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ת קַֹרח ֶרְך – ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה  ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ֵאין  ָאְמנָם  קַֹרח.  ה  ֲעׂשֵ ִמּמַ ִלְלמֹד  ָלנוּ  יֵׁש  דֹול  ּגָ ֶלַקח 
יק  ַצּדִ זֹו,  דֹוָלה  ּגְ מוּת  ּדְ ַעל  ְלַדּבֵר  ְראוִּיים  ֲאנְַחנוּ 
ל ָעֵלינוּ ִלְלמֹד -  ִרית. ַאְך ֻמּטָ ֵאי ֲארֹון-ַהּבְ ָהיָה ִמנֹּוׂשְ ׁשֶ
ה. ר נֲַעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ּה נֵֵלְך ְוֶאת ַהּמַ ֶרְך ּבָ ְלַעְצֵמנוּ, ֶאת ַהּדֶ

טוּת  ַח ָהיָה, ָמה ָרָאה ִלׁשְ ּקֵ ּפִ ֲחַז"ל ׁשֹוֲאִלים: "קַֹרח ׁשֶ
ר  ְרּדֵ ַבע יִָמים, ִהְתּדַ זֹו?" ֵאיְך ָאָדם ּכֹה ּגָדֹול, ְמיָֻחס וּׂשְ
ְחּתֹו, ְוָהַפְך ִלְהיֹות  ּפַ ד ֶאת ַחּיָיו ְוֶאת ַחּיֵי ִמׁשְ ִאּבֵ ַעד ׁשֶ
ַסְמכוָּתם  ּבְ ַגע  ּפָ ׁשֶ ַעל-ַמֲחלֶֹקת  ּבַ ל  ׁשֶ ְלדֹורֹות  ְגָמא  ּדֻ

דֹוֵלי ַהּדֹור? ל ּגְ ׁשֶ
יָלה  ִהּפִ דֹוָלה, ִהיא ׁשֶ ְוָקא ַמֲעָלתֹו ַהּגְ "ֵעינֹו ִהְטַעּתוּ". ּדַ
אוּ  ּבָ ַוֲעָדתֹו  קַֹרח  י  ִכּ ִרים  ְמַסּפְ ֲחַז"ל  ֲהֵכיַצד?  אֹותֹו. 
יתֹות  ַטּלִ נָפֹות,  ּכְ ד'  ְגֵדי  ּבִ ָלְבׁשוּ  ה,  מֹׁשֶ ִלְפנֵי  ְוָעְמדוּ 
ִציִצית?"  ית זֹו ַחּיֶֶבת ּבְ ֲאלוּ: "ַהִאם ַטּלִ ֵכֶלת, ְוׁשָ ן ּתְ ּלָ ּכֻ ׁשֶ
ָאנוּ  ים  ְמֻצוִּ ָלָבן,  ֶצֶמר  ל  ׁשֶ ית  ַטּלִ ָרִגיל,  ֶבֶגד  ּבְ ֲהֵרי 
ֶגד  ַהּבֶ ָכל ּכָנָף. ּכָאן, ׁשֶ ֵכֶלת ּבְ ל ּתְ ִתיל ֶאָחד ׁשֶ ְלָהִטיל ּפָ
ִתיֵלי  ָעה ּפְ ְכָלל ָצִריְך עֹוד ַאְרּבָ ֵכֶלת, ַהִאם ּבִ ּלֹו ִמּתְ ּכֻ

ית זֹו ּפֹוֶטֶרת ֶאת ַעְצָמּה? ּלִ ּטַ ֵכֶלת – אֹו ׁשֶ ּתְ

ַהַחּיָב  ְסָפִרים,  ָמֵלא  ִית  "ּבַ ֲאלוּ:  ׁשָ נֹוֶסֶפת  ֵאָלה  ׁשְ
י  ּתֵ ׁשְ וָּבּה  ְמזוּזָה  קֹוְבִעים  ָרִגיל  ַבִית  ּבְ ֲהֵרי  ְמזוּזָה?"  ּבִ
ִסְפֵרי  ּבְ ָמֵלא  ִית  ּבַ ּיֵׁש  ׁשֶ ּכְ ִית.  ַהּבַ ֶפַתח  ּבְ  - יֹּות  ָרׁשִ ּפָ
יֹּות ְקדֹוׁשֹות. ַהִאם ְצִריִכים  ָרׁשִ ּתֹוָרה - יֵׁש ּבֹו ַאְלֵפי ּפָ

ִית? ֶפַתח ַהּבַ יֹּות נֹוָספֹות ּבְ ָרׁשִ י ּפָ ּתֵ ִלְקּבַֹע ׁשְ
ֵאָלָתם: יַָדע קַֹרח ְויְָדעוּ  ַרּבֹוֵתינוּ ְמָבֲאִרים ֶאת עֶֹמק ׁשְ
ּיְהוִּדים  ׁשֶ עֹוָלמֹו  ּבְ ָקַבע  י הקב"ה  ִכּ ֲחלֶֹקת  ַלּמַ ֲחֵבָריו 
נֱֶאַמר  ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ ָבר  ּכְ ּתֹוָרה'.  ְל'ַדַעת  פוִּפים  ּכְ
ה ַעְבּדֹו". ה' נַָתן ָחְכָמה ְוַדַעת  ה' – וְּבמֹׁשֶ ּבַ "ַוּיֲַאִמינוּ 
ַרק  ְולֹא  ָהָעם.  ֶאת  מֹוִרים  ה  ְוֵהּמָ ַהּתֹוָרה,  ִלְגדֹוֵלי 
ּיֵׁש לֹו  דוּ "ִמי ׁשֶ ְלַבד, ֶאּלָא ֲחַז"ל ִלּמְ ּיָה ּבִ ֵעָצה ְותוּׁשִ ּבְ

ּלֵל".  יתֹו – יֵֵלְך ֵאֶצל ָחָכם ְוִיְתּפַ תֹוְך ּבֵ חֹוֶלה ּבְ
ָרֵאל ְלעֹוף?  נֵי ִיׂשְ לוּ ּבְ ה ִנְמׁשְ י ֲעִקיָבא: ָלּמָ ְוָכְך ָאַמר ַרּבִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ְך  ּכָ נַָפִים,  ּכְ לֹא  ּבְ ּפֹוֵרַח  ֵאינֹו  ַהזֶּה  ָהעֹוף  ָמה 

ְקנֵיֶהם. ִּ ָבר חוּץ ִמז ֵאינָם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּדָ
ּה  ּלָ ּכֻ ית ׁשֶ ל "ַטּלִ ֵאלֹוָתיו ׁשֶ ׁשְ יַע ֶאת ַטֲענָתֹו ּבִ קַֹרח ִהּבִ
ל ֶאָחד ָצִריְך ִלְהיֹות  ֵכֶלת" וּ"ַבִית ָמֵלא ְסָפִרים". ָכּ ּתְ
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הוּא  ִאם  ַאְך  ֵכֶלת,  ּתְ ְלחוֵּטי  ַהּדֹוֶמה  יק,  ְלַצּדִ ָקׁשוּר 
ר ְלַתְלִמיד  ׁשֶ ַהּקֶ ֵכֶלת – ַהִאם ָצִריְך עֹוד ֶאת  ּתְ ַעְצמֹו 
מֹו ְמזוּזָה  ים ַלּתֹוָרה, ּכְ ל ֶאָחד ָצִריְך ִלְקּבַֹע ִעּתִ ָחָכם? ָכּ
ּדֹוֶמה  ַעְצמֹו  הוּא  ׁשֶ ִמי  ַאְך  ִית,  ַהּבַ ֶפַתח  ּבְ בוָּעה  ּקְ ׁשֶ
אֹל  ִלׁשְ ָלבֹוא  ֲעַדִין  ָצִריְך  ַהִאם  ְסָפִרים',  ָמֵלא  ְל'ַבִית 

ֶאת ָהַרב?

ה ְלָך  ַרְחיָה: "ֲעׂשֵ ן ּפְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ד ַרּבִ ִפְרֵקי ָאבֹות ִלּמֵ ּבְ
ֵאינֹו יֹוֵדַע  ַרב" – ְוזֹאת ַהְנָחיָה ְלֻכּלָם! ֵהֵחל ִמיהוִּדי ׁשֶ
ַתְלִמיד ָחָכם  ְצוֹות, ְוָכֶלה ּבְ י ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ְלַבּדֹו ֶאת ֻחּקֵ
יָכֹול  ַעְצמֹו', הוּא לֹא  ֵאֶצל  ָקרֹוב  ְו'ָאָדם  ֱהיֹות  ּגָדֹול. 
ּגָדֹול  ַעְצמֹו  ּבְ ׁשֶ ִמי  ּגַם  ֶרְך.  ַהּדֶ ֶאת  ְלַעְצמֹו  ְלהֹורֹות 

ִנים! ַדַעת, ָצִריְך ְלִהְתיֵַעץ ִעם ַרּבָ ּבְ

י  ִכּ ִלְטעֹן  ּנִּסוּ  ׁשֶ ַוֲעָדתֹו  קַֹרח  ַעל  קֹוְרִאים  ֵתנוּ  ָפָרׁשָ ּבְ
ַהְנָהָגָתם  ׁשוּ ִלְפּגַֹע ּבְ ֵהם ָהְראוִּיים ְלַהְנָהַגת ָהָעם, וִּבּקְ
ָבר  ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ה ַרּבֵנוּ ְוַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן. ּבְ ל מֹׁשֶ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ַהּקְ
קַֹרח  ר  ּכֲַאׁשֶ דֹוׁש'  ַהּקָ וִּמי  ַהּנְִבָחר  'ִמי  הקב"ה  ֶהְרָאה 
ְרָפה ֶאת  אֹוָלה, ְוֵאׁש ׂשָ ָתן ַוֲאִביָרם יְֵרדוּ ַחּיִים ׁשְ ְוִאּתֹו ּדָ
ֲעַדת  ִעם  פוּ  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ָהֵעָדה  י  ָראׁשֵ ים  ִ ַוֲחִמּשׁ ָמאַתִים 

קַֹרח.
ִליַַּעל  ן-ּבְ ְרנוּ ָלֶכם ּכָאן ַעל ָאָדם ּבֶ ים ָהַאֲחרוִֹנים ִסּפַ ֳחָדׁשִ ּבָ
ׁש  ינֵי ַהּתוָֹרה, וִּבְהיוֹתוֹ ּכֵֹהן ִהְתַעּקֵ ׁש ְלַעְרֵער ֶאת ּדִ ּקֵ ּבִ ׁשֶ
ֶאְמַצע  ר ּבְ ה. ַרע וַָמר ָהיָה סוֹפוֹ, ּכֲַאׁשֶ ה ּגְרוּׁשָ ָ ֵאת ִאּשׁ ַלּשְׂ
ֶמְרּכַז ָהִעיר ְקָראָקא, ּפְָתָחה ָהָאֶרץ ֶאת  ַמֲעַמד ַהֻחּפָה ּבְ

אוָֹלה. ּלָה ִנְבְלעוּ ַחּיִים ׁשְ יָה ְוהוּא ְוַהּכַ ּפִ
יק וִּמי  ּדִ ל ָהֵאׁש ְלַגּלוֹת ִמי ַהּצַ ַעם ְנַסּפֵר ַעל ּכָֹחּה ׁשֶ ַהּפַ

ְתַחזֶּה... ַהּמִ
יָסר  ַהּקֵ ׁשֶ ּכְ נַּפוִֹליאוֹן:  ִמְלֶחֶמת  יֵמי  ּבִ ָהיָה  ִנְפָלא  ה  ַמֲעׂשֶ
ּגְדוָּדיו ְלִעיר  יעוּ  ְסָעָרה, ִהּגִ י ּכַָבׁש ֶאת ֵארוֹּפָה ּבִ ְרַפּתִ ַהּצָ
ְרָצה  ּפָ ַהיִָּמים  ַאַחד  ּבְ ָמּה.  ׁשְ קוְֹז’ִניץ  ּפוַֹלְניָה,  ּבְ ְקַטּנָה 
יִָּמים ָהֵהם -  ּבַ ְרצוּ  ר ּפָ ֵרפוֹת, ּכֲַאׁשֶ ֵרָפה. ְוַהּשְׂ קוֹם ׁשְ ּמָ ּבַ

כוּפוֹת. ים ּתְ ָפִרים ַוֲעיָרוֹת ְלִעּתִ ָהיוּ ְמַכּלוֹת ּכְ
ה  ְקּתָ ָכל ּבִ ים ַקׁש. ּבְ ים ֲעשׂוִּיים ָהיוּ ֵעץ, ְוַהּגַגּוֹת ְמֻחּפִ ּתִ ַהּבָ
ֵדי  ִמים, ּכְ ׁשָ ימוֹת ַהּגְ יקוּ ְללֹא ֶהֶרף ּבִ ּנוּר, אוֹתוֹ ִהּסִ ָהיָה ּתַ
ַוֲאִפיָּה. ְלָכל  וּל  ְלִבּשׁ ְוֵכן -  ַהּנוָֹרא  ּקֹר  ּבַ ְלַהְחִזיק ַמֲעָמד 
ן ָהַרב. ְוַעל  ז ֶאת ֶהָעׁשָ ְפִקיָדּה ְלנַּקֵ ּתַ ּנוּר ָהיְָתה ֲאֻרּבָה, ׁשֶ ּתַ
יְָּצאוּ ֵמַאַחת  ים ׁשֶ ּצִ ה ּגִ ִהְתַלֲהטוּת ָהֵאׁש וְּבַכּמָ י ָהיָה ּבְ ּכֵן, ּדַ
ֵאׁש,  ֲעֶלה ּבְ ה ּתַ ְקּתָ ַח, ַהּבִ ׁש יְִתַלּקֵ ּגַג ַהּקַ ֵדי ׁשֶ ָהֲאֻרּבוֹת, ּכְ
ִיְהיֶה  ֵלם  ׁשָ וְּרחוֹב  ַהּבָָאה,  ה  ְקּתָ ַלּבִ אוָֹתּה  ִסיט  ּתָ ָהרוַּח 

ּקוֹת ְלאוֵּדי ּפֶָחִמים. ּתוְֹך ּדַ
ּנְִמָצא ִצּנוֹרוֹת  ֵרָפה, לֹא ָהיוּ ֲעַדִין ּבַ ר ָהיְָתה ּפוֶֹרֶצת ׁשְ ּכֲַאׁשֶ

ּנָה  כוּנִָתית, ִמּמֶ ֵאר ׁשְ ֵרפוֹת. ָהְיָתה ּבְ וְּבָרִזים ַלֲעִציַרת ַהּשְׂ
ֵרָפה, ָהיוּ ַהּכֹל  ָהְיָתה ּפוֶֹרֶצת ׁשְ ׁשֶ ְדָלִיים. ּכְ ֲאבוּ ַמִים ּבִ ׁשָ
ֵרָפה.  ים ְלַכּבוֹת ֶאת ַהּשְׂ ם ְמנַּסִ ָלִיים, ְוִאּתָ ָרִצים ְלַמּלֵא ּדְ
ל  ׁשֶ ִליִריקוֹת  ּדוֶֹמה  ָהיָה  ָבר  ַהּדָ ַהּנְִסיוֹנוֹת,  ל  ָכּ ַלְמרוֹת 
ַאַחר  ה  ְקּתָ ּבִ ַהּכוֵֹבׁש  ָהֵאיְמָתִני,  ָהֵאׁש  ַעּמוּד  נַנִָּסים מוּל 

ה ְללֹא ַרֵחם... ְקּתָ ּבִ
ָהֵאׁש  ׁשֶ ְַּמן  ז ּבַ ִעיָרם  ּבְ ָהה  ׁשָ ֵבי קוְֹז’ִניץ  ל ּתוֹׁשָ ׁשֶ ָרם  ְלָאׁשְ
דוֹ ָרָאה ַעְצמֹו  ר ְמַפּקְ י, ֲאׁשֶ ְרַפּתִ ּבוּׁש ַהּצָ ְרָצה, ֵחיל ַהּכִ ּפָ
ֶאת  ַהגֶּנֶָרל  ִהְזִעיק  ִמיָּד  ם.  וְּרכוּׁשָ ְנִתינָיו  לוֹם  ִלׁשְ ְמֻחיָּב 
וְּלַהֲעִביָרם  ַמִים  אֹב  ִלׁשְ ָלֶהם  ְוהוָֹרה  ַהֲחֻסּנִים,  ַחיָָּליו 
ֻעּלָה  ּתוֶֹלֶלת. ּפְ ׁשְ ֵרָפה ַהּמִ ית ִלְמקוֹם ַהּשְׂ ֶרת ֱאנוֹׁשִ ְרׁשֶ ׁשַ ּבְ
ר ּתוֶֹעֶלת... ַעת ָרצוֹן טוֹב יוֵֹתר ֵמֲאׁשֶ וּם ַהּבָ ּה ִמּשׁ ָהיָה ּבָ ׁשֶ
י  יד ַרּבִ ּגִ קוְֹז'ִניץ ִאיׁש ֱאלִֹקים ָקדוֹׁש, ַהּמַ אוָֹתם יִָמים ַחי ּבְ ּבְ
ר ַהּתוָֹרה ְוַעּמוּד ָהֲעבוָֹדה, גָּאוֹן  ָרֵאל ִמּקוְֹז’ִניץ זַַצ"ל, ׂשַ ִיׂשְ
ר. ַלְמרוֹת ֱהיוֹתוֹ ַחּלָׁש ִוידוַּע חִֹלי ִמּנְעוָּריו,  ּנְִגֶלה וַּבּנְִסּתָ ּבַ
ְללֹא  ּכֲַאִרי,  ִמְתּגַּבֵר  ָהיָה  ַהּבוֵֹרא  ַלֲעבוַֹדת  יַע  ִהּגִ ר  ּכֲַאׁשֶ
ַסּכָנָה  ְוָהְיָתה  ּתוְֹלָלה,  ִהׁשְ ֵרָפה  ַהּשְׂ ר  ּכֲַאׁשֶ ְמִליָצה. 
אוּהוּ  ּיִּשָׂ דוֹׁש ׁשֶ יד ַהּקָ ּגִ ׁש ַהּמַ ּקֵ ַכּלֶה ֶאת ָהִעיר ּכֻּלָּה, ּבִ ּתְ ׁשֶ
יבוּהוּ  תוֹ ְוהוֹׁשִ ּטָ אוּהוּ ִמּמִ ֵרָפה. ָעשׂוּ ּכֵן, ְנׂשָ ֶאל ְמקוֹם ַהּשְׂ
ֵרָפה, ּבוֹ ָעְמלוּ ַהַחיִָּלים  א,  וֱֶהִביאוּהוּ ִלְמקוֹם ַהּשְׂ ּסֵ ַעל ּכִ

ְוא. ָ ַלּשׁ
יט ּבֵָאׁש  דֹוׁש ִהּבִ יד ַהּקָ ּגִ ּסֵא ָלָאֶרץ ְוַהּמַ ֶהֱעִמידוּ ֶאת ַהּכִ
ִהְתּכַּנְָסה  ְלֶפַתע,  ָלה  ִהְתַעְרּבְ ִהיא  ּפֶֶלא.  זֶה  וְּרֵאה   –
ָהֵאׁש.  ְקָעה  ׁשָ ָקט  ֶרַגע  ּתֹוְך  ִלְדעֹךְ.  ְוֵהֵחּלָה  ְמקֹוָמּה  ּבִ
דֹוׁש,  ַהּקָ ָלַרב  ְוהֹוָדה  ְמאֹד  ׁש  ְוִהְתַרּגֵ ִהְתּפֵָעם  נֶָרל  ַהּגֶ

ִאיׁש ַהּפֶֶלא.
עוֹ ְלתוְֹכֵכי  ַמּסָ יְך ּבְ לֹא ָעַבר ְזַמן ַרב, ְוַהּגְדוּד ִהְצַטוָּה ְלַהְמׁשִ
ַחת,  ַהּנִּצַ ְלּתוֹ  ַמּפַ ֶאת  י  ְרַפּתִ ַהּצָ ַהּצָָבא  ָסַפג  ם  ׁשָ רוְּסיָה, 

ֶדֶרְך ַהּיֲַהדוּת ּבְ



יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

ּנָיו ַמֲעָרָבה. נָסוֹג ֵמרוְּסיָה  עוֹר ׁשִ ֵלט ּבְ ְונֱֶאַלץ ָלֶסגֶת וְּלִהּמָ
גְֶרַמְניָה,  ּבְ ם,  ְוׁשָ גְֶּרַמְניָה.  ֶרְך  ּדֶ ְלָצְרַפת  ב  ְוׁשָ ְוּפוִֹלין, 
לַֹח ֶאת  ׁשוּהוּ ִלׁשְ ִעיר, וִּבּקְ ְרָצה ּבָ ֵרָפה ּפָ ּשְׂ הוִֹדיעוּ ַלגֶּנֶָרל ׁשֶ
ָכְך! יֵׁש ִלי  ּבוּי. "ֵאין צֶֹרְך ּבְ ְפֻעּלוֹת ַהּכִ ַחיֵָּלי ַהּגְדוּד ַלֲעזֹר ּבִ
ֵרָפה  יָטה טוָֹבה יוֵֹתר!" ָאַמר ַהגֶּנֶָרל. ִמֵהר ִלְמקוֹם ַהּשְׂ ׁשִ

קוִֹמי. ָפנָיו ֶאת ָהַרב ַהּמְ ְוהוָֹרה ְלָהִביא ּבְ
ם", ְזַקנְָקנוֹ ָקצוּץ וְּמֻטּפָח,  ָהַרב הוָּבא ְלָפנָיו, ַרב "ִמְתַקּדֵ
ֶרת  ְמֻסּמֶ ֲעִניָבתוֹ  ְמֻעּצֶֶבת,  ָער  ׂשֵ ַרֲעַמת  ּבְ ֲחבוּיָה  ּפָתוֹ  ּכִ
ר  ֻהּדָ ַהּמְ ְמִעילוֹ  ְוַכְנפוֹת  ִנינָה,  ּפְ ִסּכַת  ּבְ ִלְמקוָֹמּה 
הוָֹרה  ׁשֶ ַהגֶּנֶָרל,  ִלְפנֵי  ִהְתיַּצֵב  הוּא  ּבָרוַּח.  ִמְתנְַפְנפוֹת 

ּתוֶֹלֶלת. ׁשְ ְרִביטוֹ ַעל ָהֵאׁש ַהּמִ ׁשַ ּבְ
ּכְָך",  "ָאֵכן  ַהגֶּנֶָרל.  ַאל  ׁשָ קוִֹמי?"  ַהּמְ ָהַרב  הוּא  בוֹדוֹ  "ּכְ

יב ָהַרב. ֵהׁשִ
ַהגֶּנֶָרל.  ּפַָקד  ֵרָפה!"  ַהּשְׂ ֶאת  ְלַכּבוֹת  נָא  יוִֹאיל  ּכֵן,  "ִאם 

ַמּה ָהַרב. "ֵאיךְ, ּכֵיַצד?!" ּתָ
ַקע!" ֵאׁש, ְוִתׁשְ בוֹדוֹ ּבָ יט ּכְ "ָמה ּפֵרוּׁש ֵאיְך? יַּבִ

ק. ָהַרב ָהיָה ֲהמוּם, לֹא ֵהִבין. "ֵאיִני יָכוֹל!" ִהְצַטּדֵ
וּבֹו  ַהגֶּנֶָרל.  ִהְרִעים  ה",  ַאּתָ ִמְתַחזֶּה  ַרב!  ֵאיְנָך  ּכֵן.  "ִאם 
ים  ִ ֲחִמּשׁ ְלַהְלקוֹתוֹ  ְוהוָֹרה  ָרתוֹ,  ׂשְ ִמּמִ יחוֹ  ִהּדִ קוֹם  ּמָ ּבַ

ַמְלקוֹת...

נָא', יָצָא  יד ִמדּוּּבְ ּגִ ִכנּוּיוֹ 'ַהּמַ ַרּבֵנוּ יֲַעקֹב ְקַראנְץ, ַהיָּדוַּע ּבְ
ָאָדם  נֶֶסת, ְוִהנֵּה הוּא ַמְבִחין ּבְ ֵבית ַהּכְ ֲחִרית ּבְ ִפּלַת ׁשַ ִמּתְ
חוָּחה,  ָגָדיו ְמֻרּפִָטים, ֲעִמיָדתוֹ ׁשְ י ְנהוֹר' )ִעּוֵר(. ּבְ ִמְסּכֵן, 'ַסּגִ
ׁש ֶאת  נֶֶסת וְּמַבּקֵ ּכֻּלוֹ ְמעוֵֹרר ֶחְמָלה, עוֵֹמד ְליַד ּבֵית ַהּכְ
נוֹ ֶהָחמוּד ַהצָּמוּד  ן ְצָדָקה. ְליָדוֹ ִנצַּב ּבְ ַמּתַ ּבוּר ּבְ ֶעְזַרת ַהצִּ

ְלָאִביו, ְלהוִֹליכוֹ וְּלַסיְּעוֹ.
ְלֵביתוֹ,  נִַים  ְ ַהׁשּ ֶאת  ִהְזִמין  ְוהוּא  יד'  ּגִ 'ַהּמַ ַרֲחֵמי  ִנְכְמרוּ 
ְלִמיד ָחָכם  י ִאיׁש זֶה הוּא ּתַ ְמעוּ ִכּ יִת ׁשָ ּבַ ַלֲארוַּחת ּבֶֹקר. ּבַ
ִאּבֵד ֶאת ְמאוֹר ֵעינָיו,  נוּת, ַאְך ְלַאַחר ׁשֶ ַרּבָ ׁש ּבְ ּמֵ ְוַאף ׁשִ
ָטן, נֱֶאָלץ ְלהוִֹליכֹו  לֹמֹה ַהּקָ ִריּוֹת, וְּבנוֹ, ׁשְ ַלּבְ ִנְזָקק הוּא 

קוֹם ְלָמקוֹם.  ְוַלֲהִביאוֹ ִמּמָ
ֵביָתם  ִנית ֶהְחִליטוֹ ְלָאֵרַח ֶאת ָהִעוֵּר וְּבנוֹ ּבְ יד ְוָהַרּבָ ּגִ ַהּמַ
ְקִביעוּת. ָהַרב  ְלָחנָם ּבִ ַלת ְזַמן, יֹאְכלוּ ֵהם ַעל ׁשֻ ְללֹא ַהְגּבָ
ִנית  עוֵּרי ּתוָֹרה, ָהַרּבָ ִפּלוֹת וְּלׁשִ ח ֶאת ָהָאב ָהִעוֵּר ַלּתְ ִיּקַ
ה  ׁשָ ּקָ ּבַ ַאְך  ָצְרֵכיֶהם,  ְוָכל  ְגֵדיֶהם  ּבִ ִביַסת  ּכְ ֶאת  ַאְרגֵּן  ּתְ
אוֹן  ִצּמָ ִעם  רוֹן  ׁשְ ּכִ ַעל  ּבַ לֹמֹה,  ׁשְ ַהיֶֶּלד,  י  ִכּ ָלֶהם:  ַאַחת 

ְלמוּד ּתוָֹרה.  ּתַ ּמוִּדים ּבַ ַלּתוָֹרה, יָׁשוּב ְלַסְפַסל ַהּלִ
ִעוֵּר  ָאָדם  ּבְ ִנית ְלַטּפֵל  ְוָהַרּבָ נָא  יד ִמּדוּּבְ ּגִ ַהּמַ מוּ  ִנְרּתְ ּכְָך 
ֶאּלָא  יִָמים,  בוַּע  ְלׁשָ ְולֹא  ְליוֹם  לֹא  ְיָתה,  ַהּבַ וְּלַהְכִניסוֹ 

יֶֶּלד ְיהוִּדי ּבוֵֹדד ִיְלַמד ּתוָֹרה!  ְכֵדי ׁשֶ ְלָתִמיד, ַהּכֹל ּבִ
ֶאת  ֵהִאיר  וְּבַבְגרוּתוֹ  ִלּמוָּדיו,  ּבְ ְוִהְתַעּלָה  ָעָלה  זֶה  יֶֶלד 
ָהֲאַבּדוֹן  ַסף  ַעל  ָהיָה  ׁשֶ זֶה,  לֹמֹה  ׁשְ תוָֹרתוֹ!  ּבְ ָהעוָֹלם 
ה"ה  ַהּדוֹר,  ְגאוֹן  ּכִ ְרֵסם  ִהְתּפַ ְרחוֹב',  'נַַער  ִלְגּדֹל  ְויָכֹל 
ְפִטיָרתוֹ,  לֹמֹה ְקלוּגֶר, ִמּגְדוֵֹלי ּפוְֹסֵקי ַהֲהָלָכה! ּבִ נוּ ׁשְ ַרּבֵ
נָה(  ִסיוָן )ִלְפנֵי 152 ׁשָ יוֹם ל' ּבְ בוַּע: ּבְ ָ ָחל ַהּשׁ ַתֲאִריְך ׁשֶ ּבְ
ָכל  ּכַָתב ּבְ ָרָכה!  יוֵֹתר ִמ-150 ְסָפִרים ׁשֶ ִהּנִיַח ַאֲחָריו ּבְ

ִמְקצוֹעוֹת ַהּתוָֹרה!
יטוּ  ים ְצֵמִאים ַהיּוֹם ְלִחּנוְּך ּתוָֹרִני – ַאְך ֶטֶרם הוֹׁשִ ְיָלִדים ַרּבִ
ָקְרבוּ יְַלֵדי  עוֹת' ּתְ ֶאְמָצעוּת 'ֶקֶרן ַהּסָ ְלֻכּלָם יָד ּתוֶֹמֶכת. ּבְ
מוֹת ְטהוֹרוֹת ֵמֲאַבּדוֹן,  ְנׁשָ ילוּ  ָרֵאל ְלִחּנוְּך ּתוָֹרִני ְוַתּצִ ִיׂשְ

ּלֶָכם! ְותוָֹרָתם – ׁשֶ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ

ָרה ָלּה  ּמְ ּתַ ךְ דּוֹרוֹת ֲאֻרּכִים, נִׁשְ ֶמׁשֶ נִים, ּבְ ְלאֶֹרךְ יִָמים ְוׁשָ
בּו  יָׁשְ 'ֵחיֶדר',  ּבְ לְָמדוּ  ִויָלִדים  יָקה  ָהַעּתִ ַהיְּהוִּדית  סֶֹרת  ַהּמָ
יטוֹת  ָבָריו. ָאְמנָם לֹא ָהיוּ ׁשִ ָצָמא ֶאת ּדְ תוּ ּבְ ד ְוׁשָ לַּמֵ ָסִביב לַּמְ
ֲחזוִּתיִּים,  הוָֹרָאה  ֲאִביזֵָרי  ָהיוּ  לֹא  מוֹת,  ִמְתַקּדְ יָדְקִטיּוֹת  ּדִ

מוֹת. ַאךְ ָהיָה ֶאת ָמה  יטוֹת הוָֹרָאה ִמְתַקּדְ ְוֶטֶרם ֻהְמְצאוּ ׁשִ
ד  לַּמֵ ַמיִם! ַהּמְ ל יְִרַאת ׁשָ ָחֵסר ָלנוּ ְמַעט ַהיּוֹם: אוָֹצרוֹת ׁשֶ ׁשֶ
לֶת  ה ְוָטהֳָרה, ְוכָךְ ָעְבָרה ׁשוֹׁשֶ ָ ְלִמיָדיו ְקֻדׁשּ יַע ַעל ּתַ ּפִ ִהׁשְ
ְמָרנוּת. נִים, ִמדּוֹר ְלדוֹר, ּבְאוֶֹתנְִטיּוּת וְּבׁשַ ָ ַהיַּהֲדוּת ֵמאוֹת ּבַּשׁ



יִלים  ּכִ יִרים וַּמׂשְ נָה, ָהגוּ ֲעׁשִ ים ׁשָ ִ ֵמָאה ַוֲחִמּשׁ ְוִהנֵּה, ִלְפנֵי ּכְ
עוֹת ׁשוֹנוֹת ֵאיְך "ַלֲעזֹר" ְליְַלֵדי ָהֲעיָרוֹת, ְליַּסֵד ֲעבוָּרם  ּדֵ
ַסּכָנָה  ִנים.  ָ יֻּשׁ ַהּמְ ֵמַה'ֵחיֶדִרים'  וְּלַחּלֵץ אוָֹתם  ֵסֶפר'  י  'ּבָּתֵ
י  ֶדת ִכּ ְפנֵי ֲאבוֵֹתינוּ! ֲהֵרי ַהִהְסטוְֹריָה ְמַלּמֶ דוָֹלה ָעְמָדה ּבִ ּגְ
ְלַתְרּבוּת ֻאּמוֹת ָהעוָֹלם ְמִמיָטה ׁשוָֹאה  ל ִהְתָקְרבוֵּתנוּ  ָכּ
ָרֵאל הוּא: "ֶהן  נֵי יִׂשְ ל ּבְ ַבח ׁשֶ ֶ ָרֵאל! ַהּשׁ רוָּחִנית ַעל ַעם יִׂשְ

ב"! ָ ּכֹן וַּבגּוֹיִם לֹא יְִתַחּשׁ ָעם ְלָבָדד יִׁשְ
לֹמֹה ִמּבָאּבוֹב, ּבֶן  י ׁשְ דוֹׁש ַרּבִ יִָּמים ָהֵהם ֵהֵסב ָהַאְדמוֹ"ר ַהּקָ ּבַ
ת ִמְצוָה ִעם  ְבֵרי ַחיִּים' ִמּצַאְנז, ִלְסֻעּדַ דוֹׁש ַה'ּדִ ל ָהַרב ַהּקָ נוֹ ׁשֶ ּבְ
ֲחִסיָדיו. ַהיִָּמים ָהיוּ יְֵמי ֶמַתח. ַהּבָרוֹן ִהיְרׁש, ַהנִָּדיב ַהְמֻפְרָסם, 
ִמים ְליְַלֵדי  י ֵסֶפר' ִמְתַקּדְ חוֹז ִלְפּתַֹח 'ּבָּתֵ ְלטוֹנוֹת ַהּמָ יַע'  ְלׁשִ 'ִהּצִ
י ֵסֶפר ּבֲַאזוִֹרים ֲאֵחִרים,  ָבר יִּסֵד ֶרׁשֶת ּבָּתֵ ַהיְּהוִּדים. הוּא ּכְ
ָלִלית, ְוֵהם  ּכָָלה ּכְ ַהׂשְ ירוּ ֶאת ַהיְָּלִדים ּבְ ִדים' יֲַעׁשִ מוִֹרים 'ְמֻלּמָ

ּבוֹן ַהּבָרוֹן"! גַּם יְַקּבְלוּ אֲרוּחוֹת ַחּמוֹת. וְַהּכֹל ִחנָּם ֵאין ּכָסֶף! "ַעל ֶחׁשְ
רוּטוֹת  ׁשוּ ּפְ ו קוֹׁשְ ים נְִסֲחפוּ ַאַחר ָהַרְעיוֹן. ַעד ַעְכׁשָ ִמיִמים ַרּבִ ּתְ
ּכָָלה,  ַהׂשְ יוֹם,  י  ִמּדֵ ַחּמוֹת  ֲארוּחוֹת  ְוִהנֵּה,  ד,  ַלּמֵ ַלּמְ ּלֵם  ְלׁשַ

ימוֹת... ים ַמְרׁשִ ּפְַרנָָסה, ִמְקצוַֹע, ְועוֹד ִמּלִ
י ֵסֶפר ֵאּלֶה לוְֹמִדים ּבִָנים  ָבּתֵ חֹם ִלּבוֹ! ּבְ ֵעק ּבְ ָהַאְדמוֹ"ר ִנְזּדַ
ֶאת  דוּ  יְַלּמְ גּוֹיִים  ְנאוִֹתים! מוִֹרים  ְצִניעוּת  ּגְִדֵרי  וָּבנוֹת ְללֹא 
קֶֹדׁש  ּבָת  ׁשַ יוֹם  ּבְ יְִּלְמדוּ  ׁשֶ ּדוֵֹרׁש  ַאף  ִהיְרׁש  ַהּבָרוֹן  יְָלֵדינוּ? 
ׁשֶת  ֻקּדֶ ִתיָבה"( ְוָכְך ְנַאּבֵד ֶאת ַהֲהִליָכה ַהּמְ )"ָאְמנָם ְללֹא ּכְ
ּבָת  ַ ת ַהּשׁ נֶֶסת, וְּלַאֲחֶריָה ֶאת ְסֻעּדַ ָתא ְלֵבית ַהּכְ ּבְ ׁשַ ַצְפָרא ּדְ ּבְ

רוֶֹמֶמת! ית ְוַהּמְ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ
ְהיֶה! ָעֵלינוּ ְלַבּטֵל ֶאת ְזָממוֹ, ִויִהי ָמה!" ָקָרא ָהַרב  "ָהיֹה לֹא ּתִ

ָחְזָקה. ּבְ
ּלֵל  ְלַאַחר ַהְפָסָקה, ּפַָתח ָהַרב ְוָאַמר: "ּכֲַאׁשֶר מֹׁשֶה ַרּבֵנוּ ִמְתּפַ

ִריָאה יְִבָרא ה'  ׁש ֵמה' "ְוִאם ּבְ ַמֲעׂשֵה קַֹרח, הוּא ְמַבּקֵ ַלה' ּבְ
אָֹלה  יָה וָּבְלָעה אָֹתם... ְויְָרדוּ ַחיִּים ׁשְ וָּפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ּפִ
ים ָהֵאּלֶה ֶאת ה'." ְוִכי ָמה ִאְכּפַת לֹו  י ִנֲאצוּ ָהֲאנָׁשִ ם ּכִ ִויַדְעּתֶ
ֵאיזֹו  תוֹ ּבְ ׁשָ ַבּקָ ה ָעָליו ְלָפֵרט ּבְ ְלמֹׁשֶה ּכֵיַצד יָמוּת קַֹרח? ָלּמָ

יְֻּסּלַק ִמן ָהעוָֹלם! ר ׁשֶ ֶרְך יָמוּת קַֹרח? ָהִעּקָ ּדֶ
ׁש ַרק  יר ָהַאְדמוֹ"ר ִמּבָאּבוֹב: ֵאין מֹׁשֶה ַרּבֵנוּ ְמַבּקֵ ֶאּלָא, ִהְסּבִ
י  יְִּלְמדוּ ֶלַקח ְלדוֹרוֹת ִכּ ַרח, ֶאּלָא הוּא רוֶֹצה ׁשֶ ּטֵר ִמקֹּ ְלִהְתּפַ
ַהחוֵֹלק ַעל ַהּתוָֹרה וֲַחָכֶמיָה – ָענוֹׁש יֵָענֵׁש! ָלכֵן, ִאם קַֹרח יָמוּת 
יו.  ַמֲעׂשָ ָמוֶת ִטְבִעי ַעל ִמּטָתוֹ, לֹא ּכֻּלָם יְִתלוּ ֶאת ִמיָתתוֹ ּבְ ּבְ
י ָאכֵן הוּא ִנֵאץ  ָמוֶת לֹא-ִטְבִעי, יְֵדעוּ ּכֻּלָם ִכּ ר יָמוּת ּבְ ַרק ּכֲַאׁשֶ

ֶאת ה'. 
ַלּפֵי  ּכְ ּכְאוֵֹמר  יךְ,  ְוִהְמׁשִ ַמיְָמה  ָ ַהּשׁ ֵעינָיו  א  נָׂשָ ָהַאְדמוֹ"ר 
יֹאְבדּו  ּכֵן  ׁשֶ ִלים  ִמְתּפַּלְ ָאנוּ  עוָֹלם!  ל  ׁשֶ "ִרּבוֹנוֹ  ַמְעָלה: 
ֱאֶמת,  ְותוָֹרתוֹ  ֱאֶמת  ה  י מֹׁשֶ ִכּ ּכֻּלָם  יְֵּדעוּ  ׁשֶ ל אוֹיְֶביךָ!  ָכּ

ָהל!" ל יוּ"ד יֹאַבד ִמּתוְֹך ַהּקָ ב ִלְפגַֹּע ּבְקוֹצוֹ ׁשֶ ְוַהחוֹׁשֵ
ְקַהל ַהֲחִסיִדים ִהְתַרּגְׁשוּ ְמאֹד. ַרּבָם ָהיָה ֲעִדין נֶֶפׁש ְולֹא ָהיָה 
י גַּם מֹׁשֶה ַרּבֵנוּ, ֶהָענָו ִמּכָל  ִדּבוִּרים ּכֵָאּלֶה. ַאְך ֵהִבינוּ ִכּ ָרִגיל ּבְ
ַהּתוָֹרה  ר  ּכֲַאׁשֶ ִמּגְִדרוֹ  יָָצא  ָהֲאָדָמה,  נֵי  ּפְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם 

ַסּכָנָה! ּבְ
י  ְרְסָמה ַהיְִּדיָעה ּבִָעּתוֹנוּת ָהעוָֹלִמית, ִכּ ה יִָמים ִהְתּפַ ּתוְֹך ּכַּמָ
ֶאְמַצע  ַהּבָרוֹן ִהיְרׁש ֵמת. ַאְך לֹא ֵמת ָמוֶת ִטְבִעי; ָצֵמא ָהיָה ּבְ
ָמזַג  ָטעוּת  ּבְ ִצְמאוֹנוֹ.  ֶאת  וְּלַהְרווֹת  ּתוֹת  ִלׁשְ ְויַָרד  ַהּלַיְָלה 

וֶת... ְלַעְצמוֹ ּכוֹס ַרַעל, ַסם-ַהּמָ
ִחנּוְּך ַהיְּהוִּדי,  ע, ִלְפגַֹּע ּבַ ָכל ּדוֹר וָדוֹר עוְֹמִדים ָעֵלינוּ זוְֹמֵמי ֶרׁשַ ּבְ

יֵלנוּ ִמיָָּדם! נוּ. והקב"ה ַמּצִ ׁשֶהוּא ִצּפוֹר נְַפׁשֵ



ּבִָאים  ַהּלוֲֹהִטים  יִץ  ַהּקַ יְֵמי  ּבַּפֶַתח!  ּמוּז  ּתַ חֶֹדׁש  רֹאׁש 
ְז'ַמנֵּי  בוֹת  י-ּתֵ ָראׁשֵ ּמוּ"ז  ּתַ י  ִכּ ִלְזּכֹר  ָעֵלינוּ  ִלְקָראֵתנוּ. 
ת ֱאלוּל ְוִרְגׁשוֹת  ַ ים וּ'ָבִאים. ֶאת ְקֻדּשׁ ְמׁשִ 'ׁשוָּבה ְמ'ַמׁשְ ּתְ

ו. ַהיִָּמים ַהנּוָֹרִאים ָעֵלינוּ ִלְזּכֹר ֵמַעְכׁשָ
ִמיַרת ָהֵעינַיִם'.  ל 'ׁשְ יוֹן ׁשֶ יִץ הוּא ַהנִּּסָ ימוֹת ַהּקַ י ּבִ ר ַהּקֹׁשִ ִעּקַ
ָהָרע  יֵֶצר  ְרּכָן  ּדַ ַהּפֶַתח  ֵהם  ָהֵעינַיִם  י  ִכּ ְוִנְזּכֹר  נֵּן  ְנׁשַ ר  ּכֲַאׁשֶ
מֹר ֲעֵליֶהם ִמּכָל ְרִאיָּה  ֵאת ִלׁשְ יֶֶתר ׂשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ חוֵֹדר ְלִלּבֵנוּ, ִנׁשְ

ּפוֹגֶֶמת.
ֵרָרה, זֶה ָהעוָֹלם  ִּיק" אוֹ "ֵאין ּבְ ַאל יֲַחׁשֹב ָהָאָדם "ִלי זֶה לֹא ַמז
ֶרׁשֶת ַהיֵֶּצר  בוּי ָעמֹק ּבְ ָבר ׁשָ ּכְ ּבוֹ ָאנוּ ַחיִּים". ּכְָך אוֵֹמר ִמי ׁשֶ

ָבר ִאּבֵד ֶאת ָהְרִגיׁשוּת ָהרוָּחִנית. ּכְ ָהָרע, ַעד ׁשֶ
י ּבָרוְּך ּדֹב ֵליּבוִֹביץ זַַצ"ל,  יָבה ָהיָה ַהגָּאוֹן ַרּבִ י ַהיְּׁשִ ִמּגְדוֵֹלי ָראׁשֵ
ִריְסק.  ל ַרּבֵנוּ ַחיִּים ִמּבְ ְלִמידוֹ ַהגָּדוֹל ׁשֶ יַבת ָקֵמִניץ. ּתַ רֹאׁש יְׁשִ
ְלִמיֵדי  ּתַ ִחיֵרי  ּבְ ִעים  ְעׁשְ ּתַ ִמׁשְ יֵָמינוּ  ְוַעד  ּתוָֹרה,  ּבַ ָהיָה  ֲענָק 

ִדְבֵרי ּתוָֹרתוֹ. ַהֲחָכִמים ּבְ
חוֹף  ּבְ קוָּפה  ּתְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ הוֹת  ִלׁשְ ָהרוְֹפִאים  לוֹ  ִהְמִליצוּ  ּפַַעם 
ׁש  ּפֵר ְוגוּפוֹ ֶהָחלוּׁש יְִתאוֹׁשֵ ּתַ ִריאוִּתי יִׁשְ ּצָבוֹ ַהּבְ ּמַ ֵדי ׁשֶ ַהיָּם, ּכְ
ִליָטא, ּבָּה ֵאין חוֹף יָם, ָהיָה ָעָליו ִלנְסַֹע  ָהיָה גָּר ּבְ ְויְִתַחזֵּק. ּכֵיוָן ׁשֶ
אוָֹתם  יוֵֹתר ְלִעירוֹ. ּבְ רוֹב ּבְ ְלגְֶרַמְניָה ּבָּה ִנְמָצא חוֹף ַהיָּם ַהּקָ
ִליָטה רוִּסית. ׁשְ ּבִ ֵאזוֹר ׁשֶ ֶרְך ְלַהּגִיַע ְלגְֶרַמְניָה, ָעְבָרה ּבְ יִָמים ַהּדֶ

ִמְבָצע לֹא ּפָׁשוּט. ְמֻדּבָר ָהיָה ּבְ
ֶרְך  ּדֶ ֵדי ִלְלמֹד ִאּתוֹ ּבַ נֵי ְמַלוִּים, ּכְ יָבה ִהְתַלוּוּ ׁשְ ֶאל רֹאׁש ַהיְּׁשִ
ֵדי ִלְדאֹג ׁשֶהוּא יֹאַכל ּכָָראוּי, יָנוַּח ֵהיֵטב ְולֹא יְַזִניַח ֶאת  ְוגַם ּכְ
ַהּתוָֹרה  ִלּמוּד  ּבְ ָהֵאינְסוִֹפית  ִקיָדתוֹ  ׁשְ ְגַלל  ּבִ ָהְרפוִּאי  ַמּצָבוֹ 

ה. דוֹׁשָ ַהּקְ
ֲאגוּ ְלַהְנּפַָקת ִויזוֹת לַָרב ְוִלְמַלוָּיו, ְוֵהִכינוּ  ְך יוֵֹתר ֵמחֶֹדׁש ּדָ ֶמׁשֶ ּבְ
ֶרךְ, ָעְברוּ ֶאת ַהּגְבוּל  ל ָצְרכֵי ַהנְִּסיָעה. סוֹף סוֹף יְָצאוּ ַלּדֶ ֶאת ָכּ
ְחּבוָּרה ּכַּמוָּבן לֹא ָהיְָתה  ְלרוְּסיָה וְּלַאַחר ִמּכֵן - ְלגְֶרַמְניָה. ַהּתַ

ֶרְך ָהיְָתה ֲאֻרּכָה וְּמָפֶרכֶת. מוֹ ַהיּוֹם, ְוַהּדֶ ַקּלָה ְונוָֹחה ּכְ
ָהַרב,  ׁשֶל  ַלוָּיו  ִמּמְ ֶאָחד  ֵהִעיר  ָהַרְחָצה,  ְלחוֹף  ִהְתָקְרבוּ  ׁשֶ ּכְ
ֵהם  ִניָסה ְלֵאזוֹר ָהַרְחָצה, יֵׁש ִלְפָעִמים ַמְראוֹת ׁשֶ ְקַראת ַהּכְ ּלִ ׁשֶ
ִמיַרת  ׁשְ ַדאי ְלִהזֵָּהר יוֵֹתר ּבִ ל ּכְָך ְצנוִּעים, ְוָלכֵן ּכְ אוַּלי לֹא ָכּ

ָהֵעינַיִם.
אוָֹתם  ּכֵן ּבְ ִהי, ׁשֶ ָעיָה רוָּחִנית ּכְָלׁשֶ חוֹף ַהיָּם ַעְצמוֹ לֹא ָהיְָתה ּבְ ּבְ

יְִּהיוּ חוֵֹפי יָם ִנְפָרִדים  נִֵסיָּה ַהנּוְֹצִרית ְלָכְך ׁשֶ ֲאגָה ַהּכְ יִָמים ּדָ
ַהּנְִפָרד,  ַהחוֹף  ֶאל  ה  ַהּגִיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ ֲאָבל  ְוִלְגָבִרים.  ים  ְלנָׁשִ

ַמְראוֹת לֹא ְצנוִּעים. ֵקל ּבְ ֲעלוִּלים ָהיוּ ְלִהּתָ
ֵמִניץ ֶאת ַהֶהָעָרה ַהזּוֹ, הוּא  יָבה, ָהַרב ִמּקָ ַמע רֹאׁש ַהיְּׁשִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
"חוְֹזִרים  ָמִעי:  ַמׁשְ ַחד  אֶֹפן  ּבְ ִלְמַלוָּיו  ְוהוִֹדיַע  קוֹמוֹ  ִמּמְ ִנְנַער 

יְָתה". ַהּבַ
ל ְצִניעוּת, ְוָכְך  ָעיָה ׁשֶ ֵאין ּבְ אוּ ׁשֶ קוּ ִויוַּדְ יְִּבּדְ יעוּ ׁשֶ ְלִמיִדים ִהּצִ ּתַ

ִהּגִיעוּ ֵהנָּה! ְלַהּגִיַע ַלחוֹף. ֲהֵרי ּכֹה ָטְרחוּ ַעד ׁשֶ
י ֲאִני לֹא לוֵֹקַח ׁשוּם ִסּכוּן",  ּלִ ּלוֹ: "ִעם ָהֵעינַיִם ׁשֶ ׁשֶ ַאְך ָהַרב ּבְ
ׁשוּם אֶֹפן לֹא מוָּכן ְלַהּגִיַע ְלחוֹף ַהיָּם ִאם  ָאַמר ָלֶהם, "ֲאִני ּבְ

ׁש ַקל ׁשֶל חֶֹסר ְצִניעוּת!" ֲחׁשָ ָבר ָעלוּל ִלְהיוֹת ּכָרוְּך ּבַ ַהּדָ
ֶאת  ָחְזרוּ  וְּמַלוָּיו  ָהַרב  בוֶֹתיָה.  ִעּקְ ַעל  ָבה  ׁשָ ָהֲעגָָלה  ְוָאכֵן, 
ִהְצִליחוּ ֲאִפּלוּ ִלְראוֹת ֶאת ַהיָּם  ִלי ׁשֶ ֶרְך ְלָקֵמִניץ, ִמּבְ ל ַהּדֶ ָכּ

כֹל... ַהּתָ
ִמיָרה ַעל ָהֵעינַיִם. ֲהֵרי ְמֻדּבָר  ְ ה ֲחׁשוָּבה ַהּשׁ ִמּכָאן נְִלַמד ּכַּמָ
ִלּבֹו  אי לֹא יֲַעֶלה ּבְ ַוּדַ ַמיִם, הוּא ּבְ יק ּגָדוֹל ִויֵרא ׁשָ ַרב צַּדִ ּבְ

ל ֵחְטא ּגַם ִאם ָחִליָלה יְִרֶאה ַמְרֶאה ָאסוּר. ׁשוּם ִהְרהוּר ׁשֶ
ִניָּה, ְלִהְתָקֵרב  ַדְעּתוֹ ֲאִפּלוּ ִלׁשְ וְּבָכל זֹאת הוּא לֹא ֶהֱעָלה ּבְ

ל ְצִניעוּת! ָעיָה ׁשֶ ְלָמקוֹם ּבוֹ ֲעלוָּלה ִלְהיוֹת ּבְ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

ר ליבוביץ זצ"ל הרב ברוך דוב ֶבּ



ן ְיפוּנֶה?  ּלֵל ּכֵָלב ּבֶ ֵהיָכן ִהְתּפַ
ְכּפֵָלה ְמָעַרת ַהּמַ • ּבִ

ּבָת?  ַ יוֹם ַהּשׁ ׁש ָהֵעִצים ּבְ ְבֵרי ֲחזַ"ל – ִמי ָהיָה ְמקוֹׁשֵ ְלִפי ּדִ
• ְצָלְפָחד

יִצית? ל ִמְצווֹת ה'" – ע"י ְרִאיַּת ַהּצִ ֵאיְך זוְֹכִרים ֶאת "ָכּ
ְצווֹת! ְריַ"ג ַהּמִ ל ּתַ נֶֶגד ָכּ ִרים = 613 ּכְ ִגַמְטִריָּה 600 + 8 חוִּטים + 5 ְקׁשָ • ִציִצי"ת ּבְ
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ייל: zaida@kerenh.org.il אֹו לפקס 03-8004455   ְלחּו ָלנּו ַלּמֵ ׁשִ
ָעלֹון ַהּבָא. ְתרֹון ּבָ ּלֹו ִעם ַהּפִ ם ׁשֶ ֵ ַתר ֶאת ַהִחידֹות – ְנַפְרֵסם ֶאת ַהּשׁ ּפָ ְוִמי ׁשֶ

יֹון ַהּקֹוֵדם ּלָ ׁשוּבֹות ַלּגִ ּתְ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

מעונינים להנציח את העלון הבא לזכות יקירכם? 
zaida@kerenh.org.il :צרו איתנו קשר במייל

יָקה ְוַהָחְכָמה? ּדִ ּתֹו ַהצַּ ְזכוּת ִאׁשְ ִמי ָזָכה ְלִהּנֵָצל ֵמ'ֲעַדת קַֹרח' ּבִ

י ָהֲאָדָמה: ֲעַמּקֵ ַמע ֶאת ְקִריאֹות קַֹרח ִמּמַ  ֵאיזֶה 'ָאמֹוָרא' ׁשָ
ִאים"? ּדָ ה ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת ְוָאנוּ ּבַ "מֹׁשֶ

ֵקִדים? ל ׁשְ ַרח ְוִגּדֵ ּפָ ל ַאֲהרֹן – ׁשֶ ל ׁשֶ ּקֵ ֵהיָכן ִנְמָצא ַהּמַ

ת קַֹרח ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ


