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ת ֶרְך – ֻחּקַ ֵציָדה ַלּדֶ

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּבְ

נֵי  ִמּבְ יוִֹנים  ִמּלְ ִנְכָחדוּ  ּבֶָהן  ה,  וָֹאה ָהֲאיֻּמָ נוֹת ַהּשׁ ְלַאַחר ׁשְ
יבוֹת  יְׁשִ י  ָראׁשֵ ְויְִרָאה,  ּתוָֹרה  דוֵֹלי  ּגְ ּבֵינֵיֶהם  ָרֵאל,  יִׂשְ
יִקים  ְוַתְלִמיֵדיֶהם, הוִֹתיר ָלנוּ הקב"ה ּבֲַחָסָדיו ְמֵתי-ְמַעט צַּדִ
ָרֵאל. ַכח ָחִליָלה ִמיִּׂשְ ָ ּשׁ צֵא ּתוָֹרה ְולֹא ּתִ ֶהם ּתֵ ּמֵ וְּגאוִֹנים, ׁשֶ

וָֹאה  ַהּשׁ ְזוָעוֹת  ֶאת  ְרדוּ  ּשָׂ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ין  ּבֵ יָֻחִדים  ַהּמְ ֶאָחד 
חֶֹדׁש זֶה, יוֹם  ר ּבְ דוֹׁש ִמּצַאְנז-ְקלוֹיְְזְנּבוְּרג, ֲאׁשֶ י ַהּקָ הוּא ָהַרּבִ
נָה ִלְפִטיָרתוֹ. ּגְאוֹן ַהּגְאוִֹנים ָהיָה  ַתּמוּז, ִיְמְלאוּ 25 ׁשָ ט' ּבְ
ֵאינֹו  "ס ׁשֶ ַ ּשׁ ֵאין ּתוָֹספוֹת ֶאָחד ּבַ ָאְמרוּ ָעָליו ׁשֶ י, ַעד ׁשֶ ָהַרּבִ
ִליֵטי  ּפְ ֵקרוּב  ּבְ ַרּבוֹת  ָעַסק  וָֹאה,  ַהּשׁ תֹם  ּבְ ְריוֹ.  ּבֻ ַעל  זוֵֹכר 
בוִּרים  ים ֵמַהּנִּצוִֹלים ָהיוּ ׁשְ ְלָחָמה ְוִחזּוָּקם ָהרוָּחִני. ַרּבִ ַהּמִ
ל  ָכּ ִעם  ְויַַחד  דוּ,  ִאּבְ עוָֹלָמם  ל  ָכּ ֶאת  ית,  נְַפׁשִ ִקים  וְּמֻרּסָ
דוּ ּגַם ֶאת ֱאמוּנָָתם,  י ְיַאּבְ ית ִכּ ׁשִ ָהֲאַבּדוֹן, ָהיְָתה ַסּכָנָה ַמּמָ

ִקְרּבָם ָעלוּל ָחִליָלה ִלְדעֹךְ. ּבְ ְוַהּנִיצוֹץ ַהּיְהוִּדי ׁשֶ
ְוֵהִפיַח רוַּח  ִנים  ְבׁשָ ָהַרב ִמּצַאְנז ִהְתרוֵֹמם ִמּתוְֹך ֵאֶפר ַהּכִ
ְחיֶינָה  ִריֵדי ֶחֶרב. הוּא ָעַמד ְוִהְכִריז: "ּתִ ֶקֶרב ַעם ׂשְ ַחּיִים ּבְ
ין 'ַמֲחנוֹת ָהֲעקוִּרים' ַעל ַאְדַמת  ָהֲעָצמוֹת ָהֵאּלֶה"! ָעַבר ּבֵ

ַהּלָלוּ,  יבוֹת  ּיְׁשִ ּבַ יבוֹת!  ְיׁשִ ְוֵהִקים  ָדם,  ּבְ פוּגָה  ַהּסְ גְֶּרַמְניָה 
ֵליָטה", ֶהְחִזיר  ֵאִרית ַהּפְ ְתִאים "ׁשְ ם ַהּמַ ֵ ּשׁ ר ָקָרא ָלֶהם ּבַ ֲאׁשֶ
וִּמְצווֹת.  ּתוָֹרה  ְלַחיֵּי  ְלַאט  ְלַאט  ַהּיְהוִּדים  ִליִטים  ַהּפְ ֶאת 
בוָֹתם. ְבָרם ְוָחַבׁש ֶאת ַעּצְ ַאֲהָבה ֲעצוָּמה הוּא ִרּפֵד ֶאת ׁשִ ּבְ

ּכֹחוֹ,  ָכל  ּבְ ה'  ֶאת  ָעַבד  הוּא  ָחִקים.  ׁשְ ִהְרִקיעוּ  ִפּלוָֹתיו  ּתְ
ָחִליָלה  ִלּפֹל  ֵאין  ׁשֶ וְּרצוִּצים  בוִּרים  ׁשְ ְלאוָֹתם  ְוִהְמִחיׁש 
ים  יק" ָאְמרוּ ָאז ָהֲאנָׁשִ ּדִ י ַהּצַ ְראוּ ֶאת ָהַרּבִ ת ַהיֵּאוּׁש. "ּתִ ֶרׁשֶ ּבְ
ּתוֹ ְוָכל  ּלוֹ! הוּא ִאּבֵד ֶאת ִאׁשְ ְראוּ ֶאת ָהֱאמוּנָה ׁשֶ זֶה ָלזֶה. "ּתִ
חוּ ַעל ִקּדוּׁש ה', ְוהוּא נוַֹתר  ר ְיָלָדיו ִנְטּבְ ְחּתוֹ! ַאַחד ָעׂשָ ּפַ ִמׁשְ
ּפָָחה ְוַלְמרוֹת ַהּכֹל  ִלי ׁשוּם ָקרוֹב ִמׁשְ ף ּבְ מוֹ ָעֶלה ִנּדָ ּבוֵֹדד! ּכְ

יְך ְלִהְתַחזֵּק ּבֱֶאמוּנָתוֹ!"  – ַמְמׁשִ
ִסְפֵרי  ּבְ ֻסּפָר  ַהּמְ ֶאת  דוֹׁש  ַהּקָ י  ָהַרּבִ ִהְמִחיׁש  ַחיָּיו  ּבְ
ּנַָדד ֵמִעיר ְלִעיר. ֶאת  ְדמוִֹנים. ְמֻסּפָר ַעל ְיהוִּדי ִמְסּכֵן ׁשֶ ַהּקַ
ֵרָפה,  ׂשְ ַמגֵָּפה, ֶאת ּכְַסּפוֹ ִאּבֵד ּבִ ְחּתוֹ ִאּבֵד לֹא-ָעֵלינוּ ּבְ ּפַ ִמׁשְ
ַוְיִהי  ר ְלגוּפוֹ.  גָָדיו ֲאׁשֶ ּבְ ֶאּלָא  וִּמּכָל ְרכוּׁשוֹ לֹא נוְֹתרוּ לוֹ 
י גְָּנבוּ  ִים ָרָאה ִכּ ֲעלוֹתוֹ ִמן ַהּמַ ַהיּוֹם, ַויֵֶּרד ֶאל ַהּנָָהר ִלְרחֹץ. ּבַ

עלון זה מוקדש לזכות
חנה בת חיים מיכאל



ַפת ַהּנָָהר. ָהִרים ֵעינָיו ֶאל  ׂשְ ּבִ ְוִהְטִמין  ּפֵל  ּקִ ׁשֶ גָָדיו,  ּבְ ֶאת 
ַמִים ְוָקָרא: "ַאּבָא! ֶאת ַהּכֹל  ָ ּשׁ ּבַ א ֶאת ִלּבוֹ ְלָאִביו ׁשֶ ַעל, נָׂשָ
י ַוֲאִפּלוּ  י, ֶאת ְיָלַדי, ֶאת ְרכוּׁשִ ּתִ ּנִי, ֶאת ִאׁשְ ר ָלַקַחת ִמּמֶ ֶאְפׁשָ
ּנִי – אוְֹתךָ, ַאּבָא  ר ִלּטֹל ִמּמֶ ָבר ֶאָחד ִאי ֶאְפׁשָ גַָדי. ַאְך ּדָ ֶאת ּבְ
ּנִי! ֲאִני אוֵֹהב  ַמִים - לֹא יְַצִליַח ַאף ֶאָחד ָלַקַחת ִמּמֶ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

אוְֹתָך!"
ּטֵא  ִדיּוּק נַָהג ָהַרב ִמּצַאְנז. ֶאת ַאֲהָבתוֹ להקב"ה הוּא ּבִ ּכְָך ּבְ
ל יָָמיו ָטַרח ַלֲעשׂוֹת  ָרֵאל. ָכּ ע"י ַאֲהַבת ַהּתוָֹרה ְוַאֲהַבת ִיׂשְ
ְנַתְניָה,  ּבִ ַלִים,  ירוּׁשָ ּבִ ּכוּנֵי ְמגוִּרים  ׁשִ ַלּיְהוִּדים. ֵהִקים  טוֹב 
ְנַתְניָה ֶהֱעִמיד ְלִתְפָאָרה ֶאת "ּבֵית  ִרית. ּבִ ַאְרצוֹת ַהּבְ ְוַאף ּבְ
ְדֵרי ַהֲהָלָכה, ְצִניעוּת  ל ּגִ ַהחוִֹלים ָלִניָאדוֹ", ּבוֹ ׁשוְֹמִרים ַעל ָכּ

ְמיָֻחד.  ְקצוִֹעית ַהּגְבוָֹהה ּבִ ּבָת, ְלַצד ָהָרָמה ַהּמִ ְוׁשַ
ַרּבוֹת  ָעִמים  ּפְ יר  ִהְסּבִ ַהחוִֹלים,  ּבֵית  ַלֲהָקַמת  ַהּיְסוֹד  ֶאת 
יָּרוּ  וָֹאה ַהּנוָֹרָאה: "ֲאִני זוֵֹכר ׁשֶ י ִמימוֹת ַהּשׁ ּתוְֹך ִסּפוּר ִאיׁשִ
ֶהְחִזיקוּ ַהּנָאִצים ַעל ַאף  ְרּפָָאה ׁשֶ י ָלֶלֶכת ַלּמִ ַחְדּתִ יָּד. ּפָ י ּבַ ּבִ
ם לֹא ֵאֵצא  ִאם ֶאּכָנֵס ְלׁשָ י ׁשֶ ם ָהיוּ רוְֹפִאים. יַָדְעּתִ ּגַם ׁשָ ׁשֶ
ַחד  יִתי? ַלְמרוֹת ַהּפַ י, ֶמה ָעׂשִ י ְוִנְפַצְעּתִ יָּרוּ ּבִ ׁשֶ ַחי ְלעוָֹלם. ּכְ
ָחְזָקה  י אוֹתוֹ ּבְ ְקּתִ י ָעֶלה ְוִהּדַ י ְלֵעץ, ָקַטְפּתִ ּתִ ֵמַהּנָאִצים, ִנּגַׁשְ
ִביב ַלּפֶַצע  י אוֹתוֹ ִמּסָ ְרּתִ י ָענָף ְוָקׁשַ ַעל ַהּפֶַצע. אח"כ ָקַטְפּתִ
ֶהָעֶלה יְַחִזיק ַמֲעָמד. ה' ָעזַר, ְותוְֹך 3 יִָמים ִהְבֵראִתי.  ֵדי ׁשֶ ּכְ
ן ִלי ַחּיִים  ִאם ה' יִּתֵ י ַעל ַעְצִמי ׁשֶ ְלּתִ נוּת ִקּבַ ּמְ אוָֹתּה ִהְזּדַ ּבְ
חוִֹלים  ּבֵית  ֶאְבנֶה  ַהּלָלוּ,  ִעים  ָהְרׁשָ ִמיֵדי  ְוֵאֵצא  ְוַאְבִריא, 
יֵּׁש  ׁשֶ יֲַאִמינוּ  ְוָהֲאָחיוֹת  ָהרוְֹפִאים  ׁשֶ ּכְָך  ַעל  ד  ְמיֻּסָ ּיְִהיֶה  ׁשֶ
ים  עוֹׂשִ חוֶֹלה,  ְלַרּפֵא  ים  ּנִגָּׁשִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ְויְֵדעוּ  ּבָעוָֹלם,  ֱאלִֹקים 

ּתוָֹרה". יוֵֹתר ּבַ ְצוָה ַהּגְדוָֹלה ּבְ ֶאת ַהּמִ
ּגְַדלוּתֹו  ְוַלְמרוֹת  ִלּמוּד,  ּבְ ְלִמיָדיו  ּתַ ַמְדִריְך ֶאת  ָהיָה  י  ָהַרּבִ
ְלִמיד  ל ּתַ ל ָכּ ָהֲעצוָּמה, ָהיָה ַמְתִאים ֶאת ַעְצמוֹ ְלָרָמתוֹ ׁשֶ
ַעם ַאַחת ּבָאוּ ְלָפנָיו  י ּפַ ּתוָֹרה. ְמֻסּפָר ִכּ וְּמעוֵֹדד ֶאת ְצָעָדיו ּבַ
י!  ּתוָֹרה. "ַרּבִ ׁשוּ ֵעָצה ְלַהְצָלָחה ּבַ יָבה וִּבּקְ חוֵּרי ְיׁשִ ה ּבַ ּמָ ּכַ
לֹא  זוְֹכִרים  לֹא  ּמוּד,  ּלִ ּבַ ַמְצִליִחים  לֹא  ים.  ִ ִמְתַקּשׁ ֲאנְַחנוּ 

ּתוָֹרה". יֵּׁש ּבַ ַעם ַהּטוֹב ׁשֶ ים ֶאת ַהּטַ יׁשִ ַמְרּגִ
ּפָסוּק  ַאֲהָבה וְּבֶחְמָלה, וָּפַתח ְוָדַרׁש ּבַ י ּבְ יב אוָֹתם ָהַרּבִ הוֹׁשִ

ה'  ִצוָּה  ר  ֲאׁשֶ ַהּתוָֹרה  ת  ֻחּקַ "זֹאת  ֵתנוּ:  ָפָרׁשָ ּבְ ָהִראׁשוֹן 
זוֹת ֵעצוֹת ֵאיְך ִלְזּכֹר ֶאת ִלּמוּד  ָפסוּק זֶה ְמֻרּמָ ֵלאמֹר" – ּבְ
ִפי  ָעִמים, ּכְ נֵּן ְוַלְחזֹר ַהְרּבֵה ּפְ ַהּתוָֹרה: ֵעָצה ִראׁשוֹנָה – ְלׁשַ
ָעִמים, ְלׁשוֹנֶה  ְרקוֹ ֵמָאה ּפְ ָאְמרוּ ֲחזַ"ל "ֵאינוֹ ּדוֶֹמה ׁשוֹנֶה ּפִ ׁשֶ
ּמוּד  ַעת ַהּלִ ׁשְ ִניָּה – ּבִ ָעִמים ְוַאַחת". ֵעָצה ׁשְ ְרקוֹ ֵמָאה ּפְ ּפִ
נוּ  ַרּבֵ הוָֹרה  ׁשֶ מוֹ  ּכְ נְֶגּדוֹ,  ּכְ ׁשוָֹרה  ִכינָה  ְ ַהּשׁ י  ִכּ יׁש  ְלַהְרּגִ
ָעה  ׁשָ ּבְ ָהֵעינִַים  ֲהוָיָ"ה מוּל  ם  ׁשֵ ְלַציֵּר ֶאת  יֵּׁש  ׁשֶ ָהֲאִריזַ"ל 
קוֹל - ְלַבּטֵא ֶאת  ית – ִלְלמֹד ּבְ ִליׁשִ ּלוְֹמִדים ּתוָֹרה. ֵעָצה ׁשְ ׁשֶ

רוָּרה.  צוָּרה ּבְ ים ּבְ ּלִ ַהּמִ
י- ת ַהּתוָֹרה, זֹא"ת ָראׁשֵ ּפָסוּק: זֹא"ת ֻחּקַ ּבַ ז  ְוָכל זֶה ְמֻרּמָ

ֶאת  ּכַֹח  ִלׁשְ לֹא  ְרצוְֹנָך  ּבִ ִאם  ּכַח.  'ׁשְ ּתִ ַא'ל  זָ'כוֹר  בוֹת  ּתֵ
ְהיֶה ֲחקוָּקה  ַהּתוָֹרה ּתִ ה רוֶֹצה ׁשֶ ת ַהּתוָֹרה – ַאּתָ ּמוּד, ֻחּקַ ַהּלִ
יַמְטִריָּה 101, ַלְחזֹר  ךָ, ְלָפנֶיָך 3 ֵעצוֹת. 1( ִצוָּ"ה – ּגִ ִקְרּבְ ּבְ
ָעִמים. 2( ה' – ַלֲחׁשֹב ַעל  ּמוּד ַעד 101 ּפְ ׁשוּב ְוׁשוּב ַעל ַהּלִ
ְבֵרי  קוֹל ֶאת ּדִ ֶפה ָמֵלא, ֵלאמֹר ּבְ ה', 3( ֵלאמֹר – ִלְלמֹד ּבְ

ַהּתוָֹרה!
יׁש ֶאת  ַתְלמוּדוֹ ְויְַרּגִ צוָּרה זוֹ זוֹכֶה ְורוֶֹאה ַהְצָלָחה ּבְ ַהּלוֵֹמד ּבְ

ַבׁש ְונֶֹפת צוִּפים. תוָּקה ִמּדְ יֵּׁש ּבַּתוָֹרה, ַהּמְ ַעם ַהּטוֹב ׁשֶ ַהּטַ

ים ְוסֹוֲעִרים, וִּמּכָל  ֵארוִּעים ַרּבִ ת ֲעמוָּסה ּבְ ת ֻחּקַ ּפָָרׁשַ
ֶרְך ַחּיִים ְוָלַקַחת מוָּסר. ֶאָחד יֵׁש ָלנוּ ִלְלמֹד ּדֶ

ֶרְך  ַהּדֶ י  ִכּ ִהְתלֹונֵן  ַרב  ָהֵעֶרב  י  ִכּ ְמֻסּפָר  ֵתנוּ  ָפָרׁשָ ּבְ

ֵמיִמי שהקב"ה הֹוִריד, ָמן.  ְ ּלֶֶחם ַהּשׁ ְמַעיֶֶּפת ְוִכי ָקצוּ ּבַ
ָרֵאל  נֵי ִיׂשְ ים ִמּבְ ֵהם ֵהֵעזּוּ ִלְקרֹא לֹו 'ֶלֶחם ְקלֹוֵקל', ְוַרּבִ
הקב"ה  ֵהם.  ם  ּגַ ְוִהְתלֹוְננוּ  ּפָָעָתם  ַהׁשְ ַאֲחֵרי  ִנְסֲחפוּ 

ֶדֶרְך ָהֱאמּוָנה ּבְ
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ָרִפים  ים ַהּשְׂ ּלַח ּבָָעם ֶאת ַהּנְָחׁשִ ָדם מוָּסר, ְוׁשִ ָרָצה ְלַלּמְ
צוִּעים  ְכבוּ ּפְ ים ׁשָ ָרֵאל. חֹוִלים ַרּבִ ֵהִמיתוּ ַעם ַרב ִמּיִׂשְ ׁשֶ

ר ָהֶאֶרס ְמַפְעּפֵַע ּבֶָהם.  ּכֲַאׁשֶ
ה'  ּבַ ְרנוּ  ִדַבּ י  ִכּ נוּ: "ָחָטאנוּ  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ ר ָלֶהם ָרצוּ  ּצַ ּבַ
ה  ל ֶאל ה' ְויֵָסר ֵמָעֵלינוּ ֶאת ַהָנָּחׁש!"  וּמֹׁשֶ ֵלּ ָוָבְך, ִהְתַפּ

ּלֵל ַלה'.  נוּ, ָהרֹוֶעה ַהּנֱֶאָמן ִהְתּפַ ַרּבֵ
ַעל  אֹתֹו  ְוִשׂים  ָשָׂרף  ְלָך  "ֲעֵשׂה  ה:  ְלמֹׁשֶ אֹוֵמר  ה' 
ים  ַרּבִ ָוָחי". חֹוִלים  ְוָרָאה אֹתֹו  ַהָנּׁשוְּך  ל  ָכּ ְוָהיָה  נֵס, 
ָחְליָם  ת. ַאף חֹוִלים ׁשֶ ְנַחׁש ַהּנְחֹׁשֶ ָטה ּבִ אוּ ֵמַהּבָ ִהְתַרּפְ

אֹוָתּה ָהֵעת.  אוּ ּגַם ֵהם ּבְ ּבֹות ֲאֵחרֹות ִהְתַרּפְ א ִמּסִ ּבָ
נָָחׁש  אֹו  ֵמִמית  נָָחׁש  "ְוִכי  נָה:  ׁשְ ַהּמִ ְבֵרי  ּדִ ְידוִּעים 
ְלַרּפֵא?  ְיכֹוָלה  י  ְכּתִ ַמּתַ נָָחׁש  ּבְ ָטה  ַהּבָ ּכֵיַצד  ְמַחּיֶה?" 
ִלים  ּכְ ָרֵאל ִמְסּתַ ּיִׂשְ ל ְזַמן ׁשֶ נָה: "ֶאּלָא ָכּ ׁשְ וְּמָבֶאֶרת ַהּמִ
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ם ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ִדים ֶאת ִלּבָ ְעּבְ י ַמְעָלה וְּמׁשַ ַלּפֵ ּכְ
ר!  ׂשָ ל ּבָ י ה' הוּא רֹוֵפא ָכּ ּלָם ִכּ ִאים!" יְָדעוּ ּכֻ ָהיוּ ִמְתַרּפְ
ָלֶהם  יר  ִהְזּכִ ַהּנָָחׁש  ֶאת  לוּ  ּתָ ָעָליו  ַהּגָבֹוּהַ  ָהַעּמוּד 
ַמְיָמה  ָ את ֵעיַנִים ַהּשׁ ּכֵל עֹוד יֹוֵתר ְלַמְעָלה, ָלׂשֵ ְלִהְסּתַ

ם – ְרפוָּאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא. ָ ם – ְוַרק ִמּשׁ ָ י ִמּשׁ - ִכּ
ְך?  ֶהְמׁשֵ ת ּבַ וָּמה ָקָרה ִעם ְנַחׁש ַהּנְחֹׁשֶ

ים  ֲאנָׁשִ ֵהֵחּלוּ  ִנים  ׁשָ ָעְברוּ  ר  ּכֲַאׁשֶ ׁשֶ ִרים  ְמַסּפְ ֲחַז"ל 
א.  י ְלנָָחׁש זֶה ַעְצמֹו יֵׁש ְסֻגּלֹות ַמְרּפֵ ִלְטעֹות, ְוַלֲחׁשֹב ִכּ
ְוָדְבקוּ  ַלה',  ִפּלָה  ַהּתְ ֶאת   - ר  ָהִעּקָ ֶאת  ְכחוּ  ׁשָ ֵהם 
י  ִנים ְוֶהֱאִמינוּ ִכּ ת. ָעְברוּ עֹוד ׁשָ ְנַחׁש ַהּנְחֹׁשֶ ֵפל - ּבִ ּטָ ּבַ
ִאּיִים,  נוּ יֵׁש ּכֹחֹות ִעּלָ ה ַרּבֵ ה מֹׁשֶ ָעׂשָ ת ׁשֶ ִלְנַחׁש ַהּנְחֹׁשֶ
ְוִהְתִחילוּ ַלֲעבֹד אֹותֹו וְּלַהְקִטיר ִלְכבֹודֹו. ֲעבֹוָדה זָָרה 

ׁש! ַמּמָ
ַמְמַלְכּתֹו,  ּכֵס  ַעל  ְיהוָּדה  ֶמֶלְך  ִחְזִקּיָהוּ  ָעָלה  ר  ּכֲַאׁשֶ
יב  ָרֵאל. הוּא ֵהׁשִ ִמיד ֲעבֹוָדה זָָרה ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ָעַקר ְוִהׁשְ
ָרֵאל. הוּא ָרָאה  ִיׂשְ ה ּתֹוָרה ּבְ ְתׁשוָּבה, ְוִהְרּבָ ֵלב ָהָעם ּבִ
ֲעָבדוּהוּ ְוָסְגדוּ לֹו,  ת ׁשֶ ן", זֶהוּ ְנַחׁש ַהּנְחֹׁשֶ ּתָ ֶאת ַה"ּנְחֹׁשְ
ְעּבוּד  ר: ֶאת ׁשִ ְכחוּ ֶאת ָהִעּקָ א, ְוׁשָ לוּ ּבֹו ְסֻגּלֹות ַמְרּפֵ ּתָ
ת  עֹז רוַּח, ְוִכּתֵ ַמִים. ָעַמד ִחְזִקּיָהוּ ּבְ ָ ּשׁ ּבַ ַהּלֵב ְלָאִבינוּ ׁשֶ
ֶאת  ִמיד  ְוִהׁשְ ָהַרס  וֵּפֵרק,  ַבר  ׁשָ ת!  ַהּנְחֹׁשֶ ְנַחׁש  ֶאת 
ִנְמַסר  ן  ִמּכֵ וְּלַאַחר  ׁש!  ְמֻקּדָ ָהיָה  ְתִחּלָה  ּבִ ׁשֶ ַהּנָָחׁש 

נָה! ע ֵמאֹות ׁשָ ָבר ַאְרּבַ ִמּדֹור ְלדֹור ּכְ
ׁש, "ֲהֵרי ֲאבֹוַתי לֹא ָעׂשוּ זֹאת, וְּבִדיּוּק  ִחְזִקּיָהוּ לֹא ָחׁשַ
ה נָכֹון  ה ַמֲעׂשֶ ת ֶאת ַהּנָָחׁש?" הוּא ָקם ְוָעׂשָ ֲאִני ֲאַכּתֵ

ְך! חוּ אֹותֹו ַעל ּכָ ּבְ ְוָראוּי, ַוֲחָכִמים ׁשִ
ִפיָסה  ַהּתְ ֶאת  ּגַם  א  ֶאּלָ ץ,  ִנּפֵ ְלַבד  ּבִ ַהּנָָחׁש  ֶאת  לֹא 
ָאְמנָם  ָאָדם!  יֵדי  ּבִ לוּיָה  ּתְ ָהְרפוָּאה  י  ִכּ ֻעוֶֶּתת  ַהּמְ

ַהּלֵב?  ֵהיָכן  ַאְך  א,  ְלַרּפֵ ָלרֹוֵפא  ְרׁשוּת  נְָתנָה  ַהּתֹוָרה 
ַעל ִמי סֹוְמִכים?

ר יֵׁש חֹוֶלה  י ּכֲַאׁשֶ ל ַהּדֹורֹות יְָדעוּ ַהּיְהוִּדים ִכּ ְך ָכּ ֶמׁשֶ ּבְ
ְרּכָָתם. לֹא  ּבִ ׁש ֶאת  ְלַבּקֵ יֵקי ֱאֶמת  ְלַצּדִ ּפֹוִנים  ל"ע – 
ָמָרא  ר ַהּגְ ַחְכֵמי ְרפוָּאה ֵהם, ֶאּלָא ַחְכֵמי ַהּתֹוָרה! ּכֲַאׁשֶ
יֵׁש  ְלַרּפֵא"  ָלרֹוֵפא  ְרׁשוּת  נָה  ּתְ ּנִ ׁשֶ "ִמּכָאן  ּכֹוֶתֶבת 
דֹוֵלי  ָמָרא! ּגְ ּלָה "ִמּכָאן", ֵמַהּתֹוָרה, ֵמַהּגְ ֶהְדּגֵׁש ַעל ַהּמִ

יו. ַדְרּכֹו וְּבַמֲעׂשָ ָבְרִכים ֶאת ָהרֹוֵפא ּבְ ַהּתֹוָרה ֵהם ַהּמְ
ַבע ְרפוָּאה ְליֶֶלד  ּקָ יק ׁשֶ ִלְפנֵיֶכם ִסּפוּר ַמְדִהים ַעל ַצּדִ
יק גֹּוזֵר – והקב"ה ְמַקּיֵם". ַאְך  ָקט, ְוָעָליו נֱֶאַמר: "ַצּדִ

ַמִים! ָ ּשׁ ּבַ ד ֶאת ַהּלֵב ְלָאִבינוּ ׁשֶ ְעּבֵ ר הוּא ְלׁשַ ָהִעּקָ
ל ְצַפת, ְזַמן ָקָצר  ּה ׁשֶ ָלן ַזַצ"ל, ַרּבָ ְמָחה ַקּפְ ִסּפֵר הג"ר ׂשִ
יַבת  יׁשִ נֹות ִלּמוָּדיו ּבִ ׁשְ ַמע ּבִ ָ ּשׁ ִטיָרתֹו, ִסּפוּר ׁשֶ ִלְפנֵי ּפְ
יָבה: ּיְׁשִ ְזַמן ִלּמוָּדיו ּבַ ָחה ּבִ ּפָ ִהְתַאְכֵסן ֵאֶצל ִמׁשְ ׁשֶ ִמיר ּכְ
עָר'ֶלה.  ם ּבֶ ׁשֵ ן יִָחיד ּבְ ָחה ְוָלּה ּבֵ ּפָ י ֵאֶצל ִמׁשְ ִהְתַאְכַסְנּתִ
ֵדי  ָלֶלֶכת  ִתי ּכְ ּטָ י ִמּמִ ר ַקְמּתִ י ּכֲַאׁשֶ ִ ׁשּ ִ ֶאָחד ִמיֵמי ַהּשׁ ּבְ
ָלֵצאת  ִמְתּכֹונֵן  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ֶאת  ָרִאיִתי  יָבה,  ַלּיְׁשִ
ה  ּמָ ִית אֹוֶמֶרת לֹו ּכַ ְלׁשוּק ָהֲעיָָרה ְלִמְסָחר, וַּבֲעַלת ַהּבַ

ם'! ת, ֲחזֹור ֻמְקּדָ ּבָ ָעִמים, 'ַהיֹּום ֶעֶרב ׁשַ ּפְ
ֲעַלת  י ְלַאְכַסְניִָתי ּבַצֳָּהַרִים, מוֵֹצא ֲאִני ֶאת ּבַ ָחזְַרּתִ ׁשֶ ּכְ
ַעל  ׁשֶ ּכְ ַהחוָּצה  ִקיָפה  וַּמׁשְ ַהַחּלֹון  ַעד  ּבְ עֹוֶמֶדת  ַהּבַיִת 
ּפֹוֶלֶטת  ׁשֶ ׁשֹוֵמַע  ְוִהְנִני  ְוַעְצּבָנוּת,  ַלַחץ  ִסיָמנֵי  ּפָנֶיָה 
ּבָת...'.  ּבָת, עֹוד ְמַעט ׁשַ יָה ְואֹוֶמֶרת: 'עֹוד ְמַעט ׁשַ ִמּפִ
עוֹת  ׁשָ ה  ְוַכּמָ דֹול,  ּגָ ַהיֹּום  ֲהֵרי עֹוד  י:  ַאְלּתִ ְוׁשָ י  ַמְהּתִ ּתָ
ּדֹוֶאֶגת  ִהנְֵּך  ַמּדוַּע  ּבָת,  ַ ַהּשׁ ִניַסת  ּכְ ַעד  ֵלמוֹת נוְֹתרוּ  ׁשְ
ִמּתֹוְלדוֹת  ְלךָ  ַוֲאַסּפֵר  'ּבֹא  ִלי:  ָאְמָרה  ו?  ֵמַעְכׁשָ ָבר  ּכְ

ָבר': ר ַהּדָ ַחיֵּינוּ ְוָתִבין ֶאת ּפֵׁשֶ
ָבִנים, וְּבֶעְזַרת השי"ת  ֵקד ּבְ ִנים ַרּבֹות לֹא זִָכינוּ ְלִהּפָ ׁשָ
ּיָה זִָכינוּ ְלֵבן זָָכר, ַאְך ְלַדֲאבֹונֵנוּ, הוּא  נֹות ִצּפִ ְלַאַחר ׁשְ
ְרנוּ  ּקַ ִגּדוּלֹו. ּבִ ילֹו, ְוַרּבֹות ָסַבְלנוּ ּבְ ְבנֵי ּגִ ַח ּכִ ּתֵ לֹא ִהְתּפַ
אֹוָתנוּ;  ִהְדִאיָגה  ְוַאְבָחנָתֹו  ָהֲעיָָרה,   רֹוֵפא  ֵאֶצל  ִעּמֹו 
ֵאין  ְולֹו  ּלֵב  ּבַ מוּם  ָעיַת  ּבְ ּיֵׁש  ׁשֶ ּנְִרֶאה  ׁשֶ ָאַמר  הוּא 
ְכלוּם. הוּא ִהְפנָה אֹוָתנוּ ְלִויְלנָא,  רוּת ְלהֹוִעיל ּבִ ֶאְפׁשָ
אוַּלי יוַּכל ַלֲעזֹר... נַָסְענוּ ְלִויְלנָא  ם יֵׁש רֹוֵפא ּגָדֹול ׁשֶ ׁשָ
צוָּרה  ַדק ֶאת ַהּיֶֶלד, ְוָאַמר ָלנוּ ּבְ ָלרֹוֵפא ַהּגָדֹול, הוּא ּבָ
ה  ּמָ ִמּכַ יֹוֵתר  ִלְחיֹות  ִסּכוּי  ֵאין  ַהזֶּה  ַלּיֶֶלד  ְסָקִנית:  ּפַ
ִליְך ָממֹון ְלִחּנָם, ִחְזרוּ ְלֵביְתֶכם  ִנים! ֲחָבל ָלֶכם ְלַהׁשְ ׁשָ

ִציאוּת! ִלימוּ ִעם ַהּמְ ְוַהׁשְ
ְלַאַחר  ָהרֹוֵפא.  ִמּבֵית  יָָצאנוּ  וְּרצוִּצים  בוִּרים  ׁשְ
נוּ ֵמרֹב ַצַער  ְבֵרי יֵאוּׁש ֵאּלוּ, לֹא יַָדְענוּ נְַפׁשֵ ַמְענוּ ּדִ ָ ּשׁ ׁשֶ



ם  ׁשָ  – ִויְלנָא  ּבְ ׁשֶ ָלַאְכַסְניָה  ווִּים  ּדְ ְענוּ  ִהּגַ ְוָכְך  ְויָגֹון, 
י ְלִהנֵָּחם... ְמרוִּרים וֵּמַאְנּתִ ְבִכי ּתַ י ּבִ ּפַָרְצּתִ

ָלנוּ  יעוּ  ִהּצִ ָצָרֵתנוּ,  ַעל  ְמעוּ  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהַאְכַסְניָה  ֵבי  ּתֹוׁשָ
ם ִמְתגֹּוֵרר  ַראִדין, ׁשָ ֶרְך ֲחזָָרה ָלִעיר ִמיר ַנֲעבֹר ּבְ ּדֶ ּבַ ׁשֶ
עוּ  נֹוׁשְ ים  ַרּבִ ׁשֶ  - ַחּיִים'  'ֶהָחֵפץ  דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ
וְּללֹא אֶֹמר  ֵעינֵינוּ,  ּבְ ת  ִנּצַ ְקָוה  ּתִ ל  ׁשֶ ִזיק  ְרכֹוָתיו.  ִמּבִ
ָעֵמינוּ ָלֲעיָָרה ַראִדין.  ְמנוּ ּפְ וְּדָבִרים, ָאַרְזנוּ ֲחָפֵצינוּ ְוׂשַ
ל ֶהָחֵפץ ַחּיִים, ַאְך  ַרְזנוּ ָלֶלֶכת ְלֵביתֹו ׁשֶ ִהּגְַענוּ, ִהְזּדָ ׁשֶ ּכְ
ֵאין  הֹוִדיעוּ ָלנוּ ׁשֶ ׁשֶ ה ַאְכזָָבֵתנוּ, ּכְ ָמה ּגַָדל ַצֲעֵרנוּ ְוַרּבָ
בֹו ָחלוּׁש  י ַמּצָ יׁש,  ִכּ ים ֶלָחֵפץ ַחּיִים ַהּיָׁשִ ַמְכִניִסים ֲאנָׁשִ
ַאְרנוּ ְקפוִּאים  ל ָקָהל. ִנׁשְ רוּתֹו ְלַקּבֵ ֶאְפׁשָ יֹוֵתר ְוֵאין ּבְ ּבְ
ָמה  ּתֹוִהים  עֹוְמִדים  ָאנוּ  וְּבעֹוד  ְמקֹוֵמנוּ,  ּבִ ְודֹוְמִמים 
ֶאת  ָאנוּ  רֹוִאים  ַמּיָא,  ׁשְ ּדִ א  ִסּיְַעּתָ ּבְ ְלֶפַתע,  ַלֲעׂשֹות, 
ָבר  זֶּה ִמּכְ ל ֶהָחֵפץ ַחּיִים, ַאְבֵרְך ָצִעיר ׁשֶ תֹו ׁשֶ ַעל נְֶכּדָ ּבַ
ח  ּלַ ֵביֵתנוּ, ְוִהּנֵה 'ׁשַ יַבת ִמיר ְוָהיָה ִמְתָאֵרַח ּבְ יׁשִ ָלַמד ּבִ
ִמּיָד  ְמָצֶאּנוּ'!  ּתִ י ְברֹב ַהּיִָמים  ּכִ ִים  נֵי ַהּמָ ּפְ ַלְחְמָך ַעל 
ַעל  ָאז  ב  ּיָׁשַ ׁשֶ ַחּיִים  ֶהָחֵפץ  ָסבֹו  ַלֲחַדר  ִהְכִניס אֹוָתנוּ 
לֹו  ְרנוּ  ְוִסּפַ ְבנוּ  יָׁשַ ּנַ"ךְ.  ֵמַהּתַ 'ֶעְזָרא'  ֵסֶפר  וְּביָדֹו  ְסאֹו,  ּכִ
ּכֵָעת  ָהעוֶֹמֶדת  נֵנוּ  ּבְ ְוָצַרת  ַחיֵּינוּ  לוּת  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ל  ָכּ ֶאת 
דוֹׁשוֹת ְוָאַמר  ַעל ַהּפֶֶרק. ֵהִרים ֶהָחֵפץ ַחּיִים ֶאת ֵעינָיו ַהּקְ
ַלֲעזֹר  ִלי וָּמה אוַּכל  ֵאין  ּכֶֶסף  ַלֲעזֹר?  י  יָכְלּתִ ּבִ ָלנוּ: ָמה 
ִליׁש זְָלגוּ  ְבִכי ַמר וְּדָמעוֹת ׁשָ י ּבִ ַרְצּתִ ַתק! ׁשוּב ּפָ ָלֶכם? ְוׁשָ
ן  נוּ הוִֹסיף ְוָאַמר ְלָסבוֹ ַוֲהֵרי זֶה ּבֵ ב ִאּתָ יָּׁשַ ֵמֵעינַי. נְֶכּדוֹ ׁשֶ
ְלׁשוֹן ִחּבָה ְוָאַמר:  ּלֶָהם!!! ָקָרא ִלי ֶהָחֵפץ ַחּיִים ּבִ יִָחיד ׁשֶ
ָתא!  ּבָת ַמְלּכְ יִמי ְלַקּבֵל ֶאת ׁשַ ְקּדִ ּתַ ִלי ָעַלִיְך ׁשֶ י, ַקּבְ ּתִ ּבִ
ֶאת  ְלַקּבֵל  ים  ְלַהְקּדִ וָּנָה  ַהּכַ ָמה  י  ַאְלּתִ ְוׁשָ עֹז  י  ִהְרַהְבּתִ
ַמּפַת  ָבר  ּכְ ְהיֶה  ּתִ ֲחצוֹת  ּבַ י  ִ ׁשּ ׁשִ יוֹם  ּבְ ִלי:  ָענָה  ּבָת?  ַ ַהּשׁ
ַעל  ְסדוִּרים  ַהנֵּרוֹת  וָּפמוֵֹטי  רוָּסה,  ּפְ ּבָת  ׁשַ ל  ׁשֶ ְלָחן  ׁשֻ

ְלָחן,  וִּמְזַּמן ַהְדָלַקת ַהנֵּרוֹת לֹא ַלֲעשׂוֹת ׁשוּם ְמָלאָכה  ֻ ַהּשׁ
ּנוֹת  ה לֹא ְלׁשַ ָלה ְנחוּׁשָ ַקּבָ י ּבְ ִלּבִ י ּבְ ְלּתִ ִויִהי ָמה! ִמיָּד ִקּבַ

ים. דוֹׁשִ ָבָריו ַהּקְ לוּם ִמּדְ ּכְ
ּפוּר  ׁשִ ִנּכַר  ָבר  ּכְ יֵענוּ  ַהּגִ ּבְ וִּמיָּד  יְָתה,  ַהּבַ ֶרְך  ַלּדֶ יָָצאנוּ 
ְויוֵֹתר,  יוֵֹתר  ֶלֱאכֹל  ֵהֵחל  ְלַאט  ְלַאט  נֵנוּ.  ּבְ ל  ׁשֶ ַמּצָבוֹ  ּבְ
ָאר  ׁשְ ּכִ ַח  ּתֵ וְּלִהְתּפַ ִלְגּדֹל  ָחזַר  ּגַם  ֲאָחִדים  יִָמים  ְוַכֲעבֹר 
ּלָנוּ  ׁשֶ ָהֲעיָָרה  ֵאֶצל רוֵֹפא  ְרנוּ  ּקַ ּבִ ׁשֶ ּכְ ּכַּמוָּבן,  ילוֹ.  ּגִ י  יְַלּדֵ
ּתוֵֹמם ְלַמְרֶאה  ְלִויְלנָא, הוּא ִהׁשְ ָעתוֹ  ׁשְ ּבִ ַלח אוָֹתנוּ  ָ ּשׁ ׁשֶ
יסוֹ ְסכוּם ּכֶֶסף ִנְכּבָד,  ֲעלוּתוֹ הוִֹציא ִמּכִ ֵעינָיו! ֵמרֹב ִהְתּפַ
ִויְלנָא  ּבְ ַהגָּדוֹל  ָלרוֵֹפא  ׁשוּב  ע  ִנּּסַ ׁשֶ "ל,  ְוֶאׁשֶ ְנִסיָעה  ֵמי  ּדְ
ִהּגְַענוּ ְלִויְלנָא ָלרוֵֹפא ַהגָּדוֹל  ׁשֶ יְִּרֶאה ֶאת ַהּפֶֶלא ַהזֶּה. ּכְ ׁשֶ
זֶּהוּ  ֵכן ׁשֶ ַפְסָקנוּת: לֹא יִּתָ ה ְלַהֲאִמין ְוָאַמר ּבְ ָ הוּא ִהְתַקּשׁ
ֱהִייֶתם  ַהִאם  ְקָצָרה!  קוָּפה  ּתְ ִלְפנֵי  י  ַדְקּתִ ּבָ ׁשֶ יֶֶלד  אוֹתוֹ 
ְרּכָז ָהְרפוִּאי ָהעוָֹלִמי? ָאַמְרנוּ  ּמֶ יַרת אוְֹסְטִריָּה, ּבַ ִוינָא ּבִ ּבְ
ם? ָאַמְרנוּ  ַאל א"כ ְלֵאיזֶה רוֵֹפא ֲהַלְכּתֶ לוֹ, לֹא! ְוָחזַר ְוׁשָ
ַראִדין ְוהוּא יַָעץ ָלנוּ  דוֹׁש ֶה'ָחֵפץ ַחּיִים' ּבְ ָהַלְכנוּ ַלּקָ לוֹ ׁשֶ

ֶאת ֲעָצתוֹ.
ֶאת  ן  ְלַתּקֵ יֵָדינוּ  ּבְ יֵׁש  ָהרוְֹפִאים  ֲאנְַחנוּ  ָהרוֵֹפא:  ָאַמר 
נוֹ! ַרק ּכֵָעת יָכוֹל  ים ָאנוּ ְלַתּקְ ַהּלֵב ּפָגוּם ְמנַּסִ יָּם, וְּכׁשֶ ַהּקַ
ְלַגְמֵרי  ָאכוּל  ָהיָה  ְנֶכם  ּבִ ל  ׁשֶ ַהּלֵב  ָלֶכם:  ר  ְלַסּפֵ אֲִני 
ַרק  י  ִכּ ְלָהִעיד  ֲאִני  יָכֹול  ִסּכוּי.  ָלֶכם  י  נַָתּתִ לֹא  ְוָלֵכן 
ֵלב  ן  ַהּבֵ ל  ִקּבֵ  – ם  ֲהַלְכּתֶ ֵאָליו  ׁשֶ ָהַרב  ְרּכַת  ּבִ ְזכוּת  ּבִ

ָחָדׁש ְלַגְמֵרי!
ְלָבחוּר  ׁשוּב  וָּפְנָתה  ִסּפוָּרּה  ֶאת  ִסּיְָמה  יִת  ַהּבַ ֲעַלת  ּבַ
ְלחוָּצה?  ּכֹה  ֲאִני  ַמּדוַּע  ֵמִבין  ִהּנְךָ  ו  ַעְכׁשָ יָבה:  ַהּיְׁשִ
ַעת  ׁשְ י  ִכּ יַע,  יַּגִ ָבר  ּכְ ְעִלי  ּבַ ׁשֶ ְדִריכוּת  ּבִ ֲאִני  ינָה  ַמְמּתִ
יָמה ִלְפרֹׂש  ָבר ַמְקּדִ ְלּכָה ּכְ ּבָת ַהּמַ יָעה ְוׁשַ ָבר ִהּגִ ֲחצוֹת ּכְ

נֶָפיָה... ּכְ



נָה ִלְפִטיָרתֹו  ַתּמוּז ִיְמְלאוּ 55 ׁשָ יֹום ט' ּבְ יִָמים ֵאּלֶה, ּבְ ּבְ
י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַהֲחֵרִדית:  ַהיֲַּהדוּת  ְרִניֵטי  ּבַ ִמּקַ ֶאָחד  ל  ׁשֶ
נַת תשכ"ו  ׁשְ ּבִ ּנְִפַטר  זְַלָמן סֹורוְֹצִקין, ָהַרב ִמּלוְּצק, ׁשֶ

ַבע יִָמים. זֵָקן וּׂשְ
ּתוָֹרה,  ּבַ ַמְבִריק  ִעּלוּי  ּכְ ִמּלוְּצק  ָהַרב  ִהְתגַּּלָה  ְצִעירוּתוֹ  ּבִ ָבר  ּכְ
י  יַבת 'ֶטעְלז', ַהגָּאוֹן ַרּבִ ּתוֹ ׁשֶל ַרב ְורֹאׁש יְׁשִ ְוִנְבַחר ָלׂשֵאת ֶאת ּבִ
ְוִהְתִחיל  ָהרוָּחִנית,  ֲעִליָּתוֹ  ּבַ יְך  ַביִת זֶה ִהְמׁשִ ּבְ ֱאִליֶעזֶר גּוְֹרדוֹן. 
ַהִצּבוִּרית  ִעילוּת  ַהּפְ ֶאת  ַהיְּהוִּדי,  יָּה  ָהֲעׂשִ עוַֹלם  ֶאת  יר  ְלַהּכִ

ְוַהּתוָֹרִנית.
עוָֹתיו ָהיוּ  ּבוּר. ּדֵ ַהְנָהגַת ַהּצִ עוּר קוָֹמה ּבְ ָהַרב ִמּלוְּצק ָהיָה ּבַַעל ׁשִ
ְנאוָּמיו  ים ּבִ ק ְקָהִלים ַרּבִ מוָּצקוֹת, וְּבכֹׁשֶר ֶרטוִֹרי ַחד ָהיָה ְמַרּתֵ
ׁשֶת, ְוַאְך  ִתיָבתוֹ ָהיְָתה ְרהוָּטה וְּמֻלּטֶ 'ַדַעת ּתוָֹרה'. ּכְ ִהיִרים ּבְ ַהּבְ
בוֹד  ל ּכְ י ָהַרב סוֹרוְֹצִקין, ָהַרב ִמּלוְּצק, יְִתּפֹס ָמקוֹם ׁשֶ ִטְבִעי ָהיָה ִכּ

ָרֵאל. ַהְנָהגַת ַעם יִׂשְ ּבְ
ֲחָסָדיו ַהּגְדוִֹלים הוִֹתיר ָלנוּ הקב"ה ַרּבִָנים 'ֵמַהּדוֹר ַהּקוֵֹדם',  ּבַ
ּקוּם  ל ׁשִ ה ׁשֶ ׁשָ קוָּפה ַהּקָ ּתְ ָרֵאל ּבַ נֵי יִׂשְ ַמְנִהיגֵי ֲעַדת ּבְ ׁשוּ ּכְ ּמְ יְּׁשַ ׁשֶ
נוֹת  ׁשְ ְלַאַחר  ְפָרט,  ּבִ ַהּתוָֹרה  ְועוַֹלם  ְכָלל,  ּבִ ַהיְּהוִּדי  ָהעוָֹלם 

ר. ּקֵ ָרֵאל לֹא יְׁשַ ָרֵאל, ְונֵַצח יִׂשְ וָֹאה. ב"ה לֹא ַאְלָמן יִׂשְ ַהּשׁ
רֹאׁש  ּבְ ָעַמד  ָהָעם.  א  ַמּשָׂ ֶאת  ֵתפוֹ  ּכְ ַעל  נַָטל  סוֹרוְֹצִקין  ָהַרב 
ֶרְך יְֵלכוּ ּבָּה, ָעַמד  ּדֶ מוֶֹעֶצת ּגְדוֵֹלי ַהּתוָֹרה, ְלַהְנחוֹת ֶאת ָהָעם ּבַ
ִבּסוּס עוַֹלם ַהּתוָֹרה ְוַהְרָחָבתוֹ, ְוכֵן ָעַמד  יבוֹת' ּבְ רֹאׁש 'וַַעד ַהיְּׁשִ ּבְ

ְפָעל ַהִחנּוִּכי ַהגָּדוֹל ּבָעוָֹלם 'ֶמְרּכַז ַהִחנּוְּך ָהַעְצָמִאי'. רֹאׁש ַהּמִ ּבְ
'ִחנּוְּך ָהַעְצָמִאי': ֶפר ַהוִָּתיִקים ּבַ י ַהּסֵ נֲַהֵלי ּבָּתֵ ִסּפֵר ֶאָחד ִמּמְ

ָהָאֶרץ,  ֵמַרֲחֵבי  ֶפר  ַהּסֵ י  ּבָּתֵ ְמנֲַהֵלי  ָהיִינוּ,  עוִֹלים  ַקיִץ  י  ִמּדֵ
נַת  ֵהָעְרכוּת ְוִהְתַאְרּגְנוּת ִלׁשְ ּכְ ְרֵדי ַהַהְנָהָלה,  ַליִם, ְלִמׂשְ ִלירוּׁשָ
ֵביתוֹ ׁשֶל ָהַרב ִמּלוְּצק, יו"ר  ּפֶַתח. עוְֹבִרים ָהיִינוּ ּבְ ּבַ ּמוִּדים ׁשֶ ַהּלִ

ִחנּוְּך ָהַעְצָמִאי, ְלָבֵרְך וְּלִהְתּבֵָרךְ.
נֲַּעׂשֶה  ּבַ ִהְתַעְניֵן  ְוהוּא  ָהַרב  ׁשֶל  ְלֵביתוֹ  י  ִנְכנְַסּתִ ַאַחת  נָה  ׁשָ
יבוֹת  ַליְּׁשִ ַהּבוְֹגִרים  ְוַהֲעָבַרת  וּם,  ָהִרׁשּ ְפִעילוּת  ּבִ ֶפר,  ַהּסֵ ֵבית  ּבְ
נָה ַהֲחָדׁשָה?"  ָ ּשׁ ְלִמיִדים יְִלְמדוּ בביה"ס ּבַ ה ּתַ דוֹׁשוֹת. "ְוַכּמָ ַהּקְ
ָכבוֹד.  ּבְ י  ְבּתִ ֵהׁשַ יְִרּבוּ"  ּכֵן  נַיִם,  וּׁשְ ְבִעים  ׁשִ "ֵמָאה  חֹם.  ּבְ ַאל  ׁשָ
ִנְזַעק,  ֶרגַע הוּא  ְלַאַחר  יָבה.  ֲחׁשִ ִסיָמנֵי  ָהַרב  ֵמַצח  ַעל  ָרִאיִתי 
נָה  ׁשָ נַיִם? ּבְ ְבִעים וּׁשְ ָמעוֹת ְמַאיְּמוֹת ִלְפרֹץ ֵמֵעינָיו: "ֵמָאה ׁשִ ּדְ ׁשֶ ּכְ
נֵי  ׁשְ ָאְבדוּ  ּכֵיַצד  ְוַאְרּבָָעה!  ְבִעים  ׁשִ ֵמָאה  ִלי  ָאַמְרּתָ  ָעְבָרה  ׁשֶ

יָבם?" ֵדי ַלֲהׁשִ ְלִמיִדים? ָמה נוַּכל ַלֲעשׂוֹת ּכְ ּתַ
ָהַעְצָמִאי  ַהִחנּוְּך  יו"ר  י  ִכּ ִהְתַרּגְׁשוּת,  ּבְ נֵַהל  ַהּמְ ְמַסיֵּם  ָרִאיִתי, 
ל ַאְלֵפי  ְלִמיִדים, ֶאּלָא ׁשֶ ל ַאְלֵפי ּתַ רֹאׁש ִמְפָעל ׁשֶ ֵאינוֹ עוֵֹמד ּבְ

מוֹ ַסּבָא ׁשֶאוֵֹהב  ּבוְֹדִדים! הוּא נוֵֹתן ֵעינָיו ְוִלּבוֹ ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד! ּכְ
נֵי יְָלִדים'  י 'ֲחֵסִרים ׁשְ ל ֶאָחד ִמּנְָכָדיו, ּכְָך ָהַרב ִמּלוְּצק ִהְרּגִיׁש ִכּ ָכּ

והרגנו ֶאת ְקִריָאתוֹ 'ַהיֶֶּלד ֵאינֶנּוּ – וֲַאִני ָאנָה ֲאִני ָבא'.
ְנּכַ"ל  ַהּמַ ֱאִליֶעזֶר סוֹרוְֹצִקין,  ָהַרב  ִמּלוְּצק הוּא  ָהַרב  ׁשֶל  נְֶכּדוֹ 
ָהְרָחָבה  וְּבַדְעּתוֹ  ָהרוֹגֵׁש  ִלּבוֹ  ּבְ 'ַהִחנּוְּך ָהַעְצָמִאי'.  ל  ׁשֶ ָלִלי  ַהּכְ
ל  רוּב', וִּמְתַמּסֵר ְלַהְצָלָחָתם ׁשֶ ִעילוּת ַה'ּקֵ הוּא עוֵֹמד וְּמנַוֵּט ֶאת ּפְ
ָבָריו  מַֹע ֶאת ֵהד ּדְ יִכים ִלׁשְ ְמׁשִ ַרּבָנֵי וְּפִעיֵלי 'ֶקֶרן ַהַהּסָעוֹת' ַהּמַ

נֵי יְָלִדים!' ַהנּוְֹקִבים ׁשֶל ָהַרב ִמּלוְּצק 'ֲהלֹא ֲחֵסִרים ׁשְ
וּם ְוַהּצָָלה,  ִרּשׁ ִקיִעים ְלַמְעָלה ִמּכָֹחם ּבְ ִעיֵלי 'ֶקֶרן ַהַהּסָעוֹת' ַמׁשְ ּפְ
ָכל ֶחְלֵקי ָהָאֶרץ  רוִּסים ּבְ ָעה ֲענִֵפים ּפְ ִהְתַאְרּגְנוּת ִעם ַקוֵּי ַהּסָ ּבְ
ה  ְויְַלּדָ יֶֶלד  ְלָכל  ה  ָ ְקֻדׁשּ ל  ׁשֶ ַמֲענֶה  ָלֵתת  וְּלָרְחּבָּה,  ְלָאְרּכָּה 

ָרֵאל.  ִמיִּׂשְ
ֵאר,  "ּבְ ֵתנוּ:  ָפָרׁשָ ּבְ ַהנֱֶּאָמר  ֶאת  נְִקָרא  ַהזֶּה  ָהֲענָק  ְפָעל  ַהּמִ ַעל 
ה, ֶמְרּכַז ַהִחנּוְּך  דוֹׁשָ ֵאר ַהּקְ ִרים, ּכָרוָּה ְנִדיֵבי ָהָעם". ַהּבְ ֲחָפרוָּה ׂשָ
ִרים –  ַמיִם, ֲחָפרוָּה ׂשָ ל ּתוָֹרה ְויְִרַאת ׁשָ ֵאר ְטהוָֹרה ׁשֶ ָהַעְצָמִאי, ּבְ
ִליָט"א,  ּדוֹרוֹת ַהּקוְֹדִמים, ְוַרּבוֵֹתינוּ ּגְדוֵֹלי ַהּדוֹר ׁשְ ָרֵאל ּבַ ּגְדוֵֹלי יִׂשְ
ִרים  ׁשֵ ְתִמיַכת ְוֶעְזַרת ְנִדיֵבי ַעם, יְהוִּדים ּכְ ּכָרוָּה ְנִדיֵבי ָהָעם – ּבִ
ִעילוּת  ָעה, ּפְ י ֵסֶפר, ַקוֵּי ַהּסָ ָבּתֵ ּתוֹת ּבְ ן ּכִ נּוְֹטִלים ַעל ַעְצָמם ְלַמּמֵ ׁשֶ
ְִּקים,  ְתַחז ַהּמִ ְלִמיִדים  ַלּתַ ַקיִץ  ַמֲחנוֹת  ּפִֶריֶפְריָה,  ּבַ ּתוָֹרִנית 

דוֹׁשוֹת. יבוֹת ַהּקְ ִעילוּת ִלוּוּי ְוַהְדָרָכה ָלעוִֹלים ַליְּׁשִ ּפְ
ה,  דוֹׁשָ יָּה ַהּקְ ִפים ָלֲעׂשִ ּתָ ירוֹת. ֱהיוּ ׁשֻ ָהֲעבוָֹדה ַרּבָה, ָהֲעֻליּוֹת ּכַּבִ
ַעל, זְַרָעא ַחיָּא  ַמיִם ִמּמַ ְרּכַת ׁשָ יִקים: ּבִ ל ַצּדִ ְוִתְזּכוּ ְלִבְרכוֵֹתיֶהם ׁשֶ

ְתגֵָּמי אוַֹריְָתא! י לֹא יְִפסֹק ְוִדי לֹא יְִבטֹל ִמּפִ ְוַקיָָּמא, זְַרָעא ּדִ

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

י ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין, ָהַרב ִמּלוְּצק זצ"ל אֹון ַרּבִ ַהּגָ



יָקה ְוַהֲחָכָמה?  ּדִ ּתוֹ ַהּצַ ְזכוּת ִאׁשְ ִמי זָָכה ְלִהּנֵָצל ֵמ'ֲעַדת קַֹרח' ּבִ
• אֹון ּבֶן ּפֶֶלת

ה ֱאֶמת ְותוָֹרתוֹ ֱאֶמת ְוָאנוּ  י ָהֲאָדָמה: "מֹׁשֶ ֲעַמּקֵ ַמע ֶאת ְקִריאוֹת קַֹרח ִמּמַ ָ ּשׁ ִמיהוּ ָה'ָאמוָֹרא' ׁשֶ
ִאים"?  ּדָ ּבַ

• ַרּבָה ּבַר ּבַר ָחנָא
ֵקִדים? ל ׁשְ ּפַָרח ְוִגּדֵ ל ַאֲהרֹן – ׁשֶ ל ׁשֶ ּקֵ ֵהיָכן ִנְמָצא ַהּמַ
נָזֹו ִעם ָהָארֹון ְועֹוד ֶחְפֵצי קֶֹדׁש יָּהוּ ּגְ ֶלְך יֹאׁשִ • ַהּמֶ

הפותרים: שימי ג. | אביגדור ה. | רותי א. | ריקי ד. | זיוה ק.

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
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יִקים. ִמי ֵהם? נֵי ַצּדִ ל ׁשְ ִטיָרָתם ׁשֶ בוַּע ִנְקָרא ַעל ּפְ ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ּבְ

נֵי ְמָלִכים. ִמי ֵהם? ּבוּׁש ַאְרצֹות ׁשְ בוַּע ִנְקָרא ַעל ּכִ ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ּבְ

יִקים'? ֲעִנית ַצּדִ הוּא 'ּתַ ת" ׁשֶ ת ֻחּקַ ּבָ י "ֶעֶרב ׁשַ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ָמה ֵאַרע ּבְ

ת ת ֻחּקַ ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ


