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ת ּבָָלק ֶרְך – ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

יָדֹו  יֵּׁש ּבְ ֶדת אוָֹתנוּ: "ּכָל ִמי ׁשֶ ִפְרֵקי ָאבוֹת ְמַלּמֶ נָה ּבְ ׁשְ ַהּמִ
ָאִבינוּ.   ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ִמּתַ  – ַהּלָלוּ  ְדָבִרים  ה  לׁשָ ׁשְ

ע". ְלָעם ָהָרׁשָ ל ּבִ ְלִמיָדיו ׁשֶ ה ְדָבִרים ֲאֵחִרים – ִמּתַ לׁשָ וּׁשְ
קוּת  ּפְ ִהְסּתַ  – 'ַעִין טוָֹבה'  ֵהן:  ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ִמּדוָֹתיו 
ֲענָוָה   – ְנמוָּכה'  'רוַּח  ְזִהירוּת.   – ָפָלה'  ׁשְ 'נֶֶפׁש  ֻמָעט.  ּבְ
ַוֲהִליכוֹת  ִמּדוֹת  טַֹהר  "ם(.  ָהַרְמּבַ ּפֵרוּׁש  )ְלִפי  ְפלוּת.  ְוׁשִ

ר. יֹׁשֶ
ע ֵהן ַהֵהֶפְך ַהגָּמוּר: 'ַעִין ָרָעה' –  ְלָעם ָהָרׁשָ ל ּבִ ִמּדוָֹתיו ׁשֶ
ֲאווֹת, 'רוַּח  מוֹן, 'נֶֶפׁש ְרָחָבה' – ְרִדיָפה ַאַחר ּתַ ְרִדיַפת ַהּמָ

רוּת מוָּסִרית ֻמְחֶלֶטת. ְרּדְ אוּת. ִהּדַ ּגְבוָֹהה' - ּגֲַאוָה ְוִהְתנַּשְׂ
יָדֹו  יֵּׁש ּבְ ל ִמי ׁשֶ נָה: "ָכּ ׁשְ ים אוְֹמִרים ַעל ְלׁשוֹן ַהּמִ ָפְרׁשִ ַהּמְ
ּדוֹת ַהּטוֹבוֹת ְוָהָרעוֹת ֵהן  ָבִרים ַהּלָלוּ"; ֲהֵרי ַהּמִ ה ּדְ לֹׁשָ ׁשְ
ִנְבָרא  הוּא  ּכְָך  ׁשֶ ַמע  ַמׁשְ ּבֹו  י  ִכּ יָדֹו?  ּבְ נֱֶאַמר  וַּמּדוַּע  ּבֹו, 
ל  ׁשֶ יָדֹו  ּבְ י  ִכּ ד אוָֹתנוּ  ְמַלּמֵ יָדוֹ  ּבְ ּנוּי.  ְלׁשִ רוּת  ֶאְפׁשָ ִלי  ּבְ  -
ל "גָּבוֹּהַ  ּנוֹת ֶאת ִמּדוָֹתיו! ָאָדם ִנְבָרא ִעם ֶטַבע ׁשֶ ָהָאָדם ְלׁשַ
בוִּעים ּבֹו. ַאְך  ּטְ ָבִרים ׁשֶ ִהיר" ְוֵהם ּדְ אוֹ נָמוְֹך" "ּכֵֶהה אוֹ ּבָ

ַהִחּנוְּך  ֲעבוַֹדת  ּבַ ֵהן  לוּיוֹת  ּתְ ְוָהָרעוֹת,  ַהּטוֹבוֹת  ּדוֹת  ַהּמִ
ִקיַע יוֵֹתר - ּכְָך הוּא ֵמִטיב  ָאָדם ַמׁשְ ָכל ׁשֶ ּלוֹ. ּכְ ָהַעְצִמי ׁשֶ

ֶאת ִמּדוָֹתיו.
ב  ֵ נָה. ִהְתיַּשׁ ֵ ּיְַסּפֵר לוֹ ִסּפוּר ִלְפנֵי ַהׁשּ בוֹ ׁשֶ ׁש ִמּסָ ּקֵ יֶֶלד ָקָטן ּבִ
ִמיָכה  ּשְׂ ּבַ ְרּבֵל  ִמְתּכַ נְֶכּדוֹ  עוֹד  ּבְ ה,  ּטָ ַהּמִ ְקֵצה  ַעל  ּבָא  ַהּסַ
נֵי ְזֵאִבים.  יַַּער ַהגָּדוֹל גָּרוּ ׁשְ ֵעינִַים ּגְדוֹלוֹת. "ּבַ יט ּבוֹ ּבְ וַּמּבִ
ְֵּאִבים זֶה ִמזֶּה. ְזֵאב ֶאָחד נִָעים ְוָחמוּד,  ׁשוִֹנים ְמאֹד ָהיוּ ַהז
ֵהם  ָכל ׁשֶ ִני ַאְכזִָרי, ְמַקּנֵא ְושׂוֹנֵא. ּכְ ֵ ְֵּאב ַהּשׁ ר. ַהז ְמַרֵחם וְּמַוּתֵ
ְֵּאב ַהּטוֹב אוֵֹכל ַהְרּבֵה, הוּא  ַהז ׁשֶ ֵדִלים. ּכְ אוְֹכִלים, ּכְָך ֵהם ּגְ
ְֵּאב ָהָרע אוֵֹכל ַהְרּבֵה,  ַהז ׁשֶ יַַּער. ּכְ יַע ּבַ ּפִ ִנְהיֶה ָחׁשוּב וַּמׁשְ

ה גָּדוֹל וַּמְפִחיד, קוֵֹבַע וְּמַאיֵּם יוֵֹתר."  הוּא נֲַעׂשֶ
ַהיַַּער  זֶה  ֵאיפֹה  "ַסּבָא!  ְוִנְבָהל,  ּפוּר  ַהּסִ ֶאת  ׁשוֵֹמַע  ַהיֶֶּלד 
ּבָא  יט ּבוֹ ַהּסַ ְֵּאב ָהָרע?"  ִהּבִ ה ַמֲאִכיִלים ֶאת ַהז ַהזֶּה? ְוָלּמָ
ְֵּאִבים ָהֵאּלֶה  נֵי ַהז י ַהיָָּקר! ׁשְ יר: "נְֶכּדִ ֵעינִַים ֲחָכמוֹת ְוִהְסּבִ ּבְ
ַהיֵֶּצר  הוּא  ִני  ֵ ְוַהּשׁ ַהּטוֹב  ַהיֵֶּצר  הוּא  ֶאָחד  תוֵֹכנוּ.  ּבְ גִָּרים 
ר  ְלַוּתֵ מַֹח,  ְוִלׂשְ ֶלֱאהֹב  ָלנוּ  אוֵֹמר  ַהּטוֹב'  ְֵּאב  ַה'ז ָהָרע. 
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ֶרְך ַל'ֲעֵקַדת יְִצָחק', נֱֶאַמר:  ַאְבָרָהם ָאִבינוּ יוֹצֵא ַלּדֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ע יוֹצֵא  ְלָעם ָהָרׁשָ ּבִ ָעה ׁשֶ נֵי ְנָעָריו ִאּתוֹ". וְּבׁשָ ח ֶאת ׁשְ "ַויִּּקַ
ָרֵאל נֱֶאַמר: 'ְוהוּא רֹכֵב ַעל ֲאתֹנֹו  נֵי יִׂשְ ְלַדְרּכוֹ, ְלַקּלֵל ֶאת ּבְ
ִמּדֹוֵתיֶהם  ּבְ 'ְמֻצּיִָדים'  ֵניֶהם יְָצאוּ  ׁשְ נֵי ְנָעָריו ִעּמוֹ'.  וּׁשְ
רוַּח.  ַעִין  ֶנֶפׁש  ַנַע"ר,  בֹות:  י-ּתֵ ָראׁשֵ ּבְ ִזים  ַהְמֻרּמָ  –
ַהּטֹוָבה,  ֵעינֹו  ָפָלה,  ְ ַהּשׁ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָלַקח  ַאְבָרָהם 
ַנְפׁשֹו  ֶאת  ִעּמֹו  ָלַקח  ְלָעם  ּבִ ְוִאּלוּ  מוָּכה.  ַהּנְ ְורוּחֹו 

בֹוָהה...  ָהְרָחָבה, ֵעינֹו ָהָרָעה, ְורוּחֹו ַהּגְ

ֶרְך.  ּדֶ ּבַ בֹו  וְּלַעּכְ ְלָעם  ּבִ ְכֵדי ַלֲעצֹר ֶאת  ּבִ ַמְלָאְך יַָרד 
ָטן לֹו'  ְלׂשָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ַמְלַאְך ה'  ב  ְתַיּצֵ 'ַוּיִ ֶנֱאַמר:  סוּק  ּפָ ּבַ
ל  ׁשֶ ַמְלָאְך  ֶזה  ָהיָה  ׁשֶ ּכֹוֵתב  "י  ִ ַרּשׁ לֹו(.  )ְלַהְפִריַע 
א ְלעֹוֵרר  ְחטֹא. הוּא ּבָ ָרָצה ִלְמנַֹע אֹותֹו ִמּלַ ַרֲחִמים ׁשֶ
ְלָעם ְלַהְזִניַח ֶאת ִמּדֹוָתיו ָהָרעֹות ְוָלַקַחת ֶאת  ֶאת ּבִ
ֶנֶפׁש  בֹות:  ּתֵ י  ָראׁשֵ ָט"ן  ׂשָ ַאְבָרָהם!  ל  ׁשֶ ּדֹות  ַהּמִ

ָפָלה, ַעִין טֹוָבה, רוַּח ְנמוָּכה! ׁשְ

יִרים,  ָהַאּדִ ָלִכים  ַהּמְ נֵי  ׁשְ ֶאת  חוּ  ִנצְּ ָרֵאל  יִׂשְ נֵי  ּבְ ׁשֶ ְלַאַחר 
י  נֵי מוָֹאב ִכּ ן, ּפֲָחדוּ ּבְ ִסיחוֹן ֶמֶלְך ָהֱאמוִֹרי ְועוֹג ֶמֶלְך ַהּבָׁשָ
נֱֶאַמר:  ֵתנוּ  ָפָרׁשָ ּבְ ּבֶָהם.  ַאף  ְויִּלֵָחם  יְִפנֶה  ָרֵאל  ַעם-יִׂשְ
ַלח ְוִהְזִמין ֶאת  ָלק ׁשָ נֵי ָהָעם ְמאֹד". ּבָ "ַויָָּגר מֹוָאב ִמּפְ
ְלַקּלֵל  ּיָבֹוא  ׁשֶ עֹור,  ּבְ ן  ּבֶ ְלָעם  ּבִ ֻאּמֹות-ָהעֹוָלם,  ְנִביא 
ֲענָה ַעל  ים, ָמה ַהּטַ ָפְרׁשִ ָרֵאל. ׁשֹוֲאִלים ַהּמְ ֶאת ַעם-ִיׂשְ
ֲהֵרי  נוּ, ׁשֶ ַחד ֵמִאּתָ ָלק ֶמֶלְך מֹוָאב? ַהִאם הוּא ָאֵכן ּפָ ּבָ

יחֹון ְועֹוג?  ה ִמּסִ ַהְרּבֵ ׁש ּבְ הוּא ַחּלָ
ְלָעם ּגַם ְלָבֵרְך ְוַגם ְלַקּלֵל,  ל ּבִ כֹחֹו ׁשֶ וְּמָתְרִצים – ֲהֵרי ּבְ
ָבֵרְך  ּתְ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  י  יַָדְעּתִ י  "ִכּ ָלק:  ּבָ לֹו  אֹוֵמר  ׁשֶ ִפי  ּכְ
ְלָעם  ָלק ֶאת ּבִ ה ִהְזִמין ּבָ אֹר יוָּאר", ְוָלּמָ ר ּתָ ְמבָֹרְך ַוֲאׁשֶ
ָרָכה ָלָעם  ָרֵאל? יָכֹול ָהיָה ְלַהְזִמין ּבְ ְלַקּלֵל ֶאת ַעם-ִיׂשְ
ּלֹא יוְּכלוּ  נֵי מֹוָאב ׁשֶ ֲעִצים ֶאת ּבְ ּתַ ָרָכה ׁשֶ ַהּמֹוָאִבי! ּבְ
ָרֵאל.  ַח אֹוָתם, ְוָכְך ֵאין ָלֶהם ָמה ַלְחׁשֹׁש ֵמַעם ִיׂשְ ְלַנּצֵ
ּיֵׁש ָלֶהם ִהְתמֹוְדדוּת  ים ׁשֶ נָם ֲאנָׁשִ ֶמֶסר ּגָדֹול יֵׁש ּכָאן! יֶׁשְ

י ֲחנֻיֹּות  ּתֵ נֵי ֲעָסִקים ִמְתָחִרים אֹו ׁשְ מֹו ׁשְ ִעם ַהזּוַּלת, ּכְ
ַלת  ּפָ ַהׁשְ ַעל-ְיֵדי  ַעְצְמָך  ֶאת  יל  ְלַהְגּדִ ְמקֹום  ּבִ ּדֹומֹות. 

ַלת ַעְצְמָך! ַהְגּדָ ִקיַע ּבְ ׁשְ ַהזּוַּלת, ּתַ
וֵּרי  ּשׁ 'ּכִ עוּר  ׁשִ ִלְמסֹר  ה  ְלִכּתָ ִנְכנַס  מֹוֶרה  י  ִכּ ר  ְמֻסּפָ
נָה  ַחּיִים'. הוּא ִנּגַׁש ַלּלוַּח ְוִציֵּר ָעָליו ַקו ָארְֹך. ַהּמֹוֶרה ּפָ
י  יְַּרּתִ ּצִ ו ׁשֶ ַאל: "ִמי יָכֹול ְלַקּצֵר ֶאת ַהּקַ ְלִמיִדים ְוׁשָ ַלּתַ
ֵהם  ֵהִבינוּ.  לֹא  ַהְיָלִדים  ְתִחּלָה  ּבִ ּבֹו"?  ָלַגַעת  ִלי  ּבְ  –
ַהּלוַּח  ֶאת  ְלהֹוִריד  ַוֲאִפּלוּ  ְלַכּסֹות,  ִלְמחֹק,  יעוּ  ִהּצִ
יֵּר  ּצִ ׁשֶ ו  ַהּקַ ֶאת  ְלַקּצֵר  ן  ּתָ ּנִ ׁשֶ יר  ִהְסּבִ ַהּמֹוֶרה  יר.  ֵמַהּקִ
ְלִמיִדים,  יָבה ָקם ַאַחד ַהּתַ ל ֵאּלֶה. ְלַאַחר ֲחׁשִ ִלי ָכּ ִמּבְ
ו ָהִראׁשֹון.  ִנּגַׁש ַאף הוּא ַלּלוַּח, ְוִציֵּר ַקו נֹוָסף ֵמַעל ַהּקַ
ַמח  ל ַהּמֹוֶרה! ׂשָ ו ׁשֶ יֵּר ָהיָה ָארְֹך יֹוֵתר ֵמַהּקַ ּצִ ׁשֶ ו  ַהּקַ
הוּא  ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ "ִהּנֵה!  ְלִמיִדים:   ַלּתַ יר  ְוִהְסּבִ ַהּמֹוֶרה 
יל ֶאת ַעְצְמךָ,  ִביל ְלַהְגּדִ ׁשְ ִני 'ָקָטן'. ּבִ ֵ יָלא ַהּשׁ 'ּגָדֹול' ִמּמֵ

ִני!" ֵ לֹא ָצִריְך ִלְפגַֹּע וְּלַקְלֵקל ַלּשׁ

ּלֵט  ּתַ ְוִלנְקֹם, ְלִהׁשְ ָלִריב  ְֵּאב ָהָרע' אוֵֹמר ָלנוּ  וְּלַרֵחם. ַה'ז
ַמֲאִכיִלים  ָאנוּ   – טוֹב  ה  ַמֲעׂשֶ ים  עוֹׂשִ ֲאנְַחנוּ  ׁשֶ ּכְ נֹא.  ְוִלׂשְ
ים  ָאנוּ עוֹׂשִ ׁשֶ ּכְ ת זֹאת,  יִלים ֶאת ַהיֵֶּצר ַהּטוֹב. וְּלֻעּמַ וַּמְגּדִ

יִלים ֶאת ַהיֵֶּצר ָהָרע.  ה ַרע – ַמֲאִכיִלים וַּמְגּדִ ַמֲעׂשֶ
ע'.  ְלָעם ָהָרׁשָ תוֵֹכנוּ יֵׁש ֶאת 'ַאְבָרָהם ָאִבינוּ' ְוַגם ֶאת 'ּבִ ּבְ
ים  נֲַעׂשִ ֲאנְַחנוּ  ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם  קוֹל  ּבְ ׁשוְֹמִעים  ֲאנְַחנוּ  ׁשֶ ּכְ

ְלִמיָדיו". "ִמּתַ
קוֹל ַהיֵֶּצר  מַֹע ּבְ יוֹן וַּמְצִליִחים ִלׁשְ ּנִּסָ עוְֹמִדים ּבַ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ
נוּ, וַּמְקִטיִנים  ּבָ יִלים ֶאת ַהּצַד ַהּטוֹב ׁשֶ ַמְגּדִ ַהּטוֹב, ֲאנְַחנוּ 
יל ֶאת ַהּטוֹב עוֹד ְועוֹד, ְוָאז ִיְהיֶה  יד ְלַהְגּדִ ֶאת ָהָרע. ָלֵכן נְַקּפִ
ָקָטן,  ה  נֲַעׂשֶ הוּא  י  ִכּ ָהָרע,  ַהיֵֶּצר  ַעל  ְלִהְתּגַּבֵר  ַקל  יוֵֹתר 

יֵָדינוּ! ְוָקָטן, ְוָקָטן.... זֶה ּבְ

ֶדֶרְך ָהֶרֶמז ּבְ

ֶדֶרְך ַהּמּוָסר ּבְ



ים:  ּלִ ּמִ ֲחִרית ּבַ ת ׁשַ ִפּלַ י ּבֶֹקר ּפֹוֵתַח ַהּיְהוִּדי ֶאת ּתְ ִמּדֵ
סוּק זֶה  ָרֵאל'. ּפָ נֶֹתיָך ִיׂשְ ּכְ 'ַמה ּטֹבוּ אָֹהֶליָך יֲַעקֹב ִמׁשְ
י  ע. ֲחַז"ל אֹוְמִרים ִכּ ְלָעם ָהָרׁשָ ל ּבִ ְרכֹוָתיו ׁשֶ ָלקוַּח ִמּבִ
ֲחזָָרה  ִנים  ָ ַהּשׁ ְרבֹות  ּבִ ָהְפכוּ  ְלָעם  ּבִ ל  ׁשֶ ְרכֹוָתיו  ּבִ ל  ָכּ
נֵי  ְלָעם ֶאת ּבְ ר ָרָאה ּבִ ָרָכה זֹו. ּכֲַאׁשֶ ִלְקָללֹות, חוּץ ִמּבְ
ְתֵחיֶהם ֵאינָם ְמֻכוִָּנים  ּפִ זֹו, ׁשֶ צוָּרה ּכָ ָרֵאל ׁשֹוְכִנים ּבְ ִיׂשְ
ִני,  ֵ ל ַהּשׁ יִטים ָהֶאָחד ְלתֹוְך ָהאֶֹהל ׁשֶ נֶֶגד זֶה, ְולֹא ַמּבִ זֶה ּכְ
זֹו ַמֲעִמיָדה  ָרָכה  ּבְ ִניָמה -  ּפְ ֵביתֹו  ּבְ ִקיַע  ַמׁשְ ל ֶאָחד  ָכּ
ּבֹו  ִמְבָצר,  הוּא  ִית  ּבַ ַהּדֹורֹות.  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת 
ִדים ֶאת הֹוֵריֶהם ְונֹוֲהִגים  י ְמַכּבְ ַהְיָלִדים ֵהם ְנִסיִכים, ִכּ
א- ַהּתָ יּוּת,  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ וַּמְלּכָה.  ֶמֶלְך  מֹו  ּכְ יֶהם  ַלּפֵ ּכְ

סֶֹרת ַהּיְהוִּדית.  ּמָ יִתי, ְמַהוֶּה ְיסֹוד מוָּצק ּבַ ַהּבֵ

ר  ּכֲַאׁשֶ זֶה.  יָצוּק  ָלל  ּכְ ְמֵפָרה  ִוית  ָהַעְכׁשָ ְכנֹולֹוְגיָה  ַהּטֶ
ֶאָחד  ל  ָכּ ַאְך  ֲחָמָמה,  ּבַ ִית,  ּבַ ּבַ ִבים  יֹוׁשְ ִית  ַהּבַ נֵי  ּבְ
ַהחוָּצה,  אֹותֹו  'ּלֹוְקִחים'  ׁשֶ ְקׁשֶֹרת  ְכִלי-ּתִ ּבִ ָעסוּק 
ף' זִָרים  ּתֵ ל ֶאָחד 'ְמׁשַ י ָכּ לֹוֵקל הוּא ִכּ ר ַהּנַֹהג ַהּקְ ּכֲַאׁשֶ
הוּא  ֲהֵרי  ה,  עֹוׂשֶ וָּמה  אֹוֵכל  ָמה  ּיִים,  ָהִאיׁשִ יו  ַמֲעׂשָ ּבְ
קוִּפים', הוּא ְמַעְרֵער ֶאת  ִית ִל'ׁשְ הֹוֵפְך ֶאת ִקירֹות ַהּבַ
ִנים.  ׁשָ ַאְלֵפי  ָעֵלינוּ  ֵהֵגן  ׁשֶ ָהֵאיָתן  י  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ּסוּס  ַהּבִ
חֹוְבִרים  ּבֹו  ׁשֶ ים  ָהֲאנָׁשִ ֶאּלָא  ִפיִזי,  'ָמקֹום'  ֵאינֹו  ִית  ּבַ
א  ּיַָדִים, ֶאּלָ ִית ֵאינֶּנוּ ּבֹוִנים ּבַ ִית'. ֶאת ַהּבַ ִליִציַרת ַה'ּבַ
ִית ַהּיְהוִּדי, ַעל ָטֳהָרתֹו ְוַעל ִיחוּדֹו!  מֹר ַעל ַהּבַ ּלֵב. ִנׁשְ ּבַ
ל ָהרוּחֹות  ב וּמוּל ָכּ ָכל ַמּצָ ְתַקּיֵם ּבְ ּמִ ָען ַהּיִָחיד ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ

ִית ַהּיְהוִּדי! ָהָרעֹות – הוּא ַהּבַ

זוֹכֶה  ָלֲעבוָֹדה,  ה  ּטָ ֵמַהּמִ ְמַמֵהר  ּבַּבֶֹקר  ׁשֶ ִמגּוֹי  ׁשוֹנֶה  ּבְ
וִּבְתִפּלָה.  הוָֹדיָה  ּבְ ַהּבוֵֹרא  ַלֲעבוַֹדת  ים  ּכִ ְלַהׁשְ ַהיְּהוִּדי 
ּטֹבּו  "ַמה  ים  ּלִ ּבַּמִ ּפוַֹתַחת  נֶֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ֲחִרית  ׁשַ ִפּלַת  ּתְ
ִרים להקב"ה  ְ ִמְתַקּשׁ ית,  ַטּלִ ּבְ ִפים  ִמְתַעּטְ יֲַעקֹב".  אָֹהֶליךָ 

ַמיִם. ִלים ָעֵלינוּ עֹל ַמְלכוּת ׁשָ ין, וְּמַקּבְ ִפּלִ ֶאְמָצעוּת ַהּתְ ּבְ
יֹוֵתר ָלָאָדם, ֵהם  רֹוִבים ּבְ ּיִים ַהּקְ ַאַחד ַהֲחָפִצים ָהִאיׁשִ
נוּת,  ִהְתַאְרּגְ ָכל  ּבְ ע,  ְלַמּסָ ְיִציָאה  ָכל  ּבְ ּלֹו.  ׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ
ין  ְתִפּלִ ּבִ ּלֹו.  ׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת  ַהּיְהוִּדי  לֹו  אֹוֵרז  ית  ֵראׁשִ
בֹות  ֲחׁשָ ִדים ֶאת ַהּמַ ְעּבְ ִרים וְּמׁשַ ְ ל רֹאׁש – ָאנוּ ְמַקּשׁ ׁשֶ
ִדים  ְעּבְ ל יָד - ְמׁשַ ין ׁשֶ ִפּלִ יַרת ּתְ ּמַֹח להשי"ת, וִּבְקׁשִ ּבַ ׁשֶ

ֶאת ַהּלֵב ְוֶאת ָהְרצֹונֹות - להשי"ת. 
ָאֶמִריָקה  ּבְ בוּ  ְ ִהְתיַּשׁ ׁשֶ ַהּתֹוָרה"  נֵי  "ּבְ ֵמִראׁשֹונֵי 
ֶהְרַמן.  יֹוֵסף  יֲַעקֹב  י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ַהּגָאֹון  ָהיָה  ָהְרחֹוָקה, 
הוּא  ָאֶמִריָקה.  ּבְ ָלגוּר  ָעַבר  לֹא  הוּא  ֶעֶצם,  ּבְ ַאְך 
ַהּתֹוָרה  עֹוַלם  ל  ׁשֶ ֵבקוּת  ְוַהּדְ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ָכּ ִעם  ַאר  ִנׁשְ
ֶרְך רוָּחִנּיִים  ְחּתֹו ָהיָה מֹוִביֵלי ּדֶ ּפַ ל ִליָטא. הוּא וִּמׁשְ ׁשֶ
ִנְסיֹונֹות  ּבְ ַלֲעמֹד  וּ  ִהְתַקּשׁ ׁשֶ ְיהוִּדים  ַאְלֵפי  ִלְמאֹות 
ּיִָמים ָהֵהם.  ְרנָָסה ּבַ יֵי ַהּפַ ה – מוּל ְקׁשָ ָ ֻדּשׁ ַהִחּנוְּך ְוַהּקְ

ַעל  ָהֳעלוּ  ִדיִרים  ַהּנְ ַחּיָיו  ְוקֹורֹות  ָהיָה,  מוּת ְלמֹוֵפת  ּדְ
ֻפְרָסם  ִסְפָרּה ַהּמְ ְיין ע"ה ּבְ ִנית ׁשַ ּתֹו ָהַרּבָ ָתב ע"י ּבִ ַהּכְ

"ַהּכֹל ַלֲאדֹון ַהּכֹל".
ַתּמוּז, יֹום ַמר ְוִנְמָהר.  יֹום צֹום י"ז ּבְ ָהַרב ֶהְרַמן ִנְפַטר ּבְ
ְמעוּ  ֵאַרע ִעּמֹו: ְנִקיׁשֹות ִנׁשְ ַמע ִסּפוּר ַמְדִהים ׁשֶ ָהָבה ִנׁשְ
ְניוּ- יק ָהַרב יֲַעקֹב-יֹוֵסף ֶהְרַמן ּבִ ּדִ ל ַהּצַ יתֹו ׁשֶ ֶלת ּבֵ ַעל ּדֶ
ָחה,  ּפָ ׁשְ ית ַהּמִ ים נֲָהגוּ ִלְפקֹד ֶאת ּבֵ יֹוְרק. אֹוְרִחים ַרּבִ
ָהַרב  ּה.  ּלָ ׁשֶ ָהאֹוְרִחים  ַהְכנַָסת  ּבְ ְמֻפְרֶסֶמת  ָהְיָתה  ׁשֶ
יָדֹו  ּבְ זֵָקן.  ְיהוִּדי  מוּלֹו  ְוָרָאה  ֶלת,  ַהּדֶ ֶאל  ִנּגַׁש  ֶהְרַמן 
לֹו  ִקּבְ ֶהְרַמן  ָהַרב  ט.  וְּמֻרּפָ לוּי  ּבָ ד  ּבַ יק  נְַרּתִ ֶהְחִזיק 
יׁש ְלָפנָיו  ִית, ִהּגִ ִנים, ִהְזִמינֹו ְלִהּכָנֵס ֶאל ַהּבַ ְמאֹור ּפָ ּבִ

ִפיו. מַֹע ַמה ּבְ ׁש ִלׁשְ ּבוּד וִּבּקֵ ּכִ
יק,  ַתח ֶאת ַהּנְַרּתִ רֹוְך, ּפָ ְזִהירוּת ֶאת ַהּשְׂ ְחֵרר ּבִ ַהזֵָּקן ׁשִ
ָהַרב  ֵעינֵי  ְלנֶֶגד  כוָּלתֹו.  ּתְ ֶאת  הוִֹציא  רֹוֶעֶדת  וְּביָד 
ָהאֹוֵרַח,  ָאַמר  נָא",  ַמע  "ׁשְ ין.  ִפּלִ ּתְ זוּג  ִנְתּגַּלָה  ֶהְרַמן 
ין  ִפּלִ ַהּתְ ֵאּלֶה  ֵאֶליךָ.  ִלי  ה  ׁשָ ּקָ ּבַ ַאְך  יִרים,  ַמּכִ "ֵאינֶּנוּ 
י יַָמי  יׁש ֲאִני ִכּ ֶהן. ַמְרּגִ י ּבָ ְלּתִ ּלַ ִנים ַרּבֹות ִהְתּפַ י, ׁשָ ּלִ ׁשֶ
ין  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת  ְלָך  ְלַהֲעִניק  וִּבְרצֹוִני  ם,  ְלִקּצָ ְקֵרִבים 

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ

ְצָוה ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ



ין ֲאֵחרֹות. ַהִאם  ִפּלִ נָה. ְלֵביְנַתִים יֵׁש ִלי ּתְ ַמּתָ לוּ ּבְ ַהּלָ
ן?" ּתֹוִאיל ְלַקְחּתָ

ה ִהְתִמיָהה ְמַעט ֶאת ָהַרב ֶהְרַמן. ַמּדוַּע ָחׁשוּב  ׁשָ ּקָ ַהּבַ
לֹא  ַאְך הוּא  ין?  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת  לֹו  ְלַהֲעִניק  ַלזֵָּקן  ְך  ל-ּכָ ָכּ
ַהְסּכָָמתֹו,  ֶאת  יַע  ְלַהּבִ ִמֵהר  ֶאּלָא  ֵאלֹות,  ׁשְ ּבִ יר  ִהְכּבִ
ְוָהַרב  ַנִים ִנְפְרדוּ  ְ ל ָהאֹוֵרַח. ַהׁשּ דֹוָלה ׁשֶ ְמָחתֹו ַהּגְ ְלׂשִ
יִָמים  ַלֲאִריכוּת  ּיְִזּכֶה  ׁשֶ ָהַאְלמֹוִני  ַלּיְהוִּדי  ֶהְרַמן ִאֵחל 
ֲארֹון  ּבַ יַח  ִהּנִ ין  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת  וְּבִריאֹות.  טֹובֹות  ִנים  ְוׁשָ

ּלֹו. ָפִרים ׁשֶ ַהּסְ
ִהְצַטֵער  ְלעֹוָלמֹו.  ָהַלְך  ְוַהזֵָּקן  ים,  ַרּבִ יִָמים  ָחְלפוּ  לֹא 
ּנָחֹות  ין ַהּמֻ ִפּלִ ּתְ ר ּבַ ׂשֹוָרה, ְוִנְזּכַ ַמע ַהּבְ ָהַרב ֶהְרַמן ְלִמׁשְ
אֹותֹו  י  ְחּתִ ּמַ ְוׂשִ ְרצֹונֹו  ֶאת  י  ִקּיְַמּתִ "ְלָפחֹות  ֲארֹונֹו.  ּבַ

ִלּבֹו. ִלְפנֵי מֹותֹו", ִהְרֵהר ּבְ
ֶדֶלת  ּבְ ִהְתיַּצֵב אֹוֵרַח  ֶאָחד  יֹום  בוּעֹות.  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ָחְלפוּ 
ָמה  "ּבְ ִעּמֹו.  ְלׂשֹוֵחַח  ׁש  וִּבּקֵ ֶהְרַמן,  ָהַרב  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ
ָהה  מוֵּאל", ִהְזּדַ ִמי ׁשְ ָהִעְניָן?", ִהְתַעְניֵן ָהַרב ֶהְרַמן. "ׁשְ
ַלִים". ל ר' ְנַתְנֵאל ַהּסֹוֵפר, ִמירוּׁשָ נֹו ׁשֶ ָהִאיׁש, "ַוֲאִני ּבְ

ַמע ַעל ר' ְנַתְנֵאל,  רֹאׁשֹו. ִמי לֹא ׁשָ ָהַרב ֶהְרַמן ִהְנֵהן ּבְ
ּיְָצאוּ  ין ׁשֶ ִפּלִ ַמע ַהּתְ ָרֵאל. ׁשֵ יָֻחד ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ַהּסֹוֵפר ַהּמְ
יוֵֹצר  ָהיָה  הוּא  ּכֹל.  ִפי  ּבְ ַהֲעָרָצה  ּבְ א  ִנּשָׂ יָָדיו  ַחת  ִמּתַ
יַּת  ִתיָבה - ְוַעד ֲעׂשִ ַלב ַהּכְ ְ ה וְּבָטֳהָרה, ִמּשׁ ָ ְקֻדּשׁ אֹוָתן ּבִ
יְָפיֹו ְוֵאיכוּת  ַתב יָדֹו נִָדיר ָהיָה ּבְ ים ְוָהְרצוּעֹות. ּכְ ּתִ ַהּבָ
ִנים ַרּבֹות  ֲחלֹף ׁשָ ַעד ַעְצָמּה. ּגַם ּבַ ֶרת ּבְ ין ְמַדּבֶ ִפּלִ ַהּתְ

ֲחָדׁשֹות. ַחת יָָדיו - ּכַ ּיְָצאוּ ּתַ ין ׁשֶ ִפּלִ ִנְראוּ ַהּתְ
ִנים ַרּבֹות  ׁשָ ְפנֵי  ּלִ מוֵּאל, "ׁשֶ יְך ר' ׁשְ "נֹוַדע ִלי", ִהְמׁשִ
ְמּתָ  ּלַ ין ֵמָאִבי, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוַאף ׁשִ ִפּלִ ִהְזַמְנּתָ זוּג ּתְ

ין  ִפּלִ ה ּדֹוָלִרים, ַאְך ֶאת ַהּתְ ָ ִרים ַוֲחִמּשׁ מוָּרָתן ֶעׂשְ לֹו ּתְ
ל"... לֹא זִָכית ְלַקּבֵ

ר ָהַרב ֶהְרַמן. ָהיָה זֶה ְלַאַחר ִנּשׂוָּאיו. ָהַרב  "נָכֹון", ִנְזּכַ
ֵמֶאֶרץ  ַהּסֹוֵפר  ל  ׁשֶ רֹות  ֻהּדָ ַהְמּ ין  ִפּלִ ּתְ ּבַ ק  ָחׁשַ ֶהְרַמן 
ִרים  ן – ֶעׂשְ ּלֵם ֶאת ֶעְרּכָ ה ַהְזָמנָה ְוַאף ׁשִ ָרֵאל, ָעׂשָ ִיׂשְ
ל  אֹוָתם יִָמים. הוּא ִקּבֵ ה ּדֹוָלִרים, ְסכוּם ּגָבֹוּהַ ּבְ ָ ַוֲחִמּשׁ
ַהַהְזָמנָה,  ֶאת  ר  ֵ ַאּשׁ ַהּמְ ב  ִמְכּתָ ַהּסֹוֵפר  ְנַתְנֵאל  ֵמר' 
ין. ֶאּלָא  ִפּלִ ל ֶאת ַהּתְ ִכְליֹון ֵעיַנִים ַליֹּום ּבֹו ְיַקּבֵ ה ּבְ ְוִצּפָ
ַלח  ָהַרב  ׁשָ נָה  ׁשָ ֲחלֹף  ּבַ ָבה.  ין ִהְתַעּכְ ִפּלִ ַהּתְ ֲהָכנַת  ׁשֶ
מוּת.  ב ַהִהְתַקּדְ ׁש ְלָבֵרר ָמה ַמּצַ ּקֵ ב, ּבֹו ּבִ ַלּסֹוֵפר ִמְכּתָ
ּיְָמה. לֹא ָעַבר  יָָּתן ֶטֶרם ִנְסּתַ י ֲעׂשִ ב זֶה ַנֲענָה ִכּ ַעל ִמְכּתָ
ין  ִפּלִ ַבק ַחּיִים ְלָכל ַחי. ֲחלֹום ַהּתְ ְזַמן ַרב ְור' ְנַתְנֵאל ׁשָ

ּכַח... ל ָהַרב ֶהְרַמן נָגֹוז ְוִנׁשְ ׁשֶ
ן  ַהּבֵ יְך  ִהְמׁשִ מוּזָר",  ֲחלֹום  י  ָחַלְמּתִ ָמה  ְזַמן  "ִלְפנֵי 
ב ִלְפנֵי ָאִבי, ְוהוּא ְמַצוֶּה ָעַלי  ֲחלֹוִמי ֲאִני ִנּצָ ר. "ּבַ ְלַסּפֵ
יַע  ּגִ ַהּמַ ֶאת  חֹובֹו  ְלַבֲעֵלי  ּלֵם  וְּלׁשַ ִמְסָמָכיו  ָכל  ּבְ ְלַעּיֵן 
ין  י ְלַקּיֵם ֶאת הֹוָרָאתֹו. ּבֵ י, ִמַהְרּתִ ִהְתעֹוַרְרּתִ ׁשֶ ָלֶהם. ּכְ
נֱֶאַמר  ּבֹו  ׁשֶ ְבךָ,  ִמְכָתּ ֶאת  ָמָצאִתי  ים  ָהַרּבִ ְסָמִכים  ַהּמִ
ֲעבוּר  ּבַ ּדֹוָלִרים  ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ִרים  ֶעׂשְ ְמּתָ  ּלַ ׁשִ י  ִכּ ְמפָֹרׁש  ּבִ
אֹוָתּה ֵעת, וְּכָבר לֹא  . ָאִבי ָחָלה ּבְ ְלּתָ ּלֹא ִקּבַ ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ
ין  ַהּדִ ִמן  ין.  ִפּלִ ַהּתְ יַּת  ֲעׂשִ ֶאת  ִלים  ְלַהׁשְ יָכְלּתֹו  ּבִ ָהיָה 
ְמחֹל  ּתִ ָך ׁשֶ ׁש ֲאִני ִמּמְ ָעַלי ִלְפרַֹע ֶאת חֹובֹו, אוָּלם ְמַבּקֵ
ְוֵאין  דֹוָלה,  ּגְ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ּבְ י  ַרְכּתִ ִהְתּבָ ַהחֹוב.  ַעל  ִלי 

ל ָאִבי". ל חֹובֹוָתיו ׁשֶ רוִּתי ִלְפרַֹע ֶאת ָכּ ֶאְפׁשָ ּבְ
קֹום ָמַחל  ּמָ ּפוּר, וּבֹו ּבַ ַמע ַהּסִ ָהַרב ֶהְרַמן ִהְתַרּגֵׁש ְלִמׁשְ
ֵלם  ֵלב ׁשָ י הוּא סֹוֵלַח ְלר' ְנַתְנֵאל ּבְ ַעל ַהחֹוב ְוִהְצִהיר ִכּ



ה  ַעּתָ טוַּחִני ׁשֶ ַמח. "ּבְ ן ׂשָ לוּם ָעָליו. ַהּבֵ ִלּבֹו ּכְ ְוֵאין לֹו ּבְ
לֹום", ָאַמר. ׁשָ ּכָבֹו ּבְ יָנוַּח ָאִבי ַעל ִמׁשְ

נָה ֵאָליו ְוִהְתַעְניֵן  ל ָהַרב ֶהְרַמן ּפָ ָחְלפוּ ַהּיִָמים, וְּבנֹו ׁשֶ
ְתאֹם  ּפִ ֲעבוּרֹו.  ּבַ רֹות  ְמיֻּתָ ין  ִפּלִ ּתְ ְרׁשוּתֹו  ּבִ יֵׁש  ִאם 
ֵָּקן,  ַהז יָָדיו  ּבְ ִהְפִקיד  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ּבַ ֶהְרַמן  ָהַרב  ר  ִנְזּכַ
ּמוּׁש. הוּא ְנָתנָן ִלְבנֹו ְוהֹוָרה  ִלי ׁשִ ָארֹון ּבְ ּנָחֹות ּבָ ַהּמֻ
ין  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת  ְבּדֹק  ּיִ ׁשֶ ְסָת"ם,  סֹוֵפר  ֶאל  ׁש  "ּגַ לֹו: 
ֶהן.  ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ רֹות ֵהן ְוִאם ֶאְפׁשָ ה ִאם ְמֻהּדָ ָהֵאּלֶ
י  ְוֵאיֶנּנִ ָזֵקן,  ִמיהוִּדי  ָנה  ַמּתָ ּבְ ִלי  נוּ  ּתְ ּנִ ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ֵאּלוּ 

יָבן". יֹוֵדַע ָמה ּטִ
ְמעוּ  ִנׁשְ ָמה  ְזַמן  ֲעבֹור  ּכַ ַהּסֹוֵפר.  ֶאל  ֶהָחָתן  יָָצא 
ַתח  ּפֶ ִית. ּבַ הוִּלים ְקֵרִבים ְוהֹוְלִכים ֶאל ַהּבַ קֹולֹות ּבְ
ים. "ָהַרב  ְוִנְרּגָׁשִ ִנים  ּפָ ְוַהּסֹוֵפר ְסמוֵּקי  ֶהָחָתן  ִנְראוּ 
ְלָך  ִמּנִַין  ִלי,  ָנא  "ֱאמֹר  ַהּסֹוֵפר,  ף  ִהְתַנּשֵׁ ֶהְרַמן", 

ה"? ין ָהֵאּלֶ ִפּלִ ַהּתְ
ִטיָרתֹו.  ּפְ ִלְפֵני  ָזֵקן  ְיהוִּדי  ִלי  ּנַָתן  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ "ֵאּלוּ 

יב ָהַרב ֶהְרַמן. י אֹוָתן", ֵהׁשִ ַדְקּתִ ֵמעֹוָלם לֹא ּבָ
ֶאת  ר  ִיּצֵ ִמי  ּיֹות?  ָרׁשִ ַהּפָ ֶאת  ַתב  ּכָ ִמי  ה  ַאּתָ "יֹוֵדַע 
ַהּסֹוֵפר  ה  ָ ִהְתַקּשׁ ָהעֹור?",  ְרצוּעֹות  ְוֶאת  ים  ּתִ ַהּבָ
ְנַתְנֵאל  ר'   – ן  ְיֻאּמַ "לֹא  אוּתֹו.  ּתָ ִהׁשְ ֶאת  ִלְכלֹא 
ְנִדירֹות  לוּ  ַהּלָ ין  ִפּלִ ַהּתְ וְּבַעְצמֹו!  ְכבֹודֹו  ּבִ ַהּסֹוֵפר 

מֹוָתן". יג ּכְ ִויָקרֹות! ֵאין ְלַהּשִׂ
ָחה  ּגָ ל ָהַרב ֶהְרַמן ָהיְָתה ֻמְחֶלֶטת. ֵאיזֹו ַהׁשְ ְדֵהָמתֹו ׁשֶ ּתַ
ֶאת  י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ְלַאַחר  ָקָצר  ְזַמן  "ֲהלֹא  ֻמְפָלָאה!  ָרִטית  ּפְ
ׁש  ְלַבּקֵ ְנַתְנֵאל  ר'  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֵאַלי  ּבָא  ָהֵאּלֶה,  ין  ִפּלִ ַהּתְ
י  ְלּתִ ִקּבַ ַהחֹוב!  ִנְפַרע  ְוִהנֵּה  ַלּפַי,  ּכְ חֹובֹו  ַעל  ֶאְמחֹל  ׁשֶ
ֶאת  ף  ִלּטֵ רֹוֲעדוֹת  ֶאְצּבָעוֹת  ּבְ י!"  ִהְזַמְנּתִ ׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת 

ל ר' ְנַתְנֵאל ַהּסוֵֹפר. ין ׁשֶ ִפּלִ ין ַהּנְִדירוֹת, ַהּתְ ִפּלִ ַהּתְ

ָרֵאל, הוּא ִמְתּפֵַעל  ע ְמָבֵרְך ֶאת ַעם-ִיׂשְ ְלָעם ָהָרׁשָ ּבִ ׁשֶ ּכְ
וְּתִהי  ִרים  ְיׁשָ מוֹת  י  נְַפׁשִ מֹת  'ּתָ ַעְצמֹו:  ַעל  וַּמְכִריז 
ל ֲאבוֵֹתינּו  ה ׁשֶ ְרּגָ ּדַ ׁש ָלמוּת ּבַ ַאֲחִריִתי ּכָמֹהוּ'. הוּא ְמַבּקֵ

ה ַרּבֵנוּ.  ל מֹׁשֶ סֹופֹו ׁשֶ ּסֹופֹו ִיְהיֶה נֲַעֶלה ּכְ ים ְוׁשֶ דֹוׁשִ ַהּקְ
י ַזְלָמן סֹורוְֹצִקין,  ל ַהּגָאֹון ַרּבִ ִטיָרתֹו ׁשֶ בוַּע ָחל יֹום ּפְ ָ ַהּשׁ
וּב  ַהּיִּשׁ ּקוּם  ׁשִ ּבְ ֵחֶלק  ּנְָטלוּ  ׁשֶ ַהּדֹור  ְרִניֵטי  ּבַ ִמּקַ ֶאָחד 
כיו"ר  ׁש  ּמֵ ְוׁשִ ה,  ָהֲאיֻּמָ ֹוָאה  ַהּשׁ ַאֲחֵרי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ
עֹל  יָאה ּבָ ז ִחּנוְּך ָהַעְצָמִאי, ִמּתֹוְך ְנׂשִ ל ֶמְרּכַ ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ּיְִזּכוּ ְלִחּנוְּך ּתֹוָרִני.  ה ׁשֶ וְּדָאָגה ּכֵנָה ְלָכל יֶֶלד ְויְַלּדָ
ר ֵאֶצל 'ַהּכֵֹהן ַהּגָדֹול ֵמֶאָחיו'  ּקֵ י ּבִ ר ִכּ ָהַרב ָהיָה ְמַסּפֵ
ְלִבְלָעם  ָלַעג  נוּ  ַרּבֵ ֵאיְך  ַמע  ְוׁשָ ַחּיִים',  ֶה'ָחֵפץ  נוּ  ַרּבֵ
ְוָלמוּת   – גֹוי  ּכְ ִלְחיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ "הוּא  ע  ָהָרׁשָ
ִלְחיֹות  ָצִריְך   - ים  ְקדֹוׁשִ מֹות  ָלמוּת  ִביל  ׁשְ ּבִ יהוִּדי!  ּכִ

ֶדֶרְך ה'!" ּבְ
ִתים'.  ַהּמֵ וּ'ְתִחיַּת  ֵעֶדן'  'ּגַן  ְלַעְצמֹו  ְמַאֵחל  ְיהוִּדי  ל  ָכּ
ַאְך  ַאֲחָריו.  יַח  ּנִ ּמַ ׁשֶ ֱאָצָאיו  ִמּצֶ ַנַחת  ּבְ ָחֵפץ  ְיהוִּדי  ל  ָכּ
נֹוָתיו.  ִביל ִלְזּכֹות ְלָכְך, ָעָליו ַלֲעמֹל ְלאֶֹרְך יָָמיו וּׁשְ ׁשְ ּבִ
יהוִּדים!  ּכִ חֹות ִלְחיֹות  ּפָ עֹות' ְמַסּיְִעים ְלִמׁשְ 'ֶקֶרן ַהּסָ ּבְ
וְּבנֹוָתיו.  נָיו  ּבָ ֵאּלֶה   - ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ַחּיָיו  ַרת  ַמּטְ ר  ִעּקַ

ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ְוַעְסָקנֶיָה  ִעיֶליָה  ּפְ נֶיָה,  ַרּבָ עֹות'  ַהּסָ 'ֶקֶרן 
יבֹות  י ֵסֶפר, וְּנָעִרים ִליׁשִ ָרֵאל ְלָבּתֵ ְלָהִביא ֶאת יְַלֵדי ִיׂשְ
ִמּכַֹח  ַהּתֹוָרה  ְלאֹור  זֹוִכים  ים  ַרּבִ ֲאָלִפים  ְקדֹוׁשֹות. 
ְוַכֲאִרי  יָקוּם  ָלִביא  ּכְ ָעם  ֵהן  ֶרת!  ְגּבֶ ַהּמֻ ִעילוּת  ַהּפְ

א!  ִיְתַנּשָׂ
נֶס  "ּכֶ ַהּגָדֹול  ֲעָמד  ַהּמַ אי"ה  ִיְתַקּיֵם  א  ַהּבָ שָּׁבוַּע  ּבַ
דֹוֵלי  נָן ּגְ ָראׁשוּת ָמָרנָן ְוַרּבָ עֹות" – ּבְ ּבֹוְגֵרי ֶקֶרן ַהַהּסָ
חוֵּרי  ּבַ ְמאֹות  ִפים  ִמְתַאּסְ ּבֹו  ִליָט"א,  ׁשְ ַהּתֹוָרה 
עֹוַלם  ּבְ ָהִראׁשֹוִנים  ַצֲעֵדיֶהם  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ יָבה  ְיׁשִ
ב  עֹות'. ַהּלֵ ל 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ִלוּוּי ָצמוּד ׁשֶ ַהּתֹוָרה ָעׂשוּ ּבְ
חוִּרים  ַבּ ּבַ יִטים  ַמּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּדֹוְמעֹות,  ָהֵעיַנִים  רֹוֵגׁש, 
ְל'ֵמִטיֵבי  בס"ד  ּנֲַעׂשוּ  ׁשֶ 'ַחּבוּרֹות',  עֹוְרֵכי  לוּ,  ַהּלָ

ַדְרֵכי ַהּתֹוָרה ְוַהּיְִרָאה. ֶלֶכת' ּבְ
ל ֶזה ִנְזָקף? 'ִמי יַָלד ֶאת ֵאּלֶה'? ְוִלְזכוּת ִמי ָכּ

ל  ׁשֶ ֲעֻליֹּות  ן  ְלַמּמֵ וְּמַסּיֵַע  עֹל  ּבָ א  ּנֹוׂשֵ ׁשֶ ִמי  ל  ָכּ ִלְזכוּת 
ִעיֻליֹּות  ל ּפְ ִמים, ְוׁשֶ ָ ל ַרׁשּ ל ַאְבְרֵכי ֵקרוּב, ׁשֶ עֹות, ׁשֶ ַהּסָ

לוּ!  נֵי ַהּתֹוָרה ַהּלָ ם ֶאת ּבְ ם ְיַלְדּתֶ ָעִרים. ַאּתֶ ִעם ַהּנְ
עֹוָלם ַהזֶּה, ְוטֹוב  ֵריֶכם ּבָ ִכיֶתם ְלָכְך, ַאׁשְ ְּ ז ֵריֶכם ׁשֶ ַאׁשְ

א. עֹוָלם ַהּבָ ָלֶכם ּבָ

סֹוָרה ֶדֶרְך ַהּמָ ּבְ



יִקים. ִמי ֵהם?  נֵי ַצּדִ ל ׁשְ ִטיָרָתם ׁשֶ בוַּע נְִקָרא ַעל ּפְ ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ּבְ
• ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן וִּמְריָם ַהּנְִביָאה.

נֵי ְמָלִכים. ִמי ֵהם?  ּבוּׁש ַאְרצוֹת ׁשְ בוַּע נְִקָרא ַעל ּכִ ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ּבְ
ן ׁשָ • ִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמֹוִרי ְועֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ

יִקים'? ֲעִנית ַצּדִ ָעה 'ּתַ ּבוֹ נְִקּבְ ת" ׁשֶ ּבָת ֻחּקַ י "ֶעֶרב ׁשַ ִ ׁשּ יוֹם ׁשִ ָמה ֵאַרע ּבְ
נָה. ָצְרַפת ִלְפנֵי 777 ׁשָ ְלמוּד ּבְ ֵרַפת ַהּתַ זֵַרת ׂשְ • ּגְ

פותרים: שימי ג. | אביגדור ה. | מוישי ה. | שלומית א. | חני ד. | רותי מ.

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

ְלָעם ּבָא ְלַקּלֵל? ּבִ ּיִָמים ׁשֶ ָרֵאל ּבַ נֵי ִיׂשְ ה הקב"ה ִעם ּבְ ֵאיזֶה ֶחֶסד ָעׂשָ

ה זֹאת? י ֶעֶרב. ּכֵיַצד עֹוׂשֶ יִקים' ִמּדֵ ִּ ּיְהוִּדי הֹוֵרג ְסִביבֹו ַאְלֵפי 'ַמז "י ֵמִביא ׁשֶ ִ ַרּשׁ

ַמע? ְקִריַאת ׁשְ ְלָעם ּבִ ת ּבִ ָרׁשַ ׁשוּ ֲחַז"ל ִלְקּבַֹע ֶאת ּפָ ּקְ ִביל ֵאיזֶה ּפָסוּק ּבִ ׁשְ ּבִ

ָלק: ת ּבָ ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ


