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ת ַמּטוֹת ַמְסֵעי ֶרְך – ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ת  ָפָרׁשַ ים ֵלב, ְוָכְך ִנְלַמד ּבְ ה ְלַהּטֹות אֶֹזן ְוָלׁשִ ִנְזּכֶ
ִביִאים,  ַהּנְ ֵמֲאדֹון  ים  ַלַחּיִ ָחׁשּוב  ֶמֶסר  בּוַע  ָ ַהּשׁ

ַעְצמֹו! נּו ּבְ ה ַרּבֵ ָרֵאל, מֹׁשֶ ל ִיׂשְ ל ָכּ ן ׁשֶ ַרּבָ
ָרֵאל ָחנוּ ָקרֹוב ְוָסמוְּך  ֵני ִיׂשְ ּבְ י  ַהּתֹוָרה ְמָתֶאֶרת ִכּ
ֶאֶרץ   - ַנַען  ּכְ ְלֶאֶרץ  ִניָסָתם  ּכְ ֶטֶרם  ן,  ַהּיְַרּדֵ ְלַמֲעַבר 

ים. דֹוׁשִ ֻהְבְטָחה ַלֲאבֹוֵתינוּ ַהּקְ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ
ֲעֵלי ִמְקֶנה ַרב, ְוָראוּ ֶאת  ד ָהיוּ ּבַ ֵני ְראוֵּבן וְּבֵני ּגָ ּבְ
ֵעֶבר  "ּבְ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ְרֶעה  ַהּמִ ֶאֶרץ  ְוֶאת  א  ׁשֶ ַהּדֶ ֵרי  ּכָ
ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ נוּ  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ נוּ  ּפָ ֵהם  ְזָרִחי.  ַהּמִ ן"  ַהּיְַרּדֵ
ֶמֶלְך  יחֹון  ִמּסִ ְבׁשוּ  ּכָ ׁשֶ ֵאּלוּ,  ֲאָרצֹות  ּבַ ַנֲחָלה  ִלְנחֹל 
ָבר ַקּיָם ָמקֹום  ן, וָּבֵהן ּכְ ׁשָ ָהֱאמֹוִרי וֵּמעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ

ל ּבֹו צֹאן וָּבָקר.  טֹוב ְלַגּדֵ

נוּ  ה ַרּבֵ ְפֵני מֹׁשֶ ִבים ּבִ ין וְּדָבִרים ֵהם ִמְתַחּיְ ְלַאַחר ּדִ
צֹאן  ִגְּדרֹת  ֹּאְמרוּ,  "ַוי ָרֵאל:  ִיׂשְ ֵני  ּבְ י  ָראׁשֵ וִּבְפֵני 
ֵנָחֵלץ  ַוֲאַנְחנוּ  נוּ,  ְלַטֵפּ ְוָעִרים  ה  פֹּ ְלִמְקֵננוּ  ִנְבֶנה 
ָרֵאל..." לֹא ַנְפִקיר ֶאת ַאֵחינוּ  ֵני ִיְשׂ ים ִלְפֵני ְבּ ֻחִשׁ
ַנַען.  ּכְ ֶאֶרץ  ֲעָרִבי,  ַהּמַ ָהֵעֶבר  ֶאת  ם  ְלַבּדָ ִלְכּבֹׁש 
ּסֹוף,  ּבַ ְוַרק  ַהּלֹוֲחִמים,  רֹאׁש  ּבְ ַנֲעמֹד  א,  ַרּבָ ַאּדְ

נוּ. ר ִנְכּבֹׁש ֶאת ָהָאֶרץ ָנׁשוּב ְלצֹאֵננוּ ְוַטּפֵ ֲאׁשֶ ּכַ
ִלְפֵני  צֹאן  ָטעוָּתם:  ַעל  אֹוָתם  ַמֲעִמיד  נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
ָלִדים?  ַדְרּגָתֹו ַלּיְ ִמְקֶנה? ְוִכי ָהְרכוּׁש ָחׁשוּב ְוקֹוֵדם ּבְ
ְוכֹה  יָבָתם,  ֲחׁשִ צוַּרת  ְוֶאת  ְבֵריֶהם  ּדִ ן  ְמַתּקֵ הוּא 
וְּגֵדרֹת  ֶכם  ְלַטְפּ ָעִרים  ָלֶכם  נוּ  "ְבּ ָלֶהם:  אֹוֵמר 

ְלצַֹנֲאֶכם"!
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ֵהם  ְיָלֵדינוּ  ַאְך   – ים  ַחּיִ ּבַ ָחׁשוּב  ָאְמָנם  הוּא  ֶסף  ּכֶ
ים ַעְצָמם!  ַהַחּיִ

ְמֻאֶחֶרת,  ָעה  ׁשָ ּבְ ֵמָהֲעבֹוָדה  ְיָתה  ַהּבַ ָחַזר  ֶאָחד  ִאיׁש 
ִית.  ֶפַתח ַהּבַ מֹוֶנה ְמַחּכֶה לֹו ּבְ ְ ן ַהּשׁ נֹו ּבֶ וָּמָצא ֶאת ּבְ
ִית,  ַהּבַ ְלִגּנַת  ִניָסה  ַהּכְ ַער  ׁשַ ֶאת  ּדֹוֵחף  עֹודֹו  ּבְ ַאְך 
ּלֹו ְמַצְלֵצל ְוהוּא ַמְתִחיל ֶרֶצף  לֹוָלאִרי ׁשֶ ֶלפֹון ַהּסְ ַהּטֶ
'ָחַטף'  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ִמּיָד  ֲעָסִקים.  ִעְנְיֵני  ּבְ יחֹות  ׂשִ ל  ׁשֶ
יקֹו וּפֹוֵרׂש  הוּא ּפֹוֵתַח ֶאת ּתִ ֵדי ׁשֶ הוּ ֶלֱאכֹל, ּתֹוְך ּכְ ֶ ַמּשׁ
ֲעֵליֶהם  ַלֲעבֹר  ְמנָת  ַעל  ֵהִביא  ׁשֶ ְסָמִכים  ַהּמִ ֶאת 

ּבֶֹקר. ְתַקּיֶֶמת ָמָחר ּבַ ּמִ ֶות ׁשֶ ת ַהּצֶ ִגיׁשַ ִלְקַראת ּפְ
ה  ְמַגּלֶ הוּא  ֵאָלה?"  ׁשְ אֹוְתָך  אֹל  ִלׁשְ ר  ֶאְפׁשָ א,  "ַאּבָ

ָטן עֹוֵמד ְליָדֹו. נֹו ַהּקָ ְתאֹם ֶאת ּבְ ּפִ
ֵאָלה?" ָעָנה ָהִאיׁש. ְ ן, ָמה ַהּשׁ "ּכֵ

ָעה?" ׁשָ ה ַמְרִויַח ּבְ ֶסף ַאּתָ ה ּכֶ ּמָ א, ּכַ "ַאּבָ
ֵאָלה  ה ׁשֹוֵאל ׁשְ ְכָלל ַאּתָ ה ּבִ ךָ, ָלּמָ ּלְ "ֶזה לֹא ָהֵעֶסק ׁשֶ
ׁשוּט רֹוֶצה ָלַדַעת.  רֶֹגז. "ֲאִני ּפָ יב ָהָאב ּבְ זֹאת?" ֵהׁשִ ּכָ
ָעה?"  ׁשָ ּבְ ַמְרִויַח  ה  ַאּתָ ֶסף  ּכֶ ה  ּמָ ּכַ ִלי.  ֲעֵנה  ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ָטן. נֹו ַהּקָ ִהְפִציר ּבֹו ּבְ
ַמְרִויַח  ֲאִני  ׁשֶ ָנִגיד  ָלַדַעת,  רֹוֶצה  ׁש  ַמּמָ ה  ַאּתָ "ִאם 

ָעה". ׁשָ ָקִלים ּבְ ֵמָאה ׁשְ
ן. ְוָאז ָהִרים ֶאת  רֹאׁש ֻמְרּכָ ָטן ּבְ ן ַהּקָ "ֲאָהּה", ָאַמר ַהּבֵ

ַאל: רֹאׁשֹו ְוׁשָ
ִרים  ֶעׂשְ ִלי  ְלַהְלוֹות  ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ יָכֹול  ה  ַאּתָ ָאז  א,  "ַאּבָ

ֶקל?" ׁשֶ
י?  ַמּנִ ְּ ִמז ז  וְּמַבְזּבֵ ׁשֹוֵאל אֹוִתי  ה  ַאּתָ "ָלֵכן  ַעס.  ּכָ ָהָאב 
עֹות  ׁשָ ֲאִני עֹוֵבד  יֹום  ל  ָכּ ְלַעְצְמָך?  ֶסף  ּכֶ ׁש  ְלַבּקֵ ֵדי  ּכְ

ֻטּיֹות". ו ִלׁשְ ְך, ְוֵאין ִלי ְזַמן ַעְכׁשָ ל ּכָ ַרּבֹות ְוָקׁשֹות ָכּ

ֶלת. ֶקט ְלַחְדרֹו ְוָסַגר ֶאת ַהּדֶ ׁשֶ ָטן ָהַלְך ּבְ ַהּיֶֶלד ַהּקָ
ְוִהְתִחיל  ֲעָסָקיו,  ִעם  ָהִאיׁש  ִסּיֵם  ָמה,  ְזַמן  ְלַאַחר 
נֹו. אוַּלי  ּבְ ִעם  י  ִמּדַ ָקׁשוַּח  ְקָצת  ָהיָה  אוַּלי  ׁשֶ ַלֲחׁשֹב 
ִרים  ֶעׂשְ ִעם  ִלְקנֹות  ָצִריְך  ֱאֶמת  ּבֶ הוּא  ׁשֶ הוּ  ֶ ַמּשׁ יֵׁש 
ֶסף  ׁש ּכֶ הוּא לֹא ְמַבּקֵ ָקִלים ָהֵאּלוּ ְוָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ים ְקרֹובֹות… ְלִעּתִ
ֶלת:  ַהּדֶ ֶאת  וָּפַתח  נֹו  ּבְ ל  ׁשֶ ַהֶחֶדר  ֶאל  ׁש  ִנּגַ ָהִאיׁש 
א, ֲאִני ֵער" ָעָנה  ַאל. "לֹא ַאּבָ ן?" הוּא ׁשָ ן ּבֵ ה יָׁשֵ "ַאּתָ

נֹו. ּבְ
"ֲאִני ִמְצַטֵער" ָאַמר ָהָאב, "ָהיָה ִלי יֹום ָארְֹך ְוהֹוֵצאִתי 
ָקִלים ְלָמה  ִרים ׁשְ י ָעֶליךָ, ִהּנֵה ְלָך ֶעׂשְ ּלִ ַעס ׁשֶ ֶאת ַהּכַ

ה ָצִריְך". ַאּתָ ׁשֶ
א!" הוּא  ה ְוִחּיְֵך. "ּתֹוָדה, ַאּבָ ּטָ ּמִ ב ּבַ ֵ ָטן ִהְתַיּשׁ ן ַהּקָ ַהּבֵ
ִרית ְוהֹוִציא  ַחת ַלּכָ יט ֶאת יָדֹו ֶאל ִמּתַ ָקָרא. ְוָאז הֹוׁשִ
ָסַפר  ָטן  ַהּקָ ַהּיֶֶלד  ִטים.  ְמֻקּמָ ָטרֹות  ׁשְ ר  ִמְסּפַ ם  ָ ִמּשׁ

ָאִביו. ּלֹו ְוִהְתּבֹונֵן ּבְ ֶסף ׁשֶ ְמִתינוּת ֶאת ַהּכֶ ּבִ
ַאל  ָבר יֵׁש ְלָך?" ׁשָ ֶסף, ִאם ּכְ ה ָצִריְך עֹוד ּכֶ ה ַאּתָ "ָלּמָ

ָהָאב.
ו יֵׁש  ן, "ֲאָבל ַעְכׁשָ יק". ָעָנה ַהּבֵ י לֹא ָהיָה ִלי ַמְסּפִ "ִכּ

ָקִלים!" ים ׁשְ ִ ִלי ֲחִמּשׁ
יָכֹול  ֲאִני  "ַהִאם  ַאל:  ְוׁשָ ְלָאִביו  אֹוָתם  יׁש  ִהּגִ הוּא 

ָך?…" ַמּנְ ְּ ָעה ִמז ִלְקנֹות ֲחִצי ׁשָ
ֶלַקח  ּגָד  ֵני  ּבְ ְוֶאת  ְראוֵּבן  ֵני  ּבְ ֶאת  ד  ִלּמֵ נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
ִניַע  ּמֵ ׁשֶ ֶלק  ַהּדֶ הוּא  ֶסף  ּכֶ ֶסף,  ּכֶ ָצִריְך  ָאְמָנם  ָחׁשוּב! 
ֶסף הוּא  י ּכֶ ַחּיִים, ַאְך ָעֵלינוּ ִלְזּכֹר ִכּ ים ּבַ ְמנֹוִעים ַרּבִ

נֹוַע ַעְצמֹו! ֶלק – ַאְך לֹא ַהּמָ ַרק ַהּדֶ
ֶסף: לוּיֹות ַהּכֶ ּנֵן ְלַעְצֵמנוּ ְוִנְזּכֹר ֶאת ֻמְגּבָ ְנׁשַ

עֹון, ַאְך לֹא ְזַמן ֶסף קֹוֶנה ׁשָ ּכֶ ִריאּות   רּופֹות, ַאְך לֹא ּבְ ֶסף קֹוֶנה ּתְ ּכֶ

ָאבֹון ֶסף קֹוֶנה ָמזֹון, ַאְך לֹא ּתֵ ּכֶ ֶסף קֹוֶנה ִצּיּות, ַאְך לֹא ֶנֱאָמנּות   ּכֶ

ָנה ה, ַאְך לֹא ׁשֵ ֶסף קֹוֶנה ִמּטָ ּכֶ ֶסף קֹוֶנה ְסָפִרים, ַאְך לֹא ָחְכָמה   ּכֶ

ֲעׁשּוַע, ַאְך לֹא ַאֲהָבה ֶסף קֹוֶנה ׁשַ ּכֶ ּיּות  ְחּתִ ּפַ ִית, ַאְך לֹא ִמׁשְ ֶסף קֹוֶנה ּבַ ּכֶ

ֶסף קֹוֶנה ַמֲעָמד ַאְך לֹא ַהֲעָרָכה ּכֶ ֶסף קֹוֶנה נֹוִחּיּות, ַאְך לֹא ְמנּוָחה    ּכֶ

ים ַעְצָמם... ם, ַאְך לֹא ֶאת ַהַחּיִ ֶסף קֹוֶנה ֲאִפּלּו ְמנֹות ּדָ ּכֶ



ִטיָרתֹו  ּפְ יֹום  יָחּול  ַתּמּוז,  ּבְ כ"ח  יֹום  ּבְ בּוַע,  ָ ַהּשׁ
ֵמַחְכֵמי  ְנְצְפִריד,  ַגּ לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ
 135 ִלְפֵני  ִנְפַטר  ר  ֲאׁשֶ נֶיָה,  ַרּבָ ּוְגדֹוֵלי  הּוְנָגְריָה 
יָָמיו,  ל  ָכּ ּתֹוָרה  ּבַ ָעַמל  ְנְצְפִריד  ַגּ ָהַרב  ָנה.  ׁשָ
ת נֶַצח, ֶאת ִחּבּורֹו  יַח ַאֲחָריו ְלדֹורֹות מֹוֶרׁשֶ ְוִהּנִ
ר ִרְבבֹות  ְלָחן ָערּוְך", ֵסֶפר ֲאׁשֶ ֶהָחׁשּוב "ִקצּּור ׁשֻ
ַרְייָתא:  ַהּבָ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ּבֹו  ִמים  ְמַקּיְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאְלֵפי 
ָכל יֹום  ֹונֶה ֲהָלכֹות ּבְ ל ַהּשׁ ֵבי ֵאִלּיָהּו – ָכּ ָנא ּדְ "ּתָ

א..." ן ָהעֹוָלם ַהּבָ הּוא ּבֶ ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ
קֹוְרִאים  ִלְפֵניֶכם,  ָנִביא  ִטיָרתֹו  ּפְ יֹום  ִלְקַראת 
ׁשוּת  ְוִהְתַרּגְ ְצַמְרמֶֹרת  עֹוֵרר  ּמְ ׁשֶ ִסּפוּר  ְיָקִרים, 
ַלּתֹוָרה,  ים  ִעּתִ ְקִביַעת  יבוּת  ֲחׁשִ ַעל  ֲעצוָּמה, 
ֵנַדע ֶאת  ְלַמַען  ּיֹות,  ַמֲעׂשִ ִלּמוּד ֲהָלכֹות  ּבְ וְּקִביעוּת 

ה. ר ַנֲעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ּה ְוֶאת ַהּמַ ֶרְך ֵנֵלְך ּבָ ַהּדֶ
כוַּנת  ׁשְ ְתּגֹוֵרר ּבִ ְלִמיד ָחָכם ַהּמִ ָהַרב ֵאִלּיָהוּ ֶקֶלר, ּתַ
ר ָלִעּתֹון "יֵָתד ֶנֱאָמן"  ַלִים, ִסּפֵ ירוּׁשָ אוּל ּבִ ְבַעת ׁשָ ּגִ

אוּת. ּתָ א, ְמעֹוֵרר ַהִהׁשְ ּפוּר ַהּבָ ֶאת ַהּסִ
ה ֶקֶלר  ַאְבָרָהם מֹׁשֶ י  ַרּבִ ִנים ָעָלה  ׁשָ ע  ַאְרּבַ ּכְ ִלְפֵני 
ְמַעט  ּכִ ְנִטיָנה  ַאְרּגֶ ּבְ ַחי  ׁשֶ ְלַאַחר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ 
ל ֶצֱאָצָאיו  ל ֶאת ָכּ ּדֵ ה ּגִ י ַאְבָרָהם מֹׁשֶ ָנה. ַרּבִ 80 ׁשָ
ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  ָהֵעת  ל  ָכּ ָהיָה  ַוֲחלֹומֹו  ֵנָכר,  ֶאֶרץ  ּבְ

ֲערֹוב יָָמיו. ַהּקֶֹדׁש, ְלָפחֹות ּבַ
ֵבית  ּבְ בֹו  מֹוׁשָ ֶאת  ָקַבע  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ָעָלה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָבר  ּדָ ָהיָה  ַלִים.  ירוּׁשָ ּבִ ַהחֹומֹות"  "ׁשֹוְמֵרי  ָהָאבֹות 
ָכל ָמקֹום ּבֹו  ל רֹוָאיו: ּבְ ׂשוֶּמת ֵלב ָכּ ְך ּתְ ׁשַ ּמָ ֶאָחד ׁשֶ
ְלָחן  ׁשֻ "ִקּצוּר  ֶפר  ַהּסֵ ִמיד  ּתָ ְליָדֹו  ֻמּנָח  ָהיָה  ָהה,  ׁשָ
ֶפר,  ּסֵ ה ְלַעּיֵן ּבַ י יֹום. הוּא ִהְרּבָ ָערוְּך", ּבֹו ָלַמד ִמּדֵ
ָריו יְָדעוּ:  ל ַמּכָ ד ֲאֵחִרים ֶאת ַהֲהָלכֹות. ָכּ ְוַאף ְלַלּמֵ
ְלָחן ָערוְּך" –  ׁשֻ ֶפר "ִקּצוּר  ְוַהּסֵ ה  י ַאְבָרָהם מֹׁשֶ ַרּבִ

ַחְבֵרי ֱאֶמת ֵהם.
ִנְפַטר  ֶעֶרב,  ַעת  ׁשְ ּבִ תש"פ,  ִניָסן  ּבְ כ"ז  ֵליל  ּבְ
ַפת  ַמּגֵ  .87 ן  ּבֶ הוּא  ׁשֶ ּכְ ַזַצ"ל,  ה  מֹׁשֶ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ
יָאּה, ָהעֶֹצר ָהיָה  ׂשִ ּתֹוְלָלה ָהְיָתה ּבְ ִהׁשְ ַהּקֹורֹוָנה ׁשֶ
ָלֵצאת  הוְּרׁשוּ  לֹא  ֶהָעִרים  ֵבי  ּתֹוׁשָ ֻמְחָלט,  ְמַעט  ּכִ
ד.  כֹות ּבָ ּנֶֶאְלצוּ ָלֵצאת - ָעטוּ ַמּסֵ ה ׁשֶ ים, ְוֵאּלֶ ּתִ ֵמַהּבָ

ַלֲחֵצרֹות  ָלֶרֶדת  ֲעַדִין  ִהְתִחיל  לֹא  ּבוּר  ַהּצִ ית  ַמְרּבִ
ם  ּגַ ים.  ּתִ ּבָ ּבַ יִחידוּת  ּבִ לוּ  ּלְ ְוִהְתּפַ  – ִמְניִָנים  ְלַקּיֵם 
ִרים  ְמִהירוּת וְּבִצְמצוּם, ְללֹא ַמּכָ ַהַהְלָויֹות ֶנֶעְרכוּ ּבִ

ים. ַרּבִ
ַלִים  יד ַעל ִמְנַהג ְירוּׁשָ ׁשוּ ְלַהְקּפִ ּקְ ָחה ּבִ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ
אֹותֹו  ה, עֹוד ּבְ י ַאְבָרָהם מֹׁשֶ ְפָטר, ַרּבִ ְוִלְקּבֹר ֶאת ַהּנִ
ָעה 1.00  ַעת ַהַהְלָויָה ְלׁשָ ָעה ׁשְ ִנְקּבְ ְוָאֵכן  ְיָלה.  ַהּלַ
ית  ִמּבֵ ָלֵצאת  ֲאמוָּרה  ְוָהְיָתה  ִיל,  ַהּלַ ֲחצֹות  ְלַאַחר 

ר. ְמּגַ ַהַהְלָויֹות ׁשַ
ים אֹותֹו,  ְפָטר ֵאיָנם ְמַלוִּ ְנָהג, ֶצֱאָצֵאי ַהּנִ י ַהּמִ ַעל ּפִ
ְניָן  ַלּמִ יִרי  ֲעׂשִ ָחֵסר  ּכֹוֶאֶבת:  ָעיָה  ּבְ ִהְתעֹוְרָרה  ְוָכְך 
"ֲאִני  ֵאִלּיָהוּ:  ָהַרב  ן  ַהּבֵ ר  ְמַסּפֵ בוָּרה.  ַהּקְ ֵעת  ּבְ
ָברֹות,  ְכִניָסה ְלֵבית ַהּקְ הוּא ּכֵֹהן ְוָאסוּר ּבִ ַוֲחָתִני, ׁשֶ
ְלַבד,  ּבִ ֵרָדה  ּפְ ִמּלֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ַזַצ"ל  א  ֵמַאּבָ ִנְפַרְדנוּ 
ּבֹו,  יד  ְלַהְסּפִ ָאסוּר  ׁשֶ ִניָסן  חֶֹדׁש  ת  ַ ְקֻדּשׁ ַאת  ִמּפְ
א  ל ַאּבָ תֹו ׁשֶ יש. ִמּטָ ּדִ ַהּקַ י ֶאת  ן ָאַמְרּתִ ִמּכֵ וְּלַאַחר 
ְלַהר  ּה  ַדְרּכָ ּבְ א',  יׁשָ ַקּדִ ַה'ֶחְבָרא  ְלֶרֶכב  ֻהְכְנָסה 

ַלִים. י ְירוּׁשָ ֵּיִתים ְלֶחְלַקת ַאְנׁשֵ ַהז
ה ַהּכֹוֶאֶבת: ֵאין ִמְניָן. ִמְנַהג  ֻקּדָ ְרָרה ַהּנְ "ָאז ִהְתּבָ
ים  ְפָטר לֹא ְמַלּוִ ל ַהּנִ ּיֹוְצֵאי ֲחָלָציו ׁשֶ ַלִים ׁשֶ ְירּוׁשָ
ֲאִני  ְוָכְך  ָהָעְלִמין,  ְלֵבית  ַהַהְלָויָה  ַאֲחֵרי  אֹותֹו 
ֵהם  ַאף  ָכִדים  ַהּנְ ר'.  ְמּגַ 'ׁשַ ּבְ י  נֹוַתְרּתִ יִָחיד  ֵבן  ּכְ
יְָכלּו  ּלֹא  ׁשֶ ּכֲֹהִנים  ִהּנָם  ֲחָתַני  ֵני  ּוׁשְ ים,  ְמַלּוִ לֹא 
י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ְוֶהָחָתן  ֵּיִתים,  ַהז ְלַהר  ַלֲעלֹות  ֵהם  ם  ּגַ
ְוָכְך  ֵאּלּו,  יִָמים  ּבְ ֶרת  ַהְמֻסּגֶ ְנִטיָנה  ַאְרּגֶ ּבְ ׁשֹוֶהה 
רֹוָבה  ַהּקְ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ִמּבְ ים  ֲאָנׁשִ  4 ַרק  נֹוְתרּו 
ָאֶרץ.  ּבָ ה  ַעּתָ ִרים  ּדָ ֵהם  ׁשֶ ַוֲחָתנֶיָה,  ֲאחֹוִתי  ל  ׁשֶ

ן. ר ַהּבֵ ְניָן", ְמַסּפֵ יִרי ַלּמִ ָחַסר ֲעׂשִ
ֲאבוּ ִלְראֹות זֹאת, ָאְמרוּ  א' ּכָ יׁשָ י ַה'ֶחְבָרא ַקּדִ "ַאְנׁשֵ
י  ֵמַאְנׁשֵ ֵמֶאָחד  ׁשוּ  ִויַבּקְ ְנָהָגם,  ִמּמִ ַיְחְרגוּ  ֵהם  ׁשֶ
ֲאֵליֶהם  ְלִהְצָטֵרף  ן  ְתַאְרּגֵ ּיִ ׁשֶ א'  יׁשָ ַקּדִ ַה'ֶחְבָרא 
ַעת ַלִיל ְמֻאֶחֶרת זֹו,  ׁשְ יתֹו ְלָצְרפֹו ּבִ ֶרְך ּבֵ ְוַיַעְברוּ ּדֶ
ּכֹה  ַלְיָלה  ַעת  ׁשְ ּבִ ָזִמין  ִיְמְצאוּ אֹותֹו  סוּ ִאם  ִהּסְ ַאְך 

ְמֻאֶחֶרת.
ָעַמד  ׁשֶ  70 ֶבן  ּכְ ְרָאה  ּנִ ׁשֶ ְמֻבּגָר  ָאָדם  ְלֶפַתע מֹוִפיַע 

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ



הוּא ִמְצָטֵרף ֲאֵליֶהם  ְזַמן ַהַהְלָויָה, ְואֹוֵמר ׁשֶ ד ּבִ ּצַ ּבַ
א',  יׁשָ ַקּדִ ַה'ֶחְבָרא  י  ַאְנׁשֵ ֵּיִתים.  ַהז ְלַהר  ִסיָעה  ַלּנְ
ים,  ַלוִּ ַהּמְ ֵהם  ִמי  ִמְתַעְנְיִנים  ֵאיָנם  ם,  ְרּכָ ִמּדַ
ם.  ְלַדְרּכָ נֹוְסִעים  ֵהם   10 וָּבִאים  ְצָטְרִפים  ּמִ וְּכׁשֶ
ָהִאיׁש  הוּא  ִמי  ְמאֹד  אוּ  ּלְ ִהְתּפַ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ּבְ ַאְך 
ְתקוַּפת  ְיָלה ּבִ ּלַ ָעה ַאַחת ּבַ ׁשָ ּמוָּכן ִלְנסַֹע ּבְ ֻבּגָר ׁשֶ ַהּמְ
"ר'  ֲעִדינוּת:  ּבַ לֹו  ָאְמרוּ  ֵּיִתים.  ַהז ְלַהר  ַהּקֹורֹוָנה 

ְנִסיָעה זֹו". ְיהוִּדי, ֵאיְנָך ָצִריְך ִלְטרַֹח ּבִ
עֹוֵבר  אֹו  קֹום  ַהּמָ ב  ּתֹוׁשַ הוּא  ׁשֶ טוִּחים  ּבְ ָהיוּ  ֵהם 
ת. ֵמֲחַמת  ִמְצַות ַהְלָוַית ַהּמֵ ּבְ ִלְזּכֹות  ָרָצה  ׁשֶ אַֹרח, 
ְטַרח  ּיִ ֵאין צֶֹרְך ׁשֶ ֲאִדיבוּת ׁשֶ ימוּס ֵהם ָאְמרוּ לֹו ּבַ ַהּנִ

ְניָן… יִרי ַלּמִ יגוּ ָאָדם ֲעׂשִ ָבר ַיּשִׂ ֲעבוָּרם, ֵהם ּכְ ּבַ
ׁש ְלַלוֹּות  ׁש. הוּא ְמַבּקֵ ַאְך אֹותֹו ְיהוִּדי ְמֻבּגָר ִמְתַעּקֵ
יָון  ּכֵ בוָּרה.  ֵּיִתים ַעד ַאַחר ַהּקְ ַהז ְפָטר ְלַהר  ַהּנִ ֶאת 
ָאלוּהוּ  ׁשְ אֹותֹו,  יָרה  ִהּכִ לֹא  נוּ  ּלָ ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ׁשֶ
ְוהוּא  ְפָטר,  ַהּנִ ֶאת  יר  ִהּכִ ְוִאם  הוּא  ִמי  ֲעִדינוּת  ּבַ

ּלֹו'... הוּא 'ָקרֹוב ׁשֶ ָעָנה ָלֶהם ׁשֶ
י  קֹׁשִ ּבְ ְבָרה:  ּגָ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ִליָאָתם  ּפְ
יִרים  ַמּכִ ְוֵאיָנם  ָאֶרץ,  ּבָ אן  ּכָ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ֵני  ּבְ ָנם  יֶׁשְ
ֵהם  ּכָאן.  ְמָצִאים  ַהּנִ ֵאּלּו  ַבד  ִמּלְ ָאֶרץ  ּבָ ְקרֹוִבים 
ָהיּו  ְפָטר,  ַהּנִ ִזהּוי  ּבְ ָטעּות  לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ טּוִחים  ּבְ ָהיּו 
ירּו  זֹו ַאַחר זֹו, ְוֵהם ִהְסּבִ ּבְ ר  ְמּגַ ׁשַ ּבְ ה ַהְלָויֹות  ּמָ ּכַ
י ֵאין ָלנּו  ְרֶאה ָנְפָלה ָטעּות, ִכּ ּנִ ּכַ ַדְרֵכי נַֹעם ׁשֶ לֹו ּבְ
ּכָאן,  ּיִָמים  ַהּקַ ֵמֵאּלּו  חּוץ  ָאֶרץ  ּבָ אן  ּכָ ָחה  ּפָ ִמׁשְ

הּו ַאֵחר. ׂש ִמיׁשֶ ְואּוַלי הּוא ְמַחּפֵ
ֶהם  ָחֵפץ הוּא ִלְנסַֹע ִעּמָ ׁש ׁשֶ ַאְך אֹותֹו ְיהוִּדי ִהְתַעּקֵ
ִמעוּט  ּתֹוְך  ְך,  ּכָ ָקרֹוב...  הוּא  ׁשֶ ָאְמרֹו  ּבְ בוָּרה,  ַלּקְ
ּנַָסע  ל ַאַחד ַהֲחָתִנים ׁשֶ יָחה, הוּא ִנְכַנס ָלֶרֶכב ׁשֶ ׂשִ ּבְ
נֹוְכחוּת  ּבְ ְלָמה  ֻהׁשְ בוָּרה  ַהּקְ ֵּיִתים.  ַהז ְלַהר  ִעּמֹו 

ים. ִמְנַין ֲאָנׁשִ
הוִּדי  ַהּיְ ָחָתן רֹוֶאה ֶאת  אֹותֹו  ׁשֶ ּכְ בוָּרה,  ַהּקְ ְלַאַחר 
ְוַסְקָרנוּתֹו  אוּתֹו  ּלְ ִהְתּפַ קֹום,  ַלּמָ ִקְרָבה  ְוָחׁש  עֹוֵמד 

ְמָך?' ָאלֹו: 'ָמה ׁשִ ֶאָחד, ְוהוּא ׁשְ ְבָרה ּכְ ּגָ
ם  ֵ ּשׁ יב ָהַאְלמֹוִני. ֶהָחָתן ֵהִבין ִמּיָד ׁשֶ ְנְצְפִריד', ֵהׁשִ 'ַגּ
א  ּלֵ ְוִהְתּפַ וְּכָלל,  ָלל  ּכְ ָחה  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ר  ֻמּכָ ֵאינֹו  ֶזה  ּכָ
ְמאֹד ְלֶזהוּתֹו, וִּבְמיָֻחד לֹא ֵהִבינוּ ֵמֵהיָכן הוּא ְקרֹוב 

ֶהם. ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ
ְוֵכן  ָחזֹור,  ִסיָעה  ַלּנְ ֲאֵליֶהם  ִהְצָטֵרף  אֹוֵרַח  אֹותֹו 
ְלאֶֹרְך  ְנִסיָעה.  ְלאֹוָתּה  ִהְצָטֵרף  נֹוָסף  ָחה  ּפָ ן-ִמׁשְ ּבֶ
יֵניֶהם,  ּבֵ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ׂשֹוֲחחוּ  ִסיָעה  ַהּנְ

ְוִנְרֶאה  ה  ִמּלָ אֹוֵמר  ֵאינֹו  ֵמָאחֹור,  ב  יֹוׁשֵ ְוָהאֹוֵרַח 
בֹוָתיו. ַמְחׁשְ קוַּע ּבְ ׁשָ

ֶהָחָתן  ַאל  ׁשָ ַלִים,  ְירוּׁשָ ז  ֶמְרּכַ ּבְ ֵמֶהם  ְפַרד  ּנִ ׁשֶ ּכְ ַרק 
נוּ  ּלָ יר ָקרֹוב ׁשֶ ה ַמּכִ ב ְלִצּדֹו: 'ַאּתָ ּיָׁשַ רֹוב ׁשֶ ֶאת ַהּקָ

ם 'ַגְּנְצְפִריד?!' ׁשֵ ֶזה ּבְ ּכָ ׁשֶ
ף.  ְמַעט ְוִהְתַעּלֵ ם, ּכִ ֵ ָחה ֶאת ַהּשׁ ּפָ ׁשְ ן ַהּמִ ֹוֵמַע ּבֶ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
אוּת  ּתָ ִהׁשְ ּבְ ַאל  ׁשָ ְלָך?"  ָאַמר  הוּא  ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ "ֶזה 
קֹום  ּמָ ּבַ אֹותֹו  ׂש  וְּלַחּפֵ ׁשוּב  ָעָליו  יט  ְלַהּבִ ְוִהְסּתֹוֵבב 
הֹוִרידוּ אֹותֹו ִלְפֵני ֶרַגע ֶאָחד. ַאְך ָהִאיׁש לֹא ִנְרָאה  ׁשֶ

ּתֹהוּ… רֹו ָעלוּ ּבַ ָלל וְּכָלל, ְוָכל ִנְסיֹונֹוֵתיֶהם ְלַאְתּ ּכְ
ְלָחן  צּּור ׁשֻ ר ַהּקִ ל ְמַחּבֵ מֹו ׁשֶ י ׁשְ ַָּכר ִכּ ז ן ַהּדֹוד ׁשֶ ּבֶ
ִהְצַטְמֵרר  ְנְצְפִריד'  ַגּ לֹמֹה  ׁשְ 'ָהַרב  הּוא  ָערּוְך 
ְמאֹד  ָחָזק  ר  ֶקׁשֶ ָהיָה  ַזַצ"ל  ְפָטר  ַלּנִ ֲהֵרי  ּלֹו:  ּכֻ
ְנְצְפִריד,  ַגּ ל ָהַרב  ִנים ִעם ִסְפרֹו ׁשֶ ָ ל ַהּשׁ ְך ָכּ ֶמׁשֶ ּבְ

ְלָחן ָערּוְך'. 'ִקצּּור ׁשֻ
ר  ְלַסּפֵ ְלֵביִתי  ירֹות  ְיׁשִ וִּמֵהר  ּלֹו,  ּכֻ ִנְרּגָׁש  ָהיָה  "הוּא 
לֹו  ֵאין  ׁשֶ ָאְמרֹו  ּבְ ְפָלא,  ַהּמֻ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַבר  ּדְ ל  ָכּ ֶאת 
ִלים  וְּלַהׁשְ ְלַלוֹּותֹו  ַמִים  ָ ִמּשׁ ִליַח  ׁשָ ּכָאן  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ָסֵפק 
יָָמיו  ל  ָכּ ְפָטר  ַהּנִ ל  ׁשֶ ה  ָהַרּבָ ְיִגיָעתֹו  נַֹכח  ִמְניָן  לֹו 
ְפָטר,  ל ַהּנִ נֹו ׁשֶ ר ָהַרב ֵאִלּיָהוּ ֶקֶלר, ּבְ תֹוָרתֹו", ְמַסּפֵ ּבְ

ׁשוּת ֲעצוָּמה. ִהְתַרּגְ ּבְ
ִנים,  ָ ּשׁ ּבַ ַרְך  יֶֶלד  ה,  ַאְבָרָהם מֹׁשֶ י  ַרּבִ ָאִבי,  ָהיָה  ׁשֶ "ּכְ
קוָּפה,  ּתְ אֹוָתּה  ּבְ ְלַאְרּגְֶנִטיָנה.  ִמּפֹוִלין  הֹוָריו  ִהְגרוּ 

רבי שלמה בן יוסף גאנצפריד זצ"ל, מחבר "קיצור שולחן ערוך"



ָהיוּ  לֹא  ִנּיָה,  ְ ַהּשׁ ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ִריַצת  ּפְ ְטרֹום 
ֻמְפָלא  ְיהוִּדי  ְוָהיָה  ִעיר,  ּבָ ּתֹוָרה  מֹוְסדֹות  ָלל  ּכְ
ַמִים  ָ ִליַח ֵמַהּשׁ ָהיָה ׁשָ ְרג, ׁשֶ ִריְנּבֶ י ְזֵאב ּגְ ְקָרא ַרּבִ ּנִ ׁשֶ
ים  יר ֶאת ֲאִויַרת ַהּתֹוָרה ֵאֶצל ַהּגֹוִלים ָהַרּבִ ְלַהְחּדִ
ְנִטיָנה, ְוָכְך ְלַהְכִניס ֵמאֹות ַוֲאָלִפים  יעוּ ְלַאְרּגֶ ִהּגִ ׁשֶ

ְלֵחיק ַהּיֲַהדוּת.
ר ִמְצָוה, ִלְפֵני 74  יַע ְלִגיל ּבַ נֹוַח ִהּגִ ָאִבי ַהּמָ ׁשֶ "ּכְ
קֹו,  ְּ ְוִחז ְרבֹו  ּקֵ ׁשֶ ְרג  ִריְנּבֶ ּגְ ָהַרב  ֶזה  ָהיָה  ִנים,  ׁשָ
עֹל  ָעֶליָך  ל  ְלַקּבֵ ִכיָת  ָּ ז ׁשֶ ֶריָך  'ַאׁשְ לֹו:  ְוָאַמר 
ְקָרא  ָנה ֵסֶפר ָקדֹוׁש ַהּנִ ַמּתָ ִמְצוֹות, ַוֲאִני נֹוֵתן לֹו ּבְ
לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ הּוא  רֹו  ַחּבְ ּמְ ׁשֶ ָערּוְך',  ְלָחן  ׁשֻ 'ִקצּּור 
ָאְרחֹוֶתיָך  ֶאת  ה  ְיַלּוֶ ְוהּוא  ְנְצְפִריד,  ַגּ יֹוֵסף  ב״ר 
ִלְהיֹות  ה  ְזּכֶ ּתִ דֹוׁש,  ַהּקָ ֶפר  ּסֵ ּבַ ְלַמד  ּתִ ַהּיִָמים.  ל  ָכּ
ֵהן  ׁשֶ ִהְלכֹוָתיו  ֶאת  ְלַקּיֵם  ְותּוַכל  טֹוב,  ְיהּוִדי 
ָכל  ּבְ הּוִדי  ַהּיְ ים  ַהַחּיִ ְלאַֹרח  ּוְברּורֹות  ַקּלֹות 

ָך'. ֵמַח ּבְ ִמְקצֹועֹות ַהֲהָלָכה, והקב״ה ִיְהיֶה ׂשָ
ַחּיָיו.  ִליחוּת  ׁשְ ּכִ זֹאת  ְוָלַקח  ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ל  ִקּבֵ א  "ַאּבָ
ֵמִאיר  ַהֲהָלָכה  ֵסֶפר  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ ִלְלמֹד  יד  ִהְקּפִ הוּא 
יעֹו  ַהּגִ ּיֹום  ּמִ ן, "ׁשֶ ַהּבֵ ְמַצּיֵן  ָהֵעיַנִים. ְואוַּכל ְלָהִעיד", 
א ַזַצ״ל  ִניָסן, ַאּבָ כ"ו ּבְ ְלִמְצוֹות ְוַעד יֹומֹו ָהַאֲחרֹון - ּבְ
ָעַבר  ְולֹא  ֶּה,  ַהז דֹוׁש  ַהּקָ ֶפר  ּסֵ ּבַ יֹום  ָכל  ּבְ לֹוֵמד  ָהיָה 
ָעָלה  ׁשֶ ּכְ ְוַגם  ֶזה,  ִקּצוּר  ּבְ ָלַמד  לֹא  הוּא  ׁשֶ ֶאָחד  יֹום 
ד,  ַהּצַ ְלִתיק  ִעּמֹו  ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ִהְכִניס  הוּא  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ
ַהחֹומֹות,  ׁשֹוְמֵרי  ָהָאבֹות  ְלֵבית  יַע  ִהּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ
תֹו. "אוַּכל ְלָהִעיד  ִדיר ַעל יָד ִמּטָ ֶפר ָהיָה ֻמּנָח ּתָ ַהּסֵ
ִנים  ׁשָ  25 "ִלְפֵני  ְואֹוֵמר,  ן  ַהּבֵ יְך  ַמְמׁשִ ְכרֹונֹוַתי",  ִּ ִמז
ַדְרּכֹו  ּכְ א  ַאּבָ ַהֲחֻתּנָה  ְוִלְפֵני  ַאְרּגְֶנִטיָנה,  ּבְ אִתי  ִנּשֵׂ
ַהּנֹוְגעֹות  ַהֲהָלכֹות  ְויֶֶתר  ין  ִקּדוּׁשִ ִהְלכֹות  ֶאת  ָלַמד 
יַצד  ָרִאיִתי ּכֵ ְלָחן ָערוְּך, וְּכׁשֶ ּצוּר ׁשֻ ּקִ ּשׂוִּאין ּבַ ִליֵמי ַהּנִ
ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ 'ּכַ אֹותֹו:  י  ַאְלּתִ ׁשָ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ לֹוֵמד  א  ַאּבָ
ָעָנה  ְוהוּא  ֶּה׳,  ַהז דֹוׁש  ַהּקָ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ָלַמְדּתָ  ָבר  ּכְ
ָעִמים׳… ְוֶזה ָהיָה ִלְפֵני  ים ּפְ לֹׁשִ ִחּיוְּך ַוֲעָנָוה ׳אוַּלי ׁשְ ּבְ

ִנים". ֲחִצי יֹוֵבל ׁשָ
ֻהַלְדּתֹו ַה-80,  לֹו ֶאת יֹום  ָחַגְגנוּ  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ "ִלְפֵני 
אָֹרע",  ים ִלְכבֹוד ַהּמְ ה ִמּלִ ּמָ ּיֹאַמר ּכַ ּנוּ ׁשֶ נוּ ִמּמֶ ׁשְ וִּבּקַ
יָכֹול  י  'ֵאיֶנּנִ ְוָאַמר:  ָקם  א  "ַאּבָ ר,  ְלַסּפֵ ן  ַהּבֵ יְך  ַמְמׁשִ
ְוִלְלמֹד  ים  ִהּלִ ּתְ לֹוַמר  יֹוֵדַע  ַרק  ֲאִני  ה,  ַהְרּבֵ לֹוַמר 
לוּ  ַהּלָ ֵמַהֲהָלכֹות  ָלֶכם  אַֹמר  ֲאִני  ָאז  שו״ע,  ִקּצוּר 
ה ֲהָלכֹות  ּפֶ ַעל  ּבְ א לֹוַמר  ַאּבָ ְוָאז ֵהֵחל  יֹוֵדַע'.  ֲאִני  ׁשֶ
יר  ים ְלַהּכִ ד ַרּבִ ל יָָמיו, ְוַאף ִלּמֵ ב ָכּ ּכֹה ִחּבֵ ֶפר ׁשֶ ֵמַהּסֵ

ֶפר ַהְמיָֻחד. ֶאת ַהּסֵ

ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ַלֲעלֹות  ֶהְחִליטוּ  הֹוַרי  ׁשֶ ּכְ ִנים,  ׁשָ "ִלְפֵני 3 
ְמקֹום  ֶאת  ִגיָלם  ּבְ ַיַעְזבוּ  יַצד  ּכֵ ְמאֹד,  אנוּ  ּלֵ ִהְתּפַ
ׁש  ִהְתַעּקֵ א  ַאּבָ ַאְך  ָהֲעֵנָפה.  ם  ְחּתָ ּפַ וִּמׁשְ ְמגוֵּריֶהם 
ֲעָפָרּה  ֶאת  ְלחֹונֵן  רֹוֶצה  הוּא  יָָמיו  ֲערֹוב  ּבַ ׁשֶ ְוָאַמר 
הֹוִציא  ַאְרָצה,  יַע  ְלַהּגִ ָעְמדוּ  ׁשֶ ּכְ ַהּקֶֹדׁש.  ֶאֶרץ  ל  ׁשֶ
ִעּמֹו  ַלֲהִביָאם  ֵדי  ּכְ ל ֶחְסכֹונֹוָתיו  ָכּ ְנק ֶאת  ֵמַהּבַ א  ַאּבָ
ׂשוּ  ִהְתַחּפְ ֶאְמַצע ַהּיֹום ׁשֶ ּנִָבים ּבְ ּגַ יעוּ  ִליָלָדיו. ְוָאז ִהּגִ
ָחַסְך  ׁשֶ ֶסף  ַהּכֶ ל  ָכּ ֶאת  ְלֵעיֵניֶהם  ְוָגְנבוּ  ִחים',  ּלָ ִל'ְמׁשֻ

ֵביָתם. ָהיוּ ּבְ יִטים ׁשֶ ְכׁשִ ל יָָמיו, ְוַהּתַ ָכּ
ים, ְוהוּא  ֲאָלה אֹותֹו ָמה עֹוׂשִ א ָהְיָתה ְמֻפֶחֶדת, ְוׁשָ ִאּמָ
ל ָמה  ּכָ ּצוּר שו״ע ׁשֶ ּקִ ֶקט: 'ֲהֵרי ֶנֱאַמר ּבַ ׁשֶ ָעָנה ָלּה ּבְ
ָנה,  ְרֶאה ה' נֹוֵתן ָלנוּ ַמּתָ ּנִ ה הוּא ְלטֹוָבה, ּכַ ד׳ עֹוׂשֶ ׁשֶ
ֵלִמים,  יַע ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ׁשְ ֶעְטיָּה ָלֶבַטח ִנְזּכֶה ְלַהּגִ ּבְ ׁשֶ
נֹוַתר  ים  ָהַעּמִ ֵמֶאֶרץ  ְרכוּׁשֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ָאִבינוּ  ַיֲעקֹב  מֹו  ּכְ
ָלל. זֹו ֵעת ָרצֹון  ָ ָרֵאל ִעם ַהּשׁ יַע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ם, ְולֹא ִהּגִ ׁשָ
ְזּכֶה ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש', ְוָכְך  ּנִ ל ׁשֶ ּלֵ ְוָעֵלינוּ ְלִהְתּפַ

ה ִויׁשוָּעה. ֹוד ִלְגֻאּלָ ֵדי ַהּשׁ ל ּתֹוְך ּכְ ּלֵ א ִהְתּפַ ַאּבָ
לֹא  ִנּשׂוֵּאיֶהם  נֹות  ׁשְ  65 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ׁשֶ ֵהִעיָדה,  א  ִאּמָ
רוּ  ּבְ ּדִ וְּכׁשֶ ָלׁשֹון ָהָרע,  ַנאי אֹו  ּגְ ַבר  ּדְ ְעָלּה  ִמּבַ ְמָעה  ׁשָ
ְוָתִמיד  ׁשֹוֵמַע,  ֵאינֹו  ּכְ ַעְצמֹו  ה  ָעׂשָ טֹוב,  לֹא  הוּ  ֶ ַמּשׁ

ְך'. ר ּכָ ה ְלַדּבֵ ּצוּר שו״ע ֵאינֹו ַמְרׁשֶ אַָמר 'ַהּקִ
ִהּדוּר  ּבְ ְמַקּיֵם  ָהיָה  ֶפר  ּסֵ ּבַ רוּ  ֻהְזּכְ ׁשֶ ַהֲהָלכֹות  ל  ָכּ ֶאת 

טוּת.  וְּבַפׁשְ
ָבָריו, "ָרָאה  ן ֶאת ּדְ יר ֶאת ַאּבָא", ְמַסּיֵם ַהּבֵ ִהּכִ ל ִמי ׁשֶ "ָכּ
ִגּלוּי ֵלב ִגּּלָה ִלי  צוָּרה ְנִדיָרה. וַּפַעם ּבְ ַמִים ּבְ ָאָדם יֵָרא ׁשָ
ִעיף  ל יָָמיו: 'ַהּסָ ּסֹוְבָבה אֹותֹו ָכּ ַמִים ׁשֶ ָ ֶאת סֹוד ִיְרַאת ַהּשׁ
י ָתִמיד' הוּא  יִתי ה׳ ְלנְֶגּדִ וִּ 'ׁשִ ָהִראׁשֹון בקשו״ע ַמְתִחיל ּבְ
א ַחי ִעם  יִקים', ְוַאּבָ ּדִ ּתֹוָרה וְּבַמֲעלֹות ַהּצַ ּגָדֹול ּבַ ָלל  ּכְ
ֶפר  ַתח ֶאת ַהּסֵ ּפָ ׁשֶ ַעם ּכְ ל יָָמיו, ְוָכל ּפַ ֲאָמר ַהזֶּה ָכּ ַהּמַ
ָהִראׁשֹון  ט  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ּפֹוֵתַח  ָהיָה  ִהְפִסיק,  ׁשֶ ֵהיָכן  ְוָלַמד 
ִאם  ׁשֶ ֶלא  ּפֶ לֹא  ֶזה  ֲעבוֵּרנוּ  ָלֵכן  השו״ע.  ֵהֵחל  ּבֹו  ׁשֶ
ַהְלָויָתֹו". ְפָלא ּבְ ל יֹום, ִהְתַרֵחׁש ָהֵארוַּע ַהּמֻ ְך ָכּ ַחי ּכָ

הֹוָרָאה  מֹוֵרי  ַאל  ׁשָ י  ִכּ ן  ַהּבֵ ְמַצּיֵן  ָבִרים,  ַהּדְ ִסּיוּם  ּבְ
ׁשוָּבָתם  ּתְ ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶאת  ְלַפְרֵסם  ַהִאם  ֻמְבָהִקים 
ֵדנוּ  ְלַלּמְ ֵדי  ּכְ ּפוּר,  ַהּסִ ֶאת  ְלַפְרֵסם  ְצָוה  ּמִ ׁשֶ ָהְיָתה 
אֹוֵני ַהּדֹורֹות. ל ּגְ ִסְפָרם ׁשֶ ּמוּד ּבְ ה ַמֲעַלת ַהּלִ ה ַרּבָ ּמָ ּכַ

ׁשוּת  ַהִהְתַרּגְ ֶאת  ד  ְלַאּבֵ ָלנּו  ַאל  ְיָקִרים!  קֹוְרִאים 
ַעל  ל  ְנַקּבֵ ָהָבה  ֶזה.  נֹוָרא  ִסּפּור  ִריַאת  ִמּקְ ָאה  ּבָ ׁשֶ
ִסְפֵרי ַהֲהָלָכה  ים ַלּתֹוָרה, ִלְדּבֹק ּבְ ַעְצֵמנּו ִלְקּבַֹע ִעּתִ

מֹו ְיהּוִדי. ה, ְוָלַדַעת ֵאיְך ִלְחיֹות ּכְ - ְלַמֲעׂשֶ



ְריָּה'? ֵאנָה יֹאַכל ּפִ ֵתנוּ ִנְדָרׁש 'נֵֹצר ּתְ ָפָרׁשָ ַעל ִמי ּבְ
ן נוּן ַע ּבִ • ַעל ְיהֹוׁשֻ

ָרֵאל? נֵי ִיׂשְ מוֹת ּבְ ה הוִֹסיפוּ י' ְוה' ִלׁשְ ָלּמָ
ָתם ָ • ַהּתֹוָרה ְמִעיָדה ַעל ְקֻדּשׁ

ָצִרים"? ין ַהּמְ קוָּפה "ּבֵ ם ֵאיזֶה ּפָסוּק ְמֻכּנָה ַהּתְ ַעל ׁשֵ
ָצִרים. )איכה א, ג( ין ַהְמּ ׂיגוָּה ֵבּ ל רְֹדֶפיָה ִהִשּ • ָכּ
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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

ְניָן "42" – ֵאּלוּ ֵהן? ֲעַמִים ֶאת ַהּמִ ֵתנוּ יֵׁש ּפַ ָפָרׁשָ ּבְ

ּפָָרה? ת ּכַ ֶבת ֲעֵבָרה ּדֹוֶרׁשֶ ם ַמֲחׁשֶ ּגַ ִמּנִַין ָלנוּ ׁשֶ

ֲאִריְך זֶה? ת ַמְסֵעי ַעל ּתַ ָפָרׁשַ ת יָחוּל ר"ח ָאב. ָמה נֱֶאַמר ּבְ ּבָ ׁשַ ּבְ

ת ַמּטֹות ַמְסֵעי: ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ


