
ָעלֹון מס' 59 | שנה 2
ֶרְך – ֻסּכוֹת ֵציָדה ַלּדֶ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

'ַחג  ְמיָֻחד  אֹור  ּבְ ּבֹוֵלט  ָרֵאל  ִיׂשְ מֹוֲעֵדי  ל  ָכּ ין  ּבֵ
ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ֵהר  ְלִהּטָ ִָּכינּו  ז ׁשֶ ְלַאַחר  ּכֹות'.  ַהּסֻ
ירֹות  ְזּכִ ּמַ ּכֹות ׁשֶ יֹוְצִאים ָאנּו, ַצִחים ּוְנִקּיִים, ֶאל ַהּסֻ
יֵׁש  ְמיֶֻחֶדת  ְמָחה  ׂשִ ִמְצַרִים.  ְיִציַאת  י  ִנּסֵ ֶאת  ָלנּו 
ְוִנּסּוְך  ַהְקֵהל  ִמְצַות  ְמָחה,  ְוׂשִ ל  ַהּלֵ ֶזה;  ַחג  יֵמי  ּבִ
יֹום  ָתם:  ּוְבִפְסּגָ ֹוֵאָבה,  ַהּשׁ ית  ּבֵ ְמַחת  ׂשִ ִים,  ַהּמַ

ֵמִחים ִעם ַהּתֹוָרה. ִמיִני ֲעֶצֶרת ּבֹו ׂשְ ׁשְ
ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ נֹות ַהֲהִליָכה  ְצַרִים, ְלאֶֹרְך ׁשְ ֵצאֵתנוּ ִמּמִ ּבְ
נֹות טֹובֹות. ָאַכְלנוּ ָמן - ֶלֶחם ִמן  לֹׁש ַמּתָ ָזִכינוּ ְלׁשָ

ִתינוּ  ׁשָ יֹומֹו.  ּבְ יֹום  ַבר  ּדְ ַלֲאבֹוֵתינוּ  ּיַָרד  ׁשֶ ַמִים,  ָ ַהּשׁ
ְלּגֵל  ִהְתּגַ ׁשֶ ִמיׁש  ַחּלָ ִמּצוּר  ּיְָצאוּ  ׁשֶ ַמִים   - ֵאר  ּבְ ֵמי 
ִחיַח.  ְוַהּצָ ַהּיֵָבׁש  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָנה  ָ ַהּשׁ ִעים  ַאְרּבָ ל  ָכּ נוּ  ִעּמָ
ְמיֵן!  ָאָדם ּדִ ָעִמים ׁשֶ ל ַהּטְ ֵאר ָהיוּ ֶאת ָכּ ן וְּלֵמי ַהּבְ ַלּמָ
בֹוד'  'ַעְנֵני ַהּכָ ִפים ָהִיינוּ ּבְ ית - ֻמּקָ ִליׁשִ ְ ָנה ַהּשׁ ּתָ ְוַהּמַ
ר.  ְדּבָ ּמִ ּבַ ֶרְך  ַהּדֶ יֵי  וְּקׁשָ ָרב  ָ ַהּשׁ ֵני  ִמּפְ ָעֵלינוּ  ֵהֵגּנוּ  ׁשֶ
ִמּנָָחׁש,  ָעֵלינוּ  ְמרוּ  ׁשָ ָגֵדינוּ,  ּבְ ֶאת  ֲהצוּ  ּגִ ָהֲעָנִנים 
ֲהִליָכֵתנוּ  ַמְסלוּל  ֶאת  רוּ  ְ ִיּשׁ ְוַאף  ְוַעְקָרב,  ָרף  ׂשָ

ָלה.  ל ִמְכׁשֹול ְוַתּקָ ָבעֹות ְוֵגָאיֹות, ְוֵהִסירוּ ָכּ ִמּגְ



“ְלַמַען  ֻסּכֹות,  ּבְ ָאנּו  ִבים  יֹוׁשְ בֹוד  ַהּכָ ְלַעְנֵני  ֵזֶכר 
ירּו  ִאים ַיּכִ ם ַהּדֹורֹות ַהּבָ ּגַ ֵדי ׁשֶ יְֵדעּו דֹרֵֹתיֶכם”, ּכְ
סֹוִפּיֹות  ָהֵאין  יכֹולֹוָתיו  ּבִ ְוִיְבְטחּו  ה'  ְגבּורֹות  ּבִ
ּובֹו  ָעֵלינּו  ֵמֵגן  הּוא  ַרק  ּוֵמִביא,  ַהּמֹוִליְך  הּוא  ׁשֶ

ִנְמָצא ִמְבָטח ּוָמֵגן.
ָנה  י ׁשָ ִנים ִמּדֵ ֲאלוּ: ַמּדוַּע חֹוְגִגים וְּמַצּיְ ְדמֹוִנים ׁשָ ַהּקַ
בֹוד', ְוִאּלוּ ֶאת ֵנס ְיִריַדת ֶלֶחם ִמן  ֶאת ֵנס 'ַעְנֵני ַהּכָ
ַחג אֹו  ִנים ּבְ ַלע ֵאיֶנּנוּ ְמַצּיְ ַמִים ְוהֹוָצַאת ַמִים ִמּסֶ ָ ַהּשׁ

ה ַאֶחֶרת? ֻעּלָ ּפְ
ָלנוּ  ַמְרִאים  בֹוד  ַהּכָ ַעְנֵני  י  ִכּ ְמָבֵאר  ַהִחיָד"א  נוּ  ַרּבֵ
ל ְלָמה  ה ְיֵתָרה שהקב"ה אֹוֵהב אֹוָתנוּ. ָמׁשָ ַעל ִחּבָ
ֲהִליָכה  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ נֹו  ּבְ ִעם  הֹוֵלְך  ָאב  ּדֹוֶמה:  ָבר  ַהּדָ
ֶרְך ּדֹוֵאג ָהָאב ִלְבנֹו ְונֹוֵתן לֹו ָמזֹון  ּדֶ ַעת. ּבַ ה וְּמיַּגַ ֲאֻרּכָ
הֹוִציא  הוּא  ֲהֵרי  חֹוָבתֹו,  ֶאת  ְמַקּיֵם  ָכְך  ּבְ ִתּיָה.  וּׁשְ
זוָּנה. ַאְך ָהָאב, ִמּתֹוְך  ּתְ ְוַהּיֶֶלד ַחּיָב  ע,  נֹו ְלַמּסָ ּבְ ֶאת 
ַרְגֵלי  ׁשֶ ה. ּכְ ּדָ ַאֲהָבה וְּרִגיׁשוּת ִלְבנֹו, טֹוֵרַח יֵָתר ַעל ַהּמִ
ה  ֶמׁש ַמּכָ ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ֵתָפיו. ּכְ אֹו ַעל ּכְ נֹו ֶנְחָלׁשֹות, הוּא נֹוׂשְ ּבְ

ּיָה ְלַהְנִעים ֶאת ֲהִליָכתֹו.  ְמׁשִ - הוּא ּפֹוֵרס ֵמָעָליו ׁשִ
בֹוד ַמְרִאים  ֵאר ֶהְכֵרִחּיִים ָהיוּ. ַאְך ַעְנֵני ַהּכָ ָמן וֵּמי ּבְ
ָחג ְלדֹורֹות. ִנים זֹאת ּבֶ ן ְמַצּיְ ַעל ַאֲהָבה ְמיֶֻחֶדת. ַעל ּכֵ
ֵני  ּבְ ָמעוּת.  וַּמׁשְ ֶלַקח  ְוִעּמֹו  ֵמִביא,  נֹוָסף  רוּץ  ּתֵ
ר ָצְמאוּ ְלַמִים, ִהְתִחילוּ  ר, ְוַכֲאׁשֶ ְדּבָ ָרֵאל יְָצאוּ ַלּמִ ִיׂשְ
ַעל  ָהָעם  ַויֶָּלן  ִים  ַלַמּ ָהָעם  ם  ָשׁ ַוִיְּצָמא  ְלִהְתלֹונֵן. 
אִֹתי  ְלָהִמית  ְצַרִים  ִמִמּ ֶהֱעִליָתנוּ  ֶזּה  ה  ָלָמּ ה...  מֶֹשׁ
ה  ָמא... ה' ַהּטֹוב הֹוָרה ְלמֹׁשֶ ָצּ ַני ְוֶאת ִמְקַני ַבּ ְוֶאת ָבּ

ְלֶלֶחם,  ָרֲעבוּ  ׁשֶ ּכְ ּגַם  ְך ָהיָה  ּכָ ַלע.  ְלהֹוִציא ַמִים ֵמַהּסֶ
ן  ִיֵתּ ִמי  ִיְשָׂרֵאל  ֵני  ְבּ ֹּאְמרוּ  ַוי ים,  ָקׁשִ ִדּבוִּרים  ּבְ ְתחוּ  ּפָ
ָשׂר  נוּ ַעל ִסיר ַהָבּ ְבֵתּ ִשׁ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבּ מוֵּתנוּ ְבַיד ה' ְבּ
ר  ְדָבּ י הֹוֵצאֶתם אָֹתנוּ ֶאל ַהִמּ ֶלֶחם ָלשַֹׂבע ִכּ ָאְכֵלנוּ  ְבּ
טוּבֹו  ָרָעב... . ה' ּבְ ָהל ַהֶזּה ָבּ ל ַהָקּ ַהֶזּה ְלָהִמית ֶאת ָכּ
ָלנוּ  ְוֶהֱעִניק  ה  ׁשֶ ַהּקָ ּבוּר  ֵמַהּדִ ם  ִהְתַעּלֵ ֲחָסָדיו,  וְּברֹב 

י ּבֶֹקר.  ַמִים - ָמן ַהּיֹוֵרד ִמּדֵ ָ ֶלֶחם ִמן ַהּשׁ
ְדלוּת  ּגַ ֶאת  ָראוּ  ְצַרִים.  ִמּמִ יְָצאוּ  ו  ַעְכׁשָ ַרק  ֲהרֵי 
ְוַהּמֹוְפִתים.  ָהאֹותֹות  ֶאת  טוּיָה  ַהּנְ רֹוַע  ְּ ַהז ֶאת  ה', 
ה'? ַאֲחֵרי ְקִריַעת ַים סוּף ַהִאם  ֵאין ֵהם ּבֹוְטִחים ּבַ
ָרט וְּפָרט?  ָכל ּפְ י ה' ּדֹוֵאג ָלֶהם ּבְ ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים ִכּ
ּבֹו  ְטחוּ  ּבָ ְולֹא  ַמִים  ׁשָ י  ַלּפֵ ּכְ עֶֹרף  ְוִהְקׁשוּ  ִהְתלֹוְננוּ 

ָראוּי. ּכָ
ְללֹא  ָנה  ַמּתָ ּכְ ֵמה'  ְלנוּ  ִקּבַ בֹוד  ַהּכָ ַעְנֵני  ֶאת  ְוִאּלוּ 
ֶלֶמת,  ֻמׁשְ ִל'ְסָכָכה'  ָלנוּ  ַאג  ּדָ ַהּטֹוב  ה'  לוּנֹות'.  'ּתְ

ַגע ְסִביָבִתי.  ל ּפֶ ָלִלית ִמּכָ ֲהָגָנה ּכְ
ֵנס  ֶאת  ְמַצּיֵן  ֻסּכֹות  ַחג  י  ִכּ ַהִחיָד"א,  נוּ  ַרּבֵ ְמַסּיֵם 
ֲעָנִנים  לוּנֹות וְּטרוְּניֹות. ּבָ א ְללֹא ּתְ ּבָ בֹוד ׁשֶ ַעְנֵני ַהּכָ
ְלִזְכָרם  חֹוְגִגים  ְוָלֵכן  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ יֵׁש  לוּ  ַהּלָ
ֶזה;  ַחג  ל  ׁשֶ ִצּדֹו  ּבְ יֵׁש  דֹול  ּגָ ֶלַקח  ֶּה.  ַהז ַהּיֹום  ַעד 
ָלנוּ,  ּדֹוֵאג  הקב"ה  ְיסֹוְבֶבּנוּ!  ֶחֶסד  ה'  ּבַ ַהּבֹוֵטַח 
ֻחּיָב,  ֵמַהּמְ יֹוֵתר  ָלנוּ  ֲעִניק  ּמַ ׁשֶ טֹוב'  א  'ַאּבָ הוּא 
נַֹעם  ּבְ ל  ּלֵ ִנְתּפַ מֹו  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ׁשֹוֵתינוּ  ּקָ ּבַ ֶאת 
ִהְתלֹוֵנן ַעל ה', ַעל ִמּדֹוָתיו  וְּבַנַחת, ְוָחִליָלה ָלנוּ ִמּלְ

יו. ְוַעל ַמֲעׂשָ

יִזין  ּפִ ָהֻאׁשְ ְבַעת  ׁשִ י  ִכּ ֶנֱאַמר  דֹוׁש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ
יֹום  ָכל  ּבְ ֵתנּו  ֻסּכָ ּבְ ְלִהְתָאֵרַח  ִאים  ּבָ )אֹוְרִחים( 
ַאֲהרֹן  ה  מֹׁשֶ ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֶהָחג,  ִמיֵמי 
תֹורֹו, ֶאָחד ֵמֶהם מֹוִביל  ּבְ ָכל יֹום,  ּבְ ְוָדִוד.  יֹוֵסף 
ֵתנּו.  ֻסּכָ ּבְ אֹוָתם  ּו"ְמָאֵרַח"  ִניָמה  ּפְ ָהֲאֵחִרים  ֶאת 
י  ִכּ ֶנֱאַמר  בזוה"ק  ְך!  ּכָ ְסָתם  קֹוֶרה   לֹא  ֶזה  ֲאָבל 
ִניָמה  ּפְ ָהָאבֹות  יִטים  ַמּבִ ה  ּכָ ַהּסֻ ֶפַתח  ּבְ ָעְמָדם  ּבְ
ְוַחְסֵרי  ים  ֲעִנּיִ אֹוְרִחים,  ֵהֵבאנוּ  ַהִאם  וּבֹוְדִקים 

ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהֶרֶגל.  ְמַחת  ׂשִ ּבְ נוּ  ִעּמָ ְלִהְתָאֵרַח  ִית,  ּבַ
ה, ִמְסּתֹוְבִבים  ּכָ ּלֹא ִהְכַנְסנוּ אֹוְרִחים ַלּסֻ רֹוִאים ׁשֶ

ֵהם ְוהֹוְלִכים.
יָכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ּכֹוֵתב  דֹוׁש  ַהּקָ ָל"ה  ְ ַהּשׁ נוּ  ַרּבֵ
קֹום  תֹו, ִמּתֹוְך ּדַֹחק ַהּמָ ים ְלֻסּכָ פַֹעל ֲעִנּיִ ְלַהְכִניס ּבְ
ְיֵדי  ָלֵצאת  יָכֹול  ֲאֵחרֹות,  ּיֹות  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ ִסּבֹות  או 
ְלִאְרּגוֵּני  ֶהָחג  ִלְפֵני  ְתרֹם  ּיִ ׁשֶ ע"י  זֹו  ִמְצָוה  חֹוַבת 
ְמַמּנֶה  ְוהוּא  ְמחוּי,  ּתַ י  וָּבּתֵ ֶחֶסד  ֻקּפֹות  ְצָדָקה, 

ְצָוה ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ



ְלַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים  ּלֹו  ׁשֶ ִליִחים'  'ׁשְ ִלְהיֹות  אֹוָתם 
יַע  ֶלא יֹוֵעץ' ַאף ַמּצִ נוּ ַה'ּפֶ ים ִליֵמי ֶהָחג. ַרּבֵ ְוָהֲעִנּיִ
ַאְבָרָהם  ִלְכבֹוד  ְצָדָקה  ַמְפִריׁש  "ֲאִני  ה:  ּפֶ ּבַ לֹוַמר 
ְך "ִלְכבֹוד  ִני יֹאַמר ּכָ ֵ ּיֹום ַהּשׁ א", ּבַ יׁשָ יָזא ַקּדִ ּפִ אוּׁשְ

יָזא"...  ּפִ ִיְצָחק אוּׁשְ
ֵּר ֶאת  אְנז ָהיָה ְמַפז ים ִמּצַ י ַחּיִ דֹוׁש ַרּבִ יק ַהּקָ ּדִ ַהּצַ
ְוַאְלָמנֹות,  ְיתֹוִמים  ים,  ַלֲעִנּיִ ֶהָחג  ִלְפֵני  ְסּפֹו  ּכַ
תֹו.  ּוִטים ְלֻסּכָ ֶסף ִלְרּכֹׁש ִקּשׁ ּלֹא נֹוַתר לֹו ּכֶ ַעד ׁשֶ
ַהּטֹוב  ה  ּכָ ַהּסֻ נֹוי  ֵהם  "אֹוְרִחים  יק  ּדִ ַהּצַ א  ּטֵ ִהְתּבַ

ַהּיֹוֵתר!".
ַחּגֶךָ,  ּבְ ַמְחּתָ  'ְוׂשָ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  י  ְלַגּבֵ ֶנֱאַמר  ּתֹוָרה  ּבַ
ָך ַוֲאָמֶתָך". ָאַמר הקב"ה:  ךָ, ְוַעְבּדְ ה וִּבְנָך וִּבּתֶ ַאּתָ
ָך  ַעְבּדְ ךָ,  ּתְ ּבִ ְנךָ,  ּבִ  – ְלָך  יֵׁש  ִית  ֵני-ּבַ ּבְ ָעה  ַאְרּבָ
ִית יֵׁש ִלי – ָעִני, ּגֵר, יָתֹום  ֵני-ּבַ ָעה ּבְ ַוֲאָמֶתךָ. ְוַאְרּבָ
ַח  ּמֵ י – ֲאִני ְמׂשַ ּלִ ַח ֶאת ׁשֶ ּמֵ ה ְמׂשַ ְוַאְלָמָנה. "ִאם ַאּתָ

ָך"! ּלְ ֶאת ׁשֶ
ַאְך  וְּלַסּיֵַע.  ִלְתמְֹך  ִמְצָוה  ֶהם  ּבָ ָממֹון,  ּבְ ים  ֲעִנּיִ יֵׁש 
יב אֹוָתם ה'  הֹוׁשִ חֹות ׁשֶ ּפָ ַדַעת! ִמׁשְ ים ּבְ ם ֲעִנּיִ יֵׁש ּגַ
ִויָלדֹות  ְיָלִדים  ּתֹוָרה.  ֵמַחּיֵי  ֻרָחִקים  ַהּמְ וִּבים  ִיּשׁ ּבְ
ָרֲחָקה  י  ִכּ ּתֹוָרה,  ּבַ יל  ּכִ וְּלַהׂשְ ְלָהִבין  ָזכוּ  ּלֹא  ׁשֶ
ים ְוַתְלמוֵּדי ּתֹוָרה.  י ֵסֶפר ּתֹוָרִנּיִ ֶרְך ְלָבּתֵ ֵמֶהם ַהּדֶ

ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ּכָ ַלּסֻ ִאיר אֹוָתם ִמחוּץ  ָאסוּר ָלנוּ ְלַהׁשְ
ה,  ּכָ ֶלת ַהּסֻ ֲעָדם ֶאת ּדֶ הֹוָרה! חֹוָבֵתנוּ ִלְפּתַֹח ּבַ ְוַהּטְ
ָנה  ַסּכָ ל  ִמּכָ ִגּנָה  ַהּמְ ָהֱאמוָּנה  ת  ֻסּכַ לֹום,  ָ ַהּשׁ ת  ֻסּכַ

ל יֵָמינוּ.  ִחיַח ׁשֶ ר ַהּצָ ְדּבָ ּמִ רוָּחִנית ָהאֹוֶרֶבת ּבַ
דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ַעת  ַבּצַ ַהְמּ רֹוַע  ְּ ַהז ִהיא  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן 
עֹות  ַהּסָ ּבַ ה!  ֵאּלֶ ִליָלִדים  ִלְדאֹג  ִליָט"א  ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ
י יֹום ִרְבבֹות ַאְלֵפי ְיָלִדים ִויָלדֹות,  לוּ נֹוְסִעים ִמּדֵ ַהּלָ
יִעים ִמּתֹוְך  ּסִ ּמַ בֹוד ׁשֶ מֹו ַעְנֵני ַהּכָ ִאים אֹוָתם ּכְ ַהּנֹוׂשְ
י  ּתֵ ּבָ ֶאל   – ּתֹוָרִני  ִמְבָטח  ִלְמקֹום   - רוָּחִנית  ֲהָגָנה 
ְלָמזֹון  זֹוִכים  ם ֵהם  ָהַעְצָמִאי', ׁשָ 'ַהִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ
וַּמִים  ֶלֶחם  ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ֵאָרּה  ִמּבְ ִתּיָה  ְוִלׁשְ רוָּחִני 

עֹוָלם!  ּבָ ָעִמים ׁשֶ ל ַהּטְ ֶהם ָכּ ּבָ ׁשֶ
ַהּקֹוֵרא  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינוּ  ל  ׁשֶ ְקִריָאתֹו  ֶאת  ַמע  ִנׁשְ
ַח  ּמֵ ְמׂשַ ֲאִני   – י  ּלִ ׁשֶ ֶאת  ַח  ּמֵ ְמׂשַ ה  ַאּתָ "ִאם  ְלֶעְבֵרנוּ 
ִקיַע ְלַמַען  ל ָמקֹום, וַּמׁשְ ָך"! ַהּדֹוֵאג ְלָבָניו ׁשֶ ּלְ ֶאת ׁשֶ
ִליכֹולֹות  ֵמֲאֵליֶהם  ָזכוּ  ּלֹא  ׁשֶ ְיָלִדים  ל  ׁשֶ ִחּנוָּכם 
ַח ֶאת  ּמֵ רוָּחִנּיֹות, ִיְזּכֶה ַלַהְבָטָחה ָהֱאלֹוִקית "ֲאִני ְמׂשַ
ָרב  ָ ְהיוּ ֻמּגִָנים ִמ"ּשׁ ּיִ ל ְיָלָדיו, ׁשֶ ָך" ַנַחת ְיהוִּדי ִמּכָ ּלְ ׁשֶ

דֹוֵרנוּ רח"ל.  ּיִָמים ּבְ ֶזֶרם וָּמָטר" ּפֹוְגָעִנּיִים ַהּקַ
ֲאִני  לֹוֶמָך!  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֵלינוּ  רֹׂש  ּפְ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 

ַני... ה ַעל ּבָ מֹר ַאּתָ עֹוֵזר ְלָבֶניךָ, ׁשְ

ְתכוּנֹות ְמיָֻחדֹות,  יִנים ְמֻאְפיָן ּבִ ַעת-ַהּמִ ל ֶאָחד ֵמַאְרּבַ ָכּ
ֵלמוּתֹו.  ׁשְ ָרֵאל ּבִ ִלים ֶאת ַעם-ִיׂשְ ְויַַחד ֵהם ְמַסּמְ

ִרי( ְוַגם ֵריַח טֹוב. ְהיֹותֹו ּפְ ֶאְתרֹוג - יֵׁש ּבֹו ַטַעם )ּבִ
ָמר( ַאְך ֵריַח ֵאין לֹו. ִרי ַהּתָ לוָּלב - ַטַעם יֵׁש לֹו )ּפְ

ֲהַדס - יֵׁש לֹו ֵריַח ַאְך ֵאין לֹו ַטַעם.
ֲעָרָבה - ֵאין ָלּה לֹא ַטַעם ְולֹא ֵריַח.

ָרֵאל: ַעם-ִיׂשְ ּבְ ל ַהּסוִּגים ׁשֶ ֶלת ֶאת ָכּ ה זֹו ְמַסּמֶ ֲחֻלּקָ
ֶהם ּגַם ּתֹוָרה ְוַגם  ּיֵׁש ּבָ ַטַעם ְוֵריַח - ֵאּלֶה ַהּיְהוִּדים, ׁשֶ

ים טֹוִבים. ַמֲעׂשִ
ֵאינָם עֹוְסִקים  ֲעֵלי ּתֹוָרה, ׁשֶ ִלי ֵריַח - ְיהוִּדים ּבַ ַטַעם ּבְ

ים טֹוִבים. ַמֲעׂשִ ְך ּבְ ל-ּכָ ָכּ

ים טֹוִבים, ַאְך ֵאין ָלֶהם  ֲעֵלי ַמֲעׂשִ ּבַ ִלי ַטַעם -  ּבְ ֵריַח 
ּתֹוָרה.

יעוּ לֹא  ּלֹא ִהּגִ לֹא ַטַעם ְולֹא ֵריַח - ֵאּלֶה ַהּיְהוִּדים, ׁשֶ
ים טֹוִבים. ְלתֹוָרה ְולֹא ְלַמֲעׂשִ

ֲעֵלי ַהּתֹוָרה וַּבֲעֵלי  א ּתֹאַמר: רוֶֹצה ֲאִני ַרק ֶאת ּבַ ּמָ ׁשֶ
ֵאין ּבֹו ּתֹוָרה אֹו  ִמי ׁשֶ ים ַהּטֹוִבים, ֵאין ְרצֹוִני ּבְ ֲעׂשִ ַהּמַ
ר ִעם ִמי  אי ֵאיִני רוֶֹצה ׁשוּם ֶקׁשֶ ים טֹוִבים, וְּבַוּדַ ַמֲעׂשִ

ים טֹוִבים. ֵאין לֹו לֹא ּתֹוָרה ְולֹא ַמֲעׂשִ ׁשֶ
ְלַבד ֵאיְנָך יָכֹול ְלַקּיֵם  ֶאְתרֹוג ּבִ אֹוֶמֶרת ְלָך ַהּתֹוָרה: ּבְ
ָעֶליָך  ְוַהֲהַדס.  ַהּלוָּלב  ֵצרוּף  ּבְ לֹא  ַאף  ְצָוה!  ַהּמִ ֶאת 
ַטַעם  לֹא  ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ זֹו  ָהֲעָרָבה,  ֶאת  ּגַם  ָך  ִאּתְ ָלַקַחת 

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּבְ



יִנים:  ְצַות ד' ַהּמִ י ִמּמִ יֵׁש ִלְלמֹד ֶלַקח ָחׁשוּב וַּמֲעׂשִ
ח  ּבָ ְמׁשֻ ְולוָּלב  ָנֶאה  ֶאְתרֹוג  ים  רֹוְכׁשִ ׁשֶ ְלַאַחר 

ֶאת  ֵלמוָּתם,  ׁשְ ּבִ ֲעֵליֶהם  מֹר  ִלׁשְ ְמאֹד  ִנְזָהִרים 
ׁשֹוֵמר  ְמיָֻחד  יק  ְוַנְרּתִ ְזִהירוּת,  ּבִ עֹוְטִפים  ָהֶאְתרֹוג 

ֶדֶרְך ַהּמּוָסר ּבְ

ְוָהֶאְתרֹוג.  ַהֲהַדס  ַהּלוָּלב,  ֶאל  וְּלַהְצִמיָדּה  ֵריַח,  ְולֹא 
לוּ ִיְהיוּ ֲחבוִּקים וְּמֻאָחִדים -  ל ַהּסוִּגים ַהּלָ ר ָכּ ַרק ּכֲַאׁשֶ
ת ֶאל ַהּבֹוֵרא וְּלַקּיֵם ֶאת ִמְצוֹוָתיו. ֵאין ְיהוִּדי  ּתוַּכל ָלֶגׁשֶ

ֲחנֶה'! הוּא 'ִמחוּץ ַלּמַ ׁשֶ
ָהֲעָרָבה,  ַאף  י  ִכּ ד  ְמַלּמֵ ֱאֶמת'  ַפת  ַה'ּשְׂ ַעל  ּבַ נוּ,  ַרּבֵ
וְּמָצְרִפים  ר אֹוְגִדים  ּכֲַאׁשֶ יִנים,  ַהּמִ יֶֶתר  ין  ּבֵ חוָּתה  ַהּפְ
ת וִּמְתַעּלָה, וַּביֹּום  ׁשֶ אֹוָתּה ֶאל ָהֲאֵחִרים, ִהיא ִמְתַקּדֶ
ה, יֹום ַהִחּתוּם, ִמְתַעּלָה ִהיא  ַרּבָ ְענָא  ִביִעי – הֹוׁשַ ְ ַהּשׁ
יִכים  וַּמְמׁשִ יִנים  ַהּמִ ד'  ֶאת  יִחים  ַמּנִ ָהֲאֵחִרים!  ֵמַעל 
ַלה'  ִנים  ִמְתַחּנְ יֵָדינוּ!  ּבְ ָהֲעָרבֹות  ִעם  ַרק  ּלֵל  ְלִהְתּפַ
ְלָפנֶיָך  א  ּבָ ֲאִני  עֹוָלם!  ל  ׁשֶ 'ִרּבֹונֹו  ְלָפנָיו  ְואֹוְמִרים 
יִָדי!  ּבְ ָהֲעָרָבה  ִהּנֵה  ְרחֹוִקים'!  'ֵקרוּב  ל  ׁשֶ ְּכוּת  ַהז ִעם 
ו  ַעְכׁשָ ַאְך  ְוֵריַח',  ַטַעם  'ְללֹא  ָאְמנָם  ָהְיָתה  ְתִחּלָה  ּבִ

ה ִהיא'! ְקדֹוׁשָ

עֹות' אֹוֶגֶדת 'ֲעָרבֹות' וְּמָקֶרֶבת אֹוָתן ְלַבֲעֵלי  'ֶקֶרן ַהַהּסָ
זֹוכֹות  ַרּבֹות  "ֲעָרבֹות"  ַהּטֹוִבים.  ים  ֲעׂשִ ְוַהּמַ ַהּתֹוָרה 
נָה זֹוִכים  י ׁשָ יבֹות וְּלֶסִמינִָרים. ִמּדֵ יַע ְלעֹוַלם ַהּיְׁשִ ְלַהּגִ
ִנּשׂוֵּאי ֲחָתִנים  ל ּתֹוָרה ּבְ ים ׁשֶ ּתִ ֲהָקַמת ּבָ מַֹח ּבַ ָאנוּ ִלׂשְ
עֹות'  ֶרן ַהַהּסָ 'ּקֶ ּלֹות ְצנוּעֹות ַוֲחסוּדֹות ׁשֶ נֵי ּתֹוָרה ִעם ּכַ ּבְ
ְלֵבית  אֹוָתם  יעוּ  ְוִהּסִ יְַלּדוָּתם  ּבְ ָחסוּת  ֲעֵליֶהם  ְרׂשוּ  ּפָ
יבֹות ְקדֹוׁשֹות  יׁשִ ָצם ּבִ ּבְ ְך ִסּיְעוּ ְלׁשַ ֵסֶפר ּתֹוָרִני, וַּבֶהְמׁשֵ
'ַטַעם  ְוָסְפָגה  ה  ׁשָ ִהְתַקּדְ ָה'ֲעָרָבה'  ׁשֶ ַעד  וְּבֶסִמינִָרים, 

ּה! ּלָ ֶ ְוֵריַח' ִמּשׁ
ה  ֲעמֹד ּגַם ַאּתָ ְפָעל ַהּתֹוָרִני ָהֲענָק ַהזֶּה, ּתַ ֶעְזָרְתָך ַלּמִ ּבְ
ר  ְמַבּשֵׂ ר  ְמַבּשֵׂ ׁש מהקב"ה: "קֹול  וְּתַבּקֵ ַהִחּתוּם  יֹום  ּבְ
ִהְפַקְרנוּ  ׁשֶ ְללֹא  יַח,  ָמׁשִ ְלַפֲעֵמי  ָאנוּ  ים  ְמַצּפִ ְואֹוֵמר" 
ָמַתי?  ֶמֶלְך'.  רוּן  ִביׁשֻ 'ַוְיִהי  ֵמָאחֹור!  ְוָאחֹות  ָאח  ׁשוּם 

ָרֵאל! ְבֵטי ִיׂשְ י ָעם - יַַחד ׁשִ ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ ּבְ



יֹוֵתר  ּבְ ה  ׁשָ ַהּקָ ְצָוה  ַהּמִ י  ִכּ ָר"א  ַהּגְ נּו  ַרּבֵ דַָּרשׁ 
ַאְך  ְוָהִייָת  ָך  ַחּגֶ ּבְ ַמְחּתָ  "ְוׂשָ ִמְצַות  ִהיא  ְלִקּיּום, 
ְמָחה! ְללֹא  ׂשִ מֹוָנה יִָמים ַרק ּבְ ְבָעה-ׁשְ ֵמַח". ׁשִ ׂשָ

ַעס ְורֶֹגז! ָאָגה ְוַצַער, ּכַ ל ּדְ ָכּ
ְמאֹד  יד  ְלַהְקּפִ ָעֵלינוּ  י  ִכּ ֶנֱאַמר  ָלה  ּבָ ַהּקַ ִסְפֵרי  ּבְ
ָלל, לֹא ִלְרטֹן ְולֹא  ה לֹא ִלְכעֹס ּכְ ּכָ ּסֻ יָבֵתנוּ ּבַ יׁשִ ּבִ
ה.  ּכָ ת ַהּסֻ ַ ְקֻדּשׁ ה ּפֹוְגִמים ּבִ ל ֵאּלֶ י ָכּ ְלִהְצַטֵער, ִכּ
ַרב  הֹון  ִקיַע  ִהׁשְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַאַחד  ַעל  ר  ְמֻסּפָ
ֶאת הקב"ה  ד  ּבֵ ּכִ הוּא  ר.  ְמֻהּדָ ֶאְתרֹוג  ת  ְרִכיׁשַ ּבִ
ד'  ת  ְרִכיׁשַ ּבִ ָחַסְך  ְולֹא  ְמאֹד,  ַמר  ׁשָ וִּמְצֹוָתיו 

ַהּמֹוֵעד  חֹל  ִמיֵמי  ֶאָחד  ּבְ ִרים.  ְמֻהּדָ ִמיִנים 
ַתח  ּפָ ַהּיֶֶלד  נֹו  ּבְ ה.  ּכָ ּסֻ ּבַ יִנים  ַהּמִ ד'  ֶאת  יַח  ִהּנִ
יְָפיֹו,  ּבְ ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְוָרָצה  ָהֶאְתרֹוג  ֻקְפַסת  ֶאת 
ַאְרָצה  ָנַפל  ִמּיָדֹו,  ַמט  ִנׁשְ ָהֶאְתרֹוג  ֲאבֹוי!  ַאְך 
ָאִביו  ִלְבּכֹות!  ִהְתִחיל  ַהּיֶֶלד  ר!  ּבַ ִנׁשְ ם'  ּטָ ְוַה'ּפִ
ֶאת  ְוָרָאה  יָָצא  ַהּיֶֶלד,  ִכי  ּבְ ֶאת  ַמע  ׁשָ יק  ּדִ ַהּצַ
ה  ִנּסָ ַעס  ַהּכַ סוּל! יֵֶצר  הוּא ּפָ ׁשֶ ָהֶאְתרֹוג ַהּיָָקר ּכְ
ְמַחת  "ׂשִ ִהְכִריז  ְו ָעַצר  ִמּיָד  ַאְך   , ְלִלּבֹו ַלְחּדֹר 
חֹל  יֵמי  ּבִ ֶאְתרֹוג  ּתֹוָרה,  ִאּסוּר  הוּא  ָהֶרֶגל 

ָנן"!  ַרּבָ ַהּמֹוֵעד הוּא ִמְצָוה ִמּדְ

ְמָחה ֶדֶרְך ַהּשִׂ ּבְ

ל  ָכּ ַעל  מֹר  ִלׁשְ ָעֵלינוּ  ּגַם  ְך  ּכָ וִּמיָניו.  ַהּלוָּלב  ַעל 
ְיֵדי  ַעל  ֵסל  ּפָ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ִמים,  ְמַקּיְ ָאנוּ  ׁשֶ ִמְצָוה 
ַהּפֹוְגִמים  ְוַכַעס,  ֲאָוה  ּגַ מֹו  ּכְ ִליִלית,  ׁשְ ִהְתַנֲהגוּת 
ְצָוה. ל ַהּמִ ֵלמוּת ָהרוָּחִנית ׁשֶ ְ וְּמַקְלְקִלים ֶאת ַהּשׁ

ז.  וְּלִהְתַרּגֵ ִלְכעֹס  ַרּבֹות  ִסּבֹות  יֵׁש  ֶאָחד  ְלָכל 
ר ַעל ְנִטּיֵָתנוּ  ּבֵ ֶלת ַהחֹוָבה ְלִהְתּגַ ֲאָבל ָעֵלינוּ ֻמּטֶ

ְבָלנוּת. ת ַהּסַ ְבִעית, ְוִלְרּכֹׁש ֶאת ִמּדַ ַהּטִ
ַזַצ"ל,  ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ַעל  ְמֻפְרָסם  ִסּפוּר  נֹו  יֶׁשְ
ְוהוּא  ָהִראׁשֹוָנה,  ּתֹו  ִאׁשְ ִנְפְטָרה  ִזְקנוּתֹו  ֵעת  ּלְ ׁשֶ
ל אֹוָתּה  ֶעֶרב ֻסּכֹות ׁשֶ ה ַאֶחֶרת. ּבְ ן ִעם ִאׁשָּ ִהְתַחּתֵ
ֵדי  ּכְ ִית,  ַהּבַ ֲחַצר  ֶאל  ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  יָָצא  ָנה,  ׁשָ

ָנה. ִמיֵדי ׁשָ תֹו ּכְ ִלְבנֹות ֶאת ֻסּכָ
ְפָלג  ַהּמֻ ִגילֹו  ּבְ ְמֻבּגָר,  ְיהוִּדי  ְלַעְצֵמנוּ:  ְנָתֵאר 
ֶזה  ְוֵאין  ה,  ֻסּכָ ִלְבנֹות  יֹוֵצא  ים,  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ל  ׁשֶ
ּקֹות  ּדַ ּתֹוְך  אֹוָתן  ּבֹוִנים  ׁשֶ יֵָמינוּ  ּבְ ּכֹות  ַהּסֻ מֹו  ּכְ
ְלָהִקים  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַעם,  ּפַ ל  ׁשֶ ה  ֻסּכָ א  ֶאּלָ ְספוּרֹות, 
ה  ַקּלָ לֹא  ַוֲעבֹוָדה  ַמְסֵמִרים  ִעם  ים,  ָרׁשִ ִמּקְ אֹוָתּה 

ָלל. ּכְ
ה, ְוִהּנֵה  ּכָ ִנּיַת ַהּסֻ סֹוף סֹוף ִסּיֵם ֶהָחֵפץ ַחּיִים ֶאת ּבְ
ּכָה  ַהּסֻ ֶאת  רֹוָאה  ֶלָחֵצר,  יֹוֵצאת  ה  ַהֲחָדׁשָ ּתֹו  ִאׁשְ

ִאם  ׁשֶ ִלי  ִנְרֶאה  ֵמִאיר,  ָרֵאל  ִיׂשְ "ר'  לֹו:  ְואֹוֶמֶרת 
ֶזה  ֶהָחֵצר,  ל  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ד  ּצַ ּבַ עֹוֶמֶדת  ָהְיָתה  ה  ּכָ ַהּסֻ

ָהיָה יֹוֵתר טֹוב"…
יֵָמינוּ, ּגַם ִאם הוּא ָהיָה  יב ָלּה ָאָדם ּבְ ֶמה ָהיָה ֵמׁשִ
ָקָרה ָאֵכן ַאּתְ צֹוֶדֶקת,  י ַהּיְ ּתִ ס ְוַסְבָלִני? – "ִאׁשְ ְמֻנּמָ
ד  ּצַ ּבַ ה  ּכָ ַהּסֻ ֶאת  ֶאְבֶנה  ֶנֶדר,  ִלי  ּבְ ָאה  ַהּבָ ָנה  ָ וַּבּשׁ
יָבּה  וְּלַהְרּכִ ה  ּכָ ַהּסֻ ֶאת  ְלָפֵרק  ֵעת  ּכָ ֲאָבל  ִני,  ֵ ַהּשׁ
ים". ּלִ ה, ֵמֵעֶבר ְלכֹחֹוַתי ַהּדַ ֵמָחָדׁש – זֹו ֲעבֹוָדה ָקׁשָ

ֵרק ֶאת  ס. הוּא ּפֵ ַאל ְולֹא ִהּסֵ ַאְך ֶהָחֵפץ ַחּיִים לֹא ׁשָ
ֵמָחָדׁש  ִלְבנֹוָתּה  ְוָטַרח  ַרב,  ָעָמל  ּבְ ֵהִקים  ׁשֶ ה  ּכָ ַהּסֻ

ל ֶהָחֵצר. ִני ׁשֶ ֵ ד ַהּשׁ ּצַ ּבַ
ְיָתה, יְָצָאה  נֵס ַהּבַ ִנּיָָתּה ְוָרָצה ְלִהּכָ ר ִסּיֵם ֶאת ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
ָרֵאל  ִיׂשְ "ר'  לֹו:  ְוָאְמָרה  ֶהָחֵצר  ֶאל  ּתֹו  ִאׁשְ ׁשוּב 
ָאֵכן  ָטִעיִתי,  ַוֲאִני  ָצַדְקּתָ  ה  ַאּתָ ׁשֶ ֲאִני רֹוָאה  ֵמִאיר, 
ר  ה ָהיָה טֹוב יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ּכָ ל ַהּסֻ קֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּמָ

קֹום ַהּנֹוְכִחי"… ַהּמָ
ּכָה,  ַהּסֻ ֶאל  ׁש  ִנּגַ ְמאּוָמה.  ָאַמר  לֹא  ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ 
קֹום ָהִראׁשֹון. ּמָ ֵרק אֹוָתּה ּוָבָנה אֹוָתּה ֵמָחָדׁש ּבַ ּפֵ

לֹום'.  ׁשָ ת  'ֻסּכַ זֹוִהי  י!  ָהֲאִמּתִ יק  ּדִ ַהּצַ ִמְתַנֵהג  ְך  ּכָ
ִמּדֹות טֹובֹות. ִמְצָוה ֲעטּוָפה ּבְ



ָהיָה  ָנא,  ִמּדּוּבְ יד  ּגִ ַהּמַ ְקַרְנץ,  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ
ַמּדּוַע  ַאל:  ִנׁשְ ַעם  ּפַ ְפָלִאים.  ַהּמֻ ָליו  ְמׁשָ ּבִ ְמֻפְרָסם 
ּכֹות? ֲהֵרי  סֹוף ַחג ַהּסֻ ְמַחת ּתֹוָרה' ּבְ חֹוְגִגים ֶאת 'ׂשִ
בּועֹות,  ָ ַחג ַהּשׁ ָבר ּבְ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ּכְ ָרֵאל ִקּבְ ֵני-ִיׂשְ ּבְ
מַֹח  ִלׂשְ ַלְחּגֹג,  ֵדי  ּכְ ים  ֳחָדׁשִ ר  ִמְסּפַ ים  ְמַחּכִ ַמּדּוַע 

ּה? ְוִלְרקֹד ִעּמָ
ל! ֶאְמָצעוּת ָמׁשָ יד' ּבְ ּגִ יב ָלֶהם 'ַהּמַ וְּכֶהְרּגֵלֹו, ֵהׁשִ

ת ְיִחיָדה ְוַאֲהָבתֹו  ר ָהְיָתה לֹו ּבַ ל ְלֶמֶלְך ּגָדֹול ֲאׁשֶ ָמׁשָ
יָעה  ִהּגִ ּתֹו  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ יֹוֵתר.  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ָהְיָתה  ֵאֶליָה 
ן  ְלִהְתַחּתֵ ִיְזּכֶה  ִמי  ַלֲחׁשֹב  ֶלְך  ַהּמֶ ִהְתִחיל  ְלִפְרָקּה, 
ִסים,  ְוֻדּכָ ְנִסיִכים  ְלָהִביא  ִהְתִחיל  הוּא  ּתֹו.  ּבִ ִעם 
ַאְך  ֲאֻחזֹּות,  וַּבֲעֵלי  הֹון  יֵרי  ַעּתִ ִנים,  ְוֻאּמָ ְקִציִנים 
ְלָאִביָה  ְנָתה  ּפָ ִהיא  ה.  ֵאּלֶ ל  ָכּ ֶאת  ֲחָתה  ּדָ ִסיָכה  ַהּנְ
ן ִעם  ּנוּ: ָאִבי ַהּיָָקר, ֵאיִני רֹוָצה ְלִהְתַחּתֵ ה ִמּמֶ ׁשָ וִּבּקְ
ַגֲאָוה  ּבְ ֵלִאים  ַהּמְ ָהֲאצוָּלה  ֵני  ּבְ ִעם  אֹו  ְמָלִכים  ן  ּבֶ
ְלָכל  ִליִחים  ׁשְ ָאִבי  ַלח  ִיׁשְ ִלי,  ַאַחת  ה  ׁשָ ּקָ ּבַ ְוַתֲאָוה. 
ִמּדֹות  ַעל  ּבַ הוּא  ׁשֶ ׁשוּט  ּפָ ָאָדם  ׂש  ְלַחּפֵ ַמְמַלְכּתֹו 
א  ַחּיֵי ַרֲאָוה וְּפֵאר, ֶאּלָ טֹובֹות וְּנִעימֹות ֵאיִני ֲחֵפָצה ּבְ

ּיִים. ֵלִוים ַוֲאִמּתִ ַחּיִים ׁשְ ּבְ
ּתֹו  ּבִ ִעם  ים  ִהְסּכִ וְּלַבּסֹוף  ים  ַרּבִ יִָמים  ֶלְך  ַהּמֶ ב  ָחׁשַ
ׂש ֶאת  ִליִחים ְלָכל ַמְמַלְכּתֹו ְלַחּפֵ ַלח ׁשְ ה, ׁשָ ְוָכְך ָעׂשָ
חוּר  ּבָ ָקָטן  ְכָפר  ּבִ ָמְצאוּ  ם.  ֻכּלָ ּבְ ׁשֶ יָֻחד  ְוַהּמְ ַהּטֹוב 

ְבּתֹו  ּבוּרֹו נִָקי ְוָעִדין וַּמֲחׁשַ ַעל ִמּדֹות, ֲאִציל רוַּח, ּדִ ּבַ
ֲאִני  ְוָאַמר לֹו: רֹוֶצה  ֶלְך  ַהּמֶ לֹו  ָקָרא  ה.  ְוַזּכָ ְטהֹוָרה 

ִחיָדה. י ַהּיְ ּתִ ן ְלָך ֶאת ַמְחַמד ֵעיַני, ּבִ ִלּתֵ
ת  ֵ ִהְתַעּשׁ ַאְך  ָאְזָניו.  ַמע  ְלִמׁשְ חוּר  ַהּבָ ֶהֱאִמין  לֹא 
ְמָחה וְּבָכבֹוד ִעם  ׂשִ א ּבְ ה ְוָכְך ִנּשָׂ ְמָחה ְמֻרּבָ ַמח ׂשִ ְוׂשָ

ֶלְך. ת ַהּמֶ ּבַ
ִעם  ר  ְלַדּבֵ ׁש  ּקֵ ּבִ ְוֶהָחָתן  בוּעֹות,  ְוׁשָ יִָמים  ָעְברוּ 
ֶלְך ָהיָה ַסְקָרן ָלַדַעת ָמה  ית, ַהּמֶ יָחה ִאיׁשִ ֶלְך ׂשִ ַהּמֶ
ֶלְך  ׁש ֵמַהּמֶ ֶהָחָתן רֹוֶצה! וָּמה ָרָצה ֶהָחָתן? ָעַמד וִּבּקֵ
ְועֹוד  ה  ּתֶ ִמׁשְ עֹוד  ּתֹו,  ּבִ ִעם  ִנּיָה'  ׁשְ 'ֲחֻתּנָה  ַלֲעׂשֹות 
ִנּיָה,  ׁשְ ֶלְך ַעל ֶהָחָתן: ַמּדוַּע ֲחֻתּנָה  ַעס ַהּמֶ ּכָ ֲחִגיָגה. 

יָקה ְלָך ֲחֻתּנָה ַאַחת? לֹא ִהְסּפִ
ע ְלָך!  י ֲאהוִּבי, ּדַ ֶלְך: ַמְלּכִ יר ַלּמֶ יב ֶהָחָתן ְוִהְסּבִ ֵהׁשִ
י  ּתִ ׁשְ ָחׁשַ ִסיָכה,  ַהּנְ ִעם  ן  ְלִהְתַחּתֵ ִלי  יַע  ְלַהּצִ אוּ  ּבָ ׁשֶ ּכְ
י ַאֵחר, ְוָלֵכן ַאף  ָעיָה אֹו קֹׁשִ ֶלְך ּבְ אוַּלי יֵׁש ְלַבת ַהּמֶ
אֶתם  ּבָ ֵרָרה  ּבְ וְּבֵלית  אֹוָתּה,  רֹוֶצה  לֹא  ְמָלִכים  ן  ּבֶ
יר  ְלַהּכִ זֹוֶכה  ַוֲאִני  ַהּיִָמים  עֹוְבִרים  ׁשֶ ָכל  ּכְ ַאְך  ֵאַלי. 
ַמֲעלֹוֶתיָה  ֶאת  ַוֲאִני רֹוֶאה  ֶלְך,  ַהּמֶ ת  ּבַ  – י  ּתִ ִאׁשְ ֶאת 
ה  ּמָ ּכַ ֲאִני  ֵמִבין  יֶֻחֶדת,  ַהּמְ ּיוָּתּה  ִאיׁשִ ֶאת  ָהָרמֹות, 
ָלֵכן  ֶחְלִקי!  ּבְ ָנְפָלה  דֹוָלה  ּגְ ְזכוּת  ְוֵאיזֹו  ּגֹוָרִלי,  ַפר  ׁשָ
ׁש ֲאִני ַלֲעׂשֹות  ֵלם, ְמַבּקֵ ֵלב ׁשָ ֵמַח ּבְ ֲאִני ׂשָ ׁשֶ ו, ּכְ ַעְכׁשָ

עֹוד ֲחִגיָגה! 

ֶדֶרְך ַהּמֹוֵעד ּבְ



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

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

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

ׁשֹונֶה ִמיֵמי  ּכֹות, ּבְ ָכל יֹום ְויֹום ִמיֵמי ַחג ַהּסֻ ֵלם( ּבְ ל ׁשָ ַמּדוַּע 'ּגֹוְמִרים' ֶאת ַהַהּלֵל )ַהּלֵ
ַחג ַהּפֶַסח?

ל ְיֵמי ֶהָחג? וִּטים( לֹא ִיְהיוּ 'ֻמְקֶצה' ְלאֶֹרְך ָכּ ּשׁ ּכָה )ַהּקִ ּנֹוי ַהּסֻ ֵדי ׁשֶ ֶמה ָעֵלינוּ ַלֲעׂשֹות ּכְ

ְמַחת ּתֹוָרה'? ִמיִני ֲעֶצֶרת – ׂשִ ל יֹום 'ׁשְ מוָּסף ׁשֶ ה ְמיֶֻחֶדת אֹוְמִרים ּבְ ִפּלָ ֵאיזֹו ּתְ

ּכֹות ֵאלֹות ְלַחג ַהּסֻ ׁשְ

יד  ּגִ יר ַהּמַ ְמַחת ּתֹוָרה', ִהְסּבִ י ֶזה יוַּבן ִעְנַין 'ׂשִ ְוַעל ּפִ
ַהּתֹוָרה  נָה הקב"ה ִעם  ּפָ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ּבְ ִהּנֵה  ָנא,  ִמּדוּּבְ
ׁשוּם  ָלּה.  ְלַקּבְ ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ְלָכל  יַע  ְוִהּצִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ
ים  ָרֵאל ִהְסּכִ ה לֹא ָרְצָתה ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוַרק ַעם ִיׂשְ ֻאּמָ
ל  בוּעֹות. ַאְך ִעם ָכּ ָ ן ּתֹוָרה - ַחג ַהּשׁ יֹום ַמּתַ ָלּה ּבְ ְלַקּבְ
ָרֵאל אוַּלי ַהּתֹוָרה  ַעם ִיׂשְ ׁש ּבְ ָאָגה ַוֲחׁשָ ְמָחה ָהְיָתה ּדְ ַהּשִׂ
ל  ְלַקּבֵ ָרְצָתה  לֹא  ה  ֻאּמָ ׁשוּם  ֲהֵרי  ֲעבוָּרם,  י  ִמּדֵ ה  ָקׁשָ
ים  ֳחָדׁשִ ר  ִמְסּפַ ָעְברוּ  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ַאְך  ִקיּוָּמּה!  ֶאת  ָעֶליָה 
ּה,  לוּל ּבָ ל ַהּכָ ֶהם ָלַמְדנוּ ְוֵהַבּנוּ ַמִהי ַהּתֹוָרה, ַעל ָכּ ּבָ
ֶלְך, חֹוְגִגים  ל ַהּמֶ ּתֹו ׁשֶ ֵהִבין ִמי ִהיא ּבִ חוּר ׁשֶ אֹותֹו ּבָ ּכְ
ְמַחת ַהּתֹוָרה ִמּתֹוְך  ה ֶאת ׂשִ ְמָחה ְמֻרּבָ ׂשִ ֵעת ּבְ ָאנוּ ּכָ

ֶלְך. ל ֵמֵאת ַהּמֶ ִָּכינוּ ְלַקּבֵ ז ָנה ׁשֶ ּתָ ּמַ ֲהָבָנה ּבַ

ַלֲחבֹר  ַהּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ְמִתיקוָּתּה  ֶאת  יר  ְלַהּכִ בְִּכֵדי 
ֶאָחד  ְלֵאיכוָּתּה ְוִלְחיֹות ֶאת ְמיָֻחדוָּתּה – יֵׁש ִלְלמֹד! ּבְ
ְמַחת ּתֹוָרה, ַהּתֹוָרה  ׂשִ נֶֶסת ָהיָה ָאָדם רֹוֵקד ּבְ י ַהּכְ ּתֵ ִמּבָ
אֹור  ְזרֹועֹוָתיו, ֵעינָיו ֲעצוּמֹות, וָּפנָיו זֳָהרֹו ּבְ ֲחבוָּקה ּבִ
ֵמַח? ְוִכי  ְך ׂשָ ל ּכָ ה ָכּ ֲאלוּ אֹותֹו: ַמּדוַּע ַאּתָ ְיָקרֹות. ׁשָ
ר ַלּתֹוָרה?  ל ְמֻחּבָ ל ָכּ ה ָכּ ה? ַהִאם ַאּתָ ְלִמיד ָחָכם ַאּתָ ּתַ
א ַעל  ְמָחִתי ִהיא לֹא ַעל ֶהָעָבר ֶאּלָ יב ָהִאיׁש: ׂשִ ֵהׁשִ
י ַעל ַעְצִמי  ְלּתִ י ְוִקּבַ ה ִהְתּבֹוַנְנּתִ ְרָגִעים ֵאּלֶ ֶהָעִתיד! ּבִ
ע יֹוֵתר  ָנה ֶאְקּבַ ָ ם, ַהּשׁ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ "ִמּכָאן ְוֵאיָלְך..."! ּבְ
ׁש  ֲאַקּדֵ ּתֹוָרה,  עוֵּרי  ְלׁשִ יֹוֵתר  ַאֲאִזין  ַלּתֹוָרה,  ים  ִעּתִ

ת ַהּתֹוָרה. ַ ְקֻדּשׁ יִתי ּבִ ֵני ּבֵ ֶאת ַעְצִמי ְוֶאת ּבְ
ף ָחָדׁש! ְמַחת ּתֹוָרה ּפֹוְתִחים ּדַ ׂשִ ּבְ


