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ָקִלים ַויְַּקֵהל - ׁשְ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ּבַת  ִביִעי ִיְהיֶה ָלֶכם קֶֹדׁש ׁשַ ְ ֵתנוּ "וַּביֹּום ַהּשׁ ָפָרׁשָ ּכָתוּב ּבְ
ָלֶהם  ים  "ִהְקּדִ "י:  ַרׁשִ ְוָכַתב  ב'(,  )ל"ה  ַלה'"  ּבָתֹון  ׁשַ
ֵאינָּה  ׁשֶ לֹוַמר  ּכָן,  ׁשְ ַהּמִ ְמֶלאֶכת  ְלִצוּוּי  ּבָת  ׁשַ ַאְזָהַרת 

ּבָת". ַ ּדֹוָחה ֶאת ַהּשׁ
ֵדי ּכְָך  נוּ, ַעד ּכְ ּבָת ָקְדׁשֵ ל ׁשַ יבוָּתּה ׁשֶ ְלֵמִדים ָאנוּ ֶאת ֲחׁשִ

ּבָת. ַ ּכָן ַהֲחׁשוָּבה ֵאינָּה ּדוָֹחה ֶאת ַהּשׁ ׁשְ ּגַם ְמֶלאֶכת ַהּמִ ׁשֶ
יבוָּתּה  ה ֲחׁשִ ּמָ ּנִָביא ְלַהּלָן נוַּכל ְלִהוַָּכח ַעד ּכַ ּפוִּרים ׁשֶ ֵמַהּסִ
ֵמר  ָ ְלִהּשׁ יֵּׁש  ׁשֶ ְִּהירוּת  ַהז גֶֹּדל  וִּמּנֶגֶד  ּבָת  ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ וְּכבוָֹדּה 

ּבָת. ַ ֵמִחּלוּל ַהּשׁ

ּבָת  ַ ֵעץ ּגָדֹול ִהְתמֹוֵטט ְלֶפַתע ַעל ְמַחּלֵל ַהּשׁ
ַהּכֵֹהן  ַכי  ָמְרּדְ לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ִעירוֹ  ּבַאְרזֶ'אן,  ִעיר  ּבָ
ּבָת.  ַ ַהּשׁ חוֹמוֹת  ִנְפְרצוּ  ַהְרָש"ם,  ַהּמַ  - זַַצ"ל  ַבְדרֹון  ׁשְ
רוֵֹתיֶהם ּגַם  ּפְָתחוּ ֶאת ִמְסּפְ ִרים ׁשֶ ָבר ֵאַרע ַעל ְיֵדי ַסּפָ ַהּדָ

ל  ֵדי ְלַסּפֵק ֶאת ְרצוֹנָם ׁשֶ ּבָת ְוזֹאת ּכְ ַ ל יוֹם ַהּשׁ ִעּצוּמוֹ ׁשֶ ּבְ
"ם ֶאל  ַהְרָשׁ יוֹם זֶה. ִהְזִמין ַהּמַ ְוָקא ּבְ ּפֵר ּדַ גּוֹיֵי ָהִעיר ְלִהְסּתַ
יֵּאוֹתוּ  ִרים ּפוְֹרֵצי ַהגֵָּדר ְוִדּבֵר ַעל ִלּבָם ׁשֶ ּפָ ּבֵיתוֹ ֶאת ּכָל ַהּסַ
ַרׁש ֵמֶהם ַלְחּתֹם  ּבָת, ְוַאף ּדָ ַ יוֹם ַהּשׁ ִלְסגֹּר ֶאת ֲחנוּיוֵֹתיֶהם ּבְ

ָאֵכן ּכְָך יֲַעשׂוּ. ַטר ִהְתַחּיְבוּת ׁשֶ ְכַתב יָָדם ַעל ׁשְ ּבִ
ּכֻּלָם  ְתנַאי ׁשֶ ל ָהַרב אוָּלם ּבִ תוֹ ׁשֶ ִרים ִלְדִריׁשָ ּפָ ימוּ ַהּסַ ִהְסּכִ
ֲהֵרי ַאֶחֶרת, ִאם ִיְסּגְרוּ ּכֻּלָם  ָטר, ׁשֶ ְ מוּ ַעל ַהּשׁ ֶאָחד יְַחּתְ ּכְ
אוָֹתם ְיִחיִדים ִיְזּכוּ  חוּ, ֲהֵרי ׁשֶ ֶאת ֲחנוּיוֵֹתיֶהם ַוֲאָחִדים ִיְפּתְ
ימוּ ּכֻּלָם ַלְחּתֹם , חוּץ ֵמֶאָחד  ָכל ַהּלָקוֹחוֹת. ְלַבּסוֹף ִהְסּכִ ּבְ

ֶמְריוֹ. ּנוַֹתר עוֵֹמד ּבְ ׁשֶ
קוֹם,  ָרִכים ַלּמָ "ם - "ַהְרּבֵה ּדְ ַהְרָשׁ ע ְלָך" - נָזַף ּבוֹ ַהּמַ "ּדַ
ָאֵלץ  ּתֵ ְלַבּסוֹף  ּבָת  ַ ַהּשׁ ִחּלוּל  ּבְ ְלַהְפִסיק  אוֹת  ּתֵ לֹא  ְוִאם 

ימוֹת ַהחוֹל!...". ִלְסגֹּר ֶאת ֲחנוְּתָך ּגַם ּבִ
ה עֶֹרף ְולֹא ֶהֱאִזין ְלִדְבֵרי ָהַרב. ֵמֲחַמת  ָאָדם זֶה ָהיָה ְקׁשֵ



ֵסרוּבוֹ ַלְחּתֹם - לֹא ָחַתם ִאיׁש.
ל ָהַרב ְוָעְברוּ ֶמְרָחק ַמה,  ר יְָצאוּ ַהּנֱֶאָסִפים ִמּבֵיתוֹ ׁשֶ ּכֲַאׁשֶ
ְמַחּלֵל  ן  ַמְרּדָ ר ַעל אוֹתוֹ  ַהְיׁשֵ גָּדוֹל  ְלֶפַתע ֵעץ  ִהְתמוֵֹטט 

ּבָת וֵּמת... ׁשַ
ם  ל ָהַרב, ׁשָ בוּ ֶאל ּבֵיתוֹ ׁשֶ י ֵכן ִמֲהרוּ ְוׁשָ ר ָראוּ ּכֻּלָם ּכִ ּכֲַאׁשֶ

ּבָת. מֹר ׁשַ ָטר ַהְמַחיֵּב אוָֹתם ִלׁשְ ְ ָחְתמוּ ַעל ַהּשׁ

ּבָת ַ בֹוד ַהּשׁ ְזכוּת ּכְ ַהַהּצָָלה ִמּפְַרעוֹת ָהַעְרִבים ּבִ
ּבָאוּ  ׁשֶ ּכְ תרפ"ט  נַת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ זַַצ"ל  ְפֶרנְֶקל  ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ִסּפֵר 
ם, לֹא  ָ ּשׁ ֵדי ַלֲהרֹג ֶאת ּכָל ַהְיהוִּדים ׁשֶ ָהַעְרִבים ְלֶחְברוֹן ּכְ
י ַחּיִים  ְנאוּ ָהיָה זֶה ַרּבִ ֵהם ֲהִכי ׂשָ ָהָאָדם ׁשֶ ים יוְֹדִעים ׁשֶ ַרּבִ
ָהיָה ָאז ַאְבֵרְך ָצִעיר ְוָחְכָמתוֹ ָהַרּבָה  ינְֶקְלס זַַצ"ל, ׁשֶ יֹוֵסף ּדִ
ְידוָּעה  ּבָת  ׁשַ וְּבאוָֹתּה  ָהַעְרִבים.  ֵעינֵי  ּבְ ִלְצִניִנים  ָהְיָתה 
ח ַאל ְיהוּד,  יֵדיֶהם ְוָצֲעקוּ 'ִאְטּבַ יְָצאוּ ָהַעְרִבים ִעם ּגְַרזִֵנים ּבִ
וּב וָּבֶהם  ַהּיִּשׁ נֵי  ּבְ ָאה  ְלַמְעָלה ִמּמֵ ּבִ 'יָהאד', ְוֵהם ָטְבחוּ  ּגִ
ְַּמן  ְך ּכָל אוֹתוֹ ַהז ֶמׁשֶ יַבת ֶחְברוֹן. ּבְ ְלִמיִדים ִמיׁשִ רוֹת ּתַ ַעׂשְ

ֵהם ָצֲעקוּ 'ֵאיפֹה יוּסוּף! ֵאיפֹה יוּסוּף?' ְוַכוָּנָָתם ָהְיָתה ֵהיָכן 
ינְֶקְלס. ְוֵהם לֹא ְמָצאוּהוּ. י יוֵֹסף ּדִ ַרּבִ

נֵי  י ַחּיִים יוֵֹסף נַָסע יַַחד ִעם ּבְ ָהיָה ּכְָך ָהיָה. ַרּבִ ה ׁשֶ וַּמֲעׂשֶ
י  יׁשִ ֵליל ׁשִ ּנֶֶעְרָכה ּבְ יָרא זַַצ"ל ׁשֶ ּפִ י ִזיְסל ׁשַ ּבֵיתוֹ ַלֲחֻתנַּת ַרּבִ
י.  יׁשִ ׁשִ יוֹם  ַעד  ַלִים  ירוּׁשָ ּבִ ָללוּן  ַאר  ִנׁשְ ְוהוּא  ַלִים,  ירוּׁשָ ּבִ
ֶחְברוֹן  ּבְ ׁשֶ ְלֵביָתם  ָלׁשוּב  ִהְתּכוְֹננוּ  י ֵהם  יׁשִ ׁשִ יוֹם  ּבְ ְוִהּנֵה 
יַע. ִחּכוּ ְוִחּכוּ,  ַהּגִ ׁש ִמּלְ ּבוֹׁשֵ ְוֵהם ִחּכוּ ְזַמן ַרב ָלאוֹטוֹּבוּס ׁשֶ
יַע ַעד ֲחצוֹת ֲאנְַחנוּ  י יוֵֹסף ִאם ָהאוֹטוֹּבוּס יַּגִ ְוָאז ָאַמר ַרּבִ
ּבָת ֲאִני לֹא ָאׁשוּב  זֶּה ִלְפנֵי ׁשַ נֲַחזֹר. ִאם לֹא, לֹא! ּכֵיוָן ׁשֶ

ּבָת... ַ בוֹד ַהּשׁ ְגַלל ּכְ ֶחְברוֹן ּבִ ּבְ ְלֵביִתי ׁשֶ
ָהאוֹטוֹּבוּס  יַע  ִהּגִ ְזַמן  וְּבאוֹתוֹ  ֲחצוֹת  ַעת  ׁשְ יָעה  ִהּגִ ְוִהּנֵה 
ָלל  ִטים ּכְ י ַחּיִים יוֵֹסף וְּבנֵי ּבֵיתוֹ ֵאינָם ִמְתַלּבְ ְלֶחְברוֹן. ַרּבִ

ַלִים. ירוּׁשָ ֲארוּ ּבִ וְּכָלל, ְוַלְמרוֹת ַהּכֹל ֵהם ִנׁשְ
ָרעוֹת  ֵמַהְפּ לוּ  ּבָת ֵהם ִנּצְ ַ ְכבוֹד ַהּשׁ ְִּהירוּת ּבִ ְזכוּת ַהז ּכְָך ּבִ

ּבָת! ַ אוָֹתּה ַהּשׁ ָהיוּ ּבְ ׁשֶ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

ֶאת  ֶהֱחִזיק  ֵלער  ַטְיּפְ ַהּסְ ָהרוִּסי  ּבַצָָּבא  ָהִאּמוִּנים  ֵעת  ּבְ
ָרה! ּטָ נּוּי ְו... ַהּכַּדוּר ָקַלע ַלּמַ ׁשִ ָהרֹוֶבה ְויָָרה ּבְ

ה בֹו ְמָלאָכה יוָּמת" )לה, ב( "ּכָל ָהעֹׂשֶ
ּה ּגֻּיַס  ּבָ קוָּפה ׁשֶ ּתְ י ּבַ ר ּכִ ֵסֶפר "ּתֹוְלדֹות יֲַעקֹב" ְמֻסּפָ ּבְ
ַזצוָּק"ל  ֵלער  ַטְיּפְ ַהּסְ  - ַקְניְֵבְסִקי  ָרֵאל  ִיׂשְ יֲַעקֹב  י  ַרּבִ
ִאּמוִּנים  ַלֲעִריַכת  ַעם  ּפַ ַלח  ִנׁשְ הוּא  ָהרוִּסי,  ָבא  ַלּצָ

ת קֶֹדׁש. ּבָ יֹום ׁשַ ָרה ּבְ ּטָ ְקִליָעה ַלּמַ ּבִ
ל  ּמוָּבן ֵסֵרב ַלֲעׂשֹות זֹאת, ַאְך ֲחָמתֹו ׁשֶ ֵלער, ּכַ ַטְיּפְ ַהּסְ
הוּא ֵהִרים ֶאת  רוּב, ַעד ׁשֶ ֲעָרה ּבֹו ְלנֹוַכח ַהּסֵ ד ּבָ ַהְמַפּקֵ
ְרָבן, ְוִאּיֵם: "ִאם ֵאיְנָך  וֵּן אֹותֹו ְלֵעֶבר ַהַחּיָל ַהּסַ רֹוֵבהוּ, ּכִ

ֻקּדֹות – ֶאֱהרֹג אֹוְתָך!" ְמַמּלֵא ַאַחר ַהּפְ
ְעּתֹו. ּנֹות ֶאת ּדַ ֵלער ְלׁשַ ַטְיּפְ ָהִאיּוּם לֹא ּגַָרם ַלּסְ

"ַרק  ְלָוה  ׁשַ ּבְ ֵהִגיב   – אֹוִתי"  ַלֲהרֹג  ַסְמכוּת  ְלָך  "ֵאין 
ַהְמֻמּנִים ָעֶליָך ְיכֹוִלים ְלַהְחִליט ַעל ּכְָך".

ֶרד,  דֹו ְוִדוֵַּח ָלֶהם ַעל ַהּמֶ ר ִלְמַפּקְ ֵ ד ַהזֹּוֵעם ִהְתַקּשׁ ַהְמַפּקֵ
ְך. וּר ְלַהְחִליט ַעל ּכָ ְוֵהם נְָתנוּ לֹו ִאּשׁ

ֵמחֹוָבתֹו  ֵריָרה,  ּבְ ֵלית  ּבְ ּכֵָעת,  י  ּכִ ֵהִבין  ֵלער  ַטְיּפְ ַהּסְ

)ַוּיְִקָרא  ֶהם"  ּבָ "ָוַחי  וּוּי  ַהּצִ וּם  ִמּשׁ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  ְלַחּלֵל 
ַבד ג'  ּה ִמּלְ ּלָ יח, ה(, ַהְמַחּיֵב אֹותֹו ַלֲעבֹר ַעל ַהּתֹוָרה ּכֻ
ּקוַּח נֶֶפׁש, אוָּלם הוּא  ל ּפִ ִמְקֶרה ׁשֶ ֲעֵברֹות ַהֲחמוּרֹות, ּבְ

ק וְּמַהְרֵהר ֶמה ָעָליו ַלֲעׂשֹות ּכֵָעת. ּפֵ ֵהֵחל ִמְסּתַ
ֶאת  ִיּטֹל  ִאם 
ְוִייָרה  ָהרֹוֶבה 
ְלַאַחר  ּכִ ּבֹו 
ּנוּי  וְּבׁשִ יָד 
ִיְהיֶה  לֹא   –
ִאּסוּר  ָכְך  ּבְ
 , א ָת ְי ַר ֹו א ּדְ
ִאם  אוָּלם 
ה ּכְָך הוּא  יֲַעׂשֶ
ִלירֹות  יֵָאֵלץ 

ָוׁשוּב  ׁשוּב 

ּיְִקַלע  ׁשֶ ַעד 



נָן  ַרּבָ ת ִמּדְ ּבָ ִחּלוּל ׁשַ ה ּבְ הוּא ַמְרּבֶ ָרה. ְוָאז ִנְמָצא ׁשֶ ּטָ ַלּמַ
ִמְקֶרה ּכָזֶה? ין ּבְ – ָמה, ֵאפֹוא, ַהּדִ

ִליְך ַעל ה' ְיָהבֹו.  ּנוּי, וְּלַהׁשְ ׁשִ ְלַבּסֹוף ֶהְחִליט ִלירֹות ּבְ
יָד ְיִמינֹו, ַלְמרֹות ֱהיֹותֹו  יַע ּתֹורֹו נַָטל ֶאת ָהרֹוֶבה ּבְ ַהּגִ ּבְ

ָרה. ּטָ ִלי ְלַכוֵּן ֶאל ַהּמַ ר ִמּבְ ִאּטֵ
ִדיּוּק ִנְמָרץ...  ָרה ּבְ ּטָ ּמַ ּדוּר ּבַ ָעה ָקַלע ַהּכַ ה ַהַהְפּתָ ְלַמְרּבֵ
ְיֵרָאיו  ְרצֹון  ֶאת  ה  ָעׂשָ והקב"ה  ּלֹו,  ׁשֶ ֶאת  ה  ָעׂשָ הוּא 

ים! ת ַרּבִ ּבָ ּנוּ ִחּלוֵּלי ׁשַ וָּמַנע ִמּמֶ
ד  ַהְמַפּקֵ י  ּכִ ְוָאַמר,  הֹוִסיף  ַזַצ"ל  יְנְסִקי  ּפִ ַקְלָמן  י  ַרּבִ
ְגָלה מוּל ֵעינָיו ָאַמר ִמּיָד: "ּכֵָעת  ּנִ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ְדַהם ִמן ַהּמַ ּנִ ׁשֶ
ט, ֶאּלָא ִאיׁש ָקדֹוׁש...",  ּמֵ ּתַ ֵאיְנָך ְסָתם ִמׁשְ ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ

ת. ּבָ ׁשַ ַטר אֹותֹו ֵמִאּמוִּנים ּבְ וִּמּכָאן ָוֵאיָלְך ּפָ
ִעּתֹונוּת  ּבְ ֲאִפּלוּ  ְרֵסם  ְוִהְתּפַ נַָפִים  ּכְ לֹו  ה  ָעׂשָ ּפוּר  ַהּסִ
ׁש  ֵלער ְלַקּדֵ ַטְיּפְ ְך זָָכה ַהּסְ ַעל ְיֵדי ּכָ ׁשֶ קוָּפה ַהִהיא, ּכְ ַהּתְ

ים! ַרּבִ ַמִים ּבָ ם ׁשָ ׁשֵ
ֶאּלָא   – ַזַצ"ל  ּגַן  ּכַ ְצִבי  י  ַרּבִ הֹוִסיף   – ְלַבד  ּבִ זוּ  ְולֹא 

ר רֹוֵכׁש לו  ה ַרב ַהּכָבֹוד ֲאׁשֶ ּמָ ד ַעד ּכַ ְראֹות ַהְמַפּקֵ ּבִ ׁשֶ
לוָּגה, ְוָלֵכן  ּפְ א ִיְתמֹוֵטט ַהּמֹוָרל ּבַ ּמָ ׁש ׁשֶ ּלֹו, ָחׁשַ דוּד ּכֻ ַהּגְ
ָוֵאיָלְך  ִמּכָאן  ְלַגְמֵרי –  ָבא  ַהּצָ ְחֵרר אֹותֹו ִמן  ְלׁשַ ׁש  ּקֵ ּבִ
יעֹו ְלָפנָיו  ַהּצִ ִאיׁש ָקדֹוׁש ּבְ י ּכְ אֶֹפן ִאיׁשִ ִהְתיֵַחס ֵאָליו ּבְ
ּקוּל  ׁשִ ּבְ ְלֵהָעזֵר  ְמנָת  ַעל  וְּסֵפקֹוָתיו,  ָעיֹוָתיו  ּבְ ּכָל  ֶאת 

ּלֹו וְּלַהְחִליט ְלִפיו. ַעת ׁשֶ ַהּדַ
ַח ִריב ּגָדֹול  ּתֵ ר ִהְתּפַ ּכֲַאׁשֶ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ יעוּ ַעד ּכְ ָבִרים ִהּגִ ַהּדְ
ִציִנים ָהֲאֵחִרים, ִהְצִליַח ְלָהִביא ֶאת  ינֹו ְלֵבין ַאַחד ַהּקְ ּבֵ
ר  ֵ ֵדי ָלֵתת לֹו ִלְפסֹק וְּלַפּשׁ ִני ִלְפנֵי ָהַרב, ּכְ ֵ ִצין ַהּשׁ ַהּקָ

ינֵיֶהם. ּבֵ
נֵי  ִמּפְ ֵלער  ַטְיּפְ ַהּסְ ׁש  ָחׁשַ זֶה  ִמְקֶרה  ּבְ ׁשֶ ֵמַאַחר  ַאְך 
ַאף  ָעלוּל  ר  ֲאׁשֶ ְפִסיד  ַהּמַ ד  ַהּצַ ל  ׁשֶ ה  ׁשָ ַהּקָ גוָּבתֹו  ּתְ
רוָּרה,  ּבְ ֶעְמָדה  ְנקֹט  ִמּלִ ִנְמַנע  הוּא  ְלַחּיָיו,  ְלִהְתַנּכֵל 

ט. ּפָ ְויַָעץ ָלֶהם ָלֶלֶכת ְלֵבית ִמׁשְ
)"ומתוק האור(



ְצוֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ּבָעֹוָלם! ַעד ּכָל הֹון ׁשֶ ּבָת ּבְ ַ ִמיַרת ַהּשׁ ׁשְ
ְלַהְרּבֹות  ְמאֹד  יד  ִהְקּפִ מֹוְנִטְפיֹוִרי  ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ ר  ַהּשָׂ
ֶאָחד  ּכְ יָדוַּע  ָהיָה  ַעְצמֹו  ְוהוּא  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ִמיַרת  ׁשְ
ּגַם  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ל  ׁשֶ זֶה  ְלִעְניָן  ְמאֹד  ר  ִהְתַמּסֵ ׁשֶ

לֹומֹו וְּלִאּבוּד ּכָל ָממֹונֹו. ׁש ִלׁשְ ָהיָה ֲחׁשָ ִמְקִרים ׁשֶ ּבְ
ל  ִליַח ׁשֶ ת ׁשָ ּבָ ַעת ְסעוַּדת ׁשַ ׁשְ א ֵאָליו ּבִ ּבָ ַעם ֵאַרע ׁשֶ ּפַ
ּנוּ  ׁש ִמּמֶ ַמן וִּבּקֵ ְּ אֹותֹו ַהז ּבְ דֹוִלים ׁשֶ ִלים ַהּגְ ֶאָחד ֵמַהּמֹוׁשְ
חוָּפה ְמאֹד.  ּצוַּע ִעְסָקה ּדְ ְדִחיפוּת ֲעבוּר ּבִ ּיָבֹוא ֵאָליו ּבִ ׁשֶ
עֹוָלם הוּא לֹא  ּבָ מוַּרת ּכָל הֹון ׁשֶ ּתְ יב ׁשֶ ה ֵהׁשִ י מֹׁשֶ ַרּבִ
יֹום זֶה. ן ּבְ א וַּמּתָ ָלל ַעל ַמּשָׂ ר ּכְ ת ְולֹא ְמַדּבֵ ּבָ ׁשַ יַע ּבְ ַמּגִ

ל  ב ֵמַהּמֹוׁשֵ ֲעבֹור ְזַמן ָקָצר ִעם ִמְכּתָ ִליַח ָהַלְך ְוָחַזר ּכַ ָ ַהּשׁ
ְסּפֹו יְֻחַרם, ְוהוּא  ּכַ יַע ּכָל  ִאם הוּא לֹא ַמּגִ ּיֵַדע לֹו ׁשֶ ׁשֶ
ַאְך  ִדינָה.  ּמְ ּבַ ְסָחר  ַהּמִ ֵרי  ִקׁשְ ּכָל  ִעּמֹו  קוּ  ּיְנַּתְ ׁשֶ ִיְדַאג 

ֲאִני  ִלְמסֹר:  ׁש  ּקֵ ּבִ הוּא  ְוָכְך  ּלֹו.  ׁשֶ ּבְ מֹוְנִטְפיֹוִרי  ר  ַהּשָׂ
ה ֲאָבל ּכָל הֹון  ם ִלי ַעד ַעּתָ ּנְַתּתֶ ֶ ְמאֹד מֹוֶדה ַעל ַמה ּשׁ

ֵחׁש ֶלֱאמוּנִָתי. עֹוָלם לֹא ִיְגרֹם ִלי ְלִהְתּכַ ּבָ ׁשֶ
ל  מֹוׁשֵ ֵמאֹותֹו  ִליַח  ׁשָ ׁשוּב  א  ּבָ ּבֶֹקר  ּבַ ִראׁשֹון  יֹום  ּבְ
ר  ַהּשָׂ יָָצא  מֹוָרא  ְללֹא  ְלֵביתֹו.  ֵאָליו  ּיָבֹוא  ׁשֶ ׁש  וִּבּקֵ
ָעה  ַהְפּתָ לֹו  ָתה  ִחּכְ ְלֵביתֹו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ל.  ַהּמֹוׁשֵ ְלֵבית 
י  ְבּתִ יָׁשַ לֹו  ְוָאַמר  נָה  ַמּתָ ְלָפנָיו  יׁש  ִהּגִ ל  ַהּמֹוׁשֵ נָָאה. 
י  ְרּתִ ְוִסּפַ ַאֶחֶרת  ִדינָה  ִמּמְ ֲעִמיִתי  ִעם  יַַחד  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּכָאן 
ַעד ּכָל הֹון  ְצוֹות ּבְ יד ַעל ַהּמִ ה ַמְקּפִ לֹו ָעֶליָך ֵאיְך ַאּתָ
ַעל  י  ִאּתִ ְלִהְתָעֵרב  ׁש  וִּבּקֵ ֶהֱאִמין  לֹא  הוּא  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ
י,  ְחּתִ ִנּצַ ׁשוְּתָך  ִהְתַעּקְ ְזכוּת  ּבִ וְּלַבּסֹוף  ּגָדֹול,  ְסכוּם 

ָרִציִתי ַרק ְלהֹודֹות ְלךָ.

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

ַלה'"  תֹון  ּבָ ׁשַ ת  ּבַ ׁשַ קֶֹדׁש  ָלֶכם  ִיְהיֶה  ִביִעי  ְ ַהּשׁ "וַּביֹּום 
)לה, ב(

ׁש  ְמַקּדֵ "ּכָל  ְזמֹון  ּפִ נֹו  יֶׁשְ קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ְזִמירֹות  ּבִ
לֹו,  ְמַחּלְ ַדת  ּכְ ּבָת  ׁשַ ׁשֹוֵמר  ּכָל  לֹו,  ּכָָראוּי  ִביִעי  ׁשְ

ֳעלֹו". י ּפָ ָכרֹו ַהְרּבֵה ְמאֹד ַעל ּפִ ׂשְ
ָאַמר ָמָרן ֶהָחֵפץ ַחּיִים זיע"א:

ים  ׁשִ נֵי ָאָדם ַהְמַקּדְ נָם. יֵׁש ּבְ ת יֶׁשְ ּבָ נֵי סוֵּגי ׁשֹוְמֵרי ׁשַ ׁשְ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְועֹוְסִקים  ְיֵתָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 

ְיָטן אֹוֵמר "ּכָָראוּי לֹו" -  ה. ֲעֵליֶהם ַהּפַ ָ תֹוָרה וִּבְקֻדּשׁ ּבְ
ת. ּבָ ַ ְך ִנְבְרָאה ַהּשׁ ם ּכָ ֲהֵרי ְלׁשֵ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ְליֹום ַהּשׁ

ַדת  ּבָת ּכְ ר ֵהם "ׁשֹוְמֵרי ׁשַ נֵי ָאָדם ֲאׁשֶ ת זֹאת, יֵׁש ּבְ ְלֻעּמַ
ְמָלאכֹות  ת ּבִ ּבָ ַ ִלים ֶאת ַהּשׁ לֹו" - ֵהם ֵאינָם ְמַחּלְ ְמַחּלְ
ְיֵתָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ים אֹוָתּה  ׁשִ ְמַקּדְ ֲאסוּרֹות, ֲאָבל ֵאינָם 

ינָה. ִתּיָה ְוׁשֵ ֲאִכיָלה, ׁשְ ִגים ּבַ ֶאּלָא ְמַעּנְ
מֹו ַעל ֵאּלֶה, הוּא אֹוֵמר  נֵיֶהם ַעל ֵאּלֶה ּכְ ָאְמנָם ַעל ׁשְ

ֳעלֹו". י ּפָ ָכרֹו ַהְרּבֵה ְמאֹד", אוָּלם ּכָל ֶאָחד "ַעל ּפִ "ׂשְ

ת ּבָ ַ ֶדֶרְך ַהּשׁ ּבְ


