
  

 

ְלעִ יִלִ " ְלעִ ִ'ִ–ד"ִג  ּלּוה ז   דִ'ג  ּדּוי גִּ ּלּו ן, ָהעִּ ְתָבַרְךל ה' ש  ג ַהַתֲענּו י גִּ ֲענִוןִֵאי. יִּ ּהגִתַּ ְך'ִלַּ רַּ ְתב  ְִִכמֹוִי 
ֲענִו תַּ הִוגִהַּ דִ ִֵאיְךהִרֹואִֶׁאִשֶׁ א  לִֵםִשֶׁ ְתפַּ יחִַּלִמ  ְצל  ְפעִ ִומַּ הוהִמִַּלִל  יחִַּהִרֹוצִֶׁאִשֶׁ ְצל  יְךִומַּ ְמש  ְִלהַּ

סִֶׁתִִאִֶׁ חֶׁ עֹולִ דִִהַּ עַ   םִ.ל  עוב  ת  ַהָצרו ל  כָ ל  ש  חָ ל  כָ ל  עַ ר  ש  י שת  ַהְבָעיו ל  ְוכָ ד  א  חָ ל  ְלכָ   ש  ם ָאדָ ז   אָ ד  א 
 ע. ְלָר א ְול  ב ְלטו אותוא ָבָר ה' וְ ו ָעָלי יחַ ַמְשגִּ ה' ש  ה רוא  
ַהְרב    ְכמו יה  ש  ים  ֲאָנשִּ ים  טועִּ ה  ם  ְוחוְשבִּ ְבְראּום  ש  ב    נִּ ְבְראּול,  ְלס  ם ָאדָ ן.  ָנכוא  ל  ה  ז  ת,  ְלָצרו  נִּ

ְבָר א  ל   ְסב  א  נִּ ְבָר א  ל  ם  ָאדָ ל,  לִּ נּות.  ְלָצרוא  נִּ ְתָבַרְךי ה'  כִּ ה  ַבַהְתָחלָ ה ס"ד  ְבתוָר ב  כות    ַרב  א  ָבָר   יִּ
ְגלַ ק  ַר ם  ָהעולָ ת  א   ּלות  ָהַרְחָמנּול  בִּ ,  ש 
ת  ְלַהְראו.  ַרְחָמנּותות  ְלַגּלוה  ָרצָ י  כִּ 

י א הּוה  ַכמָ ן,  ַרְחמָ א  הּוה  ַכמָ ם  ָלֲאָנשִּ
יאַ ה ָהיָ א ל  ם ְואִּ ב, טו ז  אָ ם ָהעולָ ת ְברִּ
ְבי כִֹו.  ַרְחָמנּותוה  ַמְרא  ה  ָהיָ י  ְלמִּ  לִכ 

רוְךִהוא דֹושִב  ק  צִֹוִִלִֹוִֵישִִהַּ ֲאוִ ןִִר  הְִִותַּ
לִֹו ְִלגַּ נִותִִאִֶׁתִ ְחמ  רַּ לִֹותִִה  כֻּלִ ,ִִשֶׁ םִשֶׁ
מִ ִִֵיְדעִו ִִכַּ הִוה ִִשֶׁ ִִטִֹוא מִ ב ְִִוכַּ הִוה אִִשֶׁ
ְחמִ  כִֵןִִרַּ ִִל  ר ִאִִהִון עֹולִ תִִאִֶׁאִִב  ז  ָא ם.ִִה 
יְך ים  ָאדָ א  ָלבול  ָיכו  א  הּוד  ְלַהגִּ א ש 
יְךם?  ָבעולָ ע  ַר ה  רוא   א ָלבול  ָיכו  א 
ים  ָאדָ  ַר ד  ּוְלַהגִּ ל כָ ם  אִּ ם  ָבעולָ   לוע  ש 

יאָ  ת  ְלַגּלוי   ְכד  ק  ַר ה  ָהְיתָ ה  ַהְברִּ
 ת?!ַרְחָמנּו
נּוה  ז  י  ַאֲחר   ה ְוז  ה  ַהתוָר ף  ְבסור  חוז    ַרב 

ְקָר  יר  ְתַספ  ן  ְלַמעַ א  נִּ ְנָך  ְבָאְזנ  ְנָךן  ּוב    בִּ רּושה  מַ ,  בִּ ְנָךי  ְבָאְזנ  ר  ְלַספ    ַהפ  ְנָךן  ּוב    בִּ פִֵ?  בִּ ְזנִֵרְִִתסַּ יְִִבא 
י נ  ב  ְלָךםִהַּ מִ ִשֶׁ מִ בִִטִֹוהִה'ִכַּ ְחמִ הִה'ְִוכַּ מִ ןִרַּ ְדאִ אִבִ הִה'ְִוכַּ חִַּהִמִַּןְִוֵאיגִל  עֹולִ דְִלפַּ זִֶׁםִב  ִה!ִִִהַּ

ֲעׂשֹותִִ יְךִלַּ ר  םִצ  ד  ד!א  חַּ פ  הִשֶׁ לִמַּ הִעַּ נּו  ְתשוב  ְבָר ל  ַהכ  י  כִּ "ז  רע ה  ְבתוָר ר  אומ    ַרב  ת ְלַגּלוי  ְכד  א  נִּ
נּו"ל.  ַכנַ   ַרְחָמנּותו כָ "ד  קנה  ְבתוָר ר  אומ    ַרב  יל  ש  ּסּורִּ ֲאַנְחנּום  ַהיִּ י  ש  ְגלַ א  בָ ה  ז  ם,  רואִּ ָאדָ ל  בִּ ם ש 

ְךד ַהַפחַ ד, ְמַפח   ית א   מוש  ּסּורִּ  .םַהיִּ
 
ִ

ים יםִוְמתוק  יק  ד  יםִצַּ ד  ה!ְִיל  כ  לֹוםִוְבר  ִש 
ָעבַ   ְבָשבּועַ  ֱעְלנּור  ש  יָר א  נוש  ת  א    ה  יד  ְכבול  עַ ה  ַהְשמִּ ס  ת  ב  ְניָ ת  ַהְכנ  עִּ ְניָ ן  ּומ  ְניָ   ְבאותון  ְלעִּ יתִּ ן  עִּ י ָרצִּ

ְתכ  ר ור  ְלע ים א  יקִּ ם ְיָלדִּ ְניַ ל  עַ ם ַצּדִּ יקָ ן עִּ ְשעַ ה ַהְשתִּ ּלָ ת בִּ  ה. ַהְתפִּ

סו בִֵרִא  ְשעִַּרְִִלדַּ לִ תִב  ְתפ  יאִַּהִהַּ ְקר  תֹור ִתִוב  ִִ!ההַּ
יזַ ל  עַ ב  ָכתּו ָהיָ ''ל  ָהַארִּ ְזהָ ה  ש  ּל  ד  ְמא  ר  נִּ יר  ְלַדב  א  ש  ס  ת  ְבב  ְבר  ק  ַר ת  ַהְכנ  ּלָ י  ּדִּ ילּוה.  ְתפִּ ְבר    ַוֲאפִּ י  ּדִּ
ב   אל   רמּוסָ  ְךן פ  ר, ּדִּ ָמש  נּו  יִּ מ  בְ  מִּ ים ַאְבָרהָ ן ָמג  )ל חו יר  ּדִּ  ן ג'(.  ָקטָ ף  ְסעִּ
ּנֹוהִֵיְִִידִֵלִִעִַּ'י:  ַפַלאגִּ   חַ "ַהָגְר ב  ָכתַ  שִ גִִשֶׁ סִֶׁתְִִבֵביהְִִקדֻּ ְכנֶׁ רוְךִהואת,ִִהַּ דֹושִב  ק  תִֹוִִשֹוֵמעִִִַּהַּ ל  ְִתפ 

ילִֹו צ  יןִִמ ִִומַּ אֹוְיב  ְראִֶׁם,ִה  רִַּהְִוי  יְךע,ִזֶׁ יִיֲַּאר  יחְִִַּבי דִֹוץִה'ְִוֵחפִֶׁם,ִי מ  ִִ.יְַּצל 
י  כָֻּּלנּוי  ֲהר   ְתַקְבלּום  רוצִּ יִּ ינּו  ש  ּלות  ְשר  ,  ְתפִּ תִּ ינָ ה  ְוש  יה  ְשכִּ ינּות  ְבב  ְדָרש  ינּון  ְוָלכ    מִּ ְתַאמ    ָעל  ץ  ְלהִּ
ְנצ  ת ְשא  ר ְבי ת   ינּות א  ר לִּ ּלָ ת ְבע   פִּ יאַ ה ַהְתפִּ  ה.ַהתוָר ת ּוְקרִּ

ְכרו יל  כָ   זִּ יעַ ל  ָיכוד  ָיחִּ   ְלַהְשפִּ
 ם... כֻּּלָ ל עַ 

ְבלִו ְתקַּ י  ֲהבִ ִלֹוֵתינִוְתפִ ִשֶׁ הְִבאַּ
צִֹו ִןוְבר 
תִִ ב  ִגוטִשַּ  אַּ
יק יִב  ל  ְפת  ִנַּ יחַּ ְשג  מַּ  . הַּ
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ִִתקציר רכושו  : כל  את  הוריש  שהזקן  ולאחר  רב  זמן  עבר  לא 
לעזריאל, נפטר הזקן. עזריאל רכש את השטח שבו היה האוצר 

שם   אליו והקים  הגיע  הימים  באחד  אורחים.  להכנסת  מקום 
נערה והוא בליבו הטוב החליט להפריש   על  סיפור קשה מאוד 

 מהונו בשביל להצילה. ואז התגלה לו סיפור חייה הקשים.
 

א  ,אולם של  הזמן  ונתנ  ימא,עייפותה  במשך  אותותיה   ,את 
 ימא על אף בקשות א טה.וכך התחילו העסקים לרדת מטה מ

 -  אשר יתחיל להתמסר קצת בניהול העסק  ההמרובות לאבי
לבקשותיה שעה  לו    ,לא  ואין  מסוגל  אינו  כי  את באמרו 

יוכל לגרום להפסדים    , ר נסיונוסומפאת חו  ,שרונות לזהיהכ
  .יותר גדולים

 .ומיום ליום נחלש הפדיון  ,התחיל הגלגל לחזור אחורנית  ,וכך
 .ל והגרעון הלך וגד  ,הסוחרים הפסיקו לעמוד בקשרי מסחר

עמליה    אאמ כל  כי  בראותה 
רבות  כה  שנים  במשך  ויגיעותיה 

וכי תוך כדי תקופה    ,מיוןטיורדים ל
ואביונים    קצרה לעניים  ייהפכו 

תה ף אותק  –  ולבקש חסדם של זרים
 ,מחלה ממארת אשר ממנה לא קמה

ואחרי כמה ימים של יסורים קשים  
   .הלכה לעולמה

  -   הקשים והמרים  המאז התחילו חיי
 הנערה את סיפורה העגום  ספרה  כך
גרונה  - את  חונקים    -   כשדמעותיה 

שנה   עשרה  שבע  בת  אז  הייתי 
לעסק האחראית  לבדי    . ונשארתי 
  , לאבי לא היה כל מושג בכל הענינים

יום   להציק  התחילו  החובות  ובעלי 
ללו  ,יום שהוכרחנו  ולמשכן   ותעד 

ברשותנו היה  שעוד  הרכוש  כל    .את 
הדברים עד כדי כך שלא היה   הגיעו

  .לנו לחם להחיות את נפשנו

הימים אחד    ,באותם  יום  אבי  חזר 
הצהרים   בשעות  מתפילתו 

לידי  טבהושי  ,המאוחרות כום  סו 
גדול מורגלת    .כסף  הייתי  שלא  אני 

בוקר    ,לכך מדי  חוזר  שהוא  בידעי 
מוקדמת מאד   -  בשעה  הפליאני 

אך שמחתי לראות כי התחיל   ,הדבר
  ח חר וכבר הצליח להרווילעסוק במס
  .סכום גדול

בוקר" את    ,באותו   "ידידו" פגש 
בראותו שפני   .אשר היה פעם משרת אצלנו  ,משכבר הימים

מאד מודאגים  הדבר  ,אבי  לסיבת  שהצליח   ,שאל  ואחרי 
במסעדה   אתו  נכנס  על ו לפתותו  דשנה  ארוחה  עבורו  הזמין 

ה  .חשבונו הס באמצע  כבדו  יין  "ידיד"עודה  כוסות   ,בכמה 
סיפר לו על כל אשר קרהו ועל מצבו   "שנכנס יין יצא סוד"וכ

 . ואשר אין לו גם לפרנסתו היומית ,הקשה בו נמצא כעת

השני  ,בשכנותם" השולחן  ושחקו   ,ליד  אנשים  כמה  ישבו 
הסתכל אבי עליהם    ,בעינים תמוהות  .ביניהם במשחק קלפים

 ,כומים עצומיםבראותו על השולחן ס  ו,משך כל זמן ישיבת
מ אחד  דקות  ,או מפסיד  ,ויחרכשכל  כמה  תוך  גדול   . סכום 

לעומתו קראו  פליאתו  גודל  את  כיִ"  :בראותם  לךִ מהִ
תוךִכמהִִִ,בואִאתנוִותוכלִגםִאתהִלהרוויִחִִ,התפעלתִכלִכִך

ִִִ".שיספיקִלךִלמחיהִלזמןִמרובהִ,דקות

ליד   והושיבו  "אחד מן החבורה"נגש אליו    ,תוך כדי דיבורם"
אמרו לו כשהתאונן בפניהם שאינו יודע   -  אין דבר "  .השולחן

   ".אנחנו נלמד אותך - את כללי המשחק

להצעתם" המע  ,בהתאם  הרובלים  את  מכיסו  ים  טהוציא 
יום לקבל בתור הלואה  ,שהיו ברשותו  ,אשר הצליח באותו 

ואחרי עבור   ,בתור אחד המשחקים  ,ושם אותם על השולחן
ברשותו   היה  מועטות  שהרוי שעות  רובל  מחמישים   חיותר 

   ".במשחק

השולחן מעל  קם  שמח  הביתה  ,בלב  השאר   ,בדרכו  כשכל 
ק לו חלי ישואשר א  ,מבקשים אותו לחזור אליהם גם למחרת

 .מזלו וירוויח יותר

גמרו את    -אם תשמע לעצתי  " סיפורו "אמרתי לאבי אחרי 
לבל    -"  המרתק לך  מיעצת  הייתי 

לי   אין דבר זה נראה  .תחזור אליהם
וכלל אלא  טב  .כלל  זה  שאין  וחני 

אותך  ללכוד  לך  שהכינו  רשת 
ורק כדי לסמא את העינים   ,ברשותם

להרווי לך  זה ס  חנתנו  גדול  כום 
 , מבקשת אני אותך  .במשך זמן קצר

היקר ולשכלי   ,אבי  לעצתי  שתשמע 
ואל  טהק לשםתן  לפי    .שוב  זה  אין 

אנשים   עם  להתחבר  כלל  כבודך 
   ".כאלה

 ענה לי אבי ברוגזה -  הבלים תדברי"
האם לא תראי בכך שמזלי האיר לי   -

היום כונתם    . פנים  היתה  לוא 
זאת    ,לרמותני לעשות  יכולים  היו 

  ט ברגע הראשון ולקחת מידי את מע
להם שמסרתי  זאת   . הרובלים  אין 

  !"אלא מזלי שמתחיל להאיר מחדש

אבי " שם  הלך  מיוחדת  בשמחה 
מוקדמת  ,למחרת כשרואה   ,בשעה 

הרובלים  מאת  את  לפניו  כבר 
היום ירוויח  אשר  בבואו   .החדשים 

ה   ,לשם כל  את  פגש   "חברה" כבר 
בפנים  וקבלוהו  לו  חיכו  כבר  אשר 

משקה   ,יפות מין  לפניו  בהזמינם 
כי    .משובח עליוטברוחו  שתה   ,ובה 

ם לא הרגיש בכך  גו  ,אחרי כוס  סכו
מפסיד הוא משעה לשעה את כל    כי

וגם השעון שעל   ,אתמול  חאשר הרוי
  ו.קחידו הפסיד במש

במאומה  ,אך" עליו  השפיע  לא  זה  הביתה  ,דבר  , ובחזרו 
אשר מתנועע כשיכור, חיפש בכל הבית אחרי דברי חפץ שונים  

 , על אף התנגדותי העזה  .בהם יוכל למחרת להמשיך במשחקו
לעכבו בידי  עלה  מהבית    ,לא  הוציא  יום  החפצים  את  ויום 

לפלי נשארו  שעוד  קצרה   ,הטהאחרונים  תקופה  ובמשך 
   .נשארנו בבית ריק ללא כר לראש וללא בגד לכסות גופנו

לשכרה" לשתות  התרגל  וברחובות סוה  , כך  בשוקים  תובב 
 "נם.כאחד השיכורים הוותיקים וכאחד הריקי

ו" חרפתי  אז  גדלה  מאד  הרעבון   ,בשתימה  על  לדבר  מבלי 
בביתנו ששרר  יום    ,התמידי  אותי  שהציק  הרעב   , וםי ועל 

עד שהרגשתי שיותר לא   ,הייתי נוסף לזה ללעג ולקלס בפני כל
   ."אוכל לשאת ולסבול את כל החרפה הזאת

בִאהמשך אי"ה בשבוע ה
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ִ א  תִ םִהַּ ְמנֹורִמֻּ ְספִ תִ)ל  אִֵתִאִֶׁר(ִִל  ְׂשר  לִִי 
ְדבִַּ ְצוִ רִל  צּו)ִה?מ  ְלָחן ָערּוְךר קִּ ִ(שֻּ

_ִ__________________________

_ִ__________________________

_ִ_____________ִ____________ 

ֵפרושהִמִַּ לִ  הַּ ְתגַּ שוטִנ  פ  ְחדותִהַּ הִאַּ
ּנֹות ְשתַּ תֹוְךְִפעֻּלֹותִמ  ּקּוט  )?ִמ  צוי לִּ ת( ע   

_ִ__________________________

_ִ__________________________

_ִ_____________ִ____________  

__ִ_________________________  

ְסבִֵ סותִאִֶׁרִהַּ פ  ם'קִהַּ יקְִיסֹודִעֹול  ד  ִ?'ְוצַּ
( "םַרְמבַ )  

 

_ִ___________________________

_ִ___________________________

_ִ___________________________ 

 

_ משפחה__________  שם_________
_______ כיתה _____ת"ת____  

 

'.דאתִהתשובותִאפשרִלהגישִעדִיוםִ  

הפותריםִנכונהִיכנסוִלהגרלה,ִאתִהתשובותִ
 ישִלהכניסִלתיבהִבאולםִהתפילות.

 

 
 הזוכה בהגרלה  

 : בפרשת בהר 
ִנחמןִגבאִי

ִתִציוִןנחמת"תִ
 2ִִ'דכיתהִ

ִ ֳחרַּ ֲאשִֶׁת,ְִלמ  אורִכַּ יםִכֻּלִ ִב  ש  ע  ירִִל  ד  ּנ  בִִֵ,בהַּ חִֶׁתִאִֶׁלְִלקַּ קִ םִלֶׁ ִ.םחֻּ  
עִו ְבכִ םִכֻּלִ ִג  דִֹויִב  לִִעִַּלִג 

י ד  צַּ ְפטִַּרֲִאשִֶׁקִהַּ ןִמ ִרִנ 
עֹולִ  יעִוםִה  ְצנ   ת.ב 

רִִיֹותִֵלִי כֹויִֵאינִ 
ְתרִ  כִֶׁםִל   םִ.ל 

י יםְִיהוד  ר  ֵתִהִמִַּדִעֹויִלִ ןִֵאים,ְִיק  ִהִִמִַּלִכִ יִכִ ת,ִל  ת  תַּ ּנ  יִִשֶׁ
כִֶׁ יִ םִל  יהִִה  ְמצִ לִיֹוסִֻּלִ"שִֶׁוְִִתרומֹות  קַּ צִ רֲִאשִֶׁן",ִהַּ ְתרִ הִר  םִִל 

ְצֵנעִַּ יֹואְִִלל ְִִבהֶׁ ְרהוֵרִתְִפנ  ֲאוִ יְִוה  ִהִ.גַּ
ֲחֵרִםִאולִ  ְפטִַּאִהורֲִִאשִֶׁיִאַּ ְעזֹוןִֵמֵהיכִ יִלִ ןִֵאירִנ  כִֶׁרִלַּ  םִ.ל 

יתִ  א  תִִאִִֶׁר 
ְמצִ לִיֹוסִֻּ קַּ ן,ִִהַּ

ִִהְפרוטִ 
קִ  ְצד  ִִֵאינֹוהִל 
ילִי כֹו אְִִלהֹוצ 

יסֹו כ   מ 

ו ְכש  ְהיִִֶׁעַּ הִִי 
אִַּיִלִ  תְִִלהֹוצ 

ּנִַּ ִתֲִחתֻּ ת   ִיב 

 

 
קֹוהִֵאיזִֶׁ ְפסוקִֵםִמ  ִיִב  ְמר  וִֵאִל ִםִא ִהְִדז  יְךןִכ  ר  ְחזִ ִצ  רִלַּ

ְמרֹו צּו)ִ?וְלא  ְלָחן ָערּוְךר קִּ  (שֻּ
תִ"ִ(ב' – ד)סימן י" תשובה: ִאֶׁ סוקִפֹוֵתחַּ ֵכןְִבפ  לִשֶׁ כ  ומ 

ָךְִוגֹו',ִ יְך ְלָאְמרו ְבַכָּוָנה ְגדוָלהי דֶׁ ָצרִּ ֵוןִ...ש  םִל אִכ  בֹוְִִוא 
ה. נ  ו  ְמרֹוְִבכַּ רִוְלא  ֲחז  יְךִלַּ ר  דִצ  יֲעבַּ לוְִבד  ל,ֲִאפ   "ְכל 

 

הו כֹון"ִמַּ ּנ  םִהַּ ב  ֵאלְִול  ְׂשר  עִי  רַּ לִזֶׁ םִשֶׁ ְרכ  "ם(ַרְמבַ )"?ִדַּ  

ְהיֹותִ"( 'י – 'בהל  תשובה)הל'  תשובה: םִל  ד  א  סורִל  א 
הִ שֶׁ ְרצֹותְִוק  ִל  אְִיֵהאִנֹוחַּ ל  ֵיסִאֶׁ ְתפַּ יְִול אִי  ר  ְכז  אַּ

ְכע ס כֹון....ִל  ּנ  םִהַּ ב  ֵאלְִול  ְׂשר  עִי  רַּ לִזֶׁ םִשֶׁ ְרכ  הוִדַּ "ְוזֶׁ  

 

יהְִלמִַּ ִיְִידִֵלִעִַּםִזֹוכ  רֶׁ אִֵץִאֶׁ ְׂשר  ּקּוט  )ל?ִי  צוי לִּ ת(ע   

ה ָלבוא ְלָשם"ִ(ה"ל –)אמת ואמונה  תשובה: ְזכ  יִּ ִ...ַעד ש 
תִ יכַּ ֲאר  הִוַּ יֱִאמונ  ְצבותִכ  סְִועַּ עַּ ֵטלִכַּ הְִלבַּ ְוהואְִסגֻּל 

סִ עַּ כַּ ְךִהַּ פֶׁ ֵאלִֵהםִהֶׁ ְׂשר  ץִי  רֶׁ יןְִבאֶׁ זֹוכ  םִשֶׁ י  פַּ אַּ
ְצבות. עַּ  "ְוה 

תשובות על השאלות משבוע 
 משבועִשעבר:תשובותִעלִהשאלותִ

 

הִֵאיזִֶׁ
עִִרִַּ
,בלִֵ  

לִ.יֹוסִֻּ  

ֵשיִ  מִַּ"תִהַּ לִִח 
יֵרנולִעִַּ ִִע 
י נואְִוֵהב  תִִאִִֶׁל 

י ש  ע  זִֶׁרִהֶׁ הִִהַּ
ֵאינֹו ְמצִ ִשֶׁ ןִִקַּ
שִ  עִ.ר   

 

ְזכותֹו  ,ִב 
 הִמִַּןִֵאי
ְדאִ  ְרכִֵגִל  יְִלצ 

בִ   ת.שַּ

תִ ִ.נו  ִהֹוֵלְךהִאַּ
יִ  ְלו   ה?לַּ

 

ְתאֹוהִמִַּ ם?ִפ 
יִ אִל ִאִהו ִלֹוהִה 
יֵלנוןְִזמִַּ ְשב  ,ִב 
מִ  ְהיִֶׁהִל  י  הִשֶׁ

נו ןְִזמִִַּל 
ילֹו ְשב   ?ב 

ְסכִֵ הִִמִַּן,ִִמ 
ְספֹוִלֹורִיֲַּעזִ  ִִכַּ
ִ רַּ םְִִבעֹולִ ב,ִה 

ֱאמִֶׁ תִ.ה   

ֵבנִו דֹושִרַּ ק  פִִֵהַּ  ר:ס 

 
ְהיִֶׁןִֵמֵהיכִ  הִי 

ְרֵכייִלִ  ְִלצ 
בִ   ת?שַּ

ןִבִֵיִלִ דִנֹולִ  
זִַּ  בטֹולְִלמַּ

 
ְהיִֶׁןִֵמֵהיכִ  הִי 

לִֵיִלִ  תִאִֶׁםְִלשַּ
 ?חֹובֹוֵתי

ּנִ   נוןִתִֶׁא,ִא  ִל 
יְִכמֹו מ   ד!ת 

 
ְהיִֶׁןִֵמֵהיכִ  הִי 

ּנִַּיִלִ  ֲחתֻּ תִלַּ
ִ ת   י?ב 

קֹו חִֵםִוְבמ  ירִאַּ ע  רב   

ְמצִ לִיֹוסִֻּלִשְִִִֶׁבֵביתֹו ִןקַּ  
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יה'  ָהֲעבודָ ד  ְיסו'הַ ל  ַבעַ  ְּסלונִּ יעַ "ל  ַזצַ ם  מִּ גִּ ּקּו  הִּ יר  ְלבִּ יר  ָבעִּ ינִּ יהָ ע  נודַ ר  ַכֲאש  ג.  ְקרִּ יי  ְלתוָשב  ל ש  ם  ַהְיהּודִּ

יי  כִּ ה ָהֲעָיָר  יא בָ ק ַצּדִּ ינּור,  ָלעִּ כִּ ְכבודו  ה  ית ַקָבלַ  לִּ ר  ם ָפנִּ י ת ְמפ א  ְדָרשת ְבב  ְמדּו בואום עִּ ר ַכֲאש  , ַהמִּ ע   נ 
ְרכַ ו ָפָנית א  ל ְלַקב  ה ְבשּוָר ם כֻּלָ   ג. ַכָנהּו ם,ָשלות ְבבִּ

י ין  ב  ֱאָספִּ ְךה  ָהיָ ם  ַהנ  יר,  ְביות  ב  ָחשּו  ַאְבר  ְפלָ ם  ָחכָ ד  ַתְלמִּ יר  ֲאש  ד ה',  ְועוב  ג  מֻּ ְמתִּ  ְלתורוא  הּוף  אַ ן  הִּ
יעַ ,  ַהְפָתָעתוה  ְלַמְרב  ,  ַאְך.  ַהָּקדושי  ָהַרבִּ י  ְפנ  ת  א  ל  ְלַקב   י  תורּו  ְבַהגִּ "ר ָהַאְדמו  ָמַשְךי,  ָהַרבִּ ל  א  ד  יַ ט  ְלהושִּ

ס  ה,  ַהְּקדושָ   ָידות  א   נּו  ר אשות  א  ב  ְוה  מ  ֲאשִֶׁ".  מִּ ִרִִכַּ ְזת  חַּ ִ,ְִִבי דִֹויִִא  ְשת  ְרגַּ ר ִהֲִִעבֹודִ לִִשִִִֵֶׁריחִִִַּבִֹויִִה   ה"ִ,ז 
מִ "ו.  ּוְמַשְמָשיו  ְלסוְבָביי  ָהַרבִּ ר  ָאמַ  ִשֶׁ ִהִואִ ִלֹומִֵאִ ידִ ר  ְספ  ִב  יםִ יצֹונ  ִח  ים,ִ ְמֵלא  ִהַּ ינִוםִ תִִמ 

יקֹוְרסִו פ  ִת?"ְואֶׁ
י יטּום  ַהנוְכחִּ בִּ יי  ָבַרבִּ   הִּ ְשתוְממִּ י הםמִּ ל  עַּ ְבֵניִה  דִמ  ח  הִהואִאֶׁ זֶׁ ְבֵרְךִהַּ אַּ יר"ִִִִ.ִ"ה  ע  לִה  י.ִִִִ-שֶׁ ב  רַּ ְמרוִל  א 

ֵשנו." ְדר  מ  ְבֵביתִ ְביֹוֵתרִ יםִ ֲחשוב  הַּ יםִ מ  ֲחכ  הַּ יֵדיִ ְלמ  תַּ ֵביןִ בִ ְחש  נֶׁ מָ "  "הואִ ְסתוב  א  ש  יא  הּוב  מִּ ן ב 
י ְרפָ א  ל  ם",  ַהָנְכרִּ "ָהַרבִּ ה  הִּ ְבלִּ י  אּולַ י.  יי  מִּ שִּ הּו  בוק  ָּדבַ ם  מ  יה    ַמש  יל  ֱאלִּ " מ  ילָ ם?"  י ְבנ    ָחְזרּוה",  ָחלִּ

י ְבֵביתִ.  ְוָענּור  ָהעִּ הואִ יֹוֵשבִ הִ ְיל  לַּ ו  םִ "יֹומ 
דִִ ח  ְך.ִהואִאֶׁ רַּ ְתב  ֵשםִי  תִהַּ ש,ִלֹוֵמדְִועֹוֵבדִאֶׁ ְדר  מ  הַּ

ה"ִ. ל  ְקה  לִהַּ ְפֵארִשֶׁ ְבְרֵכיִהַּ ִֵמאַּ
ְשלַ  ְסתוב  ה  ז  ב  בִּ ְךל  א  י  ָהַרבִּ ב  הִּ ר  ֲאש  ,  מוַעצְ   ָהַאְבר 
ית  ָהע    אוָתּהל  כָ ם  שָ ד  ָעמַ  הּות,  ְנפּולום  ְבָפנִּ א ְכש 
ְכלָ   בוש ים  ְונִּ ְתשּובַ ן  ּוַמְמתִּ א ל  א  הּו"ר.  ָהַאְדמות  לִּ
 י?ָהַרבִּ  בוא ָמצָ ם ְפגַ ה מַ , ַנְפשות א  ע ָידַ 

יי  ָהַרבִּ  בִּ הְִבָךִִר:  ְוָאמַ ק  ָעמוט  ְבַמבַ   בוט  הִּ יִרֹואֶׁ "ֲאנ 
הִ ת  אַּ ֵאיפ הִ יִ ל  ֱאמֹורִ ה.ִ ר  ז  הִ ֲעבֹוד  לִ שֶׁ יצֹוץִ נ 
הִאֹוִִ ְקשור  הִהַּ לִֵאיזֹוֲִעֵבר  ִעַּ ְרת  בַּ אִע  מ  ְצְמָך,ִשֶׁ ְבעַּ

ה"? ר  הִז  ֲעבֹוד  י כותִל  ִשַּ
ְך ְרה    ָהַאְבר  ְזמַ ר  הִּ ּנִ "י:  ָלַרבִּ ר  ָאמַ ז  ְואָ ה,  מָ ן  לִּ יִִֵאינֶׁ

ְצמ ִִִִהֲעֵבר ִםִִשִואִִמֹוצִֵ ְלבִַּי,ְִִבעַּ חִ םְִִפגִַּדִִמ  רֲִאשִֶׁד,ִִאֶׁ
ִ ְעת  י כִולִִכִ ִִלִֹוןִִֵאייְִִלדַּ ֲעבֹודִ תִִשַּ ר ִהִִל  ּנִ ה;ִִז  יִִחִֵיִִֵאינֶׁ

לִֹו בִ םִעִ םְִבש  נִוִִֵישי.ִא  לוקִִֵל  יתִֵדעִֹויִִח  ב  ּנִ ם,ִִרַּ בִֵיְִוֵאינֶׁ ְעתִֹותִאִֶׁדְִמכַּ יִדַּ אֹות  ִוִ".ְוהֹור 
ָשמַ  ית  א  י  ָהַרבִּ ע  ְכש  ּלִּ פִּ ת  יוְצאום  ַהמִּ ְךי  מִּ יְךיִִֵאינִ "ד.  ַרעַ   ֲאָחזו,  ָהַאְבר  ר  ְשמֹועִִִַּצ  ְךרִִיֹותִִִֵל  כ  מִַּ"!ִִמ  רִא 

בִ  רַּ "ה  יתִִז אי.ִ ֲעבֹודִ הִִֵאיפִ אִִה  ר ִהִִה  יר ִהִִז  הֹות  יהִ תִִאְִִִֶׁבָךהִִשֶׁ ִִאֹותֹותֶׁ ֲִִחזִַּ. י"ל ִִאֹוְמר  ְבעִֵם, תִַּתִִשֶׁ ןִִמַּ
ִ ֲאשִֶׁה,ִִתֹור  וִ רִִכַּ נ כִ ם:ִִ'עֹולִ אִִבֹוֵרִהִִצ  יָךיִה'ִִא  ְהיִֶׁאִִל ִִ'וְִ',ֱִִאֹלקֶׁ ֲעגִו',ְִִלָךהִִי  ְךלִִעִִִַּל  מִֹוִִכ  עֹולִ תִִאֻּ םִהִֵם.ִִה 
ֲענִו רוְךִהואִִט  דֹושִב  ק  הַּ ְבי כִֹו,ִִשֶׁ וִֶׁגִִדֹואִֵל,ִִכ  אִֵםִִעִַּתִִאִֶׁהִִוְמצַּ ְׂשר  ְשמִֹויְִִכדִֵלִִי  ְצמֹודְִִכבִֹולִִעִַּרִִל  ִ...ִִעַּ קִִרַּ

ְמעִו ש  רוְךִהואתִִאְִִִֶׁכשֶׁ דֹושִב  ק  בִֵרִ"אֹומִִִֵהַּ יָךתִִאִֶׁדִִכַּ ב  ָךתְִִואִִִֶׁא  מֶׁ ִִא  ירִו', כ  ינִוִִה  ֱאמ  גְִִִַּוהֶׁ נִ םִִשֶׁ ו  כַּ הִהַּ
וִו נ כִ יִִ'ְבצ  יתִ י'ִא  י  יהִה  נ  בִֶׁתִרוח  ְׂשגֶׁ ִת.ְִונ 
עְֻּבדִ  דֹושהִִה  ק  הַּ רוְִךִִשֶׁ וִ אִהִוִִב  בִולִִעִַּהִִצ  אִ דִִכ  יחִ םִִאְִֵוהִ בִִה  ְכבִֹואִִל ִיִִכִ הִִמֹוכ  ְצמִֹודִִל  אִִִַּעַּ ם,ִִעֹולִ אִִבֹוֵרִגִִד 
לִ  קִואִִאֶׁ ְִִלת  שן פֶׁ ִןִִנֶׁ ֵכיו  מ  םִ ד  א  ְצְלָךִִה  אֶׁ ְצוִִִַּשֶׁ "מ  בִֵתִ ִִכַּ יִָךתִִאִֶׁד ב  ִִא  עִִִֵַּאינ ּה" צַּ ְתבַּ אִותִִמ  ר  ְפנ הִִיכ  נ  ִ,"

ְהיֶׁהְִלָךִ' י'ְִו'ל אִי  נ כ  יםִ'א  ווי  צ  ָךִבַּ תֶׁ ֱאמונ  רְִפגַּםִבֶׁ הִי צַּ זֶׁ ְבֵרְך,ִ"ֲהֵריִשֶׁ אַּ יםִל  ְסלֹונ  ְדמֹו"רִמ  אַּ יִה  !ִזֹוה 
ִת בֶׁ ּנֹוקֶׁ ְחתֹוִהַּ תִתֹוכַּ יִאֶׁ ב  רַּ ֵיםִה  יָך!".ִס  נֶׁ לִפ  הִעַּ ְרא  ּנ  הִהַּ ר  הִז  הְִלֵחְטאֲִעבֹוד  ב  ס  ִ ִ.ֵאיפ הִהַּ

 
ל־ְיֵדיִ.'מ לִִעַּ לִכ  לִֵעתִעַּ ְךְִבכ  רַּ ְתב  ֵשםִי  הְִלהַּ א  הֹוד 

סִ הִחַּ ר  הִצ  יֹוֵצאִֵמֵאיזֶׁ טְִכשֶׁ ְפר  יוִוב  ל  עֹוֵברִע  הִשֶׁ מַּ
כֹות. מודֲִהל  ל־ְיֵדיִל  לֹום,ְִועַּ   ְוש 

י  ְלק  ים ָכל ח  בּור ּוַמְשלִּ ת ְבַהּדִּ יר ָהֱאמ  אִּ ה מ  י ז  ַעל־ְיד 
יּו ַּקר קִּ י עִּ בּור, כִּ בּור הּוא ַרק ַעל־ַהּדִּ מּות ַהּדִּ ם ּוְשל 

ת,  י ֱאמ  רְִיד  קַּ ִע  ה זֶׁ ִשֶׁ ת ֱאמֶׁ ִבֶׁ ֵלל ְתפַּ ְִלה  ה ְוזֹוכֶׁ
יִ ב  תִֵמרַּ תֱִאמֶׁ ִתֹורַּ ֵבל ְִלקַּ ה ְִוזֹוכֶׁ ה. ל  ְתפ  ְשֵלמותִהַּ
תֹוִ ְִבתֹור  ר י ש  ִהַּ ְך רֶׁ ְִבדֶׁ ִאֹותֹו ה יֹורֶׁ ִשֶׁ ת, ֱאמֶׁ

ִש ִ ֲעׂשֹות ִלַּ ה ְִוזֹוכֶׁ יֹות. ת  ֲאמ  ים,ִה  י  ת  ֲִאמ  ים דוכ 
ת.ִ ֱאמֶׁ םִה  ווג  ְבנֹוִז  ְךִלֹוְִול  רַּ ְתב  ֵשםִי  יןִהַּ ְזמ  יַּ  שֶׁ

ְךִ רַּ ְתב  ֵשםִי  הְִלהַּ א  ֵללְִוהֹוד  ל־ְיֵדיִהַּ הִעַּ הִזֹוכֶׁ לִזֶׁ ְוכ 
כֹות מודֲִהל  ל־ְיֵדיִל   ַכַנ"ל.  ְועַּ

שָ  יְך ַהְבָרָכה ְוַהְּקדֻּ ה ְלַהְמשִּ ה זוכ  י ז  ה ְוַעל־ְיד 
י ַהח ל,  ת ְימ  ש  ל ַשָבת ְלש  ְמָחה ש   ְוַהשִּ

תוְך ְפעֻּּלות  ה ַאְחדּות ַהָפשּוט מִּ ְתַגּל  ה נִּ י ז  ְוַעל־ְיד 
ְשַתנות, ְפעֻּלֹותִ מִּ לִהַּ כ  ת,ִשֶׁ ֱאמֶׁ עִבֶׁ יןְִוֵלידַּ ֲאמ  ְלהַּ

ְךִ רַּ ְתב  ִי  שוט פ  ִהַּ ד ח  ִֵמאֶׁ ין כ  ְמש  ִנ  ּנֹות ְשתַּ מ 
ִ ז את לִשֶׁ ְִבכ  ה ְעל  ְִלמַּ ְִמא ד ה ר  ְִיק  ינ ה ְבח  הַּ

אִ ְפל  רִנ  ב  יאִד  ְךִה  רַּ ְתב  ְצלֹוִי  לוִאֶׁ ֲאפ  מֹותִוַּ עֹול  ה 
שובְִמא ד. רְִוח   ְוי ק 
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ְפלָ ה  ַמֲעש   ישא  נִּ ּלָ   כ חַ ל  ָגדוה  ַכמָ ד  עַ   ַהַמְמחִּ ה  ְתפִּ
י תִּ ַר ת  ֲאמִּ ְתקּוָפתוע  א  ַּסַּלנְ ל  ְשמּוא  י  ַרבִּ ל  ש    בִּ ט.  מִּ
יַר ת  ַבצ ר  ת  ְשנַ ה  ָהְיתָ ה  ַהָשנָ  ית  ַוֲעצִּ ב  ְוַהַמצָ ם,  ְגָשמִּ

ל ְשָרא  ץ יִּ ר  י  ַרָבנ    ָגְזרּו.  ַמָמשב  ְלָרעָ ב  ָקרוה  ָהיָ   ְבא 
ּלַ ל  עַ ם  ְירּוָשַליִּ  ית  ְתפִּ  ְוָכְך י,  ַהַמֲעָרבִּ ל  ַבכ ת  ם  ַרבִּ
שּוי  ַאְנש  ל  כָ ם  ָלה    ָצֲעדּו ב  י  ַרְגלִּ ב  ַהיִּ ל,  ַהכ ת  ר  ְלע 

ְבר אש יה  ַהַתֲהלּוכָ   ְכש  "ם. ַהַתַתיִּ י  ַיְלד  ל  כָ ם  צוֲעדִּ
יעּו גִּ הִּ ּלָ ל  ַהכ ת  ת  ְלַרֲחבַ   ְכש  ח  ּלָ ה  ה  ְפנ  ה,  ַהְתפִּ ּלִּ י  ְכש 

ּלָ  יד  ַאחַ ר  עוב  ה  ַהְתפִּ ים  ַהַחָזנִּ ם, ַהְמפְֻּרָסמִּ
ּלָ  ְתפִּ ש  ה  ּובִּ ּלּוד  ְמא  ת  ְמַרג  ח  ְתַפּל  ם  כּוּלָ   ה  ל,  ְלהִּ

יעַ  גִּ הִּ בּורת  ַבֲחָזַר ן  ַהַחזָ   ּוְכש  צִּ יַח  ל  טַ ן  ְות  "לִּ   ַהְשלִּ
ְבָרכָ ר  ּוָמטָ  ן  ְבא פ  ה  תוָר ד  ַהַתְלמּוי  ַיְלד    ָפְצחּוה"  לִּ

יאוי  ְספוְנָטנִּ  ְקרִּ "ְקצּובות  בִּ ר  ּוָמטָ ל  טַ ן  ְות  ת 
ְבָרכָ  ְשפָ ל  עַ   ָחְזרּו  ְוָכְךה"  לִּ ית  ֲעָשר  ה  ז  ט  מִּ ם  ְפָעמִּ
י"ם  ַהַתַתיִּ ר  ְשאָ ל  כָ י  ַיְלד  ר  ַכֲאש   ְצָטְרפִּ יה  ם  מִּ ם  ֲאל 

ְגרונָ  חַ ם  ּוְכש  ינוקוי  ַיְלד  ל  כָ   ָצָעקּור  נִּ יל  ש  ת  ַהתִּ ת  ב 
ְצָעקון  ַרבָ  יר"  ּוָמטָ ל  טַ ן  ְות  ת "בִּ חוְזרִּ ל  עַ ם  ה  ם  ְכש 
ר  א  ְלל  ה  ז   ין  ְוַהַחזָ ף,  ה  ְפסִּ ָּלתו ת  א  ק  הִּ   ְתפִּ

ָּלתָ  ְתפִּ יל ש  ם לִּ  ם.  ַהְיָלדִּ
ְמצַ  ַגשם  ַזֲעָקתָ ע  ְבא  חָ   נִּ יד  א  ְמקומום  ַהְיָלדִּ ל  ש    לִּ
עֹול םק,  ְוָצעַ ן  ַהַחזָ  לִ שֶׁ בֹונֹוִ ִִר  ּנִ , ִִֵאינֶׁ יי ְקש  םְִִמבַּ
ְמָך יִ ִִמ  ִִמַּ ְִִכדִֵם ְהיִֶׁי י  ִִשֶׁ נִוה ְשתִֹוִִל  ִִל  ית, ְקש  םְִמבַּ
ְחנִו יִ ֲִִאנַּ ִִמַּ ְִִכדִֵם מִ י א  ִִשֶׁ ִִתוכִ א טִֹול ִִל  נִול יִ ִִל  םִי דַּ
ב קִֶׁ ִבַּ ּנוכִַּרִ ִשֶׁ ֲעסִ לִ ִלַּ ְתִָךקִ ְִבתֹור  ִכִ .ִ עִ לִ ִה  עוםִ ִִג 
יִ  ְבכ  זִ הְִגדֹולִ הִב  חַּ יְךןְִִוהַּ ְמש  תִֹוִה  ל  ְתפ  ְימִו.ִב  ס  ְִִכשֶׁ

לִ תִִאִֶׁ ְתפ  יִִִֵַּהֵחלִוהִִהַּ ְשמִֵדִִֵליֵרִדִִמ  כִ יִִג  יהְִִבר  ב    םִ.רַּ
הּו ּלָ ל  ש    כ ָחּה  ז  ָבאָ ה  ְתפִּ ב ַהּל  ת  ְבַכָּונַ ה  ש 

ל   ְתַקב  מִּ יַ ת ש   ד. מִּ

 

 


