
  

 

יעַַ בּועֹוגַַחַַַַַמגִּ יתַַַהשָּׁ ר ַתַַאַ םַַׁשֹוְמעִּ ְברֹותֲַַעש  ר  ת,ַַַהדִּ שָׁ פְּ מֹוַע אֶׂ ּזֹוִכים ִלשְּ רֹות שֶׂ ת ַהִדבְּ רֶׂ ִעם ֲעשֶׂ
ש,  ש ַממָׁ דָׁ ית ַהִמקְּ ת בֵּ נֹות אֶׂ ֱאמַ יַַכִַַַַּגם ִלבְּ יתַַב  ׁשתַַבֵּ ְקדָּׁ ְשַרַאַַל ַַַַהמִּ ְׁשאַַאְַַוהּוףַַנִּ ֲַאַנְחנּוקַַַרַר,ַַנִּ

י יכִּ ְראֹותַַהְזכּותַאַ םְַצרִּ יתַַא ַתַלִּ ׁשתַבֵּ ְקדָּׁ ַַ.ַהמִּ
י דּוׁשֵּ יַַַהחִּ רִּ ילּורַַאֹומֵַּ"םַַהָּׁ ֲאפִּ דַַַָּׁׁש  אָּׁ עַַאַַל ַדַַעֹוםְַַכׁש  ר ַתַַאַ ַַׁשֹומֵּ ְברֹותֲַַעש  תָׁ  לֲַַאבַָּׁתַַַהדִּ ַבלְּ ִהגְּ "וְּ

ם ַלֲעלֹות" עָׁ לֹא יּוַכל הָׁ וְּ ר  הָׁ ת הָׁ ִאי    -  אֶׂ שֶׂ
ִריְך אֶׂ  ם צָׁ דָׁ אָׁ ר, שֶׂ הָׁ ר ַלֲעלֹות ַעל הָׁ ר יָׁשָׁ שָׁ פְּ

ר ִמַיד ַלֲעלֹות,  שָׁ פְּ ִאי אֶׂ ַדַעת שֶׂ קַָּׁהַזַ לָׁ עִּ רַהָּׁ
יַַויְֵּצאּו" ַתְחתִּ הַָּׁתַמִּ ַר".ַהָּׁ
ַןַַַמתַָּׁיַַכִַּ ְקרַָּׁאַַל ַדַַעֹוהַַזַ הַַתֹורָּׁ ה',ְַבַאֲהבַָּׁאַַ'נִּ

מַָּׁ ַַלָּׁ ַַזַ ה ְקרַָּׁאַַל ַה ַַנִּ ְַַבַאֲהבַָּׁא ַַכִַּה? ַַזַ י יַָּׁה הַהָּׁ
ַיַַַאֲחרֵַּלַַַהכַ  ר  יעַַת,ַַַהַמכֹותֲַַעש  םַיַַתְַַקרִּ
ַַסּו ַַזַ ף, ַַעֹוה ַַל ַד ְקרַָּׁא ַַנִּ ַַַאֲהבַָּׁא ַַעֹוה. יַַאִַּד

ְפׁשַָּׁ ירַַא  רּוְךַהּואדְַַלַהגִּ דֹוׁשַבָּׁ ְהיּוְַַלַהקָּׁ יִּ ַׁש 
לּו יַקְבלּותַַַבגָּׁ כֵַּהַ]ַהתֹורַָּׁתַַאַ ַַוִּ יןְַַולָּׁ םְַבפּורִּ
ְכבַָּׁ יּורַַׁש  לּוַַהָּׁ ְךְַַבתֹוְךזַַאַָּׁםְַַוגַַתַַַבגָּׁ םַהֵַַַַּהח ׁש 
ְבלּו יַָּׁהַזַ זַאַָּׁה,ַַהתֹורַָּׁתַאַ ַקִּ ַאֲהבַָּׁהַהָּׁ ַ  ה.[מֵּ

ַ

הַַלֲחֻתנָּׁה נָּׁ ׁשְַכמֹוֲַהכָּׁ הַַממָּׁ הַז  ירָּׁ ה,ַַהְספִּ ןְַוַכלָּׁ תָּׁ הַסֹודַחָּׁ הַז  ירָּׁ לַַהְספִּ ה,ַַכָּׁ הַַהֲחֻתנָּׁ בּועֹותַז  ,ַׁשָּׁ
ה ןַַלֲחֻתנָּׁ ְתכֹונֵּ ןַמִּ תָּׁ חָּׁ הְַכמֹוַׁש  הַז  ירָּׁ לַַהְספִּ ַַ.ְוכָּׁ

ַ

לֹוַת ַהְקלָּׁ לַ כָּׁ תַ א  יםַ הֹוְפכִּ יוַ כֹוַַַעְכׁשָּׁ ְברָּׁ ַַתלִּ ,ַַ תּוב ַַכָּׁ ל"א( הַ ילָּׁ ְקר אַַ)ְמגִּ לִּ לַ אֵּ ְשרָּׁ ְליִּ ןַ קֵּ תִּ אַ ְזרָּׁ ע  ׁש 
ַַ ה. נָּׁ ַהשָּׁ ר אׁשַ יַ ְפנֵּ לִּ בֹואַ תָּׁ יַ ְוכִּ בּועֹותַ ׁשָּׁ יַ ְפנֵּ לִּ ַַכְִַּבֻחקֹוַתיַ ַַי ל לֹוכָּׁ ַַַהְקלָּׁ ְתַהְפכֹות כֹות,ַַמִּ ְברָּׁ לִּ תַ

גַַ ר  הָּׁ הַַהכ לַמֵּ ְךעַַהז  ְתַהפֵּ כַֹוַמִּ ְברָּׁ ַ.תלִּ
ַ

 

ִדי לָׁ תּוִקיםיְּ לֹום    ם ַצִדיִקים ּומְּ ה!שָׁ כָׁ רָׁ  ּובְּ

י ירִּ פּותַַאַ םַַַמכִּ "ַהסִּ רַָּׁרַ ר ַהַַפָּׁ ַַכֵַַַּת?"ַׁשבַָּׁתַַׁשֹומ  ּהן. ַַַאֹותָּׁ רָּׁ ל ַהַַפָּׁ ימַָּׁאַַׁש  ְסכִּ ַַַלֲעבַ הַַהִּ ,ְַבַׁשבַָּׁד תַ
ְצתַָּׁ ֱאכַ הַַרָּׁ ילַַל  צִּ ְמנּוחַָּׁרַַחָּׁ ׁשַ דַַַלֲעבַ אְַַול ַהַַבִּ רַַַָּׁה.קָּׁ ְצתַָּׁףַַאַַלַַעַַַַַהזֹוהַַַהפָּׁ רָּׁ נּוחַַהַַׁש  יתְַַבַׁשבַַַָּׁלָּׁ אַַהִּ

ְׁשֲארַָּׁ רַָּׁהַנִּ מַָּׁ-הפָּׁ ּהתַַהַשבַָּׁגְַוע נַ ה,ְַבהֵּ לָּׁ ְסַתכֵַַּׁש  יםַהִּ צִּ חָּׁ ַרַב  רִּ ַהַ.ּוְמנּוחַָּׁיַטָּׁ
ֲַַאבַָּׁ "ַאתַ ל ַַַיְלדֵַּםַ יי ַַַהַצדִּ יק" רִּ יםַַַהְיקָּׁ יםְַַוַההֹורִּ יקִּ כַ םַַַהַצדִּ לָּׁ יאַַל ַםַַׁש  ְסַתְפקִּ זַ םַַמִּ ְַַבכָּׁ גַע נַ ה
ַת.ַׁשבַָּׁ

גִ  ַענְּ ם ִמתְּ ַאתֶׂ טּוַח שֶׂ ֱהִנים  ֲאִני בָׁ נֶׂ "א,  ַרב ַשִּליטָׁ נּו הָׁ ַרבֵּ וְּ נּו  מֹות ִעם מֹורֵּ רֹומְּ ִפּלֹות מְּ ים ַעל תְּ
ה, י תֹורָׁ רֵּ ִדבְּ ִחים בְּ מֵּ ת, ּושְּ ִמירֹות ַהַשבָׁ  ִמּזְּ

ינּו לֵּ ְזכַ ַַעָּׁ יֵּׁשרַַלִּ יַַׁש  רִּ ל ַםְַַדבָּׁ יאַַׁש  תַָּׁגְַַלַענֵַּםַַַמְתאִּ מּוד  ַַַ–תַַַהַשבַָּׁתַַאַ םַַאִּ ה ח' ִמַתלְּ כּו ִכתָׁ בּוַע זָׁ ַהשָׁ
ה ִנימָׁ ש פְּ ל ַהֹקדֶׂ נֵּס אֶׂ ִהכָׁ לְּ ִציֹון  ַמת  חָׁ נֶׂ ה  מַ   -תֹורָׁ "א בְּ ַרב ַשִּליטָׁ נּו הָׁ ַרבֵּ וְּ נּו  ל מֹורֵּ ה אֶׂ זֶׂ ֲעַמד 

ת  "א אֶׂ ַרב ַשִּליטָׁ נּו הָׁ ַרבֵּ נּו וְּ ִכיר מֹורֵּ ִהזְּ
ם  ִדיר אֹותָׁ ִהגְּ וְּ ת  ַשבָׁ ִעיִנים בְּ ַין ַהַגרְּ ִענְּ

ה" מָׁ הֵּ ל ַַַ"ַמֲאַכל בְּ אּואַַׁש  לַעַַתַַַלֲעלַֹויַַרָּׁ
ַַֻׁשְלחַָּׁ ַַַהַשבַָּׁן ַַּוְבַוַדאת ל ַי ַַׁש  ְרחֹובֹוא תַבִּ
י עִּ ַַהָּׁ ֲַַהרֵַּר... נּוי ינ  יַַאֵּ צִּ תַַׁשבַָּׁגְַַבע נַ םֲַַחפֵּ

רַָּׁלַ"ׁשַ  ַה"...ַ.פָּׁ
ת ֲאִמִתי  ג ַשבָׁ ֹענֶׂ ה לְּ כֶׂ ִנזְּ  שֶׂ
ת    ַא גּוט ַשבָׁ
ִלי ִביק תָׁ ִגיַח ַנפְּ ַ.ַהַמשְּ

 

 

 חברת תיקוני הכללי בתחילת שנת תשע"ח
  במקלט תלמוד תורה נחמת ציון.

 

 



 
 

  

להציל:  תקציר נערהַשעזריאלַתרםַכסףַבשבילַ הַאותַַאותהַ
ואביהַ נפטרהַ אימהַ כאשרַ במיוחד,ַ קשהַ חייםַ מסכתַ עברהַ

ַלרחובותַלחבורתַשיכוריםַ.הדרדרַ
ַ

ומרווח גדולַ היהַ ַַַַ.האולםַ מכל ערוכיםַ פארוַטשולחנותַ ובַ
עזריאלַַַבוַהתכנסוַמאותַאישַלחוגַאתַחתונתוַשלַַ,אתַהבית

כלול נערךַ יוםַ באותוַ והדרַַ,וַתאשרַ פארַ אותהַַַ,ברובַ עםַ
ידו עלַ נצלהַ אשרַ בשמחתוַַ,עלמהַ להשתתףַ באוַ ַ.ואשרַ
והקהלַחיכהַבקוצרַרוחַלסידורַַ,השעהַהיתהַכברַמאוחרת

ַַַ.החופהַוהקידושיןַאשרַהיתהַכברַצריכהַלהיערךַמזמן

נשמעהַלפתעַקולהַשלַהכלהַאשרַנפלהַַַַ-ַַ-ַַ-!"ַַאביַיקירי"
עתה זהַ זרועותַאביהַשנכנסַ והדרַַ,לתוךַ פארַ ברובַ ַַ,לבושַ
כלולותיהַַ שמחתַ אתַ לחוגַ בתובבואוַ מאדַטמעַַ.שלַ יםַ

ַ,הכירוהוַוידעוַעלַכלַמהַשעברַעליוַלפניַתקופהַדיַקצרה
ַַ.בהַהיהַהאישַללעגַולקלסַבפניַכל

מידַעםַהיוודעוַעלַגורלוַַַ,היהַזהַעזריאלַאשרַהתחילַלדאוג
עלַידיַדרכיםַוהתחכמויותַַַ.בתַמצבוַשלַהאישטלַהַַ,יגראטה

שונותַעלהַבידוַלדאוגַלכךַשיגמלַמדרכיוַהנפשעיםַויחזורַ
הקודם ַַ.למעמדוַ

ַ,ואכן עמלַַ ידיַ עלַ
מ ובהַַרויגיעהַ

במשימתו ַַ,הצליחַ
מהתנהגותוַ ונגמלַ
בעזרתוַ הבזויהַ
הסמויהַשלַעזריאלַ
בסביבהַַ לגורַ עברַ

ַאחרת שםַַ,ַ מקוםַ
הכי אישרלאַ ַַ,וַ

שובַ לנסותַ והתחילַ
במס מזלוַ ַַ,חראתַ

הצליחַַ בוַ אשרַ
לַעַַ–במידהַמרובהַַ

התכופהַַַדיי עזרתוַ
אשרַ עזריאלַ שלַ
בכלַ לעזרַ לוַ עמדַ

ַַ.אשרַפנה

עבורַ אחריַ וכךַ
מסוימַת ַַ,תקופהַ

כשכברַעמדַשובַעלַ
עזריאלַעלַמקוםַהמצאהַַַ,מעמדַחשובַכמקדם גילהַלפניוַ

ולפיַהצעתַאביהַהחליטַעזריאלַלהיותַלוַַַ,שלַבתוַהיחידה
ַַַ.לחתןַולהקיםַביתַבישראל

ַ

 ❏ַ

ַ

שנים כמהַ ַ,עברוַ אחריַַ מאושריםַ חייםַ לוַ חיַ ועזריאלַ
ַ,חתונתו וכלַ מכלַ לוַ יחסרַ ַ.כשלאַ התחילַַ מרץַ במשנהַ

חסדיםַלכלַהבאַ-להתעסקַולהתמסרַבעניניַהכללַובגמילוַת
ולאַפעםַהצליחַלהחיותַנפשותַרבותַמסכנותַַַ,לבקשַעזרתו

ַַ.עלַידיַעזרתוַופעילותוַלטובתוַשלַהזולַתַ-שונותַ

מאד והצליחַ התעלהַ המסועפיםַ במסחריוַ ששםַ עדַַ,גםַ
הגיעַלמרחקים ומלכיםַממרחקיםַשוניםַַַַ.ממחרוַ מושליםַ

ַַ להשיג איןַ כיַ נפשםַאידעוַ תאוהַ אשרַ יקרותַַַ,תַ באבניםַ
רַַסאשרַלאַיחַַ,יהודיַעזריאלרקַאצלַהַַ,ובחפציַזהבַשונים
ַַ.וגםַלאבניםַיקרותַונדירותַביותרַ,לוַמכלַאשרַיחפצו

ַובכבודַבפיַַַ,איןַאפוא כלַפלאַאשרַשםַעזריאלַנשאַבהערצה
היהודיםַַ,כל אחיוַ בעיניַ אתַַַ,ובמיוחדַ להעריךַ ידעוַ אשרַ

ואפילוַמבליַשיבקשַתמורתםַַַַַ,ערכוַופעליוַהמרוביםַלמענם
ַַַ.ןַביותרטשכרַק

מיםַהתחילַלהתכונןַלנסיעתוַהארוכהַלמשךַכמהַבאחדַהי
סכוםַשלַמאהַַַ.קיוַהשוניםסלרגלַעַ,שבועותַמחוץַלמדינתו

ַ,רךַעלַהוצאותַהנסיעַהטתוַאשרַלהםַהציובלַלקחַאראלףַַ
האישי מזכירוַ עבורַ וכןַ ַ,עבורוַ ַ,ברנהרדַ הצַ ַףַרטאשרַ

עַַַ,לנסיעתו סידורַ עבורַ הצסובמיוחדַ אשרַ שוניםַ רךַטקיםַ
ַַ.להם

אשרַנולדוַַַַ,ניםטפרידהַנרגשתַעםַאשתוַושניַילדיוַהקאחריַַ
בצוותוַלאשתוַלבלַתרשהַַַ,התכונןַלדרכוַַ,לוַבמשךַהשנים

המ הגןַ לתוךַ להכנסַ זולתהַ אחדַ שםַַַַח,ופטלשוםַ מקוםַ
ה האוצרַ כלטמוסתרַ בפניַ הונוַַַ,מוןַ כלַ תלויַ בזהַ ואשרַ

ַַַ.ואושרו

וַבוַנסעַגםַמזכירַַ,ימיםַאחדיםַנסעַבדרכוַבמרכבהַההדורה
עגלהַַ,הנריךַַ,ומשרתו כבעלַ שימשַ למקוםַַַ.אשרַ בדרכםַ

דרךַַַַ,ייעודם נסעוַ
אשרַהיהַַַ,יערַגדול

מ גדולַ מנוַַמרחקַ
ַַַ.העיראלַ

כאןַַ" נתעכבַ אוליַ
פורותַבכדיַסשעותַַ

מַע ַַַטלהנפשַ
מטורחַועמלַהדרךַַ
הארוכהַ

ַ?"והמיגעַת פנהַַַ
מזכירו ַַַ,לעברַ

מקוםַַ עלַ בהצביעוַ
יוכלוַסמ בוַ ויםַ

לעשותַַ בשקטַ
ַַ.אכסניתם

אסכיםַב" רצוןַ
ַלכך ַ"-ַַ ענהוַַַ

ַ,ברנהרדַבלבַשמח
כברַַ הואַ גםַ אשרַ

ע מאדַיהיהַ יףַ
ַַַ.מהנסיעה

ַ ַַוירדשאחריַ ַ,מהמרכבהַ מתאיםַַַ מקוםַ להםַ חיפשוַ
ַ,למנוחתם בשקַ לישוןַ ַט,ושכבוַ האכילַַ העגלהַ כשבעלַ
הַַבינתיים היגעיםסוסאתַ גמרַַ,יםַ הואַ שגםַ ַאַתַַואחריַ
ַ.הםַושכבַלישוןילאהצטרףַַתו,מלאכ

עיף ַַַַהנניַ מאד ַַַַ-ויגעַ מלוויו לשניַ לחטוףַַַ-אמרַ אניַ ורוצהַ
כח להחליףַ קלהַ עלַַַ.תנומהַ עיןַ לשיםַ מכםַ לכןַ אבקשַ

בַה הנמצאַ כלַ ועלַ בוַַַַ,המרכבהַ הקטןַ הארגזַ עלַ במיוחדַ
ַַ.נמצאַרכושַעצום

יפה בעיןַ עלַהרכושַ לשמורַ לוַ לישוןַַַ,אחריַשהבטיחוַ שכבַ
העמוקה בתרדמתוַ שקועַ כברַ היהַ שעהַ כרבעַ אשרַַַ,ותוךַ

המעניןַנ שיחַ לדוַ ולשמועַ להאזיןַ כךַ ידיַ עלַ ממנוַ בצרַ
ַַ.שהתנהלַביןַמזכירוַומשרתו

 המשך אי"ה בשבוע הבא. 

ַ

ַ

ַ

ַ

  



 

יןַַ כִּ ְלהָּׁ הַ ַעתָּׁ יםַמֵּ נִּ לַפָּׁ הַַעלַכָּׁ ְזכ  נִּ נּוַׁש  תַֻכלָּׁ ְוא  יְַואֹותֹוַ הַאֹותִּ ְיַזכ  ַרְךַ ְתבָּׁ יִּ םַ ַהשֵּ
ה,ַַ ינּוְַלטֹובָּׁ לֵּ אַעָּׁ דֹוׁשַַהבָּׁ בּועֹותַַהקָּׁ אּויַַעלַַחגַַהשָּׁ רָּׁ נּוַכָּׁ נּו ַכַמִים ַעְצמֵּ ֹפְך ִלבֵּ ִלשְּ

ַדק    נֹוַכח וְּ דֹול  גָׁ ל  כֶׂ ֹשֵּ הּוא  שֶׂ בּועֹות  שָׁ ֻדַשת  ִמקְּ חֹוִקים  רְּ נּו  אָׁ ה  ַכמָׁ ה'  י  נֵּ פְּ
ל   ה ַעל כָׁ כֶׂ ִנזְּ נּו שֶׂ ַתר לָׁ ֹאד, אּוַלי יֶׂעְּ שּוִטים ַרֲחִמים ַרִבים מְּ דֹוִלים ּופְּ ַרֲחִמים גְּ וְּ

צ נּו ּורְּ פֵּ כֹוסְּ וְּ נּו  תֵּ שּוקָׁ ל תְּ כָׁ ֹשּום בְּ ה לָׁ ַעתָׁ ִנים מֵּ יו  פָׁ לָׁ ב אֵּ רֵּ קָׁ ִהתְּ נּו לְּ תֵּ וָׁ ִתקְּ נּו וְּ ֹונֵּ
ד,   חָׁ ל אֶׂ ר ַעל כָׁ עֹובֵּ יְך שֶׂ אֵּ הּוא. וְּ קֹום שֶׂ ל מָׁ כָׁ ש בְּ דָׁ חָׁ ל יֹום מֵּ כָׁ ת בְּ ֱאמֶׂ ַרְך בֶׂ בָׁ ִיתְּ
א   בָׁ א טָׁ עּותָׁ ית רְּ הּוא ִכי לֵּ קֹום שֶׂ ל מָׁ כָׁ ל יֹום בְּ כָׁ ַרְך בְּ בָׁ ם ִיתְּ ת ַהשֵּ ם אֶׂ ש ִמשָׁ ַבקֵּ יְּ

וְּ  ד.  בֵּ אָׁ ִאתְּ ל.דְּ בֶׂ הֶׂ ַהֹכל  ִכי  לֹום.  שָׁ וְּ ַחס  ינּו  לֵּ ִכסְּ ב  הָׁ זָׁ ים  ֹשִ נָׁ ְהי הַַַַלא  יִּ ׁש  יןַ ּובֵּ
םַ צֹוןַַהּטֹוב.ְַוַהשֵּ רָּׁ רַהּואַהָּׁ קָּׁ עִּ הְַוכּו'.ְַוהָּׁ ו  יוְַבׁשָּׁ מָּׁ הַיָּׁ אוְַיַבל  יןַלָּׁ מֹוןַבֵּ םַמָּׁ דָּׁ אָּׁ ְלהָּׁ

ַמחְַבדִַּ ש ְ בּועֹותְַונִּ לַׁשָּׁ הַׁש  ְמחָּׁ נּוְַלַהשִּ ַרְךְַיַזכֵּ ְתבָּׁ םַיִּ יָךְַלעֹולָּׁ ְצֹות  ְתָךַּוְבמִּ יַתֹורָּׁ ְברֵּ
םַַחיֵּינּוְַוכּו'ַ. יַַרקַהֵּ דַכִּ ע  ַוָּׁ

ַמכתבַת'(ַַַ-)עליםַלתרופהַ

ַ

כִ  ְך ם ַכַמיִ י  ִשפְּ  ִלבֵּ

יַָּׁאַַהּו ׁשַָּׁרַַאֹומֵַּהַַהָּׁ ַלְַַבכַָּׁהַַַהזַ לַַַהמָּׁ ר  בּועַֹובַַע  ְךת,ַַׁשָּׁ ל  ּוַַַָּׁמ  צִּ עַָּׁהַַׁש  יהְַַלַאְרבָּׁ ׁשִּ םֲַַאנָּׁ
י נִּ ַַֻאמָּׁ ין רִּ ְַַלַציֵַּםַַַציָּׁ יכַָּׁר ַַַההֵּ לֹול ַַׁש  ּוַָּׁ, ְַַלכַָּׁהְַַוצִּ חַָּׁל ְיַציֵַּדַַא  ַַׁש  ַַכ תַ ר תְַַבצּורַֹותַַַאחַַל
ְַַכפִַּת,ַַׁשֹונֹו אּוי רָּׁ יכַַיַַהָּׁ ְַךלְַַלהֵּ ל  תַַַַַהמ  ְַַונָּׁ הַ ן ְַַזמַַםַַלָּׁ ְהיַּוהַַזַ לַַעַַן יִּ יַַׁש  נִּ ןַַַלְזמַַםַַמּוכָּׁ
מַּולַַהֻמְגבַָּׁ ְׁשלֵּ ַת.ַַבִּ

ַַַהְשֹלׁשַָּׁ יה ַַַציָּׁרִּ ְבדּום תַַַָּׁעָּׁ ֲַַעבֹודָּׁ ים ַַַבַתְכלִּ מּות ְַַול ַתַַַהְשלֵּ חּוא אְַַול ַַַנָּׁ
ְקטַּו ַַַרַַַׁשָּׁ שּוק ְַַלַציֵַַַּעָּׁ ַַצּורַֹור ַַׁשֹונַֹות אַּות רָּׁ יַַכָּׁ
יכַָּׁ ְךלְַַלהֵּ ל  יעִַּרְַַוַהַציַָּׁ,ַַַהמ  ְרבִּ בֹוםַַׁשַָּׁאַַל ַיַַהָּׁ לַעַַַַלִּ

ַזַ  ַכַָּׁהַ עֵַּלַ ַהָּׁ ְַול ַתַ שַָּׁאַ ַעָּׁ ְַמאּומַָּׁהַ תַַַבֲעבֹודַַהַ
ְך ל  יעַַיַַכִַּדַַעַַ,ַַַהמ  גִּ ַאֲחרֹוםַַַליֹוַַהִּ ַהָּׁ ְזמַַןַ ןַַמִּ
ַַַהְמי עַָּׁ אַָּׁד, ַהְזמַַהְַַורָּׁ ַַׁש  צַָּׁן ְַַועֹורַַקָּׁ אַַיָּׁבַֹוטְַַמעַַד
ְך ל  ְַַלַבקֵַַַַּהמ  לֹותַַאַ ר יכָּׁ ַַהֵּ ְתַמְרמַַ, ַַַויִּ ַַַהַציַָּׁר לַַעַַר

בַֹודְַַמאַ הַַזַ  יְַַולִּ לָּׁ וַָּׁוַַעָּׁ ייַַכִַּה,ַַדָּׁ ֱאבִּ עֵַּלַַכַָּׁדַַה  אְַַול ַתַַהָּׁ
יֵַּ ּוַּוםַקִּ ְךלַׁשַ יַצִּ ל  ַ.ַַַהמ 

ַישֵּ  ִיתְּ ִלבֹו ב  וְּ שָׁ ה,  זֶׂ ל  עַ   בְּ עָׁ בַ ה  וְּ שּוע  צֶׂ ֹ ט  פָׁ ל א  בְּ
אֵּ ר  ִציּום  שּו ַמרְּ אֵּ ם  ַהַמיִ ה  כְּ ַמרְּ טּושָׁ ה  ּוכְּ ר  ֲאשֶׂ ה,  לְּ

אָׁ  ַקבֵּ ה  ַהּזֶׂ ה  ַהַמרְּ אֹול  כָׁ ת  אֶׂ ל  תְּ ל  ִמכָׁ ת  ַהַמרְּ
ֹלשָׁ  ִליה  ַהשְּ תָׁ ַהִציּוִרים,  כְּ אּום  כּוּלָׁ ם  וְּ רָׁ ֹכתֶׂ   ִיתְּ ל  בְּ

 ה.  זֶׂ 

ְַךאַַּוְבבַֹו ל  ְראֹוַַַהמ  יכַַתַַאַ תַַלִּ ְךלַַהֵּ ל  יטַַַַַהמ  יבַַַויִּ ינָּׁ וְַַבעֵּ
כַָּׁתַַַהז אהַַַהְפׁשּוטַָּׁהַַַמְראַָּׁדְַַמאַ  ַלַַמִּ יּורֵּ הַַַהְשֹלׁשַָּׁיַַצִּ

י לִּ שּום,ְַַכתָּׁ כ תַ ַַַםמִּ ב  אַ הַַזַ לַַׁש  ְתרָּׁ ילַַכַָּׁהַַיִּ יּורִּ כַָּׁםַַַהצִּ לַַמִּ
יהַַהְשֹלׁשַָּׁ לִּ ַם.ְַַכתָּׁ

ַ ירָּׁ ַהְספִּ הַַמֵּ ַכֵַּ ְניַַןַ ַעִּ ַןַ ירָּׁ ַַהְספִּ ְַלַתקֵַּהַ דֹוןַ ַַהמִּ ַּוְבכַָּׁת,ַ ַיֹולַ םְַַויֹוםַ
ה דָּׁ ַַַמִּ ר  ַַַאח  נהי"ם חג ת ַַסַ 'חַ )ַַ"ת  ַַ'גְַד ַַבּורָּׁ ַה ר ַַ'תִּ ְַַפא  ַַצַַ'נַ ת ַַֹו'הח ַַסַֹו'יְַד הְַַמֻכנַ ַַת(ְלכּו'מַַד
בַָּׁהַַַבַמְראַ  דַ ןַַלָּׁ בּועַַלַַכַָּׁןְַַוכֵַּק,ַַיָּׁרַֹוםַַאָּׁ בּועַַַַׁשָּׁ ְחׁשְַַַָּׁוׁשָּׁ דַָּׁבַַנ  ַהְַַלמִּ ר  מַָּׁלַַּוְבכֹולֵַּת,ַַַאח  הַַהֵּ
ַמ"טַ,

י לַּוםְַַוַהיָּׁמִּ אֵּ ְתנַּוַַהָּׁ דֹורְַַלַטהֵַַַּנִּ דַָּׁלַַכַָּׁתַַַהמִּ תַָּׁיְַַלפִַּהַַמִּ ינָּׁ חִּ ַיםַַיֹודַַעַַהַַב  שִּ אַַהּוםַַַהֲחמִּ
בּועֹוגַַחַַ דֹוׁשתַַַהשָּׁ יאַַתַַעֵַַַּ-ַַַהקָּׁ ְךתַַבִּ ל  לֹוַַַהמ  יכָּׁ ַכֲאשֶׂ ר,ְַַלַבקְֵַַַּבהֵּ ַישֵּ ר  וְּ דָׁ ב ִיתְּ אָׁ ם  הָׁ

יְך ֱאִבי  אֵּ עֵּ ד  הֶׂ ֹ ת  הָׁ ל עַ א  וְּ אּומָׁ ל  פָׁ ַשבֵּ ה,  מְּ נֵּ   ִלבֹו ר  ּומְּ ַרְךי  ִלפְּ בָׁ ם ִיתְּ ִחינַ ,  ַהשֵּ ת בְּ
ִש ' ַנפְּ כִ י  וְּ ְךם  ַכַמיִ י  ִשפְּ זֹא',  ִלבֵּ לּות  בְּ לְּ ֳהַר   ִנכְּ קּובָׁ ת,  ַהִמדֹול  כָׁ ת  טָׁ יְּ ַרֲחִמיל  וְּ ם בְּ

צֹו רָׁ ין ּובְּ נָׁ פָׁ ַרְך ו לְּ בָׁ מֹו ִיתְּ  . שְּ
ַקודשַ()הדרתַַ

ַ

רָׁ   א ִאדְּ

נַּולְַַמֻקבַָּׁ ְצלֵּ אּו ַַא  רָׁ נּו ת  אֶׂ   שֶׂ כָׁ ז"ל    ַרבֵּ בּועֹו ל  בְּ עֵּ ת  שָׁ עּודֹות  בְּ בֵּ ר  לֹומַ ת  ַהסְּ ה  ַהרְּ
רָׁ ת אֶׂ  ִאדְּ ְדרַָּׁתַא ַםַא'ְַביֹוַַא,הָׁ אִּ ְדרַָּׁתַאַ םַב'ַּוְביֹואַַרבַָּׁאַהָּׁ ַא.זּוטַָּׁאַאִּ

ַ)פעולתַהצדיקַ(

ַ

לֹושָׁ  ַמִניה שְּ  םזְּ

בּועֹותַַ ַהשָּׁ ַחגַ ְוַעלַ הַ ֲחנֻכָּׁ ַׁשַבתַ ְוַעלַ הַ נָּׁ ַהשָּׁ ר אׁשַ ַעלַ ְצלֹוַ א  ְהיֹותַ לִּ יָּׁהַ הָּׁ נּוַ ַדְרכֵּ
ְסַלב.ַַ תֹוַפ הְַבר  ירָּׁ ַבעַדִּ קָּׁ יֹוםַׁש  ידַמִּ מִּ ְצלֹוַתָּׁ ינּוַא  יִּ יםַהָּׁ הְַזַמנִּ לּוַַהְשֹלׁשָּׁ יָׁה  ּוְבאֵּ הָׁ וְּ

אֵּ  בְּ לֹו  צְּ אֶׂ יֹות  ִלהְּ ִהיר  ּוַמזְּ ה  ַצּוָׁ ה  מְּ ר תֹורָׁ ִמיד אֹומֵּ תָׁ יָׁה  הָׁ וְּ ַמִנים  זְּ ה  ֹלשָׁ ַהשְּ ּלּו 
ַמִנים. ּלּו ַהּזְּ אֵּ ה בְּ דֹולָׁ ה ַבֲאִריכּות גְּ אָׁ לָׁ הִַַַנפְּ רַַהתֹורָּׁ יָּׁהַאֹומֵּ הַהָּׁ נָּׁ ַהְינּוְַבר אׁשַַהשָּׁ

יןַ ילַבֵּ ְתחִּ י,ְַוהִּ נִּ אׁשֹוןַַלשֵּ יןַיֹוםַרִּ ׁשֹותַבֵּ יןַַהְשמָּׁ ְכנַַבֵּ ׁשֹותְַונִּ הְַלתֹוְךַַַהְשמָּׁ סַַהְרבֵּ
ית יׁשִּ ְׁשלִּ הַ ְסֻעדָּׁ בִּ הַ ַהתֹורָּׁ ַמרַ אָּׁ הַ ֲחנֻכָּׁ ּוְבַׁשַבתַ ה.ַ נָּׁ ַהשָּׁ ר אׁשַ לַ ׁש  יַ נִּ ׁשֵּ ילַ ,  לֵּ

ִני  ל יֹום שֵּ שֹות שֶׂ מָׁ ין ַהשְּ ה בֵּ נָׁ רֹאש ַהשָׁ מֹו בְּ ן כְּ ּה ַגם כֵּ רָׁ יָׁה אֹומְּ בּועֹות הָׁ שָׁ ּובְּ
תֹו ה לְּ בֵּ ַנס ַהרְּ ִנכְּ בּועֹות וְּ שָׁ ִני.דְּ יל שֵּ ְצלֹוְַַַַך לֵּ ְהיֹותַא  ירַלִּ ְזהִּ רַהִּ רְַויֹותֵּ ַאְךְַביֹותֵּ

ה. נָּׁ ַ ַעלַר אׁשַַהשָּׁ
ַ

ַקכ"וַ(ַַ–)חייַמוהר"ןַַ

ַ

בָׁ  כָׁ רְּ  ה ַהמֶׂ

ַלתַַ ְקהִּ דִּ ַרבַ הָּׁ אֹודֹותַ הַ כָּׁ ְברָּׁ לִּ ְכרֹונֹוַ זִּ יוַ נָּׁ ְלפָּׁ ְפרּוַ סִּ ַאַחתַ ַפַעםַ ׁש  יַ ַמְעתִּ ׁשָּׁ
לֹוַַ ַיְראּוַ ׁש  ַעדַ בּועֹותַ ַהשָּׁ ַחגַ לַ ׁש  רַ ַבב ק  הַ ְקו  ַלמִּ ְךַ ילֵּ לֵּ הַ צָּׁ רָּׁ ל אַ ׁש  יְטׁשֹובַ ַבְרדִּ

אל.ַַ ְזקֵּ הְַיח  אָּׁ רָּׁ הַׁש  בָּׁ ְרכָּׁ ַַהמ 

ם עֹולָּׁ ְתַפְלאּוַהָּׁ הְַַַַוהִּ כָּׁ ְברָּׁ ְכרֹונֹוַלִּ נּוַזִּ םַַרבֵּ ה  ַערַבָּׁ ה,ְַוגָּׁ ַמר: ּוַמה ּזֹאת  ְמא דַַעלַז  אָׁ וְּ
כּו', ם וְּ דָׁ ן אָׁ יָׁה בֶׂ אל הָׁ קֵּ זְּ חֶׂ ם ֲהלֹא ַגם יְּ יכֶׂ ינֵּ עֵּ ְך בְּ ל כָׁ א כָׁ לֶׂ פֶׂ קֹוםַַַַלְּ רְַבמָּׁ ַכְמב אָּׁ

ר.ַַ ַַאחֵּ

בַַ יגְַבׁש  ְפלִּ הִּ גֹותַׁש  רַַהַהְפלָּׁ קֹוםַַאחֵּ רְַבמָּׁ רְַמב אָּׁ ַרבַַהַנ"ל.ַּוְכבָּׁ חַַמֲעַלתְַקֻדַשתַהָּׁ
הַַ יָּׁהַזֹוכ  ְוכּו'ַהָּׁ יְטׁשֹובַ ְבַבְרדִּ בַ הּואַיֹוׁשֵּ אַַמהַש  לֵּ ְלמָּׁ אִּ יוַׁש  לָּׁ ַמרַעָּׁ אָּׁ יַׁש  ַמְעתִּ ְוׁשָּׁ
ְכרֹונֹוַַ ידַזִּ ַרבַַהַמגִּ ַגתַהָּׁ הְַלַמְדרֵּ תֹוַַהְגדֹולָּׁ יֲַעבֹודָּׁ ַעלְַידֵּ

יםַׁשַ  יְטׁש.ְַויֵּׁשַאֹוְמרִּ ְזרִּ מ  הַמִּ כָּׁ ְברָּׁ הַַלִּ יָּׁהַזֹוכ  הָּׁ ַמרַׁש  אָּׁ
יַַ ַמְעתִּ ְוׁשָּׁ ה.ַ כָּׁ ְברָּׁ לִּ ְכרֹונֹוַ זִּ טֹובַ םַ ׁשֵּ ַהַבַעלַ ַגתַ ְלַמְדרֵּ
נּוַַ ַרבֵּ מֹוַ עִּ רַ פֵּ סִּ ׁש  נּו,ַ ְׁשלֹומֵּ יַ ַאְנׁשֵּ יַ ֲחׁשּובֵּ מֵּ דַ חָּׁ א  מֵּ
ַאַחרַַ מּוְךַ ְבסָּׁ ַהַנ"לַ ַרבַ הָּׁ ְקֻדַשתַ מִּ הַ כָּׁ ְברָּׁ לִּ ְכרֹונֹוַ זִּ

כַָּׁ ְברָּׁ לִּ ְכרֹונֹוַ זִּ תֹוַ ירָּׁ דְַַפטִּ חָּׁ יָּׁהַ הָּׁ ׁש  יוַ לָּׁ עָּׁ ַמרַ ְואָּׁ ה,ַ
אַ. רָּׁ ְַבדָּׁ

ַתקנ"גַ(ַַ–)חייַמוהר"ןַַ

ַ

לָׁ   ת ַבֲחִסידּוג ֻמפְּ

הַַ יםַַאתָּׁ נִּ לַפָּׁ ַעלַכָּׁ הְַתַחי הַַעְצְמָךַַמהַש  תַַעתָּׁ ְלעֵּ
הַַ נָּׁ ַבשָּׁ יםַ מִּ ְפעָּׁ לׁשַ ׁשָּׁ נּוַ ְצלֵּ א  ְהיֹותַ לִּ יָּׁכֹולַ
ר אׁשַַ ַעלַ ה'ַ יַ ְבַחְסדֵּ ַ יתָּׁ יִּ הָּׁ רַ ּוְכבָּׁ חֹות,ַ ְלפָּׁ

םַַַהשַָּׁ ַהשֵּ ְזַרתַ ּוְבע  ה,ַ ֲחנֻכָּׁ ַׁשַבתַ ְוַעלַ הַ נָּׁ
ן,ַַ כֵּ ַגםַ ְהי הַ תִּ בּועֹותַ ַהשָּׁ ַחגַ ַעלַ ַרְךַ ְתבָּׁ יִּ
רַַ יֹותֵּ אֹוַ ַאַחתַ ַפַעםַ עֹודַ ְהי הַ תִּ םַ ַהְסתָּׁ ּומֵּ
הַַ ְרצ  תִּ םַ ְואִּ ַרְך,ַ ְתבָּׁ יִּ םַ ַהשֵּ ְזַרתַ ְבע  םַ ק ד  מִּ

ַעלַַ ְהיֹותַ לִּ תּוַכלַ רַ ׁשֵּ כָּׁ יׁשַ אִּ ְהיֹותַ גַַלִּ ֻמְפלָּׁ לּוַ ֲאפִּ הַ ז  יַ ְידֵּ
י תִּ ידּותֲַאמִּ יֹות  ַבֲחסִּ כֹות ִלהְּ ִכסּוִפין ֲאִמִתִיים תּוַכל ִלזְּ צֹון וְּ י רָׁ דֵּ ַגם ַעל יְּ , וְּ

ִמים, עָׁ ה פְּ יםְַבאּוַמאן,ַַַֹפה ַכמָׁ מִּ הְַפעָּׁ יז  ְהיֹותַאֵּ ְַוַגםַלִּ
ַמכתבַנ"זַ(ַ-)עליםַלתרופהַ

ַ

כָׁ  לָׁ ל וְּ דּו ה  ַהַּליְּ קְּ  רָׁ

ִהִגיעַ  שֶׂ בּועֹוג  חַ  כְּ אּו ת, ַהשָׁ שֵּ  ּובָׁ נּוי  ַאנְּ לֹומֵּ קֹומֹוה  ִמַכמָׁ   שְּ יָׁ ת מְּ הָׁ רּוה וְּ עֹורְּ ת  ִהתְּ
דֹו אֹ ל גָׁ כָׁ ד, מְּ לָׁ ל  וְּ דּו ה ַהַּליְּ קְּ חּו רָׁ מְּ שָׁ גָׁ ן  כֵּ , וְּ הָׁ כָׁ ם ִמנְּ יל בְּ בּועֹול לֵּ  ת.  שָׁ

יַָּׁןַַכֵַּיַַכִַּ ְנהַַהַַהָּׁ יגַַמִּ יצַ דַַַהַמגִּ הוִּ ְטערָּׁ אְבעםַַַנחּויַַַרבִַּםַַעִַּע,ַַמֵּ ְטְׁשעְרנָּׁ כַָּׁלַַמִּ הַַַהַלְילַָּׁלַַׁש 
ְקדּו ִפי.ַַרָּׁ ַחּלְּ ּלּום  ּוִמתְּ ִדי  אֵּ ַרקְּ ּלּום  מְּ אֵּ ִרי  וְּ עַ ם  אֹומְּ חֹוזֵּ ט  מְּ ִלילָׁ ר  וְּ ַאחַ ה,  חָׁ ְך ר  וְּ   כָׁ

נּו ַלכְּ מּורָׁ   הָׁ ַאשְּ וֶׂ ה  בְּ דֹושן  ַהִציּול  עַ ם  ּוִמשָׁ ה,  ַלִמקְּ ַפּלֵּ ם  ּוִמשָׁ ,  ַהקָׁ ִהתְּ  ץ. ַהנֵּ ם  עִ ל  לְּ

ַשעֵּ ל  יּוכַ י  ּוִמ " ִפּלֹור  לְּ בּועֹו ל  שֶׂ ת  ַהתְּ רָׁ ת,  שָׁ מּו ט  ּוִבפְּ דָׁ ל  שֶׂ ן  ִנגּום  עִ ת  ַאקְּ
רּו עֹורְּ לִ ת  ִהתְּ גַ ר,  ִשעּוי  בְּ מֹום  וְּ ִנגּוי  לִ -אֵּ   יָּׁה-ן  ַהִפזְּ רּול  שֶׂ ר  ַאחֵּ ן  בְּ עֹורְּ ית,  ִהתְּ אֵּ ן  וְּ

ַשעֵּ  צּו ם עֹוצֵּ ר  לְּ נֹוצְּ רּות ַהִהתְּ עֹורְּ ַהִהתְּ  ת". וְּ
ַ)ימיַשמואלַח"בַ(

 

 ֹ גֶׂ ת ַלֲעשֹו א ל  ל עֵּ

בּועֹור "ַאחַ  דֹות  שָׁ יּו ל"  ַהגָׁ הָׁ צֶׂ  שֶׂ נַ ל  אֵּ מֹוִני"ל זָׁ  ת " מֹוַהרְּ ִשים ִכשְּ דֵּ ם ֲאנָׁ י ה  עֹובְּ
דֹוִלי ֲאנָׁ ם  גְּ תָׁ ,  ש"מֵּ יְּ הָׁ רּוז  אָׁ ה  וְּ עֹורְּ אָׁ ת  ִהתְּ לָׁ ִכנּוד  עַ ה  ִנפְּ ג  חַ ת  אֶׂ   ש" ֲאנָׁ   שֶׂ

בּועֹו שֵּ ה  ַהּזֶׂ ת  ַהשָׁ בּועֹו ם: " בְּ דֹות  שָׁ ע "ַַ-ל" ַהגָׁ ער דְּ רֹויסְּ בּועֹור  גְּ  ת". שָׁ

מַַ ַַאָּׁ ַַזַַַָּׁת"מֹוַהְרנַַר ְסעַּוַַׁש"ְלֲאנַָּׁ"ל נָּׁ ְפְרדּוַַׁש  תַֹוְַַונִּ אִּ ַַמֵּ נּור  ַאחַ ,  נּו": ִקַבלְּ ת  אֶׂ   שֶׂ
ִריִכיה,  ַהתֹורָׁ  הֵּ ם  צְּ ִהּזָׁ תָׁ ר  לְּ עָׁ ֹ ה  מֵּ ּל גֶׂ ת "ַלֲעשֹו א  שֶׂ יְַַַָּׁכמֹוַַל",עֵּ הָּׁ ַןְַַבַמַתַהַַׁש  ַהַ.תֹורָּׁ

אַתרסזַ(ַַ-"קַשַש)
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ז אתַַַַ ַהְראֹותלְַ ַמֲעַלתַ ְגֻדַלתַ
יַַ ְפנֵּ לִּ יבַ בִּ חָּׁ ׁש  יְךַ אֵּ ה,ַ ַהַלְילָּׁ
ד םַַ יַנִּ ְלתִּ רּוְךַהּואְַלבִּ דֹוׁשַבָּׁ ַהקָּׁ

קּותַַהתֹורַָּׁ ְדבֵּ ַגעַַאַחתַמִּ ַה.ַַר 

ַַ ם כ  לָּׁ ְכת בַ נּו א  ַמנֵּ ִלזְּ רֹוב  קָׁ ַרע  אֵּ שֶׂ ה  לַַַַמֲעשֵּ ַהְמֻקבָּׁ ְכַתבַ מִּ ְוֻהְעַתקַ
יתַַ נּוַבֵּ לַַרבֵּ יתַׁש  רְַבבֵּ ְתַחבֵּ יָּׁהַמִּ הָּׁ ץַׁש  בֵּ ְלקָּׁ יַא  וִּ יְַׁשֹלמ הַַהלֵּ ַרבַַרבִּ הָּׁ

ַהְכַתב:ַַ חַ נֻסָּׁ הַ ְוז  ׁש.ַ ַהק ד  רּוַחַ יוַ לָּׁ עָּׁ יַעַ ְוהֹופִּ ףַ ִכי יֹוסֵּ ם  כֶׂ לָׁ עּו  דְּ
ַעמּוד ַעל  ִרים, לָׁ ַהֲחבֵּ ם מֵּ יכֶׂ דֵּ ַעבְּ דּו וְּ בְּ ר"ֹו ַוֲאִני עָׁ ִסיד נֵּ חָׁ נּו הֶׂ ַכמְּ ִהסְּ
ה   לָׁ עָׁ ן  כֵּ ל  אֵּ לָׁ ה  תֹודָׁ וְּ ינּו.  ינֵּ עֵּ מֵּ ינָׁה  שֵּ ֹדד  ִלנְּ וְּ בּועֹות  שָׁ יל  לֵּ נּו  שֵּ ַנפְּ

ִח  עּו ּותְּ מְּ ר ִתשְּ ַגע, ַרק ֲאשֶׂ נּו רֶׂ ַסקְּ ינּו ִכי לֹא ִהפְּ יָׁדֵּ ל בְּ כָׁ ם. וְּ כֶׂ שְּ י ַנפְּ
ְך  כָׁ ַאַחר  וְּ ר.  ֻספָׁ יְּ ִכי  ֻאַמן  יְּ לֹא  ַטַעם,  ּובְּ ִנגּון  בְּ ה  אָׁ ִירְּ בְּ ה  ימָׁ אֵּ בְּ ה  זֶׂ

ת.   ֱאמֶׂ ְך הָׁ רֶׂ נּו ַעל דֶׂ ַמדְּ ַלָׁ

נּו   ִזכָׁ תֹות,  כְּ ַמסֶׂ י  תֵּ שְּ נּו  ַמדְּ לָׁ וְּ נֶׂה  ַהִמשְּ ֹמד  ִללְּ נּו  ַחלְּ ִהתְּ שֶׂ ת  עֵּ ּובָׁ
ת   אֶׂ ַמע  ַוִנשְּ נּו  אֵּ דֹול בֹורְּ גָׁ קֹול  נֵּר"ֹו,  ִסיד  חָׁ הֶׂ ִפי  בְּ ר  ַדבֵּ ַהמְּ קֹול 

יָׁה   הָׁ וְּ ִביִנים.  מְּ לֹא  וְּ ִעים  שֹומְּ יּו  הָׁ ִנים  כֵּ ַהשְּ ל  כָׁ וְּ אֹוִתיֹות,  ִחתּוְך  בְּ
יָׁה רּוַח  לֹא הָׁ וְּ ִנינּו  נּו ַעל פָׁ ַפלְּ נָׁ וְּ ק,  זָׁ חָׁ וְּ ְך  ַהקֹול הֹולֵּ וְּ ִעימּות ַרב,  ַהנְּ

יו ּופָׁ  ינָׁ א עֵּ ִאיש ִלישָׁ א.  בְּ ֹרב ַהמֹורָׁ אֹות מֵּ יו ִלרְּ רַנָׁ בּורַַההּואְַמַדבֵּ ְוַהדִּ
ַמרַ: ילְַואָּׁ ְתחִּ נּוְַוהִּ מָּׁ ַעִּ

ם,  כֶׂ לֹום לָׁ י שָׁ ִדיַדי ֲאהּובֵּ ִרים, יְּ ַהדְּ ִרים ִמן ַהמְּ ַהדְּ ִדיַדי ַהמְּ עּו יְּ ִשמְּ
עֹו  ם בָׁ יכֶׂ רֵּ ה ַאשְּ ם ַהּזֶׂ עֹולָׁ ם בָׁ יכֶׂ רֵּ ם, ַאשְּ כֶׂ תֶׂ י ֹיַלדֶׂ רֵּ ַאשְּ ם וְּ יכֶׂ רֵּ ם ַאשְּ לָׁ

ה  זֶׂ ר  ֲאשֶׂ ה,  ַהּזֶׂ ה  לָׁ ַבַּליְּ ני  רֵּ ַעטְּ לְּ ם  כֶׂ שְּ ַנפְּ ַעל  ם  תֶׂ ַשמְּ ר  ֲאשֶׂ א,  ַהבָׁ
רֹאִשי  ת  רֶׂ ֲעטֶׂ ה  לָׁ פְּ נָׁ ִנים  שָׁ ה  ַכמָׁ
ת   כֶׂ לֶׂ ֻמשְּ ַוֲאִני  ִלי,  ם  ַנחֵּ מְּ ין  אֵּ וְּ
ה   ַעתָׁ וְּ תֹות,  פָׁ ַאשְּ ת  קֶׂ חֹובֶׂ ר  פָׁ עָׁ בֶׂ
נָּׁה.   יֹושְּ לְּ ה  רָׁ ֲעטָׁ ם  תֶׂ ַזרְּ חְּ הְּ

יְּ  קּו  ַחּזְּ י ִהתְּ ֲאהּובֵּ צּו  ַאמְּ ִהתְּ י  ִדידֵּ
י  נֵּ ם ִמבְּ עּו ִכי ַאתֶׂ צּו. ּודְּ ִעלְּ חּו וְּ ִשמְּ
א  לָׁ יכְּ הֵּ מֵּ יֹות  ִלהְּ ם  ִכיתֶׂ ּוזְּ ֲעִליָׁה, 
ל  בֶׂ הֶׂ וְּ ם  כֶׂ תֹוַרתְּ קֹול  וְּ א,  כָׁ ַמלְּ דְּ
רּוְך  בָׁ דֹוש  ַהקָׁ י  נֵּ ִלפְּ ה  לָׁ עָׁ ם  ִפיכֶׂ
ה   ַכמָׁ וְּ ֲאִויִרים  ה  ַכמָׁ ַקע  ּובָׁ הּוא 

ַעד   ִקיִעים  ִכים רְּ אָׁ ּוַמלְּ ה,  לָׁ עָׁ שֶׂ
ַהַחיֹות   וְּ מּו  מְּ דָׁ ִפים  רָׁ ּושְּ קּו  תְּ שָׁ
דֹוש  ַהקָׁ לְּ ה  לָׁ ַמעְּ א  בָׁ צְּ ל  כָׁ וְּ דּו  מָׁ עָׁ

ת   אֶׂ ִעים  שֹומְּ הּוא  רּוְך  בָׁ
א'   הָׁ נָׁה  ַהִמשְּ ִני  ִהנְּ וְּ ם.  כֶׂ קֹולְּ
אִתי   בָׁ ם  דָׁ אָׁ הָׁ ת  אֶׂ ת  רֶׂ ַיסֶׂ ַהמְּ
ם  ֱהִייתֶׂ ִאם  וְּ ם,  יכֶׂ ֲאלֵּ ר  ַדבֵּ לְּ

ם ה ֱהִייתֶׂ רָׁ ם,  ֲעשָׁ ַעִליתֶׂ ה ִנתְּ ל זֶׂ ל ִעם כָׁ ר. ֲאבָׁ יֹותֵּ ר וְּ ה יֹותֵּ ַעּלֶׂ   ִמתְּ

ם,  יכֶׂ ינֵּ עֵּ ינָׁה מֵּ ם שֵּ תֶׂ ַדדְּ נְּ ר  י ֲאשֶׂ ִדידֵּ יְּ ם  כֶׂ תֶׂ ֹיַלדֶׂ י  רֵּ ַאשְּ וְּ ם  יכֶׂ רֵּ ַאשְּ וְּ
ִעיר  בָׁ ר  ֲאשֶׂ ִרים  ַהֲחבֵּ י  דֵּ יְּ ַעל  וְּ ה,  ַהּזֶׂ ה  לָׁ ַהַּליְּ ִתי  ַעלֵּ ִנתְּ ם  יכֶׂ דֵּ יְּ ַעל  וְּ

עִ  ה  דֹולָׁ ַעל ַהגְּ ִבים  ַהשֹוכְּ ם  אֹותָׁ כְּ ם  ַאתֶׂ ין  אֵּ וְּ ל.  אֵּ רָׁ ִישְּ בְּ ם  אֵּ וְּ יר 
ן  שֵּ ַעל   , ִמּטֹות  רּוִחים  ּוסְּ ה,  ִמיתָׁ בְּ ִמִשִשים  ד  חָׁ אֶׂ ִהיא  שֶׂ נָׁה  שֵּ

קּו   ַחּזְּ י ִהתְּ נֵּ ן בָׁ כֵּ ם. לָׁ כֶׂ ַח בָׁ מֵּ הּוא שָׁ ם ַבה' וְּ תֶׂ ַבקְּ ם ִנדְּ ַאתֶׂ ם, וְּ סֹותָׁ ַערְּ
אַ  בְּ צּו  ִעלְּ וְּ צּו  ִאמְּ ַשֲעִרים וְּ מְּ ם  ֱהִייתֶׂ ִאּלּו  וְּ ִתי.  אָׁ ִירְּ בְּ ִתי  תֹורָׁ בְּ ִתי  ֲהבָׁ

ֲאִני  ר  ֲאשֶׂ ַהַצַער  מֵּ בֹות  בָׁ רְּ י  ִרבֵּ רֹוב  וְּ ִפים  ֲאלָׁ י  פֵּ ַאלְּ ף  לֶׂ אֶׂ מֵּ ד  חָׁ אֶׂ
ם  ִפיכֶׂ חֹוק בְּ לֹא שְּ ם וְּ כֶׂ ַבבְּ ה ִבלְּ חָׁ ת ִשמְּ סֶׂ נֶׂ ה ִנכְּ תָׁ יְּ רּויָׁה בֹו, לֹא הָׁ שְּ

ִסַבתְּ  ם ִכי בְּ יכֶׂ רֵּ זֹוכְּ צּו בְּ ִעלְּ צּו וְּ ִאמְּ קּו וְּ ן ִחזְּ כֵּ ר, לָׁ פָׁ עָׁ ת בֶׂ כֶׂ לֶׂ ם ֲאִני ֻמשְּ כֶׂ
ִסיקּו  ַאל ַתפְּ ִרים וְּ ַהדְּ ִדיַדי ַהמְּ ַני יְּ שּוְך ַַבָׁ ד מָׁ סֶׂ ל חֶׂ ַהִּלמּוד, ִכי חּוט שֶׂ

רּוְך הּוא.  דֹוש בָׁ י ַהקָׁ נֵּ ה ִלפְּ בָׁ ם ֲערֵּ כֶׂ תֹוַרתְּ ם וְּ יכֶׂ ֲַַַעלֵּ

ִדיַדי ַעל ַר  יְּ י  נֵּ דּו בָׁ ן ִעמְּ כֵּ יֹום לָׁ ם כְּ קֹול רָׁ רּו בְּ ִאמְּ וְּ ַהַעלּוִני,  וְּ ם  יכֶׂ לֵּ גְּ
בֹוד וכו  ם כְּ רּוְך שֵּ  .  'ַהִכפּוִרים, בָׁ

רַ ַכֲאׁש  ְבקֹולַ ַמְרנּוַ ְואָּׁ ןַ ַריִּ ְׁשתָּׁ מִּ ינּוַ ַחְרצֵּ יַ ְטרֵּ ְוקִּ ינּוַ ַרְגלֵּ ַעלַ ַמְדנּוַ ְועָּׁ
לִַּ לַ א  ׁשּובּוַ ַני,ַ בָּׁ םַ יכ  ַאְׁשרֵּ ַמר,ַ ְואָּׁ ַזרַ ְוחָּׁ ינּו.ַ ְצַטּוֵּ לַנִּ ְוא  םַ מּוְדכ 

יןַ ְואֵּ וֹות,ַ יםַׁשָּׁ תִּ עִּ הָּׁ לַ כָּׁ ל אַ יַ כִּ ל,ַ אֵּ ְשרָּׁ יִּ ץַ ר  ְלא  ַוֲעלּוַ ַגע,ַ ר  יקּוַ ַתְפסִּ
יַ ם,ַכִּ יכ  ַעלְַכלֵּ ח סַ םַַאלַתָּׁ יכ  ינֵּ ְמַעט,ְַועֵּ יַעְַבַרבַאֹוַבִּ ַמְעצֹורְַלהֹוׁשִּ

טּו םַ ּוְׁשַמְעת  ת אבּוַ םַ ְואִּ לּו,ַ ת אכֵּ הַ ְליֹונָּׁ ע  הָּׁ ץַ ר  אָּׁ הָּׁ ץַטֹובַ ר  אָּׁ הָּׁ בַ
יַ ַוֲאנִּ םַ כ  לָּׁ תַ ַהְמַפְרנ ס  יַ ֲאנִּ יַ כִּ ַוֲעלּו,ַ ַמֲהרּוַ ןַ כֵּ לָּׁ ת אְכלּו.ַ יאַ ַההִּ
לֹום,ַה'ַ םַׁשָּׁ כ  רַלָּׁ לֲַאׁש  לֹוםְַוכָּׁ םַׁשָּׁ יכ  תֵּ לֹוםַּובָּׁ םַׁשָּׁ ם,ְַוַאת  ְסכ  ֲאַפְרנֵּ

ןַוכוַ: תֵּ ַעֹוזְַלַעמֹוַיִּ

עָׁ  מְּ שָׁ ינּו וְּ לֵּ ר אֵּ ה ִדבֵּ ּלֶׂ אֵּ ִרים הָׁ בָׁ ל ַהדְּ ת כָׁ ה  אֶׂ נָׁ הֵּ ַרבֹות כָׁ וְּ ינּו,  נֵּ זְּ ה אָׁ
ִעינּו   נּו גָׁ ֻכּלָׁ דֹולֹות, וְּ חֹות גְּ טָׁ ה ַהבְּ ַכמָׁ ה וְּ ה, ַכמָׁ מָׁ כְּ י ַהחָׁ נֵּ יְּ ִענְּ נָׁה מֵּ הֵּ כָׁ וְּ
ינּו  ַבֲעֹונֹותֵּ ִכינָׁה  ַהשְּ ַרת  צָׁ נּו  עֵּ מָׁ ִבשְּ ַגם  וְּ ה.  חָׁ ַהִשמְּ ֹרב  מֵּ ִכיָׁה  ִבבְּ

ינ לֵּ נֶׂת אֵּ ַחנֶׂ ה ַהִמתְּ חֹולָׁ ּה כְּ קֹולָׁ לֹא וְּ ר וְּ נּו ַעד אֹור ַהֹבקֶׂ קְּ ַחזְּ ז ִנתְּ אָׁ ּו. וְּ
ה. דָׁ עָׁ ה ּורְּ ִגילָׁ א בְּ נָׁ א ִמפּומָׁ סָׁ ַסק ִגירְּ  פָׁ

ַ

(הַַ–נרַמצווהַַַ–)של"הַהקדושַ

ַמִניי ִמ  תאֶׂ  ִליחַ ם מְּ בּועַ ר  ִצבּו ִלשְּ  ?קָׁ
צּו) ןַרַקִּ רּוְךֻׁשְלחָּׁ  ַ(עָּׁ

 ___________________________

 ___________________________

 _____________ _____________ 

סּול שֶׂ ר ִדבּור לֹומַ ר ֻמתָׁ ם ַהִא  ת ַאִפיקֹורְּ
ְך רֶׂ דֶׂ חֹו בְּ קּוטֵַּ)? קצְּ צֹויַלִּ תַ(עֵּ  

 ___________________________

 ___________________________

 _____________ _____________  

_ __________________________  

ם  ם הֵּ ה מַ  ה אֹותָׁ עֹושֶׂ הָׁ ִרים שֶׂ בָׁ ה דְּ ֲחִמשָׁ
ִמיד ם תָׁ יהֶׂ ְך ַאֲחרֵּ שֵּ  "םַ(ַרְמבַַ) ? ִימָׁ

 

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________ 

 

_ַמשפחה__________ַַשם_________
_______ַכיתהַ_____ת"ת____  

 

'.דאת התשובות אפשר להגיש עד יום   

הפותרים נכונה יכנסו להגרלה, את התשובות 
 יש להכניס לתיבה באולם התפילות.

 

 
ַהזוכהַבהגרלהַַ

ַַ:חוקותיפרשתַבב
 רוזנטל אהרן

 ת ציון נחמת"ת 
 2 ' דכיתה 

 

 
 

נֹור ֻמתָׁ ם ַהִא  פֹ ת )ִלמְּ אֵּ ת אֶׂ ר( ִלסְּ רָׁ בַ ל ִישְּ וָׁ ר ִלדְּ  ה?ִמצְּ
צּו) רּוְךרַקִּ ןַעָּׁ  (ֻׁשְלחָּׁ

ֹנת " ('גַ–ַט"ו)סימןַ תשובה: ּלֹא ִלמְּ ר, שֶׂ הֵּ ִריִכין ִלּזָׁ צְּ
ם לֹותָׁ גְּ גֻלְּ ִשים לְּ ֲאנָׁ ת הָׁ וָׁ ... אֵּ ַבר ִמצְּ  "ה!ֲאִפּלּו ִלדְּ

בֵּ  סּות אֶׂ ר ַהסְּ ם'ק ַהפָׁ סֹוד עֹולָׁ ַצִדיק יְּ  "ם(ַרְמבַַ) ?'וְּ

יַ"(ַ'דַ–ַ'גהלַַתשובה)הל'ַ תשובה: הַַאַחתֲַהרֵּ ְצוָּׁ הַמִּ שָּׁ עָּׁ
ַרםַ םַֻכלֹוְַלַכףְַזכּותְַוגָּׁ עֹולָּׁ לַהָּׁ תַכָּׁ תַַעְצמֹוְַוא  יַעַא  ְכרִּ הִּ

ה לָּׁ הְַוַהצָּׁ םְַתׁשּועָּׁ ה  ם'  לֹוְַולָּׁ סֹוד עֹולָׁ ַצִדיק יְּ ֱאַמר 'וְּ נֶׂ שֶׂ
ילֹו. צִּ ְזכּותְַוהִּ םַלִּ עֹולָּׁ לַהָּׁ תַכָּׁ יַעַא  ְכרִּ ַדקַהִּ צָּׁ הַׁש   "ז 

ֻעּלֹות ה מַ  שּוט ִמתֹוְך פְּ דּות ַהפָׁ ה ַאחְּ ַגּלָׁ רּוש ִנתְּ ַהפֵּ
ַתנֹות קּוטֵַּ). ִמשְּ צֹויַלִּ  ת(עֵּ

ל " (מ'ַ–)אמתַואמונהַ תשובה: כָׁ ת, שֶׂ ֱאמֶׂ יַדע בֶׂ לֵּ ַהֲאִמין וְּ לְּ
ִכין שָׁ ַתנֹות ִנמְּ ֻעּלֹות ִמשְּ ַרְך  ַהפְּ בָׁ שּוט ִיתְּ ד ַהפָׁ חָׁ אֶׂ מֵּ

מֹות עֹולָׁ ל הָׁ כָׁ ה בְּ לָׁ ַמעְּ ֹאד לְּ ה מְּ רָׁ קָׁ ה יְּ ִחינָׁ ּזֹאת ַהבְּ  ."שֶׂ

תשובות על השאלות משבוע 
 תשובות על השאלות משבוע שעבר:
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ןַַ ירְַכב  עִּ חּורַצָּׁ ת,ַּוב15ְַבָּׁ הְַלַׁשבָּׁ בַַהַבְיתָּׁ ׁשַׁשָּׁ יו.ַַאַחתְַלח ד  ירְַמגּורָּׁ עִּ תַמֵּ ק  הְַמֻרח  יבָּׁ יׁשִּ ְלמ דַבִּ ְׁשַלחַלִּ יַַ,ַנִּ אֵּ מֹוצָּׁ

ַמד.ַַ ּהַלָּׁ הַבָּׁ יבָּׁ הַַלְיׁשִּ רָּׁ אֹוטֹובּוס,ְַבַדְרכֹוֲַחזָּׁ הַאֹותֹוְַלַתֲחַנתַהָּׁ ְּותָּׁ מֹוַלִּ תַאִּ ַַׁשבָּׁ
ה יְותָּׁ ְךְַכְׁשלִּ ר  ְךַַהד  לַא ר  הְַַַַלכָּׁ יבָּׁ יַעַַלְיׁשִּ הַַמגִּ ַאתָּׁ יו:ַ"ְכׁש  ְזנָּׁ ְננָּּׁהְַבאָּׁ הְַוׁשִּ בָּׁ ַידַַַַ–אֹותֹו,ַׁשָּׁ י,ַמִּ ַיד!ַַַַ-ְבנִּ לַמִּ ֲאבָּׁ

ר.ַ" ד  ַהכ לְַבסֵּ ןַׁש  אְַלַעְדכֵּ מָּׁ אִּ פֹוןַלָּׁ ל  יםַט  רִּ הַמֵּ ַַאתָּׁ
ְתַ ה.ְַכמֹוַמִּ הְַרחֹוקָּׁ ְיתָּׁ ְךַהָּׁ ר  ה,ַַהד  ׁשָּׁ צּוַעַַהַבקָּׁ אןְַוַעדְַלבִּ כָּׁ ןְַבר אׁשֹו.ַַאְךַמִּ יָּׁהְַמַהְנהֵּ ירַהָּׁ ןַַיקִּ ים,ַַַהבֵּ יםַַרבִּ ַבְגרִּ

ַהבְַלַהְרגִַּ ְתַבְגרּותַהּואַאָּׁ ילַַההִּ חּורְַבגִּ מֹו.ְַכבָּׁ לַאִּ יתַׁש  הִּ מָּׁ אִּ תַַהַדַאַגנּותַהָּׁ ַהבַא  י,ַַהּואַל אַאָּׁ אִּ רְַוַעְצמָּׁ יׁשַבֹוגֵּ
הַ. גָּׁ ְדאָּׁ טֹוףַאֹותֹוַבִּ ַ אְַׁשַתע  מָּׁ אִּ קּוקַלָּׁ רְַלַבד,ְַול אַזָּׁ ְסַתדֵּ רַמִּ ְכבָּׁ הַׁש  ז  ַכָּׁ

גַָּׁ הַַצַערַּוְדאָּׁ יׁשַַכמָּׁ ְרגִּ יןְַול אַהִּ בִּ ית,ַל אַהֵּ הִּ מָּׁ אִּ הַהָּׁ ׁשָּׁ תַַהַבקָּׁ ְׁשכ ַח'ַא  הַ'לִּ טָּׁ בְַונָּׁ ְתַעכֵּ ַהגְַלהִּ םַַהַהּואַגֹורֵַּהּואַנָּׁ
םַַהְזַמןַַ מֹו.ַַאְךַעִּ ְךְַלאִּ תַַהיֹום,ַַַַ–ְבכָּׁ ֳחרָּׁ ְַלמָּׁ יהָּׁ ל  הַאֵּ שָּׁ עָּׁ פֹוןַׁש  ל  הְַבט  ְסַתְפקָּׁ ה'ְַוהִּ ְתַרְגלָּׁ םַ'הִּ אֵּ ה,ַהָּׁ ּוָּׁ קִּ יַׁש  ְכפִּ
ְך. ילּוַַאַחרַכָּׁ יםֲַאפִּ מִּ ְפעָּׁ ְַולִּ

יוַכַָּׁ צָּׁ יַזתֲַחפָּׁ חּורַַבֲארִּ בַַהבָּׁ ְתַעכֵּ ת,ַהִּ יוְַלַׁשבָּׁ יתַהֹורָּׁ יַעְַלבֵּ גִּ ּהַהִּ תַבָּׁ ה,ְַבעֵּ הַל אֲַאֻרכָּׁ רְַַלַאַחרְַתקּופָּׁ ַכֲאׁש  ְךַׁש 
ַסעַ! אֹוטֹובּוסַנָּׁ ין;ַהָּׁ הַַלֲחלּוטִּ יקָּׁ הַרֵּ ְיתָּׁ רַהָּׁ יאְַכבָּׁ יַעַַלַתֲחנָּׁה,ַהִּ גִּ ַהִּ

יׁשֹון,ַַהּואַל אַיַָּׁדעַַמהַַלֲעשֹות,ַהַַ הַלִּ יַעַַרקְַבעֹודְַזַמןַַרב,ַאֹוַַיְחז רַַהַבְיתָּׁ ַיגִּ אַׁש  אֹוטֹובּוסַַהבָּׁ הַלָּׁ םְַיַחכ  אִּ
ה. יבָּׁ ַסעַַלְיׁשִּ ַיִּ ר לַַַַּוַבב ק  ְַוׁשֹואֵּ ַהַחלֹון, תַר אׁשֹוַמֵּ יאַא  יםַמֹוצִּ ב.ַַאַחדַַהנֹוְסעִּ כ  רְַליָּׁדֹוַר  ט,ַעֹוצֵּ ְתַלבֵּ ְבעֹודַהּואַמִּ

ידּות: ידִּ יְך?"ַ.ַַבִּ רִּ הַצָּׁ ןַַאתָּׁ ַ"ְלאָּׁ
ירּותַַ ְמדּוַאֹותֹוַַעלְַזהִּ לִּ לַַמהַׁש  תַכָּׁ ַכחַא  חּורַׁשָּׁ ַהבָּׁ

נּותַַ ה.ַַַַ–ְוַחְׁשדָּׁ יבָּׁ הַַהְיׁשִּ ְכנָּׁ ּהַׁשָּׁ ירַבָּׁ עִּ םַהָּׁ ַקבְַבׁשֵּ ְונָּׁ
ְסרּוַַ אָּׁ יוַׁש  לַהֹורָּׁ ְׁשנֹותַׁש  ְַונִּ רֹותַחֹוְזרֹות ַלְמרֹותַַאְזהָּׁ

ְבְטְרַ הַ יעָּׁ ְנסִּ ףַ ְבת ק  יוַ לָּׁ ַעלַַעָּׁ הַ ְמחָּׁ ְבשִּ הַ לָּׁ עָּׁ ים,ַ ְמפִּ
ַעַַ נֹוסֵּ הּואַ "ַגםַ ׁש  ןַ ַכמּובָּׁ ירַ ְצהִּ הִּ ַנַהגֹוַ ׁש  בַ כ  ר  הָּׁ

יר"..ַ. ּהַעִּ יּוקְַלאֹותָּׁ ְַבדִּ
לַַ ׁש  מֹוַ אִּ ינָּׁהַ ְמתִּ הִּ בּוַע,ַ ׁשָּׁ לַ כָּׁ ְכמֹוַ בּוַע,ַ ׁשָּׁ ְבאֹותֹוַ
הַַ ְמדָּׁ לָּׁ רַ ְכבָּׁ יאַ הִּ נּו.ַ מ  מִּ פֹוןַ ל  ט  יַחתַ ְלשִּ חּורַ ַהבָּׁ

ְכבַ  ילַַלִּ ּהַיֹואִּ לָּׁ יר"ַׁש  ןַַיקִּ ַה"בֵּ ּה,ַַעדַׁש  תָּׁ תַַדֲאגָּׁ ׁשַא 
ם,ַַאְךַַהַפַעםַַ ַתיִּ ֳחרָּׁ תַַהיֹוםַאֹוַמָּׁ ֳחרָּׁ רְַלמָּׁ ְתַקשֵּ ְלהִּ

הַ. רָּׁ הַל אַקָּׁ ַַגםַז 
הַַ ְסתָּׁ יאַנִּ ַע,ַהִּ ְתַפקֵּ ּהַַעדְַלהִּ בָּׁ תַלִּ הַא  ְלאָּׁ הַמִּ גָּׁ ַהְדאָּׁ

יןַַעדַׁשַ  יְךְַלַהְמתִּ קַּוְלַהְמׁשִּ ְתַאפֵּ עֹות.ְַַלהִּ ּהַרָּׁ אַלָּׁ בָּׁ יַנִּ ימִּ ת.ַקֹולְַפנִּ ל  הְַמֻסג  ְיתָּׁ רַל אַהָּׁ ר,ַַאְךְַכבָּׁ ְתַקשֵּ הַיִּ נָּׁ ַבָּׁ
רַַ ן,ֲַאׁש  כֵּ ּה,ְַואָּׁ ַמדְַבנָּׁ ּהַלָּׁ הַבָּׁ יבָּׁ לַַהְיׁשִּ הַא  ְתַקְשרָּׁ יאַהִּ ת,ַהִּ מ  רַֻמְקד  ְׁשַעתַב ק  י,ַבִּ יׁשִּ ּה.ְַַביֹוםַַהְשלִּ אַלָּׁ הַבָּׁ ְגרָּׁ יָּׁ

ַאֲחַראיַַעלַַהפְַ יוַ.הָּׁ יתַהֹורָּׁ קּורֹוְַבבֵּ זַבִּ אָּׁ הַמֵּ יבָּׁ ַזרַַלְיׁשִּ הַל אַחָּׁ נָּׁ בָּׁ ּהַׁש  וחַלָּׁ וֵּ יָּׁהַדִּ ימִּ ַנִּ
יַַ ַיֲעשּוַַהכ לְַכדֵּ הַׁש  ׁשָּׁ מֹות,ְַבַבקָּׁ הַעֹולָּׁ ְפכָּׁ הְַוהָּׁ ְתַחְננָּׁ ה,ַהִּ רָּׁ ְׁשטָּׁ םַַלמִּ אֵּ הַהָּׁ ְנתָּׁ ְריָּׁהַפָּׁ ְסט  ּהֲַַאחּוַזתַהִּ תְַבנָּׁ רַא  ְלַאתֵּ

ילֹו.ְַלַאחַַ עֹותַַּוְלַהצִּ הַׁשָּׁ ים,ְַוַכֲעב רַַכמָּׁ ְקבֹותַַהחֹוְטפִּ יםַַעלַעִּ לּוַַהחֹוְקרִּ ה,ַעָּׁ ירָּׁ יתַּוְמהִּ יבִּ נסִּ יְנטֵּ הַאִּ ירָּׁ רֲַחקִּ
ְצלּוַַחיָּׁיו. סַנִּ ה.ְַבנֵּ רָּׁ םַּוְלל אַַהכָּׁ הַנָּׁטּוׁש,ְַמַדמֵּ ד  דְַבשָּׁ אֹובֵּ חּורַהָּׁ אַַהבָּׁ ְמצָּׁ רַנִּ   ְכבָּׁ

ַ

 
 

בּות ַמד. רְּ קָׁ י ִהתְּ דֵּ ה זֹוִכין ַעל־יְּ מָׁ לֵּ ה שְּ ֱאמּונָׁ ִעַקר הָׁ
ת ֱאמֶׂ הַַַלַצִדיק הָׁ יַז  ַעל־ְידֵּ ׁש,ַׁש  יַנתַרּוַחַַהק ד  יֵּׁשַלֹוְַבחִּ ׁש 

ר רֵּ ְתבָּׁ ה,ַַנִּ ֱאמּונָּׁ ַהָּׁ מּות ְַׁשלֵּ ַקר ַעִּ ה ַז  י ַעל־ְידֵּ ַׁש  ה ַהְמַדמ 
הּוא  ם שֶׂ עֹולָׁ ִחדּוש הָׁ ַרְך ּובְּ בָׁ ם ִיתְּ ַהֲאִמין ַבשֵּ ּזֹוִכין לְּ שֶׂ

ה. זֶׂ לּוי בָׁ ם תָׁ עֹולָׁ ל הָׁ כָׁ סֹוד ַהֹכל וְּ  יְּ
רַַמה. ְַלַדבֵּ ין יכִּ ְצרִּ ַׁש  ם, דָּׁ ַאָּׁ ל ַׁש  ה ַַבפ  ה ַתֹולָּׁ ֱאמּונָּׁה הָּׁ

הַבַַ ֱאמּונָּׁ י.ַהָּׁ ְתָךְַבפִּ יַעֱַאמּונָּׁ תּוב:ַאֹודִּ כָּׁ הְַכמֹוַׁש   פ 
ה  זֶׂ ה לָׁ צָׁ לֹום, עֵּ שָׁ ה ַחס וְּ ֱאמּונָׁ ל מֵּ ם נֹופֵּ דָׁ אָׁ שֶׂ ן כְּ ַעל־כֵּ  -וְּ

הּוא  א שֶׂ לֵּ ה מָׁ פֶׂ יֹאַמר בְּ ִפיו, שֶׂ ה בְּ ֱאמּונָׁ ר הָׁ ַדבֵּ יְּ שֶׂ
כּו' ַַַמֲאִמין וְּ בּורֵּ יוַדִּ רְַבפִּ ְמַדבֵּ הְַבַעְצמֹוַׁש  יַז  הַכִּ יֱַאמּונָּׁ

ה. יַנתֱַאמּונָּׁ הְַבַעְצמֹוַהּואְַבחִּ  ז 
הַ ֱאמּונָּׁ יַהָּׁ ה,ַכִּ מָּׁ הְַׁשלֵּ ֱאמּונָּׁ בֹואַל  הַלָּׁ הַזֹוכ  יַז  ַגםַַעל־ְידֵּ

םַַכַנ"ל. דָּׁ לַאָּׁ הַׁש  הַַבפ   תֹולָּׁ
ַַמו. לֹום, ְַוׁשָּׁ ַַחס ְך פ  ְַלהֵּ ן ּלֹא ְוכֵּ ֹאד שֶׂ ר מְּ הֵּ ִריְך ִלּזָׁ צָׁ

ה ִדבּור יזֶׂ הֹוִציא ִמִפיו אֵּ סּות ַחס  לְּ ִפיקֹורְּ אֶׂ ה וְּ ִפירָׁ ל כְּ שֶׂ
נּות, יצָׁ ְך לֵּ רֶׂ דֶׂ לֹום, ֲאִפּלּו בְּ שָׁ יןַַוְּ בֹוַהּואַַמֲאמִּ ְבלִּ ְדַהְינּוַׁש 

רַ ַַאחֵּ ם ְַבׁשֵּ ה ירָּׁ ְַכפִּ ל ַׁש  ה ַז  בּור ַדִּ ר ַאֹומֵּ הּוא ַׁש  ַרק
יקַ הַַמזִּ ַז  י דֹולַכִּ ַגָּׁ סּור הַהּואַאִּ ַַגםַז  נּו, מ  ץַמִּ ְתלֹוצֵּ ּומִּ

ֱאמּו הלָּׁ סּור לֹוַמר נָּׁ רּוְך הּוא אָׁ ַרְך בָׁ בָׁ ם ִיתְּ , ִכי ַעל ַהשֵּ
חֹוק. ְך שְּ רֶׂ דֶׂ צֹות ֲאִפּלּו בְּ י ֲהלָׁ רֵּ  ִדבְּ

רַמז. הֵּ ִריְך ִלּזָׁ צָׁ ִרים  וְּ פָׁ ל ַבסְּ לָׁ ַהִביט כְּ ּלֹא לְּ ֹאד שֶׂ מְּ
ֹאד  ִמים מְּ ם ַמִּזיִקים ּופֹוגְּ ֲחִקירֹות, ִכי הֵּ ִרים מֵּ ַדבְּ ַהמְּ

ה.  דֹושָׁ ֱאמּונָׁה ַהקְּ ת הָׁ  אֶׂ
הַ ְכפ לַַכמָּׁ יְךַלִּ רִּ הְַמקֹומֹות,ַַאְךַצָּׁ הְַבַכמָּׁ רַז  רְַמב אָּׁ ּוְכבָּׁ

ַעֹולַָּׁ ַי אַבד ל א ַׁש  ַז את ה רָּׁ ַַאְזהָּׁ ים מִּ ַַחסְַפעָּׁ ַגע ְַבר  מֹו
לֹום.  ְוׁשָּׁ

 
' בפנים הליכות' מדורשאלות בה אחת

 על ליקוטי עצות מהמדור הזה.א יה ,העלון

ידַֹו"ל,ַַַזצַַיַַַבְרַדקִַּהְַַיַׁשְעיַַַָּׁר' י"חַַַהְגַרַלַַׁשַ ַַַתְלמִּ ּוֹולֹוזִּ לַָּׁן.ַַמִּ ַַהעָּׁ
תַֹוְַַבנַֹוםַַעִַּ בַַיְַַבנֵַַַּּובִּ ַַַהְוַהְשמֹונַ עַַַהש  ר  ׁשץְַַלא  לַּוםַַהֵַּ,ַַַהק ד  ַעָּׁ

ינַָּׁ ְספִּ ַַלִּ ַַעַַה ְַַמנַַל ית ְַַלַהְפלִּ ּהג ַַַכמַַַָּׁבָּׁ בּועֹוה ַַׁשָּׁ ַׁשת. ַַַׁשֵּ ְשרֵּ הַע 
ׁשַ  ַּהתְַַנפָּׁ תָּׁ ינְַַַָּׁמנָּׁ ְַך,ַַזּוהְַַספִּ יגַּוְַַוכָּׁ ְפלִּ רְַלַאחַַת.ְַַמנּוחֹויַַמֵַּלַַעַַַַהִּ
ְׁשַ לַָּׁםַַבּוַעיִַּכִּ חֵּ ַַַרּוחַַהַַהֵּ רָּׁ ְנׁשֹוהְַַסעָּׁ ינַָּׁב,ַַלִּ ְזְרקַָּׁהְַַוַהְספִּ יהַַנִּ ןַבֵּ

י לּוםַַַהַגלִּ חֵּ הֵּ יהַַַכמַָּׁלַַׁשַ ְַַלג ַבַּהתַַַלֲעלֹוַַש  ְטרִּ הְַיַׁשְעיַָּׁם,ַר'ַַמ 
יהַַהֹורַָּׁ דָּׁ ילָּׁ ַַלִּ יו יטֵַּקְַַלַהֲחזִּ ַַהֵּ ְתכֹונַ ַַַאְַךב, ַַהִּ רּועַַן ר.ְַביֹותֵַַַַּלגָּׁ

ְברַָּׁאַַל ַ עַָּׁהַַעָּׁ ינַָּׁהַַׁשָּׁ ְבְקעַָּׁהְַַוַהְספִּ ְׁשַניִַּהַַנִּ ֱעלַָּׁהְַַיַׁשְעיַָּׁם...ַר'ַַלִּ הַה 
ילַַעַַ פָּׁ ְַַׁשנֵַּתַַאַ וְַַכתֵּ יי דָּׁ חֵַּוְַַילָּׁ יה...ַַׁשֹוחַ לְַַוהֵּ טַַאַַטַַאַַוַַכ חֹותָּׁ

ְזלּו ְלפַָּׁ,ַַאָּׁ עַָּׁהַַחָּׁ ימַָּׁהַַׁשָּׁ ׁשהְַַתמִּ ְַַַַוחָּׁ יעּויַַכִַּהְַַיַׁשְעיַָּׁר' גִּ םַַמיִַַַּהִּ
ׁשדַַעַַ פ  ַַנ  .ַ יְַךםַַאִּ ְַךַַַ-ַַַאְמׁשִּ ְרהֵַַַּכָּׁ ַַהִּ ְצלֹור, ְַַׁשנֵַּםַַעִַּלַַא  דַַי י,ְַילָּׁ

יםַַאִַּםַַאּולַָּׁ חַָּׁדַַי לַ לַַַאּטִּ נִַּתְַַואַ דַַא  ייַַַהשֵּ רִּ ְרכַַלַַעַַםַַאָּׁ בַַהגַַזַַמ 
יְךלַַאּוכַָּׁ ַ,ְַלַהְמׁשִּ
יְךיַַמִַּתַַאַ ַַ-ַַַאְך ייַַמִַּתְַַואַ ַַַאְׁשלִּ תַַַַלַ??ַ?ַאצִּ ְזכַַעְַַלפ  ַרַַנִּ רָּׁ אַַבְגמָּׁ

כַ ) יֹותַַַמס  לַַת(ַַהֹורָּׁ ְבַהצָּׁ ׁשַ תַַׁש  יַַיֵּׁשתְַַנפָּׁ ימַָּׁןַַדִּ םַקֹודֵַּןַַכ הֵַּהְַַקדִּ
וִַּ וִַַַּ,יְללֵּ אֵַּיַַלֵּ ְשרָּׁ דַַבַתְלמּובְַמֻחיַָּׁןַַַהבֵַּיַכִַַַּ,תְלבַַםַקֹודֵַּןַַּובַ לְַליִּ
ַ ְמעַַַָּׁ.התֹורָּׁ ְברֵַּתַַאַ תַַַהבַַהַַׁשָּׁ יהַָּׁיַַדִּ בִּ ְבלַַַָּׁ,אָּׁ ירְַַגזַַתַַאַ הְַַוקִּ ַַ,ןַהדִּ
לַָּׁ חֵּ ְַַוהֵּ ַַלֹומַַה ְַַׁשמַַר אֵַּע ְשרָּׁ אַַַָּׁ...ליִּ ַַהָּׁ יב אִּ ַַהֵּ ּהץ ְַַלַמהֵַַַּבָּׁ יַכִַּר

י ְפסּווַַכ חֹותָּׁ ַּהַַ...אָּׁ ידָּׁ ַיַָּׁתַַַהבַַַַהֹורִּ לַָּׁםַַַליַָּׁתַַַאחַַדַ חֵּ הְַוהֵּ
ּהתַַאַ תְַַלַהְרפֹו יַַַָּׁיָּׁדָּׁ נֵַַַּ,הַהְשנִּ ׁשַָּׁהְַַוהִּ דַעֹומֵַּהַַגּופַָּׁיַַכִַּהַַחָּׁ
ְׁשק עַַ ְרצַָּׁזְַַואַַַָּׁ-...ַַלִּ גַָּׁהַַפִּ ְׁשאָּׁ לַ ם  ַרחֵּ א  ַאבָׁ א  ַאבָׁ ַַַ-ַַַהבִּ יַַ! יעָׁ עִּ דַהֵּ

קַָּׁיַַכִַּהְַַיַׁשְעיַָּׁר'ַַ זַֹוהְַַזעָּׁ מַַאַַל ַַַכָּׁ עֹודֹועַַׁשָּׁ יַַַַ,מֵּ ְתַמלֵַּדַַמִּ בַֹואַַנִּ ַלִּ
יהַַַאֲהבַָּׁלַַׁשַ לַַגַָּׁ ְַַכַלפֵַּםְַַוַרֲחמִּ תֹוי ַַכִַּףְַַוַאַַַ,בִּ יַָּׁי יסַַהַַהָּׁ תַַבֲאפִּ

ֱעלַָּׁתַַכ חֹו ּההַַה  ַַַאֹותָּׁ רָּׁ פֹולַַעַַהֲַַחזָּׁ מַַַַ,ְכתֵּ ַַכִַּרְַַואָּׁ דַעֹוהְַַיַנסַ י
יַםהַַַכמַָּׁ לֹוְמטרִּ ְשחֹוַַקִּ ַַ.תלִּ
ְך יְךַַכָּׁ ְמׁשִּ יַָּׁהְַַיַׁשְעיַָּׁר'ַַַַהִּ ְשחִּ אַָּׁדַַעַַַַ,הבִּ רָּׁ חֹוהַַׁש  רָּׁ תְַנקּודַַקַַמֵּ
יעַּוהְַַמֻרבַָּׁץַַַמֲאמַָּׁרְַלַאחַַףַַסֹוףַַסֹוַַַ,םיַַףְַַלחֹותַַאֹוַַַ-ַַראֹו גִּ ַהִּ
פַַאַַהּוףְַַלחֹו ַירַַַוֲחסַַַַכ חְַַַַתׁשּוׁשלַַנָּׁ ַיםַַאֹונִּ דָּׁ ְילָּׁ ְַַכׁש  יו םְַמַנסִּ

י ׁשִּ ַ.ַנְפׁשֹותַַאַ בְַַלהָּׁ ְרגַַַ נִּ תֹוַַלֹוהַַהֹוְדתַָּׁטְַַמעַַעְַַכׁש  לַעַַַַבִּ
ילַָּׁ צִּ הִּ ַׁש  ירּוהַ ְמסִּ ַבִּ ַׁשתַ פ  ַנ  ַ-ַַ נַַָּׁ ַעָּׁ ּההַ ַלָּׁ יהַַָּׁ בִּ ַ:אָּׁ ַ ֹ י ֲאנִ א  ל

ִתיָך ִהַצלְּ ִיית   זֹו   ,שֶׂ תָׁ   ַאתְּ   הָׁ ִהַצלְּ ְךת  אֶׂ   שֶׂ מֵּ ִת   ,ַעצְּ ַמצַ י  ִהַגעְּ ב לְּ
לֹול  שֶׂ  תְּ   , תַהֹכחֹות  כְּ ַשַאגָׁ תָׁ   !אַאבָׁ א  ַאבָׁ ך  ּובְּ ַסכְּ ת ֹכחֹוי  בִ   נָׁ

ִשי ֹ ת  ֹכחֹום  ֲחדָׁ ּל יּוא  שֶׂ לַ י בִ  םַקיִָׁמי  הָׁ  ל...כְּ
יָׁ ר'    ִהִגיעַ  ַשעְּ ַליִ ה  יְּ ִספֵּ   ,םִלירּושָׁ יר  וְּ רָׁ ַמכָׁ ר ֲאשֶׂ ל  כָׁ ת  אֶׂ ו  לְּ
הּו רָׁ מַ   ,קָׁ אָׁ סֶׂ   :רוְּ דֹור  מֶׂ צָׁ ל  גָׁ נּום  עֹולָׁ א  בֹורֵּ ה  רָׁ דֵּ ַלמְּ נֹו   ,לְּ  יֶׂשְּ

יב  ַמצָׁ  אֵּ נּו ן  שֶׂ ֻכיֹו  לָׁ י   ַאְך   ,תזְּ דֵּ יְּ ִפּלָׁ   ֹכחַ   ַעל  נּו ה  ַהתְּ אָׁ  שֶׂ
גָׁ   -  םשֹוֲאִגי אָׁ ִשית  ֲאִמִתיה  שְּ חָׁ תּוִנים  וְּ נְּ נּום  שֶׂ ק ַר   אָׁ

י יָׁדָׁ ִרי  ,ובְּ עֹורְּ צֶׂ ם  מְּ הּואל  אֵּ רּוְך  בָׁ דֹוש  גּוִעי   ַהקָׁ  , םַגעְּ
ַאֲהבָׁ ם  ַרֲחִמי נּו  מֹוִשיעַ א  הּוד  ּוִמיַ   ,הוְּ  .אֹותָׁ

 

 

 

ר"ַַ ןַַה"ֲחַתםַסֹופֵּ רָּׁ יַמָּׁ ְפנֵּ ַבחַַפַעםַבִּ שִּ י"ַע,ַׁש  ַצאְנזַזִּ ים"ַמִּ יַַחיִּ ְברֵּ דֹוׁשַַבַעלַ"דִּ ַרבַַהקָּׁ רַַעלַהָּׁ י"ַעְַמֻספָּׁ זִּ
ְדיֹוַלִַּ יַע  הַכִּ אָּׁ ן,ְַורָּׁ ְבחָּׁ ידֹוְַבכּורַַהמִּ ֱעמִּ הַַעלַַקְנַקנֹוְַוה  הָּׁ תָּׁ י"ַע,ַׁש  ר"ַזִּ בַסֹופֵּ ןַַה"ְכתָּׁ רָּׁ תְַבנֹוַמָּׁ ְגדֹולֹות,ַא 

ַעלַר אׁשֹוַַ דֹולַמֵּ נּותַַהגָּׁ ַרבָּׁ תַכֹוַבעַהָּׁ רַא  ידַַהֲחַתםַסֹופֵּ ל יֹום הֹורִּ א כָׁ ַמּלֵּ ִייִתי מְּ הָׁ ַמר "ִאם לֹא שֶׂ אָׁ וְּ
ל   כָׁ ה לְּ ִייִתי זֹוכֶׂ יְך הָׁ ם, אֵּ ִחנּוכָׁ ִליַח בְּ ַאצְּ י שֶׂ דֵּ עֹות כְּ מָׁ ה ִבדְּ ל ַהכֹוַבע ַהּזֶׂ ת כָׁ ְַַוכֵַּה.  זֶׂ אֶׂ ין בִּ רַַאַַמֵּ פ  ְבסֵּ

ַמר רַאָּׁ ןַַהֲחַתםַסֹופֵּ רָּׁ מָּׁ ה"ַׁש  הְַלמ ׁש  לָּׁ ה'  "ְתפִּ עֹות, שֶׂ מָׁ ְך דְּ יֹומֹו ֲאִני ֹשפֵּ י יֹום בְּ ַני, ִמדֵּ : "ַתֲאִמינּו ִלי בָׁ
ָך  בֶׂ ִהרְּ ָך וְּ ִטיבְּ הֵּ ם 'וְּ הֶׂ ִני, ִויקּוַים בָׁ ר ִממֶׂ ש יֹותֵּ ה ַבֹקדֶׂ לָׁ ה ַמעְּ לָׁ ַני ַיֲעלּו ַמעְּ בָׁ ִני שֶׂ ַזכֵּ יָך'".יְּ ֲאבֹותֶׂ  מֵּ

 


