
   

 

יד   ָיד ַיגִּ מִּ ַהר, ָאָדם ׁשֹוֵמַע ֲחלֹום ׁשֶׁ ה ֲחלֹום טֹוב' ֶחְלָמא ָטָבא ֲחֵזיָתא' אֹוֵמר ַהזֹּ ם זֶׁ ָאָדם    ., אִּ
ה ֲחלֹום טֹוב   ַספֵ רֹואֶׁ יְּ ידׁשֶׁ ָיד ַיגִּ מִּ ָחֵבר טֹוב, ׁשֶׁ ַסֵפר ַרק לְּ יְּ ַהר אֹוֵמר ׁשֶׁ ָחֵבר, ַהזֹּ ָחֵבר    ר ַרק לְּ לֹו הֶׁ

ים.  "ֶחְלָמא ָטָבא ֲחֵזיָתא" ַהּׁשֹוֵמַע  ָעמִּ  ָׁשלֹוׁש פְּ

ת ַהֲחלֹום   יֹוֵסף אֶׁ ים לְּ יבִּ טִּ ים ָהיּו מְּ ם ָהַאחִּ ָהיּו אִּ   וְּ
י רִּ יֹוסֵ ם  אֹומְּ ֲחֵזיָתא", ף  לְּ ָטָבא  ָהיּו    "ֶחְלָמא  ֵהם 

ְך לֶׁ ְך, מֶׁ לֶׁ ָהָיה מֶׁ יֹוֵסף  ץ,  ָהָארֶׁ ָכל  בְּ ים  ַהָשרִּ ים  יִּ הְּ  נִּ
ָהָיההּוָהעֹוָלם,    לכָ ל  עַ  יָ   א  הְּ ָהיּו  ַהֵקיסָ   הנִּ ֵהם  וְּ ר 

ים ָגנִּ ַהסְּ ים  יִּ הְּ נִּ ָהיּו  ֵהם  ּלֹו,  ׁשֶׁ ים  ים,    ,ַהָשרִּ ָלכִּ ַהמְּ
ָהיָ  ַהֲחלֹום  ְך,  לֶׁ מֶׁ יֹות  הְּ לִּ ָיה  נִּ ׁשְּ בִּ ָיכֹול  ַעל ָאָדם  ה 

ים.   11כּוָּלם, ַעל   כֹוָכבִּ

ָאַמר    ַיֲעקֹּב)בראשית לז, י(,    "ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאְמָך"
יא   הִּ ָך"?  מְּ "אִּ ה  ֵאיזֶׁ ָרֵחל?!  ַעל  ַנֵבא  תְּ מִּ ַאָתה  ַמה 

ָר  טְּ פְּ ר?  הנִּ בֶׁ יא אֹוָתּה ֵמַהקֶׁ הֹוצִּ ה לְּ , ַמה ַאָתה רֹוצֶׁ
ָדָבר?!  ה  ָכזֶׁ נּו  ָׁשַמעְּ ר,  בֶׁ ֵמַהקֶׁ יא  הֹוצִּ לְּ ָמא  ָהאִּ ת  אֶׁ
ַהֲחלֹום,   ת  אֶׁ ָפַתר  ַיֲעקֹּב  ַאז  ָך",  מְּ אִּ וְּ י  ֲאנִּ "ָנבֹוא 

מְּ  "אִּ ַעל  ַהֲחלֹום  ׁשֶׁ הֹוֵלְך  ִתְהֶיה  ָך"  ְמַעט  ֶשעֹוד 
יֹוֵצאת  ִאָמא  ִאם  נֹוָרא,  ֲחלֹום  ָהָיה  ֶזה  ַהֶזה  ַהֲחלֹום  ֵמַהֶקֶבר,  ֵתֵצא  ִהיא  ַהֵמִתים  ְתִחַיית 

 ֵמַהֶקֶבר ֶזה ִתיקּון ָהעֹוָלם, ָגַמְרנּו! ֶזה ְתִחַית ַהֵמִתים.

 

 ָשלֹום ּוְבָרָכה  םַוֲחִביִבים ַצִדיִקים  ְיָלִדי
יתִּ  ָהיִּ ׁשֶׁ לֶׁ י  כְּ ינּוד  יֶׁ ינִּ   ָזכִּ מִּ ּׁשְּ פּול  ׁשֶׁ ם  יֹוה  ָהיָ ה  ֲחנֻכָ ל  ׁשֶׁ י  ׁשֶׁ ַאסְּ תְּ י ת  הִּ ָלדִּ יטָ ב  ָהַר   מֹוֵרנּול  ֵאצֶׁ ם  ַהיְּ "א,  ַׁשּלִּ

י   ָהיּו י ם  ָׁשרִּ ירִּ יל  ׁשֶׁ ם  ׁשִּ ים  ַהָימִּ רֹומֵ   ֵארּועַ ה  זֶׁ ה  ָהיָ ם,  ַהּנֹוָראִּ ָכזֹור  ַכֲאׁשֶׁ ם  מְּ רְּ מֶׁ עּו  בְּ   מֹוֵרנּו ל  ׁשֶׁ ר  ׁשִּ
יטָ ב  ָהַר   "א. ַׁשּלִּ
ָהַר י  לִּ ר  ָזכּו יטָ ב  ׁשֶׁ יר  חֹוזֵ ה  ָהיָ "א  ַׁשּלִּ ָעמִּ אֹומֵ ת  ַרבֹום  פְּ ל ְלכָ   ַמְמִשיְךה  ַהֲחנֻכָ ר,  ִנְגמַ א  ל  ה  ַהֲחנֻכָ ר:  וְּ

ד ְועֹוד  עֹו  יֹוִסיפּוה  ַהָשנָ   ְבֶמֶשְךם  יֹול  ּוְבכָ ת,  ֵנרֹו  365ם  עִ ה  ֲחנִֻכיָ ה  ֶשִיְהיֶ   ָצִריְךה  ָהיָ ת  ּוֶבֱאמֶ ה.  ַהָשנָ 
ם  ַמְמִשיִכי  ֲאַנְחנּות  ֶבֱאמֶ ן  ָלכֵ י,  ֶאְפָשִר א  ל  ה  ֶשזֶ   ַאְךר,  נֵ 
ת  אֶ ה  ַהָשנָ ל  ְלכָ ם  ַמְמִשיִכי  ְוָאנּוה,  ֲחנִֻכיָ י  ְבלִ ה  ַהֲחנֻכָ ת  אֶ 

'שֶ ם  ַהַחְשמֹוָנִאי  ֶשִהְמִשיכּו  ַהָקדֹושר  ָהאֹו ף  מֹוִסיל 
 '. ְוהֹוֵלְך

יְךה  מַ ה  זֶׁ  ָצרִּ כֹּ   ׁשֶׁ זְּ מֹור  לִּ ָהיּו  כְּ י   ׁשֶׁ רִּ ידֵ ל  ֵאצֶׁ ם  אֹומְּ י  ֲחסִּ
לַ  סְּ רֶׁ ָעבַ ג  חַ ל  כָ ל  עַ ב  בְּ ֹּ ג  ַהחַ ר,  ׁשֶׁ מַ א ל גְּ י  כִּ ס',  ִנְכנַ ג  ַהחַ 'ר  נִּ

נַ   ַהָקדֹוׁשג  ַהחַ  כְּ אַ ג  ַהחַ    ת, ָלאֹוָצרֹו  ָלנּוס  נִּ ׁשְּ יַ   ָלנּור  נִּ נְּ קִּ ן  לְּ
צַ  ָחלָ ח  נֶׁ ַהתְּ    ה.ֲחָדׁשָ ה  ּולְּ

 

 ט ַשָבת גּוַא     
 . קִביי  ַנְפָתלִ   ַהַמְשִגיחַ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 – 1טיול מספר ל ותקדימהמ ותמודעה
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ר' הלל שגר קרוב   מהיעלמותו של בעקבות הפלא  :  תקציר
נתון ח"ו   ולראות שאינו  יצאו שניים לחפשו  לכניסה לעיר 

 בסכנה. 
 

ברוך ה' "  .שני האנשים התקרבו בזהירות לעבר הבית הקטן
רבי   םהמה  "נכון"  .לחש רבי יעקב  ",כי איני שומע קולות בכי

 נראה". הבה" .שלמה בתשובה

השליחים ניגשו  ולש  אשנב  קרוע  היה  הבית   .בכותל 
בני הבית   , לתדהמתם ראו עיניהם שולחן פסח ערוך כהלכתו

שלהם החג  בלבושי  סביב  היתה   ,ישובים  השולחן  ובמרכז 
מירושת חמיו של   -  מונחת קערת סדר עתיקה ונדירה ביופיה

  .בעל בית מחשובי הקהילה ,הלל

בנחת הלל  ר'  לו  הסב  השולחן  כאן   ,בראש  צפויה  לא  משל 
הבנים כבר שאלו את   ,נראה שכבר קידש על היין  .סכנה כלל
 , ועתה סיפר ר' הלל ביציאת מצרים בלשון פשוטה  ,הקושיות

  .כדי שגם הילדים יבינו את דבריו

 ,שנבכשראשיהם צמודים לא  ,שני היהודים עמדו כמהופנטים
שודדים    -  הם לא חשו ולא הרגישו בשני איכרים  .והקשיבו

אל   -מזויינים   שהשתחלו 
עבר אחר של הבית והציצו  

 פנימה. גם הם לתוכו
 

 ❏ 
 

 'פרק ב

 ? מיהו הלל הקצב 

מעשה ברבי אליעזר ורבי  "
בן  אלעזר  ורבי  יהושע 
ורבי   עקיבא  ורבי  עזריה 
בבני   מסובין  שהיו  טרפון 
מספרים   והיו  ברק 

מצרי אותו    םביציאת  כל 
התנגן קולו הערב   ",הלילה

   .של ר' הלל

אתם" סבורים  מאירות  ",ילדים  ,מה  בפנים  הכי "  ,שאל 
סתם לסיפור  לא"...  ?"הכוונה  הילדים   "לא  השיבו 

   .כבמקהלה

 ם ה  ,כשגדולי ישראל אלו ישבו וסיפרו ביציאת מצרים  .נכון "
ישראל סיפרו על וכשגדולי    .כאבן הספיר  םהאירו בדבריה

מצרים  םהניסי ביציאת  את   ,שהיו  הספיר  כלבנת  האירו 
כי סיפור הדברים בכוונה הנכונה היא סגולה  ,חשכת הגלות
  .טעם הסביר האב בטוב !"יקרה מאוד

משתאים הביטו  הבתים  בעלי  ספק   ,שני  בכעס  ספק 
גם    ,בהתפעלות הסדר  את  ונחת  בשובה  לו  העורך  הלל  בר' 

הזהו הלל "  :הליסטים המזויינים הסתכלו במחזה בתדהמה
במגעיה  ?...הקצב גם  הכירוהו   םהיו  םאמנם  עמו  יומיים 

כפיים ונקי  ישר  מגוש  ,כאדם  כקצב  זאת  בכל  העומד   םאך 
פרה  מבשר  אחר  או  זה  נתח  יד  בהנף  לו  וקוצב  באיטליז 

ן אותם לראותו כאיש קורן הפנים  לא הכי... זה  מנטפת דם
 ,שישב בעת מצוקה זו כשאור פנימי של בטחון מזהיר מפניו 

  :והוא מספר לילדיו

ניצח אברהם אבינו עם קומץ אנשיו את   ,ילדים  ,בלילה זה "
כך החלה ההשגחה   .משביה  ,בן אחיו  ,אויביו ושחרר את לוט

הסדר בליל  ישראל  עם  על  אנו   ;המיוחדת  שואבים  מאז 
  ".ממעייני הישועה הזו בכל עת צרה ומצוקה

מזה מעבר  הכבודים  מעבר   ,היהודים  החמושים  והשודדים 
שאלה  ,מזה אותה  היתה  ובפיהם  בכתפיהם  הזהו "  :משכו 

   ?"הלל הקצב 

ר' הלל  ?האמנם קצב פשוט בלבד -ומי באמת היה אותו הלל 
הרֶׁ נולד בעיירה קטנה   מֶׁ בגיל צעיר   .שבורגלא הרחק מניקל  , ןבְּ

מאביו לבדה  ,התייתם  נשארה  האלמנה  עוזר   ,ואמו  ללא 
לה  .ותומך הציעו  העיר  בשבילך"  :גבאי  הצעה  לנו   !"יש 

  . שאלה ",מה היא  -הצעה זו  "

 . אנו מוכנים לעזור לך לשלוח את בנך ולמוסרו כשוליה לנגר "
 . ולך יהיה פה אחד פחות להאכיל  ,הוא ילמד מקצוע מכובד

 . ענתה האלמנה  ",אינני יכולה לעשות זאת"  ?"מה תאמרי  ,נו
יכולה " אומרת  ?אינך  זאת  בבנך  ,למשל   ,ומה   ?מה   תעשי 

 זה?" 

מעלי" הנטל  את  יקל  פחות  אחד  שפה  אכן  אני   ", יודעת 
האלמנה אעשה"  ,נאנחה  מה  לאביו   ,אבל  הבטחתי  ואני 

בננו   את  לשלוח  שאדאג 
   !"לישיבה

פחות  ?!לישיבה "   !" לא 
הגבאים במקצת    . נתרעמו 

חשקה   םא" בישיבה 
  !"בבקשה – נפשך

הלך   אמנם  הלל  והנער 
נתקבל    .לישיבה הוא 

יהודה   רבי  של  לישיבתו 
אמנם   .אד בעיר סמניץסאו

מאוד   צעיר  בין   -היה 
הישיבה   נחן   -צעירי  אך 
עצומ ובעמל    ,הבהתמדה 

הגיע  פוסק  ובלתי  קשה 
המבוגרים  של  לדרגתם 

   .בבחורי הישיבה

ובתפילתו  בלימוד  בהתמדתו  הצטיין  הלל  היה   :ר'  מתפלל 
שם    ,ראש הישיבה  ,ורבי יהודה אוסאד  ,בכוונה עמוקה וברגש

באותם ימים בהם לא השיג הנער הלל בית   .עינו עליו וקרבו
  .דאג רבי יהודה להאכילו על שולחנו "ל"אכילת ימים

והנה זכה לקבל היתר   ,כך עברו ימיו בישיבה בלימוד ובתפילה
ברבנות  ,הוראה לשמש  היה  מוכשר    .ומעתה 

אבל ר' הלל מאן להתפרנס מן הרבנות והחליט 
   .לאכול מיגיע כפיו בלבד

והוא החליט ללמוד   ,לפרקו  בין כה וכה הגיע
  .לפרנסתו את תורת השחיטה

  ", קצב אני"  :עשירוהנה בא לישיבה בעל בית  
הרב בפני  עצמו  את  בת  "  , הציג  לי  ויש 

עבורה   .לתפארת  מוצלח  שידוך  יש  אפשר 
   ?"בישיבה

 עבורך..."  כמדומני שיש לי שידוך" :הרב הרהר מעט ואמר

ב לעיר  והגיע  לאשה  הקצב  של  בתו  הלל את  נשא    םש  . וכך 
  .גדלה משפחתו והוא כלכל אותה בכבוד מעבודתו כקצב

. המשך בשבוע הבא בע"ה

 



             

  

 
 
 

 
 
 

  ?ַהֶדֶרְך ַהּטֹוב ְוַהָיָשרר ָדבָ ל ְבכָ א הּוה מַ 
צּו) חָ ר קִּ  ( ָערּוְךן  ֻׁשלְּ

 
 _____________________________

 _____________________________

_________ ____________________ 

א  נֹושֵ י  ִמ ֵבית ַהְכֶנֶסת ֶשֻכָלן כ ֲהִנים 
בַ ) ם?ַכַפיִ   "ם( ַרמְּ

 

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________ 

_ משפחה__________  שם_________
_______ כיתה _____ת"ת____  

 

 את התשובות אפשר להגיש עד יום ד'.
 הפותרים נכונה יכנסו להגרלה.

9305-317-077ניתן לשלוח תשובות לפקס:   
 תשובות בפקס אפשר לשלוח רק עד יום ג'

 

 הזוכה בהגרלה   
שמואל איזיק  

 ריכטר
 נחמת ציון ת"ת 

 1ח'  כיתה
 

 

 ?לֹוע ִיְשמַ א ֶשל   ְלִמיֶשהּו ְלהֹוִכיחַ ם ְלָאדָ ר ֻמתָ ם ַהִא  
צּו) חָ ר קִּ  (ָערּוְךן ֻׁשלְּ

 

יֹוֵדַע בֹו ֶשל א ִיְשַמע לֹו, ִאם " (ט"ז – סימן כ"ט) תשובה:
 ."ָאסּור ְלהֹוִכיחֹו

ְסָפִרים ְתִפִלין ּוְמזּוזֹות ַעל ַגֵבי ב ִלְכת  ר ֻמתָ ם ַהִא 
בַ )? עֹור ְבֵהָמה ְטֵמָאה  "ם(ַרמְּ

ֵאין כֹוְתִבין " ('י – א'הל תפילין ומזוזה וס"ת  )הל' תשובה:
ְסָפִרים ְתִפִלין ּוְמזּוזֹות ַעל ַגֵבי עֹור ְבֵהָמה ְטֵמָאה 

 "ְועֹוף ְוַחָיה ַהְּטֵמִאים.

 ת?ַהַגְדלּות ַתְכִליא ֶשִהיה ֲעָנוָ ה זֶ ה מַ 

קּוטֵ )  ת(ֵעצֹו י לִּ
 

 

 ֶשהּוא ָעָנו ֵמֲחַמת ֶשהּוא ְדַהְינּו" י”א( – גאוה) תשובה:
יֹוֵדַע ֶשַהַגְדלּות ְמֻבָזה ְמא ד, ַעל־ֵכן הּוא ָעָנו ְכֵדי 

 "ְלִהְתַיֵקר ּוְלִהְתַכֵבד.

 

תשובות על השאלות משבוע 
 תשובות על השאלות משבוע שעבר:

קּוטֵ )ה? ְלתֹוָר ה זֹוכֶ ם ָאדָ ה  מַ י ְידֵ ל עַ   ת( ֵעצֹוי לִּ
 

 
 ____________________________

 ____________________________

 __________________ _____ _____  

_ __________________________  

  

י ַנְפָתלִ ן ר'  בֶ ם ֶאְפַריִ ת ר' אֶ   ש"ֵמֲאנַ ד  ֶאחָ א  ָמצָ ת  ַאחַ ם  ַפעַ 
 ה. ּוב כֶ ד  ַהָיִרית  ְבעֵ ת  ְבִהְתבֹוְדדּוק  עֹוסֵ 

 
ם ֶאְפַריִ ר' 

ם ַאתֶ  ַמדּועַ 
 ם?ב ִכי

 :ְלָךר ַאְסִבי 

ד ַלְיִריי  ָבאִת י  ֲאנִ 
ת ַהַמְרָגִליֹוק  ֵעסֶ ל  ִבְשִבי
ס ִנְכנַ ם  ּוִפְתאֹוי  לִ   ֶשֵיש
ה ְתשּובָ ר  ִהְרהּוי  ְבִלבִ   

י:ַעְצִמ ת  אֶ י  ָשַאְלִת   
ל ִבְשִבית?  ַהַתְכִליא  הּוה  זֶ י  ְוכִ 
י ְשֶנֶעַמְדִת ד  עַ י?  ִנְבֵראִת ה  זֶ 

י ה'. ִלְפנֵ ת  ִלְבכֹוי  ְוִהְתַחְלִת   

ן ַכאי ְוכִ ל  ֲאבָ ב,  טֹו
ת ַלֵבי  ֵלְךת,  ִלְבכֹום  ַהָמקֹו

ם. שָ ה  ְוִתְבכֶ   ַהִמְדָרש  

ם  ָלָאדָ  ֶשַמִגיעַ ם  ֶשַבָמקֹור:  ָאמַ  ַהָקדֹוש  ַרֵבנּו
ד  ַלֲעמ   ָצִריְךא הּום שָ ה, ְתשּובָ י  ִהְרהּוֵר 
 ְוֵיֵלְך  ֶשְיַחֵפשד  עַ י  כִ י ה', ִלְפנֵ ד ּוְלִהְתבֹודֵ 

 ה. ְתשּובָ י ַהִהְרהּוֵר   ִמֶמּנּו  ֵיְלכּו ַהִמְדָרשת ְלֵבי



 

 

ַׁשֵבר  ֵאין ָאָדם זֹוֶכה ְלתֹוָרה ֶאָלא ַעל־ְיֵדי ִשְפלּות,    יב. יְּ ׁשֶׁ
לּות.   פְּ ינֹות ׁשִּ חִּ ַבע בְּ  ַגֲאָותֹו ֵמַארְּ

ִכי ָצִריְך ָבָאָדם ְלַהְקִטין ֶאת ַעְצמֹו ִלְפֵני ְגדֹוִלים ִמֶמּנּו, 
ִמֶמּנּו, ְוִלְפָעִמים  ְוִלְפֵני ְבֵני ָאָדם ְכֶעְרכֹו, ְוִלְפֵני ְקַטִּנים  

ֶאת   ְלַהְקִטין  ְוָצִריְך  ֶשַבְקַטִּנים.  ָקָטן  ְבַעְצמֹו  ֶשהּוא 
ְלַמָּטה   ְבֵעיָניו ֶשהּוא  ְוִיָדֶמה  ַעְצמֹו  ַמְדֵרַגת  ְכֶנֶגד  ַעְצמֹו 

 ִמַמְדֵרָגתֹו. 

ֵני    יג. בְּ ְך  רֶׁ דֶׁ ׁשֶׁ ים,  ָברִּ ַהדְּ ָכל  מִּ מֹו  ַעצְּ ת  אֶׁ מֹּר  ׁשְּ לִּ יְך  ָצרִּ
ים:  ָאדָ  ָברִּ לָׁשה דְּ ֵהם ׁשְּ ם. וְּ ַגֵדל ָבהֶׁ תְּ הִּ ָחְכָמה, ְגבּוָרה  ם לְּ

ַוֲעִשירּות, ַהְינּו ֶשָצִריְך ְלַשֵבר ַגֲאָותֹו ֶשֵיש לֹו ִמָכל ֵאלּו  
 ַהְדָבִרים ְוִלְהיֹות ָעָנו ְוָשָפל ְבֻכָלם. 

תֹוָרה, ְוַעל־ְיֵדי  יד. ְכִפי ֶשְמַשֵבר ַגֲאָותֹו ֵכן הּוא זֹוֶכה לְ 
ִיְתָבַרְך,  ְלַהֵשם  ְרחֹוִקים  ְלָקֵרב  זֹוֶכה  ה    ֶזה  זֶׁ ֵדי  ַעל־יְּ ׁשֶׁ

ׁשֹו   ָׁשרְּ לְּ ַהָכבֹוד  ה  ּוַמֲעלֶׁ ָבַרְך,  תְּ יִּ בֹודֹו  כְּ ה  ַעּלֶׁ תְּ נִּ וְּ ַגֵדל  תְּ נִּ
 ְוזֹוֶכה ְלִיְרָאה,  

ל־ְיֵדי  ְוַעל־ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ִלְשלֹום ַבִית, ָשלֹום ַבֲעָצָמיו, ְועַ 
ַהְכָלִלי,   ַלָשלֹום  זֹוֶכה  ֶזה  ְוַעל־ְיֵדי  ִלְתִפָלה  זֹוֶכה  ֶזה 

 ָשלֹום ְבָכל ָהעֹוָלמֹות. 

 טו. ַעל־ְיֵדי ַגְדלּות נֹוְפִלים ִבְתִפיָסה. 

ֶזה   ַעל־ְיֵדי  ִפיֶהם,  ֶאת  שֹוְמִרים  ֵאיָנם  ְכֶשַהדֹור  טז. 
ין    ר ְבֵגאּות.ִנְכָשִלים ַחס ְוָשלֹום, ְכֵשֵרי ַהדֹו יכִּ רִּ ַעל־ֵכן צְּ

דּור   ַההִּ וְּ ֻדָּלה  ַהגְּ בְּ אֹּד  מְּ בֹוֵנן  תְּ הִּ לְּ ַהדֹור  ֵׁשֵרי  ַהכְּ ֵאּלּו 
ַעט אֹו   כֹו מְּ רְּ עֶׁ י  פִּ לְּ ָחד  אֶׁ ָכל  לְּ ם  ָלהֶׁ יַע  ַמגִּ ׁשֶׁ יבּות,  ַהֲחׁשִּ וְּ

מֹו.   ַעצְּ ַעל  ַתֵכל  סְּ הִּ ּולְּ בֹוֵנן  תְּ הִּ לְּ ֵבה,  ִיָכֵשל  ַהרְּ ֶשל א 
 ּות ֶשִהיא ָגלּות ַהְשִכיָנה ַחס ְוָשלֹום.ְבֵגא

 

 
' בפנים הליכות' מדור שאלות ב אחת ה 

 על ליקוטי עצות מהמדור הזה. היא   ,העלון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

רב   -כל ימי חייו, השתוקק הגה"צ רבי שלמה זלמן אונסדורפער זצ"ל  
ומגיד מישרים בפרשבורג, לעלות לארץ ישראל, לחון את עפרה, לבקר  

של הארץ הטובה    בקברי הצדיקים שבה, ולמלא את ריאותיו באוירה
הכבדות   העלויות  בשל  למימוש  זכתה  לא  זו  שאיפתו  והמחכימה. 

ההפלגה לארץ ישראל ארכה כששה שבועות, והמסע עלה    -הכרוכות בה  
הון תועפות, למעלה מהשגתו של הרב. כך נותרה השאיפה לבקר בארץ  
כמושא געגועים וכמיהה, בלי יכולת כספית להגשימה... עד יום פורים  

הרב הגיע אחד מנכבדי הקהילה, אדם עשיר ורב נכסים, והניח    אחד. אל
לארץ   נסיעה  כרטיס  ומקורי:  מפתיע  מנות'  'משלוח  הרב  שולחן  על 

 ישראל.  

בכל   וטיפל  העלויות  את  שילם  העשיר 
להתרגש,   אלא  לרב  נותר  לא  הסידורים, 

לאוניה   ולעלות  הקהילה,  מבני    - להיפרד 
יו אחרי  שבועות  ששה  יפו  בנמל  ם  שתעגון 

והודה   קץ,  אין  עד  התרגש  הרב  ההפלגה. 
בחום לעשיר על המתנה היקרה. הוא ספר  
דרוכה,   בציפיה  והימים  השבועות  את 
נכספה גם כלתה נפשו מתי כבר יזכה לעלות  

 על הספינה ולצאת לדרך.  

את   עבורו  ארזו  ביתו  בני  בינתיים, 
לימים   הנשמר  מזון  לו  הכינו  המזוודות, 

מה שדרוש למסע    ארוכים, וציידו אותו בכל
היציאה   לפני  כשבועיים  והמרגש.  הארוך 
לדרך, נסע הרב לבית הוריו, להיפרד מהם  
שב   הביקור  בתום  המסע.  לקראת  לשלום 
לפרשבורג, ובשבת הבאה נשא דרשת פרידה  

 לבני העיר.  

במוצאי שבת עלו כל בני הקהילה להיפרד מהרב ולאחל כי המסע יעבור  
לפנות בוקר, נמשך התור הארוך של בני  בשלום, ועד השעות הקטנות של  

הקהילה שבאו לברך ולהתברך לקראת המסע המרגש, כשכל העת הוא  
סופר את השעות לקראת היציאה לדרך. ביום ראשון בבוקר, בשבוע בו  
היה אמור לצאת לדרך, הגיע שליח הדואר והביא לו גלויה מאמו, בה  

 נכתב כהאי לישנא:  

שלום. בהגיעך לארץ, תשלח אלינו מברק  'בני יקירי, סע לשלום ושוב ל
שהגעת בשלום ובבריאות, כי כל עוד הבן במסע, לב של אמא לעולם לא  

יהיה רגוע... אז תיסע ותחזור לשלום, ואל תשכח לשלוח מברק בהגיעך  
 חתמה אמו את הגלויה.    -  לארץ!

הרב אונסדורפער התבונן בגלויה שוב ושוב, וכהרף עין נעמד והכריז:  
   נוסע!  'אינני

בני המשפחה היו בהלם. שבועות של הכנות, שנים של ציפייה, מבועים  
כל אלה ירדו לטמיון?! מה    -של התרגשות, פרידה דומעת מבני הקהילה  

כה   באופן  תכניותיו  את  לשנות  לרב  שגרם  הזו  בגלויה  יש  מה  קרה? 
 דרמטי!?  

ממקורביו   אחדים  ניסו  המסע,  לקראת  והתרגש  ציפה  כה  הרב  והרי 
היא מושא  ל ישראל  ארץ  'והרי  שכנע, 

חלומותיו! מה קרה? גם בני המשפחה  
לתמיהה המימון   הצטרפו  הגיע  'כבר 

את   ארזנו  כבר  הנסיעה,  לעלות 
יודעת,  הקהילה  כל  כבר  החפצים, 
כשברגע   הבושה  תהיה  גדולה  וכמה 
למה   דעתו...  את  הרב משנה  האחרון 

 לבטל עכשיו את כל התוכניות?!  

ב לעומתם  נענה  'אמת  רוגע:  הרב 
דיברתם. סוף סוף המסע הנשאף עמד 
לארוז   סיימנו  כבר  לדרך,  לצאת 
ולהיפרד מכולם, וגם אני נרגש עד אין  

 קץ... 

אך אם תתבוננו בגלויה, תגלו כי אמי  
זמן   כל  במשך  מודאגת  תהיה  היקרה 
הדרך, ולכן טרחה לשלוח גלויה ולבקש  
ארצה.   בהגיעי  מברק  שאשלח 

אמא תהיה מודאגת?!    -ועות שאהיה בדרך  ובינתיים, במשך ששת השב
 האם זה יתכן שאני אצער את אמא?!  

כולם הביטו בו המומים, נרעשים מגודל הויתור, מעוצמת כוחות הנפש  
 והגבורה למען כיבוד אם.  

'אני באמת שואף וחפץ לנסוע לארץ ישראל, אך כל  והרב הוסיף ואמר:  
ה ששנתה תנדוד לאורך  זה איננו שווה לי במחיר דאגת אמי, מול העובד

כל ששת השבועות בהם אשהה על הספינה עד בואי לארץ. לא אוכל  
 -   לצאת לדרך, כשאני מותיר אמא מודאגת עד הגיעי בשלום ליעדי!

  קבע הרב נחרצות, והחל לפרק את המזוודות הארוזות... 

 

ֵדי   ָרה ַעל יְּ תֹו שָֹּ פּוַאת בִּ ידֹות ֵמרְּ ָכבֹו, ִהְתעֹוְררּות ַהִשְמָחה הֹוָדַעת ָהֲעתִּ ׁשְּ י ַכָפַרת מִּ י, ֲהֵרינִּ י ֵמָאבִּ תִּ , ָׁשַמעְּ
יָה   פִּ ָּׁשַמע מִּ ָחד ׁשֶׁ יׁש אֶׁ י אִּ פִּ ָּׁשַמע מִּ ָמּה ׁשֶׁ ַעצְּ ָאַמר ָלּה ַרֵבנּו :  בְּ ם, וְּ ַּניִּ ֵאב ׁשִּ ָהָיה ָלּה כְּ ה, ׁשֶׁ ָתה ַהַמֲעשֶֹּׁ ָכְך ָהיְּ

ָרה:  ָאמְּ ָחה, וְּ מְּ יֶׁה ָלּה שִֹּּ הְּ יִּ ָרָכה ׁשֶׁ בְּ רֹונֹו לִּ כְּ  "ֲהלֹוא כֹוֵאב ִלי"?  זִּ

ֵמָחה,   :ָאַמר ָלּה ה ֶאת ַעְצָמּה ְכִאלּו ש ְ ָאַמר  ֶשַתֲעש ֶ ְמָחה ָכל ָכְך ַעד עֹוד ִיְהֶיה    :וְּ ְזַמן ֶשָתבֹוא ִמֶזה ְלש ִ
ֵכן ֲהָוה, ֶשְתַרֵקד, ְוָאז ִיְהֶיה ָלּה ְרפּוָאה ְשֵלָמה,  ְמָחה ְגדֹוָלה ַעד ֶשְבֶאְמַצע ַהיֹום ָסְגָרה  וְּ ֶשִהִגיַע ָלּה ש ִ

ים[  ַה"ָלאִדין" יסִּ רִּ  ְוָרְקָדה ְוִנְתַרְפָאה. ]=תְּ

 

 

 אמיר בן שולמית.

 בת אילנה.שירן 

 יצחק בן מוריה.

 דוד בן מוריה.

 משה ראובן בן גבי.

 מיכאל יעקב בן גבי.

 שמעון בן רחל.

 חיה בת מיכל.

 יצחק בן מוריה.

 דוד בן מוריה.

 עמוס בן גלית.

 נחמה בת שרה.

 טוביה בן אודל.

מנשה, אליהו, צחי בני 

 

 

 יצחק בן חנה.

 אסתר בת מוריה.

 אוגניה אפרת בת חוה.

 נחמן בן שרה.

 יהודה בן אודל.

 אסתר בת מוריה.

 יצחק בן חנה.

 נחמה בת שרה.

 נחמן בן נחמה.

 ליו יצחק בן שרה.

 נחמן בן שרה.

 רחל בת רבקה.

 נתן ישראל בן רחל.

 

 

 חיה בת רבי.

 שמחה בת משה.

אורה בת אוחיה. מנחם 

 מנדל בן יחיאל מיכאל.

 יוסף בן ניסים.

 יורם בן יחזקאל וחנה.

 אסתר בת חיים.

ר, אביבה, עוזי, עזרא, ויקטו

 מרדכי בני חנינה וצאלח.

ברטה, יצחק, אולין, רוני, 

 מוריס בני פרידה ודוד.

 


