
   

 

ְדָרׁשרֵֵאֹומֵ  ָרֵתְֵֵבָפָרׁשֵַהֵֵַרבֵֵֵַָהמִּ מֹּׁשֵֶׁהֵט'ֵֵַפְרׁשֵָאֵֵָוא  הֵׁשֶׁ
יעֵַ גִּ ְֵֵלַפְרעֵֵֵֹּהִּ ֵֵתֵ ֵֵלֵֹורֵֵָאמֵַהֵֵַפְרעֵֹּה, ת.ֵֵּומֹופֵ תֵֵאֹוֵֵָלנּון
יאֵֵהּו,ֵה'ֵֵאְֹּתָךחֵֵָׁשלֵַרֵה'ֵֵאֹומֵ הֵֵַאתֵָ הֵַתֲעשֵֶׁם,ֵֵָהֱאֹלקִּ
תֵאֵֶׁחֵֵָלקֵַאֵֵהּוה,ֵֵָעשֵָאֵֵהּוהֵֵמֵַזֵֵאֵָת.ֵֵּומֹופֵ תֵֵאֹו

ְהיֵָאְֵוהּולֵַהַמקֵ תֵאֵֶׁקֵָזַרֵל,ֵַהַמקֵ  ֵ.ֵָנָחׁשהֵנִּ
ֵיהֵֵַפְרעֵֹּ ְתחִּ ְתפֹוצֵ לֵֵהִּ ְצחֵֹוץְֵֵלהִּ הֵֵמֵַרֵֵָאמֵַאֵֵהּוק,ֵֵמִּ
ֵֵעֹושֵֶׁהֵֵַאתֵָ חֵַה? ֵֵַהַמקֵ תֵֵאֵֵֵֶׁלֹוק  ֵֵזֹור ֵל, לֵֵכֵָהֵֵזֵֶׁתֵֵאֵֶׁק.
ינֹו עֵַקֵֵתִּ ֵֵיֹוד  נּו, ְצל  יֵֵאֶׁ ֵֵלֹוְמדִּ יהֵֵזֵֶׁתֵֵאֵֶׁםֵ ְֵֵבגִּ ע,ֵֵַאְרבֵַל
ׁש יןְֵבגֵַ,ֵָחמ  ֵם.ְֵֵיָלדִּ
יה?ֵֵַאָתֵהֵֵַכמֵָןֵֵבֵֶׁה,ֵֵזֵֶׁתֵֵאֵֵֵֶָׁלַמְדתֵָהֵֵַאתֵָ הֵַאתֵָ.80ֵֵלְֵֵבגִּ
ֵֹּ ְתַבי ׁשאֵֵל ֵֵמִּ ֵֵזֵֶׁתֵֵאֵֵֵֶָׁלַמְדתֵָקֵֵַרֵֵֵַעְכָׁשו, ְֵֵלֵָךֵֵי ׁשרְֵֵכבֵַה,

ֵיקְֵֵמַשחֵ הְֵֵוַאתֵָן,ֵֵָלבֵָןֵֵָזקֵָ ְשָחקִּ ינֹוקֹולֵֵׁשֵֶׁםְֵֵבמִּ ןְֵֵבגֵַתֵֵתִּ
י ֵם?!ְֵֵיָלדִּ

ְקר ָ" ָילְָָלכָ הַָָפְרעָ אַָָויִּ מִּ ילָָּוְלכָ םַָָהֲחכ  ם,ַָָהְמַכְשפִּ
י ְתחִּ יהָ קְָָמַשחָ הַָָפְרעָ לְָָוהִּ ְתפֹוצֵ ֵֵ-ם"ֲָָעל  ְצחֹוץֵֵהִּ יֵָק,ֵֵמִּ ְׁשתֹואֵֵָקָרֵאֵֵהּודֵֵמִּ ֵֵָלֵהרֵֵָאמֵַאֵֵהּו,ְֵֵלאִּ
ְזְרקִֵּיֵבֹואִֵּה,ֵַפְטמֵָ ָלְךלֵֵַהַמקֵ תֵאֵֶׁיֵתִּ י,ֵׁשֶׁ ְהיֵָהְֵֵוזֵֶׁלֵַהַמקֵ תֵאֵֶׁהֵָזְרקֵָאֵהִּ ֵ.ֵֵָנָחׁשהֵנִּ
ֵ ְכְנסֵּוהֵֵזֵֶׁיֵֵַאֲחר  ְצַריִֵּיֵֵַחְרטּומֵ םֵֵגֵֵֵַנִּ ינֹוקֹואֵֵָקָרֵאֵֵהּוהֵֵזֵֶׁיֵֵַאֲחר ֵם,ֵֵמִּ יתְֵֵלתִּ יעּו,4-5ֵֵלְֵֵבגִּ גִּ ינֹוקֹוֵֵהִּ תֵתִּ

י ָלהֵֶׁתֵַהַמְקלֹותֵאֵֵֵֶָׁזְרקּוםֵכֻּלֵָם,ְֵקַטְנַטנִּ ְהיּוםְֵוהֵ םֵׁשֶׁ יֵנִּ ֵם.ְֵֵנָחׁשִּ
ְתאָו ְהיָ הָָמַָםָָפִּ זַָה?ָָנִּ ׁשרָָח  ח  ְהַפְךה,ָָמ ׁשָ לָָׁשָ ַָָהנ  יהְָָלַמטָ ָָנ  ְתחִּ ְבֹלעַָלְָָוהִּ ילָָכָ תָָאָ ָָלִּ ׁשִּ יָּוםַָָהְנח  ה  ָׁש 

ְתַנפָ אָל ָאְָוהָּוםָׁשָ  עַָאָהָּוח,ָמִּ עַָָּבול  עַָָּבול  ָט.ַמְגנָ ְָכמוָּובול 
ְתאָו ׁשםָָּופִּ ח  ָיַָָהנ  ְתחִּ ר ָלָָהִּ ְתק  ְבהַָהַָָפְרעָ ה,ְָָלַפְרעָ בְָָלהִּ ׁשַָאָָהָּול,ָָנִּ ָובָָח  ַעְכׁש  יָָׁש  ְבֹלעַָםָָהוְלכִּ ָָלִּ
נָּוןָָנ תַָאָָהָּו,ָָאותָו ְךן,ַָָאֲחרָוקָָזִּ ְתַהפ  סָ ָָהִּ ַהכִּ מַָאָָהָּוא.ָָמ  ְבלַָאָָהָּוטְָָמעַָדָָעָורָָא  ָעָָיִּ אָהָּוי,ָָאותִּ
מַָ ָורָא  ָיהָרואָ יֲָאנִַָָּעְכׁש  ֱאלוקִּ ה  כָ םָׁש  ל  ים,ָׁש  דָוםֱָאֹלקִּ ָלָ.ג 
ָָ

ָ

י דִּ יםְָָיל  יקִּ יםַָצדִּ יבִּ הָָםַוֲחבִּ כ  לוםָּוְבר  ָׁש 
ינּו ַהָשבּוֵֵָזכִּ נִֵּםְֵֵביֵֹועֵֵׁשֶׁ ַלְדתֹוםֵֵיֹוהֵֵָהיֵָיֵֵׁש  נּולֵֵׁשֵֵֵֶׁהֻּ יטֵָבֵֵָהַרֵֵֵמֹור  דְֵֵמאֵֹּבֵֵָחׁשּוםֵֵיֵֹואֵֵהּוהֵֵזֵֶׁםֵֵיֹו"א,ְֵֵׁשלִּ
חָ ָָּבוםַָָהיָוק.ֵֵּוְמַחזֵ  ַרְךםָָרִּ ְתּב  םָיִּ נּולָָעַַָָָהש  יָָדור  בִּ נּואְָָוה  נּותָָאָ ָָל  ַרָָָמור  יטָ בָָה  הָּו"א,ְָָׁשלִּ יהַָאָָׁש  קַָָצדִּ

ְתַחנָ  מִּ ְתַפלָ ןָָׁש  ְפנָ לָָּומִּ ינּויָָלִּ בִּ ַמיִָָָּא  ַּבש  נּוןְָָלַמעַָםָָׁש  נּולָָּוְכלָ ָָכֻּל  יּוָָדור  טִּ ְפר  יּותָָּבִּ לִּ ְכל  ֵת.ָּובִּ
י דִּ יָָםְיל  יקִּ בֵֶׁםֵֵַאתֵֵֵֶׁ,םַצדִּ הֶׁ יכֵֶׁלֵֵׁשֶׁ בֵֶׁאֵֵהּוםֵֵפִּ ישֵֶׁרֵֵָטהֹולֵֵהֶׁ ְטֵֵֵבֹוןֵֵא  יא,ֵֵח  יכִּ ְתַחזֵ םֵֵַאתֵֶׁםְֵֵצרִּ ְזכֵֹּקְֵֵלהִּ רְֵֵולִּ
ֵֵַכמֵָ ֵֵָחׁשּוה ֵֵהּוב ידֵ א ֵֵמִּ ֵֵיֹוי ְֵֵביֹומֵֹום ,ֵֹּ ֵֵל ְֵֵלַותֵ א ְתַפלֵ ר, ְֵֵלהִּ יל ֵֵּוְלַהגִּ קּונֵ ד ֵֵתִּ ֵֵַהְכָללִֵּי ֵֵעֵַי נּול בֵֵָהַרֵֵֵמֹור 

יטֵָ ְֵֵׁשלִּ ְתַפלֵ "א ֵֵּוְלהִּ ַהשֵ ל ֵֵׁשֶׁ ְתָבַרְךם יְךֵֵיִּ ֵֵאֵֵֵֶַׁיֲארִּ ֵֵָיָמית ְֵֵבטֹוו ֵיב ימִּ ֵֵּוַבְנעִּ ְהיֵֶׁם ְֵֵויִּ יה ֵֵָתמִּ ֵֵַיחֵַד ָתנֵּוד ֵֵאִּ
יאּו ְברִּ יָתָנהתֵֵבִּ ָי.ֵֵא  ְךיְָָימָ לָָעַָםָָי מִּ ל  יָָמ  יףָָּתוסִּ דורָָדָוְָָכמווְָָׁשנות  ֵרָ.ו 

ָתגּוַאָָָָָ ָטַָׁשּב 
יחַָ לִַָָָּהַמְׁשגִּ ייַָָנְפּת  ָָ.קּבִּ
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ָָתקציר הואֵ: השל"הֵ בביתֵ שהתרחשהֵ הגניבהֵ בעקבותֵ
שלחֵאתֵתלמידוֵזאבֵפורסניצרֵלרדוףֵאחריֵהגנבים,ֵאךֵ
ומאידךֵ הגניבהֵ עלֵ להםֵ שמחולֵ להםֵ יאמרֵ כיֵ הזהירוֵ

ֵיוֵאנשיםֵכשרים.ֵֵיאמרֵלרבניתֵאשרֵהםֵה
ֵ

ָאךָהרביָאיננוָבןָָ.הבנתיָגםָהבנתי"ֵֵ,ענהֵפרוסניצרֵֵ",רבי
אלקיםָָ,אדם מלאךָ אםָ עםָָָ!כיָ החסדָ במידתָ נוהגָ הרביָ

ָָָ..."ולאָעודָ,אנשיםָשאינםָראויםָלכך

ֵֵֵ:והפסיקוֵבכעסֵעצורֵ,רביֵישעיהֵקמטֵאתֵמצחוֵלרגע

להתנהָגָָ!בבקשהָָ,שתוָק" עליָ כיצדָ תמידָ וידעתיָ ָָ,הלואיָ
למהָאתהָרוצהָלהניאניָמלמלאותָָָ.כפיָשהנניָיודעָברגעָזה

שלושתָהאנשיםָיחזרוָבתשובהָויהיוָָָ:ראהָתראהָָ.חובתי
וָעלָח"לאנשיםָישריםָבראותםָכמהָאניָחוששָלבלָיענשוָָ

ָ,והרבניתָלאָתחשודָעודָבכשריםָלעולָםָָ,העולָאשרָבכפם
האםָאינהָשקולהָיותרָהצלתןָָָ.םאםָתוכחָשנכשלהָהפע

מארבעתָהבגדיםָהישניםָָָָ,מעווןָשלָארבעָנפשותָבישראל
הזה העניןָ לכלָ לדרךָָ,פרוסניצרָָ?שגרמוָ ורכבָָ,צאָ ָ!צלחָ

הכהניָם ברכתָ אתָ ָָ,אקראָ
ָָָ".והיאָתלוהָאותךָבדרך

שעותֵ שלֵ הליכהֵ לאחרֵ
המובילהֵ בדרךֵ אחדותֵ

מצאֵפרוסניצרֵאתֵֵֵ,למאינֵץ
באחדֵֵ האנשיםֵ שלושתֵ

אםֵֵֵמבתי עלֵ אשרֵ המרזחֵ
הםֵנשאוֵאתםֵכמהֵֵֵ.הדרך

הרב מביתֵ ייןֵ ֵֵ,בקבוקיֵ
משתה למוֵ ֵ.וערכוֵ אתֵֵ

בעגלת השאירוֵ ידֵֵֵכליהםֵ
בית לפניֵ ֵקטנהֵ ֵֵ,המרזֵחֵ

שלֵֵ והבולשֵ החודרֵ ומבטוֵ
בבגדיםֵֵ הבחיןֵ פרוסניצרֵ

ֵ,הגנובים דרכהֵֵֵ טרםֵ עודֵ
הבית מפתןֵ עלֵ ֵֵ.רגלוֵ

אתֵ מידֵ הכירוֵ המסוביםֵ
אךֵבתחלהֵהתעלמוֵֵֵ,הבחור
העמידוֵפניםֵכאילוֵאיןֵהםֵמכיריםֵֵֵ,משקרבֵאליהםֵֵ.ממנו
ייןֵֵ,אותו כוסֵ לשתותֵאתםֵ והזמינוהוֵ אחדֵֵֵ.שאלוֵבשלומוֵ

נפתח טרםֵ אתֵֵֵ,הבקבוקיםֵ עליוֵ לראותֵ עודֵ היהֵ ואפשרֵ
אךֵֵ.שהיתהֵכהֵמוכרהֵלפרוסניצרֵ,חותמתֵהרבֵמפרנקפורט

לא כאילוֵ עצמוֵ אתֵ עשהֵ אתֵֵֵפרוסניצרֵ ושאלֵ בה,ֵ השגיחֵ
ֵהמסוביםֵכיצדֵיכליםֵהםֵלשתותֵייןֵבביתֵמרזחֵלאֵיהודי.

ָהקבלנוָבתורָציד"ֵֵ–גמגםֵהגדולֵשביניהםֵֵֵֵ-ה"ֵֵאתֵהייןֵהז"
מפרנקפורט הרבניתָ מאתָ לאורחָָָ.לדרךָ נותנתָ היאָ איןָ

בית אתָ לדרךָָהָ,לצאתָ צדהָ לוָ לאחרָשהעניקהָ ומיָָָ.אלאָ
ָָ?"אתהָבעצם

ָָ,הנניָבבחינתָהממונהָעלָביתָיוסףֵֵ-פרוסניצרֵֵֵֵהענֵֵ-ֵֵ"אני"
ב אחריָ יעקבנברדפוָ אשרָָָָ,יָ הכסףָ גביעָ אתָ למצאָ כדיָ

למהָשלמתםָרעהָתחתָָָ:וכמוהוָהנניָלשאולָאתכםָָו.לאדונָי
ֵֵֵ?"טובה

עדֵשהאנשיםֵֵֵ,כבושיןֵֵפרוסניצרֵהמשיךֵלדברֵעלֵלבםֵדברי
ֵֵ.השפילוֵאתֵעיניהםֵמרובֵבושה

חטאָ"ֵֵ.האישֵאשרֵלקחֵאתֵהבגדיםֵֵאמרֵלוֵֵ",הצדקָאתך"
אנוָָָ.כפולָהואָלגנובָמשהוָמאישָקדושָכהרבָדפרנקפורט

ָָָ,והננוָלבקשךָשתמליץָבאזניָהרבָבעדנוָ,אתָהכלָךנחזירָל
ֵֵֵ".למעןָיסלחָלנוָעלָפשעינו

יֵישעיהֵשלחוֵםֵפרוסניצרֵשרבֵההסבירֵלֵֵ,לתמהוןֵהאנשים
ועלֵכןֵֵֵ,אתֵהבגדיםֵֵהםֵכדיֵלמסורֵלהםֵבמתנהֵגמורהאלי

בחזרה לקבלםֵ באפשרותוֵ כעתהשֵֵ,איןֵ הםֵ קנינםֵ כלֵ'ֵֵ.ריֵ

הורוֵֵֵו'פרוטהֵכאילוֵנוטלֵנשמתוֵממנֵֵההגוזלֵאתֵחברוֵשו
חז"ל אדםֵֵָ.לנוֵ ח"וָ שיענשָ רוצהָ דפרנקפורטָ הרבָ איןָ
ָ,בסיבתו בעיניכםָ כטובָ בבגדיםָ לעשותָ אתםָ ָ,רשאיםָ

למכרם אוָ הרעיםָָָ.ללבשםָ ממעשיכםָ לאנשיםָָָ,שובוָ היוָ
ֵָָ".ומוריָורביָמוחלָלכםָבמחילהָגמורָהָ,ישרים

ֵֵענהֵשובֵהגדולֵשביניהֵםֵֵ-ֵֵ"כףָהננוָמבטיחיםָלךָבתקיעת"
לעצתך"ֵֵ– נשמעָ נכונותָָ.שאנוָ עלָ הננוָָָ,הבטחתנוָָולאותָ

ההמלצהָשקבלנוָמהרבָדפרנקפורטָָָמחזיריםָלדָאתָמכתב
דמאינץ האב"דָ ועבודהָָ.עבורָ עמלָ בחייָ להתחילָ ָָ,ברצוננוָ

יקרבונו המלצָהָָ,מעשינוָ למכתביָ עודָ זקוקיםָ אנוָ ָ.ואיןָ
לכך אתםָ דבריוֵֵ-ֵֵ?"המסכימיםָ אתֵ האישֵ בפנותוֵֵֵ,סייםֵ

ֵֵֵ.לשניֵחבריו

רוסניצרֵאתֵהםֵהחזירוֵלפֵֵ.ענוֵשניהםֵכאחדֵֵ"ָ,בלבָונפש"
ו למאינץההמכתבֵ בדרכםֵ ֵ,משיכוֵ פנהֵֵ פרוסניצרֵ ואילוֵ

ֵֵֵ.הגיעֵהביתֵהֵֵ,בשעהֵמאוחרתֵֵ,ועודֵבאותוֵלילהֵֵ,פרנקפורטה

כברֵֵ הרבֵ סגורהביתֵ בפתחֵיֵֵ.יהֵ אזֵ נודעוֵ טרםֵ ֵפעמוניםֵ
ֵֵ עֵץ הבתים, פטישֵ נמצאֵ הדלתֵ ידֵ בוֵֵֵ.ועלֵ דפקֵ פרוסניצרֵ

הרבֵוהרבניתֵציפוֵֵֵ.והדלתֵנפתתהֵלפניוֵמידֵֵ,שלושֵפעמים
ֵֵ.לבואו

בוֵבמבטֵ הרבניתֵהסתכלהֵ
היאֵקוותהֵשהואֵֵֵ.מאוכזב

בגדיםֵ חבילתֵ עםֵ יחזורֵ
שבֵֵֵ,גדולה אותוֵ ובראותהֵ
ידעהֵמידֵששליחותוֵֵֵ,ריקם
ֵֵה.נכשל

ֵ?ָ"לאָהצלחתָבדרכךָָ,אכן"
-ֵ הרבניתֵֵֵ אותוֵ שאלהֵ

ֵֵ.בהתרגשות

לכאןָ" פניםָ לדברָ ישָ
ֵ",ולכאָן פרֵ ֵֵ.וסניצֵרענהֵ

בחזרהָ" הבאתיָ לאָ אמנםָ
הבגדיָם ָ.אתָ חזרתיָָ אךָ

שלמה ששלושתָָָ,באמונהָ
ישריםָָ אנשיםָ האורחיםָ

וחפציהםָָ.הם כליהםָ בכלָ שייךָָָ,חפשתיָ שהכלָ וקבעתיָ
ֵֵ".ובכלָאופןָאיןָאצלםָשוםָדברָהשייךָלכםָ,להם

איךָָָ!חשדתיָבכשריםָָ,ובכן"ֵֵֵ.ענתהֵהרבניתָָ!"ברוךָהשם"
ָָָ?"אוכלָלתקןָאתָהדברָהזָה

לתקן" אפשרָ חטאָ העברָָ,כלָ עלָ חרטהָ לאָָָ,ע"יָ וקבלהָ
ֵֵ.ענהֵלהֵרביֵישעיהֵ",טאָזהָלהבאחלעבורָעודָעלָ

קבלהֵמידֵֵֵ-ֵֵ",כדיָלתקןָאתָהדברָָָ,אעשהָכלָמהָשביכלתי"
ָָ".ולאָאוסיףָעודָלחשודָבכשרים"ֵ-,ֵעליהֵהרבנית

אמרת" הרביָָ",יפהָ מאדָָָ"ֵֵ,ענהֵ קשהָ גדולָָָ.לקייםאךָ
ועלָכגוןָדאָאנוָמתפלליםָכלָבוקרָָָ,הנסיוןָבדבריםָכאלָה

זוָָָן'!ואלָתביאנוָלידיָנסיו'ָָ:'האלָָ עלינוָלהתמידָבתפלהָ
עצומה ובכונהָ שאתָ לנוחָָ,ועכשיוָָ!ביתרָ פרוסניצרָָָ!עתָ

מהדרָך ויגעָ עיףָ למנוחָהָָ,בודאיָ זקוקהָ אתָ אחריָָָ,וגםָ
ָָָ".התרגשויותָהיום

כלֵהזמןֵמטרידהֵאותיֵהמחשבהֵמהֵכיֵֵֵֵ,לאֵאוכלֵעודֵלישון"
ֵֵ.הבגדיםֵאינםֵבביתֵֵ.עלינוֵלעשותֵעודֵכדיֵלמצאֵאתֵהבגדים

מקוםח בכלֵ ֵ,פשתיֵ והסדקיםֵ החוריםֵ ֵֵ.בכלֵ הבחורהֵֵ
ֵֵ..."חשודהֵעליֵמאדֵ,המסיקהֵאצלנוֵאתֵהתנורֵבשבת

ֵֵ.התפרץֵהרביֵבצעקהֵשהבהילהֵאתֵהרבניתֵֵ!"למעןֵהשם"
לבלָָָ!הפסיקיָָ!למעןָהשם" עצמךָ עלָ קבלתָ רגעָ לפניָ רקָ

ֵֵָ".ברָזהדוכברָאתָנכשלתָבָ,לחשודָעודָבאיש

ָ.המשךָבשבועָהבאָבע"ה

  



             

ֵ
 

 
 

יְך ְצוַָםְָיַקיָ ָא  מּותָָמִּ ינויָמִָּדָלִּ א  עַָָׁש  לְָָכלַָָיוד 
ְלמָ  צּו)ָ?דלִּ ְלחֵָרֵקִּ ֵָ(ָערּוְֵךןֵׁשֻּ

ָ
_ָ____________________________

_ָ____________________________

__________ָ___________________ָ

יןָ ְרכִּ יְָמב  ַעְָלמִּ ְקרותְָויוד  ַעָלִּ ןַָהיוד  ט  ק 
יםםַָהאִָּ ְנַיןַָהּקוְראִּ מִּ הָמִּ  "םֵ(ַרְמבֵַ)?ָעול 

 

_ָ___________________________

_ָ___________________________

_ָ___________________________ 

_ֵמשפחה__________ֵֵשם_________
_______ֵכיתהֵ_____ת"ת____  

 

 אתָהתשובותָאפשרָלהגישָעדָיוםָד'.
 הפותריםָנכונהָיכנסוָלהגרלה.

9305-317-077ניתןָלשלוחָתשובותָלפקס:ָ  
בפקסֵאפשרֵלשלוחֵרקֵעדֵיוםֵג'תשובותֵ  

 

ֵהזוכהֵבהגרלהֵֵ 
שמואלָאיזיקָָ

ָגבאי
ָנחמתָציוָןת"תָ

 1'ָהָָכיתה
 

 

סּורַָלֲענותָ  יַָעזּות?ַמדּוַעָא  ְבר  יםָדִּ עִּ ְרׁש   ֵל 
צּו) ְלחֵָרֵקִּ  (ָערּוְךןֵׁשֻּ

 

ְהי תָ"ָ('חֵ–ֵכ"טֵֵסימן) תשובה: ןְָּבַנְפׁשוָלִּ ְני  הָקִּ ְקנ  ל אָיִּ ׁש 
ַרְךְָׁשמו. ְתּב  תוָיִּ ְמקוםֲָעבוד  ל אָּבִּ לּוָׁש  ים,ֲָאפִּ נִּ  "ַעזָפ 

ְךָיָמִָּרַָאחַָ ׁש  מ  םְָלהִּ ד  א  ַבעָה  יוט   "ם(ַרְמבֵַ)ָ?ְּבַמֲעש 

םָהּוא,ָ"ָ(י'ֵ–ֵכ"טהלֵתפלהֵוברכתֵכהניםֵֵ)הל' תשובה: ד  א  ַבעָה  ט 
יָ ְָוַאְנׁש  יו ר  ַָוֲחב  יו ע  ָר  ַָאַחר יו, ְָּבַמֲעש  ְך ְמׁש  ָנִּ ְהיות לִּ
בָ יׁש  ים,ְָול  יקִּ רַָלַצדִּ ְתַחּב  םְָלהִּ ד  א  יְךָה  רִּ ְךָצ  יכ  ְמקומו,ְָלפִּ

לָ צ  ם.א  יה  ַמֲעש  ְלַמדָמִּ יִּ יָׁש  יד,ְָכד  מִּ יםָּת  מִּ  "ַהֲחכ 

ְהיָ הְָלמַָ ַּקָהָיִּ יָ רָעִּ יהַָהְּתחִּ תִּ קּוטֵ )ָד?ְלע  צֹוֵיֵלִּ  ת(ע 
 

 

ְחיּוָ"ָ(טכ"ֵ–גאוהֵ) תשובה: יִּ ידָׁש  תִּ ע  י הָל  ַּקרַָהְּתחִּ עִּ
ד ח  לָא  לָכ  ְפלּותָׁש  ְהי הַָרקְָלַהשִּ י ה,ָיִּ ְתחִּ  ."ְוי קּומּוָּבִּ

 

 

תשובות על השאלות משבוע 
 תשובותָעלָהשאלותָמשבועָשעבר:

יהְָלמַָ ְתּבוְדדּויְָידָ לָעַָןָזוכִּ קּוטֵ )?ָתהִּ צֹויֵלִּ ֵתֵ(ע 
ָ

 
_ָ___________________________

_ָ___________________________

_ָ__________________ָ_____ָ____  

__ָ_________________________  

 



  

יןֵֵלא. יכִּ ְזכֹותְֵֵֵֵצרִּ ְתָבַרְךֵלִּ ֵיִּ ם ַהש  ׁשְֵמאֹּדֵמ  ּוְלַבק  ל ְתַפל  ְלהִּ
יאֵֵ יםְֵכָללֵַמהֵהִּ יןֵָאנּוֵיֹוְדעִּ יֵא  ת,ֵכִּ ֱאמֶׁ ְפלּותֵַוֲעָנָוהֵבֶׁ ְלׁשִּ

י, תִּ ְפלּותֲֵאמִּ יֲֵֵָָעָנָוהְֵוׁשִּ ְהי הָָכִּ יִּ יתָׁש  הַָהַּתְכלִּ יןָז  ְּבַוַדאיָא 
ַּקרָָ יאָעִּ הָהִּ ו  ֲענ  יָה  יק".ָכִּ יַמְזְלנִּ יןָ"ְׁשל  ּקורִּ לָׁש  צ  ְָוע  ה ְבז  נִּ
א,ָָ םַָהּב  לַָּתֲענּוגָעול  רְָוהּואָכ  יב  רְָוא  יב  לָא  לָכ  יםָׁש  ַהַחיִּ

בְָ נִּ ְהיותָ לִּ אָ ַהּב  םָ עול  לָ ׁש  יתָ ַהַּתְכלִּ הָ ז  יןָ א  הָָּוְבַוַדאיָ ז 
יַנתָָ ְּבחִּ הָ א  ְפל  נִּ הָ ְכמ  ח  ַרקָהּואָ לום.ָ ְוׁש  ַחסָ ְוכּו'ָ לָ צ  ְוע 

יַנתַָמְלכּות. הְָּבחִּ ֵֵֵמ ׁש 

ְזכֹותֵֵ ַיֲעזֹּרֵלֹוֵלִּ ְתָבַרְךֵׁשֶׁ םֵיִּ ַהש  ׁשֵמ  יןֵַרקְֵלַבק  יכִּ ןְֵצרִּ ַעל־כ 
ַקרֵַהַתֲענּוֵג יםְֵועִּ ַקרֵַהַחיִּ יאֵעִּ הִּ תֵׁשֶׁ ְפלּותֱֵאמֶׁ ּוּותְֵוׁשִּ ֵֵַלֲענִּ

לֵעֹוָלםֵַהָבא,ֵַכַנ"ל. ֵׁשֶׁ

ַדעֵֵֵֵלב. ר,ֵי  דֶׁ ֹּאְֵכס  ל ְךֵלֹוֵׁשֶׁ הֹול  הֵָאָדםְֵבַעְצמֹוֵׁשֶׁ רֹואֶׁ ְכׁשֶׁ
י ׁשֵלֹוֵַגְדלּותֵֵ ְהי הָָׁשֶׁ תַָעְצמוְָויִּ ילָא  הְָוַיְׁשפִּ הְָּתׁשּוב  ַיֲעש 

ר. ד  ְךָלוַָכס  יל  "ה,ַָוֲאַזיַָיֲחז רָל  יַנתָמ  ְבחִּ ָּבִּ
ָ

ַָדַעָת

בָ,א.ָָ יאַָּבל  ַּקרַָהַדַעתָהִּ םֵַדַעת,ֵֵֵֵעִּ יֵַגםֵַעכּו"םֵי ׁשֵָלהֶׁ כִּ
ְוָׁשםֵֵ ב.ֵ ַבל  הּואֵ ְכׁשֶׁ ַהַדַעתֵ ַקרֵ עִּ ַאְךֵ בֵ ל  ֹּאֵ ְבל הּואֵ ֲאָבלֵ

ְרָאה.ֵֵ בְֵמקֹוםֵַהיִּ ֵַבל 

ֵֵ ְול אַָָהְינּו ּבוָ ְּבלִּ ַרְךָ ְתּב  יִּ םָ ַהש  תָ א  ַדעָ י  ׁש  ַהַדַעתָ ַּקרָ עִּ ׁש 
ב,ַָעדְָָּבמ חוְָלבַָ תַָהַדַעתְָלתוְךַָהל  רָא  יַקש  יְךָוִּ ַיְמׁשִּ ד.ָׁש 

ַעדָָ ַרְך,ָ ְתּב  יִּ תוָ ל  ְגדֻּ מִּ הָ ְרא  ְויִּ ַפַחדָ ו  הָ ימ  א  יוָ ל  ע  פ לָ ּתִּ ׁש 
רוְממּותָָ ְרַאתָה  הְָליִּ ְזכ  יִּ ת,ַָעדָׁש  ֱאמ  רְָלע ְבדוָּב  ְתעור  יִּ ׁש 

אָ. ְתי ר  יָיִּ מִּ ַדעָמִּ י  ֵֵֵׁש 

יֵֵ ַעל־ְיד  יןֵ זֹוכִּ הֵ ְתּבוְדדּות,ְוזֶׁ תֵֵֵֵהִּ אֶׁ יןֵ שֹוְפטִּ ׁשֶׁ יֵ ַעל־ְיד 
יןֵָלאֹורֵַהָגנּוזֵ. הֵזֹוכִּ יֵזֶׁ  ַעְצמֹוְֵבַעְצמֹוְֵוַעל־ְיד 

'ָבפניםָהליכות'ָמדוָרשאלותָָבאחתָָה
 הזהָ.עלָליקוטיָעצותָמהמדורָהיאָָָ,העלון
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ָ

איזהֵ לוֵ שיתןֵ ובקשוֵ התניאֵ הבעלֵ אלֵ באֵ ה'ֵ עובדֵ אחדֵ חסידֵ
ֵֵ התניא: הבעלֵ וישאלהוֵ התפלה,ֵ לעבודתֵ עשריםָָהתחזקותֵ "הריָ
ֵֵֵשנהָשאתהָאצליָולאָבקשתָכזאתָומהָקרהָעתה?"

ויענהוֵהחסידֵשלפניֵעשריםֵשנהֵ
להיותֵֵ צריךֵ היהֵ מסחרוֵ לרגלֵ
בעירֵהבירהֵפטרבורגֵובעברוֵשםֵ
לידֵמגרשֵגדולֵראהֵמחזהֵנורא,ֵ
חייליםֵ שורותֵ שתיֵ שעומדיםֵ
מאהֵבכלֵצדֵובידםֵאלותֵשבסוףֵ
והענישוֵ בולטיםֵ מסמריםֵ היוֵ
לעבורֵ וחייבוהוֵ חילֵ איזהֵ

ֵביניהם,ֵוהכוהוֵעדֵזובֵדם,ֵ

חושאלתי:ֵֵ זה?"ָ"מהָ חילָ טאָ
בעמדתֵֵ בלילהֵ שבעמדוֵ לי:ֵ וענוֵ
הקיסרֵ בארמוןֵ השמירהֵ

ֵניקולאיֵימחֵשמוֵקפאהֵאזנו!ֵֵ

ליֵ ושאלתיֵמה?ֵעבורֵזהֵמכיםֵאותו?ֵהריֵהקורֵקשהֵכלֵכךֵומהֵ
ֵשקפאהֵאזנו?ֵ

לי:ֵֵ צריךָוענוֵ כיָמיָששומרָעלָארמוןָהמלךָ באמתָאינךָמבין?!ָ
ואםָקפאהָאזנוָָָָלרתוחָבוָכלָדמוָעדָשלאָיקפאָבקורָהכיָגדול!

ֵסימןָשאינוָנאמןָכלָכךָלמלך!ָועבורָזהָמכיםָאותוָמכותָנאמנות!ָ

הריָאניָעומדָומדברָשלשָובראותיֵמחזהֵנוראֵזהֵאחזתניֵרעדה,ֵֵ
בקרביָ דמיָ ירתחָ לאָ ואיךָ המלכיםָ מלכיָ מלךָ עםָ ביוםָ פעמיםָ

ָושס"הָגידי!ָָ וכךֵנמשךֵההתעוררותֵֵואתפללָאלָה'ָבכלָרמ"חָאברי
ואולםֵעתהֵנתקררֵקצתֵההתעוררותֵמהמעשהֵהלז,ֵֵֵכעשריםֵשנה!

ליֵֵ שיתןֵ הרביֵ אלֵ באתיֵ ולכןֵ
ֵהתחזקותֵלתפלה.ֵֵ

אפשרֵֵ זהֵ נוראֵ ספורֵ ולפיֵ
להסבירֵמדועֵיעקבֵאבינוֵאמרֵֵ

ֵ התפלהֵ ובקשתיָ'עלֵ ֵ'בחרביָ
שהפרושֵ בתרגוםֵ כמבוארֵ
היהֵֵ אםֵ כיֵ ובבעותי',ֵ 'בצלותיֵ
חושבֵֵ הייתיֵ 'בתפלתי',ֵ אומרֵ
נחֵֵ כסאֵ עלֵ לשבתֵ שאפשרֵ

ולאֵו יתברך,ֵ להשםֵ להתפללֵ
ֵיודעיםֵאיךֵצריךֵלהראותֵֵ היינו
אבינוֵֵ כשיעקבֵ אבלֵ תפלה.ֵ
יודעיםֵ החייליםֵ שבמלחמהֵ ידועֵ וזהֵ למלחמה,ֵ זאתֵ מדמהֵ
ֵובכלֵֵ שמלחמתםֵהיאֵאוֵלחייםֵאוֵלמות,ֵולכןֵהםֵנלחמיםֵבכלֵכחם

ֵמרצם,ֵ

וזהָרצהָיעקבָאבינוָלהנחילָלנוָשהתפלהָצריכהָלהיותָבכלָהכחָָ
ָליםָישועות.והמרץָכמוָבמלחמה,ָורקָכךָמנצחיםָופוע

 ויחיֵ(ֵֵ–)הרֵציוןֵ
 

ָ

ועלֵֵֵֵאחרָהקידושָבלילָשבתָהילדיםָנוהגיםָלנשקָידיָאביהםָואמם.
פיֵהסודֵישֵעניןֵגדולֵלנשקֵידיֵאמוֵבלילֵשבת.ֵואףֵעלֵֵ
פיֵכןֵינשקֵידיֵאביוֵתחילה,ֵואחרֵכךֵידיֵאמו.ֵוגםֵבןֵֵ
נשויֵהמתגוררֵבסמוךֵלהוריוֵנכוןֵוהגוןֵשילךֵבכלֵלילֵֵ
שהיאֵֵ באמאֵ ובפרטֵ ידיהם.ֵ אתֵ לנשקֵ להוריוֵ שבתֵ
ֵואםֵאשתוֵמתנגדתֵשילךֵלביתֵהוריוֵלנשקֵאתֵֵ אלמנה.

מחמת לוֵֵֵֵידיהםֵ שישֵ אוֵ מתעכב,ֵ בביתהֵ שהקידושֵ
אורחים,ֵאוֵילדיםֵקטנים,ֵנכוןֵשהבעלֵיסבירֵלהֵאתֵֵ
חשיבותֵמצותֵכיבודֵאבֵואם,ֵוישכנעֵאותהֵלהסכיםֵֵ

ֵֵ.לזה.ֵואםֵבכלֵזאתֵהדברֵמפריעֵלה,ֵילךֵלביתֵאמוֵלאחרֵהסעודה
ֵֵֵ(ג"קלֵֵ–אֵ"ספרֵילקוטֵיוסףֵסימןֵרע)

ֵערביתֵֵ ֵלאחרֵתפילת ֵלילֵשבתֵקודש ָזצ"לָָבכל ָיוסףָרביע ָרבי היהָהגאון
הולךָדרךָשלָכרבעָשעהָלביתָאביוָהר"רָאליהוָזצ"לָָ

ֵ)שאמוֵנפטרהֵכבר(.ֵֵֵֵלנשקָאתָידוָולהתברךָממנו
וכןֵהמשיךֵבמנהגֵזהֵאביֵמוריֵכאןֵבארץֵבחייֵחיותוֵֵ

שלאָהיהָהולךָמביתָהכנסתֵֵָָ,שלֵאביוֵרביֵיוסףֵזצ"ל
לביתָ הולךָ היהָ שמקודםָ עדָ קידושָ לעשותָ לביתוָ

)כשאניֵהייתיֵמצטרףֵעמוֵפעמיםֵרבות(ֵומנשקֵֵֵֵאביו
ידיֵאביוֵואמו,ֵואףֵשומעֵהקידושֵושרֵלוֵאתֵהפיוטֵֵ

כמוהו"ָָ איןָ השבתָ כדיֵֵ"יוםָ מקוריֵ בגדאדיֵ בניגוןֵ
ושובֵֵֵֵמחותָ""ירבוָשלגרוםֵלהוריוֵעונגֵשבת,ֵומוסיףֵושרֵלוֵאתֵהשירֵֵ
ֵֵֵש.מנשקֵידיֵהוריוֵורקֵאזֵהולךֵלביתוֵלעשותֵקידֵו ֵֵ ֵֵ ֵֵ ()ספרֵכרםֵאליהוֵֵ

ֵ

 

ין יתֵָעְלמִּ יםֵַעלֵַהב  לֵַהצֹוֲעקִּ יתֹוֵקֹולֵׁשֶׁ ָהָיהְֵבאּוַמאןֵָׁשַמעְֵבב  ָשהֵַאַחת..ְכׁשֶׁ תֵֵֵ.ֵּוַפַעםֵַאַחתֵָׁשַמעֵאִּ קֶׁ ָהְיָתהֵצֹועֶׁ ׁשֶׁ
י" י"ֵ"ָאבִּ יָה:ֵ"ָאבִּ רֵָאבִּ בֶׁ תֵֵ...ֵֵָׁשםֵַעלֵקֶׁ קֶׁ ֹּאתֵצֹועֶׁ ָשהֵַהז ְצלֹוֵָאז.ֵָעָנהְֵוָאַמרֵָלה:ֵָהאִּ תֵאֶׁ דֶׁ ְחיֶׁהֵָהְיָתהֵעֹומֶׁ תֹוֵתִּ ּובִּ

ינֹוְֵבָכאןְֵכָלל... יָהֵא  י",ֲֵאָבלֵָאבִּ יֵָאבִּ בֵ"ָאבִּ יט  ְֵבַכָּוָנהֵה 

ֵֵ ָאז: יְָָוָאַמרֵ ַרקְָכמוָמִּ יקָהּואָ ַהַצדִּ יַתתָ יָמִּ כִּ ם,ָ ינוָׁש  אָא  מ  הָׁש  ז  ַעלָ ַלְחׁש ׁשָ יםָ יכִּ ְצרִּ יןָ יקָא  ַהַצדִּ לָ צ  א  לָ ֲאב 
ְךָאֲָ ה,ְָוַאַחרָכ  רָז  ד  הְָּבח  יַָעּת  ֲאנִּ ּתוַָעלַָעְצמו:ְָכמוָׁש  זְָלבִּ ילָא  ְמׁשִּ ר.ְָוהִּ רַָאח  ד  רְָלח  ד  ח  אָמ  יוצ  אָׁש  יָיוצ  הָָנִּ רָז  ד  ח  מ 

י"ְָוכּו'ָל אָא ָ בִּ יָא  בִּ ְצַעקָ"א  תְָותִּ ל  לַָהד  צ  בואָא  הָּת  םַָאּת  תַָאֲחַרי,ָאִּ ל  רַָהד  יְָוסוג  נִּ רַָהש  ד  סַָלח  ְכנ  יָך?ְָונִּ ר  ְׁשַמעְָדב 
דָכַָ ח  דְָוא  ח  לָא  ַמזְָלכ  ר  ים,ָׁש  מִּ הְָפע  דוׁשַָכמ  יוַָהּק  פִּ ְׁשַמעָמִּ הָנִּ ל  א  יםָה  רִּ הַָכְדב  ְזכ  יִּ יָׁש  לָמִּ הָׁש  הַָהַמֲעל  ְדל  הָג  מ 

לַָמהָ יַעָלוְָּבכ  יוְָוַיֲעז רְָויוׁשִּ ר  ְׁשַמעְָדב  יְָּבַוַדאיָיִּ א,ָכִּ דוׁשְָוַהנור  ְברוַָהּק  בואַָעלָקִּ ר.ָָל  ְפׁש  ְָדא 
 

 

 אלימלך בן שרה.

 שאול חיים בן יונה.

פעסיא ברכה בת ריינא 

 רייזל אסתר.

אברהם אלכסנדר בן 

 גולדא.

 רבקה בת פעסיא ברכה.

שמואל אהרן מנחם 

 ודבורה בני רבקה.

 

 

 יעקב בן חנה ממן.

 ניסים בן אסתר.

 אורלי בת בת שבע.

 קורים רונית בת רבקה.

 נתן בן רחל.

 רחל חנה בת ענת.

 שרה ליבא בת רחל חנה.

 ביילא בת יוטא גיטל.

 הרך הנולד בן ביילא.

 הדסה בת יונה.

 

 חיה בת כוכבה.

 

 ישי בן הדסה.

 אפרת תהלה בת יונה.

 

 אסתר בת חיים פרידה.

 .מרים בת יחזקאל וחנה

  


