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נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
אַח ָריוּת
יחת ֲ
ְל ִק ַ


ישׂג ִמ ְר ָים ַבּת ָמּ ְל ָכּה
ִל ְרפוּאַת ֲא ִב ַ

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ֶסת .גַּם ֶא ְצ ִלי ָהיָה
תּוֹרה ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
טוּח ֶשׁ ָהיָה נִ ְפ ָלא ְוגַם ְל ַמ ְד ֶתּם ָ
יך ָע ַבר ֲעלֵיכֶם ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת? ֲא ִני ָבּ ַ
ֵא ְ
ֶסת
אַך ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְבּ ִלי ַה ְפ ָתּעוֹתְ .בּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ֻחד ְמאֹדְ .
וּמי ָ
ירה ָעשׂוּ ָלנוּ ַחג ָשׂ ֵמ ַח ְ
ְשׁ ָ
ְהוּדה ו ִ
ֶה ָדּר וְ אוֹ ְר ֵחינוּ י ָ
נְ
אַח ָריוּת ַעל ִא ְרגּוּן ַה ִלּמּוּד
ַבּ ִאים ָהיוּ ֵמ ֲח ָל ִקים ְמ ִשׂימוֹת ַל ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ְוגַם ַהיּ ְָל ִדים ָהיוּ ְמ ַק ְבּ ִלים ֲ
ֶשׁ ָלּנוַּ ,הגּ ָ
אַח ָר ִאית ַעל
ְתה ֲ
חוֹתי ָהי ָ
יל ִאים ֵמ ַהגַּן ְו ַעד ִכּ ָתּה ח'ָ .ר ֵחל ֲא ִ
ְתה ִמ ְת ַח ֶלּ ֶקת ְל ִפי גִּ ָ
בוּצת ַה ְיּ ָל ִדים ָהי ָ
ְבּ ַלי ְָלהְ .ק ַ
ְאַריֵה
ימל ְו ָדלֶת .גַּם ֲאנִ י ו ְ
אַח ָר ִאית ַעל ְבּנוֹת ִכּ ָתּה גִּ ֶ
ְתה ֲ
שׁוּל ִמּית ֲח ֶב ְר ָתּהּ ָהי ָ
וּביתְ ,ו ַ
ֲה ָבּנוֹת ֶשׁל ִכּ ָתּה אָלֶף ֵ
יל ִאים ָל ְקחוּ ַתּ ַחת
ְאת ְשׁאָר ַה ִגּ ָ
וּצת ַה ָבּנִ ים ִמ ִכּ ָתּה אָלֶף ְו ַעד ִכּ ָתּה ָדּ ֶלת ,ו ֶ
אַח ָר ִאיים ַעל ְקב ַ
ֲח ֵב ִרי ַהיְנוּ ֲ
ֶה ָדּר.
בוּצתוֹ ,וְ ַהכֹּל ָה ָיה נִ ְראָה נ ְ
יבה ַה ִתּיכוֹנִ יתָ .כּל ֶא ָחד ֵה ֵחל ְבּ ִא ְרגּוּן ְק ָ
ְשׁ ָ
ְיוֹבל ֶשׁ ָלּ ְמדוּ ַבּיּ ִ
אַרנוֹן ו ָ
יוּתם ְ
אַח ָר ָ
ֲ
וּשׁאָר ַמ ְט ַע ִמּים,
וּשׁ ִתיָּהֵ ,פּרוֹת ְ
ָדיו עוּגוֹת ְ
ַשּׂא ְבּי ָ
ֶסת ַבּ ִשּׂ ְמ ָחה ו ְָכל ֶא ָחד נ ָ
אַחר ְס ֻע ַדּת ֶה ַחג ָבּאנוּ ְלבֵית ַה ְכּנ ֶ
ֵ
אוּלם ָהיָה
ַסנוּ ְלאוּ ָלם ַה ִלּמּוּד וָ ......ה ָ
תּוֹרה" ִנ ְכנ ְ
וּתּנוּ ָכּבוֹד ַל ָ
תּוֹרה ְ
ְשׁ ְמחוּ ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ַה ָ
ירת " ִשׂישׂוּ ו ִ
וּב ִשׁ ַ
ְ
אַח ַראי ְל ִסדּוּר ְשׁעוֹן ָה ַשׁ ָבּת
דּוּע ֵאין אוֹר? ִמי ָהיָה ֲ
פוּאיםָ .מה ָק ָרה ָכּאן? ַמ ַ
וּק ִ
שׁוּךָ .ע ַמ ְדנוּ נִ ְד ָה ִמים ְ
ָח ְ
אָמר
נוֹרא נִ ְס ַתּ ֵדּרַ ,
שׁוּבה .לֹא ָ
ְתה ְתּ ָ
וּלאַף ֶא ָחד לֹא ָהי ָ
ְתה ָבּ ֲאוִיר ְ
רוֹע ֶמת ָהי ָ
יקה ֶ
אַלנוּ זֶה ֶאת זֶה? ְשׁ ִת ָ
ָשׁ ְ
ֶסת ְו ֵה ִביאוּ נֵרוֹת
ַבּ ֵאי ֵבּית ַה ְכּנ ֶ
ְהוּדהְ ,ו ַה ְשּׁל ָֹשׁה ָה ְלכוּ אַל גּ ַ
ְיוֹבל בּוֹאוּ ִא ִתּי ָק ָרא י ָ
אַרנוֹן ו ַ
דּוֹדיְ .
ְהוּדה ֵבּן ִ
י ָ
ְתה
ָשׁ ְבנוּ וְ ָל ַמ ְדנוּ ָכּל ַה ַלּי ְָלה ְלאוֹר ַהנֵּרוֹתָ .ה ֱא ֶמת ,זוֹ ָהי ָ
ֶסת ,וְ ָכ ְך י ַ
ֶשׁ ֻה ְד ְלקוּ ִמנֵּר ְנ ָשׁ ָמה ֶשׁ ָהיָה ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
אַח ָריוּת ַעל ָהאוֹר
ישׁהוּ לֹא ָל ַקח ֲ
ימהִ .מ ֶ
חוּשׁה לֹא נְ ִע ָ
ְתה ָלנוּ ְתּ ָ
אַך ֵאיפֹה ֶשׁהוּא ָהי ָ
ֻחדֶת ְב ִמינָהְּ ,
ֲח ָויָה ְמי ֶ
משׁה ְל ַחלֶק ֵבּין ִמ ְשּׁ ֶפּחוֹת
וּע? ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַנשֹּׂא ָה ָקּ ָבּ"ה ְמ ַצוֶּה ַעל ֶ
וּמה ֶה ֶק ֵשׁר ְל ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁב ַ
אוּלם ַה ִלּמּוּדָ .
ְבּ ָ
וּברוּר ,וְאַף
וּמ ְשׁ ָפּ ָחה ְמ ַק ֶבּלֶת ַתּ ְפ ִקיד ֻמגְ ָדּר ָ
ֵשׁ ֶבט ֵל ִוי ֵאת ַה ַמּ ָטּלוֹת ֶשׁיֵּשׁ ִבּ ְנ ִשׂיאַת ְכּ ֵלי ַה ִמּ ְשׁ ָכּןָ .כּל ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ִ
וּע? ִכּי ַרק ָבּא ֶֹפן ַהזֶּה ֶשׁ ְלּ ָכּל ֶא ָחד יֵשׁ
יוֹד ִעים ַמדּ ַ
אַחרֶתְ .
ֶא ָחד לֹא ָיכֹל ְל ִה ְת ַח ֵלּף ִעם ַתּ ְפ ִקיד ֶשׁל ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ֶ
ֻלּם
ָבים ִל ְהיוֹת כּ ָ
יח ַחיּ ִ
רוֹצים ְל ַה ְצ ִל ַ
ְאין ַה ְפ ָתּעוֹתָ .כּ ָכה זֶה ְכּ ֶשׁ ִ
וּמאוּ ְרגָן ו ֵ
אַח ַראי לוַֹ ,הכֹּל ְמ ֻס ָדּר ֵ
ַתּ ְפ ִקיד ְוהוּא ֲ
ֻלּם ֲעבוּר ֶא ָחד.
ֻלּם ְוכ ָ
ידם ֶא ָחד עֲבוּר כּ ָ
אַח ָר ִאים ַעל ַתּ ְפ ִק ָ
ֻשׁ ָתּ ִפים ְו ֲ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ְבּ ַה ֲעל ְֹת ָך ,יוֹנ ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם וְ ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁ ַ
אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
וּמ ָר ִרי וְ כֵן ַעל
ֵרשׁוֹן ְ
ידי ַה ְלּוִ יִּם ְבּנֵי גּ ְ
ְבּ ָפּ ָר ַשׁה אָנוּ ְל ֵמ ִדּים ַעל ַתּ ְפ ִק ֵ
וּמ ָר ִרי .אָנוּ ְל ֵמ ִדּים ַעל ִדּי ֵני נָזִ יר וְ ַעל ְבּ ְר ַכּת
ֵרשׁוֹןְ ,ק ָהת ְ
ִמנְ יָן ְבנֵי גּ ְ
יאי ַה ְשּׁ ָב ִטים
ֹשׁה ִסיֵּם ִל ְבנוֹת ֵאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ,נְ ִשׂ ֵ
כּ ֲֹהנִ יםַ .בּיּוֹם ֶשׁמּ ֶ
ְעה
אשׁי ָבּ ָקרַ .מ ָתּנָה זוֹ ִסיּ ָ
וּשׁנֵים ָע ָשׂר ָר ֵ
ֵה ִביאוּ ֵשׁשׁ ֲעגָלוֹת ְ
אשׁי ַה ְשּׁ ָב ִטים
ַל ְל ִויִּם ְל ַה ֲע ִביר ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ִמ ָמּקוֹם ַל ָמּקוֹםָ .ר ֵ
ֶטת ֶאת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת
תּוֹרה ְמ ָפר ֶ
ְבּ ַחַ .ה ָ
ֻכּת ַה ִמּז ֵ
ֵה ִביאוּ ָק ְר ָבּנוֹת ַל ֲחנ ַ
ֻלּם ֵה ִביאוּ ֶאת אוֹתוֹ ַה ָקּ ְר ָבּן.
יאיםַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁכּ ָ
ֶשׁל ָכּל ַהנְּ ִשׂ ִ

ְ בּנִ י ַכּ ָמּה ָהיוּ ַה ְלּ ִויִּם ַכּ ֲא ֶשׁר ֵה ֵחלּוּ ַל ֲעבֹד
ְבּ ִמ ְשׁ ָכּן?
יעה
מוֹפ ָ
ֻר ֶס ֶמת ְמאֹד ִ
ֵ איזוֹ ְבּ ָר ָכה ְמפ ְ
בוּע ֶשׁ ָלּנוּ?
ְבּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ִ מי נִ ְב ֲחרוּ ְל ַה ְק ִריב ִראשׁוֹנִים ְבּ ִמ ְשׁ ָכּן,
ֹשׁה ִסיֵּם ְל ָה ִקים אוֹתוֹ?
אַחר ֶשׁמּ ֶ
ְל ֵ
משׁה ַר ֵבּינוּ ָהיָה ָבּא ְלא ֶֹהל
ַ כּ ֲא ֶשׁר ֶ
שׁוֹמ ַע ֶאת קוֹל ה'?
יכן ָהיָה ֵ
מוֹעדֵ ,מ ֵה ָ
ֵ




  
        
   
עוֹלם
ָכה ְל ָה ִביא ְי ָל ִדים ְל ָ
אַבנֵי ֵנזֶר" ֶשׁלֹּא ז ָ
ָח ִסיד ֶשׁל ַהגָּאוֹן ַבּ ַעל ָה" ְ
אַך ָה ַר ִבּי נִ ְמנַע
ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ָשׁנִ יםָ ,היָה ְמ ַב ֵקּשׁ ָרבּוֹת ֵמ ָה ַרב ֶשׁיּ ְָב ֵר ְך אוֹתוְֹ ,
יוּכל ְל ַב ֵקּשׁ ְבּ ָר ָכה
ֻח ֶדת ָבּהּ ַ
ִמ ְלּ ָב ֵר ְך אוֹתוִֹ .ה ְמ ִתּין ֶה ָח ִסיד ְל ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ְמי ֶ
צוּמהָ ,פּנָה ֶאל
תּוֹרהְ ,כּ ֵש ָה ַר ִבּי ָהיָה ָשׁרוּי ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ֲע ָ
ֵמ ָה ַר ִבּי .וְ ֵבּ ִשׂ ְמ ַחת ָ
ְאָמר לוֹ ֶשׁהוּא לֹא יָזוּז ִמ ְמּקוֹמוֹ ַעד ֶשׁ ָה ַר ִבּי י ְָב ֵר ְך אוֹתוָֹ .ה ַר ִבּי
ָה ַר ִבּי ו ַ
ָלד ְל ָך ֵבּן ֶשׁיּ ְִהיֶה כּ ֶֹמר?
אוֹת ָך ֶשׁ ִיּוּ ֵ
רוֹצה ֶשׁ ֲאנִ י ֲא ָב ֵר ְך ְ
אַתּה ֶ
ָענָה לוַֹ :ה ִאם ָ
רוּח
ָפּנָיו ֶשׁל ֶה ָח ִסיד ֶה ְחוִירוּ ְכּמוֹ ִסיד ,וְהוּא ֵה ִבין ִכּי ָה ַר ִבּי ָצ ָפה ְבּ ַ
רוֹצה ְל ָב ֵר ְך אוֹתוֹ.
ַהקּ ֶֹדשׁ ֶשׁ ַה ֵבּן ֶשׁ ִיּ ָוּלֵד לוֹ י ְִהיֶה כּ ֶֹמר ,ו ְָלכֵן הוּא לֹא ֶ
מוּאל.
וּב ְמקוֹמוֹ ִה ְת ַמנָּה ְבּנוֹ ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ֶמת ָה ַר ִבּי נִ ְפ ַטר ִ
קוּפה ְמ ֻסיּ ֶ
אַח ֵרי ְתּ ָ
ֲ
תּוֹרה
אַחת ְבּ ֵעת ִשׂ ְמ ָחת ָ
וּפ ַעם ַ
ָדע ִמ ַצּ ֲערוֹ ֶשׁל ֶה ָח ִסידַ ,
מוּאל י ַ
ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ֶרע
אוֹת ָך ֶשׁ ַה ָשּׁנָה ִתּז ְֶכּה ְלז ַ
ְאָמר לוֲֹ :אנִ י ְמ ָב ֵר ְך ְ
נִ גַּשׁ ֵמ ַע ְצמוֹ ֶאל ֶה ָח ִסיד ו ַ
אָמן ַעל ִבּ ְר ַכּתוֹ,
ָמאְ .ל ַה ְפ ָתּ ַעת ָה ַר ִבּיֶ ,ה ָח ִסיד לֹא ַרק ֶשׁלֹּא ָענָה ֵ
ֶשׁל ְקי ָ
ֶא ָלּא ֶשׁ ָפּנָיו ֶה ְחוִירוּ ו ְִכּ ְמ ַעט ִה ְת ַע ֵלּףֵ .ה ִבין ָה ַר ִבּי ֶשׁיֵּשׁ ִענְ יַן ְבּ ָד ָבר ,וְ ָשׁאַל
אַבּא ֶשׁל ַר ִבּי
אָמר לוֹ ָה ָ
ֵאת ֶה ָח ִסיד ָמה ָק ָרהֶ .ה ָח ִסיד ִס ֵפּר לוֹ ֶאת ָמה ֶשׁ ַ
מוּאלֶ ,שׁ ְבּנוֹ ֶשׁ ָע ִתיד ְל ִה ָו ֶלד לוֹ י ְִהיֶה כּ ֶֹמר ו ְָל ֵכן הוּא לֹא ָר ָצה ְל ָב ֵר ְך
ְשׁ ֵ
רוֹצה
ְאָמר לוֹ ,אַף ַעל ִפּי ֵכן ֲאנִ י ֶ
אוֹתוָֹ .ה ַר ִבּי ִה ְק ִשׁיבָ ,פּנָה ֶאל ֶה ָח ִסיד ו ַ
ֶרע
ְכּה ְבּ ָקרוֹב ְלז ַ
אָמןָ .ה ַר ִבּי ֵבּ ֵר ְך אוֹתוֹ ֶשׁ ִיּז ֶ
ְע ְכ ָשׁו ַתּ ֲענֶה ֵ
אוֹת ָך ,ו ַ
ְל ָב ֵר ְך ְ
אַר ָבּ ָעה
נוֹלדוּ ְלאוֹתוֹ ָח ִסידְ .
אָמןֲ .ח ִמ ָשּׁה י ְָל ִדים ְ
ְה ָח ִסיד ָענָה ֵ
ֶשׁל ְק ָי ָמא ו ֶ
יח ִל ְשׂרֹּד ֶאת
נּוֹראָהְ ,ו ַה ְבּכוֹר ִה ְצ ִל ַ
ֵמ ֵהם ֵמתוּ ַעל ִקדּוּשׁ ַה ֶשּׂם ָבּשׁוֹאָה ַה ָ
ֻחדָ ,שׁ ַלט
אָדם ִכּ ְשׁרוֹנִ י ִבּ ְמי ָ
ַהשּׁוֹאָה ְו ָל ֵצאת ִמ ֶמנָּה ְבּ ָשׁלוֹם .הוּא ָהיָה ָ
אָרץ
ימי ַהשּׁוֹאָה ַלכּ ֶֹמר ו ְָכ ְך ָשׂ ַרד .הוּא ָע ָלה ָל ֶ
ְבּ ַכ ָמּה ָשׂפוֹת ,ו ְִה ְת ַח ֵפּשׂ ִבּ ֵ
ידי ֲח ָכ ִמים ְוי ְִר ֵאי ָשׁ ַמּיִם.
ָכה ְל ָה ִקים דּוֹר ֶשׁל ַתּ ְל ִמ ַ
ִשׂ ָר ֵאל ְוז ָ
יְ
















אוֹמר ָה ָק ָבּ"ה
ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ָפּ ָר ָשׁה ֵ
ֹשׁה ִל ְספֹּר ֶאת ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ֵשׁ ֶבט
ְלמ ֶ
וּמ ָר ִרי,
ֵרשׁוֹןְ ,ק ָהת ְ
ֵלוִיִ ,מ ְשׁ ְפּחוֹת גּ ְ
יהם:
בוֹדה ֵבּי ֵנ ֶ
ֻקּת ָה ֲע ָ
וּמ ָפרֵט ֶאת ֲחל ַ
ְ
ֵר ֻשׁנִּ י ַל ֲעבֹד
"זֹאת ֲעב ַֹדת ִמ ְשׁ ְפּחֹת ַהגּ ְ
ָשׂאוּ ֶאת י ְִריעֹת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן
וּל ַמ ָשּׂא ְונ ְ
ְ
וּמ ְכ ֵסה
מוֹעד ִמ ְכ ֵסהוּ ִ
ְו ֶאת א ֶֹהל ֵ
ַה ַתּ ַחשׁ ֲא ֶשׁר ָע ָליו ִמ ְל ָמ ְע ָלה וְ ֶאת
מוֹעד".
ָמ ַס ְך ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
רוֹצה
דּוּע? ה' ֶ
אַתּם ַמ ַ
יּוֹד ִעים ֶ
ַה ְ
ְל ַל ְמּדֵנוּ ֶשׁ ְלּ ָכל ֶא ָחד יֵשׁ ָח ַלק
אַח ָריוּת .וְ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ָשׁ ַרק ֶא ָחד
ָבּ ֲ
אַבּא
ַע ֶשׂה ַהכֹּל .לֹא ַרק ִא ָמּא אוֹ ָ
יֲ
ַעשׂוּ ֶאת ָכּל ֲעבוֹדוֹת ַה ַבּיִתֶ ,א ָלּא
יֲ
ִקּח
ָכּל ֶא ָחד ָיכֹל ְל ַסיַּע ְו ָכל ֶא ָחד י ַ
אַח ָריוּת ַעל ָדּ ָבר ְמ ֻסיָּם ,ו ְַרק ָכּ ְך
ֲ
ַכּאי ְל ַה ְשׁ ָראַת
י ְִהיֶה ַה ַבּיִת ָשׁלֵם וְ ז ַ
ְה ְצּ ֵל ָחה.
ְשׁ ִכינָה ְבּ ָר ָכה ָשׂ ְמ ָחה ו ַ



יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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