ס"ד
נָא לֹא ִל ְקרֹא ַבּ ְזּ ַמן ַה ְתּ ִפ ָלּה
תּוֹרה
וּק ִריאַת ַה ָ
ְ
הד"נ מוצש"ק
17:42 16:32
ֶח ְברוֹן
17:37 16:27
יס ִפּין
ִח ְ
יפה
ֵח ָ
17:40 16:30
17:41 16:26
יְרוּשׁ ַליִם
ָ
אָביב 17:42 16:41
ֵתּל ִ

ָא ָרא ׀ כ"ו ֵט ֵבת התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  12׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה
ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ו ֵ

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה



ֵע ֵר ְך ִחידוֹן
בוּע ַה ָבּא י ָ
מּוֹרה ְבּ ִכ ָתּה ֶשׁ ְבּ ֶעז ְַרת ה'ְ ,בּ ָשׁ ַ
בוּע ִה ְכ ִריז ַה ֶ
הוּביםַ .ה ָשּׁ ַ
ְה ֲא ִ
ְק ִרים ו ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
יוֹתר הוּא
אַך ַה ְפּ ָרס ֶה ָחשׁוּב ְבּ ֵ
מּוֹרהְ .
ַדּאי ָענָה ַה ֶ
ֻלּם ָק ְפצוּ וְ ַשׁ ֲאלוּ :יֵשׁ ְפּ ָר ִסים? ֵכּן ְבּו ַ
ַעל ָפּ ַר ָשׁת ְשׁמוֹת ֶשׁ ָלּ ַמ ְדנוּ ְבּ ִכ ָתּה .כּ ָ
אַרגֵּן ִבּ ְקבוּצוֹת ַעל ְמנַת
ידי ַה ִכּ ָתּה ְל ִה ְת ְ
ִשׂ ָר ֵאלְ .בּ ַה ְפ ָס ָקהֵ ,ה ֵחלּוּ ַתּ ְל ִמ ֵ
יוֹתר ֶשׁיֵּשׁ ְל ַעם י ְ
ָקר ְבּ ֵ
תּוֹרה ִכּי זֶה ַה ָדּ ָבר ַהיּ ָ
ֶשׁ ִתּ ְל ְמדוּ ָ
דּוּע ֵאינְ ָך
יוֹסיַ ,מ ַ
אַל ִתּיִ :
ַשׁ ִתּי ֵא ָליו וְ ָשׁ ְ
בוּצה .נִ גּ ְ
יוֹסיֶ ,שׁ ָהיָה ַתּ ְל ִמיד ַח ָלּשׁ לֹא ִה ְצ ָט ֵרף ְלאַף ְק ָ
ַחד ִל ְק ַראת ַה ִחידוֹןַ .רק ִ
ִל ְלמֹד י ַ
ַסּה ֲאנִ י
וּתּנ ֶ
אָמ ְר ִתּיִ ,אם ִתּ ְשׁ ַתּדֵּל ְ
יח ֲא ִפלּוּ ַל ֲעבֹר ֶאת ַה ָשּׁ ָלב ָה ִראשׁוֹןָ ,ענָה .לֹא נָכוֹן! ַ
אַצ ִל ַ
ֵע ִל ְלמֹדְ ,ולֹא ְ
ִמ ְצ ָטרֵף? ֲאנִ י לֹא יוֹד ַ
ַעלוּ ְל ָשׁ ָלב ַה ָבּא .לֹא! ָענָה
עוֹב ִרים ֶאת ָכּל ַה ְשּׁ ַל ִבּיםְ ,וי ְִהיוּ עוֹד ֲח ֵב ִרים ַל ִכּ ָתּה ֶשׁלֹּא י ֲ
ֻלּם ְ
טוּח ֶשׁיֵּשׁ ֵל ָך ִסכּוּי .וְחוּץ ִמזֶּה ,לֹא כּ ָ
ָבּ ַ
ְה ַל ְכ ִתּי ְל ִכ ָתּה
ָד ְע ִתּי ָמה ַל ֲעשׂוֹת ,ו ָ
יּוֹסי לֹא ְמ ַשׁ ֵתּף ְפּ ֻע ָלּה ,לֹא י ַ
יתי ֶשׁ ִ
יוֹסי ְבּ ֶה ְח ֵל ִטיּוֹתֲ .אנִ י ַמ ִכּיר ֶאת ַע ְצ ִמיֵ ,אין ִלי ִסכּוּיְ .כּ ֶשׁ ָר ִא ִ
ִ
יוֹד ַע,
אַתּה ֵ
ְאָמ ָרהָ :
יוֹסי ,וְ ִא ָמּא ָענְ ָתה ו ְ
יך נִ ֵתּן ְל ַסיֵּע ְל ִ
אַל ִתּי ֶאת ִא ָמּא ֵא ְ
יתיָ ,שׁ ְ
יוֹסיְ .כּ ֶשׁ ָחז ְַר ִתּי ְל ֵב ִ
יך נִ ֵתּן ְל ַס ַיּע ְל ִ
ְבּ ַמ ְח ָשׁ ָבה ֵא ְ
יח ַל ֲעמֹד
אַך הוּא לֹא ִה ְצ ִל ַ
יוֹתרְ ,
יח ֶשׁ ִיּ ְשׁ ַתּ ֵדּל ֵ
מּוּדים .הוּא נִ ְכ ַשׁל ַבּ ִמּ ְב ָחנִ ים ו ְָכל ַפּ ַעם ִה ְב ִט ַ
יתןִ ,ה ְת ַק ָשּׁה ְמאֹד ָבּ ִל ִ
אָחי ָך ַהגָּדוֹל ֵא ָ
ִ
ישׁה ְבּ ֵבית ַה ֵסּ ֶפרָ ,ל ַק ְח ִתּי אוֹתוֹ ֵא ַליִ ,ח ַבּ ְק ִתּי אוֹתוֹ ָחזָק ָחזָק ,וְ ָל ַח ְשׁ ִתּי לוֹ ְבּאָזְנוֹ:
אַחר ְפּגִ ָ
אַחת ְל ַ
ְבּ ַה ְב ָטחוֹת .זוֹ ֶכ ֶרת ֲאנִ י ֶשׁ ַפּ ַעם ַ
יתן
ֶא ָמן ,וְאָהוּב ַעל ַה ְבּ ִריּוֹתֵ .א ָ
ָשׁר ְונ ֱ
אָדם י ָ
יוֹתר הוּא ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ָ
ָקר ִלי ְמאֹד ,וְ ֶה ָחשׁוּב ִלי ְבּ ֵ
ְאַתּה י ָ
אוֹת ָך ו ָ
אוֹה ֶבת ְ
יתן ֶשׁ ִלּיֲ ,אנִ י ֶ
ֵא ָ
אַל ִתּיֲ ,אנִ י לֹא ְמ ֻסגָּל
דּוּע? ָשׁ ְ
יח ִליַ .מ ַ
ַסּה ֲא ָבל זֶה לֹא ַמ ְצ ִל ַ
וּמנ ֶ
וּמ ֵעינָיו י ְָרדוּ ְדּ ָמעוֹתִ .א ָמּאֲ ,אנִ י ָכּל ָכּ ְך ִמ ְשׁ ַתּ ֵדּל ְ
ִה ְתבּוֹנֵן ִבּיֵ ,
תּוּכל
ֻח ֶדת ִמ ֶשׁ ָלּנוּ ֶשׁ ָבּהּ ַ
אָמ ְר ִתּי לוֹ ,בֹּא וְנִ ְמ ָצא ֶדּ ֶר ְך ְמי ֶ
יריַ ,
ַקּ ִ
יתן י ִ
פּוֹר ַח ִלי ֵמ ָהרֹאשֵׁ .א ָ
וּב ִמ ְב ָחן ַהכֹּל ֵ
שׁוֹכ ַח ַהכֹּלְ ,
ִל ְלמֹדֲ .אנִ י ֵ
נוֹתנֶת לוֹ ְפּ ָר ִסים ְק ַטנִּ ים ַעל
ֶרת ִאתּוֹ ַעל ָמה ֶשׁ ָלּ ַמד ַבּ ִכּ ָתּה ,וְ ֶ
יתן וְחוֹז ֶ
יוֹשׁ ֶבת ִעם ֵא ָ
ִיתי ֶ
מּוּדים ָהי ִ
אַחר ַה ִלּ ִ
ְל ִה ְת ַק ֵדּם .ו ְָכ ְךָ ,כּל יוֹם ַ
אוֹמר
בוּע ָה ָקּ ָבּ"ה ֵ
יוֹד ַעְ ,בּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
אַתּה ֵ
וּב ֶמ ֶרץָ .
יתן ָר ַכשׁ ִבּ ָטּחוֹן ַע ְצ ִמיַ ,עד ֶשׁ ֵה ֵחל ִל ְלמֹד ְבּ ַע ְצמוֹ ְ
ָכּל ַה ְצ ָל ָחהְ .לאַט ְלאַט ֵא ָ
יך הוּא ָיכֹל ְל ַד ֵבּר ִעם ַפּ ְרעֹה
שׁוֹאל ֶאת ָה ָקּ ָבּ"ה ֵא ְ
ֹשׁה ֵ
ִשׂ ָר ֵאל .מ ֶ
ִשׁ ַלח ֵאת ְבּנֵי י ְ
ְלוֹמר לוֹ ֶשׁיּ ְ
ֶכת וּ ְל ַד ֵבּר ִעם ַפּ ְרעֹה ו ַ
ֹשׁה ָלל ֶ
ְלמ ֶ
ַק ִשׁיב לוֹ
יך ַפּ ְרעֹה י ְ
ֹשׁה נִ ְשׁאַר ְבּ ֶשׁלּוֵֹ ,א ְ
ְאוֹמר לוֹ ְל ַד ֵבּר ִעם ַפּ ְרעֹה ,ומ ֶ
נוֹס ֶפת ו ֵ
ֹשׁה ַפּ ַעם ֵ
ַמגֵּםֲ .א ְך ָה ָקּ ָבּ"ה פּוֹנֶה ְלמ ֶ
ְכּ ֶשׁהוּא ְמג ְ
ַסּהֲ ,א ִפלּוּ ְכּ ֶשׁ ַהקב"ה ִאתּוְֹ .ל ָכל ֶא ָחד יֵשׁ ק ִֹשׁי ְמ ֻסיָּם ִאתּוֹ הוּא
ַמגֵּםְ .ולֹא ַמ ֲא ִמין ְבּ ַע ְצמוֹ .הוּא לֹא ְמנ ֶ
ֹשׁה ְמג ְ
ַמגֵּם .מ ֶ
ְכּ ֶשׁהוּא ְמג ְ
רוֹצה ְויֵשׁ ִמי
לוֹמר ַבּ ַעל ֶפּה ֶאת ָמה ֶשׁהוּא ֶ
וְחי .יֵשׁ ִמי ֶשׁ ָקּ ֶשׁה לוֹ ִל ְקרֹא ְויֵשׁ ִמי ֶשׁ ָקּ ֶשׁה לוֹ ִל ְכתוֹב .יֵשׁ ִמי ֶשׁ ָקּ ֶשׁה לוֹ ַ
מוֹדד ַ
ִמ ְת ֵ
יבה .יֵשׁ ִמי ֶשׁ ָקּ ֶשׁה לוֹ ְל ָה ִבין ֶאת ַה ְשּׁ ֵא ָלה ְויֵשׁ ִמי ֶשׁ ָקּ ֶשׁה לוֹ ְל ִה ְת ַר ֵכּז .יֵשׁ גַּם ְכּ ֵא ֶלּה ֶשׁ ָקּ ֶשׁה ָל ֶהם ָלרוּץ אוֹ
ְקא ִבּ ְכ ִת ָ
ֶשׁ ָקּ ֶשׁה לוֹ ַדּו ָ
יכים ְלנַסּוֹת
וְעם ָכּל זֶהֲ ,אנוּ ְצ ִר ִ
שׁוֹמ ַע טוֹב ְויֵשׁ ִמי ֶשׁ ַהקּ ִֹשׁי ֶשׁלּוֹ ֶשׁ ַהכֹּל ְמ ַשׁ ְע ֵמם לוִֹ .
רוֹאה טוֹב אוֹ לֹא ֵ
ִל ְקפֹּץ .יֵשׁ ִמי ֶשׁלֹּא ֶ
וּמ ְצ ָל ִחים
טוֹבים ֻ
ֵדע ֶשׁגַּם ִאם ַקיָּם ק ִֹשׁי ,יֵשׁ ָלנוּ ַה ְר ֵבּה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ֲאנוּ ִ
יך ְלנַסּוֹתָ .חשׁוּב ֶשׁנּ ַ
יח ֲא ְך ָצ ִר ְ
ַצ ִל ַ
ו ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל .לֹא ָתּ ִמיד נ ְ
ְאָמ ְר ִתּי לוֹ:
יוֹסי ו ַ
יתי ְל ִ
וּמיָּד ָפּנִ ִ
יח ְל ִה ְת ַק ֵדּםְ .ל ָמ ֳח ָרת ָחז ְַר ִתּי ַל ִכּ ָתּה ִ
ַצ ִל ַ
ַסּה ְוגַם נ ְ
ַכּיר ַבּטּוֹב ֶשׁ ָבּנוּ ְו ַנ ֲא ִמין ְבּ ַע ְצ ֵמינוּ ,נְ נ ֶ
ָבּ ֶהםִ .אם נ ִ
ַחד ִל ְלמֹד.
ָשׁ ְבנוּ י ַ
מּוּדים י ַ
אַחר ַה ִלּ ִ
וּבאוֹתוֹ יוֹם ְל ַ
יּוֹסי ָשׂ ַמח ָכּל ָכּ ְךְ ,
יתי ֶשׁ ִ
ַאנִ י ְל ִחידוֹןָ .ר ִא ִ
אַתּה ו ֲ
ַחדַ ,רק ָ
יוֹסי בֹּא ְו ִנ ְל ָמד י ַ
ִ
ָכה ַבּ ָמּקוֹם ַה ֵשּׁנִ י? ְל ִה ְת ָראוֹת ַבּ ַשּׁ ָבּת ֲה ָבאָה ָפּ ָר ַשׁת בֹּא.
חוֹשׁ ִבים? ִמי ז ָ
אַתּם ְ
וּמה ֶ
יוֹסי נִ גַּשָׁ ,
יע ַה ִחידוֹן גַּם ִ
ְכּ ֶשׁ ִהגִּ ַ

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
יוֹציא
ִשׂ ָר ֵאל ֶשׁה' ִ
יח ְל ַב ֵשּׂר ִל ְבנֵי י ְ
ֹשׁה נִ ְב ָחר ִל ְהיוֹת ָשׁ ִל ַ
מֶ
ִשׂ ָר ֵאל
ַעןֲ .א ְך ְבּנֵי י ְ
יסם ְל ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אוֹתם לוֹ ְל ַעם ְוי ְַכנִ ֵ
ִקּח ָ
אוֹתם ִמ ִמּ ְצ ַריִם ,י ַ
ָ
וְאת
ֹשׁה ֶ
בוֹדה ָק ָשׁה" .ה' ִצוָה ֶאת מ ֶ
וּמ ֲע ָ
רוּח ֵ
ֹשׁה " ִמקּ ֶֹצר ַ
לֹא ָשׁ ְמעוּ ֶאל מ ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִם .ה'
ִשׁ ַלח ֶאת ְבּנֵי י ְ
ְלוֹמר לוֹ ֶשׁיּ ְ
ֶכת ֶאל ַפּ ְרעֹה ו ַ
אַהרֹן ָלל ֶ
ֲ
ֹשׁה
ַע ֶשׂה נִ ִסּים ְבּ ִמ ְצ ַריִם .ה' ָמ ַסר ְלמ ֶ
ַס ִכּים ,וַה' י ֲ
אָמר ָל ֶהם ֶשׁ ַפּ ְרעֹה לֹא י ְ
ַ
ִשׂ ָר ֵאל .ה'
אוֹתוֹת ְל ַה ְראוֹת ְל ַפ ְרעֹהַ .ל ְמרוֹת זֹאת ַפּ ְרעֹה לֹא ָשׁ ַלח ֶאת ְבּנֵי י ְ
נוֹספוֹת ַעל ַפּ ְרעֹהְ ,צ ַפ ְר ֵדּ ַעִ ,כּנִּ יםָ ,ערֹבֶ ,דּ ֶברְ ,שׁ ִחין
ֵה ִביא ֵשׁשׁ ַמכּוֹת ָ
ִשׂ ָר ֵאל.
וּב ָרדְ .בּ ָכל ַפּ ַעם ַפּ ְרעֹה ִה ְכ ִבּיד ֶאת ִלבּוֹ ְולֹא ָשׁ ַלח ֶאת י ְ
ָ

ְ .1בּ ֵאיזֶה ַמ ָכּה ָמ ָצאנוּ
תוֹך נֵס?
ֶשׁ ָהיָה נֵס ְבּ ְ
יכן ָדּ ְרשׁוּ ֶשׁ ִהגְ ִבּיהוּ ָה ָקּ ָבּ"ה
ֵ .2מ ֵה ָ
ֹשׁה ְל ַמ ֲע ֶלה ִמן ַה ָשּׁ ָמים?
ְלמ ֶ
ֶע ַתּר ֵאל ה'"ָ .מה ַה ֵפּרוּשׁ
ְ " .3וי ְ
ֶע ַתּר?
" ְוי ְ
ָ .4מה ַה ֵפּרוּשׁ " ֵהנִ יס"?




    

     

ְשׁ ַטח ְבּ ָפנָיו
ַפּ ַעם נִ ְכנַס ַדּ ְר ָשׁן ְל ָח ֶפץ ַחיִּים ו ָ
יע ְדּ ָרשׁוֹת ְבּ ִענְ יָן ִחזּוּק ַה ָדּת
מוּע ָקת ִלבּוִֹ :מזֶּה ָשׁנִ ים ֶשׁהוּא ַמ ְשׁ ִמ ַ
ֶאת ַ
יעֲ ,א ָבל
וּמ ְת ִר ַ
יוֹצא ִמזֶּה ָדּ ָבר .הוּא ְמ ַד ֵבּר ַ
אַך לֹא ֵ
ִבּ ְמקוֹמוֹת יְשׁוּב שׁוֹנִ יםְ ,
ַענָה לוָֹ :מ ָשׁל ְל ָמּה ַה ָדּ ָבר
עוֹלם ְכּ ִמ ְנ ָהגוֹ נ ַֹהג"! ָשׁ ַמע ֵה ָח ֶפץ ַחיִּים ו ֲ
" ָ
פּוֹר ֶצת ְשׂ ֵר ָפה
ְשׁוּביםֶ ,שׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ֶ
וּביּ ִ
דּוֹמהַ ,ל ַתּ ָקּנָה ַהנְּ הוּגָה ֶבּ ָע ִרים ַ
ֶ
יוֹד ִעים ָכּל
ַאזַי ְ
צוֹפר ֶשׁל אַזְ ָע ָקה ֶשׁקּוֹלוֹ נִ ְשׁ ַמע ְבּ ָכל ַהיְּשּׁוּב ,ו ֲ
ילים ָ
ַמ ְפ ִע ִ
ָשׁים
אוֹתהֲּ .אנ ִ
וּל ַכבּוֹת ָ
יכים ָלרוּץ ְ
וּצ ִר ִ
תּוֹשׁ ִבים ִכּי ָפּ ְר ָצה ְשׂ ֵר ָפה ְ
ַה ָ
וְעוֹשׂים ַהכֹּל ְכּ ֵדי
ִ
אַתּ ִרים ֶאת ְמקוֹם ַה ְשּׂ ֵר ָפה
תּוֹפ ִסים אָז ְכּ ֵלי ִכּבּוּיְ ,מ ְ
ְ
בוֹתּה .וְ ִהנֵּהְ ,בּ ָמקוֹם ֶא ָחד ָהיה ִאישׁ ְכּ ַפרֲ ,א ֶשׁר ָשׂם ֵלב ַל ָכּ ְךֶ ,שׁ ַכּ ֲא ֶשׁר
ֵל ַכ ָ
ְאַח ֵרי ֶזה ָה ֵאשׁ נִ ְכ ֵבּיתֲּ ,א ָבל הוּא
ירה ַח ָדּה ו ֲ
שׁוֹמ ִעים ְצ ִפ ָ
ֶצת ְשׂ ֵר ָפה ְ
פּוֹר ֶ
ַפשׁוֹ ִכּי ִכּבּוּי
ימה ְבּנ ְ
ירי ִכּבּוּי ,וְ ַעל ֵכּן ִד ָ
ָשׁים ָר ִצים ִעם ַמ ְכ ִשׁ ֵ
לֹא ָראָה ֶשׁ ֲאנ ִ
ירהָ .מה ָע ָשׂה? ִה ְצ ַטיֵּד
ֻלּי ֶשׁיֵּשׁ ִבּ ְצ ִפ ָ
ַע ָשׂה ַעל ְי ֵדי כּ ַֹח ְסג ִ
ַה ְשּׂ ֵר ָפה נ ֲ
צוֹצ ָרה
ָטל ֵאת ַה ֲח ְ
אַחת ַכּ ֲא ֶשׁר ָפּ ְר ָצה ְשׂ ֵר ָפה ְבּ ֵביתוֹ ,נ ַ
וּפ ַעם ַ
צוֹצ ָרהַ .
ַבּ ֲח ְ
מּוּבן ,לֹא
ָצאוּ וְנִ ְשׁ ְמעוֲּ ,א ָבל ָה ֵאשַׁ ,כּ ָ
ְו ָת ַקע ָבּהּ ְבּ ָכל כֹּחוַֹ ,הקּוֹלוֹת י ְ
ִתּכֵן ַה ָדּ ָבר? ָל ָמּה לֹא
יך י ָ
ֻבּ ָתּהָ .רץ ָה ִאישׁ ִמיָּד ִבּ ְט ָענוֹת ְלאַנְ ֵשׁי ְמקוֹמוֵֹ :א ְ
כְּ
וְאָמרוּ:
ָשׁים ְ
ַענוּ לוֹ ָה ֲאנ ִ
יקה ְבּ ֵביתוֹ? נ ְ
ירה ֶשׁ ָע ָשׂה ֵאת ַה ְדּ ֵל ָ
ִכּ ְבּ ָתּה ַה ְצּ ִפ ָ
ְמ ֲהרוּ
נוֹעד ַרק ְל ִהז ְִעיק ֶאת אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר ֶשׁיּ ַ
ירה ַ
מוֹת ָך ,קוֹל ַה ְצּ ִפ ָ
שׁוֹטה ֶשׁ ְכּ ְ
ֶ
יכבּוּ ֶאת ָה ֵאשֲׁ ,א ָבל ֵאין בּוֹ שׁוּם כּ ַֹח ְל ַכבּוֹת ֵאשׁ! ו ְִסיֵּם ֵה ָח ֶפץ ַחיִּים
ִו ַ
דּוֹרשׁ
צוֹפר ֶשׁ ָבּא ָל ִעירֵ ,
וְאָמרִ :אם ַה ַדּ ְר ָשׁן הוּא ַרק ְכּ ִמין ָ
ֶאת ְמ ָשׁלוֹ ַ
עוֹרר
יך לֹא ַרק ְל ֵ
דּוֹמה ְבּ ִדיּוּק ְלאוֹתוֹ ַכּ ְפ ִריַ .דּ ְר ָשׁן ָצ ִר ְ
ְהוֹל ְךֲ ,ה ֵריהוּ ֶ
ו ֵ
אכת ַה" ִכּבּוּי" ,אָז יָבוֹאוּ ְל ֶעז ְָרתוֹ
וּל ַהזְ ִעיקֶ ,א ָלּא גַּם ְל ַה ְת ִחיל ְבּ ַע ְצמוֹ ִבּ ְמ ֶל ֶ
ְ
גַּם אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר ְל ַת ֵקּן ָכּל ָמה ֶשׁ ָטּעוּן ִתּקּוּן.














יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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אַב ָר ָהם מסלונים
ְ
דּוֹלי ַר ָבּנֵי ַה ֲח ִסידוּת.
ִמגְּ ֵ
אַב ָר ָהם ֵבּן ַר ִבּי י ְִצ ָחק ַמ ִתּ ְתיָהוּ ִמ ְסלוֹנִ ים
ַר ִבּי ְ
אָביוָ ,היָה
תּוֹרה ְבּדוֹרוִֹ .
ָהיָה ֶא ָחד ִמגְּ דּוֹלֵי ַה ָ
ַדּיָּן ְבּ ִעיר ַק ְר ִליןִ -פּינְ ְסקַ ,תּ ְל ִמידוֹ ַה ָקּרוֹב ֶשׁל
אַהרֹן ַהגָּדוֹל,
ַר ִבּי ֲא ֶשׁר ַהגָּדוֹלֵ ,בּן ַר ִבּי ֲ
יבה
ְשׁ ָ
אַב ָר ָהם ִשׁ ֵמּשׁ רֹאשׁ י ִ
ִמ ַקּ ְר ִליןַ .ר ִבּי ְ
ָמיו ָהיוּ ק ֶֹדשׁ
וְחי ַחיֵּי ְדּ ַחק ְועֹנִ יָ .כּל י ָ
ְבּ ִעירוֹ ַ
וּמ ְס ִתּיר
יכוֹתּיו ַ
יע ֶאת ַה ִל ָ
ְהיָה ַמ ְצנִ ַ
תּוֹרה ,ו ָ
ַל ָ
ֶכדּוֹ לֹא ָר ָצה
וְצ ְד ָקתוְֹ .כּ ֵעדוּת נ ְ
ַדלוּתּוֹ ִ
ֶאת ג ְ
יבּוּריו י ְִת ַפּ ְר ְסמוּ ָבּ ַר ִבּיםַ .תּ ְל ִמיד ֻמ ְב ָהק
ֵשׁ ִח ָ
ירתוֹ ַתּ ְל ִמיד
אַחר ְפּ ִט ָ
נוֹח מלכוביטש ,וְ ַ
ְל ַר ִבּי ַ
ֹשׁה
קּוּבּ ִריןִ .מ ֶשּׁנִּ ְס ַתּ ֵלּק ַר ִבּי מ ֶ
ֹשׁה ִמ ְ
ְל ַר ִבּי מ ֶ
אַב ָר ָהםֶ ,שׁ ִה ְס ִכּים ְל ַק ֵבּל
ידיו ְבּ ַר ִבּי ְ
ָדּ ְבקוּ ֲח ִס ָ
ֲדתוֹ ָבּ ָר ָמה
ָהג ֶאת ע ָ
ַעל ָע ְצמוֹ ֶאת ָה ַתּ ְפ ִקיד .נ ַ
קוּדוֹתּיוָ .ה ַל ְך
ָ
ְהיוּ י ְֵר ִאים ֶאת ְפּ
וּב ְתּ ִקיפוֹת ,ו ָ
ַ
ְתה
ְבּ ֶד ֶר ְך ַע ְצ ִמית ַבּ ֲח ִסידוֹתְ .תּ ִפ ָלּתוֹ ָהי ָ
נוּעהַ ,רק ָפּנָיו ִה ְשׁ ָתּ ְל ֵהבוּ
ְשׁ ֵק ָטה ְללֹא ָכּל ְתּ ָ
ידיו ָהיוּ
ימיתֲ .ח ִס ָ
תּוֹך ִה ְת ַל ֲהבוּת ְפּנִ ִ
ִמ ְ
יח
ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים גַּם ְבּ ִה ְת ַל ֲהבוּת ִחיצוֹנִ יתִ .הנִּ ַ
יך
תּוֹרהֶ .ה ֱא ִר ְ
דּוּשׁי ָ
אַח ָריו ְכּ ֶא ֶלף גִ ְליוֹנוֹת ִח ֵ
ֲ
ָמים .נְ ְפ ַטּר ְבּי"א ֶח ְשׁוָן תרמ"ד )(1884
יִ
ֶבּ ֱהיוֹתוֹ ֵבּן ְשׁמוֹנִ ים.
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