ס"ד
נָא לֹא ִל ְקרֹא ַבּ ְזּ ַמן ַה ְתּ ִפ ָלּה
תּוֹרה
וּק ִריאַת ַה ָ
ְ
הד"נ מוצש"ק
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יְרוּשׁ ַליִם
ָ
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יפה
ֵח ָ
יס ִפּין
ִח ְ
17:10 16:00
אָביב 17:16 16:15
ֵתּל ִ
17:16 16:06
ֶח ְברוֹן

ִשׁ ַלח ׀ י"ד ִכּ ְס ֵלו התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  6׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה
ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת וְ י ְ

נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה

      

הוּבים ֶשׁ ִלּי.
ַא ִ
ְק ִרים ו ֲ
י ְָל ִדים י ָ
ֻכּה
ֲח ָבל ֶשׁלֹּא ִה ַכּ ְר ֶתּם ֶאת ַחנָּהָ ,ס ְב ָתא ָר ָבּא ֶשׁ ִלּיְ .בּ ַחג ַה ֲחנ ָ
אוֹהב ֲאנִ י ָכּל ָכּ ְך ְל ַב ֵקּר
י ְִמ ְלּאוּ ָלהּ ִתּ ְשׁ ִעים ְו ֶשׁ ַבע ָשׁנִ יםֵ .
ֻחד ֶשׁ ָלּהָּ ,ה ֵעי ַניִם ְמ ֵלאוֹת ַהחֹ ְכ ָמה
אוֹתהְּ ,לחוּשׁ ַבּ ִחבּוּק ַה ְמּי ָ
ָ
יה ְכּמוֹ ֶאל ַה ָדּ ָבר ֲה ִכי ָמתוֹק
ַאנִ י נִ ְמ ַשׁ ְך ֵא ֶל ָ
ֶיה ,ו ֲ
יּוּך ֶשׁ ְבּ ָפנ ָ
וְ ַה ִח ְ
אַבּא
תוּקים נָכוֹן? ְכּ ֶשׁ ָה ַל ְכ ִתּי ִעם ָ
אוֹה ִבים ְמ ִ
ִיל ִדים ֲ
עוֹלם .ו ָ
ָבּ ָ
אַחר ְתּ ִפ ַלּת ִמנְ ָחה ֶשׁל ַשׁ ָבּת ְל ַב ֵקּר ֶאת ָס ְב ָתא ַח ָנּהִ ,בּ ַקּ ְשׁ ִתּי
ְל ַ
אַבּא ִה ִבּיט ִבּי ,וְ ָענָה
ֶיה ֶשׁל ָס ְב ָתאָ .
אַבּא ְל ַס ֵפּר ִלי ַעל ַחיּ ָ
ֵמ ָ
וּבאָ ,שׁאַל ֶאת ָס ְב ָתא ַחנָּה ַעל
ֻכּה ָק ֵרב ָ
ִבּ ְק ָצ ָרהִ " :הנֵּה ֲחנ ָ
יתהּ ֶשׁל ָס ְב ָתא ַח ָנּה,
ַענוּ ְל ֵב ָ
ֻכּיָּה ֶשׁל ֶא ְפ ַריִם"ְ .כּ ֶשׁ ִהגּ ְ
ַה ֲחנ ִ
קוֹלהּ ֶשׁל ָס ְב ָתא ַחנָּה,
ֶלתִ .ה ָכּנְ סוָּ ,שׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת ָ
ָק ְשׁ ִתּי ְבּד ֶ
נַ
קוֹראַ :שׁ ָבּת ָשׁלוֹם
ֶיה ְכּ ֶשׁ ֲאנִ י ֵ
ָפּ ַת ְח ִתּי ֶאת ַה ֶדּ ֶלת ו ְַר ְצ ִתּי ֵאל ָ
אוֹתי ו ְִל ְטּ ָפה
יה ו ְִח ְבּ ָקה ִ
ָד ָ
ָס ְב ָתא ַחנָּהָ .ס ְב ָתא ָפּ ְר ָשׁה ֶאת י ֶ
ֻחד.
זוֹר ַח ִבּ ְמי ָ
ֶיה ָהיָה ֵמ ִאיר ְו ֵ
יּוּך ֶשׁ ָהיָה ַעל ָפּנ ָ
ֶאת ָפּנַי ,וְ ַה ִח ְ
ֻכּיָּה ֶשׁל ֶא ְפ ַריִם,
ְכוֹלה ְל ַס ֵפּר ִלי ַעל ַה ֲחנ ִ
אַתּ י ָ
אַל ִתּיְ :
ָס ְב ָתאָ ,שׁ ְ
יטה ִבּי
ֶיה ֶשׁל ָס ְב ָתא ַנעֲשׂוּ עֲצוּבוֹת ,ו ְִהיא ִה ִבּ ָ
ְבּ ַב ָקּ ָשׁה? ָפּנ ָ
יתי.
אַבּאָ ,ענִ ִ
ֻכּיָּה ֶשׁל ֶא ְפ ַריִם? ָ
וְ ָשׁ ֲא ָלהִ :מי ִס ֵפּר ְל ָך ַעל ַה ֲחנ ִ
אַבּא:
אָמר ָ
ְשׁ ְת ָקהָ .ס ְב ָתא ַח ָנּהַ ,
אַבּא ו ָ
יטה ְבּ ָ
ָס ְב ָתא ִה ִבּ ָ
ַעקֹב וְ ֵע ָשׁיו
אַחים י ֲ
בוּע אָנוּ פּוֹגְ ִשׁים ֶאת ְשׁ ֵני ָה ִ
ְבּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
שׁוֹל ַח ַמ ָתּנוֹת
ַעקֹב ֵ
ידה .י ֲ
אַחר ָשׁנִ ים ָרבּוֹת ֶשׁל ֵפּ ֵר ָ
ָשׁים ְל ַ
נִ ְפגּ ִ
ימים ֶזה
ָשׁים ֵהם ַמ ְשׁ ִל ִ
וּכ ֶשׁ ֵהם נִ ְפגּ ִ
ֶשׁל ִפּיּוּס אַל ֵע ָשׁיו ֶא ָחיוְ ,
וּבתוֹ ְך
אַחים ְ
וּב ְפ ָרט ֵבּין ִ
ִעם זֶהִ .כּי ַה ָשּׁלוֹם ָחשׁוּב הוּא ְמאֹדִ ,
וְאָמ ָרה :נִ ינִ י
יבהָ ,פּנְ ָתה ֵא ִלי ְ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחהָ .ס ְב ָתא ַחנָּהִ ,ה ְק ִשׁ ָ
אַך ְבּ ֶעז ְַרת ה' ֲא ַס ֵפּר ְל ָך
ֵפהְ ,
ַאנִ י ֲעי ָ
ָקרַ ,ה ִסּפּוּר אָר ְֹך הוּא ו ֲ
ַהיּ ָ
ָצאנוּ ַבּ ֶשּׁ ֶקט
ֶיה וְ נ ְִר ְדּ ָמה .י ָ
בוּע ַה ָבּאָ .ס ְב ָתא ָע ְצ ָמה ֶאת ֵעינ ָ
ְבּ ָשׁ ַ
אַתּם? ֲא ַס ֵפּר
ְס ְק ָרן ,גַּם ֶ
תוּח ו ַ
ְתהֲ .אנִ י ָכּל ָכּ ְך ָמ ַ
ַרנוּ ַה ַבּי ָ
וְחז ְ
ָ
ַשּׁבַ .שׁ ָבּת ָשׁלוֹם
בוּע ַה ָבּא ְכּ ֶשׁנִּ ָפ ֵגּשׁ ְבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ְוי ֵ
ָל ֶכם ְבּ ָשׁ ַ
וּל ִה ְת ָראוֹת.
ְ

אַפּ ָטא
ְהוֹשׁ ַע ֵה ִשּׁיל ֵמ ְ
אַב ָר ָהם י ֻ
ְ
ִמגְּ דּוֹ ֵלי ַר ָבּ ֵני ַה ֲח ִסידוֹת 1825 - 1755
נוֹלד
וְאמּוַֹ .
אָביו ִ
יקה ִמ ַצּד ִ
ָת ָ
שׁוֹשׁלֶת ַר ָבּנִ ים ו ִ
ֶצר ְל ֶ
נֶ
מוּאלָ ,ר ָבּה ֶשׁל ִעיר-
אָביו ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ִבּ ְשׁנַת תקט"ו )ְ (1755ל ִ
תּוֹרה
יעה ְר ָח ָבה ַבּ ָ
עוּריו ָר ַכשׁ לוֹ י ְִד ָ
ימי נְּ ָ
ָח ָדשׁ .עוֹד ִבּ ֵ
וכעדות ִה ְצ ִדּיק מדיז'ין -
מוּבאוֹת ְבּ ִס ְפ ֵרי
תּוֹרה ,וּ ִמ ְתּשוּבוֹ ָתּיו ַבּ ֲה ָל ָכה ָ
ָהיָה גָּדוֹל ַבּ ָ
ֶך ִמ ִלּי ַז'נְ ְסק,
ימל ְ
ַהדּוֹרַ .בּ ֲח ִסידוֹת ָהיָה ַתּ ְל ִמידוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
לוֹטשׁוֹב.
יאל ְמ ָכל ִמזְּ ְ
ְשׁ ֵמּשׁ גַּם ֶאת ַר ִבּי י ְִח ֵ
וִ
וּבנֵי ָע ִל ָיה.
תוֹכם גְּ דּוֹלֵי תּוֹ ָרה ְ
וּב ָ
תּוֹרה ְמ ִפּיוְ ,
ָר ִבּים ָל ְמדוּ ָ
ִשׂ ָר ֵאל.
ֻר ָסם ְבּיִחוּד ְכּאוֹ ֵהב י ְ
וּמפ ְ
ֲר ָצה ָר ָבּהְ ,
ָכה ְל ַהע ָ
זָ
אַחר
תוֹרת ֱא ֶמת" נִ ְד ְפּסוּ ֵ
ִשׂ ָר ֵאל" וְ " ַ
אוֹהב י ְ
ְשׁנֵי ְס ָפ ָריוֵ " :
ירתוֹ.
ְפּ ִט ָ
יסן תקפ"ה ).(1825
נִ ְפ ַטּר במז'בוז' ְבּה' נִ ָ
אוֹהב
ִצוָּה ֶשׁלֹּא י ְִר ְשׁמוּ ְשׁ ַב ִחים ַעל ַמ ֵצּ ָבתוֹ ַרק ֶשׁ ָהיָה ֵ
בוֹדתוֹ ִה ְמ ִשׁיכוּ ְשׁנֵי ָבּנָיוַ :ר ִבּי י ְִצ ָחק ֵמ ִאיר
ִשׂ ָר ֵאלֶ .את ֲע ָ
יְ
ֹשׁה.
יוֹסף מ ֶ
ו ְַר ִבּי ֵ

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

  
   
  
    
ָמין וְ מוֹ ָתּה ֶשל ָר ֵחל ) ָלהּ ,טזָ -כּט(
ֻה ֶלּ ֶדת ִבּנְ י ִ
עוֹצ ֶרת
אָביו י ְִצ ַחקְ .בּ ֶד ֶר ְךֶ ,
יוֹצא ֶאת ֵבּית ֵאלֵ ,אל ֵבּית ִ
ַעקֹב ֵ
יֲ
כּוֹר ַעת ָל ֶל ֶדת ֶאת ַה ֵבּן ַה ְשּׁנֵיםָ -ע ָשׂרֶ ,בּן ַהזְּ קוּנִ ים ֶשׁל
ָרהָ .ר ֵחל ַ
ַה ַשּׁיּ ָ
אַך ָר ֵחל ִא ֵמּנוּ
ָמיןְ ,
נוֹלד ִבּנְ י ִ
ְתה ָק ֶשׁהְ .בּסוֹ ָפה ַ
ַעקֹבַ .ה ֵלּ ָדה ָהי ָ
יֲ
ְרוּשׁ ַליִם ַל ֶח ְברוֹן,
קוֹבר ֶאת ָר ֵחל ַעל ֵאם ַה ֶדּ ֶר ְך ֵבּין י ָ
ַעקֹב ֵ
נִ ְפ ְט ָרה .י ֲ
וּמ ִקים ַמ ֵצּ ָבה ַעל ִק ְב ָרהְ ,בּ ַביִת ֶל ֶחם.
ֵ

אוּבן לֹא ָח ָטא?
אִ .מ ַנּיִן ָדּ ְרשׁוּ ֲח ַז"ל ֶשׁ ְר ֵ
יוֹסף?
כוֹרה ְל ֵ
בְ .ל ִענְ יָן ָמה נִ ְתּנָה ַה ְבּ ָ
ידת
קוֹד ֶמת ְל ִמ ַ
דּוּע ִמ ָדּת ַהיּ ְִראָה ֶ
גַ .מ ַ
אַה ָבה?
ָה ֲ
ֵדע ֶאת
יך י ַ
רוֹצה ִל ְבחֹר ָח ֵבר ֵא ְ
אָדם ֶ
דִ .אם ָ
ִמי ִל ְבחוֹר?




    
עוֹלם לֹא ֶה ְח ִטיא ֶאת ַה ַמּ ָטּ ָרה.
ָק ֶשׁת ֲא ֶשׁר ֵמ ָ
יעה ְל ַמ ָטּ ָרה ְבּ ֵחץ ו ֶ
אָדם ֶשׁהוּא ֻמ ְמ ֶחה ִל ְק ִל ָ
ְמ ֻס ָפּר ַעל ֶמ ֶל ְך ְס ָפ ַרד ֶשׁ ָשּׁ ַמע ֶשׁיֵּשׁ ָ
יעה ְל ַמ ָטּ ָרה.
וּב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ַל ֲעשׂוֹת ִאתּוֹ ַתּ ֲחרוּת ְק ִל ָ
אַרמוֹנוֹ ִ
זְמין ֶאת ָה ִאישׁ ְל ְ
יעה ַל ַמּ ָטּ ָרה ִה ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך ָשׁאַף הוּא ִה ְת ַמ ָחה ִבּ ְק ִל ָ
ְהנִּ ְכ ָבּ ִדים ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך.
ֶע ְר ָכה ְבּ ַמ ֲע ַמד ַה ַשּׂ ִרים ו ַ
ַה ַתּ ֲחרוּת נ ֶ
ָרה
אַח ָריו י ָ
ימיֲ .
תוֹך ָה ִעגּוּל ַה ְפּנִ ִ
יח ִלירוֹת ֶאת ָכּל ַה ִח ִצּים ְל ְ
ִמ ְפּנֵי ְכּבוֹדוֹ ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך הוּא ִה ְת ַכּ ֵבּד ִל ְהיוֹת ִראשׁוֹן ,וְהוּא ִה ְצ ִל ַ
שׂוּמת ִלבּוֹ ֶשׁל
אַך ֶא ָחד ִמ ָש ַריו ֵה ֵסב ֵאת ְתּ ֶ
ַצּ ַחְ ,
הוּכ ַרז ִכּ ְמנ ֵ
ימיַ .ה ֶמּ ֶל ְך ְ
ַה ָק ַלע ַה ֻמּ ְמ ֶחה ֶאת ַה ִח ִצּים ֶשׁ ָפּגְ עוּ ִמחוּץ ָל ִעגּוּל ַה ְפּנִ ִ
ַחס ְל ֶה ָע ָרה זוֹ
ימיַ .ה ֶמּ ֶל ְך לֹא ִה ְתי ֵ
אַך ִמחוּץ ָל ִעגּוּל ַה ְפּנִ ִ
אוֹתהּ נְ ֻק ָדּה ְ
תוֹך ָ
ָרה ֶאת ָכּל ַה ִח ִצּים ְבּ ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך ָל ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ַה ֶק ַלע ַה ֻמּ ְמ ֶחה י ָ
יתם,
ְהנִּ ְכ ָבּ ִדים ָה ְלכוּ ְל ֵב ָ
ַצּ ַחַ .כּ ֲא ֶשׁר ָכּל ַה ָשּׂ ִרים ו ַ
אוֹמ ָרם ֶשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך הוּא ַה ְמּנ ֵ
הוּא ָהיָה ָשׂ ַמח ְבנִ ְצחוֹנוֹ ְוגַם ַה ָשּׂ ִרים ִחזְּ קוּ אוֹתוֹ ְבּ ְ
נִ ְשׁ ֲארוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ְו ַה ָק ַלע – ַה ַצּ ָלּף ְל ַבד.
יתי ֵלאמֹר ְל ָך ָדּ ָבר ֵבּינִ י ְל ֵבינְ ָך ֶשׁלֹּא אָ ַמ ְר ִתּי
אַך ָר ִצ ִ
ְאָמר לוֹ ֶשׁהוּא ָשׂ ַמח ְבּ ִשׂ ְמ ָחתוֹ ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל נִ ְצחוֹנוְֹ ,
ָה ִאישׁ ָפּנָה ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ו ַ
ימי
וֹך ָה ִעגּוּל ַה ְפּנִ ִ
חוֹרים ֶא ָחד ְליַד ַה ֵשּׁנִ י ְבּת ְ
אָמר ָה ִאישַׁ .ה ִאם ַשׂ ְמ ָתּ לֵב ֶשׁ ַה ִח ִצּים ֶשׁ ְלּ ָך ָעשׂוּ ַה ְר ֵבּה ִ
נוֹכחוֹת ַה ָשּׁ ִרים ֶשׁ ְלּ ָך ַ
זֹאת ְבּ ֵ
תוֹך ָה ִעגּוּל ַה ִחיצוֹנִ י?!!
תוֹך ַה ֵשּׁנִ י ְבּ ְ
ו ְִאלּוּ ַה ִח ִצּים ֶשׁ ִלּי נִ ְכנְ סוּ ֶא ָחד ְבּ ְ
יתי ִל ְפג ַֹע
אַך לֹא ָר ִצ ִ
ימיְ ,
תוֹך ָה ִעגּוּל ַה ְפּנִ ִ
תוֹך ַה ֵשּׁנִ י ְבּ ְ
אוֹת ָך ו ְִלירוֹת ֶאת ָכּל ַה ִח ִצּים ֶא ָחד ְבּ ְ
ַצּ ַח ְ
ַדּע ְל ָך ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָיּכ ְֹל ִתּי ְלנ ֵ
יתי ֶאת ָכּל ַה ִח ִצּים ִמחוּץ ָל ִעגּוּל
אוֹתיָ ,ל ֵכן י ִָר ִ
אַתּה ַתּ ֲענִ ישׁ ִ
נוֹכחוֹת ַה ָשּׁ ִרים ֶשׁ ְלּ ָך ָ
אוֹת ְך ְבּ ֵ
ַצּ ַח ָ
בוֹד ָך וְ גַם ָח ַשׁ ְשׁ ִתּי ֶשׁ ִאם ֲאנ ֵ
ִבּ ְכ ְ
רוֹאה
אַתּה ֶ
וּכמוֹ ֶשׁ ָ
אוֹתהּ נְ ֻק ָדּה ְ
יתי ֶאת ָכּל ַה ִח ִצּים ְל ָ
אוֹת ָך י ִָר ִ
ַצּ ַח ְ
יעה ְו ָיכֹל ְלנ ֵ
אַך ְכּדֵי ְל ַה ְראוֹת ְל ָך ֶשׁ ֲאנִ י ֻמ ְמ ֶחה ַבּ ְקּ ִל ָ
ימיְ ,
ַה ְפּנִ ִ
אוֹתהּ נְ ֻק ָדּה.
וְכל ַה ִח ִצּים ָפּגְ עוּ ְבּ ָ
ַה ְפּגִ יעוֹת ָהיוּ ְמ ֻדיָּקוֹת ָ
וְאת יוֹ ְשׁרוֹ וְ ֶה ֱענִ יק לוֹ ַמ ָתּנוֹת ָרבּוֹת.
יך ְמאֹד ֶאת ָח ְכ ָמתוֹ ֶשׁל ַה ָק ַלע ֶ
ֱר ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶהע ִ











חוּשׁה ֶשׁהוּא
וּלתּוֹ ֶאת ַה ְתּ ָ
ָהר לֹא ָל ֵתת ְלז ָ
צוֹדק יֵשׁ ְל ִהזּ ֵ
אָדם ֵ
דוּמים ,וְ גַּם ַכּ ֲא ֶשׁר ָ
אָדם ְל ִה ְת ַפּ ֵעל ִמנִּ ְצּחוֹנוֹת ְמ ִ
ִמ ָכּאן ֶשׁ ֵאין ָל ָ
ָתן ְל ֵע ָשׂיו
ַעקֹב נ ַ
וִכּוּחָ .כ ְך י ֲ
ַ
יע ֶאת ֶה ָח ֵבר ֶשׁ ִאתּוֹ יֵשׁ
צוֹר ְך ְל ַה ְכנִ ַ
ַצּ ַח ְבּ ִלי ֵ
וּלנ ֵ
צוֹדק ְ
על ַה ַתּ ְחתּוֹנָהֶ .א ְפ ָשׁר ִל ְהיוֹת ֵ
ֻצּח ְויָדוֹ ַ
ְמנ ָ
ַעקֹב.
ַצּ ַח ַל ְמרוֹת ֶשׁ ַהנִּ ָצּחוֹן ָהיָה ַשׁיּ ְָך ְלי ֲ
ָשׁה ֶשׁהוּא ַה ְמּנ ֵ
ַה ְרגּ ָ 



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