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ָׁשלֹום ְלָך, ָנִסיְך ָיָקר!
ְלַאַחר ֲהָכנֹות ַרּבֹות ָאנּו ִנְכָנִסים ְלַחג ַהֶּפַסח ִּכְבֵני ְמָלִכים. 

"ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו" ָקִדים ְלָפֶניָך ִקָּדה ַּבְּכִניָסה ְלַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה, 

ּופֹוְרִׂשים ְלַרְגֶליָך ָׁשִטיַח ָאֹדם.

ַהַּפַעם, חֹוֶבֶרת ֶּפַסח עֹוֶסֶקת ְּבנֹוֵׂשא ַהְּתִפָּלה. 

ֵיׁש ְלָך ְקָׁשִרים ָּבַאְרמֹון. ַאָּתה ָקרֹוב ְוָיָקר ַלֶּמֶלְך ּוַמה ֶּׁשַאָּתה ְמַבֵּקׁש – 

ַאָּתה ְמַקֵּבל, ְּבָיד ְרָחָבה ּוְבֶׁשַפע ַמְלכּוִתי. 

ֵיׁש ִמי ֶׁשַּמֲאִזין ַלּקֹול ֶׁשְּלָך, ֵיׁש ִמי ֶׁשּדֹוֵאג ְלָך, ֹלא ָחֵסר ְלָך ְמאּום.

ַאָּתה ְמַנֵּצל ֹזאת? ָּתִמיד ָּתִמיד ְּכַדאי ְוָצִריְך ְלַבֵּקׁש ְּבִלי ֶהְפֵסק ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא ַעל ֶהָעִתיד, ּוְלהֹודֹות ַעל ֶהָעָבר ְוַעל ַההֹוֶוה. 

ַּבֲחַדר ָהאֹוָצרֹות ֶׁשל ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, 

ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ֵיׁש ַה ֹּכ ל, 

ְוָכל ַמה ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ּוְמַבְּקִׁשים - - 

ְמַקְּבִלים. 

ָּכל ְּתִפָּלה ֶׁשַאָּתה ִמְתַּפֵּלל ִנְׁשֶמֶרת ְלָך, 

ְּכמֹו ְּבתֹוְך ַּכֶּסֶפת, ַלְּזַמן ַהַּמְתִאים ְּביֹוֵתר...  

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יֹוֵדַע ַמִהי ַמְּתַנת ַהֶּמֶלְך 

ֲהִכי טֹוָבה ִּבְׁשִביְלָך, ְורֹוֶצה ַרק ְלֵהיִטיב!  

ְּכֹתב ֹזאת ַעל לּוַח ִלְּבָך.

"ֵאין ְּתִפָּלה ֶׁשָּׁשָבה ֵריָקם"!
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"ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו" ַמְזִמיִנים אֹוְתָך ִלְקֹרא ְוִלְלֹמד ַּבחֹוֶבֶרת, 
ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַקו ָהאֹוָצר ְוִלְזּכֹות ְּבַמָּתָנה ֵמֵאת ַהֶּמֶלְך 

ִמּתֹוְך ֵּתַבת ָהאֹוָצר!

ִּבְתִפָּלה ֶׁשִּנְזֶּכה ָלֶׁשֶבת ְּבַחג ַהֶּפַסח ִּכְבֵני ְמָלִכים ֲאִמִּתִּיים,
"ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו"
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לֹוְמִדים, ְמַקְּיִמים ּוְמַקְּבִלים ָׂשָכר

ְּברּוִכים ַהָּבִאים ַלֲחַדר ָהאֹוָצרֹות
ּבֹואּו, ִנְקָרא ֵהיֵטב ֶאת ַהְּכָלִלים, ְנַקֵּים ְּבַכָּוָנה ְוֶנֱאֹסף אֹוָצרֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא!

ֵאיְך ִמְׁשַּתְּתִפים???

לֹוְמִדים ִמֵּדי יֹום ֶאת ִהְלכֹות ְּתִפָּלה ְּבֵהיַכל ַהֲהָלָכה 

עֹוִנים ְנכֹוָנה ַעל ַהְּׁשֵאָלה ְּבִמְבָחן ַמְלכּוִתי

ְּבִדּיּון ַּבַּמְמָלָכה ְמַׁשְּתִפים ֶאת ָּכל ְּבֵני ַהַּבִית ּוְמַגְּבִׁשים ַיַחד ְּתׁשּוָבה

קֹוְרִאים ַּבֲהָנָאה ֶאת ִסּפּוֵרי ֲהָצָצה ְלֵהיָכלֹות ְגּבֹוִהים

נֹוָסף ְלָכְך, ִנָּתן ְלַהְגִּדיל ֶאת ַּכּמּות ַהְּנֻקּדֹות ַעל ְיֵדי ִאּסּוף ַיֲהלֹוִמים – ְמִׂשימֹות ּבֹונּוס ְקבּועֹות.

ִמְתַקְּׁשִרים ִמֵּדי יֹום ְלַקו ָהאֹוָצר 0799613613 ּוַמְתִחיִלים ֶלֱאֹסף ַיֲהלֹוִמים:

עֹוִנים ַעל ְׁשֵאלֹות ַהִמְבָחן ַהַמְלכּוִתי )ְׁשלּוָחה 3(

ַמִּקיִׁשים ַּכָּמה ַיֲהלֹוִמים ֲאַסְפֶּתם ִּבְמִׂשימֹות ּבֹונּוס יֹוִמּיֹות )ְׁשלּוָחה 4(

עֹוִנים ַעל ַהִחיָדה ַהּיֹוִמית נֹוֵׂשאת ַהְּפָרִסים )ְׁשלּוָחה 5(

ַמְקִליִטים ֶאת ַמְסָקַנְתֶכם ְּבִדּיּון ַּבַּמְמָלָכה )ְׁשלּוָחה 6(

ּוְבנֹוָסף ּתּוְכלּו

)ְׁשלּוָחה 2( ִלְׁשֹמַע ֶאת ַּתְקִליטֹור ַהֶּפַסח

ק ְלֶהְמֵׁשְך ַהִּסּפּור  )ְׁשלּוָחה 7( ְלַהְקִׁשיב ְּבֶרתֶּ

“ִנּגּון ְיהּוִדי ְּבָקאּוְנְטִרי ַסְייד” 

)ְׁשלּוָחה 8( ְלִהָּבֵחן ַעל עֹוד ָועֹוד ִמְׁשָניֹות ִמַּמֶּסֶכת ְּפָסִחים

ְוַכּמּוָבן ִלְבֹחר ְּבַסְקָרנּות ִּבְׁשלּוָחה 9 ְּכֵדי ִלְׁשֹמַע ַּכָּמה ַיֲהלֹוִמים ָצַבְרנּו ַעד ֹּכה! 

 ָּכל ְּפֻעָּלה ְּבַקו ָהאֹוָצר ְמַזָּכה ְּבַיֲהלֹוִמים. 

ּוְבִסּיּום ְיֵמי ֵּבין ַהְּזַמִּנים ִיָּפַתח ֲחַדר ָהאֹוָצרֹות ַלְּנִסיִכים ִּבְלַבד, ּובֹו ּתּוְכלּו ֶלֱאֹסף ְמֹלא 
ָחְפַנִים ַמְּתנֹות ֶמֶלְך ִמּתֹוְך ֵּתבֹות ָהאֹוָצר!

ַּבֲחַדר ָהאֹוָצרֹות ּתּוְכלּו ִלְרֹּכׁש ַּכְרִטיִסים ּבאמצעות ַהַּיֲהלֹוִמים, ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבַהְגָרלֹות 
ּוְלַקֵּבל ְּפָרִסים ַמְלכּוִתִּיים ְוִיְקֵרי ֵעֶרְך ְּכִפי ֶׁשְּמֹפָרט ָּבַעּמּוד ַהָּבא!

ְּכָלֵלי ַהִהְׁשַּתְּתפּות ַּבֶּטֶלֶמֶסר ַהּיֹוִמי:

ָצַבְרת

ָּ 2000 ַיֲהלֹוִמים? ִקַּבְלָּת 

1000 ַיֲהלֹוִמים נֹוָסִפים!

ָצַבְרָּת 4500 ַיֲהלֹוִמים? ִקַּבְלָּת 

2000 ַיֲהלֹוִמים נֹוָסִפים!

ָצַבְרָּת 6000 ַיֲהלֹוִמים? ִקַּבְלָּת 

3000 ַיֲהלֹוִמים נֹוָסִפים!
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 ִׂשים ֵלב!
ְּכָכל ֶׁשְּתַבֵּקר יֹוֵתר ְּבַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה, ֶּתֱאֹסף יֹוֵתר ַיֲהלֹוִמים, 

ְוָכְך ַּתְגִּדיל ֶאת ִסּכּוֵיי ַהְּזִכָּיה ֶׁשְּלָך!
 ִמְתַּפְּלִלים ָעֶליָך ֶׁשִּתְזֶּכה ְּבֵתַבת ָהאֹוָצר, 

 ְוַגם ִאם ֹלא... ָהאֹוָצר ָהֲאִמִּתי, אֹוָצר ֶׁשל ְּתִפּלֹות ְוִיְרַאת ָׁשַמִים 
ָׁשמּור ְלָך ַּבַּכֶּסֶפת ֶׁשל ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ָלֶנַצח!!

ֹאֶסף ַהַּיֲהלֹוִמים ֶׁשִּלי
ְמִׂשימֹות ּבֹונּוס יֹוִמּיֹות ֶׁשּמֹוִסיפֹות ְזֻכּיֹות )ְוַיֲהלֹוִמים(!

ְמִׂשימֹות ֵאֶּלה ֵהן ְמִׂשימֹות ְקבּועֹות ְוִנָּתן ְלַבֵּצַע אֹוָתן ִמֵּדי יֹום. 

ַקו ָהאֹוָצר

ַהְגָּדַרת ַמָּקִׁשים

0
ַהְרָשָׁמה ַלַּמֲעֶרֶכת 

4
ֹאֶסף ַמְרָּגִלּיֹות - 

ְמִׂשימֹות ּבֹונּוס יֹוִמּיֹות  

8
ִנְבָחִנים ַעל ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים, 

ָּכל ִמְׁשָנה ְמַזָּכה ִּב30 ְנֻקּדֹות נֹוָספֹות

2
ַּתְקִליטֹור ֶּפַסח 

תשע”ח

6
ִּדּיּון ַּבַּמְמָלָכה
צּוף ַהּתֹוָרה

10
ַהְׁשָאַרת הֹוָדָעה 

ַלַּמֲעֶרֶכת

1
ְּפָרִטים ַעל ֲחַדר ָהאֹוָצרֹות – 

ִלְנִסיִכים ִּבְלַבד!

5
ִחיָדה יֹוִמית 

נֹוֵׂשאת ְּפָרִסים

9
ְׁשִמיַעת ִמְסַּפר 

ַהַּיֲהלֹוִמים ֶׁשְּצַבְרֶּתם

3
ִמְבָחן ַמְלכּוִתי  

ְשֵׁאלֹון יֹוִמי

7
ְׁשִמיַעת ֶהְמֵׁשְך ַהִּסּפּור ַהּיֹוִמי 

“ִנּגּון ְיהּוִדי ְּבָקאּוְנְטִרי ַסְייד”

ִלּמּוד ִעם ַאָּבא 
ְּבֶמֶׁשְך 20 ַּדּקֹות
₌ 50 ַיֲהלֹוִמים

ֲאִמיַרת ְׁשֹלָׁשה
ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים 
₌ 30 ַיֲהלֹוִמים

ִּבְרַּכת ָאבֹות ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה 
ְּבַכָּוָנה 

₌ 50 ַיֲהלֹוִמים

ֶעְזָרה ַּבַּבִית 
ְּבֶמֶׁשְך 15 ַּדּקֹות  
₌ 30 ַיֲהלֹוִמים

ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית 
ְּבִצּבּור 

 ₌ 50 ַיֲהלֹוִמים

ְּתִפַּלת ַעְרִבית 
ְּבִצּבּור 

 ₌ 50 ַיֲהלֹוִמים

ניתן לגזור ולצרף 

לסידור את פרוש 

הברכה מעמ' 70
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אוצר 
מס’ 1

אוצר 
מס’ 2

אוצר 
מס’ 5

אוצר 
מס’ 6

אוצר 
מס’ 9

אוצר 
מס’ 10

אוצר 
מס’ 11

ַלֲחַדרְּברּוִכים
ָהאֹוָצרֹות ַהָּבִאים

סט ספרי
רשב"א

קורקינט

תיק
איכותי

כרטיספר 50 ₪

סט ספרי 
יחי ראובן

נדנדה

משחק 48 
אתגרים

2
זוכים

6

2700
יהלומים

1100
יהלומים

600
יהלומים

2500
יהלומים

850
יהלומים

500
יהלומים

400
יהלומים



אוצר 
מס’ 3

אוצר 
מס’ 4

אוצר 
מס’ 7

אוצר 
מס’ 8

אוצר 
מס’ 12

אוצר 
מס’ 13

אוצר 
מס’ 14

ַלֲחַדרְּברּוִכים
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ַמה ַּבחֹוֶבֶרת?
ַהחֹוֶבֶרת ְמֻחֶּלֶקת ְלִפי ָיִמים מיב' ְּבִניָסן ְוַעד כב' ְּבִניָסן

ְּבָכל יֹום ְמדֹוִרים ַרִּבים ּוְמֻגָּוִנים, 
ִלְפֵניֶכם ְׁשמֹות ַהְּמדֹוִרים ְוֶהְסֵּבר ָקָצר ַמה ֵהם ְמִכיִלים.

ָחׁשּוב ּוְכַדאי ִלְקֹרא!

ֵסֶדר עֹוָלם ַהָּבא
ִמְנָהג ָנֶאה ָעְׂשָתה ָלּה ִמְׁשַּפַחת ֶלְרֶנְנגּוט: ָּכל יֹום ְויֹום ַּבָּׁשָנה ֶׁשהּוא יֹום ֹחֶפׁש ִמִּלּמּוִדים 
ּוֵמֲעבֹוָדה – ְּכמֹו ַׁשָּבתֹות ְוַחִּגים, ֻחְפַׁשת ֶּפַסח, ֻסּכֹות ְוַכָּמה ִמימֹות ַהֲחֻנָּכה - יֹוֶׁשֶבת ָּכל 

ַהִּמְׁשָּפָחה ְּבַצְוָּתא ְולֹוֶמֶדת ְׁשַּתִים-ָׁשֹלׁש ֲהָלכֹות. 

ֵּכיַצד ֶזה ִהְתִחיל? יֹום ֶאָחד ָחַזר ַאָּבא ֵמַהְּתִפָּלה, ְוָאַמר: "ָאַמְרִּתי ַעָּתה ְּבִסּיּום ַהְּתִפָּלה 'ָּכל 
ַהּׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות ְּבָכל יֹום ֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא'; ִמי ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְהיֹות ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא? 
ָלֵכן ּבֹואּו ְוִנְקַּבע ַּכאן ַּבַּבִית ֵסֶדר ִלּמּוד ָקבּוַע ֶׁשל ֲהָלכֹות, ְּבָיִמים ֶׁשל ֻחְפָׁשה ְמֻׁשֶּתֶפת, ָּבֶהם 
נּוַכל ְלִהְתַרֵּכז ֻּכָּלנּו ַיַחד. ְּבֵסֶדר ִלּמּוד ֶזה ִנְלַמד ִמְסַּפר ֲהָלכֹות ְקָצרֹות. ֲאִני ָּבטּוַח", ִהְמִׁשיְך 
ַאָּבא ְוִסֵּים, "ֶׁשִּמי ֶׁשִּיְזּכֹר ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים, ִאם הּוא ֵּבן ִיְהֶיה ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול 
ְוִאם ִהיא ַּבת - ִּתְזֶּכה ִלְהיֹות ֲחָכָמה, ְיֵרַאת ָׁשַמִים ּוְמַדְקֶּדֶקת ְּבִמְצוֹות ְוִיְהֶיה ָלּה ַּבַעל ַצִּדיק!" 

]מֹוְיִׁשי ֲאִחיֶהם ַהָּגדֹול הּוא הֹוָכָחה: הּוא ִׁשֵּנן ָּכל ַמה ֶּׁשָּלַמד ְוַהּיֹום הּוא ַאְבֵרְך ְרִציִני[. 

ֵאיְך ִמְׁשַּפַחת ֶלְרֶנְנגּוט קֹוֵראת ְלֵסֶדר ַהִּלּמּוד ַהֶּזה? ִנחּוׁש ֶאָחד... 'ֵסֶדר עֹוָלם ַהָּבא'!

ִּביֵמי ֻחְפַׁשת ֶּפַסח, 'ֵסֶדר עֹוָלם ַהָּבא' ֶׁשִּיְתַקֵּים ְּבֵבית ֶלְרֶנְנגּוט ַיֲעֹסק ְּבִהְלכֹות ְּתִפָּלה, ְוָאנּו  
ַנֲעֹקב ַאֲחֵריֶהם יֹום יֹום, ְוִנְלַמד ֶאת ַהֲהָלכֹות ִעָּמם.

ִדּיּון
ַּבַּמְמָלָכה

צוף התורה

  ֲהָלכֹות ִלְלִמיָדה יֹוִמית                                           ְּבנֹוְׂשֵאי ְּתִפָּלה.ְּבֵהיַכל ַהֲהָלָכה

                                    ְׁשֵאלֹות ַעל ַהִּלּמּוד ַהּיֹוִמי ְּב'ֵהיַכל ַהֲהָלָכה'. ֵיׁש ִלְלֹמד 
ֵהיֵטב ֶאת ַהֲהָלכֹות ּוְלָהִׁשיב ְנכֹוָנה ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ְּבַקו ָהאֹוָצר ִּבְׁשלּוָחה 3 

ִּדּיּון ִמְׁשַּפְחִּתי ְּבצּוף ַהּתֹוָרה. 
ֶאת ַהַּמְסָקָנה ַמְקִליִטים ִּבְׁשלּוָחה ִמְסָּפר 6

ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים ִנּגּון ְיהּוִדי ְּב"ָקאּוְנְטִרי ַסְייד"

ַהָּצצֹות ְקַטּנֹות ַעל ְּתִפּלֹות ְּגדֹולֹות. 
ִסּפּוִרים ְקָצִרים ַעל ֹּכָחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה

ִמְבָחן ַמְלכּוִתי 

ֲהָצָצה ְלֵהיָכלֹות ְּגבֹוִהים

ַהִּסּפּור ַהֶּזה הּוא ֹלא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים "ָרִגיל". 

ְּתַדְפְּדפּו  ַהֶהְמֵׁשְך? ַּגם ִאם  ָלַדַעת ֶאת  ַסְקָרִנִּיים  ַהּיֹוִמי. ַאֶּתם  ַהֶּפֶרק  ִנְקַטע  ְּבִׂשיא ַהֶּמַתח 
ָלַעּמּוד ַהָּבא – ֹלא ְּתַגּלּו. ִאי ֶאְפָׁשר ִלְקרֹא אֹותֹו, ֶאְפָׁשר ַרק ִלְׁשמַֹע.

ִמְתַקְּׁשִרים ְלַקו ָהאֹוָצר 0799613613 ּבֹוֲחִרים ִּבְׁשלּוָחה 7 ּוַמְקִׁשיִבים ְלֶהְמֵׁשְך ַהֶּפֶרק ְּבצּוָרה 
ַחָּיה, מּוָחִׁשית ּוְמַרֶּתֶקת!

ַיֲהלֹוִמים

ְּבַצד ַהֶּדֶרְך

ִּפְתָּגִמים ְוִאְמרֹות. 

ִלְקֹרא, ְלִהְתַעֵּמק 

ְוָלַקַחת ָהְלָאה
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חדש!

הוצאה והפצה: ״יפה נוף" ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות

ניתן להשיג גם ברשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים": ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר 

אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 58 | בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 

1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 

| אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק 

הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות 2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' 

האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית 
הכנסת אהל משה. 

אלישמע ואפרים חוזרים
בספר הגדול מכולם!

גדולי ישראל ממליצים בחום על הספר שילמד את ילדינו

את מעמד הר סיני יסוד היהדות באופן ברור ומרגש

שלא יישכח לעולם!

הספר הטוב ביותר שאנו יכולים

להעניק לילדינו! ולקיים את מצות:

"והודעתם לבניך ולבני בניך"! 

ספר המעניק אמונה טהורה

אהבת תורה ויראת שמים!

אלישמע ואפרים
במעמד הר סיני

חדש!
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אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 58 | בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 

1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 

| אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק 

הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות 2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' 

האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית 
הכנסת אהל משה. 

אלישמע ואפרים חוזרים
בספר הגדול מכולם!

גדולי ישראל ממליצים בחום על הספר שילמד את ילדינו

את מעמד הר סיני יסוד היהדות באופן ברור ומרגש

שלא יישכח לעולם!

הספר הטוב ביותר שאנו יכולים

להעניק לילדינו! ולקיים את מצות:

"והודעתם לבניך ולבני בניך"! 

ספר המעניק אמונה טהורה

אהבת תורה ויראת שמים!

אלישמע ואפרים
במעמד הר סיני

בס"ד

ְיָלִדים ְיָקִרים ְוֲאהּוִבים!

ְיֵפה  ֶׁשל  ַהּתֹוָרִני  ַהקֹוִמיְקס  ְּבִסְדַרת  ְלהֹוִציא  ֶׁשָּזִכינּו  ַהְּסָפִרים  ֶאת  ַמִּכיִרים  ֶחְלְקֶכם  ַהְּסָתם  ִמן 
ִמִּמְצַרִים",  יֹוְצִאים  ְוֶאְפַרִים  "ֱאִליָׁשָמע  ִמְצַרִים:  ְיִציַאת  ַעל  ַהְּמַסְּפִרים  ַהְּסָפִרים  ְׁשֵני  ּוָבֶהם  נֹוף, 

ְו"ֱאִליָׁשָמע ְוֶאְפַרִים ְּבִמְדַּבר ִסיַני".

ָלֶבַטח ֻּכְּלֶכם יֹוְדִעים ֶׁשְּיִציַאת ִמְצַרִים ִנְׁשְלָמה ַּכֲאֶׁשר ִקַּבְלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני. ַעל ָּכְך 
ֶנֱאַמר "ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון ֶאת ָהֱאֹלִקים ַעל ָהָהר ַהֶּזה" )ְׁשמֹות ג,יב(. ְוֵכן ׁשֹוֵלַח 

ה' ֶאת ֹמֶׁשה לֹוַמר ְלַפְרעֹה: "ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני ַּבִּמְדָּבר" )ְׁשמֹות ז,טז(". 

ְּכַבר ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ֵהֵחּלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְסּפֹר ֶאת ַהָּיִמים ִמּתֹוְך ִהְׁשּתֹוְקקּות ְלַמֲעַמד ַהר ִסיַני, ְוַאף 
ָאנּו סֹוְפִרים ְּכמֹוָתם ֶאת ַהָיִמים ְּבִצִּפָּיה ְלַמַּתן ּתֹוָרה ַהִּמְתַחֵּדׁש ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה )ַר"ן סֹוף ְּפָסִחים(.

ְוֶאת ַהַּמֲעָמד ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ַהֶּזה, ֲאֶׁשר ָּכמֹוהּו ֹלא ָהָיה ְוָכמֹוהּו ֹלא ִיְהֶיה, ַמְזִהיָרה אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה 
ִלְזּכֹר ָּתִמיד מּול ֵעיֵנינּו, ּוְכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ְמֹאד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים 
ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך ּוֶפן ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך" )ְּדָבִרים ד,ט(. ְוכֹוֵתב 
ָׁשם ָהַרְמַּב"ן: "ִהְזִהיר ְּבִמְצַות ֹלא ַּתֲעֶׂשה ֶׁשֹּלא ִנְׁשַּכח ָּדָבר ִמן ַהַּמֲעָמד ַההּוא, ְוֹלא ְנִסיֵרהּו ִמִּלֵּבנּו 
ְלעֹוָלם, ְוִצָּוה ְּבִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשּנֹוִדיַע ּבֹו ְלָכל ַזְרֵענּו ִמּדֹור ְלדֹור ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה ָׁשם ִּבְרִאָּיה ּוִבְׁשִמיָעה".

ְוכֹוֵתב  ִסיַני,  ַהר  ַמֲעַמד  ַעל  ַהְיָלִדים  ֶאת  ְוִלְלֹמד  ִלְזּכֹר  ַהֲחִׁשיבּות  אֹודֹות  ַמֲאִריְך  ָהַרְמַּב"ם  ַאף 
)ְּבִאֶּגֶרת ֵּתיָמן(, "ִזְכרּו ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ֶׁשִּצָּונּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלָזְכרֹו ָּתִמיד, ְוַגם ִהְזִהיָרנּו ִמִּלְׁשֹּכַח 
ְוִצָּונּו ְלַלֵּמד אֹותֹו ְלָבֵנינּו ְּכֵדי ֶׁשִּיְגְּדלּו ַעל ַּתְלמּודֹו.... ְוָראּוי ָלֶכם ַאֵחינּו ֶׁשְּתַגְּדלּו ְּבֵניֶכם ַעל  אֹותֹו, 
ָּכל  ַעל  ַההּוא  ַהַּמֲעָמד  ְוַגְדּלּו  ַוֲהָדרֹו...  ְּגֻדָּלתֹו  ְוֵעָדה  ָקָהל  ְּבתֹוְך  ּוְתַסְּפרּו  ַהָּגדֹול,  ַההּוא  ַהַּמֲעָמד 

ְּגֻדָּלה, ְּכמֹו ֶׁשִּגְּדלֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא". 

ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  ָהַעִּמים  ִמָּכל  ָּבנּו  ָּבַחר  "ֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה  ְּבִבְרַּכת  ְמָבְרִכים  ְּכֶׁשָאנּו  ֹּבֶקר  ְּבָכל  ֵּכן  ְוַעל 
ּתֹוָרתֹו", ָעֵלינּו ִלְזּכֹר ֶאת יֹום ַמַּתן ּתֹוָרה, ַּכֲאֶׁשר ִנְּתָנה ָלנּו ַהּתֹוָרה ַּבַּמֲעָמד ַהּנֹוָרא ִמּתֹוְך ָהֵאׁש )טּור 

אֹוַרח ַחִּיים ִסיָמן מז ְוַהַּב"ח ָׁשם(.

• • •

ְיהֹוָנָתן ּפֹוֶזן  ַהָּיָקר ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ָהַרב  ִויִדיִדי  ְיֵדי הֹוָצַאת "ְיֵפה נֹוף"  ָזִכיִתי ַעל  ְּבִסַּייְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא 
ִסיַני".  ַהר  ְּבַמֲעַמד  ְוֶאְפַרִים  "ֱאִליָׁשָמע   - ַהֶהְמֵׁשְך  ֵסֶפר  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַיְלֵדי  ָלֶכם  ְלָהִכין  ְׁשִליָט"א, 

ַהֵּסֶפר צּוַיר ַעל ְיֵדי ַהַּצָּיר ָהֻאָּמן ָהַרב ָּדִוד ִּביְכַמן ְׁשִליָט"א. 

ַּבְּזַמן  ִיְׂשָרֵאל. ַאף  ּוְלִבְרָכָתם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי  ְלִעידּוָדם  ָזִכינּו  ָהְיָתה ַהְּמָלאָכה ַאְך ְּבַמֲהָלָכּה  ֹלא ַקָּלה 
ּוְמַחְּנִכים  ַרָּבִנים  ּוֵמָהעֹוָלם, ְוַאף  ֵמָהָאֶרץ  ַחּמֹות  ְּתגּובֹות  ִקַּבְלנּו  ָלאֹור,  ַהֵּסֶפר  ָיָצא  ֵמָאז  ַהָּקָצר 

ָׂשְמחּו ַעל ַהֵּסֶפר.

ַעּמּוִדים  ְוַאְרָּבָעה  ִׁשְבִעים  ַהּכֹוֵלל  ַהֵּסֶפר  ִמּתֹוְך  "ְטִעיָמה"  ְּיָקִרים,  ְיָלִדים  ָלֶכם,  ְלַהִּגיׁש  ָׂשֵמַח  ֲאִני 
ְּגדֹוָלה, ּכֹוֵלל קּוְנְטֵרס  ְּבַהְרָחָבה  ַהּנֹוֵׂשא  ָּכל  ַעל  ִלְקרֹא  ְּבֶעְזַרת ה'  ַעְצמֹו ּתּוְכלּו  ַּבֵּסֶפר  ְמצּוָיִרים! 

ְמקֹורֹות ְותֹוָספֹות ַרִּבים.

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ִלְזּכֹר ֶאת ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ָּתִמיד, ְוִנְזֶּכה ִלְהיֹות ְקרֹוִבים 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ּוְדבּוִקים ּבֹו ּוְבתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה, ָאֵמן.

ָמְרְּדַכי ַחָּלִמיׁש

ֻּכָּלנּו ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני

ִעם ֱאִליָׁשָמע ְוֶאְפַרִים!
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חדש!

הוצאה והפצה: ״יפה נוף" ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות

ניתן להשיג גם ברשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים": ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר 

אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 58 | בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 

1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 

| אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק 

הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות 2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' 

האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית 
הכנסת אהל משה. 

אלישמע ואפרים חוזרים
בספר הגדול מכולם!

גדולי ישראל ממליצים בחום על הספר שילמד את ילדינו

את מעמד הר סיני יסוד היהדות באופן ברור ומרגש

שלא יישכח לעולם!

הספר הטוב ביותר שאנו יכולים

להעניק לילדינו! ולקיים את מצות:

"והודעתם לבניך ולבני בניך"! 

ספר המעניק אמונה טהורה

אהבת תורה ויראת שמים!

אלישמע ואפרים
במעמד הר סיני
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ְּבֵהיַכל ַהֲהָלָכה

ַּכָּוָנה ַּבְּתִפָּלה

ַאָּבא ָּפַתח ֶאת ַהֵּסֶפר ַהָּגדֹול ְוָקָרא ְלֻכָּלם:

ְוֹלא  ְּבַכָּוָנה  ַהָּקְרָּבן: )א(  ֻּדְגַמת  ֶׁשְּתֵהא  ִלָּזֵהר  ָצִריְך  ּוְלָכְך  ַהָּקְרָּבן,  ִּבְמקֹום  ִהיא  ַהְּתִפָּלה 
ְיָעֵרב ָּבּה ַמְחָׁשָבה ַאֶחֶרת, ְּכמֹו ַמְחָׁשָבה ֶׁשּפֹוֶסֶלת ַּבָּקָדִׁשים; )ב( ּוְמֻעָּמד, ּדּוְמָיא ַּדֲעבֹוָדה 
]ְּבדֹוֶמה ַלֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש, ַהַּנֲעֵׂשית ַּבֲעִמיָדה[; )ג( ּוְקִביעּות ָמקֹום ְּכמֹו ַהָּקְרָּבנֹות, ֶׁשָּכל 
ֶאָחד ָקבּוַע ְמקֹומֹו ִלְׁשִחיָטתֹו ּוַמַּתן ָּדָמיו; )ד( ְוֶׁשֹּלא ָיֹחץ ָּדָבר ֵּבינֹו ַלִּקיר, ּדּוְמָיא ְּדָקְרָּבן 
ָנִאים  ַמְלּבּוִׁשים  לֹו  ֶׁשִּיְהיּו  ְוָראּוי  )ה(  ַלְּכִלי;  ֵּבינֹו  ּפֹוֶסֶלת  ֶׁשַהֲחִציָצה  ְלָקְרָּבן[  ]=ְּבדֹוֶמה 

ְמֻיָחִדים ַלְּתִפָּלה, ְּכגֹון ִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה.

ִאָּמא ָׁשֲאָלה ֶאת ַאָּבא ַהִאם הּוא קֹוֵרא ִמֵּסֶפר מּוָסר. ַאָּבא ֵהִׁשיב ֶׁשהּוא קֹוֵרא ֵמַהֻּׁשְלָחן 
ָערּוְך! ִמִּסיָמן צ"ח ְסִעיף ד'. הּוא ִהְמִליץ ְלֻכָּלנּו ָלבֹוא ִלְראֹות ִּבְפִנים.

ַאָּבא ִהְמִׁשיְך, ּוֵבֵאר ֶאת ַהֲהָלָכה ָהִראׁשֹוָנה:

ַּכָּוָנה – ְּתִפָּלה ְּבֹלא ַּכָּוָנה ְּכגּוף ְּבִלי ְנָׁשָמה. ְוָכְך ֶנֱאַמר ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך ְלַגֵּבי ַהַּכָּוָנה:

ַהִּמְתַּפֵּלל ָצִריְך ֶׁשְּיַכֵּון ְּבִלּבֹו ֵּפרּוׁש ַהִּמּלֹות ֶׁשּמֹוִציא ִּבְׂשָפָתיו; ְוַיֲחֹׁשב ְּכִאּלּו ְׁשִכיָנה ְּכֶנְגּדֹו; 
ְוָיִסיר ָּכל ַהַּמְחָׁשבֹות ַהּטֹוְרדֹות אֹותֹו ַעד ֶׁשִּתָּׁשֵאר ַמְחַׁשְבּתֹו ְוַכָּוָנתֹו ַזָּכה ִּבְתִפָּלתֹו; ְוַיֲחֹׁשב 
ִיָּכֵׁשל,  ָיֶפה ְלַבל  ְּדָבָריו ּוְמַכֵּון ָּבֶהם  ָוָדם ָהָיה ְמַסֵּדר  ִלְפֵני ֶמֶלְך ָּבָׂשר  ִּכי ִאּלּו ָהָיה ְמַדֵּבר 
ַקל ָוֹחֶמר ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשהּוא חֹוֵקר ָּכל ַהַּמְחָׁשבֹות. ְוָכְך 
ָהיּו עֹוִׂשים ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ֶׁשָהיּו ִמְתּבֹוְדִדים ּוְמַכְּוִנין ִּבְתִפָּלָתם ַעד ֶׁשָהיּו ַמִּגיִעים 
ְלִהְתַּפְּׁשטּות ַהַּגְׁשמּות ּוְלִהְתַּגְּברּות ֹּכַח ַהִּׂשְכִלי, ַעד ֶׁשָהיּו ַמִּגיִעים ָקרֹוב ְלַמֲעַלת ַהְּנבּוָאה. 
ְוָצִריְך  ַהַּמְחָׁשָבה.  ֶׁשִּתְתַּבֵּטל  ַעד  ִיְׁשֹּתק  ַהְּתִפָּלה,  ְּבתֹוְך  ַאֶחֶרת  ַמְחָׁשָבה  לֹו  ָּתֹבא  ְוִאם 
ִּבְדָבִרים  ַיֲחֹׁשב  ְוֹלא  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ְלָאִביו  ּוְמַכְּוִנים אֹותֹו  ַהֵּלב  ַהַּמְכִניִעים  ִּבְדָבִרים  ֶׁשַּיֲחֹׁשב 

ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ַקּלּות ֹראׁש.

ַאָּבא ִסֵּפר ַעל ַרִּבי ַיֲעֹקב ַאּבּוֲחִציָרה שָהָיה עֹוֵמד ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָעה ְׁשֵלָמה. 
ֲאָנִׁשים ֹלא ֶהֱאִמינּו ֶׁשהּוא ָאֵכן ָּכל ַהְּזַמן ָּדבּוק ַּבְּתִפָּלה, ְוֶהְחִליטּו ְלַנּסֹותֹו. ֵהם ֶהֱעִמידּו 
ָּפִנים ְּכִמְתקֹוְטִטים ְוִהְרִעיׁשּו ַרּבֹות, ֲאָבל הּוא ֹלא ָנע ְוֹלא ָזע. ְלַאַחר ִמֵּכן ֵהם ֵהִביאּו 
ֶאת  ִּבְּקׁשּו  ֵהם  ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר  ָזז!  ֹלא  הּוא  ָאז,  ְוַגם  ָּבֲאִויר,  ְיִרּיֹות  ַּכָּמה  ְוָירּו  רֹוֶבה 
ַאֶּתם  ָמה  ַעל  יֹוֵדַע  "ֵאיֶנִּני  ְוֵהִׁשיב:  ִהְתַּפֵּלא  הּוא  ֲאָבל  ֶׁשֵהִקימּו,  ָהַרַעׁש  ַעל  ְסִליָחתֹו 

ְמַדְּבִרים, ֹלא ָׁשַמְעִּתי ָּדָבר!"

ַהַּמְסָקָנה ִהיא ְּכֶׁשִּמְתַּפְּלִלים – ַרק ִמְתַּפְּלִלים. ֹלא חֹוְׁשִבים ְוֹלא ְמַהְרֲהִרים ְּבׁשּום ָּדָבר 
נֹוָסף. ָּכל ַהְּתִפָּלה ְצִריָכה ַּכָּוָנה, ֲאָבל ַהַּכָּוָנה ְּבִבְרַּכת ָאבֹות, ֶׁשִהיא ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה 
ִּבְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ִּכְמַעט ְמַעֶּכֶבת, ]ְּכלֹוַמר ֶׁשֵּיׁש אֹוְמִרים ֶׁשִאם ֹלא ִּכֵּון ִּבְבָרָכה זֹו ָעָליו 

ְלִהְתַּפֵּלל ׁשּוב[ ְוָלֵכן ָּבּה ִּבְפָרט חֹוָבה ְלִהְתַאֵּמץ ְלַכֵּון ְּבָכל ִמָּלה ּוִמָּלה!
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יֹום ְרִביִעי י"ב ְּבִניָסן

ִמְבָחן ַמְלכּוִתי 
ִדּיּון

ַּבַּמְמָלָכה
צוף התורה

ַהִאם ָּתִמיד ָהֹרב קֹוֵבַע?

"ְמַבְּקֵׁשי  ַּבֲחבּוַרת  ָיְׁשבּו  ַּכֲאֶׁשר 
ַהִּמְׁשָניֹות  ְלִלּמּוד  ּתֹוָרה" 
ֹרב  ְׁשֵאָלה:  ִהְתעֹוְרָרה  ַהָּקבּוַע, 
ְלַהְמִׁשיְך  ָרצּו  ַהְּקבּוָצה  ַחְבֵרי 
ֵסֶדר  ְלִפי  ִמְׁשָניֹות  ִלְלֹמד 
ִּבְּקׁשּו  ַהִּמעּוט  ְוִאּלּו  ַהִּלּמּוד, 
ַּדְוָקא,  ֶּפַסח  ִהְלכֹות  ִלְלֹמד 

ִמְּפֵני ֶהָחג ַהִּמְתָקֵרב. 

ִעם ִמי ַהֶּצֶדק?

ָהָעְלָתה  ְׁשֵאָלה  אֹוָתּה  ְּבִדּיּוק 
ֶחְדָוה"  "ְּבנֹות  ִּבְקבּוַצת 
ְּבִלּמּוד  ַׁשָּבת  ִמֵּדי  ָהעֹוְסקֹות 
ִּבְּקָׁשה  ֲעָטָרה  ָאבֹות.  ִּפְרֵקי 
ְּבִהְלכֹות  ַיַעְסקּו  ֶּפַסח  ִלְפֵני  ִּכי 
ִהְלכֹות  ֶאת  ָלַדַעת  ְּכֵדי  ֶּפַסח 
ְלִהְתַנֵהל  ֵהֵחל  ַהְמֻרּבֹות.  ֶהָחג 
ָנכֹון  ַהִאם  ַהָּבנֹות  ֵּבין  ִוּכּוַח 
ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ַמה ַּגם ֶׁשַעל ְיֵדי ָּכְך 

ִמְתַּבֶּטֶלת ַהְּקִביעּות.

ֶּפַסח, פ"ב  ֲהִליכֹות ְׁשֹלֹמה,  ְראּו 
ס"א. 

ַהְּתִפָּלה ְצִריָכה ְלֵהָאֵמר 
ַּבֲעִמיָדה, ִּכי ּדֹוָמה ְל-

ַמַּתן ּתֹוָרה ֶׁשָהָיה ַּבֲעִמיָדה. 1

ֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה . 2
ַּבֲעִמיָדה

ֶׁשֶּנֱאֶמֶרת . 3 ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת 
ַּבֲעִמיָדה

ְּבֵאיזֹו ְּבָרָכה ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה 
ֶעְׂשֵרה ַהַּכָּוָנה ִּכְמַעט ְמַעֶּכֶבת?

ִּבְרַּכת ָאבֹות. 1

ִּבְרַּכת "ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים". 2

ִּבְרַּכת "ְׁשַמע קֹוֵלנּו". 3
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ֲהָצָצה ְלֵהיָכלֹות ְּגבֹוִהים

ַקְנֵיְבְסִקי  הגר"ח  ָמָרן  ר  ִספֵּ ֶזה  ַמֲעֶשׂה 
יֹוֵדַע  ָהִייִתי  ִאם  ָאַמר:  ְוָכְך  ִליָט"א,  ְשׁ
ֶאת  ר'  ֹיֶשׁ 'ָאְרחֹות  ִסְפִרי  ִתיַבת  כְּ ַעת  ְשׁ בִּ
ֵדי  כְּ ִסְפִרי  בְּ ְמִביאֹו  ָהִייִתי  ה,  ַהזֶּ ּפּור  ַהסִּ
יַע  ִהירּות ְלַהגִּ ֶדל ַהזְּ ְלַהְראֹות ֶאת ַמֲעַלת ֹגּ

ה.  ִפלָּ ַמן ַלתְּ זְּ בַּ

ת  ֲחֹרֶשׁ ית  בֵּ ְולֹו  ָהָיה,  ֶאָחד  דֹול  גָּ סֹוֵחר 
ה  ְלָחנֹות ּוִמּטֹות. ַהלָּ ְלָרִהיִטים, ֲארֹונֹות, ֻשׁ
יֹום,  י  ִמדֵּ ה  ִפלָּ ַלתְּ יַע  ְלַהגִּ יד  ַמְקפִּ ָהָיה 
"ָאז  ַעם בְּ ח", פַּ בַּ תַּ "ִיְשׁ ַעם בְּ ִאחּור. פַּ ֲאָבל בְּ
ָהָיה  ֶשׁ ּמּוָבן  כַּ ָקבּוַע.  ֵאינֹו  ֶשׁ ְזַמן  בִּ יר",  ָיִשׁ
ל  לֵּ ְלִהְתפַּ ֹּלא  ֶשׁ אֹו  ה,  ִפלָּ תְּ בַּ ג  ְלַדלֵּ ָעָליו 
ית  ל בֵּ ׁש ֵאָליו ָהַרב ֶשׁ ׁש. ִנגַּ ּבּור ַממָּ ִעם ַהצִּ
ָבר  ל, ְוָאַמר לֹו: – ִאם כְּ לֵּ ֶנֶסת ּבֹו ִהְתפַּ ַהכְּ
ֹלא  ַמּדּוַע  ה,  ִפלָּ ַלתְּ יֹום  י  ִמדֵּ יַע  ַמגִּ ה  ַאתָּ
ל  לֵּ ַמן ְוָכְך ּתּוַכל ְלִהְתפַּ זְּ יַע בַּ יד ְלַהגִּ ְקפִּ תַּ
ּבּור?  ַהצִּ ְוִעם  ִסְדָרּה  כְּ ה  ִפלָּ ַהתְּ ל  כָּ ֶאת 
ֵאיָמַתי  ה  נֶּ ְמַשׁ ה  זֶּ ַמה   – ַהּסֹוֵחר:  יב  ֵהִשׁ
סֹוף  בְּ ְוֶשׁ יַע  ַמגִּ ֲאִני  ֶשׁ ר  ָהִעקָּ יַע?  ַמגִּ ֲאִני 
י.  ֶהֱחַסְרתִּ ׁ ִלים ֶאת ַמה שֶּ ה ֲאִני ַמְשׁ ִפלָּ ַהתְּ

ֹלׁש,  ֲעַמִים ְוָשׁ ַעם, פַּ ר ֵאָליו ָהַרב פַּ בֵּ ה דִּ ֹכּ
ֹלא  ִלְדָבָריו,  יב  ַמְקִשׁ ֵאינֹו  ֶשׁ ָרָאה  ׁ ּוִמשֶּ

ָכְך.  הֹוִסיף עֹוד ַלֲעֹסק בְּ

דֹול ֶאל ָהַרב  א אֹותֹו סֹוֵחר גָּ יֹום ֶאָחד בָּ
י  ר כִּ ָפִנים ְנפּולֹות ּוְבֵעיַנִים ּדֹוְמעֹות ְוִספֵּ בְּ
ַבֲעלּותֹו ָהַפְך ְלַמֲאֹכֶלת  בְּ ת ֶשׁ ית ַהֲחֹרֶשׁ בֵּ
ֵני  ָבר ֵאַרע ִמפְּ ַהדָּ ם, ֶשׁ רּור ִלי, ִסיֵּ ֵאׁש! – בָּ
 – ַמן.  זְּ בַּ ה  ִפלָּ ַלתְּ יַע  ְלַהגִּ י  ְדתִּ ִהְקפַּ ֹּלא  ֶשׁ
יב  ַמּה ָהַרב. ֵהִשׁ ה יֹוֵדַע ֹזאת? תָּ ֵמֵהיָכן ַאתָּ
ִהְזִמינּו  ֵׂרָפה  ַהשְּ ְרָצה  פָּ ֶשׁ כְּ  – ַהּסֹוֵחר: 
ן,  'כֵּ יבּו  ֵהִשׁ ְוֵהם  ָהֵאׁש  י  ְמַכבֵּ ֶאת  י  ֲאָנַשׁ
רּו  ׁ ׁשּו ָלבֹוא, ִהְתַקשְּ ּבֹוְשׁ ׁ ֶרְך'. ִמשֶּ דֶּ ֲאַנְחנּו בַּ
ֲאַנְחנּו  ָבר  'כְּ ָאְמרּו  ְוֵהם  ׁשּוב  ֲאֵליֶהם 
ַמן,  זְּ בַּ ֹלא  ֲאָבל  יעּו,  ִהגִּ ֵהם  ְוָאֵכן  ִאים'.  בָּ
ְרָגִעים  בָּ ְמֻאָחר....  ְקָצת  ְמֻאָחר.  אּו  בָּ ֵהם 
ר  ֲאֶשׁ כַּ י!  לִּ ֶשׁ ְפָעל  ַהמִּ ל  כָּ ִנְשַׂרף  לּו  ַהלָּ
ְפֵניֶהם ַעל ָהִאחּור, ֵהִגיבּו ְוָאְמרּו  ְמהּו בִּ תָּ
י ֲאִני...  ָאַמְרתִּ ִפי ֶשׁ ִדּיּוק כְּ אנּו'. בְּ בָּ ר ֶשׁ 'ָהִעקָּ

ה(   ִפלָּ )ְמִתיקּות ַהתְּ

ְלַהְתִחיל 
ֶאת ַהְּתִפָּלה 

ַּבְּזַמן

14



ְּבִעְּקבֹות

ּכֹוסֹו

ֶׁשל ֵאִלָּיהּו
ִלְפֵניֶכם ַמְסלּול ֲהִליָכה ְמַאְתֵּגר.
ַהְתִחילּו ִלְצֹעד ֵמַהָּגִביַע ָהָאֹדם, 

 . )(  ַצֲעדּו ְּבֶהְתֵאם ַלִּכּוּון ֶׁשהּוא מֹוֶרה
ַלִּכּוּון  ִלְפנֹות  ֲעֵליֶכם  נֹוָסף?  ְלָגִביַע  ִהַּגְעֶּתם 

ֶׁשּמֹוֶרה ָּגִביַע ֶזה, ְוָכְך ְלַהְמִׁשיְך ַּבַּמְסלּול. 
ִאם ֹלא ִּתְטעּו ַּבֶּדֶרְך – 

ַּתִּגיעּו ֶאל ַהָּגִביַע ַהְמֹיָעד ַלּכֹוס ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא!

ַעל ֵאילּו ִמִּלים ֲעַבְרֶּתם ַּבַּמְסלּול? _____________________________ 

ֲהֵתְדעּו ֵּכיַצד ְקׁשּורֹות ִמִּלים ֵאּלּו ְלִמְצַות ַאְרָּבָעה ּכֹוסֹות? 

צמשגחמ

טלתויקעו

הנרכפה

קלתילו

חצזיאדת

הוגצ

תובחראלמ

ייתהנ

והבאתי
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ְטִביָלה.  ֵהר ּבִ נּו ְלִהּטַ ּלָ ַלת ַהּתֹוָרה ֵנֵלְך ּכֻ ִלְכבֹוד ַקּבָ
מֹו ַמְעָין. ֶבת ּכְ י ִהיא ֶנְחׁשֶ ֵאר, ּכִ ֵמי ַהּבְ נּוַכל ִלְטּבֹל ּבְ

ִמְצַרִים. נּו ּבְ ְבקּו ּבָ ּדָ ְמאֹות ׁשֶ ל ַהּטֻ ֵהר ִמּכָ ן ְלִהּטַ ְנַכּוֵ

ִלְכבֹוד 
ת  ּבַ ׁשַ
קֶֹדׁש!

אן ֶרַגע. ֲארּו ּכָ ָ ּשׁ ּתִ
ֵנס ִלְטּבֹל, ֲאִני ֶאּכָ

ם. ְך ַאּתֶ ְוַאַחר ּכָ

ָמע, ֵיׁש ִלי  ֱאִליׁשָ
ִביְלָך. ׁשְ ֶבת ּבִ עֹוד ַמּגֶ

ְצִרים זֹוְכִרים ֵאיְך ַהּמִ
לֹא ִהְרׁשּו ָלנּו ְלִהְתַרֵחץ?

יְנַתִים מֹר ּבֵ ִנׁשְ
ה. ּיָ ִ ּשׁ ִ ַעל ַהּשׁ

ַמִים! ָ ּשׁ ּבַ ֵהר ִלְפֵני ָאִבינּו ׁשֶ ֵאיזֹו ְזכּות ֵיׁש ָלנּו, ְלִהּטַ
עֹוָלם. ָנה ֲהִכי טֹוָבה ּבָ ּתָ ם ַהּטֹוב נֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהּמַ ֵ ַהּשׁ

ֲאִני  ה ׁשֶ ֲאִני ְמַקּוֶ
ֶאְהֶיה ָראּוי ְלֶזה.

ה  ָמע, ַאּתָ ֱאִליׁשָ
ָראּוי ְמאֹד ְלֶזה.

ל ָהרֹאׁש י ֶאת ּכָ ְרּתִ ָקׁשַ
ֶכל לֹא ִיְתָקֵרר. ַהּשֵׂ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְלִוים, ה ׂשַ ּמָ ם ְיכֹוִלים ָלַקַחת ּכַ ַאּתֶ
ת. ּבָ ַ נֹאַכל אֹוָתם ִלְכבֹוד ֶהָחג ְוַהּשׁ

ַעם ַאֶחֶרת. ח אֹוְתָך ּפַ ִנּקַ
י! ָבר יֹוֵתר ִמּדַ ַפְסנּו ּכְ ַנִים!ּתָ י ׁשְ ַפְסּתִ ֶאְפַרִים, ּתָ

ה ָיכֹול ְלַהְחִזיק ֶאָחד? ַאּתָ

ֲהרּו לֹא ִלְלחֹץ ֲעֵליֶהם. ּזָ ּתִ
ים. ֲעֵלי ַחּיִ ָאסּור ְלַצֵער ּבַ

הּוא מֹר ׁשֶ ׁשְ ֲאִחיָנָדב, ּתִ
אֶֹזן. ר ִלי ּבָ לֹא ְיַנּקֵ

ְראּו ֵאיֶזה ּתִ
י! ַפְסּתִ ֵמן ּתָ ׁשָ

יׁש  ָמע, ֲאִני ַמְרּגִ ֱאִליׁשָ
י. ּלִ ד ׁשֶ ּיָ ֵמַח ּבַ הּוא ׂשָ ׁשֶ

ה ְלִוים ָהֵאּלֶ ַהּשַׂ
ִמְתַנֲהִגים ָיֶפה.

א  ִמי ּבָ
ֵאַלי?

ה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְטּבֹל? ָלּמָ
לֹא ָעַבְדנּו "ֲעבֹוָדה ָזָרה"!

ָנכֹון, ֲאָבל ָרִאינּו ֶאת 
ים ֶאת ֶזה. ְצִרים עֹוׂשִ ַהּמִ

י  ְבּתִ ְוָקא ָחׁשַ ּדַ
י. ּלִ ָלֵתת ְלָך ֶאת ׁשֶ

א. ְמָחה, ַאּבָ ׂשִ ּבְ

ן ִלי ֶאָחד! ַנִים!ּתֵ ַקח ׁשְ
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ְסְטָרִדיַבריּוס – ִּכּנֹור ַעל ֵׁשם ָאָּמן ֶׁשַחי ִלְפֵני ְּכ 300 ָׁשִנים. ַאְנטֹוִני ְסְטָרִדיַבריּוס ָהָיה ּבֹוֶנה ַּבֲעבֹוַדת ָיד ִּכּנֹורֹות ְמֻׁשָּבִחים. ְמִחיר ֲעלּות 
ִּכּנֹור ְמקֹוִרי ֶׁשָּכֶזה ַּכּיֹום הּוא ְלַמְעָלה ִמִּמְליֹון ּדֹוָלִרים. ְּבעֹוָלם ְנפֹוִצים ִחּקּוֵיי ַהְּסְטָרִדיַבריּוס ְוִנְקָרִאים ַעל ְׁשמֹו. ְמִחיָרם ָנע ִּבְסִביבֹות 

4,000-6,000 ְׁשָקִלים. ָּכֶזה ָהָיה ִּכּנֹורֹו ֶׁשל ַמְקס.

ֵמֵאת: חנניה

ִנּגּון יהּוִדי   
             ְּב'ַקאְנְטִרי ַסְיד'

ִלָּיה. ְסָתיו ת"ש )אֹוְקטֹוֶּבר 1939  ֶהְנלֹו, ְּכָפר ָקָטן ְּבַאְנגְּ
ְלִמְנָיָנם(

ַמְקס ֶקְסְטֶנר ִהִּביט ֶאל ַהָּׁשַמִים, ֲעֵרַמת ֲעָנִנים ֲאפִֹרים 
ָהְלָכה ְוָקְרָבה ֵאָליו ִּבְמִהירּות. 

הּוא ְּכָבר ָלַמד ְלַזהֹות אֹוָתם: ֲעָנִנים ְנמּוִכים ְוַעְרִּפיִלִּיים, 
ְלַהְפִסיק  ֶׁשָּיכֹול  ָּכֶזה  טֹוְרָדִני,  ֶּגֶׁשם  ֶׁשּמֹוִריד  ֵמַהּסּוג 

ְּבאֹוָתּה ִּפְתאִֹמּיּות ֶׁשָּבּה ִהְתִחיל. 

ָהַאֲחרֹון  ַהַּבִית  ֶׁשל  ַּגּגֹו  ְלָאחֹור,  רֹאׁשֹו  ֶאת  סֹוֵבב  הּוא 
ִּבְכַפר ֶהְנלֹו ִנְרָאה ֵמָרחֹוק. ִאם ָירּוץ ָּכֵעת, ַהִאם ַיְסִּפיק 
ְלַהִּגיַע ֶאל ֵּבית ַהְּגַרְיְסטֹוִנים? הּוא ֹלא ָהָיה ָּבטּוַח. ִאם 
ֵּתֵצא  ִהיא  ֶּגֶׁשם,  ְויֹוֵרד  ַּבַּבִית  ֹלא  ֶׁשהּוא  ִּתְרֶאה  ָאָנה 
ַהָּמקֹום  ַעל  ֵּתַדע  ֶׁשִהיא  רֹוֶצה  ֹלא  ְוהּוא  אֹותֹו  ְלַחֵּפׂש 

ַהֶּזה. 

ַעד ֶׁשָּמָצא ֶאת ָהֶאֶבן ַהּזֹו, ֹלא ְּגבֹוָהה ִמַּדי ְוֹלא ְנמּוָכה 
ִמַּדי. ֵּדי ְׁשטּוָחה, ֹלא ְמֻחֶּדֶדת ְוִנָּתן ָלֶׁשֶבת ָעֶליָה ְּבנֹוחּות 
ַהְּגבֹוִהים,  ָהֲעָׂשִבים  ֲעֵרמֹות   – ָחׁשּוב  ַוֲהִכי  ַיֲחִסית. 
ְלִעִּתים  ַהּיֹוֵרד  ַהֶּגֶׁשם  ִּבְגַלל  ַרק  ָּכָכה  ִלְצמַֹח  ֶׁשְּיכֹוִלים 

ְקרֹובֹות – ַמְסִּתירֹות אֹותֹו ֵמֵעין רֹוִאים.

ַהָּגדֹול  ַּבָּׂשֶדה  ֶׁשּלֹו  ַהָּקָטן  ַהָּמקֹום  ֶׁשּלֹו.  ַהִּפָּנה  זֹו 
ַהִּמְׂשָּתֵרַע ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּכָפר ֶהְנלֹו. ְלָכאן ֹלא ַיִּגיעּו ַהָּנאִצים 
ִעם ַהַּמָּגַפִים ַהְּׁשחֹורֹות ְוַגם ֹלא ַהּנַֹער ַהִהיְטְלָרִאי, ְוהּוא 
ִלי ֹלא ֵיָרֶאה ַּבְּסִביָבה ַהּזֹו. ָּכאן  ְמַקֶּוה ֶׁשַּגם ַאף ַחָּיל ַאְנגְּ
הּוא מּוָגן ֵמַה'ְּבִליץ' ַהֻּמְמָטר ַעל לֹוְנדֹון ִּכְמַעט ִמֵּדי יֹום 

ְּביֹומֹו, ָּכְך ָּכְתבּו לֹו ִמיְסֶטר ּוִמיִסיס ּגֹוְלְדַמן. 

ִּכּנֹורֹו,  ֶאת  ְמַלֵּטף  ָיַׁשב,  ֶׁשָעָליו  ַהֶּסַלע  ֵמִעם  ָקם  ַמְקס 
ְמַנֶּסה ְלגֹוֵנן ָעָליו ִמְּפֵני ַהָּמָטר ַהָּצפּוי. ָהֲעָנִנים ָהיּו ְּכָבר 
ִּכְמַעט ֵמַעל ְלרֹאׁשֹו ְוָהרּוַח ָהְלָכה ְוָגְבָרה, ׁשֹוֶרֶקת ְּבעֹז. 

ֵמִעם  ַּבֲחָטף  ָקם  ַּכֲאֶׁשר  ֲאָבל  ְלָכְך,  ֵלב  ָׂשם  ֹלא  הּוא 
ְנמּוַכת  ְּדמּות  ְּבִפְתאֹוִמּיּות  ַאְרָצּה  ִהְׁשַּתְּטָחה  ַהֶּסַלע, 

קֹוָמה ֶׁשָּׁשְמָרה ֶאת ְצָעָדיו. 

ְּבָידֹו  ִלּבֹו  ֶאל  ַהִּכּנֹור  ֶאת  ַמְצִמיד  ְּבִריָצה,  ָּפַתח  הּוא 
ַהְּׁשִנָּיה. ָקֶׁשה ָהָיה לֹו  ְּבָידֹו  ְואֹוֵחז ֶאת ַהֶּקֶׁשת  ַהְּיָמִנית 
ַעל  ֶחְלִקית  ָהְרִאָּיה ֶׁשּלֹו ָחסּום  ְׂשֵדה  ַּכֲאֶׁשר  ָּכְך,  ָלרּוץ 

ְּכָבר  ָחׁש  הּוא  ִהֵּנה,  ְּבָעְרּפֹו.  ֶפת  נֹוֶשׁ ְוָהרּוַח  ַהִּכּנֹור  ְיֵדי 
ַּבֶּגֶׁשם ַהַּמִּׂשיג אֹותֹו, ַמְצִליף ּבֹו ִמָּכל ַהִּכּוּוִנים. ַרק ַהֶּגֶׁשם 
ַהֶּגֶׁשם  יֹוֵרד  ְּבֶבְרִלין  ְלַעְצמֹו,  ָחַׁשב  ָּכְך,  יֹוֵרד  ִלָּיה  ְּבַאְנגְּ
ְּבצּוָרה ְמֻסֶּדֶרת יֹוֵתר. ְוַלְמרֹות זֹאת, הּוא ֹלא ָהָיה רֹוֶצה 
ִלְהיֹות ַעְכָׁשו ְּבֵביתֹו ֶׁשְּבֶבְרִלין, ְלַיד ָהָאח ַּבָּסלֹון ַהֻּמָּסק...

ַמְקס ׂשֹוֵנא ֶאת ֶּבְרִלין ְוֹלא מּוָכן ַלְחזֹר ֵאֶליָה, ֲאָבל הּוא 
ִמְתַּגְעֵּגַע ַהַּבְיָתה. הֹוי, ַּכָּמה ֶׁשהּוא ִמְתַּגְעֵּגַע... ְּכָבר ָחְלפּו 
ִים ֵמָאז אֹותֹו ַלְיָלה... ַהַּלְיָלה ַהּנֹוָרא ַההּוא  ִּכְמַעט ָחְדַשׁ
ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָיכֹול ִלְׁשּכַֹח... ִאם ִמיֶׁשהּו ָהָיה אֹוֵמר לֹו ִלְפֵני 
ָׁשָנה, ְּכֶׁשָהָיה ֶּבן ֶעֶׂשר, ֶׁשְּבעֹוד ָּפחֹות ִמָּׁשָנה הּוא ִיְהֶיה 
ְּבֶאֶרץ ָזָרה ֶׁשֲאָנֶׁשיָה ׁשֹוִנים, ַּבֲעַלת ָׂשָפה ֶׁשהּוא ֹלא ֵמִבין 
ְלָׁשם  ִיַּסע  ְוֶׁשהּוא  לֹו,  ֻמָּכִרים  ֶׁשֵאיָנם  ּוִמְנָהִגים  ִּבְכָלל 
ְלַבּדֹו, ְלֹלא ַאָּבא ּוְלֹלא ִאָּמא, ְלֹלא אֹוטֹו ָאִחיו ַהָּקָטן, ַרק 

הּוא ְוַהִּכּנֹור – ֹלא ָהָיה ַמֲאִמין לֹו. 

ֲאָבל זֹוִהי ַהְּמִציאּות ָהֲעגּוָמה – ַרק ַמְקס ְוִכּנֹורֹו ִנְמָצִאים 
הּוא  ַּבּבֶֹקר  ָּכְך.  ָּכל  ְוָׁשֵקט  ָירֹק  ָּכאן  ַהּכֹל  ְּבֶהְנלֹו.  ָּכאן, 
לֹו  ֵאין  ַהִּלּמּוִדים  ִעם  ַהְּכָפר,  ֶׁשל  ַהֵּסֶפר  ְלֵבית  הֹוֵלְך 
ַלְחזֹר  הֹוָראֹות  ִקְּבלּו  ַּבְּכָפר  ַהּמֹוִרים  ְּבָעיֹות,  ִמַּדי  יֹוֵתר 
ַעל ַהִּנְלָמד ְּבֶגְרָמִנית, ָּכְך ֶׁשִּמְּבִחיָנה ִלּמּוִדית הּוא ֶנְחָׁשב 
ְלַתְלִמיד טֹוב... ֲאָבל ַה'ֵחיֶדר' ֶׁשל יֹום ִראׁשֹון ָּכל ָּכְך ָחֵסר 
לֹו. ָּתִמיד ָאַהב ַמְקס ָלֶלֶכת ֵאָליו, ְוהּוא ִמְתַּגְעֵּגַע. ִאם ַרק 
ָהָיה לֹו 'ֵחיֶדר' ָּכֶזה – "ֵּבית ֵסֶפר ֶׁשל יֹום ִראׁשֹון", ְּכמֹו 
ְוהּוא  יֹוֵתר.  טֹוב  ַמְרִּגיׁש  ָהָיה  הּוא  ְּבֶבְרִלין,  לֹו  ֶׁשָּקְראּו 

ָּבטּוַח ֶׁשַּגם ַאָּבא ְוִאָּמא ָהיּו ְרגּוִעים יֹוֵתר. 

ָקֶׁשה ָּכל ָּכְך ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְיִחיִדי ִּבְכָפר ָקָטן ְוִנָּדח, ְלַבד, 
ֵּבין ּגֹוִיים. ֵאין לֹו ִעם ִמי ְלִהְתַיֵעץ אֹו ִלְׁשאֹל ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות 

ַהִּמְתעֹוְררֹות ּבֹו. 

ַרְגָליו ֶׁשל ַמְקס ְּכָבר ִהִּגיעּו ֶאל ׁשּוַרת ַהָּבִּתים ָהִראׁשֹוָנה 
ֶׁשַּבְּכָפר. ֵמָרחֹוק ָרָאה ַּכְפִרָּיה ְמַחֶּפֶׂשת ִמיֶׁשהּו. הּוא ֹלא 

ָטָעה, זֹוִהי ָאָנה ַהְּמַחֶּפֶׂשת אֹותֹו...  

ִּיְהֶיה  ַמה  ְיהּוִדי...  ָרֲאָתה  ֹלא  ֶׁשֵּמעֹוָלם  לֹו  ָאְמָרה  ָאָנה 
ַּכֲאֶׁשר ִיָּוַדע ָלּה ֶׁשהּוא ְיהּוִדי? 

ֶּפֶרק ִראׁשֹון
ַהְּסְטָרִדיַבְריּוס ֶׁשל ַמְקס 
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ְטִביָלה.  ֵהר ּבִ נּו ְלִהּטַ ּלָ ַלת ַהּתֹוָרה ֵנֵלְך ּכֻ ִלְכבֹוד ַקּבָ
מֹו ַמְעָין. ֶבת ּכְ י ִהיא ֶנְחׁשֶ ֵאר, ּכִ ֵמי ַהּבְ נּוַכל ִלְטּבֹל ּבְ

ִמְצַרִים. נּו ּבְ ְבקּו ּבָ ּדָ ְמאֹות ׁשֶ ל ַהּטֻ ֵהר ִמּכָ ן ְלִהּטַ ְנַכּוֵ

ִלְכבֹוד 
ת  ּבַ ׁשַ
קֶֹדׁש!

אן ֶרַגע. ֲארּו ּכָ ָ ּשׁ ּתִ
ֵנס ִלְטּבֹל, ֲאִני ֶאּכָ

ם. ְך ַאּתֶ ְוַאַחר ּכָ

ָמע, ֵיׁש ִלי  ֱאִליׁשָ
ִביְלָך. ׁשְ ֶבת ּבִ עֹוד ַמּגֶ

ְצִרים זֹוְכִרים ֵאיְך ַהּמִ
לֹא ִהְרׁשּו ָלנּו ְלִהְתַרֵחץ?

יְנַתִים מֹר ּבֵ ִנׁשְ
ה. ּיָ ִ ּשׁ ִ ַעל ַהּשׁ

ַמִים! ָ ּשׁ ּבַ ֵהר ִלְפֵני ָאִבינּו ׁשֶ ֵאיזֹו ְזכּות ֵיׁש ָלנּו, ְלִהּטַ
עֹוָלם. ָנה ֲהִכי טֹוָבה ּבָ ּתָ ם ַהּטֹוב נֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהּמַ ֵ ַהּשׁ

ֲאִני  ה ׁשֶ ֲאִני ְמַקּוֶ
ֶאְהֶיה ָראּוי ְלֶזה.

ה  ָמע, ַאּתָ ֱאִליׁשָ
ָראּוי ְמאֹד ְלֶזה.

ל ָהרֹאׁש י ֶאת ּכָ ְרּתִ ָקׁשַ
ֶכל לֹא ִיְתָקֵרר. ַהּשֵׂ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְלִוים, ה ׂשַ ּמָ ם ְיכֹוִלים ָלַקַחת ּכַ ַאּתֶ
ת. ּבָ ַ נֹאַכל אֹוָתם ִלְכבֹוד ֶהָחג ְוַהּשׁ

ַעם ַאֶחֶרת. ח אֹוְתָך ּפַ ִנּקַ
י! ָבר יֹוֵתר ִמּדַ ַפְסנּו ּכְ ַנִים!ּתָ י ׁשְ ַפְסּתִ ֶאְפַרִים, ּתָ

ה ָיכֹול ְלַהְחִזיק ֶאָחד? ַאּתָ

ֲהרּו לֹא ִלְלחֹץ ֲעֵליֶהם. ּזָ ּתִ
ים. ֲעֵלי ַחּיִ ָאסּור ְלַצֵער ּבַ

הּוא מֹר ׁשֶ ׁשְ ֲאִחיָנָדב, ּתִ
אֶֹזן. ר ִלי ּבָ לֹא ְיַנּקֵ

ְראּו ֵאיֶזה ּתִ
י! ַפְסּתִ ֵמן ּתָ ׁשָ

יׁש  ָמע, ֲאִני ַמְרּגִ ֱאִליׁשָ
י. ּלִ ד ׁשֶ ּיָ ֵמַח ּבַ הּוא ׂשָ ׁשֶ

ה ְלִוים ָהֵאּלֶ ַהּשַׂ
ִמְתַנֲהִגים ָיֶפה.

א  ִמי ּבָ
ֵאַלי?

ה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְטּבֹל? ָלּמָ
לֹא ָעַבְדנּו "ֲעבֹוָדה ָזָרה"!

ָנכֹון, ֲאָבל ָרִאינּו ֶאת 
ים ֶאת ֶזה. ְצִרים עֹוׂשִ ַהּמִ

י  ְבּתִ ְוָקא ָחׁשַ ּדַ
י. ּלִ ָלֵתת ְלָך ֶאת ׁשֶ

א. ְמָחה, ַאּבָ ׂשִ ּבְ

ן ִלי ֶאָחד! ַנִים!ּתֵ ַקח ׁשְ
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ְּבֵהיַכל ַהֲהָלָכה

'ִּתּקּון ַהַּמְלּבּוִׁשים'

ְּכֶׁשִהְתַאְּספּו ַהּיֹום ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ִלְלֹמד ֶאת ַהֲהָלכֹות, ֵהם ָהיּו ֲעֵיִפים ּוֻמָּתִׁשים ֵמַהֲהָכנֹות 
ֶלָחג, ּוִבְזכּות ַהִּלּמּוד ִהְתעֹוְררּו ֻּכָּלם ְלַחִּיים. ַאָּבא ָאַמר: "ַּגם ַּבְּתִפָּלה ְצִריִכים ִלְהיֹות ָּכְך. 
ִאּלּו ָיַדְענּו ֶאת ַמֲעָלָתן ֶׁשל ַהְּתִפָּלה ְוָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ה' - ֹלא ָהִיינּו רֹוִאים ִמיֶׁשהּו ְמַפֵהק 
ְּבעֹודֹו ִמְתַּפֵּלל!" ְּבֶהְקֵׁשר ְלָכְך ִסֵּפר ְׂשרּוִליק ִּכי ָקָרא ֶּבָעלֹון "ִׁשעּוֵרי ֵליל ַׁשָּבת" ֶׁשּיֹוֵצא 
ָלאֹור ְּבִׁשּכּון ה' ִּבְבֵני ְּבַרק ְּדָבִרים ֵמָהַרב ְׁשֵטייְנָמן ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה: ַּבֲהָלָכה ָּכתּוב 
ֶׁשִּמי ֶׁשֹּלא ָאַמרִּבְתִפַּלת מֹוָצֵאי ַׁשָּבת 'ַאָּתה חֹוַנְנָּתנּו' ]=ַמה ֶּׁשּמֹוִסיִפים ְּבִבְרַּכת 'ַאָּתה 
חֹוֵנן' ְוִנְזָּכר ָּבּה ִעְנַין ַהַהְבָּדָלה[, ְוָטָעה עֹוד ְוָאַכל ִלְפֵני ַהְבָּדָלה – קו ְֹנִסים אֹותֹו ְלִהְתַּפֵּלל 
ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה עֹוד ַּפַעם. ִנְכַּתב ָׁשם ִּכי ָהַרב ְׁשֵטייְנָמן ִהְתַּפֵּלא ְמֹאד ַעל ַהֲהָלָכה 

ַהּזֹו: ֵאיֶזה ִמין ְקָנס הּוא ֶזה ַלְחֹזר ּוְלִהְתַּפֵּלל ׁשּוב ִלְפֵני ה'? ֲהלֹוא ֶזהּו ַמָּמׁש ְּפָרס!...

ַלְּתִפָּלה  ָנִאים  ַמְלּבּוִׁשים  ָלָאָדם  ֶׁשִּיְהיּו  ֶׁשָּצִריְך  ָערּוְך  ֵמַהֻּׁשְלָחן  ֶאְתמֹול  ָלַמְדנּו  ּוְבֵכן, 
]ְּבִעָּקר ִלְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה[. ְּבֵעת ַהְּתִפָּלה ָצִריְך ַּגם ִלְלֹּבׁש ְּבָגִדים ֶׁשְּמַכִּסים ֶאת 
ָּכל ַהּגּוף ָּכָראּוי. ָלֵכן ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְּכֶׁשִּנְמָצִאים ַּבָּים, ִאם ֹלא ָּגְמרּו 

ְלִהְתַלֵּבׁש. 

ֵאין ָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ִּבְבָגִדים ַהְמֻיָחִדים ְלֵׁשָנה, ֲאָבל ֶאְפָׁשר ִלְלֹּבׁש 
ֵמֲעֵליֶהם ְּבָגִדים  ְמֻכָּבִדים. ֵאין ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות, ִמְּלַבד ִּבְׁשַעת ַהְּדַחק. 

ֵאין ַלֲעֹמד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִּבְבָגִדים ֶׁשֵאין הֹוְלִכים ָּבֶהם ִלְפֵני ֲאָנִׁשים 
ֲחׁשּוִבים, ְּכמֹו ַסְנָּדִלים ְּבִלי ַּגְרַּבִים, ַנֲעֵלי ַּבִית ]ִמְּלַבד ְּביֹום ִּכּפּור ּוְבִתְׁשָעה ְּבָאב[, ּוְׁשָאר 
ַעל  ְּתלּוָיה  ַהֲחִליָפה  ַּכֲאֶׁשר  ְלִהְתַּפֵּלל  ַמְתִאים  ֶזה  ֵאין  ַּגם  ַמְתִאיִמים.  ֶׁשֵאיָנם  ְּבָגִדים 
ַהְּכֵתַפִים ְוַהָּיַדִים ֵאיָנן ְנתּונֹות ַּבַּׁשְרוּוִלים אֹו ְּבָחלּוק ֹלא ָנִקי ֶׁשּבֹו עֹוִׂשים ֶאת ֲעבֹודֹות 

ַהַּבִית; ִמיֶׁשהּו ָהָיה ֵמֵעז ַלֲעֹמד ָּכְך ִלְפֵני ֶמֶלְך?

ְמֻיָחִדים  ְּבָגִדים  לֹו  ֶׁשִּיְהיּו  ָרָצה   – ַאָּבא  ִסֵּפר   – ַהְּקַטָּנה  ַּבְיִׁשיָבה  ֶׁשִּלי  ִׁשעּור  ַהַּמִּגיד 
ַלְּתִפָּלה. ִאם ָהָיה ָיכֹול ָהָיה ִמְצַטֵּיד ִּבְבָגִדים ְמֻיָחִדים ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש ְלָכל ְּתִפָּלה, 
ֲאָבל ַהָּדָבר ֹלא ָהָיה ְּבֶאְפָׁשרּותֹו. ַהִאם ְּכֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֹלא עֹוִׂשים ְּכלּום? ְּבַוַּדאי ֶׁשֹּלא! 
הּוא ִקֵּים ֹזאת ְּבֶבֶגד ֶאָחד, אֹותֹו ִיֵחד ִלְלֹּבׁש ַרק ְּבֵעת ֶׁשהּוא עֹוֵמד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ִּבְתִפַּלת 

ַׁשֲחִרית. ָהְיָתה זֹו ִּכָּפה! ִּכָּפה ְמֻיֶחֶדת, ֶׁשָּׁשַמר אֹוָתּה ְּבִתיק ַהְּתִפִּלין.
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ִמְבָחן ַמְלכּוִתי  ִדּיּון
ַּבַּמְמָלָכה

צוף התורה

"ֲעַרִּביֶשׁע ַּתְלִמיד ָחָכם"

ְּבִׁשעּור ֶׁשָּמַסר ָהַרב ֹּכֵהן, ִסֵּפר 
ָחֵבר  לֹו  ֶׁשִּסֵּפר  ֲאִמִּתי  ִסּפּור 
ֵּכִלים  ֲחנּות  ָׁשם  ֵיׁש  ַעּכֹו:  ְיִליד 
ַהּמֹוֵכר  ְוַגם  ַעְרִבית  ְּבַבֲעלּות 
ְקָצת  יֹוֵדַע  ָהַעְרִבי  ַעְרִבי. 
ֲהָלכֹות, ְוַעל ֵּכן הּוא ְמַיֵּדַע ֶאת 
ַהּקֹוִנים ׁשֹוְמֵרי ַהִּמְצוֹות ְואֹוֵמר 
ָלֶהם ֵאילּו ֵּכִלים ִהָּנם ִמּתֹוֶצֶרת 
ְטִביָלה,  ְצִריִכים  ְוֵאיָנם  ְיהּוִדית 
ָלָאֶרץ  חּוץ  ִמּתֹוֶצֶרת  ְוֵאילּו 

ּוְצִריִכים ְטִביָלה.

ַהִּגחּוְך  ִלְראֹות ֶאת  ִחֵּפׂש  ָהַרב 
ֲהָלָכה  ַעל  ַהּׁשֹוְמִעים,  ְּפֵני  ַעל 
ֶׁשֶּנֶעְלָמה  ֲחׁשּוָבה  ַאַחת 

ֵמַהּמֹוֵכר ָהַעְרִבי.

ָקׁשּור  ֶזה  ְוֵאיְך  ֲהָלָכה?  ֵאיזֹו 
ְלִהְלכֹות ֶּפַסח?

ק"כ  סי'  יו"ד  ָערּוְך  ֻׁשְלָחן  ְראּו 
ְמֹפָרׁש  ְויֹוֵתר  ס"א  ִּבְתִחַּלת 
ְראּו  ֶּפַסח,  ּוְלִעְנַין  י"א.  ִּבְסִעיף 

ָחְכַמת ָאָדם ְּכָלל ע"ג ְסִעיף ג'.

ַהִאם ֻמָּתר ְלִהְתַּפֵּלל ְׁשמֹוֶנה 
ֶעְׂשֵרה ַּבְּבָגִדים ַהְמֻיָחִדים 

ְלֵׁשָנה?

ְוֵיׁש . 1 ְּפסּוָלה  ַהְּתִפָּלה  ֹלא, 
ַלְחֹזר ּוְלִהְתַּפֵּלל

ֻמָּתר ְלַכְּתִחָּלה. 2

ֹלא ָראּוי. 3

ַמה ַהַהְגָּדָרה ַלְּבָגִדים ֶׁשֻּמָתּר 
ְלִהְתַּפֵּלל ָּבֶהם ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה?

אֹוָתם . 1 ֶׁשּלֹוְבִׁשים  ְּבָגִדים 
ַּבֲחֻתּנֹות

אֹוָתם . 2 ֶׁשּלֹוְבִׁשים  ְּבָגִדים 
ְּכֶׁשעֹוְמִדים ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך

ֶׁשָּנִעים . 3 ְמֻכָּבִדים  ְּבָגִדים 
ִלְלֹּבׁש אֹוָתם ָּבְרחֹוב

יֹום ֲחִמיִׁשי י"ג ְּבִניָסן
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ֲהָצָצה ְלֵהיָכלֹות ְּגבֹוִהים

ִׁשְלטֹון  ִּביֵמי  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ֵמַעְרֵבי  ֶאָחד 
ַהֻּטְרִּכים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַרִּבי ַאֲהֹרן ָּפרּוׁש, 
ִמַּגָּבֶאיָה ֶׁשל ְיִׁשיַבת ֵעץ ַחִּיים, ָצם ַּכָּנהּוג 
ִמְנָחה  ַלֲאִכיָלתֹו  ֹקֶדם  ִמְתַּפֵּלל  יֹום,  ֲחִצי 
ְּגדֹוָלה, עֹוֵמד ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ַמִּגיַע ְל'ָבֵרְך 
ָעֵלינּו ֶאת ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת', ּוְמַהְרֵהר ְלַעְצמֹו:

נֹוְתרּו  ָׁשעֹות  ַּכָּמה  ַהֹּזאת'?  'ַהָּׁשָנה   –
ִּבְכָלל ִמן ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת!

ִּפְתרֹון  ָמָצא  ּוִמֶּׁשֹּלא  ָוֹכה,  ֹּכה  ִהְרֵהר 
ְּבֹאֶפן  ִנְקַּבע  ֶׁשַהֻּנָּסח  ֵהִניַח  ִלְׁשֵאָלתֹו, 

ָאִחיד ְלָכל ַהָּׁשָנה, ְותּו ֹלא.

הּוא חֹוֵזר ַהַּבְיָתה. ְלַהְפָּתָעתֹו הּוא ּפֹוֵגׁש 
ְּכָבר ַּבֶּדֶלת ַז'ְנְדָרִמים – ׁשֹוְטִרים ֲחמּוִׁשים 
ים, ֶׁשִחְּפׂשּו ַאֲחָריו ְוֵהם ְמַחִּכים לֹו.  ֻטְרִּכיִּ
ֵּבית  ַלִּקיָׁשֶלה,  ִמָּיד  אֹותֹו  לֹוְקִחים  ֵהם 

ַהַּמֲעָצר ַהּנֹוָדע ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה. 

ִמְתָּבֵרר ִּכי ָאָדם ֶאָחד ֶׁשֵאינֹו ִמן ַהִּיּׁשּוב, 
ֶהֱעִליל ַעל ְיִׁשיַבת ֵעץ ַחִּיים ִּכי ָּגְנָבה ֶאת 
ַּכְסּפֹו. ֲאֶׁשר ַעל ֵּכן, ָהָאֵׁשם ַּבָּדָבר הּוא ר' 
ַאֲהֹרן. ַהּׁשֹוְטִרים ַמְׁשִליִכים אֹותֹו ְּפִניָמה 
ְלֶאָחד ֵמַחְדֵרי ַהַּמֲעָצר, ּוַמְׁשִאיִרים אֹותֹו 
זֹו. עֹוד  ַאַחר  ָּבזֹו  נֹוְקפֹות  ְלַבּדֹו. ַהָּׁשעֹות 

ְמַעט ִמְתַקֵּדׁש ֶהָחג ְוהּוא ָאָנה הּוא ָּבא? 

ְזַמן  ִלי  ָהָיה  ָקׁשֹות  ָׁשעֹות  "ְּבאֹוָתן   –

ָּכְך,  ַאַחר  ִסֵּפר  ּוְלַהְרֵהר",  ְלַהְמִׁשיְך 

"ְּבאֹוָתם ִהְרהּוִרים ֶׁשִהְרַהְרִּתי ְּבֵעת ִּבְרַּכת 

'ָּבֵרְך ָעֵלינּו'. ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶהְרָאה ִלי: 

ֲעַדִין  ַאָּתה  ָזקּוק  ִּכי  ְוִהָּוַכח  ְרֵאה  ִהֵּנה 

ְלִבְרַּכת ַהָּׁשָנה". 

ֻנַּסח  ְמַתְּקֵני  ָצְדקּו  ְלַעְצמֹו,  ִסֵּכם  ָאֵכן, 

ָקט  ֶרַגע  ְלֹלא  ַאף  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַהְּתִפָּלה. 

ְלֹלא ֲהָגָנָתּה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה.

ַעָּתה ָׁשב ָלדּון ְּבַדְעּתֹו ַמה ַּלֲעׂשֹות; ֶהָחג 

ָצץ  ַהַּמֲעָצר.  ְּבֵבית  ָּכלּוא  ְוהּוא  ִמְתָקֵרב 

ּבֹו ַרְעיֹון ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּדֶלת, ְוִהֵּנה – ִהיא 

ַׁשַער  ְלֵעֶבר  ִהְתַקֵּדם  הּוא  ְנעּוָלה!  ֵאיָנּה 

ְוִאיׁש  ַהחּוָצה,  ָיָצא  ְוָהַלְך,  ָקם  ַהְּיִציָאה. 

ֹלא ֲעָצרֹו...

ִנְרֶאה ִּכי ָּכל ֻּכּלֹו ֶׁשל ַמֲעָצר ֹלא ָּבא ֶאָּלא 

ְלַלְּמדֹו ַּכָּמה ְנכֹונֹות ֵהן ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה.

)ִסּפּוִרים ְירּוַׁשְלִמִּיים(

ִאי ֶאְפָׁשר ִמְּבִלי ְּתִפָּלה
 ֲאִפּלּו ֶרַגע ָקט
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ָמה אֹוְמרֹות ָלֶכם ָהאֹוִתּיֹות ַהְּכתּובֹות ְלַיד ָּכל ְּתׁשּוָבה ְנכֹוָנה? 
ַהְעִּתיקּו ְלִפי ֵסֶדר ַהְּתׁשּובֹות!

!__ __ __ __   __ __ __   __ __ __

ֵאיֶזה ַּתָּנא ֵאינֹו ֻמְזָּכר ַּבַהָּגָדה?

ע ַרִּבי ְיהּוָדה,  ס ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, 
צ ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי פ ַרִּבי ֵמִאיר,          

ֵאיֶזה ְמֹאָרע ֵאינֹו ֻמְזָּכר ַּבַהָּגָדה?

מ ֲעֶׂשֶרת ַהַּמּכֹות,  ל ְּבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים, 
ס ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק נ ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה,            

ֵאיֶזה ָמקֹום ֵאינֹו ֻמְזָּכר ַּבַהָּגָדה?

י ְּבֵני ְבַרק ט ַרַעְמֵסס,  ח ִניְנֵוה,  ז ֹּגֶׁשן, 
ֵאיֶזה ֵמֶהם ֵאינֹו ֻמְזָּכר ַּבַהָּגָדה?

ל ֶּפַסח כ ֹראׁש ַהָּׁשָנה,  י ֹראׁש ֹחֶדׁש,  ט ַׁשָּבת, 
ֵאיֶזה ֵאָבר ֵאינֹו ֻמְזָּכר ַּבַהָּגָדה?

ב ָיד א ְזרֹוַע,  ת ֶאְצַּבע,  ש ֲאגּוָדל, 
ֵאיֶזה צֹוֵרר ֵאינֹו ֻמְזָּכר ַּבַהָּגָדה?

ת ַּפְרֹעה ש ָלָבן,  ר ִּבְלָעם,  ק ֵעָׂשו, 
ֵאיֶזה ַּבַעל ַחִּיים ֵאינֹו ֻמְזָּכר ַּבַהָּגָדה?

ז ְּגַמִּלים ו ֲאתֹונֹות,  ה ֲחמֹוִרים,  ד סּוִסים, 
ֵאיֶזה ְזַמן ֵאינֹו ֻמְזָּכר ַּבַהָּגָדה?

ת ֹחֶדׁש ש ָׁשבּוַע,  ר יֹום,  ק ָׁשָעה, 
ֵאיֶזה ִמְסָּפר ֵאינֹו ֻמְזָּכר ַּבַהָּגָדה?

ס ַאְרַּבע ֵמאֹות נ ָמאַתִים,  מ ְׁשמֹוִנים,  ל ַאְרָּבִעים, 
ֵאיזֹו ַמֲעָלה ֵאיָנּה ֻמְזֶּכֶרת ַּבַהָּגָדה?

כ ָעצּום י ָחָכם,  ט ְמֻׁשָּבח,  ח ְמֻעֶּלה, 

ִחידֹון
ַעל

ַהַהָּגָדה
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ִנּגּון יהּוִדי   
             ְּב'ַקאְנְטִרי ַסְיד'

ֵמֵאת: חנניה

ֶנֶעְרכּו ְּפָרעֹות  ְלִמְנָיָנם( ּובֹו  ְּבנֹוֶבְמֶּבר 1938  ְּבֶחְׁשָון תרצ"ט )9-10  ְלֵליל ט"ז  ֶּגְרַמְנָיה  ִּכּנּוי ִעּתֹוֵני  ְקִריְסַטל ַנאְכט -  ֵליל ַהְּבדַֹלח – 
ּופֹוְגרֹום ֶׁשל ְקבּוצֹות ָנאִצים ְּבָבֵּתי ְּכֶנֶסת ַרִּבים, ְּבָבִּתים, ָּבֵּתי ֵעֶסק ּוִבְרכּוׁש ְיהּוִדי ְּבַרֲחֵבי ָהַרִייְך ַהְּׁשִליִׁשי. ַהִּכּנּוי ִנַּתן ַעל ֵׁשם ַהְּזכּוִכּיֹות 

ָהַרּבֹות ֶׁשָהיּו ְמֻנָּפצֹות ְוִנְראּו ִּכְבדַֹלח ַעל ַהִּמְדָרכֹות ְוַהְּכִביִׁשים.

ִסיָון: ר ִסיַני, ה' ּבְ י ְלבֹוָאם ֶאל ִמְדּבַ ּוַבּיֹום ַהֲחִמיׁשִ

ם ַהּטֹוב הּוא ּכֹל ָיכֹול, ֵ ָקר. ַהּשׁ ָאִחי ַהּיָ
ְוֵאין ַמֲעצֹור ְלָפָניו ְלַהְצִמיַח ְלָך ָיַדִים.

אּו! ַהּכֹל ִיְתַרּפְ ָרֵאל ִהְבִטיחּו ׁשֶ דֹוֵלי ִיׂשְ ּגְ

ד ְוַגם ָהֶרֶגל. ַאי... ּכֹוֶאֶבת ִלי ַהּיָ
א. ֲאִני ֶאְתַרּפֵ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ם, ּתַ ֵ ַהּשׁ
ּתֹוָרה. ֲאִני ַמְבִטיַח ְלַהְתִמיד ּבַ

ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים 
נּו. ה ַרּבֵ ֶאל מֹׁשֶ

ַהּיֹום  אֹוְמִרים ׁשֶ
אּו. ם ִיְתַרּפְ ּלָ ּכֻ

ים.  ְקרּו ִנּסִ ּיִ טּוִחים ׁשֶ ֲאַנְחנּו ּבְ
א, ְתַרּפֵ י ּתִ ְזכּות ַהּתֹוָרה ִציּפִ ּבִ

א  ְותּוַכל ִלְראֹות אֹוִתי ְוֶאת ַאּבָ
ּה. ּלָ ְוֶאת ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות ׁשֶ

ם ֵחֵרׁש. ֲאָבל הּוא ּגַ
ר ֵאָליו ן ִלי ְלַדּבֵ ּתֵ
יָמִנים: ַפת ַהּסִ ׂשְ ּבִ

ְזּכּו  ם ּתִ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ
ל ֶאת ַהּתֹוָרה ְלַקּבֵ
ֵלִמים ּוְבִריִאים! ׁשְ

ׂשֹוָרה? ַמְעּתָ ֶאת ַהּבְ לֹוְמָך, ַנְחׁשֹון? ׁשָ ְ ַמה ּשׁ
ֵלִמים! ִריִאים ּוׁשְ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ּבְ ם ְיַקּבְ ּלָ ּכֻ
ִים! ִלי ַקּבַ ה ּתּוַכל ָלֶלֶכת ַעל ָהַרְגַלִים ּבְ ַאּתָ

י.  לֹום ֲעֵליֶכם ַרּבִ ׁשָ
ָבֵרְך אֹוָתנּו. א ּתְ ָאּנָ

י ַעל ֶזה, ַמְעּתִ ּתֹוָדה ַעל ָהִעידּוד. ׁשָ
י. ּתִ ֲאָבל ָעַבר ְזַמן ְוִכְמַעט ִהְתָיַאׁשְ

ם. ו ִאּלֵ ה ַעְכׁשָ יק, ַאּתָ ֶיֶלד ַצּדִ
ָקרֹוב. א אֹוְתָך ּבְ ם ְיַרּפֵ ֵ ֲאָבל ַהּשׁ

ֶפה ָמֵלא!" ל ּבְ ּלֵ "ּתּוַכל ִלְלמֹד ּוְלִהְתּפַ

ְך עֹוד לֹא רֹוָאה? ּלָ י ׁשֶ ִציּפִ
ֵלָמה. ן ָלּה ְרפּוָאה ׁשְ ה' ִיּתֵ

ָבר לֹא זֹוֶכֶרת ֲאִני ּכְ
ֵאיְך ֶזה ִלְראֹות.

ם. ֵ א ַהּשׁ ָאּנָ
ְרָפא ָנא ָלּה.

א? י ָיָקר, ַהִאם ֵיׁש ִלי ִסּכּוי ְלִהְתַרּפֵ ַרּבִ
ה ִלי ֵנס ְוִיְצְמחּו ִלי ָיַדִים? ַהִאם ֵיָעׂשֶ

ם לֹוְקִחים אֹותֹו? ִבילֹו?ְלָאן ַאּתֶ ׁשְ ן ּבִ ֶזה לֹא ְמֻסּכָ

ם ְלַרְגֵלי ַהר ִסיָני: ְתַקּיֵ ּיִ ֲעָמד ַהְמֻיָחד ׁשֶ ים ֲאפֹוִדים ָיִפים, ִלְכבֹוד ַהּמַ ָחה לֹוְבׁשִ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ
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ִלָּיה. ְסָתיו ת"ש )אֹוְקטֹוֶּבר 1939 ְלִמְנָיָנם( ֶהְנלֹו, ַאְנגְּ

ַּכֲאֶׁשר  ְלָאָנה  ַמְקס  ָאַמר  ַהֶּגֶׁשם",  ָּפַסק  "ְּכָבר 
ֶאל  ָּפַסע  הּוא  ָיְצָאה.  ְוַהֶּׁשֶמׁש  ָהֲעָנִנים  ִהְתַּפְּזרּו 

ַהֶּפַתח, ְּכאֹוֵמר ָלּה ֶׁשהּוא יֹוֵצא ֶאל ַהָּׂשֶדה. 

"נֹואּו, נֹואּו, )ֹלא, ֹלא(", ָעְצָרה אֹותֹו ָאָנה. ִהיא ִנְּסָתה 
ַלֲחלֹות.  ָעלּול  ְוהּוא  ַּבחּוץ  ֶׁשַּקר  ְלַמְקס  ְלַהְסִּביר 
ְוִהְצַטֵער  לֹו  לֹוַמר  רֹוָצה  ִהיא  ָמה  ֵהִבין  ֹלא  ַמְקס 
ְלַהְסִּביר לֹו  ַמְצִליַח  ָהָיה  ַּבַּבִית, הּוא  ֵאינֹו  ֶׁשרֹוֶּבְרט 

ָמה רֹוָצה ִאּמֹו. 

ְלַהְסִּביר  ָיכֹול  הּוא  ֵאיְך  ְלַחְדרֹו.  ְוָׁשב  ֶנֱאַנח  ַמְקס 
ְלָאָנה ַמה ַּמְפִריַע לֹו ְוָלָּמה הּוא ַחָּיב ַּדְוָקא ָלֵצאת 

ַהחּוָצה? 

ַּגם ְלַיְלֵדי ְּגַרְיְסטֹון ֵאין הּוא ָיכֹול ְלַהְסִּביר ֶאת ִמְנָהגֹו 
ֶזה. ֵהם ַיְחְׁשבּו ֶׁשהּוא ְמֻׁשָּגע, אֹו ָּגרּוַע ִמָּכְך, ַיְתִחילּו 

ַלְחֹׁשד ּבֹו ֶׁשהּוא ְיהּוִדי. 

ֵאין לֹו ַמה ַּלֲעׂשֹות ָּכֵעת ְוֵאין לֹו ֵחֶׁשק ְלַהְמִׁשיְך ּוְלַנֵּגן 
ַהֶּגֶׁשם "ָּתַפס" אֹותֹו  ַהַחִּמים.  ַּבֶחֶדר  ַּבְּסְטָרִדיַבְריּוס 
ְּבֵבית  ְוָכאן,  ַהִּׁשיר ַההּוא,  ְלַנֵּגן ֶאת  ְּכֶׁשֵהֵחל  ְּבִדּיּוק 
ִנְזָּכר  הּוא  ְלַהְמִׁשיְך...  ָיכֹול  ֵאינֹו  הּוא  ַהְּגַרְיְסטֹוִנים, 

ְלִעִּתים ְּתכּופֹות ְּבַאְבָרָהם ָאִבינּו ּוְבֹמֶׁשה ַרֵּבנּו. 

ַמְקס ֵהִניַח ֶאת ַהִּכּנֹור ּוָפָנה ַלִּמְזָוָדה ֶׁשּלֹו, ַהִּמְזָוָדה 
ַהְיִחיָדה ֶׁשֻהַּתר לֹו ְלהֹוִציא ִמֶּגְרַמְנָיה. ָהיּו ָׁשם ַּכָּמה 
ִמְכָּתִבים, ְׁשַנִים ֵמֶהם ֵמַהַּבִית ְּבֶבְרִלין ְועֹוד ְׁשֹלָׁשה 

ִמַּמר ּגֹוְלְדַמן, ֶהָחֵבר ַהּלֹוְנדֹוִני ֶׁשל ַאָּבא. 

ַעְכָׁשו, ַּכֲאֶׁשר ׂשֹוֵרר ֶׁשֶקט ְסִביבֹו, הּוא ָיכֹול ְלַהְרׁשֹות 
ְלַעְצמֹו ְלִהָּזֵכר ַּבְּנִסּבֹות ֶׁשֵהִביאּו אֹותֹו ַעד ֲהלֹום. 

 

ֶּבְרִלין, ֶּגְרַמְנָיה. ָאִביב תרצ"ט )ַמאי 1939 ְלִמְנָיָנם(. 

ֶקְסְטֶנר  ָקְרל  ֶהר  ַמְקס,  ֶׁשל  ְוָאִביו  ִנְפְּתָחה  ַהֶּדֶלת 
ִנְכַנס ַהַּבְיָתה. 

ְּבָפִנים  ִאָּמא  אֹותֹו  ָׁשֲאָלה  ַּבחּוץ?"  ָחָדׁש  "ֶמה 
ְרִציִנּיֹות. 

ָהֵעץ ֶׁשּלֹו,  ִּכֵּסא  ַעל  ְוִהְתַיֵּׁשב  ָהָאב  ָעָנה  "ֹלא טֹוב", 
טֹוב  ִנְהָיה  ֹלא  "ַהַּמָּצב  ַהַּמֲהגֹוִני,  ָהֵעץ  ֻׁשְלַחן  ְלַיד 
ְוַהּסֹוף  ֲחָדׁשֹות  ְּגֵזרֹות  נֹוֲחתֹות  ְליֹום  ִמּיֹום  יֹוֵתר... 

ֵאינֹו ִנְרֶאה ָּבֹאֶפק". 

ָחׁש  ָּכֵעת,  ֵמַחְדרֹו.  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָׁשַמע  ַמְקס 
ֶׁשַהְּדָבִרים נֹוְגִעים ֵאָליו ְיִׁשירֹות. 

ְוָאֵכן, הּוא ֹלא ָטָעה. 

ְלֵעת ֶעֶרב ָקְראּו לֹו ַאָּבא ְוִאָּמא ֶאל ַהָּסלֹון, ֵמעֹוָלם 
ַאף  ִאָּמא  ְרִציִנּיֹות.  ֹּכה  ְּפֵניֶהם  ֶאת  ַמְקס  ָרָאה  ֹלא 

ִּדְּבָרה  ַּכֲאֶׁשר  ָּבְכָתה 
ֵאָליו. 

ֶאל  ִּבְפנֹותֹו  ָּפַתח  ַאָּבא 
ְזַמן ֹלא  ִלְפֵני  ַמְקס: "ִאם 
ַהֶּגְרָמִנים  ִאְפְׁשרּו  ַרב 
ְיהּוִדּיֹות  ְלִמְׁשָּפחֹות 

ְמִדיָנה  ָלֶהם  ֶׁשִּתְהֶיה  ִּבְתַנאי  ִמֶּגְרַמְנָיה,  ָלֵצאת 
ֶׁשַּתְסִּכים ִלְקֹלט אֹוָתם ְוָכל ְרכּוָׁשם ִיָּׁשֵאר ָּכאן, ְּכִפי 
ֶׁשָאַמר ִהיְטֶלר ימ"ש: ִמִּצִּדי, ַעל ֳאִנּיֹות ְּפֵאר – ָּכֵעת 

ְּכָבר ֹלא ִנָּתן ָלֵצאת ִמֶּגְרַמְנָיה..."

ִּדיְּפלֹוָמִטִּיים  ַמֲאַמִּצים  ֶׁשַּנֲעִׂשים  ִמְסָּפר  ָׁשִנים  "ֶזה 
ִלָּיה  ַאְנגְּ ַעל  ְּבִעָּקר  ׁשֹונֹות,  ְמִדינֹות  ַעל  ִלְלֹחץ 
ֵמאֹוְסְטִרָּיה  ִמֶּגְרַמְנָיה,  ְיהּוִדִּיים  ְּפִליִטים  ֶׁשִּיְקְלטּו 
ְּבֶאֶרץ  ַּכּיֹום  ַהּׁשֹוְלִטים  ִלים,  ָהַאְנגְּ ּוִמֶּצ'כֹוְסלֹוַבְקָיה. 
ִיְׂשָרֵאל – ַּפַּלְׂשִּתיָנה – ַמְקִציִבים ִמְכסֹות ְמֻצְמָצמֹות 
ַהְּבִריִטים  ִיְׂשָרֵאל.  ְלֶאֶרץ  ְיהּוִדים  ַלֲעִלַּית  ְמֹאד 
)ָהַאְנְּגִלים( טֹוֲעִנים ֶׁשִאם ְיַאְפְׁשרּו ִליהּוִדים ַלֲעלֹות 
ֲחַמת  ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ֲעלּוִלים  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ 
ָהֲעָרִבים, ַהּׁשֹוֲאִפים ַּגם ֵהם ִלְׁשִליָטה ַעל ַּפַּלְׂשִּתיָנה. 
ֲעִלַּית ְיהּוִדים ַרִּבים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָּתֵפר ֶאת ָהִאּזּון 
הּוִדִּיים מּול ִמְסַּפר ַהּתֹוָׁשִבים  ְּבִמְסַּפר ַהּתֹוָׁשִבים ַהיְּ

ָהֲעָרִבים. 

ִלְפֵני  ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו  ַהּנֹוָרִאים  ָהֵארּוִעים  ַאֲחֵרי  "ֲאָבל 
ים – ְּבֵליל ַהְּבֹדַלח – ֵהִבינּו ֲאִפּלּו ָהַאְנְּגִלים  ַּכָּמה ָחֳדִשׁ
ֶׁשְּמֻסָּכן ַלְּיהּוִדים ְלִהָּׁשֵאר ְּבֶגְרַמְנָיה ְוִהִּגיָעה ַהָּצַעת 
ַאְלֵפי  ִּתְקֹלט  ַהְּבִריִטית  ַהֶּמְמָׁשָלה  ֶׁשְּלִפיָה  ְּפָׁשָרה, 
ֶׁשִּבְׁשִליָטה  ּוֵמֲאָרצֹות  ִמֶּגְרַמְנָיה  ְיהּוִדִּיים  ְיָלִדים 
ֶּגְרָמִנית. ֵאין ְמַדְּבִרים ַעל ָּכְך ְּבָגלּוי, ֲאָבל ַהַּכָּוָנה ִהיא 
ֶׁשְּבָׁשָלב ִראׁשֹון ֵיְצאּו ַהְיָלִדים, ּוְלַאֲחֵריֶהם ַההֹוִרים. 
ְמֻאָחר יֹוֵתר ַיֲעִבירּו אֹוָתם ָהַאְנְּגִלים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ַהְּנתּוָנה ַּתַחת ְׁשִליָטָתם". 

"ַאָּתה ֵמִבין ַמה ֶּזה אֹוֵמר?" ָׁשַאל אֹותֹו ַאָּבא. 

ִלָּיה, ְוַאֶּתם ָּתבֹואּו ַאֲחַרי?"  "ֶׁשֲאִני ֶאַּסע ְלַאְנגְּ

ְיָלִדים  ֶׁשל  ַרָּכבֹות  יֹוְצאֹות  "ָּכֵעת  ַאָּבא,  ָעָנה  "ֵּכן", 
ִלָּיה – "ִקיְנֶדר ְטַרְנְספֹוְרט" ְׁשָמן – ַוֲאִני  ְיהּוִדִּיים ְלַאְנגְּ
ְמַקֶּוה ֶׁשָאֵכן ַנִּגיַע ַּגם ֲאַנְחנּו ְּבִעְקבֹוֶתיָך ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר 

ַמֵהר". 

ה?" ָׁשַאל ַמְקס.  ִליָּ "ְוֵהיָכן ֶאְׁשֶהה ֲאִני ְּבַאְנגְּ

 ֶּפֶרק ב'
ַהְבָטָחתֹו ֶׁשל ַמְקס ְלהֹוָריו 
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ִסיָון: ר ִסיַני, ה' ּבְ י ְלבֹוָאם ֶאל ִמְדּבַ ּוַבּיֹום ַהֲחִמיׁשִ

ם ַהּטֹוב הּוא ּכֹל ָיכֹול, ֵ ָקר. ַהּשׁ ָאִחי ַהּיָ
ְוֵאין ַמֲעצֹור ְלָפָניו ְלַהְצִמיַח ְלָך ָיַדִים.

אּו! ַהּכֹל ִיְתַרּפְ ָרֵאל ִהְבִטיחּו ׁשֶ דֹוֵלי ִיׂשְ ּגְ

ד ְוַגם ָהֶרֶגל. ַאי... ּכֹוֶאֶבת ִלי ַהּיָ
א. ֲאִני ֶאְתַרּפֵ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ם, ּתַ ֵ ַהּשׁ
ּתֹוָרה. ֲאִני ַמְבִטיַח ְלַהְתִמיד ּבַ

ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים 
נּו. ה ַרּבֵ ֶאל מֹׁשֶ

ַהּיֹום  אֹוְמִרים ׁשֶ
אּו. ם ִיְתַרּפְ ּלָ ּכֻ

ים.  ְקרּו ִנּסִ ּיִ טּוִחים ׁשֶ ֲאַנְחנּו ּבְ
א, ְתַרּפֵ י ּתִ ְזכּות ַהּתֹוָרה ִציּפִ ּבִ

א  ְותּוַכל ִלְראֹות אֹוִתי ְוֶאת ַאּבָ
ּה. ּלָ ְוֶאת ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות ׁשֶ

ם ֵחֵרׁש. ֲאָבל הּוא ּגַ
ר ֵאָליו ן ִלי ְלַדּבֵ ּתֵ
יָמִנים: ַפת ַהּסִ ׂשְ ּבִ

ְזּכּו  ם ּתִ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ
ל ֶאת ַהּתֹוָרה ְלַקּבֵ
ֵלִמים ּוְבִריִאים! ׁשְ

ׂשֹוָרה? ַמְעּתָ ֶאת ַהּבְ לֹוְמָך, ַנְחׁשֹון? ׁשָ ְ ַמה ּשׁ
ֵלִמים! ִריִאים ּוׁשְ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ּבְ ם ְיַקּבְ ּלָ ּכֻ
ִים! ִלי ַקּבַ ה ּתּוַכל ָלֶלֶכת ַעל ָהַרְגַלִים ּבְ ַאּתָ

י.  לֹום ֲעֵליֶכם ַרּבִ ׁשָ
ָבֵרְך אֹוָתנּו. א ּתְ ָאּנָ

י ַעל ֶזה, ַמְעּתִ ּתֹוָדה ַעל ָהִעידּוד. ׁשָ
י. ּתִ ֲאָבל ָעַבר ְזַמן ְוִכְמַעט ִהְתָיַאׁשְ

ם. ו ִאּלֵ ה ַעְכׁשָ יק, ַאּתָ ֶיֶלד ַצּדִ
ָקרֹוב. א אֹוְתָך ּבְ ם ְיַרּפֵ ֵ ֲאָבל ַהּשׁ

ֶפה ָמֵלא!" ל ּבְ ּלֵ "ּתּוַכל ִלְלמֹד ּוְלִהְתּפַ

ְך עֹוד לֹא רֹוָאה? ּלָ י ׁשֶ ִציּפִ
ֵלָמה. ן ָלּה ְרפּוָאה ׁשְ ה' ִיּתֵ

ָבר לֹא זֹוֶכֶרת ֲאִני ּכְ
ֵאיְך ֶזה ִלְראֹות.

ם. ֵ א ַהּשׁ ָאּנָ
ְרָפא ָנא ָלּה.

א? י ָיָקר, ַהִאם ֵיׁש ִלי ִסּכּוי ְלִהְתַרּפֵ ַרּבִ
ה ִלי ֵנס ְוִיְצְמחּו ִלי ָיַדִים? ַהִאם ֵיָעׂשֶ

ם לֹוְקִחים אֹותֹו? ִבילֹו?ְלָאן ַאּתֶ ׁשְ ן ּבִ ֶזה לֹא ְמֻסּכָ

ם ְלַרְגֵלי ַהר ִסיָני: ְתַקּיֵ ּיִ ֲעָמד ַהְמֻיָחד ׁשֶ ים ֲאפֹוִדים ָיִפים, ִלְכבֹוד ַהּמַ ָחה לֹוְבׁשִ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ
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ְּבֵהיַכל ַהֲהָלָכה

'ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא' ִּבְׁשָעתֹו ְוֶׁשֹּלא ִּבְׁשָעתֹו

ַּגם ְּביֹום ָעמּוס ָּכל ָּכְך – לֹוְמִדים ְוֵאין ְמַבְּטִלים ֶאת ַהְּקִביעּות. ַאָּבא אֹוֵמר ָּכְך ָּתִמיד, 
ְוַגם ְמַקֵּים. הּוא ָרִגיל ְלַסֵּפר ַעל ָמָרן הגר"ח ַקְנֵיְבְסִקי שליט"א, ֶׁשֶאת ְקִביעּות ִלּמּוָדיו 
ֵאינֹו ְמַבֵּטל ְּבׁשּום ֹאֶפן. ַרִּבי ַחִּיים ִסֵּפר ִּכי הּוא זֹוֵכר ֶׁשְּביֹום ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַהֲחזֹון ִאיׁש, 
ַּכֲאֶׁשר ָחְזרּו ֵמַהְּלָוָיה, הּוא ָהָיה ְּכמֹו ֻּכָּלם ֻמָּתׁש ְוָעֵיף ּוְבִלי ִטַּפת ֹּכַח; הּוא ֹלא ָהָיה ְמֻסָּגל 
ִלְלֹמד ְּכָלל, ֲאָבל הּוא ִהְתַאֵּמץ ִלְקֹרא ֶאת ַהְּגָמָרא ֶׁשָהָיה ָעָליו ִלְלֹמד ְּבאֹותֹו יֹום, ֲאִפּלּו 
ְּבִלי ְלָהִבין, ָהִעָּקר ֶׁשַהְּקִביעּות ֹלא ִּתְתַּבֵּטל! ַאָּבא הֹוִסיף ֶׁשַּגם ַּבת ֶׁשֵאיָנּה ְמֻצָּוה ַעל 
ַּתְלמּוד ּתֹוָרה, ָעֶליָה ִלְזֹּכר ֶׁשִאם ַמְחִליִטים ַעל ְקִביעּות ְמֻסֶּיֶמת, ְּבִלּמּוד אֹו ְּבַהְנָהָגה ֶׁשל 

ַמֲעֶׂשה טֹוב, ְצִריִכים ַלֲעֹמד ַּבַהְחָלָטה ְוֹלא ְלַבְּטָלּה ְּבׁשּום ֹאֶפן.

ּוַמה ּלֹוְמִדים ַהּיֹום? ִהְלכֹות ַהְּתִפָּלה ְּבֶפַסח. ֲהִיָּתֵכן ֶׁשִּנָּכֵנס ֶלָחג ְוֹלא ֵנַדע אֹוָתן? ְוִכי ַמה 
ַּנֲעֶׂשה ִאם ִנָּתֵקל ִּבְׁשֵאָלה ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה?

ֶאת  ָּגְמרּו  ּוְכָבר  ָאְמרּו  ְוֹלא  ָׁשְכחּו  ִאם  ֶהָחג.  ִּבְתִפּלֹות  ְוָיבֹוא'  'ַיֲעֶלה  לֹוַמר  ֵיׁש  ּוְבֵכן, 
ַהְּתִפָּלה – ְצִריִכים ַלְחֹזר ִלְתִחַּלת ְּתִפַּלת 'ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה'. ֲאָבל ִאם ִנְזְּכרּו ְלַאַחר ֶׁשָאְמרּו 
'ָּברּוְך ַאָּתה ה'', ִלְפֵני ַהֲחִתיָמה 'ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון', ְמַסְּיִמים ֶאת ַהְּבָרָכה ְואֹוְמִרים 
ַהֵּתָבה  ֶאת  ִהְתִחילּו  ְּכָבר  ִאם  'מֹוִדים'.  ֶׁשַּמְתִחיִלים  ִלְפֵני  ַּבָּמקֹום,  ָׁשם  ְוָיבֹוא'  'ַיֲעֶלה 

ָהִראׁשֹוָנה 'מֹוִדים' – ֵאין ְּבֵרָרה ְוֵיׁש ַלְחֹזר ִלְתִחַּלת 'ְרֵצה'.

ַהִּדיִנים ָהֲאמּוִרים ֵהם ְּבָכל ְּתִפּלֹות ֶהָחג: ַׁשֲחִרית, ִמְנָחה, ַעְרִבית. ַרק ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש ִאם 
ַּגם  ַּבּמֹוֲעִדים,  ֲאָבל  ַלְחֹזר,  ְצִריִכים  ֵאין  ַעְרִבית,  ִּבְתִפַּלת  ְוָיבֹוא'  'ַיֲעֶלה  ׁשֹוְכִחים לֹוַמר 

ְּתִפַּלת ַעְרִבית ִּדיָנּה ְּכָכל ַהְּתִפּלֹות.

ִהְזִּכיָרה  ְוָיבֹוא' ְּביֹום ֶׁשֵאין ָצִריְך ְלָאְמרֹו? ]ִצּפֹוָרה, ַהַּמֲעִׂשית,  'ַיֲעֶלה  ּוַמה ִּדין ָהאֹוֵמר 
ִּכי ֲהָלָכה זֹו ְיכֹוָלה ִלְהיֹות נֹוַגַעת ְלַמֲעֶׂשה ְּבַׁשָּבת ַהָּבָאה, ַּכֲאֶׁשר ְּבֵליל ַׁשָּבת ְּכָבר ָיָצא 
'ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח', ִויכֹוִלים ִלְטעֹות ִמּתֹוְך ֶהְרֵּגל ְולֹוַמר ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית 'ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא'[. 

ֶׁשִּנְזַּכר  ְּכגֹון  ִסֵּים,  ֹלא  ִאם  ַלְחֹזר.  ָצִריְך  ֵאינֹו  ַהְּתִפָּלה,  ֶאת  אֹו  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ִסֵּים  ִאם 
ְּבֶאְמַצע 'ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא' ֶׁשֵאין ָצִריְך ְלָאְמרֹו, ִאם ִנְזָּכר ִלְפֵני ֶׁשָאַמר 'ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה' 
– ֵאינֹו חֹוֵזר, ֶׁשֲהֵרי ֹלא ָאַמר ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ֱאֶמת ֶאָּלא ַרק ִּבֵּקׁש ֵמה' ֶׁשַּיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְלָפָניו 
ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו. ִאם ְּכָבר ָאַמר 'ְּביֹום ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה' - ִנְמָצא ֶׁשָאַמר ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו 

ָנכֹון, חֹוֵזר ְלֹראׁש ַהְּבָרָכה ּוַמְתִחיל ׁשּוב 'ְרֵצה'.
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ִמְבָחן ַמְלכּוִתי 

ִדּיּון
ַּבַּמְמָלָכה

צוף התורה

ַּכֲאֶׁשר ַה'ִּמְזָרח' ָנַסע 
ִמְזָרָחה

ַהֶּפַסח  ַחג  ִלְקַראת 
ֵּבית  ַּגָּבֵאי  ֶהְחִליטּו 
"ְּתִהָּלה  ַהְּכֶנֶסת 
ֶאת  ְלַהְרִחיב  ְלָדִוד" 
ְּבִצּדֹו  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ֶאְלָיִקים  ְלר'  ַהִּמְזָרִחי. 
ַּבּׁשּוָרה  ָקבּוַע  ָמקֹום  ָהָיה 
ְוַעָּתה,  ַהַחָּזן,  ֶׁשַאֲחֵרי  ָהִראׁשֹוָנה 
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֻהְרַחב  ַּכֲאֶׁשר 
ַהַחָּזן  ַעּמּוד  'ִהְתַקֵּדם'  ִמְזָרָחה, 
ָהִראׁשֹוָנה  ַלּׁשּוָרה  ֵּבינֹו  ְוַאֲחָריו, 
נֹוְספּו  ֶאְלָיִקים,  ר'  ָיַׁשב  ָּבּה 
ֲחָדׁשֹות  ׁשּורֹות  ְׁשֵּתי  עֹוד 
ֶׁשְּמקֹומֹוֵתיֶהן ִנְמְּכרּו ְלִמְתַּפְּלִלים 
ִמְתַחֵּבט  ֶאְלָיִקים  ר'  ֲאָחִדים. 
ַהִאם ְמִכיָרה זֹו ָהְיָתה ַּכִּדין; ִיָּתֵכן, 
ֶׁשְּמקֹומֹו  ֶׁשֵּמַאַחר  חֹוֵׁשב,  הּוא 
ֶׁשַאַחר  ָהִראׁשֹוָנה  'ַּבּׁשּוָרה  ָהָיה 
ְלֵעֶבר  ְלִהְתַקֵּדם  ָעָליו  ַהַחָּזן', 
ַעָּתה,  ִראׁשֹוָנה  ֶׁשִהיא  ַהּׁשּוָרה 
ַהּקֹוֶדֶמת  ְּבׁשּוָרתֹו  ְלִהָּׁשֵאר  ְוֹלא 
ְׁשִליִׁשית.  ַעָּתה ְלׁשּוָרה  ֶׁשָהְפָכה 

ַמה ַּדְעְּתֶכם?

ֵמַהְמֹבָאר  ְרָאָיה  ֶׁשֵהִביאּו  ֵיׁש 
ֶׁשל  ַהי'  ְלַגֵּבי  ע"א  ל"ז  ְּבַסְנֶהְדִרין 
ָׂשַרי ֶׁשּנֹוְסָפה ִליהֹוֻׁשַע, ְוֹלא ָמִצינּו 
ֶׁשָהאֹות ה' ִהְתלֹוְנָנה ֶׁשַעל ְיֵדי ָּכְך 

ִנְדֲחָתה ּוְכָבר ֵאיָנּה ִראׁשֹוָנה.

ִנְזַּכר ִלְפֵני ֶׁשִהְתִחיל 'מֹוִדים' 
ֶׁשֹּלא ָאַמר 'ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא' -

 אֹוְמרֹו ָׁשם. 1

 חֹוֵזר ִל'ְרֵצה'. 2

 חֹוֵזר ְל'ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא'. 3

ָאַמר 'ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא' ְּביֹום ֶׁשֵאין 
ָצִריְך ְלָאְמרֹו ּוְכָבר ִסֵּים ֶאת 

ַהְּבָרָכה –

חֹוֵזר ְלֹראׁש ַהְּתִפָּלה. 1

חֹוֵזר ְלֹראׁש ִּבְרַּכת 'ְרֵצה'. 2

 ֵאינֹו חֹוֵזר. 3

יֹום ִׁשִּׁשי י"ד ְּבִניָסן
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ֲהָצָצה ְלֵהיָכלֹות ְּגבֹוִהים

ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִנְכַנס ַרִּבי ַיֲעֹקב ִיְצָחק ַהחֹוֶזה 
ִמֻּלְּבִלין זי"ע ַלֲחַדר ַרּבֹו ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך 
ָחפּוי  ְוֹראׁשֹו  יֹוֵׁשב  ּוְמָצאֹו  זי"ע,  יֶז'עְנְסק  ִמלִּ
ְוַאף  ַהָּטהֹור  ְלָבבֹו  ִמַּמֲעַמֵּקי  ְוּגֹוֵנַח  ֶנֱאָנח 
ֵעיָניו זֹוְלגֹות ִּדְמָעה. ָאַזר ַהַּתְלִמיד ַהָּגדֹול ֹעז, 

ּוָפַתח ְוָׁשַאל ְלֵפֶׁשר ַהְּבִכי ְוָהֲאָנָחה. 
ֱאִליֶמֶלְך  ַרִּבי  ָּגַנח  ֲאַדֵּבר,  ּוָמה  ֹאַמר  ָמה   –
ְלָיִדי  ָּבָאה  ֲעֵבָרה  ְוִנְדֶּכה,  ִנְׁשָּבר  ְּבקֹול 

ְוִנְכַׁשְלִּתי ָּבּה ְוַעל ָּכְך ֲאִני ּבֹוֶכה ּוִמְתאֹוֵנן. 
– ֲעֵבָרה? ָּתַמּה ַהחֹוֶזה, ּתֹוְך ֶׁשהּוא ִמְׁשּתֹוֵקק 
ָהַרִּבי  ְמֻסָּגל  ֲעֵבָרה  ְּבֵאיזֹו  ָלַדַעת  ִלּבֹו  ְּבָכל 

ַהָּקדֹוׁש ְלִהָּכֵׁשל. 
– ַׂשְחִּתי ִׂשיַחת ֻחִּלין ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה, ֵהִׁשיב 

ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ַּבֲאָנָחה ָמָרה. 
ַהָּקדֹוׁש  ַרּבֹו  ַּדַעת  ֶאת  ְלָהִניַח  ַהחֹוֶזה  ִּבֵּקׁש 
ְּפָרֵטי  ֶאת  ְוַלְחֹקר  ִלְדֹרׁש  ִהְתִחיל  ְוָלֵכן 

ַהִּמְקֶרה ְּכִפי ֶׁשָהיּו. 
ַנֲעָנה ָהַרִּבי ְוָאַמר:

– ֲאַסֵּפר ְלָך ֶאת ּגּוף ַהַּמֲעֶׂשה ֶמה ָהָיה ּוָמה 
ַׁשֲחִרית,  ְּתִפַּלת  ִּבְׁשַעת  ַּבֹּבֶקר  ַהּיֹום  ֵאַרע. 
ָּבאּו  'ֹהדּו',  ַּבֲאִמיַרת  ִהְתַחְלִּתי  ֶׁשְּכָבר  ְלַאַחר 
ּוִביָלָלה  ִּבְבִכי  ְּגדֹוָלה  ְצָעָקה  ְּבקֹול  ְלָפַני 
ַרִּבים,  ָּבִנים  ָלּה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֵאם  ְלַהְזִּכיר 
ַהְּנתּוָנה ְּבַסָּכַנת ַחִּיים ְוַאְך ְּכֶפַסע ֵּביָנּה ְלֵבין 
ַהֶּנֶפׁש  ִּפּזּור  ְלַמְרֵּבה  ִליְצָלן.  ַרֲחָמָנא  ַהָּמֶות, 
ֶׁשל אֹוָתם ֲאָנִׁשים, ָׁשְכחּו לֹוַמר ִלי ֶאת ְׁשָמּה 
ּוְלַבֵּקׁש  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשאּוַכל  ְּכֵדי  ִאָּמּה  ְוֵׁשם 
ַּבֲעָדּה, ְוַגם ֶאת ְרָמַזי ֹלא ֵהִבינּו ַעד ֶׁשֶּנֱאַלְצִּתי 
ָמֵלא  ְּבֶפה  ְוִלְׁשֹאל  'ֹהדּו'  ְּבֶאְמַצע  ְלַהְפִסיק 

ִלְׁשָמּה ְוֵׁשם ִאָּמּה. 

ִּבְפִליָאה  ַהחֹוֶזה  ָקָרא  ַהָּקדֹוׁש!  ַרֵּבנּו   –
ַוֲהֵרי ְמֻדָּבר  ְוִכי ֵאיזֹו ֲעֵבָרה ִהיא זֹו?  ְּגדֹוָלה, 

ָהָיה ְּבִפּקּוַח ֶנֶפׁש! 

– ִאְלָמֵלא ֲחָטַאי ַהְּמֻרִּבים, ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך 
ֶאת ַמר ִׂשיחֹו, ֹלא ָהיּו ְמַזְּמִנים ִלי ִמן ַהָּׁשַמִים 
אֹוָתם  ַהְּתִפָּלה!  ְּבֶאְמַצע  ַהַהְפָסָקה  ֶאת 
ֲאָנִׁשים ֶׁשָּבאּו ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהֵּׁשם, ְיכֹוִלים ָהיּו 
ְלַהִּגיַע ְּבֶטֶרם ָּפַתְחִּתי ַּבֲאִמיַרת 'ֹהדּו', ִּכי ָאז 

ֹלא ָהִייִתי ֶנֱאָלץ ְלַהְפִסיק. 

ָלֵׂשאת  ְוִהְמִׁשיְך  ָידֹו,  ָׁשַמט  ֹלא  ַהחֹוֶזה  ַאְך 
ְוָלֵתת ִעם ַרּבֹו ְּכֵדי ְלָהִניַח ֶאת ַּדְעּתֹו ּוְלהֹוִכיַח 

לֹו ִּכי ֲאִפּלּו ֶׁשֶמץ ֲעֵבָרה ָחִליָלה ֵאין ְּבָידֹו:

– ַוֲהֵרי ִמְתַּפְּלִלים ֲאַנְחנּו ְּבֻנַּסח ְסָפַרד, ֲאֶׁשר 
ר ִאם  ּבֹו 'ֹהדּו' ֶנֱאַמר ִלְפֵני 'ָּברּוְך ֶׁשָאַמר', ּוֻמתָּ

ֵּכן ְלַהְפִסיק ָּבּה! 

ַאְך ַּגם ִנחּום ֶזה ֹלא ִנְתַקֵּבל ַעל ִלּבֹו ַהָּׁשבּור 
ֶׁשל ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך, ֲאֶׁשר ִהְמִׁשיְך ְלִהְתאֹוֵנן ִּכי 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲעֵבָרה ִהיא ְּבָידֹו, ִמֵּכיָון ֶׁשְּבֻנַּסח 

ַאְׁשְּכַנז ָאסּור ְּכָבר ְלַהְפִסיק ְּב'ֹהדּו':

– אֹוי ִלי ֶׁשָּבא ְּדַבר ֲעֵבָרה ְלָיִדי, ִהְמִׁשיְך ַרִּבי 
ֱאִליֶמֶלְך ְלִהְתַמְרֵמר ּוְלקֹוֵנן עֹוד ָׁשָעה ֲאֻרָּכה, 
ֻחִּלין  ְּבִׂשיַחת  ְוִהְפַסְקִּתי  ֶׁשִּנְכַׁשְלִּתי  ִלי  אֹוי 

ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה. 

ְּבׁשּום ָּפִנים ָוֹאֶפן ֹלא ִנָּתן ָהָיה ְלַנֲחמֹו ַעל ָּכְך, 
ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ִהְפִטיר ְּברּוַח ְנֵכָאה:

– ַהְלַואי ְוֶאְזֶּכה עֹוד ָלׁשּוב ַעל ָּכְך ִּבְתׁשּוָבה 
ְׁשֵלָמה! 

)ַצְנְּתרֹות ַהָּזָהב ח"ב(

ֹחֶמר ַהַהְפָסָקה
ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה
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ֵאיֶזה ָּפסּוק ַהְמַצֶּוה אֹוָתנּו ַעל ַהְּתִפָּלה, ָאנּו אֹוְמִרים ַּפֲעַמִים ְּבָכל יֹום?
ָצְרפּו ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ְלִפי ֵסֶדר ַהַּמּצֹות ּוִמְצאּו ֶאת ַהְּתׁשּוָבה:

_ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _

ל ַאַחת  בֹות כָּ ְפֵניֶכם ֻמְרכָּ לִּ ּצֹות ֶשׁ ַהמַּ

אֹוֶמְטִרּיֹות י צּורֹות גֵּ תֵּ ִמְשׁ

ֶבת  ה ָהִראׁשֹוָנה ֻמְרכֶּ צָּ ְלֻדְגָמה: ַהמַּ

ׁש  לָּ ֻשׁ ֵחֶלק ָהֶעְליֹון ִממְּ בַּ

ְחּתֹון - ֵמֲחִצי ּכֹוָכב. ּוַבֵחֶלק ַהתַּ

ּה - ַהֲחִצי ָהֶעְליֹון אֹו  לָּ ַאַחד ַהֲחָלִקים ֶשׁ ה ֶשׁ ּצֹות ַמצָּ ל ַהמַּ ין כָּ ָעֶליכם ִלְמֹצא בֵּ

ה ָהִראׁשֹוָנה. צָּ יִבים ֶאת ַהמַּ ְרכִּ ְחּתֹון - ֵזֶהה ְלֶאָחד ִמן ַהֲחָצִאים ַהמַּ ַהֲחִצי ַהתַּ

ר! ִעּגּול ָאֹדם? ֶנְהדָּ ֶפת בְּ קֶּ ה ַהֻמּ צָּ מַּ ָמָצאתם ֶאת ָהאֹות ל' בַּ

ה ל'.  צָּ ה ֵזֶהה ַלֲחִצי ֵמַהמַּ נָּ ֲחִצי ִממֶּ ה נֹוֶסֶפת ֶשׁ ַחְּפׂשּו ַמצָּ

ּצֹות. ל ַהמַּ ַחְּברּו ֶאת כָּ תְּ יכּו ָהְלָאה ַעד ֶשׁ ֶהְמִשׁ

יחץ

ו

ועם

ב ב ל ד

כבל

כ ל ב
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ִנּגּון יהּוִדי   
             ְּב'ַקאְנְטִרי ַסְיד'

ֵמֵאת: חנניה

ֲעֵרִבים – ָהַאְנְּגִלים ָחְׁשׁשּו ֶׁשָּמא ָיִציפּו ַהְיָלִדים ַהְּפִליִטים ֶאת לֹוְנדֹון, ְלִפיָכְך ָּדְרׁשּו ַעְרבּות ַּבֲעבּור ָּכל ֶיֶלד ְּכֻדְגַמת ְקרֹוֵבי ִמְׁשָּפָחה 
אֹו ִמְׁשָּפחֹות ְמָאְרחֹות ֶׁשַּיַאְספּו ֶאת ַהְיָלִדים ְלָבֵּתיֶהם ְוֹלא ִיְּפלּו ֵנֶטל ַעל ַהֶּמְמָׁשָלה ַהְּבִריִטית. ְיָלִדים ֶׁשֹּלא ִנְמְצאּו ָלֶהם ִמְׁשָּפחֹות, 

ֶׁשַּיַעְרבּו ָלֶהם, ֻׁשְּכנּו ְּבָבֵּתי ְיתֹוִמים. 'ֲעֵרִבים' ָהָיה ִּכּנּוי ַלִּמְׁשָּפחֹות ַהְמָאְרחֹות.

רֹאׁש, י צֹוֵעד ּבָ ֶלְך מּוׁשִ ַהּמֶ
ֶתר ַעל ָהרֹאׁש. ֵיׁש לֹו ּכֶ
י, ַיֲהלֹום ָאדֹם ִלי ְלרֹאׁשִ

י! י ֶמֶלְך ַיּתּוׁשִ י ּכּוׁשִ מּוׁשִ

יר אֹוָתם. ְדֲאגּו. ֲאִני ַמּכִ ַאל ּתִ

ֵסֶדר ְוֶזה ַהּכֹל. ֵהם ְקָצת לֹא ּבְ

ֵסֶדר. ם ֵהם ִיְהיּו ּבְ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִנים. ֵהם לֹא ְמֻסּכָ טּוַח ׁשֶ ֲאִני ּבָ

ה ֶאְפַרִים. הּוא  י, ִהּנֵ נּוׁשִ
ָמע. ָנכֹון? ל ֱאִליׁשָ ָמע ָהָאח ׁשֶ י. ֱאִליׁשָ לֹא ָנכֹון, מּוׁשִ

ל ֶאְפַרִים! יִקים.הּוא ָהָאח ׁשֶ לֹום ָלֶכם ַצּדִ ׁשָ
ֱאֶמת ֶאְפַרִים. ֲאִני ּבֶ

י. ָצאִתי ְולֹא ָיַדְעּתִ ְראּו ַמה ּמָ ּתִ
ֶלְך! י ַהּמֶ ל נּוׁשִ ֶתר ׁשֶ ה ַהּכֶ ִהּנֵ

ִעים ְיכֹוִלים ּגָ ֲאָבל ַהְמׁשֻ
ן. ה ְמֻסּכָ ַאּתָ ְלַהְחִליט ׁשֶ

ַמִים! ָ ּשׁ ר ָעף ּבַ ׁשֶ י ַהּנֶ מּוׁשִ
ִים! ּמַ ג ּבַ מֹו ּדָ י ׂשֹוֶחה ּכְ מּוׁשִ

א ִלְטרֹף! י ָהַאְרֵיה ּבָ נּוׁשִ
מֹו קֹוף! ּתֹוֵלל ּכְ י ִמׁשְ נּוׁשִ

ּבֹואּו ֵנֵלְך 
אן. ִמּכָ

ִנים. ֵהם ִנְרִאים ְמֻסּכָ
א. ּבֹואּו ַנְחזֹר ֶאל ַאּבָ

ָגה. זֹו לֹא ַהּצָ
י. ֶזה ֲאִמּתִ

ּנּו. ֵהר ִמּמֶ ּזָ ֶאְפַרִים, ּתִ
ּלֹו ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ
ׂש רֹאׁש ַאֵחר. ְפִסיק. ָהַלְך ְלַחּפֵ ֲאִחיָנָדב, ּתַ

ָכה. ר ּכָ לֹא ָיֶפה ְלַדּבֵ

ם ַיֲעזֹר ָלֶהם ֵ ַהּשׁ
ְזכּות אּו ּבִ ְתַרּפְ ּיִ ׁשֶ

ַלת ַהּתֹוָרה. ַקּבָ

ֲאָבל ֵהם לֹא 
לּום. ְמִביִנים ּכְ

ִנים. ִמְסּכֵ
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ֶּבְרִלין, ֶּגְרַמְנָיה. ַּתּמּוז תרצ"ט )יּוִלי 1939 ְלִמְנָיָנם(. 

ַמְקס ְוהֹוָריו ִהִּגיעּו ֶאל ַּתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת ֶׁשל ֶּבְרִלין. 
אֹוטֹו ַהָּקָטן ִנְׁשַלח ְלֵבית ַהְּׁשֵכִנים, ִאָּמא ֹלא ָרְצָתה 

שיבוא גם הוא ֶאל ַהַּתֲחָנה. 

"ִהֵּנה, ָׁשם, ֲאִני רֹוֶאה עֹוד ַּכָּמה הֹוִרים ִעם ַיְלֵדיֶהם", 
ָאַמר ָאִביו ֶׁשל ַמְקס, "ֵנֵלְך ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם". 

ִמַּיְלֵדיֶהן  ֶׁשַּכָּמה  ִמְׁשָּפחֹות  ֶׁשֵּיׁש  ֵלב  ָׂשם  ַמְקס 
אֹו  ֶאָחד  ֶׁשהֹוֶרה  ּבֹוְדִדים  ְיָלִדים  ְלֻעַּמת  נֹוְסִעים, 

ְׁשַנִים ִלּוּו אֹוָתם. 

"שוררת כאן ֲאִויָרה ְמתּוָחה ְמֹאד, ְּכֵבָדה ַוֲעצּוָבה", 
ַהּתֹוֶאֶמת  ֲאִויָרה  ֹלא  "ַמָּמׁש  ְלַעְצמֹו,  ַמְקס  ִצֵּין 
ִהִּביט  הּוא  ְּבלֹוְנדֹון".  ְלִבּקּור  אֹו  ְלֻחְפָׁשה  ְנִסיָעה 
ַהְּיָלִדים  עֹוִׂשים  ָמה  ִלְראֹות  ְוִנָּסה  ְסִביבֹוָתיו 

ָהֲאֵחִרים ַהּגֹוְדִׁשים ֶאת ַּתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת. 

ְמֻאָּפִקים  הֹוִרים  ָהיּו  ְמַעט,  ֶׁשָּבכּו  ְיָלִדים  ָהיּו 
ְמֹאד ְוָהיּו ַּגם הֹוִרים ֶׁשִהִּזילּו ְּדָמעֹות ַעל ַהְּפֵרָדה 

ַהְּקרֹוָבה ִמַּיְלֵדיֶהם. 

"ִּביֶטה" )ְּבַבָּקָׁשה, ְּבֶגְרָמִנית(, ִּכֵּון אֹוָתם ׁשֹוֵטר ֶאל 
אּוָלם ָּגדֹול ְּבתֹוְך ַּתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת. "ְלָכאן". 

ֶׁשָהָיה  ָהאּוָלם  ֶאל  ִנְכְנסּו  ֶקְסְטֶנר  ְוַההֹוִרים  ַמְקס 
ָמֵלא הֹוִרים ְוַיְלֵדיֶהם. "ֲאַנְחנּו ִנְפָרִדים ָּכאן", ָאְמָרה 

ִּפְתאֹום ִאָּמא ֶׁשּלֹו ְוָלֲחָצה ֶאת ָידֹו ְּבָחְזָקה. 

ֶאל  ָלֶגֶׁשת  ַלהֹוִרים  ַמְרִׁשים  ֵאיָנם  "ַהֶּגְרָמִנים 
ָהָרִציף", ָאַמר ָאִביו ֶׁשל ַמְקס, "ְנַחֶּכה ֵּביְנַתִים ָּכאן 

ַעד ֶׁשַּיְכִריזּו ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשָּלנּו". 

ָׁשַאל  ַהִּמְזָוָדה?"  ְּבתֹוְך  ֶּכֶסף  ְּכֵלי  ָלֶכם  ֵיׁש  "ַהִאם 
אֹוָתם ָנאִצי ֶאָחד ְּבקֹול ְמַאֵּים. 

ֶׁשַהּׁשֹוֵמר  ִקּוּו  ְוֻכָּלם  ַמְקס,  ֶׁשל  ָאִביו  ָעָנה  "ֹלא", 
ּוְלַחֵּטט  ַהִּמְזָוָדה  ֶאת  ִּפְתאֹום  ִלְפֹּתַח  ַיְחִליט  ֹלא 
ָּבּה. ִאם ִיְמָצא ֶאת ַהְּסְטָרִדיַבְריּוס, ֵאין ָלַדַעת ַמה 
ִּיְקֶרה. אּוַלי ַיֲחִרים אֹותֹו ְואּוַלי ַיֲעֹצר ֶאת ַמְקס ַּבֲעֹון 

ַהְבָרַחת ְרכּוׁש ִמְּגבּולֹות ָהַרְיְך ַהְּׁשִליִׁשי. 

ֶׁשל  ִמָּיָדיו  ַהִּתיק  ֶאת  ַרק  ַהָּנאִצי  ָנַטל  ְלִׂשְמָחָתם, 
ָּדָבר,  ָמָצא  ִמֶּׁשֹּלא  ְּבִרְפרּוף.  ְלתֹוכֹו  ְוִהִּביט  ַמְקס 
ַקּלֹות  ַהָּנאִצי  ִהִּביט  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְלַמְקס.  ֱהִׁשיבֹו 
ָּדָבר  ָרָאה  ִמֶּׁשֹּלא  אֹוָתּה,  ִלְפֹּתַח  ִמְּבִלי  ַּבִּמְזָוָדה 

ַמְחִׁשיד, הֹוָרה ָלֶהם ְּבֶאְצָּבעֹו ְלִהְתַקֵּדם. 

ַהְמֻמֶּנה ַעל ַהִּמְׁשלֹוַח ֵהֵחל קֹוֵרא ִמּתֹוְך ָהְרִׁשימֹות 
ֶׁשְּבָידֹו ְׁשמֹות ְיָלִדים ׁשֹוִנים. ָּכל ֶיֶלד ֶׁשְּׁשמֹו ֻהְכַרז 

ָהָיה צֹוֵעד ָקִדיָמה. 

"ָווְלֶטר ַאְרּתֹור". "ֶּגְרְטֶנר ַהְיִדי", "ִּגיְּבַרְלָטר 

ִזיְגְפִריד", "ַאְדֶלר 
ָקאָטִריָנה, ַאְדֶלר 

ֶּבְרַנְרד, ַאְדֶלר אֹוטֹו".... 
ָהְלכּו ְוִנְקְראּו ְׁשמֹות 

ְיָלִדים ׁשֹוִנים ְּבִגיָלִאים 
ׁשֹוִנים. 

ַמְקס ִהְרִּגיׁש ֵאיְך ִמְתַהֶּדֶקת ְלִחיַצת ָיָדּה ֶׁשל ִאּמֹו 
ִעם ָּכל ֵׁשם ֶׁשֻהְכַרז. ִלּבֹו ָּפַעם ְּבֶקֶצב ְמֹטָרף ְוהּוא 
ָחׁש ְּבֵזָעה ָקָרה ַהּׁשֹוֶטֶפת ֶאת ּגּופֹו ֶׁשֵהֵחל ִלְרֹעד. 
ִלָּיה. הּוא רֹוֶצה  הּוא ָּכל ָּכְך ֹלא רֹוֶצה ִלְנֹסַע ְלַאְנגְּ
ְלִהָּׁשֵאר ִעם ַאָּבא ְוִאָּמא ְוָלֶלֶכת ִאָּתם ְלָאן ֶׁשֵּיְלכּו 

ֵהם. 

ָהְרִׁשימֹות  ִמּתֹוְך  ָהִאיׁש  ִהְקִריא  ַמְקס",  "ֶקְסְטֶנר 
ַהָּבא  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ִלְראֹות  ֹראׁשֹו  ֶאת  ְוֵהִרים  ֶׁשּלֹו 

ַּבּתֹור. 

"ֵלְך,  ַקּלֹות.  אֹותֹו  ּדֹוֶחֶפת  ֶׁשִאּמֹו  ִהְרִּגיׁש  ַמְקס 
ַמְקס", ָלֲחָׁשה לֹו, "ִּתְהֶיה ֶיֶלד טֹוב", ָאַמר לֹו ַאָּבא. 

ּוַמְקס ָצַעד ָקִדיָמה. ְלַיד ַהֶּדֶלת ָעַצר ְלֶרַגע ְוִהִּביט 
ְּבהֹוָריו ַּפַעם נֹוֶסֶפת, ַאַחר נֹוֵפף ָלֶהם ְלָׁשלֹום. 

ַיַחד ִעם עֹוד ְיָלִדים רבים ֲאֵחִרים, ִנְלַקח ַמְקס ֶאל 
ָהַרֶּכֶבת ַהַּמְמִּתיָנה ָלֶהם. הּוא ָרָאה ֶׁשֵהם מּוָבִלים 
ְלַיְלֵדי  ַרק  ֶׁשּנֹוֲעדּו  ְמֻסָּיִמים  ְקרֹונֹות  ּתֹוְך  ֶאל 
ֲחמּוִׁשים  ָנאִצִּיים  ׁשֹוְמִרים  ְטַרְנְספֹוְרט',  ַה'ִקיְנֶדר 
ֲאֵחִרים  ַלֲאָנִׁשים  ִאְפְׁשרּו  ְוֹלא  ְּבִפְתֵחיֶהם  ָעְמדּו 

ְלִהָּכֵנס ֲאֵליֶהם. 

ֹּיֲעדּו ָלֶהם.  ָמה ַּבְּקרֹונֹות ֶשׁ ְקבּוַצת ַהְיָלִדים ִהְתַמקְּ
ַמְקס ָרָאה ְסִביבֹו ַרק ְיָלִדים. ֶחְלָקם ָהיּו ְּבִגילֹו. ָהיּו 
ְקַטִּנים  ְיָלִדים  ְוַהְרֵּבה  ִמֶּמּנּו  ּבֹוְגִרים  ְיָלִדים  ְמַעט 
ִמֶּמּנּו. ֹלא ְמַעט ָנְסעּו ִעם ָאח ֶאָחד אֹו ְׁשַנִים. ָהְיָתה 
ַּגם ַנֲעָרה ְּכַבת ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ֶׁשָהְיָתה ַאְחָרִאית ַעל 

ְׁשֹלֶׁשת ַאֶחיָה. 

ָלנּוַע  ֵהֵחָּלה  ְוָהַרֶּכֶבת  ִנְׁשְמָעה,  ָרָמה  ְצִפיָרה 
ַהְיקּום.  ֶאת  ּוְלַכּסֹות  ָלֶרֶדת  ֵהֵחל  ַהֹחֶׁשְך  ָקִדיָמה. 
ִּבְמִהירּות  ָנעּו  ַּגְלָּגֶליָה  ְּתאּוָצה,  ָצְבָרה  ָהַרֶּכֶבת 

ְלִכּוּון ַהְיִציָאה ֵמֵעֶמק ַהָּבָכא ֶּגְרַמְנָיה. 

ַאַחת  ֶּבן  ּבֹוֵדד  ֶיֶלד  ְלַבּדֹו.  ַמְקס  נֹוַתר  ַעְכָׁשו  ֶזהּו. 
ֶעְׂשֵרה, ְּבִלי ַאָּבא, ְּבִלי ִאָּמא ּוְבִלי אֹוטֹו ַהָּקָטן. 

ַהִּמְזָוָדה  ֶאת  ִמֵּׁשׁש  ָידֹו,  ֶאת  ַמְקס  ָׁשַלח  ְּבֶׁשֶקט 
ַהְּסְטָרִדיַבְריּוס  ְלָפחֹות  ַהֻּמְבָרח.  ַּבִּכּנֹור  ְוִנְתַקל 
ִאּתֹו. "ִהֵּנה ֵקל ְיֻׁשָעִתי... ְוֹלא ֶאְפָחד". ִמְלֵמל ְּבַלַחׁש 

ׁשּוב ָוׁשּוב. 

 ֶּפֶרק ג'
ִנּגּון ְּבאּוַלם ַהֶּמֶכס 
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רֹאׁש, י צֹוֵעד ּבָ ֶלְך מּוׁשִ ַהּמֶ
ֶתר ַעל ָהרֹאׁש. ֵיׁש לֹו ּכֶ
י, ַיֲהלֹום ָאדֹם ִלי ְלרֹאׁשִ

י! י ֶמֶלְך ַיּתּוׁשִ י ּכּוׁשִ מּוׁשִ

יר אֹוָתם. ְדֲאגּו. ֲאִני ַמּכִ ַאל ּתִ

ֵסֶדר ְוֶזה ַהּכֹל. ֵהם ְקָצת לֹא ּבְ

ֵסֶדר. ם ֵהם ִיְהיּו ּבְ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ּבְ

ִנים. ֵהם לֹא ְמֻסּכָ טּוַח ׁשֶ ֲאִני ּבָ

ה ֶאְפַרִים. הּוא  י, ִהּנֵ נּוׁשִ
ָמע. ָנכֹון? ל ֱאִליׁשָ ָמע ָהָאח ׁשֶ י. ֱאִליׁשָ לֹא ָנכֹון, מּוׁשִ

ל ֶאְפַרִים! יִקים.הּוא ָהָאח ׁשֶ לֹום ָלֶכם ַצּדִ ׁשָ
ֱאֶמת ֶאְפַרִים. ֲאִני ּבֶ

י. ָצאִתי ְולֹא ָיַדְעּתִ ְראּו ַמה ּמָ ּתִ
ֶלְך! י ַהּמֶ ל נּוׁשִ ֶתר ׁשֶ ה ַהּכֶ ִהּנֵ

ִעים ְיכֹוִלים ּגָ ֲאָבל ַהְמׁשֻ
ן. ה ְמֻסּכָ ַאּתָ ְלַהְחִליט ׁשֶ

ַמִים! ָ ּשׁ ר ָעף ּבַ ׁשֶ י ַהּנֶ מּוׁשִ
ִים! ּמַ ג ּבַ מֹו ּדָ י ׂשֹוֶחה ּכְ מּוׁשִ

א ִלְטרֹף! י ָהַאְרֵיה ּבָ נּוׁשִ
מֹו קֹוף! ּתֹוֵלל ּכְ י ִמׁשְ נּוׁשִ

ּבֹואּו ֵנֵלְך 
אן. ִמּכָ

ִנים. ֵהם ִנְרִאים ְמֻסּכָ
א. ּבֹואּו ַנְחזֹר ֶאל ַאּבָ

ָגה. זֹו לֹא ַהּצָ
י. ֶזה ֲאִמּתִ

ּנּו. ֵהר ִמּמֶ ּזָ ֶאְפַרִים, ּתִ
ּלֹו ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ
ׂש רֹאׁש ַאֵחר. ְפִסיק. ָהַלְך ְלַחּפֵ ֲאִחיָנָדב, ּתַ

ָכה. ר ּכָ לֹא ָיֶפה ְלַדּבֵ

ם ַיֲעזֹר ָלֶהם ֵ ַהּשׁ
ְזכּות אּו ּבִ ְתַרּפְ ּיִ ׁשֶ

ַלת ַהּתֹוָרה. ַקּבָ

ֲאָבל ֵהם לֹא 
לּום. ְמִביִנים ּכְ

ִנים. ִמְסּכֵ
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ְּבֵהיַכל ַהֲהָלָכה

ַהֵּלל

ַהּיֹום ִנְלַמד ֶאת ִהְלכֹות ַהַהֵּלל.

ְּבֶפַסח אֹוְמִרים ַהֵּלל ָּכל יֹום, ַאְך ַרק ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון קֹוְרִאים ֶאת ָּכל ַהִּמְזמֹוִרים ]ְוֵכן 
ְּבַהֵּלל ַהֶּנֱאָמר ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות ּוַבֲחֻנָּכה[, ְוִאּלּו ִּבְׁשָאר ַהָּיִמים ֶׁשל ֶּפַסח 
קֹוְרִאים ֶאת ַהַהֵּלל ְּבִדּלּוג ַהְּקָטִעים 'ֹלא ָלנּו' ְו'ָאַהְבִּתי' ַהְמֻסָּמִנים ַּבִּסּדּור. ַהֵּלל ֶזה ִנְקָרא 
ְיֵמי ַהֶּפַסח ]חּוץ ֵמַהּיֹום ָהִראׁשֹון[  'ַהֵּלל ָׁשֵלם'. ַהֵּלל ַהֶּנֱאָמר ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ּוִבְׁשָאר 
ִנְקָרא 'ֲחִצי ַהֵּלל', ֵּכיָון ֶׁשהּוא ֶנֱאָמר ְּבִדּלּוג ְׁשֵני ַהְּקָטִעים ַהָּללּו. ִלְבֵני ְסָפַרד-ְּכֶׁשּקֹוְרִאים 

ֶאת ָּכל ַהַהֵּלל ְמָבְרִכים "ִלְגֹמר ֶאת ַהַהֵּלל" ּוְכֶׁשְּמַדְּלִגים ֵאין ְמָבְרִכים ְּכָלל.

ְּכֶׁשּקֹוְרִאים ֶאת ַהַהֵּלל ֵיׁש ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלַדֵּלג ּבֹו ׁשּום ָּפסּוק אֹו ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת. ִאם 
ִּדֵּלג ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת ַיְחֹזר ִלְתִחַּלת אֹותֹו ָּפסּוק ֶׁשּבֹו ִּדֵּלג. ִאם ֵאינֹו זֹוֵכר ְּבֵאיֶזה ָּפסּוק 

ִּדֵּלג, ַיְחֹזר ִלְתִחַּלת ַהִּמְזמֹור ֶׁשּבֹו ִנְסַּתֵּפק. 

ְּבנֹות ַאְׁשְּכַנז נֹוֲהגֹות ְלָבֵרְך ַעל ֲאִמיַרת ַהַהֵּלל. ְלִפי ִמְנַהג ְּבֵני ֲעדֹות ַהִּמְזָרח ָנִׁשים ֵאיָנן 
ְמָבְרכֹות ַעל ֲאִמיַרת ַהַהֵּלל.

ֵאין  ַלֲעֹמד ֻמָּתר לֹו ָלֶׁשֶבת ְּבֵעת ֲאִמיָרתֹו.  ְוַרק ִמי ֶׁשָּקֶׁשה לֹו  ַּבֲעִמיָדה,  ֶנֱאָמר  ַהַהֵּלל 
ְלַהְפִסיק ְּבִדּבּור ְּבֶאְמַצע ַהַהֵּלל. 

ְועֹוד ֲהָלָכה ְלִסּיּום: ֵיׁש ִלְקֹרא ֶאת ַהַהֵּלל ְּבִׂשְמָחה ּוְבקֹול ּתֹוָדה ַלה' ַעל ַהִּנִּסים ֶׁשָעָׂשה 
ִעָּמנּו!

ִאָּמא ִסְּפָרה ִּכי ָלְמָדה ְּבֵאיֶזה ֵסֶפר ָיָׁשן ֶׁשַּגם ֶאת ְּתִפַּלת 'ִנְׁשַמת' ֵיׁש לֹוַמר ְּבִׂשְמָחה 
ְּגדֹוָלה ְוהֹוָדָאה ֲעצּוָמה ַלה'. ִהיא ָאְמָרה ִּכי ַּבֵּסֶפר ַההּוא ָהָיה ָּכתּוב ַעל ַהַּצִּדיק ַרִּבי 
ֲאֶלְּכַסְנֶּדר ִזיְסִקיְנד ַּבַעל 'ְיסֹוד ְוֹׁשֶרׁש ָהֲעבֹוָדה', ֶׁשֶאת ֵּביתֹו ָּפַקד עֹוֵבר ֹאַרח ְוִהְתלֹוֵנן 
ִּכי ַקר לֹו. ַהַּצִּדיק, ָּכְך ִנְכַּתב ָׁשם, ָאַמר לֹו ֶׁשֵאין לֹו ֵעִצים ְלַחֵּמם ֶאת ַהַּבִית, ֲאָבל ֵיׁש 
'ִנְׁשַמת'.  ְוָאַמר לֹו לֹוַמר ִמּתֹוכֹו ֶאת ְּתִפַּלת  ְלָפָניו ִסּדּור  לֹו ִּפְתרֹון ַאֵחר. הּוא ָּפַתח 
ַהָּלה ָעָׂשה ֵּכן ְּכֶׁשהּוא רֹוֵעד ִמֹּקר, ּוְכלּום ֹלא ָקָרה... ַהַּצִּדיק ִהְׁשּתֹוֵמם ְוִהְתַּפֵּלא ַעד 
ְמֹאד: ֲהִיָּתֵכן ֶׁשֹּלא ִהְתַחַּמְמָּת? ֵהן ְּכֶׁשאֹוְמִרים 'ִנְׁשַמת' ִמְתַלֲהִבים ְּביֹוֵתר, ַמָּמׁש ַעד 
ְּכלֹות ַהְּנָׁשָמה, ַעד ֶׁשַּמָּמׁש ַמְתִחיִלים ְלַהִּזיַע, ְוֵכיַצד ֲעַדִין ַקר ְלָך? ְמֻׁשֶּנה ּומּוָזר ּוַמָּמׁש 

ֹלא ִיָּתֵכן..."
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ִמְבָחן ַמְלכּוִתי  ִדּיּון
ַּבַּמְמָלָכה

צוף התורה

ַהַּבִית אֹו ַהְּׁשֵכִנים?

ּוֵביָתּה  ְמֹאד  ָחרּוָצה  ַחָּנה 
ַמה  ֵיׁש  ָּתִמיד  ַאְך  ְלֶפַסח,  ָנִקי 
ְּלהֹוִסיף ַעל ַהִּנָּקיֹון. ְלֻעַּמת ֹזאת 
ַהְּׁשֵכָנה ְמֻטֶּפֶלת ְּבִׁשָּׁשה ְיָלִדים 
ְקַטִּנים ְוֵאיָנּה ַמְסִּפיָקה ְלַנּקֹות. 

ַלְּׁשֵכָנה  ַלֲעֹזר  ַחָּנה  ֵּתֵלְך  ַהִאם 
ַהִּנּקּוי  ֶאת  ְלָפחֹות  ַלֲעׂשֹות 
ַּכאן  ֶׁשַּגם  אֹו  ְלֶפַסח,  ַהְּבִסיִסי 
ּתֹוִסיף  ְוִהיא  קֹוְדִמים'  'ַחֶּייָך 
ֵּביָתּה  ְּבִנְקיֹון  ָועֹוד  עֹוד  ּוְתַהֵּדר 

ֶׁשָּלּה?

ִּדֵּלג ָּפסּוק ְּבַהֵּלל -

ַיְׁשִלימֹו ְּבסֹוף ַהֶּפֶרק. 1

ַיְׁשִלימֹו ְּבסֹוף ַהַהֵּלל. 2

ַיְחֹזר ַלָּמקֹום ֶׁשִּדֵּלג. 3

ַהֵּלל ֶנֱאָמר -

ִּביִׁשיָבה. 1

ַּבֲעִמיָדה. 2

ִּכְרצֹונֹו. 3

ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ט"ו ְּבִניָסן ַחג ַהֶּפַסח
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ֲהָצָצה ְלֵהיָכלֹות ְּגבֹוִהים

ֱאִליֶעֶזר  ִּפְנָחס  ַרִּבי  ֶהָחִסיד  ָהַרב  ִסֵּפר 
ַהָּגדֹול  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ]חֹוְתנֹו  זצ"ל  ר  ַּפְקֶשׁ

ַרִּבי ְׁשמּוֵאל אֹוֶיעְרַּבאְך זצ"ל[: 

ְיִׁשיָבה-ּכֹוֵלל  ֶחְברֹון  ָּבִעיר  ָּפֲעָלה  ַּפַעם 
ַהְּזכּות  ִלי  ְוָהְיָתה  ֲעִלָּיה,  ְּבֵני  ְלַאְבֵרִכים 
ָהיּו  ַהּזֹו  ַּבְּיִׁשיָבה  ֲאֵליֶהם.  ְלִהְצָטֵרף 
ְּגדֹוָלה  ְּבִהְתעֹוְררּות  ֶנֱאָמרֹות  ַהְּתִפּלֹות 
ְּביֹוֵתר, ְּכֶׁשִהְקִּדימּו ִלּמּוד ְּבַצְוָּתא ֶּבן ַּכָּמה 

ָׁשעֹות ְלָכל ְּתִפָּלה.

ַּנִים נֹוָרִאי. ָּכל ַהַּלְיָלה  ַּפַעם ְּתָקַפִּני ְּכֵאב ִשׁ
ָסַבְלִּתי ִיּסּוִרים ֲאֻיִּמים, ֹלא ֲעֵליֶכם. ַּבֹּבֶקר 
ִעם  ְלִהְתַּפֵּלל  ֹּתֶפת  ִיּסּוֵרי  ּתֹוְך  ָהַלְכִּתי 
ָמְרְּדַכי  ר'  ְוִהֵּנה  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהֲחבּוָרה 
ֶּגעִריׁש, ֹראׁש ַהֲחבּוָרה, ְמַצֶּוה ָעַלי ָלֶרֶדת 

ִלְפֵני ַהֵּתָבה. ִנַּגְׁשִּתי ָלַעּמּוד. 

ָהָאֶרץ  ִמן  ה'  ֶאת  ְל'ַהְּללּו  ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי 
ֶׁשֶלג  ּוָבָרד  ֵאׁש  ְּתהֹומֹות  ְוָכל  ַּתִּניִנים 
ְוִצּפֹור  ֶרֶמׂש  ְּבֵהָמה  ְוָכל  ַהַחָּיה  ְוִקיטֹור 
ָּכָנף', ּוְכֵאב ַהֵּׁשן ֶהָעצּום ְּכִאּלּו ָקַרע ִמֶּמִּני 
ַּכֲהלּום  ִמְסָּפר  ִלְרָגִעים  ֶנֱעַצְרִּתי  ְנָתִחים, 

ַרַעם, ּתֹוְך ֶׁשֲאִני ְמַהְרֵהר ְּבֶעְרָּגה:

– ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ֲהֵריִני ְמָפֵרט ָּכל ּדֹוֵמם, 
ַוֲאִני  ַחי, צֹוֵמַח ּוְמַדֵּבר ַהְּמַהְּלִלים אֹוְתָך, 
ֶׁשֵאיֶנִּני  ַעד  ָּכְך  ָּכל  ִמְתַיֵּסר  ְוִנְבֶזה,  ָׁשֵפל 

ְמֻסָּגל ְלהֹודֹות ְלָך ּוְלַׁשֵּבֲחָך! 

ִמּלֹות  ֶאת  ְוָאַמְרִּתי  ֹעז  ְּבָכל  ִהְתַּגַּבְרִּתי 
ַהְּתִפָּלה ִּבְׁשֵאִרית ֹּכחֹוַתי, ְוִהֵּנה ֵזָעה ַרָּבה 
ְמַכָּסה אֹוִתי ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש, ְוַהְּכֵאב 

ּפֹוֵסק ְּבַאַחת!...

)ִסּפּוִרים ְירּוַׁשְלִמִּיים(

ְמַהְּלִלים ֶאת ה' 
ְוַהְּכֵאב ּפֹוֵסק

ַיֲהלֹוִמים

ְּבַצד ַהֶּדֶרְך
ַהִּמְתַּפֵּלל ְּבֹלא ַּכָּוָנה 

ּדֹוֶמה ְלַמִּניַח ָהִרים ֶׁשל חֹול, ִסיד ּוְלֵבִנים, 
אּוָלם ַמִים ֵאין לֹו, ְוֵכיַצד ִיְדְּבקּו ַיְחָּדיו?

)ַהַּסָּבא ִמְּׁשּפֹוִלי(
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ָּכל אֹות ְּכתּוָבה ַעל ַּגֵּבי ַּכָּמה צּורֹות. 
ֶׁשל  ַהֲחֹרֶסת  ְּבַקֲעַרת  מֹוִפיעֹות  ֵאּלּו  צּורֹות 

ַאַחד  ַעל  ְמַרֶּמֶזת  ַּבְּקָעָרה  צּוָרה  ָּכל  ַסְבָּתא. 
ַהַּמֲאָכִלים ַּבֲחֹרֶסת!

ּבֹוְדִקים ֵאֶצל ֵאילּו אֹוִתּיֹות מֹוִפיָעה ַהּצּוָרה, 
ּוַמְרִּכיִבים ֵמאֹוִתּיֹות ֵאּלּו ֶאת ַהַּמֲאָכל ֶׁשַּבֲחֹרֶסת.

ַּבְּקָעָרה!  ֶׁשֵהן  ַּבֶּצַבע  ַּדְוָקא  ֲאָבל  ׁשֹוִנים,  ִּבְגָדִלים  ְלהֹוִפיַע  ְיכֹולֹות  ַהּצּורֹות 
ִאם ַּבְּקָעָרה ַהְמֻעָּין הּוא ָּכֹחל – אֹוְסִפים ַרק ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשְּכתּובֹות ַעל ַּגֵּבי 

ְמֻעָּיִנים ְּכֻחִּלים )ְקַטִּנים ְוַגם ְּגדֹוִלים(. ְזִהירּות, ֹלא ְלִהְתַּבְלֵּבל!

ַמה
ַּבֲחֹרֶסת?

 מה בחרוסת?
 

 

 ל  

  

 

  

 

   

 
    

כל אות כתובה על גבי כמה צורות. צורות אלו מופיעות בקערת החרוסת של 
 סבתא. כל צורה בקערה מרמזת על אחד המאכלים בחרוסת!

בודקים אצל אילו אותיות מופיעה הצורה, ומרכיבים מאותיות אלו את המאכל 
 שבחרוסת.

בצבע שהן בקערה! אם בקערה  הצורות יכולות להופיע בגדלים שונים, אבל דוקא
אוספים רק את האותיות שכתובות על גבי מעוינים כחולים  –המעוין הוא כחול 

 )קטנים וגם גדולים(. זהירות, לא להתבלבל!
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ִנּגּון יהּוִדי   
             ְּב'ַקאְנְטִרי ַסְיד'

ֵמֵאת: חנניה

ְּבִליץ – ִמְתֶקֶפת ָּבָזק. ִּכּנּוי ֶׁשִּנַּתן ַלַהְפָצצֹות ַהַּמאִסיִבּיֹות ַעל ְּבִריַטְנָיה ְוַעל לֹוְנדֹון ִּבְפָרט ִּביֵמי ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה. ַהַהְפָצצֹות 
ֵהֵחּלּו ִעם ְּפרֹץ ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה ְוִנְמְׁשכּו ָקרֹוב ִלְׁשָנַתִים. ְּבַמֲהָלָכן ֶנֶהְרגּו ַעְׂשרֹות ַאְלֵפי ֶאְזָרִחים ּוְלַמְעָלה ִמִּמְליֹון ָּבִּתים ֶנֶהְרסּו. 

ַמְּטַרת ַהֶּגְרָמִנים ָהְיָתה ִלְׁשּבֹר ֶאת רּוָחם ֶׁשל ַהְּבִריִטים, ַאְך ֵאּלּו ֹלא ִנְכְנעּו.

ים! ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ַעם ִיׂשְ
יקּו  ּלֹא ִהְסּפִ ל ֵאּלּו ׁשֶ ּכָ

ִרית ִמיָלה  ַלֲעׂשֹות ּבְ
ְצָוה. ֵעת ַלּמִ ְמַמֲהִרים ּכָ

ָחַזְרּתָ ֵאַלי. ָצִריְך ְלַהְחִזיר טֹוב ׁשֶ
ְרִחי. ַחת ַהּזַ ּפַ ה ְלִמׁשְ ֶרׁש ַהּזֶ ֶאת ַהּקֶ

"ּוָמל ה' ֱאלֶֹקיָך ֶאת 
ַזְרֶעָך". ְלַבב  ְוֶאת  ְלָבְבָך 

ה ָיִמים לֹׁשָ נֹוְתרּו ׁשְ
ַלת ַהּתֹוָרה. ְלַקּבָ

ֶכף ַמְתִחיִלים  ּתֵ
ַח. ְזּבֵ ִלְבנֹות ֶאת ַהּמִ

ֵדי  ָצִריְך ְלַמֵהר ּכְ
ֲעמֹד ָקרֹוב. ּנַ ׁשֶ

ֶזה ֶקֶרׁש ָקָטן? ּכָ

רּוָטה. ֶוה ּפְ הּוא ׁשָ ֵכן ׁשֶ ִיּתָ
ַלת ַהּתֹוָרה ָצִריְך ִלְפֵני ַקּבָ
ֶזל. ׁש ּגֶ ל ֲחׁשַ ֵהר ִמּכָ ְלִהּטַ

ָבִרים ֲאַנְחנּו ה ּדְ לֹׁשָ ׁשְ ּבִ
ם: ֵ ִרית ִעם ַהּשׁ ִנְכָנִסים ַלּבְ

ן. ִמיָלה, ְטִביָלה, ְוָקְרּבָ ּבְ

ָרֵאל. ְבִעים ִזְקֵני ִיׂשְ לֹות ַהר ִסיַני. ְלִצּדֹו עֹוְמִדים ַאֲהרֹן ּוָבָניו, ְוׁשִ ַח ְלַמְרּגְ נּו ּבֹוֵנה ִמְזּבֵ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ

נּו  ה ַרּבֵ יב מֹׁשֶ ה, ִהּצִ ַח ַהּזֶ ְזּבֵ נֹוָסף ַלּמִ ּבְ
ָרֵאל,  ְבֵטי ִיׂשְ בֹות ְלָכל י"ב ׁשִ עֹוד י"ב ַמּצֵ

ִרית: ּבְ ָרֵאל ִנְכָנִסים ּבַ ל ִיׂשְ ּכָ ְלֵעדּות ׁשֶ

ָרֵאל" - ְצִעיִרים  ֵני ִיׂשְ נּו ׁשֹוֵלַח ֶאת "ַנֲעֵרי ּבְ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ
ּלֹא ָטֲעמּו ַטַעם ֵחְטא -  ים, ׁשֶ ׁשִ כֹוִרים, ִנְבָחִרים ּוְמֻקּדָ ּבְ

ָרֵאל. ל ַעם ִיׂשְ ּבּור ָהִראׁשֹון ׁשֶ ן-ַהּצִ ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרּבַ

ָרֵאל ל ַעם ִיׂשְ ִליִחים ׁשֶ ְ ם ַהּשׁ ַאּתֶ
ָלִמים! נֹות עֹוָלה ּוׁשְ ְלַהְקִריב ָקְרּבְ
ָרֵאל! ל ִיׂשְ ל ּכָ נֹות ֵאּלּו ֵהם ׁשֶ ָקְרּבְ
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 ֶּפֶרק ד'
ִלְקַראת ִּפּנּוי 

תרצ''ט  ַּתּמּוז  ִלָּיה.  ַאְנגְּ ִויְקטֹוְרָיה,  ָהַרֶּכֶבת  ַּתֲחַנת 
)יּוִלי 1939 ְלִמְנָיָנם(

ַהְיָלִדים ֶאל ֶּפַתח  ֵּבין ְׁשָאר  ִנְדַחף ָקִדיָמה  ַמְקס 
ְקרֹון ָהַרֶּכֶבת ִּבְרחֹוב ִויְקטֹוְרָיה. 

ֹלא ָּכל ַהְיָלִדים ֶׁשִהִּגיעּו ִאָּתנּו ִמֶּגְרַמְנָיה ִנְמָצִאים 
ֶׁשֹּלא  ַהְיָלִדים  ַמְקס.  ָחַׁשב  ָּבַרֶּכֶבת,  ָּכאן  ִאָּתנּו 
אֹוָתם  ֶׁשִּיְקְלטּו  אֹוְמנֹות  ִמְׁשָּפחֹות  ָלֶהם  ִנְמְצאּו 
ָׁשַמְענּו  ַאֵחר.  ְלָמקֹום  ִנְלְקחּו  ֲעֵליֶהם,  ְוַיַעְרבּו 
ֶׁשְּיַׁשְּכנּו אֹוָתם ְּבַמֲחֵנה ַקָּבָלה. ַהְיָלִדים ֶׁשִּמיֶׁשהּו 

ְמַחֶּכה ָלֶהם, ָנְסעּו ְללֹוְנדֹון. 

ֵרימֹוְנד.  לֹו  ָאַמר  ִלָּיה",  ַאְנגְּ ּתֹוְׁשֵבי  ָאנּו  "ֵמַעָּתה 
ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ִּתָּגֵמר  ַהּזֹו  ֶׁשַהִּמְלָחָמה  ְמַקֶּוה  "ֲאִני 

ַמֵהר. ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְּבִריִטי..." 

ְלַהְמִּתין  ַמְקס ָחַׁשב ַעל ִמיְסֶטר ּגֹוְלְדַמן ֶׁשָאמּור 
לֹו ְּבַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת. הּוא ָאְמָנם ָרָאה ֶאת ְּתמּוָנתֹו 
ֶׁשֻּצְּלָמה ִלְפֵני ָׁשִנים ִמְסָּפר ְוהּוא זֹוֵכר ִּבְמֻעְמָעם 
ֶׁשהּוא ָאָדם ָּגבֹוַּה, ֲאָבל ִאם ִיְתַּבֵּקׁש ְלַזהֹות אֹותֹו 
ִמֵּבין ָהֲאָנִׁשים ָהֲאֵחִרים ָּבָרִציף – ָסֵפק ִאם ַיְצִליַח. 

ָּגדֹול  ְלֶחֶדר  ׁשּוב  אֹוָתם  הֹוִביל   RCM-ַה ְנִציג 
ֻרָּבם  ַאֲחָריו,  ִנְגְררּו  ַהְיָלִדים  ָהַרֶּכֶבת.  ְּבַתֲחַנת 
ָהיּו ְּבֶׁשֶקט ָמתּוַח. ַרק ֶחְלָקם ִהִּכירּו ִאיִׁשית ֶאת 
ֶׁשָּיְדעּו  ֶׁשָּכל  ַרִּבים  ְיָלִדים  ָהיּו  ָלֶהם,  ַהַּמְמִּתיִנים 
ִלָּיה ָהָיה ֵׁשם ִמְׁשָּפָחה ְותּו ֹלא,  ַעל ֲעִתיָדם ְּבַאְנגְּ

ְּכמֹו ֵרימֹוְנד. 

ֶעְׂשֵרה.  ַאְרַּבע  ְּכַבת  ַנֲעָרה  ָהְלָכה  ַמְקס  ִלְפֵני 
ְוָׁשֲאלּו  ְלִצָּדּה  ָהְלכּו  יֹוֵתר  ְקַטִּנים  ְיָלִדים  ְׁשֹלָׁשה 
ָלנּו?  ְיַחֶּכה  "ִמי  ְׁשֵאלֹות:  אֹוָתן  ָוׁשּוב  אֹוָתּה ׁשּוב 
ַאְּת ַמִּכיָרה אֹוָתם? ֵהם ֲאָנִׁשים טֹוִבים? ֵאיְך ֵהם 

יֹוְדִעים ִמי ֲאַנְחנּו? ֵאיְך ֵנַדע ִמי ֵהם?" 

ַהֶחֶדר ַהָּגדֹול ְּבַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת ָהָיה ְמֻחָּלק ִלְׁשַנִים 
ָעְמדּו ּתֹוְׁשֵבי  ָהֶאָחד  ָהֵעֶבר  ִמן  ֶסֶרט.  ְּבֶאְמָצעּות 
ֶאל  ְלִאָּטם  ַהִּנְכָנִסים  ַּבְיָלִדים  ְוִהִּביטּו  ִלָּיה  ַאְנגְּ
ַהֶחֶדר. ְּבֶמְרַּכז ַהֶחֶדר, ְלַיד ֶסֶרט ַהַהְפָרָדה, ָעְמָדה 
ִאָּׁשה ִמַּטַעם ַוֲעַדת ַהִּמְׁשלֹוִחים ּוְבָיֶדיָה ְרִׁשימֹות. 
ְלָיָדּה ִנַּצב ֻׁשְלָחן ֶׁשָעָליו ֲעֵרַמת ְטָפִסים. ַמְקס ִצֵּין 
ְלַעְצמֹו ֶׁשָאחּוז ִנָּכר ִמֵּבין ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהְמַאְּמצֹות 

ֵהם ְיהּוִדים ֲחֵרִדים. 

ֶׁשִהִּגיעּו  ַהְיָלִדים  "ָּכל 
ָּכאן?"  ִנְמָצִאים  ָּבַרֶּכֶבת 

 .RCM-ִוֵּדא ְנִציג ַה

ִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשֻּכָּלם ִנְכְנסּו. 
ְּבֹראׁשֹו,  ִסֵּמן  ָהִאיׁש 

"ָווְלֶטר  ֵמְרִׁשימֹוֶתיָה.  קֹוֵראת  ֵהֵחָּלה  ְוָהִאָּׁשה 
ִלית(".  ַאְרּתֹור – ְׁשָואְרץ ָפִמיִלי )ִמְׁשַּפַחת, ַאְנגְּ

ַהַּנַער ֶׁשַּמְקס ָרָאה ְּכָבר ְּבַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת ְּבֶבְרִלין 
ַהָּתִוית  ֶאת  ָּבֲחָנה  ָהִאָּׁשה  ַהֶּסֶרט,  ֶאל  ִהְתָקֵרב 
ֶׁשָעַנד ַאְרּתֹור ְוִהְׁשְוָתה ֶאת ַהֵּׁשמֹות ֶׁשָהיּו ְּכתּוִבים 

ימֹות ֶׁשְּבָיָדּה.  ָעֶליָה ָלְרִשׁ

ְמַפְּלִסים  ְוִאְׁשּתֹו  ַּבַעל  ִנְראּו  ַהֵּׁשִני  ָהֵעֶבר  ִמן 
ַּדְרָּכם ַאף ֵהם ֶאל ֶמְרַּכז ַהֶחֶדר. "ִמיְסֶטר ּוִמיִסיס 
ֶאת  ִאְּׁשָרה  זֹו  ַהְּנִציָגה.  ִלְפֵני  ִהְזַּדהּו  ְׁשָואְרץ", 
ַהֲהִליְך ְּבִניַע ֹראׁש, ְוַהַּנַער ְוהֹוָריו ַהְמַאְּמִצים ָּבֲחנּו 

ֶזה ֶאת ֵאּלּו ְוֶהְחִליפּו ַּכָּמה ִמּלֹות ִנימּוס. 

ָהִאָּׁשה ָהַאְחָרִאית הֹוְרָתה ִלְבֵני ַהּזּוג ַלְחֹּתם ַעל 
ַהְּטָפִסים. 

ַהַּנַער  ֶאת  ַמְקס  ָׁשַאל  ָלֶהם?"  אֹוֶמֶרת  ִהיא  "ַמה 
ַהְּדָבִרים  ִחּלּוֵפי  ֶאת  ַּבֲעבּורֹו  ֶׁשִּתְרֵּגם  ַההּוא, 

ַּבֶּמֶכס. 

ֶאת  לֹוְקִחים  ֶׁשֵהם  ְמַאְּׁשִרים  ָהֵאּלּו  "ַהְּטָפִסים 
ַהַּנַער ַּתַחת ֲחסּוָתם ִּביֵמי ְמגּוָריו ְּבַאְנְגִלָּיה", ָעָנה 

לֹו ַהַּנַער ֶׁשֶאת ְׁשמֹו ֹלא ָיַדע. 

"ְוָלֵכן ִהְפִרידּו אֹוָתנּו ֵמֵאּלּו ֶׁשֵאין ָלֶהם ֲעֵרִבים?" 

"ֵּכן". 

ַמְקס  ַהֵּׁשמֹות.  ֶאת  ְלַהְקִריא  ִהְמִׁשיָכה  ָהִאָּׁשה 
ַעל  ִנְקְלטּו  ַהְּקַטִּנים  ַאֶחיָה  ִעם  ֶׁשַהַּנֲעָרה  ָרָאה 
ָמתּוַח  ָהָיה  הּוא  ֵסֶבר.  ְנִעיַמת  ְצִעיָרה  ִאָּׁשה  ְיֵדי 
ְוָתָהה ָמַתי ַיִּגיַע ּתֹורֹו. ָּכל ָהֵעת ִנָּסה ְלַהִּביט ִנְכחֹו 

ְוִלְמֹצא ֶאת ִמיְסֶטר ּגֹוְלְדַמן ָהָאמּור ְלַחּכֹות לֹו. 

" ֶּגְרְטֶנר ַהְיִדי – ּגֹוְלְדְסטֹון ָפִמיִלי", " ִּגיְּבַרְלָטר קֹוֶּפל 
– ְלִויְנסֹון ָפִמיִלי", "ַמְרּכּוס ֶהְנִרי – ִמיִסיס ְסִביל...." 
ַהּׁשּורֹות ִמְּׁשֵני ַהְּצָדִדים ָהְלכּו ְוִהְתרֹוְקנּו, ַּגם ַהַּנַער 
נֹוְתרּו  ַוֲעַדִין  ֶׁשּלֹו,  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֶאת  ָמָצא  ַהְּמַתְרֵּגם 

ֵרימֹוְנד ּוַמְקס ַמְמִּתיִנים ְלַהְקָרַאת ְׁשָמם. 
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ים! ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ַעם ִיׂשְ
יקּו  ּלֹא ִהְסּפִ ל ֵאּלּו ׁשֶ ּכָ

ִרית ִמיָלה  ַלֲעׂשֹות ּבְ
ְצָוה. ֵעת ַלּמִ ְמַמֲהִרים ּכָ

ָחַזְרּתָ ֵאַלי. ָצִריְך ְלַהְחִזיר טֹוב ׁשֶ
ְרִחי. ַחת ַהּזַ ּפַ ה ְלִמׁשְ ֶרׁש ַהּזֶ ֶאת ַהּקֶ

"ּוָמל ה' ֱאלֶֹקיָך ֶאת 
ַזְרֶעָך". ְלַבב  ְוֶאת  ְלָבְבָך 

ה ָיִמים לֹׁשָ נֹוְתרּו ׁשְ
ַלת ַהּתֹוָרה. ְלַקּבָ

ֶכף ַמְתִחיִלים  ּתֵ
ַח. ְזּבֵ ִלְבנֹות ֶאת ַהּמִ

ֵדי  ָצִריְך ְלַמֵהר ּכְ
ֲעמֹד ָקרֹוב. ּנַ ׁשֶ

ֶזה ֶקֶרׁש ָקָטן? ּכָ

רּוָטה. ֶוה ּפְ הּוא ׁשָ ֵכן ׁשֶ ִיּתָ
ַלת ַהּתֹוָרה ָצִריְך ִלְפֵני ַקּבָ
ֶזל. ׁש ּגֶ ל ֲחׁשַ ֵהר ִמּכָ ְלִהּטַ

ָבִרים ֲאַנְחנּו ה ּדְ לֹׁשָ ׁשְ ּבִ
ם: ֵ ִרית ִעם ַהּשׁ ִנְכָנִסים ַלּבְ

ן. ִמיָלה, ְטִביָלה, ְוָקְרּבָ ּבְ

ָרֵאל. ְבִעים ִזְקֵני ִיׂשְ לֹות ַהר ִסיַני. ְלִצּדֹו עֹוְמִדים ַאֲהרֹן ּוָבָניו, ְוׁשִ ַח ְלַמְרּגְ נּו ּבֹוֵנה ִמְזּבֵ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ

נּו  ה ַרּבֵ יב מֹׁשֶ ה, ִהּצִ ַח ַהּזֶ ְזּבֵ נֹוָסף ַלּמִ ּבְ
ָרֵאל,  ְבֵטי ִיׂשְ בֹות ְלָכל י"ב ׁשִ עֹוד י"ב ַמּצֵ

ִרית: ּבְ ָרֵאל ִנְכָנִסים ּבַ ל ִיׂשְ ּכָ ְלֵעדּות ׁשֶ

ָרֵאל" - ְצִעיִרים  ֵני ִיׂשְ נּו ׁשֹוֵלַח ֶאת "ַנֲעֵרי ּבְ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ
ּלֹא ָטֲעמּו ַטַעם ֵחְטא -  ים, ׁשֶ ׁשִ כֹוִרים, ִנְבָחִרים ּוְמֻקּדָ ּבְ

ָרֵאל. ל ַעם ִיׂשְ ּבּור ָהִראׁשֹון ׁשֶ ן-ַהּצִ ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרּבַ

ָרֵאל ל ַעם ִיׂשְ ִליִחים ׁשֶ ְ ם ַהּשׁ ַאּתֶ
ָלִמים! נֹות עֹוָלה ּוׁשְ ְלַהְקִריב ָקְרּבְ
ָרֵאל! ל ִיׂשְ ל ּכָ נֹות ֵאּלּו ֵהם ׁשֶ ָקְרּבְ

32
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ְּבֵהיַכל ַהֲהָלָכה

מֹוִריד ַהָּטל – ְוֵתן ְּבָרָכה

ֶאֶמׁש ִּבְתִפַּלת מּוָסף ֵהֵחּלּו לֹוַמר 'מֹוִריד ַהָּטל', ּוַבַּלְיָלה ַהּקֹוֵדם ִהְפִסיקּו ְלַבֵּקׁש 'ְוֵתן ַטל 
ּוָמָטר ִלְבָרָכה'. ָלֵכן ַהּיֹום ִנְלַמד ֲהָלכֹות ֵאּלּו, ְּכֵדי ֶׁשֵּנַדע ַמה ַּלֲעׂשֹות ִאם ָחִליָלה ִנְטֶעה.

ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשָּטָעה ְוִהְמִׁשיְך ַּגם ַהּיֹום ְּכִמְנָהגֹו ַּבֹחֶרף?

ִמי ֶׁשָאַמר 'מֹוִריד ַהֶּגֶׁשם' ַּגם ַהּיֹום, ִאם ִנְזַּכר ֹקֶדם ֶׁשִּסֵּים ֶאת ִּבְרַּכת 'ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים' 
ַיְחֹזר ְלֹראׁש ַהְּבָרָכה ְוֹיאַמר ׁשּוב ִמָּׁשם ְוֵאיָלְך, ּוְבִדיֲעַבד ִאם ָחַזר ְל'ַרב ְלהֹוִׁשיַע' ַּדי ְּבָכְך. 

ְוִאם ִסֵּים ֶאת ַהְּבָרָכה, חֹוֵזר ְלֹראׁש ַהְּתִפָּלה. ִסֵּים ֶאת ַהְּתִפָּלה, חֹוֵזר ּוִמְתַּפֵּלל.

ִמי ֶׁשָאַמר ַהּיֹום 'ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה', ִאם ֹלא ִסֵּים ֶאת ַהְּתִפָּלה ַיְחֹזר ִלְתִחַּלת ִּבְרַּכת 
ַהָּׁשִנים, ְוִאם ִסֵּים ֶאת ַהְּתִפָּלה, חֹוֵזר ּוִמְתַּפֵּלל.

ַמה ַּלֲעׂשֹות ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִלְׁשֹּכַח ְוִלְטעֹות? ָּפׁשּוט ְמֹאד: ֹלא ַלְחֹלם ַּבְּתִפָּלה ֶאָּלא ָלִׂשים ֵלב 
ְלַמה ֶּׁשאֹוְמִרים!

ַיֲהלֹוִמים

ְּבַצד ַהֶּדֶרְך
ָּכל ֵּתָבה ֶׁשַּבְּתִפָּלה 

ְצִריָכה ְלֵהָאֵמר ַעד ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש.
ִאם אֹוְמִרים "ֲאדֹון" ְוחֹוְׁשִבים ַעל "עֹוָלם", 

ֵאין זֹו ְּתִפָּלה ִלְׁשָמּה.
)ָהַרב ָמְרְּדַכי ִמָּלכֹוִביץ'(
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ִמְבָחן ַמְלכּוִתי 

ִדּיּון
ַּבַּמְמָלָכה

צוף התורה

ַמּצֹות ְלֵׁשם ֶּכֶסף

ַּבֲחבּוָרה ֶׁשל ֲאִפַּית ַמּצֹות ְּבֶעֶרב 
ָהעֹוְבִדים  ֵהן  ֻּכָּלם  ָאְמרּו  ֶּפַסח 
ַהַּמִים  ִּבְנִתיַנת  ]ָהעֹוְסִקים 
ַלַּתּנּור[  ַהַּמּצֹות  ְּבַהְכָנַסת  ְוֵכן 
]ָהעֹוְסקֹות  ָהעֹוְבדֹות  ְוֵהן 
עֹוֶׂשה  ֶּׁשֲאִני  ַמה  'ָּכל  ַּבִּליָׁשה[ 
ִמְצָוה'.  ַמַּצת  ְלֵׁשם  ִיְהֶיה  ַהּיֹום 
ְּבֶאְמַצע  ָקָרא  ָהעֹוְבִדים  ַאַחד 
עֹוֶׂשה  ֶּׁשֲאִני  ַמה  'ָּכל  ַהִּליָׁשה 
ַהּיֹום ִיְהֶיה ְּכֵדי ֶׁשַאְרִויַח ֶּכֶסף'... 
ַעל  ָצֲחקּו  ֲחֵבָריו  ֶׁשָּכל  ַאַחר 
ַהְּׁשֵאָלה:  ִהְתעֹוְרָרה  ַהֲהָלָצה, 
ַהִאם ַהַּמּצֹות ְּכֵׁשרֹות? ֲהלֹוא ֵיׁש 
ַלֲעׂשֹוָתן ְלֵׁשם ִמְצָוה, ְוַכאן ַהָּלה 

ָאַמר ַמֶּׁשהּו ַאֵחר!

ַיֲעֹקב  ְראּו ָאְרחֹות ַרֵּבנּו ְקִהּלֹות 
ח"ב הֹוָספֹות עמ' ג', ּוַבַּמֲהדּוָרה 

ַהֲחָדָׁשה ח"ב עמ' מ"א.

ָאַמר 'מֹוִריד ַהֶּגֶׁשם' ַּבַּקִיץ ְוִנְזַּכר 
ֹקֶדם ֶׁשִּסֵּים ֶאת ַהְּבָרָכה -

ְיַתֵּקן ִמָּיד ְּכֶׁשִּנְזָּכר. 1

ַיְחֹזר ִלְתִחַּלת ַהְּבָרָכה. 2

ַיְחֹזר ִלְתִחַּלת ַהְּתִפָּלה. 3

ָאַמר 'ְוֵתן ַטל ּוָמָטר' ַּבַּקִיץ 
ְוִהְבִחין ְּבָטעּותֹו ְּכֶׁשָאַחז 

ְּב'מֹוִדים' -

ִּבְרַּכת . 1 ִלְתִחַּלת  חֹוֵזר 
ַהָּׁשִנים

חֹוֵזר ְלִבְרַּכת 'ְׁשַמע קֹוֵלנּו'. 2

חֹוֵזר ִלְתִחַּלת ַהְּתִפָּלה. 3

יֹום ִראׁשֹון ט"ז ְּבִניָסן 
א' ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח
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ֲהָצָצה ְלֵהיָכלֹות ְּגבֹוִהים

ְזלֹודֹוִביץ'  ָּברּוְך  ר'  ֶׁשל  ְוִחּלּוצֹו  ַהָּצָלתֹו 
ַהַּמְהְּפָכִנים  ִמיֵדי  ָהַאֲחרֹון  ָּבֶרַגע 
ָוֶפֶלא.  ֵנס  ְּבֶדֶרְך  ֵאְרעּו  ִביִקים,  ַהּבֹוְלֶשׁ

ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכְך ָהָיה. 

ּוְבַבֲעלּותֹו  ָּברּוְך,  ר'  ָהָיה  ֻמְפָלג  ָעִׁשיר 
ָהָיה  ַמְתִמיד  ֻסָּכר.  ְלִזּקּוק  ָּגדֹול  ִמְפָעל 
ִעם  ְּכָוִתיִקין  ְלִהְתַּפֵּלל  קּום,  ְלַהְׁשִּכים 
ְויֹוֵצא  ַׁשֲחִרית  ַּפת  טֹוֵעם  ַהַחָּמה,  ַהֵּנץ 
ְלִמְפָעלֹו, ּתֹוְך ְּכֵדי ַהְקָּפָדה ְלַהְקִּדים ֶאת 
ִּבְמקֹוָמם  ֻּכָּלם  ֶׁשִּיְהיּו  ַעִין  ְוָלִׂשים  ּפֹוֲעָליו 
לֹו  ְואֹוי  ַהְּקבּוָעה,  ַּבָּׁשָעה  ּוְבַתְפִקיָדם 

ְלפֹוֵעל ֶׁשִּנְתַּפס ְּבִהְתַרְּׁשלּות ּוְבִאחּור. 

ִביִקית,  ַהּבֹוְלֶשׁ ַהַּמְהֵּפָכה  ְּפֹרץ  ִעם 
ֶׁשל  ַהַּמְהְּפָכִנים  ָהְלכּו  תרע"ז,  ִּבְׁשַנת 
ַאֲחֵרי  ִעיר  ַעל  ְוִהְׁשַּתְּלטּו  ּוְטרֹוְצִקי  ְלִנין 
ֶׁשל  ֶׁשְּבסֹוָפּה  ַעד  רּוְסָיה,  ְּבַרֲחֵבי  ִעיר 
ִמְלָחָמה ֲעֻקָּבה ִמָּדם ִהְׁשַּתְּלטּו ַעל רּוְסָיה 
ָּברּוְך קּום  ר'  ִהְׁשִּכים  ֹּבֶקר  ְּבאֹותֹו  ֻּכָּלּה. 
ְּכִמְנָהגֹו, ָּגַמר ֶאת ְּתִפָּלתֹו ְּכָוִתיִקין, ְוַאֲחֵרי 
ְטִעיָמה ֶׁשל ַּפת ַׁשֲחִרית ָעָׂשה ֶאת ַּדְרּכֹו 
ְיהּוִדי,  אֹותֹו  ָעַצר  ְּבַדְרּכֹו  ִמְפָעלֹו.  ְלִכּוּון 
ר'  ִהֵּנה,  ְלָפָניו:  ִהְתַחֵּנן  ְּבֵעיָניו  ּוִבְדָמעֹות 
ֱאֶמת;  ֶחֶסד ֶׁשל  ִעָּמִדי  ֲעֵׂשה  ָאָּנא  ְיהּוִדי, 

ָעֶליָה  ִאִּמי  ֶׁשל  ָיאהְרַציט  ַהּיֹום  ִלי  ֵיׁש 
ְלִמְנָין,  ַּכֲעִׂשיִרי  ְוִהְצָטֵרף  ּבֹוא  ַהָּׁשלֹום, 
ֶׁשֵּמעֹוָלם  ַקִּדיׁש  ַאֲחֶריָה  ְלַהִּגיד  ֶׁשאּוַכל 

ֹלא ֶהְחַסְרִּתי. 

ר' ָּברּוְך ָהָיה ָנבֹוְך ְמֹאד. ֵאיְך ְיַאֵחר ַלֲעָסָקיו, 
ּוִמי ָיִׂשים ַעִין ַעל ֵמאֹות ּפֹוֲעָליו ִלְבֹּדק ִאם 
ּוִמַּצד  ַלֲעבֹוָדָתם?  ַּבְּזַמן  ְּבִדּיּוק  ִהְתַיְּצבּו 
ְמָנעּוהּו  ַנְפׁשֹו  ַוֲאִצילּות  ִלּבֹו  טּוב  ֵׁשִני, 
ַהְּמַבֵּקׁש  ְיהּוִדי,  ֶׁשל  ְלַתֲחנּוָניו  ִמְּלָסֵרב 
ַהְּמנֹוָחה.  ִאּמֹו  ְלִנְׁשַמת  ַקִּדיׁש  ְלַהִּגיד 
ְוֶנְעַּתר ְלַהְפָצָרתֹו  ַאֲחֵרי ִהּסּוס ָמה ִנְכַנע 
ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ֵאָליו  ְוִנְתַלָּוה  ַהְּיהּוִדי,  ֶׁשל 

ַהָּקָטן ֶׁשְּבִקְרַבת ָמקֹום.

ִמֶּׁשִּנְכַנס ר' ָּברּוְך ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִנְתַמֵּלא 
ְלִמְנָין,  ֲעִׂשיִרי  ֶׁשֵאינֹו  ִּבְראֹותֹו  ְוֹרֶגז,  ַּכַעס 
ֶאָּלא ָהִראׁשֹון ַוֲעַדִין ֵאין ַאף ִאיׁש זּוָלתֹו... 
ְּכַלֵּפי  ְּדָבִרים  ְלָהִטיַח  ָּברּוְך  ר'  ִהְתִחיל 

ַהְּיהּוִדי: 

ֶאת  ּגֹוֵזל  ַאָּתה  ְוָלָּמה  ִרִּמיָתִני  ָלָּמה   –
ֲהֹלא  ָאֹנִכי?  ָּבֵטל  ּפֹוֵעל  ְּכלּום  ְזַמִּני? 
ְּבֵבית  ָיִדי  ֵמאֹות ּפֹוֲעִלים עֹוְבִדים ַּתַחת 
ּוְלַפֵּקַח  ַלֲעֹמד  ְוָעַלי  ַהָּגדֹול,  ַהֲחֹרֶׁשת 
ֲעֵליֶהם ֶׁשֹּלא ַיֲעׂשּו ְמַלאְכָּתם ְרִמָּיה ְוֹלא 

ִּבְזכּות 
ְּתִפָּלה 
ְּבִמְנָין
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ַּבָּקָרה:

ַהִאם ְּתׁשּוַבְתֶכם ִהיא ֶׁש-

ֵמִאיר ֶהְחִּביא ְׁשֹלָׁשה ְּפִתיִתים,
ַיֲעֹקב ֶהְחִּביא ְׁשֵני ְּפִתיִתים,

ּוִמְרָים ֶהְחִּביָאה ֲחִמָּׁשה ְּפִתיִתים?
ִאם ֵּכן – ִהְצַלְחֶּתם ַּבְּמִׂשיָמה...

ֶאת  ֶהְחִּביאּו  ּוִמְרָים  ַיֲעֹקב  ֵמִאיר, 
ַהִּמָּלה ָּפִתית ַּבִּתְפֹזֶרת ֶעֶׂשר ְּפָעִמים )ִּבְמֻאָּזן 

ּוִבְמֻאָּנְך, ֹלא ָהפּוְך ְוֹלא ַּבֲאַלְכסֹון(. 
ָּכל ָּפִתית הּוא ְּבֶהְתֵאם ַלְּצָבִעים

ְּבֵׁשם ַהֶּיֶלד ֶׁשֶהְחִּביא אֹותֹו. 
)ְלֻדְגָמא: ָּפִתית – ְּבֶהְתֵאם לסדר ַהְּצָבִעים ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ֵמִאיר.(

ִמְצאּו –
ֵהיָכן ִמְסַּתְּתִרים ֲעֶׂשֶרת ַהְּפִתיִתים?	 
ִמי ֶהְחִּביא ָּכל ָּפִתית?	 

ֲעָׂשָרה

ְּפִתיִתים

 עשרה פתיתים

החביאו את המילה פתית בתפזורת עשר  םירמו בקעי, ריאמ
פעמים )במאוזן ובמאונך, לא הפוך ולא באלכסון(. כל פתית 

לדוגמא: )ילד שהחביא אותו. צבעים בשם הבהתאם להוא 
 (שמו של מאיר.בהתאם לצבעים ב – תיתפ

 –מצאו 

 ?היכן מסתתרים עשרת הפתיתים 
 ?מי החביא כל פתית 

 
 בקרה:

 -האם תשובתכם היא ש

 ,החביא שלושה פתיתים ריאמ

 ,החביא שני פתיתים בקעי

 החביאה חמישה פתיתים? םירמו

 הצלחתם במשימה... –אם כן 
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ִנּגּון יהּוִדי   
             ְּב'ַקאְנְטִרי ַסְיד'

ֵמֵאת: חנניה

ִלָּיה ּובֹו ְּגָבעֹות ּוְׂשדֹות ִמְרֶעה ְיֻרִּקים. ָהֵאזֹור ְמֻרָחק ֵמָעִרים ּוְמֻיָּׁשב ִּבְכָפִרים ַרִּבים כמו  ַה'ָקאּוְנְטִרי ַסְייד' - ֵאזֹור ַהִּנְמָצא ִּבְצפֹון ַאְנגְּ
מפרשל, סטוטפלד, קליפטון, בדפורדשייר, לצ'וורט, קמפסטון ועוד. ַה'ָקאּוְנְטִרי ַסְייד' ָרחֹוק ִמָּכל ִיּׁשּוב ְיהּוִדי ְוַהְּכָפִרים ְמֻרָחִקים 

ֵאּלּו ֵמֵאּלּו ֶמְרָחק ֶׁשל ַּכָּמה ִמיִלין ְּבֶדֶרְך ְּכָלל.

ְוָקא  ה ּדַ  ָלּמָ
ִדּיּוק? ִוים ּבְ ׁשָ

ֵאיזֹו ַלְמָדנּות!
ְסָבָרא ִנְפָלָאה! 

רּוְך ַהחֹוֵנן  ּבָ
ַעת! ְלָאָדם ּדַ

ד  רּוְך ַהְמַלּמֵ ּבָ
יָנה! ָלֱאנֹוׁש ּבִ

ח ַהּבֹוֵרא! ּבַ ּתַ ַרְך ַהּיֹוֵצר!ִיׁשְ ִיְתּבָ

ְתאֹום ֲאִני ֲאָהּה, ּפִ
ַמְתִחיל ְלָהִבין...

ֵהר ִלי... ַהּכֹל ִמְתּבַ

י ִאם ֶנת! ּכִ ֵאָלה ְמֻצּיֶ ׁשְ
דֹול - ֵחִצי ֶאָחד ִיְהֶיה יֹוֵתר ּגָ

יַרִים. ׁשִ ב ּכְ ִני ֵיָחׁשֵ ֵ ָאז ַהּשׁ

ִכינּו ּזָ ם ׁשֶ ֵ ּבֹואּו נֹוֶדה ְלַהּשׁ
י י ְונּוׁשִ מַֹע ֶאת מּוׁשִ ִלׁשְ
ְך ִנְפָלא! ל ּכָ לֹוְמִדים ּכָ

י ּלִ אֹו, ַהּמַֹח ׁשֶ
ח... ׁש ִנְפּתַ ַמּמָ

ַהּכֹל ֵמִאיר ִלי...

ִדין  ַח ּכְ ְזּבֵ ִריָקה ַעל ַהּמִ ַבד ַהּזְ ְכִלי. ִמּלְ נֹות ּבִ ְרּבָ ם ַהּקָ ה ֶאת ּדַ ל מֹׁשֶ ָלִמים, ְמַקּבֵ ְ נֹות ָהעֹוָלה ְוַהּשׁ ִחיַטת ָקְרּבְ ְלַאַחר ׁשְ
ם ַעל  ַאת ַהּדָ ָעִתיד - ַהּזָ ְגָמָתּה ּבֶ ּלֹא ִיְהֶיה ּדֻ ם ְלִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת, ַאַחת ִויִחיָדה, ׁשֶ לּו ּגַ נֹות ַהּלָ ְרּבָ ם ַהּקָ ׁש ּדַ ּמֵ ן, ְיׁשַ ָקְרּבָ

רּות). ל ּגֵ ה ׁשֶ דֹוֶמה ְלַמֲעׂשֶ ְבָחר ְלעֹוְלֵמי ַעד (ּבְ ם, ְוִלְהיֹוָתם ָהָעם ַהּנִ ֵ ֵדי ְלַהְכִניָסם ִלְבִרית ִעם ַהּשׁ ָרֵאל ּכְ ַעם ִיׂשְ

נּו הֹוֵלְך  ה ַרּבֵ ו מֹׁשֶ ַעְכׁשָ
ַח,  ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ ִלְזרֹק ֶאת ַהּדָ

ן ְרּבָ ם ַהּקָ ִדין ְזִריַקת ּדַ ּכְ
ָרה. ּפָ ִליָמה ֶאת ַהּכַ ׁשְ ּמַ ׁשֶ

ִרית  ִניָסה ַלּבְ ין ּכְ ֲאָבל ִמּדִ
ם ָעֵלינּו, ָצִריְך ְלַהּזֹות ּגַ

ק ם ָצִריְך ְלִהְתַחּלֵ ְוָלֵכן ַהּדָ
ִדּיּוק. ִוים ּבְ ֵני ֲחָלִקים ׁשָ ִלׁשְ

ָעה ָחַסְרּתָ ּדֵ
ִניָת! ַמה ּקָ

ָעה ָקִניָת ּדֵ
! ֶמה ָחַסְרּתָ
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ִלָּיה. י"ז ֱאלּול תרצ''ט  ַּתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת ִליֶּבְרפּול, ַאְנגְּ
)ָהִראׁשֹון ְלֶסְּפֶטְמֶּבר 1939 ְלִמְנָיָנם(

ְיָלִדים  ָרָאה  ֵעֶבר  ִמָּכל  ְסִביבֹוָתיו,  ִהִּביט  ַמְקס 
ֶׁשל  ֲאִחיָדה  ְּבִתְלֹּבֶׁשת  ְלבּוִׁשים  ָהיּו  ֻּכָּלם  ַרִּבים, 
ֵּבית ַהֵּסֶפר ֶׁשֵהם ָלְמדּו ּבֹו. ַהְיָלִדים ָהיּו ְמֻסָּדִרים 
ְלִכּוּון  ָצֲעדּו  ְוֵהם  ְיָלִדים,  ְׁשמֹוָנה  ֶׁשל  ִּבְקבּוצֹות 

ַרָּכבֹות ֲאֻרּכֹות ֶׁשִהְמִּתינּו ָלֶהם. 

ַהִּפּנּוי ֶׁשִהְתּכֹוְננּו ִלְקָראתֹו ֹּכה ַרּבֹות ָהָיה ְּבִעּצּומֹו. 
ְוַלְמרֹות  ַעְצמֹו,  ֶאת  הֹוִכיַח  ִלי  ָהַאְנגְּ ַהֵּסֶדר 
ְוִנְפֶחֶדת,  ְמתּוָחה  ָהֲאִויָרה  ָהְיָתה  ֶׁשִּלְכאֹוָרה 

ִהְתַנֵהל ַהָּכל ְּבִדּיּוק ֶׁשל ָׁשעֹון ְׁשֵויָצִרי. 

ֶאְתמֹול ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ֻהְׁשְמָעה ַּבֲחָדׁשֹות ַהִּסְסָמה 
ַהּמֹוִדיָעה ַעל ַהִּפּנּוי. ְּכֵדי ְלַיֵּדַע ֶאת ּתֹוְׁשֵבי לֹוְנדֹון 
ֶׁשִהֵּנה ִהִּגיַע ָהֶרַגע ִמְּבִלי ֶׁשָהאֹוֵיב ָיִבין ֶאת ָהעֹוֵמד 
ַהְּפָלִאים".  "עֹוֶׂשה  ַהִּסְסָמה  ִנְבֲחָרה  ְלִהְתַרֵחׁש, 
ְּבֵבית  ַהִּסְסָמה.  ֻהְׁשְמָעה  ַמָּמׁש  ָהַאֲחרֹון  ָּבֶרַגע 
ַּבֹּבֶקר  ַהְׁשֵּכם  ֶׁשָּמָחר,  ַלְיָלִדים  הֹוִדיעּו  ַהֵּסֶפר 
ְלִהְתַיֵּצב ַּבֲחַצר ֵּבית ַהֵּסֶפר  ֲעֵליֶהם  ְּבָׁשָעה ֵׁשׁש, 
 – ְוַכּמּוָבן  ָהִאיִׁשִּיים  ֶחְפֵציֶהם  ּובֹו  ַּתְרִמיל  ִעם 
ְלָהִביא ֶאת ַמֵּסַכת ַהָּגז ֶׁשֻחְּלָקה ְלתֹוְׁשֵבי לֹוְנדֹון. 

ָּכל  ְּכמֹו  ִמַּדי.  יֹוֵתר  ֶלֱאֹרז  ָצִריְך  ָהָיה  ֹלא  ַמְקס 
ָּפִליט, ָהיּו לֹו ַרק ֲחָפָציו ַהּמּוָעִטים ֶׁשֵהִביא ִמֶּבְרִלין 

ִּלָּוה אֹותֹו ֶנֱאָמָנה.  ְוַכּמּוָבן, ַהְּסְטָרִדיַבְריּוס ֶשׁ

ַאָּתה  "אּוַלי  ֶאֶמׁש  אֹותֹו  ָׁשַאל  ּגֹוְלְדַמן  ִמיְסֶטר 
רֹוֶצה ְלַהְׁשִאיר ֶאת ַהִּכּנֹור ֶׁשְּלָך ָּכאן? ֲאִני חֹוֵׁשׁש 
ְּב"ָקאּוְנְטִרי ַסְייד" הּוא ָעלּול ְלִהָּגֵנב אֹו ְלִהָּנֵזק  ֶשׁ

ּוִמי יֹוֵדַע ָמַתי יּוְכלּו ְלַתְּקנֹו..." 

הּוא  ַהְּנִדיָבה.  ַלַהָּצָעה  ַמְקס  ֵסֵרב  ּתֹוָדה",  "ֹלא, 
לֹו  ִהְזִּכיר  הּוא  ְלָידֹו.  ַהְּסְטָרִדיַבְריּוס  ֶאת  ָרָצה 
ֶאת ַהַּבִית ְוֶאת ַההֹוִרים ֶׁשַהֶּקֶׁשר ִעָּמם ֻנַּתק ִמָּיד 
ָעלּול  הּוא  "ְּבלֹוְנדֹון  ַהִּמְלָחָמה.  ָּפְרָצה  ַּכֲאֶׁשר 
ּגֹוְלְדַמן  ְלִמיְסֶטר  ָאַמר  ֵמַהַהְפָצצֹות",  ְלִהָּפַגע 

ָהָאִדיב. 

ַמְקס ִקֵּבל ַּכָּמה הֹוָראֹות ַמה ֻּמָּתר לֹו ֶלֱאֹכל ֵאֶצל 
ְמֻסָּים  ִמּסּוג  ָּדִגים  ִׁשּמּוֵרי  ָיֵבׁש,  ֶלֶחם  ַהַּכְפִרִּיים: 
ְוַתּפּוֵחי ֲאָדָמה ִּבְקִליָּפָתם. "ִנְׁשַלח ֵאֶליָך ֲחִבילֹות 

ָמזֹון ְּכָכל ֶׁשּנּוַכל", ִהְבִטיָחה לֹו ִמיִסיס ּגֹוְלְדַמן.  

ְּביֹום ִׁשִּׁשי, ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר, ִנַּצב ַמְקס ִעם ְּבֵני ִּכָּתתֹו 
ֵמַהְמַנֵהל.  ְלהֹוָראֹות  ְוִהְמִּתין  ַהֵּסֶפר  ֵּבית  ַּבֲחַצר 

ֵּבית ַהֵּסֶפר ֶׁשֵאָליו ָרַׁשם 
ּגֹוְלְדַמן  ִמיְסֶטר  אֹותֹו 
ָאְמָנם  ְיהּוִדי.  ֹלא  ָהָיה 
ׁשֹוְמֵרי  ְיהּוִדים  ּבֹו  ָהיּו 
ׁשֹונֹות,  ְּבָרמֹות  ִמְצוֹות 

ַהֲחֵרִדי  ַהֶּיֶלד  ֶׁשהּוא  ָלַדַעת  נֹוַכח  ַמְקס  ֲאָבל 
ַהָּיִחיד ְּבֵבית ַהֵּסֶפר. 

לֹו  ָאַמר  ְּבלֹוְנדֹון",  ֲחֵרִדי  ְיהּוִדי  ֵסֶפר  ֵּבית  "ֵיׁש 
ִמיְסֶטר ּגֹוְלְדַמן, "ֲאָבל הּוא ָרחֹוק ִמָּכאן. ֲעַדִין ֵאיְנָך 
ַמִּכיר ֶאת ַהֶּדֶרְך. ַמה ַּגם ֶׁשַהִּפּנּוי ְל"ָקאּוְנְטִרי ַסְייד" 
הּוא ְׁשֵאָלה ֶׁשל ְזַמן ִּבְלַבד ְוַהְּׁשִהָּיה ִּתְהֶיה ְּבָבֵּתי 
ּגֹוִיים. ַאל ְּדָאָגה, ֵּבית ַהֵּסֶפר ֶׁשֵאָליו ָרַׁשְמִּתי אֹוְתָך 
ִמְצַטֵּין ְּבָרָמה ִלּמּוִדית ְּגבֹוָהה, ְּכמֹו ֶׁשִּבֵּקׁש ָאִביָך". 

ַהִּלּמּוִדים,  ְׁשַנת  ְּתִחַּלת  ְּביֹום  ָּפְרָצה  ַהִּמְלָחָמה 
ַהֵּסֶפר  ֵּבית  ִעם  ַמְקס  ֶׁשל  ָהִראׁשֹוָנה  ְוַהְּפִגיָׁשה 
ִמְתַנְּדִבים  ִעם  ַהְּיָלִדים  ִנְּצבּו  ַּכֲאֶׁשר  ָהָיה  ֶׁשּלֹו 
ַהֵּסֶפר  ֵּבית  ַּבֲחַצר  ַהּמֹוִרים  ֶצֶות  ְוִעם  ְמֻבָּגִרים 

ְוִהְמִּתינּו ְלהֹוָראֹות ְּבִעְנַין ַהִּפּנּוי. 

ְּכֶׁשַהִּצּיּוד ַהִּלּמּוִדי, ְּבָגָדיו ָהִאיִׁשִּיים ְוִצּיּוד ָהַרֲחָצה 
ֻמָּנִחים ְלַמְרְּגלֹוָתיו ְוַהְּסְטָרִדיַבְריּוס ְּבָיָדיו, ִהְקִׁשיב 
ִהְתִקיפּו  "ַהֶּגְרָמִנים  ַהְמַנֵהל.  ְלהֹוָראֹות  ַמְקס 
ֶמְמֶׁשֶלת  ְלהֹוָראֹות  ּוְבֶהְתֵאם  ַוְרָׁשה,  ֶאת  ַהּיֹום 
ָּכל  ַסְייד".  ְל"ָקאּוְנְטִרי  יֹוְצִאים  ָאנּו  ַמְלכּותֹו,  הֹוד 
ַּתְלִמיד ִמְתַּבֵּקׁש ִלְבֹּדק ֶאת ָּתֵוי ַהִּזהּוי ֶׁשּלֹו ּוְלַוֵּדא 
ְוִאּתֹו  ָעָליו  ָהַאְחַראי  ַהַּמְדִריְך  ִמיהּו  יֹוֵדַע  ֶׁשהּוא 

ָעָליו ָלֶלֶכת". 

ְּבַיְלֵדיֶהם  ַההֹוִרים  ָצפּו  ַהֵּסֶפר  ְלֵבית  ִמחּוץ 
ַהּנֹוְסִעים ְלֵאי ָׁשם. ְלַמְקס ֶזה ִהְזִּכיר ֶאת ַהְּפֵרָדה 
ַּגם  ִאם  ִּכי  ְיהּוִדים,  ַרק  ֹלא  ֵאּלּו  ַהַּפַעם  ֵמהֹוָריו, 

הֹוִרים ּגֹוִיים ַרִּבים ַהִּנְפָרִדים ִמַּיְלֵדיֶהם. 

ָהַרֶּכֶבת  ְלַתֲחַנת  ַלֶּדֶרְך.  ָיְצָאה  ַהְיָלִדים  ַׁשֶּיֶרת 
ֶׁשִּבְרחֹוב ִליֶּבְרפּול ִהִּגיעּו ֲהמֹוֵני ְיָלִדים ִמָּכל ַקְצוֹות 
לֹוְנדֹון, ְוַחָּיִלים ַאְנְּגִלִּיים ִסְּיעּו ַלְיָלִדים ִלְמֹצא ֶאת 
ִּכָּתה.  ּוְלָכל  ֵסֶפר  ֵּבית  ְלָכל  ַהְּמֹיָעִדים  ַהְּקרֹונֹות 
ִלָּיה  ְלַאְנגְּ ֵמַהְּנִסיָעה  ַהּזֹו  ַהְּנִסיָעה  ׁשֹוָנה  'ַּכָּמה 
ָעָלה  ַּכֲאֶׁשר  ַמְקס  ָחַׁשב  ֲאָחִדים',  ים  ָחֳדִשׁ ִלְפֵני 
ְוָכאן  ְוחֹוְׁשִׁשים,  ְמֻפָחִדים  ָהִיינּו  'ָאז  ָהַרֶּכֶבת,  ֶאל 

ִנְרִאים ַהְיָלִדים ְּכִאּלּו ֵהם יֹוְצִאים ְלִטּיּול'. 

 ֶּפֶרק ה'
ִנּגּוִנים ֶׁשל ַׁשָּבת ִּבְקרֹון ָהַרֶּכֶבת 
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ְוָקא  ה ּדַ  ָלּמָ
ִדּיּוק? ִוים ּבְ ׁשָ

ֵאיזֹו ַלְמָדנּות!
ְסָבָרא ִנְפָלָאה! 

רּוְך ַהחֹוֵנן  ּבָ
ַעת! ְלָאָדם ּדַ

ד  רּוְך ַהְמַלּמֵ ּבָ
יָנה! ָלֱאנֹוׁש ּבִ

ח ַהּבֹוֵרא! ּבַ ּתַ ַרְך ַהּיֹוֵצר!ִיׁשְ ִיְתּבָ

ְתאֹום ֲאִני ֲאָהּה, ּפִ
ַמְתִחיל ְלָהִבין...

ֵהר ִלי... ַהּכֹל ִמְתּבַ

י ִאם ֶנת! ּכִ ֵאָלה ְמֻצּיֶ ׁשְ
דֹול - ֵחִצי ֶאָחד ִיְהֶיה יֹוֵתר ּגָ

יַרִים. ׁשִ ב ּכְ ִני ֵיָחׁשֵ ֵ ָאז ַהּשׁ

ִכינּו ּזָ ם ׁשֶ ֵ ּבֹואּו נֹוֶדה ְלַהּשׁ
י י ְונּוׁשִ מַֹע ֶאת מּוׁשִ ִלׁשְ
ְך ִנְפָלא! ל ּכָ לֹוְמִדים ּכָ

י ּלִ אֹו, ַהּמַֹח ׁשֶ
ח... ׁש ִנְפּתַ ַמּמָ

ַהּכֹל ֵמִאיר ִלי...

ִדין  ַח ּכְ ְזּבֵ ִריָקה ַעל ַהּמִ ַבד ַהּזְ ְכִלי. ִמּלְ נֹות ּבִ ְרּבָ ם ַהּקָ ה ֶאת ּדַ ל מֹׁשֶ ָלִמים, ְמַקּבֵ ְ נֹות ָהעֹוָלה ְוַהּשׁ ִחיַטת ָקְרּבְ ְלַאַחר ׁשְ
ם ַעל  ַאת ַהּדָ ָעִתיד - ַהּזָ ְגָמָתּה ּבֶ ּלֹא ִיְהֶיה ּדֻ ם ְלִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת, ַאַחת ִויִחיָדה, ׁשֶ לּו ּגַ נֹות ַהּלָ ְרּבָ ם ַהּקָ ׁש ּדַ ּמֵ ן, ְיׁשַ ָקְרּבָ

רּות). ל ּגֵ ה ׁשֶ דֹוֶמה ְלַמֲעׂשֶ ְבָחר ְלעֹוְלֵמי ַעד (ּבְ ם, ְוִלְהיֹוָתם ָהָעם ַהּנִ ֵ ֵדי ְלַהְכִניָסם ִלְבִרית ִעם ַהּשׁ ָרֵאל ּכְ ַעם ִיׂשְ

נּו הֹוֵלְך  ה ַרּבֵ ו מֹׁשֶ ַעְכׁשָ
ַח,  ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ ִלְזרֹק ֶאת ַהּדָ

ן ְרּבָ ם ַהּקָ ִדין ְזִריַקת ּדַ ּכְ
ָרה. ּפָ ִליָמה ֶאת ַהּכַ ׁשְ ּמַ ׁשֶ

ִרית  ִניָסה ַלּבְ ין ּכְ ֲאָבל ִמּדִ
ם ָעֵלינּו, ָצִריְך ְלַהּזֹות ּגַ

ק ם ָצִריְך ְלִהְתַחּלֵ ְוָלֵכן ַהּדָ
ִדּיּוק. ִוים ּבְ ֵני ֲחָלִקים ׁשָ ִלׁשְ

ָעה ָחַסְרּתָ ּדֵ
ִניָת! ַמה ּקָ

ָעה ָקִניָת ּדֵ
! ֶמה ָחַסְרּתָ
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ְּבֵהיַכל ַהֲהָלָכה

ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים

ַהּיֹום ִמְתַקֵּים ַמֲעַמד 'ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים' ַּבֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי, 
ְוָאנּו נֹוְסִעים ְלָׁשם. ַאָּבא אֹוֵמר ֶׁשֵּיׁש ַּגם ַמֲעָלה ְמֻיֶחֶדת 

ְלַהִּגיַע ַלֹּכֶתל ְּבֶאָחד ִמיֵמי ֶהָחג, ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ִמְנָהג ָקדּום ַלֲעלֹות ֵאָליו ָּבְרָגִלים ַּגם ַּכֲאֶׁשר 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָחֵרב. ְוָהְרָאָיה ְלָכְך, ֶׁשַּגם ַהּיֹום, ְּכמֹו ִּבְזַמן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֵאין ַמְתִחיִלים 

לֹוַמר 'ְוֵתן ַטל ּוָמָטר' ַעד ז' ְּבֶחְׁשָון, ְּכֵדי ֶׁשַּיְסִּפיקּו עֹוֵלי ָהֶרֶגל ַלְחֹזר ְלֵביָתם!

ֶאת 'ֵסֶדר עֹוָלם ַהָּבא' ַהּיֹוִמי, ָעִׂשינּו ַהּיֹום ַּבְּנִסיָעה, ַאֲחֵרי 'ְּתִפַּלת ַהֶּדֶרְך' ַּכּמּוָבן. ַאָּבא 
ִּבֵּקׁש ֵמַהֶּנָהג ְלַכּבֹות ְלַכָּמה ַּדּקֹות ֶאת ַהִּדיְסק ֶׁשל 'ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו' ּו'ְתנּוַעת ְּבנֹות ֵּבית 

ַיֲעֹקב ַּבְתָיה', ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלִהְתַרֵּכז ְּבִלּמּוד ַהֲהָלָכה, ּוָפַתח ְוָאַמר:

ִמֵּכיָון ֶׁשָאנּו נֹוְסִעים ְלִבְרַּכת ֹּכֲהִנים, ְּכַדאי ֶׁשִּנְלַמד ַּכָּמה ְּדָבִרים ַהְּקׁשּוִרים ִלְבָרָכה זֹו, ִּכי 
ֵיׁש ֲהָלכֹות ַהּנֹוְגעֹות ַּגם ְלִיְׂשְרֵאִלים ]=ֶׁשֵאיָנם ֹּכֲהִנים[.

א. ְּבֵעת ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים, ַהִּצּבּור ָיכֹול ָלֶׁשֶבת, ֲאָבל ַהִּמְנָהג ַלֲעֹמד. ָהֲעִמיָדה ִּתְהֶיה ְּבֵאיָמה 
ּוְבֹכֶבד ֹראׁש, ְּבַהְקָׁשָבה ְלָכל ֵּתבֹות ַהְּבָרָכה ִּבְׁשֵלמּות, ְּבֹלא לֹוַמר אֹו ִלְלֹמד ׁשּום ָּדָבר, 

ַּכֲאֶׁשר ֵהם ְמַכְּוִנים ַּדְעָּתם ְוִלָּבם ַלְּבָרָכה, ּוְפֵניֶהם ְּכֶנֶגד ְּפֵני ַהֹּכֲהִנים.

ב. ַהִּצּבּור עֹוֶנה 'ָאֵמן' ַּכֲאֶׁשר ַהֹּכֲהִנים ְמַסְּיִמים ֶאת ַהְּבָרָכה 'ְּבַאֲהָבה', ְוֵכן ַּכֲאֶׁשר ֵהם 
ָאֵמִנים ֵאּלּו, ַעד  'ָׁשלֹום'. ֹּכה ֲחׁשּוִבים  'ִויֻחֶּנָּך',  'ְוִיְׁשְמֶרָך',  ַהְּבָרָכה  ְמַסְּיִמים ֶאת ְּפסּוֵקי 
ֶׁשַרִּבי ֹמֶׁשה ַפייְנְׁשֵטיין אֹוֵמר ֶׁשִּמי ֶׁשָּיכֹול ַלֲענֹות ְוֵאינֹו עֹוֶנה, ֵאינֹו ִמְתָּבֵרְך! ֵיׁש ֲאָנִׁשים 
ֶׁשְּמַמֲהִרים ַלֲענֹות ָאֵמן, ְוָאז ִנְׁשָמע ְלָמָׁשל ְּב'ָׁשלֹום' ְּכִאּלּו ָאְמרּו 'ָשׁלֹוֵמן'. ָלֵכן ֵיׁש ְלַהְקִּפיד 

ֶׁשֹּלא לֹוַמר ָאֵמן ַעד ֶׁשְּיַסְּימּו ֶאת ָּכל ַהִּמָּלה ַעד סֹוָפּה.

ְּפֵני  אֹו  ְּפֵניֶהם  ֶאת  ֶׁשְּמַכִּסים  ְוֵיׁש  ַהְּבָרָכה,  ִּבְׁשַעת  ַּבֹּכֲהִנים  ְלַהִּביט  ֶׁשֹּלא  נֹוֲהִגים  ג. 
ַיְלֵדיֶהם ַּבַּטִּלית, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יּוְכלּו ְלַהִּביט ַּבֹּכֲהִנים.

ְּכֶׁשִהַּגְענּו ַלֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי ִהְקַּפְדנּו - ַהָּבִנים ְּבֶעְזַרת ַהְּגָבִרים ְוַהָּבנֹות ְּבֶעְזַרת ַהָּנִׁשים 
- ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ַהֲהָלכֹות ַהָּללּו ִּבְדֵבקּות. ַאָּבא ַּגם ִסֵּיַע ְלַאַחד ַהֹּכֲהִנים, הּוא ִהְׁשִאיל 
ְלָבחּור ֹּכֵהן ֶאת ַטִּליתֹו ]ֲאָבל ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַּבְלֵּבל ַהָּבחּור ֵּבין ַהָּקָהל ַהָּגדֹול ְוֹלא ִיְמָצא 

ֶאת ַאָּבא ְלָהִׁשיב לֹו ֶאת ַהַּטִּלית, ִהִּציַע לֹו ַאָּבא ַלְחֹלץ ֶאת ְנָעָליו ָסמּוְך ֵאָליו...[

ַלֹּכֲהִנים  ַּפַעם  ִהְמִּתין  ֶׁשְּבֵביתֹו  ַּבִּמְנָין  ִמְּבִריְסק:  ָהַרב  ַעל  ַאָּבא  ִסֵּפר  ְּבָחזֹור  ַּבֶּדֶרְך 
ֶׁשָּיבֹואּו ְלִבְרַּכת ֹּכֲהִנים. ִמֵּכיָון ֶׁשָחַׁשׁש ֶׁשִּיְהיּו ֲאָנִׁשים ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים ֶׁשִּיְראּו ְּבָכְך 'ִטיְרָחא 
ְדִצּבּוָרא', ָאַמר ָלֶהם: "ִהֵּנה ֲאָנִׁשים נֹוְסִעים ְּבֶמֶׁשְך ָׁשעֹות ַרּבֹות, ַוֲאִפּלּו ְלחּוץ ָלָאֶרץ, 
ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ַלַּצִּדיק ּוְלִהְתָּבֵרְך ַעל ָידֹו; ְוַהִאם ֵיׁש ְּבָרָכה ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר 
'ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם'? ַהִאם ִּבְׁשִביל ְּבָרָכה  ְוַאף ָאַמר  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבַעְצמֹו ִצָּוה ְלָבֵרְך 

ֶׁשָּכזֹו ֵאין ְּכַדאי ְלַהְמִּתין ַּכָּמה ַּדּקֹות?"
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ִמְבָחן ַמְלכּוִתי  ִדּיּון
ַּבַּמְמָלָכה

צוף התורה

ּגֹוֵנב ֵמַהַּגָּנב

ָהֲאִפיקֹוָמן.  ֶאת  ֶהְחִּביא  מֹוְיִׁשי 
ַמְחּבֹואֹו,  ֶאת  ָמָצא  ַחִּיים  ָאִחיו 
ָהֲאִפיקֹוָמן  ֶאת  ִמָּׁשם  ָלַקח 
מֹוְיִׁשי  ַאֵחר.  ְּבָמקֹום  ְוֶהְחִּביאֹו 
ֵמַאַחר  ַמָּמׁש,  ְּגֵנָבה  ֶׁשּזֹו  טֹוֵען 
ִמּנֹוֵטל  ָלַקַחת  ַהִּמְנָהג  ֶׁשֵאין 
ֵמעֹוֵרְך  ַרק  ֶאָּלא  ָהֲאִפיקֹוָמן 
ַהֵּסֶדר, ְוַעל ֵּכן ַעל ַחִּיים ְלָהִׁשיב 

ֶאת ַהְּגֵנָבה.

ַהִאם מֹוְיִׁשי צֹוֵדק?

ִּבְזַמן ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים -

ֵיׁש ָלֶׁשֶבת. 1

ֵיׁש ַלֲעֹמד. 2

ַהִּמְנָהג הּוא ַלֲעֹמד ֲאָבל . 3
ֶאְפָׁשר ָלֶׁשֶבת.

ְלַהִּביט ַּבֹּכֲהִנים ִּבְׁשַעת ַהְּבָרָכה -

נֹוֲהִגים ֶׁשֹּלא ְלַהִּביט. 1

ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֻּמָּתר ְוֵיׁש . 2
אֹוְמִרים ֶׁשָאסּור

ָאסּור. 3

יֹום ֵׁשִני י"ז ְּבִניָסן 
ב' ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח
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ֲהָצָצה ְלֵהיָכלֹות ְּגבֹוִהים

'טּוֵרי  ַהֵּסֶפר  ַּבַעל  ֶסַגל,  ַהֵּלִוי  ָּדִוד  ַרִּבי 
ָזָהב', ַהִּנְקָרא ִּבְקָצָרה 'ט"ז', ָהָיה ַרָּבּה ֶׁשל 

ָהִעיר ְלבֹוב.

ֵמֶעְזַרת  ַהָּנִׁשים  ַאַחת  ִהִּביָטה  ֶאָחד  יֹום 
ַהָּנִׁשים ְלֵעֶבר ָהַרב ַהּיֹוֵׁשב ְּבֹכֶתל ַהִּמְזָרח 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוִהֵּנה ִהיא רֹוָאה ִּכי ַטִּליתֹו 

ְצֻהָּבה ֵמֹרב ִׁשּמּוׁש. 

"ֶׁשַרֵּבנּו  ְלַעְצָמּה,  ִהְרֲהָרה  ָנֶאה,"  ֶזה  "ֵאין 
ָהעֹוָלם,  ְּבָכל  ִלְתִהָּלה  ַהּנֹוָדע  ַהָּגדֹול, 

ִמְתַעֵּטף ְּבַטִּלית ְיָׁשָנה ּוְבלּוָיה".

ַּכָּמה  ִעם  ִּדְּבָרה  ְלַמֲעֶׂשה,  ִמַּמְחָׁשָבה 
ֵמַחְברֹוֶתיָה, ְוֵהן ִעם ֲחֵברֹות ֲאֵחרֹות, ְוֵהן 
ֶהְחִליטּו ִלְקנֹות ָלַרב ַטִּלית ֲחָדָׁשה. ָאְספּו 
ְּבָיָדן  ֶׁשִהְצַטֵּבר  ַעד  ִלְפרּוָטה  ְּפרּוָטה 
ַהְּסכּום ַהִּנְדָרׁש, ָהְלכּו ְלתֹוֶפֶרת ְוָנְתנּו ָלּה 
ֵמַאַחד  ִּבְּקׁשּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְלַטִּלית,  ָאִריג 

ִציִצּיֹות,  ַּבַּטִּלית  ְלַהִּטיל  ֵמָראֵׁשי ַהְּקִהָּלה 

ַּכָּמה  ִנְּגׁשּו  ַהַּטִּלית,  ִנְׁשְלָמה  ַּכֲאֶׁשר  ְוָאז, 

ֵמֵהן ֶאל ָהַרב ְוַהַּטִּלית ַהֲחָדָׁשה ְּבָיָדן.

ַהּטֹוב  ְרצֹוָנן  ְלַמְרֶאה  ְמֹאד  ָׂשַמח  הט"ז 

ְלֵהִטיב ִעּמֹו, אּוָלם ָאַמר ָלֶהן:

ְוַדֲאַגְתֶכן  ִלְּבֶכן  טּוב  ְּבַעד  ָלֵכן  ֵחן  ֵחן   –

ַהַּטִּלית  ֶאת  ְלַקֵּבל  אּוַכל  ֹלא  ַאְך,  ֵאַלי, 

ִמֶּיְדֶכן ּוְלַהְחִליף ָּבּה ֶאת ַטִּליִתי ַהְּצֻהָּבה 

ְוַהְּיָׁשָנה. ּוַמּדּוַע? ַטִּלית זֹו ֶׁשֲאִני ִמְתַעֵּטף 

ָּבּה, ָחֵפץ ֲאִני ֶׁשַּתְמִׁשיְך ְלַלּוֹוֵתִני ַעד סֹוף 

ָיַמי, ּוָבּה ֶאֱעֶלה ִלְפֵני ַהִּכֵּסא ַהָּכבֹוד, ְוָׁשם, 

ִלְפֵני ֲאדֹון ָּכל ָהעֹוָלִמים, ָּתִעיד ָעַלי ַטִּלית 

ָזָרה  ַמְחָׁשָבה  ֵמעֹוִדי  ִהְרַהְרִּתי  ֹלא  ִּכי  זֹו 

ְּבֵעת ַהְּתִפָּלה!

)ִּפְנַקס ַהְּקִהָּלה – ְלבֹוב(

ַהַּטִּלית 
ְמִעיָדה
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ַמה
ָּצפּון
ַּכאן?

ִמִּלים  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ֶׁשל  ְקבּוָצה  ַּכאן  ִמְצאּו 
)אֹו זּוגֹות ִמִּלים( ְּבֶקֶׁשר ְלֵליל ַהֵּסֶדר! 

)ִטיּפ – ִהְתַמְּקדּו ְּבָכל ֶצַבע ְּבִנְפָרד ְוַנּסּו ְלַזהֹות 
ִמִּלים ְּבֶצַבע ֶזה(

מה צפון כאן
שר

שרה מילים )או זוגות מילים( בק
של ארבע ע

? מצאו כאן קבוצה 
 

לליל הסדר! 
)טיפ 

– 
התמקדו בכל צבע בנפרד ונסו לזהות מילים בצבע זה(
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ִנּגּון יהּוִדי   
             ְּב'ַקאְנְטִרי ַסְיד'

ֵמֵאת: חנניה

 ּוְנַתֶּנה ּתֶֹקף - ִּפּיּוט ָידּוַע ֶׁשֻחַּבר ַעל ְיֵדי ַרִּבי ַאְמנֹון ִמַּמֶגְנָצא ְוֶנֱאָמר ְּבִסּלּוִדין ִּבְתִפַּלת ֲחָזַרת ַהַּׁש"ץ ְמַעט ִלְפֵני ְקֻדָּׁשה ֶׁשל מּוָסף ַּבָּיִמים 

ֱאֶמת. ב ָעָליו בֶּ ְסֶאָך ְוֵתֵשׁ ֶחֶסד כִּ ֵשׂא ַמְלכּוֶתָך ְוִיּכֹון בְּ י הּוא נוָרא ְוָאיֹם ּובו ִתנָּ ת ַהּיֹום כִּ ׁ ֶקף ְקֻדשַּ ה ֹתּ ַהּנֹוָרִאים. ּוְנַתנֶּ

ים... ים ִנְפָלִאים ִמְתַרֲחׁשִ ּוְלֶפַתע... ִנּסִ

"אֹוְד ַעל ִּכי נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי 
ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשי ְוַנְפִׁשי יַֹדַעת ְמאֹד"

ַדִים ם ַהּטֹוב ַעל ַהּיָ ֵ ּתֹוָדה ְלָך ַהּשׁ
ַתּתָ ִלי! ּנָ ַהֲחָדׁשֹות ְוַהּטֹובֹות ׁשֶ

"ַחְסֵדי ה' עֹוָלם ָאִׁשיָרה"!
י ָצְמָחה ֵמָחָדׁש! ּלִ ָהֶרֶגל ׁשֶ
ִים! ֲאִני לֹא ָצִריְך יֹוֵתר ַקּבַ
ִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר! רּוְך ַהּמֵ ּבָ

ר! ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ַעְצִמי! ֲאִני ְמַדּבֵ
יֶמל. אֹוי ֶזה ִנְפָלא! ית ּגִ ָאֶלף ּבֵ

ם ֱא-ַהי ְּבָכל ְלָבִבי!" "אֹוְד ַהּׁשֵ

אן, אֶתם אֹוִתי ַעד ּכָ ׂשָ ּנְ ּתֹוָדה ׁשֶ
ָבר ָיכֹול ָלֶלֶכת ְלַבד! ֲאָבל ֲאִני ּכְ

ד ְוַגם ָהֶרֶגל! ָאה ִלי ַהּיָ ִהְתַרּפְ
יר ֲאסּוִרים! ה ה' ַמּתִ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֲאִני רֹוֶצה ִלְרקֹד 
ם! ֵ ִלְכבֹוד ַהּשׁ

רּוְך רֹוֵפא חֹוִלים!  ּבָ

א! ֲאִני רֹוָאה אֹוָתְך! ִאּמָ

י ַהֲחמּוָדה! ּלִ י ׁשֶ ִציּפִ
ֵמָחה.  ְך ׂשְ ל ּכָ ֲאִני ּכָ
רּוְך ּפֹוֵקַח ִעְוִרים! ּבָ

ֵאר,  ת ֵמי ַהּבְ ִתּיַ ָלו, ּוׁשְ ן ְוַהּשְׂ ה, ֲאִכיַלת ַהּמָ ְלַמֲעׂשֶ
ָרֵאל, ְוֵהִכינּו  ֵני ִיׂשְ ל ּבְ נּו ֶאת ּגּוָפם ׁשֶ כּו ְוִעּדְ ִזּכְ

ַלת ַהּתֹוָרה. ֵלם ִלְקַראת ַקּבָ ָ אֹוָתם ָלִרּפּוי ַהּשׁ
34

ֶסְּפֶטְמֶּבר  )ְּתִחַּלת  תרצ"ט  ֱאלּול  י"ז  ִלָּיה.  ַאְנגְּ ֶהְנלֹו, 
1939 ְלִמְנָיָנם(

"ַמּדּוַע ֵאיְנָך אֹוֵכל ֵמַהָּבָׂשר? ִאָּמא ֶׁשִּלי ֵהִכיָנה אֹותֹו 
ִּבְמֻיָחד ִלְכבֹוְדָך", ָאַמר ִניק ַהָּקָטן ְלַמְקס. 

ַהְּצִלי  ֶׁשל  ֵריחֹו  "ֶּבֱאֶמת,  ִּבְמבּוָכה,  ַמְקס  ָּבא  "ֶא...", 
ְמֻצָּין, ֲאָבל ֶא... ֲאִני ָעֵיף ֵמַהְּנִסיָעה ְוֵיׁש ִלי ְּבִחילֹות". 

"ֲאִני  ָאָנה,  ָאְמָרה  ֹקֶדם",  ָאַמְרָּת  ֶׁשֹּלא  ֲחָבל  "הֹו, 
ַמִּכיָרה ֶאת ַהַהְרָּגָׁשה ַהּזֹו, ְוֵריַח ֶׁשל ְצִלי ָאֵכן ָעלּול 

ִלְגֹרם ְּבִחילֹות". 

ִלית. הּוא  ַמְקס ֹלא ֵהִבין ָמה אֹוֶמֶרת לֹו ָאָנה ְּבַאְנגְּ
ַהָּבָׂשר  ּוָבּה  ַהְּקָעָרה  ֶאת  ֵהִסיָרה  ֶׁשִהיא  ָרָאה  ַרק 

ְלָחן ְוָרַוח לֹו.  ַהָּטֵרף ֵמַהֻשּׁ

"ָאִכין ְלָך ּכֹוס ֵּתה ְוֵתֵלְך ָלנּוַח", ִהְסִּביָרה לֹו ְּבִאִּטּיּות. 

ָהָיה  ַּבַּמְרָאה,  ָּפָניו  ֶאת  רֹוֶאה  ָהָיה  לּו  ִהְנֵהן.  ַמְקס 
ֵאינֹו  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ְּכִמי  ְוִנְרֶאה  ְמֹאד  ִחֵּור  ֶׁשהּוא  ְמַגֶּלה 
ֶׁשֹּלא  ְּבצּוָרה  ִנַּצל  ַעָּתה  ֶׁשְּלֵעת  ָהִעָּקר  ְּבטֹוב.  ָחׁש 

עֹוְרָרה ָּכל ֲחָׁשד. 

ַהְּגַרְיְסטֹוִנים הֹוִתירּוהּו ְלַבּדֹו ְּבַחְדרֹו. ִלְפֵני ֶׁשָּיְצָאה, 
ֶאת  ִנֵּצל  ַמְקס  ּדֹוֵלק.  ָהאֹור  ֶאת  ָאָנה  הֹוִתיָרה 
ֵהֵחָּלה  ְוַכֲאֶׁשר  ִמְנָחה  ְּתִפַּלת  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהִהְזַּדְּמנּות 
ַהֶּׁשֶמׁש  ְלאֹור  ַׁשָּבת  ַקָּבַלת  ָאַמר  ִלְׁשֹקַע  ַהַחָּמה 
ְּתִפַּלת  ִהְתַּפֵּלל  ֶהְחִׁשיְך,  ַּכֲאֶׁשר  ְוׁשֹוַקַעת.  ַההֹוֶלֶכת 
ַעְרִבית ֶׁשל ַׁשָּבת. ָלִראׁשֹוָנה ְּבתֹוְלדֹות ַהְּכָפר ֶהְנלֹו, 
אֹוָתּה  ְוָזַכר  ַהַּמְלָּכה  ַׁשָּבת  ֶאת  ְיהּוִדי  ָּבּה  ִקֵּדׁש 

ִּבְדָבִרים. 

ֵנרֹות, ַמָּפה ְלָבָנה, ַחּלֹות אֹו ַיִין, ָּבָׂשר ְוָדִגים ֹלא ָהיּו 
ָזַכר  ֶּבן ָהַאַחת ֶעְׂשֵרה. ִּבְמקֹום ֹזאת הּוא  ַלַּנַער  לֹו, 
ְוַגם ָׁשַמר ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְּבֶאְמָצעּות ְּתִפּלֹות ַהַּׁשָּבת 
ְוָׁשר ְּבֶׁשֶקט ֶאת ְזִמירֹות ַהַּׁשָּבת: ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם, ֵאֶׁשת 
ִדידּות... ַחִיל, ָּכל ְמַקֵּדׁש ְׁשִביִעי, ְמנּוָחה ְוִׂשְמָחה, ַמה יְּ

ְוַלְּזַמן,  ִׁשיֵרי ַהַּׁשָּבת ָסֲחפּו אֹותֹו ֶאל ֵמֵעֶבר ַלָּמקֹום 
ְוִלְרָגִעים ַקִּלים ָיכֹול ָהָיה ָלחּוׁש ֶׁשהּוא ִנְמָצא ְּבֵבית 
ֲאָחדֹות,  ָׁשִנים  ִלְפֵני  ָהֵהם,  ַּבָּיִמים  ְּבֶבְרִלין,  הֹוָריו 

ִלְפֵני ֶׁשֵהֵחל ָהעֹוָלם ְלִהְתמֹוֵטט ָעָליו. 

ַמְקס ָחַׁשׁש ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבִבְגֵדי ַהַּׁשָּבת ֶׁשּלֹו, ֶׁשָּמא ַיִּגיַע 
לֹומֹו  ְּשׁ ַמה  ִלְראֹות  ַהּגֹוָיה  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִמְּבֵני  ִמי  ֵאי 
ֶׁשָּלֶהם  ַהְּמנּוָחה  יֹום  ַהֲחִגיִגִּיים.  ְּבָגָדיו  ַעל  ְוִיְתֶהה 
ַהִּנְבָחר  ָהָעם  ִלְבֵני  ַרק  ַּבָּׁשבּוַע.  ִראׁשֹון  יֹום  הּוא 
ְּבבֹוֵרא  ַמֲאִמיִנים  ֶׁשָאנּו  ְלַהְראֹות  ַהַּׁשָּבת,  ִנְּתָנה 
ָׁשַבת,  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  עֹוָלמֹו  ֶאת  ֶׁשָּבָרא  ָהעֹוָלם 

ָאנּו  ַּגם  ׁשֹוְבִתים  ֵּכן  ַעל 
ֶׁשָעָׂשה  ְּכִפי  ִמְּמָלאָכה, 
ַהּבֹוֵרא ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ִלְבֹרא 
ָעָלה  ַמְקס  ָהעֹוָלם.  ֶאת 
ְוַכֲאֶׁשר ִּכְמַעט  ַעל ְיצּועֹו, 
ִנְרַּדם ִנְׁשְמעּו ְנִקיׁשֹות ַעל 

ַהֶּדֶלת. "ֶיס", ָקָרא ֲחלּוׁשֹות. 

ָאָנה ְוִניק ָּבאּו ִלְראֹות ֶאת ְׁשלֹומֹו. ָאָנה ָאְמָרה ַּכָּמה 
)ַלְיָלה  ַנְיט",  "ּגּוד  ָהאֹור.  ֶאת  ִּכָּבה  ְוֶזה  ְלִניק,  ִמִּלים 
ִמן  ָיְצאּו  ּוְׁשֵניֶהם  ָאָנה  לֹו  ִאֲחָלה  ִלית(,  ַאְנגְּ טֹוב, 

ַהֶחֶדר. 

ַמְקס ָנַׁשם ִלְרָוָחה, ֵהם ֵהִבינּו ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָחׁש ְּבטֹוב 
הּוא  ָהאֹור...  ֶאת  ְלַכּבֹות  ֲאִפּלּו  ְּבֹכחֹו  ֶׁשֵאין  ַעד 
ֹיאַמר  ָּכְך ֹלא  ֶׁשּיֹוֵתר,  ַּכָּמה  ִיְׁשֹּתק  ֶׁשּמּוָטב  ֶהְחִליט 

ְּבָטעּות ְּדָבִרים ֶׁשֲעלּוִלים ְלַהִּזיק לֹו. 

ְּבטֹוב  ָחׁש  ֵאינֹו  ֶׁשֲעַדִין  ַלְּגַרְיְסטֹוִנים  ַיִּגיד  ָמָחר  ַּגם 
ִיָּמֵלט  ָּכְך  ָהֶאְפָׁשר,  ְּכָכל  ַּבִּמָּטה  ְלִהָּׁשֵאר  ִויַנֶּסה 

ִמִּנְסיֹונֹות נֹוָסִפים. 

ֲאָבל ַמה ְּיֵהא ַּבַּׁשָּבת ַהָּבָאה? ּוְבעֹוד ָּפחֹות ִמְּׁשבּוַעִים 
ִמיְסֶטר  ַהַחִּגים.  ּוְלַאֲחֵריֶהם  ַהּנֹוָרִאים  ַהָּיִמים  ָיחּולּו 
ַהָּבָאה,  ַלָּׁשָנה  ְיהּוִדי  ָׁשָנה  ְּבלּוַח  ִצֵּיד אֹותֹו  ּגֹוְלְדַמן 
ֹראׁש  ָהְרָגִלים.  ָחִלים  ָמַתי  ְּבִדּיּוק  יֹוֵדַע  ְוהּוא  ת"ש, 
ְׁשֹלָׁשה  ְלָפָניו  ְּכלֹוַמר,  ֲחִמיִׁשי,  ְּביֹום  ָיחּול  ַהָּׁשָנה 
ָיִמים – ּכֹוֵלל ַהַּׁשָּבת – ֶׁשְּיֵהא ָעָליו ַלְחֹׁשב ַמה ּיּוַכל 

ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלִהָּכֵׁשל ַּבֲעִׂשַּית ְמָלאכֹות. 

ּוֻמָּתׁש  ָעֵיף  ָאֵכן  ָהָיה  הּוא  ֵעיָניו.  ֶאת  ָעַצם  ַמְקס 
ֵמַהּיֹום ֶׁשָעַבר ָעָליו ְוַעד ְמֵהָרה ָׁשַקע ְּבֵׁשָנה ֲעֻמָּקה. 

ִמְׁשַּפַחת  ַקָּלה.  ִּבְמנּוָחה  ָעָליו  ָעְבָרה  ַהַּׁשָּבת 
ְוֹלא  ְּפָרִטּיּות  לֹו  ֶהֱעִניָקה  ָהַאְנְּגִלִּיים  ַהַּכְפִרִּיים 
ַקּלֹות  ֲארּוחֹות  ִהִּגיָׁשה לֹו  ָאָנה  ְּבַמֲעָׂשיו.  ִהְתָעְרָבה 
ָיַדִים,  ְּתנּועֹות  ְּבֶאְמָצעּות  לֹו  "ָאְמָרה"  ֶשׁ ַמה  ּוְלִפי 

ֵהִבין ֶׁשִהיא רֹוָאה אֹותֹו הֹוֵלְך ּוִמְתַחֵּזק. 

ְּביֹום ִראׁשֹון, ָקְרעּו ַּפֲעמֹוֵני ֵּבית ִיְרָאָתם ֶאת ַהֶּׁשֶקט 
ָׁשַאל  ַלְּתִפָּלה?"  הֹוֵלְך  "ַאָּתה  ַהָּׁשֵלו.  ַּבְּכָפר  ֶׁשָּׂשַרר 

אֹותֹו ִניק. 

ֲהֵרי  ַלֲענֹות.  ָעָליו  ֶמה  ַּבְּׁשֵאָלה  ִהְתַחֵּבט ׁשּוב  ַמְקס 
ִאם ֹיאַמר ָּכל ַהְּזַמן ֶׁשֵאינֹו ָחׁש ְּבטֹוב, ִיְתַּגֶּלה ְלַבּסֹוף 
ַהֶּׁשֶקר ֶׁשּלֹו. ַמה ַּגם ֶׁשהּוא ַחָּיב ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהֵּסֶפר 
ֵהֵחל ִמָּמָחר, יֹום ֵׁשִני. ַאְך, הּוא ֵמעֹודֹו ֹלא ָּדַרְך ְּבֵבית 

ִיְרָאָתם ְוֵאין הּוא ְמֻעְנָין ְלִהָּכֵנס ְלָׁשם. ַמה ַּיֲעֶׂשה? 

 ֶּפֶרק ו'
ְּתִחַּלת ָׁשָנה ְּבֶהְנלֹו 
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ים... ים ִנְפָלִאים ִמְתַרֲחׁשִ ּוְלֶפַתע... ִנּסִ

"אֹוְד ַעל ִּכי נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי 
ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשי ְוַנְפִׁשי יַֹדַעת ְמאֹד"

ַדִים ם ַהּטֹוב ַעל ַהּיָ ֵ ּתֹוָדה ְלָך ַהּשׁ
ַתּתָ ִלי! ּנָ ַהֲחָדׁשֹות ְוַהּטֹובֹות ׁשֶ

"ַחְסֵדי ה' עֹוָלם ָאִׁשיָרה"!
י ָצְמָחה ֵמָחָדׁש! ּלִ ָהֶרֶגל ׁשֶ
ִים! ֲאִני לֹא ָצִריְך יֹוֵתר ַקּבַ
ִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר! רּוְך ַהּמֵ ּבָ

ר! ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ַעְצִמי! ֲאִני ְמַדּבֵ
יֶמל. אֹוי ֶזה ִנְפָלא! ית ּגִ ָאֶלף ּבֵ

ם ֱא-ַהי ְּבָכל ְלָבִבי!" "אֹוְד ַהּׁשֵ

אן, אֶתם אֹוִתי ַעד ּכָ ׂשָ ּנְ ּתֹוָדה ׁשֶ
ָבר ָיכֹול ָלֶלֶכת ְלַבד! ֲאָבל ֲאִני ּכְ

ד ְוַגם ָהֶרֶגל! ָאה ִלי ַהּיָ ִהְתַרּפְ
יר ֲאסּוִרים! ה ה' ַמּתִ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֲאִני רֹוֶצה ִלְרקֹד 
ם! ֵ ִלְכבֹוד ַהּשׁ

רּוְך רֹוֵפא חֹוִלים!  ּבָ

א! ֲאִני רֹוָאה אֹוָתְך! ִאּמָ

י ַהֲחמּוָדה! ּלִ י ׁשֶ ִציּפִ
ֵמָחה.  ְך ׂשְ ל ּכָ ֲאִני ּכָ
רּוְך ּפֹוֵקַח ִעְוִרים! ּבָ

ֵאר,  ת ֵמי ַהּבְ ִתּיַ ָלו, ּוׁשְ ן ְוַהּשְׂ ה, ֲאִכיַלת ַהּמָ ְלַמֲעׂשֶ
ָרֵאל, ְוֵהִכינּו  ֵני ִיׂשְ ל ּבְ נּו ֶאת ּגּוָפם ׁשֶ כּו ְוִעּדְ ִזּכְ

ַלת ַהּתֹוָרה. ֵלם ִלְקַראת ַקּבָ ָ אֹוָתם ָלִרּפּוי ַהּשׁ
34
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ְּבֵהיַכל ַהֲהָלָכה

ְמקֹום ַהְּתִפָּלה

ַהּיֹום ַאַחר ַהָּצֳהַרִים ָנַסְענּו ֻּכָּלנּו ְל'ַגֵּני ְיהֹוֻׁשַע' ֶׁשְּבֵתל ָאִביב. ַאָּבא ָּדַאג ֶׁשִּנְתַּפֵּלל ִמְנָחה 
עֹוד ֹקֶדם ַהְּנִסיָעה, ְוַכֲאֶׁשר ָׂשָרה'ֶלה ָׁשֲאָלה אֹותֹו ָמה ַהִּסָּבה ְלָכְך, ַוֲהֵרי ִמְתַאְרְּגִנים ָׁשם 

ִמְנָיִנים ְלִמְנָחה ָּבֶזה ַאַחר ֶזה, ֵּבֵאר ָלּה ַאָּבא:

ַמֲעִדיף  ֲאִני  ַמּדּוַע  ִלְלֹמד  ֵיׁש  ּוֵמֶהן  ַהְּתִפָּלה,  ְמקֹום  אֹודֹות  ֲהָלכֹות  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ֵיׁש 
ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ָהָבה ִנְלַמד ֶאת ַהֲהָלכֹות ַהָּללּו, ַהּנֹוְגעֹות ֹלא ַרק ְל'ַגֵּני 

ְיהֹוֻׁשַע' ְוִליֵמי ַהֹחֶפׁש ֶאָּלא ַּגם ְלָכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה.

א. ְלַכְּתִחָּלה ֵיׁש ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָמקֹום ָצנּוַע ְוָסגּור ְוֹלא ְּבֶׁשַטח ָּפתּוַח ֶׁשֵאינֹו ֻמָּקף ְמִחּצֹות. 
ַהּפֹוְסִקים ָּכְתבּו ִּכי ַּגם ִמי ֶׁשֶּנֱאָלץ ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָמקֹום ָּכֶזה, מּוָטב ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ֵּבין ֵעִצים 

ְוִאיָלנֹות, ִמְּפֵני ֶׁשַהָּמקֹום ָׁשם ָצנּוַע יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ְּכֶׁשהּוא ָּפתּוַח ְלַגְמֵרי.

ב. ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֵריַח ַרע, ַמְראֹות ֶׁשֵאיָנם ְצנּוִעים אֹו ְּדָבִרים ֹלא ְנִעיִמים, ֵאין ְלִהְתַּפֵּלל 
ָׁשם. ַּגם ֵאין ְלִהְתַּפֵּלל מּול ָמקֹום ָּכֶזה, ְוֵיׁש ְלִהְסּתֹוֵבב ְלִכּוּון ַאֵחר.

ג. ֵיׁש ַמֲעָלה ִלְתִפָּלה ְּבֵבית ְּכֶנֶסת. ְּכלֹוַמר, מּוָטב ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֵמֲאֶׁשר 
ְּבֵבית  ְּבִמְנָין ֶׁשֹּלא  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּכֶנֶסת. ]ֲאָבל מּוָטב  ְּבִמְנָין ְּבָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ֵּבית  ְלִהְתַּפֵּלל 

ְּכֶנֶסת, ֵמֲאֶׁשר ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלֹלא ִמְנָין[.

ִמְתַקֶּבֶלת.  ְּתִפָּלתֹו  ְּכלֹוַמר,  ְּבֶעְזרֹו'.  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵקי   – ִלְתִפָּלתֹו  ָמקֹום  ַהּקֹוֵבַע  'ָּכל  ד. 
ָהָאָדם ָצִריְך ִלְקֹּבַע ְלַעְצמֹו ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְמֻסָּים ּבֹו הּוא ָרִגיל ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְלִהְתַּפֵּלל, ְוַגם 

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַעְצמֹו ִיְקַּבע לֹו ָמקֹום ֵהיָכן הּוא ִמְתַּפֵּלל.

ַהִּמְתַּפֵּלל  ֶׁשַּגם  ֶנֱאָמר  ַּבֲהָלָכה  ֶזה:  ִּדין  "נֹוֵגַע  ַאָּבא,  ֵאֶליָה  ָּפָנה  ָׂשָרה'ֶלה",  ֵאַלִיְך,  "ַּגם 
לֹו  ִיְקַּבע  ְוַכּדֹוֶמה[  ְּבטֹוב,  ֶׁשֵאינֹו ָחׁש  ְּכגֹון  ְּבֵביתֹו,  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשִּלְפָעִמים  ִמי  ]אֹו  ְּבֵביתֹו 

ַּבַּבִית ָמקֹום ְמֻיָחד ַלְּתִפָּלה!"

ַאַּגב, ַּבַּלְיָלה ֹקֶדם ַהֵּׁשָנה ִסֵּפר ָלנּו ַאָּבא ִסּפּור ַהָּקׁשּור ְל'ַגֵּני ְיהֹוֻׁשַע'. ַהָּגן ִנְקָרא ַעל ֵׁשם 
ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבינֹוִביץ', ֶׁשָהָיה ֹראׁש ִעיִרַּית ֵּתל ָאִביב. ַּפַעם ָּבא ֵאָליו ַהָּבחּור ֶּבן ִצּיֹון ֶפְלָמן, 
ֶׁשְּמֻאָחר יֹוֵתר ִׁשֵּמׁש ְּכַרָּבּה ֶׁשל ְׁשכּוַנת ַנֲחַלת ֹמֶׁשה ִּבְבֵני ְּבַרק, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשְּכֹראׁש 
ָהִעיר ַיֲעֶׂשה טֹוָבה ָּכְלֶׁשִהי ְלִמְׁשָּפָחה ִנְזֶקֶקת, ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין. ַהָּלה, ֶׁשָהָיה ָאָדם 
ִחּלֹוִני ַאְך ִהִּכיר ְּבֶעְרָּכּה ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ִהְסִּכים ַלַּבָּקָׁשה, אּוָלם ֵמַאַחר ֶׁשָהְיָתה ָקָׁשה ָעָליו 
ִמְּפֵני ָּכל ִמיֵני ִסּבֹות, ִהְתָנה ֹזאת ְּבָכְך ֶׁשֶּבן ִצּיֹון ַהָּצִעיר ְיַׁשֵּלם ָעֶליָה: הּוא ִיְלַמד ִלְזכּותֹו 
ְּבָכל יֹום ְּבֶמֶׁשְך ֶרַבע ָׁשָעה, ִלּמּוד ְמֻיָחד ֶׁשִּיְתַוֵּסף ַעל ִלּמּוָדיו ַהְּסִדיִרים!... ]ֵּביְנַתִים ִהִּגיַע 

ְזַמן ַהֵּׁשָנה, ְוַאָּבא ָאַמר ֶׁשַּיְמִׁשיְך ֶאת ַהִּסּפּור ָמָחר, ֲחָבל[.

48



ִמְבָחן ַמְלכּוִתי 

ִדּיּון
ַּבַּמְמָלָכה

צוף התורה

ַהֻחְלָצה ֶׁשִהְתַלְכְלָכה

ַה- )ֶּבן  ֲאִביְגדֹור  ֶׁשל  ֻחְלָצתֹו 
ֵמַהֲחֹרֶסת.  ִהְתַלְכְלָכה   )6.5
ָלֶלֶכת  ָרָצה  הּוא  ַהּמֹוֵעד  ְּבֹחל 
ֲאָבל  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ְלִהְתַּפֵּלל 
ַהִאם  ְנִקָּיה.  ֻחְלָצה  ָמָצא  ֹלא 
ְלִהְתַּפֵּלל  ָלֶלֶכת  לֹו  ַּתְמִליצּו 
ֶׁשְּלֹצֶרְך  אֹו  ְמֻלְכֶלֶכת,  ְּבֻחְלָצה 
ִמְצָוה,  ֹצֶרְך  ֶׁשהּוא  ַהְּתִפָּלה, 

ֻמָּתר ְלַכֵּבס ִּביֵמי ֹחל ַהּמֹוֵעד?

תקלד  סי'  ְּתׁשּובֹות  ִּפְסֵקי  ְראּו 
ִּבְגֵדי  ִּכּבּוס  ּוְלַגֵּבי   ,5 ֶהָעָרה 

ְקַטִּנים ְראּו ָׁשם אֹות ד.

ַהָּבא ְלִהְתַּפֵּלל מּול ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש 
ּבֹו ֵריַח ַרע -

ַיֲעֹצם ֵעיָניו. 1

ִיְסּתֹוֵבב ְלַצד ַאֵחר. 2

ַיִּביט ַּבִּסּדּור ִּבְלַבד. 3

חֹוֶלה ַהִּמְתַּפֵּלל ְּבֵביתֹו, אֹו 
ַּבת ַהִּמְתַּפֶּלֶלת ְּבֵביָתּה, ַהִאם 
ֲעֵליֶהם ִלְקֹּבַע ָמקֹום ַלְּתִפָּלה?

ֵּכן. 1

ֹלא. 2

ַמְחֹלֶקת. 3

יֹום ְׁשִליִׁשי י"ח ְּבִניָסן 
ג' ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח
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ֲהָצָצה ְלֵהיָכלֹות ְּגבֹוִהים

ָהַאְדמֹו"ר ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַחִּיים ִמַּצאְנז זי"ע 

ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ִמִּפי  ְּבַבֲחרּותֹו  ָלַמד ּתֹוָרה 

ַרִּבי ַנְפָּתִלי ֵמרּוְּפִׁשיץ זי"ע. 

ְלִהְתַּפֵּלל  ָהְיָתה  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו 

ִמְתנֹוֵעַע  ְּכֶׁשהּוא  ּוְבִהְתַלֲהבּות,  ִּבְדֵבקּות 

ְורֹוֵקַע ְּבַרְגלֹו. ַרִּבי ַחִּיים ָהָיה חֹוֶלה ְּבַרְגלֹו 

ָהְיָתה  ַהחֹוָלה  ֶׁשַרְגלֹו  ּוְפָעִמים  ָהַאַחת, 

ָהָאֶרץ  ַעל  ֶׁשָרַקע ָּבּה  ֵמֹרב  ׁשֹוֶתֶתת ָּדם 

ְּבֵעת ְּתִפָּלתֹו. ָהַרָּבִנית, ֵאֶׁשת ַרִּבי ַנְפָּתִלי, 

ֹלא ָיְכָלה ִלְראֹות ְּבַצֲערֹו, ְוָאְמָרה ְלַבֲעָלּה 

ר' ַנְפָּתִלי: 

ְּבַרְגלֹו  ִלְרֹקַע  ַמִּניחֹו  ַאָּתה  ָמה  ִמְּפֵני   –

ִּיְרַקע ְּבַרְגלֹו ַהְּבִריָאה! ַהחֹוָלה? ֱאֹמר לֹו ֶשׁ

ַרִּבי  ָלּה  ֵהִׁשיב  ְמִביָנה,  ֶׁשֵאיֵנְך  ָלְך  ִאי   –

ְּבֵאיזֹו  ּוַמְרִּגיׁש  יֹוֵדַע  ָהָיה  ִאּלּו  ַנְפָּתִלי. 

ֶרֶגל הּוא רֹוֵקַע, ַוַּדאי ֶׁשֹּלא ָהִייִתי ַמִּניחֹו 

ָׁשקּוַע  ֹּכה  ֶׁשהּוא  ֶאָּלא  ֹזאת,  ַלֲעׂשֹות 

ְּבֵאיזֹו  ֻמָּׂשג  לֹו  ֶׁשֵאין  ַהְּתִפָּלה,  ַּבֲעבֹוַדת 

ֶרֶגל הּוא רֹוֵקַע...

)ִאְמֵרי ִפי(

ְּבֵאיזֹו
ֶרֶגל

ִלְרֹקַע?

ַיֲהלֹוִמים

ְּבַצד ַהֶּדֶרְך
ְּתִפָּלה ְצִריָכה 

ְלִהְתַמֵּׁשְך ְּכחּוט, 
ַהֶהְפֵסק ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר ְוַהחּוט ִנְמָׁשְך ְוִנְקָרע. 

)ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִמָּלאִדי(
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ָצְרפּו ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשל ִקְטֵעי ַהְּתִפָּלה ַּבֵּסֶדר ַהָּנכֹון 
ּוְתַקְּבלּו ְּתִפָּלה ְטהֹוָרה ֶׁשֹּכָחּה ַרב ַּבָּׁשַמִים.

__ " __ __ __    __ __ __ __ __

ִלְפֵניֶכם ִקְטֵעי ְּתִפָּלה ִמּתֹוְך ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית.
ֲהֵתְדעּו ְלַסְּדָרם ְלִפי ַהֵּסֶדר 

ּבֹו ֵהם מֹוִפיִעים ַּבִּסּדּור?

ֵסֶדר
ֶׁשל
ִסּדּור

ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרא

ְּתִהּלֹות ְלֵקל ֶעְליֹון

ִיְׁשַּתַּבח

ְׁשַמע קֹוֵלנּו

ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם

ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר

ְרֵצה ד' ֱאֹלֵקינּו

ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם

ָּברּוְך ַאָּתה ד' ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה
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ִנּגּון יהּוִדי   
             ְּב'ַקאְנְטִרי ַסְיד'

ֵמֵאת: חנניה

ְּתִפָּלה ַּבָּׂשֶדה - ַּבִּסּפּור ָאְמָנם ְמֻסָּפר ֶׁשַּמְקס ֹלא ָרָצה ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ְּגַרְיְסטֹון ִמִּסּבֹות ְנכֹונֹות, ֲאָבל ַהֲהָלָכה אֹוֶסֶרת ְלִהְתַּפֵּלל ַּבָּׂשֶדה 
אֹו ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ְמֻגָּדר ְּבַאְרָּבָעה ִקירֹות, ֵמֲחָׁשׁש ְלַהְפָרַעת ַהַּכָּוָנה. ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ִנְמָצא ְּבתֹוְך ִמְבֶנה – ַמְחְׁשבֹוָתיו ֵאיָנן ֻמָּסחֹות, 
ְלֻעַּמת ָאָדם ַהִּנְמָצא ְּבָמקֹום ָּפתּוַח – הּוא ַמְרֶאה ְּכִאּלּו ֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ֶׁשָּמא ֻיְפַרע ִמַּכָּוַנת ַהְּתִפָּלה. )ע"פ שו"ע או"ח סימן צ' סעיף ה''(

"ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע!" ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע!

אן!  ֵנס ִנְפָלא רֹוִאים ָאנּו ּכָ
ֶוה! ׁשָ ֶוה ּבְ ם ֶנְחַלק ׁשָ ַהּדָ

"ָּברּו ַאָּתה ה'...
ְוִצָונּו ַעל ְזִריַקת ַהָּדם!"

א  ַמְלָאְך ּבָ
קֹו! ְוִחּלְ

ם ֲעֵליֶכם  ִלים ַאּתֶ ְמַקּבְ
ְצוֹות ֶאת ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

ָרכֹות? ָללֹות ְוַהּבְ ְוֶאת ַהּקְ

ה  דֹוׁשָ ָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֵני ִיׂשְ ְפֵני ּבְ נּו קֹוֵרא ּבִ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ
ָמָרה. ְצַטּוּו ּבְ ּנִ ן ּתֹוָרה, ּוִמְצַות ׁשֶ ית ְוַעד ַמּתַ ֵראׁשִ ִמּבְ

ַח". ְזּבֵ ם ָזַרק ַעל ַהּמִ נֹת ַוֲחִצי ַהּדָ ַאּגָ ם ּבָ ׂשֶ ם ַוּיָ ה ֲחִצי ַהּדָ ח מׁשֶ ּקַ "ַוּיִ

ָאְזֵני ָהָעם": ְקָרא ּבְ ִרית ַוּיִ ח ֵסֶפר ַהּבְ ּקַ "ַוּיִ
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ִלָּיה. ְסָתיו ת"ש )אֹוְקטֹוֶּבר 1939 ְלִמְנָיָנם( ֶהְנלֹו, ַאְנגְּ

"ָרִאיִתי ַהּיֹום ֶאת ֶצ'ְרִלי הֹוֵלְך ַלָּׂשֶדה ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי ַהַּבִית 
"הּוא  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד  ְלַמְקס  רֹוַנְלד  ָאַמר  ֵטילֹור",  ֶׁשל 

ָּפַגׁש אֹוְתָך?" 

"ֹלא," ָעָנה לֹו ַמְקס. "ְלֵאיֶזה ֶצ'ְרִלי ַאָּתה ִמְתַּכֵּון?" 

ִהִּגיַע  ֶׁשְּלָך. הּוא  ֵמַהִּכָּתה  ֶצ'ְרִלי  ַההּוא,  ַהּמּוָזר  "ַהֶּיֶלד 
ִאְּתֶכם ִמּלֹוְנדֹון". 

ָּבַרֶּכֶבת  ִמּלֹוְנדֹון  ִאָּתם  ִהִּגיַע  ָאֵכן  ֶצ'ְרִלי  ִהְנֵהן.  ַמְקס 
ְוֻׁשַּכן ֵאֶצל  ֶׁשָּלְקָחה אֹוָתם ְלֶהְנלֹו. הּוא ָהָיה ֶּבן ִּכָּתתֹו 
ֶצ'ְרִלי  ֶיֶלד נֹוָסף ִמִּכָּתתֹו.  ַאַחת ַהִּמְׁשָּפחֹות ַּבְּכָפר ִעם 
ֹלא  ָּתִמיד.  ְוחֹוְלָמִני  ְמֹאד  ָׁשֵקט  ְמַעט.  מּוָזר  ֶיֶלד  ָהָיה 
ַהּמֹוֶרה  ִּבְכָלל.  אֹותֹו  ְמַעְנְיִנים  ֶׁשַהִּלּמּוִדים  ָהָיה  ִנְרֶאה 
אֹותֹו  "ְלַהְכִניס  ְּפָעִמים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ִנָּסה  ִריְצ'ַאְרד 
ִלְקֹרא  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ְׁשֵאלֹות,  אֹותֹו  ִלְׁשֹאל  ָלִעְנָיִנים", 
ְו'ֹלא'  ְּב'ֵּכן'  עֹוֶנה  ָהָיה  ֶצ'ְרִלי  ַלָּׁשְוא.  ֲאָבל  ַּבִית,  ִׁשעּוֵרי 

ּוַמְמִׁשיְך ִלְׁשֹּתק. 

ִּבְקִריַאת  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ַמֲעִביר  ָהָיה  ַהַהְפָסקֹות  ֶאת 
ְסָפִרים ּוִביִׁשיָבה ִעם ַעְצמֹו. ֵמעֹוָלם ֹלא ָיָצא ְלַׂשֵחק ִעם 
ַיְלֵדי ַהִּכָּתה. ַהְיָלִדים ֶׁשִהִּגיעּו ִעּמֹו ִמּלֹוְנדֹון ָיְדעּו ְלַסֵּפר 
ָלֶהם  ְוֵיׁש  לֹוְנדֹון  ִמַּפְרָוֵרי  ְּבֶאָחד  ִמְתּגֹוְרִרים  ֶׁשהֹוָריו 
ֵעֶסק ְלִיּצּור ַּפְרוֹות. "הּוא ֹלא ָהָיה ַׁשְתָקן ָּכל ָּכְך ְּבָׁשָנה 
ֶׁשָעְבָרה", ָאַמר טֹוִני, ֶיֶלד נֹוָסף ֶׁשִהִּגיַע ַאף הּוא ָּבַרֶּכֶבת 
ִמּלֹוְנדֹון, "ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַהִּמְלָחָמה ַמְׁשִּפיָעה ָעָליו ְמֹאד. 

אּוַלי הּוא ִמְתַּגְעֵּגַע ַהַּבְיָתה?..." 

ַמְקס ֹלא ָמָצא ָּכל ִעְנָין ְּבֶצ'ְרִלי אֹו ִּבְׁשָאר ַיְלֵדי ַהִּכָּתה. 
הּוא ָהָיה ָאִדיב ּוְמֻסָּיג ְמֹאד, ַאְך ַּבד ְּבַבד ֵעָרִני ַלַּנֲעֶׂשה 

ַּבִּכָּתה ּוַבְּכָפר. 

ֹמחֹו  ְּבַיְרְּכֵתי  רֹוַנְלד  ֶׁשל  ְׁשֵאָלתֹו  ֶאת  ִהִּניַח  ַמְקס 
ְוִהְמִׁשיְך ְּבִׁשְגַרת יֹומֹו. ִּכְמַעט ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו ָהָיה יֹוֵצא 
ֹלא  ְלִעִּתים  ּוִמְתַּפֵּלל.  ַהָּׂשדֹות  ֶאל  ַהְּסְטָרִדיַבריּוס  ִעם 
ַעְצמֹו  ֵמִׂשים  ָהָיה  ָאז  אֹו  ַלְּנִגיָנה,  רּוחֹו  ַמַּצב  ִהְתִאים 
ְּכִאּלּו הּוא ְמַנֵּגן, ֶׁשָּמא ִיְרֶאה אֹותֹו ֵאי ִמי ִמְּבֵני ַהְּכָפר 
ִמְזמֹוֵרי  אֹוֵמר  אֹו  ִמְתַּפֵּלל  ְוָאז  ַּבְּסִביָבה,  ָהעֹוְבִרים 
ְּתִהִּלים. ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ָחׁש ִהְזַּדהּות ַרָּבה ִעם ִמּלֹוָתיו 
ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך, ַּגם הּוא ָהָיה ּבֹוֵדד, ַּגם הּוא ָיַׁשב ִעם 
ִּכּנֹורֹו ַּבָּׂשדֹות ְוַגם הּוא ָׁשַפְך ִלּבֹו ִּבְתִפּלֹות. ַּכָּמה טֹוב 
ֶאת  הֹוְלִמים  ֶׁשֹּכה  ְּתִהִּלים  ִּפְרֵקי  ְלַמְקס,  לֹו,  ֶׁשֵּיׁש 

ַמָּצבֹו...

ְקַטָּנה  ִּבְדמּות  ַמְקס  ִהְבִחין  ָאֵכן  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
ְמׁשֹוֶטֶטת ֹלא ַהְרֵחק ִמְּמקֹום מֹוָׁשבֹו. ִּבְתִחָּלה ֹלא ָרָאה 
ְּבָכְך ָּדָבר ָחִריג, ִמֵּדי ַּפַעם ָחְלפּו ַעל ָּפָניו ַאְנֵׁשי ַהְּכָפר 
אֹו ַיְלֵדיֶהם ְּבַדְרָּכם ְלַסֵּיַע ַלֲאבֹוֵתיֶהם ַּבֲעבֹודֹות ַהָּׂשֶדה, 
ֲאָבל ֵאּלּו ָהְלכּו ְוֶנֶעְלמּו ְּבאֹוָתּה ְמִהירּות ֶׁשָּבּה הֹוִפיעּו 

ְוֹלא ִהְתַעְּכבּו ְלָידֹו ְּכָלל. 

ַהְּדמּות ַהִהיא ָהְיָתה ׁשֹוָנה 
ְוָקְרָבה  ָהְלָכה  ִהיא  ְמַעט. 
ָעְמָדה  ָמה,  ְּבִהּסּוס  ֵאָליו 
ַּדּקֹות  ְּכֶעֶׂשר  ִניַע  ְלֹלא 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ּבֹו,  ְוִהִּביָטה 
ְלָמֳחַרת,  ַהְּכָפר.  ֶאל  ָׁשָבה 

ִזָהה  ַהַּפַעם  ְּבֹזאת  יֹוֵתר,  ֵאָליו  ְוָקְרָבה  ַהְּדמּות  ָהְלָכה 
אֹוָתּה. 

ֶצ'ְרִלי  ִלּבֹו ֶׁשל ַמְקס ֶהְחִסיר ְּפִעיָמה. ָמה רֹוֶצה ִמֶּמּנּו 
ַהּמּוָזר? 

ָיִמים ִמְסָּפר ֹקֶדם ָלֵכן, ֵמָאז ֵהִעיר רֹוַנְלד ֶאת ְּתׂשּוֶמת 
ִלּבֹו ְלַמֲעָקבֹו ֶׁשל ֶצ'ְרִלי ַאֲחָריו, ֵהִׁשיב לֹו ַמְקס ְּבַמֲעָקב 
ְׁשֵקָטה  ְּבצּוָרה  ֹזאת  ָעָׂשה  הּוא  ְלֶצ'ְרִלי,  ְּבִנּגּוד  ִמֶּׁשּלֹו. 

ּוִבְלִּתי ִנְרֵאית. 

ְּבִפְתאֹוִמּיּות.  ַלִּכָּתה  ַמְקס  ִנְכַנס  ַהַהְפָסקֹות,  ְּבַאַחת 
ִּכְסאֹו  ַעל  ֶׁשָּיַׁשב  ֶצ'ְרִלי  ִמְּלַבד  ֵריָקה,  ָהְיָתה  ַהִּכָּתה 

ְוָקָרא ְּבֵסֶפר. 

ַמְקס ִנַּגׁש ֶאל ְמקֹומֹו, ְוֵהִׂשים ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ְמַחֵּפׂש 
ַמֶּׁשהּו ְּבַיְלקּוטֹו. ּתֹוְך ְּכֵדי ִחּטּוט ְּבַיְלקּוטֹו, ֵהִעיף ַמָּבִטים 
ֲחפּוִזים ְלֵעֶבר ֶצ'ְרִלי. ֶזה ָיַׁשב ַעל ְמקֹומֹו ּוְכָלל ֹלא ָקָרא 
ֵעיָניו  ִמֶּׁשּלֹו,  ְּבעֹוָלמֹות  לֹו  ִרֵחף  ָּפׁשּוט  הּוא  ַּבֵּסֶפר, 
ְנעּוצֹות ֵאי ָׁשם ֶּבָחָלל ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ְמַרֲחפֹות ִּבְמקֹומֹות 

ֶנֱעָלִמים. 

ַמְקס ִהִּכיר ֶאת ַהַּמָּבט ַהּמּוָזר ְוַהְמֻנָּתק ַהֶּזה ֵמַהִּׁשעּוִרים. 
ְלֹלא  ַאְך  ְלִעִּתים,  ְּבֶצ'ְרִלי  ּגֹוֵער  ָהָיה  ִריְצ'ַאְרד  ַהּמֹוֶרה 
ַמְצִליַח  ֶׁשֵאינֹו  ַהּמֹוֶרה  ִמֶּׁשָרָאה  ַהְּזַמן,  ִעם  ּתֹוָצאֹות. 

ְלָהִׁשיב ֶאת ֶצ'ְרִלי ְלַמְסלּול ַהִּלּמּוִדים, ֵהִניַח לֹו. 

ְּבִסּיּום ַהִּלּמּוִדים, ֶהֱאִריְך ַמְקס ְּבַכָּוָנה ְּתִחָּלה ֶאת ַּדְרּכֹו 
ֶאל ֵּבית ַהְּגַרְיְסטֹוִנים. "ֵאיְנָך הֹוֵלְך ַהַּבְיָתה?" ָׁשַאל אֹותֹו 

רֹוַנְלד ַּבֲחַצר ֵּבית ַהֵּסֶפר. 

ַיִּגיַע  ֶׁשּקֹולֹו  ְּבַכָּוָנה  ָּגבֹוַּה,  ְּבקֹול  ַמְקס  לֹו  ָעָנה  "ֹלא", 
ְלָאְזַנִים נֹוָספֹות, "ָעַלי ְלַסֵּדר ַמֶּׁשהּו ְּבֵאיֶזה ָמקֹום".

רֹוַנְלד ֵהִניַח לֹו, ּוַמְקס ֵהֵחל ְלִהְסּתֹוֵבב ֵּבין ָּבֵּתי ַהְּכָפר 
ֶׁשִהְתִחיל  ְלַאַחר  ֲאָחדֹות  ַּדּקֹות  ֻמְגֶּדֶרת.  ַמָּטָרה  ְלֹלא 
ָלֶלֶכת, סֹוֵבב ֶאת ֹראׁשֹו ְּכִאּלּו ְּבַאְקַראי. הּוא ֹלא ֻהְפַּתע 
ִלְראֹות ֶאת ֶצ'ְרִלי ֵמֲאחֹוָריו. ַּבַּפַעם ַהָּבָאה, ַּכֲאֶׁשר ָעַצר 
ַמְקס ִלְקֹׁשר ֶאת ְׂשרֹוְך ַנֲעלֹו, ִהִּביט ְלֶרַגע ְלָאחֹור ְוָרָאה 

ֶאת ֶצ'ְרִלי ְמַזֵּנק ְלתֹוְך ָחֵצר ֶׁשל ַאַחד ַהָּבִּתים. 

ֶאת  ִהְבִריַח  ְלֶפַתע,  ָׁשם  ֶׁשִּנְׁשַמע  ַהֶּכֶלב  ְנִביחֹות  ֶּפֶרץ 
ֶצ'ְרִלי ִּבְמִהירּות ֵמֶהָחֵצר. ְלַמְקס ֹלא ָהָיה ָסֵפק: ֶצ'ְרִלי 

עֹוֵקב ַאֲחָריו. ָלָּמה ּוַמּדּוַע, ֹלא ֵהִבין. 

 ֶּפֶרק ז'
ָמה רֹוֶצה ֶצ'ְרִלי ִמַּמְקס? 
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"ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע!" ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע!

אן!  ֵנס ִנְפָלא רֹוִאים ָאנּו ּכָ
ֶוה! ׁשָ ֶוה ּבְ ם ֶנְחַלק ׁשָ ַהּדָ

"ָּברּו ַאָּתה ה'...
ְוִצָונּו ַעל ְזִריַקת ַהָּדם!"

א  ַמְלָאְך ּבָ
קֹו! ְוִחּלְ

ם ֲעֵליֶכם  ִלים ַאּתֶ ְמַקּבְ
ְצוֹות ֶאת ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

ָרכֹות? ָללֹות ְוַהּבְ ְוֶאת ַהּקְ

ה  דֹוׁשָ ָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֵני ִיׂשְ ְפֵני ּבְ נּו קֹוֵרא ּבִ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ
ָמָרה. ְצַטּוּו ּבְ ּנִ ן ּתֹוָרה, ּוִמְצַות ׁשֶ ית ְוַעד ַמּתַ ֵראׁשִ ִמּבְ

ַח". ְזּבֵ ם ָזַרק ַעל ַהּמִ נֹת ַוֲחִצי ַהּדָ ַאּגָ ם ּבָ ׂשֶ ם ַוּיָ ה ֲחִצי ַהּדָ ח מׁשֶ ּקַ "ַוּיִ

ָאְזֵני ָהָעם": ְקָרא ּבְ ִרית ַוּיִ ח ֵסֶפר ַהּבְ ּקַ "ַוּיִ
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ְּבֵהיַכל ַהֲהָלָכה

'ָׁשלֹום' ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה

ְּכֶׁשָהַלְכנּו ְלַבֵּקר ֶאת ַסָּבא ְוַסְבָּתא, ָחד ַאָּבא ִחיָדה: 
"ָמַתי ָאסּור ָלֶלֶכת ְלַבֵּקר ֶאת ַסָּבא ְוַסְבָּתא?" 

ָּגִרים  ְוַסְבָּתא ֶׁשּלֹו  ְלִמי ֶׁשַּסָּבא  ְּבַׁשָּבת,  ָאְמָרה:  ַחִּני  ּוְמַעְנְינֹות.  ְמֻגָּונֹות  ָהיּו  ַהְּתׁשּובֹות 
ָרחֹוק, ֶׁשְּכֵדי ְלַהִּגיַע ֲאֵליֶהם ֵיׁש ִלְנֹסַע ְּבֶרֶכב. ָּדִויִדי ָאַמר: ַּבָּצֳהַרִים, ְּכֶׁשֵהם ְיֵׁשִנים. ַיֲעֹקִּבי 
ָאַמר: ַּבַּלְיָלה ְמֻאָחר, ְּכֵדי ֶׁשַּסְבָּתא ֹלא ִּתְכַעס ֶׁשֲעַדִין ֹלא ָהַלְכנּו ִליֹׁשן... ְוִאָּמא ָאְמָרה: 
ְלַכֵּבד  ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ֶׁשִהיא  ִּתְצַטֵער  ֹלא  ֶׁשַּסְבָּתא  ְּכֵדי  ְׁשִליִׁשית,  ְסעּוָדה  ַאֲחֵרי  ְּבַׁשָּבת 

אֹוָתנּו ְּבַמְמַּתִּקים... 

ֲאָבל ַאָּבא ַּכּמּוָבן ִהְתַּכֵּון ְלַמֶּׁשהּו ֵמִהְלכֹות ְּתִפָּלה, ְוָאנּו ִהְקַׁשְבנּו:

ַוֲאִפּלּו  ַוֲאִפּלּו ְלֵבית ָאִביו אֹו ַרּבֹו,  א. ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה ָאסּור ְלָאָדם ָלֶלֶכת ְלֵבית ֲחֵברֹו, 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָלֶגֶׁשת ִמְּמקֹומֹו ִלְמקֹוָמם ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵניֶהם ּוְלָבְרָכם ְּבָׁשלֹום, ְוַגם 

ִאם רֹוֶצה ַרק ְלָבֵרְך אֹוָתם ְּב'ֹּבֶקר טֹוב'..

ב. ַרק ִאם הּוא ָצִריְך ַלֲעֹבר ַּדְרָּכם, ֻמָּתר לֹו ְלַהְקִּדים ְולֹוַמר ָלֶהם 'ֹּבֶקר טֹוב' ְוַכּדֹוֶמה, 
ַאְך ֹלא 'ָׁשלֹום', ֶׁשהּוא ֵׁשם ה' ְוֵאין ָראּוי ְלַכֵּבד ּבֹו ָאָדם ִלְפֵני ֶׁשהּוא ְמַכֵּבד ֶאת ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא.

ג. ִאם ּפֹוֵגׁש ֶאת ֲחֵברֹו ָּבְרחֹוב אֹו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֻמָּתר לֹו לֹוַמר לֹו ַּגם 'ָׁשלֹום', ַאְך ֵיׁש 
ַהַּמְחִמיִרים לֹוַמר ָאז 'ָׁשלֹום' ְּבצּוָרה ֹלא ְרִגיָלה ]ְלָמָׁשל – ֶׁשֹּיאַמר 'ֹּבֶקר טֹוב' ְּבָׂשָפה 
ַאֶחֶרת, ְּכגֹון ְּבִאיִדיׁש: ּגּוט ָמאְרְגן, אֹו ְּבַיָּפִנית: אֹוַהיֹו גֹוַזאייַמאס[, ְּכֵדי ֶׁשָּיִׂשים ֵלב ֶׁשהּוא 

ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל ְוֹלא ִיְתַעֵּכב.

ד. ִאם ֲחֵברֹו ִהְקִּדים לֹו 'ָׁשלֹום', ֻמָּתר לֹו ְלָהִׁשיב לֹו 'ָׁשלֹום'.

ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשּכַֹח ֶׁשָאנּו ְּבֶאְמַצע ַהִּסּפּור ֵמֶאְתמֹול. ַּכֲאֶׁשר ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבינֹוִביץ ִּבֵּקׁש ֵמַהָּבחּור 
ֶּבן ִצּיֹון ֶפְלָמן ֶׁשִּיְלַמד ֶרַבע ָׁשָעה ִלְזכּותֹו. ּוְבֵכן, ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון ִהְרֵהר, ְוֵהִׁשיב: "ֲאִני ַמְסִּכים 
ְלָכְך, ּוִבְתַנאי ֶׁשַּתֲעֶׂשה ַמֶּׁשהּו נֹוָסף ְלַמַען ֶזה; ָּכל ַׁשָּבת, ְלָפחֹות ֶרַבע ָׁשָעה, ִּתְׁשמֹר ַעל 
ַהַּׁשָּבת ְּכִהְלָכָתּה ְּבִלי ׁשּום ְּפָׁשרֹות ּוִוּתּוִרים!" ִּבְתִחָּלה ִנָּסה ַרִּבינֹוִביץ' ְלִהְתַחֵּכם ְוָאַמר 
ְּבֶרַבע  ּוִמֵּמיָלא  ַּבּבֶֹקר,  ָקם  ֲאִני  ּבֹו  ַהָּקבּוַע  ַהּמֹוֵעד  ַאַחר  ָׁשָעה  ֶרַבע  ִליׁשֹן עֹוד  "אֹוִסיף 
ָׁשָעה זֹו ֹלא ֲאַחֵּלל ַׁשָּבת"... ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון ֹלא ִהְסִּכים: "ֲעָסִקים ֹלא עֹוִׂשים ַעל ְזַמן ֵׁשָנה! 
ְּבִדְקּדּוק".  ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ִּתְׁשמֹר  ּוָבּה  ֶׁשְּלָך,  ָהֵעָרנּות  ְזַמן  ְּבֶמֶׁשְך  ָׁשָעה  ֶרַבע  ִלְקּבַֹע  ָעֶליָך 
ַרִּבינֹוִביץ' ֶנֱאַלץ ְלַהְסִּכים, ֲאָבל הֹוִסיף ְּתַנאי: "ָּבֶרַבע ָׁשָעה ֶׁשְּלָך ִּתְלַמד ִלְזכּוִתי ַמֶּסֶכת 
ְמֻיֶחֶדת!" ְוָאֵכן, ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון ִמִּצּדֹו הֹוִסיף ֶרַבע ָׁשָעה ֶׁשל ִלּמּוד ְוָלַמד ָּבּה ֶאת ַמֶּסֶכת ֵּביָצה, 
ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ִיְׁשמֹר  ַּבּבֶֹקר  ָוֶרַבע  ְלֵתַׁשע  ֵּתַׁשע  ַהָּׁשעֹות  ֶׁשֵּבין  ִהְקִּפיד  ִמִּצּדֹו  ְוַרִּבינֹוִביץ' 

ַּכֲהָלָכה... ָּכְך ָזָכה ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון ְלַהִּציל ְיהּוִדי ֵמִחּלּול ַׁשָּבת, ְולּו ְּבִמְקָצת!
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ִמְבָחן ַמְלכּוִתי 

ִדּיּון
ַּבַּמְמָלָכה

צוף התורה

ִׁשְכָחה ֶׁשָּכזֹו

ַהּמֹוֵעד  ְּבֹחל  ִהְתַּפְּלָלה  ִּתְרָצה 
ֹראָׁשּה  ְוָיבֹוא'.  'ַיֲעֶלה  ְוָׁשְכָחה 
חֹוֶׁשֶׁשת  ְוִהיא  ְמֹאד  ְמֻפָּזר  ָהָיה 
נֹוֶסֶפת  ַּפַעם  ִּתְתַּפֵּלל  ִאם  ֶׁשַּגם 
ָלּה  ֻמָּתר  ַהִאם  ְוִתְׁשַּכח.  ַּתְחֹזר 

ְלִהְתַּפֵּלל ׁשּוב?

ִסיָמן  ְּברּוָרה  ַּבִּמְׁשָנה  ַּגם  ]ְראּו 
קפה סק"ג ֵעָצה ֶׁשֹּלא ִלְׁשֹּכַח[.

ַהִאם ֻמָּתר ָלֶלֶכת ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה 
לֹוַמר ְלִמיֶׁשהּו 'ָׁשלֹום' אֹו 'ֹּבֶקר 

טֹוב'?

טֹוב' . 1 ּו'ֹבֶקר  ֻמָּתר  'ָׁשלֹום' 
ָאסּור

ְו'ָׁשלֹום' . 2 ָאסּור  טֹוב'  'ֹּבֶקר 
ֻמָּתר

ָאסּור. 3

ִהְקִּדים לֹו ֲחֵברֹו 'ָׁשלֹום' -

ֹלא ַיֲעֶנה. 1

ַיֲעֶנה. 2

ֹיאַמר לֹו ֶׁשָאסּור ַלֲענֹות. 3

יֹום ְרִביִעי י"ט ְּבִניָסן 
ד' ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח
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ֲהָצָצה ְלֵהיָכלֹות ְּגבֹוִהים

ֵּכיַצד  ִמִּויְלָנא  ַהָּגאֹון  ִסֵּפר  ַאַחת  ַּפַעם 
ִעְנַין  ֹּגֶדל  ֶאת  ַהָּׁשַמִים  ִמן  לֹו  ֶהְראּו 

ַהְּתִפָּלה:

ֹראׁש  ְּבִעְנְיֵני  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶאָחד  ַמֲאָמר 
ֹחֶדׁש ָהָיה ֻמְקֶׁשה ְּבֵעיָניו, ְוַלְמרֹות ֶׁשָּיַגע 
ָעָליו ְיִגיעֹות ַרּבֹות, ִּכְׁשֵנים ָעָׂשר ָׁשבּועֹות, 

ֹלא ָעָלה ְּבָידֹו ְלַהִּגיַע ְלֵפרּוׁשֹו ָהֲאִמִּתי.

ְּתִפַּלת  ְּבֶאְמַצע  ֶאָחד,  ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ְּביֹום 
ְּתִפַּלת  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּבָעְמדֹו  ַׁשֲחִרית, 
ְלַהְסִּביר  ַמְחַׁשְבּתֹו  לֹו  ֵהִאיָרה  ָהֲעִמיָדה, 
ְּבאֹותֹו  ֵּפרּוִׁשים.  ְּבִׁשְבָעה  ַהַּמֲאָמר  ֶאת 
ָעַמד  ִּכי  ְוִאם  ְּביֹוֵתר,  ִנְרָּגׁש  ָהָיה  ַמֲעָמד 
יּוַכל  ִּכי  ָהָיה  ָסבּור  ַהְּתִפָּלה,  ְּבֶאְמַצע 
ְּבַמְחַׁשְבּתֹו,  ְלַסְּדָרם  ְּכֵדי  ְמַעט  ִלְׁשהֹות 
ֶזה  "ָּכל  ֶהְפֵסק.  ֶזה  ֶׁשֵאין  ֲהָנָחה  ִמּתֹוְך 
"ִסַּדְרִּתי  ִסֵּפר.  ִּבְלַבד",  ַּדָּקה  ְּכֶרַבע  ָאַרְך 
ִלְגֹמר  ֵּתֶכף  ְוָחַזְרִּתי  ְּבַמְחַׁשְבִּתי,  אֹוָתם 

ְּתִפָּלִתי". 

"ְלַאַחר ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה", ִהְמִׁשיְך הגר"א 

אֹוָתם  ַעל  ַלְחֹזר  "ִהְתַּכַּוְנִּתי  ְלַסֵּפר, 
ִּכי  ְּבָיִדי,  ֵאין  ְמאּוָמה  ְוִהֵּנה  ֵּפרּוִׁשים, 

ִנְׁשְּכחּו ִמֶּמִּני ְלַגְמֵרי!"

ֶׁשָּׁשָהה  ַעד  ְּביֹוֵתר,  ָּכְך  ַעל  ִהְצַטֵער  הּוא 
ַצֲערֹו  ֶאת  ְלָהִסיַח  ְּכֵדי  ָׁשָעה  ַּכֲחִצי 
ִּבְתִפַּלת  ְלַהְמִׁשיְך  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ִמַּדְעּתֹו, 

ַהֵּלל ּומּוָסף. 

מּוָסף,  ֶׁשל  ָהֲעִמיָדה  ִלְתִפַּלת  ְּבָעְמדֹו 
ִנְזַּכר ׁשּוב ְּבִׁשְבַעת ַהֵּפרּוִׁשים ְּכָבִראׁשֹוָנה. 
"ַהַּפַעם", הֹוִסיף הגר"א, "ׁשּוב ֹלא ָּפִניִתי 
ָנַתִּתי  ְוֹלא  ְּכלּום  ִמְּתִפָּלִתי  ְּבַמְחַׁשְבִּתי 
ַּדְעִּתי ֲעֵליֶהם ְלַהְרֵהר ָּבֶהם ְּכָלל, ְוָאְמָנם 
ֲערּוִכים  ִנְמְצאּו  ְּתִפָּלִתי  ְּכֶׁשִּסַּיְמִּתי 
ַהֵּפרּוִׁשים  ִׁשְבַעת  ָּכל  ְלָפַני  ּוְׁשמּוִרים 

ַלֲאִמָּתם!"

ֶׁשל  ֻחְמָרָתּה  ֶאת  ְלַלְּמֵדנּו  ֹזאת  ְוָכל 
ַמְחָׁשָבה ָזָרה ְּבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה!

)מֹוֶרֶׁשת ָאבֹות(

ַמְחָׁשבֹות
ָזרֹות

ַּבְּתִפָּלה
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ֲהיֹוְדִעים ַאֶּתם ֶאת ֶעֶׂשר ַהְּלׁשֹונֹות 
ֶׁשל ַהְּתִפָּלה?

ֵהן ִמְסַּתְּתרֹות ְּבֶקַטע ֶזה, ְמֹעָרבֹות ְּבתֹוְך ִמִּלים 
ֲחׁשּובֹות ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְּבַחג ַהֶּפַסח.

ְּבָכל ׁשּוָרה ִמְסַּתֶּתֶרת ָלׁשֹון ַאַחת ֶׁשל ְּתִפָּלה. 
ִקְראּו ְּבִדּלּוִגים ּוִמְצאּו ֶאת ֶעֶׂשר ַהְּלׁשֹונֹות. 

ְּבתֹוְך ָמה ֵהן ִמְסַּתְּתרֹות?

ֶעֶׂשר
ְלׁשֹונֹות

ֶׁשל ְּתִפָּלה

ַמה ׁשּו ָאָעהשִׁיב

ִגָקהמּו לְצָע תַּ כָּ

לֹוְנָאִהיָקה

ָעִריַליָנה

ּכֹוספְּ ְיִגיׁשּוָעהעֹות

ישָׁאצּור ֶאבִּ

ּוְבְקִרישֵׁם ָאהד'

ֶאְקִניָראּפּול

ד'  יַרילּול ַלתַּ ְנָדפִּ

ִניםֵלם ֲחֲאנּושַׁ
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ִנּגּון יהּוִדי   
             ְּב'ַקאְנְטִרי ַסְיד'

ֵמֵאת: חנניה

ֻחֵּקי ִניְרְנֶּבְרג - ׁשּוַרת ֻחִּקים ֶׁשֻּנְּסחּו ַעל ְיֵדי ַהִּמְפָלָגה ַהָּנאִצית ְּכַאְרַּבע ָׁשִנים ְטרֹם ְּפרֹץ ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה. ַהֻחִּקים נֹוֲעדּו ִלּצֹר 
ִּבּדּול ֵּבין ִמי ֶׁשֶּנְחַׁשב ֶאְזָרח ֶּגְרָמִני ְלֵבין ִמי ֶׁשֹּלא ֶנְחַׁשב ְּכָכֶזה, ְּכמֹו ְיהּוִדים, צֹוֲעִנִּיים ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ִמּמֹוָצא 'ֲאִרי'. ַהֻחִּקים ִנְקְראּו ְּבֵׁשם 

ֶזה ַעל ֵׁשם ָהִעיר ִניְרְנֶּבְרג.

ים ִרּבֹוא  ִ ּשׁ אּו ׁשִ ָמע, ּבָ ה ְלִנׁשְ ָרֵאל ַנֲעׂשֶ ימּו ִיׂשְ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ "...ּבְ
ֵני  רּו לֹו ׁשְ ָרֵאל ָקׁשְ ׂשְ ֵרת, ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ָ ל ַמְֲאֵכי ַהּשׁ ׁשֶ
ָמע..." ֶנֶגד ִנׁשְ ה ְוֶאָחד ּכְ ֶנֶגד ַנֲעׂשֶ ִכיָנה] - ֶאָחד ּכְ ְ יו ַהּשׁ ָתִרים [ִמּזִ ּכְ

ם) "י ׁשָ ִ ת פח. ְוַרּשׁ ּבָ (ׁשַ

ָמע"! ה ְוִנׁשְ ם "ַנֲעׂשֶ ֵ ָאַמְרנּו ְלַהּשׁ ְזכּות ׁשֶ ְלנּו ֵהם ּבִ ּבַ ּקִ ָתִרים ׁשֶ ֵני ַהּכְ ׁשְ
ְצוֹות.  ם ֶאת ַהּמִ כֵֹחנּו ְלַקּיֵ ֲאַנְחנּו לֹא רֹוִצים ַלְחׁשֹב ּוְלַהְחִליט ִאם ֵיׁש ּבְ
ה ָעֵלינּו! ַצּוֶ ּיְ ֶ ל ַמה ּשׁ ד ּכָ ה ִמּיָ ְתִמימּות, ְוַנֲעׂשָ ם ּבִ ֵ ַהּשׁ ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ּבְ

ְזכּות ַהּתֹוָרה ּבִ
ָזִכינּו ְלִכְתֵרי

הּוָנה ּוַמְלכּות! ּכְ

ִדים  ה ְמַלּמְ ָתִרים ָהֵאּלֶ ַהּכְ
ָרֵאל ֵהם ְמָלִכים ַעם ִיׂשְ ׁשֶ
ֹוְלִטים ַעל ַהָחְמִרּיּות. ּשׁ ׁשֶ

ֶפׁש, ֶנֶגד ַהּנֶ ֶתר ֶאָחד ּכְ ּכֶ
ֶכל. ֶנֶגד ַהּשֵׂ ִני ּכְ ְוֶכֶתר ׁשֵ
ֵני חֹוִרין. ה ּבְ ֵניֶהם ַעּתָ ׁשְ

ה ְזּכֶ ּנִ ַהְלַואי ׁשֶ
ִמיד מֹור ּתָ ִלׁשְ
ְרָגֵתנּו! ַעל ּדַ

ֶזה נֹוֵצץ!ֵאיֶזה יִֹפי!

א  ׁש ְלַאּבָ ּיֵ ו ׁשֶ ַעְכׁשָ
ה,  ָתִרים ָהֵאּלֶ ֶאת ַהּכְ

הּוא ִיְחֶיה ְלעֹוָלם 
ַעם. ְולֹא ָימּות ַאף ּפַ

"...ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְקִּדימּו ִיְׂשָרֵאל ַנֲעֶׂשה ְלִנְׁשָמע, ָיְצָתה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה 
ֵרת ִמְׁשַּתְּמִׁשין ּבֹו! ִּדְכִתיב:  ָלֶהן: ִמי ִּגָּלה ְלָבַני ָרז ֶזה, ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהּׁשָ

ָּבְרכּו ה' ַמְלָאָכיו ִּגּבֵֹרי כַֹח עֵֹׂשי ְדָברֹו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו..." (ַׁשָּבת פח.)
36

 ֶּפֶרק ח'
ִׂשיָחה ַּבִּכָּתה ּוְבֵבית ְּגַרְיְסטֹון

ִלָּיה. ְסָתיו ת"ש )אֹוְקטֹוֶּבר 1939 ְלִמְנָיָנם( ֶהְנלֹו, ַאְנגְּ

 

ַּכִּנְרֶאה ֵמעֹוָלם ֹלא  "ּוְבֵכן, ַהַּסְבָּתא ֶׁשְּלָך, ֶאדּוַאְרד, 
ִלית  ְּבַאְנגְּ ִריְצ'ַאְרד  ַהּמֹוֶרה  ָאַמר  ְיהּוִדים",  ָרֲאָתה 
ְוִתְרֵּגם ֶאת ַעְצמֹו ְלֶגְרָמִנית ַאַחת ְלַכָּמה ִמְׁשָּפִטים. 
ִלְפֵני  ְואּוַלי  ַהּקֹוֶדֶמת  ַּבֵּמָאה  ֲעַדִין  אֹוֶחֶזת  "ִהיא 
ָּכֶזה  ָּדָבר  ֵאין  ַנּפֹוֵלאֹון.  ִּביֵמי  ַהָּצְרַפִּתית  ַהַּמְהֵּפָכה 
ֶּבֱאֶמת. ַהְּיהּוִדים ֵמעֹוָלם ֹלא ָׁשֲחטּו ֶיֶלד נֹוְצִרי ְוַאף 
ָהעּוגֹות  ֵאּלּו   – ַה"ַּמּצֹות"  ִּבְׁשִביל  ֻמְסְלִמי  ֶיֶלד  ֹלא 
ְּכִפי  ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים,  ָּבָאִביב, ָאז ֵהם  ֶׁשֵהם אֹוְכִלים 

ֶׁשָּלַמְדנּו. 

ִּבְכָלל  ָאסּור  ֶׁשַּלְּיהּוִדים  ְיָלִדים,  ֶׁשֵּתְדעּו,  "ְּכַדאי 
ִלְׁשּתֹות ָּדם. ִלְפֵני ִּכְמַעט ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִנּסּו ְלַהֲעִליל 
ל ֵּביִליס, ְיהּוִדי רּוִסי, ֶׁשָרַצח ַנַער רּוִסי ְּכֵדי  ַעל ֶמְנדְּ
ָהֱאֶמת  ָיְצָאה  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ַאֲחֵרי  ָּדמֹו.  ֶאת  ְלַקֵּבל 

ל ֵּביִליס ֻזָּכה ִמָּכל ַאְׁשָמה... ָלאֹור ּוֶמְנדְּ

ְּבַחַּיי  ׂשֹוַחְחִּתי  ֲאָבל  ִלי,  ַּתֲאִמינּו  ֶׁשֹּלא  יֹוֵדַע  "ֲאִני 
ֲחָכִמים  ֲאָנִׁשים  ֶׁשֵהם  ָלַדַעת  נֹוַכְחִּתי  ְיהּוִדים.  ִעם 
ָלֶהם  ַמְכִּתיָבה  ֲאָנִׁשים ֶׁשּתֹוָרָתם  ֵאּלּו ֵהם  ּוְנבֹוִנים. 
ַוֲהגּוִנים.  ְיָׁשִרים  ֲאָנִׁשים  ֵהם  ּוִבְזכּוָתּה  ַחֵּייֶהם,  ֶאת 
ִלְמֹצא  ֶאְפָׁשר  ָהעֹוָלם",  ַעל  "ִמְׁשַּתְּלִטים  ֵאיָנם  ֵהם 
אֹוָתם ַּבֲעָמדֹות ְמֻגָּונֹות. ִלְפֵני ְּכֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשִנים 
ִלָּיה ֶסר ֹמֶׁשה מֹוְנִטיְפיֹוִרי, ֶׁשָהָיה ִאיׁש ִצּבּור  ַחי ְּבַאְנגְּ
ֶהֱעִניָקה  ָירּום הֹוָדּה ַאף  ִויְקטֹוְרָיה  ְוַהַּמְלָּכה  ָּדגּול, 

לֹו ֹּתַאר ֲאצּוָלה ְּכהֹוָקָרה ַעל ַמֲעָׂשיו ּוָפֳעָליו. 

ַלְּיהּוִדים.  ָקָׁשה  ְּתקּוָפה  ִהיא  ַהּנֹוְכִחית  "ַהְּתקּוָפה 
ַרֲעיֹון  ָהָגה  ַהְמֹטָרף,  ִהיְטֶלר  ֶּגְרַמְנָיה,  ַקְנְצֵלר 
ִאיִדּיֹוִטי ְלִהָּפֵטר ַאַחת ּוְלָתִמיד מ"ַהְּבָעָיה" ֶׁשְּׁשָמּה 
ַּבֶּכֶלא, ָּכַתב ֵסֶפר ָמֵלא  "ְיהּוִדים". ְּכֶׁשָּׁשָהה ִהיְטֶלר 
ִּגּבּוֵבי ְׁשֻטּיֹות ְוָקָרא ָלֶהם 'ַמְין ָקאְמפף– ִמְלַחְמִּתי. 
חֹוָבה  ֵסֶפר  ָהַאֲחרֹונֹות  ַּבָּׁשִנים  ָהַפְך  ַהֶּזה  ַהֵּסֶפר 
ֹלא  ֲאָבל  אֹותֹו,  ִלְקֹרא  ִנִּסיִתי  ֶּגְרַמְנָיה.  ְּבַרֲחֵבי 
ִּתָּתְקלּו  ְוִאם  ַלֲחלּוִטין,  ָקִריא  ִּבְלִּתי  הּוא  ִהְצַלְחִּתי. 
ְּבֵסֶפר ֶזה – מּוָטב ֶׁשֹּלא ִּתְפְּתחּוהּו. ֵיׁש ָּכאן ְיָלִדים 

ִמֶּגְרַמְנָיה, ְוֵהם ְיכֹוִלים ְלַאֵּׁשר ֶאת ְּדָבַרי". 

ַּבַּתְלִמיִדים  ְוִהְתּבֹוֵנן  ְלֶרַגע  ָעַצר  ִריְצ'ַאְרד  ַהּמֹוֶרה 
ַהֶּגְרָמִנּיים ֶׁשּלֹו. ַמְקס ֹלא ָנע. הּוא ֹלא ָרָצה ִלְהיֹות 
ֻמְפָּתע  ָהָיה  הּוא  צּוָרה.  ְּבׁשּום  ֶזה  ְלָכל  ָקׁשּור 
ַרק  ִמָּכְך  ֶׁשֵּיֵצא  ְוִקָּוה  ָהִעְנָיִנים  ִמַּמֲהַלְך  ַלֲחלּוִטין 
טֹוב. ַהְיְנץ ְוֵהְיְמִרי, ַהְיָלִדים ֶׁשִהִּגיעּו ִמֶּגְרַמְנָיה ִאְּׁשרּו 
ְּבֵׁשם  נֹוָסף  ַּתְלִמיד  ֹראׁש.  ְּבִניד  ַהּמֹוֶרה  ִּדְבֵרי  ֶאת 
ֵרימֹוְנד ֹלא ֵהִגיב ְּכָלל, ּוַמְקס ִׁשֵער ֶׁשהּוא ַאְנִטיֵׁשִמי, 

ַאְך חֹוֵׁשׁש ְלַהִּביַע ֶאת ֶעְמדֹוָתיו ְּבָגלּוי. 

ַלֲהֹרג  רֹוֶצה  "ִהיְטֶלר 
ְּבָכל  ַהְיהּוִדים  ָּכל  ֶאת 
הּוא  ֵּכיַצד  ֻּכּלֹו.  ָהעֹוָלם 
ֶאת  ְלהֹוִציא  ְמַתְכֵנן 
ָּתְכִניתֹו ֶאל ַהֹּפַעל, ֵאיֶנִּני 
ֶׁשּלֹו  ַהָּתְכִנית  יֹוֵדַע. 
ְלִפי  ֲאָבל  ֲחסּוָיה,  ֲעַדִין 

ּוְמַחֵּלק  ְּבֵארֹוָּפה  ַלְּמִדינֹות  ַהֶּקֶצב ֶׁשּבֹו הּוא ּפֹוֵלׁש 
ֶאְתַּפֵּלא  ֹלא  ֲאִני  ְוִׁשְגיֹונֹוָתיו,  ֵעיָניו  ִּכְראֹות  אֹוָתן 
ִיְסַּתְכֵסְך  ִּבְמֻאָחר, הּוא  אֹו  ְּבֻמְקָדם  ֶאָחד,  יֹום  ִאם 
ֶהְסֵּכם  ַלְמרֹות  ִמְלָחָמה,  ָעָליו  ְוַיְכִריז  ְסָטאִלין  ִעם 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ָהרּוִסים.  ִעם  ָלַאֲחרֹוָנה  ֶׁשָעַרְך  ַהָּׁשלֹום 
ְלַהֲאִמין ְלַאף ִמָּלה ֶׁשּלֹו. ִּתְראּו ֵאיְך ַהְּמטֹוִסים ֶׁשּלֹו 

ַמְפִציִצים ְּבָכל יֹום ִּב'ְּבִליץ' ֶאת לֹוְנדֹון... 

ְמִדיִנּיּות  ִהיא  ַמְלכּותֹו  הֹוד  ֶמְמֶׁשֶלת  "ְמִדיִנּיּות 
ָּכל  ְּכַלֵּפי  ַסְבָלִנִּיים  ַהְּבִריִטים  ְוָאנּו  ְּדמֹוְקָרִטית 
ים ֲאָחִדים, ֶטֶרם ְּפֹרץ ַהִּמְלָחָמה,  ַהָּדתֹות. ִלְפֵני ָחֳדִשׁ
ְיָלִדים  ַאְלֵפי  ַלֲחסּוָתּה  ְלַקֵּבל  ַהֶּמְמָׁשָלה  ִהְסִּכיָמה 
ָּכְך.  ַעל  ְמָבֵרְך  ַוֲאִני  ִמָּמֶות,  ּוְלַהִּציָלם  ְיהּוִדִּיים 
ָלֶהם  ֵיׁש  ָאְמָנם  ִמֶּׁשָּלֶהם.  ַּבִית  ֲעַדִין  ֵאין  ַלְּיהּוִדים 
ַּכּיֹום  ַהְּנתּוָנה  יֹוְדִעים,  ֶׁשַאֶּתם  ְּכִפי  ַּפַלְׂשִּתיָנה,  ֶאת 
ַּתַחת ִׁשְלטֹון ֶמְמֶׁשֶלת הֹוד ַמְלכּותֹו, ַהְמַאֶּׁשֶרת ָלֶהם 

ְלִהְתַיֵּׁשב ָׁשם ְלִפי ֶסְרִטיִפיָקִטים... 

ַּבְלפֹור,  ֵג'יְמס  ַאְרּתֹור  ַהּלֹוְרד  ַהְּבִריִטי,  ַהחּוץ  ַׂשר 
ְּבִריַטְנָיה  ֶמְמֶׁשֶלת  ֶׁשְּלִפיָה  ַהְצָהָרה  ַעל  ָחַתם  ַאף 
ַהְּיהּוִדי  ָלָעם  ְלֻאִּמי  ַּבִית  ֲהָקַמת  ָיָפה  ְּבַעִין  רֹוָאה 
ְּבַפַלְׂשִּתיָנה, אֹו ְּכִפי ֶׁשַהְּיהּוִדים קֹוְרִאים ָלּה – ֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל. 

"ַהְּיהּוִדים ֵהם ָהָעם ָהַעִּתיק ְּביֹוֵתר ַּבִהיְסטֹוְרָיה. ִמי 
ֶׁשעֹוֵקב ַאַחר ִּגְלּגּוֵליֶהם, ֵאינֹו ָיכֹול ֶׁשֹּלא ְלִהְתַּפֵעל 
ֵמָחָדׁש  ָלקּום  ַהְּיהּוִדים  ָּתִמיד  ַמְצִליִחים  ֵהיַאְך 

ּוְלַהְמִׁשיְך ָהְלָאה". 

ְלֹאֶרְך  ָּכְך  ִלְׂשֹרד  ֶׁשִהְצִליַח  נֹוָסף  ַעם  "ְוֵאין 
ְּביֹוֵתר  ֶהָחרּוץ  ַהֶּיֶלד  ִּפיט,  ָׁשַאל  ַהִהיְסטֹוְרָיה?" 

ַּבִּכָּתה. 

ֶאת  ֵהיֵטב  "ָחַקְרִּתי  ְּבִבָּטחֹון,  ַהּמֹוֶרה  ָעָנה  "ֹלא", 
ָעֶליָה,  ֶׁשָּלַמְדנּו  ָהָאֶרץ  ִמְצַרִים,  ַוֲאִפּלּו  ַהּנֹוֵׂשא, 
ַהְּיָוִנית  ָהִאיְמֶּפְרָיה  ְוָכמֹוָה  ַמֲעָמד,  ֶהְחִזיָקה  ֹלא 

ְוָהִאיְמֶּפְרָיה ָהרֹוִמית". 

" ַהִאם ֵיׁש ִסָּבה ְלָכְך?" ָׁשֲאלּו ֶּג'ִרי ְוֶרִוי ְּבַיַחד. 

"ֵּכן", ָעָנה ַהּמֹוֶרה. 
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ים ִרּבֹוא  ִ ּשׁ אּו ׁשִ ָמע, ּבָ ה ְלִנׁשְ ָרֵאל ַנֲעׂשֶ ימּו ִיׂשְ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ "...ּבְ
ֵני  רּו לֹו ׁשְ ָרֵאל ָקׁשְ ׂשְ ֵרת, ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ָ ל ַמְֲאֵכי ַהּשׁ ׁשֶ
ָמע..." ֶנֶגד ִנׁשְ ה ְוֶאָחד ּכְ ֶנֶגד ַנֲעׂשֶ ִכיָנה] - ֶאָחד ּכְ ְ יו ַהּשׁ ָתִרים [ִמּזִ ּכְ

ם) "י ׁשָ ִ ת פח. ְוַרּשׁ ּבָ (ׁשַ

ָמע"! ה ְוִנׁשְ ם "ַנֲעׂשֶ ֵ ָאַמְרנּו ְלַהּשׁ ְזכּות ׁשֶ ְלנּו ֵהם ּבִ ּבַ ּקִ ָתִרים ׁשֶ ֵני ַהּכְ ׁשְ
ְצוֹות.  ם ֶאת ַהּמִ כֵֹחנּו ְלַקּיֵ ֲאַנְחנּו לֹא רֹוִצים ַלְחׁשֹב ּוְלַהְחִליט ִאם ֵיׁש ּבְ
ה ָעֵלינּו! ַצּוֶ ּיְ ֶ ל ַמה ּשׁ ד ּכָ ה ִמּיָ ְתִמימּות, ְוַנֲעׂשָ ם ּבִ ֵ ַהּשׁ ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ּבְ

ְזכּות ַהּתֹוָרה ּבִ
ָזִכינּו ְלִכְתֵרי

הּוָנה ּוַמְלכּות! ּכְ

ִדים  ה ְמַלּמְ ָתִרים ָהֵאּלֶ ַהּכְ
ָרֵאל ֵהם ְמָלִכים ַעם ִיׂשְ ׁשֶ
ֹוְלִטים ַעל ַהָחְמִרּיּות. ּשׁ ׁשֶ

ֶפׁש, ֶנֶגד ַהּנֶ ֶתר ֶאָחד ּכְ ּכֶ
ֶכל. ֶנֶגד ַהּשֵׂ ִני ּכְ ְוֶכֶתר ׁשֵ
ֵני חֹוִרין. ה ּבְ ֵניֶהם ַעּתָ ׁשְ

ה ְזּכֶ ּנִ ַהְלַואי ׁשֶ
ִמיד מֹור ּתָ ִלׁשְ
ְרָגֵתנּו! ַעל ּדַ

ֶזה נֹוֵצץ!ֵאיֶזה יִֹפי!

א  ׁש ְלַאּבָ ּיֵ ו ׁשֶ ַעְכׁשָ
ה,  ָתִרים ָהֵאּלֶ ֶאת ַהּכְ

הּוא ִיְחֶיה ְלעֹוָלם 
ַעם. ְולֹא ָימּות ַאף ּפַ

"...ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְקִּדימּו ִיְׂשָרֵאל ַנֲעֶׂשה ְלִנְׁשָמע, ָיְצָתה ַּבת קֹול ְוָאְמָרה 
ֵרת ִמְׁשַּתְּמִׁשין ּבֹו! ִּדְכִתיב:  ָלֶהן: ִמי ִּגָּלה ְלָבַני ָרז ֶזה, ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהּׁשָ

ָּבְרכּו ה' ַמְלָאָכיו ִּגּבֵֹרי כַֹח עֵֹׂשי ְדָברֹו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו..." (ַׁשָּבת פח.)
36
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ְּבֵהיַכל ַהֲהָלָכה

ְמָלאָכה ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה

ֵיׁש עֹוד ְּדָבִרים ֶׁשֵאין ַלֲעׂשֹוָתם ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה:

א. ָאְסרּו ֲחָכִמים ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה אֹו ֵאיֶזה ֵעֶסק ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה, ַּגם ִאם הּוא ְמַׁשֵער 
ֶׁשְּיַסֵּים ֶאת ְמַלאְכּתֹו אֹו ִעּסּוקֹו ִלְפֵני ֶׁשַּיֲעֹבר ְזַמן ְּתִפָּלה.

ַהַּמָּצִעים  ִסּדּור  ְּכמֹו  ַהְּתִפָּלה,  ֹקֶדם  ַּגם  ַלֲעׂשֹות  ֻמָּתר  ּוְפׁשּוטֹות  ַקּלֹות  ְמָלאכֹות  ב. 
בִּמָּטה.

ג. ֻמָּתר ִלְרֹחץ ֻמָּתר ִלְרֹחץ ָּפִנים, ָיַדִים ְוַרְגַלִים ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה ִלְכבֹוד ַהְּתִפָּלה, ִמּׁשּום 
ֶׁשְּבָכְך הּוא ֵמִכין ֶאת ַעְצמֹו ַלְּתִפָּלה. 

ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה. ִּבְׁשַעת ַהְּדַחק, ְּכגֹון ֶׁשַּיְפִסיד ֶאת ַהְּנִסיָעה, ֻמָּתר,  ד. ֵאין ָלֵצאת ַלֶּדֶרְך 
אּוָלם ֵיׁש לֹוַמר ְּתִחָּלה ֶאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר. 

ה. ָצְרֵכי ִמְצָוה ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה, ְוָלֵכן ֻמָּתר ֶלֱאֹסף ְצָדָקה ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה. ֲאָבל 
ָאסּור ַלֲעׂשֹות ְקִנּיֹות ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה. ִעם ֹזאת הֹורּו ָמָרן הגרי"ש ֶאְלָיִׁשיב ּוָמָרן הגרש"ז 
ְלִלּמּוֵדיֶהם  ַההֹוְלִכים  ַהְיָלִדים  ִּבְׁשִביל  ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  ֹאֶכל  ַוֲהָכַנת  ְקִנּיֹות  ִּכי  אֹויֶעְרַּבְך 

ֻמָּתרֹות, ִמּׁשּום ֶׁשֵּיׁש ְּבָכְך ֹצֶרְך ִמְצָוה!

ְּכֶׁשָּלַמְדנּו ֲהָלכֹות ֵאּלּו ַהּיֹום, ָקַפץ מֹוְיִׁשי ְוָׁשַאל: "ַאָּבא, ֵאיְך ָהָיה ֻמָּתר ָלנּו ִלְנֹסַע ְּביֹום 
ֵׁשִני ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ּוְלִבְרַּכת ֹּכֲהִנים ַּבֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי, ֲהלוֹ א ָנַסְענּו ִלְפֵני ְּתִפָּלה?"

ַמה ְּלַדְעְּתֶכם ֵהִׁשיב לֹו ַאָּבא? ַעְּינּו ָּבֲהָלכֹות ֶׁשָּלַמְדנּו ַהּיֹום, ְוָהִׁשיבּו ַעל ְׁשֵאָלה זֹו.

ַיֲהלֹוִמים

ְּבַצד ַהֶּדֶרְך
ִמי ָאַמר ֶׁשָעֶליָך ְלִהְתַּפֵּלל 

ְּבֵלב ָׁשֵלם?
ֶׁשָּמא ָעֶליָך ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵלב ָׁשבּור.

)ַרִּבי אּוִרי ִמְּסֶטְרִליְסק(
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ִמְבָחן ַמְלכּוִתי 

ִדּיּון
ַּבַּמְמָלָכה

צוף התורה

ִּדְּלגּו ֵּתבֹות ְּבִבְרַּכת ֹּכֲהִנים

ַּבְּתִפָּלה,  ִמֵהר  ֶׁשַהַחָּזן  ִמּׁשּום 
ִּדֵּלג ְּכֶׁשִהְקִריא ַלֹּכֲהִנים ְּבִבְרַּכת 
ֹּכֲהִנים ֵמ'ֵאֶליָך' ָהִראׁשֹון ְל'ֵאֶליָך' 
ֵחֶלק  ֶׁשֶּנְחַסר  ָיָצא  ְוָכְך  ַהֵּׁשִני, 
ֶׁשִּמי  ִהיא  ַהְּבָעָיה  ֵמַהְּבָרָכה. 
ֶוועְלְוול  ָהָיה ר'  ֶׁשֵהִעיר ַעל ֶזה 
ִּבְתִפַּלת  ָאז  ֶׁשָעַמד  ַהַּצִּדיק, 
עֹוֵרר  ֵּכן  ְוַעל  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה 
ַעל ָּכְך ַרק ְּכֶׁשָּגַמר ֶאת ַהְּתִפָּלה 
ְּכָבר  ְּכֶׁשַהִּצּבּור  ֶזה  ְוָהָיה 
ִהְתַּפֵּזר... ַהְּׁשֵאלֹות ֵהן: א. ַהִאם 
ב.  ְלַבָּטָלה?  ְּבָרָכה  ֹזאת  ָהְיָתה 
ַהִאם ְיַחְּפׂשּו ִמְנָין ָחָדׁש ְלִבְרַּכת 

ֹּכֲהִנים?

ְראּו ִמְׁשָנה ְּברּוָרה ִסיָמן קכח ס"ק 

קה ּוִפְסֵקי ְּתׁשּובֹות אֹות סג.

ֲעִׂשַּית ְמָלאָכה ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה 
ְּכֶׁשָּברּור לֹו ֶׁשְּיַסֵּים אֹוָתּה 

ְוַיְסִּפיק ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ֶׁשַּיֲעֹבר 
ְזַמן ְּתִפָּלה -

ֲאסּוָרה. 1

ֻמֶּתֶרת. 2

ַמְחֹלֶקת. 3

ְרִחיַצת ָּפִנים, ָיַדִים ְוַרְגַלִים 
ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה ִלְכבֹוד ַהְּתִפָּלה -

ֲאסּוָרה. 1

ֻמֶּתֶרת. 2

ַמְחֹלֶקת. 3

יֹום ֲחִמיִׁשי כ' ְּבִניָסן 
ה' ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח
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ֲהָצָצה ְלֵהיָכלֹות ְּגבֹוִהים

ָאִביָה,  ַעל  ְמַסֶּפֶרת  ַׁשיין  רּוָחָמה  ַהּסֹוֶפֶרת 
ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַיֲעֹקב יֹוֵסף ֶהְרַמן זצ"ל:

ַאָּבא ִהְקִּפיד ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֹּבֶקר ָוֶעֶרב 
ּוַמֲעִריב  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית,  ְּתִפּלֹות  ְלִהְתַּפֵּלל 
ְּבִמְנָין. ֹקר, ֹחם, ֶּגֶׁשם, ֶׁשֶלג ַוֲאִפּלּו ַמֲחָלה, ֹלא 

ָמְנעּו ֵמַאָּבא ְלַקֵּים ִמְצָוה זֹו. 
ְּבנֹוֵגַע  ָקִׁשים  ְּבִנְסיֹונֹות  ַאָּבא  ָהֳעַמד  ְלִעִּתים 
ִלְתִפָּלה ְּבִצּבּור, ַאְך הּוא ָעַמד ְּבִנְסיֹונֹות ֵאּלּו 

ִּבְגבּוָרה ֶׁשֹּלא ֵּתָאֵמן. 
ִּבְׁשַנת תרצ"א ָנַסע ר' ַיֲעֹקב יֹוֵסף ְלֵאירֹוָּפה, 
ּוִבֵּקר ֶאת ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ְּבֵביָתם. ַעל ְנִסיָעה זֹו 

הּוא ִסֵּפר: 
ַעל  ְּבִמְנָין.  ְּתִפָּלה  ֶהְחַסְרִּתי  ַּפֲעַמִים  "ַרק 
ֶּדֶרְך  ּוַבֲאִוירֹון  ְּבַרֶּכֶבת  ָּבֳאִנָּיה,  ֶׁשָּנַסְעִּתי  ַאף 
ַקֶּיֶמת  ָהָרצֹון,  ֶׁשַּקָּים  ְּבָמקֹום  ַרּבֹות.  ְמִדינֹות 

ַּגם ַהֶּדֶרְך ְלַקֵּים ִמְצָוה". 
ְּבַדְרּכֹו ַהַּבְיָתה, ַאֲחֵרי ֶׁשָּׁשָהה ְּבָעִרים ׁשֹונֹות 
ַּכָּוָנתֹו  ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה.  ְלַלְיְפִציג  ִהִּגיַע  ְּבֵאירֹוָּפה, 
ָהְיָתה ִלְנֹסַע ִמָּׁשם ְללֹוְנדֹון. ַאָּבא ָרָאה ֶׁשִאם 
ַיְפִסיד  ָּבַרֶּכֶבת,  ַהְּמֻתְכָנן  ַמְסלּולֹו  ְלִפי  ִיַּסע 

ְּתִפַּלת ַעְרִבית ְּבִמְנָין. 
ִּבְׁשַנת  ָלטּוס.  ֶהְחִליט  ַמָּמׁש  ָהַאֲחרֹון  ָּבֶרַגע 
ְוַרק  ּוְמֻסֶּכֶנת,  ְיָקָרה  ַהִּטיָסה  ָהְיָתה  תרצ"א 
ֶׁשל  זֹו  ֲחָדָׁשה  ְּבצּוָרה  ִהְׁשַּתְּמׁשּו  ְמַעִּטים 
ַּתְחּבּוָרה. ַאָּבא ָעָלה ַלָּמטֹוס ַהָּקָטן, ֶׁשִהְמִריא 
ֶאל ָהֹאֶפק ְּבֶחְבַרת נֹוְסִעים ְספּוִרים. ַהִּטיָסה 
ַאָּבא  ִהִּגיַע  ָקָצר  ְזַמן  ּתֹוְך  ַאְך  ָקָׁשה,  ָהְיָתה 
ְללֹוְנדֹון. ְּכֶׁשָּיַרד ֵמַהָּמטֹוס, ָּבַדק ְּפִקיד ַהֶּמֶכס 
ֶאת ַּדְרּכֹונֹו ְוָׂשם ֵלב ֶׁשֵאין ְלַאָּבא ִאּׁשּור ְּכִניָסה 
ְלַהְכִניסֹו,  ְלָסֵרב  ָאמּור  ָהָיה  הּוא  ְלַאְנְגִלָּיה. 
אּוָלם הּוא ִהְתַרֵּׁשם ָּכל ָּכְך ִמִּסַּבת ּבֹואֹו ֶׁשל 
ַאָּבא ְּבִטיָסה – ָּכָאמּור ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין 

ִלְמֹלא  ְּבַאְנְגִלָיה  הּות  ַהְּשׁ ֶאת  ֶׁשִאֵּׁשר  ַעד   –
ַהְּזַמן ֶׁשִהְקִציב ְלַעְצמֹו ְלֹלא ִויָזה!... 

ָנַקׁש  ַּכֲאֶׁשר  ְמֻאֶחֶרת,  ַלְיָלה  ְׁשַעת  ָהְיָתה 
ַאָּבא ַעל ַּדְלּתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ֵאִלָּיהּו 
ָהַרב  ְּבלֹוְנדֹון.  ָאז  ֶׁשִהְתּגֹוֵרר  ֶּדְסֶלר  ֱאִליֶעֶזר 
ְוִהְכִניסֹו  ַּבֲחִמימּות  ַאָּבא  ֶאת  ִקֵּבל  ֶּדְסֶלר 

ְלֵביתֹו. 
– ר' ַיֲעֹקב יֹוֵסף, ַעְכָׁשו ָנְפָלה ְלָיִדי ַהִהְזַּדְּמנּות 
ַהְכָנַסת  ַעל  ִּכְגמּוְלָך  ְמַעט  ְלָך  ְלָהִׁשיב 
ָהאֹוְרִחים ֶׁשָּנַהְגָּת ִּבי ִּבְניּו יֹוְרק. ֱאֹמר ִלי, ַמה 
ָּיכֹול ֲאִני ַלֲעׂשֹות ְלַמַען נֹוחּוְתָך? ְׁשָאלֹו ָהַרב 

ֶּדְסֶלר.
– ֲאִני ָזקּוק ְלִמְנָין ִלְתִפַּלת ַעְרִבית, ָאַמר ַאָּבא 

ַמֵהר.
ַמה  ֶאְרֶאה  ַאְך  ְמֻאֶחֶרת,  ְמֹאד  ַהָּׁשָעה   –
ְּבֵסֶבר  ֶּדְסֶלר  ָהַרב  ָאַמר  ַלֲעׂשֹות,  ִּביָכְלִּתי 

ָּפִנים ָיפֹות. 
הּוא ָעַבר ִמֶּדֶלת ְלֶדֶלת, ַעד ֶׁשִהְצִליַח ֶלֱאֹסף 

ִמְנָין ִמֵּבין ְׁשֵכָניו. 
ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ָהָיה ַאָּבא ֲאִסיר ּתֹוָדה: 

– זֹוִהי ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ֲאִמִּתית, ַרִּבי ֵאִלָּיהּו! 
ָאַמר ָלַרב ֶּדְסֶלר ְּבִׂשְמָחה.

ְמֻאָחר יֹוֵתר ָּכַתב ָהַרב ֶּדְסֶלר ְלָאִביו ֶׁשִהְתּגֹוֵרר 
ְּבִליָטא ֶאת ִסּפּור ַהַּמֲעֶׂשה, ְוהֹוִסיף ִּכי ִנְתָּבֵרר 
ֶׁשִאּלּו ָהָיה ַאָּבא ַמִּגיַע ָּבַרֶּכֶבת ָהָיה ַמְחִמיץ 
ְוַעל  ְלַסֵּדר,  ָעָליו  ֶׁשָהָיה  ְּדָבִרים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 
ְוֹלא  ִנּזֹוק  ֶׁשֹּלא  ִהְרִויַח  ְּבָמטֹוס,  ֶׁשִהִּגיַע  ְיֵדי 
ִהְפִסיד! ְּבנֹוָסף, ָּכַתב ָהַרב ֶּדְסֶלר, ֵּכיָון ֶׁשֹּלא 
ָרַכׁש ִויָזה, ֶהְחִזיר ְלַעְצמֹו ַּבֲחָזָרה ֶאת ֶהְפֵרׁש 
ַהְּמִחיר ֶׁשָעְלָתה לֹו ַהִּטיָסה ַּבָּמטֹוס יֹוֵתר ִמן 
ַהְּנִסיָעה ָּבַרֶּכֶבת...              )ַהֹּכל ַלֲאדֹון ַהֹּכל(

ְמִסירּות ֶנֶפׁש
ִלְתִפָּלה ְּבִמְנָין
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ָצְרפּו ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל ַהֲחָלִקים ַהַּמְׁשִליִמים ְלִפי ֵסֶדר ּוִמְצאּו ָּפסּוק ֶׁשְּמַלֵּמד 
אֹוָתנּו ֶׁשְּתִפָּלה ִהיא ִּבְמקֹום ַהָּקְרָּבנֹות.

ֶׂשה
ָּתִמים

.1

ונש למה

פר

ים

שפת

נמח

קדי

שנו

למר

בי

חנה

ינו

.4

.2

.5

.3

.6

ֵׁשׁש ִמְׁשָּפחֹות ְמִביאֹות ָקְרַּבן ֶּפַסח. 
ְלָכל ֶאָחד ֵמַהָּקְרָּבנֹות ָחֵסר ֵחֶלק.

ִמְצאּו ֶאת ַהֵחֶלק ַהַּמְׁשִלים 
ָּכל ֶאָחד ֵמַהָּקְרָּבנֹות.
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ִנּגּון יהּוִדי   
             ְּב'ַקאְנְטִרי ַסְיד'

ֵמֵאת: חנניה

ם ְקׁשּוִרים ֲענּוִבים ּוְתפּוִסים! ֲהֵרי ַאּתֶ
ְצוֹות! ל ַהּמִ לּו ֲעֵליֶכם ֶאת ּכָ ָמָחר ּבֹואּו ְוַקּבְ

ֵדי  ָדִדים ּכְ זּוזּו ְקָצת ַלּצְ ּתָ
נּו זֹוֵרק  ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ם ׁשֶ ַהּדָ ׁשֶ

נּו. יַע ְלָכל ֶאָחד ֵמִאּתָ ַיּגִ

מֹו ֵעץ! ֲאִחיָקם, ָיָצא ִלי ּכְ

ְזרֹק ַעל ָהָעם ַוּיֹאֶמר:" ם ַוּיִ ה ֶאת ַהּדָ ח מׁשֶ ּקַ "ַוּיִ
ַרת ה'  ר ּכָ ִרית ֲאׁשֶ ה ַדם ַהּבְ "ִהּנֵ
ה" ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ֶכם ַע ּכָ ִעּמָ

ה ִנְרָאה א! ַאּתָ ַאּבָ
מֹו ַמְלָאְך! ׁש ּכְ ַמּמָ

ר ִיְהֶיה ָלנּו ֻמּתָ
טֹף ֶאת ֶזה? ל ִמְצָוה.ִלׁשְ ם ׁשֶ ֶזה ּדָ

טֹף. לֹא ָצִריְך ִלׁשְ

יׁש רּוַח ֲאִני ַמְרּגִ
י. ִלּבִ ל ָטֳהָרה ּבְ ׁשֶ

ָיָצא ְלָך ִסיָמן ָיֶפה ְמאֹד.
ּוט. מֹו ִקּשׁ ׁש ּכְ ֶזה ִנְרֶאה ַמּמָ

עֹוָלם. דֹול ּבָ ּוט ֲהִכי ּגָ ּשׁ ָזִכינּו ַלּקִ
ַחְרנּו ּבֹו. נּו ְוָאנּו ּבָ ַחר ּבָ ם ּבָ ֵ ַהּשׁ

יׁש ָנִקי ֲאִני ַמְרּגִ
ל ֻטְמָאה. ִמּכָ

ִמיׁש ִמְצָוה'! ׁשְ ה ִנְהָיה 'ּתַ ֶגד ַהּזֶ ַהּבֶ

יט. ְכׁשִ ִביִלי ֶזה ּתַ ׁשְ ּבִ
ה ֵאיְך ֶזה ָיָצא. ּנֶ לֹא ְמׁשַ

ר  ּכֹל ֲאׁשֶ
ר ה' ּבֶ ּדִ

ה  ַנֲעׂשֶ
ָמע! ְוִנׁשְ

יבּו  ְקׁשִ ... ּתַ ׁשְ
נּו! ה ַרּבֵ ְלמֹׁשֶ
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 ֶּפֶרק ט'

ּוְבֵבית  ַהֵּסֶפר  ְּבֵבית  ַהִּׂשיָחה  ְלָמֳחַרת  יֹום 
ֶׁשל  ְּבַחָּייו  נֹוֶסֶפת  ַּתְפִנית  ֵאְרָעה  ַהְּגַרְיְסטֹוִנים, 

ַמְקס. 

הּוא ִהִּגיַע ְלֵבית ַהֵּסֶפר ְּכֶהְרֵּגלֹו ִמֵּדי יֹום ְוַכֲאֶׁשר 
ָרָצה ְלִהְתַיֵּׁשב ַעל ְמקֹומֹו, ִהְבִחין ְּבִפְתָקה ְקַטָּנה 
רֹוֶצה  ֲאִני  "ְלַמְקס,  ֶׁשּלֹו.  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ְמֻקֶּפֶלת 
ְלַדֵּבר ִאְּתָך", ָהָיה ָּכתּוב ָׁשם ְּבַאְנְּגִלית, "ֵאיִני רֹוֶצה 
ַּתֲעֶנה  מּוָכן,  ַאָּתה  ִאם  ָּכְך.  ַעל  ֵיַדע  ֶאָחד  ֶׁשַאף 
ִמַּתַחת  אֹותֹו  ְוַהַּנח  ַהֶּזה  ַהֶּפֶתק  ַעל  ְּתׁשּוָבה  ִלי 

ְלֻׁשְלָחְנָך". 

ְמַזֶהה.  ִסיָמן  אֹו  ֲחִתיָמה  ָהְיָתה  ֹלא  ַהֶּפֶתק  ַעל 
ִמיֶׁשהּו  רֹוֶצה  אּוַלי  ִמֶּמּנּו,  ְלִהְתַעֵּלם  ָחַׁשב  ַמְקס 
ַלְחֹמד לֹו ָלצֹון, ַאְך ְּבַמְחָׁשָבה ְׁשִנָּיה ָעָנה ְּתׁשּוָבה 
ְוִהִּניַח  ַהּׁשֹוֵאל?'  'ִמי  ַהֶּפֶתק:  ֶׁשל  ַהֵּׁשִני  ִצּדֹו  ַעל 

אֹותֹו ִמַּתַחת ְלֻׁשְלָחנֹו. 

ַהִּׁשעּור ָהִראׁשֹון ָעַבר ְוֵכן ַהַהְפָסָקה ְוַהֶּפֶתק נֹוַתר 
ִמַּתַחת ַלֻּׁשְלָחן, ָעְברּו עֹוד ַּכָּמה ָׁשעֹות ַוֲעַדִין ָהָיה 
ְּכִפי ֶׁשִהִּניַח  ְּבִדּיּוק  ַהֶּפֶתק ֻמָּנח ִּבְמקֹומֹו, ְמֻקָּפל 
ִּבְכָלל  לֹוֵמד  ֵאינֹו  ָהַאְלמֹוִני  אּוַלי  ַמְקס.  אֹותֹו 
ַּבִּכָּתה ֶׁשָּלנּו? ָחַׁשב ַמְקס, ִאם ָהָיה ִנְכָנס ִלְראֹות 
ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשִּלי, הּוא ָהָיה מֹוֵׁשְך ִמָּיד ְּתׂשּוֶמת 

ֵלב. 

ָהָיה  ָחָדׁש  ֶּפֶתק  ַהְּתׁשּוָבה.  לֹו  ִחְּכָתה  ְלָמֳחַרת 
ֻמָּנח ִּבְקֵצה ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשּלֹו ְוָכְך ָהָיה ָּכתּוב ּבֹו: 'ֲאִני 
ֶׁשל  ַהַּבִית  ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי  ַּבָּׂשֶדה  ִאְּתָך  ְלַדֵּבר  רֹוֶצה 

ְסִמית. ֶזה ַמֶּׁשהּו ֶׁשְּיַעְנֵין אֹוְתָך. ֶצ'ְרִלי'. 

ַמְקס ֶהְחִזיק ֶאת ַהֶּפֶתק ַהָּקָטן ְוָתָהה ַמה ַּלֲעׂשֹות 
ֹלא.  אֹו  ֶצ'ְרִלי  ִעם  ְלִהָּפֵגׁש  ְלַהְסִּכים  ַהִאם  ָּכֵעת. 
לֹו?  לֹוַמר  ְוַהֻּמְפָנם  ַהּמּוָזר  ַהֶּיֶלד  ָיכֹול  ְּכָבר  ַמה 
ּוַמּדּוַע הּוא ִמְתַעֵּקׁש ָּכל ָּכְך ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבִלי ָאְזַנִים 

נֹוָספֹות? 

הּוא ִהִּביט ְלֵעֶבר ְמקֹומֹו ֶׁשל ֶצ'ְרִלי. ֶזה ָיַׁשב ָׁשם 
ְוִנְרָאה ְּכִמי ֶׁשָּׁשקּוַע ִּבְקִריַאת ֵסֶפר, ַמְקס ִהְתּבֹוֵנן 
קֹוֵרא  ַעְצמֹו  ֵמִׂשים  ַרק  ֶׁשֶּצ'ְרִלי  ְוָרָאה  ׁשּוב  ּבֹו 
ְּבַמֶּׁשהּו  ַמְחְׁשבֹוָתיו  ְנתּונֹות  ּוְלַמֲעֶׂשה  ַּבֵּסֶפר, 

ַאֵחר. ֶרַגע נֹוָסף ָחַלף ּוַמְּבֵטיֶהם ִנְפְּגׁשּו. 

ֵאי  ַהִאם  ַהִּכּוּוִנים,  ְלָכל  ִּבְמִהירּות  ִהִּביט  ַמְקס 
ִּבְמִהירּות  ְּבֹראׁשֹו  ִהְנֵהן  הּוא  אֹותֹו?  רֹוֶאה  ִמי 

ֶׁשִהְמִּתין  ֶצ'ְרִלי  ְלִכּוּון 
ִלְתׁשּוָבה. 

ֶאת  ְמַעט  ֵהִרים  ֶצ'ְרִלי 
ֶאת  ְוִקֵּפל  ַהְיָמִנית,  ָידֹו 
ַמְקס  ָידֹו.  ְלתֹוְך  ֲאֻגָּדלֹו 
לֹו  ְמַסֵּמן  ֶׁשהּוא  ֵהִבין 
ַאַחר  ֶאת ַהָּׁשָעה 16:00 

ַהָּצֳהַרִים. ׁשּוב ִהְנֵהן ְקָצרֹות ְלִכּוּונֹו ְוָיָצא ֵמַהִּכָּתה 
ֶאל ֶהָחֵצר. 

ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, ְּכֶהְרֵּגלֹו, ָעָׂשה ֶאת ַּדְרּכֹו ֶאל ַהָּׂשֶדה, 
"ֶׁשָהֱאֹלִקים ִיְׁשַמע ֶאת ַהְּתִפּלֹות ֶׁשְּלָך", ִאֲחָלה לֹו 

ָאָנה ַּכֲאֶׁשר ָרֲאָתה אֹותֹו יֹוֵצא ַהחּוָצה. 

ַמְקס ִהִּגיַע ֶאל ָהֶאֶבן "ֶׁשּלֹו" ְוִהְתַיֵּׁשב ָעֶליָה. הּוא 
ָׁשַמע ִרְׁשרּוִׁשים ַקִּלים ְלִצּדֹו ְוִהְפָנה ֶאת ֹראׁשֹו ֶאל 

ַהִּכּוּון ֶׁשִּמֶּמּנּו ִהִּגיעּו. 

ְלַבּדֹו  ַּכאן  הּוא  ָחַׁשׁש,  ַמְקס  ָׁשם.  ָעַמד  ֶצ'ְרִלי 
ְוֶצ'ְרִלי הּוא ֶיֶלד מּוָזר. הּוא ְמַקֶּוה ֶׁשהּוא ֹלא ַיֲעֶׂשה 
ֶאת  ִעּמֹו  ָלַקח  ֶׁשֹּלא  ַעל  ָׂשַמח  ַמְקס  ַרע.  ָּכל  לֹו 

ַהְּסְטָרִדיַבריּוס ַלָּׂשֶדה. 

ֵמָרחֹוק,  ּבֹו  ּוַמִּביט  עֹוֵמד  ֶצ'ְרִלי  ָהָיה  ַּפַעם  ְּבָכל 
ָּכֵעת ִהְתָקֵרב ֵאָליו ְלִאּטֹו.

ָלֶׁשֶבת  ַמְקס  אֹותֹו  ִהְזִמין  ָלֶׁשֶבת",  ָיכֹול  "ַאָּתה 
ְלִצּדֹו ַעל ָהֶאֶבן, ְוֶצ'ְרִלי ִהְתַיֵּׁשב. 

ָחְלפּו ַּדּקֹות ֲאָחדֹות ֶׁשל ֶׁשֶקט ָמתּוַח. ֶצ'ְרִלי ֹלא 
ִּדֵּבר ְוַגם ַמְקס ָׁשַמר ַעל ְׁשִתיָקה. "ָרִציָת לֹוַמר ִלי 

ַמֶּׁשהּו?" ָׁשַאל ַמְקס ְלַבּסֹוף. 

ֶצ'ְרִלי, ַהְּׁשַנִים ִּדְּברּו ְּבַאְנְּגִלית. "ָרִציִתי  "ֵּכן", ָעָנה 
ְלַדֵּבר ִאְּתָך ַעל ַמה ֶּׁשִּדֵּבר ַהּמֹוֶרה ִריְצ'ַאְרד". 

"ַעל ַמה ְּבִדּיּוק?" ָׁשַאל ַמְקס ְּבִנימּוס. הּוא ֹלא ָיַדע 
ַהּנֹוְׂשִאים  ִמָּכל  ַהּלֹוְנדֹוִני.  ַהֶּיֶלד  ִמֶּמּנּו  רֹוֶצה  ָמה 

ֶׁשָּבעֹוָלם, הּוא רֹוֶצה ְלַדֵּבר ַּדְוָקא ַעל ַהְּיהּוִדים!

"ַאָּתה  אֹותֹו,  ּוָבַחן  ֶצ'ְרִלי  ָעָנה  ַהְּיהּוִדים",  "ַעל 
ָרִאיָת אֹוָתם ְּבֶבְרִלין, ַוֲאִני ָרִאיִתי אֹוָתם ְּבלֹוְנדֹון. 

ָמה ַאָּתה חֹוֵׁשב ֲעֵליֶהם?" 

ֶצ'ְרִלי  ַמְקס ָרָצה ַלֲענֹות ַמֶּׁשהּו, ַאְך ֹלא ִהְסִּפיק. 
ִנְרַּכן ֵאָליו ְוָלַחׁש ַּכָּמה ִמִּלים. ַמְקס ֶהְחִויר ְלִמְׁשַמע 

ָאְזָניו ְוֶצ'ְרִלי ָחַזר ׁשּוב ַעל ַהִּמִּלים ַהָּללּו. 
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ּדֹוְקטֹור ְיהּוִדית ְּגִריְנֶפְלד - ַהּדֹוְקטֹור ְיהּוִדית ְּגִריְנֶפְלד )ִמַּתְלִמידֹות ָׂשָרה ְׁשִניֶרר ע"ה, ַּבְעָלּה ָהָיה ַּדָּין ְּבֵבית ַהִּדין ֶׁשל לֹוְנדֹון( ָהְיָתה 
ְמַנֶהֶלת ֵּבית ַהֵּסֶפר ַהִּתיכֹון ַהְּיהּוִדי ַהֲחֵרִדי, ֶׁשֻּפָּנה ַיַחד ִעם ְמאֹות ַּתְלִמיָדיו ּומֹוָריו ִּבְפרֹץ ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה ֶאל ַה'ָקאּוְנְטִרי ַסְייד'. 
ְּבֶמֶׁשְך ֵׁשׁש ְׁשנֹות ַהִּמְלָחָמה ָׁשֲהָתה ּדֹוְקטֹור ְּגִריְנֶפְלד ַיַחד ִעם ַּתְלִמיֶדיָה ַּבְּכָפר שפורד, ּתֹוְך ְׁשִמיָרה ַקְּפָדִנית ַעל ַּכְׁשרּות, ְּתִפָּלה, 
ִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַחִּגים. ַּכֲעבֹור ָׁשִנים ֶהֶעְלָתה ַעל ַהְּכָתב ֶאת קֹורֹוֶתיָה ִעם קֹורֹות ַּכָּמה ִמַּתְלִמיֶדיָה ַּבֵּסֶפר 'ָּגלּות ַּבֲאָפִרים ְיֻרִּקים', ִמֶּמּנּו 

ִנְלְקחּו ְּפָרִטים ַרִּבים ְוֻׁשְּבצּו ְּבִסּפּור ֶזה.



ם ְקׁשּוִרים ֲענּוִבים ּוְתפּוִסים! ֲהֵרי ַאּתֶ
ְצוֹות! ל ַהּמִ לּו ֲעֵליֶכם ֶאת ּכָ ָמָחר ּבֹואּו ְוַקּבְ

ֵדי  ָדִדים ּכְ זּוזּו ְקָצת ַלּצְ ּתָ
נּו זֹוֵרק  ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ם ׁשֶ ַהּדָ ׁשֶ

נּו. יַע ְלָכל ֶאָחד ֵמִאּתָ ַיּגִ

מֹו ֵעץ! ֲאִחיָקם, ָיָצא ִלי ּכְ

ְזרֹק ַעל ָהָעם ַוּיֹאֶמר:" ם ַוּיִ ה ֶאת ַהּדָ ח מׁשֶ ּקַ "ַוּיִ
ַרת ה'  ר ּכָ ִרית ֲאׁשֶ ה ַדם ַהּבְ "ִהּנֵ
ה" ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ ֶכם ַע ּכָ ִעּמָ

ה ִנְרָאה א! ַאּתָ ַאּבָ
מֹו ַמְלָאְך! ׁש ּכְ ַמּמָ

ר ִיְהֶיה ָלנּו ֻמּתָ
טֹף ֶאת ֶזה? ל ִמְצָוה.ִלׁשְ ם ׁשֶ ֶזה ּדָ

טֹף. לֹא ָצִריְך ִלׁשְ

יׁש רּוַח ֲאִני ַמְרּגִ
י. ִלּבִ ל ָטֳהָרה ּבְ ׁשֶ

ָיָצא ְלָך ִסיָמן ָיֶפה ְמאֹד.
ּוט. מֹו ִקּשׁ ׁש ּכְ ֶזה ִנְרֶאה ַמּמָ

עֹוָלם. דֹול ּבָ ּוט ֲהִכי ּגָ ּשׁ ָזִכינּו ַלּקִ
ַחְרנּו ּבֹו. נּו ְוָאנּו ּבָ ַחר ּבָ ם ּבָ ֵ ַהּשׁ

יׁש ָנִקי ֲאִני ַמְרּגִ
ל ֻטְמָאה. ִמּכָ

ִמיׁש ִמְצָוה'! ׁשְ ה ִנְהָיה 'ּתַ ֶגד ַהּזֶ ַהּבֶ

יט. ְכׁשִ ִביִלי ֶזה ּתַ ׁשְ ּבִ
ה ֵאיְך ֶזה ָיָצא. ּנֶ לֹא ְמׁשַ

ר  ּכֹל ֲאׁשֶ
ר ה' ּבֶ ּדִ

ה  ַנֲעׂשֶ
ָמע! ְוִנׁשְ

יבּו  ְקׁשִ ... ּתַ ׁשְ
נּו! ה ַרּבֵ ְלמֹׁשֶ

377377337773773773737

65 להמשך הסיפור התקשרו ליקו האוצר' שלוחה 7



ְּבֵהיַכל ַהֲהָלָכה

ְׁשִהָּיה ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה ּוְלַאֲחֶריָה

"ַּבְּתִפָּלה", ָׂשח ַאָּבא ִּבְסעּוַדת ֶהָחג, "ֵיׁש ְׁשֹלָׁשה ִעְנְיֵני 'ְׁשהּות'" ]ְּכלֹוַמר ַהְמָּתָנה, ְלַחּכֹות 
ּוְלִהְתַנֵהל ְלַאט[:

א. ַהְּתִפָּלה ַעְצָמּה ְצִריָכה ְלֵהָאֵמר ִּבְמִתינּות ּוִבְנִעימּות, ְוֹלא ִמֹּקֶצר רּוַח ּוִמּתֹוְך ַמָּטָרה 
'ִלְגֹמר ְּכָבר'. 

ַאָּבא ִסֵּפר ִּכי ָהַרִּבי ִמַּצאְנז-ְקלֹויֶזְנּבּוְרג זצ"ל ָהָיה ַמֲאִריְך ִּבְתִפָּלה ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות. ְּתִפָּלה 
ְרִגיָלה ֶׁשּלֹו ְּביֹום ֹחל ָיְכָלה ְלִהָּמֵׁשְך 3-4 ָׁשעֹות. ְּבָפסּוק ֶאָחד, ְּכמֹו 'ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך', ָהָיה 
ָעׂשּוי ְלִהְתַעֵּכב ֲחִצי ָׁשָעה! ַּפַעם ָּבא ָהַרִּבי ִמּמּוְנַקאְטׁש זצ"ל ְלַבְּקרֹו. הּוא ָׁשַלח ֶאת 
ַׁשָּמׁשֹו ִלְׁשֹאל ֵהיָכן אֹוֵחז ָהַרִּבי ַּבְּתִפָּלה. ָחַזר ַהַּׁשָּמׁש  ְוָעָנה: הּוא אֹוֵחז ְּב'ַוְיָבֵרְך ָּדִוד'. 

ָאַמר לֹו ָהַרִּבי: ְּב'ַוְיָבֵרְך' אֹו ְּב'ָדִוד'?...

ֶנֱאַמר  ַּבֲהָלָכה  ְלִהְתַּפֵּלל.  ֶׁשַּמְתִחיִלים  ִלְפֵני  ָמה  ְזַמן  ִלְׁשהֹות  ֵיׁש   – ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני  ב. 
ֶׁשִּׁשעּור ְזַמן ֶזה הּוא ְלָפחֹות ְזַמן ֲהִליָכה ֶׁשל ְׁשמֹוָנה ְטָפִחים ]ְּכ-70 אֹו 80 ס"מ[. ִמי 

ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעֹבד ֶאת ה' ִּבְׁשֵלמּות, ׁשֹוֶהה ַאף יֹוֵתר.

ִסֵּפר ַהגר"י ִזיְלֶּבְרְׁשֵטיין שליט"א ִּכי ַּפַעם ָּבא ְלֵביתֹו ֶׁשל ָמָרן ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן 
אֹוֶיעְרַּבְך זצ"ל ִּבְׁשכּוַנת ַׁשֲעֵרי ֶחֶסד ִּבירּוָׁשַלִים, ְּכֵדי ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ִּבְדַבר ֲהָלָכה. ְלֶפַתע, 
ְּבֶאְמַצע ַהִּׂשיָחה, ִהִּביט ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן ִּבְׁשעֹונֹו ְוָאַמר: 'ִהִּגיַע ְזַמן ְּתִפָּלה'. ֶאָחד ִמְּבֵני 
ַהַּבִית ִהְתַּפֵּלא ַעל ָּכְך, ִּכי ַעד ִלְתִחַּלת ַהְּתִפָּלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהְּגָר"א ְּבַׁשֲעֵרי ֶחֶסד ָהָיה 
עֹוד ְּכֶרַבע ָׁשָעה, ְוַהֶּדֶרְך ִמֵּביתֹו ַעד ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֹלא אֹוֶרֶכת יֹוֵתר ִמְׁשֵּתי ַּדּקֹות. הגרש"ז 
ָרָאה ֶאת ְּתִמיָהתֹו ְוָאַמר: 'ִאּלּו ָהְיָתה ָלנּו ַעְכָׁשו ְּפִגיָׁשה ִעם ְנִׂשיא ַאְרצֹות ַהְּבִרית, ְּבַוַּדאי 
ְוָהִיינּו עֹוִׂשים ֶאת ָּכל ַהֲהָכנֹות ַהְּדרּוׁשֹות ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ֹלא ָהִיינּו יֹוְצִאים ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון, 
ְּכֶׁשְּמֻדָּבר  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ַּבְּזַמן.  ְלַהִּגיַע  ִמִּצֵּדנּו  ְמִניָעה  ְוָכל  ַּתָּקָלה  ָּכל  ִּתְהֶיה 

ִּבְפִגיָׁשה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו עֹוד ְמַעט ִעם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא...'

ג. ֵאין 'ִלְבֹרַח' ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ְּכִאּלּו ְּכָבר ִחִּכינּו ִלְגֹמר ְוָלֶלֶכת, ָחִליָלה. ַּגם 
ָּכֵעת ֵיׁש ִלְׁשהֹות ִׁשעּור ֲהִליָכה ֶׁשל ְׁשמֹוָנה ְטָפִחים ְלָפחֹות. ]ִּבְמקֹומֹות ְמֻסָּיִמים יֹוְצאֹות 
ְּבֵצאָתן  ְצִניעּות  ֹחֶסר  ַמָּצב ֶׁשל  ִיָּוֵצר  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ַהְּתִפָּלה,  ִמִּסּיּום  יֹוֵתר  ֻמְקָּדם  ַהָּבנֹות 

ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַיַחד ִעם ָּכל ִצּבּור ַהִּמְתַּפְּלִלים[.

ַאָּבא ָׁשַאל ַּכאן ְּדַבר ִחּדּוד: ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשָאָדם ֵאינֹו עֹוֶׂשה ְּכלּום ְוֵיׁש לֹו ָׂשָכר ַעל ָּכְך? 
ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ְלָכְך ָלַמְדנּו ָהֶרַגע: ַּכֲאֶׁשר הּוא ׁשֹוֶהה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַאַחר ַהְּתִפָּלה, הּוא 

מֹוִכיַח ֶׁשַהְּתִפָּלה ֵאיָנּה ֹעל ִּבְׁשִבילֹו, ְוֵיׁש לֹו ָעֶליָה ָׂשָכר טֹוב ֵמה'.
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ִמְבָחן ַמְלכּוִתי 

ִדּיּון
ַּבַּמְמָלָכה

צוף התורה

ֶלֱאֹכל ִלְפֵני ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון...

ַּבַּבִית  ַהְיָלִדים  ֶאת  ָׁשַאל  ַאָּבא 
ָּכזֹו,  ְסָעָרה  ֶׁשעֹוְרָרה  ְׁשֵאָלה 
ִעם  ְלִהְתַוֵּכַח  ִהְתִחילּו  ֶׁשֻּכָּלם 

ֻּכָּלם.

ֶלֱאֹכל  ֶׁשֵאין  ָאַמר,  ָּכְך  ָלַמְדנּו, 
ֲהלֹוא  ָּכְך,  ִאם  ַהְּתִפָּלה.  ִלְפֵני 
ִלְפֵני  ִאם  ָוֹחֶמר:  ַקל  ְּדָבִרים 
ָאסּור  ִמְּדַרָּבָנן,  ֶׁשִהיא  ַהְּתִפָּלה 
ֶלֱאֹכל, ִלְפֵני ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשִהיא 
ְּדאֹוַרְיָתא, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה 
ֻמָּתר  ֵאיְך  ָאז  ֶלֱאֹכל!  ֶׁשָאסּור 

ֶלֱאֹכל ַּבְּסעּוָדה?...

ָמה ַאֶּתם אֹוְמִרים?

ֵיׁש ָלדּון ְלִפי ַטֲעֵמי ָהִאּסּור ֶלֱאֹכל 
ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה, ְראּו במשנ"ב ִסי' 
פט ס"ק כא ּוַבֵּבאּור ֲהָלָכה ָׁשם, 
]ְוַדע  יז.  אֹות  ְּתׁשּובֹות  ּוַבִּפְסֵקי 
ֲאִכיָלה  ִאּסּור  ַּגם  ָמִצינּו  ֶׁשָאֵכן 
ְּכֶׁשִּנְתַחֵּיב  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ִלְפֵני 
ָּבּה, ְראּו משנ"ב ִסי' קעט סק"ב 
ודו"ק  עד,  ד"ה  ֲהָלָכה  ּוֵבאּור 

ֵהיֵטב[.

ַּכָּמה ְזַמן ֵיׁש ִלְׁשהֹות ֹקֶדם 
ַהְּתִפָּלה?

ָׁשָעה. 1

ְזַמן ֲהִליָכה ֶׁשל ַאְרַּבע . 2
ַאּמֹות

ְזַמן ֲהִליָכה ֶׁשל ְׁשמֹוָנה . 3
ְטָפִחים

ַהִאם ָצִריְך ִלְׁשהֹות ַּגם ַאַחר 
ַהְּתִפָּלה?

ֵּכן. 1

ֹלא. 2

ָנֲהגּו ִלְׁשהֹות. 3

יֹום ִׁשִּׁשי כ"א ְּבִניָסן 
ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח
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ֲהָצָצה ְלֵהיָכלֹות ְּגבֹוִהים

ִזיְסל,  ִׂשְמָחה  ַרִּבי  ָהָיה  ְמֹאד  ַעד  ַחָּלׁש 

ָהְיָתה  ּגּופֹו  ּוְבִריאּות  ִמֶּקְלם",  "ַהַּסָּבא 

רֹוֶפֶפת ְמֹאד. ֻחְלָׁשתֹו ָהְיָתה ֹּכה ְּגדֹוָלה, 

ְמַחֵּפׂש  ָהָיה  ַהֻּסּכֹות  ַחג  ֶׁשִּלְפֵני  ַעד 

ֶאְתרֹוג ָקָטן ְמֹאד ֶׁשִּמְׁשָקלֹו ֹלא ַיְכִּביד ַעל 

ָיָדיו! ּגּופֹו ֹלא ָיכֹול ָהָיה ִלְסֹּבל ֲאִפּלּו ֶאת 

ַהַּמָּׂשא ַהַּקל ְּביֹוֵתר. ִמְּפַאת ֻחְלָׁשתֹו ָהָיה 

ְקַטּנֹות,  עּוגֹות  ִּבְרׁשּותֹו  ְלַהֲחִזיק  ָרִגיל 

ְׁשמֹוֶנה  ִּבְתִפַּלת  ִהְתַעְּלפּות  ֵמֲחַׁשׁש 

ֶעְׂשֵרה, ְּכֵדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפׁשֹו. 

ִּבְתִפָּלתֹו,  ַמֲאִריְך  ָהָיה  זֹו  ֻחְלָׁשה  ַלְמרֹות 

ִמְּפֵני  ַהִּסּדּור,  ֶאת  ִמָּידֹו  ֵהִניַח  ְוֹלא 

ִמּתֹוְך  ַרק  ְלִהְתַּפֵּלל  ָּתִמיד  ֶׁשִהְקִּפיד 

ִסּדּור. 

ַּפַעם, ְּכֶׁשַהֹּכל ָעְמדּו ְּבֵבית ַהַּתְלמּוד ְּבֶקְלם 
ְּבֶאְמַצע ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ָקם ִּפְתאֹום ַרִּבי 
ַלַּסְפָסִלים  ִנַּגׁש  ִמְּמקֹומֹו,  ִזיְסל  ִׂשְמָחה 
ָהַאֲחרֹוִנים, ָּפַתח ֵסֶפר ְוִהְסַּתֵּכל ּבֹו ֶרַגע, 

ָחַזר ׁשּוב ִלְמקֹומֹו ְוִהְמִׁשיְך ִּבְתִפָּלתֹו. 

ֹּכה  ְיהּוִדי  ְמֹאד.  ָּתמּוַּה  ָהָיה  ֶזה  ִמְקֶרה 
ַחָּלׁש ִנְזָקק ָלקּום ְּכֵדי ְלַעֵּין ַּבִּסּדּור ְלֶרַגע 

ָקט? ְוִכי ַמה ָּמָצא ָׁשם?

ִזיְסל  ִׂשְמָחה  ֶׁשְּלַרִּבי  ִהְתָּבֵרר  ָּכְך  ַאַחר 
ִסּדּור.  ַרק ִמּתֹוְך  ְלִהְתַּפֵּלל  ַקָּבָלה  ָהְיָתה 
ַאַחת  ִמָּלה  ָהְיָתה  ִהְתַּפֵּלל  ּבֹו  ַּבִּסּדּור 
ְקרּוָעה ְּב"ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתינּו", ְוָלֵכן ָקם ִלְקֹרא 

ִמָּלה זֹו ִמּתֹוְך ִסּדּור ַאֵחר...

)ַהְּמאֹורֹות ַהְּגדֹוִלים(

ָּכל
ִמָּלה

ֵמַהִּסּדּור

ַיֲהלֹוִמים

ְּבַצד ַהֶּדֶרְך
ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה 

ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ֶׁשִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ֶאְתַּפֵּלל.
)ַרִּבי ַחִּיים ִמַּצאְנז( 
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1. ִמִּסיָמֵני ֵליל ַהֵּסֶדר ֶׁשַּמְתִחיִלים ְלַהְחִּביא ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן הּוא:___
3. ֵמַהֲחָכִמים ֶׁשִּסְּפרּו ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ִּבְבֵני-ְּבַרק: ַרִּבי ___

7. ַמה ָּזַרק מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַלָּׁשַמִים ּוִמֶּזה ִקְּבלּו ִמְצַרִים ֶאת ַמַּכת ְׁשִחין? "ַוִּיְקחּו ֶאת- ___  
ַהִּכְבָׁשן...ַוְיִהי ְׁשִחין ֲאַבְעֻּבעֹת ּפֵֹרַח" )ְׁשמֹות ט,י(

9. ְּכֶׁשַּיֲעקֹב ָּבא ְלִמְצַרִים ִהיא ִהְתָּבְרָכה ְּב: )ַרִׁש"י ְּבֵראִׁשית מז,יט( "ֶׁשָאַמר יֹוֵסף ְועֹוד 
ַיֲעקֹב ְלִמְצַרִים ָּבָאה ְּבָרָכה ְלַרְגָליו  ְוָקִציר ִמֵּכיָון ֶׁשָּבא  ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין ָחִריׁש 

ְוִהְתִחילּו ִלְזרַֹע ְוָכָלה ָה-___"
10. ַעל ִמי ֶנֱאַמר: "אֹוֵהב ָׁשלֹום ְורֹוֵדף ָׁשלֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהְּבִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה"? 

)ָאבֹות א,יב(   ____
11. ַהַּמָּכה ֶׁשָּפְגָעה ַּבַחְרֻטִּמים ּוְבָכל ִמְצַרִים ִהיא: "ִּכי ָהָיה  ַה-____ ַּבַחְרֻטִּמם ּוְבָכל-

ִמְצָרִים" )ְׁשמֹות ט,יא(
12. ִמי נֹוְלָדה ֵּבין ַהחֹומֹות ֶׁשל ִמְצַרִים ְוִהְׁשִליָמה ִמְנָיָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְל-70 

ֶנֶפׁש? "זֹו  ___" )ַרִׁש"י סֹוָטה יב.()ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות(
15. ְּגדֹול ַהּדֹור ְּבִמְצַרִים חּוץ ִמּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְוַאֲהרֹן ֶׁשֵּגֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוַאַחר ָּכְך ֶהְחִזיָרּה 

ְוֻכָּלם ָעׂשּו ָּכמֹוהּו הּוא: ____  )סֹוָטה יב.( 
16. ִמָּלה ַהֵּזָהה ְּבַמְׁשָמעּוָתּה ְלחֹוֵתן ִהיא: ִיְתרֹו ָהָיה  ____  ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו.  )ֹלא 

ִּבְלׁשֹון ְסִמיכּות(
17. ַהֵהֶפְך ֵמָרָחב _________

19. חֶֹדׁש ָהָאִביב הּוא חֶֹדׁש: "ְּב-___ ִנְגֲאלּו  ְּב-___ ֲעִתיִדין ִלָּגֵאל" )רֹאׁש-ַהָּׁשָנה יא.(
21. ְּכתֹב ְּבַצד ָיִמין ֶאת ָהאֹות ֶׁשֶעְרָּכּה ַהִּגיַמְּטִרי הּוא-10.  ְּכתֹב ֶאת ָהאֹות ָהֶאְמָצִעית 
ֶׁשֶעְרָּכּה ַהִּגיַמְּטִרי הּוא-9.  ְּכתֹב ְּבַצד ְׂשמֹאל ֶאת ָהאֹות ֶׁשֶעְרָּכּה ַהִּגיַמְּטִרי ַמְׁשִלים 

ְלִמְסַּפר ַׁשֲעֵרי ַהֻּטְמָאה ֶׁשָהיּו ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים.
23. ִמְסַּפר ַהָּפָרׁשֹות ַּבּתֹוָרה ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְּברֹאׁש-חֶֹדׁש ִניָסן ֶׁשהּוא יֹום ֲהָקַמת 
ַהִּמְׁשָּכן: "ְּדָאַמר ַרִּבי ֵלִוי ____  ַּפְרִׁשּיֹות ֶנֶאְמרּו ַּבּיֹום ֶׁשהּוַקם ּבֹו ַהִּמְׁשָּכן" )ִּגִּטין ס.( 

)ִּבְכִתיב ָמֵלא(
25. ַהּזַֹהר קֹוֵרא ְלַמּצֹות ֶׁשֶּנֱאפּו ַּבָּיד ִּבְמֻיָחד ְלֵׁשם ֲאִכיָלָתן ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ְוָצִריְך ַּכָּוָנה 

ִּבְזַמן ֲאִפָּיָתן )ְּבִעְבִרית(:  ַמֲאָכל ֶׁשל  ____
27. ַהַּמָּצב ֶׁשבנ"י ָהיּו ְּכֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים ַוֲעָמֵלק ִנְלַחם ָּבֶהם: "ְוַאָּתה  ____  ְוָיֵגַע. ___  

ַּבָּצָמא" )ַרִׁש"י ְּדָבִרים כה,יח( )ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות(
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ם: ֵ י ָיָקר, ְרֵאה ֶאת ַחְסֵדי ַהּשׁ ַרּבִ
י ָיַדִים ֲחָדׁשֹות ְלַגְמֵרי! ְלּתִ ה...ִקּבַ ָצְמָחה ִלי ֶרֶגל ֲחָדׁשָ

ה! ִפּלָ ֵמַהּיֹום ֲאִני ָארּוץ ַלּתְ

ֶזה ַרְעיֹון ָיֶפה.
ק ְמאֹד. ְמַחּזֵ

י אֹוֶדה ל ַחּיַ ּכָ
ם ַהּטֹוב! ֵ ְלַהּשׁ

ר ה ְמַדּבֵ ַאּתָ
ְך ָיֶפה! ל ּכָ ּכָ

ִמיד ּתָ ם ַיֲעזֹר ְלָך ׁשֶ ֵ ַהּשׁ
מֹו ַהּיֹום! ֵמַח ּכְ יׁש ׂשָ ְרּגִ ּתַ

ל  ּכֵ ק ְלִהְסּתַ ֵיׁש ִלי ֵחׁשֶ
ְרָאה ְוִלְראֹות אֹוִתי. ּמַ ּבַ

עֹוַרְרּתָ אֹוִתי ַלְחׁשֹב 
ִבים נּו ַחּיָ ּלָ ה ּכֻ ּמָ ַעד ּכַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְלהֹודֹות ְלַהּשׁ
ַתן ָלנּו! ּנָ ַדִים ׁשֶ ַעל ַהּיָ

ם ָלנּו ָצְמחּו  ּגַ ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ
ּנֹוַלְדנּו! ׁשֶ י ַרְגַלִים... ּכְ ּתֵ ׁשְ
ה! ִפּלָ ם ֲאַנְחנּו ָנרּוץ ַלּתְ ּגַ

י  ּתִ ׁשְ ְתאֹום ִהְרּגַ ּפִ
ר  ֲאִני ָיכֹול ְלַדּבֵ ׁשֶ
ם  ּלָ י ִעם ּכֻ ְוָצַעְקּתִ
ָמע!"  ה ְוִנׁשְ "ַנֲעׂשֶ

ִאּלּו ַמְלָאְך י ּכְ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ
א אֹוִתי. ַמִים ּוְמַרּפֵ ָ יֹוֵרד ִמּשׁ
ְתִמיד ֲאִני הֹוֵלְך ִלְהיֹות ַהּמַ
נּו! ּלָ יָבה ׁשֶ ְיׁשִ דֹול ּבַ ֵמָחה ִלְראֹות ֲהִכי ּגָ ְך ׂשְ ל ּכָ ֲאִני ּכָ

ם ַאּתְ רֹוָאה אֹוִתי! ּגַ ׁשֶ
ִיְך ל ְיֵמי ַחּיַ ּכָ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ָבִרים טֹוִבים! ְרִאי ַרק ּדְ ּתִ

ר עֹוד ְמַעט ְנַבּקֵ
ָחה,  ּפָ ׁשְ ֶאת ַהּמִ

ְרֶאה  י ּתִ ְוִציּפִ
-ם! -ּלָ ֶאת ּכֻ

38

ִמֵּפרּוֵׁשי ִּבְרַּכת ָאבֹות
]=ַהְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ִּבְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה[

"ָּברּוְך" – ְמקֹור ַהְּבָרכֹות

"ַאָּתה" – ]ְלׁשֹון ִקְרָבה[

"ה'" – ֲאדֹון ַהֹּכל, ָהָיה הֹוֶוה ְוִיְהֶיה 

"ֱאֹלֵקינּו" – ַּתִּקיף ּוַבַעל ַהְיֹכֶלת ּוַבַעל ַהֹּכחֹות ֻּכָּלם, ַהַּמְׁשִּגיַח ָעֵלינּו ְוֶׁשִּיֵחד ְׁשמֹו ָעֵלינּו

"ֵואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו" – ֱאֹלקּותֹו ָעֵלינּו ִמיֵמי ֲאבֹוֵתינּו

"ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם" –  ֶׁשִּגָּלה ֶאת ִמַּדת ַחְסּדֹו ֶׁשל ה'

"ֱאֹלֵקי ִיְצָחק" – ֶׁשִּגָּלה ֶאת ִמַּדת ְּגבּוָרתֹו ֶׁשל ה'

"ֵואֹלֵקי ַיֲעֹקב" – ֶׁשִּגָּלה ֶאת ִמַּדת ָהֱאֶמת ֶׁשל ה'

"ַהֵּקל" – ָחָזק ְּבַרֲחִמים 

"ַהָּגדֹול" –ִמַּדת טּובֹו ָעֵלינּו

"ַהִּגּבֹור" – ּכֹוֵבׁש ַּכֲעסֹו

"ְוַהּנֹוָרא" – ֵמִטיל מֹוָרא ַעל ַהֹּכל ְּכֵדי ְלָהֵגן ָעֵלינּו

"ֵקל ֶעְליֹון"  – ַנֲעֶלה ֵמַעל ָּכל ְּתִפיָסה

"ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים" – עֹוֶׂשה ֶחֶסד ְּכִאּלּו ְּבתֹור ַּתְׁשלּום, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִנְתַּבֵּיׁש

"ְוקֹוֵנה ַהֹּכל" – ּבֹוֵרא ַהֹּכל, ְוַעל ְיֵדי ַהְּבִריָאה ָקָנה ֶאת ָהעֹוָלם ִלְהיֹות ֶׁשּלֹו

"ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות" – זֹוֵכר ֶאת ֲחִסידּוָתם ֶׁשל ָהָאבֹות

"ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם" ֶׁשל ָהָאבֹות ִּבְזכּות ֲאבֹוֵתיֶהם

"ְלַמַען ְׁשמֹו" – ִאם ַּתָּמה ְזכּות ָאבֹות ּגֹוֲאָלם ְלַמַען ִּפְרסּום ְׁשמֹו 

"ְּבַאֲהָבה" – ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת ֹרב ַאֲהָבתֹו ְלִיְׂשָרֵאל

"ֶמֶלְך" –  ַמְנִהיג ַהֹּכל

"עֹוֵזר" – ְלִמי ֶׁשִּמְׁשַּתֵּדל 

"ּומֹוִׁשיַע" – ְּבִלי ִהְׁשַּתְּדלּות

"ּוָמֵגן" – ֶׁשַהָּצָרה ֹלא ָּתבֹוא

"ָּברּוְך" – ְמקֹור ַהְּבָרכֹות

"ַאָּתה" - ]ְלׁשֹון ִקְרָבה[

"ה'" – ֲאדֹון ַהֹּכל, ָהָיה הֹוֶוה ְוִיְהֶיה

"ָמֵגן ַאְבָרָהם" – ֶׁשָעַזר ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּטַבע ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו

מומלץ לגזור ולהצמיד לסידור
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ם: ֵ י ָיָקר, ְרֵאה ֶאת ַחְסֵדי ַהּשׁ ַרּבִ
י ָיַדִים ֲחָדׁשֹות ְלַגְמֵרי! ְלּתִ ה...ִקּבַ ָצְמָחה ִלי ֶרֶגל ֲחָדׁשָ

ה! ִפּלָ ֵמַהּיֹום ֲאִני ָארּוץ ַלּתְ

ֶזה ַרְעיֹון ָיֶפה.
ק ְמאֹד. ְמַחּזֵ

י אֹוֶדה ל ַחּיַ ּכָ
ם ַהּטֹוב! ֵ ְלַהּשׁ

ר ה ְמַדּבֵ ַאּתָ
ְך ָיֶפה! ל ּכָ ּכָ

ִמיד ּתָ ם ַיֲעזֹר ְלָך ׁשֶ ֵ ַהּשׁ
מֹו ַהּיֹום! ֵמַח ּכְ יׁש ׂשָ ְרּגִ ּתַ

ל  ּכֵ ק ְלִהְסּתַ ֵיׁש ִלי ֵחׁשֶ
ְרָאה ְוִלְראֹות אֹוִתי. ּמַ ּבַ

עֹוַרְרּתָ אֹוִתי ַלְחׁשֹב 
ִבים נּו ַחּיָ ּלָ ה ּכֻ ּמָ ַעד ּכַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ְלהֹודֹות ְלַהּשׁ
ַתן ָלנּו! ּנָ ַדִים ׁשֶ ַעל ַהּיָ

ם ָלנּו ָצְמחּו  ּגַ ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ
ּנֹוַלְדנּו! ׁשֶ י ַרְגַלִים... ּכְ ּתֵ ׁשְ
ה! ִפּלָ ם ֲאַנְחנּו ָנרּוץ ַלּתְ ּגַ

י  ּתִ ׁשְ ְתאֹום ִהְרּגַ ּפִ
ר  ֲאִני ָיכֹול ְלַדּבֵ ׁשֶ
ם  ּלָ י ִעם ּכֻ ְוָצַעְקּתִ
ָמע!"  ה ְוִנׁשְ "ַנֲעׂשֶ

ִאּלּו ַמְלָאְך י ּכְ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ
א אֹוִתי. ַמִים ּוְמַרּפֵ ָ יֹוֵרד ִמּשׁ
ְתִמיד ֲאִני הֹוֵלְך ִלְהיֹות ַהּמַ
נּו! ּלָ יָבה ׁשֶ ְיׁשִ דֹול ּבַ ֵמָחה ִלְראֹות ֲהִכי ּגָ ְך ׂשְ ל ּכָ ֲאִני ּכָ

ם ַאּתְ רֹוָאה אֹוִתי! ּגַ ׁשֶ
ִיְך ל ְיֵמי ַחּיַ ּכָ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ָבִרים טֹוִבים! ְרִאי ַרק ּדְ ּתִ

ר עֹוד ְמַעט ְנַבּקֵ
ָחה,  ּפָ ׁשְ ֶאת ַהּמִ

ְרֶאה  י ּתִ ְוִציּפִ
-ם! -ּלָ ֶאת ּכֻ
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ְּבֵהיַכל ַהֲהָלָכה

ַלֲעֹבר אֹו ָלֶׁשֶבת ְּבַצד ַהִּמְתַּפֵּלל

ַהִּמְתַּפֵּלל  ֶׁשל  ֶמְטִרים[  ]ִּכְׁשֵני  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ְּבתֹוְך  ּוְלִהָּׁשֵען,  ַלֲעֹמד  אֹו  ָלֶׁשֶבת,  ָאסּור 
ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ָּכל עֹוד ֹלא ִסֵּים ֶאת ַהְּתִפָּלה, ֵּבין ִמְּלָפָניו ּוֵבין ִמְּצָדָדיו ַוֲאִפּלּו ֵמַאֲחָריו. 
ֻמָּתר ָלֶׁשֶבת ְּבִקְרָבה ָּכזֹו ַלִּמְתַּפֵּלל ַרק ִאם ַהּיֹוֵׁשב עֹוֵסק ִּבְתִפָּלה ]ֵיׁש ַהּסֹוְבִרים ֶׁשֶהֵּתר 
ֶזה ֵאינֹו מֹוִעיל ַלְיִׁשיָבה ִלְפֵני ַהִּמְתַּפֵּלל ָהֲאסּוָרה ְלַגְמֵרי ַוֲאִפּלּו ִמחּוץ ְלַאְרַּבע ַאּמֹות![.

ָאסּור ַּגם ַלֲעֹבר אֹו ַלֲעֹמד ְּבתֹוְך ַאְרַּבע ַאּמֹות ֶׁשל ַהִּמְתַּפֵּלל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ִמָּכל ְצָדָדיו, 
ְּבֹאֶפן ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל ָיכֹול ִלְראֹותֹו. ִּדין ֶזה ֶנֱאָמר ַּגם ִאם ָהָאָדם ֶׁשעֹוֵבר ִמְתַּפֵּלל.

ָּגַמר ְלִהְתַּפֵּלל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ַּגם ִאם ֹלא ָּפַסע ַלֲאחֹוָריו ָׁשֹלׁש ְּפִסיעֹות, ֶנְחָׁשב ֶׁשִּסֵּים 
ֶאת ְּתִפָּלתֹו ִויכֹוִלים ָלֶׁשֶבת ְוַלֲעֹבר ִּבְצָדָדיו.

ַהֶּטֶלפֹון  ְּבֵביתֹו  ִצְלֵצל  ַּפַעם  זצ"ל.  ַפייְנְׁשֵטיין  ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ַעל  ְמַעְנֵין  ִסּפּור  ִסֵּפר  ַאָּבא 
ּוִמיֶׁשהּו ִּבֵּקׁש ֶׁשִּיְקְראּו לֹו. ָהְיָתה זֹו ִׂשיָחה ֲחׁשּוָבה ְמֹאד, ְוַרִּבי ֹמֶׁשה ִמֵהר ֶאל ַהֶּטֶלפֹון. 
ְלֶפַתע הּוא ֶנֱעַצר ְוֹלא ִהְמִׁשיְך ָלֶלֶכת. ַמה ָּקָרה? ִמיֶׁשהּו ָעַמד ִּבְתִפָּלה ְּבִדּיּוק ְּבֶאְמַצע 
ֶטֶלפֹון  ִׂשיַחת  ַּכאן  "ֵיׁש  לֹו,  ָאְמרּו  "ֲאָבל",  ְלָפָניו.  ַלֲעֹבר  ָרָצה  ֹלא  ֹמֶׁשה  ְוַרִּבי  ַהֶּדֶרְך, 
ֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר ְוַהְמַצְלֵצל ַמְמִּתין!" ְוהּוא ָעָנה: "ֲאָבל ֵיׁש ַּכאן ִקיר!" ִּכי ְּכמֹו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 

ַלֲעֹבר ֶּדֶרְך ִקיר, ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעֹבר ִלְפֵני ַהִּמְתַּפֵּלל!

ַיֲהלֹוִמים

ְּבַצד ַהֶּדֶרְך
"ֹּבא ַאָּתה ְוָכל ֵּביְתָך 

ֶאל ַהֵּתָבה" 
ִאם אֹוֵמר ַאָּתה ִמָּלה אֹו ֵּתָבה 

ַהְכֵנס ְּבתֹוָכּה ֶאת ָּכל ִלְּבָך ּוַמְחַׁשְבְּתָך.
)ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב(
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ִמְבָחן ַמְלכּוִתי 

ִדּיּון
ַּבַּמְמָלָכה

צוף התורה

ר' ְׁשֶמעְלֶקע אֹו ַיְבֵגִני?

ַּכֲאֶׁשר  ֶהָחג,  ֶׁשַאַחר  ַּבֹּבֶקר 
ַּבֲהָכַנת  ַאֲהרֹונֹוב  גב'  ָעְסָקה 
ֹלא  ִליָלֶדיָה,  ַהֹּבֶקר  ֲארּוַחת 
ֶׁשִּתְקֶנה  ָעִדיף  ֵהיָכן  ָיְדָעה 
ַהִאם  הָחֵמץ:  מּוְצֵרי  ֶאת  
ַּבֲחנּות ֶׁשל ר' ְׁשֶמעְלֶקע, ִמַּמה 
ֶּׁשָּמַכר ְּבֶפַסח ְלגֹוי, ְוַעל ְיֵדי ָּכְך 
ָׁשַמִים,  ְיֵרא  ְיהּוִדי  ִמְתַּפְרֵנס 
ְזרֹוּבֹוִביץ  ַיְבֵגִני  ֶׁשל  ַּבֲחנּות  אֹו 
ֶׁשֲחֵמצֹו  ְיהּוִדי,  ֶׁשֵאינֹו  ָהרּוִסי, 
ְלִהְסַּתֵּמְך  ְּבֹלא  ַּגם  ֻמָּתר  ַוַּדאי 

ַעל ְמִכיַרת ָחֵמץ?

ִהיא ִהְתַקְּׁשָרה ֵאֵלינּו ִלְׁשֹאל ַמה 
ַּלֲעׂשֹות. ַמה ַּנֲעֶנה ָלּה?

ָלֶׁשֶבת ְּבתֹוְך ַאְרַּבע ַאּמֹות ְּבַצד 
ַהִּמְתַּפֵּלל, ַּכֲאֶׁשר ַהּיֹוֵׁשב עֹוֵסק 

ַּגם הּוא ִּבְתִפָּלה – 

ָאסּור. 1

ֻמָּתר. 2

ַמְחֹלֶקת. 3

ַלֲעֹבר ְּבַצד ַהִּמְתַּפֵּלל ְּבתֹוְך 
ַאְרַּבע ַאּמֹות ְּבֹאֶפן ֶׁשַהִּמְתַּפֵּלל 
ָיכֹול ִלְראֹותֹו, ַּכֲאֶׁשר ַּגם ָהעֹוֵבר 

ִמְתַּפֵּלל –

ָאסּור. 1

ֻמָּתר. 2

ַמְחֹלֶקת. 3

ַׁשַּבת ֹקֶדׁש כ"ב ְּבִניָסן ִאְסרּו ַחג
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ֲהָצָצה ְלֵהיָכלֹות ְּגבֹוִהים

ִּבְזכּות ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין 
המשך מעמ' 38

ִיְתַרְּׁשלּו ַּבֲעבֹוָדָתם!
ַהְּיהּוִדי ֹלא ָחַסְך ְלׁשֹונֹו, ְוָעָנה ְלֻעָּמתֹו: 

– ֹלא ֶאֵּתן ְלָך ָלֶלֶכת ִמָּכאן! ִנְׁשַּבְעִּתי ְלִאִּמי 
ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום ִלְפֵני ְּפִטיָרָתּה ֶׁשֹּלא ַאְחִסיר 
ָהִראׁשֹוָנה,  ַּבָּׁשָנה  ַהַּקִּדיש  ֶאת  ַּפַעם  ַאף 
ְּפִטיָרָתּה,  ְּביֹום  ָׁשָנה  ִמֵּדי  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 
ְוַעְכָׁשו ְּכֶׁשִהְׁשַּתְּבׁשּו ַהְּדָרִכים ּוִבְגַלל ַמַּצב 
ַהֵחרּום ֶׁשּנֹוַצר ֵעֶקב ַהְּקָרבֹות ֵּבין ִצְבאֹות 
ַהַּצאר ְוַהַּמְהְּפָכִנים ַהּקֹומּוִניְסִטים, ָקֶׁשה 
ָלֶלֶכת  ִלְתִפָּלה. ֹלא ֶאֵּתן ְלָך  ִמְנָין  ֶלֱאֹסף 

ִמָּכאן ַעד ֶׁשַאִּגיד ַקִּדיׁש ְּבִמְנָין! 
– ּוַמה ִּיְהֶיה ִעם ֵמאֹות ַהּפֹוֲעִלים ַהְּמַחִּכים 
ְּכֶנְגּדֹו  ָעָנה  ַהָּגדֹול?  ְּבִמְפָעִלי  ִּפי  ְלמֹוָצא 

ר' ָּברּוְך ִּבְמִרירּות. 
ֵמֲעבֹוָדָתם  ִיָּגַרע  ְוֹלא  ְּכלּום  ִיְקֶרה  ֹלא   –
ָּדָבר! יֹוֵדַע ָּכל ֶאָחד ֶאת ְמקֹומֹו ּוִמְׁשַמְרּתֹו 
ְוִתְלַחץ  ֹראָׁשם  ַעל  ֶׁשַּתֲעֹמד  ִמְּבִלי  ַּגם 
ֲעֵליֶהם, ָסַנט ּבֹו ַהְּיהּוִדי, ְוהֹוִסיף: ֵּבין ָּכְך 
ּוֵבין ָּכְך, ְלִמי ַאָּתה ָעֵמל ּוְלֵהיָכן ַאָּתה ָרץ 
ּוְמַמֵהר? ְּבעֹוד יֹום יֹוַמִים, ָׁשבּוַע ְׁשבּוַעִים, 
ְוִיְקחּו  ַהֹּכל  ַעל  ִביִקים  ַהּבֹוְלֶשׁ ִיְׁשַּתְּלטּו 
ִמְּמָך ֶאת ְרכּוְׁשָך ְוֶאת ֵּבית ַהֲחֹרֶׁשת ֶׁשְּלָך, 
ַהֶּזה  ְוַהֶחֶסד  ַהֹּזאת  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ְוִאּלּו 
ֶׁשָּבעֹוָלם  ֹּכַח  ַעְכָׁשו, ׁשּום  עֹוֶׂשה  ֶׁשַאָּתה 
ְלָך  ָׁשמּור  ְוִיְהֶיה  ִמְּמָך  ִלְגֹזל  יּוַכל  ֹלא 

ָלֶנַצח ָלעֹוָלם ַהָּבא!
– ַמה ֵּפרּוׁש ִיְקחּו? ָּתַמּה ר' ָּברּוְך. ְּכלּום 
ֶׁשָּלֶהם הּוא ֶזה? ְּכלּום ֹלא ָעַמְלִּתי ְוָיַגְעִּתי 
ָּכל  ֶאת  ֶׁשָעִׂשיִתי  ַעד  ֶאְצְּבעֹוַתי  ְּבֶעֶׂשר 
ַהַחִיל ַהֶּזה? ּוְבֵאיזֹו ְזכּות ִיְקחּו ִמֶּמִּני ֶאת 

ֲעָמִלי? ְׁשֻטּיֹות ִהְּנָך ְמַדֵּבר! 
ַטֲענֹוָתיו,  ָּכל  ָּברּוְך  ְלַרִּבי  ָעְזרּו  ֹלא  ַאְך 
ֶׁשאֹותֹו  ַעד  ַּבָּמקֹום  ִנְׁשַאר  ְּבֵרָרה  ּוְבֵלית 
ְיהּוִדי ִהְצִליַח ֶלֱאֹסף ִמְנָין. ָאְמרּו ְּבַצְוָּתא 
ַּכָּמה ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים, ְוַהָּלה ָאַמר ַקִּדיׁש.

ְלַאַחר ִמֵּכן ִמֵהר ר' ָּברּוְך ָלֵצאת ֵמַהָּמקֹום, 
ַוֲחפּוִזים  ְמִהיִרים  ִּבְצָעִדים  צֹוֵעד  ְוֵהֵחל 
ְלִכּוּון ֵּבית ַהֲחֹרֶׁשת, ְּכֶׁשהּוא ֵמִציץ ִמְּזַמן 
ִלְזַמן ְּבַעְצָּבנּות ִּבְׁשעֹון ַהָּזָהב ֶׁשָאַחז ְּבָידֹו 

ָּכל ְזַמן ֲהִליָכתֹו. 
ֵמאֹות  ַּכָּמה  ֶׁשל  ְלֶמְרָחק  ִמֶּׁשִהְתָקֵרב 
ִּבְמַנֵהל  ִהְבִחין  ַהֲחֹרֶׁשת,  ִמֵּבית  ֶמְטִרים 
ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו ֶׁשָרץ מּולֹו ּוְמַנְפֵנף לֹו ְּבָיָדיו 

ּוְמאֹוֵתת לֹו ִּבְתנּוָעה 'ֲעֹצר!'. 
ְּכֶׁשהּוא ְמֻפָחד ּוְמֹבָהל ֻּכּלֹו ִהְתָקֵרב ְלַרִּבי 

ָּברּוְך ְוָצַעק ֵאָליו:

ִביִקים  ַהּבֹוְלֶשׁ ְּבַסָּכָנה!  ַחֶּייָך  ִמָּיד!  ְּבַרח 
אֹוְתָך!  ּוְמַחְּפִׂשים  ַהִּמְפָעל  ֶאת  ָּתְפסּו 
ְּבַרח ַמֵהר ְלָאן ֶׁשִּיָּׂשאּוָך ַרְגֶליָך ְוִהְתַחֵּבא 

ֵמָהרֹוְצִחים ַהְּמַבְּקִׁשים ֶאת ַנְפְׁשָך! 
ָּברּוְך  ר'  ִהְצִליַח  ַמָּמׁש  ָהַאֲחרֹון  ָּבֶרַגע 
ְּכֶׁשהּוא  ִביִקים  ַהּבֹוְלֶשׁ ִמִּצָּפְרֵני  ַלֲחֹמק 
ִהְצָטְרָפה  ִאְׁשּתֹו  ְוַגם  ְּבַמְרֵּתף  ִמְתַחֵּבא 

ֵאָליו. 

ר'  ָחְמקּו  ִנִּסים  ּוְבִנֵּסי  ִנְפָלאֹות  ִּבְדָרִכים 
ְלפֹוִלין,  ְוִהִּגיעּו  ֵמרּוְסָיה  ְוִאְׁשּתֹו  ָּברּוְך 
ְּבֶׁשֶקט  ַחי  ְוָׁשם  ָהְרָוָחה,  לֹו  ָהְיָתה  ָׁשם 

ּוְבַׁשְלָוה, ְּבֹעֶׁשר ּוְבַנַחת.

)ֲאָנִׁשים ֶׁשל צּוָרה(
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1. ֱהֵיה ָזִהיר ִּבְכבֹוד-,ַצֵּית ַלהֹוָראֹות ֶׁשל- :"___  ֶאת-ה' ְוסּור ֵמָרע"  )ִמְׁשֵלי ג,ז(
2. ַהַּמָּכה ֶׁשִהְתַרּבּו בע"ח ְּבֹאַרח ֶּפֶלא: ___- ֶׁשִהּכּו ְּכֵדי ְלָהְרָגּה ְוהֹוִציָאה ְנִחיִלים.

3. ִקּצּור ַהִּמִּלים: ַעל ָחֵמץ
ָנה ׁ ָנה – _________ ַהשָּ ׁ י ַהשָּ ֶפת ְלָחְדֵשׁ ה ִנְרדֶּ 4. ִמלָּ

)ַרִׁש"י   "____ ִלָּבא   ַרֲחָמָנא  ּתֹוָרה  "ּוְלִלּמּוד  ּוַבֲאָרִמית?  ְּבִעְבִרית.  ַהִּמָּלה–ְמַבֵּקׁש   .5
ַסְנֶהְדִרין קו:(

6. ַהִּסָּבה ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ֵזֵרז ֶאת בנ"י ָלֵצאת ִמַּים סּוף: "ֶׁשִעְּטרּו ִמְצַרִים ֶאת סּוֵסיֶהם...
ְו-___ טֹובֹות ְוָהיּו ִיְׂשָרֵאל מֹוְצִאין אֹוָתם ַּבָּים")ַרִׁש"י ְׁשמֹות טו,כב(

8.  ִיְתרֹו ֶׁשָהָיה ִמּיֹוֲעֵצי ַּפְרֹעה ֶׁשָּמָחה ּוָבַרח ְּכֶׁשָּגַזר ַּפְרֹעה ִׁשְעּבּוד ַעל ִיְׂשָרֵאל ָזָכה  ְל: 
"ָזכּו ____  ָּבָניו ֶׁשָּיְׁשבּו ְּבִלְׁשַּכת ַהָּגִזית" )סֹוָטה יא.( )ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות(

11. ַהַּמֲאָכל ֶׁשִהְתַאּוּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶלֱאֹכל ַּבִּמְדָּבר ְוֹלא ָהָיה ַּבָּמן הּוא: "ֶאת ַהִּקֻּׁשִאים... 
ַאל  ָלִאָּׁשה  אֹוְמִרים  ַלְּמִניקֹות  ָקִׁשים  ֶׁשֵהן  ִמְּפֵני  ֵמֵאּלּו  חּוץ  ָּדָבר  ְלָכל  ִמְׁשַּתֶּנה  ַהָּמן 

ֹּתאְכִלי  ____" )ַרִׁש"י ַּבִּמְדָּבר יא,ה( )ִּבְלׁשֹון ַרִּבים(     
13. ְּכֹתב ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ְלִפי ֶעְרָּכן ַהִּגיַמְּטִרי ִמְּלַמְעָלה ְּכַלֵּפי ַמָּטה: א( "ִמֶּבן  ___  ָׁשָנה 
ָוַמְעָלה" )ַּבִּמְדָּבר א,ג(  ב( 200 ג( ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר... ְוַעל ַהָּים ָלקּו  ___  ַמּכֹות" 
)ַהָּגָדה( , ד( 300  ה( 5   ו( ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָיְצאּו: "ְּכֵׁשׁש-ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי" )ְׁשמֹות 

יב,לז( ֶׁשֵהם: ____ ִרּבֹוא
14. ַמָּצה ְׁשמּוָרה ִהיא ַמָּצה ֲאפּוָיה ִמֶּקַמח ֶׁשל ִחִּטים ֶׁשִהְקִּפידּו ַעל ְׁשִמיָרָתן  ְלָצְרֵכי 

ַמָּצה ִמְּׁשַעת  ַה-____
16. ְׁשמֹו ֶׁשל ֶאָחד ִמְּׁשֹלָׁשה ֶׁשָּלְמדּו ַקל ָוֹחֶמר ֵמַהְּצַפְרְּדִעים הּוא: "ָמה ָראּו    ____  
ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה ֶׁשָּמְסרּו ]ַעְצָמן[ ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש ָנְׂשאּו ַקל ָוֹחֶמר ְּבַעְצָמן 

ִמְּצַפְרְּדִעים" )ְּפָסִחים נג:(
18. ַהָּׂשָכר ֶׁשִּקְּבלּו ַהֲחמֹוִרים ִמּׁשּום ֶׁשִּסְּיעּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּביִציַאת ִמְצַרִים: "ַמה ִּנְׁשַּתּנּו  
לּוִבים  ֲחמֹוִרים  ִּתְׁשִעים  ִעּמֹו  ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֲחמֹוִרים...    ____
ָיִחיד(        )ֹלא ִּבְלׁשֹון  ּוְזָהָבּה ֶׁשל ִמְצַרִים" )ְּבכֹורֹות ה:( )ִּבְלׁשֹון  ְטעּוִנים ִמַּכְסָּפּה 

ְסִמיכּות( )ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות(
20. ָמַתי מֹוִציִאים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן?  ְּב-____  ַהְּסעּוָדה.

22. ַהֵּׁשֶבט ֶׁשֹּלא ֻׁשְעַּבד ְּבִמְצַרִים הּוא: "א"ר ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי ִׁשְבטֹו ֶׁשל  ____  ָּפנּוי ָהָיה 
ֵמֲעבֹוַדת ָּפֶרְך" )ְׁשמֹות ַרָּבה ָּפָרָׁשה ה , טז(

24. לֹצֶרְך ַהְּזַמן, ְלֵׁשם ַהָּדָבר.  "ּוְלִפי  ____  ִנְזַּדֵּמן לֹו )ַהַּתַחׁש( ְלֹמֶׁשה ְוָעָׂשה ִמֶּמּנּו 
ִמְׁשָּכן ְוִנְגַנז" )ַׁשָּבת כח:( )ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות(

ַּבִּמְׁשֶּבֶצת  ,ְּכֹתב  הּוא-1.  ַהִּגיַמְּטִרי  ֶׁשֶעְרָּכּה  ָהאֹות  ֶאת  ָהֶעְליֹוָנה  ַּבִּמְׁשֶּבֶצת  ְּכֹתב   .26
ַהַּתְחּתֹוָנה ֶאת ָהאֹות ֶׁשֶעְרָּכּה ַהִּגיַמְּטִרי ַמְׁשִלים  ְלִמְסַּפר ַהֵּׁשמֹות ֶׁשֵּיׁש ְלִיְתרֹו חֹוֵתן 

ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְלִפי )ַרִׁש"י ְׁשמֹות יח,א( "ִיְתרֹו  ____  ֵׁשמֹות ִנְקְראּו לֹו"

תשבץ

-המשך-
באדיבות:

עוזי קייש

הגדרות מאונך:

ֶּפַסח?  ֶׁשל  ַּבַהָּגָדה  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֻמְזָּכר  ֵהיָכן   .28
ַּבְּדָרָׁשה ֶׁשל ַרִּבי  ___  ַהְּגִליִלי ֶׁשאֹוֵמר: "ַוַּיֲאִמינּו 

ַּב- ה' ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו"
29. ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשל ִמְצַרִים ָהְיָתה: 

"ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש  ___" )ְׁשמֹות יב,ג( )ְּבִהּפּוְך אֹוִתּיֹות(.  
"ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן ְוַׁשֲחטּו ֱאֹלֵהיֶהם ֶׁשל ִמְצַרִים ַוֲעׂשּו ַהֶּפַסח" )ְׁשמֹות ַרָּבה ָּפָרָׁשה טז, ב(
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שמות התלמידים שזכו
בהגרלת החצי של אלבום כהלכה 

הזוכים קיבלו הודעה טלפונית על זכייתם
עירשםהפרס

מודיעין עיליתיוסף ברנשטייןחותמת 
בני ברקמשה יוסף לויחותמת 
צפתמשה בן חיוןחותמת 

בני ברקשמוליק לנגספר קריאה
קרית גתמשה גלבמןספר קריאה
בני ברקמשה דוד זנגרספר קריאה
אלעדאליטב סגלספר קריאה
מעלות תרשיחאיוסף חיים אפריאטספר קריאה
אשדודשמילי ברגרספר קריאה
אלעדמשפ' גורטלרספר קריאה
אשקלוןיונתן גבאיספר קריאה
אלעדיהודה טסלרצוף התורה
בני ברקנתי פישרצוף התורה
בני ברקחגי נאויצוף התורה
ירושליםישעיה גרוסברדצוף התורה
קרית ספרישראל פציפיציצוף התורה
ירושליםשלמה בן ציוןצוף התורה
ביתר עיליתמנחם מנדל אהרונוביץ צוף התורה
בני ברקחיים דב מגרצוף התורה
קרית ספרמשה הוץצוף התורה
תל ציוןשמעון מורלצוף התורה
ירושליםברוך אליהו הורביץצוף התורה
ירושליםחיים פוגלצוף התורה
בני ברקאהרון יגלניקצוף התורה
אלעדיוסף צבי דינרצוף התורה
בית שמשיעקב הררצוף התורה
קרית ספראליעזר סטפנסקיצוף התורה
ירושליםנועם דנטלסקיצוף התורה
מודיעין עיליתאברהם דוד אולמןצוף התורה

עירשםהפרס
בני ברקאלחנן גריינמןקריוקי

מודיעין עיליתאריה הופריטרש"ס
בית שמשאהרון הורביץשולחן שבת
בני ברקאהרון כגןשולחן שבת
בני ברקיהודה לאושולחן שבת
בני ברקיחיאל מיכל גנוטשולחן שבת
בני ברקיסף זקשולחן שבת
בני ברקנפתלי בלסקישולחן שבת
בית שמששמעון צדוק שולחן שבת
מגדל העמקיהושע דב גנץ שולחן שבת
קרית ספרמשה נורדמןשולחן שבת
ביתר עיליתצבי איזנבךשולחן שבת
בני ברקישראל אילנישכר ועונש
בני ברקשרגא לרנרשכר ועונש
ירושליםבנימין הבר שכר ועונש
אלעדאריאל בוסקילהשכר ועונש
תל אביביהודה פיטוסישכר ועונש
בני ברקשלמה אלוןשכר ועונש
חיפהשלמה מאירשכר ועונש
בית שמשאשר צינוירטשכר ועונש
קרית גתיקותיאל יהודה וייסשכר ועונש
ירושליםישראל חדד שכר ועונש
מודיעין עיליתיוסף פרידמןשכר ועונש
בני ברקיונתן שמואלי שכר ועונש
ביתר עיליתיצחק וינברגשכר ועונש
אלעדיוסי קריבוסשכר ועונש
בית שמששמעון ביטרמןשכר ועונש
בני ברקדניאל משהשכר ועונש
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שמות הזוכים בהגרלות השבועיות
במבצע "פנקס הקבלות"

לע"נ רבינו ראש הישיבה מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל 
הזוכים קיבלו הודעה טלפונית על זכייתם

משתתפי/ות המבצע היקרים, 
בס"ד המבצע יסתיים בטו' בניסן אך כמובן שכל משתתף שרכש לעצמו את הקבלות הטובות 

האלה ימשיך ויתמיד בהם שלא ע"מ לקבל פרס פה בעולם הזה... 
בס"ד מיד לאחר חג הפסח תיערך ההגרלה הגדולה בין כל משתתפי המבצע, 

הזוכים יקבלו הודעה טלפונית וכן יפורסמו בטלמסר החל מר"ח אייר.

עירשםהפרס
אלעדמשפ' קליין ספר קריאה

פתח תקוהאליעזר שטרנברג סכין מכסף

בני ברקאברהם כהן סכין מכסף

בני ברקנחמן אורלנציק שכר ועונש 

בית שמשישראל אשר שטינמןשכר ועונש 

קרית ספריוסף שרייבר שכר ועונש 

קרית ספראלחנן יעקבובשכר ועונש 

קרית ספריוסי קרביץשכר ועונש 

מ. עיליתתהילה דייןשכר ועונש 

עירשםהפרס
קרית ספריואל שפיגלמןסט שולחן השבת 5 כ'

בני ברקיוסף יחיאל בייפוססט שולחן השבת 5 כ'

בני ברקמשפ' גרינהויזסט שולחן השבת 5 כ'

בת יםמרדכי לוימתז מים

נתניהרוזי הרבסטמתז מים

בני ברקשרה סוידמתז מים

בני ברקמשה שליטא מתז מים

קרית ספראברימי אביטןכדור רחפן

קרית גתשלומי דודיקורקינט
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פסח תשע"חרצועות הדיסק

ילרצועה
ג

רבי אליעזר יוטקובסקי - יו"ר ארגון "אנחנו וצאצאינו"פתיח01

רבי ישעיהו ליברמן יו"ר תנועת בית יעקב "בתיה"דברי פתיחה02

03-04
מרן הגאון 

הגדול רבי יצחק 
זילברשטיין

רבה של רמת אלחנן וחבר מועצגה"ת 
בשו"ת לקראת החג ועניני תפילה

10 ילדים נבחרים שזכו להציג את שאלותיהם 
בפני הרב שליט"א

7

רבי ישראל מאיר 05-07
שושן

מגיד המישרים בסיפור חדש 
שיהפוך את התפילה למשהו אחר

5

רבי שלמה מילר08-12
"מי אנוכי שאזכה להתפלל" - 
סיפורים מפעימים על תפילה

5

רבי רחמים זיאת 13-20
- קצין

"התפילות שלנו יראו אחרת"
רבי רחמים זיאת פותח לנו את הלב ומסביר איך 

להתפלל, מתובל כרגיל בסיפורים ומשלים נפלאים
8

3מתוך הדיסק הנפלא "פסח טיש" מאת "לחיים"והיא שעמדה21

ר' מיכאל צי22-23
הסיפור שכולנו מכירים - רבי עקיבא והשודדים

בהגשה נפלאה ומחזקת במיוחד מפי רבי מיכאל צי
5

לטב עביד24

שיר חדש - מיוחד לילדים ולמשפחות - 
סיפור רבי עקיבא והשודדים

לחן: רבי חיים עוזר אטיאס | עיבוד: ר' שמוליק וינרייך 
| מקהלות: דיויד טויב, נתנאל ישראל | מיקס: אבי ז'נו | 

הוקלט באולפני טנור

3

25-27
אלישמע 
ואפריים 

במעמד הר סיני

הצגה הממחישה את מעמד הר סיני - 
מוגש על ידי רבי מרדכי חלמיש - 

מחבר סדרת הספרים אלישמע ואפרים ועוד
ממה פחד המלך כושן?

למה מושי ונושי החלו לרקוד ברחוב?
מה גרם לאברימי לבכות?

מה רצה התינוק מהשישיה?
נצטרף לאלישמע ואפרים במסע לקבלת התורה.

7

שיר ושבחה28-32
שירים, ניגונים, סיפורים ווארטים לשמחת החג

ר' אבי הס וחברים
5

נערי היערות 33
פרק ט'

סיפור היסטורי מרתק - 
על נערים בבונקר הפרטינזים

מוגש מפי המחנך רבי מרדכי בלוי
8

רבי חיים זאיד34-35
כוחה של תפילה

רבי חיים זאיד שליט"א - רבה של פרדס כץ - 
פותח צוהר לעולמות התפילה

7

3מתוך האלבום המיוחד 'נפלאים' מניגוני בעלזאעל מה להתפלל36
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פסח תשע"ח

ילרצועה
ג

ר' שרגי37
חביב הילדים - בסיפור חדש ומרתק - 

בזכות תפילה במניין
5

מתוך הדיסק הנפלא "פסח טיש" מאת "לחיים"והיא שעמדה38

רבי אשר 39-40
קובלסקי

פניני התפילה - 
סיפורים מפעימים על חשיבות התפילה

מחבר הספר "פניני פרשת השבוע"
7

בנה ביתך -41
3שיר מיוחד מתוך האלבום החדש 'מצפים'ר' שלמה כהן

8פרק דרמטי בסיפור ההיסטוריהמסע אל העבר42

זבח פסח43-47

שיר שכתב מרן הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין 
זצוק"ל המתאר את כל סדר הקרבת קרבן פסח, כולל 

כל הלכותיו וחוקותיו
מסע לעולם אחר

8

7סיפור מפעים בחשיבות התפילהרבי נתן פוגל48-49

8פרק י'נערי היערות 50

ויהי נועם - 51
3מתוך האלבום החדש 'שהנשמה בקרבי'ר' מוטי שטיינמץ

7סיפורים מופלאים - עולם התפילהרבי יעקב שיש52-54

רבי שלמה 55-57
ברוורמן

תפילת היהודים הפשוטים- מבט חדש על תפילה של 
כל אחד

7

והיא שעמדה - 58
3מתוך האלבום החדש 'זאג שוין ווען'ר' דודי קאליש

8פרק יא'נערי היערות 59

שופכים לב כמים60
מתוך האלבום הנפלא 'שופכים לב כמים' - מלחניו של 

הרה"ח ר' חיים בנט
3

רבי יהודה 61-63
ברנדויין

מגיד המישרים מבית שמש בסיפורים עוצמתיים על 
התפילה

7

רבי מאיר מיכאל 64-67
8הדרשן העולמי עם מסר וחיזוק מיוחדגרינוולד

3ניגון שמחה68

שוקי ושחר69-71
לא מפסיק להפתיע - פרק חדש ומשעשע במיוחד - 
המסע לאורו של אברהם אבינו ע"ה - ממשיכים את 

בברכת המזון
5

3לחן מיוחד של שלוימי ושוקי לילדים והמשפחותשיר התנאים72

רבי אליעזר 73-74
יוטקובסקי

יו"ר ארגון "אנחנו וצאצאינו" בסיפורים אישיים ומרתקים 
בגודל יקרת מעלת התפילה

6

רבי ישעיהו 75
8יו"ר תנועת בית יעקב "בתיה" - במסר מיוחד לימי הפסחליברמן
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                                ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח   רצועה מס' 43-47ֹזאת ֻחַּקת ַהֶּפַסח

ֱאֹלֵקי ָהרּוחֹות ְלָכל ָּבָׂשר ֹחק ְלַעּמֹו ָמַסר 
ְוִהְזִהיָרם ִּבְכָתב מּוָסר 

ְלַהְקִריב ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר
 

ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְׁשֹמר ֶאת ַהֻחָּקה 
ְלַמַען ִנְזֹּכר ִּכי ָׁשַמע ה' קֹול ְצָעָקה ּוְנָאָקה 
ַוָיֹּחס ַוִיְּפַסח ָעֵלינּו ַוּיֹוִציֵאנּו ֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה

ְוִיְגָאֵלנּו ְּבאֹותֹות ּומֹוְפִתים ּוְבָגדֹול מֹוָרא
 

ְּבֹזאת ָהֲעבֹוָדה ּוְבזּו ַהֻחָּקה
ָאנּו ַנֲעִׂשים ֲעָבָדיו ְּבִקְנַין ֲחָזָקה

ְּבֹזאת ַהַהְקָרָבה ִמּתֹוְך ַקָּבַלת ֹעל 
ָאנּו קֹוְבִעים ַּבֶּנֶפׁש ְּבִרית ֶנֱאָמָנה ְליֹוֵצר ֹּכל

 
ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ֶׁשַעל ָיָדּה ִמִּמְצַרִים ִנְגַאְלנּו

ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְססּות ְּבָדֶמיָה ַחֵּיי עֹוָלם ִנְטעּו ָּבנּו 
ַעל ִּבּטּוָלּה ִחְּיָבה ּתֹוָרה ָּכֵרת ִלְמִזיִדים 

ַוִּתֵּתן ַּתְׁשלּוִמים ְלַבל ֱהיֹוָתם ֲאבּוִדים
 

ְוֹזאת ּתֹוַרת ָקְרַּבן ֶּפַסח ֻחָּקתֹו ּוִמְצָותֹו
ְוֵסֶדר ֲעִׂשָּיתֹו ְּבֵבית ַהְּבִחיָרה

ְוָאנּו ְּתִפָּלה ֶׁשֵּכן ִנְזֶּכה ָאנּו ַלֲעׂשֹותֹו 
ְּבֵבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו ִיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה 

 
ֲאסּוָרה ְׁשִחיָטתֹו ְּבָבַמת ָיִחיד ְוֵאיָנּה ֶאָּלא

ְּבָבַמת ִצּבּור
ַאף ִמְצָוה ִהיא - ְוֵיׁש ָהאֹוְמִרים ֶׁשהּוא ְלִעּכּוָבא - 

ֶׁשְּיֵהא ִנְׁשָחט ְּבִהְתַחֵּבר ִחּבּור
ְלִפְרסּום ַהִּמְצָוה ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְּכֶאָחד ֶנֱאָסִפים

ַיְחָּדיו ָּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְּבִגיל ּוִבְרָעָדה ֲאפּוִפים
 

ֵאין ַהָּקְרָּבן ָּבא ֶאָּלא ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ִמן ָהִעִּזים 
אֹו ִמן ַהְּכָבִׂשים 

ַאְך ֲאֶׁשר ַאְרָּבָעה ָיִמים ִמּמּוִמים ִּבֵּקר אֹותֹו 
ָקְרָּבן ְלָהִׂשים 

ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום אֹותֹו ַמְקִריִבים
ּוְלֶבן ְּבֵתיָרה ָּכֵׁשר ְּכָבר ִמֹּבֶקר ֶׁשהּוא ֵּבין 

ְׁשֵני ֲעָרִבים
  

ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ַחָּיִבים ּבֹו ּוְלַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ֵאין ַהָּנִׁשים ַחָּיבֹות 

ְוֶנְחְלקּו ִאם ָקֵרב ַעל ַהְּקַטִּנים ִמּׁשּום ִּדְכִתיב 
ֶׂשה ְלֵבית ָאבֹות 

ַהֹּכל מֹוִדים ֶׁשְּמַחְּנִכים ַהְּקַטִּנים ְלִמְצָוה זּו 
ְלַמַען ִיְהיּו ָּבּה ְמֹזָרִזין

ֲחֹנְך ַלְּנָעִרים ַעד ִּכי ַיְזִקינּו ִמֶּמָּנה ֹלא ִיְהיּו ָזִזים
 

אֹוְנִנים ְוחֹוִלים ְזֵקִנים ַוֲחבּוִׁשים ֵאין עֹוִׂשים 
ֲחבּוָרה ְלַעְצָמן 

ֶׁשָּמא ֹלא ִיְהיּו ְראּוִיים ֶלֱאֹכל ְּבֹבא ַהְּזַמן 
ַאף ַהֵּגִרים ַלֲחבּוָרה ַאַחת ֹלא ִיְתַחְּברּו ַיְחָּדיו 

ֶׁשָּמא ְיַדְקְּדקּו ְוִיְפְסלּו ַהֶּפַסח ַלָּׁשְוא 
ָנִׁשים ַוֲעָבִדים ַיְחָּדיו ֹלא ַיְחְבּרּו ֶחֶבר

ַאף ְקַטִּנים ַוֲעָבִדים ֵּכן, ֶּפן ִיְפַׁשע ֶּגֶבר
 

ִּבְטֵמֵאי ֶׁשֶרץ ַוֲאֶׁשר ֵהם ְּבֶדֶרְך ְרחֹוָקה
ֶנְחְלקּו ִאם ֲעֵליֶהם ׁשֹוֲחִטים ְוזֹוְרִקים ֶאת 

ָקְרַּבן ַהֻחָּקה
ֵאין ָלֵצאת חֹוָבתֹו ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָעָליו ִנְתַמָּנה

ְוֵאין ִנְמִנים ָעָליו ֶאָּלא ִּבְהיֹותֹו ַחי ֹעֶדָנּה
 

ְׁשִחיָטתֹו ְּבֵבית ַהְּבִחיָרה ְּבָכל ָמקֹום ָּבֲעָזָרה
ּדֹוָחה ִהיא ֶאת ַהַּׁשָּבת ְוַעל ַמְכִשׁיָריו ֶנְחְלקּו ַּבְּגָמָרא 

ּדֹוֶחה ֻטְמַאת ֵמת ְּבֹרב ְטֵמִאים ְוֵיׁש אֹוְמִרים 
ַאף ְּבֶמֱחָצה 

ְוֵכן ֲעֹון ֻטְמָאה ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא נֹוַדע ִמֹּכחֹו ֶׁשל 
ִציץ ִנְרָצה

 
ֵעת ֲחצֹות ַהּיֹום ָׁשְבָתה ָּכל ְמָלאָכה 

ֶאת ַהְּפָסִחים נֹוְטִלים ְּבֹגֶדל ְוֹעֶצם ִׂשְמָחה 
ּוְלֵעֶבר ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֹּכל נֹוֲהִרים

 ַיְחָּדיו ַיֲעלּו ְּבַהר ְמרֹום ָהִרים
 

ַמְקִריִבים ַהָּתִמיד ְוַהֶּפַסח ַאֲחָריו 
ֶׁשָּבֶעֶרב ּוֵבין ָהַעְרָּבִים ֶנֱאַמר ָעָליו

ִנְפַסל ְּבַמְחֶׁשֶבת ֶׁשֹּלא ִלְמנּוָייו 
ְוֶׁשֹּלא ְלאֹוְכָליו ְּבִׁשּנּוי ֹקֶדׁש ּוְבִׁשּנּוי ְּבָעָליו

 
ַאף ִאם ְּבַמְחֶׁשֶבת ֻחִּלין ִנְׁשַחט 
ּפֹוֵסל ָהַרְמַּב"ם ֶׁשֹּלא ִּכְבַחָּטאת 

ִּכי ֶּפַסח ֶׁשִעָּקרֹו ַלֲאִכיָלה ַאף ַמְחֶׁשֶבת ֻחִּלין 
ְּבֹכָחּה ְלַהְחִריב ִּכי ִהיא ִמין ְּבִמין

 
ֲאסּוָרה ַהְקָרָבתֹו ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ָחֵמץ ָּבֲעָזָרה

ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַאף ְּכַזִית ְּבֵביתֹו ֶׁשֹּלא ִּבֲעָרּה 
ְּכֶׁשֵּיׁש ַלּׁשֹוֵחט ְוַלּזֹוֵרק אֹו ְלֶאָחד ִמְּבֵני ַהֲחבּוָרה

ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֶּנֱאַסר ַּגם ַעל ְיֵדי ַמְקִטיר ַהַהְקָטָרה
 

ׁשֹוֲחִטים ֶאת ַהֶּפַסח ְּבָׁשֹלׁש ִּכּתֹות 
ִנְתַמְּלָאה ָהֲעָזָרה נֹוֲעִלים ַהְּדָלתֹות 

ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשְּבֵנס ָהיּו ִנְנָעלֹות
ּוִמְּלַבד ַּפַעם ַאַחת ֹלא ִנְמַעְך ָאָדם ְּבִנִּסים ְוִנְפָלאֹות

 
 ָׁשַחט ַהּׁשֹוֵחט ִּבְׁשִליחּות ְּבָעִלים

ְוַהֹּכֲהִנים ֶאת ַהָּדם ְּבַמְזֵרק ְמַקְּבִלים 
ּוֵמֶאָחד ַלֵּׁשִני ְּבׁשּוָרה ֶאת ַהָּדם ַמֲעִביִרים 

ְוַעל ַהִּמְזֵּבַח אֹותֹו זֹוְרִקים אֹו ׁשֹוְפִכים ְלֵיׁש אֹוְמִרים 
ְוָכל ֹזאת ְּבֹרב ַעם ַלֶּמֶלְך ְמַהְּדִרים ּוְמָפֲאִרים
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ַהֹּכֲהִנים ׁשּורֹות ׁשּורֹות עֹוְמִדים ְּבַאַהב
ֵאּלּו ִּבְבִזיֵכי ֶּכֶסף ְוֵאּלּו ְּבֶׁשל ָזָהב 

ָּכל ׁשּוָרה ִּבְפֵני ַעְצָמּה ְלַמַען ַהְרּבֹות ֹיִפי ְוָהָדר 
ְלִהְתָנאֹות ִלְפֵני א-ל ַּבָּמרֹום ָּדר

 
ִרְצַּפת ַהֹּקֶדׁש ְספּוָגה ָהְיָתה ַּדם ְזִריָקה

ְלַמַען ֹלא ֵיֵצא חּוץ, ָהֲעָזָרה ָהְיָתה ְּפקּוָקה
ִּכי ֵליֵלְך ַּבָּדם ֶׁשַבח הּוא ִלְבֵני ַאֲהֹרן ַעם ְקדֹוִׁשים
ּוִמּׁשּום ֶׁשִּבְגֵדי ְּכֻהָּנה ִּדיָנם ֶׁשִּיְהיּו ְנִקִּיים ּוְכִמָּדה 

ְלבּוִׁשים
ַעל ָהִאְצַטָּבאֹות ַהְּקבּועֹות ָהיּו ְמַהְּלִכים ַהִּמְזֵּבָחה

ְלַבד ֵמהֹוָלַכת ֵעִצים ְלֵאׁש ַהַּמֲעָרָכה
ֶׁשָהיּו ְמַהְּלִכים ַּבָּדם ְּבֹרב ֶחְדָוה ְוִׂשְמָחה

ַאְׁשֵרי ַעִין ָרֲאָתה ָּכל ֹזאת
ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ְּדבּוָקה ְּבקֹוָנּה ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות 

 
עֹוְרִכים ַמֲעָרָכה ְלַהֲעלֹות ֵאמּוִרים ְלַהְקָטָרה 

ְלַהְׁשִליָמּה ַעד ַלְיָלה ֹּכֲהִנים ְזִריִזים ְלַמֲהָרה
ֶטֶרם ְּכִניַסת יֹום טֹוב ֶׁשַהַהְקָטָרה ּבֹו ֶנֱאֶסֶרת

ֶׁשֵאין ֻמְקֶטֶרת ּבֹו ֶאָּלא ֶׁשל יֹום טֹוב ֹלא ַאֶחֶרת
 

ַהְּלִוִּים ְּבֹרב ִּגיל ֶאת ַהַהֵּלל ְּבִׁשּלּוׁש קֹוְרִאים 
ַעל ָּכל ְקִריָאה ּתֹוְקִעים ּוְמִריִעים

ְוִיְׂשָרֵאל ִמְצָטְרִפים ְּכַתָּקַנת ְנִביֵאיֶהם 
ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשּׁשֹוֲחִטין ְוֵאין ִׁשיר ְּתִהָּלה ְּבִפיֶהם

 
ְלַאַחר ִמֵּכן ַהֶּפַסח ָׁשֵלם ַעל ָּכל ֵאָבָריו ָהיּו צֹוִלים

אֹוָתם ְלתֹוכֹו ַמְכִניִסים ְוֵיׁש אֹוְמִרים ִמַּבחּוץ ּתֹוִלים
ַאְך ְּבֹחם ָהֵאׁש ִּבְלַבד ִיְהיּו ִנְצִלים ְוֹלא ְּבֹחם ִׁשּפּוִדים

ִׁשּפּוד ֶׁשל ִרּמֹון ֶּבן ְׁשָנתֹו ִיְקחּו ְלַמַען ִּביקֹוד ֵאׁש 
ִיְהיּו ְיקֹוִדים

 
ַּבַּלְיָלה אֹותֹו אֹוְכִלים ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים 

ִמְּתִחַּלת ַהַּלְיָלה ַעד ֲחצֹות  ְזַמן ַמַּכת ְּבכֹוִרים
ְוֵיׁש אֹוְמִרים ִמן ַהּתֹוָרה ַעד ַהֹּבֶקר ְזַמן ֱהיֹוֵתנּו 

ֶנְחָּפִזים
ֶׁשֹּלא ִיָּׁשֵאר ִמְּבָׂשרֹו ַלֹּבֶקר ַּבֲאִכיָלתֹו ְזִריִזים

 
ְּכִמְצָותֹו ְוֻחָּקתֹו ֶנֱאָכל ּוְלִהֵּלל ָהיּו ּכֹוְרִכים

ָצלּוי ָּכל ָצְרּכֹו ְּכַמְטַעֵּמי ָׂשִרים ּוְמָלִכים
וַאף הּוא ֵזֶכר ֶלֱהיֹוֵתנּו ֶנְחָּפִזים ָלֵצאת ִמן ַהִּמְצִרים 

ְוֹלא ִהְסִּפיק ְזַמן ַלֲעֹסק ְּבִבּׁשּול ְּבָׂשִרים
  

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיפּוג ַטֲעמֹו אֹותֹו אֹוְכִלים ַאֲחרֹוָנה 
ְלָאְכלֹו ַעל ַהֹּׂשַבע אֹוְכִלים ִמְּבַׂשר ַהֲחִגיָגה ָמָנה

ְּכֶדֶרְך ֲאִכיַלת ְמָלִכים ְלִמְׁשָחה ְוִלְגֻדָּלה
 ַאף ֶׁשַּבֲאִכיַלת ֵּתָאבֹון ְׁשִביַרת ֶעֶצם ֲעלּוָלה

 
ֵאין ׁשֹוְבִרים ֶעֶצם ִּבְמקֹום ָּבָׂשר ִּבְהיֹותֹו ְּבַכְׁשרּותֹו

ֶׁשהּוא ֶּדֶרְך ַרַעְבָּתִנים ְוֵאין ָראּוי ְלַעם ְסֻגָּלתֹו
ֵאין מֹוִציִאין ִמְּבָׂשרֹו ִמחּוץ ִלְמקֹום ֲחבּוָרתֹו 
ְוֶנְחְלקּו ֲחָכִמים ִאם ִנְפָסל ַעל ְיֵדי הֹוָצָאתֹו

 
ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ַאף ִּבְמקֹומֹות ְׁשַנִים ֹיאַכל ּוִבְלַבד

ַּבֲחבּוָרה ְיִחיָדה ְלֻעָּמתֹו ְּבָמקֹום ֶאָחד 
ְוַאף ַּבֲחבּורֹות ְׁשַּתִים ִׁשיַטת ַרִּבי ְיהּוָדה

ְוָהיּו עֹוִׂשים ֵּבין ְׁשֵּתי ַהֲחבּורֹות ְמִחָּצה ַמְבִּדיָלה
 ְּכֵדי ִלֵּתן ְּגבּול ִלְמקֹומֹות ָהֲאִכיָלה

 
ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאָּלא ִלְמנּוָייו 

ְלַבד ִמן ַהָּקָטן ְלַחְּנכֹו ְּבִמְצוֹות ָּכל ְיֵמי ַחָּייו
ֲאסּוִרים ּבֹו ָעֵרל ְוֶׁשִּנְתַנְּכרּו ַמֲעבדיו 

ּוִמי ֶׁשֹּלא ָמל ֶאת ְזָכָריו ַוֲעָבָדיו
 

ָעלּו ַעל ַּגּגֹות ְלַאַחר ְּגַמר ֲאִכיָלה 
ְלהֹודֹות ּוְלַׁשֵּבַח ְלֵקל נֹוָרא ְתִהָּלה 

ּוְלַזֵּמר ּוְלַהֵּלל ֶאת ַהַהֵּלל ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה
ִנְדֶמה ֶׁשַהַּגּגֹות ִנְבָקִעים ִמּקֹול ַהֲהֻמָּלה

 
ָּכל ַהַּלְיָלה ִּבירּוָׁשַלִים ָהיּו ָלִנים

ְוַאְך ַּבֹּבֶקר ְלָאֳהֵליֶהם ָהיּו ּפֹוִנים
ְמֻלָּמִדים ְלִיְרָאה ֶאת ה' ְּברֹוְממּות ָׁשִבים 

ָּבֵּתיֶהם מֹוְצִאים ְלַבל ָּפְגָעה ָּבֶהם ַיד אֹוְיִבים
 
 

ָּכל ֹזאת ִּבְהיֹות ַהִּמְקָּדׁש ַעל ְמכֹונֹו ֶוֱהיֹוֵתנּו ַעל 
ַנֲחָלֵתנּו

ַאְך ַעָּתה ֶׁשַּבֲעוֹונֹות ָרַחְקנּו ִמֵּבית ִּתְפַאְרֵּתנּו
ָּכל ֶזה ַהֵּסֶדר ָחַסְרנּו ְוֵאין ָלנּו ֶאָּלא ְּתִפָּלה

ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְּבֵנה ֵּביְתָך ְּכַבְּתִחָּלה 
 

ַּגֵּלה ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך ִּבְמֵהָרה ֱאֹלֵקינּו 
ְלֵעיֵני ָּכל ַחי הֹוַפע ְוִהָּנֵׂשא ָעֵלינּו 

ִמֵּבין ַהּגֹוִיים ָקֵרב ְּפזּוֵרנּו ּוִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ ַּכֵּנס 
ְנפּוצֹוֵתינּו

ַהְרֵאנּו ִנְפָלאֹות ְּכִמּיֹום ִמִּמְצַרִים ֵצאֵתנּו
 

ְלֵביְתָך ַנֲעֶלה ֵנָרֶאה ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ְלָפֶניָך 
חֹובֹוֵתנּו ַנֲעֶׂשה ַּכְּמֻצֶּוה ְּבתֹוָרֶתָך ְוַנְקִריב ָקְרָּבֶניָך 

ְוָׁשם ָנִׁשיר ִׁשיר ָחָדׁש ְּבִׂשְמַחת ִּגיל ְנַהֵּלל י-ה  
ְּכֵליל ִהְתַקֵּדׁש ָחג ִּכְנבּוַאת ְנִביֶאָך ְיַׁשְעָי-ה
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א. ָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא הֹוֵלְך לֹו ַּבְּדָרִכים

ְמַחֵּפׂש ָמקֹום ָלנּוַח אּוַלי ֵאיֶזה אּוְׁשִּפיִזין

ַעל ַהֶּדֶלת הּוא נֹוֵקׁש ֶחֶדר הּוא ַמְזִמין

ְוָהִאיׁש ָׁשם ִמְתַעֵּקׁש ֹלא ִּכי ָּבְרחֹוב ָּתִלין

ְוָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא הֹוֵלְך ַלָּׂשֶדה ְוָכל ַהֶּדֶרְך ָׁשר ּומֹוֶדה 

ָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא הֹוֵלְך לו ַלָּׂשֶדה ְוָכל ַהֶּדֶרְך ָׁשר ּומֹוֶדה 

ָּכל ַמאי ְּדָעִביד ַרֲחָמָנא ְלַטב ָעִביד

ב. ָקַׁשר ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶאת ַהֲחמֹור ְוַהַּתְרְנגֹול 

ַמְדִליק הּוא ֶאת ַהֵּנר ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּבקֹול

רּוַח ְצפֹוִנית ָקָרה ֶאת ַהַּׁשְלֶהֶבת ְמַכָּבה 

ְוָחתּול ָׁשחֹור סֹוֵחב ֶאת ַהַּתְרְנגֹול ַּבֲחֵׁשָכה

ָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא יֹוֵׁשב ַּבָּׂשֶדה ְּבתֹוְך ַהֹחֶׁשְך ָׁשר ּומֹוֶדה

ָּכל ַמאי ְּדָעִביד ַרֲחָמָנא ְלַטב ָעִביד

ג. ֵעיַנִים ִמּתֹוְך ַהֹחֶׁשְך ּבֹוֲערֹות ְּכַפָּנִסים

ְׁשָאָגה ַאִּדיָרה ְמַבֶּׂשֶרת ַעל ָרָעב ֶׁשל ְמָלִכים

ִמִּמְסָּתִרים ֲאִרי ֵמִגיַח ֶאת ַהֲחמֹור הּוא ּגֹוֵזל

ֲארּוַחת ֶעֶרב טֹוֵבַח ִמְּבִלי ְלִהְתַּבְלֵּבל

ְוָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא ְלַבד ַּבָּׂשֶדה ַלד' ֱאֹלִקים ָהָיה ָׁשר ּומֹוֶדה 

ָּכל ַמאי ְּדָעִביד ַרֲחָמָנא ְלַטב ָעִביד

ד. ַּבֲחצֹות ּוְקָצת ַּבַּלְיָלה ּדֹוְפִקים ַהּׁשֹוְדִדים

לֹוְקִחים ֵהם ֶאת ֻּכָּלם ְזֵקִנים ִויָלִדים

ַרק ַרִּבי ֲעִקיָבא ִנָּצל ֵמַהּפֹוְגרֹום

ֶאת ֵעיָניו נֹוֵׂשא הּוא מֹוֶדה ַלָּמרֹום

ְוָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא ַמְכִריז ַּבְּיִׁשיָבה ֶאת ַמה ֶׁשְּכָבר ָאַמר ֵמַהְתָחָלה 

ָּכל ַמה ֶׁשֱאלֹוִקים עֹוֶׂשה ַרק ְלטֹוָבה הּוא עֹוֶׂשה

ֶׁשָּכל ַמאן ְּדָעִביד ַרֲחָמָנא ְלַטב ָעִביד
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שמות הזוכים
בטלמסר חנוכה תשע"ח

הזוכים קיבלו הודעה טלפונית על זכייתם

שמות הזוכים בהגרלת הבונוס שנערכה בין משתתפי התוכנית

עירמשפחהשם פרטיהפרס
אופקיםדנדקריוחנןיחי ראובן

ירושליםוינברגחנוכיה
קרית ספרטנצמןאפריםגמבוי

ביתרדודיהודהמכשיר קשר
חיפהויצמןאברהםסביבון מכסף
בני ברקחיוןיחזקאלסביבון מכסף
בית שמשבוארוןציון סביבון מכסף

בני ברקבודנרנתנאלקארוס
ירושליםבכרבועז אריאלטטריס אלקטרוני

מודיעין עיליתטלריעקב יוסףאדנית צמחים
אשדודחריטןאדנית צמחים

בני ברקפוליקמןשמשוןקפיץ קפוץ
בני ברקליבנהנתנאל גרשוןספר חדושי תורה
בית שמשברזסקייעקבספר חדושי תורה
בני ברקכהןעוזר ישראלספר חדושי תורה

מושב קוממיותאייזנבך אלימלךצבעי שמן
בני ברקכהןמוישימנעול לאופניים

עירמשפחהשם פרטי
בני ברקרענןאליעזר

ירושליםוייסחנניה
מ. עיליתברגרדודי

ירושליםזוננפלדיהודית
מ. עיליתדייטשיוסף
מ. עיליתאומןיוסף
בני ברקשוורץמשה

בני ברקהרשקוביץשרוליק
ירושליםסגליוכבד

אשדודברקוביץנחמה אסתר
נתניהראובניאביגייל

בני ברקקרשינסקימאיר
מ. עיליתטלראליהו מאיר

עירמשפחהשם פרטי
מ. עיליתאלדדחיים
בני ברקהומינררות

ירושליםסבומיכל
בני ברקלררמאיר

בני ברקשטראוסיהונתן
בני ברקיהושעברמן
פתח תקווהיוסיפדר

חולוןאביגיילאלימלך
ירושליםחייםאפללו

ירושליםשלמהראם
ירושליםשלמהמשקובסקי

ירושליםדודוטורי
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ָלַמְדָּת ְּבֶמֶרץ ִמֵּדי יֹום?
ִהְׁשַקְעָּת, ִׁשַּנְנָּת, ִנְבַחְנָּת ְוִהְצַלְחָּת?

ָצַבְרָּת ְמאֹות ַיֲהלֹוִמים ְואּוַלי ַאף ַאְלֵפי ַיֲהלֹוִמים?

ָּברּוְך ַהָּבא ַלֲחַדר ָהאֹוָצרֹות ֶׁשָּבַאְרמֹון,
ִהְּנָך ֻמְזָמן ִלְרֹּכׁש ַּכְרִטיִסים

ּוְלִהָּכֵנס ַלַהְגָרלֹות ַעל ַמְּתנֹות ַהֶּמֶלְך!

ֵאיְך ִנְכָנִסים ַלֲחַדר ָהאֹוָצר ּובֹוֲחִרים ְּבַמְּתנֹות ַהֶּמֶלְך?
ְמַסְּמִנים ַּבָּקָטלֹוג )ַעּמּוד 6-7( ֶאת ַמְּתַנת ַהֶּמֶלְך ֶׁשִּתְרצּו ְלַקֵּבל.

ִמְתַקְּׁשִרים ְלַקו ָהאֹוָצר ֵהֵחל מִמּיֹום ב’ כד’ ְּבִניָסן 

ְוָאז ַמְּקֵׁשי ַהַּמֲעֶרֶכת ִיְפֲעלּו ְלִפי ַהֵּפרּוט ַהָּבא:

ְׁשִמיַעת ִמְסַּפר ַהַּיֲהלֹוִמים ֶׁשָאַסְפָּת ְּבַמֲהַלְך ֵּבין ַהְּזַמִּנים
 

1
ְּכִניָסה ַלֲחַדר ָהאֹוָצרֹות

 
2

            ַּבְּכִניָסה ִלְׁשלּוָחה 2 ַהַּמֲעֶרֶכת ִּתְדֹרׁש ְלַהִּקיׁש ֶאת ִמְסַּפר ֵּתַבת ָהאֹוָצר 

            )ְלֻדְגָמה – ִאם ָּבַחְרָּת ְּבֵתַבת ַהֶּמֶלְך ָהִראׁשֹוָנה ָעֶליָך ְלַהִּקיׁש 1(. 

            ְלַאַחר ֶׁשִהַּקְׁשָּת ֶאת ִמְסַּפר ַמְּתַנת ַהֶּמֶלְך – ַהֵּקׁש #.

            ְלַאַחר ִמֵּכן ַהַּמֲעֶרֶכת ַּתְׁשִמיַע ַּכָּמה ַיֲהלֹוִמים עֹוֶלה ַּכְרִטיס ְלַמְּתַנת ֶמֶלְך זֹו, 

            ְוִתְׁשַאל אֹוְתָך ַּכָּמה ַּכְרִטיֵסי ַהְגָרָלה ִהְּנָך ְמֻעְנָין ִלְרֹּכׁש ַּבֲעבּור ַהַּמָּתָנה. 

ְׁשִמיַעת ִמְסַּפר ַּכְרִטיֵסי ַהַהְגָרָלה ֶׁשְּלָך ְּבָכל ַמְּתַנת ֶמֶלְך.
  

3
ְׁשִמיַעת ְׁשמֹות ַהּזֹוִכים ְלַאַחר ִּבּצּוַע ַהַהְגָרָלה.

 
4

ַּתְקִליטֹור ֶּפָסח תשע"ח.
 

5
ַהֲאָזָנה ְלֶהְמְׁשֵכי ַהְּפָרִקים “ִנּגּון ְיהּוִדי ְּבָקאּוְנְטִרי ַסְייד”

 
6

 

ָנִסיְך
ָחׁשּוב!

ַקו ָהאֹוָצר

ִׂשימּו ֵלב!

ַמֲעֶרֶכת ְרִכיַׁשת ַהַּכְרִטיִסים 

ִּתְהֶיה ְּפתּוָחה ֵהֵחל מכד ְּבִניָסן 

ְוַעד כח ְּבִניָסן

ְלַאַחר ִמֵּכן ַהַּמֲעֶרֶכת ִּתָּסֵגר!

ְּבתֹוְך ִמְסַּפר ָיִמים ֵמֵעת

 ְסִגיַרת ַהַּמֲעֶרֶכת, 

ַהּזֹוִכים ֻּכָּלם ְיַקְּבלּו הֹוָדָעה ֶטֶלפֹוִנית 

ַעל ְזִכָּיָתם ְוֵכן ִנָּתן ִיְהֶיה ְלַהֲאִזין 

ִלְׁשמֹות ַהּזֹוִכים ִּבְׁשלּוָחה 4 84


