ב״ה

ַה ָּמס ֶֹרת ָה ְפכָ ה לְ ָד ָבר ָק ֶׁשה ְמאֹוד לִ ְׁש ִמ ָירה.
סֹוב ֶבת ּכֻ ּלָ ּה ְס ִביב ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ,וְ לָ כֵ ן ּכְ ֶׁשּגָ ִרים לְ ַבד
הּודית ֶ
"ה ָּמס ֶֹרת ַהּיְ ִ
ַ
עּודת ַׁש ָּבתָ .ק ֶׁשה לָ לֶ כֶ ת לְ ֵבית
ָק ֶׁשה לַ ֲעׂשֹות ִקּדּוׁשּ ,כִ י ֵאין ִמ ְׁש ָּפ ָחה לִ ְס ַ
הּודּיֹות ֵאין לִ יּ ,כָ ְך
ַהּכְ נֶ ֶסתּ ,כִ י ֵאין ִעם ִמי לָ לֶ כֶ ת וְ כֵ ן ָהלְ ָאהּ .גַ ם ֲח ֵברֹות יְ ִ
ֶׁש ִּמ ְּב ִחינָ ִתי ְׁש ִמ ָירה ַעל ַה ָּמס ֶֹרת ָהיָ ה ָּד ָבר ּכִ ְמ ַעט ִּבלְ ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרי.
"א ֲח ֵרי ַה ְר ֵּבה ָׁשנִ ים ֶׁשל נֶ ֶתק ּכִ ְמ ַעט
"לִ ְפנֵ י ּכְ ָׁשנָ ה" – ִהיא ַמ ְמ ִׁשיכָ ה – ַ
ֻמ ְחלָ ט ֵמ ַהּיַ ֲהדּותֶ ,ה ְחלַ ְט ִּתי ֶׁש ֲאנִ י ְצ ִריכָ ה לַ ֲעׂשֹות ַמ ֶּׁשהּו ִּב ְׁש ִביל לְ ִה ְת ָק ֵרב
הּודים וְ לַ ּיַ ֲהדּותָ .ח ַׁש ְב ִּתי ַה ְר ֵּבה וְ ִהּגַ ְע ִּתי לְ ַמ ְס ָקנָ ה ֶׁש ַּב ַּמ ָּצב ֶׁשּבֹו ֲאנִ י
לַ ּיְ ִ
הּודיםּ ,כָ ְך
בֹודה ְּב ֶח ְב ַרת יְ ִ
בּורי הּוא לְ ַח ֵּפׂש ֲע ָ
יֹותר ֲע ִ
נִ ְמ ֵצאתַ ,הּטֹוב ְּב ֵ
אֹותי לְ ַׁש ָּבתֹות ,לְ ַחּגִ ים וְ כּו'.
ֶאּצֹור ֶח ְב ָרה ֲח ָד ָׁשה וְ כָ ְך ּכַ ּנִ ְר ֶאה ּגַ ם יַ זְ ִמינּו ִ
הּודית ָה ַע ִּת ָיקה ְּב ָפ ִריז) ּכְ מֹוכֶ ֶרת
(ה ְּׁשכּונָ ה ַהּיְ ִ
בֹודה ַּב ְ'ּפלֶ ְצל' ַ
אתי ֲע ָ
"מ ָצ ִ
ָ
הּודים.
ּוב ֲחנֻ ּיֹות ַה ְּסמּוכֹות ָהיּו יְ ִ
עֹוב ִדים ַּב ֲחנּות ַ
ַּב ֲחנּות נַ ֲעלַ יִ םּ .כָ ל ָה ְ
נֹוצ ָרה ֵּבינֵ נּו יְ ִדידּותַ .מ ָּמׁש
יֹוצ ִאים יַ ַחד לְ ִמ ְס ָע ָדה וְ ְ
ִמ ֵּדי ָצ ֳה ַריִ ם ָהיִ ינּו ְ
יתי.
ּכְ ִפי ֶׁש ִּצ ִּפ ִ

"אם ּכָ ְך
בֹודה ַא ֶח ֶרת ֵּבין ּגֹויִ יםִ .
אתי ֲע ָ
ּומ ָצ ִ
בֹודה ָ
ָעזַ ְב ִּתי ֶאת ְמקֹום ָה ֲע ָ
מּוטב לִ י ֶׁש ֶא ְחיֶ ה ּכְ גֹויָ ה.
הּודים"ָ ,ח ַׁש ְב ִּתיָ ,
ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ַהּיְ ִ
יתי
נֹות ָרה ,לֵ ילֹות ַה ַּׁש ָּבתְּ .בכָ ל יֹום ִׁש ִּׁשי ָּב ֶע ֶרבּ ,כְ ֶׁש ָהיִ ִ
ַ"רק ְּב ָעיָ ה ַא ַחת ְ
ּגּועים
יתי נִ זְ ּכֶ ֶרת ְּבלֵ יל ַה ַּׁש ָּבתַּ ,בּנֵ רֹותַּ ,ב ִּקּדּוׁש ,וְ ַהּגַ ְע ִ
ָׁש ָבה ַה ַּביְ ָתהָ ,היִ ִ
יצד ַא ְד ִחיק ֶאת
עֹוׂשים ֶאת ֶׁשּלָ ֶהםָ .מה ֶא ֱע ֶׂשה? ָח ַׁש ְב ִּתי לְ ַע ְצ ִמיּ .כֵ ַ
ִ
אֹותי?
ַהּזִ כְ רֹונֹות ֶׁשּיַ ְפ ִסיקּו לְ ַה ְט ִריד ִ
מֹוד ָעה
אתי ָּב ִעּתֹון ָ
סּוקה לְ לֵ יל ַׁש ָּבתָ .מ ָצ ִ
"ה ְחלַ ְט ִּתי ֶׁש ָעלַ י לִ ְמצֹא ַּת ֲע ָ
ֶ
יה ִה ְת ַק ַּבלְ ִּתי לְ ַמ ְק ֵהלָ ה ּכַ ֲח ֵב ָרה ִמן ַה ִּמנְ יָ ןּ ,וכְ ָבר ָׁשנָ ה
בֹות ָ
ּוב ִע ְק ֶ
ְמ ַענְ יֶ נֶ ת ְ
יפה ְּב ִחּיּוְך ָעצּוב –
הֹוס ָ
ּוברּוְך ַה ֵּׁשם – ִ
ֶׁש ֲאנִ י ָׁש ָרה ִּבכְ נֵ ִסּיָ ה ִמ ֵּדי לֵ יל ַׁש ָּבתָ ,
ֲאנִ י חֹוזֶ ֶרת ַה ַּביְ ָתה ֲעיֵ ָפה ּכָ לּ-כָ ְך וְ ֵאין לִ י זְ ַמן לַ ְחׁשֹב ַעל ַה ִּקּדּוׁשַ ,הּנֵ רֹות,
ּגּועים"...
ַהּגַ ְע ִ
"הּכֹל ִה ְתנַ ֵהל ַעל ֵמי ְמנּוחֹות ַעד אֹותֹו יֹום ִׁש ִּׁשי" – ַמ ְמ ִׁשיכָ ה ַק ְטיָ ה –
ַ
אתי
ּנֹוע ִמ ְתּגַ לְ ּגֵ ל ַעל ַהּכְ ִביׁשּ .כְ ֶׁש ָּב ִ
אֹופ ַ
יתי ַ
אתי ֵמ ַה ַּביִ ת לִ ְקנִ ּיֹות וְ ָר ִא ִ
"ּכְ ֶׁשּיָ ָצ ִ
יתי ֶׁש ַּמזְ ּכִ יר לִ י ֶׁש ַהּיֹום ַׁש ָּבת ,וַ ֲא ִפּלּוֹ ,לא ַּת ֲא ִמינּוַ ,מזְ ִמין
לַ ֲעזֹר לַ ּנַ ָהג ּגִ ּלִ ִ
אֹותי!"
עּודת ַׁש ָּבת לְ ֹלא ֶׁשהּוא ַמּכִ יר ִ
אֹותי ֵאלָ יו לִ ְס ַ
ִ
"אנִ י
ּפּורּהֲ ,
יתי ָׁשם ִּב ְׁש ִבילְ ָך?" ִסּיְ ָמה ַק ְטיָ ה ֶאת ִס ָ
חֹוׁשב ֶׁש ֲאנִ י ָהיִ ִ
"א ָּתה ֵ
ַ
יח ִמּלְ ַמ ְעלָ ה לְ ָה ִרים ֶאת ַהּנְ ָׁש ָמה ֶׁשּלִ י".
ית ַה ָּׁשלִ ַ
חֹוׁש ֶבתֶׁ ,ש ַא ָּתה ָהיִ ָ
ֶ
"ק ְטיָ ה ּכְ ָבר ֹלא ָׁש ָרה ַּבּכְ נֵ ִסּיָ הִ .מ ֵּדי לֵ יל ַׁש ָּבת ִהיא ִמ ְת ָא ַר ַחת ֶא ְצלֵ נּו אֹו
ַ
ּנֹוע".
אֹופ ַ
לּוחים ֲא ֵח ִריםּ .כַ ּנִ ְר ֶאה ֶׁשֹּלא ָהיְ ָתה זֹו ְס ָתם ְּתאּונַ ת ַ
ֵא ֶצל ְׁש ִ
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ּכְ ֶׁש ָה ַר ִּבי ִה ְתוַ ֵעד
ִעם ַהּיְ ָל ִדים...
ח ֶלק ֵׁשנִ י -ֵ
בּוע ֶׁש ָע ַבר ָל ַמ ְדנּו ֶאת ַה ֵח ֶלק ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ִה ְתוַ ֲעדּות ָה ַר ִּבי ִעם ַהּיְ ָל ִדים
ַּת ְק ִצירַּ :ב ָּׁש ַ
ְּב ֶק ְמּפ ּגַ ן יִ ְׂש ָר ֵאלִּ ,ב ְׁשנַ ת תשי"זָ .ה ַר ִּבי ֵה ִביא ִסּפּור ִמּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ָה ַר ֵּבּיִ ים וְ ִל ֵּמד ִמ ֶּמּנּו
בֹודת ה' ַל ַחּיִ ים ֶׁש ָּלנּו.
הֹור ָאה ַּב ֲע ַ
ָ

ָל ַד ַעת ָמה ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים
"ּבכְ ֵדי לִ ְהיֹות ְראּויִ ים לְ ַק ֵּבל ֶאת ּכָ ל ַהּנִ זְ ּכָ ר לְ ֵעיל – נִ ְּתנָ ה
א/א ָּמאִ :
ַא ָּב ִ
לָ נּו ִמ ְצוַ ת ַה ְּת ִפּלָ ה.

לזכות הת' יוסף יצחק שיחי' קריטי
ליום הולדתו ה' מנחם אב
ואביו חיים שלום שיחי' קריטי
ליום הולדתו ו' מנחם אב

ַמ ֲע ַמד ַה ְדלָ ַקת נֵ רֹות ֲחנֻ ּכָ ה לְ ַמ ְרּגְ לֹות ִמגְ ַּדל ַאיְ ֶפל ְּב ָפ ִריז

נֹות ָרהַ :ה ַּׁש ָּבתֹותִ .מ ֵּדי יֹום ִׁש ִּׁשיָ ,היּו נִ ְפ ָר ִדים ּכֻ ּלָ ם
ַ"רק ְּב ָעיָ ה ַא ַחת ְ
בּוע לְ ַא ֲח ָריו
ּוב ָּׁש ַ
'ׁש ַּבת ָׁשלֹום' וְ לִ ְפ ָע ִמים ּגַ ם ַמזְ ִמינִ ים ֶא ָחד ֶאת ַה ֵּׁשנִ יַ .
ְּב ַ
יצד ּכֻ ּלָ ם ִּבּלּו ֶאת ַה ַּׁש ָּבתַ .רק ֵאלַ י ִאיׁש ֹלא ָׂשם לֵ בְּ .בכָ ל
ָהיּו ִמ ְת ַענְ יְ נִ ים ּכֵ ַ
נֹוס ֶפת.
בּוע ַאכְ זָ ָבה ֶ
יתי לְ ַהזְ ָמנָ ה ֶׁשֹּלא ָּב ָאהְּ .בכָ ל ָׁש ַ
בּוע ֵמ ָח ָדׁש ִצ ִּפ ִ
ָׁש ַ
"ּכְ ֶׁש ָע ְב ָרה ּכִ ְמ ַעט ָׁשנָ ה וַ ֲע ַדיִ ן ֹלא ֻהזְ ַמנְ ִּתי וְ לּו ַּפ ַעם ַא ַחתְ ,מאֹוד ּכָ ַע ְס ִּתי.
הּודים ֶׁש ָח ְסרּו לָ ְך ַּב ַחּיִ ים? ָׁש ַאלְ ִּתי ֶאת ַע ְצ ִמיֲ .אנָ ִׁשים ַח ְס ֵרי
ֵאּלּו ַהּיְ ִ
ְרגִ יׁשּותֹ ,לא ִמ ְת ַענְ יְ נִ ים וְ ֹלא ִמ ְת ַח ְּׁש ִביםַ .ה ִאם ַאף ֶא ָחד ֶּב ֱא ֶמת ֹלא ָׂשם
ּבֹוד ָדה?"
לֵ ב ֶׁש ֲאנִ י ֵ
קֹולָ ּה ֶׁשל ַק ְטיָ ה נֶ ְחנַ ק ֵמ ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ּכְ ֶׁש ִהיא ִה ְמ ִׁשיכָ הּ" :כָ ַע ְס ִּתי ְמאֹוד
הּודיתֶ .ה ְחלַ ְט ִּתי ֶׁשּזֶ ה ֹלא ִּב ְׁש ִבילִ י.
הּודים וְ ַעל ּכָ ל ַה ָּמס ֶֹרת ַהּיְ ִ
ַעל ּכָ ל ַהּיְ ִ

ּופֹועל ֵא ֶצל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשּיִ ֵּתן לֹו ּכָ ל
ֵ
הּודי
ַּב ְּת ִפּלָ ה ְמ ַב ֵּקׁש יְ ִ
ַה ִּמ ְצ ָט ֵרְך לֹו .וְ לָ כֵ ן ְצ ִריכִ ים לָ ַד ַעת ֶאת ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלֹות ַּב ְּת ִפּלָ ה ,אֹו –
ל-ה ָּפחֹות ֶאת ַהּתֹכֶ ן ֶׁשל ַה ְּת ִפּלָ ה.
יֹותר – לָ ַד ַעת לְ כָ ַ
ְּבנֹוגֵ ַע לַ ְּק ַטּנִ ים ְּב ֵ

נדפס ע"י ולזכות חיים שלום וחיה לאה שיחיו קריטי
לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות
לשותפות בפעילות נשמתא דאוריתא לאלפי ילדים וילדות
צרו קשר ר' מנחם מענדל אלפרוביץ 0523017770





גליון  376מסעי
שם התלמיד/ה _________ :משפחה___________ :
כיתה _____ :חתימת הורים___________ :

(ה ֶּצ ַמח ֶצ ֶדק) ִצּוָ ה ֶאת ַה ְּמלַ ְּמ ִדים
ּוכְ ִפי ֶׁש ָה ַר ִּבי ִס ֵּפר ֶׁש ֲא ִבי זְ ֵקנֹו ַ
ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ִעם נְ כָ ָדיו ַה ְּק ַטּנִ ים ּגַ ם ֶאת ֵּפרּוׁש ַה ִּמּלֹות ֶׁשל ַה ְּת ִפּלָ ה .וְ ַעד
ּכַ ָּמה ֶׁש ָהיָ ה ָעסּוקָ ,היּו ַהּנְ כָ ִדים נִ כְ נָ ִסים ֵאלָ יו ַּפ ַעם ְּבח ֶֹדׁש ,וְ ָהיָ ה
אֹומ ִרים ַּב ְּת ִפּלָ ה".
ּומ ִבינִ ים ָמה ֶׁש ְ
יֹוד ִעים ְ
אֹותם ִאם ֵהם ְ
ּבֹוחן ָ
ֵ

ֵׂשכֶ ל ָל ַד ַעת ָמה ָה ִע ָּקר
אֹומ ִרים
ְ
"ּב ְת ִפּלַ ת ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרהֶׁ ,ש ִהיא ִע ַּקר ַה ְּת ִפּלָ ה,
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהִ :
"חּנֵ נּו ֵמ ִא ְּתָך ָחכְ ָמה ִּבינָ ה וָ ָד ַעת"ָ .אנּו ְמ ַב ְּק ִׁשים
ַּב ַּב ָּק ָׁשה ָה ִראׁשֹונָ הָ :
יֹוד ִעים ּגַ ם ֶאת ָה ִע ָּקר:
ֵמ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ֵרְך ֶׁשּיִ ֵּתן לָ נּו ָחכְ ָמהּ .כְ ֶׁשּיֵ ׁש ֵׂשכֶ ל – ְ
ַמ ִהי ַה ַּתכְ לִ ית ַּב ַחּיִ ים.
יֹותם ְק ַטּנִ ים
(ּב ְה ָ
(ה ַר ִּבי ַמ ֲה ַר"ׁש) ִה ְס ִּביר לִ ילָ ָדיו ִ
ּוכְ ִפי ֶׁש ָה ַר ִּבי ִס ֵּפר ֶׁש ָּסבֹו ָ
הּודי ָצ ִריְך לְ ַה ֲע ִמיד לְ ַע ְצמֹו ַּתכְ לִ ית ַּב ַחּיִ יםַּ ,תכְ לִ ית נַ ֲעלֵ ית
יֹותר)ֶׁ ,שּכָ ל יְ ִ
ְּב ֵ
ּומ ְׂש ָחקַּ .תכְ לִ ית ֶׁש ִּמ ְת ַּב ֵּטאת ְּב ִקּיּום ְרצֹונֹו
יֹותר ֵמ ֲאכִ ילָ הְׁ ,ש ִתּיָ הֵׁ ,שנָ ה ִ
ֵ

ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא".

ַעיִ ן יָ ִמין וְ ַעיִ ן ְׂשמֹאל
נֹוסףֶׁ ,ש ְּצ ִריכִ ים לְ זָ כְ רֹו ָּת ִמיד –
"ּבכָ ל ַהּנִ זְ ּכָ ר לְ ֵעיל יֶ ְׁשנֹו ּכְ לָ ל ָ
א/א ָּמאְ :
ַא ָּב ִ
(ה ַר ִּבי ָה ַר ַּׁש"ּב) ָא ַמר ַּפ ַעם ֶאל ָה ַר ִּביִּ ,ב ְהיֹותֹו
ֶׁשּזֶ הּו ָמה ֶׁש ָא ִביו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ָ
יֶ לֶ ד ֶּבן ַא ְר ַּבעֶׁ ,ש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נָ ַתן לָ ָא ָדם ְׁש ֵּתי ֵעינַ יִ םִּ ,בכְ ֵדי ֶׁש ַעל
הּודי – יִ ְס ַּתּכֵ ל ְּב ַעיִ ן
ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים וְ ַה ֻּסּכָ ִרּיֹות יִ ְס ַּתּכֵ ל ְּב ַעיִ ן ְׂש ָמאלִ ית ,וְ ַעל יְ ִ
יְ ָמנִ ית ,לִ ְראֹות ּבֹו ֶאת ַה ַּמ ֲעלֹות.
טֹובהֶׁ ,ש ֵּתלְ כּו ְּב ִעּלּוי ַא ַחר ִעּלּוי ,וְ כֻ ּלָ ם יִ ְרוּו
ּכֹוח ַעל ַהנְ ָהגָ ה ָ
נֹותן ַ
ּכָ ל זֶ ה ֵ
הֹורים וְ ַה ְּמלַ ְּמ ִדים ֶׁשּלָ כֶ ם".
ִמּכֶ ם נַ ַחתּ ,ולְ כָ ל לְ רֹאׁש – ַה ִ

טֹובה
ִׁשּנּוי ְל ָ
אֹומ ֶרת ֶׁש ָה ָא ָדם נִ ְמ ָׁשל לְ ֵעץ ַה ָּׂש ֶדה.
ּתֹורה ֶ
"ה ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :

רֹואים ָּב ִאילָ ןֶׁ ,שּכָ ל
ִ
טֹובה –
ִׁשּנּוי לְ ָ
יֹותר
ֲא ִפּלּו ָק ָטן ְּב ֵ
– ֶׁשּנַ ֲע ֶׂשה ַּבּגַ ְר ִעין,
ִמ ְת ַּב ֵּטא ַא ַחר ּכָ ְך
ְּבכָ ְך ֶׁש ָה ִאילָ ן יִ גְ ַּדל
יֹותר טֹוב ,לִ ְהיֹות
ֵ
ִאילָ ן ּגָ דֹול וְ טֹובִ ,עם
טֹובים.
ַה ְר ֵּבה ֵּפרֹות ִ

ַה ֶּל ַקח:
אֹומ ִרים ַּב ְּת ִפּלָ ה.
א .לְ ָה ִבין ָמה ֶׁש ָאנּו ְ
ב .לָ ַד ַעת ֶׁש ָה ִע ָּקר ַּב ַחּיִ ים הּוא ִקּיּום ְרצֹון ַה ֵּׁשם.
ׁשּובים ְּב ַעיִ ן
הּודי ְּב ַעיִ ן יָ ִמין וְ ַעל ַה ְּד ָב ִרים ַה ָּפחֹות ֲח ִ
ג .לְ ַה ִּביט ַעל ּכָ ל יְ ִ
ְׂשמֹאל.
ָה ַר ִּבי ְמ ַחּלֵ ק ִ'מנְ ָחה ַמ ֲע ִריב' לְ יַ לְ ֵדי ַה ֶּק ְמּפ

וְ כֵ ן הּוא ָּב ָא ָדםּ :כָ ל
יֹותר
ֲה ָט ָבה – ֲא ִפּלּו ְק ַטּנָ ה – ֵא ֶצל יֶ לֶ דִ ,מ ְת ַּב ֵּטאת ַּב ֲה ָט ָבה ּגְ דֹולָ ה ַה ְר ֵּבה ֵ
ּוב ְפ ָרט ֲה ָט ָבה ּגְ דֹולָ ה ֶׁשּנַ ֲע ֵׂשית ִּב ְצ ִעירּותֹו.
ִּב ְׁשנֹות ַה ִה ְת ַּבּגְ רּותִ .
מּורים לְ ֵעילָ ,הלֹוְך וְ גָ ֵדל
יח ֶא ְתכֶ םֶׁ ,ש ֵּתלְ כּו ַּב ְּד ָרכִ ים ָה ֲא ִ
ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ֵרְך יַ ְצלִ ַ
יח
ְּב ִעּלּוי ַא ַחר ִעּלּוי ,וְ ַעד ֶׁש ְּב ָקרֹוב ַמ ָּמׁש יּוכְ לּו לָ ֵצאת ִא ְּתכֶ ם לִ ְק ַראת ָמ ִׁש ַ
לֹומר ְ"ראּו ּגִ ּדּולִ ים ֶׁשּגִ ַּדלְ ִּתי"ֵ ,אּלּו ֵהם ַהּיְ לָ ִדים ֶׁש ִחּנַ כְ נּו ,וְ ֵהם ְראּויִ ים
וְ ַ
אֹותנּו
יֹוציא ָ
יחֶׁ ,שּיָ בֹוא ְּב ָקרֹוב ַמ ָּמׁשְּ ,ביָ ֵמינּו ,וְ ִ
לִ ְהיֹות ַחּיָ לָ יו ֶׁשל ָמ ִׁש ַ
ֵמ ַהּגָ לּותַּ ,בּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתיתָ ,א ֵמן".
חֹוב ֶרת ִ'מנְ ָחה ַמ ֲע ִריב' לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ַהּיְ לָ ִדים
ְּב ִסּיּום ַה ִה ְתוַ ֲעדּות ִחּלֵ ק ָה ַר ִּבי ֶ
וְ כֵ ן "ּכֹוס ֶׁשל ְּב ָרכָ ה".

ימה!
ִלנְ ס ַֹע ָק ִד ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ה ָּפ ָר ָׁשה ֶׁשּלָ נּו נִ ְק ֵראת ַ'מ ְס ֵעי' .יָ כֹלְ נּו לַ ְחׁשֹב ֶׁש ִהיא ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו
ַעל ַה ַּמ ָּסעֹות ֶׁשל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּברֲ ,א ָבל ֶּב ֱא ֶמת ִהיא ֹלא ְמ ַס ֶּפ ֶרת ַעל
ַהּנְ ִסיעֹות ֶאּלָ א ַעל ַה ֲחנִ ּיֹות.
יֹותר זְ ַמן ְּב ַמ ָּצב
ִּב ְפ ָרט ֶׁש ִּמּתֹוְך ָה ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ֶׁש ָהיּו ַּב ִּמ ְד ָּברְּ ,בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו ֵ
יעה ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹוםָ .אז לָ ָּמה ִהיא נִ ְק ֵראת ַ'מ ְס ֵעי' וְ ֹלא
ֶׁשל ֲחנִ ּיָ ה וְ ֹלא ֶׁשל נְ ִס ָ
ָּפ ָר ַׁשת ַה ֲחנִ ּיֹות?
ּתֹורה ֶׁש ָה ִע ָּקר הּוא ֹלא ַה ֲחנִ ּיָ ה וְ ַה ְּד ִריכָ ה
אֹותנּו ַה ָ
א/א ָּמאְּ :בכָ ְך ְמלַ ֶּמ ֶדת ָ
ַא ָּב ִ
הּודי ָּת ִמיד ָצ ִריְך 'לִ נְ ס ַֹע' לַ ֲעלֹות ּולְ ִה ְת ַק ֵּדם ִמ ַּד ְרּגָ ה לְ ַד ְרּגָ ה
ַּב ָּמקֹוםֶ ,אּלָ א יְ ִ
נּוח ַּב ָּמקֹום...
וְ ֹלא לָ ַ
"אּלֶ ה ַמ ְס ֵעי ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר יָ ְצאּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם"ּ ,כֵ יוָ ן
לָ כֵ ן ּגַ ם ּכָ תּוב ֵ
יע
ּומ ְפ ִר ַ
הּודי ַמ ְמ ִׁשיְך וְ עֹולֶ ה ִמ ִ'ּמ ְצ ַריִ ם' – ִמ ָּמה ֶׁש ֵּמ ֵצר ַ
ּומ ָּסע יְ ִ
ֶׁש ְּבכָ ל ַמ ָּסע ַ
יע לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.
יֹותרַ ,עד ֶׁשהּוא ַמּגִ ַ
בֹוהה ֵ
בֹודת ַה ֵּׁשם – לְ ַד ְרּגָ ה ּגְ ָ
לֹו ַּב ֲע ַ

יע ָעלֵ ינּו ְ'ּבגָ דֹול' ֶּב ָע ִתיד.
טֹובה ּכָ ֵעת ,יַ ְׁש ִּפ ַ
דּ .כָ ל ִׁשּנּוי ָק ָטן לְ ָ

יֹותר ִמּזֶ הּ ,גַ ם ַה ֲחנִ ּיֹות ֵהן ֵחלֶ ק ֵמ ַה ַּמ ָּסע ,וַ ֲא ִפּלּו ַמ ָּצב ֶׁשל יְ ִר ָידה
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֵ :
ּוב ַמ ָּצב ֶׁשל
הּודי נִ ְמ ָצא ָחלִ ילָ ה ִּב ִיר ָידה ְ
הּוא לְ צ ֶֹרְך ֲעלִ ּיָ ה – ֲא ִפּלּו ּכַ ֲא ֶׁשר יְ ִ
רּוׁשלַ יִ ם ,הּוא
קּופת ֵּבין ַה ְּמ ָצ ִרים ָּבּה ָאנּו ִמ ְת ַא ְּבלִ ים ַעל ֻח ְר ַּבן יְ ָ
ּגָ לּותּ ,כְ מֹו ִּב ְת ַ
ָצ ִריְך לָ ַד ַעת ֶׁשּגַ ם ַהּיְ ִר ָידה ִהיא לְ צ ֶֹרְך ֲעלִ ּיָ ה ,וְ ַדוְ ָקא ִמּתֹוְך ח ֶֹׁשְך ַהּגָ לּות נִ זְ ּכֶ ה
לָ אֹור ֶׁשל ַהּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה.

ַה ֶּל ַקח:
קֹור ִאים ִּב ְס ִמיכּות לְ רֹאׁש ח ֶֹדׁש ְמנַ ֵחם ָאב,
א/א ָּמאֶ :את ָּפ ָר ַׁשת ַמ ְס ֵעי ָאנּו ְ
ַא ָּב ִ
הּודי ֶׁשֹּלא לִ ּפֹול
ְּביָ ִמים ָּב ֶהם ֻמ ְרּגֶ ֶׁשת ַהּיְ ִר ָידה ֶׁשל ַהּגָ לּותּ ,כְ ֵדי לְ ַהזְ ּכִ יר לְ כָ ל יְ ִ
לְ יֵ אּוׁשֶ ,אּלָ א לָ ַד ַעת ֶׁש ַה ַּמ ָּט ָרה ִהיא לַ ֲהפְֹך ֶאת ַהּיְ ִר ָידה לַ ֲעלִ ּיָ ה.
ּוב ְפ ָרט ְּבלִ ּמּוד ִהלְ כֹות
ּתֹורה ִ
הֹוסיף ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
וְ לָ כֵ ן ַּדוְ ָקא ְּביָ ִמים ֵאּלֶ ה ָעלֵ ינּו לְ ִ
ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה ִמּתֹוְך ַחּיּות וְ ִה ְתלַ ֲהבּותַ ,עד ֶׁשּיֵ ָה ְפכּו יָ ִמים ֵאּלֶ ה לְ ָׂשׂשֹון
טֹובים
מֹוע ִדים ִ
ּולְ ִׂש ְמ ָחה ּולְ ֲ
(מעובד על-פי לקו"ש חכ"ג ,עמ'  224ואילך)

הּודית ְּב ָפ ִריז
נְ ָׁש ָמה יְ ִ
 ֵח ֶלק ֵׁשנִ י -הּודּיָ ה
רּוק ָמןִ ,א ָּׁשה יְ ִ
ּנֹוע ְּב ֶמ ְרּכַ ז ָּפ ִריזּ ,פֹוגֵ ׁש ָה ַרב ֶה ְר ִׁשי ְּד ְ
אֹופ ַ
ַּת ְק ִצירְּ :ב ִע ְקבֹות ְּתאּונַ ת ַ
יעה ְל ִה ְת ָא ֵר ַח ְּב ֵביתֹוֵּ ,בית
קּופה ִהיא נֶ ֱע ֶת ֶרת ְל ַהזְ ָמנָ תֹו ַּומּגִ ָ
ְּב ֵׁשם ּגְ ֶב ֶרת ָּד ָהןּ .כַ ֲעבֹר ְּת ָ
ַח ַּב"ד ְּב ַפ ְרוָ ֵרי ָּפ ִריז.

אֹורחֹות ֶׁשּלָ נּוִ .היא ְמאֹוד
ְּבלֵ יל ַׁש ָּבת ַה ָּקרֹוב ָהיְ ָתה ַק ְטיָ ה ַא ַחת ֵמ ָה ְ
עּודת ַׁש ָּבת.
ִה ְת ַרּגְ ָׁשה ,וְ נִ ְר ֶאה ָהיָ ה ֶׁשּכְ ָבר זְ ַמן ַרב ֹלא ִה ְׁש ַּת ְּת ָפה ִּב ְס ַ
אֹותי ַעל ַה ֶּק ֶׁשר ֶׁשּלָ ּה ִא ָּתנּו.
נֹוס ִפים ֶׁש ָּס ֲעדּו ֶא ְצלֵ נּו ָׁש ֲאלּו ִ
אֹור ִחים ָ
ְ
יה.
בֹות ָ
ּנֹוע וְ ַעל ַה ַהזְ ָמנָ ה ֶׁש ָּב ָאה ְּב ִע ְק ֶ
אֹופ ַ
ִס ַּפ ְר ִּתי לָ ֶהם ַעל ְּתאּונַ ת ָה ַ
יחה ִמּלְ ַמ ְעלָ ה לָ בֹוא
לֹומר ֶׁש ִהיא ָהיְ ָתה ְׁשלִ ָ
"א ְפ ָׁשר ַ
"ּב ֶע ֶצם"ָ ,א ַמ ְר ִּתיֶ ,
ְ
וְ לַ ֲעזֹר לִ י ְּבאֹותֹו ֶרגַ ע ַמ ְפ ִחיד".
אֹור ִחים וְ ָא ְמ ָרה" :נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁשּכְ ַדאי ֶׁש ִּת ְׁש ְמעּו
ּוב ְ
ַק ְטיָ ה ִה ְס ַּתּכְ לָ ה ְּב ִחּיּוְך ִּבי ָ
ֶאת ַהּגִ ְר ָסה ֶׁשּלִ י לַ ִּסּפּור"...
ּכֻ ּלָ ם ִה ִּביטּו ְּב ַק ְטיָ ה ,וְ ִהיא ִה ְת ִחילָ ה לְ ַס ֵּפר:
"ּבת ַא ְר ָּב ִעים וְ ָח ֵמׁשּ .כָ ל ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי
"אנִ י ָחיָ ה לְ ַבד ְּב ָפ ִריז"ִ ,ה ְת ִחילָ הַ .
ֲ
ִמ ְס ַּתּכֶ ֶמת ְּב ָאחֹות וְ ִא ָּמא ֶׁש ִע ָּמן ֵאין לִ י ֶק ֶׁשר ּכְ ָבר לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה.
הּודּיָ הֵ .אין
ּבֹוד ָדה ,וְ ַעל ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ִא ָּׁשה יְ ִ
"ק ֶׁשה לִ ְהיֹות ִא ָּׁשה ֵ
ָ
הֹורי ֹלא ָהיָ ה ַּביִ ת ָּד ִתיַ ,אְך ָּת ִמיד ָׁש ְמרּו ַעל
לִ י ָּד ָבר נֶ גֶ ד ַהּיַ ֲהדּותֵּ .בית ַ
ּמּובןֲ .א ָבל ֵמ ָאז ֶׁש ֲאנִ י ּגָ ָרה לְ ַב ִּדי,
ָמס ֶֹרתִ ,קּדּוׁשַ ,חּגִ ים ,וְ יֹום ּכִ ּפּור ּכַ ָ

