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מו“ר הגאון הגדול הרב הדיין
מַ ּסֶ כֶת ָאבוֹת ּפו ַֹתחַ ת ּבַ ִּמ ְׁשנָה“ :מֹ ֶׁשה ִקּבֵ ל ּתו ָֹרה
יאים,
ּומסָ ָרּה לִ יהוֹׁשֻ עַ  ,וִ יהוֹׁשֻ עַ לִ זְ ֵקנִ ים; ּוזְ ֵקנִ ים לִ נְ בִ ִ
ִמ ִּסינַיְ ,
ֹלׁשה
ָאמרּו ְׁש ָ
יאים ְמסָ רּוהָ לְ ַאנְ ֵׁשי ּכְ נֶסֶ ת הַ ּגְ ד ֹולָה .הֵ ם ְ
ּונְ בִ ִ
ְּדבָ ִרים ,הֱ וּו ְמתּונִ ים ּבַ ִּדין ,וְ הַ עֲ ִמידּו ַּתלְ ִמ ִידים הַ ְרּבֵ ה,
יק ָרּה ֶׁשל הַ ִּמ ְׁשנָה ,יֵׁש לְ הָ בִ ין ,מַ ה ַׁש ֶּיכֶת הַ ְק ָּדמָ ה ז ֹו
וַ עֲ ׂשּו ְסיָג לַּתו ָֹרה”ּ .בְ ִע ָ
ֹׁשה לִ יהוֹׁשֻ עַ
לִ פְ ִתיחַ ת ּפִ ְר ֵקי ָאבוֹתּ ,בְ פֵ רּוט ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ְמ ִס ַירת הַ ּתו ָֹרה ִמּמ ֶ
ּתכֶן הַ ִּמ ְׁשנָה ּכ ֹולֵל אֶ ת ִּדבְ ֵריהֶ ם,
וְ עַ ד ֶׁש ִהּגִ יעָ ה לְ ַאנְ ֵׁשי ּכְ נֶסֶ ת הַ ּגְ ד ֹולָה .הֲ ֹלא ֹ
ּומּפְ נֵי מַ ה נִ ְצ ֶרכֶת הַ הַ ְק ָּדמָ ה ֶׁשּלִ פְ נֵי כֵן?
ִ
אֵ לָא ּבֵ אּור הָ ִענְ יָןּ ,כִ י ִמּכָאן ָאנּו לְ מֵ ִדים ֶׁשּכָל ָּדבָ ר וְ ָדבָ ר ֶׁשּבַ ּתו ָֹרה צָ ִריְך
רּורים ,אֵ לָא לִ ְצעֹד
לִ ְהיוֹת ְמקוֹר ֹו ּבְ מָ ס ֶֹרת נֶאֱ מָ נָה .אֵ ין לְ חַ ּדֵ ׁש ְּדבָ ִרים ֶׁשאֵ ינָם ּבְ ִ
ּבְ ִע ְקבוֹת אֲ בו ֵֹתינּוּ ,בְ ִע ְקבֵ י הַ ּצֹאן ּומו ֶֹר ֶׁשת הַ ּדוֹרוֹת.
ּומסָ ָרּה
מֹ ֶׁשה ַרּבֵ נּו ִקּבֵ ל אֶ ת הַ ּתו ָֹרה ִמ ְּמקו ָֹרּה הָ ִראׁשוֹן ,וְ כְָך ִׁש ְּמ ָרּה ְ
לְ ַתלְ ִמיד ֹו יְהוֹׁשֻ עַ  ,נַעַ ר ֹלא יָמּוׁש ִמּתוְֹך האוהל .הּוא ְמסָ ָרּה לַּזְ ֵקנִ ים ,הֵ ם
יאים ,וְ גַם ּכְ ֶׁש ִהּגִ יעָ ה לְ ַאנְ ֵׁשי ּכְ נֶסֶ ת הַ ּגְ ד ֹולָה  -נו ְֹת ָרה או ָֹתּה ּתו ַֹרת אֱ מֶ ת.
לַּנְ בִ ִ
וְ כְָך ּכָתּוב לְ הַ ּלָן ּבְ הֶ ְמ ֵׁשְך הַ ּפֶ ֶרק“ ,עֲ ֵׂשה לְ ָך ָרב וְ ִה ְס ַּתּלֵק ִמן הַ ּסָ פֵ ק” .עַ ל
ָארחוֹת חַ ּיָיו וְ כָל
ּותבּונָהְ .
ָאדם לַעֲ ׂשוֹת ָרב לְ עַ ְצמוֹ ,אֲ ֶׁשר ִמּמֶ ּנּו יְבַ ֵּקׁש עֵ צָ ה ְ
ּכָל ָ
ּומּמֶ ּנָה ֹלא יָסּורּ .כִ י ְר ִאּי ָָתם ֶׁשל הָ ַרּבָ נִ ים,
ּפְ עֻ ּלו ָֹתיו ִּת ְהיֶינָה עַ ל ּפִ י ַּדעַ ת ּתו ָֹרהִ ,
ַאסּפַ ְקל ְַריָא הַ ְּמ ִא ָירה ,וְ ַרק עֲ לֵיהֶ ם
ּוצלּולָה ּבְ ְ
מו ְֹס ֵרי הַ ּתו ָֹרה לְ דוֹרו ֶֹתיהָ ַ ,זּכָה ְ
יֵׁש לִ ְסמֹ ְך ּבְ כָל ּפְ ָרט הַ ּנ ֹוגֵעַ לַהֲ לִ יכוֹת הַ חַ ּיִים.
ּבְ סֵ פֶ ר ּבְ נֵי ּבִ נְ י ִָמין הּובָ א מַ עֲ ֶׂשה עַ ל ְׁש ֵּתי נ ִָׁשים ֶׁשּבָ אּו לִ פְ נֵי הַ ּגָאוֹן הַ ּצַ ִּדיק
ִרּבִ י מָ ְר ְּדכַי ַׁש ְרעֲ ּבִ י זצ”לּ ,ובִ ְּקׁשּו ִמּמֶ ּנּו ֶׁשּיְבָ ֵרְך או ָֹתן ּבְ ז ֶַרע קֹ דֶ ׁש ֶׁשל ַקּיָמָ א.
יתןַ .אחַ ת מֵ הֶ ן הֶ אֱ ִמינָה ּבְ ִדבְ ֵרי הָ ָרב
ּבֵ ַרְך או ָֹתן הָ ָרב ּבְ חֹם ,וְ הֵ ן י ְָצאּו וְ הָ לְ כּו לְ בֵ ָ
ּבְ לֵב ָׁשלֵםּ ,וכְ בָ ר עָ ְרכָה מַ ּסָ ע ְקנִ ּיוֹת וְ ָרכְ ָׁשה ִמּטַ ת ִּתינוֹק וַ עֲ ָגלָה ,וְ אֶ ת י ֶֶתר
“אם ֹלא
מּוצָ ֵרי הַ ִּתינוֹקּ .גַם הַ ְּׁשנִ ּיָה הֶ אֱ ִמינָה ,אֲ בָ ל ֹלא ּבְ כָל לִ ּבָ ּהּ ,ובִ בְ ִחינַתִ :
יו ִֹעיל ֹ -לא יַּזִ יק” ...לְ ַאחַ ר זְ מָ ן מַ ה יָלְ ָדה הָ ִראׁש ֹונָה ּבֵ ן ָזכָר לְ מַ ּזָל טוֹב ,אּולָם
הַ ְּׁשנִ ּיָה נו ְֹת ָרה לְ ֹלא ּפְ ִרי ּבֶ טֶ ןּ .בָ ָאה ּבְ צַ עַ ר לִ פְ נֵי הָ ָרב ַׁש ְרעֲ ּבִ י וְ ִה ִּסיחָ ה אֶ ת
“מּפְ נֵי ֶׁשּבְ ָׁשעָ ה ֶׁשּיָצָ את
יְג ֹונָּה“ :מַ ּדּועַ ִהיא זָכְ ָתה וַ אֲ נִ י ֹלא”? ָאמַ ר לָּה הָ ָרבִ :
ִמּמֶ ּנִ י ֹלא הֶ אֱ מַ נְ ְּת ּכָל ּכְָך ּבְ כֹחַ ּבִ ְרּכַת הַ ּתו ָֹרה הַ ְּקדו ָֹׁשה ,וְ ִאּלּו חֲ בֶ ְר ֵּתְך הֶ אֱ ִמינָה
ּבְ כָל לִ ּבָ ּה ,וְ ָלכֵן הַ ּבְ ָרכָה חָ לָה עָ לֶיהָ ”!
ּבַ עַ ל ּכְ נֶסֶ ת י ְִׂש ָראֵ ל ּפֵ ַרׁש אֶ ת ִּדבְ ֵרי הַ ַּתּנָא עַ ל ּפִ י מַ עֲ ֶׂשה ֶׁשאֵ ַרע ּבִ ְׁשנֵי
ָאחיו ִרּבִ י ְׁשמֶ עלְ ֵקא
ַאחיםּ ,גְ ד ֹולֵי י ְִׂש ָראֵ לִ ,רּבִ י ּפִ ינְ חָ ס הוֹרוֹוִ יץ ּבַ עַ ל הַ הַ פְ לָָאה וְ ִ
ִ
ּבּורגְ ֶׁ ,שּנ ְָסעּו יַחַ ד אֶ ל הַ ּמַ ּגִ יד
יקלְ ְׁש ְ
ִמּנִ ַ
יט ְׁש זצ”לּ .כְ ֶׁש ָּׁשמַ ע זֹאת הַ ּגָאוֹן
ִמּמֵ זְ ִר ְ
יהּודה,
ָ
זקאל לַנְ ָּדאּ ,בַ עַ ל הַ ּנו ָֹדע ּבִ
ִרּבִ י יְחֶ ֵ
ָּתמַ ּה עַ ל חֲ בֵ ר ֹו ּבַ עַ ל הַ הַ פְ לָָאהִ ,מּפְ נֵי מַ ה
צָ ִריְך לִ נְ ִסיעָ ה ז ֹו אֶ ל הַ ּמַ ּגִ יד ,וַ הֲ ֹלא ּכָל זֶה
הּוא ּבִ ּטּול ּתו ָֹרה עֲ בּורוֹ?!
ּכְ ֶׁש ִהּגִ יעַ ּבַ עַ ל הַ הַ פְ לָָאה לִ ְמחוֹז
חֶ פְ צ ֹו ִסּפֵ ר לַּמַ ּגִ יד עַ ל הַ ְקּפָ ַדת חֲ בֵ רוֹ,
יהּודה .הַ ּמַ ּגִ יד ָׁשמַ ע אֶ ת ְּדבָ ָריו,
ָ
הַ ּנו ָֹדע ּבִ
וְ הֵ ִׁשיב“ :קֻ ְׁשיָה ז ֹו י ְָׁשנָה ִהיא ְמאֹ דּ ,כְ מ ֹו
ָאמרּו חז”ל ּבְ מַ ּסֶ כֶת זְ בָ ִחים (דף קטז
ֶׁש ְ
ע”א) עַ ל הַ ּפָ סּוק “וַ ּי ְִׁשמַ ע י ְִתרוֹ” ,מַ ה
ְׁשמּועָ ה ָׁשמַ ע ּובָ א וְ נִ ְת ַּגּיַר? ְק ִריעַ ת יַם
ּומלְ חֶ מֶ ת עֲ מָ לֵק .וְ לִ כְ או ָֹרה ָק ֶׁשה,
סּוף ִ
מַ ִהי ְּת ִמיהַ ת הַ ּגְ מָ ָרא מַ ה ָׁשמַ ע י ְִתרוֹ,
הֲ ֵרי ְמפֹ ָרׁש ּבַ ּתו ָֹרה ֶׁש ָּׁשמַ ע ּכִ י הו ִֹציא ה’
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אֶ ת י ְִׂש ָראֵ ל ִמ ִּמ ְצ ַריִם.
יהּודהָ ,ק ָׁשה קֻ ְׁשיָה זוֹ; לָּמָ ה הָ יָה ל ֹו לְ י ְִתר ֹו לִ ְטרֹחַ
ָ
אּולָם ,לְ פִ י קֻ ְׁשיַת הַ ּנו ָֹדע ּבִ
וְ ָל ֶלכֶת אֶ ל מֹ ֶׁשה ַרּבֵ נּו חֲ ָתנוֹ ,הֲ ֹלא ּגַם ּבְ בֵ ית ֹו הָ יָה יָכוֹל לִ ְקנוֹת י ְִרַאת ָׁשמַ יִם וְ לַחֲ זֹר
ּבִ ְתׁשּובָ ה ,וְ ִאם ּכֵן מַ ה ָׁשמַ עֶׁ ,שּבָ א עַ ד לְ מֹ ֶׁשה? אֵ לָא ,הַ ֵּתרּוץ הּוא ֶׁש”עֲ מָ לֵק”
ע ֹולֶה ּבְ גִ ימַ ְט ִרּיָה “סָ פֵ ק” ,לְ ל ְַּמדֵ נּו ֶׁשעֲ מָ לֵק מֵ ִטיל ָּת ִמיד סָ פֵ ק ּבָ אֱ מּונָה ּבַ ה’ י ְִתּבָ ַרְך,
וַ אֲ פִ ּלּו ַאחַ ר ְק ִריעַ ת יַם סּוף ּבָ ּה ּכָתּוב “וַ ּיַאֲ ִמינּו ּבַ ה’ ּובְ מֹ ֶׁשה עַ בְ ּדוֹ”ּ ,בְ כָל זֹאת ּבָ א
עֲ מָ לֵק וְ ִה ִּטיל סָ פֵ ק ּבֶ אֱ מּונ ָָתם ֶׁשל י ְִׂש ָראֵ ל .עַ ל ּכֵן ּבָ א י ְִתר ֹו אֶ ל מֹ ֶׁשה ,לְ ַקּבֵ ל ִמּמֶ ּנּו
ִה ְתחַ ּזְ קּות מֵ אֱ מּונָה ּולְ הו ִֹציא אוֹת ֹו ִמ ְּספֵ קו ָֹתיו .וְ ָלכֵן ְצ ִריכִ ים לִ נְ סֹעַ מֵ עֵ ת לְ עֵ ת אֶ ל
ָאדם,
ּקּוׁשיוֹת וְ הַ ְּספֵ קוֹת הַ ְּמנ ְַּקרוֹת ּבְ מוֹח ֹו ֶׁשל הָ ָ
הָ ָרבּ ,כִ י הּוא זֶה ֶׁשּי ְָת ֵרץ אֶ ת הַ ְ
ּבְ ִענְ ְינֵי אֱ מּונָה ּובִ ּטָ חוֹן ּובְ כָל ִענְ יָן.
ָאמר ֹו “עֲ ֵׂשה לְ ָך ָרב”ֶׁ ,שּלְ ִע ִּתים ְקרוֹבוֹת ֵּתלְֵך אֵ לָיו ּכְ דֵ י
וְ ז ֹו ּכַּוָ נַת הַ ַּתּנָא ּבְ ְ
“ה ְס ַּתּלֵק ִמן הַ ּסָ פֵ ק”ֶׁ ,שהָ ָרב יְסַ ּלֵק ִמ ְּמָך אֶ ת
לִ ְׁשמֹ עַ אֶ ת ִּדבְ ֵרי ּת ֹוכ ְַחּתוֹ ,וְ עַ ל יְדֵ י ּכְָך ִ
ּומּדוֹת טוֹבוֹתּ ,ובְ כְָך לְ ִה ְתחַ ּזֵק
הַ ְּספֵ קוֹת ּבָ אֱ מּונָה ,וְ ִתזְ ּכֶה לִ ְקנוֹת ִמּמֶ ּנּו י ְִרַאת ָׁשמַ יִם ִ
ּבַ עֲ בו ַֹדת ה’ י ְִתּבָ ַרְך ּבְ טַ הֲ ָרה.

יׁשיבַ ת הַ ַּתלְ ִמ ִידים
סֵ דֶ ר לִ ּמּוד וִ ִ
ָזכָה ּדו ֵֹרנּו ּובֵ ַרְך או ָֹתנּו ה' י ְִתּבָ ַרְך ּבִ ְתנָאֵ י לִ ּמּוד נו ִֹחים ּבְ ַתלְ מּודֵ י ּתו ָֹרה
ְמרֻ ּוָ ִחים ִעם מַ זְ גָנִ יםׁ ,שֻ לְ חָ נוֹתּ ,כִ ְסאוֹתְ ,ספָ ִרים ָלרֹב ,חָ צֵ ר לְ ַׂשחֵ ק ּבָ ּה וְ עוֹד.
ְהּודה
אַ ְך ׁש ֹונֶה הָ יָה הּוא מַ ּצָ בָ ם ֶׁשל הַ ְּיל ִָדים ּבְ ֵתימָ ן ,וְ ִהּנֵה ְּדבָ ָריו ֶׁשל ַרּבִ י י ָ
"מ ְּצפּונוֹת יְהּודֵ י ֵּתימָ ן"ְ :מל ְַּמדֵ י ִּתינוֹקוֹת קוֹבְ ִעים ָלרֹב אֶ ת
לֵוִ י נַחּום ּבְ ִספְ ר ֹו ִ
יׁשיבַ ת הַ ְּמלַּמֵ ד,
חֲ ַדר הַ ּלִ ּמּוד ּבְ קוֹמָ ה ְׁשנִ ּיָהְ ,מקוֹם הַ ּלִ ּמּוד נִ ְק ָרא "ּכֲנִ יס" ,וִ ִ
ּבְ דֶ ֶרְך ּכְ לָלְ ,מקוֹמ ֹו ָקבּועַ ּבְ מֶ ְרּכַז הַ חֶ דֶ רַּ .תלְ ִמ ִידים ְמסֻ ָּד ִרים לְ פָ נָיו ׁשּורוֹת
ארי"ֻּ .כּלָם יו ְֹׁשבִ ים עַ ל
ׁשּורוֹת ּכְ פּולוֹתּ ,ופְ נֵי ּכָל הַ ַּתלְ ִמ ִידים מֻ פְ נִ ים ּכְ לַּפֵ י הַ "ּמָ ִ
ׁשּורת ַּתלְ ִמ ִידים נִ ְמצָ ִאים ְׁש ַרפְ ַרּפִ ים עֲ ׂשּויִים
מַ ְח ְצלָאוֹת ּבַ ַּק ְר ָקע ,וְ לִ פְ נֵי ּכָל ַ
ַארּבָ ִעים ס"מ הַ ּנִ ְק ָר ִאים ּבְ ֵׁשם
ִמ ְּק ָר ִׁשים ,אֹ ֶרְך ּכָל אֶ חָ ד ּכַחֲ ִצי מֶ טֶ ר ,וְ גֹ בַ ּה ֶׁשל ְ
יחים אֶ ת הַ ּסֵ פֶ ר הַ ּנִ לְ מָ ד
ימים ּומַ ּנִ ִ
"מ ַראפֵ ע"ֵׁ .שם סַ פְ סַ ל הַ ּלִ ּמּוד ּכְָךּ ,כִ י ְמ ִר ִ
ְ
ּכְ דֵ י ֶׁשּי ְִהיֶה נוֹחַ לְ לִ ּמּודּ .כָל ְׁש ַרפְ ַרף מֻ ָּקף ַּתלְ ִמ ִידים סָ בִ יב סָ בִ יב ּכְ ֶׁשעֵ ינֵי
ֻּכּלָם מַ ּבִ יטוֹת אֶ ל הַ ּסֵ פֶ ר הַ ּמֻ ּנָח עָ לָיו,
וְ אוֹת ֹו ֶילֶד ּבַ עַ ל הַ ּסֵ פֶ ר הּוא ַזּכַאי לְ הַ ּבִ יט
ּבַ ּסֵ פֶ ר ּכַהֲ ָלכָה .יָדּועַ ּכִ י ּבְ ֵתימָ ן ,הַ ּמַ ְחסוֹר
ּבִ ְספָ ִרים ָרבִ ,מּפְ נֵי ֶׁשאֵ ין ּבָ ֵּתי ְּדפּוס ָׁשם,
וְ ָלכֵן ּכַאֲ ֶׁשר יו ְֹׁשבִ ים הַ ַּתלְ ִמ ִידים ְסבִ יב
הַ ְּׁש ַרפְ ַרף הֵ ם יו ְֹׁשבִ ים ּפָ נִ ים אֶ ל ּפָ נִ ים,
יטים ּבַ ּסֵ פֶ ר
ּכְ לוֹמַ רֶׁ ,שחֵ לֶק מֵ הֶ ם מַ ּבִ ִ
ּבְ אֹ פֶ ן ָרגִ יל ,וְ ִאּלּו הַ ְּׁשָאר ֶׁש ִּמּמּולָם
צּורה
יטים ּבַ ּסֵ פֶ ר ּבְ ָ
וַ אֲ ֶׁשר מֵ הַ ְּצ ָד ִדים מַ ּבִ ִ
ְהּודי
ּומּכָאן אֵ ין ּפֶ לֶא ֶׁשּי ִ
ֹלא י ְָׁש ָרהִ ,
ֵּתימָ ן יו ְֹד ִעים לִ ְקרֹא אֶ ת הַ ּכְ ָתב ִמּכָל
ְצ ָד ָדיו .הַ ַּתלְ ִמ ִידים הַ ּגְ דוֹלִ ים ְקרוֹבִ ים
ארי" ,וְ ִאּלּו הַ ּיו ֵֹתר
לַּׁשּורוֹת ֶׁשעַ ל יַד הַ "ּמָ ִ
ְקטַ ּנִ ים ְמקוֹמָ ם יו ֵֹתר ָרחוֹקּ ,כִ י הֶ ם עֲ ַדיִן
מַ ְת ִחילִ ים ּבְ לִ ּמּוד הָ או ִֹתּיוֹת וְ הַ ּנְ קֻ ּדוֹת.

ׂע רֹת ַו ְי ָב ְר ֵכ ה ּו "
ׂו ָא ִח יו ְש ִ
יד י ֵע ָש
ָד יו ִּכ ֵ
" ְו לֹא ִה ִּכ יר וֹ ִּכ י ָה י ּו י ָ

ׁשל ַה ּתו ְּר ִּכי
ארי ַסא ֵלם ַמנְצ ּורָה ו ְַה ּמוֹ ֵ
ָמ ִ
אדיִ ,מּתוְֹך ִספְ ר ֹו 'עֵ דּות ּבִ יהוֹסֵ ף'
ְמבֻּסָ ס עַ ל ּפִ י ַרּבִ י צֶ מַ ח ַק ִ
וְ יֵצֵ א לָאוֹר ּבְ עֶ ַזְרת ה' ּבְ ָקרוֹב ּבְ סֵ פֶ ר "אַ ּגָדוֹת ֵּתימָ ן".

ּתּורּכִ י לְ מַ ְׁשּבֵ ר ּכ ְַסּפִ י ּגָדוֹל .הּוא
צּורהִ ,הּגִ יעַ הַ ּמו ֵֹׁשל הַ ְ
ארי סַ אלֵם מַ נְ ָ
ּבִ ימֵ י מָ ִ
ְהּודים סָ ְך ֶׁשל 7000
ארי סַ אלֵם ֶׁשּיָבֹ א אֵ לָיו וְ ָד ַרׁש ִמּמֶ ּנּו ֶׁשּיָבִ יא מֵ הַ ּי ִ
ָׁשלַח לְ מָ ִ
ִריַאלְ ,סכּום עָ צּום ּבְ או ָֹתם י ִָמים ,וְ ִאּיֵם עָ לָיו ֶׁש ִאם ֹלא יָבִ יא אֶ ת הַ ּכֶסֶ ף עַ ד
ְהּודיָ .אמַ ר ל ֹו הָ ָרב" :ה' יַעֲ זֹר,
אׁשי הַ ִּצּבּור הַ ּי ִ
יׁשי ,יֶאֱ סֹר אוֹת ֹו וְ אֶ ת ָר ֵ
יוֹם חֲ ִמ ִ
יׁשי".
אֲ בָ ל ִאם ּכְָך אַ ָּתה מַ חֲ לִ יט ,אַ ָּתה ֹלא ִּת ְראֶ ה אֶ ת יוֹם חֲ ִמ ִ
יקים ִמ ַּתלְ ִמידֵ י הַ ּי ְִׁשיבָ ה,
ְהּודים צַ ִּד ִ
צּורה עֲ ָׂש ָרה י ִ
יעי זִ ּמֵ ן הָ ָרב מַ נְ ָ
ּבְ יוֹם ְרבִ ִ
וְ ָאמַ ר לָהֶ ם ֶׁשּיְטַ הֲ רּו אֶ ת עַ ְצמָ ם וְ יֵלְ כּו לִ ְטבִ ילָה ,וְ יָבֹ אּו אֵ לָיו לִ ְהיוֹת ִעּמ ֹו
ּבְ מֶ ֶׁשְך הַ ַּל ְילָה .הַ ּמֻ זְ מָ נִ ים י ְָדעּו עַ ל מַ ה ְמדֻ ּבָ ר ,וְ הֵ כִ ינּו אֶ ת עַ ְצמָ ם ּכ ָָראּוי,
ּובַ ַּל ְילָה הוֹפִ יעּו ֻּכּלָם אֵ צֶ ל הָ ָרב.
הָ ָרב הֵ כִ ין ְספָ ִרים ֶׁשּי ְִק ְראּו ּבָ הֶ ם ,וְ ל ַָקח נֵר ֶׁשמֶ ן ִעם ּפְ ִתילָה ּגְ ד ֹולָה ,וְ ָׂשם
אוֹת ֹו עַ ל הַ ּמַ ְרפַ ע [=הּוא ׁשֻ לְ חָ ן ָקטָ ן ֶׁש ְּמ ַׁשּמֵ ׁש לְ הַ ּנָחַ ת ְספָ ִרים ּבִ זְ מָ ן הַ ּלִ ּמּוד].
ֻּכּלָם י ְָׁשבּו עַ ל הָ ִר ְצּפָ ה ְסבִ יב הַ ּמַ ְרפַ ע ,וְ הּוא י ַָׁשב לְ יָד הַ ּמַ ְרפַ ע ִעם הַ ּנֵר וְ ִה ְסּבִ יר
לָהֶ ם אֶ ת הַ ּמַ ּצָ ב ,וְ ָאמַ ר לָהֶ ם" :אֲ נ ְַחנּו נִ ְק ָרא ְקטָ ִעים ּבְ יַחַ דּ ,ונְ ַכּוֵן ֶׁש ַּׁשּלִ יט
ְהּודים ,וְ ֶׁשה' יִפְ ַרע
ֵּתימָ ן י ְַׁשּלֵם לְ מַ פְ ֵרעַ עֲ בּור הֶ עָ ווֹן ֶׁשהּוא ִמ ְתּכ ֹונֵן לַעֲ ׂשוֹת ַלּי ִ
ִמּמֶ ּנּו ּכִ ְרצוֹנוֹ".
הָ ָרב ּפָ ַתח לָהֶ ם אֶ ת הַ ְּספָ ִרים ֶׁשּי ְִק ְראּו ּבָ הֶ ם ּבְ כַּוָ נָה ּכְ דֵ י לְ הַ ִּציל אֶ ת ּגְ ד ֹולֵי
יׁשּלֵם ל ַַּׁשּלִ יט אֶ ת עֲ ווֹנ ֹו ּבְ רֹאׁשוֹ .נֵר הַ ֶּׁשמֶ ן הָ יָה ִעם ּפְ ִתילָה ּגְ ד ֹולָה
י ְִׂש ָראֵ ל ,וִ ַ
ִמּצֶ מֶ רּ-גֶפֶ ןּ ,ובְ עֵ ת ֶׁשהָ יּו קו ְֹר ִאים ּבַ ּסֵ פֶ ר ,הָ יָה ְמ ַׁש ֵּקעַ אֶ ת הַ ּפְ ִתילָה ּבְ תוְֹך הַ ֶּׁשמֶ ן
עַ ד ֶׁשהָ י ְָתה ּדוֹעֶ כֶת וְ ה ֹו ֶלכֶת לְ ִה ְתּכַּבוֹת ,מַ ְׁש ִאיר או ָֹתּה ּכְָך ּכַּמָ ה זְ מָ ן ,וְ ׁשּוב
מַ עֲ לֶה או ָֹתּה וְ ִהיא ח ֹוז ֶֶרת לְ או ָֹרּה הַ ִּטבְ ִעיּ .ופו ֵֹתחַ ּפְ ָר ִקים אֲ חֵ ִרים וְ קו ְֹר ִאים
או ָֹתם ,וְ ׁשּוב ְמ ַׁש ֵּקעַ אֶ ת הַ ּפְ ִתילָה ְ ַּב ֶּׁשמֶ ן לִ זְ מָ ן ְמסֻ ּיָםּ ,ומַ עֲ לֶה או ָֹתּה ּבַ חֲ ז ָָרה.

ארגז לנר שבת וחנוכה
חנוכיה (חנוכה) בתוך ארגז
מהודר סגור מאלומניום
בשילוב זכוכית להגנה
מרוח וגשם ,עם תוספת
פמוטים לשבת.
במחיר של 159 :ש"ח
במקום 350 :ש"ח
המבצע מוגבל ללקוחות פרטיים ולא למשווקים
ולחודש כסלו התשע"ז בלבד ,עד גמר המלאי.

* ספרים * טליתות * דיסקים * לבוש תימני * גריל לפיתות * פלטה מתקפלת לשבת ועוד.
רחוב בירנבוים  ,26בני-ברק א’-ה’ ,10:00-21:00 :יום ו’9:00-13:00 :
טל 03-6781444:ניידwww.nosachteiman.co.il 053-3336661:
ניתן להשיג את מוצרינו גם ב:

ִ .1ל ְפנֵי ַה ְּת ִפ ָּלה ְמ ָב ְרכוַֹ :צ ְפ ָר ְך טוֹב .וְעוֹנֶה:
__________________________
ׁש ַמע ְּת ִפ ָּל ָת ְך .וְעוֹנֶה:
יאתוֹ ִמ ְּת ִפ ָּלתוֹ ְמ ָב ְרכוִֹּ :ת ָּ
ְ .2מ ָצאוֹ ִּב ִיצ ָ
__________________________
ֶיך .וְעוֹנֶה:
ֶיך ְל ָפנ ָ
ְ .3מ ָצאוֹ ִּב ְׁש ַעת ִל ּמוּדוֹ ְמ ָב ְרכוַֹ :ח ּי ָ
__________________________
ֲברוֹ ִּב ְׁש ַעת ְסעו ָּדתוֹ ְמ ָב ְרכוֹ :ו ְַצ ִּדיק .וְעוֹנֶה:
ָ .4מ ָצא ֶאת ח ֵ
__________________________
ׁש ַה ּכוֹס ִמ ּיָדוֹ .וְעוֹנֶה:
ֲברוֹ ּכוֹס ְמ ָב ְרכוָֹּ :ברו ְּך ִמי ֶ
ָ .5מזַג לוֹ ח ֵ
__________________________
ַע ְבדו ָּך ַע ִּמים .וְעוֹנֶה:
ָדיו ְמ ָב ְרכוֹ :י ַ
יש לוֹ ִל ּטֹל י ָ
ִ .6ה ִּג ׁ
__________________________
יש לוֹ ִל ּטֹל ַמיִם ַאחֲרוֹנִ ים ְמ ָב ְרכוָֹּ :תרֹם י ְָד ָך ַעל ָצ ֶר ָיך .וְעוֹנֶה:
ִ .7ה ִּג ׁ
__________________________
ּאה .וְעוֹנֶה:
ֲברוֹ ִמ ְת ַע ֵּטׁש ְמ ָב ְרכוְֹ :רפו ָ
ׁשח ֵ
ְּ .8כ ֶ
__________________________
ָך .וְעוֹנֶה:
ֲברוֹ ִמ ְס ַּת ֵּפר ְמ ָב ְרכוְֹׁ :ש ַפר ִּגיז ְ
ׁשח ֵ
ְּ .9כ ֶ
__________________________
ׁש ְך טוֹב .וְעוֹנֶה:
ֲברוֹ ָּב ֶע ֶרב ְמ ָב ְרכוַֹ :ר ְמ ָ
ֵש ֶאת ח ֵ
ׁש ּפוֹגׁ
ְּ .10כ ֶ
__________________________

ַהזּ ו ֶֹכה ְלח ֶֹדׁש מרחשוון הילד הנעים אוריה עוז-ארי (עוזירי) הי”ו
ֵּבין ַה ּפו ְֹת ִרים נְ כוֹנָה י ְֻג ָרל ַמ ְכוַאט ְמפ ָֹאר,
ֹאש ָה ַעיִן.
ּאל ַמ ְחפוּד ַ -ה ְּג ָר”א  1ר ׁ
ֵש ִל ְׁשל ַֹח ִל ְׁשמו ֵ
ֶאת ַה ִּפ ְתרוֹנוֹת יׁ
ימן” ִּב ִירינְ ּבוֹיְם ְּ 26בנֵי ְּב ָרק.
נִ ָּתן ְל ַמ ֵּמׁש ֶאת ַה ְּז ִכ ּיָה ְּב”נו ַֹסח ֵּת ָ

דפוס נהרי בע”מ 050-5354235

מבצע לחודש כסלו

מבצע לחודש כסלו

השלימו את העניות של הברכות אותם נהגו אבותינו לברך
האחד את השניִׁ ,ש ְלח ּו וְאו ַּלי ִּתזְ ּכוּ...

תודתנו שלוחה לאדם בן נון על הניקוד והגהה ,ולרב אלישע חן שליט"א על העזרה.

יצית
ִמ ְצוַת ִצ ִ

לִקׁשֹר ֶׁשבַ ע
יצית .יֵׁש הַ ּנוֹהֲגִים ְ
ִמנְהָ גִים ׁשוֹנִים ַקּי ִָמים ּבִ ְק ִׁש ַירת הַ ִּצ ִ
ּכְריכוֹת ,וְ יַחַ ד הֵ ם עֶ ְׂש ִרים וְ ַאחַ ת
ּכְׁשּבְ כָל חֻלְ יָה ָׁשֹלׁש ִ
חֻלְיוֹת ּבְ כָל ִּגְדילֶ ,
ּכְמנְ יַן אֶ ְהיֶה .וְ יֵׁש נוֹהֲגִים לִכְ רְֹך ּכְסֵ דֶ ר ִמנְ יַן ֵׁשם הֲוִ ּיָ"ה ,עֶ ְׂש ִרים
ּכְריכוֹת ִ
ִ
ּכְריכוֹתּ ,בְ סֵ דֶ ר עֶ ֶׂשר ,חָ מֵ ׁשֵׁ ,שׁש וְ חָ מֵ ׁשּ ,ובֵינֵיהֶ ן ְׁשנֵי ְק ָׁש ִרים.
וְ ֵׁשׁש ִ
לְה ְתעַ ּטֵ ף
יצית חַ ּיָבִ ים ּגַם הַ ְּקטַ ּנִיםִ ,מ ָּׁשעָ ה ֶׁשּיו ְֹד ִעים הֵ ם ִ
ּבְ ִמ ְצוַת ִצ ִ
לְַאחֲריוּ .בִ זְמָ ן זֶה ִמ ְצוַת הַ ִחּנּוְך
ָ
ּוׁש ַּתיִם
יצּיוֹת לְפָ נָיו ְ
ּכ ִַּדיןּ ,כַאֲ ֶׁשר ְׁש ֵּתי ִצ ִ
ִהיא עַ ל הָ ָאבֶׁ ,שּי ְִקנֶה לִבְ נ ֹו טַ ּלִית וְ הּוא י ְִתעַ ּטֵ ף ּבָ ּה ּבִ בְ ָרכָה.
עֲטיפַ ת טַ ּלִית ּבְ בֵית
ּופָ ַׁשט הַ ִּמנְהָ ג ּבִ ְק ִהּלו ֵֹתינּו לְחַ ּנְֵך אֶ ת הַ ְּקטַ ּנִים ּבַ ִ
הַ ּכְ נֶסֶ תִ ,מּבֶן חָ מֵ ׁש ָׁשנִים וָמַ ְעלָהּ ,ומַ ה נ ְֶה ָּדר וְ נָאֶ ה הָ יָה הַ ּמַ ְראֶ ה ּבִ ְׁשעַ ת
ּומ ְתּפַ ּלְלִים
לק"יּתפִ ּלָהֶׁ ,שהַ ּגְדוֹלִים ִעם הַ ְּקטַ ּנִים מֵ עֻּטָ פִ ים ּבְ טַ ּלִיתוֹתִ ,
הַ ְ
ּבְ אֵ ימָ ה ּובְ י ְִרָאה.
לְחָ ןעדוַאֲ-סֻּפַ ת מַ אֲ מָ ִר
עֲריכַת ׁשֻ
מִ -
(עַ ל( ּפִ י
30.12.16ים)למניינם)
1.12.16

ּבִ זְ מָ ן ֶׁשהָ ָרב הָ יָה עו ֶֹׂשה ּפְ עֻ ּלָה ז ֹו ִעם הַ ּפְ ִתילָה ,הַ ַּׁשּלִ יט הָ יָה ִמ ְתעַ ּנֶה ִעּנּויִים
נו ָֹר ִאים ,וְ הָ אֲ נ ִָׁשים ֶׁשהָ יּו ְסבִ יב ֹו נִ ּסּו לַעֲ זוֹר ל ֹו לְ ֹלא הַ ְצלָחָ ה ,וְ כֵן עַ ל זֶה
הַ ּדֶ ֶרְך עָ ׂשּו ּכָל הַ ַּל ְילָה עַ ד עֲ לוֹת הַ ַּׁשחַ רּ .ובַ עֲ לוֹת הַ ַּׁשחַ ר הָ ָרב ִהנְ ִמיְך אֶ ת
הַ ּפְ ִתילָה לְ תוְֹך הַ ֶּׁשמֶ ן עַ ד ֶׁשּכָבְ ָתה ,וְ ָאז ּכָבְ ָתה ּגַם נִ ְׁשמָ ת ֹו ֶׁשל הַ ַּׁשּלִ יטּ ,ומֵ ת
ִּסּורים נו ָֹר ִאים.
ּתוְֹך י ִ
ַארמוֹנ ֹו ֶׁשל הַ ַּׁשּלִ יט ּכְ ִאּלּו ֹלא
צּורה ּגָמַ ר אֶ ת ְּתפִ ּלַת ַׁשחֲ ִרית ,וְ הָ לְַך לְ ְ
הָ ָרב מַ נְ ָ
י ַָדע ְמאּומָ ה ִמּמַ ה ֶׁש ָּק ָרה .הַ ְּׁשמּועָ ה ֶׁשהַ ַּׁשּלִ יט מֵ ת ִה ְתּפַ ְּׁשטָ ה ,וְ כָל הַ ּג ֹויִם
ׁשּתחֲ וִ ים ל ֹו וְ או ְֹמ ִרים
צּורה הָ יּו ִמ ַ
ֶׁש ָּׁש ְמעּו י ְָצאּו ל ְָרחוֹבּ ,וכְ ֶׁש ָראּו אֶ ת הָ ָרב מַ נְ ָ
[=ה ִּציל או ְֹתָך הָ אֵ ל]ּ .וכְ ֶׁשהָ יָה
ִ
ּפְ עָ ִמים ַרּבוֹת "נַצַ ַרּך אַ ּלַלה ,נַצַ ַרּך אַ ּלַלה"
יׁשיּ ,כְ מ ֹו ֶׁשָאמַ ְר ָּת".
ׁשוֹאֵ ל" :לָּמָ ה"? עָ נּו לוֹ" :הַ ַּׁשּלִ יט מֵ ת לִ פְ נֵי יוֹם חֲ ִמ ִ
יטים ֶׁש ָּׁשלְ טּו ַאחֲ ָריו ּבְ ֵתימָ ןִ ,מּגְ ד ֹולֵי י ְִׂש ָראֵ ל.
ּומֵ ָאז ּג ַָדל ּפַ ְח ָּדם ֶׁשל הַ ַּׁשּלִ ִ
ְהּודים ,הָ יּו ּבָ ִאים ּבְ בַ ָּק ָׁשה
יטים ְמבַ ְק ִׁשים עֶ זְ ָרה ּכ ְַסּפִ ית מֵ הַ ּי ִ
ּוכְ ֶׁשהָ יּו הַ ַּׁשּלִ ִ
וְ ֹלא ּבְ ִאּיּומֵ י ּכֹחַ .
"פּור ַקא" [=לְ צָ ְרכֵי הַ ּצָ בָ א] הָ יּו
ְהּודים אֶ ת מַ ס הַ ְ
ּבֶ עָ בָ רּ ,כַאֲ ֶׁשר ֹלא ִׁשּלְ מּו הַ ּי ִ
צּורה ּבְ מַ עֲ צַ ר ּבַ יִתּ ,ומַ ִּציבִ ים ׁשו ְֹט ִרים ְסבִ יב הַ ּבַ יִת ֶׁשֹּלא
יחים אֶ ת הָ ָרב מַ נְ ָ
מַ ּנִ ִ
יּוכַל לָצֵ אתּ .וכְ ֶׁש ָרצָ ה הָ ָרב לָצֵ את הָ יָה מַ ְר ִּדים אֶ ת הַ ּׁשו ְֹמ ִרים וְ ה ֹולְֵך לְ ָאן
ֶׁשהָ יָה צָ ִריְךּ .וכְ ֶׁשהָ י ְָתה ּבָ ָאה הַ ּבִ ּק ֶֹרת לְ בַ ֵּקר אֶ ת הַ ִּמ ְׁשמָ ר ֶׁש ָּׂשמּו עַ ל ּבֵ ית הָ ָרב,
ּומחַ ּפְ ִׂשים אֶ ת הָ ָרב ,וְ הָ ָרב אֵ ינֶּנּו .אּולָם
ְׁשנִ יםְ ,
הָ יּו מו ְֹצ ִאים אֶ ת הַ ּׁשו ְֹמ ִרים י ֵ
מֵ ָאז הַ ּיַחַ ס נִ ְׁש ַּתּנָה ּכָלִ יל ,וְ ָת ִמיד ּפָ חֲ דּו ִמּגְ ד ֹולֵי י ְִׂש ָראֵ ל ,מֵ חֲ ָׁשׁש ֶׁשהַ ָּקדוֹׁש
ּבָ רּוְך הּוא י ְִתנ ֵַּקם ּבָ הֶ ם ִאם ֹלא יִנְ הֲ גּו ִעם הָ ַרּבָ נִ ים ּבְ כָבוֹד .הּוא ֶׁשָאמַ ר ָּדוִ ד
הַ ּמֶ לְֶךּ :גוֹל עַ ל ְיהֹוָ ה ַּד ְרּכֶָך ּובְ טַ ח עָ לָיו וְ הּוא יַעֲ ֶׂשה( :תהלים ל"ז ,ה').

