ב״ה

ּבֹוּ-ב ָּמקֹום
ַ
ֶּבן ַה ָּׁשנָ ה וָ ֵח ִציֶׁ ,שּנֹולַ ד ִּב ְתחּום ַהּכִ ּבּוׁש ַהּגֶ ְר ָמנִ יִ ,הנְ ִּפיקּו
אצי.
ַּד ְרּכֹון נָ ִ
קֹור ַע-לֵ ב .לְ לֵ ָאה
יה ָהיָ ה ֵ
ּומ ַּמּכִ ֶיר ָ
ַהּלַ יְ לָ ה ֶׁש ָּק ַדם לַ ְּפ ֵר ָדה ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ְח ָּתּה ִ
יהִ .מּכָ ל ְקצֹות ַהּגֶ טֹו
ּכְ ָבר ָהיָ ה ָּברּור ּכִ י ֹלא ִּתזְ ּכֶ ה לִ ְראֹות עֹוד ֶאת יַ ִּק ֶיר ָ
ּומכְ ָּת ִבים ּכְ ֵדי לְ ַה ֲע ִב ָירם ֶאל
יה ְּפ ָת ִקים ִ
נָ ֲהרּו לַ ַּביִ ת ֲאנָ ִׁשים וְ ָת ֲחבּו לְ יָ ֶד ָ
יהם ְּבחּוץ-לָ ָא ֶרץְּ ,ב ִת ְקוָ ה ֶׁש ֵאּלֶ ה יִ ְפ ֲעלּו לְ ַה ָּצלָ ָתם.
חֹות ֶ
ְּבנֵ י ִמ ְׁש ְּפ ֵ
נֹוס ִפיםִ ,הּגִ יעּו לְ וִ ינָ ה
י-מּזָ ל ָ
יהִ ,עם ּכַ ֲח ִמ ִּׁשים ְּבנֵ ַ
לֹוׁשת יְ לָ ֶד ָ
ּוׁש ֶ
לֵ ָאה ְ
ּובּה
יּוגֹוסלַ ְביָ הָ ,
ְ
אֹוס ְט ִרּיָ ה) ְּבאֹוטֹוּבּוסִ ,מ ָּׁשם ִה ְמ ִׁשיכּו לְ
ְ
(ּב ַירת
ִ
ּלּופי ַה ְּׁשבּויִ ים ֵּבין ַהּגֶ ְר ָמנִ ים לָ ַאנְ גְ לִ יםִ .מ ָּׁשם נָ ְסעּו ְּב ַרּכֶ ֶבת
נֶ ֶע ְרכּו ִח ֵ
תּ-בינַ יִ ם
ּובּה ּגַ ם ִה ְדלִ יקּו נֵ ר ִראׁשֹון ֶׁשל ֲחנֻ ּכָ ה .לְ ַא ַחר ֲחנִ ּיַ ֵ
טּור ִקּיָ הָ ,
לְ ְ
יפה.
סּוריָ הִ ,הּגִ יעּו ְּביֹום ִׁש ִּׁשי ,כ"ט ְּבכִ ְסלֵ ו תש"ב ,לְ ַׁש ֲע ֵרי ֵח ָ
נֹוס ֶפת ְּב ְ
ֶ
יפהֲ ,ע ַדיִ ן ֹלא יָ ַדע
יעה לְ ֵח ָ
בּוצת ַה ְּׁשבּויִ ים ַה ַּמּגִ ָ
ּדֹבֶׁ ,ש ָּׁש ַמע ַעל ְק ַ
יע לְ ַמ ֲחנֵ ה ַה ֶה ְסּגֵ ר ֶׁש ֵה ִקימּו
ְּב ֵברּור ִאם ִא ְׁשּתֹו וִ ילָ ָדיו ְּבתֹוכָ ם .הּוא ִהּגִ ַ
ָה ַאנְ גְ לִ ים ַּבּכְ נִ ָיסה לָ ִעירּ ,כְ ֶׁשּלִ ּבֹו ְמ ַפ ְרּכֵ ס ֵּבין ִּת ְקוָ ה לְ ַאכְ זָ ָבה.

ית-הּכְ נֶ ֶסת ֶׁשּבֹו
ַ
ִה ְס ַּתּלְ קּות ַה ַּמ ֲה ַר"ׁש) .הּוא ָהיָ ה הֹולֵ ְך לְ ֵב
ִה ְת ַּפּלְ לּו ּכְ ֶע ְׂש ִרים ִמנְ יָ נִ יםְ ,מלַ ֵּקט ְּתרּומֹות ֵמ ַה ִּמ ְת ַּפּלְ לִ ים וְ ַרק
לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן נִ ּגָ ׁש לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּב ַע ְצמֹוְּ .ת ִפּלָ תֹו ָהיְ ָתה ִמּתֹוְך ִה ְת ַרּגְ ׁשּות
יֹותר.
ַר ָּבה וְ ִהיא נִ ְמ ְׁשכָ ה ּכִ ְׁש ָע ַתיִ ם וְ ֵ

בֹוד-ק ֻד ַּׁשת
ְ
'יחידּות' ֵא ֶצל ּכְ
יתי ִּב ִ
ֵה ִׁשיב לֹו ר' יְ ַׁש ְעיָ הּ :כְ ֶׁש ָהיִ ִ
יצד לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל
תֹו-ע ֶדןִּ ,ב ַּק ְׁש ִּתי ֵע ָצה ּכֵ ַ
ֵ
ַא ְדמֹו"ר ַה ַּמ ֲה ַר"ׁש נִ ְׁש ָמ
תֹו-ע ֶדן"ַ :ר ֲח ָמנָ א
ֵ
'ּכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִריְך'ָ .א ַמר לִ י ָה ַר ִּבי ַה ַּמ ֲה ַר"ׁש נִ ְׁש ָמ
רֹוצה ְּת ִפּלָ ה ֵמ ַהּלֵ ב" .וְ הּוא ֶה ְר ָאה
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא ֶ
ָ
יּבא ָּב ֵעיַ .ה ָּק
לִ ָ
ער ֶצעלֶ ע"...
ער ֶצעלֶ עִּ ,די ֶה ְ
"ּדי ֶה ְ
הֹוסיףִ :
לִ י ְּביָ דֹו ַעל לִ ּבֹו וְ ִ
ּומ ָאזְּ ,בכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ֲאנִ י נֶ ֱע ָמד לְ ִה ְת ַּפּלֵ לִ ,הנְ נִ י
(="הּלֵ בַ ,הּלֵ בֵ .)"...
ַ
עֹומד לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך.
ַמ ְרּגִ יׁש ּכְ ֵ

יוצא לאור
על ידי ועד כפר חב"ד
ארה"ק ת"ו

ּיּומם ֶׁשל יְ ֵמי ַה ֲחנֻ ּכָ ה וְ זֶ ה ַהּזְ ַמן
א/א ָּמאָ :אנּו ִמ ְת ָק ְר ִבים לְ ִס ָ
ַא ָּב ִ
ל-מנָ ת
לְ ִה ְתּבֹונֵ ן (ׁשּוב) ַּב ֶּמ ֶסר ֶׁשּנֵ רֹות ַה ֲחנֻ ּכָ ה ַמ ֲע ִב ִירים לָ נּוַ ,ע ְ
ּיֹום-יֹומּיִ ים.
ִ
ֶׁשּנְ ַא ֵּמץ ֶאת ַה ֶּמ ֶסר ַהּזֶ ה לְ לִ ֵּבנּו ּונְ יַ ֵּׂשם אֹותֹו ְּב ַחּיֵ ינּו ַה

• שלושה ראשי-חודשים בשנה חלים ביום-טוב
(יום-טוב אחד מהתורה ,שני מדרבנן ,ושלישי נקבע
על-ידי חסידים) .באלו חודשים מדובר? _______
__________ _______________________

ַה ֶּמ ֶסר ַה ֶּמ ְרּכָ זִ י ָה ִע ָּק ִרי ֶׁשל נֵ רֹות ַה ֲחנֻ ּכָ ה הּוא – ֲה ָפ ַצת אֹור
יבנּו.
ְס ִב ֵ

• השלימו את פתגם כ"ק אדמו"ר הריי"ץ" ,צריך
להקשיב לסיפורם ______ _______ _______"

יתם
יעי ֶׁשל ֲחנֻ ּכָ הִ ,הּגִ יעּו סֹוף-סֹוף לְ ֵב ָ
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבת-ק ֶֹדׁש ,נֵ ר ְׁש ִב ִ
ְּב ָ
ֹלע ָה ֲא ִרי ,נָ חֹג
יה ִמּתֹוְך ַ
ׁשּובּה ַהּנִ ִּסי ֶׁשל לֵ ָאה וִ ילָ ֶד ָ
מּואלָ .
תׁ-ש ֵ
ְּב ִק ְריַ ְ
ּומפ ֶֹא ֶרת.
תּ-פנִ ים ּגְ דֹולָ ה ְ
ַעל-יְ ֵדי ּכָ ל ְּבנֵ י ַה ִּק ְריָ הֶׁ ,ש ֵהכִ ינּו לָ ֶהם ַק ָּבלַ ָ

ּתֹורה נִ ְמ ְׁשלּו לְ נֵ רּ ,כַ ּנֶ ֱא ָמרּ" ,כִ י נֵ ר ִמ ְצוָ ה
לְ ַמ ֲע ֶׂשהּ ,כָ ל ִמ ְצוֹות ַה ָ
אֹומ ֶרתֶׁ ,ש ְּבכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְמ ַקּיְ ִמים ִמ ְצוָ ה
תֹורה אֹור" .זֹאת ֶ
וְ ָ
רּוחנִ י .וְ אּולָ ם ָּב ִענְ יָ ן ַהּזֶ ה ַע ְצמֹו ,לְ ִמ ְצוַ ת ַה ְדלָ ַקת
ָאנּו ַמ ְדלִ ִיקים נֵ ר ָ
נֵ רֹות ֲחנֻ ּכָ ה יֵ ׁש יִ ְתרֹון ַעל ּכָ ל ְׁש ָאר ַה ִּמ ְצוֹותֶׁ ,שּכֵ ן ֹלא ְמ ֻד ָּבר ּכָ אן
רּוחנִ י ִּבלְ ַבד ֶאּלָ א (ּגַ ם) ְּב ַה ְדלָ ָקה ּגַ ְׁש ִמית ֶׁשל
ְּב ַה ְדלָ ָקה ֶׁשל נֵ ר ָ
יב ֵתנּו,
ּומ ַה ִּס ָּבה ַהּזֹאתַ ,ה ֶּמ ֶסר ְּב ִענְ יַ ן ֲה ָפ ַצת אֹור וְ ֶה ָא ַרת ְס ִב ָ
נֵ רֵ .
יע ַּדוְ ָקא ִמּנֵ רֹות ַה ֲחנֻ ּכָ ה.
ַמּגִ ַ

• איזה מאורע בחיי אדמו"ר הזקן אירע בחנוכה?
__________________________________
• מהו הפער המספרי בין מניין הנרות הכולל
שמדליקים בחנוכה לשיטת בית-הלל ובין מניינם
לשיטת בית-שמאי? ____________________
• "זאת חנוכה" הוא :א) כינוי ליום השמיני של חנוכה
ב) כינוי ליום שאחרי חנוכה (כעין 'איסרו חג')?
__________________________________

רּומר לְ ִה ְתּכַ ּנֵ ס
יהם ֶׁשל ר' ּדֹב וְ לֵ ֶאה ְפ ֶ
נֹוהגִ ים ּכָ ל ֶצ ֶא ְצ ֵא ֶ
ֵמ ָאז וְ ַעד ַהּיֹום ֲ
ְּבכָ ל ָׁשנָ הְּ ,ב ֶא ָחד ִמּלֵ ילֹות ַה ֲחנֻ ּכָ הּ ,כְ ֵדי לְ הֹודֹות ּולְ ַהּלֵ ל ַעל ַהּנֵ ס
יהםַּ ,בּיָ ִמים ָה ֵהםַּ ,בּזְ ַמן ַהּזֶ ה.
בֹות ֶ
ֶׁשּנַ ֲע ָׂשה לַ ֲא ֵ
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ַה ֶּק ֶׁשר ַה ְּמיֻ ָחד ֶׁשל יְ ָל ִדים ַל ֲחנֻ ּכָ ה

חידון חנוכה קצר

ַרק ְּב ַׁש ָּבת ַּב ָּצ ֳה ַריִ ם נִ ְפ ְּתחּו ַׁש ֲע ֵרי ַה ַּמ ֲחנֶ הָ .אז ָר ָאה ּדֹב ֶאת לֵ ָאה
ׁשּותּה ֶׁשל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה
ִא ְׁשּתֹו וְ לָ ִראׁשֹונָ ה ּגַ ם ֶאת ְּבנֹו ַה ָּק ָטןֶ .את ִה ְת ַרּגְ ָ
ַה ִּמ ְת ַא ֶח ֶדת ֵמ ָח ָדׁשֵ ,אין לְ ָת ֵאר.

בֹוד-ק ֻד ַּׁשת
ְ
ּגֹורר ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ֵידי ּכְ
ָּב ֲעיָ ָרה ַה ֲח ִס ִידית נֶ עוִ ויל ִה ְת ֵ
תֹו-ע ֶדן ,ר' יְ ַׁש ְעיָ ה ַׁש ִּפ ָירא ְׁשמֹו .ר'
ֵ
ַא ְדמֹו"ר ַה ַּמ ֲה ַר"ׁש נִ ְׁש ָמ
ימים (לְ ַא ַחר
יּ-ת ִמ ִ
ּתֹומכֵ ְ
יבת ְ
אֹוסף ּכֶ ֶסף ַּב ֲעבּור יְ ִׁש ַ
יְ ַׁש ְעיָ ה ָהיָ ה ֵ

ופרצת
ימה
וקדמה
וצפונה
ונגבה

פּוט ְר ַפס
ֶ
ּנֹודע) ר' ֶמענְ ֶּדל
יע ַה ָ
(ה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
ַּפ ַעם ַא ַחת ָּפנָ ה ֵאלָ יו ַ
ּגֹורם לֹו לְ ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ּגְ דֹולָ ה ּכָ לּ-כָ ְך ְּב ֵעת ַה ְּת ִפּלָ ה.
ּוׁש ָאלֹוָ ,מה ֵ
ְ

יפה ֶאת ַה ַּמ ֲחנֶ ה וְ ִה ְמ ִּתיןִּ .פ ְתאֹום ִה ְב ִחין
הּוא ִה ְת ָק ֵרב ֶאל ַהּגָ ֵדר ֶׁש ִה ִּק ָ
"הּנֵ ה
ִּב ְׁשנֵ י יְ לָ ָדיו ְק ֵר ִבים לְ ֶע ְברֹו .מ ֶֹׁשהַ ,ה ְּבכֹור ,זִ ָהה אֹותֹו ִמּיָ דִ .
ַא ָּבא"ָ ,א ַמר לְ ָא ִחיו ַה ָּק ָטןּ ,כְ ֶׁשּנִ ּגְ ׁשּו יַ ְח ָּדו ֶאל ַהּגָ ֵדרֵ .עינָ יו ֶׁשל ּדֹב זָ לְ גּו
הֹוציא ִמּכִ יסֹו
רֹוע ֶדת ִ
ּופיו נֶ ֱאלַ ם ֵמ ִה ְת ַרּגְ ׁשּותְּ .ביָ ד ֶ
עֹותׂ-ש ְמ ָחה ִ
ִ
ִּד ְמ
יטן ִמ ַּב ַעד ַהּגָ ֵדר לִ ילָ ָדיו.
הֹוׁש ָ
ֻסּכָ ִרּיֹות וְ ִ

ַה ֵּלבַ ,ה ֵּלב...

ועד
כפר
חב”ד

הפצת
מעיינות
החסידות

יבנּו,
רּוחנִ י ְס ִב ֵ
ָ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהֶ :אל ַה ֶּמ ֶסר ַהּכְ לָ לִ י ֶׁשל ֲה ָפ ַצת אֹור
נֹוסף:
ִמ ְצ ָט ֵרף ֶמ ֶסר ָחׁשּוב ָ
ּובׁשּום יֹום ֵאינֶ ּנּו
ְּבכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמּיְ ֵמי ַה ֲחנֻ ּכָ הֲ ,אנַ ְחנּו ְמ ַח ְּד ִׁשים ְ
חֹוזְ ִרים ַעל ַמ ֲע ֵׂשינּו ַּבּיֹום ָה ֶא ְתמֹול.



גליון  342וישב
שם התלמיד/ה _________ :משפחה___________ :
כיתה _____ :חתימת הורים___________ :

אׁשיתְּ ,בכָ ל יֹום וָ יֹום ֲאנַ ְחנּו ַמ ְדלִ ִיקים נֵ רֹות ֲח ָד ִׁשיםֵׁ .שנִ ית,
ֵר ִ
ְּבכָ ל יֹום וָ יֹום ֲאנַ ְחנּו ַמגְ ִּדילִ ים ֶאת ִמ ְס ַּפר ַהּנֵ רֹות ַהּדֹולְ ִקים
ּומ ֵּמילָ א ּגַ ם ַמגְ ִּב ִירים
ּקֹודם) ִ
(ּב ַה ְׁשוָ ָאה לְ ִמ ְס ַּפר ַהּנֵ רֹות ַּבּיֹום ַה ֵ
ְ
יצים.
ֶאת ָע ְצ ַמת ָהאֹור ֶׁש ֵהם ְמ ִפ ִ
וְ ַה ֶּמ ֶסר הּוא – לִ ְפעֹל ּכָ ל יֹום וָ יֹום ְּב ַחּיּות ְמ ֻח ֶּד ֶׁשת וְ ַר ֲענַ ּנָ ה.
לְ ָה ִבין ֶׁש ְּבכָ ל יֹום וָ יֹום ֲאנַ ְחנּו (ּכִ ְביָ כֹול) נִ ְב ָר ִאים ֵמ ָח ָדׁש ַעל-יְ ֵדי

ל-מנָ ת ֶׁשּנְ ַקּיֵ ים ֶאת ְרצֹונֹו .וְ ָה ָרצֹון ֶׁשּלֹו הּוא
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּואַ ,ע ְ
ָ
ַה ָּק
ּובכָ ְך ּגַ ם נַ גְ ִּביר ֶאת אֹור ַה ְּק ֻד ָּׁשה ָּבעֹולָ ם.
ּנֹוסיף ְּב ִקּיּום ַה ִּמ ְצוֹות ְ
ֶׁש ִ

ׁשּותם ֵהם ִק ְּבלּו ֵמ ַה ְּמ ֻבּגָ ִרים .לָ כֵ ןַ ,הּנִ ָּסיֹון ַהּכָ רּוְך ִּבנְ ִתינַ ת
ַהּכֶ ֶסף ֶׁש ִּב ְר ָ
נֹותן ַה ְּצ ָד ָקה ַה ְּמ ֻבּגָ ר.
יֹותר ִמּנִ ְסיֹונֹו ֶׁשל ֵ
ְצ ָד ָקה ַעל-יְ ֵדי יֶ לֶ דּ ,גָ דֹול ֵ

(ּב ְד ַבר ַה ֶּמ ֶסר ַה ָּמ ֳע ָבר ֵאלֵ ינּו ִמּנֵ רֹות
א/א ָּמאַ :ה ְּד ָב ִרים ֶׁש ֻהזְ ּכְ רּו לְ ֵעיל ִ
ַא ָּב ִ
ׁשּורים ֶק ֶׁשר ְמיֻ ָחד לִ ילָ ִדים וְ לִ ילָ דֹות.
ַה ֲחנֻ ּכָ ה)ְ ,ק ִ

דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא – ֶׁשל
ָ
נֹוב ַעת ַה ֲח ִׁשיבּות ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת – ֵא ֶצל ַה ָּק
ִמּכָ אן ַ
נֹותנִ ים ְצ ָד ָקה;
נְ ִתינַ ת ְצ ָד ָקה ַעל-יְ ֵדי יְ לָ ִדים ַּדוְ ָקא .וְ כַ ֲא ֶׁשר יְ לָ ִדים ְ
יֹותר ִמּזֶ ה,
עֹוׂשים זֹאת ִמּתֹוְך ַחּיּות וְ ִׂש ְמ ָחה; וְ עֹוד ֵ
ִּב ְמיֻ ָחד ּכַ ֲא ֶׁשר ֵהם ִ
ּגֹורם נַ ַחת-
יעים ַעל ְס ִב ָיב ָתם לָ ֵתת ְצ ָד ָקה – ַה ָּד ָבר ֵ
ּכַ ֲא ֶׁשר ֵהם ַאף ַמ ְׁש ִּפ ִ
ּומ ָק ֵרב ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא וְ הּוא ְמזָ ֵרז ְ
ָ
רּוח ְמיֻ ֶח ֶדת ֵא ֶצל ַה ָּק
ַ
ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה.

יצד?
ָהכֵ ַ
"חנְֹך לַ ּנַ ַער
דּוע ֶׁש ַה ֵּׁשם ֲ'חנֻ ּכָ ה' הּוא ִמּלְ ׁשֹון ִחּנּוְךּ ,וכְ ִד ְב ֵרי ַה ָּפסּוק ֲ
ּובכֵ ן ,יָ ַ
ְ
לֹומר ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַה ְת ִאים ֶאת
ַעל ִּפי ַד ְרּכֹוּ ,גַ ם ּכִ י יַ זְ ִקין ֹלא יָ סּור ִמ ֶּמּנָ ה"ּ .כְ ַ
ֶּד ֶרְך ַה ִחּנּוְך לְ כָ ל יֶ לֶ ד וְ יַ לְ ָּדהּ ,כְ ֵדי ֶׁשּגַ ם ִּב ְרבֹות ַה ָּׁשנִ יםּ ,כַ ֲא ֶׁשר יִ גְ ְּדלּו וְ ַאף
דּותם.
יַ זְ ִקינּוֵ ,הם יִ ָּׁש ֲארּו נֶ ֱא ָמנִ ים לַ ִחּנּוְך ֶׁש ָּס ְפגּו ְּביַ לְ ָ
סּורים
ּוב ִמּלִ ים ְּפׁשּוטֹות :לְ יַ לְ ֵדי-יִ ְׂש ָר ֵאל יֵ ׁש ְׁשלִ יחּות ְמיֻ ֶח ֶדת ,לִ ְהיֹות ְמ ִ
ְ
הֹוס ָפה וְ ִה ְת ַח ְּדׁשּות
ָ
יהְּ ,בא ֶֹפן ֶׁשל
וֹות ָ
ּתֹורה ּולְ ִקּיּום ִמ ְצ ֶ
לְ לִ ּמּוד ַה ָ
ּוב ִענְ יָ ן זֶ ה ַע ְצמֹוֹ ,לא לְ ִה ְס ַּת ֵּפק ְּבכָ ְך ֶׁש ֵהם ְּב ַע ְצ ָמם הֹולְ כִ ים
ְּת ִמ ִידּיֹותְ .
יּופץ ְּבכָ ל ְס ִב ָיב ָתם.
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות ַ
ַּב ֶּד ֶרְך ַהּנְ כֹונָ הֶ ,אּלָ א לִ ְדאֹג ֶׁשאֹור ַה ָ
מֹותם ּולְ ַמּלֵ א ֶאת ְרצֹון ה'.
נֹוס ִפים לִ נְ הֹג ּכְ ָ
יע ַעל יְ לָ ִדים ָ
לֹומר לְ ַה ְׁש ִּפ ַ
ּכְ ַ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַּ :ב ֲחנֻ ּכָ ה נָ הּוג לָ ֵתת (לַ ּיְ לָ ִדים) ְ'ּד ֵמי ֲחנֻ ּכָ ה' וְ ַא ַחת ַה ַּמ ָּטרֹות ֶׁשל
הֹוסיף ִּבנְ ִתינַ ת ְצ ָד ָקה.
נְ ִתינָ ה זֹו ִהיא לְ ַא ְפ ֵׁשר לַ ְּמ ַק ְּבלִ ים לְ ִ
רֹואים ַמ ֲעלָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ֵא ֶצל יְ לָ ִדים וִ ילָ דֹות:
ּגַ ם ְּב ִמ ְצוַ ת ְצ ָד ָקה ִ
עֹוב ִדים לְ ַפ ְרנָ ָס ָתם ,יְ כֹולִ ים לַ ֲעבֹד עֹוד ָׁש ָעה אֹו
ֲאנָ ִׁשים ְמ ֻבּגָ ִריםָ ,ה ְ
ְׁש ָע ַתיִ ם ּולְ ַה ְׁשלִ ים ֶאת ַהּכֶ ֶסף ֶׁש ֵהם נָ ְתנּו לִ ְצ ָד ָקה .יְ לָ ִדים ,לְ ֻע ַּמת זֹאת,
עֹוב ִדים וְ ֵאינָ ם ִמ ְׂש ַּתּכְ ִרים ,וְ ֶאת
ׁשּותםֵ .הם ֵאינָ ם ְ
ֻמגְ ָּבלִ ים ַּבּכֶ ֶסף ֶׁש ִּב ְר ָ

(על-פי 'התוועדויות' תנש"א ,חלק ב ,עמ'  72והלאה)

ִסּפּור ַל ַחג
נֵ ס ַּב ֲחנֻ ּכָ ה
רּומר ,זּוג ָצ ִעיר ֶׁש ִה ְת ַח ֵּתן ֹלא-
ְּב ֶא ְמ ַצע ְׁשנַ ת תרצ"ה יָ ְצאּו ּדֹב וְ לֵ ָאה ְפ ֶ
ִמּכְ ָברֵ ,מאֹולְ קּוׂשֲ ,עיָ ָרה ּפֹולָ נִ ית ַה ְּסמּוכָ ה לִ ְק ָרקֹובְּ ,ב ַד ְרּכָ ם לְ ֶא ֶרץ-
ּוב ֳאנִ ּיָ ה
יִ ְׂש ָר ֵאלֵ .הם ִהּגִ יעּו לְ וַ ְר ָׁשהִ ,ה ְמ ִׁשיכּו ָּב ַרּכֶ ֶבת ַעד ְט ִר ֶיא ְסטָ ,
חֹופי ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאל.
'ּגָ לִ ילֶ ָאה' ִה ְפלִ יגּו לְ ֵ
יעם ַא ְר ָצה ִה ְצ ָט ְרפּו לְ גַ ְר ִעין ַה ְּמיַ ְּס ִדים ֶׁשל ַה ִּק ְריָ ה ַה ָּד ִתית ַה ֲח ָד ָׁשה,
ְּב ַהּגִ ָ
נֹוצקּו ַהּיְ סֹודֹות
יפהַּ .בּיֹום ֶׁשּבֹו ְ
יה ַה ְּצפֹונִ ּיִ ים ֶׁשל ֵח ָ
מּואלְּ ,ב ַפ ְרוָ ֶר ָ
תׁ-ש ֵ
ִק ְריַ ְ
מּואלָ ,אח לְ מ ֶֹׁשה ַה ְּבכֹור.
יתם ֶה ָח ָדׁש ,נֹולַ ד ְּבנָ ם ַה ֵּׁשנִ יְׁ ,ש ֵ
לְ ֵב ָ
ּגּועים ַעּזִ ים לְ ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּתּה,
ָחלְ פּו ּכִ ְמ ַעט ַא ְר ַּבע ָׁשנִ ים .לֵ ָאה נִ ְת ְק ָפה ּגַ ְע ִ

ּתֹורת
יח ֵמ ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַ
ּבֹורים וְ ַר ִּבים ִּב ְּקׁשּו לְ ַה ְׁשּכִ ַ
ַהּיְ וָ נִ ים ֶׁש ָהיּו ּגִ ִ
ּתֹורה .לְ ֵׁשם ּכָ ְך ֵהם ַאף ִט ְּמאּו ֶאת
ה' וְ נִ ּסּו לִ גְ רֹם לֹו לַ ֲעבֹר ַעל ֻח ֵּקי ַה ָ
(מּלְ ַבד ַּפְך ֶא ָחד ָק ָטן ֶׁשל
ית-ה ִּמ ְק ָּדׁש ִ
הֹורים ֶׁש ָהיּו ְּב ֵב ַ
ַה ְּׁש ָמנִ ים ַה ְּט ִ
חֹותמֹו ֶׁשל ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול).
ֶׁש ֶמן ָטהֹור ֶׁש ָהיָ ה ָסגּור וְ ָחתּום ְּב ָ
כֹוחם ַהּגַ ְׁש ִמי,
ּוב ָ
ל-אף ָה ֲע ִדיפּות ֶׁש ָהיְ ָתה לַ ּיְ וָ נִ ים ְּב ִמ ְס ָּפ ָרם ְ
אּולָ ם ַע ַ
תֹוצ ָאה
יהם וְ ִהנְ ִחילּו לָ ֶהם ַמ ָּפלָ ה נִ ִּסית ּגְ דֹולָ הּ .כְ ָ
ַה ַח ְׁשמֹונָ ִאים ּגָ ְברּו ֲעלֵ ֶ
יתם ֶׁשל ַהּיְ וָ נִ ים נִ כְ ְׁשלָ ה ּכִ ָּׁשלֹון ֻמ ְחלָ טִ ,היא
ִמּכָ ְךֹ ,לא זֹו ִּבלְ ַבד ֶׁש ָּתכְ נִ ָ
תֹוס ֶפת ְק ֻד ָּׁשה ָּבעֹולָ םֶׁ .שּכֵ ן ֵמ ָאז וָ ָהלְ ָאה נִ ְק ְּבעּו יְ ֵמי
ֲא ִפּלּו ּגָ ְר ָמה לְ ֶ
יהם לְ יָ ִמים ֶׁש ָּב ֶהם יֵ ׁש "לְ הֹודֹות ּולְ ַהּלֵ ל לְ ִׁש ְמָך ַהּגָ דֹול"
ַהּנִ ָּצחֹון ֲעלֵ ֶ

ַה ִּמ ְב ָר ִקים ַה ְּבהּולִ ים ֶׁש ִהּגִ יעּו לְ ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ָּב ֶהם נִ ְת ַּב ְּקׁשּו ַה ַּבת
ּמֹועדּ .כְ ֶׁש ָעלְ ָתה
יעהּ ,כְ ָבר ִא ֲחרּו ֶאת ַה ֵ
וְ ַהּנְ כָ ִדים לְ ַב ֵּטל ִמּיָ ד ֶאת ַהּנְ ִס ָ
אֹותּה ְמלֵ ָאה ַחּיָ לִ ים ּפֹולָ נִ ים ֶׁשּנָ ֲהרּו ֶאל ַה ֲחזִ ית.
לֵ ָאה לָ ַרּכֶ ֶבתָ ,מ ְצ ָאה ָ
(ה ְּׁשנִ ּיָ ה) ֵה ֵחלָ ה.
ִמלְ ֶח ֶמת ָהעֹולָ ם ַ
אצים.
טֹוסי ַהּנָ ִ
ּכַ ָּמה יָ ִמים לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ֻה ְפ ְצ ָצה ָה ֲעיָ ָרה אֹולְ קּוׂש ִמ ְּמ ֵ
ּיּוס-חרּום לַ ֲח ִפ ַירת ׁשּוחֹותּ ,גַ ם ְּב ַׁש ָּבתַ .ר ִּבים
ֵ
ַרב ָה ִעיר ִהכְ ִריז ַעל ּגִ
הּודי אֹולְ קּוׂש וַ ֲעיָ רֹות ֲא ֵחרֹות נִ ּסּו לְ ִה ָּמלֵ ט לִ ְמקֹומֹות ֲא ֵח ִרים,
ִמּיְ ֵ
יע .זֶ ה ָהיָ ה ָּת ִמים ְמאֹוד ִמ ִּצ ָּדםּ .גַ ם
יהם ַה ִּמלְ ָח ָמה ֹלא ַּתּגִ ַ
ְּב ִת ְקוָ ה ֶׁש ֲאלֵ ֶ
ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּתּה ֶׁשל לֵ ָאה ָּב ְר ָחה ֵמאֹולְ קּוׂשֲ ,א ָבל ּכַ ֲעבֹר ּכַ ָּמה יָ ִמיםֶׁ ,ש ָּב ֶהם
לּ-פנֵ י ֲעיָ רֹות ּוכְ ָפ ִרים ֶׁש ִּבן-לַ יְ לָ ה ָהיּו לְ ַמ ֲאכֹלֶ ת ֵאׁשֶ ,ה ְחלִ יטּו
ָחלְ פּו ַע ְ
יתם.
יהם וְ לַ ְחזֹר לְ ֵב ָ
בֹות ֶ
לָ סֹב ַעל ִע ְּק ֵ
ּובקֹר ַמ ְק ִּפיא ֶׁשל ַ 38מ ֲעלֹות
ְּבי"א ִּב ְׁש ָבט ת"שַּ ,ת ַחת ַה ְפּגָ זֹות ּכְ ֵבדֹות ְ
הּודהְּ .ב ִאּיָ ר תש"א
יׁשי ,יַ ֲעקֹב-יְ ָ
ִמ ַּת ַחת לָ ֶא ֶפס ,יָ לְ ָדה לֵ ָאה ֶאת ְּבנָ ּה ַה ְּׁשלִ ִ
יקֹור ֶקע (=זֶ ה ָהיָ ה
הּודי אֹולְ קּוׂש ְּב ֶמ ְרּכַ ז ָה ֲעיָ ָרה וְ ָה ָע ְברּו לְ גֶ טֹו ִׁש ְ
ֻרּכְ זּו יְ ֵ
ֵׁשם ַה ָּמקֹום).
רּומרְּ ,ב ֵביתֹו ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כַ ֲא ִרי
רֹוצץ ּדֹב ְפ ֶ
אֹותם יָ ִמים ִה ְת ֵ
ּכָ ל ָ
לֹוׁשת יְ לָ ָדיו ַה ְּק ַטּנִ ים
ּוׁש ֶ
ְּבסּוגַ רֻ .מ ְט ָרף ִמ ְּד ָאגָ ה ִּב ֵּקׁש לְ ַחּלֵ ץ ֶאת ַר ְעיָ תֹו ְ
יאּותית ּכְ לָ ל.
י-מ ִצ ִ
ימה ִּבלְ ִּת ְ
בּוׁשהְ ,מ ִׂש ָ
ִמּפֹולִ ין ַהּכְ ָ
ּגֹורם ֶא ְפ ָׁש ִריֵּ .בין ַה ְּׁש ָאר
ּופנִ ּיֹות נִ ְרּגָ ׁשֹות לְ כָ ל ֵ
הּוא ָׁשלַ ח ִמכְ ָּת ִבים ְ
ּתֹוׁש ֵבי ֶא ֶרץ-יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ֶּׁש ַטח
ִׁשּגֵ ר ְּפנִ ּיָ ה ֶאל ַ'הּוַ ֲע ָדה ַה ְּמ ַט ֶּפלֶ ת ְּב ַה ְחזָ ַרת ָ
נֹוע ָדה ַהּוַ ֲע ָדהֹ ,לא זָ כָ ה ִמ ֶּמּנָ ה
ַהּכָ בּוׁש ְּבפֹולִ ין'ַ .אף ֶׁשּלְ ַמ ָּט ָרה זֹו ְּב ִדּיּוק ֲ
לְ ׁשּום ֶעזְ ָרה.

(ׁשל ה' יִ ְת ָּב ֵרְך).
ֶ
מֹודים לַ ה' ַעל ַהּנִ ִּסים ֶׁש ָע ָׂשה ה'
א/א ָּמאְּ :ב ַחג ַה ֲחנֻ ּכָ ה ֲאנַ ְחנּו ִ
ַא ָּב ִ
"ּבּיָ ִמים ָה ֵהם":
בֹותינּו ַ
לַ ֲא ֵ

אֹותּה לָ ֵצאת לְ פֹולִ ין ,לְ ִבּקּור ָק ָצרְּ .ב ֶא ָחד ִמּיְ ֵמי ח ֶֹדׁש ֱאלּול
וְ ֵהם ֶׁש ֵהנִ יעּו ָ
מּואלַ ,על ִסּפּונָ ּה ֶׁשל
ּוׁש ֵ
עֹוטים ,מ ֶֹׁשה ְ
יה ַה ְּפ ִ
תרצ"ט ָעלְ ָתה ִעם ְׁשנֵ י יְ לָ ֶד ָ
ָה ֳאנִ ּיָ ה ַ'הר ִצּיֹון'ְּ ,ב ַד ְרּכָ ּה לְ פֹולִ ין.

מֹוסיף
הֹורים ִ
הּודים ַה ְּט ִ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ה ַּמ ֲא ָבק ֵּבין ַהּיְ וָ נִ ים ַה ְּט ֵמ ִאים לַ ּיְ ִ
צּורה ְמ ַעט ׁשֹונָ ה:
"ּבזְ ַמן ַהּזֶ ה"ַ ,אף ִאם ְּב ָ
לְ ִה ְתנַ ֵהל ּגַ ם ַהּיֹוםִ ,

אֹותּה ֵעת נִ ְב ַחר וִ ינְ ְסטֹון
קֹוריְּ :ב ָ
יֹום ֶא ָחד ָעלָ ה ְּבמֹוחֹו ֶׁשל ּדֹב ַר ְעיֹון ְמ ִ
אֹותּה
(ׁש ְּב ָ
יטי' ֶ
יטנְ יָ הּ .כִ נְ ִתין ַ'ה ַּמנְ ָדט ַה ְּב ִר ִ
ֶצ ְ'ר ִצ'יל לְ רֹאׁש ֶמ ְמ ֶׁשלֶ ת ְּב ִר ַ
בּ-ב ָרכָ ה לְ ֶרגֶ ל
ֵעת ָׁשלַ ט ָּב ָא ֶרץ) ֶה ְחלִ יט ּדֹב לְ ַׁשּגֵ ר לְ ֶצ ְ'ר ִצ'יל ִמכְ ַּת ְ
ִה ָּב ֲחרֹו לַ ַּת ְפ ִקיד ּולְ גֹולֵ ל ּבֹו ֶאת ִסּפּורֹו .הּוא ֵהכִ ין ִמכְ ָּתב יָ ֶפה ְּב ַאנְ גְ לִ ית
ּוׁשלָ חֹו לְ ַאנְ גְ לִ ּיָ ה.
ְ

ּבּולֹותיוֹ .לא
ָ
ּומ ַּת ְח
ר-ה ַרע ִ
ֲא ָבל יֶ לֶ ד ְּב ִ'צ ְבאֹות ַה ֵּׁשם' ֵאינֶ ּנּו ְמ ַפ ֵחד ֵמ ַהּיֵ ֶצ ָ
לּובים ֶׁשּלֹו,
נּוע ָה ֲע ִ
תֹוצ ָאה ִמּנִ ְסיֹונֹות ַה ִּׁשכְ ַ
זֹו ִּבלְ ַבד ֶׁשהּוא ֹלא נֶ ְחלָ ׁש ּכְ ָ
ּוב ִקּיּום
ּתֹורה ְ
הֹוסיף יֹום-יֹום ְּבלִ ּמּוד ָ
הּוא ֲא ִפּלּו ִמ ְׁש ַּת ֵּדל לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ּולְ ִ
ַה ִּמ ְצוֹות.

נֹוׁשי נָ גַ ע ְמאֹוד
ַעד ְמ ֵה ָרה ִה ְת ָּב ְר ָרה יְ ִעילּותֹו ֶׁשל ָה ַר ְעיֹוןַ .ה ִּסּפּור ָה ֱא ִ
יתי
הֹורה לְ ַמזְ ּכִ ירֹו לְ ַט ֵּפל ַּב ָּפ ָר ָׁשה" .נִ ְצ ַטּוֵ ִ
לְ לִ ּבֹו ֶׁשל ֶצ ְ'ר ִצ'יל ,וְ הּוא ָ
ׁשּובה ֶׁשל
לַ ֲענֹות ַעל ִמכְ ָּת ְבָך ְּבנָ דֹון ִא ְׁש ְּתָך וִ ילָ ֶדיָך" ,נִ כְ ַּתב ְּב ִאּגֶ ֶרת ַה ְּת ָ
אּ-ומ ָּתן לְ ִׁש ְחרּור
יעָך ּכִ י ִמ ְתנַ ֵהל ַמ ָּׂש ַ
הֹוד ֲ
ַה ַּמזְ ּכִ יר ֶׁשּנִ ְׁשלְ ָחה לְ דֹבּ" ,ולְ ִ
צּורים ְּבגֶ ְר ַמנְ יָ ה אֹו ַּב ֶּׁש ַטח ֶׁשּנִ כְ ַּבׁש ַעל-יְ ֵדי ּגֶ ְר ַמנְ יָ ה".
ְּבנֵ י ָה ָא ֶרץ ָה ֲע ִ

יח
ר-ה ַרעַ ,ה ְּמנַ ֶּסה לְ ַה ְׁשּכִ ַ
קֹומם ֶׁשל ַהּיְ וָ נִ ים ְמ ַמּלֵ א ַע ָּתה ַהּיֵ ֶצ ָ
ֶאת ְמ ָ
(חס וְ ָחלִ ילָ ה וְ ַחס
יה ַ
ּתֹורה וְ לִ גְ רֹם לָ נּו לַ ֲעבֹר ַעל ֻח ֶּק ָ
ֵמ ִא ָּתנּו ֶאת ַה ָ
וְ ָׁשלֹום).

ר-ה ַרע ּולְ נַ ֵּצ ַח אֹותֹוּ ,כָ ל
ּכֹוח לְ ֵה ָא ֵבק ַּבּיֵ ֶצ ָ
ׁשֹוא ִבים ַ
ִמּיְ ֵמי ַה ֲחנֻ ּכָ ה ֲאנַ ְחנּו ֲ
ַה ָּׁשנָ ה!
(על-פי 'התוועדויות' תשד"מ ,חלק ב' ,עמ'  720והלאה)

(=ה ִּמ ְׁש ָט ָרה
רּומר לְ ִמ ְׂש ְר ֵדי ַהּגֶ ְס ָטּפֹו ַ
ֹלא-רב זֻ ְּמנָ ה לֵ ָאה ְפ ֶ
ַ
ּכַ ֲעבֹר זְ ַמן
יה
יקֹור ֶקעַ .הּגֶ ְר ָמנִ ים יָ ְדעּו ָעלֶ ָ
אצית) ְּבגֶ טֹו ִׁש ְ
ַה ֲח ָׁש ִאית ֶׁשל ּגֶ ְר ַמנְ יָ ה ַהּנָ ִ
ַהּכֹלֵ .הם יָ ְדעּו ָמ ַתי ָּב ָאה לְ פֹולִ יןֵ ,מ ֵהיכָ ן ָּב ָאה וְ ִעם ִמי ָּב ָאה .לְ יַ ֲעקֹב,

