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ִשָא ,כ' ֲאד ָר תשע"ז
ּג ִּל ָיוֹן מִס ְּפ ַר ּ | 65פָרָׁשַת ּכ ִי ת ּ ׂ

ָּת ִמ י ד ַּב ֲע לִ ּיָ ה !
ַא ֲחרֹון ַא ֲחרֹון ָח ִביב
יֹוד ַע! ְׁשנֵ י?"...
יֹוד ַע? ְׁשנַ יִ םֲ ,אנִ י ֵ
"ׁשנַ יִ ם ִמי ֵ
ְ
צּור ֵתנּו
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים יְ ָק ִריםָ ,אנּו לּוחֹות ַה ְּב ִריתָ .
חֹוׁש ִבים
ִהיא ְמ ֻר ַּב ַעת (וְ ֹלא ְמ ֻעּגֶ לֶ ת ְּכ ִפי ֶׁש ֵחלֶ ק ְ
רּוטים
יה ֲח ִ
ְּב ָטעּות) ,וְ ָאנּו ֲעׂשּויִ ים ֵמ ֶא ֶבן יְ ָק ָרהָ ,עלֶ ָ
ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות.
ֶּב ַטח ְׁש ַמ ְע ֶּתם ַעל ַה ִּסּפּור ֶה ָעצּוב ֶׁשל ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל,
לְ ַא ֲח ָריו ָׁש ַבר מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶאת ַהּלּוחֹותַ .רק לְ ַא ַחר
ֶׁשה' ָסלַ ח לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ,הּוא ִצּוָ ה ַעל מ ֶֹׁשה לִ יצֹר
אֹותנּוַ ,הּלּוחֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות וְ ַהיְ ָקרֹותֶׁ ,שֹּלא
ָ
יִ ָּׁש ְברּו לָ ַעד!
חֹוׁשב ֶׁש ַהּלּוחֹות
וְ ָכ ֵעת נַ ֲערְֹך ַה ְצ ָּב ָעהִ :מי ֶׁש ֵ
ַה ְּׁשנִ ּיֹותֶׁ ,שּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָּכ ַתב לְ ַא ַחר ַה ֵח ְטא,
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ַהּלּוחֹות ָה ִראׁשֹונֹות ֶׁשּיָ ְרדּו
נַ ֲעלִ ים ֵ
ֵמ ַה ָּׁש ַמיִ םֶׁ ,שּיָ ִרים ֶאת יָ דֹו! ְּכ ֵדי לִ ְראֹות ִאם
יחה
יטב ֶאת ַה ִּׂש ָ
יכם לִ לְ מֹד ֵה ֵ
ְצ ַד ְק ֶּתםֲ ,עלֵ ֶ
יכם.
ַהּנִ ְפלָ ָאה ֶׁשּלִ ְפנֵ ֶ
יכן ָאנּו
לְ ִסּיּוםְּ ,בוַ ַּדאי ַא ֶּתם ַס ְק ָרנִ ים לָ ַד ַעת ֵה ָ
ּוב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹון
ַּכּיֹוםִּ ...בזְ ַמן ַה ִּמ ְׁש ָּכן ְ
ָהיִ ינּו ֻמּנָ ִחים ְּבתֹוְך ָה ָארֹון ְּבק ֶֹדׁש ַה ָּק ָד ִׁשיםְּ ,ביַ ַחד
ִעם ִׁש ְב ֵרי ַהּלּוחֹות ָה ִראׁשֹונֹות .אּולָ ם לְ ַא ַחר
ַה ֻח ְר ָּבן נִ גְ נַ ז ָה ָארֹון ִּב ְמ ִחּלֹות נִ ְס ָּתרֹות ָּב ֲא ָד ָמה,
וְ גַ ם ָאנּו ִמ ְת ַח ְּב ִאים ָׁשם ֵּבינְ ַתיִ םַ ...עד ַהּגְ ֻאּלָ ה
הֹוס ָפה
ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמהֶׁ ,ש ָּתבֹוא ִּבזְ כּות ַה ָ
ֶׁשּלָ ֶכם ְּב ִקּיּום ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות וְ ַה ִּמ ְצוֹות ֻּכּלָ ן.
ֶׁשּלָ ֶכם,
ַהּלּוחֹות.

ָּפ ָר ָׁשה נִ ְפ ָל ָאה
ּפֹות ַחת ַּב ִּצּוּוי לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו לִ ְסּפֹר ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל,
א/א ָּמאַ :ה ָּפ ָר ָׁשה ַ
ַא ָּב ִ
דּוע ֶׁש ְּׁש ָמּה ֶׁשל ָּפ ָר ָׁשהֵ ,אינֹו ַרק ַה ִּמּלִ ים
"ּכי ִת ָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל" .יָ ַ
ִ
ּפֹות ַחתֵׁ .שם ַה ָּפ ָר ָׁשה ָקׁשּור לַ ּת ֶֹכן ֶׁשּלָ ּהּ ,ולְ ָכל
ָה ִראׁשֹונֹות ֶׁש ָּב ֶהן ִהיא ַ
תּובים ָּבּה.
ָה ִענְ יָ נִ ים ֶׁש ְּכ ִ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :אז ַמ ִהי ַה ַּמ ְׁש ָמעּות ֶׁשל ֵׁשם ַה ָּפ ָר ָׁשה ִ'ּכי ִת ָּׂשא'?
א/א ָּמאּ'ִ :ת ָּׂשא' זֶ ה ִמּלְ ׁשֹון לָ ֵׂשאת  -לְ ָה ִרים לְ ַמ ְעלָ ה.
ַא ָּב ִ
יֶ לֶ ד/יַ לְ ָּדהִ :אם ָּכְך יֵ ׁש לִ י ְׁש ֵאלָ ה! ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ָּפ ָר ָׁשהְ ,מ ֻס ָּפר ַעל ֵח ְטא ָחמּור
ְמאֹוד ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֵ ,ח ְטא ָה ֵעגֶ לָ .אז ֵאיְך ַהיְ ִר ָידה ַהּגְ דֹולָ ה ַהּזֹו ֶׁש ָהיְ ָתה
לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,מ ְס ַּת ֶּד ֶרת ִעם ַה ֵּׁשם ֶׁשל ַה ָּפ ָר ָׁשהֶׁ ,ש ָּקׁשּור לַ ֲעלִ ּיָ ה?
נֹוׂש ִאים
בּוע יֶ ְׁשנָ ם ְ
א/א ָּמאְׁ :ש ֵאלָ ה ְמ ֻצּיֶ נֶ ת .יְ ֵת ָרה ִמ ָּכְךְּ ,ב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ַא ָּב ִ
פּוכים זֶ ה ִמּזֶ הַּ .ב ְּת ִחּלָ ה ְמ ֻד ָּבר ַעל ַהּלּוחֹות ָה ִראׁשֹונֹות
ׁשֹונִ ים ֶׁשּנִ ְר ִאים ֲה ִ
ֶׁשּנִ ְּתנּו ִמ ָּׁש ַמיִ ם ֶׁ -שּזֶ הּו ָּד ָבר נַ ֲעלֶ ה ְמאֹוד .לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ְמ ֻס ָּפר ַעל ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל
ּוׁש ִב ַירת ַהּלּוחֹות ֶׁ -שּזֶ הּו ִענְ יָ ן ֲה ִכי ָחמּורּ ,ולְ ַבּסֹוף ַעל ַהּלּוחֹות ַה ְּׁשנִ ּיֹות -
ְ
פּוכים ָה ֵאּלֶ ה ִמ ְס ַּת ְּד ִרים
ּנֹוׂש ִאים ַה ֲה ִ
אֹותן ָּכ ַתב מ ֶֹׁשה ְּב ַע ְצמֹוֵ .איְך ָּכל ַה ְ
ָ
ְּב ָפ ָר ָׁשה ַא ַחתִ ,עם ַה ֵּׁשם ִ'ּכי ִת ָּׂשא'?
יח ַמ ְת ִחיל ְּב ֵבאּור ַה ְּׁש ֵאלֹותִ ,עם ִמ ְׁש ָּפט ְמיֻ ָחדָּ :פ ָר ַׁשת ִ'ּכי
ָה ַר ִּבי ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ּתֹורה
ִת ָּׂשא' ִהיא ָּפ ָר ָׁשה נִ ְפלָ ָאה ַהּכֹולֶ לֶ ת ֶאת ָּכל ָה ִענְ יָ נִ ים ֻּכּלָ ם ,וְ ֶאת ָּכל ַה ָ
ֻּכּלָ ּה!
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :מה ַה ַּכּוָ נָ ה ֶׁש ִהיא ּכֹולֶ לֶ ת ַהּכֹל?

לֹוׁשה ְׁש ַל ִּבים
ְׁש ָ
יאת ָהעֹולָ ם ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָק ַבע ֵס ֶדרְׁ ,ש ְּב ָכל ָּד ָבר
א/א ָּמאִּ :ב ְב ִר ַ
ַא ָּב ִ
לֹוׁשה ְׁשלַ ִּביםַ :ה ְת ָחלָ הֶ ,א ְמ ַצע וָ סֹוף .לְ ָמ ָׁשל ְּב ִקּיּום ִמ ְצוַ ת
יֶ ְׁשנָ ם ָּת ִמיד ְׁש ָ
ְצ ָד ָקהַ ,ה ַה ְת ָחלָ ה ִהיא ַה ַּכּוָ נָ ה וְ ָה ָרצֹון לָ ֵתת ְצ ָד ָקה ּולְ ָק ֵרב ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה.
יסה ֶאת
ָה ֶא ְמ ַצע  -הּוא ַהיְ ִר ָידה לַ ֶּׁש ַטח ְּב ַמ ֲע ֶׂשה ְּבפ ַֹעלְּ ,כ ֶׁש ַהּיָ ד ַמ ְכנִ ָ
ַה ַּמ ְט ֵּב ַע לַ ֻּק ָּפה .וְ ַהּסֹוף  -הּוא ַה ָּׂש ָכר ֶׁשל ַה ִּמ ְצוָ ה ,זֵ רּוז ַה ַּת ְכלִ יתַ ,הּגְ ֻאּלָ ה
ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה.
ּתֹורה ֶׁש ָּק ְד ָמה לָ עֹולָ םַ ,ה ָּת ְכנִ ית
יאת ָהעֹולָ םַ :ה ְת ָחלָ ה ַ -ה ָ
ָּכְך ָהיָ ה ִּב ְב ִר ַ
בֹודה
יאת ָהעֹולָ ם וְ ָה ֲע ָ
יה ה' ָּב ָרא ַהּכֹלֶ .א ְמ ַצע ַ -היְ ִר ָידה לַ ֶּׁש ַטחְּ .ב ִר ַ
לְ ִפ ָ

בֹורה לֵ ָאה ִק ְיר ְׁשנְ זַ ְפט ,הֹוד ֶּבן נִ ִירית ֶּבן ָּדוִ ד ,לֵ וִ י יִ ְצ ָחק ַהּכ ֵֹהן ֶּבן ַחּוָ ה ַּכץ ֶׁשּיִ ְחיּו
יֹוסף יִ ְצ ָחק וְ ְמנַ ֵחם ֶמענְ ְּדל ְּבנֵ י ְּד ָ
לִ זְ כּות ַחּיָ לֵ י ִצ ְבאֹות ה' לְ ֶרגֶ ל ּיֹום ֻהּלַ ְד ָּתםֵ :
בֹורה לֵ ָאה ִּת ְחיֶ ה ִק ְיר ְׁשנְ זַ ְפט לְ ֶרגֶ ל ִה ָּכנְ סֹו ִּב ְב ִריתֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ע"ה  -ט"ו ֲא ָדר תשע"ז
ַהּגִ ּלָ יֹון ֻמ ְק ָּדׁש לִ זְ כּות ְׁשנֵ יאֹור זַ לְ ָמן ֶׁשּיִ ְחיֶ ה ֶּבן ְּד ָ

ּתֹורה וְ ִקּיּום
ֶׁשּלָ נּו ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ הְּ ,בלִ ּמּוד ָ
ִמ ְצוֹות.
יׁשיַ ,הּסֹוף
יע ַה ָּׁשלָ ב ַה ְּׁשלִ ִ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :וְ ָאז ַמּגִ ַ
יעים לַ ַּמ ָּט ָרה
בֹודה ַמּגִ ִ
וְ ַה ַּת ְכלִ ית ַ -על יְ ֵדי ָה ֲע ָ
ּסֹופיתַ ,הּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה!
ַה ִ
א/א ָּמא :יָ ֶפהָּ .פ ָר ַׁשת ִ'ּכי ִת ָּׂשא' ּכֹולֶ לֶ ת
ַא ָּב ִ
ֹלׁשת ַה ְּׁשלַ ִּבים!
ַהּכֹלִּ ,כי ּגַ ם ָּבּה יֵ ׁש ֶאת ְׁש ֶ
יהן
ַּב ְּת ִחּלָ ה ,נִ ְּתנּו ַהּלּוחֹות ָה ִראׁשֹונֹות ֶׁש ֲעלֵ ֶ
קּוקים ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות ֶׁשּנֶ ֶא ְמרּו ְּב ַמ ַּתן
ֲח ִ
יאת
ּתֹורה ,וְ ֵהם ַה ַה ְת ָחלָ ה ֶׁשל ָּכל ְּב ִר ַ
ָ
ּתֹורה.
ָהעֹולָ ם ֶׁ -שּנִ ְב ָרא ִּב ְׁש ִביל ַה ָ
ּוׁש ִב ַירת
ַה ָּׁשלָ ב ַה ֵּׁשנִ י הּוא ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ְ
צּומהַ ,אְך
זֹוהי ָא ְמנָ ם יְ ִר ָידה ֲע ָ
ַהּלּוחֹותִ .
ׁשּובה
ַה ַּמ ָּט ָרה ִהיא ֶׁש ַעל יְ ֵדי ַה ֲחזָ ָרה ִּב ְת ָ
בֹוד ָתם ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ,יַ ּגִ יעּו לַ ָּׁשלָ ב
וַ ֲע ָ
ּומ ִהי?
יֹותר! ַ
בֹוהה ֵ
יׁשי ,לְ ַד ְרּגָ ה ּגְ ָ
ַה ְּׁשלִ ִ

ֶאל ַה ֶּכ ֶתר
בֹוּהַ ,על רֹאׁש ָה ָהר -
ִמּצּור ּגָ ַ
נָ ַפ ְל ִּתי ַמ ָּטה ַמ ָּטה.
נֶ ֱע ַלם ֵמ ֵעינַ י ָּכל ַהּז ַֹה ר,
ּדּוע אֹור ָּפנֶ יָך ִה ְס ַּת ְר ָּת ?
ַמ ַ
ַאל ֶע ֶצבְּ ,בנִ י ַהּיָ ָק ר.
יע מ ֶֹׁשה ֶׁש ַּבּדֹו ר,
ַמ ְרּגִ ַ
ּגַ ם ִאם ָחׁשּוְך ַּבחּוץָ ,ו ַק ר,
ַּב ֲע ִלּיָ ה ַא ָּתה  -זְ כֹר!
טֹובה,
ַה ִּכּסּוי הּוא ְל ָ
יֹות ר.
ּתּוכל ְל ַה ִּׂשיג ֵ
ָּכְך ַ
יע ְל ַת ְכ ִלית ַה ִּת ְקוָ ה -
ָאז ַּתּגִ ַ
ַל ֲחזֹות ַּב ַּמ ְלכּותַּ ,ב ֶּכ ֶת ר.

ַהּלּוחֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות! ַּבּלּוחֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות
יֵ ׁש ַמ ֲעלָ ה ַעל ְּפנֵ י ַהּלּוחֹות ָה ִראׁשֹונֹותֲ .חזַ "ל
הֹוסיף עֹוד ֲהלָ כֹות,
אֹומ ִרים ֶׁש ִעם נְ ִתינַ ת הּלּוחֹות ַה ְּׁשנִ ּיֹות ה' ִ
ְ
ּתֹורה.
ִמ ְד ָר ִׁשים וְ ַאּגָ דֹות ֶׁש ַּב ָ

ַהּלּוחֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות ְקׁשּורֹות לִ ְׁשלַ ב ַה ִּסּיּום ,לַ ּגְ ֻאּלָ ה ִ -מּׁשּום
זֹוהי
ׁשּובהִ .
בֹודת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ֲחזָ ָר ָתם ִּב ְת ָ
ֶׁש ֵהן נִ ְּתנּו לְ ַא ַחר ֲע ַ
ּגַ ם ַה ִּס ָּבה לְ ָכְך ֶׁשּלּוחֹות ֵאּלֶ ה נִ ְכ ְּתבּו ַעל יְ ֵדי מ ֶֹׁשה וְ ֹלא ַעל יְ ֵדי
ּמֹובילָ ה לַ ַּת ְכלִ ית,
בֹודת ָה ָא ָדם ִמּלְ ַמ ָּטהֶׁ ,ש ִ
ה'ִּ .כי ִענְ יָ נָ ם הּוא ֲע ַ
לַ ּגְ ֻאּלָ ה.
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהָ :אז ְּב ָפ ָר ָׁשה נִ ְפלָ ָאה זֹו ַקּיָ ם ָּכל ַה ֵּס ֶדר ַ -ה ְת ָחלָ ה,
ּובּסֹוף ַ -הּלּוחֹות ַה ְּׁשנִ ּיֹותַ ,הּגְ ֻאּלָ ה!
בֹודהַ ,
לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן יְ ִר ָידה וַ ֲע ָ
ֲא ָבל ֲע ַדיִ ן ֹלא ֵה ַבנְ ִּתי ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְׁשוֹות ֵּבין ַהּלּוחֹות
ָה ִראׁשֹונֹות לַ ְּׁשנִ ּיֹותָ .א ְמנָ ם ַהּלּוחֹות ַה ְּׁשנִ ּיֹות ֶה ֱעלּו ֶאת ַעם
יֹותרַ ,אְך ֲע ַדיִ ן ,זֶ ה ָהיָ ה לְ ַא ַחר ֵח ְטא
בֹוהה ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַד ְרּגָ ה ּגְ ָ
ָחמּור.

עֹולים?
יֹור ִדים אֹו ִ
ְ
הּודי ִּב ְכלָ ל ֹלא ַׁשּיָ ְך
ּתֹורת ַה ֲח ִסידּות ַמ ְס ִּב ָירהֶׁ ,שּיְ ִ
א/א ָּמאַ :
ַא ָּב ִ
רֹוצה
לְ ִענְ יָ ן ֶׁשל ֲח ָט ִאים ַחס וְ ָׁשלֹוםֲ .א ָבל ה'ְּ ,ב ַח ְסּדֹו ַהּגָ דֹולֶ ,
יֹותר .וְ לָ ֵכן ּגַ ם ִאם
בֹוהה ֵ
יע ַעל יְ ֵדי ַה ֲח ָט ִאים לְ ַמ ְד ֵרגָ ה ּגְ ָ
ֶׁשּנַ ּגִ ַ
ָחלִ ילָ ה נִ ְר ֶאה ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ִּב ִיר ָידהֲ ,ה ֵרי ַה ַּמ ָּט ָרה ָה ֲא ִמ ִּתית ִהיא
יע לָ ֲעלִ ּיָ ה ֲה ִכי ּגְ דֹולָ ה.
ׁשּובה וְ נַ ּגִ ַ
ֶׁשּנַ ְחזֹר ִּב ְת ָ

יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַּ :פ ַעם ָׁש ַמ ְע ִּתי ִסּפּור ַעל יֶ לֶ ד ֶׁש ָהיָ ה
יח ִּד ֵּבר ִאּתֹו
יחידּותָ .ה ַר ִּבי ֶמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּב ִ
הֹור ָאה
ַעל ִמ ְׂש ָחק ַה ֵּביְ ְסּבֹול ,וְ לָ ַמד ִמ ָּכְך ָ
בֹודת ה'ִּ .ב ְׁש ִביל לִ זְ רֹק ֶאת ַה ַּכּדּור ָרחֹוק,
ַּב ֲע ַ
לֹומר,
חֹורהְּ .כ ַ
נּופה ָא ָ
ָצ ִריְך ק ֶֹדם לָ ַק ַחת ְּת ָ
יה.
יעה ַא ֲח ֶר ָ
ַהיְ ִר ָידה ִהיא לְ צ ֶֹרְך ָה ֲעלִ ּיָ ה ֶׁש ַּמּגִ ָ
יחה זֹו ָה ַר ִּבי
א/א ָּמא :יָ ֶפה ְמאֹודְּ .ב ִׂש ָ
ַא ָּב ִ
ּומ ַח ֵּדׁשֶׁ ,שֹּלא ַרק ֶׁש ַהיְ ִר ָידה ִהיא
מֹוסיף ְ
ִ
ִּב ְׁש ִביל ָה ֲעלִ ּיָ הֶ ,אּלָ א ַהיְ ִר ָידה ִהיא ֵחלֶ ק
ֵמ ָה ֲעלִ ּיָ ה ַע ְצ ָמּה! ַהּכֹל ְמ ֻת ְכנָ ן ֵמרֹאׁש
ׁשּובה
טֹוב ֵתנּוְּ ,כ ֵדי ֶׁש ַעל יְ ֵדי ַה ֲחזָ ָרה ִּב ְת ָ
לְ ָ
יֹותר .וְ ָכְך יִ ְהיֶ ה
בֹוּה ֵ
יע לְ ָמקֹום ּגָ ַ
נִ זְ ֶּכה לְ ַהּגִ ַ
ַּבּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמהֶׁ ,ש ָּב ָאה לְ ַא ַחר
ַהיְ ִר ָידה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ַהּגָ לּות ִ -היא ִּת ְהיֶ ה
ּגְ ֻאּלָ ה נִ ְצ ִחית.
ּדּוע ָּכל
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :ע ְכ ָׁשו ֲאנִ י ֵמ ִבין ַמ ַ
יעים ְּב ָפ ָר ָׁשה ַא ַחתִּ ,כי
מֹופ ִ
ָה ִענְ יָ נִ ים ָה ֵאּלֶ ה ִ
ּוׁש ִב ַירת ַהּלּוחֹות -
ֻּכּלָ ם ּ -גַ ם ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ְ
ִהּנָ ם ֵחלֶ ק ֵמ ָה ֲעלִ ּיָ הְ .מ ֻד ָּבר ְּב ַת ֲהלִ יְך ֶא ָחד

ְמ ֻת ְכנָ ן ֵמרֹאׁש.
זֹוהי ּגַ ם ַה ַּמ ְׁש ָמעּות ֶׁשל ֵׁשם ַה ָּפ ָר ָׁשה ִ'ּכי ִת ָּׂשא' -
א/א ָּמא :וְ ִ
ַא ָּב ִ
יּה ּולְ ָה ִרים ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֵׁ .שם ַה ָּפ ָר ָׁשה ַמ ְת ִאים לְ ָכל ַמה
לְ ַהגְ ִּב ַ
ֶּׁש ְּמ ֻס ָּפר ָּבּהִּ ,כי ָּכל ַה ְּׁשלַ ִּבים ֵהם ֵחלֶ ק ֵמ ָה ֲעלִ ּיָ ה ַהּגְ דֹולָ ה.

ַק ְרנֵ י ַההֹוד ֶׁשל מ ֶֹׁשה
א/א ָּמאְּ :בסֹוף ַה ָּפ ָר ָׁשה ְמ ֻס ָּפרֶׁ ,שּלְ ַא ַחר ַק ָּבלַ ת ַהּלּוחֹות
ַא ָּב ִ
נֹוסף ּגִ ּלּוי אֹור ְמיֻ ָחד לְ ָפנָ יו ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו "ָ -ק ַרן עֹור
ַה ְּׁשנִ ּיֹות ַ
לֹומרַּ ,דוְ ָקא לְ ַא ַחר ַהיְ ִר ָידה
ְּפנֵ י מ ֶֹׁשה"ֶׁ ,שּזֶ הּו ִענְ יַ ן ַה ַּמלְ כּותְּ .כ ַ
יֹותר .אּולָ ם
יע אֹור ּגָ דֹול ֵ
ּוׁש ִב ַירת ַהּלּוחֹותִ ,הּגִ ַ
ֶׁשל ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ְ
מּוכן
יעה ַהּגְ ֻאּלָ הָ ,העֹולָ ם ַהּגַ ְׁש ִמי ֹלא ָהיָ ה ָ
ָּכל עֹוד ֹלא ִהּגִ ָ
(=ּכּסּוי)
לְ ַק ֵּבל אֹור ּגָ דֹול ָּכזֶ ה .וְ לָ ֵכן מ ֶֹׁשה ָׂשם ַעל ָּפנָ יו ַ'מ ְסוֶ ה' ִ
– ֶׁשּיְ ַצ ְמ ֵצם ֶאת ָהאֹור.
בֹודה ֶׁשּלָ נּו ָּבעֹולָ ם ְּב ִרגְ ֵעי ַהּגָ לּות ָה ַא ֲחרֹונִ יםָ ,אנּו
ַעל יְ ֵדי ָה ֲע ָ
ֹלקי,
ְמ ִכינִ ים ֶאת ָהעֹולָ ם לְ ַק ֵּבל ֶאת ַהּגִ ּלּוי ַה ֻּמ ְׁשלָ ם ֶׁשל ָהאֹור ָה ֱא ִ
יה נֶ ֱא ַמר "וְ ָהיּו
לְ ֹלא ָּכל ַמ ְסוֶ הְּ .כ ִפי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַּבּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲע ִת ָידהָ ,עלֶ ָ
מּוחׁש.
מֹוריָך" ְ -ר ִאּיַ ת ֱאֹלקּות ְּב ָ
ֵעינֶ יָך רֹואֹות ֶאת ֶ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :יְ ִהי ָרצֹון ֶׁשעֹוד ְּבח ֶֹדׁש ֲא ָדר נִ זְ ֶּכה לַ ּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית
יסן יִ ְהיֶ ה ח ֶֹדׁש ֶׁשל ּגְ ֻאּלָ ה!
וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה ,וְ ָאז ִמ ֵּמילָ א נִ ָ
יחת ק ֶֹדׁש ִּכי ִת ָּׂשא תשנ"ב
לּ-פי ִׂש ַ
ַע ִ

מֹודה ֲאנִ י ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ִעם
לֹומר ֶ
הּודי ְמ ַק ֵּבל ִמּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶׁש ַּבּדֹור ֶאת ַהּכ ַֹח לְ ַקּיֵ ם ְּב ָכל יֹום ֶאת ַ 3ה ְּׁשלַ ִּביםַּ :בּב ֶֹקר ַ -
» ָּכל יְ ִ
יאת ְׁש ַמע ְּב ַכּוָ נָ ה »
ּובּסֹוף ַּ -בּלַ יְ לָ ה ,לַ ֲערְֹך ֶח ְׁשּבֹון נֶ ֶפׁש וְ לִ ְקרֹא ְק ִר ַ
ֶרגֶ ׁש ֶׁשל ִּבּטּול לַ ה'ְּ .ב ַמ ֲהלַ ְך ַהּיֹום  -לַ ֲעבֹד ֶאת ה'ַ ,
ּפֹור ִצים ֶאת ּגִ ְד ֵרי ַהּגָ לּות
הֹוסיף ְּב ִׂש ְמ ָחה ִמּיֹום לְ יֹוםְּ ,בא ֶֹפן ֶׁשל ַ'מ ֲעלִ ים ַּבּק ֶֹדׁש' .וְ ַעל יְ ֵדי ַה ִּׂש ְמ ָחה ְ
ּפּורים ָעלֵ ינּו לְ ִ
בֹואנּו ִמ ִ
ְּב ֵ
יעים לַ ּגְ ֻאּלָ ה ָה ֲא ִמ ִּתית וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה.
ּומּגִ ִ
ַ

