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ְּבנֹו ֶׁשל ַהֶּמֶל ָנַפל ַּבֶּׁשִבי, ִלְמִגַּנת ָאִביו ּוְלֶחְרַּדת ָהָעם ֻּכּלֹו. ְּכֶׁשֶּבן ַהֶּמֶל ִנְׁשָּבה ֶזהּו א 
ְצָבִאי  ּכַֹח  יֹוֵצא   ַהֶּמֶל ָאִביו  ְּבַהְנָחַית  ִלְפּדֹותֹו.  ְּכֵדי  ַהּכֹל  ְועֹוִׂשים   ְּבָכ ָמה  ֶׁשל  ֵארּוַע 
ֶנֱהָרִגים  ְּבַמֲהָלכֹו   ְמֻמָּׁש ְקָרב  ְלַאַחר  ְוָאֵכן,  ַהֶּׁשִבי.  ִמן  ְלַהִּצילֹו  ְּכֵדי  ּוְמֻיָּמן  ְמֻאָּמן 

ַהּׁשֹוִבים, ִנַּצל ֶּבן ַהֶּמֶל ּוִמְׁשַּתְחֵרר ַלָחְפִׁשי.

ְּכֶׁשִּנְפְּגׁשּו ַהֶּמֶל ּוְבנֹו, ָיַׁשב ַהֵּבן ְוִסֵּפר ְלָאִביו ַעל ַמֲעָלָליו ַּבֶּׁשִבי, ַעל ָהִעּנּוִיים ֶׁשָעַבר, ַעל 
ַהַּמּכֹות ֶׁשֻהָּכה, ַעל ֲעבֹוַדת ַהָּפֶר ְוַעל ַהְּתָנִאים ַהָּקִׁשים.

ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע ָּכל זֹאת ַהֶּמֶל, ַעל ַאף ֶׁשּׁשֹוֵבי ְּבנֹו ְּכָבר ֵאיָנם ֵּבין ַהַחִּיים, ַהָּדָבר ְמעֹוֵרר ּבֹו 
ַּכַעס ְמֻחָּדׁש. 'א ִנְׁשַּכח ְוא ִנְסַלח' – הּוא קֹוֵרא ְּבֶרֶגׁש.

ַהָּפסּוק  ַעל  ַהִּמְדָרׁש  ֵמִביא  ַהֶּזה  ַהָּמָׁשל  ֶאת 
ְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה ֶאת ָהָעם ְוא ָנָחם 
ֱאִקים". ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּׁשָלָחם ַּפְרעֹה, אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש, 
 ִמָּכ ִנְתַנֵחם  א  הּוא.   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִנְתַנֵחם  א 
ֶׁשִּׁשְעְּבדּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ִמָּכ ֶׁשֵּמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם. ַעד 
ֶׁשהֹוֵרג ֶאת ַהִּמְצִרים, ְמַנֵער אֹוָתם ַּבָּים ְוהֹוֵפ אֹוָתם 

ִלְׁשָמָמה, ַּכָּכתּוב: "ִמְצַרִים ִלְׁשָמָמה ִתְהֶיה".

ּדֹוֶמה  ַהָּמָׁשל  ֵאין  ִלְכאֹוָרה  ֵּבאּור.  ָטעּון  ְוַהִּמְדָרׁש 
ָיַדע  א  ַּבָּמָׁשל   ַהֶּמֶל ֲהֵרי  ֵראִׁשית,  ַלִּנְמָׁשל. 
ְלַאַחר  ְוַרק  ְּבנֹו,  ֶׁשָעַבר  ָהִעּנּוִיים  ַעל  ַּבַהְתָחָלה 
ָּברּו הּוא,  ַהָּקדֹוׁש  ְלֻעַּמת זֹאת  נֹוַדע לֹו.  ַהִּׁשְחרּור 
ַעל  ַּכַעס  ֵאיֶזה   ָּכ ִאם  ִמֶּמּנּו,  ִנְסָּתר  ָּדָבר  ֵאין  ֲהֵרי 
ַהִּמְצִרים ִהְתַחֵּדׁש ְלַאַחר ֶׁשָּיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים? 
הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר   ֵאי ֵׁשִנית, 
ַהַּמּכֹות  ַאֲחֵרי  ְוַגם  ִמַּכֲעסֹו,  ִמְתַנֵחם  א  ִּכְבָיכֹול 

 ַהְּגדֹולֹות ֲאֶׁשר ִהְפִליא ְּבִמְצַרִים הּוא נֹוֵטר ָלֶהם ְוָחֵפץ ִלְנקֹם ָּבֶהם, ְּבדֹוֶמה ְלאֹותֹו ֶמֶל
ָּבָׂשר ָוָדם?

ַעל ָּכ מֹוִסיף ַהַּמִּגיד ִמּדּוְּבָנא ָמָׁשל ִמֶּׁשּלֹו:

ַנחּום ָהָיה ָאַּמן-ֵעץ ִמִּׁשְכמֹו ָוַמְעָלה. ָׁשעֹות ַרּבֹות ָהָיה יֹוֵׁשב ַּבְּסטּוְדיֹו ּוְמַגֵּלף ְּבִכָּׁשרֹון ַרב 
ֶחְפֵצי נֹוי ַמְרִהיִבים ְּבָיְפָים. הּוא ָהָיה חֹוֵׁשב ַעל ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט, ּוְבִדּיּוק ַרב מֹוִציא ִמַּתַחת 

ָידֹו ְיִצירֹות ְּפֵאר ֶׁשָהְפכּו ַעד ְמֵהָרה ִלְמֻפְרָסמֹות.

ַהּסֹוד ֶׁשל ַנחּום ָהָיה ַהֵּכִלים ַהְמֻיָחִדים ֶׁשָּבֶהם ִהְׁשַּתֵּמׁש. ְּכֵלי ָהֲעבֹוָדה ֶׁשִּׁשְּמׁשּו אֹותֹו 
ֲאֵחִרים. הּוא ָרַכׁש אֹוָתם ְּבָממֹון ַרב  ְוָאָּמִנים  ַנָּגִרים  ִלְכֵלי ֲעבֹוָדה ֶׁשל  ָהיּו ּדֹוִמים  א 
ֵמָאַּמן ָזֵקן ֶׁשָּפַגׁש ִּבְכַפר ִנַּדח ְּבֶאֶרץ ְרחֹוָקה, ּוְכמֹוָתם א ָהָיה ִנָּתן ְלַהִּׂשיג. ַהֵּכִלים ַהָּללּו 
ִאְפְׁשרּו ְלַנחּום ְלַבֵּצַע ֶטְכִניקֹות ִּגּלּוף ְמֻיָחדֹות ּוְמֻדָּיקֹות, ֶׁשא ָהָיה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ִּבְכֵלי 

ֲעבֹוָדה ְרִגיִלים.
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ָהָיה ֶזה ַלְיָלה ַסְגִריִרי. ָהֲעָנִנים ִּכּסּו ָּכל ֶחְלָקּה ְּפנּוָיה ַּבָּׁשַמִים ַהּקֹוְדִרים. ַהּקֹר ַהַּמְצִמית 
ַמֲעִדיִפים  ֻּכָּלם  ְּבעֹז,  ׁשֹוְרקֹות  ַהַּמְקִּפיאֹות  ְּכֶׁשָהרּוחֹות  ֵריָקן.  ָהְרחֹוב  ֶאת  ִהְׁשִאיר 
ְלִהְתַחֵּמם ַּבַּבִית מּול ָהָאח. ֶּבָחסּות ָהְרחֹוב ֶהָחׁשּו ָחְמקּו ַּבָּלאט ְׁשֵני ַהּׁשֹוְדִדים, ּכֹוַבע 
ֶּגֶרב ְמַכֶּסה ֶאת ְּפֵניֶהם ְּכֶׁשַרק ֵעיֵניֶהם ְּגלּויֹות ְלֶמֱחָצה, ַעד ֶׁשֶּנֶעְמדּו ִּבְנִחיׁשּות מּול ֶּפַתח 
ַהְּסטּוְדיֹו ֶׁשל ָאַּמן-ָהֵעץ ַהְּמֻפְרָסם. ִּבְתנּועֹות ְׁשֵקטֹות ּוְמִהירֹות ֵהם ָּפְרצּו ֶאת ֶּדֶלת-ָהֵעץ 

ַהַּסְסּגֹוִנית ּוִמֲהרּו ְּפִניָמה ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהַּכֶּסֶפת...

ַא ֵהם א ִצּפּו ִלְפּגֹׁש ָׁשם ֶאת ָהָאָּמן, ֶׁשָּיַׁשב ְּבַגּפֹו ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ְוִגֵּלף ִּבְדָמָמה. 
ַנחּום ַהֻּמְפָּתע ִנָּסה ִּבְתִחָּלה ְלִהְתַעֵּמת ִעם ַהּׁשֹוְדִדים, ַא ְלַאַחר ְקָרב ָמִהיר ֵהם ָּגְברּו 
ָעָליו ְוָגְררּו אֹותֹו ְלֵעֶבר ִרְכָּבם, א ִלְפֵני ֶׁשִהְׁשִחיתּו 
ִמן  ְוֵחֶלק  ַנחּום  ֶׁשל  ָהֲעבֹוָדה  ְּכֵלי  ֶאת  ִּבְפָראּות 
הּוא   – ִּתְכְננּו   – ִעּנּוִיים  ֶׁשל  ָׁשבּוַע  ַאֲחֵרי  ַהְּיִצירֹות. 

ְּכָבר ְיַגֶּלה ָלנּו ֵהיָכן הּוא ׁשֹוֵמר ֶאת ַּכְסּפֹו.

ִהְפִליאּו ּבֹו  ָהְרָׁשִעים  ֵּגיִהּנֹם.  ֶׁשל  ָׁשבּוַע  ָעַבר  ַנחּום 
ַרק  ָיִמים.  ָׁשבּוַע   ְּבֶמֶׁש ֶהֶרף,  ְלא  ַמּכֹוֵתיֶהם  ֶאת 
ַּכֲאֶׁשר ִקְּבלּו ּכֶֹפר ַּכְסִּפי ִמְּקרֹוָביו ֶׁשל ַנחּום, ִׁשְחְררּו 

אֹותֹו ְּכֶׁשהּוא ָחבּול ּוָפצּוַע.

ְוֻהָּכה  ַהַּמְצִחין  ַּבָּתא  ַנחּום  ֶׁשָּיַׁשב  ָׁשבּוַע  אֹותֹו  ָּכל 
ַמּכֹות ִנְמָרצֹות, ָהָיה ָנתּון רֹאׁשֹו ְלָדָבר ֶאָחד ִּבְלַבד: 
ְּכָבר  אֹותֹו  ְיַׁשְחְררּו  ֶׁשַרק  ַהַּמּכֹות,  ִיָּפְסקּו  ֶׁשַרק 
ַּבְּסטּוְדיֹו –  ַהְּמַחִּכים לֹו  ַהֲהרּוִסים  ַהֵּכִלים  ַלָחְפִׁשי. 
ַלָחְפִׁשי  ָיָצא  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ַמְעָיָניו.  ְּברֹאׁש  ָהיּו  א 
ּגּופֹו  ֲאַזי  ְוַהְּׁשבּוִרים,  ַהֲעֻקִּמים  ַהֵּכִלים  ֶאת  ְוִגָּלה 
ַהּדֹוֵאב ְּכָבר א ִהְטִריד אֹותֹו ְּכָלל, ַהְּזַמן ְיַרֵּפא ֶאת 
ַהְּמֻקְלָקִלים  ָהֲעבֹוָדה  ְּכֵלי  זֹאת  ְלֻעַּמת  ַהְּפָצִעים. 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש   ֶׁשֻהְצַר ַּפַעם  ְּבָכל  ֲאֻרָּכה.  ִלְתקּוָפה  ֶׁשִּנְמְׁשכּו  ָּגדֹול,  ְוַצַער  ְּכֵאב  לֹו  ָּגְרמּו 
ְּבֵכִלים ִחּלּוִפִּיים ַּתַחת ַהֵּכִלים ַהְּנִדיִרים ֶׁשָהיּו לֹו, ִּפֵּלַח ְּכֵאב ַחד ֶאת ִלּבֹו, ְּכֶׁשֵהִבין ֶׁשַּכּיֹום 

ְּכָבר ֵאין ִּביָכְלּתֹו ְלַהִּגיַע ְלָרַמת ַהִּדּיּוק ֶׁשִהִּגיַע ֶּבָעָבר.

"ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו". אֹוֵמר ַהַּמִּגיד: ַהִּמְצִרים א ַרק ִעּנּו ֶאת ּגּוֵפנּו, ֶאָּלא ֵהם 
ַּגם ֵהֵרעּו אֹוָתנּו, ִקְלְקלּו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו, ָּגְרמּו ָלנּו ִלְלמֹד ִמַּמֲעֵׂשיֶהם, ִטְמאּו אֹוָתנּו ְּבמ"ט 
ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה. ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָסְבלּו ֵמִעּנּוִיים יֹום-יֹוִמִּיים, ֵהם א ָנְתנּו ִלָּבם ַלַּמָּצב ָהרּוָחִני 
ֶׁשָּלֶהם, ֲאָבל ְּכֶׁשָּיְצאּו ְוֵהֵחּלּו ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ּוְבִמְצוֹות, ֲאַזי ֵהם ָחׁשּו ֵהיֵטב ֵּכיַצד ַהֻּטְמָאה 
ֶׁשִּנְדְּבָקה ָּבֶהם ְּבִמְצַרִים ַמֲעִכיָרה אֹוָתם ּוַמְקָׁשה ֲעֵליֶהם. ְוַעל ָּכ א ִנְתַנֵחם ַהָקָּב"ה, ַעל 
ַעד   – ַהִּמְצִרים  ֶאת  ֶׁשָהַרג  ַעד  ִמִּמְצַרִים.  ַהְּיִציָאה  ְלַאַחר  ַרק  ִּבּטּוי  ִליֵדי  ֶׁשָּבא  ֶזה  ָּדָבר 
אֹוָתּה   ָהַפ ָּבֶהם,  ְטבּוָעה  ֶׁשָהְיָתה  ַהִּמְצִרּיּות  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ִמְּתכּונֹוֵתיֶהם  ֶׁשהֹוִציא 

ִלְׁשָמָמה, ְוִקֵּדׁש אֹוָתם ִּבְקֻדַּׁשת ַהּתֹוָרה.



מה חדש
מהנעשה בארגון

חידת
פרשת
בשלח

ֵאיֶזה ָּפסּוק ְּבָפָרָׁשה זּו ֵמִכיל ָחֵמׁש ִמִּלים ְרצּופֹות ֶׁשַּמְתִחילֹות 
ְּבאֹוָתּה ָהאֹות?

פותרי
החידה
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ִׁשיַרת ַהַחִּיים
פרק שירה ע"פ הספר 'פרק בשיר'

למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל

מענה רך ?!

ק שננתםק שננתםשאלות למדור ניתן להשאיר ב                , לציין למדור מענה רך, ואין צורך להזדהות

הורים המעוניינים לרשום את בניהם ללימוד במסגרת ”ושננתם לבניך“ יפנו למשרד לקבלת פרטים: 02-3733111הורים המעוניינים לרשום את בניהם ללימוד במסגרת ”ושננתם לבניך“ יפנו למשרד לקבלת פרטים: 02-3733111

ֵמֵהיָכן לֹוְמִדים ְּבָפָרָׁשֵתנּו ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ֵמַעל ִמַּטת ַהחֹוֶלה?
ָּכתּוב (בראשית מז לא) "ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהִּמָּטה", ּוֵמִביא ַרִׁש"י ֶאת 

ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ֶׁשְּמָבֲאִרים: "ָהַפ ַעְצמֹו ְלַצד ַהְּׁשִכיָנה, ִמָּכאן ָאְמרּו ֶׁשַהְּׁשִכיָנה 
ְלַמְעָלה ְמַרֲאׁשֹוָתיו ֶׁשל חֹוֶלה".

פתרון
חידת
ויחי

פו. ַעְקָרב אֹוֵמר:
טֹוב ה' ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו (תהלים קמה)

ָהַעְקָרב הּוא ְּבִריָאה ְקַטָּנה ּוְמֻסֶּכֶנת ְּביֹוֵתר. הּוא ַמִּכיׁש ַעל ְיֵדי ְזָנבֹו 
ּוְמַסֵּכן ֶאת ַהְּמצּוִיים ְּבִקְרָבתֹו. ִמּׁשּום ָּכ א ֶּפֶלא, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶאה 

ְמבָֹאר   ָּכ ָחִליָלה.  ְלַהִּזיק  ֶׁשַּיְסִּפיק  ִלְפֵני  אֹותֹו  ַלֲהרֹג  ְמַמֵהר   – אֹותֹו 
ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (קכא:), ֶׁשֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבת ֻמָּתר ְלָהְרגֹו.

ֲהֵרי, ֶׁשָהַעְקָרב ִנְרָּדף ּוְלֵהיָכן ֶׁשא ֵיֵל – ְיַבְּקׁשּו ְלָהְרגֹו ּוְלַכּלֹותֹו ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה. 
הּוא ְּבַסָּכַנת ַהְכָחָדה ַמְתֶמֶדת.

 ַהְרֵּבה ְּבֵני ָאָדם קֹוְטִלים ָּבַעְקַרִּבים, ֵאי ַהְרֵּבה ָׁשִנים, ָּכל ָּכ ַהְּׁשֵאָלה ִהיא, ִאם ָּכל ָּכ
ְּבָכל זֹאת הּוא ַמְמִׁשי ְלִהְתַקֵּים ֵמָאז ְּבִריָאתֹו ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית?

ָּפרּו  ִיְׂשָרֵאל  ַּבִּמְדָרׁש (שמו"ר א ח) ַעל ַהָּפסּוק "ּוְבֵני  ָאנּו מֹוְצִאים   ְלָכ ֶאת ַהְּתׁשּוָבה 
ַוִּיְׁשְרצּו ְוגֹו'", ֶׁשֵּמִביא ִמְּפִסיְקָּתא ְּדַרב ַּכֲהָנא (י') ֶׁשָהַעְקָרב ֶׁשִהיא ִמן ַהְּׁשָרִצים, יֹוֶלֶדת 
ִׁשְבִעים ְּבֶכֶרס ֶאָחד! (ְוֵיׁש ּגֹוְרִסים ִׁשִּׁשים, ֲאָבל ְלָכל ַהֵּדעֹות ֲעַדִין ְמֻדָּבר ְּבִמְסָּפר ָעצּום...).

ָּכֵעת, ְּכֶׁשָאנּו יֹוְדִעים ַעד ַּכָּמה ָהַעְקָרב ִנְרָּדף ַעל ְיֵדי ְּבֵני ָהָאָדם (ּוְבֶצֶדק), ָאנּו ְמַגִּלים ִמן 
 ֶׁשַּמְרֶּבה אֹוָתם ְּבִמְסָּפִרים ְּגדֹוִלים ְוָכ ִמְתַחֵּסד ַהּבֹוֵרא ַאף ִעָּמֶהם ְּבָכ ַהַּצד ַהֵּׁשִני ֵאי

ִמְתַקֵּים ַהִּמין ַהֶּזה ְּבעֹוָלמֹו.

ִּבְזכּוָתם נּוַכל לֹוַמר ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהְּגדֹוָלה "טֹוב ה' ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו" ַּבֲהָבָנה 
ֲחָדָׁשה ּוְמִאיָרה ְּבַגְדלּותֹו ֶׁשל ּבֹוְרֵאנּו ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול.

נחת
סיפורים מרגשים מפעילות ושננתם

ּיֹות ְלַהְפִסיק  ית, ֶנֱאַלץ ֵעֶקב ְנִסּבֹות ִאישִׁ יָתר ִעלִּ ְסִניף ֶמעְזִריְטשׁ – בֵּ ְלִמיד בִּ תַּ
ָנַתִים. שְׁ ם ְלָבֶניָך" ִלְפֵני כִּ נְַּנתָּ ִמְסגֶֶּרת "ְושִׁ ִלְלמֹד בְּ

ָחַזר  ָאֵכן  ה הּוא  ַרבָּ ְמָחה  ּוְבשִׂ ָלִאְרּגּון,  ַלֲחזֹר  לוֹ  ר  ִהְתַאְפשֵׁ ָלַאֲחרוָֹנה בס"ד 
ל ָהִאְרּגּון. ּמּוד שֶׁ ִמְסגֶֶּרת ַהלִּ ִלְלמֹד בְּ

ִאּתוֹ  ֵדי ְלָבֵרר... ַהִאם ָהַאְבֵרְך שֶׁ ִניף כְּ ּיֹום ָהִראשׁוֹן הּוא ִנגַּשׁ ְלרֹאשׁ ַהסְּ ָבר בַּ כְּ
נּוי ִלְלמֹד ִעּמוֹ... ָעָבר, ֲעַדִין פָּ ָלַמד בֶּ

ַעל  ַוֲחִביִבים  ְמסּוִרים  ִרים,  ֻמְכשָׁ ֵהם  ִאְרּגּון  בָּ ָהַאְבֵרִכים  ל  כָּ ְלַמֲעשֶׂה, 
ָהַאְבֵרְך  ָהַרּבֹות ִעם  ּמּוד  ַהלִּ עֹות  תּוִקים ִמשְּׁ ְכרוֹנֹות ַהמְּ ַאְך ַהזִּ ְלִמיֵדיֶהם,  תַּ
יְך ֶאת ָהֶרֶצף  ֵדי ְלַהְמשִׁ ְוָקא ִעּמוֹ כְּ אֶֹפן ְמיָֻחד ִלְלמֹד דַּ שׁ בְּ ּלוֹ, גְָּרמּו לוֹ ְלַבקֵּ שֶׁ

ֻהְרגַּל ִעּמוֹ. ְמַחת ַהּתֹוָרה' שֶׁ ל 'שִׂ שֶׁ
ל  שֶׁ שׁוֹ  ְמֻבקָּ ֶאת  ְלַמלֵּא  ַמֲאָמץ  ַנֲעשָׂה  ָהַאְבֵרְך,  ל  שֶׁ ים  ַמנִּ ַהזְּ ִאּלּוֵצי  ַלְמרֹות 

ַמיָּא. שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ ְלִמיד ַהיָָּקר 'אֹוֵהב ַהּתֹוָרה', בְּ ַהתַּ

ְוקֵֹוי ַהֵּׁשם ַיֲחִליפּו ּכַֹח

ִלְצפֹון  ֲחָוָיִתי  ִטּיּול  ִהְתַקֵּים  ְזֵאב,  ִּגְבַעת  ִּבְסִניף  ְמֻיֶחֶדת  ִמְבָצע  ְּתקּוַפת  ְלַאַחר 
ָהָאֶרץ.

ַעל  ְמַׂשַּמַחת  ַהְפָּתָעה  ָלֶהם  ִחְּכָתה  ָהאֹוטֹוּבּוס,  ַעל  ַהַּתְלִמיִדים  ְּכֶׁשָעלּו  ְּכָבר 
ַהִּכְסאֹות – ֶעְרַּכת ֲחִטיִפים ּוְׁשִתָּיה ּוִמְכָּתב ְּבָרָכה ֵמָהִאְרּגּון.

ֲעִׁשיָרה,  ָצֳהַרִים  ַלֲארּוַחת  ַהַּתְלִמיִדים  ָעְצרּו  ַלָּצפֹון,  ְמֻמֶּׁשֶכת  ְנִסיָעה  ְלַאַחר 
ְּכֶׁשִּמָּׁשם ִהְמִׁשיכּו ְלֵאזֹור ֲהָרִרי ַמְרִהיב, ּבֹו ָזכּו ַהַּתְלִמיִדים ְּבִטּיּול ִּג'יִּפים ְמַאְתֵּגר.

ָׁשם  ְּבֵמירֹון,  ָהַרְׁשִּב"י  ֶקֶבר  ְלִכּוּון  ַהַּתְלִמיִדים  ָיְצאּו  ְמַהּנֹות,  ִּכְׁשָעַתִים  ְלַאַחר 
ִהְסַּתֵּים  ַּבֲחָויֹות  ֶהָעמּוס  ַהּיֹום  ֻמְׁשַקַעת.  ֶעֶרב  ֲארּוַחת  ְוָאְכלּו  ַעְרִבית  ִהְתַּפְּללּו 

ְּב'ִזיץ' ִׁשיֵרי ְנָׁשָמה ְמַרֵּגׁש ֶׁשֶּנֱעַר ְּבֶרֶדת ַהֲחֵׁשָכה.

ַהַּתְלִמיִדים ָׁשבּו ְלֵביָתם ְמֻאָּׁשִרים ּוְמֵלֵאי ּכֹוחֹות ְלֶהְמֵׁש ִלּמּוד ּפֹוֶרה ּוְמַהֶּנה 
ְּבִמְסֶּגֶרת ְוִׁשַּנְנָּתם, א ִלְפֵני ֶׁשהֹודּו ִמֶּקֶרב ֵלב ָלִאְרּגּון ּוְלרֹאׁש ַהְּסִניף ַהָּמסּור 
ַעל  עֹוָלם'  'ִּגְבעֹות  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ְלַהְנָהַלת  ְוֵכן  ְׁשִליָט"א  הֹוְפָמן  ִיְׂשָרֵאל  ָהַרב 

ַהִּסּיּוַע ַהְּמֻיָחד ְּבהֹוָצַאת ַהִּטּיּול ַלּפַֹעל.

בשמחה תמיד
חידודים משמחים

ִני. ִמי ִנֵּצַח  יֹוִני: ְּבֵמרֹוץ ְמכֹוִנּיֹות ֶׁשִהְתַקֵּים, ַאף ֶאָחד ֹלא ָעַקף ֶאת ַהּׁשֵ
ַּבַּתֲחרּות? 

ִני, ָאז ַאף  חֹוִני: ֶאְהְמ... ִאם ַאף ֶאָחד ֹלא ָעַקף ֶאת ַהּׁשֵ
ֶאָחד ֹלא ִנֵּצַח!

ִני ִנֵּצַח! ִּכי ֲהֵרי ַאף ֶאָחד ֹלא ָעַקף אֹותֹו...  יֹוִני: ַהּׁשֵ
(התלמיד ב. כהן)

ְׁשֵאָלה: ֲאִני ַּתְלִמיד ְּבִכָּתה ח'. ָלַאֲחרֹוָנה הֹוַרי ִנְקְלעּו ְלחֹובֹות ְּגדֹוִלים ְמאֹד. ֲאִני א יֹוֵדַע ֶאת 

ַהְּפָרִטים ֲאָבל ֵמִבין ֶׁשַהַּמָּצב ָקֶׁשה. ַלְמרֹות ֶׁשַההֹוִרים ַמְסִּביִרים ֶׁשֶּזה א ְּדָאָגה ֶׁשל ַהְיָלִדים, ֶזה 

ֵּכן ַמְדִאיג אֹוִתי, ְוַאף ַמְפִריַע ִלי ְלִהְתַרֵּכז ַּבִּׁשעּוִרים. ַמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות?

ְּתׁשּוָבה: ַּתְלִמיד ָיָקר! ִמְּׁשֵאָלְת ִנָּכר ֶׁשִהְּנ ֶיֶלד ּבֹוֵגר ְוַאֲחָרִאי, ְוָלֵכן, ַאָּתה ּדֹוֵאג ַלהֹוִרים 

ְוַלִּמְׁשָּפָחה. ְּתחּוׁשֹוֶתי מּוָבנֹות ְמאֹד, ַא ִיָּתֵכן ֶׁשְּבֶאְפָׁשרּוְת ְלִהְתַאֵּמץ ּוְלִהְתַּגֵּבר ֲעֵליֶהם, ִאם 

ָּתִבין ַעד ַּכָּמה ֶזה ָחׁשּוב.

ִאם ָהִייָת ָיכֹול ַלְעזֹור ַלהֹוִרים, ְּבַוַּדאי ֶׁשָהִייָת ָׂשׂש ַלֲעׂשֹות זֹאת, ְוַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשא 

ַיֲעֶלה ַעל ַּדְעְּת ְלַהְקׁשֹות ֲעֵליֶהם יֹוֵתר. 

ִאם ח"ו ִּתָּכֵׁשל ַּבִּלּמּוִדים, ֶזה ַיֲעִציב אֹוָתם ְוַיְכִּביד ֲעֵליֶהם, ְוִאם ִּתְלַמד טֹוב, ֶזה ְיַׂשֵּמַח ִויעֹוֵדד 

אֹוָתם. ָּבֶזה ַאָּתה ָיכֹול ַלְעזֹור ָלֶהם, ֲאָבל ַּבְּקָׁשִיים ֶׁשָּלֶהם ִמֵּמיָלא ֵאיְנ ָיכֹול ַלְעזֹור. ָאז ַאְּדַרָּבה, 

ִּבְתקּוָפה זּו, ִּתְתַחֵּׁשל, ְוִתְתַאֵּמץ ְלָהִסיר ֶאת ַּדֲאגֹוֵתיֶהם ִמִּלְּב ְּכֵדי ֶׁשּתּוַכל ְלַהְמִׁשי ִלְלמֹד 

ֵהיֵטב. ַּכּמּוָבן, ָחׁשּוב ְמאֹד ֶׁשִּתְתַּפֵּלל ְלַהְצָלָחָתם, ְוַהָּקָּב"ה אֹוֵהב ְמאֹד ְּתִפּלֹות ֶׁשל ְיָלִדים 

ַצִּדיִקים ּוְטהֹוִרים. 

ְּכמֹו ֵכן, ַקח ְּבֶחְׁשּבֹון, ֶׁשְּמאֹד ִיָּתֵכן ֶׁשַּמָּצָבם א ָּגרּוַע ְּכִפי ֶׁשִּנְרֶאה ְל, ִּכי ֵיׁש ְקָׁשִיים ֶׁשְּמֻבָּגִרים 

יֹוְדִעים ֵאי ְלִהְתמֹוֵדד ִאָּתם, ְוֶזה ָּפחֹות ּנֹוָרא ִמַּמה ֶׁשִּנְדֶמה ִליָלִדים ֶׁשא ִהְתמֹוְדדּו ִעם ֶזה.

 ּוְלַהְצִליַח ַּבִּלּמּוִדים. ְּבָכ ְלַמֲעֶׂשה, ָּכָאמּור ִּתְתַּפֵּלל ְלַהְצָלַחת ַההֹוִרים, ְוִתְתַאֵּמץ ְלַהִּסיַח ַּדְעְּת

ְּתַׂשֵּמַח ַּגם ֶאת ַההֹוִרים ַהְּיָקִרים, ְוַגם ֶאת ַאָּבא ֶׁשַּבָּׁשַמִים ממ"ה ַהָּקָּב"ה.
ְּבַהְצָלָחה ַרָּבה!

מֹה ִקיֶּבְלִביץ ְׁשִליָט"א, ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָהַרב ְׁש


