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ַּבּתֹםַּבּתֹם
 

הֹוֵלְך הֹוֵלְך 
ְׂשכַר ִמְצוָה

ם  ַאּתֶ ָמה  ֵאָלה:  ׁשְ ּבִ ח  ִנְפּתַ בוַּע  ָ ַהּשׁ
ֵּם  ְלַקי ם  ִמּכֶ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים  עֹוׂשִ

הוּ? ר ְלִמיׁשֶ ל, ְלוַּתֵ ִמְצוָה? ְלָמׁשָ
ָחׁשוּב  ׁשֶ אֹו  ָּד,  ִמי יִמים  ַמְסּכִ ם  ַאּתֶ ַהִאם 

ְתמוָּרה? לוּ ּבִ ַקּבְ ָלֶכם ָלַדַעת ָמה ּתְ

·
ֵרְך  ר ָלנוּ ה' ִיְתּבָ ה, ְמַסּפֵ ָרׁשָ ת ַהּפָ ְתִחּלַ ּבִ
ֵּם ֶאת ּתֹוָרתֹו  ל ִאם ְנַקי ַקּבֵ ּנְ ָכר ׁשֶ ָמה ַהּשָׂ

מֹר ֶאת ִמְצוֹוָתיו: ְוִנׁשְ
ְמרוּ  ׁשְ ְוֶאת ִמְצֹוַתי ּתִ ֵלכוּ  ֻחּקַֹתי ּתֵ "ִאם ּבְ
ֵמיֶכם  ׁשְ ּגִ י  ְוָנַתּתִ  – אָֹתם  יֶתם  וֲַעׂשִ
ה- ֲאֻרּכָ יָמה  ְרׁשִ יָעה  ַמּגִ ְוָכאן  ם...",  ִעּתָ ּבְ

ָרכֹות נֹוָספֹות. ל ּבְ ה ׁשֶ ֲאֻרּכָ
רוּר:  ּבָ לֹא  הוּ  ֶ ַמּשׁ אן  ּכָ יֵׁש  ֶרַגע,  ֲאָבל 
לֹא  ה  ַהזֶּ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ תוּב  ּכָ ַהזַֹּהר  ֵסֶפר  ּבְ

ָכר ַעל ִקיּוּם ִמְצוֹות! ִלים ׂשָ ְמַקּבְ
ַהזַֹּהר אֹוֵמר ָהפוְּך ֵמַהּתֹוָרה?! ֵכן ׁשֶ ·ִיּתָ

ַעל  י  ָהֲאִמּתִ ָכר  ַהּשָׂ ׁשֶ אֹוְמִרים  ֲחַז"ל 
ַעְצָמן:  ְצוֹות  ַהּמִ הוּא  ְצוֹות  ַהּמִ ִקיּוּם 

ַכר ִמְצוָה – ִמְצוָה". "ׂשְ
ב:  יְטׁשֶ ְרּדִ י ֵלִוי ִיְצָחק ִמּבֶ יר ַרּבִ ְוָכְך ַמְסּבִ

ם  ְלׁשֵ ִמְצוָה  ִמים  ְּ ְמַקי ֲאַנְחנוּ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ן ָלנוּ ה' ִמְצוָה נֹוֶסֶפת,  ָּד ְמַזּמֵ ַמִים, ִמי ׁשָ

וְּלַאֲחֶריָה עֹוד וָעֹוד – ַעד ֵאין סֹוף.
ָלנוּ,  ה  ְמַגּלָ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ת  ִחּלַ ּתְ ן,  ּכֵ ִאם 
ְצוֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֵּם  ְנַקי ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
 – ַפע  ׁשֶ ּבְ וְּבָרָכה  ם  ׁשֶ ּגֶ ָלנוּ  יֹוִריד  ה' 
ְצָדָקה,  ה  ַהְרּבֵ ָלֵתת  ָלנוּ  רוּ  ַאְפׁשְ ְּ י ׁשֶ

ִהּדוּר. ֵּם ִמְצוֹות נֹוָספֹות ּבְ וְּלַקי
ְכֶל'ס? ָמה ּתַ

ֶאת  ָלֵתת  נוּ  ֵמִאּתָ ׁש  ַבּקֵ ּתְ א  ִאּמָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִלי  ן לֹו, ּבְ ָּד ִנּתֵ ָטן – ִמי ָּה ָלָאח ַהּקָ ִרי ּכָ ַהּסֻ
ה  ּמָ ּכַ ֵּם  ְלַקי ה  ִנְזּכֶ ְך  ּכָ ִלְפָרס.  ְלַחּכֹות 

יַח! ׁשִ יֹּוֵתר ִמְצוֹות וְּלָהִביא ֶאת ַהּמָ ׁשֶ
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ְמֻעְדָּכנִים?
ִהְפכּו ֶאת ַהַּדף 

לְִפָרִטים 
ַעל ַהַהגְָרלָה 

ַהְּקרֹוָבה!



ִסיִדיִסיִדי ִסּפּור חִסּפּור ֲחֲ
ִעם ַרִּבי ֱאלִיֶעֶזר ְצִבי ִמָּקאַמְרנָא | כ"ד ִאּיָר ה'תרנ"ח

"ַׁשּלֵם לִי 
ֲחִמיִׁשית 

ֵמַהְּסכּום, 
וֲַאנִי ֶאְהיֶה 
ַאְחַראי ַעל 

ַהָּׂשֶדה ֶׁשְּלָך", 
ָאַמר ָהַרִּבי.

ים ַּפַעם  ִּ ַחי ר'  ַאל  ׁשָ
ר  ׁשֶ ְט י ִב ֹו נ א יָ ּפְ

אַמְרָנא: י ִמּקָ ֶאת ָהַרּבִ
ָרד  ּבָ יֵֵרד  ָקרֹוב  ּבְ ׁשֶ ֵכן  "ִיּתָ
יֵָהְרסוּ.  י  ּלִ ׁשֶ דֹות  ְוַהּשָׂ ֵבד  ּכָ
ּטוַּח  ּבִ ֵמי  ּדְ ם  ּלֵ ְלׁשַ ַדאי  ּכְ ַהִאם 
ֶהְחֵזר  ל  ְלַקּבֵ אוַּכל  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ

ן?". י ְלַאַחר ִמּכֵ ְסּפִ ּכַ
ה ֶזה עֹוֶלה?". ּמָ י: "ּכַ ַאל ָהַרּבִ ׁשָ
י  ְוָהַרּבִ כוּם,  ּסְ ּבַ ָנַקב  ים  ִּ ַחי ר' 
ית  ֲחִמיׁשִ ִלי  ם  ּלֵ "ׁשַ יב:  ֵהׁשִ
ֶאְהיֶה  וֲַאִני  ה,  ַהזֶּ כוּם  ֵמַהּסְ

ךָ". ּלְ ֶדה ׁשֶ ַאְחַראי ַעל ַהּשָׂ
ית  ֲחִמיׁשִ י  ָלַרּבִ ים  ִּ ַחי ר'  ם  ּלֵ ׁשִ

כוּם, ְוָחַזר ְלֵביתֹו. ֵמַהּסְ
יַָרד  ָאֵכן  יִָמים,  ה  ּמָ ּכַ ֲעבֹר  ּכַ

ָכל ָהֵאזֹור. ֵבד ּבְ ָרד ּכָ ּבָ
ָקָרה  ָמה  ִלְבּדֹק  יָָצא  ים  ִּ ַחי ר' 

ֶלא: דֹוָתיו, ְוִהּנֵה ּפֶ ִלׂשְ
ֶנֶהְרסוּ  ִביב  ּסָ ּמִ ׁשֶ דֹות  ַהּשָׂ ל  ּכָ
ּלֹו נֹוַתר  ֶדה ׁשֶ ַהּשָׂ ְלַגְמֵרי, ְוִאּלוּ 

יֵָבׁש ַלֲחלוִּטין!

מתוך הספר ״נפלאות הצדיקים" 
לתאריך כ"ד אייר

ְׁשֵאלֹות ַהָּׁשבּוַעְׁשֵאלֹות ַהָּׁשבּוַע
ְצוֹות? י ַעל ִקיּוּם ַהּמִ ָכר ָהֲאִמּתִ 1. ַמהוּ ַהּשָׂ

ֶמׁש? ֶ יַרת ַהּשׁ ֶזת ׁשִ 2. ְלָמה ְמַרּמֶ

ֶאת ַהְּתׁשּובֹות, ְּבנֹוָסף לַּכְתֶֹבת ָּבּה ַאֶּתם ּגִָרים, יֵׁש לְִׁשלֹוַח ְּבהֹוָדָעה לְִמְסָּפר 058-770-1868, 
אֹו לַּדֹוַא"ל ֶׁשל ֶהָעלֹון. ְּבֶעזְַרת ה', ַּבחֶֹדׁש ַהָּקרֹוב ִּתְתַקּיֵם ַהגְָרלָה )ְּבָכל ָׁשבּוַע צֹוְבִרים ּכְַרִטיס 

נֹוָסף( ַעל ַרֲחָפן ִמְקצֹוִעי אֹו וֹוִקי טֹוִקי נְִטָען )לְִבִחיָרה(, ֵּבין ַהּפֹוְתִרים נְכֹונָה.

ְּבִדיַחת 
ֶקֶרׁש

ל ַהיֹּום?". ִבים ּפֹה ְוׁשֹוִתים וֹוְדָקה ּכָ ה ֲאַנְחנוּ יֹוׁשְ ּכֹור א': "ָלּמָ ׁשִ
עֹוָלם; ֲאָבל  ִביל ְלִהְסּתֹוֵבב ּבָ ׁשְ ֶסף ּבִ יק ּכֶ ּכֹור ב': "ֵאין ָלנוּ ַמְסּפִ ׁשִ

ל ָהעֹוָלם ִמְסּתֹוֵבב  ִביל ִלְקנֹות וֹוְדָקה – ְוָאז ּכָ ׁשְ ֶסף ּבִ יֵׁש ָלנוּ ּכֶ
ְסִביֵבנוּ"...

ַהּגִּלָיֹון ֻמְקָּדׁש לְַהְצלַָחת ִמְׁשַּפַחת ְׁשֶטְרןַהּגִּלָיֹון ֻמְקָּדׁש לְַהְצלַָחת ִמְׁשַּפַחת ְׁשֶטְרן



ַהְצלָָחתֹו ֶׁשל ַמְצלִיַח 

סֹוף!

ֶּפֶרק ג'

ֶאת  ַמְצִליַח  ָרָאה  ְלֵביתֹו,  ּפֹוֵסַע  עֹודֹו  ּבְ
ל ּתוִּניס. י ׁשֶ ּה ָהָראׁשִ י ִיְצָחק ָטיֶּב, ַרּבָ ַרּבִ

ַמְצִליַח,  ֶאת  ִלְפּגֹׁש  ְמאֹוד  ַמח  ׂשָ ָהַרב 
ְוָאַמר לֹו:

ֶסף  ּכֶ ֵעת  ּכָ אֹוֵסף  ֲאִני  ָָּקר,  ַהי "ַמְצִליַח 
ָהִייִתי  וְּבִדיּוּק  בוִּיים,  ׁשְ ְדיֹון  ּפִ ַרת  ְלַמּטְ

י ְלַהְתִרים אֹוְתךָ". ַדְרּכִ ּבְ
ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ֶסף  ַהּכֶ ֶאת  ַמְצִליַח  הֹוִציא  ָּד  ִמי
ּתֹו,  ִאׁשְ יֵטי  ְכׁשִ ּתַ מוַּרת  ּתְ ֵמַהּצֹוֵרף 

ְוֶהֱעִניק אֹותֹו ָלַרב.
כוּת  ַהזְּ ַעל  ָהַרב,  בֹוד  ּכְ ּכֲֹחָך,  ר  "ִייׁשַ
ָאַמר  ַהֲחׁשוָּבה",  ְצוָה  ַהּמִ ֶאת  ֵּם  ְלַקי

ְמָחה. ׂשִ ַמְצִליַח ּבְ

"ְיִהי  ַמְצִליַח:  ֶאת  ָהַרב  ַרְך  ּבֵ ְתגוָּבה,  ּבִ
ְלָך  ֲעמֹד  ּתַ ַהזֹּו  ְצוָה  ַהּמִ כוּת  זְּ ׁשֶ ָרצֹון 

ֵּם עֹוד ִמְצוֹות ַרּבֹות". ְלַקי
ַמְצִליַח  יב  ֵהׁשִ ָרצֹון",  ְיִהי  ן  ּכֵ "ָאֵמן, 

ׁשֹות. ִנְרּגָ
ַאר ַלֲעמֹד  ָהַרב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו, וַּמְצִליַח ִנׁשְ

בֹות. ַמֲחׁשָ קוַּע ּבְ הוּא ׁשָ ׁשֶ ְמקֹומֹו, ּכְ ּבִ
יַָדִים ֵריקֹות?  'ֵאיְך אוַּכל ָלֶלֶכת ְלֵביִתי ּבְ

ָהה ַמְצִליַח. י?', ּתָ ּתִ וָּמה אַֹמר ְלִאׁשְ

עֹות ְלַהיֹּום לֹא ִנְגְמרוּ... ַאְך ַהַהְפּתָ
ְיִדידוִּתי:  קֹול  ַמְצִליַח  ַמע  ׁשָ ְתאֹום  ּפִ
ֵמַח ְמאֹוד  לֹוְמָך? ֲאִני ׂשָ "ַמְצִליַח, ָמה ׁשְ

ִלְפּגֹׁש אֹוְתָך!".

ֶדת: ָהאֹות ת' ְמַלּמֶ
ַַּחד  י יבֹות ֶאת ָהאֹות ת' ֵהן ד' ְו-נ', ׁשֶ ְרּכִ ּמַ ָהאֹוִתיֹּות ׁשֶ

ן. ה ּדָ ּלָ יֹוְצרֹות ֶאת ַהּמִ
ף"  ַאּסֵ ן ָהיָה "ַהּמְ ֶבט ּדָ ר, ׁשֵ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ע ּבְ ַמּסַ ּבְ
ּצֹוֵעד ֲהִכי ֵמֲאחֹוָרה – ְוַתְפִקידֹו ָהיָה ְלַהֲחִזיר  – ִמי ׁשֶ

ֶרְך ְלַבֲעֵליֶהן. ּדֶ ָהיָה מֹוֵצא ּבַ ל ָהֲאֵבדֹות ׁשֶ ֶאת ּכָ
דוּ  ִאּבְ מֹות ָהֲאבוּדֹות, ׁשֶ ׁשָ ם ַהּנְ ּגַ ר ׁשֶ ֲחִסידוּת ֻמְסּבָ ּבַ
ֲַּהדוּת  ַהי ְלֵחיק  ֲחזְֹרָנה  ּתַ ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ן  ְרּכָ ּדַ ֶאת 

ן. ֶבט ּדָ ְזכוּת ׁשֵ ּבִ

מתוך הספר ״אותיות לשון הקודש״, האות ת׳

אֹוִתּיֹות אֹוִתּיֹות 
לְׁשֹון לְׁשֹון 

ַהּקֶֹדׁשַהּקֶֹדׁש

ֶהְמֵׁשךְ 
יָבֹוא 
אי״ה

ת'

ן ֶאת הֹוָצאֹות ַהַחג. ִביל ְלַמּמֵ ׁשְ ּתֹו, ּבִ ל ִאׁשְ יֶטיָה ׁשֶ ְכׁשִ ן ֶאת ּתַ ּכֵ ְקִציר: ַמְצִליַח ְמַמׁשְ ּתַ
ֶסף, ַאְך ְלֶפַתע... הוּא יֹוֵצא ֵמַהּצֹוֵרף ִעם ְסכוּם ַהּכֶ



ֶּפֶרק ִׁשיָרה:
ֶׁשֶמׁשֶׁשֶמׁש

ַהיְַדְעֶּתם?
ֶמׁש הוּא... ָלָבן!  ֶ ל ַהּשׁ ִצְבָעּה ׁשֶ
ה? ה ָלנוּ ִהיא ִנְרֵאית ְצֻהּבָ ָלּמָ

ֶמׁש עֹוְברֹות ֶאת  ֶ ר ַקְרֵני ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ
ְקֵראת "ַאְטמֹוְסֵפָרה"  ּנִ ְכָבה ׁשֶ ִ ַהּשׁ
ן ְלַכּדוּר ָהָאֶרץ – ִצְבָען  ַדְרּכָ ּבְ

ֵטׁש, ְוֵהן  ׁשְ קֹוִרי ִמּטַ ַהּמְ
ֹתם. וֶן ָצהֹב-ּכָ לֹות ּגָ ְמַקּבְ

ֶמׁש אֹוֵמר: ׁשֶ
ֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזֻבָלה ׁשֶ

כּו יָך ְיַהּלֵ ְלאֹור ִחּצֶ
ַרק ֲחִניֶתָך ְלֹנַגּה ּבְ

חבקוק ג, יא

ָרה  ּקָ ׁשֶ ַהּנֵס  ַעל  ֶזת  ְמַרּמֶ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ יַרת  ׁשִ
ן-נוּן: ַע ּבִ ְזכוּת ְיהֹוׁשֻ ָרֵאל ּבִ ְלַעם ִיׂשְ

ֶמׁש  ֶ ְבעֹון, ֶנֶעְמדוּ ַהּשׁ ֶאְמַצע ִמְלֶחֶמת ּגִ ּבְ
ְקָעה. ֶמׁש לֹא ׁשָ ֶ ְמקֹוָמם, ְוַהּשׁ ְוַהיֵָּרַח ּבִ

יְך  ְלַהְמׁשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ר  ִאְפׁשֵ ֶזה 
ִלי צֶֹרְך ְלַחּכֹות  ֶמׁש ִמּבְ ֶ ֵחם ְלאֹור ַהּשׁ ְלִהּלָ

ְחָלט. חֹון ַהּמֻ ּצָ ְלָמָחר, ַעד ַהּנִ
ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ ה  ִנְזּכֶ ָקרֹוב  ּבְ ה',  ֶעְזַרת  ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֶאת  ְוִלְכּבֹׁש  אֹוְיֵבינוּ 

ֵלָמה! ְ ַהּשׁ

על פי "סעודת משיח", שביעי של פסח 
תשס״ט, של הרב יצחק גינזבורג

ֶמׁש ִהיא... ּכֹוָכב!ַמִהי  ֶ ֶמׁש? ַהּשׁ ֶ ַהּשׁ
ז  ֶמְרּכַ ּבְ ֶמת  ְמֻמּקֶ ִהיא 
ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ּכֹוֶלֶלת  ׁשֶ ֶמׁש",  ֶ ַהּשׁ "ַמֲעֶרֶכת 

ֶמׁש. ֶ ְסּתֹוְבִבים ְסִביב ַהּשׁ ּמִ ּכֹוָכִבים ׁשֶ
ֶמׁש? ֶ ָמה ּגֹוֵרם ָלֶהם ְלִהְסּתֹוֵבב ְסִביב ַהּשׁ

ֶמׁש.  ֶ ּשׁ ּבַ יָּם  ּקַ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ יָכה  ׁשִ ַהּמְ ּכַֹח  ֶזהוּ 
ֶמׁש ְולֹא  ֶ ִקְרַבת ַהּשׁ ָאִרים ּבְ ְגָללֹו ֵהם ִנׁשְ ּבִ

ּנָה. 'ּבֹוְרִחים' ַהְרֵחק ִמּמֶ
ֶמׁש מֹוִעיָלה ָלנוּ? ֶ יַצד ַהּשׁ ּכֵ

ל  ׁשֶ דֹולֹות  ּגְ ּמוּיֹות  ּכַ ֶרת  ְמיַּצֶ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ
ל ֶמֶזג ָהֲאִויר  ּכָֹחּה ִמְתַנֵהל ּכָ ּמִ יָּה, ׁשֶ ֵאֶנְרּגִ

ַכּדוּר ָהָאֶרץ. ּבְ
דֹוָלה ְמאֹוד. ֶמׁש ּגְ ֶ ָמה עֹוד? ַהּשׁ

ְלַמְעָלה  י  ּפִ דֹול  ּגָ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ַהּנֶַפח 
ּדוּר ָהָאֶרץ. ְליֹון ִמּנֶַפח ּכַ ִמּמִ

ין  ּבֵ ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ תֹוְך  ּבְ ְמיֹוִני  ּדִ ַקו  ְנַציֵּר  ִאם 
 1,392,000 ִיְהיֶה  ּלֹו  ׁשֶ ָהאֶֹרְך  יָה,  ִצּדֶ ֵני  ׁשְ
ָנִים ֶאֶלף(  ִעים וּׁשְ ׁשְ לֹוׁש ֵמאֹות ּתִ )ִמְליֹון וּׁשְ

ִקילֹוֶמֶטר!


