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הֹוֵלְך הֹוֵלְך 
ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל!

ְקִריַאת  קֹוְרִאים  יֹום  ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ
ַעם  ּפַ ָנכֹון?  ֲעַמִים,  ּפַ ְלָפחֹות  ַמע?  ׁשְ

ּה? תוּב ּבָ ּכָ יֶתם ַלֲחׁשֹב ַעל ָמה ׁשֶ ִנּסִ
ֶזה   – ֵתנוּ  ָפָרׁשָ ּבְ מֹוִפיָעה  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת 

ים. ּלִ ּמִ ַמן ְלִהְתּבֹוֵנן ְקָצת ּבַ ַהזְּ
•

ַמע  ָרֵאל: "ׁשְ ִיׂשְ ינוּ אֹוֵמר ְלַעם  ה ַרּבֵ מֹׁשֶ
ָרֵאל, ה' ֱאלֵֹקינוּ ה' ֶאָחד". ִיׂשְ

ָרֵאל! ה' הוּא ָהֱאלֹוִקים  ְמעוּ, ַעם ִיׂשְ ׁשְ 'ּתִ
ָּם'. ֱאֶמת ַקי ּבֶ ִָּחיד ׁשֶ נוּ, ְוהוּא ַהי ּלָ ׁשֶ

ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  מוָּזר:  הוּ  ֶ ַמּשׁ אן  ּכָ יֵׁש  ֲאָבל 

ִביל  ׁשְ ּבִ ה  מֹׁשֶ ָאַמר  ָרֵאל"  ִיׂשְ ַמע  "ׁשְ
יבוּ לֹו; וַּמּדוַּע ֲאַנְחנוּ  ָרֵאל יְַקׁשִ ֵני ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ
לוּ,  ַהּלָ ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  יֹום  ָכל  ּבְ אֹוְמִרים 

ְולֹא ַרק "ה' ֱאלֵֹקינוּ ה' ֶאָחד"?
•

ַמע"  "ׁשְ ה  ּלָ ַהּמִ ֶזה:  ּכָ הוּא  ַהּסֹוד  ָאז 
ָגה ִויִדיָעה. ּה – ַהּשָׂ רוּׁשָ ּפֵ

טֹוב  ה  ַמֲעׂשֶ ָכל  ּבְ ׁשֶ הוּא,  סוּק  ַהּפָ רוּׁש  ּפֵ
ים – ָאנוּ ְיכֹוִלים 'ִלְתּפֹס'  ֲאַנְחנוּ עֹוׂשִ ׁשֶ

ֶאת "ה' ֱאלֵֹקינוּ ה' ֶאָחד"!
על פי "קדושת לוי" לפרשת ואתחנן
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ָעלֹון לְיַלְֵדי יְִׂשָרֵאל

ִמילּות ֲחָסִדים. ָהעֹוָלם עֹוֵמד... ַעל ּגְ
ְך ָלְמדוּ  ֶנה". ִמּכָ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ י ָאַמְרּתִ ים: "ּכִ ִהּלִ ּתְ תוּב ּבַ ּכָ
ַהֲחָסִדים  ִמילוּת  ּגְ ְיֵדי  ַעל  ְועֹוֵמד  ִנְבָנה  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ֲחַז"ל 

ים. ֲאַנְחנוּ עֹוׂשִ ׁשֶ
ֲחָתִנים,  ַח  ּמֵ ְלׂשַ ָבִרים:  ּדְ ה  ַהְרּבֵ ֲחָסִדים?  ִלְגמֹל  ֶזה  ָמה 

ר חֹוִלים, ְועֹוד. ָקִדיָמה, ָלֲעבֹוָדה! ְלַבּקֵ
על פי פרקי אבות, פרק א׳ משנה ב׳ )ופירוש הברטנורא(

ָקָצר ָקָצר 
ֶׁשּלַָמְדִּתיֶׁשּלַָמְדִּתי

ַׁשַּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!ַׁשַּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!



ִסיִדיִסיִדי ִסּפּור חִסּפּור ֲחֲ
ֹן ִמֶּבלְז | כ"א ְמנֵַחם-ָאב ה'תשי"ז ִעם ַרִּבי ַאֲהר

ַמּדּוַע
ִהְכִריז

ָהַרִּבי
"נָא לֹא 

ְלִהָּדֵחף"?

ַאֲהרֹן ְּבָכל  י  ַרּבִ ׁשֶ ַעם  ּפַ
אֹוֵמר  ָהיָה  ְלז  ִמּבֶ
ת  ִחּלַ ּתְ ִלְפֵני  ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ
ָבִרים הוּא ָהיָה ַמְכִריז: "ָנא  ַהּדְ

ֵחף!". לֹא ְלִהּדָ
אֹוֵמר  הוּא  ׁשֶ בוּ  ָחׁשְ ִמיד  ּתָ
ל  ּכָ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ לוּ  ַהּלָ ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת 
ָהיוּ  ְוַהֲחִסיִדים  ְלִמיִדים  ַהּתַ
ָרה  ּקָ ׁשֶ ַעד   – מַֹע  ִלׁשְ ִנְדָחִפים 

א: ה ַהּבָ ֲעׂשֶ ַהּמַ
ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ת  ְתִחּלַ ּבִ
ִלְברַֹח.  י  ָהַרּבִ ֻהְצַרְך  ָּה,  ִני ְ ַהּשׁ

ת, ְוהוּא ָנַסע  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ֶזה ָהיָה ּבְ
ֶבת. ַרּכֶ ְלִמיָדיו ּבָ ַנִים ִמּתַ ִעם ׁשְ

י  ָהַרּבִ ֵהֵחל  ִסיָעה,  ַהּנְ ַמֲהַלְך  ּבְ
ְוִהְכִריז  ּתֹוָרה,  ְבֵרי  ּדִ לֹוַמר 

ֵחף!". לֹו: "ָנא לֹא ְלִהּדָ ֶהְרּגֵ ּכְ
ֵני  ׁשְ ַרק  ם  ׁשָ ָהיוּ  ׁשֶ ְך  ִמּכָ
לֹא  ֶאָחד  ְוַאף  ְלִמיִדים,  ּתַ
ִמיד  ּתָ ׁשֶ ֵהִבינוּ  ֵהם  ִנְדַחף, 
ְגַלל  ּבִ זֹאת  אֹוֵמר  ָהיָה  י  ָהַרּבִ

ְלָאִכים ָהיוּ ִנְדָחִפים... ַהּמַ ׁשֶ

על פי "נפלאות הצדיקים", חלק 
א', לתאריך כ"א מנחם־אב

ְׁשֵאלֹות ַהָּׁשבּוַעְׁשֵאלֹות ַהָּׁשבּוַע
ָרֵאל"? ַמע ִיׂשְ ים "ׁשְ ּלִ דֹות אֹוָתנוּ ַהּמִ 1. ָמה ְמַלּמְ

ן ּתֹוָרה? ַמּתַ 2. ֵאיֶזה ֵנס ָקָרה ִעם ָהאֹוִתיֹּות ס' וּ-מ' סֹוִפית ּבְ

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

נֹוָסף( ַעל ִּדיְסק נִּגּונִים ֲחִסיִדּיִים, ֵּבין ַהּפֹוְתִרים נְכֹונָה.
ַהּזֹוָכה ֵמַהחֶֹדׁש ֶׁשָעַבר: ֲאִביגַיִל

ְּבִדיַחת 
ֶקֶרׁש

עֹון  ָ ה ָזַרְקּתָ ֶאת ַהּשׁ ְמעֹון, ָלּמָ ְראוֵּבן: "ׁשִ
ֵמַהַחּלֹון?!".

ַמן ָטס...". ֵדי ִלְראֹות ֵאיְך ַהזְּ ְמעֹון: "ּכְ ׁשִ

ַהּגִּלָיֹון ֻמְקָּדׁש לְַהְצלַָחת ִמְׁשַּפַחת ְׁשֶטְרןַהּגִּלָיֹון ֻמְקָּדׁש לְַהְצלַָחת ִמְׁשַּפַחת ְׁשֶטְרן



ַהָּטעּות ֶׁשִהִּצילָה

סֹוף!

ֶּפֶרק ג'

ין  ּבֵ עֹוֵבר  הוִּדי  ְּ ַהי ַהּסֹוֵחר  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּתֹוְך 
ַמְבִחין  הוּא  ְלֶפַתע  ִָּלים,  ַהַחי ׁשוּרֹות 
 – ַכַעס  ּבְ ְלֶעְברֹו  ִים  ּנַ ׁשִ חֹוֵרק  ׁשֶ ָּל  ַחי ּבְ

י! ָאַמר לֹו ָהַרּבִ ִפי ׁשֶ ִדיּוּק ּכְ ּבְ
ְוָאַמר  ד  ַפּקֵ ַלּמְ הוִּדי  ְּ ַהי ָנה  ּפָ ִהּסוּס,  ִלי  ּבְ

ּנָב!". לֹו: "ִהּנֵה, ֶזהוּ ַהּגַ
ֲחֵבָרם  ֶאת  ְַּלקוּ  י ׁשֶ ָָּליו  ְלַחי ד  ַפּקֵ ַהּמְ ָּה  ִצו
ה  ּמָ ּכַ ל  ִקּבֵ ב  ּנָ ַהּגַ ׁשֶ וְּלַאַחר  ַהּסֹוֵרר, 
ַנב  ָאֵכן ּגָ ַמְלקֹות ֲהגוּנֹות – הוּא הֹוָדה ׁשֶ
ְמלֹואֹו  כוּם ּבִ ֶסף, ְוֶהֱחִזיר ֶאת ַהּסְ ֶאת ַהּכֶ

הוִּדי. ְּ ַלי
ַאל  הוִּדי ְוׁשָ ְּ ד ַלי ַפּקֵ ָנה ַהּמְ ן, ּפָ ְלַאַחר ִמּכֵ

ין  ב ּבֵ ּנָ יַצד יַָדְעּתָ ְלַזהֹות ֶאת ַהּגַ אֹותֹו: "ּכֵ
ְך?". ל ּכָ ים ּכָ ִָּלים ַרּבִ ַחי

ר  "ּגָ ָעָנה:  ׁשוּט,  ּפָ ָאָדם  ָהיָה  ׁשֶ הוִּדי,  ְּ ַהי
יק ֶאָחד, ְוהוּא ָנַתן ִלי ֶאת  ִעיר ַצּדִ אן ּבָ ּכָ

ָהֵעָצה ַהזּוֹ".
יק  ּדִ ַלּצַ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ "ֵלְך  ד:  ַפּקֵ ַהּמְ ָאַמר 

ָּד". ָּבֹוא ֵאַלי ִמי י ה וֱֶאמֹר לֹו ׁשֶ ַהזֶּ
דֹוָלה  ָרה ַהּגְ הוִּדי ִנְבַהל ְמאֹוד ַעל ַהּצָ ְּ ַהי

י. ַרם ְלַרּבִ אוַּלי ּגָ ׁשֶ
ִנְכַנס  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָּד  וִּמי י,  ָהַרּבִ ֶאל  ָרץ  הוּא 
י  ֵמָהַרּבִ ׁש  וִּבּקֵ ִלְבּכֹות,  ֵהֵחל   – ְלַחְדרֹו 

זֹו. ַרם לֹו ִאי ְנִעימוּת ּכָ ּגָ ְסִליָחה ַעל ׁשֶ

ֶדת: ָהאֹות ס' ְמַלּמֶ
ה וְּסגוָּרה. ָהאֹות ס' ִהיא ֲעֻגּלָ ָעַבר ָלַמְדנוּ ׁשֶ בוַּע ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ

ּצוָּרה ַהזֹּו? מ' סֹוִפית )ם(. ֵאיזֹו עֹוד אֹות ִהיא ּבַ
ִרית  ַהּבְ לוּחֹות  ּבְ רֹות  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ ׁשֶ אֹוְמִרים  ֲחַז"ל 
ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ָהֶאֶבן,  תֹוְך  ּבְ תוִּבים  ּכְ  – "ֲחקוִּקים"  ָהיוּ 

ּה. ּלָ ָדִדים ׁשֶ ַהּצְ
י ָהאֹוִתיֹּות ס' וּ-ם' ָהָיה ֵנס – ַהֵחֶלק ָהֶאְמָצִעי  ּתֵ ׁשְ ּבִ

ֲאִויר! ׁשוּט ָעַמד ּבָ ֶהן ּפָ ּלָ ׁשֶ

על פי הספר ״אותיות לשון הקודש״, האות ס׳

אֹוִתּיֹות אֹוִתּיֹות 
לְׁשֹון לְׁשֹון 

ַהּקֶֹדׁשַהּקֶֹדׁש

ֶהְמֵׁשךְ 
יָבֹוא 
אי"ה

ס'

ׁשוּרֹות, ְוַהַחיָּל  יֲַּעִמיד ֶאת ַחיָָּליו ּבְ ד ׁשֶ ַפּקֵ ׁש ֵמַהּמְ ּפֹוִלי אֹוֵמר ַלּסֹוֵחר ְלַבּקֵ ְ א ִמּשׁ ּבָ ְקִציר: ַהּסַ ּתַ
ְדָבָריו. ה ּכִ ד עֹוׂשֶ ַפּקֵ ד, ְוַהּמְ ַפּקֵ ׁש זֹאת ֵמַהּמְ ְּהוִּדי ְמַבּקֵ ּנָב. ַהי ַכַעס הוּא ַהּגַ ִים ּבְ ּנַ יֲַּחרֹק ׁשִ ׁשֶ



ֶּפֶרק ִׁשיָרה:
ִמְדַּבר ַאָטָקָמהִמְדַּבר ַאָטָקָמה

ִמְדַּבר ַאָטָקָמה
ל  ׁשֶ רֹוִמי-ַמֲעָרִבי  ַהּדְ ַהחֹוף  ַעל  ֵרַע  ּתָ ִמׂשְ

רֹום ָאֵמִריָקה. ּדְ
יֹוֵתר  ר ַהיֵָּבׁש ּבְ ְדּבָ ר ַאָטָקָמה הוּא ַהּמִ ִמְדּבַ
ֲחָלִקים  ּבַ ׁשֶ יֵָבׁש,  ְך  ּכָ ל  ּכָ הוּא  עֹוָלם.  ּבָ

ִמים ֵמעֹוָלם! ׁשָ ּלֹו לֹא יְָרדוּ ּגְ ְמֻסיִָּמים ׁשֶ
ָהִרים  ּבֶ ף  ֻמּקָ ּלֹו  ּכֻ ַאָטָקָמה  ר  ְמַדּבֵ
רוּת  ל ֶאְפׁשָ ּכָ ְלַגְמֵרי  חֹוְסִמים  ים, ׁשֶ ַהַאְנּדִ
ֵאין  ׁשֶ ּגֹוֵרם  ׁשֶ ָמה   – ַלחוּת  ֵאָליו  ֵנס  ּכָ ּתִ ׁשֶ

ְכָלל. ְמַעט ּבִ ם ִצְמִחיָּה ּכִ ׁשָ
ר ַאָטָקָמה ִקיצֹוִניֹּות  ִמְדּבַ ָרטוּרֹות ּבְ ְמּפֵ ַהּטֶ
 40 ם  ׁשָ יֵׁש  יֹּום  ּבַ ָלל,  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ְמֻיָחד:  ּבִ
יֹוְרדֹות  ָרטוּרֹות  ְמּפֵ ַהּטֶ ְיָלה  וַּבּלַ ַמֲעלֹות, 

ְלַבד! ל 5 ַמֲעלֹות ּבִ יא ׁשֶ ְלקֹר ַמְקּפִ
ְמֻיָחד  ּבִ ּדֹוֶמה  ַאָטָקָמה  ר  ִמְדּבַ ּבְ ַהחֹול 

ֶכת "ַמֲאִדים". ַעל ּכֹוַכב ַהּלֶ ַלחֹול ׁשֶ
חֹוְקִרים ֶאת ַמֲאִדים נֹוֲהִגים  ָעִנים ׁשֶ ּדְ ַהּמַ

חֹול ַהזֶּה. ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ַהיְַדְעֶּתם?
ִחיִדים  ְּ קֹומֹות ַהי ָבר ַאָטָקָמה הוּא ֵמַהּמְ ִמּדָ

ְך ֻמְחָלט. ֶהם חֹׁשֶ ְיָלה יֵׁש ּבָ ּלַ ּבַ עֹוָלם ׁשֶ ּבָ
ם  יִעים ְלׁשָ ים ַמּגִ ה ֲאָנׁשִ ְגַלל ֶזה, ַהְרּבֵ ּבִ

ְבִהירוּת. ּכֹוָכִבים ּבִ ְכֵדי ִלְצּפֹות ּבַ ּבִ

ִמְתַקיֶֶּמת  ַהּתֹוָרה  "ֵאין  אֹוְמִרים:  ֲחַז"ל 
ר". ִמְדּבָ ים ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ׂשִ ּמֵ ִמי ׁשֶ א ּבְ ֶאּלָ

וָָּנה? ָמה ַהּכַ
ה ָלנוּ ּתֹוַרת ַהֲחִסידוּת: ְמַגּלָ

ּתֹוָרה ְלאֶֹרְך  ְלַהְצִליַח ִלְלמֹד  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי 
ְזַמן – ָעָליו ִלְהיֹות ָעָניו, ְוַלֲחׁשֹב ַעל ַעְצמֹו 
י  "ְוַנְפׁשִ תוּב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ר,  ִמְדּבָ הוּא  ׁשֶ

ְהיֶה". ָעָפר ַלּכֹל ּתִ ּכֶ
ָנְסעוּ  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ תוּב  ּכָ ָלֵכן 
ְפֵני  ּלִ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָנה",  ַמּתָ ר  ְדּבַ "ִמּמִ
ָהיוּ  ֵהם  ַהּתֹוָרה  ַנת  ַמּתְ ֶאת  לוּ  ִקּבְ ֵהם  ׁשֶ

ר. ל ִמְדּבָ ַמְדֵרַגת ֲעָנוָה ׁשֶ ּבְ
על פי הספר "סוד ה' ליראיו",
שער "טל ומטר בתורה", פרק ג'

ר אֹוֵמר: ִמְדּבָ
ה ר ְוִצּיָ ׂשּום ִמְדּבָ ְיׂשֻ

ְוָתֵגל ֲעָרָבה
ֶלת ֲחַבּצָ ְוִתְפַרח ּכַ

ישעיהו לה, א

l ְּדיּונֹות חֹול 
ָּבֵעֶמק ֶׁשַעל יַד 

ַסן ֶּפְדרֹו ֶּדה 
ַאָטָקָמה, ֶׁשְּבלֵב 
ִמְדָּבר ַאָטָקָמה 

ְּבִצ'ילֶה.


