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ַמֲעֶׂשה ִּבְׁשלֹוָׁשה ְיָלִדים
 ֶׁשָחְזרּו ִמֵּבית ַהֵּסֶפר...

ֲחבּוָרה ֶׁשָּכֹזאת

ַאָּבא/ִאָּמא: ְלֶרֶגל 'ׁשּוַׁשן ּפּוִרים  ֶׁשָחל ְּבֶעֶרב ַּׁשָּבת, ִנְלַמד ַהּיֹום ַעל ַהֶּמֶסר 
ַהְּמֻיָחד ֶׁשל ּפּוִרים ְּבִחּנּוְך ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל.

ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכְך ָהָיה:

צֹוֲהִלים  ַהִּביָרה  ׁשּוַׁשן  ִּבְרחֹובֹות  ּפֹוְסִעים  ֲחבּוָרתֹו  ּוְבֵני  ָהָרָׁשע  ָהָמן 
ּוְׂשֵמִחים. ֹלא, ֵהם ֹלא ָׁשתּו ִּביָרה. ֵהם ָחְסכּו ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף! 
ֲאָבל ֹלא ַרק ִּבְגַלל ֶזה ֵהם ְׂשֵמִחים, ֶאָּלא ְּבִעָּקר ִּבְגַלל ָהִאְּגרֹות ַהֲחתּומֹות 
ֶׁשֵהם ַמְחִזיִקים ַּבָּיד. ִאְּגרֹות ֶׁשִּיָּׁשְלחּו ֵּתֶכף ְלָכל ָהעֹוָלם, ֲחתּומֹות ִּביֵדי 
ּוְלַאֵּבד,  ַלֲהֹרג  ְלַהְׁשִמיד  ַהְּמַאֵּׁשר  ְנִׂשיאּוִתי  ַצו  ּוָבֶהן  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ַהֶּמֶלְך 
ָהֹיה ֹלא ִּתְהֶיה, ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. ְוָהָרָׁשע ַהֶּזה הֹוֵלְך לֹו ָזחּוַח ְוָׂשֵמַח. ַאְך 
ְּכמֹו ָּתִמיד, ַּגם ַעְכָׁשו ָמְרְּדַכי 'ַהְּיהּוִדי ַהֶּזה' ַחָּיב ְלַקְלֵקל לֹו ֶאת ַהֲחִגיָגה...

ַאל ִּתיָרא!

ַהְּגֵזָרה  ַעל  ַּכּמּוָבן  ָיַדע  ַהֶּמֶלְך,  ַאְרמֹון  ִמָּבֵאי  ֶׁשָהָיה  ָמְרְּדַכי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָהֲאֻיָּמה. הּוא ָּפַגׁש ְׁשלֹוָׁשה ְיָלִדים "ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן" ֶׁשָּׁשבּו ִמֵּבית 
ַהֵּסֶפר )ַה'ֵחיֶדר' אֹו ַה'ַּתְלמּוד ּתֹוָרה'(, ּוִבֵּקׁש ִמָּכל ֶאָחד ֵמֶהם: "ְּפֹסק ִלי 
ְּפסּוְקָך", ֱאֹמר ִלי ְּבַבָּקָׁשה ָמה ָלַמְדָּת ַהּיֹום. ֵהִׁשיבּו לֹו ַהְּיָלִדים ִּבְׁשלֹוָׁשה 
ְּפסּוִקים ֻמָּכִרים ְמאֹוד. ָהִראׁשֹון ָאַמר: "ַאל ִּתיָרא ִמַּפַחד ִּפְתֹאם ּוִמֹּׁשַאת 
ְרָׁשִעים ִּכי ָתֹבא". ַהֵּׁשִני ָאַמר: ֶזה ַהָּפסּוק ִעּמֹו ָיָצאִתי ַהּיֹום ִמֵּבית ַהֵּסֶפר 
– "ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר, ַּדְּברּו ָדָבר ְוֹלא ָיקּום, ִּכי ִעָּמנּו ֵא-ל". ַהְּׁשִליִׁשי ָאַמר: 
"ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד ֵׂשיָבה ֲאִני ֶאְסֹּבל, ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני 

ֶאְסֹּבל ַוֲאַמֵּלט". 

ְּגדֹוָלה.  ִׂשְמָחה  ְוָׂשַמח  ַהֶחֶמד  ַיְלֵדי  ֶׁשל  ְּתׁשּובֹוֵתיֶהם  ֶאת  ָׁשַמע  ָמְרְּדַכי 
ָהָמן ֶׁשַּדְוָקא ִצָּפה ִלְראֹות ֶאת ָמְרְּדַכי ָאֵבל ַוֲחפּוי ֹראׁש, ִהְׁשּתֹוֵמם ְלַמְרֵאה 
ִׂשְמָחתֹו ָהַרָּבה ְוָׁשַאל אֹותֹו: ְלִׂשְמָחה ָמה זֹו עֹוָׂשה? ֵהִׁשיב לֹו ָמְרְּדַכי: 
ֲאִני ָׂשֵמַח ַעל ַהְּבׂשֹורֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשִּבְּׂשרּו ִלי אֹוָתם ְיָלִדים, ֶׁשֵאיִני ָצִריְך 
ָידֹו ְּתִחָּלה  ְוָרָצה ִלְׁשֹלַח  ָהָמן ַּכַעס ָּגדֹול  ָהָרָעה... ָּכַעס  ְלַפֵחד ֵמֲעָצְתָך 

ְּבַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל. 
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ַמֲאַמר-ֲחִסידּות.  ַּבֲאִמיַרת  ָהַרִּבי  ּפֹוֵתַח  ַהֶּזה,  ֵמַהּסּוג  ִהְתַוֲעדּות  ִּכְבָכל 
ְלַאַחר ִמֵּכן עֹוֵבר ָהַרִּבי ְלַדֵּבר ַעל ַמְׁשָמעּוָתם ָהרּוָחִנית ֶׁשל ְיֵמי ַהּפּוִרים. 
ְמַנְּגִנים  ְלִׂשיָחה  ִׂשיָחה  ֵּבין  ַּכֲאֶׁשר  ִמְסָּפר,  ָׁשעֹות  ִנְמֶׁשֶכת  ַהִהְתַוֲעדּות 
ִאיׁש  ְוַגם  ָלַרִּבי  'ְלַחִּיים'  אֹוְמִרים  ְוִהְתעֹוְררּות,  ִׂשְמָחה  ִנּגּוֵני  ַהֲחִסיִדים 

ְלֵרֵעהּו.

עֹוטֹות  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ָּפָניו  ְמאֹוד.  ְמֻאֶחֶרת  ַלְיָלה  ְׁשַעת  ְּכָבר  ִהיא  ַהָּׁשָעה 
ֵמִכין  הּוא  ִּכי  ִנְרֶאה  ַהִּסיָמִנים  ָּכל  ּוְלִפי  ְּביֹוֵתר  ְרִציִנית  ֲאֶרֶׁשת  ְלֶפַתע 
ַמֲאָמֵרי-ֲחִסידּות ְּבאֹוָתּה  ְׁשֵני  ַלֲחָזַרת ַמֲאַמר-ֲחִסידּות נֹוָסף.  ֶאת ַעְצמֹו 

ִהְתַוֲעדּות?!, ִמְׁשָּתִאים ַהֲחִסיִדים.

ַהס ִמְׂשָּתֵרר ַּבָּמקֹום ְוָהַרִּבי ּפֹוֵתַח ּוְמַסֵּפר:

ַהָּדָבר ֵאַרע ִּבְתקּוַפת ַהַּמְהֵּפָכה ַהּקֹומּוִניְסִטית ְּברּוְסָיה, ְזַמן ָקָצר ְלַאַחר 
ְּבִחירֹות  ְּבַרֲחֵבי רּוְסָיה  ֶנֶעְרכּו  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ֵמַהִּׁשְלטֹון.  ַהֵּקיָסר  ַהָּפַלת 
הֹוָרה  ִנְׁשָמתֹו-ֵעֶדן  ָהַרַּׁש"ּב  ַאְדמֹו"ר  ּוְכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ַהֲחָדָׁשה,  ַלַהְנָהָגה 

ַלֲחִסיִדים ְלִהְׁשַּתֵּתף ִּבְבִחירֹות ֵאֶּלה.

ֵמִעְנְיֵני  ְלַגְמֵרי  ְמֻנָּתק  ָהָיה  ָהְרִגיִלים  ֶׁשְּבַחָּייו  ְּפלֹוִני,  ָחִסיד  ְּכֶׁשָּׁשַמע 
ָּפָנה  ַהְּבִחירֹות  ּוְביֹום  ִהֵּסס  ֹלא  הּוא  ָהַרִּבי,  הֹוָרַאת  ַעל  ָהעֹוָלם-ַהֶּזה, 
ְלַהְצִּביַע. ֶהָחִסיד ֹלא ִנַּגׁש ַלַהְצָּבָעה ְּכֶאל ִמּלּוי חֹוָבה ֶאְזָרִחית, ֶאָּלא ְּכֶאל 
ְלַהְצִּביַע  ֶלְכּתֹו  ֹקֶדם  ַהֹּזאת,  ֵמַהִּסָּבה  ָהַרִּבי.  ֶׁשל  ְקדֹוָׁשה  הֹוָרָאה  ִמּלּוי 
ִמְצַות  ֶאת  ְלַקֵּים  ּוִבְרָעָדה  ְּבִחיל  ְוָיָצא  ַאְבֵנט  ָחַגר  ְּבִמְקֶוה,  ַעְצמֹו  ָטַבל 

ָהַרִּבי.

ְּבַהִּגיעֹו ִלְמקֹום ַהַהְצָּבָעה, ִהְבִחין ֶהָחִסיד ַּבֲחבּוָרה ֶׁשל ֲאָנִׁשים ָהעֹוֶמֶדת 
ּוַמְכִריָזה "הּו-ָרה! הּו-ָרה! הּו-ָרה!". ֹזאת ָהְיָתה ְקִריַאת ִעידּוד ְמֻקֶּבֶלת, 

ֶׁשֻהְפְנָתה ֶאל ַהֻּמֲעָמד ַהָּמֳעָדף ַעל ַאְנֵׁשי אֹוָתּה ַהֲחבּוָרה.

אּוָלם ֶהָחִסיד ֶׁשֹּלא ֵהִבין ְּכָלל ַּבֶּמה ְמֻדָּבר, ָהָיה ָּבטּוַח ִּכי ְמֻדָּבר ִּבְקִריַאת 
"הּוא ַרע! הּוא ַרע! הּוא ַרע!" ַהְּמֻכֶּוֶנת ֶאל ַהֵּקיָסר ַהֻּמָּדח. ִהְצָטֵרף ֵאפֹוא 
ֶהָחִסיד ַּגם הּוא ֶאל ַהְּקִריָאה ְוִהְכִריז ִעם ְּבֵני אֹוָתּה ֲחבּוָרה – "הּוא ַרע! 

הּוא ַרע! הּוא ַרע!"...

ֶאת ְּדָבָריו חֹוֵתם ָהַרִּבי ִּבְקִריָאה ְמֻׁשֶּלֶׁשת: "הּוא ַרע! הּוא ַרע! הּוא ַרע!".

ָּתִמים,  ִהיְסטֹוִרי  ְּבִסּפּור  ְמֻדָּבר  ֵאין  ִּכי  קֹוְלִטים  ַּבִהְתַוֲעדּות  ַהּנֹוְכִחים 
ֶאָּלא ָהַרִּבי ְמַבֵּקׁש ִלְפֹעל ְּדַבר-ָמה ְּבֶאְמָצעּות ַהִּסּפּור ְוָתְכנֹו. ְוָאז, ִמּתֹוְך 
ַיְחָּדו  ּוַמְכִריִזים  ַרְגֵליֶהם  ַעל  ַהֲחִסיִדים  ָּכל  ָקִמים  ְּגדֹוָלה,  ִהְתַרְּגׁשּות 

ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים: "הּוא ַרע! הּוא ַרע! הּוא ַרע!".

ָּפָניו ָהְרִציִנּיֹות ֶׁשל ָהַרִּבי ְוָהֹאֶפן ֶׁשּבֹו הּוא ִסֵּפר ֹקֶדם ָלֵכן ֶאת ַהִּסּפּור, 
ָהַרִּבי  ּפֹוֵעל  ַּדּקֹות  ְּבאֹוָתן  ִּכי  ַהְּתחּוָׁשה,  ֶאת  ַהּנֹוְכִחים  ֵאֶצל  ְמַחְּזקֹות 

ְּדָבִרים ִנְׂשָּגִבים ַּבֲעֵלי ַמְׁשָמעּות ִנְסֶּתֶרת...

ְלֶפַתע ֵמִקים ָהַרִּבי ֶאת ֹראׁשֹו ַהָּקדֹוׁש ּופֹוֵתַח ַּבֲאִמיַרת ַמֲאַמר-ֲחִסידּות 
ַלָּיִמים  ָקְראּו  ֵּכן  "ַעל  ִּדּבּור-ַהַּמְתִחיל  ַמֲאַמר  ִהְתַוֲעדּות,  ְּבאֹוָתּה  ֵׁשִני 

ָהֵאֶּלה ּפּוִרים ַעל ֵׁשם ַהּפּור".

*


שם התלמיד/ה: _________  משפחה: ___________

כיתה: _____  חתימת הורים: ___________
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ְּבִרית-ַהּמֹוָעצֹות, י"ז ַּבֲאָדר תשי"ג.

ְסָטִלין"  ַהַּנֲעָרץ  ֶׁש"ַהַּמְנִהיג  ָּכְך  ְּדָרָמִטית ַעל  יֹוֵצא ְּבהֹוָדָעה  ַהַּמְמַלְכִּתי  ָהַרְדיֹו 
ָחָלה ָקׁשֹות ְוַאף ִאֵּבד ֶאת ַהָּכָרתֹו.

ִּבְבִרית-ַהּמֹוָעצֹות ֶׁשל אֹוָתם ָיִמים ֵאין ְמֻקָּבל ְלַׁשֵּתף ֶאת ַהִּצּבּור ְּבֵמיָדע ָּכְלֶׁשהּו 
ַעל ַמֲחָלתֹו ֶׁשל ַהַּמְנִהיג. ְלאֹור ֹזאת ְמִניִחים ַרִּבים ִּכי ְלַמֲעֶׂשה ְסָטִלין ְּכָבר ֵאיֶנּנּו 
ֵּבין ַהַחִּיים ְוִכי ַההֹוָדָעה ַעל ַמֲחָלתֹו נֹוֲעָדה ְלָהִכין ֶאת ַהִּצּבּור ִלְקַראת ַההֹוָדָעה 

ַהָּבָאה – ַעל מֹותֹו.

ְוָאֵכן, ַּבֲחלֹוף ִּכיָמָמה מֹוְסִרים ְּכֵלי-ַהִּתְקֹׁשֶרת ַהּסֹוְבֶיִטִּיים הֹוָדָעה ְמֻסֶּדֶרת ַעל 
מֹותֹו ֶׁשל ַהַּמְנִהיג, ְּכָבר "ִלְפֵני יֹוַמִים". ִסַּבת ַהָּמֶות ֵאיָנּה ִנְמֶסֶרת ְוִהיא נֹוֶתֶרת 

לּוָטה ָּבֲעָרֶפל.

ִּתְהֶיה ִסַּבת ַהָּמֶות ֲאֶׁשר ִּתְהֶיה, ְיהּוֵדי ְּבִרית-ַהּמֹוָעצֹות ְיכֹוִלים ִלְנֹׁשם ִלְרָוָחה...

ֶׁשֻּתְכַנן  ִמְׁשַּפט-ָהַרֲאָוה  ֶאת  ּוְמַבֵּטל  ָהרֹוְפִאים'  ַל'ֲעִליַלת  ֵקץ  ָׁשם  ָהרֹוָדן  מֹות 
ָלֶהם. ָּתְכִנית ַהֵּגרּוׁש ַהְּמֹטֶרֶפת ֶׁשל ְיהּוֵדי ַהְּמִדיָנה ְלִבירֹוִּביָג'ן – ְנגֹוָזה ַאף ִהיא.

*

ְוִאּלּו ֲחִסיֵדי ַחַּב"ד? ֵהם עֹוִׂשים 'ֶאָחד ְועֹוד ֶאָחד' ְוַהְּתמּוָנה ַמְתִחיָלה ְלִהְתַּבֵהר:

ְסָטִלין ֵמת ְּבמֹוָצֵאי ּפּוִרים, ְּבִדּיּוק ְּבאֹוָתן ָׁשעֹות ֶׁשָּבֶהן ִסֵּפר ָהַרִּבי ָמה ֶׁשִּסֵּפר 
ְוֶׁשַהָּקָהל ֻּכּלֹו ָקָרא ְּבִהְתַרְּגׁשּות, "הּוא ַרע! הּוא ַרע! הּוא ַרע!".

ַלֲחִסיִדים ֵאין ָּכל ָסֵפק, ִּכי ַהּפּור ָנַפל ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ַהִהְתַוֲעדּות ִעם ָהַרִּבי.

ְוָכְך, ְּכַאְלַּפִים ְוַאְרַּבע-ֵמאֹות ָׁשִנים ְלַאַחר ַמָּפַלת ָהָמן ָהָרָׁשע, ִמְתַרֵחׁש ׁשּוב ֵנס-
ּפּוִרים: ְסָטִלין "ֹצֵרר ָּכל ַהְּיהּוִדים ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים ְלַאְּבָדם" ְוֶהֱעִליל ֲעֵליֶהם 
ֲעִליָלה ְמֻרַּׁשַעת. ַאְך ָמְרְּדַכי ַהַּצִּדיק ֶׁשל ּדֹוֵרנּו ָּפַעל ֵאֶצל ַהֶּמֶלְך – ֶמֶלְך-ַמְלֵכי-

ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא – ְוהּוא ִּבֵּטל ֶאת "ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָחַׁשב ַעל 
ַהְּיהּוִדים". ַּתַחת ֹזאת ֵהִמית ֶאת ַהּצֹוֵרר ַעְצמֹו, ְו"ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה 

ְוָׂשֹׂשן ִויָקר".
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ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ְיהּוִדי.

ֶׁשֵאין  ָרָאה  ָהָמן  ָהִראׁשֹוָנה:  ָהָמן.  ִלְגֵזַרת  ְׁשֵּתי ִסּבֹות הֹוִבילּו  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְלַבּדֹו,  ְּבָמְרְּדַכי  ָיד  ִלְׁשֹלַח  ְּבֵעיָניו  ַוִּיֶבז  לֹו,  ּוִמְׁשַּתֲחֶוה  ּכֹוֵרַע  ָמְרְּדַכי 
ֹלא  ְלַבד  זֹו  ִסָּבה  ֲאָבל  ָמְרְּדָכי.  ַעם  ַהְּיהּוִדים,  ָּכל  ֶאת  ְלַהְׁשִמיד  ַוְיַבֵּקׁש 
ַמְסִּפיָקה. ָהָמן ָיכֹול ִלְגֹזר ְּגֵזרֹות ַּכָּמה ֶׁשָּבא לֹו, ֲאָבל ָלָּמה ֶׁשִּמָּׁשַמִים ִיְּתנּו 
ִאְּגרֹות  ַעל  ַלְחֹּתם  ַּבְּתִחָּלה  ִהְסִּכים  ֶׁשַהֶּמֶלְך  ְלָכְך  ָּגַרם  ָמה  ְלַהְצִליַח?  לֹו 
ַהְּגֵזָרה? ִּבְׁשִביל ֶזה ָאנּו ְזקּוִקים ַלִּסָּבה ַהְּׁשִנָּיה: ּדֹור ֶאָחד ֹקֶדם ָלֵכן, ִּביֵמי 
ְנבּוַכְדֶנַּצר, ִהְׁשַּתֲחוּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל )ְלַמֵעט ֲחַנְנָיה, ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה( ַלֶּצֶלם 
ֶׁשהּוא ָעָׂשה, ַלֲעבֹוָדה ָזָרה )ַמְזִּכיר ֶאת ֵחְטא ָהֵעֶגל ָעָליו ְמֻסָּפר ְּבָפָרָׁשֵתנּו, 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִּכי  ַהְּגֵזָרה ֶׁשּלֹו.  ְלָהָמן ִעם  ִהְצִליַח  ַּבַהְתָחָלה  ָלֵכן  ִּכי ִתָּׂשא(. 

ִהְתַחְּיבּו ִמיָתה, ָהֹיה ֹלא ִּתְהֶיה.

ְּבַעם  ַמְתִחיל  ֶזה  ַהְּגֵזָרה?  ְלִבּטּול  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָמְרְּדַכי  ֵּכן  ִאם  ָיכֹול  ֵּכיַצד 
ִעם  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ַהַּיֲהדּות,  ְנֻקַּדת  ֶאת  ֶאְצָלם  ְלעֹוֵרר  ִלְפֹעל  ָעָליו  ִיְׂשָרֵאל. 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ָלֵכן, ְּכֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶאת ַהְּיָלִדים ַהָּׁשִבים ִמֵּבית ַהֵּסֶפר 
ְלֵביָתם ּוְבִפיֶהם ְּפסּוִקים ַהּמֹוִרים ַעל ֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון ַּבה', הּוא ִמְתַמֵּלא 
ִׂשְמָחה. הּוא יֹוֵדַע ֶׁשְּיָלִדים ֵאּלּו ְיעֹוְררּו ַּגם ֶאת הֹוֵריֶהם ָלׁשּוב ֶאל ה' ְוָלֵכן 

ֵאין ְּכָלל ָמה ְלַפֵחד ִמְּגֵזַרת ָהָמן. 

ָּכֵעת נֹוַתר לֹו ַלֲעׂשֹות ַּגם ְּפֻעָּלה ִמִּצּדֹו. ִלְלֹּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר ּוְלעֹוֵרר ֶאת ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ִלְתׁשּוָבה, ְּכֵדי ְלַגּלֹות ֶאת ְנֻקַּדת ַהַּיֲהדּות ֶׁשַּקֶּיֶמת ֶאְצָלם. 

ֱאמּוָנה ְּבָרָמה

ַאָּבא/ִאָּמא: ֶהְסֵּבר ָיֶפה ְמאֹוד! ֵהַבּנּו ִאם ֵּכן ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה. ָמְרְּדַכי 
ָׂשַמח ַעל ָהֱאמּוָנה ֶׁשַּקֶּיֶמת ֵאֶצל ַהְּיָלִדים, ְוַגם ָלַבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר ְּכֵדי ְלעֹוֵרר 

ֹזאת ֵאֶצל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל.

ַּבה',  ֱאמּוָנה  ָרמֹות  ָׁשלֹוׁש  ַעל  ָּכאן  ְמֻדָּבר  ַהְּפסּוִקים.  ְלֵסֶדר  ַנֲעֹבר  ָּכֵעת 
ַהְּקִליָטה  ִויֹכֶלת  ַהִּגיל  ְלִפי  ַלְּיָלִדים,  ַהֵּסֶפר ַהּׁשּוָׁשִני  ְּבֵבית  ִהְנִחילּו  אֹוָתן 

ֶׁשָּלֶהם:

ַהֶּיֶלד ָהִראׁשֹון, הּוא ָצִעיר ְּבִגילֹו. ֶיֶלד ֶׁשּלֹוֵמד ָּפסּוק ֶאָחד ְליֹום... ְלֶיֶלד ָּכֶזה 
אֹוְמִרים ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה: "ַאל ִּתיָרא"! ֶיֶלד ְיהּוִדי ּבֹוֵטַח ַּבה' ְויֹוֵדַע ֶׁשֵאין 
ְלַפֵחד ִמּׁשּום ָּדָבר, חּוץ ֵמה'. ַמָּמׁש ְּכִפי ֶׁשָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ִלְבנֹו ַהַּבַעל-

ֵׁשם-טֹוב ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו.

ַהֶּיֶלד ַהֵּׁשִני, הּוא ָּגדֹול יֹוֵתר. הּוא ְּכָבר ָלַמד ַהּיֹום ַּכָּמה ְּפסּוִקים. ַהָּפסּוק – 
ַהֶּמֶסר – ֶׁשהּוא ָלַקח ִעּמֹו ַהַּבְיָתה הּוא: ֹלא ַרק ֶׁשֵאין ָמה ְלַפֵחד, ֶאָּלא ָאנּו 
יֹוְדִעים ֶׁשֲעַצת ָהְרָׁשִעים ּתּוָפר ּוְדָבָרם ֹלא ָיקּום! ַמּדּוַע? "ִּכי ִעָּמנּו ֵא-ל"! 

ה' ׁשֹוֵמר ּוֵמֵגן ָעֵלינּו.

ִנָּנֵצל  ָאנּו  ְרָׁשִעים  יֹוֵדַע ֶׁשֹּלא ַרק ִמּׁשֹוַאת  ִמֻּכָּלם,  ַהְּׁשִליִׁשי, ַהּבֹוֵגר  ַהֶּיֶלד 
ֶאָּלא "ַעד ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה ֲאִני הּוא" – ַּגם ַלֶּטַבע ַעְצמֹו )ְּכמֹו ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה( ֵאין 
ְׁשִליָטה ַעל ַהְּיהּוִדי, ִּכי ה' ָיַצר ֶאת ַהֶּטַבע ְוהּוא נֹוֵתן ּכֹוַח ַלְּיהּוִדי ְלִהְתרֹוֵמם 

ֵמַעל ַהֶּטַבע. 

ָּבֵנינּו ֲעֵרִבים

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָאנּו יֹוְדִעים ֶׁשְּבפּוִרים ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה, 
ַעד ְּכֵדי ְמִסירּות ֶנֶפׁש. ָּכְך ַּגם ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ָאְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל "ָּבֵנינּו ֲעֵרִבים 
ַּבֲעֵדנּו". ַאְך ָמַתי ִמְּמׁשּו ֶאת ֶזה ַהְּיָלִדים? ִּבְתקּוַפת ֵנס ּפּוִרים! ַּכֲאֶׁשר ַיְלֵדי 
ִיְׂשָרֵאל – ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ְיָלִדים – ָיְׁשבּו ְוָלְמדּו ּתֹוָרה ַיַחד ִעם ָמְרְּדַכי 

ִמּתֹוְך ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּוִבְזכּוָתם ִהְתַּבְּטָלה ַהְּגֵזָרה, ַּכְּמֻסָּפר ַּבִּמְדָרׁש.

ַהֶּלַקח:

ֶהָעִתיד ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְמָצא ֵאֶצל ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל. ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ֵיׁש ְלַלֵּמד 
ּוְלַהְנִחיל ָלֶהם ֶאת ָהֱאמּוָנה, ְוֵהם ָיִביאּו אֹוָתּה ִעָּמם ַהַּבְיָתה. ְּבכֹוַח ִלּמּוד 
ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהְּיָלִדים ַנְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם ְוִנְזֶּכה ְל"ְוֵהִׁשיב ֵלב ָאבֹות ַעל 
ָּבִנים . . ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה' ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא" – יֹום ִּביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב 

ַמָּמׁש.

 )מעובד ע"פ לקו"ש חכ"א עמ' 206 ואילך(

ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש
ַאֲחֵרי  ַהֶּׁשֶקל'.  'ַמֲחִצית  ִמְצַות  ַעל  לֹוְמִדים  ָאנּו  'ִּכי-ִתָּׂשא'  ְּבָפָרַׁשת  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֵחְטא ָהֵעֶגל ָנַתן ה' ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְצָוה ֶׁשָּכל ִאיׁש ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה 

ִיֵּתן ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ִּכְתרּוָמה ַלִּמְׁשָּכן, ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֹו ֵמֵחְטא ָהֵעֶגל.

ַאָּבא/ִאָּמא: ַהִּמְדָרׁש ְמַסֵּפר ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ֹלא ֵהִבין ַמִהי ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ַוה' ֶהְרָאה 
לֹו ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש ְוָאַמר לֹו "ֶזה ִיְּתנּו" – ָּכֶזה ַמְטֵּבַע ֵהם ְצִריִכים ָלֵתת. ַהִאם ֹמֶׁשה 
ֶּבֱאֶמת ֹלא ֵהִבין ַמִהי ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֲחִצי ֶׁשֶקל? ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות... ֶאָּלא, ֹמֶׁשה ֹלא 
ֵהִבין ֵאיְך ְנִתיַנת ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֲחִצי ֶׁשֶקל ְיכֹוָלה ְלַכֵּפר ַעל ֵחְטא ָּכֶזה ָחמּור, ְּכמֹו 

ֵחְטא ָהֵעֶגל ֶׁשהּוא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש, ה' ִיְׁשְמֵרנּו.

ַמְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁש! ה'  ְמַעְנֶיֶנת. ַהְּתׁשּוָבה ִהיא:  ָנכֹון, זֹו ְׁשֵאָלה ֶּבֱאֶמת  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 

ְוִהְתַלֲהבּות,  רֹוֵמז ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשִאם ַהְּנִתיָנה ֶׁשל ַהַּמְטֵּבַע ִהיא ִמּתֹוְך 'ֵאׁש' 
ְּבִקּיּום  ַהִהְתַלֲהבּות  ִליהּוִדי  ַמִּגיָעה  ֵמֵאיֹפה  ַהֶּנֶפׁש.  ַעל  ְלַכֵּפר  ָיכֹול  ֶזה  ָאז 
ַהִּמְצָוה? ִמַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל! ִמָּכְך ֶׁשהּוא ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ַרק ֵחִצי ְוַרק ַיַחד ִעם 

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ָׁשֵלם. 

ִמְתַּגֵּלית  ִהְתַלֲהבּות,  ִמּתֹוְך  ַהֶּׁשֶקל  ַמֲחִצית  נֹוֵתן  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ָלֵכן,  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהְּנָׁשָמה ֶׁשּלֹו. ִמְתַּגֶּלה ַהֶּקֶׁשר ַהְּמֻיָחד ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי ִעם ה'. 
ְּכֶׁשִּמְתַּגֶּלה ַהֶּקֶׁשר ַהֶּזה, ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַּכָּפָרה ֲאִפּלּו ַעל ֵחְטא 

ָחמּור ְּכמֹו ֵחְטא ָהֵעֶגל.

ְמַקְּיִמים ֵיׁש ַלֲעׂשֹות  ִמְצָוה ֶׁשָאנּו  ֵּכן ֶׁשָּכל  ְמִביִנים ִאם  ָאנּו 
ְלִהְתַּפֵּלל  ְּבִהְתַלֲהבּות,  ִלְלֹמד  ְוִהְתַלֲהבּות.  ֵאׁש  ִמּתֹוְך  ֹזאת 
ְּגדֹוָלה.  ְּבִׂשְמָחה  ִיְׂשָרֵאל  ַאֲהַבת  ַלֲעׂשֹות  ְּבִהְתַלֲהבּות, 

ָקִדיָמה, ְלִהְתַלֵהב!

)מעובד ע"פ לקו"ש ח"ג פרשת כי תשא(

ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוִדים...
ִּבְמֹלאת 65 ָׁשָנה ְלמֹות ְסָטִלין ִיַמח ְׁשמֹו ְוִזְכרֹו  |  ֵנס ּפּוִרים תשי"ג

ְּבִרית-ַהּמֹוָעצֹות, כ"ו ְּבֵטֵבת תשי"ג.

ֶׁשל  ֶהָעִריץ  ַׁשִּליָטּה  ַהְּמִדיָנה.  ְיהּוֵדי  ֶאת  ּפֹוֶקֶדת  ַוֲאֵפָלה  ָקָׁשה  ְּתקּוָפה 
ַהְּמִדיָנה, יֹוֵסף ְסָטִלין )ִיַמח ְׁשמֹו ְוִזְכרֹו(, מֹוִביל ִמְלֶחֶמת ָחְרָמה ַּבְּיהּוִדים, 
ַרק ִּבְגַלל ַיֲהדּוָתם. ָראֵׁשי ִמְׁשָּפחֹות ַהִּמְתַעְּקִׁשים ִלְדֹּבק ְּבתֹוַרת-ִיְׂשָרֵאל, 
אֹו  ְּבָבֵתי-ֶּכֶלא  ַמֲאָסר  ֶׁשל  ַרּבֹות  ְלָׁשִנים  ְוִנְׁשָלִחים  ִמָּבֵּתיֶהם  ִנְתָלִׁשים 

ְּבַמֲחנֹות-ֲעבֹוָדה ְּבִסיִּביר ַהְּקפּוָאה.

ֲאָבל ַּבַּתֲאִריְך ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, ַמֶּסֶכת ָהְרִדיָפה עֹוָלה ַמְדֵרָגה ְוָעָנן ָׁשֹחר נֹוָסף 
ְמַכֶּסה ֶאת ְׁשֵמיֶהם ֶׁשל ְיהּוֵדי ְּבִרית-ַהּמֹוָעצֹות. ְּבאֹותֹו יֹום ִנְמֶסֶרת ִּבְכֵלי-
ֶׁשָּקְׁשרּו  ֶקֶׁשר-ָמֶות  ֲחִׂשיַפת  ַעל  ַהְּמַסֶּפֶרת  ְּדָרָמִטית  הֹוָדָעה  ַהִּתְקֹׁשֶרת 

ַּכָּמה רֹוְפִאים ְיהּוִדים, ֶנֶגד ַמְנִהיִגים ּוְקִציֵני ָצָבא ְּבִכיִרים.

ְׁשֵני  ֶׁשל  ְּבַחֵּייֶהם  ִלְפֹּגַע  ִהְצִליחּו  ְּכָבר  ֵאֶּלה  רֹוְפִאים  ַההֹוָדָעה,  ַעל-ִּפי 
ָּכל  ִּכי  ַּבהֹוָדָעה,  ִנְמַסר  עֹוד  ְז'ָדנֹוב.  ְוַאְנְדֵרי  קּוְרצ'ֹוב  א"ס   – ַמְנִהיִגים 
ָהרֹוְפִאים ַהְּקׁשּוִרים ַלָּפָרָׁשה ֶנֶעְצרּו ְוִכי ְּבָקרֹוב ֵיָעֵרְך ָלֶהם "ִמְׁשַּפט ֶצֶדק".

ַרִּבים ִמּתֹוָׁשֵבי רּוְסָיה, ִּבְמֻיָחד ֵאֶּלה ַהִּנְמִנים ִעם ַהִּׁשְכָבה ַהַּמְׂשִּכיָלה, ֵאיָנם 
ַמֲאִמיִנים ַלְּיִדיָעה ְוֵהם ְמֻׁשְכָנִעים ִּכי ָהִעְנָין ֻּכּלֹו ְּבֶׁשֶקר ְיסֹודֹו, ְוִכי ְמֻדָּבר 
ְמִסיַרת  ְּבֶעֶצם  ַּדי  אּוָלם  ַּבְּיהּוִדים.  ְסָטִלין  ֶׁשל  ַּבַּמֲאָבק  נֹוָסף  ְּבַתְכִסיס 
ְּבחּוצֹות  ָהַאְנִטיֵׁשִמית  ַהֲהָסָתה  ֵאׁש  ֶאת  ֵמָחָדׁש  ְלַהִּצית  ְּכֵדי  ַההֹוָדָעה 
ָעכּור  ַּגל  ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד  ֵאפֹוא  ֶנֱאָלִצים  רּוְסָיה  ְיהּוֵדי  ְּבִרית-ַהּמֹוָעצֹות. 

נֹוָסף ֶׁשל ִּגּלּוֵיי ִׂשְנָאה ָקִׁשים ְּכַלֵּפיֶהם.

ַמְמִּתיִנים  ַעָּתה  ְוהֹוֶלֶכת.  ִמְתַּגֶּבֶרת  ּוִבְכֵלי-ַהִּתְקֹׁשֶרת  ָּבְרחֹוב  ַהֲהָסָתה 
ַהֹּכל ְלִמְׁשַּפט-ָהַרֲאָוה ֶׁשל ָהרֹוְפִאים, ִמְׁשָּפט ֶׁשְּלִאיׁש ֵאין ָסֵפק ֵּכיַצד הּוא 

ִיְסַּתֵּים.

ְיהּוֵדי ְּבִרית-ַהּמֹוָעצֹות ְמִביִנים ֵהיֵטב, ִּכי ַהִהְתַנְּכלּות ָהֲאִמִּתית ֲאֵליֶהם 
ָּתֵחל ָּבֶרַגע ֶׁשּבֹו, ַּכָּצפּוי, ֻיְרְׁשעּו ָהרֹוְפִאים ַהְּיהּוִדים. ְׁשמּועֹות ַעְקָׁשִנּיֹות 
ִּכי ְסָטִלין ְּכָבר ֵהִכין ָּתְכִנית ְלֵגרּוׁש ֲהמֹוִני ֶׁשל ָּכל ְיהּוֵדי  טֹוֲענֹות ַאף, 
ַאְרצֹו ֶאל ֶרּפּוְּבִליַקת ִּבירֹוִּביָג'ן, אֹוָתּה הּוא ְמַבֵּקׁש ַלֲהֹפְך ְלֵמֵעין 'ַמֲחֵנה 

ֶהְסֵּגר' ֶאָחד ָּגדֹול.

*

ְניּו-יֹוְרק, ּפּוִרים תשי"ג.

ֲחִסיִדים ַרִּבים ֶנֱאָסִפים ְלִהְתַוֲעדּות ַחג-ַהּפּוִרים ִעם ָהַרִּבי.


