
ִּביֵמי ַהְּסִפיָרה ֵמתּו ַּתְלִמיֵדי ר' ֲעִקיָבא, ְוָאְמרּו ָחָז"ל ְלִפי 
ֶׁשֹּלא ָנֲהגּו ָּכבֹוד ֶזה ָּבֶזה, ְוָלֵכן ְּבָיִמים ֵאּלּו ַרִּבים ַהּדֹוְרִׁשים 
ְלִהָּזֵהר  ָצִריְך  ַּכָּמה  ְוַעד  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ֵּבין  ָּכבֹוד  ְּבַמֲעַלת 

ָּבֶזה,

ְוַדְוָקא ָּכֵעת עֹוָלה ַהְּׁשֵאָלה ְלִעְנַין ַהַּיַחס ֵּבין ָאב ִלְבנֹו, ְוֵכן 
ֵּבין ַרב ְלַתְלִמידֹו, ַהִאם ַּגם ָּכאן ַהְּזִהירּות ַקֶּיֶמת, אֹו ֶׁשָּמא 
ַהִחּנּוְך  ֶׁשְּלֹצֶרְך  ְּבתֹוֲאָנה  ַמְׁשָמע,  ַּתְרֵּתי  ָהְרצּוָעה  ֻהְּתָרה 
ִמְתַּכְּוִנים, ּוִבְכגֹון ֶזה ֹלא ַּדְּברּו ֲחָכִמים ֶׁשֲהֵרי ַסְמכּות ֵיׁש 

ָּכאן, ַוֲחֵברּות ָמאן ְּדַכר ְׁשֵמיה,

ֶׁשַהְּדָבִרים  ַּכּמּוָבן 
ִנְכָּתִבים  ַהָּבִאים 
ְוָהַרב  ִלְבנֹו  ָהָאב  ְּכַלֵּפי 
ֵהם  ַּבֲאֶׁשר  ְלַתְלִמידֹו, 
ְּכַלֵּפי  ְוֹלא  ַהַּסְמכּות, 
ְוַהַּתְלִמיד  ְלָאִביו  ַהֵּבן 

ְלַרּבֹו,

ְּבַמֶּסֶכת ֲאבֹות )ֶּפֶרק ד-יב( 
ַׁשמּוַע  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  "ַרִּבי 
אֹוֵמר, ְיִהי ְּכֹבד ַּתְלִמיְדָך 

ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך", 

ְוָכַתב ָהַרְמָּב"ם ְּבִהְלכֹות 
ת"ת )ֶּפֶרק ה-יב( "ְּכֵׁשם ֶׁשַהַּתְלִמיִדים ַחָּיִבין ִּבְכבֹוד ָהַרב ָּכְך 
ָהַרב ָצִריְך ְלַכֵּבד ֶאת ַּתְלִמיָדיו ּוְלָקְרָבן. ָּכְך ָאְמרּו ֲחָכִמים 
)ִמְׁשָנה ָאבֹות ד-יב( ''ְיִהי ְּכבֹוד ַּתְלִמיְדָך ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך''. 

ַהָּבִנים  ֶׁשֵהם  ּוְלאֹוֲהָבם  ְּבַתְלִמיָדיו  ְלִהָּזֵהר  ָאָדם  ְוָצִריְך 
ַהַּמֲהִנים ְלעֹוָלם ַהֶּזה ּוְלעֹוָלם ַהָּבא",

והנלע"ד ֶׁשַּגם ָהָאב ַהְּמַחֵּנְך, ָּכלּול ְּבִדְבֵרי ַהַּתָּנא ְּבָאבֹות 
ְוֵכן ְּבִדְבֵרי ָהַרְמָּב"ם, ֶׁשֲהֵרי ַעל ַסְמכּות ִחּנּוִכית ַהְּדָבִרים 

ֲאמּוִרים,

וא"כ ְרִאַּית ַהַּתְלִמיד ְּכָחֵבר, ֵאיָנּה ָּדָבר ָּפסּול ְואּוַלי ֲאִפּלּו 
חֹוָבה, ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ַּגם ֶאת נֹוֵׂשא ַהִחּנּוְך ַהֻּמֶּטֶלת ַעל ָהָאב/
ַּכַעס  ִמּתֹוְך  ִלְפֹעל  ֹלא  ְּגדֹוָלה  ְזִהירּות  ָצִריְך  ָלֵכן  ָהַרב, 
ַהִּמְתַחֵּנְך,  ִמַּצד  ְׁשִליִלית  ִהְתַנֲהגּות  ַעל  ְּכָנָקם  ָחִליָלה  אֹו 

ֶׁשָאסּור  ּוְכֵׁשם  ָחֵבר,  ַעל  ִלְכֹעס  ֶׁשָאסּור  ְּכֵׁשם  ְּבִדּיּוק 
ִלְנֹקם ּבֹו, ֶאָּלא ָצִריְך ְלַקֵּים ּבֹו ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, ֶׁשַּגם 
ּוְכִדְבֵרי  ָּכמֹוָך!  ָעֶליָך,  ָחִביב  ִיְהֶיה  ַהִּמְתַחֵּנְך,  ֶׁשל  ְּכבֹודֹו 

ַהַּתָּנא ְּבָאבֹות,

ִהיא,  ַוֲעצּוָמה  ְּגדֹוָלה  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ֵּבין  ַהִּמּדֹות  ֲעבֹוַדת 
ְוִנְקֵראת ְּבִפי ָחָז"ל "ֶּדֶרְך ֶאֶרץ" ִּכי ִהיא ֶאְפָׁשרּות ְלִיּׁשּוב 
ָּתִקין ֶׁשל ָהעֹוָלם, ּוְכָבר ָאְמרּו ָחָז"ל )ִמְדַרׁש ַרָּבה ַוִּיְקָרא א-טו( 
ֵהיֶמּנּו",  טֹוָבה  ְנֵבָלה  ַּדַעת)=ד"א(,  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ת"ח  "ָּכל 
ֶאְפָׁשרּות  ְוִכְבָיכֹול  ַהֵּׁשִני  ַעל  ַסְמכּות  ֶיְׁשָנּה  ַּכֲאֶׁשר  ק"ו 
ָּכבֹוד,  ּבֹו  ִלְנֹהג  ֶׁשֹּלא 
ַהִּמּדֹות  ֲעבֹוַדת  ֶׁשְּבֹלא 
ְמאֹוד  ָקֶׁשה  ְוַהְדָרָכה, 
ְוָצִריְך  ִלְטעֹות,  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשְּבַהְרֵּבה  ָלַדַעת  עֹוד 
ִמְקִרים ֶזה ִּדיֵני ְנָפׁשֹות! 
ּוְכָבר ָאַמר ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי 
ֶׁשָּׁשַמע  ְלָאָדם  ַהּדֹור 
ְמַחֵּנְך  ֶׁשהּוא  ָעָליו 
ְנכֹוָנה,  ֹלא  ְּבצּוָרה 
ִלְהיֹות  ֶׁשֵּיֵלְך  ֶׁשְּכַדאי 

ׁשֹוֵחט...

ַּכּיֹום  ִּגיָסא,  ֵמִאיָדְך 
ַהְּנאֹורּות  ּוְבֵׁשם  ִהַּטְׁשְטׁשּו  ְוָהַרב  ָהָאב  ְּכבֹוד  ְּגבּולֹות 
ֵאֶצל  יֹוֵדַע  ִמי  ֶׁשֵאין  ִלְכֵדי  ַעד  ְּפִתיחּות,  לזה  קֹוְרִאים 
ֶאת  ְלַחֵּדד  ָעֵלינּו  ְוחֹוָבה  ַּתְפִקיָדּה-  ּוָמה  ַהַּסְמכּות  ִמי 
ַהַּתְלִמיד  מּול  ְוָהָאב  ָהַרב  ַמֲעַמד  ֶאת  ,ְלָדֵרג  ַהְּדָבִרים 
ְוַהֵּבן-ִּכי ֶזהּו ַהְּיסֹוד ְוַהַּמְפֵּתַח ַהַּמְקֶנה ָלנּו ֵּכִלים ְלַהְדִריְך 
ֶׁשְּזִהירּות  ֶהָעִתיד. ַהּמּוָרם ִמָּכל ָהָאמּור,  ּוְלַחֵּנְך ֶאת ּדֹור 
ְּגדֹוָלה ִנְצֶרֶכת ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּוַּביֹוֵתר ֵּבין ָאב/ַרב ִלְבנֹו 
ְוֶעֶצם  ָלֶהם,  ַהִּנֶּתֶנת  ַהַּסְמכּות  ְּבִסַּבת  ְוַדְוָקא  ְוַתְלִמידֹו, 
ַהְּיִדיָעה ְוַהֲעָלַאת ַהּנֹוֵׂשא ַוֲחִׁשיבּותֹו ְמִביִאים ִליֵדי ֶחְרַּדת 
ַהָּבִנים  ֵהם  ִּכי  ְוַתְלִמיֵדנּו  ָּבֵנינּו  ְלִחּנּוְך  ְוַאְחָריּות  ֹקֶדׁש 

ַהְּמַהִּנים לעוה"ז ולעוה"ב. 

מארי ראובן רצאבי במח"ס  "קונטרס המארי"

ַסְמכּות מּול ֲחֵברּות



דברים שנשא הגאון הרב חיים קלופט שליט"א
ראש ישיבת קהילות יעקב - מודיעין עילית )חתן בתו של הסטייפלר זצוק"ל(

הדברים נרשמו מהקלטה )טבת ה'תשע"ו(

ֶׁשל  ְׁשֵאָלה  ֶזה  ִמְנָהִגים,  ֶׁשל  ְׁשֵאָלה  ֹלא  ֶזה  ׁשֹוֶמֶרת  ֵּתיָמן  ֶׁשַּיֲהדּות  ָמה  ְּדָבִרים  ַהְרֵּבה 
ְלִפי  ֶׁשָּלֶהם,  ַהְּגדֹוִלים  ֶׁשל  ַהָּמֹסֶרת  ְלִפי  ַהֲהָלכֹות  ַעל  ׁשֹוֶמֶרת  ֵּתיָמן  ַּיֲהדּות  ֲהָלכֹות, 
ַעל  ׁשֹוְמִרים  ֵהם  מכ"י  יֹוְדִעים  ּפֹוְסִקים,  ָהָיה  ַאֲחרֹוִנים,  ָהָיה  ִראׁשֹוִנים,  ָהָיה  ָהַרָּבִנים, 

ַהֲהָלכֹות ְּבִלי ֻקָּלא, ְּבִלי ְלִהְתַּפֵּׁשר.
ַהַּׁשָּבת,  הכנסת  בבית  ָהִייִתי  לֹו,  ָאַמְרִּתי  ַמְחּפּוד,  ָהַרב  ַהָּגאֹון  ָהַרב  ְּכבֹוד  ִעם  ִּדַּבְרִּתי 
ְלַפַעם,  ִמַּפַעם  ִלְׁשֹמַע  ָלֶלֶכת  אֹוֵהב  ֲאִני  ֵּתיָמִנים,  ֵאֶצל  ַהּתֹוָרה  ְקִריַאת  ִלְׁשֹמַע  ָהַלְכִּתי 
ֵאיְך ֶׁשאֹוְמִרים ַּתְרּגּום, ֵאיְך ֶׁשָּכל ֶאָחד ְמָבֵרְך ְּכִדיָנא ְּדַמְתִניִתין, ַּכִּדין ַהְּגָמָרא )ָהֹרא"ׁש 
ִמְתַחֵּבט ֵאיְך ֶזה ֶאָחד קֹוֵרא,( ִסֵּפר ִלי ַּפַעם ַרִּבי ִּפְנָחס ֹקַרח, ֶׁשַּפַעם ָּבא ָּבחּור ְוֹלא ָיַדע 

ִלְקֹרא, ָאז ַהַחָּזן ִעם ַהַמכַואט ָקָרא ִּבְׁשִבילֹו.
ָהָיה ָׁשם מאִרי ָזֵקן שָאַמר לֹו: ַאָּתה ֹּתאַכל ְוהּוא ְיָבֵרְך?!

קריאת התרגום
ָהֹרא"ׁש ׁשֹוֵאל ֶאת ֶזה, ָהֹרא"ׁש ִנְדַחק ְלַהִּגיד ֵּתרּוץ ֲאָבל ַיֲהדּות ֵּתיָמן ׁשֹוְמִרים ַעל ַהִּדין, 
ַהִּדיָנא ִּדְגַמָרא, ַעל ַהַּתְרּגּום, ָאַמְרִּתי לֹו, ָזִכיִתי ַהַּׁשָּבת ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְׁשָנה ַמֲעֵׂשה ְראּוֵבן 
ִנְקָרא ְוֹלא ְמַתְרֵּגם, ֲאִני יֹוֵׁשב ְוקֹוֵרא ִּפְתאֹום ְראּוֵבן ַּפַחז ַּכַּמִים, ַהֶּיֶלד ֹלא ְמַתְרֵּגם, ִּפְתאֹום 

ִנְזַּכְרִּתי ַּבִּמְׁשָנה, ָמַתי ָזִכיִתי ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְׁשָנה ַהֹּזאת, ִמְׁשָנה ֶׁשל יֹוֵתר 
ַיֲהדּות  ֶׁשל  ַהֹּקֶדׁש  ֶּגַזע  ֶזה,  ָמה  יֹוֵדַע  ִמי  ִמֶּמָּנה,  ָׁשְכחּו  ָׁשָנה,  ֵמַאְלַּפִים 
ַאַח"ּכ  ְמַתְרֵּגם,  ְוֹלא  ִנְקָרא  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ַהִּמְׁשָנה  ֶאת  ׁשֹוְמִרים  ֵּתיָמן 
ַהָּפסּוק,  ַעל  הֹוֵלְך  ֶׁשֶּזה  אֹוֵמר  הּוא  ְּבָרִׁש"י  ִהְסַּתַּכְלִּתי  ַהַּבְיָתה  ָּבאִתי 
ִויִהי ִּבְׁשֹכן ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא ַמְזִּכיר ֶאת ַהָּפסּוק, ַּפַחז ַּכַּמִים, ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר 
ְסָתם,  עֹוִׂשים  ֹלא  ֵהם  ָקדֹוׁש  ָמקֹור  ֶזה  ָאז  ָּכְך  נֹוֲהִגים  ֵּתיָמן  ְיהּוֵדי  ִאם 
ְוֹלא  ִנְקָרִאים  ַהִּמְקָראֹות  ֵאֶּלה  אֹוֵמר  רס"ג  ִסּדּור  ְסָתם,  ֵאְצָלם  ֵאין 
ְמַתְרְּגִמים, ִויִהי ִּבְׁשֹכן ִיְׂשָרֵאל, ַּפַחז ַּכַּמִים, ְואֹוַצר ַהְּגאֹוִנים ֵמִביא ָּכָכה 
ִויִהי  ַּגם  ְמַתְרְּגִמים  ֶׁשֹּלא  ּכֹוֵתב  הּוא  רס"ג,  ִסּדּור  ֶׁשל  ַהֻּנְסָחאֹות  ְּבָכל 
ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ְוַהְּקִביָעה  ַּבִּמְׁשָנה,  ְּפָׁשט  ָלְמדּו  ָּכְך  ַּכַּמִים,  ַּפַחז  ְוַגם  ִּבְׁשכֹן 

ְמָבֵרְך ְוַתְרּגּום, 

משמעות התרגום
ַוֵּיֵצא ָּכתּוב ַּכָּמה  ֲאִני ָׁשַאְלִּתי ַּפַעם ַאְׁשְּכַנִּזי ֶאָחד, ָאַמְרִּתי לֹו ְּבָפָרַׁשת 

ְּפָעִמים ְּגֵנָבה, ַהֹּכל אֹותֹו ָּדָבר, ִּתְסַּתֵּכל, ַהַּתְרּגּום ָּכל ַּפַעם ְמַתְרֵּגם ַאֶחֶרת, ַעל ָרֵחל הּוא 
אֹוֵמר ּוְנִסַּבת, ַעל ַיֲעֹקב ְוִיְגֹנב ֶאת ֵלב ָלָבן ָהֲאַרִּמי, ְוַכִסי, ָּכל ַּפַעם הּוא ְמַתְרֵּגם ַאֶחֶרת, ְלִפי 
ָהִעְנָין, ָאז ָאַמְרִּתי לֹו ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְקֹרא ְּבִלי ַּתְרּגּום, ַאָּתה ִמְתַּבְלֵּבל, ַאָּתה חֹוֵׁשב ַיֲעֹקב 
ָאִבינּו ָּגַנב ֶאת ָלָבן, ֹלא ָּגַנב! ְוַכִסי! ַהַּתְרּגּום ְמָפֵרׁש ָלנּו ֶזה ֵּפרּוׁש ַהּתֹוָרה, ְּבֵסֶפר ָהִעִּתים 
הּוא ֵמִביא ְּתׁשּוָבה ֶׁשל ַרב ַהאי ָּגאֹון ֶׁשָּבאּו ַּכָּמה ֵמָעֵרי ָאֹדם, ָּבאּו ְלָבֶבל, ָעֵרי ָאֹדם ֶזה 
ֵאירֹוָּפה, ָעֵרי ָאֹדם, רֹוִמי, ְוֵהם ַּכִּנְרֶאה ָעׂשּו ֵּבית ְּכֶנֶסת ְוֹלא ִּתְרְּגמּו, ֵהֵבאנּו אֹוָתם ְלֵבית 
ַהִּדין ְוִהְלֵקנּו אֹוָתם, ֶׁשֵהם ֹלא ְמַתְרְּגִמים, ַהַּתְרּגּום ִנָּתן ְלֹמֶׁשה ִמִּסיַני !שמור ַעל ַהָּמֹסֶרת 
ַהֹּזאת! ְּבֵסֶפר ָהִעִּתים הּוא ֵמִביא ֶאת ֶזה, הּוא ֵמִביא ַּגם ֶׁשֵּיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשַרק ֶאָחד קֹוֵרא, ְוָכל 
ֶאָחד ְמָבֵרְך, ֶזה ִמְנָהג ְמֻׁשֶּנה ָּכֶזה, ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשְּיַבֵּטל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְנָהגֹות ְמֻׁשּנֹות ָּכֵאֶּלה. 

ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשֶּזה ֲהָלָכה,

עטיפת ציצית
 ֲאִני רֹוֶאה ְיהּוִדים ֵּתיָמִנים ְיָקִרים מתעטפים בטלית, הֹוְלִכים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַקָּבַלת ַׁשָּבת, 
ָאַמְרִּתי ָלֶהם ֶזה ְּגָמָרא ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ַרִּבי ִאלַעאי ָהָיה יֹוֵׁשב ִּבְסִדיִנים ְמֻצָּיִצים, ָהַרְמָּב"ם 
ָּכתּוב  ְּבִציִצית  ְלֹדֹרָתם,  ָּכתּוב  ְּבַׁשָּבת  ּכֹוֵתב  ַהְרַקְנִטי  ְּבִציִצית,  ִמְתַעֵּטף  ֶזה,  ֶאת  ּכֹוֵתב 
ְלֹדֹרָתם, ֵיׁש ֹּפה ֶהֵּקׁש ֶׁשָּצִריְך ִלְהיֹות ִציִצית ְּבַׁשָּבת, ֶזה ּסֹוד ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָצִריְך ִלְׁשֹמר 

ַעל ַהָּמֹסֶרת ַהֹּזאת, ַעל ַהֲהָלָכה ַהֹּזאת, ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲהָלָכה.

כורך סודרא
ֲאִני זֹוֵכר - ַאָּבא ]הגאון רבי יואל קלופט[ ָהָיה הֹוֵלְך ְלַהִּגיד ִׁשעּוִרים  ְּבַׁשֲעַרִים )רחובות(, 
ַרִּבי ַיֲעֹקב ִמְזָרִחי ָהָיה לֹוֵקַח אֹותֹו ַעל ָהאֹוַפּנֹוַע ֶׁשּלֹו, ְוָיְׁשבּו ָׁשם ְׁשמֹוִנים ִּתְׁשִעים ְיהּוִדים 
ִעם  ַז"ל,  ָהֲאִר"י  ֶׁשל  ַחִּיים  ֵעץ  ָלְמדּו  ָׁשָנה  ִׁשִּׁשים  ִלְפֵני  ִמֵּתיָמן,  ָאז  ֶׁשָּבאּו  ְׂשָמלֹות  ִעם 
המסאר ָמה ֶזה ּכֹוֵרְך סּוַדָרא, ְלכּו ִּתְׁשֲאלּו ַאְׁשְּכַנִּזי, ָמה ֶזה ּכֹוֵרְך סּוַדָרא, ֵיׁש ַּבְּגַמָרא ַּכָּמה 
ְּפָעִמים - ִּכי ּכֹוֵרְך סּוַדָרא אֹוֵמר עֹוֵטר ִיְׂשָרֵאל ְּבִתְפָאָרה, ְצִריִכים ָלֶלֶכת ְלֵתיָמן, יֹוְדִעים 

ָמה ֶזה ּכֹוֵרְך סּוַדָרא, לֹוְבִׁשים ֶאת ַהִּכָּפה ְוַעל ֶזה עֹוִׂשים ֶאת ַהּכֹוֵרְך סּוַדָרא.

סוכות
ֲאִני ָרִאיִתי ַּבֵּסֶפר ֶאֶבן ַסִּפיר, הּוא ּכֹוֵתב ַהְּיהּוִדים חֹוְזִרים ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּבֻסּכֹות ְוָהִאָּׁשה 
יֹוֵצאת ִלְקָראָתם, לֹוַקַחת ֵמֶהם ֶאת ַהּלּוָלִבים ְוֶאת ָהֶאְתרֹוִגים, ְוָׂשָמה ֶאת ֶזה ַּבַּמִים, ְוָאז 
הּוא ִנְזָּכר ֲאָבל ֶזה ִמְׁשָנה, לֹוַקַחת ִאָּׁשה ֶאת ַהּלּוָלב ִמָּיד ַּבעָלּה ּוַמֲחִזיַרתּו ְלַמִים, ִמְׁשָנה 

ְּכַמֲאָמָרּה, ֶזה ִלְׁשֹמר ֶאת ַהּתֹוָרה ְּכַמֲאָמָרּה.
ֶׁשַהּיֹום  ְּכמֹו  ֹלא  ַּבְּכָפִרים,  ֶאְתרֹוִגים  ִלְקנֹות  ַאָּבא  ִעם  הֹוְלִכים  ָהִיינּו  ֶיֶלד  ָהִייִתי  ְּכֶׁשֲאִני 
ֵיׁש ַּפְרֵּדִסים, ָהִיינּו הֹוְלִכים ַּבְּכָפִרים, ַהּמאִרי ָהָיה ׁשֹוֵאל אֹוִתי, , ָרִאיִתי ַמֶּׁשהּו ְּבֶאְתרֹוג, 
ֶזה ֹלא ְמֻפָּלׁש, ֲאִני ַאְרֶאה ָלְך ַּבֲהָלָכה, ְוֵהם ַמְתִחיִלים ְלַהִּגיד ִהְלכֹות ֻסָּכה ַעל ָהַרְמָּב"ם 
בע"פ, ֲהָלָכה ַאֲחֵרי ֲהָלָכה אֹוְמִרים, ֲאִני זֹוֵכר ָרִאיִתי ַהְרֵּבה ְיהּוִדים, ַרְמָּב"ם בע"פ, ֻׁשְלָחן 

ָערּוְך בע"פ, ִסיָמִנים ְׁשֵלִמים, ְּבֶׁשֶקט ְּבַׁשְלָוה, ְּבַנַחת ְּבֹרַגע, ָּכְך ַּבִּנּגּון. 

לימוד הלכה
ָהָיה  ִׁשעּור  ָׁשם  ֵהִביאּו  גן(,  )רמת  ַּבֲעִמיָדר  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַּפַעם  ָהִייִתי 
ָׁשָנה,   500 ִלְפֵני  ֵוֶנְצָיה?!  ַרְמָּב"ם  ֶזה  ָמה  יֹוְדִעים  ַאֶּתם  ֵוֶנְצָיה,  ַרְמָּב"ם 
ָּכל ֶּכֶרְך ָּכֶזה עֹוֶלה ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ֶׁשֶקל! ָּכרּוְך ִעם ְקָלף ְוָעטּוף ִעם ַּבד 
ְּבַיַחד  ַמְתִחיִלים  ֻּכָּלם  ְוָאז  ֲהָלָכה,  ֶּפֶרק  ַהְּבִחיָרה,  ֵּבית  אֹוֵמר  ְוַהּמֹוִרי 
ְלַהִּגיד ְּבקֹול ָרם ֶאת ַהֲהָלָכה, ְוַאַח"ּכ הּוא חֹוֵזר ַעל ֶזה ּוַמְסִּביר, ָרִאיִתי 

ָמה ֶזה ִלְגַרס ִאִּנׁש ְוַהַדר ִלִּיְסַּבר )עבודה זרה דף י"ט ע"א(.

לימוד גמרא
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָׁשם ָלְמדּו ְּגָמָרא ִּגִּטין ָּכל ַהִּצּבּור ָקָרא, ָאַמר ָלֶהם ֶאת ַהַּדף, 
ָּכל ַהִּצּבּור ָקָרא ַעד ְנֻקָּדַתִים, ָקְראּו ְּבקֹול ּוְלִפי ַמְנִּגיָנה, ֲאִני ָרִאיִתי ֶׁשֵהם 
לֹו,  ָעׂשּו  ַהַּמְנִּגיָנה  ֶאת  ִׁשָּנה  ֶאָחד  ַהַּמְנִּגיָנה,  ְלִפי  ַהְּגַמָרא  ֶאת  ְמִביִנים 
ָהא, ָהא, ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ַאָּתה ִׁשִּניָת ֹּפה ֶאת ַהַּמְנִּגיָנה, ֹלא טֹוב. ַאַח"ּכ 
ִיְּתֵננּו,  ִמי  ִיְּתֵננּו,  ִמי  ָאה,  ִהְתָעְרבּו,  ֻקְׁשיֹות  אֹותֹו  ְוָׁשֲאלּו  ָחַזר  ַהּמֹוִרי 

ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים ָצִריְך ָלַדַעת ֶאת ְמקֹור ַמְחַצְבָּתם, ָלַדַעת ִלְׁשֹמר ֶאת ַהָּמֹסֶרת ַהֹּזאת. 

פורס על שמע
ִלְׁשֹמר ָחָזק ַעל ַהָּמֹסֶרת, ִלְׁשֹמר ַעל ַהֲהָלָכה, ְלָך ִּתְׁשַאל ְיהּוִדי ַאְׁשְּכַנִּזי ָמה ֶזה ְּפִריָסה ַעל 
ְׁשַמע, ְלָך ְלֵבית ְּכֶנֶסת ֵּתיָמִני ִּתְרֶאה ָמה ֶזה ְּפִריָסה ַעל ָׁשַמע, ֵאיְך ֶזה ְקֻדָּׁשה, ֲאִני זֹוֵכר 
ָהָיה ֲאֵסָפה ֶׁשל ֵלב ָלַאִחים, ָהָיה ר' ַיֲעֹקב ֵאֶדְלְׁשֵטְין, ָאז הּוא ָאַמר ִהִּגיעּו ַּכָּמה ַּבחּוִרים 
ֵמֹראׁש ָהַעִין, ִלְפֵני ִׁשִּׁשים - ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבפֹונֹוִביז, ַּכָּמה ַּבחּוִרים ִהִּגיעּו, ְּתִפַּלת ִמְנָחה, 
ָקדֹוׁש, ָקדֹוׁש, )בנחת(ָּכל ַהְּיִׁשיָבה ִהְסַּתְּכלּו ֲעֵליֶהם, ֲאִני ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי, ֵהם ָיָׁשר ָצְנחּו 
ֹּפה ֵמַהְּגַמָרא, ֵהם ִהִּגיעּו ֹּפה ָיָׁשר ְּבִמְנֶהֶרת ַהְּזַמן, ֵמַהְּגַמָרא, ֶּבַטח ָּכָכה ָאְמרּו ִּבְזַמן ַהְּגַמָרא, 

ֶזה ֹלא ִמיֶׁשהּו ִהְמִציא, ֶזה ַהֹּכל ִמְדָרִׁשים, 
ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשָעְברּו ַהְרֵּבה ַּתְהּפּוכֹות ָּכל ַהַּיֲהדּות, נֹוַע ָּתנּוד ָהָאֶרץ ְּכִׁשּכֹור, ְּבָכל ָהעֹוָלם 
ַּגם ַאְׁשְּכַנִּזים ַּגם ְסָפַרִּדים ַּגם ֵּתיָמִנים ֻּכָּלם ָהָיה ִנָּסיֹון ָקֶׁשה ַּבָּׁשִנים ָהֵאֶּלה ֶׁשל ַהַהְׂשָּכָלה 
ּוִבְלְּבלּו ֶאת ַהֹּמַח ְלַהְרֵּבה ְיהּוִדים, ְוַהְרֵּבה ְיהּוִדים ָהָיה ָצִריְך, ב"ה ַעְכָׁשו ּדֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו 
ִנָּצִבים  ִמָּפָרַׁשת  ֶזה  ֶׁשָּלנּו  ַהֹּזאת  ַהֵּמָאה  ְּתׁשּוָבה,  ֶׁשל  ּדֹור  ֶזה  ִלְמקֹורֹות,  חֹוְזִרים  ִהֵּנה, 
ֶׁשחֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה ְורֹוִאים  ת"ח ְּגדֹוֵלי ּתֹוָרה, ְמַחְּזִקים ֶאת ַהָּמֹסֶרת, יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְמַחְּזִקים 
ֶאת ַהֲהָלָכה, ָצִריְך ָלַדַעת ֶׁשָּכל ַאְבֵרְך ְּבַיֲהדּות ֵּתיָמן ֵיׁש לֹו חֹוָבה ְּגדֹוָלה, ִלְלֹמד ֲהָלָכה ִלְהיֹות 
 מֹוֵרה הֹוָרָאה ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּיַדע ִלְפֹסק ְלִפי השת"ז ְלִפי ָהַרְמָּב"ם, ָצִריְך ֶאת ֶזה, ֶזה ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש. 

ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ָּכָכה ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים, ְוִהְבִּדיָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים.

ְיַהֶּלְלָך ָזר ְוֹלא ִפיָך....

ַאָּתה ֹּתאַכל ְוהּוא ְיָבֵרְך?!



ְּבֵני  ֶׁשל  ְותֹוֶסֶסת  ְּפִעיָלה  ְקִהָּלה  ֶיְׁשָנּה  ִעָּמנּוֵאל  ְמקֹוִמית   ְּבמֹוָעָצה 
ֲעָדֵתנּו ַהְּיָקִרים.

ִּבְלִּתי  ֵחֶלק  ִהָּנּה  ְנָפׁשֹות-ְקִהָּלֵתנּו   4500 ַהּיֹום  ְּבִעָּמנּוֵאל-ַהּמֹוָנה 
ִנְפָרד ֵמָהֻאְכלּוִסָּיה ַהַּמְטִּביָעה ֶאת חֹוָתָמּה ִּבְכָלל ַהִּיּׁשּוב

ַּבְּקִהָּלה ֶיְׁשָנם4  ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת-ְׁשַנִים  ַּבֹּנַסח ַׁשאִמי ּוְׁשַנִים ַּבֻּנָּסח ַּבַלִדי.
ִהיא ִלּמּוד  ַהּכֹוֶתֶרת  ְּכֶׁשֻּגַּלת  ַהֶחֶמד  ְלַיְלֵדי  ְּפִעילּות  ֶיְׁשָנּה  ְּבַמְקִּביל 

ַהָּמאִרי.
ְמַנֶּׁשה  ֶּבן  ִיְצָחק  ַהָּמאִרי 
ְׁשֵּתי  ְּכֶׁשֵּיׁש  ִּביָנה  ְמַאְּלָפם 

ְקבּוצֹות-ְקַטִּנים ּובֹוְגִרים.
ְּבִקיאּות   לֹוְמִדים  ַהְּקַטִּנים 
ַהִּׁשִּׁשי  ִּבְקִריַאת  ְוֵכן  ְּבַאַלף-ֵּבי  
,ִׁשּנּון ִמְׁשָניֹות ּוְקִריַאת ְּתִהִּלים..

ַהּבֹוְגִרים ִמְתַקְּדִמים ִלְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְוַהַּתְרּגּום ְוַאף ִלּמּוֵדי ִׁשיָרה.
ַהָּמאִרי ַמְקִּפיד ְלַלֵּמד ִּבְקבּוצֹות ְקַטּנֹות ַעל ְמַנת ְלַהֲעִניק ֶאת ֵמַרב 

ְּתׂשּוֶמת ַהֵּלב ֵהן ִמְּבִחיָנה ִלּמּוִדית ְוֵהן ִמְּבִחיָנה ִחּנּוִכית.
ַהָּמאִרי  מֹוֵׁשְך  ַהִּיחּוִדית  ְּבִׁשיָטתֹו 
ֶאת ֵלב ָהעֹוָלִלים ְּכֶׁשהּוא מֹוִסיף ֹנֶפְך 
ְיִדיעֹוֵתיֶהם  ַמְרִחיב  הּוא  ּבֹו  ְלִלּמּוד 
ַמֲעִמיק  ֶאָּלא  ְּגֵריָדא  ִלְקִריָאה  ֵמֵעֶבר 
ַמְתִחיל  ַהֹּתֶכן.ֶזה  ַּבֲהָבַנת  ִאָּתם 
ַהֶּפַסח  ַחג  ִלְפֵני  ַכַּבר"  "ַמא  ַּבֲהָבַנת 
ְוַהֶּמֶסר  ַהָּׁשבּוַע  ָּפָרַׁשת  ַּבֲהָבַנת  אֹו 

ֶׁשָּלּה.
ּוְמַחֶּזֶקת  ִלָּבם  ֶאת  זֹו מֹוֶׁשֶכת  ִׁשיָטה 

אֹוָתם רּוָחִנית ּומּוָסִרית-ַאְׁשָריו!

ברחבי הארץ

לק”י

ַהאיַּדאָנא ַחד יֹוָמא ְּבֻעמָרא:

ַהאיַּדאָנא ְּתֵרין יֹוֵמי ְּבֻעמָרא:

ַהאיַּדאָנא ְּתָלָתא יֹוֵמי ְּבֻעמָרא:

ַהאיַּדאָנא ַארְּבָעא יֹוֵמי ְּבֻעמָרא:

ַהאיַּדאָנא ַחמָׁשא יֹוֵמי ְּבֻעמָרא:

ַהאיַּדאָנא ִׁשָּתא יֹוֵמי ְּבֻעמָרא:

ַהאיַּדאָנא ִׁשבָעא יֹוֵמי ְּבֻעמָרא, 

ְּדִאּנּון ַחד ָׁשבּוָעא:

ַהאיַּדאָנא ְּתָמנָיא יֹוֵמי ְּבֻעמָרא, 

ְּדִאּנּון ַחד ָׁשבּוָעא ְוַחד יֹוָמא:
ַהאיַּדאָנא ִּתׁשָעא יֹוֵמי ְּבֻעמָרא, 

ְּדִאּנּון ַחד ָׁשבּוָעא ּותֵרין יֹוֵמי
ַהאיַּדאָנא ַעׂשָרא יֹוֵמי ְּבֻעמָרא, 

ְּדִאּנּון ַחד ָׁשבּוָעא ּותָלָתא יֹוֵמי

ַהאיַּדאָנא ַחד ֲעַׂשר יֹוֵמי ְּבֻעמָרא, 

ְּדִאּנּון ַחד ָׁשבּוָעא ְוַארְּבָעא יֹוֵמי:

ַהאיַּדאָנא ְּתֵרי ֲעַׂשר יֹוֵמי ְּבֻעמָרא, 

ְּדִאּנּון ַחד ָׁשבּוָעא ְוַחמָׁשא יֹוֵמי:

ַהאיַּדאָנא ְּתָלת ֲעַׂשר יֹוֵמי ְּבֻעמָרא, 

ְּדִאּנּון ַחד ָׁשבּוָעא ְוִׁשָּתא יֹוֵמי:
ַהאיַּדאָנא ַארְּבַעת ֲעַׂשר יֹוֵמי 

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ְּתֵרין ָׁשבּוֵעי:

ַהאיַּדאָנא ַחמַׁשת ֲעַׂשר יֹוֵמי 

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ְּתֵרין ָׁשבּוֵעי ְוַחד 

ַהאיַּדאָנא ִׁשַּתת ֲעַׂשר יֹוֵמי ְּבֻעמָרא, יֹוָמא:

ְדִאיּנּון ְּתֵרין ָׁשבּוֵעי ּותֵרין יֹוֵמי:
ַהאיַּדאָנא ִׁשבַעת ֲעַׂשר יֹוֵמי 

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ְּתֵרין ָׁשבּוֵעי ּותָלָתא 

ַהאיַּדאָנא ַּתמַנת ֲעַׂשר יֹוֵמי ְּבֻעמָרא, יֹוֵמי:

ְּדִאּנּון ְּתֵרין ָׁשבּוֵעי ְוַארְּבָעא יֹוֵמי:

ַהאיַּדאָנא ִּתׁשַעת ֲעַׂשר יֹוֵמי 

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ְּתֵרין ָׁשבּוֵעי ְוַחמָׁשא 

ַהאיַּדאָנא ַעׂשִרין יֹוֵמי ְּבֻעמָרא, יֹוֵמי:

ְּדִאּנּון ְּתֵרין ָׁשבּוֵעי ְוִׁשָּתא יֹוֵמי:

ַהאיַּדאָנא ַעׂשִרין ְוַחד יֹוֵמי ְּבֻעמָרא, 

ְּדִאּנּון ְּתָלָתא ָׁשבּוֵעי:

ַהאיַּדאָנא ַעׂשִרין ּותֵרין יֹוֵמי 

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ְּתָלָתא ָׁשבּוֵעי ְוַחד 

ַהאיַּדאָנא ַעׂשִרין ּותָלָתא יֹוֵמי יֹוָמא:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ְּתָלָתא ָׁשבּוֵעי ּותֵרין 

ַהאיַּדאָנא ַעׂשִרין ְוַארְּבָעא יֹוֵמי יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ְּתָלָתא ָׁשבּוֵעי 

ַהאיַּדאָנא ַעׂשִרין ְוַחמָׁשא יֹוֵמי ּותָלָתא יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ְּתָלָתא ָׁשבּוֵעי 

ַהאיַּדאָנא ַעׂשִרין ְוִׁשָּתא יֹוֵמי ְוַארְּבָעא יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ְּתָלָתא ָׁשבּוֵעי 

ַהאיַּדאָנא ַעׂשִרין ְוִׁשבָעא יֹוֵמי ְוַחמָׁשא יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ְּתָלָתא ָׁשבּוֵעי ְוִׁשָּתא 

ַהאיַּדאָנא ַעׂשִרין ּותָמנָיא יֹוֵמי יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ַארְּבָעא ָׁשבּוֵעי:

ַהאיַּדאָנא ַעׂשִרין ְוִתׁשָעא יֹוֵמי 

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ַארְּבָעא ָׁשבּוֵעי ְוַחד 

ַהאיַּדאָנא ְּתָלִתין יֹוֵמי ְּבֻעמָרא, יֹוָמא:

ְּדִאּנּון ַארְּבָעא ָׁשבּוֵעי ּותֵרין יֹוֵמי:

ַהאיַּדאָנא ְּתָלִתין ְוַחד יֹוֵמי ְּבֻעמָרא, 

ְּדִאּנּון ַארְּבָעא ָׁשבּוֵעי ּותָלָתא יֹוֵמי:

ַהאיַּדאָנא ְּתָלִתין ּותֵרין יֹוֵמי 

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ַארְּבָעא ָׁשבּוֵעי 

ַהאיַּדאָנא ְּתָלִתין ּותָלָתא יֹוֵמי ְוַארְּבָעא יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ַארְּבָעא ָׁשבּוֵעי 

ַהאיַּדאָנא ְּתָלִתין ְוַארְּבָעא יֹוֵמי ְוַחמָׁשא יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ַארְּבָעא ָׁשבּוֵעי 

ַהאיַּדאָנא ְּתָלִתין ְוַחמָׁשא יֹוֵמי ְוִׁשָּתא יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ַחמָׁשא ָׁשבּוֵעי:

ַהאיַּדאָנא ְּתָלִתין ְוִׁשָּתא יֹוֵמי 

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ַחמָׁשא ָׁשבּוֵעי ְוַחד 

ַהאיַּדאָנא ְּתָלִתין ְוִׁשבָעא יֹוֵמי יֹוָמא:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ַחמָׁשא ָׁשבּוֵעי ּותֵרין 

ַהאיַּדאָנא ְּתָלִתין ּותָמנָיא יֹוֵמי יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ַחמָׁשא ָׁשבּוֵעי 

ַהאיַּדאָנא ְּתָלִתין ְוִתׁשָעא יֹוֵמי ּותָלָתא יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ַחמָׁשא ָׁשבּוֵעי 

ַהאיַּדאָנא ַארְּבִעין יֹוֵמי ְּבֻעמָרא, ְוַארְּבָעא יֹוֵמי:

ְּדִאּנּון ַחמָׁשא ָׁשבּוֵעי ְוַחמָׁשא יֹוֵמי:

ַהאיַּדאָנא ַארְּבִעין ְוַחד יֹוֵמי 

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ַחמָׁשא ָׁשבּוֵעי 

ַהאיַּדאָנא ַארְּבִעין ּותֵרין יֹוֵמי ְוִׁשָּתא יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ִׁשָּתא ָׁשבּוֵעי:

ַהאיַּדאָנא ַארְּבִעין ּותָלָתא יֹוֵמי 

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ִׁשָּתא ָׁשבּוֵעי ְוַחד 

ַהאיַּדאָנא ַארְּבִעין ְוַארְּבָעא יֹוֵמי יֹוָמא:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ִׁשָּתא ָׁשבּוֵעי ּותֵרין 

ַהאיַּדאָנא ַארְּבִעין ְוַחמָׁשא יֹוֵמי יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ִׁשָּתא ָׁשבּוֵעי ּותָלָתא 

ַהאיַּדאָנא ַארְּבִעין ְוִׁשָּתא יֹוֵמי יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ִׁשָּתא ָׁשבּוֵעי 

ַהאיַּדאָנא ַארְּבִעין ְוִׁשבָעא יֹוֵמי ְוַארְּבָעא יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ִׁשָּתא ָׁשבּוֵעי 

ַהאיַּדאָנא ַארְּבִעין ּותָמנָיא יֹוֵמי ְוַחמָׁשא יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ִׁשָּתא ָׁשבּוֵעי ְוִׁשָּתא 

ַהאיַּדאָנא ַארְּבִעין ְוִתׁשָעא יֹוֵמי יֹוֵמי:

ְּבֻעמָרא, ְּדִאּנּון ִׁשבָעא ָׁשבּוֵעי

ַׁשלֵמי:
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ט”ז בניסן א’ בעומר

1

י”ז בניסן ב’ בעומר

2

י"ח בניסן ג' בעומר

3

י"ט בניסן ד' בעומר

4

כ' בניסן ה' בעומר

5

כ"א בניסן ו' בעומר

6

כ"ב בניסן ז' בעומר

7

כ"ג בניסן ח' בעומר

8

כ"ד בניסן ט' בעומר

9

כ"ה בניסן י' בעומר

10

כ"ו בניסן י"א בעומר

11

כ"ז בניסן י"ב בעומר

12

כ"ח בניסן י"ג בעומר

13

כ"ט בניסן י"ד בעומר

14

ל' בניסן ט"ו בעומר

15

א' באייר  ט"ז בעומר

16

ב' באייר  י"ז בעומר

17

ג' באייר  י"ח בעומר

18

ד' באייר  י"ט בעומר

19

ה' באייר  כ' בעומר

20

ו' באייר  כ"א בעומר

21

ז' באייר  כ"ב בעומר

22

ח' באייר  כ"ג בעומר

23

ט' באייר  כ"ד בעומר

24

י' באייר  כ"ה בעומר

25

י"א באייר  כ"ו בעומר

26

י"ב באייר  כ"ז בעומר

27

י"ג באייר  כ"ח בעומר

28

י"ד באייר  כ"ט בעומר

29

ט"ו באייר  ל' בעומר

30

ט"ז באייר  ל"א בעומר

31

י"ז באייר  ל"ב בעומר

32

י"ח באייר  ל"ג בעומר

33

י"ט באייר  ל"ד בעומר

34

כ' באייר  ל"ה בעומר

35

כ"א באייר  ל"ו בעומר

36

כ"ב באייר  ל"ז בעומר

37

כ"ג באייר  ל"ח בעומר

38

כ"ד באייר  ל"ט בעומר

39

כ"ה באייר  מ' בעומר

40

כ"ו באייר  מ"א בעומר

41

כ"ז באייר  מ"ב בעומר

42

כ"ח באייר  מ"ג בעומר

43

כ"ט באייר  מ"ד בעומר

44

א' בסיון  מ"ה בעומר

45

ב' בסיון  מ"ו בעומר

46

ג' בסיון  מ"ז בעומר

47

ד' בסיון  מ"ח בעומר

48

ה' בסיון  מ"ט בעומר

49
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ַרָּבה- ְּבַהְצָלָחה  ִּבְקִהּלֹות  ְוִהְׁשַּתְּלבּו  ֶׁשִהְתַקְּבלּו  ְלַאְלּבֹוִמים  ְּכֶהְמֵׁשְך 
ְּבָמֹסֶרת  ְרִביִעּיֹות  ֶׁשל  ַּכְרִטיִסּיֹות  ִסְדַרת  בס"ד  ָלאֹור  מֹוִציא  ָהִאְרּגּון 

ֵּתיָמן-ִּבְגָרִפיָקה ְמֻעָּלה ְמׁשֹוֶבֶבת ַעִין.
ַהְּסָדרֹות ְמֻבָּססֹות ַעל ַמֲאַגר ַהְּתמּונֹות ֶׁשָהיּו ָּבַאְלּבֹוִמים.

ַהְּיָלִדים ְיַׂשֲחקּו,ְיַעְרְּבבּו,ִיְׁשֲאלּו ְוָכְך ִּתְהֶיה ֶהְמֵׁשְך ַהְפָנָמה ֶׁשל ַהּנֹוְׂשִאים 
ַהֲחׁשּוִבים ָהֵאֶּלה.

 ְּבַמֲהַלְך ֹחֶדׁש ִניָסן ֻחְּלקּו ֵמאֹות ַּדֵּפי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר 
ִעם ַמְדֵּבקֹות ִליָלִדים.

ּתֹוְך 3 ָיִמים ֹלא נֹוַתר ֶאָחד.....

ַהאיַּדאָנאַעל ַמְכֵּבׁש ַהְּדפּוס

"עֹוד ִּתְּטִעי ְכָרִמים ְּבָהֵרי ֹׁשְמרֹון...."

המארי יצחק בלימוד פרטני


