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9 ד?  ּיָ ָמה ֵיׁש ָלֶכם ּבַ

ֱאמּוָנהֱאמּוָנה

12  ֵאיֹפה ֱאלִֹקים ִנְמָצא? 

16  ִלְהיֹות ְיהּוִדי 

18 ֵאָלה?  ׁשּוָבה ְלָכל ׁשְ  ֵיׁש ּתְ

ּתֹוָרה ּוִמְצוֹותּתֹוָרה ּוִמְצוֹות

24 ה ָצִריְך ִמְצוֹות?   ָלּמָ

28 ַדאי ִלְלמֹד ּתֹוָרה?   ּכְ

32 ה עֹוֶזֶרת?  ִפּלָ  ַהִאם ַהּתְ

40 ת?  ּבָ ׁשַ ה ַהּכֹל ָאסּור ּבְ  ָלּמָ

46 ֶוה יֹוֵתר?!   ִמי ׁשָ

50 ה ִלְהיֹות ְצנּוָעה?   ָלּמָ

ַּבַּבִיתַּבַּבִית

56 ִמיד אֹוְמִרים ִלי לֹא   ּתָ

58  ִמְלֶחֶמת ַאִחים 

62 ִלי ְרׁשּות  י ּבְ  ָלַקְחּתִ

66  אֹותֹו אֹוֲהִבים יֹוֵתר 

ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹוֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו

70 ב ַרק ַעל ַעְצִמי?   חֹוׁשֵ

76 ַעת ֵמֲאֵחִרים  ּפַ  ֻמׁשְ

78 ָלׁשֹון ָהַרע?  ָעָיה ּבְ  ָמה ַהּבְ

84  ַמֲעִליִבים אֹוִתי 

90 ר?  ּקֵ ר ְלׁשַ  ִלְפָעִמים ֻמּתָ

94 את   ֲאִני ְמַקּנֵ

ָּבעֹוָלם ַהָּגדֹולָּבעֹוָלם ַהָּגדֹול

ְמרּו ָעֵלינּו  100 ׁשְ ּיִ ָהב ׁשֶ ָלֵלי ַהּזָ  ּכְ

106 יר   רֹוֶצה ִלְהיֹות ָעׁשִ

112 ָאֶרץ   ָחָדׁש ּבָ

116 דֹול?  חֶֹפׁש ַהּגָ ים ּבַ  ָמה עֹוׂשִ

ְקָׁשִיים ְוִהְתמֹוְדֻדּיֹותְקָׁשִיים ְוִהְתמֹוְדֻדּיֹות

122  ֲאִני ְמַפֶחֶדת 

126 א ִנְפַטר   ַסּבָ

130 ּמּוִדים  ּלִ רּוַע ּבַ  ּגָ

134 ְבָחן  ּמִ יִתי ּבַ  ִרּמִ

136 ים   אֹוֵהב ָמַסּכִ

140 א ִלי   ּבָ

146 י ֵמת  ּלִ  ָהַאְרָנבֹון ׁשֶ

150 ה ִלי ְלֵהָרֵדם   ָקׁשֶ

ֹּתֶכן ָהִעְנָיִנים



ִסּפּוִרים ֵמַהַחִּייםִסּפּוִרים ֵמַהַחִּיים

36 ָבן	 ִית	ַהּלָ יָחה	ַלּבַ ׂשִ

48 ְצָוה	ָהִראׁשֹוָנה	 ַהּמִ

61 ֲאַנְחנּו	ַיַחד	 ׁשֶ ּכְ

72 י?	 ּנִ ת	ִמּמֶ ְלִמי	ִאְכּפַ

74 ִביִעית	 ְ ַעם	ַהּשׁ ּפַ ׂשֹוָרה	ּבַ ּבְ

80 ֶלֱאֹסף	ֶאת	ַהּנֹוצֹות	

82 עּור?	 ִ ּשׁ ִרים	ּבַ ה	ְמַדּבְ ָלּמָ

87 ם	 ְמַגְמּגֵ

88 ְלָלן"		 ָהַרב	ַה"ּזַ

96 חֹר	אֹו	ָלָבן	 ׁשָ

104 ָהאֹוֵרַח	ֶהָחׁשּוד	

110 י	ָיַדִים?	 ּתֵ וֹות	ׁשְ ָמה	ׁשָ

ֵיׁש ִלי ֻמָּׂשגֵיׁש ִלי ֻמָּׂשג

14 ה	ּכֹוְתִבים	ב"ה	ּובס"ד?	 ָלּמָ

15 ל	ה'?	 ם	ׁשֶ ֵ ָמה	ַהּשׁ

21 ִנים?	 ה	ָצִריְך	ַרּבָ ָלּמָ

27 ְצוֹות	 סּוֵגי	ַהּמִ

31 ה	סֹוֵפר	ְסָת"ם?	 ָמה	עֹוׂשֶ

ה	ֵיׁש	לֹו "י	ְוָלּמָ  ִמי	ָהָיה	ַרׁשִ
31 ָתב	ְמֻיָחד?	 ּכְ

38 ִמְנָין?	 ָמה	ָהִעְנָין	ּבְ

39 ִית?	 ַהִאם	ֶלֱאלִֹקים	ֵיׁש	ּבַ

43 ָמה	ְיֵתָרה	 ְנׁשָ

44 ת?	 ּבָ ׁשַ ֵחק	ּבְ ר	ְלׂשַ ֻמּתָ

45 בּוַע?	 ָ ת	ַהּשׁ ָפָרׁשַ ָמה	קֹוְרִאים	ּבְ

 65 ים	ְסִליָחה?	 ׁשִ ֵאיְך	ְמַבּקְ

93 ֶקר	ֵאין	ַרְגַלִים	 ֶ ַלּשׁ

109 ָסִפים	 ר	ּכְ ַמֲעׂשַ

ְך	ְמֻיָחד ל־ּכָ ָמה	ּכָ
114 ָרֵאל?  ֶאֶרץ	ִיׂשְ ּבְ

115 ָרֵאל	 ֶגל	ִיׂשְ ּדֶ

125 ֶרךְ	 ת	ַהּדֶ ִפּלַ ּתְ

129 ָמה	 ֵנר	ְנׁשָ

133 ית	ֵסֶפר?	 ה	ָצִריְך	ּבֵ ָלּמָ

144 ְרֶוה	 ִרי,	ֲחָלִבי	ּוּפַ ׂשָ ּבְ

149 ים	 ֲעֵלי	ַחּיִ ַצַער	ּבַ

הקדמה להורים 

יותר	בעולם	מאשר	הילדים	שלנו.	אנחנו	נותנים	להם	את	 אין	לנו	דבר	יקר	
הנשמה	ביום	וחולמים	עליהם	בלילה.	מוותרים	למענם	על	קריירה	ועל	נוחות,	
ומתפללים	לאלוקים	שרק	יהיו	בריאים.	חשוב	לנו	שיגדלו	להיות	אנשים	טובים	
וערכיים,	ושיהפכו	להיות	יהודים	מאמינים	בה'	ומחוברים	לדרך	התורה.	אבל	
באופן	מפתיע	באף	מקום	לא	לימדו	אותנו	איך	בדיוק	לחנך	אותם.	איך	לגעת	
להם	בלב	ולעשות	להם	סדר	בראש,	וכיצד	להעניק	להם	את	הידע	והכלים	
להתמודדות	נכונה	עם	החיים.	אנחנו	מתפעלים	מאוד	מהשאלות	החכמות	שלהם,	

אבל	לפעמים	נותרים	נבוכים	כשהתשובות	שלנו	לא	ממש	מספקות	אותם.	

בדיוק לשם כך נועד הספר שלפניכם!

הוא	מתנה	נהדרת	בעבור	הילדים,	אבל	לא	פחות	מזה	הוא	יכול	להיות	כלי	
שימושי	בעבורכם,	ההורים.	הוא	מזמין	את	הנסיכים	והנסיכות	שלכם	למסע	
מרתק	בעולמם	של	ילדים	וילדות	בני	גילם,	ובשפה	פשוטה	ונעימה,	בחיוך	

ובגובה	העיניים,	מציע	תשובות	קולעות	לשאלות	שמעסיקות	אותם.

איך משתמשים בספר?

אפשר	לתת	לילדים	לקרוא	בו	באופן	חופשי,	ואפשר	לקרוא	בו	יחד	איתם.	אם	
הם	כבר	יודעים	לקרוא	לבד	–	אפשר	להציע	שיקריאו	אותו	לכם	או	לעשות	
את	זה	יחד	לסירוגין:	אחד	מכם	מקריא	את	הצד	של	הילד	או	הילדה	והשני	את	
דברי	המשיב.	תרגישו	חופשי	לעצור	מדי	פעם	כדי	לשאול	אותם:	ומה	דעתכם?	
קרה	לכם	פעם	דבר	דומה?	מה	אתם	הייתם	עושים	במקומו?	בכל	אופן,	מומלץ	
לקרוא	בספר	ב"מנות	קטנות".	בכל	פעם	פרק	אחד,	ובו	להשתמש	כטריגר	
לשיחה	פתוחה	וזורמת	על	הנושא.	יש	גם	היגיון	חינוכי	בסידור	הפרקים,	אך	
לא	חייבים	להיצמד	אליו.	אפשר	לדלג	בין	נושאים	שמעניינים	במיוחד	את	
הילדים,	וכל	פרק	עומד	בפני	עצמו.	בסיומן	של	חלק	מהשיחות	תמצאו	נקודות	
למחשבה	ודיון	עם	הילדים,	משימות	המשך,	מושגים	להרחבה	וגם	סרטונים	

וסיפורים	מעוררי	השראה.
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ָלָּמה ָצִריְך ִמְצוֹות?

דֹוָלה  ינּו לֹו ֲחִגיָגה ּגְ ר ִמְצָוה, ְוָעׂשִ י, נַֹעם, ּבַ ּלִ לֹום, ָהַרב. ֶאְתמֹול ָהְיָתה ְלָאח ׁשֶ ׁשָ
ְיָלה�� ּלַ ַעד ַאַחת ּבַ

מַֹע. ַח ִלׁשְ ּמֵ ׁש ְמׂשַ ל טֹוב! ַמּמָ ַמּזָ

ב  דֹול, הּוא ִיְהֶיה ַחּיָ ּנַֹעם ּגָ ׁשֶ ו, ּכְ ַח. ַעְכׁשָ ּמֵ 'ֱאֶמת, ֲאִני לֹא ְמִביָנה ָמה ּפֹה ְמׂשַ ּתָ
ׁש  ּפּור ַעד ַהּסֹוף �� ַוואי, ֶזה ַמּמָ יֹום ּכִ ל ְוָלצּום ּבְ ּלֵ ין, ְלִהְתּפַ ִפּלִ ל יֹום ְלָהִניַח ּתְ ּכָ

ְצוֹות ָהֵאּלּו! ל ַהּמִ ה, ּכָ ָקׁשֶ

ְלנּו ֵמה', ְוֵהן  ּבַ ּקִ ָנה ׁשֶ ְצוֹות ֵהן ַמּתָ ֶוה. ַהּמִ ה, ֲאָבל ֶזה ׁשָ ִלְפָעִמים ֶזה ְקָצת ָקׁשֶ
ר ֵאָליו. עֹוְזרֹות ָלנּו ְלִהְתָקֵרב ּוְלִהְתַחּבֵ

ר ֵאָליו"?  ָמה ֹזאת אֹוֶמֶרת "ְלִהְתַחּבֵ

יָרה? ל, ִמְצַות ְמזּוָזה. ַמּכִ ְלָמׁשָ

רּוִתים. ֵ ּשׁ ר ּבַ ִית �� חּוץ ֵמֲאׁשֶ ּבַ ֶלת ּבַ ָכל ּדֶ זֹו ּבְ רּור. ֵיׁש ָלנּו ַאַחת ּכָ  ּבָ

תֹוָכּה? ָמה ֵיׁש ּבְ

ל ָעטּוף  ּה ְנָיר ְמֻגְלּגָ ׁש ּבָ ּיֵ י ָנְפָלה ְוָרִאיִתי ׁשֶ ּלִ ֶחֶדר ׁשֶ זּוָזה ּבַ ַעם ַהּמְ לֹא יֹוַדַעת. ּפַ
הּו? ֶ תּוב ָעָליו ַמּשׁ ית. ּכָ ּקִ ׂשַ ּבְ

ִים  ּתַ ּכֹוְתִבים ָעָליו ִסְפֵרי ּתֹוָרה, ְוָעָליו ְרׁשּומֹות ׁשְ מֹו ֶזה ׁשֶ א ְקָלף, ּכְ ֶזה לֹא ְנָיר ֶאּלָ
מַֹע". ָרֵאל" ּו"ְוָהָיה ִאם ָשׁ ַמע ִיׂשְ ה: "ׁשְ ִפּלָ ּתְ ָאנּו אֹוְמִרים ּבַ ָרׁשֹות ׁשֶ ֵמַהּפָ

זּוָזה ְולֹא רֹוִאים אֹותֹו? תֹוְך ַהּמְ הּו, ִאם הּוא ָסגּור ּבְ ֶ ם ַמּשׁ תּוב ׁשָ ּכָ ֶוה ׁשֶ  ָמה ׁשָ

ְפִנים. ֲאָבל  תּוב ּבִ ּכָ חּוץ ָמה ׁשֶ ֱאֶמת לֹא ְיכֹוִלים ִלְקֹרא ִמּבַ ַאּתְ צֹוֶדֶקת, ֲאַנְחנּו ּבֶ
הּוא אֹוֵהב אֹוָתנּו ְוׁשֹוֵמר  ה' ְוׁשֶ ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ּבְ ְזּכֶֹרת ְקבּוָעה ְלָכְך ׁשֶ ֲעַדִין זֹוִהי ּתִ
ל  ִבי – ּכָ ְחׁשְ ֶרְך ַהּטֹוָבה ּוְלִהְתַרֵחק ֵמָהַרע. ַרק ּתַ ּדֶ ָעֵלינּו ִלְבחֹר ּבַ ָעֵלינּו, ּוְלָכְך ׁשֶ
ָכל  ר ּבְ ק אֹוָתּה ְוִנְזּכָ ֵ זּוָזה, ְמַנּשׁ ִית, הּוא עֹוֵבר ְלַיד ַהּמְ ָאָדם יֹוֵצא ֵמַהּבַ יֹום, ִלְפֵני ׁשֶ

ִציָאה! ֶרְך ִלְפֵני ַהּיְ ל ִחּזּוק ְוֵציָדה ַלּדֶ ְך הּוא ְמַקּבֵ ֶזה. ּכָ

ֱאֶמת ִמְצָוה ֲחמּוָדה �� ּבֶ
ל  ַטע ׁשֶ י ֶאת ַהּקֶ ַעם לֹא ֵהַבְנּתִ אֹל אֹוְתָך ַעל ִמְצָוה ַאֶחֶרת? ַאף ּפַ ר ִלׁשְ ֶאְפׁשָ
ה  ּנֶ ה ֶזה ְמׁשַ ָאסּור ִליהּוִדי ֶלֱאכֹל? ָלּמָ ִרים ׁשֶ ׁשֵ ָבִרים לֹא ּכְ ה ֵיׁש ּדְ רּות. ָלּמָ ׁשְ ּכַ

ְהֶיה ָטִעים, לֹא? ּיִ ר ׁשֶ ה? ָהִעּקָ ָמה ָאָדם ַמְכִניס ַלּפֶ

ֱאֶמת  ּבֶ ׁשּוָבה לֹא  ַהּתְ ׁשֶ ִעי  ּדְ ָעֶליָה –  ַלֲענֹות  ה  ַנּסֶ ּנְ ׁשֶ ִלְפֵני  ֵאָלה טֹוָבה, ֲאָבל  ׁשְ
ה'  ּבְ י ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים  ּכִ ּכֹל  ִמים ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה קֶֹדם  ה. ֲאַנְחנּו ְמַקּיְ ּנָ ְמׁשַ
ָבר ֲהִכי טֹוב ַוֲהִכי  אי ֶזה ַהּדָ ַוּדַ הּו – ּבְ ֶ ִאם הּוא אֹוֵמר ָלנּו ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ ְויֹוְדִעים ׁשֶ
ם ִאם לֹא –  ְצָוה, ֲאָבל ּגַ ה ַלּמִ ּבָ ם ָנִבין ָמה ַהּסִ ִביֵלנּו. ִיְהֶיה ֶנְחָמד ִאם ּגַ ׁשְ ָנכֹון ּבִ

ם אֹוָתּה. ץ ְלַקּיֵ ֲעַדִין ִנְתַאּמֵ

י. הּוא רֹוֵפא ְיָלִדים,  ּלִ א ׁשֶ יר ִלי ֶאת ַאּבָ ֶזה ַמְזּכִ
ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ ֶזה  אֹותֹו  ן  ְמַעְצּבֵ ֲהִכי  ׁשֶ ָבר  ְוַהּדָ
רּוָפה  ַהּתְ ְוָקא  ּדַ ה  "ָלּמָ  😥 ִאּתֹו  ִחים  ִמְתַוּכְ
ה ָלַקַחת אֹוָתּה ִלְפֵני  ַהּזֹו ְולֹא ַאֶחֶרת? ָלּמָ
יבּו", הּוא אֹוֵמר  ְקׁשִ ָהאֶֹכל ְולֹא ַאֲחֵרי?" "ּתַ
ִלְהיֹות  ֵדי  ּכְ ִנים  ׁשָ ַבע  ׁשֶ י  "ָלַמְדּתִ ָלֶהם, 
ֶלד  ַהּיֶ ל  ׁשֶ ֲחָלה  ּמַ ּלַ ׁשֶ ָעַלי  ְסְמכּו  ּתִ רֹוֵפא. 

ּפּול ֲהִכי ַמְתִאים". ֶכם ֶזה ַהּטִ ּלָ ׁשֶ

ָכל ֹזאת  ּבְ ה  ְנַנּסֶ ֶזה,  ל  ּכָ ְוַאֲחֵרי  הּוא צֹוֵדק! 
רּות: ׁשְ ר ְלִמְצַות ַהּכַ יַע ֶהְסּבֵ ְלַהּצִ

ָאסּור ְלַהְכִניס ַלּגּוף א.  ִמים ׁשֶ ׁש חָֹמִרים ְמֻסּיָ ּיֵ מֹו ׁשֶ ּכְ  
ֲעלּוִלים  ָבִרים ׁשֶ ְך ֵיׁש ּדְ יקּו לֹו, ּכָ ּלֹא ַיּזִ ֵדי ׁשֶ נּו ּכְ ּלָ ׁשֶ

נּו, ְואֹוָתם ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת  ּלָ ָמה ׁשֶ ׁשָ ַלֲעׂשֹות לֹא טֹוב ַלּנְ
ָלנּו לֹא ֶלֱאֹכל.

ין ַהּגֹוִיים. ִהְלכֹות ב.  ר ּבֵ לּות ּוְמֻפּזָ ּגָ ָרֵאל ָהָיה ּבַ ִנים ַעם ִיׂשְ ה ׁשָ ְך ַהְרּבֵ ֶמׁשֶ ּבְ  
ֵכִנים ַהּלֹא ְיהּוִדים  ְ ב ִעם ַהּשׁ ּלֹא ִיְתַעְרּבֵ מֹר ַעל ַעְצמֹו ׁשֶ רּות ָעְזרּו לֹו ִלׁשְ ׁשְ ַהּכַ
ם  ֶבת ִאּתָ ר לֹא ָיכְֹלנּו ָלׁשֶ ׁשֵ ָדה ַעל אֶֹכל ּכָ ְזכּות ַהַהְקּפָ ח ִמי הּוא. ּבִ ּכַ ּלֹא ִיׁשְ ְוׁשֶ

ַמר ָעֵלינּו. ָ ּשׁ יֵנינּו ְלֵביָנם ֶמְרָחק ׁשֶ ם, ְוָכְך נֹוַצר ּבֵ ר ִאּתָ ַלֲארּוָחה ּוְלִהְתַחּבֵ

רּות, ְואּוַלי ֵיׁש עֹוד. ׁשְ ִרים ְלִמְצַות ַהּכַ ֵני ֶהְסּבֵ ֵאּלּו ׁשְ

ְצוֹות? ִרים ְלָכל ַהּמִ ָכה ֶהְסּבֵ ר ָלֵתת ּכָ ָיֶפה ְמאֹוד! �� ָאז ֶאְפׁשָ

ִמים  ר, ֲאַנְחנּו ְמַקּיְ ר לֹא ִנְמָצא ֶהְסּבֵ ֲאׁשֶ ם ּכַ ר, ֲאָבל ּגַ ֶהְחֵלט ֶאְפׁשָ ְצוֹות ּבְ ְלרֹב ַהּמִ
ה אֹוָתנּו. ּוָ ּצִ ה' ׁשֶ ְגַלל ָהֱאמּוָנה ּבְ ְצוֹות ּבִ ֶאת ַהּמִ

ם  ֵאיזֹו ִמְצָוה ַאּתֶ
ְמֻיָחד? ֵאיזֹו  אֹוֲהִבים ּבִ
ם? ה ָלֶכם ְלַקּיֵ  ִמְצָוה ָקׁשֶ
ָכל ֹזאת  ָמה עֹוֵזר ָלֶכם ּבְ

ם אֹוָתּה? ְלַהְצִליַח ְלַקּיֵ
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סּוֵגי ַהִּמְצוֹות
ִקּצּור – ַתְרָי"ג  אֹוְמִרים ּבְ מֹו ׁשֶ ּתֹוָרה 613 ִמְצוֹות, אֹו ּכְ ֵיׁש ּבַ
ַסְך  ִרי: ת=400, ר=200, י=10, ג=3. ּבְ )ְלָכל אֹות ֵיׁש ֵעֶרְך ִמְסּפָ

ֵרה(.  לֹוׁש ֶעׂשְ ׁש ֵמאֹות ּוׁשְ ַהּכֹל: ׁשֵ

ִריְך ַלֲעׂשֹות.  ּצָ ָבִרים טֹוִבים ׁשֶ לֹוַמר ּדְ ה, ּכְ ְצוֹות ֵהן ִמְצוֹות ֲעׂשֵ ל ַהּמִ ֶחְלָקן ׁשֶ
ֶפַסח. ְוֶחְלָקן ִמְצוֹות  ה ּבְ ין ְוֶלֱאכֹל ַמּצָ ִפּלִ ל: ָלֵתת ְצָדָקה, ְלָהִניַח ּתְ ְלָמׁשָ
ר  ּקֵ ל: ִלְגֹנב, ְלׁשַ ָאסּור ַלֲעׂשֹות. ְלָמׁשָ ָבִרים ָרִעים ׁשֶ לֹוַמר, ּדְ ה, ּכְ ֲעׂשֶ לֹא ּתַ

אֹו ִלְרצַֹח, ָחִליָלה. 

ל  ּלֵ מֹו ְלִהְתּפַ ין ָהָאָדם ְלה', ּכְ לֹוַמר, ּבֵ קֹום, ּכְ ין ָאָדם ַלּמָ ֵהן ּבֵ ֵיׁש ִמְצוֹות ׁשֶ
מֹו ָלֵתת ְצָדָקה אֹו  ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּכְ ֵהן ּבֵ אֹו ִלְלֹמד ּתֹוָרה. ְוֵיׁש ִמְצוֹות ׁשֶ

ְלַהְחִזיר ֲאֵבָדה. 

ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ִמים אֹוָתן ַרק  ְמַקּיְ לֹוַמר,  ּכְ ָאֶרץ,  ּבָ לּויֹות  ּתְ ׁשֶ ִמְצוֹות  ֵיׁש 
ִביִעית( אֹו ְנִתיַנת  ָנה ׁשְ ָכל ׁשָ ִמיָטה )ַהַהְפָסָקה ֵמֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה ּבְ מֹו ׁשְ ּכְ
ם  ִבים ְלַקּיֵ ַחּיָ ֵאּלּו ׁשֶ ֶדה, ְוֵיׁש ּכָ ּשָׂ ּצֹוְמִחים ּבַ רֹות ׁשֶ רֹות ֵמַהּפֵ רּומֹות ּוַמַעׂשְ ּתְ

ל ְוִלְלֹמד ּתֹוָרה. ּלֵ מֹו ְלִהְתּפַ ּבֹו ִנְמָצִאים, ּכְ עֹוָלם ׁשֶ ָכל ָמקֹום ּבָ ּבְ

ָאָדם  ְוִלְהיֹות  ה'  ּבְ ְלַהֲאִמין  ר  ִעּקָ ּבְ ִעְנָיָנן  ׁשֶ ִמְצוֹות,  ַבע  ׁשֶ ֵיׁש ַרק  ַלּגֹוִיים 
יהּוִדים יֹוֵתר  ׁש ָלנּו ּכִ ּיֵ ְך ׁשֶ ֵמִחים ַעל ּכָ ִאים ּוׂשְ מּוָסִרי ְוטֹוב, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ּגֵ

ָרִכים ְלִהְתָקֵרב ְלה'. ִמְצוֹות ְויֹוֵתר ּדְ
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הּוא רֹוֶצה.  ל ָמה ׁשֶ נּו? ֲהֵרי ֵיׁש לֹו ּכָ ּלָ ְצוֹות ׁשֶ ְכָלל ָצִריְך ֶאת ַהּמִ ה ה' ּבִ ֲאָבל ָלּמָ

ת? �� ּבָ ִהי ִהְדִליָקה ֵנרֹות ׁשַ ָמה מֹוִסיף לֹו ִאם ֵאיֶזה ְיהּוִדי ָנַתן ְצָדָקה אֹו ִמיׁשֶ

ִביֵלנּו ּוְלטֹוָבֵתנּו.  ׁשְ נּו. הּוא ָנַתן אֹוָתן ָלנּו ּבִ ּלָ ְצוֹות ׁשֶ ֱאֶמת לֹא ָצִריְך ֶאת ַהּמִ הּוא ּבֶ
ס ְלַמְעָלה ְוִלְהיֹות  עֹוֵזר ָלנּו ְלַטּפֵ ם, ׁשֶ תֹור ֻסּלָ ְצָוה ּבְ ַאּתְ ְיכֹוָלה ְלַדְמֵין ֶאת ַהּמִ

יִקים יֹוֵתר, ְוָכְך ְלִהְתָקֵרב ְלה'. ים טֹוִבים יֹוֵתר ְוַצּדִ ֲאָנׁשִ

ו!  ׁש ַעְכׁשָ ם ַמּמָ ם ְיכֹוִלים ְלַקּיֵ ַאּתֶ בּו ַעל ִמְצָוה ׁשֶ ִחׁשְ
לֹומֹו, אֹו  ׁשְ ר ְלָחֵבר חֹוֶלה ּוְלִהְתַעְנֵין ּבִ ֵ ל, ְלִהְתַקּשׁ ְלָמׁשָ
הּו,  ֶ ַמּשׁ אֹל ַהִאם ִהיא ְצִריָכה ֶעְזָרה ּבְ א ְוִלׁשְ ת ְלִאּמָ ָלֶגׁשֶ

ׁש ְוִלְלֹמד ּתֹוָרה.  אֹו ִלְפּתַֹח ֻחּמָ
ים? ָקִדיָמה! ם ְמַחּכִ נּו, ְלָמה ַאּתֶ



חֹוֵׁשב ַרק ַעל ַעְצִמי?

י ָאַמר ִלי  ּלִ ה ׁשֶ ּתָ ַבע. ֶיֶלד ֶאָחד ֵמַהּכִ ן ׁשֶ לֹום, ָהַרב. קֹוְרִאים ִלי יֹוָאב, ַוֲאִני ּבֶ ׁשָ
ב ַרק ַעל ַעְצמֹו    חֹוׁשֵ ֲאִני ַקְמָצן ׁשֶ ַהּיֹום ׁשֶ

ֶזה? ָבר ּכָ ְתאֹום הּוא ָאַמר ְלָך ּדָ ָמה ּפִ

יק, ְולֹא  ּתִ ָמה ִלי ּבַ א ׂשָ ִאּמָ ה ׁשֶ ֻצּפֶ ֶפל ַהּמְ ד אֹותֹו ֵמַהּוָ ֲאַכּבֵ י ׁשֶ ּנִ ׁש ִמּמֶ ּקֵ הּוא ּבִ
יִסים הּוא ִנְגָמר. ִאם ָהִייִתי  ה ּבִ לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֶזה, ׁשֶ ְרֶאה, ֶזה ָוֶפל ָקָטן ּכָ י. ּתִ ְמּתִ ִהְסּכַ

ָאר ִלי?  נֹוֵתן לֹו ֵחִצי – ָמה ָהָיה ִנׁשְ

ד? ה – ָהִייָת ְמַכּבֵ ְמּבָ יְסִלי אֹו ּבַ ל ּבִ דֹוָלה ׁשֶ ְוִאם ָהְיָתה ְלָך ֲחִביָלה ּגְ

רּור. ּבָ

ִלים, ָהִייָת  ֲעזֹר לֹו ְלַהׁשְ ּתַ ׁש ׁשֶ ָהָיה חֹוֶלה ְוִהְפִסיד ִלּמּוִדים ָהָיה ְמַבּקֵ ְוִאם ֶיֶלד ׁשֶ
עֹוֵזר?

יַע,  ֶלד לֹא ַמּגִ ּיֶ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּקּור חֹוִלים  ּבְ ַוֲעַדת ּבִ ה ּבְ ּתָ ּכִ ַטח. ֲאִני ִנְמָצא ּבַ ּבֶ
לֹומֹו. ֹאל ָמה ׁשְ ְיָתה ִלׁשְ ר ֵאָליו ַהּבַ ֵ ֲאִני ִמְתַקּשׁ

ה ָנִדיב, ֲאָבל  ׁש לֹא ַקְמָצן ְולֹא ָאנֹוִכי. ְלֶהֶפְך. ֵיׁש ְלָך ֵלב טֹוב ְוַאּתָ ה ַמּמָ ָאז ַאּתָ
ה  ְוָקׁשֶ ים  ְקַטּנִ ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלַעְצְמָך  ׁשֹוֵמר  ה  ַאּתָ אֹוָתם  ׁשֶ ִמים  ְמֻסּיָ ָבִרים  ּדְ ֵיׁש 

ֶהם. ק ּבָ ְלִהְתַחּלֵ
ָמקֹום  ַדאי ְלָך ֶלֱאכֹל אֹותֹו ּבְ ֶזה, ּכְ ָמה ְלָך ֲחִטיף ָקָטן ּכָ א ׂשָ ִאּמָ ׁשֶ ָאה ּכְ ַעם ַהּבָ ּפַ ּבַ

ֵדי לֹא ְלָגרֹות אֹוָתם. ָרִטי ְולֹא ִלְפֵני ְיָלִדים ֲאֵחִרים, ּכְ ּפְ

ר  ִניָסה ַלּסּוּפֶ י ִלְקִנּיֹות, ּוַבּכְ ּלִ א ׁשֶ י ִעם ַאּבָ ַעם ָהַלְכּתִ ַמע ִסּפּור. ּפַ ׁשְ ָהַרב יֹוִני, ּתִ
ה  ן  ְלָפָניו ָהְיָתה ּכֹוס ְקַטּנָ ׁש ִמְסּכֵ ָגִדים ְקרּוִעים ְוִנְרָאה ַמּמָ ב ָאָדם ִעם ּבְ ָיׁשַ
י ֶנֱעַצר  ּלִ א ׁשֶ הּו. ַאּבָ ֶ ם ַמּשׁ י ָהָיה ׁשָ קֹׁשִ עֹות, ֲאָבל ּבְ ים ָזְרקּו ְלתֹוָכּה ַמְטּבְ ֲאָנׁשִ ׁשֶ
ה  ּמָ ּתֹו ִנְפְטָרה ִלְפֵני ּכַ ִאׁשְ ר ׁשֶ ּקֹות. ָהִאיׁש ִסּפֵ ר ּדַ ְך ֶעׂשֶ ֶמׁשֶ ר ִאּתֹו ּבְ ְלָידֹו ְוִדּבֵ
ֲחלֹות  ל ַהּמַ ְגַלל ּכָ ֶסף ְלרֹוְפִאים ּבִ ה ּכֶ ם ַהְרּבֵ ּלֵ ב ְלׁשַ ִנים ְוֵאין לֹו ְיָלִדים, ְוהּוא ַחּיָ ׁשָ
ים  ִ ל ֲחִמּשׁ ָטר ׁשֶ א הֹוִציא ֵמָהַאְרָנק ׁשְ ֲאִמין, ָהַרב, ֲאָבל ַאּבָ ה לֹא ּתַ ּלֹו. ַאּתָ ׁשֶ
א  ְמָחה  הּוא ִאֵחל ְלַאּבָ ק אֹותֹו ֵמרֹב ׂשִ ְמַעט ִחּבֵ ָקִלים ְוָנַתן לֹו! ָהִאיׁש ּכִ ׁשְ

ָלִדים. ה ַנַחת ֵמַהּיְ ְהֶיה לֹו ַהְרּבֵ ּיִ ְפַלִים, ְוׁשֶ ֱאלִֹקים ַיְחִזיר לֹו ּכִ י ׁשֶ ּלִ ׁשֶ

יב  ר ִעם ָהִאיׁש ְוִהְקׁשִ ּבֵ ּדִ ְך ׁשֶ ַתן ְוַעל ּכָ ּנָ ָדָקה ׁשֶ ָך ַעל ַהּצְ ּלְ א ׁשֶ בֹוד ְלַאּבָ ל ַהּכָ ּכָ
הּוא לֹא ְלַבד  ה ׁשֶ הּוא ְמַגּלֶ ׁשֶ יׁש טֹוב יֹוֵתר ּכְ ָצָרה ַמְרּגִ ְמָצא ּבְ ּנִ ְלִסּפּורֹו. ָאָדם ׁשֶ

ּלֹו. ה ׁשֶ ׁשָ ַהְרּגָ ף ּבַ ּתֵ ּתַ יב לֹו ּוִמׁשְ הּו ַמְקׁשִ יׁשֶ ּמִ ּנּו, ׁשֶ ת ִמּמֶ הּו ִאְכּפַ ִמיׁשֶ ּלְ ְוׁשֶ

ּלֹו ֵמָאֶמִריָקה ָקנּו  א ְוָסְבָתא ׁשֶ י, ּדּוִדי. ַסּבָ ּלִ ָרה ֶלָחֵבר ׁשֶ ּקָ יר ִלי ָמה ׁשֶ ֶזה ַמְזּכִ
ּה ָהמֹון,  ְכֶלֶלת. הּוא ָהָיה ִמְסּתֹוֵבב ִאּתָ ּוְמׁשֻ ְיָקָרה  ֶדת ַמְצֵלָמה  לֹו ְליֹום ַהֻהּלֶ
ׁש  ּלֹו ָהיּו ַמּמָ ִנים ׁשֶ ה ְוַהּפָ ּתָ יַע ַלּכִ מּונֹות ְוִסְרטֹוִנים. ּבֶֹקר ֶאָחד ּדּוִדי ִהּגִ ם ּתְ ּוְמַצּלֵ
ָרה  ּבְ ד ְוִנׁשְ ְצֵלָמה ָנְפָלה לֹו ֵמַהּיָ ָלה, ְוַהּמַ ּקָ ֶאְתמֹול ָקְרָתה ּתַ ר ׁשֶ ֲעצּובֹות. הּוא ִסּפֵ
ר ֶאת ֶזה... ֶיֶלד ֶאָחד ָצַחק ָעָליו ְוָאַמר:  הּוא ִסּפֵ ׁשֶ ָכה ּכְ ְמַעט ּבָ ִלְרִסיִסים. הּוא ּכִ
מֹו  ם ּכְ ה לֹא יֹוֵדַע ְלַצּלֵ ָכה ַאּתָ ם ּכָ ה ּבֹוֶכה?! ּגַ ְגַלל ַמְצֵלָמה ַאּתָ ֱאֶמת, ּבִ "נּו, ּבֶ
יִתי  ָרה. ִנּסִ ּבְ ְצֵלָמה ִנׁשְ ַהּמַ ׁש ָעצּוב ׁשֶ ַטח ַמּמָ ה ּבֶ ּזֶ י לֹו ׁשֶ ִריְך..." ֲאִני ָאַמְרּתִ ּצָ ׁשֶ
ב,  ְחׁשֵ ּמַ מּורֹות ּבַ ם, ׁשְ הּוא ִצּלֵ מּונֹות ׁשֶ ֲארּו לֹו ַהּתְ ָפחֹות ִנׁשְ ּלְ ְלעֹוֵדד אֹותֹו ׁשֶ

ּלֹו ִיְקנּו לֹו ַמְצֵלָמה ַאֶחֶרת. א ְוָסְבָתא ׁשֶ ּלֹו ַסּבָ א ׁשֶ ֶדת ַהּבָ אּוַלי ְליֹום ַהֻהּלֶ ְוׁשֶ

ָבר  ה ׁשּום ּדָ ּזֶ יד ׁשֶ הּו קֹוֵרית ָצָרה, ָאסּור ְלַזְלֵזל ּבֹו ּוְלַהּגִ ִמיׁשֶ ּלְ ׁשֶ יָת. ּכְ טֹוב ָעׂשִ
ק אֹותֹו. ּלֹו ּוְלַנּסֹות ְלעֹוֵדד ּוְלַחּזֵ ה ׁשֶ ׁשָ ַהְרּגָ ף ּבַ ּתֵ ּתַ הּוא ְסָתם ָעצּוב. ָצִריְך ְלִהׁשְ ְוׁשֶ

ים  ִ ֲחִמּשׁ ָנַתן לֹו  י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ ׁשֶ ֶהָעִני  ל  ׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ ׁשֶ ב  ה חֹוׁשֵ ַאּתָ ָהַרב.  ּתֹוָדה, 
ָקִלים?  ם, ְוה' ַיְחִזיר ָלנּו ֵמָאה ׁשְ ְתַקּיֵ ָקִלים ּתִ ׁשְ

ה'  טּוַח ׁשֶ ְצָוה ַהּזֹו, ֲאָבל ֲאִני ּבָ ל ַעל ַהּמִ ָך ְיַקּבֵ ּלְ א ׁשֶ ַאּבָ ָכר ׁשֶ ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ָמה ַהּשָׂ
ַח  ּמֵ ֲהִכי ְמׂשַ ָבר ׁשֶ נּו, ְוַהּדָ ּלָ א ׁשֶ מֹו ַאּבָ ה. ה' הּוא ּכְ הּוא ָעׂשָ ֵמַח ַעל ַהֶחֶסד ׁשֶ ׂשָ
דֹוִלים – אֹוֲהִבים ֶזה ֶאת  ים ְוַגם ּגְ ם ְקַטּנִ ּלֹו – ּגַ ָלִדים ׁשֶ א הּוא ִלְראֹות ֵאיְך ַהּיְ ַאּבָ

ֶזה ְועֹוְזִרים ֶזה ָלֶזה.

ֵאיָנם  ֵאילּו ֲחָסִדים, ׁשֶ
ם  ֶסף, ּגַ ְנִתיַנת ּכֶ לּוִיים ּבִ ּתְ

ְיָלִדים ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות?
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ְלִמי ִאְכַּפת ִמֶּמִּני?
יָרה,  ּדִ ָעְברּו  י  ּלִ ׁשֶ ַההֹוִרים  ד'  ה  ִכּתָ ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ
ּיֹום  ּבַ י  ִנְכַנְסּתִ ֵבית ֵסֶפר ָחָדׁש.  ּבְ י ִלְלמֹד  ְוִהְתַחְלּתִ
יִתי  מֹאָלה, ְוִגּלִ י ָיִמיָנה ּוׂשְ ְלּתִ ּכַ ה, ִהְסּתַ ּתָ ָהִראׁשֹון ַלּכִ
ְמחּו ְוָצֲהלּו,  ָלִדים ׂשָ ל ַהּיְ יר ַאף ֶאָחד. ּכָ ֲאִני לֹא ַמּכִ ׁשֶ
י  ִהְתַלֲהבּות ֲחָויֹות ֵמַהחֶֹפׁש, ְוַרק ֲאִני ָעַמְדּתִ רּו ּבְ ִסּפְ

ַאף ֶאָחד ִיְתַיֵחס ֵאַלי.  ִלי ׁשֶ ד, ּבֹוֵדד, ּבְ ּצַ ּבַ

ֶפר ַהּקֹוֵדם  ֵבית ַהּסֵ ֶעֶצב, "ּבְ י ְלַעְצִמי ּבְ ְבּתִ ה, יֹוִני", ָחׁשַ ן ַאּתָ "ֵאיֶזה ִמְסּכֵ
ם ָאֲהבּו  ּלָ ם ּכֻ ָך. ׁשָ ת ִמּמְ אן ְלַאף ֶאָחד לֹא ִאְכּפַ ָהיּו ְלָך ֲהמֹון ֲחֵבִרים. ּכָ

ִלים ָעֶליָך".  ּכְ אֹוְתָך, ּוֹפה ֲאִפּלּו לֹא ִמְסּתַ

יט ִלי ֶאת ָידֹו  ִג'יְנִג'י, הֹוׁשִ ֶיֶלד ֶאָחד, ָחמּוד,  ׁש ֵאַלי  ִנּגַ ְוָאז ֶזה ָקָרה. 
לֹום, קֹוְרִאים ִלי ִאיָתָמר. ֵאיְך קֹוְרִאים ְלָך?" ה ְוָאַמר: "ׁשָ ַטּנָ ַהּקְ

נּות.  ַבְיׁשָ י לֹו ּבְ "יֹוִני", ָאַמְרּתִ

ָך".  ּלְ ׁשֶ ַמח ִלְהיֹות ָחֵבר  ְך ֵאַלי, "ֲאִני ֶאׂשְ ִחּיֵ יֹוִני", הּוא  "ָנִעים ְמאֹוד, 
ֶכת  ֶמׁש זֹוַרַחת ּוְמַחּיֶ ֶ ִאּלּו ַהּשׁ י ּכְ ּתִ ׁשְ אֹותֹו ֶרַגע ִהְרּגַ ִהְסּתֹוֵבב ְוָהַלְך. ּבְ
רֹוֶצה  י, ׁשֶ ּנִ ת לֹו ִמּמֶ ִאְכּפַ הּו ׁשֶ אן ִמיׁשֶ יף! ֵיׁש ּכָ ֵאַלי. ֵאיֶזה יִֹפי! ֵאיֶזה ּכֵ

י... ּלִ ִלְהיֹות ָחֵבר ׁשֶ

ים. ֲאָבל ַעד ַהּיֹום, ַלְמרֹות  ה ֲחֵבִרים ֲחָדׁשִ ָבר ָהיּו ִלי ַהְרּבֵ ַאֲחֵרי חֶֹדׁש ּכְ
ִביִלי  ׁשְ ה ּבִ ָעׂשָ ָנה, ֲאִני לֹא ׁשֹוֵכַח ֶאת ָמה ׁשֶ ים ׁשָ לֹוׁשִ ְ ָעְברּו יֹוֵתר ִמּשׁ ׁשֶ
ט ֶאָחד ָקָטן ָיכֹול ְלַהְדִליק אֹור  ּפָ ּנּו ָאז ֵאיְך ִמׁשְ י ִמּמֶ ִאיָתָמר. ָלַמְדּתִ

דֹול. ּגָ

חֹות ָאהּוב  ּפָ הּו ׁשֶ ֶכם ִמיׁשֶ ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ ַהִאם ֵיׁש ּבַ
ה  ַהְפָסָקה ְוֵאין לֹו ַהְרּבֵ ד ּבַ ּצַ ב ּבַ ּיֹוׁשֵ ֶחְבָרה? ׁשֶ ּבַ
ׁשּו ֵאָליו ָמָחר ְוִהְתַעְנְינּו ּבֹו. ַהְזִמינּו  ֲחֵבִרים? ּגְ
ָחק. יָחה אֹו ְלִמׂשְ אֹותֹו ְלִהְצָטֵרף ֲאֵליֶכם ְלׂשִ

ִמים ֵלב  ם ׂשָ ַהִאם ַאּתֶ
ֶכם  ּלָ ה ׁשֶ ּתָ הּו ֵמַהּכִ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ  ּכְ
 ָעצּוב אֹו ִנְרֶאה ְקָצת חֹוֶלה?
ֶזה? ב ּכָ ַמּצָ ים ּבְ ם עֹוׂשִ ָמה ַאּתֶ

ֶכם  ּלָ ה ׁשֶ ּתָ יַע ַלּכִ  ַהִאם ִהּגִ
ְלִמיד ָחָדׁש? ַעם ּתַ  ּפַ
ם אֹותֹו? ְלּתֶ ֵאיְך ִקּבַ
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