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 דבר היקר ביותרה  
 

ת בהתרגשומחזיקה אני תמיד ו אנחנו מתחילים את חומש ויקרא
וא מרגש. תי הרה. או, לכאוהזה מרגש-ענקית את החומש הלא

כל כך הרבה ב, נערים שערים נושריםבני עוסקת שאנ יםיודע םאת
י אני מחזיקה בחיקובבית ספרנו".  שמעו את המילים "לאמקומות 

ילדים מתחילים ללמוד הזה וכמעט בוכה, מפני שכשאת הספר 
זאת  ".ויקרא"-ילים ממש בם מתחהחומש בגיל שלוש, או חמש, 

מאמינים כשהם עדין ים הם מחזיקה אומרת שאת החומש הז
שהם יהיו משה רבנו. שהם יכולים להיות גדולי הדור. כשאף אחד 
עוד לא שבר את ליבם. כשאף אחד עוד לא אמר להם "אתה לא 

מר להם החומש הזה. , טהורים, אובואו". יכול, אתה לא מתקבל
   1והתעסקו בטהרות.

ל , בגיכלום הרי הם לא מבינים ?מה פירוש "התעסקו בטהרות"
אז למה נותנים להם את . האמת, גיל חמש. גם אני לאלוש או בש

אבל  ,רא"יק"ומפני שחומש ויקרא מתחיל במילה  החומש?
האות כשילד קטן פותח את החומש, הוא לא רואה "ויקרא". 

ָתה אֹוָרה כמו ". "ִויָקר" הוא רואהאל"ף כתובה בקטן ו הּוִדים ָהיְּ ַלּיְּ
ֹ ש  ש ָ ָחה וְּ מְּ ש ִ ם לו אומרי מה הדבר הכי יקר, ילד?ע דוי 2."ן ִויָקרוְּ

 נכון, עם הקב"ה. רש. הכי יקר בעולם זה קממש בתחילת הלימוד
. אתה אתה בכלל לא מבין את המילים שכתובות בחומש הזה

ן את המילים שכתובות בתפילה. אבל רק אתה, ילד, בכלל לא מבי
ה את ,ותושכשאתה עושה א, שצריך להביןהיחיד מבין את הדבר 

 ר לקב"ה. וזה להיות קשו ,דבר היקר ביותרל וכהז

: ר לקב"האוממשה יום פטירת משה רבנו. ו. הערב הזה, ז' באדר
 ."אני לא רוצה למות"

ה ,שהמ ,ַרב ָלךְּ  " ָבר ַהּזֶ ּדָ ַלי עֹוד ּבַ ר אֵּ ּבֵּ  אומר.  ה' 3,"ַאל ּתֹוֶסף ּדַ

                                                           
ויקרא רבה ז', ג:  ,"יָבֹואּו ְטהֹוִרין ְויְִתַעְסקּו ִבְטהֹוִריםיבואו "בפרפראזה על  1

ין ַמְתִחיִלין  ֲֹּהנִים ְואֵּ י ִמְפנֵּי ָמה ַמְתִחיִלין ַלִתינֹוקֹות ְבתֹוַרת כ "ָאַמר ַרִבי ַאסֵּ

אִשית, ֶאָלא ֶשהַ ִבבְ  ַהָקְרָבנֹות ְטהֹוִרין יָבֹואּו ְטהֹוִרין ְויְִתַעְסקּו ִתינֹוקֹות ְטהֹוִרין וְ רֵּ

 ִבְטהֹוִרים".
  , טז.ח'אסתר  2
 ו. ג', כ דברים 3

זאת  .'ך  ַרב לָ 'ה' אמר לי " מר:שה, האיש הגאון הזה, אוואז מ
ולא על משה התלמיד.  ,משהת שגזירת מיתה נגזרה על הרב רמאו

. כך תסור משה התלמיד היואה ,הרבות משה אני אפסיק להיאז 
 . "מעלי גזירת המיתה

 ע תלמידו:הערב, ואומר ליהושזה קורה , רשדוא נכנס לבית המה
ד" ַלמ ֵּ  . "ת  

 "אבל אתה הרב!"

 "ה!מיתרה זב משה נגרהעל  ?אתה רוצה שאני אמות, יהושע"

ומלמד. ואז נשמע קולו של ה'  לסטנדרעולה  ,בדמעות ,יהושעו
אני כבר לא. " :ועד. משה רבנו קופץ ואז הוא נזכרמאוהל מקורא 

 יהושע, תיכנס". לא משה הרב. 

יהושע נכנס לאוהל מועד ומשה מחכה לו בחוץ, מחכה לו כל כך 
 ?"יהושע, מה ה' אמר לך"ויהושע יוצא. 

 הוא הממועד לא יכול לספר נס לאוהל שנכדע שמי יו אתה"
 . "מה ה' אמר אני לא יכול לספר לך", יהושע עונה בדמעות. "שמע

 ". ה', קח אותי. אני רוצה למות"ם לשמים. ימשה מרים עיני

 "למה?"

ֶעיָך אֵּ " רּו רֵּ קְּ ִלי ַמה ּיָ אין לי דבר בעולם יקר "משה  אומר.  4,"ל-וְּ
ואני  ,ואם את זה לקחו ממניך. שיש לי איתשיח, -מהדיאלוג, מהדו

ע את קולך באוהל מועד, קח להתוועד איתך ולשמוכבר לא אוכל 
עו תאותי למעלה ואני אוכל להיות איתך ב   5."ר 

                                                           
 .קל"ט, יז תהילים 4
ַע, ָאַמר ְלָפנָיודברים רבה ט', ט: " 5 ֹּל ' :ְקָרא ֶאת יְהֹושֻׁ ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, יִט

ַע ַאְרכִ  א ָחייְהֹושֻׁ ה לֹו ְכֶדֶרְך ֶשהּוא ' :ָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ,'י ֶשִלי ֶוֱאהֵּ ֲעשֵּ

א יְהֹושֻׁ 'עֹוֶשה ָלְך ַע, נְִתיָרֵּ יתֹו ֶשל יְהֹושֻׁ  :ַע ְוָאַמר, ִמיָד ִהְשִכים מֶשה ְוָהַלְך ְלבֵּ

ַע,, יְָצאּו ַלֲהֹלְך, ָהַלְך מֶשה ִלשְ "מֶשה ַרִבי בֹוא ֶאְצִלי' ֹּאלֹו ֶשל יְהֹושֻׁ נְִכנְסּו  מ

ינֵּיֶהם, ִמֶשנְִסַתלֵּק ַעּמּוד ֶהָענָן ָהַלְך מֶשה  ד, יַָרד ַעּמּוד ֶהָענָן ְוִהְפִסיק בֵּ ֶֹּהל מֹועֵּ ְלא

 ב"ה



 

 
  

ים, לגדולים, לנו. אנחנו דלחומש הזה ליהורים, אומר ה, טבואו
 . בר עם ה'בעולם זו היכולת לדביותר יקר רוצים שתדעו שהדבר ה

מִֹפּלָ ּתְּ  ה ִאיׁש ָה ה לְּ נוּ דא   . ה'םֱאלִֹהיׁשֶ ה ָהִייָת ּלָ הבית  6.ָֹני ָמעֹון ַאּתָ
הּוִדים , אני מרגישה בבית. ךאיתאני מדברת כששלי זה אתה.  ַלּיְּ

ָתה אֹוָרה  ָחה. תורהזו  –ָהיְּ מְּ ש ִ ֹןוימים טובים.  שבתותאלה  – וְּ ש  ש ָ  וְּ
 ה. פילת 7;לין שבראשתפיאלה  – ִויָקר ו מילהז –

ָתה אֹוָרהבחיי. זה סוד השמחה.  שראיתיזה מה  ִדים ָהי  הו  יש  .ַלי  
ָחהים. ומדים תורה ולא נראים שמחלה שלכא מ  ש ִ שבתות אלה  –ו 

ַסח "מרים לך שאוכ. זה משמח אותך וימים טובים ֶּ יַע, פ  ָאִביב ִהג ִ
א ֹלא תמיד.  8?"ב ָ ש  ש ָ זה  . האםרה על הצניעותשמיהזו  – ןוו 

לין שבראש. אנשים שקשורים תפיאלה  – ָקרִוימיד. ת לא משמח?
רגע שהוא רק  ה רבנו בכלפונים אליו, כמו משש ,לקב"ה תמיד

אלה האנשים השמחים שפגשתי בחיים. אלה השמחים  ,רוצה
 . תבאמת. בואו, טהורים. התעסקו בטהרו

אסתר המלכה ר למשה רבנו ולננדליק , חמישי(יום ומחר ) הערב
אין יותר יקר  .להתפלל :ות הכי טובלעשת מה שהם ידעו אנעשה ו

 מי לדבר. ילד שיודע לדבר עם הקב"ה, תמיד יהיה לו עם מזה. 

 יבצוות העריכה: הדסה סאס
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     
ַע ְוָאַמר ֶצל יְהֹושֻׁ ְכֶשָהיָה ַהִדבּור ' :עַ ָאַמר לֹו יְהֹושֻׁ  ?'ָך ַהִדבּורָמה ָאַמר לְ ' :אֵּ

ַע ָהיִיִתי מַ נִגְָלה ָעלֶ  ָאה 'ה ְמַדבֵּר ִעְּמָךיָך יֹודֵּ , אֹוָתּה ָשָעה ָצַעק מֶשה ְוָאַמר מֵּ

יָון ֶשִקבֵּל ָעָליו ָלמּות, ִהְתִחיל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא . ]...[ ִמיתֹות ְוֹלא ִקנְָאה ֶאָחת כֵּ

א ַעל יֶָדיָך נַי, ַאף ֶלָעִתיד ָלבֹוַחיֶיָך ָבעֹוָלם ַהזֶה ִהנְַהגְָת ֶאת בָ ' :ְמַפיְסֹו, ָאַמר לֹו

 ".'ֲאנִי ַמנְִהיג אֹוָתן
 , א. 'תהילים צ 6
אמר רב יהודה אורה זו תורה וכן הוא אומר "ב: תלמוד בבלי, מגילה טז, ע" 7

ְצָוה ְותֹורָ ")משלי ו, כג(  י נֵר מִּ יד( )דברים טז, שמחה זה יום טוב  ",ה אֹורכִּ

סב( שש אנכי על אמרתך )תהלים קיט, קן זו מילה ששו ".ְבַחגֶָּך ְוָשַמְחתָ "

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ")דברים כח, י( ויקר אלו תפלין 

   ."'אלו תפלין שבראש' :ותניא רבי אליעזר הגדול אומר ."ויראו ממך
 ה אדמון. יבפרפראזה על "שמחה רבה", מילים: בלהה יפה, לחן: ידיד 8

 

הספר החדש של הרבנית  עכשיו זה רשמי:

  –' 'הזמנה לשמחה –ימימה מזרחי 

 !טבלת רבי המכרמככב בכבר 

 הספריםבכל חנויות ניתן לרכוש 

 וכו'(ספרים )סטימצקי, צומת 

ניתן לרכוש אותו  שוב כעת !למלאי הספר חזרגם אצלנו 

מרות עם אחגיגיים המגנטים ה 2את גם דרכנו, ולקבל 

 של הרבנית ימימהחוכמה 
לחצי קססוריז ורכישה מאובטחת פרטים, אל

 << כאן
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