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לע“נ הרה“ח הרה“ת

ר‘ מרדכי הכהן בן ר‘ יחיאל מיכאל ע“ה

שטיינברגר
נלב“ע כ‘ מר חשוון ה‘תשע“ד

לזכות הילדים - החיילים בצבאות ה'

שלום דב בער, שניאור זלמן, יוסף, יחיאל-

מיכאל ומרדכי-אברהם-ישעי' שיחיו'

גרונר

ַהְקָּדָמה
ָקִרים, ָרֵאל ַהּיְ ַיְלֵדי ִיׂשְ

ְדָרה  ּסִ ּבַ ִני  ַהּשֵׁ ַהֵחֶלק  ֶאת  ְפֵניֶכם  ּבִ יׁש  ְלַהּגִ ֵמִחים  ׂשְ ָאנּו 
ִעּבּוד קֹוִמיְקס  דֹוׁש, ּבְ ם-טֹוב ַהּקָ ַעל-ׁשֵ "ֶמִז'יּבּוז'", ִסּפּוֵרי ַהּבַ

ֵטיין. ר ָיִניב גֹוְלׁשְ ּיָ ל ַהּצַ ִרי ִמְכחֹולֹו ׁשֶ נּוִתי ַוֲחָוָיִתי ּפְ ָאּמָ

ים  ֵסֶפר ֶזה, ֵהם ַמֲעׂשִ ְבֲחרּו ְלהֹוִפיַע ּבְ ּנִ ּפּוִרים ׁשֶ ת ַהּסִ לֹשֶׁ ׁשְ
ֲעבֹוַדת  ים ּוַבֲעֵלי ֶמֶסר ְמֻיָחד ּבַ ִקים, ַמְסִעיִרים, ָעְצָמִתּיִ ְמַרּתְ

ים טֹוִבים. ם, ִמּדֹות ּוַמֲעׂשִ ַהּשֵׁ

 ֵלִוי ִיְצָחק ְגרֹוֶנר

ֶתר"  הֹוָצַאת "ַמְלכּות ַהּכֶ
ְסֵלו ה'תש"פ ֹראׁש-ֹחֶדׁש ּכִ



ָהִאי ַהִּמְסּתֹוִרי

5



ָרֵאל.  דֹוׁש ָרָצה ְמאֹוד ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ם-טֹוב ַהּקָ ַעל-ׁשֵ ַהּבַ
ָרֵאל,  ַדְרּכֹו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ טּוְרְקָיה, ּבְ ּבְ ְך ָנַסע ְלִאיְסַטְנּבּול ׁשֶ ם ּכָ ְלׁשֵ
ָלאֹות ַרּבֹות ָעְברּו ֲעֵליֶהם  י ְצִבי ּוִבּתֹו. ּתְ ְלִמידֹו ַרּבִ ַיַחד ִעם ּתַ
ִאיְסַטְנּבּול, ְוִהְתַאְכְסנּו  הּו ּבְ ַסח ׁשָ ַחג ַהּפֶ ָפֵרְך. ּבְ ע ַהּמְ ּסָ ּמַ ּבַ

ַסח, ֶהְחִליט  ֹחל ַהּמֹוֵעד ּפֶ ה, ּבְ יר ְיהּוִדי. ְוִהּנֵ ל ָעׁשִ תֹו ׁשֶ ֲאֻחּזָ ּבַ
ָרֵאל. ד ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ֶכף ּוִמּיָ ם-טֹוב ְלַהְפִליג ּתֶ ַעל-ׁשֵ ַהּבַ

ָהָבה ֵנֵצא 
ְזִריזּות ְלֵעֶבר  ּבִ
ֵמל. ָעֵלינּו  ַהּנָ

ְלַהְפִליג ְלֶאֶרץ 
ם. ֶהְקּדֵ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

י... ַרּבִ

ָאנּו 
ִמְתָקְרִבים 

ֵמל... ַלּנָ

ׂש ְסִפיָנה  ְנַחּפֵ
ְפִליָגה  ּמַ ׁשֶ

ירֹות ְלֶאֶרץ  ְיׁשִ
ָרֵאל! ִיׂשְ

ְלָאן ְמחֹוז 
ֶחְפְצֶכם?

ְלֶאֶרץ 
ָרֵאל. ִיׂשְ

ַאְך ַנֲעֶלה 
ַרק ַעל 

ׁש  ּיֵ ְסִפיָנה ׁשֶ
ּה ְיהּוִדים. ּבָ

ֵאין ְיהּוִדים 
ִפיָנה  ַעל ַהּסְ

י, ֲאָבל ֲאִני  ּלִ ׁשֶ
ַמְפִליג ְלֶאֶרץ 

ָרֵאל. ִיׂשְ
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ׂש  ָעֵלינּו ְלַחּפֵ
ְסִפיָנה 
ֵיׁש ְיהּוִדים ַאֶחֶרת.

ִפיָנה? ַעל ַהּסְ

ֵאין!

י ַעל  ּלִ ַחת ׁשֶ ְטּפַ י ִלְפֹרׂש ֶאת ַהּמִ יָכְלּתִ ּבִ
ָרֵאל!  ב ָעֶליָה, ְוָכְך ַנְפִליג ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ם, ֵנׁשֵ ַהּיָ

ם ָקדֹוׁש  ׁשֵ ז ּבְ ֵהר ּוְלִהְתַרּכֵ ַרק ָעֶליָך ְלִהּזָ
ָך  ְבּתְ ְחׁשַ ִניֵחנּו ִמּמַ ֶאְמֹסר ְלָך, ְולֹא ּתְ ׁשֶ
ָך  ְעּתְ ִסיַח ּדַ י ִאם ּתָ ֲאִפּלּו ְלֶרַגע ֶאָחד. ּכִ

נּו! ּלָ דֹוׁש - ֹנאַבד ּכֻ ם ַהּקָ ֵמַהּשֵׁ

ׁש  ֲאִני חֹוׁשֵ
ּלֹא ַאְצִליַח  ׁשֶ

י  ז. ֵאיֶנּנִ ְלִהְתַרּכֵ
ן  רֹוֶצה ְלַסּכֵ

י. ֶאת ָהַרּבִ

ֵנָאֵלץ ִאם-
ן ְלַהְפִליג  ּכֵ

ֵאין  ְסִפיָנה ׁשֶ ּבִ
ּה ְיהּוִדים. ּבָ

ה... ְתִפּלָ ִפיָנה ְמִריָמה ֹעֶגן ְוַהּנֹוְסִעים ׁשֹוְקִעים ּבִ ַהּסְ
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ה... ְרָצה ְסָעָרה ַעּזָ ה ּפָ לֹא ָחַלף ְזַמן ַרב ְוִהּנֵ

י  ְעּתִ ֵאיְך ִהּגַ
ה  ְלָכאן? ְוָלּמָ

אן ּכֹה  ים ּכָ ָהֲאָנׁשִ
ְמַפֲחִדים, ֲהֵרי ֶזה 
יף ִלְהיֹות  ְך ּכֵ ל-ּכָ ּכָ

ִים! תֹוְך ַהּמַ ּבְ
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א ה'  ָאּנָ
יָעה ָנא. הֹוׁשִ

"ַיַעְנָך 
יֹום  ה' ּבְ
ָצָרה..."

יט ָיד.  ּתֹוׁשִ
ָקִדיָמה!

ֲאִני לֹא 
ַמְצִליַח, ֲאִני 
ִפיָנה. ָעף ֵמַהּסְ

ָעַלי ִלְתּפֹס 
ַעּמּוד  ּבָ

ָכל ַהּכֹוַח! ּבְ

ל  ֶהָחִבית ׁשֶ
ַהּוֹוְדָקה! 
אֹוי לֹא!
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