
ֶאל-ּכָל- ה  מֹׁשֶ ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים,  ַהּדְ ה  "ֵאּלֶ
ִעים  ַאְרּבָ ּבְ ַוְיִהי  ן:   ַהּיְַרּדֵ ֵעֶבר,  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ַלחֶֹדׁש;  ֶאָחד  ּבְ חֶֹדׁש  ר  י-ָעׂשָ ּתֵ ַעׁשְ ּבְ ָנה,  ׁשָ
ר ִצוָּה  כֹל ֲאׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ֵני ִיׂשְ ה, ֶאל-ּבְ ר מֹׁשֶ ּבֶ ּדִ

ה' אֹתֹו, ֲאֵלֶהם".
ִטיָרתֹו,  בוּעֹות ִלְפֵני ּפְ ה ׁשָ ָ ָבט, ֲחִמּשׁ ׁשְ א' ּבִ ּבְ
ֶנה ּתֹוָרה'  נוּ וּפֹוֵתַח ֶאת 'ִמׁשְ ה ַרּבֵ עֹוֵמד מֹׁשֶ
ה  מֹׁשֶ ְמַסּכֵם  ֶזה  ֵסֶפר  ּבְ ָבִרים'.  ּדְ 'ֵסֶפר   -
ָנה,  ׁשָ ְך 40  ֶמׁשֶ ּבְ ָעְברוּ  ׁשֶ ל ָמה  ּכָ ֶאת  נוּ  ַרּבֵ
ְצַרִים ְוַעד  ָרֵאל, ִמיִציָאָתם ִמּמִ ִיׂשְ הוּא וְּבֵני 

ָרֵאל.  ִלְכִניָסָתם ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
י  ְלּתִ 'ּבִ ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ ָפסוּק  ּבְ ּפֹוַתַחת  ה  ָרׁשָ ַהּפָ
ה...  מֹׁשֶ ר  ּבֵ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ה  "ֵאּלֶ מוָּבן': 
ין  ֲעָרָבה, מֹול סוּף, ּבֵ ר ּבָ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ ֵעֶבר ַהּיְַרּדֵ ּבְ
אָרן וֵּבין ּתֶֹפל ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהב". ִאם  ּפָ
ֵכן  ִיּתָ ְוֵאיְך  ֲעָרָבה',  'ּבָ ר' - ֵאיָנם  ְדּבָ ּמִ 'ּבַ ֵהם 
ה  ו 'מֹול סוּף' - ֲהֵרי ַים סוּף ַהְרּבֵ ְהיוּ ַעְכׁשָ ּיִ ׁשֶ
קֹומֹות  ַהּמְ מֹות  ׁשְ ֵהם  וָּמה  ֵמֲאחֹוֵריֶהם? 
ּנְִקָרא 'ְוִדי  "ּתֶֹפל ְוָלָבן"? ְוַהִאם יֵׁש ָמקֹום ׁשֶ
רֹוֵמז  ֶזה  ָפסוּק  ּבְ י  ּכִ ֲחַז"ל  ָלנוּ  ּלוּ  ּגִ ָזָהב'? 
ָחְטאוּ  ֶהם  ּבָ קֹומֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ַעל  נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
"ה. הוּא ׁשֹוֵמר ְמאֹד ַעל  ּבָ ָרֵאל ְלַהּקָ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ָבָריו  ּדְ ֶאת  ְוָלֵכן אֹוֵמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ בֹוָדם  ּכְ

ְגעוּ. ֶרֶמז, ְלַבל ִיּפָ ּבְ
נוּ  ה ַרּבֵ י מֹׁשֶ ָבִרים מֹוְצִאים ּכִ ְך ֵסֶפר ּדְ ֶהְמׁשֵ ּבְ
ל  ׁשֶ ֲחָטֵאיֶהם  ֶאת  ֲאִריכוּת  ּבַ וְּמָפֵרט  חֹוֵזר 
ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ֶאת  וְּמָתֵאר  ר  ְמַסּפֵ ָרֵאל. הוּא  ִיׂשְ
עֹוד  יָׁשוּבוּ  ְולֹא  ֶלַקח  ְלְמדוּ  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהָרִעים 
ֲהֵרי  ֵאָלה:  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ִנׁשְ ה.  ֵאּלֶ ַהְנָהגֹות  ַעל 
ִמיָרה  ׁשְ ִמּתֹוְך  ֶרֶמז  ּבְ ַרק  הֹוִכיַח  ה  ְתִחּלָ ּבִ
ן  ְך הוּא ּכֵ ֶהְמׁשֵ ה ּבַ ן, ָלּמָ בֹוָדם, ְוִאם ּכֵ ַעל ּכְ

ַמֲאִריְך וְּמָפֵרט?
ַבע  ֶדֶרְך ַהּטֶ י ּבְ ַפת ֱאֶמת' ּכִ נוּ ַה'ּשְׂ ּכֹוֵתב ַרּבֵ
ְותֹוֵכָחה.  מוָּסר  מַֹע  ִלׁשְ אֹוֵהב  לֹא  ָאָדם 
ָאָדם  ְבֵני  ּבִ ְויֵׁש  ּקֶֹרת,  ּבִ ְבֵרי  ּדִ ּדֹוָחה  ַהּנֶֶפׁש 
ּקֶֹרת ַעל  ַח מוּל ּבִ ק וְּלִהְתַוּכֵ ְרִגילוּת ְלִהְצַטּדֵ
י  ּכִ ָראוּ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך  יֶהם.  ַמֲעׂשֵ
מוָּסר  ְואֹוֵמר  ָכבֹוד,  ּבְ ֲאֵליֶהם  ר  ְמַדּבֵ ה  מֹׁשֶ
ֶאת  ָראוּ  ֵהם  ְגעוּ,  ִיּפָ ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ֶרֶמז  ּבְ
ם, ְוָאז  ַאֲהָבתֹו ֲאֵליֶהם, ֶאת ְרִגיׁשוּתֹו ְלַנְפׁשָ
י,  ּנוּ "ַרּבִ ׁשוּ ִמּמֶ ּקְ ח ְוֵהם ּבִ ֶהם ִנְפּתַ ּלָ ב ׁשֶ ַהּלֵ
י  ּכִ ַהּמוָּסר,  ִדְבֵרי  ּבְ ְרִחיב  ּתַ עֹוד!  ּתֹאַמר 

ה אֹוֵמר זֹאת ִמּתֹוְך ַאֲהָבה". ַאּתָ
י ִמְצוֹות 'הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת  ָמָרא אֹוֶמֶרת ּכִ ַהּגְ
י ָצִריְך ְלהֹוִכיַח  ה ְמאֹד, ּכִ ֲעִמיְתָך' ִהיא ָקׁשָ
ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ִנים.  ּפָ ין  ְלַהְלּבִ ָאסוּר  ַאְך 

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ָעלֹון מס' 10 
ָבִרים ת ּדְ ָרׁשַ ּפָ
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ֶּה  ּדֹור ַהז י יֹוֵדַע ִאם יֵׁש ּבַ ֲעַזְריָה אֹוֵמר "ֵאיֶנּנִ
י  ַרּבִ ֶנְגּדֹו  ּכְ יב  ֵהׁשִ ּתֹוֵכָחה",  ל  ַקּבֵ ּמְ 'ׁשֶ ִמי 
ֶּה ִמי  ּדֹור ַהז ּבַ י יֹוֵדַע ִאם יֵׁש  ֲעִקיָבא: "ֵאיֶנּנִ

ּיֹוֵדַע ְלהֹוִכיַח!".  ׁשֶ
ּדֹוֵרׁש  ָהיָה  ִמּקֹוסֹוב  ַחּיִים  י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ
ַרב  ּכְ ְפִקידֹו  ּתַ ִמּתֹוְך  ּבוּר,  ַהּצִ ֶאת  וּמֹוִכיַח 
ים:  ּלִ ּמִ ּבַ ִלְפּתַֹח  ָרִגיל  ָהיָה  הוּא  ָהִעיר. 
וֵּן  ִמְתּכַ י  ֵאיֶנּנִ ַאְך  מוָּסר,  ְבֵרי  ּדִ אֹוֵמר  "ֲאִני 
יׁש  ַמְרּגִ הוּ  ִמיׁשֶ ִאם  ַרם,  ּבְ ְמֻסּיָם.  הוּ  ְלִמיׁשֶ

ֱאֶמת רֹוֶצה  וֵּן ֵאָליו - ֲהֵרי ֲאִני ּבֶ ֲאִני ִמְתּכַ ׁשֶ
יב!". ּיְַקׁשִ ׁשֶ

ּיְַדִריכוּ  ִלי ׁשֶ ַחּיָיו ּבְ ּבְ ר  ֵ ה ְלָאָדם ְלִהְתַיּשׁ ָקׁשֶ
ְלטֹוָבתֹו.  הוּא  ַהּמוָּסר  ִדְבֵרי מוָּסר,  ּבְ אֹותֹו 
ָבָריו  ּדְ ֶאת  לֹוַמר  ִלְלמֹד  ַהּמֹוִכיַח  ַעל  ַאְך 
לֹמֹה  ׁשְ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ וְּבַאֲהָבה,  ְנִעימוּת  ּבִ
ַנַחת  ְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ ֶפר קֶֹהֶלת: "ּדִ ּסֵ ֶלְך ּבַ ַהּמֶ

ָמִעים". ִנׁשְ

ה  מֹׁשֶ ר  ְמַסּפֵ ֵתנוּ,  ָרׁשָ ּפָ ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  ֵחֶלק  ּבַ
ֶאֶרץ ִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמֹוִרי  ׁשוּ  ִנְכּבְ יַצד  ּכֵ נוּ  ַרּבֵ
ַהִהוא,  ֵעת  ּבָ ח  ּקַ "ַוּנִ ן:  ׁשָ ַהּבָ ֶמֶלְך  עֹוג  ְוֶאֶרץ 
ר  ֲאׁשֶ ָהֱאמִֹרי,  ַמְלֵכי  ֵני  ׁשְ ִמּיַד  ֶאת-ָהָאֶרץ, 

ן--ִמּנַַחל ַאְרנֹן, ַעד-ַהר ֶחְרמֹון" ֵעֶבר ַהּיְַרּדֵ ּבְ
ְלַהר  ָקְראוּ  ַהּגֹוִים  י  ּכִ ה  מֹׁשֶ אֹוֵמר  ְך  ֶהְמׁשֵ ּבַ
יאֹן.  ְריֹון ְוׂשִ ִניר, ׁשִ מֹות נֹוָסִפים: ׂשְ ׁשֵ ֶחְרמֹון ּבְ

מֹות! ָעה ׁשֵ ַהר ֶזה יֵׁש ַאְרּבָ ּלְ ֲהֵרי ָלנוּ ׁשֶ
ל  יבוּתֹו ׁשֶ "י מסביר כי ִמּתֹוְך ֲחׁשִ ה? ַרׁשִ ְוָלּמָ
ם  ְוֻכּלָ ּבֹו ֵחֶלק  ל ַמְלֵכי ָהֵאזֹור ָרצוּ  ּכָ ַהר ֶזה, 

ּיָכוּת ָלָהר. ם' ְלַהְראֹות ׁשַ ָקְראוּ לֹו 'ׁשֵ
ֶאֶרץ  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ַהּגָבֹוּהַ  ָהָהר  הוּא  ֶחְרמֹון  ַהר 
יֵנינוּ  ּבֵ בוּל  ּגְ ׁש  ּמֵ ְמׁשַ הוּא  ְוַכּיֹום  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ֵאין  ְוסוְּריָה.  ְלָבנֹון   - ֵכנֹות  ׁשְ ֲאָרצֹות  ְלֵבין 
ה  ִלְגֻאּלָ ֵתנוּ  וְּתִפּלָ ם,  ִאּתָ טֹוָבה'  ֵכנוּת  'ׁשְ ָלנוּ 
ַטל  "ּכְ ִמְלָחָמה.  עֹוד  ֵנַדע  לֹא  ֲאַזי  ֵלָמה,  ׁשְ
ם ִצוָּה ה'  י ׁשָ ּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון - ּכִ ֶחְרמֹון ׁשֶ

ָרָכה ַחּיִים ַעד ָהעֹוָלם!". ֶאת ַהּבְ
ְזָרִחי  ַהּמִ בוּל  ַהּגְ ֶאת  ּגַם  ְמַצּיֵן  נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
ן  ְוַהַיְּרֵדּ "ְוָהֲעָרָבה  אֹוֵמר:  ְוָכְך  ֵתנוּ,  ָפָרׁשָ ּבְ

ַלח".  ַהֶמּ יָם  ָהֲעָרָבה  יָם  ְוַעד  ֶנֶּרת  ִמִכּ וְּגֻבל 
ֵמַהר  יֹוֵרד  פֹון,  ּצָ ּבַ ַמְתִחיל  ן  ַהּיְַרּדֵ ָנָהר 
רֹוָמה  ּדָ יְך  וַּמְמׁשִ ּנֶֶרת,  ּכִ ַים  ּבְ עֹוֵבר  ַהֶחְרמֹון, 
ֵמיָמיו   - ּנֶֶרת  ּכִ יָם  ַלח.  ַהּמֶ ְלַים  ְך  ּפַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַעד 
ֵניֶהם  ַלח - ֵמיָמיו ְמלוִּחים. ׁשְ ְמתוִּקים. יָם ַהּמֶ
ֶזה  ל  ׁשֶ ֵמיָמיו  וַּמּדוַּע  ן,  ַהּיְַרּדֵ י  ִמּמֵ ִנזֹּוִנים 
ֲעֵלי  ְרׁשוּ ּבַ ל ֶזה ְמלוִּחים? ּדָ ְמתוִּקים וֵּמיָמיו ׁשֶ
וַּמֲעִביָרה  ַמִים  ֶלת  ְמַקּבֶ ּנֶֶרת  ַהּכִ י  ּכִ ַהּמוָּסר 
ַים  אוָּלם  ְמתוִּקים,  ֵמיֶמיָה  ָלֵכן  ָהְלָאה,  ַמִים 
ְוָלֵכן  ְוֵאינֹו ַמֲעִביר ָהְלָאה,  ל  ַלח ַרק ְמַקּבֵ ַהּמֶ
ֵמי  ל  ׁשֶ ה  ָהַרּבָ ְמִליחוָּתם  ְמלוִּחים.  ֵמיָמיו 
ְוהוּא  תֹוכֹו  ּבְ ַחּיִים  ֶרת  ְמַאְפׁשֶ ֵאיָנּה  ַלח  ַהּמֶ

ֶות"! ַתְרּבוּיֹות ַרּבֹות "ַים ַהּמָ ָקרוּי ּבְ
יֵׁש  מוּיֹות;  ּדְ י  ּתֵ ׁשְ יֵׁש  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ּגַם   
ל ְונֹוֵתן, ַמֲעִניק ַלֲאֵחִרים ִמּטֹוָבתֹו  ַקּבֵ ּמְ ָאָדם ׁשֶ
ל  ַרק ְמַקּבֵ ת ָאָדם ׁשֶ ְוהוּא ָאָדם 'ָמתֹוק'! ְלֻעּמַ
ּיֵׁש  ָמה ׁשֶ ף ֶאת ָהֲאֵחִרים ּבְ ּתֵ ְואֹוֵגר, ְוֵאינֹו ְמׁשַ
ִנְבַחר  'ַחּיוּת'. ָהָבה  ּבֹו  ֵאין  'ָמלוַּח'.  לֹו. הוּא 

ַחּיִים! ּנֶֶרת, וָּבַחְרּתָ ּבַ מֹו ַים ּכִ ִלְהיֹות ּכְ

ֶדֶרְך ַאְרֵצנּו ּבְ

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

ִטיָרתֹו  ּפְ יֹום  ָחל  ַתּמוּז,  ּבְ יֹום כ"ט  ּבְ בוַּע,  ָ ַהּשׁ
"י  ַרׁשִ דֹוׁש.  ַהּקָ "י  ַרׁשִ ָרֵאל,  ִי'ׂשְ 'ל  ׁשֶ ן  ַר'ּבָ ל  ׁשֶ
ְלמוּד,  ְוַהּתַ ְקָרא  ַהּמִ ֵני  ְרׁשָ ּפַ דֹול  ּגְ ִלְהיֹות  ָזָכה 
ִרי  ָהִעּקָ הוּא  רוּׁשֹו  ּפֵ ֶּה  ַהז ַהּיֹום  ֶעֶצם  ְוַעד 

ׁש וְּגָמָרא. ֻחּמָ ּבְ
ַמְפִעים.  ִסּפוּר  נֹו  יֶׁשְ "י  ַרׁשִ ל  ׁשֶ ֵליָדתֹו  ַעל 
ִלְפֵני  ַחי  ַנז,  ּכְ ַאׁשְ ּבְ ׁשֶ יָקה  ָהַעּתִ וֹוְרַמְייָזא  ּבְ
ְואֹוֵהב  יָָקר  ִאיׁש  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ



ֶדֶרְך ַהּיֲַהדוּת ּבְ

ָחל  ְמַנֵחם-ָאב,  בר"ח  ְרִביִעי,  יֹום  ּבְ בוַּע  ָ ַהּשׁ
ִפְרֵקי ָאבֹות  ל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן. ּבְ יֹום ַהִהּלוָּלא ׁשֶ
ל ַאֲהרֹן,  ְלִמיָדיו ׁשֶ ל אֹוֵמר: ֱהֵוי ִמּתַ ָלַמְדנוּ "ִהּלֵ
ִרּיֹות  לֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהּבְ לֹום ְורֹוֵדף ׁשָ אֹוֵהב ׁשָ
ְלִמיָדיו  "ִמּתַ אֹוֵמר  ה  ְוָלּמָ ַלּתֹוָרה".  וְּמָקְרָבן 

ל ַאֲהרֹן"?  ׁשֶ
ְלִמיד  ּתַ ְצַפת,  )ֵמַחְכֵמי  ִרי  ַאְזּכָ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
ּכֹוֵתב  ֶנֶפׁש"(  "ְיִדיד  ּיוּט  ַהּפִ ר  ְמַחּבֵ ָהֲאִריַז"ל, 
זַֹּהר- ּבַ ֶנֱאַמר  י  ּכִ ַהֲחֵרִדים"  "ֵסֶפר  ִסְפרֹו  ּבְ
יבֹות  ְיׁשִ יֵׁש  ֶּה  ַהז עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ

יָבה.  יק יֵׁש ְיׁשִ ַגן ֵעֶדן, ְלָכל ַצּדִ ְך ּגַם ּבְ ַרּבֹות, ּכָ
"ְמִתיְבָתא  ם  ׁשֵ ּבְ יָבה  ְיׁשִ יֵׁש  ַהּכֵֹהן  ְלַאֲהרֹן 
וִּמי  ַאֲהָבה(,  ל  ׁשֶ יָבה  )ְיׁשִ ְרִחימוָּתא"  ּדִ
ְוֵכיַצד  ְלִמיָדיו.  ּתַ ַאֲהרֹן?  ל  ׁשֶ יָבה  ׁשִ ּיְ ּבַ לֹוֵמד 
ֵָּקן "ֱהֵוי  ל ַהז ד ִהּלֵ ּמֵ ּלִ ִפי ׁשֶ ְלִמיָדיו? ּכְ ים ּתַ ַנֲעׂשִ

ל ַאֲהרֹן...". ְלִמידֹו ׁשֶ ִמּתַ
ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ַעל  ֶנֱאַמר  ֵאִלּיָהוּ'  ְדֵבי  'ַתּנָא  ּבְ
ר  קֹוׁשֵ "ְוָהיָה  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְכַלל  ַאֲחָריוּת  ָחׁש  ׁשֶ
ל  ּכָ ַעל  וַּמֲחִזיר  ָמְתָניו,  ּבְ ְרֶזל  ּבַ ל  ׁשֶ ֶחֶבל 
ּלֹא ָהיָה יֹוֵדַע ִלְקרֹא  ָרֵאל. ְוָכל ִמי ׁשֶ ְתֵחי ִיׂשְ ּפִ

ָָּכה ִלְרכוּׁש ַרב, ַאְך לֹא ָזָכה ְלָבִנים.  ז ּתֹוָרה, ׁשֶ
ה ִלְפֵני  ְתִפּלָ ים ּבִ ַמְרּבִ ּתֹו ָהיוּ  י ִיְצָחק ְוִאׁשְ ַרּבִ

ֶטן. ְזּכוּ ִלְפִרי ּבֶ ּיִ ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ׁשֶ
וְּמיָֻחד,  יָָקר  ַיֲהלֹום  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ָרַכׁש  ַעם  ּפַ
ַמע  ׁשָ ְרכוּׁשֹו.  רֹב  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ ָרָצה  וְּבָכְך 
ָנִדיר  ּכֹה  ַיֲהלֹום  ִיְצָחק  י  ַרּבִ יֵדי  ּבִ י  ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ
ַיֲהלֹום ֶזה,  ּנוּ  ִמּמֶ ׁש ִלְקנֹות  ּקֵ ּבִ וַּמְדִהים ְוהוּא 
ּלֹו. הוּא  ֶפֶסל ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ צֹו ּבְ ּבְ ְכֵדי ְלׁשַ ּבִ
ִיְצָחק  י  ַרּבִ ַאְך  ָעֵתק!  הֹון  ִיְצָחק  י  ְלַרּבִ יַע  ִהּצִ
ֲעבֹוָדה  ְלָפֵאר  ֵדי  ּכְ ַיֲהלֹום  ִלְמּכֹר  ָרָצה  לֹא 
ב  ֶלְך ָחׁשַ ֶלְך. ַהּמֶ ַעת ַהּמֶ ה ַלְחמֹק ֵמַהּצָ ָזָרה ְוִנּסָ
ְוׁשוּב  ׁשוּב  יַע  ְוִהּצִ ֶסף,  ּכֶ יֹוֵתר  רֹוֶצה  הוּא  ׁשֶ

ִחיר! הוּא ַמֲעֶלה ֶאת ַהּמְ ּתֹוְך ׁשֶ
ְלָהִביא  ִרים  ׂשָ ֶלְך  ַהּמֶ ַלח  ׁשָ ָבר,  ּדָ ל  ׁשֶ סֹופֹו  ּבְ
ׁש.  ֻבּקָ י ִיְצָחק ָלַאְרמֹון, ִעם ַהּיֲַהלֹום ַהּמְ ֶאת ַרּבִ
ם  ִעּמָ ְויָָצא  ֶמֶלְך,  ּבְ ְפּגַֹע  ִמּלִ ׁש  ָחׁשַ ִיְצָחק  י  ַרּבִ
ַעל  ָעְברוּ  ֶרְך  ּדֶ ּבַ יָדֹו.  ּבְ ַהּיֲַהלֹום  ׁשֶ ּכְ ָלַאְרמֹון, 
ִיְצָחק  י  ַרּבִ ְוָעְצָמִתי.  ָרָחב  ָנָהר  חֹוֶצה  ׁשֶ ר  ּגֶׁשֶ
ִמּיָדֹו  ָעף  ְוַהּיֲַהלֹום   - ַמֲחִליק  ַעְצמֹו  ה  ָעׂשָ
ִרים  ַהּשָׂ ָראוּ  ַהּנָָהר!  ְזִריַמת  ְלתֹוְך  ר  ַהְיׁשֵ  -
י  ַלח ְל'ַנֵחם' ֶאת ַרּבִ ֶלְך ׁשָ ְוִהְצַטֲערוּ, ְוַאף ַהּמֶ

ִיְצָחק ַעל ָהָאְבָדן ַהּגָדֹול.
י  ְלַרּבִ ִליַח  ׁשָ ַלח  ׁשָ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ּגַם 
י  ר ּכִ ה ֵאָליו וִּבּשֵׂ ּלָ ִיְצָחק; ֵאִלּיָהוּ ַהּנִָביא ִהְתּגַ
ַמִים, ִיְזּכוּ הוּא  ם ׁשָ ְזכוּת 'ִאּבוּד' ַהּיֲַהלֹום ְלׁשֵ ּבִ
ַמן  ְּ ז ּבַ ַמִים!  ׁשָ ם  ׁשֵ ׁש  ַקּדֵ ּיְ ׁשֶ ְלַיֲהלֹום  ּתֹו  ְוִאׁשְ
י ִיְצָחק  ת ַרּבִ ן ִהְתַהְלָכה ֵאׁשֶ ּפוּ ְלֵלַדת ַהּבֵ ּצִ ׁשֶ

סוִּסים  ּדֹוֲהִרים  מוָּלּה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָצָרה,  ִסְמָטה  ּבְ
ר  ׂשַ ְמפֶֹאֶרת.  ָבה  ֶמְרּכָ ִכים  ַהּמֹוׁשְ יִרים  ַאּבִ
לֹא  ְפָראוּת  ּבִ ְבּתֹו  ֶמְרּכַ ֶאת  יב  ִהְרּכִ ׁשֶ ָבא  ַהּצָ
ְוִכְמַעט  ְצִניעוּת  ּבִ ֶכת  ְתַהּלֶ ּמִ ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ ּבָ ִהְבִחין 
ָלּה  ה  ְוַנֲעׂשָ יר  ַלּקִ ִנְדֲחָקה  ִהיא  אֹוָתּה.  ְוָדַרס 
ּנֹוַצר ּבֹו,  ַקע ׁשֶ ֶ יר נָסֹוג ְלָאחֹור ְוַע"י ַהּשׁ נֵס! ַהּקִ
ִסְמָטאֹוֶתיָה  ֶּה, ּבְ לוּ ַחּיֶיָה. ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהז ִנּצְ
ַעל  יִעים  ַמְצּבִ יָקה  ָהַעּתִ 'וֹוְרַמס'  ָהִעיר  ל  ׁשֶ
ָלה  קֹום ּבֹו ִנּצְ ֶּהוּ ַהּמָ ז יר, ְואֹוְמִרים ׁשֶ ּקִ ַקע ּבַ ׁשֶ

"י ִלְפֵני ֵלָדתֹו.  ל ַרׁשִ ִאּמֹו ׁשֶ
ּתֹו  ְוִאׁשְ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ֶאת  זֹוֵכר  לֹא  ֶאָחד  ַאף 
ְיהוִּדי  ֵאין  ַאְך  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ירוּת  ָהֲעׁשִ ְזכוּת  ּבִ
"י.  ַרׁשִ דֹוׁש,  ַהּקָ ָנם  ּבְ ַעל  ַמע  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ
ִקיַע  ְלַהׁשְ ָחׁשוּב  ה  ּמָ ּכַ ַעד  ָאנוּ  ְלֵמִדים  ִמּכָאן 

ִנים ַלּתֹוָרה! ִגּדוּל ּבָ ּבְ
"י?  ַרׁשִ ַתב  ּכְ ִלְקרֹא  יֹוְדִעים  ם  ַאּתֶ ַהִאם 
ְכָתב  "י ַעְצמֹו לֹא יַָדע ִלְקרֹא ּבִ ִ ַרׁשּ ר ׁשֶ ּבֵ ִמְסּתַ
ִטיָרתֹו, ִעם  ּפְ ָנה ְלַאַחר  ׁשָ ע ֵמאֹות  ַאְרּבַ ּכְ ֶזה. 
ָהִראׁשֹון  ַהּיְהוִּדי  ֶפר  ַהּסֵ פוּס,  ַהּדְ ַהְמָצַאת 
"י.  רוּׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ס, ָהיָה ַהֻחּמָ ֻהְדּפַ עֹוָלם ׁשֶ ּבָ
יָָפה  )פֹוְנט(  צוַּרת-אֹות  ָהיָה  ְבַחר  ּנִ ׁשֶ ָתב  ַהּכְ
ַעְצמֹו  "י  ַרׁשִ ָקדוּם.  י  ְסָפַרּדִ ְכָתב  ּבִ קֹוָרּה  ּמְ ׁשֶ
ַסת  ַהְדּפָ ֵמָאז  י.  ִּ ַנז ּכְ ַאׁשְ ְכָתב  ּבִ אי  ַוּדַ ּבְ ַתב  ּכָ
"י'  ַתב ַרׁשִ ְכָתב ֶזה הוּא ָקרוּי 'ּכְ "י ּבִ רוּׁש ַרׁשִ ּפֵ
ְבֵרי  ַסת ּדִ ֶּה ְלַהְדּפָ ׁש ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהז ּמֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ

ים.  ּתֹוָרה ֲחׁשוִּבים ְוִסְפֵרי קֶֹדׁש ַרּבִ



ַעס?  ת ַהּכַ ת ַמּטֹות ֶאת ֶנֶזק ִמּדַ ָפָרׁשַ  ֵהיָכן ִנְלַמד ּבְ

ל ַהּכֹוֵעס ָחְכָמתֹו  י "ּכָ ַכח לֹוַמר ָלֶהם ֲהָלָכה, ּכִ ה, ְוָאז ׁשָ ַעס ֲעֵליֶהם מֹׁשֶ ְלֶחֶמת ִמְדיָן ּכָ ֵנ"י ִמּמִ ׁשוּב ּבְ ּבְ
ּנוּ". ֶקת ִמּמֶ ּלֶ ִמְסּתַ

נֹות ְצָלְפָחד, ּוַמּדּוַע? נּו ּבְ  ִעם ִמי ִהְתַחּתְ

ֶבט ַאֵחר. ֶבט ְלׁשֵ ֵ ֲעבֹר ַנֲחָלה ִמּשׁ ְך לֹא ּתַ י ַרק ּכָ ה, ּכִ ֶ ֶבט ְמַנּשׁ ֵ ֵני ּדֹוֵדיֶהן ִמּשׁ נוּ ִעם ּבְ ֵהן ִהְתַחּתְ
ּה ֶהְפֵסק ָזִעיר. ים ּבָ לֹום ְקטוָּעה, עֹוׂשִ ל ׁשָ לֹום"-)פרק כ"ה פס' י"ב(, ו' ׁשֶ ִריִתי ׁשָ "ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ּבְ

ת זֹו, ּוַמּדּוַע? ּבָ ֵאיְך ְמֻכּנָה ׁשַ
הּוא  ָהיָה,  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ן  ְוַרּבָ "ֲאִביֶהן  ּכֹוֵתב:  ֶצת'(  ְמֻקּבֶ יָטה  'ׁשִ ַעל  )ּבַ י  ִּ ַנז ּכְ ַאׁשְ ַצְלֵאל  ּבְ נּו  ַרּבֵ

ָך ּכֹוֵתב זֹאת? ֵסֶפר ֶהָחתּום" ַעל ִמי ְלַדְעּתְ ָמָרא ּכְ ל ָסתּום, ּוִבְלָעָדיו ָהיָה ַהּגְ ה ָלנּו ּכָ ַגּלֶ ַהּמְ

ייל: zaida@kerenh.org.il אֹו לפקס 03-8004455   ְלחּו ָלנּו ַלּמֵ ׁשִ
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ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ְוֵכן  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת 
ל.  ּלֵ ַמע וְּלִהְתּפַ דֹו ִלְקרֹא ְקִריַאת ׁשְ ָהיָה ְמַלּמְ
ל ּתֹוָרה,  גוָּפּה ׁשֶ ּבְ נֵס  ִלּכָ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ְוֵכן ִמי 

דֹו". ָהיָה ְמַלּמְ
ַאֲהרֹן ָהיָה ּכֵֹהן ּגָדֹול -  ָקדֹוׁש ַלה'. ִאּלוּ ָהיָה 
יֹוֵתר  ה ּבְ י ָהיָה ִמְתַעּלֶ ִקּדוּמֹו ָהִאיׁשִ ִקיַע ּבְ ַמׁשְ
ּתֹוָרה וְּברוָּחִנּיוּת, ַאְך הוּא ָעַצר ֶאת ֲעִלּיָתֹו  ּבַ
וָָּנה "ָהיָה  ָרֵאל. זֹו ַהּכַ ַלל ִיׂשְ ית ְלַמַען ּכְ ָהִאיׁשִ
ָעַצר  הוּא  ָמְתָניו",  ּבְ ְרֶזל  ּבַ ל  ׁשֶ ֶחֶבל  ר  קֹוׁשֵ
ּתֹוָרה  ְלַהְרּבֹות  ֵדי  ּכְ ית,  ָהִאיׁשִ ְנִסיָקתֹו  ֶאת 

ים יֹוֵתר. ׁשִ ֶקֶרב ַהַחּלָ ה ּגַם ּבְ וְּתִפּלָ

ֶבת  ָלׁשֶ ְראוִּיים  עֹות'  ַהּסָ 'ֶקֶרן  וְּפִעיֵלי  ֵני  ַרּבָ
ְלִמיָדיו  ִמּתַ ֵהם  י  ּכִ ְרִחימוָּתא'  ּדִ 'ְמִתיְבָתא  ּבִ
כֹוֵלל  ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ יְָכלוּ  ֵהם  ַאֲהרֹן!  ל  ׁשֶ
ַאְך  ְוהֹוָרָאה,  תֹוָרה  ּבְ ם  וְּלִהְתַקּדֵ ָהַאְבֵרִכים 
י  ְלָבּתֵ יֹוְצִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְכַלל  ַאֲחָריוּת  ִמּתֹוְך 
יבֹות  ׁשִ ַלּיְ ְוַלֲהִביָאם  ְלִמיִדים  ּתַ ֵּק  ְלַחז ֵסֶפר 
כוּנֹות  ְ ְוַלּשׁ ים  ּתִ ַלּבָ יֹוְצִאים  דֹוׁשֹות,  ַהּקְ
לֹא  ּתֹוָרִנּיִים!  ֵסֶפר  י  ְלָבּתֵ וּם  ִרּשׁ ְלַהְרּבֹות 
ַאְך  פַֹעל,  ּבְ זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ְמֻסּגָל  ֶאָחד  ל  ּכָ
ן ִלְהיֹות  עֹות' ִנּתָ רוָּמה ְל'ֶקֶרן ַהּסָ ֶאְמָצעוּת ּתְ ּבְ

ה! דֹוׁשָ ּיָה ַהּקְ ֲעׂשִ ף ּבָ ּתָ ׁשֻ


