
ָעלֹון מס' 28
ַלח  ׁשְ ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

ָאִבינּו  יֲַעקֹב  ל  ׁשֶ ֲחָזָרתֹו  ּבַ ּפֹוַתַחת  ֵתנּו  ָרׁשָ ּפָ
ְלֶאֶרץ   - י  ָהֲאַרּמִ ָלָבן  ֵבית  ּבְ ָחָרן,  ּבְ לּות  ֵמַהּגָ
ֶרְך, ׁשֹוֵמַע  ּדֶ עֹודֹו ּבַ ָרֵאל, ֶאל ִיְצָחק ָאִביו. ּבְ ִיׂשְ
ע  ַאְרּבַ ְוִעּמֹו  ִלְקָראתֹו,  א  ַהּבָ ָאִחיו  ו  ֵעׂשָ ַעל 

יֲַעקֹב.  ים ִלְפּגַֹע ּבְ ׁשִ ַבּקְ ֵמאֹות לֹוֲחִמים, ַהּמְ
לֹׁש  ׁשָ ּבְ ו  ֵעׂשָ ִעם  ה  ִגיׁשָ ַלּפְ ֶנֱעַרְך  ָאִבינּו  יֲַעקֹב 
ּוִמְלָחָמה.  ה  ִפּלָ ּתְ ָנה(,  )ַמּתָ ּדֹורֹון  ָרִכים:  ּדְ
ל  ּלֵ ם ִמְתּפַ ְבִעּיֹות', יֲַעקֹב ּגַ נֹוָסף ַלֲהָכנֹות ַה'ּטִ ּבְ
ה  הּוא עֹוׂשֶ ה ׁשֶ ֻעּלָ ל ּפְ ּכָ להקב"ה. יֲַעקֹב יֹוֵדַע ׁשֶ
ל ַלה',  ּלֵ ָעָליו ְלִהְתּפַ ַמּיָא ְוׁשֶ ׁשְ ּדִ א  ִסּיְַעּתָ ַחּיֶֶבת 

ֲהֵרי ַהּכֹל ֵמִאּתֹו יתב"ש. 
הֹוָדָאה להקב"ה  ה ּבְ ִפּלָ ַיֲעקֹב ָאִבינוּ ּפֹוֵתַח ֶאת ַהּתְ
ֶאת  י  ָעַבְרּתִ ְבַמְקִלי  י  "ִכּ ֵהּנָה:  ַעד  ֶעְזָרתֹו  ַעל 
הוּא  ַמֲחנֹות"..   ֵני  ִלׁשְ ָהִייִתי  ה  ְוַעּתָ ן...  ַהּיְַרּדֵ
יֵלִני  "ַהּצִ ל-עֹוָלם  ִרּבֹונֹו-ׁשֶ ִלְפֵני  וִּמְתַחּנֵן  יְך  ַמְמׁשִ
ים ְמִעיִרים  ָפְרׁשִ דֹוֵלי ַהּמְ ו". ּגְ ָנא ִמּיַד ָאִחי – ִמּיַד ֵעׂשָ
ְלֲעֵדי  ׁשֹון, ֲהֵרי ֵאין ְלַיֲעקֹב ָאח ִמּבַ ַעל ֲאִריכוּת ַהּלָ
י ַיֲעקֹב  ׁשֹון? וֵּפְרׁשוּ ִכּ ֶפל ַהּלָ ן, ַמהוּ ּכֶ ו, ְוִאם ּכֵ ֵעׂשָ

הוּא  ֶאָחד  ד  ִמּצַ ׁשֹות;  ֲחׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ּכָאן  יַע  ַמּבִ ָאִבינוּ 
ִני,  ׁשֵ ד  וִּמּצַ ְלָהְרגֹו,  ׁש  ַבּקֵ ַהּמְ ע  ָהָרׁשָ ו  ֵמֵעׂשָ ׁש  חֹוׁשֵ
יו  ַלּפָ ּכְ ה  ַגּלֶ ּיְ ׁשֶ ו  ֵמֵעׂשָ ֵמ"ָאִחיו",  ׁש  חֹוׁשֵ ּגַם  הוּא 

רוָּחִנּיוּת! ִסיָמֵני ַאֲהָבה ְוַאְחָוה, וְּבָכְך ְיַקְלְקלֹו ּבְ
ִנְרָחִבים  ֲאזֹוִרים  ַבׁש  ּכָ ָצְרַפת,  ֵקיַסר  ַנּפֹוִליאֹון 
הוּא  י  ִכּ ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  ְרֵסם  ּפִ הוּא  ה.  ֵארֹוּפָ ת  ׁשֶ ַיּבֶ ּבְ
ר ֶנֱעַרְך  ֲאׁשֶ ל ָהֶאְזָרִחים. ּכַ ין ָכּ ְויֹון ְזֻכּיֹות ּבֵ ׁשִ ּדֹוֵגל ּבְ
ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ָהיוּ  רוְּסיָה,  ֶאת  ִלְכּבֹׁש  ַנּפֹוִליאֹון 
י ִהּנֵה יָבֹוא סֹוף ְוֵקץ ָלְרִדיפֹות ָהֲאיֻּמֹות  ְמחוּ ִכּ ּשָׂ ׁשֶ
ָהרוִּסי,  אר  ַהּצַ ִמּיַד  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַאֵחינוּ  ְבלוּ  ּסָ ׁשֶ
ַאְכָזִרּיוּתֹו ַהּנֹוָרָאה ֵהִביָאה ֵסֶבל ָאיֹם ַלּיְהוִּדים.  ׁשֶ
י,  ְרַפּתִ ַהּצָ יָסר  ַהּקֵ ל  ׁשֶ ְלַהְצָלָחתֹו  לוּ  ּלְ ִהְתּפַ ֵהם 
ֵזרֹות  ַהּגְ יֵָקּלוּ  ַנּפֹוִליאֹון  בֹוא  ּבְ ִהּנֵה  י  ִכּ ְוָאְמרוּ 

ָרֵאל.  ְוָהְרִדיפֹות ְוִתְהיֶה ְרָוָחה ְלַעם ִיׂשְ
לוּ ְלַמַען ַהְצָלָחתֹו  ּלְ ִהְתּפַ ִנים ׁשֶ ֵמִאיָדְך, ָהיוּ ּגַם ַרּבָ
ׁשֹונֹות  ְדָרִכים  ּבִ ֲעלוּ  ּפָ ְוַאף  ָהרוִּסי,  אר  ַהּצַ ל  ׁשֶ
ָראׁשוּת  ּבְ י  ְרַפּתִ ַהּצָ ָבא  ַהּצָ מוּת  ִהְתַקּדְ ֶאת  ִלְמנַֹע 
ירוּ  ּיְַסּבִ ׁשֶ ׁשוּ  ּקְ ּבִ ָהֲאֵחִרים  ִנים  ָהַרּבָ ׁשֶ ּכְ ַנּפֹוִליאֹון. 
ירוּ  ִהְסּבִ ָהרוִּסי,  אר  ַהּצַ ְלטֹוַבת  ָתם  יׁשָ ּגִ ֶאת 
ִחיָנה  ִמּבְ ַלּיְהוִּדים  טֹוב  ּנַּפֹוִליאֹון  ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ָאְמָנם  ׁשֶ

עלון זה מוקדש לרפואתו השלמה 
של הרב אברהם נחמן בן שיינע רחל בתושח"י   

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ן ..." י ֶאת ַהּיְַרּדֵ "ְבַמְקִלי ָעַבְרּתִ



רוָּחִני  ן  ְלֻחְרּבָ ְלָהִביא  ָעלוּל  ִנְצחֹונֹו  ֲאָבל  ָחְמִרית, 
ֵמחֶֹפׁש  'ֵלָהנֹות'  ְיכֹוִלים  ְיהוִּדים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ִכּ ֻמְחָלט. 
ְפֶרֶדת ְועֹז  ד ֶאת ֶזהוָּתם ַהּנִ ְוֵחרוּת, ֵהם ֲעלוִּלים ְלַאּבֵ

רוָּחם ַהּיְהוִּדי.
ְנכֹוִנים.  ה ּכִ ָבִרים ֵאּלֶ ט ְלָאחֹור הוְּכחוּ ּדְ ַמּבָ ְוָאֵכן, ּבְ
אר  ַהּצַ ַחת  ּתַ ַוֲהָצקֹות  רֹות  ִמּצָ ְבלוּ  ּסָ ׁשֶ ַהּיְהוִּדים 
ְוָתְמכוּ  קוּ  ְּ ִהְתַחז ֱאמוּנָָתם,  ּבֶ ֵאיָתִנים  נֹוְתרוּ  ָהרוִּסי, 
לוּ  ּבְ ּקִ יֵמי ַנּפֹוִליאֹון, ׁשֶ ֶזה. ְוִאּלוּ ְיהוֵּדי ָצְרַפת ּבִ ֶזה ּבָ
דוּ ַלֲחלוִּטין  ּגֹוִים ְוִאּבְ ְויֹון ְזֻכּיֹות, ִהְתּבֹוְללוּ ּבַ ּנוּ ׁשִ ִמּמֶ

ֶהם רח"ל. ּלָ ֶּהוּת ַהּיְהוִּדית ׁשֶ ֶאת ַהז
ֵמָאִחי,  ׁש  חֹוׁשֵ ֲאִני   – ָאִבינוּ  ַיֲעקֹב  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ן  ּכֵ ַעל 
ְוָרָעה  ָהַאְחָוה  ִלי  ָרָעה  ע.  ָהָרׁשָ ו  ֵמֵעׂשָ ׁש  חֹוׁשֵ ַוֲאִני 
יֵלִני  ל עֹוָלם, ֲעמֹד ִליִמיִני ְוַהּצִ ְנָאה. ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִלי ַהּשִׂ

ֵניֶהם! ְ ִמּשׁ
ַיּבֹק,  ַמֲעַבר  ּבְ ְלַבּדֹו  נֹוַתר  ָאִבינוּ  ַיֲעקֹב  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּגַם 
 – ִעּמֹו"  ִאיׁש  "ַוּיֵָאֵבק  ו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ר  ַהּשַׂ ַעל  ֶנֱאַמר 
הוּא ּגַם  "י ּכֹוֵתב ׁשֶ ִ ׁשֹון ַמֲאָבק, אוָּלם ַרּשׁ ַוּיֵָאֵבק ִמּלְ
יֵֶצר  הוּא  ו,  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ִחּבוּק.  ׁשֹון  ִמּלְ
ַמֲאָבק וְּבִחּבוּק,  ָרִכים – ּבְ י ַהּדְ ּתֵ ׁשְ נוּ ּבִ ָהָרע, ִלְפּגַֹע ּבָ

ֵניֶהם! ְ ֵמר ִמּשׁ ָ ְוָעֵלינוּ ְלִהּשׁ
ִהְתַרֵחׁש  ְפּגָׁש ׁשֶ ק ַעל ַהּמִ ֵתנוּ יֵׁש ִמְדָרׁש ְמַרּתֵ ָפָרׁשָ ּבְ
ו  ֵעׂשָ "ַוּיָָרץ  ּתֹוָרה:  ּבַ ּכָתוּב  ו.  ְלֵעׂשָ ַיֲעקֹב  ין  ּבֵ
ּפֹל ַעל ַצוָּאָרו  ֵקהוּ, ַוּיִ ִלְקָראתֹו ]ִלְקַראת ַיֲעקֹב[ ַוְיַחּבְ
ִעם  ּתֹוָרה  ּבַ ְרׁשוָּמה  ֵקהוּ"  ָ ּשׁ "ַוּיִ ה  ּלָ ַהּמִ ֵקהוּ...".  ָ ּשׁ ַוּיִ
ה  ׁשוַּרת ְנֻקּדֹות ֵמָעֶליָה. ָאְמרוּ ֲחַז"ל: ַהּנְֻקּדֹות ָהֵאּלֶ
ַאֶחֶרת:  ֵרא  ְלִהּקָ ְצִריָכה  ה  ּלָ ַהּמִ ׁשֶ ְלַהְראֹות  נֹוָעדוּ 
ֵכהוּ" –  ָ א "ַוִיּּשׁ ק אֹותֹו, ֶאּלָ ֵ לֹוַמר ִנּשׁ ֵקהוּ", ּכְ ָ ּשׁ לֹא "ַוּיִ

ְך אֹותֹו! לֹוַמר ָנׁשַ ּכְ
ּנֶה  ְמׁשַ י הוּא  ִכּ ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ ֶזה,  ִמְדָרׁש  ְלָהִבין  ן  ִנּתָ ֵאיְך 
ּטוּי  ּבִ ִהיא  יָקה  ְנׁשִ ה?  ּלָ ַהּמִ ָמעוּת  ַמׁשְ ֶאת  ַלֲחלוִּטין 
נוּ  ַרּבֵ ֶּה! אֹוֵמר  ִמז ַהֵהֶפְך  ִהיא  יָכה  וְּנׁשִ ַאֲהָבה,  ל  ׁשֶ
ְך!"  ִנְנׁשָ ַיֲעקֹב  ק,  ֵ ְמַנּשׁ ו  ֵעׂשָ ׁשֶ "ּכְ ֱאֶמת":  ַפת  ַה"ּשְׂ
זֹו  ַאֲהָבה.  ל  ׁשֶ יָקה  ְנׁשִ ֵאיָנּה  ְלעֹוָלם  ַהּגֹוי  יַקת  ְנׁשִ
ן  ּתָ ּנִ יֹוֵתר ׁשֶ נֶת ּבְ ֻסּכֶ ה ַהּמְ ַעת ַהִחּבָ ֲעלוָּלה ִלְהיֹות ַהּבָ

ַעת. ְלַהֲעלֹות ַעל ַהּדַ

ִמיֵמי  ֶאָחד  ּבְ ְלַדְרּכֹו  ּיָָצא  ׁשֶ ֶאָחד  ָאָדם  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ
יֵָרי ִצּנַת  ים ֲעַדִין ֶאת ׁשְ יׁשִ ֶהם ַמְרּגִ ּיִָמים ּבָ ָהָאִביב, ּבַ
ל ַקִיץ ַמְתִחיִלים  ַהחֶֹרף, ַאְך ּגַם ִסיָמִנים ִראׁשֹוִנים ׁשֶ
ֵרב. יָָצא ָהִאיׁש ְלַדְרּכֹו  ר ַעל ּבֹואֹו ַהּקָ ְלהֹוִפיַע וְּלַבּשֵׂ
ֶמׁש  ֶ ַבע, ַהּשׁ ֵני ֵאיָתֵני ַהּטֶ ְמִעיל. ָראוּ אֹותֹו ׁשְ ָלבוּׁש ּבִ
יט  ַיְצִליַח ְלַהְפׁשִ ַח ִמי ֵמֶהם  ְלִהְתַוּכֵ ְוֵהֵחּלוּ  ְוָהרוַּח, 

ִעיל. ּנוּ ֶאת ַהּמְ ִמּמֶ
ֶאת  יל  ְלַהּשִׂ ה  ְמַנּסָ ַקּלֹות,  ב  ֵ ְלַנׁשּ ָהרוַּח  ה  ֵהֵחּלָ
ָהרוַּח  ֶאָחד.  ְפּתֹור  ּכַ ָהִאיׁש  ָרַכס  ִמּגוּפֹו,  ִעיל  ַהּמְ
ְפּתֹור  ּכַ ָרַכס  ְוַהֵהֶלְך  יֹוֵתר,  ָחָזק  ב  ָ ַמּשׁ ּבְ יָכה  ַמְמׁשִ
ף  ִהְתַעּטֵ ָעְצָמָתּה,  יָרה  ִהְגּבִ ָהרוַּח  ׁשֶ ָכל  ּכְ נֹוָסף. 
לֹא  ָהרוַּח  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ְמִעילֹו  ּבִ ל  ְרּבֵ ְוִהְתּכַ ַהֵהֶלְך 

ִעיל. ִהְצִליָחה ְלָהִעיף לֹו ֶאת ַהּמְ
ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ה  ֵהֵחּלָ ָהרוַּח,  ל  ׁשֶ לֹוָנּה  ׁשְ ּכִ ְלַאַחר  ֵעת,  ּכָ
ָהַפְך  ָהֲאִויר  וֶּמֶזג  ָהָאֶרץ,  ֵני  ּפְ ַעל  ַקְרֶניָה  לַֹח  ִלׁשְ
ִעיל.  ּמְ ּבַ ֶאָחד  ְפּתֹור  ּכַ ָהִאיׁש  ַתח  ּפָ ַחם.  ִלְהיֹות 
ַהֵהֶלְך  יְנַתִים,  ּבֵ ׁשֶ ּכְ ּה,  ֻחּמָ ֶאת  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ יָרה  ִהְגּבִ
ֶרְך  ּדֶ ְבַרת  ּכִ ַאֲחֵרי  ֶאָחד.  ְועֹוד  ְפּתֹור,  ּכַ עֹוד  ּפֹוֵתַח 
ֶאת  ט  ׁשַ ּפָ ַהחֹם,  ֶאת  עֹוד  את  ָלׂשֵ יָכֹל  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ִעיל ְלַגְמֵרי… ַהּמְ
ל,  ָמׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ סֹוֵפר"  ַה"ֲחַתם  נוּ  ַרּבֵ ר  ְמַסּפֵ ָהיָה  ְך  ּכָ
ַקח  ְוַהּלֶ ל  ְמׁשָ ַהּנִ ֶאת  ָלֶזה  מֹוִסיף  הוּא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
יל  ְכֵדי ְלַהּפִ ָרִכים יֵׁש ַלּיֵֶצר ָהָרע ּבִ י ּדְ ּתֵ ף: ׁשְ ַאּלֵ ַהּמְ
ֶרְך ַאַחת ִהיא ִמְלָחָמה. הוּא  ּתֹו. ּדֶ ִרׁשְ ֶאת ַהּיְהוִּדי ּבְ
ָרִעים  ים  ְלַמֲעׂשִ ִלְגרֹר אֹותֹו  כַֹח  ּבְ ה  וְּמַנּסֶ ּבֹו  ִנְלָחם 
ִמְלָחָמה, ְיהוִּדי  מֹו ּבְ ִמְלָחָמה ּכְ ּבְ ּמוָּבן ׁשֶ ַוֲחָטִאים. ּכַ
חֹות. ִנְלָחם ִאּתֹו, ִלְפָעִמים ַמְצִליַח יֹוֵתר ְוִלְפָעִמים ּפָ
נֶת  וְּמֻסּכֶ יֹוֵתר,  ֶמת  ְמֻתְחּכֶ ִנּיָה  ׁשְ ֶרְך  ּדֶ לֹו  יֵׁש  ַאְך 
ֶאת  ּדֹוֵרׁש  ְביָכֹול  ּכִ ְלֵהֶפְך,  ִנְלָחם,  ֵאינֹו  הוּא  יֹוֵתר. 
ה  וְּמַנּסֶ ֲחִמימוּת  ּבַ אֹותֹו  עֹוֵטף  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ טֹוָבתֹו 
ֶמׁש  ֶ מֹו ַהּשׁ ִדּיוּק ּכְ ִמְצָוה. ּבְ ר ּבְ ְכָלל ְמֻדּבָ ּבִ ְכֵנַע ׁשֶ ְלׁשַ
ֶפת  ַלּטֶ ְוַהּמְ ֶמת  ֻתְחּכֶ ַהּמְ ּה  ַדְרּכָ ּבְ ׁשֶ ֶמת,  ַחּמֶ ַהְמּ

יָלה ֵמָהָאָדם ֶאת ְמִעילֹו. ִ ִהּשׁ
ל  ילוּ ֵמַעְצָמם ֶאת ָכּ ִ ִהּשׁ ֶדֶרְך זֹו ַעד ׁשֶ לוּ ּבְ ים ִנְכׁשְ ַרּבִ

ִסיָמֵני ַהּיֲַהדוּת.

ַרּבֵנּו  ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ יֹום  ָחל  ִכְסֵלו,  ּבְ ט"ו  יֹום  ּבְ בוַּע,  ָ ַהּשׁ
י ְיהוָּדה  י ַרּבִ ִרים ִכּ יא. ֲחזַ"ל ְמַסּפְ י ְיהוָּדה ַהנָּׂשִ דֹוׁש, ַרּבִ ַהּקָ
יֵדי ָהרֹוָמִאים ַעל  י ֲעִקיָבא ּבִ יֹּום ּבֹו נֱֶהַרג ַרּבִ יא נֹוַלד ּבַ ַהנָּׂשִ
קֶֹהֶלת:  ֶלְך ּבְ לֹמֹה ַהּמֶ ְבֵרי ׁשְ ְרׁשוּ ֶאת ּדִ ִקּדוּׁש ה', ַוֲעֵליֶהם ּדָ
ה נֶֶאְמָרה ְזִריָחה ִלְפנֵי  ֶמׁש". ְוָלּמָ ָ ֶמׁש וָּבא ַהּשׁ ֶ "ְוזַָרח ַהּשׁ
ְללֹא  נוָֹתר  לֹא  ְלעֹוָלם  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  י  ִכּ ד  ְלַלּמֵ ִקיָעה?  ׁשְ

ְקָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ ִלְפנֵי  עֹוד  ֶמׁש,  ֶ ּכַּשׁ ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ִאיר  ּמֵ ׁשֶ ַמְנִהיג 
דֹוׁש.   ל ַרּבֵנוּ ַהּקָ ְמׁשֹו ׁשֶ י ֲעִקיָבא, זְָרָחה ׁשִ ל ַרּבִ ְמׁשֹו ׁשֶ ׁשִ

יא ָהיָה ָקרוּי  י ְיהוָּדה ַהּנָׂשִ נֵי ּדוֹרוֹ, ַרּבִ ֶקֶרב ּבְ ִמגֶֹּדל ַמֲעָמדוֹ ּבְ
ִמי ְמֻדּבָר!  מוֹ. ּכֻּלָם יְָדעוּ ּבְ י", ְללֹא ַהְזּכַָרת ׁשְ ִפי ּכֹל "ַרּבִ ּבְ
ּנוּיֹו  י" ּכִ ָמָרא, נוַֹתר "ַרּבִ נָה ְוַהּגְ ׁשְ ִלּמוּד ַהּמִ ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה, ּבְ
ָהיָה  יא  ַהּנָׂשִ ְיהוָּדה  י  ַרּבִ יא.  ַהּנָׂשִ ְיהוָּדה  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ֻכּבָד  ַהּמְ

ֶדֶרְך ֲאבֹוֵתינּו ּבְ



ָרֵאל  יֵאי ִיׂשְ ָרֵאל, ֲאבוָֹתיו ָהיוּ ְנׂשִ ִיׂשְ ּפָָחה ְמֻכּבֶֶדת ּבְ נֵֶצר ְלִמׁשְ
ֶלת  ה ֶצֱאָצִאים ְלׁשוֹׁשֶ נוֹ, ְוֵהּמָ ְמעוֹן ּבְ ן ׁשִ ן ּגְַמִליֵאל ְוַרּבָ – ַרּבָ

ָרֵאל.  ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ל ּדָ ִהּלֵל ַהזֵָּקן, ִמּנְָכָדיו ׁשֶ
גְָּזָרה ַמְלכוּת  זֵָרה ׁשֶ יא, ָהְיָתה ּגְ י ְיהוָּדה ַהּנָׂשִ ּנוַֹלד ַרּבִ ְַּמן ׁשֶ ז ּבַ
יָּמוּל ֶאת  ִנים, וִּמי ׁשֶ ּלֹא יָמוּלוּ ֶאת ַהּבָ ָרֵאל ׁשֶ רוִֹמי ַעל ִיׂשְ
ן ּגְַמִליֵאל, ָמל אוֹתוֹ ַעל ַאף  ְמעוֹן ּבֶ ן ׁשִ נוֹ יֵָהֵרג! ָאִביו, ַרּבָ ּבְ
ל.  ין ָעָליו ֵאֶצל ַהּמוֹׁשֵ ר ָהִעיר ְוִהְלׁשִ ַמע ַעל ּכְָך ׂשַ ּכָנָה. ׁשָ ַהּסַ
ן ּגְַמִליֵאל, ַרְעיָתוֹ ְוֶאת  ְמעוֹן ּבֶ ן ׁשִ לַֹח ֶאת ַרּבָ ַהּלָה נַָתן ַצו ִלׁשְ
ן  ְמעוֹן ּבֶ ן ׁשִ יעוּ ַרּבָ ּפָט ֵאֶצל ֵקיַסר רוִֹמי. ִהּגִ ָהַרְך ַהּנִּמוֹל ְלִמׁשְ
יִנים  עוָֹדם ַמְמּתִ יָסר. ּבְ ל ַהּקֵ ּגְַמִליֵאל ְוַרְעיָתוֹ ֶאל ַאְרמוֹנוֹ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ִאּמוֹ  ֶאת  ְוָרֲאָתה  ֵמַחְדָרּה,  יָסִרית  ַהּקֵ יְָצָאה  יָסר,  ַלּקֵ
ם ָמה ּבָָאה ָלַאְרמוֹן,  ֲאָלה אוָֹתּה ְלׁשֵ יא. ׁשָ י ְיהוָּדה ַהּנָׂשִ ַרּבִ
ִנים. ְוֵכיוָן  ּלֹא ָלמוּל ֶאת ַהּבָ ְלכוּת גְָּזָרה ׁשֶ ַהּמַ ָאְמָרה ָלּה ׁשֶ
ּפָט.  ְלִמׁשְ אוָֹתנוּ  ַמֲעִמיִדים  ה  ַעּתָ ֶלךְ,  ַהּמֶ ְלַצו  ִצּיְתוּ  ּלֹא  ׁשֶ
ּגַם  ׁשֶ ָלּה  ָרה  ְוִסּפְ ְלַחְדָרּה,  ִנית  ָהַרּבָ ֶאת  ָלְקָחה  יָסִרית  ַהּקֵ
יָעה  ִהּצִ ַאְנטוִֹנינוֹס.  ם  ׁשֵ ּבְ יִָמים  ָרה  ֲעׂשָ ן  ּבֶ ינוֹק  ּתִ יֵׁש  ָלּה 
ִנית ִיְהיֶה  ל ָהַרּבָ נָּה ׁשֶ ינוֹקוֹת; ּבְ ין ַהּתִ יְַּחִליפוּ ּבֵ יָסִרית ׁשֶ ַהּקֵ
ִנית!  ֵחיק ָהַרּבָ ֲעִריָסה, ְוַאְנטוִֹנינוֹס ִיְהיֶה ּבְ יָסִרית ּבָ ֵאֶצל ַהּקֵ
ִנית  ְוָהַרּבָ ָרֵעב,  ָהיָה  י  ִכּ ַאְנטוִֹנינוֹס  ַהיֶֶּלד  ָכה  ּבָ יְנַתִים  ּבֵ
רֹגֶז:  ּבְ ַאל  ׁשָ יָסר,  ַהּקֵ ַלֲחַדר  ר נְִקְראוּ  ּכֲַאׁשֶ ֶהֱאִכיָלה אוֹתוֹ. 
ְנֶכם?" ָענָה לֹו  ם ֶאת ּבִ ה ַמְלּתֶ ם ַעל ַהחֹק? ָלּמָ "ַמּדוַּע ֲעַבְרּתֶ
זֵָרְתָך? ִהּנֵה  ָעַבְרנוּ ַעל ּגְ ְמעוֹן: "ִמי ֶהֱעִליל ַלֲאדוִֹני ׁשֶ י ׁשִ ַרּבִ

דֹק וְּרֵאה ִאם ִנּמוֹל הוּא אוֹ לֹא!" ַהיֶֶּלד ְלָפנֶיךָ, ּבְ
יָסר  ַהּקֵ ּלֵא  ִהְתּפַ גָּמוּר.  ָעֵרל  ַהיֶֶּלד  י  ִכּ ְוָרָאה  יָסר  ַהּקֵ ַדק  ּבָ

ְמעוֹן  ן ׁשִ ה אוֹתוֹ, ְוִהְטִריַח ְלִחּנָם ֶאת ַרּבָ ִרּמָ ר ָהִעיר ׁשֶ ַעל ׂשַ
ְלֵטל  ְלִהּטַ ַהיּוֶֹלֶדת  ּתוֹ  ִאׁשְ ְוֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ יא  ְנׂשִ ּגְַמִליֵאל  ן  ּבֶ
ֶאת  ְלַפיֵּס  וִּבְכֵדי  ר,  ַהּשַׂ ַעל  ְמאֹד  יָסר  ַהּקֵ ּכַָעס  ְלֶמְרָחק. 
ִנית  זֵָרה. ָהַרּבָ ּטוּל ַהּגְ ּגְַמִליֵאל, הוִֹדיַע ַעל ּבִ ן  ְמעוֹן ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ
ֲחזָָרה  ּבַ ֶהְחִליפוּ  ְוֵהן  יָסִרית  ַהּקֵ ל  ׁשֶ ְלַחְדָרּה  ׁשוּב  ָחְזָרה 
י ְיהוָּדה  ין ַרּבִ יָצה ּבֵ ְרָרה ְיִדידוּת ַאּמִ ינוֹקוֹת. ֵמָאז ׂשָ ֶאת ַהּתִ
יא – ִמּצֱֶאָצֵאי יֲַעקֹב ָאִבינוּ, ְלֵבין ַאְנטוִֹנינוֹס ֵקיַסר רוִֹמי  ַהּנָׂשִ

ע. ו ָהָרׁשָ – ִמּצֱֶאָצֵאי ֵעׂשָ
ל  ׁשֶ יָּנַק ַאְנטוִֹנינוֹס ֵמִאּמוֹ  ׁשֶ ְזכוּת ֶהָחָלב  ּבִ ׁשֶ ְמַצּיְִנים  ֲחזַ"ל 
יֵדי  ִהְתּגַיֵּר ּבִ יא, ִנְכְנָסה ּבוֹ רוַּח ְטהוָֹרה ַעד ׁשֶ י ְיהוָּדה ַהּנָׂשִ ַרּבִ

ּנוּ ּתוָֹרה. יא, ְוַאף ָלַמד ִמּמֶ י ְיהוָּדה ַהּנָׂשִ ַרּבִ
ר ְלַהֲעִניׁש ֶאת  י: "ּכֵיַצד ֶאְפׁשָ ַאל ַאְנטוִֹנינוֹס ֶאת ַרּבִ ַעם ׁשָ ּפַ
ָחָטא  ַהגּוּף הוּא ׁשֶ ְטַען ׁשֶ עוַֹלם ָהֱאֶמת, ֲהלֹא ִהיא ּתִ ָמה ּבְ ַהּנְׁשָ
ַעל! ְוַהגּוּף ַאף  ָמה, ֵחֶלק ֱאלוַֹק ִמּמַ ע, ְוִאּלוּ ִהיא, ַהּנְׁשָ וָּפׁשַ
ָמה? ֲהֵרי ֲאִני גּוּׁש  הוּא ִיְטַען ַטֲענָה ּדוָֹמה: ָמה ֲאִני ְללֹא ַהּנְׁשָ
ָמה! ּכֵיַצד, ִאם  ּנְׁשָ ָמה ּבַ לוּם יָכוֹל ֲאִני ַלְחטֹא? ָהַאׁשְ ָעָפר, ּכְ

ּכֵן, יֲַעִניׁש הקב"ה ֶאת ַהחוְֹטִאים?"
ָהיָה לוֹ ּגַן וּבוֹ ּפֵרוֹת  ל, ְלָאָדם ׁשֶ ָמׁשָ דוֹׁש ּבְ נוּ ַהּקָ יב לוֹ ַרּבֵ ֵהׁשִ
ָהֶאָחד  ׁשוְֹמִרים:  נֵי  ׁשְ ַהגָּן  ַעל  ּבַ ֶהֱעִמיד  ִחים.  ּבָ וְּמׁשֻ טוִֹבים 
ֲהִליָכה(. ַהִחגֵּר  ה ּבַ ֶ ִני ִחגֵּר )צוֵֹלַע וִּמְתַקּשׁ ֵ סוָּמא )ִעוֵּר(, ְוַהּשׁ
ּפָנָה  ְוהוּא  ֶהם,  ּבָ ק  ְוָחׁשַ גָּן  ּבַ ׁשֶ ַהּטוִֹבים  ַהּפֵרוֹת  ֶאת  ָרָאה 
ֵתֶפיָך ְואַֹמר ְלָך ְלֵהיָכן  יֵבִני נָא ַעל ּכְ ַלּסוָּמא ְוָאַמר לוֹ: "ַהְרּכִ
נֵינוּ נֵָהנֶה ֵמֶהם". ְוָאֵכן ּכְָך  ִלְפנוֹת, ֲאִני ֶאְקטֹף ִמן ַהּפֵרוֹת וּׁשְ

נֵיֶהם. ָעשׂוּ ׁשְ

יא י ְיהוָּדה ַהּנָׂשִ ֶקֶבר ַרּבִ



נֵיֶהם  נְִּקְטפוּ ּפֵרוָֹתיו, ֶהֱעִמיד ֶאת ׁשְ ַעל ַהגָּן ְוָרָאה ׁשֶ ּבָא ּבַ ׁשֶ ּכְ
ְלִדין. ָאַמר ַהּסוָּמא: "ֲהלֹא סוָּמא ֲאִני, ַהִאם יָכוֹל ֲאִני ִלְראוֹת 

ֶאת ַהּפֵרוֹת"? ְוַהִחגֵּר ָאַמר:
ְוִלְקטֹף אוָֹתם"?  לוּם יָכוֹל ֲאִני ָלֶלֶכת  ּכְ "ֲהלֹא ִחגֵּר ָאנִֹכי, 
יב ֶאת ַהִחגֵּר ַעל ַהּסוָּמא, ְוָדן ֶאת  ַעל ַהגָּן, ִהְרּכִ ה ּבַ ֶמה ָעׂשָ
ָבָריו, ֶלָעִתיד  י ֶאת ּדְ ֵהם יַַחד! ּכָךְ, ִסיֵּם ַרּבִ ׁשֶ נֵיֶהם ְלעֹנֶׁש ּכְ ׁשְ
נֵיֶהם  ׁשְ ֶאת  ְויָדוּן  ְוַהגּוּף  ַהּנֶֶפׁש  ֶאת  ְיַחּבֵר  הקב"ה  ָלבוֹא 

ֶאָחד... ּכְ

רוֹ ַעְנְוָתן ָהיָה,  דוֹׁש, ְוַלְמרוֹת רֹב ָעׁשְ נוּ ַהּקָ יר גָּדוֹל ָהיָה ַרּבֵ ָעׁשִ
ַעת  ׁשְ י ּבִ י עוָֹלם ַהזֶּה. ֲחזַ"ל ָאְמרוּ ִכּ ְנַעּמֵ ְולֹא ָהיָה נֱֶהנֶה ִמּמַ
עוָֹתיו ְוָאַמר לרבש"ע: "גָּלוּי ְויָדוַּע  ר ֶאְצּבְ ִטיָרתוֹ זַָקף ֶעׂשֶ ּפְ
נֱֶהנֵיִתי...  ְולֹא  ּתוָֹרה,  ּבַ עוַֹתי  ֶאְצּבְ ר  ֶעׂשֶ ּבְ י  יַָּגְעּתִ ׁשֶ ְלָפנֶיָך 
ּצֶֹרת ְוָרָעב ָהיָה ּפוֵֹתַח  ְתקוּפוֹת ּבַ ע ְקַטּנָה!" ּבִ ֶאְצּבַ ּבְ ֲאִפּלוּ 
מוֹנוֹ. ֶאת הוֹנֹו  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמּמָ ֶאת אוְֹצרוָֹתיו, וְּמַפְרנֵס ּתַ
ְרְנָסם  ם ּפִ יָבתוֹ ַהּגְדוָֹלה, ׁשָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִליׁשִ ִנּצֵל ְלִקּבוּץ ּתַ

ִעיּוּן ּתוָֹרה ּכָָראוּי.  יַַּעְסקוּ ּבְ ְכֵדי ׁשֶ ְוָדַאג ְלָכל ָצְרֵכיֶהם, ּבִ
ִחּבוּר  ָהיָה  יא  ַהּנָׂשִ ְיהוָּדה  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ַהּגְדוִֹלים  ְפָעָליו  ִמּמִ
ְלנוּ ֵמֵאת הקב"ה ַעל ַהר ִסינַי ֻמְרּכֶֶבת  ּבַ ּקִ נָה. ַהּתוָֹרה ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ
וְּכתוִּבים(  ְנִביִאים  ּתוָֹרה   – ּנַ"ְך  )ַהּתַ ְכָתב"  ּבִ ׁשֶ ִמ"ּתוָֹרה 
ל  ֵרי ֲהָלכוֹת ׁשֶ ִכיָלה ּבֵאוִּרים ְוֶהְסּבֵ ַעל-ּפֶה" ַהּמְ ּבְ ְו"תוָֹרה ׁשֶ

ְכָתב. ּבִ ַהּתוָֹרה ׁשֶ
ַעל- ָמּה ּכֵן ִהיא, ָעְבָרה ִמּדוֹר ְלדוֹר ּבְ ׁשְ ַעל-ּפֶה, ּכִ ּבְ ַהּתוָֹרה ׁשֶ

ְסרוּ  ּמָ ׁשֶ ְֵּקִנים  ַלז ָסָרּה  ּמְ ׁשֶ ַע  ִליהוֹׁשֻ אוָֹתּה  ָמַסר  ה  מֹׁשֶ ּפֶה. 
ְוֵהם  ַהּגְדוָֹלה,  נֶֶסת  ּכְ י  ְלַאְנׁשֵ ָמְסרוּ  ַהּנְִביִאים  ַלּנְִביִאים. 
ָכל ּדוֹר וָדוֹר. ָהיָה ָאסוּר ְלַהֲעלוֹת  ָרֵאל ּבְ ְמָסרוָּה ִלְגדוֵֹלי ִיׂשְ

ָתב. י ַהּכְ ּתוָֹרה זוֹ ַעל-ּגַּבֵ
ְכפוּ  ּתָ י ַהגָּלוּת ְוַהּצָרוֹת ׁשֶ ְגַלל קֹׁשִ י ּבִ יא ָרָאה ִכּ י יְהוָּדה ַהנָּׂשִ ַרּבִ
ּבֵׁש. ְלִפיָכְך  ּתַ ּכֵַח אוֹ ְלִהׁשְ ּתַ ים ְלִהׁשְ יִנים ַרּבִ וָּבאוּ, ֲעלוִּלים ּדִ

י ִאיׁש  ּנְִמְסרוּ ִאיׁש ִמּפִ ל ַהֲהָלכוֹת ׁשֶ ט ְוֶלֱאסֹף ֶאת ָכּ ֶהְחִליט ְלַלּקֵ
נּוּן  ּה ׁשִ נָה' ּפֵרוּׁשָ נָה" )'ִמׁשְ ׁשְ "ּמִ ינַי, וְּלַהְנִציָחם ּבַ ַעד ְלמֹׁשֶה ִמּסִ
ה  ָ ׁשּ ה ֲחָלִקים – "ׁשִ ָ ּשׁ נָה הוּא ִחּלֵק ְלׁשִ ׁשְ וֲַחזָָרה(. ֶאת ֵסֶפר ַהּמִ

נָה": ִסְדֵרי ִמׁשְ
ְרַקע  ֵסֶפר זֶה מוִֹפיעוֹת ֲהָלכוֹת ְוִדינֵי ֲעבוַֹדת ַהּקַ ְזָרִעים – ּבְ

לוּיוֹת ּבָָאֶרץ. ׁשוּרוֹת ַהּתְ ְוָכל ַהֲהָלכוֹת ַהּקְ

ֵעף ֵמֶהם. ְסּתַ ֲעִניּוֹת ְוַהּמִ ּבָת, יוֹם טוֹב, ּתַ ינֵי ׁשַ מֹוֵעד – ּדִ

ּפָָחה,  ׁשְ ַהּמִ ַחיֵּי  ּבְ ׁשוּרוֹת  ַהּקְ ְוַהֲהָלכוֹת  יִנים  ַהּדִ  – ים  נָׁשִ
ִנּשׂוִּאין ְוַכּדוֶֹמה.

וְּרכוּׁש  גּוּף  ִנְזֵקי  ַלֲחֵברוֹ,  ָאָדם  ין  ּבֵ ָממוֹנוֹת,  ינֵי  ּדִ ְנִזיִקין – 
ְוַכּדוֶֹמה.

נוֹת ְלסוּגֵיֶהם. ְרּבָ ׁש ְוַהּקָ ְקּדָ ינֵי ּבֵית ַהּמִ ים – ּדִ ָקָדׁשִ

ינֵי ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה. ָטֳהרוֹת – ּדִ
ְבִהירוּת ְלׁשֹוִנית,  נָה ּבִ ׁשְ יא ָעַרְך ֶאת ַהּמִ י ְיהוָּדה ַהּנָׂשִ ַרּבִ
פֹות ַרּבֹות. ֶאת  ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש וְּבעֹוד ׂשָ ִקי ּגָדֹול ּבִ ְהיֹותֹו ּבָ ּבִ
ַעל-ּפֶה  ּבְ וְּלזְָכָרּה  ּנְנָּה  ְלׁשַ ּכְָך יוְּכלוּ  ִקּצוּר,  ּבְ ּכַָתב  נָה  ׁשְ ַהּמִ
ִלְמסֹר  יכוּ  ְלִמיָדיו ִהְמׁשִ ִעּתוֹת ָצָרה, גָּלוּת וְּמנוָּסה. ּתַ ּגַם ּבְ
יְהוָּדה  י  ַרּבִ וֵּבאוֶּריָה.  נָה  ׁשְ ַהּמִ וָּנוֹת  ּכַ ֶאת  ַהּבִָאים  ַלּדוֹרוֹת 

ְבִהירוּת ְלׁשוִֹנית, נָה ּבִ ׁשְ יא ָעַרְך ֶאת ַהּמִ ַהנָּׂשִ
ֶאת  ַרּבוֹת.  פוֹת  ׂשָ וְּבעוֹד  ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשוֹן  ּבִ גָּדוֹל  ּבִָקי  ְהיוֹתוֹ  ּבִ
ַעל-ּפֶה גַּם  ּנְנָּה וְּלזְָכָרּה ּבְ ִקּצוּר, ּכְָך יוְּכלוּ ְלׁשַ נָה ּכַָתב ּבְ ׁשְ ַהּמִ
יכוּ ִלְמסֹר ַלדּוֹרוֹת  ְלִמיָדיו ִהְמׁשִ ִעּתוֹת ָצָרה, גָּלוּת וְּמנוָּסה. ּתַ ּבְ

נָה וֵּבאוֶּריָה. ׁשְ ַהּבִָאים ֶאת ּכַוָּנוֹת ַהּמִ

ָמקוֹם  ְלָחנוֹ ִהְתַאֲחדוּ ּתוָֹרה וּגְֻדּלָה ּבְ יא זָכָה ְוַעל ׁשֻ י יְהוָּדה ַהנָּׂשִ ַרּבִ
רֹב עֲנָוָה ְוָאַמר:  ֶאָחד. ַלְמרוֹת גְַּדלוּתוֹ ָהעֲצוָּמה ּבַּתוָֹרה ִהְתּבַּטֵא ּבְ
 - ְלִמיַדי  וִּמּתַ ֵמַרּבוַֹתי,  יוֵֹתר  י ֵמַרּבוַֹתי, וֵּמֲחֵבַרי  "ַהְרּבֵה לַָמְדּתִ
י - ּבְָטלָה  ֶּמֵת ַרּבִ י נֶאֱַמר: "ִמּשׁ יוֵֹתר ִמּכֻּלָם". ְלַאַחר ּפְִטיָרתוֹ ׁשֶל ַרּבִ

ֲענָוָה ְויְִרַאת ֵחְטא".

ְבֵטי  ר ּבִָנים! "י"ב ׁשִ נֵים ָעׂשָ יֲַעקֹב ָאִבינוּ זָָכה ְלהוִֹליד ׁשְ
ִאיׁש  ְבִעים  ׁשִ ַעל  נֱֶאַמר  ְלִמְצַריִם  יְִריָדָתם  ֵעת  ּבְ ָקּה"! 
ּפַַחת יֲַעקֹב:"ּכָל ַהנֶֶּפׁש ַהּבָָאה ְליֲַעקֹב ִמְצַריְָמה".  ׁשְ ִמּמִ
ל  ּפְַחּתוֹ ׁשֶ ל ִמׁשְ ֵתנוּ ְמָפֶרֶטת ַהּתוָֹרה ֶאת ָכּ סוֹף ּפָָרׁשָ ּבְ
אוֶֹמֶרת  ַוֲעֵליֶהם  ּבִָנים,  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ָהיוּ  ו  ְלֵעׂשָ ָאִחיו.  ו  ֵעׂשָ
נֵי יֲַעקֹב  י ּבְ ְדָרׁש לוֵֹמד ִכּ ַהּתוָֹרה "ּכָל נְַפׁשוֹת ּבֵיתוֹ". ַהּמִ

נֵי  ְלׁשוֹן יִָחיד. ְוִאּלוּ ּבְ ָהיוּ ְמֻאָחִדים, ַעל ּכֵן נְִקְראוּ ּכֻּלָם ּבִ
ְלׁשוֹן  ּבִ נְִקְראוּ  ַאְחָוה  חֶֹסר  ּבְ ּבֵינֵיֶהם  פָֹרִדים  ַהּמְ ו  ֵעׂשָ

ים... ַרּבִ
ָבִטים,  נְֶּחַלְקנוּ ְלי"ב ׁשְ ָרֵאל הוּא ַעם ֶאָחד. ַלְמרוֹת ׁשֶ ַעם יִׂשְ

ים, ֵעדוֹת ׁשוֹנוֹת וְּבִמְנָהִגים ַרּבִ ּבְ
ל יְהוִּדי  ּבֵין ִאיׁש ְלָאִחיו. ָכּ יֵׁש ּבֵין ּכֻּלָנוּ ַאֲחָריוּת ֲהָדִדית ׁשֶ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ



ל יְהוִּדי ִויהוִּדי.  ְמַחת ָכּ ׂשִ ֵמַח ּבְ ל יְהוִּדי ַאֵחר, ְוׂשָ ַצֲערוֹ ׁשֶ ָחׁש ּבְ
ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּכֻּלָם  ַהּבִָנים  גַּם  נוֹ.  ּבְ ר  ֶהְעּדֵ ּבְ ּכוֵֹאב  ל ָאב  שָכּ
ַמיִם  ָ ּשׁ ּבַ יְָתה. ּכְָך ָאִבינוּ ׁשֶ יב ֶאת ֲאִחיֶהם ָהָאבוּד ַהּבַ ר וְּלָהׁשִ ְלַאּתֵ
ים ִהְתַרֲחקוּ ֵמַעל  צוּק ָהִעּתִ ּבְ ב וִּמְצַטֵער ַעל ּבָנָיו ָהֲאבוִּדים, ׁשֶ יוֹׁשֵ

ים  ָחׁשִ ֵאינָם  ַוֲאִפּלוּ  ָהרוָּחִני  ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  דוּ  ִאּבְ ְלָחנוֹ,  ׁשֻ

ַצַער ַעל ָהִרחוּק ֵמֲאִביֶהם.  ּבְ

דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ א  יָָדא-ֲאִריְכּתָ ּכְ ת  ׁשֶ ּמֶ ְמׁשַ עֹות"  ַהַהּסָ "ֶקֶרן 

יֹומֹו,  י יֹום ּבְ ְיָתה'. ִמּדֵ ִנים 'ַהּבַ יב ֶאת ַהּבָ ָרֵאל, ְלָהׁשִ ִיׂשְ

י ִחּנוְּך  יַע ֶאת ַאְלֵפי ַהְיָלִדים ְלָבּתֵ ֶרן' ּדֹוֲאִגים ְלַהּסִ 'ּקֶ ּבַ

ֵהם  ם  ׁשָ ָהַעְצָמִאי,  ַהִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  מֹוְסדֹות   –

ים. ים וִּמְתַעּלִ ׁשִ ִמְתַקּדְ

ִמים  ּדָ ָקִעים  ֻמׁשְ יבֹות  ַהְיׁשִ ְלעֹוַלם  ֲעָבר  ַהּמַ ִלְקַראת 

ְוִלוּוּי  וּם  ְלִרּשׁ ֲענֵָפה  ּיָה  ֲעׂשִ וִּמְתַקּיֶֶמת  ים,  ְמֻרּבִ

עֹוַלם  ּנְִקָלִטים ֵהם ֵהיֵטב ּבְ ָעִרים, ִעּדוּד ְוִחזּוּק, ַעד ׁשֶ ַהּנְ

יבֹות  ין ַהְיׁשִ י ֶעֶרב עֹוֵבר ַאְבֵרְך ָחׁשוּב ּבֵ יבֹות. ִמּדֵ ַהְיׁשִ

חוִּרים  לֹום ַהּבַ ׁשְ ר ְוִלְראֹות ּבִ ַרק,ְלַבּקֵ ְבנֵי ּבְ ַטּנֹות ּבִ ַהּקְ

ָלֶהם  ְמַסּיֵַע  ם,  ִלּבָ י  ַרֲחׁשֵ ֶאת  ׁשֹוֵמַע  הוּא  ִעיִרים.  ַהּצְ

ָקָעָתם. ִיים וְּמעֹוֵדד ֶאת ַהׁשְ ִלְפּתֹר ְקׁשָ

ְלַהְנִעים  ְמִתיָקה  ִמינֵי  ְחּתֹו  ֵמַאְמּתַ ׁשֹוֵלף  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ

יָבה, חוִּרים ֶאת ַחּיֵי ַהְיׁשִ ַלּבַ

ְמקֹומֹות  ּבִ ּגִָרים  ׁשֶ ַלהֹוִרים  נֹוְכחוָּתם  ּבְ ר  ֵ ִמְתַקּשׁ ְוַאף 

בוַּע  ׁשָ ּכְ ִלְפנֵי  יעֹו  ַהּגִ "ׁש ַחם...".ּבְ ְמֻרָחִקים, ִלְמסֹר "ּדַ

ְלִמיד  ּתַ ּגֵר,  ִמְתּבַ חוּר  ּבָ ֵאָליו  נָה  ּפָ יבֹות,  ַהְיׁשִ ְלַאַחת 

ֲאִני  ָהַרב!  בֹוד  "ּכְ ְוָאַמר  קֹום,  ּמָ ּבַ דֹוָלה'  ּגְ יָבה  ַה'ְיׁשִ

ין  ּבֵ ַהּיָָקר  ָך  ְזַמּנְ ֶאת  וְּמַחּלֵק  ץ  ִמְתַאּמֵ ָך  ִהּנְ ׁשֶ רֹוֶאה 

ֲאִני  זֹו  יָבה  יׁשִ ּבִ ְזַמן.  ְלָך  ֶאְחסְֹך  ֲאִני  ַרּבֹות.  יבֹות  ְיׁשִ

ְפִקיד! ְמַמּלֵא ֶאת ַהּתַ

יָבה ְקַטּנָה' וַּמֲעִניק  יֹום ֲאִני יֹוֵרד ַלֲאַגף ַה'ּיְׁשִ ֲעַמִים ּבְ ּפַ

ּנְִקְלטוּ ּכָאן  עֹות" ׁשֶ י ְותֹוָרִני ְלַנֲעֵרי "ֶקֶרן ַהַהּסָ ִלוּוּי ִרְגׁשִ

יָבה. ְיׁשִ ּבַ

ם, חוְֹלִקים  ּדָ ֲאִני קוֹנֶה ָלֶהם ְמגִָדים וִּמינֵי ְמזוֹנוֹת, ְוֵהם ִמּצִ

ִנְסיוֹנוֹת  ִיים,  ְקׁשָ י  ְלַגּבֵ וִּמְתיֲַעִצים  ַהְצָלָחה  ִסּפוֵּרי  י  ִאּתִ

יבוֹת  יׁשִ ּבִ ַהיָָּקר  ְזַמּנְָך  ֶאת  נַּצֵל  ָהַרב!  בוֹד  ּכְ ְוֶאְתגִָּרים. 

ַאְחָריוִּתי. ִליָטה ּכָאן ַהּכֹל ּבְ ׁשְ ֲאֵחרוֹת. ּכָאן ַהּכֹל ּבִ

זֶה ְוֵאיזֶה הוּא? ַמּדוַּע  ַמּה ָהַאְבֵרךְ, ִמיהוּ  ּתָ ם".  ֵ ַהּשׁ ּבָרוְּך 

חוֵּרי "ֶקֶרן  ְַּמּנוֹ וִּמּכְַסּפוֹ ְלַמַען ּבַ יׁש ּבָחוּר ּבוֹגֵר זֶה ִמז ַמְקּדִ

ִעיִרים  יר לוֹ ַהּבָחוּר: "ֲאִני רוֶֹאה ֶאת ַהּצְ עוֹת"? ִהְסּבִ ַהַהּסָ

וּב ְמֻרָחק, ָהַאֵחר ּבָא  עוּר א'. זֶה ּבָא ִמּיִּשׁ ׁשִ נְִּקָלִטים ּבְ ׁשֶ

ֶאת  רוֶֹאה  ַוֲאִני  ֶהם  ּבָ יט  ַמּבִ ֲאִני  'ְמֻרֶחֶקת',  ּפָָחה  ׁשְ ִמּמִ

ה  ּתָ י ּכִ ִנים. ִסיְַּמּתִ מוֹנֶה ׁשָ ַעְצִמי! ּכְָך ָהִייִתי ֲאִני – ִלְפנֵי ׁשְ

ִעיִרי, ִתילוִֹני' ּבְ ֵבית ֵסֶפר 'ּדָ ו' ּבְ

'ֶקֶרן  ִעיל  ּפְ יַע  ּפִ ִהׁשְ ינִַים'  ּבֵ ַל'ֲחִטיַבת  ַלֲעבֹר  וִּבְמקוֹם 

ִעיר  עוֹת' ַעל הוַֹרי ְלַהֲעִביר אוִֹתי ְלַתְלמוּד ּתוָֹרה ּבָ ַהַהּסָ

ֶרן'. ל ַה'ּקֶ עוֹת ׁשֶ ַהּסָ י ּבַ י יוֹם נַָסְעּתִ מוָּכה. ִמּדֵ ַהּסְ

ֶרן'  ל ַה'ּקֶ ּמוִּדים, ְו'ָהַאְבֵרְך' ׁשֶ ּלִ ּלֵב ּבַ ּתַ ה ְלִהׁשְ ָהיָה ִלי ָקׁשֶ

ח'  ה  ִכּתָ ּבְ ֵעזֶר.  עוֵּרי  ׁשִ ִלי  ן  וִּמּמֵ ָעזַר  ּתוָֹרה  ְלמוּד  ּתַ ּבַ

ה. ִוּכוִּחים  יָבה ְקדוֹׁשָ יעוּ ַעל הוַֹרי ִלְרׁשֹם אוִֹתי ִליׁשִ ּפִ ִהׁשְ

ים ִהְתנֲַהלוּ ָסִביב, ַרּבִ

ְרנָָסה? ֵאיְך ִיְהיֶה לוֹ ִמְקצוַֹע". ֲעָרִבים  "וָּמה ִיְהיֶה ִעם ּפַ

יֵתנוּ,  ּבֵ ָסלוֹן  ּבְ עוֹת"  ַהַהּסָ "ֶקֶרן  ִעיֵלי  ּפְ בוּ  יָׁשְ ים  ֲאֻרּכִ

"ֲאִני  ה".  ְקדוֹׁשָ יָבה  ִליׁשִ י  ְוָעַבְרּתִ ימוּ  ִהְסּכִ הוַֹרי  ׁשֶ ַעד 

ֶאת  רֹוֶאה  ַוֲאִני  ִעיִרים,  ַהּצְ חוִּרים  ַהּבַ ַעל  ּכֵל  ִמְסּתַ

ֶאת  ַהּגֲַעגוִּעים,  ֶאת  ִיים,  ׁשָ ַהּקְ ֶאת  זֹוֵכר  ֲאִני  ַעְצִמי. 

ִלי.  ֻמּכִָרים  ָהיוּ  ּלֹא  ׁשֶ ִגים  ֻמּשָׂ מוּל  ְלּבוּל  ַהּבִ ת  חוּׁשַ ּתְ

ָרִטים  ֶרן" ָעְזרוּ ִלי ְלָהִבין ּפְ ִעיֵלי "ַהּקֶ אֹוָתם יִָמים, ּפְ ּבְ

ְקַטּנִים ַוֲחׁשוִּבים.

יָבה, ֵאיזֶה ֶצַבע ְסֶוֶדר,  חוּר ְיׁשִ ֵאיזֶה סוּג ְמִעיל לֹוֵבׁש ּבָ

ָבִרים  תֹות, ְועֹוד ּדְ ּבָ ׁשַ יָבה ּגַם ּבְ ְיׁשִ ה ָחׁשוּב ִלְהיֹות ּבַ ָלּמָ

ָבר,  ּדָ ְלָכל  יָבה'  ְיׁשִ 'ּבָחוּר  ָבר  ּכְ ֲאִני  ׁשֶ ּכְ ו  "ַעְכׁשָ ים".  ַרּבִ

ל  ִית ׁשֶ ּדוִּכים ְמֻציִָּנים ִלְקַראת ַהֲעָמַדת ּבַ יִעים ִלי ׁשִ וַּמּצִ

"ָהַאְבֵרְך  ְפִקיד  ּתַ ֶאת  ְלַמּלֵא  ַעְצִמי  ַעל  י  ְלּתִ ִקּבַ ּתוָֹרה, 

יָבֵתנוּ. יׁשִ ִעיל" ּבִ ַהּפָ

ֶאת  יַע  וַּמְרּגִ ִלְלָבֵטיֶהם  ַמֲאִזין  ֲאִני  ּנְָעִרים,  ּבַ ּתוֵֹמְך  ֲאִני 

ם".  נְַפׁשָ

ה'!  ִלְדַבר  ָצֵמא  דוֹת  ּשָׂ ּבַ ׁשֶ ָהָעם  ָרֵאל!  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ַאֵחינוּ 

ַאְבֵרִכים  ּבוּץ  ְוׁשִ ָעה  ַהּסָ ַקוֵּי  ּתוֶֹסֶפת  ל  ׁשֶ ַההוָֹצאוֹת 

נוּ ְיֵדיֶכם  י ֵסֶפר - ּגְדוִֹלים ְמאֹד. ּתְ ּתֵ עוֹד ְועוֹד ּבָ וְּפִעיִלים ּבְ

ל ַרּבוֵֹתינוּ  ִמְפָעָלם ַהגָּדוֹל ׁשֶ ם ּבְ ִפים ּגַם ַאּתֶ ּתָ נוּ! ֱהיוּ ׁשֻ ִעּמָ

ָרֵאל, ּגְדוֵֹלי ִיׂשְ

רוּ  ּיִׁשְ ׁשֶ ְוִתְזּכוּ  עוֹת'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ִלְפִעילוּת  רוָּמה  ּתְ ָהִרימוּ 

ְמָחה וְּבִריאוּת! ֵביְתֶכם רֹב נַַחת, ׂשִ ּבְ



הֹות! ע ָהִאּמָ יָמה ְלִפי ַאְרּבַ ְרׁשִ נֵי יֲַעקֹב ּבִ מֹות ּבְ ֲערְֹך ֶאת ׁשְ
ן  ְלָהה: ּדָ נֵי ּבִ נֵי ָרֵחל: יֹוֵסף וִּבְניִָמין. ּבְ שָכר וְּזבוּלוּן. ּבְ ְמעֹון ֵלִוי ְיהוָּדה ִיּשָׂ נֵי ֵלָאה: ְראוֵּבן ׁשִ • ּבְ

ר ד ְוָאׁשֵ נֵי ִזְלּפָה: ּגָ ִלי. ּבְ ְונְַפּתָ
ין ִנּשׂוֵּאי ֵלָאה ְליֲַעקֹב, ְלֵבין ִנּשׂוָּאיו ִעם ָרֵחל? ה ְזַמן ָחַלף ּבֵ ּמָ ּכַ

בוַּע יִָמים  • ׁשָ
ְך ֲחַז"ל? ים ַעל ּכָ ׁש יֲַעקֹב ָלׁשוּב ְלֶאֶרץ ֲאבֹוָתיו. ַמה ּדֹוְרׁשִ ִמּיָד ְלַאַחר ֵלַדת יֹוֵסף, ְמַבּקֵ

מֹו שנא' "ְוָהיָה ֵבית יֲַעקֹב לֵאׁש, ּוֵבית  ע, ּכְ ו ָהָרׁשָ ר ַעל ֵעׂשָ ּבֵ ל יֹוֵסף ְלִהְתּגַ כֹחֹו ׁשֶ ּבְ • ׁשֶ
ו ְלַקׁש...". יֹוֵסף ֶלָהָבה, ּוֵבית ֵעׂשָ
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ו? ַלח יֲַעקֹב ְלֵעׂשָ ַסְך ַהּכֹל ׁשָ ים ּבְ ֲעֵלי ַחּיִ ה ּבַ ּמָ ּכַ

ים'? ים ְקַטּנִ ּכִ ן ַעְצמֹו ֲעבּור 'ּפַ ְיָלה ְוִסּכֵ ּלַ ַמּדּוַע ָחַזר יֲַעקֹב ָאִבינּו ּבַ

ִעיר? ו ָאִחיו ְלַהר ׂשֵ ָמַתי יֲַעֶלה יֲַעקֹב ְלֵעׂשָ


