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ֻחּקוַֹתי ַהר ּבְ ֶרְך – ּבְ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

א זֶה הוּא  ה. נֹוׂשֵ ִמּטָ ְ ִמְצַות ַהׁשּ בוַּע ּפוַֹתַחת ּבְ ָ ת ַהּשׁ ּפָָרׁשַ
נָה ַהּבָָאה ָעֵלינוּ ְלטֹוָבה  ָ י ַהּשׁ ַאְקטוָּאִלי ְמאֹד ֲעבוֵּרנוּ, ִכּ

ה! ִמּטָ נַת ׁשְ ְהיֶה ׁשְ נַת תשפ"ב, ּתִ - ׁשְ
ר  ּכֲַאׁשֶ ַרק  ּנֹוֲהגֹות  ׁשֶ ַרּבֹות  ִמְצוֹות  יֵׁש  ַהר  ּבְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ
ָרֵאל.  ב ַעל ַאְדָמתֹו – ַאְדַמת ֶאֶרץ ִיׂשְ ָהָעם ַהּיְהוִּדי יֹוׁשֵ
ָרצֹון  ְיִהי  ַאְך  נָן,  ַרּבָ ִמּדְ ִהיא  ּכֵָעת  ה  ִמּטָ ְ ַהׁשּ ִמְצַות 
ָרֵאל  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ץ ֶאת  ְיַקּבֵ ִצְדֵקנוּ,  יַח  ְמׁשִ יָבֹוא  ְמֵהָרה  ּבִ ׁשֶ
ה  ִמּטָ ְ ַהׁשּ ְצַות  ּמִ ׁשֶ ִנְזּכֶה  ְוָאז  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלַאְרֵצנוּ  ּלָם  ּכֻ

אֹוַרְיָתא'. ְהיֶה ִמ'ּדְ ּתִ
ין  ִמּטִ ׁשְ ִהְלכֹות  ל  ׁשֶ י'  ֶפֶרק  ּבְ ּכַָתב  "ם  ָהַרְמּבַ נוּ  ַרּבֵ
וּר ֶהְגָלה  ּה ֶמֶלְך ַאּשׁ ית ַהּגָלוּת' ּבָ ָאז 'ֵראׁשִ ּמֵ ְויֹוְבלֹות, ׁשֶ
ית  יֵמי ּבֵ ה, עֹוד ּבִ ֶ ֶבט ְמַנּשׁ נֵי ְראוֵּבן ְוָגד ַוֲחִצי ׁשֵ ֶאת ּבְ
ר  ְוַכֲאׁשֶ ַה'יֹּוֵבל'.  ִמְצַות  ְטָלה  ּבָ  - ָהִראׁשֹון  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ
אֹוַרְיָתא, לֹא נֹוֲהִגין  ִמּדְ ה  ִמּטָ ׁשְ ֵאין ַהיֹּוֵבל נֹוֵהג - ֵאין 
י ָעֵרי  ֵדה ֲאֻחזָּה וָּבּתֵ ינֵי ׂשְ ב, ּדִ ינֵי ֶעֶבד ִעְבִרי ְוֵגר ּתֹוׁשָ ּדִ

חֹוָמה. 
נָן,  ַרּבָ ה ִמּדְ ִמּטָ ְ ִמְצַות ַהׁשּ ַמן ַהזֶּה נֹוֲהִגין ּבְ ְּ ז ּכָָאמוּר, ּגַם ּבַ

נָן. ַרּבָ ָסִפים ִמּדְ ת ַהּכְ ִמּטַ ְוֵכן ִמְצַות ׁשְ
ָעִלים' ַעל  'ּבְ ֵאין ֲאַנְחנוּ  ׁשֶ יָרה ָלנוּ  ִמְצָוה ַנֲעָלה זֹו ַמְזּכִ
 - י  ֲאִמּתִ ִית'  ּבַ ַעל  'ּבַ יֵׁש  ֶאּלָא  ְנָכִסים,  ְוַעל  ַקְרָקעֹות 
ַחּיִים  ּבַ ָלִלים  ַהּכְ ֶאת  קֹוֵבַע  הוּא  רוְּך-הוּא.  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

וְּבקֹולֹו ָאנוּ ׁשֹוְמִעים. 
דוּ  ה. ֲחַז"ל ִלּמְ ִמּטָ ְ י ִמְצַות ַהׁשּ ַלּפֵ ֲחִביבוּת ְיֵתָרה נֲָהגוּ ּכְ
בֹות  י ַהּמֹוׁשָ ּנִים ַהַחְקָלִאים ְוַאְנׁשֵ ה ִמְתּפַ ִמּטָ נַת ׁשְ ׁשְ ּבִ ׁשֶ
נָה  ׁשָ מוּת',  ּלְ ּתַ ִהׁשְ נַת  'ׁשְ ֵמֵעין  ְוקֹוְבִעים  ם,  ַלאְכּתָ ִמּמְ
יִנים  ַהּדִ ל  ָכּ ֶאת  ִנים  ּנְ וְּמׁשַ לֹוְמִדים  ַהַחְקָלִאים  ּה  ּבָ
ְוָעְרָלה,  ְלַאִים  ּכִ מֹו  ּכְ ֲעבֹוָדָתם,  ּבַ ָלֶהם  ְכָרִחים  ַהּמֻ

רֹות ְועֹוד. רוּמֹות וַּמַעׂשְ ּתְ
ֵטִלים  ּבְ ֲאַנְחנוּ  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָאֶרץ".  ת  ּבַ "ׁשַ ִהיא  ה  ִמּטָ ׁשְ
בוַּע,  י ׁשָ ִביִעי ִמּדֵ ְ ים ֶאת ַהיֹּום ַהּשׁ ׁשִ וְּמַקּדְ נוּ  ַלאְכּתֵ ִמּמְ
ַעל  ת.  ׁשֶ וִּמְתַקּדֶ 'נָָחה'  ָהֲאָדָמה  ה  ִמּטָ ְ ַהׁשּ נַת  ׁשְ ּבִ ְך  ּכָ
ְכִניַסת יֹום רֹאׁש- ּבִ י  ִכּ ר  ְמֻסּפָ ַלִים  ְירוּׁשָ ֶאָחד ֵמַחְכֵמי 
ִהְתִחיָלה,  ה  ִמּטָ ְ ַהׁשּ ר  ּכֲַאׁשֶ ה,  ִמּטָ ׁשְ נַת  ׁשְ ל  ׁשֶ נָה  ָ ַהּשׁ

ָרֵאל'!  ת ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבָ ָהיָה ַמְכִריז 'גוּט ׁשַ

ים וְּטהֹוִרים  ּבוּר' ְקדֹוׁשִ נוֹת ַהצִּ ל '45 ָקְרּבְ ָמָתם ׁשֶ ְלִעּלוּי ִנׁשְ
יֹום ַל"ג ּבָעֶֹמר תשפ"א א ִמירֹון ּבְ יׁשָ ַאְתָרא ַקּדִ ּנְִסּפוּ ּבְ ׁשֶ

ְוָהַפְך ְלֵאֶבל ְמחֹוֵלנוּ, אֹוי ֶמ"ה ָהיָה ָלנוּ!



ְך  ֶמׁשֶ רוּ ּבְ ּבָת ׁשֹוֶמֶרת ַעל ׁשֹוְמֶריָה, ּכְָך ִהְצַטּבְ ַ ַהּשׁ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה  ִמּטָ ְ ִמיַרת ַהׁשּ ְזכוּת ׁשְ ִנים עֹוד ְועֹוד ִסּפוֵּרי מֹוֵפת ּבִ ָ ַהּשׁ
ָכָרם  מֹו ֵעינֵינוּ ֶאת ׂשְ ּבְ ִהְלָכָתּה. ִמְצָוה זֹו ַמְרָאה ָלנוּ  ּכְ
ָהָאָדם  ׁשֶ ּכְ ה ׁשֶ ְטחֹונָם בקב"ה, ְוֶאת ָהֻעְבּדָ ל ַהּתֹוִלים ּבִ ׁשֶ
ץ ַלֲעׂשוֹת ֶאת ְרצֹון ה' - ֵאין הוּא ָצִריְך ִלְהיוֹת  ִמְתַאּמֵ

לֹו. ַמִים ִיְדֲאגוּ ְלַכְלּכְ ָ ִגין ּפְַרנָָסתֹו, וִּמן ַהּשׁ ֻמְדָאג ּבְ
ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ ָהַרב  י  ִכּ ר  ְמֻסּפָ ֵלָמה"  ׁשְ "ֱאמוּנָה  ֶפר  ּסֵ ּבַ
ַרב  נַת תש"מ ּכְ ׁשְ ֵהן ּבִ ּגַם ּכִ רֹוְסַמן )ַרב ָהִעיר ֶאְלַעד, ׁשֶ ּגְ
ִמְצַות  ִעְניַן  ַעל  עוָּריו  ִ ִמׁשּ ֶאָחד  ּבְ ר  ּבֵ ּדִ ן(,  ַהיְַּרּדֵ ְקַעת  ּבִ
חֹון - "ְוִכי תֹאְמרוּ  ּטָ ִעְניַן ַהּבִ ְמיָֻחד ּבְ ה, ְוִהְרִחיב ּבִ ִמּטָ ְ ַהׁשּ
ַפע  ׁשֶ ַמְבִטיָחה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ם  ׁשָ ּנֹאַכל".  ַמה 
ם  ַלאְכּתָ ִמּמְ ֵטִלים  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַלְמרֹות  ִביִעית,  ׁשְ ְלׁשֹוְמֵרי 

ְרַקע. יִתים ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּקַ ּבִ וַּמׁשְ
ֶדה  ׂשָ ְרׁשוּתֹו  ּבִ ׁשֶ ֶאִפי  ם  ׁשֵ ּבְ ַחְקַלאי  ַהּנֹוְכִחים,  ַאַחד 
ְוִהְכִריז:  ם  ּקָ ׁשֶ ַעד  ָבִרים.  ַהּדְ ִמן  ְמאֹד  ֵעל  ִהְתּפַ ּגָדֹול, 
י ַהּכָתוּב,  ּיְִתַקּיֵם ּבִ בֹוד ָהַרב, ִאם ָהַרב יְַבִטיַח ִלי ׁשֶ "ּכְ

ה!" ִמּטָ מֹר ׁשְ ֶאׁשְ
ּכָל  ֵדי ְלָהִבין ֶאת ָהֶרַקע ְלאֹוָתּה ַהְכָרזָה, יֵׁש ָלַדַעת ׁשֶ ּכְ
וּם  ִמּשׁ ַחְקָלאוּת.  ַעל  סוּ  ּסְ ִהְתּבַ ן  ַהיְַּרּדֵ ִבְקַעת  ּבְ ַהַחּיִים 
ה?"  ִמּטָ ְ נַת ַהׁשּ ׁשְ ּבִ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ַאל אֹותֹו ָהַרב: "וַּמה  ְך ׁשָ ּכָ
ְקָצת  ִלְלמֹד  וֵּן  ִמְתּכַ הוּא  ׁשֶ ְוָאַמר  ְמַעט  ִהְרֵהר  ֶאִפי 
ֵאינֹו  בוִּתי ׁשֶ ְפִקיד ִהְתַנּדְ זֶּהוּ ּתַ ק, ׁשֶ ׁשֶ ְמַרּכֵז ַהּמֶ ְוַלֲעבֹד ּכִ

ָכר. ׂשָ ּכָרוְּך ּבְ
ת  ִהְתַחּיְבוּת ְמפֶֹרׁשֶ ַאְך הוּא ָחַזר ְוִהְתנָה ֶאת ַהְסּכָָמתֹו ּבְ
ַאף  יר  ַמּכִ "ֵאיִני  לֹו.  ִיְדַאג  ֱאֶמת  ּבֶ ָהַרב שהקב"ה  ל  ׁשֶ
בֹוד ָהַרב" - ָטַען. "ִאם ָהַרב ִמְתַחּיֵב  ִתי, ַרק ֶאת ּכְ ָאָדם ּדָ
ִמים ְלַפְרנֵס אֹוִתי, ֲאִני ׁשֹוֵמר  ּלֹא ֶאּנָזֵק ְוִיְדֲאגוּ ִמן ַהּשָׂ ׁשֶ

ה". ִמּטָ ׁשְ
עֹות  ּיֵׁש ּדֵ ׁש ִמן ָהַאֲחָריוּת. הוּא יַָדע ׁשֶ רֹוְסַמן ָחׁשַ ָהַרב ּגְ
ֵאינָּה  ַהַהְבָטָחה  יָלא  וִּמּמֵ נָן,  ַרּבָ ִמּדְ ִחיּוָּבּה  ה  ִמּטָ ְ ּשׁ ׁשֶ
ִעְניָן ִעם ָמָרן  יֵָמינוּ. ְלִפיָכְך ֶהְחִליט ְלִהְתיֵַעץ ּבָ ּיֶֶכת ּבְ ׁשַ
יב ָהְיָתה:  ל ָהַרב ֶאְליָׁשִ ׁשוָּבתֹו ׁשֶ יב ַזַצ"ל. ּתְ ָהַרב ֶאְליָׁשִ
ַהַהְבָטָחה ְמיֶֹעֶדת  בוִּרים ׁשֶ "ֵאיְנָך יָכֹול ְלַהְבִטיַח! יֵׁש ַהּסְ
ָכל זֹאת ּתוַּכל ְלִהְתַחּיֵב  ָרֵאל ְולֹא ִליִחיִדים. ּבְ ִלְכַלל ִיׂשְ
אי  ַוּדַ ה, ושהקב"ה ּבְ ַמּיָא ְמֻרּבָ ׁשְ א ּדִ הוּא ִיְרֶאה ִסּיְַעּתָ ׁשֶ

יֲַעזֹר לֹו".
ָקה אֹותֹו,  ׁשוָּבה ִסּפְ ָבִרים ְלֶאִפי. ַהּתְ ָהַרב ָחַזר ִעם ַהּדְ

ִהְלָכָתּה. ה ּכְ ִמּטָ ְ ְוהוּא ֶהְחִליט ְלַקּיֵם ֶאת ַהׁשּ
ָעה  ַהְפּתָ ן ּבְ ִבְקַעת ַהיְַּרּדֵ ָלה ּבְ ָרָמִטית ִהְתַקּבְ ַהַהְכָרזָה ַהּדְ

ַהֲחֵבִרים  וּבוּז.  ַלַעג  ִקיתֹונֹות  ּבְ  – ְך  וַּבֶהְמׁשֵ ֻמְחֶלֶטת, 
ּלֹו;  ֵלי ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ים ֵמֶאִפי ׁשוּב ְוׁשוּב ֶאת ּכְ ׁשִ ָהיוּ ְמַבּקְ
ָעַמל  יּוּד ַהּיָָקר ׁשֶ ְלּגֵזָה ְוֶאת ַהּצִ ַרְקטֹור, ֶאת ַהּמַ ֶאת ַהּטְ
ָאסוּר לֹו ְלַסּיֵַע  ַסק ֲהָלָכה, ׁשֶ ל ּפְ ַאל ְוִקּבֵ ִלְקנֹותֹו. הוּא ׁשָ
אֹותֹו  ּנוּ  ּכִ ַלֲחֵבָריו  זֹאת  ָאַמר  ׁשֶ ּכְ ֲעֵבָרה.  עֹוְבֵרי  יֵדי  ּבִ

ַנאי ׁשֹוִנים. ִכּנוּיֵי ּגְ ּבְ
ַדְליָה  ל צֹום ּגְ ִסיּוּמֹו ׁשֶ ה ָחְלָפה ְלַבּסֹוף. ּבְ ִמּטָ ְ נַת ַהׁשּ ׁשְ
ּיֵם  ִהְסּתַ ׁשֶ יר  ָהַאּדִ יֹון  ּסָ ַהּנִ ַעל  'ְלַחּיִים'  ְוֶאִפי  ָהַרב  תוּ  ׁשָ

ַהְצָלָחה. ּבְ
נָה  ָ ַהּשׁ ִלְקַראת  דֹות  ַהּשָׂ ֶאת  ְלָהִכין  ַמן  ְּ ַהז יַע  ִהּגִ ּכֵָעת 
ְיֵדי  ַעל  ִנים  ִנּתָ ָרִעים  ְּ ַהז ׁשֶ ָהיָה  ל  ֻקּבָ ַהּמְ ַהּנַֹהל  ָאה.  ַהּבָ
ֲעֵליֶהם.  ִמים  ּלְ ְמׁשַ נָה  ָ ַהּשׁ וְּבסֹוף  ַהְלָוָאה,  ּכְ ַהּסֹוְכנוּת 
ֶאִפי  ָרִעים, וְּכׁשֶ ְּ ּמוּת ַהז ל, ְוֵכן ּכַ ִריָעה ֻמְגּבָ ְּ ַמן ַהז ְּ ז א ׁשֶ ֶאּלָ
ִריָעה,  ְּ ם ְזַמן ַהז ּתָ ת ׁשֶ יבֹׁשֶ ֵרי, הוּא ַנֲענָה ּבִ ׁשְ ד' ּתִ יַע ּבְ ִהּגִ

ל עֹוד ְזָרִעים. רוּת ְלַקּבֵ ְוֵאין ֶאְפׁשָ
נָה  ָ ַהּשׁ ַאְך  ִרים,  ְקׁשָ ְלַהְפִעיל  ה  ִנּסָ הוּא  ִנְדַהם.  ֶאִפי 
ין, לֹא ֵהיִטיָבה  ְוַכּדִ ת  ּדָ ּכַ ה  ִמּטָ ַמר ׁשְ ּה ׁשָ ַהחֹוֶלֶפת - ּבָ
נָה  ָ ּגַם ַהּשׁ ָריו ַהֶחְבָרִתּיִים, ְוהוּא ֵהֵחל ְלַהְפִנים ׁשֶ ִעם ְקׁשָ
יַע ַלֲחֵברֹו,  ַזְרֵעי ַהּסֹוְכנוּת. ְלַבּסֹוף ִהּגִ לֹא יוַּכל ִלְזרַֹע ּבְ
לוּיֹות  ר ִאּתֹו ּגְ ּבֵ ה ּדִ ָהיָה ֶאָחד ֵמעֹוְבֵדי ַהּסֹוְכנוּת. ַהּלָ ׁשֶ
ְכָלל  ּבִ ָלנוּ  נֹוְתרוּ  ּלֹא  ׁשֶ ִהיא  ָהֱאֶמת  "ֶאִפי,  לֹו:  ְוָאַמר 
ל  ׁשֶ רוִּעים  ּגְ ְזָרִעים  ל  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ּמוּת  ּכַ ְלַמֵעט  ְזָרִעים, 
ה ִסּכוִּיים, ֲאָבל  ָרִעים ָהֵאּלֶה ַהְרּבֵ ְּ ֶסֶלִרי. ֲאִני לֹא נֹוֵתן ַלז
ת ִלי ָלֵתת  ח, לֹא ִאְכּפַ ירֹות ַלּפַ ְמקֹום ִלְזרֹק אֹוָתם ְיׁשִ ּבִ

ִחּנָם". ְלָך אֹוָתם ּבְ
אוָֹתם  ְוזַָרע  ֶלִרי,  ַהּסֶ זְַרֵעי  ֶאת  ֶאִפי  ָלַקח  ֵרָרה  ּבְ ֵלית  ּבְ
ל ֶסֶלִרי,  יּוֹת ֲענָק ׁשֶ ָהיוּ לֹו. הוּא זַָרע ּכַּמֻ דוֹת ׁשֶ ָכל ַהּשָׂ ּבְ
ל ֲחֵברֹו,  ּקוּׁש. ַלְמרוֹת ַהצִֶּפי ׁשֶ רֹוּפֹוְרְציָה ַלּבִ ִלי ׁשוּם ּפְ ּבְ
ֶאִפי.  ל  ׁשֶ דוָֹתיו  ׂשְ ֶאת  ִלְראוֹת  ּכֻּלָם  ִנְדֲהמוּ  ְמֵהָרה  ַעד 
י  י ֲענָק, ּפִ גוִּמים ֵהִניבוּ ְיבוּל ּבַַעל ְמַמּדֵ ֶלִרי ַהּפְ זְַרֵעי ַהּסֶ
ֶסֶלִרי  אוּ ּבְ דוָֹתיו ִהְתַמּלְ ל ׂשְ ה ִמן ַהּגֶֹדל ָהָרִגיל! ָכּ לֹׁשָ ׁשְ

ְתנִַים! ָעַבר ֶאת ּגַֹבּה ַהּמָ ׁשֶ
יֹּות ָהֲענָק, ִהְתִחיל  ּמֻ ָרָאה ּגַם הוּא ֶאת ּכַ רֹוְסַמן ׁשֶ ָהַרב ּגְ
ָהְיָתה  זֹו  יָרה.  ָהַאּדִ ּמוּת  ַהּכַ ִמן  ַעְצמֹו  ּבְ ֻמְטָרד  ִלְהיֹות 
ל  ר ְלַהֲאִכיל ֶאת ָכּ ָהיָה ֶאְפׁשָ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכָ דֹוָלה ָכּ ּמוּת ּגְ ּכַ

ִים! ְך ָחְדׁשַ ֶמׁשֶ ְלַבד ּבְ ֶסֶלִרי ּבִ ֵבי ָהָאֶרץ ּבְ יֹוׁשְ
ּלָם, ְוֶאִפי  ֲאלוּ ּכֻ ה ֶסֶלִרי?" ׁשָ ְך ַהְרּבֵ ָכל ּכָ ה ּבְ ֲעׂשֶ "ַמה ּתַ
ה ֶאת  יִתי. הקב"ה יֲַעׂשֶ י ָעׂשִ ּלִ חֹון: "ֲאִני ֶאת ׁשֶ ִבּטָ ָענָה ּבְ

ּלֹו!" ׁשֶ



ְדִחיפוּת ִעם ָהַרב. הוּא  ֵגׁש ּבִ ׁש ֶאִפי ְלִהּפָ ּקֵ ִהיר ּבִ יֹום ּבָ ּבְ
ר ֵאָליו  ֵ ה ִהְתַקּשׁ זֶּה ַעּתָ ר ׁשֶ ֵעיַנִים ּבֹוְרקֹות, ְוִסּפֵ יַע ּבְ ִהּגִ
יד ִלי, ֶאִפי,  ּגִ ַאל: "ּתַ ֶלִרי ְוׁשָ ּנַָתן לֹו ֶאת ַזְרֵעי ַהּסֶ ֶהָחֵבר ׁשֶ
ם  יָת ִאּתָ י ְלָך? ָעׂשִ ּנַָתּתִ ֶלִרי ׁשֶ ה זֹוֵכר ֶאת ַזְרֵעי ַהּסֶ ַאּתָ

הוּ?" ֶ ַמּשׁ
יב לֹו ֶאִפי- "ֲאִני  הוּ?"- ֵהׁשִ ֶ יִתי ַמּשׁ ה ׁשֹוֵאל ִאם ָעׂשִ "ַאּתָ
ּלָם קֹוְרִאים ִלי  ן ֶסֶלִרי… ּכֻ ם ֶסֶלִרי, יָׁשֵ אֹוֵכל ֶסֶלִרי, נֹוׁשֵ

ּכָאן 'ַמר ֶסֶלִרי'."
דֹוָלה?" ּמוּת ּגְ "יֵׁש ְלָך ּכַ

ְרֶצה!" ּתִ ה ׁשֶ ּמָ "ּכַ
ֲחִצי  וּק הוּא  ּשׁ ּבַ ֶסֶלִרי  ִקיד. "ְמִחיר  ַהּפָ ָענָה  "ְמֻצּיָן!" – 
ה ּדֹוָלר, ְוִאם  לֹׁשָ ׁשְ ל רֹאׁש ֶסֶלִרי ּבִ ּדֹוָלר. ּתוַּכל ִלְמּכֹר ָכּ
ְלָכל  ּדֹוָלִרים  ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ָעה  ַאְרּבָ ּגַם  ְלָך  מוּ  ּלְ ְיׁשַ ְרֶצה  ּתִ

רֹאׁש ֶסֶלִרי!"
"ָמה ָקָרה?"- ִנְדַהם ֶאִפי.

ֶאת  ַקד  ּפָ ָהַאֲחרֹוִנים  בוַּעִים  ְ ּשׁ "ּבַ יר:  ִהְסּבִ ִקיד  ְוַהּפָ
ְוֻכּלָם  ִית  ַהּבַ ִמן  יוְֹצִאים  ֵאינָם  ים  ֲאנָׁשִ קֹר.  ּגַל  ה  ֵארֹוּפָ
ִאי  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ַאְך  ַחם.  ָמָרק  ְוֶלֱאכֹל  ם  ְלִהְתַחּמֵ רוִֹצים 
ֶלִרי,  ַהּסֶ ל  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ּתֹוֶסֶפת  ְללֹא  ָמָרק  ֶלֱאכֹל  ר  ֶאְפׁשָ
ִנים  ִמְתַחּנְ ה  ֵאירֹוּפָ ּבְ וּוּק  ִ ַהׁשּ תֹות  וִּרׁשְ ַהֲחנֻיֹּות  ֲעֵלי  ּבַ
ֵאין  ֶקת  ּתֶ ׁשֻ ַהּמְ ה  ֵאירֹוּפָ ּבְ ַאְך  דֹוָלה.  ּגְ ַכּמוּת  ּבְ ְלֶסֶלִרי 

ל ַהּיְבוּל ָקָפא. י ָכּ יג, ִכּ ְלַהּשִׂ

יג ְלָך  ּתוַּכל, ַוֲאִני ַמּשִׂ ָכל ׁשֶ ה ְמַגּיֵס עֹוְבִדים ּכְ "ֶאִפי, ַאּתָ
ה - ְלַאְנְגִלּיָה, ְלהוַֹלְנד,  ל ְמטֹוִסים ְלָכל ַרֲחֵבי ֵארֹוּפָ ִצי ׁשֶ

ַרק נְַצִליַח". ְלֶבְלִגיָּה, ְלָצְרַפת וְּלָכל ָמקוֹם ׁשֶ
ל ֶאִפי ְמאוֹת ּפוֲֹעִלים  דוָֹתיו ׁשֶ ׂשְ ּתוְֹך יִָמים ְספוִּרים ָעְבדוּ ּבִ
יוָֹמם  ָפִרים. ֵהם ָעְבדוּ  ַוֲעָרִבים ֵמַהּכְ ְקָעה  - ְיהוִּדים ֵמַהּבִ
ין  ִהְמּתִ ִאיּוֹת  ָ ַמּשׁ ל  ׁשֶ ִצי  ַהגָּדוֹל.  ְבָצע  ַהּמִ ֲעבוּר  וַָלְיָלה 
ם  ָ עוָּפה, וִּמּשׁ נֵַּע אוָֹתם ִלְנַמל ַהּתְ טוִּפים, ׁשִ ְלִקלְֵחי ַהּסֶלִֶרי ַהּקְ

ְלָכל ַרֲחֵבי ֵארוֹּפָה.
ָהַרב ּגְרוְֹסַמן  ְבָצע ַהגָּדוֹל, וְּכׁשֶ יֵּם ַהּמִ ֵאזוֹר ַחג ַהּפוִּרים ִהְסּתַ ּבְ
ַאר ְלֶאִפי ָעֶלה ֶאָחד… ָבר לֹא ִנׁשְ ׁש ִלְרּכֹׁש ֶסלִֶרי ְלֶפַסח, ּכְ ּקֵ ּבִ

ר ְוָקנָה ְמכוִֹנית ְמפֶֹאֶרת. הוּא ָקָרא ָלּה 'ָקִדיַלק  ֵ ֶאִפי ִהְתַעּשׁ
ל ִקיתוֹנוֹת  נֶגֶד ָכּ יר ׁשֶהוּא עוֹׂשֶה ֶאת זֶה ּכְ ִביִעית', ְוִהְסּבִ ל ׁשְ ׁשֶ
ַמִים  ׁשָ ם  ֵ ּשׁ ׁשֶ ֵדי  ּכְ  - ּלוֹ  ׁשֶ ה  ִמּטָ ְ ַהׁשּ ְגַלל  ּבִ ַפג  ׁשֶּסָ ַהּבוּז 

ה.  ִמּטָ ִמיַרת ׁשְ ל ׁשְ ָכָרּה ׁשֶ ׁש, ַויְִּראוּ ָמה ׂשְ ִיְתַקּדֵ
ה  תוָֹצָאה ֵמאוֹתוֹ ַמֲעׂשֶ ַמִים גָּדוֹל נוַֹצר ּכְ ם ׁשָ ְוָאֵכן, ִקּדוּׁש ׁשֵ
ים: "ְראוּ  ַרּבִ ָכל ָמקוֹם ָהיָה עוֵֹמד ֶאִפי וַּמְכִריז ּבָ ֻמְפָלא. ּבְ

ה"! ִמּטָ ל ׁשוְֹמֵרי ׁשְ ֶאת ָהֶרַוח ַהגָּדוֹל ׁשֶ
ָאִביו  ֶאל  ֶאִפי  ֶאת  ּפוּר  ַהּסִ ֵקֵרב  יוֵֹתר  ְמֻאָחרוֹת  ִנים  ׁשָ ּבְ
ַהּמוֵֹסר  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ הוּא  ְוַכיּוֹם  ְויוֵֹתר,  יוֵֹתר  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ים! עוֵּרי ּתוָֹרה ָלַרּבִ ׁשִ
ְנִחיׁשוּת נֶגֶד ַהזֶֶּרם, וִּבְזכוּת ֱאמוּנָתֹו  ָהַלְך ּבִ זָָכה ְיהוִּדי זֶה, ׁשֶ

יַע ִלְדָרגוֹת רוָּחִניּוֹת ֲעצוּמוֹת! ִמיָמה ִהּגִ ַהּתְ

ּכֵָבד  ְטָראִגי  ֵארוַּע  ֵאּלֶה  יִָמים  ּבְ חֹוֶוה  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ
אֹוָרה  ל  ׁשֶ יֹום  הוּא  ׁשֶ "י  ּבִ ַרׁשְ ּדְ ִהּלוָּלא  יֹום  ִמּנְׂשֹוא. 
וַּמְכאֹוב.  ּבֵר  ַמׁשְ ְוַצַער,  ֵאֶבל  ְליֹום  ָהַפְך    - ְמָחה  ׂשִ
ע  ׁשַ ם ְנׂשוּאוֹת ֵעינֵי ּכֹל ְלִהּוָ א ִמירֹון, ְלׁשָ יׁשָ ַאְתָרא ַקּדִ
ל  ְדַבר ְיׁשוָּעה ְוַרֲחִמים, ָהַפְך ְלָמקֹום ׁשֶ "י ּבִ ּבִ ְזכוּת ַרׁשְ ּבִ
כֹול. אֹוי ֶמ"ה ָהיָה ָלנוּ? מ"ה ְנָפׁשוֹת נְִקיּוֹת וְּטהֹורוֹת  ׁשְ
את  זָּכוּ ָלׂשֵ נוֹת ִצּבוּר, ְלַאַחר ׁשֶ ָקְרּבְ ַמְיָמה ּכְ ָ ָעלוּ ַהּשׁ ׁשֶ

ִרנָּה וְּתִפּלָה.
ה – יֹאְמרוּ ַהגּוִֹים"  ּבֵר "ָלּמָ ִרְגֵעי ַמׁשְ ַמַעת ּבְ ּנִׁשְ יֵׁש ִאְמָרה ׁשֶ
ְרֵכי  ּדַ ַעל  ה'  'ָלּמָ ׁשוֲֹאִלים  ֱאמוּנָה,  ֲעֵלי  ּבַ ֵאינָם  ׁשֶ גּוִֹים 
ּבֱֶאמוּנַת  ְלִהְתַחזֵּק  ָעֵלינוּ  ַהּבוֵֹרא יתב"ש. חוָֹבה  ַהְנָהַגת 
ֶצאנָה  ּתֵ לֹא  ַרְך  ִיְתּבָ ֵמִאּתוֹ  י  ִכּ ְטחוֹנֵנוּ  ּבִ ֶאת  ְלַחזֵּק  חֶֹסן, 

י ה' הוּא טוֹב וֵּמִטיב. ָהָרעוֹת, ִכּ
ַאל ֶאת  ה ְוׁשָ ָ ָבר ִהְתַקּשׁ ה ֶעֶבד ה', ּכְ ֲאדוֹן ַהּנְִביִאים, מֹׁשֶ
ע ְוטוֹב  יֵּׁש "ָרׁשָ ְרֵכי ַהְנָהגָתוֹ – ַמּדוַּע רוִֹאים ׁשֶ הקב"ה ַעל ּדַ

ַמיִם  ָ זָָּכה ַלֲעלוֹת ַלּשׁ נוּ, ׁשֶ ה ַרּבֵ יק ְוַרע לוֹ"... ּגַם מֹׁשֶ לוֹ – ַצּדִ
ְרכֵי  ֵאלוָֹתיו ַעל ּדַ ׁשוּבוֹת ִלׁשְ ְלַקּבֵל ֶאת ַהּתוָֹרה, לֹא ִקּבֵל ּתְ

ַהְנָהגַת ַהּבוֵֹרא.
יב  נוֹ: "ַמִהי ֱאמוּנָה?" ִהְרֵהר ַהּבֵן ְוֵהׁשִ ַאל ֶאת ּבְ יק ׁשָ ָאב ַצּדִ
רְֹך ְוָאַמר לוֹ: "ֲהֵרי  ְמבוָּכה "ֲאִני לֹא יוֵֹדַע". ִחיְֵּך ֵאָליו ָאִביו ּבְ ּבִ

ה ּכֵן יוֵֹדַע!" ַאּתָ ׁשֶ
זֶהוּ יְסוֹד ָהֱאמוּנָה! "ֲאִני לֹא יוֵֹדַע". 

ֲאנְַחנוּ  ְקַטּנִים  ִלְסמֹךְ.  ְלָהִבין.  ִלי  ִמּבְ ְלַהֲאִמין  ִהיא  ֱאמוּנָה 
ָבִרים ַלֲהָבנֵָתנוּ,  מוּנָה ּכוֶֹלֶלת. ְננַּסֶה ְלָקֵרב ֶאת ַהּדְ ְראוֹת ּתְ ִמּלִ
יָבה ִחיּוִּבית  ֲחׁשִ בוֹת ּבַ ֲחׁשָ י ָחׁשוּב ִלְתּפֹס ֶאת ַהּמַ ְמַעט, ִכּ ְולוּ ּבִ

ֵחף ִלְפָחִדים ְוַלֲחָרדוֹת... ְכֵדי לֹא ְלִהּסָ ּבִ
"י. ּבִ ל ַרׁשְ דוֹרוֹ ׁשֶ ָרֵאל ּבְ נָה - ֶאֶרץ יִׂשְ יִם ׁשָ נֲַחזֹר ֲאחוַֹרּנִית ַאְלּפַ
יִלים  ְּרוַֹע ַמּטִ ָרֵאל, וְּבכַֹח ַהז טוּ ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּלְ ּתַ ָהרוָֹמִאים ִהׁשְ
ָרֵאל  ַעם ִיׂשְ יכוֹן ּבְ ִריַח ַהּתִ י ַהּבְ ֵאיָמה וַָפַחד. יוְֹדִעים ֵהם ִכּ
ָרֵאל הוּא "ּגְדוֵֹלי  נֵי ִיׂשְ ל ּבְ וְֶך ׁשֶ ַעת ּתוָֹרה', ְוַעּמוּד ַהּתָ ִהּנוֹ 'ּדַ

ֶדֶרְך ָהֱאמּוָנה ּבְ



ַכוָּנָה  ָרֵאל, ּבְ זֵַרת ָמוֶת ַעל ּגְדוֵֹלי ִיׂשְ ַהּדוֹר". ָלֵכן ֵהם גּוְֹזִרים ּגְ
ּבֹר ֶאת אֶֹמץ רוֵּחנוּ . ֶעֶצם ִקיּוֵּמנוּ ְוִלׁשְ ִלְפגַֹּע ּבְ

ִמיתוֹת  ּבְ ַלהוֵֹרג  הוְּצאוּ  ה  ָהֻאּמָ וְּמאוֵֹרי  ּגְדוֵֹלי  ָרה  ֲעׂשָ
קוֹם ְלַהֲאִריְך וְּלָתֵאר  ר ֵאין ּכָאן ַהּמָ ּנוֹת ְוַאְכזִָריּוֹת, ֲאׁשֶ ְמׁשֻ
אוֹתוֹ ּדוֹר. ְזָעקוֹת  ֲאלוּ ּבְ ל ֱאמוּנָה ִנׁשְ ֵאלוֹת ׁשֶ ה ׁשְ ּמָ אוָֹתם. ּכַ
ֵלב ָהָעם... ֵאיְך?  יק ְוַרע לוֹ?!" ִהְדֲהדוּ ּבְ ל "ַצּדִ מוֹת ׁשֶ ִאּלְ
סוֹפֹו  ֶאת  ַהּקֶֹדׁש  רוַּח  ּבְ ָרָאה  ׁשֶ ּכְ נוּ,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ּגַם  ה?  ָלּמָ
ְקִריָאה  ּבִ ל עוָֹלם  ׁשֶ ָלִרּבוֹנוֹ  נָה  ּפָ ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ר  ַהּמַ
תֹק! ּכְָך ָעְלָתה  ָכָרּה", והקב"ה ָענָה לוֹ: "ׁשְ "זוֹ ּתוָֹרה – ְוזוֹ ׂשְ

ָבה ְלָפנַי, ְוֵאין ְלךָ ְרׁשוּת ְלַהְרֵהר ַאֲחֶריָה". ַמֲחׁשָ
אַֹרח ְזַמּנִי, ֵאינוֹ ְמֻסגָּל ְלָהִבין  ַחי ּכָאן ּבָעוָֹלם ּבְ ר וָָדם ׁשֶ ּבָׂשָ

ַמיִם!  ּבוֹנוֹת ׁשָ ֶחׁשְ
ִמן  ְמַעט  ַהּדוֹרוֹת  ּגְדוֵֹלי  פוּ  ָחׂשְ ֱאמוּנֵָתנוּ,  ֶאת  ְלַחזֵּק  ְכֵדי  ּבִ
לוֹם  ׁשָ ְכֵדי ָלֵצאת ּבְ בוֹת ַהּלָלוּ ּבִ ְחׁשָ ּמַ ַעט, ְוָעֵלינוּ ְלֵהָאֵחז ּבַ ַהּמְ

יֵמי ָהֵאֶבל ַהנּוְֹכִחיִּים. ּבֵר ֶהָעמֹק אוֹתוֹ ּכֻּלָנוּ חוִֹוים ּבִ ׁשְ ֵמַהּמַ
ַעל  נֶֶהְרגוּ  ַמְלכוּת'  ֲהרוּגֵי  ֶרת  'ֲעׂשֶ י  ִכּ דוּנוּ  ִלּמְ זַ"ל  ַרּבוֵֹתינוּ 
ּנְִמּכַר ע"י  ׁשֶ יוֵֹסף  ַכּפָָרה ַעל ֵחְטא ְמִכיַרת  ּכְ ֵם,  ִקּדוּׁש ַהּשׁ
ַעל  נֶֶעְנׁשוּ  ֶטֶרם  י  ִכּ ָטן  ַהּשָׂ ִקְטֵרג  ים  ַרּבִ ּדוֹרוֹת  ֶאָחיו. 
יִקים, ְמצוֵּקי  ָרה ַצּדִ דוֹר ַההוּא ִנְמְצאוּ ֲעׂשָ ִכיָרה, ְוַרק ּבְ ַהּמְ
ָרה  ּפָָרה'. ֲעׂשָ ח ּכַ ְראוִּיים ִלְהיוֹת 'ִמְזּבַ י ֶעְליוֹן, ׁשֶ ֶאֶרץ ְקדוֹׁשֵ

ָבִטים.  ְ ֶרת ַהּשׁ מוַּרת ֲעׂשֶ יִקים  – ּתְ ַצּדִ
אוֹתֹו  ָרֵאל , ִנְפַער ָחָלל ֲענָק ּבְ ֶרת ּגְדוֵֹלי ִיׂשְ ִעם מוֹת ֲעׂשֶ
ְלטוָֹבה.  זֶה  ָהיָה  י  ִכּ ָאנוּ  יוְֹדִעים  ָרָחב'  'ַמּבָט  ּבְ ַאְך  ּדוֹר, 
ָרֵאל זָָכה ְלַכּפָָרה ַעל ֶהָעווֹן ַהּכֵָבד, וָּפְסקוּ ֵמָעֵלינוּ  ַעם ִיׂשְ
רוּ  ּשְׂ ִנְתּבַ ר  ּכֲַאׁשֶ ֵעת,  ּבְ ּה  ּבָ י  ִכּ ָלנוּ  ּבָרוּר  ָטן.  ַהּשָׂ ִקְטרוּגֵי 
ִים,  ּמַ ּכַ ְך  ּפַ ּנִׁשְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ ם  ּדַ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ְיהוֵּדי 

ה'. יָגוֹן קוַֹדר, ֵהם לֹא ֵהִבינוּ 'ָלּמָ פוּ ּבְ ִהְתַעּטְ
יוֵֹסף  ְמִכיַרת  ּבִ ֲהֵרי  ָרֵאל?  ִיׂשְ ּגְדוֵֹלי  ָרה  ֲעׂשָ נֶֶהְרגוּ  ה  ְוָלּמָ
ת  ָפָרׁשַ ׁשוָּבה ְטמוּנָה ּבְ ְלַבד! ַהּתְ ָעה ַאִחים ּבִ ׁשְ פוּ ּתִ ּתְ ּתַ ִהׁשְ
י ָהַאִחים  "י הק' ִכּ ִ ם ּכוֵֹתב ַרּשׁ ִכיָרה. ׁשָ ִסּפוּר ַהּמְ ב, ּבְ ַויֵּׁשֶ
ַעל  ֲאִביֶהם  ְליֲַעקֹב  ְיַגּלוּ  ּלֹא  ׁשֶ בוָּעה'  וּׁשְ 'ֵחֶרם  ָעשׂוּ 
ִכינָה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ֵצְרפוּ   – ָעה  ׁשְ ּתִ ַרק  ְוָהיוּ  וֱֶהיוֹת  ִכיָרה,  ַהּמְ

ֶהם! ה ִעּמָ דוֹׁשָ ַהּקְ
ור"ש  ִמּפַאנוֹ  )ָהָרָמ"ע  ִלים  ֻקּבָ ַהּמְ ּגְדוֵֹלי  ּכְָתבוּ 
ָעה  ׁשְ ַכּפָָרה ַעל ּתִ יִקים ֵמתוּ ּכְ ּדִ ע ַהּצַ ׁשַ ּתֵ ֵמאוְֹסְטרוֹּפוִֹלי( ׁשֶ
יוֵֹתר,  ְכרוּ ֶאת יוֵֹסף ֲאִחיֶהם, ְוָהַאֲחרוֹן, ַהּנֲַעֶלה ּבְ ּמָ ַאִחים ׁשֶ
ּנְָטָלה ֵחֶלק  ה ׁשֶ דוֹׁשָ ִכינָה ַהּקְ ְ י ֲעִקיָבא – נֱֶהַרג ִלְכבוֹד ַהּשׁ ַרּבִ
ְלֵהי  ׁשִ ּפָסוּק ַהּמוִֹפיַע ּבְ ְרׁשוּ ּבַ ָבר זֶה ּדָ בוָּעה! ּדָ ְ ֵחֶרם וַּבּשׁ ּבַ
ּכֹל  וָצֹאן  ּבָָקר  ר  ַמְעׂשַ "ְוָכל  ֻחּקוַֹתי;  ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ  - ֵתנוּ  ָרׁשָ ּפָ
ִהְפִריׁשוּ ְוהוְּצאוּ ַלהוֵֹרג  ֶבט" ָמה ׁשֶ ָ ַחת ַהּשׁ ר יֲַעבֹר ּתַ ֲאׁשֶ
ל  ֶבט' ָכּ ֵ ַחת ַהּשׁ ָרֵאל – זֶה ָהיָה 'ּתַ ין ּגְדוֵֹלי ִיׂשְ יָֻחִדים ּבֵ ַהּמְ
י  יִרי ִיְהיֶה קֶֹדׁש ַלה'!" ַרּבִ ֶבט, "ָהֲעׂשִ ַכּפָָרה ַעל ׁשֵ יק ּכְ ַצּדִ

יִרי –קֶֹדׁש ַלה'! הוּא ָהֲעׂשִ ֲעִקיָבא ׁשֶ
י ִמירוֹן תשפ"א,  י ְקדוֹׁשֵ ֵלָמה, ִכּ ָאנוּ ַמֲאִמיִנים ּבֱֶאמוּנָה ׁשְ
ּבוֹן ְמֻדיָּק ְוִסּבָה  ֶחׁשְ מוֹת ְטהוֹרוֹת ֵמתוּ ּבְ ִעים ְוָחֵמׁש ְנׁשָ ַאְרּבָ
ִוד  ּדָ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ִנְזּכֹר  מוֹ.  ׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבוֵֹרא  ֵמֵאת  רוָּרה  ּבְ
נוּ יֵֹדַע  ים )פרק ע"ד( "ֵאין עוֹד נִָביא ְולֹא ִאּתָ ְתִהּלִ ֶלְך ּבִ ַהּמֶ
ַעד  ּיְכוִֹלים לוַֹמר ָלנוּ  ׁשֶ ְנִביִאים  דוֵֹרנוּ  ּבְ ַעד ָמ"ה..." ֵאין 

יִקים ַהּלָלוּ.  ָמ"ה, ַמּדוַּע ֵמתוּ 45 ַצּדִ
ַמִהי ֱאמוּנָה? "ֲאִני לֹא יוֵֹדַע"! 

ֵאינֶּנוּ יוְֹדִעים ְולֹא ְמִביִנים  ָכְך ׁשֶ יִרים ּבְ ר ֲאנְַחנוּ ַמּכִ ּכֲַאׁשֶ
לוּם, זוִֹהי ֱאמוּנָה! ּכְ



ָרֵאל ְמַהְרֲהִרים  ַלל יִׂשְ ּפוֵֹקד ֶאת ּכְ לְַאַחר ָהָאסוֹן ַהנּוָֹרא ׁשֶ
ים "ָמה ָעַלי ְלַקּבֵל ַעל ַעְצִמי". אוֹי ָלנוּ ִאם לֹא ִנְתעוֵֹרר  ַרּבִ
נֹו...  ר ִאיׁש ֶאת ּבְ ר ְייַּסֵ ר הקב"ה ַמּכֶה ּבָנוּ, ּכֲַאׁשֶ ּכֲַאׁשֶ

נוּ,  ֵמִאּתָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ית  ַמֲעׂשִ ַהּצָָעה  יַע  ְלַהּצִ ְכֵדי  ּבִ
נוּ. ל ַעּמֵ ִהְסטוְֹריָה ׁשֶ ִנים ּבַ ר ׁשָ נֲַחזֹר ֵמָאה ְוֶעׂשֶ

ּפָטֹו  ִמׁשְ רוְּסיָה,  ּבְ ׁשֶ ִקיֶּיב  ִעיר  ּבָ ִהְתַקיֵּם  תרע"ב  נַת  ׁשְ ּבִ
ָעָליו  ֶהֱעִלילוּ  ר  ֲאׁשֶ ְייִליס,  ּבֵ ֶמְנְדּל  ר'  ל  ׁשֶ ֻפְרָסם  ַהּמְ
ָדמוֹ ַלֲאִפיַּת  ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ֵדי ְלִהׁשְ ינוֹק נוְֹצִרי ּכְ ְביָכוֹל ּתִ ָרַצח ּכִ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ְלגוָֹרלוֹ  ְוָחַרד  ֲעזֵַע  ִנְזּדַ ַהּיְהוִּדי  ָהעוָֹלם  ל  ָכּ ַמּצוֹת. 
ל  ׁשֶ גֹּוָרלֹו  ֵאּלֶה ֶאת  יִָמים ְטרוִּפים  ּבְ ל  ּמֵ ּסִ ְייִליס,  ׁשֶ ּבֵ

ּלֹו. ָהָעם ַהּיְהוִּדי ּכֻ
ל  ּה ׁשֶ ִלין, ִסּיֵַע ְלַרּבָ ל לוּּבְ ּה ׁשֶ יָרא, ַרּבָ ּפִ ָהַרב ֵמִאיר ׁשַ
ַא'ֲהרֹן  ִמזֶּ'ַרע  )ר"ת  ַמְזָא"ה  יֲַעקֹב  ָהַרב   - מֹוְסְקָבה 
ֲענָה  ּטָ ׁשֶ ֵטגֹוְריָה,  ַהּקָ ַטֲענֹות  ֶאת  ְלַהְפִריְך  ַה'ּכֵֹהן( 

ָמם. יר ֶאת ּדָ ְלמוּד ֵמִסית ַלֲהִריַגת נוְֹצִרים וַּמּתִ ַהּתַ ׁשֶ
ַמֲאָמרֹו  ָהְיָתה  ֵטגֹוְריָה  ַהּקָ ל  ׁשֶ ית  ָהָראׁשִ ַה'הֹוָכָחה' 
ֻטְמַאת  ִדינֵי  ּבְ ָהֲאמוָּרה  יֹוַחאי,  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ
אֶֹהל...-  ּבְ יָמוּת  י  ּכִ ָאָדם   - ַהּתֹוָרה  "זֹאת  ת  ַהּמֵ אֶֹהל 
ם ְקרוִּיים ָאָדם ְוֵאין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְקרוִּיים ָאָדם".  ַאּתֶ
ֲאָמר זֶה הוּא,  ֶסר ָהעֹוֶלה ִמּמַ י ַהּמֶ ִכּ ֵטגֹוִרים ָטֲענוּ  ַהּקָ
ּגֶַזע ֶעְליֹון, ַאְך ֻאּמֹות  נֵי ָאָדם –  ּבְ ַהּיְהוִּדים ֵהם  ַרק  ׁשֶ
ר ְלָהְרָגם. ִבים ְל'ָאָדם' ְוָלֵכן ּגַם ֻמּתָ ָהעֹוָלם ֵאינָם נְֶחׁשָ

ֵבית  ּבְ יר  ּיְַסּבִ ׁשֶ ַמְזָא"ה  ָלַרב  יָרא  ּפִ ׁשַ ֵמִאיר  ָהַרב  יַָעץ 
זֶה  ֲחַז"ל  ַמֲאַמר  ּבְ ׁשֶ ִעים,  ּבָ ׁשְ ַהּמֻ וְּלֵחֶבר  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ַהּיְהוִּדי,  ָהָעם  ֶאת  ַאְפיֶנֶת  ַהּמְ ְמֻסּיֶֶמת  כוּנָה  ּתְ ְטמוּנָה 

ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. וָּנָה ִלְפִגיָעה ּבְ ְוֵאין ַהּכַ
ָרֵאל  ִיׂשְ "ּכָל  יָרא – ׁשֶ ּפִ ׁשַ ֲהַר"ם  ָלל הוּא – ָאַמר ַהּמַ ּכְ
ְייִליס,  ּבֵ ל  ֶמְנְדּ ל  ׁשֶ גֹּוָרלֹו  ּכֵן,  ְוִאם  ָלזֶה",  זֶה  ֲעֵרִבים 
ְלַבד - נֹוֵגַע ְלָכל ָהָעם  ל ְיהוִּדי ֶאָחד ּבִ הוּא גֹּוָרלֹו ׁשֶ ׁשֶ
ים  ֲאַמּצִ ה ֶאת ֵמיַטב ַהּמַ ַהּיְהוִּדי, ֶהָחֵרד ְלגֹוָרלֹו ְוָהעֹוׂשֶ
ל  ׁשֶ יֲַחסֹו  ל  ְלָמׁשָ ָהיָה  ֶמה  ִצְדָקתֹו.  ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ֵדי  ּכְ
ּדֹוָמה  ֲעִליָלה  ַעל  גֹּוי  ט  ּפָ ִנׁשְ ָהיָה  ִאּלוּ  ַהגֹּוִיי,  ָהעֹוָלם 
ּה  ּבָ ִעיר  ּבָ ַרק  ׁשֶ רוּר  ּבָ ַחת?  ִנּדַ ֶאֶרץ  ִהיא  ׁשֶ ֵאיזֹו  ּבְ
נֵי  ּבְ ָאר  ׁשְ ֲעִליָלה.  ּבַ ִעְניָן  ים  ְמַגּלִ ָהיוּ  ָהִאיׁש  ִמְתגֹּוֵרר 
ים ְלָכל ַהיֹּוֵתר ְמַעט ַסְקָרנוּת, ְוִאּלוּ  ְמַגּלִ ְמִדינָתֹו ָהיוּ 
ָהיוּ  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ִדינָה  ַהּמְ ִלְגבוּלֹות  חוּץ  ּמִ ׁשֶ ים  ֲאנָׁשִ

ָלל. ִמְתַעְנְיִנים ּכְ
ם  ינֵינוּ ְלֵבין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם: "ַאּתֶ ל ּבֵ זֶהוּ ֵאפֹוא ַהֶהְבּדֵ
ה  ּמָ ּכַ יֵׁש  ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ י  ִכּ ַמּדוַּע?   – ָאָדם"  ְקרוִּיים 
ֶהן ָאנוּ ִנְקָרִאים: ִאיׁש, ּגֶֶבר ְוָאָדם.  פֹות" ּבָ ים ִנְרּדָ "ִמּלִ
ים.  ים, ִאיׁש ַוֲאנָׁשִ ּלָה 'ִאיׁש' יֵׁש ְלׁשֹון יִָחיד וְּלׁשֹון ַרּבִ ּמִ ּבַ
יָה  ַהּטָ ֵאין  'ָאָדם'  ּלָה  ַלּמִ ְוִאּלוּ  וְּגָבִרים,  ּגֶֶבר  ּגַם  ְך  ּכָ

ר ָהָאָדם נֹוָתר ָאָדם.  נֵי ָאָדם" ּכֲַאׁשֶ ים, ֶאּלָא "ּבְ ְלַרּבִ
ל  ְייִליס ָהָאָדם ַהּבֹוֵדד - עֹוֵמד ָכּ ל ּבֵ ט ֶמְנְדּ ּפָ ר ִנׁשְ ּכֲַאׁשֶ
ֵלב ֶאָחד – וְּכָאָדם  ִאיׁש ֶאָחד ּבְ ָהעֹוָלם ַהּיְהוִּדי ְלִצּדֹו ּכְ
ַהגֹּוִיים  "ְוֵאין  ֶאָחד.  ּכְ נוּ  ּלָ ּכֻ  – ים  ְוַרּבִ יִָחיד  ֵאין  ֶאָחד. 
ים(  ְלׁשֹון ַרּבִ ים" )ּבִ ְקרוִּיים ָאָדם" – ֵהם ּכֵן ְקרוִּיים "ֲאנָׁשִ

וּ"ְגָבִרים", ֲאָבל לֹא "ָאָדם" ָהרֹוֵמז ַעל ַאְחדוּת...
ַח  ּבֵ ם ַהגֹּוִיים, ֶאּלָא ְלׁשַ יר ָחִליָלה ּדַ אוּ ְלַהּתִ ֲחַז"ל לֹא ּבָ

ָרֵאל.  נֵי ִיׂשְ ֶאת ַאְחדוּת ּבְ
ְיָלִדים ְיָקִרים!

ִמירֹון  ֵמֲאסֹון  ִנְרַעד  ּלֹא  ׁשֶ ּבָעֹוָלם  ְיהוִּדי  יֵׁש  ַהִאם 
ּלֹא ַמֲעִמיד  תשפ"א? ַהִאם יֵׁש ִעּתֹון ְיהוִּדי ּבָעֹוָלם ׁשֶ
ְקרוִּיים  ם  ַאּתֶ ית?  ָהָראׁשִ כוַֹתְרּתֹו  ּכְ זֹו  נֹוָרָאה  ְיִדיָעה 
ֶאָחד! נוּ ּכְ ים" ֶאּלָא ּכֻּלָ ֵאין ּבֹו "יִָחיד ְוַרּבִ ָאָדם! ָאָדם ׁשֶ

ִמְסּפַר ַחְלֵלי ִמירֹון!!! יַמְטִריָּה 45, ּכְ ּגִ 'ָאָדם' ּבַ
ת ָה'ָאָדם'  ְּקוּ ֶאת ִמּדַ ַמִים קֹוְרִאים ְלֶעְבֵרנוּ: ַחז ָ ִמן ַהּשׁ
ׁשוּ ֶאת ָה'ֲעֵרבוּת' ַהֲהָדִדית ְוֶאת ַאְחדוּת  ֶכם! ַחּדְ ִקְרּבְ ּבְ
יִנים,  ל ָהֵעדוּת ְוַהּמִ עוּ יוְֹצֵאי ָכּ ָהָעם. ּבָָאסֹון ַהנֹּוָרא ִנְפּגְ

ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים. ַעל ַהּלֶַקח ְלִהּלֵָמד ֵאֶצל ּכֻּלָם. 
ַחת  ּתַ ּנְִרְמסוּ  ׁשֶ ָהיוּ  ַהּכֵָבד,  ָהָאסֹון  ּפַָעת  ַהׁשְ ּבְ ִמירֹון  ּבְ
ים – נְַקּבֵל ַעל ַעְצֵמנוּ לֹא ִלְרמֹס ֶאת ַהזּוַּלת  ַרְגֵלי ָהֲאנָׁשִ
ִהְצִליחּו  לֹא  ִמירוֹן  ּבְ ְכבוֹדוֹ.  ּבִ ִלְפגַֹּע  ְולֹא  ְמזְַלזֵל,  יַַחס  ּבְ
מַֹע ֶאת ְקִריאוֹת ָהֶעְזָרה – נְַקּבֵל ַעל ַעְצֵמנוּ ְלַהּטוֹת  ִלׁשְ
ִמירוֹן לֹא יְָכלוּ ְלַהְבִחין ּבֲַאֵחִרים  מַֹע ֶאת ַהזּוַּלת. ּבְ אֹזֶן ִלׁשְ
ל  ִלְראוֹת ֶאת טֹוָבתֹו ׁשֶ ַהנֹּוְפִלים – נְַקּבֵל ַעל ַעְצֵמנוּ 

ִלים. ים ְוִלְסמְֹך ֶאת ַהּכֹוׁשְ ׁשִ ַחּלָ ָהַאֵחר, ִלְתמְֹך ּבְ
ְך!  ם ְקרוִּיים ָאָד"ם! 45! ָמ"ה ה' ֱאלֶֹקיךָ ׁשֵֹאל ֵמִעּמָ ַאּתֶ
ל ֶאָחד ְמַקּבֵל ַעל ַעְצמֹו ִלְהיוֹת "יִָדיד טֹוב" )45(  45! ָכּ
ת "ֵלב ֶאָחד" )45(! ּכְָך ִנְזּכֶה ִליׁשוַּעת  ִמּדַ ְוֵכן ִלְנהֹג ּבְ
ּבֵר ֶהָעצוּם, ְוִלְזּכוֹת  ׁשְ ָרט, ְלִהְתנֵַחם ַעל ַהּמַ ָלל ְוַהּפְ ַהּכְ

ֻאּלָה" )45(!!! ָבר ַל"ּגְ ּכְ

ֶדֶרְך ַהִחזּּוק ּבְ



ם'?  ֵ ֵמֵהיָכן ָלַמְדנוּ ֶאת ִמְצַות 'ִקּדוּׁש ַהּשׁ

ָרֵאל" נֵי ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ּבְ ּתִ ׁשְ • שנא' "ְוִנְקּדַ

ָעָרה?  ּמְ ת' ּבַ ּבָ ת ׁשַ "י וְּבנֹו 'ְסֻעּדַ ּבִ ּכֵיַצד ִקּיְמוּ ַרׁשְ

ּבָת ָמִרים ִלְכבֹוד ׁשַ ל ּתְ ּדֵ • ֵעץ ַהֲחרוִּבים ּגִ

"י? ּבִ ל ַרׁשְ ִמי ָהיָה ָחִמיו ׁשֶ

יְנָחס ּבֶן יִָאיר י ּפִ • ַרּבִ
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ם 'יֹוֵבל'? ׁשֵ ים ּבְ ִ ַנת ַהֲחִמּשׁ ַמּדּוַע ְקרּויָה ׁשְ
ֵלכּו"? ֻחּקַֹתי ּתֵ סּוק "ִאם ּבְ ים ַעל ַהּפָ רּוׁשִ ַתב 42 ּפֵ ִמי ּכָ

בּוַע! ָ ה'" ֵמַהְפָטַרת ַהּשׁ חֹון ּבַ ּטָ ל ּבִ סּוק ׁשֶ ק "ּפָ ַהְעּתֵ

ֻחּקֹוַתי ַהר ּבְ ת ּבְ ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ


