
ָעלֹון מס' 56 | שנה 2
יְנָחס ת ּפִ ֶרְך – ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ל  ׁשֶ מוּת  ּדְ ִהּנֹו  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  ן  ּבֶ יְנָחס  ּפִ
ֵחְטא,  ּבַ לוּ  ִנְכׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ר  ּכֲַאׁשֶ נֶֶפׁש.  ְמִסירוּת 
ֵאיְך  יְָדעוּ  ְולֹא  ה  ֻחְלׁשָ ּבְ ִנְתְקפוּ  ְנֶהְדִרין  ַהּסַ י  ָראׁשֵ
יְנָחס ָקם ִמּתֹוְך ָהֵעָדה, ָקָרא  ְלָהִגיב ֶלָעוֹון ֶהָחמוּר. ּפִ
ַמִים, וִּבְגבוַּרת  ַמע', ִקּבֵל ָעָליו עֹל ַמְלכוּת ׁשָ 'ְקִריַאת ׁשְ
יב  ָכְך ֵהׁשִ עֹוְבֵרי ָהֲעֵבָרה. ּבְ ַגע ּבְ עֹז ְואֶֹמץ, ּפָ ַהּנֶֶפׁש, ּבְ
"ֲהֵרי  לֹו:  ָלֲעגוּ  ָרֵאל  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ל הקב"ה.  ׁשֶ ֲחָמתֹו  ֶאת 
ם ֲעָגִלים ַלֲעבֹוָדה  ּטֵ ם ְזֶקְנךָ ּפִ ל ִיְתרֹו! ּגַ ה נְֶכּדֹו ׁשֶ ַאּתָ

ת ִלּבֹו ְלִדְבֵריֶהם. יְנָחס לֹא ׁשָ ָזָרה", ַאְך ּפִ
ָמַסר  ַחיָּיו  נוֹת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ַהּנִָביא'  'ֵאִליָּהוּ  ְוִנְהיָה  זָָכה  יְנָחס  ּפִ
ְלּכָה  ַהּמַ ִאיזֶֶבל  מוּל  ע,  ָהָרׁשָ ַאְחָאב  ֶלְך  ַהּמֶ מוּל  נְַפׁשוֹ 
ַתֲעצוּמוֹת נֶֶפׁש מוּל ְנִביֵאי  ַהר ַהּכְַרֶמל ּבְ ַהּנְָכִריָּה, ָעַמד ּבְ
ל  ָרה, ְללֹא ָחת וְּללֹא מוָֹרא. ְלאֶֹרְך ָכּ ַעל וְּנִביֵאי ָהֲאׁשֵ ַהּבַ
ַמִים' ְלֶעְזָרתוֹ ַוֲהגָנָתֹו  ם ׁשָ י ׁשֵ ׁשֵ ַהּדוֹרוֹת זוִֹכים ְיהוִּדים 'ְמַקּדְ
יִנים רֹאׁש - זוֵֹקף  ר ֲאֵחִרים ַמְרּכִ ל ֵאִליָּהוּ ַהּנִָביא. ּכֲַאׁשֶ ׁשֶ

ַמִים. ֵאִליָּהוּ ַהּנִָביא ֶאת רֹאׁשוֹ וּפוֵֹעל ִלְכבוֹד ׁשָ
ַהּנִָביא ַמְלָאִכי, ַהּנִָביא ַהחוֵֹתם ֶאת ִסְפֵרי ַהּנְִביִאים, מוֵֹסר 
ם הקב"ה: "ִהּנֵה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם  ׁשֵ ְבֵרי ְנבוָּאתוֹ ּבְ ֶאת ּדִ
יב  ֵאת ֵאִליָּה ַהּנִָביא ִלְפנֵי ּבוֹא יוֹם ה' ַהגָּדוֹל ְוַהּנוָֹרא – ְוֵהׁשִ
ַבת ֵלב  ִנים ַעל ֲאבוָֹתם". ּגַם ֲהׁשָ ִנים ְוֵלב ּבָ ֵלב ָאבוֹת ַעל ּבָ
ת עֹז רוַּח וְּמִסירוּת  ַמִים ּדוֶֹרׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ָאבוֹת וָּבִנים ְלָאִבינוּ ׁשֶ

נֶֶפׁש. 
ֶאת  עוֹת'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  וְּפִעיֵלי  נֵי  ַרּבָ ְמַסּיְִמים  ֵאּלֶה  יִָמים  ּבְ
י ֵסֶפר 'ּבֵית יֲַעקֹב',  ּתֵ וּם ְלַתְלמוֵּדי ּתוָֹרה, ּבָ ִעילוּת ָהִרׁשּ ּפְ
וֱֶאמוּנָה  ָאר-רוַּח  ׁשְ ֵמֶהם  ים  ִנְדָרׁשִ דוֹׁשוֹת.  ַהּקְ יבוֹת  ְוַלְיּׁשִ
ים',  ַקּלִ 'ַחּיִים  ַמֲעִדיִפים  ים  ַרּבִ הוִֹרים  ֶרךְ.  ַהּדֶ ִצְדַקת  ּבְ
ִלי  ֵאזוֹר ְמגוֵּריֶהם, ִמּבְ ְורוִֹצים ִלְרׁשֹם ֶאת יְַלֵדיֶהם ְלמוָֹסד ּבְ
ְיָלִדים  ְוָהרוָּחִנית.  ַהּתוָֹרִנית  ָהָרָמה  ַעל  יק  ַמְסּפִ ַלֲחׁשֹב 

ְבִטיִחים  ּמַ ים ַאֲחֵרי ַהַהְבָטחוֹת ַהָחְמִריּוֹת ׁשֶ ּתִ ים ִמְתּפַ ַרּבִ
מוָֹסדוֹת ֵאּלוּ. 

י  עוֹת' רוִֹאים ֶאת ַהּנוָֹלד. יוְֹדִעים ֵהם ִכּ ִעיֵלי 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ּפְ
ְועוֹד,  ָלֶרֶדת עוֹד  ִרים' ֲעלוִּלים  'ּפוֹׁשְ מוָֹסדוֹת  ּבְ ַהּלוְֹמִדים 
ת ֲאבוָֹתם. 'ַויָָּקם ִמּתוְֹך ָהֵעָדה'.  ק ָחִליָלה ִמּמוֶֹרׁשֶ וְּלִהְתנַּתֵ
ְלתוֹת  ּדַ ִקים ַעל  ּפְ ִמְתּדַ ה!  ַמֲעׂשֶ ים  ְועוֹׂשִ ִעיִלים ָקִמים  ַהּפְ
ְוׁשוּב  ׁשוּב  ִנים  ְמַטְלּפְ ָרה,  ַהְסּבָ ַעְרֵבי  ִנים  ְמַאְרּגְ ים,  ּתִ ַהּבָ
יל עוֹד ְועוֹד ְנָפׁשוֹת  יַח, ֲחדוֵּרי מוִֹטיַבְציָה ְלַהּצִ נַֹעם ׂשִ – ּבְ
ִרין'. וּם ְלמוָֹסדוֹת 'ִלְמַהּדְ יר ֶאת ָהִרׁשּ ֵדי ְלַהְגּבִ ָרֵאל, ּכְ ִיׂשְ ּבְ

ְמיֶֻחֶדת  ִלְבָרָכה  זוִֹכים  ַהּלָלוּ  ַהּקֶֹדׁש  ֶמֶרת  ִמׁשְ ׁשוְֹמֵרי 
ֵהם  ָקִמים  לוֹם".  ׁשָ ִריִתי  ּבְ ֶאת  לוֹ  נֵֹתן  "ִהְנִני  ה'  ֵמֵאת 
ִמּתוְֹך ָהֵעָדה, ְללֹא מוָֹרא וְּללֹא ָחת, וּפוֲֹעִלים מוּל ַהזֶֶּרם, 
ִנים ְוֵלב  יב ֵלב ָאבוֹת ַעל ּבָ יַע, וְּבָכְך ְלָהׁשִ ּפִ ְכנֵַע וְּלַהׁשְ ְלׁשַ

ִנים ַעל ֲאבוָֹתם.  ּבָ
ִרית  ָכל ּבְ ִרית' ַהּמוִֹפיַע ּבְ ֵאִליָּהוּ ַהּנִָביא הוּא ּגַם 'ַמְלַאְך ַהּבְ
ֶלת ַאף ִהיא ְמִסירוּת נֶֶפׁש ְלאֶֹרְך  ִרית ִמיָלה ְמַסּמֶ ִמיָלה. ּבְ
ָלְך  וָאַֹמר   – ָדָמִיְך  ּבְ ִמְתּבוֶֹסֶסת  "וֶָאְרֵאְך  ַהּדוֹרוֹת.  ל  ָכּ

ָדַמִיְך ֲחִיי".  ָדַמִיְך ֲחִיי וָאַֹמר ָלְך ּבְ ּבְ
ָרֵאל  ל ִיׂשְ ן ׁשֶ ִלְפנֵיֶכם, קוְֹרִאים ְיָקִרים, ִסּפוּר מוֵֹפת ַעל ַרּבָ
ִעם  ִמיָלה,  ִלְבִרית  נֶֶפׁש  וְּמִסירוּת  סוֵֹפר'  ַה'ֲחַתם  נוּ  ַרּבֵ

סוֹפוֹ. ָעה ַמְדִהיָמה ּבְ ַהְפּתָ
ַה'ֲחַתם  ְלִמיֵדי  ִמּתַ ֶאָחד  ַרב,  ּכְ ׁש  ּמֵ ׁשִ ָהֲעיָרוֹת  ַאַחת  ּבְ
ִנים  ָ אֶֹרְך ַהּשׁ ּלְ אי ְוִסּפֵר ׁשֶ ֲחׁשַ נָה ֵאָליו ּבַ סוֵֹפר'. גּוֹי ְמֻבגָּר ּפָ
ָרֵאל  ִלּבוֹ ְלַקּבֵל ַעל ַעְצמוֹ ֶאת ּתוַֹרת ִיׂשְ גְָּמָלה ַהְחָלָטה ּבְ
ַהֲהָלָכה מוָֹרה, ָהַרב  ִפי ׁשֶ ִכינָה. ּכְ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ וְּלִהּכָנֵס ּתַ
י  ִיים, ְוָאַמר לוֹ ִכּ ׁשָ יר לוֹ ַעל ַהּקְ ְתִחּלָה ַלֲהִניאוֹ, ִהְסּבִ ה ּבִ ִנּסָ
ָאֵכן  יׁש ׁשֶ ר ָהַרב ִהְרּגִ נֵי נַֹח. ּכֲַאׁשֶ ַבע ִמְצווֹת ּבְ ִקיּוּם ׁשֶ י ּבְ ּדַ
דֹו  ְלַלּמְ ִהְתִחיל  ַהְחָלָטתוֹ,  ּבְ ְויָצוּק  ַדְעּתוֹ  ּבְ ֵאיָתן  ָהִאיׁש 

עלון זה מוקדש לע"נ הרה"ג ר' חיים שאול
בן הרה"ג ר' מאיר קרליץ זצוק"ל ת.נ.צ.ב.ה.



ׁשוּ  ִנְפּגְ קוָּפה  ּתְ ְלַאַחר  יּוּר.  ַהּגִ ֲהִליְך  ִלְקַראת  ִהְלכוֹת 
ל  ׁשֶ ִלְבִריתוֹ  ִהְכִניסוֹ  מוֵֹהל,  ָהיָה  ּגַם  ׁשֶ ְוָהַרב,  אי,  ֲחׁשַ ּבַ

ַאְבָרָהם ָאִבינוּ. 
רוּכוֹת ַסּכָנוֹת. וְּלרַֹע ַמזָָּלם – ָאֵכן ָהִאיׁש  ִמיַלת ְמֻבגִָּרים ּכְ ּבְ
ִפּלוֹת  ִזהוּם ָחִריף. יוֹם ְועוֹד יוֹם ָעְברוּ, ְוַלְמרוֹת ַהּתְ ָחלָה ּבְ
ְלֵבית  ֻהְבַהל  ֵרָרה הוּא  ּבְ ֵלית  ּבְ ֶהְחִמיר.  ַמּצָבוֹ  אוּ,  ּנִּשְׂ ׁשֶ
ִרית  ּבְ  – ַהחִֹלי  ת  ִסּבַ ֶאת  ָהרוְֹפִאים  ּלוּ  ּגִ ם  ְוׁשָ ַהחוִֹלים, 
ת  ְפֻקּדַ יִָּמים ָהֵהם - ּבִ ַתְכִלית ּבַ יּוּר ָהיָה ָאסוּר ּבְ ִמיָלה! ּגִ
שׂוְֹנֵאי  ַהּנוְֹצִרים  ָמִרים  ַלּכְ ָהיְָתה  פוָּפה  ּכְ ׁשֶ ְלכוּת  ַהּמַ
ל ָהֲעיָָרה ִהְזִמין ֶאת ָהַרב ַלֲחִקיָרה, ְוִהְבִהיר  ָרֵאל. מוֹׁשֵ ִיׂשְ
יָלה,  ַהּמִ ֵמֲחַמת  גֵּר-ַהּצֶֶדק  יָמוּת  ָחִליָלה  ִאם  י  ִכּ ָאְזנָיו  ּבְ
ין ָמוֶת, ְולֹא ַרק ָעָליו ְלַבּדוֹ, ֶאּלָא  זַר ּדִ ִיְפסֹק ָלַרב ַהּמוֵֹהל ּגְ

ל ְיהוֵּדי ָהֲעיָָרה! ַעל ָכּ
סֹוֵפר,  ַהֲחַתם  נוּ  ַרּבֵ ְלַרּבֹו,  ִלְנסַֹע  ָהַרב  ִמֵהר  לֹו  צַּר  ּבַ
ַרִטיְסָלָבה  ּבְ יֵָמינוּ  )ּבְ ּבוְּרג  ֶרׂשְ ּפְ ָהִעיר  ַרב  ּכְ ֵהן  ּכִ ׁשֶ
ל  ָכּ ֶאת  נוּ  ְלַרּבֵ ְוִסּפֵר  ָהַרב  ִנְכנַס  ְסלֹוַבְקיָה(.  יַרת  ּבִ
ִליָמה,  לוִּיים ַעל ּבְ ה, ַעל ַחּיֵי ּגֵר-ַהצֶֶּדק ַהּתְ ר נֲַעׂשָ ֲאׁשֶ
ַרֶחֶפת ַעל רֹאׁשֹו ְורֹאׁש ְיהוֵּדי  ָפׁשֹות ַהּמְ ְוַעל ַסּכָנַת ַהּנְ

ּמֹול. ָפר, ִאם ָחִליָלה יָמוּת ַהּנִ ַהּכְ
ע ָהַרב ִלְראוֹת ֶאת ַרּבוֹ ַהֲחַתם סוֵֹפר ַמְרִצין וָּפנָיו  ֻהְפּתַ
יר הוּא ֶאת  ל ּכַַעס ַוֲחרוֹן ַאף! ֲהֵרי ִהּכִ ֲענָנָה ׁשֶ ִמְתּכַּסוֹת ּבַ
ַאְך  ַנַחת,  ּבְ ּבוּרֹו  ּדִ ּכָל  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ אֹוֵהב  ָהַרחוּם,  ַרּבֹו 
ין  ִהְרּכִ ָהַרב  ְנָהגֹו.  ִמּמִ ֶאת  סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ּנָה  ׁשִ ַעם  ַהּפַ
ַהֲחַתם  עֹוד  ּבְ ֶבִכי,  ּבְ וָּפַרץ  ָמה,  ַאׁשְ ת  ְתחוּׁשַ ּבִ רֹאׁשֹו 
ּתֹוְך  ְרִציִניֹּות,  ְפִנים  ּבִ ַחְדרֹו  ְלאֶֹרְך  ְך  ִמְתַהּלֵ סֹוֵפר 
ְלִמיִדי  ּתַ ׁשֶ ִלי  אֹוי  ָצָרה!  ֵאיזֹו  "ֲאבֹוי!  ְמַמְלֵמל  הוּא  ׁשֶ

ּכָזוֹ...". ִהְכִניס ַעְצמוֹ ְלַסּכָנָה ׁשֶ
ְלַתְלִמידֹו  סוֵֹפר  ַהֲחַתם  נָה  ּפָ כוֹת  ָ ְמֻמּשׁ ּקוֹת  ּדַ ְלַאַחר 
ּכָנָה  ַהּסַ ְלָך!  אַֹמר  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  נָא  ַמע  "ׁשְ ְוָאַמר:  ָהַרב,   –
את  ֶעְטְיךָ, ְוִתְהיֶה ַחיָּב ָלׂשֵ ּבְ קוֹם ּבָָאה  ל ְיהוֵּדי ַהּמָ ַעל ָכּ
ל  "ָכּ ָחלוּׁש:  קוֹל  ּבְ ְועוֹנֶה  ׁשוֵֹמַע  ְלִמיד  ַהּתַ ַאֲחָריוּת!"  ּבָ

ה!" ר ּתֹאַמר ֵאַלי - ֶאֱעׂשֶ ֲאׁשֶ
קוִֹמית, וֱֶאמֹר  ְרּפָָאה ַהּמְ "ַקח ֶאת גֵּר-ַהּצֶֶדק ַהחוֶֹלה ֵמַהּמִ
ְלִעיר  אוֹתוֹ  ְולוֵֹקַח  ַאֲחָריוּת,  ּבָ א  נוֹׂשֵ ִהּנְָך  י  ִכּ ָלרוְֹפִאים 
אוַּלי  ם עוָֹלִמי, ׁשֶ ַעל ׁשֵ יָרה ִוינָה - ְלִבּקוּר ֵאֶצל רוֵֹפא ּבַ ַהּבִ
סוּר  יְַצִליַח ִלְמצֹא ָמזוֹר וַּמְרּפֵא ָלִאיׁש. ְוָהיָה ִאם יְַבִריא –ּתָ
ְגַלל  ּבִ ְויָמוּת  רֹד,  ִיׂשְ לֹא  ָחִליָלה  ְוִאם  זֵָרה.  ַהּגְ ֵמֲעֵליֶכם 
ּתוָֹצאוֹת ְוִלְסּבֹל  את ּבַ ם ָלׂשֵ יָלה – מוָּכִנים ַאּתֶ ִרית ַהּמִ ּבְ
ְוִהְנֵהן  ֶהֱאִזין  ְלִמיד  ַהּתַ ֲעֵליֶכם."  עוּ  נְִּקּבְ ׁשֶ ים  ָהֳענָׁשִ ֶאת 

ַהְסּכָָמה.  ּבְ
ְלִמידֹו  ּתַ ָאְזנֵי  ּבְ ָהְרִציִני  ִדּבוּרוֹ  ּבְ סוֵֹפר  ַהֲחַתם  יְך  ִהְמׁשִ
ה מוָּכן ְלַכּפֵר ַעל  ֵאָלִתי ַהגּוָֹרִלית: ַהִאם ַאּתָ ָהַרב: "ְוָכאן ׁשְ
ַרְך? ַהִאם מוָּכן  ִיְתּבָ מוֹ  ְיֵדי ִמיָתה ִלְכבוֹד ׁשְ יָך ַעל  ַמֲעׂשֶ
ּפָָרה ֲעבוּר ְיהוֵּדי ָהֲעיָָרה ּכֻּלָּה? ַהִאם  ח ּכַ ה ִלְהיוֹת ִמְזּבַ ַאּתָ
ְלָפנֶיָך?"  רוָּסה  ּפְ מוִֹעיָלה  ַאַחת  ֶרְך  ּדֶ ַרק  י  ִכּ ְלָך  ּבָרוּר 
וְּבעוֹדֹו  יָָדיו,  ַכּפוֹת  ּבְ ַהּדוְֹמעוֹת  נָיו  ּפָ ֶאת  ה  ּסָ ּכִ ְלִמיד  ַהּתַ
ָמה  ל  ָכּ ָעַלי  ְלַקּבֵל  ֲאִני  "מוָּכן  ְלַרּבוֹ:  יב  ֵהׁשִ ַח,  ִמְתיַּפֵ
י  ַעת ַעְצִמי וַּמְלּתִ י ַעל ּדַ ַעְלּתִ ּפָ זֶה ׁשֶ נוּ! ָטִעיִתי ּבָ יֹּאַמר ַרּבֵ ׁשֶ

י ָהַרב ּכֵיַצד ִלְנהֹג!" י ֶאת ּפִ ַאְלּתִ ֶאת ַהזֵָּקן ְולֹא ׁשָ
ִאּלוּ' ִלְנִסיָעה  ֶרְך 'ּכְ ֶמְרּכָָבה, ְצאוּ ַלּדֶ "ַקח ֶאת ַהחֹוֶלה ּבְ
ָהִעיר  ֶאת  ֵצאְתֶכם  ּבְ ַהּגָדֹול.  רֹוֵפא  ּבָ ִלְדרֹׁש  ְלִוינָה 
עֹונָה  ר ּבְ יעוּ ַלּנָָהר ַהּגָדֹול, ֲאׁשֶ ּגִ ּתַ ֶרְך ַעד ׁשֶ ּדֶ יכוּ ּבַ ְמׁשִ ּתַ



ילוּ  ַהּפִ ם,  ְלׁשָ בֹוֲאֶכם  ּבְ ְוׁשוְֹצִפים.  בֹוִהים  ּגְ ֵמיָמיו  זֹו 
ם  ִאּלוּ ֶהְחַלְקּתֶ ֶאת ַעְצְמֶכם ְלתֹוְך ַהּנָָהר, ְוָכְך יֵָרֶאה ּכְ
ַכוָּנָה, וְּתֵהא  ּבְ זֹאת  ֲעשׂוּ  ם ּתַ ִים, ַאְך ַאּתֶ בְָּטעוּת ֶאל ַהּמַ
וְּבָכְך  ָהֲעיָָרה,  ל  ּכַַעס מוֹׁשֵ וְֹך  ִיׁשּ ּכְָך  ְלַכּפָָרה!  ִמיַתְתֶכם 

ִמימוֹת". ילוּ ְמאוֹת ְנָפׁשוֹת ּתְ ּצִ ּתַ
י הוּא ּפוֹנֶה ְלִוינָה  ִכּ ל  יר ַלּמוֹׁשֵ ְוִהְסּבִ ָחזַר ָהַרב ָלֲעיָָרה, 
ִהְתָרה  ָלֶכם!"  "ִהזֲָּהרוּ  ַהּצֶֶדק.  גֵּר  ֶאת  ְלַרּפֵא  יוֹן  ִנּסָ ּבְ
ַרע   – אוֹתוֹ  אוּ  ַרּפְ ּתְ לֹא  "ִאם  ַהּיְהוִּדים,  שׂוֹנֵא  ל  ַהּמוֹׁשֵ
ָרֵאל ַהגִָּרים  נֵי ִיׂשְ וַָמר ִיְהיֶה גּוַֹרְלֶכם, ִעם יֶֶתר ֲאֵחיֶכם ּבְ

ֲעיָָרה!". ּבָ
ּה ֶאת ַהזֵָּקן ַהחוֶֹלה  יב ּבָ ּכִ ָלַקח ָהַרב ֲעגָָלה ִעם סוּס, ְוִהׁשְ
יעוּ  ָהָאנוּׁש. ֵהם יְָצאוּ ִמן ָהִעיר, וְּלַאַחר ְנִסיָעה ְקָצָרה ִהּגִ
ֶאת  ָהַרב  ְחֵרר  ׁשִ ַהּסֹוֵער.  ַהּנָָהר  ֵמַעל  תוַּח  ַהּמָ ר  ַלּגֶׁשֶ
ִים,  ר ְלתֹוְך ַהּמַ ְרּדֵ ַהּסוּס ְונַָתן לֹו ִלְברַֹח, ֶאת ָהֲעָגָלה ּדִ
רֹוֵגׁש,  וְּבֵלב  ִפּלָה  ּתְ רֹוֲחׁשֹות  ָפַתִים  ׂשְ ּבִ ָעצוּר,  וִּבְבִכי 
מֹוָתם  ֶאל  יַַחד  ִלְקּפֹץ  נֵיֶהם  ׁשְ ְוָעְמדוּ  ַהזֵָּקן  ֶאת  ֵהִרים 
ָעֶליָך  י  'ּכִ סוּק  ַהּפָ ַעל  ֲחַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ ים,  ְקדֹוׁשִ מֹות   -

הַֹרְגנוּ ָכל ַהיֹּום' - זֹו ִמְצַות ִמיָלה.
ָה ַלֲהִרימֹו. ָקְראוּ ֵהם ַיַחד  ַהזֵָּקן ָהיָה ּכֵָבד ְוָהַרב ִהְתַקּשׁ
עֹוְמִדים  עֹוָדם  ּבְ ִוּדוּי.  סוֵּקי  ּפְ ְוָאְמרוּ  ָרֵאל'  ִיׂשְ ַמע  'ׁשְ
ר  ַהּגֶׁשֶ ְלַיד  עֹוֵבר  ִלְקּפֹץ,  וּמוָּכִנים  ַהּגֵָדר  ְקֵצה  ְלַיד 
הוּא  ִלְכָפר.  ָפר  ִמּכְ עֹו  ַמּסָ ּבְ ָהיָה  ר  ֲאׁשֶ ְיהוִּדי,  רֹוֵכל 
ְתאֹם עֹוְמִדים ֵהם ְלַיד  ּפִ ֶהם, לֹא ֵמִבין, ַמה  ּבָ יט  ַמּבִ
ִניָמה?  ּפְ ַעְצָמם  יל  ְלַהּפִ עֹוְמִדים  ׁשֶ ְוִנְרֶאה  ַהּגֵָדר, 
ָהַרב  ים?"  עֹוׂשִ ם  ַאּתֶ "ָמה  ְתִמיָהה:  ּבִ ׁשֹוֵאל  הוּא 
ִלי  ה  "ָקׁשֶ יב:  וֵּמׁשִ ק,  ְלִהְתַחּמֵ יָכֹול  לֹא  הוּא  ׁשֶ ֵמִבין 
י  ּתֵ ׁשְ ִלי  ה  ֲעׂשֵ ַאְך  ב.  וֻּמְרּכָ ָארְֹך  ִסּפוּר  ֶזה  יר,  ְלַהְסּבִ
ילֹו  ֵָּקן וְּלַהּפִ טֹובֹות! ַאַחת –ֲעזֹר ָנא ִלי ְלָהִרים ֶאת ַהז
ָך  ִים – ִהּנְ ּתַ ִים, ַאֲחָריו ֶאְקּפֹץ ּגַם ֲאִני ֶאל מֹוִתי. ְשׁ ַלּמַ
נוּ  ְלַרּבֵ נֵס  ְלִהּכָ טוְּבָך  ּבְ הֹוֵאל  ּבוְּרג,  ִלְפֶרׂשְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ

ָראוּ ֵעיֶניךָ...". ר לֹו ֶאת ׁשֶ ַהֲחַתם סֹוֵפר ְוַסּפֵ
יהוִּדי  ּבִ ֶאְפּגַע  "לֹא  ָהרֹוֵכל.  אֹוֵמר  ְהיֶה!"  ּתִ לֹא  "ָהיֹה 
ֶאת  יל  ְלַהּצִ ֵמחֹוָבִתי  ָהִעְניָן.  ֶאת  ִלי  יר  ְסּבִ ּתַ ׁשֶ ִלי  ִמּבְ
ה: "לֹא ַתֲעמֹד ַעל  דֹוׁשָ י ִחיּוּב ּתֹוָרֵתנוּ ַהּקְ נֵיֶכם, ַעל ּפִ ׁשְ

ם ֵרֶעָך". ּדַ
הוּא  יתֹו.  ֵמֵראׁשִ ּפוּר  ַהּסִ ֶאת  ְוגֹוֵלל  ָהַרב  ב  ֵ ִהְתיַּשׁ
י ָעָליו ְלַרּפֵא  ל ָהֲעיָָרה ִכּ ל מֹוׁשֵ ְמַסּפֵר ַעל ָהִאיּוּם ׁשֶ
ְיהוֵּדי  ל  ָכּ ַעל  ַרֵחף  ַהּמְ ָמֶות  ין  ּדִ ַזר  ּגְ ְוַעל  ֵָּקן,  ַהז ֶאת 
ל ַהֲחַתם סֹוֵפר,  ם ַעל ֲעָצתֹו ׁשֶ ּגַ ָהֲעיָָרה. הוּא ְמַסּפֵר 

ילּו  ל וְּבָכְך יַצִּ יַע ֶאת ַהּמֹוׁשֵ ְרּגִ ְתאוּנָה' ּתַ יָתָתם 'ּבִ ּמִ ׁשֶ
ל ַהּיְהוִּדים. ֶאת ָכּ

ִריא ְוֵאיָתן", ִמְתַעְניֵן ָהרֹוֵכל,  ְיָתה ּבָ "ְוִאם ַהזֵָּקן יָׁשוּב ַהּבַ
ָלל  ִרי ּכְ י זֶה לֹא ֶאְפׁשָ יר ִכּ "ָמה ִיְקֶרה ָאז?" ָהַרב ַמְסּבִ
ל ַהזֵָּקן ָאנוּׁש. "וְּבָכל זֹאת, ָמה ִיְקֶרה  בֹו ׁשֶ י ַמּצָ וְּכָלל, ִכּ
ַהּיְהוִּדים  ַחּיֵי  ָאֵכן  י  ִכּ יב  ֵמׁשִ ָהַרב  יְַבִריא?"  ַהזֵָּקן  ִאם 
ל  ׁשֶ ְרכוּׁשֹו  ַהְחָרַמת  ּבְ ק  ּפֵ ִיְסּתַ ל  ְוַהּמֹוׁשֵ ִיּנְָצלוּ,  ם  ּלָ ּכֻ

יּוּר.  ֲעוֹון' ּגִ ַהזֵָּקן 'ּבַ
ַהזֵָּקן,"  קֹות ֶאת  ְלַהׁשְ ה  ְננַּסֶ רוָּפה,  ּתְ י  ְחּתִ ַאְמּתַ ּבְ "ִהּנֵה 
יָסיו.  ִמּכִ ֵמֶאָחד  ְקּבוּקֹון  ּבַ מוִֹציא  עֹודֹו  ּבְ ָהרֹוֵכל  אֹוֵמר 
ַעם,  י ּפַ ּתִ ָרַכׁשְ רוָּפה ׁשֶ ַאל ָהַרב. "ּתְ רוָּפה זֹו?" ׁשָ "ַמִהי ּתְ
ִטּפֹות  ה  ּמָ ּכַ ְמַטְפְטִפים  ְזִהירוּת  ּבִ ּמֹוִעיָלה".  ׁשֶ ְוָרִאיִתי 
ְרָגִעים  ַאֲחֵרי  ְוִהּנֵה,  ר.  ְתיַּסֵ ַהּמִ ַהזֵָּקן  ל  ׁשֶ יו  ּפִ ְלתֹוְך 
ְמַטְפֵטף  הוּא  ְּקוּת!  ִהְתַחז ִסיָמנֵי  ָעָליו  ִנּכִָרים  ְספוִּרים 
י,  ַדְרּכִ ּבְ יְך  "ַאְמׁשִ ִטּפֹות.  ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ַהחֹוֶלה  ל  ׁשֶ ְלִפיו 
ֲהִליָכתֹו  יְך ּבַ עֹודֹו ַמְמׁשִ ֶעְזַרְתֶכם!" אֹוֵמר, ּבְ ַוה' ִיְהיֶה ּבְ

א... ּבָ ת ׁשֶ ְלֻעּמַ ְונֱֶעָלם ּכִ
וְּלמוּל  וַּמְדִהיָמה.  ְמִהיָרה  ָהְיָתה  ַהזֵָּקן  ׁשוּת  ִהְתאֹוׁשְ
ָעה ַעל  ב ַהחֹוֶלה ּתֹוְך ׁשָ ל ָהַרב, ִנּצַ ְדָהמֹות ׁשֶ ֵעינָיו ַהּנִ

ֵלם!  ִריא ְוׁשָ ַרְגָליו, ּבָ
ֲהֵרי יְָצאוּ  י לֹא ְיכֹוִלים ָלׁשוּב ִמּיָד ָלֲעיָָרה, ׁשֶ ֵהם ֵהִבינוּ ִכּ
ְך  ְלֶמׁשֶ ָפִרים  ַהּכְ ַאַחד  ּבְ ֵהם  יִנים  ַמְמּתִ ִוינָה...  ְלִכוּוּן 
ל ָרָאה  ר, ַהּמֹוׁשֵ ּפֵ ּסִ ִפי ׁשֶ ה יִָמים, ְוחֹוְזִרים ָלֲעיָָרה. ּכְ ּמָ ּכַ
ְגַלל ָהַרב, ְוהֹוִריד ֶאת ִאיּוּם ַההוָֹצָאה  ַה'גֹּוי' לֹא ֵמת ּבִ ׁשֶ
נִֵסּיָה  חֹק ַהּכְ ל ַהזֵָּקן, ּכְ ֶות, ְו'ַרק' ֶהֱחִרים ֶאת ְרכוּׁשֹו ׁשֶ ַלּמָ

ּיְִרים. ְלִמְתּגַ
ֶאת  לֹו  ר  ְלַבּשֵׂ סֹוֵפר,  ַהֲחַתם  ְלַרּבֹו  ִלְנסַֹע  ִמֵהר  ָהַרב 
הוּא  ִנְכנַס  ַהיֹּום.  ּלָם  ּכֻ ַחּיִים  ב"ה  י  ִכּ טֹוָבה  ׂשֹוָרה  ַהּבְ
ִנים ְוַנֲהַרת  ְמאֹור ּפָ לֹו ּבִ ִלְפנֵי ַרּבֹו, ְוַהֲחַתם סֹוֵפר ְמַקּבְ
ל  נוּ ׁשֹוֵמַע ֶאת ָכּ הֹורֹות. ַרּבֵ נָיו ַהּטְ ְמָחה ְנסוָּכה ַעל ּפָ ׂשִ
ל  ׁשֶ ְנכֹונוָּתם  ֶאת  ׁשֹוֵמַע  הוּא  ָהִעְניִָנים.  לוּת  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ
ָרֵאל, ׁשֹוֵמַע  נֵי ִיׂשְ ַעד ּבְ ֶדק ִלְמסֹר נֶֶפׁש ּבְ ְלִמידֹו ְוֵגר-ַהּצֶ ּתַ
ְלַנְפׁשֹו,  ַהּסוּס  ְחרוּר  ְוׁשִ ַלּנָָהר  ָהֲעָגָלה  ַלת  ַהּפָ ַעל  ּגַם 
וְּבֵחיקֹו  ם  ׁשָ עֹוֵבר  ִדיּוּק  ּבְ ׁשֶ ָהרֹוֵכל   - ַהּנֵס  ְסּגַת  ּפִ ְוַעל 

א. ַסם ַמְרּפֵ
ב  חֹוׁשֵ "ְוִכי  ְואֹוֵמר:  ּפֹוֵתַח  ְוָאז  ַמֲאִזין,  סֹוֵפר  ַהֲחַתם 
ׁשוּט ְלָהִביא  ְך ּפָ ל ּכָ ָהיָה זֶה ָכּ ְלִמיִדי ַהּיָָקר, ׁשֶ ה, ּתַ ַאּתָ
ינוּ  ַמִים ִהְמּתִ ָ יַע ֶאְתֶכם? ִמן ַהּשׁ ֶאת ֵאִלּיָהוּ ַהּנִָביא ְלהֹוׁשִ
נֵיֶכם.  ל ׁשְ ִלְראֹות ֶאת ַהּנְכֹונֹות, ֶאת ְמִסירוּת ַהּנֶֶפׁש ׁשֶ



ִלים  ֶהם ִמְתַאּבְ ָצִרים', ּבָ ין ַהּמְ יֵמי 'ּבֵ ִנְמָצִאים ָאנּו ּבִ
ית  ּבֵ ְלִבְניַן  ּיָה  ּפִ ַהצִּ ַלִים.  ִוירּוׁשָ ִצּיֹון  ן  ֻחְרּבַ ַעל 
ֱאמּוִנים'  מֹר  'ִלׁשְ אֹותָנּו  ְמַחּיֶֶבת  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ
ת  ַ ֻדּשׁ ִמּקְ ָחִליָלה  ק  ְלִהְתַנּתֵ ִלי  ִמּבְ ֵתנּו,  ְלמֹוָרׁשָ

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ַעם ְלַטּיֵל ְלֵעת  ּיָָצא ּפַ יָסר ַנּפֹוִליאֹון ׁשֶ ר ַעל ַהּקֵ ְמֻסּפָ
ֶנֶסת.  ַהּכְ ית  ִמּבֵ ַמְבִליַח  ָקלוּׁש  אֹור  ְוָרָאה  ֶעֶרב, 
ַעל  ִבים  יֹוׁשְ ְיהוִּדים  ְוָרָאה  ְוִנְכַנס,  ְקֵרן  ִהְסּתַ
קֹול ֶנִהי. ִהְתַעְניֵן,  ְרַקע, ְוקֹוְרִאים ְלאֹור ֵנרֹות ּבְ ַהּקַ
ַעל  ִלים  ְתַאּבְ ּמִ ׁשֶ הוִּדים  ַהּיְ לֹו  יבוּ  ֵהׁשִ ֵאָלתֹו  ְוִלׁשְ

ַרי  ׂשָ ִמי?  "ָמַתי?  ַלִים.  ִוירוּׁשָ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ן  ֻחְרּבַ
ֶזה!"  ּכָ ׁשֶ ְמאָֹרע  ַעל  ְמאוָּמה  ִלי  חוּ  וְּ ּדִ לֹא  ְויֹוֲעַצי 
ִנים!  ִית ָקָרה ִלְפֵני ַאְלֵפי ׁשָ ן ַהּבַ ֻחְרּבַ ירוּ לֹו ׁשֶ ִהְסּבִ
ם ַאֲחֵרי  ּגַ ּבֹוֶכה ַעל ֶהָעָבר  ׁשֶ ְוָאַמר: "ְלַעם  ִהְפִטיר 

ִנים ּכֹה ַרּבֹות, ֻמְבָטח לֹו ָעִתיד!" ׁשָ
ְפרוּת  ּסִ ַעת, ִהְתִחיל ְלַעּיֵן ְוָלתוּר ּבַ ְהיֹותֹו ׁשֹוֵחר ּדַ ּבִ
ם  ֵ ְוִהְתַרּשׁ ִלְרׁשוּתֹו,  ָעְמדוּ  ׁשֶ קֹורֹות  וַּבּמְ יָקה  ָהַעּתִ
עֹז  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַהּנִָביא,  ִיְרְמיָהוּ  ל  ׁשֶ מוּתֹו  ִמּדְ ְמיָֻחד  ּבִ
ְרִדיפֹות  ַבל  ּסָ ׁשֶ ַלְמרֹות  ה',  ַבר  ּדְ ֶאת  ִמיַע  ִהׁשְ רוַּח 
יָסר  ֲאָבִנים. ַהּקֵ ְוִנְרּגַם ּבַ ַלְך ְלבֹור ִטיט  ַוֲהָצקֹות, ֻהׁשְ

ֶכם  ַנְפׁשְ ִלְמסֹר  ִנים  וְּמזֻּמָ ם  ַאּתֶ י מוָּכִנים  ִכּ ָראוּ  ׁשֶ ּכְ ַרק 
ֵאֶליָך  ְלָהִביא  י  ִהְצַלְחּתִ  – ַרְך  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ ְלַמַען  ְוָלמוּת 
יַע  ִהּגִ ׁשֶ ֶזה  ָהיָה  הוּא  ִרית!  ַהּבְ ַמְלַאְך  ֵאִלּיָהוּ  ֶאת 

רוָּפה!" ּנַָתן ֶאת ַהּתְ ְדמוּת ָהרֹוֵכל ׁשֶ ּבִ
יְך: "ְוִכי  ֶלת. ַרּבֹו ַמְמׁשִ ְבּתֹו ְמֻבְלּבֶ ָהַרב ׁשֹוֵמַע וַּמֲחׁשַ
ַהזֹּוֲעפֹות  ַני  ּפָ ֵסֶבר  ְוַעל  ֻחְמָרִתי  ַעל  אָת  ּלֵ ִהְתּפַ לֹא 
ב  ָעַלי ְלַהְכִניס אֹוְתָך ְלַמּצָ י ׁשֶ ַעם ַהּקֹוֶדֶמת? יַָדְעּתִ ּפַ ּבַ
ְולֹא  ים  ִנּסִ ַעל  ְסמְֹך  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ וַּפַחד,  ְרִצינוּת  ל  ׁשֶ
ֶנֶפׁש  י ַרק ְמִסירוּת  ִכּ ִמּיִים.  ׁשְ ּגַ ְתרֹונֹות  ּפִ ְחׁשֹב ַעל  ּתַ

ֶזה!" ִמְקֶרה ּכָ ְיכֹוָלה ְלָהִביא ֶאת ַהְיׁשוָּעה ּבְ
ן  ּבֶ יְנָחס  ּפִ הוּא  ִרית,  ַהּבְ ַמְלַאְך  ַהּנִָביא,  "ֵאִלּיָהוּ 
ָכל  ּבְ ֶנֶפׁש.  ְמִסירוּת  ל  ׁשֶ ְוֵסֶמל  אֹות  ַהּכֵֹהן,  ֶאְלָעָזר 
מֹוְסֵרי- ִליהוִּדים  ַהּנִָביא  ֵאִלּיָהוּ  ְמַסּיֵַע  ָודֹור  ּדֹור 

ֶדק  ה ְוֵגר-ַהּצֶ ם, ַאּתָ ֵעת ָצָרָתם. ְזִכיֶתם ּגַם ַאּתֶ ֶנֶפׁש ּבְ
ֵאִלּיָהוּ,  ְלִגּלוּי   - ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ ִהְכַנְסּתָ  ׁשֶ

ַמּיָא!" ׁשְ א ּדִ ִסּיְַעּתָ וְּלֶעְזָרתֹו ּבְ
יב  ְוֵהׁשִ ַהּנִָביא...  ִהּנֵה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלּיָה 

ִנים ַעל ֲאבֹוָתם...! ִנים ְוֵלב ּבָ ֵלב ָאבֹות ַעל ּבָ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ



קֹוְבְסִקי,  ִמיׁשְ יֹוֵסף  ִחְזִקּיָהוּ  י  ַרּבִ הגה"צ  יַח  ּגִ ַהּמַׁשְ
ִעילוּת  א ַעל ִלּבֹו ֶאת ּפְ עֹות', ַהּנֹוׂשֵ י 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ֵמָראׁשֵ
ִנים  ׁשָ ִלְפֵני  ר:  ְמַסּפֵ וְּפִעיֶליָה,  ֶניָה  ַרּבָ ְוַהְדָרַכת  ֶרן  ַהּקֶ
ֶוֱהיֹות  ן,  ְלַחּתֵ נֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ לֹו  ָהיוּ  ׁשֶ ְיהוִּדי  ָהיָה  ַרּבֹות 
ה  ּמָ ּכַ ם  ׁשָ ָהה  ְוׁשָ ים,  ְלֶמְרַחּקִ ָהַלְך  ֶסף  ּכֶ לֹו  ָהיָה  ְולֹא 
הוּא  ִנים  ׁשָ ר  ִמְסּפַ ְלַאַחר  ֶסף.  ּכֶ ְלַהְרִויַח  ֵדי  ּכְ ִנים  ׁשָ
ֶסף  ַהּכֶ ל  ָכּ ִעם  ְחּתֹו  ּפַ ְלִמׁשְ ַלְחזֹר  ִטיָסה  ְרִטיס  ּכַ ָקָנה 
ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהֵאּלוּ,  ִנים  ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ִהְרִויַח  ׁשֶ

נֹוָתיו. יא ֶאת ּבְ ַיְצִליַח ְלַהּשִׂ
ַגׁש יִָדיד  ּפָ עוָּפה,  ֵדה ַהּתְ יַע, וְּבַדְרּכֹו ִלׂשְ ִהּגִ יָסה  יֹום ַהּטִ
כוּנָה. ִמּיָד ִהְתִחיל ְלִהְתַעְניֵן ָמה קֹוֶרה  אֹוָתּה ׁשְ ּגָר ִאּתֹו ּבְ ׁשֶ
ּכֶֹלת  ּמַ ּבַ ַמע  ׁשָ ִמְקֶרה  ּבְ ׁשֶ לֹו  ר  ִסּפֵ יִָדיד  אֹותֹו  כוּנָה.  ְ ּשׁ ּבַ
ֲאִביֶהן נַָסע ְלחוּ״ל ְלַהְרִויַח ּכֶֶסף  נֹוָתיו אֹוְמרֹות ׁשֶ ֶאת ּבְ

א  ַאּבָ ׁשֶ ת ָלנוּ  ֶהן, ְוהֹוִסיפוּ: "לֹא ִאְכּפַ ּלָ ֲעבוּר ַהֲחֻתּנָה ׁשֶ
אֹותֹו ֶרַגע  ַלח ָלנוּ ֶאת ַהּכֶֶסף". ּבְ ּיִׁשְ ר ׁשֶ ם, ָהִעּקָ ֵאר ׁשָ ָ ִיּשׁ
א  עֹות ֵאַלי, ַאּבָ א ִהְצַטֵער ַצַער ָעמֹק, "ֵהן לֹא ִמְתּגְַעּגְ ָהַאּבָ

ֶהן, ֶאּלָא רוֹצֹות ַרק ֶאת ַהּכֶֶסף...". ּלָ ׁשֶ
ים  ְמַחּכִ נוּ  ֵמִאּתָ ים  ַרּבִ ַזַצ״ל:  ַחּיִים  ֶהָחֵפץ  ָמָרן  אֹוֵמר 
ְרנָָסה,  ָאנוּ ְצִריִכים, ּפַ ָמה ׁשֶ ל ְיׁשוּעֹות ּבְ ֵדי ְלַקּבֵ יַח ּכְ ׁשִ ַלּמָ
ית  ּבֵ ְלִבְניַן  ְלַצּפֹות  זֹוְכִרים  לֹא  ַאְך  ִויׁשוָּעה.  ְרפוָּאה 
ִכינָה ְלָהִאיר ְלָפנֵינוּ.  ְ יַבת ַהּשׁ ֵמִהים ְלׁשִ ׁש ְולֹא ּכְ ְקּדָ ַהּמִ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ נֶה ּבֵ ּיִּבָ ֵדי ׁשֶ יַח ּכְ ׁשִ ים ַלּמָ נוּ ְמַחּכִ ּלָ ִאם ָהִיינוּ ּכֻ
ָהִיינוּ   - ִכינָה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְוִלְראֹות  נֹות  ָקְרּבָ ְלַהְקִריב  ְונוַּכל 

ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות ְלָכְך!
ִיְרָאה  ּבְ ַנֲעָבְדָך  ם  ְוׁשָ ְלִציֹּון...  ׁשוְּבָך  ּבְ ֵעינֵינוּ  "ְוֶתֱחזֶינָה 

יֵמי עֹוָלם..."!  ּכִ

ֲענָק  ִצּיוּר  ּפֹוְרְטֶרט,  ַמְלכוּתֹו  ֲחַדר  ּבַ ִלְקּבַֹע  ֶהְחִליט 
רוּחֹו  ֵעיֵני  ּבְ ְמיֵן  ּדִ ַנּפֹוִליאֹון  ַהּנִָביא.  ל  ׁשֶ יֹוְקנֹו  ּדְ ִעם 
ֶרַקע – חֹומֹות ִעיר,  ְרֶאה: ׁשוּק הֹוֶמה ָאָדם, ּבָ ֶאת ַהּמַ
ּיוּר - ִיְרְמיָהוּ עֹוֵמד וְּבקֹול קֹוֵרא ִמְתַחּנֵן  וְּבִקְדַמת ַהּצִ

ִבים יָׁשוּבוּ ֶאל ה'. י ָהעֹוְבִרים ְוׁשָ ִכּ
הוִּדים  כוַּנת ַהּיְ ְגֵדי ֶאְזָרח ְויָָצא ִלׁשְ ָלַבׁש ַנּפֹוִליאֹון ּבִ
מוּת- ּדְ ׁש  ּמֵ ׁשַ ּתְ ׁשֶ מוּת  ּדְ ׂש  ְמַחּפֵ יָרה,  ַהּבִ ָפִריז  ּבְ
ֵעיָניו  ְרחֹובֹות ַעד ׁשֶ ְלכוִּתי. ָסַבב ּבָ ּיוּר ַהּמַ ְגָמא ַלּצִ ּדֻ
ַמְכִריז  ָזִוית,  ֶקֶרן  ּבְ ב  יֹוׁשֵ ָצן  ַקּבְ ְיהוִּדי  ַעל  ָנְפלוּ 
בֹוּהַ  ּגָ ִמְצחֹו  וָּפרוַּע,  ל  ְמֻגּדָ ְזָקנֹו  ְנָדבֹות.  ׁש  וְּמַבּקֵ
ַאְך  ָצנוּם,  ּגוּפֹו  ְקרוִּעים,  ָגָדיו  ּבְ ְקָמִטים,  ָחרוּׁש 

ן. ְרּכָ ֶרת ּדַ פֹות. ֶנֶפׁש סֹוֶעֶרת ִנּכֶ ֵעיָניו רֹוׁשְ
ִלי  טֹוָבה  ִעְסָקה  "ֲאדֹוִני!  ָהִאיׁש:  ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ ָנה  ּפָ
יִָמים,  ר  ִמְסּפַ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ם,  ְוׁשָ ְלֵביִתי,  סוּר  ֲעבוְּרָך! 
ְנָבס".  ד ַהּקַ יֹוְקְנָך ַעל ּבַ ַצּיֵר ֶאת ּדְ ּיְ ן ׁשֶ ב מוּל ֻאּמָ ׁשֵ ּתֵ
ם  ּלֵ "ֲאׁשַ הוִּדי.  ַהּיְ ַאל  ׁשָ ִעְסָקה?"  ּבָ ֲעבוִּרי  "וָּמה 
ֵמי  ּדְ ְזהוִּבים!   100 'ֲעבֹוָדה'".  ְליֹום  ְזהוִּבים   100
תֶֹבת? ָמַתי ָעַלי  ָנה! "ָמה ַהּכְ ל ֲחִצי ׁשָ ָצנוּת' ׁשֶ 'ַקּבְ
ָלַאְרמֹון...".  ַהּיֹום  ֲחצֹות  ּבַ ָמָחר  יַע  ּגִ "ּתַ ָלבֹוא?" 
ן"  ַאְרמֹון?" "ּכֵ ה ּגָר ּבְ הוִּדי "ַאּתָ "ַאְרמֹון?" ִנְזַעק ַהּיְ

ֶתק,  ם לֹו ּפֶ יבֹו ַנּפֹוִליאֹון, "ֵקיַסר ָצְרַפת ָאנִֹכי". ָרׁשַ ֱהׁשִ
ְוֶנְעַלם.

ִדְמיֹונֹו  ּבְ ְלֵביתֹו,  ָצן  ּבְ ַהּקַ ִמֵהר  דֹוָלה  ּגְ ׁשוּת  ִהְתַרּגְ ּבְ
ַער  ׁשַ ּבְ י ֵאין ָלבֹוא  ִכּ רוּר לֹו  ּבָ רֹוֶאה ְזהוִּבים נֹוְצִצים. 
ֵרק  ִמְסּתָ ר.  ּפֵ וִּמְסּתַ ִמְתַרֵחץ  הוּא  ק!  ׂשַ ְלבוּׁש  ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ
נִָקי  ְוָכְך,  יֹוֵתר,  ּבְ ַהּיִָפים  ָגָדיו  ּבְ לֹוֵבׁש  ְזָקנֹו.  ן  וְּמַתּקֵ
וּר  ֹוֵמר רֹוֶאה 'ִאּשׁ ּנֹוֲעָדה. ַהּשׁ ָעה ׁשֶ ָ ּשׁ ב ּבַ וּבֹוֵהק ִמְתַיּצֵ
ת  ּכַ בֹוד ְלִלׁשְ ֶלְך, וְּמַלוֵּהוּ ַאַחר ּכָ ְכַתב ַיד ַהּמֶ ִניָסה' ּבִ ּכְ

ית. ֶלְך ָהִאיׁשִ ַהּמֶ
בֹודֹו? אֵיְך  הֹון "ִמי ּכְ ּמָ ּתִ יט ּבֹו ּבַ ּבִ ּמַ ֶלְך, ׁשֶ ְכִניָסתֹו ָקד ַלּמֶ ּבִ
ֶלְך,  ַהּמֶ ה, ֲאדֹוִני  ִנימוּס: "ֲהלֹא ַאּתָ ּבְ ְוַהּיְהוִּדי   "? ִנְכנְַסּתָ
יָסר  ַהּקֵ ּבֹו  ִהְתּבֹונֵן  מוִּתי".  ּדְ ֶאת  ּיְַצּיְרוּ  ׁשֶ אֹוִתי  ַכְרּתָ  ׂשָ
מוּת  ּדְ ָרִציִתי  ְלֶעְברֹו: "ֲאִני  ֶרַגע ָקָרא  וְּלַאַחר  הֹון,  ּמָ ּתִ ּבַ
ה'  מוְּתָך 'ַהֲחָדׁשָ ן וְּלמוּד ֵסֶבל! ּדְ ל ְיהוִּדי אֹוֶתְנִטי, ְמזֻּקָ ׁשֶ
– ְמֻגּלָח ְוָהדוּר – ּכֵָאּלֶה יֵׁש ִלי ֲאָלִפים! לֹא ָצִריְך אֹוְתָך!"
ְלִאּבוּד  ָלֶלֶכת  לֹא  יֲַהדוֵּתנוּ,  ַסְמָמנֵי  ַעל  מֹר  ִלׁשְ ָעֵלינוּ 
ֶאת  ה'  יב  יָׁשִ ר  ּכֲַאׁשֶ יֵָמינוּ  ּבְ ָקרֹוב  ּבְ ָאְמנָם,  ּגָלוּת.  ּבַ
ר הוּא, ַאְך  ֲאׁשֶ ל ְיהוִּדי ִויהוִּדי ּבַ ץ הוּא ָכּ נוּ ְיַקּבֵ בוּת ַעּמֵ ׁשְ
ְיָתה  ַהּבַ חֹוְזִרים  ׁשֶ ִדים',  ֵמַה'ְמֻכּבָ ִלְהיֹות  ַדאי  ּכְ ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ

ִית... ּבַ ים ּבַ יׁשִ וַּמְרּגִ

ֻאּלָה ֶדֶרְך ַהּגְ ּבְ



ְלָעם ּבָא ְלַקּלֵל?  ּבִ יִָּמים ׁשֶ ָרֵאל ּבַ נֵי ִיׂשְ ה הקב"ה ִעם ּבְ ֵאיזֶה ֶחֶסד ָעׂשָ
• ה' לֹא זַָעם וִּבְלָעם לֹא ִהְצִליַח ְלַקּלֵל.

י ֶעֶרב. ּכֵיַצד?  ִּיִקים' ִמּדֵ ּיְהוִּדי הוֵֹרג ַאְלֵפי 'ַמז "י ֵמִביא ׁשֶ ִ ַרּשׁ
ה ּטָ ַמע ַעל ַהּמִ • ְקִריַאת ׁשְ

ַמע? ְקִריַאת ׁשְ ְלָעם ּבִ ׁשוּ ִלְקּבַֹע פר' ּבִ ּקְ ִביל ֵאיזֶה ּפָסוּק ּבִ ׁשְ ּבִ
ַכב ּכֲַאִרי וְּכָלִביא ִמי ְיִקיֶמנּוּ" •  "ּכַָרע ׁשָ
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יֹון ַהּקֹוֵדם ּלָ ׁשוּבֹות ַלּגִ ּתְ
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ְריָּה'? ֵאנָה יֹאַכל ּפִ ֵתנוּ ִנְדָרׁש 'נֵֹצר ּתְ ָפָרׁשָ ַעל ִמי ּבְ

ָרֵאל )ַהֲחנִֹכי, ַהֶחְצרֹוִני...(? נֵי ִיׂשְ מֹות ּבְ ה הֹוִסיפוּ י' ְוה' ִלׁשְ ָלּמָ

ָצִרים"? ין ַהּמְ קוָּפה "ּבֵ ם ֵאיזֶה ּפָסוּק ְמֻכּנָה ַהּתְ ַעל ׁשֵ

יְנָחס ת ּפִ ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ


