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ָבִרים ת ּדְ ֶרְך – ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ְרֵכי ִצּיֹון ֵאֵבלֹות ּדַ

ָהְיָתה  ן,  ַהֻחְרּבָ ְלַאַחר  ַלִים  ְירּוׁשָ ַאְדַמת  ת  ֲחִריׁשַ
ַנת  ׁשְ ָאב. ָהיָה ֶזה ּבִ ָעה ּבְ ִתׁשְ ֵאְרָעה ּבְ ה ׁשֶ ְרָענוּת ָקׁשָ ּפֻ
ָנה  ׁשָ ְוָחֵמׁש  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ְלִמְניָָנם(,   135( תתצ"ט  ג' 
ָחַרׁש  ַאְדִרּיָאנּוס  ע  ָהָרׁשָ יָסר  ַהּקֵ ן.   ַהֻחְרּבָ ְלַאַחר 
ָכְך  ּה ְוֶהֱחִריב אֹוָתּה ַעד ַהּיְסֹוד. ּבְ ּלָ ַלִים ּכֻ ֶאת ְירּוׁשָ
ִיְרְמיָהּו כ"ו(  ִמיָכה )ְראּו  ַהּנִָביא  ְנבּוַאת  ָמה  ִהְתַקּיְ
ַלִים  ִוירּוָשׁ ֵתָחֵרׁש  ָשֶׂדה  ִצּיֹון  ְצָבאֹות,  ה'  ָאַמר  ה  כֹּ

ְהיֶה..." ִעִיּים ִתּ
"ִעיר  ַמן  ְּ ַהז ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ִנְבְנָתה  ַלִים  ְירוּׁשָ ֻחְרּבֹות  ַעל 
ַעל  יטֹוִליָנה",  ָקּפִ "ַאְליָה  ָתּה  ּנְ ּכֻ ִהיא  ה".  ֲחָדׁשָ
ָבר.  ּדָ ְלָכל  נֹוְצִרית  ִעיר  זֹו  ָהְיָתה  רֹוִמי.  ֱאִליל  ם  ׁשֵ

ִמְלאוּ  ְרחֹובֹוֶתיָה  ְוֶאת  ֵנִסּיֹות,  ּכְ ִנְבנוּ  ַאְדָמָתּה  ַעל 
ֵנס  הוִּדים ֶנֱאַסר ְלִהּכָ ים ְוגֹוִיים. ַעל ַהּיְ ל ַעּמִ ִליל ׁשֶ ּבְ

ַלִים. ִלירוּׁשָ
ר  ֻהּתַ  - ן  ַהֻחְרּבָ יֹום  ּבְ  - ָנה  ׁשָ ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ ַרק 

יָנר ְלֶנֶפׁש. ל ּדִ מוַּרת ַמס ׁשֶ ֵנס, ּתְ הוִּדים ְלִהּכָ ַלּיְ
ים.  ַרּבִ ים  ְוִכּבוּׁשִ ָלאֹות  ּתְ ַלִים  ְירוּׁשָ ָעְבָרה  ֵמָאז 
ְסָעָרה ַעל ְיֵדי  ַלִים ּבִ ה ְירוּׁשָ ׁשָ ַנת ד' שפ"ח ִנְכּבְ ׁשְ ּבִ

ל מוָּחָמד. ל[ עֹוֶמר, יֹוְרׁשֹו ׁשֶ ֶהָחִליף ]ַהּמֹוׁשֵ
ָעֶליָה  ָנה  ּבָ ֻמְסְלִמית,  ְלִעיר  אֹוָתּה  ָהַפְך  הוּא 
יטֹוִליָנה"  ָמּה ֶהְחִליף ֵמ"ַאְליָה ָקּפִ ִדים, ְוֶאת ׁשְ ִמְסּגָ

ְל"ֶאל קֹוֶדס".
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ִמּיָד  ַלִים  ְירוּׁשָ ָעְבָרה  ְוׁשוּב  ָחְלפוּ,  נֹוָספֹות  ִנים  ׁשָ
ָלב,  ַהּצְ נֹוְסֵעי  ַהּנֹוְצִרים  אֹוָתּה  ְבׁשוּ  ּכָ ַעם  ַהּפַ ְליָד. 
ָנה  ּבָ ִדים ׁשֶ ְסּגָ ִים. ַהּמִ ּמַ ם ְיהוִּדי ּכַ ם ּדָ ַדְרּכָ ְפכוּ ּבְ ָ ּשׁ ׁשֶ
נֹוְצִרּיֹות.  ִלְכֵנִסּיֹות  ָהְפכוּ  ִית  ַהּבַ ַהר  ַעל  ל  ַהּמֹוׁשֵ
ְליִָנים  ַהּצַ ין  ּבֵ ּפֹוְסִקים  י  ְלּתִ ּבִ ְקָרבֹות  ְלַאַחר 
ַלִים ִליֵדי  ֲעלוּת ַעל ְירוּׁשָ ְצִרים, ֶהֱעִבירוּ ֶאת ַהּבַ ְוַהּמִ

ין. ְצִרי ָצאָלח ַא-ּדִ ְלָטן ַהּמִ ַהּסֻ
ם  ּלָ יָזְנִטים, ֲעָרִבים, ַצְליִָנים וִּמְצִרים, ּכֻ רֹוָמִאים, ּבִ
ָהִעיר  ֶאת  ָאַפף  ְמיָֻחד  ֶקֶסם  ַלִים.  ְירוּׁשָ ַעל  ָרבוּ 
דֹול,  ם יְָדעוּ ֶאת ַהּסֹוד ַהּגָ ּלָ ַטּנָה ְוָהֲעִנּיָה, ֲאָבל ּכֻ ַהּקְ
ַלִים  ְירוּׁשָ י  ִכּ ַהזֹּו,  ִדיָעה  ַהּיְ ְלַהְדִחיק ֶאת  ְוִנּסוּ  יְָדעוּ 

הוִּדי. ּיֶֶכת ָלָעם ַהּיְ ָהְיָתה, הֹוֶוה ְוִתְהיֶה – ׁשַ
ַלִים  לּות, ָעְברּו ַעל ְירּוׁשָ נֹות ַהּגָ ִים ׁשְ ְך ַאְלּפַ ֶמׁשֶ ּבְ
ִמְלָחמֹות ַרּבֹות; ִהיא ֶנְחְרָבה ְוִנְבְנָתה ׁשּוב ְוׁשּוב, 
ַהּכֶֹתל   - יב  ְוַיּצִ ֵאיָתן  לֹו  נֹוַתר  ֶאָחד  ִקיר  ְוַרק 

נּו. ׁשֵ ית ִמְקּדָ ִריד ּבֵ ֲעָרִבי, ׂשְ ַהּמַ
יִרים )ב, ט(: "ִהּנֵה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר  ִ יר ַהּשׁ ׁשִ ֶנֱאַמר ּבְ
ים".  ַהֲחַרּכִ ִמן  ֵמִציץ  ַהַחּלנֹות,  ִמן  יַח  ּגִ ַמׁשְ ְתֵלנוּ,  ּכָ
ַאַחר  עֹוֵמד  ֶזה  'ִהּנֵה  ְדָרׁש:  ּמִ ּבַ ֲחַז"ל  ְואֹוְמִרים 
ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ֲעָרִבי  ַהּמַ ּכֶֹתל  ַאַחר   - ְתֵלנוּ'  ּכָ
ה?  ְוָלּמָ ְלעֹוָלם.  ָחֵרב  ֵאינֹו  ׁשֶ הקב"ה  לֹו  ע  ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ֲעָרב". ּמַ ִכיָנה ּבַ ְ ּשׁ ׁשֶ
ָהרֹוָמִאי  ְסיָנוּס  ַאְסּפַ ַבׁש  ּכָ ׁשֶ ּכְ ַרּבֹוֵתינוּ:   ִרים  ְמַסּפְ
ִסים:  ּכָ ּדֻ ָעה  ְלַאְרּבָ חֹומֹוֶתיָה  ק  ִחּלֵ ָהִעיר,  ֶאת 
ל  ׁשֶ ס  ּכָ ּדֻ ַאְפִריָקה,  ל  ׁשֶ ס  ּכָ ּדֻ ים,  ַעְרִבּיִ ל  ׁשֶ ס  ּכָ ּדֻ
ַער  ַ ַהּשׁ ְוָעָלה  ים.  ּתִ ִלׁשְ ּפְ ל  ׁשֶ ס  ְוֻדּכָ ִריָּה  ַסְנּדְ ַאֶלּכְ

ים.  ל ַעְרִבּיִ ס ׁשֶ ּכָ ְנֵגר - ּדֻ ֲעָרִבי ְלּפַ ַהּמַ
ה?  ָלּמָ ְלעֹוָלם.  יֵָחֵרב  ּלֹא  ׁשֶ ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ְזרוּ  ּגָ
ֶהם ְוהוּא  ּלָ לוּ ֶהֱחִריבוּ ֶאת ׁשֶ ֲעָרב. ַהּלָ ּמַ ִכיָנה ּבַ ְ ּשׁ ׁשֶ
ְסיָנוּס ְוֵהִביאוּ ֶאת  ַלח ַאְסּפַ ּלֹו. ׁשָ לֹא ֶהֱחִריב ֶאת ׁשֶ
ָך?  ּלְ ה לֹא ֶהֱחַרְבּתָ ֶאת ׁשֶ ְנֵגר ְלָפָניו. ָאַמר לֹו: ָלּמָ ּפַ
ִאּלוּ  יִתי. ׁשֶ ל ַמְלכוּת ָעׂשִ ְבָחּה ׁשֶ ָאַמר לֹו: ַחּיֶיךָ, ְלׁשִ
ו  . ַעְכׁשָ ֶהֱחַרְבּתָ אֹותֹו, לֹא ָהיוּ יֹוְדִעים ָמה ֶהֱחַרְבּתָ
ְסיָנוּס ָמה  ל ַאְסּפַ ִרּיֹות ְויֹאְמרוּ: ְראוּ ּכֹחֹו ׁשֶ ִיְראוּ ַהּבְ

ֶהֱחִריב!...
ַלִים,  ְירוּׁשָ ֶהֱחִריב ֶאת  ׁשֶ ְלַאַחר  ע,  ָהָרׁשָ ִטיטוּס  ם  ּגַ
הוּא  ֲעָרִבי.  ַהּמַ ַהּכֶֹתל  ֶאת  ַלֲהרֹס  ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ ה  ִנּסָ
יֹוֵתר,  ּבְ ַהֲחָזִקים  ְרֶזל"  ַהּבַ "ֵאיֵלי  ֶאת  ִהְפִעיל 
יר  ּקִ ּקוַּע ּבַ ל ִנְסיֹונֹות ַהּבִ יר, אוָּלם ָכּ חוּ ֶאת ַהּקִ ַנּגְ ּיְ ׁשֶ

ּתֹהוּ.  ִית, ָעלוּ ּבַ ֲעָרב ְלַהר ַהּבַ ּמַ ּמִ ׁשוּט", ׁשֶ ַה"ּפָ
ירֹות,  ילוּ חֹומֹות ַאּדִ ִהּפִ ים, ׁשֶ ְרֶזל ָהֵאיְמָתִנּיִ ֵאיֵלי ַהּבַ
יר ָעַמד לֹו ֵאיָתן  לֹא ִהְצִליחוּ ְלַהְבִקיַע ִקיר ֶזה! ַהּקִ
לֹא  ַהּגֵֶאה?  ִטיטוּס  ֲהָרִאיָת,  ְוָאַמר:  ִהְכִריז  וְּכמֹו 
ָנַתן  ֱאלֵֹקיֶהם  הוִּדים.  ַהּיְ ׁש  ִמְקּדַ ֶאת  ֶהֱחַרְבּתָ  ה  ַאּתָ
ִהּנֵה,   . ָהַרְסּתָ ָהרוּס  ִית  ּבַ ְלַהְחִריבֹו,  ַהּכַֹח  ֶאת  ְלָך 

ׁשוּט ֵאיְנָך יָכֹול ִלְסּתֹר! ֲאִפּלוּ ּכֶֹתל ּפָ
רוָּתם ְלַהְחִריב ֶאת  ֶאְפׁשָ ֵאין ּבְ ָראוּ ָהרֹוָמִאים ׁשֶ ׁשֶ ּכְ
ֵבי  ּתֹוׁשָ ֶאת  ִצוּוּ  ֵהם  ַאֶחֶרת;  ְחּבוָּלה  ּתַ ִנּסוּ  ַהּכֶֹתל, 
בוַּע  ׁשָ ָעִמים ּבְ לֹׁש ּפְ ָתם ׁשָ ּפָ ַלִים ְלרֹוֵקן ֶאת ַאׁשְ ְירוּׁשָ
ֶמְרַחק  ְתגֹוְרִרים ּבְ ּמִ ה ׁשֶ ֶּה. ֵאּלֶ דֹוׁש ַהז יר ַהּקָ ְלַיד ַהּקִ
ַאַחת  זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ִנְצַטוּוּ  קֹום,  ֵמַהּמָ ֲהִליָכה  יֹום 
ל יֹוַמִים ֲהִליָכה - ַאַחת  ֶמְרַחק ׁשֶ ִרים ּבְ בוַּע, ְוַהּגָ ְלׁשָ
ה  ּפָ ַאׁשְ ה  ְמֻכּסֶ ַהּכֶֹתל  ָהיָה  זֹו  ֶדֶרְך  ּבְ בוַּעִים.  ִלׁשְ
ם  ׂשָ ַמן,  ְּ ַהז יַע  ַהּגִ ּבְ אוָּלם  ַרּבֹות.  ִנים  ׁשָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ֶּה. יֹון ַהז ָּ ז הקב"ה ֵקץ ַלּבִ
ה'  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ִליַח  ָ ַהּשׁ קֹום.  ַלּמָ לֹו  לוִּחים  ׁשְ ה  ַהְרּבֵ
ְלָטן  ַהּסֻ ָהיָה  ֶּה  ַהז דֹוׁש  ַהּקָ קֹום  ַהּמָ ֶאת  ְלַטֵהר  ֵדי  ּכְ
ַבִית  ּבְ ִית,  ַהּבַ ַהר  מוּל  יתֹו  ּבֵ ֶאת  ָקַבע  הוּא  ים.  ַסּלִ

ׁש.  ְקּדָ ִפים ֶאל ְמקֹום ַהּמִ ּקְ ּתַ ַחּלֹונֹוָתיו ִמׁשְ ׁשֶ
ּנֹוף  ׁשֶ לוּ,  ַהּלָ ַהַחּלֹונֹות  ִמן  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֶנֱהָנה  ְלָטן  ַהּסֻ
ָהָלה ְוַכַעס  ַקף ֵמֶהם. ְוִהּנֵה ּבֶ ַעל הֹוד ְקדוִּמים ִנׁשְ ּבַ
יתֹו  ּבֵ ֵמַחּלֹון  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ֶאָחד,  יֹום  ֲאָחזוּהוּ  נֹוָרִאים 
ַמֲעֵלי  ים  ּקִ ׂשַ ר  ִמְסּפַ יֶָדיָה  ּבְ את  נֹוׂשֵ ְזֵקָנה  ה  ָ ִאּשׁ
ְלַהר  ֲעָרִבית  ַהּמַ ּנָה  ּפִ ּבַ אֹוָתם  ִליָכה  וַּמׁשְ ַצֲחָנה, 
ָמֵלא  ּלֹו  ּכֻ קֹום  ַהּמָ י  ִכּ ִהְבִחין  ְלַתְדֵהָמתֹו  ִית.  ַהּבַ

ה.  ּפָ ַאׁשְ
סֶֹרת  ַהּמָ ַעל  לֹו  נֹוַדע  ְוָחַקר,  ָעַרְך  ׁשֶ רוִּרים  ִמּבֵ  
ָתם  ּפָ ל ֶצֱאָצֵאי ָהרֹוָמִאים, ִלְזרֹק ֶאת ַאׁשְ יָקה ׁשֶ ָהַעּתִ
ָמקֹום ֶזה. הוּא ֶהְחִליט ִלְפעֹל ִמּיִָדית ְלִפּנוּי  ְוָקא ּבְ ּדַ
ֶאל  ׁש  ִנּגַ ה?  ָעׂשָ ֶמה  ם.  ׁשָ רוּ  ִהְצַטּבְ ׁשֶ ה  ּפָ ָהַאׁשְ ָהֵרי 
ַעד  ים.  ַרּבִ ָזָהב  עֹות  ַמְטּבְ ְלתֹוכֹו  ֵּר  וִּפז ֶֶּבל,  ַהז ַהר 
ְלַפּנֹות  ֵדי  ּכְ קֹום,  ַהּמָ ֶאל  ָהִעיר  י  ַאְנׁשֵ ָנֲהרוּ  ְמֵהָרה 
ּנוּ,  ּפֻ ה  ּפָ ַאׁשְ י  ּלֵ ּתִ אֹוָצר.  ּבָ ְוִלְזּכֹות  ה  ּפָ ָהַאׁשְ ֶאת 

ֲעָרִבי! ף ַהּכֶֹתל ַהּמַ וְּלֵעיֵני ּכֹל ֶנְחׂשַ
ֲעָרִבי. ִכיָנה ָזָזה ֵמַהּכֶֹתל ַהּמַ ְ ְלעֹוָלם ֵאין ַהּשׁ

ית  ּבֵ ָחַרב  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ַאף  ָדת:  ּפְ ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאַמר 
ּנֱֶאַמר  ׁשֶ קֹוָמּה,  ִמּמְ ָזָזה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֵאין  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ
ל ַהּיִָמים".  ם ּכָ י ׁשָ )ְמָלִכים א ט ג(: "ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלּבִ



ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

ִמּכֶֹתל  ָזָזה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֵאין  ְלעֹוָלם  ַאָחא:  ַרב  ָאַמר 
עֹוֵמד  ֶזה  "ִהּנֵה  ּנֱֶאַמר:  ׁשֶ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ַמֲעָרִבי 

ְתֵלנוּ". ַאַחר ּכָ
ּכָתוּב  ֲעָרִבי  ַהּמַ ַהּכֶֹתל  ל  ׁשֶ ִקּיוּמֹו  ִעְנַין  ַעל  ר  ֶהְסּבֵ
ְתּבֹונֵן  ּנִ ׁשֶ נוּ - ּכְ ׁשֵ ּגָָחה: "ְמקֹום ִמְקּדָ ֶפר ֱאמוָּנה ְוַהׁשְ ּסֵ ּבַ
ה יַָדִים ְוָרצוּ  ּמָ ְלטוּ ּכַ ָ ּשׁ ׁשֶ יר ִעְנַין ִנְצִחּיוּתֹו... ַאף ּכְ ּבֹו ַנּכִ
ּלֹא ָזָזה  יָָדם. ְוֶזהוּ ִסיָמן ֻמְבָהק ׁשֶ ְלָעְקרֹו, לֹא ָעְלָתה ּבְ
ָאָדם  ָאר ּבָ ׁשְ ּנִ מֹו ֶעֶצם "לוּז" ׁשֶ ם... ְוהוּא ּכְ ָ ִכיָנה ִמּשׁ ׁשְ
ְתִחּיַת  הוּא ִיְהיֶה ְיסֹוד ְלִבְנַין ָהָאָדם ּבִ ְלַאַחר מֹותֹו, ׁשֶ
ּנוּ  ּלֹא ִיְכֶלה ִמּמֶ ָרֵאל, ׁשֶ ִתים. ְוהוּא ֶרֶמז ִלְכַלל ִיׂשְ ַהּמֵ

ֵלָטה!" ֵאִרית ַהּפְ ׁשְ

ְיהוִּדי  ל  ָכּ יָכֹול  נֹו  ֻחְרּבָ ּבְ ּגַם  ר  ֲאׁשֶ ַהּכֶֹתל,  ְוָאֵכן 
ַמִים,  ָ ַער ַהּשׁ ית ֱאלִֹקים ְוֶזה ׁשַ י ֶזה ּבֵ יׁש ְוָלחוּׁש ִכּ ְלַהְרּגִ
ְמֵהָרה ִנְזּכֶה  ּבִ ְקָוה ְוֶאת ָהֱאמוָּנה ׁשֶ נוּ ֶאת ַהּתִ ֵּק ּבָ ְמַחז
מֹו  ׁש, ּכְ ְקּדָ ית ַהּמִ ַהר ה' וְּבִבְנַין ּבֵ ִכיָנה ּבְ ְ ּלוּת ַהּשׁ ְלִהְתּגַ

ְעיָה ב, ב-ג(: י ה' )ְיׁשַ ְעיָהוּ ַהּנִָביא ִמּפִ א ְיׁשַ ּבֵ ּנִ ׁשֶ
ה'  ית  ּבֵ ַהר  ִיְהיֶה  ָנכֹון  ַהּיִָמים  ַאֲחִרית  ּבְ "ְוהָיָה 
ל  ּכָ ֵאָליו  ְוָנֲהרּו  ָבעֹות,  ִמּגְ א  ְוִנּשָׂ ֶהָהִרים  ראׁש  ּבְ
ְוַנֲעֶלה  ְלכּו  ְוָאְמרּו  ים  ַרּבִ ים  ַעּמִ ְוָהְלכּו  ַהּגֹוִים: 
ָרָכיו  ִמּדְ ְויֹוֵרנּו  ַיֲעקב  ֱאלֵֹקי  ית  ּבֵ ֶאל  ה'  ַהר  ֶאל 
ּוְדַבר ה'  ֵצא תֹוָרה  ּתֵ ּיֹון  ִמּצִ י  ּכִ אְרחָֹתיו,  ּבְ ְוֵנְלָכה 

ָלם". ִמירּוׁשָ

ה  ָקׁשֶ יֹום  ִמיד  ּוִמּתָ ֵמָאז  ָהיָה  ָאב'  ּבְ ָעה  ׁשְ 'ּתִ
ַעם ְלַפַעם, נֹוְסָפה  ר ִמּפַ ֲאׁשֶ ִהְסטֹוְריָה ַהּיְהּוִדית, ּכַ ּבַ
ַנת  ׁשְ ּבִ ָהיָה  ל  ְלָמׁשָ ְך  ּכָ י.  קֹׁשִ ל  ׁשֶ ְכָבה  ׁשִ עֹוד  לֹו 
ָאב  ּבְ ָעה  ִתׁשְ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה,  ׁשָ  530- ּכְ ִלְפֵני  רנ"ב, 

ָפַרד. ל ַהּיְהּוִדים ִמּסְ ּגְֹרׁשּו ָכּ
ְוַרב  ְמכֹוֵנן  ֵארוַּע  ִהּנֹו  ָפַרד,  ִמּסְ הוִּדים  ַהּיְ רוּׁש  ּגֵ
מֹוִפיַע  ְוהוּא  הוִּדית,  ַהּיְ ִהְסטֹוְריָה  ּבַ ָמעוּת  ַמׁשְ
ִריְסטֹוֶפר  ּכְ ר  ֵמֲאׁשֶ ַאֵחר  לֹא  ל  ׁשֶ יֹוָמנֹו  ּבְ ם  ּגַ
עֹוָתיו  ַמּסְ ּבְ ׁשֶ ֻפְרָסם  ַהּמְ ַהחֹוֵבל  ַרב   - קֹולֹוְמּבוּס 
ַהחֶֹדׁש  אֹותֹו  "ּבְ ָאֶמִריָקה.  ת  ׁשֶ ַיּבֶ ֶאת  ה'  ּלָ 'ִגּ
ל  ּכָ ׁשֶ ה  ֻקּדָ ַהּפְ ֶאת  הֹוִציאוּ  ַמְלכוָּתם  הֹוד  ּבֹו  ׁשֶ
ּיָכֹות  ַ ְמָלָכה וֵּמָהֲאָרצֹות ַהּשׁ הוִּדים ְיגְֹרׁשוּ ֵמַהּמַ ַהּיְ
אֹותֹו ַהחֶֹדׁש ֵהם ִצוּוּ ָעַלי ָלַקַחת ַעל ַעְצִמי,  ָלּה, ּבְ
ְלהֹּדוּ",  ְגִלית  ַהּתַ ע  ַמּסַ ֶאת  ים,  ֲאָנׁשִ יק  ַמְסּפִ ִעם 
קֹולֹוְמּבוּס.  ל  ׁשֶ ֻפְרָסם  ַהּמְ ַהּיֹוָמן  ַמְתִחיל  ְך  ּכָ
ּבֹו ֲעִתיִדים  ע ָהִראׁשֹון ֶאל ָהעֹוָלם ֶהָחָדׁש, ׁשֶ ּסָ ַהּמַ
דֹולֹות, ֶהָחל  הוִּדים ְלָהִקים ְקִהּלֹות ְיהוִּדּיֹות ּגְ ַהּיְ
ּה ֶנֱהנוּ ַעד לֹא  ּבָ אֹותֹו חֶֹדׁש ּבֹו גְֹרׁשוּ ֵמָהָאֶרץ ׁשֶ ּבְ

ַמן ִמ'ּתֹור ָזָהב'. ְּ ִמז
ִנים  ׁשָ ְמאֹות  ה  ּמָ ּכַ ְלאֶֹרְך  ָהב'?  ָּ ַהז 'ּתֹור  וַּמהוּ 
ִחיָנה  ִמּבְ ְסָפַרד,  ּבִ הוִּדית  ַהּיְ ה  ִהּלָ ַהּקְ ָגה  ְגׂשְ ׂשִ
רוָּחִנית.  ִחיָנה  ִמּבְ  – ר  וְּבִעּקָ ִלית,  ְוַכְלּכָ ְמִדיִנית 

ִרְבבֹות  ְוהֹוִבילוּ  ָקמוּ  ּתֹוָרה  וְּגדֹוֵלי  רוַּח  ֲעָנֵקי 
ַרח  ּפָ יבֹות  ׁשִ ַהּיְ ְועֹוַלם  ֲחָכִמים,  ְלִמיֵדי  ּתַ
ֵעת  ּבָ ֲעלוּ  ּפָ ָה"ִראׁשֹוִנים"  דֹוֵלי  ּגְ ַח.  ּתֵ ְוִהְתּפַ
ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  ַקּיִָמים  ים  ַחּיִ ְוִדְבֵריֶהם  ַהִהיא, 
נוּ  ַרּבֵ "ן,  ָהַרְמּבַ יֵניֶהם:  ּבֵ ַהּתֹוָרה.  ֵהיְכֵלי  ּבְ ֶּה  ַהז
נוּ  ַרּבֵ ם  ּגַ ְוָהָר"ן.  "א  ָהִריְטּבָ "א  ּבָ ָהַרׁשְ יֹוָנה, 
ֶזה.  ן  ִעּדָ ּבְ ְסָפַרד  ּבִ נֹוַלד  "ם  ָהַרְמּבַ דֹול  ַהּגָ ר  ׁשֶ ַהּנֶ
ן  לֹמֹה ִאּבְ נוּ ׁשְ ׁשֹוְרִרים – ַרּבֵ ְוַהּמְ דֹוֵלי ַהֲחָכִמים  ּגְ
ן  ִאּבְ ַאְבָרָהם  נוּ  ְוַרּבֵ ִוי  ַהּלֵ ְיהוָּדה  נוּ  ַרּבֵ ִבירֹול,  ּגְ

ָהב'.  ָּ 'תֹור ַהז ז ּבְ יב ּפָ ים ַמְרּכִ ר ְמַהוִּ ֶעְזָרא, ֲאׁשֶ
ַעל  ם  ֻרּבָ ּבְ ְמנוּ  ּנִ ׁשֶ הוִּדים,  ַהּיְ ְלֵגרוּׁש  ַרם  ּגָ ָמה 
ֲחרוִּצים,  ֶאְזָרִחים  ְוָהיוּ  ָפַרִדית  ַהּסְ ָהֶאִליָטה 
רוּׁש  ַהּגֵ ָעַמד ֵמֲאחֹוֵרי  ׁשֶ יִלים? ִמי  ּכִ וַּמׂשְ ּתֹוְרִמים 
ּכֶֹמר  טֹוְרְקוֹוָמָדה,  ה  ּדֶ ּתֹוָמאס  ָהיָה  ַהּנֹוָרא, 

ָפַרִדית. רֹאׁש ָהִאיְנְקִויִזיְציָה ַהּסְ ָעַמד ּבְ י ׁשֶ ְסָפַרּדִ
ל  ׁשֶ ָהאֹוטֹוִריָטה  ַחת  ּתַ ָהיוּ  לֹא  ָגלוּי  ּבְ הוִּדים  ַהּיְ
ַהּנֹוְצִרים   - ָראנֹוס'  ַה'ּמָ ֲאָבל  ָהִאיְנְקִויִזיְציָה, 
רוּת  ַהִהְתַנּצְ ּתֹוָפַעת  ָהיוּ.  ם  ּגַ ָהיוּ  ים,  ַהֲחָדׁשִ
ַהּפֹוְגרֹוִמים  ַאֲחֵרי  ִהְתִחיָלה  ְסָפַרד  ְיהוֵּדי  ֶקֶרב  ּבְ
דוִּעים  ַהּיְ  ,1391 ַנת  ׁשְ ּבִ הוִּדים  ּיְ ּבַ ֶעְרכוּ  ּנֶ ׁשֶ
קנ"א'.  ֵזרֹות  'ּגְ תֹור  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  תֹוְלדֹות  ּבְ
ים  ַרּבִ ְיהוִּדים  ֵהִמירוּ  ֵאּלוּ,  ָרעֹות  ּפְ ַמֲהַלְך  ּבְ



ן,  ִמּכֵ ְלַאַחר  ַחּיֵיֶהם.  ֶאת  יל  ְלַהּצִ ֵדי  ּכְ ָתם  ּדָ ֶאת 
ר ְלאֹוָתם ְיהוִּדים ָלׁשוּב  ְלטֹונֹות ְלַאְפׁשֵ ִ ֵסְרבוּ ַהּשׁ
ן ָהְלכוּ ְוָגְדלוּ  ַאַחר ִמּכֵ ּלְ ִנים ׁשֶ ָ ְמַאת ַהּשׁ ְלָדָתם. ּבִ
הוִּדים: ִמי  ֶקֶרב ַהּיְ ִרים-ִלְכאֹוָרה ּבְ ְתַנּצְ ר ַהּמִ ִמְסּפַ
ִלְחיֹות  ֵדי  ּכְ ֵמָרצֹון  ִמי  ָרעֹות,  ּפְ ֵעת  ּבְ ַחד  ּפַ ִמּתֹוְך 

ְטָחה. יֶֶתר ּבִ ּבְ
יֵטי  ּלִ ָנה ֶאל ׁשַ זֹאת. הּוא ּפָ ק ּבָ ּפֵ ַהּכֶֹמר לֹא ִהְסּתַ
ָלה,  ִאיָזּבֶ ה  ְלּכָ ְוַהּמַ ֶפְרִדיַנְנד  ֶלְך  ַהּמֶ ְסָפַרד, 
ִמְצוֹות  ׁשֹוְמֵרי  ְיהּוִדים  עֹוד  ל  ּכָ ׁשֶ ָלֶהם  ְוָאַמר 
ַעל  מֹר  ִלׁשְ ים  ּוֻמְרׁשִ ְסָפַרד  ּבִ ִלְחיֹות  יִכים  ַמְמׁשִ
ִלְהיֹות  יכּו  יְַמׁשִ ים  ַהֲחָדׁשִ ַהּנֹוְצִרים  יֲַהדּוָתם, 
ְלָגֵרׁש  יֵׁש  ְסָקָנה?  ַהּמַ יָָדם.  ְלָרָעה ַעל  ִעים  ּפָ ֻמׁשְ

הּוִדים. ל ַהּיְ ֶאת ָכּ
ֵסְרבוּ  ָלה  ְוִאיָזּבֶ ֶפְרִדיַנְנד  ָמה,  ְזַמן  ְך  ְלֶמׁשֶ
הוִּדים.  ַהּיְ ֶאת  ְלָגֵרׁש  טֹוְרְקוֹוָמָדה  ל  ׁשֶ תֹו  ׁשָ ְלַבּקָ
ָבא  ַהּצָ ׁשֶ ּכְ ַנת רנ"ב,  ׁשְ 1492, חֶֹרף  ַינוָּאר  ּבְ ֲאָבל 
ָהַאֲחרֹון  ְסְלִמי  ַהּמֻ עֹוז  ַהּמָ ֶאת  ַבׁש  ּכָ י  ָפַרּדִ ַהּסְ
ְלטֹון  ְלׁשִ ְסָפַרד  ל  ָכּ ֶאת  יב  ֵהׁשִ וְּבָכְך  ְגָרָנאָדה  ּבִ
 30- ִרים. ּבְ ָבר ִנְראוּ ָלֶהם ְמיֻּתָ הוִּדים ּכְ נֹוְצִרי, ַהּיְ
ְלָהִמיר  הוִּדים  ַהּיְ ל  ָכּ ַעל  ֵזָרה:  ַהּגְ הוְּצָאה  ֶמְרץ  ּבְ
ְסָפַרד  ֶאת  ַלֲעזֹב  אֹו   – ַהּנֹוְצִרית  ת  ַלּדָ ָתם  ּדָ ֶאת 

ים. ָעה ֳחָדׁשִ ּתֹוְך ַאְרּבָ
ם  הוִּדים לֹא ַרק ֶנֶאְלצוּ ַלֲעזֹב ֶאת ְסָפַרד, ֵהם ּגַ ַהּיְ
ם ֵמֲאחֹוֵריֶהם. ֶאת  ִאיר ֶאת רֹב ְרכוּׁשָ ֶנֶאְלצוּ ְלַהׁשְ
א  ֶאּלָ ָלֶהם  נֹוַתר  לֹא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ לֹא-ָנְיֵדי  ִנְכֵסי-ַהּדְ
ַהּנֹוְצִרים  ֶביָה  ּתֹוׁשָ ְמגֲֹחִכים:  ְמִחיִרים  ּבִ ִלְמּכֹר 
ָעה  ׁשְ ּתִ ַעד  ַלֲעזֹב  ֲעֵליֶהם  ׁשֶ יְָדעוּ  ֲהֵרי  ְסָפַרד  ל  ׁשֶ
יוְּכלוּ  ִמְקֶרה לֹא  וְּבָכל  ִיְרצוּ,  ִיְרצוּ אֹו לֹא  ָאב,  ּבְ

ֲעֵליֶהם  ֶנֱאַסר  נֹוָסף,  ּבְ ם.  ִעּמָ יֶהם  ּתֵ ּבָ ֶאת  ָלַקַחת 
ֶסף אֹו ָזָהב. ָלַקַחת ּכֶ

ָלֲאָרצֹות  ֲעֵמיֶהם  ּפַ מוּ  ׂשָ ֵמַהּגֹוִלים  ים  ַרּבִ
ְסְלִמים  ְלטוּ ַהּמֻ ים ׁשָ ְמקֹומֹות ַרּבִ רֹובֹות, ַאְך ּבִ ַהּקְ
ֵני  ּבְ ִלְמִדיָנָתם.  ֵנס  ְלִהּכָ ים  גָֹרׁשִ ַהּמְ ַעל  ָאְסרוּ  ׁשֶ
ְלָטן  ַהּסֻ ִהְפִליגוּ ַעד ְלטוְּרִקּיָה.  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ָהיוּ  ל  ָּ ז ַהּמַ
ְמָחה ְוִסּיֵַע ָלֶהם  ׂשִ ֵניֶהם ּבְ ל ֶאת ּפְ ל אֹותֹו ְזַמן ִקּבֵ ׁשֶ
ים  ָחָרׁשִ ָהיוּ  הוִּדים  ַהּיְ ין  ּבֵ טוְּרִקּיָה:  ּבְ ב  ֵ ְלִהְתַיּשׁ
ֵדי  ּכְ ק  ֶנׁשֶ ִלְכֵלי  ִנְזַקק  ְלָטן  ְוַהּסֻ ים,  ַרּבִ ִנים  ְוֻאּמָ
ָנַהג  יָָמיו  סֹוף  ַעד  ּנֹוְצִרים.  ּבַ ַהְצָלָחה  ּבְ ֵחם  ְלִהּלָ
ְלֶפְרִדיַנְנד  ִלְקרֹא  ר  ֶאְפׁשָ "ֵאיְך  לֹוַמר:  ְלָטן  ַהּסֻ
ֶאת  ׁש  רֹוׁשֵ ֶפְרִדיַנְנד  אֹותֹו  ָחָכם?  ֶמֶלְך  ָפַרד  ִמּסְ

נוּ!" ּלָ יר ֶאת ַאְרֵצנוּ ׁשֶ ַאְרצֹו ְוֶהֱעׁשִ
ּלֹא  ׁשֶ יר  ֶהָעׁשִ ָהאֹוָצר  ר  ׂשַ ֵנאל,  ְרּבַ ַאּבַ ִיְצָחק  ְודֹון 
ִעּמֹו  ֵזָרה? הוּא ָלַקח  ַהּגְ ִהְצִליַח ְלַהֲעִביר ֶאת רַֹע 
ִלּמוּד  ְחִליף:  ּתַ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ָהאֹוָצר  ֶאת  ָפַרד  ִמּסְ
ם ֶנֱאַלץ עֹוד  ּלֹו. הוּא ָעַבר ְלִאיַטְליָה, ׁשָ ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ֶאת  ֲאָבל  ְלָמקֹום,  קֹום  ִמּמָ ַלֲעבֹר  ָעִמים  ּפְ ר  ִמְסּפַ
רוּׁשֹו  ִתיַבת ּפֵ ֵדי ְלַסּיֵם ֶאת ּכְ יׁש ּכְ ִנים ִהְקּדִ אֹוָתן ׁשָ

"ְך. ּנַ ַעל ַהּתַ
ִנים ַרּבֹות  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ַהּתֹוָרה נֹוֶדֶדת ֵמֶאֶרץ ְלֶאֶרץ. ּבְ
ְך ָנַדְדנּו  ָרֵאל, ַאַחר ּכָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵזי ַהּתֹוָרה ּבְ ָהיּו ֶמְרּכְ
ָהְיָתה  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ַהּתֹוָרה.  ְרָחה  ּפָ ם  ׁשָ ֶבל,  ְלּבָ
ָרה  ְּ ז ִהְתּפַ ם  ָ ִמּשׁ ַהּתֹוָרִני.  ר  ָהעֹׁשֶ ז  ְלֶמְרּכַ ְסָפַרד 

ה ְוַאְפִריָקה, ִאיַטְליָה ְוטּוְרִקּיָה.  ְלַאְרצֹות ֵארֹוּפָ
ַאְך  ִמיד,  ְלַהׁשְ ַהּגֹוִיים  ְיכֹוִלים  הּוִדי  ַהּיְ ַהּגּוף  ֶאת 
ּתֹוַרת  נּו  ְוִעּמָ ַחי,  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ָמה!  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  לֹא 

ים. ַחּיִ

ִית.  ַהּבַ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ְמקֹוְנִנים  ָאב  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ֵליל  ּבְ
ה  כֹו ִתְבֶכּ ת ֵאיָכה: "ָבּ ְמִגּלַ ַתב ּבִ ַהּנִָביא ִיְרְמיָהּו ּכָ
ִכי.  ל ּבֶ ְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחיָּה". ֶזהוּ ַלְיָלה ׁשֶ ַלּ ַבּ
ה  ּמָ ְמָעה, ְוַעד ּכַ ל ַהּדִ ה ְלַהֲעִריְך ֶאת ָעְצָמָתּה ׁשֶ ָקׁשֶ

ו  ֵעׂשָ ֲאִפּלוּ  ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ן''  ְמֻזּמָ ְל''ֶכֶסף  ֶבת  ֶנְחׁשֶ ִהיא 
ּנוּ ַעל  ְרכֹוָתיו ִנְלְקחוּ ִמּמֶ ּבִ ׁשֶ ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ע  ָהָרׁשָ
ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ִלּבֹו.  ִמּתֹוְך  י  ֲאִמּתִ ִכי  ּבְ ָכה  ּבָ ַיֲעקֹב,  ְיֵדי 
ָמעֹות, ִהְצִליַח ִלְגּבֹר  י ּדְ ּתֵ יל ׁשְ ִּ ִהז ְזכוּת ׁשֶ ּבִ ְמבָֹאר ׁשֶ

ִפּלָה ֶדֶרְך ַהּתְ ּבְ



הסטייפלר, רבי יעקב ישראל ַקִניְֶּבְסִקי זצ"ל  

ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ְמָעה  ְוַהּדִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  עֲַמִים  ּפַ
ֲחָזָרה.  ִנְבְלָעה  ְלַבּסֹוף  ַאְך  ֵמֵעינֹו  ָלֵצאת  ָעְמָדה 
ּתֹוְלדֹות  ְוַתְנחוָּמא  מז'  ֶרק  ּפֶ דר''נ  ֲאבֹות  )עי' 

ִסיָמן כד'(.
ת  ְמִגּלַ ּבִ ר  ְמֻסּפָ ָנֳעִמי  ל  ׁשֶ ָתּה  ּלָ ּכַ ה  ָעְרּפָ ַעל  ם  ּגַ
ְך  ּכָ ְוַעל  ִמּנֳָעִמי.  ִריָדָתּה  ּפְ ֵעת  ּבְ ְכָתה  ּבָ ׁשֶ רּות, 
ָמעֹות  ע ּדְ ַכר ַאְרּבַ ׂשְ ַרׁש ָרָבא: ּבִ ְלמּוד: ּדָ ּתַ נֱֶאַמר ּבַ
ְויְָצאּו  ָזְכָתה   - ֲחמֹוָתּה  ַעל  ה  ָעְרּפָ הֹוִריָדה  ׁשֶ
ְליָת  ֶאָחד ֵמֶהם ָהיָה ּגָ ּבֹוִרים )ׁשֶ ָעה ּגִ ּנָה ַאְרּבָ ִמּמֶ
אָנה  ּשֶׂ ''ַוּתִ א'(  )רות  ּנֱֶאַמר:  ׁשֶ ָדִוד(,  ּבְ ְלַחם  ּנִ ׁשֶ

יָנה עֹוד''. )סוטה מב:(. ְבּכֶ קֹוָלן ַוּתִ
עשרים  ד''ה  תקלא  )סימן  ִויְטִרי  ַמְחזֹור  ּבְ
ְמָעָתם  ּדִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ָרה  ֲעׂשָ מוָּבִאים  וארבעה( 
ְמַעת  ּדִ ָמעֹות.  ִנׁשְ ָמעֹות  ּדְ ר  ''ֶעׂשֶ ִמּיָד:  ַמַעת  ִנׁשְ
ָכרֹו  ִכיר ַעל ׂשְ ְמַעת ׂשָ ים, ּדִ ְמַעת ָהֲעִנּיִ ָהֲעׁשוִּקים, ּדִ
יָֹעד(,  ַהּמְ ֲאִריְך  ּתַ ּבַ ָכרֹו  ׂשְ ֶאת  ל  ְמַקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ )ָאָדם 
ה,  ְתִפּלָ ּבִ יִקים  ַצּדִ ְמַעת  ּדִ ׁשוָּבה,  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ְמַעת  ּדִ
ְמַעת  ּדִ ה,  ְוַאּמָ ֶעֶבד  ְמַעת  ּדִ ְוַאְלָמָנה,  יָתֹום  ְמַעת  ּדִ
ְעּבוּד  ׁשִ ּבְ ִנְדָחק  ְמַעת  ּדִ הוּ,  ָעׂשָ ְולֹא  ָדָבר  ּבְ ד  ֶנְחׁשָ

תֹו." ַמְלֻכּיֹות, ְוִדְמַעת חֹוֶלה ַעל ִמּטָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַיֲעקֹב  נוּ  ַרּבֵ ֶאל  זוּג  א  ּבָ ַעם  ּפַ ׁשֶ ִרים  ְמַסּפְ
ָרָכה  ּבְ ַתֲחנוִּנים  ּבְ ׁש  וִּבּקֵ ֵלר',  ַטְיּפְ 'ַהּסְ  - ַקְניְֵבְסִקי 
ָהַרב  ׁשֶ ַעד  אן  ִמּכָ ֵאֵצא  לֹא  ֲאִני   ' ְיָלִדים.  ַעל 
"ֲאִני  ַמר.  ְבִכי  ּבִ ַעל  ַהּבַ ַרץ  ּפָ ְך  ּכָ יֶֶלד!'  ִלי  ַיְבִטיַח 
יָכֹול  יבֹו ָהַרב. "ֲאִני ַרק  ֱהׁשִ ְיָלִדים",  לֹא ַמְבִטיַח 

ֲעבוְּרֶכם!" ל ּבַ ּלֵ ְלַהְבִטיַח ְלִהְתּפַ
ְלהֹודֹות  ַהזּוּג  ֵני  ּבְ יעוּ  ִהּגִ ים  ֳחָדׁשִ ָעה  ׁשְ ּתִ ַאֲחֵרי 
ַהּיֶֶלד  ֶאת  חֹוְבִקים  ֵהם  ׁשֶ ּכְ דֹול,  ַהּגָ ַהּנֵס  ַעל 
ִאים  ּבָ ֵהם  ִרית  ַהּבְ ִלְפֵני  ֵעת,  ּכָ ְזרֹועֹוֵתיֶהם.  ּבִ
ָאַמר  ינֹוק.  ַהּתִ ל  ׁשֶ ק  ְנּדָ ַהּסַ ִיְהיֶה  ָהַרב  ׁשֶ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ
מֹוִני –  ֵלר ַזַצ"ל: ִאם ֱהִייֶתם ּבֹוִכים ּכָ ַטְיּפְ ָלֶהם ַהּסְ

ָמעֹות!  ֶכם ָהיוּ ִנׁשְ ּלָ ִפּלֹות ׁשֶ ם ַהּתְ ּגַ
ַעל  ִלים  ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ מֹוִריִדים  הֹוִרים  ׁשֶ ָמעֹות  ּדְ

בֹות ֵריָקם!  ֵניֶהם ֵאיָנם ׁשָ ּבְ
ַנַער  ל  ׁשֶ הֹוִרים  ּבְ י  ּתִ ַגׁשְ ּפָ ָהַאֲחרֹוִנים  ּיִָמים  ּבַ
יָבה  יׁשִ ל ּבִ עֹוַלם ַהּתֹוָרה וְּלִהְתַקּבֵ זֹּוֶכה ַלֲעלֹות ּבְ ׁשֶ
ַאַחת ֵמָעֵרי  ָחה 'ְרִגיָלה' ּבְ ּפָ ׁשְ ה. יֶֶלד ֶזה, ִמּמִ ְקדֹוׁשָ
י  ִלּמוָּדיו, וּמֹוָריו ְמִעיִדים ָעָליו ִכּ ֶדה, ִהְצַטּיֵן ּבְ ַהּשָׂ
ָרֵאל! דֹוֵלי ִיׂשְ ּתֹוָרה ְוִלְהיֹות ִמּגְ יֵׁש לֹו ִסּכוּי ִלְגּדֹל ּבַ

עֹות' ִלְקַראת  ֵני וְּפִעיֵלי 'ֶקֶרן ַהַהּסָ יָחה ִעם ַרּבָ ׂשִ ּבְ
ִהְרִעיפוּ  ּה  ּבָ ַהּתֹוָרה,  ְלעֹוַלם  ׁש  ַרּגֵ ַהּמְ ֲעָבר  ַהּמַ
ִלּמוּד,  ּבְ ַהּיֶֶלד  ל  ׁשֶ יָֻחדֹות  ַהּמְ ְיכֹולֹוָתיו  עַל  ָבִחים  ׁשְ
ֵבית ֵסֶפר  ְרּכֹו ּבְ ר ִהְתִחיל ֶאת ּדַ ֲאׁשֶ י ּכַ ף ָאִביו ִכּ ָחׂשַ
ְיָתה  ַהּבַ ב  ׁשָ ֶאָחד  יֹום  ִהְצִליַח.  ְך  ּכָ ל  ָכּ לֹא  ּתֹוָרִני, 
ִלְלמֹד  ה  ּתָ ּכִ ּבַ ִהְתִחילוּ  ַאֲחרֹוָנה  ּלָ ׁשֶ ְלִאּמֹו  ר  ְוִסּפֵ

ְלָמד.  ׁש לֹא ַמְצִליַח ְלָהִבין ֶאת ַהּנִ ָמָרא, ְוהוּא ַמּמָ ּגְ
ֲעָלּה ָחַזר  ּבַ ׁשֶ ה ִלְבּכֹות. ּכְ ְמָעה ְוֵהֵחּלָ ל ַהּיֶֶלד ׁשָ ִאּמֹו ׁשֶ
ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶבת וּבֹוָכה. ּכְ ּתֹו יֹוׁשֶ ֵמָהֲעבֹוָדה, ָרָאה ֶאת ִאׁשְ
ִכי. ְוָכְך  ָמָרא, ִהְצָטֵרף ַאף הוּא ַלּבֶ ָנם לֹא ֵמִבין ּגְ י ּבְ ִכּ
ִמּיוּת? ַעל  ׁשְ ּגַ כוּ? ַעל  ֵניֶהם וָּבכוּ. ַעל ָמה ּבָ ׁשְ בוּ  יָׁשְ
ָנם  ּבְ ׁשֶ ַלה'  כוּ  ּבָ לֹא!  ֶּה?  ַהז עֹוָלם  ַחּיֵי  ַעל  ְרנָָסה?  ּפַ

ָמָרא! ִלּמוּד ַהּגְ ַיְצִליַח ּבְ
ר יִָמים  ָאְזַני ִלְפֵני ִמְסּפַ ֵמאֹותֹו ַהּיֹום – ֵמִעיד ָהָאב ּבְ

ה! ַהּיֶֶלד ִהְתִחיל ְלָהִבין!  ּתָ ּכִ ְלִמיד ָחָדׁש ּבַ – ָהיָה ּתַ
יל,  ּכִ יָנה ְלָהִבין וְּלַהׂשְ נוּ ּבִ ִלּבֵ ן ּבְ ל עֹוָלם! ּתֵ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֶאת  וְּלַקּיֵם  ְוַלֲעׂשֹות,  מֹר  ִלׁשְ ד,  וְּלַלּמֵ ִלְלמֹד  מַֹע  ִלׁשְ

ַאֲהָבה! ְלמוּד ּתֹוָרְתָך ּבְ ְבֵרי ּתַ ל ּדִ ָכּ
ָמעֹות לֹא ִנְנֲעלוּ! ֲעֵרי ּדְ ׁשַ



ְניָן "42" – ֵאּלוּ ֵהם? ֲעַמִים ֶאת ַהּמִ ֵתנוּ יֵׁש ּפַ ָפָרׁשָ ּבְ

ָגָגה. ׁשְ ַדְרּכָם ְלֶאֶרץ ֲאבוֵֹתינוּ, ְו-42 ָעֵרי ִמְקָלט ְלהֹוְרֵגי נֶֶפׁש ּבִ •  42 ַמְסֵעי בנ"י ּבְ

ּפָָרה?  ת ּכַ ֶבת ֲעֵבָרה ּדוֶֹרׁשֶ ּגַם ַמֲחׁשֶ ִמּנִַין ָלנוּ ׁשֶ

ַעל  ְלַכּפֵר  ִמְדיָן(  י  ְנׁשֵ ל  ׁשֶ יִטים  ְכׁשִ )ּתַ ן  ָקְרּבָ ַלה'  ֵהִביאוּ  ִמְדיָן  ְלֶחֶמת  ִמּמִ ִבים  ָ ַהּשׁ  •
ֶבת ֲעֵבָרה. ַמֲחׁשֶ

ַתֲאִריְך זֶה?  ֵאַרע ּבְ ת ַמְסֵעי ׁשֶ ָפָרׁשַ ּבָת ָחל ר"ח ָאב. ָמה נֱֶאַמר ּבְ ׁשַ ּבְ

יֹום זֶה ִנְפַטר ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּבְ • ׁשֶ

ְיָלִדים ְיָקִרים!
יל ּכִ נַּׂשְ בוַּע זֶה. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ׁשָ ֵאלוֹת ּבְ ַמּנִים', ְוָלֵכן ֵאין ׁשְ ְּ ת 'ּבֵין ַהז יֹון יוֵֹצא ְלֻחְפׁשַ ּלָ ַהּגִ

ׁשוּת ִלְקַראת ְיֵמי ֱאלוּל ה ַלֲאִגיַרת ּכֹחוֹת ְוַלִהְתַחּדְ ְלנַצֵּל ּכָָראוּי ֶאת ַהֻחְפׁשָ
ַהּבִָאים ִלְקָראֵתנוּ ְלטֹוָבה!
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