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ּכַח ְמַעט ִנׁשְ ּכִ ַהּיֶֶלד ׁשֶ

בס"ד

יֵּׁש ַהְרּבֵה  ָמקֹום ׁשֶ ּגִָליל ּבְ ִבים ּבַ ַאַחד ַהּמֹוׁשָ ְדעֹון. הוּא גָּר ּבְ יֶֶלד טֹוב ָהיָה ּגִ
ֶקט, ֵעִצים וֵּמי ְנָחִלים. ׁשֶ

ּנוּ. ׁשוּ ִמּמֶ ּקְ ּלֹא ּבִ ׁשֶ ַמח ַלֲעזֹר וְּלַסיֵַּע ְלָאִביו וְּלִאּמֹו ֲאִפּלוּ ּכְ ִמיד ׂשָ ְדעֹון ּתָ ּגִ

ְדעֹון  ּגִ ב.  ַהּמֹוׁשָ ל  ׁשֶ יָרה  ְזּכִ ַהּמַ ָהְיָתה  ְוִאּמֹו  ן  ַרְפּתָ ָהיָה  ְדעֹון  ּגִ ל  ׁשֶ ָאִביו 
ָאַהב ְמאֹד ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוַגם ֵהם ָאֲהבוּ אוֹתֹו ְמאֹד.
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נֶֶסת  ית ַהּכְ ִמְקֶרה ְליַד ּבֵ ה ג', הוּא ָעַבר ּבְ ִכּתָ ְדעֹון ָהיָה ּבְ ּגִ ׁשֶ ַעם ַאַחת, ּכְ ּפַ
נֶֶסת-  ַהּכְ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ַהַחזָּן  ֶרְך ַהַחּלֹון ֶאת ָהַרב עֹוֵדד-  ּדֶ ְוָרָאה  ב  ַהּמֹוׁשָ ל  ׁשֶ
ב, וִּמּתֹוְך ַסְקָרנוּת הוּא נֱֶעַמד  ִתּיִים ֵמַהּמֹוׁשָ עוּר ּתֹוָרה ִליָלִדים ּדָ מֹוֵסר ׁשִ

יב. ְלַהְקׁשִ

ִמּגַן  עוּר  ִ ַלׁשּ יבוּ  ִהְקׁשִ ׁשֶ ֵמַהּיְָלִדים  יר ֵחֶלק  ִהּכִ ָסִביב, הוּא  יט  ִהּבִ ְדעֹון  ּגִ
יט ֵמַהַחּלֹון, הוּא ִהְזִמין אֹותֹו  ְדעֹון ַמּבִ ר ָרָאה ָהַרב ֶאת ּגִ ָחִקים. ּכֲַאׁשֶ ׂשְ ַהּמִ
ּפָה  ּכִ ִעם  ָהיוּ  ְפִנים  ּבִ ּלָם  ּכֻ י  ִכּ יֵּׁש,  ִהְתּבַ ְמַעט  ְדעֹון  ּגִ ֲאֵליֶהם.  ְלִהְצָטֵרף 
יב ֵמַהַחּלֹון. ָהַרב עֹוֵדד  יף ְלַהְקׁשִ ּפָה. ָלֵכן הוּא ֶהְעּדִ וְּלִגְדעֹון לֹא ָהְיָתה ּכִ
דֹוִלים  ִנים ּגְ ה ִסּפוִּרים ְמַעְנְיִנים ַעל ַרּבָ ּמָ ׁש ְוַאף ִסּפֵר ּכַ ִהְקִריא ָלֶהם ֵמַהֻחּמָ
ִביל ִלְלמֹד ּתֹוָרה ָהיָה  ׁשְ ּבִ ּפוִּרים ָהיָה ַעל ִהּלֵל ַהזֵָּקן ׁשֶ ָעָבר. ַאַחד ַהּסִ ָחיוּ ּבֶ ׁשֶ

ְמַעט ָקָפא ִמּקֹר. ּכִ ֶלג ַהּנֹוָרִאי, ַעד ׁשֶ ֶ ּשׁ ְדָרׁש ּבַ ית ַהּמִ מוָּכן ְלַטּפֵס ַעל ּגַג ּבֵ

ְבֵרי  מַֹע ּדִ ִביל ִלׁשְ ׁשְ ץ ּבִ ל ּכְָך ִמְתַאּמֵ הוּ ָכּ יׁשֶ ּמִ ׁשֶ ּכְ ב ְלַעְצמֹו ׁשֶ ְדעֹון ָחׁשַ ּגִ
ַאר  ִנׁשְ ַהזֶּה  ּפוּר  ַהּסִ ּתֹוָרה.  ִלְלמֹד  אֹוֵהב  ׁש  ַמּמָ הוּא  ׁשֶ אֹוֵמר  זֶה  ּתֹוָרה, 

קוָּפה ֲאֻרּכָה.  ְך ּתְ ֶמׁשֶ רֹאׁש ּבְ ְלִגְדעֹון ּבָ

***

ִבים  וִּמּמֹוׁשָ ב  ֵמַהּמֹוׁשָ ְיָלִדים  ה  ּמָ ּכַ ָהיוּ  ְדעֹון,  ּגִ ל  ׁשֶ ה  ּתָ ּכִ ּבַ
ּפָה ַעל ָהרֹאׁש. ָקְראוּ לֹו ַאֲהרֹן. ְסמוִּכים. ְלֶאָחד ֵמֶהם ָהְיָתה ּכִ

ַאל  ּפָה, ְויֹום ֶאָחד הוּא ׁשָ ּלֹא ּכָל ֶאָחד חֹוֵבׁש ּכִ ְדעֹון ֵהִבין ׁשֶ ּגִ
ּפָה. ה הוּא חֹוֵבׁש ּכִ ֶאת ַאֲהרֹן ָלּמָ

ָאַמר  הוּא  ּפָה",  ּכִ חֹוֵבׁש  ה'  ּבַ ֲאִמין  ּמַ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ "ֲאִני 
ְדעֹון?" ה ׁשֹוֵאל ּגִ ה ַאּתָ ְכֵתָפיו, "ָלּמָ ְך ּבִ וָּמׁשַ

ְדעֹון, "ֲאָבל ֲאִני לֹא חֹוֵבׁש  ה'", ָלַחׁש ּגִ י ּגַם ֲאִני ַמֲאִמין ּבַ "ִכּ
ּפָה". ּכִ
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יַע  ּפָה", ִהּצִ ּיְִקנוּ ְלָך ּכִ ָך ׁשֶ ּלְ א ׁשֶ ׁש ֵמַאּבָא ְוִאּמָ ַבּקֵ "ָאז אוַּלי ּתְ
ַאֲהרֹן.

יטוּ  א ַהּבִ ּפָה. ַאּבָא ְוִאּמָ ּיְִקנוּ לֹו ּכִ א ׁשֶ ְדעֹון ֵמַאּבָא ְוִאּמָ ׁש ּגִ ּקֵ אֹותֹו ֶעֶרב, ּבִ ּבְ
הֹון. ִתּמָ זֶה ַעל זֶה ּבְ

ְדעֹון. ַאל ּגִ ם ּכֹוֲעִסים ָעַלי?" ׁשָ "ַאּתֶ

ֱאֶמת  ּבֶ א ִמיָּד ַלְמרוֹת ׁשֶ ּנְִכַעס?" ָאְמָרה ִאּמָ ה ׁשֶ ְדעֹון! ָלּמָ ְתאֹם ּגִ "ָמה ּפִ
ְתאֹם  ה רוֶֹצה ּפִ עוָּסה, "ֲאָבל ְמַעְניֵן אוָֹתנוּ ַמּדוַּע ַאּתָ ָהְיָתה ִנְרֵאית ְקָצת ּכְ

ּפָה?" ַלְחּבֹׁש ּכִ

ׁשוּת,  ִהְתַרּגְ ְדעֹון ּבְ ּפָה", ָאַמר ּגִ ה' חֹוֵבׁש ּכִ ֲאִמין ּבַ ּמַ י ׁשֶ ּמִ י ַאֲהרֹן ָאַמר ׁשֶ "ִכּ
נוּ, ָהעֹוָלם ַהיֶָּפה  ּלָ ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ׁשֶ הוּא ּבָ ה', ֲאִני ַמֲאִמין ׁשֶ "ַוֲאִני ַמֲאִמין ּבַ

ל ּכְָך אֹוֵהב!" ֲאִני ָכּ ׁשֶ

ִטים. ינֵיֶהם ַמּבָ א ְוַאּבָא ֶהְחִליפוּ ּבֵ ִאּמָ

זֶה  ִאם  ּפָה  ּכִ ְלָך  ִלְקנוֹת  ָעיָה  ּבְ ָלנוּ  "ֵאין  ָאִביו,  ָאַמר  ְדעֹון",  ּגִ ְרֶאה  "ּתִ
הוּ ַמְפִריַע ְלָך  ֶ ַסּפֵר ָלנוּ ִאם ַמּשׁ ּתְ ה רוֶֹצה. ֲאָבל ֲאנְַחנוּ רוִֹצים ׁשֶ ַאּתָ ָמה ׁשֶ

הוּ ּכָזֶה". ֶ ֶפר... אֹו ַמּשׁ ֵבית ַהּסֵ הוּ ֵמִציק ְלָך ּבְ ֶ ַחּיִים, ִאם ַמּשׁ ּבַ

ַהיֲַּהדוּת,  ַעל  יוֵֹתר  ְמַעט  ָלַדַעת  רוֶֹצה  "ָהִייִתי  ְדעֹון,  ּגִ ָאַמר  "ָהֱאֶמת", 
ל ִמינֵי  ּבֵר ַעל ָכּ ב, ָהַרב עֹוֵדד ּדִ ל ַהּמֹוׁשָ נֶֶסת ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ָהִייִתי ּבְ ׁשֶ ַעם ּכְ ּפַ
ׁש רוֶֹצה  ֲאִני ַמּמָ י ׁשֶ ּתִ ֶפר, ְוִהְרּגַׁשְ ֵבית ַהּסֵ ּבְ ִרים ֶאְצֵלנוּ  ּלֹא ְמַדּבְ ָבִרים ׁשֶ ּדְ
ְמַעט  ִרים ּכִ ׁש ְולֹא ְמַדּבְ ֶפר לֹא לֹוְמִדים ֻחּמָ ֵבית ַהּסֵ מַֹע עֹוד. ֶאְצֵלנוּ ּבְ ִלׁשְ

ַעל ַהּתֹוָרה..."

ְמָעה. ִּיָלה ּדִ ִהיא ִהז ח ְוִגְדעֹון ָרָאה ׁשֶ ְטּבָ ְדעֹון ָהְלָכה ַלּמִ ל ּגִ א ׁשֶ ִאּמָ

ְדעֹון. ַאל ּגִ ה ַאּתְ ּבֹוָכה?" ׁשָ א ָלּמָ "ִאּמָ

ר". ָ ְהיֶה ְמֻאּשׁ ּתִ א, "ְוׁשֶ ְדעֹון", ָאְמָרה ִאּמָ ּיְִהיֶה ְלָך טֹוב ּגִ "ֲאִני ַרק רוֶֹצה ׁשֶ
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א ְנַדּבֵר ַעל  כֶֹבד רֹאׁש, "ֲאִני ְוִאּמָ ְדעֹון", ָאַמר ָאִביו ּבְ ו ּגִ ֵלְך ִליׁשֹן ַעְכׁשָ "ּתֵ
ּבֶֹקר נֲַחִליט ָמה ַלֲעׂשוֹת". זֶה וָּמָחר ּבַ

ים  א ִמְתַלֲחׁשִ ַמע ֶאת ַאּבָא ְוִאּמָ ְדעֹון לֹא ִהְצִליַח ְלֵהָרֵדם. הוּא ׁשָ ְיָלה, ּגִ ּלַ ּבַ
ִרים ָעָליו. ֵהם ְמַדּבְ ֶלת ְויַָדע ׁשֶ ִמחוּץ ַלּדֶ

ֲאָלה ָהֵאם, "ֵמֵאיפֹה  ׁשָ ִתי?"  ּדָ ְתאֹם ִלְהיוֹת יֶֶלד  ּפִ הוּא יֲַהפְֹך  ה ׁשֶ "ָלּמָ
יִעים ָהַרְעיֹונֹות ָהֵאּלֶה". ַמּגִ

ר ַלֲעׂשוֹת?" "ֲאִני לֹא יֹוֵדַע", ָאַמר ָהָאב, "ֲאָבל ָמה ֶאְפׁשָ

ְזרֹועֹוֶתיָה, "זֶה  ָבה ֶאת  ּלְ ְוׁשִ ְוזֶהוּ", ָאְמָרה ָהֵאם  ר לֹוַמר לֹו לֹא  "ֶאְפׁשָ
יֲַעבֹר".

ם אֹוֲהִבים אֹוִתי?" ְדעֹון ִמּפֶַתח ַהֶחֶדר, "ַאּתֶ ַאל ּגִ א, ַאּבָא?" ׁשָ "ִאּמָ

ֶאָחד. א ּכְ נוּ!" ָקְראוּ ַאּבָא ְוִאּמָ ּלָ ֲאנְַחנוּ אֹוֲהִבים אֹוְתךָ, יֶֶלד יָָקר ׁשֶ ַטח ׁשֶ "ּבֶ

ְדעֹון  ּבֹו לֹוְמִדים יוֵֹתר יֲַהדוּת", ָאַמר ּגִ ֵבית ֵסֶפר ׁשֶ "ָהִייִתי רוֶֹצה ִלְלמֹד ּבְ
א,  ה ִמּכֶם ַאּבָא ְוִאּמָ ׁשָ ַבּקָ ם, ּבְ ְך ְלׁשָ י ִנְמׁשָ ּלִ ֵעינָיו, "ַהּלֵב ׁשֶ וְּדָמעֹות נְָצצוּ ּבְ

יַע ְלֵבית ֵסֶפר ּכָזֶה!" ַעְזרוּ ִלי ְלַהּגִ ם אֹוֲהִבים אֹוִתי, ּתַ ִאם ַאּתֶ

ִקְרּבָם. ְבנָם ַהּבֹוֶכה ְוִלּבָם נְֶחַמץ ּבְ יטוּ ּבִ ָהָאב ְוָהֵאם ַהּבִ

ה,  ּטָ ַלּמִ ֲחזָָרה  ּבַ ְדעֹון  ּגִ ֶאת  ְוִלוָּה  ָהָאב  ָאַמר  זֶה",  ַעל  ְנַדּבֵר  "ֲאנְַחנוּ... 
ר ַלֲעׂשֹות". "ִנְרֶאה ָמה ֶאְפׁשָ

ּבֹוֵרא  ֶאת  ִלּבֹו  ּבְ ַאל  ְוׁשָ תֹו  ִמּטָ ּבְ ְך  ִהְתַהּפֵ ְדעֹון  ּגִ ַהזֹּו,  יָחה  ַהּשִׂ ְלַאַחר 
ֵבית  ר לֹו ִלְלמֹד ּבְ ימוּ ְלַאְפׁשֵ הֹוָריו יְַסּכִ ֵדי ׁשֶ ָהעֹוָלם ַמה הוּא יָכֹול ַלֲעׂשֹות ּכְ

ֵסֶפר ַאֵחר.

ּפוּר ַעל ִהּלֵל ַהזֵָּקן  ּסִ ּלֵל, ֲאָבל ִנְזּכַר ּבַ ל ּכְָך ֵאיְך ְלִהְתּפַ הוּא לֹא יַָדע ָכּ
ה  יׁש ּכֵָעת ַהְרּגָׁשָ ְדָרׁש ַלְמרוֹת ַהּכֹל ְוִהְרּגִ ית ַהּמִ ץ ְוִטּפֵס ַעל ּגַג ּבֵ ִהְתַאּמֵ ׁשֶ
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סֹופֹו  מֹו ִהּלֵל ַהזֵָּקן, ּבְ ץ ְוֶאְרֶצה ְמאֹד, ּכְ ל ְוֶאְתַאּמֵ ּדֵ ּתַ ּדֹוָמה. אוַּלי ִאם ֶאׁשְ
ְך אוִֹתי. י מֹוׁשֵ ּלִ ַהּלֵב ׁשֶ יַע ְלֵאיפֹה ׁשֶ ָבר, אוַּכל ּגַם ֲאִני ְלַהּגִ ל ּדָ ׁשֶ

ם  ים, ִנְרּדַ ִלי ֵמׂשִ זְָּלגוּ ִמּבְ ָמעוֹת ׁשֶ ה ּדְ ים ְוַכּמָ ִפּלָה ְללֹא ִמּלִ ְוָכךְ, ִמּתֹוְך ּתְ
ה. נָה ֲעֻמּקָ ׁשֵ ַקע ּבְ ְדעֹון ְוׁשָ ּגִ

***

ה. ְלִחיׁשָ יכוּ ַההֹוִרים ְלׂשֹוֵחַח ּבִ ֶלת, ִהְמׁשִ ֵמֵעֶבר ַלּדֶ

ה  ׁשֶ ּקָ ְדעֹון", ָאְמָרה ָהֵאם, "ַלְמרֹות ׁשֶ ל ּגִ ְמעֹוָתיו ׁשֶ "לֹא נוַּכל ַלֲעמֹד מוּל ּדִ
לַֹח אֹותֹו ְלֵבית  ֵרָרה ַאֶחֶרת, ִנְצָטֵרְך ִלׁשְ ָבר ְמאֹד, ֲאִני לֹא רֹוָאה ּבְ ָעַלי ַהּדָ

ֵסֶפר". 

ֲחַלל ַהֶחֶדר. ְרָרה ּבַ ּתָ ִתיָקה ִהׂשְ ׁשְ
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ְרָרה ָהֵאם. ִביָבה?" ּבֵ ּסְ ית ֵסֶפר ּכָזֶה ּבַ יר ּבֵ ה ַמּכִ "ַהִאם ַאּתָ

ל  ׁשֶ ֶמְרָחק  ּבְ הוּא  "ֲאָבל  ִהּסוּס,  ּבְ ָהָאב  ָאַמר  ּכָזֶה",  ֶאָחד  יר  ַמּכִ "ֲאִני 
ִרים ִקילֹוֶמְטִרים ִמּכָאן". ֶעׂשְ

ֲאָלה ָהֵאם. ָעיָה?" ׁשָ "וָּמה ַהּבְ

ְגזֹל ִלי  ַאל ָהָאב, "ַהּנְִסיָעה ַהזֹּו ּתִ ל ּבֶֹקר?" ׁשָ ם ָכּ "ֵאיְך נִָביא אֹותֹו ַעד ְלׁשָ
ִנים ָואֶֹפן..." ׁשוּם ּפָ ימוּ ָלזֶה ּבְ ָעה ֵמָהֲעבֹוָדה... ֵהם לֹא יְַסּכִ ׁשָ

ְרָרה ָהֵאם. ם?" ּבֵ ח אוֹתֹו ְלׁשָ ּיִּקַ הוּ ׁשֶ ּלֵם ְלִמיׁשֶ ר ְלׁשַ "ִאי ֶאְפׁשָ

ְדעֹון, "זֶה עֹוֶלה ַהְרּבֵה ְמאֹד  ּגִ ל  ּלֵא ָאִביו ׁשֶ ָכל יֹום?!" ִהְתּפַ ָעה ּבְ "ַהּסָ
ָבר". ּכֶֶסף, ֲאנְַחנוּ לֹא ְיכֹוִלים ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצֵמנוּ ּכָזֶה ּדָ

ֲאָלה ָהֵאם. ר ַלֲעׂשֹות?" ׁשָ "ָאז ָמה ֶאְפׁשָ

ַצַער. ְדעֹון ּבְ ל ּגִ יט ְלֵעֶבר ַחְדרֹו ׁשֶ "ֲאִני לֹא יֹוֵדַע", ִמְלֵמל ָהָאב ְוִהּבִ

***

ְדעֹון ֵהִעיָרה אוֹתֹו, ִהיא נְָתנָה לֹו ּכֹוס ָחָלב  ל ּגִ ר ִאּמֹו ׁשֶ ְלָמֳחָרת, ּכֲַאׁשֶ
ִמיד ָאַהב. ּתָ מֹו ׁשֶ ְועוִּגיֹּות ּכְ

ּכֶָרַגע זֶה לֹא ִנְרֶאה ָלֶהם  בוּ ַעל זֶה ְוׁשֶ ִהיא ְוַאּבָא ָחׁשְ ִהיא ָאְמָרה לֹו ׁשֶ
דֹוָלה ַעל  הוָֹצָאה ּגְ ָבר ּכָרוְּך ּבְ ַהּדָ נֵי ׁשֶ ית ֵסֶפר, ִמּפְ ל ּכְָך ַלֲעבֹר ּבֵ ַמְתִאים ָכּ

ּה. ֵהם לֹא ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ּבָ ַהּנְִסיעֹות ְלמֹוָסד ָהַאֵחר, הוָֹצָאה ׁשֶ

ֶפר  ִית, הוּא לֹא ָהַלְך ְלֵבית ַהּסֵ אֹותֹו יֹום ֵמַהּבַ יָָּצא ּבְ ׁשֶ ְדעֹון ָהיָה ָעצוּב. ּכְ ּגִ
נֶֶסת. ֶאּלָא ְלֵבית ַהּכְ

ּנוּ  ּמֶ ּמִ ֶרְך אוֹתֹו ַחּלֹון ׁשֶ ָעה ַהזֹּו, ָאז הוּא ֵהִציץ ּדֶ ָ ּשׁ נֶֶסת ָהיָה נָעוּל ּבַ ית ַהּכְ ּבֵ
ַמע ָאז  ָ ּשׁ ּפוִּרים ַהיִָּפים ׁשֶ ּסִ ה ְלִהזֵָּכר ּבַ ל ָהַרב עֹוֵדד ְוִנּסָ עוּר ׁשֶ ִ ַמע ֶאת ַהׁשּ ׁשָ

ּנֱֶעַמד ְליַד ַהַחּלֹון. ׁשֶ אֹותֹו יֹום ּכְ ּבְ
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ֵמֲאחֹוָריו,  קֹול  ְלֶפַתע  ַאל  ׁשָ ַהזֹּו?"  ָעה  ָ ּשׁ ּבַ ּכָאן  ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ָמה  "יֶֶלד 
ֶפר?" ֵבית ַהּסֵ ה לֹא ָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ "ַאּתָ

ָדנוּת. ַחׁשְ יט ּבֹו ּבְ ִהּבִ ָהיָה זֶה ָהַרב עֹוֵדד ׁשֶ

ְדעֹון ִהְסִמיק. ּגִ

ׁש  מֹו וִּבּקֵ ַאל אוֹתֹו ִלׁשְ יֵּׁש ְוָלֵכן ׁשָ הוּא ִמְתּבַ ָהַרב עֹוֵדד ָרָאה ׁשֶ ּנְִרֶאה ׁשֶ ּכַ
ר ְלהֹוָריו. ֵ ְלִהְתַקּשׁ

ְלַצֵער  "ֲאִני לֹא רוֶֹצה  ִלְבּכוֹת,  ְוֵהֵחל  ְדעֹון  ּגִ ָאַמר  ר",  ֵ ְתַקּשׁ ּתִ ַאל  "לֹא 
אֹוָתם..."

ַתק. ָהַרב עֹוֵדד ׁשָ

ְדעֹון. ַאל ּגִ הוּ ָלַרב?" ׁשָ ֶ "ֲאִני יָכֹול לֹוַמר ַמּשׁ

רֹךְ. "ּכֵן", ָאַמר ָהַרב ּבְ

ַדְעּתֹו ְוִסּפֵר  ְדעֹון ִהְתַלּבֵט ִאם ִלְפּתַֹח ֶאת ְסגֹור ִלּבֹו, וְּלַבּסֹוף ִנְמַלְך ּבְ ּגִ
ַהּכֹל.

עוּר  ִ ַלׁשּ י  ְבּתִ ְוִהְקׁשַ נֶֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵמַהַחּלֹון  י  ָעַמְדּתִ ׁשֶ ּכְ יֹום  אֹותֹו  "ּבְ
ֲאִני רוֶֹצה ָלַדַעת  י ׁשֶ ּתִ ְדעֹון, "ֲאִני ִהְרּגַׁשְ ַח אֹוִתי", ָאַמר ּגִ ּמֵ ךָ, זֶה ְמאֹד ׂשִ ּלְ ׁשֶ
ֶפר  ית ַהּסֵ ּבֵ ְגַלל ׁשֶ ִרי, ּבִ ל ּכְָך ֶאְפׁשָ זֶּה לֹא ָכּ יֲַהדוּת. ֲאָבל ּכֵָעת ֲאִני ֵמִבין ׁשֶ
ל יֹום.  ם ָכּ יַע אוִֹתי ְלׁשָ י לֹא יָכֹול ְלַהּסִ ּלִ י ְוַאּבָא ׁשֶ ַהּתֹוָרִני ִנְמָצא ָרחֹוק ִמּדַ

ְוזֶה ְמאֹד ַמֲעִציב אֹוִתי..."

ִמְצחֹו. ין ֶאת רֹאׁשֹו וְּקָמִטים נְֶחְרׁשוּ ּבְ ָהַרב עֹוֵדד ִהְרּכִ

ָעיָה", הוּא ָאַמר. ֱאֶמת ּבְ "זֹו ּבֶ

קֹול ּבֹוִכים, "ָמה  ְדעֹון ּבְ ה ֲאֵחִרים ְיכֹוִלים ַוֲאִני לֹא?" ָאַמר ּגִ "ֲאָבל ָלּמָ
ַסְך ַהּכֹל ֲאִני רוֶֹצה, ִלְלמֹד ְקָצת ּתֹוָרה???" ּבְ
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ָבִרים גֹּוְרִמים לֹו ְלִהְתַרגֵּׁש. ַהּדְ ל ָהַרב עֹוֵדד ׁשֶ נָיו ׁשֶ ָהיָה ִנּכָר ַעל ּפָ

ר  ה ְלַסּדֵ ָך ַוֲאנַּסֶ ּלְ ר ַלהֹוִרים ׁשֶ ֵ ְדעֹון", הוּא ָאַמר, "ֲאִני ֶאְתַקּשׁ יב ּגִ ְקׁשִ "ּתַ
ֶפר ַהּתֹוָרִני ֵהיֵטב, אוַּלי הוּא ִיְמָצא  ית ַהּסֵ יר ֶאת ְמנֵַהל ּבֵ הוּ. ֲאִני ַמּכִ ֶ ַמּשׁ

ְתרֹון". ּפִ

ְמעוָֹתיו, "ֲאִני ְמאֹד ַמֲעִריְך ֶאת  ְדעֹון וָּמָחה ֶאת ּדִ "ּתֹוָדה ְלָך ָהַרב", ָאַמר ּגִ
זֶה".

יב ְלָך  ְהיֶה ָעצוּב, ה' ַמְקׁשִ ׁש ָהַרב, "ְוַאל ּתִ ּקֵ ֶפר", ּבִ ְחזֹר ְלֵבית ַהּסֵ "ּכֵָעת ּתַ
ְהיֶה". ּבֹו ּתִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

***
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פֹוֶפֶרת. ְ ל ַהְמנֵַהל ִמּתֹוְך ַהּשׁ ַמע קֹולֹו ׁשֶ ִפיָך!" ִנׁשְ "ּכֵן ָהַרב עֹוֵדד, ָמה ּבְ

יֶֶלד ֶחֶמד  ר ּבְ נֵַהל", ָאַמר ָהַרב עֹוֵדד, "ֲאִני ָצִריְך ֶעְזָרה, ְמֻדּבָ "ֲאדֹוִני ַהּמְ
רוּת  אֹד רוֶֹצה ִלְלמֹד ּתֹוָרה, ֲאָבל ַלהֹוִרים ֵאין ֶאְפׁשָ ּמְ ָחה ִחּלֹוִנית ׁשֶ ּפָ ׁשְ ִמּמִ
ּלֶָכם, אוַּלי יֵׁש  ְלמוּד ּתֹוָרה ׁשֶ ב ַעד ַלּתַ ּמֹוׁשָ ּבַ יתֹו ׁשֶ ָעה ִמּבֵ ן לֹו ֶאת ַהַהּסָ ְלַמּמֵ

ָלֶכם ֵאיְך ַלֲעזֹר?"

ִהְרהוּר, "אַֹמר ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת, זֹו  ֶפר ּבְ ית ַהּסֵ "ֶאֶהְהְמְמ..." ָאַמר ְמנֵַהל ּבֵ
עֹות', אוַּלי הוּא  ֶרן ַהַהּסָ הוּ ִמ'ּקֶ ל ִמיׁשֶ ר ׁשֶ ן ְלָך ִמְסּפָ דֹוָלה. ֲאָבל ֶאּתֵ ָעיָה ּגְ ּבְ

יוַּכל ַלֲעזֹר ְלָך".

ַאל ָהַרב עֹוֵדד. עֹות'?" ׁשָ "'ֶקֶרן ַהַהּסָ

ִמְקִרים  ִדיּוּק ּבְ עֹוזֶֶרת ִליָלִדים ּבְ נֵַהל, "זֹו ֶקֶרן ְמיֶֻחֶדת ׁשֶ "ּכֵן ּכֵן", ָאַמר ַהּמְ
ים  יְַּסּכִ הוּ ׁשֶ יּוְּכלוּ ַלֲעזֹר ָלֶכם, אוַּלי ִיְמְצאוּ ִמיׁשֶ ּכֵָאּלֶה. ֲאִני ְמַקוֶּה ְמאֹד ׁשֶ

ּלֹו". עוֹת ׁשֶ ן ֶאת ַהַהּסָ ץ ֶאת ַהיֶֶּלד וְּלַמּמֵ ְלַאּמֵ

ּלַָקח  ׁשוּת ְלַאַחר ׁשֶ ִהְתַרּגְ נֵַהל", ָאַמר ָהַרב עֹוֵדד ּבְ "רֹב ּתֹודֹות ֲאדֹוִני ַהּמְ
ֶעְזַרת ה'!" ַע ּבְ ּמֵ ּתַ ְסּפָר, "עֹוד ִנׁשְ נֵַהל ֶאת ַהּמִ ֵמַהּמְ

***

ָעה. ָתה לֹו ַהְפּתָ ְיָתה - ִצּפְ ְדעֹון ַהּבַ ר ָחַזר ּגִ אֹותֹו ֶעֶרב, ּכֲַאׁשֶ ּבְ

יָָדם ְלַאְרגֵּן  ָעָלה ּבְ רוּ לֹו ׁשֶ ינוּ לֹו ְמֻחיִָּכים ְמאֹד ְוֵהם ִסּפְ א ִהְמּתִ ַאּבָא ְוִאּמָ
ָעה. לֹו ַהּסָ

"ָמה?!" 

יֵּׁש  ר ְוָאַמר ׁשֶ ֵ ִדיּוּק ִהְתַקּשׁ ה ׁשֹוֵמַע", ָאַמר ָאִביו, "ָהַרב עֹוֵדד ּבְ ַאּתָ "ָמה ׁשֶ
ּנְִקָרא  ֶרְך ָמקֹום ׁשֶ ָכל יֹום, ּדֶ ָך ּבְ ּלְ ָעה ׁשֶ ּלֵם ֶאת ַהַהּסָ ים ְלׁשַ ִהְסּכִ הוּ ׁשֶ ִמיׁשֶ

ַמח ַלֲעׂשֹות ֶאת זֶה".  הוּא ְמאֹד ִהְתַרגֵּׁש ְוׂשָ עֹות', ֵהם ָאְמרוּ ׁשֶ 'ֶקֶרן ַהַהּסָ
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ִאם  ׁשֶ י  "יַָדְעּתִ ָאַמר,  י!" הוּא  "יַָדְעּתִ ַתְדֵהָמה.  ּבְ ִנְפֲערוּ  ְדעֹון  ּגִ ל  ׁשֶ ֵעינָיו 
א!" ִרי! ּתֹוָדה ְלָך ה', ּתֹוָדה ָלֶכם ַאּבָא ְוִאּמָ ּסֹוף זֶה ֶאְפׁשָ רוִֹצים ּבַ

ָעה  ן ֲעבוּרֹו ֶאת ַהַהּסָ ים ְלַמּמֵ ִהְסּכִ ב ּגַם ַעל ָהִאיׁש ַהיָָּקר ַהזֶּה ׁשֶ ְדעֹון ָחׁשַ ּגִ
ַהּכַָרת ּתֹוָדה. ְוִלּבֹו ִהְתַמּלֵא ּבְ

ַעם לֹא יָכֹול ָהיָה  ַהּפַ יר ּגַם ָאִביו ׁשֶ עֹות'..." ִהְזּכִ "ְותֹוָדה ּגַם ְל'ֶקֶרן ַהַהּסָ
ְמָעה ְקַטּנָה. ִּיל ּדִ ְלִהְתַאּפֵק ַוֲאִפּלוּ הוּא ִהז

***

ָעה ִמֶקֶרן  יָעה ַהַהּסָ ָכל יֹום ִהּגִ ִתי. ּבְ ֶפר ַהּדָ ְדעֹון ָעַבר ְלֵבית ַהּסֵ ָבר, ּגִ סֹוף ּדָ
דֹוׁש  יָרה ְוהֹוָדיָה ַלּקָ ֲחנָה ְוִלּבֹו ִהְתרֹונֵן ִמּתֹוְך ׁשִ עֹות ֶלֱאסֹף אוֹתֹו ֵמַהּתַ ַהַהּסָ
מֹותֹו  ּכְ ְדעֹון ֲחֵבִרים נֹוָסִפים ׁשֶ ּגִ תֹוְך ָהאֹוטֹוּבוּס ַעְצמֹו ָמָצא  רוְּך הוּא. ּבְ ּבָ
עוֹת', ְלָכל  ֶרְך 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ָעה ּדֶ ֲאגוּ ָלֶהם ְלַהּסָ ּדָ ים טֹוִבים ׁשֶ צוּ ַעל ְיֵדי ֲאנָׁשִ ֻאּמְ
ים. יׁשִ ּלֹו ְוִגְדעֹון יַָדע ֵהיֵטב ָמה ֵהם ַמְרּגִ ֶ ר ִמּשׁ ל אֹׁשֶ ֶאָחד ֵמֶהם ָהיָה ִניצֹוץ ׁשֶ

ּנְִהיָה  ׁשֶ ּכְ אֹותֹו  ִלוּוּ  עוֹת',  ַהַהּסָ ֶרן  ִמ'ּקֶ יָָקר  חֹונְֵך  ִעם  יַַחד  עֹוֵדד,  ָהַרב 
ּתֹוָרה. ַההֹוִרים  ּבַ ִלְקרֹא  ֵאיְך  אוֹתֹו  דוּ  ִלּמְ ְוַהחֹונְֵך  ָהַרב עֹוֵדד  ִמְצָוה.  ר  ּבַ
יַע  ִהּגִ ׁשֶ ְלָאן  יַע  ְלַהּגִ רוּת  ָהֶאְפׁשָ ְליְַלָדם  נָה  ּנִּתְ ׁשֶ ּכְָך  ַעל  ְמחוּ  ׂשָ ים  ַהּנְִרּגָׁשִ

ַמֲעלוֹת ַהּתֹוָרה ְוַהיְִּרָאה. י ַלֲעלוֹת וְּלִהְתַעּלוֹת ּבְ ִמּתֹוְך ָרצֹון ֲאִמּתִ

ן ְוַאף ָהַפְך ְלַרב  יָבה, ִהְתַחּתֵ יׁשִ ְדעֹון ָעַבר ִלְלמֹד ּבִ ִנים ַרּבוֹת, ּגִ ָעְברוּ ׁשָ
ָאֶרץ. ִבים ּבָ ַאַחד ַהּמֹוׁשָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ּבְ

ר ָרָאה נַַער  ב, ּכֲַאׁשֶ עוּר ּתֹוָרה ְליְַלֵדי ַהּמֹוׁשָ ַסר ׁשִ ּמָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְויֹום ֶאָחד, ּבְ
חֹם ְלִהּכָנֵס. ִציץ ֵמַהַחּלֹון, הוּא ִהְגִניב ִחיּוְּך ָקָטן ְוִהְזִמין אוֹתֹו ּבְ ּמֵ ּפָה ׁשֶ ְללֹא ּכִ

ְל'ֶקֶרן  ר,  ֵ ְלִהְתַקּשׁ יֵַדע ְלִמי  ָבר  ּכְ הוּא  ָעיָה,  ּבְ ְהיֶה  ּתִ ִאם  ַהּכֹל,  ַאֲחֵרי 
עֹות'. ַהַהּסָ
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ֶרְך ֶאל ַהּנַַחת ַהּדֶ
הוָּמה. ז ָהָאֶרץ, ָרְבָתה ַהּמְ ֶמְרּכַ ּבְ שָכר" ׁשֶ ְלמוּד ּתֹוָרה "ָאֳהֵלי ִיּשָׂ ּתַ ּבַ

ּתוֹת  ַהּכִ ַאַחת  ּבְ ְך  ּפַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֶמן  ׁשֶ ּכֶֶתם  י  ּגַּבֵ ַעל  ֶהְחִליק  ִדים,  ַלּמְ ֵמַהּמְ ֶאָחד 
ַבר ֶאת ַרְגלֹו. ְוׁשָ

ידוּ ִלי ִמיָּד!" ּגִ ּתַ נֵַהל, "ֲאִני רוֶֹצה ׁשֶ ֲעלוּל ַהזֶּה?" זַָעם ַהּמְ "ִמי עֹוֵלל ֶאת ַהּתַ

ן ֶאת  ה ְלַתּקֵ ֶקט, "הוּא ִנּסָ ׁשֶ ְלִמיִדים ּבְ ְמעֹון", ָאַמר ַאַחד ַהּתַ רוְּך ׁשִ "זֶה ּבָ
ְזּגָן..." ַהּמַ
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ֶאת  ַאֲחָריו  ְוָטַרק  נֵַהל  ַהּמְ הֹוָרה  ִמיָּד!"  י  ּלִ ׁשֶ ַלֶחֶדר  ּבֹוא  ְמעֹון  ׁשִ רוְּך  "ּבָ
ֶלת. ַהּדֶ

ְמעֹון  רוְּך ׁשִ ל ּבָ ן ֶאת הֹוָריו ׁשֶ ַזּמֵ ּתְ יָרה ׁשֶ ְזּכִ נֵַהל ַלּמַ ְלַאַחר ִמּכֵן, הֹוָרה ַהּמְ
ְדִחיפוּת.  ְלמוּד ּתֹוָרה ּבִ יעוּ ַלּתַ יַּּגִ ׁשֶ

***

יַע  ְלַהּגִ ְמעֹון נֶֶאְלצוּ  רוְּך ׁשִ ּבָ ל  הֹוָריו ׁשֶ ַעם ָהִראׁשֹונָה ׁשֶ זֹו לֹא ָהְיָתה ַהּפַ
-"ׁשֹוָבב  מֹו ּכְ ה ד' וְּכָבר יָָצא ׁשְ ִכּתָ ְמעֹון ָהיָה ַרק ּבְ רוְּך ׁשִ ְלמוּד ּתֹוָרה. ּבָ ַלּתַ

ה. ָעׂשָ י ַהּקוְּנָדס ׁשֶ ֲעלוִּלים וַּמֲעׂשֵ ל ַהּתַ ל ָכּ ׁשֶ ַהֵחיֶדר" ּבְ

רוְּך  ּבֵל ֵמהֹוָריו וּמֹוָריו, ּבָ ּקִ ים ׁשֶ ָערֹות ָהַאְזָהרוֹת ְוָהֳענָׁשִ ל ַהּגְ ָכּ לֹא ָעְזרוּ 
ַעם ֵמָחָדׁש ָהיָה מֹחֹו ַהּקֹוֵדַח  ׁשוּט לֹא ָהיָה ְמֻסּגָל ְלִהְתַאּפֵק וְּבָכל ּפַ ְמעֹון ּפָ ׁשִ
ַמֲהַלְך  ה ּבְ ּתָ תֹוְך ַהּכִ ה ֶאְפרֹוִחים ּבְ ּמָ ְחֵרר ּכַ ַעם ַאַחת ׁשִ ֲעלוּל ָחָדׁש. ּפַ ַמְמִציא ּתַ
ֵפרוֵּרי ַקְלָקר ְלָבִנים ְוָצַעק  ֶפר ּבְ ית ַהּסֵ ל ּבֵ ַפַעם ַאֶחֶרת ִמּלֵא ֶאת ָכּ עוּר, ּבְ ִ ַהׁשּ
ר  ּבַ הוּא ִנׁשְ יב ֵמָחָדׁש ֶאת ַהּלוַּח ְוַהּתוָֹצָאה ָהְיָתה ׁשֶ ה ְלַהְרּכִ ֶלג!" וַּפַעם ִנּסָ "ׁשֶ

ַלֲחלוִּטין... 

ַעם הוּא ִהְגִזים ַלֲחלוִּטין! יֵׁש  נֵַהל ַהּנְִסָער, "ַהּפַ "ָמה אַֹמר ָלֶכם", ָאַמר ַהּמְ
ִתיָקה!" ׁשְ ּנְִפַצע, ֲאִני לֹא יָכֹול ַלֲעבֹר ַעל זֶה ּבִ ד ׁשֶ ּכָאן ְמַלּמֵ

ים  ֲאנְַחנוּ ְמנַּסִ ה ׁשֶ ּמָ ְמעֹון, "ּכַ רוְּך ׁשִ ל ּבָ "ֲאנְַחנוּ אֹוְבֵדי ֵעצֹות", ָאַמר ָאִביו ׁשֶ
ים!" ׁש ְמיָֹאׁשִ ָבר ַהּכֹל, ֲאנְַחנוּ ַמּמָ ינוּ ּכְ יב ָלנוּ, ִנּסִ ר ִאּתֹו, הוּא לֹא ַמְקׁשִ ְלַדּבֵ

ׁשוּט  ה? ַהיֶֶּלד ּפָ ַצַער, "ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ נֵַהל ּבְ "ּגַם ֲאִני אֹוֵבד ֵעצֹות!" ָאַמר ַהּמְ
יְך ִלְלמֹד ֶאְצֵלנוּ?" ר לֹו ְלַהְמׁשִ ִּיק ְלַעְצמֹו ְוַלֲאֵחִרים, ֵאיְך אוַּכל ְלַאְפׁשֵ ַמז

ֶבִכי,  ָרה ָהֵאם וָּפְרָצה ּבְ ּבְ ְלמוּד ּתֹוָרה!" ִנׁשְ ה ַאל ּתוִֹציאוּ אֹותֹו ֵמַהּתַ ׁשָ ַבּקָ "ּבְ
ּבֹו טֹוב ְוָטהֹור וָּמה ִיְהיֶה ָעָליו ִאם  ּלִ "הוּא ָאְמנָם ׁשֹוָבב, ֲאָבל ֲאִני יֹוַדַעת ׁשֶ

קוּ אוֹתֹו ִמּכָאן?" ְיַסּלְ
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ַקע  ְוׁשָ ֵמֶהם  ֵקף  ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ֵאב  ְוַלּכְ ָהֵאם  ל  ׁשֶ ִלְדָבֶריָה  יב  ִהְקׁשִ נֵַהל  ַהּמְ
ִהְרהוִּרים. ּבְ

ִני יַָדע ֵהיֵטב  ד ׁשֵ ְלמוּד ּתֹוָרה מוּל ֵעינָיו, וִּמּצַ ד ֶאָחד ָהְיָתה טֹוַבת ַהּתַ ִמּצַ
מֹוָסד  ּבְ ֵמָחָדׁש  ְסלוּל  ַהּמַ ֶאת  ְלַהְתִחיל  ְמעֹון  ׁשִ ְלָברוְּך  ְמאֹד  ה  ָקׁשֶ ּיְִהיֶה  ׁשֶ

ִחּנוִּכי ַאֵחר.

ל ַההֹוִרים, ְוֶהְחִליט ָלֵתת ְלָברוְּך  ַצֲעָרם ׁשֶ נֵַהל ַלֲעמֹד ּבְ לֹא יָכֹול ָהיָה ַהּמְ
ָרָכיו. ּפֵר ֶאת ּדְ נוּת ַאֲחרֹונָה ְלׁשַ ּמְ ְמעֹון ִהְזּדַ ׁשִ

ָרכוֹת. ָכל ַהּבְ ים הֹודוּ לֹו ְמאֹד וֵּבְרכוּ אוֹתֹו ּבְ ַההֹוִרים ַהּנְִרּגָׁשִ

***

ּפֵר ֶאת ִהְתנֲַהגוְּתָך",  ז ְלׁשַ נוּת ּפָ ּמְ נָה ְלָך ִהְזּדַ ּנִּתְ ְמעֹון, ׁשֶ רוְּך ׁשִ ִני ּבָ ע ְלָך ּבְ "ּדַ
לֹא  ִאם  ִיְקֶרה  ָמה  יֹוְדִעים  "ֵאינֶּנוּ  יֹום,  אֹותֹו  ּבְ יֹוֵתר  ְמֻאָחר  ָאִביו  לֹו  ָאַמר 

יֹון ַהזֶּה". ּנִּסָ ֲעמֹד ּבַ ּתַ

ִביא ָלנוּ ְקָצת נַַחת", ָאְמָרה ִאּמֹו, "ֲאנְַחנוּ אֹוֲהִבים  ּתָ ל ְרצֹונֵנוּ הוּא ׁשֶ "ָכּ
ּלֹא ִנְצָטֵרְך ָלבֹוא עֹוד  ל ְמאֹד ׁשֶ ּדֵ ּתַ ׁשְ ה ּתִ ׁשָ ַבּקָ נוּ, ּבְ ּלָ אֹוְתָך ְמאֹד, יֶֶלד יָָקר ׁשֶ

נֵַהל!" גֵׁש ִעם ַהּמְ ְלִהּפָ

רֹאׁשֹו, ִלּבֹו נְֶחַמץ ְלַמְרֵאה הֹוָריו ָהֲעצוִּבים. ְמעֹון ִהְנֵהן ּבְ רוְּך ׁשִ ּבָ

***

ֵבית  עוּר ַהּתֹוָרה ַהיֹּוִמי ּבְ מַֹע ֶאת ׁשִ ָהָאב ִסיֵּם ִלׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ אוֹתֹו ֶעֶרב, ּבְ ּבְ
ית  ִהּצִ ֶטֶרם  ּבְ ְועֹוד  בוֹת,  ַמֲחׁשָ ּבְ )ָמֵלא(  ֲאפוּף  ְלִרְכּבֹו  ִנְכנַס  הוּא  נֶֶסת,  ַהּכְ

יָבה. נֹוַע, נַָקׁש ַעל ַהַחּלֹון ָאָדם ְמֻבגָּר ִעם ְזַקן ׂשֵ )ִהְדִליק( ֶאת ַהּמָ

גָּר  ֲאִני  ְיָתה?  ַהּבַ אוִֹתי  יַע  ְלַהּסִ ּתוַּכל  "ַהִאם  ָהִאיׁש  ָאַמר  ְיהוִּדי",  י  "ַרּבִ
ה ָעַלי ַהֲהִליָכה".     נֵי ְרחֹובוֹת ִמּכָאן ְוָקׁשָ ֶמְרַחק ׁשְ
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ֶלת. אי", נֵעֹור ָהָאב וִּמֵהר ִלְפּתַֹח ָלִאיׁש ֶאת ַהּדֶ ַוּדַ "ּבְ

יׁש  ׁשִ ַהּקָ ַהּיְהוִּדי  ַאל  ׁשָ ָעֶליָך?"  )ֵמִציק(  ֵמִעיק  הוּ  ֶ ַמּשׁ ַהִאם  ְיהוִּדי,  י  "ַרּבִ
ְלֶפַתע.

יִרי  ִני יַּקִ ָעיָה ִעם ּבְ ִהּסוּס, "יֵׁש ִלי ּבְ "אַֹמר ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת", ָאַמר ָהָאב ּבְ
קֹו ַעל  ְלמוּד ּתֹוָרה ְמַאּיְִמים ְלַסּלְ וָּרה וַּבּתַ ּשׁ ְמעֹון, הוּא ֵאינֹו ִמְתנֵַהג ּכַ רוְּך ׁשִ ּבָ

אֶֹפן ִמיִָּדי( ֵאינֶּנוּ יֹוְדִעים ָמה ַלֲעׂשוֹת". ֲאַתר )ּבְ

ֵטיְנַמן ַזַצ"ל", ָאַמר ָהִאיׁש  ל ָהַרב ׁשְ יו ׁשֶ י ִמּפִ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ַבר ָמה ׁשֶ "אַֹמר ְלָך ּדְ
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רוְּך הוּא  דֹוׁש ּבָ ים נַַחת ַלּקָ ר עֹוׂשִ ּכֲַאׁשֶ אֹור, "הוּא ָהיָה אֹוֵמר ׁשֶ ִחיּוְּך ָמֵלא ּבְ ּבְ
נוּ..." ּלָ ּיְִהיֶה ָלנוּ נַַחת ּגַם ֵמַהּיְָלִדים ׁשֶ ה ָהִכי טֹוָבה ׁשֶ ִמיָלָדיו, זֹו ָהֲעֻרּבָ

ֵעם ֲעֻמּקוֹת. ָבִרים ְוִהְתּפָ ַמע ֶאת ַהּדְ ָהָאב ׁשָ

ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ִנְקָרה  נָיו?"  ִמּבָ הוּא  רוְּך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ נַַחת  ים  עֹוׂשִ ּכֵיַצד  "ֲאָבל 
מֹחֹו. ּבְ

***

בֹוָתיו. ַמְחׁשְ ף ֶאת ַרֲעיָתֹו ּבְ ּתֵ ב ָהָאב ְלֵביתֹו ְוׁשִ בֹות, ׁשָ ַמֲחׁשָ ף ּבְ ֻמּקָ

ְמעֹון  רוְּך ׁשִ בוֹת ַעל ּבָ ַמֲחׁשָ י ֲעצוָּבה וְּמֵלָאה ּבְ ל ַהיֹּום ִהְסּתֹוַבְבּתִ "ּגַם ֲאִני ָכּ
רוְּך הוּא  דֹוׁש ּבָ ֵדי ַלֲעׂשוֹת נַַחת ַלּקָ ּכְ ֶבת ׁשֶ נוּ", ָאְמָרה ָהֵאם, "ַוֲאִני חֹוׁשֶ ּלָ ׁשֶ
ַלֲעבֹוַדת ה'  ת ִיְתָקְרבוּ  ְרחֹוִקים ֵמַהּדָ ּיְָלִדים ׁשֶ ִלְדאֹג ְלָכְך ׁשֶ ִמיָלָדיו, ָעֵלינוּ 

ְזכוֵּתנוּ!" ּבִ

ִנְזּכַר ָהָאב ְלֶפַתע, "ֵהם  עוֹת",  ַהַהּסָ ֶקֶרן  ם  ׁשֵ ּבְ ִאְרגּוּן  ַעם ַעל  ּפַ י  ַמְעּתִ "ׁשָ
יַע ְלַתְלמוֵּדי ּתֹוָרה  ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ְלַהּגִ ִתּיִים ּבְ ֵאינָם ּדָ עֹוְזִרים ִליָלִדים ׁשֶ ֵאּלֶה ׁשֶ
ְלּכִָלי  ּכַ עֹל  ְגַלל  ּבִ ֲעֵליֶהם  ה  ָקׁשֶ ָבר  ַהּדָ ים  וְּלִעּתִ ָכךְ,  ּבְ ֲחֵפִצים  ֵהם  ר  ּכֲַאׁשֶ

ִית". י( וֶּמְרָחק ֵמַהּבַ ְסּפִ )ּכַ

ת  ְקָוה ִנּצַ ל ּתִ ים!" ָקְרָאה ָהֵאם ְוִזיק ׁשֶ ׂשִ ֲאנְַחנוּ ְמַחּפְ ִדיּוּק ָמה ׁשֶ "נוּ, זֶה ּבְ
רוְּך  דֹוׁש ּבָ ה נַַחת ַלּקָ עוֹת', נֲַעׂשֶ 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ץ יֶֶלד ּכָזֶה ּבְ ֵעינֶיָה, "ּבֹוא וְּנַאּמֵ ּבְ

נוּ!" ּלָ ְמעֹון ׁשֶ רוְּך ׁשִ הוּא ִמיָלָדיו, וְּבֶעְזַרת ה' ּגַם ֲאנְַחנוּ ִנְרֶאה נַַחת ִמּבָ

עֹות'  ר ִעם 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ינוּ ַהְרּבֵה ְזַמן, וִּמֲהרוּ ִליצֹור ֶקׁשֶ ַההֹוִרים לֹא ִהְמּתִ
ת  ִפּלָה ִנְרגֶּׁשֶ אוּ ּתְ ָרחֹוק ִמּתֹוָרה וִּמְצווֹת, וְּלַאַחר ִמּכֵן נָׂשְ ץ יֶֶלד ׁשֶ ֵדי ְלַאּמֵ ּכְ

ְרּכָם ָהְלָאה. יִָּאיר ֶאת ּדַ ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם ׁשֶ

ָעָלה  ֲעָמם.  ְמׁשֻ ְמַעט  ְוָהיָה  עוּר  ׁשִ ּבְ ב  יָׁשַ ְמעֹון  ׁשִ רוְּך  ּבָ ּבֶֹקר,  ּבַ ְלָמֳחָרת 
ִליכֹו ַלֲחַלל ָהֲאִויר... ַדְעּתֹו ְלָהִכין ָמטֹוס ִמּנְיָר וְּלַהׁשְ ּבְ
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ֻאְכזָבֹות  נָיו ְהּמְ ָבר ָעַמד ַלֲעׂשֹות זֹאת, ֲאָבל ְלֶפַתע ָלמוּל ֵעינָיו ָעְמדוּ ּפָ הוּא ּכְ
ל ִאּמֹו. ל ָאִביו וָּפנֶיָה ַהּדֹוְמעוֹת ׁשֶ ׁשֶ

ָאִביא  ב ְלַעְצמֹו, "ֵהם ַרק רוִֹצים ׁשֶ "הֹוַרי אֹוֲהִבים אֹוִתי ְמאֹד", הוּא ָחׁשַ
ַעם..." ה ְלִהְתּגַּבֵר ַרק ַהּפַ ָלֶהם נַַחת. ֲאנַּסֶ

ַאֲחָריו, ָהיוּ לֹו ִנְסיֹונֹות  ּלְ עוּר ׁשֶ ִ ּשׁ עוּר ַהזֶּה ְוַגם ּבַ ִ ּשׁ ר ּבַ ְמעֹון ִהְתּגַּבֵ רוְּך ׁשִ ּבָ
ֶרְך ְוַאט ַאט  ּדֶ ָתה אוֹתֹו ּבַ וְּ ּלִ ת ׁשֶ ׁשֶ ָבה ִעּקֶ ִמיד ָהְיָתה ֵאיזֹו ַמֲחׁשָ ים, ֲאָבל ּתָ ָקׁשִ

ָרָכיו. ּנֹות ֶאת ּדְ הוּא ִהְצִליַח ְלׁשַ

***

ֶלפֹון, "ַהיֶֶּלד  ּטֶ נֵַהל ּבַ יֶתם, ֲאָבל זֶה עֹוֵבד!" ָאַמר ַהּמְ "ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ָמה ֲעׂשִ
עוּר,  ִ ֶצה, הוּא לֹא ַמְפִריַע ְלַמֲהַלְך ַהׁשּ ֶצה ֶאל ַהּקָ ּנָה ֶאת ַהִהְתנֲַהגוּת ִמן ַהּקָ ׁשִ
ֶעְזַרת ה' הוּא ִיְהיֶה ַהיֶֶּלד  ְך ּכָךְ, ּבְ ׁשֵ ף. ִאם זֶה ִיּמָ ּתֵ ּתַ יב וִּמׁשְ ְלֵהֶפךְ, הוּא ַמְקׁשִ

ה!" ּתָ ּכִ ָהִכי ָחרוּץ ּבַ

ׁשוּ ַההֹוִרים. ים!" ִהְתַרּגְ מַֹע ּכֵָאּלֶה ִמּלִ ה טֹוב ִלׁשְ ּמָ "ֵאיזֹו נַַחת, ּכַ

ּלֶָכם, אוַּלי זֶה יוַּכל ַלֲעבֹד ּגַם ֵאֶצל ְיָלִדים ֲאֵחִרים",   "ּגַּלוּ ִלי ֶאת ַהּסֹוד ׁשֶ
נֵַהל. ֶהם ַהּמְ ִהְפִציר ּבָ

עֹות'! אֹוָתּה ֶקֶרן  ַהּסֹוד", ָאַמר ָהָאב ַהּנְִרּגָׁש, "'ֶקֶרן ַהַהּסָ "אַֹמר ְלָך ַמהוּ 
יַע  יּוַּכל ְלַהּגִ ֵדי ׁשֶ ץ' יֶֶלד ּכְ -'ְיַאּמֵ י ׁשֶ ּמִ ָעֶליָה ָאַמר ר' ַחּיִים ַקְניְֵבְסִקי ַזַצ"ל ׁשֶ ׁשֶ

נוּ!" ּלָ יִקים - ִהיא ַהּסֹוד ׁשֶ ָכל יֹום ְלַתְלמוּד ּתֹוָרה ֲחֵרִדי ִיְזּכֶה ְלָבִנים ַצּדִ ּבְ



ַעם, לֹא ׁשֹוְכִחים ַאף יֶֶלד! ַהּפַ
עֹות  ֶקֶרן ַהַהּסָ ִצים יֶֶלד ּבְ ְמַאּמְ
יַע יֹום יֹום ְלִחּנוְּך  יַּּגִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ּתֹוָרִני ְולֹא ְלִחּנוְּך ִחּלֹוִני 

ח"ו.
ע  ְקּבַ ּתִ ָעה ִהיא ׁשֶ ַרק ַהַהּסָ

ֵהיָכן ֵהם ִיְלְמדוּ.
ֶקֶרן  ץ יֶֶלד ּבְ ָבר, ַאּמֵ יְָדךָ ַהּדָ ּבְ

עֹות ַהַהּסָ
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ֲאִביִבים. 	
ֲאִביָטל. 	
יִרים. 	 ַאּבִ
ֶאֶבן ְיהוָּדה. 	
ֶאֶבן ְמנֵַחם. 	
מוֵּאל. 	 ֶאֶבן ׁשְ
יִרים. 	 ַאּדִ
אֹוְלָגה. 	
אֶֹמן. 	

אֹוָפִקים. 		
אֹור ַהּגָנוּז. 		
אֹור ְיהוָּדה. 		
אֹור ֲעִקיָבא. 		
אֹוָרִנית. 		
ָאזוּר. 		
ֲאֻחזַּת ּבָָרק. 		
ֲאִחיהוּד. 		
ֲאִחיטוּב. 		
ֲאִחיֶעזֶר. 		
ַחר. 		 ַ ַאיֶֶּלת ַהּשׁ
ֶאְליִָכין. 		
ֶאְליִָקים. 		
יב. 		 ֶאְליָׁשִ
ֶאְלַעד. 		
ה. 		 ֶ ַאְלֵפי ְמנַּשׁ
ֶאְלָקנָה. 		
ַאְרנֹונָה. 		
ּדֹוד. 		 ַאׁשְ
ְקלֹון. 		 ַאׁשְ
אֹול. 		 ּתָ ֶאׁשְ
ֵאר יֲַעקֹב. 		 ּבְ
ַבע. 		 ֵאר ׁשֶ ּבְ
ן ַהּגִָליל. 		 ְסּתַ ּבֻ
ּבוְּרגָָתה. 		
ְטָחה. 		 ּבִ
יִריָּה. 		 ּבִ
ּבֵית ֱאִליֶעְזִרי. 		
ּבֵית ַאְריֵה. 		
ּבֵית ּגְַמִליֵאל. 		
ָגן. 		 ּבֵית ּדָ
ּבֵית ֵמִאיר. 		
ּבֵית ָעִריף. 		
ָאן. 		 ּבֵית ׁשְ
ֶמׁש. 		 ּבֵית ׁשֶ
ְקָמה. 		 ּבֵית ׁשִ
ּבֶן זַּכַאי. 		
נֵי ַעִי"ׁש. 		 ּבְ
נֵי ְרֵאם. 		 ּבְ
ְניִָמינָה. 		 ּבִ
ּבַר יֹוַחאי. 		
רֹוׁש. 		 ּבְ
ֶרְכיָה. 		 ֶבּ

ּבֶָרֶקת. 		
ּבַת יָם. 		
אוִּלים. 		 ּגְ
ְניִָמין. 		 ּגֶַבע ּבִ
ְבעֹוִלים. 		 ּגִ
ה. 		 ְבעֹון ֲחָדׁשָ ּגִ
ְבַעת ַאְבִני. 		 ּגִ
ֶרנֶר. 		 ְבַעת ּבְ ּגִ
ְבַעת ְזֵאב. 		 ּגִ
ְבַעת ּכַֹח. 		 ּגִ
ְבַעת ָעָדה. 		 ּגִ
מוֵּאל. 		 ְבַעת ׁשְ ּגִ
ְבָעַתִים. 		 ּגִ
ְדעֹונָה. 		 ּגִ
ּגֵָדָרה. 		
גֶֹּרן. 		
ּגִָליל יָם. 		
ּגַן יְַבנֶה. 		
ּגַן נֵר. 		
ּנֵי ַטל. 		 ּגַ
ּנֵי יֹוָחנָן. 		 ּגַ
ימֹונָה. 		 ּדִ
ְלּתֹון. 		 ּדַ
רֹון. 		 ָ הֹוד ַהּשׁ
הֹוָדיָה. 		
ֶהְרֵצִליָּה. 		
ַוְרדֹון. 		
יֵאל. 		 זְַבּדִ
זֹוַהר. 		
זֵיָתן. 		
ִזְכרֹון יֲַעקֹב. 		
ְזָכְריָּה. 		
זָנֹוַח. 		
ְזַרְחיָה. 		
ֶחֶבר. 		
ֲחגֹור. 		
ַחּגַי. 		
ָחִדיד. 		
ֲחֵדָרה. 		
חוּלֹון. 		
חֶֹסן. 		
ִחינִָנית. 		
ֵחיָפה. 		
ֶחֶלץ. 		
ֶחֶמד. 		
ָחֵפץ ַחּיִים. 		
ֲחרוִּזים. 		

ָחִריׁש. 			
ְטֶבְריָה. 			
ִטיַרת ַהּכְַרֶמל. 			
ַטְלמֹון. 			
ְטָפחוֹת. 			

יְַבְנֵאל. 			
יְַבנֶה. 			
יֵָגל. 			
ְניִָמין. 			 יַד ּבִ
יַהוּד. 			
יְביָה. 			 יֹוׁשִ
יִָכיִני. 			
ִיּנֹון. 			
יַַעף. 			
יִָציץ. 			
יְָקְנָעם ִעיִלית. 			
ְירוָּחם. 			
ַלִים. 			 ְירוּׁשָ
יְַרִחיב. 			
ִעי. 			 ִיׁשְ
ֵרׁש. 			 יַׁשְ
ּכֹוַכב יֲַעקֹב. 			
ּכִָליל. 			
ּלִָנית. 			 ַכּ
ַפר ְוָרִדים. 			 ּכְ
ַפר ֲחנְַניָה. 			 ּכְ
ַפר יֹונָה. 			 ּכְ
ַפר יְַעּבֵץ. 			 ּכְ
ַפר ַסּבָא. 			 ּכְ
אי. 			 ּמַ ַפר ׁשַ ּכְ
בֹור. 			 ַפר ּתָ ּכְ
ּכֶֶרם יְַבנֶה. 			
כרמיאל. 			
לֹוד. 			
לוִּזית. 			
יד. 			 ַלּפִ
ידוֹת. 			 ַלּפִ
ָמאֹור. 			
ְמבֹוא חֹורֹון. 			
ֶרת ִציֹּון. 			 ְמַבּשֶׂ
ְמָגִדים. 			
ל. 			 ִמְגּדָ
ל ָהֵעֶמק. 			 ִמְגּדַ
ִמְדַרְך עֹז. 			
ים ֵרעוּת. 			 ּבִ מֹוִדיִעין - ַמּכַ
ְתיָה. 			 ַמְזּכֶֶרת ּבַ
ְמַחְסיָה. 			
ִמירֹון. 			
ַמְכָמִנים. 			
ְמֵלָאה. 			
ְמִלילוֹת. 			
ַמְעּגִָלים. 			
ְמעֹונָה. 			
ַמֲעֶלה ֱאדֹוִמים. 			
ַמֲעֶלה ִמְכָמׁש. 			
יָחא. 			 ְרׁשִ ַמֲעלוֹת ּתַ
ַמְצִליַח. 			

ִמְצּפֵה ְיִריחֹו. 			
ִמְצּפֵה ִרּמֹון. 			
יָרא. 			 ּפִ ז ׁשַ ֶמְרּכַ
ָען. 			 ִמׁשְ
ן. 			 ַמּתָ
נֲַהִריָּה. 			
ְנֵוה ִאיָלן. 			
ְנֵוה ִזיו. 			
ְנֵוה יֲַעקֹב. 			
ְנֵוה ִמיָכֵאל. 			
נַֹעם. 			
נֹוף ַאיָּלֹון. 			
נֹוְרִדיָּה. 			
נֲַחָלה. 			
נֲַחִליֵאל. 			
ְנטוָּעה. 			
ִניָצן. 			
ִניר ְצִבי. 			
נֵס ָהִרים. 			
נֵס ִציֹּונָה. 			
ר. 			 נֶׁשֶ
ְנִתיבוֹת. 			
ְנַתְניָה. 			
ַעד ֲהלֹום. 			
עוּזָה. 			
עֶֹלׁש. 			
עֶֹצם. 			
ַעְזִריֵאל. 			
ׂשֹור. 			 ֵעין ַהּבְ
ֵעין ָהֵעֶמק. 			
ִריד. 			 ֵעין ׂשָ
ַעּכֹו. 			
ַעְלָמה. 			
ה. 			 ֲעֻמּקָ
ֲעפוָּלה. 			
ֵעץ ֶאְפַרִים. 			
ֶגב. 			 ַעְצמֹון ׂשֶ
ֲעָרד. 			
ֲערוּגוֹת. 			
ַעְתִלית. 			
ּפֹוָרת. 			
יׁש. 			 ּטִ ּפַ
ְסּגַת ְזֵאב. 			 ּפִ
ֲעֵמי תש"ז. 			 ּפַ
ס ַחּנָה - ּכְַרּכֹור. 			 ְרּדֵ ּפַ
ִסיָּה. 			 ְרּדֵ ּפַ
ְקָוה. 			 ּפֶַתח ּתִ
ַתְחיָה. 			 ּפְ
צַֹחר. 			
ה. 			 צוּר מֹׁשֶ
ְצַפת. 			
ָקִדיָמה. 			

ֵקיַסְריָה. 			
ָקִציר. 			
ִקְריַת אֹונֹו. 			
ִקְריַת ֱאִליֶעזֶר. 			
ִנים. 			 ִקְריַת ָאּמָ
ִקְריַת ֲאָתא. 			
יָאִליק. 			 ִקְריַת ּבִ
ִקְריַת ּגַת. 			
ִקְריַת ַחּיִים. 			
ִקְריַת ִטְבעֹון. 			
ִקְריַת יֹוֵבל. 			
ִקְריַת יָם. 			
ִקְריַת מוְֹצִקין. 			
ִקְריַת ַמְלָאִכי. 			
ִקְריַת ְמנֵַחם. 			
ִקְריַת ֶעְקרֹון. 			
מֹונָה. 			 ִקְריַת ׁשְ
ַקְרנֵי ׁשֹוְמרֹון. 			
רֹאׁש ָהַעִין. 			
ִראׁשֹון ְלִציֹּון. 			
ְרָויָה. 			
ְרחֹובוֹת. 			
ָרמוֹת. 			
ַרְמֶלה. 			
ָרַמת ּגַן. 			
ַרֲענָנָה. 			
רוּמוֹת. 			 ֵדי ּתְ ׂשְ
ֵדה ִאיָלן. 			 ׂשְ
ֵדה ֻעִזיָּהּו. 			 ׂשְ
דוֹת ִמיָכה. 			 ׂשְ
ֵדרוֹת. 			 ׁשְ
ּנַת ָהֲעָמִקים. 			 ׁשֹוׁשַ
זוּר. 			 ׁשָ
ַחר. 			 ׁשַ
ּבֳִלים. 			 ׁשִ
לֹוִמי. 			 ׁשְ
לֹוִמית. 			 ׁשְ
ים. 			 ַעְלּבִ ׁשַ
ַער ֶאְפַרִים. 			 ׁשַ
ְקָוה. 			 ֲעֵרי ּתִ ׁשַ
יר. 			 ּפִ ׁשַ
ֶרת. 			 ְרׁשֶ ׁשַ
תוִּלים. 			 ׁשְ
ל ָאִביב - יָפֹו. 			 ּתֵ
ל מֹוְנד. 			 ּתֵ
ְלֵמי ֶאְלָעזָר. 			 ּתַ
ָלִמים. 			 ּתְ
נוּבוֹת. 			 ּתְ
רֹום. 			 ּתָ

ֵחלֶק מְֵרִׁשימַת ַהּיִּׁשּובִים ֵמֶהם ַמּגִיִעים ּבַהַָּסעֹות ֶׁשל "ֶקֶרן ַהַהָּסעֹות"
ַעְׂשרֹות ַאלְפֵי יְלִָדים וִילָדֹות יֹום יֹום לִלְמֹד ּתֹוָרה ּבְִחּנּוךְ ּתֹוָרנִי וְלֹא ּבְִחּנּוךְ ִחּלֹונִי ח"ו 


