
ְּבָים ֶׁשל אֹוָרה 
ְלֶאֶרץ ַהּתֹוָרה

ּכְָתבָה: ָרֵחל ְסלַיְיֶטר

ה יַּמִים יֵׁש ּבָעֹולָם לֹׁשָ ׁשְ
יף ַרּבֹות עֹולָמֹות... וְכָל ֶאָחד ֵמֶהם ַמּקִ

ּתָם נִצְָטְרפוּ ּכְֶאָחד: לָׁשְ ּשְׁ ּכַּמָה גָדֹול ָהיָה ָהֶרגַע ׁשֶ
יַם ָהאוָֹרה ִמּמַעַל
יַם ַהּתְכֵלֶת ִמּתַַחת

וְיַם ָהְרגָׁשוֹת – ּבִלְבָבִי...
)הרב נריה, “מן הפנקס הפתוח”, במלאות שנתיים לעלייתו ארצה(
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ַמיִם, וַעֲָרֶפל ּכָבֵד  עֲנָנִים קֹוְדִרים ּכִּסוּ ֶאת הַּשָׁ
ה־צְבִי וֲַחבֵרֹו  עַָטף ֶאת הַּבָּתִים ַהֲחׁשוּכִים. מֹׁשֶ

יַעֲקֹב ָהלְכוּ ּבְָרחֹובֹות ָהֲאֵפלִים.
ךְ. ֶקֶרן אֹור ִחוֶֶּרת ִהְדלִיָקה לְֶפַתע ֶאת ַהחֹׁשֶ

ם?”  “ַאּתָה רֹוֶאה ֶאת ֶקֶרן ָהאֹור הַּבֹוַקעַת ׁשָ
ה־צְבִי לְיַעֲקֹב, “ּבַּבַיִת ַהּזֶה נִלְַמד  לַָחׁש מֹׁשֶ

ַהיֹּום ּתֹוָרה.”
ַאף ֶאָחד  “ּתְַחּבִיא ֶאת ַהֻחּמָׁש!” עָנָה יַעֲקֹב, “ׁשֶ

ֲאנְַחנוּ הֹולְכִים לִלְמֹד ּתֹוָרה!” לֹא יֵַדע ׁשֶ
בֹות  ה־צְבִי וְיַעֲקֹב ָהלְכוּ ּבְִהְתַרגְּׁשוּת ּבְעִּקְ מֹׁשֶ

ֶקֶרן ָהאֹור הַּבְִהיָרה וְעָלוּ ּבַּמְַדֵרגֹות ֶאל ַהּקֹוָמה 
נִיָּה. ַהּשְׁ

“טוּק... טוּק... טוּק...” 
ֵהם נְָקׁשוּ ּבַּדֶלֶת ַהנְּעוּלָה.

לְָחן  ַהּדֶלֶת נְִפּתְָחה. נֵר גָּדֹול ּדָלַק ּבְֶמְרּכַז ַהּשֻׁ
בוּ ַחבְֵריֶהם וְלְָמדוּ ּתֹוָרה.  ּסְבִיבֹו יָׁשְ ֶהעָגֹל ׁשֶ
ה־צְבִי ִהצְָטֵרף ֲאלֵיֶהם, וְָהאֹור ֵהִאיר ֶאת  מֹׁשֶ

ּפָנָיו וְֶאת לִּבֹו.
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עָה ֲאֻרּכָה עְָסָקה ַהֲחבוָּרה ּבְלִּמוּד ּתֹוָרה. ׁשָ
ק  אוּל ֶאת ַהּסֵֶפר, נִּשֵׁ ּכָבָה ַהנֵּר, ָסגַר ׁשָ ּכְׁשֶ

כָה. אֹותֹו וְנֱֶאנַח ּבֲַחׁשֵ
ַאל אֹותֹו יַעֲקֹב, “לָּמָה ַאּתָה  ָרה?” ׁשָ “ַמה ּקָ

עָצוּב?”
“לְצַעֲִרי, לֹא נוּכַל לִלְמֹד יֹוֵתר ּתֹוָרה,” 

אוּל וְנֱֶאנַח ׁשוּב,  ָאַמר ׁשָ
“עֲלוּלִים לְגַלֹּות אֹוָתנוּ...”

“ֵאינִי מוּכָן לְוַּתֵר עַל 
לִּמוּד ַהּתֹוָרה!” ָאַמר 

ה־צְבִי ּבְקֹול,  מֹׁשֶ

“ֶאעֱזֹב ֶאת רוְּסיָה 
ָרֵאל,  וְֶאעֱלֶה לְֶאֶרץ יִׂשְ
ם אוּכַל לִלְמֹד ּתֹוָרה  ׁשָ

ּבְלִי ּכָל ּפַַחד!”
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ֵמי ַהחֶֹרף.  ּתַּמוּ גִּׁשְ
ה־צְבִי ּפַָסע עִם ַאּבָא ֶאל הֳָאנִיָּה ָהעֹוגֶנֶת ּבַנֵָּמל. מֹׁשֶ

ה־צְבִי,  ָרֵאל,” ָאַמר מֹׁשֶ ֵמַח לַעֲלֹות סֹוף־סֹוף לְֶאֶרץ יִׂשְ “ַאּבָא, ֲאנִי ׂשָ
“ּכַּמָה ִחּכִיִתי לַיֹּום ַהּזֶה!”

ַאּתָה עֹולֶה  כְמֹו, “טֹוב ׁשֶ ה־צְבִי,” ִהנִּיַח ַאּבָא יָד ַחּמָה עַל ׁשִ “מֹויְׁשֶ
ְמעָה לְֶפַתע. ִריָקה ַחּדָה נִׁשְ ם ּתוּכַל לִלְמֹד וּלְלַּמֵד ּתֹוָרה.” ׁשְ לָָאֶרץ, ׁשָ

עַָמד עַל ּכֶבֶׁש הֳָאנִיָּה, “ּכְבָר  ֵרז!” ָקָרא לְעֶבְָרם ַמלָּח גָּבֹוּהַ ׁשֶ “ּבָחוּר, ִהזְּדָ
ְמֻאָחר, ֲאנְַחנוּ רֹוצִים לְַהְפלִיג!”

“ֶאְתגַּעְגַּע ּכָל ּכָךְ ֶאל ִאּמָא וְֵאלֶיךָ. 
ָמַתי ֶאְרֶאה ֶאְתכֶם ׁשוּב?” 

ה־צְבִי לְהִּפֵָרד ֵמַאּבָא. ה מֹׁשֶ ִהְתַקּשָׁ
“גַּם ֲאנְַחנוּ נְִתגַּעְגַּע ֵאלֶיךָ ְמאֹד.” 

ִחּבֵק אֹותֹו ַאּבָא, “ַאּתָה זָכִיָת 
לְַקּבֵל ִאּשׁוּר לַעֲלֹות לְֶאֶרץ 
גַּם ֲאנְַחנוּ  ָרֵאל, ַהלְוַאי ׁשֶ יִׂשְ

נַצְלִיַח לַעֲלֹות ּבְָקרֹוב.”
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“ּבֹוא ּכְבָר!” צָעַק ׁשוּב ַהּמַלָּח, “ּכֻלָּם ּכְבָר עָלוּ לֳָאנִיָּה!”
בִילְךָ,”  ִאּמָא ָאְפָתה ּבִׁשְ ית ַהּזֹאת יֵׁש לְַחָמנִיֹּות ׁשֶ ּקִ “ּבַּשַׂ

ה.  ית ַהגְּדוּׁשָ ּקִ ָאַמר ַאּבָא וָּמַסר לֹו ֶאת הַּשַׂ
ָמעֹות ּבְעֵינֵיֶהם. ּדְ ֵהם נְִפְרדוּ זֶה ִמּזֶה ּכְׁשֶ

ה־צְבִי ִהְתַקּדֵם ּבְִמִהירוּת,  מֹׁשֶ
ית ַהלְַּחָמנִיֹּות ָהֵריָחנִיֹּות ָקרֹוב לְלִּבֹו. ּקִ ַמֲחזִיק ֶאת ׂשַ

נָה ְמאֹד, וְנֹוְסעִים ְמעַּטִים  ָהֳאנִיָּה הָיְָתה יְׁשָ
ׁש עַל  ה־צְבִי עָלָה ּבֲַחׁשָ ִהְפלִיגוּ ּבָּה. מֹׁשֶ

ַהּסִּפוּן וְצָָפה ּבֲָאָדָמה ַהּמְִתַרֶחֶקת. 
ַאּבָא נִּצַב עַל ָהָרצִיף וְנֹוֵפף ּבְיָדֹו.

ֵאר ּתִָמיד יְהוִּדי נֱֶאָמן!”  “ִהּשָׁ
ָאה ֵאלָיו רוַּח־יָם ֶאת  נָׂשְ

ל ַאּבָא. קֹולֹו ׁשֶ



1212

ּבְבֶֹקר 
ה־צְבִי  ֵרז מֹׁשֶ ַהּמֳָחָרת ִהזְּדָ

לַעֲלֹות לַּסִּפוּן ּכְֵדי לְִהְתּפַלֵּל 
לַיִם,  ֲחִרית. הוּא עַָמד, ּפָנָיו לִירוּׁשָ ּתְִפלַּת ׁשַ

ֲחָקה ּבְַדּפֵי ַהּסִּדוּר וְנִּסְָתה לְָהעִיף  וּבְיָדֹו ִסּדוּר. רוַּח־יָם ׂשִ
ֶאת ַהּכֹובַע ֵמרֹאׁשֹו. “ָהרוַּח ְמַטלְֶטלֶת ֶאת הֳָאנִיָּה,” 

ה־צְבִי וְָאַחז ּבַּמַעֲֶקה ּבְָחזְָקה. ַאג מֹׁשֶ ּדָ
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ָהרוַּח ָהלְכָה וְִהְתעַּצְָמה. ַהיָּם גָּעַׁש וְַהגַּלִּים גָּבְהוּ. 
עְָמדוּ לְִהְתעֹוֵפף ּבָרוַּח. רוּ לַּמַעֲֶקה ֲחָפצִים ׁשֶ ַמלִָּחים עָלוּ לַּסִּפוּן וְָקׁשְ

ל ַהיְּהוִּדים ּבַּסְעָָרה ַהּזֹאת?”  נַּצְלִיַח לְַהגִּיעַ לֶָאֶרץ ׁשֶ ב ׁשֶ “ַאּתָה חֹוׁשֵ
הוּא ְמנַּסֶה לַעֲמֹד יַּצִיב עַל ָהֳאנִיָּה ַהּמְִתנְַדנֶֶדת. ַאל ַמלָּח ֶאָחד ֶאת ֲחבֵרֹו, ּכְׁשֶ ׁשָ

ָרֵאל?”  ׁש לְִדבְֵריֶהם. “הִַאם הֳָאנִיָּה ּתַצְלִיַח לְַהגִּיעַ לְֶאֶרץ יִׂשְ יב ּבֲַחׁשָ ה־צְבִי ִהְקׁשִ מֹׁשֶ
ִמלְֵמל לְעַצְמֹו וְהִּבִיט ּבַגַּלִּים ַהּסֹועֲִרים.

“ָׁש, ָׁש, ָׁש,” ָהרּוַח ִלְחְׁשָׁשה,
“ַאָּתה ְּבַדְרְּכָך ָלָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה...”

ֶמׁש ֵהֵחלּוּ לְָהִאיר  ַהיָּם נְִרגַּע ַאט־ַאט וְַקְרנֵי ׁשֶ
ִמּבַעַד לַעֲנָנִים ַהּכְבִֵדים.
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ית  ּקִ ה־צְבִי ּפֹוֵתַח ֶאת ַהּשַׂ ּבְכָל יֹום ָהיָה מֹׁשֶ
ּמַָסר לֹו ַאּבָא, לֹוֵקַח לְַחָמנִיָּה ְטעִיָמה וְנִזְּכָר ּבְִאּמָא.  ׁשֶ

ִהיא ְרֻטּבָה. ית וְגִלָּה ׁשֶ ּקִ ּבֶֹקר ֶאָחד, הוּא הֹוצִיא לְַחָמנִיָּה ֵמהַּשַׂ
ר לֱֶאכֹל אֹוָתן! ּכֻלָּן נְִרְטבוּ ִמגַּלֵּי ַהיָּם!  ָרה לַלְַּחָמנִיֹּות?! ִאי ֶאְפׁשָ “אֹוי! ַמה ּקָ

ָרֵאל???” ֶרךְ ָהֲאֻרּכָה לְֶאֶרץ יִׂשְ ָמה אֹכַל ּבַּדֶ       
ב עַל ַהּסִּפוּן ּבְלִי לַָדעַת  ה־צְבִי ִהְתיַּשֵׁ מֹׁשֶ       

ַמה יּוּכַל לַעֲׂשֹות.   
בוּ נֹוְסעִים ֲאֵחִרים  ְסבִיבֹו יָׁשְ  
וְָאכְלוּ ּבְֵתָאבֹון ֶאת ֲארוּחֹות    

לֶָּהם. הַּבֶֹקר ׁשֶ  
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לְֶפַתע ָחׁש ּבְיָד ֻמנַַּחת עַל ּכְֵתפֹו.
הוּ?” לֹוְמךָ?” ּפָנָה ֵאלָיו ּבְִדָאגָה ַטּבַח הֳָאנִיָּה, “ַאּתָה נְִרֶאה עָצוּב. ָקָרה ַמּשֶׁ “ַמה ּשְׁ

ה־צְבִי ּבְעֶצֶב. ה...” עָנָה לֹו מֹׁשֶ ַאְרּתִי ּבְלִי אֹכֶל, ֵאינִי יֹוֵדעַ ָמה ֶאעֱׂשֶ “נִׁשְ
ַאל אֹותֹו ַהּטַּבָח,  “ַהִאם ּתְַסּכִים לַעֲזֹר לִי ּבְִקלּוּף ּתַּפוֵּחי ֲאָדָמה?” ׁשָ

“ּתְמוַּרת זֹאת ֶאּתֵן לְךָ לֶֶחם ָטִרי ּבְכָל יֹום.”
ה־צְבִי,  ַאְסּכִים, ּתֹוָדה לְךָ!” ִהְתַרגֵּׁש מֹׁשֶ “וַּדַאי ׁשֶ

“ֵאינִי ַמּכִיר אֹוְתךָ, לָּמָה ַאּתָה ּדֹוֵאג לִי ּכָל ּכָךְ?”
ַאּתָה ִמְתּפַלֵּל,  “ּבְכָל יֹום ֲאנִי ִמְסּתַּכֵל עָלֶיךָ ּכְׁשֶ

לְּךָ!”  וִּמְתּפַעֵל ּכָל ּכָךְ ֵמַהּתְִפלָּה ׁשֶ
ָאַמר לֹו ַהּטַּבָח וְכִּבֵד אֹותֹו 

ּבְֻקּבִיַּת ֻסּכָר וְַתּפוַּח.
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ה־צְבִי לִלְמֹד ּתֹוָרה לְבַּדֹו.  ב מֹׁשֶ ַהַהְפלָגָה ּבֳָאנִיָּה ָאְרכָה יִָמים ַרּבִים. ּבְכָל יֹום יָׁשַ
ּפְַחּתֹו ָהֲאהוּבָה וֵּמֲחבֵָריו.  הוּא ָחׁש ָרחֹוק ּכָל ּכָךְ ִמּמִׁשְ

אוּל. הוּא נִזְּכַר ּבֲַחבֵָריו ַהּטֹובִים יַעֲקֹב וְׁשָ
יכִים לִלְמֹד ּבַּסֵֶתר?”  “ַהִאם ֵהם ַמְמׁשִ

ָרֵאל.  ִקיף ִמזְָרָחה לְכִוּוּן ֶאֶרץ יִׂשְ עַן עַל ַמעֲֵקה הֳָאנִיָּה וְִהׁשְ ה־צְבִי ָקם ִמלִּּמוּדוֹ, נִׁשְ מֹׁשֶ
ל אֹוָרה. הוּא טֹובֵל ּבְיָם ׁשֶ ֶמׁש הַּשֹׁוַקעַת, הוּא ִהְרגִּיׁש ׁשֶ ַהיָּם ַהּכָחֹל זַָהר ּבְאֹור ַהּשֶׁ

ָרֵאל, ֲאנִי ּכְבָר ָחׁש ֶאת ָהאֹור הַּבֹוֵקעַ!”  בוּעַ נַגִּיעַ לְֶאֶרץ יִׂשְ “עֹוד ּכְׁשָ
ַמח ּבְלִּבֹו וְִהְתעֹוֵדד. הוּא ׂשָ

ַמיִם. ָהעֶֶרב יַָרד וְכֹוכָבִים ֵהִאירוּ ֶאת הַּשָׁ

“ֵליל ְמנּוָחה,” ָקְרצּו ֵאָליו ַהּכֹוָכִבים ְּבַנַחת.

“ְּבָקרֹוב ַּתִּגיַע ָלָאֶרץ ַהֻּמְבַטַחת!”
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ְמעוּ קֹולֹות ּתֹף וּנְגִינַת ֲחלִילִים. ּבְיָוָן. ֵמַהחֹוף נִׁשְ לְָמֳחָרת עָגְנָה ָהֳאנִיָּה ּבְָסלֹונִיִקי ׁשֶ
ה־צְבִי ֶאל ַהּסִּפוּן. “ִמי ְמנַגֵּן ּבִכְלֵי ַהנְּגִינָה?” נְֶחּפַז מֹׁשֶ

יָרה וְִרּקוִּדים. ֶאל הֳָאנִיָּה עָלוּ יְהוִּדים ּבְׁשִ
ה־צְבִי ּבְקֹול ִמְתנַגֵּן. לֹום!” ֵהם ּבְֵרכוּ ֶאת מֹׁשֶ לֹום! ׁשָ “ׁשָ

ְמָחה. ְמעֹות ׂשִ לֹום!” עָנָה לֶָהם, וְעֵינָיו ָמלְאוּ ּדִ “ׁשָ
נְִּראוּ עֲיִֵפים וְדֹוֲאגִים,  ָרֵאל!” ֵהם ָקְראוּ לַנֹּוְסעִים, ׁשֶ “ֲחבִֵרים ּכָל יִׂשְ

י ָסלֹונִיִקי,  ְמָחה עַל ָהֳאנִיָּה! ֲאנְַחנוּ, ַאנְׁשֵ ׂשֹון וְׂשִ “ֵמַהיֹּום יְִהיוּ לָכֶם ׂשָ
יר וְלְִרקֹד!” ְרגִילִים ּתִָמיד לָׁשִ

ה־צְבִי עַל ּכַּפַיִם.  אוּ ֶאת מֹׁשֶ ִהְדֲהָדה ּבְַרֲחבֵי הֳָאנִיָּה וְנָׂשְ יָרה ׁשֶ הֵם ּפָצְחוּ ּבְׁשִ
ַמח לְַהּכִיר אֹוָתם, לְהְִתּפַלֵּל עִּמָם וְלִלְמֹד ִאּתָם ּתֹוָרה. הוּא ׂשָ
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ת. ְמעוּ ַהנֹּוְסעִים ּבְׂשֹוָרה ְמַרגֶּׁשֶ עֶֶרב ֶאָחד ׁשָ
ָרֵאל!” ִהכְִריז ַרב ַהחֹובֵל. “ָמָחר נַגִּיעַ לְֶאֶרץ יִׂשְ

נֹוְסעִים  ַהּסִּפוּן.  ֶאל  וִּמֵהר  ּכֵם  ַהׁשְ ִהְתעֹוֵרר  ה־צְבִי  מֹׁשֶ
ם וְִהצְּבִיעוּ ִמזְָרָחה. ים עְָמדוּ ׁשָ נְִרגָּׁשִ



1919

ה!” הוּא ִהְתַחנֵּן ֲאלֵיֶהם. ׁשָ “ָאנָּא, ּתְנוּ גַּם לִי לְִראֹות, ּבְבַּקָ
ה צְבִי ִהצְלִיַח לְַהגִּיעַ לַּמַעֲֶקה וְָרָאה ּבְִקצֵה ָהאֶֹפק ּבָּתִים נִּצָבִים עַל חֹולֹות לְבָנִים. מֹׁשֶ

לָּנוּ!” ָקָרא ּבְקֹול,  ָרֵאל ׁשֶ “ְראוּ ּכַּמָה יָָפה ִהיא ֶאֶרץ יִׂשְ
נָה ִחּכִינוּ לָׁשוּב ֵאלֶיָה!” “ַאלְּפַיִם ׁשָ

ֶׁשֶמׁש־ִצּיֹון ֵהִציָצה ִמְלַמְעָלה,

ִהְסַּתְּכָלה ְּבַקְרֵני־ִזיָוּה ְוִחְּיָכה ָלּה.

ָרְקדּו ַהּנֹוְסִעים ְּבֶפה ָמֵלא ִׁשיָרה,

ְוקֹול ַהֹּתף ִנְׁשַמע ְּבֶאֶרץ ַהְּבִחיָרה.


