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...עוד יבא היום
ונבקעה אדמת הלבבות אשר כסתם

ועלו זרעי האור ובשלו...”.

הרב ישראלי תרצ”ז



ְצָוה? ְלָאן ֶנֱעַלם ֲחַתן ַּבר-ַהִמּ
יֹום ַׁשָּבת הּוא ָעָלה ַלּתֹוָרה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבֶאֶרץ רּוְסָיה  יע ְלִגיל ִמְצוֹות. ְבּ אּול ִהִגּ ָשׁ

ִלים ַלְחגֹג ְּבֵביתֹו.  ְתַּפְלּ ִנְסַּתְיָמה ַהְּתִפָּלה ֻהְזְמנּו ַהִמּ ָהְרחֹוָקה. ְּכֶשׁ

אּול ְּבַמָּזל טֹוב ּוְלַאֵחל לֹו ֶׁשֵּיֵלְך ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות,” ָאְמרּו  “ָּבאנּו ְלָבֵרְך ֶאת ָשׁ

אּול. ֵכִנים ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ֶׁשל ָשׁ ַהּׁשְ

ֲאלּו ָהאֹוְרִחים ִּבְתִמיָהה ְוִהְסַּתְּכלּו ָסִביב. “ֵאיפֹה ִנְמָצא ֲחַתן ַּבר - ַהִּמְצָוה?” ָשׁ

ְּלָאה ִאּמֹו. אּול?” ִהְתַפּ “ֵהיָכן ָשׁ

אּול.                                                                                               ָשׁ ֶׁשל  ָאִביו  ַּגם  ִהְׁשּתֹוֵמם  ָּכאן,”  ִנְמָצא  ֹלא  ְוהּוא  ִלְכבֹודֹו,  יעּו  ִהִגּ “ָהאֹוְרִחים 

ָּלם.                                                             “ְלָאן הּוא ֶנֱעַלם?” ָׁשֲאלּו ֻכּ

א ִּבְדָאָגה ְוָיְצָאה ִלְראֹות ִאם הּוא ֶּבָחֵצר. אּול,” ָקְרָאה ִאָמּ “ ָשׁ

-אּול, ָׁש-אּול,” ָקָרא ַאָּבא ְוָיָצא ְלַחֵּפׂש אֹותֹו ְּבַמֲעֵלה ָהְרחֹוב. “ָשׁ

ֵכִנים. “ָׁש-אּו-ל, ָׁשאּוּוּוּול, “ ָקְראּו ַהּׁשְ

“ָׁשאּוְלֶק’ה,” ָקָרא ִיְׂשָרֵאל, ָאִחיו ַהָּצִעיר.
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לֹו  ּדֹוֲאִגים  ֻּכָּלם  ֶשׁ ָיַדע  ְוֹלא  ָהאֹוְרִחים,  ְקִריאֹות  ֶאת  ָׁשַמע  ָעָנה. הּוא ֹלא  ֹלא  אּול  ָשׁ

ּוְמַחְּפִשׂים ַאֲחָריו.                                                       

ב ִיְׂשָרֵאל. “ִאיׁש ֹלא ִחֵּפׂש ְּבַמְחַסן ָהֵעִצים,” ָחַשׁ

הּוא ִמֵהר ֶאל ַהַּמְחָסן ּוָפַתח ֶאת ַּדְלתֹו ָהחּוָמה.

ה ָׁשאּול! ָמָצאִּתי אֹותֹו!”  ָקָרא ִיְׂשָרֵאל.                                                                                                                      “ִהֵנּ

ְלֶׁשַמע ַהְקִריאֹות ִמֲהרּו ֻּכָּלם ֶאל ַהַמְחָסן ְוָראּו ֶאת ָׁשאּול יֹוֵשב ְולֹוֵמד ּתֹוָרה.

ה  ְלָך. ָלָמּ ְחָסן?” ָׁשֲאלּו ָהאֹוְרִחים. “ַהּיֹום ֲחִגיַגת ַּבר ַהִּמְצָוה ֶשׁ “ָׁשאּול, ַמּדּוַע ָהַלְכָּת  ַלַמּ

ֹלא ִנְׁשַאְרָתּ ַלְחגֹג ִעָּמנּו?”

א ִלְראֹות ֶאת  ֵהִרים ָׁשאּול ַאט-ַאט ֶאת ֵעיָניו ִמן ַהֵּסֶפר. הּוא ִהִּביט ָּבאֹוְרִחים ְוִהְתַּפֵלּ

ָּכל ָהאֹוְרִחים עֹוְמִדים ַּבֶּפַתח ּוַמִּביִטים ּבֹו.

ה  ַהֻמָלּ ְוָהְיָתה  ַרִּבים  אֹוְרִחים  ִהְתַאְספּו  “ַּבַּבִית  ְּבַלַחׁש.  ָעָנה  ּתֹוָרה,”  ִלְלמֹד  “ָרִציִתי 

ְּגדֹוָלה. ִחַּפְׂשִּתי ָמקֹום ָׁשֵקט ֶׁשּבֹו אּוַכל ִלְלמֹד”.

ַאָּבא ְוִאָּמא ִהְתָקְרבּו ֵאָליו ְוִחְּבקּו אֹותֹו ְּבַאֲהָבה. ָאֵכן, ְּבָנם ָׁשאּול הֹוֵלּך ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה 

ְוַהִּמְצוֹות.
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ֵמֶאֶרץ ַהּקֹור ְלֶאֶרץ ָהאֹור
ְּברּוְסָיה ָהְרחֹוָקה ְוַהָּקָרה ַחי ָּבחּור ּוְׁשמֹו ָׁשאּול. ָׁשאּול ָאַהב ְמאֹד ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָרָצה 

ם ֶאת ַהִּמְצוֹות.  הּוִדים ְלַקֵיּ ַלֲהגֹות ָּבּה עֹוד ְועֹוד, ַאְך ְּבֶאֶרץ רּוְסָיה ָאסּור ָהָיה ַלְיּ

“ֵאיְך ָיכֹול ְיהּוִדי ִלְחיֹות ְּבִלי ִלְלמֹד ּתֹוָרה? ֲאִני רֹוֶצה ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ַּבּבֶֹקר, ַּבָצֳהַרִים 

ַוֲאִפּלּו ַּבַּלְיָלה,” ָחַׁשב ָׁשאּול.

“ַאְמִׁשיְך  ִלְלמֹד ִעם ֲחֵבַרי,” ִהְבִטיַח ְלַעְצמֹו. 

ֶּפַתח ָעְמדּו ְׁשֵני ֲחֵבָריו ַהּטֹוִבים,  אּול. ַבּ ל ָשׁ ה ְּבֶדֶלת ֵּביתֹו ֶשׁ ְּבַאַחד ַהָּיִמים ִנְׁשְמָעה ְנִקיָשׁ

ָּדִוד ְוַאְבָרָהם.

“ּבֹואּו, ִהָּכְנסּו,” הּוא ִהְזִמין אֹוָתם ְּבִׂשְמָחה.

הּוא  ּלֹוְמִדים ּתֹוָרה,” ָאַמר ָּדִוד ְּכֶשׁ ִׁשים ְיהּוִדים ֶשׁ “ָרִאיִתי ָּבְרחֹוב ׁשֹוְטִרים. ֵהם ְמַחְפּ

ף. “ָאסּור ֶׁשִיְראּו אֹוָתנּו לֹוְמִדים!” ִמְתַנֵּשׁ

ר ַּגם ֶאת ַהַחּלֹונֹות ְוַהְּתִריִסים.”                                                                                   “ִנָּכֵנס ְוִנְנַעל ֵהיֵטב ֶאת ַהֶּדֶלת,” ָאַמר ַאְבָרָהם ְּבַלַחׁש. “ִנְסגֹּ

ָׁשאּול.                                                                                    ֶנֱאַנח  ְּברּוְסָיה,”  ָּכאן,  ִמְצוֹות  ְלַקֵּים  ִליהּוִדים  ָקֶׁשה  “ָּכל-ָּכְך 

“ֵאיְך נּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ִלְלמֹד ָּכְך? ָהִאם ָּתִמיד ִנְצָטֵרְך ְלִהְסַּתֵּתר?” ָׁשַאל ָּדִוד.                                                                                  

ִהִּציַע ָׁשאּול. “ָׁשם ָּתִמיד נּוַכל ִלְלמֹד  ִיְׂשָרֵאל?”  ַנֲעבֹר ֵמרּוְסָיה לֶאֶרץ  “אּוַלי... אּוַלי 

ּתֹוָרה.”  

ים ַלֲעזֹב ֶאת רּוְסָיה ְוַגם ַהֶּדֶרך ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֲאֻרָּכה ּוְמֻסֶּכֶנת,” ָאַמר  “ַהּגֹוִּים ֹלא ַמְרִשׁ

ַאְבָרָהם. “ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשְּכַדאי ְלִהְתַיֵעץ ִעם ָהַרב ֶׁשָּלנּו.”                         
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ָּתְכִניָתם.  ַעל  לֹו  רּו  ְוִסְפּ ֶהָחָכם,  ְקֵלֶמְנס  ָהַרב  ֶׁשָּלֶהם,  ָהַרב  ִעם  ַהֲחֵבִרים  בּו  ָיְשׁ

עֹוֵדד  הּוא  ַהְּגדֹוָלה,  ַהַּסָּכָנה  לְמרֹות  ִּבְסָפָריו.  ְוִעֵּין  ְּבִהְתַרְּגׁשּות   ָלֶהם  ֶהֱאִזין  ָהַרב 

ם יּוְכלּו ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ְלֹלא ֲחָׁשׁש.                                                                              ִיְׂשָרֵאל. ָשׁ ְוַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ  אֹוָתם ִלְברַֹח ֵמרּוְסָיה 

“ִקַּבְלנּו ֶאת ִּבְרַּכת ָהַרב. ַהַּלְיָלה ֵנֵצא ַלֶּדֶרְך,” ֶהֱחִליטּו ַהֲחֵבִרים.

מֹר ָעָליו ֵהיֵטב ַּבֶּדֶרְך ּוְכֶׁשַּנִּגיַע ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ִנְקָרא ּבֹו  י ֵסֶפר ּתֹוָרה. ִנְשׁ “ֲאִני ָאִביא ִאִתּ

ְּבֵבית ְּכֶנֶסת,” ָאַמר ָׁשאּול ְּבִהְתַלֲהבּות.                                                

ְוֵהִעיָפה  ָנְׁשָבה  ָקָרה  רּוַח  ַער.  ַּבַיּ ים  ַהִּנְרָּגִשׁ ַהֲחֵבִרים  ִנְפְגׁשּו  ְמֻאֶחֶרת  ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת 

ה ֶאת ַהּכֹל ְּבָלָבן: ֶאת ָהֵעִצים, ֶאת ַהָּבִתים ְוֶאת  ֶלג ֶׁשָּיַרד, ִּכסָּ ְלֶעְבָרם ְּפתֹוֵתי ֶׁשֶלג. ַהּׁשֶ

ָהֲאָדָמה. ָׁשאּול ִהִּביט ַּבֲחֵבָריו ָהֲעטּוִפים ּבְמִעיִלים.

ָבן. ַהּׁשֹוְטִרים יּוְכלּו ְלַהְבִחין ָּבנּו,”  נּו ּבֹוְלִטים ְמאֹד ַּבֶׁשֶלג ַהָלּ לָּ חֹוִרים ֶשׁ ִעיִלים ַהּׁשְ “ַהְמּ

אּול. ָאַמר ָלֶהם ָשׁ

“ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון! ֵהֵבאִתי ְסִדיִנים ְלָבִנים. ּבֹואּו ִנְתַעֵּטף ָּבֶהם,” ִהִּציַע ַאְבָרָהם. 

“ֵּכן! ֵּכן! ָּכְך ֹלא ַיְצִליחּו ִלְראֹות אֹוָתנּו!” ִהְסִּכימּו ַהֲחֵבִרים. 
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קּו ֶאת  ִנּׁשְ ְּבָיָדיו. ַהֲחֵבִרים  ְוִחֵּבק ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהָּגדֹול  “ֵנֵצא ַלֶּדֶרְך,” ָאַמר ָׁשאּול 

יל אֹוָתם ִמָּכל ַרע.  ִּבְזכּות ַהּתֹוָרה ה’ ָיֵגן ְוָיִצּ ַהֵּסֶפר ִּבְרָעָדה. ֵהם ִהְתַּפְּללּו ַלה’ ֶשׁ

ל ָׁשאּול. ַהַּלְיָלה ָהָיה ָחׁשּוְך ְוָאֵפל, ְוַרק  ְּבֶׁשֶקט-ְּבֶׁשֶקט ָהְלכּו ַהֲחֵבִרים ְּבִעְקבֹוָתיו ֶשׁ

אֹור ַהּיֵרַח ֵהִאיר ֶאת ַּדְרָּכם. ָׁשעֹות ַרּבֹות ֵהם ָצֲעדּו ֵּבין ֲעֵצי ָהַאּלֹון ְוָהָאׁשּור ֶׁשָּגְדלּו 

ַער.  ַּבַיּ

ֵהם ִהִּגיעּו ִלְקֵצה ַהַּיַער.                                                        “ְלָאן ֵנֵלְך?” ָׁשֲאלּו ַהֲחֵבִרים ֶאת ָׁשאּול ְּכֶשׁ

“ֶנֱחֶצה ֶאת ַהָּנָהר,” ָלַחׁש ָלֶהם. “ָׁשם ַהּשֹוְטִרים ֹלא יּוְכלּו ְלַהִּגיַע ֵאֶלינּו.”                                                                                        

ְך ָקִרים!” ָּדֲאגּו ַהֲחֵבִרים. “ֵאיְך ֶנֱחֶצה ֶאת ַהָּנָהר? ַהַּמִים ָּכל-כָּ

“ַאל ְּדָאָגה!”  ִהְרִגיַע אֹוָתם ָׁשאּול. “ֵמי ַהָּנָהר ָקְפאּו. ֵהם ָהְפכּו ְלֶקַרח. ֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ָעָליו 

ִּבְזִהירּות, ְוה’ ֵיֵהא ְּבֶעְזֵרנּו.” 

ַרִּבים ָעְברּו  ָיִמים  ִלְברַֹח ֵמרּוְסָיה.  ִהְצִליחּו  ַהֲחֵבִרים  ֶרְך, ַאְך  ָהְיָתה ַהדֶּ ַוֲאֻרָּכה  ה  ָקָשׁ

ַעד ֲאֶׁשר ֵהם ָעלּו ַעל ְסִפיָנה ְוִהְפִליגּו ָּבּה ַּבָּים ַהָּגדֹול. ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָלְמדּו 

ַהֲחֵבִרים ּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלִיל ְוַנֲעׂשּו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים. 
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ָהַרב  ַּבָׂשֶדה
ל ּוָמְסרּו ַּכּדּור  ֲחקּו ָּבְרחֹוב. ֵהם ָעְמדּו ְּבַמְעָגּ ֶזה ָהָיה ִלְפֵני ָׁשִנים. ַיְלֵדי ְּכַפר ָהרֶֹא”ה שִֹ

ֶזה ָלֶזה. ָמְרֳדַכי ִּתְכֵנן ִלְזרֹק ֶאת ַהַּכדּור ַלֲחֵברֹו, ַאְך ְלֶפַתע הּוא ָרָאה ֶאת ָהַרב ִיְׂשְרֵאִלי 

הֹוֵלְך ִלְקָראָתם.

יע! ָהַרב ִיְׂשְרֵאִלי ַמִּגיע!” ִהְכִריז ָמְרֳּדַכי ְּבקֹול. “ָהַרב ִיְׂשְרֵאִלי ַמִגּ

ד ֶאת ַהִּמְׂשָחק ּוִפּנּו ֶאת ַהֶּדֶרְך ָלַרב. ֵהם ִהִּביטּו ְּבָכבֹוד ַעל  ִמָיּ ָּכל ַהְיָלִדים ִהְפִסיקּו 

ָהַרב ַהצֹוֵעד ָּבְרחֹוב.

ית. “ְלָאן הֹוֵלְך ָהַרב?” ָׁשַאל ֵמִאיר ַהָּקָטן ֶאת ַחִגּ

ית. “ִנְרֶאה ִלי ֶׁשהּוא הֹוֵלְך ִלְלמֹד ּתֹוָרה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת,” ָעְנָתה ַחגִּ

ית ַהְּכֶנֶסת.  ִמּתֹוְך ַסְקָרנּות ָהְלכּו ַהְיָלִדים ְּבִעְקבֹות ָהַרב. ְלַהְפָּתָעָתם, ֹלא ָהַלְך ָהַרב ְלִכּוּון בֵּ
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הּוא ָּפָנה ְלִכּוּון ַאֵחר ְלַגְמֵרי. הּוא ָהַלְך ָלֶרֶפת ֶׁשל ַּתְנחּום.                                                                              

ן. י?” ָּפָנה ָהַרב ֶאל ָהַרְפָתּ “ַּתְנחּום, ָהִאם ָרִציָת ְלִהְתַיֵעץ ִאתִּ

ִלי  ָצִריך ַלֲחֹלב אֹוָתן ְּבָכל יֹום. ָהִאם מּוָתר  ה ֶׁשִּלי.  ַהֲחָדָשׁ ָלֶרֶפת  ָקִניִתי ָּפרֹות  “ֵּכן. 

ַלֲחֹלב אֹוָתן ַּגם ְּבַׁשָּבת?” ָשַאל ַּתְנחּום.

ָּבת,” ָאַמר ָהַרב. “ָאסּור ַלֲחֹלב ָּפָרה ְּבַשׁ

“ִאם ֹלא ֶאֱחֹלב אֹוָתן, ֵהן ְּתְסּבְֹלָנה ִמְּכֵאִבים” ָהַרב ִהְרֵהר. “ִאם ִיְכַאב ַלָּפָרה, ִיָּגֵרם ָלּה 

ַצַער ַּבֲעֵלי ַחִּיים.”  ָאַמר לֹו ַּתְנחּום.

ָּבת,” ָעָנה ָהַרב. “ְּכֶׁשִנָּפֵגׁש ָהֶעֶרב,  “ִּבְגַלל ַצַער ַּבֲעֵלי ַחִּיים מּוָתר ַלֲחֹלב ֶאת ַהָּפָרה ְּבַשׁ

ָּבת.”                                                                                       ד אֹוְתָך ֵּכיָצד מּוָתר ַלֲחֹלב  ְּבַשׁ ֲאַלֵמּ
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יר  ית ֶאת ַהּׁשִ ְמעּו אֹותֹו ְמַפֵּזם ֲחִריִשׁ ָיָצא ָהַרב ֵמָהֶרֶפת ְוָהַלְך ְלִכוּון ַהָׂשדֹות. ַהְיָלִדים ָשׁ

“לּוֵלי ּתֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי.”

ו?” ָׁשַאל ֵמִאיר ַהָּקָטן ְּבַסְקָרנּות.                                 “ְלָאן הֹוֵלְך ָהַרב ַעְכָשׁ

ֶדה ֶׁשל ְיהּוָדה.  ָהַרב ִנְכַנס ַלָׂשּ

ֶדה,” ָאַמר ְיהּוָדה  “ָהַרב ִיְׂשְרֵאִלי, ֲאִני חֹוֵׁשׁש ֶׁשָאסּור ֶלֱאכֹל ֶאת ַהְיָרקֹות ֶׁשִּגַּדְלִּתי ַּבָׂשּ

ְּבַצַער.

“ַמּדּוַע ַאָּתה חֹוֵשב ָּכְך?” ָׁשַאל ָהַרב ִּבְפִליָאה.

ַעְגָבִנָּיה,”  ֶׁשל  ִלְזָרִעים  ְמאֹד  ָקרֹוב  ְמָלְפפֹון  ֶׁשל  ְזָרִעים  ְּבָטעּות  י  “ָזַרְעִתּ

ְוָהַעְגָבִנּיֹות.                                                                                 ַהְּמָלְפפֹוִנים  ֶׁשל  ַהְּצפּוִפים  יִחים  ַהׂשִּ ַעל  ְוִהְצִּביַע  ְיהּוָדה  ָאַמר 

“ָהִאם ֶזה ִאּסּור ִּכְלַאִים?” הּוא ָׁשַאל ֶאת ָהַרב ִּבְדָאָגה.

יִחים.                                                                                 ל ּוָמַדד ֶאת ַהֶּמְרָחק ֵּבין ַהּשִׂ יִחים. הּוא הֹוִציא ֵמַהִּכיס ַסְרֵגּ ָהַרב ִהְסַּתֵּכל ַעל ַהִׂשּ

ִתיִלים ֶׁשל ַהְּמָלְפפֹוִנים  “מּוָתר ֶלֱאכֹל אֹוָתם,” ָּפַסק ָהַרב. “ַאְך ָעֶליָך ָלִשים ָּגֵדר ֵּבין ַהׁשְּ

ִתיִלים ֶׁשל ָהַעְגָבִנּיֹות, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם. ְּכֶׁשִּנָּפֵגׁש ָהֶעֶרב, ַאְסִּביר  ְלֵבין ַהּׁשְ

ְלָך ֵאיְך זֹוְרִעים ָנכֹון.” 

|18|



|19|



ְוַאף  ָהַרב  ֶאת  ָפר  ַהְכּ ַאְנֵׁשי  ָעְצרּו  ֶרְך  ַהֶדּ ָּכל  ְלאֶֹרְך  ְּבַדְרּכֹו.  ִהְמִׁשיְך  ָהַרב 

רּוַח.                                                                                             ּוְבאֶֹרְך  ְּבַסְבָלנּות  ְלֻכָּלם  ָעָנה  ָהַרב  ַּבֲהָלָכה.  ְׁשֵאלֹות  אֹותֹו  ָׁשֲאלּו  ֵהם 

פּו. ֵמִאיר  קַֹע. ַהְיָלִדים ֶׁשָהְלכּו ַאֲחֵרי ָהַרב, ִהְתַעְיּ ֶמׁש ָעְמָדה ִלְשׁ ָהָיה ְּכָבר ְמֻאָחר. ַהׁשֶּ

ַהָּקָטן ִּפֵהק ִּפהּוק ָּגדֹול.

“ֲאִני ָעֵיף. ֲאִני רֹוֶצה ִליׁשֹן,” הּוא ָאַמר ְוִהְכִניס ֶאת ָהֶאְצַּבע ַלֶּפה.

“ִנְרֶאה ִלי ֶׁשַּגם ָהַרב ֵיֵלְך ַלַּבִית ֶׁשּלֹו ְּכֵדי ָלנּוַח,” ָאַמר ָמְרֳדַכי.

ֶדה? ַלַּפְרֵּדס?  אֹו אּוַלי ָלנּוַח ַּבַּבית ֶׁשּלֹו?             ְלָאן ֵיֵלך ָהַרב - ַלּשָׂ

ֹלא ָוֹלא!

ָהַרְפָּתן  ַּתְנחּום  ִלְלמֹד ּתֹוָרה.  ְוִהְתִחיל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהָּצמּוד  ָקָטן  ְלֶחֶדר  ִנְכַנס  ָהַרב 

ם.  ֶדה ְּכֵדי ִלְלמֹד ִעָמּ יַע ֵמַהׂשָּ ה ַּדּקֹות. ַּגם ְיהּוָדה ִהִגּ ִהְצָטֵרף ֵאָליו ְלִלּמּוד, ְלַאַחר ַּכָמּ

דֹות ִלְלמֹד ִעם ָהַרב ִיְׂשְרֵאִלי. ֲעֵיִפים ָהיּו ֵמֲעבֹוָדה ָקָׁשה,  ַאט-ַאט ִנְקְּבצּו ָּכל ָהַעם ֶׁשַּבׂשָּ

ַאְך ְמִתיקּות ַהּתֹוָרה ֵהִאיָרה ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוֶאת ִלָּבם.
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ָהַרב ִיְׂשְרֵאִלי ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה
דֹות  ֶמׁש ִּפְּזזּו ַעל ַהָּבִתים, ַהׂשָּ ֶמׁש ַעל ְּכַפר ָהרֶֹא”ה. ַקְרֵני ַהׁשֶּ ֵּכם ַּבּבֶֹקר ָזְרָחה ַהׁשֶּ ַהְשׁ

ה  ְוַהַּפְרֵּדִסים. ֶקֶרן ֶׁשֶמׁש ׁשֹוֵבָבה ַאַחת ִהִּגיָעה ַלּלּול ְוִדְגְּדָגה ֶאת ַהַּתְרְנגֹול, ֶׁשִהְתַקָּשׁ

ְלִהְתעֹוֵרר.

“ַאָּתה ְמַאֵחר ָלקּום,” ִהיא ָלֲחָׁשה לֹו.

“קּוקּוִריקּו,” ָקָרא ַהַּתְרְנגֹול ְּבקֹול. “ֲאִני ָהִראׁשֹון ֶׁשִמְתעֹוֵרר ְּבָכל ַהְּכָפר!” הּוא ִהְתָּגָאה 

ְוָזַקף ֶאת ַהַּכְרּבֶֹלת ָהֲאֻדָמה ֶׁשּלֹו.

ְלָפֶניָך.”                                                                             ִהְתעֹוֵרר  ְּכָבר  “ִמיֶׁשהּו  ְּבַמְקֵהָלה.  ַהַּתְרְנגֹולֹות  לֹו  ָענּו  קֹוד,”  קֹוד,  “קֹוד, 

ּתֹוָרה.                                                                                             לֹוֵמד  ִמיֶׁשהּו  ָׁשְמעּו  ֵהם  ַהּלּול.  יֹוְׁשֵבי  ָּכל  יבּו  ְוִהְקִשׁ ַהַּתְרְנגֹול  יב  ִהְקִשׁ

ְרְנגֹול. “ָהַרב ִיְׂשְרֵאִלי, ָהַרב ֶׁשל ְּכַפר ָהרֶֹא”ה, ׁשּוב ָקם ְלָפַני,” הֹוָדה ַהַתּ
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גּו ְוֵהִעירּו ַּגם ֶאת ַחָּוהֶל’ה ַּבת ֶהָחֵמׁש. ְּכמֹו ְּבָכל ּבֶֹקר ִהיא ִהְתעֹוְרָרה  ֶמׁש ִּדְגדְּ ַקְרֵני ַהּׁשֶ

ם ַאָּבא ֶאת ִלּמּודֹו,  א ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְּבִנּגּון ָמתֹוק. ַּכֲאֶׁשר ִסֵיּ ְוִהְתַעְּנָגה ַעל קֹולֹו ֶׁשל ַאָבּ

יר ָהָאהּוב ָעָליו, “לּוֵלי ּתֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי.” הּוא ָיָצא ַלִּגָּנה ְּכֶׁשהּוא ְמַפֵּזם ֶאת ַהִׁשּ

ַחָּוהֶל’ה ָיְצָאה ַהחּוָצה ְּבִעְקבֹוָתיו.

ְוִהְסַּתְּכָלה ַעל ַהִּגָּנה ַהְּגדֹוָלה. “אּולי הּוא ִנְמָצא ְלַיד ֵעץ  א?” ִהיא ָּתֲהָתה  “ֵאיפֹה ַאבָּ

ַהָּתָמר ֶׁשִּמֶּמּנּו ָקַטְפנּו לּוָלב ְלֻסּכֹות?”

ֶרְך ֵהִציצּו ֵאֶליָה ִלימֹוִנים ְצֻהִּבים ִמֵּבין ֲעֵלי ָהֵעץ,  ָהְלָכה ַחָּוהֶל’ה ֶאל ֵעץ ַהָּתָמר. ַּבֶדּ

ֵעץ  ְלַיד  ָהָיה  ֹלא  ַאָּבא  ֶׁשּלֹו.  ַּבֶּכֶתר  ר  ִהְתַהֵדּ ָהֵעץ,  ַעל  ֶׁשנֹוָתר  ַאֲחרֹון,  ָאדֹם  ְוִרימֹון 

ַהָּתָמר. 
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“אּוַלי ַאָּבא ִנְמָצא ְלַיד ֵעץ ַהַּתּפּוִזים?” ָחְׁשָבה ַחָּוהֶל’ה.

ִני ֶׁשל ַהַּבִית. ֵעץ ָאבּוָקדֹו ָּגבֹוַהּ  ָהְלָכה ַחָּוהֶל’ה ֵּבין ֲעֵצי ַהְּפִרי ָהַרִּבים ֶׁשָּגְדלּו ְּבִצּדֹו ַהֵּשׁ

רּו ַּבְּפִרי ַהָּבֵׁשל. ָצַמח ְלַיד ִׂשיַח ִּפיַטְנּגֹו ָנמּוְך. ַעל ֵעץ ַהּגּוָיָבה ָעְמדּו ִצֳּפִרים ְוִנְקּ

א!” ָׂשְמָחה ַחָּוהֶל’ה. ה ַאָבּ “ִהֵנּ

ְּבַסל  ְוָׂשם אֹוָתם  ַּתּפּוִזים  ָקַטף  ַאָּבא  ֲאחֹוָתּה.  ְוִאיָטה  ַאָּבא  ָעְמדּו  ַהַּתּפּוִזים  ֵעץ  ְלַיד 

. ַאַחר-ָּכְך הּוא  ָּגדֹול. הּוא ָלַקח ַּתּפּוז ֶאָחד ֵמַהַּסל ְוִהִּניַח אֹותֹו ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון ַהָּגבֹוַהּ

ים ְלִאיָטה.  ף אֹותֹו ְוָנַתן ֶאת ַהְּפָלִחים ָהֲעִסיִסִיּ ָּבַחר ַּתּפּוז ָּכתֹם ְוָגדֹול, ִקֵלּ

ִּבְקָׁשה  ַהַחּלֹון,”  ֶאֶדן  ֶׁשַעל  ַהַּתּפּוז  ֶאת  ִלי  ֵּתן  ְּבַבָּקָׁשה,  ַּתּפּוז.  רֹוָצה  ֲאִני  ַּגם  א,  “ַאָבּ

ַחָּוהֶל’ה.

ד,” ָאַמר  י אֹותֹו ַּבַצּ ּפּוז ִּבְבָרָכה ְוַׂשְמִתּ ִּתי ֶאת ַהַתּ ה הּוא ֹלא ִּבְׁשִביֵלנּו. ִהְפַרְשׁ “ַהַּתּפּוז ַהזֶּ

ַאָּבא.

ִביֵלנּו?” ָׁשֲאָלה ַחָּוהֶל’ה  “ֲאָבל ַהַּתּפּוז ַהֶּזה ָּגַדל ָעל ָהֵעץ ֶׁשָּלנּו, ָאז ָלָּמה הּוא ֹלא ִּבְשׁ

ִּבְפִליָאה.

ָלנּו  ַלּכֹהִנים.  אֹוָתם  ְוָלֵתת  ֶׁשָּקַטְפנּו  ֵמַהֵּפרֹות  ֵחֶלק  לַהְפִריׁש  אֹוָתנּו  ה  ְמַצָוּ “ַהּתֹוָרה 

ָאסּור ֶלֱאכֹל אֹותֹו,” ִהְסִּביר ַאָּבא. “ַאְּת ְיכֹוָלה ִלְבחֹר ַּתּפּוז ַאֵחר ֵמַהַּסל.”                           
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ִנָיה הּוא ֶהֱחִזיק ְּבֵסֶפר  ה ָהָארְֹך ְוִהְׁשָקה ֶאת ָהֵעִצים. ְּבָידֹו ַהּׁשְ ָנּ ַהִגּ ַאָּבא ָאַחז ְּבִצּנֹור 

ָקָטן ְוָלַמד ִמֶּמּנּו ּתֹוָרה.

ּפּוז ְּבַבָּקָׁשה,” ָּפְנָתה ַחָּוהֶל’ה ְלָאִביָה. ף ִלי ֶאת ַהַתּ “ַאָּבא, ַקֵלּ

ף ָלְך ֶאת ַהַּתּפּוז ַוֲאַסֵּפר  א. ֲאִני ֲאַקֵלּ א לֹוֵמד ּתֹוָרה. ּבֹוִאי ֵנֵׁשב ַעל ַהֶּדֶשׁ “ַחָּוהֶל’ה, ַאָבּ

ה ֶׁשָּלנּו,” ָאְמָרה ָלּה ֲאחֹוָתּה.     ָלְך ִסּפּור ַעל ַהִּגָנּ

ִהְסַּתְּכָלה ַחָּוהֶל’ה ַעל ֲאחֹוָתּה ַהְּגדֹוָלה ְוִהְקִׁשיָבה.

ה  ָרה ִאיָטה ְּבקֹול ִמְתַנֵּגן. “ִּבְׁשַנת ְׁשִמָטּ ה,” ִסְפּ “ְּכֶׁשֲאִני ָהִייִתי ַּבַּגן, ָהְיָתה ָאז ְׁשַנת ְׁשִמָטּ

ה. הּוא  ָנּ ה ֵהם ֶׁשל ֻּכָּלם, ְוָלֵכן ַאָּבא ִהְפִקיר ֶאת ַהִגּ ָנּ ָהֲאָדָמה ִהיא קֶֹדׁש ַלה’. ַהֵּפרֹות ַּבִגּ

ה ֶׁשָּלנּו ְוִלְקטֹף ֶאת ַהֵּפרֹות ַהְּטִעיִמים ִמָּכל ָהֵעִצים.  ה ְלָכל ַהְיָלִדים ְלִהָּכֵנס ַלִּגָנּ ִהְרָשׁ

יַטְנגֹו.  ֵהם ָיְכלּו ִלְקטֹף ֲאִפּלּו ֵּפרֹות מֻיָחִדים, ֶׁשֵהם ַאף ַּפַעם ֹלא ָטֲעמּו, ְּכמֹו ָאנֹוָנה ּוִפּ

ַהְיָלִדים ַּבַּגן ֶׁשִּלי ָּכל ָּכְך ָׂשְמחּו. ֵהם ָעְברּו ֵמֵעץ ְלֵעץ ְוָקְטפּו ִּבְזִהירּות. ַאָּבא ִּבֵּקׁש זֹאת 

ְברּו” ֵמֵהם, ְּכֵדי ֶׁשָהֲעָנִפים ֹלא ִיָּשׁ

ה?” ָׁשֲאָלה ַחָּוהֶל’ה. “ָמַתי ִּתְהֶיה עֹוד ַּפַעם ְׁשַנת ְׁשִמטָּ

“ַּבָׁשָנה ַהָּבָאה,” ָעְנָתה ִאיָטה. “ַּפַעם ְּבָכל ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵיׁש ָלנּו ְמְצַות ְׁשִמָּטה.”                                 

ַחָּוהֶל’ה  ֵמַהִּגָּנה ֶׁשָּלנּו.” ָאְמָרה  ֵמַהַּגן ֶׁשִּלי ִלְקטֹף ֵּפרֹות  ַהְיָלִדים  ַאְזִמין ֶאת ָּכל  “ֲאִני 

ָכה ְלַעְצָמּה. ְוִחְיּ

ָכה ִאיָטה ְוִחֵּיְך ַּגם ַאָּבא ֶׁשָּלֶהן, ָהַרב ָׁשאּול ִיְׂשְרֵאִלי. ִחְיּ
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ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ֵמָהַרָּבִנית ַּבת-ֶׁשַבע
ָפר ִלְפֵני ֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרב ִיְׂשְרֵאִלי.  ְּבבֶֹקר ַחג ַהּפּוִרים ִהְשָּׂתֵרְך טּור ָארְֹך ֶׁשל ּתֹוָׁשֵבי ַהְכּ

ַמְלַּכת ֶאְסֵּתר ְיֵפהִפָּיה, ִעם ֶּכֶתר ָזָהב ְלרֹאָׁשה, ִהְצָטְרָפה ֲאֵליֶהם ּוְבָיָדּה ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות 

ית ַּבד. ָעטּוף ְּבַמִפּ

לֹוַח  ים, “ַמה ֵּיׁש ְּבִמְשׁ ֻחִלּ ים ְכּ “ַחִּגית,” ָקָרא ְלֶעְבָרּה יֹוִסי, ֶׁשָהָיה ְמֻחָּפׂש ְלׁשֹוֵטר ְּבַמִדּ

ׁש אֹותֹו ְּבַסְקָרנּות. ׁ ַהָּמנֹות ֶׁשָּלְך?” ָׁשַאל ּוִמֵשּ

ֶאת  ִמֶּמּנּו  ְוִהְרִחיָקה  ַחִּגית  ָאְמָרה  ֶׁשָּלנּו,”  ֵמַהּלּול  ֵּביִצים  ַּגם  ֵיׁש  ַּבִּמְׁשלֹוַח  ֵהר!  “ִהָזּ

נֹות. ִמְׁשלֹוַח ַהמָּ
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“ְלַמה ֻּכָּלם ְמַחִּכים?” ָרַטן יֹוִסי ֶאל ָהעֹוְמִדים ַּבּתֹור.

י ַהְּכָפר ְמִביִאים ִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ְלִמְׁשַּפַחת ִיְׂשְרֵאִלי. ָהַרָּבִנית ַּבת-ֶׁשַבע עֹוֶמֶדת  “ָּכל ֲאְנֵשׁ

ִלְכבֹוד  ָאְפָתה  ֶׁשִהיא  ְטִעימֹות  ֻעִּגּיֹות  ִעם  ָמנֹות  ִמְׁשלֹוַח  ְלֻכָּלם  ְונֹוֶתֶנת  ַּבִּמְרֶּפֶסת 

ּפּוִרים,” ָעָנה לֹו ָמְרֳּדַכי.

ָּבְרחֹוב.                                   ֶׁשִׂשֲחקּו  ַהְיָלִדים  ַּתְחּפֹוׂשֹות  ַעל  ְּבַסְקָרנּות  ִהְסַּתְּכלּו  ְויֹוִסי  ַחִּגית 

“ִּתְרֶאה ֵאיזֹו ַּתְחּפֹוֶׂשת ָיָפה,” ָאְמָרה ַחִּגית ְוִהְצִּביָעה ַעל ְׁשֵתי ְיָלדֹות ֶׁשִהְתַחְּפׂשּו ְלָדִוד 

ְוָגְלָית. ַלַּיְלָּדה ֶׁשִהְתַחְּפָׂשה ְלָדִוד ַהֶּמֶלך ָהָיה ַמְקֵלַע ְוַהַּיְלָדה ָהַאֶחֶרת ָהְיָתה ְלבּוָׁשה 

ים.   ְּבִׁשְריֹון ַקְׂשַקּשִׂ
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“זֹאת ִאיָטה, ַהַּבת ֶׁשל ָהַרב. ָרִאיִתי ַהּיֹום ֶאת ַחָּוהֶל’ה ֲאחֹוָתּה ְמֻחֶּפֶׂשת ְלנֹח ַּבֵּתָבה. 

ה,” ָאְמָרה ָלּה ַאַחת ַהְׁשֵכנֹות ֶׁשָעְמָדה ְלָיָדּה. “ָהַרב  ַעל ְּכֵתָפּה ָהְיָתה יֹוָנה ְקַטָנּ

יַע ָּתִמיד ֶאת ַהָּבנֹות ֶׁשּלֹו ַּבַּתְחּפֹוׂשֹות ֶׁשהּוא ֵמִכין, ְוֵהן ְּבֶדֶרך ְּכָלל זֹוכֹות ִּבְפָרס  ַמְפִתּ

ְּבַתֲחרּות ַהַּתְחּפֹוׂשֹות.” 

סֹוף-סֹוף ִהִּגיַע ּתֹוָרם ֶׁשל יֹוִסי ְוַחִּגית ְלִהָּכֵנס. ָהַרָּבִנית ִחְּכָתה ָלֶהם ְּבִחיּוְך ָּגדֹול. 

ה,  !” ִהיא ָאְמָרה ִּבְמאֹור ָּפִנים ְוִחְּבָקה ֶאת ַחִּגית. “ְּכֶׁשָהִייִתי ְקַטנָּ “ֵאיזֹו ַמְלָּכה ָיָפה ַאְתּ

ים,” ִּגְלָתה ָלֶהם  ק ַלֲעִנִיּ ָחַלְמִּתי ֶׁשֶאְהֶיה ַמְלָּכה ֲעִׁשיָרה.  ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ִּתְכַנְנִּתי ְלַחֵלּ
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ָהַרָּבִנית ְוָנְתָנה ָלֶהם עֹוד ֻסָּכִרָּיה. 

“ִאָּמא ֶׁשִלי אֹוֶמֶרת ֶׁשָהַרָּבִנית ַּבת-ֶׁשַבע ּדֹוֶאֶגת ְלֻכָּלם. ִהיא נֹוֶתֶנת ֶּכֶסף ַלֲעִנִיים, 

ַמְזִמיָנה אֹוָתם ְלֵביָתּה, נֹוֶתֶנת ָלֶהם ַמֲעַדֵני ֶמֶלְך ְוקֹוָנה ָלֶהם ַמָּתנֹות,” ָאַמר יֹוִסי 

ְלַחִּגית ַּבֶּדֶרְך..

“ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשָהַרָּבִנית ַּבת-ֶׁשַבע ִהיא ְקָצת ְּכמֹו ַמְלָּכה ּוְקָצת ְּכמֹו ָהִאָּמא ֶׁשל ָּכל 

ָהֲאָנִׁשים ַּבְּכָפר...” ָצֲחָקה ַחִּגית ְוָרָצה ְּבִׂשְמָחה ִעם ִמְׁשלֹוַח ַהָּמנֹות ְלֵביָתּה.
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ַהְפָּתָעה ְמִאיָרה ְבּיֹום ָהַעְצָמאּות
ְּבָכל  ְמאֹד.  ֲחׁשּוִכים  ָהְרחֹובֹות  ָהיּו  ּוַבַלְיָלה  ָּפָנֵסי-ְרחֹוב  ָהיּו  ֹלא  ָׁשִנים  ַהְרֵּבה  ִלְפֵני 

ֶעֶרב, ִעם ֶרֶדת ַהֲחֵׁשָכה, ִמֲהרּו ֵמִאיר ְוַחַּגי ָלֶלֶכת ְלֵביָתם ַהּמּוָאר.

ְּבֶאָחד ִמְּיֵמי ָהָאִביב ַהֲחִמיִמים ִׂשֲחקּו ָּכל ַיְלֵדי ַהְּכָפר ְלַיד ָהֶרֶפת ֶׁשל ַּתְנחּום. ַּכֲאֶׁשר 

עּו  ֻהְפְתּ ֵהם  ַהְּכָפר,  ְלֶמְרַּכז  ִהִּגיעּו  ְּכֶשׁ ַהַּבְיָתה.  ַהְיָלִדים ָלׁשּוב  ִמֲהרּו  ְלַהְחִׁשיְך,  ֵהֵחל 

ֶאת  טּו  ִקְׁשּ ִצְבעֹוִנּיֹות  נּורֹות  ֶׁשל  ַׁשְרְׁשרֹות  מּוָאִרים.  ַהְּכָפר  ְרחֹובֹות  ֶאת  ִלְראֹות 

ַהְרחֹובֹות, ּוְבָכל ִמְרְּפסֹות ַהָּבִתים ָּדְלקּו ָהאֹורֹות.  

י ְלָאִחיו ְּבִהְתַלֲהבּות. “ֵמִאיר, ִּתְרֶאה ֶאת ָּכל ַהּנּורֹות!” ָקָרא ַחַגּ

ַהִּכּוּוִנים.                                                                                         ְלָכל  י  ַחַגּ יַע  ִהְצִבּ ְוָׁשם...”  ָׁשם...   ְוָגם  ָּכאן,  ַּגם  ָגִלים.  ַהְדּ ְלַיד  “ָׁשם, 

“ָּכל-ָּכְך ַהְרֵּבה ְּדָגִלים ְונּורֹות,” ִהְתַּפֵעל ֵמִאיר. 

ָהֲאֻרּכֹות.                                                                                 ְרְׁשרֹות  ַּבַׁשּ ַהּנּורֹות  ֶאת  ר  ִלְספֹּ ָהָאִחים  ֵהֵחלּו  ָׁשֹלׁש,”  ְׁשַתִים,  “ַאַחת, 

ֲחִגיִגִּיים.                                                                                    ִּבְבָגִדים  ֶׁשָּצַעד  ָהַרְפָּתן,  ַּתְנחּום  ֲאֵליֶהם  ִהְצָטֵרף  ֵׁשש,”  ָחֵמׁש,  “ַאְרַּבע, 

יְך ֵמִאיר ַהָּקָטן ֵמַעל ְּכֵתָפיו ֶׁשל ַסָּבא.  ע, ְׁשמֹוֶנה,” ִהְמִשׁ “ֶׁשַבע, ֵּתַשׁ

“ְׁשמֹוֶנה, ֵּתַׁשע, ֶעֶׂשר,” ָצֲחָקה ַחִּגית ֶׁשָהְלָכה ִעם ָאִביָה. 
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י. “ְלָאן הֹוְלִכים ֻּכָּלם?” ָׁשֲאלּו ֵמִאיר ְוַחַגּ

ֶדה. “ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת,” ָעָנה ְיהּוָדה, ֶׁשִהִּגיע ַהְיֵׁשר ֵמַהׂשָּ

“ֲאָבל ַהּיֹום ֹלא ַׁשָּבת,” ִהְתַּפֵלא ַחַּגי.

ר. ֶזהּו יֹום ָהַעְצָמאּות  ת, ַאְך ַהּיֹום יֹום ַחג ְוִׂשְמָחה. ַהּיֹום ה’ ְּבִאָיּ “ָנכֹון. ַהּיֹום ֹלא ַׁשָבּ

ֶׁשל ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל,” ָאַמר קֹול מּוָּכר. ֶזה ָהָיה ַאָּבא, ֶׁשָצַעד ַאף הּוא ִעם ִאָּמא ְלִכּוּון 

ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.

ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ִיְׂשְרֵאִלי  ָהַרב  ִעם  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ַהֵּלל  לֹוַמר  ֶנֶסת  ַהְכּ ְלֵבית  הֹוְלִכים  “ֲאנּו 

ַהְּמֻיֶחֶדת, ֶׁשָעַרְך ִלְכבֹוד יֹום ָהַעְצָמאּות,” ָאְמָרה ִאָּמא.

ֶנֶסת ַעד  יָרה ִמֵּבית ַהְכּ “ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ה’..נִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה ּבֹו... “ ִנְׁשְמעּו קֹולֹות ַהּׁשִ

ְלֵמָרחֹוק.

ַאָּבא  ָאְמרּו  ָהַעְצָמאּות,”  יֹום  ל  ֶשׁ ַהּׁשֹוָפר  ְּתִקיעֹות  ַנְפִסיד ֶאת  ֶׁשִּנְזָּדֵרז, ֶׁשֹּלא  “ְּכַדאי 

ְוִאָּמא ּוִמֲהרּו ְלִהָּכֵנס ִעם ַיְלֵדיֶהם ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת.

ֵמָאז ָעְברּו ַהְרֵּבה ָׁשִנים. ֵמִאיר ְוַחַּגי ָּגְדלּו ּוָבְגרּו, ְוֵיׁש ָלֶהם ַהְרֵּבה ְנָכִדים ּוְנָכדֹות. ְּבָכל 

יֹום ַעְצָמאּות ֵהם צֹוֲעִדים ַיַחד ִאָּתם ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, מְתַּפְּלִלים ּומֹוִדים ַלה’ ַעל ֲהָקַמת 

ֵכן ֶׁשָּלֶהם - ָהַרב ָׁשאּול ִיְׂשְרֵאִלי. ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל ִּבְתִפָּלה ֶׁשִּתֵּקן ַהׁשָּ
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“מספר שבועות לפני מותו, כאשר מחלתו 
תכפה עליו וכמעט הכריעה אותו, בשארית 

כוחותיו הזמיננו רבנו לביתו פגישה, שהתברר 

לצערנו כי היתה פגישתנו האחרונה. בפגישה 

זו מסר הוא בידנו בהתרגשות גדולה שלו את 

צוואתו-

שמרו על ארץ חמדה בדרך של חמדה.

בשארית כוחותיו הגופניים והנפשיים התאמץ 

מאוד להעביר את המסר החשוב של המשך 

גידול תלמידי חכמים ארץ ישראלים הנאמנים 

ואוהבים בכל נפשם את עמם וארצם הפועלים 

בדרך של חמדה – בדרכי נועם כדי להנחיל לעם 

את מורשתו

   
” הרב כרמל והרב ארנרייך מתוך “גאון בתורה ובמידות” של הרב ישראל שריר
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הורים יקרים,
אנו שמחים עם צאתו של הספר הרב ישראלי בארץ חמדה, הרביעי בסדרת הספרים על מנהיגי הדור. הילדים הצעירים 
אוהבים סיפורים ואת המפגש האנושי. הם מזדהים עם הדמויות של גדולי ישראל, מכירם את קורות חייהם, לומדים 

ממידותיהם, מצטרפים לשיירה וממשיכים בדרכם.
הרב שלמה קרליבך זצ”ל היטיב להגדיר את הקשר בין חינוך לסיפור, בהתייחסותו לחכמים שבהגדת פסח, “שהיו 

מספרים כל אותו הלילה”. וכך הוא אומר בפשטות:
“החינוך מתחיל עם סיפורים, רק עם סיפורים”.

העצומה  אהבתו  את  לפנינו  חושפים  הסיפורים  זצ”ל.  ישראלי  שאול  הרב  על  קצרים  סיפורים  שישה  כתבנו  השנה 
צב(. הסיפורים מפגישים   )תהילים קיט,  בעניי”  אז אבדתי  “לולי תורתך שעשועי  ישראלי לתורה, בבחינת  של הרב 
אותנו עם אמונתו האיתנה, עם תכונת החלוציות שבו, ואנו לומדים על ההתפעלות שלו מעבודת האדמה ומהמצוות 

המתחדשות שארץ ישראל מזמנת לנו. 
הסיפורים החווייתיים והאיורים המיוחדים יהיו בבחינת טעימה ראשונה המאירה לילדים את דמותו. ההתרחשויות 

המתוארות בסיפורים מעוררות סקרנות אצל הילדים ומאפשרות להם ִקרָבה לדמותו ורצון ללכת בדרכו.
לשמוח  שנזכה  רצון  יהי  זצ”ל.  ישראלי  הרב  ישראל,  גדול  של  לאורו  ילדינו  עם  יחד  ולהתחנך  ללמוד  כולנו  נשתדל 

בקדושת הארץ ובקדושת שביעית, ולהודות לקב”ה על התקופה הגדולה שבה אנו זוכים לחיות.
יישר כח ענק לגב’ רחל סלייטר על היצירה הייחודית לגני החמ”ד, ונודה גם לתמר זקס על הסיפורים היפים שכתבה. 

רוב תודות למכללת חמדת הדרום ולעומד בראשה, פרופסור אבי לוי, ולכל השותפים בהפקה.

שיתוף הפעולה בין מינהל החינוך הדתי לבין מכללת חמדת הדרום בהכנת התכנית הייחודית, היה מוצלח כבשנים 
עברו. אנו מבקשים להודות לרחל סלייטר ולתמר זקס על הכתיבה היפה.

הרב ד”ר אברהם ליפשיץ 
ראש המינהל לחינוך דתי

גב’ אסתר חטב
מפקחת ארצית קדם-יסודי חמ”ד

פרופ’ אבי לוי
נשיא מכללת “חמדת הדרום”
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הורים יקרים,
במסגרת התוכנית הרב-שנתית להחלת מורשת המנהיגות הרבנית לתלמידי החמ”ד, וכחלק 
מבניית הזהות הציונית דתית, בחר מינהל החמ”ד להאיר את דמותו של הרב שאול ישראלי.

“ְוֶאֶּתן-ָלְך ֶאֶרץ ֶחְמָּדה ַנֲחַלת ְצִבי” )נחמיה ג יט(  
אסופת הסיפורים ”הרב ישראלי בארץ חמדה” מתארת את דמותו  של הרב שאול ישראלי. אישיותו של הרב משלבת 

נועם הליכות עם נחישות,תקיפות ועמידה באתגרים 
הלכתיים שעמדו לפתחה של מדינת ישראל.

ספר זה הינו הרביעי  בסדרת הספרים “לאורם נלך” 
לילדי החמ”ד. הספר הראשון “גן עוזיאל” האיר את 
דמותו של הרב עוזיאל, הרב הראשי לישראל. בשנת 
צבי  הרב  אל  “בשיירה  החמ”ד   ילדי  צעדו  תשע”ג 
יהודה” ולמדו על אהבת עם ישראל. בשנה שעברה 
קראנו את “השולחן הערוך של הרב חיים דוד הלוי”  

ופסענו עמו בדרך התורה המתוקה.
נתוודע   ובה  שמיטה,  שנת  הינה  התשע”ה,  בשנת 

י”ט סיון תשנ”ה(  לדמותו של הרב שאול ישראלי, שהיה מעין “אב השמיטה”. הרב ישראלי )כ”ה תמוז תרס”ט- 
נודע בפסיקותיו החלוציות בנושא “המצוות התלויות בארץ”. מתוך כבוד לחקלאים יחס להם הרב את הביטוי “עם 
שבשדות” )מושג המופיע במסכת ראש השנה( במשמעות של השתוקקות ללמוד תורה בד בבד עם עבודת האדמה.

ובגילוי-לב  באומץ  טפל  הוא  בקרניו”.  השור  את  ה”אוחז  כפוסק  הרב  את  נכיר  הספורים  באסופת 
בנושא רגיש, שבדרך-כלל מעדיפים לא לעסוק בו. יחד עם הצד ההלכתי נחוש את הקשר האוהב 

של הרב לארץ החמדה ולפירותיה. 
הסיפורים המובאים מביאים את ניחוחות ארץ ישראל ואת הקשר המיוחד של הרב לרגבי אדמתה. 

קטעי  על  מבוססים  הסיפורים  שאר  התרחשו.   שאכן  סיפורים  הם  הראשונים  הסיפורים  שני 
זיכרונות קצרים של משפחה, שכנים ותלמידי חכמים. לרעייתו, הרבנית בת שבע, שהייתה ידועה 

בחוש ההומור שלה, הוקדש סיפור על חג פורים ובו מסופר על יכולת הקשר המיוחדת שלה עם 
הבריות.
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“לּוֵלי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי, ָאז ָאַבְדִּתי ְבָעְנִיי” )תהלים קיט,קב(

באסופת  השני  כחוט  עובר  אותה  ללמוד  העז  והרצון  התורה  אהבת  של  המסר 
הסיפורים. כל אלה שהכירו את הרב מעידים על כך שניצל כל רגע פנוי ללימוד תורה. 
יד אחת עסוקה במלאכה,   – גבי כריכת הספר מאפיין את הרב  האיור שנמצא על 
והאחרת אוחזת בספר .  בני ביתו מספרים, שערב אחד הגיע לביתו לאחר יום גדוש 
בפעילות. בכניסתו הביתה אמר:  “איני חש בטוב. מאז הבוקר לא למדתי תורה”. 
הרב למד ולימד כשדמות דיוקנו של אביו, הרב בניימין איזראעליט הי”ד מלווה אותו 
ומזכירה לו מסירות הנפש שלו ללימוד התורה. על התעקשותו בהפצת התורה, הוא 

נענש על ידי השלטון הסובייטי, הוגלה לסיביר ושם נפטר. 
וגם  בנפרד  סיפור  כל  על  לשוחח  כדאי  הסיפורים,  את  לילדכם  שתספרו  לאחר 
למצוא את החוט המקשר בין הספורים. נסו למצא עם הילד את הפסוק החוזר ברוב 
הסיפורים. כאשר ימצא  הילד את הפסוק “לולי תורתך שעשועי, אז אבדתי בעניי”, 
https://www.youtube.com/ -אפשר לשיר איתו את השיר. )ניתן לשמיעה ב
watch?v=5ioqrq0t4VE(. בתו מספרת שזה היה השיר האהוב על הרב ישראלי.

את התורה כחוט מקשר חזותי נוכל למצוא  באיוריים של המאייר מנחם הלברשטט. 
באופנים  מצוייר  התורה  שספר  ליבם  תשומת  את  הסבו  לסיפור.  איור  בכל  הנמצא  התורה  ספר  את  הילדים  עם  חפשו 
שונים- כספר תורה ספרדי, אשכנזי, כחומש, ועוד. אפשר להראות לילדים את ספרי התורה הנמצאים בביתכם ולהזכיר 

להם אירועים וזמנים מיוחדים שבהם הם ראו ספר תורה עשוי מקלף.

רחל סלייטר
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“לאורם נלך”
: ד ” מ ח ה י  ד ל י ל ם  י ר פ ס ה ת  ר ד ס

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל החינוך הדתי

ַהֻּשְׁלָחן ֶהָערּוְך ֶׁשל ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי

אייר: אבי כץכתבה: רחל סלייטר


