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ר-ה ִּמ ְצוָ ה?
ְל ָאן נֶ ֱע ַלם ֲח ַתן ַּב ַ
רּוסיָ ה
ּתֹורה ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ְּב ֶא ֶרץ ְ
שאּול ִה ִּגיע ְלגִ יל ִמ ְצוֹותְּ .ביֹום ַׁש ָּבת הּוא ָע ָלה ַל ָ
ָׁ
שנִ ְס ַּתיְ ָמה ַה ְּת ִפ ָּלה הֻ זְ ְמנּו ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים ַל ְחגֹג ְּב ֵביתֹו.
חֹוקהְּ .כ ֶ ׁ
ָה ְר ָ
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹותָ ”,א ְמרּו
ּול ַא ֵחל לֹו ֶׁשּיֵ ֵלְך ְּב ֶד ֶרְך ַה ָ
שאּול ְּב ַמּזָ ל טֹוב ְ
“ּבאנּו ְל ָב ֵרְך ֶאת ָ ׁ
ָ
שאּול.
ּול ִאּמֹו ֶׁשל ָ ׁ
ַה ְּשׁ ֵכנִ ים ְל ָא ִביו ְ
יהה וְ ִה ְס ַּת ְּכלּו ָס ִביב.
אֹור ִחים ִּב ְת ִמ ָ
ש ֲאלּו ָה ְ
“איפֹה נִ ְמ ָצא ֲח ַתן ַּבר ַ -ה ִּמ ְצוָ ה?” ָ ׁ
ֵ
שאּול?” ִה ְת ַּפ ְּל ָאה ִאּמֹו.
יכן ָ ׁ
“ה ָ
ֵ
שאּול.
ּתֹומם ּגַ ם ָא ִביו ֶׁשל ָ ׁ
אֹור ִחים ִה ִּגיעּו ִל ְכבֹודֹו ,וְ הּוא ֹלא נִ ְמ ָצא ָּכאןִ ”,ה ְׁש ֵ
“ה ְ
ָ
“ל ָאן הּוא נֶ ֱע ַלם?” ָׁש ֲאלּו ּ ֻכ ָּלם.
ְ
שאּולָ ”,ק ְר ָאה ִא ָּמא ִּב ְד ָאגָ ה וְ יָ ְצ ָאה ִל ְראֹות ִאם הּוא ֶּב ָח ֵצר.
“ ָׁ
“ש-אּולָׁ ,ש-אּולָ ”,ק ָרא ַא ָּבא וְ יָ ָצא ְל ַח ֵּפׂש אֹותֹו ְּב ַמ ֲע ֵלה ָה ְרחֹוב.
ָׁ
“ׁש-אּו-לָׁ ,שאּוּוּוּולָ “ ,ק ְראּו ַה ְּשׁ ֵכנִ ים.
ָ
אּול ֶק’הָ ”,ק ָרא יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,א ִחיו ַה ָּצ ִעיר.
“ׁש ְ
ָ
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ּדֹואגִ ים לֹו
שּכֻ ָּלם ֲ
אֹור ִחים ,וְ ֹלא יָ ַדע ֶ ׁ
שאּול ֹלא ָענָ ה .הּוא ֹלא ָׁש ַמע ֶאת ְק ִריאֹות ָה ְ
ָׁ
ּומ ַח ְּפ ִש ׂים ַא ֲח ָריו.
ְ
שב יִ ְׂש ָר ֵאל.
“איׁש ֹלא ִח ֵּפׂש ְּב ַמ ְח ַסן ָה ֵע ִציםָ ”,ח ַ ׁ
ִ
חּומה.
ּופ ַתח ֶאת ַּד ְלתֹו ָה ָ
הּוא ִמ ֵהר ֶאל ַה ַּמ ְח ָסן ָ
אּתי אֹותֹו!” ָק ָרא יִ ְׂש ָר ֵאל.
“ה ֵּנה ָׁשאּול! ָמ ָצ ִ
ִ
ּתֹורה.
לֹומד ָ
יֹושב וְ ֵ
ְל ֶׁש ַמע ַה ְק ִריאֹות ִמ ֲהרּו ּכֻ ָּלם ֶאל ַה ַמ ְח ָסן וְ ָראּו ֶאת ָׁשאּול ֵ
ש ְלָךָ .ל ָּמה
“הּיֹום ֲחגִ יגַ ת ַּבר ַה ִּמ ְצוָ ה ֶ ׁ
אֹור ִחיםַ .
ּדּוע ָה ַל ְכ ָּת ַל ַּמ ְח ָסן?” ָׁש ֲאלּו ָה ְ
“ׁשאּולַ ,מ ַ
ָ
ֹלא נִ ְׁש ַא ְר ָּת ַל ְחגֹג ִע ָּמנּו?”
אֹור ִחים וְ ִה ְת ַּפ ֵּלא ִל ְראֹות ֶאת
ט-אט ֶאת ֵעינָ יו ִמן ַה ֵּס ֶפר .הּוא ִה ִּביט ָּב ְ
ֵה ִרים ָׁשאּול ַא ַ
יטים ּבֹו.
ּומ ִּב ִ
עֹומ ִדים ַּב ֶּפ ַתח ַ
אֹור ִחים ְ
ָּכל ָה ְ
אֹור ִחים ַר ִּבים וְ ָהיְ ָתה ַה ֻמ ָּלה
“ּב ַּביִ ת ִה ְת ַא ְספּו ְ
ּתֹורהָ ”,ענָ ה ְּב ַל ַחׁשַ .
יתי ִל ְלמֹד ָ
“ר ִצ ִ
ָ
אּוכל ִל ְלמֹד”.
דֹולהִ .ח ַּפ ְׂש ִּתי ָמקֹום ָׁש ֵקט ֶׁשּבֹו ַ
ּגְ ָ
ּתֹורה
הֹולּך ְּב ֶד ֶרְך ַה ָ
ַא ָּבא וְ ִא ָּמא ִה ְת ָק ְרבּו ֵא ָליו וְ ִח ְּבקּו אֹותֹו ְּב ַא ֲה ָבהָ .א ֵכןְּ ,בנָ ם ָׁשאּול ֵ
וְ ַה ִּמ ְצוֹות.
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ֵמ ֶא ֶרץ ַהּקֹור ְל ֶא ֶרץ ָהאֹור
ּתֹורה וְ ָר ָצה
ּוׁשמֹו ָׁשאּולָׁ .שאּול ָא ַהב ְמאֹד ֶאת ַה ָ
חֹוקה וְ ַה ָּק ָרה ַחי ָּבחּור ְ
רּוסיָ ה ָה ְר ָ
ְּב ְ
הּודים ְל ַק ֵּים ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות.
רּוסיָ ה ָאסּור ָהיָ ה ַל ְּי ִ
ַל ֲהגֹות ָּבּה עֹוד וְ עֹודַ ,אְך ְּב ֶא ֶרץ ְ
ּתֹורה ַּבּב ֶֹקרַּ ,ב ָצ ֳה ַריִ ם
רֹוצה ַל ֲעסֹק ַּב ָ
ּתֹורה? ֲאנִ י ֶ
הּודי ִל ְחיֹות ְּב ִלי ִל ְלמֹד ָ
“איְך יָ כֹול יְ ִ
ֵ
וַ ֲא ִפּלּו ַּב ַּליְ ָלהָ ”,ח ַׁשב ָׁשאּול.
יח ְל ַע ְצמֹו.
“א ְמ ִׁשיְך ִל ְלמֹד ִעם ֲח ֵב ַריִ ”,ה ְב ִט ַ
ַ
ּטֹובים,
שאּולַּ .ב ֶּפ ַתח ָע ְמדּו ְׁשנֵ י ֲח ֵב ָריו ַה ִ
של ָ ׁ
ישה ְּב ֶד ֶלת ֵּביתֹו ֶ ׁ
ְּב ַא ַחד ַהּיָ ִמים נִ ְׁש ְמ ָעה נְ ִק ָ ׁ
ָּדוִ ד וְ ַא ְב ָר ָהם.
אֹותם ְּב ִׂש ְמ ָחה.
“ּבֹואּוִ ,ה ָּכנְ סּו ”,הּוא ִהזְ ִמין ָ
שהּוא
ּתֹורהָ ”,א ַמר ָּדוִ ד ְּכ ֶ ׁ
ּלֹומ ִדים ָ
ש ְ
הּודים ֶ ׁ
ׁשֹוט ִריםֵ .הם ְמ ַח ְּפ ִׁשים יְ ִ
ְ
יתי ָּב ְרחֹוב
“ר ִא ִ
ָ
לֹומ ִדים!”
אֹותנּו ְ
“אסּור ֶׁשיִ ְראּו ָ
ּשףָ .
ִמ ְתנַ ֵ ׁ
יסים”.
יטב ֶאת ַה ֶּד ֶלתָ ”,א ַמר ַא ְב ָר ָהם ְּב ַל ַחׁש“ .נִ ְס ֹּגר ּגַ ם ֶאת ַה ַחּלֹונֹות וְ ַה ְּת ִר ִ
“נִ ָּכנֵ ס וְ נִ נְ ַעל ֵה ֵ
לּ-כְך
“ּכ ָ
ָ

ָק ֶׁשה

יהּודים
ִל ִ

ְל ַקּיֵ ם

ִמ ְצוֹות

ָּכאן,

רּוסיָ ה”,
ְּב ְ

נֶ ֱאנַ ח

ָׁשאּול.

נּוכל ְל ַה ְמ ִׁשיְך ִל ְלמֹד ָּכְך? ָה ִאם ָּת ִמיד נִ ְצ ָט ֵרְך ְל ִה ְס ַּת ֵּתר?” ָׁש ַאל ָּדוִ ד.
“איְך ַ
ֵ
נּוכל ִל ְלמֹד
“ׁשם ָּת ִמיד ַ
יע ָׁשאּולָ .
לא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל?” ִה ִּצ ַ
רּוסיָ ה ֶ
אּולי נַ ֲעבֹר ֵמ ְ
“אּוליַ ...
ַ
ּתֹורה”.
ָ
ּומסֻ ֶּכנֶ תָ ”,א ַמר
רּוסיָ ה וְ גַ ם ַה ֶּד ֶרך ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֲארֻ ָּכה ְ
שים ַל ֲעזֹב ֶאת ְ
“הּגֹוּיִ ם ֹלא ַמ ְר ִ ׁ
ַ
חֹוׁשב ֶׁש ְּכ ַדאי ְל ִה ְתיַ ֵעץ ִעם ָה ַרב ֶׁש ָּלנּו”.
“אנִ י ֵ
ַא ְב ָר ָהםֲ .
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יתם.
שבּו ַה ֲח ֵב ִרים ִעם ָה ַרב ֶׁש ָּל ֶהםָ ,ה ַרב ְק ֵל ֶמנְ ס ֶה ָח ָכם ,וְ ִס ְּפרּו לֹו ַעל ָּת ְכנִ ָ
יָ ְ ׁ
עֹודד
דֹולה ,הּוא ֵ
למרֹות ַה ַּס ָּכנָ ה ַהּגְ ָ
ָה ַרב ֶה ֱאזִ ין ָל ֶהם ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות וְ ִעּיֵ ן ִּב ְס ָפ ָריוְ .
ּתֹורה ְלֹלא ֲח ָׁשׁש.
יּוכלּו ַל ֲעסֹק ַּב ָ
שם ְ
רּוסיָ ה וְ ַל ֲעלֹות ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלׁ ָ .
אֹותם ִל ְבר ַֹח ֵמ ְ
ָ
“ק ַּב ְלנּו ֶאת ִּב ְר ַּכת ָה ַרבַ .ה ַּליְ ָלה נֵ ֵצא ַל ֶּד ֶרְךֶ ”,ה ֱח ִליטּו ַה ֲח ֵב ִרים.
ִ
יע ְל ֶא ֶרץ ַהּק ֶֹדׁש נִ ְק ָרא ּבֹו
ּוכ ֶׁשּנַ ּגִ ַ
יטב ַּב ֶּד ֶרְך ְ
שמֹר ָע ָליו ֵה ֵ
ּתֹורה .נִ ְ ׁ
“אנִ י ָא ִביא ִא ִּתי ֵס ֶפר ָ
ֲ
ְּב ֵבית ְּכנֶ ֶסתָ ”,א ַמר ָׁשאּול ְּב ִה ְת ַל ֲהבּות.
יפה
רּוח ָק ָרה נָ ְׁש ָבה וְ ֵה ִע ָ
שים ַּב ַּי ַערַ .
ִּב ְׁש ַעת ַליְ ָלה ְמאֻ ֶח ֶרת נִ ְפגְ ׁשּו ַה ֲח ֵב ִרים ַהּנִ ְרּגָ ִ ׁ
תֹותי ֶׁש ֶלגַ .ה ֶּשׁ ֶלג ֶׁשּיָ ַרדִּ ,כ ָּסה ֶאת ַהּכֹל ְּב ָל ָבןֶ :את ָה ֵע ִציםֶ ,את ַה ָּב ִתים וְ ֶאת
ְל ֶע ְב ָרם ְּפ ֵ
ילים.
ּבמ ִע ִ
טּופים ְ
ָה ֲא ָד ָמהָׁ .שאּול ִה ִּביט ַּב ֲח ֵב ָריו ָה ֲע ִ
יּוכלּו ְל ַה ְב ִחין ָּבנּו”,
ֹוט ִרים ְ
ּבֹול ִטים ְמאֹד ַּב ֶׁש ֶלג ַה ָּל ָבןַ .ה ּׁש ְ
ש ָּלנּו ְ
חֹורים ֶ ׁ
ילים ַה ְּשׁ ִ
“ה ְּמ ִע ִ
ַ
שאּול.
ָא ַמר ָל ֶהם ָ ׁ
יע ַא ְב ָר ָהם.
אתי ְס ִדינִ ים ְל ָבנִ יםּ .בֹואּו נִ ְת ַע ֵּטף ָּב ֶהםִ ”,ה ִּצ ַ
“יֵ ׁש ִלי ַר ְעיֹון! ֵה ֵב ִ
אֹותנּו!” ִה ְס ִּכימּו ַה ֲח ֵב ִרים.
“ּכן! ֵּכן! ָּכְך ֹלא יַ ְצ ִליחּו ִל ְראֹות ָ
ֵ
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ּתֹורה ַהּגָ דֹול ְּביָ ָדיוַ .ה ֲח ֵב ִרים נִ ְּשׁ קּו ֶאת
“נֵ ֵצא ַל ֶּד ֶרְךָ ”,א ַמר ָׁשאּול וְ ִח ֵּבק ֶאת ֵס ֶפר ַה ָ
אֹותם ִמ ָּכל ַרע.
ּתֹורה ה’ יָ גֵ ן וְ יָ ִּציל ָ
ש ִּבזְ כּות ַה ָ
ַה ֵּס ֶפר ִּב ְר ָע ָדהֵ .הם ִה ְת ַּפ ְּללּו ַלה’ ֶ ׁ
של ָׁשאּולַ .ה ַּליְ ָלה ָהיָ ה ָחׁשּוְך וְ ָא ֵפל ,וְ ַרק
בֹותיו ֶ ׁ
טּ-ב ֶׁש ֶקט ָה ְלכּו ַה ֲח ֵב ִרים ְּב ִע ְק ָ
ְּב ֶׁש ֶק ְ
אֹור ַה ֵּיר ַח ֵה ִאיר ֶאת ַּד ְר ָּכםָׁ .שעֹות ַרּבֹות ֵהם ָצ ֲעדּו ֵּבין ֲע ֵצי ָה ַאּלֹון וְ ָה ָאׁשּור ֶׁשּגָ ְדלּו
ַּב ַּי ַער.
ש ֵהם ִהּגִ יעּו ִל ְק ֵצה ַהּיַ ַער.
“ל ָאן נֵ ֵלְך?” ָׁש ֲאלּו ַה ֲח ֵב ִרים ֶאת ָׁשאּול ְּכ ֶ ׁ
ְ
יע ֵא ֶלינּו”.
יּוכלּו ְל ַהּגִ ַ
ּשֹוט ִרים ֹלא ְ
“ׁשם ַה ְ
“נֶ ֱח ֶצה ֶאת ַהּנָ ָהרָ ”,ל ַחׁש ָל ֶהםָ .
ל-כְך ָק ִרים!” ָּד ֲאגּו ַה ֲח ֵב ִרים.
“איְך נֶ ֱח ֶצה ֶאת ַהּנָ ָהר? ַה ַּמיִ ם ָּכ ָּ
ֵ
“מי ַהּנָ ָהר ָק ְפאּוֵ .הם ָה ְפכּו ְל ֶק ַרחֲ .אנַ ְחנּו נֵ ֵלְך ָע ָליו
אֹותם ָׁשאּולֵ .
יע ָ
“אל ְּד ָאגָ ה!” ִה ְרגִ ַ
ַ
ִּבזְ ִהירּות ,וְ ה’ יֵ ֵהא ְּב ֶעזְ ֵרנּו”.
רּוסיָ ה .יָ ִמים ַר ִּבים ָע ְברּו
שה וַ ֲארֻ ָּכה ָהיְ ָתה ַה ֶּד ֶרְךַ ,אְך ַה ֲח ֵב ִרים ִה ְצ ִליחּו ִל ְבר ַֹח ֵמ ְ
ָק ָ ׁ
ַעד ֲא ֶׁשר ֵהם ָעלּו ַעל ְס ִפינָ ה וְ ִה ְפ ִליגּו ָּבּה ַּבּיָ ם ַהּגָ דֹולְּ .כ ֶׁש ִהּגִ יעּו ְל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,ל ְמדּו
ידי ֲח ָכ ִמים.
יֹומם וָ ַליִ ל וְ נַ ֲעׂשּו ַּת ְל ִמ ֵ
ּתֹורה ָ
ַה ֲח ֵב ִרים ָ
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ָה ַרב ַּב ָׂש ֶדה
ּומ ְסרּו ַּכּדּור
זֶ ה ָהיָ ה ִל ְפנֵ י ָׁשנִ ים .יַ ְל ֵדי ְּכ ַפר ָהר ֶֹא”ה ִשֹ ֲחקּו ָּב ְרחֹובֵ .הם ָע ְמדּו ְּב ַמ ְע ָּגל ָ
זֶ ה ָלזֶ הָ .מ ְר ֳד ַכי ִּת ְכנֵ ן ִלזְ רֹק ֶאת ַה ַּכדּור ַל ֲח ֵברֹוַ ,אְך ְל ֶפ ַתע הּוא ָר ָאה ֶאת ָה ַרב יִ ְׂש ְר ֵא ִלי
אתם.
הֹולְך ִל ְק ָר ָ
ֵ
“ה ַרב יִ ְׂש ְר ֵא ִלי ַמ ִּגיע! ָה ַרב יִ ְׂש ְר ֵא ִלי ַמּגִ יע!” ִה ְכ ִריז ָמ ְר ֳּד ַכי ְּבקֹול.
ָ
ּופּנּו ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ָל ַרבֵ .הם ִה ִּביטּו ְּב ָכבֹוד ַעל
ָּכל ַהיְ ָל ִדים ִה ְפ ִסיקּו ִמ ָּיד ֶאת ַה ִּמ ְׂש ָחק ִ
צֹועד ָּב ְרחֹוב.
ָה ַרב ַה ֵ
הֹולְך ָה ַרב?” ָׁש ַאל ֵמ ִאיר ַה ָּק ָטן ֶאת ַח ִּגית.
“ל ָאן ֵ
ְ
ּתֹורה ְּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסתָ ”,ענְ ָתה ַח ִּגית.
הֹולְך ִל ְלמֹד ָ
“נִ ְר ֶאה ִלי ֶׁשהּוא ֵ
ִמּתֹוְך ַס ְק ָרנּות ָה ְלכּו ַהיְ ָל ִדים ְּב ִע ְקבֹות ָה ַרבְ .ל ַה ְפ ָּת ָע ָתםֹ ,לא ָה ַלְך ָה ַרב ְל ִכּוּון ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת.
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הּוא ָּפנָ ה ְל ִכּוּון ַא ֵחר ְלגַ ְמ ֵרי .הּוא ָה ַלְך ָל ֶר ֶפת ֶׁשל ַּתנְ חּום.
ית ְל ִה ְתיַ ֵעץ ִא ִּתי?” ָּפנָ ה ָה ַרב ֶאל ָה ַר ְפ ָּתן.
“ּתנְ חּוםָ ,ה ִאם ָר ִצ ָ
ַ
מּותר ִלי
אֹותן ְּב ָכל יֹוםָ .ה ִאם ָ
שה ֶׁש ִּליָ .צ ִריך ַל ֲחֹלב ָ
יתי ָּפרֹות ָל ֶר ֶפת ַה ֲח ָד ָ ׁ
“ּכןָ .קנִ ִ
ֵ
אֹותן ּגַ ם ְּב ַׁש ָּבת?” ָש ַאל ַּתנְ חּום.
ַל ֲחֹלב ָ
ש ָּבתָ ”,א ַמר ָה ַרב.
“אסּור ַל ֲחֹלב ָּפ ָרה ְּב ַ ׁ
ָ
“אם יִ ְכ ַאב ַל ָּפ ָרה ,יִ ּגָ ֵרם ָלּה
אֹותןֵ ,הן ְּת ְסּב ְֹלנָ ה ִמ ְּכ ֵא ִבים” ָה ַרב ִה ְר ֵהרִ .
“אם ֹלא ֶא ֱחֹלב ָ
ִ
ַצ ַער ַּב ֲע ֵלי ַחּיִ יםָ ”.א ַמר לֹו ַּתנְ חּום.
“ּכ ֶׁשנִ ָּפגֵ ׁש ָה ֶע ֶרב,
ש ָּבתָ ”,ענָ ה ָה ַרבְ .
מּותר ַל ֲחֹלב ֶאת ַה ָּפ ָרה ְּב ַ ׁ
“ּבגְ ַלל ַצ ַער ַּב ֲע ֵלי ַחּיִ ים ָ
ִ
ש ָּבת”.
מּותר ַל ֲחֹלב ְּב ַ ׁ
יצד ָ
אֹותָך ֵּכ ָ
ֲא ַל ֵּמד ְ
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ישית ֶאת ַה ִּשׁ יר
ש ְמעּו אֹותֹו ְמ ַפּזֵ ם ֲח ִר ִ ׁ
יָ ָצא ָה ַרב ֵמ ָה ֶר ֶפת וְ ָה ַלְך ְל ִכוּון ַה ָׂשדֹותַ .היְ ָל ִדים ָ ׁ
ּתֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי”.
“לּולי ָ
ֵ
שו?” ָׁש ַאל ֵמ ִאיר ַה ָּק ָטן ְּב ַס ְק ָרנּות.
הֹולְך ָה ַרב ַע ְכ ָ ׁ
“ל ָאן ֵ
ְ
הּודה.
ָה ַרב נִ ְכנַ ס ַל ָּׂש ֶדה ֶׁשל יְ ָ
הּודה
חֹוׁשׁש ֶׁש ָאסּור ֶל ֱאכֹל ֶאת ַהיְ ָרקֹות ֶׁשּגִ ַּד ְל ִּתי ַּב ָּׂש ֶדהָ ”,א ַמר יְ ָ
“ה ַרב יִ ְׂש ְר ֵא ִליֲ ,אנִ י ֵ
ָ
ְּב ַצ ַער.
יאה.
חֹושב ָּכְך?” ָׁש ַאל ָה ַרב ִּב ְפ ִל ָ
ּדּוע ַא ָּתה ֵ
“מ ַ
ַ
“זָ ַר ְע ִּתי ְּב ָטעּות זְ ָר ִעים ֶׁשל ְמ ָל ְפפֹון ָקרֹוב ְמאֹד ִלזְ ָר ִעים ֶׁשל ַעגְ ָבנִ ּיָ ה”,
פּופים ֶׁשל ַה ְּמ ָל ְפפֹונִ ים וְ ָה ַעגְ ָבנִ ּיֹות.
יחים ַה ְּצ ִ
יע ַעל ַה ִּׂש ִ
הּודה וְ ִה ְצ ִּב ַ
ָא ַמר יְ ָ
“ה ִאם זֶ ה ִאּסּור ִּכ ְל ַאיִ ם?” הּוא ָׁש ַאל ֶאת ָה ַרב ִּב ְד ָאגָ ה.
ָ
יחים.
ּומ ַדד ֶאת ַה ֶּמ ְר ָחק ֵּבין ַה ִּש ׂ ִ
הֹוציא ֵמ ַה ִּכיס ַס ְר ֵּגל ָ
יחים .הּוא ִ
ָה ַרב ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל ַה ִּׂש ִ
ילים ֶׁשל ַה ְּמ ָל ְפפֹונִ ים
“אְך ָע ֶליָך ָל ִשים ּגָ ֵדר ֵּבין ַה ְּׁש ִת ִ
אֹותםָּ ”,פ ַסק ָה ַרבַ .
“מּותר ֶל ֱאכֹל ָ
ָ
יהםְּ .כ ֶׁשּנִ ָּפגֵ ׁש ָה ֶע ֶרבַ ,א ְס ִּביר
ילים ֶׁשל ָה ַעגְ ָבנִ ּיֹותְּ ,כ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ֶה ְב ֵּדל ֵּבינֵ ֶ
ְל ֵבין ַה ְּשׁ ִת ִ
זֹור ִעים נָ כֹון”.
ְלָך ֵאיְך ְ
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ָה ַרב ִה ְמ ִׁשיְך ְּב ַד ְרּכֹוְ .לא ֶֹרְך ָּכל ַה ֶּד ֶרְך ָע ְצרּו ַאנְ ֵׁשי ַה ְּכ ָפר ֶאת ָה ַרב וְ ַאף
רּוח.
ַ
ּובא ֶֹרְך
ֵהם ָׁש ֲאלּו אֹותֹו ְׁש ֵאלֹות ַּב ֲה ָל ָכהָ .ה ַרב ָענָ ה ְלכֻ ָּלם ְּב ַס ְב ָלנּות ְ
שק ַֹעַ .היְ ָל ִדים ֶׁש ָה ְלכּו ַא ֲח ֵרי ָה ַרבִ ,ה ְת ַע ְּיפּוֵ .מ ִאיר
ָהיָ ה ְּכ ָבר ְמאֻ ָחרַ .ה ֶּׁש ֶמׁש ָע ְמ ָדה ִל ְ ׁ
ַה ָּק ָטן ִּפ ֵהק ִּפהּוק ּגָ דֹול.
רֹוצה ִליׁשֹן ”,הּוא ָא ַמר וְ ִה ְכנִ יס ֶאת ָה ֶא ְצ ַּבע ַל ֶּפה.
“אנִ י ָעיֵ ףֲ .אנִ י ֶ
ֲ
נּוחָ ”,א ַמר ָמ ְר ֳד ַכי.
“נִ ְר ֶאה ִלי ֶׁשּגַ ם ָה ַרב יֵ ֵלְך ַל ַּביִ ת ֶׁשּלֹו ְּכ ֵדי ָל ַ
נּוח ַּב ַּבית ֶׁשּלֹו?
אּולי ָל ַ
ְל ָאן יֵ ֵלך ָה ַרב ַ -ל ָּש ׂ ֶדה? ַל ַּפ ְר ֵּדס? אֹו ַ
ֹלא וָ ֹלא!
ּתֹורהַּ .תנְ חּום ָה ַר ְפ ָּתן
ָה ַרב נִ ְכנַ ס ְל ֶח ֶדר ָק ָטן ַה ָּצמּוד ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת וְ ִה ְת ִחיל ִל ְלמֹד ָ
יע ֵמ ַה ָּׂש ֶדה ְּכ ֵדי ִל ְלמֹד ִע ָּמם.
הּודה ִה ִּג ַ
ִה ְצ ָט ֵרף ֵא ָליו ְל ִלּמּודְ ,ל ַא ַחר ַּכ ָּמה ַּדּקֹותּ .גַ ם יְ ָ
בֹודה ָק ָׁשה,
ט-אט נִ ְק ְּבצּו ָּכל ָה ַעם ֶׁש ַּב ָּׂשדֹות ִל ְלמֹד ִעם ָה ַרב יִ ְׂש ְר ֵא ִליֲ .עיֵ ִפים ָהיּו ֵמ ֲע ָ
ַא ַ
יהם וְ ֶאת ִל ָּבם.
ּתֹורה ֵה ִא ָירה ֶאת ֵעינֵ ֶ
ַאְך ְמ ִתיקּות ַה ָ
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ָה ַרב יִ ְׂש ְר ֵא ִלי ְּב ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה
ש ֵּכם ַּבּב ֶֹקר זָ ְר ָחה ַה ֶּׁש ֶמׁש ַעל ְּכ ַפר ָהר ֶֹא”הַ .ק ְרנֵ י ַה ֶּׁש ֶמׁש ִּפּזְ זּו ַעל ַה ָּב ִתיםַ ,ה ָּׂשדֹות
ַה ְ ׁ
ּשה
יעה ַלּלּול וְ ִדגְ ְּדגָ ה ֶאת ַה ַּת ְרנְ גֹולֶׁ ,ש ִה ְת ַק ָ ׁ
ׁשֹוב ָבה ַא ַחת ִהּגִ ָ
ֵ
וְ ַה ַּפ ְר ֵּד ִסיםֶ .ק ֶרן ֶׁש ֶמׁש
עֹורר.
ְל ִה ְת ֵ
“א ָּתה ְמ ַא ֵחר ָלקּוםִ ”,היא ָל ֲח ָׁשה לֹו.
ַ
עֹורר ְּב ָכל ַה ְּכ ָפר!” הּוא ִה ְתּגָ ָאה
“אנִ י ָה ִראׁשֹון ֶׁש ִמ ְת ֵ
“קּוקּוריקּוָ ”,ק ָרא ַה ַּת ְרנְ גֹול ְּבקֹולֲ .
ִ
וְ זָ ַקף ֶאת ַה ַּכ ְרּב ֶֹלת ָה ֲאדֻ ָמה ֶׁשּלֹו.
עֹורר ְל ָפנֶ יָך”.
יׁשהּו ְּכ ָבר ִה ְת ֵ
“מ ֶ
“קֹוד ,קֹוד ,קֹודָ ”,ענּו לֹו ַה ַּת ְרנְ גֹולֹות ְּב ַמ ְק ֵה ָלהִ .
ּתֹורה.
ָ
לֹומד
ֵ
יׁשהּו
יֹוׁש ֵבי ַהּלּולֵ .הם ָׁש ְמעּו ִמ ֶ
שיבּו ָּכל ְ
שיב ַה ַּת ְרנְ גֹול וְ ִה ְק ִ ׁ
ִה ְק ִ ׁ
הֹודה ַה ַּת ְרנְ גֹול.
“ה ַרב יִ ְׂש ְר ֵא ִליָ ,ה ַרב ֶׁשל ְּכ ַפר ָהר ֶֹא”הׁ ,שּוב ָקם ְל ָפנַ יָ ”,
ָ
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עֹור ָרה
הל’ה ַּבת ֶה ָח ֵמׁשְּ .כמֹו ְּב ָכל ּב ֶֹקר ִהיא ִה ְת ְ
ַק ְרנֵ י ַה ֶּשׁ ֶמׁש ִּדגְ ְּדגּו וְ ֵה ִעירּו ּגַ ם ֶאת ַחּוָ ֶ
ּתֹורה ְּבנִ ּגּון ָמתֹוקַּ .כ ֲא ֶׁשר ִס ֵּים ַא ָּבא ֶאת ִלּמּודֹו,
ּלֹומד ָ
וְ ִה ְת ַעּנְ גָ ה ַעל קֹולֹו ֶׁשל ַא ָּבא ַה ֵ
ּתֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעי”.
“לּולי ָ
ֵ
הּוא יָ ָצא ַלּגִ ּנָ ה ְּכ ֶׁשהּוא ְמ ַפּזֵ ם ֶאת ַה ִּׁשיר ָה ָאהּוב ָע ָליו,
בֹותיו.
חּוצה ְּב ִע ְק ָ
הל’ה יָ ְצ ָאה ַה ָ
ַחּוָ ֶ
דֹולה“ .אּולי הּוא נִ ְמ ָצא ְליַ ד ֵעץ
“איפֹה ַא ָּבא?” ִהיא ָּת ֲה ָתה וְ ִה ְס ַּת ְּכ ָלה ַעל ַהּגִ ּנָ ה ַהּגְ ָ
ֵ
לּולב ְלסֻ ּכֹות?”
ַה ָּת ָמר ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו ָק ַט ְפנּו ָ
יה ִלימֹונִ ים ְצהֻ ִּבים ִמ ֵּבין ֲע ֵלי ָה ֵעץ,
הל’ה ֶאל ֵעץ ַה ָּת ָמרַּ .ב ֶּד ֶרְך ֵה ִציצּו ֵא ֶל ָ
ָה ְל ָכה ַחּוָ ֶ
נֹותר ַעל ָה ֵעץִ ,ה ְת ַה ֵּדר ַּב ֶּכ ֶתר ֶׁשּלֹוַ .א ָּבא ֹלא ָהיָ ה ְליַ ד ֵעץ
וְ ִרימֹון ָאדֹם ַא ֲחרֹוןֶׁ ,ש ָ
ַה ָּת ָמר.
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הל’ה.
“אּולי ַא ָּבא נִ ְמ ָצא ְליַ ד ֵעץ ַה ַּתּפּוזִ ים?” ָח ְׁש ָבה ַחּוָ ֶ
ַ
בֹוה
בּוקדֹו ּגָ ַּ
ּשנִ י ֶׁשל ַה ַּביִ תֵ .עץ ָא ָ
הל’ה ֵּבין ֲע ֵצי ַה ְּפ ִרי ָה ַר ִּבים ֶׁשּגָ ְדלּו ְּב ִצּדֹו ַה ֵ ׁ
ָה ְל ָכה ַחּוָ ֶ
יטנְ ּגֹו נָ מּוְךַ .על ֵעץ ַהּגּויָ ָבה ָע ְמדּו ִצ ֳּפ ִרים וְ נִ ְּקרּו ַּב ְּפ ִרי ַה ָּב ֵׁשל.
יח ִּפ ַ
ָצ ַמח ְליַ ד ִׂש ַ
הל’ה.
“ה ֵּנה ַא ָּבא!” ָׂש ְמ ָחה ַחּוָ ֶ
ִ
אֹותם ְּב ַסל
חֹותּהַ .א ָּבא ָק ַטף ַּתּפּוזִ ים וְ ָׂשם ָ
יטה ֲא ָ
ְליַ ד ֵעץ ַה ַּתּפּוזִ ים ָע ְמדּו ַא ָּבא וְ ִא ָ
רּ-כְך הּוא
בֹוהַ .א ַח ָ
יח אֹותֹו ַעל ֶא ֶדן ַה ַחּלֹון ַהּגָ ַּ
ּגָ דֹול .הּוא ָל ַקח ַּתּפּוז ֶא ָחד ֵמ ַה ַּסל וְ ִהּנִ ַ
יטה.
יס ִּיים ְל ִא ָ
ָּב ַחר ַּתּפּוז ָּכתֹם וְ גָ דֹולִ ,ק ֵּלף אֹותֹו וְ נָ ַתן ֶאת ַה ְּפ ָל ִחים ָה ֲע ִס ִ
רֹוצה ַּתּפּוזְּ .ב ַב ָּק ָׁשהֵּ ,תן ִלי ֶאת ַה ַּתּפּוז ֶׁש ַעל ֶא ֶדן ַה ַחּלֹוןִּ ”,ב ְק ָׁשה
“א ָּבאּ ,גַ ם ֲאנִ י ָ
ַ
הל’ה.
ַחּוָ ֶ
ש ִּתי ֶאת ַה ַּתּפּוז ִּב ְב ָר ָכה וְ ַׂש ְמ ִּתי אֹותֹו ַּב ַּצדָ ”,א ַמר
ילנּוִ .ה ְפ ַר ְ ׁ
“ה ַּתּפּוז ַה ֶּזה הּוא ֹלא ִּב ְׁש ִב ֵ
ַ
ַא ָּבא.
הל’ה
ילנּו?” ָׁש ֲא ָלה ַחּוָ ֶ
ש ִב ֵ
“א ָבל ַה ַּתּפּוז ַהּזֶ ה ּגָ ַדל ָעל ָה ֵעץ ֶׁש ָּלנּוָ ,אז ָל ָּמה הּוא ֹלא ִּב ְ ׁ
ֲ
יאה.
ִּב ְפ ִל ָ
אֹותם ַלּכֹהנִ יםָ .לנּו
לה ְפ ִריׁש ֵח ֶלק ֵמ ַה ֵּפרֹות ֶׁש ָּק ַט ְפנּו וְ ָל ֵתת ָ
אֹותנּו ַ
ּתֹורה ְמ ַצ ָּוה ָ
“ה ָ
ַ
כֹולה ִל ְבחֹר ַּתּפּוז ַא ֵחר ֵמ ַה ַּסל”.
“א ְּת יְ ָ
ָאסּור ֶל ֱאכֹל אֹותֹוִ ”,ה ְס ִּביר ַא ָּבאַ .
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ַא ָּבא ָא ַחז ְּב ִצּנֹור ַה ִּג ָּנה ָה ָארְֹך וְ ִה ְׁש ָקה ֶאת ָה ֵע ִציםְּ .ביָ דֹו ַה ְּשׁ נִ יָ ה הּוא ֶה ֱחזִ יק ְּב ֵס ֶפר
ּתֹורה.
ָק ָטן וְ ָל ַמד ִמ ֶּמּנּו ָ
יה.
הל’ה ְל ָא ִב ָ
“א ָּבאַ ,ק ֵּלף ִלי ֶאת ַה ַּתּפּוז ְּב ַב ָּק ָׁשהָּ ”,פנְ ָתה ַחּוָ ֶ
ַ
שאֲ .אנִ י ֲא ַק ֵּלף ָלְך ֶאת ַה ַּתּפּוז וַ ֲא ַס ֵּפר
ּבֹואי נֵ ֵׁשב ַעל ַה ֶּד ֶ ׁ
ּתֹורהִ .
לֹומד ָ
הל’הַ ,א ָּבא ֵ
“חּוָ ֶ
ַ
חֹותּה.
ָלְך ִסּפּור ַעל ַהּגִ ָּנה ֶׁש ָּלנּוָ ”,א ְמ ָרה ָלּה ֲא ָ
יבה.
דֹולה וְ ִה ְק ִׁש ָ
חֹותּה ַהּגְ ָ
הל’ה ַעל ֲא ָ
ִה ְס ַּת ְּכ ָלה ַחּוָ ֶ
“ּב ְׁשנַ ת ְׁש ִמ ָּטה
יטה ְּבקֹול ִמ ְתנַ ּגֵ ןִ .
יתי ַּבּגַ ןָ ,היְ ָתה ָאז ְׁשנַ ת ְׁש ִמ ָּטהִ ”,ס ְּפ ָרה ִא ָ
“ּכ ֶׁש ֲאנִ י ָהיִ ִ
ְ
ָה ֲא ָד ָמה ִהיא ק ֶֹדׁש ַלה’ַ .ה ֵּפרֹות ַּב ִּג ָּנה ֵהם ֶׁשל ּכֻ ָּלם ,וְ ָל ֵכן ַא ָּבא ִה ְפ ִקיר ֶאת ַה ִּג ָּנה .הּוא
ימים ִמ ָּכל ָה ֵע ִצים.
שה ְל ָכל ַהיְ ָל ִדים ְל ִה ָּכנֵ ס ַלּגִ ָּנה ֶׁש ָּלנּו וְ ִל ְקטֹף ֶאת ַה ֵּפרֹות ַה ְּט ִע ִ
ִה ְר ָ ׁ
יטנְ גֹו.
ּופ ַ
ֵהם יָ ְכלּו ִל ְקטֹף ֲא ִפּלּו ֵּפרֹות מי ָֻח ִדיםֶׁ ,ש ֵהם ַאף ַּפ ַעם ֹלא ָט ֲעמּוְּ ,כמֹו ָאנֹונָ ה ִּ
ַהיְ ָל ִדים ַּבּגַ ן ֶׁש ִּלי ָּכל ָּכְך ָׂש ְמחּוֵ .הם ָע ְברּו ֵמ ֵעץ ְל ֵעץ וְ ָק ְטפּו ִּבזְ ִהירּותַ .א ָּבא ִּב ֵּקׁש זֹאת
ּש ְברּו”
ֵמ ֵהםְּ ,כ ֵדי ֶׁש ָה ֲענָ ִפים ֹלא יִ ָ ׁ
הל’ה.
“מ ַתי ִּת ְהיֶ ה עֹוד ַּפ ַעם ְׁשנַ ת ְׁש ִמ ָּטה?” ָׁש ֲא ָלה ַחּוָ ֶ
ָ
“ּפ ַעם ְּב ָכל ֶׁש ַבע ָׁשנִ ים יֵ ׁש ָלנּו ְמ ְצוַ ת ְׁש ִמ ָּטה”.
יטהַ .
“ּב ָׁשנָ ה ַה ָּב ָאהָ ”,ענְ ָתה ִא ָ
ַ
הל’ה
“אנִ י ַאזְ ִמין ֶאת ָּכל ַהיְ ָל ִדים ֵמ ַהּגַ ן ֶׁש ִּלי ִל ְקטֹף ֵּפרֹות ֵמ ַהּגִ ּנָ ה ֶׁש ָּלנּוָ ”.א ְמ ָרה ַחּוָ ֶ
ֲ
וְ ִח ְּי ָכה ְל ַע ְצ ָמּה.
יטה וְ ִחּיֵ ְך ּגַ ם ַא ָּבא ֶׁש ָּל ֶהןָ ,ה ַרב ָׁשאּול יִ ְׂש ְר ֵא ִלי.
ִח ְּי ָכה ִא ָ
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תׁ-ש ַבע
לֹוח ָמנֹות ֵמ ָה ַר ָּבנִ ית ַּב ֶ
ִמ ְׁש ַ
ּתֹוׁש ֵבי ַה ְּכ ָפר ִל ְפנֵ י ֵּביתֹו ֶׁשל ָה ַרב יִ ְׂש ְר ֵא ִלי.
ּפּורים ִה ְש ָּׂת ֵרְך טּור ָארְֹך ֶׁשל ָ
ְּבב ֶֹקר ַחג ַה ִ
לֹוח ָמנֹות
ּוביָ ָדּה ִמ ְׁש ַ
יהם ְ
ֹאׁשהִ ,ה ְצ ָט ְר ָפה ֲא ֵל ֶ
הפּיָ הִ ,עם ֶּכ ֶתר זָ ָהב ְלר ָ
ַמ ְל ַּכת ֶא ְס ֵּתר יְ ֵפ ִ
ָעטּוף ְּב ַמ ִּפית ַּבד.
לֹוח
ש ַ
“מה ּיֵ ׁש ְּב ִמ ְ ׁ
ׁשֹוטר ְּב ַמ ִּדים ְּכ ֻח ִּליםַ ,
יֹוסיֶׁ ,ש ָהיָ ה ְמ ֻח ָּפׂש ְל ֵ
“חּגִ יתָ ”,ק ָרא ְל ֶע ְב ָרּה ִ
ַ
שׁש אֹותֹו ְּב ַס ְק ָרנּות.
ּומ ֵּ ׁ
ַה ָּמנֹות ֶׁש ָּלְך?” ָׁש ַאל ִ
יקה ִמ ֶּמּנּו ֶאת
יצים ֵמ ַהּלּול ֶׁש ָּלנּוָ ”,א ְמ ָרה ַחּגִ ית וְ ִה ְר ִח ָ
לֹוח יֵ ׁש ּגַ ם ֵּב ִ
“ה ָּז ֵהר! ַּב ִּמ ְׁש ַ
ִ
לֹוח ַה ָּמנֹות.
ִמ ְׁש ַ
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עֹומ ִדים ַּבּתֹור.
יֹוסי ֶאל ָה ְ
“ל ַמה ּכֻ ָּלם ְמ ַח ִּכים?” ָר ַטן ִ
ְ
עֹומ ֶדת
תׁ-ש ַבע ֶ
לֹוח ָמנֹות ְל ִמ ְׁש ַּפ ַחת יִ ְׂש ְר ֵא ִליָ .ה ַר ָּבנִ ית ַּב ֶ
יאים ִמ ְׁש ַ
שי ַה ְּכ ָפר ְמ ִב ִ
“ּכל ֲאנְ ֵ ׁ
ָ
לֹוח ָמנֹות ִעם עֻ ּגִ ּיֹות ְט ִעימֹות ֶׁש ִהיא ָא ְפ ָתה ִל ְכבֹוד
נֹותנֶ ת ְלכֻ ָּלם ִמ ְׁש ַ
ַּב ִּמ ְר ֶּפ ֶסת וְ ֶ
ּפּוריםָ ”,ענָ ה לֹו ָמ ְר ֳּד ַכי.
ִ
יֹוסי ִה ְס ַּת ְּכלּו ְּב ַס ְק ָרנּות ַעל ַּת ְחּפֹוׂשֹות ַהיְ ָל ִדים ֶׁש ִׂש ֲחקּו ָּב ְרחֹוב.
ַחּגִ ית וְ ִ
יעה ַעל ְׁש ֵתי יְ ָלדֹות ֶׁש ִה ְת ַח ְּפׂשּו ְל ָדוִ ד
ּפֹוׂשת יָ ָפהָ ”,א ְמ ָרה ַחּגִ ית וְ ִה ְצ ִּב ָ
“ּת ְר ֶאה ֵאיזֹו ַּת ְח ֶ
ִ
בּוׁשה
וְ גָ ְליָ תַ .לּיַ ְל ָּדה ֶׁש ִה ְת ַח ְּפ ָׂשה ְל ָדוִ ד ַה ֶּמ ֶלך ָהיָ ה ַמ ְק ֵל ַע וְ ַהּיַ ְל ָדה ָה ַא ֶח ֶרת ָהיְ ָתה ְל ָ
ְּב ִׁש ְריֹון ַק ְׂש ַק ִּש ׂים.
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חֹותּה ְמ ֻח ֶּפ ֶׂשת ְלנֹח ַּב ֵּת ָבה.
הל’ה ֲא ָ
יתי ַהּיֹום ֶאת ַחּוָ ֶ
יטהַ ,ה ַּבת ֶׁשל ָה ַרבָ .ר ִא ִ
“זֹאת ִא ָ
“ה ַרב
ַעל ְּכ ֵת ָפּה ָהיְ ָתה יֹונָ ה ְק ַט ָּנהָ ”,א ְמ ָרה ָלּה ַא ַחת ַה ְׁש ֵכנֹות ֶׁש ָע ְמ ָדה ְליָ ָדּהָ .
יע ָּת ִמיד ֶאת ַה ָּבנֹות ֶׁשּלֹו ַּב ַּת ְחּפֹוׂשֹות ֶׁשהּוא ֵמ ִכין ,וְ ֵהן ְּב ֶד ֶרך ְּכ ָלל זֹוכֹות ִּב ְפ ָרס
ַמ ְפ ִּת ַ
ְּב ַת ֲחרּות ַה ַּת ְחּפֹוׂשֹות”.
יֹוסי וְ ַחּגִ ית ְל ִה ָּכנֵ סָ .ה ַר ָּבנִ ית ִח ְּכ ָתה ָל ֶהם ְּב ִחיּוְך ּגָ דֹול.
ּתֹורם ֶׁשל ִ
יע ָ
סֹוף-סֹוף ִהּגִ ַ
יתי ְק ַט ָּנה,
“ּכ ֶׁש ָהיִ ִ
“איזֹו ַמ ְל ָּכה יָ ָפה ַא ְּת!” ִהיא ָא ְמ ָרה ִּב ְמאֹור ָּפנִ ים וְ ִח ְּב ָקה ֶאת ַחּגִ יתְ .
ֵ
ָח ַל ְמ ִּתי ֶׁש ֶא ְהיֶ ה ַמ ְל ָּכה ֲע ִׁש ָירהֶ .את ָּכל ַה ֶּכ ֶסף ִּת ְכנַ נְ ִּתי ְל ַח ֵּלק ַל ֲענִ ִּייםּ ”,גִ ְל ָתה ָל ֶהם
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ָה ַר ָּבנִ ית וְ נָ ְתנָ ה ָל ֶהם עֹוד סֻ ָּכ ִרּיָ ה.
נֹותנֶ ת ֶּכ ֶסף ַל ֲענִ יִ ים,
ּדֹואגֶ ת ְלכֻ ָּלםִ .היא ֶ
תׁ-ש ַבע ֶ
אֹומ ֶרת ֶׁש ָה ַר ָּבנִ ית ַּב ֶ
“א ָּמא ֶׁש ִלי ֶ
ִ
יֹוסי
נֹותנֶ ת ָל ֶהם ַמ ֲע ַדנֵ י ֶמ ֶלְך וְ קֹונָ ה ָל ֶהם ַמ ָּתנֹותָ ”,א ַמר ִ
יתּהֶ ,
אֹותם ְל ֵב ָ
ַמזְ ִמינָ ה ָ
ְל ַחּגִ ית ַּב ֶּד ֶרְך..
ּוק ָצת ְּכמֹו ָה ִא ָּמא ֶׁשל ָּכל
תׁ-ש ַבע ִהיא ְק ָצת ְּכמֹו ַמ ְל ָּכה ְ
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ָה ַר ָּבנִ ית ַּב ֶ
“אנִ י ֶ
ֲ
יתּה.
לֹוח ַה ָּמנֹות ְל ֵב ָ
ָה ֲאנָ ִׁשים ַּב ְּכ ָפרָ ”...צ ֲח ָקה ַחּגִ ית וְ ָר ָצה ְּב ִׂש ְמ ָחה ִעם ִמ ְׁש ַ
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ַה ְפ ָּת ָעה ְמ ִא ָירה ְבּיֹום ָה ַע ְצ ָמאּות
ׁשּוכים ְמאֹדְּ .ב ָכל
ּוב ַליְ ָלה ָהיּו ָה ְרחֹובֹות ֲח ִ
י-רחֹוב ַ
ִל ְפנֵ י ַה ְר ֵּבה ָׁשנִ ים ֹלא ָהיּו ָּפנָ ֵס ְ
ּמּואר.
יתם ַה ָ
ֶע ֶרבִ ,עם ֶר ֶדת ַה ֲח ֵׁש ָכהִ ,מ ֲהרּו ֵמ ִאיר וְ ַחּגַ י ָל ֶל ֶכת ְל ֵב ָ
ימים ִׂש ֲחקּו ָּכל יַ ְל ֵדי ַה ְּכ ָפר ְליַ ד ָה ֶר ֶפת ֶׁשל ַּתנְ חּוםַּ .כ ֲא ֶׁשר
ְּב ֶא ָחד ִמּיְ ֵמי ָה ָא ִביב ַה ֲח ִמ ִ
ש ִהּגִ יעּו ְל ֶמ ְר ַּכז ַה ְּכ ָפרֵ ,הם הֻ ְפ ְּתעּו
ֵה ֵחל ְל ַה ְח ִׁשיְךִ ,מ ֲהרּו ַהיְ ָל ִדים ָלׁשּוב ַה ַּביְ ָתהְּ .כ ֶ ׁ
מּוא ִריםַׁ .ש ְר ְׁשרֹות ֶׁשל נּורֹות ִצ ְבעֹונִ ּיֹות ִק ְּׁשטּו ֶאת
ָ
ִל ְראֹות ֶאת ְרחֹובֹות ַה ְּכ ָפר
ּוב ָכל ִמ ְר ְּפסֹות ַה ָּב ִתים ָּד ְלקּו ָהאֹורֹות.
ַה ְרחֹובֹותְ ,
“מ ִאירִּ ,ת ְר ֶאה ֶאת ָּכל ַהּנּורֹות!” ָק ָרא ַח ַּגי ְל ָא ִחיו ְּב ִה ְת ַל ֲהבּות.
ֵ
“ׁשםְ ,ליַ ד ַה ְּדגָ ִליםּ .גַ ם ָּכאן ,וְ גָ ם ָׁשם...
ָ

יע ַח ַּגי ְל ָכל ַה ִּכּוּונִ ים.
וְ ָׁשםִ ”...ה ְצ ִּב ַ

לּ-כְך ַה ְר ֵּבה ְּדגָ ִלים וְ נּורֹותִ ”,ה ְת ַּפ ֵעל ֵמ ִאיר.
“ּכ ָ
ָ
“א ַחתְׁ ,ש ַתיִ םָׁ ,שֹלׁשֵ ”,ה ֵחלּו ָה ָא ִחים ִל ְס ּפֹר ֶאת ַהּנּורֹות ַּב ַּׁש ְר ְׁשרֹות ָה ֲארֻ ּכֹות.
ַ
יהם ַּתנְ חּום ָה ַר ְפ ָּתןֶׁ ,ש ָּצ ַעד ִּב ְבגָ ִדים ֲחגִ יגִ ּיִ ים.
“א ְר ַּבעָ ,ח ֵמׁשֵׁ ,ששִ ”,ה ְצ ָט ֵרף ֲא ֵל ֶ
ַ
שיְך ֵמ ִאיר ַה ָּק ָטן ֵמ ַעל ְּכ ֵת ָפיו ֶׁשל ַס ָּבא.
שעְׁ ,שמֹונֶ הִ ”,ה ְמ ִ ׁ
“ׁש ַבעֵּ ,ת ַ ׁ
ֶ
יה.
“ׁשמֹונֶ הֵּ ,ת ַׁשעֶ ,ע ֶׂשרָ ”,צ ֲח ָקה ַחּגִ ית ֶׁש ָה ְל ָכה ִעם ָא ִב ָ
ְ
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הֹול ִכים ּכֻ ָּלם?” ָׁש ֲאלּו ֵמ ִאיר וְ ַח ַּגי.
“ל ָאן ְ
ְ
הּודהֶׁ ,ש ִהּגִ יע ַהיְ ֵׁשר ֵמ ַה ָּׂש ֶדה.
“ל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסתָ ”,ענָ ה יְ ָ
ְ
“א ָבל ַהּיֹום ֹלא ַׁש ָּבתִ ”,ה ְת ַּפ ֵלא ַחּגַ י.
ֲ
“נָ כֹוןַ .הּיֹום ֹלא ַׁש ָּבתַ ,אְך ַהּיֹום יֹום ַחג וְ ִׂש ְמ ָחהַ .הּיֹום ה’ ְּב ִא ָּיר .זֶ הּו יֹום ָה ַע ְצ ָמאּות
מּוּכר .זֶ ה ָהיָ ה ַא ָּבאֶׁ ,ש ָצ ַעד ַאף הּוא ִעם ִא ָּמא ְל ִכּוּון
ֶׁשל ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאלָ ”,א ַמר קֹול ָ
ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת.
ּול ִה ְת ַּפ ֵּלל ִעם ָה ַרב יִ ְׂש ְר ֵא ִלי ֶאת ַה ְּת ִפ ָּלה
לֹומר ַה ֵּלל ְ
הֹול ִכים ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ַ
“אנּו ְ
ֲ
ַה ְּמי ֶֻח ֶדתֶׁ ,ש ָע ַרְך ִל ְכבֹוד יֹום ָה ַע ְצ ָמאּותָ ”,א ְמ ָרה ִא ָּמא.
ירה ִמ ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ַעד
ילה וְ נִ ְש ְׂמ ָחה ּבֹו “ ...נִ ְׁש ְמעּו קֹולֹות ַה ִּשׁ ָ
“זֶ ה ַהּיֹום ָע ָׂשה ה’..נגִ ָ
ְל ֵמ ָרחֹוק.
של יֹום ָה ַע ְצ ָמאּותָ ”,א ְמרּו ַא ָּבא
ֹופר ֶ ׁ
“ּכ ַדאי ֶׁשּנִ זְ ָּד ֵרזֶׁ ,שֹּלא נַ ְפ ִסיד ֶאת ְּת ִקיעֹות ַהּשׁ ָ
ְ
יהם ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת.
ּומ ֲהרּו ְל ִה ָּכנֵ ס ִעם יַ ְל ֵד ֶ
וְ ִא ָּמא ִ
ּובגְ רּו ,וְ יֵ ׁש ָל ֶהם ַה ְר ֵּבה נְ ָכ ִדים ּונְ ָכדֹותְּ .ב ָכל
ֵמ ָאז ָע ְברּו ַה ְר ֵּבה ָׁשנִ יםֵ .מ ִאיר וְ ַחּגַ י ּגָ ְדלּו ָ
ּומֹודים ַלה’ ַעל ֲה ָק ַמת
ִ
מת ַּפ ְּל ִלים
צֹוע ִדים יַ ַחד ִא ָּתם ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסתְ ,
יֹום ַע ְצ ָמאּות ֵהם ֲ
ְמ ִדינַ ת יִ ְש ָׂר ֵאל ִּב ְת ִפ ָּלה ֶׁש ִּת ֵּקן ַה ָּׁש ֵכן ֶׁש ָּל ֶהם ָ -ה ַרב ָׁשאּול יִ ְׂש ְר ֵא ִלי.
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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”.
השנה כתבנו שישה סיפורים קצרים על הרב שאול ישראלי זצ”ל .הסיפורים חושפים לפנינו את אהבתו העצומה
של הרב ישראלי לתורה ,בבחינת “לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי” (תהילים קיט ,צב) .הסיפורים מפגישים
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
רבה לדמותו ורצון ללכת בדרכו.
המתוארות בסיפורים מעוררות סקרנות אצל הילדים ומאפשרות להם ִק ָ
נשתדל כולנו ללמוד ולהתחנך יחד עם ילדינו לאורו של גדול ישראל ,הרב ישראלי זצ”ל .יהי רצון שנזכה לשמוח
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”

||37

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.

“וְ ֶא ֶּתן-לָ ְך ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה נַ ֲחלַ ת ְצ ִבי” (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
תשע”ג צעדו ילדי החמ”ד “בשיירה אל הרב צבי
יהודה” ולמדו על אהבת עם ישראל .בשנה שעברה
קראנו את “השולחן הערוך של הרב חיים דוד הלוי”
ופסענו עמו בדרך התורה המתוקה.
בשנת התשע”ה ,הינה שנת שמיטה ,ובה נתוודע
לדמותו של הרב שאול ישראלי ,שהיה מעין “אב השמיטה” .הרב ישראלי (כ”ה תמוז תרס”ט -י”ט סיון תשנ”ה)
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.
באסופת הספורים נכיר את הרב כפוסק ה”אוחז את השור בקרניו” .הוא טפל באומץ ובגילוי-לב
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.
שני הסיפורים הראשונים הם סיפורים שאכן התרחשו .שאר הסיפורים מבוססים על קטעי
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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תֹור ְתָך ַׁש ֲע ֻׁש ָעיָ ,אז ָא ַב ְד ִּתי ְב ָענְ יִ י” (תהלים קיט,קב)
“לּולֵ י ָ
המסר של אהבת התורה והרצון העז ללמוד אותה עובר כחוט השני באסופת
הסיפורים .כל אלה שהכירו את הרב מעידים על כך שניצל כל רגע פנוי ללימוד תורה.
האיור שנמצא על גבי כריכת הספר מאפיין את הרב – יד אחת עסוקה במלאכה,
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.
לאחר שתספרו לילדכם את הסיפורים ,כדאי לשוחח על כל סיפור בנפרד וגם
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”,
אפשר לשיר איתו את השיר( .ניתן לשמיעה בhttps://www.youtube.com/ -
 .)watch?v=5ioqrq0t4VEבתו מספרת שזה היה השיר האהוב על הרב ישראלי.
את התורה כחוט מקשר חזותי נוכל למצוא באיוריים של המאייר מנחם הלברשטט.
חפשו עם הילדים את ספר התורה הנמצא בכל איור לסיפור .הסבו את תשומת ליבם שספר התורה מצוייר באופנים
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”
סדרת הספרים לילדי החמ”ד:

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל החינוך הדתי

ַה ֻּשׁלְ ָחן ֶה ָערּוְך ֶׁשל ָה ַרב ַחּיִ ים ָּדוִ ד ַהּלֵ וִ י

כתבה :רחל סלייטר

אייר :אבי כץ

