
ֵאי  נֹוׂשְ ֶאת  ְלָקֵרב  ְוִנְפָלָאה  ְמַעְנֶיֶנת  ֶרְך  ּדֶ ִהּנֹו  ל  ׁשָ ַהּמָ
ְסָפִרים  ּבִ ק.  ּוְמַרּתֵ ִסּפּוִרי  אֶֹפן  ּבְ ֶכל  ַהּשֵׂ ֶאל  ה  ָרׁשָ ַהּפָ
יִקים  ַצּדִ רּו  ּפְ ּסִ ׁשֶ ִלים  ְמׁשָ ְמצּוִיים  ׁשֹוִנים  ּוְבֻקְנְטֵרִסים 
ל  ׁשָ ַהּמָ ֶדֶרְך  ּבְ ׁשּו  ּמְ ּתַ ִהׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְקדּוִמים,  ִמּדֹורֹות 
ְנֻקּדֹות  ּוְלַהְמִחיׁש  ׁשֹוִנים  ִעְנָיִנים  ָלָעם  יר  ְלַהְסּבִ ֵדי  ּכְ

ֶדֶרְך ְנִעיָמה ַוֲחִביָבה. ֲחׁשּובֹות ּבְ

ל  ָמׁשָ ַהּכֹוְללֹות  ְקָצרֹות,  יחֹות”  “ׂשִ ָפֵנינּו  ּלְ ׁשֶ ּקֶֹבץ  ּבַ
בּו  ִנְכּתְ ִלים  ׁשָ ַהּמְ ה.  ּוָפָרׁשָ ה  ָרׁשָ ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֶמֶסר  ּוְלִצּדֹו 
ַפת  ׂשְ  – תּוִבים  ּכְ ּבַ ֶלת  ְמֻקּבֶ י  ּוִבְלּתִ ִיחּוִדית  ָפה  ׂשָ ּבְ
ִמּתֹוְך  ְלַהְקִריא  יּוַכל  אֹוָתם  ר  ַהְמַסּפֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּבּור,  ַהּדִ
יֹום- ָלׁשֹון  ּבְ ּלֹו,  ׁשֶ ִמּלֹוָתיו  ּבְ ר  ְמַדּבֵ ָהָיה  ִאּלּו  ּכְ תּוב  ַהּכָ

ל  ְכָלם ׁשֶ ׂשִ ם ּבְ ָבִרים מּוָבִנים ּגַ ַהּדְ ְך ׁשֶ יֹוִמית ּוְפׁשּוָטה, ּכָ
ִרים. ֶהְסּבֵ לֹא צֶֹרְך ְלהֹוִסיף ּוְלַהְרִחיב ּבְ ים ּבְ ְיָלִדים ְקַטּנִ

ָפִרים  ִמּסְ ְמֵהיָמִנים,  קֹורֹות  ִמּמְ ִנְלְקחּו  ם  ּלָ ּכֻ ִלים  ׁשָ ַהּמְ
ל  ׁשֶ ְיִציָרָתם  ִרי  ּפְ ם  ִהּנָ ִלים  ׁשָ ַהּמְ ים.  ּתֹוָרִנּיִ ּוֵמֲעלֹוִנים 
נֹוָסִפים  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְגדֹוֵלי  ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ִמּדּוְבָנא,  יד  ּגִ ַהּמַ
ר ֶהֱעִניקּו ָלנּו  דֹוֵלי ַהֲחִסידּות, ֲאׁשֶ ֵמַחְכֵמי ַהּמּוָסר ּוִמּגְ
ם  ָקְדׁשָ ִדְבֵרי  ּבְ ְלָפֵאר  ָהְרָחָבה,  יָנָתם  ּוִמּבִ ֵמָחְכָמָתם 

ת. ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ ֶאת ׁשֻ

ְרֶגר” ַמְלכּות “ַוְקְסּבֶ
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עמוד ♦ חמש 

ית ֵראׁשִ ּבְ

נַֹח

ֶלְך ְלָך

ָרא ַוּיֵ

ָרה י ׂשָ ַחּיֵ

ּתֹוְלדֹת

ֵצא ַוּיֵ

ַלח ׁשְ ַוּיִ

ב ׁשֶ ַוּיֵ

ץ ִמּקֵ

ׁש ּגַ ַוּיִ

ַוְיִחי

ית ֵראׁשִ ּבְ



עמוד ♦ שבע 

ָרא ֱאלִֹקים” )בראשית א, א( ית ּבָ ֵראׁשִ “ּבְ
ֵתַפִים.  ַהּכְ ַעל  ֵבָדה  ּכְ ֲחִביָלה  הּוא סֹוֵחב  ׁשֶ ּכְ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ַחְצְקל  ָהַלְך  ׁש  ּוֻמּתָ ָעֵיף 

ָניו. ל ֵזָעה ָנְזלּו ַעל ּפָ ֶמׁש ָזְרָחה ַעל רֹאׁשֹו, ְוִטּפֹות ׁשֶ ֶ ַהּשׁ

ֵחב ִעם  ְהֶיה ַהּסֹוף? ַעד ָמַתי ֲאִני ֶאּסָ ּיִ ָבר ֵאין ִלי ּכַֹח”, ֶנֱאַנח ַחְצְקל. “ַמה  “ּכְ
ֲעָגָלה  ֵאיזֹו   – ’ ‘ְטֵרְמּפְ ֵאיֶזה  ְלָכאן  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ַהְלַואי  ָרִכים?  ּדְ ּבַ ַהּזֹאת  ַהֲחִביָלה 

ּלֹו!” ב ְלַהֲעלֹות אֹוִתי ַעל ָהֲעָגָלה ׁשֶ הּו ִיְתַנּדֵ יׁשֶ ּמִ ִעם סּוִסים – ׁשֶ

ַמע ֵמָעָליו קֹול: “ְיהּוִדי!  ִנׁשְ בֹות ָהֵאּלּו,  ְחׁשָ ב ֶאת ַהּמַ עֹודֹו חֹוׁשֵ ּבְ ּוִפְתאֹום, 
י?” ּלִ ה רֹוֶצה ַלֲעלֹות ַעל ָהֲעָגָלה ׁשֶ ַאּתָ

ָעה ַעל ָהֲעָגָלה, ַעל ַהּסּוִסים ְוַעל ָהֶעְגלֹון  ַהְפּתָ יט ּבְ ַחְצְקל ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ְוִהּבִ
ם!” ָקָרא  ִחּנָ ֶקל! ּבְ ֲעֶלה! ֶזה לֹא ַיֲעֶלה ְלָך ׁשֶ ְזִמין אֹותֹו ַלֲעלֹות. “ּבֹוא, ּתַ ּמַ ׁשֶ

ָבר!” ֵזֵרז אֹותֹו. ֲעֶלה ּכְ ה חֹוֵלם? ּתַ ֵאָליו ָהֶעְגלֹון. “נּו, ָמה ַאּתָ

ֵרְך  ם ְיָבֵרְך אֹוְתָך!” ּבֵ ֵ ה ְלִמְצוֹות, ַהּשׁ ְזּכֶ ר ָעָלה ַעל ָהֲעָגָלה. “ּתִ ָ ַחְצְקל ַהְמֻאּשׁ
ֶאת ָהֶעְגלֹון.

ב ַעל  ַחְצְקל יֹוׁשֵ ם ֵלב ׁשֶ ֶרְך, ּוִפְתאֹום ָהֶעְגלֹון ׂשָ ּדֶ יָכה ִלְנסַֹע ּבַ ָהֲעָגָלה ִהְמׁשִ
ְכמֹו! ק ַעל ׁשִ יְך ִלְסחֹב ֶאת ַהּשַׂ ֲעָגָלה ּוַמְמׁשִ ּבָ ְפָסל ׁשֶ ַהּסַ

ה ֲעַדִין ַמְחִזיק ֶאת  ה ַאּתָ “ֵהי, ַמה ּקֹוֶרה ְלָך?” ָקָרא ָהֶעְגלֹון ְלֵעֶבר ַחְצְקל, “ָלּמָ
ֵתַפִים?” ק ַעל ַהּכְ ַהּשַׂ

ָלַקַחת אֹוִתי  ְבּתָ  ִהְתַנּדַ ה  ַאּתָ ׁשֶ יק  ַמְסּפִ “לֹא  ַחְצְקל,  ָעָנה  רּור!”  ּבָ ֶזה  “ָאה... 
ק  י? ְלָפחֹות ֶאת ַהּשַׂ ּלִ ק ׁשֶ ם ִלְסחֹב ֶאת ַהּשַׂ ה עֹוד ָצִריְך ּגַ ָך – ַאּתָ ּלְ ֲעָגָלה ׁשֶ ּבָ

ה!” ּלֹא ִיְהֶיה ְלָך ָקׁשֶ ַעְצִמי, ׁשֶ ֲאִני ֶאְסַחב ּבְ

מֹוהּו. ים ַמְצִחיִקים ּכָ ה ֲאָנׁשִ עֹוָלם ַהְרּבֵ ַחְצְקל הּוא ָאָדם ַמְצִחיק, ֲאָבל ֵיׁש ּבָ

טּובֹו  ׁש ּבְ יֹומֹו ְמַחּדֵ י יֹום ּבְ נּו, ּוִמּדֵ ּלָ ָרא ֶאת ּכֻ ָרא ֶאת ָהעֹוָלם. הּוא ּבָ ם ּבָ ֵ ַהּשׁ
ֲאַנְחנּו ְצִריִכים. ִלְפָעִמים  ֶ ל יֹום ֶאת ַמה ּשׁ ית. הּוא נֹוֵתן ָלנּו ּכָ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ

ְהֶיה?  ָבִרים ַמְדִאיִגים, ַוֲאַנְחנּו ַמְתִחיִלים ַלְחׁשֹב: ַמה ּיִ קֹוִרים ָלנּו ּדְ

י הּוא ּדֹוֵאג ְלָכל  ָרא אֹוָתנּו, ּכִ ּבָ ם ׁשֶ ֵ ַהּשׁ ָעֵלינּו ִלְבטַֹח ּבְ
ל ַלֲעׂשֹות  ּדֵ ּתַ נּו. ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַרק ְלִהׁשְ ּלָ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ
ל עֹוָלם!  ׁשֶ ְלִרּבֹונֹו  ַהּכֹל  ֶאת  ִאיר  ּוְלַהׁשְ ִריְך,  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה 
ָבִרים, ּדֹוֶמה ְלַחְצְקל.  ל ִמיֵני ּדְ ּדֹוֵאג ּוְמַפֵחד ִמּכָ ִמי ׁשֶ
ֶאת  ִלְסחֹב  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ַלֲעזֹר  רֹוֶצה  ִאּלּו  ּכְ הּוא 

ה,  ם. הּוא ָעׂשָ ֵ ָעיֹות. לֹא, לֹא ָצִריְך ַלֲעזֹר ְלַהּשׁ ל ַהּבְ ּכָ
ִבים  יֹוׁשְ ִאּלּו  ּכְ ֲאַנְחנּו  ים.  ֲעׂשִ ַהּמַ ְלָכל  ה  ְוַיֲעׂשֶ ה  עֹוׂשֶ

ּמֹוִביל  ׁשֶ רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ ַדִים  ּיָ ּבַ ָהֲעָגָלה,  תֹוְך  ּבְ
נּו,  ִלּבֵ ָכל  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ִנְבַטח  ָהִעְנָיִנים.  ְלָכל  ְודֹוֵאג  אֹוָתנּו, 

ְוהּוא ִיְדַאג ְלָכל ַמְחסֹוֵרנּו!

ית ֵראׁשִ ּבְ

ָרא ֱאלִֹקים )א. א(  ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ
ָרא ֱאלִֹקים” – “ֱאֶמת”. ֲחַז”ל ָאְמרּו )שבת נה(:  ּבָ ית  ֵראׁשִ בֹות “ּבְ סֹוֵפי ּתֵ
הּוא טֹוֵבַע חֹוָתמֹו ְונֹוֵתן  ר ׁשֶ ל ְמַחּבֵ ְרּכֹו ׁשֶ ל ַהקב”ה ֱאֶמת. ּדַ חֹוָתמֹו ׁשֶ
רֹאׁש  ּבְ ֱאֶמת  חֹוָתמֹו  ֶאת  ַהקב”ה  ָטַבע  ְוָכְך  ֶפר,  ַהּסֵ ַער  ׁשַ ּבְ מֹו  ׁשְ ֶאת 
יר  ַמְסּבִ ל ַהקב”ה הּוא ֱאֶמת?  ׁשֶ ּוַמּדּוַע חֹוָתמֹו  ַהּתֹוָרה.  ִסְפרֹו – ֵסֶפר 
ף,  ר ְלַזּיֵ ֶאת ָהֱאֶמת ִאי ֶאְפׁשָ יְסָחא זי”ע: ְלִפי ׁשֶ ׁשִ י ּבֹוִנים ִמּפְ הרה”ק ַרּבִ

ִפים אֹוָתּה, ֲהֵרי ׁשּוב ֵאין זֹו ֱאֶמת... ִאם ְמֻזּיָ ׁשֶ




