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   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   56ר ּפָ סְ ן מִ יֹולָ גִ   ג"התשע ִּכְסֵלו' ג   ּתֹוְלדֹת ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

ה ָבה ְנֻקּדָ   "ָלקּום ‐  תבֶ ַלשֶּׁ " ְלַמְחׁשָ

  .ַהְּיָקִרים ְוָהֲאהּוִביםֲחֵבַרי , ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם

 ַעל ָיַׁשְבנּו ֻּכָּלנּו. ְּבנֹו ֶאת ְלַׁשְחֵרר ֵמַהּמֹוֶרה ּוִבֵּקׁש, ַלִּכָּתה ְיהּוָדה ֶׁשל ָאִביו ִנְכַנס, ַהִּׁשעּוִרים ְּבֶאָחד ַהָּׁשבּועַ 

: ָאַמר ִׁשעּורּבַ  ְלַהְמִׁשיךְ  ְּבָמקֹום, ַהּמֹוֶרה ַאךְ . הִנְסְּגרָ  ְוַהֶּדֶלת ָאִביו ֵאל ָיָצא ֶׁשְּיהּוָדה ַעד ַמְמִּתיִנים, ִּכְּסאֹוֵתינּו

. ּוָפׁשּוט ןָזקֶ  ָאָדם ֶׁשּלֹו ַהִּמְדָרׁש ְלֵבית ִנְכַנס ֶׁשַּפַעם, ָּגאֹון ְסַעְדָיה ַרִּבי ַעל רּפַ ֶׁשּסּו ִסּפּור ַהְּיָקִרים יַּתְלִמידַ  ְמעּוִׁש 

 ֶׁשהּוא ֶזה ָאָדם ִמְּפֵני ָלקּום ָרִאיתָ  ָמה ַרֵּבינּו”, ַּתְלִמיָדיו הֹוֶׁשֱאלּו ֶׁשָהַלךְ  רְלַאחַ . ִלְכבֹודֹו קֹוָמתֹו ְמלֹוא ָהַרב ָקם

, ִמֶּמִּני יֹוֵתר ַלֲעׂשֹות ִהְסִּפיק ּוְצָדקֹות ֹותוצְ מִ  ַּכָּמה ַטחּבֶ , ִמֶּמִּני יֹוֵתר ןָזקֶ  הּוא”: ָהַרב ָלֶהם ָאַמר“ ?ָהָאֶרץ םעַ 

. קֹוָמתֹו אֹולְמ  ָהַרב ָקם ְוׁשּוב ַהִּמְדָרׁש ְלֵבית ָקַטן ֶיֶלד ִנְכַנס ַּדּקֹות ַּכָּמה ְלַאֵחר” ?ִמָּפָניו ָאקּום לֹא ְוֵאיךְ 

 ְנָׁשָמה הּוא”: ָהַרב ָלֶהם ָאַמר? ֶזה ַזֲאטּוט ִמְּפֵני ָלקּום ַעְכָׁשו ָהַרב ָרָאה ָמה, ְמהּוְוּתָ  ֵּכן ָראּו ֵהָּמה ַּתְלִמיָדיו

 יֹוֵתר ִלי ֵיׁש ָעוֹונֹות ַּכָּמה ֶּבַטח. ֶיֱחָטא ְולֹא טֹוב ֶׁשַּיֲעֶׂשה ַצִּדיק ְוֵאין ָזֵקן ֲאִני ְוִאּלּו, ֵחְטא ַטַעם ֶׁשּלֹא ְטהֹוָרה

 ִמֵּציד ְויֹאַכל ָאִבי ָיֻקם, ְלָאִביו ַוּיֹאֶמר” :ַהָּפסּוק ֶאת ִנְקָרא ַהָּׁשבּועַ  ָרַׁשתְּבּפָ . “?ִמָּפָניו ָאקּום לֹא ְוֵאיךְ , ִמֶּמּנּו

 הְראֶ נִ  ִנְתּבֹוֵנן ִאם ַאךְ ? ָאִביו ֵאל ַׁשעָהרָ  וׁשָ עֵ  ירֵ בְ ּדִ  ֶאת ְמָתֶאֶרת ַהּתֹוָרה ַמּדּועַ .“ַנְפֶׁשךָ  ְּתָבְרַכִּני, ַּבֲעֻבר ְּבנֹו

 ְלַכֵּבד ָצִריךְ  ּוִמי". ָאִבי םקֻ יָ " ,ִלְכבֹודֹו ָלקּום ָעָליו ְמַצֶּוה ּוְכִאיּלּו, ּבֹו ּופֹוֵגעַ  ָיֶפה לֹא ָאִביו ֵאל ְמַדֵּבר ַׁשעָהרָ  וׁשָ ֶׁשעֵ 

 ָנכֹון ְוָהָיה, ֵמִאָּתנּו ְמֻבָּגר ָאָדם, ְיהּוָדה ֶׁשל ָאִביו ִנְכַנס ְלִכָּתֵתנּו? ְּבנֹו ֶאת ָהָאב אֹו ָאִביו ֶאת ַהֶּיֶלד? ֵמי ֶאת

 רָצבָ  ֶׁשהּוא ַהִּנָּסיֹון ֶׁשַּגם ְמֻׁשְכָנע ַוֲאִני, ִאָּתנּומֵ  ֹותִמְצו יֹוֵתר ַהְרֵּבה ָעָׂשה הּוא ֶׁשֲהֵרי, ִלְכבֹודֹו ָּתקּומּו ֶׁשֻּכְּלֶכם

 ,ָּגאֹון היָ דְ עַ ְס  ְמַרִּבי ִלְלמֹד ָאנּו ְצִריִכים .ַהְּמַנֵהל אֹו הַהּמֹורֶ , ַהַּגֶּנֶנת ִלְפֵני ַרק עֹוְמִדים לֹא. ִמֶּׁשָּלנּו ָּגדֹול, ַחִּייםּבַ 

, ָלנּו ֶׁשֵּיׁש ִמָּמה יֹוֵתר ַהְרֵּבה ֵיׁש, ֶאָחד ְלָכל ָּתִמיד ִּכי, דחַ ְואֶ  ֶאָחד ָּכל ּוְנַכֵּבד, ְוָצִעיר ְמֻבָּגר, ָאָדם ָּכל ִּבְפֵני ְוָלקּום

   .ָעוֹונֹות ְּבִמעּוט אֹו ֹותצְ מִ ּבְ  ִאם

  

 .יֹוָנָתן, ַוֵּיֵצא תׁשַ רָ ּפָ  ָׁשבּוַע ַהָּבא ֶּבָעלֹוןְלִהְתָראֹות ּבָ 
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 ֵעָׂשיו נֹוָלִדים, ֲעָקָרה ִרְבָקה ֶׁשָּבֶהן ֹותָרּב ָׁשִנים רְלַאחַ 

 ָׁשיוְלעֵ  ֵמִכין, ֶׁשָּגַדל רְלַאחַ  ַיֲעקֹב ֲאָבל, ַהְּבכֹור ָׁשיועֵ . ְוַיֲעקֹב

 ֶאתר כֵ מֹו הּוא, ֵמַהָּׂשֶדה ָׁשיועֵ  ָׁשב ְוַכֲאֶׁשר, ֲעָדִׁשים ְנִזיד

 ִיְצָחק". ַהֶּזה ָהָאדֹם ָהָאדֹם" ַהָּנִזיד ְּתמּוַרת, ְלַיֲעקֹב ַהְּבכֹוָרה

 ִמְתַחֵּפׂש ַיֲעקֹב. מֹותֹו ִלְפֵני ָּבָניו ֶאת ְלָבֵרךְ  ְורֹוֶצה ִמְזַּדֵּקן

 ֵעיָניו ְמאֹורׁשֵ , ִיְצַחק. ָהָאב ֶׁשל ִּבְרָכתֹו ֶאת ְלַקֵּבל ְּכֵדי ָׁשיוְלעֵ 

. ַהְּבכֹור נֹובְ לְ  ֶׁשהֹוִעיד ַּבְּבָרָכה ַיֲעקֹב ֵאת ְמָבֵרךְ , ְמאֹד ֶנֱחַלׁש

א הּווְ  . ַיֲעקֹב ֵאת ַלֲהרֹג ַמְחִליט, ַהָּדָבר ֶאת ֶלהְמגָ ׁשֵ  ָׁשיועֵ 

  .ִאּמֹו ִחיאֲ , דֹודֹו, ָלָבן ֶׁשל ְמגּוָריו קֹוםמְ , ָחָרןלְ  ּבֹוֵרחַ 

 

  ?ְּבָפָרָׁשה ַהֻּמְזָּכר ירְגבִ הָ  הּוא ִמי .1

  ?ָאחֹות ֶׁשֵאיָנּה ָהָאחֹות זֹו ִמי .2

  ?ֶּקֶפתִמְׁש  ְללֹא ִהְׁשִקיף ִמי .3

 ַהֻּמְזֶּכֶרת ְירּוָׁשַלִים ִמְּׁשכּונֹות ַאַחת .4

  ?ָרָׁשהְּבּפָ 

  ?ָּבָאֶרץ ָעִרים ְׁשֵּתי ְּכֵׁשם ְּבֵארֹות יְׁשּתֵ  .5

                   

 ְיהּוִדי ִהִּניחַ  ַמּכֶֹלת ַּבֲחנּות, ִּבירּוָׁשַלִים המֹׁשֶ  ִקְרַית ִּבְׁשכּוַנת

 ִלי ֵיׁש: ַּבֲחנּות ַלֲאָנִׁשים ְוָאַמר ַהְּקִנּיֹות ַסל ֶאת ַהְּקִנָּיה ְּבֶאְמַצע

. ֶׁשִּלי ִמְפָעלּבַ  ְּגדֹוָלה ְּגֵנָבה ִמְתַרֶחֶׁשת ֵאֶּלה ֶׁשִּבְרָגִעים ְּתחּוָׁשה

 ַּבַעל ִּבְפֵני ִהְתַנֵּצל, "2000 ְירּוָׁשַלִים ְנָיר'' ִמְפָעל ְמַנֵהל ָהִאיׁש

 הּוא ֶדֶרךְ ּבַ . ֶׁשּלֹו ַלִּמְפָעל ַּגת ְלִקְרַית ְוָנַסע יתֹונִ כֹומֵ לְ  ִנְכַנס ַהֲחנּות

, יוּתַ שֹוחּוּתְ  ֶאת לֹו ִסֵּפר, ִריםּסּוַהּמֶ  יודָ בְ עֹומֵ  דְלַאחַ  ִהְתַקֵּׁשר

 ֹול חַ וֵ וְלדָ  ְּכֵדי ,ֶּפֶלאפֹון ִעם ַהִּמְפָעל ְּבֶפַתח ַעּמּודלָ  ִמֶּמּנּו ּוִבֵּקׁש

. ְּבִמְפָעל ִּמְתַרֵחׁשׁשֶ  ּדֶֹפן ְויֹוֵצא ָחִריג ַמֶּׁשהּו ֵיׁש ַהִאם, ֱאֶמת ַּבְּזַמן

 ְטעּוָנה ַמָּׁשִאית עֹוד ְוַאֲחֶריהָ  ּוַמָּׁשִאית ַוֲחִצי ַּדָּקה עֹוֶבֶרת לֹא

 ְטעּונֹות ָהיּו ַהַּמָּׁשִאיֹות ְׁשֵּתי. ַהִּמְפָעל ִלְׁשַעֵרי ִּגיָעהמֵ  ִּבְסחֹוָרה

 ְּתעּודֹות ֵאת ָּבַדק ָהעֹוֵבד. ָעָתק ְּבהֹון דֵנֱאמָ  ֶׁשֶעְרָּכה ְסחֹוָרה

 ָלֶהם ֶׁשֵאין ִהְסַּתֵּבר ַהֶּפֶלא ּוְלַמְרֶּבה ַהַּמָּׁשִאיֹות ְׁשֵּתי ֶׁשל ַהִּמְׁשלֹוחַ 

 ֶאת ָחְׂשָפה ְוִהיא ַלָּמקֹום ַהּוָזֲעָקה ַהִּמְׁשָטָרה. ִמְׁשלֹוחַ  ְּתעּודֹות

 ַהְּסחֹוָרה תאֶ  ְלַהְבִריחַ  ְכְננּוִּת  ַהִּמְפָעל ֵמעֹוְבֵדי ְנָהִגים ְׁשֵני. ַהְּמִזָּמה

 ִסֵּפר ַהִּמְפָעל ְמַנֵהל. מּוָזל ִּבְמִחיר אֹוָתּה ְוִלְמּכֹר ַהִּמְפָעל ִמּתֹוךְ 

 ִהִּגיעַ  ַהִּמְפָעלוְ , לֹו ֶׁשָּקַדם ַּבְּזַמן ְּבִמְפָעל ִנְׁשְמָרה לֹא ֶׁשַהַּׁשָּבת

א הּו ֶזה ְּבָׁשָלב. ְנָכִסים סנֶ ּכֹו הנָ ּומּו, ֶרֶגל ּוְפִׁשיַטת ְלֶהְפֵסִדים

 תֶׁשַהַּׁשּבָ  ָהְיָתה ֶהֱעִביר ֶׁשהּוא ָהִראׁשֹונּות ַהַהְחָלטֹות ְוַאַחת, ִנְכַנס

 ַהְּגֵנָבה ְוִנְמְנָעה יםבִ נָ גַ הָ  ֶׁשִּנְתְּפסּו רְלַאחַ . ְּבִמְפָעל ללָ ּוחּתֶ  לֹא

 ַהְּגֵנָבה ֶׁשְּמִניַעת, ֵלב ְוָׂשם ַהּיֹוָמן ֶאת ַהִּמְפָעל ְמַנֵהל ָּפַתח, ַהְּגדֹוָלה

 ִנְזַּכרוְ . ַׁשָּבתֹות ְׁשֵּתי ַּמרׁשָ  ֶׁשּלֹו ֶׁשַהִּמְפָעל ַאֲחֵרי ָהְיָתה ַהְּגדֹוָלה

 ָהיּו ַׁשָּבתֹות יְׁשּתֵ  ִיְׂשָרֵאל ָׁשְמרּו ִאְלָמֱלא" :ּבֹו ל''חז ְּבַמֲאָמר

 ּוַבְּזַמן ,ַהִּמְפָעל ִעילּותּפְ ּבִ  ַהְצָלָחה ַחָּלה ֵעת ֵמאֹוָתּה". ִנְגָאִלים

 ְּבלּוקִ " 2000 ְירּוָׁשַלִים נייר''ּבְ , ָעְלָתה ְוָהַאְבָטָלה ָּכְׁשּלּו ֲאֵחִריםׁשֶ 

 ָּבָניו ָּכךְ  ִּדיקָהצָ  ָאִבינּו ִיְצָחק ֶׁשִהְתָּבֵרךְ  ּוְכמֹו. ֲחָדִׁשים עֹוְבִדים

  .ֶׁשַּמִים ְלִבְרַכת זֹוִכים ַהַּׁשָּבת ִמְצַות ׁשֹוְמֵרי

  ?ְנִטיָרה ִהיא ְוֵאיזֹו ְנִקיָמה ִהיא ֵאיזֹו

  , ךָ לְ גַ מָ  ינִ ילֵ אִ ְׁש הָ : ַלֲחֵברֹו ֶאָחד ָאָדם ָאַמר – ְנִקיָמה

  !ָלאו: לֹו ָאַמר

  , ךָ מְ דּורְ קָ  ינִ ילֵ אִ ְׁש הָ : ֶהָחֵבר לֹו ָאַמר ְלָמָחר

  . ינִ ּתָ לְ ָאְׁש הִ  ֶׁשּלֹא ְּכֶדֶרךְ  ָמְּׁשִאְלךָ  ֵאיִני: לֹו ָאַמר

  . ְנִקיָמה ִהיא זֹו

  ?ְנִטיָרה ִהיא ְוֵאיזֹו

  ,ךָ מְ דּורְ קָ  ינִ ילֵ אִ ְׁש הָ : ַלֲחֵברֹו ָאָדם ָאַמר

  ! לֹא: לֹו ָאַמר

  , ֲחלּוְקךָ  ינִ ילֵ אִ ְׁש הָ : ֶהָחֵבר לֹו ָאַמר ְלָמָחר

  . ינִ ּתָ לְ ָאְׁש הִ  ֶׁשּלֹא ךָ ְּכמֹוְּת  ֵאיִני, ְלךָ  ֲהֵרי: לֹו ָאַמר

  .ְנִטיָרה ִהיא זֹו

   

 )'א ַעּמּוד ג"ּכְ  ַּדף יֹוָמא ַמֶּסֶכת, ִּבְבִלי ַּתְלמּוד(

 

 ְלַאֵחר ַאָּתה ָעׂשּוי ֶאָחד ֶרַגע ִּבְגַלל - תָרֶּכבֶ : ְלַלְּמֵדנּו ָעׂשּוי ַהּכֹל"

 ְוַהֶּטֶלפֹון, ַלֶחְׁשּבֹון ִמְצָטֶרֶפתּו, ִנְמֵנית ִמָּלה ֶׁשָּכל ַהֵּטֶלְגָרף. ַהּכֹל

 ]מסדיגוריה ַיֲעקֹב ַאְבָרָהם ַרִּבי[." ָּכאן ְמַדֵּבר ֶׁשַאָּתה ָמה םׁשָ  ֶׁשּׁשֹוְמִעים
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