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פרויקט מאחד ממשרדו של הרב הראשי של דרום אפריקה

 ברוכים הבאים ל'דור סיני' 2015!
הנושא שנבחר השנה קרוב מאוד ללבי.

בכל פעם מחדש אני נדהם איך אנחנו יכולים ללכת בעקבות 
שרשרת הדורות שלנו לאורך כל הדרך עד לאותו יום חשוב 

וגורלי שבו קיבלנו את התורה מהקב"ה בהר סיני. זה מעורר אותי 
לחשוב על העוצמה והחשיבות שיש לקשרים בין הדורות, ונזכרתי 

בסיפור על הסבא-רבא שלי. קלמן מאיר גולדשטיין, שניתן לצפות 
בו באתר generationsinai.com.אני אשמח לשמוע את הסיפורים 

שלכם על המסורת המשפחתית שלכם. שלחו לי את הסיפורים 
office@chiefrabbi.co.za לכתובת

 אני מאחל לכם הנאה מהלימוד המשותף,
הרב הראשי וורן גולדשטיין
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קבלת התורה
הר סיני

ו’ בסיוון - לפני 3327 שנים

הוראות

www.generationsinai.com

שמירה

צ’ק אין - הר סיני

בגיליון זה אנו חוזרים עם ‘דור סיני’ אל המקום שבו הכל התחיל, אל 

מרחבי המדבר העצומים שלמרגלות הר סיני, המקום שבו חווינו את 

האירוע החשוב ביותר בהיסטוריה שלנו כעם - מעמד הר סיני וקבלת 

התורה מאת ה’. בעוד זמן קצר נחגוג את חג השבועות ונציין בדיוק 

3,327 שנים שחלפו מאז אותו יום רב אירועים.

מעמד הר סיני וקבלת התורה אולי נשמעים לנו כמו אירועים רחוקים 

שהתרחשו לפני הרבה מאוד זמן, אבל בזמן הזה שנבלה יחדיו נגלה 

עד כמה אנחנו באמת קרובים לאותו יום, ועד כמה האירוע הזה חשוב 

ומשמעותי עבורנו.

)קבלת התורה( )מאכלי חלב(

600 000+ ratings



מובטח לנצח

 60 סבתות 
עד להר סיני

אמר הקב"ה לעם היהודי: "אני אתן לכם את התורה שלי, 
אבל איך אוכל לדעת שתשמרו עליה לנצח? "האבות 

והאימהות הקדושים שלנו", ענו בני ישראל, "אתה בוודאי 
יכול לסמוך עליהם כשאתה נותן לנו את המתנה היקרה 
הזו". אך זה לא שכנע את ה'. "הנביאים שלנו יוודאו שאנו 
שומרים את התורה והמצוות!", מנסה שוב העם היהודי 

לענות לה', אבל גם תשובה זו לא סיפקה את הקב"ה. 

גל של התרגשות ממלא את האוויר ובמשך 
שלושה ימים מלאים כולם מתכוננים לאירוע 

של פעם בחיים: קבלת התורה.

כשלושה מיליון גברים, נשים וילדים מתכנסים 
למרגלות הר סיני, "כאיש אחד בלב אחד". זהו הרגע 
שכולם חיכו לו. העולם כולו עצר מלכת; ציפור לא 
צייצה. זהו היום שישנה לנצח את הייעוד של העם 

היהודי ואת העולם כולו.

ענן כבד יורד על ההר וקול שופר חזק נשמע בכל 
רחבי העולם; הקב"ה מתכונן לתת לנו את התורה.
אבל, לפני שה' יוכל לתת לנו את התורה, הוא רוצה 
לוודא שאנו נשמור עליה. מדרש שיר השירים רבה, 

)א', כ"ד( מספר לנו את מה שהתרחש.

 שבעה שבועות לאחר שיצאו 
 ממצרים, מגיע העם היהודי 

סוף סוף אל הר סיני.

ה' הפקיד בידינו, הילדים שלו, לשמור על 
התורה ולהעביר אותה מדור לדור. זהו 

כבוד גדול!

"הילדים שלנו", אמר העם היהודי, "הילדים שבכל דור ודור, 
הם אלו שיבטיחו שנשמור לנצח על התורה הקדושה!", ענה 
הקב"ה ואמר "אני מאמין שהילדים ישמרו ויגנו על המתנה 

הזו. בזכותם אתן לכם את התורה!" 

אברהם, יצחק ויעקב, יחד עם שרה, רבקה, רחל ולאה, 
היו כל כך צדיקים וקדושים וזכו להיות האבות והאמהות 

המייסדים של העם היהודי.

כל אחד מהנביאים הגיע לרמות נשגבות של קדושה 
והתחברות לבורא העולם, הרבה יותר ממה שאנחנו 

מסוגלים לדמיין כיום. אבל יחד עם זאת, הקב"ה סומך על 
הילדים שלנו, ונותן לנו את התורה היקרה לנצח נצחים דווקא 
בזכותם. התורה ניתנה לכל הזמנים. ה' זקוק כביכול לערבות 

לעתיד. 

לא משנה כמה צדיקים וקדושים היו הדורות הקודמים, 
הערבות מתבססת תמיד על העתיד. אבותינו קיבלו את התורה 

בהר סיני לא רק לעצמם ולדור שלהם, הם קיבלו אותה עבור 

מדוע דווקא הילדים הם אלו שנותנים לה' את 
הביטחון שהתורה תישמר לנצח?

כל הדורות הבאים. הם תלו את תקוותם בילדים שלהם, 
ובנכדים שלהם ובכל הדורות שיבואו, שימשיכו לקבל את 

התורה בכל דור ודור. 

לאחר שה' נתן לנו את התורה, הוא מבקש מאיתנו לזכור 
את הרגע הזה לנצח. 

דברים, פרק ד', פס' ט-י'

הישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן 
יסורו מלבבך כל ימי חייך; והודעתם לבניך ולבני בניך; 

יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב )הר סיני(

מהמילים הללו אנו לומדים כמה זה חשוב שאנו כהורים 
נלמד את הילדים שלנו על קבלת התורה. 

נשאלת השאלה, הרי אנחנו לכאורה לא היינו בהר 
סיני, אז מהי כוונת התורה במילים "הדברים אשר 

ראו עיניך" ו"אשר עמדת לפני ה'"?

תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ל.

אמר רבי יהושע בן לוי: "כל המלמד את בן בנו תורה, 
מעלה עליו הכתוב כאילו )הוא( קיבלה )את התורה( 

מהר סיני".

הקשר שיש לנו בין הדורות, בין דור אחד לדור הבא, הוא כה 
חזק וישיר עד שהתחושה היא שגם אנחנו היינו שם במעמד 

הר סיני. האמון שבין ההורים והילדים הוא כזה שכאשר 
ההורים מוסרים את התורה לילדיהם, מדור לדור, מאפשר 

לנו להרגיש כאילו אנחנו היינו במעמד הר סיני. הגמרא 
מצטטת את הפסוקים הללו כדי ללמד אותנו את הרעיון 

הנפלא הזה:

בכל פעם שהורים וילדים או סבים ונכדים יושבים ולומדים 
תורה יחד, זה כאילו שאנחנו לומדים למרגלות הר סיני, 

ומקבלים את התורה ישירות מקב"ה.

מהם הדרכים שבהם אפשר לדעתך לוודא 
שהתורה תישאר 'תורת חיים' ושתמשיך להיות 

מועברת מדור לדור?

דֹוׁש  ל ַהּתֹוָרה ָאַמר ָלֶהם ]ַהָקּ ָעְמדּו ִיְשָׂרֵאל ְלַקֵבּ ָעה ֶשׁ ָשׁ ְבּ

רּוְך הּוא[ "ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ּתֹוָרִתי, ָהִביאּו ִלי ֲעֵרִבים טֹוִבים  ָבּ

ה ָלֶכם."  ָאְמרּו: "ֲאבֹוֵתינּו ֲעֵרִבים אֹוָתנּו." ֶנָנּ ְמרּוָה ְוֶאְתּ ְשׁ ִתּ  ֶשׁ

רּוְך הּוא: "ֲאבֹוֵתיֶכם ֵיׁש ִלי ֲעֵליֶהם.  דֹוׁש ָבּ ָאַמר ָלֶהם ַהָקּ

ה ֵאַדע"  ָמּ ית טז( "ַבּ ֵראִשׁ ָאַמר )ְבּ  ַאְבָרָהם ֵיׁש ִלי ָעָליו ֶשׁ

ֶאַמר  ֶנּ ָהָיה אֹוֵהב ְלֵעָשׂו ַוֲאִני ְשֵׂנאִתיו ֶשׁ ִיְצָחק ֵיׁש ִלי ָעָליו ֶשׁ

ְעָיה מ("  ָאַמר )ְיַשׁ )ַמְלָאִכי א( "ְוֶאת ֵעָשׂו ָשֵׂנאִתי". ַיֲעקֹב ֶשׁ

י ֵמְיהָֹוה"."ֶאָלא ָהִביאּו ִלי ֲעֵרִבים טֹוִבים ַוַאִני  ָרה ַדְרִכּ ִנְסְתּ

ל עֹוָלם ְנִביֵאינּו ֲעֵרִבין  נֹוְתָנּה ָלֶכם. ָאְמרּו ְלָפָניו: "ִרּבֹונֹו ֶשׁ

ֶאַמר )ִיְרִמָיה ב(  ֶנּ ָלנּו." ָאַמר ָלֶהם: ’ְנִביֵאיֶכם ֵיׁש ִלי ֲעֵליֶהם ֶשׁ

ֳחָרבֹות  ָעִלים ָבּ ֻשׁ עּו ִבי" ּוְכִתיב )ְיֶחְזֶקֵאל יג( "ְכּ ְשׁ "ְוָהרִֹעים ָפּ

ה  ֶנָנּ ְנִביֶאיָך ִיְשָׂרֵאל ָהיּו. "ֶאָלא ָהִביאּו ִלי ֲעֵרִבים טֹוִבים ְוֶאְתּ

רּוְך  דֹוׁש ָבּ ֵנינּו ֲעֵרִבים אֹוָתנּו". ָאַמר ַהָקּ ָלֶכם.‘‘  ָאְמרּו "ֲהֵרי ָבּ

ה ָלֶכם,‘‘  ֶנָנּ אי ֲעֵרִבים טֹוִבים, ַעל ְיֵדיֶהם ֶאְתּ  הּוא: ’’ָהא ַוַדּ

ְדָתּ עֹז"  י עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיַסּ ִהִלים ח( "ִמִפּ ְכִתיב )ְתּ ָהָדא הּוא ִדּ

ן". ִהִלים כט( "ְיהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו ִיֵתּ ֶאַמר )ְתּ ֶנּ ְוֵאין עֹוז ֶאָלא ּתֹוָרה, ֶשׁ

יִרים, ַרָבּה א:כד יר ַהִשׁ ִשׁ

דברים ד:ט,י

ח ֶאת  ַכּ ְשׁ ן ִתּ ָך ְמאֹד ֶפּ מֹר ַנְפְשׁ ֶמר ְלָך ּוְשׁ ַרק ִהָשּׁ
ל  ָבְבָך כֹּ ר ָראּו ֵעיֶניָך ּוֶפן ָיסּורּו ִמְלּ ָבִרים ֲאֶשׁ  ַהְדּ
ר ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך:יֹום ֲאֶשׁ יָך ְוהֹוַדְעָתּ  ְיֵמי ַחֶיּ

חֵֹרב…  ָעַמְדָתּ ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאֹלֶהיָך ְבּ

תלמוד בבלי, קדושין ל.

נֹו ּתֹוָרה  ן ְבּ ל ַהְמַלֵמד ֶבּ ן ֵלִוי: ָכּ י ְיהֹוֻשַע ֶבּ  ָאַמר ַרִבּ

ֶנֶאַמר  ָלּה ֵמַהר ִסיָני ֶשׁ ִאילּו ִקְבּ תּוב ְכּ ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָכּ

ר  ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך ְוָסִמיְך ֵליּה יֹום ֲאֶשׁ  ְוהֹוַדְעָתּ

חֹוֵרב.  ָעַמְדָתּ ִלְפֵני ה׳ ֱאלֹוֶהיָך ְבּ



רבי יעקב בן יקר

את/ה

רב א. כהנא רב חנניה
מר רב רבא

773 לספירה

מר רב הונא
מר רב ישעיה

רב כהנא גאון

רב אברהם

רב יצחק

מר רב דודאי
רב מלכא

מר רב שינואי
מר רב מנשה

מר רב פולטואי

מר רב מנחם

מר רב יוסף

מר רב יוסף

814 לספירה

מר רב יוסף

מר רב יוסף

מר רב כהנא

מר רב מתתיהו 

869 לספירה

שמואל

משה

1300 לפנה"ס

יהושע

עליפינחס

אחיה

1000 לפנה"ס

אלישע

אליהו הנביא

זכריה
עמוס מיכה

750 לפנה"ס

נחום
צפניה

יהוידע

הושע ישעיהו
יואל

חבקוק
יוסי

ירמיהו
שמעון הצדיק

300 לפנה"ס

ברוך

עזרא
אנטיגנוס

יוסף

שמעיה

140 לפנה"ס

הלל ושמאי

רבי שמעון

מר רבייא

רב הונא
רבי יהודה הנשיא גמליאל

רב חנינא גאון

785 לספירה

רב סמא

רב סימונא

רב אשי

420 לספירה

רבא

רב הונא מארי

689 לספירה

רב מארי

מר רב חייא

ב רם
ר רב כהנא גאון

רב חנן

רב יוסי
רב רבאי

רפרם
רבה

רב רשב"גרבן גמליאל
ון בר יוחאי

140 לפנה"ס

רב נטרונאי גאון

מר רב יהודה

מר רב יוסף

מר רב אבא

מר רב צמח

רב נחמן כהנא

רבי יעקב פולק

1530

רב מרגוליס
רב טבולי

מר רב צמח גאון

רב חנינא גאון

943 לספירה
מר רב אהרון

מר רב נחמיה

רב שרירא גאון

הגדול
שולם 

מ

תרומת הדשן
מהרי"ל

רבינו גרשום

רש"י
רבינו תם הרוקח

מהר"ם מרוטנבורג

1105 לספירה

רשב"ם  רבינו אליעזר ממץ

1260

אור זרוע שערי דוראאגודה

רב כהן צדק

רבי ישראל סלנטר

1883
רבי זונדל מסלנט הגאון מוילנארבי שלמה זלמן שלחן ערוך והרמ"א

הרב גיפטר

1975
רב לייב גורדון

רבי שלום
מאיר ברבי ברוך הלוי

1365

רב חיים מוולוז'ין

1790

רבי י.י. לייב בלוך

1930

רבי אברהם גומבינר

המגיד ממעזריץ'
רבי משה קרמר

באר הגולה

רבי אליהו חסיד

1710

הרב גולדשטיין

2015

מר רב מבשר

784 לספירה

מר רב שמואל

רב האיי גאון

905 לספירה

רב קימוי גאון

הרב גולדפיין

יהושע בן פרחיה
יהודה בן טבאי

ניתאי הארבלי

שמעון בן שטח

רב איבומאי גאון

רבי א.י. בלוך

רבי נפתלי הירש

1640

ק כץ
פול

ע 
הוש

י י
רב

רב שכנא

דוד המלך

רב בוסאי

כל תינוק שנולד, מקבל מהקב"ה, דרך אביו ואמו, 
יותר מאשר חיים פיזיים. ההורים הם החוליה 

שמחברת אותנו לעבר שלנו. אנו מקבלים מההורים 
שלנו את המסורת של הייעוד היהודי, ייעוד שמעוצב 

באמצעות הקניית הידע, קוד ההתנהגות והחינוך. 
ההורים שלנו מלמדים אותנו את ההיסטוריה של 

עם ישראל ואת התורה, וכל זאת כדי שכשיגיע תורנו 
אנו נעביר את זה הלאה לילדינו.

ממש כפי שאנו מעריצים ומכבדים את ההורים 
שלנו ורוצים ללמוד מהם, כך יום אחד הילדים שלנו 
יסתכלו עלינו. בלי החיבור הזה בין ההורים לילדים, 
שרשרת הדורות תישבר, והתקוות של העבר היהודי 

אובדות לעתיד..

 הרב שמשון רפאל הירש
 )גרמניה, 1808-1888(

פרקי אבות מתחילים בתיאור העברת המסורת יהודית מהר 
סיני וממשה רבינו לאורך הדורות. היהדות היא שרשרת רצופה 

שעוברת מהורה לילד, ממורה לתלמיד, ממנהיגים לחברי 
הקהילה. היא בעיקר אמונה בתקשורת בין דורית, ומבוססת 
על העובדה שאבותינו לא שיקרו לנו, ושבאמת הם היו עדים 

באופן אישי למתן התורה בהר סיני, והכירו אישית את כל 
הגברים והנשים שנכתב עליהם בספרי ההיסטוריה שלנו. 

 הרב בערל וויין )ירושלים, 1934 - הווה(
 פרקי אבות: התורה לימינו )פרקי אבות פרק א' משנה א'(

הרב שמשון רפאל הירש )הרש"ר הירש( ניסח את זה 
יפה בפירושו לדיבר החמישי של עשרת הדיברות: כבד 

את אביך ואת אמך.

שרשרת הדורות הזו כל כך חשובה כי היא למעשה 
מחברת את כולנו למתן התורה בהר סיני. השרשרת 

הזו מבטיחה לנו שהתורה שאנו לומדים היום זהה 
לחלוטין לתורה שקיבלנו מהקב"ה בהר סיני.

כיום אנו נמצאים בשנה היהודית ה'תשע"ה )5775(. 
התורה ניתנה בשנת ב'תמ"ח )2448(, כלומר, התורה ניתנה 

לפני 3327 שנים. שנות דור הם 25 שנים, ולכן מאז מתן 
תורה ועד היום חלפו 133 דורות, כלומר 60 סבים וסבתות 

של סבים וסבתות, אם נדלג על כל דור שני.

האם אתם יכולים לדמיין את הסבתא של הסבתא 
שלכם? האם אתם יכולים לדמיין את הסבתא של 

הסבתא של הסבתא שלכם?

עכשיו תדמיינו את הסבתא של הסבתא של הסבתא של 
הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא 

של הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא של 
הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא 

של הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא של 
הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא 

של הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא של 
הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא 

של הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא של 
הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא 
שלך של של הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא 

של הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא של 
הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא 

של הסבתא שלכם?

ובכן, היא הייתה במעמד הר סיני!

כפי שיש לכל אחד מאיתנו היסטוריה 
משפחתית אישית, כך יש לנו גם מורשת 

שמועברת מרב לתלמיד כל הדרך עד 
משה רבינו.

המשנה הראשון בפרקי אבות מתארת את העברת התורה 
ממשה ליהושע ולזקנים ועד לאנשי הכנסת הגדולה, שחיו 

1,000 שנים לאחר מכן.

פרקי אבות פרק א', משנה א'

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע; ויהושע לזקנים; 
וזקנים לנביאים; ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה.

האם ידעתם שאת כל הרעיונות שאנו לומדים היום אפשר 
לייחס חזרה ישירות למשה רבינו במעמד הר סיני? שרשרת זו 

מציינת כיצד התורה הועברה ונמסרה מרב לתלמידו ממשה רבינו 
ועד היום. השרשרת משתרעת על פני 3327 שנים, וללא שום 

פערים! אנו יודעים מה קרה בכל שנה. זה ממש מדהים!

זוהי רק דוגמא אחת למיליוני שרשראות דומות המחברות אותנו 
ישירות להר סיני. תסתכלו כיצד אתם הפכתם לחוליה נוספת 

בשרשרת המדהימה הזו כיום. בכל פעם שאתם לומדים תורה 
עם הרב שלכם, עם המורה שלכם או עם ההורים שלכם, אתם 

הופכים לחלק משרשרת המורשת החיה הזו.

פְִּרֵקי אָבֹות א:א

ַע ִלְזֵקִנים  ַע ִויהֹוֻשׁ יַני ּוְמָסָרּה ִליהֹוֻשׁ ל ּתֹוָרה ִמִסּ ה ִקֵבּ מֶשׁ

דֹוָלה. ֶנֶסת ַהְגּ י ְכּ ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנֵשׁ



הגמרא מחליפה בין המילים, ואומרת לנו שכל ילד וילד, כל בן 
ובת, שלומדים תורה הם בנאים של עתיד העם היהודי.

כל ילד וילדה לומדים מהוריהם על הערכים, החוקים והמסורת 
היהודיים שלנו ומעבירים אותם בתורם לילדיהם. בדרך זו אנו 

בונים את עתיד העם היהודי, דור אחד בכל פעם, בדיוק כפי 
שאנו בונים בית - לבנה אחר לבנה. זה פשוט נפלא לחשוב שלכל 

אחד ואחת מאיתנו יש תפקיד וחלק חשובים כל כך בבניית 
העתיד שלנו.

ככל שאנו לומדים יותר על עולם הטבע והמדע, 
אנו הופכים להיות מודעים יותר ליופי ולפרטים של 

היצירה האלוקית. אבותינו מעולם לא זכו להביט 
בתא אנושי מבעד לעדשת המיקרוסקופ, ולא ראו 

את נפלאות היקום מבעד לטלסקופ. הם מעולם לא 
טסו במטוס מעל לעננים, צופים בעולם המרהיב 

שמתחתם, לא ראו כיצד עובר גדל שבוע אחר שבוע 
בתוך רחם אמו, ולא הבינו את רמת המורכבות של 

מוח האדם.

הגאונות המתמטית, ההנדסית והביולוגית של 
היצירה האלוקית נחשפת כתוצאה מההישגים שלנו 

בהבנת התחומים הללו. ככל שהחברה האנושית 
תמשיך להתפתח אנו נמשיך למצוא עוד ועוד סיבות 

להעריך את גדולתו של הקב"ה.

 סרקו קוד QR זה כדי 
 לשמוע כיצד אינדיאני עזר 

 לרב ביני פרידמן להבין 
 עד כמה באמת ההיסטוריה 

שלנו מרגשת

מסכת ברכות סד.

"וכל בנייך לימודי ה', ורב שלום בנייך". אל תקראו 'בנייך' 
אלא 'בונייך'.

בעברית, המילים 'בנים' ו'בונים' דומות מאוד. 
'בנים' הם ילדים ו'בונים' הם בנאים.

בניית העתיד

הסודות של הטבע

העם היהודי תמיד ראה את זה 
ככבוד גדול שהקב"ה הפקיד בידיו 
את התורה. כבר אלפי שנים יהודים 
לומדים וחיים על פי התורה והתורה 

שינתה את העולם.

המלבי"ם, תהילים פרק קמ"ה, פס' ד'

"דור לדור ישבח מעשיך" )תהילים, פרק קמ"ה, 
פס' ד'( - זהו סוג של שבח שצומח וגדל בכל יום 

ויום. כל דור ודור שמתעמק בהבנת מעשי ה' 
ומגלה את סודות הטבע, יגלה בהם תבונה וניסים 

שלא היו ידועים קודם לכן. כל דור ודור ישבח 
את ה' כתוצאה מההבנה המעמיקה יותר של 

הטוב והחכמה של מעשיו ויצירותיו. הדור הבא 
כיצד הדור הקודם לא הבין את מעשי ה' במלואם 

ולעומקם. 

"כל יהודי הוא אות. כל משפחה יהודית היא 
מילה.כל קהילה היא משפט, והעם היהודי, בכל 
זמן נתון, הוא פיסקה. העם היהודי, לאורך זמן, 
מתהווה סיפור: הסיפור המוזר והמרגש ביותר 

בתולדות האנושות."

הרב לורד ג'ונתן זקס

ְבָּרכֹות סד

ַנִיְך  ֶאַמר: ’’ְוָכל ָבּ ֶנּ עֹוָלם ֶשׁ לֹום ַבּ ים ָשׁ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרִבּ ַתּ

א ּבֹוָנִיְך. ָנִיְך ֶאָלּ ְקֵרי ָבּ ָנִיְך.‘‘ ַאל ִתּ לֹום ָבּ ִלּמּוֵדי ה' ְוַרב ָשׁ

ַמלְִבּים ְתִּהיִלים קמה: ד

ֵאין ָאנּו ַמִשׂיִגים  ח ַמֲעֶשׂיָך", ַאַחר ֶשׁ ַבּ "ּדֹור ְלדֹור ְיַשׁ

ַרק ַעל ָיָדם  חּו ַרק ַמֲעֶשׂיָך, ֶשׁ  ְגדּוָלתֹו ִמַצד ַעְצמֹו, ְיַשְבּ

ֶגֶדר  ִהָלה, ֶשׁ ין ֶשַבח ּוְתּ ר, ְוֵיׁש ֶהְבֵדל ֵבּ ה ִניַכּ ַאָתּ

ָהָיה ִמקֹוֵדם,  יַח יֹוֵתר ִמַמה ֶשׁ ַהָדָבר ַמְשִבּ ַבח ֶשׁ ֲהֶשׁ

ַמֲעֵשי  יֹוִסיפּו ּדֹור ְודֹור ְלַעֵיין ְבּ ל ֶשׁ ָכּ ְורֹוֶצה לֹוַמר ֶשׁ

ָהיּו  ם ָחְכמֹות ּוְפִליאֹות ֶשׁ ירּו ָבּ ה' ּוְבִסְתֵרי ֲהֶטַבע, ַיִכּ

יֹוִסיפּו  חּו ֶאת ַמֲעָשיו ֶשׁ ֶנֱעָלִמים ֵמִרְאׁשֹוִנים, ִוְיַשְבּ

ל  ָכּ ָהיּו ַעד ֵהָנה, ַעד ֶשׁ טּוָבם ְוָחְכָמָתם ַעל ָמה ֶשׁ ְבּ

דֹור ַהקֹוֵדם ֹלא ֵהִבין ֶאת ַמֲעֵשה  א ִיְרֶאה ֶשׁ דֹור ַהָבּ

ָראּוי. ה' ַכּ


