
ִליָלִדים
ּתֹוַרת ֲאִביְגדֹורּתֹוַרת ֲאִביְגדֹור

דֹור ִמיֶלר זצ"ל  ל ַהָגאֹון ָהַרב ֲאִביְגּ יחֹוָתיו ׁשֶ ע"פ ׂשִ
ְטֶנר ֵמֵאת: ַאֲהרֹן ְסּפֶ
ִאיּוִרים: ִמיִרי ַויְנֶרּב

מֹוג ג"פשת ג ׁ"ְ ָרׁ"ַ ּפָ

ִלְהיֹות ֶּבן ָיִחיד

אנו זקוקים לתרומות כדי לעמוד בביקוש הרב
נא לתרום בעין יפה

להנצחות: 076-599-4020



מׁת תשפשת פרשת ומ
ִלְהיֹות ֶּבן ָיִחיד

ת רֹאׁש ָהִעיר ּכַ ת "יּוְנֶבְרִסיִטי ִסיִטי", ִלׁשְ ְנַין ִעיִרּיַ ּבִ
ַתח ַהֶחֶדר. ַקע ַהּקֹול ִמּפֶ "ֲאדֹוִני רֹאׁש ָהִעיר?" ּבָ

ַלְחּתֹם ַעל  ם ָהָיה ָעסּוק ּבְ ִתיָבה, ׁשָ ְלַחן ַהּכְ טֹו ֵמַעל ׁשֻ יִליקֹוִדי ֵהִרים ֶאת ַמּבָ רֹאׁש ָהִעיר ִמְקּגִ
ַתח. ּפֶ ּלֹו, ַקֶמרֹון, ָהעֹוֶמֶדת ּבַ מּוָנתֹו, ְוָרָאה ֶאת ָהעֹוֶזֶרת ׁשֶ ִאים ֶאת ּתְ י ּפֹוְסֶטִרים ַהּנֹוׂשְ ּבֵ ּגַ

ְלָחנֹו.  ׁשֻ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ַחת  ֻמּנַ ָהְיָתה  ׁשֶ ַהּפֹוְסֶטִרים  ֲעֵרַמת  י  ַלּפֵ ּכְ ָידֹו  ּבְ ְוֶהֱחָוה  ַאל,  ׁשָ הּוא  ן?"  "ּכֵ
ֵעת." חּוי? ֲאִני ְמאֹוד ָעסּוק ּכָ "ַהִאם ָהִעְנָין ֵאינֹו סֹוֵבל ּדִ

ָך  ּתְ ִאׁשְ ה  ַעּתָ ה  ּזֶ ׁשֶ אֹוְתָך  ן  ְלַעְדּכֵ ָרִציִתי  "ַרק  ַקֶמרֹון.  ֵהִגיָבה  ָהִעיר,"  רֹאׁש  ֲאדֹוִני  ּמּוָבן,  "ּכַ
ָך." ּלְ ֶלב ׁשֶ ֵהִביָאה ְלָכאן ֶאת ַהּכֶ

ה, ָקַפץ ֶאל ֵעֶבר רֹאׁש ָהִעיר,  ּכָ ׁשְ ַרץ ֶאל ּתֹוְך ַהּלִ ים ּפָ דֹול-ְמַמּדִ ֶלב חּום ּגְ ֶרת, ּכֶ עֹוָדּה ְמַדּבֶ ּבְ
ה. ִחּבָ ָניו ּבְ ק ֶאת ּפָ ְוֵהֵחל ְלַלּקֵ

ֶלב -  ֶלב. "ֶזה לֹא ְסָתם ּכֶ ָחְזָקה ֶאת ַהּכֶ ק ּבְ עֹודֹו ְמַחּבֵ ִגיִליקֹוִדי, ּבְ י'?" ָאַמר ִמּקְ ּלִ ֶלב ׁשֶ "'ַהּכֶ
ה ַאף ֶאָחד לֹא ֵמִבין ֶאת ֶזה?" ְרּבּוִלי! ָלּמָ י, ּכַ ּלִ ן ׁשֶ ֶזהּו ַהּבֵ

ּמּוָבן  "ּכַ ַה"ּבֹוס".  ֶאת  יז  ְלַהְרּגִ ּלֹא  ׁשֶ ְמַנת  ַעל  ְמִהירּות,  ּבִ ַקֶמרֹון  ָעְנָתה  ֲאדֹוִני,"  ּמּוָבן  "ּכַ
יָון  ִבְנָך, ִמּכֵ ֵאיָנם רֹוִאים אֹותֹו ּכְ אי ֵמִבין ַמּדּוַע ֵיׁש ׁשֶ ַוּדַ ה ּבְ ָך. אּוָלם ַאּתָ ּלְ ן ׁשֶ ְרּבּוִלי הּוא ַהּבֵ ּכַ ׁשֶ

ן ָאָדם..." הּוא לֹא, ֶאה.... הּוא לֹא ּבֶ ׁשֶ

חֹות  ְרּבּוִלי לֹא ּפָ ַאל רֹאׁש ָהִעיר. "ֲאִני ּדֹוֵאג ְלּכַ ן ָאָדם?" ׁשָ ב ִלְהיֹות ּבֶ י ַחּיָ ּלִ ן ׁשֶ ַהּבֵ "ּוִמי ָאַמר ׁשֶ
ל ָאב ּדֹוֵאג ִלְבנֹו." ּכָ ִפי ׁשֶ ִמּכְ

ַהְכָנָעה. ּמּוָבן, ֲאדֹוִני," ֵהִגיָבה ַקֶמרֹון ּבְ "ּכַ

ֶרת. י ֻמְסּתֶ ְלּתִ ַגֲאָוה ּבִ ן ָאָדם!" ִהְכִריז רֹאׁש ָהִעיר ּבְ ם ּבֶ הּוא ּגַ ן ׁשֶ ָקרֹוב ִיְהֶיה ִלי ּבֶ ָכל אֶֹפן, ּבְ "ּבְ

י ׁשּום  ֶניָה. "לֹא ָיַדְעּתִ ִחּיּוְך עֹוָלה ַעל ּפָ ׁשֶ מַֹע, ֲאדֹוִני!" ָאְמָרה ַקֶמרֹון ּכְ ה ִנְפָלא ִלׁשְ ּמָ "אֹו, ּכַ
ל טֹוב!" ָבר - ַמּזָ ּדָ

ִהְתנֹוֵסס  ָעָליו  ׁשֶ דֹול  ּגָ ּפֹוְסֶטר  ְוֵהִניף  ָהִעיר,  רֹאׁש  ָאַמר  ְך!"  ּכָ ַעל  י  ֶהְחַלְטּתִ ַהּיֹום  ַרק  "טֹוב, 
יִליקֹוִדי???" ל רֹאׁש ָהִעיר ִמְקּגִ נֹו ׁשֶ ּתּוב: "ִמי ִיְהֶיה ּבְ ַהּכִ

עֹוד רֹאׁש ָהִעיר רֹוֵכׁש ַאֲהָבה  י ּבְ ר ּכִ ם ֻהְסּבַ י ַהּפֹוְסֶטר, ׁשָ ּבֵ ַעל ּגַ ּתּוב ׁשֶ ַקֶמרֹון ָקְרָאה ֶאת ַהּכִ
ּה  ּבָ ׁשֶ ְמֻיֶחֶדת,  ִעירֹוִנית  ֲחרּות  ּתַ ֵעת  ּכָ עֹוֵרְך  הּוא  ִסיִטי,  יּוִניֶבְרִסיִטי  ְלֵדי  ִמּיַ ֶאָחד  ְלָכל  ה  ֲעֻמּקָ
ְוַיֲהֹפְך ִלְבנֹו ְלָכל  ְיֵדי רֹאׁש ָהִעיר  י ַעל  ְוֻחּקִ ִמי  ִרׁשְ אֶֹפן  ּבְ ץ  ה ִלְהיֹות ְמֻאּמָ ִיְזּכֶ ר  ָ ֻאּשׁ ַהּזֹוֶכה ַהּמְ

ְרּבּוִלי. הּוא אֹוֵהב ֶאת ּכַ ִפי ׁשֶ ׁש ּכְ ָבר. רֹאׁש ָהִעיר יֹאַהב אֹותֹו ַמּמָ ּדָ
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ַיְלֵדי  ל  ּכָ ׁשֶ טּוָחה  ּבְ "ֲאִני  ַקֶמרֹון.  ָאְמָרה  אֹוִני"  ּגְ ַרֲעיֹון  ֶאה...  ַרְעיֹון  ּבְ ר  ְמֻדּבָ לֹוַמר,  ָמה  "ֵאין 
ר." ָ ֻאּשׁ ּזֹוֶכה ַהּמְ אּו ּבַ יּוִנֶבְרִסיִטי ִסיִטי ְיַקּנְ

רּוִתי  ֶאְפׁשָ ֵאין ּבְ ּמּוָבן ׁשֶ יִליקֹוִדי. "ּכַ ַצַעד ֶאָחד," ָאַמר רֹאׁש ָהִעיר ִמְקּגִ י אֹוָתְך ּבְ ְמּתִ ָבר ִהְקּדַ "ּכְ
ֲחרּות,  ֵפי ַהּתַ ּתְ ּתַ ל ִמׁשְ י ְלַפּצֹות ֶאת ּכָ א, ְוָלֵכן ֶהְחַלְטּתִ ְרּבּוִלי ְיַקּנֵ י ּכַ ל ַיְלֵדי ָהִעיר, ּכִ ץ ֶאת ּכָ ְלַאּמֵ
יו ִמְתנֹוֶסֶסת ֲחִתיַמת  ּבָ ַעל ּגַ מּוָנִתי ְוׁשֶ א ֶאת ּתְ ר ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ִלְרּכֹׁש ּפֹוְסֶטר ַהּנֹוׂשֵ ּוְלַאְפׁשֵ

ְלַבד!" ל 29.99$ ּבִ ְמִחיר מּוָזל ׁשֶ ָיִדי, ְוזֹאת ּבִ

ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֶהְחֵלט  ּבְ ה  "ַאּתָ ץ.  ְמֻאּלָ ִחּיּוְך  ֶניָה  ּפָ ַעל  ׁשֶ ּכְ ַקֶמרֹון  ֵהִגיָבה  אֹוִני!"  ּגְ ׁשּוט  ּפָ אֹוִני,  "ּגְ
ם." ּלָ ַח ֶאת ּכֻ ּמֵ ְלׂשַ

ה, ְקִחי ְלָך ּפֹוְסֶטר ֶאָחד,  ַאּתְ יֹוַדַעת ְלַזהֹות ַרֲעיֹונֹות טֹוִבים. ִהּנֵ ְך, ַקֶמרֹון, ׁשֶ ּטֹוב ּבָ "ֶזה ָמה ׁשֶ
ַפַעם ַאֶחֶרת." ם ִלי ּבְ ּלֵ ַאּתְ ְיכֹוָלה ְלׁשַ

ּבֶֹקר ְלמּוד ּתֹוָרה, ְלָמֳחָרת ּבַ ּתַ ּבַ

ָאַמר  יִליקֹוִדי?"  ִמְקּגִ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ָהָיה  ִמי  ְמטֶֹרֶפת?  ֲחרּות  ּתַ זֹו  ּכָ ַמֲאִמין?  "ָהִייָת 
ְרג.  רֹוְמּבֶ 'ה ּבְ ל ָהֶרּבֶ ָתה ׁשֶ עֹודֹו ִנְכַנס, ַיַחד ִעם ֲחֵבָריו, ֶאל ַהִכּ ל, ּבְ ְלּגֵ ֵדי ְצחֹוק ִמְתּגַ י ּתֹוְך ּכְ מֹוְיׁשִ

ים. ַח ַחּיִ ּדֵ תֹור ָאח," ִהְתּבַ ֶלב ּבְ ר ַעל ּכֶ ּלֹא ְלַדּבֵ "ׁשֶ

ר  ֶ ֵני הֹוָריו ִנְפְטרּו לֹא ָעֵלינּו, ָהָיה ַמֲעִדיף הֹוִרים ֲאֵחִרים ֵמַאּשׁ ְ ּשׁ ֲאִפּלּו ָיתֹום ׁשֶ טּוַח ׁשֶ "ֲאִני ּבָ
יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ אֹוָתנּו  אֹוֲהִבים  ׁשֶ הֹוִרים  ָלנּו  ֵיׁש  ה',  רּוְך  ּבָ "ֲאָבל  ֵאִלי.  ָאַמר  יִליקֹוִדי,"  ִמְקּגִ ֶאת 

ּלֹו." ֶלב ׁשֶ רֹאׁש ָהִעיר אֹוֵהב ֶאת ַהּכֶ ֶ ִמּשׁ
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ָקִרים  ִבים ְלהֹוֵריֶהם ַהּיְ ַרת ַהּטֹוב אֹוָתּה ֵהם ַחּיָ ַהּכָ ָמה, ְוִהְרֲהרּו ּבַ ַהְסּכָ ָלִדים ִהְנֲהנּו ּבְ ל ַהּיְ ּכָ
ְך. אֹוֲהִבים אֹוָתם ּכֹל ּכָ ׁשֶ

ָניו, ַעד  ִחּיּוְך ָנסּוְך ַעל ּפָ ׁשֶ ְלִמיָדיו ּכְ ל ּתַ יָחָתם ׁשֶ ה ְוֶהֱאִזין ְלׂשִ ּתָ ְרג ִנְכַנס ֶאל ַהִכּ רֹוְמּבֶ 'ה ּבְ ָהֶרּבֶ
ְלצּול. ַמע קֹול ַהּצִ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

בּוַע." ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ יָרה ִלי ֶאת ּפָ ֶכם ַמְזּכִ ּלָ יָחה ׁשֶ ם יֹוְדִעים, ַהּשִׂ 'ה. "ַאּתֶ "ְיָלִדים," ָאַמר ָהֶרּבֶ

י. ַאל מֹוְיׁשִ ֵבן?" ׁשָ יב ּכְ אֹותֹו ֶהֱחׁשִ ֶלב ׁשֶ ם ְלַפְרעֹה ָהָיה ּכֶ ה, ַהִאם ּגַ "ָלּמָ

י ְמאֹוד ִלְראֹות ֶאת  ַמְחּתִ ְרג. "אּוָלם ׂשָ רֹוְמּבֶ 'ה ּבְ ֶרְך ָלַדַעת זֹאת," ֵהִגיב ָהֶרּבֶ "טֹוב, ֵאין ָלנּו ּדֶ
ַעל  ם  ּגַ ם  ְבּתֶ ֲחׁשַ ַהִאם  אּוָלם  ֲאֵליֶכם.  ים  רֹוֲחׁשִ הֹוֵריֶכם  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  ּגֶֹדל  ַעל  ִרים  ְמַדּבְ ֶכם  ּלְ ּכֻ

א?" א ְוִאּמָ אֹוֵהב ֶאְתֶכם ֲאִפּלּו יֹוֵתר ֵמַאּבָ אֹותֹו ֶאָחד ׁשֶ

ַאל ֵאִלי. א?" ׁשָ א ְוַסְבּתָ ָנה ְלַסּבָ ּוָ "ַהּכַ

בּוַע,  ָ ַהּשׁ ת  ָפָרׁשַ ּבְ הּוא.  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַעל  ר  ְמַדּבֵ "ֲאִני  ִחּיּוְך.  ִעם  'ה  ָהֶרּבֶ ָאַמר  ֵאִלי,"  "לֹא, 
ִמיֶלר  ֲאִביְגדֹור  ָהַרב  ָרֵאל'.  ִיׂשְ כֹוִרי  ּבְ ִני  'ּבְ ַרְך:  ִיְתּבָ ֵמֵאת ה'  ֶמֶסר  ְלַפְרעֹה  ַמֲעִביר  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
נֹו ְיִחּדֹו. ֵאין ָלנּו  א ּבְ רּוְך הּוא, ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ כֹורֹו ׁשֶ נֹו ּבְ ָרֵאל ֵאינֹו ַרק ּבְ ַעם ִיׂשְ ְך ׁשֶ יַע ַעל ּכָ ַמְצּבִ
הּוא אֹוֵהב אֹוָתנּו ֲאִפּלּו יֹוֵתר ִמְכִפי  ה ה' אֹוֵהב אֹוָתנּו, אּוָלם זֹאת ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים, ׁשֶ ּמָ ג ּכַ ֻמּשָׂ

הֹוֵרינּו אֹוֲהִבים אֹוָתנּו." ׁשֶ

ה. ה ְלָהִכיל ֶאת ָהַרֲעיֹון ַהּזֶ ָ ְפִליָאה. הּוא ִהְתַקּשׁ ים ּבִ ַאל ַחּיִ "ָוואֹו, יֹוֵתר ֵמַההֹוִרים?" ׁשָ

ְרג. רֹוְמּבֶ 'ה ּבְ ן, ֲאִפּלּו יֹוֵתר ֵמַההֹוִרים," ָעָנה ָהֶרּבֶ "ּכֵ

ה' אֹוֵהב  ְך, ּוַמְדִהים ַלֲחׁשֹב ׁשֶ ל ּכָ ם. הֹוֵריֶהם אֹוֲהִבים אֹוָתם ּכָ רֹאׁשָ ָבר ּבְ ּדָ ָלִדים ָהְפכּו ּבַ ַהּיְ
אֹוָתם עֹוד יֹוֵתר!

ל  ׁשֶ ְפָלָאה  ַהּנִ ּתֹוָרתֹו  ֶאת  ִלְלמֹד  ְוֵהֵחּלּו  ָניֹות  ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ם  ּלָ ּכֻ ְתחּו  ּפָ ֵניֶהם,  ּפְ ַעל  ִחּיּוְך  ּוְכׁשֶ
ַרְך. ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
רּוְך הּוא, ְוהּוא אֹוֵהב  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ נֹו ְיִחּדֹו ׁשֶ ֲאַנְחנּו ּבְ

יׁש  אֹוָתנּו ַאֲהָבה ֵאיְנסֹוִפית. ָעֵלינּו ְלַנּסֹות ְלַהְרּגִ
ינּו. ַלּפֵ ִמיד ֶאת ַאֲהָבתֹו ְוַדֲאָגתֹו ּכְ ּתָ
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