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ְּבדֶ רֶ ְך הַפּ ָרָ ׁ ָשה
ּכֵיצַד נ ּ ִָתן ַל ֲהפ ְֹך אָ דָ םּ ,בֶן חו ִֹרין ,עָ ׁ ִשיר וְ חָ זָק –
לְ עֶ בֶד? יַ ֲעק ֹב אָ בִ ינ ּו ּו ָבנָיו י ְָרד ּו מִ צְ ַריְמָ ה ,מִ ׁ ְשפּ ָחָ ה
ֲש ִירים ,נִכְ ּב ִָדים ַו ֲחכָמִ ים – אֲ חִ יהֶ ם
מְ פ ֹאֶ ֶרתּ .כ ֻּלָם ע ׁ ִ
י ֹוסֵף מֶ ל ְֶך ְּבמִ צְ ַריִם ,זָן וּמְ פ ְַרנֵס אֶ ת הָ אָ ֶרץ ּכ ֻּלָהּ וְ כָל
ִשק עַ ל ּ ִפיו .אֵ ְ
יך הִ צְ לִ יחַ פ ְַרע ֹה לְ הַ כְ נִיעָ ם
ָּדבָר י ּׁ ַ
וּלְ הָ פְ כָם ַל ֲעב ִָדים?
"כֵיוָן ׁ ֶש ּ ֵמת
ַר ּׁ ִש"י גִ ּּלָה לָנ ּו ִּב ְתחִ ּלַת פּ ָָר ׁ ַשת ַויְחִ יּ :
יַ ֲעק ֹב נִסְ ְּתמ ּו עֵ ינֵיהֶ ם וְ לִ ּבָם ׁ ֶשל ִי ְׂש ָראֵ ל" .לְ מָ ה
הַ ּ ַכ ָ ּונָה 'סְ ִתימַ ת עֵ י ַניִם וְ לֵב'?
ְשבֶט – הִ יא
עָצְ מָה ׁשֶל אֻ ּמָהׁ ,שֶל קְ בוּצָה ,מִ ׁ ְש ּפָחָ ה ו ׁ ֵ
הָאַ חְ דוּת וְהָ ע ֲֵרבוּת הַ הֲדָ ִדיתַ ּ .כא ֲׁשֶר הָאַ חְ דוּת וְהָאַ ֲהבָה
שֵית יְצוּקָ ה
ׁ ְשזו ִּרים ְּבתו ְֹך קְ בוּצַת ֲאנ ׁ ִָשים ,הַ ְּקבוּצָה ַנ ֲע ׂ
וּמוּ ֶגנֶת מִ ּ ַמפְ ִריעִ ים ַוה ֲֵרי הִ יא מְ חֻ זֶּקֶ ת וּמְ חֻ ּׁ ֶשלֶת .אַ ְך
אִ ם חָ לִ ילָה ֶנ ֱאבֶדֶ ת הָאַ חְ דוּת – חוֹמַ ת הַ מּ וּגָנוּת נִסְ ֶ ּדקֶ ת,
נִבְ קַ עַ ת וְקו ֶֹרסֶת .הַ ְּקבוּצָה ה ֹו ֶפכֶת לְ בו ְֹד ִדים ,וּבו ְֹד ִדים
קַ ל יוֹתֵ ר לְ הַ כְ נִיעַ ...
ְּבחַ ּיֵי ַי ֲעק ֹב אָ בִ ינוּ ׁש ְָרתָ ה אַ ֲהבָה וְאַ חְ וָה ְּבקֶ ֶרב יוֹצְ אֵ י
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ֲח ָלצָיוּ .כ ֻּלָם הִ ְתאַ ְּספוּ סְ בִ יב ֹו ְּבהַ ע ֲָרצָה קְ דו ֹׁשָה .עֵינֵי
"כֵיוָן ׁ ֶש ּנִפְ טַר ַי ֲעק ֹב
ּכ ֻּלָם נ ּ ְִׂשאוּ לְסָב הַ ִּמ ׁ ְש ּפָחָ ה .אַ ְך ּ
אָ בִ ינוּ נִסְ ְּתמוּ עֵינֵיהֶם וְלִ ּבָם ׁשֶל ִי ְׂש ָראֵ ל" – הַ ִּמ ׁ ְש ּפָחָ ה
שוּ ׁ ְשבָטִ ים ׁ ְשבָטִ ים
אִ ְּבדָ ה אֶ ת ּיִחוּדָ הּ וְאֶ ת אִ חוּדָ הּ ַ ,נ ֲע ׂ
וּמִ ׁ ְש ּפָחוֹת נִפְ ָרדוֹת .נִסְ ְּתמוּ עֵינֵיהֶם – ְּכבָר ל ֹא ָראוּ אִ ׁיש
אֶ ת אָ חִ יו .הַ ְּלבָבוֹת נִסְ ְּתמוּ – הִ פְ סִ יקוּ לְ הַ ְר ּג ִׁיש צַעַ ר וּכְאֵ ב
"כ ֻּלָנוּ יַחַ ד".
ׁשֶל הַ ּׁ ֵשנִי ,וּכְ בָר ל ֹא הִ ְר ּג ִׁישוּ ׁשֶ" ֲאנִי" זֶה ּ
ְּבמַ ּצָב ּ ָכזֶה ,קַ ל הָ יָה לְ פ ְַרע ֹה לְ ַב ּצֵעַ אֶ ת ֲעצַת י ֹו ֲעצָיו.
לְ הַ ְתחִ יל לְ הַ ִּטיל ֲעלֵיהֶם ְ ּגזֵרוֹתׁ ,ש ִֶּב ְתחִ ּלָה הָיוּ קַ לּ וֹת,
אַ ְך ּבַהֶמְ ׁש ְֵך  -הָ עֲבוֹדָ ה הִ ְת ּפ ְַּתחָ ה ַלעֲבוֹדַ ת ּפ ֶֶר ְך ,הַ חֻ ִּקים
הֶחְ מִ ירוּ עַ ד ׁשֶהָפְ כוּ לִ ְגזֵרוֹתָ ּ ,כל הַ ּבֵן הַ ּיִלּ וֹד הַ ְיא ָֹרה
ּ ַת ׁ ְשלִ יכֻהוּ...
"כלַל ִי ְׂש ָראֵ ל" הַ מְ אֻ חָ ִדים)
"בנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל" ( ְול ֹא ְּ
ְוכ ְָך ׁשָקְ עוּ ְּ
ֹאש ו ׁ ְּשפוּפֵי ֶנפ ֶׁש.
ְּבעַ בְ דוּת ,מְ חֻ ְּס ֵרי ִּתקְ וָהְ ,רכוּנֵי ר ׁ
שֶר ׁ ָשנִים הָיוּ ְּבמִ צְ ַריִם ,וּבָהֶם לְמַ עְ לָה מִ ּמֵאָ ה
מָאתַ יִם וְעֶ ׂ
ְ
ׁ ְשנוֹת עֲבוֹדַ ת ּפ ֶֶרךׁ .שוֹטְ ֵרי מִ צְ ַריִם מַ צְ לִ יפִ ים ּבָהֶם ,רו ִֹדים
ּבָהֶםׁ ,שוֹלְטִ ים ּבָהֶם וּבְ מִ ׁ ְש ּ ְפחוֹתֵ יהֶם.

עַ ד מָתַ י? מָה הֵבִ יא אֶ ת הַ ׁ ּ ִש ּנוּי?
ְּבפ ָָר ׁשָתֵ נוּ ֶנאֱמַ רַ " :ו ִּי ְג ַּדל מ ֹׁשֶהַ ,ו ּיֵצֵא אֶ ל אֶ חָ יוַ ,ו ּי ְַרא
ְּבסִ בְ ל ֹתָ ם"ַ .ר ּׁ ִש"י הַ ָּקדו ֹׁש מְ דַ ּיֵק ׁשֶלּ ֹא ֶנאֱמַ ר " ַו ּי ְַרא אֶ ת
סִ בְ לוֹתָ ם" – ְראִ ּיָה טֶכְ נִיתְ ,ראִ ּיָה פִ יזִית ,אֶ ּלָא " ַו ּי ְַרא
ֲמֻקה וּפְ נִימִ ית .כּ וֹתֵ ב ַר ּׁ ִש"י" :נָתַ ן
ְּבסִ בְ לוֹתָ ם" ְראִ ּיָה ע ָּ
עֵינָיו וְלִ בּ ֹו לִ הְ יוֹת מֵ צֵר ֲעלֵיהֶם".
'תפְ אֶ ֶרת ׁ ְשלֹמ ֹה' ,מַ הוּ ַו ִּי ְג ַּדל מ ֹׁשֶה? ְּבמָה
ּכָתַ ב ַר ּבֵנוּ הַ ִּ
ְ
ּגָדַ ל? וְע ֹונֶהְּ :בכָך ׁ ֶש ּיָצָא אֶ ל אֶ חָ יו! ה ֲֵרי מ ֹׁשֶה נ ְִת ַ ּג ֵ ּדל
ְּבבֵית ּפ ְַרע ֹה ,עִ ם הַ ְּתנָאִ ים הַ ּג ׁ ְַשמִ ּיִים הָכִי טוֹבִ ים .מַ ה
ּג ַָרם ל ֹו ָלצֵאת? ל ָּמָה ל ֹו לְ הִ ְתלַכְ ל ְֵך וּלְ הִ ְתהַ ּל ְֵך ַּבאֲתָ ֵרי
ְּב ִנ ּיָה? אֶ ּלָאֶ ׁ ,שז ּ ֹו ּגְדֻ ּלָתוֹ! הוּא ּגָדַ ל ְּבדֵ עָה ו ְּתבוּנָהּ ,גָדַ ל
ְּבמִ ּדוֹת ַוע ֲָרכִים!
ַו ּי ְַרא ְּבסִ בְ ל ֹתָ ם ...נָתַ ן עֵינָיו וְלִ בּ וֹ ...הָעֵי ַניִם וְהַ ּלֵב
ׁ ֶש ּנִסְ ּ ַת ְּתמוּ ִּבפְ טִ ַירת ַי ֲעק ֹב אָ בִ ינוָּ ּ ,כל אֵ ּלֶה נְמֵסִ ים
ֶמֶש חֲדָ ׁשָה! אוֹר חָ דָ ׁש ע ֹולֶה עַ ל
וּנְמ ֹוגִיםּ .כָאן זו ַֹרחַ ת ׁש ׁ
עַ ּמֵנוּ! י ֵׁש מִ י ׁ ֶש ּנוֹתֵ ן עֵינָיו וְלִ בּ וֹ! רוֹאֶ ה אֶ ת הָאַ חֵ ר ,מַ ְר ּג ִׁיש
עָרבוּת! " ַו ּי ְַך אֶ ת
אֶ ת זוּלָתוֹ .חו ֹׁשֵב וְכוֹאֵ ב – עַ ד ּכְדֵ י הִ ְת ְ
"ר ׁשָע! ל ָּמָה
הַ ִּמצְ ִרי ַו ּיִטְ מְ נֵהוּ ּבַחוֹל" ,וּ ַב ּיוֹם לְמָ ח ֳָרתָ :
תַ ּכֶה ֵר ָ
עֶך!"
ְּב ׁשָעָה ׁשֶמּ ֹׁשֶה ַר ּבֵנוּ רוֹאֶ ה ׁ ְשנֵי עִ בְ ִר ּיִים ִנ ִ ּציםָ ,רבִ ים זֶה
עִ ם זֶה ,הוּא מִ ְת ּב ַּטֵא "אָ כֵן נוֹדַ ע הַ ָּדבָר" .מַ סְ ִּב ִירים ֲחזַ"ל,
ִּכי מ ֹׁשֶה הִ ְתהַ ּל ְֶך עִ ם הִ ְרהו ֵּרי לֵב ְּכב ִֵדים ,מַ חְ ׁ ְשבוֹתָ יו
הִ טְ ִרידוּ אוֹת ֹו ִּב ׁ ְשאֵ לָה" :מִ ּכָל הָעַ ִּמים ,ל ָּמָה אַ חַ י
הַ ִּי ְׂש ְראֵ לִ ים סוֹבְ לִ ים? מָה קו ֶֹרה? ל ָּמָה זֶה ּכ ְָך?" ּכָעֵת
הוּא מַ ְתחִ יל לְ הָבִ ין! "אָ כֵן נוֹדַ ע הַ ָּדבָר!" הֱיוֹת ו ְָרבִ ים זֶה
עִ ם זֶה ,אֵ ין אַ חְ דוּת וְאֵ ין אַ ֲהבָה! ז ֹו סִ ּבַת הַ ּגָלוּת!!!
שֶה ְּבאָ דָ ם זָקֵ ן ׁשֶהָיוּ ל ֹו ׁ ְשל ֹׁשָה ּ ָבנִים ,וְעָמַ ד לָמוּת.
מַ ֲע ׂ

ָרצָה הַ זָּקֵ ן לְ דַ ּבֵר עִ ם ׁ ְשל ֹׁשֶת ּ ָבנָיו לִ פְ נֵי מוֹתוֹ .קָ ָרא לָהֶם
וְאָ מַ ר לְ ָבנָיו" :לְ כוּ ,הָבִ יאוּ לִ י עָ נָף ".ל ֹא הֵבִ ינוּ הַ ּ ָבנִים אֶ ת
ּ ַכ ָוּנַת אֲבִ יהֶם ,אַ ְך הָלְ כוּ וְהֵבִ יאוּ עָ נָףִּ .ב ּ ֵק ׁש הָאָ ב מִ ְּבנ ֹו
ְשבַר אוֹת ֹו ְּבקַ לּ וּת
"שב ֹר אוֹתוֹ" ,לָקַ ח הַ ּבֵן עָ נָף ו ׁ ָ
הַ ְּבכוֹרְ ׁ :
"כָעֵת לְ כוּ וְהָבִ יאוּ ׁ ְשנֵי ֲענָפִ ים" ִּב ּ ֵק ׁש הָאָ ב .הָלְ כוּ
ַר ּבָהּ .
"שב ֹר אוֹתָ ם" ּפָקַ ד עַ ל
הַ ּ ָבנִים וּמִ ְּלאוּ אֶ ת ּב ַָּק ׁ ַשת אֲבִ יהֶםְ ׁ .
ְּבנ ֹו הַ ּׁ ֵשנִי .הַ ּבֵן ׁש ֹובֵר ,אַ ְך הוּא צ ִָר ְ
יך לְ הַ פְ עִ יל כּ ֹחַ " .לְ כוּ
וְהָבִ יאוּ ׁ ְשל ֹׁשָה ֲענָפִ ים" מְ ב ּ ֵַק ׁש הָאָ ב ּב ַּפַעַ ם הָאַ חֲר ֹונָה.
ישי לִ ׁ ְשבּ ֹר אֶ ת ׁ ְשל ֹׁשֶת הָ ֲענָפִ ים
הַ ּפַעַ ם צִ וָּה עַ ל ְּבנ ֹו הַ ּׁ ְשלִ ׁ ִ
הַ ְּמאֻ ּג ִָדים – אַ ְך הוּא ל ֹא הִ צְ לִ יחַ .
אָ מַ ר לָהֶם הָאָ בְּ " :דעוּ ָלכֶם ,אִ ם ִּתהְ יוּ נִפְ ָר ִדים ,יַצְ לִ יחוּ
"לִ ׁ ְשבּ ֹר" אֶ ְתכֶם מַ הֵר וּלְ ל ֹא ק ׁ ִֹשי ,אַ ְך ּכ ְׁש ִֶּתהְ יוּ מְ אֻ חָ ִדים,
ּגַם הַ כּ ֹחוֹת הָכִי ֲחזָקִ ים ל ֹא יַצְ לִ יחוּ לִ ׁ ְשבּ ֹר אֶ ְתכֶם!"
"בצֵאת ִי ְׂש ָראֵ ל מִ ִּמצְ ָריִם
הָר ִּבי הַ ָּקדו ֹׁש מִ ּבָאבּ וֹבְּ :
ָּד ַר ׁש ַ
– ּבֵית ַי ֲעק ֹב מֵעַ ם ל ֹעֵז"ִ ' .י ְׂש ָראֵ ל' יָצָא מִ ִּמצְ ַריִםִּ ,בלְ ׁשוֹן
'בֵית ַי ֲעק ֹב' – ַּביִת חַ ם,
יָחִ ידַ ּ .כא ֲׁשֶר ׁ ַשבְ נוּ לִ הְ יוֹת אֶ חָ ד! ּ
מִ ׁ ְש ּפָחָ ה אַ חַ ת קְ ר ֹובָהַּ ,ביִת ׁש ֶּמֵכִיל אֶ ת ּכ ֻּלָם' ,מֵעַ ם
לוֹעֵז' – יָצָאנוּ מִ ְּבחִ ינַת 'עַ ם לוֹעֵז' ,הִ פְ סַ קְ נוּ לִ הְ יוֹת עַ ם זָר
וּמְ נ ֻּכָרַ ּ .כא ֲׁשֶר הִ ְתאַ חַ ְדנוּ ּכ ֻּלָנוּ -זָכִינוּ לִ יצִ יאַ ת מִ ִּמצְ ַריִם.
ּכ ְָך ּגַם ַּב ּגָלוּת הַ ּנוֹכְחִ ית! הָ בָה נ ְַר ּג ִׁיש זֶה אֶ ת זֶה ,נ ְִראֶ ה
ִּבקְ ׁ ָשיֵי אַ חֵ ינוּ ְו ִנ ְׂשמַ ח ְּב ִׂשמְ חָ תָ םּ ,כְפִ י ׁשֶמּ ֹׁשֶה ַר ּבֵנוּ הֵאִ יר
שָה לְ לֶהָ בָה חַ ּמָה
ְּבקִ ְר ּבֵנוּ אֶ ת נִיצוֹץ הָאַ חְ דוּת ׁשֶהָ ל ְַך ְו ַנ ֲע ׂ
וּמְ אִ ָירהּ ,כ ְָך נ ְִתעו ֵֹרר ּכ ֻּלָנוּ יַחַ ד לְ אַ ֲהבַת ה' וְאַ ֲהבַת
ֵאת ָך מֵאֶ ֶרץ
"כימֵי צ ְ
ִי ְׂש ָראֵ ל .הַ ּנָבִ יא מִ יכָה אוֹמֵר ְּב ׁשֵם ה'ִּ :
מִ צְ ָריִם אַ ְראֶ ּנוּ נִפְ לָאוֹת" ,הַ ּגְאֻ ּלָה הָאַ חֲר ֹונָה ִּתהְ יֶה ּכְמ ֹו
ּגְאֻ ּלַת מִ צְ ַריִם – יַחַ דּ ,כְאִ ׁיש אֶ חָ ד וּבְ לֵב אֶ חָ ד ,נ ּ ִָתן עֵינֵינוּ
וְלִ ּבֵנוּ אֶ ל אַ חֵ ינוּ.

ְּבדֶ רֶ ְך הַ ִּמ ּדוֹת
ֲחזַ"ל מְ ל ּ ְַמ ִדים אוֹתָ נ ּו ל ֹא לְ מַ הֵ ר לִ ׁ ְש ּפ ֹט אֲ נ ׁ ִָשים,
אֶ ּלָא לָדוּן ּ ָכל אָ דָ ם לְ כַף זְכוּת .ל ֹא ּ ָתמִ יד זֶה קַ ל!
יתי ְּבעַ צְ מִ י!" א ֹו "אֵ ין
"ר ִא ִ
לִ פְ עָ מִ ים אַ ּ ָתה ּבָטוּחַ ָ
סָ פֵק ּ ַב ָּדבָר!" אַ ְך ְּבכָל ז ֹאת עָ לֵינ ּו לְ הִ ְתאַ ּ ֵמץ לִ מְ צ ֹא
צַד זְכוּת ְּבכָל אֵ רוּעַ [ .אָ מְ נָםַ ,רבּ וֹתֵ ינ ּו מִ סְ ּ ַת ּיְגִ ים,
ש ּ ֻמחְ זָק ְּב ִר ׁ ְשעוּת ֹו נ ּ ִָתן
שר מְ דֻ ּבָר ְּבאָ דָ ם ׁ ֶ
ִּכי ּכַאֲ ׁ ֶ
ש ּ ָלבָן מַ זְמִ ין
ש ּ ָמצָאנ ּו ׁ ֶ
לְ הַ כְ ִריע ֹו לְ כַף ח ֹובָהְּ .כמ ֹו ׁ ֶ
אֶ ת אֱלִ יעֶ זֶר עֶ בֶד אַ בְ ָרהָ ם הַ ּ ַביְתָ ה  -אֵ ין ָּדנִים
לִ זְכוּת ִּכי הִ ְתחַ זֵּק ְּבמִ צְ וַת הַ כְ נָסַ ת או ְֹרחִ ים ,אֶ ּלָא

מְ סַ ּ ְפ ִרים ִּבגְ נוּת ֹו ִּכי נָתַ ן עֵ ינָיו ּב ּ ַָממוֹןַ ,ויְחַ ְּבקֵ ה ּו
ַשק לְ יַעֲ ק ֹב
שו מְ נ ּׁ ֵ
שר עֵ ָׂ
ש ׁש ְּבכִ יסָ יו .וְ כֵן ּכַאֲ ׁ ֶ
 לְ מַ ּׁ ֵאָ חִ יו  -אוֹמְ ִרים ֲחזַ"ל ִּכי ִּב ֵּק ׁש לְ נ ׁ ְָשכוֹ!]
הַ ּׁ ָשבוּעַ ְּ ,ביוֹם י"ט ְּב ֵטבֵת ,חָ ל יוֹם ּ ְפטִ ָירת ֹו ׁ ֶשל הַ ּגָאוֹן
הָ ַרב אַ בְ ָרהָ ם ׁ ְשמוּאֵ ל ִּב ְניָמִ ין ס ֹופֵר ,הַ ָּקרוּי ע"ש סִ פְ ר ֹו
"כתַ ב ס ֹופֵר"ְּ ,בנ ֹו ְּבכוֹר ֹו וּמְ מַ ּלֵא מְ קוֹמ ֹו ׁ ֶשל אָ בִ יו
ְּ
ַר ּבֵנוּ 'הַ חֲתַ ם ס ֹופֵר'.
ִּבזְמַ ן הַ ְּכתַ ב ס ֹופֵר עָ ְרכוּ יְהוּדֵ י הָ עִ יר סְ עֻ ָ ּדה ּגְד ֹולָה,
לְ ֶרגֶל הַ ַּת ָּקנוֹת הַ חֲדָ ׁשוֹת ׁ ֶשהִ ְתקִ ינוּ ּבָעִ יר לִ מְ נִיעַ ת

הַ הִ ְתבּ וֹלְ לוּת וְהַ הַ ְׂש ּ ָכלָה .ל ְַּסעֻ ָ ּדה הִ ּגִיעוּ ַר ּ ָבנִים ַר ִּבים
מִ ּכָל ֲעיָרוֹת הַ ְּסבִ יבָהְּ .בעִ ּצוּמָ הּ ׁ ֶשל הַ ְּסעֻ ָ ּדה קָ ם הַ ְּכתַ ב
ס ֹופֵר וְהִ כְ ִריז" :י ֵׁש לִ י ָ ּדבָר מֻ פְ לָא לְ הַ ְראוֹת ָלכֶם! חֵ פֶץ
קָ טָן ׁ ֶש ְּמקַ ּׁ ֵשר אוֹתָ נוּ לִ ימֵ י ּבֵית הַ ִּמקְ ָ ּד ׁש!" הוּא הוֹצִ יא
וְהֶ ְראָ ה ל ִַּמ ׁ ְש ַּת ְּתפִ ים מַ טְ ּבֵעַ 'מַ חֲצִ ית הַ ּׁ ֶשקֶ ל' עַ ִּתיק
שוּי מִ ּכֶסֶף טָהוֹר ,מִ ימֵ י ּבֵית הַ ִּמקְ ָ ּד ׁש הַ ּׁ ֵשנִי!
מְ קו ִֹרי ,הֶ עָ ׂ
מַ טְ ּבֵעַ מִ סּ וּג זֶה הָ יָה ּ ָכל יְהו ִּדי ּתו ֵֹרם מִ ֵ ּדי ׁ ָשנָה ְּב ׁ ָשנָה
ישת קָ ְר ְּבנוֹת צִ בּ וּר.
לְ קֻ ּפַת ּבֵית הַ ִּמקְ ָ ּד ׁש לִ ְרכִ ׁ ַ
ְּבהַ ְד ַרת ק ֹדֶ ׁש עָ בַר הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ מִ ּיָד לְ יָד ּבֵין הַ ִּמ ׁ ְש ַּת ְּתפִ ים
ׁ ֶשהִ ְת ַר ּג ְׁשוּ וְהִ ְת ּ ַפעֲלוּ מְ א ֹד לִ ְראוֹתוֹ .לְ בַסּ וֹף ִּב ּ ֵק ׁש
הַ ְּכתַ ב ס ֹופֵר לְ קַ ּבֵל ַּב ֲחז ָָרה אֶ ת הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ  ,אַ ְך ׁשוֹד
ו ׁ ֶָשבֶר ,הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ ל ֹא נִמְ צָא! מִ ּיָד הו ָֹרה הַ ְּכתַ ב ס ֹופֵר
לִסְ ּגֹר אֶ ת ׁ ַשע ֲֵרי הָ אוּלָם ,וְצִ וָּה עַ ל ּ ָכל הַ ִּמ ׁ ְש ַּת ְּתפִ ים
ש אֶ ת הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ ְּבכָל ע ֹז ּכֵיוָן ׁ ֶשאִ ם ל ֹא יִמְ צְ אוּהוּ ּתו ְֹך
לְ חַ ּ ֵפ ׂ
שר ַּדקּ וֹת ,יֵאָ לֵץ הַ ְּכתַ ב ס ֹופֵר לִ ּ ֵתן ּ ְפקֻ ָ ּדה לְ תַ לְ מִ ידָ יו
עֶ ֶ ׂ
שוּ אֶ ת הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ
ׁ ֶש ּיַעַ בְ רוּ ּבֵין ּ ָכל מֵ הַ ִּמ ׁ ְש ַּת ְּתפִ ים וִיחַ ּ ְפ ׂ
ְּבבִ גְדֵ יהֶ ם.
ּכ ֻּלָם הִ ְתחִ ילוּ ְּבחִ ּפוּ ִׂשים ,אַ ְך הַ חִ ּפוּ ִׂשים הָ יוּ ל ִָריק,
ש ְּבבִ גְדֵ י הָ ֲאנ ׁ ִָשים
הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ ל ֹא נִמְ צָא .הַ ּ ְפקֻ ָ ּדה לְ חַ ּ ֵפ ׂ
הָ יְתָ ה קְ ר ֹובָה לְ הִ ּנָתֵ ן...
שוּא ּ ָפנִים ,וְהִ ְתחַ ּנֵן ׁ ֶשלּ ֹא יַלְ ִּבינוּ
לְ פֶתַ ע ִנ ּג ַׁש יְהו ִּדי זָקֵ ן וּ ְנ ׂ
ש הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ
אֶ ת ּ ְפנֵיהֶ ם ׁ ֶשל הַ ִּמ ׁ ְש ַּת ְּתפִ ים הַ ח ֲׁשוּבִ ים ְּבחִ ּפוּ ׂ
שר
ש אֶ ת הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ עוֹד עֶ ֶ ׂ
ְּבבִ גְדֵ יהֶ ם ,אֶ ּלָא יַמְ ׁ ִשיכוּ לְ חַ ּ ֵפ ׂ
ַּדקּ וֹת.
הַ ְּכתַ ב ס ֹופֵר ַנ ֲענָה לְ ב ַָּק ׁ ָשתוֹ ,וְהִ מְ ׁ ִשיכוּ ּכ ֻּלָם ְּבחִ ּפוּ ִׂשים
שר ַּדקּ וֹת ,אַ ְך הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ עֲדַ יִן ל ֹא נִמְ צָא! אוֹת ֹו זָקֵ ן
עוֹד עֶ ֶ ׂ
ש
ִנ ּג ַׁש ׁשוּב וְהִ ְתחַ ּנֵן עַ ל נַפְ ׁש ֹו ׁ ֶש ַּיא ֲִריכוּ אֶ ת זְמַ ן הַ חִ ּפוּ ׂ
שר ַּדקּ וֹת.
ְּבעוֹד עֶ ֶ ׂ
ּב ַָּק ׁ ָשה ז ֹו ְּכבָר הָ יְתָ ה מוּז ָָרה ,הִ יא הֶ עֶ לְ תָ ה ׁ ְשאֵ לוֹת
ו ְּתמִ יהוֹת ְּבקֶ ֶרב הַ ִ ּצבּ וּר ,מַ ּדוּעַ ּ ָכל ּכ ְָך חָ ׁשוּב ל ֹו
ׁ ֶש ּיַמְ ׁ ִשיכוּ עוֹד ְּבחִ ּפוּ ִׂשים? אוּלָם מֵ חֲמַ ת ְּכבוֹד ֹו ַנעֲנוּ אַ ף
לְ ב ַָּק ׁ ָשת ֹו הַ ּׁ ְש ִנ ּיָה .וְהִ ּנֵהְּ ,ב ׁ ָשעָ ה ט ֹובָה וּמֻ צְ לַחַ ת נִמְ צָא
הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ ְּבפַח הָ אַ ׁ ְש ּפָהְ ,וזֶהוּ מֵ חֲמַ ת ׁ ֶשאַ חַ ד הָ עוֹבְ ִדים
שם לֵב וְהֵ ִרים וּפִ ּנָה אֶ ת הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ יַחַ ד עִ ם מַ ּפַת
ל ֹא ָ ׂ
הַ ּׁ ֻשלְ חָ ן.
לְ אַ חַ ר ׁ ֶש ּנִמְ צָא הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ ְוכָל הָ רוּחוֹת ׁ ָשקְ טוִּ ,נ ּג ַׁש
"כבוֹד ֹו ַו ַּדאי חו ׁ ֵֹשד ִּבי
הַ זָּקֵ ן אֶ ל הַ ְּכתַ ב ס ֹופֵר וְאָ מַ רְּ :
עַ ל הִ ְת ַנהֲגו ִּתי הַ מּ וּז ָָרה ,אַ ְך א ֹמַ ר לִ כְ בוֹד ֹו אֶ ת הָ אֱמֶ ת,
ש הָ יְתָ הְּ ,כדֵ י
הַ ִּס ּבָה ׁ ֶש ִּב ַּק ׁ ְש ִּתי ׁ ֶש ַּיא ֲִריכוּ אֶ ת זְמַ ן הַ חִ ּפוּ ׂ
ִשפ ְֵך ָ ּדמִ י ל ִָריק".
ׁ ֶשלּ ֹא י ּׁ ָ

בעל ה"כתב סופר"
הרב אברהם שמואל בנימין סופר
ֹאשּ " :גַם לִ י ְּבכִ יס חֲלִ יפ ִָתי
ּכ ֻּלָם ׁ ָש ְתקוּ וְהֶ ֱאזִינוּ ְּבכֹבֶד ר ׁ
י ֵׁש מַ טְ ּבֵעַ מַ חֲצִ ית הַ ּׁ ֶשקֶ ל ׁ ֶש ִּק ּבַלְ ִּתיו מֵ אֲבוֹת אֲבוֹתַ י,
וּלְ ֶרגֶל הַ ְּסעֻ ָ ּדה ַר ּבַת הַ ִּמ ׁ ְש ַּת ְּתפִ ים הַ מְ כ ֻּב ִָדים הָ יָה
ִּב ְרצ ֹונִי לְ הַ ְראוֹת אֶ ת הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ ׁ ֶשעִ ִּמי לְ כָל הַ ִּמ ׁ ְש ַּת ְּתפִ ים.
אַ ְך ּכֵיוָן ׁ ֶש ְּכבָר ְּכבוֹד ֹו הוֹצִ יא אֶ ת הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ ׁ ֶשלּ וֹ ,ל ֹא
יתי ׁ ֶש ּגַם לִ י
יתי לְ הו ִֹריד מֵ עֶ ְרכּ ֹו ְו ָלכֵן ל ֹא הֶ ְראֵ ִ
ָרצִ ִ
ֲשר ל ֹא נִמְ צָא הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ וְהִ ּגִיעַ הַ ּׁ ָשלָב
מַ טְ ּבֵעַ זֵהֶ הַ ּ .כא ׁ ֶ
ש ְּבבִ גְדֵ י הָ ֲאנ ׁ ִָשים ,יָדַ עְ ִּתי ׁ ֶשלּ ֹא ַי ֲעז ֹר ּ ָכל מָ ה
ׁ ֶשל הַ חִ ּפוּ ׂ
ׁ ֶשאֲסַ ּפֵר ,וּלְ אַ חַ ר ׁ ֶש ּיִמְ צְ אוּ אֶ ת הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ ְּבכִ יסִ י יַחְ ׁ ְשדוּ ִּבי
"ב ַו ָ ּדאוּת" ׁ ֶש ֲאנִי ָּגנַבְ ִּתי אֶ ת הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ ".
ְּ
ָלכֵן הִ ְתחַ ַּננ ְִּתי וּבִ ַּק ׁ ְש ִּתי ְּבכָל כּ ֹחִ י ׁ ֶש ַּתמְ ִּתינוּ עוֹד
ש אֶ ת הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ ּ .בֵינְתַ יִם
ּכ ּ ַָמה ַּדקּ וֹת ,ו ְּתנַסּ וּ עוֹד לְ חַ ּ ֵפ ׂ
יבי לְ בו ֵֹרא ע ֹולָם ׁ ֶש ַּי ִ ּציל או ִֹתי
הִ ְת ּפ ַּלַלְ ִּתי מֵ ע ֹמֶ ק לִ ִּ
אש ֹונָה וְהַ ּׁ ְש ִנ ּיָה עֲדַ יִן
מֵ הַ בּ ו ׁ ָּשה הַ ּגְד ֹולָה הַ זּוֹּ .ב ַּפַעַ ם הָ ִר ׁ
ישית,
ל ֹא נִמְ צָא הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ הָ אָ בוּדֲ ,אבָל ּב ַּפַעַ ם הַ ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ּבָרו ְּך ה'ַ ,נ ֲענָה ה' לִ ְתפִ ּל ִָתי ְונִמְ צָא הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ .
עָ מַ ד הַ ְּכתַ ב ס ֹופֵר וְאָ מַ ר" :עַ ּ ָתה זָכִ ינוּ לָחו ּׁש ְּבעַ צְ מֵ נוּ עַ ד
ּכ ּ ַָמה נְכ ֹונִים ִּדבְ ֵרי ֲחזַ"ל ְּבפִ ְרקֵ י אָ בוֹתֱ " :הוֵי ָ ּדן אֶ ת ּ ָכל
הָ אָ דָ ם לְ כַף זְכוּת"ֶ ׁ ,שאִ לְ מָ לֵא נִמְ צָא הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ  ,עֲלוּלִ ים
הָ יִינוּ לַחְ ׁש ֹד ַּבזָּקֵ ן הַ ּנִכְ ּבָד ׁ ֶשהוּא זֶה ׁ ֶש ָּגנַב אֶ ת הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ ".
הַקדו ֹׁש מִ קּ וֹצְ ק הִ ְת ּב ַּטֵא ּ ַבח ֲִריפוּת ֹו הַ ּנוֹדַ עַ ת:
הָר ִּבי ָּ
ַ
ש ּב ָָרא הקב"ה ְּבע ֹולָמ ֹו – ּב ָָרא ִעם סִ ּבָה.
" ּ ָכל מָ ה ׁ ֶ
ל ֹא ּב ָָרא ָּדבָר ל ִָריק .וּמַ ּדוּעַ ּב ָָרא ה' ּבְקֶ ֶרב הָאָ דָ ם
" ֵּדעָ ה עֲקֻ ּ ָמה"? ִּב ׁ ְשבִ יל לָדוּן אֶ ת הַ ז ּ ּולַת לְ כַף זְכוּת.
ֹש ְך לְ כַף ח ֹובָה .י ֵׁש
"הַשכֶל הַ ּי ׁ ָָשר" מו ׁ ֵ
ּ ְפעָ מִ ים ַרבּ וֹת ּ ֵׂ
שכֶל עָ ק ֹם" וְ לָדוּן לְ כַף זְכוּת!
לְ הַפְ ִעיל " ֵׂ

ְּבדֶ רֶ ְך הַ ַ ּצ ִּדיקִ ים
של ַר ּבֵנ ּו הָ ַרמְ ּבַ"ם,
ירת ֹו ׁ ֶ
שבוּעַ זֶה חָ ל יוֹם ּ ְפטִ ָ
ְּב ׁ ָ
ַר ִּבי מ ׁ ֶֹשה ּבֶן ַר ִּבי מַ יְמוֹן ,עַ ל ִקבְ ר ֹו חָ רוּת "מִ ּמ ׁ ֶֹשה
וְ עַ ד מ ׁ ֶֹשה ל ֹא קָ ם ְּכמ ׁ ֶֹשה" ,נִפְ טַ ר ְּביוֹם כ' ְּבטֵ בֵת
שנָהִּ ,ב ׁ ְשנַת ד' אֲ לָפִ ים תתקס"ח( .אָ נ ּו
לִ פְ נֵי ָ ׁ 813
ִּב ׁ ְשנַת ה' אֲ לָפִ ים תשפ"א 5781 ,לִ בְ ִריאַ ת הָ ע ֹולָם,
וְ הוּא נִפְ טַ ר ִּב ׁ ְשנַת  4968לִ בְ ִריאַ ת הָ ע ֹולָם).
הָ ַרמְ ּבַ"ם מְ ֻכ ּנֶה "הַ ּנ ֶׁשֶר הַ ּגָדוֹל"ּ ,כְמ ֹו נ ֶׁשֶר ׁשֶעָ ף
ַשֵא ּגָבו ּ ַֹה מֵעַ ל ּגָבו ּ ַֹה ,יוֹתֵ ר מִ ּכָל ַּב ֲעלֵי הַ ּ ָכנָף,
וּמִ ְתנ ּ ׂ
ַשֵא ַר ּבֵנוּ ְּבתו ָֹרתוְֹּ ,בחָ כְמָ תוִֹּ ,בקְ דֻ ּׁ ָשתוֹ,
ּכ ְָך הִ ְתנ ּ ׂ
ִּב ִידיעוֹתָ יוִּ ,בסְ פ ָָריוּ ,גָבו ּ ַֹה מֵעַ ל ּגָבו ּ ַֹה.
סְ פ ִָרים ַר ִּבים חִ ּבֵר ַר ּבֵנוּ הָ ַרמְ ּבַ"ם ְּבכָל מִ קְ צוֹעוֹת
הַ ּתו ָֹרה .הַ ּגָדוֹל וְהַ ּמ ְֶר ּ ָכזִי ּבָהֶם הוּא סֵ פֶר "מִ ׁ ְשנֵה
ּתו ָֹרה" ,בּ ֹו עו ֵֹר ְך אֶ ת ּ ָכל הִ לְ כוֹת הַ ּתו ָֹרה ַּבע ֲִריכָה

ּבָחַ ְרנוּ עֲבו ְּרכֶם ,קו ְֹראִ ים יְקָ ִרים ַואֲהוּבִ ים ,סִ ּפוּר אֶ חָ ד
מִ ּנִי ַר ִּבים – בּ ֹו י ֵׁש לֶקַ ח מַ ֲע ִׂשי עֲבו ֵּרנוּ .ה ֲֵרי מַ ְּט ַרת
הַ ִּס ּפוּר הִ יא לִ ּמוּד מֵאָ ְרחוֹתֵ יהֶם ׁשֶל ַצ ִּדיקִ ים ,וְהַ פָקַ ת
מַ ׁ ְשמָ עוּת לְ חַ ּיֵינוִּּ ,כי לְ או ָֹרם ֵנל ְֵך וּמֵחָ כְמָ תָ ם ַנ ְׂש ּכִיל.
ש ֵרי מֶ ל ְֶך מִ צְ ַריִם ּפָנוּ אֶ ל מַ לְ ּכָם:
סֻפָר ִּכי י ֹו ֲעצֵי ְו ָ ׂ
מְ ּ
'מַ ּדוּעַ הוֹד מַ לְ כוּת ֹו מַ עֲסִ יק ר ֹופֵא יְהו ִּדי?' ׁ ָשאֲלוּ' .ה ֲֵרי
י ֵׁש רוֹפְ אִ ים מֻ סְ לְ מִ ים טוֹבִ ים וּמְ עֻ ִּלים! לְ מָ ׁ ָשל הָ ר ֹופֵא
ּכ ַּמוֹן .הוּא ְּב ַו ַּדאי ל ֹא יוֹדֵ עַ ּפָחוֹת מֵהָ ַרמְ ּבַ"ם…' 'אַ ּ ֶתם
הֵשיב הַ ּ ֶמל ְֶךֲ ' .אנִי מוּכָן לִ בְ ּד ֹק אֶ ת
יו ְֹדעִ ים מָ ה?' ׁ ִ
שֵא .קִ ְראוּ לִ ׁ ְשנֵי הָ רוֹפְ אִ ים!' הָ ַרמְ ּבַ"ם וְהָ ר ֹופֵא
הַ ּנ ֹו ׂ
הַ ּ ֻמסְ לְ מִ י ּכ ַּמוֹן הִ ְת ַי ְ ּצבוּ לִ פְ נֵי הַ ּ ֶמל ְֶך.

' ֲאנִי ה ֹול ְֵך לְ הַ עֲמִ יד אֶ ְתכֶם ְּבמִ בְ חָ ן' אָ מַ ר הַ ּ ֶמל ְֶךֲ ' .אנִי
ר ֹוצֶה ׁש ֶּכָל אֶ חָ ד מִ ּכֶם י ׁ ְַשקֶ ה אֶ ת הַ ּׁ ֵשנִי ְּב ַרעַ ל .אַ ּ ֶתם

מְ חֻ ֶּד ׁשֶת לְ אוֹר ִּדבְ ֵרי ֲחזַ"ל .הַ ּ ֵספֶר הַ ּגָדוֹל ,עָ לָיו עָ מַ ל
יְכוֹלִ ים לְ הִ ְת ּג ֹונֵן וּלְ הִ ְתחַ ּסֵן ְּבעֶ ז ְַרת סַ ּמֵי מַ ְר ּפֵא ,וּמִ י
שֶר ׁ ָשנִים מְ ֻכ ּנֶה ּגַם "הַ ּיָד הַ ֲחזָקָ ה" ִּכי הוּא
לְ א ֶֹר ְך ּכְעֶ ׂ
ׁ ֶש ּיַצְ לִ יחַ ַל ֲהר ֹג אֶ ת הַ ּׁ ֵשנִי  -סִ ימָ ן ׁשֶהוּא ר ֹופֵא ּגָדוֹל
שפָה ְּברו ָּרה טוֹמֵן
מֵכִיל י"ד ֲחלָקִ ים .סֵ פֶר זֶהְּ ,ב ָ ׂ
ישי'.
מֵרעֵהוּ! אוֹת ֹו אֶ ַּקח לִ י ּכְר ֹופֵא אִ ׁ ִ
ֵ
ְּבקִ ְרבּ ֹו ּגְאוֹנוּת עֲצוּמָ ה ,וְהָ פ ְַך לְסֵ פֶר יְסוֹד ּב ִַּל ּמוּד
אוֹי ַואֲבוֹי! אֵ יזֶה מִ ין מִ בְ חָ ן ...אַ ְך ּכ ְָך קָ בַע הַ ּ ֶמל ְֶך!
הַ ּיְהו ִּדיִּ ,בפְ סִ יקַ ת הַ ֲה ָלכָה ,ו ִִירידָ ה לְ עָ מְ קָ הּ ׁשֶל ּתו ָֹרה.
אשוֹן ׁ ֶש ּי ְֻרעַ ל יִהְ יֶה הָ ַרמְ ּבַ"םָ .רקַ ח
נִקְ ּבַע ׁשֶהָ ִר ׁ
ּכְמוֹ-כֵן חִ ּבֵר ּפֵרו ּׁש עַ ל הַ ִּמ ׁ ְשנָיוֹת ,סֵ פֶר עָ מ ֹק ִּביסוֹדוֹת
הָ ַרמְ ּבַ"ם ְּתרוּפָה ְּכ ֶנגֶד ְרעָ לִ ים ,וְצִ וָּה עַ ל ּ ַתלְ מִ ידָ יו
הָ אֱמוּנָה "מו ֵֹרה נְבוֹכִים"ְ ,וכֵן אִ ּגְרוֹת ח ֲׁשוּבוֹת ׁשֶהָ פְ כוּ
ׁש ִֶּמ ּיָד אַ ח ֲֵרי ְּבלִ יעַ ת הָ ַרעַ ל י ׁ ְַש ּכִיבוּ אוֹת ֹו עַ ל הָ ִרצְ ּפָה,
לְ בָסִ יס ְּבמַ חְ ׁ ֶשבֶת ִי ְׂש ָראֵ ל.
ְוי ׁ ְַשקוּ אוֹת ֹו ּב ְַּתרוּפָהְ .וכ ְָך הָ יָה  -הָ ר ֹופֵא הַ ּ ֻמסְ לְ מִ י
ְּבנוֹסָף לִ ִידיעוֹתָ יו הַ ּ ֻמפְ לָאוֹת ּב ַּתו ָֹרה ,הוּא הִ ְתעַ ּלָה ּגַם
ָרקַ ח ַרעַ ל חָ זָק ,הָ ַרמְ ּבַ"ם ׁ ָשתָ ה וּמִ ּיָד הִ כְחִ יל ,הֶחְ וִיר,
ְּבחָ כְמוֹת ְּכלָלִ ּיוֹת וְהִ ְת ּפ ְַרסֵם מְ א ֹד ְּבע ֹולַם הָ ְרפוּאָ ה
הֶאְ ִּדים ,וְלִ בּ ֹו נָדַ ם! הָ ַרעַ ל הָ יָה חָ זָק ְּביוֹתֵ ר וְהִ ׁ ְש ּ ִפיעַ
מֶש ְֶך ׁ ָשנִים ַרבּ וֹת ׁ ִש ּמ ֵׁש
ּכְאֶ חָ ד מִ ּגְד ֹולֵי הָ רוֹפְ אִ יםְּ .ב ׁ
שוֹת ּכְפִ י
ִּבן ֶרגַע! ּ ַתלְ מִ ידָ יו ׁשֶל הָ ַרמְ ּבַ"ם מִ הֲרוּ ַל ֲע ׂ
ישי ׁשֶל מֶ ל ְֶך מִ צְ ַריִםְ ,ו ִנ ּצֵל אֶ ת מַ עֲמָ ד ֹו
ּכְרוֹפְ א ֹו הָ אִ ׁ ִ
ׁ ֶש ִ ּצוָּה ,וּבָרו ְּך ה' ,הַ ְּתרוּפָה עָ ז ְָרה! ּ ַכעֲבוֹר מִ סְ ּפַר יָמִ ים
זֶה לְ הַ ָּצלַת אֶ חָ יו ְּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל ו ׁ ְּשמִ ָירה ֲעלֵיהֶם מִ ּ ְפנֵי
הָ ַרמְ ּבַ"ם הִ ְתאו ֹׁש ֵׁש וְחָ זַר לְ תַ פְ קִ ידוֹ.
שֵיהֶם.
נ ֹו ְג ׂ
ְוכָעֵת ,הָ יָה עַ ל הָ ַרמְ ּבַ"ם לְ הַ ְרעִ יל אֶ ת הָ ר ֹופֵא
ש ֵרי הֶחָ צֵר הָ יוּ צָרוֹת ְּבהַ צְ לָחָ ת ֹו ׁשֶל ַר ּבֵנוּ
עֵינֵי ָ ׂ
הַ ּ ֻמסְ לְ מִ יּ ...כ ַּמוֹן נ ְִרעַ ד ּכֻלּ וֹ .הוּא הִ ּכִיר ִּבגְאוֹנוּת ֹו ׁשֶל
כְשיל ֹו ְּבעֵינֵי הַ ּ ֶמל ְֶך.
הָ ַרמְ ּבַ"םְ ,ול ֹא אַ חַ ת נִסּ וּ לְ הַ ׁ ִ
הָ ַרמְ ּבַ"ם ,וְהָ יָה ּבָטוּחַ ׁשֶהוּא י ְִרקַ ח ַרעַ ל חָ זָק ִּבמְ יֻחָ ד.
סִ ּיַעְ ּ ָתא ִּד ׁ ְשמַ ּיָא לִ וְּתָ ה אוֹת ֹו ּ ָכל יָמָ יו ,וּבְ כ ְָך נ ׁ ְִשמַ ר ׁשוּב
הוּא נ ְִרעַ ד מִ ּפַחַ ד וְהָ יוּ חַ ּיָיו ְּתלוּיִים ל ֹו מִ ּ ֶנגֶד.
ו ְׁשוּב מִ ּפָחֵ י הַ ּמוֹקֵ ׁש ׁשֶהָ יוּ טוֹמְ נִים לוֹ.
הָ ַרמְ ּבַ"ם טָחַ ן מִ סְ ּפַר י ְָרקוֹת ,עִ ְר ּבֵב אוֹתָ ם עִ ם ׁשֶמֶן

וְתַ בְ לִ ינִים ל ֹא מַ ז ִּיקִ ים ,וְהֵכִין מֵהֶם מַ ׁ ְשקֶ ה ּבַעַ ל מַ ְראֶ ה
מוּזָר .יָצָא מֵחַ ְדר ֹו עִ ם הַ ּבַקְ בּ וּקוֹן ַּב ּיָדְ ,ונָתַ ן לְ כ ַּמוֹן
לִ ׁ ְש ּתוֹת אֶ ת הַ ּנ ֹוזֵל .הַ הוּא ׁ ָשתָ ה ְול ֹא חָ ׁש מְ אוּמָ ה.
ּכ ְׁש ֶָראָ ה הָ ר ֹופֵא הָ ע ֲָרבִ י ׁשֶלּ ֹא קו ֶֹרה ל ֹו ָּדבָר ,הוּא
הָ יָה ּבָטוּחַ ׁשֶהָ ַרעַ ל י ׁ ְַש ּ ִפיעַ ַרק אַ ח ֲֵרי זְמַ ן .אוּלַי הוּא
י ׁ ְַש ּ ִפיעַ יוֹתֵ ר עִ ם מָ זוֹן מְ סֻ ּיָם ׁ ֶש ּי ֹאכַל ,א ֹו מַ ׁ ְשקֶ ה ׁשֶהוּא
שוּי לִ ׁ ְש ּתוֹת? ּכ ַּמוֹן הָ ר ֹופֵא הַ ְּמב ֹהָ ל הִ ְרעִ יב אֶ ת עַ צְ מ ֹו
עָ ׂ
מֶש ְֶך מִ סְ ּפַר יָמִ ים ,וּפַחַ ד ּגָדוֹל מִ ּלֵא אֶ ת לִ בּ וֹ.
ְּב ׁ
ֶשאַ ל לִ ׁ ְשלוֹם
ּ ַכעֲבוֹר ׁ ָשבוּעַ  ,הוּא ּ ָפג ַׁש אֶ ת הָ ַרמְ ּבַ"םׁ ,ש ּׁ ָ
הָ ר ֹופֵא' ,אַ ּ ָתה נ ְִראֶ ה לִ י חִ וֵּר…' הָ ר ֹופֵא הַ ּ ֻמסְ לְ מִ י
ׁ ָשמַ ע אֶ ת הַ ְּדב ִָרים ְונִבְ הַ ל ,וּמֵ ר ֹב חֻ לְ ׁ ָשה וּפַחַ דָ ,צנַח
וָמֵת.
ְ
'אַ ּ ָתה ִנ ּצַחְ ּ ָת ּב ּ ַַתחֲרוּת!' אָ מַ ר מֶ לֶך מִ צְ ַריִם ִּב ְׂשבִ יעוּת
ָרצוֹן ל ַָרמְ ּבַ"ם' .מָ ה הָ ַרעַ ל ׁ ֶש ּנָתַ ּ ָת לוֹ?' 'חָ לִ ילָה
וְחַ ס ׁשֶאֶ ּ ֵתן לְ אָ דָ ם ּב ִָריא ַרעַ ל ,אֲד ֹונִי הַ ּ ֶמל ְֶך!' אָ מַ ר
הָ ַרמְ ּבַ"ם' .י ְִדיעוֹתַ י ִּב ְרפוּאָ ה נ ֹועֲדוּ ַל ֲעז ֹר ְול ֹא לְ הַ ז ִּיק!
ֲאנִי נָתַ ִּתי ל ֹו ְּבסַ ְך הַ כּ ֹל ּכ ּ ַָמה י ְָרקוֹת וְתַ בְ לִ ינִים.
הָ ר ֹופֵא ּכ ַּמוֹן מֵת ִּב ְגלַל ּ ְפחָ דָ יו ו ְִדמְ יוֹנוֹת הַ ּׁ ָשוְא ׁשֶלּ וֹ,
שֶה ,הוּא הָ ַרג אֶ ת עַ צְ מוֹ…'
וּלְ מַ ֲע ׂ
לְ עִ ִּתים מִ ְתקַ ּׁשֶה אָ דָ ם ִּבמְ ִׂשימוֹת חַ ּיָיו .הוּא ּבָטוּחַ
ִשרוֹנוֹת לִ לְ מ ֹד הַ ּתו ָֹרה ,הוּא מְ ׁ ֻשכְ נָע ִּכי
ׁשֶאֵ ין ל ֹו ּכ ׁ ְ
אֵ י ֶנ ּנוּ מְ סֻ ּגָל לְ הִ ְתקַ ֵּדם וּלְ הִ ְתרוֹמֵם .סִ ּפוּר זֶה מְ אַ ְּלפֵנוּ
ֲשבָה! אָ מְ רוּ ַצ ִּדיקִ ים " ַל ּיֵצֶר
ִּבינָה ִּכי הַ כּ ֹל ּ ָתלוּי ּב ּ ַַמח ׁ ָ
הָ ָרע אֵ ין מַ ּ ָמ ׁש! הוּא ַרק ַּב ִּדמְ יוֹן ׁש ֶּלָנוּ!" חו ׁ ְֹשבִ ים חִ ּיוּבִ י
וּמַ צְ לִ יחִ ים! ּ ָכל אֶ חָ ד יָכוֹל!

רבי משה בן מימון ,הרמב"ם

הָ בָה נ ְִראֶ ה אֶ ת ְּדב ָָריו ׁשֶל הָ ַרמְ ּבַ"ם (מְ תֻ מְ צ ִָתים)ּ ,כְפִ י
"ר ׁשוּת
ׁש ֶּכָתַ ב לְ דוֹרוֹת ְּבפ ֶֶרק ה' מֵהִ לְ כוֹת ְּת ׁשוּבָהְ :
ּ ָכל אָ דָ ם נְתוּנָה לוֹ ,אִ ם ָרצָה לְ הַ ּטוֹת עַ צְ מ ֹו לְ דֶ ֶרךְ
ט ֹובָה וְלִ הְ יוֹת ַצ ִּדיק ,הָ ְר ׁשוּת ְּביָדוֹ; וְאִ ם ָרצָה לְ הַ ּטוֹת
עַ צְ מ ֹו לְ דֶ ֶר ְך ָרעָ ה וְלִ הְ יוֹת ָר ׁ ָשע ,הָ ְר ׁשוּת ְּביָדוֹ...
אַ ל ַי ֲעב ֹר ְּבמַ חְ ׁ ַשבְ ְּת ָך ָּדבָר זֶה ׁשֶאוֹמְ ִרים טִ ּ ְפ ׁשֵי
הָ אֻ ּמוֹת ְור ֹב ּגָלְ מֵי ְּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ לׁ ,שֶהַ ּ ָקדו ֹׁש ּבָרו ְּך הוּא
ּג ֹוזֵר עַ ל הָ אָ דָ ם מִ ְּתחִ ּלַת ְּב ִר ּיָת ֹו לִ הְ יוֹת ַצ ִּדיק א ֹו ָר ׁ ָשע.
אֵ ין הַ ָּדבָר ּכֵן ,אֶ ּלָא ּ ָכל אָ דָ ם וְאָ דָ ם ָראוּי לִ הְ יוֹת ַצ ִּדיק
ְּכמ ֹׁשֶה ַר ּבֵנוּ א ֹו ָר ׁ ָשע ְּכי ָָרבְ עָ ם ּבֶן ְנבָט ,א ֹו חָ כָם א ֹו
סָ כָל ,א ֹו ַרחֲמָ ן א ֹו אַ כְ ז ִָרי...
ִכְפֵהוּ ְול ֹא ּג ֹוזֵר עָ לָיוְ ,ול ֹא מִ י ׁש ֶּמו ׁ ְֹשכ ֹו
וְאֵ ין ל ֹו מִ י ׁ ֶש ּי ּ
לְ אֶ חָ ד מִ ּׁ ְשנֵי הַ ְּד ָרכִים ,אֶ ּלָא הוּא מֵעַ צְ מ ֹו וּמִ ַּדעְ ּת ֹו
נוֹטֶה לְ אֵ יזֶה ֶּד ֶר ְך ׁ ֶש ּי ְִרצֶה .הוּא ׁ ֶש ּי ְִרמְ יָהוּ אוֹמֵר "מִ ּ ִפי
עֶלְ יוֹן ל ֹא תֵ צֵא ,הָ ָרעוֹת וְהַ ּטוֹב" ּ -כְלוֹמַ ר אֵ ין הַ בּ ו ֵֹרא
ּג ֹוזֵר עַ ל הָ אָ דָ ם ל ֹא לִ הְ יוֹת טוֹבְ ,ול ֹא לִ הְ יוֹת ַרע".
ּ ָכל אֶ חָ ד יָכוֹל לִ בְ ח ֹר לִ הְ יוֹת ַצ ִּדיק ּכְמ ֹו מ ֹׁשֶה ַר ּבֵנוּ!
אַ ְך ּגַם מ ֹׁשֶה ַר ּבֵנוּ ִנזְקַ ק לְסִ ּיוּעַ וְעֶ ז ְָרהִּ .בהְ יוֹת ֹו ּב ּ ֵַתבָה
הִ ְתאַ ְּמצָה ּב ְַתיָה ּבַת ּפ ְַרע ֹה לְ הַ חְ יוֹת ֹו וּלְ ַג ְּדלוֹ! י ׁ ְֶשנָם
ְיל ִָדים ַר ִּבים הַ ּ ְפזו ִּרים ְּבי ִּׁשוּבִ יםִּ ,בכְ פ ִָרים ,וּבַ ֲעיָרוֹת
"בתו ְֹך
ׁש ְֶרחוֹקִ ים הֵם מֵחַ ּיֵי ּתו ָֹרה .נִמְ צָאִ ים הֵם ְּ
הַ סּ וּף עַ ל ְׂשפַת הַ יְאוֹר" .עָ לֵינוּ לְ הו ׁ ִֹשיט אֶ ת יָדֵ ינוּ,
לְ הוֹצִ יאָ ם ,לְ הַ אֲכִילָם מָ זוֹן רוּחָ נִי ,לְ ׁ ַש ְּלבָם ְּבתַ לְ מוּדֵ י
ְלִראוֹתָ ם
הַ ּתו ָֹרה וּב ּ ֵָתי הַ ּ ֵספֶר ׁשֶל חִ ּנו ְּך הָ עַ צְ מָ אִ י ,ו ְ
הוֹלְ כִים וּגְדֵ לִ ים ְּבתו ָֹרה ְוי ְִראַ ת ׁ ָשמַ יִם.
אַ ל ּ ַתחְ ׁש ֹב "מִ י אָ נֹכִי"ּ .בַת ּפ ְַרע ֹה ָראֲתָ ה ּ ֵתבָה מְ ֻרחֶ קֶ ת
שה נֵס וְהִ ׁ ְש ּ ַת ְר ְּבבָה (הִ ְתאָ ְרכָה) יָדָ הּ
וְהו ׁ ִֹשיטָה יָדַ .נ ֲע ָ ׂ
אַ ּמוֹת הַ ְר ּבֵהְ .ול ּ ָָמה הו ׁ ִֹשיטָה יָד? ה ֲֵרי ָראֲתָ ה אֶ ת
הַ ּמ ְֶרחָ ק! אֶ ּלָא לְ ל ְַּמדֵ נוּ ׁש ְֶּלנַסּ וֹת  -חַ ּיָבִ ים! ה' מַ ׁ ְשלִ ים
אֶ ת הַ הִ ׁ ְש ּ ַת ְּדלוּת וּמֵבִ יא לְ הַ צְ לָחָ ה.
ֶשקוּעִ ים ְּבטִ יט ,י ׁ ְֶשנָם ְיל ִָדים
י ׁ ְֶשנָם יַלְ דֵ י ִי ְׂש ָראֵ ל ׁש ּׁ ְ
מֻ ׁ ְשלָכִים ַל ּיְאוֹר ׁשֶל סְ חִ י וּמִ אוּסְּ ,בכ ֹחֵ נוּ לְ הַ ִ ּציל
וּלְ הוֹצִ יא אוֹתָ ם מִ ּ ָמוֶת רוּחָ נִי לְ חַ ּיֵי ּתו ָֹרה וּקְ דֻ ּׁ ָשה!
ַר ּ ָבנֵי וּפְ עִ ילֵי 'קֶ ֶרן הַ הַ ּסָעוֹת' הֵם הַ " ּיָד הָ א ֲֻר ּכָה'
ֶלכֶםּ .תו ׁ ִֹשיטוּ לְ עֶבְ ָרם יָד ,יָד מַ ֲענִיקָ ה וְתו ֶֹרמֶת .הֵם
ׁש ּ ָ
מַ ּגִיעִ ים לְ ב ִָּתים ִּב ׁ ְשכוּנוֹת עֹנִי וּמְ ג ִַּלים ׁ ָשם ַיהֲלוֹמִ ים!
ַשדוֹת וּמִ ּׁ ָשם מַ צְ מִ יחִ ים ּבַחו ֵּרי
הֵם יו ְֹר ִדים לָעָ ם ׁש ֶּב ּ ָ ׂ
"פק ֹד
י ׁ ְִשיבָה! עָ לֵינוּ לְ הַ ֲאזִין ל ְַּק ִריאָ ה הָ אֱלוֹקִ ית ּ ָ
ּפָקַ ְד ִּתי אֶ ְתכֶם"! הִ ּגִיעַ זְמַ ן ּגְאֻ ּל ְַתכֶם!!

ְּבדֶ רֶ ְך הַחִ ידָ ה:

שת ַויְחִ י
ְּת ׁשוּבוֹת לְ פ ָָר ׁ ַ
ל ָּמָה קָ רוּי חֶ סֶד ׁשֶע ֹו ִׂשים עִ ם הַ ּמ ִֵתים "חֶ סֶד ׁשֶל אֱמֶת?"
הָשיב ט ֹובָה עַ ל חֶ סֶד זֶה.
• ִּכי אֵ ינָם חַ ּיִים עוֹד וְ ל ֹא יְכוֹלִ ים לְ ׁ ִ
שכָר עַ ל ׁש ֶּטו ֵֹרחַ ִּבקְ בו ָּרתוֹ?
מָה הִ בְ טִ יחַ ַי ֲעק ֹב אָ בִ ינוּ לְ יוֹסֵף ְּכ ָ ׂ
ַשדֶ ה ׁ ֶש ּיַ ֲעק ֹב ָרכ ַׁש.
• מְ קוֹם קְ בו ָּרה ּבָעִ יר ׁ ְשכֶםּ ,ב ּ ָׂ
ַי ֲעק ֹב אָ בִ ינוּ ּפָקַ ד עַ ל ּ ָבנָיו אֵ ְ
יך יַעַ מְ דוּ סְ בִ יב מִ ּטָת ֹו ְּבהַ לְ ָויָתוֹ .מָה לָמְ דוּ מִ ּכ ְָך בנ"י ּב ִַּמ ְד ּבָר,
ְּבצֵאתָ ם מִ ִּמצְ ַריִם?
• ִּדגְ לֵי ִי ְׂש ָראֵ ל הָי ּו מְ ֻס ָּד ִרים סָבִיב לְמִ ׁ ְש ּכַן ה' ּב ַּסֵדֶ ר ׁ ֶש ּיַ ֲעק ֹב הֶ עֱמִ יד אֶ ת ּ ָבנָיו סְ בִיבוֹ.

ׁ ִשלְ ח ּו לָנ ּו ל ּ ֵַמייל zaida@kerenh.org.il :א ֹו לפקס 03-8004455
שלּ ֹו עִ ם הַ ּ ִפ ְתרוֹן ּבָעָ לוֹן הַ ּבָא.
שם ׁ ֶ
ש ּפָתַ ר אֶ ת הַ חִ ידוֹת – ְנפ ְַרסֵ ם אֶ ת הַ ּׁ ֵ
וְ מִ י ׁ ֶ
שת ׁ ְשמוֹת
ׁ ְשאֵ לוֹת לְ פ ָָר ׁ ַ

מִ י הָ י ּו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יוֹעֲ צֵי ּפ ְַרע ֹה?
מַ ּדוּעַ ֵ ּג ְר ׁש ּו הָ רו ִֹעים אֶ ת ְּבנוֹת י ְִתרוֹ?
שט ְּב'ח ׁ ֶֹשן' ִעם אַ בְ נֵי חֵ ן עַ ל לִ בּ וֹ?
מַ ּדוּעַ ָזכָה אַ ֲהר ֹן לְ הִ ְתקַ ּׁ ֵ
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מעונינים להנציח את העלון הבא לזכות יקירכם?
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