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מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

 – ְוָחָזק  יר  ָעׁשִ חֹוִרין,  ן  ּבֶ ָאָדם,  ַלֲהפְֹך  ן  ִנּתָ יַצד  ּכֵ
ָחה  ּפָ ּוָבָניו יְָרדּו ִמְצַרְיָמה, ִמׁשְ ְלֶעֶבד? יֲַעקֹב ָאִבינּו 
ִדים ַוֲחָכִמים – ֲאִחיֶהם  יִרים, ִנְכּבָ ם ֲעׁשִ ּלָ ְמפֶֹאֶרת. ּכֻ
ּה ְוָכל  ּלָ ִמְצַרִים, ָזן ּוְמַפְרֵנס ֶאת ָהָאֶרץ ּכֻ יֹוֵסף ֶמֶלְך ּבְ
ְלַהְכִניָעם  ַפְרעֹה  ִהְצִליַח  ֵאיְך  יו.  ּפִ ַעל  ק  ַ ִיּשׁ ָבר  ּדָ

ּוְלָהְפָכם ַלֲעָבִדים?
ת  ּמֵ ׁשֶ יָון  "ּכֵ ַוְיִחי:  ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ְתִחּלַ ּבִ ָלנּו  ה  ּלָ ִגּ "י  ִ ַרּשׁ
ְלָמה  ָרֵאל".  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ם  ְוִלּבָ ֵעיֵניֶהם  מּו  ִנְסּתְ יֲַעקֹב 

ָנה 'ְסִתיַמת ֵעיַנִים ְוֵלב'? ּוָ ַהּכַ
ִהיא   – ֶבט  ְוׁשֵ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ְקבוָּצה,  ל  ׁשֶ ה,  ֻאּמָ ל  ׁשֶ ָעְצָמה 
ר ָהַאְחדוּת ְוָהַאֲהָבה  ָהַאְחדוּת ְוָהֲעֵרבוּת ַהֲהָדִדית. ּכֲַאׁשֶ
ְיצוָּקה  ית  ַנֲעׂשֵ בוָּצה  ַהּקְ ים,  ֲאנָׁשִ ְקבוַּצת  תֹוְך  ּבְ זוִּרים  ׁשְ
ַאְך  ֶלת.   ֶ וְּמֻחּשׁ ְמֻחזֶֶּקת  ִהיא  ַוֲהֵרי  ְפִריִעים   ִמּמַ וּמוֶּגנֶת 
ֶקת,  ִאם ָחִליָלה נֱֶאֶבֶדת ָהַאְחדוּת – חֹוַמת ַהּמוָּגנוּת  ִנְסּדֶ
וּבֹוְדִדים  ְלבֹוְדִדים,  הֹוֶפֶכת  בוָּצה  ַהּקְ ְוקֹוֶרֶסת.  ִנְבַקַעת 

ַקל יֹוֵתר ְלַהְכִניַע...
יוְֹצֵאי  ֶקֶרב  ּבְ ְוַאְחָוה  ַאֲהָבה  ְרָתה  ׁשָ ָאִבינוּ  יֲַעקֹב  ַחּיֵי  ּבְ

ֵעינֵי  ה.  ְקדֹוׁשָ ַהֲעָרָצה  ּבְ ְסִביבֹו  פוּ  ִהְתַאּסְ ּלָם  ּכֻ ֲחָלָציו. 
יֲַעקֹב  ְפַטר  ּנִ ׁשֶ יָון  "ּכֵ ַאְך  ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְלָסב  אוּ  ִנּשְׂ ּלָם  ּכֻ
ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ  – ָרֵאל"  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ם  ְוִלּבָ ֵעינֵיֶהם  מוּ  ִנְסּתְ ָאִבינוּ 
ָבִטים  ׁשְ ָבִטים  ׁשְ ַנֲעׂשוּ  ִאחוָּדּה,  ְוֶאת  ּיִחוָּדּה  ֶאת  ָדה  ִאּבְ
ָבר לֹא ָראוּ ִאיׁש  מוּ ֵעינֵיֶהם – ּכְ חֹות ִנְפָרדֹות. ִנְסּתְ ּפָ וִּמׁשְ
יׁש ַצַער וְּכֵאב  מוּ – ִהְפִסיקוּ ְלַהְרּגִ ָבבֹות ִנְסּתְ ֶאת ָאִחיו. ַהּלְ

נוּ יַַחד". ּלָ "ֲאִני" זֶה "ּכֻ יׁשוּ ׁשֶ ִני, וְּכָבר לֹא ִהְרּגִ ֵ ל ַהּשׁ ׁשֶ
יֹוֲעָציו.  ֲעַצת  ֶאת  ַע  ְלַבּצֵ ְלַפְרעֹה  ָהיָה  ַקל  זֶה,  ּכָ ב  ַמּצָ ּבְ
ַקּלֹות,  ָהיוּ  ְתִחּלָה  ּבִ ׁשֶ זֵרֹות,  ּגְ ֲעֵליֶהם  יל  ְלַהּטִ ְלַהְתִחיל 
ים  ֶרְך, ַהֻחּקִ ָחה ַלֲעבֹוַדת ּפֶ ּתְ ְך - ָהֲעבֹוָדה ִהְתּפַ ֶהְמׁשֵ ַאְך ּבַ
ַהְיאָֹרה  ַהּיִּלֹוד  ן  ַהּבֵ ל  ָכּ ִלְגזֵרֹות,  ָהְפכוּ  ׁשֶ ַעד  ֶהְחִמירוּ 

ִליֻכהוּ... ׁשְ ּתַ
ָרֵאל" ַהְמֻאָחִדים(  ַלל ִיׂשְ ָרֵאל" )ְולֹא "ּכְ נֵי ִיׂשְ ְקעוּ "ּבְ ְוָכְך ׁשָ
נֶֶפׁש.  פוֵּפי  וּׁשְ רֹאׁש  ְרכוּנֵי  ְקָוה,  ּתִ ֵרי  ְמֻחּסְ ַעְבדוּת,  ּבְ
ָאה  ִמְצַרִים, וָּבֶהם ְלַמְעָלה ִמּמֵ ִנים ָהיוּ ּבְ ר ׁשָ ָמאַתִים ְוֶעׂשֶ
ֶהם, רֹוִדים  ֶרְך. ׁשֹוְטֵרי ִמְצַרִים ַמְצִליִפים ּבָ נֹות ֲעבֹוַדת ּפֶ ׁשְ

חֹוֵתיֶהם.  ּפְ ֶהם וְּבִמׁשְ ֶהם, ׁשֹוְלִטים ּבָ ּבָ



ּנוּי?  ִ ַעד ָמַתי? ָמה ֵהִביא ֶאת ַהׁשּ
ַויְַּרא  ֶאָחיו,  ֶאל  ַוּיֵֵצא  ה,  מֹׁשֶ ל  "ַוּיְִגּדַ נֱֶאַמר:  ֵתנוּ  ָפָרׁשָ ּבְ
ּלֹא נֱֶאַמר "ַויְַּרא ֶאת  דֹוׁש ְמַדּיֵק ׁשֶ "י ַהּקָ ִ ִסְבלָֹתם". ַרּשׁ ּבְ
"ַויְַּרא  ֶאּלָא  ִפיִזית,  ְרִאּיָה  ֶטְכִנית,  ְרִאּיָה   – ִסְבלֹוָתם" 
"נַָתן  "י:  ִ ַרּשׁ ּכֹוֵתב  וְּפִניִמית.  ה  ֲעֻמּקָ ְרִאּיָה  ִסְבלֹוָתם"  ּבְ

ֵעינָיו ְוִלּבֹו ִלְהיֹות ֵמֵצר ֲעֵליֶהם".
ָמה  ּבְ ה?  ל מֹׁשֶ ַוּיְִגּדַ לֹמֹה', ַמהוּ  ׁשְ ְפֶאֶרת  ַה'ּתִ נוּ  ַרּבֵ ּכַָתב 
ל  ִנְתּגַּדֵ ה  מֹׁשֶ ֲהֵרי  ֶאָחיו!  ֶאל  ּיָָצא  ׁשֶ ָכְך  ּבְ ְועֹונֶה:  ּגַָדל? 
ַמה  טֹוִבים.  ָהִכי  ִמּיִים  ַהּגַׁשְ נִָאים  ַהּתְ ִעם  ְרעֹה,  ּפַ ֵבית  ּבְ
ֲאָתֵרי  ְך ּבַ ה לֹו ְלִהְתַלְכֵלְך וְּלִהְתַהּלֵ ּגַָרם לֹו ָלֵצאת? ָלּמָ
ֵדָעה וְּתבוּנָה, ּגַָדל  ֻדּלָתֹו! הוּא ּגַָדל ּבְ זֹּו ּגְ ִנּיָה? ֶאּלָא, ׁשֶ ּבְ

ִמּדֹות ַוֲעָרִכים! ּבְ
ְוַהּלֵב  ָהֵעיַנִים  ְוִלּבֹו...  ֵעינָיו  נַָתן  ִסְבלָֹתם...  ּבְ ַויְַּרא 
ְנֵמִסים  ֵאּלֶה  ל  ָכּ ָאִבינוּ,  יֲַעקֹב  ְפִטיַרת  ּבִ מוּ  ּתְ ּנְִסּתַ ׁשֶ
ה! אֹור ָחָדׁש עֹוֶלה ַעל  ֶמׁש ֲחָדׁשָ וְּנמֹוִגים. ּכָאן זֹוַרַחת ׁשֶ
יׁש  ּנֹוֵתן ֵעינָיו ְוִלּבֹו! רֹוֶאה ֶאת ָהַאֵחר, ַמְרּגִ נוּ! יֵׁש ִמי ׁשֶ ַעּמֵ
ֵדי ִהְתָעְרבוּת! "ַוּיְַך ֶאת  ב ְוכֹוֵאב – ַעד ּכְ ֶאת זוָּלתֹו. חֹוׁשֵ
ה  ָלּמָ ע!  "ָרׁשָ ְלָמֳחָרת:  וַּביֹּום  חֹול",  ּבַ ַוּיְִטְמנֵהוּ  ְצִרי  ַהּמִ

ַתּכֶה ֵרֶעָך!" 
ים, ָרִבים זֶה  נֵי ִעְבִרּיִים ִנּצִ נוּ רֹוֶאה ׁשְ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
יִרים ֲחַז"ל,  ָבר". ַמְסּבִ א "ָאֵכן נֹוַדע ַהּדָ ּטֵ ִעם זֶה, הוּא ִמְתּבַ
בֹוָתיו  ַמְחׁשְ ֵבִדים,  ּכְ ֵלב  ִהְרהוֵּרי  ִעם  ְך  ִהְתַהּלֶ ה  מֹׁשֶ י  ִכּ
ַאַחי  ה  ָלּמָ ים,  ָהַעּמִ "ִמּכָל  ֵאָלה:  ׁשְ ּבִ אֹותֹו  ִהְטִרידוּ 
ּכֵָעת  ּכְָך?"  זֶה  ה  ָלּמָ קֹוֶרה?  ָמה  סֹוְבִלים?  ְרֵאִלים  ַהּיִׂשְ
ָבר!" ֱהיֹות ְוָרִבים זֶה  הוּא ַמְתִחיל ְלָהִבין! "ָאֵכן נֹוַדע ַהּדָ

ת ַהּגָלוּת!!! ִעם זֶה, ֵאין ַאְחדוּת ְוֵאין ַאֲהָבה! זֹו ִסּבַ
ָלמוּת.  ְוָעַמד  ִנים,  ּבָ ה  לֹׁשָ ׁשְ לֹו  ָהיוּ  ׁשֶ זֵָקן  ָאָדם  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ
נָיו ִלְפנֵי מֹותֹו. ָקָרא ָלֶהם  ת ּבָ לֹׁשֶ ר ִעם ׁשְ ָרָצה ַהזֵָּקן ְלַדּבֵ

ִנים ֶאת  ְוָאַמר ְלָבנָיו: "ְלכוּ, ָהִביאוּ ִלי ָענָף." לֹא ֵהִבינוּ ַהּבָ
נֹו  ִמּבְ ׁש ָהָאב  ּקֵ ּבִ ָענָף.  ְוֵהִביאוּ  וָּנַת ֲאִביֶהם, ַאְך ָהְלכוּ  ּכַ
ַקּלוּת  ַבר אֹותֹו ּבְ ן ָענָף ְוׁשָ בֹר אֹותֹו", ָלַקח ַהּבֵ כֹור: "ׁשְ ַהּבְ
ׁש ָהָאב. ָהְלכוּ  ּקֵ נֵי ֲענִָפים" ּבִ ה. "ּכֵָעת ְלכוּ ְוָהִביאוּ ׁשְ ַרּבָ
ַקד ַעל  בֹר אֹוָתם" ּפָ ת ֲאִביֶהם. "ׁשְ ׁשַ ּקָ אוּ ֶאת ּבַ ִנים וִּמּלְ ַהּבָ
ן ׁשֹוֵבר, ַאְך הוּא ָצִריְך ְלַהְפִעיל ּכַֹח. "ְלכוּ  ִני. ַהּבֵ ֵ נֹו ַהּשׁ ּבְ
ָהַאֲחרֹונָה.  ַעם  ּפַ ּבַ ָהָאב  ׁש  ְמַבּקֵ ֲענִָפים"  ה  לֹׁשָ ׁשְ ְוָהִביאוּ 
ת ָהֲענִָפים  לֹׁשֶ ּבֹר ֶאת ׁשְ י ִלׁשְ ִליׁשִ ְ נֹו ַהּשׁ ַעם ִצוָּה ַעל ּבְ ַהּפַ

ֻאּגִָדים – ַאְך הוּא לֹא ִהְצִליַח. ַהּמְ
ְהיוּ ִנְפָרִדים, יְַצִליחוּ  עוּ ָלֶכם, ִאם ּתִ ָאַמר ָלֶהם ָהָאב: "ּדְ
ְהיוּ ְמֻאָחִדים,  ּתִ ׁשֶ י, ַאְך ּכְ ּבֹר" ֶאְתֶכם ַמֵהר וְּללֹא קֹׁשִ "ִלׁשְ

ּבֹר ֶאְתֶכם!" ּגַם ַהּכֹחֹות ָהִכי ֲחזִָקים לֹא יְַצִליחוּ ִלׁשְ
ְצָרִים  ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ דֹוׁש ִמּבָאּבֹוב: "ּבְ י ַהּקָ ַרׁש ָהַרּבִ ּדָ
ְלׁשֹון  ְצַרִים, ּבִ ָרֵאל' יָָצא ִמּמִ ית יֲַעקֹב ֵמַעם לֵֹעז". 'ִיׂשְ – ּבֵ
ִית ַחם,  ית יֲַעקֹב' – ּבַ ְבנוּ ִלְהיֹות ֶאָחד! 'ּבֵ ר ׁשַ יִָחיד. ּכֲַאׁשֶ
'ֵמַעם  ם,  ּלָ ּכֻ ֶאת  ִכיל  ּמֵ ׁשֶ ִית  ּבַ ְקרֹוָבה,  ַאַחת  ּפָָחה  ִמׁשְ
ִלְהיֹות  ִהְפַסְקנוּ  לֹוֵעז',  'ַעם  ִחינַת  ִמּבְ יָָצאנוּ   – לֹוֵעז' 
נוּ- ָזִכינוּ ִליִציַאת  ּלָ ר ִהְתַאַחְדנוּ ּכֻ ַעם ָזר וְּמנֻּכָר. ּכֲַאׁשֶ

ְצַרִים.  ִמּמִ
יׁש זֶה ֶאת זֶה, ִנְרֶאה  לוּת ַהּנֹוְכִחית! ָהָבה נְַרּגִ ּגָ ם ּבַ ְך ּגַ ּכָ
נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ִפי  ּכְ ְמָחָתם,  ׂשִ ּבְ ַמח  ְוִנׂשְ ַאֵחינוּ  יֵי  ְקׁשָ ּבִ
ה  ְונֲַעׂשָ ָהַלְך  ׁשֶ ָהַאְחדוּת  ִניצֹוץ  ֶאת  נוּ  ִקְרּבֵ ּבְ ֵהִאיר 
נוּ יַַחד ְלַאֲהַבת  ּלָ ְך ִנְתעֹוֵרר ּכֻ ה וְּמִאיָרה, ּכָ ְלֶלָהָבה ַחּמָ
ה':  ם  ׁשֵ ּבְ אֹוֵמר  ִמיָכה  ַהּנִָביא  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְוַאֲהַבת  ה' 
ה  ֻאּלָ יֵמי ֵצאְתךָ ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנוּ ִנְפָלאֹות", ַהּגְ "ִכּ
ִאיׁש ֶאָחד  ֻאּלַת ִמְצַרִים – יַַחד, ּכְ מֹו ּגְ ְהיֶה ּכְ ָהַאֲחרֹונָה ּתִ

נוּ ֶאל ַאֵחינוּ.  ן ֵעינֵינוּ ְוִלּבֵ וְּבֵלב ֶאָחד, ִנּתָ

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

"ם,  ָהַרְמּבַ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ יֹום  ָחל  ֶזה  בּוַע  ׁשָ ּבְ
ה  י ַמְימֹון, ַעל ִקְברֹו ָחרוּת "ִמּמֹׁשֶ ן ַרּבִ ה ּבֶ י מֹׁשֶ ַרּבִ
ֵטֵבת  יֹום כ' ּבְ ה", ִנְפַטר ּבְ מֹׁשֶ ה לֹא ָקם ּכְ ְוַעד מֹׁשֶ
ַנת ד' ֲאָלִפים תתקס"ח. )ָאנּו  ׁשְ ָנה, ּבִ ִלְפֵני 813 ׁשָ
ַנת ה' ֲאָלִפים תשפ"א, 5781 ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם,  ׁשְ ּבִ

ַנת 4968 ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם(. ׁשְ ְוהּוא ִנְפַטר ּבִ
ָעף  ׁשֶ ר  נֶׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּגָדֹול",  ר  "ַהּנֶׁשֶ ְמֻכּנֶה  "ם  ָהַרְמּבַ
ַהּכָנָף,  ֲעֵלי  ּבַ ִמּכָל  יֹוֵתר   , ּגָבֹוּהַ ֵמַעל  ּגָבֹוּהַ  א  וִּמְתַנּשֵׂ

תֹו,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָחְכָמתֹו,  ּבְ תֹוָרתֹו,  ּבְ נוּ  ַרּבֵ א  ִהְתַנּשֵׂ ְך  ּכָ
 . ְסָפָריו, ּגָבֹוּהַ ֵמַעל ּגָבֹוּהַ יִדיעֹוָתיו, ּבִ ּבִ

ִמְקצֹועֹות  ָכל  ּבְ "ם  ָהַרְמּבַ נוּ  ַרּבֵ ר  ִחּבֵ ים  ַרּבִ ְסָפִרים 
נֵה  "ִמׁשְ ֵסֶפר  הוּא  ֶהם  ּבָ ִזי  ְרּכָ ְוַהּמֶ ַהּגָדֹול  ַהּתֹוָרה. 
ֲעִריָכה  ּבַ ַהּתֹוָרה  ִהְלכֹות  ל  ָכּ ֶאת  עֹוֵרְך  ּבֹו  ּתֹוָרה", 
ֶפר ַהּגָדֹול, ָעָליו ָעַמל  ְבֵרי ֲחַז"ל. ַהּסֵ ת ְלאֹור ּדִ ׁשֶ ְמֻחּדֶ
י הוּא  ִנים ְמֻכּנֶה ּגַם "ַהּיָד ַהֲחזָָקה" ִכּ ר ׁשָ ֶעׂשֶ ְלאֶֹרְך ּכְ

רוָּרה טֹוֵמן  ָפה ּבְ ׂשָ ֵמִכיל י"ד ֲחָלִקים. ֵסֶפר זֶה, ּבְ



רבי משה בן מימון, הרמב"ם

ּמוּד  ּלִ ּבַ ְיסֹוד  ְלֵסֶפר  ְוָהַפְך  ֲעצוָּמה,  אֹונוּת  ּגְ ִקְרּבֹו  ּבְ
ל ּתֹוָרה.  ְפִסיַקת ַהֲהָלָכה, ִויִריָדה ְלָעְמָקּה ׁשֶ ַהּיְהוִּדי, ּבִ
יסֹודֹות  נָיֹות, ֵסֶפר ָעמֹק ּבִ ׁשְ רוּׁש ַעל ַהּמִ ר ּפֵ מֹו-ֵכן ִחּבֵ ּכְ
ָהְפכוּ  רֹות ֲחׁשוּבֹות ׁשֶ ָהֱאמוּנָה "מֹוֵרה ְנבֹוִכים", ְוֵכן ִאּגְ

ָרֵאל.  ֶבת ִיׂשְ ַמְחׁשֶ ְלָבִסיס ּבְ
ה ּגַם  ּתֹוָרה, הוּא ִהְתַעּלָ ְפָלאֹות ּבַ נֹוָסף ִליִדיעֹוָתיו ַהּמֻ ּבְ
ָהְרפוָּאה  עֹוַלם  ּבְ ְמאֹד  ְרֵסם  ְוִהְתּפַ ָלִליֹּות  ּכְ ָחְכמֹות  ּבְ
ׁש  ּמֵ ׁשִ ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָהרֹוְפִאים.  דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד  ּכְ
ַמֲעָמדֹו  ֶאת  ְוִנּצֵל  ִמְצַרִים,  ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ י  ָהִאיׁשִ רֹוְפאֹו  ּכְ
נֵי  ִמּפְ ֲעֵליֶהם  ִמיָרה  וּׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ֶאָחיו  ַלת  ְלַהּצָ זֶה 

יֶהם. נֹוְגׂשֵ
נוּ  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ַהְצָלָחתֹו  ּבְ ָצרֹות  ָהיוּ  ֶהָחֵצר  ֵרי  ׂשָ ֵעינֵי 
ֶלְך.  ַהּמֶ ֵעינֵי  ּבְ ילֹו  ְלַהְכׁשִ ִנּסוּ  ַאַחת  ְולֹא  "ם,  ָהַרְמּבַ
ַמר ׁשוּב  ל יָָמיו, וְּבָכְך ִנׁשְ ָתה אֹותֹו ָכּ ַמּיָא ִלוְּ ׁשְ א ּדִ ִסּיְַעּתָ

ָהיוּ טֹוְמִנים לֹו.  ֵחי ַהּמֹוֵקׁש ׁשֶ ְוׁשוּב ִמּפָ
ִסּפוּר  ַוֲאהוִּבים,  ְיָקִרים  קֹוְרִאים  ֲעבוְּרֶכם,  ַחְרנוּ  ּבָ
ֲהֵרי  ֲעבוֵּרנוּ.  י  ַמֲעׂשִ ֶלַקח  יֵׁש  ּבֹו   – ים  ַרּבִ י  ִמּנִ ֶאָחד 
יִקים,  ל ַצּדִ ּפוּר ִהיא ִלּמוּד ֵמָאְרחֹוֵתיֶהם ׁשֶ ַרת ַהּסִ ַמּטְ
י ְלאֹוָרם נֵֵלְך וֵּמָחְכָמָתם  ָמעוּת ְלַחּיֵינוּ, ִכּ ְוַהָפַקת ַמׁשְ

יל. ּכִ נַׂשְ
ַמְלּכָם:  ֶאל  נוּ  ּפָ ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ֵרי  ְוׂשָ יֹוֲעֵצי  י  ִכּ ר  ְמֻסּפָ
ֲאלוּ. 'ֲהֵרי  'ַמּדוַּע הֹוד ַמְלכוּתֹו ַמֲעִסיק רֹוֵפא ְיהוִּדי?' ׁשָ
ל ָהרֹוֵפא  ים! ְלָמׁשָ יֵׁש רֹוְפִאים ֻמְסְלִמים טֹוִבים וְּמֻעּלִ
ם  "ם…'  'ַאּתֶ חֹות ֵמָהַרְמּבַ אי לֹא יֹוֵדַע ּפָ ַוּדַ ּמֹון. הוּא ּבְ ּכַ
ֶאת  ִלְבּדֹק  מוָּכן  'ֲאִני  ֶלְך.  ַהּמֶ יב  ֵהׁשִ ָמה?'  יֹוְדִעים 
ְוָהרֹוֵפא  "ם  ָהַרְמּבַ ָהרֹוְפִאים!'   נֵי  ִלׁשְ ִקְראוּ  א.  ַהּנֹוׂשֵ

ֶלְך. בוּ ִלְפנֵי ַהּמֶ ּמֹון ִהְתיַּצְ ְסְלִמי ּכַ ַהּמֻ

ֶלךְ. 'ֲאִני  ִמְבָחן' ָאַמר ַהּמֶ 'ֲאִני הֹוֵלְך ְלַהֲעִמיד ֶאְתֶכם ּבְ
ם  ַאּתֶ ַרַעל.  ּבְ ִני  ֵ ַהּשׁ ֶקה ֶאת  יַׁשְ ִמּכֶם  ּכָל ֶאָחד  ׁשֶ רוֶֹצה 
וִּמי  א,  ַמְרּפֵ י  ַסּמֵ ֶעְזַרת  ּבְ ן  וְּלִהְתַחּסֵ ְלִהְתגֹּונֵן  ְיכֹוִלים 
ּגָדֹול  רֹוֵפא  הוּא  ׁשֶ ִסיָמן   - ִני   ֵ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲהרֹג  ּיְַצִליַח  ׁשֶ

י.' רֹוֵפא ִאיׁשִ ח ִלי ּכְ ֵמֵרֵעהוּ! אֹותֹו ֶאּקַ
ֶלְך!  ַהּמֶ ָקַבע  ְך  ּכָ ַאְך  ִמְבָחן...  ִמין  ֵאיזֶה  ַוֲאבֹוי!  אֹוי   
ָרַקח  "ם.  ָהַרְמּבַ ִיְהיֶה  יְֻּרַעל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ׁשֶ ע  ִנְקּבַ
ְלִמיָדיו  ּתַ ַעל  ְוִצוָּה  ְרָעִלים,  נֶֶגד  ּכְ רוָּפה  ּתְ "ם  ָהַרְמּבַ
ה,  יבוּ אֹותֹו ַעל ָהִרְצּפָ ּכִ ִליַעת ָהַרַעל יַׁשְ ּיָד ַאֲחֵרי ּבְ ּמִ ׁשֶ
ְסְלִמי  ַהּמֻ ָהרֹוֵפא   - ָהיָה  ְוָכְך  רוָּפה.  ּתְ ּבַ אֹותֹו  קוּ  ְויַׁשְ
ָתה וִּמּיָד ִהְכִחיל, ֶהְחִויר,  "ם ׁשָ ָרַקח ַרַעל ָחזָק, ָהַרְמּבַ
יַע  ּפִ ְוִהׁשְ יֹוֵתר  ּבְ ָחזָק  ָהיָה  ָהַרַעל  נַָדם!  ְוִלּבֹו  ים,  ֶהְאּדִ
ִפי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ִמֲהרוּ  "ם  ָהַרְמּבַ ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ּתַ ֶרַגע!  ן  ּבִ
ר יִָמים  ֲעבֹור ִמְסּפַ רוָּפה ָעְזָרה! ּכַ וָּה, וָּברוְּך ה', ַהּתְ ּצִ ׁשֶ

ׁש ְוָחַזר ְלַתְפִקידֹו. "ם ִהְתאֹוׁשֵ ָהַרְמּבַ
ָהרֹוֵפא  ֶאת  ְלַהְרִעיל  "ם  ָהַרְמּבַ ַעל  ָהיָה  ְוָכֵעת, 
ל  ְגאֹונוּתֹו ׁשֶ יר ּבִ ּלֹו. הוּא ִהּכִ ּמֹון ִנְרַעד ּכֻ ְסְלִמי... ּכַ ַהּמֻ
ְמיָֻחד.  הוּא ִיְרַקח ַרַעל ָחזָק ּבִ טוַּח ׁשֶ "ם, ְוָהיָה ּבָ ָהַרְמּבַ

לוִּיים לֹו ִמּנֶֶגד. ַחד ְוָהיוּ ַחּיָיו ּתְ הוּא ִנְרַעד ִמּפַ
ֶמן  ׁשֶ ִעם  ִעְרּבֵב אֹוָתם  ְיָרקֹות,  ִמְסּפַר  ָטַחן  "ם  ָהַרְמּבַ
ַעל  ּבַ ֶקה  ַמׁשְ ֵמֶהם  ְוֵהִכין  יִקים,  ִּ ַמז לֹא  ְוַתְבִליִנים 
ְונַָתן  ּיָד,  ּבַ ְקּבוּקֹון  ַהּבַ ִעם  ֵמַחְדרֹו  יָָצא  מוָּזר.  ַמְרֶאה 
ָחׁש  ְולֹא  ָתה  ׁשָ ַההוּא  ַהּנֹוזֵל.  ֶאת  ּתֹות  ִלׁשְ ְלַכּמֹון 
לֹו  קֹוֶרה  ּלֹא  ׁשֶ ָהֲעָרִבי  ָהרֹוֵפא  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ְמאוָּמה. 
יַע ַרק ַאֲחֵרי ְזַמן.  ּפִ ָהַרַעל יַׁשְ טוַּח ׁשֶ ָבר, הוּא ָהיָה ּבָ ּדָ
ּיֹאַכל, אֹו  ׁשֶ ְמֻסּיָם  ָמזֹון  יֹוֵתר ִעם  יַע  ּפִ יַׁשְ אוַּלי הוּא 
בָֹהל  ּמֹון ָהרֹוֵפא ַהּמְ ּתֹות? ּכַ הוּא ָעׂשוּי ִלׁשְ ֶקה ׁשֶ ַמׁשְ
דֹול  ּגָ וַּפַחד  יִָמים,  ִמְסּפַר  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ַעְצמֹו  ֶאת  ִהְרִעיב 

ִמּלֵא ֶאת ִלּבֹו. 
לֹום  ַאל ִלׁשְ ָ ּשׁ "ם, ׁשֶ ַגׁש ֶאת ָהַרְמּבַ בוַּע, הוּא ּפָ ֲעבֹור ׁשָ ּכַ
ַמע  ְסְלִמי ׁשָ ה ִנְרֶאה ִלי ִחוֵּר…' ָהרֹוֵפא ַהּמֻ ָהרֹוֵפא, 'ַאּתָ

ה וַּפַחד, ָצַנח ָוֵמת. ָבִרים ְוִנְבַהל, וֵּמרֹב ֻחְלׁשָ ֶאת ַהּדְ
ִביעוּת  ׂשְ ּבִ ֲחרוּת!' ָאַמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים  ּתַ ּבַ ְחּתָ  ִנּצַ ה  'ַאּתָ
'ָחִליָלה  לֹו?'   ּנַָתּתָ  ׁשֶ ָהַרַעל  'ָמה  "ם.  ָלַרְמּבַ ָרצֹון 
ָאַמר  ֶלְך!'  ַהּמֶ ֲאדֹוִני  ַרַעל,  ִריא  ּבָ ְלָאָדם  ן  ֶאּתֵ ׁשֶ ְוַחס 
יק!  ִּ ְרפוָּאה נֹוֲעדוּ ַלֲעזֹר ְולֹא ְלַהז "ם. 'ְיִדיעֹוַתי ּבִ ָהַרְמּבַ
ה ְיָרקֹות ְוַתְבִליִנים. ָהרֹוֵפא  ּמָ ַסְך ַהּכֹל ּכַ י לֹו ּבְ ֲאִני נַָתּתִ
ה,  ּלֹו, וְּלַמֲעׂשֶ ְוא ׁשֶ ָ ָחָדיו ְוִדְמיֹונֹות ַהּשׁ ְגַלל ּפְ ּמֹון ֵמת ּבִ ּכַ

הוּא ָהַרג ֶאת ַעְצמֹו…'
טוַּח  ּבָ הוּא  ַחּיָיו.  ימֹות  ְמׂשִ ּבִ ָאָדם  ה  ֶ ִמְתַקּשׁ ים  ְלִעּתִ



ים,  ֲאָנׁשִ ּפֹט  ִלׁשְ ִדים אֹוָתנּו לֹא ְלַמֵהר  ֲחַז"ל ְמַלּמְ
ִמיד ֶזה ַקל!  ל ָאָדם ְלַכף ְזכוּת. לֹא ּתָ א ָלדּון ָכּ ֶאּלָ
"ֵאין  אֹו  ַעְצִמי!"  ּבְ "ָרִאיִתי  טּוַח  ּבָ ה  ַאּתָ ִלְפָעִמים 
ץ ִלְמצֹא  ָכל זֹאת ָעֵלינּו ְלִהְתַאּמֵ ָבר!" ַאְך ּבְ ּדָ ָסֵפק ּבַ
ּיְִגים,  ָכל ֵארּוַע. ]ָאְמָנם, ַרּבֹוֵתינּו ִמְסּתַ ַצד ְזכוּת ּבְ
ן  ִנּתָ עוּתֹו  ִרׁשְ ּבְ ְחָזק  ּמֻ ׁשֶ ָאָדם  ּבְ ר  ְמֻדּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ִכּ
ָבן ַמְזִמין  ּלָ ָצאנּו ׁשֶ ּמָ מֹו ׁשֶ ְלַהְכִריעֹו ְלַכף חֹוָבה. ּכְ
ִנים  ּדָ ֵאין   - ְיָתה  ַהּבַ ַאְבָרָהם  ֶעֶבד  ֱאִליֶעֶזר  ֶאת 
א  ִמְצַות ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ֶאּלָ ֵּק ּבְ י ִהְתַחז ִלְזכוּת ִכּ

ֵקהּו  ַוְיַחּבְ מֹון,  ּמָ ּבַ ֵעיָניו  ָנַתן  י  ִכּ ְגנוּתֹו  ּבִ ִרים  ְמַסּפְ
ק ְליֲַעקֹב  ֵ ו ְמַנּשׁ ר ֵעׂשָ ֲאׁשֶ ּכַ ִכיָסיו. ְוֵכן  ּבְ ׁש  ֵ - ְלַמּשׁ

כֹו![ ׁש ְלָנׁשְ ּקֵ י ּבִ ָאִחיו - אֹוְמִרים ֲחַז"ל ִכּ
ַהּגָאֹון  ל  ִטיָרתֹו ׁשֶ ּפְ ֵטֵבת, ָחל יֹום  ּבְ יֹום י"ט  ּבְ בוַּע,  ָ ַהּשׁ
רוּי ע"ש ִסְפרֹו  ְניִָמין סֹוֵפר, ַהּקָ מוֵּאל ּבִ ָהַרב ַאְבָרָהם ׁשְ
ָאִביו  ל  ׁשֶ ְמקֹומֹו  א  וְּמַמּלֵ כֹורֹו  ּבְ נֹו  ּבְ סֹוֵפר",  ַתב  "ּכְ

נוּ 'ַהֲחַתם סֹוֵפר'. ַרּבֵ
דֹוָלה,  ּגְ ה  ְסֻעּדָ ָהִעיר  ְיהוֵּדי  ָעְרכוּ  סֹוֵפר  ַתב  ַהּכְ ְזַמן  ּבִ
ִלְמִניַעת  ִעיר  ּבָ ִהְתִקינוּ  ׁשֶ ַהֲחָדׁשֹות  נֹות  ּקָ ַהּתַ ְלֶרֶגל 

ּדֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ֵאינֶּנוּ  י  ִכּ ְכנָע  ְמׁשֻ הוּא  ַהּתֹוָרה,  ִלְלמֹד  רֹונֹות  ׁשְ ּכִ לֹו 
ינָה  ֵפנוּ ּבִ ם וְּלִהְתרֹוֵמם. ִסּפוּר זֶה ְמַאּלְ ְמֻסּגָל ְלִהְתַקּדֵ
יִקים "ַלּיֵֶצר ָהָרע  ַצּדִ ָבה! ָאְמרוּ  ֲחׁשָ ּמַ לוּי ּבַ י ַהּכֹל ּתָ ִכּ
ִחיּוִּבי  ִבים  חֹוׁשְ נוּ!"  ּלָ ׁשֶ ְמיֹון  ּדִ ּבַ ַרק  הוּא  ׁש!  ַמּמָ ֵאין 

ל ֶאָחד יָכֹול!  וַּמְצִליִחים! ָכּ
"ם )ְמֻתְמָצִתים(,  ל ָהַרְמּבַ ָבָריו ׁשֶ ּדְ ָהָבה ִנְרֶאה ֶאת 
ׁשוָּבה:  ּתְ ֵמִהְלכֹות  ה'  ֶפֶרק  ּבְ ְלדֹורֹות  ּכַָתב  ׁשֶ ִפי  ּכְ
ל ָאָדם ְנתוּנָה לֹו, ִאם ָרָצה ְלַהּטֹות ַעְצמֹו  "ְרׁשוּת ָכּ
יָדֹו; ְוִאם ָרָצה  יק, ָהְרׁשוּת ּבְ ְלֶדֶרְך טֹוָבה ְוִלְהיֹות ַצּדִ
ָהְרׁשוּת  ע,  ָרׁשָ ְוִלְהיֹות  ָרָעה  ְלֶדֶרְך  ַעְצמֹו  ְלַהּטֹות 

יָדֹו...   ּבְ
י  ׁשֵ ִטּפְ אֹוְמִרים  ׁשֶ זֶה  ָבר  ּדָ ךָ  ְבּתְ ַמְחׁשַ ּבְ יֲַעבֹר  ַאל 
רוְּך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ְלֵמי  ּגָ ְורֹב  ָהֻאּמֹות 
יק  ַצּדִ ִלְהיֹות  ִריָּתֹו  ּבְ ִחּלַת  ִמְתּ ָהָאָדם  ַעל  ּגֹוזֵר  הוּא 
ל ָאָדם ְוָאָדם ָראוּי  א ָכּ ָבר ּכֵן, ֶאּלָ ע.  ֵאין ַהּדָ אֹו ָרׁשָ
ן ְנָבט,  יָָרְבָעם ּבֶ ע ּכְ נוּ אֹו ָרׁשָ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ יק ּכְ ִלְהיֹות ַצּדִ

אֹו ָחָכם אֹו ָסָכל, אֹו ַרֲחָמן אֹו ַאְכָזִרי...
כֹו  ּמֹוׁשְ הוּ ְולֹא גֹּוזֵר ָעָליו, ְולֹא ִמי ׁשֶ ּיְִכּפֵ ְוֵאין לֹו ִמי ׁשֶ
ְעּתֹו  וִּמּדַ ֵמַעְצמֹו  הוּא  ֶאּלָא  ָרִכים,  ַהּדְ נֵי  ְ ִמּשׁ ְלֶאָחד 
י  ּיְִרְמיָהוּ אֹוֵמר "ִמּפִ ּיְִרֶצה. הוּא ׁשֶ ֶרְך ׁשֶ נֹוֶטה ְלֵאיזֶה ּדֶ
לֹוַמר ֵאין ַהּבֹוֵרא  ֶעְליֹון לֹא ֵתֵצא, ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב" - ּכְ

גֹּוזֵר ַעל ָהָאָדם לֹא ִלְהיֹות טֹוב, ְולֹא ִלְהיֹות ַרע."
נוּ!  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ מֹו  ּכְ יק  ַצּדִ ִלְהיֹות  ִלְבחֹר  יָכֹול  ֶאָחד  ל  ָכּ

ָבה  ּתֵ ְהיֹותֹו ּבַ נוּ ִנְזַקק ְלִסיּוַּע ְוֶעְזָרה. ּבִ ה ַרּבֵ ַאְך ּגַם מֹׁשֶ
נָם  יֶׁשְ לֹו!  וְּלַגּדְ ְלַהְחיֹותֹו  ְרעֹה  ּפַ ת  ּבַ ְתיָה  ּבַ ָצה  ִהְתַאּמְ
וַּבֲעיָרֹות  ְכָפִרים,  ּבִ וִּבים,  ִיּשׁ ּבְ זוִּרים  ַהּפְ ים  ַרּבִ ְיָלִדים 
תֹוְך ַהּסוּף  ְרחֹוִקים ֵהם ֵמַחּיֵי ּתֹוָרה. ִנְמָצִאים ֵהם "ּבְ ׁשֶ
יט ֶאת יֵָדינוּ, ְלהוִֹציָאם,  ַפת ַהְיאֹור". ָעֵלינוּ ְלהֹוׁשִ ַעל ׂשְ
י  ַתְלמוֵּדי ַהּתֹוָרה וָּבּתֵ ָבם ּבְ ּלְ ְלַהֲאִכיָלם ָמזֹון רוָּחִני, ְלׁשַ
ל ִחּנוְּך ָהַעְצָמִאי, ְוִלְראֹוָתם הֹוְלִכים וְּגֵדִלים  ֶפר ׁשֶ ַהּסֵ

ַמִים. תֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ּבְ
ָבה ְמֻרֶחֶקת  ְרעֹה ָרֲאָתה ּתֵ ת ּפַ ְחׁשֹב "ִמי ָאנִֹכי". ּבַ ַאל ּתַ
ָבה )ִהְתָאְרָכה( יָָדּה  ְרּבְ ּתַ ה נֵס ְוִהׁשְ יָטה יָד. ַנֲעׂשָ ְוהֹוׁשִ
ֶאת  ָרֲאָתה  ֲהֵרי  יָד?  יָטה  הֹוׁשִ ה  ְוָלּמָ ה.  ַהְרּבֵ ַאּמֹות 
ִלים  נַּסֹות - ַחּיִָבים! ה' ַמׁשְ ּלְ ֵדנוּ ׁשֶ ְרָחק! ֶאּלָא ְלַלּמְ ַהּמֶ

לוּת וֵּמִביא ְלַהְצָלָחה. ּדְ ּתַ ֶאת ַהִהׁשְ
ְיָלִדים  נָם  יֶׁשְ ִטיט,  ּבְ קוִּעים  ְ ּשׁ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ יְַלֵדי  נָם  יֶׁשְ
יל  ְלַהּצִ כֵֹחנוּ  ּבְ וִּמאוּס,  ְסִחי  ל  ׁשֶ ַלּיְאֹור  ָלִכים  ֻמׁשְ
ה!  ָ וְּקֻדּשׁ ּתֹוָרה  ְלַחּיֵי  רוָּחִני  ֶות  ִמּמָ אֹוָתם  וְּלהוִֹציא 
ָהֲאֻרּכָה'  ַה"ּיָד  ֵהם  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  וְּפִעיֵלי  נֵי  ַרּבָ
יטוּ ְלֶעְבָרם יָד, יָד ַמֲעִניָקה ְותֹוֶרֶמת. ֵהם  ֶכם. ּתֹוׁשִ ּלָ ׁשֶ
ם יֲַהלֹוִמים!  ים ׁשָ כוּנֹות עִֹני וְּמַגּלִ ׁשְ ים ּבִ יִעים ְלָבּתִ ַמּגִ
חוֵּרי  ּבַ ַמְצִמיִחים  ם  ָ וִּמּשׁ דֹות  ּשָׂ ּבַ ׁשֶ ָלָעם  יֹוְרִדים  ֵהם 
קֹד  "ּפָ ָהֱאלֹוִקית  ִריָאה  ַלּקְ ְלַהֲאִזין  ָעֵלינוּ  יָבה!  ְיׁשִ

ְתֶכם!! ֻאּלַ יַע ְזַמן ּגְ י ֶאְתֶכם"! ִהּגִ ַקְדּתִ ּפָ



ים  ַרּבִ ִנים  ַרּבָ יעוּ  ִהּגִ ה  ֻעּדָ ַלּסְ ָלה.  ּכָ ְוַהַהׂשְ ַהִהְתּבֹוְללוּת 
ַתב  ה ָקם ַהּכְ ֻעּדָ ל ַהּסְ ִעּצוָּמּה ׁשֶ ִביָבה. ּבְ ל ֲעיָרֹות ַהּסְ ִמּכָ
ָבר ֻמְפָלא ְלַהְראֹות ָלֶכם! ֵחֶפץ  סֹוֵפר ְוִהְכִריז: "יֵׁש ִלי ּדָ
הֹוִציא  ׁש!" הוּא  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ִליֵמי  אֹוָתנוּ  ר  ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ָקָטן 
יק  ַעּתִ ֶקל'  ֶ ַהּשׁ 'ַמֲחִצית  ַע  ַמְטּבֵ ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַלּמִ ְוֶהְרָאה 
ִני!  ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶסף ָטהֹור, ִמיֵמי ּבֵ ְמקֹוִרי, ֶהָעׂשוּי ִמּכֶ
ָנה  ׁשָ ּבְ ָנה  י ׁשָ ל ְיהוִּדי ּתֹוֵרם ִמּדֵ ָכּ ַע ִמּסוּג ֶזה ָהיָה  ַמְטּבֵ

נֹות ִצּבוּר. ת ָקְרּבְ ׁש ִלְרִכיׁשַ ְקּדָ ית ַהּמִ ת ּבֵ ְלֻקּפַ
ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ין  ּבֵ ְליָד  ִמּיָד  ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ָעַבר  ַהְדַרת קֶֹדׁש  ּבְ
ׁש  ּקֵ ּבִ ְלַבּסֹוף  ִלְראֹותֹו.  ְמאֹד  ֲעלוּ  ְוִהְתּפַ ׁשוּ  ִהְתַרּגְ ׁשֶ
ׁשֹוד  ַאְך  ַע,  ְטּבֵ ַהּמַ ֶאת  ֲחָזָרה  ּבַ ל  ְלַקּבֵ סֹוֵפר  ַתב  ַהּכְ
סֹוֵפר  ַתב  ַהּכְ הֹוָרה  ִמּיָד  ִנְמָצא!  לֹא  ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ֶבר,  ָוׁשֶ
ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ל  ָכּ ַעל  ְוִצוָּה  ָהאוָּלם,  ֲעֵרי  ׁשַ ֶאת  ִלְסּגֹר 
ִאם לֹא ִיְמְצאוּהוּ ּתֹוְך  יָון ׁשֶ ָכל עֹז ּכֵ ַע ּבְ ְטּבֵ ׂש ֶאת ַהּמַ ְלַחּפֵ
ה ְלַתְלִמיָדיו  ֻקּדָ ּפְ ן  ַתב סֹוֵפר ִלּתֵ ּקֹות, יֵָאֵלץ ַהּכְ ּדַ ר  ֶעׂשֶ
ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ֶאת  ׂשוּ  ִויַחּפְ ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ֵמַהּמִ ל  ָכּ ין  ּבֵ ּיַַעְברוּ  ׁשֶ

ִבְגֵדיֶהם. ּבְ
ָלִריק,  ָהיּו  ים  ַהִחּפּוׂשִ ַאְך  ים,  ִחּפּוׂשִ ּבְ ִהְתִחילּו  ם  ּלָ ּכֻ
ים  ָהֲאָנׁשִ ִבְגֵדי  ּבְ ׂש  ְלַחּפֵ ה  ֻקּדָ ַהּפְ ִנְמָצא.  לֹא  ַע  ְטּבֵ ַהּמַ

ָהְיָתה ְקרֹוָבה ְלִהּנֵָתן...
ּלֹא  ׁשֶ ְוִהְתַחּנֵן  ִנים,  ּפָ ּוְנׂשּוא  ָזֵקן  ְיהּוִדי  ׁש  ִנּגַ ְלֶפַתע 
ַהֲחׁשּוִבים  ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ל  ׁשֶ ֵניֶהם  ּפְ ֶאת  ינּו  יְַלּבִ
ׂש ֶאת  יכּו ְלַחּפֵ א יְַמׁשִ ִבְגֵדיֶהם, ֶאּלָ ַע ּבְ ְטּבֵ ִחּפּוׂש ַהּמַ ּבְ

ּקֹות. ר ּדַ ַע עֹוד ֶעׂשֶ ְטּבֵ ַהּמַ
ים  ִחּפוּׂשִ ם ּבְ ּלָ יכוּ ּכֻ תֹו, ְוִהְמׁשִ ׁשָ ַתב סֹוֵפר ַנֲעָנה ְלַבּקָ ַהּכְ
ַע ֲעַדִין לֹא ִנְמָצא! אֹותֹו ָזֵקן  ְטּבֵ ּקֹות, ַאְך ַהּמַ ר ּדַ עֹוד ֶעׂשֶ
ַהִחּפוּׂש  ְזַמן  ֶאת  ּיֲַאִריכוּ  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ַעל  ְוִהְתַחּנֵן  ׁשוּב  ׁש  ִנּגַ

ּקֹות. ר ּדַ עֹוד ֶעׂשֶ ּבְ
ֵאלֹות  ׁשְ ֶהֶעְלָתה  ִהיא  מוָּזָרה,  ָהְיָתה  ָבר  ּכְ זֹו  ה  ׁשָ ּקָ ּבַ
לֹו  ָחׁשוּב  ְך  ּכָ ל  ָכּ ַמּדוַּע  ּבוּר,  ַהּצִ ֶקֶרב  ּבְ וְּתִמיהֹות 
בֹודֹו ַנֲענוּ ַאף  ים? אוָּלם ֵמֲחַמת ּכְ ִחּפוּׂשִ יכוּ עֹוד ּבְ ּיְַמׁשִ ׁשֶ
ָעה טֹוָבה וֻּמְצַלַחת ִנְמָצא  ׁשָ ִנּיָה. ְוִהּנֵה, ּבְ ְ תֹו ַהּשׁ ׁשָ ְלַבּקָ
ָהעֹוְבִדים  ַאַחד  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְוֶזהוּ  ה,  ּפָ ָהַאׁשְ ַפח  ּבְ ַע  ְטּבֵ ַהּמַ
ת  ַמּפַ ִעם  ַיַחד  ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ֶאת  וִּפּנָה  ְוֵהִרים  ֵלב  ם  ׂשָ לֹא 

ְלָחן. ֻ ַהּשׁ
ׁש  ִנּגַ ְקטוּ,  ׁשָ ָהרוּחֹות  ְוָכל  ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ְלַאַחר 
י  ּבִ ד  חֹוׁשֵ אי  ַוּדַ בֹודֹו  "ּכְ ְוָאַמר:  סֹוֵפר  ַתב  ַהּכְ ֶאל  ֵָּקן  ַהז
ַעל ִהְתַנֲהגוִּתי ַהּמוָּזָרה, ַאְך אַֹמר ִלְכבֹודֹו ֶאת ָהֱאֶמת, 
ֵדי  ּיֲַאִריכוּ ֶאת ְזַמן ַהִחּפוּׂש ָהְיָתה, ּכְ י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ה ׁשֶ ּבָ ַהּסִ

ִמי ָלִריק". ֵפְך ּדָ ָ ּלֹא ִיּשׁ ׁשֶ

ִכיס ֲחִליָפִתי  כֶֹבד רֹאׁש: "ּגַם ִלי ּבְ ְתקוּ ְוֶהֱאִזינוּ ּבְ ם ׁשָ ּלָ ּכֻ
ֲאבֹוַתי,  ֵמֲאבֹות  יו  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ֶקל  ֶ ַהּשׁ ַמֲחִצית  ַע  ַמְטּבֵ יֵׁש 
ָהיָה  ִדים  ַהְמֻכּבָ ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ת  ַרּבַ ה  ֻעּדָ ַהּסְ וְּלֶרֶגל 
ִפים.  ּתְ ּתַ ׁשְ י ְלָכל ַהּמִ ִעּמִ ַע ׁשֶ ְטּבֵ ְרצֹוִני ְלַהְראֹות ֶאת ַהּמַ ּבִ
לֹא  ּלֹו,  ׁשֶ ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ֶאת  הֹוִציא  בֹודֹו  ּכְ ָבר  ּכְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַאְך 
ִלי  ּגַם  ׁשֶ ֶהְרֵאיִתי  לֹא  ְוָלֵכן  ֵמֶעְרּכֹו  ְלהֹוִריד  ָרִציִתי 
ָלב  ָ ַהּשׁ יַע  ְוִהּגִ ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ִנְמָצא  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵזֶהה.  ַע  ַמְטּבֵ
ל ָמה  ּלֹא ַיֲעזֹר ָכּ י ׁשֶ ים, יַָדְעּתִ ִבְגֵדי ָהֲאָנׁשִ ל ַהִחּפוּׂש ּבְ ׁשֶ
י  דוּ ּבִ ִכיִסי ַיְחׁשְ ַע ּבְ ְטּבֵ ְמְצאוּ ֶאת ַהּמַ ּיִ ר, וְּלַאַחר ׁשֶ ֲאַסּפֵ ׁשֶ

ַע". ְטּבֵ י ֶאת ַהּמַ ַנְבּתִ ֲאִני ּגָ אוּת" ׁשֶ ַוּדָ "ּבְ
עֹוד  ינוּ  ְמּתִ ּתַ ׁשֶ ּכִֹחי  ָכל  ּבְ י  ּתִ ׁשְ וִּבּקַ י  ִהְתַחּנְַנּתִ ָלֵכן 
יְנַתִים  ּבֵ ַע.  ְטּבֵ ַהּמַ ֶאת  ׂש  ְלַחּפֵ עֹוד  וְּתַנּסוּ  ּקֹות,  ּדַ ה  ּמָ ּכַ
אֹוִתי  יל  ּיַּצִ ׁשֶ עֹוָלם  ְלבֹוֵרא  י  ִליּבִ ֵמעֶֹמק  י  ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ
ִנּיָה ֲעַדִין  ְ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ְוַהּשׁ ּפַ דֹוָלה ַהזֹּו. ּבַ ה ַהּגְ ֵמַהּבוּׁשָ
ית,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַעם  ּפַ ּבַ ֲאָבל  ָהָאבוּד,  ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ִנְמָצא  לֹא 

ַע. ְטּבֵ ִתי ְוִנְמָצא ַהּמַ רוְּך ה', ַנֲעָנה ה' ִלְתִפּלָ ּבָ
ַעְצֵמנוּ ַעד  ה ָזִכינוּ ָלחוּׁש ּבְ ַתב סֹוֵפר ְוָאַמר: "ַעּתָ ָעַמד ַהּכְ
ל  ן ֶאת ָכּ ִפְרֵקי ָאבֹות: "ֱהֵוי ּדָ ְבֵרי ֲחַז"ל ּבְ ה ְנכֹוִנים ּדִ ּמָ ּכַ
ַע, ֲעלוִּלים  ְטּבֵ ִאְלָמֵלא ִנְמָצא ַהּמַ ָהָאָדם ְלַכף ְזכוּת", ׁשֶ
ַע". ְטּבֵ ּגַָנב ֶאת ַהּמַ הוּא ֶזה ׁשֶ ד ׁשֶ ְכּבָ ֵָּקן ַהּנִ ז ָהִיינוּ ַלְחׁשֹד ּבַ

ֲחִריפוּתֹו ַהּנֹוַדַעת:  א ּבַ ּטֵ דֹוׁש ִמּקֹוְצק ִהְתּבַ י ַהּקָ ָהַרּבִ
ה.  ִסּבָ ִעם  ָרא  ּבָ  – עֹוָלמֹו  ּבְ ָרא הקב"ה  ּבָ ׁשֶ ָמה  ל  "ָכּ
ָהָאָדם  ֶקֶרב  ּבְ ה'  ָרא  ּבָ וַּמּדוַּע  ָלִריק.  ָבר  ּדָ ָרא  ּבָ לֹא 
ִביל ָלדוּן ֶאת ַהזּוַּלת ְלַכף ְזכוּת.  ׁשְ ה"? ּבִ ָעה ֲעֻקּמָ "ּדֵ
ְך ְלַכף חֹוָבה. יֵׁש  ר" מֹוׁשֵ ֶכל ַהּיָׁשָ ָעִמים ַרּבֹות "ַהּשֵׂ ּפְ

ֶכל ָעקֹם" ְוָלדּון ְלַכף ְזכוּת! ְלַהְפִעיל "ׂשֵ

בעל ה"כתב סופר"
הרב אברהם שמואל בנימין סופר



ל ֱאֶמת?"  ִתים "ֶחֶסד ׁשֶ ים ִעם ַהּמֵ עֹוׂשִ ה ָקרוּי ֶחֶסד ׁשֶ ָלּמָ

יב טֹוָבה ַעל ֶחֶסד זֶה. י ֵאינָם ַחּיִים עֹוד ְולֹא ְיכֹוִלים ְלָהׁשִ • ִכּ

ְקבוָּרתֹו? ּטֹוֵרַח ּבִ ָכר ַעל ׁשֶ ׂשָ ָמה ִהְבִטיַח יֲַעקֹב ָאִבינוּ ְליֹוֵסף ּכְ

ּיֲַעקֹב ָרַכׁש. ֶדה ׁשֶ ּשָׂ ֶכם, ּבַ ִעיר ׁשְ • ְמקֹום ְקבוָּרה ּבָ

ר,  ְדּבָ ּמִ ַהְלָויָתֹו. ָמה ָלְמדוּ ִמּכְָך בנ"י ּבַ תֹו ּבְ נָיו ֵאיְך יַַעְמדוּ ְסִביב ִמּטָ ַקד ַעל ּבָ יֲַעקֹב ָאִבינוּ ּפָ

ְצַרִים?  ֵצאָתם ִמּמִ ּבְ

יֲַּעקֹב ֶהֱעִמיד ֶאת ּבָנָיו ְסִביבֹו. ֶדר ׁשֶ ּסֵ ּכַן ה' ּבַ ִרים ָסִביב ְלִמׁשְ ָרֵאל ָהיוּ ְמֻסּדָ ְגֵלי ִיׂשְ • ּדִ

ת ַוְיִחי ׁשּובֹות ְלָפָרׁשַ ּתְ

מֹות ת ׁשְ ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

מעונינים להנציח את העלון הבא לזכות יקירכם? 
zaida@kerenh.org.il :צרו איתנו קשר במייל

ְרעֹה? ת יֹוֲעֵצי ּפַ לֹׁשֶ ִמי ָהיּו ׁשְ
נֹות ִיְתרֹו? ְרׁשּו ָהרֹוִעים ֶאת ּבְ ַמּדּוַע ּגֵ

ן' ִעם ַאְבֵני ֵחן ַעל ִלּבֹו? 'חֹׁשֶ ט ּבְ ֵ ַמּדּוַע ָזָכה ַאֲהרֹן ְלִהְתַקּשׁ


