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ל זָָהב! דֹול ׁשֶ יַע ִעם אוָֹצר ּגָ ִהּגִ ַהֲחמֹור ׁשֶ
ם ַעל ָהָאֶרץ ָלֶבַטח" )כה, יח(. ְבּתֶ "ִויׁשַ

ֵמהֹוָבַלת  ְרנֵס  ִהְתּפַ ׁשֶ ְיהוִּדי  ַחי  י"ְך  ָהַאְלׁשֵ ל  ׁשֶ ְזַמּנֹו  ּבִ
ַהּיִָמים  ַאַחד  ּבְ ַלֲחמֹור.  ָהְרתוָּמה  ֲעָגָלה  ּבַ ְוֵחָמר  ִטיט 
ִמי  ְוָאַמר:  חֹון,  ּטָ ַהּבִ ת  ִמּדַ א  נֹוׂשֵ ּבְ י"ְך  ָהַאְלׁשֵ ַרׁש  ּדָ
ן לֹו  ָכל ִלּבֹו בהקב"ה, ֻמְבָטח לֹו שהקב"ה ְיַזּמֵ ּיְִבַטח ּבְ ׁשֶ
ת  חֹון ִהיא ֵמַעל ִמּדַ ּטָ ל ּבִ ה זֹו ׁשֶ ְרנָָסתֹו ְללֹא טַֹרח. ִמּדָ ּפַ

לוּת. ּדְ ּתַ ַהִהׁשְ
ל ָהַרב, ְוָאַמר ְלַעְצמֹו:  תֹו ׁשֶ ָרׁשָ ַמע אֹותֹו ְיהוִּדי ֶאת ּדְ ׁשָ
ה ּכָל ַחּיַי? ּבֹוֵטַח ֲאִני בהקב"ה  "ַמּדוַּע ָעַלי ַלֲעמֹל ָקׁשֶ

ּכָל  ְלָכְך  ִאי  ְצָרַכי.  ּכָל  ֶאת  ִלי  ק  ּיְַסּפֵ ׁשֶ ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ
ַהְחָלָטה  ל  ְוִקּבֵ ְיהוִּדי  אֹותֹו  ָקם  ֶרת".  ְמיֻּתֶ לוִּתי  ּדְ ּתַ ִהׁשְ
ָהַלְך  וְּמאֹודֹו.  ִלּבֹו  ָכל  ּבְ בהקב"ה  ִלְבטַֹח  יָצה:  ַאּמִ

ים. ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ּנוּר ְוָאַמר ּפִ ב מוּל ַהּתַ ֵ ְיָתה, ִהְתיַּשׁ ַהּבַ
ּנוּ  ִמּמֶ ְבעוּ  ּתָ ְחּתֹו,  ּפַ וִּמׁשְ ּתֹו  ִאׁשְ ָכְך  ּבְ ִהְבִחינוּ  ר  ּכֲַאׁשֶ
הוּא  ָלֶהם.  ַמע  ׁשָ לֹא  ְיהוִּדי  אֹותֹו  ַאְך  ְוַלֲעבֹד,  ַלֲחזֹר 
ֶכם?  ְעּתְ ּדַ ֲעֵליֶכם  ה  ׁשָ ּבְ ּתַ ִהׁשְ ַהִאם  ְוָאַמר:  ֶהם  ּבָ ּגַָער 
ּבֹוֵטַח  ָאָדם  ִאם  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ י"ְך  ֵמָהַאְלׁשֵ י  ַמְעּתִ ׁשָ ֲהלֹא 
ה  ָלּמָ ָלֵכן,  טַֹרח!  לֹא  ּבְ ְרנָָסתֹו  ּפַ ֵאָליו  ָאה  ּבָ בהקב"ה, 
ַמה  יָלא  ִמּמֵ וַּבחֹם?  ּקֹר  ּבַ ה  ָקׁשֶ ְוַלֲעמֹל  ץ  ְלִהְתַאּמֵ ִלי 



יַע ֲאִני ַאף ָלֶכם ִלְנהֹג  ַמִים. ַמּצִ ָ יַע ֵאַלי ִמּשׁ ּמוָּכן ִלי - יַּגִ ֶ ּשׁ
ל  תוָּחה ְוָהְרָחָבה ׁשֶ בֹוא ָלנוּ ִמּיָדֹו ַהּפְ ְרנָָסה ּתָ ְך, ְוַהּפַ ּכָ

הקב"ה.
ְסּפֹו, ָמַכר ַהּיְהוִּדי ֶאת ַהֲחמֹור ְוָהֲעָגָלה  ָאַזל ּכַ ְלַאַחר ׁשֶ
ם  ׁשָ וָּמָצא  ּבֹור,  ַלְחּפֹר  ַהֲחמֹור  ִעם  ַהגֹּוי  ָהַלְך  ְלגֹוי. 
זָָהב, ִהְטִעינָם  ים ּבְ ּקִ ל זָָהב. ִמּלֵא ַהגֹּוי ׂשַ אוָֹצר ּגָדֹול ׁשֶ
ָעָליו  נְָפָלה  ְלֶפַתע  ַאְך  ַלְחּפֹר,  יְך  ְוִהְמׁשִ ָהֲעָגָלה  ַעל 
ׁש ַהגֹּוי ַלֲחזֹר, ָהַלְך ַהֲחמֹור  ּבֹוׁשֵ ֶ ֶאֶבן ֵמָהָהר, וֵּמת. ִמּשׁ

יר. ית ַהּיְהוִּדי אֹותֹו ִהּכִ ִלְבָעָליו ָהִראׁשֹוִנים - ֶאל ּבֵ
ִית  ַהּבַ נֵי  ּבְ יְָצאוּ  ִלְנעֹר.  ֵהֵחל  ְלֵביתֹו,  ַהֲחמֹור  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
אוּ ֶאל ַהּיְהוִּדי ְוָאְמרוּ  י זָָהב. ּבָ ּקֵ ׂשַ ְוָראוּ ַהֲחמֹור ָטעוּן ּבְ
ר ַהּיְהוִּדי. ֵ ִבְטחֹוְנָך", ְוָכְך ִהְתַעּשׁ יֲעָך ּכְ לֹו: "הקב"ה הֹוׁשִ

ּכֹחֹו  ה  ּמֶ "ּבַ ם:  ַרּבָ ֶאת  ֲאלוּ  ְוׁשָ י"ְך  ָהַאְלׁשִ ְלִמיֵדי  ּתַ אוּ  ּבָ
חֹון  ּטָ ת ַהּבִ ים ֶאת ִמּדַ ׁשִ נוּ? ָאנוּ ְמַבּקְ ל ְיהוִּדי זֶה ֵמִאּתָ ׁשֶ
ַאַחת  ַעם  ּפַ ַמע  ׁשָ ְוהוּא  יָגּה,  ְלַהּשִׂ ַמְצִליִחים  ָאנוּ  ְוֵאין 
ְוזָָכה  ּנוּר,  ַהּתַ ְליַד  ים  ִהּלִ ּתְ ְוָאַמר  ב  יָׁשַ ה,  ַמֲעׂשֶ ה  ְוָעׂשָ

אוָֹצר?" ּבְ
ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ׁשוּט ַהזֶּה, ּכְ י"ְך: "ַהּיְהוִּדי ַהּפָ ָאַמר ָלֶהם ָהַאְלׁשֵ
ְקּפוּק  ּפִ ִלי  ּבְ ְלִלּבֹו  ָהִעְניָן  ֶאת  ָלַקח  חֹון  ּטָ ַהּבִ ת  ִמּדַ ַעל 
ם  ַאּתֶ ֵכן  ָהְיָתה ְמִציאוּת ַאֶחֶרת. לֹא  לֹא  ִאּלוּ  ּכְ ְוָסֵפק, 
ׁשֹות,  ְקּפוִּקים ַוֲחׁשָ ּיֵׁש ָלֶכם ֲעַדִין ְמַעט ּפִ יָון ׁשֶ ם. ּכֵ ְנַהְגּתֶ

חֹון!" ּטָ ֵלמוּת ַהּבִ ם ֶאת ׁשְ ֲחֵסִרים ַאּתֶ
)"ַמְדֵרַגת ָהָאָדם"(

ה ִמּטָ ְ ֶדֶרְך ַהּשׁ ּבְ

ֶאת  ת  ְוָעׂשָ ית  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ נָה  ָ ּשׁ ּבַ ָלֶכם  ְרָכִתי  ּבִ ֶאת  יִתי  "ְוִצּוִ
ִנים" )כה, כא(. ָ לֹׁש ַהּשׁ בוָּאה ִלׁשְ ַהּתְ

ית  ב "ּבֵ ֲהנָא, ִמּמֹוׁשַ ה ּכַ ַחְקַלאי ֲחֵרִדי, ר' מֹׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ִחְלִקּיָה".

חֶֹדׁש ֱאלוּל  ים ְוזַָרע ּבְ ה תשנ"ד ִהְקּדִ ִמּטָ ְ נַת ַהּשׁ ֶעֶרב ׁשְ
ֵהַמת ְיהוִּדים. ּבֶֹלת ׁשוָּעל, ְלַמֲאַכל ּבְ ׁשִ דֹוָתיו ּבְ ֶאת ׂשְ

ִלְמּכֹר  "ִניר"  ֶחְבַרת  ֶאת  ִהְזִמין  ִציר  ַהּקָ ֵעת  יָעה  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

ָלֶהם ֶאת ְיבוּלֹו. "ִניר" קֹונָה ֵמַהַחְקָלִאים ֶאת ְיבוָּלם, 
ת  ּכֹוֶבׁשֶ אֹוֶסֶפת,  קֹוֶטֶפת,  קוֶֹצֶרת,  ַהּצֶֹרְך  ת  וְּבִמּדַ
ָרִכים ְלִפיֶהן קֹוַבַעת  י ּדְ ּתֵ נָן ׁשְ ם. יֶׁשְ ְואֹוֶרזֶת ֶאת ּתוַֹצְרּתָ
ַהְיבוּל  ַהֲעָרַכת  ְלִפי  ָהַאַחת,  ִחיר:  ַהּמְ ֶאת  ַהֶחְבָרה 

ָקל ַהּסֹוִפי. ׁשְ ִנּיָה, ְלִפי ַהּמִ ְ ֶדה, ְוַהּשׁ ּשָׂ ּבַ
ע ֶאת  ֶדה, ְוָאַמר: 'ִנְקּבַ ּשָׂ ּבַ א, ִהְסּתֹוֵבב  ְנִציג ַהֶחְבָרה ּבָ

ִחיר ְלִפי ַהֲעָרָכה'. ּכְָתבוּ חֹוזֶה ְוָחְתמוּ. ַהּמְ



ּבָת ַ ֶדֶרְך ַהּשׁ ּבְ

ֶאת  ַהּפֹוֲעִלים  ְצרוּ  ּקָ ׁשֶ ַאֲחֵרי  בוּעֹות,  ׁשָ ר  ִמְסּפַ ָעְברוּ 
בוָּאה  ַהּתְ ֲעֵרמֹות  ֶאת  ָרָאה  ַהֶחְבָרה  וְּנִציג  ּבֹוִלים,  ִ ַהׁשּ
רוִֹצים  ֵהם  ׁשֶ ָאַמר  ְמַאְכְזבֹות,  ְלַטֲעמֹו  ָהיוּ  ׁשֶ ֶדה,  ּשָׂ ּבַ

י ַהֲעָרָכה. ִחיר ַעל ּפִ ע ַהּמְ ַלֲחזֹר ֵמַהחֹוזֶה ּבֹו ִנְקּבַ
ֶדה  ַהּשָׂ ְבנוּ ׁשֶ ַבְענוּ ֶאת ַהחֹוזֶה ָחׁשַ ּקָ ׁשֶ ַטֲענָתֹו ָהְיָתה: "ּכְ
ְזַמן  זֶּהוּ  ׁשֶ נָה,  ְוׁשָ נָה  ׁשָ ָכל  ּבְ מֹו  ּכְ ָון,  ֶחׁשְ חֶֹדׁש  ּבְ ִנְזַרע 
ּבֹוִלים  ִ ָרִאינוּ ֶאת גַֹּבּה ַהׁשּ ׁשֶ ְך ּכְ ל ּכָ ׁשֶ ִריָעה ָהָרִגיל, ּבְ ְּ ַהז
ו ָאנוּ ְמִביִנים  ָהיָה ְלָך ְיבוּל ֻמְצָלח, ַאְך ַעְכׁשָ ְבנוּ ׁשֶ ָחׁשַ
חֶֹדׁש ֱאלוּל,  ָבר ּבְ ּכְ ה זַָרְעּתָ  ִמּטָ ה ׁשֹוֵמר ׁשְ ַאּתָ יָון ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ
ִחיר  ע ֶאת ַהּמְ ן ִנְקּבָ ְוָלֵכן ַהְיבוּל ָהיָה ִנְרֶאה ֻמְצָלח, ַעל ּכֵ

ָקל!" ְלִפי ִמׁשְ

ַמע ֶאת  ִריֹּות, ׁשָ ַלּבְ ַמִים ְוטֹוב  ָ ַלּשׁ הוּא טֹוב  ה ׁשֶ ר' מֹׁשֶ
נַָהג  ָחתוּם,  חֹוזֶה  יָָדיו  ּבְ ָהיָה  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ָענֹות,  ַהּטְ

ין ְוָקַרע ֶאת ַהֶהְסּכֵם. וַּרת ַהּדִ ִלְפִנים ִמּשׁ
ַלֲעׂשֹוָתּה  בוָּאה,  ַהּתְ ֶאת  ִלְכּבֹׁש  ֵהֵחּלוּ  ַהּפֹוֲעִלים 
ֶלא,  ַבר ּפֶ ּדְ ְוִהּנֵה ֵהם רֹוִאים  ֶדה,  ּשָׂ ּבַ ֲחִבילֹות ְרבוּעֹות 
ְלדוּנָם.  ֵמַהְמֻמּצָע  ֲחִבילֹות  ַנִים  ׁשְ י  ִמּפִ ְלַמְעָלה  ָהיוּ 
ְקלוּ ֶאת ַהֲחִבילֹות, ַהּנֵס ָהַפְך ּגָלוּי ְויָדוַּע,  ָ ּשׁ ׁשֶ ְלַבּסֹוף ּכְ
י  בֹוִהים... ַהְיבוּל ָהיָה ּפִ ִרים ּגְ ָקל הֹוִפיעוּ ִמְסּפָ ׁשְ ַעל ַהּמִ

ַנִים ָוֵחִצי ֵמָהָרִגיל!!! ׁשְ
ת"(  ּבָ ְלַחן ׁשַ )"נֵר ְלׁשֻ

ְרזֵַח  ַהּמַ ּבֵית  ּבַַעל  ל  ׁשֶ גֹוָרלֹו  ּבְ ֵאַרע  ָמה 
נֶָרל  ַלּגֶ קֶֹדׁש  ּבַת  ׁשַ ּבְ יִַין  ִלְמּכֹר  ֵרב  ּסֵ ׁשֶ

ָהרוִּסי?
יָראוּ ֲאִני ה'")כו, ב(. י ּתִ ׁשִ מֹרוּ וִּמְקּדָ ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ "ֶאת ׁשַ

ָכר". ּלֵם ׂשָ "י: "ֲאִני ה': נֱֶאָמן ְלׁשַ ּכַָתב ַרׁשִ
ת ְמַסּכֶנֶת ֶאת ָהָאָדם  ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ י ׁשְ ִלְפָעִמים ִנְרֶאה ּכִ
ַהֵהֶפְך  י  ּכִ מוָּכח  ָוׁשוּב  ׁשוּב  אוָּלם  ּבֹו,  ִלְפגַֹע  ַוֲעלוָּלה 
ת  ּבָ ַ ִמיַרת ַהּשׁ ָדה ַעל ׁשְ ְזכוּת ַהַהְקּפָ הוּא ַהּנָכֹון, ְוַדְוָקא ּבִ

ים וְּלִנְפָלאֹות. זֹוֶכה ָהָאָדם ְלִנּסִ
א. ה ַהּבָ ֲעׂשֶ ִעְניָן זֶה ַהּמַ ֵסֶפר "ִזְכרֹון יֲַעקֹב" מוָּבא ּבְ ּבְ

ד  ִנְכּבָ ְמחֹוז קֹוְבנָא ַחי לֹו ְיהוִּדי  ּבִ ִליָטא  ּבְ ִעיר ְקַטּנָה  ּבְ
ָהִאיׁש  ִנֵהל  ְלַפְרנָָסתֹו  יו,  ַעּמָ ּבְ וַּבַעל  ֵסֶפר  ִאיׁש  ְמאֹד, 
ם ּגַם ְמקֹום  ל יִַין, ֵהִקים ׁשָ ף ׁשֶ ַבד ַמְרּתֵ ית ַמְרזֵַח, וִּמּלְ ּבֵ
ף,  ֲעׁשוִּעים, ְוָהֲאִציִלים ַהּפֹוָלִנים ָאֲהבוּ ְמאֹד ְלִהְתַאּסֵ ׁשַ

ּכֵר ַלֲהנָָאָתם. ּתַ ם וְּלִהׁשְ ַע ׁשָ ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ל ַהּיְהוִּדי לֹא  ָהיוּ ְמנַת ֶחְלקֹו ׁשֶ ַחּיֵי ַהּכָבֹוד ְוַהְרָוָחה ׁשֶ
וְּנִעימוּתֹו  ַלּתֹוָרה,  ים  ִעּתִ ִביַעת  ִמּקְ ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  ֵהִסיחוּ 

ָריו. ד ְוָרצוּי ְלָכל יֹוְדָעיו וַּמּכָ ּיְִהיֶה ִנְכּבָ ּגְָרָמה לֹו ׁשֶ
בוּ ִצְבאֹות  נַת קצ"א, ִעם ִסיּוּם ְמִריַדת ַהּפֹוָלִנים, ׁשָ ׁשְ ּבִ
ַחר ַלֲעבֹר ִעם  א ְוַאַחד ַהּגֶנֶָרִלים ָהרוִּסּיִים ּבָ רוְּסיָה ִמוְַּרׁשָ

ת  ּבָ ֵליל ׁשַ ם ּבְ יַע ְלׁשָ ֶרְך אֹוָתּה ִעיר, הוּא ִהּגִ ּכָל ְגדוָּדיו ּדֶ
ָרִכים. ְלטוֵּלי ַהּדְ הוּא ְוָכל ַחּיָָליו ֲעיִֵפים ִויֵגִעים ִמּטִ ׁשֶ ּכְ

ַלח ִמּיָד  ף יִַין, ׁשָ ית ַמְרזֵַח וַּמְרּתֵ ִעיר ַקּיָם ּבֵ ּבָ ַמע ׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ּנוּ יִַין טֹוב. ֵדי ִלְקנֹות ִמּמֶ ְרָתיו ֶאל ַהּיְהוִּדי ּכְ ׁשָ ֶאָחד ִמּמְ

ּכַָעס  ֵרקֹות,  יַָדִים  ּבְ ב  ׁשָ ֵרת  ַהְמׁשָ ֶאת  ַהּגֶנֶָרל  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ
נֹוָסִפים  ַחּיִָלים  נֵי  ׁשְ ַהּיְהוִּדי  ֶאל  ַלח  ׁשָ הוּא  ְמאֹד, 
יִַין  ָלֶהם  ִלְמּכֹר  "ָעָליו  נֱֶחֶרֶצת  ה  ֻקּדָ ּפְ מֹו  ׁשְ ּבִ ּיֲַעִבירוּ  ׁשֶ

ִהיֹּות"! ְללֹא ׁשְ
ּלֹו  יב ָלֶהם, ׁשֶ י ַהּיְהוִּדי ֵהׁשִ רוּ ּכִ בוּ ְוִסּפְ אוָּלם ַהַחּיִָלים ׁשָ
ים  ַמְסּכִ הוּא  ַאְך  קֶֹדׁש,  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ְוִלְמּכֹר  ִלְסחֹר  ָאסוּר 
ַעְצמֹו  ח ּבְ ּיִּקַ ְרזֵַח, ׁשֶ ית ַהּמַ חֹות ּבֵ ָלֵתת ַלּגֶנֶָרל ֶאת ַמְפּתְ

ּיְַחּפֹץ ּבֹו ִלּבֹו. ָבר ׁשֶ ּכָל ּדָ
ּבֹו  ִהְתעֹוְררוּ  ַלּגֶנֶָרל,  יָצה  ָהַאּמִ ׁשוָּבה  ַהּתְ ְמְסָרה  ּנִ ׁשֶ ּכְ
ׁש  ּקֵ ּבִ ְוהוּא  ְרזֵַח,  ַהּמַ ית  ּבֵ ַעל  ּבַ י  ַלּפֵ ּכְ ֲעלוּת  ִהְתּפַ י  ִרְגׁשֵ
ִנים, וְּלִהְתַחּקֹות ַאַחר ַמהוּתֹו,  ִנים ֶאל ּפָ ִלְפגֹּׁש אֹותֹו ּפָ
יב ֵריָקם  ֵעז ְלָהׁשִ ִנים ַהּמֵ ַהִאם הוּא ַרק ְיהוִּדי ָחצוּף ְוַעז ּפָ
ר  ֻדּבָ ּמְ ְתׁשוּבֹות ִמְתּגָרֹות, אֹו ׁשֶ נֵי ַהּגֶנֶָרל ַהּגָדֹול ּבִ ֶאת ּפְ
י, ַהּמוָּכן ִלְמסֹר ֶאת ּכָל ְרכוּׁשֹו ֲעבוּר  ָאָדם ֶעְרּכִ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ

תֹו. ֶעְקרֹונֹות ּדָ
ִית ַהּגָדֹול ְוַהְמפָֹאר ָהיָה  ית ַהּיְהוִּדי, ְוִנְדַהם, ַהּבַ א ֶאל ּבֵ ּבָ



ָהיָה מוָּאר ֵהיֵטב, וְּמנֹורֹות ַרּבֹות ּדֹוְלקֹות ֵהִציצוּ ִמּכָל 
ָהיָה  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ּבֹו,  ְררוּ  ׂשָ ִנְפָלִאים  ְוֵסֶדר  יֹון  ִנּקָ ּנָה,  ּפִ
ים  ַמְלּבוּׁשִ ּבְ ים  ְלבוּׁשִ ָהיוּ  ִית  ַהּבַ נֵי  ּבְ ָהָדר,  רֹב  ּבְ ָערוְּך 
ָרה ִמּכָל  ִית ִנּכְ ַעל ַהּבַ ל ּבַ נָיו ׁשֶ ַמְלכוִּתּיִים, ַוֲאִצילוּת ּפָ
ם ּכָמֹוהוּ יָכֹול ָהיָה ְלַהְבִחין  ָ נוּעֹוָתיו, ֲאִפילוּ גֹּוי ְמֻגּשׁ ּתְ
ַעל  ַהחֹוֶפֶפת  וַּמְלכוּת  ה  ָ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ ֲאִויָרה  ּבְ ה  ְנַקּלָ ַעל 

ִית. ַהּבַ
ֵאיְך  ְלָהִבין,  ה  ְוִנּסָ ַהּיְהוִּדי,  ִלְפנֵי  ַעְצמֹו  יג ֶאת  ִהּצִ הוּא 
וַּמֲעָמדֹו  ּלֹו,  ׁשֶ ים  ַהְמֻרּבִ ַהּכָבֹוד  ֳאֵרי  ּתָ ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ

נָיו ֵריָקם. יב ּפָ ֶהָחׁשוּב הוּא ֵמֵעז ְלָהׁשִ
עֹוָלם  ּבָ נֹו  יֶׁשְ ֲאָבל  בֹודֹו,  ּכְ ִלי  "ִיְסַלח  ַהּיְהוִּדי,  יב  ֵהׁשִ
ד  ךָ, ְוַגם ּגָדֹול ְוִנְכּבָ ד וְּמרֹוָמם ִמּמְ הוּא ּגָדֹול ְוִנְכּבָ ֶאָחד ׁשֶ
ךָ, ֲהלֹא הוּא הקב"ה. ּכָל ָהעֹוָלם  ים ֲחׁשוִּבים ִמּמְ ֵמֲאנָׁשִ
ּלֹא ֶאֱעסֹק  הוּא ְמַצוֶּה אֹוִתי ׁשֶ מַֹע לֹו, וְּכׁשֶ ּלֹו ַחּיָב ִלׁשְ ּכֻ
י ַלֲעׂשֹות?! ֲאָבל ֲאדֹוִני  יָכְלּתִ ת, ַמה ּבִ ּבָ ׁשַ ן ּבְ א וַּמּתָ ַמּשָׂ ּבְ
ִבּקוְּרָך  ּבְ ַהּגָדֹול  ַלּכָבֹוד  ּכֵָעת  זִָכיִתי  ָבר  ּכְ ִאם  ד,  ְכּבָ ַהּנִ
ךָ,  ִמּמְ ָאּנָא  ְלָאֵרַח אֹוְתךָ,  ַמח ְמאֹד  ֶאׂשְ ֵביִתי,  ּבְ י  ָהִאיׁשִ

ּכָבֹוד ַהּגָדֹול ַהזֶּה". ד אֹוִתי ּבַ ֵאר ֶאְצִלי, ְוַכּבֵ ָ ִהּשׁ
ַעד  ֵביתֹו,  ּבְ ַאר  ְוִנׁשְ ַהּיְהוִּדי,  ׁשוַּבת  ִמּתְ ַהּגֶנֶָרל  נֱֶהנָה 
ָעָליו,  ִהְתַעּנֵג  ְוַהּגֶנֶָרל  טֹוב,  יִַין  ְלָחן  ֻ ַלּשׁ ֻהּגַׁש  ְמֵהָרה 
ַהְיּהוִּדּיִים  ֲאָכִלים  ַהּמַ ִמּכָל  ָטַעם  ּגַם  ְלָכְך  נֹוָסף  ּבְ

ר נֲָעמוּ לֹו ְמאֹד. סֹוָרִתּיִים ֲאׁשֶ ַהּמְ
דֹוָלה,  ּגְ זָָהב  ַע  ַמְטּבֵ ַלּיְהוִּדי  יט  הֹוׁשִ ִית  ַהּבַ ִמן  ֵצאתֹו  ּבְ
ֵסֵרב,  ַהּיְהוִּדי  ַאְך  ָהֵארוַּח,  הוָֹצאֹות  ַעל  ּלֵם  ְלׁשַ ׁש  וִּבּקֵ
ת קֶֹדׁש, ֲהלֹא  ּבַ ָחִליָלה ִלי ָלַקַחת ּכֶֶסף ַעל הוָֹצאֹות ׁשַ
ר  ָכִרי הוּא ֶעֶצם ַהּכָבֹוד ַעל ֵארוַּח ׂשַ ּשְׂ י ׁשֶ ֵמרֹאׁש ָאַמְרּתִ

ד ּכָמֹוךָ. ַנֲעֶלה ְוִנְכּבָ
ְנָקסֹו  ּפִ ֶאת  יסֹו  ִמּכִ הוִֹציא  ָבָריו,  ּדְ ֶאת  ַהּגֶנֶָרל  ַמע  ׁשָ
ה,  ַרּבָ יִדידוּת  ּבִ ּנוּ  ִמּמֶ ְוִנְפַרד  מֹו  ׁשְ ֶאת  ם  ָרׁשַ י,  ָהִאיׁשִ
ם  ְלִהְתַקּדֵ יק  ִהְסּפִ ַהּגֶנֶָרל  ר,  ִמְסּפָ ִנים  ׁשָ ָחְלפוּ 
י ַהּסַֹהר  ּתֵ י ַעל ּכָל ּבָ ַח ָהָראׁשִ ַתְפִקיָדיו, ְוָהַפְך ַלְמַפּקֵ ּבְ
ָרָמִטית,  ּדְ ּפֹוִליִטית  חוּת  ּתְ ִהְתּפַ ֵאְרָעה  ְוִהּנֵה  ִדינָה,  ּמְ ּבַ
ָאר  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ֻהְחְרמוּ,  ְניָרֹוָתיו  ְוָכל  ס  ִנְתּפַ ֶרד  ַהּמֶ ְמַאְרּגֵן 
ֵבית  ֶהם ִמְנָהגֹו ְלִהְתָאֵרַח ִעם ֲאִציִלים ּבְ ִנְמָצא ֻמְזּכָר ּבָ



ְמחֹוז קֹוְבנָא. ַאַחת ֶהָעִרים ּבִ ְרזֵַח ַהּיְהוִּדי ּבְ ַהּמַ
ֵביתֹו  ּבְ ְלַגּלֹות  ַהּיְהוִּדי  ע  ֻהְפּתַ ּבֹוְדדֹות  עֹות  ׁשָ ּתֹוְך 
ר  ה, וְּללֹא ׁשוּם ֶהְסּבֵ ַלַחת ׁשֹוְטִרים ִעם ֲעָגָלה ְמֻכּסָ ִמׁשְ
ם  תֹוָכּה וּמוָּבל ְלִויְלנָא, ׁשָ נֹוָסף ָמָצא ֶאת ַעְצמֹו ּכָפוּת ּבְ
ָהֲאִסיִרים  ַאַחד  ּכְ ד,  ְמֻבּדָ ָמקֹום  ּבְ ַהּכֶֶלא  ֵבית  ּבְ נֱֶאַסר 

יֹוֵתר. ִנים ּבְ ַהְמֻסּכָ
י ַהּכֶֶלא ְלִבּקוּר, הוּא  ּתֵ ַח ּבָ יַע ְמַפּקֵ יֹום ִמן ַהּיִָמים ִהּגִ ּבְ
ִליָאתֹו  ּלֵא ְמאֹד ַעל ּכְ ַעל ָהַאְכַסְניָה, ְוִהְתּפַ יר ֶאת ּבַ ִהּכִ
"ַמה ּקֹוֶרה  לוּ  ְחִמיִרים ַהּלָ ַהּמַ נִָאים  ּתְ ּבַ ְכָלל, וִּבְפָרט  ּבִ
יב "ּכָמֹוָך ּכָמֹוִני  ַאל, ְוַהּיְהוִּדי ֵהׁשִ ד?" ׁשָ ּפֹה, ְיהוִּדי ִנְכּבָ

יִמים אֹוִתי". לֹא ֵאַדע ַעל ָמה ַמֲאׁשִ
ַבר  ּדְ ּנֹוַדע  וְּכׁשֶ ִעְניָן,  ּבָ י  ִאיׁשִ ְלִטּפוּל  ּיֵס  ִהְתּגַ ַח  ַהְמַפּקֵ

ֵרי ַהּמֹוָעָצה ְוָאַמר ִלְפנֵיֶהם "ֲאִני  ָמה, ָאַסף ֶאת ׂשָ ָהַאׁשְ
ַעל  הוּא נִָקי ֵמֲעוֹון ֶמֶרד! הוּא ּבַ ַעד ַהּיְהוִּדי ַהזֶּה ׁשֶ ָעֵרב ּבְ
אֹוְרָחיו  ְמִזיַמת  ֶאת  ָלַדַעת  לֹו  וֵּמַאִין  ׁשוּט,  ּפָ ַאְכַסְניָה 
ּנוּ  ִמּמֶ ֵעל  ִהְתּפַ ה  ּמָ ּכַ ר  ְוִסּפֵ הֹוִסיף  הוּא  ָריו?!"  וְּמַבּקְ
ֲעלוּ ְמאֹד  ר ִהְתּפַ ִרים ֲאׁשֶ ְוַהּשָׂ ינֵיֶהם,  ּבֵ ָהיָה  ְפּגָׁש ׁשֶ ּמִ ּבַ

י. ָבִרים, ִמֲהרוּ ְלהוִֹציאֹו ַלָחְפׁשִ ַמע ַהּדְ ְלִמׁשְ
ַעל  ַהגֹּוֵמל  ְרּכַת  ּבִ ֵרְך  ּבֵ הוּא  ְלֵביתֹו,  ַהּיְהוִּדי  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ה  ה לֹו, ְוִעם זֹאת לֹא ָרָצה ִלְסמְֹך ַעל ַמֲעׂשֵ ּנֲַעׂשָ ַהּנֵס ׁשֶ
ר לֹו  ּכָל ֲאׁשֶ יתֹו ְוֶאת  ּבֵ ַכר ֶאת  ּמָ ׁשֶ ים, ְולֹא נָח ַעד  ִנּסִ

ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ְוָעַבר ָלגוּר ּבְ
ת ק ֶֹדׁש( ּבַ )"וָּמתֹוק ָהאֹור" – ׁשַ


