
ָעלֹון מס' 87
ים ֶרְך – ְקדֹוׁשִ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ן ֶאת ֲחֵבְרךָ ְלַכף ְזכוּת ֱהֵוי ּדָ
טו(.  )יט,  ֲעִמיֶתךָ"  ּפֹט  ׁשְ ּתִ ֶצֶדק  "ּבְ ֵתנוּ  ָפָרׁשָ ּבְ ּכָתוּב 
ן ֶאת  "י(: "ֱהֵוי ּדָ ַרׁשִ אֹוְמִרים ֲחזַ"ל ַעל ּפָסוּק זֶה )הוָּבא ּבְ
ה ִמן ַהּתֹוָרה  ּיֵׁש ִמְצַות ֲעׂשֵ לֹוַמר, ׁשֶ ֲחֵבְרךָ ְלַכף ְזכוּת". ּכְ

ָלדוּן ֶאת ֲחֵבְרָך ְלַכף ְזכוּת.
דֹוֵלי  ּגְ ַעל  ִסּפוִּרים  ְמִביִאים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונָם  ֲחָכֵמינוּ 
ַאַחד  ְזכוּת.  ְלַכף  נוּ  ּדָ ׁשֶ ְזכוּת  ּבִ ִהְתַעּלוּ  ׁשֶ ּנִָאים  ַהּתַ
ב(,  )קכז,  ת  ּבָ ׁשַ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ מוָּבא  ּפוִּרים,  ַהּסִ
יר ֶאת ַעְצמֹו  ּכִ ְצִעירוּתֹו נֱֶאַלץ ְלַהׂשְ ּבִ ָהיָה ִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ ׁשֶ
יתֹו,  ּבֵ ְרנַָסת  ּפַ ֲעבוּר  ּבַ ֶאָחד,  ִית  ּבַ ַעל  ּבַ ֵאֶצל  ַלֲעבֹוָדה 
ָעַבד  ְמגוָּריו,  קֹום  ִמּמְ ְמֻרָחק  ָמקֹום  ּבְ זֶה  ָהיָה  ׁשֶ יָון  וִּמּכֵ

יתֹו. ק ִמּבֵ ָהיָה ְמנֻּתָ ׁשֶ ִנים ּכְ לֹׁש ׁשָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ֶאְצלֹו ּבְ
א  ּבָ הוּא  ְמאֹד,  ה  ָקׁשֶ ָעַבד  ֶהן  ּבָ ִנים  ׁשָ לֹׁש  ׁשָ ְלַאַחר 
ָלׁשוּב  יּוַּכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָכרֹו  ׂשְ ׁש ֶאת  ְלַבּקֵ יר  ֶהָעׁשִ לבעה"ב 
בעה"ב,  לֹו  ָאַמר  ְחּתֹו.  ּפַ ִמׁשְ ֶאת  וְּלַפְרנֵס  ְלֵביתֹו 
ִכיר,  יב לֹו ַהּשָׂ ִמְצַטֵער, ֵאין ִלי ּכֵָעת ּכֶֶסף ָלֵתת ְלךָ. ֵהׁשִ
ֶדה ַוֲאִני ֶאְמּכֹר  רֹות ֵמַהּשָׂ ן ִלי ּפֵ ִאם ֵאין ְלָך ּכֶֶסף, ֲאַזי ּתֵ
ֵאין  יִתי, ַאְך בעה"ב ָאַמר ׁשֶ אֹוָתם ועי"ז ֲאַפְרנֵס ֶאת ּבֵ
ֵהמֹות, ּכִָרים  ׁש ַקְרָקעֹות, ּבְ יְך ְלַבּקֵ רֹות, ְוָכְך ִהְמׁשִ לֹו ּפֵ

וְּכָסתֹות, ובעה"ב עֹונֶה לֹו ַעל ַהּכֹל - ֵאין ִלי. ַלְמרֹות 
ָבר,  יבֹו ּדָ ּיֵׁש לֹו ָממֹון ַרב, לֹא ֱהׁשִ יר ׁשֶ יר ֶאת ֶהָעׁשִ ִהּכִ ׁשֶ

ן ֶאת ֲאדֹונֹו ְלַכף ְזכוּת. ַפֵחי נֶֶפׁש ְלֵביתֹו. הוּא ּדָ ְוָחַזר ּבְ
יַע בעה"ב ִעם ּכָל ְסכוּם ַהחֹוב ְוַאף הֹוִסיף  ְלַאַחר ְזַמן ִהּגִ
ִית,  ַעל ַהּבַ ַאל אֹותֹו ּבַ ֵהּנָה ְוָכֵהּנָה. ׁשָ ְך עֹוד ּכָ לֹו ַעל ּכָ
ְדּתָ אֹוִתי?  ה ָחׁשַ ּמֶ ּלֵם ּבַ ֵאין ִלי ְלׁשַ י ְלָך ׁשֶ ר ָאַמְרּתִ ּכֲַאׁשֶ
ן אֹותֹו ְלַכף ְזכוּת,  ָבר ּכֵיַצד ּדָ יב לֹו ַעל ּכָל ּדָ ַהּלָה ֵהׁשִ
א  ּמָ ׁשֶ  , ִהְפַקְדּתָ א  ּמָ ׁשֶ  , ַקְעּתָ ִהׁשְ א  ּמָ ׁשֶ ִהְלֵויָת,  א  ּמָ ׁשֶ

ַמִים. ָ ּתָ ַלּשׁ ׁשְ , ְואוַּלי ִהְקּדַ ָמַכְרּתָ
אֹוִתי  ְנּתָ  ּדַ ׁשֶ וִּבְזכוּת  ָהיָה,  ְך  ּכָ ֱאֶמת  לֹו בעה"ב,  ָאַמר 

קֹום ְידוְּנָך ְלַכף ְזכוּת... ְלַכף ְזכוּת ַהּמָ
ּלֹו? ִית וִּמי ָהיָה ָהעֹוֵבד ׁשֶ ַעל ַהּבַ ִמי ָהיָה אֹותֹו ּבַ

ִאיְלתֹות  ם ׁשְ ׁשֵ אנֹו )סי' ס"ג( ּבְ ְתׁשוּבֹות ָרָמ"ע ִמּפָ ּכַָתב ּבִ
ִכיר  ן הוְּרָקנֹוס ְוַהּשָׂ י ֱאִליֶעזֶר ּבֶ אֹותֹו בעה"ב ָהיָה ַרּבִ ׁשֶ
י  ַרּבִ אֹותֹו  זֶהוּ  ָהָאֶרץ.  ַעם  ָהיָה  ׁשֶ ּכְ ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ָהיָה 
ּגָדֹול  ָלל  ּכְ זֶה  ּכָמֹוךָ,  ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ָאַמר:  ׁשֶ ֲעִקיָבא 
ַעל ִמּדֹות  ֵהֵחל ִלְלמֹד ָהיָה ּבַ ּתֹוָרה, וְּכָבר ָאז ִלְפנֵי ׁשֶ ּבַ
ַעל  ן ְלַכף ְזכוּת ֶאת ּבַ ּדָ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ טֹובֹות וְּמיָֻחדֹות ַעד ּכְ

ִית. ַהּבַ

ַע ַהּנִָדיר? ְטּבֵ ְלֵהיָכן נְֶעָלם ַהּמַ
ְלִמיֵדי  ִנים ִמּתַ ל ַרּבָ דֹוָלה ׁשֶ ּפַַעם ַאַחת ִהְתַקּיְָמה ְמִסּבָה ּגְ
ל  ׁשֶ דֹול  ּגָ ִצּבוּר  עוָּדה  ַלּסְ ְוֵהֵסּבוּ  זַַצ"ל,  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם 
ָהיָה  ים  ַהְמֻסּבִ רֹאׁש  ּבְ ִדינָה.  ַהּמְ ִמּכָל  ִנים  ָהַרּבָ דֹוֵלי  ּגְ
ֶהם  י ְיהוָּדה ַאּסָאד זַַצ"ל ְוִעּמָ ַתב סֹוֵפר זַַצ"ל ְוֵכן ַרּבִ ַהּכְ

ַתב  עוָּדה ִהְכִריז ַהּכְ ֶאְמַצע ַהּסְ ִנים ֲחׁשוִּבים. ּבְ ַהְרּבֵה ַרּבָ
ָבר ָחׁשוּב ְוָחִביב ַעד ְמאֹד וִּבְרצֹונֹו  ְמָצא ִאּתֹו ּדָ ּנִ סֹוֵפר ׁשֶ
ָעִתיק  ַע  ַמְטּבֵ יסֹו  ִמּכִ הוִֹציא  הוּא  ים.  ַלְמֻסּבִ ְלַהְראֹותֹו 
ָהִראׁשֹון,  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ קוַּפת  ִמּתְ ֶקל  ֶ ַהּשׁ ַמֲחִצית  ל  ׁשֶ

ים. ְוֶהְרָאה אֹותֹו ַלְמֻסּבִ



ָרצוּ  ְוֻכּלָם  יק,  ָהַעּתִ ַע  ְטּבֵ ֵמַהּמַ ְמאֹד  ׁשוּ  ִהְתַרּגְ ִנים  ָהַרּבָ
יֵדיֶהם, ִמגֶֹּדל ַהֲחִביבוּת  ֵמׁש ּבֹו ּבִ רֹוב וְּלַמׁשְ ִלְראֹותֹו ִמּקָ
ָרֵאל  ּבֹו ָהיוּ ַעם ִיׂשְ ַע ּכֶֶסף ׁשֶ ן ְליָָדם ַמְטּבֵ ּמֵ ְזּדַ ּנִ ִכּיָה ׁשֶ ְּ ְוַהז
ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ָעַבר  ְוָכְך  ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ ְלֵבית  ְקֵליֶהם  ׁשִ ׁשֹוְקִלים 
ֲעלוּת  ִהְתּפַ יטוּ ּבֹו ּבְ וָּרה ְלׁשוָּרה, ְוֻכּלָם ַהּבִ ִמּיָד ְליָד, וִּמּשׁ
ֵמֶאָחד  ָעַבר  ׁשֶ ּכְ ַע  ְטּבֵ ַהּמַ נְֶעַלם  ְלֶפַתע  ְוִהּנֵה  דֹוָלה.  ּגְ
ַעל  ׂש  ְלַחּפֵ ּלָם  ּכֻ ְוֵהֵחּלוּ  בֹוָתיו,  ִעּקְ נֹוְדעוּ  ְולֹא  ַלֲחֵברֹו, 
ָמְצאוּ.  ְולֹא  ָדִקים  וַּבּסְ חֹוִרים  ּבַ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ְוַעל  ה  ָהִרְצּפָ
ָהיָה  ַהזֶּה  ַע  ְטּבֵ ַהּמַ י  ּכִ דֹוָלה,  ּגְ ָהָלה  ּבֶ ִנְהְיָתה  ְוַכּמוָּבן 
ֵער ִיְקַרת ֶעְרּכֹו ֵאֶצל  ֵעינֵי ַהּכֹל, ְוֵאין ְלׁשַ ָחׁשוּב ְמאֹד ּבְ

ּנוּ. ּנֱֶאַבד ִמּמֶ ַתב סֹוֵפר', ְוגֶֹדל ַצֲערֹו ַעל ׁשֶ ָעָליו ַה'ּכְ ּבְ
ְמצֹא  ִמּלִ ְוִהְתיֲָאׁשוּ  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ַאֲחָריו  ׂשוּ  ִחּפְ ׁשֶ ַאֲחֵרי 
ֱהיֹות ְוָהֲאֵבָדה כ״כ ְיָקָרה  ַתב סֹוֵפר ׁשֶ אֹותֹו, ִהְכִריז ַהּכְ
ִנים  ֵדי ְלהוִֹציא ִמּכָל ָסֵפק, ּכָל ָהַרּבָ ּכְ יַע ׁשֶ ֶאְצלֹו הוּא ַמּצִ
רוּ ֶאת  ֲארוּ ַעל ְמקֹומֹוֵתיֶהם ְוִיְסּגְ ָ ים ִיּשׁ ְוָהַעְסָקִנים ַהְמֻסּבִ
ַאף ֶאָחד לֹא יֵֵצא ְוִיּכָנֵס, ְוָכל ֶאָחד יוִֹציא ֶאת  ֶלת ׁשֶ ַהּדֶ
ַע  ְטּבֵ ְרׁשוּת ִמי ִנְמָצא ַהּמַ ֵרר ּבִ ּיְִתּבָ ִכיָסיו, ַעד ׁשֶ ּנָח ּבְ ַהּמֻ

ּנֱֶעַלם. ֶקל ׁשֶ ֶ ל ַמֲחִצית ַהּשׁ ׁשֶ
ְיהוָּדה  י  ַרּבִ ַבד  ִמּלְ ַלַהצָָּעה,  ימוּ  ִהְסּכִ ִנים  ָהַרּבָ ּכָל 
ִנים  י ֵאין זֶה ָהגוּן ַלֲחׁשֹד ֶאת ָהַרּבָ ַען ּכִ ּטָ אד ַזַצ"ל ׁשֶ ַאּסָ
ַתב סֹוֵפר, ְולֹא  ל ַהּכְ ד ַלַהצָָּעה ׁשֶ ְגנֵָבה, ְוהוּא ִמְתנַּגֵ ּבִ
ּלֹא  ׁש ׁשֶ ִעּמֹו, הוּא ִהְתַעּקֵ חוּ  ִהְתַוּכְ ֶ ּכָל ַמה ּשׁ הֹוִעילוּ 

ָראוּי ַלֲעׂשֹות ּכֵן.
ה  ּפָ ַע ָלַאׁשְ ְטּבֵ ׂש, אוַּלי נַָפל ַהּמַ יכוּ ְלַחּפֵ ּיְַמׁשִ ׁש ׁשֶ ּקֵ הוּא ּבִ
ְתִחּלָה  ּבִ וכדו'.  ְלָחנֹות  ֻ ֵמַהּשׁ ְלָצִרים  ַהּמֶ ּנוּ  ּפִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ
ׂש  ְלַחּפֵ ּגְָמרוּ  ׁשֶ ּכְ ה  ַקּלָ ָעה  ׁשָ ְלַאַחר  ַאְך  ְלקֹולֹו,  ְמעוּ  ׁשָ
ַע ֶאת  נוּ ְלַבּצֵ וְּ ָבר ִהְתּכַ ִרי ְולֹא ָמְצאוּ, ּכְ ָכל ָמקֹום ֶאְפׁשָ ּבְ

יָסיו. ּכָל ֶאָחד ֵמַהּנֹוְכִחים יוִֹציא ּכָל ֲחָפָציו ִמּכִ ָבר ׁשֶ ַהּדָ
יכוּ  ּיְַמׁשִ ׁשֶ ְדָמעֹות  ּבִ וָּבָכה  ׁשוּב  ׁש  ּקֵ ּבִ אד  ַאּסָ הגר"י 
ים  ִהּלִ ּתְ ְרֵקי  ּפִ לֹוַמר  ְוֵהֵחל  ד  ּצַ ּבַ ְונֱֶעַמד  ׂש,  ְלַחּפֵ
ַע  ְטּבֵ ל ַהּמַ ּיְִמְצאוּ ֶאת ָהֲאֵבָדה ׁשֶ כוּת ַהּנֶֶפׁש ׁשֶ ּפְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ
ְגַלל ִהְתַנֲהגוּת  ָבר ֵהֵחּלוּ ַלֲחׁשֹד ּבֹו ּבִ ים ּכְ ַהּיָָקר. ַהְמֻסּבִ

זֹו.
ַאַחד  ְטּבָח.  ֵמַהּמִ ְמָחה  ׂשִ ְקִריַאת  ְמָעה  ִנׁשְ ְלֶפַתע, 
ֵרר  ַע ָהָאבוּד. ִהְתּבָ ְטּבֵ י ִנְמָצא ַהּמַ ּכִ ר,  ּשֵׂ ּבִ ְלָצִרים  ַהּמֶ
ַחת  ַע ִמּיָד ְליָד הוּא נַָפל ְלתֹוְך ַצּלַ ְטּבֵ ָעַבר ַהּמַ ׁשֶ י ּכְ ּכִ

ַחת. ּלַ דֶֹפן ַהצַּ ּבְ וָּמן ׁשֶ ְוִנְדּבַק ְלׁשּ
אד  ַאּסָ ְיהוָּדה  י  ַרּבִ ִהְכִריז  ַע,  ְטּבֵ ַהּמַ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ְלַאַחר 
ימוּ  ִהְסּכִ ׁשֶ ּמוָּבן  ּכַ ָבָריו.  ּדְ ֶאת  את  ָלׂשֵ ְרׁשוּת  ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ
ַמֲחִצית  ל  ׁשֶ ַע  ַמְטּבֵ יסֹו  ִמּכִ אד הוִֹציא  ַאּסָ ּלָם. הגר״י  ּכֻ
ַע  ְטּבֵ ל ַהּמַ ָקל ׁשֶ מוּת ְוצוָּרה וִּמׁשְ אֹוָתּה ּדְ ן, ּבְ ֶקל יָׁשָ ֶ ַהּשׁ
ם  ְדּתֶ אי ֲחׁשַ ַוּדַ ַתב סֹוֵפר', וָּפַתח ְוָאַמר: ַרּבֹוַתי, ּבְ ל ַה'ּכְ ׁשֶ
ִכיֵסינוּ,  ּבְ ַלִחּפוּׂש  ִמְתַנּגֵד  ֲאִני  ה  ּמָ ּכַ ַעד  ְרִאיֶתם  ׁשֶ ּכְ י  ּבִ
ַמֲחִצית  ל  ׁשֶ זֶה  ּכָ ַע  ַמְטּבֵ נֹו  יֶׁשְ יִָדי  ּבְ ּגַם  י  ּכִ ְדעוּ  ּתֵ וְּבֵכן 
ים  ׂשִ ְמַחּפְ ָהיוּ  ֶכם, ִאּלוּ  ַנְפׁשְ ּבְ נָא  ֲערוּ  ׁשַ ה  ְוַעּתָ ֶקל.  ֶ ַהּשׁ
דֹוָלה ָהְיָתה  ַע, ַמה ּגְ ְטּבֵ ְבָגַדי וּמוְֹצִאים ֶאְצִלי ֶאת ַהּמַ ּבִ
ּה,  ּלָ ּכֻ ִדינָה  ַהּמְ נֵי  ַרּבָ ְלֵעינֵי  ּיֵׁש  ִמְתּבַ ָהִייִתי  ׁשֶ ה  ַהּבוּׁשָ
ה  ַהּבוּׁשָ ִמגֶֹּדל  יוֵֹצאת  י  ַנְפׁשִ ָהְיָתה  לֹא  ִאם  יֹוֵדַע  וִּמי 
ִמזֶּה  ָלֶכם.  גֹּוֵרם  ָהִייִתי  ּגָדֹול  ִמְכׁשֹול  ְוֵאיזֶה  ַער.  ְוַהּצַ
ּלֹא  ה ָצִריְך ְלִהזֵָּהר ׁשֶ ּמָ ּכֵל ַעד ּכַ ֶכם מוַּסר ַהׂשְ ּלְ חוּ ּכֻ ּקְ ּתִ
ּלֹא ָלבֹוא ִליֵדי  ָרֵאל ׁשֶ ִרּיָה ִמּיִׂשְ ׁשוּם ּבְ ַלֲחׁשֹד ָחִליָלה ּבְ
ְכֵדי  ץ ִלְמצֹא ּכָל ַטְצָדִקי ּבִ ִמְכׁשֹול ְוָטעוּת ח״ו, וְּלִהְתַאּמֵ

ָלדוּן ְלַכף ְזכוּת.



ְללֹא  ְלֵביתֹו  ב  ׁשָ ָהַרב 
ַהֻחְלָצה...

ּפֹט ֲעִמיֶתךָ" )יט, טו( ׁשְ ֶצֶדק ּתִ "ּבְ
ְהיֹותֹו  ַעם ַאַחת ּבִ ּפַ י ַזְלָמֶל'ה ִמוֹּולֹוִז'ין, ׁשֶ ר ַעל ַרּבִ ְמֻסּפָ
י ֻחְלָצתֹו נֶֶעְלָמה. ָלַבׁש ֶאת ֲחִליָפתֹו  ְקֶוה ִהְבִחין ּכִ ּמִ ּבַ

ב ְלֵביתֹו. ְללֹא ַהֻחְלָצה ְוׁשָ
ָעִני  ּנְִרֶאה  "ּכַ ָענָה:  ַהֻחְלָצה?"  "ֵהיָכן  ּתֹו:  ִאׁשְ ֲאָלה  ׁשָ
ה לֹא ָלַקְחּתָ ֶאת  ָטעוּת..." - "ְוָלּמָ ֶאָחד ֶהְחִליף אֹוָתּה ּבְ
ּלֹו"... ִאיר ֶאת ׁשֶ ַכח ְלַהׁשְ י הוּא ׁשָ ּלֹו?" - "ּכִ ַהֻחְלָצה ׁשֶ

)וָּמתֹוק ָהאֹור(
ַעְרּתָ  ּגָ ׁשֶ יָת  ָעׂשִ "טֹוב  ּבַאי:  ַלּגַ ָאַמר  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ

ֶהם"... "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתךָ" )יט, יז( ּבָ
ין,  יּבִ ְטׁשִ יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש  ַזַצ"ל  ִניחֹוְבְסִקי  ּגְ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ
ָהה  ּלֹא ׁשָ ּיִָמים ׁשֶ ת ָוִתיִקין )ּבַ ִפּלַ ּלֵל ּתְ ָהיָה נֹוֵהג ְלִהְתּפַ
ּבֹו  ְלֵביתֹו  מוִּכים  ַהּסְ נֶֶסת  ַהּכְ י  ּתֵ ִמּבָ ֶאָחד  ּבְ יָבה(  ְיׁשִ ּבַ

ם ֶאת  ׁשָ ֵהִקימוּ  ׁשֶ ְלַאַחר  ָוִתיִקין.  ת  ִלְתִפּלַ ִמְניָן  הוַּקם 
ִביָבה  ים ְמֻבּגִָרים ֵמַהּסְ ה ֲאנָׁשִ ּמָ יעוּ ּכַ ִמְניַן ַהוִָּתיִקין, ִהּגִ
קֹוֵדם  ינֵיֶהם  ּבֵ ְמׂשֹוֲחִחים  ְוָהיוּ  ְניָן,  ַלּמִ ְלִהְצָטֵרף  ֵדי  ּכְ

ִפּלָה. ַמר ַהּתְ ּגְ
ָחְזרוּ  ׁשֶ אי ְוֵהִעיר ָלֶהם ַעל ּכָךְ. ְואוָּלם ּכְ ִנּגַׁש ֲאֵליֶהם ַהּגַּבַ
ה  ּמָ נוּ ּכַ ּבוָּרם. ָאז ּפָ ּיְַפִסיקוּ ּדִ ֶהם ׁשֶ רוּ, ּגַָער ּבָ ּבְ ְוׁשוּב ּדִ
ֵאיְנָך  "ַהִאם  ָעָליו:  ְוִהְתַרֲעמוּ  אי  ַלּגַּבַ ִלים  ּלְ ְתּפַ ֵמַהּמִ
ְוֵהיַאְך  ְמֻבּגִָרים  ים  ֲאנָׁשִ ֲהֵרי ֵהם  ֶהם  ּבָ ִלְגעֹר  ּיֵׁש  ִמְתּבַ

חוּׁש ִלְכבֹוָדם? לֹא ּתָ
ִניחֹוְבְסִקי,  ּגְ י ַאְבָרָהם  ּיָָצא ַרּבִ ַאַחר ׁשֶ ּלְ אי ׁשֶ ר ַהּגַּבַ ִסּפֵ
לֹו:  ְוָאַמר  אי  ַלּגַּבַ ִנּגַׁש  הוּא  ּכָָאמוּר.  ם  ׁשָ ּלֵל  ִהְתּפַ ׁשֶ
ָבִרים  זֶּה ֶאָחד ֵמַהּדְ וּם ׁשֶ ֶהם, ִמּשׁ ּגַָעְרּתָ ּבָ יָת ׁשֶ "טֹוב ָעׂשִ
ּיֵׁש ִלְגעֹר ֲעֵליֶהם )ראה  ׁשֶ ֲהָלָכה  ּבַ פָֹרׁש  ּמְ ׁשֶ ַהְיִחיִדים 
י ַאְבָרָהם  שו"ע או"ח סימן קנ"ד סעיף ז'(, ְוהֹוִסיף ַרּבִ
ְמֻסּגָל ַלֲעׂשֹות זֹאת, ֲאָבל זֶה ַמה  ּכָל ֶאָחד  ָאֵכן לֹא  ׁשֶ

ַהר( ִריְך ַלֲעׂשֹות. )ַאּגַן ַהּסַ ּצָ ֶ ּשׁ

ּדֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

אֶֹרְך  ּבְ ַמְזְלגוֹת  ִעם  ה  ְסֻעּדָ
י ַאּמוֹת... ּתֵ ׁשְ

"ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעךָ ּכָמֹוךָ" )יט, יח(
ָהיָה.  ְלכוּת  ַלּמַ ְמקָֹרב  ינָה,  ִמוִּ וְֵרְטַהְייֵמר  ְמׁשוֹן  ׁשִ י  ַרּבִ
את ֶאת ֲהָסַתת  ִמּלָׂשֵ ֶלְך: "ִנְלֵאיִתי  ַהּמֶ יוֹם ֶאָחד ָאַמר לוֹ 
נוּ  ַחְרּתָ ּבְ ה  ם ִמְתגִָּאים ְואוְֹמִרים: "ַאּתָ ַאּתֶ ׁשֶ ָמִרים ַעל  ַהּכְ

ָך  נוּ. יוֵֹדַע ֲאִני ּבְ ם ֵמִאּתָ ה נֲַעִלים ַאּתֶ ּמֶ ים". ּבַ ִמּכָל ָהַעּמִ
יֶהם!" ה, ְסכֹר ֶאת ּפִ ָחָכם ֻמְפָלג ַאּתָ ׁשֶ

ֶלךְ. ְקַבע ָלֶהם  ְדָבְרךָ, ֲאדוִֹני ַהּמֶ ְמׁשוֹן: "ּכִ י ׁשִ יב לוֹ ַרּבִ ֵהׁשִ
ּבֶֹקר. ּכָאן, ּבַָאְרמוֹן". ר ּבַ ֶעׂשֶ מוֵֹעד ָמָחר, ּבְ

ִסיִתים, ְלהוִּטים ָלַדַעת  ָמִרים ַהּמְ בוּ ּכָל ַהּכְ ְלָמֳחָרת ִהְתיַּצְ

ּכֻּלָם יָבוֹאוּ  ׁש ׁשֶ ּקֵ ְמׁשוֹן ּבִ י ׁשִ ַחת. ַרּבִ ְהיֶה ַההוָֹכָחה ַהּנִּצַ ַמה ּתִ
ה. ּפָנָה  ֻעּדָ ְלָחן ָארוְֹך ָערוְּך ָהיָה ַלּסְ ִעּמוֹ ִלְטַרְקִלין ָהאֶֹכל. ׁשֻ
יִָּביא ֵמָהְרחוֹב  ׁש ׁשֶ ֶלךְ, וִּבּקֵ ל ַהּמֶ ׁשֶ ִליׁשוֹ  ְמׁשוֹן ְלׁשָ י ׁשִ ַרּבִ
ִבים. הוְּבאוּ, ְוִנְצַטוּוּ ִלְתּפֹס  ים נְָכִרים ֵמָהעוְֹבִרים ְוׁשָ לֹׁשִ ׁשְ
ָמִרים  ְלָחן. ְוַהּכְ ֻ ל ַהּשׁ ר ִמּכָל ֵעֶבר ׁשֶ ה ָעׂשָ ָ ֶאת ְמקוָֹמם. ֲחִמּשׁ

רוִֹאים וְּתֵמִהים.
ְלָצִרים, וְּביָָדם ּכִֵלים  ְמׁשֹון הֹוִפיעוּ ַהּמֶ י ׁשִ ְלהֹוָרַאת ַרּבִ
י  ּתֵ ׁשְ ּכִ ים  ֲאֻרּכִ ַמְזְלגוֹת  הֹוָרַאתֹו:  ְלִפי  רוּ  יֻּצְּ ׁשֶ מוּזִָרים 
ִקְלׁשֹון  סֹוָפם,  ּבְ ִפיָתה.  ַהּלְ ְמקֹום  ם,  רֹאׁשָ ּבְ ַאּמוֹת. 
ּכָל  ְליַד  ַמְזֵלג  ִהּנִיחוּ  זֶֶפת.  ְמִריַחת  וָּבֶאְמַצע  נִַּים.  ִ ַהּשׁ

סֹוֵעד.
ֶלֱאכֹל  ֵאין  ִלְרׁשוְּתֶכם.  ּקוֹת  ּדַ "ָחֵמׁש  ְמׁשוֹן:  ׁשִ י  ַרּבִ ָאַמר 

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּבְ



ם. ְלֵתָאבוֹן!" רֹאׁשָ ְזְלגוֹת, ְוֵאין ְלַהֲחִזיק ֶאּלָא ּבְ ּמַ ֶאּלָא ּבַ
ֶלךְ.  ַהּמֶ ּגַם  ְוָתַמּה  ָמִרים,  ַהּכְ ְמהוּ  ּתָ ים,  ָהֲאנָׁשִ ְמהוּ  ּתָ
ֶהם  ּבָ ֲחבוּ  ּתָ ם,  רֹאׁשָ ּבְ ְזְלגוֹת  ַהּמַ ֶאת  ַהּסוֲֹעִדים  נְָטלוּ 
ָהיוּ,  ים  ֲאֻרּכִ ַאְך  ְלִפיֶהם.  יָעם  ְלַהּגִ ְוִנּסוּ  ֲאָכִלים,  ַהּמַ ִמן 
מוּ  ַצוָּאָרם ְוִעּקְ יהוּ  ְיֵדיֶהם ְוִהְגּבִ לוּ, הוִֹרידוּ  ּתְ ִהְתּפַ וְּכָכל ׁשֶ
יּוֵֹתיֶהם, לֹא ִהְצִליחוּ. ִנְראוּ ּכֹה ְמגָֻחִכים, ְונוֲֹאׁשוּ. ְזַמּנָם  ּפִ

ִכים. ָעַבר, ְויְָצאוּ ְמֻדְכּדָ
ִרין.  ִלְמַהּדְ רוֹת  ׁשֵ ּכְ ָמנוֹת  ְוֵהִביאוּ  ְלָצִרים,  ַהּמֶ ּבָאוּ  ִמיָּד 
ַהְיּהוִּדים.  ֵמְרחוֹב  ִאיׁש  ים  לֹׁשִ ׁשְ ְלָהִביא  ַלח  ִנׁשְ ִליׁש  ָ ַהּשׁ
בוֹדֹו  נַָּתן ִמּכְ ֶלְך: "ׁשֶ ְרּכַת ַהּמֶ ּבִ ִנְפָעִמים וֵּבְרכוּ ֶאת  יעוּ  ִהּגִ
ַעל  ָחזַר  ְמׁשוֹן  ׁשִ י  ְוַרּבִ זֶה,  ת  ְלֻעּמַ זֶה  בוּ  ֻהּצְ וָָדם".  ר  ְלָבׂשָ
ְנָעצֹו  ַמְזְלגוֹ,  רֹאׁש  ּבְ ֵמֶהם  ֶאָחד  ּכָל  ָאַחז  ִמיַּד  ַההוָֹראוֹת. 

ְמנָתוֹ ְוֶהֱאִכיל ּבוֹ ֶאת ַהְיּהוִּדי ָהעוֵֹמד מוּלוֹ. ּבִ
ָרֵאל, גּוֹי  ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְמׁשוֹן, "ִמי ּכְ י ׁשִ ם?" ָאַמר ַרּבִ "רוִֹאים ַאּתֶ

ֶאָחד ּבָָאֶרץ!"
ַעם  ִיחוִּדיּוּת  הוִֹכיַח  ָכְך  ּבְ ְוִכי  מוָּבן.  לֹא  ַאְך  יֶָפה,  ִסּפוּר 

ָרֵאל? ֶאְתְמָהה! ִיׂשְ
ַמְזְלגוֹת  ִלים  ְמַקּבְ ּכֻּלָם  ָהיוּ  ִאּלוּ  יוֵֹתר,  מוָּבן  ָהיָה  הוּא 
ָהיוּ  ְוַהּיְהוִּדים  וּבוְֹלִסים,  ִלים  ִמְתנַּפְ ָהיוּ  ְוַהגּוִֹיים  ְרִגיִלים, 
גּוֲֹחִנים וַּמֲאִכיִלים ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהוּ, ִניָחא ֲאָבל ֲהלֹא ּכֻּלָנוּ 

יַע  ּבִ ְזְלגוֹת ְרִגיִלים ָהיָה ּכָל ֶאָחד ַמׂשְ ִאּלוּ ָהיוּ ַהּמַ יוְֹדִעים, ׁשֶ
ֶהם,  ּבָ ֶלֱאכֹל  ֵמֶהם  ְוִנְבַצר  ים  ֲאֻרּכִ ָהיוּ  ׁשֶ ְוָכאן,  ַרֲעבוֹנוֹ. 
ָמְצאוּ  ְוַהּיְהוִּדים  ֵעָצה,  ָמְצאוּ  ְולֹא  ְנבוִֹכים  ַהגּוִֹיים  ָהיוּ 
מוִֹכיַח?  זֶּה  ַמה  נְֶגדוֹ.  ּכְ ׁשֶ ֶאת  ִאיׁש  ֶהֱאִכילוּ  ְחּבוָּלה.  ּתַ
ְתרוֹן? ָאֵכן, "ַרק ַעם  ִרים ּפִ ֵהם ְמֻתְחּכִָמים יוֵֹתר, ְמַאְלּתְ ׁשֶ
זֶה  ָחָכם ְונָבוֹן ַהגּוֹי ַהגָּדוֹל ַהזֶּה" )דברים ד, ו(. ֲאָבל ַמה ּלְ

נוּ"?! ַחְרּתָ ה ּבְ וְּל"ַאּתָ
ְרִגיִלים,  ְקַטּנִים,  ַמְזְלגוֹת  יֵּׁש  ׁשֶ ּכְ ִנְפָלָאה –  ׁשוָּבה,  ְוַהּתְ
ִקיטֹו.  ַרֲעבֹונֹו ְואֹוֵכל ְלַהׁשְ ַעְצמֹו, ָחׁש ּבְ ָעסוּק ּכָל ְיהוִּדי ּבְ
הוּא  א  נֹוׂשֵ אֹוִנים,  ֲחַסר  ְוהוּא  ים  ֲאֻרּכִ ַמְזְלגוֹת  יֵּׁש  ׁשֶ ּכְ
נָבֹוךְ.  הוּא  ם  ּגַ עֹוֵמד  מוּלֹו,  ֲחֵברֹו  ֶאת  ְורֹוֶאה  ֵעינִַים 
נֵיֶהם ְיהוִּדים, ָאב ֶאָחד  ְ ּשׁ ְוָאז ִמְתעֹוֶרֶרת ּבֹו ַהַהּכָָרה ׁשֶ
ּתוּף  ׁשִ ּבְ אוָֹתּה ָצָרה, ְוָאז ּפֹוֲעִלים ֵהם  ּבְ נֵינוּ  ְלֻכּלָנוּ, וּׁשְ
ל ּגוּף ֶאָחד, וַּמֲאִכיִלים ִאיׁש ֶאת  י יַָדִים ׁשֶ ּתֵ ׁשְ ֻעּלָה, ּכִ ּפְ

ֵלב ֶאָחד". ִאיׁש ֶאָחד ּבְ ֵרֵעהוּ ַאֲהָדֵדי, "ּכְ
חֶֹסר אוִֹנים, ַרק  ּבְ ִמְתעוֶֹרֶרת ַרק  זוֹ  ַהּכָָרה  ׁשֶ ֲחָבל  ְוָאֵכן, 
זֹו  ַהּכָָרה  ְוַאֲאִכיְלךָ.  ים. ַהֲאֵכל אוִֹתי  ֲאֻרּכִ ַמְזְלגוֹת  יֵּׁש  ׁשֶ ּכְ
ַקְרּתָ אוִֹתי,  יִנים ֲאֻרּכוֹת: ּדָ יֵּׁש ַסּכִ ׁשֶ ַחיֶֶּבת ְלִהְתעוֵֹרר ּגַם ּכְ

ְולֹא ֶאְדקֹר אוְֹתָך!
) )ְוִהּגְַדּתָ
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