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ֵצא י ּתֵ ת ּכִ ֶרְך ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

ָנה ָ ִמְתּכֹוְנִנים ְלרֹאׁש ַהּשׁ
נָה ֵאָליו  ּפָ יר ָלֵתת ַהְלָוָאה ְלִאיׁש ׁשֶ ַמּדּוַע ֵסֵרב ֶהָעׁשִ

ה? ִפּלָ ֶרְך ַלּתְ ּדֶ ּבַ
ל חֶֹדׁש ֱאלוּל  ִעּצוּמֹו ׁשֶ ְיָלִדים ְיָקִרים! ִנְמָצִאים ָאנוּ ּבְ
ִמְתּכֹוְנִנים  ָאנוּ  ּבֹו  ִליחֹות  ְוַהּסְ ָהַרֲחִמים  חֶֹדׁש   –

ָנה. ָ ְלרֹאׁש ַהּשׁ
ֵלם  ׁשָ חֶֹדׁש  ָצִריְך  ָמה  ם  ְלׁשֵ ֵאָלה:  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ְוִנׁשְ
לֹא  ַהִאם  ין,  ַהּדִ יֹום  ִלְקַראת  ֵּק  ְלִהְתַחז ִביל  ׁשְ ּבִ

ָנה ַעְצמֹו? ָ יֹום רֹאׁש ַהּשׁ ֵּק ּבְ ְתַחז ּנִ יק ׁשֶ ַמְסּפִ
ִמּדוְּבָנא  יד  ּגִ ַהּמַ ְך  ּכָ ַעל  יל  ִהְמׁשִ ָהִעְניָן  ְלֵבאוּר 
יתֹו, הוּא  ּבֵ ֶלת  ּדֶ ְנִקיׁשֹות ַעל  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ יר  ְלָעׁשִ ל  ָמׁשָ
א  ּבָ ָהִעיר  י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ׁשֶ ְוָרָאה  ֵמֲחלֹונֹו  ל  ּכֵ ִהְסּתַ

ֵאָליו.
ׁשֹוֵאל  ֵרת  ְוַהְמׁשָ ַחת  ִנְפּתַ ֶלת  ַהּדֶ ׁשֶ ַמע  ׁשָ יר  ֶהָעׁשִ
רֹוֶצה טֹוָבה  ֶאת ָהִאיׁש ָמה ְרצֹונֹו, ְוָהִאיׁש אֹוֵמר ׁשֶ

ָעסוּק,  ָהָאדֹון  ֵעת  "ּכָ ֵרת:  ׁשָ ַהּמְ לֹו  עֹוָנה  ֵמָהָאדֹון. 
ֳהַרִים". ּצָ ה ׁשוּב ּבַ ַנּסֵ

ֳהַרִים  ּצָ יר ָחַזר ַלֲעָסָקיו. ּבַ ָהַלְך ָהִאיׁש ְלַדְרּכֹו ְוֶהָעׁשִ
ֶּהוּ  ז יר ָרָאה ׁשֶ ֶלת, ֶהָעׁשִ ְמעוּ ְנִקיׁשֹות ַעל ַהּדֶ ׁשוּב ִנׁשְ
ָעסוּק  ֲעַדִין  ָהָאדֹון  ׁשֶ ָאַמר  ֵרת  ַהְמׁשָ ִאיׁש.  אֹותֹו 
חוּץ,  ין ּבַ הוּא ַמְמּתִ ו, ָהִאיׁש ָאַמר ׁשֶ ְוֵאינֹו יָכֹול ַעְכׁשָ

ּנֶה. ָהָאדֹון ִיְתּפַ ׁשֶ ר ְלהֹוִדיַע לֹו ּכְ ְוִאם ֶאְפׁשָ
לֹא  הוּא  ַחּלֹון.  ּבַ יט  ְוִהּבִ יר  ֶהָעׁשִ ָקם  ָעה  ׁשָ ֲעבֹור  ּכַ
ּנָה  ּגִ ּבַ ְך  ְמַהּלֵ ֲעַדִין  ָהִאיׁש  ֵעיָניו!  ְלַמְרֵאה  ֶהֱאִמין 
ְלַהְכִניס  ְוָאַמר  ָעָליו  ִנְכְמרוּ  ַרֲחָמיו  ַוֲחזֹר.  ֲהלְֹך 
ָבר  ּכְ הוּא  ָקָצר,  ִלְזַמן  ַהְלָוָאה  ׁש  ּקֵ ּבִ ָהִאיׁש  אֹותֹו. 
ְמַיֲחלֹות  ֵעיָניו  ְוָכֵעת  ֲעֵרִבים,  ים  ְוֶהְחּתִ ָטר  ׁשְ ֵהִכין 
דֹול.  ַהּגָ ֶסף  ַהּכֶ ְסכוּם  ֶאת  ּנוּ  ִמּמֶ ל  ְלַקּבֵ יר  ֶלָעׁשִ
ה ָטַרח ָהִאיׁש ְלָהִכין ֶאת ַעְצמֹו  ּמָ ּכַ ָרָאה  ׁשֶ יר  ֶהָעׁשִ
ל  ּכָ ֶאת  לֹו  ֵהִביא  ָעָליו  ִרֵחם  ֶסף,  ַהּכֶ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ



ָרעֹון. כוּם ַוֲאִפילוּ ִהְרִחיב לֹו ֶאת ְזַמן ַהּפֵ ַהּסְ
ָנה  ל ַמֲעִריב ְוָאז ּפָ ּלֵ יר ְלִהְתּפַ ִלְפנֹות ֶעֶרב יָָצא ֶהָעׁשִ
נוּ,  ׁשְ ִנְפּגַ ָבר  ּכְ ְוָאַמר: "ִאם  ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ַאַחד  ֵאָליו 
ה  ְלַכּמָ ֶסף  ּכֶ ְסכוּם  ִלי  ְלַהְלוֹות  ּתוַּכל  אוַּלי  ָאז 
יר  ֶהָעׁשִ ָעָנה  ֵעת",  ּכָ רוּת  ֶאְפׁשָ ִלי  "ֵאין  יִָמים"? 

וָּפָנה ְלִעְניָָניו.
ָנַתן  ָלִראׁשֹון  ַמּדוַּע  ֵמֵאֶליָה:  ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ְועֹוָלה 
וְּבאֹוָתּה  יֹום,  אֹותֹו  ּבְ ָנה  ּפָ ׁשֶ  - ִני  ֵ ְוַלּשׁ ְמָחה,  ׂשִ ּבְ

ִליָלה? ׁשְ ה, ֵהִגיב ִמּיָד ּבִ ׁשָ ּקָ ּבַ
ַעְצמֹו  ִהְטִריַח  ָהִראׁשֹון  ַהּלֹוֶוה  ׁשוָּטה:  ּפְ ׁשוָּבה  ַהּתְ

ַעְצמֹו  ְוִהְטִריַח  ַעם,  ּפַ ׁשוּב  ְך  ּכָ ַאַחר  וָּבא  ּבֶֹקר,  ּבַ
ה,  ׁשָ ּקָ חוּץ. הוּא ֵהִכין ֶאת ַעְצמֹו ַלּבַ ין ּבַ ְוָעַמד ְוִהְמּתִ
ֲאָבל  תֹו.  ׁשָ ּקָ ּבַ ֶאת  א  ְלַמּלֵ ץ  ִהְתַאּמֵ יר  ֶהָעׁשִ ם  ּגַ ָאז 
ַאְקַראי,  ּבְ אֹותֹו  ַגׁש  ּפָ א  ֶאּלָ ְכָלל  ּבִ ָטַרח  לֹא  ִני  ֵ ַהּשׁ
ֱאֶמת,  ּבֶ רֹוֶצה  ֵאינֹו  ׁשֶ ִסיָמן  ְך,  ּכָ ִאם  ב,  ַאּגַ ְבֶדֶרְך  ּכִ
תֹו? ׁשָ ה יֵָעֶנה ְלַבּקָ ְך. ְוָלּמָ ל ּכָ חוּק לֹו ּכָ ֶסף ֵאינֹו ּדָ ְוַהּכֶ
ָבר  ּכְ ָאנוּ,  ן  ּכֵ  - ְתׁשּוָבה  ּבִ ְלדֹוְפֵקי  ַער  ׁשַ ַהּפֹוֵתַח 
וְּלַהְראֹות  ץ  ְלִהְתַאּמֵ ָעֵלינוּ  ֱאלוּל  חֶֹדׁש  ת  ִחּלַ ִמּתְ
נוּ,  ּלָ ׁשֶ ֵמָהרוָּחִנּיוּת  ֱאֶמת  ּבֶ ָלנוּ  ת  ִאְכּפַ ׁשֶ לקב"ה 
ח ָלנוּ ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב. ׁשֹוֵתנוּ ְוִיְפּתַ ְוָכְך ַיֲעֶנה ְלַבּקָ

ֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּדֶ ּבַ

ִלְרקֹד  ְוֵהֵחל  ֵמָהֲעָגָלה  יַָרד  ָנָתן  י  ַרּבִ
ֶלג... ֶ ּשׁ ּבַ

ו" ׁשֹור ּוַבֲחמֹר יְַחּדָ "לֹא ַתֲחרֹׁש ּבְ
ְלִמידֹו  ּתַ ֶחְבַרת  ּבְ ַזַצ"ל  ַאְדֵלר  ָנָתן  י  ַרּבִ ָנַסע  ַעם  ּפַ

דֹול ַה"ֲחַתם סֹוֵפר" ַזַצ"ל. ַהּגָ
ָהְיָתה ְרתוָּמה  ה, ְוָהֲעָגָלה, ׁשֶ ָהיָה ֶזה יֹום חֶֹרף ָקׁשֶ
ֶלג  ֶ ּשׁ ּבַ י  קֹׁשִ ּבְ ַאְך  ּה  ְרּכָ ּדַ ֶאת  ָסה  ּלְ ּפִ סוִּסים,  ֵני  ִלׁשְ

ֵבד. ַהּכָ
ִני,  ֵ ַהּשׁ ְוַהּסוּס  וֵּמת...  ַהּסוִּסים  ַאַחד  ָקַרס  ְלֶפַתע, 

כֹחֹו ִלְמׁשְֹך ֶאת ָהֲעָגָלה. ּנֹוַתר ְיִחיִדי, לֹא ָהיָה ּבְ ׁשֶ
ֵדי  מוְּך ּכְ וּב ַהּסָ ּשׁ ֶרֶגל ֶאל ַהּיִ ָהֶעְגלֹון ֶנֱאַלץ ִלְצעֹד ּבָ
הוּא  ׁשֶ ְלָהִביא סוּס נֹוָסף. ְלַאַחר ְזַמן ָחַזר ָהֶעְגלֹון ּכְ

מֹוִביל ַאֲחָריו... ֲחמֹור.
ֵמָהֲעָגָלה  יַָרד  ַהֲחמֹור,  ֶאת  ָנָתן  י  ַרּבִ ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֶלג. ֶ ּשׁ ְמָחה ּבַ ׂשִ ְוֵהֵחל ִלְרקֹד ּבְ

ְמָחה  ר ַהּשִׂ ׁשֶ ַאל ַה"ֲחַתם סֹוֵפר": "ַמה ּפֵ י" - ׁשָ "ַרּבִ
ָנָתן  י  ַרּבִ ַאל  ׁשָ  - רֹוֶאה?"  "ֵאיְנָך   – דֹוָלה?"  ַהּגְ
ְוִכי  סוּס.  ְמקֹום  ּבִ ֲחמֹור  ִעּמֹו  ֵהִביא  "ָהֶעְגלֹון   –
ַתֲחרֹׁש  "לֹא  ל  ׁשֶ זֹו  ִמְצָוה  ּבְ ִלְזּכֹות  ֲאִני  יָכֹול  ָמַתי 
יִתי  ּבֵ תֹוְך  ּבְ ְהיֹוִתי  ּבִ ֲהֵרי  ו"?  ַיְחּדָ וַּבֲחמֹר  ׁשֹור  ּבְ
ה  ֶאְזּכֶ י  ּכִ י  ְעּתִ ּדַ ּבְ ָעָלה  לֹא  ֵמעֹוָלם  ְפַרְנְקפוְּרט,  ּבִ

ֶזה.  ִצוּוּי  ְלַקּיֵם 
ִָּכיִתי  ז ֶ ִמּשׁ ו,  ַעְכׁשָ
ֲאִני  ֵמַח  ׂשָ ְלָכְך, 

דֹוָלה!" ְמָחה ּגְ ׂשִ
ב ָהֶעְגלֹון  ָתם, ׁשָ ׁשָ ְלַבּקָ
מוּךְ, ֶהֱחִזיר  וּב ַהּסָ ַלּיִּשׁ
ְוֵהִביא  ַהֲחמֹור,  ֶאת 

ְמקֹומֹו סוּס. ּבִ
ּבָת עֹנֶג"( ַ ַה"ֲחַתם סֹוֵפר" ַזַצ"ל)"ְוָקָראָת ַלּשׁ



ָמּה! ַבת ֲאֵבָדה" ִלׁשְ ִמְצַות "ֲהׁשָ
ינֹו  ֹוְפִטים ָעַמד ַלֲחרֹץ ֶאת ּדִ ע. ֶחֶבר ַהּשׁ ּבַ ִריץ ִנׁשְ ַהּפָ
ית  ּבֵ ֵהיַכל  ּבְ ְפִנית  ּתַ ָקְרָתה  ָאז  ֲאָבל  ַהְיהּוִדי,  ל  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ל  ׁשֶ ָחְכָמתֹו  הֹוִעיָלה  ּכֵיַצד  ּפָט...  ׁשְ ַהּמִ

לֹוְדז' ְלהֹוִציא ֶאת ָהֱאֶמת ָלאֹור?
יֵבם ְלָאִחיךָ" )כב, א( ׁשִ ב ּתְ "ָהׁשֵ

ְרחֹובֹות ָהִעיר לֹוְדז',  ּבִ ּיֵל  ּטִ ׁשֶ יהוִּדי ֶאָחד  ּבִ ה  ַמֲעׂשֶ
ְלֵביתֹו,  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֶסף.  ּכֶ ָמֵלא  ַאְרָנק  ָמָצא  ְלֶפַתע 
ל!  ֻרּבָ ֶאֶלף  ל  ׁשֶ ְסכוּם  ּבֹו  וָּמָצא  ָהַאְרָנק  ֶאת  ַתח  ּפָ
ל  ׁשֶ הֹוָדָעה  ִעּתֹון  ּבָ ַהְיהוִּדי  ָקָרא  ּבֶֹקר,  ּבַ ְלָמֳחָרת 
ָמעֹות,  וְּבתֹוכֹו  ַאְרָנק  לֹו  ָאַבד  ׁשֶ ִריִצים,  ַהּפָ ַאַחד 
ָכרֹו.  ׂשְ ּבִ ל  ֻרּבָ ֵמָאה  ל  ְיַקּבֵ לֹו,  ְוַיְחִזיר  ָצאֹו  ּמְ ׁשֶ וִּמי 
ֶאת  ַהְיהוִּדי  ה  ָעׂשָ ּבֹונֹות,  ֶחׁשְ וְּללֹא  ִהּסוִּסים  ְללֹא 

יב לֹו ֶאת ָהַאְרָנק. ִריץ ְוֵהׁשִ ְרּכֹו ְלֵבית ַהּפָ ּדַ
ֶאת  ָנַטל  לֹו,  ֻהְחְזָרה  ֲאֵבָדתֹו  י  ּכִ ִריץ  ַהּפָ ַמח  ׂשָ
עֹות  ַהּמָ ֶאת  ִלְמנֹות  ְוֵהֵחל  ַהְיהוִּדי,  ִמּיַד  ָהַאְרָנק 
ִריץ ִלְצעֹק ְצָעקֹות ָרמֹות,  תֹוכֹו. ְלֶפַתע ֵהֵחל ַהּפָ ּבְ ׁשֶ
ַאְרָנק,  ּבָ ָהיוּ  ל  ֻרּבָ ִים  ַאְלּפַ ּנָב!  "ּגַ ְוִגּדוִּפים:  ְקָללֹות 

ּנִָבים..." ֶכם ּגַ ּלְ ל, ּכֻ ְבּתָ ִלי ַרק ֶאֶלף ֻרּבָ ה ֵהׁשַ ְוַאּתָ
ָרָצה  ַהּכֹל  ַסְך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ הוִּדי,  ּיְ ּבַ ָאֲחָזה  ְרָעָדה 
ַמֲעִליִלים  וְּלַבּסֹוף  ֲאֵבָדה,  ַבת  ֲהׁשָ ִמְצַות  ְלַקּיֵם 
וְּלִהְתַחּנֵן  ר  ְלַדּבֵ ַהְיהוִּדי  ה  ִנּסָ ְוא.  ׁשָ ֲעִליַלת  ָעָליו 
ְבָטִחים  ַהּמֻ ל  ֻרּבָ ָאה  ַהּמֵ ַעל  מֹוֵחל  הוּא  ׁשֶ ְולֹוַמר 
ַיֲעִלילוּ  ּלֹא  ׁשֶ וִּבְלַבד  ָהַאְרָנק  ֶאת  ְמָצא  ּיִ ׁשֶ ְלִמי 
ָאְזַנִים  ַעל  ָנְפלוּ  ַהְיהוִּדי  ְבֵרי  ּדִ אוָּלם  זֹאת.  ּכָ ָעָליו 

ינֹו ְלֶעְרּכָאֹות. ִריץ ָמַסר ֶאת ּדִ ֲאטוּמֹות. ַהּפָ
י  ַאְתָרא ַרּבִ ית ָהַרב ָמָרא ּדְ ָנה ָהִאיׁש ֶאל ּבֵ ר לֹו ּפָ ּצָ ּבַ
ר ֵאַרע. ר לֹו ֶאת ֲאׁשֶ ים ַמייְזל ַזַצ''ל ְוִסּפֵ ֵאִלּיָהּו ַחּיִ
ִפיו,  ּבְ ֱאֶמת  י  ּכִ ְוָחׁש  ַהְיהוִּדי  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ָהַרב  ַמע  ׁשָ
ָנה ֵאָליו ְוָאַמר  ְלַבד, ּפָ ל ּבִ ַאְרנָק ָהיוּ ֶאֶלף ֻרּבָ ְוִכי ּבָ

ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ וּם  ִמּשׁ ָעֶליךָ,  ָאה  ּבָ זֹו  ָצָרה  ְלךָ,  ע  "ּדַ לֹו: 
ָבה ָזָרה,  ַבת ֲאֵבָדה ָהְיָתה ְלָך ַמֲחׁשָ ִקּיוּם ִמְצַות ֲהׁשָ
ֶאת  ְלַקּיֵם  ְלָך  ָהיָה  ל.  ֻרּבָ ֵמָאה  ל  ׁשֶ ָכר  ׂשָ ל  ְלַקּבֵ
ָהְיָתה  ׁשֶ ַוֲאִפי'  ָרס,  ּפְ ל  ּלֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ
ַרְקִליט  ּפְ ְלָך  יֵׁש  ִאם  ה,  ַעּתָ ּגֹוי.  ל  ׁשֶ ֲאֵבָדתֹו  זֹו 
ּיָבֹא  ׁשֶ לֹו  ֱאמֹר  ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵבית  ּבְ אֹוְתָך  ג  ַהְמַיּצֵ

ט". ּפָ ׁשְ ֵבית ַהּמִ ְטעֹן ּבְ ַדת ַמה ּלִ ְלֵביִתי, ְלִהְתַיֵעץ ּכְ
ֹוְפִטים  ַהּשׁ ְפֵני  ּבִ יג  ַמּצִ ִריץ  ַהּפָ יַע.  ִהּגִ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ יֹום 
ל.  ֻרּבָ ִים  ַאְלּפַ ַאְרנָק  ּבָ ָהיוּ  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ְרָסתֹו  ּגִ ֶאת 
ֵנגֹור  ַהּסָ תֹו  וְּלֻעּמָ ַהְיהוִּדי,  ֶאת  ים  ַמֲאׁשִ ַהּתֹוֵבַע 
ִריץ  ַהּפָ ֶאל  ֵנגֹור  ַהּסָ ּפֹוֶנה  ָבִרים,  ַהּדְ ין  ּבֵ יקֹו.  ִהְצּדִ
ד  ִאּבֵ ׁשֶ ַבע  ָ ְלִהּשׁ מוָּכן  בֹודֹו  ּכְ "ַהִאם  אֹותֹו:  ְוׁשֹוֵאל 

ל"? ֵני ַאְלֵפי ֻרּבָ ׁשְ
ע. ּבַ ִריץ ְוִנׁשְ ָקַפץ ַהּפָ

ֵנגֹור,  ַהּסָ ֲאֵליֶהם  ָנה  ּפָ ִדים'',  ִנְכּבָ ''ׁשֹוְפִטים 
ְוִאי  עֹוֶמֶדת,  ְמקֹוָמּה  ּבִ ִריץ  ַהּפָ ל  ׁשֶ בּוָעתֹו  ''ׁשְ
ְמִעיָדה  ִהיא  ֲאָבל  ּה,  ּבָ ק  ְלַפְקּפֵ ָלל  ּכְ ר  ֶאְפׁשָ
ִריץ.  ַהּפָ ל  ׁשֶ ֵאינֶּנָה  ַהְיהּוִדי  ָצא  ּמָ ׁשֶ ָהֲאֵבָדה  ׁשֶ
ּנִָבים  ּגַ ר.  ׁשֵ ּכָ ֶחְזָקתֹו   - ֲאֵבָדה  ְחִזיר  ּמַ ׁשֶ ִמי  ֲהלֹא 
ִאים ֵאיָנם ַמְחִזיִרים ֲאֵבָדה. ִאם ַהְיהּוִדי ָמָצא  ְוַרּמָ
ל, ֲהֵרי זֹוִהי ֲאֵבָדה ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי, זֹו  ַרק ֶאֶלף ֻרּבָ
ּנּו  ִריץ. ֲאִני ּדֹוֵרׁש ֵאפֹוא ִמּמֶ ל ַהּפָ ֵאיָנּה ֲאֵבָדתֹו ׁשֶ

ָצָאּה...'' ּמְ ְלַהְחִזיר ֶאת ָהֲאֵבָדה ִליֵדי ַהְיהּוִדי ׁשֶ
ֹוְפִטים  ַהּשׁ זֹוֲעפֹות.  ָפִנים  ּבְ ָנבֹוְך  עֹוֵמד  ִריץ  ַהּפָ
יַצד  ְוא, ֲאָבל ּכֵ בוַּעת ׁשָ בוָּעתֹו - ׁשְ י ׁשְ יְָדעוּ ֵהיֵטב ּכִ
ֵנגֹור  ַהּסָ ַטֲעַנת  ָלה  ִהְתַקּבְ ְך  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ימוּהוּ?  ַיֲאׁשִ
ּיִָכים  ׁשַ ל  ָהֻרּבָ ֶאֶלף  י  ּכִ יָָצא  ין  ַהּדִ וְּפַסק  ֶאָחד,  ה  ּפֶ

הוִּדי. ַלּיְ
ל לֹוְדז'! ּה ׁשֶ ל ַרּבָ זֹוִהי ָחְכַמת ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ל ּתֹוָרה"( ים ׁשֶ )"ַחּיִ



ֶרת...  ְרׁשֶ ַ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ד  ַהְמַאּבֵ ִנְמָצא  ָנה  ׁשָ ּכְ ְלַאַחר 
ֶדת! ת ִמְצָוה ְמֻכּבֶ ַהּמֹוֵצא ָעַרְך ְסֻעּדַ

ּנּו  ר ּתֹאַבד ִמּמֶ ה ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ "ְוֵכן ּתַ
ם" )כב, ג( ּוְמָצאָתּה לֹא תּוַכל ְלִהְתַעּלֵ

יהוִּדי  ּבִ ה  ַמֲעׂשֶ ִליָט"א:  ׁשְ ז  ֶאְלּבַ ְראוֵּבן  י  ַרּבִ ר  ִסּפֵ
ֶרת ָזָהב  ְרׁשֶ ׁשַ ְרחֹוב ְלֻתּמֹו, וְּלֶפַתע ִנְתַקל ּבְ ָהַלְך ּבָ ׁשֶ
ִציָאה  ֶקֶרן ָזִוית. הוּא ָנַטל ֶאת ַהּמְ ּנַַחת ֲעזוָּבה ּבְ ַהּמֻ
ְמקֹומֹות  ּבִ ֲאֵבָדה'  ַבת  'ֲהׁשָ מֹוְדעֹות  ְוָתָלה  ַהְיָקָרה, 

ֵאזֹור. ים ּבָ ִזּיִ ֶמְרּכָ
ָנה  ּפָ לֹא  ִאיׁש  ַאְך  ִים,  ָחְדׁשַ ם  ּגַ ָעְברוּ  חֶֹדׁש,  ָחַלף 
מֹוָדעֹות  ָלה  ּתָ הוּא  ָהֲאֵבָדה.  ֶאת  ׁש  וִּבּקֵ ֵאָליו 
ְוא.  ָ ּסוּ אֹו הוְּסרוּ, ַאְך ַלּשׁ א ַהּקֹוְדמֹות ּכֻ ּמָ ֲחָדׁשֹות, ׁשֶ

ב. ים ָנְקפוּ, ְוֵאין קֹול ְוֵאין עֶֹנה ְוֵאין ָקׁשֶ ֶהֳחָדׁשִ
ָהֲאֵבָדה,  ִציַאת  ִמּמְ ָנה  ׁשָ ְמַעט  ּכִ ְלַאַחר  ְוִהּנֵה, 
ד  ִאּבֵ ׁשֶ ר  ְוִסּפֵ ר,  ֻמּכָ י  ְלּתִ ּבִ ָאָדם  ֵאָליו  ר  ֵ ִהְתַקּשׁ

ּמֹוָדָעה. ּיֵן ּבַ ּצִ קֹום ׁשֶ ּמָ ֶרת ּבַ ְרׁשֶ ׁשַ
ֶרת  ְרׁשֶ ַ ַהּשׁ ֶאת  ְלָתֵאר  ד  ֵמַהְמַאּבֵ ׁש  ּקֵ ּבִ ַהּמֹוֵצא 
י  ּכִ ֵרר  ִהְתּבָ ְוָאֵכן,  ִזהוּי,  ִסיָמֵני  ְוָלֵתת  לֹו  ָאְבָדה  ׁשֶ
ַעל  ְלֵביִתי  ֻמְזָמן  ה  "ַאּתָ ָצא.  ּמָ ׁשֶ ֶרת  ְרׁשֶ ַ ּשׁ ּבַ ר  ְמֻדּבָ
ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ַהּמֹוֵצא  ָאַמר  ֲאֵבָדְתָך",  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ְמָנת 

ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  ד  ַהְמַאּבֵ יָסוּר  ּבֹו  ׁשֶ מֹוֵעד  ָקְבעוּ  ְוֵהם 
ַהּמֹוֵצא.

ֶאת  ָרָאה  ד,  ַהְמַאּבֵ יַע  ִהּגִ ַהְמיָֹעד  ַהּיֹום  יַע  ַהּגִ ּבְ
ָאז  ִהיא.  ּלֹו  ׁשֶ ָאֵכן  י  ּכִ ר  ֵ ְוִאּשׁ ְמְצָאה  ּנִ ׁשֶ ֶרת  ְרׁשֶ ַ ַהּשׁ
יתֹו, ְוָחַזר  ין ֶרַגע, יָָצא ִמּבֵ ּנוּ ַהּמֹוֵצא ְלַהְמּתִ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ּבִ
נֹוָסִפים,  ים  ֲאָנׁשִ מֹוָנה  ׁשְ ּבִ ְמֻלוֶּה  ָקָצר,  ְזַמן  ֲעבֹר  ּכַ

ל טוּב. ים ְמֵלֵאי ּכָ יָדֹו ַסּלִ א ּבְ ְונֹוׂשֵ
ל  ִמּכָ ׁש  וִּבּקֵ ְזִריזוּת,  ּבִ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶאת  ָעַרְך  הוּא 

ת ִמְצָוה. ַהּנֹוְכִחים ִלּטֹל ֶאת ְיֵדיֶהם ִלְסֻעּדַ
ם,  ִלּבָ ֶאת  ְוָסֲעדוּ  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ְסִביב  בוּ  יָׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ת ִמְצָוה ִהיא זֹו, ַהִאם  ִהְתַעְנְינוּ ָהאֹוְרִחים ֵאיזֹו ְסֻעּדַ
ִית ְלָבֵרְך  ַעל ַהּבַ ֶכת? אֹו אוַּלי רֹוֶצה ּבַ ל ִסּיוּם ַמּסֶ ׁשֶ

ת הֹוָדיָה? 'ַהּגֹוֵמל' ְוזֹוִהי ְסֻעּדַ
ִהיא  ה  ֻעּדָ ַהּסְ י  ּכִ הּוִדי  ַהּיְ יב  ֵהׁשִ ָעָתם,  ְלַהְפּתָ
ב  הּוא עֹוֵמד ְלַקּיֵם: ִמְצַות "ָהׁשֵ ְצָוה ׁשֶ ִלְכבֹוד ַהּמִ

יֵבם". ׁשִ ּתְ
ׁשּות  ִהְתַרּגְ ָצא, ָאַמר ּבְ ּמָ ֶרת ׁשֶ ְרׁשֶ ַ הּוא ָנַטל ֶאת ַהּשׁ
ָעֵלינּו...",  ֱאלֵֹקינּו  ה'  נַֹעם  "ִויִהי  סּוק:  ַהּפָ ֶאת 

יב ֶאת ָהֲאֵבָדה ִלְבָעֶליָה. ְוֵהׁשִ
ֵכִני ַאֲחֶריָך"( )"ָמׁשְ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ


