נְיָמין
נִּסי ֲחנֻּכָ ה ּ -כְ נֶ גֶ ד ָ'ח ֵמׁש יָדֹות' ֶׁשל ִּב ִ
ֵ
יֹוסף ,עָ ַרְך
ְּב ָפ ָר ָׁש ֵתנּו ְמ ֻס ָּפרֶׁ ,שּכַ ֲא ֶׁשר ָּבאּו ַה ְּׁש ָב ִטים עִ ם ִּבנְיָ ִמין ֶאל ֵ
עּודה ּכְ יַ ד ַה ֶּמלֶ ְךּ ,ולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן " -וַ ּיִ ָּׂשא ַמ ְׂשאֹת ֵמ ֵאת ָּפנָיו
יֹוסף ְס ָ
לָ ֶהם ֵ
ֲאלֵ ֶהם ,וַ ֵּת ֶרב ַמ ְׂש ַאת ִּבנְיָ ִמן ִמ ַּמ ְׂשאֹת ּכֻ ּלָ ם ָח ֵמׁש יָ דֹות" ָ(ׁשם מג ,לד).
נַּׁשה,
ּומ ְּמ ֶ
ּומ ֶא ְפ ַריִ ם ִ
ּיֹוסף ִּפי ְׁשנַיִ ם ,וְ כֵ ן ִק ֵּבל ֵמ ָא ְסנַת ֵ
ִּבנְיָ ִמין ִק ֵּבל ִמ ֵ
ַסְך ַהּכֹל ָ'ח ֵמׁש יָ דֹות'.
ּנִּסים" ֻמזְ ּכָ ר ָח ֵמׁש ְּפעָ ִמים 'יָ ד':
מּובא ְּב ֵׁשם ַהּגָ אֹון ִמּוִ ילְ נָ אְּ :ב"עַ ל ַה ִ
ָ
ּוט ֵמ ִאים ְּביַ ד
ּלָׁשים ,וְ ַר ִּבים ְּביַ ד ְמעַ ִּטיםְ ,
ּבֹורים ְּביַ ד ַח ִ
"מ ַס ְר ָּת ּגִ ִ
ָ
תֹור ֶתָך"ָ .ח ֵמׁש
עֹוס ֵקי ָ
הֹוריםְּ ,ור ָׁשעִ ים ְּביַ ד ַצ ִּד ִיקים ,וְ זֵ ִדים ְּביַ ד ְ
ְט ִ
ּנִּסים
לַח ֵמׁש ַה'ּיָ דֹות' ֶׁשל ַה ִ
אֹומר ַהּגְ ָר"א  -גָ ְרמּו ֲ
ַה'ּיָ דֹות' ֶׁשל ִּבנְיָ ִמין ֵ -
לִבנֵי ַח ְׁשמֹונַאי.
ֶׁשּנַעֲ ׂשּו ְ
אֹותם ִמ ִּפי ַּתלְ ִמיד
ֹלא ִהּכַ ְר ִּתי ֶאת ִּד ְב ֵרי ַהּגְ ָר"א ַהּלָ לּו ,עַ ד ֶׁש ָּׁש ַמעְ ִּתי ָ
לִּבי ָמה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ֲח ֵמׁש ַהיָ דֹות ֶׁשל ִּבנְיָ ִמין
ָחכָ ם ֶא ָחדַ .אְך ָּת ַמ ְה ִּתי ְּב ִ
לְּתי ִמּיָ ד לְ ַא ַחר ִמּכֵ ןְּ ,ב ַה ְׁשּגָ ָחה ְּפ ָר ִטית
לְנִּסי ֲחנֻּכָ הֶ .את ַה ֶה ְס ֵּבר ִק ַּב ִ
ֵ
נִפלָ ָאה.
ְ
נְּתי ַּב ֵּס ֶפר
יתי וְ עִ ּיַ ִ
לְב ִ
לְ ַא ַחר ֶׁש ָּׁש ַמעְ ִּתי ֶאת ִּד ְב ֵרי ַהּגְ ָר"אַׁ ,ש ְב ִּתי ֵ
לְּתי ָׁשם ְּב ֶק ַטע
נִת ַק ִ
יח ַר ִּבי ּדֹב יָ ֶפה זַ ַצ"ל ,וְ ְ
"לְ עָ ְב ְּדָך ֶּב ֱא ֶמת" ֶׁשל ַה ַּמ ְׁשּגִ ַ
ֵמ ַה ַּמ ֲה ַר"ל ְּב ִס ְפרֹו "נֵ ר ִמ ְצוָ ה".
יחם
לָחמּו ַּדוְ ָקא וְ ָח ְפצּו "לְ ַה ְׁשּכִ ָ
ׁשֹואל ֶׁ -ש ַהּיְ וָ נִים ֲ
ָמה ַה ִּס ָּבה ּ -כָ ְך הּוא ֵ
ּתֹור ֶתָך"?
ָ
לְׂשיא
הּוא ַמ ְס ִּבירַ :הּיְ וָ נִים ָהיּו ַה ֲחכָ ִמים ַהּגְ דֹולִים ָּבעֹולָםֵ ,הם ִהּגִ יעּו ִ
יסטֹו וַ ֲח ֵב ָריו.
ֹוסֹופים ָהיּו ְּבנֵי יָ וָ ן ֲ -א ִר ְ
ֹוׁשיתּ .גְ דֹולֵי ַה ִפיל ִ
ַה ָחכְ ָמה ָה ֱאנ ִ
נְא ָתם ָּבעֲ ָרה; ֵהם ֹלא
ּוכְ ֶׁש ֵהם ָראּו ֶאת ָחכְ ָמ ָתם ֶׁשל ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,ק ָ
יֹותר ֵמ ֶהם.
ּתֹורה ֲחכָ ִמים ֵ
יָ כְ לּו לְ ַה ְׁשלִים עִ ם ָהעֻ ְב ָּדה ֶׁש ַחכְ ֵמי ַה ָ
ּומ ֻמ ָּׁשכִ ים
לְ ָמ ָׁשלַ ,חכְ ֵמי ָה ֻאּמֹות ָהיּו ְצ ִריכִ ים לַעֲ רְֹך ֶמ ְח ָק ִרים ַר ִּבים ְ
נָחׁש .וְ ִהּנֵ ה ֵהם ָּב ִאים
קּופת עִ ּבּורֹו ֶׁשל ָ
נִמ ֶׁשכֶ ת ְּת ַ
ּכְ ֵדי לָ ַדעַ ת ּכַ ָּמה זְ ַמן ְ
ׁשֹואלִים אֹותֹו:
ּתֹורה וְ ֲ
לְ ֶא ָחד ֵמ ַחכְ ֵמי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ָּספּון ְּב ַדלֶ "ת ַאּמֹות ֶׁשל ָ
נָחׁש לְכַ ָּמה זְ ַמן ִמ ְתעַ ֵּבר ּומֹולִיד? וְ הּוא ֵמ ִׁשיב לָ ֶהם ִמּיָ ד:
ֱאמֹר לָ נּוָ ,
אׁשית ַר ָּבה כ ,ד).
ּוב ֵר ִ
ֶׁש ַבע ָׁשנִים (עַ ּיֵ ן ְּבכֹורֹות ח ע"ב ְ
ֹלקית ֶׁש ֵאינָּה
ִמּנַיִ ן לֹו לָ ַדעַ ת זֹאת? ֵהם ְמ ִבינִים ֶׁשּיֵ ׁש ּכָ אן ָחכְ ָמה ֱא ִ
ּתֹורהֹ .לא ְצ ִריכִ ים לַעֲ רְֹך ֶמ ְח ָק ִרים,
ּנֹובעַ ת ִמן ַה ָ
ַׁשּיֶ כֶ ת ָּב ֶהם .זֹו ָחכְ ָמה ַה ַ
לִידיעָ ה ֹלא ַרק ְּבעִ נְיָ נִים
ַּדי ְּבלִ ּמּוד ֵמ ֵאיזֶ ה ָּפסּוק אֹו ְּד ָר ָׁשה ּכְ ֵדי לְ ַהּגִ יעַ ִ
ּובכָ ל ַה ַּמ ָּדעִ ים וְ ַה ָחכְ מֹות.
ּוחנִּיִ ים ֶאּלָ א ְּבכָ ל עִ נְיְ נֵי ָהעֹולָם ְ
ּתֹורנִּיִ ים וְ ר ָ
ָ
ּתֹורת יִ ְׂש ָר ֵאלִ .אם
לְח ֶמת ָח ְר ָמה ּכְ נֶגֶ ד ַ
לִפּת ַֹח ְּב ִמ ֶ
וְ ָאז ֶה ְחלִיטּו ַהּיְ וָ נִים ְ
ֹוסס
ּתֹורהָ ,חכְ ַמת יָ וָ ן ִּת ְתנ ֵ
יַ ְצלִיחּו לַעֲ קֹר ִמן ָהעֹולָם ֶאת ָחכְ ַמת ַה ָ
לְח ְמ ָּתם ֶׁשל ַהּיְ וָ נִים
ְּבגָ אֹון ֵמעַ ל ּכָ ל ַה ָחכְ מֹות ֶׁש ָּבעֹולָם .זֶ ה ָהיָ ה ּת ֶֹרף ִמ ַ
ּתֹור ֶתָך".
יחם ָ
"לְ ַה ְׁשּכִ ָ
ּתֹורה ִס ְּפ ָרה לָ נּו ֶׁש ִּבנְיָ ִמין ִק ֵּבל ָ'ח ֵמׁש
וְ ִהּנֵ ה ְנִר ֶאה ְּד ַבר ֶּפלֶ א .לְ ַא ַחר ֶׁש ַה ָ
ּומ ַס ֵּפר לָ נּו "וַ ּיִ ְׁשּתּו וַ ּיִ ְׁשּכְ רּו עִ ּמֹו" .וְ יֵ ׁש לְ ָה ִבין,
יָ דֹות'ַ ,מ ְמ ִׁשיְך ַהּכָ תּוב ְ
ּומּדּועַ עָ ׂשּו
יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק? ַ
עַ ל ָמה וְ לָ ָּמה ָׁשתּו ַה ְּׁש ָב ִטים וְ ִה ְׁש ַּתּכְ רּו עִ ם ֵ
זֹאת ַּדוְ ָקא ָאז?
ּנְסּבֹות
ּתֹורה"  -עַ ל ֶר ַקע ַה ִ
"אזְ נַ יִ ם לַ ָ
אֹומר ָה ָ
יהה ִמ ְתעַ ֶּצ ֶמת ֵ -
ַה ְּת ִמ ָ
אֹותּה עֵ תּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַמ ָּצ ָבם ֶׁשל ַה ְּׁש ָב ִטים ָהיָ ה ָק ֶׁשה ִמּנְׂשֹוא.
ֶׁשּלָ ֶהם ְּב ָ
ּוצת ַא ִחים ָּב ָאה ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִמ ְצ ַריִ ם,
נְת ֵאר לְעַ ְצ ֵמנּוְ :קב ַ
ָ
נִׁש ֶק ֶפת לָ ֶהם ַסּכָ נַת ַחּיִ יםַ .ה ֶּמלֶ ְך ַה ִּמ ְצ ִרי
נֶח ָׁש ִדים ְּב ִרּגּול וְ ְ
ֵהם ְ

ְמ ַצּוֶ ה לֶ ֱאסֹר ֶאת ַא ַחד ָה ַא ִחיםִׁ ,ש ְמעֹוןּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיְ ַׁש ֵּמׁש ּכְ ֶבן עֲ ֻר ָּבה,
יהם ַה ָּק ָטן.
יתם ּכְ ֵדי לְ ָה ִביא ֵאלָיו ֶאת ֲא ִח ֶ
לְב ָ
ׁשֹולֵח ֶאת ְׁש ָאר ָה ַא ִחים ֵ
ַ
וְ
"ּד ֶּבר ָה ִאיׁש ֲאדֹנֵי ָה ָא ֶרץ ִא ָּתנּו
אֹומ ִרים לְיַ עֲ קֹבִ :
יתם וְ ְ
לְב ָ
ֵהם ָׁש ִבים ֵ
אֹותם .יַ עֲ קֹב ְמ ָס ֵרב לְ ַה ְפ ִקיד
ּומ ַס ְּפ ִרים לֹו ֶאת ּכָ ל ַהּקֹורֹות ָ
ָקׁשֹות"ְ ,
הּודה עָ ַרב
ְּביָ ָדם ֶאת ִּבנְיָ ִמין ֹ" -לא יֵ ֵרד ְּבנִי עִ ָּמכֶ ם"ַ .רק לְ ַא ַחר ֶׁשּיְ ָ
יֹוסף עִ ם ִּבנְיָ ִמיןּ .כָ עֵ ת
לִׁשלֹומֹו ֶׁשל ִּבנְיָ ִמין ,נֶעְ ַּתר יַ עֲ קֹב וְ ֵהם ָׁש ִבים ֶאל ֵ
ְ
ׂשּומת לֵב וְ יִ זְ ּכּו לְ ַה ֲחזִ ירֹו ְּב ָׁשלֹוםַ ,אְך
ֵהם ְמ ַקּוִ ים ֶׁש ִּבנְיָ ִמין ֹלא יִ ְמׁשְֹך ְּת ֶ
ֹותן לֹו
יֹוסף נ ֵ
ׂשּומת ַהּלֵבֵ .
מֹוׁשְך ֶאת עִ ַּקר ְּת ֶ
ִּת ְקוָ ָתם נִכְ זֶ ֶבתִּ .בנְיָ ִמין ֵ
נַּׁשה.
ּומ ֶ
ְׁש ֵּתי ַמ ְּׂשאֹות ,וְ כֵ ן ָא ְסנַת וְ ֶא ְפ ַריִ ם ְ
לַחׁשֹׁש ִמן
ּומֹורא וְ ְ
מּורים לִ ְהיֹות ְׁשרּויִ ים ְּב ַפ ַחד ָ
ּנְסּבֹות ַהּלָ לּו ֵהם ֲא ִ
ַּב ִ
הּודי ְּב ַמ ָּצב ּכָ זֶ ה? ּפֹונֶה ֶאל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
עֹוׂשה יְ ִ
ּומה ֶ
ַה ָּבאֹותָ .
לִימינֹו
ּומ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ֶׁשּיָ חּוס עָ לָיו וְ יַ עֲ מֹד ִ
לְפנָיו ְ
ּומ ְת ַּפּלֵל ָ
ְּבלֵב ָׁשבּור ִ
עֹוׂשים ַה ְּׁש ָב ִטים?
ּוב ְמקֹום זֹאתָ ,מה ִ
וְ יִ ְׁשלַח לֹו יְ ׁשּועָ ה ִמן ַה ָּׁש ַמיִ םִ .
לִׁשּתֹות
ּומ ְׁש ַּתּכְ ִריםַ ...ה ִאם ּכָ ְך ָראּוי לִנְ הֹג?! ַה ִאם זֶ ה ַהּזְ ַמן ְ
ׁשֹותים ִ
ִ
ּולְ ִה ְׁש ַּתּכֵ ר?!
"קב ֵחן" לְ ַר ִּבי נ ַֹח ִמ ָּקארֹוב
יאים ֵמ ַה ֵּס ֶפר ַ
נִפלָ א ֶׁש ְּמ ִב ִ
יתי ִחּדּוׁש ְ
ָר ִא ִ
ּלּוּבלִ ין:
זַ ַצ"לֶׁ ,ש ָהיָ ה ַּתלְ ִמיד ֶׁשל ַה"חֹוזֶ ה" ִמ ְ
לֵיהם עֲ לִילֹות ְּד ָב ִריםֵ ,הם ֵה ִבינּו
ּכַ ֲא ֶׁשר ָראּו ַה ְּׁש ָב ִטים ֶׁש ַּמעֲ לִילִים עֲ ֶ
יהם .וְ ָאכֵ ןֵ ,הם ִּפ ְׁש ְּפׁשּו
לְפ ְׁש ֵּפׁש ְּב ַמעֲ ֵׂש ֶ
אֹותם ַ
עֹור ִרים ָ
ֶׁש ִּמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ְמ ְ
לֵיהם ָהעֹנֶׁש ַהּזֶ ה ,וְ ָאז ֵהם נִזְ ּכְ רּו
יהם ,עַ ל ָמה וְ לָ ָּמה ָּבא עֲ ֶ
ְּב ַמעֲ ֵׂש ֶ
יֹוסף וְ ֶהעֱ לּו ֶאת ָה ֶא ְפ ָׁשרּות ּכִ י זֹו ַה ִּס ָּבה לָ עֹנֶׁשֵ .הם ִה ְמ ִׁשיכּו
ִּב ְמכִ ַירת ֵ
לָטה ַהּזֹו לְ ַא ַחר
לָ דּוׁש ַּב ָּד ָברַ ,ה ֻא ְמנָם זֹו ַה ִּס ָּבה? ֲהֹלא ֵהם ִהּגִ יעּו לַ ַה ְח ָ
לְפי ַה ֲהלָכָ ה יֵ ׁש לִ ְמּכֹר אֹותֹו.
יֹוסף ,וְ ִהכְ ִריעּו ּכִ י ִ
יטב ְּב ִדינֹו ֶׁשל ֵ
ֶׁש ָּדנּו ֵה ֵ
יֹוסף
נְאה ֶׁש ִּקּנְאּו ְּב ֵ
ֶאּלָ א ֶׁש ַה ְּׁש ָב ִטים ָח ְׁשדּו ְּבעַ ְצ ָמם ,אּולַי ִמ ַּדת ַה ִּק ָ
יצד יַ עֲ קֹב
לִטעֹות ַּב ַהכְ ָרעָ ה ַה ִהלְכָ ִתיתֵ .הם ֲה ֵרי ָראּו ּכֵ ַ
ּגָ ְר ָמה לָ ֶהם ְ
עֹור ֶרת
ּוב ֶד ֶרְך ַה ֶּט ַבע ְּב ַמ ָּצב ּכָ זֶ ה ִמ ְת ֶ
יֹוסףְּ ,בנָּה ֶׁשל ָר ֵחלְ ,
אֹוהב ֶאת ֵ
ֵ
נְאה הּוא עָ לּול לְ ַהּטֹות ֶאת ַה ִּדין.
נְאהּ ,וכְ ֶׁש ָא ָדם ָּדן ִמּתֹוְך ִק ָ
ִמ ַּדת ַה ִּק ָ
אֹותם ִּב ְפ ַסק ִּדינָם עַ ל
ָ
נִּתן לָ ַדעַ ת ַמה ֵהנִיעַ
יצד ָ
ִה ְר ֲהרּו ַה ְּׁש ָב ִטיםּ :כֵ ַ
ּופנִּיֹות,
יֹוסףַ ,ה ִאם ַה ִּדין ֶׁש ָּדנּו אֹותֹו ָהיָ ה ִּדין ֱא ֶמתְּ ,בלִי ׁשּום נְגִ יעֹות ְ
ֵ
נְאה ּגָ ְר ָמה לָ ֶהם לְ ַהּטֹות ֶאת ַה ִּדין?
אֹו ֶׁש ָּמא ִמ ַּדת ַה ִּק ָ
לָק ַחת ֶאת ִּבנְיָ ִמין
ּוב ְּקׁשּוהּו לְ ַא ְפ ֵׁשר לָ ֶהם ַ
יהם ִ
ּכְ ֶׁש ֵהם ָּבאּו ֶאל ֲא ִב ֶ
יהם
לְבנְיָ ִמין ֲא ִח ֶ
לְ ִמ ְצ ַריִ םֵ ,הם ָראּו עַ ד ּכַ ָּמה ּגְ דֹולָ ה ַא ֲה ָבתֹו ֶׁשל יַ עֲ קֹב ִ
לְׁשלְחֹו עִ ָּמ ֶהם לְ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ַרק
ַה ָּק ָטןַ ,אף הּוא ְּבנָּה ֶׁשל ָר ֵחל .הּוא ֵס ֵרב ָ
הּודה מּוכָ ן לְ ַא ֵּבד ֶאת ְׁשנֵי ָהעֹולָ מֹות עֲ בּור עַ ְרבּותֹו
לְ ַא ַחר ֶׁש ָר ָאה ּכִ י יְ ָ
יצד
ֹואים ּכֵ ַ
לְׁשלְחֹו עִ ָּמ ֶהם .וְ ִהּנֵ ה ,לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ֵהם ר ִ
עַ ל ִּבנְיָ ִמין  -נֵאֹות ָ
"ח ֵמׁש יָ דֹות".
ּיֹוסף ,וְ ִאּלּו ִּבנְיָ ִמין ְמ ַק ֵּבל ָ
ֵהם ְמ ַק ְּבלִים ַמ ָּתנֹות ִמ ֵ
נְאה
עֹורר ָּב ֶהם ִמ ַּדת ַה ִּק ָ
מּורה לְ ִה ְת ֵ
נְסּבֹות ֵאּלּו ָהיְ ָתה ֲא ָ
ְּב ֶד ֶרְך ַה ֶּט ַבעִּ ,ב ִ
לִראֹות
אֹותּה ָׁשעָ ה ָּב ְדקּו ַה ְּׁש ָב ִטים ֶאת עַ ְצ ָמם וְ נֹוכְ חּו ְ
ְּב ִבנְיָ ִמיןַ .אְך ְּב ָ
נְאה ְּב ִבנְיָ ִמין ,וְ ֹלא עֹוד ֶאּלָ א ֵהם מּוכָ נִים
ּכִ י ֵאין ָּב ֶהם ֵׁש ֶמץ ֶׁשל ִק ָ
יֹוסף ֹלא
לַּפי ֵ
ּובא זֶ ה וְ לִ ֵּמד עַ ל זֶ הֶׁ ,ש ַאף ּכְ ֵ
ּנֶפׁשָ .
לִ ְמסֹר עֲ בּורֹו ֶאת ַה ֶ
נְאה,
נְאהּ ,וכְ ֶׁש ָּדנּו ְּב ִדינֹו ָּ -דנּוהּו ְּבלִי ֶׁש ֶמץ ֶׁשל ִק ָ
ָהיְ ָתה ָּב ֶהם ׁשּום ִק ָ
ּתֹורה.
וְ ִאם ּכֵ ןַ ,ה ַהכְ ָרעָ ה לְ ָמכְ רֹו ָהיְ ָתה ּכַ ָּדת וְ כַ ִּדיןּ ,כְ ִדינָּה ֶׁשל ָ
לִּבם " -וַ ּיִ ְׁשּתּו וַ ּיִ ְׁשּכְ רּו עִ ּמֹו"ּ ,כִ י
אֹותּה ָׁשעָ ה ָׂש ְמחּו ִׂש ְמ ָחה ּגְ דֹולָ ה ְּב ָ
ְּב ָ
עַ ל יְ ֵדי ַה ָ'ח ֵמׁש יָ דֹות' ֶׁשל ִּבנְיָ ִמין נ ַֹודע לָ ֶהם לְ ַמ ְפ ֵרעַ ֶׁשֹּלא ָהיְ ָתה
יֹוסף!
נְאה ּכְ ֶׁש ָּדנּו ֶאת ֵ
ָּב ֶהם ִמ ַּדת ַה ִּק ָ
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לְב ֵאר ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר ֶׁש ֵּבין ַה ָ'ח ֵמׁש
לְפי זֶ ה עָ לָ ה ְּב ַמ ֲח ַׁש ְב ִּתי ָ
ִ
ּנִּסים".
לְח ֵמׁש 'יָ דֹות' ֶׁש ְּב"עַ ל ַה ִ
יָ דֹות' ֶׁשל ִּבנְיָ ִמין ָ
יחם
ּנִלְחמּו ַהּיְ וָ נִים ּכְ נֶגֶ ד עַ ם יִ ְׂש ָר ֵאל "לְ ַה ְׁשּכִ ָ
לְח ָמה ֶׁש ֲ
ּכָ ָאמּורַ ,ה ִּמ ָ
נְא ָתם ְּב ָחכְ ַמת יִ ְׂש ָר ֵאלָ .א ַמר ַה ָּק ָּב"ה:
ּתֹור ֶתָך"ָ ,היְ ָתה ֵמ ֲח ַמת ִק ָ
ָ
יהם ֶׁשל ִׁש ְב ֵטי יָּ-ה ֶׁשֹּלא ָהיְ ָתה לָ ֶהם
ַא ֶּתם ְּבנֵי ַח ְׁשמֹונַאיֶ ,צ ֱא ָצ ֵא ֶ
מֹוסר ְּביֶ ְדכֶ ם ֶאת
נְאה ְּב ָ'ח ֵמׁש יָ דֹות' ֶׁש ִּק ֵּבל ִּבנְיָ ִמיןַ ,חּיֵ יכֶ ם ֶׁש ֲאנִי ֵ
ִק ָ
נְאה ָּבכֶ ם .עַ ל ּכֵ ןּ ,כְ נֶגֶ ד ֶה ָ'ח ֵמׁש יָ דֹות' ֶׁשל ִּבנְיָ ִמין,
ֵאּלּו ֶׁש ָהיְ ָתה לָ ֶהם ִק ָ
ּלָׁשים,
ָמ ַסר ַה ָּק ָּב"ה ֶאת ַהּיְ וָ נִים ְּביַ ד יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָח ֵמׁש 'יָ דֹות'ְּ :ביַ ד ַח ִ
תֹור ֶתָך.
עֹוס ֵקי ָ
ּוביַ ד ְ
הֹוריםְּ ,ביַ ד ַצ ִּד ִיקים ְ
ְּביַ ד ְמעַ ִּטיםְּ ,ביַ ד ְט ִ
יט"א -דורש טוב חנוכה)
ּגֹואל ֶאלְ ָק ִריף ְׁשלִ ָ
ַ(רּבִ י ֵ

עֲ נִּיַ ת ָא ֵמן ַּבּמֹונִית
יׁשהּו ְמ ָב ֵרְךֹ .לא ָהיְ ָתה
ַהּיְ וָ נִים ּגָ זְ רּו ֶׁש ָאסּור לַעֲ נֹות ָא ֵמן עַ ל ְּב ָרכָ ה ֶׁש ִּמ ֶ
ּוב ְמקֹום לַעֲ נֹות ָא ֵמן ָהיּו עֹונִיםֵ :אין ּכֵ אל ֵֹוקינּו,
ְּב ֵר ָרה ֶאּלָ א לְ ִה ְת ַחּכֵ םִ ,
אׁשי ֵּתבֹות ָא ֵמן.
אֹלקינּו – ָר ֵ
ִמי ּכֵ אל ֵֹוקינּו ,נו ֶֹדה לֵ ֵ
יתי לַעֲ נֹות:
לְס ֵּפר לָכֶ ם עַ ל ָא ֵמן ְמיֻ ָחד ֶׁשּזָ כִ ִ
ֹוצה ַ
ּכָ עֵ ת ֲאנִי ר ֶ
קּופה ֹלא ָהיָ ה
אֹותּה ְּת ָ
נִפ ְט ָרה ָס ָב ִתי ִּב ְבנֵי ְּב ַרקְּ .ב ָ
לִפנֵי ָׁשנִים ַרּבֹות ְ
ְ
קֹוביץ,
יצ ִ
נֶסת ִא ְ
לְת ֲחנַת ַהּמֹונִּיֹות ֶׁשּמּול ֵּבית ַהּכְ ֶ
עֲ ַדיִ ן ַקו ָ .204הלַכְ ִּתי ַ
ּוׁשלַיִ ם.
ָׁשם עָ ְמדּו מֹונִּיֹות ֵׁשרּות לִיר ָ
יתי
ּוׁשלַיִ ם ,וַ ֲאנִי ָהיִ ִ
לִפנֵי ֶׁש ִהּגַ עְ ִּתי ִה ְת ַמּלְ ָאה מֹונִית וְ יָ ְצ ָאה לִיר ָ
ְּב ִדּיּוק ְ
ּמֹוׁשב ָה ָאהּוב
לִבחֹר ֶאת ַה ָ
ֹלְּתי ְ
ָה ִראׁשֹון ַּבּתֹור לַ ּמֹונִית ַה ָּב ָאהּ ,כָ ְך ֶׁשּיָ כ ִ
יֹוׁשב
חֹורה ָצפּוף ,וְ ָׁשם ַא ָּתה ֵ
עָ לַי :לְיַ ד ַהּנֶ ָהגָׁ ...שם ֲהכִ י ְמ ֻרּוָ חֵ ...מ ָא ָ
ּכְ מֹו ֶמלֶ ְך...
ּומ ְצוֹות,
ּתֹורה ִ
ׁשֹומ ֵרי ָ
ְ
ֹוסעִ יםּ ,כֻ ּלָ ם
ַהּמֹונִית ִה ְת ַמּלְ ָאה ְּב ִׁש ְבעָ ה נ ְ
ֹלׁשה ְׁש ָקלִים וָ ֵח ִצי.
ּנְסיעָ ה ָהיָ ה ָאז ְׁש ָ
וְ יָ ְצ ָאה לַ ֶּד ֶרְךְ .מ ִחיר ַה ִ
קֹוקה קֹולָ ה – ַטעַ ם ַה ַחּיִ ים לְכָ ל ִמי ֶׁשֹּלא ָטעַ ם ַּדף ּגְ ָמ ָרא...
ְּבצ ֶֹמת ָ
 ַהּמֹונִית נֶעֶ ְצ ָרה ְּב ַר ְמזֹור ָאדֹם.יׁשהּו ֶאת ָהרֹאׁש ֶׁשּלֹו לְתֹוְך ַהּמֹונִית וְ הּוא ָׁש ַאל:
לְפ ַתע ִהכְ נִיס ִמ ֶ
ֶ
ֹוצה ַק ְר ִטיב?".
יׁשהּו ּפֹה ר ֶ
"מ ֶ
ִ
יֹותי ַּב ְּד ָרכִ ים –
אֹוהב ַק ְר ִטיבֲ .א ָבל ִּב ְה ִ
א ַֹמר לָכֶ ם ֶאת ָה ֱא ֶמתֲ :אנִי ֵ
ֹומה ָהאֹוכֵ ל ָּב ְרחֹובִ ...אם
לְבד לְ ִמי ּד ֶ
יֹודעִ ים ַ
ֵאינֶּנִי נ ֵֹוהג לֶ ֱאכֹלַ ...א ֶּתם ְ
יֹותר לְ ַה ְר ָצאֹות...
אֹותי ֵ
אֹותי אֹוכֵ ל ַק ְר ִטיב ָּב ְרחֹוב – ֹלא יַ זְ ִמינּו ִ
יִ ְראּו ִ
ּנֹוסעִ ים ָה ֲא ֵח ִרים.
ֹוצה ,וְ כָ מֹונִי ָא ְמרּו לֹו ּכָ ל ַה ְ
ָא ַמ ְר ִּתי לֹו ֶׁש ֵאינֶּנִי ר ֶ
ַהּיָ ִחיד ֶׁש ָר ָצה ַק ְר ִטיב – ָהיָ ה ַהּנֶ ָהג .הּוא ִׁשּלֵ ם לֹו ֲח ִצי ֶׁש ֶקל עַ ל
ַה ַּק ְר ִטיב ,וְ ַהּמֹונִית יָ ְצ ָאה לְ ַד ְרּכָ ּה.
נָתן ִּביס וְ ִח ֵּסל ּכִ ְמעַ ט ֲח ִצי ַק ְר ִטיב...
יפהַ ,
ַהּנֶ ָהג ִקּלֵ ף ֶאת ָהעֲ ִט ָ
נִׁש ַמת
יתי לַעֲ ׂשֹות ַמעֲ ֶׂשה טֹוב לְעִ ּלּוי ְ
ּכָ ָאמּורָ ,חזַ ְר ִּתי ֵמ ַהלְוָ יָ ה ,וְ ָר ִצ ִ
נִיתי ֶאל ַהּנֶ ָהג וְ ָא ַמ ְר ִּתי לֹו:
ָס ָב ִתיָּ .פ ִ
טֹובה?"
"ּב ַב ָּק ָׁשה ִמ ְּמָך ֲאדֹונִי ַהּנִכְ ָּבד! אּולַי ּתּוכַ ל לַעֲ ׂשֹות לִי ָ
ְ
"ּב ִׂש ְמ ָחהִ ,אם ַרק אּוכַ ל"ֵ ,ה ִׁשיב.
ְ
נִפּגָ ׁש
ימי ַחּיַ י ֶׁש ֲאנִי ְ
"אדֹונִי ַהּנִכְ ָּבד! ְנִד ֶמה לִי ֶׁשּזֹו ַה ַּפעַ ם ָה ִראׁשֹונָה ִּב ֵ
ֲ
אֹותָך.
לְפי רֹב ַה ִּסּכּויִ ים ֶׁש ָּבעֹולָם ׁשּוב ֹלא ֶא ְר ֶאה ְ
ִא ְּתָךְ .נִד ֶמה לִי ּכִ י ִ
זֹוהיֵ ,אפֹואַּ ,ב ָּק ָׁשה ַחד ַּפעֲ ִמיתׁ .שּוב ֹלא ֲא ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָך עֹוד"...
ִ
"נּו! ְּת ַב ֵּקׁש ּכְ ָבר! ַמּדּועַ ַא ָּתה ְמ ַד ֵּבר ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה"ָ ,ק ַטע ַהּנֶ ָהג
ֶאת ְּד ָב ַריּ" .כְ ָבר ָא ַמ ְר ִּתי לְ ָךִ ,אם ַרק אּוכַ ל ֲא ַמּלֵ א ֶאת ַּב ָּק ָׁש ְתָך
ְּב ִׂש ְמ ָחה"...
"ּתעֲ ֶׂשה ְּב ַב ָּק ָׁשה ְּב ָרכָ ה"...
ַ
ּובלַע עֹוד ֶר ַבע
"זֶ ה ְּבׁשּום ָּפנִים וָ א ֶֹפן ֹלא!" ֵס ֵרב ַהּנֶ ָהג ְּבת ֶֹקףָ ,
ַק ְר ִטיב.
אֹותיֲ ,אנִי חֹוזֵ ר
"ּת ִבין ִ
לְּתיָ .
"מּדּועַ ַא ָּתה ְמ ָס ֵרב ּכָ ל ּכָ ְך ְּבת ֶֹקף?"ָׁ ,ש ַא ִ
ַ
יתי ָּבעֵ ינַיִ ם ַמה ּסֹופֹו ֶׁשל ּכָ ל ָא ָדםֲ ...אנִי
ּכָ ֶרגַ ע ֵמ ַהלְוָ יָ ה ,זֶ ה עַ ָּתה ָר ִא ִ
ּלְס ְב ָּתא ֶׁשּלִ י יִ ְהיּו זְ כֻ ּיֹות"...
ֹוצה ֶׁש ַ
ֹוצה זְ כֻ ּיֹותֲ ...אנִי ר ֶ
ר ֶ
"ה ַּקו ַהּזֶ ה – ְּבנֵי ְּב ַרק
אֹותי"ֵ .ה ִׁשיב לִי ַהּנֶ ָהגַ .
"וְ ַא ָּתה ָּת ִבין ִ
ּוׁשלַיִ ם – הּוא ַקו ְּבעָ יָ ִתיּ .כָ ל ָׁשעָ ה ִמ ְת ַחּלֵ ף לִי ַרב ַא ֵחר.
יְ ר ָ

אֹומר לִי
נִיח ְּת ִפּלִ ין ,זֶ ה ֵ
אֹומר לִי לְ ָה ַ
לְב ֵרְך ,זֶ ה ֵ
אֹומר לִי ָ
זֶ ה ֵ
לִיׁש ָיבה
לִׁשמֹר ַׁש ָּבתָ ...מ ָחר יַּגִ ידּו לִי לִלְ מֹד ִמ ְׁשנָיֹות וְ לָלֶכֶ ת ִ
ְ
ׁשּובה"...
לְבעֲ לֵי ְּת ָ
ַ
"אנִי
אתי ֲח ִצי ֶׁש ֶקל ֵמ ַהּכִ יס וְ ָא ַמ ְר ִּתי לֹוֲ :
הֹוצ ִ
ֹות ָרה לִי ְּב ֵר ָרהֵ :
ֹלא נ ְ
לְׁשּלֵ ם לְ ָך עַ ל ַה ַּק ְר ִטיבַ .ה ַּק ְר ִטיב יִ ְהיֶ הֵ ,אפֹואֶׁ ,שּלִ י וַ ֲאנִי ִמ ְת ַחּנֵ ן
מּוכָ ן ַ
לְפנֶיָךְּ ,ת ָב ֵרְך עַ ל ַה ַּק ְר ִטיב ֶׁשּלִ י"...
ָ
"אדֹונִי!
הּוא עָ ַצר ֶאת ָה ֶרכֶ ב ַּב ֲח ִר ָיקהָ .ס ָטה לְׁשּולֵי ַהּכְ ִביׁש וְ ָצעַ קֲ :
ֲאנִי ַאף ַּפעַ ם ֹלא ִה ְתעָ ַר ְב ִּתי ַּב ַחּיִ ים ֶׁשּלְ ָךּ ,גַ ם ַא ָּתה ַאל ִּת ְתעָ ֵרב
ַּב ַחּיִ ים ֶׁשּלִ י!"
ֹואג לְעַ ְצ ִמי!
"אנִי ָּפׁשּוט ּד ֵ
נִיתיֲ .
"חלִילָ ה לִי ִמּלְ ִה ְתעָ ֵרב לְ ָך ַּב ַחּיִ ים" ,עָ ִ
ָ
עֹוׂשה ְּב ָרכָ ה – ֲאנִי יָ כֹול לַעֲ נֹות ָא ֵמן ,וַ ֲחכָ ֵמינּו ָא ְמרּוּ' :גָ דֹול
ִאם ַא ָּתה ֶ
יֹותר ִמן ַה ְמ ָב ֵרְך' ְ(ּב ָרכֹות נג ע"ב)".
ָהעֹונֶה ָא ֵמן ֵ
"מה ַא ָּתה
"הּוא ָּת ַפס ֶאת ֲח ִצי ַה ֶּׁש ֶקל ְּביָ דֹו ,וְ ֵהעִ יף אֹותֹו לְעֶ ְב ִריָ :
אֹותי ,עִ ם ַה ַה ְׁש ָקפֹות ֶׁשּלְ ָךַּ ,ב ֲח ִצי
חֹוׁשב לְעַ ְצ ְמָך? ֶׁש ַא ָּתה ִּת ְקנֶה ִ
ֵ
ֶׁש ֶקל?".
ֹוצה
"היְ ָתה לִי ָטעּות! ּכַ ָּמה ַא ָּתה ר ֶ
"א ָּתה ְּב ֶה ְחלֵט צ ֵֹודק"ֵ ,ה ַׁש ְב ִּתיָ .
ַ
ִּב ְׁש ִביל לַעֲ ׂשֹות ְּב ָרכָ ה?"
לַחׁשֹבַ .א ֲח ֵרי ּכַ ָּמה ְׁשנִּיֹות ֶׁשל ַמ ְח ָׁש ָבהָ ,א ַמר:
וְ ָאז הּוא ִה ְת ִחיל ְ
עֹוׂשה
ֹוסעַ ֲ ,אנִי ֶ
ֹלׁשה ְׁש ָקלִים וָ ֵח ִציְ ,מ ִחיר ֶׁשל נ ֵ
ֹותן לִי ְׁש ָ
"אם ַא ָּתה נ ֵ
ִ
ְּב ָרכָ ה"...
נִׁש ַאר לֹו ַּב ַּק ְר ִטיב ִּביס ֶא ָחד ...וְ ָאז הּוא ָּת ַפס ֶאת ַה ַּק ְר ִטיב,
ְּב ַסְך ַהּכֹל ְ
ֹותן אֹו ֹלא
"ּבן עֲ ֻר ָּבה" וְ ָא ַמר" :נ ֵ
ֶהעֱ ִמיד אֹותֹו מּול ַה ַּפ ְרצּוף ֶׁשּלִ י ּכְ מֹו ֶ
ֹותן? ַּתּגִ יד ַמ ֵהר! ִאם ֹלא – ֲאנִי ּבֹולֵעַ "...
נ ֵ
ָה ֱא ֶמת ִהיאֶׁ ,ש ָח ַׁש ְב ִּתי לְעַ ְצ ִמי ,וְ אּולַי ָהיָ ה זֶ ה יֵ ֶצר ָה ַרע ֶׁש ִהגְ נִיב ֶאת
'מה ִּפ ְתאֹום ֲא ַבזְ ֵּבז עָ לָיו ְמ ִחיר ּכָ זֶ ה...
ֹאׁשיַ :
ַה ַּמ ְח ָׁש ָבה ַהּזֹאת לְ ר ִ
קֹוביץ – לְיַ ד ַה ַּת ֲחנָה ֶׁשּלֹו – וְ לִ זְ ּכֹות ְּב ֶאלֶ ף ֲא ֵמנִים
יצ ִ
ֶא ְפ ָׁשר לָלֶכֶ ת לְ ִא ְ
ְּב ִחּנָ ם'...
ֹותן ֶׁש ֶקל"...
"אנִי נ ֵ
חֹוריָ ,ק ָראֲ :
ֶאּלָ א ֶׁשּלְ ַמּזָ לִי ָה ַרבָ ,א ִחיֶׁ ,שּיָ ַׁשב ֵמ ֲא ַ
ֹותן ֶׁש ֶקל" ...וְ עֹוד ֲח ִסיד וִ יזְ 'נִיץ,
יָ ַׁשב ָׁשם ֲח ִסיד ּגּור ֶׁש ָּק ָראּ" :גַ ם ֲאנִי נ ֵ
ּנִׁש ַאר"...
ֹותן ֶאת ַמה ֶּׁש ְ
"אנִי נ ֵ
ֶׁש ִה ְתלַ ֵהב ֵמ ָה ַרעְ יֹוןָ ,צעַ ק ְּב ִה ְתלַ ֲהבּותֲ :
ּכֹובע
לָקח ֶאת ַה ַ
נַחנּו ְר ִצינִּיִ ים ,וְ ַהּכֶ ֶסף ְמ ֻא ְרּגָ ן ...הּוא ַ
ַהּנֶ ָהג ָר ָאה ֶׁש ֲא ְ
ּוב ֵרְך ְּבקֹול ָרם ִּב ְרּכַ ת ֶׁש ַהּכֹל ...יֵ ׁש לְ ַצּיֵ ן ֶׁשהּוא ָא ַמר
ֹאׁשי ֵ
ֶׁש ָהיָ ה עַ ל ר ִ
לְׁש ֵּבׁש ֶאת ַה ִּמּלִ ים.
ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ִּב ְר ִהיטּותִ ,מ ְּבלִי ַ
לְתאּור ְּב ִמּלִ יםַ ...הּמֹונִית ִהזְ ַּדעְ זְ עָ ה...
נִּתן ֵ
ַמה ֶּׁש ָּק ָרה ַּבּמֹונִית ֹלא ָ
ּובכַ ּוָ נָהּ ,כְ ִפי ֶׁשֹּלא עָ נִינּו ִמּיָ ֵמינּו ּגַ ם ֹלא ִּב ְת ִפּלַ ת
עָ נִינּו ָא ֵמן ְּבקֹול ָרם ְ
נְעִ ילָ ה ְּביֹום ּכִ ּפּורָ ...א ֵמ ן ...
"אם
ּנֹוסעִ יםֶ ,אּלָ א ֶׁש ָאז הּוא ָא ַמרִ :
לְּתי לֶ ֱאסֹף ֶאת ַהּכֶ ֶסף ֵמ ַה ְ
ִה ְת ַח ִ
אֹותּה ִּב ְׁש ִביל ּכֶ ֶסףֲ ...א ָבל ַא ֶּתם
יתי ְּב ָרכָ ה – ֹלא ֶא ְמּכֹר ָ
ּכְ ָבר עָ ִׂש ִ
לָנֵטה ַא ֶח ֶרתֵ ...אינֶּנִי ְמ ֻסּגָ ל לְ ָה ִבין ֵאיְך ַא ֶּתם
ַה ָּד ִתּיִ ים ִהּגַ עְ ֶּתם ִמ ְּפ ָ
ֹלׁשה ְׁש ָקלִים וָ ֵח ִצי עַ ל ָא ֵמן ֶא ָחד ...וְ עַ כְ ָׁשיו ֲאנִי
לְׁשּלֵ ם ְׁש ָ
מּוכָ נִים ַ
ּפֹוחד
ּנְסיעָ הֲ ...אנִי ֵ
ְמ ַב ֵּקׁש ִמּכֶ ם ֹלא לְ ַד ֵּבר ִא ִּתי ִמּלָ ה עַ ד סֹוף ַה ִ
ֹוּבלֵ ָמ ִטי"...
ִמּכֶ םַ ...ה ַּקו ַהּזֶ ה הּוא ַקו ְמאֹד ְּפר ְ
ׁשּובה ִמ ְת ַחּזְ ִקים,
לְבעֲ לֵי ְּת ָ
יׁש ָיבה ַ
ַּפעַ םּ ,כְ ֶׁש ִּס ַּפ ְר ִּתי ֶאת ַה ִּסּפּור ַהּזֶ ה ִּב ִ
נֶעֱ ַמד ָּבחּור ֶא ָחד וְ ָא ַמר לִי ֶׁש ָּׁש ַמע ּכְ ָבר ֶאת ַה ִּסּפּור ַהּזֶ ה ֵמ ָא ִביו,
לִׁשמֹועַ ַּד"ׁש ִמ ֶּמּנּו,
נַהג ַהּמֹונִית ַהּנַ"לִ .ה ְת ַרּגַ ְׁש ִּתי ְמאֹד ְ
ֶׁשהּוא ַ
לְס ֵּפר
הֹוסיף ַ
ּומ ְצוֹות .הּוא ִ
ּתֹורה ִ
ׁשֹומר ָ
ּוב ְמיֻ ָחד ִמּכָ ְך ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ֵּבן ֵ
ִ
לְב ֵּקר ֶאת ָא ִביו ,וְ ל ֵֹוק ַח ַמ ֶּׁשהּו לֶ ֱאכֹלָ ,א ִביו
ֶׁש ְּבכָ ל ַּפעַ ם ֶׁשהּוא ָּבא ַ
ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ֶׁשּיְ ָב ֵרְך ְּבקֹול ָרם ּכְ ֵדי ֶׁשּיּוכַ ל לַעֲ נֹות ָא ֵמן ְּבכַ ּוָ נָה...
נִת ַחּזֵ ק ְּבעֶ זְ ַרת ה' ִּב ְׁשנֵי
נַחנּו ְ
לְב ֵּטל ֶאת עֲ נִּיַ ת ָא ֵמןֲ .א ְ
ַהּיְ וָ נִים ָרצּו ַ
ּצּורה ָה ְראּויָ ה ,עִ ם ָׁשֹלׁש ַה ְפ ָסקֹות:
לְב ֵרְך ֶאת ַה ְּב ָרכָ ה ַּב ָ
ְּד ָב ִריםּ :גַ ם ָ
ּבֹורא ְּפ ִרי ָהעֵ ץ .וְ גַ ם ְּבעֵ ת
ֹלקינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָםֵ ,
ָּברּוְך ַא ָּתה ה'ֱ ,א ֵ
ּובכַ ּוָ נָה.
ּׁשֹומעִ ים ְּב ָרכָ ה ,לַעֲ נֹות ָא ֵמן ְּבקֹול ָרם ְ
ֶׁש ְ
יט"א – דורש טוב חנוכה)
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