ַה ְּב ָרכָ ה ַה ְמ ֶיֻח ֶדת
וְ יִ ְדּגּו לָ רֹב ּבְ ֶק ֶרב הָ ָא ֶרץ (מח ,טז)

ֹומר "וְ יִ ְדּגּו ָּב ָא ֶרץ",
ַה"ּכְ לִי יָ ָקר" ְמ ַדּיֵ ק ִּבלְׁשֹון ַהּכָ תּובֶׁ ,ש ָהיָ ה לֹו ל ַ
"ּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ"?
ַמהּו ְ
ָ
ֵּב ֵאר עַ ל ִּפי ַמה ֶּׁש ָא ְמרּו ֲחזַ "ל
(סֹוטה יא ע"ב)..." :וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ַּמּכִ ִירין ָּב ֶהן
יאין ְׁשוָ ִרים
ּומ ִב ִ
נִבלָעִ ין ַּב ַּק ְר ַקעְ ,
ִמ ְצ ַריִ ם ָּב ִאין לְ ָה ְרגָ ן ,וְ נַעֲ ֶׂשה לָ ֶהם נֵס וְ ְ
ּנֶא ַמר' :עַ ל ּגַ ִּבי ָח ְרׁשּו ח ְֹר ִׁשים' .לְ ַא ַחר ֶׁשהֹולְכִ ין
חֹור ִׁשין עַ ל גַ ָּבןֶׁ ,ש ֱ
וְ ְ
ּנֶא ַמר'ְ :ר ָב ָבה ּכְ ֶצ ַמח ַה ָּׂש ֶדה
יֹוצ ִאין ּכְ עֵ ֶׂשב ַה ָּׂש ֶדהֶׁ ,ש ֱ
ָהיּו ְמ ַב ְצ ְּב ִצין וְ ְ
יהן".
לְב ֵּת ֶ
נְת ִּתיְך'; וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ִּמ ְתּגַ ְּדלִין ָּב ִאין עֲ ָד ִרים עֲ ָד ִרים ָ
ַ
לְפי זֶ הֶׁ ,שּיִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו ָּפ ִרים וְ ָר ִבים ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ ַמ ָּמׁשְּ ,בתֹוְך
נִמ ָצא ִ
ְ
ָה ֲא ָד ָמה!
נִבלָעִ ים ַּב ַּק ְר ַקעּ ,ווַ ַּדאי
לְחּנָ ם נַעֲ ָׂשה לָ ֶהם נֵס זֶ ה ֶׁש ָהיּו ְ
ּוב ֱא ֶמתֹ ,לא ִ
ֶ
ָהיָ ה זֶ ה ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא ִּת ְׁשֹלט ָּב ֶהם עַ יִ ן ָה ַרע ֶׁשל ַה ִּמ ְצ ִרים ,עַ ל ּכֵ ן ּכֻ ּסּו
יֹותם ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ ַמ ָּמׁש
ּומ ֲח ַמת ֱה ָ
ַּב ַּק ְר ַקעּ ,כְ ָדגִ ים ַה ְמכֻ ִּסים ַּב ַּמיִ םֵ ,
נֶא ַמר:
יׁשא ,וְ עַ ל זֶ ה ֱ
לְטה ָּב ֶהם עֵ ינָא ִּב ָ
נַעֲ ׂשּו ַר ִּבים ּכַ ָּדגִ יםּ ,כִ י ֹלא ָׁש ָ
"וַ ִּת ָּמלֵ א ָה ָא ֶרץ א ָֹתם".
(ּב ֵר ִ
ַּב ִּמ ְד ָרׁש ְ
"מה
ּוחנִיתַ :
אׁשית ַר ָּבה צז ,ג) ּכָ תּוב ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ּכָ אן עַ ל ְּב ָרכָ ה ר ָ
ּיֹור ֶדת ִט ָּפה ַא ַחת ִמלְ ַמעְ לָ ה ְמ ַק ְּבלִין
ָּדגִ ים ַהּלָ לּו ּגְ ֵדלִים ַּב ַּמיִ םּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ֶ
יהםּ ,כָ ְך יִ ְׂש ָר ֵאל
ימ ֶ
אֹותּה ְּב ִצ ָּמאֹון ּכְ ִמי ֶׁשֹּלא ָטעֲ מּו ַטעַ ם ַמיִ ם ִמ ֵ
ָ
ּתֹורה,
ׁשֹומעִ ים ָּד ָבר ָח ָדׁש ִמן ַה ָ
ּתֹורהּ ,כֵ יוָ ן ֶׁש ֵהם ְ
ּגְ ֵדלִים ַּב ַּמיִ ם ַּ -ב ָ
יהם".
ימ ֶ
ּתֹורה ִמ ֵ
ֵהם ְמ ַק ְּבלִים אֹותֹו ְּב ִצ ָּמאֹוןּ ,כְ ִמי ֶׁשֹּלא ָׁש ְמעּו ְּד ַבר ָ
ּוחנִּיּות.
יַ עֲ קֹב ֵּב ְרכָ ם ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ ֶהם ִצ ָּמאֹון לְ ר ָ
ֹוסף לְ "וְ יִ ְדּגּו לָ רֹב"ֹ .לא ַמ ָּמׁש ְּפ ָׁשטֲ ,א ָבל זֹו
ַּפעַ ם ָׁש ַמעְ ִּתי ֶה ְס ֵּבר נ ָ
ֱא ֶמת ּגְ דֹולָ ה:
אֹותּה,
ּׁשֹוח ִטים לְ ָמ ָׁשל ָּפ ָרה אֹו ַּת ְרנְ גֹלֶתֹ ,לא ָּת ִמיד ֶא ְפ ָׁשר לֶ ֱאכֹל ָ
ּכְ ֶׁש ֲ
יטהּ ,כְ גֹון ַהגְ ָר ָמה,
לְׁש ִהי ֶׁש ֵא ְרעָ ה ְּבעֵ ת ַה ְּׁש ִח ָ
וְ זֹאת ֵמ ֲח ַמת ַּת ָּקלָ ה ּכָ ֶ
נֶאלָ ִצים
נְבלָ ה ,וְ ֱ
ֲחלָ ָדה ,עִ ּקּורְּ .ב ִמ ְק ֶרה ּכָ זֶ ה ִּדינָּה ֶׁשל ַה ְּב ֵה ָמה ֶׁש ִהיא ֵ
לִ ְמּכֹר לְעֲ ָר ִבי ְּביָ פֹוֶ .את ּכָ ל ַה ְּב ֵה ָמה ַה ְּׁשלֵ ָמה ַהּזֹו ֶׁש ָהיְ ָתה ָׁשוָ ה ַּת ְר ָּפ"ט
הֹורה,
לָפים ,מֹוכְ ִרים ִּב ְמ ִחיר מּוזָ ל לְנָכְ ִריָ .א ְמנָם ַה ְּב ֵה ָמה ָהיְ ָתה ְט ָ
ֲא ִ
הּודי.
נְצ'ר ,וְ ׁשּוב ֵאינָּה ְראּויָ ה לַ ֲאכִ ילַת יְ ִ
יטה ָהיָ ה ַּפ ֶ
נָ כֹוןֲ ,א ָבל ַּב ְּׁש ִח ָ
ּׁשֹוחט ָׁש ַחט ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה וְ ַהּכֹל ְּב ֵס ֶדרָ ,חלָק,
לַחת ַה ֵ
ּומ ְצ ַ
טֹובה ֻ
ְּב ָׁשעָ ה ָ
אֹותּה? עֲ ַדיִ ן ֹלאַ ,ה ְּב ֵה ָמה ְצ ִריכָ ה לַעֲ בֹר ְּב ִד ָיקה.
ּגְ לַ אטֶ .א ְפ ָׁשר לֶ ֱאכֹל ָ
נִימיתְ .מ ַמ ְּׁש ִׁשים ,וְ ִאם ָמ ְצאּו ַמ ֶּׁשהּו –
ּוב ִד ָיקה ְּפ ִ
ְּב ִד ָיקה ִחיצֹונִית ְ
ִס ְירכָ א ,זֶ ה ֹלא ּגְ לַ אטֹ ,לא ָחלָקׁ .שּוב מֹוכְ ִרים לָעֲ ָר ִבי ְּביָ פֹוַ .ה ְּב ֵה ָמה
נִפ ְסלָ ה ַּב ְּב ִד ָיקה.
יטה ּכְ ֵׁש ָרהֲ ,א ָבל ְ
ָהיְ ָתה ּכְ ֵׁש ָרה וְ ַה ְּׁש ִח ָ
יטה וְ ַה ְּב ִד ָיקה עָ ְברּו ְּב ָׁשלֹום ,עֲ ַדיִ ן ִאי ֶא ְפ ָׁשר לֶ ֱאכֹל ֶאת
ּגַ ם ּכְ ֶׁש ַה ְּׁש ִח ָ
אֹותּה .וְ ִאם ָהיְ ָתה ֵאיזֹו ָטעּות,
ַה ְּב ֵה ָמה ַהּזֹו .ק ֶֹדם ְצ ִריכִ ים לְ ַהכְ ִׁשיר ָ
נֻּקב וְ ָׂשמּו לְכַ ָּמה ַּדּקֹות  -נִגְ ַמר ַה ִּסּפּור.
ּלָקחּו ֶק ֶרׁש ֶׁש ֵאינֹו ְמ ָ
ּכְ גֹון ֶׁש ְ
'ט ֵרייף'" .לַּכֶ לֶב ַּת ְׁשלִיכּון אֹותֹו".
ַה ְּב ֵה ָמה ַהּזֹו ְ
לְב ֵּׁשל
ָּברּוְך ה'ּ ,כְ ָבר ִהכְ ִׁשירּו ֶאת ַה ָּב ָׂשר וְ ַהּכֹל ְּב ֵס ֶדר .עַ כְ ָׁשיו ְצ ִריכִ ים ַ
לָבית ֶּבן יֹומֹוֵ ,אין ִּפי ִׁש ִּׁשים
אֹותֹוָ .היְ ָתה ֵאיזֹו ָטעּותִ ,הכְ נִיסּו ּכַ ף ֲח ִ
נִט ָרף ,וְ כָ אן ִאי ֶא ְפ ָׁשר ֲא ִפּלּו לִ ְמּכֹר
ּכְ נֶגֶ ד זֶ ה .אֹוי וַ ֲאבֹוי! ַה ַּת ְב ִׁשיל ְ
לְפח ָה ַא ְׁש ָּפה.
נָאה! יָ ָׁשר ַ
לָתת לַּכֶ לֶבָ .אסּור ַּב ֲה ָ
לָעֲ ָר ִבי ,וַ ֲא ִפּלּו ֹלא ֵ
לִיחהֲ ,א ָבל ַּב ִּבּׁשּול ַמ ֶּׁשהּו
יטה וְ ַה ְּמ ָ
ַהּכֹל ָהיָ ה ְּב ֵס ֶדר עִ ם ַה ְּׁש ִח ָ
ִה ְׁש ַּת ֵּבׁש.

ּׁשֹוח ִטים ָּפ ָרהַּ ,ת ְרנְגֹול אֹו ַּב ְרוָ זֲ .א ָבל ִאם ל ְֹוק ִחים ָּדג ֵמ ַהּיָ ם,
ּכָ ל זֶ ה ּכְ ֶׁש ֲ
נַּפיר וְ ַק ְׂש ֶק ֶׂשתִ .אם
ימנֵי ָט ֳה ָרה ְ -ס ִ
לִבּדֹק ַה ִאם יֵ ׁש לֹו ִס ָ
ְצ ִריכִ ים ַרק ְ
יטהֹ ,לא
לְב ֵּׁשל וְ לֶ ֱאכֹל אֹותֹוֵ .אין ְּבעָ יֹות ֹלא ַּב ְּׁש ִח ָ
ּכֵ ן? ֶא ְפ ָׁשר ִמּיָ ד ַ
לִיחהֹ ,לא ַּב ְּב ִד ָיקה ,וְ ֵאין ּבֹו ִאּסּור ָּב ָׂשר ְּב ָחלָבִ .אם ַה ָּדג ָטהֹור -
ַּב ְּמ ָ
נְצ ִ'רים!
הּוא ָטהֹור עַ ד ַהּסֹוףְּ ,בלִי ַּפ ֶ
נֶהנִים ִמ ֶּמּנּוִ ,מ ְׁש ַּתעְ ְׁשעִ ים ִאּתֹוּ ,כָ זֶ ה
יֵ ׁש יֶ לֶ ד ֶׁש ַה ְמלַ ְּמ ִדים ּכָ ל ּכָ ְך ֱ
לְפ ַתע
לִיׁש ָיבה ְק ַטּנָ הֶ ,
חּור'לֲ ,א ָבל ּכְ ֶׁשהּוא ְק ָצת ּגָ ֵדל וְ הֹולֵ ְך ִ
ַפיְ ינֶער ָּב ְ
חּוצה,
לְקלַ ,מ ְת ִחיל לְ ִה ְתּגַ ּלֵׁש ַה ָ
ְמגַ ּלִ ים ֶׁש ִה ְת ַח ֵּבר ָׁשם עִ ם ָּבחּור ְמ ֻק ָ
ְמ ַא ֵּבד ֶאת ַה ַּטעַ ם ַּבּלִ ּמּוד.
קֹורה ֶׁש ָּברּוְך ה' ְּב ִׁשעּור א' וְ -ב' ַה ָּבחּור עֲ ַדיִ ן ְּב ַמ ָּצב ֶׁשל
לִפעָ ִמים ֶ
ְ
ּוב ִּשעּור ג' ַמ ְת ִחילָ ה לָ ּה ַה ִה ַּד ְר ְּדרּות.
עֲ לִּיָ הְ ,
יׁש ָיבה ּגְ דֹולָ ה ַמ ְת ִחילֹות
יׁש ָיבה ְק ַטּנָ הֲ ,א ָבל ִּב ִ
לִפעָ ִמים ַהּכֹל ְּב ֵס ֶדר ִּב ִ
ְ
ַה ָּצרֹותִּ ...פ ְתאֹום ִמ ְת ַח ֵּׁשק לֹו ַמ ְח ְׁש ִביםּ ,ופֹה וָ ָׁשם...
יֹוסף " -וְ יִ ְדּגּו לָ רֹב"ֶׁ ,ש ֶּצ ֱא ָצ ָאיו
זֹו ָהיְ ָתה ַה ְּב ָרכָ ה ֶׁש ֵּב ֵרְך יַ עֲ קֹב ֶאת ֵ
נִׁש ָא ִרים
ימנֵי ַה ָּט ֳה ָרה ֶׁשּלָ ֶהם ִהּנָ ם ְּת ִמ ִידּיִ יםֵ ,הם ְ
יִ ְהיּו ּכְ מֹו ַה ָּדגִ יםֶׁ ,ש ִּס ָ
הֹורים עַ ד ַהּסֹוף ,וְ כָ ְך ּגַ ם ַה ֶּצ ֱא ָצ ִאים לְעֹולָם ֹלא יִ ַּד ְר ְּדרּו ,וְ יִ ָּׁש ֲארּו
ְט ִ
ִּב ְק ֻד ָּׁש ָתם וְ ָט ֳה ָר ָתם לְ א ֶֹרְך יָ ִמים.
נׁש ֵטיין זַ צַ "ל – יְ ִחי ְראּובֵ ן)
ַ(רּבִ י ְראּובֵ ן ַק ֶרלְ ְ

ְּבסֹוף ַה ֶּד ֶרְך ֻמ ָּתר לִ ְׁשאֹל ָמ ַתי נַ ּגִ יעַ ...
ֹאמר הֵ ָא ְספּו וְ ַאּגִ ָידה לָ כֶ ם ֵאת ֲא ֶׁשר יִ ְק ָרא ֶא ְתכֶ ם ּבְ ַא ֲח ִרית
וַ ּיִ ְק ָרא יַ ֲעקֹב ֶאל ּבָ נָיו וַ ּי ֶ
הַ ּיָ ִמים (מט ,א)
ּלְקה ִמ ֶּמּנּו ְׁשכִ ינָה".
נִס ַּת ָ
"ּב ֵּקׁש לְגַ ּלֹות ֶאת ַה ֵּקץ וְ ְ
ֵּב ֵאר ַר ִׁש"יִ :
אֹותּה ָׁשעָ ה וְ גַ ם ֹלא ַא ַחר ּכָ ְךָּ .דנִּיֵ אל
ְׁשעַ ת ַהּגְ ֻאּלָ ה ֹלא ִה ְתּגַ ּלְ ָתה ְּב ָ
ּוח וְ ַתעֲ מֹד
לַּקץ וְ ָתנ ַ
ָח ַקר ֶאת ַה ֵּקץ ,עַ ד ֶׁש ָא ַמר לֹו ַה ָּק ָּב"ה" :וְ ַא ָּתה לֵ ְך ֵ
לְ ג ָֹרלְ ָך ֵ
לְקץ ַהּיָ ִמין" ָ(ּדנִּיֵ אל יב ,יג).
אֹומ ֶרת
ֹוצה ֶׁשּנַעֲ סֹק ְּב ִחּׁשּוב ַהּמֹועֵ ד ַהּזֶ הּ ,כְ ִפי ֶׁש ֶ
ַה ָּק ָּב"ה ֵאינֹו ר ֶ
מּואל
לַּקץ וְ ֹלא יְ כַ ּזֵ ב'ָ ,א ַמר ַר ִּבי ְׁש ֵ
"מאי 'וְ יָ ֵפ ַח ֵ
ַהּגְ ָמ ָרא ַ(ס ֶנְה ְד ִרין צז ע"ב)ַ :
יֹונָתןִּ :ת ַּפח עַ ְצ ָמן ֶׁשל ְמ ַח ְּׁש ֵבי ִק ִּצין".
נַח ָמנִי ָא ַמר ַר ִּבי ָ
ַּבר ֲ
נָׁשים ַה ְמ ַח ְּׁש ִבים ֶאת ַה ֵּקץ ,עֲ לּולִים לְ ַהּגִ יעַ
ַטעַ ם ַה ָּד ָברִ ,מּׁשּום ֶׁש ֲא ִ
יח ֹלא ָּבא ַּבּמֹועֵ ד ֶׁשּנִ ְר ָאה
יחּ ,כְ ֶׁשּיִ ְראּו ֶׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
לִכְ ִפ ָירה ְּב ִב ַ
"אנִי
ֹלׁשה עָ ָׂשר עִ ְּק ֵרי ָה ֱאמּונָה ֶׁשּכָ ַתב ָה ַר ְמ ַּב"ם ֵהםֲ :
לָ ֶהםֶ .א ָחד ִמ ְּׁש ָ
יח וְ ַאף עַ ל ִּפי ֶׁשּיִ ְת ַמ ְה ֵמּה ֲא ַחּכֶ ה לֹו ְּבכָ ל יֹום
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ַמ ֲא ִמין ְּב ִב ַ
סֹופר" ֶׁש ָא ָדם ֶׁש ֵאינֹו ַמ ֲא ִמין ָּבזֶ ה ֲ -ה ֵריהּו
"ח ַתם ֵ
ֶׁשּיָ בֹוא" ,וְ כָ ַתב ַה ֲ
ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה.
ֹופר ְּבכָ ל ַה ָ
ּכְ כ ֵ
לְּבי"ם – ֵאיְך ָר ִאינּו ְּב ַה ְר ֵּבה ְס ָפ ִרים ֶׁש ֲחכָ ִמים עָ ׂשּו
ִאם ּכֵ ן – ָּת ַמּה ַה ַּמ ִ
ֶח ְׁשּבֹונֹות ּגְ דֹולִים ֶׁשל ּגְ ֻאּלָ ה?
הּוא ֵמ ִׁשיב עַ ל ּכָ ְך עַ ל ִּפי ַמעֲ ֶׂשה -
ּוב ַמ ֲהלַ ְך
יֹותרֶׁ ,שֹּלא ָא ַהב לִלְ מֹדְ ,
ׁשֹובב וְ כִ ְׁשרֹונִי ְּב ֵ
לְ ָאב ֶא ָחד ָהיָ ה יֶ לֶ ד ָ
יׁ-שם.
ֹותיו ִר ֲחפּו ֵא ָ
ּמּודים ַמ ְח ְׁשב ָ
ּכָ ל זְ ַמן ַהּלִ ִ
יֹותר
ּומהּו ַה ֲחלֹום ַהּגָ דֹול ְּב ֵ
יפת ַחּיָ יו ַ
ַּפעַ ם נִּגַ ׁש וְ ָׁש ַאל אֹותֹוַ ,מ ִהי ְׁש ִא ַ
לְק ֵּבל ְּב ַמ ָּתנָה.
ֶׁש ָהיָ ה ְמ ַב ֵּקׁש ַ
לַיּפ ִציג"...
ַהּיֶ לֶ ד ֹלא ָהיָ ה זָ קּוק לִ זְ ַמן ַרב ּכְ ֵדי לַעֲ נֹות" :יְ ִריד ְ
לַיְ ִריד ַה ְמ ֻפ ְר ָסם ֶׁש ִה ְת ַקּיֵ ם ִמ ֵּדי ָׁשנָה ְּבגֶ ְר ַמנְיָ הָ ,היּו ַמּגִ יעִ ים ִמּכָ ל
יֹותר
ֹוּפה וְ גַ ם ֵמ ַא ְרצֹות ַה ִּמזְ ָרחַ .ה ְּסחֹורֹות ַהּטֹובֹות ְּב ֵ
ַר ֲח ֵבי ֵאיר ָ
הּוקמּו ּבֹו ַא ְט ַר ְק ְציֹות ְמיֻ ָחדֹות לִילָ ִדים,
ֹוסףְ ,
לְׁשםְּ .בנ ָ
יֻ ְּבאּו ָ

עלון פרשת ויחי

לְב ֵּתי ָמלֹון
ֹוסף ָ
נָׁשים לַ ָּמקֹוםּ .כָ ל זֹאת ְּבנ ָ
ּכְ ֵדי לִ ְמׁשְֹך ֲא ִ
ימ ִרים ְמ ֻׁש ָּב ִחיםֲ ...חלֹומֹו ֶׁשל ּכָ ל יֶ לֶ ד ְמ ֻמ ָּצע
ְמפ ָֹא ִרים ּולְ ִצ ֶ
ָהיָ ה לְ ַהּגִ יעַ ַּפעַ ם ְּב ַחּיָ יו לְלַיְ ְּפ ִציג.
ּנְסיעָ ה
אֹותָך עִ ִּמי לְלַיְ ְּפ ִציג ַּב ִ
לָק ַחת ְ
ָא ַמר ָה ָאב" :יְ ִהי כֵ ן ,מּוכָ ן ֲאנִי ַ
ֹובהַ ,אְך ּכָ ל זֹאת ִּב ְתנַאי ֶׁש ִּת ְהיֶ ה יֶ לֶ ד טֹוב ,וְ ַה ְּתעּודֹות ֶׁש ָּת ִביא
ַה ְּקר ָ
יֹותר".
ִּת ְהיֶ ינָה עִ ם ִצּיּונִים ּגְ ב ִֹוהים ְּב ֵ
ׁשֹוקעַ רֹאׁשֹו וְ ֻרּבֹו
ֵ
ַהּיֶ לֶ ד ָׁש ַמע ְּב ִה ְתלַ ֲהבּות ֶאת ַה ַה ָּצעָ ה וְ ֵה ֵחל
ּתֹוצאֹות ַה ְמ ֻצּיָ נֹותַ .ה ִּצּיּון
ּמּודיוּ .כַ עֲ בֹור זְ ַמן ֹלא ַרב נִּכְ רּו ַה ָ
ְּבלִ ָ
לַּנְסיעָ ה
ּוח ִ
ֹוסס ְּברֹאׁש ּכָ ל ִמ ְב ָחן ,וְ ַהּיֶ לֶ ד ִה ְמ ִּתין ְּבּק ֶֹצר ר ַ
ֵמ ָאה ִה ְתנ ֵ
ַה ֻּמ ְב ַט ַחת...
חֹורה ֶׁשּלֹו,
לֶיה ֶאת ַה ְּס ָ
ּנִיח עָ ָ
ִהּגִ יעַ ַהח ֶֹפׁשָ .ה ָאב ָׂשכַ ר עֲ גָ לָ ה וְ עֶ גְ לֹוןִ ,ה ַ
וְ ִס ֵּדר עֲ בּורֹו וַ עֲ בּור ַהּיֶ לֶ ד ָמקֹום לִיׁשֹןֶׁ ,שּכֵ ן ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֻרּכָ ה – לְכָ ל
נְסיעָ ה.
ַה ָּפחֹות ְׁשבּועַ יִ ם ִ
לִׂש ִביעּות ְרצֹונֹו ֶׁשל ָה ָאב ,וְ ַהּיֶ לֶ ד ָׁש ַמע
סֹוף סֹוף ֻס ְּדרּו ּכָ ל ָהעִ נְיָ נִים ְ
נָאה ְמ ֻר ָּבה ַא ַחר ַרגְ לֵי
ּסּוסים ,וְ עָ ַקב ַּב ֲה ָ
לָפה ַּב ִ
ֶאת ְׁש ִר ַיקת ַה ַה ְצ ָ
ימה.
ּסּוסים ַהּׁשֹועֲ ִטים ָק ִד ָ
ַה ִ
"הּגַ עְ נּו?"
ׁשֹואלִ :
ָחלְפּו עֶ ֶׂשר ַּדּקֹות ,וְ ַה ֵּבן ֵמ ִרים עֵ ינַיִ ם לָ ַא ָּבא וְ ֵ
נְסיעָ ה
"חלְפּו ַרק עֶ ֶׂשר ַּדּקֹות ,וְ זֹו ִ
"איְך ִהּגַ עְ נּו?" – ְמ ַחּיֵ ְך ָה ָאב – ָ
ֵ
ֶׁשל ְׁשבּועַ יִ ם!"
ָחלְפּו עֹוד ְׁשעָ ַתיִ םֶׁ ,שעֲ בּור ַהּיֶ לֶ ד ְנִדמּו ּכְ מֹו ָׁשֹלׁש ָׁשנִים .הּוא ֵמ ִרים
"מ ַתי ַמּגִ יעִ ים?"
ׁשֹואלָ :
עֵ ינַיִ ם לְ ַא ָּבא וְ ֵ
אֹותי! ֲאנִי ָטרּוד ּכָ עֵ ת
לְּבל ִ
"ׁשב ְּב ֶׁש ֶקט ,וְ ַאל ְּת ַב ֵ
ָה ָאב ַמזְ עִ יף ָּפנָיוֵ :
ינְתיִ ם
ַּב ֶח ְׁשּבֹונֹות ֶׁשל ַה ְּסחֹורֹות ,וַ ֲאנִי ָצ ִריְך לְ ַה ְחלִיט לְ ָאן לָלֶכֶ תֵּ .ב ַ
חּוצהִּ ,ת ְר ֶאה ֶאת ֶה ָה ִרים וְ ֶאת ַהּנֹוףֶ ,את ַהּׁשּועָ לִים
ִּת ְס ַּתּכֵ ל ַה ָ
וְ ַה ֻד ִּבים"...
ֲא ָבל ַהּיֶ לֶ ד ְנִרּגַ ע ַרק לִ זְ ַמן ָק ָצר ,וְ ׁשּוב ָחזַ ר עַ ל ְׁש ֵאלָתֹו ַה ְּקבּועָ ה:
"מ ַתי ַמּגִ יעִ ים?"...
ָ
"אם עֹוד
ּכָ עֵ ת ָּפ ְקעָ ה ַס ְבלָ נּותֹו ֶׁשל ָה ָאב ,וְ הּוא ִהזְ ִהיר ֶאת ַהּיֶ לֶ דִ :
אֹותָך ֵמ ַה ַחּלֹון ,וְ ִת ָּׁש ֵאר ּכָ אן
ַּפעַ ם ַא ַחת ִּת ְׁש ַאל ָמ ַתי ַמּגִ יעִ יםֶ ,אזְ רֹק ְ
ַּבּיַ עַ ר ,עִ ם ַה ַחּיֹות ַה ַּמ ְפ ִחידֹות!"
נִב ַהלִ .אם ַא ָּבא ְמ ַאּיֵ ם זֶ ה עָ לּול לִ ְהיֹות ְר ִצינִי ...סֹוף סֹוף הּוא
ַה ֵּבן ְ
לִרוָ ָחה.
ֹוׁשם ְ
ִמ ְׁש ַּת ֵּתק ,וְ ָה ָאב נ ֵ
ּובּב ֶֹקר
לֵיהם ְׁשבּועַ יִ םִ .מ ֵּדי לַיְ לָ ה ָחנּו ִּב ְמקֹום ֲחנָיָ הַ ,
ּכָ ְך ָחלְפּו עֲ ֶ
ּנְסיעָ ה.
ִה ְמ ִׁשיכּו ַּב ִ
ּכְ ֶׁש ִהּגִ יעַ ַהּיֹום ָה ַא ֲחרֹון לַ ַּמ ָּסעָּ ,פנָה ַּבעַ ל ַה ַּביִ ת ֶאל ָהעֶ גְ לֹון וְ ָׁש ַאל:
נִׁש ַאר?"
נְסיעָ ה ְ
"עֶ גְ לֹון ,עֹוד ּכַ ָּמה זְ ַמן ִ
"ּכְ ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות וָ ֵח ִצי" – ֵה ִׁשיב ָהעֶ גְ לֹון.
"מ ַתי נַּגִ יעַ
לְפה ָׁשעָ ה אֹו ְׁשעָ ַתיִ ם ,וְ ׁשּוב ּפֹונֶה ָה ִאיׁש לָעֶ גְ לֹוןָ :
ָח ָ
לְלַיּפ ִציג?"
ְ
"ּבעֹוד ָּפחֹות ִמ ָּׁשעָ ה ,עָ ַב ְר ִּתי ְּב ֶד ֶרְך ִקּצּור ְמיֻ ֶח ֶדת".
עֹונֶה ָהעֶ גְ לֹוןְ :
זֹוקף ֶאת ָאזְ נָיו ְּב ִת ָּמהֹון,
וְ ַהּיֶ לֶ ד ֶׁש ָּמצּוי ּכְ ָבר ְׁשבּועַ יִ ם ְּב ַתעֲ נִית ִּדּבּור ֵ
לִׁשאֹל ָמ ַתי ַמּגִ יעִ ים,
"מּדּועַ לְ ַא ָּבא ֻמ ָּתר ְ
לֶיהַ :
ּוׁש ֵאלָתֹו ִמ ְת ָּפ ֶר ֶצת ֵמ ֵא ָ
ְ
וְ עָ לַי ָא ַס ְר ָּת זֹאת ְּבכָ ל ּת ֶֹקף?"
לְּת ֶאת ַה ְּׁש ֵאלָ ה ַהּזֹו ַּבּיֹום
"א ָּתה ָׁש ַא ָ
"ּפׁשּוט" – ַמ ְס ִּביר ָה ָאב – ַ
ָ
ּומ ֻד ָּבר
יטב ּכִ י ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֻרּכָ ה ְ
ָה ִראׁשֹוןּ ,כְ ֶׁש ַאְך יָ ָצאנּו לַ ֶּד ֶרְך ,וְ יָ ַדעְ ָּת ֵה ֵ
ׁשֹואל ַּבּיֹום ָה ַא ֲחרֹוןּ ,כְ ֶׁש ְּבכָ ל ֶרגַ ע
ֵ
נְסיעָ הֲ ,א ָבל ֲאנִי
ִּב ְׁשבּועַ יִ ם ִ
ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשּיִ ּגָ ֵמר ַה ַּמ ָּסע".
לְּבי"ם – ּכְ ֶׁשּיַ עֲ קֹב ִּב ֵּקׁש לְגַ ּלֹות
לָתנּו – ְמ ַסּיֵ ם ַה ַּמ ִ
ּכֵ ן ַה ָּד ָבר ּגַ ם ִּב ְׁש ֵא ֵ
ּלְקה ִמ ֶּמּנּו ְׁשכִ ינָהּ .כְ ֶׁש ָּדנִּיֵ אל ָׁש ַאל עַ ל ַהּגְ ֻאּלָ ה
נִס ַּת ָ
ֶאת ַה ֵּקץְ ,
ּוח וְ ַתעֲ מֹד
לַּקץ וְ ָתנ ַ
אֹומר לֹו ַה ָּק ָּב"ה" :וְ ַא ָּתה לֵ ְך ֵ
ִּב ְת ִחּלַ ת ַהּגָ לּותֵ ,
יֹותר.
לְקץ ַהּיָ ִמין"ֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָאז יָ דּועַ ָהיָ ה ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ּגָ לּות ֲא ֻרּכָ ה ְּב ֵ
לְ ג ָֹרלְ ָך ֵ
ּנָאים ּכְ ָבר יָ ְדעּו ֶׁש ַהּגָ לּות ִּת ְהיֶ ה ֲא ֻרּכָ ה ְמאֹד ,וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
ּגַ ם ַה ַּת ִ
יֹוחאי צֹועֵ ק ְּב ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ְּב ָפ ָר ַׁשת ְׁשמֹות" :אֹויִ ,מי יַ עֲ מֹד
ַּבר ַ
ַּבּגָ לּות!"

נַחנּוֶׁ ,שּנִ ְמ ָצ ִאים ּכְ ָבר ְּבסֹוף ַהּגָ לּותּ ,כְ ֶׁש ָהעֲ גָ לָ ה ּכְ ָבר
ֲא ָבל ֲא ְ
לִׁשאֹל,
לִׁשאֹלָ :מ ַתי נַּגִ יעַ ? ...לָ נּו ֻמ ָּתר ְ
ַמּגִ יעָ ה לָעִ יר ,יְ כֹולִים ְ
לְב ֵּקׁש ,לְ ַד ֵּבר ּולְ ִה ְת ַחּנֵ ן עַ ל ִסּיּום ַהּגָ לּות.
ַ
ּדֹורׁש צִ ּיֹון)
יט"א – ֵ
ַ(רּבִ י ּבֶ ן צִ ּיֹון מּוצָ פִ י ְׁשלִ ָ

נּוחה ָה ֲא ִמ ִּתית
ַה ְּמ ָ
וַ ּיַ ְרא ְמ ֻנ ָחה ּכִ י טֹוב וְ ֶאת הָ ָא ֶרץ ּכִ י נ ֵָע ָמה וַ ּיֵ ט ִׁשכְ מֹו לִ ְסּבֹל (מט ,טו)

נֻחה
ּוביּה" :וַ ּיַ ְרא ְמ ָ
אֹורה ְס ִת ָירה ִמּנֵיּה ֵ
ְּב ַמ ָּבט ִׁש ְט ִחי ,יֶ ְׁשנָּה ּכָ אן לִכְ ָ
נֶפׁש ,וְ ִאם ּכֵ ן "וַ ּיֵ ט ִׁשכְ מֹו
ּוב ַׁשלְוַ ת ֶ
ּוחה ְ
ּכִ י טֹוב" ,טֹוב לִ ְהיֹות ִּב ְמנ ָ
לִסּבֹל?! ֲה ֵרי
ּוחה ְמ ַח ֵּפׂש ְ
אֹוהב ְמנ ָ
לִסּבֹל"?! ֶא ְת ְמ ָהה ,וְ כִ י ִמי ֶׁש ֵ
ְ
ׁשֹותה
ֹוחֶ ,
יֹוׁשב ְּבכִ ֵּסא-נ ַ
עֹוׂשה ּכְ לּוםֶ ,אּלָ א ֵ
ַא ְּד ַר ָּבהָ ,א ָדם ּכָ זֶ ה ֵאינֹו ֶ
ּוחה ֵא ֶצל ָא ָדם,
קֹורא ֵס ֶפר ְמעַ נְיֵ ן! ּכָ ְך ְּבעֵ ֶרְך ְנִר ֵאית ְמנ ָ
ּכֹוס ָק ֶפה וְ ֵ
ּוחה?
לִסּבֹל" ֵא ֶצל ְמנ ָ
ּומהּו ִאם ּכֵ ן עִ נְיַ ן "וַ ּיֵ ט ִׁשכְ מֹו ְ
ַ
ּתֹורה,
נֶא ַמר עַ ל ֵׁש ֶבט יִ ָּׂששכָ רַ ,ה ְמיֻ ָח ִדים ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
וְ ִהּנֵ ה ָּפסּוק זֶ ה ֱ
ּוחה ֶׁשהּוא
נְה ְד ִרין .וַ ֲחזַ "ל ֵּפ ְרׁשּו ֶאת עִ נְיַ ן ַה ְּמנ ָ
אׁשי ַה ַּס ֶ
וְ ֵהם ֶׁש ָהיּו ָר ֵ
ּתֹורה
ּתֹורה .וַ עֲ ַדיִ ן ָצ ִריְך לְ ָה ִבין ,וְ כִ י לִ ּמּוד ַה ָ
ְמ ַס ֵּמל ֶאת לִ ּמּוד ַה ָ
נִקנֵית ֶאּלָ א עַ ל יְ ֵדי עָ ָמל וִ יגִ יעָ ה,
ּתֹורה ְ
ּוחה יִ ָּק ֵרא?! וַ ֲה ֵרי ֵאין ַה ָ
ְמנ ָ
נִקנֵית,
ּתֹורה ְ
ּוב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות מֹונֶה ַה ַּתּנָא ֵּבין ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָּב ֶהם ַה ָ
ְ
ּוחה?!
ּומעּוט ֵׁשנָה ,וְ כִ י ִמעּוט ֵׁשנָה יִ ָּק ֵרא ְמנ ָ
ִמעּוט ַּתעֲ נּוג ִ
ּתֹורה
נִק ֵראת ַה ָ
אּורים עֲ ֻמ ִּקים ּונְ כֹונִים לָ ָּמה ְ
ָא ְמנָם וַ ַּדאי ֶׁשּיֵ ׁש ֵּב ִ
ּוחה
ּומ ָּמׁש ּכָ ְך! ְמנ ָ
ּוחהֲ ,א ָבל ּגַ ם ְּב ַפ ְׁשטּות ַה ְּד ָב ִרים הּוא ּכָ ְךַ ,
ְמנ ָ
נָביא ָמ ָׁשל ִמן ַה ַחּיִ ים.
לִסּבֹל ,וְ ִ
מּובנָּה ַה ָּפׁשּוט ִהיא ַרק לְ ִמי ֶׁשּמּוכָ ן ְ
ְּב ָ
אּובןַ ,א ֲח ֵרי ֲח ִצי יֹום עֲ ב ָֹודה ָק ֶׁשהֶ ,ה ְחלִיט לָלֶכֶ ת ַה ַּביְ ָתה ֻמ ְק ָּדם
ְר ֵ
ּוחה
ּוח ְק ָצת .הּוא ַמּגִ יעַ ַה ַּביְ ָתה ְמ ַב ֵּקׁש ֶׁשּיְ ַס ְּדרּו לֹו ֲאר ָ
ּכְ ֵדי לָ נ ַ
לִקרֹא ֵאיזֶ ה ָּד ָבר ְמעַ נְיֵ ןְּ .בנֵי
ֹוח ְ
ינְתיִ ם ִמ ְתיַ ֵּׁשב ְּבכִ ֵּסא-נ ַ
ּוב ַ
ּוׁש ִתּיָ הֵ ,
ְ
ּומ ְת ִחיל לֶ ֱאכֹל.
לְפנָיו ֶאת ָהאֹכֶ ל וְ ַה ְּׁש ִתּיָ ה ,וְ הּוא ְמ ָב ֵרְך ַ
ֵּביתֹו ֵה ִביאּו ָ
וְ ִהּנֵ ה ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁש ָהאֹכֶ ל ֹלא ּכָ ל ּכָ ְך ָטעִ יםָ ,ח ֵסר ֶמלַח ,וְ הּוא ְק ָצת
ּׁשֹומעַ " :נָא לְ ָה ִביא
ּוחה"] ,וְ צֹועֵ ק לְ ִמי ֶׁש ֵ
"ּמנ ָ
[ּב ֶא ְמ ַצע ַה ְ
ַמ ְק ִּפיד ְ
יֹותר" :נָא
עֹומד עַ ל יָ דֹו ֶׁשּיִ ְׁש ַמעֵ ,מ ִרים קֹולֹו ְק ָצת ֵ
ֶמלַח"  -וְ ֵאין ֵ
לְ ָה ִביא ֶמלַח"ֵ ,אין קֹול וְ ֵאין עֹונֶהְּ .בלֵית ְּב ֵר ָרה הּוא ֵמ ִרים ֶאת
עַ ְצמֹו ֵמ ַהּכִ ֵּסא וְ הֹולֵ ְך לְ ָה ִביא ֶמלַחִ ,מ ְתיַ ֵּׁשב עֹוד ַּפעַ ם וְ לֹועֵ ס.
ָהאֹכֶ ל עֲ ַדיִ ן ֹלא ּכָ ל ּכָ ְך ָטעִ יםּ ,כְ ָבר ָר ָאה ֶׁש ֵאין ַאף ֶא ָחד ַּב ַּביִ ת,
לִׁשּתֹות  -אּוף ,זֶ ה
ֹוצה ְ
ֹומם ׁשּוב לְ ָה ִביא ְק ָצת ַח ְר ָּדלָּ ,ב ֶא ְמ ַצע ר ֶ
ִמ ְתר ֵ
לִיׁשיתֵ ,מ ִביא ֻסּכָ רְ ,ק ָצת לִימֹוןֹ ,לא
ֹומם ַּפעַ ם ְׁש ִ
לִימֹונָאדה?! ִמ ְתר ֵ
ָ
ֹומם ַּפעַ ם ְר ִביעִ יתְ ,מ ַח ֵּטט
ַרעֲ ,א ָבל ַה ֵּס ֶפר ְק ָצת ְמ ַׁשעְ ֵמםִ ...מ ְתר ֵ
ֹובׁש
ּלִקרֹא ,אּוף! ֵאיזֶ ה ַּביִ ת זֶ ה! ֹלא ִמ ְתעַ ֵּצל ,ל ֵ
ַּב ַּביִ תֵ ,אין ַמה ְ
לִקנֹות ַמ ֶּׁשהּו ְמעַ נְיֵ ן.
ְמעִ ילֹו ,הֹולֵ ְך ְ
לָקח ֶאת ָה ֶרכֶ בֵ ...אין ָּד ָבר ,הֹולֵ ְך
יׁשהּו ִמ ְּבנֵי ַה ַּביִ ת ַ
לָרחֹוב ִ -מ ֶ
יֹוצא ְ
ֵ
עֹוׂשים ִּב ְׁש ִביל
[מה ֹּלא ִ
ָּב ֶרגֶ ל עַ ד ַה ֶּמ ְרּכָ ז ַה ִּמ ְס ָח ִריִ ,מ ְתעַ ּיֵ ף ְק ָצת ַ
ּוחה ,]...קֹונֶה ַמ ֶּׁשהּו ְמעַ נְיֵ ןַ ,מּגִ יעַ ַה ַּביְ ָתהִ ,מ ְתיַ ֵּׁשב ׁשּוב .אּוף,
ַה ְּמנ ָ
יצים ּד ְֹוק ִריםְּ .בעֶ ֶצםַ ,הּיֹום ָחזַ ר ֻמ ְק ָּדם וְ ַה ֲחנֻּיֹות
ֹוח?! ַה ְּק ִפ ִ
זֶ ה ּכִ ֵּסא נ ַ
ֹוח
לִקנֹות ּכִ ֵּסא-נ ַ
עֲ ַדיִ ן ְּפתּוחֹותּ ,כְ ָבר ִמּזְ ַמן ֶה ְחלִיט ֶׁש ִהּגִ יעַ ַהּזְ ַמן ְ
ָח ָדׁש...
מֹוצא ּכִ ֵּסא ַמ ְת ִאים,
לַחנּותֵ ,
עֹוד ַּפעַ ם לַ ֶּמ ְרּכָ ז ַה ִּמ ְס ָח ִריֵ ,מ ֲחנּות ֲ
ֹוחּ ,תֹהּו
לְרגַ ע ,חֹוזֵ ר לַּכִ ֵּסא-נ ַ
יֹוצא ֶ
סֹוחב אֹותֹו ַה ַּביְ ָתהֵ .איזֶ ה י ִֹפיֵ ,
ֵ
ית-ה ֵּס ֶפר וְ ָראּו ֶאת ַהּכִ ֵּסא ֶה ָח ָדׁש,
וָ בֹהּוַ ,היְ לָ ִדים ּכְ ָבר ָחזְ רּו ִמ ֵּב ַ
לָׁש ֶבת'ֹ' ,לא ַא ָּתה ּכְ ָבר יָ ַׁש ְב ָּת,
ֹוצה ֶ
'אנִי ר ֶ
לַּׁש ַמיִ םֲ :
ְמ ִריבֹות עַ ד ָ
ּוחה" ַהּזֹו יָ כֹול
"ּמנ ָ
עַ כְ ָׁשיו ַהּתֹור ֶׁשּלִ י'ֶ ...את ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ִּסּפּור עַ ל ַה ְ
ּכְ ָבר ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו לְ ַד ְמיֵ ן ֵמ ַחּיֵ י ַהּיֹום-יֹום ֶׁשל עַ ְצמֹו...
נֻחה ּכִ י טֹוב  -וַ ּיֵ ט
ּתֹורה "וַ ּיַ ְרא ְמ ָ
ּנִפלָ א ַמה ֶּׁש ָא ְמ ָרה ָ
ִאם ּכֵ ןַ ,מה ְ
לִסּבֹל,
לִסּבֹל"ַ ,א ְּד ַר ָּבהּ ,כָ ְך ,וְ ַרק ּכָ ְך ,עַ ל יְ ֵדי ֶׁשּמּוכָ ן ְק ָצת ְ
ִׁשכְ מֹו ְ
ּוחה
לִקנֹות לְעַ ְצמֹו ְמנ ָ
לַּתֹורה  -זֹוכֶ ה הּוא ְ
ָ
וְ עַ ל יְ ֵדי ִה ְת ַמ ְּסרּות
נֶפׁש.
ֲא ִמ ִּתית וְ ַׁשלְוַ ת ֶ
ַ(רּבִ י ִׁש ְמׁשֹון ּפִ ינְ קּוס זַ צַ "ל – ִּתפְ ֶא ֶרת ִׁש ְמׁשֹון)

