צִ ּוָ ם עָ לָ יו לַ ֲחֹלק לֹו ּכָ בֹוד ְּב ִד ְב ֵר ֶיהם
וַ יְ ַדּבֵ ר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה וְ ֶאל ַאהֲ רֹן וַ יְ צַ ּוֵ ם ֶאל ּבְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ֶאל ּפַ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמצְ ָריִ ם" (ו ,יג)

נֶא ַמר ַמה ִצּוָ ה ַה ָּק ָּב"ה ֶאת מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ְּבעִ נְיַ ן ַּפ ְרעֹה
ּתֹורה ֹלא ֱ
ַּב ָ
ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ םַ ,אְך ַר ִׁש"י ּגִ ּלָ ה לָ נּו זֹאת" :וְ ֶאל ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ָריִ ם -
יהם".
לַחֹלק לֹו ּכָ בֹוד ְּב ִד ְב ֵר ֶ
ִצּוָ ם עָ לָיוֲ ,
ַמּדּועַ ?
סֹופר"ַ :ה ָּק ָּב"ה ָא ַמר לְ מ ֶֹׁשה
"ח ַתם ֵ
ֵּב ֵאר ַר ָּבם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,ר ֵּבנּו ַה ֲ
יֹותר ֶׁשּיִ ּזָ כְ רּו
עֹומד לְ ַהּכֹות ֶאת ַּפ ְרעֹה ַמּכֹות ָקׁשֹות ְּב ֵ
וְ ַא ֲהרֹןֶׁ ,שהּוא ֵ
אֹותם לְ ַד ֵּבר ֶאל ַּפ ְרעֹה
לְ ד ֵֹורי ּדֹורֹותֲ ,א ָבל יַ ַחד עִ ם זֹאת הּוא ַמזְ ִהיר ָ
ּובצ ָּורה ְראּויָ הּ .כִ י ִאם ֹלא יְ ַד ְּברּו ֵאלָיו ְּבא ֶֹפן ּכָ זֶ ה ,וְ ִתּגָ ֵרם
ְּבכָ בֹוד ְ
ּבּוׁשה ַהּזֹו ְּתכַ ֵּפר עַ ל ֲח ָט ָאיו ,וְ ׁשּוב ֹלא ִּת ְהיֶ ה
ּבּוׁשה ֵמ ֶהםֲ ,אזַ י ַה ָ
לֹו ָ
לָתת לֹו ֶאת ַה ַּמּכֹות!
ֶא ְפ ָׁשרּות ֵ
נ ָֹורא וְ ָאיֹםֲ ,ה ֵרי ְמ ֻד ָּבר ְּב ָר ָׁשע ְמ ֻר ָּׁשע ֶׁש ֵאין לְ ַמעְ לָ ה ִמ ֶּמּנּוְּ .בנֵי
ׁשֹוחט ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ִּׁשים
סֹובלִים ִמ ֶּמּנּו ָצרֹות נ ָֹוראֹות .הּוא ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
לִרחֹץ ְּב ָד ָמםֲ ,חזַ "ל
ּומ ָאה וַ ֲח ִמ ִּׁשים יְ לָ ִדים ָּבעֶ ֶרב ּכְ ֵדי ְ
יְ לָ ִדים ַּבּב ֶֹקרֵ ,
ֹלתם" ְ(ׁשמֹות ב ,יא)ְ ,מ ָת ֲא ִרים ֶאת ַה ֵּס ֶבל
עַ ל ַה ָּפסּוק" :וַ ּיַ ְרא ְּב ִס ְב ָ
ּנֹורא ֶׁשּכְ לַל יִ ְׂש ָר ֵאל ָס ְבלּוּ .כָ ל זֶ ה ֱא ֶמתֲ ,א ָבל ַה ָּק ָּב"ה ַמזְ ִהיר ֶאת
ַה ָ
מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹןֶׁ ,ש ִאם יְ ַד ְּברּו ֶאל ַּפ ְרעֹה ֶׁשֹּלא ּכָ ָראּוי לְ ֶמלֶ ְך ,וְ יִגְ ְרמּו
נִּתן
ּבּוׁשה ,אֹו ָאז יִ ְהיֶ ה זֶ ה לֹו לְכַ ָּפ ַרת עֲ וֹונֹות ,וְ ׁשּוב ֹלא יִ ְהיֶ ה ָ
לֹו ָ
לְ ַהעֲ נִיׁשֹו.
יסק,
לְטהֹור ,יֵ ׁש ִסּפּור ֻמ ְפלָ א עַ ל ָמ ָרן ָה ַרב ִמ ְּב ִר ְ
לְ ַה ְב ִּדיל ֵּבין ָט ֵמא ָ
ַר ִּבי וֶ עלְוֶ על זַ ַצ"ל:
קּופה ֶׁשל ּדֹור
לְחמֹות ָהעֹולָםָ ,היְ ָתה ְּת ָ
קּופה ֶׁש ֵּבין ְׁש ֵּתי ִמ ֲ
ַה ְּת ָ
ַּת ְהּפּוכֹותַ .צ ִּד ִיקים ָא ְמרּו ּכִ י ָהיְ ָתה יְ ִר ָידה נ ָֹור ָאה ַּב ָּׁשנִים ַהּלָ לּוָ ,היָ ה
יטה,
ֹוׂשא ַה ְּׁש ִח ָ
ֹוצר ַמ ָּצב ָק ֶׁשה ְּבנ ֵ
יסק נ ַ
ּוב ְּב ִר ְ
יׁש ַקיִ יטִ ,
ֻח ְר ַּבן ָה ִא ִיד ְ
וְ ָהיָ ה ָצ ִריְך ִּתּקּון ּגָ דֹול.
ּובין
ּׁשֹוח ֵטי ָהעִ ירֵ ,
יסק זִ ֵּמן לַ ֲא ֵס ָפה ֵאלָיו ַה ַּביְ ָתה ּכַ ָּמה ִמ ֲ
ָה ַרב ִמ ְּב ִר ְ
ּׁשֹוח ִטיםֶׁ ,שֹּלא ֻהזְ ַמן ,וְ ֹלא ָהיָ ה ָאמּור
ַה ָּב ִאים ִהּגִ יעַ ּגַ ם ַא ַחד ַה ֲ
לִ ְהיֹות ָׁשם.
ּומ ְמ ִּתינִים לְ ַה ְת ָחלַת ָה ֲא ֵס ָפהֲ ,א ָבל ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ּׁשֹוח ִטים ַ
יֹוׁש ִבים ַה ֲ
ְ
יסק
ינֵיהםָ ...ה ַרב ִמ ְּב ִר ְ
נִמ ָצא ֵּב ֶ
ׁשֹוחט זֶ ה ְ
אֹותּהּ ,כָ ל עֹוד ֵ
לְ ַה ְת ִחיל ָ
ׁשֹותק ,וְ כֻ ּלָ ם ַמ ְמ ִּתינִים.
יֹוׁשב וְ ֵ
ֵ
לַּׁשֹוחט ַהּזֶ ה וְ ָא ַמר לֹוֶׁ ,ש ִּבגְ לָ לֹו ָה ֲא ֵס ָפה
ֵ
נָׁשים
וְ ָאז ָּפנָה ַא ַחד ָה ֲא ִ
ּומן ָה ָראּוי ֶׁשּיַ עֲ זֹב ֶאת ַה ַּביִ תֵ .ה ִׁשיב לֹו ַהּלָ הּ" :כָ אן
ֹלא ַמ ְת ִחילָ הִ ,
ֹאמר לִי לַעֲ זֹבֵ ,אינִי עֹוזֵ ב!"
זֶ ה ַה ַּביִ ת ֶׁשל ָה ַרב ,וְ כָ ל זְ ַמן ֶׁש ָה ַרב ֹלא י ַ
ׁשֹותק.
יֹוׁשב וְ ֵ
וְ ָה ַרב ֵ
נָׁשים ָא ַמר ַמ ֶּׁשהּו
נִמ ַׁשְך ָהעִ נְיָ ן ָׁשעָ ה ֲא ֻרּכָ ה ,עַ ד ֶׁש ַא ַחד ָה ֲא ִ
ּכָ ְך ְ
ׁשֹוחט ,וְ הּוא עָ זַ ב ֶאת ַה ַּביִ ת.
ְמ ֻחּכָ ם לְ אֹותֹו ֵ
ׁשּובה,
ָׁש ֲאלּו ַהּנֹוכְ ִחים ֶאת ָה ַרבּ" :כְ בֹוד ָה ַרבֲ ,ה ֵרי זֹו ֲא ֵס ָפה ֲח ָ
יטה
יסֹודי ַה ָּדתֶׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה ְׁש ִח ָ
ֶׁשּנֹועֲ ָדה לְ ַה ִּציל ֶאת ַה ִּצּבּור ְּב ֶא ָחד ִמ ֵ
ּכַ ָּדת וְ כַ ִּדין ,וְ ִאם ַהּלָ ה ֹלא ָהיָ ה עֹוזֵ ב ֶאת ַה ָּמקֹוםֹ ,לא ָהיִ ינּו
ֹומר לֹו
יְ כֹולִים לְ ַה ְת ִחילַ ,ה ִאם ֹלא ָהיָ ה זֶ ה ִמן ָה ָראּוי ל ַ

לָ ֵצאת?"
ָא ַמר לָ ֶהם ָה ַרבַ :הּגְ ָמ ָרא ַ(ס ֶנְה ְד ִרין יא ע"א) ְמ ַס ֶּפ ֶרתּ ,כִ י ְּב ַמ ֲהלַ ְך ִׁשעּורֹו
לַּׁשעּורָ .א ַמר
יח ׁשּום ֶׁש ִה ְפ ִריעַ ִ
ֶׁשל ַר ֵּבנּו ַה ָּקדֹוׁשֵ ,ה ִריחּו ַהּנֹוכְ ִחים ֵר ַ
ַר ֵּבנּו ַה ָּקדֹוׁשִ :מי ֶׁש ָאכַ ל ׁשּום יֵ ֵצאָ .קם ַר ִּבי ִחּיָ א וְ יָ ָצא ,עָ ְמדּו ּכֻ ּלָ ם
ּמּובןֹ ,לא ָהיָ ה זֶ ה ַר ִּבי ִחּיָ א ֶׁש ָאכַ ל ׁשּוםֲ ,א ָבל הּוא ָח ַׁשׁש
וְ יָ ְצאּוּ .כַ ָ
לְב ֵּטל ֶאת ִׁשעּורֹו ֶׁשל
ּבּוׁשתֹו ֶׁשל זֶ ה ֶׁש ָאכַ ל ,וְ ָהיָ ה ּכְ ַדאי לֹו ַ
ִמ ְּפנֵי ָ
לְבד ֶׁש ָא ָדם ֹלא יִ ְת ַּבּיֵ ׁשָ .צ ִריְך לָ ַדעַ ת ּכִ י ֶׁש ֶמץ ָּד ָבר טֹוב ֹלא
ּוב ַ
ַר ִּביִ ,
אֹומר
יתי ֵ
יָ כֹול ָהיָ ה לָ ֵצאת ֵמ ָה ֲא ֵס ָפה ַהּזֹאתִ ,אם ָחלִילָ ה וְ ַחס ָהיִ ִ
לְב ֵּטל ִׁשעּור ֶׁשל
לִיהּודי לָ ֵצאתִ .אם ַר ִּבי ִחּיָ א ַהּגָ דֹול ֵה ִביןֶׁ ,ש ָּצ ִריְך ַ
ִ
לְבּיֵ ׁש ָא ָדם,
ּתֹורה ְּד ַר ִּביםּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא ַ
ַר ֵּבנּו ַה ָּקדֹוׁש ,וְ לִגְ רֹם ִּבּטּול ָ
ּבּוׁשה
ּגַ ם לָ נּו ָהיְ ָתה ּכָ ל ּתֹועֶ לֶתִ ,אם ָחלִילָ ה וְ ַחס ָהיְ ָתה נִגְ ֶר ֶמת ָ
לִיהּודי".
ִ
בֹודם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל)
יט"א –ּכְ ָ
ַ(רּבִ י ַא ֲהרֹן טֹויְ ִסיג ְׁשלִ ָ

ַה ְּסגֻ ּלָ ה ַהּמּוכַ ַחת
"וְ גַ ם ֲאנִי ָׁש ַמ ְע ִּתי ֶאת נ ֲַא ַקת ּבְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל" (ו,ה)

נַא ָק ָתם?
ַמ ִהי ַהּזְ כּות ֶׁשעָ ְמ ָדה לְיִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ְּב ֶׁשּלָ ּה ָׁש ַמע ַה ָּק ָּב"ה ֶאת ֲ
סֹופר"ַ :מהּו 'וְ גַ ם ֲאנִי' – ַה ִאם ָהיָ ה
"ח ַתם ֵ
יְ ֵת ָרה ִמּזֹאתִ ,ה ְק ָׁשה ַה ֲ
נַא ַקת יִ ְׂש ָר ֵאל?
יׁשהּו ֶׁש ָּׁש ַמע ֶאת ֲ
עֹוד ִמ ֶ
"מ ֶׁשְך
לְפי ִּד ְב ֵרי ַה ֶ
ְׁש ֵּתי ַה ְּׁש ֵאלֹות ַהּלָ לּו יִ ְת ָּב ֲארּו ְּב ַמ ֲהלָ ְך ֶא ָחד ִ
אֹומ ִרים
ָחכְ ָמה" ְ(ׁשמֹות ו ,יג) :עַ ל ַה ִּמּלִ ים "וַ יְ ַצּוֵ ם ֶאל ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל" ְ
ּוׁשלְ ִמיֶׁ ,ש ַה ָּק ָּב"ה ָא ַמר לְ מ ֶֹׁשה ּולְ ַא ֲהרֹן לְ ַצּוֹות ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל
ֲחזַ "ל ַּביְ ר ַ
לְׁש ְח ְררֹו.
לִיהּודי יֵ ׁש עֶ ֶבד עָ לָיו ַ
ִ
ֹומרּ :כַ ֲא ֶׁשר
יהםּ ,כְ ל ַ
ּלּוח עַ ְב ֵד ֶ
עַ ל ִׁש ַ
ּומ ֻדּכָ א עַ ד עָ ָפר,
מּוּהַ ,ה ִאם ַמ ְת ִאים לָ בֹוא לְ ָא ָדם ְמעֻ ּנֶ ה ְ
אֹורה ָּת ַ
וְ לִכְ ָ
עָ נִי וַ ֲח ַסר ּכֹל ּולְ ַצּוֹות אֹותֹו עַ ל ִׁש ְחרּור עֲ ָב ִדים? ֲהֹלא ְמ ֻד ָּבר ְּבעִ נְיָ ן
ּתֹורה
ֶׁש ָרחֹוק ִמ ֶּמּנּו ּכִ ְרחֹוק ִמזְ ָרח ִמ ַּמעֲ ָרב! וְ כִ י ֵאין עֹוד ִמ ְצוֹות ַּב ָ
ּלּוח עֲ ָב ִדים? ַמּדּועַ ָּב ֲחרּו ַּדוְ ָקא
ֶׁשּנִ ָּתן לְלַ ְּמ ָדם עַ ד לְ ִמ ְצוָ ה זֹו ֶׁשל ִׁש ַ
ָּבזֶ ה?
ּנֹוראָ ,היּו ּכַ ָּמה
"מ ֶׁשְך ָחכְ ָמה" – ּגַ ם ְּב ִמ ְצ ַריִ םַּ ,ב ִּׁשעְ ּבּוד ַה ָ
ְמ ָת ֵרץ ַה ֶ
הּודים ֲא ֵח ִרים
סֹוח ִרים עֲ ִׁש ִירים ,וְ ַהּלָ לּו ָקנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם יְ ִ
הּודים ֶׁש ָהיּו ֲ
יְ ִ
יתם.
אֹותם ּכַ עֲ ָב ִדים ְּב ֵב ָ
ּומ ְסּכֵ נִים וְ ִׁשעְ ְּבדּו ָ
עֲ נִּיִ ים ִ
הּודים עֲ ִׁש ִירים וְ ָא ְמרּוִ :אם
אֹותם יְ ִ
ָּבאּוֵ ,אפֹוא ,מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן לְכָ ל ָ
ֹלח ְּת ִחּלָ ה
לִׁש ַ
ֹוצים ַא ֶּתם ֶׁש ַּפ ְרעֹה יִ ְׁשלַח ֶא ְתכֶ ם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,עֲ לֵיכֶ ם ְ
ר ִ
ֶאת ָהעֲ ָב ִדים ֶׁשּלָכֶ םּ ,וכְ ֶׁש ַּתעֲ ׂשּו זֹאת ִּתזְ ּכּוֶׁ ,ש ִּמ ָּדה ּכְ נֶגֶ ד ִמ ָּדה,
ַה ָּק ָּב"ה יִ ְׁשלַח ַאף ֶא ְתכֶ ם.
לְקּיֵ םָ ,היְ ָתה ִמ ְצוַ ת
ִמּׁשּום ּכָ ְך ַה ִּמ ְצוָ ה ָה ִראׁשֹונָהֶׁ ,ש ָהיָ ה עַ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ַ
ּלּוח עֲ ָב ִדים.
ִׁש ַ
ֹוצה
יה ָה ָא ָדם ִמ ִּצּדֹו ָצ ִריְך לִנְ הֹג ְּבא ֶֹפן ֶׁשהּוא ר ֶ
נְהגָ ה זֹו – ֶׁשּלְ ִפ ָ
ַה ָ
לְתּנֹות
סֹופר" לְ ָא ָדם ֶׁש ִהּגִ יעַ ַ
"ח ַתם ֵ
נְהגּו עִ ּמֹו ִמ ָּׁש ַמיִ ם – ִה ִּציעַ ַה ֲ
ֶׁשּיִ ֲ
לִק ָׁשיִ ים
ּנִקלַע ְ
לְפנָיו ֶאת ָצ ָרתֹו ַהּגְ דֹולָ הָ .היָ ה זֶ ה עָ ִׁשיר ּגָ דֹולֶׁ ,ש ְ
ָ
לְב ֵּקׁש ְּב ָרכָ ה
ַא ִּד ִירים ַה ְמ ַסּכְ נִים ֶאת ּכָ ל ַמעֲ ָמדֹו ,וְ כָ עֵ ת ָּבא ַ
טֹובה ֶמה עָ לָיו לַעֲ ׂשֹות.
וְ ַאף עֵ ָצה ָ

עלון פרשת וארא

ּתֹורה – עֲ זֹר
"קח לְ ָך ֶאת עֲ ַצת ַה ָ
סֹופר"ַ :
"ח ַתם ֵ
יָ עַ ץ לֹו ַה ֲ
נָסתֹו".
לְ ָא ִחיָך ֶׁשהּוא ָּדחּוק ְמאֹד ְּב ַפ ְר ָ
הּודי
נִּסה ַהּיְ ִ
אֹותי וְ ֶא ְתעַ ֵּׁשר ֶאעֱ זֹר לֹו" – ָ
"ּכְ ֶׁשּכְ בֹוד ָה ַרב יְ ָב ֵרְך ִ
לַחץ ָאיֹם ֶׁשּכָ זֶ ה"?
"איְך ֶאעֱ זֹר לֹו ּכָ עֵ תּ ,כְ ֶׁש ֲאנִי עַ ְצ ִמי נָתּון ְּב ַ
לִטעֹן – ֵ
ְ
ּגּופא ֶּד ֶרְך ַה ָּצלָתֹו ,וְ ֵה ִביא
סֹופר" ִה ְב ִהיר לֹוֶׁ ,שּזֹו ָ
"ח ַתם ֵ
אּולָם ַה ֲ
נַא ַקת ְּבנֵי
ּכְ ַא ְס ַמכְ ָּתא ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ָּפסּוק" :וְ גַ ם ֲאנִי ָׁש ַמעְ ִּתי ֶאת ֲ
יִ ְׂש ָר ֵאל".
עֹוררּות אֹו ְּת ִפּלָ ה ֶׁש ִה ְת ַּפּלְ לּו עַ ל
אֹותּה ָׁשעָ ה עֲ ֶצ ֶרת ִה ְת ְ
ֹלא ָהיְ ָתה ְּב ָ
ׁשֹומעַ ֶאת ֲח ֵברֹו
הּודי ֵ
ַהּגְ ֻאּלָ ה – ָא ַמר – ַאְך ּכְ ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ָׁש ַמע ֶׁשּכָ ל יְ ִ
ּנֹוראֹות וְ כָ ל ֶא ָחד ָהיָ ה ִאכְ ָּפ ִתי ִמ ְּק ָׁשיֵ י זּולָתֹו ,אֹו
צֹועֵ ק ְּב ֶׁשל ַה ָּצרֹות ַה ָ
לִׁש ִמיעַ ת ַה ָּצרֹות ֶׁשּכָ ל
ָאז ָא ַמר" :וְ גַ ם ֲאנִי ָׁש ַמעְ ִּתי" – ַאף ֲאנִי ִמ ְצ ָט ֵרף ְ
ּומּכ ַֹח זֶ ה ֶאגְ ַאל ֶא ְתכֶ ם.
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמּכֶ ם ָׁש ַמע ֵא ֶצל זּולָתֹוִ ,
לַּק ָּב"ה לַעֲ זֹר לֹו
טֹובה ּכְ ֵדי לִגְ רֹם ָ
נִמ ָצאֵ ,אפֹואֶׁ ,ש ָא ָדם ַה ְמ ַח ֵּפׂש עֵ ָצה ָ
ְ
ָצ ִריְך לַעֲ זֹר לְ ָא ִחיו ַּדוְ ָקא ּכָ עֵ תִּ ,ב ְׁשעַ ת ַהּק ִֹׁשי ,וְ ָאז יִ זְ ּכֶ ה ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה יְ ַסּיַ ע
ֹותיו.
יֹוׁשיעַ אֹותֹו ִמּכָ ל ָצר ָ
לֹו וְ ִ
ֹותיו
לֹוטׁשֹוב ִמּתֹוְך קֹור ָ
נְהגָ ה זֹו ִס ֵּפר ָה ַר ִּבי ִמּזְ ְ
עֵ דּות ֻמ ְפלָ ָאה עַ ל ַה ָ
יסת
ּנֹור ָאהְּ .ב ַא ַחד ַהּלֵ ילֹותּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִהּגִ יעַ לַ ְּצ ִריף ַּב ֲא ִפ ַ
ּׁשֹואה ַה ָ
ימי ַה ָ
ִּב ֵ
ּכֹחֹות ֵמעֲ ב ַֹודת ַה ֶּפ ֶרְך וְ ִה ְתּכֹונֵן לֶ ֱאכֹל ֶאת ְמנַת ַהּלֶ ֶחם ֶׁש ָּׁש ַמר לְעַ ְצמֹו
לְׁשעָ ה זֹוִ ,ה ְב ִחין ִּב ְׁשכֵ נֹו לַ ַּד ְרּגָ ׁש ַהּׁשֹוכֵ ב ּכִ ְמעַ ט ְמעֻ ּלָ ף ֵמ ָרעָ ב.
ָ
נָטל ֶאת ְמנַת ַהּלֶ ֶחם ָה ַא ֲחרֹונָה ֶׁשּלֹו
ּומּיָ ד ַ
ָה ַר ִּבי ֹלא ִה ְר ֵהר ַה ְר ֵּבהִ ,
מּותּה,
אֹותּה ּכִ ְמעַ ט ִּב ְׁשלֵ ָ
ּובלַע ָ
לְפיוַ .הּלָ ה ָח ַטף ֶאת ַהּלֶ ֶחם ָ
וְ ָד ַחף ִ
אֹותָך
"אנִי ְמ ָב ֵרְך ְ
לָר ִּביֲ :
ּוב ֵאין ִמּלִ ים ְּב ִפיו לְ הֹודֹות עַ ל ַה ָּצלָתֹו ָא ַמר ַ
ְ
לְח ָמה ָה ֲאיֻ ָּמה".
ֶׁש ֵּת ֵצא ַחי ִמן ַה ִּמ ָ
ֹות ְר ִּתי עִ ם ַה ְּב ָרכָ הַ ,אְך לְֹלא ַהּלֶ ֶחם – ִס ֵּפר ָה ַר ִּבי לְיָ ִמים – ַח ְׁש ִּתי
נ ַ
"רּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָם,
לַּׁש ַמיִ ם וְ ָא ַמ ְר ִּתיִ :
אתי עֵ ינַי ָ
נָׂש ִ
לְׁש ִתי ָ
ּוב ֻח ָ
ָרעָ ב עָ צּוםְ ,
יתי עִ ּמֹו ְּב ָׁשעָ ה
עֲ זֹר לִי ֶׁש ִּב ְרכָ תֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ִּת ְת ַקּיֵ ם ִּבזְ כּות ַה ֶח ֶסד ֶׁשעָ ִׂש ִ
ּכֹה ָק ָׁשה".
ָׁשכַ ְב ִּתי עַ ל ַה ַּד ְרּגָ ׁש ְּב ֵאין אֹונִיםּ ,כְ ֶׁשּלְ ֶפ ַתע נִכְ נַס לַ ָּמקֹום ַה ַּקאּפֹו ֶׁשּלָ נּו.
ּוׁש ָאלַנִי ַמה ָּק ָרה.
ּותי ִה ְת ַמּלֵ א עָ לַי ַר ֲח ִמים ְ
אֹותי ְּב ֻא ְמלָ ל ִ
ּכְ ֶׁש ָר ָאה ִ
לְפ ַתע
ִס ַּפ ְר ִּתי לֹו ֶׁש ֲאנִי ָרעֵ ב עַ ד ּכְ ֵדי ָמוֶ תּ ,ולְנֶגֶ ד עֵ ינַי ַה ִּמ ְׁש ָּתאֹות ָׁשלַ ף ֶ
יטּה לִי.
הֹוׁש ָ
ִמּכִ יסֹו ַׂש ִּקית ְמלֵ ָאה ֻק ִּבּיֹות ֻסּכָ ר וְ ִ
לְח ְס ֵדי
ָמ ַצ ְצ ִּתי ֶאת ֻק ִּבּיֹות ַה ֻּסּכָ ר וְ ִה ְת ַחּזַ ְק ִּתיּ ,כְ ֶׁש ֲאנִי ִמ ְת ַק ֶּׁשה לְ ַה ֲא ִמין ַ
נָת ִּתי ֶאת ַהּלֶ ֶחם ָה ַא ֲחרֹון ֶׁש ָהיָ ה לִי,
יתי ְּבמֹו עֵ ינַי – ֲאנִי ַ
ה' ֶׁש ָר ִא ִ
וְ ַה ָּק ָּב"ה ָׁשלַח לִי ֲח ִבילָ ה ְׁשלֵ ָמה ֶׁשל ֻק ִּבּיֹות ֻסּכָ ר! ַה ְמ ַר ֵחם עַ ל ַה ְּב ִרּיֹות
ְמ ַר ֲח ִמים עָ לָיו ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם.
עֹוב ֵדי עֲ ב ָֹודה זָ ָרה וְ ַהּלָ לּו
"הּלָ לּו ְ
עַ ם יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְּב ַמ ָּצב ֶׁשל ַ
ּנָצלַ ,אְך ְּבכָ ל זֹאת זָ כּו
עֹוב ֵדי עֲ ב ָֹודה זָ ָרה" – ֹלא ָהיְ ָתה לָ ֶהם זְ כּות לְ ִה ֵ
ְ
ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ּגְ ָאלָם ּגֹוי ִמ ֶּק ֶרב ּגֹוי ,עַ ל ַאף ֶׁשּגַ ם ֵהם ָהיּו ְּבגֶ ֶדר ֶׁשל 'ּגֹוי',
נִׁש ָּבע
ּנִׁש ְּבעּו לִגְ מֹל ֶח ֶסד זֶ ה עִ ם זֶ הּ ,וכְ ֶׁש ָא ָדם ְּב ַמ ָּצב ּכֹה ּגָ רּועַ ְ
ִמּׁשּום ֶׁש ְ
ּסֹובל ּכְ מֹותֹוֵ ,אין לֹו זְ כּות ּגְ דֹולָ ה ִמּכָ ְך!
לִגְ מֹל ֶח ֶסד עִ ם ֲח ֵברֹו ַה ֵ
ּדֹורׁש טֹוב)
ּגֹואל ֶאלְ ָק ִריף – ַהּגָ ַדת ֵ
ַ(רּבִ י ֵ

ָא ַמר וַ ּיָ בֹא עָ רֹב ּכִ ּנִים ְּבכָ ל ּגְ בּולָ ם
וְ הָ יָ ה לְ כִ ִּנם ּבְ כָ ל ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם (ח ,יב)

"א ַמר וַ ּיָ בֹא עָ רֹב ּכִ ּנִים ְּבכָ ל
אֹומר ִּב ְת ִהּלִ ים (קה ,לא)ָ :
ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ע"ה ֵ
ּגְ בּולָם".
ּדּובנָ אִ ,מ ְּפנֵי ָמה ִה ְק ִּדים ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ע"ה ֶאת
וְ ִה ְק ָׁשה ַה ַּמּגִ יד ִמ ְ
קֹוד ֶמת לֶעָ רֹב?
ַמּכַ ת עָ רֹב לְ ַמּכַ ת ּכִ ּנִיםֲ ,הֹלא ַמּכַ ת ּכִ ּנִים ָהיְ ָתה ֶ

ּוב ֵאר זֹאתּ ,כְ ַד ְרּכֹו ,עַ ל ִּפי ָמ ָׁשל:
ֵ
לִבנֹוֻ .מזְ ָמנִים ַר ִּבים ָהיּו לֹוֵ ,מעַ ל ֲח ֵמ ֶׁשת
ַׂשר נִכְ ָּבד עָ ַרְך ֲח ֻתּנָ ה ְ
לָפים
נִמ ָצא אּולָם ַה ֵּמכִ יל ֲח ֵמ ֶׁשת ֲא ִ
ּוב ַּמ ְמלָכָ ה ֵאין ְּב ְ
לָפיםַ ,
ֲא ִ
הֹודיעַ ּכִ י
ֹלׁשה יָ ִמים ,וְ ִ
לִׁש ָ
מֹוׁש ִביםֶ .מה עָ ָׂשה? ִחּלֵק ֶאת ַה ֲח ֻתּנָ ה ְ
ָ
לֶיה יֻ זְ ְמנּו ּכָ ל ָהעֲ נִּיִ יםּ ,כָ ל
עּודת עֲ נִּיִ ים ,וְ ֵא ָ
ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ֵּתעָ ֵרְך ְס ַ
עּודת ַהּיֹום ַה ֵּׁשנִיֶׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה ְמפ ֶֹא ֶרת
לִס ַ
ׁשּוטי ָהעָ םְ .
ּוׁש ָאר ְּפ ֵ
ַה ְּׁשכֵ נִים ְ
ּיֹותר
ֹובה וְ ַה ֵ
ּובכְ לַל זֶ ה ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ַה ְּקר ָ
ֹובי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהִ ,
יֹותר ,יֻ זְ ְמנּו ְקר ֵ
ֵ
עּודת ַהּיֹום
לִס ַ
חֹוקהִ ,מ ְׁש ַּפ ַחת ַרעְ יָ תֹו ַה ֻּמ ְר ֶח ֶבת ,וְ ַח ְב ֵרי יְ לָ ָדיו .וְ ְ
ְר ָ
לֶיה יֻ זְ ְמנּו ַאְך
ּותיתֵ ,א ָ
עּודה ַמלְ כ ִ
לִיׁשיֶׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה ַהּגְ דֹולָ ה ִמּכֻ ּלָ ןְ ,ס ָ
ַה ְּׁש ִ
יֹותר ַ -ה ֶּמלֶ ְך יָ רּום הֹודֹוָׂ ,ש ֵרי ַה ְּמלּוכָ ה וְ נִכְ ְּב ֵדי ָהעָ ם.
וְ ַרק ַהּנִכְ ָּב ִדים ְּב ֵ
ַה ַהזְ ָמנֹות ֻה ְד ְּפסּוּ ,ולְכָ ל יֹום ָהיְ ָתה ַהזְ ָמנָה ְּב ֶצ ַבע ַא ֵחרַ :הזְ ָמנָה ְּב ֶצ ַבע
עּודת ַהּיֹום ַה ֵּׁשנִי,
לִס ַ
עּודת ַהּיֹום ָה ִראׁשֹוןַ ,הזְ ָמנָה ְּב ֶצ ַבע ּכָ תֹם ְ
לִס ַ
יָ רֹק ְ
לִיׁשי.
ּותית ֶׁש ֵּתעָ ֵרְך ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִ
עּודה ַה ַּמלְ כ ִ
לַּס ָ
וְ ַהזְ ָמנָה ְּב ֶצ ַבע זָ ָהב ְ
ֹוס ָפה ֶהעָ ָרה
לִסעּודֹות ַהּיֹום ָה ִראׁשֹון וְ ַה ֵּׁשנִי ,נ ְ
ְּבׁשּולֵי ַה ַהזְ ָמנֹות ְ
עּודת ַהּיֹום ָה ִראׁשֹון אֹו ַה ֵּׁשנִי  -יָ בֹוא
לִס ַ
אֹותּיֹות ּבֹולְטֹות'ַ :ה ֻּמזְ ָמן ְ
ְּב ִ
ּנִק ַּבע לֹוִ .מי ֶׁשּיָ בֹוא ַּפעֲ ַמיִ ם וְ יִ ָּת ֵפס  -יְ ג ַֹרׁש ְּבב ֶֹׁשת
ַאְך וְ ַרק ַּב ַּת ֲא ִריְך ֶׁש ְ
ָּפנִיםְ .ראּו ֻהזְ ַה ְר ֶּתם!'
עּודת ָהעֲ נִּיִ ים ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון .יָ ַׁשב וְ ָאכַ ל
לִס ַ
ׁשּוטי ָהעָ ם ִהּגִ יעַ ְ
ֶא ָחד ִמ ְּפ ֵ
עּודה ִמּלֵ א ֶאת ַׂש ִּקּיֹות ַהּנַיְ לֹון ֶׁש ֵה ִביא עִ ּמֹו
ּוב ִסּיּום ַה ְּס ָ
נָאתֹוְ ,
לַ ֲה ָ
ּׁשֹומ ֵרי ַה ֶּפ ַתח
ּופנָה לָ ֵצאת ִמן ָהאּולָםֶ .א ָחד ִמ ְ
ּוב ִמגְ ָּדנֹותָ ,
ְּב ַמ ֲאכָ לִים ְ
ּפֹורת
"ּת ְר ֶאהֶּ ,בן ָ
לַח ֵברֹוִ :
יֹוצא עִ ם ַה ַּׂש ִּקּיֹות ַה ְּתפּוחֹותָ .א ַמר ֲ
ָר ָאהּו ֵ
יֹוסף ,יָ ָצא ִמּכָ אן עִ ם ָׁשלָל לְכַ ָּמה ָׁשנִים"...
ֵ
מֹופיעַ ׁשּוב.
ּומיֻ ָּדעֵ נּו ִ
לִבנֵי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ְ -
עּודה ְ
לְ ָמ ֳח ָרת נֶעֶ ְרכָ ה ַה ְּס ָ
"הּנֵ ה זֶ ה עִ ם ַהּנַיְ לֹונִים"...
ּׁשֹומ ִרים ְמזַ ִהים אֹותֹוִ :
ַה ְ
אֹוחז ְּב ַצּוָ ארֹו
ּׁשֹומרֵ ,
לְחן ,נִּגַ ׁש ֵאלָיו ַה ֵ
ִמּיָ ד ּכְ ֶׁש ַהּלָ ה ִמ ְתיַ ֵּׁשב לְיַ ד ַה ֻּׁש ָ
"מּדּועַ ַא ָּתה ְמגָ ֵרׁש
אֹומר לֹו ַה ַּק ְּב ָצןַ :
חּוצהֵ .
ּומ ְת ִחיל לִגְ רֹר אֹותֹו ַה ָ
ַ
אֹותי?"
ִ
ּׁשֹומר.
ית ּכָ אן ֶא ְתמֹול" עָ נָה ַה ֵ
"ּכִ י ּכְ ָבר ָהיִ ָ
"א ְתמֹול
"א ָבל יֵ ׁש לִי ֶה ְס ֵּבר ַמּדּועַ ִהּגַ עְ ִּתי ַּפעֲ ַמיִ םָ ,א ַמר ַה ַּק ְּב ָצןֶ .
ֲ
ִהּגַ עְ ִּתי ְּבתֹור עָ נִיַ ,הּיֹום ֲאנִי ּכָ אן ְּבתֹור ְקרֹוב ִמ ְׁש ָּפ ָחה"...
חּוצהַּ .בעַ ל
ֹוצה לִגְ רֹר אֹותֹו ַה ָ
ּׁשֹומר ֵאינֹו ַמ ֶּטה אֹזֶ ן לַ ֶה ְס ֵּב ִרים ,ר ֶ
ֲא ָבל ַה ֵ
ֹוצים לִ זְ רֹק אֹותֹוָ ,א ַמר:
יׁשהּו ַּב ַּצּוָ אר וְ ר ִ
ּתֹופ ִסים ִמ ֶ
ֹואים ֶׁש ְ
ַה ִּׂש ְמ ָחה ר ִ
ּוׁשלַיִ םַ ,רק זֶ ה ָח ֵסר לִיֹ ,לא נָעִ ים'...
ּובר ַק ְמ ָצא ָח ְר ָבה יְ ר ָ
'א ַּק ְמ ָצא ַ
ַ
ׁשֹואל אֹותֹו ַ -מה ָּק ָרה?
ּׁשֹומר וְ ֵ
ימת ַהּכָ בֹודָ ,רץ לְכִ ּוּון ַה ֵ
יֹורד ִמ ִּב ַ
הּוא ֵ
"א ְתמֹול ִהּגִ יעַ ַּב ְרנָׁש זֶ ה ְּבתֹור עָ נִי,
ּׁשֹומר ִס ֵּפר ְּד ָב ִרים ּכַ ֲהוָ יָ ָתםֶ :
וְ ַה ֵ
לְבעַ ל
ַהּיֹום הּוא ַמּגִ יעַ ְּבתֹור ְקרֹוב ִמ ְׁש ָּפ ָחהֱ .אמֹר נָא לִי"  -הּוא ּפֹונֶה ַ
"ה ִאםֶּ ,ב ֱא ֶמתִ ,הּנְ ָך ַמּכִ יר אֹותֹו?"
ַה ִּׂש ְמ ָחה – ַ
"א ְׁש ִּתי וְ ִא ְׁש ְּתָך -
אֹומרִ :
אֹור ַח ,וְ ַהּלָ ה ֵ
ַמ ִּביט ַּבעַ ל ַה ִּׂש ְמ ָחה לְכִ ּוּון ָה ֵ
ְּבנֹות ּדֹודֹות ְׁשנִּיֹות"...
"טֹובַּ ,ת ְׁש ִאיר אֹותֹו" ִה ְפ ִטיר ַּבעַ ל ַה ִּׂש ְמ ָחה.
ּובנָאַ :ה ָּק ָּב"ה ָא ַמר לַּכִ ּנִים ֶׁשּיָ בֹואּו ְּבתֹור ַמּכָ ה
אֹומר ַה ַּמּגִ יד ִמּד ְ
ֵ
לִיׁשית .וְ ִהּנֵ ה ַמּגִ יעָ ה ַמּכַ ת עָ רֹבּ ,כָ ל ַה ְּב ֵהמֹות וְ ַה ַחּיֹותִ ,מּכָ ל ַר ֲח ֵבי
ְׁש ִ
ָהעֹולָםַ ,מּגִ יעֹות לְ ִמ ְצ ַריִ םָ .א ְמרּו ַהּכִ ּנִיםּ" :גַ ם ָאנּו ֵחלֶק ֵמ ַה ַחּיֹותֻ ,מ ָּתר
ֹוס ֶפת"...
לָ נּו לָ בֹוא ַּפעַ ם נ ֶ
"א ַמר וַ ּיָ בֹא עָ רֹבּ ,כִ ּנִים ְּבכָ ל גְ בּולָם".
זֶ הּו ֶׁש ָא ַמר ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ע"הָ :
ֹוס ֶפת ְּב ַמּכַ ת עָ רֹבּ ,כִ ְׁש ָאר
יתם ּכְ ָבר? ֹלא נ ָֹוראָּ ,תבֹואּו ַּפעַ ם נ ֶ
ֱהיִ ֶ
ַה ַחּיֹות ֶׁש ָּבעֹולָם.
ּדֹורׁש טֹוב)
ַ(רּבִ י ּבָ רּוְך רֹוזֶ נְ ּבְ לּוםַ -הּגָ ַדת ֵ

