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אריה שכטר

פרשת שמות תשפ"א
ׁ ֵש ֶבט לֵ וִ י ׁ ֶשל דּ וֹ ֵרנ ּו

וַ ַ ּי ֲעבִ ד ּו ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָפ ֶר ְך (א ,יג)

ֲא ָבל ֵהם ַמ ְע ִדּ ִיפים ְמקוֹ ם ּתוֹ ָרה ְר ִצינִ יֶ ׁ ,ש ּבוֹ לַ ִּל ּמוּד
ׁ ֶש ָ ּל ֶהם יֵ ׁש ַה ְר ֵ ּבה יוֹ ֵתר ּתוֹ ֶעלֶ תּ ְ .ב ַעד זֹאת ֵהם
ְמוַ ְּת ִרים ַעל ַאלְ ֵפי זָ ָהב וְ כֶ ֶסף.

ֵא ְ
יך ֵא ַרע ָדּ ָבר ַא ְ ּבסו ְּר ִדי ׁ ֶש ָּכזֶ ה? ֲהיַ ֲעלֶ ה ַעל ַה ַדּ ַעת
ׁ ֶש ֶ ּצ ֱא ָצ ֵאי ָחם ָה ָארוּר ,יַ ַה ְפכ ּו ֶאת ַה ֻּמ ְב ָח ִרים ׁ ֶש ִ ּב ְבנֵ י
ׁ ֵשם לַ ֲע ָב ִדים? ֲהיִ ָּתכֵ ן ׁ ֶש ַה ְ ּבכִ ִירים וְ ַה ְ ּב ִח ִירים
ׁ ֶש ַ ּביְ ִצ ָירה ֻּכ ָ ּל ּהַ ,ה ָ ּזן ַה ְמ ֻע ָדּ ן וְ ַה ְמ ֻע ֶ ּלה ָ ּב ֱאנוֹ ׁשוּת ,יִ ְהי ּו
יהם ׁ ֶשל ַה ְמ ֻב ִ ּזים וְ ַה ּ ְפחו ִּתים
לְ ִמ ְר ָמס ַּת ַחת ַרגְ לֵ ֶ
ׁ ֶש ִ ּב ְבנֵ י ָה ָא ָדם?!

ַ ּגם ְ ּבנֵ י ׁ ֵש ֶבט לֵ וִ י ׁ ֶשל ַהדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה נִ ׁ ְש ֲאר ּו ְ ּבנֵ י חוֹ ִרין,
ֵהם לֹא ְמ ׁ ֻש ְע ָ ּב ִדים לְ ַאף ֶא ָחדֵ .הם ׁ ְשקו ִּעים ְ ּבלִ ּמוּד,
ְ ּבשִׂ ְמ ָחה ו ְּב ֶח ְדוָ הֵ .הם לֹא ָה ְפכ ּו לַ ֲע ָב ִדים ׁ ֶשל ַה ֵ ּי ֶצר
ָה ַרע ,וְ ֵאינָ ם ְמ ׁ ֻש ְע ָ ּב ִדים לַ ֲאנָ ׁ ִשים ּולְ כֹחוֹ ת ַה ֻּט ְמ ָאה
ַה ִ ּנלְ ָח ִמים ְ ּבכֹחוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַ ּב ַּמ ְתכּ ֹנֶ ת ׁ ֶשל יָ ֵמינוּ.

"ס ֶפר ַה ָ ּי ׁ ָשר" ָאנ ּו מוֹ ְצ ִאים ֶה ְס ֵ ּבר לְ כָ ְך ַעל ּ ִפי
ְ ּב ֵ
ַה ְ ּג ָמ ָרא (סוֹ ָטה יא ע"ב) ַה ְּמ ִב ָיאה ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי
"ב ָפ ֶר ְך" ּ ְ -
ֱאלִ ֶיעזֶ ר ַה ְמ ָב ֵאר ֶאת ַה ִּמ ִּלים ְ ּ
"ב ֶפה ַר ְך".

ֵאין יְ הו ִּדי ׁ ֶש ֵאין לוֹ ִּת ְקוָ ה

ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה ּ ָפנ ּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאל ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּבצו ָּרה
"הלֹא ַא ֶּתם ֲאנָ ׁ ִשים
ימה ,וְ ָא ְמר ּו לָ ֶהםֲ :
ְמכֻ ֶ ּב ֶדת ּונְ ִע ָ
ְדּ ג ּולִ ים וְ טוֹ ִביםַ ,ר ִ ּבים ִמ ֶּכם ְמ ַהנְ ְדּ ִסים ,עוֹ ְרכֵ י ִדּ ין,
סוֹ ְפ ִריםְ ,מ ׁשוֹ ְר ִרים וְ ָא ָּמנִ ים ַ ּב ֲעלֵ י ׁ ֵשם .לֹא ַמ ְת ִאים
לָ כֶ ם לָ ׁ ֶש ֶבת ְס ָתם ָּכ ְך ְ ּב ָב ֵּתי ַה ִּמ ְד ָר ׁשֵ .איזוֹ ּתוֹ ֶעלֶ ת
צוֹ ַמ ַחת ֵמ ַהיְ ׁ ִש ָיבה ו ִּמ ִּל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרהּ .בוֹ א ּו ֵאלֵ ינוּ,
ְצא ּו ַהחו ָּצה ֵמ ַהכּ וֹ לְ לִ ים ו ִּמ ָ ּב ֵּתי ַה ְּכנֶ ֶסת ,וְ ִת ְהי ּו ֵחלֶ ק
ִמ ּׁשוּק ָה ֲעבוֹ ָדה ַה ִּמ ְצ ִרי ַה ְמשַׂ גְ שֵׂ ג .קוּמ ּו ֵמ ַה ִּכ ֵּסא
ׁ ֶש ָ ּלכֶ ם ,וְ שִׂ ימ ּו ָּכ ֵתף ַא ַחת ִע ָּמנוּ ,לְ ַמ ַען ַה ּׁ ִשוְ יוֹ ן ַ ּב ֵ ּנ ֶטל
ֹאש
ַה ַּכלְ ָּכלִ יִ .אם ָּכ ְך ַּת ֲעשׂ וּ ,לֹא ַרק ׁ ֶש ָּת ִרימ ּו ֶאת ָהר ׁ
ֵמ ַה ַּמ ָ ּצב ַה ְמ ַד ֵּכא ּבוֹ ַא ֶּתם ׁ ְשר ּויִ ים ַה ּיוֹ םֶ ,א ָ ּלא
ַּת ַה ְפכ ּו עוֹ ד לַ ֲע ׁ ִש ִירים ְ ּגדוֹ לִ יםְּ .ת ַק ְ ּבל ּו ַמשְׂ כּ וֹ רוֹ ת
ׁ ֶשל ְמנַ ֲהלִ יםַּ .כ ָּמה ַא ֶּתם ַמ ְרוִ ִיחים ַה ּיוֹ ם ַּבכּ וֹ לֵ ל?
ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת דּ וֹ לָ ר ְּבח ֶֹד ׁש ,לֹא יוֹ ֵתר! ּבוֹ א ּו לַ ֲעבֹד
ֶא ְצלֵ נוּ ,וְ ַת ְרוִ יח ּו ֲח ֵמ ׁ ֶשת ֲאלָ ִפים דּ וֹ לָ ר ְּבח ֶֹד ׁש!".
ַּכ ָּמה ֳח ָד ׁ ִשים לְ ַא ַחר ׁ ֶש ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ָש ְקע ּו ָ ּב ֲעבוֹ ָדה,
ָח ְדל ּו ַה ִּמ ְצ ִרים לְ ׁ ַש ֵ ּלם ַמשְׂ כּ וֹ רוֹ תַ .א ֲח ֵרי ח ֶֹד ׁש
ָח ְד ׁ ַשיִ ם נָ ְתנ ּו ֶצ ִ'קים ְמ ֻא ָח ִריםַ ,א ַחר ָּכ ְך ַה ֶ ּצ ִ'קים
ָחזְ רוּּ ,ולְ ַב ּסוֹ ף ִמי ׁ ֶש ּלֹא ָר ָצה לַ ֲעבֹד ִק ֵ ּבל ַמכּ וֹ ת
נִ ְמ ָרצוֹ ת.

וַ ַ ּי ְרא וְ ִה ֵ ּנה ַה ְּסנֶ ה ּב ֵֹער ָּב ֵא ׁש וְ ַה ְּסנֶ ה ֵאינֶ ּנ ּו ֻא ָּכל (ג ,ב
ְ ּב ַמ ְר ֵאה ַה ְּסנֶ ה ָהיָ ה ָטמוּן ֶר ֶמז ַא ִדּ יר לְ מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנוּ,
ַההוֹ לֵ ְך ָּכ ֵעת לְ ִה ְת ַמ ּנוֹ ת לְ ַת ְפ ִקידוֹ ָה ָרם ַ -מנְ ִהיגָ ם
ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל.
ימנֵ י ֶדּ ֶר ְך לְ צו ַּרת
ַה ָק ָ ּב"ה נוֹ ֵתן לוֹ ַה ְד ָרכָ ה וְ ִס ָ
יה ,ו ַּמ ְר ֶאה לוֹ
ַה ֲח ׁ ִש ָיבה ׁ ֶשהוּא ָאמוּר לְ ִה ְתנַ ֵהג לְ ִפ ָ
ֶמ ֶסר ׁ ֶש ַ ּי ֲעמֹד לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ יו ְ ּבכָ ל ֵעת ו ְּבכָ ל ׁ ָש ָעה וְ לֹא
יִ ׁ ְש ַּכח ִמ ֶּמ ּנ ּו לְ עוֹ לָ ם .וְ הוּאֶ ׁ ,ש ַ ּגם ִאם ִּת ְר ֶאה יְ הו ִּדי
"שָׂ רוּף" לְ גַ ְמ ֵריֻּ ,כ ּלוֹ ׁ ָשחוֹ ר ִמ ּׁ ְשחוֹ ר ,וְ נִ ְד ֶמה ִּכי
ָא ְפ ָסה ִמ ֶּמ ּנ ּו ָּכל ִּת ְקוָ ה ,וְ כִ י ֲח ָבל ַעל ַה ְ ּז ַמן לְ ַה ׁ ְש ִק ַיע
ּבוֹ ֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי הוּא נִ ְמ ָצא ְ ּב ֵע ֶמק ָה ֶר ֶפ ׁש וְ ַה ִּלכְ לו ְּך ֵ -אין
לְ ִה ְתיָ ֵא ׁש ִמ ֶּמ ּנוּ!
ַעל ַה ַּמנְ ִהיג ׁ ֶשל ְּכלַ ל יִ שְׂ ָר ֵאל לָ ַד ַעתִּ ,כי ֵאין יְ הו ִּדי
ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַּת ָ ּקנָ ה ,וְ גַ ם ִאם הוּא נִ ְר ֶאה שָׂ רוּף ָ ּב ֵא ׁש -
הוּא ֲע ַדיִ ן לֹא שָׂ רוּף לְ גַ ְמ ֵרי ו ְּבכֹחוֹ לָ ֵצאת ֵמ ַה ַּמ ָ ּצב
ּבוֹ הוּא נִ ְמ ָצא.

ִמי לֹא ָהיָ ה ֶע ֶבד? ִמי לֹא נָ ַפל ׁ ָשדוּד ִ ּב ֵידי ְ ּבנֵ י ָחם?
ְ ּבנֵ י ׁ ֵש ֶבט לֵ וִ י! ֵהם ָא ְמר ּו לַ ִּמ ְצ ַריִ ם ִמ ְּלכַ ְּת ִח ָ ּלה:
"אינֶ ּנ ּו ְצ ִריכִ ים ֶאת ַה ּטוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ָ ּלכֶ םָ ,אנ ּו לֹא זְ קו ִּקים
ֵ
לְ יוֹ ֵתר ֵמ ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת דּ וֹ לָ ר ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּבלִ ים ַ ּבכּ וֹ לֵ ל ,יֵ ׁש
לָ נ ּו ַמ ְס ּ ִפיק אֹכֶ ל ו ַּמיִ םָ .אנ ּו לֹא רוֹ ִצים לִ ְחיוֹ ת ֵ ּבין
ַה ִּמ ְצ ִריםָ ,אנ ּו ַמ ְע ִדּ ִיפים לֹא לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ׁשוּק ָה ֲעבוֹ ָדה
ׁ ֶש ָ ּלכֶ ם ַ ּגם ְ ּב ַעד ֲח ֵמ ׁ ֶשת ֲאלָ ִפים דּ וֹ לָ רּ ְ .בנֵ י ּתוֹ ָרה לֹא
ְצ ִריכִ ים ֶּכ ֶסףֵ ,הם ְצ ִריכִ ים לִ ְחיוֹ ת ְּכמוֹ ְ ּבנֵ י ָא ָדם ,וְ זֶ ה
ָה ִע ָ ּקר!".

ַעם יִ שְׂ ָר ֵאלּ ִ ,ב ְהיוֹ תוֹ ְ ּב ִמ ְצ ַריִ םָ ,היָ ה ׁ ָשקו ַּע ְ ּבמ"ט
ׁ ַש ֲע ֵרי ֻט ְמ ָאה .מ"ט ׁ ַש ֲע ֵרי ֻט ְמ ָאה זוֹ ַה ַדּ ְר ָ ּגה
ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ׁ ֶש ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נָ ה! ֵהם ָהי ּו ְמ ׁ ֻש ְע ָ ּב ִדים ְ ּבגוּף
ו ְּבנֶ ֶפ ׁש לַ ִּמ ְצ ִריםֶ ׁ ,ש ּׁ ָשלְ ט ּו ָ ּב ֶהם ׁ ִשלְ טוֹ ן לְ לֹא ְמ ָצ ִרים
ַעד ׁ ֶש ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ׁ ֶש ּלֹא ַק ֶ ּי ֶמת ֶא ְפ ׁ ָשרוּת לָ ֵצאת אוֹ
לִ ְבר ַֹח ֵמ ָה ָא ֶרץ ַה ּזֹאתֵ .אינֶ ִ ּני יוֹ ֵד ַע ֵא ּל ּו לַ וְ יָ נִ ים ָהי ּו
לַ ִּמ ְצ ִריםֶ ׁ ,ש ְ ּב ֶא ְמ ָצעו ָּתם ֵהם ָקלְ ט ּו ָּכל ֶע ֶבד ׁ ֶש ִ ּנ ָּסה
לְ ִה ָּמלֵ ט ִמ ִּמ ְצ ַריִ םּ ְ .בנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ִה ְר ִ ּג ׁיש ּו ׁ ְשקו ִּפיםָּ ,כל
יטה ּ ְפ ִסיכוֹ לוֹ גִ ית
ְּתז ּוזָ ה ׁ ֶש ָ ּל ֶהם יְ דו ָּעהָ .היְ ָתה זוֹ ׁ ְשלִ ָ
ֲאיו ָּמהֵ .מרו ְּסיָ ה ַה ּקוֹ מוֹ נִ ְיס ִטית ִה ְצלִ יח ּו ְמ ַע ִּטים
לְ ַה ְב ִר ַיח ֶאת ַה ְ ּגבוּלִ ,מ ִּמ ְצ ַריִ ם לֹא! ֵהם ׁ ָשלְ ט ּו
ַ ּב ְ ּיהו ִּדים ְ ּבא ֶֹפן ֻמ ְחלָ טָ ,היָ ה ּ ַפ ַחד לְ ָהזִ יז יָ ד אוֹ ֶרגֶ ל
ְ ּבלִ י ְר ׁשו ָּתם .נִ ְד ֶמה ָהיָ ה ִּכי ָא ְפ ָסה ָּכל ִּת ְקוָ ה.

ַ ּגם ַה ּיוֹ ם יֵ ׁש ׁ ֵשבֶ ט לֵ וִ יּ ַ .גם ְּביָ ֵמינ ּו יֶ ׁ ְשנָ ם ַאבְ ֵרכִ ים
ַה ַּמ ֲע ִד ִיפים לָ מוּת ְּב ָא ֳהלָ ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ,וְ ֵאין לָ ֶהם ׁשוּם
צ ֶֹר ְך ִּב ׁ ְשנֵ י ְרכָ בִ ים ַּב ֲחנָ יָ הּ ְ .בכוֹ לֵ ל ּפוֹ נִ ֶיבז יוֹ ׁ ְש ִבים
ֵמאוֹ ת ַא ְב ֵרכִ ים ׁ ֶש ִּמשְׂ ַּת ְּכ ִרים ַּכ ָּמה ְמאוֹ ת ׁ ְש ָקלִ ים
ְ ּבח ֶֹד ׁש ,וְ טוֹ ב לָ ֶהם .יֶ ׁ ְשנָ ם ַא ְב ֵרכִ ים ׁ ֶש ִה ִ ּציע ּו לָ ֶהם
ֶאלֶ ף דּ וֹ לָ ר לְ ח ֶֹד ׁשּ ְ ,ב ַעד לִ ּמוּד ְ ּבכוֹ לֵ ל ְ ּב ָמקוֹ ם נִ ָדּ ח,

"מ ׁ ֶש ְך ָחכְ ָמה" ְמ ָב ֵאר ִּכי ִמ ְצוַ ת ְק ׁ ִש ַירת ֱאלוֹ ֵהי
ַה ֶ
ַה ִּמ ְצ ִרים לְ כַ ְר ֵעי ַה ִּמ ָּטה ְ ּ -פ ֻע ָ ּלה ׁ ֶש ָהיְ ָתה נִ ְר ֵאית
ְ ּבאוֹ ָת ּה ֵעת ְּכ ִבלְ ִּתי ֶא ְפ ׁ ָש ִרית ִמ ְ ּב ִחינָ ה ִרגְ ׁ ִשית -
נוֹ ֲע ָדה לְ ַח ֵ ּלץ ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ּׁ ִשלְ טוֹ ן ִמ ְצ ַריִ םֶ ׁ ,ש ָּמ ׁ ְשל ּו
ַעל ׁ ֶש ֻּכ ָ ּלם ְ ּבא ֶֹפן ֻמ ְחלָ טַ .ה ָ ּק ָ ּב"ה נָ ַתן לְ יִ שְׂ ָר ֵאל
ִמ ְצוָ ה ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַק ְ ּי ָמ ּה ַרק ַעל יְ ֵדי ְמ ִסירוּת נֶ ֶפ ׁש

ְמיֻ ֶח ֶדתְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְּת ַה ֶ ּוה ָמנוֹ ף ׁ ֶש ּיוֹ ִציא אוֹ ָתם ִמ ִ ּב ַ ּצת
מ"ט ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ֻּט ְמ ָאה.
ישה ּו
ֲחזַ "ל ַמ ְמ ׁ ִשילִ ים ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם לְ ִב ָ ּצהַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ִמ ׁ ֶ
ׁשוֹ ֵק ַע ְ ּב ִב ָ ּצהֵ ,אין ֶדּ ֶר ְך לְ ֵה ָחלֵ ץ ִמ ֶּמ ָ ּנה ְ ּבא ֶֹפן ִט ְב ִעי.
ַה ִּסכּ וּי ַה ָ ּי ִחיד הוּא ׁ ֶש ָה ָא ָדם יְ גַ ֵ ּיס ֶאת ָּכל כּ ֹחוֹ ָתיו,
ו ִּב ְמלֹא ָהעֹז וְ ַה ַּת ֲעצוּמוֹ ת יִ ֵּתן ְק ִפ ָיצה ְר ִצינִ ית
ַהחו ָּצה .לָ כֵ ןָּ ,כ ָאמוּרַ ,ה ָק ָ ּב"ה נָ ַתן ִמ ְצוָ ה ָּכזוֹ ,
ַהדּ וֹ ֶר ׁ ֶשת ְמ ִסירוּת נֶ ֶפ ׁש ְמיֻ ֶח ֶדת ְ ּב ָע ְצ ָמה ַא ִדּ ָירה.
ו ְּמ ִסירוּת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַהזּוֹ ְּת ַה ֶ ּוה ֶאת ַה ָּמנוֹ ף לְ ׁ ִש ְחרוּר
ִמ ּתוֹ ְך ַה ִ ּב ָ ּצה ַה ּנוֹ ָר ִאיתּ ָ ,ב ּה ִה ְט ִ ּביע ּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאת
ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל.
יִ שְׂ ָר ֵאל נִ ְצ ַט ּו ּו לִ ְק ׁשֹר ֶאת ֱאלוֹ ֵהי ַה ִּמ ְצ ִרים לְ כַ ְר ֵעי
יטה לְ ֶמ ׁ ֶש ְך ַא ְר ָ ּב ָעה יָ ִמים ְ ּב ֶד ֶר ְך ִ ּב ָ ּזיוֹ ןְּ .כ ׁ ֶש ָ ּבא
ֵה ִמ ָ
ַה ִּמ ְצ ִרי וְ ׁ ָש ַאל ַמה ּ ֵפ ׁ ֶשר ַה ָדּ ָברֵ ,הם ָא ְמר ּו לוֹ " :ה'
ֱאל ֵֹקינ ּו ִצ ָ ּוה אוֹ ָתנ ּו לִ ׁ ְשחוֹ ט ֶאת ַה ּ ֶׂשה ַה ֶ ּזה לְ ָק ְר ַ ּבן
ּ ֶפ ַסח"ַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ַה ִּמ ְצ ִרי ׁ ָש ַאל" :וְ כִ י ֵאינְ ָך ְמ ַפ ֵחד
ִמ ֶּמ ִ ּני? ֲה ֵרי ִ ּביכָ לְ ִּתי לַ ֲהרוֹ ג אוֹ ְת ָך!" ֵהם ֵה ׁ ִשיב ּו לוֹ :
"ה ֵ ּנה ַא ָּתה רוֹ ֶאה ִּכי ֵאינֶ ּנ ּו ְמ ַפ ֲח ִדים ִמ ְּמ ָךִ ,מ ּׁשוּם
ִ
ׁ ֶש ִ ּג ִּלינ ּו ׁ ֶש ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ּׁ ְשלַ ְט ֶּתם ָעלֵ ינ ּו ַעד ַה ּיוֹ םָ ,היָ ה
ְ ּבהוֹ ָר ָאה ׁ ֶשל ַה ָ ּק ָ ּב"הֲ ,א ׁ ֶשר גִ ָ ּלה לָ נ ּו ׁ ֶש ֵּמ ַה ּיוֹ ם
וָ ָהלְ ָאה ַה ַּמנְ ַדּ ט ׁ ֶש ָ ּלכֶ ם נִ גְ ַמר!"...
ָצ ִר ְ
יך ַה ְר ֵּבה ְמאֹד א ֶֹמץ וְ ָע ְצ ָמה לוֹ ַמר ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ְּכ ִא ּל ּו
ְ
לַ ִּמ ְצ ִרי ׁ ֶש ּׁ ִש ְע ֵּבד ֶאת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ָפ ֶרך .וְ זֶ ה ָהיָ ה ַה ִּמבְ ָחן,
ַה ִאם יִ שְׂ ָר ֵאל ִה ְפנִ ימ ּו ֶאת ַה ֶּמ ֶסר ָה ִע ָ ּק ִרי ַה ּנוֹ בֵ ַע
ֵמ ַה ַּמכּ וֹ ת וְ ֵהבִ ינ ּו ִמי ׁשוֹ לֵ ט ָּבעוֹ לָ ם.
ָּכל ַא ַחת ֵמ ֶעשֶׂ ר ַה ַמכּ וֹ ת ָ ּב ָאה לִ ׁ ְש ּבֹר ֶּתזָ ה ׁ ֶש ַה ִּמ ְצ ִרים
ִ ּב ְ ּק ׁש ּו לְ ַה ׁ ְשלִ יט ָ ּבעוֹ לָ םָ .היָ ה זֶ ה ֵ ּבית ֵס ֶפר נִ ְפלָ א
לְ ָה ִבין ִמי ַמנְ ִהיג ֶאת ַה ְ ּב ִר ָיאהִ .מ ְצוַ ת ְק ׁ ִש ַירת ַה ּ ֶׂשה
ָהיְ ָתה ַה ִּמ ְב ָחן ַה ִאם ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל יַ ְצלִ יח ּו לְ ַה ְמלִ ְ
יך ֶאת
ַה ּ ֵׂשכֶ ל ַעל ָה ֶרגֶ ׁש וְ לִ ְק ּב ַֹע ִמי ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ַעל ָהעוֹ לָ ם.
יהם אוֹ
ַה ִאם ָחלִ ילָ ה ַה ִּמ ְצ ִרים מוֹ ׁ ְשלִ ים ַעל ִרגְ ׁשוֹ ֵת ֶ
ה' יִ ְת ָ ּב ַר ְך .לְ ַה ְחלָ ָטה זוֹ נִ ְד ְר ׁ ָשה ְמ ִסירוּת נֶ ֶפ ׁש ַר ָ ּבה.
ְּכ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת ז ע"א)" :טוֹ ָבה ַמ ְרדּ וּת
ַא ַחת ְ ּבלִ ּבוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם יוֹ ֵתר ִמ ַּכ ָּמה ַמלְ ִק ּיוֹ ת".

ְמ ִסירוּת נֶ ֶפ ׁש
וְ תוֹ ְצאוֹ ֶת ָיה ַהנִ ְפלָ אוֹ ת ְ ּביָ ֵמינ ּו ָאנ ּו
ֵמ ַה ִּס ּפוּר ַה ָ ּבאֶ ׁ ,ש ִה ְת ַר ֵח ׁש ְ ּב ֶס ִמינָ ר ׁ ֶש ִה ְת ַק ֵ ּים
ְ ּב ַא ְרצוֹ ת ַה ְ ּב ִריתּ .נ ּוכַ ל לִ לְ מֹד ּ ֶפ ֶרק ְ ּבנוֹ שֵׂ א ְמ ִסירוּת
נֶ ֶפ ׁש לִ כְ בוֹ ד ַה ּׁ ֵשי"ת.
ישי וְ ָהיָ ה ָאמוּר לְ ִה ָּמ ׁ ֵשךְ
ַה ֶּס ִמינָ ר נִ ְפ ַּתח ְ ּביוֹ ם ֲח ִמ ׁ ִ
ישי לִ ְפנוֹ ת ּב ֶֹקר .וְ ִה ֵ ּנה ְ ּביוֹ ם ׁ ִש ּׁ ִשי ַ ּב ּב ֶֹקר
ַעד יוֹ ם ׁ ְשלִ ׁ ִ
נִ ַ ּג ׁש ֵאלַ י ָ ּבחוּר וְ ָא ַמר לִ יְּ :
"כבוֹ ד ָה ַרבֲ ,אנִ י ַח ָ ּיב לִ נְ ס ַֹע
ַה ַ ּביְ ָתה!".
"מי ָק ַבע ׁ ֶש ַא ָּתה ַח ָ ּיב?" ׁ ָש ַאלְ ִּתי ְק ָצרוֹ ת.
ִ

ְּ
"א ַס ּ ֵפר לְ ָך ֶאת
"כבוֹ ד ָה ַרב!" ִה ְת ּ ָפ ֵרץ ַה ָ ּבחוּרֲ ,
ַה ִּס ּפוּר ׁ ֶש ִּלי וְ ַא ָּתה ִּת ְק ַ ּבע ִאם ֲאנִ י ַח ָ ּיב אוֹ לֹא ַח ָ ּיב!".
ד-עשָׂ ר ֳח ָד ׁ ִשים.
"יָ ַר ְד ִּתי לְ ַא ְרצוֹ ת ַה ְ ּב ִרית לִ ְפנֵ י ְּכ ַא ַח ָ
ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ִּלי ִס ּ ְפר ּו לִ י ִּכי ַהדּ וֹ לָ ִרים ִמ ְת ַ ּגלְ ְ ּגלִ ים ּפֹה
ָ ּב ְרחוֹ בוֹ תַ .ט ְס ִּתי לְ ַא ְרצוֹ ת ַה ְ ּב ִרית וְ לֹא ַרק ׁ ֶש ּלֹא
אתי ֶאת ַה'יְ ֻר ִ ּקים'ֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ַה ֲח ֵב ִרים
ָמ ָצ ִ
אתי ְ ּבלִ י ֲאגוֹ ָרה ׁ ְשחו ָּקהּ ַ ,גם אוֹ ָתם
ׁ ֶש ִּלי ָקלְ ט ּו ׁ ֶש ָ ּב ִ
אתי .נִ ׁ ְש ַא ְר ִּתי לְ בַ דְּ ,בלִ י ֶּכ ֶסף לְ ָמלוֹ ן אוֹ לְ ִד ָירה,
לֹא ָמ ָצ ִ
ּובְ לֹא ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לִ י ֻמ ּ ָ ׂשג ָקלו ּׁש ָמה ֲאנִ י עוֹ ֶ ׂשה ּולְ ֵהיכָ ן ֲאנִ י
יתי
ּפוֹ נֶ הְּ .ב ֶמ ׁ ֶש ְך ַּכ ָּמה יָ ִמים ִה ְס ּתוֹ בַ בְ ִּתי ַס ֲהרו ִּרי וְ ָת ִע ִ
ֹאשיְּ .ב ׁ ָשלָ ב
ָּב ְרחוֹ בוֹ ת ְּבח ֶֹסר ַמ ַעשׂ ְּ ,בלִ י קוֹ ַרת ַ ּגג לְ ר ׁ ִ
יתי ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ִה ְס ַּת ֵ ּנן לָ ַר ֶּכבֶ ת ַה ַּת ְח ִּתית ְּבלִ י
ְמ ֻס ָ ּים ִ ּג ִּל ִ
לְ ׁ ַש ֵ ּלם ּ ְפרו ָּטהָ .ה ַר ֶּכבֶ ת ְמ ֻמ ֶ ּזגֶ תַּ ,ב ַ ּקיִ ץ ָק ִריר ּובַ ח ֶֹרף
ַח ִּמיםָ .ה ַר ֶּכבֶ ת ַה ַּת ְח ִּתית ַעל ַּת ֲחנוֹ ֶת ָיה ָה ְפכָ ה לִ ְהיוֹ ת
ַה ַּביִ ת ׁ ֶש ִּליְּ .בכָ ל ַּת ֲחנָ ה ָה ַר ֶּכבֶ ת עוֹ ֶצ ֶרת ,ו ִּמ ֵדּ י ַּכ ָּמה
יתי יוֹ ֵרד ַּב ַּת ֲחנוֹ ת
ַדּ ּקוֹ ת ַמ ִ ּג ָיעה ַר ֶּכבֶ ת ֲח ָד ׁ ָשהָ .היִ ִ
ַה ְמ ֻמ ָ ּקמוֹ ת ְּב ֵאזוֹ ִרים ֲע ׁ ִש ִיריםְ ,מ ַח ֵּטט ְּב ַפ ֵחי ָה ַא ׁ ְש ּ ָפה,
ְמ ַא ֵּתר ַּכ ָּמה שַׂ ִק ּיוֹ ת נַ יְ לוֹ ן ו ְּמלַ ֵ ּקט לְ תוֹ כָ ן ׁ ְשיָ ֵרי ָמזוֹ ן
יתי
ׁ ֶש ָהעוֹ בְ ִרים וְ ַה ּׁ ָשבִ ים ִה ׁ ְשלִ יכ ּו ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ּיוֹ םְּ .כ ׁ ֶש ָהיִ ִ
יתי עוֹ לֶ ה לָ ְרחוֹ בוֹ ת,
רוֹ ֶצה לִ ׁ ְשאֹף ְמ ַעט ֲאוִ יר ַצחָ ,היִ ִ
ְמ ׁשוֹ ֵטט ְמ ַעט ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֵחל ֲחזָ ָרה
לִ ְמקוֹ ם ַה ִּמ ְב ַט ִחים ְ ּב ִמנְ ֲהרוֹ ת ָה ַר ֶּכ ֶבת ַה ַּת ְח ִּתית.
לְ מוֹ ָתר לְ ַצ ֵ ּין ִּכי ְ ּבכָ ל אוֹ ָת ּה ְּתקו ָּפה נוֹ ַת ְר ִּתי ִעם ְמ ַעט
ַה ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶש ְּלגו ִּפי ,לֹא ִה ְס ַּת ּ ַפ ְר ִּתי וְ לֹא ִה ְת ַק ַ ּל ְח ִּתי.
ימיםַ ,עד
ָחיִ ִ
יתי ְּכמוֹ נַ ָ ּוד ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ִּת ׁ ְש ָעה ֳח ָד ׁ ִשים ְּת ִמ ִ
ׁ ֶש ְ ּביוֹ ם ָ ּב ִהיר נִ ְת ַקלְ ִּתי ְ ּב ָבחוּר ׁ ֶש ּ ָׂשם ָעלַ י ַעיִ ן וְ ׁ ָש ַאל
אוֹ ִתי'ַ :א ָּתה לֹא יִ שְׂ ְר ֵאלִ י?!'.
ֵּ'כן ,נָ כוֹ ןֲ ,אנִ י יִ שְׂ ָר ֵאלִ י!' ּ ָפלַ ְט ִּתי ִ ּב ְמב ּוכָ ה ַק ָ ּלה.
ַה ָ ּבחוּר נָ ַעץ ַמ ָ ּבט ֻמ ְפ ָּתע ִ ּבשְׂ ָע ִרי ַה ְמגֻ ָדּ ל ו ְּב ָפנַ י
ַה ְמז ָֹהמוֹ ת'ָ .מה ַא ָּתה עוֹ שֶׂ ה ּפֹה? ַא ָּתה נִ ְר ֶאה ְּכמוֹ
כּ ו ׁ ִּשי!'.
ּגוֹ לַ לְ ִּתי ֶאת קוֹ רוֹ ַתי ְ ּב ָאזְ נֵ י ַה ָ ּבחוּר ׁ ֶש ִה ְתנַ ֵער וְ ָק ָרא
ְ ּב ּ ָפאתוֹ ס'ּ ָ :ב ָאה יְ ׁשו ָּע ְת ָךּ ,בֹא ִה ְתלַ ֵ ּוה ֵאלַ יֵ ,מ ַה ּיוֹ ם
ַא ָּתה עוֹ ֵבד ִא ִּתי!'.
יתי ָצ ִר ְ
יך
ַה ָ ּבחוּר לָ ַקח אוֹ ִתי ֵאלָ יו ַה ַ ּביְ ָתהָ .היִ ִ
לְ ִה ְת ַק ֵ ּל ַח ֶעשֶׂ ר ּ ְפ ָע ִמים ְּכ ֵדי לְ ִה ּ ָפ ֵטר ֵמ ַה ִּלכְ לוּךְ
ׁ ֶש ָ ּצ ַב ְר ִּתי ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ִּת ׁ ְש ָעה ֳח ָד ׁ ִשיםַ .ה ַּמיִ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְ ּגר ּו
ִמ ּגו ִּפי ָהי ּו ׁ ְשחוֹ ִרים ַּכ ֶ ּז ֶפת!
ַה ָ ּבחוּרֶ ׁ ,ש ֵ ּבינְ ַתיִ ם נוֹ ַדע לִ י ִּכי ׁ ְשמוֹ ִמיכָ ֵאל ,נָ ַתן לִ י
ְ ּבגָ ִדים נְ ִק ִ ּיים ,וְ ִס ֵדּ ר ֲעבו ִּרי ִדּ ָירה ְק ַט ָ ּנה וְ נֶ ְח ָמ ָדה ַ ּבת
ׁ ְשנֵ י ֲח ָד ִריםְ ,מר ֶֹה ֶטת ו ְּמ ֻמ ֶ ּזגֶ ת ִעם ִּכ ַיריִ םְ ,מ ָק ֵרר
ו ַּמכְ ׁ ִשיר ֶטלֶ פוֹ ןְּ .כמוֹ כֵ ן ,הוּא ִס ֵדּ ר לִ י ְמכוֹ נִ ית
ְמ ׁ ֻש ֶּמ ׁ ֶשת.
ִמיכָ ֵאל נָ ַתן לִ י ַּכ ָּמה יָ ִמים לְ ִה ְת ַמ ֵ ּקם .לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן
ִה ְת ַחלְ נ ּו לַ ֲעבֹד יַ ַחד ִ ּב ְמלֹא ַה ֶּמ ֶרץּ ְ .ב ַב ֲעלוּתוֹ יֶ ׁ ְשנָ ּה
יט ֵריילֶ ר ֲענָ ִקית ְ ּגדו ׁ ָּשה ִ ּב ְסחוֹ ָרה.
ַמ ּׁ ָש ִאית ֶס ִמ ְ

ִמ ְ ּז ַמן לִ זְ ַמן ָאנ ּו יוֹ ְצ ִאים לִ נְ ִסיעוֹ ת ו ְּמ ׁ ַש ְ ּו ִקים ֶאת
ַמ ְר ֻּכלְ ֵּתנוְּּ ,כ ׁ ֶש ִע ַ ּקר ָה ֲעבוֹ ָדה ִמ ְת ַר ֶּכזֶ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת
אשוֹ ן!".
ימי ִר ׁ
ו ִּב ֵ
ַה ָ ּבחוּר ִס ֵ ּים לְ ָפ ֵרט ֶאת ִ ּגלְ ּג ּולָ יו ,וְ ׁ ָש ַאל ְ ּב ַק ַדּ ְח ָּתנוּת:
ְּ
"כבוֹ ד ָה ַרבִ ,אם ֲאנִ י ַה ּיוֹ ם לֹא חוֹ זֵ ר ַה ַ ּביְ ָתה לְ ׁ ַש ָ ּבת
אשוֹ ןּ ְ ,ביוֹ ם ׁ ֵשנִ י ֶא ְצ ָט ֵר ְך לַ ֲחזֹר לְ ׁשוֹ ֵטט
ּולְ יוֹ ם ִר ׁ
ְ ּב ַת ֲחנוֹ ת ָה ַר ֶּכ ֶבת ַה ַּת ְח ִּתיתָ .מה ַא ָּתה אוֹ ֵמר? ָמה
ַא ָּתה ּפוֹ ֵסק? ֶמה ָעלַ י לַ ֲעשׂ וֹ ת?!".
ָא ַחזְ ִּתי ְ ּבחֹם ִ ּב ֵידי ַה ָ ּבחוּר ,וְ ִה ְת ּבוֹ נַ נְ ִּתי ּבוֹ ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת
ְ ּבלִ י לָ חו ּׁש ַ ּב ְדּ ָמעוֹ ת ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת ַה ִּמ ְת ַ ּגלְ ְ ּגלוֹ ת ֵמ ֵעינַ י.
ְּ
"כבוֹ ד ָה ַרב ,לָ ָּמה ַא ָּתה ּבוֹ כֶ ה?" ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלא ַה ָ ּבחוּר.
"אנִ י ְמ ַק ֵ ּנא ְ ּב ָך ָּכל ָּכ ְך"ֵ ,ה ׁ ַש ְב ִּתי לוֹ ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁשוּת,
ֲ
וְ ִה ְס ַ ּב ְר ִּתי לוֹ ַ ּגם ְ ּב ָמה ,וְ לָ ָּמה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּנאַ :א ֲח ֵרי
ׁ ֶש ַה ָ ּק ָ ּב"ה ִה ָּכה ֶאת ַה ִּמ ְצ ִרים ְ ּב ֵת ׁ ַשע ַמכּ וֹ ת נִ ִּס ּיוֹ ת
וְ ֶה ְר ָאה לָ ֶהם ִמיה ּו ֶ ּב ֱא ֶמת ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ַעל ָהעוֹ לָ ם,
הוּא נִ ָּסה ֶאת ַעם יִ שְׂ ָר ֵאל ְ ּבנִ ָּסיוֹ ן ָק ׁ ֶשה ִמ ְ ּנשׂ וֹ א:
ֹאמר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹןַ ...דּ ְ ּבר ּו ֶאל ָּכל ֲע ַדת
"וַ ּי ֶ
יִ שְׂ ָר ֵאל לֵ אמֹר ֶ ּב ָעשׂ ֹר לַ ח ֶֹד ׁש ַה ֶ ּזה ,וְ יִ ְקח ּו לָ ֶהם ִא ׁיש
שֶׂ ה לְ ֵבית ָאבֹת ...וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם לְ ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַעד ַא ְר ָ ּב ָעה
ָעשָׂ ר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ַה ֶ ּזה וְ ׁ ָש ֲחט ּו אֹתוֹ כּ ֹל ְק ַהל ֲע ַדת
(שמוֹ ת יב א  -ו)ַ .ה ָ ּק ָ ּב"ה ִצ ָ ּוה ֶאת ְ ּבנֵ י
יִ שְׂ ָר ֵאל" ׁ ְ
יִ שְׂ ָר ֵאלְ :קח ּו לָ כֶ ם שֶׂ ה וְ ִק ׁ ְשר ּו אוֹ תוֹ לְ כַ ְר ֵעי ַה ִּמ ָּטה.
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַא ְר ָ ּב ָעה יָ ִמים ִּת ׁ ְש ְמר ּו ָעלָ יו ,וְ ָאזּ ְ ,בי"ד ְ ּבנִ ָיסן,
ְ ּב ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסחַּ ,ת ְק ִריב ּו אוֹ תוֹ לְ ָק ְר ָ ּבן.
ֵאיפֹה ַה ִ ּנ ָּסיוֹ ן? ִ ּבנְ ֻק ָדּ ה ַא ַחתַ :ה ּ ֶׂשה ָהיָ ה ָה ֱאל ִֹהים
ׁ ֶשל ַה ִּמ ְצ ִרים וְ אוֹ תוֹ ֵהם ָע ְבדוּ.
ָא ְמנָ ם ַ ּב ֲה ָבנָ ה ַה ּ ִׂשכְ לִ ית ְּכ ָבר לֹא ָהיְ ָתה לָ ֶהם ִס ָ ּבה
לְ ַפ ֵחד ֵמ ַה ִּמ ְצ ִריםֵּ .ת ׁ ַשע ַמכּ וֹ ת הוֹ כִ יח ּו לְ כֻ ָ ּלם
ׁ ֶש ַה ָ ּק ָ ּב"ה ְמנַ ֵהל ֶאת ָהעוֹ לָ ם ,וְ ׁ ֶשהוּא ׁשוֹ ֵמר ַעל
ַע ּמוֹ ֲ .א ָבל ִמ ְ ּב ִחינָ ה ִרגְ ׁ ִשית – ֲע ַדיִ ן ָהיָ ה ק ׁ ִֹשי ָעצוּם.
יה.
לְ ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה ׁ ְשלִ ָ
יטה ַח ְס ַרת ַּת ְק ִדּ ים ַעל ֲע ָב ֶד ָ
ֲחזַ "ל אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ְּל ֶע ֶבד לֹא ָהיָ ה ׁשוּם ִסכּ וּי לָ ֵצאת
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם; רו ְּסיָ ה ׁ ֶשל ַה ַ ּקגֶ ֶ ּ
"ב ָהיְ ָתה ִמשְׂ ַחק יְ לָ ִדים
ימה נוֹ ָר ָאה ׁ ֶש ָּכזוֹ
לְ ֻע ָּמ ָת ּהּ ְ ...בנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ָחי ּו ְ ּב ֵא ָ
ִמ ּ ְפנֵ י ַה ִּמ ְצ ִריםַ ,עד ׁ ֶש ַ ּגם ַא ֲח ֵרי ַה ִ ּנ ִּסים ַה ְ ּגדוֹ לִ ים
וְ ַה ְ ּגל ּויִ ים ׁ ֶש ָרא ּו ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ֵּת ׁ ַשע ַמכּ וֹ תֲ ,ע ַדיִ ן ּ ָפ ֲחד ּו
יהם ֶאת ֲח ָמתוֹ ׁ ֶשל
לַ ֲעשׂ וֹ ת ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶש ְ ּיעוֹ ֵרר ֲעלֵ ֶ
ָה ָעם ַה ִּמ ְצ ִרי.
"ה ָ ּק ָּב"ה ַמ ֲע ִמיד אוֹ ְת ָך ַּב ִּמבְ ָחן ׁ ֶש ּבוֹ הוּא ֶה ֱע ִמיד ֶאת
ַ
"א ָּתה ֵמבִ ין לָ ָּמה
יוֹ ְצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ ם"ָ ,א ַמ ְר ִּתי לַ ָּבחוּרַ .
ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּנא ְּב ָך? ִמי יוֹ ֵד ַע ֵאיזוֹ נְ ׁ ָש ָמה ְ ּגדוֹ לָ ה יֵ ׁש לְ ָך,
ׁ ֶש ְרא ּויָ ה לְ ִמ ְב ָחן ָּכזֶ הִ ...מ ְ ּב ִחינָ ה ִרגְ ׁ ִשיתַ ,א ָּתה ָח ׁש
ְמ ׁ ֻש ְע ָ ּבד לְ ִמיכָ ֵאל .זוֹ ִהי ְּתחו ׁ ָּשה ִט ְב ִעית ִ ּב ׁ ְש ִביל ִמי
יה ּנֹם ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ִק ֵ ּבל
ׁ ֶש ָע ַבר ִּת ׁ ְש ָעה ֳח ָד ׁ ִשים ׁ ֶשל ֵ ּג ִ
ָח ְד ׁ ַשיִ ם ׁ ֶשל ַ ּגן ֵע ֶדןֲ .א ָבל ּבוֹ א נַ ְפ ִעיל ֶאת ַה ּ ֵׂשכֶ ל,
ִּכי ָּכאן ַה ִּמ ְב ָחןַ .א ָּתה יוֹ ֵד ַעּ ְ ,בכִ ָּתה א' עוֹ ְב ִרים
ִמ ְב ָחנִ ים ׁ ֶשל ִּכ ָּתה א'ּ ְ ,בכִ ָּתה ח' – ׁ ֶשל ִּכ ָּתה ח',

יטה ,עוֹ ְב ִרים ִמ ְב ָחנִ ים לִ ְק ַראת ּת ַֹאר
ו ָּבא ּונִ ֶיב ְר ִס ָ
דּ וֹ ְקטוֹ רַ ...ה ִּמ ְב ָחן ַה ֶ ּזה הוּא ִמ ְב ָחן ָעצוּם ׁ ֶש ּבוֹ ַא ָּתה
ַמכְ ִר ַיע ִמי ִמ ְ ּב ִחינָ ְת ָך הוּא ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ַעל ָהעוֹ לָ ם:
ַה ָ ּק ָ ּב"ה אוֹ ִמיכָ ֵאלָּ .כ ֵעתָ ,ה ָבה נִ ְת ּבוֹ נֵ ןִ :מיכָ ֵאל -
ַ ּב ִּמ ְק ֶרה ַה ּטוֹ בַ ,ה ּיוֹ ם ּפֹה ו ָּמ ָחר ּפֹה ,וְ ַרק ַה ְּסחוֹ ָרה
ׁ ֶש ּלוֹ ַ ּב ֶ ּק ֶברּ ַ .ב ִּמ ְק ֶרה ַה ָ ּגרו ַּעָ ,חלִ ילָ הּ ַ ,גם ִמיכָ ֵאל
ְ ּב ַע ְצמוֹ ְּכ ָבר לֹא ָּכאןֲ .א ָבל ַה ָ ּק ָ ּב"ה ַחי וְ ַק ָ ּים לְ עוֹ לָ ם,
וְ ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ ֵהן ַצ ִ ּוים יְ ׁ ִש ִירים ִמ ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ׁ ֶשל
ָהעוֹ לָ ם ֻּכ ּלוֹ .
ִאם ֵּכןַּ ,ת ְחלִ יט ִמי ַה ּבוֹ סִ ,מיכָ ֵאל אוֹ ַה ָ ּק ָ ּב"ה?
ִמ ְ ּב ִחינָ ה ִרגְ ׁ ִשית ֵאין ָס ֵפק ִּכי ַא ָּתה ָצ ִר ְ
יך לַ ֲחזֹר
לְ ִמיכָ ֵאלֲ .א ָבל ִמ ְ ּב ִחינָ ה שִׂ כְ לִ ית ָעלֶ ָ
יך לְ ַה ְחלִ יט,
ִמי ַה ּבוֹ ס ׁ ֶשל ָהעוֹ לָ םִ ,מיכָ ֵאל אוֹ ַה ָ ּק ָ ּב"ה? ִמיכָ ֵאל
יָ כוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ַה ּיוֹ ם ָּכאן ו ָּמ ָחרָ ,חלִ ילָ הּ ַ ,ב ֶ ּק ֶברֲ ,א ָבל
ַה ָ ּק ָ ּב"ה ַחי וְ ַק ָ ּים לָ ַעד ּולְ עוֹ לְ ֵמי עוֹ לָ ִמים ,וְ הוּא ׁ ֶש ִ ּצ ָ ּוה
לִ ׁ ְשמוֹ ר ֶאת ַה ּׁ ַש ָ ּבת וְ לֹא לַ ֲעבֹד ָ ּב ּה .נָ ְתנ ּו לְ ָך ִמ ּׁ ָש ַמיִ ם
ֶאת ַה ְ ּזכוּת ַה ְ ּנ ִד ָירה לְ ַה ְחלִ יט ַא ֲח ֵרי ִמי ַא ָּתה צוֹ ֵעד,
ַא ֲח ֵרי ִמיכָ ֵאל אוֹ ַא ֲח ֵרי ה' יִ ְת ָ ּב ַר ְךַ ,אל ְּת ַפ ְס ֵפס ֶאת
ָה ַר ֶּכ ֶבת!".
ה ַָּבחוּר נֶ ֱע ַמד דּ ֹםִ ,ה ְצ ִדּ ַיע ְּכמוֹ ַח ָ ּיל ְּב ֶט ֶרם ְק ָרב וְ ׁ ָש ַאג:
ְּ
"כבוֹ ד ָה ַרבֲ ,אנִ י ְּכבָ ר ֶה ְחלַ ְט ִּתי ,ה' הוּא ַה ּבוֹ סֲ ,אנִ י
נִ ׁ ְש ָאר!".
ְ ּבסוֹ פוֹ ׁ ֶשל ָדּ ָברַ ,ה ָ ּבחוּר לֹא ׁ ָשב לְ ִמיכָ ֵאל וְ גַ ם
לֹא לָ ַר ֶּכ ֶבת ַה ַּת ְח ִּתיתְּ .כ ׁ ֶש ִה ְס ַּת ֵ ּים ַה ֶּס ִמינָ ר ְ ּביוֹ ם
יט"א
ישי הוּא נָ ַסע לַ יְ ׁ ִש ָיבה ׁ ֶשל ָה ַרב ַ ּבכְ ָר ְך ׁ ְשלִ ָ
ׁ ְשלִ ׁ ִ
ְ ּבמוֹ נְ ִסי ,וְ ִה ְת ִחיל לִ לְ מֹד ׁ ָשםָ ׁ .שם הוּא לָ ַמד ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך
ׁ ְשנָ ַתיִ ם וָ ֵח ִצי וְ זָ כָ ה לְ אֹכֶ ל ,לִ ׁ ְש ִת ָ ּיה ּולְ לִ ינָ ה ,ו ְּב ִע ָ ּקר
לַ ְה ּגוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה.
ֵמ ֵעת לְ ֵעת ָהיָ ה ַמ ִ ּג ַיע לַ יְ ׁ ִש ָיבה ְ ּבמוֹ נְ ִסי יְ הו ִּדי ָא ִמיד
ׁ ֶש ִה ְת ָק ֵרב לְ ָא ְרחוֹ ת ַה ַ ּי ֲהדוּת .הוּא ָהיָ ה ְמ ַב ֵ ּקר
ַ ּביְ ׁ ִש ָיבה לִ ְפ ָר ִקים ו ְּמשׂ וֹ ֵח ַח ִעם ַה ַ ּבחו ִּרים ,ו ְּב ִע ָ ּקר
ִעם ַה ָ ּבחוּרּ ,בוֹ גֵ ר ָה ַר ֶּכ ֶבת ַה ַּת ְח ִּתיתֶ ׁ ,ש ָּמ ָצא ֵחן
ְ ּב ֵעינָ יו ְ ּבא ֶֹפן ְמיֻ ָחד .לְ ַב ּסוֹ ף הוּא לָ ַקח ֶאת ַה ָ ּבחוּר
ְּכ ָח ָתן לְ ִב ּתוֹ וְ ֶה ֱענִ יק לוֹ ִדּ ָירה ַ ּבת ֲח ִמ ּׁ ָשה ֲח ָד ִרים ִעם
ְמכוֹ נִ ית יֻ ְק ָרה ,וְ ִה ְב ִט ַיח לְ ַפ ְרנֵ ס אוֹ תוֹ ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ֲח ֵמ ׁש-
ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָ ה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּי ּוכַ ל לָ ׁ ֶש ֶבת וְ לִ לְ מֹד ְ ּבנַ ַחת ְ ּבלִ י
עֹל ּ ַפ ְרנָ ָסה ו ְּד ָאגוֹ ת!
ּ ְפ ָע ִמים ַר ּבוֹ ת ָאנ ּו עוֹ ְמ ִדים לִ ְפנֵ י נִ ָּסיוֹ ןּ ְ .באוֹ ָתם
ְרגָ ִעים נִ ְר ֶאה לָ נ ּו ִּכי ַעל ּ ִפי ֶדּ ֶר ְך ַה ֶּט ַבע יֶ ׁ ְשנוֹ ַרק
מוֹ ָצא ֶא ָחד ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ לֶ ה ְ ּב ָקנֶ ה ֶא ָחד ִעם ַה ֶדּ ֶר ְך
ַה ְּמסו ָּרה .א ּולָ ם ָעלֵ ינ ּו לָ שׂ וּם ֶאל לִ ֵ ּבנ ּו ִּכי ָהעוֹ לָ ם
ֵאינוֹ ֶה ְפ ֵקרֶ ,א ָ ּלא ֻמנְ ָהג ו ֻּמ ׁ ְש ָ ּגח ְ ּבכָ ל ֶרגַ ע ַעל יְ ֵדי
ֶמלֶ ְך ַה ְּמלָ כִ ים ַה ַּמ ִ ּציב ְ ּב ָפנֵ ינ ּו ֶאת ַה ְ ּב ִח ָירה ,וְנוֹ ֵתן
לָ נ ּו ֶאת ַה ִהזְ ַדּ ְּמנוּת וְ ַה ְ ּזכוּת לְ ַהכְ ִר ַיע ּולְ ַה ְצ ִהיר ִּכי
יֵ ׁש ַמנְ ִהיג לַ ִּב ָירהַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ּבוֹ ֲח ִרים ַּב ָ ּק ָּב"ה ַעל ַאף
ַה ֲח ׁ ָש ׁשוֹ ת וְ ַה ְּלבָ ִטים ,נִ ָּתן לִ זְ כּ וֹ ת לִ ׁ ְשנֵ י ָהעוֹ לָ מוֹ ת ַ ּגם
יַ ַחד!

טלפון אחד

וסדרות הספרים המבוקשות 'אריה שאג'
על פרשיות השבוע ומועדי השנה
מאוצרותיו של רבי אריה שכטר זצוק"ל
אצלך בבית! (המשלוח חינם)
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