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נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה


ישׂג ִמ ְר ָים ַבּת ָמּ ְל ָכּה
ִל ְרפוּאַת ֲא ִב ַ

נוֹרא
ֵע ָדּ ָבר ָ
ָלשׁוֹן ָהר ַ
הוּבים.
ְק ִרים וְ ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ

ְתה ִעם ִא ִמּי
ַחד ,וְ ֶא ְס ֵתּר ָהי ָ
יבה ַבּיּ ַ
אָבי ְוי ְִצ ָחק ָל ְמדוּ ָבּ ֵי ִשׁ ָ
הוֹריִ .
וּמ ָתּ ִמיד ֶשׁל ַ
טוֹבים ֵמאָז ִ
י ְִצ ַחק וְ ֶא ְס ֵתּר ֲח ֵב ִרים ִ
אוֹהב
טּוֹבה ,וְ ַה ֶקּ ֶשׁר ַה ַחם וְ ָה ֵ
אָבי ֶאת ֲח ֶב ְר ָתּהּ ַה ָ
ירה ְל ִ
ְבּ ֵשׁרוּת ְל ֻא ִמּי .י ְִצ ַחק וְ ֶא ְס ֵתּר ִה ְת ַח ַתּנּוּ ִראשׁוֹנִ ים ,וְ ֶא ְס ֵתּר ִה ִכּ ָ
ִה ְת ַחזֵּקַ ,עד ְשׁ ִמי ֶשׁלֹּא ִה ִכּיר ֵאת ַה ִסּפּוּר ָח ַשׁב ֶשׁיֵּשׁ ֶק ֶשׁר ִמ ְשּׁ ָפּ ַח ִתּי ֵבּינֵינוְּ .כּ ֶשׁיּ ְִצ ַחק ְו ֶא ְס ֵתּר ָעשׂוּ ִשׂ ְמ ָחהָ ,בּרוּר ָהיָה
נּוֹלדוּ ַהיּ ְָל ִדים
ְא ְס ֵתּר ָהיוּ ֻמזְ ָמנִ יםְ .כּ ֶשׁ ְ
יפ ְךָ .כּל ִשׂ ְמ ָחה ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּית ֶשׁ ָע ִשׂינוּ ,י ְִצ ָחק ו ֶ
אָבי ְו ִא ִמּי ֻמזְ ָמנִ ים ,ו ְָכ ְך ָהיָה ְל ֵה ֵ
ֶשׁ ִ
ָפה ַעד ֵשַׁ .....ח ַגיְ ,בּנָם ֶשׁל י ְִצ ָחק ְו ֶא ְס ֵתּר ָחגַג ָבּר
ָר ְב ָתה ַה ִשּׂ ְמ ָחה ,וְ ַה ֲח ֵברוּת ָע ְב ָרה ָל ֵי ָל ִדיםַ .הכֹּל ָה ָיה נִ ְראָה ָורֹד ְוי ֶ
וּבלוֹנִ ים וְ ַה ִשּׂ ְמ ָחה
ֵליםְ ,פּ ָר ִחים ָ
ֶסתָ ,ע ַר ְכנוּ ֻשׁ ְל ָחנוֹת ו ְִכ ְסאוֹתַ ,שׂ ְמנוּ ַמפּוֹת ְוכ ִ
אוּלם ֵבּית ַה ְכּנ ֶ
ַח ָדּו ִא ְר ָגנוּ ֶאת ָ
ִמ ְצוָה .י ְ
אוּלם,
ְתה ְבּ ִפ ְתחוֹ ֶשׁל ָה ָ
ֻחדֶת ֶשׁ ָהי ָ
יהם ָבּ ַע ָג ָלה ְמי ֶ
נוֹת ֶ
אוֹר ִחים ֶשׁ ֵה ֵחלּוּ ָלבוֹא ֵהנִּ יחוּ ֶאת ַמ ְתּ ֵ
ֻלּה וְנִ ְפ ָלאָהָ .ה ְ
ְתה גְּ ד ָ
ָהי ָ
אַלנוּ אוֹתוֹ ָמה
בּוֹכהַ .ר ְצנוּ ֵא ָליו וְ ָשׁ ְ
עוֹמד ָבּ ַצד ְכּ ֶשׁהוּא ֶ
ַשּׁבוּ ִבּ ְמקוֹ ָמםְ .ל ֶפ ַתע ָר ִאינוּ ֶאת ַחגַּי ָח ָתן ָבּר ַה ִמּ ְצוָה ֵ
וְ ִה ְתי ְ
וּב ַרח ִמחוּץ
אַחת ָ
יּאל ָגּנַב ֵמ ָה ַע ָג ָלה ַמ ָתּנָה ַ
אָמר ִלי ֶשׁ ָדּנִ ֵ
יוֹאל ַ
בּוֹכה? ֵכּן!! ָענָה ַחגַּיֵ ,
אַתּה ֶ
ָק ָרה? ֵבּ ָבּר ַה ִמּ ְצוָה ֶשׁ ְלּ ָך ָ
יּאל גּוֹנֵב ,גַּם ַבּ ִכּ ָתּה ְוגַם ְכּ ֶשׁאָנוּ ֵמ ַשׂ ָח ִקיםֲ ,א ָבל ַע ְכ ָשׁו ֵבּ ָבּר ַה ִמּ ְצוָה ֶשׁ ִלּיִ ,לגְ נוֹב ִלי ַמ ָתּנָה
ָד ְע ִתּי ֶשׁ ָדּנִ ֵ
אוּלם .י ַ
ְל ָ
יוֹאלֶ ,ה ָח ֵבר
אָמר ִלי ֵ
אָחי? ֵכּן!! ָכּ ְך ַ
יּאל ִ
טוּח ָדּנִ ֵ
אַתּה ָבּ ַ
יּאל?! ָ
מוֹתהָּ .ע ַמ ְדנוּ נִ ְד ָה ִמיםָ .דּנִ ֵ
אוּלם? זוֹ ֻח ְצ ָפּה ֵמ ֶאין ְכּ ָ
ָבּ ָ
וּכּ ֶשׁ ָשּׁ ַמע ָמה
יע ְ
אָביו ֶשׁל ַח ַגיֶ ,שׁ ָראָה ֶאת ַה ֲה ֻמ ָלּה ִהגִּ ַ
ָלי י ְִצ ָחק ִ
ָד ְע ִתּי ָמה ַל ֲעשׂוֹתְ .ל ַמזּ ִ
ֲה ִכי טוֹב ֶשׁ ִלּיְ .ל ֶרגַע לֹא י ַ
אָמרוּ ֲח ָכ ִמים
אַהרֹן ְבּמֹ ֶשׁה" .וְ ְ
ַתּ ַד ֵבּר ִמ ְריָם וְ ֲ
אָמרַ :ח ַגיְ ,בּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָבּר ִמ ְצוָה ֶשׁ ָלּ ָך ָל ַמ ְד ָתּ" :ו ְ
אָמר ְבּנוִֹ ,ה ְתבּוֹנֵן ָבּנוּ וְ ַ
ֶשׁ ַ
וּל ַמ ֲע ֶשׂה זֶה ָהיָה ָלשׁוֹן ָה ַרע .עוֹנְ ָשׁהּ ֶשׁל ִמ ְר ָים ָהיָה ָצ ַר ַעת ֶשׁ ִבּגְ ָל ָלהּ ִהיא
ֹשׁהְ ,
ֵיהם ַעל מ ֶ
אַהרֹן ִדּ ְבּרוּ ֵבּינ ֶ
ְשׁ ִמ ְר ָים וְ ֲ
לוֹמר ְואָסוּר ִל ְשׁמ ַֹע
נוֹרא ,אָסוּר ַ
ָמים ַעד ְל ָט ֳה ָר ָתהָּ .לשׁוֹן ָה ַרע זֶה ָדּ ָבר ָ
בוּע י ִ
יכה ָל ֵצאת ִמחוּץ ְל ַמ ֲחנֶה ָשׁ ַ
ְתה ְצ ִר ָ
ָהי ָ
יתם.
נוֹרא וְאָיוֹם ֲע ִשׂ ֶ
שׁוּבהִ ,כּי ֵח ְטא ָ
ְאַתּם? ֲעשׂוּ ְתּ ָ
ַא ָב ֵרר ִאתּוֹ ,ו ֶ
יּאל ו ֲ
ַא ִפלּוּ ִאם זֶה ֱא ֶמתֶ .אגַּשׁ ֵאל ָדּנִ ֵ
ָלשׁוֹן ָה ַרע ,ו ֲ
יּאל ָל ַקח ֶאת ַה ָמ ָתּ ַנה ֵמ ָה ֲע ַג ָלהִ ,כּי זוֹ
אָמר :אָכֵן ֵכּןָ .דּנִ ֵ
אַבּא ֶשׁל ַח ַגי ָחזַר וְ ַ
יוֹתר ְכּ ֶשׁ ָ
ַשׁנוּ ֵ
אַך ִה ְת ַבּיּ ְ
ָע ַמ ְדנוּ ֵמבוּ ָי ִשׁיםְ ,
אוּלם ִעם ַה ַמ ָתּנָהַ ,על ְמנַת
ָצא ֵמ ָה ָ
דּוּע? הוּא ָשׁ ַכח ִל ְכתֹּב ְבּ ָר ָכה ,וְ ָל ֶכן הוּא י ָ
ְיוֹד ִעים ַמ ַ
ְתה ַה ָמ ָתּנָה ֶשׁהוּא ֵה ִביא .ו ְ
ָהי ָ
ָרם ָל ִריב
נוֹראִ ,כּ ְמ ַעט וְ זֶה גּ ַ
ְק ִרים? ָלשׁוֹן ָה ַרע זֶה ָדּ ָבר ָ
ִל ְכתוֹב ְבּ ָר ָכה ִל ְכבוֹד ָבּר ַה ִמּ ְצוָה ֶשׁ ְלּ ָך ַח ַגיְ .שׁ ַמ ְע ֶתּם ֲח ֵב ִרים י ָ
יחים? אָז
בּוֹרים וְ ִה ַל ָחמוּ ְבּ ָלּשׁוֹן ָה ַרע ְבּ ָכל ָהכֹּ ַחַ .מ ְב ִט ִ
וּללֹא ִס ָבּה .אָז ֶהיוּ ַחיּ ִָלים גִּ ִ
וּברֹגֶז ֵבּין ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ֶשׁ ָלּנוְּ ,ס ָתם ְ
ְ
ימה ִה ְס ַתּ ֵערְ .בּ ַה ְצ ָל ָחה.
ָק ִד ָ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ְשׁ ַלח ְל ָך ,יוֹנ ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם וְ ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁ ַ

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
ְאת ִמ ְצוָות ֶפּ ַסח ֵשׁנִ י ְל ֵמי ֶשׁלֹּא
ַה ָפּ ָר ָשׁה ְמ ָת ֶא ֶרת ֶאת ָט ֳה ַרת ַה ְלּוִ יִּים ,ו ֶ
וְאשׁ
ִשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַעל י ְֵדי ָענָן ַבּיּוֹם ֵ
ִה ְק ִריב ַבּ ֶפּ ַסח ָה ִראשׁוֹן .ה' עוֹזֵר ִל ְבנֵי י ְ
ִשׂ ָר ֵאל ָמ ַתי
צוֹצרוֹת י ְָדעוּ י ְ
צוֹצרוֹת ֶכּ ֶסףְ .ל ִפי ַה ֲח ְ
ַבּ ַלּי ְָלהֲ .ע ִשׂיַּית ְשׁ ֵתּי ֲח ְ
ִשׂ ָר ֵאל
וּמ ַתי ְל ַה ְת ִחיל ִלנְ ס ַֹע .י ְ
כּוּלם וּ ָמ ַתי ֶאת ֶח ְל ָקםָ ,
ֹשׁה ָר ָצה ְל ַכנֵּס ֵאת ָ
מֶ
אָספוּ ֶאת ַה ְשּׂ ָלו
ִשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ְ
וּמ ַב ְקּ ִשׁים ָבּ ָשׂר ,ה' ָשׁ ַלח ְשׂ ַלו וּי ְ
ִמ ְתלוֹנְ נִים ְ
אַהרֹן ִדּ ְבּרוּ ָלשׁוֹן ָה ַרע
וּמ ִתים ַבּ" ִק ְברוֹת ַה ַתּ ֲאוָה"ִ .מ ְריָם וְ ֲ
ָשׁים ֵ
ַא ָכלוּהוֶּ ,נ ֱענ ִ
וֲ
ָמים
ָצאָה ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ִשׁ ְב ָעה י ִ
וּמ ְריָם ָל ְק ָתה ְבּ ָצ ַר ַעתִ .מ ְריָם י ְ
ֹשׁה ִ
ַעל מ ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ֵמ ָח ִכּים ְל ִמ ְר ָים ַעד ֶשׁ ַתּ ֲחזֹר ְל ַמ ֲחנֶה.
יהְ .בּנֵי י ְ
ֹשׁה ִה ְת ַפּ ֵלּל ָע ֶל ָ
וּמ ֶ

וּמה
ָ מה ִכּ ָסּה ֵאת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ַבּיּוֹם ָ
ְבּ ַלי ְָלה?
ָ מה ְמ ַצוֶּה ה' ֶאת מֹ ֶשׁה ְל ָה ִכין?
ֹשׁה ַר ֵבּינוּ ְלי ְִתרוֹ
יע מ ֶ
ָ מה ִה ִצּ ַ
חוֹתנוֹ?
ְ
מוֹפיעוֹת
ֻחדוֹת ִ
אוֹתיּוֹת ְמי ָ
ֵ אלּוּ ְשׁ ֵתּי ִ
ֻחד ָבּ ֶהן?
ְבּ ַפ ָר ָשׁ ֵתנוּ? ָמה ַה ְמּי ָ



  
        
   
יבה
ְשׁ ָ
ַצ"ל ֶשׁ ָר ָצה ִל ְפרֹשׁ ֵמ ַהיּ ִ
ידי ר' ֱא ִליהוּ לֹ ְפּיַאן ז ַ
ְמ ֻס ָפּר ַעל ֶא ָחד ִמ ַתּ ְל ִמ ֵ
רוֹאה ֶח ְשׁבּוֹן ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ְִהיֶה לוֹ ֶא ְפ ָשׁרוּת ְל ִה ְת ַפּ ְרנֵס.
צוֹע ֶשׁל ֶ
ִל ְלמֹד ִמ ְק ַ
תּוֹרה? ָענָה
ית ַל ֲעזֹב ֵאת ֵע ֶסק ַה ָ
וּשׁ ֲאלוָּ :מה ָר ִא ָ
ָק ָרא לוֹ ר' ֱא ִליהוּ ְ
רוֹצה
ֶע ִתיד ו ְָל ֶכן ֶ
ָסה ל ָ
ַה ַתּ ְל ִמיד ִכּי ִבּ ְרצוֹנוֹ ַלעֲשׂוֹת ְל ַע ְצמוֹ ֶא ְפ ָשׁרוּת ַה ְכנ ָ
מּוּדי ָך? ָתּ ַמהּ
יח ְבּ ִל ֶ
אָמר ְל ָך ֶשׁ ַתּ ְצ ִל ַ
וּמי ַ
צוֹעְ .שׁ ֲאלוּ ָה ַרבִ :
ִל ְלמֹד ִמ ְק ַ
ַהלֹא ַה ְמּ ִציאוֹת
אָמר לוֹ ָה ַרב :ו ֲ
אַחל ִלי? ַ
ַה ַתּ ְל ִמיד :ו ְִכי זֶה ָמה ֶשׁ ָה ַרב ְמ ֵ
יח.
אַצ ִל ַ
ַעזֹר ִלי ֶשׁ ְ
יחיםָ .ענָה ַה ַתּ ְל ִמיד :ה' י ֲ
יחה ֶשׁ ָר ִבּים ֵאינָם ַמ ְצ ִל ִ
מוֹכ ָ
ִ
אָמר ֶשׁ ִתּ ְמ ָצא
ְאַחר ֶשׁ ְתּ ַק ֵבּל ֵאת ַהתֹּאַרִ ,מי ַ
ְשׁאַל :ו ֵ
יך ָה ַרב ו ָ
ִה ְמ ִשׁ ְ
יוֹשׁ ִבים ְבּ ֵט ִלים? ָענָה ַה ַתּ ְל ִמיד :ה'
צוֹע ְ
בוֹדהֲ ,ה ֵרי ַר ִבּים ִמ ַבּ ֲע ֵלי ַה ִמּ ְק ַ
ֲע ָ
בוֹדה? ָענָה ַה ַתּ ְל ִמיד:
וּל ֶשׁם ָמה ָל ָך ֲע ָ
בוֹדהָ .שׁאַל ָה ַרבְ :
ְא ְמ ָצא ֲע ָ
ַעזֹר ו ֶ
יֲ
אוֹכל ְל ָה ִביא ֶטרֶף
ָסה ֶשׁ ֵ
וּמ ַב ֵקּשׁ ֲאנִ י ְמקוֹר ַפּ ְרנ ָ
ִשׂא ִא ָשּׁה ְ
רוֹצה ֲאנִ י ְלי ָ
ֶ
ַעזֹר
וּמ ַנּיִן ְל ָך ֶשׁ ִתּ ְמ ָצא ִא ָשּׁה? ָענָה ַה ַתּ ְל ִמיד :ה' י ֲ
יתיְ .שׁאָלּוּ ָה ַרבִ :
ְל ֵב ִ
צוֹע ָכּזֶה ֶשׁדּוֹ ֵרשׁ
ֶשׁ ֶא ְמ ָצא ִא ָשּׁה ִכּ ְל ָב ִבי .שׁוּב ָשׁאַל ָה ַרבְ :ל ָשׂם ָמה ֵל ָך ִמ ְק ַ
צוֹע ָפּשׁוּט? ָענָה
זְמן ַרב ְללוֹ ְמדוַֹ ,בּ ְשּׁ ִביל ְל ִה ְת ַפּ ְרנֵס ַדּי ְל ָך ְבּ ִמ ְק ַ
ִמ ְמּ ָך ַ
יך
וּלזֶה ָצ ִר ְ
יך ֲאנִ י ְל ַפ ְר ֵנ ַסםְ ,
וְצ ִר ְ
ַה ַתּ ְל ִמידְ :בּ ֶעז ְַרת ה' י ְִהיוּ ִלי ְי ָל ִדים ָ
וּמ ַנּיִן ֵל ָך ֶשׁיּ ְִהיוּ ְל ָך
ַמ ְשׂכּ ֶֹרת ֶשׁ ַתּ ֲענֶה ַעל ְדּ ִרישׁוֹת ֵאלּוְּ .שׁאָלוֹ ָה ַרבִ :
ִתּןִ ...סיֵּם ָה ַרב ֶאת ְדּ ָב ָריוִ :תּ ְר ֶאה ַעד
ַעזֹר ְוי ֵ
י ְָל ִדים? ָענָה ַה ַתּ ְל ִמיד :ה' י ֲ
מּוּדים,
אַחר ָתּאַוֹ ֵתּי ָךְ ,כּ ֶשׁ ֲאנִ י שֹׁאָ ְל ָך ֲעל ִל ִ
יע ְתּ ָך ַמ ָטּה ֵאת ִל ְבּ ָך ֵ
ַכּ ָמּה ֵנגִ ֲ
וְאלּוּ ֶשׁ ֵתּ ֵשׁב
ַעזֹרִ ,
אַתּה ַמ ֲא ִמין גָּדוֹל וּבוֹ ֵט ַח ֶשׂה' י ֲ
בוֹדהִ ,א ָשּׁה ,י ְָל ִדיםָ ,
ֲע ָ
אַתּה לֹא
ָסה ,זֶה ָ
ַעזֹר ֵל ָך ִל ְמצֹא ְמקוֹרוֹת ְל ַפ ְרנ ָ
וְת ְל ַמד וֶה' י ֲ
יבה ִ
ְשׁ ָ
ַבּיּ ִ
ַמ ֲא ִמין ,ו ְִכי יָד ה' ְתּ ַק ֵצּר!?....

















יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ֶמת ְבּ ִספּוּר ָעצוּב בּוֹ
בוּע ְמ ַסיּ ֶ
ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
לוֹקה
ֹשׁה ַר ֵבּינוָּ ,
ִמ ְר ָים ֲאחוֹתוֹ ֶשׁל מ ֶ
תוֹצאָה
ְבּ ָצ ַר ַעת ְכּעֹנֶשׁ ַעל ָלשׁוֹן ָה ַרעְ .כּ ָ
יכה ִל ְהיוֹת ִשׁ ְב ָעה
ְתה ִמ ְר ָים ְצ ִר ָ
ִמ ָכּ ְך ָהי ָ
ִשׂ ָר ֵאל,
וּמ ְר ֶח ֶקת ִמ ַמּ ֲחנֶה י ְ
ֻדּה ֻ
ָמים ְמנ ֶ
יִ
ַעד ֶשׁ ָח ְל ָפה ַה ָצּ ַר ַעת .עֹנֶשׁ ָק ֶשׁה ְמאֹד
ֶענְ ָשׁה ִמ ְר ָיםִ ,כּי ָלשׁוֹן ָה ַרע הוּא ָדּ ָבר
נֶ
נוֹראֶ ,שׁ ָהעֹנֶשׁ ָע ָליו גָּדוֹל וְ ָק ֶשׁה.
ָכּל ָכּ ְך ָ
ִשׂ ָר ֵאל כֻּלּוְֹ ,מ ַח ֶכּה ֶשׁ ִמ ְר ָים
אַך ַעם י ְ
ְ
ַתּ ְב ִריא וְ ַת ֲחזֹר ַל ַמּ ֲחנֶה וְ ַרק אָז ָקמוּ
דּוּע?
יוֹד ִעים ַמ ַ
וֹמם וְ ַה ְלּכוּ ַה ְלאָהְ .
ִמ ְמּק ָ
טוֹבים
ִכּי ִמ ְר ָים ָע ְשׂ ָתה ַה ְר ֵבּה ְדּ ָב ִרים ִ
גַּם ֵכּן .וְאָנוּ לֹא שֹׁ ָכ ִחים גַּם ֶאת
טּוֹבים .גַּם ֵבּינֵינוּ ,יֵשׁ ְז ַמ ִנּים
ַה ְדּ ָב ִרים ַה ִ
אַך
עוֹשׂה ַמ ֲע ֶשׂה לֹא ָי ֶפהְ ,
ישׁהוּ ֶ
ֶשׁ ִמּ ֶ
יך
ָע ִלינוּ ָל ֵתת ֶאת ָכּל ַהזְּ ַמן ֶשׁ ָצּ ִר ְ
יחה
אַה ָבהַ ,עד ֶשׁיּ ְַב ֵקּשׁ ְס ִל ָ
וּל ַה ְמ ִתּין ְבּ ֲ
ְ
ַא ִפלּוּ
יכים ָכּ ָרגִ יל ו ֲ
אַחר ָכּ ְך? ַמ ְמ ִשׁ ִ
וְ ַ
אָרים ִעם ָכּ ַעס
אַה ָבהְ ,ולֹא נִ ְשׁ ִ
יוֹתר ֲ
ְבּ ֵ
שׁוּבה.
ַע ֵשׂה ְתּ ָ
ֶענַשׁ ו ֲ
וּברֹגֶזֶ ,שׁ ֲה ֵרי הוּא נ ֱ
ְ
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