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הוּבים.
ְה ֲא ִ
ְק ִרים ו ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
יכן
ְה ָ
אַבּא ֵבּבֹ ֶקר יוֹם ִראשׁוֹן .יֵשׁ!! ָעלוּ קוֹלוֹת ַה ִשּׂ ְמ ָחה ִמ ָכּל ַר ֲח ֵבי ַה ַבּיִת .ו ֵ
ָלילִ ,ה ְכ ִריז ָ
יוֹצ ִאים ְל ִטיּוּל ְבּ ָהרֵי ַהגּ ִ
ְ
ָצאָה ָלהּ
אַבּא .ו ְָכ ְך י ְ
אַחרָ .ענָה ָ
ָקים א ֶֹהל ְבּ ָכל ַלי ְָלה ְבּ ָמקוֹם ֵ
נָלוּן ָשׁאַל ְדּ ִביר? ַבּ ִטּיּוּל ַהזֶּה נָלוּן ָבּ ֶשׁ ַטח .נ ִ
זּוֹר ִמים ְו ָה ָק ִרים,
ַחל ַה ְ
ִשׂ ָר ֵאלַ .בּיּוֹם ָה ִראשׁוֹן ִטיּ ְַלנוּ ְבּ ַנּ ַחל ְשׂנִּ ירַ ,צ ֲע ְדנוּ ְבּ ָצמוּד ְל ֵמי ַהנּ ַ
ִמ ְשׁ ַפּ ְח ֵתּנוּ ְל ִטיּוּל ְבּ ֶא ֶרץ י ְ
ָשׁ ְבנוּ
ָקיִיםִ ,מנְ ָהרוֹת ֶשׁל ְס ַב ְך ִצ ְמ ֵחי נְ ַח ִליםְ ,ו ֵריחוֹת ַמ ְד ִהי ִמים ֶשׁל ֶט ַבע ָירֹקְ .בּ ָצ ֳה ַריִם י ַ
ְכּ ֶשׁ ִמּ ְסּ ִביב ֲע ֵצי דֹּלֶב ֲענ ִ
ַמנוּ נִ ִקּינוּ ֶאת ַה ָמּקוֹם ִמ ְשּׁ ֵא ִריּוֹת ַה ָמזוֹן
וּכ ֶשׁ ִסּיּ ְ
ימה ֶשׁ ֵה ִביאָה ִא ָמּא ֵמ ַה ַבּיִתְ ,
רוּחה ְט ִע ָ
ְאָכ ְלנוּ ֲא ָ
ֱצים ו ַ
ְבּ ֶצל ֶהע ִ
ֶרת
ָס ְענוּ ְל ִכּנּ ֶ
אַחר ַה ָצּ ֳה ַריִם ַה ְמּ ֻא ָחרוֹת ָחז ְַרנוּ ָל ֶרכֶב ,וְ נ ַ
אַשׁ ָפּה ֶשׁ ָהיָה ַבּ ָמקוֹםִ .בּ ָשׁעוֹת ֵ
ְו ַה ְפּסֹלֶת ,ו ְִה ְשׁ ַל ְכנוּ ְל ַפח ָה ְ
וְה ְת ַח ְלנוּ
ֱמ ְדנוּ ֵבּ ָצּמוּדִ ,
ְה ִכּ ְסּאוֹת ֶהע ַ
ְאת ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַה ִמּ ְת ַק ֵפּל ו ַ
ְל ִלינַת ַה ַלּי ְָלהֶ .את ָהא ֶֹהל ֵה ַק ְמנוּ ְליַד ֵמי ַה ִכּ ֶנּרֶת ,ו ֶ
ָשׁ ְבנוּ ַעל ַה ֵמּ ַזחָ ,חכּוֹת
רוּחת ָה ֶע ֶרב .י ַ
ֵל ְך ַלדוּג ָדּגִ ים ְט ִריִּים ַל ֲא ַ
אַבּא .נ ֵ
אָמר ָ
רוּחת ָה ֶערֶב .בּוֹאוַּ ,
ְל ָה ִכין ֶאת ֲא ַ
ְמן ַרב וְ ָדגִ ים ֵה ֵחלּוּ ִמ ְת ַק ְבּ ִצים ְס ִביב ָהאוֹר
ְאַבּאִ ,ה ְד ִליק ָפּנָס ָחזָק ו ְִה ְפנָה אוֹתוֹ ֶאל ֵמי ַה ִכּ ֶנּרֶת .לֹא ָע ָבר ז ַ
ְבּ ָידֵינוּ ו ָ
אַח ָריו.
אַבּאְ ,כּ ֶשׁהוּא ָקם ִמ ְמּקוֹמוֹ וְאָנוּ ֲ
אָמר ָ
יע ַהזְּ ַמן ַל ֲחזֹר ַ
וּט ִריִּיםִ .הגִּ ַ
דוֹלים ְ
וּמ ֵהר ְמאֹד ָל ַכ ְדנוּ ֲע ָשׂ ָרה ָדּגִ ים גְּ ִ
ַ
ֵיח ַה ָדּגִ ים ַהנִּ ְצ ִלים ַעל
ַחד ִעם ִא ָמּא נִ ִקּינוּ ֶאת ַה ָדּגִ ים ְור ַ
ֻלּנוּ י ַ
מוּכןְ ,וכ ָ
ַענוּ ָלא ֶֹהל ְכּ ָבר ָע ַמד גְּ ִריל ַה ְפּ ָח ִמים ָ
ְכּ ֶשׁ ִהגּ ְ
יכה
ְתה ְצ ִר ָ
אָכ ְלנוּ ִמזְּ ַמן .לֹא נִ ְשׁאַר ֵפּרוּר ,וְ ִא ָמּא לֹא ָהי ָ
רוּחת ֶערֶב ָכּזוֹ לֹא ַ
ַה ְפּ ָח ִמים ִמ ֵלּא ֶאת ָח ָלל ָה ֲאוִירֲ .א ַ
וְה ֵאזוֹר ,וְ ָה ַל ְכנוּ ִלישֹׁןְ .בּ ֶא ְמ ַצע ַה ַלּי ְָלה ,נִ ְשׁ ְמעוּ
ֵפים נִ ִקּינוּ ֶאת ַה ֻשּׁ ְל ָחן ָ
ַעי ִ
ֵע אַף ֶא ָחד ֶל ֱאכֹלְ .שׁ ֵב ִעים ו ֲ
ְל ַשׁ ְכנ ַ
רוֹאים
חוֹשׁ ִבים ְל ַע ְצ ָמם ָח ַשׁ ְב ִתּי ְל ַע ְצ ִמיֵ ,הם לֹא ִ
קוֹלוֹת ָר ִמים ְליַד ָהא ֶֹהל ֶשׁ ָלּנוֶּ ,שׁ ִה ְפ ִריעוּ ִלי ִלישֹׁןָ .מה ֵהם ְ
וּרה ָה ַר ֲע ָשׁנִ ית ַהזּוֹ
ְשׁנִ ים ְבּא ָֹה ִלים? עוֹד ֶטרֶם ִה ְס ַפּ ְק ִתּי ְל ָה ִבין ו ְִה ֵנּה ָהיָה ָבּרוּר ִלי ֶשׁ ַה ַחב ָ
ָשׁים י ֵ
ֶשׁיֵּשׁ ָכּאן ֲאנ ִ
אָמר
ָקרַ ,
ישׁהוּ ִמ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ַבּ ֻשּׁ ְל ָחן ֶשׁ ָלּנוּ ְללֹא ְרשׁוּתְ .בּנִ י ַהיּ ָ
אתי ִמ ֶ
אַבּאָ ,ק ָר ִ
ִמ ְשׁ ַתּ ֶמּ ֶשׁת ַבּ ֻשּׁ ְל ָחן ֶשׁ ָלּנוּ ְללֹא ְרשׁוּתָ .
בוּע מֹ ֶשׁה ֵמ ַלּ ְמּדֵנוּ ֶשׁ ָכּל ָמה ֶשׁקּוֹרֶה ָלנוּ זֶה נִ ָסּיוֹן " ַה ַמּ ֲא ִכ ְל ָך ָמן
אַבּאֶ ,שׁ ִה ְתעוֹרֵר גַּם הוּא ֵמ ָה ַר ַעשְׁ ,בּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ָ
אַך
ילּתוֹ ְ
ית ָך"ָ .כּל נִ ָסּיוֹן ָק ֶשׁה ִבּ ְת ִח ָ
אַח ִר ֶ
יט ְב ָך ְבּ ֲ
וּל ַמ ַען ַנסּ ֶֹת ָך ְל ֵה ִ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֲא ֶשׁר לֹא י ְָדעוּן ֲאב ֶֹתי ָך ְל ַמ ַען ַענּ ְֹת ָך ְ
יכים ִל ְהיוֹת
ֶאכֹלְ ,ואָנוּ ְצ ִר ִ
וּמ ֻס ָדּר ל ֱ
ָקי ְ
וּרה ָהזוּ ָשׂ ְמחוּ ִל ְמצֹא ֻשׁ ְל ָחן נ ִ
יטב ָלנוּ ְבּסוֹפוְֹ .כּנִ ְר ֶאה ֶשׁ ַה ַחב ָ
ַמ ְט ָרתוֹ ְל ֵה ֵ
אוֹמ ִריםֲ ,ח ֵב ִרים?
אַתּם ְ
וּב ִשׂ ְמ ָחהָ .מה ֶ
ַחת ְ
ֹאכל ְלשׂ ַֹבע ַבּנּ ַ
ֵהנֶה ְוי ַ
ישׁהוּ ֶשׁיּ ָ
אוֹתנוּ ֶשׁיּ ְִהיֶה ִמ ֶ
ְשׂ ֵמ ִחים ֶשׁ ָה ָקּ ָבּ"ה זִ ָכּה ָ
אַבּא ֶשׁ ִלּי צוֹ ֶדק?
יוֹתר ְלעֹ ֶמק ,נָכוֹן ֶשׁ ָ
חוֹשׁ ִבים ֵ
נָכוֹן ֶשׁזֶּה ַמ ְרגִּ יז? ֲא ָבל ְכּ ֶשׁ ְ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ְר ֵאה ,יוֹנ ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ְו ְ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

  
      
   
ִשׁ ְמרוּ
ִשׂ ָר ֵאלְ :בּ ִאם י ְ
גוּתם ֶשׁל י ְ
ַה ָ
ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ָפּ ָר ָשׁה ֻמזְ ֶכּרֶת ַה ְבּ ָר ָכה ַה ְתּלוּיָה ְבּ ִה ְתנ ֲ
וּב ִריאוּת
ֹשׁר ְ
קּוֹדמוֹתֻ ,מ ְב ָט ִחים ָל ֶהםְ :בּ ָר ָכה ,ע ֶ
ֶאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֶשׁנִּ זְ ְכּרוּ ַבּ ָפּ ָרשׁוֹת ַה ְ
יכם
וֹל ָ
ִשׁ ְכּחוּ ֶאת ה' וְ ֶאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ָל ֶהם ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְה ִ
אַך ִאם י ְ
יהםְ .
ְב ֶ
וְ נִ ָצּחוֹן ַעל אוֹי ֵ
יך
ֹשׁה ַמ ְמ ִשׁ ְ
ֹאבדוּ בֵּין ָה ַע ִמּים .מ ֶ
וְהם י ְ
שׁוֹמר ָל ֶהם ֵ
יִהיֶה ה' ֵ
טּוֹבה ,לֹא ְ
אָרץ ַה ָ
ָל ֶ
ֹשׁה לה'
ירת ַהלּוּחוֹתְ ,תּ ִפ ַלּת מ ֶ
וּשׁ ִב ַ
ָהבַ ,כּ ַעס ָה ָק ָבּ"ה ְ
ירם ֶאת ַמ ֲע ֵשׂה ֵעגֶל ַהזּ ָ
ְל ַהזְ ִכּ ָ
מוֹפיעוֹת ַה ַה ְב ָטחוֹת ְל ִפ ְריוֹן ָהאָ ֶרץ
וּפסּוּל ַהלּוּחוֹת ַה ֲח ָד ִשׁים .וְ שׁוּב ִ
ִס ַלח ָל ֶהם ִ
ֶשׁיּ ְ
יִהיוּ ְמנַת ֶח ְל ָקם ִאם ָי ֵרעוּ
אַך ַבּצֹּרֶת וְ גָלוּת ְ
טּוֹבהְ ,
ֶך ַה ָ
וּגְ ָשׁ ִמים ְבּ ִע ָתּם ִאם י ְֵלכוּ ַבּ ֶדּר ְ
וְל ְחקֹק
ֵיהם ַ
יע הוּא ְל ַל ֵמּד ֶאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵאלֶּה ִל ְבנ ֶ
מּוֹפ ַ
נוֹסף ַה ִ
יהםִ .צוּוּי ָ
ַדּ ְר ֵכ ֶ
יתם.
אוֹתם ַעל ְמזוּזָה ְבּ ֶפ ַתח ֵבּ ָ
ָ

וּד ַבשׁ".
ֶ " ארֶץ זֵית ֶשׁ ֶמן ְ
ֻבּר?
ְבּ ֵאיזֶה סוּג ְדּ ַבשׁ ְמד ָ
תּוֹרה
יצד נִ ְק ָרא יוֹם ַמ ָתּן ָ
ֵ כּ ַ
ְבּ ָפּ ָר ָשׁ ֵתנוּ?
יקים נִ ְמ ָצ ִאים ְבּ ִמ ְד ָבּר?
ֵ אלּוּ סוּגֵי ְמזִּ ִ
ֶשׁם :אָ .ה ִראשׁוֹן
יצד נִ ְק ָרא ַהגּ ֶ
ֵ כּ ַ
אַחרוֹן?.
וְ ָה ֲ




  
        
   
ירוּשׁ ַל ִיםִ ,ה ְת ַמ ֵסּר ְמאֹד
ָמיו ִבּ ָ
יוֹסף ֵה ְר ַמןֶ ,שׁגָּר ְבּסוֹף י ָ
ַעקֹב ֵ
ַר ִבּי י ֲ
אוֹר ִחים.
ָסת ְ
ְל ִקיּוּם ִמ ְצ ָות ַה ְכנ ַ
אַחר ֶשׁ ַה ָקּ ָהל
ֶסת ְל ַ
ָהג ְל ִה ְת ַעכֵּב ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ֵבּ ֵליל ַשׁ ָבּת הוּא נ ַ



ְרוּשׁ ַליִם ָמ ְצאוּ
לוֹ ַמר ֶשׁ ָבּנָיו ֵהם ,וְ אָב לֹא ָחס ַעל ְכּבוֹדוָֹ .ענְ יִי י ָ
יסם ְל ָב ִתּים ֲא ֵח ִרים,
רוֹצים ְל ָה ְכנִ ָ
ה .גַּם ֵאלּוּ ֶשׁלֹּא ָהיוּ ִ
ֶא ְצלוֹ ַמ ֲח ֶס
ֻכ ָלךָ ,מ ְצאוּ ַמ ֲח ֶסה
ַפ ִשׁית אוֹ ְלב ָֹשׁם ַה ְמּל ְ
יאוּתם ַהנּ ְ
ִמ ְפּאַת ְבּ ִרָ 
וּפזֵּר ֵאת
צוּרה ָר ְש ַלנִ ית ִ
אָכל ְבּ ָ
אוֹר ִחים ֶשׁ ָבּאוּ ֵא ָליו ַ
ְבּ ֵביתוֶֹ .א ָחד ָה ְ

יוֹסף ִמ ֵבּית
ַעקֹב ֵ
אַחתְ ,כּ ֶשׁ ָחזַר ַר ִבּי י ֲ
ָהאוֹכֵל ָעל ַה ַמּ ָפּהַ .בּ ַשּׁ ָבּת ַ
ַה ְכּנ ֶֶסת ,
יוֹשׁב ְל ַבדּוֹ ְליַד ֻשׁ ְל ָחן ָק ָטן ַה ְר ֵחק
הוּא ָמ ָצא ֵאת ָהא ַֹרח ֵ
קוֹם ֶשׁבּוֹ הוּא לֹא
ְבּ ִפנַּת ַה ֶחֶ דרָ .ה ְ
אוֹר ִחים ָה ֲא ֵח ִרים ִס ְדּרוּ לוָֹ מ
רוּחה,
ָדיו ַל ֲא ָ
ַעקֹב יוֹ ֵסף ֶאת י ָ
אַחר ֶשׁ ָנּ ַטל ַר ִבּי י ֲ
יע ָל ֶהםְ .ל ַ
י ְַפ ִר ַ
ָשׂא אוֹתוֹ
ָטל ֶאת ִכּ ְסּאוֹ ,נ ָ
ַשּׁב ָכּ ָרגִ יל ְבּרֹאשׁ ַה ֻשּׁ ְל ָחן ,נ ַ
ְ תי ֵ
ִבּ ָמקוֹם ְל ִה
אוֹר ִחים נִ ְט ְרדוּ ְו ַשׁ ֲאלוּ:
אוֹר ַחָ .ה ְ
ַ ה ָקּ ָטן וְ ִה ְצ ָטרֵף ֵאל ָה ֵ
ֶאל ַה ֻשּׁ ְל ָחן
יוֹשׁב ְבּרֹאשׁ ַה ֻשּׁ ְל ָחן? וְ הוּא ָענָהֵ :אינֶנִּ י
דּוּע ֵאינְ ָך ֵ
יוֹסףַ ,מ ַ
ַעקֹב ֵ
ר' י ֲ

אַחר ָבּ ַק ַשׁ ָתּם ֶשׁל
אוֹהב ַל ֶשּׁ ֶבת ְל ַבדּוַֹ .רק ְל ַ
חוֹשׁב ֶשׁ ָהא ַֹרח ֵ
ֵ
הוּא נָאוֹת ַל ֲחזֹר ִל ְמקוֹמוֹ ִה ְרגִּ ילְ ,כּ ֶשׁאוֹתוֹ אֹ ֵרח
אוֹר ִחים,
ָה ְ
יוֹשׁב ְל ִצדּוֹ.
ֶשׁ ֻה ְר ַחק ֵ

יה ַחיִּים זָכוּ"(
תּוֹך ַה ַסּ ָפּר "טוֹ ָע ֵמ ָ
) ִמ ְ

אוֹר ִחים ֶשׁלֹּא ָמ ְצאוּ
אוּלי הוּא י ְִמ ָצא עוֹד ְ
ֲע ָזבוּהוְּ ,ו ַט ֲעמוֹ ָהיָה ַ
רוּח ָתם וְ נ ֵֹהג ָהיָה
ָמקוֹם ִל ְסעֹדְ .ל ַבדּוֹ ָהיָה ַמגִּ ישׁ ַלאוֹ ְר ִחים ֶאת ֲא ָ

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ידה
ִבּ ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן ִהיא ַה ְבּ ָר ָכה ַהיּ ְִח ָ
וּב ַר ְכ ָתּ
וְשׂ ָב ְע ָתּ ֵ
ְאָכ ְל ָתּ ָ
תּוֹרה" ,ו ַ
ֶשׁ ְכּתוּ ָבה ַבּ ָ
ָתן
אָרץ ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁר נ ַ
ֶאת ה' ֱאל ֶֹהי ָך ַעל ָה ֶ
ָל ְך"ֲ .ח ַז"ל ָל ְמדוּ ִמ ָפּסוּק זֶה ֶשׁ ִמּ ְצוַת ִבּ ְר ַכּת
ַה ָמּזוֹן ִהיאִ :בּ ְר ַכּת ַהזַּןִ ,בּ ְר ַכּת ָה ֶא ֶרץ
ְרוּשׁ ַליִםִ .בּ ְשׁלֹשׁ ַה ְבּ ָרכוֹת
וּב ְר ַכּת בּוֹ ֶנה י ָ
ִ
הוֹדּאוֹת
מּוֹפיעוֹת ְבּ ִסדּוּר יֵשׁ ָ
ַה ָלּלוּ ַה ִ
וּב ָקּשׁוֹת ָרבּוֹת .וְנִ ְשׁ ֵא ֶלת ַה ְשּׁ ֵא ָלהִ ,אם
ַ
ְאָכ ְל ָתּ וְ ָשׂ ַב ַע ְתּ
ֶא ַמר ִבּ ְק ָצ ָרה ''ו ַ
תּוֹרה נ ֱ
ַבּ ָ
לוֹמר הוֹ ָדּאוֹת
דּוּע חז''ל ִתּ ְקנוּ ַ
וּב ָר ַכ ָתּ''ַ ,מ ַ
ֵ
וּב ָקּשׁוֹת ָרבּוֹת ָכּל ָכּ ְך ְבּ ִב ְר ַכּת ַה ָמּזוֹן? ְל ִפי
ַ
נּוּךְ " :ל ִפי ֶשׁרֹב ַחטֹּאוֹת ְבּ ֵני
ִדּ ְב ֵרי ֵס ֶפר ַה ִח ְ
ילה וְ ַה ְשּׁ ִתיָּה,
ַעשׂוּ ְבּ ִס ַבּת ִרבּוּי ָה ֲא ִכ ָ
אָדם י ֲ
ָ
ִשׁ ַמן יְשׁוּרוּן ָוי ְִב ַעט"ַ .כּ ָמּה
ְכּמוֹ ֵשׁ ָכּתוּב "וְ י ְ
דּוֹדים
ְס ְב ָתאִ ,
הוֹרינוַּ ,ס ָבּא ו ָ
ְפּ ָע ִמים ֵ
ָתנוּ ָלנוּ
ַא ָחיוֹת ,נ ְ
אַחים ו ֲ
וְדוֹדוֹתִ ,
ַלנוּ ֶשׁ ָכּ ְך זֶה
ַחנוָּ ,כּל ָכּ ְך ִה ְת ַרגּ ְ
ַאנ ְ
ִמ ֶשׁ ָלּ ֶהם? ו ֲ
תּוֹדה,
לוֹמר ָ
יך ִל ְהיוֹתַ ,עד ֶשׁ ָשּׁ ַכ ְחנוּ ַ
ָצ ִר ְ
ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֶשׁאָנוּ ְמ ַק ְבּ ִלים ְדּ ַבר ָמהֲ .חשׁוּב
תּוֹדה ֲא ִפלּוּ ֶא ֶלף ְפּ ָע ִמיםִ ,כּי ָכּ ְך אָנוּ
לוֹמר ָ
ַ
נּוֹתנִ ים
יכים ֶאת ִמי ֶשׁ ְ
ַמ ְר ִאים ֶשׁאָנוּ ַמ ֲע ִר ִ
אַה ָבה ָר ָבּה.
ָלנוּ ְבּ ֲ
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