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נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
" ַמ ֲחלֹ ֶקת לֹא ֵל ֶשּׁם ָשׁ ַמּיִם"


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

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
חוֹשׁב
אַתּה ֵ
יכ ֵאל ,זֶה לֹא ֵפירָ .כּל ִטיּוּל ָ
ְמ ָ
יוֹסף ו ִ
אָמרוּ ֵ
יאל ְבּקוֹלָ .מה ִפּ ְתאֹםְ ,
יוֹשׁב ְליַד ַה ַחלּוֹן ָק ָרא ַע ִמּ ֵ
ֲאנִ י ֵ
בוּרה ֶשׁ ֶע ְמ ָדּה
יכן ֶשׁיּ ְִר ֶצהַ .הקּוֹלוֹת ָעלוּ ֵמ ַה ַח ָ
יך ַל ֶשּׁ ֶבת ְליַד ַה ַחלּוֹןְ .ל ָכל ֶא ָחד יֵשׁ ְרשׁוּת ַל ֶשּׁ ֶבת ֵה ָ
אַתּה ָצ ִר ְ
ֶשׁ ָ
ידים
יע ָה ִמינִ יבּוּס ֵה ֵחלּוּ ֶח ֶלק ֵמ ַה ַתּ ְל ִמ ִ
אוֹתם ְליוֹם ִטיּוּלְ .כּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
ְליַד ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר ַמ ְמ ִתּינָה ַל ַה ָסּ ָעה ֶשׁ ִתּ ַקּח ָ
כּוֹאב נִ ְשׁ ְמעוּ קוֹלוֹת ֶשׁל ֲא ֵח ִריםָ .מה זוֹ
עוֹמ ִדים ָבּתּוֹר ַעל ְמנַת ִל ְתפּוֹשׂ ָמקוֹםַ .דּי ,זֶה ֵ
ְל ְדחוֹף ֶאת ָה ְ
יע ֶאל
ידים ַעד ֶשׁ ִהגִּ ַ
ֻלּם ו ְִה ְשׁ ַתּ ֵחל ְבּכ ַֹח ֵבּין ְשׁאָר ַה ַתּ ְל ִמ ִ
יאל ָדּ ַחף ֶאת כּ ָ
אַך זֶה לֹא ָעזַרַ .ע ִמּ ֵ
ַהגוּת ָהזוּ? ְ
ַה ִה ְתנ ֲ
אַך ַה ִשּׂ ְמ ָחה וְ ָה ַע ִלּיזוֹת
ַשּׁבוּ ֻכּ ָלּם ַבּ ְמקוֹמוֹת ְ
אַחר ִמ ְס ָפּר ַדּקּוֹת ִה ְתי ְ
ימהְ .ל ַ
ַע ָלה ְפּנִ ָ
ַמ ְד ֵרגוֹת ָה ִמינִ יבּוּס ו ֲ
יקה
יאל ֶשׁיּ ִָרים יָד!! ְשׁ ִת ָ
ֶתע ָק ָרא ָע ִמיתִ :מי ְבּ ַעד ְל ַה ְח ִרים ֶאת ַע ִמּ ֵ
ְאינָםְ .לפ ַ
ֶע ְלמוּ ו ֵ
ְתה ִל ְפנֵי ַה ִטּיּוּל נ ֶ
ֶשׁ ָהי ָ
הוּר ָמה
אַחת ְ
ֻלּם ִה ִבּיטוּ ֶבּ ָע ִמית ְו ִהנֵּה יָד ַ
יאל ִה ִבּיט ְלאָחוֹר ִחוֵּר ָכּ ִסיד .כּ ָ
וְע ִמ ֵ
דוֹלה ִה ְשׂ ָתּ ְר ָרה ָבּ ִמ ִיניבּוּסַ ,
גְּ ָ
ֶהג ֶשׁ ִה ְמ ִתּין ִל ְמ ַח ֵנּ ְך
וּפ ַרץ ְבּ ֶב ִכיַ .הנּ ָ
יאל ָכּ ַבשׁ ֶאת ָפּנָיו ְבּ ִר ְצ ַפּת ָה ִמינִ יבּוּס ָ
אַחתַ .ע ִמּ ֵ
אַחת ְועוֹד ַ
ֶיה עוֹד ַ
ְאַחר ָ
ו ֲ
הוּרדוּ,
הוּרמוּ ְ
ָדיִם ֶשׁ ְ
ַשּׁב ְו ָכל ַהיּ ַ
ַהגִ ים? ָע ִמית ִה ְתי ֵ
יך ִל ְהיוֹתָ ,כּ ְך ִמ ְתנ ֲ
אָמרָ :מה זֶה ָצ ִר ְ
ַה ִכּ ָתּה ִה ְתבּוֹנֵן ָבּנוּ וְ ַ
יע ַה ְמּ ַחנּ ְֵך ַל ַה ָסּ ָעה
יאל נִ ְשׁ ַמע ְבּ ָח ָלל ָה ִמינִ יבּוּסְ .כּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
ָעים ְכּ ֶשׁקּוֹל ַה ְבּ ִכי ֶשׁל ַע ִמּ ֵ
רוּח ָהיָה לֹא נ ִ
ֲא ָבל ַמ ַצּב ָה ַ
אוֹמרֶת ֶשׁ" ָכּל ַמ ֲחל ֶֹקת ֶשׁ ִהיא ְל ֶשׁם
אָמרַ :ה ִמּ ְשׁנָה ֶ
ימהָ ,ע ַמד ֵבּ ֶפּ ַתח ָה ִמינִ יבּוּס וְ ַ
ִירה ַהלֹּא נְ ִע ָ
ו ְִה ְב ִחין ִמיָּד ָבּ ֲאו ָ
סוֹפה ְל ִה ְת ַקיֵּם"ִ .אם נִ ְתבּוֹנֵן נִ ְר ֶאה ֶשׁלֹּא ָכּתוּב ַמ ֲחל ֶֹקת
ְשׁ ֵאינָהּ ְל ֶשׁם ָשׁ ַמיִםֵ ,אין ָ
סוֹפה ְל ִה ְת ַקיֵּם ,ו ֶ
ָשׁ ַמיִםָ ,
בוּרה ֶשׁל ק ַֹרח ָהיוּ
תוֹך ַה ַח ָ
ימן ֶשׁזּוֹ ַמ ֲחל ֶֹקת ָר ָעהִ ,כּי גַּם ְבּ ְ
ַע ָדתוֹ .זֶה ַה ִסּ ָ
ֹשׁהֶ ,א ָלּא ַמ ֲחל ֶֹקת ק ַֹרח ו ֲ
ק ַֹרח וּמ ֶ
ַדּאי ֶשׁלֹּא
אַך ְבּו ַ
דּוּע הוּא ִה ְצ ָט ֵרף ְלק ַֹרחְ ,
אַחרֶת ַמ ַ
ְתה ִס ָבּה ֶ
ָמ ְחלוֹקוֹת ֵבּינָם ְל ֵבין ַע ְצ ָמםִ .כּי ְל ָכל ֶא ָחד ָהי ָ
יך ַל ֲעשׂוֹת ָכּ ְך? ְוגַם
יאל ַמ ְס ִכּים ֵבּ ֱא ֶמת ֶשׁ ָצּ ִר ְ
ֻלּם ִה ְס ִכּימוּ ִעם ק ַֹרח ְל ָכל ָדּ ָברַ .ה ִאם ָכּל ִמי ֶשׁ ֶה ְח ִרים ֶאת ַע ִמּ ֵ
כָּ
דּוּע ְבּ ֶע ֶצם
ַשׁנוָּ .שׁ ַכ ְחנוּ ְכּ ָבר ַמ ַ
ֻלּנוּ ִה ְת ַבּיּ ְ
יך ִל ְהיוֹת? ְדּ ָמ ָמה ְשׂ ָר ָרה ָבּ ִמ ִיניבּוּס ְוכּ ָ
חוֹשׁב ָשׁ ַכּ ְך ָצ ִר ְ
אַתּה ָע ִמיתֵ ,
ָ
ַשׁםְ ,ו ָכל ֶא ָחד ִקנֵּא
ֻלּנוּ ְק ָצת ָדּ ַח ְפנוּ פֹּה ו ָ
ֻלּנוְּ ,ו ִה ְת ָבּרֵר ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד ָר ָצה ַל ֶשּׁ ֶבת ְליַד ַה ַחלּוֹן ְוכ ָ
ִה ְס ַכּ ְמנוּ כּ ָ
ֻשּׁה
ֻלּם ְקד ָ
ַחד כּ ָ
ַחד י ַ
ירה" :י ַ
אַחת ֻכּ ָלּנוּ ָפּ ַר ְצנוּ ְבּ ִשׁ ָ
וְח ַשׁב ַעל ַע ְצמוֶֹ .א ְפ ָשׁר ִלנְ ס ַֹע אָ ַמר ַה ְמּ ַחנּ ְֵךְ .בּ ַבת ַ
ַבּ ֲח ֵברוֹ ָ
ְק ִרים?
ירה ַח ֵב ַרי ַהיּ ָ
אַתּם ִמ ְצ ָט ְר ִפים ֵאלֵינוּ ְבּ ִשׁ ָ
ְשׁ ְלּשׁוּ"ֶ .
ָל ָך י ַ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת חוּ ָקת ,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

  
   
  
    
ירם ִמ ֵשּׁ ֶבט
ַא ִב ָ
קוֹרח ִמ ֵשּׁ ֶבט ֵלוִיָ ,דּ ָתן ו ֲ
ְאַהרֹן ַ
ֹשׁה ו ֲ
יעה ֵאל מ ֶ
יוֹם ֶא ָחד ַמגִּ ָ
רוֹצים גַּם ֵהם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ַבּ ְכּ ֻהנָּה
ַחד ִא ָתּםְ ,ו ִ
אוּבן וְעוֹד ִ 250אישׁ י ַ
ְר ֵ
וּבנָיו ִיזְכּוּ ְבּ ַת ְפ ִקיד?
אַהרֹן ָ
דּוּע ַרק ֲ
ידים ֶשׁל ֵשׁ ֶבט ֵלוִ י ְבּ ִמ ְשׁ ָכּןַ .מ ַ
וּב ַת ְפ ִק ִ
ְ
פּוֹצה
יע ְבּ ִמי הוּא ָבּ ַחר ְל ָשׁ ְרתוְֹ .ל ָמ ֳח ָרת ָ
יוֹד ַ
וּמוֹסרֶ ,שׂה' ִ
ֵ
נוֹפל ַעל ָפּנָיו
ֹשׁה ֵ
מֶ
יוֹצאת ֵאשׁ
אַחר ָכּ ְך ֵ
ירם נִ ְב ָל ִעים ָבּ ֲא ָד ָמהְ ,ו ַ
ַא ִב ָ
קוֹרחָ ,דּ ָתן ו ֲ
יה ,וְ ַ
אָרץ ֶאת ִפּ ָ
ָה ֶ
אַהרֹן
וּב ֲ
ָשׁיםָ .כּ ְך ֶה ְראָה ה' ֶשׁהוּא ָבּ ַחר ְבּ ֵשׁ ֶבט ֵלוִי ְ
וּבוֹל ַעת ֶאת ָ 250ה ֲאנ ִ
ַ
ִשׂ ָר ֵאל ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ִמ ְשׁ ָכּן ִמ ַפּ ַחד ֶשׁגַּם ֵהם
אַחר ַה ִמּ ְק ֶרה ָח ְשׁשׁוּ ְבּנֵי י ְ
ְל ָשׁ ְרתוְֹ .ל ַ
ֻשׁת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ִתּ ְהיֶה
יעה ִבּ ְקד ַ
אַח ָריוּת ְל ָכל ְפּגִ ָ
יָמוּתוְּ .בּ ִע ְקבוֹת ָכּ ְך ַמ ְב ִהיר ה'ָ ,ה ֲ
וְעל ָה ֵלוִים.
ֻמ ֶטּ ֶלת ַעל ַהכּ ֲֹהנִ ים ַ

אַהרֹן
ִ מי נִ ְת ַמנָּה ְלכ ֵֹהן ְבּ ָמקוֹם ֲ
אָביו?
ִ
יך נִ ְק ָרא ַה ָמּקוֹם ַשׁם ֵמת וְ נִ ְק ַבּר
ֵ א ְ
אַהרֹן?
ֲ
ֶ את ָמה ַהכּ ֵֹהן ֶשׁשּׂוֹרֵף ֶאת ֲה ָפ ָרה
יך ְל ַכ ֵבּס?
ָצ ִר ְ
ָצאוּ
אַחר ֶשׁיּ ְ
ִשׂ ָר ֵאל ְל ַ
אָמרוּ י ְ
ָ מה ְ

ִמן ַה ְבּ ֵא
ַה ַמּיִם
ר?


  
        
   
וֹר ָרה
ָרה ִבּ ְשׁ ֵא ָלה ִה ְל ָכ ִתית ֶשׁ ִה ְתע ְ
וּבנוֹ ֶשׁ ָבּאוּ אַל ָרב ָה ֲעי ָ
ַמ ֲע ֶשׂה ְבּאָב ְ
יתם ָהיָה ַרק ְמ ִעיל ֶא ָחד .וְ ַה ְשּׁ ֵא ָלה ָה ְי ָתה ִמי י ְִל ַבּשׁ ֵאת
ָל ֶהםְ .בּ ֵב ָ
ַה ְמּ ִעילַ :ה ִאם ָהאָב י ְִל ַבּשׁ אוֹתוֹ ֶשׁ ִבּגְ ַלל גִּ לּוֹ ַה ְמּ ֻבגָּר זָקוּק גּוּפוֹ ְלחוֹם,
וְשׁוֹהה ִמחוּץ
ֶ
אָביו,
יוֹצא ְל ַפ ְרנֵס ֶאת ִ
אוֹ ַה ֵבּן י ְִל ַבּשׁ אוֹתוֹ ִכּי הוּא ֵ


ְל ַבּיִת ָשׁעוֹת ֲארֻכּוֹתָ .ה ַרב ִבּ ֵקּשׁ ֵמ ֶהם ָלבוֹא ֵא ָליו ְבּעוֹד ַכּ ָמּה ָי ִמים

אוּלי ְבּ ֶע ֶצם
שׁוּבהָ .ע ַבר זְ ַמן וְ ָהאָב ִה ְת ִחיל ָל ַחשׁוֹב ֶשׁ ַ
ְכּ ֵדי ְל ַק ֵבּל ְתּ ָ
וּבּ ְכפוֹר ְכּ ֵדי
רוֹצץ ָשׁעוֹת ָרבּוֹת ַבּ ֶשּׁ ֶלג ָ
יע ָל ֶבּןִ ,כּי הוּא ִמ ְת ֵ
ַה ְמּ ִעיל ַמגִַּ
אָביוְ .בּאוֹתוֹ זְ ַמן ָח ַשׁב ַה ֵבּן ְל ַע ְצמוֶֹ ,שׁהוּא ְבּגִ ילוֹ
ָסה ְל ִ
ְל ָה ִביא ַפּ ְרנ ָ

אָביו ֶה ָקּ ִשׁישׁ זָקוּק ַל ְמ ִעיל גַּם
ְמ ֻסגָּל ְל ִה ְס ַתּ ֵדּר ָבּחוּץ ְבּ ִלי ְמ ִעיל ,וְ ִאלּוּ ִ
ָבּ ַבּיִתַ .כּ ֲא ֶ
וּבנוֹ ֶאל
שׁר ָח ַלף ַהזְּ ַמן ֶשׁ ִה ְק ִציב ָל ֶהם ָה ַרבִ ,הגִּ יעוּ ָהאָב ְ
יִקּח ֵאת
פּ ַעם ָהיוּ ָל ֶהם ְט ָענוֹת ֲא ֵחרוֹתָ .האָב ִבּ ֵקּשׁ ֶשׁ ַה ֵבּן ַ
אַך ַה ַ
ָה ַרב ְ
ָצא ָה ַרב ֵמ ַה ֶחדֶר וְ ָחזַר
ִקּח ֵאת ַה ְמּ ִעיל .י ָ
אָביו י ַ
וְה ֵבּן ִבּ ֵקּשׁ ֶשׁ ִ
ַה ְמּ ִעילַ ,



ִעם ְמ ִעילְ '' .קחוּ ֶאת ַה ְמּ ִעיל ַהזֶּה ,וְאָז י ְִהיֶה ְל ָכל ֶא ָחד ִמ ֶכּם ְמ ִעיל
וּבנוּ ִה ִבּיטוּ ֶא ָחד ֵאל ַה ֵשּׁנִ י
אָמר ָל ֶהם ָה ַרבָ .האָב ְ
ַ ,''
ִבּ ְפנֵי ַע ְצמוֹ
אָמרוִּ :אם ְל ַרב ָהיָה ִפּ ְתרוֹן ָכּל ָכּ ְך ָפּשׁוּט ָל ֵתת ָל ֶהם ְמ ִעיל
ִבּ ְפ ִליאָה וְ ְ
הה ְת ָח ָלה? ֵה ִשׁיב ָל ֶהם ָה ַרבַ ,כּ ֲא ֶשׁר
אָמר זֹאת ֵמ ַ
נוֹסף ָל ָמּההוּא לֹא ַ
ַ
אַל ֶתּם ְל ִמי ָל ֵתת ֵאת ַה ְמּ ִעילַ ,שׂ ְמ ִתּי ֵלב ֶשׁ ָכּל
וּשׁ ְ
ְ ת ָח ָלה ְ
ַע ֶתּם ַבּ ַה
ִהגּ ְ
אָמ ְר ִתּי ְל ַע ְצ ִמי ֶשׁגַּם ֲאנִ י זָקוּק ִל ְמ ִעיל.
דּוֹאג ְל ַע ְצמוֹ ,וְ אָז ַ
ֶא ָחד ִמ ֶכּם ֵ
ַתּר
יתּ ְר ֶתּם ֶא ָחד ַל ֵשּׁנִ י ,גַּם ֲאנִ י ֶה ְח ַל ְט ִתּי ְלו ֵ
אַתּם וִ ָ
אַך ַכּ ֲא ֶשׁרֶ 
ְ
ֶכם ֵאת ַה ְמּ ִעיל.
ַק ִתּי ָל
וְ ֶה ֱענ ְ

] ִמתּוֹך ָה ֶס ֵפר ָעלֵינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח[.

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ֹשׁה ְבּ ַמ ֲע ַמד ַה ְסּנֶה,
ַלּה ה' אַל מ ֶ
ֵמאָז ִה ְתגּ ָ
ֹשׁה הוּא ַה ַמּ ְנ ִהיג ֶשׁ ָבּ ַחר ה'
ָהיָה ָבּרוּר ֶשׁמּ ֶ
הוֹציא ֶאת ַעם
ֹשׁה ִ
ִשׂ ָר ֵאל .מ ֶ
ְל ַה ְנ ִהיג ֶאת י ְ
ִשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִםָ ,ע ָשׂה ָל ֶהם נִ ִסים ַבּ ִמּ ְד ָבּר,
יְ
וּב ַמ ֲע ָמד ַהר ִסינִ י ָע ָלה ֵאל ַה ַהר ְל ַק ֵבּל ֶאת
ְ
אַחר ָשׁנִ ים ֲארֻכּוֹת
וּב ָכל זֹאתְ ,ל ַ
תּוֹרהְ .
ַה ָ
ֶשׁל ַמ ָסּעוֹת ְבּ ִמ ְד ָבּרָ ,קמוּ ְקבוּצוֹת ֶשׁ ָמּ ְרדוּ
ְאַהרֹןָ .כּ ְך ְמ ָת ֶא ֶרת
ֹשׁה ו ֲ
ְבּ ַמנְ ִהיגוּת מ ֶ
וּע ָדתוֹ:
יהם ֶשׁל ק ַֹרח ֲ
תּוֹרה ֶאת ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
ַה ָ
ִקּח ק ַֹרח ֶבּן י ְִצ ָהר ֶבּן ְק ָהת ֶבּן ֵלוִי,
ַויּ ַ
ירם ְבּנֵי ֱא ִליאָב וְאוֹן ֶבּן ֶפּ ֶלת ְבּ ֵני
ַא ִב ָ
וְד ָתן ו ֲ
ָ
ָשׁים ִמ ְבּנֵי
ַאנ ִ
ֹשׁה ו ֲ
ָקמוּ ִל ְפנֵי מ ֶ
אוּבןַ .ויּ ֻ
ְר ֵ
יאי ֵע ָדה
אתיִם ,נְ ִשׂ ֵ
וּמ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ֲח ִמ ִשּׁים ָ
יְ
ֹשׁה
ִקּ ֲהלוּ ַעל מ ֶ
מוֹעד אַנְ ֵשׁי ֵשׁםַ .ויּ ָ
ְק ִר ֵאי ֵ
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶהםַ :רב ָל ֶכם ִכּי ָכל
אַהרֹן ַויּ ְ
וְ ַעל ֲ
דּוּע
וּמ ַ
תוֹכם ה'ַ ,
וּב ָ
ֻלּם ְקד ִֹשׁים ְ
ָה ֵע ָדה כּ ָ
ַשּׂאוּ ַעל ְק ַהל ה'? גַּם ָבּ ַבּיִת ַקל ְמאֹד
ִתּ ְתנ ְ
יך ְל ַח ֵפּשׂ ִס ָבּה
ִליצוֹר ַמ ֲחל ֶֹקת ,לֹא ָצ ִר ְ
ֲא ִמ ִתּיתֲ ,א ִפלּוּ ְס ָתם ָכּ ְך נִ ָתּן ִליצֹר ַמ ֲחלֹ ֶקת
ַע ֶשׂה ַהכֹּל
אַך זוֹ לֹא ַה ֶדּ ֶר ְך ַהנְּ כוֹנָה .נ ֲ
וְ ִריבְ .
אָה ָבה ֵבּינֵינוּ.
אַחדוּת וְ ֲ
ִל ְשׁמֹר ַעל ְ
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