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נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה
ָה ַעיִן ַה ְבּ ִריאָה


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 ָ
אַחר ַה ָצּ ֳה ַריִם ְלחוֹף ַהיָּם.
בוּצה ֵמ ַה ִכּ ָתּה ָל ֶלכֶת ֵ
אַרגְּ נָה ְק ָ
בוּע ִה ְת ְ
יוֹחנָן? ָכּ ְך ְבּ ֶא ְמ ַצע ַה ָשּׁ ַ
ִמי ָבּא ַליָּם ָשׁאַל ָ
ְשׁאַ ְל ִתּי ֶאת ִא ָמּאָ :מה
יתי ו ָ
ַר ִתּי ְל ֵב ִ
מּוּדים ָחז ְ
אַחר ַה ִלּ ִ
אַר ַבּע ְליַד ַה ַמּכֹּלֶתְ ,בּ ֵסדֶר? ְל ַ
בּוֹאוּ וְ נִ ָפּגֵשׁ ְבּ ָשׁ ָעה ְ
יוֹחנָן
יתיָ .
יך ָהיָה ְבּ ֵבית ַה ֵסּ ֶפר ָשׁ ֵא ָלה ִא ִמּי? ָהיָה ְמ ֻציָּן ָענִ ִ
ְא ְ
תּוֹדה ָל ֵאלַ ,הכֹּל ְבּ ֵס ֶדר .ו ֵ
לוֹמ ְך? ָבּר ְֹך ַה ֵשּׁם ָ
ְשּׁ ֵ
יטה ִבּי
אַל ִתּיִ .א ָמּא ִה ִבּ ָ
נוֹס ִעיםֶ ,את ַמ ְר ָשׁה ִלי ִלנְ ס ַֹע ִא ָתּם? ָשׁ ְ
ֻלּם ְ
יע ֶשׁנִּ ַסּע ְלחוֹף ַהיָּם ,ו ְִכ ְמ ַעט כּ ָ
ִה ִצּ ַ
אַלה
נִּסּע ְלחוֹף מוּגָן ִעם ַמ ִצּילְ .וזֶהוּ? ָשׁ ָ
יתיֶ ,בּ ַטח ֶשׁ ַ
נוֹס ִעים? ֵאינִ י יוֹ ֵד ַעָ ,ע ִנ ִ
אַתּם ְ
ְו ָשׁ ֵא ָלהְ :ל ֵאיזֶה חוֹף ֶ
ָקרַ ,ה ְק ֵשׁב ַל ִסּפּוּר ֶשׁ ֲא ַס ֵפּר ְל ָך וְאָז ַתּ ְח ִליטַ " .מ ֲע ֶשׂה
יתי ,וְ ִכי יֵשׁ עוֹד ַעל ָמה ַל ָחשׁוֹב? ְבּנִ י ַהיּ ָ
ִא ָמּא? ֵכּןָ ,ענִ ִ
ָתיִםַ .פּ ַעם ָה ַל ְך ַבּ ֲע ָלהּ ֶאל
ָהגָה ָל ַק ַחת ִא ָתּה ְכּ ֶשׁ ָה ְל ָכה ְליָם נִ ְפ ַרד ֵאת ְבּנָהּ ַה ִתּינוֹק ֶבּן ַה ְשּׁנ ַ
אַחת ֶשׁנּ ֲ
ְבּ ִא ָשּׁה ַ
ֵשׁב ְוי ְִל ַמד
אָמר לוֹ ָה ַצ ִדּיקִ :אם ִבּ ְרצוֹנְ ָך ֶשׁ ִבּנְ ָך ְכּ ֶשׁיִּגְ ַדּל י ֶ
ָה ַצּ ִדּיק ֶה ָחזוֹן ִאישׁ ִל ְשׁאֹל ַה ִאם זֶה נָכוֹן ָשׁ ַכּ ְך ִתּנְ ַהג? ַ
וִיקיֵּם ִמ ְצווֹת ֵבּ ִשּׂ ְמ ָחהֶ ,שׁלֹּא ֵי ֵל ְך ְליָם ִעם ִא ְשׁ ְתּ ָך ַל ְמרוֹת ֶשׁהוּא ִתּינוֹקִ ,כּי ָמה ֶשׁהוּא י ְִר ֶאה ְבּיָם
תּוֹרהַ ,
ָ
יע ְלגִ יל ִמ ְצווֹתַ ,ה ַמּ ְראוֹת ֶשׁ ָראָה ָבּיָם ְכּ ֶשׁ ָהיָה ִתּינוֹק ָיצוּצוּ
תּוֹרה ְויַגִּ ַ
ֵשׁב ִל ְלמֹד ָ
ְאַחר ָכּ ְךְ ,כּ ֶשׁיּ ַ
ֵח ֶרט ְבּמוֹחוֹ ,ו ַ
יַ
ֵע ְל ִמ ְצוַת
בוּע ְבּנוֹג ַ
ֶמז ְל ָכ ְך ָמ ָצאנוּ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ְמה ִא ָמּא ֶאת ִספּוּר ַה ַמּ ֲע ֶשׂה .ר ֶ
ַפ ִריעוּ לוֹ ִל ְלמֹד"ִ .סיּ ָ
ְבּמוֹחוֹ ְוי ְ
יצת
ֻחדֶת ְמאֹדְ " .ו ָהיָה ָלכֶם ְל ִצ ִ
ירה ְמי ֶ
ְה ֵעי ַניִם ְצ ִריכוֹת ְשׁ ִמ ָ
יצית .יֵשׁ כּ ַֹח גָּדוֹל ְמאֹד ְל ַעיִן ָהרוֹאָה ,ו ָ
ַה ִצּ ִ
אַתּם
ֵיכם ֲא ֶשׁר ֶ
ְאַחרֵי ֵעינ ֶ
אַחרֵי ְל ַב ְבכֶם ו ֲ
יתם א ָֹתם וְ לֹא ָת ֻתרוּ ֲ
ַע ִשׂ ֶ
יתם אֹתוֹ וּז ְַכ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹת ה' ו ֲ
וּר ִא ֶ
ְ
ִיתם ְקד ִֹשׁים ֵלאל ֵֹהיכֶם"ַ .שׂ ְמ ָתּ לֵב ְבּנִ י ַה ָמּתוֹק,
וֹתי ִו ְהי ֶ
יתם ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
ַע ִשׂ ֶ
יהם ְל ַמ ַען ִתּז ְְכּרוּ ו ֲ
אַח ֵר ֶ
זֹנִ ים ֲ
יּוּביִּים ,אָנוּ
דוֹשׁים וְ ַה ִח ִ
יתם אוֹתוֹ וּ ְז ַכ ְר ֶתּם"ִ ,כּי ִאם לֹא נְ ַת ָחזֵק ִבּ ְר ִאיַּת ַה ְדּ ָב ִרים ַה ְקּ ִ
וּר ִא ֶ
אוֹמ ֶרתְ " :
תּוֹרה ֶ
ַה ָ
יּוּביִּים
ָהר ְמאֹד ִמ ַמּ ְראוֹת לֹא ִח ִ
יך ְל ִהזּ ֵ
מּוּבן ,גַּם ָשׁם ָצ ִר ְ
הוֹל ִכים ְלחוֹף יָם ,נִ ְפ ַרד ַכּ ָ
סוּריםְ .כּ ֶשׁ ְ
נִ ְזכֹּר ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ֲא ִ
ָבים ֶשׁיּ ְִהיֶה חוֹף
מוּבן ֶשׁ ַחיּ ִ
יע ָלנוּ ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ְרצוֹן ה'ְ .כּ ָ
וּל ַה ְפ ִר ַ
חוֹצהְ ,
ֶך ַה ָ
אַחר ָכּ ְך ִל ְפרֹץ ָל ֶהם ֶדּר ְ
לוּלים ַ
ֶשׁ ֲע ִ
יצה ָעלֵינוּ
יציתֶ ,שׁ ְמּ ִצ ָ
ֻחד ִבּ ְדמוּת ַה ִצּ ִ
ֶך ֶשׁיּ ְִהיֶה ַמ ִצּיל ְמי ָ
יוֹתר ,יֵשׁ צֹר ְ
ַא ִפלּוּ ֵ
אַך לֹא ָפּחוֹת ִמ ָכּ ְך ,ו ֲ
ְמ ִצּילְ ,
מוּגָן ו ֵ
הוֹל ִכים ַרק ְלחוֹף
ְק ִרים – ְליָם ְ
סוּריםִ .ז ְכרוּ ֲח ֵב ִרים י ָ
ירה ָלנוּ ִל ְשׁמֹר ַעל ֵעינֵינוּ ִמ ַמּ ְראוֹת ֲא ִ
וּמזְּ ִכּ ָ
ָכּל ַהזְּ ַמןַ ,
סוּרים ַמ ְס ִכּי ִמים?
נִ ְפ ַרדִ ,עם ַמ ִצּיל וְ גַם ָשׁם נִ ְשׁ ָמ ִרים ִמ ַמּ ְראוֹת ֲא ִ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ק ַֹרח ,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

  
   
  
    
וּב ֶמ ֶשׁ ְך  40יוֹם ַה ְמּ ַר ְגּ ִלים ָע ְברוּ ְבּ ֶארֶץ
ִשׂ ָר ֵאל ְ
אשׁי ְבּנֵי י ְ
ָשׁיםֵ ,מ ָר ֵ
ֹשׁה ָשׁ ַלח ֲ 12אנ ִ
מֶ
וּד ַבשֲׁ ,א ָבל ִס ְפּרוּ ֶשׁ ָבּאָרֶץ ֵישׁ
ָבת ָח ָלב ְ
ִשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ָהאָרֶץ ז ַ
שׁוּבם ִס ְפּרוּ ִל ְבנֵי י ְ
ַעןְ .בּ ָ
ְכּנ ַ
יּוֹשׁ ִבים ְבּ ָע ִרים ְבּצוּרוֹתְ .שׁנֵי ְמ ַר ְגּ ִלים לֹא ִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּ
ָקים ַה ְ
וְע ִמּים ֲחז ִ
ָקים ַ
ֲענ ִ
יהם.
ִשׂ ָר ֵאל ָבּכוַּ ,עד ֶשׁה' ָכּ ַעס ֲע ֵל ֶ
וְכלֵבְ .בּנֵי י ְ
יְהוֹשׁ ַע ָ
ֻ
ְבּ ַה ָצּגַת ַה ְדּ ָב ִרים ְבּ ַעיִן ָר ָעה
יוּכלוּ ְל ִה ָכּנֵס
ִשׂ ָר ֵאל וַה' ָג ַזר ֶשׁאַנְ ֵשׁי ַהדּוֹר ַההוּא לֹא ְ
טוֹבת ְבּנֵי י ְ
ֹשׁה ִה ְת ַפּלֵּל ְל ַ
מֶ
תּוֹבב ָ 40שׁנָה ַבּ ִמּ ְד ָבּר,
ִשׂ ָר ֵאל ְל ִה ְס ֵ
יְהוֹשׁ ַע וְ ָכ ֵלב .ה' ָגּזַר ַעל ְבּנֵי י ְ
ַען ,חוּץ ִמ ֻ
ְל ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ָשׁים ָקּמוּ וְ ִנסּוּ
ֵפה .עוֹד ְמ ֻס ָפּר ֵשׁ ֲאנ ִ
וְ ַה ְמּ ַר ְגּ ִלים ֶשׁ ִס ְפּרוּ ְדּ ָב ִרים ָר ִעים ֵמתוּ ְבּ ַמגּ ָ
יהםַ .בּ ָפּ ָר ָשׁה
ְב ֶ
ָפלוּ ִל ְפנֵי אוֹי ֵ
ַעןֲ ,א ָבל ה' לֹא ָהיָה ְבּ ִק ְר ָבּם וְ ֵהם נ ְ
ַל ֲעלוֹת ְל ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
בוֹדת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וְ גַם ִמ ְצוַת ָח ָלה .וּ ְבּסוֹף ָפּ ָר ַשׁת ְשׁ ַלח
אָנוּ ְל ֵמ ִדים עוֹד ִדּינִ ים ִמ ִדּינֵי ֲע ַ
אוֹמ ִרים ְבּכֹל יוֹם ִבּ ְק ִריאַת ְשׁ ַמע.
ַחנוּ ְ
יצית ֲא ֶשׁר ֲאנ ְ
יעה ָפּ ָר ַשׁת ִצ ִ
מוֹפ ָ
ִ

יצד נִ ְק ָרא ַה ָמּקוֹם בּוֹ ָמ ְצאוּ
ֵ כּ ַ
אָרץ?
ַה ְמּ ַרגְּ ִלים ֶאת ֵפּרוֹת ָה ֶ
יצד ֵהגִ יב ָכּ ֶלב ְל ִד ְב ֵרי
ֵ כּ ַ
ַה ְמּ ַרגְּ ִלים?
" וּ ָיבֹא ַעד ֶח ְברוֹן" ָמה ָק ֶשׁהָ ,מה
ַה ֵתּרוּץ?
יס ָתם
אָרץ ִעם ְכּנִ ָ
ְ מ ַצוֶּה ֵשׁ ְתּלוּ ָיה ָבּ ֶ
ִשׂ ָר ֵאל?
ְל ֶא ֶרץ י ְ




  
        
   
אָדם ִמנִּ ְכ ְבּ ֵדי ָה ִעירֶ ,שׁ ָהיָה ָרגִ יל ְל ָד ֶבּר ָלשׁוֹן ָה ַרע
ְמ ֻס ָפּר ַעל ָ
אַחר
וּמ ֵ
שׁוּבהֵ ,
ַעל אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר .יוֹם ֶא ָחד ֶה ְח ִליט ַל ֲחזֹר ִבּ ְתּ ָ
וּב ַקשׁ
נּוֹדע לוֹ ַעל ֻח ְמ ַרת ִאסּוּר ְלשׁוֹן ָה ַרע ָפּנָה ְל ַרב ֵה ִעיר ְ
ֶשׁ ַ
ִשׁ ַחט ְל ָך
שּׁוֹחט ֶשׁיּ ְ
אָמר לוֹ ָה ַרבְ “ :ל ְך ֵאל ַה ֵ
ָתּ ַקנָה ַעל ֲעווֹנוַֹ .
רוֹצה ַל ֲעשׂוֹת לוֹ
ַתּ ְר ְנגוֹל וּבֹא ֶא ְצ ִלי”ֶ .ה ָע ִשׁיר ָח ַשׁב ֶשׁ ָה ַרב ֶ
וּבא ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ָה ַרבִ .צוָּה
ַכּ ָפּרוֹת ֲעבוּר ֲח ָטאָיוָ ,שׁ ַחט ַתּ ְר ְנגוֹל ָ
לוֹ ָה ַרב ֶשׁיּ ְַפ ֵזּר ֶאת ַהנּוֹצוֹת ִבּ ְרחוֹבוֹת ָה ִעירָ .ה ִאישׁ ִה ְת ַבּיֵּשׁ
ְה ַרב
אוּלם ֶבּ ֱהיוֹת ו ָ
ָח ֵשׁבוּהוּ ִל ְמ ֻשׁגָּעָ ,
ַל ֲעשׂוֹת ֵכּן ֶשׁ ָמּא י ְ
וּפזֵּר ֶאת ַהנּוֹצוֹת.
זּוֹהי ַכּ ָפּ ָרתוֹ ָה ַל ְך ְלחוֹצוֹת ֵה ִעיר ִ
ֶה ְח ִליט ֶשׁ ִ
יתי ְכּ ָכל
אָמר לוָֹ “ :ע ִשׂ ִ
אַחר ִמכֵּןָ ,שׁב ֵאל ָה ַרב ֵבּ ִשּׂ ְמ ָחה וְ ַ
ְל ֵ
אָמר לוֹ ָה ַרבַ “ :ע ְכ ָשׁו ְל ְך ֶתּ ֱאסֹף ָכּל ַהנּוֹצוֹת
ִיתּנִ י”ַ .
ֲא ֶשׁר ִצו ָ
אוֹתם! ֶח ְל ָקם
ֶאסֹף ָ
יך ֶא ְפ ָשׁר ל ֱ
אָדם ֵא ְ
ַר ָתּ!” ָתּ ַמהּ אוֹתוֹ ָ
ֶשׁ ִפּזּ ְ
אָמר לוֹ ָה ַרבַ “ :ע ְכ ָשׁו
ִה ְת ַפּ ְזּרוּ ָלגַגּוֹתַ ,ל ֲח ֵצרוֹתָ ,ל ָשׂדוֹתַ ...
יתי ְל ַה ְמ ִחישׁ ֵל ָך ֶאת ֻח ְמ ַרת
ית? ָר ִצ ִ
אַתּה ֵמ ִבין ָמה ֶשׁ ָע ִשׂ ָ
ָ
ֶפשׁ
ְעגְ ַמת ַהנּ ֶ
ֶה ָעווֹן ֶשׁ ְבּי ְָד ָך ִכּי ָק ֶשׁה ְמאֹד ְל ַתּ ֵקּן ֵאת ָה ֶע ְלבּוֹן ו ָ
ְהוּדי
יך” ְו ַהיּ ִ
ָשׁים ַעל ְידֵי ַה ִמּ ִלּים ֶשׁ ִה ְת ַפּ ְזּרוּ ִמ ִפּ ָ
ָר ְמ ְתּ ַל ֲאנ ִ
ֶשׁגּ ַ
ֵיצד ְל ַתּ ֵקּן ֶאת ַמ ֲע ֵשׂינוּ
טוֹבה כּ ַ
ֵשׁנָה ֵע ָצה ָ
יטב ...י ְ
ֵה ִבין זֹאת ֵה ֵ
ַעסֹק ְב ִתּיקוּנוֹ ֶשׁל אוֹתוֹ ֶה ָעווֹןִ :אם ָח ָטא ְבּ ָלּשׁוֹן ָה ַרע
ַע"י ֶשׁנּ ֲ
ָשׁים...
נוֹשׂא זֶה ְו ִי ְז ֶכּה ֵאת ָה ֲאנ ִ
עוֹס ִקים ְבּ ֵ
י ְִקנֶה ְס ָפ ִרים ָה ְ


















יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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יך
ידא ָהיָה ַתּ ְל ִמידֶ ,שׁ ָהיָה ָצ ִר ְ
ְל ַר ִבּי ְפ ִר ָ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ְפּ ָע ִמים ַעד
ִל ְלמֹד ָכּל ָדּ ָבר ְ
ידא ִעם
ָשׁב ַר ִבּי ְפ ִר ָ
ֶשׁ ָלּ ַמד .יוֹם ֶא ָחדְ ,כּ ֶשׁיּ ַ
ַתּ ְל ִמידוֹ ִל ְלמֹדִ ,בּ ְקּשׁוּ ִמ ֶמנוֹ ֶשׁיָּבוֹא ְל ְד ָבר
יך ִל ְלמֹד ִעם
ִמ ְצוָהִ .ה ְס ִכּים ,ו ְִה ְמ ִשׁ ְ
אַחר ֶשׁ ָחזְרוּ ַעל ַה ִלּמּוּד
אַך גַּם ְל ֵ
ַה ַתּ ְל ִמידְ ,
אַר ַבּע ֵמאוֹת ַפּ ַעם ַה ַתּ ְל ִמיד לֹא ַל ַמּד!
ְ
ידאָ :מה ִה ְשׁ ַתּנָּה
ָשׁאַל אוֹתוֹ ַר ִבּי ְפ ִר ָ
אָמרוּ
ְמן ֶשׁ ְ
ַה ַפּ ַעם? ָענָה ַה ַתּ ְל ִמידֵ :מאוֹתוֹ ז ַ
ֵל ְך ִל ְד ָבר ִמ ְצוָה ִה ָסּ ָח ִתי
רוֹצים ֶשׁיּ ֵ
ָל ֲאדֹנִ י ֶשׁ ִ
ֵל ְך ָה ַרב,
אָמ ְר ִתּיַ :ע ְכ ָשׁו י ֵ
ַדּ ְע ִתּי ,ו ְָכל ֶרגַע ַ
וְל ֵכן לֹא ִה ְצ ַל ְח ִתּי
ֵל ְך ָה ַרבָ ,
ַע ְכ ָשׁו י ֵ
ידאִ :אם
אָמר לוֹ ַר ִבּי ְפ ִר ָ
ְל ִה ְת ַרכֵּז ָבּ ִלמּוּדַ .
אוֹת ָךָ .חזַר ו ְִל ֵמּד
וְאָל ֵמד ְ
ֵכּןִ ,ה ְת ַרכֵּז ַע ְכ ָשׁו ַ
נוֹספוֹת ו ְַרק אָז
אַר ַבּע ֵמאוֹת ַפּ ַעם ָ
אוֹתוֹ ְ
אַחת ֶשׁאָנוּ
קוֹרא לֹא ַ
ֵה ִבין ַה ַתּ ְל ִמידֵ .
ְמ ַב ְקּ ִשׁים ֵמ ָח ֵבר אוֹ ֵמאָח וְאָחוֹת ַמ ֶשּׁהוּ,
וְ ֵהם לֹא ְמ ִבינִ ים ,נָכוֹן? נִ ְל ָמד ֵמ ַר ִבּי
ָאשׁ ֶא ָלּא שׁוּב וָשׁוּב
ידא ,לֹא ְל ִה ְתי ֵ
ְפ ִר ָ
אוּלי ִמי ֶשׁ ֲאנוּ
ַסּה ְבּ ָכל ֶדּ ֶר ְך ַ
ַס ִבּיר ,וּנְ נ ֶ
נְ
אוּלי ַמ ֶשּׁהוּ
ֻכּז? ַ
ְמ ַד ְבּ ִרים ֵא ָליו לֹא ְמר ָ
ַמ ְפ ִריע לוֹ? ו ְָל ֵכן הוּא לֹא ֵמ ִבין?
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