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הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ידים,
ַעד ַה ַתּ ְל ִמ ִ
ַעקֹב ֶשׁ ְבּ ֵבית ִס ְפּרוֹ ֵה ֵחל ַמ ָסּע ְבּ ִחירוֹת ְלו ַ
דּוֹדיםִ ,ס ֵפּר י ֲ
אָר ְחנוּ ֵא ֶצל ְבּנֵי ַה ִ
ָבּ ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת ְכּ ֶשׁ ִה ְת ַ
יצד הוּא
ֻלּנוּ ָל ֵתת לוֹ ֵעצוֹת ו ְַר ֲעיוֹנוֹתֵ ,כּ ַ
רוֹצה ְל ִה ָבּ ֵחר ,הוּא ְמ ַב ֵקּשׁ ִמכּ ָ
ֶהיוֹת ְוהוּא ֶ
ְוהוּא ֶא ָחד ֵמ ַה ֻמּ ֲע ָמ ִדים .ו ֱ
עוּדת ַה ַשּׁ ָבּתִ ,ס ֵפּר דּוֹד ֶא ְפ ַריִם ֶשׁ ֵבּין ַתּ ְל ִמי ָדיו ֶשׁל ָה ַר ִבּי
ְמה ְס ַ
ידיםְ .כּ ֶשׁ ִה ְס ַתּיּ ָ
ָיכֹל ִל ְזכּוֹת ְבּרֹב קוֹלוֹת ַה ַתּ ְל ִמ ִ
ידּים ְו ִאלּוּ ֶאל ַה ֵשּׁנִ י לֹא ָבּא ִאישַׁ .פּ ַעם ִנז ְַדּ ְמּנוּ ְשׁנֵי
ָהרוּ ַה ְר ֵבּה ֲח ִס ִ
אַחיםֶ .אל ֶא ָחד ֶמ ֵהם נ ֲ
לּוּבּ ִליןָ ,היוּ ְשׁנֵי ִ
ִמ ְ
וּב ֲח ִסידוֹת,
תּוֹרה ַ
חוּל ַשׁת ַה ַד ַעתֲ ,הלֹא ְשׁנֵינוּ ָשׁוִ ים ַבּ ָ
תּוֹך ְ
אַחים ֵל ָמקוֹם ֶא ָחדָ .שׁאַל ַה ֵשּׁנִ י ֶאת ָה ִראשׁוֹן ִמ ְ
ָה ִ
ְא ַלי לֹא ָבּא ִאישׁ?
ֵיהם ,ו ֵ
ידּים ָבּ ִאים ַבּ ֲהמוֹנ ֶ
ֶיך ַה ֲח ִס ִ
אָחיֵ ,אל ָ
דּוּע ִ
וּמ ַ
ְשׁנֵינוּ ִה ְסתוֹ ָפ ְפנוּ ְבּ ִצלוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֶא ָחדַ ,
דּוּע ָבּ ִאים ֵהם ֵא ַלי וְ לֹא ֵאלֶי ָך? ֲא ָבל,
שׁוֹאל ְשׁ ֵא ָלה זוַֹ :מ ַ
ָקרִ ,כּי גַּם ֲאנִ י ֵ
אָחי ַהיּ ָ
ֵה ִשׁיב לוֹ ָהאַחָ ,האַ ִמינָה ִליִ ,
אַתּה ֵאינְ ָך ֵמ ִבין
דּוּע ָבּ ִאים ֵא ִלי ,וְ ָ
שׁוּבה! ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ֲאנִ י ֵאינִ י ֵמ ִבין ַמ ַ
שׁוֹא ִליםֵ ,הן ַע ְצ ָמן ַה ְתּ ָ
ְשׁ ֵאלוֹת ֵאלּוּ ֶשׁאָנוּ ֲ
ידּים ָבּ ִאים ֵא ַלי וְ לֹא ֵאלֶי ָך.
דּוּע לֹא ָבּ ִאים ֵאלֶי ָךִ ,היא ְכּנִ ְר ֶאה ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ַה ֲח ִס ִ
יפ ְךַ .מ ַ
ְל ֶה ֵ
ִשׂ ָר ֵאל
ְשׁוֹלחוֹ ְלהוֹ ִציא ֶאת ְבּנֵי י ְ
גּוֹאל ,ו ְ
וּמוֹעיד לוֹ ֵאת ַתּ ְפ ִקיד ַה ֵ
ִ
ַכּ ֲא ֶשׁר ה' ִמ ְת ַגּ ֶלּה אַל מֹ ֶשׁה ְבּ ַמ ֲע ַמד ַה ְסּנֶה,
ִשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִם"ַ .על ָכּ ְך ָענָה לוֹ ה':
אוֹציא ֶאת ְבּנֵי י ְ
ֹשׁהִ " :מי אָנ ִֹכי ִכּי ֵא ֵל ְך ֵאל ַפּ ְרעֹה וְ ִכי ִ
ִמ ִמּ ְצ ַריִם ,עוֹנֶה מ ֶ
רוֹאה ֶאת ַע ְצ ְמ ָך
ימן ִכּי ֶא ְהיֶה ִע ְמּ ְך? זוֹ ָה ֲע ָנוָהֶ ,שׁ ֵאינְ ָך ֶ
ְה ִסּ ָ
וּמהוּ ָהאוֹת ו ַ
"ִ ...כּי ֶא ְהיֶה ִע ְמּ ְךְ ,וזֶה ְל ָך ָהאוֹתַ ."..
אַתּה ְל ָכ ְך.
ימן ִכּי ֶבּ ֱא ֶמת ָראוּי ָ
ְה ִסּ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ,וְ זֶה ָהאוֹת ו ַ
ָראוּי ְל ַהנְ ִהיג ֶאת ַעם י ְ
בוּצה אוֹ ֲח ֵב ִריםַ ,על
ֶיךָ ,ע ֶלי ָך ִל ְנהוֹג ְבּ ֲע ָנוָה ,וְ ָל ַד ַעת ִכּי ְל ַהנְ ִהיג ְק ָ
ַעקֹב ִלזְכּוֹת ְבּקוֹלוֹת ֲח ֵבר ָ
אַתּה י ֲ
רוֹצה ָ
ִאם ֶ
ֵיהם,
ַפשׁוֹ ֲעל ֶ
מוֹסר ֶאת נ ְ
ֻלּם ָשׁוִים ,וְ ֵאין לוֹ שׁוּם ָכּבוֹד אוֹ ָגּ ְדלוּת ַעל ֲח ֵב ָריוֶ ,א ָלּא ֶשׁהוּא ֵ
ַה ִמּ ְתמוֹ ֵדד ָל ַד ַעתִ ,כּי כּ ָ
חוֹשׁב ַעל ָע ְצמוֹ ,וּלֹא ְמ ַצ ֶפּה ְל ַק ֵבּל ָדּ ָבר ֵמאַף ֶא ָחד.
וּל ֶרגַע לֹא ֵ
טוֹב ָתםְ ,
לוֹמם וְ ְל ָ
דוֹאג ִל ְשׁ ָ
ְו ֵ
בוּרם ,ו ְַרק ְבּ ֶשׁל
ָכה ְבּ ִאמּוּן ֲח ֵב ָריו ַרק ְבּ ֶשׁל ֵמ ִסירוּתוֹ ֲע ָ
ְשׁהוּא ז ָ
ַמנְ ִהיג ֲא ִמ ִתּי ָחשׁ ָתּ ִמיד ֶשׁהוּא לֹא ָראוּי ,ו ֶ
וּמ ַב ֵקּשֲׁ ,אזַי ִסכּוּי
ֻלּםְ ,תּ ַס ֵיּע ְל ָכל פּוֹנֶה ְ
ָה ֲע ָנוָה ֶשׁיֵּשׁ בּוִֹ .אם ְתּ ַכ ֵבּד ֶאת ָכּל ֲח ֵב ֶרי ָך ֶשׁ ְבּ ֵבית ַה ֵסּ ֶפרַ ,תּ ְק ִשׁיב ְלכ ָ
ֲא ִמ ִתּי הוּא ֶשׁ ֲח ֵברֶי ָך י ְִב ֲחרוּ ָבּ ְךְ .בּ ַה ְצ ָל ָחה.
ָתן.
ָא ָרא ,יוֹנ ָ
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ו ֵ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
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ֵיהם ֲעבוֹ ָדה
וּפ ְרעֹה ְמ ִטיל ֲעל ֶ
ִשׂ ָר ֵאלַ ,
ַה ִמּ ְצ ִרים ָח ְשׁשׁוּ ֵמ ִרבּוּיָם ֶשׁל י ְ
ִשׂ ָר ֵאלְ .כּ ֶשׁרָאָה
נּוֹלד ְלי ְ
ָכר ַה ָ
ָק ָשׁהַ .פ ְרעֹה ִצוָּה ְל ָה ִמית ָכּל ִתּינוֹק ז ָ
נוֹלד
יך ָכּל ָז ָכר ַליְּאוֹר .בֵּן ָ
ָאל ִמ ְת ַר ִבּים ,הוּא ִצוָּה ְל ַה ְשׁ ִל ְ
ִשׂר ֵ
ֶשׁי ְ
ָשׁים וְאָז ָשׂ ָמה אוֹתוֹ
ֶבדִ .אמּוֹ ֶה ְח ִבּיאָה אוֹתוֹ ג' ֳחד ִ
ְל ַע ְמרָם וְיוֹכ ֶ
ְבּ ֵת ָבה ַעל ַהיְּאוֹרֲ .אחוֹתוֹ ָע ְמ ָדה ֵמ ָרחוֹק ִל ְראוֹת ַמה יּ ְִקרֶה לוַֹ .בּת
אַרמוֹן
ָדל ְבּ ְ
ֹשׁה ְוהוּא גּ ַ
ַתּינוֹק מ ֶ
ַפּ ְרעֹה ָמ ְצאָה ֶאת ַה ֵתּ ָבהָ ,ק ְראָה ל ִ
ָאל ,וְ ְכּ ֶשׁ ָראָה ִמ ְצ ִרי ַמכֶּה
ִשׂר ֵ
ָדל רָאָה ֶאת ַה ֵסּ ֶבל ֶשׁל ְבּנֵי י ְ
ֶךְ .כּ ֶשׁגּ ַ
ַה ֶמּל ְ
ָשׂא
יע ְל ִמ ְדיָן ְונ ָ
ֵח ִמ ִמּ ְצ ַריִםֵ ,מּגִ ַ
ֹשׁה בּוֹר ַ
ִע ְב ִרי הוּא ָה ַרג ֶאת ַה ִמּ ְצ ִרי .מ ֶ
ֹשׁה ִבּ ְסנֶה
ְנוֹלדוּ ָל ֶהם ָבּנִ ים .ה' נִ גְ לָה ֶאל מ ֶ
ִתרוֹ ,ו ְ
ֶאת ִצפּוֹ ָרה ַבּת י ְ
הוֹציא ֶאת ְבּנֵי
וּל ִ
ֹשׁה ָל ֶלכֶת ֶאל ַפּ ְרעֹה ְ
וּמ ַצוֶּה ֶאת מ ֶ
בּוֹער ָבּ ֵאשְׁ .
ֵ
אַהרֹן.
אָחיו ֲ
ָאל ִמ ִמּ ְצ ַריִםְ ,בּ ֶע ְז ַרת ִ
ִשׂר ֵ
יְ

     

    
ֵ איזוֹ אָחוֹת ְמ ַח ָכּה ,ו ְָל ָמּה ִהיא ִח ְכּ ָתה?
ִ מי ָהיָה ֵבּן ֶשׁל ִמי ְבּ ָפ ָר ָשׁהֲ ,א ָבל ַרק " ִבּ ְכ ִאילּוּ"?
ְתה ְבּרוּ ַכת י ְָל ִדים ְבּ ָפ ָר ָשׁה?
ֵ איזוֹ ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ָהי ָ
ִשׂ ָר ֵאל?
ָרמוּ ְל ִרבּוּי ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ִבּ ְבנֵי י ְ
ָשׁים גּ ְ
ֵ אלּוּ ְשׁ ֵתּי נ ִ
אָחיו?
ֵ איזֶה אָח ָהיָה ַה ֶפּה ֶשׁל ִ

      

וּב ָכה ְמאֹד
אַחת ָבּא ִאישׁ ֶא ָחד ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ָ
ַפּ ַעם ַ

אַבּא ַתּ ְחנָה ֶה ָח ִסיד נִ ְכנַס ְל ִעירוֹ ְבּ ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת
ָ

וּבנוֹ ֻמ ָטּל
ַעזֹר לוֱֹ ,היוֹת ְ
נּוֹב ַה ְרדוֹק ֶשׁיּ ֲ
ִל ְפנֵי ַה ַסּ ָבּא ִמ ְ
אָמר לוֹ ַה ַסּ ָבּא:
נוֹטה ָלמוּתַ .
ַעל ֶערֶשׂ ְדּוַי ,חוֹלֶה ְו ֶ

ְח ָלּשׁ
אָדם חוֹ ֶלה ו ַ
ַחת ַעל ְכּ ֵתפוָֹ .מ ָצא ָ
ילתוֹ ֻמנּ ַ
ַח ִב ָ
וֲ
חוֹלהַ " :ר ִבּיֲ ,עזֹר
אָמר לוֹ ַה ֶ
יסה ָל ִעירַ .
ֻמ ָטּל ַבּ ְכּנִ ָ

ִשׁ ַתּ ֵדּל ְל ָה ִביא
טוֹבה וְ הוּא י ְ
ֶשׁ ַכּנִּ ְר ֶאה יֵשׁ לוֹ ֵע ָצה ָ
ַצּיל ֶאת
ֻר ָסם ַה ֻמּ ְמ ֶחה ַהגָּדוֹלֶ ,שׁיּ ִ
רוֹפא ַה ְמּפ ְ
ֶאת ָה ֵ

יסנִ י ָל ִעיר!".
ִליַ ,ה ְכנִ ֵ
אַבּא ַתּ ְחנָהָ :ע ַלי ַל ֲעזֹר ַלחוֹ ֶלהֲ ,א ָבל ִאם
ָח ַשׁב ָ

ֶסף,
רוּבּל כּ ֶ
יך ְל ַשׁ ֵלּם ַ 100
ְבּנוֹ ַה ִמּ ְסכֵּןֲ ,א ָבל הוּא ָצ ִר ְ
אָמר לוֹ ַה ַסּ ָבּא:
ֻכ ָדּ ְך ִה ְס ִכּים ְל ָכ ְך .אָז ַ
ָהאָב ַה ְמּד ְ

יתי?".
וּב ִ
יכן ֶא ְת ַפּ ְרנֵס ֲאנִ י ֵ
יל ִתי ֵמ ֵה ָ
יח ֲח ִב ָ
אָנ ַ
ִ
ְל ַבסוֹף ֶה ְח ִליט ְל ַה ְכ ִניס ֶאת ַהחוֹלֶה ָל ִעיר ְו ַרק

ָשׁים ֶשׁיּ ְִת ַפּ ְלּלוּ ְבּ ַעד ַהחוֹ ֶלה
ֶיך ִל ְשׂכּוֹר ֲ 10אנ ִ
“ ָעל ָ
ְהא ְשׁ ֵמיה ָר ָבּא" ְכּ ַה ְב ָט ַחת ֲח ַז"ל:
אָמן י ֵ
ֹאמרוּ " ֵ
ְוי ְ

ילתוֹ ְונִ ְכנַס ָל ִעירִ ,עם
ָטל ֶאת ֲח ִב ָ
אַחר ָכּ ְך ָבּא ְונ ַ
ַ
ְאוֹמ ִרים" :זֶה
דּוּמי ַח ָמּהְ .ו ָהיוּ ַהכֹּל ְתּ ֵמ ִהים ו ְ
ִדּ ְמ ֵ

קוֹר ִעין
ְהא ְשׁ ֵמיהּ ָר ָבּא ְבּ ָכל כֹּחוֹ ְ
" ֶשׁ ָהעוֹנֶה אָ ֶמן י ֵ
ֻכה ְל ִבנְ ָך”.
ַדּאָי ַתּ ֲע ֶלה אי"ה ֲאר ָ
ָגּזַר ִדּינוֹ”ְ ,בּו ָ

אַבּא ַתּ ְחנָה ֶה ָח ִסידְ ,מ ַח ֵלּל ַשׁ ָבּת?!" .וְאַף
הוּא ָ
הוּא ִה ְר ֵהר ְבּ ִלבּוֶֹ " :שׁ ָמּא ִח ַלּ ְל ִתּי ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת?".

וּל ִה ְתלוֹנֵן ַעל
ַמגֵּם ְל ִה ְת ָחרֵט ְ
ִה ְת ִחיל ָה ִאישׁ ְלג ְ
יע
ֻבּה ֶשׁ ַה ַסּ ָבּא ְמ ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוְּ ,ועוֹד ִה ִבּ ַ
ַה ָשּׂ ָכר ַה ְמּר ֶ

רוּך הוּא ֶאת ַה ַח ָמּה
יח ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ִה ְז ִר ַ
ְבּ ָ
אַבּא ַתּ ֲחנָה ַעל ִחלּוּל ַשׁ ָבּת.
ְכּ ֵדי ֶשׁלֹּא י ְִצ ַט ֵער ָ

יהתוֹ ִאם ִבּ ְכ ָלל ָה ִע ְניָן ַהזֶּה ָיכֹל ַל ֲעזֹר
ֶאת ְתּ ִמ ָ
ַל ֶיּ ֶלד...
אַח ֵרי
תּוּכל ְתּ ִפ ָלּ ְת ָך ַל ֲעזֹר ֲ
אָמר לוֹ ַה ַסּ ָבּאֵ :האָ ְך ַ
ַ
ָת ָך ָבּהּ'
וּמ ַפ ְק ֵפּק ֶבּ ֱאמוּנ ְ
אַתּה ְבּ ַע ְצ ְמ ָך ִמ ְס ַתּ ֵפּק ְ
ֶשׁ ָ
וּביָדוֹ ְל ָה ִמית
הוֹעיל ְ
ֶא ָמן ְל ִ
רוֹפא ַהנּ ֱ
ָשׁ ַרק הוּא ָה ֵ
וּל ַה ֲחיוֹת?...
ְ

)בראשית רבה פרשה כ"ו(


     
יכם" )דברים ,יד  -א(
אַתּם ַלה' ֱאל ֵֹה ֶ
" ָבּנִ ים ֶ
שׁוֹכ ַח ֶשׁהוּא ֵבּן ֶמ ֶל ְך".
ְהוּדי ֵ
יוֹתרְ ,כּ ֶשׁיּ ִ
ַה ֵח ְטא ַהגָּדוֹל ְבּ ֵ
]רבי שלמה מקרלין[

כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -
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