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ָרּפ ָּ ַׁ ַׁ פ ְי ִי
ע ְי ּבי ֶַ ׁהּטֹובפ

ֲעֹקב ּׁ ְׁ פ ָטּ ִָ
ִמְּכַנַען  ַמִּגיַע  ַיֲעקֹב  ֶׁשַּסָּבא  ַהּקֹוֶדֶמת  ַּבָּפָרָׁשה  ֶׁשָּלַמְדנּו  ַאֲחֵרי 
ְלִמְצַרִים הּוא ִנְפַּגׁש ִעם יֹוֵסף ְוָׂשַמח )בראשית מו, כט(, ָהַאִחים ִנְפְּגׁשּו 
ַיֲעקֹב  ְּבֵסֶדר.  ְוַהֹּכל  ִמְׁשָּפחֹות  ִאחּוד  ֵיׁש  מה(,  פרק  )שם  ְוִהְׁשִלימּו 

ִנְפַטר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה )שם מט, לג(. 



עפׁאֶרָּך” ַׁ ִֶ אפ אפני ”ׂשי
ְלַאַחר ֶׁשַּיֲעקֹב ָאִבינּו ִנְפָטר, ָהַאִחים ְמַפֲחִדים ֶׁשָּמא יֹוֵסף ָהָיה ִאָּתם 
ֶנְחָמד ַעד ַהּיֹום ַרק ִּבְגַלל ַאָּבא, ְוַעְכָׁשו ְּכֶׁשַאָּבא ִנְפַטר ַמה ִּיְקֶרה? 
ָהַאֲחרֹוָנה  ֶׁשַהַּבָּקָׁשה  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ְליֹוֵסף,  ְואֹוְמִרים  ָּבִאים  ֵהם  ָלֵכן 
ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשָּלנּו ֶזה ֶׁשִּתְסַלח ָלנּו? ּוֶבֱאֶמת ֵהם ֹלא ִסְּפרּו ַלֲאִביֶהם ִּכי 
ֵהם ָּפֲחדּו ֶׁשְּיַקְּלֵלם ְוַגם יֹוֵסף ֹלא ִסֵּפר )רבינו בחיי בראשית פרק מה 
פסוק כז(, ְוֵהם ִׁשּנּו ִמְּפֵני ַּדְרֵכי ָׁשלֹום )יבמות דף סה ע"ב(. ְוָכְך ָאנּו 

רֹוִאים ֶׁשְּמַסֶּפֶרת ַהּתֹוָרה: “ַוְיַצּוּו ֶאל יֹוֵסף ֵלאֹמר, ָאִביָך ִצָּוה ִלְפֵני 
מֹותֹו ֵלאֹמר ֹּכה ֹתאְמרּו ְליֹוֵסף, ָאָּנא ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע ַאֶחיָך ְוַחָּטאָתם 
ִּכי ָרָעה ְגָמלּוָך ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע ַעְבֵדי ֱאֹלֵהי ָאִביָך ַוֵּיְבְּך יֹוֵסף 
ְּבַמֶּׁשהּו  ֶׁשֲחָׁשדּוהּו  ַעל  יֹוֵסף ּבֹוֶכה  ֵאָליו” )בראשית נ, טז(,  ְּבַדְּבָרם 
ֶׁשֹּלא ָעָלה ַעל ִלּבֹו )עיין ילקוט שמעוני פרשת ויחי רמז קסב, וביומא דף 

יט ע”ב(. 
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ה ּהפָלֹטבי בי ַי ֱאֹלָקּםפֲר
ּוַמְמִׁשיְך ַהָּכתּוב “ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל ִּתיָראּו, ִּכי ֲהַתַחת ֱאֹלִקים 
ֲעֹׂשה  ְלַמַען  הפ ָלֹטבי ּהפ בי ַי ֲר ֱאֹלָקּםפ ָרָעה  ָעַלי  ֲחַׁשְבֶּתם  ְוַאֶּתם  ָאִני 
יֹוֵסף  ָלֶהם  אֹוֵמר  כ(.   - יט  נ,  )בראשית  ָרב”  ַעם  ְלַהֲחֹית  ַהֶּזה  ַּכּיֹום 
ֵיׁש  ֲאָבל  ַאְכָזִרים,  ְּבַיד  אֹוִתי  ִלְמֹּכר  ֲחַׁשְבֶּתם  אּוַלי  ַאֶּתם  ַהַּצִּדיק, 
ְּבֹפַעל  ֲאָבל  ִמן ָהעֹוָלם,  ְלַאֵּבד אֹוִתי  ֲחַׁשְבֶּתם  ַאֶּתם אּוַלי  ְמַתְכֵנן. 
ַמה ֶּׁשָּקָרה ֶזה "ָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה" - הּוא ִנֵּתב ֶאְתֶכם, ַהֻּבָּבה 
ַהְּגדֹוָלה חֹוֶׁשֶבת ֶׁשִהיא ְמִריָמה ֶאת ַהָּיד, ַעד ָמַתי? ַעד ָהֶרַגע ֶׁשּבֹו 
ַמִּניִחים אֹוָתּה ֶאל ִמחּוץ ַלֵּתיַאְטרֹון. ַאֶּתם ָּכל ַמה ֶּׁשֲעִׂשיֶתם ָהָיה 
ְּבֶעֶצם ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ְרצֹון ַהֵּׁשם ְלטֹוָבה. ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות? ֲהֵרי 
יֹוֵסף ִמְסֵּכן, ְּבָכל ַהֶּדֶרְך ֶׁשָעַבר ָמְכרּו אֹותֹו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים, ַלִּמְדָיִנים, 
ַלִּמְצִרים )רש"י בראשית פרק לז פסוק כח(, ָעַזב ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְוֶאת 
ְזֻקִנים הּוא לֹו” )בראשית לז, ג(, הּוא  ֶבן  “ִּכי  ָאִביו,  ַהֲחִמימּות ֶׁשל 
ֶׁשִהיא  ְלִמְצַרִים  ְוָיַרד  ְוַהּתֹוָרה,  ַהְּקֻדָּׁשה  ְמקֹור  ָאִביו,  ִמֵּבית  ָיָצא 
ֶעְרַות ָהָאֶרץ, ֶׁשִהיא ֵּבית ַהְּפִריצּות ֲהִכי ָּגדֹול ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות )עיין 
כ(,  לט,  )בראשית  ָהֲאסּוִרים  ְלֵבית  ְוִנְכַנס  מה(,  פרק  בראשית  אלשיך 

ְוֵאילּו ִנְסיֹונֹות הּוא ָעַבר, ְוַלְמרֹות ָּכל ֶזה הּוא ַמְרֶאה ָלֶהם ֶׁשַהֹּכל 
ָהָיה ְלטֹוָבה.



ָסְּפּׁבֶּכֶלא אי הפָעםפהי ׁהָּׂשּרי
ִהְתַקֵּׁשר ֵאַלי ָאִסיר ִמֵּבית ֶּכֶלא ֹּפה ָּבָאֶרץ, ֶׁשָּברּוְך ַהֵּׁשם ִמְתַחֵּזק, 
ֲאִני  ַמְרִּגיׁש ְמֹאד ֻמְׁשָּפל, ַּגם  ֲאִני  ִלי:  ְוָאַמר  ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, 
ַמּכֹות,  לֹו  נֹוְתִנים  ֶׁשֵהם ֹלא  ַלְמרֹות  ֻמְׁשָּפל.  ֲאִני  ְוַגם  ֶּכֶלא  ְּבֵבית 
ְּפִניָמה.  ַהֶּנֶפׁש  ֶאת  ָהרּוַח,  ֶאת  ְלָך  ִלְׁשֹּבר  ֶזה  רֹוִצים  ֶּׁשֵהם  ַמה 
ַאָּתה  ָמה  ִּבְכָלל?  ַאָּתה  ִמי  ֻיְצַלח!  ֹלא  “ַאָּתה  ָעָליו:  צֹוֲעִקים  ָׁשם 
ִּבְׁשִביל  ַרק  ֹּפה  ֲאַנְחנּו  ָנכֹון?  ֶאֶפס,  ֶׁשַאָּתה  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ָׁשֶוה? 

ְלַהְזִּכיר ְלָך!”. 
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ְוהּוא ְמַסֵּפר ִלי ֶׁשָהָיה לֹו ִמְקֶרה ְמֹאד ַמְׁשִּפיל: ִהִּגיַע ְלָׁשם ְּבֶאָחד 
ֵמַהָּיִמים ְסַגן ַהְמַפֵּקד ֶׁשל ָּכל ָּבֵּתי ַהֶּכֶלא ָּבָאֶרץ, ִמיֶׁשהּו ְמֹאד ְמֻכָּבד, 
ָמֵלא ְּדָרגֹות ְוִעּטּוִרים, ּוַבֶּכֶלא ֵיׁש ֶאת ַהַּׁשַער ַהָּגדֹול ַּבְּכִניָסה ְוֵיׁש 
ִנְכַנס  ַהְמַפֵּקד  ְסַגן  ֶׁשּלֹו.  ַּבָּתא  ָאִסיר  ְוָכל  ַהָּתִאים,  ְׁשָאר  ָּכל  ֶאת 

ִלְבּדֹק ֶׁשַהֹּכל ְמַתְפֵקד ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך. 

ְוִהִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשּבֹו מֹוִציִאים  ֵּביְנַתִים ִהִּגיָעה ְׁשַעת ֲארּוַחת ָצֳהַרִים, 
ֶאת ָהֲאִסיִרים ֵמַהָּתִאים ֶלֱאֹכל ֲארּוַחת ָצֳהַרִים. ְואֹותֹו ָּבחּור ָמַסר 
ִלי ֶׁשָּבאּו ְלהֹוִציא אֹותֹו ֵמַהָּתא, ּוְבִדּיּוק ַהְמַפֵּקד ָּבא ָלֵצאת ֵמַהַּׁשַער 
ָהָראִׁשי ָׁשם. הּוא ָקָרא ַלַחֶּיֶלת ֶׁשִּתְפַּתח לֹו ֶאת ַהַּׁשַער, ְוִהיא ָאְמָרה 
לֹו: “ַרק ְׁשִנָּיה, ֲאִני מֹוִציָאה ֶאת ָהָאִסיר ֹּפה ֶלֱאֹכל ָצֳהַרִים, ֲאִני ְּכָבר 
ְלַיד ַהָּתא ֶׁשּלֹו, ֲאִני ּפֹוַתַחת לֹו ּוִמָּיד ֶאְפַּתח ְלָך”. ֵאיְך ֶׁשַהְמַפֵּקד 
ֲאַחֶּכה  ֲאִני  “ָמה,  ְוִלְצֹעק:  ְלִהְׁשּתֹוֵלל  ִהְתִחיל  הּוא  ֶזה  ֶאת  ָׁשַמע 
ָלָאִסיר ַהֶּזה? הּוא ָאִסיר, הּוא ֶאֶפס, ָמה הּוא ָׁשֶוה ִּבְכָלל, ַמִּגיַע לֹו 
ֶׁשֵּיָרֵקב ָּכאן ַּגם עֹוד ֵמָאה ָׁשָנה, ַאְּת יֹוַדַעת ִמי ֲאִני? ִּתְסַּתְּכִלי ַעל 

ַהְּדָרגֹות ֶׁשִּלי, ֲאִני ֹלא מּוָכן ְלַחּכֹות ְׁשִנָּיה”.

ָאַמר ִלי אֹותֹו ָּבחּור: “ְּבאֹותֹו ֶרַגע ִהְרַּגְׁשִּתי ֶּבֱאֶמת ֶאֶפס, הּוא ַמְסִּביר 
ְלָך ַּכָּמה ַאָּתה ֶאֶפס ְוַכָּמה ַאָּתה ֹלא ֻיְצַלח ְוַכָּמה ַהַחִּיים ֶׁשְּלָך ִיְהיּו 
ַמֶּׁשהּו  ָעָׂשה  ַהֶּזה ֹלא  ַהָּבחּור  ַּבֶּכֶלא”.  ֶׁשָהִייָת  ִּבְגַלל  ּוָמִרים  ָרִעים 
ְּפִליִלי, הּוא ָהָיה ָּבחּור ְיִׁשיָבה ֶׁשָעַזב ֶאת ַהְיִׁשיָבה ְוֹלא ָהַלְך ַלָּצָבא, 
ְוַעל ֶזה ָׂשמּו אֹותֹו ַּבֶּכֶלא. ָאַמְרִּתי לֹו: “ַּתְקִׁשיב, יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ָהָיה 
ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַּבֶּכֶלא )עיין בפירוש רבי חיים פלטיאל בראשית פרק 
מא פסוק א( ְוָיָצא ְוִנְהָיה ִמְׁשֶנה ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים )בראשית מא, מג - מד(, 

ִאי ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ֵאיְך ָהָרע ֶׁשְּלָך ִיְתַהֵּפְך ְלטֹוָבה”.



ם ָּ ֵעּׁנ ְׁ פהי ָמּ ַָ
ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו ִאם ֵיׁש לֹו ַּבֶּכֶלא ִנְסיֹונֹות ְּבִעְנְיֵני ְקֻדָּׁשה? הּוא ָעָנה 
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ִלי: “ָׁשם ַּבֶּכֶלא ֵיׁש ֲהמֹון ִנְסיֹונֹות ֶׁשל ְׁשִמיַרת ָהֵעיַנִים. ֶזה ִנְרֶאה 
ֶׁשַהַחָּילֹות ָׁשם ָּבאֹות ְּכֵדי ְלַהְכִׁשיל, ה’ ְיַרֵחם”. ְוהּוא ְמַסֵּפר ֶׁשהּוא 
ִמְתַּגֵּבר ּוִמְתַּגֵּבר, ְוֵיׁש ְקָׁשִיים ְוִנְסיֹונֹות ְוהּוא ַמֲחִזיק ַמֲעָמד, ּוַמָּמׁש 
הּוא  ַהֶּזה  ַהְמַפֵּקד  ִלי,  “ַּתִּגיד  אֹותֹו:  ָׁשַאְלִּתי  ַעְצמֹו.  ֶאת  ּתֹוֵפס 
ִמְתַּגֵּבר? הּוא ׁשֹוֵמר ַעל ָהֵעיַנִים?” הּוא ָצַחק ְוָאַמר: “ֵאיֶזה ִמְתַּגֵּבר, 
ֹלא ִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ַמֶּׁשהּו ֶׁשעֹוֵצר אֹותֹו ִּבְכָלל”, ָאַמְרִּתי לֹו: “נּו, ָאז ִמי 
ָׁשֶוה יֹוֵתר, ַאָּתה אֹו הּוא? ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא יֹוֵתר ָחָזק ִמְּמָך ֲהֵרי ַּגם סּוס 
יֹוֵתר ָחָזק, ּוְבָכל ֹזאת הּוא סּוס ְוַאָּתה ֶּבְנָאָדם, ַּגם ַאְרֵיה יֹוֵתר ָחָזק 
ִמְּמָך ֲאָבל הּוא ַחָּיה ְוַאָּתה ֶּבְנָאָדם. ֵיׁש ְלָך ְּבָמה ְלִהְתָּגאֹות, ַאָּתה 

ָנִציג ֶׁשל ֱאֹלִקים, ָׁשם ְּבתֹוְך ַהֶּכֶלא”.



ׁנרּוםפָאַּפּׁגָמזּו
ֵאֶצל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ָאנּו רֹוִאים ֶׁשַּלְמרֹות ָּכל ַמה ֶּׁשָעַבר ָעָליו הּוא 
אֹוֵמר: “ֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה”, ָהָיה ִּתְכנּון ַאֵחר. ַהְּגָמָרא ְמַסֶּפֶרת 
)תענית דף כא ע"א( ַעל ַנחּום ִאיׁש ַּגם זּו, הּוא ָהָיה ֶאָחד ֵמָהַרָּבִנים 

ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא )חגיגה דף יב ע”א(, ְוָתִמיד ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה קֹוֶרה ָהָיה 
אֹוֵמר: “ַּגם זּו ְלטֹוָבה”, ָלֵכן ָקְראּו לֹו ‘ַנחּום ִאיׁש ַּגם זּו’. יֹום ֶאָחד 
ָרצּו ַהְּיהּוִדים ִלְׁשֹלַח ַמָּתָנה ַלֵּקיָסר, ִּכי ֵאֶצל ַהּגֹוִים ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל, 
ְּבֶאְמַצע  ַהֶּדֶלק  ֶׁשִּנְגַמר לֹו  ֶרֶכב  ֶזה ְּכמֹו  ַמָּתָנה  ָלֶהם  ִּתֵּתן  ִאם ֹלא 
ַמָּתנֹות  ָלֵתת  ַּפַעם  ִמֵּדי  ָצִריְך  ָהָיה  ָלֵכן  ָזז.  ֹלא  ְוָהֶרֶכב  ַהְּנִסיָעה 
ַהְרֵּבה  ַלְּיהּוִדים.  טֹוָבה  ַלֲעׂשֹות  ָיזּוז  ֹלא  הּוא  ֹלא  ִאם  ִּכי  ַלֵּקיָסר, 
ְּפָעִמים ֶזה ַּגם שַֹׁחד ְלִבּטּול ְּגֵזרֹות, שַֹׁחד ָּכֶזה ֻמָּתר, ִּכי ִאם ַאָּתה 

נֹוֵתן לֹו שַֹׁחד ָאז הּוא ְּבַסְך ַהֹּכל ֹלא ׂשֹוֵנא אֹוְתָך. 



ם ָּ שֹׁׁרדפׁלּגֹו
ָׁשֲאלּו ַּפַעם ֶאת ֶאָחד ֵמָהַרָּבִנים ַהְּיהּוִדים: “ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשַאֶּתם 
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ְּבָחְכָמה:  ָעָנה  ְוהּוא  שַֹׁחד?”  לֹו  ְונֹוְתִנים  ְלׁשֹוֵפט  ָּבִאים  ַהְּיהּוִדים 
ַהּׁשֹוֵפט  ֶׁשל  ֶׁשַהֵּלב  ּוְבַוַּדאי  ּגֹוי,  הּוא  ְוַהּתֹוֵבַע  ּגֹוי  הּוא  “ַהּׁשֹוֵפט 
ִיְהֶיה ִעם ּגֹוי ֶׁשהּוא ִמינֹו, ָלֵכן ַרק ִּבְׁשִביל ְלַהְׁשוֹות ֶאת ַהַּדְרָּגה ֶׁשִּלי 
ְלאֹותֹו ּגֹוי ֲאִני נֹוֵתן שַֹׁחד, ִּכי ִאם ֹלא ָּפׁשּוט ֶׁשהּוא ִיְפסֹק ְלחֹוָבִתי”. 



ׁהּשֹׁׁרדפָּבָסדֹוםפ
ָמַתי ַמְתִחיָלה ַהְּבָעָיה? ְּכֶׁשַהּגֹוִים ֹלא ְמַקְּבִלים ֶאת ַהּשַֹׁחד. ְּבִמְדַרׁש 
ַרָּבה )תיאודור - אלבק פרשת וירא פרשה נ אות א, וברש"י בראשית פרק יט 
פסוק א( ָּכתּוב ֶׁשּלֹוט ְּבָׁשָעה ֶׁשִהִּגיַע ִלְסדֹום ִמּנּוהּו ׁשֹוֵפט ֲעֵליֶהם, 

ַלֲהפְֹך ֶאת ְסדֹום. ָׁשַמְעִּתי ֵּבאּור, ַמה  ַהַּמְלָאִכים  ּוְבאֹותֹו יֹום ָּבאּו 
ַהֻחִּקים  ֶׁשֲהֵרי  ַעְכָׁשו? ּוֵבֵאר:  ַּדְוָקא  ֶנֶהְפָכה ְסדֹום  ָּקָרה ֶׁשִּפְתאֹום 
ֶׁשל ְסדֹום ָהיּו נֹוָרִאים, ִמי ֶׁשַּמְרִּביץ ְלִמיֶׁשהּו ּומֹוִציא לֹו ָּדם ַהּׁשֹוֵפט 
אֹוֵמר: ְּתַׁשֵּלם לֹו ֶּכֶסף ִּכי הּוא ִהִּקיז ְלָך ָּדם. ִמי ֶׁשִהִּפיל ֻעָּבר ֶׁשל 
ִאָּׁשה: ִּתֵּתן לֹו ֶאת ִאְׁשְּתָך ְּכֵדי ֶׁשַּיְכִניס אֹוָתּה ְלֵהָריֹון. ִמי ֶׁשהֹוִריד 
ֶאת ָהֹאֶזן ֶׁשל ַהֲחמֹור ֶׁשל ֲחֵברֹו: ָצִריְך ָלֵתת לֹו ֶאת ַהֲחמֹור ְלאֹותֹו 
ֶאָחד, ַעד ֶׁשִּתְגַּדל ָהֹאֶזן ֶׁשל ַהֲחמֹור. ָּכל ִמיֵני ֻחֵּקי ְסדֹום נֹוָרִאים 
ְסדֹום  ֵאיְך  ִהיא  ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת  ְוַהְּׁשֵאָלה  ע”ב(.   – ע"א  קט  דף  )סנהדרין 

ֶׁשָּנְתנּו  ִהיא,  ְוַהְּתׁשּוָבה  ָׁשם?  ִלְחיֹות  ִהְצִליחּו  ֵאיְך  ַקֶּיֶמת?  ָהְיָתה 
ְלִפי  ִיְׁשּפֹט  ְּכֵדי ֶׁשַהּׁשֹוֵפט ֹלא  ְמַׁשֲחִדים ֶאת ַהּׁשֹוְפִטים  ָהיּו  שַֹׁחד, 

ַהֻחִּקים. 

ִּפְתאֹום ַמִּגיַע לֹוט, ְולֹוט הּוא ַצִּדיק, ַמה ִּפְתאֹום ָלַקַחת שַֹׁחד ֲאִני 
ׁשֹוֵמר ַעל ַהחֹק, לֹוט ָהָיה ַצִּדיק ִמַּדי ִּכי הּוא ָׁשַמר ַעל ַהחֹק, ֲאָבל 
ֵאיֶזה ֹחק? חֹק ֶׁשל ְסדֹום, ְוַעל ָּכֶזה ָּדָבר ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ִאי 
ֶאְפָׁשר ְלַהֲחִזיק ֶאת ְסדֹום עֹוד יֹום ֶאָחד. ּוִמָּיד ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשִהְתַמָּנה 
ְלׁשֹוֵפט ָּבאּו ַהַּמְלָאִכים ְלַהֲחִריב ֶאת ְסדֹום, ִּכי ַעְכָׁשו ֵיׁש ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר 
ְוֹזאת  ֶאת ַהֻחִּקים ֶׁשל ְסדֹום )דברי חכמים וחידותם עמוד 24 הערה 4(. 
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ֶאְפָׁשר  ִאי  ַהּגֹוִים  ֵאֶצל  לֹוֵקַח שַֹׁחד  ֶׁשֹּלא  ִמיֶׁשהּו  ֵיׁש  ִאם  ַהְּנֻקָּדה, 
ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד, ָלֵכן ֵהם ָרצּו ְלָהִביא ַמָּתָנה ַלֵּקיָסר. 



ְ ָלּרּו פׁלֵּקּסי ַָ ָּב
ָיכֹול  ַהֵּקיָסר  ְוַגם  ְּדָרִכים,  ְוֵיׁש ׁשֹוְדֵדי  ְמֻסֶּכֶנת  ֶׁשַהֶּדֶרְך  ָיְדעּו  ֵהם 
ִּפְתאֹום ְלִהְתַעְצֵּבן ְוַלֲהֹרג ַּגם ְּבִלי ִסָּבה. ֵהם ָׁשֲאלּו ִמי ֵיֵלְך ְלָהִביא 
ֶׁשהּוא  ֵּכיָון  זּו,  ַּגם  ִאיׁש  ַנחּום  ַעל  ְוֶהְחִליטּו  ַלֵּקיָסר?  ַהַּמָּתָנה  ֶאת 
ְמֻלָּמד ְּבִנִּסים. ֵהִביאּו לֹו ֵּתַבת אֹוָצר ְמֵלָאה ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות 
ֶׁשָּיִביא ַלֵּקיָסר ַמָּתָנה ֵמַהְּיהּוִדים. ְּבַדְרּכֹו ִנְכַנס ִליֹׁשן ְּבַאְכַסְנָיה ַאַחת, 
ְוָׁשם ָהיּו ַּבֲעֵלי ָהַאְכַסְנָיה ַּגָּנִבים ְּגדֹוִלים, ָּכל ִמי ֶׁשָהָיה ָיֵׁשן ָׁשם ָהָיה 
ָקם ַּבּבֶֹקר ָנִקי ִמְּנָכָסיו. ְוֵהם ָּגְנבּו לֹו ֶאת ָּכל ָהאֹוָצר ֶׁשּלֹו, ְוַכּמּוָבן 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַגֶּלה ָׂשמּו לֹו ִּבְפִנים ָעָפר. ַּבּבֶֹקר הּוא ָׂשם ֵלב ֶׁשִהְׁשַּתָּנה 
ַהִּמְׁשָקל ֶׁשל ַהֵּתָבה, הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ַהֵּתָבה ּוְמַגֶּלה ֶׁשַהֹּכל ָמֵלא ְּבֹחל 
ָחַזר ֶאל  ָאַמר? “ַּגם זּו ְלטֹוָבה”. הּוא ֹלא  ִנְגַנב. ַמה הּוא  ְוָהאֹוָצר 
ַהְּיהּוִדים, ְוִהְמִׁשיְך ַלֵּקיָסר. ֹזאת ָהְיָתה ַהְנָהָגתֹו ַהֻּמְפָלָאה, הּוא ֹלא 
ָחַׁשׁש ֶׁשִּיָּנֵזק ֵּכיָון ֶׁשהּוא ָׁשִליַח ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ּוְׁשלּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנם 
ִנּזֹוִקים )פסחים דף ח ע”ב(, ַוֲאִפּלּו ֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשָּמצּוי ַהֶהֵּזק ְּבַוַּדאי ֹלא 
אֹוְמִרים ֶאת ַהְּכָלל ַהֶּזה )שם(, ַנחּום ִאיׁש ַּגְמזּו ָהָיה ְּבַדְרָּגה ְּגבֹוָהה 
ֶׁשָּכזֹו ֶׁשַהֶּטַבע ְוַהֵּנס ֶאְצלֹו ָהיּו אֹותֹו ַהָּדָבר, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא 
ֶּבן ּדֹוָסא: ִמי ֶׁשָאַמר ַלֶּׁשֶמן ְוִיְדַלק ֹיאַמר ַלֹחֶמץ ְוִיְדַלק )תענית דף כה 
ע"א(, ָּכָכה ָאַמר ַּגם ַנחּום ִאיׁש ַּגְמזּו: “ִמי ֶׁשָאַמר ַלַּיֲהלֹוִמים ִלְפֹעל 

ַלֵּקיָסר  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ַהְּפֻעָּלה”.  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֶלָעָפר  ֹיאַמר  ְּפֻעָּלָתם  ֶאת 
ְוָנַתן לֹו ֶאת ַהַּמָּתָנה ַהֹּזאת, ַהֵּקיָסר ָּפַתח ֶאת ַהֵּתָבה ְוָרָאה ֶׁשִהיא 
הּוא  ָעָליו,  ֶׁשָּצֲחקּו  ַהְּיהּוִדים  ַעל  ָּכַעס  ֶׁשהּוא  ַּכָּמה  ְּבָעָפר.  ְמֵלָאה 
ָרָצה ִמָּיד ַלֲהֹרג ֶאת ַנחּום ִאיׁש ַּגְמזּו, ְוִאּתֹו ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים. ּוָמה 

אֹוֵמר ַנחּום ִאיׁש ַּגם זּו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה? “ַּגם זּו ְלטֹוָבה”.
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ְ אֹוצי ָּגֵנׁב פהי
ֶׁשַהַּכַעס  ִיָּתֵכן  ֵאיְך  ָּקָרה ָּכאן,  ִנְתּבֹוֵנן ַמה  ַּבִּסּפּור  ֶׁשַּנְמִׁשיְך  ִלְפֵני 
ִנְרֶאה  ְוַהְּגֵזָרה ֶׁשל ַהֵּקיָסר ַעל ַהְּיהּוִדים ִהיא ְלטֹוָבה? ּוְכֶׁשַּנֲעִמיק 
ֵאיֶזה ֶחֶסד ה’ ָעצּום ְוַרב ָטמּון ָּכאן. ַהָּׂשָטן ָּתִמיד ְמַקְטֵרג ַעל ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ְורֹוֶצה ְלַהְׁשִמיד אֹוָתם, ְוָלֵכן ְּכֶׁשֵּיׁש ְּגֵזָרה ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשַהְּגֵזָרה  ָמה עֹוֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא? ּגֹוֵרם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַהֶּזה,  ַהַּמֲעֶׂשה  ְּכמֹו  ַמָּמׁש  ְוֵכיַצד?  ַהָּׂשָטן.  ִקְטרּוג  ְלֹלא  ִּתְתַּבֵּטל 
ְּבָׁשָעה ֶׁשֶהְחִליט ַהֵּקיָסר ֶׁשהּוא הֹוֵרג ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהָּׂשָטן ִקֵּבל 
ֶאת ֶׁשּלֹו, ָּבא ַנחּום ִאיׁש ַּגם זּו ְוָאַמר ָׁשֹלׁש ִמִּלים ֶׁשָהְפכּו ֶאת ַהֹּכל: 
“ַּגם זּו ְלטֹוָבה”, ַהָּׂשָטן ִהְתַּבְלֵּבל ְוֹלא ֵהִבין ָמה? ֶזה ְלטֹוָבה? ֵאיְך 
ֶׁשֵּיֵצא טֹוב  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ְוֵאיְך  ֲהֵרי,  ָהָרע  ֲאִני ְמקֹור  ִלְהיֹות,  ָיכֹול 
ִמֶּמִּני? ִמָּיד ִּבֵּקׁש ַהָּׂשָטן ַלֲהפְֹך ֶאת ַהְּגֵזָרה, ַהְּיהּוִדים ִהְרִויחּו ִּבּטּול 
ְּגֵזַרת ְּכָלָיה ֶׁשִּנְגְזָרה ֲעֵליֶהם, ְוַנחּום ִאיׁש ַּגם זּו ִמֵּתק ֶאת ֶזה ְּבָׁשֹלׁש 

ִמִּלים: “ַּגם זּו ְלטֹוָבה”. 



ד רי ֻּ ְפׁהָמ פי ֶהעי
ָחׁשּוב  ַׂשר  ִּבְדמּות  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ִהִּגיַע  ַהִּסּפּור?  סֹוף  ָהָיה  ּוֶמה 
ְוָאַמר ַלֵּקיָסר: ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֶהָעָפר ַהֶּזה ְמֻיָחד, ְּכמֹו ֶהָעָפר ֶׁשָהָיה 
ַלֲאִבי ֲאִביֶהם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶׁשָהָיה זֹוֵרק ָעָפר ְוֶנֱהַפְך 
ַהֵּקיָסר  ִצָּוה   .)159 )משנת רבי אליעזר פרשה ט עמוד  ַוֲחָרבֹות  ְלִחִּצים 
ִלְבּדֹק ֶאת ָהִעְנָין, ְוַהֵּנס ָקָרה ְּכמֹו ֶּבָעָפר ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ָׂשַמח 
ַּבֲאָבִנים  ֶׁשָּׁשְלחּו  ַהֵּתָבה  ָּכל  ֶאת  ַּבֲחָזָרה  ַלְּיהּוִדים  ּוִמֵּלא  ַהֵּקיָסר 

טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות. 



ה ָהָ ּׁגּלּו פׁהּטֹובי
ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע, ַּכָּמה ְּדָבִרים ָרִעים ָהיּו ַּבִּסּפּור ַהֶּזה, ְוֵאיְך ָהָרע ַעְצמֹו 



ע ְי ּבי ֶַ ׁהּטֹובפ
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ְוהּוא  זּו  ַּגם  ִאיׁש  ְלַנחּום  ּגֹוְנִבים  ָהיּו  ִאם ֹלא  ֶׁשֲהֵרי  ְלטֹוב,  ֶנֱהַפְך 
ָהָיה ַמִּגיַע ִעם ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות, ַהִאם ַהֵּקיָסר ָהָיה ַמֲחִזיר 
ַהֵּקיָסר  ַהִאם  ִּביְזֶנס?  עֹוִׂשים  ֲאַנְחנּו  ָמה  ֹלא!  טֹובֹות?  ֲאָבִנים  לֹו 
ָהָיה ִמְתַּפֵעל ֵמַהַּמָּתָנה? ֹלא! ַּגם לֹו ֵיׁש ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות. 
ְוָאַמר  ְוָגַזר  ְוִלְכאֹוָרה ָקָרה ַהָּדָבר ֲהִכי נֹוָרא, ֶׁשַהֵּקיָסר ְּכָבר ָּפַסק 
ַלֲהֹרג ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים, ְוֶזה ֶנֱהַפְך ְלֶפַתע ַלָּדָבר ֲהִכי טֹוב. “ַאֶּתם 
ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ְלָרָעה ֲאָבל ָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה”. ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ִסֵּדר ֶאת ָהָרָעה ֶׁשִּנְרֵאית ָהָרָעה ְּביֹוֵתר - ָּגְנבּו ְוָׂשמּו ָׁשם חֹולֹות, 

ַלּטֹוָבה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר. 

ִאּלּו ָהָיה קֹוֶרה ַהִּמְקֶרה ַהֶּזה ְלָאָדם ָרִגיל, ּוְכֶׁשָהָיה ָקם ַּבּבֶֹקר ְורֹוֶאה 
ֶׁשִּנְגַנב ָהאֹוָצר, ָמה הּוא ָהָיה אֹוֵמר? “ֵאיזֹו ַאְכָזָבה! ֵאיְך ָּגְנבּו ִלי, 
ָמה ֲאִני הֹוֵלְך ַלֲעׂשֹות ֲעֵבָרה? ֲאִני ְׁשִליַח ִמְצָוה! ַּתִּגיד ִלי ֱאֹלִקים 
ָמה ַאָּתה רֹוֶצה ִמֶּמִּני...” ְוָכְך ָהָיה ִמְתלֹוֵנן ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 
ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר: “ֲאִני ְמַׁשֶּנה ֶאת ָּכל ַהָּתְכִנּיֹות, ִּבְׁשִביל 
ַלֲעׂשֹות ְלָך טֹוב יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשַאָּתה חֹוֵלם. ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשַהחֹול ַהֶּזה 
ַיֲהפְֹך ְלֵנס, ְוַהֵּקיָסר עֹוד ִיֵּתן ָלֶכם ַּבֲחָזָרה ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות”. 



ׁהּקֹומּוָנָּסָטּם ַָ ָלָּנָסָקּפ בפּגי ְׁ הי
ָּכל ֶאָחד ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ַּבַחִּיים ֶׁשּלֹו ַּכָּמה ְּפָעִמים ֶׁשָּקָרה לֹו ָּדָבר ֶׁשהּוא 
ֶנֱהַפְך  ּוְלַבּסֹוף  ִלְקרֹות,  ֶׁשָּיכֹול  ָרע  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ֶׁשֶּזה  ָּבטּוַח  ָהָיה 

ְלטֹוָבה ְּגדֹוָלה. ָנִביא ַּכָּמה ִסּפּוִרים ְּבִעְנָין ֶזה ְּבֵעֶזר ַהֵּׁשם:

ִסֵּפר ָהַרב ַיֲעקֹב ָּגִליְנְסִקי ַזַצ”ל, ֶׁשהּוא ָהָיה ְּברּוְסָיה ַּתַחת ַהִּׁשְלטֹון 
ַהּקֹומּוִניְסִטי, ְוָׁשם ָהָיה ָאסּור ְלַלֵּמד ּתֹוָרה, ִמי ֶׁשָהָיה ְמַלֵּמד ּתֹוָרה 
ִמְּגדֹוֵלי  ְיהּוִדי  ֶׁשָהָיה  ְטרֹוְצִקי,  ֵלב  ַהחֹק.  ַעל  ֶׁשעֹוֵבר  ֲעַבְרָין  ָהָיה 
ּוַבָּדת,  ֵּבאֹלִקים  ַהְּכִפיָרה  ֶאת  ֶׁשֵהִביא  ַהּקֹומּוִניְסִטית,  ַהַּמְהֵּפָכה 
ָהָיה  ְלָׁשם  ֶׁשִהְתַּגְּיסּו  ֶׁשֲאָנִׁשים  ָהרּוִסית,  ַהֶּיְּבֶסְקְצָיה  ֶאת  ֵהִקים 



ָרּפ ָּ ַׁ ַׁ פ ְי ִי
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ַּתְפִקיָדם ְלַהְלִׁשין ַעל ְיהּוִדים ֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה, אֹו ֲאִפּלּו ְמֻחָּבִרים 
ָאח  ֶׁשְּלָך,  ַאָּבא  ֶזה  ִאם  ְמַׁשֶּנה  ְוֹלא  ָהִעְבִרּיֹות.  ְוָלאֹוִתּיֹות  ַלָּׂשָפה 

ֶׁשְּלָך, ּדֹוד ֶׁשְּלָך אֹו ִאְׁשְּתָך.

ֶׁשַהְּיהּוִדים  ַקאְמְּפף,  ַמיין  ְּבִסְפרֹו  ּכֹוֵתב  ְוִזְכרֹו  ְׁשמֹו  ִיַּמח  ִהיְטֶלר 
ֶׁשל  ַהָּׁשִליַח  ְוהּוא  ָלעֹוָלם,  ְוַהּקֹומּוִניְסִטּיּות  ַהְּכִפיָרה  ֶאת  ֵהִביאּו 
ָהֱאֹלִקים ְלַסֵּלק ֶאת ַהְּכִפיָרה. הּוא ָיַדע ֶׁשֵּלב ְטרֹוְצִקי הּוא ֶזה ֶׁשָהָגה 
ְוָעָׂשה ֶאת ַהַּמְהֵּפָכה, ַאֲחָריו ֵלִנין ּוְסָטאִלין ִהְמִׁשיכּו ֲאָבל הּוא ָהָיה 
ֹראׁש ַהַּמְהֵּפָכה - ְיהּוִדי. ַאַּגב, ֶנְכּדֹו ְוִנינֹו ָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה, ֲאָבל הּוא 

ָהָיה ׂשֹוֵנא ִיְׂשָרֵאל ְּבצּוָרה ַמֲחִריָדה. 

ָׁשַמע  נֹוְבַהְרּדֹוק  ִּביִׁשיַבת  ְּכָבחּור  ֶׁשהּוא  ְמַסֵּפר,  ָּגִליְנְסִקי  ְוָהַרב 
נֹוְבַהְרּדֹוק  ִּביִׁשיַבת  ָּבחּור  עֹוֶׂשה  ּוָמה  ּתֹוָרה,  ִלְלֹמד  ֶׁשָאסּור 
ְיִׁשיָבה.  ּוָפַתח  ָהַלְך  ְיִׁשיָבה!  ִלְלֹמד ּתֹוָרה? ּפֹוֵתַח  ָעָליו  ֶׁשאֹוְסִרים 
ָקׁשּור  ֶזה  ָמה  ָמה,  ָאז  ָרָעב?  ְוֵיׁש  ֶּכֶסף,  ְוֵאין  ֶׁשָאסּור,  ַּתִּגיד,  ַמה 
ֵאַלי, ַהַּתְפִקיד ֶׁשִּלי הּוא ִלְפֹּתַח ְיִׁשיָבה. ְוָכָכה ָעָׂשה, הּוא ָהַלְך ּוָפַתח 
ְיִׁשיָבה, ִהִּׂשיג אֶֹכל ְוהּוא ָהָיה ַּגם ַהַּמְׁשִּגיַח ְוַגם רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ְוַגם 
ַהְמַפְרֵנס ֶאת ַהַּתְלִמיִדים. הּוא ָהָיה סֹוֵחר ַּבּׁשּוק ַהָּׁשֹחר ּוַמְמִציא ֵיׁש 

ֵמַאִין ְּכֵדי ְלָהִביא ְלַבחּוֵרי ַהְיִׁשיָבה ֶׁשּלֹו אֶֹכל. 

ַעד ֶׁשהּוא ִנְתַּפס, ַהּׁשֹוְטִרים ָּפְרצּו ְלִדיַרת ַהִּמְסּתֹור ֶׁשָּלֶהם ֶׁשָהְיָתה 
ַהְיִׁשיָבה, ֻּכָּלם ָּבְרחּו חּוץ ִמֶּמּנּו, ָלָּמה? ִּבְׁשִביל ָמה ִלְבֹרַח, ִאם ִנְגַזר 
ָעַלי ָאז ִיְתְּפסּו אֹוִתי ְּבָכל ָמקֹום, ְוִאם ֹלא ִנְגַזר ָעַלי ֲאִני ֹלא ָצִריְך 
ֹּפה,  ַּדָּקה  עֹוד  ֵהם  “ִּתְבַרח,  לֹו:  ָאְמרּו  ֶׁשּלֹו  ַהֲחֵבִרים  ָּכל  ִלְבֹרַח. 
ְועֹוד ַאָּתה ָקָטן, ִּתָּכֵנס ִמַּתַחת ַהִּמָּטה ְוֹלא ִיְראּו אֹוְתָך”, ַאְך הּוא 
ְּבֶׁשּלֹו. ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ָּתְפסּו אֹותֹו, ּוִמָּיד ָעׂשּו לֹו ִמְׁשָּפט ְוָאְמרּו 
הֹוֵלְך  ַאָּתה   - ַּתֲחֹזר  ֹלא  ֶׁשִּמֶּמּנּו  ְלָמקֹום  הֹוֵלְך  ַאָּתה  “ֲאדֹוִני,  לֹו: 
ִנְתְּפסּו  ֻּכָּלם  ֶׁשָּבְרחּו  ֲחֵבַרי  ָּכל  ָּגִליְנְסִקי:  ָהַרב  ְמַסֵּפר  ְלִסיִּביר”. 
ַּבּסֹוף ַעל ְיֵדי ַהֶּגְרָמִנים ַּבּׁשֹוָאה ּוֵמתּו, ַוֲאִני ְּברּוְסָיה ַהְּלָבָנה ֶׁשֻּכָּלם 
ָצֲחקּו ָעַלי ִהֵּנה ֲאִני ֲעַדִין ַחי. ְּבִסיִּביר ָהָיה ָקֶׁשה ְוַקר, ָהָיה ָׁשם ַּגם 
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ָרָעב, ֲאָבל ֹלא ָהְיָתה ׁשֹוָאה. הּוא ָזָכה ְלָהִקים ּדֹור ְיָׁשִרים ְמֹבָרְך, 
 - ְלָרָעה”  ָעַלי  ֲחַׁשְבֶּתם  “ַאֶּתם  ְנָכִדים.  ִמָּמאַתִים  ְלַמְעָלה  ְוָהיּו לֹו 
ָצֲחקּו ָעָליו, ִרֲחמּו ָעָליו, ֲאָבל הּוא ִנַּצל ִמָּמֶות, ֶאת ֶזה ָהַרב ָּגִליְנְסִקי 

ִסֵּפר ְּבַעְצמֹו.



ְ הפֹּוֵסףפָמֻפּטי ּי בפעֹוׁבָד ְׁ הי
ָהִראׁשֹון  ֶׁשָהָיה  ַזַצ”ל  יֹוֵסף  עֹוַבְדָיה  ָהַרב  ָמָרן  ַעל  נֹוָסף  ִסּפּור 
ֵמָהֲאָנִׁשים  ֶאָחד  ָׁשִנים.  ְמאֹות  ֶׁשל  ְמָסְרִּתי  ַּתְפִקיד  ֶזה  ְלִצּיֹון, 
ֶׁשל  ְּכֻהָּנתֹו  ָאז  ִּכי  ְלִצּיֹון,  ִראׁשֹון  עֹוַבְדָיה  ֶׁשָהַרב  ָּכַעס  ַּבֶּמְמָׁשָלה 
ְּבִחירֹות  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ָּכל  ָהיּו  ַהַחִּיים,  ְלָכל  ָהְיָתה  ְלִצּיֹון  ָהִראׁשֹון 
ַהַחִּיים,  ָּכל  ְלֹאֶרְך  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ָמֳעָמדּות  ְלַהִּגיׁש  ָיכֹול  ְוהּוא 
ִנְבָחר ׁשּוב ָוׁשּוב.  ָהָיה  ְלִצּיֹון  ְּכָבר ִראׁשֹון  ֶׁשָהָיה  ִמי  ְּכָלל  ּוְבֶדֶרְך 
ִמִּׁשּקּוִלים  עֹוַבְדָיה  ָהַרב  ֶאת  ְלַפֵּטר  ָרָצה  ַּבֶּמְמָׁשָלה  ַׂשר  אֹותֹו 
ֹלא  ַזַצ”ל  ֶׁשָהַרב  ַּבֶּמְמָׁשָלה  חֹק  ֶהֱעִביר  ְוָלֵכן  ֶׁשּלֹו,  ִאיִׁשִּיים 
ִּכי  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ְמֹאד  ָּכַאב  עֹוַבְדָיה  ָלַרב  ׁשּוב.  ְלִהְתמֹוֵדד  יּוַכל 
ּתֹוָרה  ֶׁשל  ֻעָּלּה  ּוְלָהִקים  ַמְהֵּפָכה  ַלֲעׂשֹות  ָהְיָתה  ֶׁשּלֹו  ַהַּתְכִלית 
ּוֶבֱאֶמת  ְּכבּולֹות.  ָהיּו  ָיָדיו  ַּלֲעׂשֹות,  ַמה  ֲאָבל  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְּבָכל 
ֶאָחד  ַאף  ַהַּתְפִקיד,  ֶאת  ָּגַמר  ֶׁשהּוא  ְלַאַחר  ָהִראׁשֹוִנים  ַּבָּׁשבּועֹות 
ֲאָבל  ַּבַּבִית,  ַעְצבּות  ְקָצת  ְוָהְיָתה  ּבֹו,  ִהְתַעְנֵין  ְוֹלא  ִהִּגיַע  ֹלא 
ָהָיה  ֹלא  ְּכָבר  עֹוַבְדָיה  ָהַרב  ֶזה?  ִּבְזכּות  ָּקָרה  ַמה  ַהֵּׁשם  ָּברּוְך 
ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל  ֶׁשל  ָהַרב  ִנְהָיה  ֶאָּלא  ַהְּמִדיָנה,  ִמַּטַעם  ָראִׁשי  ַרב 
ַהְּמִדיָנה  ֶנֶגד  ְלַדֵּבר  ָצִריְך  ּוְכֶׁשָהָיה  רֹוֶצה,  ֶּׁשהּוא  ַמה  ָעָׂשה  הּוא 
ַמה  עֹוָלִמי,  ִמָּדה  ִּבְקֵנה  ּתֹוָרה  ֲהָפַצת  ָעָׂשה  ּוְבִׁשעּוָריו  ִּדֵּבר,  הּוא 
ָהָראִׁשי  ֶׁשָהַרב  ֵּכיָון  ָהָראִׁשי,  ָהַרב  ַלֲעׂשֹות ְּבתֹור  ָהָיה  ָיכֹול  ֶּׁשֹּלא 
ּוְלִזּכּוי  ְלתֹוָרה  ַמְקִּדיׁש  ָהָיה  יֹומֹו  ָּכל  ֶאת  ֲאֵחִרים,  ְּבִדיִנים  ָעסּוק 
ָהַרִּבים, ּוִבְזכּות ֶזה ֵיׁש ָלנּו ֲחִמִּׁשים ּוְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים ֶׁשּלֹו, ִּבְזכּות 
ַהְּתׁשּוָבה,  ְּתנּוַעת  ֶאת  ֵהִקים  הּוא  ִמְקָואֹות,  ֶעְׂשרֹות  ָלנּו  ֵיׁש  ֶזה 
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 - ּתֹוָרִנִּיים  ֵסֶפר  ָּבֵּתי  ֵסִמיָנִרים,  ְיִׁשיבֹות,  ּתֹוָרה,  ַּתְלמּוֵדי 
“ָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה”.



ׂשֹוָנאֹו ַָ ְֹאַפׁהּכֹוֵללפ
ַמְדִהים ֶׁשָּקָרה ָּכאן ִּבירּוָׁשַלִים ִעם ֹראׁש  ִמְּזַמן ָׁשַמְעִּתי ִסּפּור  ֹלא 
ּכֹוֵלל ֶאָחד. אֹותֹו ֹראׁש ּכֹוֵלל הֹוֵלְך ְואֹוֵסף ְּכָסִפים רֹב ַהָּׁשָנה ִּבְׁשִביל 
ִאָּתם  ִליֹצר  ָיכֹול  ְיהּוִדים ֶׁשהּוא  ֶׁשֵּיׁש  ָמקֹום  ְּבָכל  ַהּתֹוָרה,  לֹוְמֵדי 
ֵיׁש  ַהּתֹוָרה.  ַהְחָזַקת  ְּבִמְצַות  אֹוָתם  ְלַזּכֹות  הֹוֵלְך  ִמָּיד  הּוא  ֶקֶׁשר 
לֹו ָּברּוְך ַהֵּׁשם ַהְרֵּבה ַאְבֵרִכים ְוָצִריְך ֶּכֶסף. ָהְיָתה לֹו ְּבָעָיה ַאַחת, 
ֶׁשָהָיה לֹו ָׁשֵכן ְּבָעָיִתי, הּוא ָהָיה ַקַּנאי ֶּבן ַקַּנאי ֶּבן ַקַּנאי, ָּכל ַהְּזַמן 
ַהָּׁשֵכן ַהֶּזה ְמַחֵּפׂש ִסּבֹות ָלָּמה ְלַקֵּנא ּבֹו, ֵאיְך ַלֲהֹרס לֹו, ּוְבָמה ְלָרֵכל 
ַּכָּמה  ַהֶּזה  ַהָּׁשֵכן  ֶזה,  ִלְחיֹות ִעם  ָלַמד  ִסָּבה. הּוא  ְּבִלי ׁשּום  ָעָליו, 
ֶׁשָהָיה ָׁשֵכן ָרע, הּוא ָהָיה ַּגם לֹוֵמד ַּבּכֹוֵלל ֶׁשּלֹו, הּוא ֲעַדִין ֶהֱחִזיק 
אֹותֹו, נֹוֵתן לֹו ַמְׂשֹּכֶרת ְוהּוא ּדֹוֵקר אֹותֹו... ֲאָנִׁשים ָאְמרּו לֹו: “ָמה 
ִהְׁשַּתַּגְעָּת? ַאָּתה ְמֻׁשֲעָמם? ִּבְׁשִביל ָמה ַאָּתה ַמֲחִזיק אֹותֹו ָּכל ֹחֶדׁש 
ְלהֹוִציא  ֲאָבל הּוא ֹלא מּוָכן  ַּתַחת טֹוָבה?”,  ָרָעה  ְלָך  ֵמִׁשיב  ְוהּוא 

אֹותֹו ֵמַהּכֹוֵלל. 

ַלֶחֶדר  ִנְכַנס  ְלָצְרַפת,  ּכֹוֵלל  ֹראׁש  אֹותֹו  ֶׁשָהַלְך  ַהְּפָעִמים  ְּבַאַחת 
ְּבֵבית ַהָּמלֹון ְוהּוא רֹוֶאה ְלֶפַתע ַעל ַהִּׁשָּדה ַאְרָנק ֵמעֹור ָּגדֹול. הּוא 
ְורֹוֶאה  ְּבַעְרִבית  ִמְסָמִכים  ִמיֵני  ְוָכל  ֵזהּות  ְּתעּוַדת  ְורֹוֶאה  ּפֹוֵתַח 
ַּגם ֵמָאה ֶאֶלף ּדֹוָלר ְמֻסָּדִרים, ְׁשָטרֹות ְׁשָטרֹות, ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות, 
ֶהְחִליט  הּוא  ְלָפָניו.  ַּבֶחֶדר  ֶׁשָהָיה  ָּגדֹול  ְלֵׁשיְך  ַׁשָּיְך  ָהָיה  ָהַאְרָנק 
חושן  )שו"ע  ֻמֶּתֶרת  ַהּגֹוי  ֲאֵבַדת  ַהּכֹוֵלל,  ְלטֹוַבת  ַּבְּמִציָאה  ִלְזּכֹות 
משפט סימן רסו סעיף א(, ָאְמָנם ֵיׁש ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ְלַהֲחִזיר ֲאֵבָדה ְלגֹוי 

)שם(, ֲאָבל ִאם ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשַהּגֹוי ַהֶּזה ֲאִפּלּו ְּבָאחּוז ֶאָחד ִיְׁשַּתֵּמׁש 

ְלֵׁשיְך  ַׁשָּיְך  ֶזה  ִּבְמֻיָחד ִאם  ְלַהֲחִזיר )שם(,  ְיהּוִדים ָאסּור  ֶנֶגד  ָּבֶזה 
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ֲעָרִבי ֶׁשְּמַלֵּמד ַעל ִׂשְנַאת ְיהּוִדים ְוַעל ֻמֲחַמד ֶׁשָּכַתב ַּבּקּוָראן ֶׁשִאם 
ְיהּוִדי ִמְתַחֵּבא ֵמַאֲחֵרי ֶאֶבן, ָהֶאֶבן ִּתְצַעק: ּבֹוא ַּתְחּתְֹך ֶאת ָהֹראׁש 

ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ֶׁשִּמְתַחֵּבא ֵמֲאחֹוַרי. ָאסּור ְלַהֲחִזיר לֹו. 

הּוא ָיַרד ְלַמָּטה ִעם ָהַאְרָנק, ָזַרק ֶאת ָּכל ַהִּמְסָמִכים ַלַּפח ַהָּקרֹוב, 
ָלַקח ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ְוִעְרֵּבב אֹותֹו ַיַחד ִעם ַהֶּכֶסף ֶׁשּלֹו. ַאֲחֵרי ָׁשָעה 
ִחּפּוׂש  ַלֲעׂשֹות  ָּבאנּו  ָהֲעָרִבי:  ִעם  ַיַחד  ִמְׁשָטָרה  ַּבֶּדֶלת,  ְּדִפיקֹות 
ַּבֶחֶדר, ַהֵּׁשיְך ָהֲעָרִבי ְמַקֵּלל ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם: “ֵאיֹפה ָהַאְרָנק ֶׁשִּלי, 
ִמי ָלַקח אֹותֹו?”, ְואֹותֹו ֹראׁש ּכֹוֵלל אֹוֵמר ַלּׁשֹוְטִרים: “ֲאִני ַעְכָׁשו 
ְּכלּום.  ָמְצאּו  ְוֹלא  ִחְּפׂשּו  ֵהם  ְלַחֵּפׂש",  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ְלֹפה,  ִהַּגְעִּתי 
ִלְקַראת ִסּיּום ַהִחּפּוׂש ָּדְרׁשּו ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיְרֶאה ָלֶהם ֶאת ָהַאְרָנק ֶׁשּלֹו. 
ֵהם ּפֹוְתִחים ֶאת ָהַאְרָנק ֶׁשּלֹו ְורֹוִאים ְסכּום ָּגדֹול, ֵהם ִמָּיד ָחְׁשדּו 
ּבֹו, ָאְמָנם הּוא הֹוִסיף ַּכָּמה ְמאֹות ּדֹוָלִרים ֵמַעְצמֹו ְוַהְּסכּום ֹלא ָהָיה 
ְמֻדָּיק, ֲאָבל ְּבָכל ֹזאת ִמָּמַתי ֶּבְנָאָדם ִמְסּתֹוֵבב ִעם ָּכֶזה ְסכּום? הּוא 
ָאַמר ָלֶהם: “ִּתְראּו ֶאת ַהַּדְרּכֹון ֶׁשִּלי, ֲאִני ֹלא ָאָדם ָרִגיל, ֲאִני ְּבָכל 
ְמֻזָּמן ָעַלי”. ֵהם  ֲאִני ָצִריְך ַהְרֵּבה  ְמַטֵּיל, ִמָּמקֹום ְלָמקֹום,  ָהעֹוָלם 
ָּפְתחּו ֶאת ַהַּדְרּכֹון ְוָראּו ֶּבֱאֶמת ֶׁשהּוא עֹוֵבר ְּבַהְרֵּבה ְמִדינֹות, ֲאָבל 
ְלִהְתַקֵּׁשר  רֹוִצים  ֶׁשֵהם  לֹו  ָאְמרּו  ֵהם  ָלֶהם.  ִהְסִּפיק  ֹלא  ֶזה  ֲעַדִין 
ָלָאֶרץ ְלָבֵרר ֵאֶצל ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּמִּכיר אֹותֹו ִאם הּוא ֶּבֱאֶמת ָּכֶזה ָעִׁשיר. 
ַהִּמְסָמִכים ֶׁשל  ָהיּו  ֵּביֵניֶהם  ַהִּמְסָמִכים ֶׁשּלֹו,  ִמֶּמּנּו ֶאת  ִּבְקׁשּו  ֵהם 
ֶהְחִליטּו  ֵהם  ַּבּכֹוֵלל.  ֶׁשָהָיה  ַהִּצּבּוִרי  ַהֶּטֶלפֹון  ִמְסַּפר  ִעם  ַהּכֹוֵלל 
ְלִהְתַקֵּׁשר ַלִּמְסָּפר ַהֶּזה, ַהֶּטֶלפֹון ְמַצְלֵצל ַּבּכֹוֵלל, ּוִמי עֹוֶנה? ְמֻיָּדֵענּו 
אֹותֹו ָׁשֵכן ַקַּנאי ֶׁשּׂשֹוֵנא ֶאת ֹראׁש ַהּכֹוֵלל, הּוא ּדֹוֵבר ַאְנְּגִלית ְוֵהם 
ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו: “ַהִאם ַאָּתה ַמִּכיר ֶאת ִמיְסֶטר ֶזה ְוֶזה?”, הּוא עֹוֶנה 
ֶׁשהּוא ַמִּכיר. ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו: “ַהִאם הּוא ִאיׁש ָעִׁשיר, ֵיׁש לֹו ֶּכֶסף?” 
ֶׁשרֹוִצים  ָהֲאָנִׁשים  ַאַחד  ֶזה  ַּכִּנְרֶאה  ְלַעְצמֹו,  ָחַׁשב  ָרע  ָׁשֵכן  אֹותֹו 
ִלְתרֹם לֹו, ְוֵהם ְמָבְרִרים ָעָליו, ֲאִני ֶאֱהֹרס לֹו ֶאת ַהֹּכל, ֲאִני ֹלא ֶאֵּתן 
ֶׁשִּיְתְרמּו לֹו. “ַּתְקִׁשיבּו ִלי טֹוב” הּוא אֹוֵמר ָלֶהם, “ֵאין ָעִׁשיר ָּכֹמהּו, 
הּוא ֶּבְנָאָדם ִמְליֹוֵנר, ַהֶּכֶסף ְוהּוא ַהֲחֵבִרים ֲהִכי טֹוִבים, ָּתִמיד ֵיׁש 
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לֹו ֶעְׂשרֹות ַאְלֵפי ּדֹוָלִרים ַּבִּכיס”, ְוָכָכה הּוא ְמַנֵּפַח ּוְמַנֵּפַח, ַהִּׂשיָחה 
ְסִליָחה,  ְמַבְקִׁשים  ַּבָּמלֹון,  ַהּכֹוֵלל  ְלֹראׁש  חֹוְזִרים  ֵהם  ִמְסַּתֶּיֶמת, 

ַמֲחִזיִרים לֹו ֶאת ַהִּמְסָמִכים, ָּכל טּוב. 

ְּכֶׁשָחַזר ֹראׁש ַהּכֹוֵלל ָלָאֶרץ, הּוא ֵּבֵרר ִמי ֵהִרים ֶאת ַהֶּטֶלפֹון, ְלִמי 
ֵּכן  הּוא  ֲאָבל  ִּדְּברּו,  ַמה  יֹוֵדַע  טֹוָבה? הּוא ֹלא  ְלהֹוִקיר  ַחָּיב  הּוא 
ֵהִבין ֶׁשאֹותֹו ֶאָחד ָעַזר לֹו ַּבְּתׁשּובֹות ֶׁשָעָנה. ָאז הּוא ִּכֵּנס ֶאת ָּכל 
ֶׁשֵהִרים ֶאת  ֶזה  ִמי  ְוָׁשַאל  ִּבְמֹלאֹו,  ַהִּסּפּור  ָלֶהם ֶאת  ְוִסֵּפר  ַהּכֹוֵלל 
ַהֶּטֶלפֹון, ְלִמי ֲאִני ַחָּיב ַהָּכַרת ַהּטֹוב? ָקם אֹותֹו ָׁשֵכן ָרע ְוָאַמר: “ֲאִני 
ַחָּיב ְלִהְתַנֵּצל, ַעד ַהּיֹום ָרַדְפִּתי אֹוְתָך ְּבִלי ׁשּום ִסָּבה, ְוזֹו ַהִּסָּבה 
ֶׁשָאַמְרִּתי ֶׁשַאָּתה ָעִׁשיר, ֶׁשֹּלא ִיְתְרמּו ְלָך, ֲאָבל ְּכֶׁשֲאִני רֹוֶאה ֶׁשֲאִני 
הּוא  ָיַדִים”.  ֵמִרים  ֲאִני  ְלטֹוָבה  ֲחָׁשָבּה  ְוָהֱאֹלִקים  ְלָרָעה  ָחַׁשְבִּתי 
ִּבֵּקׁש ְסִליָחה ְוִסֵּלק ֶאת ַהִּׂשְנַאת ִחָּנם ִמִּלּבֹו, הּוא ָחַׁשב ְלָרָעה ֲאָבל 

ָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה.



ה הפׁהּׁמָּצּלי ׁהָּנָפּלי
ֻּכָּלּה   – ָאָדם’  ִלְבֵני  ‘ִנְפְלאֹוָתיו  ֶׁשִּנְקֵראת  ְסָפִרים  ֶׁשל  ִסְדָרה  ֵיׁש 
ְמֵלָאה ְּבִסּפּוִרים ָּכֵאֶּלה, ֵאיְך ֶׁשָּדָבר ָרע ֶנֱהַפְך ְלטֹוב, ְלִמי ֶׁשֵּיׁש עֹוד 

ְקָצת ְסֵפקֹות ֶּבֱאמּוָנה ֻמְמָלץ ֶׁשִּיְקָרא ֶאת ַהִּסְדָרה ַהּזֹו. 

ְּבאֹותֹו  ִּדיָרה,  ְּכֶׁשָעְברּו  ִסֵּפר:  ַעְצמֹו  ֶׁשָהַאָּבא  נֹוָסף  ִסּפּור  ְנַסֵּפר 
ֶׁשָּבָנה  ֶׁשִּמי  ַמְדֵרגֹות  ְמֹאד,  ּוְתלּולֹות  ָצרֹות  ָהיּו  ַהַּמְדֵרגֹות  ַהִּבְנָין 
אֹוָתן ָחַׁשב ֶׁשֵּיׁש ַלֲאָנִׁשים ֶרֶגל ֶׁשל ַאְרָּבָעה ֶסְנִטיֶמְטִרים. ָּתִמיד הּוא 

ָהָיה מֹוִריד ֶאת ָהֲעָגָלה ִּכי ְלִאְׁשּתֹו ָהָיה ָקֶׁשה. 

ְּבַאַחת ַהְּפָעִמים הּוא מֹוִריד ֶאת ָהֲעָגָלה ּוִפְתאֹום הּוא ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא 
ַמֲחִליק ְוָהֲעָגָלה ִעם ַהִּתינֹוק ְּבתֹוָכּה ִמְתַהֶּפֶכת ּוִמְתַהֶּפֶכת ּוִמְתַּגְלֶּגֶלת 
ֶאת ָּכל ַהַּמְדֵרגֹות, “ָהִייִתי ָּבטּוַח ֶׁשַהִּתינֹוק ֵמת” - ִּתינֹוק ֶּבן ֲחִצי 
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ּוִפּנּו  ַאְמּבּוַלְנס  ִהְזִמינּו  ִמָּיד  ָּבֹראׁש.  ַחָּבלֹות  ִעם  ָהָיה  ֻּכּלֹו  ָׁשָנה, 
ֶאת  ּבֹוְדִקים  ַהְּבִדיקֹות,  ָּכל  ֶאת  עֹוִׂשים  ָׁשם  חֹוִלים,  ְלֵבית  אֹותֹו 
ַהֹּמַח ֶׁשַהֹּכל ָּתִקין. ַאֲחֵרי ַּכָּמה ָׁשעֹות, ָהרֹוֵפא יֹוֵצא רֹוֵעד, ְואֹוֵמר 
ַלֶּיֶלד  ְּבִדיקֹות  ָעִׂשינּו  ָּקָרה,  ַמה  ַמֲאִמיִנים  ֹלא  “ַאֶּתם  ַלהֹוִרים: 
ְוִגִּלינּו לֹו ִּגּדּול ָּבֹראׁש. ִאם ָהִייָת ַמִּגיַע עֹוד ְׁשבּוַעִים ֹלא ָהָיה ְלָך 
ֶיֶלד, ַעְכָׁשו ֲאַנְחנּו ַמְכִניִסים ֶאת ַהֶּיֶלד ְלִנּתּוַח, ְמִסיִרים ֶאת ַהִּגּדּול 
ְוהּוא חֹוֵזר ַלַּבִית. עֹוד ְׁשבּוַעִים ְּכָבר ֹלא ָהָיה ָלֶכם ַמה ַּלֲעׂשֹות!”. 

הּוא ָעָׂשה ְׁשֵּתי ְמִסּבֹות הֹוָדָיה, ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשַהִּנּתּוַח ִהְצִליַח, ְוַהְּׁשִנָּיה 
ֶׁשַהֶּיֶלד ָנַפל ַּבַּמְדֵרגֹות. ְּכֶׁשהּוא ָנַפל ֵאיֶזה ָרע, ֵאיֶזה ַמְכִעיס ּוְמַעְצֵּבן 
ֶזה ָהָיה, ָלָמה ָעַבְרנּו ַלַּבִית ַהֶּזה? ֵאיֶזה ַמְדֵרגֹות ְיָׁשנֹות, ֵאיְך ָנְתנּו 
ָהֵאֶּלה  ַהַּמְדֵרגֹות  ֶאת  ְּכֶׁשָּבנּו  ֲאדֹוִני,  ְּבִנָּיה?  ִרְׁשיֹון  ַהֶּזה  ַלַּקְּבָלן 
ֱאֹלִקים ָחַׁשב ַעל ַהֵּבן ֶׁשְּלָך, הּוא ָּבָנה ֶאת ַהַּמְדֵרגֹות ִעם ַסְרֵּגל ָעקֹם 
ֶׁשל ַאְרָּבָעה ֶסְנִטיֶמְטִרים ְּכֵדי ֶׁשַהֶּיֶלד ֶׁשְּלָך ִיְחֶיה, ַּכָּמה ִקַּלְלָּת ֶאת 
ֶׁשִהיא  ִלְפֵני  ּבֶֹקר  ָּכל  ִוּדּוי  ָעְׂשָתה  ִאְׁשְּתָך  ַּכָּמה  ָהֵאֶּלה,  ַהַּמְדֵרגֹות 
יֹוֶרֶדת ַּבַּמְדֵרגֹות, ְוִהֵּנה ַּדְוָקא ֶזה ֶנֱהַפְך ְלטֹוָבה. ֵאיֶזה ָּדָבר ֻמְפָלא 
ָּתִמיד  ַהִּסּפּור. ֱאֹלִקים ֹלא  ִלְפָעִמים רֹוִאים ֶאת סֹוף  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֶזה, 

ַחָּיב ְלַהְראֹות ָלנּו ֶאת סֹוף ַהִּסּפּור.



ֲרׁדְפָנּתּוׁר
ֲאַנְחנּו ֹלא ָּתִמיד יֹוְדִעים ָמה ָרע ּוַמה ּטֹוב ֲאִפּלּו ַּבַחִּיים ֶׁשָּלנּו. ָהָיה 
ַהִהְתַקְּדמּות  ָּכל  ֶאת  ָרָאה  ֶׁשּלֹו ֹלא  ֶׁשַּבַחִּיים  ֶאָחד  ַּכְפִרי  ֵּבן  ֵאיֶזה 
ְוַהֶּטְכנֹולֹוְגָיה. יֹום ֶאָחד הּוא ִהִּגיַע ָלִעיר ְורֹוֶאה ֶׁשֶלט ֶׁשָּכתּוב ָעָליו 
‘ֵּבית חֹוִלים’. הּוא ֹלא יֹוֵדַע ַמה ֶּזה ֵּבית חֹוִלים, ִמי ֶׁשֶאְצָלם חֹוֶלה 
ָּדם  ָעָליו  ּומֹוְרִחים  ָּבָנָנה  לֹו  ְמַעְּׁשִנים  ַּבַּיַער,  ָלנּוַח  אֹותֹו  ָׂשִמים 
ִמַּמְחָלָקה  עֹוֵבר  ַהחֹוִלים,  ְלֵבית  ִנְכָנס  הּוא  ְוֶזהּו.  ִחּפּוִׁשית,  ֶׁשל 
ְלַמְחָלָקה, ַּבּסֹוף ִהִּגיַע ַלֲחַדר ִנּתּוַח. הּוא ֵמִציץ ַּבַחּלֹון ְורֹוֶאה ַמֲחֶזה 
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ַמְבִעית: ַאְרָּבָעה ֲאָנִׁשים ְרעּוֵלי ָּפִנים ִעם ַמֵּסכֹות ְיֻרּקֹות, ַמֲחִזיִקים 
ַסִּכיִנים ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים, ְוֵהם חֹוְתִכים ֶאת ַהֶּבֶטן ֶׁשל ַאַחד ָהֲאָנִׁשים 
ֶׁשּׁשֹוְכִבים ַּבִּמָּטה. הּוא ִהְתִחיל ִלְצֹעק: “רֹוְצִחים! ָמה ַאֶּתם עֹוִׂשים?” 
הּוא ְמַנְעֵנַע ֶאת ַהְּדָלתֹות ּוַמְזִעיק ֶעְזָרה, ַעד ֶׁשָּבאּו ַהִּבָּטחֹון ְוָזְרקּו 

אֹותֹו ַהחּוָצה. 

ִאם הּוא ָהָיה ַמִּגיַע ָחְדַׁשִים ִלְפֵני ֵכן, הּוא ָהָיה יֹוֵדַע ַּכָּמה ַהחֹוֶלה 
ַהֶּזה ִמְתַחֵּנן ֶׁשַּיְקִּדימּו לֹו ֶאת ַהִּנּתּוַח, ֵּכיָון ֶׁשהּוא ֹלא ָיכֹול ִלְסֹּבל 
ֶאת ַהְּכֵאִבים ֶׁשֵּיׁש לֹו, ֶאת ַהִּכְלָיה ֶׁשֹּלא עֹוֶבֶדת לֹו, ְוַעְכָׁשו עֹוִׂשים 
לֹו ַהְׁשָּתַלת ִּכְלָיה. הּוא ִהִּגיַע ַּבֵחֶלק ַהּטֹוב ְוָהַפְך ֶאת ַהֵחֶלק ַהּטֹוב 
ְלָרע. ִמֶּזה ֵיׁש ְלָכל ָאָדם ִלְלֹמד ֶׁשהּוא ֹלא יֹוֵדַע ָמה ַהַהְנָהָגה ָהֱאֹלִקית 

ְּבָכל ָּדָבר ְוָדָבר ֶׁשּקֹוֶרה. 



ׁג פה’ בּו פָּבׁהָנהי ְָ ָהָ עי
ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָהָאָדם רֹוֶצה ְלִהְתָעֵרב ַּבַּמֲהָלְך ָהֱאֹלִקי, ְוהּוא חֹוֵׁשב 
ְּבִלּבֹו: ‘ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַאָּתה עֹוֶׂשה ַמֶּׁשהּו, ֲאָבל הּוא ֹלא ִנְרֶאה 
ִלי, הּוא ֹלא ִמְסַּתֵּדר ִלי, ֲהֵרי ְּבֹפַעל ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשֶּזה ֹלא טֹוב, אּוַלי 

ַּתֲעֶׂשה ַאֶחֶרת’. 

ְוָאז  ְלִהְתָעֵרב,  ֶאְפָׁשרּות  ָלָאָדם  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן  ִלְפָעִמים 
ַמה ּקֹוֶרה? ֻחְרָּבן ֶׁשל ַהֻחְרָּבנֹות. ַהִּמְדָרׁש )מובא בהדר זקנים על התורה 
פרשת כי תשא פרק לב פסוק כד( ְמַסֵּפר, ֵאיְך ָיָצא ֵעֶגל ַהָּזָהב? ְּבאֹוָתּה 

ָהֵעת ָהָיה ָׁשם ִמיָכה, ֶׁשָּיָצא ִמּתֹוְך ַהִּבְנָין ֶׁשִּנְתַמֵעְך ְּבִמְצַרִים, ְוהּוא 
ָּגַרם ָלֵעֶגל ָלֵצאת. ֵּכיַצד? ִנְרֶאה ֶאת ַהְּדָבִרים ַהַּמְבִהיִלים ֶׁשְּמַגֶּלה 
ָלנּו ַהִּמְדָרׁש: ְלִפי ֶׁשָהיּו ְמַׁשְּקִעים ִּתינֹוקֹות ִיְׂשָרֵאל ַּבִּבְנָין - ִמי ֶׁשֹּלא 
ָהָיה ַמְסִּפיק ֶאת ַסְך ַהְּלֵבִנים ָהיּו לֹוְקִחים ֶאת ַהֶּיֶלד ֶׁשּלֹו ְוטֹוְמִנים 
ָּברּוְך הּוא:  ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  ִמְצָטֵער,  ָהָיה  ּומֶֹׁשה  ַּבְּלֵבִנים.  אֹותֹו 
“ַאל ִּתְצָטֵער, ִּכי ָּכל ַהְמֻׁשָּקִעים סֹוָפם ָהָיה ְלַקְלֵקל ַמֲעֵׂשיֶהם, ֵהם 
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ָיִביאּו ֻחְרָּבן ָלעֹוָלם, ֵהם ִהיְטֶלִרים ְקַטִּנים”. ַהֹּכל ְמֻתְכָנן ִמָּׁשַמִים. 
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָאַמר ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: “ֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּציל ֶאָחד, ָאַמר 
לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ַּתִּציל ֶאָחד, ֵאין ְּבָעָיה, ְזרֹק ְׁשִמי ַהְמֹפָרׁש 
ְלַהֲעלֹות ֶאָחד ֵמֶהם, ְּתַחֶּיה ִמיֶׁשהּו ֶאָחד ְוִתְרֶאה ָמה ַאֲחִריתֹו”. ָלַקח 
מֶֹׁשה ְוִהְׁשִליכֹו ְוֶהֱעָלה ֶאת ִמיָכה, ְוֶאת אֹותֹו ַהֵּׁשם ַהְמֹפָרׁש ֶׁשהּוא 
ִהִּציל ֶאת ִמיָכה ֵמַהָּמֶות, ָׁשַמר ִמיָכה ַעד אֹותֹו ֶרַגע ְוָעָׂשה ִמֶּמּנּו ֵעֶגל 
ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. ַמה ָּקָרה ָׁשם ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל? ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֵמתּו ְּבֵחְטא 
ֵלִוי[  ]ְלֵׁשֶבט  ַהֵּׁשם  ָאַמר  ֹּכה  ָלֶהם  "ַוֹּיאֶמר  ַּבָּכתּוב  ּוְמֹבָאר  ָהֵעֶגל? 
ִׂשימּו ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִעְברּו ָוׁשּובּו ִמַּׁשַער ָלַׁשַער ַּבַּמֲחֶנה ְוִהְרגּו 
ֵלִוי  ְבֵני  ַוַּיֲעׂשּו  ְקרֹבֹו,  ֶאת  ְוִאיׁש  ֵרֵעהּו  ֶאת  ְוִאיׁש  ָאִחיו  ֶאת  ִאיׁש 
ִּכְדַבר מֶֹׁשה ַוִּיֹּפל ִמן ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא ִּכְׁשֹלֶׁשת ַאְלֵפי ִאיׁש" )שמות 
לב, כח(, ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ֲאָנִׁשים ֵמתּו ְוֵאּלּו ֹלא ָהֲאָנִׁשים ַהְיִחיִדים, 

ֵמתּו עֹוד ֲאָלִפים ֶׁשָחְטאּו ָּבֵעֶגל )עיין רש"י שמות פרק לב פסוק כ(. ְוָכל 
ֶזה ָיָצא ִּבְגַלל ָטעּות ַאַחת ֶׁשל ִהְתָעְרבּות ְּבַהְנָהַגת ַהּבֹוֵרא ְּבַמֲעֶׂשה 

ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה ָחִליָלה ְּכַמֲעֶׂשה ַאְכָזִרי ֶׁשל ה’. 

ֶׁשאֹותֹו  )סנהדרין דף קא ע”ב(  ֲחַז”ל  ָאְמרּו  ֶׁשֵּכן  ָּכאן,  ִנְגָמר  ְוֶזה ֹלא 
ִמיָכה הּוא ָאִביו ֶׁשל ָיָרְבָעם ֶׁשָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל. 



ׁהֶּלׁקרפׁלׁרָּיּם
ְוָתֵמַּה  ׁשֹוֵאל  ְוהּוא  ָרע,  עֹוֶׂשה  ִּכְבָיכֹול  ֶׁשה’  ְּבֵעיָניו  רֹוֶאה  ָהָאָדם 
ָלָּמה ַמִּגיַע ָהָרע ַהֶּזה? ֲאִני רֹוֶצה ְלַתֵּקן ֶאת ֶזה! אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא: “ַּתֲאִמין ִלי, ֲאִני יֹוֵדַע ַמה ֶּׁשֲאִני עֹוֶׂשה”. ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ָאָדם 
ַמה  אֹוִתי,  “ֲעזֹב  ְואֹוֵמר:  ִמְתָיֵאׁש  ְוָהָאָדם  ַּבַחִּיים  ִיּסּוִרים  ְמַקֵּבל 
יֹוֵתר”,  ְמֻסָּגל  ָיכֹול, ֹלא  ֶׁשִּלי, ֹלא  ַהּסֹוף  ֶזה  ֶזהּו  ַּבַחִּיים  ֶּׁשִּקַּבְלִּתי 
ָהִייָת  ָהֵאֶּלה,  ַהִּיּסּוִרים  ֶזה  ֶחֶסד  ֵאיֶזה  יֹוֵדַע  ָהִייָת  ִאּלּו  ַחִּביִּבי, 
רֹוֵקד ִמִּׂשְמָחה! ְוֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֵמר יֹוֵסף ָלַאִחים, ִאם ֱהִייֶתם יֹוְדִעים 
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ֵאיֶזה ֶחֶסד ָעצּום ָּבאֶתם ַוֲעִׂשיֶתם ִאִּתי, “ַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ְלָרָעה 
ַוֲעִׂשיֶתם,  ִּתְכַנְנֶּתם,  ֲאִפּלּו ֶׁשַאֶּתם  ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה”.  ָהֱאֹלִקים  ֲאָבל 
ֲאִני  ַעְכָׁשו  ְלטֹוָבה”,  ֲחָׁשָבּה  "ָהֱאֹלִקים  ֲאָבל  ַוֲהַרְסֶּתם,  ּוְמַכְרֶּתם, 
ֵיׁש  ְלִכָּליֹון,  ַמִּגיַע  ֹלא  ָהעֹוָלם  ָרב,  ַעם  ְמַחֶּיה  ֲאִני  ְּבִמְצַרִים,  ֶמֶלְך 
ֵּבית ִמְדָרׁש ֲעָנק ִעם ָּכל ַהְּיהּוִדים ְּבגֶֹׁשן, ַהֹּכל ְּבֵסֶדר. זֹו ַהַּמְחָׁשָבה 

ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ָּתִמיד ִלְזֹּכר, “ָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה”.

ֵאיְך  ִלְראֹות  ְוִנְזֶּכה  ָּתִמיד,  ֶזה  ֶאת  ֶׁשִּנְזֹּכר  אֹוָתנּו  ְיַזֶּכה  ַהֵּׁשם 
ֶׁשָהֱאֹלִקים ֲחָׁשָבּה ְלטֹוָבה, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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