פָּ ָּר ַׁשת בָּ לָּק

לִ ְהיוֹת י ָָּּשר
בְּ פָ ָרשַׁ ת הַׁ שָ בּועַׁ ָאנּו ּפוֹגְּ ִׁשים בִׁ ְּדמּות ֹו ֶׁשל בִׁ לְּ עָ ם הָ ָרשָ ע .בִׁ לְּ עָ ם הַׁ ּקוֹסֵ ם (ע"פ יְּ הוֹשֻׁ עַׁ י"ג ,כ"ב) נִׁסָ ה בְּ כָ ל
ַארצ ֹו בְּ ב ֶֹׁשת ּפָ נִׁ ים.
ּכוֹח ֹו לְּ ַׁקלֵל אֶׁ ת עַׁ ם יִׁ ְּש ָראֵ ל ,אַׁ ְך ה' ֹלא נָתַׁ ן ל ֹו לְּ בַׁ צֵ עַׁ אֶׁ ת ְּמזִׁ מָ ת ֹו הָ ָרעָ ה וְּ הּוא חוֹזֵ ר לְּ ְּ
ּכָל מַׁ ע ֲָשיו שֶׁ ל בִׁ לְּ עָ ם נָבְּ עּו ִׁמן הָ עַׁ יִׁ ן הָ ָרעָ ה שֶׁ ל ֹו .הּוא ְּמנַׁסֶׁ ה בְּ ָכל ּפַׁ עַׁ ם לְּ חַׁ ּפֵ ש בְּ עַׁ ם יִׁ ְּש ָר ֵאל אֵ יז ֹו נְּקֻׁ ָדה
ָרעָ ה שֶׁ ּיּוכַׁל ַׁד ְּרּכָּה לְּ ַׁקלֵל וְּ לִׁ פְּ גֹעַׁ  ,אַׁ ְך ה' ֹלא ִׁאפְּ שֵ ר ל ֹו ַׁלעֲשוֹת זֹאת וְּ הּוא מָ צָ א אֶׁ ת עַׁ ְּצמ ֹו ּפַׁ עַׁ ם ַאחַׁ ר ּפַׁ עַׁ ם
ְּמבָ ֵרְך בִׁ ְּמקוֹם לְּ ַׁקלֵל.
יתי ָּכמֹהּו" (בַׁ ִׁמ ְּדבָ ר כ"ג,
ּות ִׁהי ַאחֲ ִׁר ִׁ
בְּ ַאחַׁ ת הַׁ בְּ ָרכוֹת הָ ִׁראשוֹנוֹת בִׁ לְּ עָ ם אוֹמֵ רָ " :תמֹת נַׁפְּ ִׁשי מוֹת יְּ ָש ִׁרים ְּ
י') .בִׁ לְּ עָ ם ְּמבָ ֵרְך אֶׁ ת עַׁ ְּצמ ֹו שֶׁ ּיִׁ זְּ ּכֶׁה לָמּות ּכְּ מ ֹו הַׁ ּיְּ שָ ִׁרים שֶׁ בְּ יִׁ ְּש ָראֵ לִׁ .מיהֵ ם הַׁ ּיְּ ָש ִׁרים ֶׁשבְּ יִׁ ְּש ָראֵ ל ּומַׁ ה
ּפֵ רּוש לִׁ ְּהיוֹת יָשָ ר?
אשית
הּודה בֶׁ ְּרלִׁ ין (הַׁ נ ִָׁצי"ב) ּכָתַׁ ב בְּ שֵ ם חֲ כ ִָׁמים בַׁ הַׁ ְּק ָד ָמה לְּ פֵ רּוש ֹו לְּ חֻׁ מַׁ ש בְּ ֵר ִׁ
הָ ַׁרב נַׁפְּ ָתלִׁ י ְּצבִׁ י יְּ ָ
ּומפָ ֵרש ַׁרבִׁ י יוֹחָ נָן :זֶׁ ה סֵ פֶׁ ר ַאבְּ ָרהָ ם יִׁ ְּצחָ ק וְּ ַׁי ֲעקֹב ֶׁשנִׁ ְּק ְּראּו יְּ ָש ִׁרים,
שֶׁ הָּ ָאבוֹת נִ ְק ְראּו יְ ָּש ִריםְּ " :
יקים א ֹו חֲ ִׁס ִׁידים?
שֶׁ נֶׁאֱ מַׁ רָ :תמֹת נַׁפְּ ִׁשי מוֹת יְּ ָש ִׁרים" .וְּ לָמָ ה נ ְִּׁק ְּראּו הָ ָאבוֹת ַׁדוְּ ָקא יְּ ָש ִׁרים וְּ ֹלא צַׁ ִׁד ִׁ
יקים וַׁ חֲ ִׁס ִׁידים וְּ אוֹהֲ בֵ י ה' בָ אֹפֶׁ ן
מַׁ ְּמ ִׁשיְך הַׁ נ ִָׁצי"ב שָ ם" :וְּ זֶׁ ה הָ יָה שֶׁ בַׁ ח הָ ָאבוֹת ,שֶׁ ִׁמלְּ בַׁ ד שֶׁ הָ יּו צַׁ ִׁד ִׁ
הַׁ ּיוֹתֵ ר אֶׁ פְּ שָ ר ,עוֹד הָ יּו יְּ שָ ִׁרים ,הַׁ יְּ נּו שֶׁ ִׁה ְּתנַׁהֲ גּו עִׁ ם אֻׁ מוֹת הָ ע ֹולָם ,אֲ פִׁ לּו עוֹבְּ ֵדי אֱ לִׁ ילִׁ ים ְּמכֹעָ ִׁרים; ִמכָּ ל
מָּ קוֹם הָּ יּו עִ מָּ ם בְ ַאהֲ בָּ ה וְ חָּ שּו לְ טוֹבָּ תָּ ם ,בַׁ אֲ שֶׁ ר ִׁהיא ִׁקּיּום הַׁ בְּ ִׁריָאה".
יקים וַׁ חֲ ִׁס ִׁידים ,אַׁ ְך לִׁ פְּ נֵי ּכָל הַׁ מַׁ עֲלוֹת הָ עֶׁ לְּ יוֹנוֹת ֶׁשלָהֶׁ ם  -הֵ ם הָ יּו יְּ ָש ִׁרים .הֵ ם ֹלא ָרצּו
הָ ָאבוֹת הָ יּו צַׁ ִׁד ִׁ
צּורה ֹלא טוֹבָ הּ .כָ ְך
שֶׁ הָ ע ֹולָם יֵהָ ֵרס וְּ ָרצּו בְּ טוֹבַׁ ת ּכָל הַׁ בְּ ִׁרּיוֹת ,גַׁם בְּ טוֹבָ תָ ם שֶׁ ל גוֹיִׁ ים ֶׁש ִׁה ְּתנַׁהֲ גּו בְּ ָ
ַאבְּ ָרהָ ם ָאבִׁ ינּו ִׁמ ְּתּפַׁ לֵל גַׁם עַׁ ל ְּסדוֹם שֶׁ ֹּלא ֵתחָ ֵרב ל ְַּׁמרוֹת מַׁ עֲשֵ יהֶׁ ם הָ ָרעִׁ ים ֶׁשל אֲ נ ֶָׁשיהָ .
בִׁ לְּ עָ ם הָ ָרשָ ע מֵ בִׁ ין שֶׁ גַׁם ִׁאם הּוא ֹלא יָכוֹל לִׁ ְּהיוֹת צַׁ ִׁדיק א ֹו חָ ִׁסיד ,הּוא וַׁ ַׁדאי יָכוֹל לִׁ לְּ מֹד מֵ הָ ָאבוֹת
ָאדם הָ גּון.
לִׁ ְּהיוֹת י ָָּּשר ּולְּ ִׁה ְּתנַׁהֵ ג ּכְּ ָ
נִ לְ מַׁ ד גַׁם אֲ נ ְַׁחנּו מֵ אֲ בוֹתֵ ינּו לִ ְהיוֹת קֹדֶ ם כֹל יְ ָּש ִריםַׁ :נ ֲעזֹר לַׁאֲ חֵ ִרים ,נִ ְרצֶ ה בְ טוֹבַׁ ת ֻּכלָּם וְ כְָּך נִ ְשמֹר גַׁם
עַׁ ל הָּ עוֹלָּם.

בִ ְרכַׁת ֶשהֶ חֱ יָּנּו עַׁ ל בֶ גֶד חָּ דָּ ש
ירה חֲ צָ ִׁאית
ירה הָ לְּ כָה עִׁ ם ִׁמ ְּריָם לִׁ ְּקנוֹת בֶׁ גֶׁד לְּ יוֹם הַׁ הֻׁ ל ֶֶׁׁדת ֶׁשלָּהּ .כְּ בָ ר בַׁ חֲ נּות הָ ִׁראש ֹונָה מָ ְּצָאה ִׁש ָ
ִׁש ָ
בְּ ִׁדּיּוק בַׁ ִׁסגְּ נוֹן שֶׁ ָר ְּצתָ ה וְּ הֶׁ ְּחלִׁ יטָ ה לִׁ לְּ בֹש אוֹתָ ּה וְּ ֹלא לְּ חַׁ ּכוֹת ל ֶָׁרגַׁע ֶׁש ַׁתגִׁ יעַׁ הַׁ בַׁ יְּ תָ הִׁ .מ ְּריָם בֵ ְּרכָה אוֹתָ ּה
ירה לָּה לְּ בָ ֵרְך עַׁ ל הַׁ חֲ צָ ִׁאית הַׁ חֲ ָד ָשה.
עַׁ ל הַׁ ְּּק ִׁנּיָה הַׁ ְּמ ֻׁצ ֶּׁינֶׁת וְּ ִׁהזְּ ּכִׁ ָ
ירה לְּ בָ ֵרְך?
אֵ יז ֹו בְּ ָר ָכה ְּצ ִׁריכָה ִׁש ָ
ְּתשּובָ ה :חֲ ָכמֵ ינּו ִׁת ְּּקנּו אֶׁ ת בִׁ ְּרּכַׁת "שֶׁ הֶׁ חֱ יָנּו" עַׁ ל ְּדבָ ִׁרים חֲ ָד ִׁשים ֶׁשגו ְֹּר ִׁמים לָנּו ִׁש ְּמחָ ה .לְּ מָ ָשלִׁ ,מי
יטים ,א ֹו שֶׁ ִּׁקבֵ ל אוֹתָ ם בְּ מַׁ ָתנָה  -חַׁ ּיָב לְּ בָ ֵרְך .בִׁ ְּרּכַׁת ֶׁשהֶׁ חֱ יָנּו ,בְּ נִׁ גּוד
יטים א ֹו ַׁתכְּ ִׁש ִׁ
שֶׁ ָּקנָה בְּ ג ִָׁדיםָ ,ר ִׁה ִׁ

לְּ בִׁ ְּרכוֹת הַׁ נֶׁהֱ ִׁנין הָ ְּרגִׁ ילוֹתִׁ ,נ ְּת ְּקנָה עַׁ ל ָדבָ ר שֶׁ ּיֵש ב ֹו ִׁחדּוש וְּ ִׁש ְּמחָ ה ְּמיֻׁחָ ִׁדיםָ .ל ֵכן ְּמבָ ְּרכִׁ ים גַׁם עַׁ ל בֶׁ גֶׁד
ָרגִׁ ילּ ,כְּ גוֹן חֻׁ לְּ צָ ה יָפָ הִׁ ,אם ִׁהיא ְּמבִׁ יָאה לָנּו ִׁש ְּמחָ ה .וַׁ אֲ פִׁ לּו ִׁאם ָקנִׁ ינּו א ֹו ִׁקבַׁ לְּ נּו בְּ מַׁ ָתנָה בֶׁ גֶׁד ְּמשֻׁ מָ ש אַׁ ְך
יטים וְּ כַׁדוֹמֶׁ ה ,יֵש לְּ בָ ֵרְך ֲעלֵיהֶׁ ם ֶׁשהֶׁ חֱ יָנּו.
ּומכֻׁבָ ד שֶׁ ְּמקֻׁ בָ ל לִׁ ְּשמֹחַׁ ב ֹו ,וְּ כֵן ֵּכלִׁ ים א ֹו ַׁתכְּ ִׁש ִׁ
יָפֶׁ ה ְּ
חּושת הַׁ ִש ְמחָּ הִׁ .מי ֶׁשּכְּ לָל ֵאינ ֹו ַׁמ ְּרגִׁ יש ִׁש ְּמחָ ה
הַׁ כְ לָּל הָּ ִראשוֹן שֶׁ ְּמחַׁ ּיֵב אוֹתָ נּו בְּ בִׁ ְּר ַּׁכת שֶׁ הֶׁ חֱ יָנּו הּוא ְת ַׁ
הּותּה ִׁהיא לְּ הוֹדוֹת לְּ ה' עַׁ ל ּכְָך ֶׁשהֶׁ חֱ יָנּו
בַׁ בֶׁ גֶׁד שֶׁ ָּקנָה א ֹו שֶׁ ִּׁקבֵ ל ֹלא יּוכַׁ ל לְּ בָ ֵרְך אֶׁ ת הַׁ בְּ ָרכָ הֵּ ,כיוָ ן שֶׁ ּכָ ל מַׁ ָ
וְּ ִׁקּיְּ מָ נּו וְּ ִׁהגִׁ יעָ נּו לַׁזְּ מַׁ ן הַׁ ְּמיֻׁחָ ד וְּ הַׁ ְּמ ַׁרגֵש הַׁ זֶׁ ה .רֹב הָ אֲ ָנ ִׁשים ְּשמֵ ִׁחים בִׁ בְּ ג ִָׁדים חֲ ָד ִׁשים וְּ לָכֵ ן ְּמבָ ְּרכִׁ ים עַׁ ל
יצית ,טַׁ לִׁ ית .הַׁ כְ לָּל הַׁ ֵשנִ י הּוא
סּוגֵי הַׁ בְּ ג ִָׁדים הַׁ ש ֹונִׁים  -חֻׁ לְּ צָ הִׁ ,מכְּ נָסַׁ יִׁ ם ,חֲ צָ ִׁאיתּ ,כוֹבַׁ עּ ,פִׁ י ָג'מָ הִׁ ,צ ִׁ
שּוטים ֵאין לְּ בָ ֵרְך " ֶׁשהֶׁ חֱ יָנּו".
שֶׁ ּיִׁ ְּהיֶׁה זֶׁ ה בֶׁ גֶׁד א ֹו ּכְּ לִׁ י שֶׁ רֹב הָּ אֲ נ ִָּשים ְשמֵ ִחים בוָֹ .ל ֵכן עַׁ ל בְּ ג ִָׁדים ּפְּ ִׁ
לְּ מָ שָ לֹ ,לא צָ ִׁריְך לְּ בָ ֵרְך עַׁ ל ג ְַּׁרבַׁ יִׁ ם ,לְּ בָ נִׁים ,חֻׁ לְּ צָ ה ּפְּ שּוטָ הִׁ ,מ ְּטּפַׁ חַׁ ת רֹאש ּפְּ שּוטָ ה וְּ ַׁכדו ֶֹׁמה .גַׁם אֲ נ ִָׁשים
ּומ ְּס ַׁתּפְּ ִׁקים בְּ הו ָֹדָאה
ֲע ִׁנּיִׁ ים ְּמאוֹד ,שֶׁ ְּדבָ ִׁרים אֵ לֶׁה נ ְֶּׁחשָ בִׁ ים אֶׁ ְּצלָם ּכִׁ ְּמשַׁ ְּמ ִׁחים ,אֵ ינָם ְּמבָ ְּרכִׁ ים ֲעלֵיהֶׁ ם ִׁ
לְּ ה' בְּ לָשוֹן ְּרגִׁ ילָה א ֹו בִׁ בְּ ָרכָ ה בְּ לִׁ י הַׁ זְּ ּכ ַָׁרת שֵ ם ה'.
ירה צְ ִריכָּה לְ בָּ ֵרְך אֶ ת בִ ְרכַׁת ֶשהֶ חֱ יָּנּו עַׁ ל הַׁ חֲ צָּ ִאית הַׁ חֲ ָּד ָּשה.
לְ ִסכּוםִ :ש ָּ
ְּמק ֹור ֹות :שו"ע רכ"ג ,ג'; רדב"ז ,מ"ב רכ"ג ,י"ג; שו"ע רכ"ג ,ד'; מ"ב י"ח; ירושלמי ברכות פ"ט,
ה"ג; פניני הלכה ברכות .639-634

עַׁ ם נִ ְפלָּא בַׁ חֲ נּות הַׁ פָּ לָּאפֶ ל
הֶׁ ן עָ ם לְּ בָ ָדד יִׁ ְּשּכֹן ּובַׁ גוֹיִׁ ם ֹלא יִׁ ְּתחַׁ שָ ב (בַׁ ִׁמ ְּדבָ ר כ"ג ,ט')
ּפּורים
"יֵש לִׁ י מָ שָ ל חָ ָדש בִׁ ְּשבִׁ ילְּ ָך"ָ ,אמַׁ ר לִׁ י דוֹד ְּשֹלמֹה .דוֹד ְּשֹלמֹה ְּמיֻׁחָ ד ְּב ִׁמינ ֹו .יֵש ל ֹו ֵאין-סוֹף ִׁס ִׁ
ּפּורים הּוא שֶׁ הֵ ם מּוזָ ִׁרים וְּ ִׁד ְּמי ֹו ִׁנּיִׁ ים ,אֲ בָ ל ָת ִׁמיד בַׁ סוֹף הֵ ם
שֶׁ הּוא מַׁ ְּמ ִׁציא מֵ רֹאש ֹו .הַׁ ְּמשֻׁ ָתף לְּ כָל הַׁ ִׁס ִׁ
ְּמל ְַּׁמ ִׁדים עַׁ ל מַׁ שֶׁ הּו ְּר ִׁצינִׁ יּ .פַׁ עַׁ ם שָ מַׁ עְּ ִׁתי אֶׁ ת אַׁ בָ א אוֹמֵ ר" :נּו ְּשֹלמֹה ,אּולַׁי ִׁתכְּ תֹב סֵ פֶׁ ר ִׁמ ְּשלֵי ְּשֹלמֹה?
אֲ נִׁי בָ טּוחַׁ שֶׁ זֶׁ ה יִׁ ְּהיֶׁה ַׁרב-מֶׁ כֶׁר"ֹ .לא הֵ בַׁ נ ְִּׁתי לְּ מָ ה אַׁ בָ א ִׁמ ְּת ַּׁכּוֵ ן :אֲ נִׁי מַׁ ּכִׁ יר ַׁרב ְּשכּונָהַׁ ,רב ְּק ִׁהלָהַׁ ,רב
אשי ,אֲ בָ ל ִׁמי זֶׁ ה ַׁרב-מֶׁ כֶׁר? בְּ כָל ִׁמ ְּק ֶׁרה ,דוֹד ְּשֹלמֹה ִׁה ְּתיַׁחֵ ס לַׁהַׁ צָ עָ ה ֶׁשל ַׁאבָ א בִׁ ְּר ִׁצינּות.
עִׁ יר וְּ גַׁם ַׁרב ָר ִׁ
ַאק ִׁשיב לִׁ ְּמ ָשלָיו
הּוא ִׁה ְּתיַׁשֵ ב וְּ כָתַׁ ב אֶׁ ת ּכָל הַׁ ְּמשָ לִׁ ים שֶׁ ל ֹו בַׁ מַׁ ְּחשֵ ב בְּ מֶׁ שֶׁ ְך ַּׁכמָ ה י ִָׁמים ,וְּ ָאז בִׁ ֵּקש ֶׁש ְּ
הַׁ ּכְּ תּובִׁ ים .הַׁ ּפַׁ עַׁ ם הַׁ ִׁסּפּור הָ יָה ְּמשֻׁ נֶׁה ִׁמ ָת ִׁמיד:
ַארצוֹת הַׁ בְּ ִׁרית ,אֶׁ ת ּכָל צֶׁ וֶׁ ת הָ עוֹבְּ ִׁדים,
יוֹם אֶׁ חָ ד ּכִׁ נֵס מַׁ ר אֶׁ ְּרוִׁ יןְּ ,מנַׁהֵ ל גַׁן הַׁ חַׁ ּיוֹת הַׁ גָדוֹל בְּ יוֹתֵ ר בְּ ְּ
וְּ ִׁהכְּ ִׁריז בְּ קוֹל חֲ גִׁ יגִׁ י" :אֲ נִׁי רוֹצֶׁ ה ַׁל ֲערְֹך נִׁ סּוי ְּמעַׁ נְּ ֵין ,וַׁ אֲ נִׁ י ְּמצַׁ ּפֶׁ ה ִׁמּכֶׁם לְּ ִׁשתּוף ּפְּ ֻׁעלָה מָ לֵא .מָ חָ ר נִׁ פְּ ַׁתח
ירפוֹת ,הָ עִׁ זִׁ ים ,הַׁ גְּ מַׁ לִׁ ים,
ירי הַׁ בָ ר ,הַׁ גִׁ ' ָ
אֶׁ ת ּכָל הַׁ ּכְּ לּובִׁ ים בְּ גַׁן הַׁ חַׁ ּיוֹת :אֶׁ ת ּכְּ לּובֵ י הָ אֲ ָריוֹת ,הַׁ נְּמֵ ִׁרים ,חֲ זִׁ ֵ
אשית
הַׁ ִׁצּפו ִֹׁרים "....דוֹד ְּשֹלמֹה הָ יָה יָכוֹל לְּ הַׁ ְּמ ִׁשיְך לִׁ ְּמנוֹת אֶׁ ת ּכָ ל סּוגֵי הַׁ חַׁ ּיוֹת ֶׁשנִׁבְּ ְּראּו ִׁמּיְּ מֵ י בְּ ֵר ִׁ
יתי סַׁ ְּק ָרן .דוֹד ְּשֹלמֹה ִׁה ְּמ ִׁשיְך:
ִׁאלְּ מָ לֵא עָ צַׁ ְּר ִׁתי אוֹת ֹו" .נּו ,מָ ה הַׁ ִׁנסּוי?" הָ יִׁ ִׁ
"ּובְּ כֵן"ָ ,אמַׁ ר מַׁ ר אֶׁ ְּרוִׁ יןּ" ,כְּ בָ ר ָדַאגְּ ִׁתי לְּ הַׁ ְּת ִׁקין מַׁ ְּצלֵמוֹת בְּ כָל הַׁ גַׁן אֲ ֶׁשר יְּ תַׁ עֲדּו אֶׁ ת מַׁ ה ֶׁשּיִׁ ְּק ֶׁרה".
ְּשי הַׁ גַׁן אֶׁ ת
ָאספּו ַאנ ֵ
מּומים ִׁמלְּ אּו בְּ צַׁ יְּ תָ נּות ַאחַׁ ר הו ָֹראוֹתָ יו ֶׁשל הַׁ ְּמנַׁהֵ ל וְּ ַׁכ ֲעבֹר ָשבּועַׁ ְּ
עוֹבְּ ֵדי הַׁ גַׁן הַׁ הֲ ִׁ
הַׁ מַׁ ְּצלֵמוֹת הַׁ בו ְֹּדדוֹת שֶׁ עוֹד ִׁנ ְּשאֲ רּו ְּשלֵמוֹת ּכְּ ֵדי לִׁ ְּצּפוֹת בַׁ ִׁמ ְּת ַׁרחֵ ש.

"ֹלא צָ ִׁריְך לִׁ ְּהיוֹת חָ כָם גָדוֹל ּכְּ ֵדי לְּ נַׁחֵ ש מַׁ ה ָּק ָרה"ִׁ ,ה ְּתעָ ַׁרבְּ ִׁתי בַׁ ִׁסּפּורּ" ,כָל הַׁ חַׁ ּיוֹת הַׁ ּטו ְֹּרפוֹת ָאכְּ לּו
לְּ תֵ ָאבוֹן אֶׁ ת הָ עִׁ זִׁ ים וְּ הַׁ ּכְּ בָ ִׁשים וְּ אֶׁ ת ְּשַאר הַׁ חַׁ ּיוֹת הַׁ חַׁ לָשוֹת ,וְּ ִׁה ְּסתוֹבְּ בּו בַׁ גַׁן בְּ ֵאין מַׁ פְּ ִׁריעַׁ ".
"ֹלא נָכוֹן"ָ ,ק ָרא הַׁ דוֹד" ,זֶׁ ה ֹלא מַׁ ה שֶׁ ָּק ָרה .בַׁ ִׁסּפּור שֶׁ לִׁ י ּכָל הַׁ חַׁ ּיוֹת הַׁ ּטו ְֹּרפוֹת נו ְֹּתרּו ְּשרּועוֹת לְּ ֹלא רּוחַׁ
חַׁ ּיִׁ יםֹ .לא נ ְִּׁשַאר מֵ הֶׁ ן זֵ כֶׁרַׁ .דוְּ ָקא הַׁ ּכְּ בָ ִׁשים ִׁה ְּסתוֹבְּ בּו לָהֶׁ ן בְּ בִׁ ְּטחָ ה בְּ ַׁרחֲ בֵ י הַׁ גַׁןּ ,כַׁמָ ה מֵ הֶׁ ן נִׁפְּ ְּצעּו ְּמעַׁ ט,
אַׁ ְך שָ ְּרדּו אֶׁ ת הַׁ ּפְּ ִׁציעָ ה".
ּומ ְּת ַׁרחֶׁ ֶׁשת מּול
"וְּ עַׁ כְּ שָ ו"ִׁ ,סּכֵם הַׁ דוֹד" ,אַׁ ָתה מֻׁ זְּ מָ ן לְּ חַׁ ּפֵ ש אֶׁ ת הַׁ נ ְִּׁמשָ ל .הַׁ תוֹפָ עָ ה אֲ ִׁמ ִׁתית לְּ ג ְַּׁמ ֵריִׁ ,
עֵ ינֶׁיָך".
אֲ נִׁי מו ֶֹׁדה שֶׁ הַׁ ּפַׁ עַׁ ם ִׁה ְּצלִׁ יחַׁ דוֹד ְּשֹלמֹה לְּ סַׁ ְּק ֵרן או ִֹׁתיֹ .לא הָ יָה לִׁ י שּום ַׁרעְּ יוֹןֵ " .תן לִׁ י ֶׁרמֶׁ ז" ,בִׁ ַּׁק ְּש ִׁתי.
דוֹד ְּשֹלמֹה הֵ חֵ ל ל ִָׁשיר "עַׁ ם יִׁ ְּש ָראֵ ל חַׁ יּ "...ולְּ תוֹפֵ ף עַׁ ל הַׁ שֻׁ לְּ חָ ן לְּ פִׁ י הַׁ ֶּׁקצֶׁ ב" .זֶׁ ה ֶׁרמֶׁ ז עָ בֶׁ ה" ,הּוא ָאמַׁ ר
וְּ הָ לְַׁך ל ִַׁׁמ ְּטבָ ח לְּ הָ כִׁ ין לְּ עַׁ ְּצמ ֹו ּכוֹס ָקפֶׁ הִׁ .מהַׁ ְּר ִׁתי ַאחֲ ָריו" .אַׁ ָתה ִׁמ ְּת ַּׁכּוֵ ן ֶׁשהַׁ ּכְּ בָ ִׁשים הֵ ם עַׁ ם יִׁ ְּש ָראֵ ל?"
שּורים ֶׁשֹּלא נ ְִּׁשַאר
ימּפֶׁ ְּריוֹת הַׁ גְּ דוֹלוֹת מֵ הֶׁ עָ בָ ר ּכְּ מ ֹו הַׁ בָ בְּ לִׁ ים וְּ הָ אַׁ ִׁ
יתי" ,וְּ הַׁ חַׁ ּיוֹת הַׁ ּטו ְֹּרפוֹת הֵ ן הָ ִׁא ְּ
נ ִִׁׁס ִׁ
מֵ הֶׁ ם זֵ כֶׁר?" "בִׁ י ְּנג ֹו!" צָ הַׁ ל הַׁ דוֹד וְּ הו ִֹׁסיף" :עַׁ ם יִׁ ְּש ָראֵ ל חַׁ י ל ְַּׁמרוֹת הַׁ ּכֹל .ל ְַּׁמרוֹת הָ ְּר ִׁדיפוֹת,
ַאדמָ תֵ נּו .הַׁ ָדבָ ר
הָ ַאנ ְִּׁטישֵ ִׁמּיּות וְּ ִׁשנְַּאת הָ עַׁ ִׁמים .ל ְַּׁמרוֹת ַאלְּ ּפַׁ יִׁ ם ְּשנוֹת גָלּות ֶׁשבָ הֶׁ ן הָ יִׁ ינּו ְּמנ ָֻׁת ִׁקים מֵ ְּ
ימּפֶׁ ְּריוֹת ֲענ ִָׁקּיוֹת ּכְּ מ ֹו יָוָ ן וְּ רוֹמָ אֶׁ ,שּכַּׁיוֹם י ְָּרדּו ִׁמגְּ דֻׁ ל ָָתן וְּ ֹלא נִׁ ְּשַאר
מַׁ פְּ לִׁ יא עוֹד יוֹתֵ ר ּכְּ שֶׁ ִׁמ ְּתבוֹנְּ ִׁנים בְּ ִׁא ְּ
לָהֶׁ ן ָדבָ ר ִׁמלְּ בַׁ ד עֲבָ ָרן הַׁ ְּמפָֹאר".
בְּ אוֹתָ ם ְּרגָעִׁ ים ִׁה ְּרג ְַּׁש ִׁתי גֵאֶׁ ה לִׁ ְּהיוֹת שַׁ ּיְָך לְּ עַׁ ם ְּמיֻׁחָ ד שֶׁ ּכָזֶׁ ה" .אֲ בָ ל מָ ה הַׁ הֶׁ ְּסבֵ ר לַׁתוֹפָ עָ ה הַׁ מּוזָ ָרה
הַׁ זֹאת?" ָקטַׁ ע דוֹד ְּשֹלמֹה אֶׁ ת מַׁ ְּח ְּשבוֹתַׁ יֹ" .לא יו ֵֹדעַׁ " ,הֵ שַׁ בְּ ִׁתי.
"בְּ פָ ָרשַׁ ת הַׁ שָ בּועַׁ שֶׁ לָנּו ִׁת ְּמצָ א אֶׁ ת ַאחַׁ ד הַׁ הֶׁ ְּסבֵ ִׁרים לַׁתוֹפָ עָ ה הַׁ ּפִׁ לְּ ִׁאית .לְֵך הַׁ בַׁ יְּ תָ ה ,חֲ קֹר ,וְּ אֵ לַׁי חֲ זֹר",
ּפָ ַׁקד הַׁ דוֹד.
יש תמונה קיימת מחינוך מתוך אמונה
בַׁ ֶׁד ֶׁרְך עָ לְּ תָ ה בִׁ י מַׁ ְּחשָ בָ ה' :אֶׁ ְּשַאל אֶׁ ת עַׁ ם יִׁ ְּש ָראֵ ל' .נִׁ כְּ נ ְַּׁס ִׁתי לַׁחֲ נּות הַׁ פָ לָאפֶׁ ל הַׁ ְּשכּונ ִָׁתית' ,עַׁ ם יִׁ ְּש ָראֵ ל
ִׁיתי לְּ מו ִֹׁטי הַׁ מ ֹוכֵר" :יֵש לִׁ י ְּבעָ ָיהַׁ .א ָתה מּוכָן ַׁל ֲעזֹר לִׁ י?" "ּכֵ ן,
נ ְִּׁמצָ א ּכָאן' ,חָ שַׁ בְּ ִׁתיָ .אזַׁ ְּר ִׁתי אֹמֶׁ ץ ּופָ נ ִׁ
ַארנָקֹ .לא נו ָֹרא ,בוֹא אֲ נִׁ י ָאכִׁ ין לְּ ָך"...
בֶׁ טַׁ ח ,אַׁ ָתה רוֹצֶׁ ה ְּמנַׁת פָ לָאפֶׁ ל ּובֶׁ טַׁ ח שָ כ ְַּׁח ָת ָת' ְּ
יתי לִׁ ְּשאֹל :אֵ יְך יִׁ ָתכֵן שֶׁ עַׁ ם יִׁ ְּש ָראֵ ל חַׁ י וְּ ַׁקּיָם ל ְַּׁמרוֹת ָּכל מַׁ ה ֶׁשעָ בַׁ ְּרנּו,
"תו ָֹדה ַׁרבָ ה ,אֲ נִׁ י ֹלא ָרעֵ בַׁ .רק ָר ִׁצ ִׁ
בְּ עוֹד שֶׁ מֵ עַׁ ִׁמים חֲ זָ ִׁקים מֵ ִׁא ָתנּו ֹלא נ ְִּׁשַאר זֵ כֶׁר?" "וָ ואלָהְּ ,שאֵ לָה ְּמעַׁ ְּנ ֶׁינֶׁת" .מו ִֹׁטי ִׁה ְּסתוֹבֵ ב אֶׁ ל תוְֹך
מּודי הַׁ זֶׁ ה? הּוא שוֹאֵ ל אֵ יְך זֶׁ ה ֶׁשעַׁ ם יִׁ ְּש ָראֵ ל חַׁ י ,בְּ עוֹד ּכָ ל
הַׁ חֲ נּות וְּ צָ עַׁ קִׁ " :מישֶׁ הּו יָכוֹל ַׁלעֲנוֹת ּכָ אן לַׁחֲ ִׁ
ְּשַאר הָ אֻׁ מוֹת"...
ּכָרת
ִׁאיש ְּמ ֻׁבגָר עִׁ ם ּכִׁ ּפָ ה גְּ ד ֹולָה ִׁנגֵב אֶׁ ת הַׁ זָ ָקן בְּ מַׁ ּפִׁ ית וְּ ָק ָרא" :נּו ,זֶׁ ה בִׁ גְּ לַׁל ֶׁשהקב"הֶׁ ,שהּוא הַׁ נֶׁצַׁ חַׁ ,
ִׁא ָתנּו בְּ ִׁרית .עַׁ ם שֶׁ ל הַׁ נֶׁצַׁ ח  -מֻׁ כְּ ָרח לִׁ ְּחיוֹת ָלנֶׁצַׁ ח"ּ .כָ ל הַׁ ס ֹוע ֲִׁדים מָ חֲ אּו ל ֹו ּכַׁ ּפַׁ יִׁ ם ,וְּ ָאז ָק ָמה ִׁא ָשה ַאחַׁ ת
הּודּיָה וְּ סָ בְּ תָ א ֶׁשלָּה לִׁ ְּהיוֹת
הּודּיָה וְּ סָ בְּ תָ א שֶׁ לִׁ י לִׁ ְּהיוֹת יְּ ִׁ
רּוסיִׁ " :אמָ א שֶׁ לִׁ י לִׁ ְּהיוֹת יְּ ִׁ
ָאמ ָרה בְּ ִׁמבְּ טָ א ִׁ
וְּ ְּ
הּודים וְּ ֹלא לְּ ִׁה ְּתחַׁ ֵתן עִׁ ם הַׁ גוֹיִׁ ים"ּ .כָל
הּודּיָה .אַׁ ָתה לְּ הָ בִׁ ין ֶׁילֶׁד חָ מּוד? שָ מַׁ ְּרנּו עַׁ ל עַׁ ְּצמֵ נּו לִׁ ְּהיוֹת יְּ ִׁ
יְּ ִׁ
הַׁ ס ֹוע ֲִׁדים ָקמּו ּומָ חֲ אּו גַׁם לָּה ּכַּׁפַׁ יִׁ ם .הָ ִׁאיש הַׁ ְּמ ֻׁבגָר עִׁ ם הַׁ ּכִׁ ּפָ ה הַׁ גְּ ד ֹולָה ִׁחזֵ ק אֶׁ ת ְּדבָ ֶׁריהָ " :מַׁ ה ֶׁשאַׁ ְּת
אוֹמֶׁ ֶׁרת ּכָתּוב בְּ פָ ָרשַׁ ת הַׁ שָ בּועַׁ שֶׁ לָנּו' :הֶׁ ן עָ ם לְּ בָ ָדד יִׁ ְּשּכֹן ּובַׁ גוֹיִׁ ם ֹלא יִׁ ְּתחַׁ ָשב'ִׁ .בלְּ עָ ם הָ ָר ָשע ָאמַׁ ר אֶׁ ת
זֶׁ ה וְּ הּוא צָ ַׁדק בְּ הֶׁ ְּחלֵטַ .אחַׁ ת ִׁמן הַׁ בְּ ָרכוֹת שֶׁ ל עַׁ ם יִׁ ְּש ָראֵ ל ִׁהיא ֶׁשהּוא נוֹתָ ר לְּ בַׁ ד וְּ ֹלא ִׁמ ְּתעָ ֵרב בַׁ גוֹיִׁ ים".
ָאמ ָרה בְּ טוֹן ִׁר ְּש ִׁמיָ " :שמַׁ ְּרנּו עַׁ ל הַׁ תו ָֹרה
שּוב נ ְִּׁש ְּמעּו ְּמ ִׁחיאוֹת ּכַׁ ּפַׁ יִׁ ם בַׁ ָּקהָ ל ,וְּ ָאז ָקמָ ה עוֹד ִׁאשָ ה וְּ ְּ

ּומקוֹמֵ נּו בְּ אֶׁ ֶׁרץ יִׁ ְּש ָראֵ ל" .גַׁם ִׁהיא זָ כְּ תָ ה
הּודים ְּ
וְּ הַׁ תו ָֹרה שָ ְּמ ָרה עָ לֵינּו  -מֵ ע ֹולָם ֹלא שָ כ ְַּׁחנּו שֶׁ ָאנּו יְּ ִׁ
לִׁ ְּמ ִׁחיאוֹת ַּׁכּפַׁ יִׁ ם ...לְּ ַאט לְּ ַאט ִׁה ְּתאַׁ ְּספּו עוֹד אֲ נ ִָׁשים וְּ ִׁה ְּתעַׁ ְּניְּ נּו בַׁ נֶׁאֱ מָ ר ,נ ְָּתנּו דֻׁ גְּ מָ אוֹת וְּ ָשאֲ לּו ְּשאֵ לוֹת.
ּומחָ ה ִׁד ְּמעָ ה ֶׁשל
מו ִֹׁטי נ ְִּׁרָאה ְּמאֻׁ שָ ר שֶׁ ּכָ ל הַׁ ְּדבָ ִׁרים הַׁ חֲ שּובִׁ ים נֶׁאֱ מָ ִׁרים בַׁ חֲ נּות הַׁ פָ לָאפֶׁ ל ֶׁשל ֹו ָ
ִׁה ְּת ַׁרגְּ שּות.
"וְּ לִׁ י יֵש עוֹד ְּתשּובָ ה" ,הוֹסַׁ פְּ ִׁתי ַאחֲ ֵרי שֶׁ ֻּׁכלָם ִׁסּיְּ מּו" ,עַׁ ם יִׁ ְּש ָראֵ ל חַׁ י ּכִׁ י יֵש ב ֹו אֲ נ ִָׁשים נִׁ פְּ ל ִָׁאים ּכְּ מוֹכֶׁ ם.
תו ָֹדה ַׁרבָ ה ָלכֶׁם ,לָמַׁ ְּד ִׁתי ְּדבָ ִׁרים חֲ שּובִׁ ים"ְּ .מ ִׁחיאוֹת הַׁ ּכַׁ ּפַׁ יִׁ ם הַׁ ּפַׁ עַׁ ם הָ יּו ס ֹועֲרוֹת ִׁמ ָת ִׁמיד .חָ מּוש
בִׁ ְּתשּובוֹת ָלרֹב חָ זַׁ ְּר ִׁתי אֶׁ ל דוֹד ְּשֹלמֹה ,וְּ י ַָׁדעְּ ִׁתי :עַׁ ם יִׁ ְּש ָראֵ ל חַׁ י.

