פָּ ָּר ַׁשת חֻ ַׁקת

מַׁ בָּ ט ל ַָּׁשמַׁ יִ ם
ָאדם ח ֹולֶׁה הּוא ה ֹולְֵך לָרוֹפֵ א ,וְּ הּוא ּבו ֵֹדק אוֹת ֹו וְּ רו ֵֹשם ל ֹו ְּתרּופָ ה .אַ ְך ֵאין לְּ ִה ְּס ַתפֵ ק ּבִ ְּתרּופָ ה
כְּ שֶׁ ָ
ּבִ לְּ בַ ד .לְּ ֹלא עֶׁ זְּ ָרה ִמשָ מַ יִ ם הַ ְּתרּופָ ה ֹלא ִתפְּ עַ ל .חַ יָבִ ים ל ֵָשאת עֵ ינַיִ ם ל ַָש ַמיִ ם ּולְּ ִה ְּתפַ לֵל אֶׁ ל ה'
שֶׁ הַ ְּתרּופָ ה ַת ֲעזֹר וְּ נ ְִּת ַרפֵ א מֵ הַ מַ חֲ לָה.
ָדבָ ר זֶׁ ה לָמַ ְּדנּו ִמפָ ָרשָ תֵ נּוּ .בְּ פָ ָרשַ ת הַ שָ בּועַ ָאנּו שו ְֹּמעִ ים ָדבָ ר נו ָֹרא :עַ ם יִ ְּש ָראֵ ל ִה ְּתל ֹונֵן וְּ ִדּבֵ ר סָ ָרה ֶׁנגֶׁד
ה' וְּ ֶׁנגֶׁד מֹשֶׁ ה ַרּבֵ נּו .הֵ ם ּבָ עֲטּו ּבְּ כָל הַ ּטוֹבָ ה ֶׁשה' הֶׁ ֱענִיק לָהֶׁ םִ .ה ְּתלוֹנְּ נּו עַ ל הַ מָ ן ּובָ כּו ֶׁש ֵאין לָהֶׁ ם ַמיִ ם
וְּ ַאף טָ עֲנּו ֶׁשהָ יָה עָ ִדיף לְּ ִהשָ אֵ ר ּבְּ ִמ ְּצ ַריִ ם .ה' ִשלֵחַ ּבְּ יִ ְּש ָראֵ ל נְּחָ ִשים ְּש ָרפִ ים .הַ נְּחָ ִשים הַ לָלּו נ ְָּשכּו ַרּבִ ים
מֵ עַ ם יִ ְּש ָראֵ ל .עַ ם יִ ְּש ָראֵ ל הֵ בִ ין שֶׁ ּטָ עָ ה וְּ חָ זַ ר ּבִ ְּתשּובָ ה .מֹשֶׁ ה ַרּבֵ נּו יָצַ ר נָחָ ש הֶׁ עָ שּוי ִמנְּ ח ֶֹׁשתָ ,שם אוֹת ֹו
ּומי ֶׁשֹּלא יַּבִ יט  -יָמּות .וְּ כְָך הָ יָה.
עַ ל מוֹט גָבוֹהַ וְּ ִהכְּ ִריז כִ י כָ ל ִמי שֶׁ יַּבִ יט אֶׁ ל הַ נָחָ ש  -יִ ְּת ַרפֵ אִ ,
שוֹאֲ לִ ים חֲ ָכ ִמים ּבַ ִמ ְּשנָה" :וְּ כִ י נָחָ ש מֵ ִמית א ֹו נָחָ ש ְּמחַ יֶׁה? אֶׁ לָא ּבִ זְּ מַ ן ֶׁשיִ ְּש ָראֵ ל ִמ ְּס ַתכְּ לִ ין כְּ לַפֵ י מַ עְּ לָה
ּומשַ עְּ ּבְּ ִדין אֶׁ ת לִ ּבָ ם לַאֲ בִ יהֶׁ ן שֶׁ ּבַ שָ מַ יִ ם הָ יּו ִמ ְּת ַרפְּ ִאים ,וְּ ִאם לָאו  -הָ יּו נְּמו ִֹקים" ( ִמ ְּשנָה ,מַ סֶׁ כֶׁת רֹאש
ְּ
הַ שָ נָה ג' ,ח') .חֲ כ ִָמים מַ ְּסּבִ ִירים :הַ נָחָ ש אֵ ינֶׁנּו הו ֵֹרג וְּ אֵ ינֶׁנּו ְּמ ַרפֵ א .הּוא ּבְּ סַ ְך הַ כֹל ָשלִ יחַ ֶׁשל הקב"ה
לְּ הַ עֲנִ יש א ֹו לְּ ַרפֵ א .הַ נָחָ ש הֵ ִמית ּבִ גְּ לַל הָ ִרפְּ יוֹן ּבָ אֱ מּונָה שֶׁ ל עַ ם יִ ְּש ָראֵ ל ּבַ קב"ה .ז ֹו הַ ִסּבָ ה לְּ כְָך ֶׁשנִ ְּשלְּ חּו
ָאדם ִה ְּתעו ֵֹרר  -שּוב אֵ ין צ ֶֹׁרְך ּבַ נָחָ ש וְּ הּוא ֹלא
ָאדם ,וְּ ִאם לִ ּב ֹו ֶׁשל הָ ָ
הַ נְּחָ ִשים .הַ נָחָ ש ּבָ א לְּ עו ֵֹרר אֶׁ ת הָ ָ
יַזִ יק עוֹד.
הַ ָדבָ ר נָכוֹן ּבְּ כָל מַ עֲשֶׁ ה שֶׁ אֲ נ ְַּחנּו עו ִֹשים .לִ פְּ נֵי כָל מַ עֲשֶׁ ה ִנ ְּתפַ לֵל אֶׁ ל ה' יִ ְּתּבָ ַרְך ּו ְּנ ַשעְּ ּבֵ ד ֶׁאת לִ ּבֵ נּו אֵ לָיו.
לִ פְּ נֵי ִמבְּ חָ ן חָ שּוב ,לִ פְּ נֵי ּבִ ּקּור אֵ צֶׁ ל הָ רוֹפֵ אָ .אנּו ַנע ֲֶׁשה אֶׁ ת הַ ִה ְּש ַת ְּדלּות וְּ ה' הַ ּטוֹב ַי ֲעזֹר וִ י ַסיֵעַ ּבַ ע ֲֵדנּו.

בִ ְרכוֹת הָּ ְר ִאיָּ ה  -י ִַׁמים ּונְ הָּ רוֹת
"אַ ֶׁתם ֹלא מַ אֲ ִמינִ ים אֵ יזֶׁ ה ֵכיף הָ יָה לִ י ּבַ חֹפֶׁ ש"ִ ,ספֵ ר אֲ בִ יעָ ד ּבְּ ִה ְּתלַהֲ בּות" .הַ הו ִֹרים ֶׁשלִ י ָשכְּ רּו חֲ ָד ִרים
יתי ,צָ לַלְּ ִתיָ ,גל ְַּש ִתי וַ אֲ פִ לּו ָיכֹלְּ ִתי לְּ בָ ֵרְך ּבְּ כָל יוֹם אֶׁ ת
יתי כָל יוֹם ּבַ יָם .שָ ִח ִ
ּבְּ מָ לוֹן ּבְּ אֵ ילַת ּופָ שּוט הָ יִ ִ
הַ ּבְּ ָרכָה הַ ְּמיֻחֶׁ ֶׁדת שֶׁ ְּמבָ ְּרכִ ים כְּ שֶׁ רו ִֹאים אֶׁ ת הַ יָם הַ גָדוֹל"...
מַ ה ַדעְּ ְּתכֶׁם עַ ל מַ עֲשָ יו שֶׁ ל אֲ בִ יעָ ד? כֵיצַ ד צָ ִריְך לִ נְּ הֹג?
ּומ ְּדּבָ ִריוֹת יְּ בָ ֵרְך "ּבָ רּוְך ַא ָתה ה' אֱ ֹלהֵ ינּו
ָאדם הָ רוֹאֶׁ ה י ִַמים ,נְּ הָ רוֹת ,הָ ִרים ִ
ְּתשּובָ ה :חֲ כָמֵ ינּו ִת ְּּקנּו שֶׁ ָ
ישים ִה ְּתפַ עֲלּות
אשית" .כַאֲ שֶׁ ר רו ִֹאים נוֹפִ ים יָפִ ים ּבִ ְּמיֻחָ ד מַ ְּרגִ ִ
מֶׁ לְֶׁך הָ ע ֹולָם עו ֶֹׁשה מַ עֲשֵ ה ּבְּ ֵר ִ
וְּ ִה ְּת ַרגְּ שּות ְּמיֻחָ ִדים .מַ צָ ב זֶׁ ה הּוא ִהזְּ ַד ְּמנּות לְּ הוֹדוֹת לְּ ה' ּולְּ בָ ֵרְך אוֹת ֹו עַ ל הַ יְּ קּום הַ מַ ְּד ִהים ֶׁשּבָ ָרא לָנּו.
חֲ כָמֵ ינּו ִת ְּּקנּו שֶׁ ִאם ִמישֶׁ הּו ֹלא ָרָאה אֶׁ ת הַ יָם ְּשלו ִֹשים יוֹם  -עָ לָיו לְּ בָ ֵרְך .אֶׁ ת הַ ּבְּ ָר ָכה ְּמבָ ְּרכִ ים עַ ל יָם
ידי
ָאכּותי ֶׁש ַנע ֲָשה ִּב ֵ
ִ
וְּ גַם עַ ל אֲ גַםּ ,בִ ְּתנַאי שֶׁ יֵש ּב ֹו מַ יִ ם ַרּבִ ים ּבְּ כָל יְּ מוֹת הַ ָשנָה וְּ ֶׁשאֵ ין ְּמדֻ ּבָ ר ּבַ אֲ גַם ְּמל

ָאדםָ .ל ֵכן ְּמבָ ְּרכִ ים עַ ל ְּר ִאיַת הַ יָם הַ ִתיכוֹן וְּ יַם סּוף ,עַ ל הַ כִ נ ֶֶׁׁרת וְּ עַ ל יָם הַ ֶׁמלַחֶׁ ,שיֵש ּבָ הֶׁ ם מַ יִ ם כָ ל
ּבְּ נֵי ָ
הַ שָ נָה.
עַ ל הַ יָם הַ גָדוֹל (הָ או ְֹּקיָנוֹס ,שֶׁ מַ ִּקיף אֶׁ ת הַ יַּבָ שוֹת) ִת ְּּקנּו חֲ כ ִָמים ּבְּ ָרכָה ְּמיֻחֶׁ ֶׁדתּ" :בָ רּוְך אַ ָתה ה'
ֹלקינּו מֶׁ לְֶׁך הָ ע ֹולָם שֶׁ עָ שָ ה אֶׁ ת הַ יָם הַ גָדוֹל".
אֱ ֵ
ּומַ ה לְּ גַּבֵ י נְּהָ רוֹת? חֲ ָכמֵ ינּו ָקבְּ עּו ְּשנֵי ְּתנ ִָאים שֶׁ ְּצ ִריכִ ים לְּ ִה ְּת ַקיֵם כְּ ֵדי ֶׁשנְּבָ ֵרְך עַ ל נְּ הָ רוֹת :אֶׁ .שזְּ ִרימָ תָ ם
ָאדם .ב .שֶׁ יִ ְּהיּו גְּ דוֹלִ ים לְּ פָ חוֹת כְּ מ ֹו נְּ הַ ר הַ פְּ ָרתֶׁ ,שּבַ תו ָֹרה ְּמ ֻכנֶׁה
ידי ּבְּ נֵי ָ
ִטבְּ עִ ית וְּ ֹלא נ ְִּש ַתנְּתָ ה ּבִ ֵ
"גָדוֹל" .עַ ל כֵן מּובָ ן שֶׁ עַ ל נְּ הָ רוֹת הַ גְּ דוֹלִ ים ִמן הַ פְּ ָרת ,כְּ גוֹן נְּ הַ ר הַ נִ ילּוס ּבְּ ִמ ְּצ ַריִ ם ,הַ ּווֹלְּ גָה וְּ הָ ַריְּ ן
אשית .אַ ְך עַ ל נְּ הָ רוֹת ְּרגִ ילִ ים
יקה  -יֵש לְּ בָ ֵרְך עוֹשֶׁ ה מַ ע ֲֵשה ּבְּ ֵר ִ
יסיפִ י ּבְּ ָאמֶׁ ִר ָ
יס ִ
ּבְּ אֵ ירוֹפָ ה וְּ הָ ָאמָ ז ֹונָס וְּ הַ ִמ ִ
כְּ גוֹן נְּהַ ר הַ י ְַּרקוֹן ,הַ י ְַּר ֵדן וְּ כַדוֹמֶׁ ה  -אֵ ין ְּמבָ ְּרכִ ים.
אשית" עַ ל יַם סּוף כְּ ֶׁש ָרָאה אוֹת ֹו ל ִָראש ֹונָה ,אַ ְך
לְ ִסּכּום :אֲ בִ יעָ ד הָ יָה צָ ִריְך לְּ בָ ֵרְך "עו ֶֹׁשה מַ עֲשֵ ה ּבְּ ֵר ִ
לְּ ַאחַ ר ִמ ֵכן ֹלא הָ יָה צָ ִריְך לְּ בָ ֵרְך עַ ד שֶׁ יַעַ בְּ רּו ְּשלו ִֹשים יוֹם מֵ ָאז ְּר ִאיָת ֹו הַ ּקו ֶֹׁד ֶׁמת.
ְּמקוֹרוֹת :ברכות נ"ד ע"ב; שו"ע רי"ח ,ג'; רכ"ד ,י"ג; מ"ב רכ"ח ,ב'; פניני הלכה ברכות .034-031

רוֹדֵ ף ָּשלוֹם
ֹלשים יוֹם כֹל ּבֵ ית יִ ְּש ָראֵ ל" (ּבַ ִמ ְּדּבָ ר כ' ,כ"ט)
"וַ יִ בְּ כּו אֶׁ ת ַאהֲ רֹן ְּש ִ

עּורי ּבַ יִ ת".
אתי" ,אֲ נִי ה ֹולְֵך לַחֲ בֵ ִרים ,כְּ בָ ר ִסי ְַּמ ִתי לְּ הָ כִ ין ִש ֵ
" ִאמָ א"ָ ,ק ָר ִ
ָאמ ָרה ִאמָ א ּבְּ ַת ִּקיפּות.
"אַ ָתה יָכוֹל לָצֵ את ,אַ ְך זְּ כֹר ֶׁשאֲ נִי ֹלא מַ ְּרשָ ה ָל ֶׁלכֶׁת לַּבַ יִ ת ֶׁשל ָדן"ְּ ,
ֵאתיָ " ,דן וַ אֲ נִי חֲ בֵ ִרים טוֹבִ יםָ ,ת ִמיד ִה ְּרשֵ ית לִ י ָל ֶׁלכֶׁת אֵ לָיו".
"לָמָ ה?" ִה ְּתפַ ל ִ
"ֹלא כָל ָדבָ ר אַ ָתה צָ ִריְך לְּ הָ בִ ין!" ִסכְּ מָ ה ִאמָ א" .וְּ עַ כְּ ָשו לְֵך לְּ ַשחֵ ק".
הָ לַכְּ ִתי ּבָ ְּרחוֹב וְּ ִה ְּרג ְַּש ִתי שֶׁ הָ רֹאש שֶׁ לִ י ִמ ְּתפוֹצֵ ץ ִממַ ְּחשָ בוֹתִ .אמָ א ֶׁשל ָדן ִהיא חֲ בֵ ָרה ֶׁשל ִאמָ א ֶׁשלִ י,
ָאר ְּחנּו אֶׁ ְּצלָם.
ָארחּו אֶׁ ְּצלֵנּו ַכ ָמה פְּ עָ ִמים וַ אֲ נ ְַּחנּו ִה ְּת ַ
וְּ ִהיא ָת ִמיד ְּמ ַקּבֶׁ לֶׁת אֶׁ ת פָ נַי ּבִ ְּמאוֹר פָ נִים .הֵ ם ִה ְּת ְּ
פַ עַ ם אֲ פִ לּו יָצָ אנּו יַחַ ד לְּ ִטיּול שֶׁ טַ חּ ,בָ ִנינּו יַחַ ד אֹהָ לִ ים וְּ צָ עַ ְּדנּו ּבְּ אוֹתָ ם מַ ְּסלּולִ יםְּּ .בעֶׁ צֶׁ םַ ,ש ְּמ ִתי לֵב
פִ ְּתאוֹם ,גַם ָדן כְּ בָ ר ֹלא מַ גִ יעַ לְּ שַ חֵ ק ִא ִתי .הַ ַתעֲלּומָ ה ַרק הָ לְּ כָה וְּ ִה ְּס ַתּבְּ כָהַ ' .מה ָּק ָרה?' נִ ְּּק ָרה הַ ְּשאֵ לָה
ּבְּ מו ִֹחי .לְּ פֶׁ תַ ע ִה ְּרג ְַּש ִתי שֶׁ אֲ ִני נִ ְּת ָקל ּבִ ְּדבַ ר מָ ה...
"הֵ י ֶׁילֶׁדִ ,תזָ הֵ ר! אַ ָתה ֹלא רוֹאֶׁ ה לְּ ָאן אַ ָתה ה ֹולְֵך?"
"אוֹיְּ ,סלִ יחָ ה ,מֵ רֹב מַ ְּחשָ בוֹת ֹלא שַ ְּמ ִתי לֵבִ "...ה ְּתנַצַ לְּ ִתי וְּ עָ זַ ְּר ִתי לַּבָ חּור ֶׁשנ ְִּת ַקלְּ ִתי ּב ֹו לְּ הָ ִרים אֶׁ ת
הַ ְּספָ ִרים ֶׁשנָפְּ לּו ִמיָד ֹו" .אֵ יְך אַ ָתה מַ ְּצלִ יחַ ָל ֶׁל ֶׁכת וְּ לִ ְּקרֹא ּבַ ְּספָ ִרים ָככָה ּבְּ ֶׁא ְּמצַ ע הָ ְּרחוֹב?" ָשַאלְּ ִתי.
"ּומַ ה מַ ְּט ִריד ֶׁילֶׁד ָקטָ ן וְּ חָ מּוד ָככָה ּבְּ אֶׁ ְּמצַ ע הַ חַ יִ ים?" הֶׁ ְּחזִ יר לִ י הַ ּבָ חּור ּבִ ְּש ֵאלָה.
ִה ְּס ַתכַלְּ ִתי עַ ל הַ ּבָ חּור הַ גָבוֹהַ שֶׁ עָ מַ ד מּולִ יִ " .נ ְּדמֶׁ ה לִ י שֶׁ אֲ נִ י מַ כִ יר או ְֹּתָך ,אַ ָתה ּב ֹוגֵר ּבֵ ית הַ סֵ פֶׁ ר ֶׁשאֲ נִ י
יתי ִהגַעְּ ִתי לַמַ ְּס ָקנָה שֶׁ הּוא כְּ בָ ר ּבְּ כִ ָתה י'" .אֲ נִ י אֲ פִ לּו זוֹכֵ ר ֶׁש ֻכלָם כִ נּו
לוֹמֵ ד ּב ֹו"ַ .אחֲ ֵרי ִחשּוב ַקל ֶׁשעָ ִש ִ

או ְֹּתָך יָרוֹן הַ גָאוֹן ,וְּ אַ ָתה ּבֶׁ טַ ח כְּ בָ ר ּבְּ כִ ָתה י'"ָ ,אמַ ְּר ִתי ּבְּ ִחיּוְךִ " .ת ְּשמַ ע ,אַ ָתה מַ מָ ש ּבַ לָש" ,הֶׁ ְּח ִמיא לִ י
יָרוֹן הַ גָאוֹןָ" .אז אּולַי ְּתסַ פֵ ר לִ י מַ ה מַ ְּט ִריד או ְֹּתָך?" ִספַ ְּר ִתי .יָרוֹן ִה ְּק ִשיבָ ,שַאל ְּשאֵ לוֹת וְּ שּוב ִה ְּק ִשיב.
"אַ ָתה ּבָ טּוחַ שֶׁ אַ ָתה ִמ ְּתנַהֵ ג יָפֶׁ ה שָ ם? אּולַי ִאמָ א ֶׁשל ָדן ֹלא מַ ְּר ָשה ֶׁש ָתבוֹא? אּולַי ִאמָ א ֶׁשל ֹו ֹלא
מַ ְּרגִ ישָ ה טוֹב?"
"אַ ָתה יו ֵֹדעַ מָ ה?" הֶׁ ְּחלִ יט לְּ בַ סוֹף יָרוֹן הַ גָאוֹן" ,זֶׁ ה ְּמסַ ְּק ֵרן גַם או ִֹתיִ .אם ִת ְּמצָ א פִ ְּתרוֹן ְּתעַ ְּדכֵן"...
אתי אֶׁ ת עַ ְּצ ִמי
ִיתי ָל ֶׁלכֶׁתֹ .לא שַ ְּמ ִתי לֵב לְּ ָאן נו ְֹּשאוֹת או ִֹתי ַרגְּ לַי ּולְּ פֶׁ תַ ע מָ צָ ִ
יָרוֹן הָ לְַך לְּ ַד ְּרכ ֹו וְּ גַם אֲ נִ י פָ נ ִ
אתי .הּוא לָחַ ש לִ י מַ ֶׁשהּו ּבָ אֹזֶׁ ן  -וְּ ָאז ּבְּ בַ ת ַאחַ ת
ּבַ חֲ צַ ר ּבֵ ית ֹו ֶׁשל ָדןָ .דן ָרָאה או ִֹתי מֵ הַ חַ לוֹן וְּ יָצָ א לִ ְּק ָר ִ
הֵ בַ נ ְִּתי הַ כֹל.
"ּבוֹא נֵצֵ א ִמכָאן וְּ נ ְַּחשֹב יַחַ ד מַ ה ַלעֲשוֹת"ִ ,ה ִציעַ ָדן ּומָ שַ ְך או ִֹתי ִמ ָשםַ .אחֲ ֵרי ָשעָ ה ֶׁשל הֲ לִ יכָה צָ ץ לִ י
ַרעְּ יוֹן וְּ ִש ַתפְּ ִתי ּב ֹו אֶׁ ת ָדןָ .דן ִה ְּתלַהֵ ב ְּמאוֹד .הּוא ִחּבֵ ק או ִֹתי חָ זָ ק ָכל כְָך ֶׁשכִ ְּמעַ ט ֹלא נ ְִּשַאר לִ י אֲ וִ יר.
יתי ּובְּ לִ ּבִ י ְּתפִ לָה שֶׁ נ ְַּצלִ יחַ ּבַ ְּמ ִשימָ ה .מֻ כְּ ָר ִחים לְּ הַ ְּצלִ יחַ .
ִיתי ל ְַּחזֹר לְּ בֵ ִ
ָדן חָ זַ ר לְּ בֵ ית ֹו ,וְּ גַם אֲ נִי פָ נ ִ
ַאחֲ ֵרי אֲ רּוחַ ת עֶׁ ֶׁרבּ ,בְּ ִדיּוק ּבַ ָשעָ ה שֶׁ ִתכְּ נַנּו ,נִ ג ְַּש ִתי אֶׁ ל ִאמָ א וְּ ִספַ ְּר ִתי לְּ פִ י תֻ ִמי" :פָ ג ְַּש ִתי ּבָ ְּרחוֹב אֶׁ ת
חַ נָהִ ,אמָ א שֶׁ ל ָדןִ .היא כָ ל ָכְך שָ ְּמחָ ה לִ ְּראוֹת או ִֹתי וְּ ִהזְּ ִמינָה או ִֹתי לָבוֹא אֲ לֵיהֶׁ ם מָ תַ י ֶׁשאֶׁ ְּרצֶׁ ה"ִ .אמָ א
ִה ְּתּבוֹנְּ נָה ּבִ י מֻ פְּ ַתעַ ת וַ אֲ נִי ִה ְּמשַ כְּ ִתי ּבְּ ִדיּוק לְּ פִ י הַ ָתכְּ נִית" :הָ יָה לָה מַ ּבָ ט ְּקצָ ת עָ צּובִ ,היא ִספְּ ָרה ֶׁש ִהיא
כָל כְָך ִמ ְּצטַ עֶׁ ֶׁרת עַ ל מַ ה ֶׁשהָ יָהִ ,היא מַ ְּרגִ ישָ ה אֲ שֵ מָ ה ּבְּ כָל מַ ה ֶׁש ָּק ָרה וְּ ִהיא ּבִ כְּ לָל ֹלא ִה ְּתכַ ּוְּ נָה לִ פְּ גֹעַ .
ָאמ ָרה"ִ .אמָ א ִה ְּרהֲ ָרה ּבְּ מַ ה ֶׁשָאמַ ְּר ִתי וַ אֲ נִ י ִה ְּתפַ לַלְּ ִתי ֶׁשגַם ָדן
'הַ לְּ וַ אי שֶׁ ִאמָ א שֶׁ לְּ ָך ִת ְּסלַח לִ י'ִ ,היא ְּ
ַי ֲעבֹר ּבְּ שָ לוֹם אֶׁ ת הַ ְּמ ִשימָ ה וְּ יַגִ יד ּבְּ ִדיּוק אֶׁ ת אוֹתָ ם ְּדבָ ִרים לְּ ִאמָ א ֶׁשל ֹו כְּ פִ י ֶׁש ִתכְּ נַנּו.
ּבַ לַיְּ לָה ֹלא עָ צַ ְּמ ִתי עַ יִ ןֹ .לא י ַָדעְּ ִתי ִאם הַ ָתכְּ נִית ַת ְּצלִ יחַ  ,וְּ עוֹד ָדבָ ר ִה ְּט ִריד או ִֹתי :אֲ נִי ֹלא ָרגִ יל לְּ ַש ֵּקר.
ּבַ ּב ֶֹׁקר ַק ְּמ ִתי מֻ ְּק ָדם כְּ ֵדי שֶׁ אּוכַל לְּ הַ ְּספִ יק לְּ הַ ְּחלִ יף עִ ם ָדן חֲ וָ יוֹת מֵ אֶׁ ְּתמוֹלַ .ר ְּצ ִתי ָכל הַ ֶׁד ֶׁרְך.
"הֵ י ֶׁילֶׁדִ ,תזָ הֵ ר! אַ ָתה ֹלא רוֹאֶׁ ה לְּ ָאן אַ ָתה ה ֹולְֵך?"
"אוֹי! שּוב ְּסלִ יחָ ה ,מֵ רֹב ְּמ ִהירּות ֹלא שַ ְּמ ִתי לֵבִ "...ה ְּתנַצַ לְּ ִתי וְּ עָ זַ ְּר ִתי לְּ יָרוֹן הַ גָאוֹן לְּ הָ ִרים אֶׁ ת
הַ ְּספָ ִרים ֶׁשנָפְּ לּו ל ֹו מֵ הַ יָד" .נּו ,נִפְּ ְּת ָרה הַ ַתעֲלּומָ ה?" ִה ְּתעַ ְּניֵן יָרוֹןִ .ספַ ְּר ִתי ל ֹו הַ כֹל" .אֲ נִי ֹלא יו ֵֹדעַ ִאם ָדן
ִה ְּצלִ יחַ ּבַ ָתכְּ נִית ,אֲ ִני ֹלא ּבָ טּוחַ שֶׁ זֶׁ ה ַי ֲעזֹר ,וַ אֲ נִ י גַם ֹלא ָרגּועַ ; ַאחֲ ֵרי הַ כֹל ִש ַּק ְּר ִתי"ִ .סי ְַּמ ִתי אֶׁ ת ְּדבָ ַרי.
יָרוֹן ָאמַ ר" :הַ ִספּור שֶׁ לְּ ָך ָקשּור ּבְּ ִדיּוק לְּ פָ ָרשַ ת הַ שָ בּועַ  ,פָ ָר ַשת חֻ ַּקת".
ציור של  2ילדים לבושים בבגדי אהרון הכהן ו 2אימהות מחובקות.
ישה ֶׁשכָ ל ּבֵ ית יִ ְּש ָראֵ ל
"ּבַ פָ ָרשָ ה עַ ם יִ ְּש ָראֵ ל נִפְּ ָרד מֵ ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן .מַ ה שֶׁ ְּמעַ נְּ יֵן הּוא שֶׁ הַ תו ָֹרה מַ ְּדגִ ָ
ִה ְּתאַ ּבְּ לּו ּובָ כּו עַ ל ַאהֲ רֹן .חֲ ָכ ִמים לְּ מֵ ִדים ִמ ָכְך שֶׁ ַאהֲ רֹן הָ יָה ָאהּוב ְּמאוֹד עַ ל עַ ם יִ ְּש ָר ֵאל .הַ ִמ ְּד ָרש ְּמ ַגלֶׁה
אֶׁ ת הַ ִסּבָ ה" .יָרוֹן נָבַ ר ּבַ ְּספָ ִרים הָ ַרּבִ ים שֶׁ הָ יּו ּבְּ יָד ֹו עַ ד שֶׁ מָ צָ א אֶׁ ת ְּמב ָֻּקש ֹו :סֵ פֶׁ ר "ָאבוֹת ְּד ַרּבִ י נ ָָתן"ָ .אז
ָאדם ֶׁשעָ שּו ְּמ ִריבָ ה זֶׁ ה עִ ם זֶׁ ה ,הָ לְַך
הֵ חֵ ל קו ֵֹרא ּבְּ נַחַ ת כְּ ִאלּו שֶׁ יֵש לִ י כָל הַ זְּ מַ ן שֶׁ ּבָ ע ֹולָםְּ " :שנֵי ּבְּ נֵי ָ
ַאהֲ רֹן וְּ יָשַ ב אֵ צֶׁ ל אֶׁ חָ ד מֵ הֶׁ םָ ,אמַ ר ל ֹוּ :בְּ נִ יְּ ,ראֵ ה חֲ בֵ ְּרָך מַ הּו אוֹמֵ רְּ ,מטָ ֵרף אֶׁ ת לִ ּב ֹו וְּ קו ֵֹרעַ אֶׁ ת ּבְּ ג ָָדיו,
אוֹמֵ ר אוֹי לִ י הֵ יאַ ְך אֶׁ שָ א אֶׁ ת עֵ ינַי וְּ אֶׁ ְּראֶׁ ה אֶׁ ת חֲ בֵ ִריּ ,ב ְֹּש ִתי הֵ ימֶׁ נּו ֶׁשאֲ נִ י הּוא ֶׁשסָ ַר ְּח ִתי עָ לָיו .הּוא
יוֹשֵ ב אֶׁ ְּצל ֹו עַ ד שֶׁ מֵ ִסיר ִק ְּנָאה ִמלִ ּב ֹו .וְּ ה ֹולְֵך ַאהֲ רֹן וְּ יוֹשֵ ב אֵ צֶׁ ל הָ ַאחֵ ר"...

"הֵ בַ ְּנ ִתי אֶׁ ת הָ ַרעְּ יוֹן" ,עָ צַ ְּר ִתי אֶׁ ת יָרוֹןִ .ש ְּמחָ ה גְּ ד ֹולָה ִמלְּ ָאה אֶׁ ת לִ ִּבי :פָ עַ לְּ נּו ּבְּ ִדיּוק כְּ מ ֹו ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן.
"אֲ בָ ל ַתגִ יד"ִ ,ה ְּס ַת ְּק ַר ְּנ ִתי" ,זֶׁ ה ּבֶׁ אֱ מֶׁ ת עָ בַ ד?" " ֵכן" ,עָ נָה יָרוֹן הַ גָאוֹן וְּ ִסיֵם אֶׁ ת הַ ִמ ְּד ָרשּ" :וכְּ ֶׁשנִ פְּ גְּ שּו
זֶׁ ה ּבָ זֶׁ ה ...נ ְִּשקּו זֶׁ ה לָזֶׁ ה".
"תו ָֹדה ַרּבָ ה"ָ ,אמַ ְּר ִתי לְּ יָרוֹןַ .ר ְּצ ִתי לִ פְּ גֹש אֶׁ ת ָדן ּובְּ לִ ּבִ י ְּתפִ לָה ֶׁשגַם סוֹף הַ ִספּור ֶׁשלָנּו יִ ְּהיֶׁה זֵ הֶׁ ה לָזֶׁ ה
שֶׁ ּבַ ִמ ְּד ָרש.

