פָּ ָּר ַׁשת ְׁשלַׁח לְׁ ָך

לִ ְׁראוֹת טוֹב
גַּם ִאם אֲ נ ְַּחנּו רו ִֹאים ְמ ֻציָּן  -כְ ַּדאי לָּנּו לְ בָּ ֵרר עִ ם אֵ ילּו ִמ ְש ָּקפַּ יִ ם אֲ נ ְַּחנּו ִמ ְס ַּתכְ לִ ים עַּ ל הַּ ְמ ִציאּות .יֵש
כָּאֵ ּלּו שֶׁ רו ִֹאים אֶׁ ת הָּ ע ֹולָּם בְ ִמ ְש ָּקפַּ יִ ם ְשח ִֹרים :כָּל ָּדבָּ ר ְמעַּ ְצבֵ ן אוֹתָּ ם .נ ְִר ֶׁאה לָּהֶׁ ם ֶׁשהַּ מו ֶֹׁרה נֶׁגְ ָּדם,
שֶׁ כָּל הַּ חֲ בֵ ִרים ֹלא רו ִֹצים בְ חֶׁ בְ ָּרתָּ ם ,וְ הָּ ָאח הַּ ָּקטָּ ן ֶׁשּלָּהֶׁ ם רוֹצֶׁ ה לְ עַּ ְצבֵ ן אוֹתָּ ם בְ ַּכּוָּ נָּה.
גַּם בְ פָּ ָּרשַּ ת הַּ שָּ בּועַּ ָאנּו ּפוֹגְ ִשים בַּ אֲ נ ִָּשים שֶׁ ּלָּקּו בְ כְָּך .מֹשֶׁ ה ַּרבֵ נּו ָּשלַּח ְשנֵים-עָּ ָּשר ְמ ַּרגְ לִ ים ֶׁשיִ ְראּו
ָארץ .כְ שֶׁ הֵ ם ִהגִ יעּו לְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּראֵ ל הֵ ם ָּראּו שֶׁ ִמ ְת ַּקיְ מוֹת הַּ לְ וָּ יוֹת הֲ מ ֹונִיוֹתָּ .ר ִש"י (בַּ ִמ ְדבָּ ר י"ג,
בְ טּוב הָּ ֶׁ
רּודים בְ אֶׁ בְ לָּם וְ ֹלא
ָארץ יִ ְהיּו ְט ִ
ל"ב) מַּ ְסבִ יר שֶׁ הַּ ָּקדוֹש בָּ רּוְך הּוא עָּ שָּ ה זֹאת לְ טוֹבָּ ה ,כְ ֵדי ֶׁשיו ְֹשבֵ י הָּ ֶׁ
ָארץ ִהיא "אֶׁ ֶׁרץ אוֹכֶׁ לֶׁת יו ְֹשבֶׁ יהָּ "  -כָּל
י ִָּשימּו לֵב ל ְַּמ ַּרגְ לִ ים .אַּ ְך כְ ֶׁשהֵ ם חָּ זְ רּו אֶׁ ל מֹשֶׁ ה ,הֵ ם ִסּפְ רּו ֶׁשהָּ ֶׁ
הַּ זְ מַּ ן מֵ ִתים בָּ ּה אֲ נ ִָּשים.
תּוקיםָּ .דבָּ ר זֶׁ ה הֵ עִ יד עַּ ד
ּומ ִ
כְ שֶׁ ִהגִ יעּו הַּ ְמ ַּרגְ לִ ים לְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּראֵ ל הֵ ם ָּראּו אֲ נ ִָּשים ֲענ ִָּקיִ ים ּופֵ רוֹת גְ דוֹלִ ים ְ
ָארץ הַּ זֹאת
ָאמרּו ֶׁשהָּ ֶׁ
ָארץ טוֹבָּ ה וְ עַּ ד כַּמָּ ה הָּ אֲ וִ יר שֶׁ ּלָּּה ְמ ַּרּפֵ א ּומַּ בְ ִריא .אַּ ְך הֵ ם חָּ זְ רּו לְ מ ֶֹׁשה וְ ְ
כַּמָּ ה הָּ ֶׁ
ָארץ ,הֵ ם טָּ עֲנּוִ ,מּפְ נֵי ֶׁשהֵ ם ֲענ ִָּקים.
ְמשֻ נָּה וְ הַּ ּפֵ רוֹת שֶׁ ּלָּּה ְמשֻ נִיםֹ .לא נּוכַּ ל לְ נַּצֵ חַּ אֶׁ ת יו ְֹשבֵ י הָּ ֶׁ
הַּ ְמ ַּרגְ לִ ים ָּראּו כָּ ל ָּדבָּ ר שֶׁ ָּק ָּרה ֶׁד ֶׁרְך ִמ ְש ָּקפַּ יִ ם ְשח ִֹרים .עִ ם מַּ בָּ ט כָּזֶׁ ה ִאי ֶׁאפְ ָּשר לְ ִהכָּ נֵס לְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּר ֵאל.
אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּראֵ ל ִהיא אֶׁ ֶׁרץ ְמיֻחֶׁ ֶׁדת .אֶׁ ֶׁרץ זָּ בַּ ת חָּ לָּב ְּודבַּ ש .אֶׁ ֶׁרץ אֲ ֶׁשר עֵ ינֵי ה' בָּ ּה כָּ ל הַּ ָּשנָּה .אֶׁ ֶׁרץ אֲ ֶׁשר כְ ֵדי
לִ זְ כוֹת בָּ ּה לְ גֶׁשֶׁ ם ָאנּו ְצ ִריכִ ים לָּשֵ את עֵ ינַּיִ ם לַּשָּ מַּ יִ ם ּולְ ִה ְתּפַּ ּלֵל ֶׁאל ה' .ז ֹו אֶׁ ֶׁרץ ֶׁש ְמחַּ נֶׁכֶׁת או ָֹּתנּו
לֶׁאֱ מּונָּהָ .אדָּ ם בַׁ עַׁ ל אֱ מּונָּה יוֹדֵ עַׁ ֶׁשכָּל מַׁ ה ֶׁשה' עו ֶֹׁשה  -הַׁ כֹל לְׁ טוֹבָּ ה .הּוא ִמ ְס ַּתכֵל עַּ ל הַּ ְמ ִציאּות
ָָּארץ; הֵ ם ִה ְס ַּתכְ לּו עַּ ל
בְ ִמ ְש ָּקפַּ יִ ם וְ רֻ ִדים ּובְ עֵ ינַּיִ ם טוֹבוֹת .ז ֹו הַּ ִסבָּ ה שֶׁ כָּל הַּ דוֹר הַּ הּוא ֶׁשבָּ כָּה ֹלא נִכְ נַּס ל ֶׁ
הָּ ַּרע וְ ֹלא עַּ ל כָּ ל הַּ ּטוֹב שֶׁ ה' נָּתַּ ן לָּנּו.
אֲ נ ְַּחנּו ,שֶׁ זָּ כִ ינּו לִ ְחיוֹת בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּראֵ ל ,צְׁ ִריכִ ים לְׁ הוֹדוֹת בְׁ כָּ ל יוֹם עַּ ל ָּכל הַּ ּטוֹב ֶׁשה' מַּ עֲנִ יק לָּנּו ,וְ ֹלא
לְ ִה ְתל ֹונֵן .לְ הוֹדוֹת לַּהו ִֹרים עַּ ל הַּ מַּ אֲ מַּ ִצים שֶׁ הֵ ם מַּ ְש ִקיעִ ים בָּ נּו .כְָּך ִנ ְצבַּ ע אֶׁ ת חַּ יֵינּו בִ ְצבָּ עִ ים יָּפִ ים
ּומ ִא ִירים.
ְ

ִהלְׁ כוֹת צִ יצִ ית
ַארבַּ ע כַּנְ פוֹת
יצית" :גְ ִדלִ ים ַּתע ֲֶׁשה ּלְָּך עַּ ל ְ
ַארבַּ ע כְ נָּפוֹת חַּ יָּב בְ ִמ ְצוַּ ת ִצ ִ
הַּ תו ָֹּרה ְמלַּמֶׁ ֶׁדת שֶׁ בֶׁ גֶׁד בַּ עַּ ל ְ
סּותָך אֲ שֶׁ ר ְתכַּסֶׁ ה בָּ ּה" ( ְדבָּ ִרים כ"ב ,י"ב)ָּ .לכֵן ,בֶׁ גֶׁד לְׁ ֹלא כְׁ נָּפוֹת ( ְׁקצָּ ווֹת ְׁמרֻ בָּ עִ ים) אוֹ בֶׁ גֶׁד בַׁ עַׁ ל
כְ ְ
ָּשלוֹש כְׁ נָּפוֹת בִ לְׁ בַׁ ד ,פָּ טּור ִמצִ יצִ ית .לְ פִ י הֲ לָּכָּ ה ז ֹו ,הַּ חֻ לְ צוֹת וְ הַּ ִמכְ נָּסַּ יִ ם ֶׁשָאנּו לוֹבְ ִשים כַּיוֹם אֵ ינָּם
ַארבַּ ע כְ נָּפוֹת .לְ פִ יכְָּך כְ ֵדי לְ ַּקיֵם אֶׁ ת הַּ ִמ ְצוָּ ה ָאנּו ק ֹונִים בֶׁ גֶׁד בַּ עַּ ל
יצית ִמ ֵכיוָּ ן שֶׁ אֵ ין בָּ הֶׁ ם ְ
חַּ יָּבִ ים בְ ִצ ִ
יציוֹת ,וְ ָּכְך זוֹכִ ים לְ ַּקיֵם אֶׁ ת הַּ ִמ ְצוָּ ה.
ַארבַּ ע כְ נָּפוֹתְ ,מ ִטילִ ים ב ֹו ִצ ִ
ְ
הַּ ִאם ִמי שֶׁ אֵ ינ ֹו ק ֹונֶׁה בֶׁ גֶׁד שֶׁ כָּ זֶׁ ה עוֹבֵ ר עֲבֵ ָּרה ,א ֹו שֶׁ הּוא ַּרק אֵ ינ ֹו ְמ ַּקיֵם ִמ ְצוָּ ה?

ַארבַּ ע כְ נָּפוֹת אֵ ינֶׁנּו עוֹבֵ ר עֲבֵ ָּרה ,אַּ ְך לְ פִ י הַּ ִסּפּור ֶׁשהַּ גְ מָּ ָּרא
ְתשּובָּ ה :וַּ ַּדאי שֶׁ ִמי שֶׁ אֵ ינ ֹו ק ֹונֶׁה בֶׁ גֶׁד בַּ עַּ ל ְ
ְמסַּ ּפֶׁ ֶׁרת נִלְ מַּ ד עַּ ל חֲ ִשיבּות הַּ ִמ ְצוָּ ה גַּם כְ שֶׁ ֹּלא חַּ יָּבִ ים בָּ ּהַּ :רב ְק ִטינָּא הָּ יָּה ִמ ְתעַּ ּטֵ ף בִ ְבג ִָּדים ֶׁש ֵאינָּם
יצית ֶׁשאֵ ינְָך ְמ ַּקיֵם? עָּ נָּה ל ֹו ַּרב
יצית .נִגְ לָּה אֵ לָּיו מַּ לְ אָּ ְך וְ שָּ ַאל אוֹת ֹו :מַּ ה יִ ְהיֶׁה עִ ם ִמ ְצוַּ ת ִצ ִ
חַּ יָּבִ ים בְ ִצ ִ
ָאדם עַּ ל כְָּך שֶׁ אֵ ינ ֹו ְמ ַּקיֵם ִמ ְצוָּ ה שֶׁ אֵ ינ ֹו חַּ יָּב בָּ ּה? עָּ נָּה ל ֹו הַּ ַּמלְ אָּ ְך :בִ זְ מַּ ן ֶׁשל
ישים ָּ
ְק ִטינָּא :הַּ ִאם מַּ עֲנִ ִ
יצית -
ּובמַּ צָּ ב ֶׁשכָּזֶׁ הִ ,מי ֶׁשּלוֹבֵ ש ִצ ִ
מּורים לְ הֵ עָּ נֵשְ .
ּפ ְֻרעָּ נּות ֶׁנ ֱענ ִָּשים גַּם אֲ נ ִָּשים שֶׁ בִ זְ מַּ ן ָּרגִ יל ֹלא הָּ יּו אֲ ִ
זְ כּות הַּ ִמ ְצוָּ ה יְ כ ֹו ָּלה לְ הַּ ִציל אוֹת ֹו.
ִמ ִספּור זֶׁה ָאנּו לְׁ מֵ ִדים ֶׁשזְׁ כּות ִמצְׁ וַׁת צִ יצִ ית גְׁ דוֹלָּה כָּל כְָּך ֶׁש ִהיא ְׁמגִ נָּה עַׁ ל ִמי ֶׁש ְׁמ ַׁקיֵ ם אוֹתָּ ּה ,גַּם
יצית; אֵ ּלּו הַּ מַּ ִדים הַּ ְמיֻחָּ ִדים ֶׁשה' נ ַָּּתן לְ עַּ ם
בְ מַּ צָּ בִ ים ָּק ִשים .לָּכֵ ןְ ,נ ַּקיֵם בְ ִש ְמחָּ ה אֶׁ ת ִמ ְצוַּ ת הַּ ִצ ִ
יִ ְש ָּראֵ ל.
ְמקוֹרוֹת :דברים כ"ב ,י"ב; מנחות ,מ"ג ע"ב; שו"ע או"ח י' ,א'; מנחות מ"א ע"א

עֵ ינֶׁיהָּ הַּ ּטוֹבוֹת שֶׁ ל סָּ בְ תָּ א שוֹשַּ נָּה
ָארץ ְׁמאֹד ְׁמאֹד" (בַׁ ִמ ְׁדבָּ ר יד ,ז)
ָארץ אֲ ֶׁשר עָּ בַׁ ְׁרנּו בָּ ּה לָּתּור אֹתָּ ּה  -טוֹבָּ ה הָּ ֶׁ
"הָּ ֶׁ
"זּוז ,אֲ נִ י יָּשַּ בְ ִתי כָּאן".
"ֹלא נָּכוֹן ,זֶׁ ה הַּ מָּ קוֹם שֶׁ ּלִ י"...
" ִאמָּ אִ ,היא ל ְָּקחָּ ה לִ י אֶׁ ת הַּ ִמ ְשחָּ ק שֶׁ סָּ בְ תָּ א נ ְָּתנָּה לִ י בְ מַּ ָּתנָּה".
גּומיָּה מֵ הַּ ְמג ֵָּרה!"
"גַּם אַּ ְת ל ַָּּק ְח ְת לִ י אֶׁ ְתמוֹל ִ
" ִאמָּ א ,הּוא ָּדחַּ ף או ִֹתי!"
"אַּ ָּתה מַּ ְמ ִציא? עַּ כְ שָּ ו אֲ נִי בֶׁ אֱ מֶׁ ת אֶׁ ְדחַּ ף או ְֹתָך"...
ַאחים וַּ אֲ חָּ יוֹת וְ ֻכּלָּם ר ֹוע ֲִשים וְ שוֹבָּ בִ ים ְמאוֹד,
כְָּך נ ְִשמַּ ע בְ בֵ יתֵ נּו שֻ לְ חַּ ן הַּ שַּ בָּ ת .יֵש לִ י בָּ רּוְך ה' הַּ ְרבֵ ה ִ
וְ ִאמָּ א גוֹעֶׁ ֶׁרתַּ " :כמָּ ה ּפְ עָּ ִמים בִ ַּק ְש ִתי שֶׁ ֶׁקט בִ זְ מַּ ן הַּ ִקדּוש ,וְ ֹלא לְ הָּ ִביא ִמ ְשחָּ ִקים לַּשֻ לְ חָּ ן ,וְ ֹלא לְ הַּ ְרעִ יש
ּומ ְצטָּ ֵרף
כָּל כְָּךֲ ,עזֹב אוֹת ֹו בְ בַּ ָּק ָּשהְ .קצָּ ת שֶׁ ֶׁקט "...וְ אַּ בָּ א ְמחַּ ּלֵק ּפְ ָּר ִסים לְ ִמי ֶׁש ַּמ ְק ִשיב לִ ְדבַּ ר הַּ תו ָֹּרה ִ
ירי הַּ שַּ בָּ ת ,וְ לִ פְ עָּ ִמים גַּם מַּ ֲענִיש וְ ש ֹולֵחַּ לַּחֶׁ ֶׁדר "לְ הֵ ָּרגַּע וְ ל ְַּחזֹר"  -אֲ בָּ ל זֶׁ ה ֹלא כָּל כְָּך עוֹזֵ ר .הַּ בָּ ָּלגָּן
לְ ִש ֵ
מַּ ְת ִחיל בְ כָּ ל ּפַּ עַּ ם מֵ חָּ ָּדש בְ תוֹסֶׁ פֶׁ ת בֶׁ כִ י שֶׁ ל ִתינוֹק בָּ ֶׁר ַּקע.
יאים
וְ ַּרק סָּ בְ תָּ א שו ַֹּשנָּה מַּ בִ יטָּ ה בָּ נּו בְ ִחיּוְך ִמ ְקצֵ ה הַּ שֻ לְ חָּ ן וְ עַּ ל ּפָּ נֶׁיהָּ ְנסּוכָּה ַּשלְ וָּ ה ְמיֻחֶׁ ֶׁדת" :יְ ל ִָּדים בְ ִר ִ
בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּראֵ ל"ִ ,היא ְמחַּ יֶׁכֶׁ ת וְ עֵ ינֶׁיהָּ בו ְֹרקוֹת' .אֵ יְך הָּ רֹאש ֶׁשּלָּּה ֹלא ִמ ְתּפוֹצֵ ץ מֵ הָּ ַּרעַּ ש?' אֲ ִני תוֹהֶׁ ה.
ּומעִ יפִ ים
סָּ בְ תָּ א בֶׁ אֱ מֶׁ ת ְמיֻחֶׁ ֶׁדת .בְ כָּל ָּדבָּ ר ִהיא רוָֹאה אֶׁ ת הַּ ּטוֹב ּומַּ ע ֲִצימָּ ה אוֹת ֹו .כְ ֶׁשַאחַּ י ִמ ְשתוֹלְ לִ ים ְ
ָארץ
ּומלְ ָאה הָּ ֶׁ
ָארץ ,סָּ בְ תָּ א ,בִ ְמקוֹם לִ גְ עֹר ,אוֹמֶׁ ֶׁרת" :עַּ כְ ָּשו ִמ ְתג ֵַּשם הַּ ּפָּ סּוק ָּ
אֶׁ ת עֲל ֹונֵי הַּ שַּ בָּ ת עַּ ל הָּ ֶׁ
ֵדעָּ ה אֶׁ ת ה' "...וְ ָאז ִהיא ְמפַּ זֶׁ מֶׁ ת נְעִ ימָּ ה ְש ֵקטָּ ה בַּ חֲ לַּל הַּ חֶׁ ֶׁדר .וְ עוֹד ָּדבָּ ר ְמיֻחָּ ד יֵש בְ סָּ בְ ָּתאִ :היא כָּל
הַּ זְ מַּ ן מו ָֹּדה ּומו ָֹּדה ,עַּ ל כָּל ָּדבָּ ר ָּקטָּ ן.

ירה
ַארצוֹת הַּ בְ ִריתִ ,ה ְש ִא ָּ
ירה עָּ זְ בָּ ה סָּ בְ תָּ א אֶׁ ת בֵ ית הו ֶֹׁריהָּ הַּ גָּדוֹל וְ הַּ ְמטֻ ּפָּ ח בְ בו ְֹסטוֹן ֶׁשבְ ְ
כְ שֶׁ הָּ יְ תָּ ה ְצעִ ָּ
ָָּארץ .הַּ חַּ יִ ים לְ בַּ ד ֹלא הָּ יּו ַּקּלִ ים ,אֲ בָּ ל ַאהֲ בָּ תָּ ּה ֶׁשל
מֵ ָאחוֹר אֶׁ ת כָּ ל הָּ עֹשֶׁ ר וְ חַּ יֵי הָּ ְרוָּ חָּ ה וְ עָּ לְ תָּ ה לְ בַּ ָּדּה ל ֶׁ
ָָּארץ גָּבְ ָּרה עַּ ל הַּ כֹלִ .היא ִה ְתחַּ ְתנָּה עִ ם סַּ בָּ א חַּ יִ ים זִ כְ רוֹנ ֹו לִ בְ ָּרכָּהֶׁ ,שגַּם הּוא עָּ זַּ ב הַּ כֹל ּובָּ א
סָּ בְ תָּ א ל ֶׁ
ַארבַּ ע ֶׁשּלְ יַּד חֶׁ בְ רוֹן ,עוֹד
ָארץ  -בְ ִדיּוק כָּמוֹהָּ  .הֵ ם הָּ יּו ִמ ְמ ִקימֵ י ִק ְריַּת ְ
לְ כָּאן לְ בַּ ד ֹו מֵ ַאהֲ בָּ ת ֹו אֶׁ ת הָּ ֶׁ
כְ שֶׁ הָּ יְ תָּ ה ְשכּונָּה ְקטַּ נָּה .סָּ בְ תָּ א וְ סַּ בָּ א ִדבְ רּו עִ ם יַּלְ ֵדיהֶׁ ם ַּרק בַּ ָּשפָּ ה הָּ עִ בְ ִרית .הֵ ם ָּרצּו ֶׁשהַּ יְ ל ִָּדים יִ גְ ְדלּו
גּורה עַּ ל ּפִ יהֶׁ ם ִמ ַּי ְנקּות .בְ מֶׁ שֶׁ ְך הַּ שָּ בּועַּ סַּ בָּ א כִ ְמעַּ ט ֹלא הָּ יָּה בַּ בַּ יִ ת כֵ יוָּ ן ֶׁש ִה ְד ִריְך
כְ שֶׁ ְשפַּ ת הַּ ק ֶֹׁדש ְש ָּ
ָָּארץ
ַארצוֹת הַּ בְ ִרית .הּוא ל ַָּּקח אוֹתָּ ם לְ טַּ יֵל בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּראֵ ל וְ הֶׁ ְח ִדיר בָּ הֶׁ ם ֶׁאת הָּ ַאהֲ בָּ ה ל ֶׁ
ַּתי ִָּרים שֶׁ בָּ אּו מֵ ְ
שֶׁ בָּ ע ֲָּרה ב ֹוַּ .רבִ ים עָּ לּו בִ זְ כּות ֹו לְ ִה ְש ַּת ֵקעַּ ָּכאן .וְ סָּ בְ תָּ א גִ ְדלָּה כִ ְמעַּ ט לְ בַּ ד אֶׁ ת ע ֲֶׁש ֶׁרת יְ ל ֶָּׁדיהָּ  .בְ ַּשבָּ ת
הּודית ְבאֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּראֵ ל,
אֵ ְרחָּ ה סָּ בְ תָּ א או ְֹר ִחים ַּרבִ ים ִמחּו"ל שֶׁ הֵ בִ יא ִאת ֹו סַּ בָּ א .הֵ ם בָּ אּו לִ ְראוֹת ַּשבָּ ת יְ ִ
ָארץ וְ ִה ְש ַּת ְקעּו בָּ ּה.
ִה ְתַאהֲ בּו בָּ ֶׁ
מֵ ע ֹולָּם ֹלא שָּ מַּ עְ ִתי אֶׁ ת סָּ בְ תָּ א מו ִֹציָאה ִמּפִ יהָּ ִמּלָּה ָּרעָּ ה עַּ ל הַּ חַּ יִ ים בְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּראֵ ל ,וְ תַּ אֲ ִמינּו לִ יֹ ,לא
אשי ֶׁמ ְמ ָּשלָּה ֶׁש ִהכְ ִאיבּו לְ סָּ בְ תָּ א
ָּת ִמיד הָּ יָּה ַּקל לִ ְחיוֹת ָּכאן .בְ חֶׁ בְ רוֹן הָּ יּו ּפִ גּועִ ים וְ הָּ יּו גַּם ִמלְ חָּ מוֹת וְ ָּר ֵ
בְ מַּ עֲשֵ יהֶׁ ם ,אֲ בָּ ל ִממֶׁ נָּה ֹלא ִת ְש ְמעּו ַאף ּפַּ עַּ ם צַּ עַּ ר א ֹו חֲ ָּרטָּ ה עַּ ל ֶׁשעָּ לְ ָּתה לִ ְחיוֹת כָּאןַּ .רק ְדבָּ ִרים
טוֹבִ ים.
ָָּארץ וְ ִהיא ִסּפְ ָּרה:
ּפַּ עַּ ם שָּ ַאלְ ִתי אוֹתָּ ּה ִמנַּיִ ן ִקבְ לָּה אֶׁ ת הָּ ַאהֲ בָּ ה הָּ עֲצּומָּ ה ל ֶׁ
לצייר את ר' שלמה קרליבך מנגן על גיטרה בצורת מפת הארץ
ָאדם ְמיֻחָּ ד ,הָּ יָּה ל ֹו אוֹר עַּ ל הַּ ּפָּ נִ ים וְ ִה ְרג ְַּש ִתי
ירה ִהגִ יעַּ לָּאּונִיבֶׁ ְר ִסיטָּ ה שֶׁ ּלָּנּו ָּ
טּוד ְנ ִטית ְצעִ ָּ
יתי ְס ֶׁ
"כְ שֶׁ הָּ יִ ִ
שֶׁ ִמ ְס ַּת ֶׁת ֶׁרת ב ֹו אֱ מֶׁ ת גְ ד ֹולָּה .הָּ יְ תָּ ה ל ֹו גִ יטָּ ָּרה שֶׁ ִא ָּתּה הָּ לְַּך לְ כָּל מָּ קוֹםָּ .ק ְראּו ל ֹו ַּרבִ י ְשֹלמֹה ַּק ְרלִ יבָּ ְך,
יתי בְ הוֹפָּ עָּ ה שֶׁ ּל ֹו וְ נ ְִדבַּ ְק ִתי בַּ ְדבָּ ִרים שֶׁ ָאמַּ ר .זֶׁ ה הָּ יָּה בְ ַּשבָּ ת ּפָּ ָּר ַּשת ְשלַּח לְ ָך .ר'
'הָּ ַּרבִ י הַּ ְמ ַּר ֵקד' .הָּ יִ ִ
הּודים ָּר ְקדּו וְ ִה ְתלַּהֲ בּו
טּודנ ְִטים הַּ יְ ִ
ְשֹלמֹה שָּ ר "ּובְ נֵה יְ רּושָּ לַּיִ ם עִ יר הַּ ק ֶֹׁדש" בְ ִש ְמחָּ ה עֲצּומָּ ה וְ כָּ ל הַּ ְס ֶׁ
ַאחים ְקדו ִֹשים"ָ ,אמַּ ר" ,כַּ מָּ ה נו ָֹּרא
ִאת ֹו .לְ פֶׁ תַּ ע הֵ נִיחַּ אֶׁ ת הַּ גִ יטָּ ָּרה וְ הֵ חֵ ל לִ בְ כוֹת ,מַּ מָּ ש לְ ִה ְתיַּּפֵ חַּ ִ " .
ָארץ'".
לִ ְקרֹא בְ פָּ ָּרשַּ ת הַּ שָּ בּועַּ ' :וַּ י ִֹציאּו ִדבַּ ת הָּ ֶׁ
ָארץ ,זֶׁ ה
ָארץ וְ ִה ְמ ִשיְך" :לְ הַּ גִ יד ַּרע עַּ ל הָּ ֶׁ
הּוא ִסּפֵ ר עַּ ל חֶׁ ְטָאם שֶׁ ל הַּ ְמ ַּרגְ לִ ים שֶׁ שָּ לַּח מֹשֶׁ ה לָּתּור אֶׁ ת הָּ ֶׁ
ָארץ הַּ זֹאת ָּרעָּ ה? ז ֹו אֶׁ ֶׁרץ שֶׁ ל הקב"ה! ז ֹו נַּחֲ לַּת ה'! ִאם או ְֹמ ִרים
מֶׁ ֶׁרד בְ ה'! אֵ יְך אֶׁ פְ שָּ ר ל ְַּחשֹב שֶׁ הָּ ֶׁ
ָארץ שֶׁ ל הקב"ה ֹלא טוֹבָּ ה ,זֶׁ ה חַּ ס וְ חָּ לִ ילָּה כְ ִאּלּו או ְֹמ ִרים עַּ ל הקב"ה ֶׁשהּוא ֹלא טוֹב!" ָאז ּפָּ נָּה
שֶׁ הָּ ֶׁ
תּוקים ִמ ְדבַּ ש ,יֵש לָּזֶׁ ה ִתקּוןַּ .א ֶׁתם יְ כוֹלִ ים
ּומ ִ
ַאחים ְקדו ִֹשים ְ
ַּרבִ י ְשֹלמֹה וְ ִהבִ יט יָּשָּ ר בְ עֵ ינֵינּוִ " :
ָארץ ְמאֹד
לְ תַּ ֵקן! בוֹאּו לְ אֶׁ ֶׁרץ יִ ְש ָּראֵ לָּ ,תגּורּו בָּ ּה ,תֹאהֲ בּו אוֹתָּ ּהִ ,ת ְראּו כַּמָּ ה ִהיא טוֹבָּ ה ,כִ י 'טוֹבָּ ה הָּ ֶׁ
תּוקים ִמ ְדבַּ ש ,בוֹאּו אֶׁ ל אֶׁ ֶׁרץ זָּ בַּ ת חָּ לָּב ְּודבַּ ש" .סָּ בְ תָּ א ִסיְ ָּמה אֶׁ ת הַּ ִסּפּור וְ הֵ חֵ ּלָּה
ַאחים ְמ ִ
ְמאֹד'ִ .
ָארץ ְמאֹד ְמאֹד" .גַּם ַאחֲ ֵרי שֶׁ הָּ לְ כָּ ה לָּנּוחַּ ִה ְמ ִשיכּו הַּ ִמּלִ ים לְ הַּ ְדהֵ ד בְ ָאזְ נַּי" :טוֹבָּ ה
לְ זַּ ְמזֵ ם "טוֹבָּ ה הָּ ֶׁ
ָארץ ְמאֹד ְמאֹד".
הָּ ֶׁ

