ַה ָּמ ׁ ָשל ִה ּנוֹ דֶּ ֶר ְך ְמ ַענְ יֶ נֶ ת וְ נִ פְ לָ ָאה לְ ָק ֵרב ֶאת נוֹ שְׂ ֵאי
ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה ֶאל ַה ּ ֵׂשכֶ ל ְ ּבאֹפֶ ן ִס ּפו ִּרי ו ְּמ ַר ֵּתקּ ִ .ב ְספָ ִרים
וּבְ ֻקנְ ְט ֵר ִסים ׁשוֹ נִ ים ְמצוּיִ ים ְמ ׁ ָשלִ ים ׁ ֶש ּ ִס ּ ְפר ּו צַ דִּ ִיקים
ִמדּ וֹ רוֹ ת ְקדו ִּמיםֲ ,א ׁ ֶשר ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁש ּו ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ָּמ ׁ ָשל
ְּכ ֵדי לְ ַה ְס ִ ּביר לָ ָעם ִענְ יָ נִ ים ׁשוֹ נִ ים וּלְ ַה ְמ ִח ׁיש נְ ֻקדּ וֹ ת
ֲח ׁשוּבוֹ ת ְ ּב ֶד ֶר ְך נְ ִע ָימה וַ ֲחבִ יבָ ה.
ַ ּב ּקֹבֶ ץ ׁ ֶש ְּלפָ נֵ ינ ּו “שִׂ יחוֹ ת” ְקצָ רוֹ תַ ,הכּ וֹ לְ לוֹ ת ָמ ׁ ָשל
וּלְ צִ דּ וֹ ֶמ ֶסר ַעל ָּכל ּ ָפ ָר ׁ ָשה וּפָ ָר ׁ ָשהַ .ה ְּמ ׁ ָשלִ ים נִ כְ ְּתב ּו
ְ ּבשָׂ פָ ה יִ חו ִּדית וּבִ לְ ִּתי ְמ ֻק ֶ ּבלֶ ת ַ ּב ְּכתוּבִ ים – שְׂ פַ ת
ַהדִּ בּ וּרְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַה ְמ ַס ּ ֵפר אוֹ ָתם יוּכַ ל לְ ַה ְק ִריא ִמ ּתוֹ ְך
ַה ָּכתוּב ְּכ ִאלּ ּו ָהיָ ה ְמ ַד ֵ ּבר ְ ּב ִמלּ וֹ ָתיו ׁ ֶשלּ וֹ ּ ְ ,בלָ ׁשוֹ ן יוֹ ם-
יוֹ ִמית וּפְ ׁשו ָּטהָּ ,כ ְך ׁ ֶש ַהדְּ בָ ִרים מוּבָ נִ ים ַ ּגם ְ ּבשִׂ כְ לָ ם ׁ ֶשל
יְ לָ ִדים ְק ַט ִּנים ְ ּבלֹא צ ֶֹר ְך לְ הוֹ ִסיף וּלְ ַה ְר ִחיב ְ ּב ֶה ְס ֵ ּב ִרים.
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ַה ְּמ ׁ ָשלִ ים ֻּכ ּ ָלם נִ לְ ְקח ּו ִמ ְּמקוֹ רוֹ ת ְמ ֵה ָימנִ יםִ ,מ ּ ְספָ ִרים
ו ֵּמ ֲעלוֹ נִ ים ּתוֹ ָרנִ ִ ּייםַ .ה ְּמ ׁ ָשלִ ים ִה ָּנם ּ ְפ ִרי יְ צִ ָיר ָתם ׁ ֶשל
ַה ַּמ ִ ּגיד ִמדּ וּבְ נָ אֶ ,ה ָחפֵ ץ ַח ִ ּיים וּגְ דוֹ לֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל נוֹ ָספִ ים
ֵמ ַחכְ ֵמי ַה ּמו ָּסר ו ִּמ ְ ּגדוֹ לֵ י ַה ֲח ִסידוּתֲ ,א ׁ ֶשר ֶה ֱענִ יק ּו לָ נ ּו
ֵמ ָחכְ ָמ ָתם ו ִּמ ִ ּבינָ ָתם ָה ְר ָחבָ ה ,לְ פָ ֵאר ְ ּב ִדבְ ֵרי ָק ְד ׁ ָשם
ֶאת ׁ ֻשלְ ַחן ַה ּׁ ַש ָ ּבת.

ַמלְ כוּת “וַ ְק ְס ֶ ּב ְרגֶ ר”

אשית
ְּב ֵר ׁ ִ
נֹחַ
לֶ ְך לְ ָך
וַ ּי ֵָרא
חַ ּיֵי ָׂש ָרה
ּתוֹלְ דֹת
וַ ּיֵצֵ א
וַ ּי ׁ ְִשלַ ח
וַ ּי ׁ ֵֶשב
מִ ֵּקץ
וַ ִ ּי ַ ּג ׁש
וַ יְחִ י

אשית
ְּב ֵר ׁ ִ
עמוד ♦ חמש

אשית ָּב ָרא אֱ ל ִֹקים”
ְּ“ב ֵר ׁ ִ

(בראשית א ,א)

ָעיֵ ף ו ֻּמ ָּת ׁש ָהלַ ְך ַחצְ ְקל ַ ּבדֶּ ֶר ְךְּ ,כ ׁ ֶשהוּא סוֹ ֵחב ֲחבִ ילָ ה ְּכבֵ ָדה ַעל ַה ְּכ ֵתפַ יִ ם.
ֹאשוֹ  ,וְ ִט ּפוֹ ת ׁ ֶשל זֵ ָעה נָ זְ ל ּו ַעל ּ ָפנָ יו.
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש זָ ְר ָחה ַעל ר ׁ
“מה ִ ּי ְהיֶ ה ַה ּסוֹ ף? ַעד ָמ ַתי ֲאנִ י ֶא ּ ָס ֵחב ִעם
“כבָ ר ֵאין לִ י כּ ַֹח” ,נֶ ֱאנַ ח ַחצְ ְקלַ .
ְּ
ַה ֲחבִ ילָ ה ַה ּזֹאת ַ ּבדְּ ָרכִ ים? ַהלְ וַ אי ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַיע לְ כָ אן ֵאיזֶ ה ְ‘ט ֵר ְמ ּ ְפ’ – ֵאיזוֹ ֲעגָ לָ ה
ישה ּו יִ ְתנַ דֵּ ב לְ ַה ֲעלוֹ ת אוֹ ִתי ַעל ָה ֲעגָ לָ ה ׁ ֶשלּ וֹ !”
ִעם סו ִּסים – ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
וּפִ ְתאוֹ םּ ְ ,בעוֹ דוֹ חוֹ ׁ ֵשב ֶאת ַה ַּמ ְח ׁ ָשבוֹ ת ָה ֵאלּ וּ ,נִ ׁ ְש ַמע ֵמ ָעלָ יו קוֹ ל“ :יְ הו ִּדי!
ַא ָּתה רוֹ צֶ ה לַ ֲעלוֹ ת ַעל ָה ֲעגָ לָ ה ׁ ֶש ִּלי?”
ַחצְ ְקל ֵה ִרים ֶאת ֵעינָ יו וְ ִה ִ ּביט ְ ּב ַהפְ ָּת ָעה ַעל ָה ֲעגָ לָ הַ ,על ַה ּסו ִּסים וְ ַעל ָה ֶעגְ לוֹ ן
ׁ ֶש ַּמזְ ִמין אוֹ תוֹ לַ ֲעלוֹ ת“ .בּ וֹ אַּ ,ת ֲעלֶ ה! זֶ ה לֹא יַ ֲעלֶ ה לְ ָך ׁ ֶש ֶקל! ְ ּב ִח ָּנם!” ָק ָרא
ֵאלָ יו ָה ֶעגְ לוֹ ן“ .נוָּ ,מה ַא ָּתה חוֹ לֵ ם? ַּת ֲעלֶ ה ְּכבָ ר!” זֵ ֵרז אוֹ תוֹ .
“תזְ ֶּכה לְ ִמצְ ווֹ תַ ,ה ּׁ ֵשם יְ בָ ֵר ְך אוֹ ְת ָך!” ֵ ּב ֵר ְך
ַחצְ ְקל ַה ְמ ֻא ּׁ ָשר ָעלָ ה ַעל ָה ֲעגָ לָ הִּ .
ֶאת ָה ֶעגְ לוֹ ן.
ָה ֲעגָ לָ ה ִה ְמ ׁ ִשיכָ ה לִ נְ ס ַֹע ַ ּבדֶּ ֶר ְך ,וּפִ ְתאוֹ ם ָה ֶעגְ לוֹ ן שָׂ ם לֵ ב ׁ ֶש ַחצְ ְקל יוֹ ׁ ֵשב ַעל
ַה ּ ַספְ ָסל ׁ ֶש ָ ּב ֲעגָ לָ ה ו ַּמ ְמ ׁ ִש ְיך לִ ְסחֹב ֶאת ַה ּ ַׂשק ַעל ׁ ִשכְ מוֹ !
“היַ ,מה ּקוֹ ֶרה לְ ָך?” ָק ָרא ָה ֶעגְ לוֹ ן לְ ֵעבֶ ר ַחצְ ְקל“ ,לָ ָּמה ַא ָּתה ֲע ַדיִ ן ַמ ְחזִ יק ֶאת
ֵ
ַה ּ ַׂשק ַעל ַה ְּכ ֵתפַ יִ ם?”
“אה ...זֶ ה ָ ּברוּר!” ָענָ ה ַחצְ ְקל“ ,לֹא ַמ ְס ּ ִפיק ׁ ֶש ַא ָּתה ִה ְתנַ דַּ בְ ָּת לָ ַק ַחת אוֹ ִתי
ָ
ְ
ָ
ָ ּב ֲעגָ לָ ה ׁ ֶש ְּלך – ַא ָּתה עוֹ ד צָ ִריך ַ ּגם לִ ְסחֹב ֶאת ַה ּ ַׂשק ׁ ֶש ִּלי? לְ פָ חוֹ ת ֶאת ַה ּ ַׂשק
ֲאנִ י ֶא ְס ַחב ְ ּב ַעצְ ִמיֶ ׁ ,שלּ ֹא יִ ְהיֶ ה לְ ָך ָק ׁ ֶשה!”
ַחצְ ְקל הוּא ָא ָדם ַמצְ ִחיקֲ ,אבָ ל יֵ ׁש ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ְר ֵ ּבה ֲאנָ ׁ ִשים ַמצְ ִח ִיקים ָּכמוֹ הוּ.
ַה ּׁ ֵשם ָ ּב ָרא ֶאת ָהעוֹ לָ ם .הוּא ָ ּב ָרא ֶאת ֻּכ ָּלנוּ ,ו ִּמדֵּ י יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ ְמ ַחדֵּ ׁש ְ ּבטוּבוֹ
אשית .הוּא נוֹ ֵתן לָ נ ּו ָּכל יוֹ ם ֶאת ַמה ּׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו צְ ִריכִ ים .לִ פְ ָע ִמים
ַמ ֲעשֵׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
קוֹ ִרים לָ נ ּו דְּ בָ ִרים ַמ ְד ִאיגִ ים ,וַ ֲאנַ ְחנ ּו ַמ ְת ִחילִ ים לַ ְח ׁשֹבַ :מה ִ ּי ְהיֶ ה?
ָעלֵ ינ ּו לִ בְ ט ַֹח ְ ּב ַה ּׁ ֵשם ׁ ֶש ָ ּב ָרא אוֹ ָתנוִּּ ,כי הוּא דּ וֹ ֵאג לְ כָ ל
ַהדְּ בָ ִרים ׁ ֶש ָּלנוֲּ .אנַ ְחנ ּו צְ ִריכִ ים ַרק לְ ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל לַ ֲעשׂ וֹ ת
ַמה ּׁ ֶש ָ ּצ ִר ְיך ,וּלְ ַה ׁ ְש ִאיר ֶאת ַהכּ ֹל לְ ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם!
ִמי ׁ ֶשדּ וֹ ֵאג ו ְּמפַ ֵחד ִמ ָּכל ִמינֵ י דְּ בָ ִרים ,דּ וֹ ֶמה לְ ַחצְ ְקל.
הוּא ְּכ ִאלּ ּו רוֹ צֶ ה לַ ֲעזֹר לְ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך לִ ְסחֹב ֶאת
ָּכל ַה ְ ּב ָעיוֹ ת .לֹא ,לֹא צָ ִר ְיך לַ ֲעזֹר לְ ַה ּׁ ֵשם .הוּא ָעשָׂ ה,
עוֹ שֶׂ ה וְ יַ ֲעשֶׂ ה לְ כָ ל ַה ַּמ ֲעשִׂ יםֲ .אנַ ְחנ ּו ְּכ ִאלּ ּו יוֹ ׁ ְשבִ ים
ברו ְּך-הוּא ׁ ֶש ּמוֹ בִ ילְ ּבתוֹ ְך ָה ֲעגָ לָ הּ ַ ,ב ָ ּי ַדיִ ם ׁ ֶשל ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּ
אוֹ ָתנוּ ,וְ דוֹ ֵאג לְ כָ ל ָה ִענְ יָ נִ ים .נִ בְ ַטח ְ ּב ַה ּׁ ֵשם ְ ּבכָ ל לִ ֵ ּבנוּ,
וְ הוּא יִ ְד ַאג לְ כָ ל ַמ ְחסוֹ ֵרנוּ!

אשית
ְּב ֵר ׁ ִ

אשית ָ ּב ָרא ֱאלֹ ִקים (א .א)
ְ ּב ֵר ׁ ִ

“א ֶמת”ֲ .חזַ ”ל ָא ְמר ּו (שבת נה):
אשית ָּב ָרא ֱאל ִֹקים” – ֱ
“ב ֵר ׁ ִ
סוֹ ֵפי ֵּתבוֹ ת ְּ
חוֹ ָתמוֹ ׁ ֶשל ַהקב”ה ֱא ֶמת .דַּ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ְמ ַח ֵּבר ׁ ֶשהוּא טוֹ בֵ ַע חוֹ ָתמוֹ וְ נוֹ ֵתן
ֹאש
ֶאת ׁ ְשמוֹ ְּב ׁ ַש ַער ַה ֵּס ֶפר ,וְ כָ ְך ָטבַ ע ַהקב”ה ֶאת חוֹ ָתמוֹ ֱא ֶמת ְּבר ׁ
ִס ְפרוֹ – ֵס ֶפר ַה ּתוֹ ָרה .ו ַּמדּ ו ַּע חוֹ ָתמוֹ ׁ ֶשל ַהקב”ה הוּא ֱא ֶמת? ַמ ְס ִּביר
הרה”ק ַר ִּבי בּ וֹ נִ ים ִמ ּ ְפ ׁ ִש ְיס ָחא זי”ע :לְ ִפי ׁ ֶש ֶאת ָה ֱא ֶמת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ זַ ֵ ּיף,
ׁ ֶש ִאם ְמזֻ ָ ּי ִפים אוֹ ָת ּהֲ ,ה ֵרי ׁשוּב ֵאין זוֹ ֱא ֶמת...

עמוד ♦ שבע

