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.3

ּ ְפנִ ינִ ים נִ ְפלָ ִאים ו ְּמתו ִ
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ּ ָפ ָר ַׁשת ָ ּבלָ ק תשע"ט

ּת ֹו ַרת ִׁש ְמ ׁש ֹון
.2

ַה ּ ְמ ָב ֵר ְך יִ ְת ָּב ֵר ְך ִמ ַ ּיד
תו
קו ֶדם ֶׁש ְ ּי ַס ֵ ּים ֶאת ִּב ְר ָּכ ֹ
וְ ַאף ֹ
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ְמ ֻק ָּלל וּלְ ָכ ְך ְּכ ִתיב יו ָּארִּ ,כי ִּב ְׁש ַעת ַה ְּקלָ לָ ה הוּא ֲע ַדיִ ן ֵאינוֹ ְמ ֻק ָּלל.
('זֶ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן' ּ ָפ ָר ָׁש ֵתנ ּו סוֹ ף אוֹ ת א)

'וְ ַע ָּתה לְ ָכה ָ ּנא ָא ָרה ִּלי ֶאת ָה ָעם ַה ֶזּה ִּכי ָעצוּם הוּא ִמ ּ ֶמ ִ ּני אוּלַ י
או ַּכל נַ ֶּכה ּבוֹ וַ ֲאגָ ְר ֶׁש ּנ ּו ִמן ָה ָא ֶרץ ִּכי יָ ַד ְע ִּתי ֵאת ֲא ֶׁשר ְּת ָב ֵר ְך
ְמב ָֹר ְך וַ ֲא ֶׁשר ָּתאֹר יו ָּאר' (כב ,ו).
ו ַּמ ְק ֶׁשה ַר ֵּבנ ּו ַה ֶזּ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן זי''עַ ,מדּ ו ַּע לְ ִענְ יָ ן ַה ְּב ָר ָכה ָּכתוּב
ְמב ָֹר ְך ִּבלְ ׁשוֹ ן הֹוֶ ה ,וּלְ ִענְ יַ ן ַה ְּקלָ לָ ה ְּכ ִתיב יו ָּאר לָ ׁשוֹ ן ָע ִתיד?

ִּבלְ ָעם לֹא ִ ּיזְ ֶּכה ִּב ְב ָרכָ ה
ַעל ָּכ ְך ֶׁש ֵּב ֵר ְך ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל
יך לִ ְׁשמ ַֹע ֶאל ִּבלְ ָעם וַ ַ ּי ֲהפ ְֹך ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
'וְ לֹא ָא ָבה ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
יך ְּל ָך ֶאת
ַה ְּקלָ לָ ה לִ ְב ָר ָכה ִּכי ֲא ֵה ְב ָך ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
יך' (דְּ ָב ִרים כג ו):
ָּכ ַתב ַר ֵּבנ ּו ַה ֶזּ ַרע ִׁש ְמ ׁשוֹ ן זי''עִ ,ה ֵ ּנה יֵ ׁש לְ ַד ְקדֵּ ק ַמה ַּכ ָּונַ ת ַה ָּכתוּב
ְּב ֵת ַבת 'לְ ָך'ֶׁ ,ש ָהיָ ה דַּ י לִ ְכ ּתֹב
וַ ַ ּי ֲהפ ְֹך ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
יך ֶאת ַה ְּקלָ לָ ה
לִ ְב ָר ָכה?
ו ְּמ ָב ֵאר ַר ֵּבנוִּ ,ה ֵ ּנה ִּבלְ ָעם ֵּב ַרךְ

ו ְּמ ָב ֵאר ַר ֵּבנ ּו ַעל ּ ִפי דִּ ְב ֵרי רש"י
ְׁ(שמוֹ ת ד ,ז) ֶׁש ַּב ְּת ִח ָּלה ְּכ ִתיב
יא ּה וְ ִה ֵ ּנה יָ דוֹ ְמצ ַֹר ַעת
'וַ ּיוֹ ִצ ָ
ַּכ ּ ָׁשלֶ ג'ַ ,מ ְׁש ַמע ֶׁש ַרק ַא ַחר
יא ּה לְ גַ ְמ ֵרי נַ ֲע ֵשׂ ית
ֶׁשהוֹ ִצ ָ
יָ דוֹ ְמצ ַֹר ַעת ,וּלְ ַב ּסוֹ ף ָּכתוּב
יא ּה ֵמ ֵחיקוֹ וְ ִה ֵ ּנה ָׁש ָבה
'וַ ּיוֹ ִצ ָ
ִּכ ְב ָשׂ רוֹ ' ,ו ִּמ ְׁש ָמע ֶׁש ֵּת ֶכף ו ִּמ ַ ּיד
ֶׁש ִה ְת ִחיל לְ הוֹ ִצ ָ
יא ּה ֵמ ֵחיקוֹ
ָׁש ָבה ִּכ ְב ָשׂ רוֹ ַ ,אף ֶׁש ֲע ַדיִ ן לֹא
יא ּה לְ גַ ְמ ֵרי ֵמ ֵחיקוֹ  ,וְ ַה ּ ַט ַעם
הוֹ ִצ ָ
הוּא ִמ ּ ׁשוּם ֶׁש ּ ִמדָּ ה טוֹ ָבה ְמ ֻר ָּבה ו ְּמ ַמ ֶה ֶרת לָ בוֹ א ִמ ּ ִמדַּ ת ּ ֻפ ְר ָענוּת.
יא ּה לְ גַ ְמ ֵריַ ,א ְך ָה ִר ּפוּי ָהיָ ה
וּלְ ָכ ְך ַה ָ ּצ ַר ַעת נֶ ֶע ְשׂ ָתה ַרק ַא ַחר ֶׁשהוֹ ִצ ָ
יא ּה.
ִמ ָ ּיד ְּכ ֶׁש ֲע ַדיִ ן ָהיָ ה ִּב ְפנִ ים וְ ַרק ִה ְת ִחיל לְ הוֹ ִצ ָ
ְ
וּלְ ִפי זֶ ה יְ ב ַֹאר ַ ּגם ָּכאן לְ ִענְ יָ ן ַה ְּב ָר ָכהְּ ,כ ֶׁש ּ ַמ ְת ִחיל לְ ָב ֵרך ִמ ָ ּיד ָחלָ ה
ָעלָ יו ַה ְּב ָר ָכה עוֹ ד לִ ְפנֵ י ּ ֶׁש ִּס ֵ ּים ֶאת ַה ְּב ָר ָכה ,וְ ּתוֹ ְך ְּכ ֵדי ַה ְּב ָר ָכה
ֲה ֵרי הוּא ְּכ ָבר ְמב ָֹר ְך ,אוּלָ ם ְּכ ֶׁש ּ ְמ ַק ֵּלל ֵאינָ ּה ָחלָ ה ַרק לְ ַא ַחר ִס ּיוּם

ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וא"כ לִ ְכאוֹ ָרה
ָצ ִר ְ
יך הוּא לְ ִה ְת ָּב ֵר ְך ַעל יְ ֵדי
השי"ת ַעל ָּכ ְךֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ַּקב"ה
ְ
ָ
אשית
(ב ֵר ִׁ
ָא ַמר 'ו ְּמ ָב ֲר ֶכיך ָ ּברוּך' ְּ
יש ַה ָּכתוּב
כז ,כט) לְ ָכ ְך ִה ְד ִ ּג ׁ
לוֹ ַמר וַ ַ ּי ֲהפ ְֹך ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
יך לְ ָך ֶאת
ַה ְּקלָ לָ ה לִ ְב ָר ָכה וגו' ,וְ ָהיִ ינ ּו ֶׁש ַרק
ְּכלַ ּ ֵפי ְּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל נֶ ְח ָׁש ִבים דְּ ָב ָריו ֶׁשל ִּבלְ ָעם ִּכ ְב ָרכוֹ ת ,אוּלָ ם ְּכלַ ּ ֵפי
ִּבלְ ָעם נֶ ְח ָׁשב ַהדָּ ָבר ְּכ ִמי ּ ֶׁש ִּק ֵּלל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יֵ ָענֵ ׁש ַעל ָּכ ְךֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ַּכ ָּונָ תוֹ ָהיְ ָתה לְ ַק ְּללָ םֶ ,א ָּלא שהקב"ה ָמנַ ע ִמ ּ ֶמ ּנ ּו לְ ַק ְּללָ ם ,וְ ָכל
ַמה ֶׁש ָא ְמר ּו חז''ל ֶׁש ּ ַמ ְח ָׁש ָבה ָר ָעה לֹא ִמ ְצ ָט ֶר ֶפת לְ ַמ ֲע ֵשׂ ה ,זֶ ה
דַּ וְ ָקא ֵא ֶצל יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ ,א ָבל לעכו"ם ַמ ֲח ָׁש ָבה ָר ָעה נֶ ְח ֶׁש ֶבת ְּכ ַמ ֲע ֵשׂ ה
(יְ רו ַּׁשלְ ִמי ֵפ ָאה פ"א ה"א) וְ לָ ֵכן לֹא ִ ּיזְ ֶּכה ִ ּבלְ ָעם לְ ִה ְת ָ ּב ֵר ְך ֵמ ֲח ַמת ֵּכן'( .זֶ ַרע

ִקלְ לוֹ ָתיו ,נִ ְמ ָצא ֶׁש ַרק ְּכ ֶׁש ְ ּי ַס ֵ ּים ֶאת ִקלְ לוֹ ָתיו ַה ּ ִמ ְת ַק ֵּלל יִ ְהיֶ ה

ִׁש ְמ ׁשוֹ ן' ּ ָפ ָר ָׁש ֵתנ ּו אוֹ ת יג)

הודעה משמחת
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ּ ְפנִ ינִ ים ִמ ְ ּגדוֹ לֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ְּב ִענְ יְ נֵ י ַה ּ ָפ ָר ָׁשה

ַהכּ ֹל לְ טוֹ ָבה !
ַּכ ֲא ֶׁשר ִּבלְ ָעם ָה ָר ָׁשע הוֹ לֵ ְך ִעם שָׂ ֵרי מוֹ ָאב לְ ָבלָ ק  -נֶ ֱא ַמר ַּב ּ ָפ ָר ָׁשה:
"וַ ִ ּי ַחר ַאף ֱאל ֹ ִקים ִּכי הוֹ לֵ ְך הוּא וַ ִ ּי ְתיַ ַ ּצב ַמלְ ַא ְך ה' ַּבדֶּ ֶר ְך לְ שָׂ ָטן לוֹ
וְ הוּא רֹכֵ ב ַעל ֲאתֹנוֹ ו ְּׁשנֵ י נְ ָע ָריו ִע ּמוֹ " (במדבר כב ,כב).
ּ
"מלְ ָא ְך ֶׁשל ַר ֲח ִמים ָהיָ ה ,וְ ָהיָ ה רוֹ ֶצה לְ ָמנְ עוֹ ִמ ַל ְחטֹא,
ו ֵּפ ַר ׁש ַר ִׁש"יַ :
ֹאבד".
ֶׁשלּ ֹא יֶ ֱח ָטא וְ י ַ
וְ כָ ַתב ְּב ֵס ֶפר דּ וֹ ֵבב שִׂ ְפ ֵתי יְ ֵׁשנִ יםְ ּ ,פ ָע ִמים ֶׁש ָא ָדם נִ ְר ָאה לוֹ ְּכ ִאלּ ּו
יע לוֹ ְּב ַד ְרכּ וֹ  ...ו ְּפ ָע ִמים ַאף ַּב ֲעבוֹ ַדת ה'
ַה ּ ָׂש ָטן עוֹ ֵמד ְּכנֶ גְ דּ וֹ ו ַּמ ְפ ִר ַ
וְ כַ ּיוֹ ֵצא ָּבזֶ ה ,ו ַּמ ְת ִחיל הוּא לִ ְרטֹן וּלְ יַ ֵּבב ַעל ָּכ ְךֲ ...:א ָבל ָה ֱא ֶמת ִהיא
ֶׁש ַה ֵה ֶפ ְך ַה ָ ּנכוֹ ןַ :מלְ ָא ְך ֶׁשל ַר ֲח ִמים הוּאֶׁ ,ש ָּבא לְ ַה ִ ּצילְ ָך ִמדָּ ָבר ַרע,
וְ לָ ּ ָמה ִּת ְב ֶּכה ַה ּיוֹ ם ַ -על ַמה ּ ֶׁש ּ ָמ ָחר ִּת ְצ ַחק? ָמה ּ ֶׁש ַה ּיוֹ ם נִ ְר ֶאה ַרע -
ָמ ָחר יִ ְת ָּב ֵרר ֶׁשהוּא ְּלטוֹ ָבה ,וְ כָ ל ַע ָּכ ָבה לְ טוֹ ָבה ,לְ ַה ָ ּצלָ ְת ָך וּלְ ַרוְ ָח ְת ָך.
ו ְּב ֵס ֶפר ִּת ְפ ֶא ֶרת יִ שְׂ ָר ֵאל ָּכ ַתבֵ :
"אין ַע ָּכ ָבה ֶׁש ִהיא ָר ָעה ,וּכְ מוֹ
ֶׁש ָהיָ ה אוֹ ֵמר ֶה ָח ֵפץ ַח ִ ּיים זצוק"לִ ,אם ִא ַח ְר ָּת לָ אוֹ טוֹ ּבוּס וְ ִה ְפ ַס ְד ְּת
ֹאמר ִה ְפ ַס ְד ִּתי ֶאת ָהאוֹ טוֹ ּבוּס ִּ -כי ִא ַח ְר ִּתיֶ ,א ָּלא
אוֹ תוֹ ַ -אל ּת ַ
ֱאמֹרִ :ה ְקדַּ ְמ ִּתי לָ בוֹ א לָ אוֹ טוֹ ּבוּס ַה ָּבאֵ .אין דָּ ָבר ָּכזֶ ה ִה ְת ַע ַּכ ְב ִּתי -
ִה ְפ ַס ְד ִּתי! ָּכל ַע ָּכ ָבה נִ ְצ ֶרכֶ ת  -וּלְ טוֹ ָבה ִהיא ,וְ לֹא ִה ְפ ַס ְד ְּת ְּכלוּם ...
יע ַה ְזּ ַמן לֹא
"יֵ ׁש לְ ַה ֲא ִמין וְ לָ ַד ַעת  -זְ ַמן וְ ֵעת לְ כָ ל ָח ֵפץ ,וּכְ ֶׁשלּ ֹא ִה ִ ּג ַ
יע ַה ְזּ ַמן
יוֹ ִעיל ּו ָּכל ַה ִה ְׁש ַּתדְּ לוּיותִ ,מ ְּל ַבד ַה ְפ ָצ ָרה ִּב ְת ִפ ָּלה ,וּכְ ֶׁש ַ ּי ִ ּג ַ
לֹא יוֹ ִעיל ּו ָּכל ַה ּ ְמנִ יעוֹ ת ִמ ִּל ְמנוֹ ַע ֶאת ַהיְ ׁשו ָּעה".
  ַּב ֶס ֶפר "ו ָּב ַח ְר ָּת ַּב ַח ִ ּיים" :מו ָּבא ַמ ֲעשֵׂ ה ִּביהו ִּדי ַּב ַעל לֵ ב שָׂ ֵמ ַח
ֶׁש ָּת ִמיד ָהיָ ה ַע ִּליזּ ַ ,גם ְּכ ֶׁש ַה ּ ְפרו ָּטה לֹא ָהיְ ָתה ְמצוּיָ ה ְּבכִ יסוֹ  ,וְ גַ ם
ְּכ ֶׁש ִּב ְטנוֹ ָר ַע ָבה לַ ֶּל ֶחם .וְ ִה ֵ ּנה יוֹ ם ֶא ָחד ָחזַ ר לְ ֵביתוֹ  ,וּכְ ַד ְרכּ וֹ ָהיָ ה
שָׂ ֵמ ַח וְ טוֹ ב לֵ בִ .א ְׁש ּתוֹ ִהזְ ִּכ ָיר ּה לוֹ ֶׁש ּ ִמ ֶזּה יוֹ ַמיִ ם לֹא ָּבא אוֹ כֶ ל לְ ִפי
'מה ֶׁש ַּת ִצ ִ
יהםָ .א ַמר לָ ּה ַ
יַ לְ ֵד ֶ
יעי ֵ -אלֵ ְך וְ ֶא ֱעשֶׂ ה'ָ .א ְמ ָרה לוֹ ִא ְׁש ּתוֹ
'עוֹ ד ְמ ַעט נִ גְ ַמר יוֹ ם ַה ּ ׁשוּק .לֵ ְך לְ ָׁשם וְ אוּלַ י ִּת ְמ ָצא ַּכ ּ ָמה ַּת ּפו ֵּחי
ֲא ָד ָמה ֶׁשהוֹ ִתיר ּו ַּב ֲעלֵ י ַהדּ וּכָ נִ ים'ִ .מ ַ ּיד ֵה ֵחל לָ לֶ כֶ ת ִּב ְרחוֹ ָב ּה ֶׁשל
ִעיר ְּכ ֶׁשהוּא שָׂ ֵמ ַח וְ ַע ִּליז ,וְ ַאף זִ ּ ֵמר לוֹ ַּכ ּ ָמה ִׁש ִירים שְׂ ֵמ ִחים.
ֵּבינְ ַתיִ ם ְּב ַא ְרמוֹ נוֹ ֶׁשל ֶמלֶ ְך טו ְּר ִק ָ ּיה ִה ְת ַּכ ְ ּנס ּו ַה ּ ֶמלֶ ְך ,שָׂ ָריו וְ יוֹ ֲע ָציו
ַעל ְמנָ ת לָ דוּן ְּב ִענְ יְ נֵ י ַה ּ ַמ ְמלָ כָ הַ .ה ּ ֶמלֶ ְך יָ ָצא ֶרגַ ע ֶא ָחד לְ ִמ ְר ּ ֶפ ֶסת
ָה ַא ְרמוֹ ן ,וְ ִה ֵ ּנה רוֹ אוֹ ת ֵעינָ יו ֶאת ַה ְ ּיהו ִּדי הוֹ לֵ ְך ְּבשִׂ ְמ ָחה ְּכ ֶׁש ּ ִפיו
ָמ ֵּלא ִׁשיר וְ ֶׁש ַבחִ .מ ַ ּיד ָׁשלַ ח ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת ֶא ָחד ִמ ּ ְמ ָׁש ְר ָתיו ֶׁש ֵ ּילֵ ְך וְ יָ ִביא
יח ,וְ ִה ְתיַ ֵ ּצב ִּב ְפנֵ י
ישִ .מ ֵהר ַה ְ ּיהו ִּדי ְּכ ַב ָּק ַׁשת ַה ּ ְׁשלִ ַ
לְ ָפנָ יו ֶאת אוֹ תוֹ ִא ׁ
ְ
ַה ּ ֶמלֶ ְךָׁ .ש ַאל אוֹ תוֹ ַה ּ ֶמלֶ ך ַה ִאם זָ כִ ית ְּב ֵאיזֶ ה ּ ְפ ָרס ָח ׁשוּב ֶׁש ַא ָּתה כּ ֹה
יתי ְּב ׁשוּם ּ ְפ ָרס' .אוּלַ י ָאכַ לְ ָּת ָּבשָׂ ר
ַע ִּליז? לֹאֲ ,אדוֹ נִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך .לֹא זָ כִ ִ
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ית יַ יִ ן יָ ָׁשן ,וְ לָ כֵ ן ַא ָּתה שָׂ ֵמ ַח?' .לֹאְּ ,כ ָבר יוֹ ַמיִ ם ֲאנִ י וְ כָ ל ִמ ְׁש ּ ַפ ְח ִּתי
וְ ָׁש ִת ָ
ְ
לֹא ִהכְ נַ ְסנ ּו ְ ּד ַבר ַמ ֲאכָ ל לְ ִפינוּ ,וַ ֲאנִ י הוֹ לֵ ך לְ ָה ִביא ְׁש ֵא ִר ּיוֹ ת ֶׁש ִ ּנ ְׁש ֲאר ּו
ְּבדוּכָ נֵ י ַה ּ ׁשוּק'ָ ,ענָ ה.
ְּכ ֶׁש ּ ָׁש ַמע ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת דְּ ָב ָריו ָא ַמר לִ ְמ ָׁש ְרתוֹ ִּ'ת ַּקח ֲעגָ לָ הְּ ,ת ַמ ֵּלא אוֹ ָת ּה
ְּב ֵפרוֹ ת ,יְ ָרקוֹ ת ,לֶ ֶחם ,אוֹ ֶרז וְ כָ ל ַמה ֶׁש ָ ּצ ִר ְ
יך ,וַ ִּת ַּקח ֶאת זֶ ה לְ ֵביתוֹ '.
ֹאמר לִ י ֵא ְ
יך ַא ָּתה שָׂ ֵמ ַח
הוֹ ִסיף וְ ָא ַמר ַה ּ ֶמלֶ ְך לִ יהו ִּדי ֲ'אנִ י רוֹ ֶצה ֶׁש ּת ַ
ַ ּגם ְּכ ֶׁש ִּב ְטנְ ָך ְר ֵע ָבה לְ ֶּל ֶחםֲ .ה ֵרי ֲאנִ י מוֹ ֵׁשל ְּבכָ ל טו ְּר ִק ָ ּיהׁ ,שוֹ ֶתה וְ אוֹ כֵ ל
ָּכ ָראוּי ,וַ ֲאנִ י לֹא שָׂ ֵמ ַח כָ מוֹ ָך'.
"אנִ י ְּבנוֹ ֶׁשל ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ּ ְמלָ כִ יםַ ,ה ָּק ָּב"ה ,וַ ֲאנִ י יוֹ ֵד ַע
ָא ַמר לוֹ ַה ְ ּיהו ִּדיֲ :
ֶׁש ָּכל ַמה ֶׁשהוּא עוֹ שֶׂ ה לִ י זֶ ה ֲהכִ י טוֹ ב ָּבעוֹ לָ ם ,וְ ֶׁש ַהכּ ֹל ַרק לְ טוֹ ָבה".
"אנִ י ְמ ַב ֵּק ׁש וְ דוֹ ֵר ׁש ִמ ּ ְמ ָך ֶׁש ּ ָמ ָחר ִּב ְׁשמוֹ נֶ ה ַּבבוֹ ֶקר ָּתבוֹ א
ָא ַמר לוֹ ַה ּ ֶמלֶ ְךֲ :
לְ ַא ְרמוֹ ן ַה ּ ְמלוּכָ ה ,ו ְּׁשנֵ ינ ּו נֵ ֵצא ְּביַ ַחד לְ ַציִ ד ַּב ְ ּי ָערוֹ ת ַה ְּסמוּכִ ים"" - .כָ בוֹ ד
יהם ִס ְּכמ ּו לְ ִה ּ ָפגֵ ׁש .לַ ּ ָמ ֳח ָרת ַה ּ ֶמלֶ ְך
ָ ּגדוֹ ל הוּא לִ י"ָ ,ענָ ה ַה ְ ּיהו ִּדי ,ו ְּׁשנֵ ֶ
ְ
ְ
וְ ַה ְ ּיהו ִּדי יָ ָצא ּו לָ צוּד ַּב ְ ּי ָערוֹ ת ,וְ ִה ֵ ּנה ַה ּ ֶמלֶ ך מוֹ ֵׁשך ְּב ֶק ֶׁשת לְ ֻת ּמוֹ  ,ו ְּבלֹא
ימת לֵ ב ּ ָפגַ ע ַה ֵחץ ְּב ֶא ְצ ַּבע ַה ּ ֶמלֶ ְך ,וְ נֶ ְח ְּתכָ ה ֲח ִצי ִמ ּ ֶמ ָ ּנהַ .ה ְ ּיהו ִּדי הוֹ ִציא
שִׂ ַ
ְ
"הכּ ֹל לְ טוֹ ָבהַ ,ה ָּק ָּב"ה
ִמ ִּכיסוֹ ִמ ְט ּ ַפ ַחתָ ,ע ַצר ֶאת ַהדָּ ם וְ ָא ַמר לַ ּ ֶמלֶ ך ַ
"מה טוֹ ב ָּבזֶ ה
אוֹ ֵהב אוֹ ְת ָך"ֲ .א ָבל ַה ּ ֶמלֶ ְך ִה ְת ַר ֵ ּגז ְמאֹודָ ,א ַמר לִ יהו ִּדיַ :
ֶׁש ִא ַּב ְד ִּתי ֲח ִצי ֶא ְצ ַּבע?" וְ זָ ַרק אוֹ תוֹ ְב ַּכ ַעס ְּב ֶא ָחד ַה ּבוֹ רוֹ ת ֶׁש ַּב ַ ּי ַערָׁ .ש ַאל
ַה ּ ֶמלֶ ְך ִמלְ ַמ ְעלָ ה" :נוּ ,וְ ֵא ְ
"הכִ י טוֹ ב ָּבעוֹ לָ ם!",
יש ַעכְ ָׁשו?"ֲ - .
יך ַא ָּתה ַמ ְר ִ ּג ׁ
ָענָ ה ַה ְ ּיהו ִּדי ִמ ּתוֹ כְ כֵ י ַה ּבוֹ ר.
ַה ּ ֶמלֶ ְך ִה ְת ַקדֵּ ם לְ ַבדּ וֹ  ,וְ ִה ֵ ּנה ַחבו ַּרת ׁשוֹ ְד ִדים ָּב ָאה לִ ְק ָראתוֹ ְּ .כ ֶׁש ֵה ִבין ֶאת
"א ָ ּנא ִמ ֶּכםֶ ,אל ִּת ְפ ְ ּגע ּו ִּבי וְ ֶא ֵּתן לָ כֶ ם ַה ְר ֵּבה
יהם ֵה ֵחל לְ ִה ְת ַח ֵ ּנן ָ -
ַּכ ָּונוֹ ֵת ֶ
ְ
ּ
ָממוֹ ן"ִ ,מ ְּבלִ י לְ גַ לּ וֹ ת ֶׁשהוּא ַה ּ ֶמלֶ ךָ .א ְמר ּו לוֹ ַה ּ ׁשוֹ ְד ִדים "דַּ וְ ָקא ַהיוֹ ם
ֲאנַ ְחנ ּו לֹא ְמ ַח ּ ְפשִׂ ים ָממוֹ ןַ .ה ֵּבן ֶׁשל ַה ּ ַמנְ ִהיג ֶׁש ָּלנ ּו חוֹ לֶ ה ְמאֹוד ,וְ ָהרוֹ ֵפא
ָא ַמר ֶׁש ָ ּצ ִר ְ
יך לִ ְׁשחוֹ ט ָא ָדם ָׁשלֵ ם ,וְ לָ ֵתת לַ ֵּבן ֶׁשלּ וֹ לִ ְׁש ּתוֹ ת ֶאת ָדמוֹ  ,וְ כָ ְך
יִ ְת ַר ּ ֵפא"ּ .תוֹ ְך ְּכ ֵדי ָּכ ְך ֵהם ָק ְׁשר ּו ֶאת ַה ּ ֶמלֶ ְך ַּב ֲאזִ ִ
ֹאש
יקים וֶ ֱה ִביאוּה ּו ֶאל ר ׁ
ַה ּ ׁשוֹ ְד ִדיםָ .הרוֹ ֵפאֶׁ ,ש ָהיָ ה ֶחלָ ק ֵמ ַה ְּכנו ִּפיָ הֵ ,ה ֵחל לִ ְבדּ וֹ ק אוֹ תוֹ  ,וְ ִה ֵ ּנה
יתם?
'מה ֲעשִׂ ֶ
רוֹ אוֹ ת ֵעינָ יו ֶׁש ֲח ֵס ָרה לוֹ ֲח ִצי ֶא ְצ ַּבעָ .א ַמר לַ ׁשוֹ ְד ִדים ַ
הוּא לֹא ָׁשלֵ םֲ ,ח ֵס ָרה לוֹ ֶא ְצ ַּבעְ .צ ִריכִ ים דָּ ם ֶׁשל ָא ָדם ָׁשלֵ ם לְ לֹא ְר ָבב -
ְּת ַס ְּלק ּו אוֹ תוֹ ִמ ָּכאן!".
יע לַ ּבוֹ ר ,זָ ַרק ֶח ֶבל לַ יְ הו ִּדי וְ הוֹ ִציא
ִמ ַ ּיד יָ ָצא ַה ּ ֶמלֶ ְך ַּב ֲחזָ ָרה לְ יַ ַערִ ,ה ִ ּג ַ
"ת ַדע לְ ָך ֶש ָצ ַד ְק ָּת ֶׁש ּטוֹ ב ָק ָרה ֶׁש ָה ֶא ְצ ַּבע
אוֹ תוֹ ִמ ּ ָׁשם .וְ ָאז ָא ַמר לוֹ ֵּ :
ֹאמר לִ י ַ -מה טוֹ ב ְּ -בכָ ךְ
"א ָבל ּת ַ
נֶ ְח ְתכָ ה" ,וְ ִס ּ ֵפר לוֹ ֶאת ַה ִּס ּפוּרֲ - .
ית זוֹ ֵרק אוֹ ִתי
"אם לֹא ָהיִ ָ
ית ַּב ּבוֹ ר???"ָ .ענָ ה לוֹ ַה ְ ּיהו ִּדיִ :
ֶׁש ַא ָּתה ָהיִ ָ
יטהָּ ,כךְ
ָ
ְ
יתי הוֹ לֵ ך ִא ְּתך ַ -ה ּ ׁשוֹ ְד ִדים ָהי ּו לוֹ ְק ִחים אוֹ ִתי לִ ְׁש ִח ָ
לַ ּבוֹ ר וְ ָהיִ ִ
ֶׁש ְּב ֶע ֶצם ִה ַ ּצלְ ָּת ֶאת ַה ַח ִ ּיים ֶׁש ִּלי."...
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