
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ      """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

ָּפסוק   ע  וְנֵוה  ַצִדיִקים '  הְמֵאַרת  "ּ ְּבֵבית  ָרׁשָ ּּ
ָאַמר  "  ְְיָבֵרך ַַהַטעם  ׁשֶ ע  ּ ִּבְלׁשֹון  ָיִחיד ָרׁשָ

ְּלׁשֹון  ַרִבים  ְוהוא  ֵהֶפך  ַהָכתוב ּ  ִבְּוַצִדיִקים ּּ ְּ

עים  ִיְרָקב" ם  ְרׁשָ ִֵזֶכר  ַצִדיק  ִלְבָרָכה  ְוׁשֵ ּ "
ע ,  ּג  ְדיֹוָמא"ְּבפ'  ְּדָאְמִרי ַַצִדיק  ֵמעְצמֹו  ְוָרׁשָ ּ
ִעְנָינֹו  ִקְלַלת "  ְמֵאַרת"ְּדַהאי  ,  ל"י,  ֵמֲחֵברֹו

ַַהֶנַגע  ְוָצַרעת " ַָצַרעת  ַמְמֶאֶרת"ְּכִדְכִתיב  ,  ּ
ֵכנֹוּו ע  ְואֹוי  ִלׁשְ ֵניֶהם ,  ִִבְנָגעים  אֹוי  ָלָרׁשָ ִּכי  ׁשְ

ֵניֶהם  קֹוְצעין  ְוכו ּחֹוְלִצים  ׁשְ ְּוִאם  ֵכן  ִאם '  ִ
ִביל  ִּיְהֶיה  ַצִדיק  ְלַבדֹו  ֵאין  לֹו  ְבָרָכה  ִבׁשְ ּ ּ ּ

ע ֲאָבל ִאם ִיְהיו  הוא ָסמוך ָלָרׁשָ ּׁשֶ ּ ַּצִדיִקים ' בְּ
ְִדיִקים ְיָבֵרךּוְנֵוה ַצ"ְּסמוִכים ֶזה ָלֶזה ָאז  ּ   ." 

ר ֶדֶרך  ֶאְפׁשָ ֵכן  ִעם ,  ְּכלֹוַמר  .ְּפֵרּוׁש  ּבְ ִּאם  ַהַצִדיק  ׁשָ ּ
ע ָתף  ָהָרׁשָ יָתם  ְמׁשֻ א  ָצָרַעת  ַלִקיר ,  ְּוִקיר  ּבֵ ּבָ ֲּאַזי  ְכׁשֶ ּ

ע ל  ָהָרׁשָ ם  ַהַצִדיק  סֹוֵבל  ,  ׁשֶ ּּגַ ַיְקִציַע  ֶאת  ָמקֹום (ּ ּׁשֶ

ֵיָחֵרב  ּגַם  ַה ַּהָצַרַעת  אֹו  ׁשֶ ּ יק  ִיּפַָגע  ְוכּוּ ל  ַהַצּדִ ַּצד  ׁשֶ ֲאָבל .  )'ּ
ֵכִנים  ַצִדיִקים ִני  ַהּשְׁ ֵביָתם  ְוָלֵכן ,  ִּאם  ׁשֵ ֵאין  ָצָרַעת  ּבְ

ְוְנֵוה ַצִדיִקים ְיָבֵרך"ֹנאַמר  ּ ֵכִנים ַצִדיִקים" ּ ֵני ַהּשְׁ ּשְׁ     .ּׁשֶ

 י"בעזה

 

  

ֵמֲאחֹוֵרי ַהָצַרַעת  ֵמֲאחֹוֵרי ַהָצַרַעת ָהאֹוָצר ׁשֶ ֵמֲאחֹוֵרי ַהָצַרַעת ָהאֹוָצר ׁשֶ ֵמֲאחֹוֵרי ַהָצַרַעת ָהאֹוָצר ׁשֶ ָּּהאֹוָצר ׁשֶ ּּ ּּ ּּ 

ַנַען   י  ָתֹבאו  ֶאל  ֶאֶרץ  ּכְ ּ  ְוָנַתִתי  ֶנַגע ...ּּכִ
ֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַזְתֶכם  )לד, יד( .ָּצַרַעת ּבְ

ּ ה(  י"ֵּפֵרׁש  ַרִשׁ ַּעל  ִפי  ַוִיְקָרא  ַרּבָ ׂשֹוָרה  ִהיא  ָלֶהם "  ,)ּ ּבְ
ִאים  ֲעֵליֶהם ָגִעים  ּבָ ַהּנְ ִהְטִמינו  ֱאמֹוִרִיים   ְלִפ,ׁשֶ ּי  ׁשֶ ּ

ִעים  ל  ַאְרּבָ ֵתיֶהם  ּכָ ִקירֹות  ּבָ ל  ָזָהב  ּבְ ַּמְטמֹוִניֹות  ׁשֶ ּ
ר ְדּבָ ּמִ ָרֵאל  ּבַ ָהיו  ִיׂשְ ָנה  ׁשֶ ַגע  נֹוֵתץ ,  ּׁשָ ְוַעל  ְיֵדי  ַהּנֶ

ִית ומֹוְצָאן ת ַתְזִריַע  ("ַּהּבַ זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָפָרׁשַ ְּוַעֵין ּבְ ּ ּ  . )א"נ עּ

ָרֵאלְּיהוִדי  ֵמֵא ֶאֶרץ  ִיׂשְ הו  ּבְ ְלׁשֶ ַעל ,  ּזֹור  ּכָ ם  ֵלב  ׁשֶ ׂשָ
ֶתם  מוָזר יתֹו  ֵיׁש  ּכֶ ִּקיר  ִמִקירֹות  ּבֵ ִּעיון  ַקל  ֶהֱעָלה .  ּ ּ

ָצַרַעת ר  ּבְ ֻדּבָ ּמְ ׁש  ׁשֶ ַהּכֵֹהן  ַיִגיַע.  ֲחׁשַ ים ,  ַּעד  ׁשֶ ְמַפּנִ
ל  ְתכוָלתֹו ִית  ִמּכָ ֶּאת  ַהּבַ ָצַרַעת ,  ּ ר  ּבְ ֻדּבָ ּמְ ׁש  ׁשֶ ֵמֲחׁשָ

ל ַהֲחָפִציםְו ר ַהּכֵֹהן ַיְכִריַע ּכָ ִית ִיָטְמאו ַכֲאׁשֶ ּבַ ּבַ ּׁשֶ ּ  . 
ָצַרַעת  ר  ּבְ ֻדּבָ ּמְ ַּהְיהוִדי  ׁשֹוֵמַע  ֶאת  ַהְכָרַעת  ַהּכֵֹהן  ׁשֶ ּ

בוַע  ָיִמים ִית  ְלׁשָ ְּוֵיׁש  ִלְסגֹור  ֶאת  ַהּבַ ב,  ּ ֵיׁש :  ְוחֹוׁשֵ
ֵבית  ָמלֹון  ֻיְקָרִת ְדִחיפות  ֶחֶדר  ּבְ ר  ּבִ ך ְּלַסּדֵ ְי  ְלֶמׁשֶ

בוַע ַמָצבֹו.  ּׁשָ ֶרך  ְמַהְרֵהר  ּבְ ּדֶ ּּבַ ּבֹון 'ְעֹוֵרך  ,  ְ ֶחׁשְ
ִריָחה  וַמְטָרָתה  ַהְרָגַעת 'ֶנֶפׁש ָלה  ּבְ ּכֻ ּ  ֱאנֹוִכי  ׁשֶ ּּ ּּ ּ

ְצפון ַּהּמַ ַסך .  ִּמְקֶרה  הוא:  ּוָבא  ְלַמְסָקָנה,  ּ ֲהֵרי  ּבְ ְׁשֶ

ים(ַּהּכֹל  ִהְתַנֲהגותֹו  טֹוָבה   ר  ְלַמֲעׂשִ ִעים ּוַבֲאׁשֶ   ִנְפׁשָ
ה ָעׂשָ ּנו,  ׁשֶ ָּתִמיד  ֵיׁש  ְגרוִעים  ִמּמֶ ּ ָבה   ...)ּּ ּוְבַמְחׁשָ
ִנָיה ַהָקּבָ:  ּׁשְ ֶהְחֵלט  ׁשֶ ִּיָתֵכן  ּבְ ִיַקח  ְמַעט   ָחֵפץה  "ּ ּׁשֶ ּ

ֵביתֹו, ֹחֶפׁש ֵמֲעָמלֹו  ...ְוָלֵכן ֶהְרָאה ָצָרַעת ּבְ
בוַע ֲעבֹור  ׁשָ א  ַהּכֵֹהן  ובֹוֵדק  ֶאת  ַהִקיר,  ּּכַ ּּבָ ּ ,

ַגע  ָסר ְמַחת  כוָלם  ַהּנֶ ּוְלׂשִ ּ ָהִאיׁש  רֹוֶאה .  ּ ּמוָבן  ׁשֶ ּּכַ
ַחִיים ָקה  ְלַדְרּכֹו  ַהְמֻעֶוֶתת  ּבַ ֶזה  ַהְצּדָ ּּבָ ְרֶאה .  ּ ּנִ ּכַ

ֵסֶדר ָגמור ַּהּכֹל ּבְ ב, ּ ָחׁשַ ָבר: ּוְכִפי ׁשֶ  .ִמְקֶרה ַהּדָ
ָבר  ַהֶזה  ֵאַרע  ַגם  ִליהוִדי   ּדָ ּּכַ ׁשֹוֶנה .  ַאֵחרּּ ְַאך  ּבְ

ִזים  לֹו  ָלׁשוב ,  ִראׁשֹוןֵמָה ַמִים  ְמַרּמְ ָ י  ִמּשׁ ֵּהִבין  ּכִ
ֱאֶמת  ְולֹא  יו  ּבֶ ְתׁשוָבה  ְוָעָליו  ִלְבֹחן  ֶאת  ַמֲעׂשָ ּּבִ

ק ָצב  ָעלול  ְלַהֲחִריף,  ְלִהְתַחּמֵ י  ַאֶחֶרת  ַהּמַ ּּכִ ּהוא .  ּ
ַתן  לֹו  ִאתות ה  "ַאף  ָחׁש  חֹוָבה  ְלהֹודֹות  ְלַהָקּבָ ּנָ ּׁשֶ ּ

בוַע .  ּ  ָיבֹואו  ְיֵמי  ָהָרָעהֶטֶרם,  ִראׁשֹוִני ָ ֶּאת  ַהּשׁ
ִית  ִּמחוץ   ּבֹון  ֶנֶפׁש  נֹוֵקב ַלּבַ יׁש  ְלֶחׁשְ ּהוא  ַמְקּדִ

ּוְלִתקוֵני ְתׁשוָבה ֲאִמִתִיים ּ ּ ּ ּ ּּ. 
בוַע ֲעבֹור  ׁשָ ַּאך  ּכַ ט,  ְ ֵ ַגע  ִהְתַפּשׁ ַהּנֶ ֵרר  ׁשֶ ר  ִמְתּבָ ֲאׁשֶ , ּּכַ

ּבֹר  ֶאת  ְמקֹום  ַהָצַרַעת ֶפת  ֶאת  ָהִאיׁש ּתֹוֶק,  ְּוֵיׁש  ִלׁשְ
ב  ַלה:  ֲחָרָדה ל  ְלַתֵקן  ֶאת '  ֲהֵרי  ׁשָ ַתּדֵ ָכל  ִלּבֹו  ְוִהׁשְ ּּבְ ּ
יו לֹא  ָסר  ,  ַמֲעׂשָ ּוַמּדוַע  לֹא  ַרק  ׁשֶ ּ ַגע  ּ ֶּאָלא  ַאף ַהּנֶ
ט ֵ ִביַרת ַהִקיר, ִּהְתַפּשׁ ְצִריך ֶאת ׁשְ ָבר ַהּמַ ּּדָ ְ? 

ֵעיַנִים  ּדֹוְמעֹות  וְבֵלב  ָמֵלא  ַצַער  הוא  ׁשֹו ּּבְ ֵבר  ֶאת ּ
ל   ּוְלֶפַתע,  ַּהִקיר ֵּמַהִפְרָצה  נֹוְפִלים  ַמְטמֹוִניֹות  ׁשֶ ּ

יִטים  ְיָקִרים ַהָקּבָ,  ּהוְבַרר.  ָזָהב  ְוַתְכׁשִ ֵהִביא ה  "ּׁשֶ
ִקיר ּבַ ֵדי  ְלַגלֹות  ֶאת  ַהָזָהב  ׁשֶ ָּצַרַעת  ּכְ ּ ִהְטִמינו ,  ּ ּׁשֶ

ִנים  ֱּאמֹוִרִיים רֹות  אֹו  ְמאֹות  ׁשָ ה  ֲעׂשָ ּמָ ֶטֶרם , ִלְפֵני  ּכַ
ָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ַהקֶֹדׁש ְנסו  ִיׂשְ ִּיּכָ ל  ָהִאיׁש .  ּ רֹו  ׁשֶ ְלעֹוׁשְ

ַהָצַרַעת  ֶנֱעָלָמה ֵרר  ׁשֶ בוַע  נֹוָסף  ִהְתּבָ ֲעבֹור  ׁשָ ּּכַ ּ ,
יָרה  אֹותֹו ֶהֱעׁשִ ָיר .      ְלַאַחר  ׁשֶ ל  ַהּדַ ֵביתֹו  ׁשֶ ַּגם  ּבְ ּ
ָּהִראׁשֹון  ָהיו  ַמְטמֹוִניֹות ַּאך  ֱהיֹות  ְוהוא  לֹא  ִנֵצ,  ּ ּ ל ְ

ָכך  ְתׁשוָבה  ְוָרָאה  ּבְ ֵדי  ְלִהְתעֹוֵרר  ּבִ ִסּבֹות  ּכְ ְֶאת  ַהּנְ ּ
ַגע  ֵמַהִקיר,  ִמְקֶרה ִּאם  ִיְהֶיה  ָראוי ,  ֵּמַעָתה.  ָּסר  ַהּנֶ
ְדָרִכים  ֲאֵחרֹות,  ְְלָכך ְּיעֹוְררוהו  ּבִ ָקׁשֹות  יֹוֵתר ,  ּ

ּוְללֹא  ַמְטמֹוִניֹות , ָּהרוָחִני  ַיֲחִמיר  ְּוִאם  ַמָצבֹו.  ּ
ְּסקו ָהִאתוִתים ְוָיבֹוא ָהֹעֶנׁשִּיָפ ּ  ,ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ּ

ְטַרת  ַהִיּסוִרים  ּמַ בועֹות  קֹוְדִמים  ֵהֵבאנו  ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ ּּ ּ
ְתׁשוָבה  וְלַכֵפר  ֲחָטָאיו ְּלעֹוֵרר  ֶאת  ָהָאָדם  ּבִ ּ ֶרך   ּ ְוַבּדֶ ּ

ְמָחה ׂשִ ָלָתם  ּבְ ָבִרים .  ּוְבַמֲעַלת  ַקּבָ ּוִבְכָלל  ַהּדְ
ְרנו ִיּסוִרים  ֶאָלא ,  ִּהְזּכַ ר  ָהָאָדם  לֹא  ּבֹוֵעט  ּבַ ֲאׁשֶ ּכַ ּׁשֶ ּ ּ

ְתׁשוָבה  או  ְלעֹוְררֹו  ּבִ ּבָ ֶהם  וֵמִבין  ׁשֶ ִּמְתּבֹוֵנן  ּבָ ּ ּ
ּוְלַכֵפר  ַעל  ֲחָטָאיו יו ,  ּ ִיְתעֹוֵרר  ְלַתֵקן  ַמֲעׂשָ ִפי  ׁשֶ ּּכְ ּ

ה  ִלְראֹות  ך  ָיסורו  ַהִיּסוִרים  ֵמָעָליו  ְוַאף  ִיְזּכֶ ּּכָ ּּ ּ ּ ְ

תֹו ּמִ ּך ַהִיּסוִרים ִיְצָמח לֹו טֹוָבה ִויׁשוָעה ְגדֹוָלהּׁשֶ ּ ּ ּ ְ. 

ר גֹוֵרם ָעִקיף ָלֹעׁשֶ  ַּהַיֲהלֹום ּכְ
ל  ְמחֹוֵלל  ְתנוַעת  מֹו  ׁשֶ ְ א  ֻסַפר  ִמּשׁ פור  ַהּבָ ַּהּסִ ּ ּּ ּ

ֶרְסֶלב ַזַצ י ַנְחָמן ִמּבְ ְמָחה ַרּבִ  .ל"ַהּשִׂ
ִהְתַפְרֵנס  ֵמֲחִפיַרת  ִטיט ָאָדם  ׁשֶ ה  ּבְ ַחר ִע.  ַּמֲעׂשֶ ם  ׁשַ

חוץ  ָלִעיר ּמִ ָּיָצא  ָהִאיׁש  ִלְמַלאְכתֹו  ִלְבָקעֹות  ׁשֶ ּ ,
ַטח   ׁשֶ ֲאָדָמה  ַהְתחוָחה .  ַהֶהְפֵקרּבְ ַּרְגָליו  ּבֹוְססו  ּבָ ּ ּ

ִטיט ָלִיים  ּבְ ָידֹו  ִמֵלא  ּדְ ּבְ ר  ֶהָחלוד  ׁשֶ ַעּדֵ ּוְבִסיוַע  ַהּמְ ּ ּ ּּ .
יֹומֹו ך  ָנַהג  ִמיֵדי  יֹום  ּבְ ַקִיץ  וָבחֶֹרף,  ְּכָ ּּבַ ְרתֹו .  ּ ּכֻ ַּמׂשְ

ְתָנה  ֵחֶלף  ֲעבֹוָדתֹו  ַהְמָפֶרֶכת   ּנִ ַּהְזעוָמה  ׁשֶ ּ ִּהְסִפיָקה ּ
ַפְחתֹו ֵני ִמׁשְ י וְבִצְמצום ְלַפְרָנַסת ּבְ קֹׁשִ ּּבְ ּ ּּ. 

ִמי ַּאך  ַעל  ַאף  ַמָצבֹו  ַהַגׁשְ ּ ה-ְ ָלִלי  ַהָקׁשֶ ַפר ,  ּּכְ ׁשָ
ַּמָצבֹו  ָהרוָחִני י,  ּ ְפׁשִ ֻעְב,  ַהּנַ ירֹו  ּבָ ַהּכִ ֶאת ּבְ ה  ׁשֶ ּדָ

ה ם  הוא  עֹוׂשֶ ֵ ך  ָגְזָרה  ָחְכָמתֹו ,  ְּרצֹון  ַהּשׁ י  ּכָ ּּכִ ְ

ָמתֹו  ָלעֹוָלם ִלים  ֵאת ,  ִּיְתַעֶלה  ֶטֶרם  ְיִריַדת  ִנׁשְ ַיׁשְ ּׁשֶ
ֲעבֹוָדה  זו עֹוָלם  ַהֶזה  ּבָ ִּתקונֹו  ּבָ ּ ּ ָצב .  ּּ ְּוִאם  ֶזהו  ַהּמַ ּ

הֹוִעיד  לֹו  ַהָקּבָ ֶזה  ְלטֹוָבתֹו,  ה"ּׁשֶ ְוֶאת  ְרצֹון ,  ֲּהֵרי  ׁשֶ
ְמָחה  וְבטוב  ֵלָבב ׂשִ ם  ֵיׁש  ַלֲעׂשֹות  ּבְ ֵ ַּהּשׁ ל .  ּ ְוִעם  ּכָ

ַקְרַקע  ָהָיה  ִלּבֹו  ִמְתרֹוֵנן  וִפיו  ֲעֵדר  ּבַ ְּנִעיַצת  ַהּמַ ּ
חֹות  ְליֹוֵצר  ּכֹל   ּבָ ר  ְזִמירֹות  ְוִתׁשְ . ש"יתְמַזּמֵ

י  ָהֲעבֹוָדה בֹות  ְנבֹונֹות  ֵאלו  ֵהֵקלו  ֶאת  קֹׁשִ ַּמֲחׁשָ ּ  ַּגם,  ּ
ֵעת ַקִיץ  ְוָנתון ּבָ ֶמׁש  ַהקֹוַפַחת  ּבַ ֶ ָהָיה  ָחׂשוף  ַלּשׁ ּ  ׁשֶ ּּ ּ

חֶֹרף ְתכו ָעָליו ּבַ ּנִ ִמים ְוסופֹות ָמָטר ׁשֶ ַּתַחת ְגׁשָ ּ ּ ּּ . 
ִטיט,  ְוָאז ַמֲהַלך  ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ּיֹום  ֶאָחד  ּבְ ן ,  ְ ָמָצא  ִאּבְ

ַיֲאִרי.  טֹוָבה ָּפָנה  ֶהָעִני  ְלסֹוֵחר  ֲאָבִנים  טֹובֹות  ׁשֶ ְך ּ
ְוָיה ָוה  הֹון.  "ֶּאת  ׁשָ ָאַמר  ַהּסֹוֵחר  ְוהֹוִסיף !"  ִהיא  ׁשָ

ְוָיה" ָיִדי  ְלַהֲאִריך  ֶאת  ׁשָ ֵּאין  ּבְ ַגם ,  ֹזאת  אֹוַמר.  ְ ּׁשֶ
ֵלם ְלך ֲעבוָרה ֵדי ְלׁשַ ְּלָכל ְגִביֵרי ָהִעיר ֵאין ּכְ ּ ָ ּ ּ  "! 

ן" ֲעָדה,  ִאם  ּכֵ ֵלם  ּבַ ִּמי  יוַכל  ְלׁשַ ּ ַאל  ֶהָעִני   –"  ?ּ ׁשָ
ק ֵקטּבְ לֹוְנדֹון:  "ַהּסֹוֵחר  ִהְרֵהר  ְמַעט  ְוָאַמר.  ֹול  ׁשָ . ּבְ

ֶזה ּכָ ִיְקֶנה  ֶאֶבן  ַרב  ֵעֶרך  ׁשֶ ֶ יר  ּשׁ ם  ִתְמָצא  ָעׁשִ ְׁשָ ּ ּלו .  ּ
ַמע ם ,  ַּסע  עֹוד  ַהיֹום  ְללֹוְנדֹון,  ַּלֲעָצִתי  ִתׁשְ ׁשָ

ְמָלָכה ִרים  ִעם  ַהּמַ ְּמצוִיים  סֹוֲחִרים  וַבֲעֵלי  ְקׁשָ ּ .
ְל ֵּאלו ְיׁשַ ַעִין טֹוָבה ֲעבור ָהֶאֶבןּּ ּמו ְלך ּבְ ָּ." 

ל  ַהּסֹוֵחר  ֶהֱעִמיָדה  ֶאת  ֶה ְמבוָכה'ָעִני'ַּהָצָעתֹו  ׁשֶ . ּ  ּבִ
ים ֶרך  ְללֹוְנדֹון  עֹוֶרֶכת  ָיִמים  ַרּבִ ה,  ְַהּדֶ ׁשָ ָים  וַבַיּבָ ּּבַ ּּ 

ֶרַגע  ֵאין  ּכָ ֶ ֶסף  ּשׁ ה  ּכֶ ֳאִנָיה  עֹוָלה  ַהְרּבֵ ּוְנִסיָעה  ּבָ ּ
ָידֹו יתֹוַּגם  ִא,  ּבְ ֵלי  ּבֵ ֶסף ,  ם  ִיְמּכֹר  ֶאת  ּכְ ַיְלֶוה  ּכֶ

ָריו ְרִטיס  ַהְפָלָגה,  ִמַמּכָ ִחיר  ּכַ ּוַמה .  ּלֹא  ַיִגיַע  ַלּמְ
ֶרך ָאר הֹוָצאֹות ַהּדֶ  ! ?ְִעם ׁשְ

ַּאך  ִמָיד   ִהְזִמין  לֹו ה  "ֲּהֵרי  ַהָקּבָ:  'ָּתַפס  ֶאת  ַעְצמֹו'ְ ֶ ּשׁ
ַּהְזִמין  לֹו  ַגם ּלֹא  ִתְקָצר  ָידֹו  ְל,  ַהְיָקָרה  ֶאת  ָהֶאֶבן

ה ְרּכָ יר  ּדַ ֶרך  ְלַהֲעׁשִ ֶּאת  ַהּדֶ ם!  ְ ֵ ב  ְוהֹוָדה  ְלַהּשׁ  ְוׁשָ
ה  ָקׁשָ ָרה  זֹו  ִעם  ּבַ ׁשֵ ִהְזִמין  לֹו  ְמִציָאה  ּכְ ֶ ַרך  ּשׁ ִּיְתּבָ ְ

ֶרך ִלְמּכֹור ֶאת ָהֶאֶבן, ֶלָעִתיד ַיְמִציא לֹו ּדֶ ְׁשֶ ּ . 
מֹוחֹו ך  ָעָלה  ַרְעיֹון  ּבְ תֹוך  ּכָ ְּבְ , אֹותֹו  יֹוםעֹוד  ּבְ.  ְ

ַפְחתֹו ֵני  ִמׁשְ ְפַרד  ִמּבְ ּנִ ְּלַאַחר  ׁשֶ ּ  ָפָנה  ְלֶעְזַרת ,ּ
ים ֶסף  ְקַטּנִ ְסכוֵמי  ּכֶ ְיעו  לֹו  ּבִ ּסִ ְּיִדיִדים  ׁשֶ ּ ּ ,

ִהְסִפיקו   ּׁשֶ ָמלּ ם.  ִלְנִסיָעה  ַעד  ְלִעיר  ַהּנָ ַפת ,  ׁשָ ׂשְ ּבִ
ָפֶניָה  ְללֹוְנדֹון  ָחְנָתה,  ַּהָים ֳּאִנָיה  ְגדֹוָלה  ׁשֶ ּ ָנה ָּפ.  ּ

ָּהִאיׁש  ָלַרב  ַהחֹוֵבל  וִבֵקׁש  ְלׂשֹוֵחַח  ִעּמֹו ַרב .  ּ
ט  ְמַזְלֵזל ֵענו  לֹא  ָנַפל .  ַהחֹוֵבל  ָזַרק  ּבֹו  ַמּבָ ַּאך  ְמֻיּדָ ְ

ָפָניו  ֶאת ָהֶאֶבן ַהטֹוָבה ְוָאַמר רוחֹו  וִמָיד  ִהִציג  ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ :
ָגַדי" פֹוט  אֹוִתי  ְלִפי  ּבְ ַּאל  ְלך  ִלׁשְ ַּהְלבוׁש  ַהָפׁש.  ָ  ,ּוטּּ

ִטיט  נֹוָעד  ְלַהְסָוָאה ֻלְכָלך  ּבְ רור  ְלך ,  ְַהּמְ ָּבָ ּ
חֹוָבִתי ּמֵ ָידֹו  ֶאֶבן  טֹוָבה ,  ׁשֶ ּבְ סֹוֵחר  ֻמְמֶחה  ׁשֶ ּכְ

הֹון  ַרב ֱעֶמֶדת  ּבְ ּנֶ ָכל  ֶאְמָצֵעי  ְזִהירות,  ׁשֶ , ִּלְנֹקט  ּבְ
ָצן ַקּבְ . ּוְכֵחֶלק  ֵמאֹוָתם  ֶאְמָצִעים  ָעַלי  ְלֵהָראֹות  ּכְ

ַעת ּכֹחֹו  ׁשֶ ַחת  ַהּדַ ּל  ָלבוׁש  ְמֻרָפט  ָיֶפה  ְלַהּסָ ּ
ֵדי  מֹון  ּכְ ִּמַגְזָלִנים  ְוׁשֹוְדִדים  ָהאֹוְרִבים  ְלַבֲעֵלי  ַהּמָ

ְסָפם  ַהטֹוב ִּלְגזֹל  ֶאת  ּכַ ל  ָהִאיׁש".  ּ ָבָריו  ׁשֶ , ּדְ
ְמָחה ִבָטחֹון  וְבׂשִ ֶאְמרו  ּבְ ּנֶ ּׁשֶ ָּעׂשו  ַעל  ַרב  ַהחֹוֵבל ,  ּּ

ם  ַרב יר  ָגדֹול  ֶאָלא  ַגם ָהִאיׁש  ֵא.  "רֹׁשֶ ּינֹו  ַרק  ָעׁשִ ּ ּ
ַעְצמֹו  ְלַהֲעלֹות  ֶאת "...  ָחָכם  ְוָזִהיר ּהוא  ּבֹוׁש  ּבְ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת ָטֳהַרת ַהְמֹצָרעָּפָר .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ָליֹון    •ּׁשַ דֹול    •7ּּגִ ת ַהּגָ ּבָ  ׁשַ

ָליֹון ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ָּנא ִלׁשְ
ַעת ַהּתְ ׁשְ ְוִלּמּוד  ִּפָלה ּוְקִריַאתֵאין ִלְקרֹא ּבִ
ּבֹון ֲעבֹוָדה ַהּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



רֹות. 1 ַּמדוַע ּפֵ ָמל ָזָנב ָקָצר. 2    ?ְמִדיִפים ֵריַחּוַמֲאָכִלים  ּ ַּמדוַע ַלּגָ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ?ּ
ִדיף  .  1 ּמֵ ִריָהֵריַח  ַהּטֹוב  ׁשֶ ך  ֶאת  ַהּפְ ְ  ְמָגֶרה  ומֹוׁשֵ ִריֹות  ּ ִריֹות.  ְלאֹוְכלֹוַּהּבְ ִרי,  ָּהֵריַח  מֹוִסיף  ֲהָנָאה  ַלּבְ ַעם  ַהּפְ נֹוָסף  ַלֲהָנָאה  ִמּטַ ֲאָכל  ּבְ זֹאת     .ְוַהּמַ

ִרי, ְועֹוד ִמָדה ְוַהּפְ ֲאָכל  ּּבְ ִריֹות ֵמִדיף , ְמֻקְלָקלאֹו ַהּמַ ְנעו ַהּבְ ֵּריַח דֹוֶחה וְבָכך ִיּמָ ּ ְּ ְזקוּ ִּמְלאֹוְכלֹו ְולֹא ִיּנָ ּ.  
ל  ַהָג.  2 ַּדְרּכֹו  ׁשֶ ֵאזֹוִרים  קֹוָצִנִיים  ָמלּ ְּלַהֵלך  ּבְ ְ ְִאילו  ָהָיה  ְזָנבֹו  ָארֹוך,  ּ ּ ךָהָיה  ,  ּ ּבֵ ין  ַהקֹוִצים  ְוִנְפַצע  ְִמְסּתַ ת  ַדף  (ּ  ּבֵ ּבָ ַּמֶסֶכת  ׁשַ ּ ִּמִדְבֵרי  ַרב  ְיהוָדה ,  ב"עז  עּ ּ

ֵאַלת ַרב ֵזיָרא  ).ִלׁשְ

לום  ֲעבור  ַהַהְפָלָגה א  ַהַתׁשְ ּנֹוׂשֵ ּ ְללֹא  ָסֵפק .  ּ
ירׁשֶ ְלָפָניו  לֹא  ְיַקַפח  ֶאת ,  ֶהָעׁשִ ד  ְוֶהָחָכם  ׁשֶ ַּהְמֻכּבָ ּ

ָכרֹו ב  ְוִתְכ.  ׂשְ ָחׁשַ , ֵנן  ֶהָעִניְוָאְמָנם  ֶזה  ַמה  ׁשֶ
ִיְמּכֹר  ֶאת  ָהֶאֶבן ְלַאַחר  ׁשֶ ּׁשֶ ֵלם  ְלַרב  ַהחֹוֵבל ,  ּ ְּיׁשַ
ִסיָעה ִגיַע לֹו ַעל ַהּנְ  . ֵּמעֹודֹו לֹא ָהָיה ַגְזָלן, ֶּאת ַהּמַ

עֹוָלם ה,  ַרב  ַהחֹוֵבל  ָהָיה  ּבֹוֵדד  ּבָ א  ִאיׁשָ  לֹא  ָנׂשָ
ָפָחה ָאָדם ,  ְּולֹא  ָהְיָתה  לֹו  ִמׁשְ ֵּמעֹוָלם  לֹא  ָפַגׁש  ּבְ

ַפְחתֹו ן  ִמׁשְ ָטַען  ִלְהיֹותֹו  ּבֶ ֶ ּּשׁ ּ ים.  ּ יֹוֵרד  ַיּמִ ֹרב ,  ּכְ ׁשֶ
ין  ַהְפָלָגה ְלַהְפָלָגה ְּיֵמי  ַחָייו  ָנעו  ּבֵ ל , ּ ַּגם ֲחֵבִרים ׁשֶ

ׁש  לֹא  ָהיו  לֹו ם  ֶאת  ֲחָויֹוָתי,  ַּמּמָ ים ַלְחלֹק  ִעּמָ ו  ָהַרּבִ
ַמֲהַלך ָצַבר  ּבְ ְׁשֶ ָים  ּ נֹוָתיו  ּבַ ִהָיה .  ּׁשְ ְ ן  ַהּשׁ ר  ַעל  ּכֵ ֲּאׁשֶ

ֶחְבַרת  ָהאֹוֵרַח  ֶהָחָדׁש ִאיׁש  ,  ּבְ ִהְתַגָלה  ּכְ ֶ ּּשׁ ָמֵלא ּ
ְמַחת  ַחִיים ּהוא .    ֵהֵסָבה  לֹו  ֹעֶנג  ַרב,ָּחְכַמת  ְוׂשִ

ּות  ָהאֹוֵרַח  ֶאת  ַהָיֶפה הֹוָרה  ְלעֹוְזָריו  ְלַהֲעִמיד  ִלְרׁש ּ
ַחְדֵרי  ָהֳאִנָיה ּבְ ּוְלַהִגיׁש    ְּוַהְמֹפָאר  ׁשֶ יַטב ּ ְלָפָניו  ִמּמֵ

ֲאָכִלים ַבח .  ַהּמַ ְבֵרי הֹוָדָיה ְוׁשֶ ִפיו  לֹא  פֹוֵסק ִמּדִ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ
 .  ִנְכַנס ָהִאיׁש ְלַחְדרֹו ַהְמֹפָאר', ית' ַלה

ִסיָעה  ָעְרָכ יםַהּנְ הֹוִציא ,  ִּמַפַעם  ְלַפַעם.  ה  ָיִמים  ַרּבִ
יסֹו ה  וַמְלִהיב  ֶאת  ַרְעיֹונֹו ,  ֶאת  ָהֶאֶבן  ִמּכִ ְּמַעֵין  ּבָ ּ ּ
י   ִזְכרֹון  ַחְסּדֵ ה  ִעּמֹו'  ית'  הּבְ ָעׂשָ ך .  ׁשֶ ְפָרט  ָנַהג  ּכָ ְּבִ

ַעד  ֶאת  ִלּבֹו ּסָ ֵעת  ׁשֶ יַח  ֶאת  ָהֶאֶבן  ַעל ,  ּבְ ָהָיה  ַמּנִ ׁשֶ
ְלָחן ְרִאָיָתהִמׁשְ, ַהׁשֻ ג ּבִ ה וִמְתַעּנֵ ַע ּבָ ַּתֲעׁשֵ ּּ ּ ּ . 
ָנה,  יֹום  ֶאָחד ׁשֵ ֹתם  ָהֲארוָחה  ַהּדְ ָטה  ֵלאות ,  ּּבְ ָּפׁשְ ּ
ָכל גופֹו ּּבְ ם. ּ ִּאיׁשֹוֵני ֶנֶעְצמו ְוהוא ִנְרּדַ ּ.  

ְכַנס  ְלַנקֹות  ֶאת  ַהֶחֶדר ּנִ ֵרת  ׁשֶ ָנַטל  ֶאת ,  ַּהְמׁשָ
ָפה ְ  ַּהּמַ ְלָחן  ְוִנֵער  ֶאת  ּשׁ ֻ זֹון  ַלָים  ְוָכךֵמַהּשׁ ְָיֵרי  ַהּמָ ּ ,

ים  ֵלב ִלי  ָלׂשִ ה ,  ִמּבְ ְרּכָ ָּמְצָאה  ָהֶאֶבן  ַהטֹוָבה  ֶאת  ּדַ ּ
זֹון ֵאִריֹות ַהּמָ ִּלְמצולֹות ָים ַיַחד ִעם ׁשְ ּ. 
ָעה  ַקָלה  ִהְתעֹוֵרר  ָהִאיׁש ֲעבֹור  ׁשָ ִהְבִחין ,  ּּכַ ּוְכׁשֶ

ַפך  ֶאת  ּכָ ְלָחן  ְוׁשָ ֵרת  ִנָקה  ֶאת  ַהׁשֻ ַהְמׁשָ ְׁשֶ ר ּ ל  ֲאׁשֶ
ָּהֶאֶבן  ַהטֹוָבה  ָהְלָכה  ְלִאּבוד .  ֶנֱחַרד,  ָּעֶליָה  ַלָים ּ

ל  ַהֲחלֹומֹוָתיו  ְוָתְכִניֹוָתיו  ָהֲעִתיִדִיים  ה  ּכָ ְּוִעּמָ ּ ּ
ר ֵ ְמצולֹות ָים, ְלִהְתַעּשׁ ֲאִויר ְוָיְרדו ּבִ ַּהּכֹל ָגזו ּבָ ּ ּ ּ . 

ת ֵ ם ְי,  ָלַקח'  ָנַתן  ַוה'  ה.  "ְַאך  ַעד  ְמֵהָרה  ִהְתַעּשׁ ִהי  ׁשֵ
ם  ְמבָֹרך ֵ ב  ְלַעְצמֹו  –"  ְַהּשׁ ָהְיָתה  ִלי ",  ָחׁשַ ם  ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ה ׁשֶ ְמָחה  ּכְ ֶזה '  ׂשִ ָּנַתן  ִלי  ֶאת  ָהֶאֶבן  ְוֵהַבְנִתי  ׁשֶ ּ

י  אֹוָתה ,  ְלטֹוָבִתי ּנִ הוא  ָלַקח  ִמּמֶ ׁשֶ מֹוַח  ּכְ ָּעַלי  ִלׂשְ ּ
ֱאֶמת  ַגם  ֶזה  ְלטֹוָבִתי י  ּבֶ ֵאיִני  ָיכֹול ,  ּּכִ ַעל  ַאף  ׁשֶ

ָבר נֹוָעד ְלטֹוָבִתי יר ְלַעְצִמי ֵאיך ַהּדָ  ".ְְלַהְסּבִ
מֹוחֹו   ָבה  נֹוֶסֶפת  ָעְלָתהּבְ ֵעת:  ַמֲחׁשָ ִיָוַדע ,  ּכָ ׁשֶ ּּכְ ּ

ֵאין  לֹו  ֶאֶבן  טֹוָבה  הוא  ְיַבֵקׁש  ֶאת  ֶ ְּלַרב  ַהחֹוֵבל  ּשׁ ּ
ִסיָעה ָי.  ְמִחיר  ַהּנְ ׁשֶ ּאוַלי  ּכְ ְלָפָניו  עֹוֵמד  ָעִני ּ ִּבין  ׁשֶ

ַּיִתיר ְלַעְצמֹו ַגם ַלֲהרֹוג אֹותֹו, ֲחַסר ּכֹל ּ... 
ְהיֹותֹו  ֶנֱאָמן  ָלְקִביָעה  ָהֵאיָתָנה  ְלִפיָה  ַהָקּבָ ַּאך  ּבִ ה "ְ

ָכל  ַמָצב  ְוהוא  מֹוַח  ּבְ ַּמְנִהיג  ֶאת  ָהעֹוָלם  ְוֵיׁש  ִלׂשְ ּ
ּבֹות  ֵהִב מֹו  ְמסֹוֵבב  ַהּסִ ח  ׁשְ ַתּבַ , יא  אֹותֹו  ְלָכאןִּיׁשְ

ֵדי  ְלֵהִטיב  לֹו אי  ּכְ בֹות ,  ּוְבַוּדַ ְחׁשָ ּנו  ַהּמַ ָּסרו  ִמּמֶ ּ
ה.  ַּהָקׁשֹות ְטחֹונֹו  ּבַ ַמֲהַלך ,  'ּבִ ִטֵפַח  ְוִחֵזק  ּבְ ְׁשֶ ּ ּ
נֹוָתיו ל ,  ׁשְ ל  ֵאלו  ׁשֶ עֹות  ׁשֶ ׁשָ ּרֹוֵמם  ֶאת  רוחֹו  ּבְ ּּ

אות ְמָחה  וִפיו  לֹא  .  ֹּחֶסר  ַוּדָ ָּפַסק ִּלּבֹו  ָרָחב  ִמּשִׂ

ל עֹוָלם חֹות ְלִרּבֹונֹו ׁשֶ ּבָ  . ְּלׁשֹוֵרר ַהֵלל ְוִתׁשְ
ן עֹות  ְלַאַחר  ִמּכֵ א  ַרב  ַהחֹוֵבל  ַלֶחֶדר,  ִּמְסַפר  ׁשָ . ּבָ

ַמַצב  רוַח  ְמרֹוָמם  ַמח  ִלְמצֹוא  ֶאת  אֹוְרחֹו  ּבְ ּהוא  ׂשָ ּּ
ּוִבֵקׁש  ְלׂשֹוֵחַח   יִחידותּ ֵאין .  ִּעּמֹו  ּבִ ֶ ַדק  ּשׁ ּבָ ְלַאַחר  ׁשֶ
יָחָתם ֵקׁש  ,  ַמֲאִזין  ְלׂשִ ֵעת ּּבִ ֹיאַמר לֹו ּכָ ֶ ָבִרים ּשׁ ַהּדְ ּׁשֶ

יָחָתם  ַאף  ִמיָלה  ִמּשִׂ סֹוד  ְוַיְבִטיַח  לֹו  ׁשֶ ְמרו  ּבְ ָ ִּיּשׁ
ּלֹא  ִתְדלֹף  ַהחוָצה ֵעת .  ָהִאיׁש  ָנַתן  ֶאת  ַהְבָטָחתֹו.  ּ ּכָ

ין ִּסֵפר ֹתֶקף  ַמְסעֹוָתיו  ּבֵ ּמִ ּ  לֹו  ַרב  ַהחֹוֵבל  ׁשֶ
ִדינֹות ֶלך,  ַהּמְ רות  ַהּמֶ ׁשֵ ב  ְלעֹוֵבד  ּבְ ְֶנְחׁשָ , ִעם  ֹזאת.  ּ

לֹו  ֶ ֲעָסִקים  ִמּשׁ ק  ַגם  ּבַ ְרצֹונֹו  ְלִהְתַעּסֵ ֱּהיֹות  ׁשֶ ּ
ְתחום  ַהְיצוא  ְוַהְיבוא ּּבִ ּ ֶהם ,  ּ ָעָליו  ִלְנֹהג  ּבָ
ֶסף  ֵמ ַהּכֶ ִאיות  ׁשֶ ֲחׁשָ ּּבַ ֲּעָסִקים  ֵאלו  לֹא  ְיעֹוְררו ּ ּ ּ

ן ר  ַעל  ּכֵ ֶלך  ֲאׁשֶ ַכְסֵפי  ַהּמֶ ל  ְמִעיָלה  ּבְ ד  ׁשֶ ְֲחׁשָ ָעָליו ,  ּ
ֵתף  ָאָדם  נֹוָסף יַח  ִעם ,  ְּלׁשַ יג  ְוׂשִ ֵאין  לֹו  ׂשִ ֶ ֶזה  ּשׁ ּכָ

לוָכה ית  ַהּמְ מו  ֶאת  ִעְסֵקי ,ּּבֵ מֹו  ִיְרׁשְ ַעל  ׁשְ ּ  ׁשֶ
ִיָוַדע  ְלִאי ִלי  ׁשֶ ַּהְתבוָאה  ִמּבְ ּ י  ַרב  ַהחֹוֵבל ּּ ׁש  ּכִ

ִנים  ֲאֻרּכֹות  ֲאִני  ְמַחֵפׂש  ָאָדם .  "ָּקׁשור  ָלֵעֶסק ּׁשָ
, ְּוַרק  ַעָתה,  ָחָכם  ְוַיַחד  ִעם  ֹזאת  ֶנֱאָמן  ְוׁשֹוֵמר  סֹוד

ָצאִתי  ֶאת  ּמָ ֶ רוֵתנו  ַהְקָצָרה  ִנְדֶמה  ִלי  ּשׁ ֵּמֶהּכֵ ּ ּ
י ֶנת ָנַתן  ַעִין  ּבֹוֶח,  ַרב  ַהחֹוֵבל  ָעַצר  ְלֶרַגע".  ְּמֻבָקׁשִ

יך יחֹו  ְוִהְמׁשִ ִאיׁש  ׂשִ אן:  "ְּבְ ֶבֶטן  ָהֳאִנָיה ,  ּכָ ּּבְ
ֵקי  ְתבוָאה ל  ׂשַ ירֹות  ׁשֶ יֹות  ַאּדִ ּמֻ ִּנְמָצִאים  ּכַ ּ ּ אֹוָתם ,  ּ

לֹוְנדֹון  ְמִדיָנֵתנו  ַעל  ְמָנת  ְלמֹוְכָרה  ּבְ ִתי  ּבִ ָּרַכׁשְ ּ ּ
פול  וְמֻכָפל ְמִחיר  ּכָ ּּבִ ּ י ָּהֵעֶסק  ָעׂשוי  ְלַהְכִניס  ְלִכיִס.  ּ

ֵיַדע .  הֹון  ָעָתק ֶ ֶלך ּשׁ ׁש ֵמַהּמֶ ֲאִני  חֹוׁשֵ יָון  ׁשֶ ֲּאָבל  ִמּכֵ ְ

ְמך,  ַעל  ֲעָסַקי ָהִעְסָקה  ְתֵהא  ַעל  ׁשִ ֲָאַבֵקׁש  ׁשֶ ּ ל .  ּ ּכָ
ָעֶליך  ַלֲעׂשֹות  ֶזה  ִלְפנֹות  ְלסֹוֲחֵרי  ַהְתבוָאה  ּׁשֶ ּ ָ

י ֵהֵבאִתי  ַעּמִ ֶ ל  ַהְתבוָאה  ּשׁ לֹוְנדֹון  ְוִלְמּכֹר  ֶאת  ּכָ ּּבְ ּ .
ִריםּבִ ל ֲאחוִזים ִנּכָ ְּתמוָרה ְתַקּבֵ ּ ּ." 

ר  ַרב  ַהחֹוֵבל ּבֵ ּדִ כוִמים  ַהְמֻפְלָפִלים  ׁשֶ ַמע  ַהּסְ ְּלִמׁשְ ּ ,
ֵסֶדר .  ִנְדַהם  ָהִאיׁש ַמע  ַעל  ֲעָסִקים  ּבְ ֵמעֹוָלם  לֹא  ׁשָ
ֶזה ּכָ ֵעת.  גֹוֶדל  ׁשֶ ָהֶאֶבן  ַהטֹוָבה  ִנְזְרָקה  ַלָים ,  ּכָ ּׁשֶ ּ

ין  סֹוֲחֵרי  ֲאָבִנים  טֹובֹותְְוֵאינֹו  ָצִריך  ְלִהְתרֹו , ֵצץ  ּבֵ
לֹוְנדֹון ֳאִנָיה ,  ֵאין  לֹו  ַמה  ַלֲעׂשֹות  ּבְ ְּוַאף  ָיׁשוב  ּבָ ּ

ִניֲּאָבל  ִמַצד.  ְלֵביתֹו ה ֵמעֲהֵרי  ,    ׁשֵ ֹוָלם  לֹא  ִהְתַנּסָ
ֲעָסִקים יב.  ּבַ ַמח ,  ְיִדיִדי  ַרב  ַהחֹוֵבל:  "ְוֹכה  ֵהׁשִ ֶאׂשְ

ְָלֵהָענֹות  ְלַהָצָעְתך ר  ָעַלי ,  ּ ת  ַהיֹׁשֶ ּדַ ֲּאָבל  ִמּמִ
ֵאין  ִלי   ֶ ִעְסֵקי  ְתבוָאהְָלהֹוִדיֲעך  ּשׁ יֹון  ּבְ ִּנּסָ ַרב ".  ּ

ִבטולַהחֹוֵבל  ֵהִניף   ָּידֹו  ּבְ ּנֹוְתרו  ָלנו  יֹוַמִים  ַעד   :ּ ּ
ִגיַע  ְללֹוְנדֹון ּנַ ד  ,  ּׁשֶ ְנַתִים  ֲאַלּמֵ ִדיוק  ַמה ָאְֹתך  ּבֵ ּּבְ ּ
ים  ֵלב.  ְָצִריך  ַלֲעׂשֹות ּתוַכל  ִלְרּכֹׁש  ֵיַדע  ַרב ,  ִּאם  ָתׂשִ

ִמְסָחר  ְת ְסָחר  וִבְפָרט  ּבְ ִעְסֵקי  ַהּמִ ּּבְ ַמֲהַלך ".  ּבוָאהּ ְּבְ

יר  ַרב  ַהחֹוֵבל ,  ַּהיֹוַמִים  ָהַאֲחרֹוִנים  ְלַהְפָלָגה ִהְסּבִ
ִדיוק  ַמה  ָעָליו  ְלַבֵצַע  ְוֵאיך יר  ּבְ ְִהְסּבִ ּ ּ ֵענו  ָרַכׁש .  ּ ְּמֻיּדָ

ְסָחר ִעְסֵקי  ַהּמִ ָעְגָנה  ָהֳאִנָיה   .ְיִדיעֹות  ַרּבֹות  ּבְ ׁשֶ ּּכְ
לֹוְנדֹון ַכר  מֹוֵכ,  ּבְ הֹוִבילו  ֶאת ׂשָ ִלים  ׁשֶ ּר  ַהִטיט  ַסּבָ ּ

ֵקי  ַהְתבוָאה  ְלסֹוֲחִרים  ׁשֹוִנים ּׂשַ ּ ַהַהְצָלָחה ֵהִאיָרה . ּ
ׁשָֹער ּסֹוֲחֵרי  לֹוְנדֹון  לֹא  ָעְמדו .  ּלֹו  ָפִנים  ֵמַעל  ַהּמְ

כוִמים  ֵלם  ֶאת  ַהּסְ ימו  ְלׁשַ ַקח  ְוִהְסּכִ ַּעל  ַהּמֶ ּּ
ֵקי .  ַּהְמֻפְלָפִלים ֶבֶטן  ָהֳאִנָיה  רֹוְקנו  ִמּשַׂ ַּהְמדֹוִרים  ּבְ ּ ּ

ַּהְתבוָאה ָטרֹות .  ּ ׁשְ ָידֹו  ִמְזָוָדה  ְגדֹוָלה  ְמֵלָאה  ּבִ ּבְ ׁשֶ ּּכְ
י  ֵעֶרך ב  ָלֳאִנָיה,  ְַרּבֵ ה .  ּׁשָ ִהְתַרְגׁשות  וְבִריָצה  ָעׂשָ ּּבְ ּ ּ

פון ֶּאת ַדְרּכֹו ְלקֹוַמת ַהּסִ ַּאך ִמָיד ֶנֱעַצר. ּ ְ. 
ְּתגֹוְדדו  ַּסָפִנים  ִה תּ קֹוָלִניֹות  ִנְרֶגׁשֶ חו  ּבְ ְּוׂשָ ּ ֵרר.  ּ  ִהְתּבָ

רוָרה ה  לֹא  ּבְ ּבָ ּסִ ּמִ עֹות  מוָעטֹות  ָאַחז ,  ּׁשֶ ִּלְפֵני  ׁשָ
ַרב  ַהחֹוֵבל ָבץ  ּבְ ָ . ּרֹוֵפא  ָהֳאִנָיה  ָקַבע  ֶאת  מֹותֹו.  ַהּשׁ

ן  ָהִאיׁש" ַמע  ֶאת    –"  ִמְסּכֵ ָפִניםׁשָ ֲעִריִרי ",  ַּהּסַ
ר אֹו ָיִדיד. ָהִאיׁש ָפָחה אֹו ַמּכָ  ".ֵּאין לֹו ִמׁשְ

ֵענו  –"  ָנכֹון" ב  ְמֻיּדָ ן.  "ָּחׁשַ ֵאין  לֹו  יֹוֵרׁש  ְוָכל ,  ִאם  ּכֵ
ִלי  הוא ֶסף  ׁשֶ ַּהּכֶ לֹו,ֲאִני,  ּ ָתף  ַהָיִחיד  ׁשֶ ֻ ּ  ַהּשׁ ּ ַּגם ,  ּ

ְזָוָדה  ַהְגדֹוָל".  יֹוֵרׁש  אֹותֹו ֵעת  ַהּמִ ֲּעמוַסת ,  הּּכָ
יֹוֵתר ֶסף  ְיָקִרים  ּבְ ָטרֹות  ּכֶ ְוָים  עֹוֶלה ,  ׁשְ לֹו  ֵהם  ְוׁשָ ּׁשֶ

ָיַכל  ְלַהְרִויַח  ֵמָהֶאֶבן  ה  ׁשֶ ה  ִמּמַ ה  ְוַכּמָ ּמָ ִּפי  ּכַ
ְרׁשותֹו ַּהטֹוָבה ִאילו ָהְיָתה ּבִ ּ ּ . 

ִליך  ֲעׂשויֹות  ְלַהׁשְ ה  תֹוָבנֹות  ׁשֶ ּמָ ְִספור  ֶזה  ּכֹוֵלל  ּכַ ּ ּ ּ ּ
ּ  ַחֵיינוַּעל  ַמָצב ְּנָתֵאר  ְלַעְצֵמנו  ַמה  ָהָיה  קֹוֶרה  ִאלו   .ּ ּּ ּ

ן  ָהֶא ה  ֶאת  ָאְבּדָ  ֶּבן  ַהטֹוָבהָּהָיה  ֶהָעִני  ּכֹוֵאב  וְמַבּכֶ
ירֹו  וְבֵהָעְדרֹו  הוא  ָעִני  ָהָיה  ָעׂשוי  ְלַהֲעׁשִ ּׁשֶ ּ ּ

ֲעִנִיים ּבַ ֶזה.  ּׁשֶ ַמָצב  ּכָ א ,  ַרב  ַהחֹוֵבל,  ּּבְ ָזכור  ּבָ ּכַ ּׁשֶ ּ
עֹות ה  ׁשָ ּמָ ֲעבֹור  ּכַ הו ,  ְלַחְדרֹו  ּכַ ֶ ּשׁ ּמַ ד  ׁשֶ ָּהָיה  חֹוׁשֵ

ָהֶאֶבן  ָא ׁשוָרה  וְלַבּסֹוף  ְמַגֶלה  ׁשֶ ֵּאינֹו  ּכְ ּ ִּיָתֵכן .  ְבָדהּ
ַצַער  יַח  ּבְ ַעְצמֹו  וֵמׂשִ ָבר  לֹא  ָהָיה  ׁשֹוֵלט  ּבְ ֶהָעִני  ּכְ ּׁשֶ

יׁש  ַמָזלֹו ך,  ֶּאת  ּבִ ַרב  ַהחֹוֵבל  ָהָיה  ִמְגַרׁש ,  ְְוִאם  ּכָ
ּאֹותֹו  ֵמַהֶחֶדר  ְואוַלי  ֲאִפילו  הֹוֵרג  אֹותֹו ַטח .  ּ ּבֶ
ִעְסֵקי ַהְתבוָאה ֵתף אֹותֹו ּבְ לֹא ָהָיה ְמׁשַ ּׁשֶ ּ ּ ּ.  

ֵהִבין ַּאך  ַהְיהוִדי  ׁשֶ ּ ִציַאת  ָהֶאֶבן ,  ְ ּמְ ם  ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ׁשֶ
ם   ֵ ך  ָיַדע ,  ְלֵהִטיב  לֹו'  יתַּהטֹוָבה  ָהְיָתה  ֵמֵאת  ַהּשׁ ְּכָ

ַרך ָאְבָדָנה  ָהְיָתה  ֵמִאתֹו  ִיְתּבָ ֵברור  ׁשֶ ְּבְ ּ ְּלתֹוַעְלתֹו ,  ּּ
ֵרר  .  ּוְלַמַען  ִייַטב  לֹו ִהְתּבָ סֹוף  ּוְכִפי  ׁשֶ עּבְ ּסָ , ַהּמַ

ְוָקא ּדַ יָרה  אֹותֹו  ׁשֶ ן  ָהֶאֶבן  ַהטֹוָבה  ֶהֱעׁשִ יָון ,  ָּאְבּדַ ּכֵ
ִקיַע  ֶאת  ְזַמּנֹו ֵעת  לֹא  ֻהְצַרך  ְלַהׁשְ ּכָ ין  סֹוֲחֵרי   ְׁשֶ ּבֵ

ֲּאָבִנים  טֹובֹות  וְמִביֵני  ִעְנָין  ְוָיַכל  ְלִהְתַפּנֹות  ּ
יִרים  ִפי  ֵהִביָאה  לֹו  ְרָוִחים  ַאּדִ ִּלְמִכיַרת  ַהְתבוָאה  ׁשֶ ּ ּ

ל ָהֶאֶבן ַהטֹוָבהּכַ ְוָיה ׁשֶ ָ ה ִמּשׁ ה ְוַכּמָ ּּמָ ּ . 
ים  ֵנַדע  ֶנֱאָמָנה ,  ִּנְמֵצינו  ְלֵמִדים ַמָצִבים  ָקׁשִ ַגם  ּבְ ּׁשֶ ּ
ַהּכֹל  ֵמֵאת   ינו ',  ית'  הׁשֶ ְבַחן  ֶאת  ַמֲעׂשֵ ּנִ ֵדי  ׁשֶ ּּכְ
ה  ְתׁשוָבה ְּוַנֲעׂשֶ ְּוִנְסמֹך  ַעל  ַהָקּבָ,  ּ ך  ִנְנַהג .  ה"ְ ּכָ ׁשֶ ְּכְ

ָצב ִּיְתַהֵפ ּמַ ָצב  ֵמָרע  ְלטֹוב  ְוִנָוַכח  ׁשֶ ּך  ַהּמַ ּּ ְ

ַרע ְבֻנהו ּכְ ֲחׁשַ יָרה, ּׁשֶ ֻחּבֹו טֹוָבה ַאּדִ  . טֹוֵמן ּבְ
ַסְבָלנות, ַיַחד  ִעם  ֶזה,  ְּוַכּמוָבן ֵּיׁש ְלִהְתַאֵזר ּבְ ּוְכמֹו . ּ

פור ַמֲהָלך  ַהּסִ ּּבְ ּ תון  לֹא  ָיַדע  ָהִאיׁש  ֵאיך ,  ְ ָצב  ַהּנָ ּמַ ְּבַ ּ ּ
ְסִפי  ָגדֹולֵּמִאּבוד ּ  ָהֶאֶבן  ַהטֹוָבה  ָיבֹוא  לֹו  ֶרַוח  ּכַ ּ ּ .

ה ָטחֹון  ּבַ ְהיֹותֹו  ָלמוד  ּבִ ֲּאָבל  ּבִ ה ,  'ּ לֹא  ָעׂשָ
ָבר  ְלטֹוָבתֹו י  ַהּדָ ְוא  ְוֶהֱאִמין  ּכִ ּבֹונֹות  ׁשָ  ֶחׁשְ

ּוְלתֹוַעְלתֹו ֲהָלך .  ּ ַהּמַ ְְוַכֲעבֹר  ְזַמן  ָזָכה  ַגם  ִלְראֹות  ׁשֶ ּ
ַצֵער ָהָיה ַרק ט    .ֹובַהּמְ
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