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 ִמי ָקָטן?
. הּוא ָעַמד ַעל ַהֻּסָּלם ְוִנָּסה ַהָּׁשבּועֹות ַחגָּדִני ִקֵּׁשט ֶאת ַהַּבִית ְּבֶיֶרק ִלְכבֹוד 

, ָאְמָרה רּוִתי, "ַּגם ֲאִני ֲאַקֵּׁשט" ַהַחְׁשַמל.ִלְתלֹות ָעָנף ֶׁשל ֶיֶרק ַעל ַהִּנְבֶרֶׁשת ֶׁשל 

   ַּגם ִהיא ָרְצָתה ְלַטֵּפס ַעל ַהֻּסָּלם ּוְלַקֵּׁשט ֶאת ַהַּבִית. ֲאחֹותֹו ַהְּקַטָּנה ִמֶּמּנּו.

"ֲאִני לֹא ְקַטָּנה, ֲאִני ְּגדֹוָלה"   עֹוד ְקַטָּנה". ַאְּת "ַאְּת ְרִדי ֵמַהֻּסָּלם", ָאַמר ָּדִני, "

  ְמָרה רּוִתי. רּוִתי ָּכֲעָסה ְּכֶׁשָאַמר ָלּה ָּדִני ֶׁשִהיא עֹוד ְקַטָּנה. ָא 

   ְל"ִּתּקּון ֵליל ָׁשבּועֹות". ַאֲחֵרי ָהֲארּוָחה ָקמּו ַאָּבא ְוָדִני ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת

עֹוד  ַאְּת " ָלּה ָּדִני ָלַעג !ַאְּת?  ָלֶלֶכת ִאְּתֶכם"! ָאְמָרה רּוִתי. רֹוָצה"ַּגם ֲאִני 

ְוַאְּת ַמה ַּתֲעִׂשי ָׁשם? ֵאין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת  ְקַטָּנה, ֲאַנְחנּו ִנְלַמד ּתֹוָרה ָּכל ַהַּלְיָלה.

  ִמָּטה ִּבְׁשִביֵל ִלישֹון ָּבּה". 

  ָאְמָרה רּוִתי ְּבִלָּבּה: ֲאִני לֹא ְקַטָּנה.  ְּכֶׁשָהְלכּו ַאָּבא ְוָדִני ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת,

י לֹא ִאיַׁשן!  ַּגם ֲאִני ֶאְלַמד ּתֹוָרה! ִהיא ָּפְתָחה ֶאת ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית ְוִהְתִחיָלה ֲאנִ 

ָקְרָאה ְוָקְרָאה ְולֹא ָיְׁשָנה. ְּכֶׁשָרְצָתה ְמאֹוד ִלישֹון, ָקָמה,  קֹוֵראת אֹותֹו.

 ,"ּבֹוִאי רּוִתי"ה. ִהְתַהְּלָכה ַּבֶחֶדר ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ַעְצָמּה, ְוׁשּוב ָיְׁשָבה ְוָקְרָא 

ִעְזִרי ִלי. ֵנֵל ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְנַכֵּבד ֶאת ַהּלֹוְמִדים ְּבָקֶפה " ,ִאָּמּה ָלּהָאְמָרה 

. ָׂשְמָחה רּוִתי. ֶהְחִזיָקה ְּבָיֶדיָה ַמָּגׁש ָקָטן ְוִאָּמא ָנְׂשָאה ֶאת "ְּגִביָנה ְועּוַגת

  ַהּקּוְמקּום.

ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ָרֲאָתה רּוִתי ֶאת ַאָּבא יֹוֵׁשב ֵּבין ַהּלֹוְמִדים ּוְלָידֹו ָּדִני,  

ְורּוִתי  ַלּלֹוְמִדיםָמְזָגה ִאָּמא ָקֶפה  ֵׁשָנה ֲעֻמָּקה. ָיֵשןרֹאׁשֹו ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְוהּוא 

ַהַּבְיָתה"  ִאְּתֶכןָּבא: "ְקחּו ֶאת ָּדִני ָאַמר ַא  ,. ְּכֶׁשָּגְמרּוְּבעּוָגהאֹוָתם  ִּכְּבָדה

 רּוִתי ֶאת ָּדִני ַהָּיֵׁשן ְוָאְמָרה ְלתֹו ָאְזנֹו: ֵהִעיָרה ְוַהְׁשִּכיבּו אֹותֹו ְּבִמָּטתֹו". 

ֵאין ֹּפה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִמָּטה ִּבְׁשִביְל  ,ַאָּתה עֹוד ָקָטן קּום ָּדִני! ֵנֵל ַהַּבְיָתה. "

  ..."ָּבּה ִלישֹון
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יָּד ַּ  ֵאלִיָּהוּ וְַהצ

ַּפַעם ָהַל ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַּבֶּדֶר ּוָפַגׁש ָאָדם ּפֹוֵחז 

  ַּדַעת. -ְוַקל

ְלֵאִלָּיהּו: "ַאָּתה ָּכל ַהּיֹום לֹוֵמד  ֵהֵחל ָהִאיׁש ִלְלֹעג

ּתֹוָרה, ְוִאּלּו ֲאִני עֹוֶׂשה ַחִּיים ְוֶנֱהֶנה ִמַּתֲענּוגֹות 

  ָהעֹוָלם". 

ַהִּדין,  ָאַמר לֹו ֵאִלָּיהּו: "ְּבִני, ֲאָבל ַמה ַּתֲעֶנה ְּביֹום

  ְּכֶׁשִּיְׁשֲאלּו אֹוְת ָלָּמה לֹא ָלַמְדָּת ּתֹוָרה?" 

: "ִמֶּזה ֲאִני לֹא ְמַפֵחד. ֶאֱעֶנה, ֶׁשּלֹא ָנְתנּו ִלי ֵׂשֶכל ּוִביָנה ִלְלֹמד ָצַחק ָהִאיׁש

  ּתֹוָרה".

  ְׁשָאלֹו ֵאִלָּיהּו: "ִמָּמה ַאָּתה ִמְתַּפְרֵנס?". 

  ֵהִׁשיב ָהִאיׁש: "ֲאִני ַצד עֹופֹות ְוַדג ָּדִגים". 

  ְׁשָאלֹו ֵאִלָּיהּו: "ֵאי ַאָּתה עֹוֶׂשה זֹאת?".

יר ָהִאיׁש: "ֲאִני לֹוֵקַח ִּפְׁשָּתן, עֹוֶׂשה ִמֶּמּנּו חּוִטים ֲחָזִקים, ֵמִכין ִהְסּבִ 

  ּוְבֶאְמָצעּוָתן ָצד ֶאת ָהעֹופֹות ְוָדג ֶאת ַהָּדִגים".  ַמְלּכֹודֹות ּוְרָׁשתֹות

  ְׁשָאלֹו ֵאִלָּיהּו: "ִמי ִלֶּמְד ְלָהִכין ַמְלּכֹודֹות ּוְרָׁשתֹות?".

  ְוַדַעת". ן ַהָּׁשַמִים ָנְתנּו ִלי ִּביָנהָאַמר ָהִאיׁש: "ִמ 

ָאַמר לֹו ֵאִלָּיהּו: "ִאם ָנְתנּו ְל ִּביָנה ְוַדַעת ְלָהִכין ַמְלּכֹודֹות ּוְרָׁשתֹות, 

ֶׁשֵּכן ֶׁשָּנְתנּו ְל ֵׂשֶכל -ָּכל -ְוָנְתנּו ְל ֵׂשֶכל ְּכֵדי ָלצּוד עֹופֹות ְוָלדּוג ָּדִגים 

ִבין ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ֶׁשֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: 'ִּכי ָקרֹוב ֵאֶלי ּוִביָנה ְּכֵדי ְלהָ 

  ַהָּדָבר ְמֹאד'. 

  ּתּוַכל ַּגם ַאָּתה ִלְלֹמד ּתֹוָרה".  -ִאם ַרק ִּתְרֶצה 
  ָנְגעּו ְּדָבָריו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ּוָפַרץ ִּבְבִכי.

ה, ַאָּתה עֹוד ָיֹכל ִלְלֹמד ּתֹוָרה. ַא ַהָּדָבר ָּתלּוי ָאַמר לֹו ֵאִלָּיהּו: "ַאל ִּתְבּכֶ 
."   ַא ְוַרק ִּבְרצֹוְנ
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ל ְמקוֹמוֹ  ית ׁשֶ ׁש  בֵּ ְקדָּ  ַהּמִ

 ָהַאִחים, ַאִחים ְׁשֵני ַּפַעם ָהיּו ָהֹיה

 ֶאת ְוִעְּבדּו ֶזה ֶאת ֶזה ְמֹאד ָאֲהבּו

 ָלֶהם ֶׁשהֹוִריׁש ָהֲאָדָמה ֶחְלַקת

  . ֲאִביֶהם

 ַהְרֵּבה לֹו ְוָהיּו ָנׂשּוי ָהָיה ַהְּבכֹור ָהָאח

  .ַרָּוק ָהָיה ַהָּצִעיר ָהָאח ְוִאילּו, ְיָלִדים

 קֹוְצִרים ָהיּו ַהָּקִציר ְּבעֹוַנת ָׁשָנה ָּכל

 ּוְמַחְּלִקים ַהְּתבּוָאה ֶאת ַהְּׁשַנִים

 ָלָאח ְוֵחִצי ַהְּבכֹור חָלָא  ֵחִצי: אֹוָתּה

  . ַהָּצִעיר

 ִמִּמָּטתֹו ָקם הּוא. ָהַרָּוק ָהָאח ֶׁשל ְׁשָנתֹו ָנְדָדה ַהָּקִציר ַאֲחֵרי ֶאָחד ַלְיָלה

  .ִמֶּׁשִּלי ְמֻרּבֹות הֹוָצאֹוָתיו, ְיָלִדים לֹו ְוֵיׁש ָנׂשּוי ָאִחי: ְוָחַׁשב

 ֶׁשַּיְרִּגיׁש  ְּבִלי ְּבֶׁשֶקט ֵאָליו ְוַאֲעִביר ָאקּום. ִמֶּמִּני יֹוֵתר ַהְּתבּוָאה ֶאת ָצִרי הּוא

  .ְּבָכבֹוד ְלִהְתַּפְרֵנס יּוַכל ְוָכ ִׁשּבֹוִלים ֲאֻלּמֹות

 ָאִחיו ֶׁשל ָהֲאֻלּמֹות ֲעֵרַמת ֶאל ִׁשּבֹוִלים ֲאֻלּמֹות ֶעֶׂשר ְוֶהֱעִביר ָהַרָּוק ָהָאח ָיָצא

  .ְּבַׁשְלָוה ִליֹׁשן ְוָחַזר

 ָּכמֹוִני ָזָכה לֹא, ַרָּוק ֲעַדִין ָאִחי: ַהָּנׂשּוי ָהָאח ֶׁשל ְׁשָנתֹו ַּגם ָנְדָדה ַלְיָלה ְּבאֹותֹו

 ָהֲאֻלּמֹות לו ַיְסִּפיק ִאם יֹוֵדעַ  ִמי, ַרב ְלֶכֶסף ָזקּוק הּוא ַוַּדאי. ִמְׁשָּפָחה ְלָהִקים

  . לֹו ַלֲעֹזר ָעַלי. ּוַבִית ֲחֻתָּנה ְלָצְרֵכי ִלְדֹאג

  . ְוָעָׂשה ֶהְחִליט

 ַלֲעֵרַמת ִׁשּבֹוִלים ֲאֻלּמֹות ֶעֶׂשר ְּבֶׁשֶקט ְּבֶׁשֶקט ְוֶהֱעִביר ַהָּנׂשּוי ָהָאח ָקם

  .ָהַרָּוק ָאִחיו ֶׁשל ָהֲאֻלּמֹות



  ב"ה

 ַּבֲעֵרַמת ֲחֵסָרה ֶׁשּלֹא ִלְראֹות ָהַאִחים ִמן ֶאָחד ָּכל ִהְתַּפֵּלא ַּבֹּבֶקר ְלָמֳחָרת

  .ַאַחת ִׁשּבֹוִלים ֲאֻלַּמת ַאף ֶׁשּלֹו ָהֲאֻלּמֹות

  .ֲאֻלּמֹות ָלֶהם ֲחֵסרֹות ֶׁשּלֹא ְלַגּלֹות ֻהְפְּתעּו ְוׁשּוב, ְלָמֳחָרת  ַּגם ָהַאִחים ָנֲהגּו ָּכ

 ֵדיֶהםּוִבי, ַהֶּדֶר ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ָהַאִחים ְׁשֵני ִנְפְּגׁשּו ַהְּׁשִליִׁשי ַּבַּלְיָלה

   ...ְלָאִחיו ִאיׁש ְלַהֲעִביר ֶׁשָרצּו ַהִּׁשּבֹוִלים ֲאֻלּמֹות

ֹמה ַהֶּמֶל ְלֵהָרֵדם, ָּכ ְמַסְּפִרים, ּוְבאֹותֹו ַהַּלְיָלה ... ִּכי לֹא לֹא ָיכֹול ָהָיה ְׁש

  ִהְצִליַח ְלַהְחִליט ִּבְמֹפָרׁש ְּבֵאיֶזה ָמקֹום ִיָּבֶנה ַהִּמְקָּדׁש. 

ֹמה ִהְתַהֵּפ ְּבִמְׁשָּכבֹו ְולֹא ִהְצִליַח ִליׁשֹון ַעד ֲאֶׁשר ָקם ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה  ַהֶּמֶל ְׁש

  ֵרַח ָּבִהיר. ְוָיָצא ֵמָהַאְרמֹון ְלׁשֹוֵטט ָּבִעיר, ָהָיה ֶזה ַלְיָלה ִעם יָ 

ֹמה ַהֶּמֶל ִהִּגיַע ְלאֹותֹו ַהָּׂשֶדה ֶׁשּבֹו ָיְׁשנּו ְׁשֵני ָהַאִחים. ָעַמד ְּבֶׁשֶקט ִמן ַהַּצד  ְׁש

  ְוָרָאה ֵּכיַצד נֹוֲהִגים ְׁשֵני ָהַאִחים ֶזה ָּבֶזה ְוָחׁש:  

  ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש!!! ,ָּכאן

ַהְרֵּבה ָׁשִנים ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהָּיֶפה ֶנְחַרב ְוִנְׁשַאר ַרק ֹּכֶתל ֶאָחד ִמַּצד  ֵמָאז ָחְלפּו

ַמֲעָרב.  ַא ִנְתַּפֵּלל ֶׁשּיֹום ֶאָחד ָּבִהיר ְוׁשּוב ְּבאֹותֹו ָמקֹום ּוְבאֹוָתּה ָהִעיר ַנְרִּגיׁש 

  ים ָהֵהם!ִּביִדידּות ְוַאֲהָבה ִמֵּלב ָׁשֵלם ְּכמֹו ֵּבין ְׁשֵני ָהַאִח 

  ת:ְׁשֵאלֹו

 ק?ָהַרּוָ ח ָהָא ל ׁשֶ  ְׁשָנתֹוה ָנְדדָ  ַמּדּועַ  .1

 י?ַהָּנׂשּוח ָהָא ל ׁשֶ  ְׁשָנתֹוה ָנְדדָ  ַמּדּועַ  .2

מֹ ל ׁשֶ  ְׁשָנתֹוה ָנְדדָ  ַמּדּועַ  .3  ך?ַהֶּמלֶ ה ְׁש

מֹ ט ֶהְחִלין ֵהיכָ  .4   ?ַהִּמְקָּדׁשת ֵּבית ִלְבנֹוך ַהֶּמלֶ ה ְׁש

 ? ָקָראִתי ֵּכיַצד  

___________________________



  ב"ה

  ֶהָחכָם וְַהּסוֲֹחִרים
ָחָכם ֶאָחד ֶׁשָּנַסע ִּבְסִפיָנה.  ַמֲעֵׂשה ְּבַתְלִמיד

ֲעִׁשיִרים, ֶׁשהֹוִבילּו ְּבאֹוָתּה ְסִפיָנה ָנְסעּו סֹוֲחִרים 

ִעָּמם ְסחֹורֹות. ָהיּו ַהּסֹוֲחִרים ִמְתָּגִאים 

ִּבְסחֹורֹוֵתיֶהם ִאיׁש ִלְפֵני ֵרֵעהּו ּוְמָתֲאִרים ֶאת 

 5  ָהֲעָסִקים ַהֻּמְצָלִחים ֶׁשְּצפּוִיים ָלֶהם.

ַרק ַהְּיהּוִדי ֶהָחָכם ָיַׁשב ִעם ְסָפָריו ְוָלַמד, ְולֹא 

  חֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהּסֹוֲחִרים.ִהְׁשַּתֵּתף ְּבִׂשי

  ָׁשָאלּו ַהּסֹוֲחִרים ֶאת ַהְּיהּוִדי: "ַהִאם ַּגם ַאָּתה מֹוִלי ִעְּמ ְסחֹוָרה?".

  ֵהִׁשיב ֶהָחָכם: "ֵּכן, ַא ְסחֹוָרִתי ְיָקָרה יֹוֵתר ִמָּכל ְסחֹורֹוֵתיֶכם".

יזֹו ְסחֹוָרה ְיָקָרה זֹו ֶׁשּמֹוִביל ָׁשְמעּו ָּכ ַהּסֹוֲחִרים ְוִהְתִחילּו ְלַנּסֹות ְלַנֵחׁש ֵא  10 

ִעּמֹו ַהְּיהּוִדי. ֶאָחד ָאַמר: "ַוַּדאי הּוא מֹוִביל ֶמִׁשי ָיָקר". ְׁשִני ָאַמר: "ֲאִני 

ָזָהב ַמְרִהיִבים". ְׁשִליִׁשי ָאַמר: "ְואּוַלי הּוא נֹוֵׂשא  חֹוֵׁשב ֶׁשֵּיׁש ִעּמֹו ַּתְכִׁשיֵטי

  ם ְיָקרֹות ֲאֵחרֹות?".ִעּמֹו ַיֲהלֹוִמים ַוֲאָבִני

ַהחֹוֵבל ֵהיָכן  ֵמֹרב ַסְקָרנּוָתם ֵהֵחּלּו ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהְּסחֹוָרה. ֵהם ָׁשָאלּו ֶאת ַרב

ַהחֹוֵבל: "ַהְּיהּוִדי ַהֶּזה לֹא ֵהִביא  ְמצּוָיה ְסחֹוָרתֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי. ָאַמר ָלֶהם ַרב 15 

ְּבַחְדרֹו, ְוָראּו ֶּׁשֵאין ַּגם ָׁשם ֵזֶכר ִעּמֹו ׁשּום ְסחֹוָרה". ָּבְדקּו ַהּסֹוֲחִרים 

  ִלְסחֹוָרה ָּכְלֶׁשִהי. ָּכ ִחְּפׂשּו ּוָבְדקּו ְולֹא ָמְצאּו ָּדָבר.

ִלְגְלגּו ַהּסֹוֲחִרים ַעל ַהְּיהּוִדי: "לֹא סֹוֵחר ַאָּתה, ֶאָּלא ְסָתם ָעִני ֶּׁשֵאין לֹו 

  ֶהם ִמָּלה.ְמאּוָמה". ַא ֶהָחָכם ָׁשַתק ְולֹא ֵהִׁשיב לָ 

ָים ַעל ָהֳאִנָּיה ְוָלְקחּו ֶאת -ַהְּסִפיָנה ַהְּמִׁשיָכה ְּבַמָּסָעּה ּוְלֶפַתע ִהְתַנְּפלּו ׁשֹוְדֵדי 20 

ָּכל ַהְּסחֹוָרה ֶׁשָהְיָתה ָּבּה. ַהּסֹוֲחִרים ָהֲעִׁשיִרים נֹוְתרּו ְּבִלי ֶּכֶסף ּוְבִלי ְרכּוׁש, 

  ַרק ִעם ִּבְגֵדיֶהם ֲאֶׁשר ְלעֹוָרם.

  ַמר ָלֶהם ֶהָחָכם: "ַעְכָׁשו ִּתָּוְכחּו ֶׁשְּסחֹוָרִתי ְיָקָרה יֹוֵתר ִמֶּׁשָּלֶכם".ָא 

ּתֹוָרה  ַהִּמְדָרׁש ְוֵהֵחל ְלׂשֹוֵחַח ְּבִדְבֵרי ְּכֶׁשִהִּגיעּו ַלַּיָּבָׁשה, ִנְכַנס ֶהָחָכם ְלֵבית

ַח הּוא ָחָכם ָּגדֹול. ִמיֲהרּו ַהִּמְדָרׁש. ַהָּללּו ָראּו ִמַּיד ִּכי ָהאֹוֵר   ִעם יֹוְׁשֵבי ֵּבית 25 



  ב"ה

ַהֲחָכִמים, ְוָהאֹוֵרַח ָּדַרׁש ִלְפֵניֶהם ְּדָרָׁשה ִנְפָלָאה  ְלַהְזִמין ֶאת ָּכל ַּתְלִמיֵדי

  ַוֲעֻמָּקה.

ַאֲחֵרי ַהְּדָרָׁשה ָהִכינּו ִלְכבֹודֹו ְסעּוָדה ְּגדֹוָלה ְוִכְּבדּוהּו ָּכבֹוד ַרב. ָאַמר ֶהָחָכם 

ִלְמָאְרָחיו: "ָאָּנא ִמֶּכם, ָּדֲאגּו ַּגם ַלּסֹוֲחִרים ֶׁשָּבאּו ִעִּמי ַּבְּסִפיָנה, ֲאֶׁשר 

ָּכל". -ׁשֹוְדִדים ָּגְזלּו ֵמֶהם ֶאת ָּכל ְסחֹורֹוֵתיֶהם ְוִהְׁשִאירּום ְּבֵעיֹרם ּוְבֹחֶסר 30 

ַתּנּו ָלֶהם ֶּכֶסף ֶׁשּיּוְכלּו ָׁשְמעּו ַהְיהּוִדים ְּבקֹולֹו, ֵהִכינּו ַאְכַסְנָיה ַלּסֹוֲחִרים ְונָ 

  ִלְקנֹות ֹאֶכל ְוַלֲחזֹור ְלָבֵּתיֶהם".

ָהיּו ַהּסֹוֲחִרים ְמֵלֵאי ּתֹוָדה ַלָחָכם, ּוָבאּו ְלַבֵּקׁש ֶאת ְסִליָחתֹו ַעל ֶׁשִּלְגְלגּו 

ָקָרה ָעָליו ִּבְהיֹוָתם ַּבְּסִפיָנה. ָאַמר ָלֶהם: "ֲהלֹא ָאַמְרִּתי ָלֶכם ֶׁשְּסחֹוָרִתי יְ 

ל ִמֶּכם, ְוִאילּו ְסחֹוָרִתי ַקֶּיֶמת טֵ נַ יֹוֵתר ִמֶּׁשָּלֶכם; ַהְּסחֹוָרה ֶׁשָּלֶכם ְיכֹוָלה ְלִה  35 

  ָלַעד".

: "טֹוב ִלי ּתֹוַרת   ִּפי ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף". ְוַעל ָּכ ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל

  )ַהָּקדּום ָׁשם-ְוַתְנחּוָמא, ְּתרּוָמהִּפי ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא ָּפָרַׁשת -ַעל( 

  ת:ְׁשֵאלֹו

  ַמּדּוַע לֹא ִהְׁשַּתֵּתף ַהּסֹוֵחר ַהְּיהּוִדי ְּבִׂשיחֹוֵתיֶהם ֶׁשל ֶיֶתר ַהּסֹוֲחִרים?  .1

 ?יַהְּיהּוִד ם ֶהָחכָ ִלְגְלגּו ַהּסֹוֲחִרים ַעל  ַמּדּועַ  .2

 ה?ְסחֹוָר ל ּכָ י ַהְּיהּוִד ם ַלָחכָ ן ֶּׁשֵאים ַלּסֹוֲחִריע נֹודַ ד ֵּכיצַ  .3

 ם.ָלהֶ ר ָאמַ י ַהְּיהּוִד ם ֶהָחכָ   .א

ֹ  ִחְּפׂשּום ַהּסֹוֲחִרי  .ב  ה.ְסחֹוָר ל ּכָ  ָמְצאּוא ְול

 ה.ְסחֹוָר ם ׁשּון ֵאיי ַהְּיהּוִד ם ֶׁשַּלָחכָ ם ַלּסֹוֲחִריר ָאמַ ל ַהחֹובֵ ב ַר   .ג

 ?ַמּדּועַ  – ְסחֹורֹוֵתיֶכם"ְסחֹוָרִתי ְיָקָרה יֹוֵתר ִמָּכל ב: "ָּכתּו 9ה ְּבׁשּוָר  .4

 .תּוַמְרָּגִלּיֹות טֹובֹום ֵמֲאָבִניה ֲעׂשּויָ ה ָהְיָת י ַהְּיהּוִד ל ׁשֶ  ְסחֹוָרתֹו  .א

 .דָלעַ ת ַהַּקֶּימֶ ה ְסחֹוָר א ִהיי ַהְּיהּוִד ל ׁשֶ  ְסחֹוָרתֹו  .ב

 ם.קֹוִניה ַהְרּבֵ  ָהיּוי ַהְּיהּוִד ל ׁשֶ ה ַלְסחֹוָר   .ג

  



  ב"ה

  סִיּפוּר ַהּמְגִלָּה –ְמגִלַּת רוּת 
ִסיּפּור ֶזה ִמְתַרֵחׁש ִּבְתקּוַפת ַהּׁשֹוְפִטים, ָּבָאֶרץ 

ָרָעב ָּכֵבד ַוֲאָנִׁשים ַלֶּלֶחם ְרֵעִבים. ִאיׁש ָעִׁשיר 

ר ַעל ְרכּוׁשֹו ֶאָחד ֱאִליֶמֶל ְׁשמֹו, ֶהְחִליט ִלְׁשמֹו

ִּבְמקֹום ַלְעזֹור ְלַעּמֹו. הּוא ְוִאְׁשּתֹו ּוְׁשֵני ָּבָניו, 

 5  עֹוְזִבים ֶאת ֵּבית ֶלֶחם ְועֹוְבִרים ִלְׂשֵדי מֹוָאב. 

ִּבְׂשֵדי מֹוָאב, ֵמת ֱאִליֶמֶל ְוָנֳעִמי ִנְׁשֶאֶרת 

ּבֹוֵדָדה. ַהָּבִנים ְּגֵדִלים ְוֵהם לֹוְקִחים ְלַעְצָמם 

מֹוֲאִבּיֹות. רּות ִנְּׂשָאה ְלַמְחלֹון ְוָעְרָּפה ָנִׁשים 

ְלִכְליֹון. לֹא ָעַבר ְזַמן ַרב ּוֵביָתּה ֶׁשל ָנֳעִמי ָעֶליָה 

 10  ָחַרב. ְׁשֵני ָּבֶניָה ַמְחלֹון ְוִכְליֹון ֵמתּו, ְוִהיא ּוְׁשֵּתי ַכּלֹוֶתיָה ְלַבד נֹוְתרּו. 

ֵּתי ַכּלֹוֶתיָה אֹוָתּה ְמַלּוֹות הֹוְלכֹות ֲעצּובֹות ָנֳעִמי ָקָמה ְועֹוֶזֶבת ֶאת ֶאֶרץ מֹוָאב. ְׁש 

  ְוֶאת מֹוָאב ִלְצִמיתּות ִהיא עֹוֶזֶבת.    ְוַעל ַמר ּגֹוָרָלן ְמַבּכֹות. רּות ִמְתַּגֶּיֶרת

רּות ְוָנֳעִמי, ִּבְזַמן ְּתִחַּלת ַהָּקִציר ֶאל ֵּבית ֶלֶחם ָהִעיר ֵהן ַמִּגיעֹות. ַא ַהַּמָּצב 

  לֹא ֵהִאיר ָּפִנים, ֵמֹעֶׁשר ָּגדֹול ָוַרב ֵהן ָהְפכּו ַלֲעִנּיֹות. ְּבֵביָתם

רּות ֶׁשַעל ְּכבֹוד ָנֳעִמי ׁשֹוֶמֶרת, ְלַחֵּפׂש ָׂשֶדה ְוִלְלֹקט ִׁשּבֹוִלים ְמַמֶהֶרת. רּות  15 

מֹוֵצאת ָׂשֶדה ּוַמְתִחיָלה ַלֲעֹבד. ְמַלֶּקֶטת ַּבֲחִריצּות ִׁשּבֹוִלים עֹוד ָועֹוד. ַּבַעל 

ִמָּׂשֵדהּו ִּבְלַבד. הּוא ּדֹוֵאג ְלרּות ְלָכל  ַהָּׂשֶדה ּוְׁשמֹו ֹּבַעז, ְמַבֵּקׁש ֶׁשְּתַלֵּקט

  ַמְחסֹוָרּה ִּבְזכּות ַהֲחָסִדים ָהַרִּבים ֶׁשָעְׂשָתה ִעם ֲחמֹוָתּה.

  ֹּבַעז ְלרּות אֹוֵמר: "ַלֲאִביֶמֶל ָקרֹוב ַאֵחר ֶּׁשָאמּור ִלְהיֹות ָל ַלּגֹוֵאל".

ּות ָׁשָבה ֶאל ֵּבית ֲחמֹוָתּה ְוִסְּפָרה ָלּה ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָהָיה. ָנֳעִמי ְורּות יֹוְׁשבֹות ר 20 

  ּוְמַחּכֹות ְּבִצִּפָּיה ַלָּבאֹות.

ֹּבַעז ָעָלה ַּבּבֹוֶקר ֶאל ַׁשַער ָהִעיר ְוָׁשם ָיַׁשב ְוִחָּכה, ֶׁשַהּגֹוֵאל ַיֲעבֹור ְוהּוא ָיִציַע לֹו 

ִהֵּנה ַהּגֹוֵאל עֹוֵבר ְּבַׁשַער ָהִעיר ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ּוֹבַעז ַמְזִמינֹו ֶאת ָהִעְסָקה. וְ 

  ָלֶׁשֶבת ִעּמֹו.

 25  ֹּבַעז אֹוֵסף ֲעָׂשָרה ְזֵקִנים ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים, ִיְרֵאי ה' ֶׁשִּיְהיּו ֵעִדים ֶנֱאָמִנים.



  ב"ה

ֹּבַעז ִמְסַּפר ַלּגֹוֵאל ַעל ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֶׁשָּנֳעִמי רֹוָצה ִלְמּכֹור ְוָאַמר: "ְל ַהְּזכּות 

ִלְקנֹות, ַאָּתה ָהִראׁשֹון ַּבּתֹור. ַא ַּדע ִאם ִּבְרצֹוְנ ִלְקנֹות ֶאת ַהֶחְלָקה ִּתְצָטֵר 

  ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ָהִעְסָקה!". 

  ְמִהירּות ַהִאם ַאָּתה מּוָכן ִלְגאֹול ַּגם ֶאת רּות?!"ָאָּנא, ָהֵׁשב ִלי ּבִ 

ָׁשַמע זֹאת ַהּגֹוֵאל ְוֵהֵחל ִמְתַּבְלֵּבל: "ִאם ַהְּתַנאי הּוא ַּגם ֶאת רּות ִלְגאֹול ֲאִני  30 

ְמַוֵּתר ַעל ַהָּׂשֶדה, ְמַוֵּתר ַעל ַהֹּכל ֵאי אּוַכל ְלַקְחָּתּה ִלי ְלִאיָׁשה, ֲאִני ָנׂשּוי ְוֵיׁש 

  י ִמְׁשָּפָחה?!".לִ 

  "ְּגַאל ַאָּתה ֶאת ְּגֻאָּלִתי, לֹא אּוַכל ַלֲהֹרס ֶאת ִמְׁשַּפְחִּתי".

  ּוֹבַעז הֹוִסיף ִּבְבִהירּות ִּכי ִמְתַּכֵּון הּוא ְלִהְתַחֵּתן ִעם רּות.

 35  ְלָהִקים ֵׁשם ַהֵּמת ַעל ַנֲחָלתֹו ְוָכל ָהָעם, ְוַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער ָהִעיר ֵּבְרכּו אֹותֹו. 

  ְוָכ ִמְסַּתֵּים ִסּפּוֵרנּו, ֹּבַעז ִמְתַחֵּתן ִעם רּות ְונֹוַלד ָלֶהם ֶּבן ּוְׁשמֹו עֹוֵבד.

  ֲחָסֶדיָה ֶׁשל רּות ֵאיֶנָּנה ׁשֹוַכַחת. ַחֶּייָה ֶׁשל ָנֳעִמי ִמְתַמְּלִאים ֹאֶׁשר ְוַנַחת ְוֶאת

. , ֶׁשּלֹו ִהיא ִחְּכָתה ְזַמן ַרב ָּכל ָּכ   ִהיא ְמַטֶּפֶלת ִּבְמִסירּות ְּבעֹוֵבד ָהַר

  ְועֹוֵבד ָּגַדל, ָנָׂשא ִאיָׁשה ְוהֹוִליד ֶּבן ּוְׁשמֹו ִיַׁשי.

ְוָכ נֹוָלד ָּדִוד ֶמֶל  ת ַּבת ָעַדֵאלְוִיַׁשי ַּגם הּוא ָּגַדל ְוָנָׂשא לֹו ְלִאיָׁשה ֶאת ִנְצבְ  40 

   ִיְׂשָרֵאל.

  ְׁשֵאלֹות 

  ל?ִיְׂשָרֵא ץ ֶאֶר ת ֶא ב ָעזַ  ֱאִליֶמֶל ַמּדּועַ  .1

  ?ֱאִליֶמֶלל ׁשֶ  ִמְׁשַּפְחּתֹוה ֶנֶעְנׁשָ ד ֵּכיצַ  .2

ֹ ל ַהּגֹוֵא  ַמּדּועַ  .3   ת?רּום עִ ן ְלִהְתַחֵּת ם ִהְסִּכיא ל

ֹ ל ַהּגֹוֵא   .א   ל.ְּכלָ ת רּות ֶא ר ִהִּכיא ל

  ץ.ֵמָהָאֶר ה ָיְצָא א ֶׁשִהין ֵּכיוָ ת רּו  לעַ ס ַּכעַ ל ַהּגֹוֵא   .ב

 .תַאֶחֶר  ְלִאיָׁשהר ְּכבָ י ָנׂשּוה ָהיָ ל ַהּגֹוֵא   .ג

 ?ֲחמֹוָתּהי ָנֳעִמ ם עִ ת רּוה ָעָׂשָת ם ֲחָסִדי ֵאילּו  .4

  ?ַהֶּמֶלד ָּדוִ ל ׁשֶ ו הֹוָרי ָהיּוי ִמ  .5



  ב"ה

  הַבִּכּוִּרים ֲהבַָאת 
ִּבְזַמן , ַמֲחזֹות ָיִפים ַרִּבים ָראּו ּתֹוָׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים

ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ֲהָבַאת . ַקָּים  ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה

זֹו ַּתֲהלּוָכה ְּגדֹוָלה ַוֲחִגיִגית  ָהְיָתה. ַהִּבּכּוִרים

ַּתֲהלּוַכת ָהִאָּכִרים  –ֶׁשִהִּגיָעה ִלירּוָׁשַלִים ַּבַּקִיץ 

  . נֹוְׂשֵאי ַהִּבּכּוִרים

ָהָיה , ְוַהֵּפרֹות ֵהֵחּלּו ְלַהְבִׁשיל, ְּכֶׁשִהִּגיַע ָהָאִביב

ם ָהִאָּכר ְמַסֵּמן ְּבחּוט ָאֹדם ֶאת ֵּפרֹות ִׁשְבַעת ַהִּמיִני

ִאם ָהָיה ָהִאיָּכר רֹוֶאה ְּתֵאָנה ֶׁשִהְבִׁשיָלה אֹו ֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים . ֶׁשִהְבִׁשילּו ִראׁשֹוָנה

!" ֲהֵרי ֵאּלּו ִּבּכּוִרים: "ָהָיה קֹוֵׁשר חּוט ָאֹדם ְלִסיָמן ְוָהָיה אֹוֵמר, אֹו ִרּמֹון

ַהִּבּכּוִרים ְוָׂשם אֹוָתם ְּבַסל ְמיָֻחד ָהָיה ָהִאָּכר אֹוֵסף ֶאת , ּוְכֶׁשִהְבִׁשילּו ָּכל ַהֵּפרֹות

  . ְּכֵדי ַלֲהִביָאם ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבירּוָׁשַלִים

, הּוא ָּבא ַיַחד ִעם ְקבּוָצה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ִאָּכִרים. ָהִאיָּכר לֹא ִהִּגיַע ְלַבּדֹו ִלירּוָׁשַלִים 

ַרק ַּתֲהלּוָכה ַאַחת ֶׁשל ִאָּכִרים ִהִּגיָעה  ְולֹא. ֶׁשִהְתַאְּספּו ִמָּכל ֶהָעִרים ֶׁשַּבְסִביָבה

  .ֶאָּלא ַּכָּמה ַּתֲהלּוכֹות, ְירּוָׁשַלְיָמה

ִנְראּו ַׁשָּירֹות , ֶׁשִהְתַּפְּתלּו ָּבֲעָמִקים ּוֶבָהִרים, ְּבָכל ַהְּדָרִכים ְוַהְּׁשִביִלים ִלירּוָׁשַלִים

  . ָׁשַלִיםֶׁשל הֹוְלֵכי ֶרֶגל ַהּנֹוְׂשִאים ִּבּכּוִרים ִלירּו

. ְּברֹאׁשֹו -ַוֲעָטָרה ֶׁשל ַזִית, ַקְרָניו ְמֻצּפֹות ָזָהב. ְּברֹאׁש ָּכל ַּתֲהלּוָכה ָהַל ׁשֹור

  .ְוָעׂשּו ַּדְרָּכם ְּבקֹול ִׁשיָרה ּוִבְנִגיַנת ֲחִליִלים, ָהִאָּכִרים ָהיּו ְׂשֵמִחים ְוַעִּליִזים

ָׁשְלחּו ָהעֹוִלים ְלהֹוִדיַע ְלתֹוָׁשֶביָה ֶׁשִהֵּנה , ָׁשַלִיםַּכֲאֶׁשר ִהְתָקְרָבה ַהַּתֲהלּוָכה ִלירּו 

ַּבֲעֵלי ; ָאז ָיָצאּו ִלְקָראָתם ָּכל ֲחׁשּוֵבי ְירּוָׁשַלִים ְוִנְכְּבֶדיהָ . ֵהם ְקֹרִבים ּוָבִאים

ִהְפִסיקּו ֶאת ֲעבֹוָדָתם ַהַּנָּגִרים ּוְׁשָאר ַהּפֹוֲעִלים , ַהַחָּיִטים, ַהַּסְנְּדָלִרים: ַהְּמָלאָכה

  .ְוִקְּבלּו ֶאת ַהָּבִאים

עֹוְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו : "ַהַּתֲהלּוָכה ִלירּוָׁשַלִים ָנְתנּו ֻּכָּלם קֹוָלם ְּבִׁשיר ְּכֶׁשִּנְכְנָסה

ל ָאז ָלַקח ָּכל ֶאָחד ֶאת סַ . ָּכ ִהִּגיעּו ֻּכָּלם ְלַהר ַהַּבִית!" ִּבְׁשָעַרִי ְירּוָׁשַלִים

  ל ְּבָקְדׁשֹו".   -ה, ַהְללּו ֵא -"ַהְללּויָ  :ַהִּבּכּוִרים ַעל ְּכֵתפו ְוָׁשר ַיַחד ִעם ֻּכָּלם
  אמר רבי יהושע בן לוי:



  ב"ה

  וִכּוּחַ מֹׁשֶה עִם ַהּמַלְָאכִים

ה, ַהּתֹוָר ת ֶא ל ְלַקּבֵ ם ַלָּמרֹוה ֹמׁשֶ ה ֶׁשָעלָ ה ְּבָׁשעָ 

א: הּו ָּברּו  ַהָּקדֹוׁשי ִלְפנֵ ת ַהָּׁשֵר י ַמְלֲאכֵ  ָאְמרּו

  "?ֵּביֵנינּוה ִאּׁשָ ד ִּלילּוה מַ ם! עֹולָ ל ׁשֶ  ִרּבֹונֹו"

  א".ּבָ ה ּתֹוָר ל ְלַקּבֵ ם: "ָלהֶ ב ֵהִׁשי

ע ְּתׁשַ  ְלה ֶׁשְּגנּוזָ ה, ְּגנּוזָ ה ֶחְמּדָ ו: "ְלָפָני ָאְמרּו

א ֶׁשִּנְבָר ם קֹודֵ ת ּדֹורֹוה ְוַאְרָּבעָ ם ְוִׁשְבִעית ֵמאֹו

ה מַ 'ם? ָודָ ר ְלָבׂשָ ה ִליְתנָ  ְמַבֵּקׁשה ַאָּת ם, ָהעֹולָ 

  "?'ִתְפְקֶדּנּוי ּכִ ם ָאדָ ן ּובֶ , ִתְזְּכֶרּנּוי ּכִ  ֱאנֹוׁש

  ה".ְּתׁשּובָ ם ָלהֶ ר ַהְחזֵ ה: "ְלֹמׁשֶ א הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁש לֹור ָאמַ 

  ם".ֶׁשְּבִפיהֶ ל ַּבֶהבֶ י ִיְׂשְרפּונִ א ֶׁשּמָ י ֲאנִ א ִמְתָיֵר ם, עֹולָ ל ׁשֶ  ִרּבֹונֹוו: "ְלָפָניר ָאמַ 

  ה".ְּתׁשּובָ ם ָלהֶ ר ְוַהְחזֵ י ְּכבֹוִד א ְּבִכּסֵ ז ֱאחֹ א: "הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁש לֹוב ֵהִׁשי

ב ָּכתּוה מַ י, לִ ן נֹוֵת ה ָׁשַאָּת ה ּתֹוָר ם, עֹולָ ל ׁשֶ  ִרּבֹונֹור: "ְוָאמַ ה ַנֲענָ , ָּכה ֹמׁשֶ ה ָעׂשָ 

ֶקי' הי ָאֹנכִ "? ָּבּה ם, ַהַּמְלָאִכים, ַאֶּת  ְוִאילֹו. "םִמְצַריִ ץ ֵמֶאֶר  הֹוֵצאִתיר ֲאׁשֶ  ֱא

  ".ם?ָלכֶ א ְּתהֵ ה ָלּמָ ה ּתֹוָר ם? ִהְׁשַּתְעַּבְדֶּת ה ְלַפְרעֹ ם? ְיַרְדֶּת ם ְלִמְצַריִ 

ֹ ": ָּבּהר ֶנֱאמַ ד עֹו" ם ְׁשרּוִיים ַאֶּת ם ַעִּמין ֵּביי ְוכִ ם. ֲאֵחִרים יִק ֱא ְלה ִיְהיֶ א ל

  "?זֹוה ְלַאְזָהָר ם ּוְצִריִכי

    - "ְלַקְּדׁשֹות ַהַּׁשּבָ ם יֹות ֶא ר ָזכֹו"ר: ֶנֱאמַ ד ְועֹו

  ת?ִלְׁשּבֹום ֶּׁשֲעֵליכֶ ה ְמָלאכָ ם עֹוִׂשים ַאֶּת ם ַהִא 

  ם?ָלכֶ  ֵיׁשם ָוֵא ב ַא  – "ִאֶּמת ְוֶא  ָאִבית ֶא ד ַּכּבֵ "

" ֹ ֹ ח, ִתְרצַ א ל ֹ ף, ִתְנָא א ל  ם"?ֵּביֵניכֶ  ֵיׁש עָהַר ר ֵיצֶ ם? ֵּביֵניכֶ  ֵיׁשה ִקְנָא י ְוכִ  –ב ִתְגנֹ א ל


