
                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

142עלון , ד"בס  
 חג פסח
ה"התשע  

  יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה– ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה

 

 .  'מֶׁשה'א ְוָׁש ַאל אֹו תֹו ַּכָּמה ְּפעָ ִמים ְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה ַהִּמָּלה ''ֶׁש ִּמיֶׁשהּו ִנַּגׁש ַּפַעם ְלַרִּבי ַחִּיים ַקְנֵיְבְסִקי ְׁש ִליָט, ר ַהְרט''ִסֵּפר ד
 '' !ֵׁשׁש  ֵמאֹות  ְוַא ְרַּבע ֶעְׂשֵרה'': ִּיים ְּבֶהְחֵלִטּיּותַעל ֲאָתר ֵהִׁשיב לֹו ַרִּבי ַח

 ?''  ָּבַדְקִּתי ַּבַּמְחֵׁשב ְוָיָצא ֶׁשֵּיׁש  ֵׁשׁש  ֵמאֹות וְ ֵׁשׁש עֶ ְׂשרֵ ה ְּפָעִמים, ֲאָבל ְּכבֹוד ָהַרב'': ָׁשַאל  אֹותֹו ְיהּוִדי

 '' !ּוק ֵׁשׁש  ֵמאֹו ת  ְוַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ְּפָעִמי םֵיׁש ְּבִדּי, ַהַּמְחֵׁש ב ָטָעה'': ָאַמר לֹו ַרִּבי ַחִּיים
',  מֶׁשה'ַא ָּתה ִּבַּק ְׁשָּת   ֵמַהַּמְחֵׁשב ֶׁשּיִ ְמָצא  ֶאת  ַהִּמּלָ ה '': ְוַרִּבי ַחִּיים ִהְסִּביר?''  ֵּכיַצד ִיָּתֵכן  ֶׁשַהַּמְחֵׁשב טֹוֶעה'': ָּתַמּה ָהִאיׁש 

מֹוִפיעֹות . ה .ש.ּוִמְּלַבד זֹ את ָהאֹוִתּיֹות  מ, תּוָבה ַהִּמָּלה מֶׁשה ֵׁשׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבע עֶ ְׂשֵרה ַּפַעםַּבּתֹוָרה ְּכ. ְוָכַתְבָּת זֹ את ְּבִלי ִנּקּוד
  ...''ה ָידֹוָׁשמֹוט ּכָ ל  ַּבַעל ַמֵּׁש ''-ְוַהְּׁשִנָּיה '', ְוִאם ִיְמַעט ַהַּבִית  ִמְהיֹות ִמֶּׂשה ''-ָהַאַחת : ַאְך ְּבִנּקּוד ַא ֵחר,  ַּפֲעַמִים נֹוָספֹות

 ) אור דני אל(                                                                                                                                                                     

 

 מיםויהרגשת קפוח עדתי בנושאים מס

ְּכַדָּיר  ָחָדׁש  ִהְתַקּבַ ְלִּתי ְּבֵסֶבר   .   ְלִד י ָרה ֲחָדָׁשהָעַבְרִּתי :  ְוָכְך  הּו א ִסֵּפר. ֵּכיַצד נ ֹוֲהגִ ים ְּבִמְקֶרה  ֶׁשָּקָרה ּו,  ַּפַעם ִנְׁשַא ְלִּתי  ַעל  ְיֵדי  ְּפל ֹונִ י
א ּוָלם  יֹוֵצא  דֹפֶ ן ָה יָ ה ַאַחד  ַהְּׁשֵכנִ ים ֶׁשֵא יִני  י ֹוֵדַע  ַמה ָּמָצא ִּב י   . וְ ַנֲענֵ יִתי  ָלֶהם  ְּכמֹו  ֵכן ְּב ֵסֶבר ּפָ נִ ים ָיפ ֹות, ָּפִנים  ָיפ ֹות עַ ל  ְיֵדי  ַהְּׁשֵכנִ ים

ֵהן  ִמַּצד הֱ יֹות ֹו  ַמֲחִׁשיב ֶאת   ,  ִנָּכר  ָעלָ יו  ֱהי ֹותֹו  ַמְרִּגיׁש  עֶ ְליֹו נּות  ָעַלי. ל ֹא ֵמָה ֵעָדה ֶׁש ִּלי, ָא ְמָנם, הּוא.  ְה יֹוִת י ְׁשכֵ נֹוּוַמה ִה ְפִרי ַע ל ֹו ִל
,    ִלי ֶׁשּלֹא ַרק ֶׁשָה ָיה ָח ֵפץ ֶׁשּלֹא ֶאְהיֶ ה ְׁשֵכנֹו ִנְרֶאה-ַוֲאִני לֹא ַמְגזִ ים . ְוַגם ָהְיָתה לֹו ֲעב ֹוָדה ְמֻכֶּבדֶ ת, ֲעָדתֹו ִלְמעֻ ָּלה ַוֲחׁש ּוָבה ֵמֲעָדִת י 

ְוהּו א  ָהָיה  ַמְפנֶ ה   ,  ָהיִ יִתי  ְמַקֵּדם ּפָ ָני ו ַּבאֲ ִמיַרת  ָׁשל ֹום ּוְבֵסֶבר  ּפָ ִנים  ָיפ ֹות.  ֶאָּלא ַּגם  ָנַה ג ִּב י ְּכָאָדם  ֶׁשְּלַדְע ּתֹו ְמ ֻיָּתר  ְלַגְמֵרי  ַּבְּבִרי ָאה
ִמְסַּפר ְּפָעִמ ים ָה ִייִת י ְּכִאּל ּו ִמ ְתַעֵּלם ִמּתֹו ָפָעה  זֹו  ּוְמַנֶּס ה ׁשּו ב לֹוַמר  ל ֹו   ,  ַּבְּת ִחָּלה. ם ְּכִא ּלּו ֵא ינ ֹו  רֹוֶאה  ְוֵאי נֹו ׁש ֹוֵמַעָּפָני ו ְּבַעּז ּות ּפָ ִני

 .  י נֹו ר ֹוֶאה  ְל ַהֲחִׁשיֵבנִ י ְּכָאָדם ְל ָהִׁשיב  לֹו ָׁש לֹום ַמְפֶנה  ַּגּבֹו ֵא ַלי  ְוֵא-ְוה ּוא ְּבֶׁשּל ֹו  , ַׁשַּבת ָׁשלֹום, ּב ֶֹקר טֹו ב, ָׁשלֹום ְּבֶהָאַרת  ָּפִנים
,   ְּת גּוָבתֹו  ֵאַלי  ָה ְיָתה  ְּבָפנִ ים  ֲחמּו רֹות ֵסֶבר.  א ּוַלי  ּתֹוְך  ְּכֵדי  ִדּבּו ִרים י ּוַסר ֲאֶׁשר  ְּבִלּב ֹו עָ ַלי, ֶהְחַלְטִּת י י ֹום ֶא ָחד  ִלְׁשאֹל  אֹו תֹו ַמֶּׁשה ּו

ֵמַהַּמאֲ ָסר ַהָּגדֹו ל  "  ֲאַׁש ְחְררֹו"ּוְב קֶֹצר רּוַח  ִצָּפה ְּכבָ ר ֶׁשֲאַסֵּים   ֶאת ְּדָבַרי  ַו,  ָסַלד  ִמֶּמּנִ י, ָּפׁש ּוט  הּוא  לֹא  ָיכֹו ל, נַ יִּכְמַעט וְ לֹא  ִהִּביט  ְּבָפ
 .  ֶׁשִּנְקַלע ֵא ָליו

 .  ָמ ה עֹוִׂש ים ְּבִמ ְקֶרה ָּכֶזה ֶׁשל ִׂש ְנַאת ִח ָּנם, ִנְׁשַא ְלִּתי, ּוְבֵכן
 : ְּבִס ַּיְעָּתא ִדְׁשַמ ּיָ א, י  לֹוְוָכְך ָענִ יִת
ֲהֵרי  ֶׁשּלֹא ָה ִיי ָת   ,  ֶׁשֲהרֵ י ל ּו ָה יּו  ְמַסְּפ ִרים ְלָך  ַעל ִה ְתַנהֲ גּותֹו  ֶׁשל ָאדָ ם ֶזה ְּכַלּפֵ י ָאָדם ָזר  ְלָך, ַאל  ִּתְׁשַּכח ְל ַהֲאִׁשים  ֶאת ַעְצְמָך, ֵראִׁשית

ַוהֲ ֵרי ֶׁשַאָּתה ְמַק ֵּנא ִלְכב ֹוְדָך וְ לֹא  ַעל ֶעֶצם ִהְת ַנֲהג ּותֹו  ַהּמּוָזרָ ה  ֶׁשל אֹותֹו   , ג ְּכַלּפֶ יָך ִה ְּנָך רֹוֵת ַחְוַרק ֵּכי ָון ֶׁש ַהּדָ ָבר נֹוֵה ,  ּכֹוֵעס ּוַמ ְקִּפיד
 .  ַהָּלקּו י ְּבִׂשְנַאת  ִחָּנם

ִּתְׂשַמח ֶׁשֵא יְנָך ֻמְׁשָחת   , ִאם ּכֵ ן,  ְּכָאָדם ֻמְׁש ָח ת ְּביֹוֵתרֲהֵרי  הּוא,  ִּכי ְל ִפי ַמ ה ֶּׁשַאָּתה  ֵמִבין  ְורֹוֶאה, ַא ָּתה ַח ָּיב ִלְרקֹד  ְוִלְׂש מַֹח, ְוֵׁשִנית
ְוִתְׂשַמח  ְוָתִגי ל ֶׁשעֹוִׂשים  זֹאת ְלךָ   , ִהִּציְלָך ִמָּלֶרֶדת ִלְׁשא ֹול ַּתְחִּת ית ַעד ְּכֵדי ִמּדֹו ת ֻמְׁשָחתֹות ּכָ ֵאֶּלה'  ֶׁשָּברּוְך ה ' וְ תֹוֶדה  ַלה, ָּכמֹוהּו

 .  ִּכי ְּכַדאי ָּתִמ יד ִל ְהיֹו ת ֵמַה ּנִ ְפָּגִעים  ְולֹא ֵמ ַהּפֹו ְגִעים, ה זֹאת  ַלֲאֵחִר י םְולֹא ַאָּת ה ע ֹוֶׂש
ְוִכי ַאָּתה . ַרֲחָמנּות ְּגדֹוָלה ָעָליו,  ִאם ֵּכן-ִאם ָאֵכן ֶּבֱאֶמת ַנִּניַח ֶׁשהּוא ֻמְׁשָחת ְּבַמהּותֹו ? ַמה ֵּיׁש ִלְכעֹס ַעל ֶאָחד ָּכֶזה, ּוְׁשִליִׁשית

ל אֹוְמִרים ִּכי ִׂשְנַאת ַהְּבִרּיֹות "ֶׁשֲהֵרי ֲחַז,  ַחָּייו ֵאיָנם ַחִּיים-ָאָדם ָּכֶזה ! הּוא סֹוֵבל יֹוֵתר ִמְּמָך! ?ב ֶׁשַאָּתה סֹוֵבל יֹוֵתר ִמֶּמּנּוחֹוֵׁש
 ָמֵלא ִלּבֹו -ֶצַבע עֹור ְוַכּדֹוֶמה , ֲעָדִתית, ה ִּגְזָעִניתָאָדם ָּכֶזה ַהָּלקּוי ְּבִׂשְנַאת ַהְּבִרּיֹות ִמּתֹוְך ִסָּב. מֹוִציָאה ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם

! ?ּוַמה ֵּיׁש ִלְכעֹס ָעָליו ַאַחר ֶׁשֵּבין ּפֹוְׁשִעים ִנְמֶנה, מֹוֵאס הּוא ִּביִצירֹוָתיו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא, מֹוֵרד הּוא ְּבַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא, ְּבִׂשְנָאה ָוַכַעס
" ִלְרּדֹף"ִּכי , ָיָצא ָיֶפה" ִלְרּדֹף ָׁשלֹום"ְוָכאן ֵּפרּוׁש , ַוֲעֵׂשה זֹאת ְלַמַען ִצּוּוי ַהּתֹוָרה ִלְרּדֹף ָׁשלֹום,  ְּבִדְבֵרי ָׁשלֹום-ְּלָך ַאָּתה ַּתְמִׁשיְך ְּבֶׁש

 . רֹוֵדף ַאֲחָריו ְלָׁשלֹוםָּכאן ִנְזַּדֵּמן ְלָך ִמי ֶׁשּבֹוֵרַח ֵמַהָּׁשלֹום ְוַאָּתה, ְוִאם ֵּכן, ַמְׁשָמע ַאַחר ִמי ֶׁשּבֹוֵרַח
  -ְועֹוד ִּת ְתּבֹונֵ ן  

 ַמה   -ִאם ַאָּתה ָרצ ּוי  ִלְפנֵ י  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך  ּוְמַמֵּלא ַּת ְפִקיְדךָ  ְוֵיׁש ְל ַהָּקדֹוׁש ־ָּברּוְך־ הּוא  ַנַחת   ִמְּמָך !  ?ְוִכי ה ּוא ַמ ְחִליט  ִמי ְמ ֻיָּתר ַּבְּב ִריָאה
ְוִאם  ִּב ְמקֹום ְל ַהְקִּפיד  ָעלָ יו  ָּתִׂשים  לֵ ב ַעל  ַעְצְמָך  !  ?מּו ָתה  ֶׁשּלֹא ְמֻרּצֶ ה ִמְּמךָ  ּוְלדַ ְעּתֹו  ַה ִּנְפֶסֶדת ַא ָּתה ְמ ֻיָּתרֵּיׁש ְלָך  ְלִהְת ַחֵּׁשב ְּבֶבן  ְּת

 .   ַּתְרִוי ַח י ֹוֵתר-'  ְוַתְקִּפיד  ַעל ַעְצְמךָ  ִלְה יֹות ָרצ ּוי  ִלְפנֵ י ה
ְוה ּוא ְּבִדְמ יֹו נֹו ר ֹוֶאה א ֹוְתךָ   ,  ִּכי  ִמי  יֹודֵ ַע ַמ ה הּוא  ָסַבל  ְוִנְכ ָוה ְּכָבר  ִמְּבנֵ י  ָאָדם ׁשֹוִנים, ְלַכף ְזכ ּותְואּולַ י ַּגם ֶא ְפָׁשר ָלד ּון  ָאָדם ּכָ ֶזה 

ְוִנְד ֶמה  ,   ְמפַ ֵחד ַאף  ֵמֲחבָ ִלים-ים   יִ ָּתֵכן  ֶׁשֵּמֲחַמת  ֶׁשִּנְכ וָ ה ִמּנְ ָחִׁש,  ְוִאם ֵּכן.   ּוִמּׁש ּום ָמה  נִ ְדֶמה ל ֹו ֶׁשַא ָּתה ּכַ ּיֹוֵצא  ָבֶהם,  ְּכִטּפּוס  ְּכמֹוָתם
ְללֹא   , ְּכֶׁשַּיִּכ יר א ֹוְתָך יֹו ֵתר ְוִיְרֶא ה ֶׁשָאֵכן  הּוא  ָטָעה, ּוְב ַוַּדאי ְּבֶמֶׁשְך ַהְּזַמ ן, לֹו ְּבִׁשּפּוט ְר ִאָּיה ִראׁש ֹונִ ית ֶׁש ִהְּנָך ְלַגּבָ יו ּבֶ ן ָאָדם ְׁשִליִל י

ּוִבְפָרט  ְּכֶׁשַּצד ֶאָחד   ,  ָקֶׁשה  ְוָנִד י ר ְמאֹד  ִלְמצֹא ָא ָדם ׂשֹו ֵנא  ִחּנָ ם ְלַגְמֵרי  ְלל ֹא ִסּבָ ה, ְּב ֶעֶצם, ִּכ י. ַלֶּפיָךָסֵפק ֶׁשה ּוא  ְיַׁשֶּנה  ֶאת  ַיֲחס ֹו  ְּכ
ֶׁשִּיְתַעֵּלם ֵמִהְת ַנֲהג ּות ֹו   , ִהַּצְעִּתי  לֹו, ְוָלכֵ ן. סַוַּדא י ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ַהְּזַמן ִיְׁשַּתֶּנה ַה ַּיַח, ָלֵכן.  ֵאין ִסָּבה ֶׁשְּיַקֵּבל יַ ַחס עֹו ֵין ְל ִחָּנם-נֹוֵתן יַ ַחס ָיפֶ ה 
 .  וְ ַיְמִׁשיְך ַּבאֲ ִמי ַרת ָׁשלֹום ְּבֵסֶבר ּפָ ִנים  ָיפֹו ת, ֶׁשל אֹותֹו ָׁשכֵ ן

ּוְללֹא ַהְזָמָנה ִהֵּנה , ה ֵאְרָעה ִׂשְמָחה ְּבֵביתֹוְלַאַחר ְּתקּוָפ. ּוְלַאַחר ְּתקּוָפה ִסֵּפר ִלי ֶׁשַּמָּמׁש ִּכְדָבַרי ֵּכן ָהָיה, אֹותֹו ָאָדם ָׁשַמע ִלי, ְוָאֵכן
ֶׁשהּוא לֹא ֶהֱאִמין ֶׁשאֹותֹו ָׁשֵכן ֵיֵרד ְלֵביתֹו ְללֹא , ְוָאַמר ִלי ׁשֹוֵאל ַהְּׁשֵאָלה. ּוֵבְרכֹו ְּבִבְרַּכת ַמָּזל טֹוב, ֶׁשֲחָׁשבֹו ְלׂשֹוְנאֹו, הֹוִפיַע ַהָּׁשֵכן

 )הרב יעקב ישראל לוגאסי                                                                                                                (.ִׂשְמָחתֹוַהְזָמָנה ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּב

                                   אמונה
 )ספר המידות(. יֵני ַעְצמֹוְוַגם הּוא ִנְבֶזה ְּבֵע,  ָעִׁשיר ְמַכֵחׁש ֵאין ַהַּדַעת סֹוְבלֹו.נח
                             .                                                                                                                    

 



 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חובת הנשים בהשבת אבידה
 

כדאית א   , מפנ י שה יא מצות  עשה  שאין  הזמ ן גר מא,  האישנ שים חי יבות  במצות  השבת  אבידה כד ין  ,  הנה  לפי  ה נראה ב פשטות
 ).  מצו ה תקל ח(וכ ן כתב בספר  החינ וך . נשים  חייב ות בה ן,  וכל מ צוה שאי ן הזמן  גרמא, .)לד( בגמרא קיד ושין 

שכל   , כדין זק ן ואי נה לפ י כבודו, שדין נשים בהשבת אבידה, שכתב) סימ ן תקכד(ז חלק א "ת  הרדב"אומנם אנכ י הרוא ה בשו
אב ל אם לא היו   . הרי ה ן חייב ות לה חזי ר אבידה כזאת לבעל יה, ה יו נוט לות כשה יו מוצא ות ברחוב, שאם היה אובד מהןדבר 

) הרב אב רהם ישראל                          ( .כ"ע.  וכל כבוד ה בת מ לך פנ ימה.  פט ורו ת מלהחז יר אביד ה לא חרים, ]משום כב ודן[נוטל ות 

 ד"חב/ ההבטחה קויימה  
 
 

, רק קו לו  נש מע.  שמים נס וכה  עלי הן  וזקן ש י בה מעטר א ותן-שיראת , זכריה  שטיי ן'  נ עצו  עינ יהם ב פני ו  המאירו ת של רהנוכ חים 
 . בכפר קטן ששכ ן בי ן קוס וב  לקיטוב, חוזר ל ימי  ילדו תו הר חוק ים

עמל  -נס בדי שממנו פר , מרזח-ה וא  ניהל ב ית ). 'תורת ח יים'בעל ה(אביו של זכרי ה נמנ ה עם ח סידיו של רב י חי ים מקוס ו ב 
 . ו הוא ח לה  ולא קם, יום א חד הכרי עה א ות ו העב ודה ה קשה.  ביתו-ובדוחק ר ב את בנ י 

ה פקידה ה אם   ,  זכריה, את הב ן. מק ום מגור י הסבא  והסבתא, כעבור זמן עזב ו הא למנה  ויל דיה את כפר מג ורי הם ועבר ו לקיטוב
 . ח על  נכדו  וגיד לו כר אויהשגי , א יש של צור ה, הסבא. שמים-כדי  שיח נכו ל תור ה ול יראת , בידי אב יה

הבין  זכרי ה  ,  אף שנפש ו חשק ה בתור ה. ביקשה  ממנ ו  אימו  להיר תם לפר נסת  הבי ת,  כשזכריה   כבר היה  נער, כעבור כמ ה שנ ים
 . ללב אימ ו וק יבל  עלי ו את  הד ין

,   ו נבו ןנער חר וץ",  א מרה ל ו האם, "הנה ב ני.  "מסחר למשקא ות חר יפים-בעל יו של ב ית , מבית הסבא פ נו  האם ובנ ה  ליענ קל
 ".כ פי שס יכ מנו ב יני נו , נה ג בו כב וד  ושלם לו ב הגי נות. שיהיה  לך ל עזר

.   ז ולל י ם וסוב אים, רבים מהם  שיכ ורים,  רוב  שעות  ה יום ש יר ת לק וחות  שהג יע ו ל מקום.  עד מהר ה  השתלב  זכריה  בע בודתו
 .שרף-ם  יי ן המסחר כד י לה עלו ת ממנ ו כ דים מלאי-עשרות וא ול י מאות  פעמ ים ב יום ה יה י ורד אל  מרתף בי ת 

וכך  היה  יכ ול  להפ נות  א ת כל שכרו   , אך י ענק ל דאג  למי לוי  כל מ חסור ו במזו ן  ובבגד ים,  משכורתו  לא ה יית ה גב והה   במיוחד
 . לכלכלת א ימו  ואח יו
מב והל  כול ו רץ   . כשירד זכר יה ל מ רתף נבעת ל מראה שהת גלה  לעינ יו. המסחר  המה  מלקוח ות-השוק ו בית -אותו  יום ה יה  יום 
 . יענק ל ירד  למרתף ו לתדהמת ו גיל ה שם גו פת אדם.    מעסיק ולמעלה  והזע יק את

לאחר חק ירה קצר ה ה וציאו  .  מה הג יע ו למק ום שוטר ים-כעבור זמ ן . אמר  יענ קל בלב  חרד , "מוכרח ים לה ודיע  מיד  למש טרה"
 . שכן ה וא ה יחיד שב יקר ב אותן שע ות במרתף, ועצר ו  את זכריה  המסכן ב חשד לרצ ח, מהמרתף את ה גופ ה

היה ודים  המו דא גים ה חלו  מוג יעים  את מ וח ם בניס יו ן לח לץ  את ה נער  ה צעיר מהצר ה  .  ו  עד מ הרה  בכל ה עירהדי ה מקרה  פשט
 . עד מהר ה נכ נס ו גם עסק ני  הקהי לה ל עוב י ה קורה ו החל ו לפ עול  בכל הכ יו ונים.  שאליה  נקלע

,   אמר  לה  הצדיק,  "אל  י יאוש.  "זעק ה ל פני ו בתח ינה, ! "הצל  את בנ י, רב י.  "אימו ש ל זכרי ה מ יהרה  אל ב יתו של  הצדי ק מק וסוב
וב עזרתו יתברך  לא י אונה לב נך כל   ' בט חי בה. 'אל ימנע עצמ ו מן הרח מים, א פיל ו חרב חדה מ ונ חת על צוואר ו של אדם'הלוא "

 ". רע
–לבסוף פ סקו הש ופט ים כי בהע דר עדו יות א ו רא יות המ נקות  את זכרי ה מה חשד ברצח  .  משפטו של זכר יה נמשך כש נתיים

 . שו מ וות בת לייההוא הר וצח ו עו נ
,   עד  מהרה שבה אל הצד יק מ קוסוב . הדין ה נורא-ל משמע גזר , הלב של האם ה מסכנה-אין צורך לת אר את עומ ק שיברון 

שלמה ה מלך  . "הצדיק שב  על דברי ההרג עה. לכן-נפש עזה דרשה ממנ ו לפר וע  את ההבטחה שנת ן לה כשנ תיים קודם -ובסערת 
 .תוך הבע ת אמו נה  וביטח ון כ י זכריה  ֵיצא מה פרשה בשל ו ם,  ה וסיף, "' יוצדיק מצרה  נח לץ  ויבו א רשע תח ת, 'כבר אמר

שני   . שהי ית ה גדושה קהל רב, עמ וד התלי יה כ בר הוכן בכיכר הע יר. המ תח בקרב יה ודי ה עיר היה רב. הדין-הגיע י ום ביצוע גזר 
 . תליי נים ל ובשי שח ורים  החז יקו בזכר יה משנ י צדדי ו

האם יש  מישהו בקה ל היכ ול לה עיד  לטובתו של זכר יה  : "המשפט והכר יז-מזכיר בית קם , על פי ה נוה ל המקוב ל בימים  ההם
 . המזכיר חזר  על שא לתו  ו לאחר מכן  אמר את  הדברים  בפעם השל ישית  והאחר ונה. דממה ששרת ה בכי כר". ? שטיין

אנ י   . "והש וטריםעד ש התייצב ל פני  השופט ים , איכר צעיר מכפר סמ וך פי ל ס לו דרך בין  ההמ ון.  לפתע ה ורגשה תזוז ה בקהל
וב אותו  י ום ח זרתי ל חופש ה   , ש יַרתי  אז כ חיי ל  בצבא המ לך. "לתדה מת הכו ל,  פתח  ואמר,  "הוא ש הרגתי  את  חברי  באו תו י ום

ע קבתי  .  הנ חתי  אפו א ש הוא  נושא בכ יסו  כסף רב.  לכן מכר  שכנ י את  השו ורי ם שהיו  לו-נ ודע  לי כ י  יו ם קודם . קצרה בבית י
ניצ לתי רגע של  חוסר ֵער נות  וג ררתי אות ו   . נכנסתי  ובאתי א חרי ו, סחר למשק אות חר יפים המ-וכשראית יו פ ונה  לבי ת,  אחריו

 ". שם חנ קתי  אותו ל מוו ת ור וקנת י את כ י סיו מ הכסף, לקומת ה מרתף
,   "ה חף  מכל פשע, אני  מודה  ומתו ודה ע ל חטא י ומבקש  מכם לשחרר את ה נער. " הקהל בכ יכר האז ין לדבר ים  בנשימה  עצורה

 . הוסיף  האיכר
 . הקשו  השו פטים בת ימהו ן, "? הדין-רגע  לפנ י ביצ וע גזר , ע  נזכרת ל ומר זאת רק   עתהמדו"
ל א דיי שרצחת   ' . החוב ט בגופי  וטורף א ת שנתי,  זה תקופ ה ארוכ ה פוקד א ת חלומ ותי י איש זקן.  "השיב הא יכר,  "אומר לכם"

כל הת קופ ה חששת י ל גלו ת את  האמ ת   . צועק  על יי  האי ש',  !?על  לא  עוול  בכפ ו,  כ עת תגר ום שאד ם נוסף  ימ ות בג ללך, אדם אחד
ירד וף או תי  הפשע הכ פו ל   , מ פני  שאם יי תלה ה נער הז ה, אולם  הי ום חדרה ב י ה הכרה כ י אי ן  לי שום בר ירה, ולהפ ליל  את עצמ י

 ".ואז י טוב  מות י מח יי , כל ימי י
 . כעבור רגע  הותר  זכריה  מכב ליו  ושוחרר  לח ופשי

 

שבהם חוגגים ומציינים ניסים של , ישראל-כן במועדי-וכמו, השנה להצלתו-זכריה נהג בקביעות לספר את סיפורו ביום' ר
 .ישועה והצלה


