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ֹנ תשפשת פרשת נח
ג ַלע ַַ ָה   ל  לה

ּגּור ַהֲחָלִלית!" ֶכר. "ֲאַנְחנּו ְנַאֵחר ְלׁשִ ל הֹוְלְצּבַ ִ י, ַמֵהר!" ָקָרא ר' ֲאְנּשׁ "ֲאִרי, ַמְלּכִ

ּיֹות"  ֲעׂשִ ּתַ ֶכר  ֶלת. "הֹוְלְצּבַ ְלַיד ַהּדֶ א  ּוָפְגׁשּו ֶאת ַאּבָ ַמְדֵרגֹות  ּבְ י ִמֲהרּו ָלֶרֶדת  ּוַמְלּכִ ֲאִרי 
ּוְבֵני  ֶהָחָלל,  רּות  ְלַתּיָ ה  ֲחָדׁשָ ֶחְבָרה  ְלָהִקים  ֵדי  ּכְ אוַֺואווֺ"  ּפַ "א.מ.ז.  ִעם  פֹות  ּתָ ׁשֻ ָיְצָרה 

ה! ל ַהֲחָלִלית ַהֲחָדׁשָ יָסה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּטִ ֶכר ָעְמדּו ָלטּוס ּבַ ַחת הֹוְלְצּבַ ּפַ ִמׁשְ

י  ּלִ ׁשֶ ַלֶחֶדר  ֶהֱחַזְרְתּ אֹותֹו  י,  "ַמְלּכִ ִכיָסיו.  ּבְ ט  ְוִחּטֵ ֲאִרי  ַאל  ׁשָ י?"  ּלִ ׁשֶ ָנס  ַהּפָ ֵאיֹפה  "ֶרַגע, 
ַאְלּתְ אֹותֹו?" ָ ּשׁ ַאֲחֵרי ׁשֶ

י אֹותֹו  ַאְרּתִ ָטעּות ִהׁשְ ּבְ לּות. "ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ ִהְתַנּצְ י ּבַ "אֹוי לֹא, ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת," ָאְמָרה ַמְלּכִ
ֶפר." ֵבית ַהּסֵ ּבְ

ֶפר???" ָקָרא ֲאִרי. "ֲאָבל ֲאִני ָצִריְך אֹותֹו!" ֵבית ַהּסֵ ַאְרּתְ אֹותֹו ּבְ "ִהׁשְ

ו!" ֶרְך ַעְכׁשָ א. "ֵאין ָלנּו ְזַמן. ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלֵצאת ַלּדֶ ֶהם ַאּבָ "נּו, ְיָלִדים," ֵהִאיץ ּבָ

ֲחָלִלית ֵיׁש  ּבַ טּוָחה ׁשֶ י. "ֲאִני ּבְ ֲאָלה ַמְלּכִ ָחָלל?" ׁשָ יָסה ּבֶ ָנס ַלּטִ ה ָצִריְך ֶאת ַהּפָ ה ַאּתָ "ָלּמָ
ָך לֹא ַיֲעזֹר ְלָך ִלְראֹות טֹוב יֹוֵתר  ּלְ ָטן ׁשֶ ָנס ַהּקָ ַהּפָ ְך ָחׁשּוְך, ַעד ׁשֶ יק אֹור, ְוֶהָחָלל ּכֹל ּכָ ַמְסּפִ

ַעד ַלַחּלֹון." ִמּבַ

י, אּוַכל לֹוַמר  ּלִ ָנס ׁשֶ ּפָ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ֶאׁשְ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ ֵדי ׁשֶ י, ּכְ ן, ֲאָבל ָרִציִתי ָלַקַחת אֹותֹו ִאּתִ "ּכֵ
ָחָלל ַהִחיצֹון!" ה ָהָיה ּבֶ ָנס ַהּזֶ ַהּפָ י ׁשֶ ּלִ ַלֲחֵבִרים ׁשֶ

יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ּה. ִעם זֹאת, ּכְ ּלָ ִסיָעה ּכֻ ְך ַהּנְ ֶמׁשֶ ָנס ּבְ ִעְנָין ַהּפָ יכּו ְלִהְתקֹוֵטט ּבָ י ִהְמׁשִ ֲאִרי ּוַמְלּכִ
ּבּוִרים. ה ְזַמן ְלּדִ ּגּור, ְולֹא ָהָיה ַהְרּבֵ ם ְלׁשִ ּלָ ּגּור, ֵהֵחּלּו ָהעֹוְבִדים ְלָהִכין ֶאת ּכֻ ִ ת ַהּשׁ ֶאל ְנֻקּדַ

עֹוד עֹוֵבד ַהֶחְבָרה  תֹוְך ַהֲחָלִלית, ֲחגּוִרים ֵהיֵטב, ּבְ בּו ּבְ י ָיׁשְ א, ֲאִרי ּוַמְלּכִ ַעד ְמֵהָרה ַאּבָ
ַגר ֶאת ַהּצַֹהר ְוָאַטם ֶאת ַהֲחָלִלית. ּסָ ְך ֲאֵליֶהם ִחּיּוְך ַאֲחרֹון ִלְפֵני ׁשֶ ְמַחּיֵ

ָאג. "ֵאיֹפה ָהַאְסְטרֹוָנאּוִטים?" קֹול ֻמְדּ י ּבְ א," ָאְמָרה ַמְלּכִ "ֶרַגע, ַאּבָ

ִהיא אֹוטֹוָמִטית  ֹו  ַהּז "ַהֲחָלִלית  יַע.  ַמְרּגִ ִחּיּוְך  ּבְ א  ַאּבָ ָאַמר  ָהַאְסְטרֹוָנאּוִטים,"  "ֲאַנְחנּו 
ָרה ַעל ְמַנת ַלֲעזֹר ָלנּו ִאם  ּקָ ֶחֶדר ַהּבַ ים ּבְ ם עֹוְבִדים ַרּבִ ּה. ֵיׁש ּגַ ַלֲחלּוִטין, ְוָטָסה ְלַגְמֵרי ְלַבּדָ

ׁש ח"ו." ּבֵ ּתַ הּו ִיׁשְ ֶ ַמּשׁ

ׁשּות  י ָרֲעדּו ֵמִהְתַרּגְ ָנה ְיֵתָרה. ֲאִרי ּוַמְלּכִ ַכּוָ ֶרְך ּבְ ת ַהּדֶ ִפּלַ ם ָאְמרּו ֶאת ּתְ ּלָ ן, ּכֻ י ּכֵ ַאף ַעל ּפִ
ק"מ,  מ-1,600  ְלַמְעָלה  ל  ׁשֶ ְלֹגַבּה  ָלטּוס  ָעְמדּו  ֵהם  ְספּורֹות  ּקֹות  ּדַ ּתֹוְך   - ֵביֶהם  מֹוׁשְ ּבְ
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ֲאָתר  ּבָ ִלְנִחיָתה  ְוַלֲחזֹר  רֶֹבה,  ּדּור  ּכַ ל  ׁשֶ ִהירּותֹו  ִמּמְ יֹוֵתר  ַמֵהר  ָהָאֶרץ  ּדּור  ּכַ ֶאת  יף  ְלַהּקִ
ָעַתִים! ְ חֹות ִמּשׁ תֹוְך ּפָ ּגּור ּבְ ִ ַהּשׁ

ַחת  ּפַ ִמׁשְ ֵני  ּבְ ַהְכִריָזה.  ֲעֶרֶכת  ִמּמַ ַהּקֹול  ַקע  ּבָ ָרָאה!!!”  ַהּמְ  …1…2…3…4…5"
ִמְתעֹוֵרר  יל  ַהּטִ עֹוד  ּבְ יָרה,  ַאּדִ ָעְצָמה  ּבְ ְמקֹומֹוֵתיֶהם  ּתֹוְך  ַאל  ָאחֹוָרה  ִנְדֲחקּו  ֶכר  הֹוְלְצּבַ

יר. קֹול ַרַעׁש ַאּדִ ים ּוַמְמִריא ֶאל ֶהָחָלל ּבְ ַלַחּיִ

ְמִהירּות. ֶזה  ץ ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם ּבִ ּוֵ ּדּור ָהָאֶרץ ִמְתּכַ ַעד ַלַחּלֹון, ֵהם ָראּו ֶאת ּכַ יטּו ִמּבַ ִהּבִ ׁשֶ ּכְ
א  ַכּדּור ָהָאֶרץ, ֶאּלָ ָבר ּבְ ָבר לֹא ָיְכלּו ְלַזהֹות ׁשּום ּדָ ָהָיה ַמְרֶאה ַמְדִהים! ַעד ְמֵהָרה ֵהם ּכְ

ָרא השי"ת. ּבָ ְדִהים ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ַהּמַ ֵפהֶפה ׁשֶ חֹל-ָירֹק ַהּיְ ַבע ַהּכָ ָראּו ַרק ֶאת ַהּצֶ

בּו  נֹוִעים ּכָ ּקֹות. ַהּמַ ר ּדַ ֲעֹבר ִמְסּפָ ֲעֶרֶכת ִהְכִריָזה ּכַ י!" ַרַעם ַהּקֹול ִמּמַ "ִנּתּוק ָמנֹוַע רֹאׁשִ
ְמִהירּות ֲעצּוָמה ַאל ּתֹוְך עֶֹמק ֶהָחָלל. יכּו ָלטּוס ּבִ ָקה, ְוֵהם ִהְמׁשִ ּתְ ּתַ ְוַהֲחָלִלית ִהׁשְ

א. ִטיחּות!" ָאַמר ַאּבָ ם ְיכֹוִלים ְלהֹוִריד ֶאת ֲחגֹורֹות ַהּבְ ֵעת ַאּתֶ "ְיָלִדים, ּכָ

ד ֵהֵחּלּו ְלַרֵחף  ֶהם, ּוִמּיָ ּלָ ִטיחּות ׁשֶ ירּו ֶאת ֲחגֹורֹות ַהּבְ ֶכר ִהּתִ ַחת הֹוְלְצּבַ ּפַ ִני ִמׁשְ ת ּבְ לֹׁשֶ ׁשְ
ִלים ְלָהִסיר ֶאת ֵעיֵניֶהם ֵמַהּיִֹפי  ם ִהְתּגֹוְדדּו ָסִביב ַהַחּלֹונֹות, ֵאיָנם ְמֻסּגָ ּלָ תֹוְך ַהֲחָלִלית. ּכֻ ּבְ

ה. ָקף ֲאֵליֶהם ְלַמּטָ ׁשְ ּנִ ּדּור ָהָאֶרץ ׁשֶ ל ּכַ יָמה ׁשֶ ׁשִ עֹוֵצר ַהּנְ

ְפִליָאה. ַאל ֲאִרי ּבִ ה ַמְדִהים?" ׁשָ ּזֶ י, ָנכֹון ׁשֶ "ַמְלּכִ
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יָבה. י!" ֵהׁשִ ַחּיַ ָרִאיִתי ּבְ יֹוֵתר ׁשֶ ֶפה ּבְ ְרֶאה ַהּיָ ן, ֶזה ַהּמַ "ּכֵ

ְך ָחׁשּוב." ל ּכַ ֱאֶמת לֹא ּכָ ָנס," ָאַמר ֲאִרי. "ֶזה ּבֶ י ַהּפָ י ָעַלִיְך ְלַגּבֵ ְנּתִ ִהְתַעְצּבַ ל ׁשֶ "ֲאִני ִמְתַנּצֵ

ִהיא ֵאיָנּה ּגֹוַרַעת ֶאת ֵעיֶניָה ֵמַהַחּלֹון. "ֲאָבל  ׁשֶ י, ּכְ ָכה ַמְלּכִ ְדַאג," ִחּיְ ֵסֶדר, ַאל ּתִ "ַהּכֹל ּבְ
ְתאֹום ֶזה ִהְפִסיק ְלַהְפִריַע ְלָך?" ּפִ ָמה ָקָרה ׁשֶ

ְוָירֹק, ֶזה  חֹל  ּכָ ְורֹוֶאה ַרק  ּדּור ָהָאֶרץ  ּכַ ה ַעל  ְלַמּטָ ל  ּכֵ ֲאִני ִמְסּתַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ "ָהֱאֶמת ִהיא, 
ָנס  מֹו ּפָ הּו ָקָטן ּכְ ֶ ּשׁ ּמַ י ׁשֶ יר ֲאִרי. "ֵהַבְנּתִ נּו," ִהְסּבִ ַבּדֵ עֹוָלם ִמּלְ ָבר ּבָ ִאּלּו ֵאין ׁשּום ּדָ יׁש ּכְ ַמְרּגִ
ָיָחִסים טֹוִבים ִעם ֲאחֹוִתי  ה יֹוֵתר ָחׁשּוב ִלי ִלְהיֹות ּבְ ְך. ַהְרּבֵ ָבר ָחׁשּוב ּכֹל ּכָ ֱאֶמת לֹא ּדָ הּוא ּבֶ
יד ַלֲחֵבִרים  ה, ֲאִני ָיכֹול ְלַהּגִ י." - "ְוחּוץ ִמּזֶ ּלִ ָנס ׁשֶ ה לֹא ֵהֵבאִתי ֶאת ַהּפָ ר ַלֲחׁשֹב ָלּמָ ֵמֲאׁשֶ

ִחּיּוְך. ָחָלל," הֹוִסיף ֲאִרי ּבְ י ָהָיה ּבֶ ּלִ עֹון ׁשֶ ָ ַהּשׁ י ׁשֶ ּלִ ׁשֶ

ָבה." ְצאּו ֵמַהּתֵ ּיָ ׁשֶ ָבר ּכְ ְחּתֹו ָחוּו ֶאת אֹותֹו ַהּדָ ּפַ א. "ֹנַח ּוִמׁשְ ה יֹוֵדַע, ֲאִרי," ָאַמר ַאּבָ "ַאּתָ

ַאל ֲאִרי. לּום?" ׁשָ ּנּו ּכְ ַאר ִמּמֶ י ָהעֹוָלם ָחַרב ְולֹא ִנׁשְ "ּכִ

ּדּור ָהָאֶרץ. ה'  ֵני ּכַ ָבר ַעל ּפְ ָבה ְוָראּו ֶהֶרס ֻמְחָלט. לֹא ָהָיה ׁשּום ּדָ ִדּיּוק! ֵהם ָיְצאּו ֵמַהּתֵ "ּבְ
א  ׁש ָלנּו ֵהם ַהֲחׁשּוִבים, ֶאּלָ ּיֵ ים ׁשֶ ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ַהּגַ ּלֹא ַהּדְ יר ָלנּו ׁשֶ ֵדי ְלַהְזּכִ ּבּול ּכְ ֵהִביא ֶאת ַהּמַ
ה יֹום  ל ָאָדם ָעִתיד ַלֲעזֹב ֶאת ָהעֹוָלם ַהּזֶ ים. ּכָ ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ ים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ֲעׂשִ ְצוֹות ְוַהּמַ ַהּמִ
לֹוַמר  ּלֹו - ּכְ ים ׁשֶ ּיִ ִגים ָהֲאִמּתִ ַבד ַהֶהּשֵׂ ָבר ִמּלְ ֶאָחד, ְוַאף ֶאָחד לֹא יּוַכל ָלַקַחת ִאּתֹו ׁשּום ּדָ

ת ְרצֹון ה'". ּיַ ֲעׂשִ

ֲחגֹורֹות  ֶאת  ְוִחְגרּו  ִבים  ַלמֹוׁשָ "ִחְזרּו  ים.  ַלַחּיִ ִהְתעֹוְרָרה  ַהְכִריָזה  ַמֲעֶרֶכת  ָאז  ִדּיּוק  ּבְ
ּקֹות!" עֹוד ָחֵמׁש ּדַ ִחיָתה ַמְתִחיָלה ּבְ ִטיחּות - ַהּנְ ַהּבְ

ָנה ֲאִרי ֶאל ָאִביו. י ִרֲחפּו ֲחָזָרה ִלְמקֹומֹוֵתיֶהם ְוָחְגרּו ֶאת ַעְצָמם, ְוָאז ּפָ א, ֲאִרי ּוַמְלּכִ ַאּבָ

ְך.  ל ּכָ ְדּתָ אֹוָתנּו ֶלַקח ָחׁשּוב ּכָ ה ְוִלּמַ ְדִהים ַהּזֶ ּיּול ַהּמַ ַקְחּתָ אֹוָתנּו ַלּטִ ּלָ א, ּתֹוָדה ׁשֶ "ַאּבָ
ּבּול!" ר ַעל ְיֵדי ַהּמַ ָכה ֵמֲאׁשֶ ה יֹוֵתר ֶנְחָמד ִלְלמֹד ֶאת ֶזה ּכָ ַהְרּבֵ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ִמי הּוא  ׁשְ ָהעֹוָלם ַהּגַ ּבּול הּוא ׁשֶ ָקִחים ֵמַהּמַ ֶאָחד ַהּלְ

ֶרַגע. ָמה  ְך ָחׁשּוב, ְוהּוא ָיכֹול ְלֵהָחֵרב ּבְ ל ּכָ ֹלא ּכָ
נּו ְוֵאיְך ֲאַנְחנּו נֹוֲהִגים  ּלָ ָחׁשּוב הּוא ֲעבֹוַדת ה' ׁשֶ ׁשֶ

י ֲאֵחִרים. ַלּפֵ ּכְ
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