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 מעשה מעני ומרגלית
 סיפור של חרות

 
ר ִטיט ּומ נֵּס ִמִטיט,  ֶשָהָיה חֹופֵּ ַפרְּ ָעִני ֶאָחד ֶשָהָיה ִמתְּ נּו ַז"ל ַמֲעֶשה בְּ ר ַרבֵּ ָרם,  ַפַעם ִספֵּ ֹוכְּ

יֹו ֶשָחַפר ָמָצא ֶאֶבן טֹוב ֶשָהָיה ָשוְּ ר  ַאַחת כְּ סֹוחֵּ ָהַלְך לְּ יֹו וְּ לא ָיַדע ַכָמה ָשוְּ אד וְּ הֹון ַרב מְּ

ִדיָנה ָאָדם ֶשיּוַכל לְּ  ֶזה ַהמְּ ין בְּ ר ֶשאֵּ ָעָנה לֹו ַהּסֹוחֵּ ָיּה,  וְּ ָשוְּ ויֹו,  ִכי הּואֶשֶיֱאמֹוד אֹוָתּה בְּ ם ָשוְּ  ַשֵֵּּ

לֹונְּ  ִכיָרָתּה לְּ ָצִריְך ִליַסע ֲעבּור מְּ לא ָשֶוה הֹון ַרב,  וְּ לּוָכה,  אּוָלם הּוא ָהָיה ָעִני וְּ ִעיר ַהמְּ דֹון לְּ

ָדב ַבִית ֶלֱאסֹוף נְּ ָהַלְך ִמַבִית לְּ כּושֹו ַהַדל וְּ ָהַלְך ּוָמַכר ֶאת רְּ ִפיק ָהָיה לֹו ֶכֶסף ִליַסע,  וְּ ֹות ַעד ֶשִהסְּ

 לֹו ִליַסע ַעד ַהָים, 

ִפיָנה,  אּוָלם לא ָהיּו  ָרָצה ַלֲעלֹות ַעל ַהּסְּ ָאה ל וְּ ֶהרְּ ַהַקאִפיַטאן וְּ ָהַלְך לְּ ִפיק ָמעֹות,  וְּ ֹו לֹו ַמסְּ

חֹו ַעל הַ  ָלקְּ ִבין ֶשָאָדם ָעִשיר הּוא וְּ ֶשָרָאה ַהַקאִפיַטאן ֶאת ָהֶאֶבן הֵּ ָגִלית,  כְּ ָכבֹוד ַהַמרְּ ִפיָנה בְּ ּסְּ

ר  ִסדֵּ יָגה ָהִראשֹוָנה וְּ רֵּ יּוָחד ִמַמדְּ ָנַתן לֹו ֶחֶדר מְּ ִגיִדים ָגדֹול,  וְּ ַהנְּ ֶאָחד מֵּ לֹו ָכל ַהַתֲענּוִגים כְּ

ס ּומְּ  ַעֵֵּּ הּוא ָהָיה ָתִמיד ִמתְּ ַהֶחֶדר ֶשֵֹּו ָהָיה לֹו ֲחלֹון ֶשָפָנה ַלָים,  וְּ דֹוִלים,  מֵּ שֹו ִעם ַהגְּ ַח ַנפְּ ַשמֵּ

ַע ִעָמּה ִכי ַהִש  ַתֲעשֵּ ת ָהֲאִכיָלה ָהָיה ִמשְּ עֵּ ַרט בְּ ָגִלית ּוִבפְּ ב טֹוָבה ַהַמרְּ ָחַבת ַהֵֵּּ ַהרְּ ָחה וְּ מְּ

ל,  ָנקֵּ ל ַהַמֲאָכל בְּ ַעכֵּ פּוָאה ֶשִיתְּ  ּורְּ

ָחן בִ   לְּ ָגִלית ָהיְָּתה מּוַנַחת ַעל ַהשֻּׁ ַהַמרְּ גֵּלֹו וְּ ֶהרְּ ֶשָיַשב ֶלֱאכֹול כְּ ס ָבּהַפַעם ַאַחת כְּ ַעֵֵּּ ִהתְּ ִביל לְּ  שְּ

יָנַתִים בָ  ַדם,  בֵּ רֹוב ֲעיֵּפּותֹו ִנרְּ ירּוִרים ֶשָעֶליָה ִעםּומֵּ ַהפֵּ ָלַקח ֶאת ַהַמָפה וְּ ת וְּ ָשרֵּ  א ַהמְּ

ִקיץ ִמשְּ  ֶשהֵּ ִליְך ַהכל ַלָים,  כְּ ִהשְּ ָגִלית,  וְּ ָגִלית,  ִכי לא ָיַדע ֶשיֵּש ָעֶליָה ַמרְּ ִבין ָכל ֶזה ַהַמרְּ הֵּ ָנתֹו וְּ

תֹו כִ  ַעט ֶשָיָצא ִמַדעְּ ִכמְּ ָלן שֶ ָהָיה לֹו ַצַער ָגדֹול וְּ י ַהַקִפיַטאן הּוא ַגזְּ ַיֲהרֹוג י ַמה ַיֲעֶשה ַעָתה,  ֲהרֵּ

ַרע ָדָבר,  ִאֵּּו לא אֵּ ַח כְּ מֹו ָשמֵּ ן ָעָשה ֶאת ַעצְּ ִסיָעה,  ַעל כֵּ ִחיר ַהנְּ ַעד מְּ  אֹותֹו בְּ

ֶשָבא אֵּ   ר ִעמֹו,  ּוכְּ ַדבֵּ רֹו לְּ ַחדְּ ָכל יֹום ָבא לְּ ִהנֵּה ַהַקִפיַטאן ָהָיה בְּ ִחין ַעל וְּ ָליו ַהַקִפיַטאן לא ִהבְּ

ַח ַעד ֶשֵּא ִהִכיר בֹו שּום ִשינּוי,  ָאַמר מֹו ָשמֵּ אּוָמה,  ִכי הּוא ָעָשה ֶאת ַעצְּ לֹו ַהַקִפיַטאן  ָפָניו מְּ

בּוָא ה תְּ בֵּ נֹות ַהרְּ צֹוִני ִלקְּ ן ִברְּ כֵּ ב,  ּובְּ ָרה ֲהלא ֲאִני רֹוֶאה ֶשִהנְָּך ָאָדם ָחָכם ִויַשר לֵּ מֹוכְּ ה ּולְּ

ִתי אֶ  רּו ֶשֲאִני ָגַנבְּ א ֶשָמא יאמְּ ה,  אּוָלם ֲאִני ָירֵּ בֵּ ִויַח ַהרְּ ַהרְּ לֹונְּדֹון ּוָבֶזה אּוַכל לְּ ת ַהֶכֶסף בְּ

ָך ֲעבּור ֶזה סְּ  ם לְּ ָך ַוֲאִני ֲאַשֵֵּּ ַין ַעל ִשמְּ ֶיה ָנא ַהִקנְּ ן ִיהְּ בּוָאה,  ַעל כֵּ ִנַית ַהתְּ הּוִלקְּ ַטב כּום ַרב,  וְּ

ן,  ָעֹשּו כֵּ ינֵּי ֶהָעִני וְּ עֵּ  ַהָדָבר בְּ

ֶרְך הַ   ָהָיה עֵּ ֶצל ֶזה ֶהָעִני,  וְּ ַאר ַהכל אֵּ ִנשְּ ת ַהַקִפיַטאן וְּ לֹונְּדֹון מֵּ ֶשָבאּו לְּ ִהנֵּה כְּ ֶפל וְּ בּוָאה כֵּ תְּ

ָגִלית.  כֹו ֶשל ַהַמרְּ ֶערְּ ַלִים מֵּ  ִכפְּ

 

נּו ַז"ל ֶאת ַהִּספּו  ֶשִּסיֵּם ַרבֵּ ָאָיה ֶשֶנֱאַבד מִ כְּ ָהא רְּ ָגִלית לא ָהיְָּתה ֶשֵֹּו,  וְּ ֶמנּו.  ר ָאַמר ַהַמרְּ

לֹו.  אּון ָוואס ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צ ַאר ֶאצְּ ָאָיה ֶשִנשְּ ָהא רְּ ָתה ֶשֵֹּו וְּ ן ָהיְּ בּוָאה כֵּ ּו ַזיין ַזאְך ִאיז ַהתְּ

ן טְּ  . 1ָנאר ַווייל ֶער ָהאט ִזיְך ֶדער ַהאלְּ

                                                 
 הוא רק מפני שהחזיק עצמו.  –ומה שהוא הגיע לדבר שלו  1
 
 
 
 
 
 
 
 



 .חופר טיט. מוכר טיט. החיים שלו טיט. עובד בטיט 

 .לפתע יש כאן הפתעה. משהו חודר לחיים שלו. מרגלית. כללי המשחק השתנו 

 שם אהיה עשיר. זו המוטוייוציה -כרגע החרות היא כלכלית. אם  רק אגיע ללונדון 

  יוצאים לדרך.   בעליה לספינה הוא כבר עוסק בעולם המשמעויות. אין לו אבל הוא

מבין שגם אם אין לו יכול להיות  לו. העבד רוצה הכל כאן ועכשיו. סיפור התבן. 

 הדרך לחרות עוברת בעולם המשמעויות.

  משהו קורה לו בספינה. הוא רואה ים. הוא מכיר חיים אחרים. הוא נפתח

ספות.   הוא נהיה ישר דרך. והנה מתברר שהמרגלית נתנה לו את לאפשרויות נו

מה שהיא באמת הייתה צריכה לתת. אפשרות  להיות אדם חופשי בלי להיות תלוי 

 בשום דבר. עשה עצמו שמח. 

  זה סיפור על  תהליך של חרות . בסוף החרות היא אישית ולא תלויה בשום דבר

במהות ולא ניתן לקחת את זה ממנו. חוץ ממה שקורה בתוכך. האדם הוא חרותי 

. אללא זזה היה שרנסקי. זו המתנה האמיתית והיא שוה הרבה יותר מכל מרגלית

טמון בתוכו כמו המרגלית בתוך הטיט והיה צריךלחשוף את זה על ידי סיבובים 

 רבים.

  עם ישראל עוסק בטיט במצריים. והעבדות מחלחלת. תבן אין ניתן לעבדיך. רוחב

והמרגלית זה המדבר.  לתבן. הדרך לחרות עוברת דרך מרגליות .  המבט מצמצם

שהוא מקביל לים. במדבר מתברר ללבני ישראל שהם בני חורין. שהחרות שלהם 

היא מהותית ולא תלויה בתנאים חומריים חיצוניים אלא בהיותם ישרי לב , מקבלי  

 ת.תורה. המיישרת את הלב. זוהי אומה של חרות. חרות אישית ולאומי

                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


