
  מרוה לצמא /הנחל שהחזיר בתשובה

נין ונכד לגדולי עולם, מנהיגה הדגול של "האביר יעקב"~,  - רבי  יעקב אבוחצירא

יהדות מרוקו, יצא למסע צדקה על פני המדינה למען העניים הרבים. בכל מקום 

ה. היהודים תרמו צדקה ככל יכולתם. כבואו התקבל רבי יעקב בכבוד ובהער

ב את דרכו  לביתו כשהוא חונה באחת מעריה הדרומיות של עכשיו עשה רבי יעק

מרוקו. הוא התארח בביתו המרווח של אחד ממכריו, יהודי תמים ירא שמים, 

  שהיה מאושר בזכות שנפלה בחלקו.

 הואבטלית ובתפילין ולפנות לבית הכנסת.  התעטרעם בוקר התכונן רבי יעקב ל

מיל נעלם. פנה רבי יעקב אל בעל ניגש אל תרמילו ולתדהמתו אין תרמיל! התר

הבית בשאלה היכן תרמילו. חיפושים קדחתניים נעשו מיד ברחבי הבית. כעבור 

מושג מי, מה ואיך אולם מה  לובבהלה. אין  פכר בעל הבית ידיושעה ארוכה 

ידע שבתרמיל נמצאים מלבד  הוארבי יעקב החוויר ושתק.  נגנב. שברור, התרמיל 

בעמל רב של חודשים גם שני ספרי קודש שכתב בכתב  רצבכספי הצדקה הרבים ש

  ידו, ספרים שאין להם עוד העתק בעולם.

עד מהרה נפוצה השמועה בעיר. התרמיל של רבי יעקב נגנב יחד עם כספי הצדקה 

ועם ספריו.  יהודי העיר החליטו להרים תרומה נכבדה כדי להשלים את החסר, 

"צר לי על כספי הצדקה יותר  שנגנב. אולם ככל שהתאמצו לא הגיעו לסכום 

אמר רבי יעקב לסובבים אותו. משהבחין בתדהמתם  ~מאשר על ספרי"

משמים אם  אות"כשחיברתי את הספרים בקשתי מהקב"ה שישלח לי ~הסביר:

ה שיאבדו לפרסום או לא, בקשתי שאם משמים הספרים טעונים גניזהם ראויים 

לי. הנה קבלתי את האות. אולם העניים, מה יהיה עליהם? הרי רעבים הם ללחם 

  ומצפים בכליון עיניים לכספי הצדקה".

ובינתיים היו ארבעת הגנבים קרובים מאד אל הנחל. מתנשמים ומתנשפים נעצרו 

על גדותיו וחייכו בסיפוק. "הנה" קראו "עוד מעט נחצה את הנחל ונהיה מעבר 

הנחל היפה בתקופה זו של השנה היה  ר, שם נתעשר, שם לא יחשוד בנו איש".לעי

, גבהו הגיע לכעשרים סנטימטרים. הרימו הגנבים את התרמיל לגובה רדוד

והתכוננו לחצות את הנחל. כשפתאום מול עינהם ארע דבר נורא. הנחל הלך וגבה, 

נשאו  הםההמום.  נקו מקרקעיתו הישר אל פרצופםיענקיים ז נחשולים הלך וגבה.

"נחכה כמה דקות וננסה שוב" מלמלו,  רגליהם לאחור וניצבו נבוכים על החוף.

"בטח מקרה הוא". אכן, מיד נרגע הנחל ושב לקדמותו. אולם כשהניחו שוב את 

כף רגלם במים, סער הנחל ורגש. כך קרה מספר פעמים, עד שגם הגנבים שהיו 

אופף אותם. הם הניחו את התרמיל רחוקים מאמונה ויראת שמים, חשו בפחד ה
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הנחל ופסעו פנימה. עכשיו היו המים שקטים ונמוכים. הביטו זה בזה  תעל גדו

  בפחד עצום ומיד החליטו:"נחזיר את הגנבה".

החמה כבר עמדה בשיפולי הרקיע, כשנשמעו נקישות על דלתו של המארח. בפתח 

  עמדו ארבעה אנשים נבוכים כשהתרמיל בידם.

קל, יהודים יקרים" פנה אליהם הצדיק במאור פנים. "היכן מצאתם "יברככם ה

רבי יעקב  להםהארבעה השפילו את עיניהם והודו בגנבה. השיב  ~את התרמיל?"

 מבט מאיר ואמר:"מוחל אני לכם בתנאי אחד, שתשובו בתשובה שלמה".
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