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א˜ה,
יא ָֹלה-וַק ָ
ַקּ˙ ¿˜ ˆƒיר˜˙ּ¿ :ו ַקּפ˙ ƒמ ¿ֹל ֶח ֶמ˙ עוֹ ָֹלם ַקה ּ ׁ¿˘נּ ָ ƒיהַ ,קﬠֹל ¿ ּגבוֹּל ּפוֹ ֹƒלין ו¿ רו ¿ּסיָ הּ ָ ,ב ֵאזוֹ ר ּ ƒב ַק
אˆים ¿ ּב ָכֹל ּכוֹ ָחם.
ƒמ ¿ס ַקּ˙ ¿ּ˙ ƒרים ַק ּב ¿ ּי ָﬠרוֹ ˙ ¿˜בוּˆוֹ ˙ ֶׁ˘ֹל ַקּפ ¿ר ƒט ָ
יזנ ƒים ,י¿ הו ִּƒדים וּפוֹ ָֹלנ ƒיםַ ,קה ּ ƒנ ¿ֹל ָח ƒמים ַק ּב ָ ּנ ƒ
יוֹ ם ֶא ָחִד ֵהם מוֹ ¿ˆ ƒאים י¿ הו ִּƒדי ָז ֵ˜ן ו¿ ָ˙ ׁ˘ו ּׁ˘.

יטה ¿ֹל ַקה ׁ¿˘ ƒאיר
ר' יָ ˘¿ׂ ƒר ֵאֹלּ ָ ,ברו ¿ּך ַקה ּ ֵׁ˘םַ ,קה ּ¿˜בו ָּˆה ֶה ¿ח ֹƒל ָ
אוֹ ¿˙ ָך ƒא ָּ˙נוֲּ .קאנַק ¿חנ ּו נִ¿ ƒד ַקאג ¿ֹל ָך ¿ֹל ָמזוֹ ן ו ׁ¿ּ˘ ּ ָ ˙ƒיה.

ַקתּ ְֱק ִצירַ :קבּ ִסּ ְמ ָטה ַקה ֲקחשׁוּכָ ה ַקמ ְפ ִתּ ַקיע ֲקא ִח ֶימֹלֶ ַקה ִבּ ְריוֹן
תּוֹחב יָ ִדוֹ ֹלְ כִ יסוֹ ְבּ ִשׂ ְמ ַקחת נִ ָצּחוֹן ְוּמגַק לֶּ ה כִּ י
ֶאת מוֹנְ ַקבּזֵ ,
ַקהכִּ יס ֵריֱק – ַקה ַקמּ ְפ ֵתּ ַקח נֶ ֱעֹלַק ם! מוֹנְ ַקבּז ַקע ְצמוֹ 'א ֵמ ִבין
כֵּ ַקיצִד..
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ָה'עוֹזֵ ר' ֶה ָח ִָדשׁ..

"הֵ ָרגַקע ,מוֹנְ בַּק ז"ִ ,ח ְבֱּקוּ הַק ְיֹּל ִִָדים אֶ ת הַק נּ ִָסי
ימת
הַק ְמּבֹהָ ֹלֶ ,שׁעֲק ַקִדיִן ָרעַק ִד ְבּכָֹל גּוּפ ֹו מֵ אֵ ַק
אָמר
הַק ִבּ ְריוֹנִ ים" .הָ ֹלְ כוּ ֹלְ ַקִד ְרכָּם ,הָ ְר ָשׁ ִעים"ַ ,ק
גִּ ְִדעוֹן ,וְ הו ִֹסיף ְבּ ִעיִדוִּד" :וְ אַף ִמ ְשׁאַֹלְ ָתּם
הָ ָרעָ ה 1א עָ ֹלְ ָתה ְבּי ִָָדם!".
אַחי"ֹ ,ל ַקָחשׁ מוֹנְ בַּק ז" .הֵ ם 1א ִה ְצֹלִ יחוּ
"כֵּןַ ,ק
יח י ִָָדם עַק ֹל הַק ַקמּ ְפ ֵתּ ַקח ,אַק גַּקם מֵ ִע ָמּנוּ
ֹלְ הַק נִּ ַק
אָבַק ִדָ ..מה נַקעֲק ֶשׂה עַק כְ ָשׁו?".
נִמצָ א אוֹתוֹ!"ֱָ ,ק ָרא אֱ ֹלִ יצָ פָ ן
"עַק כְ ָשׁו? ְ
יְתה
ְבּ ִה ְתֹלַקהֲק בוּת" ,כִּ י ַקרֱק מֵ אֵ ת הַק ֵשּׁם הָ ָ
זֹאתֹ ,לְ הַק עֲק ֹלִ ים מֵ ִא ָתּנוּ אֶ ת הַק ַקמּ ְפ ֵתּ ַקח ֹלִ זְ ַקמן
ֱָקצָ רֹ ,לְ ַקמעַק ן 1א יִפּוֹֹל ְבּי ִָָדם .עַק ָתּהִ ,ה ָזּכֵר נָא
הֵ יכָן הָ יָה ִע ְמּ Bהַק ַקמּ ְפ ֵתּ ַקח בַּק פַּק עַק ם הָ אַחֲק ר ֹונָה"...
"עַק ֹל הַק גַּקג!"ֱָ ,קפַק ץ מוֹנְבַּק ז ְבּ ִשׂ ְמ ָחה" .נְכו ִֹחים
ְדּבָ ֶרי ,Bאֱ ֹלִ יצָ פָ ן ,כִּ י עַק ֹל כֵּן בֶּ ַקטח נָפַק ֹל ִמ ִמּכְ נ ַקָסי,
כַקבנוּ ָשׁם עַק ֹל ְשׂפַק ת הַק גַּקגֹ ,לִ ְצפּוֹת
כְּ ֶשׁ ָשּׁ ְ
יטיב
בַּק ִבּ ְריוֹנִים! ִה ְתרו ַקֹמ ְמ ִתּי אָז ֹלְ ֶרגַקע ֹלְ הֵ ִ
נִשׁ ַקמט וְ נָפַק ֹל"...
כַּקנִּראֶ ה ְ
נוּח ִתי וְ אָז ְ
אֶ ת ְתּ ָ

גַּקם הֵ ם 1א יָכְ ֹלוּ ֶשׁFא ֹל ִָשׂים ֹלֵב ֹל ְַקתּכוּנָה
הַק ְמּיֻקחֶ ִדֶ ת ֶשׁ ִקּ ְדּ ָמה אֶ ת ְפּנֵיהֶ םַ .קח ְב ֵריהֶ ם
ֹלַקכִּ ָתּה ִדּ ְבּרוּ בֵּ ינֵיהֶ ם ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת ,וְ גַקם
הַק ְמֹּלַקמֵּ ִד הָ ְרכִּ ינַקס נִ ְראָה ָטרוִּד וְ ֹלָחוּץ ְבּאֹפֶ ן
1שׁת
יוֹצֵ א ִמן הָ ָרגִ יֹל ,וְ הַק כֹֹּל ִבּגְ ֹלַקֹל ְשׁ ֶ
הָ או ְֹר ִחים ֶשׁבָּ אוּ הַק בּ ֱֶֹקר ְבּ ַקשׁעֲק ֵרי בֵּ ית
הַק ִמּ ְִד ָרשׁ...
הֵ ם הָ יוּ אָב ְ
אִָדם1א מֻק כָּר.
וּבנוֹ ,וְ ִע ָמּם עוִֹד ָ
הָ אָב שׂוֹחֵ ַקח ִעם הַק ְמֹּלַקמֵּ ִד ְבּת ֱֶֹקף ַקרב ,תּוֹ
ֶשׁהוּא מֵ ִרים אֶ ת ֱקוֹֹלוֹ .אֱ ֹלִ יצָ פָ ן הֵ ִבין ִראשׁוֹן
הוּמה" .אֲק נִי ַקמכִּ יר אֶ ת הַק ֶיֹּלִֶד הַק זֶּה;
עַק ֹל ָמה הַק ְמּ ָ
בֵּ ן ֹלְ ִמ ְשׁפַּק ַקחת ִבּ ְריוֹנִים ִהנֵּהוּ .עַק ִד הַק יּוֹם 1א
ֱָק ָרא וְ1א ָשׁנָה וְ עַק כְ ָשׁו בָּ א וְ ִדו ֵֹרשׁ ֹלְ ִה ְת ַקֱקבֵּ ֹל
ְבּכִ ָתּ ֵתנוּ!1א פֶּ ֹלֶא ֶשׁ ַקרבֵּ נוּ1א ָשׂשׂ ֹלְ ַקֱק ְבֹּלוֹ!".
כּוּח!"ִ ,ה ְתפַּק לֵּא
"אֵ ינֶנִּי מֵ ִבין עַק ֹל ָמה הַק וִּ ַק
ישׁאֵ ֹל" ,הֲק ֵרי ֹל ַקָמ ְִדנוּ ֶשׁ ְבּכִ ַקתּת ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים
ִמ ָ
מֻק ָתּ ִרים ֹלִ ֹלְ מִֹד עֶ ְשׂ ִרים וַק חֲק ִמ ָשּׁה יְ ֹל ִִָדים1 ,א
יו ֵֹתר! – ִאם נו ָֹסף ֶיֹלִֶדַ ,קחיּ ִָבים ֹלְ הו ִֹסיף ע ֹוזֵר
וּבכֵן ,כִּ ָתּ ֵתנוּ מ ֹונָה ְבּ ִִדיּוֱּק עֶ ְשׂ ִרים
ֹל ְַקמֹּלַקמֵּ ִד! ְ
וַק חֲק ִמ ָשּׁה יְ ֹל ִִָדים וְ אֵ ין ֹלָנוּ ע ֹוזֵרְ -מֹלַקמֵּ ִד,
ַקמ ְשׁ ָמעִ :אי אֶ ְפ ָשׁר ֹלְ ַקֱקבֵּ ֹל אֶ ת הַק ֶיֹּלִֶד הַק זֶּה!
הֵ ם הֵ ִציצוּ ִמן הַק צַּק ִד בַּק נַּקעַק ר הֶ ָח ִָדשׁ ,הוּא 1א
ְנִראָה כְּ ִמי ֶשׁנּ ְַקפשׁ ֹו ָח ְשׁ ֱָקה בַּק תּו ָֹרהַ .קרֱק עָ ַקמִד
וְ ִה ִבּיט ְבּ ַקמבָּ ט ִמ ְתנ ֵַקשּׂא עַק ֹל הַק סּו ְֹב ִבים ,וְ ְנִראָה
כּוּח ִעם
אָביו ֹלְ הַק כְ ִריעַק בַּק וִּ ַק
טוּח ְבּכוֹח ֹו ֶשֹׁל ִ
בָּ ַק
הַק ְמֹּלַקמֵּ ִדַ .קמ ְעגָֹּל ְמרֻק ָחֱק ֶשֹׁל ַקמאֲק זִ ינִים בַּק חֲק ַקשׁאי
ִה ִקּיף אֶ ת הַק ְמֹּלַקמֵּ ִד וְ אֶ ת ִיְריבוֹ.

ישׁאֵ ֹל,
"הֵ ַקר ְמ ָתּ אֶ ת הָ רֹאשׁ?"ָ ,ח ַקֱקר ִמ ָ
"וּבכֵן ,אָז ִה ְב ִחין בְּ Bאֲק ִחימֶ ֹלֶ! כָּ י ַקִָדע
ְ
ֹלַקעֲק ֱקֹב אַחֲק ֵרינוּ ְבֹּלֶכְ ֵתּנוּ בַּק ִסּ ְמ ָטה" ...וְ גִ ְִדעוֹן
ִה ִבּיט בּ ֹו ְבּהַק עֲק ָרכָה" .נִ ְר ִאים ְדּבָ ֶרי,B
ישׁאֵ ֹל .אַק הֲק ֹלוֹא ָראֹה ָר ִאינוּ כִּ י שׁוֹמֵ ר
ִמ ָ
יִדיו י ְִשׁמֹ ר .הָ בָ ה
ְפּ ָת ִאים הַק ֵשּׁם וְ ַקרגְ ֹלֵי חֲק ִס ָ
אַרבַּק עַק ת הַק חֲק בֵ ִרים הַק טּו ִֹבים
אָמר וְ ְ
ֵנ ֵֹלכָה"ַ ,ק
הֵ ִחישׁוּ פַּק עֲק מֵ יהֶ ם בַּק חֲק ז ָָרה אֶ ֹל הַק בַּק יִת הַק הוּא
וּמי
ְבּ ִת ְֱקוָ ה ְמחֻק דֶּ ֶשׁתִ ,ט ְפּסוּ עָ ֹלָיו ִבּזְ ִהירוּת ִ
ִה ְמ ִתּין ֹלָהֶ ם ָשׁם ְבּ ַקשֹׁלְ וָ ה עַק ֹל הַק גַּקג הַק ַקקּר?
הַק ַקמּ ְפ ֵתּ ַקח הַק יּ ֱָָקר .מוֹנְ בַּק ז הֵ ִרים אוֹת ֹו וְ ֹל ַקָחשׁ
ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת" :אָכֵן ,שׁוֹמֵ ר הַק ֵשּׁם אֶ ת
אוֹהֲק בָ יו!".

" ...וַק אֲק נִ י ח ֹוזֵר וְ אוֹמֵ ר ֹלְ ,"Bצָ עַק ֱק עַק כְ ָשׁו
יהי
הָ ִאישׁ אֶ ֹל הַק ְמֹּלַקמֵּ ִד" ,כִּ י ַקֱקבֵּ ֹל ְתּ ַקֱק ְבֹּלֶנּוּ וִ ִ
ֹאמר ,ע ֹוזֵר ֹלִ ְמֹלַקמֵּ ִד מֵ אַיִן יָבוֹא?
ָמה! וְ ִאם תּ ַק
ִהנֵּה ְתּשׁוּבָ ִתי :הָ ִאישׁ הַק זֶּה ֶשׁ ִא ִתּי – הוּא
אִָדם הַק זָּר ֶשׁהֵ ִביא ִעמּ ֹו – הוּא
ִה ְצ ִבּיעַק עַק ֹל הָ ָ
י ְִהיֶה ֹלְ Bע ֹוזֵרְ -מֹלַקמֵּ ִד! מֵ הַק יּוֹם ,הוּא י ְַקס ִבּיר
ֹל ַקַקתֹּלְ ִמ ִיִדים אֶ ת ְדּבָ ֶרי ,Bגַּקם יַקעֲק נִ יֱק ֹלָהֶ ם
מֵ ָחכְ ָמת ֹו ֶשׁלּוָֹ ...מה ַקתּעֲק נֶה עַק ֹל זֹאת,
הָ ְרכִּ ינַקס?".

אַרבַּק עַק ת הַק נְּ עָ ִרים
ֹלְ ָמחֳ ָרת בַּק בּ ֱֶֹקר אֵ חֲק רוּ ְ
אַחר
ֹלְ בֵ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ .עֲק י ִֵפים עַק ִד ְמאוִֹד הָ יוֹּ ,לְ ַק
ַקֹל ְיֹלָה ֹלְ1א ֵשׁנָה וְ גִָדוּשׁ הַק ְרפַּק ְת ֱָקאוֹת .אֲק בָ ֹל

ַקרב הָ ְרכִּ ינַקס נִ ְראָה אֻק ְמֹלָֹל .הַק הַק נְ ָח ָתה
רוּח הַק לָּז1 ,א הָ י ְָתה
ִבּכְ ִפיָּה הַק זֹּאת ִמצַּק ִד גַּקס הָ ַק
ֹלְ רוּח ֹו כְּ ֹלָֹל .אַק ,הַק ִאם י ְִמצָ א עֹז ְבּנ ְַקפשׁ ֹו
ֹלו ַקֹמר1" :א!"?
המשך יבוא

ַקר˜ ֹƒל ¿פ ָﬠ ƒמים נָ ˆ¿ ƒט ֵר ¿ך ָֹלנו ַקּﬠ ƒמ ָּמ˜וֹ ם ¿ֹל ָמ˜וֹ םֲ ,קאנ ƒי
¿מ ַק˜ ֶּוה ֶׁ˘ ּ ƒב ¿מ ֵה ָרה ˙¿ ˙ּƒאוֹ ֵׁ˘ ׁ˘ ו¿ ˙ו ַקּכֹל ֹƒל ¿ˆעִֹד ƒא ָּ˙נוּ"
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ֲקא ָבֹל ַקִדּ ע ¿ֹל ָך ֶׁ˘ ֶא ¿ˆ ֵֹלנוַּ ,קאף ֶא ָחִד ֵאינוֹ
נ¿ ƒמ ָˆא ַק ּב ּ¿˜בו ָּˆהּ ¿ ,ב ֹƒלי ¿ֹל ָה ƒביא ּ˙וֹ ֶﬠ ֶֹל˙.
יטה ¿ֹל ַקה ƒטיֹל ָﬠ ֶֹל ָ
יך ׁ¿˘נֵ י
ַקה ּ¿˜בו ָּˆה ֶה ¿ח ֹƒל ָ
ּ
יִדים ֲקח ׁ˘ו ּƒביםָ .ה ֶא ָחִדַ :קֹל ֲקﬠזֹר
ַקּ˙ ¿פ ƒ ˜ƒ
¿ ּב ƒב ּ ׁ˘וֹּל ַקה ָּמזוֹ ןַ .קה ּ ֵׁ˘נ ƒי"

ָח ¿ֹלפ ּו ָׁ˘בוּעוֹ ˙ ו¿ ַקגם ֳח ִָד ׁ˘ƒים

 הָ אֱ מֶ ת ִהיא ֶשׁ ַקרֱק הַק ָשּׁנָה
ָשׁ ַקמ ְע ִתּי פַּק עַק ם ִראשׁ ֹונָה עַק ֹל הַק ַקתּאֲק ִרי
הַק ְמּי ָֻקחִד הַק זֶּהֶ ,שׁנִּ ְֱק ָרא "רֹאשׁ הַק ָשּׁנָה
ֹלַקחֲק ִסיִדוּת"ְ .בּבֵ ית הַק סֵּ פֶ ר הַק קּוִֹדֵ ם ֶשׁבּ ֹו
ֹל ַקָמ ְִד ִתּי1 ,א ִס ְפּרוּ ֹלָנוּ עַק ֹל ַקר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר-
זַקֹלְ ָמן ְמיַקסֵּ ִד חֲק ִסיִדוּת ַקחבַּק "ִד ,וְ עַק ֹל הַק ַקמּאֲק בָ ֱק
רוּחנִ י הַק ְמּי ָֻקחִד ֶשׁלּוֶֹ ,שׁבּ ֹו נִ צֵּ ַקח בַּק יּוֹם
הָ ָ
הַק זֶּה.
 ְמעַק נְ יֵןִ ,בּ ְת ִחלַּקת הַק ָשּׁנָה ,הָ יִית

נִ ְראֵ ית ִמ ְתבַּק יּ ֶֶשׁת ,אוֹּלַקי חו ֶֹשׁ ֶשׁת ,וַק אֲק ִפלּוּ
ְֱקצָ ת' ...חֲק מוּצָ ה'1 .א הָ יָה נִ ְראֶ ה ֶשׁיֵּשׁ ֹלָ
חֵ ֶשֱׁק ֹלִ ְהיוֹת חֵ ֹלֱֶק ִמן הַק כִּ ָתּה וְ ֹלִ ְחיוֹת ִעם
ֻקכּלָּן ְבּ ָשֹׁלוֹם ...וְ עַק כְ ָשׁו ,אֲק נִ י רוֹאָה ֶשׁ ַקמּ ֶשּׁהוּ
בָּ ִה ְשׁ ַקתּנָּה ֹלְ ג ְַקמ ֵרי!

ַקה ַקּ˙ ¿פ ˜ƒיִד ַקה ּ ֵׁ˘נ ƒי ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָך הוּא"
¿ֹל ƒה ¿˙ ַקּפ ֵ ֹּלֹל ֹƒל ׁ¿˘ֹלוֹ ם ַקח ¿ב ֵרי ַקה ּ¿˜בו ָּˆה.
ֶזה ֹלֹא יֵ ָא ֵמןֵ ,א ¿
יך ָ ּכֹל ֲקח ֵב ֵרינ ּו ָח ¿זר ּו ¿ ּב ָׁ˘ֹלוֹ ם
י˙י ָ ּבטו ַקּח
ֵמ ַקה ּƒמ ¿ב ָˆע ַקה ּ¿מ ֻקס ָ ּכן ֶׁ˘ֹל ֶא ¿˙מוֹ ֹלָ .היƒ ƒ
ֶׁ˘ ¿ ˙ּƒהיֶ ינָ ה ָֹלנ ּו ֲקא ֵבִדוֹ ˙ ¿ ּכ ֵבִדוֹ ˙.

ƒה ¿ס ַקּ˙ ¿ ּי ָמה ַקה ּƒמ ¿ֹל ָח ָמה!!
יִדִד!!!
ַקה ֶ ּג ¿ר ָמנ ƒים בּ וֹ ¿ר ƒחים! ֵה ָ
ַקא ָּ˙ה ˆוֹ ִֵד˜ּ ָ .כֹל ַקה ֲקח ֵב ƒרים ¿מ ַקִד ¿ ּב ƒרים ַקﬠֹל
ָ ּכ ¿ך ֶׁ˘ ֵּמ ָאז ƒה ¿ˆ ָט ֵרף ֵא ֵֹלינ ּו ַקה ¿ ּיהו ִּƒדי
ַקה ָּ˜ ׁׁ ˘ƒ
י˘ֹ ,לֹא נ¿ ƒפ ַק ּגע ֵמ ƒא ָּ˙נ ּו ֲקא ƒפ ֹּל ּו ֶא ָחִד!

 אֲק נִ י כָֹּל-כָּ ְשׂמֵ ָחה ֶשׁ ַקא ְתּ

ִא ָתּנוּ בַּק הֲק ָכנַקת
ִמ ְשׁ ַקתּ ֶתּפֶ ת
הַק ָתּכְ נִ ית ֹלְ י"ט כִּ ְסֹלֵו...

יﬠ ַקה ּיוֹ ם ֶׁ˘ ָח ַקֹל ¿מנ ּו
ֲקח ֵב ƒריםƒ ,ה ֵ ּנה ƒה ּ ƒג ַק
ָﬠ ָֹליוָ ,ﬠ ֵֹלינ ּו ָֹל ֵˆא˙ ƒמן ַקה ַק ּי ַקﬠר ¿ֹל ַקח ּ ƒיים
ֲקח ִָד ׁ˘ƒים"

ָ ּכֹל ֶא ָחִד י¿ ƒב ַקחר ֹלוֹ ֶא˙
ַקִדּ ¿ר ּכוֹ  ,נָ ˆ¿ ƒט ֵר ¿ך ¿ֹל ƒה ָּפ ֵרִד.

ֵיתיַ ,קרֱק
 אֲק נִ י 1א חו ֶֹשׁבֶ ת ֶשׁ ִה ְשׁ ַקתּנּ ִ
ְדּבָ ִרים טו ִֹבים ֶשׁהָ יוּ מֻק ְס ָתּ ִרים אֶ ְצֹלִ י,
עַק כְ ָשׁו ִמ ְתגַּקלִּ ים .יֵשׁ הַק ְרבֵּ ה ְדּבָ ִרים ְבּבֵ ית
הַק סֵּ פֶ ר ֶשׁ ַקא ֶתּן כְּ בָ ר ְרגִ יֹלוֹת ֹלִ ְשׁמֹ עַק כָֹּל
הַק זְּ ַקמן ,אֲק בָ ֹל ִבּ ְשׁ ִביֹלִ י ,הֵ ם חֲק ִָד ִשׁים
וּמעַק נְ יְנִ יםִ ...ס ִ
ְ
פּוּרים חֲק ִס ִיִדיִּיםַ ,קר ְעיוֹנוֹת
עֲק מֻק ִקּים עַק ֹל עֲק בו ַקִֹדת-הַק ֵשּׁם ִמתּוֹ ִשׂ ְמ ָחה
וּמתּוֹ אַהֲק בַק ת-י ְִשׂ ָראֵ ֹל .כָֹּל הַק הֲק וַק י הַק חֲק ִס ִיִדי
ִ
הַק ַקחם ,גּ ַקָרם ֹלִ י ֹלִ ְרצוֹת ֹלְ ִה ְת ֱָק ֵרב וְ ֹלִ ְהיוֹת
חֵ ֹלֱֶק ִמ ֻקכּלָּן.
 ִה ְת ַקֱקיֵּם בָּ הַק פָּ סוֱּק הַק ְמּי ָֻקחִד

ֶשׁאוֹת ֹו ָשׁ ִרים ְבּי"ט ְבּכִ ְסֹלֵו" :פָּ ִָדה
ְב ָשֹׁלוֹם נ ְַקפ ִשׁי ."...הַק נֶּפֶ שׁ ֶשׁלָּנוּ ֹלִ ְפעָ ִמים
ְשׁבוּיָה ְבּכָֹל ִמינֵי ְֱק ָשׁיִים .הַק חֲק ִסיִדוּת,
'שֹׁלוֹם'.
יחה ֹלִ ְפדּוֹת אֶ ת הַק נֶּפֶ שְׁ ,בּ ָ
ַקמ ְצֹלִ ָ
כְּ ֹלו ַקֹמר1 ,א עַק ֹל-יְִדֵ י ַקמאֲק בָ ֱק ,אֶ לָּא ְבִּדֶ ֶר
וּמ ִא ָירה.
ְשׂמֵ ָחה ְ

יוֹ ƒסיַ ,קאֹל ¿ּ˙נַק ֵﬠר ֶא˙
ַק ּב ¿˜ ּבוּ˜ ַקה ּסוֹ ִָדה!
יֵ ¿ˆא ּו ƒמ ֶּמנּ ּו ָ ּכֹל ַקה ָ ּג ƒזים"

ַקﬠ ¿כ ָׁ˘ו ֲקאנ ƒי יוֹ ִֵד ַקﬠ
ֵא ¿
יך עוֹ ׂ˘ƒים ַקמי ƒם!

ֵא ¿
יך?

ֹלוֹ ¿˜ ƒחים ַק ּב ¿˜ ּבוּ˜
סוֹ ִָדה ו ¿ּמנַק ֲקﬠ ƒרים
אוֹ ˙וֹ ַקﬠִד ֶׁ˘ ּיוֹ ¿ˆ ƒאים
ƒמ ֶּמנּ ּו ָ ּכֹל ַקה ָ ּג ƒזים!

"אנָּ אַ ,קר ִבּיֲ ,קעזֹר ֹלִ י"...
ָ
ַקפּפּוּס ַקהיַּק ְר ֵדּנִ י
הָ י ְָתה ז ֹו ְשׁעַק ת ַקֹל ְיֹלָה ְמאֻק חֶ ֶרת.
ח ֶֹשׁ ָשׂ ַקרר מֵ עַק ֹל נְ הַק ר הַק יּ ְַקרדֵּ ן .אֲק נִ י
ִטיַּקֹלְ ִתּי ֹלִ י בַּק ַקלּ ְיֹלָהַ ,קמ ִבּיט בַּק ַקמּיִם
ַקמ ְח ָשׁבוֹת
וְ חו ֵֹשׁב
הַק זּו ְֹר ִמים
נְ ִעימוֹתִ .פּ ְתאוֹםִ ,הגִּ יעוּ ֹל ַָקמֱּקוֹם
ַקמחֲק נוֹת ַקר ִבּיםִ .מ ְשׁפַּק ְחתּ ֹו וְ צֹאנ ֹו ֶשֹׁל
אָבינוּ.
יַקעֲק ֱקֹב ִ
"צ ִריכִ ים עֶ זְ ָרה?"ִ ,ה ְת ַקחֹלְ ִתּי
ְ
ֹלִ ְשׁאוֹֹל .אֵ י הֵ ם יַקעַק ְברוּ אֶ ת הַק נָּהָ ר?
אֵ ין שׁוּם גּ ֶֶשׁר!
אַק יַקעֲק ֱקֹב ִה ְס ַקתּדֵּ ר ְבּעַק ְצמ ֹו ְמצֻק יָּן.
הוּא הָ פַק אֶ ת עַק ְצמ ֹו ֹלְ ג ֶֶשׁר :הוּא
ֶנע ַקֱמִד ְבּאֶ ְמצַק ע הַק נּ ַקַקחֹל הַק זּו ֵֹרם,
וְ הֶ ע ֱִביר ְבּי ִָָדיו הַק כֹֹּל ִמצַּק ִד ֹלְ צַק ִד!
גְּ ַקמלִּ ים ,חֲק מו ִֹרים ,צֹאן ,וְ כַקמּוּבָ ן אֶ ת
ְבּנֵי הַק ִמּ ְשׁפָּ ָחה כּ ֹוֹלֵֹל ְשׁנֵים-עָ ָשׂר
הַק ְשּׁבָ ִטיםִ ...ה ְב ַקחנְ ִתּי ִמיִָּד ְבּכָ ֶשׁכָֹּל
הָ עֲק בו ִָֹדה הַק ָקּ ָשׁה הַק זֹּאתִ ,היא ִבּ ְשׁ ִביֹל
רוּחנִ ית ְֱקִדו ָֹשׁה
ָ
יַקעֲק ֱקֹבְ ,פּעֻק לָּה
וַק חֲק שׁוּבָ ה.
הַק ַקלּ ְיֹלָה כִּ ְמעַק ט ִה ְס ַקתּיֵּםֻ .קכּלָּם
טוּח ֶשֹׁל הַק נָּהָ ר.
עו ְֹמ ִִדים ְבּ ִצדּ ֹו הַק בָּ ַק
וְ ִהנֵּה ,יַקעֲק ֱקֹב ח ֹוזֵר!
ָמה ֱָק ָרה? ֻקכּלָּם כְּ בָ ר בַּק צַּק ִד הַק ֵשּׁנִ י!
ִמ ְתבָּ ֵרר ֶשׁהוּא ָשׁכַקח כּ ַָקמּה כֵֹּלִ ים
ְֱק ַקטנִּ ים בַּק צַּק ִד הַק ֵשּׁנִ י ֶשֹׁל הַק נָּהָ ר...
הוּא חוֹצֶ ה אֶ ת הַק יּ ְַקרדֵּ ן ,פּ ֹונֶה אֶ ֹל
יחים ,וְ ִהנֵּה ִמ ְתנ ֵַקשּׂא מוֹּל ֹו
מֵ עֵ בֶ ר ֹל ִַקשּׂ ִ
וּמ ְת ִחיֹל ֹלְ הֵ אָבֵ ֱק ִעמּוֹ.
אִָדם עֲק נֱָקַ ,ק
ָ
ְמנַקסֶּ ה ֹלְ הַק כְ ִריעַק אוֹת ֹו וֹּלְ הַק ִפּיֹל ֹו
אַרצָ ה .הָ אֱ מֶ ת? זֶה 1א הָ יָה ִבּכְ ֹלָֹל
ְ
ִאישׁ .זֶה הָ יָה ַקמֹלְ אָ ִמ ָשּׁ ַקמיִם! ַקמֹלְ אָכ ֹו
אָחיו ֶשֹׁל יַקעֲק ֱקֹב.
ֶשֹׁל עֵ ָשׂו הָ ָר ָשׁעִ ,
נִסּה ֹלְ הַק ִפּיֹל אֶ ת יַקעֲק ֱקֹב.
הַק ַקמֹּלְ אָ ָ
יַקעֲק ֱקֹב נִ צֵּ ַקח אוֹת ֹו בַּק סּוֹף ,אֲק בָ ֹל אֲק נִ י
כְּ בָ ר ֹל ַקָמ ְִד ִתּי ִמיַּקעֲק ֱקֹבֶ ,שׁכַּקאֲק ֶשׁר
צּוּמהּ ֶשֹׁל עֲק בו ִָֹדה
נִ ְמצָ ִאים ְבּ ִע ָ
יחים שׁוּם ָדּבָ ר
רוּחנִ ית 1א ַקמזְ נִ ִ
ָ
מֵ אָחוֹר! אֲק ִפלּוּ ִאם אֵ לּוּ ְדּבָ ִרים
ְמעַק ִטּים וַק אֲק ִפלּוּ ִאם ִמ ְס ַקתּכְּ נִ ים ֹלְ ֵשׁם
כָּ...

בּוּרג,
יֱקים ֶשֹׁל פֶּ טֶ ְר ְ
אַחִד הַק פַּק ְרבָ ִרים הַק מּו ִֹר ִ
ְבּ ַק
רוּסיָה ֶשֹׁל או ָֹתם י ִָמיםִ ,ה ְתנו ְֹס ָסה וִ יֹלָה
ִבּ ַקירת ְ
ְמפֹ אֶ ֶרתֶ ,שׁ ְבּעָ ֹלֶיהָ הָ יָה עָ ִשׁיר גִָּדוֹֹל וּבַק עַק ֹל נְ כ ִָסים.
ְהוִּדי ,וְ1א
פָּ חוֹת יִָדוּעַק הָ יָה כִּ י ִאישׁ זֶה הוּא י ִ
ְהוִּדי אֶ לָּא בֵּ ן ֹלְ ִמ ְשׁפָּ ָחה חֲק ִס ִיִדית.
ְס ָתם י ִ
אַחר
רוּחנִית ֶשׁלּ ֹו הֵ חֵ לָּה ֹלְ ַק
הַק ִה ַקדּ ְר ְדּרוּת הָ ָ
ֶשׁהַק הַק ְצֹל ָָחה הֵ ִא ָירה ֹל ֹו פָּ נִים .יו ֵֹתר וְ יו ֵֹתר ָמצָ א
עַק ְצמ ֹו ָטרוִּד ְבּ ִענְיְ נֵי עֲק ָס ֱָקיו וּפָ חוֹת ְבּ ִענְיְ נֵי הַק תּו ָֹרה
וְ הַק ִמּ ְצווֹת .גַּקם הַק ְסּ ִביבָ ה הַק חֶ ְב ָר ִתית ֶשׁבָּ הּ ָשׁהָ ה
נְּתה
ֹלְ ֶרגֶֹל עֲק ָס ֱָקיו ,עָ ְשׂ ָתה אֶ ת ֶשׁלָּהְּ .תּ ִחלָּה ִה ְשׁ ַקתּ ָ
אַחר-כָּ ָמצָ א עַק ְצמ ֹו ְמוַק ֵתּר
הוֹפָ עָ ת ֹו הַק ִחיצוֹנִיתַ .ק
פֹּ ה וָ ָשׁם עַק ֹל ְתּ ִפלָּה וְ עַק ֹל ֱִקיּוּם ִמ ְצוָ ה כָֹּלְ ֶשׁ ִהיֹ ,לְ ֶרגֶֹל
ֹלוּטין
ִענְ יָנִים 'בּוֹעֲק ִרים'ֹ .לְ בַק סּוֹף ִה ִשּׁיֹל מֵ עָ ֹלָיו ֹלַקחֲק ִ
יְהוִּדי.
ימן-הֶ כֵּר ִ
אֶ ת עֹֹל הַק תּו ָֹרה וְ הַק ִמּ ְצווֹת וְ כָֹל ִס ַק
ישׁיֶ ,שׁ ִמּמֶּ נּוּ נִ הֵ ֹל
בַּק עֲק ֹלִ יַּקת בֵּ ית ֹו ָשׁכַקן ַקח ְִדר ֹו הָ ִא ִ
אֶ ת עֲק ָס ֱָקיוִ .מבַּק עַק ִד ֹלְ ַקחלּוֹן גִָּדוֹֹל הָ יָה ַקמ ְשׁ ֱִקיף
בַּק הֲק נָאָה בָּ ְרחוֹבִ .מ ָשּׁם נִ ְראוּ ֹל ֹו הָ אֲק נ ִָשׁים ְֱק ַקטנִּ ים
חוּשׁת
ִמ ִמּ ָדּ ָתםָ ,דּבָ ר ֶשׁהו ִֹסיף עוִֹד יו ֵֹתר ֹלִ ְת ַק
הַק גַּקאֲק וָ ה וְ הַק ִסּפּוֱּק הָ עַק ְצ ִמי.
וּמ ְר ִהיב
אוֹּלָם מֵ עַק ֹל רֹאשׁ ֹו ִה ְתנוֹסֵ ס ִציּוּר גִָּדוֹֹל ַק
ַקאִדי,
ֶשֹׁל ְדּיו ֱָֹקנ ֹו ֶשֹׁל ַקר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר-זַקֹלְ ָמן ִמלּ ִ
אִַדמוֹ"ר הַק זּ ֱֵָקן .זֶה הָ יָה ִציּוּר ַקמ ְִד ִהים ְבּי ְָפיוֹ,
ְ
ֶשׁהֻק זְ ַקמן עַק ֹל יִָד ֹו ֹלִ ְפנֵי ָשׁנִ ים אֵ צֶ ֹל אֶ ָחִד ִמטּוֹבֵ י
הַק צַּק יּ ִָריםֶ .שׁכֵּןֹ ,ל ְַקמרוֹת הַק נִּ תּוֱּק מֵ ִענְ ְינֵי הַק תּו ָֹרה
ימית אֶ ֹל
אַחת ְמ ִשׁיכָה ְפּנִ ִ
וְ הַק ִמּ ְצווֹתָ ,חשׁ 1אַ -ק
הַק מּו ֶֹר ֶשׁת הַק חֲק ִס ִיִדית ֶשׁ ִמּמֶּ נָּה צָ ַקמח.

הוּא 1א ָחשׁ בַּק ְסּ ִת ָירה ֶשׁבֵּ ין
ִסגְ נוֹן ַקחיָּיו ֹלְ בֵ ין ְתּמוּנָת ֹו ֶשֹׁל
הָ ַקר ִבּיַ .קא ְדּ ַקרבָּ הְ ,בּכָ ָחשׁ כִּ י עֲק ַקִדיִן
הוּא שׁוֹמֵ ר ֱֶק ֶשׁר ְמסֻק יָּם ִעם
אֹרח ִבֹּלְ ִתּי-
מו ַקֹר ְשׁתּוֹ .וְ אוֹּלַקי ְבּ ַק
מוִּדע ָראָה ְבּכָ מֵ עֵ ין פֶּ ַקתח-
ָ
ִמלּוּט ֹלְ י ִָמים יָבוֹאוּ...
יוֹם אֶ ָחִדְ ,בּעוִֹד ֹו יו ֵֹשׁב
ְבּ ִמ ְשׂ ָרִדוֹ ,נָחוּ עֵ ינָיו עַק ֹל הַק ְתּמוּנָה
ֶשׁעַק ֹל הַק ִקּיר .עֵ ינָיו ֶשֹׁל הָ ַקר ִבּי
ִה ִבּיטוּ בּוֹ ,אַק כְּ ִאלּוּ הָ יָה ָשֱׁקוּף,
1א נֶעֶ ְצרוּ בּ ֹו אֶ לָּא ִה ְמ ִשׁיכוּ
הָ ֹלְ אָה ְבּ ַקמבָּ ָטן הַק צּוֹפֶ ה ֹלְ מֵ ָרחוֱֹק.
ְבּ1א-מֵ ִשׂים ִעֹלְ עֵ ֹל ְבּ ַק
ֹלוּח-הַק ָשּׁנָה ֶשׁנָּח עַק ֹל
שֻׁק ֹלְ ָחנוִֹ .פּ ְתאוֹם זָז ַקמ ֶשּׁהוּ ְבֹּלִ בּוֹ .הוּא גִּ לָּה ,כִּ י
אַחת
ֹלְ ָמחֳ ָרת בָּ עֶ ֶרב יָחוֹּל י"ט ְבּכִ ְסֹלֵוְ .בּבַק תַ -ק
צָ פוּ וְ עָ ֹלוּ ְבּרֹאשׁ ֹו זִ כְ רוֹנוֹת יַקֹלְ ִדוּת" .י"ט כִּ ְסֹלֵו,
"חג הַק גְּ אֻק לָּה"...
י"ט כִּ ְסֹלֵו"ִ ,מֹלְ מֵ ֹלַ ,ק
הוּריו .מֵ ֶרגַקע ֹלְ ֶרגַקע
ָשׁעָ ה ַקֱקלָּה הָ יָה נָתוּן ְבּ ִה ְר ָ
ָחשׁ גּ ְַקע ִ
גּוּעים עַק זִּ ים יו ֵֹתר ֹל ִַקה ְתוַק עֲק ִדֻק יּוֹת ֶשֹׁל פַּק עַק ם.
ִבּ ְהיוֹת ֹו ִאישׁ-עֲק ָס ֱִקים הַק ַקמּ ְחֹלִ יט ַקמהֵ ר ,הֶ ְחֹלִ יט
ִמיִָּד – ֹלְ ַקכנֵּס ְבּבֵ ית ֹו ִ'ה ְתוַק עֲק ִדוּת' ֶשֹׁל י"ט ְבּכִ ְסֹלֵו.
גוּריו
הוּא ִהכִּ יר כּ ַָקמּה ִמ ְבּנֵי הַק חֲק ִס ִיִדים ְבּאֵ זוֹר ְמ ָ
וּבתוֹ זְ ַקמן ֱָקצָ ר ָדּאַג ֹלְ הַק עֲק ִביר אֲק ֹלֵיהֶ ם אֶ ת
ְ
הַק הַק זְ ָמנָה.
ֹלְ ָמחֳ ָרת בָּ עֶ ֶרב הֵ סֵ בּוּ ִבּ ְט ַקר ְֱקֹלִ ין בֵּ ית ֹו הַק ְמּפֹ אָר
כְּ ִמנְ יַקן חֲק ִס ִיִדיםִ .מטֶּ בַק ע הַק ְדּבָ ִרים ז ֹו 1א הָ י ְָתה
ִה ְתוַק עֲק ִדוּת ִשׁגְ ָר ִתית .הַק חֲק ִס ִיִדים הַק נִּ ְרגּ ִָשׁים ִמן
הָ ְ
עֻקב ָדּה כִּ י בַּק עַק ֹל-הַק בַּק יִת הֶ עָ ִשׁירֶ ,שׁ ָסּר ִמן הַק דֶּ ֶר,
עוִֹדֶ נּוּ ז ֹוכֵר אֶ ת גִּ ְר ַקסת יַקנְ ֱקוּת ֹו וְ אַף ְמבַק ֵקּשׁ
ֹלְ ִה ְת ַקחמֵּ ם ְמעַק ט ֹלְ או ָֹרהִּ ,ה ְתוַק עֲק ִדוּ כִּ ְביָכוֹֹל בֵּ ינָם
ֹלְ בֵ ין עַק ְצ ָמם ,אַק אֶ ת ִדּ ְב ֵריהֶ ם כִּ וְּ נוּ ְבּ ִע ָקּר
ֹלְ אָזְ נָיו .הוּא הֶ ְחֹלִ יף ֹלִ ְֱק ַקראת הַק ִה ְתוַק עֲק ִדוּת אֶ ת

ְבּג ִָָדיו הַק נָּכְ ִריִּיםְ ,בּנִ ָסּיוֹן ֹלְ ִה ָדּמוֹת כְּ כָֹל הָ אֶ ְפ ָשׁר
ֹלְ או ְֹר ָחיו הַק חֲק ִס ִיִדים.
י ְָשׁבוּ אֵ פוֹא הַק חֲק ִס ִיִדים וְ ִה ְתוַק עֲק ִדוָּ .שׁרוּ נִגּוּנֵי
ְדּבֵ ֱקוּת וְ ִשׂ ְמ ָחהִ ,ה ְשׁ ִמיעוּ ִדּ ְב ֵרי תּו ָֹרה וַק חֲק ִסיִדוּת,
ָחזְ רוּ מֵ ִא ְמרו ָֹתיו ֶשֹׁל הָ ַקר ִבּי בַּק עַק ֹל הַק גְּאֻק לָּה ,וְ שׁוּב
נִמ ְשׁכָה
ָשׁרוּ וְ כָ הָ ֹלְ אָהָ .שׁעוֹת ִמ ְספָּ ר ְ
הַק ִה ְתוַק עֲק ִדוּת ,כְּ ֶשׁבֵּ ין אֲק ִמ ָירה ֹלַקחֲק בֶ ְר ָתּהּ וּבֵ ין נִגּוּן
ֹגְמים הַק חֲק ִס ִיִדים כּו ִֹסיּוֹת 'ֹלְ ַקחיִּים'
ֹלְ ִמ ְשׁנֵהוּ ֹלו ִ
גִימה ְמ ֱָק ֶרבֶ ת.
כַקבּ ִִדים גַּקם אֶ ת בַּק עַק ֹל-הַק בַּק יִת ִבֹּלְ ָ
וּמ ְ
ְ
כְּ כָֹל ֶשׁנּ ְֱָקפוּ הַק ָשּׁעוֹתִ ,ה ְב ִחינוּ הַק חֲק ִס ִיִדים כִּ י
הַק ַקמּעֲק טֶ ה הַק ִחיצוֹנִ י ֶשֹׁל הָ ִאישׁ ִמ ְת ַקֱקלֵּף אַט-אַט
ְהוִּדית,
מֵ עָ ֹלָיו ,וְ כִ י ִמתּוֹכ ֹו ְמבַק ְצבֶּ צֶ ת נ ְַקפשׁ ֹו הַק יּ ִ
אֱֱ1קית.
רוּחנִ יּוּת ִ
הַק כְּ מֵ הָ ה ֹלִ ְמעַק ט ָ
אוֹּלָם ִבּנְ ֱקֹף הַק ָשּׁעוֹת ָשׁ ְֱקעוּ הַק חֲק ִס ִיִדים
אַחר בַּק עַק ֹל-
ְבּע ֹוֹל ָָמם ֶשׁלָּהֶ ם וְ ִה ְפ ִסיֱקוּ ֹלַקעֲק ֱקֹב ַק
וּתגוּבו ָֹתיו .הֵ ם עָ ְצמוּ אֶ ת
הַק בַּק יִתַ ,קמעֲק ָשׂיו ְ
עֵ ינֵיהֶ ם וְ ִה ְפֹלִ יגוּ ְבּ ִשׁ ָירה נִ ְרגּ ֶֶשׁתֶ ,שׁנּ ְָשׂאָה
או ָֹתם אֶ ֹל ע ֹוֹלָמוֹת אֲק חֵ ִרים.
ַקֱק ְרנַקיִם ִראשׁוֹנוֹת ֶשֹׁל הַק ַקשּׁ ַקחר הַק ַקמּ ְפ ִציעַק ָח ְִדרוּ
ְבּעַק ִד הַק ַקחלּוֹן אֶ ֹל הַק ְטּ ַקר ְֱקֹלִ ין .הַק חֲק ִס ִיִדים הֵ חֵ לּוּ

ִמ ְתנַקעֲק ִרים ִממּו ָֹשׁבָ ם ,כְּ ִדֵ י ֹלִ ְפנוֹת
ֹלְ בָ ֵתּיהֶ ם וֹּלְ הָ כִ ין אֶ ת עַק ְצ ָמם
ֹלִ ְֱק ַקראת יוֹם ָח ִָדשׁ ְבּע ֹוֹלָמ ֹו ֶשֹׁל
ִפּ ְתאוֹם
הַק ָקִּדוֹשׁ-בָּ רוּ-הוּא.
ִה ְב ִחינוּ כִּ י ְמֱקוֹמ ֹו ֶשֹׁל בַּק עַק ֹל-הַק בַּק יִת
נִפ ֱָקִדְ .תּ ִחלָּה ָח ְשׁבוּ כִּ י הָ ֹלַק ֹלִ ישׁוֹן.
ְ
אוֹּלָם כַּקעֲק בֹר ֶרגַקע ָשׁ ְמעוּ ֱקוֹֹלוֹת
מוּז ִָרים ִמתּוֹ הַק בַּק יִתִ .מתּוֹ ְדּאָגָה
ֹלִ ְשֹׁלוֹמוֹ ,הֵ חֵ לּוּ ֹלִ ְצעִֹד בֵּ ין הַק חֲק ִָד ִרים
ְבּ ִע ְֱקבוֹת הַק קּוֹֹלוֹת .הֵ ם ִהגִּיעוּ עַק ִד
גּ ֶֶרם הַק ַקמּ ְִד ֵרגוֹת ֶשׁהו ִֹביֹלָם אֶ ֹל ַקח ְִדר ֹו
הַק ְפּ ָר ִטי ֶשׁבַּק עֲק ֹלִ יַּקת הַק בַּק יִת.
ַקמחֲק זֶה ַקמ ְִד ִהים נִ גְ ֹלָה ֹלְ עֵ ינֵיהֶ ם .בַּק עַק ֹל-הַק בַּק יִת
הָ יָה ָשׂרוּעַק ְמֹלוֹא ֱקו ָֹמת ֹו עַק ֹל שֻׁק ֹלְ ַקחן הָ עֵ ץ הַק ְמּפֹ אָר
כְּ ֶשׁרֹאשׁ ֹו נִ ָשּׂא אֶ ֹל הַק ְתּמוּנָה הַק ְתֹּלוּיָה עַק ֹל הַק ִקּיר.
וּבֱקוֹֹל נִ ָחר זָעַק ֱק מֵ עֹמֶ ֱק
ְבּעֵ י ַקניִם זוֹֹלְ גוֹת ְדּ ָמעוֹת ְ
ֹלִ בּוָֹ :
"אנָּאַ ,קר ִבּי ,עֲק זֹר ֹלִ י! רוֹצֶ ה אֲק נִ י ֹלָשׁוּב
יח אֲק נִ י ֹלְ Bכִּ י ָאשׁוּב
ִבּ ְתשׁוּבָ ה ְשֹׁל ֵָמהַ .קמ ְב ִט ַק
מוּרה!
וּמ ְֱק ִפּיִד עַק ֹל ַקֱקלָּה כַּקחֲק ָ
ָשׁר ַק
ְהוִּדי כּ ֵ
ֹלִ ְהיוֹת י ִ
ָאנָּאַ ,קר ִבּי ,עֲק זֹר ֹלִ י! עֲק זֹר ֹלִ י!"...
הַק חֲק ִס ִיִדים עָ ְמִדוּ כִּ ְמסֻק ָמּ ִרים ֹלִ ְמֱקוֹמו ֵֹתיהֶ ם.
הֵ ם 1א הֶ אֱ ִמינוּ כִּ י זֶהוּ הָ ִאישָׁ .שׁעָ ה אֲק רֻק כָּה
נִ ְמ ַקשׁ הַק ַקמּחֲק זֶה ְבּעוִֹד הֵ ם ,הַק חֲק ִס ִיִדים ,עו ְֱֹק ִבים
ַק
ְהוִּדית
אַחר ַקתּ ְהפּוּכו ֶֹתיהָ הַק סּוֹעֲק רוֹת ֶשֹׁל נֶפֶ שׁ י ִ
רוּתהּ .וְ אָכֵן ,מֵ אוֹת ֹו יוֹם ִשׁנָּה הַק גְּ ִביר
ְבּ ִה ְתעו ְֹר ָ
ְהוִּדי וְ ָח ִסיִד.
אֶ ת או ְֹרחוֹת ַקחיָּיו וְ ָחזַקר ֹלִ ְהיוֹת י ִ
אֶ ת הַק ִסּפּוּר הַק זֶּה גּ ֹוֹלֵֹל פַּק עַק ם ְבּעֵ ת ִה ְתוַק עֲק ִדוּת
י"ט ְבּכִ ְסֹלֵוַ ,קר ִבּי יוֹסֵ ף-י ְִצ ָחֱק ְשׁנֵיאו ְֹרסוֹן
ויטשׁ .כְּ ֶשׁ ִסּיֵּם אֶ ת הַק ִסּפּוּר,
)הָ ַקריַּקי"ץ( ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
ָחזַקר עַק ֹל ִמלּו ָֹתיו ֶשֹׁל ַקר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר זַקֹלְ ָמן ,בַּק עַק ֹל
אָמר עַק ֹל הַק יּוֹם הַק זֶּה כִּ י "בּ ֹו י ְִתגּ ַקַקדֹּל
הַק גְּ אֻק לָּהֶ ,שׁ ַק
וְ י ְִת ַקֱק ַקדּשׁ ְשׁמֵ יהּ ַקרבָּ א וְ י ְִתעו ְֹררוּ אַֹלְ פֵ י ֹלִ ְבבוֹת
י ְִשׂ ָראֵ ֹל ִבּ ְתשׁוּבָ ה"...

כּ ַָקמּה ְפּעָ ִמים ֱָק ָרה ָֹלכֶם ֶשׁ ִה ְס ַקתּכַּקֹלְ ֶתּם עַק ֹל ֶגּזַקע עֵ ץ א ֹו ֱִקיר הַק בַּק יִת,
וֹּלְ פֶ ַקתע ִפּ ְתאוֹם הֵ חֵ לָּה ֹלָנוּעַק עָ ֹלָיו זִ ִקּיתִ ,מ ְבֹּלִ י ֶשׁ ִה ְב ַקחנְ ֶתּם ֱקִֹדֶ ם
חוּתהּ? ...הַק זִּ ִקּיּוֹת ֹלְ ִמינֵיהֶ ן נִ ְמנוֹת עַק ֹל ִמ ְשׁפַּק ַקחת הַק לְּ ָטאוֹת .י ְֶשׁנָן 1א פָּ חוֹת ִמִ 135-מינֵי
ְבּנוֹכְ ָ
זִ ִקּיּוֹת ,בַּק עֲק ֹלוֹת גְּ ִָדֹלִ ים ְ
וּמ ְבנֵה גּוּפָ ן שׁוֹנִ ים זֶה ִמזֶּה.
וּצבָ ִעים שׁוֹנִ ים .גַּקם ְתּכוּנו ֵֹתיהֶ ן ִ

'תּנְ יָא' ,עָ ַקר פַּק עַק ם ִבּקּוּר אֵ צֶ ֹל אֶ ָחִד מֵ הָ ַקרבָּ נִ ים
ַקאִדי ,בַּק עַק ֹל הַק ַק
ַקר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר-זַקֹלְ ָמן ִמלּ ִ
וּבתוֹ כָּ ְשׁאָֹל ֹו הָ ַקרב:
יטת הַק חֲק ִסיִדוּתְ ,
הַק ִ'מּ ְתנַקגְּ ִִדים' .הֵ ם שׂוֹחֲק חוּ ְבּ ִִד ְב ֵרי תּו ָֹרה וְ עַק ֹל ִשׁ ַק

הַק זִּ ִקּיּוֹת ְמצוּיוֹת ְבּכָֹל ַקרחֲק בֵ י הָ ע ֹוֹלָם ,אֲק בָ ֹל בָּ ִאי ָמ ִָדג ְַקס ֱָקר ַקֱקיּ ִָמים כִּ ְמעַק ט כָֹּל סוּגֵי הַק זִּ ִקּיּוֹת ,בֵּ ינֵיהֶ ן
ימים ִבּ ְמי ָֻקחִד.
וּמ ְר ִשׁ ִ
ִמינִ ים ִצ ְבעוֹנִ יִּים ַק

"מצוּי אֶ ְצֹלִ י ַקתּ ַקחת הַק ַקסּ ְפ ָסֹל סֵ פֶ ר ְבּ ֵשׁם 'נֹ עַק ם אֱ ֹלִ ימֶ ֹלֶ'ֶ ,שׁ ְמּ ַקח ְבּר ֹו הוּא אֶ ָחִד ִמ ַקתֹּלְ ִמיִדֵ י
ָ
יטשׁ .אוֹּלַקי יוּכַקֹל ֹלְ ָתאֵ ר ֹלִ י אֶ ת ְדּמוּת ֹו ֶשֹׁל ְמ ַקחבֵּ ר זֶה?".
הַק ַקמּגִּ יִד ִממֶּ זְ ִר ְ

יסי ָירֱֹק ִעם
הַק ַקסּ ְסגּוֹנִ ית ִמבֵּ ין ֻקכּלָּם ִהיא הַק זִּ ִקּית הַק נְּ מֵ ִריתִ .צ ְבעָ הּ הַק ְבּ ִס ִ
פַּק ִסּים וּנְ ֱקֻק דּוֹת ְבּ ִצ ְבעֵ י ָכּחֹֹל וְ ָירֱֹק ,וְ זוּג עַק ְפעַק פַּק יִם אֲק ִדֻק ִמּים הַק נִּ ְר ִאים כִּ ְשׁנֵי
פָּ נ ִָסים .זִ ִקּית ז ֹו יְכ ֹוֹלָה ֹלְ ַקשׁנּוֹת אֶ ת ִצ ְבעָ הּ ִבּ ְמ ִהירוּת וְ ֹלַקהֲק פֹ אֲק ִדֻק ָמּה
א ֹו כְּ תֻק ָמּה מֻק כְ ֶתּמֶ ת ִבּכְ ָת ִמים ֹלְ בָ נִ יםִ ,
חוּמים א ֹו כְּ תֻק ִמּים.

ָׂ˘ ƒריַ :קה ּיוֹ ם ָֹל ַקמ ¿ִדנ ּו ַק ּב ּ ƒכ ָּ˙ה ˘ׁƒעוּר
ֲקח ƒסיִדוּ˙ ָﬠמֹ˜ֹƒ ,ל ¿כבוֹ ִד ר ׁ
ֹא˘
ַקה ּ ָׁ˘ ָנה ַקֹל ֲקח ƒסיִדוּ˙ָֹ .ל ַקמ ¿ִדנ ּו
יﬠ ֹƒל ¿ִד ָרגוֹ ˙
ֶׁ˘ ¿ ּיהו ִּƒדי ָיכוֹ ֹל ¿ֹל ַקה ּ ƒג ַק
¿ ּגבוֹ הוֹ ˙ ¿מאוֹ ִד ֶׁ˘ֹל ¿ ˜ƒר ָבה
¿ֹל ַקה ּ ֵׁ˘םַ ,קא ֲקה ַקב˙ ַקה ּ ֵׁ˘ם ¿ו ƒי ¿ר ַקא˙
ַקה ּ ֵׁ˘ם! ַקה ¿ֹל ַקואי ֶׁ˘או ַקּכֹל ַקּפ ַקﬠם
¿ֹל ַקה ¿ר ּ ƒג ׁ
י˘ ֶא˙ ֶזה.

י˜הּ ָ :כ˙וּב ֶׁ˘ ֶ ֹּל ָﬠ ˙ƒיִד ָֹלבוֹ א:
¿ˆ ƒב ָ
"ו ֲקה ƒסר ˙ֹƒי ֶא˙ ֵֹלב ָה ֶא ֶבן
ַק
ƒמ ¿ ּב ַק ׂ˘ ¿ר ֶכם"ּ ƒ .ב ¿מ˜וֹ ם ' ֵֹלב ֶׁ˘ֹל
ֶא ֶבן' ƒי ¿ה ֶיה ¿ֹל ֻקכ ָ ֹּלנ ּו ֵֹלב ֶׁ˘ ֵּמ ƒאיר
¿ ּבאוֹ ר ¡אֹל ˜ֹƒיַ .קה ֵ ֹּלב ֶׁ˘ ָ ֹּלנ ּו יו ַקּכֹל
¿ֹל ָה ƒכיֹל ¿ר ָג ׁ˘וֹ ˙ ¿˜ִדוֹ ˘ׁƒים
¿ורו ָּח ƒנ ּ ƒיים ¿ ּבˆו ָּרה ֻקמ ¿ׁ˘ ֶֹל ֶמ˙.

ינ ַק˙ ƒיםַ ,קא ָּ˙ה חוֹ ֵׁ˘ב
ָׂ˘ ƒרי :ו ֵּב ¿
ּ
ֶׁ˘ ַקה ֹּ ƒל ּמוִּד ַקﬠֹל ַקה ¿ִד ָרגוֹ ˙
ָה ֵא ֹּלוַּ ,ק ּגם ¿מ ַק˜ ֵ ִּדם אוֹ ָ˙נוּ?

י˜הּ ֵ :כן! ֶזה ¿ ּב ִƒד ּיוּ˜ ָמה
¿ˆ ƒב ָ
ֶׁ˘אוֹ ֵמר ָה ַקא ¿ִדמוֹ "ר ַקה ָ ּז ֵ˜ןַ ,ק ּב ַקﬠֹל
'˙ ¿נ ָיא'ַ .ק ּכ ּיוֹ םַ ,קﬠֹל ¿י ִֵדי ֹƒל ּמוִּד
ַקה ַקּ
ֲקח ƒסיִדוּ˙ ƒעם ַקה ּ ֵ ׂ˘ ֶכֹל ֶׁ˘ ַק ּב ּמוֹ ַקח
ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ¿מ ƒס ƒירים ¿ֹל ָפחוֹ ˙ ֶא˙
ינים ֶא˙
'מוֹ ַקח ָה ֶא ֶבן'¿ ,ו ָכ ¿ך ¿מ ƒכ ƒ
ַקﬠ ¿ˆ ֵמנ ּו ¿ֹל ַק˜ ֵ ּבֹל ֶא˙ ָהאוֹ ר
ַקה ּ¿מ ֻקי ָחִד ֶׁ˘ֹל ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה.

ַקתּ ַקחת ַקה ַקסּ ְפ ָסֹל

'תּנְ יָא':
הֱ ִשׁיב ֹו בַּק עַק ֹל הַק ַק
יח 1א ַקרֱק אֶ ת הַק סֵּ פֶ ר
"אֲק ָתאֵ ר ִבּ ְפנֵי כְּ בוִֹד ֹו אֶ ת ַקמהוּת הַק ְמּ ַקחבֵּ רִ :אלּוּ הָ יָה כְּ בוִֹד ֹו ַקמנִּ ַק
אֶ לָּא גַּקם אֶ ת הַק ְמּ ַקחבֵּ ר עַק ְצמ ֹו ַקתּ ַקחת הַק ַקסּ ְפ ָסֹל ,גַּקם אָז הָ יָה שׁו ֵֹתֱק וְ1א אוֹמֵ ר ָדּבָ ר"...

"...גַּקם בַּק דּוֹר ֶשֹׁל ִסיּוּם הַק ָגֹּלוּת
יח ִצ ְִד ֱֵקנוּ1 ,א ַקרֱק
וּביאַת ְמ ִשׁ ַק
ִ
ְמ ֻקבגּ ִָרים אֶ לָּא גַּקם יְ ֹל ִִָדים ְֱק ַקטנִּים
יִֹלְ ְמִדוּ אֶ ת הָ ִענְ יָנִים הָ עֲק מֻק ִקּים ְבּיו ֵֹתר
ֶשׁבַּק תּו ָֹרה ,וְ עַק ֹל יְִדֵ י זֶה הֵ ם י ִָביאוּ אֶ ת
הַק גְּאֻק לָּה הָ אֲק ִמ ִתּית וְ הַק ְשֹּׁל ֵָמה".
)משיחת

הרבי ֹלחייֹלי צבאות השםֹ ,ל"ג בעומר תשי"ז(

