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יֹלנָ ה ¿ ּב ַקֹל ¿מ ִָדנוּ˙וֹ ו¿ יָ ׁ¿˘רוֹ ַ ,קמ ֲקﬠנ ƒי˜ ¿ֹלר' יוֹ ¿סֹל ַקה ¿ֹלוָ ָאה גּ¿ ִדוֹ ָֹלה ƒמ ֻּק˜ ַקּפ˙ 'גּ¿ ƒמיֹלוּ˙
ַקּ˙ ¿˜ ˆƒירָ :ה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹלַ ,קה ָ ּיִדו ַקּﬠ ¿ ּב ָכֹל ו¿ ƒ
ֲקח ָס ִƒדים' ֶׁ˘ ֹּלוֹ ַ .ק ּב ַקּ˙ ֲקא ƒר ¿
ומ ֲקﬠ ֶט ֶפ˙ ַקה ֶ ּכ ֶסף
יך ַקה ֻּקמ ¿ס ָ ּכםַ ,קמ ¿ח ƒזיר ר' יוֹ ¿סֹל ֶא˙ חוֹ בוֹ ַ ,קא ¿ך ָה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹל ֵאינוֹ זוֹ ֵכר זֹא˙ ַק
ƒמ ¿ס ַקּ˙ ֶּ˙ ֶר˙ ֵ ּבין ַקִדּ ֵּפי ַקהגּ¿ ָמ ָרא" ¿ ּב ִƒדין ּ˙וֹ ָרה ƒמ ¿˙ ַק ּב ֵּ˜ ׁ˘ ר' יוֹ ¿סֹל ¿ֹל ַקה ¿ח ƒזיר ֶא˙ ַקה ֶ ּכ ֶסף ,וּבו ָּׁ˘˙וֹ גּ¿ ִדוֹ ָֹלה.

 ִמבַּק עַק ִד ֹלְ ֱִק ְפֹלֵי הָ אֹהֶ ֹל הַק ְצּבָ ִאי ,צו ִֹפים הַק ְיֹּל ִִָדים
יסטו ִֹרי בֵּ ין ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן ַקזכַּקאי
ְבּמֶ ַקתח בַּק ִמּ ְפגָּשׁ הַק ִה ְ
אַספַּק ְסיָנוּס.
ֹלְ ְ

87

ַקה ֶמֹּלֶ  ֵאינוֹ ָח ֵפץ ִבּ ָיֱקרוֹ...

חוּשׁה חֲק גִ יגִ ית ָשׂ ְר ָרה ְבּאֹהֶ ֹל הַק ַקשּׂר
ְתּ ָ
אַספַּק ְסיָנוּס..
יחה :הַק מֶּ ֹלֶ ְ
אַספַּק ְסיָנוּס – ְסֹלִ ָ
ְ
ישׁה ֶשֹׁל
ִעם ִה ָשּׁ ַקמע הו ִָֹדעָ ָתהּ הַק ַקמּ ְר ִע ָ
אַספַּק ְסיָנוּס נִ ְב ַקחר
הַק ִמּ ְשֹׁל ַקַקחת הָ רו ָֹמ ִאית כִּ י ְ
יסרוּת רו ָֹמאַ .קרֱק חֲק ַקתן הַק ִשּׂ ְמ ָחה עַק ְצמ ֹו
ֹלְ ֱֵק ָ
ָחשׁ כִּ י ִשׂ ְמ ָחת ֹו אֵ ינָהּ ְשֹׁל ֵָמה ..אוּף! הַק נַּקעַק ֹל
יח ֹלְ הַק ְשׁ ִחיֹל ֹלְ ת ֹוכָהּ אֶ ת
הַק זּוֹ! אֵ י אֲק נִ י ַקמ ְצֹלִ ַק
הָ ֶרגֶֹל ֶשׁלִּ י?! ָח ַקשׁב ְבּזַקעַק ם.
ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן ַקזכַּקאי :א ִאכְ זֵב שׁוּב" .י ִָביאוּ
נָא ֹלְ פָ נֶיִ Dאישׁ אֲק ֶשׁר אֵ ינְְ Dמ ַקח ְבּב ֹו כְּ ֹלָֹל וּכְ ֹלָֹל;
ַקתּ ִבּיט ְבּפָ נָיו וּוַק ַקדּאי ִתּ ְת ַקרגֵּז ..וְ אָז ,מֻק ְב ָטח ֹלְD
כִּ י הַק ִשּׂ ְמ ָחה וְ הַק ַקתּעֲק נוּג י ְִתפּוֹגְ גוּ ִמלִּ בְּ ,Dוְ גַקם
ַקרגְ ֹלְָ Dתּשׁוּב ֹלִ ְמ ַקמדֶּ יהָ הַק ִטּ ְב ִעיִּים"..
אַספַּק ְסיָנוּס ִה ִבּיט ְבּ ִה ְשׁ ָתּאוּת בֶּ ָחכָם
ְ
ְהוִּדי .אֵ ין ֹלְָ Dדּבָ ר הָ עוֹמֵ ִד ִבּ ְפנֵי הַק ְתּשׁוּבוֹת
הַק יּ ִ
ֶשׁלּוָֹ ..ח ַקשׁב ְבּהַק עֲק ָרצָ ה ,וְ הֶ ְחֹלִ יט ֹלְ נַקסּוֹת אֶ ת
וּמיִָּד" .יוֹּלְ יוּס!" ,הוּא פָּ נָה
הַק 'פָּ טֶ נְ ט' ֵתּכֶף ִ
יס ְט ָרא' ֶשׁ ָנּכַקח
ְבּחֻק ְמ ָרה ֹלִ ְמפַק ֵקִּד כּו ַקֹח הַק 'בָּ ֹלִ ְ
ישׁהוּ
אַף הוּא בַּק ִמּ ְפגָּשׁ" .הַק ֵשּׂג ֹלִ י ִמיִָּד ִמ ֶ
ִמשּׂוֹנְ אַי ..אֶ ָחִד ָכּזֶה ֶשׁיּ ְַקרגִּ יז או ִֹתי ַקכּ ֹהגֶן,
בָּ רוּר? אֲק נִ י ַקמ ְמ ִתּין!".
גַּקם ִמ ְמֱּקוֹם ִר ְבצָ ם ִמ ַקתּ ַקחת כְּ נַקף הָ אֹהֶ ֹל,
יָכְ ֹלוּ הַק ְיֹּל ִִָדים ֹלְ הַק ְב ִחין כֵּיצַק ִד נִ ְשׁ ָטף הַק ְמּפַק ֵקִּד
צוֱּקת ֹו נִ ְראֲק ָתה הֵ יטֵ ב עַק ֹל פָּ נָיו.
זֵעָ ה ֱָק ָרהְ .מ ָ
וְ כִ י הֵ יכָן י ְִמצָ א כָּאןְ ,בֹּלֵב ֹלִ בּ ֹו ֶשֹׁל הַק ַקמּחֲק נֶה
אַספַּק ְסיָנוּס?".
ישׁהוּ מֵ א ֹויְבֵ י ְ
הָ רו ָֹמ ִאיִ ,מ ֶ
נִסּה ֹלְ הָ ִעיף ַקמבָּ ט
הוּא גּ ֵֵרִד ְבּפַק ַקדּ ְחתּוָֹ ,
שׁוּחֹ ,לְ:א הו ִֹעיֹל.
ִמ ְת ַקחנֵּן ִבּ ְפנֵי ַקמֹלְ כּ ֹו הַק ָקּ ַק
אַספַּק ְסיָנוּס ִצ ְמצֵ ם עֵ ינָיו
ְדּ ָמ ָמה ָשׂ ְר ָרה בָּ אֹהֶ ֹלְ .
וְ ִה ְמ ִתּין ֹלִ ְתגוּבָ ת ֹו וְ אָזֹ ,לְ פֶ ַקתע ,ז ְָרחוּ פָּ נָיו...
יחה ,הַק מֶּ ֹלֶ!ְ ..בּהֶ ְחֹלֵט!
"כֵּן ,הַק ְמּפַק ֵקִּדְ ...סֹלִ ָ
וְ:א ַקרֱק אֶ ָחִד ,כִּ י ִאם ְשׁ ַקניִם! נִ ְמצָ ִאים
צוּפיםֶ ,שׁ ַקרֱק
ְהוִּדיִּים חֲק ִ
בַּק ַקמּחֲק נֶה ְשׁנֵי ְיֹל ִִָדים י ִ
ַקמ ְראֵ ה ְפּנֵיהֶ ם ,אֲק נִ י ְמ ַקֱקוֶּה ,יְעו ֵֹרר ַקכּ ֹהגֶן אֶ ת
חֲק ָמת ֹו ֶשֹׁל הַק מֶּ ֹלֶ"...
ימה ֱָק ָרה ֹל ְָפ ָתה אֶ ת ֹלִ בּוֹת ְשׁנֵי
אֵ ָ
הַק ִמּ ְס ַקתּ ְתּ ִרים הַק ְצּ ִע ִירים .אֵ יזֶה ִמ ְפנֶה נו ָֹרא..
ָמה ֹלַקעֲק שׂוֹת עַק כְ ָשׁו? ֹלָצֵ את? ֹלְ ִה ָשּׁאֵ ר
בַּק ַקמּחֲק בוֹא?

חוּפים ֹלְ הָ ִביא אֶ ת ְשׁנֵי
הָ ָר ִצים י ְָצאוּ ְדּ ִ
הַק נְּ עָ ִרים מֵ אָהֳ ֹלָם ְבּעוִֹד הַק מֶּ ֹלֶ ַקמ ְמ ִתּין ְבֱּקֹצֶ ר
רוּח ,אַק הֵ ם ָשׁבוּ ַקמהֵ ר ִמן הַק צָּ פוּי...
ַק
"הַק ְיֹּל ִִָדים אֵ ינָם ְבּאָהֳ ֹלָם"ִ ,דּוְּ חוּ וְ הַק מֶּ ֹלֶ
ֱִקמֵּ ט גַּקבּו ָֹתיו בַּק חֲק ָשִׁד" .יוֹּלְ יוּסָ ,מה ֱקו ֶֹרה
פֹּ ה?".
יחה ,הַק מֶּ ֹלֶ",
"אֵ ינֶנִּ י מֵ ִבין ,הַק ַקשּׂר ..אֶ הְ ,סֹלִ ָ
ִה ְתג ְַקמגֵּם הַק ְמּפַק ֵקִּד הַק ְמּפ ָֻקחִד" .הֵ ן אֲק נִ י ְבּעַק ְצ ִמי
אָס ְר ִתּי עֲק ֹלֵיהֶ ם ֹלָצֵ את ,אַחֲק ֵרי ָמה ֶשׁ ָקּ ָרה ִעם
ַק
יס ְט ָרא" ...הֵ חֵ ֹל ֹלו ַקֹמר ,וְ ֵתכֶף נ ַקָשׁ אֶ ת
הַק בָּ ֹלִ ְ
ְשׂפָ ָתיו ..אַק אֶ ת הַק נַּקעֲק ֶשׂה כְּ בָ ר ִאי אֶ ְפ ָשׁר הָ יָה
אַספַּק ְסיָנוּס ִבּ ֵקּשׁ עַק ָתּה ֹל ֶָרִדֶ ת ֹלְ חֵ ֱֶקר
ֹלְ הָ ִשׁיבְ .
הָ אֱ מֶ ת!
"ֱק ָרה
יס ְט ָרא?": ,א הֵ ִבין הַק מֶּ ֹלֶָ .
"הַק בָּ ֹלִ ְ
יס ְט ָרא? וְ כִ י ַקמ ֶשּׁהוּ :א הָ יָה
ַקמ ֶשּׁהוּ ִעם הַק בָּ ֹלִ ְ
אַספַּק ְסיָנוּס
ַקשּׁוּרה ִעם הַק הַק ְפ ָגּזָה הַק בּ ֱֶֹקר?"ְ ,
כּ ָ
ימה וְ ָת ַקֱקע בַּק ְמּפַק ֵקִּד הֶ עָ ֹלוּב ַקמבָּ ט
ָרכַקן ֱָק ִִד ָ
רו ֵֹשׁף" :יוֹּלְ יוּסַ ,קא ָתּה ַקמ ְס ִתּיר ִממֶּ נִּ י
ַקמ ֶשּׁהוּ?!" וְ הַק ְמּפַק ֵקִּד הָ רו ָֹמ ִאי נ ֹוכַקח כִּ י כָֹּלְ ָתה
אֵ ֹלָיו הָ ָרעָ ה מֵ אֵ ת הַק מֶּ ֹלֶ...
"הָ אֱ מֶ ת ִהיא ...הָ אֱ מֶ ת ִהיא ֶשׁהַק הַק ְפ ָגּזָה
הַק גְּ ִד ֹוֹלָה הַק בּ ֱֶֹקר אָכֵן הָ י ְָתה מֻק ְצֹל ַקַקחת ..אֶ לָּא
ֶשֶׁ ..שׁהַק ַקתּ ְחמֹ ֶשׁת הָ י ְָתה שׁ ֹונָה ִמ ָמּה
ֶשׁ ִתּכְ נַקנּוּ ...הָ ִענְ יָן הוּא ֶשׁגָּיוּס הַק שּׁוֹמֵ ר הָ יָה
ִשׁכּוֹר וְ כַקנִּ ְראֶ ה ֶשׁהוּא ָא ֵשׁם ְבּכָֹל ָמה
ֶשׁ ָקּ ָרה" ...יוֹּלְ יוּס כִּ ְמעַק ט ִה ְתעַק לֵּף ְבּ ַקִד ְבּר ֹו אַק
"וּמה ֱָק ָרה,
רוּח עַק ִד ְמאוִֹדָ .
הַק מֶּ ֹלֶ הָ יָה ְֱקצַק ר ַק
ַקספֵּ ר כְּ בָ ר!"ָ ,שׁאַג עָ ֹלָיו ,וְ יוֹּלְ יוּס ִמהֵ ר
ֹלְ הָ ִשׁיב ְבֱּקוֹֹל נָמוּ" :הוּא ִמלֵּא אֶ ת הַק כַּקף
ְבּ ִִד ְב ֵרי ַקמאֲק כָֹל ֶשׁ ָגּנַקב ִמ ַקמּ ְח ַקסן הָ אֹ כֶֹל"...
נְּצוּרה?!"
יְרוּשֹׁלַקיִם הַק ָ
ָ
יתם אֶ ֹל
"וְ זֶה ָמה ֶשׁ ִיְּר ֶ
אַספַּק ְסיָנוּס:א הֶ אֱ ִמין ֹלְ ִמ ְשׁ ַקמע אָזְ נָיו.
ְ
"כְּ ...כֵּן" ,הו ִָֹדה יוֹּלְ יוּס ְבֱּקוֹֹל ָחֹלוּשׁ:" .א
י ַקִָד ְענוּ"..
"וְ הֵ יכָן גָּיוּס?".
"מֵ ת ,אֲק ִדוֹנִ י הַק מֶּ ֹלֶ .עָ ף ִעם הָ אֹ כֶֹל אֶ ֹל
ְרוּשׁ ַקֹליִם"...
י ָ
אַספַּק ְסיָנוּס ָתּ ַקֱקע בַּק ְמּפַק ֵקִּד ַקמבָּ ט נִ ְִדהָ ם.
ְ
הַק ִסּפּוּר נִ ְשׁ ַקמע מוּזָר וְ ִִד ְמיוֹנִ י יו ֵֹתר ִמ ַקדּי..
חֲק ָשִׁד עָ מוּם נִ ֵקּר ְבֹּלִ בּוֹ ,כִּ י יוֹּלְ יוּס זֶה ,אֵ ין
תּוֹכ ֹו כְּ בָ רוָֹ ..כּזֶה חֹסֶ ר אַחֲק ָריוּת!
גִּ ְִדעוֹן ָתּ ַקֱקע ַקמ ְרפֵּ ֱק ְבּצַק ֹלְ ע ֹו ֶשֹׁל חֲק בֵ רוֹ" .ז ֹו
הַק ִהזְ ַקדּ ְמּנוּת ֶשׁלָּנוּ"ֹ ,ל ַקָחשׁ ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת...
המשך יבוא

ֵמ ָאז ַקה ּ ƒס ּפוּר ƒעם ַקה ֶ ּכ ֶסף,
ָ˜ ֶׁ˘ה ֹƒלי יוֹ ֵ˙ר ¿ֹל ƒה ¿˙ ַקר ֵ ּכז ַק ּב ֹּ ƒל ּמוִּד.
יזה ƒס ּפוּר ֻקא ¿מ ָֹלֹל וּמו ָּזר..
ֵא ֶ
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ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,

יֵ ׁ˘ ֹƒלי ָ ּכאן ֻק˜ ׁ¿˘יָ ה ֲקﬠ ֻקמ ָּ˜הֲ .קאנ ƒי ָˆ ƒר ¿
יך
ֹƒל ¿בִדּ ֹ˜ ַקמ ּ ֶׁ˘ה ּו ּ ƒב ¿ג ָמ ָרא נוֹ ֶס ֶפ˙ַ ,ק ּב ּסו ¿ּגיָ ה
יֹלה ַקּפ ¿ר ַׁ ˘ƒק ּי˙
ֶׁ˘אוֹ ָ˙ ּה ָֹל ַקמ ¿ִד ˙ּƒי ַק ּב ּיוֹ ם ֶׁ˘ ּבוֹ ƒה ¿˙ ƒח ָ
ַקה ֶ ּכ ֶסף ַקה ֶ ּנ ¡ﬠ ָֹלם"

ָמ..ה???
ָמה ֶזה?

יחה ְר ִצינִ ית
הַק יּוֹם הָ י ְָתה ֹלִ י ִשׂ ָ
ִעם כּ ַָקמּה חֲק בֵ ִרים .בַּק הַק ְת ָחֹלָה,
כְּ ֶשׁנִּ ְפגּ ְַקשׁנוִּ ,ספַּק ְרנוּ ְבּ ִה ְתֹלַקהֲק בוּת
וּשׁאַר הַק חֲק וָ יוֹת
זֶה ָֹלזֶה עַק ֹל כָֹּל הַק ִטּיּוֹּלִ ים ְ
ֶשׁנֶּהֱ נֵינוּ מֵ הֶ ם בַּק ָשּׁבוּעוֹת הָ אַחֲק רוֹנִ ים:

ַקא ָ ּבאַ ,ק ּגם ֲקאנ ƒי רוֹ ֶˆה ָ˜ ֶפה!

"אֲק נ ְַקחנוּ נ ַקָס ְענוּ ֹלִ ְצפַק ת ֹלִ ְשֹׁלו ָֹשׁה י ִָמים";
יֱקה
"וַק אֲק נ ְַקחנוּ אֵ ַקר ְחנוּ דּו ִִֹדים מֵ אָמֵ ִר ָ
אָרץ"; "וַק אֲק נִ י
וְ ִהכּ ְַקרנוּ ֹלָהֶ ם אֶ ת כָֹּל הָ ֶ
יתי ַקמפַּק ֹל ַקמיִם ְמי ָֻקחִד"...
ָר ִא ִ

¿ ּב ׂ¿ ˘ƒמ ָחה,
ֲקאנ ƒי ָא ƒכין ¿ֹל ָך"

אָמר
"וְ עַק כְ ָשׁו ַקמ ְת ִחיֹל חִֹדֶ שׁ אֱ ֹלוֹּל"ַ ,ק
ימי.
ִפּ ְתאוֹם ִשׁ ִ

ַק ּכ ָּמה ָ˜ ֶפה?

הָ אֲק וִ ָירה הָ עַק לִּ יזָה ֶשֹׁל יְמֵ י ַקֱקיִץ,
ִה ְת ַקחלְּ פָ ה ֹלָהּ בַּק אֲק וִ ָירה ְר ִצינִ ית ֶשֹׁל חִֹדֶ שׁ
אֱ ֹלוֹּל.
"אָז צָ ִרי ֹלִ ְשׁכּ ַקֹח ִמכָֹּל הַק חֲק וָ יוֹת
ֶשׁעָ בַק ְרנוּ?"ָ ,שׁאַֹל נ ְַקפ ָתֹּלִ י.

אוֹ י" אוֹ י"
נָ כוֹ ן ,הוּא ֶה ¿ח ƒזיר.

"בּכְ ֹלָֹל :א" ,פָּ ַקסֱק ַקחיִּים" .הַק ַקמּ ָטּ ָרה ֶשֹׁל
ִ
הַק חֲק וָ יוֹת הָ אֵ לּוּ ִהיא ֹל ֵָתת ֹלָנוּ כּו ַקֹח וּמֶ ֶרץ,
ֶשׁיַּקעַק זְ רוּ ֹלָנוּ ֹלְ נַקצֵּ ֹל אֶ ת חִֹדֶ שׁ אֱ ֹלוֹּל כְּ ִפי
ֶשׁצָּ ִרי".

ר' יוֹ ¿סֹל ֵה ƒביא ֹƒלי ,אוֹ י"

¿ ּב ֹƒלי ָ˜ ֶפהֲ ,קאנ ƒי ֹלֹא
אוֹ ֵהב ֶא˙ ַקה ַּקט ַקﬠם ֶׁ˘ ֹּלוֹ .

ו¿ ֻקס ָ ּכר?

ֶזה ֹלֹא ָ ּב ƒריא.

"נָכוֹן ,כְּ ִדֵ י ֶשׁנּוּכַקֹל ֹלְ ִה ְתכּ ֹונֵן ֹלְ ִשׂ ְמ ַקחת
תּו ָֹרה כְּ מ ֹו ֶשׁצָּ ִרי!"ִ ,ה ְפ ִתּיעַק ְשׁמוֹּלִ י.
"ֹלְ ִשׂ ְמ ַקחת תּו ָֹרה???"ָ ,שׁאַֹלְ נוּ ֻקכּלָּנוּ
"ה ְתכַּקוַּק נְ ָתּ ֹלְ רֹאשׁ הַק ָשּׁנָהֹ ,לְ יוֹם
י ַקַקחִדִ .
כִּ פּוּר"...

ֲקאנ ƒי ֶא ¿˜ ָרא ¿ֹלרוֹ ֵפא?
ַקאֹל ַ ˙¿ ˙ּƒקר ֵ ּג ׁ˘ ƒמ ַקִדּ י"

ֵֹל ¿ך ַקמ ֵהר ו ¿ּ˜ ָרא ¿ֹל ָכאן
ֶא˙ ר' יוֹ ¿סֹל ַקמ ֵהר!!

"נָכוֹן" ,הֵ ִשׁיב ְשׁמוֹּלִ י" .אֲק בָ ֹל הַק ַקמּ ָטּ ָרה
הַק סּו ִֹפית ֶשֹׁל הַק ִה ְת ֱָק ְרבוּת ֶשׁלָּנוּ אֶ ֹל
אֹר חִֹדֶ שׁ אֱ ֹלוֹּל וְ הַק יּ ִָמים
הַק ֵשּׁםֹ ,לְ ֶ
הַק נּו ָֹר ִאים ,ז ֹו הַק ִקּ ְרבָ ה הַק גְּ ִד ֹוֹלָה ֹלְ הַק ֵשּׁם
ְבּ ִשׂ ְמ ַקחת תּו ָֹרה ,כְּ ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ נִ ְרֱקִֹד
וּב ִשׂ ְמ ָחה ִעם הַק תּו ָֹרה
ְבּ ִה ְתֹלַקהֲק בוּת ְ
הַק ְקִּדו ָֹשׁה".
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ָח ָֹלב?

ֲקאנ ƒי רוֹ ֶˆה ֶֹל ¡אכֹֹל
¿ ּב ָׂ˘ ƒרי ֵּ˙ ֶכף.

ָאז ַקר˜ ַקמי ƒם?

ֵ ּכן .ו¿ ֶׁ˘ ּ ƒי ¿הי ּו ָ˜ ƒרים"

ִמ ְת ַקחכְּ ִמיםִ .מי ֶשׁ ִמּ ְת ַקחכֵּם – בֶּ ןָ -מוֶת
הוּא!"ִ ,איֵּם עַק ֹל הָ ַקר ִבּי.

ְשׂפָ ַקתיִם אֶ ת ַקמנְ עַק מֵּ י הַק ַקתּ ְפ ֱִקיִד.

ָשֹׁלוֹשׁ יְ ִריּוֹת
בוּסי
ֲקא ַקרוְ נָ ה ַקהיְּ ִ
יוֹם אֶ ָחִדְ ,בּעו ִִֹדי ַקמ ְשׁ ֱִקיף מֵ ַקחלּוֹן
יתי אֶ ת ָדּוִ ִד
יתי ְבּהַק ר הַק מּו ִֹריָּהָ ,ר ִא ִ
בֵּ ִ
יִשׂ ָראֵ ֹל וּפָ ַקמֹלְ יָת ֹו ִמ ְת ֱָק ְר ִבים
מֶ ֹלֶ ְ
ֵיתי ֹלִ ְפנֵי
אתי וְ ִה ְשׁ ַקתּחֲק ו ִ
יתי .יָצָ ִ
ֹלְ בֵ ִ
יתי?"ָ ,שׁאַֹלְ ִתּי.
הַק מֶּ ֹלֶ" .בַּק מֶּ ה זָכִ ִ
"בָּ אנוּ ֹלִ ְֱקנוֹת ִמ ְמּ Dאֶ ת הַק גֹּ ֶרן",
ַק
אָמר ָדּוִ ִד הַק מֶּ ֹלֶ" .וְ נִ ְבנֶה בּ ֹו ִמזְ בֵּ ַקח
ֵיתי עַק ֹל יְִדֵ י גִָּד
ֹלְ הַק ֵשּׁם ,כְּ ִפי ֶשׁצֻּק וּ ִ
הַק נּ ִָביא".
אָמ ְר ִתּי,
גֹּרן ְבּ ִחנָּם!"ַ ,ק
"אֶ ֵתּן אֶ ת הַק ֶ
אַק ָדּוִ ִד הַק מֶּ ֹלֶ ִה ְתעַק ֵקּשׁ ֹלִ ְֱקנוֹת אֶ ת
הַק ֶשּׁ ַקטח ְבּ ֵשׁשׁ-מֵ אוֹת ִשׁ ְֱקֹלֵי זָהָ ב!
נְתּי
ִהבַּק ְט ִתּי בַּק ְשּׁ ֱָקֹלִ ים ,וְ ִהנֵּה ִה ְב ַקח ִ
ֶשׁהַק ַקמּ ְט ְבּעוֹת ְנִר ִאים שׁוֹנִים זֶה
ִמזֶּה: .א ְנִראֶ ה ֶשׁהֵ ם י ְָצאוּ מֵ אוֹת ֹו
"אַב ָחנָה ַקח ָדּה"ִ ,ציֵּן
בֵּ ית ְמֹלָאכָהְ .
ִחֹלְ ֱִקיָּהוּ הַק גִּזְ בָּ ר כְּ ֶשׁ ָשּׁאַֹלְ ִתּי אוֹת ֹו
עַק ֹל כָּ" .בֶּ אֱ מֶ תִ ,שׁ ְֱקֹלֵי הַק זָּהָ ב
אָרץ,
נֶאֶ ְספוּ ִמכָֹּל ַקֱק ְצווֹת הָ ֶ
חֲק ִמ ִשּׁים ְשׁ ֱָקֹלִ ים ִמכָֹּל ֵשׁבֶ ט".
"מדּוּעַק ?"ָ ,תּ ַקמ ְה ִתּי" .הַק ַקמּ ְמ ָֹלכָה
ַק
עֲק נִ יָּה כָֹּל כָּ ֶשׁ ְצּ ִריכִ ים ֹלְ ַקֱקבֵּ ץ
נְ ִָדבוֹת עֲק בוּר ְֱקנִ יַּקת ֶשׁ ַקטח ֹלְ בֵ ית
הַק ִמּ ְֱק ָדּשׁ?".
אָמר ִחֹלְ ֱִקיָּהוּ" .אַק עָ ִשׂינוּ
":א"ַ ,ק
כָּ כְּ ִדֵ י ֹלְ ַקֱקיֵּם אֶ ת ִצוּוּי הַק ֵשּׁם
בַּק תּו ָֹרהְ .בּפָ ָר ַקשׁת ְראֵ ה נֶאֱ ַקמר
ֶשׁ ְמֱּקוֹם בֵּ ית הַק ִמּ ְֱק ָדּשׁ צָ ִרי ֹלִ ְהיוֹת
ִ'מכָֹּל ִשׁ ְבטֵ יכֶם' .וְ ִאלּוּ הַק נַּקחֲק ֹלָה
נִ ְמצֵ את ְבּחֶ ֹלְ ֱק ֹו ֶשֹׁל ִבּנְ י ִָמיןָֹ .לכֵן,
כְּ ִדֵ י ֶשׁהַק ֶשּׁ ַקטח י ְִהיֶה ַקשׁיָּ ֹלְ ֻקכלָּם,
אָס ְפנוּ אֶ ת הַק ַקתּ ְשֹׁלוּם עֲק בוּר ֹו ִמכָֹּל
ַק
הַק ְשּׁבָ ִטים".
ִהבַּק ְט ִתּי שׁוּב בַּק גֹּ ֶרן ֶשׁ ָמּכ ְַקר ִתּי .זֶהוּ
זֶה ,הַק ֶשּׁ ַקטח ֶשׁלִּ י ֹלְ ֶשׁעָ בַק ר ְמ ַקֱקבֵּ ֹל
כָּעֵ ת ַקמ ְשׁ ָמעוּת אַחֶ ֶרת ֹלְ ג ְַקמ ֵרי...

אשׁי בַּק ְמּ ִִדינָה!" –
ְ"רצ ֹונֵנוּ ֶשׁ ִתּ ְהיֶה הָ ַקרב הָ ָר ִ
יח ֹלְ פָ נָיו נְ ִציג הַק ִשֹּׁלְ טוֹן
זֹאת הַק הַק צָּ עָ ה ֶשׁ ִהנִּ ַק
רוּסיָה.
הַק סּו ְֹבי ִֶטי ְבּ ְ
אַב ָרהָ ם-יְהוֹשֻׁק עַק -הֶ ִשׁיֹל ְטבֶ ְר ְס ֱִקי,
פָּ נָיו ֶשֹׁל ַקר ִבּי ְ
אִַדמוֹ"ר ִמ ַקמּכְ נו ְֹב ֱָקה ,נ ְָפֹלוּ .הוּא הֵ ִבין ִמיִָּד ָמה
הָ ְ
נִסּ ָתה
נְִּדיבוּת הַק זּוֹ .בַּק יּ ִָמים הָ הֵ ם ְ
עוֹמֵ ִד מֵ אֲק חו ֵֹרי הַק ִ
ְבּ ִרית-הַק מּוֹעָ צוֹת ֹלְ הַק ְפ ִחית אֶ ת עָ ְצ ַקמת הַק ִבּ ֶ
קֹּרת
ֶגְדּהּ בַּק ַקמּעֲק ָרבִ .שֹׁלְ טוֹן הַק ִדּכּוּי ִבּ ֵקּשׁ ֹלְ הַק ִצּיג ַקמצַּק ג-
נ ָ
יְּהוִּדים נֶהֱנִים מֵ חֹפֶ שׁ
ָשׁוְ א ֶשׁלְּ ִפיו הָ אֶ זְ ָר ִחים הַק ִ
אשׁי ִמ ֶשּׁלָּהֶ ם.
ָדּת ,וְ אַף יֵשׁ ֹלָהֶ ם ַקרב ָר ִ
אִַדמוֹ"ר מֵ אֵ ן ֹלְ ַקשׁ ֵתּף ְפּעֻק לָּה ִעם הַק ַקתּ ְר ִמית,
הָ ְ
מוּרה ֹלְ הָ ֱֵקֹל עַק ֹל הַק ִשֹּׁלְ טוֹנוֹת ֹלִ ְרדֹּף אֶ ת
ֶשׁהָ י ְָתה אֲק ָ
הַק יַּקהֲק ִדוּת בַּק ְמּ ִִדינָה וֹּלְ הַק ְשׁ ִתּיֱק אֶ ת הַק ְקּ ִהלָּה הַק בֵּ ין-
אָמר ֹלְ אַנְ ֵשׁי ִשׂיחוֹ:" .א
ֹלְ אֻק ִמּית" .אֵ ינֶנִּ י ַקרב"ַ ,ק
אשׁי".
אוּכַקֹל ֹלְ ַקשׁמֵּ שׁ ַקרב ָר ִ
ימה.
רוּח נְ ִע ָ
בַּק ְתּ ִחלָּה נִ סּוּ הַק ְפּ ֱִק ִיִדים ֹלְ ַקשׁכְ נְ ע ֹו ְבּ ַק
אוּרי
אָמרוּ ֹלוֹ ,וְ ִה ְפֹלִ יגוּ ְבּ ֵת ֵ
"דּי ֹלָנוּ ְבּ ַקרב כָּמוְֹ ,"D
ַק
הַק ַקתּגְ מוֹּל הַק צָּ פוּי ֹל ֹו ִאם י ַקְֱקבֵּ ֹל עָ ֹלָיו אֶ ת הַק ַקתּ ְפ ֱִקיִד.
וּמ ָ
ְבּאו ָֹתם י ִָמים ֶשֹׁל עֹנִ י ְ
צוֱּקה ,הַק צָּ עַק ת ִמ ְשׂ ָרה
וּמזוֹן
יחה בַּק יִת ְמרֻק וָּ חֶ ,רכֶב ְשׂ ָרִד צָ מוִּד ָ
הַק ַקמּ ְב ִט ָ
ְבּ ֶשׁפַק ע הָ י ְָתה ְבּגִֶדֶ ר חֲק ֹלוֹם ְמפַק ֶתּה.
אַק הָ ַקר ִבּי ָדּ ָחה אֶ ת הַק הַק צָּ עָ ה עַק ֹל הַק ַקסּף.
הַק ִשֹּׁלְ טוֹנוֹת :א ִה ְתיָאֲק שׁוּ .הֵ ם פָּ נוּ אֵ ֹלָיו שׁוּב
אִַדמוֹ"ר ְבּסֵ רוּבוֹ ,הֻק זְ ַקמן
וָ שׁוּב ,וּכְ ֶשׁ ִה ְת ִמיִד הָ ְ
וּבעַק ְצמוֹ.
ישׁה אֵ צֶ ֹל ַקשׂר הַק ַקתּ ְרבּוּת ִבּכְ בוִֹד ֹו ְ
ֹלִ ְפגִ ָ
הַק לָּה ִה ְמ ִשׁי ְבּנִ ְסיוֹנוֹת הַק ִשּׁכְ נוּעַק וְ ֵתאֵ ר ְבּמֶ ֶתֱק

אִַדמוֹ"ר ֹלִ ְִדחוֹת אֶ ת
בַּק ְתּ ִחלָּה נִ ָסּה הָ ְ
רוּצים כָּאֵ לֶּה וַק אֲק חֵ ִרים ,אַק
הַק הַק צָּ עָ ה ְבּ ֵת ִ
ישׁיר הָ ַקר ִבּי
כְּ ֶשׁהַק ַקשּׂר הו ִֹסיף ֹלִ ֹלְ חֹץ ,הֵ ִ
אֶ ת ַקמבָּ ט ֹו ֹלְ עֶ ְבר ֹו וְ ַק
אָמר ְבּנֶחֱ ָרצוּת:
"אֹמר ֹלְַ Dקמדּוּעַק אֲק נִ י ְמ ָס ֵרבַ :קרב כְּ מ ֹו
ַק
ֶשׁ ַקא ֶתּם חֲק פֵ ִצים – אֵ ינֶנִּ י מוּכָן ֹלִ ְהיוֹת;
וְ ִאלּוּ ַקרב כְּ מ ֹו ֶשׁאֲק נִ י ָחפֵ ץ ֹלִ ְהיוֹת –
אַפ ֵשׁר!".
אֵ ינְ כֶם מוּכָנִ ים ֹלְ ְ
ֹלְ ִמ ְשׁ ַקמע הַק ְדּבָ ִרים ִה ְת ַקחלֵּף הַק ִחיּוּ
עֻקשּׂה ֶשׁעָ ָטה הַק ַקשּׂר עַק ֹל פָּ נָיו בַּק אֲק ֶר ֶשׁת זַקעַק ם.
הַק ְמּ ֶ
ַק
"א ָתּה עוִֹד ְתּ ַקשׁלֵּם עַק ֹל כָּ ְבּי ֱֶֹקר" ,נוֹפֵ ף ְבּאֶ ְצבָּ ע ֹו
ְבּ ִאיּוּם.
ֹל ְַקמרוֹת כַּקעֲק ָסם הַק גִָּדוֹֹלָ ,ס ְברוּ הַק ִשֹּׁלְ טוֹנוֹת
אשׁי עֲק ִִדיפָ ה ֹלָהֶ ם
ֶשׁהַק תּוֹעֶ ֹלֶת ִבּכְ הֻק נָּת ֹו כְּ ַקרב הָ ָר ִ
מֵ ִחסּוֹּלוֹ .הֵ ם הֶ ְחֹלִ יטוּ ֹלְ הַק ִצּיעַק ֹל ֹו ִהזְ ַקדּ ְמּנוּת
אַחֲק ר ֹונָה ֹלְ הֵ עָ נוֹת ֹלַקבַּק ָקּ ָשׁה.
אִַדמוֹ"ר הֶ ְחֹלִ יט ֹל ִָשׂים ֱֵקץ ֹלְ ַקמאֲק ַקמצֵּ י
הָ ְ
ישׁה הָ אַחֲק ר ֹונָה הו ִִֹדיעַק ֹלָהֶ ם ַקחִד-
הַק ִשּׁכְ נוּעַק  .בַּק ְפּגִ ָ
אַסכִּ ים ֹלְ ַקֱקבֵּ ֹל אֶ ת הַק הַק צָּ עָ ה!".
ַקמ ְשׁ ָמ ִעית:" :א ְ
כְּ ִדֵ י ֹלְ הַק ְמ ִחישׁ אֶ ת נֶחֱ ָרצוּת ֹו ִה ְצ ִבּיעַק ֹלְ עֵ בֶ ר ֹלִ בּ ֹו
וְ ַק
אָמר" :אֲק ִפלּוּ ִאם תּו ִֹציאוּ אֶ ְֱק ָדּח וְ ִתירוּ ִבּי כָּאן
– :א אֲק ַקשׁנֶּה אֶ ת ַקדּ ְע ִתּי".
ְבֹּלֵיֹל ַקשׁבָּ תָ ,סמוּ ֹלַקחֲק צוֹת הַק ַקלּ ְיֹלָה ,נִ ְשׁ ְמעוּ
ְדּ ִפיֱקוֹת עַק ֹל דֶּ ֹלֶת בֵּ יתוְֹ .בּנֵי הַק בַּק יִת ִה ְתעו ְֹררוּ
בַּק חֲק ָר ִָדה ,אַק ְבּטֶ ֶרם ִה ְס ִפּיֱקוּ ָֹלג ֶֶשׁת אֶ ֹל הַק דֶּ ֹלֶת
ִה ְתפָּ ְרצוּ אֶ ֹל הַק בַּק יִת אַנְ ֵשׁי הַק ִמּ ְשׁ ָט ָרה הַק חֲק ָשׁ ִאית.
הֵ ם עָ שׂוּ ִחפּוּשׂ תּו ְֱֹקפָ נִ י בַּק בַּק יִת ,וּכְ ֶשׁ ִסּיְּמוּ הוֹרוּ
ָאִַדמוֹ"ר ֹלְ ִה ְתֹלַקוּוֹת אֲק ֹלֵיהֶ ם.
ֹל ְ
אִַדמוֹ"ר ִענּוּיִים ֱָק ִשׁים.
בַּק יּ ִָמים הַק בָּ ִאים עֻק נָּה הָ ְ
יִדע עַק ֹל ְפּ ִעיֹלוּת
חו ְֱֹק ָריו נִ סּוּ ֹלִ ְסחֹט ִממֶּ נּוּ מֵ ָ
י ִ
ְהוִּדית ַקמ ְח ַקתּ ְר ִתּית ,וְ:א בָּ חֲק ֹלוּ ְבּאֶ ְמצָ ִעים,
וּבכְ ֹלָֹל זֶה כְּ ֹלִ יאָה ְבּ ִצינוֱֹק .הוּא ָסבַק ֹל סֵ בֶ ֹל ַקמר,
ִ

וּמפָ ֶרכֶתְ .בּבֶ טֶ ן הָ אֲק ִָד ָמה,
כְּ ִריַּקת הַק פֶּ ָחם בֶּ עָ בָ ר ,הָ י ְָתה עֲק בו ִָֹדה ֱָק ָשׁה ְ
בַּק ִמּכְ רוֹת הַק צָּ ִרים וְ הָ אֲק פֵ ֹלִ ים ,כְּ ֶשׁגַּקבָּ ם כָּפוּף ,עָ ְבִדוּ ְבּמֶ ֶרץ מֵ אוֹת וְ אַֹלְ פֵ י
ֹאשׁם כּוֹבַק ע ָמגֵן וְ עָ ֹלָיו מֻק ְת ֱָקן פָּ נָס ,כְּ ִדֵ י ֶשׁיְִּדֵ יהֶ ם י ִָשּׁאֲק רוּ ְפּנוּיוֹת ֹל ְַקחצֹב בַּק סֶּ ֹלַקע .כֵּיוָ ן
הַק כּו ִֹרים .עַק ֹל ר ָ
ֶשׁ ְבּמֶ ֶשׁ כָֹּל ְשׁעוֹת הַק יּוֹם :א ָראוּ אֶ ת אוֹר הַק ֶשּׁמֶ שׁ ,נ ְֶחֹלַקשׁ ְמאוֹר עֵ ינֵיהֶ םַ .קר ִבּים מֵ הֶ ם ָחֹלוּ
ֹלְ ִע ִתּים ְתּכוּפוֹת ,וְ ַקר ִבּים מֵ הֶ ם אַף מֵ תוּ ,כֵּיוָ ן ֶשׁרֹב הַק זְּ ַקמן :א נ ְָשׁמוּ אֲק וִ יר צַק ח.
ְפּעָ ִמים ַקרבּוֹת פָּ ַקֱקִד אֶ ת כְּ פָ ֵרי הַק כּו ִֹרים אָסוֹן נו ָֹסף ,כַּקאֲק ֶשׁר ִמ ִסּבּוֹת
שׁוֹנוֹת ִה ְתמו ְֹט ָטה ִמנְ הָ ָרה וְ ֱָק ְב ָרה ַקתּ ְח ֶתּיהָ עַק ְשׂרוֹת פּוֹעֲק ֹלִ ים.
וּבעֶ זְ ַקרת
כַּקיּוֹם ִמ ְתבַּק צַּק עַק ת כְּ ִריַּקת הַק פֶּ ָחם ְבּאֶ ְמצָ ִעים ְמשֻׁק כְ ֹלָֹלִ ים ְ
ַקארִד )!( טוֹן פֶּ ָחם נִ כְ ֶרה
אַרבָּ עָ ה ִמיֹלְ י ְ
ִציּוִּד מֶ כָנִ י כָּבֵ ִדֱָ .קרוֹב ֹלְ ְ
בָּ ע ֹוֹלָם ִמדֵּ י ָשׁנָה .הוּא ְמ ַקשׁמֵּ שׁ אֶ ת הַק ְמּ ִִדינוֹת ֶשׁבָּ הֶ ן הוּא
וּס ִפינוֹת.
נ ְֶחצָ ב ,אַק ָמעֳ בָ ר גַּקם ֹלִ ְמ ִִדינוֹת אֲק חֵ רוֹת עַק ֹל יְִדֵ י ַקרכָּבוֹת ְ

ְשׁ ִריר :א זָע ְבּפָ נָיו ֶשֹׁל הָ ַקר ִבּי .הַק ַקשֹּׁלְ וָ ה
ֶשׁהָ י ְָתה נְ סוּכָה עֲק ֹלֵיהֶ ן עַק ִד עַק ָתּה :א
ִה ְתפּוֹגְ גָה .הוּא פָּ ַקתח אֶ ת כּ ְַקפתּו ֵֹרי
וּבעֵ י ַקניִם בּוֹעֲק רוֹת כְּ ֹל ִַקפּ ִיִדים
ְמ ִעיֹלוְֹ ,
"הנֵּהַ ,קא ָתּה יָכוֹֹל ֹלִ ירוֹת
אָמר ֹל ַָקקּ ִציןִ :
ַק
ִבּי כָּאן! :א אֶ ְחתֹּם ְבּ ַקשׁבָּ ת!".

וְ ַקרֱק ְבּנֵס ָשׂ ַקרִד ִמן הָ ִענּוּיִים הָ אַכְ ז ִָריִּים ,אַק ְבּכָֹל
או ָֹתהּ עֵ ת הָ יָה ִפּיו ָחתוּם .הוּא :א ִה ְסגִּ יר ִאישׁ.
כְּ ֶשׁהֵ ִבינוּ ֶשׁIא י ְַקצֹלִ יחוּ ֹלְ הַק כְ נִיעוֹ ,עָ ְרכוּ ֹל ֹו
יבּיר
ִמ ְשׁפָּ ט וּב ֹו נִגְזְ רוּ עָ ֹלָיו ָחמֵ שׁ ְשׁנוֹת גָֹּלוּת ְבּ ִס ִ
ישׁיּוּת ִבֹּלְ ִתּיְ -רצוּיָה".
"א ִ
ְבּ ַקא ְשׁ ַקמת הֱיוֹת ֹו ִ
יבּיר נִ ְִד ַקרשׁ הָ ַקר ִבּי
אַחר בּוֹא ֹו ֹלְ ִס ִ
זְ ַקמן ֱָקצָ ר ֹלְ ַק
ֹלְ ִה ְתיַקצֵּ ב ְבּ ִמ ְשׂ ְרִדֵ י הַק ֶקּה גֶּה בֶּ ה ,עַק ֹל ִפּי הַק נֹּ הַק ֹל
הַק ָקּבוּעַק  .אֶ לָּא ֶשׁהַק ַקתּאֲק ִרי ָחֹל ְבּ ַקשׁבָּ ת ,רֹאשׁ-חִֹדֶ שׁ
אֱ ֹלוֹּל ,וְ הָ ַקר ִבּי סֵ ֵרב כַּקמּוּבָ ן ֹלְ ַקחלֵֹּל אֶ ת הַק ַקשּׁבָּ ת
וְ ֹל ְַקחתֹּם עַק ֹל הַק ְטּפָ ִסים ֶשׁהֻק גְּ שׁוּ ֹלוֹ.
"שׁבָּ ת הַק יּוֹם"ַ ,ק
ַק
אָמר ֹל ְַקפּ ֱִק ִיִדים הַק מֻּק ְפ ָתּ ִעים,
"אָסוּר ֹלִ י ֹל ְַקחתֹּםָ .אשׁוּב בַּק ַקלּ ְיֹלָה וְ אֶ ְחתֹּם".
הַק ָקּ ִצין ִה ִבּיט בּ ֹו ְבּ ַקמ ְשׂטֵ ָמה" .יִָדוּעַק ֹלְֶ Dשׁ ַקא ָתּה
יבּיר?"ָ ,שׁאַֹל ְבּבוּז.
נִ ְמצָ א ְבּ ִס ִ
":א אֶ ְחתֹּם הַק יּוֹם" ,עָ ַקמִד הָ ַקר ִבּי עַק ֹל ֶשׁלּוֹ.
הַק ָקּ ִצין הֶ הָ מוּםֶ ,שׁמֵּ ע ֹוֹלָם :א נִ ְת ַקֱקֹל ְבּג ֹוֹלֶה
ַקס ְרבָ ן ָכּזֶהִ ,הזְ ִעיֱק אֶ ת הַק ְמּמֻק נֶּה עָ ֹלָיו .הַק לָּה בָּ א
ְמֹלֻקוֶּה ִבּ ְשׁנֵי כְּ ֹל ִָבים אֵ ְ
ימ ָתנִ יִּיםֶ ,שׁעֶ צֶ ם
ימה.
חוּתם הֵ ִטיֹלָה אֵ ָ
נוֹכְ ָ
ְהוִּדים ,וְ ָֹלכֵן :א
"הַק יּוֹם ַקשׁבַּק תֱ-קִֹדֶ שׁ אֶ ְצֹלֵנוּ ,הַק יּ ִ
אֶ ְחתֹּם"ִ ,ה ְס ִבּיר הָ ַקר ִבּי ְבּ ַקשֹׁלְ וָ ה.
יבּיר: ,א
הַק ְמּמֻק נֶּה ָר ַקתח ִמזַּקעַק ם" .כָּאןְ ,בּ ִס ִ

רוּסי ָר ְטטוּ
ְשׂפָ ָתיו ֶשֹׁל הַק ָקּ ִצין הָ ִ
ִמכַּקעַק ס .הוּא ָשֹׁלַקף אֶ ת אֶ ְֱק ָדּחוָֹ ,דּ ַקר
אוֹת ֹו וְ כִ וְּ נ ֹו ֹלְ עֵ בֶ ר הָ ַקר ִבּיֶ ,שׁIא נָע וְ:א זָע.
הַק ָקּ ִצין ָמ ַקשׁ בַּק הֶ ִדֶ ֱק .הוּא י ָָרה פַּק עַק ם ,פַּק עֲק ַקמיִם
וְ ָשֹׁלוֹשׁ.
הָ ַקר ִבּי נו ַקֹתר עַק ֹל עָ ְמדּוֹ .זַקעֲק ֱקוֹת כְּ אֵ ב בָּ ְֱקעוּ ַקדּוְ ֱָקא
ִמ ִפּיו ֶשֹׁל שׁוֹטֵ ר ֶשׁעָ ַקמִד :א-הַק ְרחֵ ֱק מֵ הָ ַקר ִבּי,
ְ
וּבִדֶ ֶר ִמ ְסתּו ִֹרית נִ ַקתּז הַק ָקֹּלִ יעַק ֹלְ עֶ ְברוֹ.
הַק יִָּד הָ אוֹחֶ זֶת בָּ אֶ ְֱק ָדּח הֵ חֵ לָּה ֹלִ ְרעִֹד .הַק ָקּ ִצין
ָשׁ ַקמט אֶ ת אֶ ְֱק ָדּח ֹו וּפָ נָיו הֶ ְחוִ ירוּ וְ ִה ְס ִמיֱקוּ
חֲק ֹלִ יפוֹתַ .קרעַק ִד הו ִֹפיעַק ְבּזָוִ ית ִפּיוֹ .לְ פֶ ַקתע פָּ ַקרץ
"ר ִבּי ֱָקִדוֹשׁ...
וּמרֻק ָסֱּק ֹל ַקָחשַׁ :ק
וּבֱקוֹֹל ְמֱקֻק ָטּע ְ
ִבּ ְבכִ יְ ,
ְהוִּדי!".
ָאנָּא ְסֹלַקח ֹלִ י ...גַּקם אֲק נִ י ...י ִ
וּב ְִד ָמעוֹת ְבּעֵ ינָיו
הוּא נָפַק ֹל ֹלְ ַקרגְ ֹלֵי הַק צַּק ִדּיֱק ִ
ִה ְת ַקחנֵּן ֹלִ ְפנֵי הָ ַקר ִבּיֶ ,שׁזֶּה עַק ָתּה נִ ָסּה ֹלְ ַקח ְסֹּלוֹ ,כִּ י
י ְִסֹלַקח ֹל ֹו עַק ֹל ַקמעֲק ָשׂיו" .אֶ ע ֱֶשׂה כָֹּל ֶשׁ ְתּבַק ֵקּשׁ" ,גָּעָ ה
ִבּ ְבכִ יִ .
"אם ִתּ ְרצֶ ה – אֶ ְִדאַג ֹלְֹ Dלְ ִמנְ יַקן ְתּ ִפלָּה
וֹּלְ סֵ פֶ ר תּו ָֹרה ִבּ ְת ִפלּוֹת הַק יּ ִָמים הַק נּו ָֹר ִאים".
"אֲק בַק ֶקּ ְשֹׁ Dלִ ְִדאֹג ֹלִ י ֹלְ שׁוֹפָ ר" ,הֵ ִשׁיב הָ ַקר ִבּי
ְבּ ֶשׁ ֱֶקט ,כְּ ִאלּוּ :א אֵ ְרעָ ה ִה ְת ַקרחֲק שׁוּת נו ָֹראָה ֹלִ ְפנֵי
ְרג ִָעים אֲק ָח ִִדים.
ִאישׁ :א י ַקִָדע מֵ הֵ יכָן ִה ִשּׂיג זֹאת ,אַק ֹלִ ְֱק ַקראת
ָשׁר
רֹאשׁ הַק ָשּׁנָה ִספֵּ ֱק הַק ָקּ ִצין ֹל ַקָר ִבּי שׁוֹפָ ר כּ ֵ
ֹלִ ְמהַק ְדּ ִרין.
)עֹל-פי הספר 'ֹלעבִדך באמת'(

הוִּדי ָצ ִרי ֹלְ כַק ֵבִּד
יְ ִ
ֱקוֱּקים ֹלְ ַקרב ,בָּ חֲק רוּ ֹלָהֶ ם אֶ ת ַקר ִבּי ְשׁמֶ ֹלְ ֱֶקה ִמסֶּ ֹלִ ישׁ
ְבּנֵי ְֱק ִהלַּקת הָ ִעיר בַּק ֹלְ ֱָקןֶ ,שׁהָ יוּ זְ ִ
וְ הו ִִֹדיעוּ ֹל ֹו כִּ י הֵ ם ְמכִ ינִ ים ַקֱקבָּ ֹלַקת-פָּ נִ ים ְמפֹ אֶ ֶרת ֹלִ ְֱק ַקראת יוֹם הַק גִּ יע ֹו ֹל ִָעירַ .קר ִבּי ְשׁמֶ ֹלְ ֱֶקה,
ֶשׁהָ יָה יִָדוּעַק ְבּעַק נְ וְ ָתנוּתוֹ ,הֶ ְחֹלִ יט ֹלְ הַק ְֱק ִדּים וֹּלְ הַק גִּ יעַק ֹל ִָעיר ֹלִ ְפנֵי הַק מּוֹעֵ ִד ֶשׁנִּ ְֱקבַּק ע ,כְּ ִדֵ י
וּב ֵקּשׁ ֹלִ ְשׁהוֹת בָּ הּ.
אַחת ִ
ֹלְ ִה ְת ַקחמֵּ ֱק ִמ ַקקּבָּ ֹלַקת-הַק פָּ נִ ים הַק ְמּפֹ אֶ ֶרת .כָּ עָ ָשׂהִ ,הגִּ יעַק ֹלְ אַכְ ַקסנְ יָה ַק
אַחר-כָּ ,כְּ ֶשׁנּ ָָשׂא הָ ַקרב אֶ ת ְדּ ָר ָשׁת ֹו
בַּק עַק ֹל הָ אַכְ ַקסנְ יָה ֶשׁIא ִהכִּ ירוֹ: ,א נָהַק ג בּ ֹו כָּבוִֹדַ .ק
וּב ֵקּשׁ
הָ ִראשׁ ֹונָה ְבּבֵ ית-הַק ִמּ ְִד ָרשָׁ ,ראָהוּ הָ אַכְ ְסנַקאי וְ נִ ְבהַק ֹל .בָּ א אֵ ֹלָיו הָ אַכְ ְסנַקאי ִבּ ְִד ָמעוֹת ִ
יחתוֹ:" :א י ַקִָד ְע ִתּי ִמי הוּא וְ ָֹלכֵן :א כִּ בַּק ְִד ִתּי אוֹת ֹו ַקכּיָּאוּת"ִ ,ה ְתנַקצֵּ ֹל.
אֶ ת ְסֹלִ ָ
"וַק אֲק נִ י ָח ַקשׁ ְב ִתּי כִּ י :א כִּ בַּק ְִד ָתּ או ִֹתי ִבּגְ ֹלַקֹל ֶשׁיּ ַקִָד ְע ָתּ ִמי אֲק נִ י" ,הֱ ִשׁיב ֹו הַק צַּק ִדּיֱק" .אַק ִאם :א
ִהכּ ְַקר ָתּ או ִֹתי ,הֲק ֵרי הָ י ִ
ְהוִּדי ְצ ִריכִ ים ֹלְ כַקבֵּ ִד"...
וּס ָתם י ִ
ְהוִּדי – ְ
ִיתי ְבּעֵ ינֶי Dכִּ ְס ָתם י ִ

ƒא ָּמאֹƒ :ל ¿˜ ַקרא˙ ַקׁ
'˘ ַק ּב˙
¿מ ָב ¿ר ƒכים' ֶׁ˘ֹל ח ִֶֹד ׁ˘ ¡אֹלוֹּל,
ֲקא ƒני ¿מ ַקא ֶח ֶֹל˙ ¿ֹל ֻקכ ָ ֹּלנ ּו ח ִֶֹד ׁ˘
טוֹ ב ו ¿ּמב ָֹר ¿ך! ּ ƒב ¿פ ָרט ֶׁ˘ ַקה ּ ַקׁ˘ ָ ּב˙
ƒנ ¿˜ ָרא ¿ ּב ָפ ָר ַקׁ˘˙ ַקה ּ ָׁ˘בו ַקּﬠ:
יכם
"ר ֵאה ָאנ ֹƒכי נוֹ ֵ˙ן ֹƒל ¿פ ֵנ ֶ
¿
ַקה ּיוֹ ם בּ¿ ָר ָכה""ַ .קה ּ ֵׁ˘ם נוֹ ֵ˙ן
ָֹלנ ּו ֶׁ˘ ַקפע ֶׁ˘ֹל ¿ ּב ָר ָכה¿ ,ו ָﬠ ֵֹלינ ּו
¿ֹל ַקנ ֵ ּˆֹל ֶא˙ ֶזה ָ ּכ ָראוּי.

י˜הƒ :א ָּמאƒ ,ה ¿˙ ַקﬠ ַק ֹּל ¿מ ¿ּ˙
¿ˆ ƒב ָ
יﬠה ַק ּב ָּפסוּ˜
ֵמ ַקה ּƒמ ָ ֹּלה ַקה ּמוֹ ƒפ ָ
"ב ָר ָכה".
ַקא ֲקח ֵרי ַקה ּƒמ ָ ֹּלה ¿ ּ
ֶזה ¿ ּב ַקכ ָּו ָנה?

ָׂ˘ ƒריַ :קא ָּ˙ה ֲקה ֵרי ַקמ ּ ƒכיר ֶא˙
ƒא ָּמאƒ ,היא ַקאף ַקּפ ַקﬠם ֹלֹא
אוֹ ֶה ֶב˙ ¿ֹל ƒה ¿ׁ˘ ַקּ˙ ֵּמ ׁ˘ ¿ ּב ƒמ ֹּ ƒלים
ָ˜ ׁ˘וֹ ˙ ¿וֹלֹא ¿נ ƒעימוֹ ˙..

ַקאבָּ אƒ :א ָּמא ֹלֹא ƒה ¿ז ּ ƒכ ָירה
יﬠה ַקא ֲקח ֵרי
ֶא˙ ַקה ּƒמ ָ ֹּלה ַקה ּמוֹ ƒפ ָ
"ב ָר ָכה"ּ ƒ ,כי ַק ּכ ֲקא ֶׁ˘ר ַקה ּ ֵׁ˘ם
¿ּ
¿ ּב ַקﬠ ¿ˆמוֹ  ,נוֹ ֵ˙ן ָֹלנ ּו ¿ ּב ָר ָכה
¿ ּב ַקﬠ ƒין ָי ָפה – זוֹ ƒהי ¿ ּב ָר ָכה
יכ ¿ֹל ָּ˙ ּה ַקֹל ֲקהפ ¿ֹך ח ֶֹ˘ ¿ך
ֶׁ˘ ּ ƒב ָ
¿ֹלאוֹ רַ ,קרע ¿ֹלטוֹ ב¿ ,ו ַקגם
¿ ִּד ָב ƒרים ָ˜ ˘ׁƒים ַקה ֲקהפו ּƒכים
ƒמ ¿ ּב ָר ָכה – ֹƒל ¿ב ָר ָכה.

ƒא ָּמאַ :קה ¿ ּב ָר ָכה ַקה ּ¿מ ֻקי ֶח ִֶד˙
ֶׁ˘ ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ¿מ ַק˜ ¿ ּב ֹƒלים ַקה ּ ָׁ˘בו ַקּﬠ
ֹƒל ¿˜ ַקרא˙ ח ִֶֹד ׁ˘ ¡אֹלוֹּלƒ ,היא
ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך ¿ ּגִדוֹ ָֹלה – ֶׁ˘ ƒהיא
ּכוֹ ֶֹל ֶֹל˙ ַק ּגם ¿ ּב ָר ָכה ֹƒל ¿ז ּכוֹ ˙
ַקֹל ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה ַקה ּ ¿ׁ˘ ֵֹל ָמהַ ˘ֶׁ ,קּ˙ ֲקהפֹך¿
ָֹל ֶנ ַקˆח ֶא˙ ָ ּכֹל ַקה ֹּלֹא-טוֹ ב,
¿ֹלטוֹ ב ¿ו ƒנ ¿פ ָֹלא.

