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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 ַקר˜ ¿ֹל ַקא ַקחר ֶׁ˘ ¿ ּב ִƒדין ּ˙וֹ ָרה ƒמ ¿˙ ַק ּב ֵּ˜ ׁ˘ ר' יוֹ ¿סֹל ¿ֹל ַקה ¿ח ƒזיר ֶא˙ ַקה ֶ ּכ ֶסף ,וּבו ָּׁ˘˙וֹ גּ¿ ִדוֹ ָֹלה,
¿מ ַקג ֶ ֹּלה ָה ַקרב ׁ¿˘מו ֵּאֹל ¿ ּב ַקא ¿˜ ַקראי ֶא˙ ַקה ַּקמ ֲקﬠ ָט ָפה.

יח
 ִבּזְ כוּת עֲק צָ ת ֹו ֶשֹׁל ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן ַקזכַּקאיַ ,קמ ְצֹלִ ַק
וּמצַּק ב רוּח ֹו ִמ ְשׁ ַקתּפֵּ ר..
אַספַּק ְסיָנוּס ֹלִ נְ עֹֹל אֶ ת נַקעֲק ֹל ֹו הַק ְשּׁנִ יָּה ַק
ְ
"תּן ֹלִ י י ְַקבנֶה
וּמבַק ֵקּשֵׁ :
ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן ְמנַקצֵּ ֹל אֶ ת הַק ִהזְ ַקדּ ְמּנוּת ְ
וַק חֲק כָמֶ יהָ ".
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ָשֹׁלוֹשׁ ַקבּ ָקּשׁוֹת

יסר רו ָֹמא ִהנְ הֵ ן ְבּרֹאשׁוֹ .כֵּן .הוּא נַקעֲק נָה
ֱֵק ַק
ֹלַקבַּק ָקּ ָשׁה .הוּא ;א י ְִפגַּקע בָּ ִעיר י ְַקבנֶה
וּבַק חֲק כָמֶ יהָ  .זֶה הָ יָה הֶ ֵשּׂג ָחשׁוּב ,אֲק בָ ֹל גִּ ְִדעוֹן
ְרוּשׁ ַקֹליִם?
וּמה עַק ֹל י ָ
וּמוֹנְ בַּק ז ִה ְצ ַקטעֲק רוָּ .
הֵ ם ִה ְתבּוֹנְ נוּ ְבּמֶ ַקתח ְבּ ַקרבָּ ם הַק גִָּדוֹֹל ,וְ נוֹכְ חוּ
ֹלִ ְראוֹת כִּ י עוֹמֵ ִד הוּא ֹלְ בַק ֵקּשׁ בַּק ָקּ ָשׁה נוֹסֶ פֶ ת..
אוֹּלַקי עַק כְ ָשׁו?
"שׁמֹ ר עַק ֹל שׁו ֶֹשֹׁלֶת ַקרבָּ ן גּ ְַקמֹלִ יאֵ ֹל; שׁו ֶֹשֹׁלֶת
ְ
יסר
נְ ִשׂיאֵ י י ְִשׂ ָראֵ ֹל!"ִ ,בּ ֵקּשׁ ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן ,וְ הַק ֵקּ ָ
נַקעֲק נָה.
ישׁית וְ אַחֲק ר ֹונָה ֹלִ י
"וְ עַק ָתּה ,בַּק ָקּ ָשׁה ְשֹׁלִ ִ
אֵ ֹלֶי" ,הו ִֹסיף ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן וְ הַק נְּ עָ ִרים הֵ ִציצוּ זֶה
ימ ָתם .בֶּ ַקטח עַק כְ ָשׁו זֶה
בָּ זֶה וְ עָ ְצרוּ אֶ ת נְ ִשׁ ָ
י ְֱִק ֶרה..
"אֲק בַק ֵקּשׁ ֶשׁ ִתּ ְשֹׁלַקח רו ְֹפ ִאים ֹלְ ַקרפֵּ א אֶ ת ַקר ִבּי
ירוּשׁ ַקֹליִם"ָ ,מ ַקסר ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן ַקזכַּקאי
צָ ִדוֱֹק ֶשׁ ִבּ ָ
אֶ ת בַּק ָקּ ָשׁת ֹו הָ אַחֲק ר ֹונָה" .ח ֹוֹלֶה וְ ָחֹלוּשׁ
הַק צַּק ִדּיֱק ,מֵ רֹב צוֹמוֹת"ִ ,ה ְס ִבּיר ,וְ גִ ְִדעוֹן
ֹאשׁם ,בּוֹֹלְ ִעים אֶ ת רֻק ָקּם
וּמוֹנְ בַּק ז ִה ְרכִּ ינוּ ר ָ
ְבּאַכְ זָבָ ה .מֵ ִבין הוּא ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן ְדּבָ ִרים ֶשׁהֵ ם
אֵ ינָם ְמ ִבינִ ים ,וְ עֵ ינָיו הַק ְטּהוֹרוֹת צו ִֹפיּוֹת
ֹלְ מֵ ָרחוֱֹק .הַק ִאם נִ גְ זְ ָרה הַק גְּ ז ֵָרה?
ירוּשׁ ַקֹליִם
הוּבים ָשׁםִ ,בּ ָ
וַק הֲק ֹלוֹא הו ֵֹריהֶ ם הָ אֲק ִ
צוּרה..
הַק נְּ ָ
יסר ִבּ ְֱק ִשׁיחוּת
"וְ ַקא ָתּה ,יוֹּלְ יוּס!" ,פָּ נָה הַק ֵקּ ָ
ֹל ְַקמּפַק ֵקִּד ֶשׁ ִה ְמ ִתּין ְבּהַק כְ נָעָ ה ֹלְ עָ נְ שׁוֹ" .אֲק נִ י
רוּת הַק יּ ִָעיֹל עַק ִד עַק ָתּה וְ עַק ֹל כֵּן
ִמ ְת ַקח ֵשּׁב ְבּ ֵשׁ ְ
יס ְט ָראֹ ..לֵ ֹלְ ַקִד ְרכְּ
יח עַק ֹל כַּקף הַק בָּ ֹלִ ְ
;א ַקאנִּ ְ
אֶ ֹל ִמחוּץ ֹל ַקַקמּחֲק נֶה .אֵ ינְ ְמפַק ֵקִּד עוִֹד! ֵתּ ַקִדע כָֹּל
אֵ ם רו ָֹמ ִאית כִּ י ָמ ְס ָרה אֶ ת ְבּנָהּ אַק וְ ַקרֱק ֹלִ יִדֵ י
ְמפַק ְקּ ִִדים הָ ְראוּיִים ֹלְ כָ ..וְ ִאם ִתּ ְרצֶ הֹ ,לֵ
ירוּשׁ ַקֹליִם .תּוּכַקֹל ֹלְ ַקספֵּ ר ָשׁם כִּ י כּוֹעֵ ס ַקא ָתּה
ָ
ֹלִ
וּמבַק ֵקּשׁ ַקא ָתּה ֹלְ ַקסיֵּעַק בַּק עֲק ִָדם ,כָּ ִתֹּלְ ַקמִד
עָ ֹלַקי ְ
וּמנְ הֲק גֵי ַקח ָיֹּלֵיהֶ ם,
צּוּריהֶ ם ִ
אֶ ת סוִֹדוֹת ִבּ ֵ
יסר
וְ תו ִִֹדיעֵ נוּ ָדּבָ ר .וְ עַק ָתּה"ָ ,שׁב וּפָ נָה הַק ֵקּ ָ
"הנְ נִ י ח ֹוזֵר ֹלְ עַק ִמּי ,וְ שׁ ֹוֹל ַקֵח
ְהוִּדיִ ,
ֹל ֶָחכָם הַק יּ ִ
אֶ ת ְבּנִ י ִטיטוּס ֹלְ פַק ֵקִּד כָּאן ִבּ ְמֱקו ִֹמי .וְ ַקא ָתּה,

יﬠ,
ַקה ƒה ¿˙נַק ¿ ּˆֹלוּ˙ ֶׁ˘ ָה ַקרב ƒה ַ ˆּ ƒק
ֹלֹא ¿ ˙ּƒגרֹם ¿ֹל ƒא ׁ¿˘ ˙ּƒי ָֹל ֵˆא˙ ׁ˘וּב ֶאֹל
יה ,ו¿ ֹלֹא ַקּ˙ ¿ח ƒזיר ֶא˙ ¿ ּבנ ƒיַ ,קה ָ ּבחוּר
ַקח ¿ברוֹ ֶ˙ ָ
ַקה ַק ֹּל ¿מ ִָדן ו¿ ֶה ָﬠ ִƒדיןַ ,קה ַק ּבי¿ ָ˙ה

ֹלֶ ֹלְ ֹלְ י ְַקבנֶה ֶשׁלְּ .אֶ ת אֲק ֶשׁר ִה ְב ַקט ְח ִתּי
אַספַּק ְסיָנוּס ְבּהַק ְצהָ ָרה
ְ
אֲק ַקֱקיֵּם!"ִ ,סיֵּם
כוּתית.
ַקמֹלְ ִ
הָ ֵראָיוֹן ִה ְס ַקתּיֵּםַ .קרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן ַקזכַּקאי ִה ִבּיט
אֶ ֹל אֶ ָחיו הַק ְקּ ַקטנִּ ים ,וְ או ֵֹתת ֹלָהֶ ם ְבּעֵ ינָיו .הֵ ם
"מ ָחר ִעם ַקשׁ ַקחר נֵצֵ א
י ְָצאוּ ִמן הָ אֹהֶ ֹל י ְַקח ָדּוָ .
אָמר ְבּ ֶשׁ ֱֶקט.
בָּ ֶרגֶֹל ֹלְ י ְַקבנֶה"ַ ,ק
הַק ַקלּ ְיֹלָה הָ אַחֲק רוֹן בַּק ַקמּחֲק נֶהָ .מה נִ ְת ַקאוּוּ
הַק ְיֹּל ִִָדים ֹלָשׁוּב וְ ֹלִ ְטעֹן בַּק חֲק ַקשׁאי אֶ ת
יס ְט ָרא ְבּכָֹל ִמינֵי צָ ְרכֵי אֹ כֶֹל נֶפֶ שׁ ..הֵ ן ז ֹו
הַק בָּ ֹלִ ְ
ֹלָהֶ ם ִהזְ ַקדּ ְמּנוּת אַחֲק ר ֹונָה ֹלַקעֲק זֹר ֹלַקאֲק חֵ יהֶ ם
ירוּשׁ ַקֹליִם .אֲק בָ ֹל זֶה הָ יָה ִבֹּלְ ִתּי אֶ ְפ ָשׁ ִרי.
ֶשׁ ִבּ ָ
שׁוֹמֵ ר ַקֱק ְפּ ִָדן הֻק ְפ ַקֱקִד עַק ֹל ַקמ ְח ַקסן הָ אֹ כֶֹל ,וְ גַקם
הו ָֹראָה י ְָצאָה מֵ אֵ ת הַק ְמּפַק ֵקִּד הֶ ָח ִָדשׁ ֹלִ ְבדֱֹּק
טֶ ֶרם י ִֶרי אֶ ת הַק ְתּ ֻקכלָּה ֶשׁבַּק כַּקף ..וְ עוִֹדִ ,עם
י ִָתּ ְפסוּ הַק פַּק עַק ם ,י ְִֵדעוּ הַק כֹֹּל כִּ י אֲק ֵשׁ ִמים הֵ ם גַּקם
בַּק פַּק עַק ם הַק קּוִֹדֶ מֶ ת .עַק ֹל כֵּן נֶאֶ ֹלְ צוּ הֵ ם ֹלִ ְשׁכַּקב
ְבּ ֶשׁ ֱֶקט וֹּלְ הַק אֲק זִ ין ְבּחֵ רוֱּק ִשׁ ַקנּיִם ֹלְ ֱקוֹֹלוֹת
אַבנֵי
הַק ַקחיָֹּלִ ים הַק טּוֹעֲק נִ ים אֶ ת הַק כַּקף הַק גְּ ִד ֹוֹלָה ְבּ ְ
הַק פָּ גָז.
בַּק חֲק צוֹת הַק ַקלּ ְיֹלָה ָשׁ ַקֱקט הַק ַקמּחֲק נֶה .הָ עֲק יֵפוּת
הַק גְּ ִד ֹוֹלָה ִמכָֹּל ְתֹּלָאוֹת הַק יּוֹם ,נִ ְצ ָחה אֶ ת
גּוּעים הַק בַּק י ְָתה וְ הַק ְיֹּל ִִָדים
הַק ַקמּ ְח ָשׁבוֹת וְ הַק גּ ְַקע ִ
נִ ְר ְדּמוִּ ,דּ ְמעָ ָתם עַק ֹל ֹל ְֶחיָם .כְּ נַקף הָ אֹהֶ ֹל
הוּר ָמה בַּק חֲק ַקשׁאי .הַק ְמּפַק ֵקִּד הָ רו ָֹמ ִאי הַק מֻּק ָדּח
ְ
ימה ִבּזְ ִהירוּתְ .בּיִָד ֹו הֶ ְחזִ יֱק נֵר ֱָק ָטן
הֵ ִציץ ְפּנִ ָ
ֶשׁ ַקשֹּׁלְ הַק ְבתּ ֹו הֵ ִטיֹלָה ְצֹלָֹלִ ים ַקמ ְפ ִח ִיִדים ,וְ הוּא
ֱָק ַקרב אֲק ֹלֵיהֶ ם ִבּ ְצעָ ִִדים חֲק תוֹּלִ יִּים; .א .הוּא
;א ִבּ ֵקּשׁ ֹלִ ְפגֹּ עַק בָּ הֶ ם; .א עַק כְ ָשׁו; .א כָּאן
בַּק ַקמּחֲק נֶהָ .חשׁוּב הָ יָה ֹל ֹו ֹל ְַקחרֹת אֶ ת ַקמ ְראֵ ה
ְפּנֵיהֶ ם ְבּזִ כְ רוֹנוֹֹ ,לְ ַקמעַק ן י ִָמים יָבוֹאוּ ,עֵ ת
יָבוֹא יוֹם נ ֱָָקם ,וְ הוּא יִפָּ ַקרע ִמן הַק ְקּ ַקטנִּ ים
הָ אֵ לֶּה עַק ֹל ָמה ֶשׁעוֹֹלְ ֹלוּ ֹלוֹ .הוּא ִה ִבּיט בָּ הֶ ם
טוּח כִּ י יִזְ כְּ ֵרם עוִֹד י ִָמים
הֵ יטֵ ב ,עַק ִד כִּ י הָ יָה בָּ ַק
ַקר ִבּים ,וְ אָז ָסב עַק ֹל ִע ְֱקבו ָֹתיו וְ ֶנ ֱעֹלַקם אֶ ֹל
הַק ַקלּ ְיֹלָהֹ .לְ ָמחֳ ָרת בַּק בּ ֱֶֹקר כְּ בָ ר ;א הָ יָה
ירוּשׁ ַקֹליִם.
ָ
אָמרוּ ,הָ ֹלַק ֹלִ
בַּק ַקמּחֲק נֶהְ .
וּשׁנֵי נְ עָ ָריו ִה ְשׁכִּ ימוּ
ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן ַקזכַּקאי ְ
חוּשׁת
ֱקוּם אַף הֵ םֹ ,לְ הַק ְב ִדּיֹל ,וְ נ ְָטשׁוּ ִבּ ְת ַק
הֲק ֱָקֹלָה אֶ ת ַקמחֲק נֵה הָ רו ָֹמ ִאים .הֵ ם ָשׂמוּ
פַּק עֲק מֵ יהֶ ם ֹלְ י ְַקבנֶה.
המשך יבוא

6:45 6:34 6:43 6:27
7:41 7:41 7:41 7:39

ו¿ ƒכי ַקמִדּ ו ַקּﬠ ֶׁ˘ ָה ֲקאנָ ׁ˘ƒים יַק ֲקא ƒמינ ּו ֶׁ˘ ֶ ּב ¡א ֶמ˙ ֹלֹא
ָ˜ ָרה ¿ ּכֹלוּם ו¿ ֶזה ָהיָ ה ַקר˜ ֲקח ַׁק˘ִד ָׁ˘ו¿ א?

ַקא ָתּה יוִֹדֵ עַק ֹלְ יַקִד ִמי אֲק נִ י יו ֵֹשׁב
הַק ָשּׁנָה? ;א; ,א ֹלְ יַקִד אֶ ְפ ַקריִם; ,א
ֹלְ יַקִד נ ְַקפ ָתֹּלִ י ,וְ גַקם ;א ֹלְ יַקִד אַף אֶ ָחִד
בוּעים.
אַחֵ ר מֵ הַק חֲק בֵ ִרים הַק מֻּק כּ ִָרים וְ הַק ְקּ ִ

ָמה ֲקאנ ƒי יָ כוֹ ֹל ַקֹל ֲקﬠ ׂ˘וֹ ˙? ƒה ¿˙נַק ַקה ¿ג ˙ּƒי ¿מאוֹ ִד ֶׁ˘ ֹּלֹא
ַק ּכה ֶֹגן ,חוֹ ָב ˙ƒי ַקﬠ ¿כ ָׁ˘ו ֹƒל ¿גרֹם ¿ֹל ַקמ ָ ּˆב ֶׁ˘ ּבוֹ ֻק ּכ ָ ֹּלם יַק ֲקא ƒמינ ּו
י˘ ָרה
ֶׁ˘ ָא ֵכן זוֹ ƒמ ׁ¿˘ ָּפ ָחה ¿ ּכ ֵׁ˘ ָרה וָׁ ƒ

יֹלנָ ה.
ֵֹל ¿ך ¿˜ ָרא ¿ֹל ƒבנ¿ ָך ֶׁ˘ ַק ּי ¿חזֹר ַקמ ֵהר ¿ֹלו¿ ƒ
ֲקאנ ƒי יוֹ ִֵד ַקﬠ ֶׁ˘ ָא ֵכן נַק ַקﬠר ַקֹל ¿מ ִָדן ו¿ טוֹ ב הוּא .יֵ ׁ˘ ֹƒלי
ַק ּב˙ טוֹ ָבה ו ¿ּמיֻק ֶח ֶס˙ƒ .אם ֵהם י¿ ƒרˆ ּו ֶזה ָ ּב ֶזה,
ימן ָ ּברוּר
נ¿ ƒסגּ ֹר ִׁ˘ƒדּ ו ¿ּך ,ו¿ ֶזה י¿ ƒהיֶ ה ¿ֹל ֻקכ ָ ֹּלם ƒס ָ
ֶׁ˘ ַקר˜ ָטעוּ˙ ֻקמ ¿ח ֶֹל ֶט˙ ָהי¿ ָ˙ה ָ ּכאן!

זוֹ ַקה ָ ּˆ ָﬠה טוֹ ָבה ֲקא ַקמ ֵהר ¿ֹל ַקס ֵּפר ¿ֹל ƒא ׁ¿˘ ˙ּƒי
˙ב ֹƒל ¿בנ ƒיֲ .קאנ ƒי חוֹ ֵׁ˘ב ֶׁ˘ ֵהם י¿ ˘¿ׂ ƒמחוּ
ו¿ ֶא ¿כ ּ ֹ

י˙י
ָ ּברו ¿ּך ַקה ּ ֵׁ˘ם ֶׁ˘ ָ ּז ƒכ ƒ
¿ֹל ַקכ ֵּפר ַקﬠֹל ֲקח ַׁק˘ִד ַקה ּ ָׁ˘ו¿ א!

ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,

ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך ַקמ ֵהר
ƒה ¿˙ ַקה ֵּפ ¿ך ַקה ּכֹֹל!

יֵ ׁ˘ ָ ּכאן ׁ˘ƒעוּר ָ ּגִדוֹ ֹל ¿ֹל ֻקכ ָ ֹּלםַ ,קﬠִד ַק ּכ ָּמה ַקח ָ ּי ƒבים
¿ֹל ƒה ָ ּז ֵהר ֵמ ֲקח ַׁק˘ִד ָׁ˘ו¿ א ,ו ¿ֹּל ƒה ׁ¿˘ ַקּ˙ ִֵדּ ֹל ַקר˜ ¿ֹל ַקֹל ֵּמִד
¿זכוּ˙ ַקﬠֹל ָ ּכֹל ֶא ָחִד ו¿ ֶא ָחִד

ֶׁ˘ ֲקאנַק ¿חנ ּו נַ ˘¿ׁ ƒקּ˙ ִֵדּ ¿ך ƒעם
ƒמ ׁ¿˘ ָּפ ָחה ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך ֲקח ׁ˘ו ָּבה?
ƒמי ָהיָ ה ַקמ ֲקא ƒמין?!

הַק ָשּׁנָה ,הַק מּו ֶֹרה ֶשׁלָּנוּ הֶ ְחֹלִ יט ֹלְ הו ִֹשׁיב
או ָֹתנוּ ֹלְ ִפי סֵ ִדֶ ר ְמֱקוֹמוֹת ֶשׁ ָקּבַק ע מֵ רֹאשׁ.
או ִֹתי – הו ִֹשׁיב הַק מּו ֶֹרה ֹלְ יַקִד ַקתֹּלְ ִמיִד
ֶשׁ ִהגִּ יעַק אֵ ֹלֵינוּ ַקרֱק ְבּסוֹף הַק ָשּׁנָה ֶשׁעָ ְב ָרה.
ֶיֹלִֶד ָשׁ ֱֵקט וְ;א מֻק כָּר...
בַּק הַק ְת ָחֹלָהִ ,ה ְת ַקמ ְר ַקמ ְר ִתּי .וֹּלְ צַק עֲק ִרי ,אֲק נִ י
)מ ָמּשׁ ְֱקצָ ת(,
חו ֵֹשׁב ֶשׁ ְקּצָ ת ִמזֶּה ַק
הֶ עֱבַק ְר ִתּי ֹל ֶָחבֵ ר ֶשׁלְּ י ִִָדי...
אתי הַק בַּק י ְָתה ,וְ ִספַּק ְר ִתּי עַק ֹל
אֲק בָ ֹל כְּ ֶשׁבָּ ִ
הָ 'עָ וֶֹל' ֶשׁהַק מּו ֶֹרה עָ ָשׂה ֹלִ יַ ,קאבָּ א ִמיִָּד ִמהֵ ר
ֹלְ הַק זְ ִהיר או ִֹתי – אַֹל ִתּ ְשׁכַּקח ֶשׁהַק ַקתֹּלְ ִמיִד
'א ֵשׁם' בַּק ַקמּצָּ ב הַק זֶּה .כְּ ֹלַקפָּ יו
הֶ ָח ִָדשׁ ;א ָ
ַקא ָתּה ַקחיָּב ֹלְ ִה ְתנַקהֵ ג הֲק כִ י יָפֶ ה ֶשׁאֶ ְפ ָשׁר!
וְ ַקאבָּ א הו ִֹסיף וְ ִהזְ כִּ יר ֹלִ יֶ ,שׁאֲק נ ְַקחנוּ
נִ ְמצָ ִאים ְבּחִֹדֶ שׁ ֶשׁבּ ֹו אֲק נ ְַקחנוּ זוֹכִ ים
ֹלְ ֱֵקרוּב ְמי ָֻקחִד מֵ הַק ֵשּׁם! כְּ ִפי הַק ָמּ ָשֹׁל הַק יִָּדוּעַק
ֹלְ ִפיו "הַק מֶּ ֹלֶ" – מֶ ֹלֶ ַקמֹלְ כֵי הַק ְמֹּלָכִ ים,
"יוֹצֵ א אֶ ֹל הַק ָשִּׂדֶ ה" – אֶ ֹל הַק ָמֱּקוֹם ֶשׁבּ ֹו
"וּמ ְראֶ ה פָּ נִ ים שׂוֹחֲק ֱקוֹת
אֲק נ ְַקחנוּ נִ ְמצָ ִאיםַ ,ק
אָרת
וּבהֶ ַק
ֹלְ ֻקכלָּם"ְ .מ ַקֱקבֵּ ֹל אֶ ת ֻקכּלָּנוּ ְבּ ֱֵקרוּב ְ
פָּ נִ יםִ .בּ ְתֱקוּפָ ה ָכּזֹאת ַקמ ְת ִאים ֶשׁנִּ ְשׁ ַקתּדֵּ ֹל
ֹלְ ִה ְתנַקהֵ ג הֲק כִ י טוֹב ֶשׁאֶ ְפ ָשׁר ְבּכָֹל ְתּחוּם.
וּבוַק ַקדּאי ֶשׁIא ָראוּי ֹלְ הַק ְראוֹת פָּ נִ ים
ְ
זְ עוּפוֹתְ ,בּ ִִדיּוֱּק כַּקאֲק ֶשׁר הַק ֵשּׁם ַקמ ְראֶ ה ֹלָנוּ
פָּ נִ ים שׂוֹחֲק ֱקוֹת!

ַקמ ָ ּזֹל טוֹ ב!

יזה
¿ ˙ּƒר ֶאה ֵא ֶ
עוֹ ָֹלם ָהפו ¿ּך.

ַקה ּ ƒס ָ ּבה ֶׁ˘ ּ ׁ˘וֹ ¿ב ƒרים ּכוֹ ס ַק ּב ֲקח ֻק˙ ָ ּנה
ƒהיא ¿ ּכ ִֵדי ֶׁ˘ ּ ƒנ ¿ˆ ַקט ֵﬠר ו¿ נּ ָ ƒז ֵכר ¿ ּב ֻקח ¿ר ַק ּבן
ֵ ּבי˙ ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘

יתי ֶשׁהֶ ָחבֵ ר
ִתּ ְתפַּק לֵּא ,אֲק בָ ֹל תּוֹ יוֹם גִּ לִּ ִ
הֶ ָח ִָדשׁ הוּא ְמעַק נְ יֵן וְ נ ְֶח ָמִד ,וַק אֲק נִ י חו ֵֹשׁב
ֶשׁיּ ַקַקחִד ַקדּוְ ֱָקא נוּכַקֹל ֹלִ ֹלְ מֹ ִד ְמצֻק יָּן.
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ו ַקּב ּסוֹ ףּ ¿ ,כ ֶׁ˘ ּ ƒנ ׁ¿˘ ֶ ּב ֶר˙ ּכוֹ ס ַק ּב ַק ּביֲ – ˙ ƒקאנַק ¿חנ ּו
ׂ¿˘ ֵמ ƒחים ו¿ נ¿ ƒז ָ ּכ ƒרים ַק ּב ֲקח ֻק˙ ָ ּנה!

וּמ ְשׁ ַקתּדֵּ ֹל
ְבּסֵ בֶ ר פָּ נִ ים יָפוֹת ִ
ֹלַקעֲק זֹר ֹל ֹו כְּ כָֹל ְיכָֹלְ תּוֹ.
הַק נְ הָ גו ָֹתיו הַק מֻּק ְפֹלָאוֹת נַקעֲק שׂוּ
ָתּ ִמיִד ִבּ ְצנִ יעוּת י ְֵת ָרה
ְ
וּבפַק ְשׁטוּת ,וְ ַקרֱק בַּק עֲק ֹלֵי עַק יִן
ַקח ָדּה יָכְ ֹלוּ ֹלְ גַקלּוֹת אֶ ת
ַקמעֲק ָשׂיו.

ְשׁנֵ י ַקהלֶּ ֶחם
שּׁוּעֹל
ִפּ ְקּחוֹנִ י ַקה ָ
ַקֹל ְיֹלָה אֶ ָחִדְ ,בּעו ִִֹדי ִמ ְסתּוֹבֵ ב
יתי אֶ ת הַק זְּ אֵ ב.
ִבּ ְֱקצֵ ה הַק יַּקעַק רָ ,ר ִא ִ
ֻקכּלָּם כָּאן בַּק יַּקעַק ר ַקמכִּ ִירים אֶ ת הַק זְּ אֵ ב
הָ ָר ָשׁע ,כְּ ֶשׁהוּא ָרעֵ ב הוּא ְמסֻק גָֹּל
ֹלִ ְטרֹף כָֹּל ָדּבָ ר!
ָמה עו ִֹשׂים? ִמהַק ְר ִתּי ֹל ְַקחשֹׁב עַק ֹל
ַקתּ ְחבּוֹּלָה .וְ אָז ִחיַּקכְ ִתּי ֹלִ ְֱק ָראתוֹ:
"מה ְשֹׁלו ְֹמ י ְִִד ִיִדי הַק זְּ אֵ ב? בּוֹא!
ָ
ְ
אַראֶ ה ֹלְ ָמֱקוֹם ֹלֶאֱ כֹֹל וְ ֹלִ ְשׂבֹּעַק ".
הַק זְּ אֵ ב הֶ אֱ ִמין ֹלִ י וְ הָ ֹלַק אַחֲק ַקרי אֶ ֹל
ְבּאֵ רַ -קמיִם עֲק ֻקגלָּה וַק עֲק מֻק ָקּהֶ ,שׁ ְבּת ֹוכָהּ
ִה ְשׁ ַקתּ ֵקּף הַק יּ ֵָר ַקח הַק ָמֹּלֵא .מֵ עָ ֹלֶיהָ הָ יוּ
שׁוּרים ְשׁנֵי ְדּ ָֹליֵי ַקמיִם ,כְּ מ ֹו
ְֱק ִ
"א ָתּה רוֹאֶ ה ִעגּוֹּל ֹלָבָ ן
מֹ אזְ ַקניִםַ .ק
אָמ ְר ִתּי ֹלַקזְּ אֵ ב" .זֶהוּ נ ַקֵתח
בַּק ְבּאֵ ר?"ַ ,ק
גְּ ִבינָה ָשׁמֵ ן".
"אם
הַק זְּ אֵ ב ִה ִבּיט ִבּי בַּק חֲק ָשִׁדִ .
אֶ ָכּנֵס ֹלְ ָשׁם אֶ ְטבַּק ע!"ָ ,טעַק ן ְבּצֶ ִדֶ ֱק.
אָמ ְר ִתּי ֹל ֹו
"הנֵּה אֲק נִי נִכְ נָס ֹלְ ָשׁם"ַ ,ק
ִ
וְ ֱָקפַק ְצ ִתּי ֹלְ תוֹ הַק ְדֹּלִ י .כְּ ֶשׁ ָראָה הַק זְּאֵ ב
ֶשׁהַק כֹֹּל ְבּסֵ ִֶדרֱָ ,קפַק ץ ֹל ְַקדֹּלִ י הַק ֵשּׁנִי.
יתיֹ :ל ַקֱָק ְח ִתּי אֶ בֶ ן
ֹל ֶָרגַקע הַק זֶּה ִחכִּ ִ
גְּ ִד ֹוֹלָה מֵ הַק ְדֹּלִ י ֶשׁלִּ י וְ הֶ עֱבַק ְר ִתּי ֹל ְַקדֹּלִ י
ֶשֹׁל הַק זְּ אֵ ב .הַק ְדֹּלִ י ֶשׁלּ ֹו ָשׁ ַקֱקע עָ מֹ ֱק,
וְ ֶשׁלִּ י ִה ְתרוֹמֵ ם חֲק ז ָָרה ֹלְ ַקמ ְעֹלָה...
הַק ַקתּנָּא ַקר ִבּי מֵ ִאיר ִספֵּ ר אֶ ת הַק ָמּ ָשֹׁל
הַק זֶּה עָ ֹלַקיְ ,בּ ֱֶק ֶשׁר ֹלַקפָּ סוֱּק ְבּפָ ָר ַקשׁת
אַבנֵי צֶ ִדֶ ֱק".
כִּ יֵ -תצֵ א "מֹאזְ נֵי צֶ ִדֶ ֱק וְ ְ
הָ אֶ בֶ ן ֶשׁבַּק מֹּאזְ נַקיִם גּ ְָר ָמה צֶ ִדֶ ֱק
וְ ִחלְּ צָ ה או ִֹתי מֵ הַק זְּ אֵ ב הָ ָר ָשׁע.
וּמה ֻקכּלָּם ְצ ִריכִ ים ֹלִ ֹלְ מֹ ִד ִמזֶּה?
ָ
אֶ ָחִד ִמ ְמּפָ ְר ֵשׁי הַק גְּ ָמ ָרא ַקמ ְס ִבּיר
ֶשׁהָ עֲק בֵ ָרה ִהיא כְּ מ ֹו אֶ בֶ ן ֶשׁמּו ֶֹשׁכֶת
וּמ ְט ִבּיעָ ה
אִָדם ֹלְ עֹמֶ ֱק הַק בּוֹר ַק
אֶ ת הָ ָ
אוֹתוֹ .כַּקאֲק ֶשׁר עו ִֹשׂים ְתּשׁוּבָ ה
ִ
וּמ ְתפַּק ְטּ ִרים מֵ הָ אֶ בֶ ן – נ ְֶחֹל ִָצים
וְ יו ְֹצ ִאים מֵ הַק צָּ ָרה!

רוּסיָה
נוּפיוֹת ְבּ ְ
הָ יָה זֶה ִבּימֵ י ִה ְשׁתּוֹֹלְ ֹלוּת הַק כְּ ְ
אוֱּק ָר ִאינָה )בַּק ָשּׁנִ ים תרע"ח ט( .י ְִשׁיבַק ת
וּב ְ
ְ
ויטשׁ הַק ְמּפ ְֻקרסֶ מֶ ת
ימים' ֹלְ יוּבַּק אוִ ְ
'תּו ְֹמכֵי ְתּ ִמ ִ
חוּרי
עָ ְב ָרה ֹל ִָעיר ַקח ְרסוֹןְ .בּאו ָֹתם י ִָמים הָ יוּ בַּק ֵ
הַק יּ ְִשׁיבָ ה וּמו ֵֹריהֶ ם ְמסֻק גּ ִָרים בַּק יּ ְִשׁיבָ ה וְ;א הֵ עֵ זּוּ
ֹלָצֵ את הַק חוּצָ ה .הַק פּו ְֹר ִעים הָ יוּ ְמסֻק גָֹּלִ ים ֹלִ ְתפֹּ ס
י ִ
ְהוִּדי ֶשׁ ִמּ ְסתּוֹבֵ ב בָּ ְרחוֹב וְ ֹלִ ירוֹת בּ ֹו ִמ ְבֹּלִ י ֹלְ הָ נִ יִד
עַק ְפעַק ף.
אֶ ָחִד מֵ אַנְ ֵשׁי הַק מּוֹפֵ ת ֶשֹׁל הַק יּ ְִשׁיבָ ה הָ יָה הֶ ָח ִסיִד
גּוּר ִביץ הַק ֵשּׁםִ -יקֹּםָ -דּמוֹ,
הַק נּו ִָֹדע ,הָ ַקרב י ְִצ ָחֱק ֶ
אִָדם
ֶשׁ ֻקכּנָּה ְבּ ִפי כֹֹּל 'ר' ִאיצֶ 'ה ַקמ ְת ִמיִד' .הוּא הָ יָה ָ
פּוּרים
מֻק ְפֹלָא ְבּיו ֵֹתרַ .קמכּ ָָריו ְמ ַקס ְפּ ִרים עָ ֹלָיו ִס ִ
ֶשׁכִּ ְמעַק ט ֱָק ֶשׁה ֹלְ הַק אֲק ִמין ֹלָהֶ ם .הוּא הָ יָה צָ ם
ֹלְ ִע ִתּים ְֱקרוֹבוֹת וְ;א הָ יָה א ֹוכֵֹל בַּק יּוֹם אֶ לָּא
אַחת .כִּ ְמעַק ט ;א הָ יָה י ֵָשׁן.
רוּחה אֲק ָר ִעית ַק
אֲק ָ
בַּק ָשּׁעוֹת הַק ְמּאֻק ָחרוֹת ֶשֹׁל הַק ַקלּ ְיֹלָה ,כְּ ֶשׁהָ יָה ַקמ ְרגִּ ישׁ
ֶשׁהָ עֲק יֵפוּת ִמ ְשׁ ַקתּלֶּטֶ ת עָ ֹלָיו ,הָ יָה ַקמכְ נִ יס אֶ ת
ַקרגְ ֹלָיו ֹלְ תוֹ ַקֱקעֲק ַקרת ַקמיִם ֱָק ִרים ,כְּ ִדֵ י ֶשׁIא י ֵָרִדֵ ם
וְ יוּכַקֹל ֹלְ הַק ְמ ִשׁי ֹלִ ֹלְ מֹ ִד.
ימים',
חוּרי הַק יּ ְִשׁיבָ ה ,הַק ְ'תּ ִמ ִ
גַּקם ְמ ִסירוּת ֹו ֹלְ בַק ֵ
חוּרים,
הָ י ְָתה מֻק ְפֹלָאָה .כְּ ֶשׁ ִה ְתאַכְ ְסנוּ ְבּבֵ ית ֹו בַּק ִ
הָ יָה ָרץ וְ טו ֵֹר ַקח ְבּעַק ְצמ ֹו ֹלְ ַקמלֵּא אֶ ת צָ ְרכֵיהֶ ם.
ְבּאֶ ְמצַק ע הַק ַקלּ ְיֹלָה הָ יָה ַקמ ְפ ִסיֱק ִמלִּ מּוִּד ֹו וְ נִ גָּשׁ
ֹלִ ְראוֹת ִאם הַק ְשּׂ ִמיכָה א ֹו הַק כַּקר ;א נִ ְשׁ ְמטוּ
מֵ הַק ַקתֹּלְ ִמיִד ֶשׁלָּן אֶ ְצֹלוֹ.
אִָדם
הוּא הָ יָה ָח ִביב ְמאוִֹד ֹלַקזּוֹּלָתְ ,מ ַקֱקבֵּ ֹל כָֹּל ָ

ְבּאו ָֹתם יְמֵ י הַק ְפּ ָרעוֹת הָ יָה
ֹלְ ג ְַקמ ֵרי כְּ ִאלּוּ ;א בָּ ע ֹוֹלָם
הַק זֶּה .הוּא הָ יָה ַקמ ְת ִחיֹל אֶ ת
ְתּ ִפלַּקת ַקשׁחֲק ִרית הַק ְשׁכֵּם
וּמאֲק ִרי בָּ הִּ ,מתּוֹ
בַּק בּ ֱֶֹקרַ ,ק
ִה ְתבּוֹנְ נוּת וְ ִה ְשׁ ַקתּ ְפּכוּת הַק נֶּפֶ שׁ ,עַק ִד ְשׁעַק ת
הַק ִמּנְ ָחה .אָז הָ יָה מֵ כִ ין אֶ ת עַק ְצמ ֹו ֹלִ ְת ִפלַּקת ִמנְ ָחה,
ֶשׁאַף ִהיא נִ ְמ ְשׁכָה ָשׁעוֹת אֲק ָחִדוֹת .עַק ִד ְשׁעַק ת
ְתּ ִפלַּקת עַק ְר ִביתֶ ,שׁאו ָֹתהּ הָ יָה ְמ ַקסיֵּם ְמאֻק ָחר
בַּק ַקלּ ְיֹלָהַ .קרֱק אָז הָ יָה טוֹעֵ ם ַקמ ֶשּׁהוּ וְ ָשׁב ֹלִ ֹלְ מֹ ִד
ְבּמֶ ֶשׁ כָֹּל הַק ַקלּ ְיֹלָהֹ .לִ ְֱק ַקראת הַק בּ ֱֶֹקר הָ יָה ְמנ ְַקמנֵם
זְ ַקמןָ -מה וְ ֱָקם כַּקאֲק ִרי ֹלַקעֲק בו ַקִֹדת יוֹם ָח ִָדשׁ...
אַחים
בָּ ִעיר ַקח ְרסוֹן הָ יוּ ְבּאו ָֹתהּ ְתֱּקוּפָ ה ְשׁנֵי ִ
מֵ חֲק ִסיִדֵ י ַקחבַּק "ִד ,הָ אֶ ָחִד הָ יָה ר' יַקעֲק ֱקֹב ְפֹּלו ְֹט ֱִקין
וְ הַק ֵשּׁנִ י הָ יָה ר' פֶּ ַקסח ְפֹּלו ְֹט ֱִקיןְ .שׁנֵיהֶ ם הָ יוּ בַּק עֲק ֹלֵי
אֶ ְמצָ ִעים וְ נִ ְמנוּ ִעם תּו ְֹמכֶיהָ הָ ִע ָקּ ִריִּים ֶשֹׁל
הַק יּ ְִשׁיבָ ה.
ְבּבָ ֵתּי ְשׁנֵיהֶ ם הָ יוּ או ִֹפים ֹלֶחֶ ם עֲק בוּר הַק יּ ְִשׁיבָ ה.
ִאי-אֶ ְפ ָשׁר הָ יָה ֹלִ ְמצֹא שׁוּם הֶ ְבדֵּ ֹל בֵּ ין הַק לֶּחֶ ם
ֶשׁנֶּאֱ פָ ה ְבּבָ ֵתּיהֶ ם .גַּקם ;א הָ יוּ שׁוּם הֶ ְבדֵּ ֹלִ ים
ִמ ְבּ ִחינַקת הַק כּ ְַקשׁרוּתֶ ,שׁכֵּן ְשׁנֵיהֶ ם הָ יוּ חֲק ִסיִדֵ י
וּמהַק ְדּ ִרים ְבּ ִמ ְצווֹת.
ַקחבַּק "ִד ְ
אוֹּלָם ִמשּׁוּםָ -מה הָ יָה ר' ִאיצֶ 'ה ַקמ ְת ִמיִד
ַקמ ְֱק ִפּיִד ֹלֶאֱ כֹֹל ַקרֱק מֵ הַק לֶּחֶ ם ֶשׁהָ יָה נֶאֱ פֶ ה ְבּבֵ ית ֹו
ֶשֹׁל ר' יַקעֲק ֱקֹב ְפֹּלו ְֹט ֱִקיןִ .אישׁ ;א י ַקִָדע אֶ ת ְטעָ ָמיו
מּוֱּקיו ,אַק הַק כֹֹּל כִּ ְבִּדוּ אֶ ת ְרצוֹנוֹ.
וְ נִ ָ

וּבכֵןֹ ,לְ ֵשׁם הַק ָסּעַק ת הַק ַקמּעֲק ֹלִ ית
כֵּיצַק ִד ע ֹוֹלֶה א ֹו יו ֵֹרִד ָתּא הַק ַקמּעֲק ֹלִ ית? ְ
ְמ ַקשׁמֵּ שׁ ָמנוֹעַק ַקח ְשׁ ַקמלִּ י ֶשׁ ְמֱּקוֹמ ֹו ְבּרֹאשׁ הָ אֲק רֻק בָּ ה .הַק ָמּנוֹעַק ְמסוֹבֵ ב גַּקֹלְ גַּקֹל גִָּדוֹֹל
יצים ,וּבָ הֶ ם ְמסֻק בָּ ִבים כְּ בָ ֹלִ ים ִמ ְפֹּל ִָָדה חֲק ז ֱִָקים ִבּ ְמי ָֻקחִד.
וְ עָ בֶ ה עֲק שׂוּי חֲק ִר ִ
שׁוּרים
שׁוּרים ֹלְ ִת ְֱק ַקרת ָתּא הַק ַקמּעֲק ֹלִ ית ְבּ ֱָקצֶ ה אֶ ָחִד ,וּבַק ָקּצֶ ה הַק ֵשּׁנִ י הֵ ם ְֱק ִ
כּ ְַקבֹלֵי הַק ְפֹּל ִָָדה ְֱק ִ
גוּשׁי בַּק ְרזֶֹל הַק כְּ בֵ ִִדים כְּ מ ֹו ָתּא הַק ַקמּעֲק ֹלִ יתְ .בּ ָשׁעָ ה ֶשׁכּ ְַקבֹלֵי הַק ְפֹּל ִָָדה ַקמעֲק ֹלִ ים
ֹלְ ִמ ְסגּ ֶֶרת בַּק ְרזֶֹל ְמֹלֵאָה ְבּ ֵ
אֶ ת הַק ָתּא הֵ ם מו ִֹר ִיִדים מֵ הַק צַּק ִד הַק ֵשּׁנִ י אֶ ת ְמ ִטיֹלֵי הַק בַּק ְרזֶֹל וְ כָ הַק ָמּנוֹעַק
וּמ ְת ַקאמֵּ ץ פָּ חוֹת.
נו ֵֹשׂא ַקרֱק אֶ ת ִמ ְשׁ ַקֱקֹל הָ אֲק נ ִָשׁים ְבּתוֹ הַק ָתּא ִ
וּמ ָטּה ְבּ ַקֱקו י ָָשׁר
כְּ ִדֵ י ֶשׁהַק ַקמּעֲק ֹלִ ית ַקתּעֲק ֶשׂה אֶ ת ַקדּ ְרכָּהּ ַקמ ְעֹלָה ַק
בוּעים ִבּ ְשׁנֵי ִצדֵּ י ָתּא הַק נּו ְֹס ִעים פַּק סֵּ י
וֹּלְ;א ְתּזוּזוֹת ֹל ְַקצּ ִָד ִִדיםְֱ ,ק ִ
בַּק ְרזֶֹל וְ הַק ַקמּעֲק ֹלִ ית ְמחֻק בֶּ ֶרת אֲק ֹלֵיהֶ ם וְ נָעָ ה אַק וְ ַקרֱק ְבּת ֹוכָם.

אָמר
אָרצָ ה"ַ ,ק
ֹאשׁ ְ
ַקשׂעֲק ָרה מֵ ר ְ
ֹל ֹו כְּ ֶשׁעֵ ינָיו ַקמ ִבּיעוֹת ְתּ ִחנָּה.

אַחִד הַק יּ ִָמים ,הָ יָה זֶה בַּק ָשּׁבוּעַק ֶשׁבּ ֹו ָחֹל י'
ְבּ ַק
אִַדמוֹ"ר הָ אֶ ְמצָ ִעי
ְבּכִ ְסֹלֵו )יוֹם ִשׁ ְחרוּר ֹו ֶשֹׁל ְ
ִמ ַקמּאֲק ָסר( ,י ְָשׁבוּ ְבּבֵ ית-הַק ִמּ ְִד ָרשׁ כּ ַָקמּה עֲק ָשׂרוֹת
מֵ חֲק ִסיִדֵ י ַקחבַּק "ִד ֹלְ ִה ְתוַק עֲק ִדוּת .רֹאשׁ הַק ְמּ ַקִד ְבּ ִרים
וּפיו הֵ ִפיֱק ַקמ ְרגָֹּלִ יּוֹת ,כְּ ַקִד ְרכּוֹ.
הָ יָה ר' ִאיצֶ 'ה ִ
חוּרים,
אַחִד הַק בַּק ִ
ֹלְ פֶ ַקתע פָּ נָה ר' ִאיצֶ 'ה אֶ ֹל ַק
ֶשׁ ְבּ ַקח ְִדר ֹו הָ יָה מֻק נָּח הַק לֶּחֶ ם ֶשׁאוֹת ֹו הָ יָה א ֹוכֵֹל,
אַרבָּ עָ ה י ִָמים ֶשׁIא אָכַקֹל ֹלֶחֶ ם
וְ ֹל ַקָחשׁ ֹלוֹ ,כִּ י זֶה ְ
וְ הוּא ַקמ ְרגִּ ישׁ חֻק ֹלְ ָשׁה גְּ ִד ֹוֹלָהֹ" .לֵ ְבּבַק ָקּ ָשׁה
הַק בַּק י ְָתה וְ הָ בֵ א ֹלִ י ֹלֶחֶ ם"ִ ,בּ ֵקּשׁ ִממֶּ נּוּ .הַק בָּ חוּר
הֵ ִשׁיבֶ ,שׁהַק ָשּׁעָ ה כְּ בָ ר ְמאֻק חֶ ֶרת וְ ז ֹו ַקס ָכּנָה
ֹלְ ִה ְסתּוֹבֵ ב בַּק חוּץ ְבּ ָשׁעָ ה ָכּזֹאת .ר' ִאיצֶ 'ה ִה ִבּיט
בּ ֹו ְבּעֵ י ַקניִם ִמ ְת ַקחנְּ נוֹת ,נ ַקָתן ֹל ֹו כּו ִֹסית 'ֹלְ ַקחיִּים'
"ֱקח 'ֹלְ ַקחיִּים' וַק אֲק נִ י ְמבָ ְרכֶ ֶשׁIא ִתּ ָנּזֱֵק
אָמרַ :ק
וְ ַק
ְבּעֶ זְ ַקרת הַק ֵשּׁם".
קּוּח-נֶפֶ שׁ עֲק בוּר
הַק בָּ חוּר הֵ ִבין ֶשׁזּ ֹו ְשׁאֵ ֹלָה ֶשֹׁל ִפּ ַק
יח ֶשֹׁל
ר' ִאיצֶ 'ה ,וְ ִה ְתכּ ֹונֵן ָֹל ֶֹלכֶת .אֲק בָ ֹל הַק ַקמּ ְשׁגִּ ַק
אָסר עָ ֹלָיו ָֹל ֶֹלכֶת וְ הַק בָּ חוּר נִ ְשׁאַר
הַק יּ ְִשׁיבָ ה ַק
ֹל ֶָשׁבֶ ת .כַּקעֲק בֹר ַקדּקּוֹת אֲק ָחִדוֹת פָּ נָה ר' ִאיצֶ 'ה שׁוּב
אֶ ֹל הַק בָּ חוּר וְ גִ לָּה ֹלוֹ ,כִּ י הוּא ַקמ ְרגִּ ישׁ חֻק ֹלְ ָשׁה
יח ֹלְ ֶשׁIא ִתּפּוֹֹל
גְּ ִד ֹוֹלָה ְבֹּלִ בּוֹ" ,אֲק נִ י ַקמ ְב ִט ַק

ָטעַק ן
יח
ְבּ ַקרם ,הַק ַקמּ ְשׁגִּ ַק
ֶשׁאֲק ִפלּוּ כְּ ִדֵ י ֹלְ הַק ִצּיֹל ַקחיִּים אֵ ין
ְרשׁוּת ֹלְ ַקסכֵּן אֶ ת הַק בָּ חוּר .זִ ְֱקנֵי
הַק חֲק ִס ִיִדים הֵ חֵ לּוּ ֹלְ ִה ְתיַקעֵ ץ
בֵּ ינָם ֹלְ בֵ ין עַק ְצ ָמם ,וֹּלְ בַק סּוֹף
הֶ ְחֹלִ יטוֶּ ,שׁ ִבּגְ ֹלַקֹל הַק ַקסּ ָכּנָה יֵשׁ
ֹלַקעֲק שׂוֹת ַקמעֲק ֶשׂה ֶשׁIא יֵעָ ֶשׂה:
ֹלְ ַקרמּוֹת אֶ ת ר' ִאיצֶ 'ה וֹּלְ הָ ִביא
ֹל ֹו אֶ ת הַק לֶּחֶ ם מֵ הַק בַּק יִת הַק ֵשּׁנִ י
הוּתית ;א
)שׁהֲק ֵרי ִמ ְבּ ִחינָה ַקמ ִ
ֶ
נִ ַקתּן הָ יָה ֹלִ ְמצֹא שׁוּם הֶ ְבדֵּ ֹל בֵּ ין ְשׁנֵיהֶ ם(.
ְ
ֹאמר
אָמרוּ אֵ פוֹא זִ ְֱקנֵי הַק חֲק ִס ִיִדים ֹלַקבָּ חוּרֶ ,שׁיּ ַק
ֹלְ ר' ִאיצֶ 'ה ֶשׁהוּא יוֹצֵ א ֹלְ הָ ִביא ֹל ֹו אֶ ת הַק לֶּחֶ ם ,אַק
ֶשׁIא ֵיֹלֵ ֹלְ ַקח ְִדרוֹ ,אֶ לָּא י ְִס ַקתּ ֵתּר ְבּעֶ זְ ַקרת הַק נּ ִָשׁים
ֹאמר ֹלְ ר' ִאיצֶ 'ה ֶשׁהֵ ִביא
ֹלְ מֶ ֶשׁ זְ ַקמןָ -מה וְ י ְַקחזֹר וְ י ַק
ֹל ֹו אֶ ת הַק לֶּחֶ ם ,כְּ ֶשׁהַק לֶּחֶ ם י ְִהיֶה הַק לֶּחֶ ם הַק ֵשּׁנִ י.
הַק בָּ חוּר עָ ָשׂה כֵּן וְ ר' ִאיצֶ 'ה ָשׂ ַקמח ְמאוִֹד
כְּ ֶשׁ ָראָה אֶ ת הַק לֶּחֶ ם .הוּא הֵ חֵ ֹל ֹלְ הָ כִ ין אֶ ת עַק ְצמ ֹו
ֹלִ נְ ִטיֹלַקת--י ַקִָדיִם ,נִ ָקּה אֶ ת ִצפָּ ְרנָיו וְ ָשׁפַק כְּ בָ ר אֶ ת
הַק ַקמּיִם עַק ֹל י ִָָדיו.
ֹלְ פֶ ַקתע עָ צַק ר וְ ֱָק ָרא ֹלַקבָּ חוּר" .זֶה הַק לֶּחֶ ם ֶשׁלִּ י?",
ָשׁאַֹל כְּ ֶשׁעֵ ינָיו בּוֹחֲק נוֹת אֶ ת פָּ נָיו" .כֵּן ,וַק ַקדּאי",
"אם כָּ אֲק נִ י ַקמאֲק ִמין ֹלְ",
ִמהֵ ר הַק בָּ חוּר ֹלו ַקֹמרִ .
אָמר ר' ִאיצֶ 'ה וְ הֵ חֵ ֹל שׁוּב ֹלִ טּוֹֹל אֶ ת י ִָָדיו.
ַק
הוּא נ ַקָטֹל אֶ ת י ִָָדיו בַּק ֵשּׁנִ ית ,נִ גְּ בָ ן ,וְ ֹל ַקֱָקח אֶ ת
הַק לֶּחֶ ם וְ הַק ַקסּכִּ ין כְּ ִדֵ י ֹלְ בָ ֵר אֶ ת ִבּ ְרכַּקת 'הַק מּו ִֹציא'.
וֹּלְ פֶ ַקתע ִה ְתֹלַקהֲק טוּ פָּ נָיו וְ הוּא עָ זַקב אֶ ת הַק לֶּחֶ ם
וְ הַק ַקסּכִּ ין וְ נִ גַּקשׁ אֶ ֹל הַק ִקּיר ,כְּ ַקִד ְרכּ ֹו ְבּ ָשׁעָ ה ֶשׁהָ יָה
ִמ ְתבּ ֹונֵן ְבּ ִענְ יָן כָֹּלְ ֶשׁהוּ .וְ תוֹ כְּ ִדֵ י כָּ ִה ְתעַק לֵּף –
'שׁלּוֹ' ;א אָכַקֹל...
וּמֵ הַק לֶּחֶ ם ֶשׁIא הָ יָה ֶ

נָ ַקסע וְ ָחזַק ר
כַּקאֲק ֶשׁר הָ ַקרב יַקעֲק ֱקֹב בֶּ ְרֹלִ ין ִה ִשּׂיא אֶ ת ִבּתּ ֹו הַק ְצּ ִע ָירה ,הֶ עֱנִ יֱק ֹלָהּ נְ ִדוּנְ יָה ְמכֻקבֶּ ִדֶ ת .הַק זּוּג
הַק צָּ ִעיר עֲק ַקִדיִן ;א נִ זְ ַקֱקֱק ַקֹלכֶּסֶ ף ,וְ ָֹלכֵן ִה ְפ ֱִקיִד הָ ַקרב אֶ ת ְדּמֵ י הַק נְּ ִדוּנְ יָה ִבּיִדֵ י עָ ִשׁיר ְמפ ְֻקר ָסם,
ֶשׁ ִה ְתגּו ֵֹרר ְבּ ִעיר אַחֶ ֶרת .עָ ְברוּ הַק יּ ִָמים וְ נָפוֹצָ ה ְשׁמוּעָ ה ֶשׁהֶ עָ ִשׁיר אֵ ינ ֹו ַקמ ְחזִ יר אֶ ת
;ח אֶ ת הָ ַקרב
הַק ִפּ ְֱקִדוֹנוֹת ,וּכְ כָֹל הַק נִּ ְראֶ ה ַקמצָּ ב ֹו ֱָק ֶשׁה .הֶ ְחֹלִ יטוּ ְבּנֵי הַק ִמּ ְשׁפָּ ָחה ֶשׁיֵּשׁ ֹלִ ְשׁ ַק
בַּק חֲק ַקשׁאי אֶ ֹל הֶ עָ ִשׁיר ,כְּ ִדֵ י ֹלְ הַק ִצּיֹל אֶ ת הַק כֶּסֶ ף.
"הגּ ְַקע ִתּי
עָ ְברוּ כּ ַָקמּה י ִָמים וְ הָ ַקרב ָחזַקר .הַק כֹֹּל ָתֹּלוּ בּ ֹו עֵ י ַקניִם ְבּ ִצ ִפּיָּה ,וְ הוּא ִספֵּ ר ְבּנ ַקַקחתִ :
ֹל ִָעיר וְ ִה ְת ַקחֹלְ ִתּי ֹל ְַקחֱקֹר עַק ֹל ַקמצָּ ב ֹו ֶשֹׁל הֶ עָ ִשׁירִ .ה ְתבָּ ֵרר ֹלִ י כִּ י אָכֵן הוּא י ַקָרִד ִמנְּ כ ָָסיו
וְ ִאבֵּ ִד אֶ ת כָֹּל ְרכוּשׁוְֹ .בּ ַקמצָּ ב ָכּזֶה אָסוּר הָ יָה ֹלִ י ֹלִ ְראוֹתוֹ ,כְּ ִדֵ י ֶשׁIא ֹלַקעֲק בֹר עַק ֹל הָ ִאסּוּר
';א ִת ְהיֶה ֹל ֹו כְּ נֹ ֶשׁה'ָ .חז ְַקר ִתּי אֵ פוֹא ִמיִָּד הַק בַּק י ְָתה".

יניֵ :י ׁ˘ ָֹל ֶכם ַקר ¿עיוֹ ן ֵא ¿
יך
ּƒפ ƒ
¿
ֲקא ƒני ָיכוֹ ֹל ַקֹל ֲקהפֹך ֹƒל ¿היוֹ ˙ ֶי ֶֹלִד
ָח ִָד ׁ˘ֹƒ ,ל ¿כבוֹ ִד ח ִֶֹד ׁ˘ ¡אֹלוֹּל?

ָׂ˘ ƒריָֹ :ל ָּמה ַקא ָּ˙ה ָˆ ƒר ¿
יך ֹƒל ¿היוֹ ˙
ֶי ֶֹלִד ָח ִָד ׁ˘? ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ַק ִּד ¿ו ָ˜א ַקמ ָּמ ׁ˘
יני ֶׁ˘ ָ ֹּלנוּ
אוֹ ֲקה ƒבים ֶא˙ ּƒפ ƒ

י˜ה :הוּא ƒמ ¿˙ ַק ּכ ֵּון ֶׁ˘הוּא
¿ˆ ƒב ָ
רוֹ ֶˆה ַקֹל ֲקﬠ ׂ˘וֹ ˙ ˘ׁƒנּ ו ּƒיים
¿ ּגִדוֹ ֹƒליםֹ¿ ,ל ַקה ¿ח ֹƒליט ַקה ¿ח ָֹלטוֹ ˙
¿ ּגִדוֹ ֹלוֹ ˙ַ ,קמ ּ ֶׁ˘ה ּו ֶׁ˘ ¿ ּי ַקׁ˘ ֶ ּנה אוֹ ˙וֹ
¿ֹלטוֹ ָבה – ¿ ּב ַקב˙ ַקא ַקח˙! ַק ּגם ֲקא ƒני
ַקמ ¿ר ּ ƒג ׁ
י˘ ָ ּכ ָכה ¿ ּבח ִֶֹד ׁ˘ ¡אֹלוֹּל.

ָׂ˘ ƒריֲ :קא ƒני ֹלֹא ¿ ּבטו ָּחה ֶׁ˘ ַקה ֶ ִּד ֶר ¿ך
ַקה ¿ ּנכוֹ ָנה ƒהיאֹ¿ ,ל ַקח ּכוֹ ˙
¿ֹל ַקמ ¿ה ֵּפכוֹ ˙ ו ¿ֹּל ˘ׁƒנּ ו ּƒיים ¿ ּגִדוֹ ֹƒלים

ַקאבָּ אּ ¿ :כ ַקִדאי ֶׁ˘ ֵּ˙ ¿ִדע ּו
ֶׁ˘ ֹּ ƒל ¿פ ָﬠ ƒמים ַק ִּד ¿ו ָ˜א ּ ƒב ¿ִד ָב ƒרים
ֶׁ˘ ּ ƒנ ¿ר ƒאים ָֹלנ ּו ¿˜ ַקט ּ ƒנים
ו ¿ּפ ׁ˘ו ּƒטים – ¿טמו ָּנה
ַקה ַקה ¿ˆ ָֹל ָחה ַק ּב ֲקﬠבוֹ ַקִד˙ ַקה ּ ֵׁ˘ם.
ַקה ¿ח ָֹל ָטה טוֹ ָבה ¿˜ ַקט ָ ּנה –
¿ ּבהוֹ ָס ָפה ¿ ּב ֹƒל ּמוִּדּ ¿ ,ב ƒכ ּבוִּד
הוֹ ƒריםַ ,ק ּב ַק ּי ַקחס ַקֹל ֲקח ֵב ƒרים –
ƒהיא זוֹ ֶׁ˘עוֹ ָׂ˘ה ˘ׁƒנּ וּי
ּ
ַקמ ¿ׁ˘ ָמעו ˙ּƒי ¿ ּב ֶמ ֶׁ˘ ¿ך ַקה ¿ז ַקמן.

ƒא ָּמאַ :ק ּגם ֶא˙ ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה
ָה ֲקא ƒמ ˙ּƒי˙ ¿ו ַקה ּ ¿ׁ˘ ֵֹל ָמהƒ ˘ֶׁ ,היא ָ ּכֹל
יאים
ָ ּכ ¿ך ¿ ּגִדוֹ ָֹלה ַקו ֲקﬠˆו ָּמה¿ ,מ ƒב ƒ
ַקﬠֹל ¿י ִֵדי ַקמ ֲקﬠ ׂ˘ƒים ¿˜ ַקט ּ ƒנים,
ַקו ֲקא ƒפ ֹּל ּו ¿˜ ַקט ¿נ ַקט ּ ƒניםּ ¿ ..כמוֹ ֶׁ˘אוֹ ֵמר
ָה ַקר ¿מ ַק ּב"ם ֶׁ˘ ¿ּפ ֻקﬠ ָ ֹּלה ַקא ַקח˙ ¿יכוֹ ָֹלה
יﬠ ֶא˙ ָהעוֹ ָֹלם ¿ֹל ַקכף
¿ֹל ַקה ¿כ ƒר ַק
¿זכוּ˙ ו ¿ֹּל ָה ƒביא ֶא˙ ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה.

