נס עֹל הים
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ƒמ ¿ס ֵ ּכן ר' י¿ ַׁק˘ ¿עיָ הַ ,קא ¿ב ֵר ¿ך
ָˆ ƒעיר ו¿ נַ ˘¿ׁ ƒקאר ַקא ¿ֹל ָמן¿ ,מ ֻקט ָּפֹל
ּ ƒב ׁ¿˘נֵ י י¿ ָֹל ִƒדים ¿˜ ַקט ּ ƒנים.

אַספַּק ְסיָנוּס הַק ְמּפַק ֵקִּד הָ רו ָֹמ ִאי יוֹּלְ יוּס ֶנ ֱענָשׁ
 ְ
וּשׁנֵי נְ עָ ָריו ִעמּ ֹו
וּמֻק ָדּח ִמ ַקתּ ְפ ֱִקיִדוֹ ,וְ ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן ַקזכַּקאי ְ
יו ְֹצ ִאים ֹלְ י ְַקבנֶה .אֶ לָּא ֶשׁהָ רו ָֹמ ִאי נִ ְשׁבַּק ע ֹלִ נְ ֱקֹם..
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יעים ֹלְ יַק ְבנֶ ה
ַקמגִּ ִ

ְרוּשׁ ַקֹליִם ֹלְ י ְַקבנֶה אֲק רֻק כָּה הָ י ְָתה .א
הַק דֶּ ֶרִ /מיּ ָ
אָרַ /קמ ָסּעָ ם וְא יו ַקֹמיִםָ .שׁבוּעַק
יוֹם אֶ ָחִד ַק
ִה ַקטֹּלְ ְטֹלוּ בַּק ְדּ ָרכִ ים ,צוֹעֲק ִִדים בַּק יּוֹם וְ נ ִָחים
בַּק ַקלּ ְיֹלָה וְ נִ זּוֹנִ ים ִמן הַק צֵּ ָ
יִדה ֶשׁנּ ְָטֹלוּ ִא ָתּם
יעים אֶ ת נ ְַקפ ָשׁם ְבּ ִִד ְב ֵרי
וּמ ְשׂ ִבּ ִ
אתםַ ,ק
ְבּצֵ ָ
הַק תּו ָֹרה ִמ ִפּי ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן.
א ַקֱקֹל הָ יָה ֹלַקנְּ עָ ִריםֹ ,לְ ִה ְת ַקרחֵ ֱק כָֹּל כָּ/
וּמכָֹּל אֲק הוּבֵ יהֶ ם ֶשׁ ְבּת ֹוכָהּ .אֲק בָ ֹל
ְרוּשׁ ַקֹליִם ִ
ִמיּ ָ
ירוּשׁ ַקֹליִם
הַק ִאם הָ י ְָתה ְבּ ֵר ָרה אַחֶ ֶרת? הֵ ן ִבּ ָ
ְמצַק פָּ ה ֹלָהֶ ם ַקס ָכּנַקת ָמוֶת.
א נו ַקֹתר ֹלָהֶ ם אֶ לָּא ֹלְ הו ִֹסיף וֹּלְ ִה ְת ַקֱקדֵּ ם
אֶ ֹל עֵ בֶ ר י ְַקבנֶה .בָּ הְּ ,בּ ִעיר הַק חֲק כ ִָמים הַק זּוֹ,
ְמ ַקתכְ נֵן ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן ַקזכַּקאי ֹלְ הָ ֱִקים מֵ ָח ִָדשׁ
אֶ ת מֶ ְרכַּקז הַק תּו ָֹרהֹ ,לְ כ ֹונֵן בֵּ ית ִדּין גִָּדוֹֹל;
ֹלְ הַק ְשׁ ֱִקיעַק אֶ ת כָֹּל כּוֹחו ָֹתיו עַק ֹל ְמנָת ֶשׁגַּקם ִאם
ירוּשׁ ַקֹליִם הַק ִבּ ָירהָ ,חֹלִ יֹלָה,
ָ
ְאָרע הָ אָסוֹן ֹלִ
י ַק
א ִתּ ְשׁ ַקתּכַּקח תּו ָֹרה ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ֹל – בָּ זֶה הוּא
רוֹאֶ ה עַק ָתּה אֶ ת ַקתּ ְפ ֱִקיִד ַקחיָּיו וְ גַקם הַק נְּ עָ ִרים,
גִּ ְִדעוֹן וּמוֹנְ בַּק ז ,יו ְִֹד ִעים הֵ יטֵ ב כִּ י גַּקם ֹלָהֶ ם
ַקתּ ְפ ֱִקיִד אַחֲק ָר ִאי עַק ִד ְמאוִֹד בַּק ַקמּעֲק ָרכָה הַק זּוֹ:
חוּתם
ְִדוּעים ְבּ ִפ ְקּ ָ
ְרוּשׁ ַקֹליִם הַק יּ ִ
הֵ ם ,יַקֹלְ ִדֵ י י ָ
וְ ָחכְ ָמ ָתם הַק ְמּיֻקחֶ ִדֶ ת ,הוֹֹלְ כִ ים ֹלִ ְהיוֹת יַקֹלְ ִדֵ י
יּוֱּקם ְבּי ְַקבנֶה; הֵ ם
בֵּ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ הֶ ָח ִָדשׁ ֶשׁ ַק
י ְִשּׂאוּ ִבּיִדֵ יהֶ ם הַק ְקּ ַקטנּוֹת אֶ ת ֹל ִַקפּיִד הַק תּו ָֹרה
ִמן הַק דּוֹר הֶ ָח ֵרב אֶ ֹל הַק דּוֹר הֶ ָח ִָדשׁ ..הֵ ם
י ְִשׁ ְמרוּ עַק ֹל הַק לּ ִַקפּיִדֶ ,שׁGא יִכְ בֶּ ה נֵר ֹו ֹלְ ע ֹוֹלָם
וָ עֶ ִד!
בַּק יּוֹם הַק ְשּׁ ִב ִ
יעי וַק יּ ִָשּׂא מוֹנְ בַּק ז אֶ ת עֵ ינָיו וַק יּ ְַקרא
אֶ ת הַק ָמֱּקוֹם מֵ ָרחוֱֹקִ .הנֵּה י ְַקבנֶה! ִה ְצ ִבּיעַק
ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת עַק ֹל הָ ִעיר הַק ְקּ ַקטנָּה ֶשׁנִּ גְ ֹלְ ָתה
ֹלְ עֵ ינֵיהֶ ם עַק ֹל ַקֱקו הָ אֹפֶ ֱק ,וְ הַק ְשֹּׁלו ָֹשׁה הֵ ִחישׁוּ
אֶ ת צַק עֲק ִדֵ יהֶ ם .הֵ ם ִהגִּ יעוְּ ,בּ ָשׁעָ ה טוֹבָ ה!
וּבכֵןִ ,עיר .א ְמיֻקחֶ ִדֶ ת
הֵ ם ֱָק ְרבוּ עוִֹדְ .
ְבּי ְָפיָהּ – אֵ ין ִבּכְ ֹלָֹל ָמה ֹלְ הַק ְשׁוו ָֹתהּ
ירוּשׁ ַקֹליִם ֶשׁלָּהֶ ם כְּ ֹלִ יֹלַקת הַק יּ ִֹפי .מוֹנְ בַּק ז
ָ
ֹלִ
"א ָתּה רוֹאֶ ה ָמה אֲק נִ י
ִה ְצ ִבּיעַק ֹלְ מֶ ְרכַּקז הָ ִעירַ .ק
א רוֹאֶ ה ,גִּ ְִדעוֹן?"ֹ ,ל ַקָחשׁ מוֹנְ בַּק ז ֹלַקחֲק בֵ ר ֹו
ְבּגָרוֹן ָחנוֱּק" .אֵ ין הַק ר בֵּ ית הַק ֵשּׁם בָּ ִעיר הַק זּוֹ,

המשך יבוא
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ָּ˙ ¿כנּ ƒיוֹ ˙ מו ָּזרוֹ ˙?
¿ֹל ָמה ַקא ָּ˙ה ƒמ ¿˙ ַק ּכ ֵּון?
הוּא ƒמ ¿˙ ַק ּכ ֵּון ַקֹל ֲקﬠֹלוֹ ˙
¿ֹל ֶא ֶר ıיָ ˘¿ׂ ƒר ֵאֹל! ƒעם ׁ¿˘נֵ י
ַקה ¿ ּי ָֹל ִƒדים ַקה ּ¿˜ ַקט ּ ƒנים!

א בֵּ ית ִמ ְֱק ָדּשׁ וְא כּוֹהֵ ן גִָּדוֹֹלְ ..ס ָתם
ִעיר!".
יח יִָד חֲק בֵ ִרית עַק ֹל כְּ ֵתפוֹ" .גַּקם אֲק נִ י
גִּ ְִדעוֹן ִהנִּ ַק
ָחשׁ כָּמוֹ' ,מוֹנְ בַּק ז .אֲק בָ ֹלְ ,ראֵ ה נָא אֶ ת ַקרבֵּ נוּ.
ִשׂים ֹלֵב ֹלְ עֵ ינָיו הַק בּו ְֹרֱקוֹת וְ אֶ ֹל ַקמבָּ ט ֹו
הַק נָּחוּשׁ .וְ כִ י חו ֵֹשׁב עַק ָתּה ֶשׁאֵ ין ֹלִ בּ ֹו נִ ְצבָּ ט
ְרוּשׁ ַקֹליִם? אֶ לָּא ֶשׁה ֹוֹלֵ /הוּא
גּוּעים אֶ ֹל י ָ
ִמגּ ְַקע ִ
ֹלַקעֲק שׂוֹת הַק כֹֹּל ,כְּ ִדֵ י ֹלִ נְ טֹעַק גַּקם כָּאןְ ,בּי ְַקבנֶה,
אַרבַּק ע ַקאמּוֹת
ְרוּשׁ ַקֹליִםְ ...
אַרבַּק ע ַקאמּוֹת ֶשֹׁל י ָ
ְ
ֶשֹׁל הֲק ָֹלכָה"..
אָחז ְבּיַקִד ְשׁנֵיהֶ ם וְ נִ כְ נַקס
ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן ַקזכַּקאי ַק
ְהוִּדים
ְבּ ַקשׁעֲק ֵרי הָ ִעיר .הוּא ִה ְֱק ִדּים ָשֹׁלוֹם ַקֹליּ ִ
ֶשׁ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּ ֹלִ ְפגֹּ שׁ כִָּ /פּ ְתאוֹם מוֹּלָם אֶ ת
ְרוּשֹׁלְ ִמי הַק נַּקעֲק ָרץ ,וְ אַף הֵ ִשׁיב
הֶ ָחכָם הַק יּ ַק
ִבּ ְֱקצָ ָרה עַק ֹל הַק ְשּׁאֵ ֹלוֹת ִבּ ְשֹׁלו ָֹמהּ ֶשֹׁל
ימה הָ י ְָתה ֹלוֹ,
ְרוּשׁ ַקֹליִם – אַק /הוּאְ ,מ ִשׂ ָ
י ָ
וּמיִָּד! ִחפֵּ שׂ פֹּ ה
וְ ָטרוִּד הָ יָה ֹלְ בַק ְצּעָ הּ ֵתּכֶף ִ
וְ ָשׁאַֹל ָשׁם וְ עַק ִד ְמהֵ ָרה הוֹֹלִ יכוּהוּ ַקרגְ ֹלָיו
ֹלְ בֵ ית ִמ ְִד ָרשׁ ֱָק ָטן וְ ָשׁ ֱֵקט ,כְּ ֶשׁמֵּ אֲק חו ָֹריו
ִמ ְשׂ ָתּ ְרכִ ים ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת עוִֹד ְיֹל ִִָדים ,יַקֹלְ ִדֵ י
י ְַקבנֶהֶ ,שׁעָ ְֱקבוּ ְבּמֶ ַקתח אַחֲק ֵרי ַקמעֲק ָשׂיו ֶשֹׁל
הֶ ָחכָם הַק גִָּדוֹֹל.
יוֱּקם ַק
"פֹּ ה ַק
'תֹּלְ מוִּד תּו ָֹרה' ָח ִָדשׁ!"ִ ,הכְ ִריז
וְ עֵ ינָיו בּוֹעֲק רוֹת" .כָֹּל אֲק ֶשׁר ָח ְשׁ ֱָקה נ ְַקפשׁ ֹו
בַּק תּו ָֹרה מֻק זְ ָמן ֹלְ ִה ְצ ָט ֵרף ,אֶ ֹל ְשׁנֵי יַקֹלְ ִדֵ י
י ָ
יבים הָ אֵ לֶּה ,גִּ ְִדעוֹן וּמוֹנְ בַּק ז,
ְרוּשׁ ַקֹליִם הַק חֲק ִב ִ
מּוִּדים י ְַקת ִחיֹלוּ –
ֶשׁבָּ אוּ ִע ִמּי עַק ִד הֵ נָּה .הַק לִּ ִ
עַק כְ ָשׁו!".
הַק ְיֹּל ִִָדים הָ מוּ וְ ָרגְ שׁוּ ,וְ כִ י ְֱק ַקטנָּה ִהיא
ְבּעֵ ינֵיכֶם? ֹלִ ֹלְ מֹ ִד תּו ָֹרה ִמ ִפּיו ֶשֹׁל ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן
וּבעַק ְצמוֹ .אֶ לָּא ֶשׁ ַקסּ ְפ ָסֹלִ ים
בֶּ ן ַקזכַּקאי ִבּכְ בוִֹד ֹו ְ
ָח ְסרוְּ ,בּבֵ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ הַק ָקּ ָטן הַק זֶּה וְ חֵ ֹלֱֶק ִמן
הַק ְיֹּל ִִָדים י ְָשׁבוּ עַק ֹל הָ ִר ְצפָּ ה"ְ .ראֵ ה נָא"ֹ ,ל ַקָחשׁ
גִּ ְִדעוֹן" ,גַּקם הַק ַקסּ ְפ ָסֹלִ ים ֶשׁיּ ְֶשׁנָם פֹּ ה ,אֵ ינָם
דּו ִֹמים כְּ ֹלָֹל ֹל ַקַקסּ ְפ ָסֹלִ ים הַק טּו ִֹבים ֶשׁהָ יָה בּ ֹונֶה
ַקאבָּ א ֶשׁלִּ י הַק ַקנּגָּר" ..וּגְ רוֹנ ֹו נ ְֶחנַקֱק ְבּ ַקִד ְבּרוֹ.
הַק פַּק עַק ם הָ יָה תּוֹר ֹו ֶשֹׁל מוֹנְ בַּק ז ֹלְ נַקחֵ ם" .וְ כִ י
אָמ ְר ָתּ? פֹּ ה אֵ ין בֵּ ית ִמ ְֱק ָדּשׁ ֶשֹׁל
א כַָּ /ק
ַקמ ָמּשׁ ,מֵ אֲק בָ נִ ים ,וְ גַקם א ַקס ְפ ְסֹלֵי עֵ ץ
ְמשֻׁק בָּ ִחים ,וְ אַף עַק ֹל ִפּי כֵן גַּקם ִמפֹּ ה ֵתּצֵ א
אָמ ְר ָתּ!".
תּו ָֹרהַ ..קא ָתּה ַק
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ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,

הַק יּוֹם ִדּבַּק ְרנוּ ִבּ ְשׁעַק ת הַק הַק ְפ ָס ֱָקה
עַק ֹל הַק מּו ֶֹרה הֶ ָח ִָדשׁ" .אֲק נִ י ַקרֱק א
מֵ ִבין ֹל ָָמּה הוּא ִמ ְת ַקאמֵּ ץ ֹלְ הַק ְס ִבּיר כָֹּל ָדּבָ ר
שׁוּב וָ שׁוּב"ִ ,ה ְתפַּק לֵּא אֶ ְפ ַקריִם" .הֲק ֵרי ֻקכּלָּם
כְּ בָ ר ְמ ִבינִ ים!".

ָא ֵכן ƒמ ¿ס ֵ ּכןֲ ,קא ָבֹל יֵ ׁ˘ ֹלוֹ
ָּ˙ ¿כנּ ƒיוֹ ˙ מו ָּזרוֹ ˙

ָמה ַקא ָּ˙ה ָˆ ƒר ¿
יך ֶא˙ ֶזה,
ֲקאנ ƒי ֹלֹא ¿מ ƒבינָ ה! ַקה ִֶדּ ֶר ¿ך ֲקא ֻקר ָ ּכה ו¿ ֹלֹא נוֹ ָחה.
ƒהיא י¿ כוֹ ָֹלה ֹƒל ¿היוֹ ˙ ֲקא ƒפ ֹּל ּו ¿מ ֻקס ֶ ּכנֶ ˙! ָֹל ָּמה ֹלֹא
ֵ ˘ָׁ ּ ˙ּƒאר ָ ּכאןּ ¿ ,ב ƒפינ¿ ¿ס˜ּ ¿ ,כמוֹ ֻק ּכ ָ ֹּלם?

זוֹ ¿ ˙ּƒהיֶ ה ִֶדּ ֶר ¿ך ֲקא ֻקר ָ ּכה ,י¿ ָֹל ִƒדים.
ֲקאנַק ¿חנ ּו נָ ˆ¿ ƒט ֵר ¿ך ַקה ¿ר ֵ ּבה ַקס ¿ב ָֹלנוּ˙.

,ס ¿ב ָ˙א.
ֲקאנ ƒי אוֹ ֵהב ֶא˙ ֶא ֶרַ ıקה ּ˜ ִֶֹד ׁ˘ ָ
ֲקאנ ƒי חוֹ ֵׁ˘ב ֶׁ˘ ּ ƒי ¿היֶ ה ַקֹל ¿ ּי ָֹל ִƒדים ,ו¿ ַקגם ֹƒלי,
טוֹ ב ָֹלגוּר ּ ƒבירו ָּׁ˘ ַקֹלי ƒם ƒעיר ַקה ּ˜ ִֶֹד ׁ˘.

ַקא ָ ּבאּ ¿ ,כ ָבר ָﬠ ַקבר ח ִֶֹד ׁ˘
ֵמ ָאז ֶׁ˘ ָﬠ ַקז ¿בנ ּו ֶא˙ ַקה ַק ּבי!˙ ƒ
ַקה ִֶדּ ֶר ¿ך עוֹ ִד ֲקא ֻקר ָ ּכה? ו¿ ֵאיפֹה
י˘ן ַקה ַק ֹּלי¿ ָֹלה?
נַׁ ƒק

ֲקא ָבֹל ַקא ֶּ˙ם י¿ ָֹל ִƒדים ּבוֹ ¿ג ƒרים וַק ֲקח ָכ ƒמים,
יﬠ ֹƒל ¿מחוֹ ז ֶח ¿פ ֵˆנ ּו
ו ¿ּב ֶﬠ ¿ז ַקר˙ ַקה ּ ֵׁ˘ם נַק ּ ƒג ַק
¿ֹל ַקח ּ ƒיים ו ¿ֹּל ׂ¿ ˘ƒמ ָחה ו ¿ֹּל ָׁ˘ֹלוֹ ם.

¿ ּב ֶﬠ ¿ז ַקר˙ ַקה ּ ֵׁ˘ם ,נ¿ ƒמ ָˆא ָמ˜וֹ ם
¿ ּב ַקא ַקח˙ ָה ֲקﬠיָ רוֹ ˙ ַקה ¿ ּסמוּכוֹ ˙.

ƒז ¿כר ּו י¿ ָֹל ִƒדיםּ ¿ ˘ֶׁ ,ב ָכֹל יוֹ ם
ֲקאנַק ¿חנ ּו ƒמ ¿˙ ָ˜ ¿ר ƒבים עוֹ ִד ¿˜ ָˆ˙.

ֲקﬠ ַקִדי ƒן נ˙ָּ ƒן ¿ֹל ƒה ¿ס ּ˙וֹ ֵבב ו¿ ַקֹל ¿חזֹר ַקה ַק ּבי¿ ָ˙ה ֲקא ָבֹל ֹלֹא.
י˘ ֶׁ˘ ּ¿מ˜וֹ ֵמנ ּו ¿ ּב ֶא ֶרַ ıקה ּ˜ ִֶֹד ׁ˘ֲ .קאנַק ¿חנ ּו נַק ¿מ ׁ¿ ˘ƒ
ֲקאנ ƒי ַקמ ¿ר ּ ƒג ׁ
יך,
ו¿ ַקה ּ ֵׁ˘ם יַק ֲקﬠזֹר ָֹלנ ּו ¿ ּב ƒט ¿ֹלטו ֵֹּלי ַקה ¿ִדּ ָר ƒכים.

ִה ְסכּ ְַקמ ִתּי ִעם אֶ ְפ ַקריִם וְ נִ כְ נ ְַקסנוּ ֹלַקכִּ ָתּה
ֹלְ עוִֹד ִשׁעוּר ִמ ְשׁנָה .וְ ִהנֵּה זֶה ִהגִּ יעַק .
הַק מּו ֶֹרה – ִה ְס ִבּיר שׁוּב ְבּמֶ ֶרץ ,אֶ ת ָמה
ֶשׁ ִסּיֵּם ֹלְ הַק ְס ִבּיר כְּ בָ ר פַּק עֲק ַקמיִם .הֵ עַק ְפ ִתּי
ַקמבָּ ט ָמ ִהיר ִמ ָסּ ִביב ,וְ אָז ֱָקֹל ְַקט ִתּי אֶ ת אֶ ָחִד
ימהִ ,בּ ְתנוּעָ ה
מֵ חֲק בֵ ַקרי ,יו ֵֹשׁב ָרכוּן ֱָק ִִד ָ
ְמאֻק מֶּ צֶ ת ,עֵ ינָיו ְממֻק ָקִּדוֹת הֵ יטֵ ב ְבּפָ נָיו ֶשֹׁל
הַק מּו ֶֹרה וְ כָֹל כֻּקלּ ֹו ַקמ ִבּיעַק ִה ְת ַקרכְּ זוּת.
ִה ְס ַקתּכַּקֹלְ ִתּי שׁוּב עַק ֹל הַק מּו ֶֹרה וְ ִה ְתבּ ֹונַקנְ ִתּי
בַּק לַּקהַק ט ֶשׁבּ ֹו ִדּבֵּ רִ ,בּ ְתנוּעוֹת הַק יּ ַקִָדיִם
הָ ְר ָחבוֹתַ ,קמ ָמּשׁ כְּ ִאלּוּ ז ֹו הַק פַּק עַק ם
הָ ִראשׁ ֹונָה ֹל ִַקשּׁעוּר הַק זֶּה!
אֵ יז ֹו אַהֲק בַק ת י ְִשׂ ָראֵ ֹל! ָח ַקשׁ ְב ִתּי ֹלְ עַק ְצ ִמי.
וְ גַקם הֵ בַק נְ ִתּיָ ,מה זֶה נִ ְֱק ָרא "ֹלְ הַק כְ נִ יס
ַקחיִּים" ְבּתוֹ /הַק לִּ מּוִּדְ .בּ ִִדיּוֱּק אֶ ְתמוֹֹל ִדּ ְבּרוּ
ִא ָתּנוּ בַּק כִּ ָתּה ֶשׁ ִהנֵּה ִמ ְת ֱָק ֵרב הַק ַקתּאֲק ִרי/
הֶ ָחשׁוּב    ,יוֹם הֻק לִֶּדֶ ת
הַק ְמּאוֹרוֹת הַק גְּ ִדוֹֹלִ ים – הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב
אִַדמוֹ"ר
ַקאִדי' ,הָ ְ
וְ ַקר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר-זַקֹלְ ָמן ִמלְּ י ִ
וּמ ְשׁ ָמעוּת הַק ַקתּאֲק ִרי /הַק זֶּה ִהיא,
הַק זּ ֱֵָקן'ַ .ק
ֶשׁצָּ ִריֹ /לְ הַק כְ נִ יס ַקחיִּים ֹלְ כָֹל ָדּבָ ר טוֹב
ֶשׁעו ִֹשׂים .אֶ ת הַק לִּ מּוִּד ,אֶ ת הַק ִמּ ְצווֹת ,אֶ ת
הָ עֶ זְ ָרה ֹלַקחֲק בֵ ִרים – הַק כֹֹּל צָ ִריֹ /לַקעֲק שׂוֹת
ְבּמֶ ֶרץְ ,בּ ִה ְתֹלַקהֲק בוּתְ ,בּ ִשׂ ְמ ָחה...

ָׁ˘
ָנה
ַקחג ˆ ֹום ט ֹובָ
ַק˜ ה!
ֻק
ֶׁ ס ּכ ֹו˙ ֹל!
ָׂ
˘ ּƒנ
¿ ּ ¿ ׂ˘ ַקמ ˘ ֵמ
ַקח!
ב  ¿ ˘ׂ ƒח
מ ַק
ֲק ַקה ּ˙ ֹו ָ ח˙
ח
ֻקנ ָ ּכ רה!


ָמה ַקא ָּ˙ה עוֹ ֶׂ˘ה?

ַקמ ָמּשׁ כְּ מ ֹו הָ אֹפֶ ן ֶשׁבּ ֹו הַק מּו ֶֹרה ַקמ ְמ ִשׁי/
וּמ ְס ִבּיר אֶ ת הַק ִמּ ְשׁנָה – בַּק פַּק עַק ם
ַק
ישׁית.
הַק ְשֹּׁלִ ִ
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ֲקאנ ƒי ׁ˘וֹ ֵֹל ַקח ֶא˙ ֶזה ִֶדּ ֶר ¿ך ַקהִדּ ַקֹאר,
יﬠ
ֵאין ֹƒלי ֻקמ ּ ָ ׂ˘ג ָמ ַק˙י ֶזה יַק ּ ƒג ַק

ֶשֹׁל ְבּנֵי מֶ זִ 'יבּוּז'.

גַּק ֲקאוַק ת ָא ִָדם ַקתּ ְשׁ ִפּיֹלֶ נּוּ
יַק ְח ְצ ֵאֹל ִמ ֵשּׁ ֶבט נַק ְפ ָתֹּלִ י
הַק ִמּ ְשֹׁל ַקַקחת ֶשׁעָ ְמ ִָדה מוֹּל הָ אֹהֶ ֹל
ֶשֹׁל מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ ִה ְמ ִתּינָה ְבּכָבוִֹד
וּבמו ָֹרא .הָ יוּ בָּ הּ נְ ִציגִ ים ֶשֹׁל כָֹּל
ְ
וְ שׁו ְֹט ֵרי
זִ ְֱקנֵי
הַק ְשּׁבָ ִטים,
ִיתי
שׁוּבים .אֲק נִ י הָ י ִ
הַק ְשּׁבָ ִטים הַק חֲק ִ
ָשׁם עַק ֹל ֶתּ ֱֶקן אֶ ָחִד ִמנְּ ִציגֵי ֵשׁבֶ ט
נ ְַקפ ָתֹּלִ י.
וּמה ֱָק ָרה הַק פַּק עַק ם? אַֹל ְדּאָגָה.
ָ
ֱקֹרח ,א
א ְמ ַקרגְּ ֹלִ ים וְא ַק
ִמ ְתֹלוֹנְ נִ ים וְא ִמ ְתאוֹנְ נִ ים.
הָ י ְָתה ֹלָנוּ ַקטעֲק נָה חֲק שׁוּבָ ה ,אַק/
ָר ִצינוּ ֹלִ ְשׁמֹ עַק וֹּלְ ַקֱקבֵּ ֹל אֶ ת ְתּשׁוּבַק ת
מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ .א ֹלְ הַק ְת ִריס נֶגְ דּ ֹו
ָחֹלִ יֹלָה.
מֹּשׁה ַקרבֵּ נוּ
אַחר ֶשׁ ֶ
הָ יָה זֶה ֹלְ ַק
ִסיֵּם אֶ ת ִדּ ְב ֵרי הַק ְבּ ִרית ֶשׁ ִדּבֵּ ר
מוֹּל כָֹּל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ֹלְ .בּ ִסיּוּם
הַק ְדּבָ ִרים הוּא ֹל ַקֱָקח אֶ ת סֵ פֶ ר
הַק תּו ָֹרה וְ נ ַקָתן אוֹת ֹו ֹלְ ֵשׁבֶ ט ֹלֵוִ י.
וַק אֲק נ ְַקחנוּ ִה ְצ ַקטעַק ְרנוּ :הֲק ֵרי ֻקכּלָּנוּ
ֱִקבַּק ֹלְ נוּ אֶ ת הַק תּו ָֹרה ְבּהַק ר ִסינַקי,
הַק ִאם ַקרֱק ֵשׁבֶ ט ֹלֵוִ י י ַקְֱקבֵּ ֹל אֶ ת
הַק תּו ָֹרה? יוֹם יָבוֹא וְ הֵ ם י ְִטעֲק נוּ
ֶשׁהַק תּו ָֹרה ִהיא ַקרֱק ֶשׁלָּהֶ ם!
מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ ָשׁ ַקמע אֶ ת הַק ְדּבָ ִרים
וְ ָשׂ ַקמח ִשׂ ְמ ָחה גְּ ִד ֹוֹלָה .הוּא ַק
אָמר:
ֵית ֹלְ עָ ם ֹלַקה'
"הַק יּוֹם הַק זֶּה נִ ְהי ָ
אֱֱקי'! הַק יּוֹם אֲק נִ י רוֹאֶ ה ֶשׁ ַקא ֶתּם
ֶ
אָכֵן חֲק פֵ ִצים בַּק תּו ָֹרה ְוִּדבֵ ֱִקים
בַּק ָקִּדוֹשׁ בָּ רוּ /הוּא ,נו ֵֹתן
הַק תּו ָֹרה!".
הוּא הו ִֹסיף וְ ִה ְב ִהיר כִּ י הַק תּו ָֹרה
ְהוִּדי
אָכֵן ַקשׁ ֶיּכֶת ֹלְ ֻקכלָּם .כָֹּל י ִ
יהוִּדי ,א ַקרֱק ִמ ֵשּׁבֶ ט ֹלֵוִ י ,יָכוֹֹל
וִ ִ
וְ צָ ִריֹ /לְ ַקֱקיֵּם אֶ ת כָֹּל ִדּ ְב ֵרי
הַק תּו ָֹרה.

י ְָשׁבוּ הַק חֲק ִס ִיִדים ְבּבֵ ית-הַק ִמּ ְִד ָרשׁ וְ ִה ְתוַק עֲק ִדוּ.
כְּ ַקִד ְרכָּם ,בֵּ ְרכוּ ִאישׁ אֶ ת ֵרעֵ הוּ ְבּ ִב ְרכַּקת 'ֹלְ ַקחיִּים'
עַק ֹל כּו ִֹסיּוֹת יֵיןָ -שׂ ָרף וְ ֱִקנְּ חוּ ְבּ ִמינֵי ַקמאֲק פֶ ה .בֵּ ין
ֹלְ בֵ ין ִה ְשׁ ִמיעוּ ְדּבַק ר-תּו ָֹרה ְמ ַקשׂמֵּ ַקח ֹלֵב וְ ִצ ְטּטוּ
ִא ְמ ָרה נָאָה ְבּ ֵשׁם או ְֹמ ָרהּ.
בוּרה יִָד ְמהַק ָסּה וְ הֵ חֵ ֹל
ֹלְ פֶ ַקתע הֵ נִ יף הַק זּ ֱֵָקן ֶשׁבַּק חֲק ָ
ֹלְ ַקספֵּ ר ַקמעֲק ֶשׂהִ .מיִָּד נִ ְשׁ ַקתּ ְתֱּקוּ ֻקכּלָּםֹ ,לְ הַק ְֱק ִשׁיב
ֹלְ ִספּוּר ֹו ֶשֹׁל ז ֱֵָקן זֶהֶ ,שׁאֲק ִביִ -אמּ ֹו עוִֹד ָזכָה
ֹלְ ִה ְסתּוֹפֵ ף ְבּצֵ ֹל הָ ִאיֹלָן הַק גִָּדוֹֹל – הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב.
הַק ְסכִּ יתוּ וַק אֲק ַקספֵּ ר ָֹלכֶם ִספּוּר ֶשׁ ָשּׁ ַקמ ְע ִתּי
ִדוּתי ִמ ִפּי ָס ִבי ,אֲק ֶשׁר הָ יָה ְבּעַק ְצמ ֹו עֵ ִד
ְבּיַקֹלְ ִ
ֹל ַקַקמּעֲק ֶשׂה – פָּ ַקתח הַק זּ ֱֵָקן אֶ ת ִספּוּרוֹ.
אַחִד הַק כְּ פָ ִרים
ְבּעֶ צֶ ם או ָֹתם י ִָמים ַקחי ְבּ ַק
הַק ְקּרו ִֹבים ֹלְ מֶ זִ 'יבּוּז' שׁוֹטֵ רִ ,אישׁ ַקרע ַקמעֲק ֹלָֹלִ ים
וְ שׂ ֹונֵא-י ְִשׂ ָראֵ ֹל מֻק ְשׁבָּ עְ .פּגִ יעָ ת ֹו ֶשֹׁל זֶה הָ י ְָתה
ָרעָ הְ .בּכָֹל פַּק עַק ם ֶשׁיָּצָ א ֹלְ ִסיּוּר ִבּ ְרחוֹבוֹת הַק כְּ פָ ר,
הָ יָה י ִ
ְהוִּדי כָֹּלְ ֶשׁהוּ נִ זּוֱֹק ִממֶּ נּוּ .פַּק עַק ם ִה ִטּיֹל ְֱקנָס,
פַּק עַק ם ִהכָּה בַּק ַקמּגְ ֹלֵב ֶשׁבּ ֹו נָהַק ג ֹלְ נוֹפֵ ף ֹלַקהֲק נָאָת ֹו דֶּ ֶר-/
יּוּמים
ֱֶקבַק ע ,וּפַק עַק ם אַחֶ ֶרת ִה ְס ַקתּפֵּ ֱק ְבּ ִא ִ
וּבהַק ְפ ָחִדוֹת.
ְ
זְ ַקמן ַקרב ְמאוִֹד נֶאֶ נְ ֱקוּ תּו ָֹשׁבֵ י הַק כְּ פָ ר ַקתּ ַקחת יִָדוֹ.
יוֹם אֶ ָחִד פָּ ְשׁ ָטה הַק ְשּׁמוּעָ ה כִּ י שׁוֹטֵ ר זֶה ,הַק ָסּמוּ/
וּמיּ ִַקקּ ָיריו ,עוֹמֵ ִד ֹלַקעֲק ֹלוֹת
עַק ֹל שֻׁק ֹלְ ַקחן הַק ִשֹּׁלְ טוֹן ִ
ֹלִ גְ ִדֻק לָּה וֹּלְ ִה ְת ַקמנּוֹת ֹלְ מו ֵֹשֹׁל הַק ָמּחוֹז .י ְִִדיעָ ה ז ֹו
הֵ ִטיֹלָה פַּק ַקחִד ְבֹּלֵב כָֹּל יְהוִּדֵ י הַק כְּ פָ ִרים וְ אַף ְבֹּלִ בָּ ם

אַחר ִה ְתיָעֲק צוּת כְּ ֹלָֹלִ ית הֻק ְחֹלַקט
ֹלְ ַק
ֹלְ ַקשׁגֵּר אֶ ֹל הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב ִמ ְשֹׁל ַקַקחת
ְמיֻקחֶ ִדֶ תֶ ,שׁ ְתּבַק ֵקּשׁ ִממֶּ נּוּ ֹלְ הַק ְע ִתּיר
ִבּ ְת ִפלָּה וֹּלְ הַק עֲק ִביר אֶ ת רֹעַק הַק גְּ ז ֵָרה.
ֱִקבֵּ ֹל הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב אֶ ת ַקח ְב ֵרי
וּב ִחבָּ ה,
הַק ִמּ ְשֹׁל ַקַקחת ִבּ ְמאוֹר-פָּ נִ ים ְ
אַחר ִמכֵּן
ִה ְֱק ִשׁיב ֹלְ ִִד ְב ֵריהֶ ם וֹּלְ ַק
הוּריו" .רוֹאֶ ה אֲק נִ י כִּ י
ָשׁ ַקֱקע ְבּ ִה ְר ָ
י ְִהיֶה ֱָק ֶשׁהֱָ ,ק ֶשׁה ְמאוִֹדֹ ,לַקעֲק צֹר
ְבּעַק ִד שׁוֹטֵ ר ָר ָשׁע זֶהֶ ,שׁ ָשּׂר ֹו ֶשֹׁל עֵ ָשׂו נִ צָּ ב
ֹלִ ִ
ימינוֹ"ִ ,מֹלְ מֵ ֹל הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹבָ ,ספֵ ֱק ֹלְ עַק ְצמ ֹו
ָספֵ ֱק ֹלְ אָזְ נֵי הָ עו ְֹמ ִִדים ֹלְ פָ נָיו.
ַקח ְב ֵרי הַק ִמּ ְשֹׁל ַקַקחת ִה ִבּיטוּ בּ ֹו ְבּעֵ י ַקניִם ִמ ְת ַקחנְּ נוֹת.
אָמרוּ" ,כְּ ֹלוּם ֹלְ ִצדֵּ נוּ אֵ ין עו ְֹמ ִִדים
"וַק אֲק נ ְַקחנוּ?"ְ ,
אֲק בו ֵֹתינוָּ ,שׂ ֵרי הָ אֻק ָמּה?!"ֹ .לְ ִמ ְשׁ ַקמע ַקטעֲק נָה זוֹ,
ֹל-שׁם-
ֶשׁבָּ ְֱקעָ ה ִמלֵּב ָתּם וְ ִדוֹאֵ ג ,נָהֲק רוּ ְפּנֵי הַק בַּק עַק ֵ
טוֹב.
הוּריו עַק ִד
וְ שׁוּב ָשׁ ַקֱקע הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב ְבּ ִה ְר ָ
"אָמנָם ָשׂר ֹו ֶשֹׁל
ְ
אָמר:
ֶשׁלְּ בַק סּוֹף נֵעוֹר מֵ הֶ ם וְ ַק
עֵ ָשׂו ְמ ַקסיֵּעַק ֹל ָָר ָשׁע ,אַק /גַּקם ֹלָנוּ יֵשׁ ְמֹלִ יצֵ י-י ֶֹשׁר.
נ ְַקמ ִתּין וְ נִ ְראֶ ה אֵ י /יִפּוֹֹל ָדּבָ ר".
כַּקעֲק בֹר כְּ ָשׁבוּעַק ִה ְת ַקֱקיֵּם ְבּמֶ זִ 'יבּוּז' הַק יּ ִָריִד
ְהוִּדים וֹּלְ הַק ְב ִדּיֹל
הַק ְשּׁנ ִָתי הַק גִָּדוֹֹלֶ ,שׁאֵ ֹלָיו נָהֲק רוּ י ִ
נָכְ ִרים ִמכָֹּל הַק ְסּ ִביבָ ה ֻקכּלָּהּ .הַק כֹֹּל ִצפּוּ ֹלְ י ִָריִד זֶה.
ֶשׁפַק ע הַק קּוֹֹלוֹת וְ הַק ְצּבָ ִעיםִ ,מגְ וַק ן הַק ְסּחוֹרוֹת
טוּטנֵי-הָ ְרחוֹב אֲק ֶשׁר ִשׁ ְע ְשׁעוּ אֶ ת
הֶ עָ ִשׁיר וְ ֹלַקהֲק ָ
הֶ הָ מוֹן ְתּ ַק
מוּרת הַק ְפּרוּטוֹת ֶשׁהֻק ְשֹׁלְ כוּ ֹלְ כו ְֹבעֵ יהֶ ם
אַחת.
– נִ ְמ ְסכוּ ֹלִ ְבֹלִ יֹלָה חֲק גִ יגִ ית ַק
ְבּבָ ְֱקר ֹו ֶשֹׁל יוֹםְ ,בּתֹם ְתּ ִפלַּקת ַקשׁחֲק ִרית ,פָּ נָה
הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב ֹלְ עֵ בֶ ר הַק שּׁוֱּק" .הָ בָ ה נֵצֵ א ֹלִ ְפגֹּ שׁ
ְהוִּדים הַק כּ ְַקפ ִריִּים ,נִ ְשׁאַֹל ִבּ ְשֹׁלו ָֹמם
אֶ ת הַק יּ ִ

כָֹּל ַקמעֲק ֹלִ ית ְמצֻק יִֶּדֶ ת ְבּאֶ ְמ ְצעֵ י ְבּ ִטיחוּת שׁוֹנִ ים ֹלַקהֲק ָגנַקת הַק ִמּ ְשׁ ַקתּ ְמּ ִשׁים
בָּ הּ ִמ ְפּנֵי אֲק סוֹנוֹת .הַק ְדֹּלָתוֹת אֵ ינָן נִ ְפ ָתּחוֹת ְבּ ָשׁעָ ה ֶשׁ ִהיא נִ ְמצֵ את
אַחת הַק קּוֹמוֹת וְ ַקִדֹלְ תו ֶֹתיהָ ְפּתוּחוֹת – אֵ ין ִהיא ָזזָהֹ .לְ ִצדֵּ י ָתּא
ִבּ ְתנוּעָ ה ,וְ כָֹל זְ ַקמן ֶשׁ ִהיא עוֹמֶ ִדֶ ת ְבּ ַק
הַק ַקמּעֲק ֹלִ ית מֻק ְת ֱָקנִ ים ִבֹּלְ מֵ י חֵ רוּם עַק ֹל ְמנָת ֹלְ ִה ְתהַק דֵּ ֱק ֹלְ ָתא הַק נּו ְֹס ִעים ְבּ ִמ ְֱק ֶרה ֶשׁכּ ְַקבֹלֵי הַק ְפֹּל ִָָדה
י ִָקּ ְרעוּ .כּ ְַקפתּו ֵֹרי אַזְ עָ ֱָקה ֹלְ ִמ ְֱק ִרים בָּ הֶ ם הַק ַקמּעֲק ֹלִ ית נִ ְת ַקֱקעַק ת וְ כֵן ְמנו ָֹרה הַק נִּ ְִדֹל ֱֶֶקת ְבּהַק ְפ ָס ַקֱקת ַקח ְשׁ ַקמֹל.
צוּרת ַקשׁ ְר ֶשׁ ֶרת אֵ ין-
י ְִִדיִדוֹת הַק ְיֹּל ִִָדים וְ הַק ְמּ ֻקבגּ ִָרים הֵ ן ַקדּוְ ֱָקא הַק ַקמּ ְִד ֵרגוֹת הַק נָּעוֹת ,הָ עֲק שׂוּיוֹת ְבּ ַק
סו ִֹפית ֶשׁמּוּנַקעַק ת עַק ֹל-יְִדֵ י ָמנוֹעַק ַקח ְשׁ ַקמלִּ יַ .קמ ְִד ֵרגוֹת כָּאֵ לּוּ הֻק ְת ְֱקנוּ
ֹל ִָראשׁ ֹונָה ֹלִ ְפנֵי כְּ מֵ אָה ָשׁנִ ים ְבּ ַקתחֲק נַקת הָ ַקרכֶּבֶ ת ֶשֹׁל נְ יוּ-יו ְֹרֱק ,וּמֵ אָז
אָנוּ מו ְֹצ ִאים או ָֹתן ְבּמֶ ְרכְּ זֵי ְֱקנִ יּוֹתַ ,קתּחֲק נוֹת אוֹטוֹבּוּס מֶ ְרכָּזִ יּוֹת
ִ
אַפ ֵשׁר
וּב ְשִׂדוֹת הַק ְתּעוּפָ ה .הַק ְדּ ַקרגְ נו ִֹעים נ ִָעים ְבּ ֱֶקצֶ ב ִא ִטּי וְ כִָ /מ ְת ְ
ֹלַקאֲק נ ִָשׁים ֹלַקעֲק ֹלוֹת ֹלְ ֱקוֹמוֹת עֶ ֹלְ יוֹנוֹת ְבּנ ַקַקחתְ ,בּ ַקשֹׁלְ וָ ה וֹּלְא ַקמאֲק ָמץ.

בוּרה .הַק הַק ְצֹלָפָ ה פָּ גְ עָ ה
אשׁי הַק חֲק ָ
ָר ֵ
ְבּכוֹבָ ע ֹו ֶשֹׁל הַק בַּק עַק ֹל ֵשׁם טוֹבַ .קרֱק
ְבּנֵס א פָּ גַקע הַק ַקמּגְ ֹלֵב ְבּפָ נָיו.

אָמר ֹלִ ְֱקבוּצַק ת הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים
רוּחם"ַ ,ק
וּנְ רוֹמֵ ם אֶ ת ָ
ֶשׁנִּ ֹלְ וְ ָתה אֵ ֹלָיו ְבּ ַקִד ְרכּ ֹו ַקֹליּ ִָריִד.
הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב עָ בַק ר ִמדּוּכָן ֹלְ ִדוּכָן ,פָּ גַקשׁ
ְהוִּדים ִמ ְמֱּקוֹמוֹת שׁוֹנִ ים – בֵּ ֵר ,/עוִֹדֵ ִד ,עו ֵֹרר
י ִ
ֹלְ הו ָֹספָ ה ְבֹּלִ מּוִּד תּו ָֹרהֹ ,לְ ִה ְת ַקחזְּ ֱקוּת ִבּ ְשׁ ִמ ַקירת
ִמ ְצווֹתֹ ,לְ י ֶֶתר זְ ִהירוּת ְבּאַהֲק בַק ת-י ְִשׂ ָראֵ ֹל.
ֹלְ פֶ ַקתע נִ ְשׁ ַקמע ַקר ַקחשׁ בָּ אֲק וִ ירַ ,קר ַקחשׁ ֶשׁ ִה ְת ַקחזֱֵּק
וְ הָ ֹלַק /מֵ ֶרגַקע ֹלְ ֶרגַקע .הָ ַקר ַקחשׁ ֹלֻקוָּ ה ְתּנוּעָ ה עַק ְצבָּ נִ ית
ֶשֹׁל ִמ ְֱקצָ ת הַק יּ ִָריִד .כַּקעֲק בֹר ֶרגַקע ִה ְתבָּ ְר ָרה הַק ִסּבָּ ה
– הַק שּׁוֹטֵ ר הָ אַכְ זָר ,זֶה הַק ְמּיֹעָ ִד ֹלְ ִה ְת ַקמנּוֹת
ֹלְ מו ֵֹשֹׁל הַק ָמּחוֹז ,בָּ א.
וּס ִביב ֹו
הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב נו ַקֹתר עַק ֹל ְמֱקוֹמ ֹו ְ
בוּרת כּ ְַקפ ִריִּיםִ .מכֵּיוָ ן ֶשׁהַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב א זָז
חֲק ַק
ִמ ְמֱּקוֹמוֹ ,א זָזוּ גַּקם הֵ ם ,אַף ֶשׁלִּ בָּ ם א הָ יָה
ָשׁ ֱֵקט.
ִפּ ְתאוֹם נִ ְראָה ֹלְ עֵ ינֵיהֶ ם הַק שּׁוֹטֵ רָ ,רכוּב עַק ֹל
סוּסוֹ .הַק כֹֹּל זָזוּ ֹל ְַקצּ ִָד ִִדים כְּ ִדֵ י ֹלְ פַק נּוֹת ַקמעֲק בָ ר ֹל ֹו
וֹּלְ סוּסוִֹ .ה ִבּיט הַק שּׁוֹטֵ ר ְבּ ֻקכלָּם ְבּ ַקשׁ ְחצָ נוּת וְ הָ רֹעַק
נִ בַּק ט מֵ עֵ ינָיו .א ֹו-אָז ִה ְב ִחין בַּק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב
ְהוִּדים ֶשׁ ִה ִקּיפָ ה אוֹתוֹ .הַק ַקמּחֲק זֶה
בוּרת הַק יּ ִ
וּבַק חֲק ַק
הו ִֹציא ֹו ִמ ַקשֹּׁלְ וָ תוְֹ .בּחֵ ָמה ְשׁפוּכָה ִה ְת ֱָק ֵרב
וּב ְתנוּעָ ה ַקח ָדּה ִה ְצֹלִ יף ְבּ ַקמגְ ֹלְ ב ֹו עַק ֹל
אֲק ֹלֵיהֶ ם ִ

נַקהֲק ָמה ֶשֹׁל ְבּעָ ָתה נִ ְפֹלְ ָטה ִמ ִפּיּוֹת
הַק סּו ְֹב ִבים אֶ ת הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב.
עֻקמּת זֹאת ,פָּ נָיו ֶשֹׁל הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-
ֹלְ ַק
טוֹב הֵ ִאירוּ ְבּאוֹר גִָּדוֹֹל" .בָּ עֶ ֶרב,
ֹלִ כְ ֶשׁיּ ְִס ַקתּיֵּם הַק יּ ִָריִד ,בּוֹאוּ אֵ ֹלַקי
אמר י ַקַקחִד 'ֹלְ ַקחיִּים' ֹלְ ֶרגֶֹל יְשׁוּעָ ֵתנוּ
וְ נֹ ַק
אָמר הַק בַּק עַק ֹל ֵשׁם טוֹב
ֶשׁכְּ בָ ר בָּ אָה"ַ ,ק
ַקֹלכּ ְַקפ ִריִּים הַק ִמּ ְשׁ ָתּ ִאים.
וְ ְ
ְהוִּדים ַקר ִבּים
אָמנָם בָּ עֶ ֶרב ִה ְתכַּקנְּ סוּ וּבָ אוּ י ִ
ֹלְ בֵ ית ִמ ְִד ָרשׁ ֹו ֶשֹׁל הַק בַּק עַק ֹל ֵשׁם טוֹב ,וְ כ ְֻקבִּדוּ ָשׁם
וּב ַקמ ְשׁ ֱֶקה .הַק כֹֹּל ִצפּוּ ֹלְ מוֹצָ אִ -פּיו ֶשֹׁל
ְבּ ַקמאֲק כָֹל ְ
הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹבֶ ,שׁיְּפָ ֵרשׁ אֶ ת ִמ ְשׁפָּ ט ֹו הַק ָסּתוּם
ִמן הַק בּ ֱֶֹקרֹ .לְ אֵ יז ֹו 'יְשׁוּעָ ה' ָר ַקמז.
"בּ ְראו ִֹתי אֶ ת
אָמרִ :
פָּ ַקתח הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב וְ ַק
הַק שּׁוֹטֵ ר ִמ ְתפָּ ֵרץ ֹלַקשּׁוֱּקָ ,רכוּב עַק ֹל סוּסוְֹ ,בּגַקאֲק וָ ה
רוּח,
וּבגַקסּוּתַ -ק
גְּ ִד ֹוֹלָהַ ,קמ ְצֹלִ יף ֹלְ כָֹל עֵ בֶ ר ְבּרֹעַק ֹ-לֵב ְ
אָמ ְר ִתּי ְבֹּלִ ִבּי'ִ ,רבּוֹנ ֹו ֶשֹׁל ע ֹוֹלָם ,גַּקם ִאם נִ גְ זַקר עַק ֹל
ַק
וּמנְ ִהיג – ְראֵ ה-נָא כֵּיצַק ִד
ִאישׁ ַקרע זֶה ֹלִ ְהיוֹת ַקשׂר ַק
נוֹהֵ ג הוּא כְּ בָ ר עַק ָתּה כְּ מ ֹו מֶ ֹלִֶ /בּגְ ִדוִּד; ַקמדּוּעַק
אֵ פוֹא ֹלְ הַק עֲק ֹלוֹת ֹו עוִֹד?!'ְ .בּאו ָֹתהּ ָשׁעָ ה נִ ְת ַקֱק ְבֹּלָה
אָמרוֱּ'ִ ,קפֵּ ַקח אֶ ת
ַקטעֲק נ ִָתי בַּק ְמּרו ִֹמים'ָ .ר ָשׁע זֶה'ְ ,
וּמיִָּד ִה ְתבַּק ְטֹּלָה הַק גְּ ז ֵָרה".
גְּ ִדֻק לָּת ֹו – ְבּגַקאֲק וָ תוֹ'ִ .
אָמר" :הוּא אֲק ֶשׁר
הו ִֹסיף הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב וְ ַק
אִָדם
אִָדם ְבּסֵ פֶ ר ִמ ְשֹׁלֵי' :גַּקאֲק וַק ת ָ
אָמר הֶ ָחכָם ִמכָֹּל ָ
ַק
– ַקתּ ְשׁ ִפּיֹלֶנּוּ'".
א ָחֹלְ פוּ אֶ לָּא י ִָמים אֲק ָח ִִדים וְ נו ַקִֹדע כִּ י ִפּ ְתאוֹם,
ִמ ִסּבָּ ה ֶשׁאֵ ינָהּ יְִדוּעָ ה ֹלְ ִאישָׁ ,סר ִחנּ ֹו ֶשֹׁל הַק שּׁוֹטֵ ר
ְבּעֵ ינֵי הַק ִשֹּׁלְ טוֹנוֹתִ .מכֵּיוָ ן ֶשׁכָּ ,/נִ ְתבַּק טֵּ ֹל ִמנּוּי ֹו
ֹלְ מו ֵֹשֹׁל וִ יהוִּדֵ י הַק ָמּחוֹז יָכְ ֹלוּ ֹלִ נְ שֹׁם ֹלִ ְרוָ ָחה.

ֹלֶ ֱאחֹז ַקבּיָּ ִִדית
ִבּ ְת ִחלַּקת נְ ִשׂיאוּת ֹו ִה ְתגּו ֵֹרר ַקר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר-זַקֹלְ ָמן ,בַּק עַק ֹל הַק ַקתּנְ יָא ,בָּ עֲק י ָָרה ֹלִ יאוֹזְ נָה ,וְ ֻקכנָּה
ַקאִדי ,וּמֵ אָז הוּא
אַחר ִשׁ ְחרוּר ֹו ִמ ַקמּאֲק ָסר ֹו )הַק ֵשּׁנִ י( עָ בַק ר ֹל ִָעיר ֹלְ י ִ
'הַק ַקמּגִּ יִד ִמלִּ יאוֹזְ נָה'ֹ .לְ ַק
יִָדוּעַק בַּק כִּ נּוּי 'הָ ַקרב ִמלְּ י ִ
ַקאִדי.
ַקאִדי' .פַּק עַק ם ְשׁאָֹלוּהוָּ ,מה הַק הֶ ְבדֵּ ֹל בֵּ ין ֹלִ יאוֹזְ נָה ֹלִ ֹלְ י ִ
אִָדם ִמיּ ְִשׂ ָראֵ ֹל ,הָ יָה נִ ְשׂ ָרף וְ נֶהֱ פְָ /בּהֶ כְ ֵר ַקח
"בֹּלִ יאוֹזְ נָה ,כְּ ֶשׁהָ יָה נִ כְ נָס אֵ ֹלַקי ָ
עָ נָה הָ ַקר ִבּיְ :
ֵיתי
אִָדם אַחֵ ר .עַק ֹל כָּ /הָ יָה ֱִק ְטרוּגֶ ,שׁכֵּן הַק ָדּבָ ר ָשֹׁלַקֹל אֶ ת הַק ְבּ ִח ָירה הַק ָח ְפ ִשׁית ,וְ נִ ְצ ַקטוּ ִ
ֹלְ ָ
ֹלְ הַק ְס ִתּיר ִענְ יָן זֶהִ .עם זֹאת ,גַּקם ֹלְ ַק
אָחז
וּמי ֶשׁ ַק
אַחר הַק ַקמּאֲק ָסר נִ ְשׁאַר ֶשׁמֶ ץ ִמכּו ַקֹח זֶהִ ,
ְבּי ִִָדית הַק דֶּ ֹלֶת ֶשׁלִּ י ,א יָמוּת ְבֹּלִ י ְתּשׁוּבָ ה".
ִמכָּאן הַק ִפּ ְתגָּם הַק חֲק ִס ִיִדיֹ" :לְ כָֹל הַק פָּ חוֹת עָ ֹלֵינוּ ֹלְ הַק ְחזִ יֱק ְבּי ִִָדית הַק דֶּ ֹלֶת ֶשֹׁל הָ ַקר ִבּי".

י˙י
י˜הַ :ק ּב ַּק˜ ƒיַ ıקה ֶ ּזה – ƒנ ¿ה ֵי ƒ
¿ˆ ƒב ָ
ָﬠ ˘ׁƒיר! ַ ˜ƒק ּב ¿ֹל ˙ּƒי ֵס ֶפר ¿ ּב ַקמ ָּ˙ ָנה
ֵמ ַקה ַּקמ ¿ִד ƒר ¿
י˙י ¿ ּב ָׁ˘עוֹ ן
יךָ ,ז ƒכ ƒ
ַק ּב ƒחיִדוֹ ן ,ו ַקּב ּƒמ ¿ב ָˆע ֶׁ˘ֹל ֶﬠ ¿ז ָרה
ַק ּב ַק ּב ƒי˙ַ ˜ƒ ,ק ּב ¿ֹל ˙ּƒי ָּפ ָנס.

יניַ :ק ּגם ֲקא ƒני! ַ ˜ƒק ּב ¿ֹל ˙ּƒי
ּƒפ ƒ
ַקמ ¿ח ƒזי˜ ַקמ ¿פ ¿ּ˙חוֹ ˙ ¿מ ֻקׁ˘ ¿כ ָֹלֹל
ּ ƒכי ƒה ¿˙ ַקּפ ַק ֹּל ¿ֹל ˙ּƒי ֲקה ƒכי ָי ֶפה!

ָׂ˘ ƒריָ :אז ֶזה ָה ָיה ַק˜ ƒיֹ˘ֶׁ ıל
ַקמ ָּ˙נוֹ ˙ ו ¿ּפ ָר ƒסים? ָח ַקׁ˘ ¿ב ˙ּƒי
ֶׁ˘ ָה ָיה ָֹל ֶכם ַק˜ ƒיֹ˘ֶׁ ıל ¿˜ ֻקִד ּ ָׁ˘ה
ו ַקּמ ֲקﬠ ׂ˘ƒים טוֹ ƒבים.

ינהּ ָ ,כֹל
י˜הַ :קא ¿ּ˙ ֹלֹא ¿מ ƒב ָ
¿ˆ ƒב ָ
ַקה ¿ּפ ָר ƒסים ָה ֵא ֹּל ּו ָה ¿פכ ּו ֹƒל ¿היוֹ ˙
"˜ ִֶֹד ׁ˘ ¿ֹל ַקה ּ ֵׁ˘ם"! ּ ƒב ¿זכו ָּ˙ם,
ָֹל ַקמ ¿ִדנ ּו יוֹ ֵ˙ר ¿ ּב ֵח ֶׁ˘˜,
ƒה ¿˙ ַקּפ ַק ֹּל ¿ֹלנ ּו יוֹ ֵ˙ר ¿ ּב ֶמ ֶר,ı
ָﬠ ַקז ¿רנ ּו ¿ ּב ׂ¿ ˘ƒמ ָחה

ינה.
ָׂ˘ ƒריֲ :קא ָה ּהַ ,קﬠ ¿כ ָׁ˘ו ֲקא ƒני ¿מ ƒב ָ
יﬠ
¿ ּכמוֹ ָ˜ ¿ר ַק ּבן ַקה ּ ƒב ּכו ּƒרים ַקה ּמוֹ ƒפ ַק
ַק ּב ָּפ ָר ָׁ˘הֶ .א˙ ַקה ֵּפרוֹ ˙ ָהי ּו
ַקה ּכוֹ ֲקה ƒנים אוֹ ¿כ ֹƒלים¿ ,ו ֵהם ֹלֹא ָהי ּו
ƒנ ׂ¿˘ ָר ƒפים .ו ¿ּב ָכֹל זֹא˙ָ ,ה ¿י ָ˙ה
ָ ּב ֶהם ¿˜ ֻקִד ּ ָׁ˘הּ ¿ ,כמוֹ ¿ ּב ָכֹל ָ˜ ¿ר ָ ּבן.
ֶזה ¿מ ַקֹל ֵּמִד אוֹ ָ˙נ ּו ¿ֹל ַק˜ ֵ ִּד ׁ˘ ֶא˙
ַקה ¿ ִּד ָב ƒרים ֶׁ˘ ָ ֹּלנוַּ ,ק ּגם ¿ ּכ ֶׁ˘ ֲקא ַקנ ¿חנ ּו
ƒמ ¿ׁ˘ ַקּ˙ ּ¿מ ˘ׁƒים ¿ו ֶנ ¡ה ƒנים ֵמ ֶהם.

ימה ƒמן
י˜ה¿ :וזוֹ ¿ ּב ֶﬠ ֶˆם ¿ט ƒע ָ
¿ˆ ƒב ָ
ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלהַ .קﬠ ¿כ ָׁ˘ו ֶזה ַקר˜ ¿ ּב ֵח ֶֹל˜
ƒמן ַקה ֲקח ָפ ˆƒים ֶׁ˘ ֵ ּי ׁ˘ ָֹלנוּּ ƒ .בימוֹ ˙
יח ָ ּכֹל ָ ִּד ָבר ֶׁ˘ ַק ּנ ¿ח ƒזי˜
ַקה ָּמ ַ ˘ׁƒק
ַק ּב ָ ּיִדƒ ,נ ¿ר ֶאה ƒמ ָ ּיִד ¿ ּב ֵברוּר ֶא˙
ַקה ַקּ˙ ¿פ ˜ƒיִד ֶׁ˘ ֵ ּי ׁ˘ ֹלוֹ – ¿ ּב ֶה ָא ַקר˙
ָהעוֹ ָֹלם ¿ ּבאוֹ ר ¡אֹל ˜ֹƒי.

