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ַקּ˙ ¿˜ ˆƒיר :ר' י¿ ַׁק˘ ¿עיָ ה ּו ¿ ּברוֹ ¿ִד ˜ƒיַ ,קא ¿ֹל ָמן ַקה ּ¿מ ֻקט ָּפֹל ּ ƒב ׁ¿˘נֵ י י¿ ָֹל ִƒדים ,יָ ָˆא ¿ֹל ַקמ ָ ּסע ¿ֹל ֵﬠ ֶבר ֶא ֶרַ ıקה ּ˜ ִֶֹד ׁ˘,
¿ ּביָ ƒמים ָ ּב ֶהם ִֶדּ ֶר ¿ך ָ ּכזוֹ ָהי¿ ָ˙ה ֲקא ֻקר ָ ּכה ו ¿ּמ ֵֹל ַקא˙ ƒמ ¿כ ׁ˘וֹ ֹƒלים.

 ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן זַקכַּקאי ַקמגִּיעַק ֹלְ י ְַקבנֶה ִעם מוֹנְבַּק ז וְ ְגִִדעוֹן,
וּמיִָּד נִ גָּשׁ ֹלְ הָ ֱִקים בֵּ ית ִמ ְִד ָרשׁ ֹלִ יֹל ִִָדים3 .א ֶשׁיֵּשׁ ַקמ ְס ִפּיֱק
ִ
ַקס ְפ ָסֹלִ ים ..וְ ְגִִדעוֹן נִזְ כָּר ְבּג ְַקעגּוּעַק ְ ,בּ ִ
אָביו הַק ַקנּגָּר הַק טּוֹב.
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ֹלוֱּקים ֹלְ ָבנִ ים...
ִמ ְשֹׁלַק ַקחת ַקבּ ֲקח ִ

3א ַקֱקֹל הָ יָה ֹלְ גִ ְִדעוֹן וּמוֹנְ בַּק זֹ ,לְ ִה ְת ַקרכֵּז
בַּק לִּ מּוִּד ,כְּ ֶשׁהַק לֵּב הוֹמֶ ה ֹלַקהו ִֹרים ֶשׁבָּ ִעיר
צוּרה .וְ עוִֹד ֹלִ ְהיוֹת מוֹפֵ ת וְ ִדֻק גְ ָמה ַקֹל ְיֹּל ִִָדים
הַק נְּ ָ
הַק ְמֱּקו ִֹמיִּים .אֲק בָ ֹל הַק לִּ מּוִּד ִעם ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן
וּמ ַקר ֵתֱּק ,וְ הֵ ם ִה ְשׁ ֱִקיעוּ אֶ ת
ַקזכַּקאי ְמעַק נְ יֵן הָ יָה ְ
כָֹּל ִמ ְרצָ ם בַּק לִּ מּוִּדַ .קרבָּ ן יו ָֹחנָןִ ,מ ִצּדּוָֹ ,ט ַקרח
ֹלְ ַקת ֵקּן ַקתּ ָקּנוֹת ֶשׁיּ ַקְמלְּ אוּ וְ ֹלוּ ִבּ ְמעַק ט אֶ ת
הֶ ָחֹלָֹל ֶשׁנּוֹצַק ר.
אַחר ְתּ ִפלַּקת הַק ַקשּׁ ַקחר ,הוּא הֵ חֵ ֹל
בּ ֱֶֹקר אֶ ָחִדַ ,ק
ֹלְ פֶ ַקתע ֹלְ זַקמֵּ ר ִמזְ מוֹר ְתּ ִפלָּה ֶשׁכְּ מוֹת ֹו 3א
ָשׁ ְמעוּ הַק ְיֹּל ִִָדים מֵ ע ֹוֹלָם" :עָ ֹלֵינוּ ֹלְ ַקשׁבֵּ ַקח
ֹלַקאֲק ִדוֹן הַק כֹֹּל" – כָּ הֵ חֵ ֹל הַק ִמּזְ מוֹר הַק יָּפֶ ה ,וְ כָֹל
הַק ְיֹּל ִִָדים ִהטּוּ אָזְ נָם מֻק ְֱק ָס ִמים ֹלִ ְת ִפלַּקת
הַק צַּק ִדּיֱקֹ .ל ִַקשּׁ ָירה הַק חֲק ִָד ָשׁה .זֶה הָ יָה ִמזְ מוֹר
ְהוִּדית וּבוּז וְ ֹלַקעַק ג
ָמֹלֵא גַּקאֲק וָ ה בָּ אֱ מוּנָה הַק יּ ִ
ֹלְ עו ְֹבִדֵ י הַק כּ ֹוכ ִָביםַ .קרבָּ ן יו ָֹחנָן בֶּ ן ַקזכַּקאי
ִה ְט ִעים אֶ ת הַק ִמּלִּ ים ,וְ ֻקכלָּם ָשׁ ְמעוּ כֵּיצַק ִד הוּא
ָשׂם ֹלִ ְצחוֱֹק אֶ ת עו ְֹבִדֵ י הַק גִּ לּוֹּלִ ים
הַק ִמּ ְשׁ ַקתּחֲק וִ ים ֹלַקהֶ בֶ ֹל וְ ֹל ִָריֱק ..הַק ִשּׁיר ִה ְס ַקתּיֵּם
ְבּ ִצ ִפּיָּה ֹלֶעָ ִתיִד הַק טּוֹב ,בּ ֹו ִיכּ ְָרתוּ כָֹּל
הָ אֱ ֹלִ יֹלִ ים ,וְ כָֹל יו ְֹשׁבֵ י ֵתּבֵ ֹל יַקכִּ ירוּ וְ י ְִֵדעוּ כִּ י
ַקרֱק ֹלְ הַק ֵשּׁם ִתּכְ ַקרע כָֹּל בֶּ ֶר..
יֱקה"ִ ,ספֵּ ר ֹלָהֶ ם ַקרבָּ ן יו ָֹחנָן
"ז ֹו ְתּ ִפלָּה עַק ִתּ ָ
אַחר כִָּ .
ַק
"מי ֶשׁ ִחבֵּ ר או ָֹתהּ הָ ִראשׁוֹן ,הָ יָה
וּמצָ א בָּ הּ
יְהוֹשֻׁק עַק ִבּן נוּן ,כְּ ֶשׁכָּבַק שׁ אֶ ת י ְִריח ֹו ָ
עו ְֹבִדֵ י אֱ ֹלִ יֹלִ ים ,וְ ִה ְת ַקרגֵּשׁ כָֹּל כָּ ֹלִ ְראוֹת אֶ ת
ְהוִּדים הַק ַקמּאֲק ִמינִ ים
הַק הֶ ְבדֵּ ֹל בֵּ ין אֶ ָחיו הַק יּ ִ
ְבּהַק ֵשּׁם אֶ ָחִדֹ ,לְ בֵ ין הַק ִטּ ְפּ ִשׁים הַק לָֹּלוּ,
הַק ַקמּאֲק ִמינִ ים ְבּכָֹל ִמינֵי ְשׁטֻק יּוֹתַ .קא ֶתּם ִתֹּלְ ְמִדוּ
אֶ ת הַק ִשּׁיר הַק זֶּה .הוּא י ְִהיֶה הַק ִשּׁיר ֶשׁלָּנוּ,
וַק אֲק נ ְַקחנוּ נ ִָשׁיר אוֹת ֹו ְבּ ִסיּוּם כָֹּל ְתּ ִפלָּה!".
כָּ הֵ חֵ ֹל 'עָ ֹלֵינוּ ֹלְ ַקשׁבֵּ ַקח' ֹלִ ְהיוֹת חֵ ֹלֱֶק ִמן
וּב ִע ְֱקבו ֶֹתיהָ  ,גַּקם
הַק ְתּ ִפלָּה – ְבּי ְַקבנֶהְ ,
ִבּ ְמֱקוֹמוֹת נו ָֹס ִפיםִ .מתּוֹ ְמ ִתיֱקוּת הַק ִשּׁיר
הָ יוּ הַק ְיֹּל ִִָדים ְמ ַקסיּ ְִמים אֶ ת הַק ְתּ ִפלָּה
מוִּדם .וְ3א י ְִָדעוּ
וּמ ְתי ְַקשּׁ ִבים ְבּחֵ ֶשֱׁק אֶ ֹל ַקתֹּלְ ָ
ִ
גִּ ְִדעוֹן וּמוֹנְ בַּק ז כִּ י ְבּעֵ ת ז ֹו עַק ְצ ָמהּ ,בָּ הּ הֵ ם
נוּחת הַק נֶּפֶ שׁ וְ הוֹגִ ים בַּק תּו ָֹרה ,אֵ י
יו ְֹשׁ ִבים ִבּ ְמ ַק

ישׁהוּ הַק חו ֵֹרשׁ ָרעָ ָתם
ָשׁם בַּק מֶּ ְר ַקח ִקּים י ְֶשׁנ ֹו ִמ ֶ
וְ זוֹמֵ ם ְמזִ מּוֹת..
ְרוּשׁ ַקֹליִם צָ עַק ִד הָ ֹלוֹ
ֹלְ ַקמ ְרגְּ ֹלוֹת חוֹמוֹת י ָ
וָ שׁוֹב יוֹּלְ יוּס הָ רו ָֹמ ִאי ,וּפָ נָיו זוֹעֲק פוֹת .י ִָָדיו
כָּאֲק בוּ ִמן הַק ַקמּאֲק ָמץ הַק ַקמּ ְת ִמיִד ֹל ֵָשׂאת אֶ ת ָמגִ נּ ֹו
מֵ עַק ֹל ֹלְ רֹאשׁוֹֹ ,לְ בַק ֹל יִפָּ גַקע מֵ חֵ ץ ְמשֻׁק נָּן,
ְהוִּדיִּים .הוּא
בַּק אֲק ִִדיבוּת שׁו ְֹמ ֵרי הַק חו ָֹמה הַק יּ ִ
הָ יָה ָרעֵ ב ַקכּ ֶכֹּלֶב ,וְ ָחשׁ מֻק ְשׁפָּ ֹל וְ עַק ְצבָּ נִ י עַק ִד
ְמאוִֹד .זֶה כּ ַָקמּה י ִָמים מֵ אָז פּ ַקֻקטּר ִמ ַקתּ ְפ ֱִקיִד ֹו
כִּ ְמפַק ֵקִּד וְ נִ ְשֹׁלַקח ְבּבוּז אֶ ֹל ִמחוּץ ֹל ַקַקמּחֲק נֶה.
ירוּשׁ ַקֹליִםֹ ,לִ ְשׁ ַק
ָ
הוּא ֱִקוָּ ה ֹלְ ִה ְס ַקתּנֵּן ֹלִ
3ח ִמ ָשּׁם
י ְִִדיעוֹת ֹלָרו ָֹמ ִאים וְ כָ ֹלִ זְ כּוֹת שׁוּב ְבּאֵ מוּן
הָ אַחֲק ָר ִאים.
ְבּסֵ ֶתר ֹלִ בּ ֹו ֱִקנְּ נָה אַף ָתּכְ נִ ית נוֹסֶ פֶ ת:
ֹלְ ַקא ֵתּר אֵ יכְ ֶשׁהוּ ִבּ ָ
ירוּשׁ ַקֹליִם אֶ ת ִמ ְשׁפַּק ְח ָתּם
צוּפים הָ הֵ ם ,וְ ֹלִ ֹלְ מֹ ִד
ֶשֹׁל הַק ְיֹּל ִִָדים הַק חֲק ִ
ְבּעָ ְר ָמה ִמ ִפּיהֶ ם עַק ֹל ְמֱקו ָֹמם הַק ְמִּדֻק יֱָּק ֶשֹׁל
יַקֹלְ ִדֵ יהֶ ם .א ֹו אָז ִיגַּקשׁ ְבּ ָשׂשׂוֹן ֹלִ ְמֹלֶאכֶת
הַק נְּ ֱָק ָמה ..הוּא י ִַקשּׂיג או ָֹתם הֵ יכָן ֶשׁיּ ְִהיוּ! וְ אָז,
יסית,
תוֱּקה וַק עֲק ִס ִ
אָח ..ז ֹו ִתּ ְהיֶה נְ ֱָק ָמה ְמ ָ
ִה ְב ִט ַק
יח ֹלְ עַק ְצמ ֹו כְּ ֶשׁ ִדּ ְמיוֹנ ֹו הַק פָּ רוּעַק ַקמעֲק ֹלֶה
ֹלְ ֶנגִֶד עֵ ינָיו ַקמחֲק זוֹת נִ ְפֹל ִָאים ֶשֹׁל ָדּם וָ אֵ שׁ
וְ ִת ְמרוֹת עָ ָשׁן...
"בּוּם!" אֶ בֶ ן כְּ בֵ ִָדה נָחֲק ָתה ְבּעָ ְצ ָמה עַק ֹל
ָמגִ נּ ֹו וְ כִ ְמעַק ט ֶשׁ ִה ִפּיֹלָה אוֹת ֹו עַק ֹל הַק ַקקּ ְר ַקֱקע...
חוּשׁים 'ֹלְ ַקטפֵּ ֹל' ִבּי ,הֵ ִבין
אֵ לֶּה מֵ עַק ֹל הַק חו ָֹמה נְ ִ
ְבּפַק ַקחִד וְ נִ ְמֹלַקט ִבּי ָֹלֹלָה ֹלַקמֶּ ְר ָחֱק ,כְּ ֶשׁהוּא
ְמהַק דֵּ ֱק אֶ ת ָמגִ נּ ֹו אֶ ֹל רֹאשׁ ֹו וְ גַקבּוֹ .כָּ ַקמ ְרגִּ ישׁ
ֶכֹּלֶב ְרחוֹבָ ,ח ַקשׁב ִבּ ְמ ִרירוּתִ .מן הַק ַקמּחֲק נֶה
יח ֹל ְַקחדֹּר..
ירוּשׁ ַקֹליִם אֵ ינִ י ַקמ ְצֹלִ ַק
ָ
נִ זְ ַקר ְֱק ִתּי וְ ֹלִ
אֵ יֹלוּ ַקחיִּים ֱָק ִשׁים!
ְהוִּדי ֶשׁ ִה ְצֹלִ ַק
הוּא נִ זְ כַּקר בֶּ ָחכָם הַק יּ ִ
יח ֹלָצֵ את
ְרוּשׁ ַקֹליִם ְבּ ָשֹׁלוֹם ְבּ ַקת ְחפֹּ ֶשׂת ֶשֹׁל נִ ְפ ָטר..
ִמיּ ָ
יח ֹל ְַקחשֹׁב עַק ֹל ַקר ְעיוֹן דּוֹמֶ ה,
ֹל ָָמּה אֲק נִ י 3א ַקמ ְצֹלִ ַק
ִה ְתכַּקעֵ ס עַק ֹל עַק ְצמוֹ .כַּקמּוּבָ ןָ ,תּ ִמיִד אֶ ְפ ָשׁר
יס ְט ָרא ,כְּ מ ֹו גָּיוּס
ֹלְ ִה ְתי ֵַקשּׁב עַק ֹל הַק בָּ ֹלִ ְ
הַק ִטּפֵּ שׁ ..צָ ִרי ֹל ְַקחשֹׁב עַק ֹל ַקמ ֶשּׁהוּ מֻק ְצֹלָח
יו ֵֹתרִ ,סכֵּם ְבּנ ְַקפשׁ ֹו וְ אָז ֱָקֹלְ טוּ עֵ ינָיו ִמ ְשֹׁל ַקַקחת
אֲק נ ִָשׁים ְֱק ֵרבָ ה וּבָ אָה ִממֶּ ְר ָחֱקִ ,מכִּ וּוּן ַקמחֲק נֵה
ֹלוֱּקים
הָ רו ָֹמ ִאיםִ .מ ְשֹׁל ַקַקחת ֶשֹׁל אֲק נ ִָשׁים בַּק חֲק ִ
ֹלְ בָ נִ ים..
המשך יבוא

ֲקאנַק ¿חנ ּו ¿ ּב ֵבירוּ˙ י¿ ָֹל ִƒדים!
ֵ ּבירוּ˙ ֶׁ˘ ּ ƒב ¿ֹל ָבנוֹ ן! ַקה ƒאם ַקא ֶּ˙ם
יוֹ ¿ִד ƒעים ָמה ֶזה אוֹ ֵמר? ƒה ַק ּג ¿ענ ּו
¿ֹל ƒפ ¿˙ ָח ּה ֶׁ˘ֹל ֶא ֶר ıיָ ˘¿ׂ ƒר ֵאֹל.
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ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,
נּ ָ ƒכנֵ ס ו¿ נַ ˘¿ׁ ƒקאֹל ƒאם יֵ ׁ˘ ָֹל ֶהם
ָ ּכאן ֵ ּבי˙ ַקה ¿כנָ ַקס˙ אוֹ ¿ר ƒחים.
נו ַקּכֹל ָֹל ֶֹל ֶכ˙ ָֹלנו ַקּח ¿מ ַקﬠט.

אָמר,
הַק יּוֹם בַּק כִּ ָתּה הַק מּו ֶֹרה ִה ְפ ִתּיעַק או ָֹתנוּ וְ ַק
ֶשׁנִּ ֹלְ ַקמִד ְֱקצָ ת עַק ֹל הַק ַקמּ ְשׁ ָמעוּת הָ עֲק מֻק ָקּה ֶשׁיֵּשׁ
בַּק ִמּלִּ ים "בּוּכְ ָתּע ֹוֹלָם"3 .א הֵ בַק נּוּ עַק ֹל ָמה
הַק מּו ֶֹרה ְמ ַקִדבֵּ ר ,אֲק בָ ֹל הוּא ִמיִָּד ִה ְמ ִשׁי וְ ִִדבֵּ ר
עַק ֹל רֹאשׁ הַק ָשּׁנָהְ .
"בּרֹאשׁ הַק ָשּׁנָה ,נִ ֶתּנֶת ֹלָנוּ
הַק זְּ כוּת ֹלְ הַק ְמֹלִ י אֶ ת הַק ֵשּׁם ֹלְ מֶ ֹלֶ עָ ֹלֵינוּ".

ֲקאנ ƒי ֹלֹא ַקמ ֲקא ƒמין ֶׁ˘ ¿ ּכ ָבר
ָﬠ ¿בר ּו ֲקח ƒמ ּ ָׁ˘ה ֳח ִָד ׁ˘ƒים ֵמ ָאז
ֶׁ˘ ָ ּי ָˆאנ ּו ƒמ ּƒפינ¿ ¿ס˜!!
ו ָּמה ָﬠ ַקב ¿רנ ּו ֶ ּב ֳח ִָד ׁ˘ƒים ָה ֵא ֹּלוּ..
ֲקאנ ƒי ¿ ּכ ָבר ֹלֹא זוֹ ֵכר ֶא˙ ָ ּכֹל
ַקה ַקה ¿ר ַקּפ ¿˙ ָ˜אוֹ ˙ ו¿ ַקה ַק ּס ָ ּכנוֹ ˙)

ָמה ָׁ˘ ַקמ ¿ע ˙ּƒי ֶׁ˘ ּ ָׁ˘ ַקא ¿ֹל ָּ˙?
יﬠ ָֹל ƒעיר ,ו ¿ּמ ַקב ֵּ˜ ׁ˘ ֵ ּבי˙
ַקא ָּ˙ה ַקמגַּ ƒק
ַקה ¿כנָ ַקס˙ אוֹ ¿ר ƒחים? ָמה ֶזה?

יָצָ א ֹלְ Cפַּק עַק ם ֹלִ ְשׁמֹ עַק או ִֹתי
יתי פַּק עַק ם כּוֹס
ְמבָ ֵר? אוֹּלַקי ָשׁ ִת ִ
ַקמיִם ְבּ ָשׁעָ ה ֶשׁכּ ַקָת ְב ִתּי בְּ?C

ֵאינֶ ּ ƒני ֵמ ƒבין ַקﬠֹל ָמה ַקה ַק ּכ ַקﬠס!
ו¿ ƒכי ָמה ָאמוּר ַקֹל ֲקﬠ ׂ˘וֹ ˙ ֶא ¿ˆ ¿ֹל ֶכם ָ ּב ƒעיר,
יﬠ ¿ֹל ַקא ַקחר ִֶדּ ֶר ¿ך ֲקא ֻקר ָ ּכה
י¿ הו ִּƒדי ֶׁ˘ ַּקמ ּ ƒג ַק
ו ¿ּמ ָפ ֶר ֶכ˙ ,ו¿ ָˆ ƒר ¿
יך ָמ˜וֹ ם ָֹלֹלוּן ּבוֹ ?

 ַקמ ְמֹלִ יכִ ים אֶ ת  ?"ָ ,שׁאַֹל יו ִֹסי

"
"בּרֹאשׁ הַק ָשּׁנָה
ִבּ ְפֹלִ יאָה" .כֵּן" ,עָ נָה הַק מּו ֶֹרהְ .
הָ ִראשׁוֹןִ ,ה ְס ַקתּיְּמוּ ֵשׁ ֶשׁת יְמֵ י הַק ְבּ ִריאָה,
ְצוּרי הָ ע ֹוֹלָם:
אִָדם הָ ִראשׁוֹן ֱָק ָרא ֹלְ כָֹל י ֵ
וְ הָ ָ
'בֹּאוּ נִ ְשׁ ַקתּחֲק וֶה וְ נִ כְ ָרעָ ה נִ ְב ְרכָה ֹלִ ְפנֵי הַק ֵשּׁם
ע ֵֹשׂנוּ' ,וְ כָ ֱָק ַקשׁר אֶ ת הַק ְבּ ִ
רוּאים ִעם הַק בּו ֵֹרא.
שׁוּרים אֶ ֹל
גַּקם אֲק נ ְַקחנוּ רו ִֹצים ֹלִ ְהיוֹת ְֱק ִ
הַק בּו ֵֹרא ,וְ ָֹלכֵן אֲק נ ְַקחנוּ ִמ ְשׁ ַקתּ ְמּ ִשׁים ְבּכָֹל יוֹם
בַּק מֻּק ָשּׂג הֶ ָחשׁוּב הַק זֶּה ֶשׁאוֹת ֹו ִהזְ כּ ְַקר ִתּי ֱקִֹדֶ ם"...
"בּוּכְ ָתּע ֹוֹלָם" ,זֶה נִ ְשׁ ָמע כְּ מ ֹו ְבּ ָרכָה...
 ,"...
 
אֱֱ3קינוּ 
ֵ
 ַקא ָתּה הַק ֵשּׁם
אָמר ַקחיִּים ְבּ ִהסּוּס.
ַק

ָמה ֵּפרו ּׁ˘?! ֹƒל ¿היוֹ ˙ אוֹ ֵר ַקח יָ ָ˜ר
ֶׁ˘ ֹּ ƒליַ ˙ָּ ˘ֶׁ ,קפס אוֹ ˙וֹ ƒר ׁ
א˘וֹ ן! ָ ּכאן ֵאין
ֵ ּבי˙ ַקה ¿כנָ ַקס˙ אוֹ ¿ר ƒחיםּ ƒ ,כי ָאנ ּו ָר ƒבים
ַקﬠֹל ַקה ¿ ּזכוּ˙ ¿ֹל ָא ֵר ַקח!

י˙י ¿ ˙ּƒהיוּ,
ו¿ ƒה ֵ ּנהֶ ,א ¿˙ ֶכם ֲקאנ ƒי ָּ˙ ַקפ ¿ס ˙ּƒיּ ¿ ..ב ֵב ƒ
י˙י הוּא ƒמן ַקה ָ ּי ƒפים ֶׁ˘ ¿ ּב ָב ֵּ˙י ַקה ּ¿˜ ƒה ָ ֹּלה.
ֵ ּב ƒ
ַקא ֶּ˙ם ַקּ˙ ¿ר ּ ƒג ׁ
י˘ ּו ּבוֹ ¿ ּבנוֹ ַקח.

"נָכוֹן ְמאוִֹד"ִ ,ה ְסכִּ ים הַק מּו ֶֹרה" .הַק ְבּ ָרכוֹת
הֵ ן הַק ְמּ ַקסיְּעוֹת ֹלָנוּ ֹלְ הַק ְמֹלִ י אֶ ת הַק ֵשּׁם וְ ֹלִ זְ כֹּר
וּמנְ ִהיגוֹ.
כָֹּל הַק זְּ ַקמן ִמיהוּ בּו ֵֹרא הָ ע ֹוֹלָם ַק
וּבֱקוֹֹל ,אֲק נ ְַקחנוּ
כְּ ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ ְמבָ ְרכִ ים ְבּכַקוָּ נָה ְ
אִָדם
ְבּעֶ צֶ ם ַקמ ְמ ִשׁיכִ ים אֶ ת ָמה ֶשׁעָ ָשׂה ָ
הָ ִראשׁוֹן ְבּאוֹת ֹו רֹאשׁ הַק ָשּׁנָה".
"'בּוּכְ ָתּע ֹוֹלָם'3 ,א נִ ְשׁ ָמע ַקמ ָמּשׁ ְמכֻקבָּ ִד",
אַחִד הַק חֲק בֵ ִרים.
ִציֵּן ַק
וְ אָכֵן ְבּ ִסיּוּם הַק ִשּׁעוּרְ ,בּהַק ְחֹל ָָטה ְמשֻׁק ֶתּפֶ ת,
ֻקכּלָּנוּ ֱִקבַּק ֹלְ נוּ עַק ֹל עַק ְצמֵ נוּ ֶשׁבַּק ָשּׁנָה הַק חֲק ִָד ָשׁה
י ְִהיֶה אֶ ְפ ָשׁר ֹלִ ְשׁמֹ עַק בָּ רוּר ְבּתוֹ הַק ְבּ ָרכוֹת
ֶשׁלָּנוֶּ ,שׁהַק ֵשּׁם הוּא מֶ ֹלֶ הָ ע ֹוֹלָם.
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ַקא ָ ּבאƒ ˙ָּ ,עיר אוֹ ˙ƒי
¿ ּב ַקב ָּ˜ ָׁ˘ה ¿ ּב ָח ֵמ ׁ˘ ַק ּב ּב ֶֹ˜ר
ֹƒל ¿ס ֹƒליחוֹ ˙!

ֵאין ¿ ּב ָﬠיָ הַ .קר˜ ֵּ˙ ֵֹל ¿ך
ֹƒל ׁ
י˘וֹ ן ַק ּב ¿ ּז ַקמן ¿ ּכ ִֵדי ֶׁ˘ ֹּלֹא
¿ ˙ּƒהיֶ ה ָﬠיֵ ף.

ַקא ָ ּבאƒ ˙ָּ ,עיר ¿ ּב ַקב ָּ˜ ָׁ˘ה ַק ּגם אוֹ ˙ƒי!
ָֹל ָּמה ¿ֹל ָה ƒעיר אוֹ ¿˙ ָךֲ ,קה ֵרי ַקא ָּ˙ה
ֹלֹא הוֹ ֵֹל ¿ך ֹƒל ¿ס ֹƒליחוֹ ˙?

נָ כוֹ ןֲ ,קא ָבֹל ֲקאנ ƒי ֶא ׂ¿˘ ַקמח ֹƒל ׁ¿˘מ ַקֹﬠ
ֶׁ˘ ֵ ּי ׁ˘ ֹƒלי עוֹ ִד ָׁ˘ ָﬠה ֹƒל ׁ
י˘וֹ ן!

הוִּדי
ַקחיָּ ֹל יְ ִ
ַקא ְב ָר ָהם ַקהכְּ נַק ֲקענִ י
"הֵ י ,הוֹפּ!" ,הֵ ַקר ְמ ִתּי אֶ ת ְשׁנֵי
ְדּ ָֹליֵי הַק ַקמּיִם עַק ֹל כְּ ֵתפַק י וְ צָ עַק ְִד ִתּי
ֹלְ עֵ בֶ ר אֹהֶ ֹל בֵּ ית-הַק ִמּ ְִד ָרשָׁ ,שׁם
יו ְֹשׁ ִבים נְ עָ ִרים ִמ ְבּנֵי ֵשׁבֶ ט
י ִָשּׂשכָר וְ הוֹגִ ים בַּק תּו ָֹרה.
הָ אֱ מֶ ת ֶשׁ ְשּׁ ִאיבַק ת הַק ַקמּיִם נִ ְתּנָה
ֹלִ י ְבּתוֹר ' ֹענֶשׁ' .אֲק נִ י ,י ַקַקחִד ִעם עוִֹד
ְֱקבוּצַק ת כְּ נַקעֲק נִ יםָ ,שׁ ַקמ ְענוּ עַק ֹל כָּ
ֶשׁ ֶ
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ֹל נִ ְצּחוּ
מֹּשׁה ַקרבֵּ נוּ ְ
אֶ ת עוֹג מֶ ֹלֶ הַק בָּ ָשׁן הָ ַקא ִדּיר וְ אֶ ת
ִסיחוֹן מֶ ֹלֶ הָ אֱ מֹ ִרי – וְ הֵ בַק נּוּ
ֶשׁהַק ִמּ ְשׂ ָחֱק נִ גְ ַקמר .אֵ ין ִמי ֶשׁ ָיּגֵן
עָ ֹלֵינוּ יו ֵֹתר.
הַק מֶּ ֹלֶ ֶשׁלָּנוּ ַקדּוְ ֱָקא נִ ָסּה ֹלְ עוִֹדֵ ִד
או ָֹתנוּ ֹלְ ִה ָשּׁאֵ ר וֹּלְ ִהלָּחֵ ם ,אֲק בָ ֹל
ֹלַקעֲק רֱֹק.
הֶ ְחֹל ְַקטנוּ
אֲק נ ְַקחנוּ
ִבּ ְבג ִִָדים י ְָשׁנִ ים
ִה ְת ַקחפַּק ְשׂנוּ
וְ י ַקָר ְִדנוּ ֹלְ עֵ בֶ ר ַקמחֲק נֵה ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ֹל,
ָשׁם ִהצַּק גְ נוּ אֶ ת עַק ְצמֵ נוּ כְּ ֵשׁבֶ ט
הַק ַקמּגִּ יעַק ִמ ְמּ ִִדינָה ְרחו ֱָֹקה ֹלְ ִה ְת ַקגּיֵּר.
ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ֹל ִה ְב ִטיחוּ ֹלָנוּ ֶשׁKא
אַחר-כָּ
י ְִפגְּ עוּ בָּ נוּ ֹלְ ָרעָ ה ,אוֹּלָם ַק
גִּ לּוּ ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ כְּ נַקעֲק נִ ים...
כְּ ֹענֶשׁ עַק ֹל הַק ַקתּ ְר ִמית ִה ִטּיֹל
עָ ֹלֵינוּ מֹ ֶשׁה ֹלְ ָשׁ ֵרת אֶ ת ְבּנֵי
י ְִשׂ ָראֵ ֹל ִבּ ְשׁ ִאיבַק ת ַקמיִם וַק חֲק ִטיבַק ת
ָאָרץ.
יסה ֹל ֶ
עֵ ִצים – עַק ִד הַק כְּ נִ ָ
ִה ְת ַקרגּ ְַקשׁ ִתּי ֹלִ ְשׁמֹ עַק
כּ ַָקמּה
ֶשׁכַּקאֲק ֶשׁר כִּ נֵּס מֹ ֶשׁה אֶ ת ְבּנֵי
"א ֶתּם
אָמר ֹלָהֶ םַ :ק
י ְִשׂ ָראֵ ֹל וְ ַק
אֱֱ3קיכֶם",
ֵ
נִ צָּ ִבים הַק יּוֹם ֹלִ ְפנֵי ה'
הוּא ָמנָה אֶ ת הַק סּוּגִ ים ִמ ְבּנֵי
י ְִשׂ ָראֵ ֹל וְ גַקם או ָֹתנוּ – "מֵ חֹטֵ ב
עֵ צֶ י Cעַק ִד שֹׁאֵ ב מֵ ימֶ י ."!Cזֶה הָ יָה
עֲק ֵ
ימן ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ כְּ בָ ר
בוּרנוּ ִס ָ
ְהוִּדי.
בֶּ אֱ מֶ ת חֵ ֹלֱֶק מֵ הָ עָ ם הַק יּ ִ

כְּ בֶ ן ֶשׁבַק ע הָ יָה אֵ ֹלִ יֹ-לֵיבּ )בֶּ ן ר' י ְִצ ָחֱק-מֵ ִאיר(
יצֱקו ִֹביץ' כְּ ֶשׁנּ ְֶח ַקטף מֵ חֲק צַק ר בֵּ ית ֹו וְ הוּבָ א
ִא ְ
רוּסי .זְ ַקמן ַקרב הָ יָה נָתוּן ֹלְ ֹלַקעַק ג
ִ
ֹלְ ַקמחֲק נֵה צָ בָ א
וֹּלְ ִה ְתעַק לְּ ֹלֻקיּוֹת ִמצַּק ִד הַק ְמּמֻק נִּ ים עָ ֹלָיו .הַק לָֹּלוּ
ֹלְ ָחצוּהוּ ֹלְ3א-הֶ ֶרף ֶשׁיּ ִָמיר אֶ ת ָדּתוֹֹ .לְ בַק סּוֹף
נִ ְשׁבַּק ר אֵ ֹלִ יֹ-לֵיבּ הַק צָּ ִעיר ,וֹּלְ ַקמ ְר ִאית-עַק יִן ִה ְתנַקצֵּ ר.
ְהוִּדי וְ אַף ִה ְשׁ ַקתּדֵּ ֹל ֹלִ ְשׁמֹ ר
ְבּתוֹ ֹלִ בּ ֹו נִ ְשׁאַר י ִ
בַּק סֵּ ֶתר כּ ַָקמּה מֵ הַק ִמּ ְצווֹת.
הַק זְּ ַקמן ֶשׁ ָחֹלַקף וְ הַק ְסּ ִביבָ ה הַק גּ ֹויִית עָ שׂוּ אֶ ת
ֶשׁלָּהֶ ם .אַט-אַט ִה ְתנ ְַקתֱּקוּ עוִֹד וְ עוִֹד נִ ִ
ימים בַּק חֶ בֶ ֹל
ֶשׁ ִחבֵּ ר אוֹת ֹו ֹלְ יַקהֲק ִדוּתוְֹ .דּמוּת הו ָֹריו ִה ַקטּ ְשׁ ְט ָשׁה
אָרחוֹת ַקחיֵּיהֶ ם ֶשֹׁל
ְבּזִ כְ רוֹנ ֹו וְ הוּא ִאמֵּ ץ אֶ ת ְ
חֲק בֵ ָריו בַּק ַקמּחֲק נֶה.
ָחֹלְ פוּ ָשׁנִ ים ַקרבּוֹת .יוֹם אֶ ָחִד ,כְּ ֶשׁכְּ בָ ר הָ יָה ַקחיָֹּל
ֹלוֹחֵ םֱִ ,קבֵּ ֹל חֻק ְפ ָשׁה ֶשׁבָּ הּ הֻק ַקתּר ֹל ֹו – בַּק פַּק עַק ם
הָ ִראשׁ ֹונָה מֵ אָז נ ְֶח ַקטף ִמבֵּ ית ֹו – ֹלְ בַק לּו ָֹתהּ הֵ יכָן
ֶשׁיּ ְִרצֶ ה .הוּא עוִֹד ָזכַקר אֶ ת ֵשׁם ִעיר ֹו וְ אֶ ת ֵשׁם
הו ָֹריוְ .בֹּלֵב פּוֹעֵ ם יָצָ א ֹלַקדֶּ ֶרְ ,בּ ִת ְֱקוָ ה ֹלְ פָ גְ ָשׁם.
ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת עַק זָּה ִמלְּ אָה אוֹת ֹו כְּ ֶשׁנּ ַקֱָקשׁ עַק ֹל דֶּ ֹלֶת
בֵּ ית-יַקֹלְ ִדוּתוֹ .בַּק פֶּ ַקתח עָ ְמ ִָדה ִא ָשּׁה ְמ ֻקבגּ ֶֶרתֹ .לִ בּ ֹו
נ ְֶח ַקמץ ֹלְ ַקמ ְראֵ ה ִאמּוֶֹ ,שׁעֵ ינֶיהָ הָ יוּ כְּ בוּיוֹת וּפָ נֶיהָ
חֲק רוּשׁוֹת ְֱק ָמ ִטים .הַק ָשּׁנִ ים הָ ַקרבּוֹת וְ הַק צַּק עַק ר הֶ עָ מֹ ֱק
עַק ֹל הֵ עָ ֹלְ מוּת ְבּנָהּ נ ְָתנוּ בָּ הּ אֶ ת אוֹתו ֵֹתיהֶ םִ .אמּ ֹו
3א זִ הֲק ָתה אוֹתוֱָֹ .ק ֶשׁה הָ יָה ֹלִ ְמצֹא ִדּ ְמיוֹן בֵּ ין ֶיֹלִֶד
הַק חֶ מֶ ִד ,בַּק עַק ֹל הַק פֵּ אוֹת וְ הַק כִּ פָּ הֹ ,ל ַקַקחיָֹּל הֶ ָחסֹן ֶשׁעָ ַקמִד
כָּעֵ ת מוֹּלָהּ.

ימה וְ הֵ חֵ ֹל
הוּא ִבּ ֵקּשׁ ֹלְ ִה ָכּנֵס ְפּנִ ָ
וּבבַק עֲק ֹלָהּ" .הָ ֹלַק
ְ
ֹלְ ִה ְתעַק נְ יֵן בָּ הּ
אָמ ָרה
ֹלְ ע ֹוֹלָמ ֹו ֹלִ ְפנֵי כּ ַָקמּה ָשׁנִ ים"ְ ,
ְבּעֶ צֶ בֹ .לִ בּ ֹו נִ ְצבַּק טְ .פּעָ ִמים ַקרבּוֹת
אָביוֶ ,שׁאֶ ת פָּ נָיו
כָֹּל-כָּ ָח ַקשׁב עַק ֹל ִ
כִּ ְמעַק ט 3א ָזכַקר .שׁוּב 3א יִזְ כֶּה
ֹלִ ְראוֹתוֹ .הוּא הוֹֹלִ י אֶ ת ִאמּ ֹו
ְסחוֹרְ -סחוֹר ,כְּ ִדֵ י ֶשׁKא ִתּ ְת ַקרגֵּשׁ
י ֶֶתר עַק ֹל הַק ִמּ ָדּה ,עַק ֹל ֶשׁלְּ בַק סּוֹף נִ ְתוַק דֵּ עַק
אֵ ֹלֶיהָ .
אֵ ֹלִ יֹ-לֵיבּ וְ ִאמּ ֹו נ ְָפֹלוּ זֶה ִבּזְ רוֹעוֹת זֶהָ .שׁעָ ה
אֲק רֻק כָּה י ְִבּבָ ה הָ אֵ ם ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּתִ ,מ ְת ַקֱק ָשּׁה ֹלְ עַק כֵֹּל
אֶ ת הַק ְבּשׂו ָֹרהְ :בּנָהּ הָ אוֹבֵ ִד ,הַק מֵּ ת ְבּעֵ ינֶיהָ ָ ,חזַקר
אֵ ֹלֶיהָ ! ָשׁבוּעַק י ִָמים ִבּלָּה ְבּחֶ ְב ַקרת ִאמּוִֹ ,מ ְתעַק נֵּג
עַק ֹל כָֹּל ֶרגַקע ,דּ ֹוֹלֶה ִממֶּ נָּה ְפּ ָר ִטים עַק ֹל יַקֹלְ ִדוּתוֹ ,עַק ֹל
אָביו הַק ָמּנו ַקֹח; ְמ ַקספֵּ ר ֹלָהּ אֶ ת
עַק ְצ ָמהּ וְ עַק ֹל ִ
ֱקוֹרו ָֹתיו כָֹּל הַק ָשּׁנִ ים.
כְּ ֶשׁעָ ַקמִד ֹל ְַקחזֹר ֹל ַקַקמּחֲק נֶה פָּ נְ ָתה אֵ ֹלָיו ִאמּ ֹו
ְבּבַק ָקּ ָשׁה ְמיֻקחֶ ִדֶ ת3" :א-הַק ְרחֵ ֱק ִמכָּאן ,בָּ ִעיר
ַקאִדי ,יו ֵֹשׁב ַקרב גִָּדוֹֹלָ .אנָּא ִמ ְמַּ ,Cקסע אֵ ֹלָיו
ֹלְ י ִ
ֹלְ ַקֱקבֵּ ֹל אֶ ת ִבּ ְרכָּתוֹ".
ְתּ ִחלָּה סֵ ֵרבָ .
"שׁנִ ים אֲק רֻק כּוֹת אֵ ינֶנִּ י שׁוֹמֵ ר
וּמ ְצווֹת וַק אֲק נִ י ַקחי וְ נִ ְראֶ ה כְּ גוֹי ֹלְ כָֹל ָדּבָ ר.
תּו ָֹרה ִ
אֵ י אֶ ְתיַקצֵּ ב כָּ ֹלִ ְפנֵי הָ ַקר ִבּי?!"ָ ,טעַק ן .הָ אֵ ם 3א
וִ ְתּ ָרהָ .חשׁוּב הָ יָה ֹלָהּ ֶשׁיּ ְִתבָּ ֵר ִמ ִפּי הַק צַּק ִדּיֱק.
"בּכָֹל-זֹאת"ִ ,ה ְת ַקחנְּ נָה אֵ ֹלָיו" ,אֲק נִ י רוֹצָ ה ֶשׁהָ ַקר ִבּי
ְ
רוּת Cהַק ְצּבָ ִאי וְ ַקת ְחזֹר
יְבָ ֵר או ְֹתֶ Cשׁ ְתּ ַקסיֵּם אֶ ת ֵשׁ ְ
יתי,C
אַחר ֶשׁ ַקשּׁ ְב ִתּי ְוּר ִא ִ
אֵ ֹלַקי ְבּ ָשֹׁלוֹם .עַק ָתּהֹ ,לְ ַק
אֵ ינִ י מוּ ָכנָה ֹלְ ַקאבֵּ ִד או ְֹתֵ Cשׁנִ ית!"...
ַקאִדיְ .בּפֶ ַקתח בֵּ ית ֹו ֶשֹׁל
הַק ַקחיָֹּל נִ כְ נַקע וְ נ ַקָסע ֹלִ ֹלְ י ִ
הָ ַקר ִבּי ִה ְשׂ ָתּ ֵר תּוֹר אָרֹ ,אוֹּלָם הָ ַקר ִבּי הו ָֹרה
ְהוִּדים ֹלְ ִה ָכּנֵס
יח ֹלְ ַקחיָֹּלִ ים י ִ
ַקֹלגַּקבַּק אי הַק ְמּמֻק נֶּהֹ ,לְ הָ נִ ַק
אֵ ֹלָיו ֹלְ3א הַק ְמ ָתּנָה .כְּ ֶשׁ ִה ְב ִחין בּ ֹו הַק גַּקבַּק אי הוֹֹלִ יכ ֹו

חִֹדֶ שׁ ִתּ ְשׁ ֵרי הוּא הַק ָקּרוֹן הָ ִראשׁוֹן ְבּ ַק'רכֶּבֶ ת הֶ חֳ ִָד ִשׁים' .זֶה הַק זְּ ַקמן
ֹלַקעֲק רֹ הֶ כֵּרוּת ִעם הָ ַקרכֶּבֶ ת הָ אֲק רֻק כָּה הַק מּו ִֹביֹלָה או ָֹתנוּ ִמ ָמֱּקוֹם ֹלְ ָמֱקוֹם.
הָ ַקרכֶּבֶ ת ִהיא כְּ ֹלִ י ַקתּ ְח ָ
בּוּרה יַקבַּק ְשׁ ִתּי הַק ְמּב ָֻקסּס עַק ֹל הֲק נָעַק ת ְֱקרוֹנוֹת עַק ֹל גַּקבֵּ י ְמ ִסלָּהְ .תּ ִחלָּה ִה ְשׁ ַקתּ ְמּשׁוּ
סוּסים א ֹו ְבּכו ַקֹח ָ
ְבּ ִ
אִָדם כְּ ִדֵ י ֹלִ גְ רֹר ְֱקרוֹנִ יּוֹת עֲק מוּסוֹת פֶּ ָחםֹ ,לִ ְפנֵי כְּ מֵ אָה וַק חֲק ִמ ִשּׁים ָשׁנָה הֻק ְפעֲק ֹלָה
אֹר ֶשֹׁל
אָרץ ְמ ִסלּוֹת בַּק ְרזֶֹל ְבּ ֶ
הָ ַקרכֶּבֶ ת הָ ִראשׁ ֹונָה ֹלְ נו ְֹס ִעים ְבּאַנְ גְּ ֹלִ יָּה ,וְ הַק יּוֹם ְמכ ִַקסּים אֶ ת כַּקדּוּר הָ ֶ
אתיִם וַק חֲק ִמ ִשּׁים אֶ ֹלֶף ֱִקיֹלוֹמֶ טֶ ר.
כְּ ִמיֹלְ יוֹן ָמ ַק
ִע ָקּר ֹו ֶשֹׁל הָ ַקרכֶּבֶ ת הוּא הַק ַקקּ ָטּר הָ עֲק נֱָקַ ,קרב הָ עָ ְצ ָמהֶ ,שׁסּוֹחֵ ב אַחֲק ָריו
עַק ְשׂרוֹת ְֱקרוֹנוֹת ,וְ ֹל ְַקמרוֹת ֶשׁהַק ַקמּ ָשּׂא הַק נִּ גְ ָרר אַחֲק ָריו הוּא בֶּ ן אַֹלְ פֵ י
אתיִם
טוֹנוֹת ,הוּא עו ֶֹשׂה אֶ ת ַקדּ ְרכּ ֹו ִבּ ְמ ִהירוּת הַק ַקמּגִּ יעָ ה ֹלְ ָמ ַק
וַק חֲק ִמ ִשּׁים ֱִקיֹלוֹמֶ טֶ ר ֹלְ ָשׁעָ ה וְ יו ֵֹתרִ ,פּי ָשֹׁלוֹשׁ ִמ ְמּ ִהירוּת
הַק נְּ ִסיעָ ה ִבּ ְמכוֹנִ ית ִבּכְ ִבישׁ ָמ ִהיר.

ְמפַק ְקּ ִָדיו ֹלְ הָ נִ יא ֹו ִמצַּק עֲק ִד ֹו זֶה.
כְּ ֶשׁנִּ כְ ְשֹׁלוּ ְבּנִ ְסי ֹונָם ,גִּ יְּסוּ ֹלְ עֶ זְ ָרה
כֹּמֶ ר צָ ִעיר ,וְ זֶה ִדּבֵּ ר עַק ֹל ֹלִ בּוֹ" .גּו ָֹרֹלְC
ְהוִּדים הַק נִּ ְר ָדּ ִפים",
י ְִהיֶה כְּ גו ַקֹרֹל כָֹּל הַק יּ ִ
ְהוִּדי ְמצ ָֹרע י ְֱִק ְראוּ
אָמר הַק כֹּמֶ ר" .י ִ
ַק
עֻקמּת זֹאתִ ,אם ִתּ ָשּׁאֵ ר ִע ָמּנוּ
ֹלְֹ .Cלְ ַק
וּמצַק ִפּים
ִתּ ְת ַקֱקדֵּ ם ְבּ ַקמעֲק ֹלוֹת הַק ְקּצֻק נָּה ְ
ֹלְַ Cקחיִּים טו ִֹבים!".
אֵ ֹלִ יֹ-לֵיבּ עָ צַק ם אֶ ת עֵ ינָיו וְ נִ זְ כַּקר
ימהִ ,סיֵּעַק ֹל ֹו
ִמיִָּד ֹלְ רֹאשׁ הַק תּוֹרֱ .קִֹדֶ ם ֶשׁנִּ כְ נַקס ְפּנִ ָ
הַק גַּקבַּק אי ֹלִ ְרשֹׁם עַק ֹל פֶּ ֶתֱק אֶ ת ְשׁמ ֹו וְ ֵשׁם ִאמּוֹ.
אָפפָ ה אוֹתוִֹ .בּימֵ י חֶ ֹלְ דּ ֹו י ַקִָדע
י ְִראָה גְּ ִד ֹוֹלָה ְ
י ְִראָה וּפַק ַקחִד ְפּעָ ִמים ַקרבּוֹת .י ְִראָה ִמ ְפּנֵי ֱָק ִצין
בָּ כִ יר ,י ְִראָה ִבּ ְשִׂדֵ ה הַק ְקּ ָרב; אַק ז ֹו הָ י ְָתה שׁ ֹונָה.
ֹלְ ַקמ ְראֵ ה ְדּמוּת הָ ַקר ִבּי ָחשׁ י ְִראַת רו ְֹממוּת .הוּא
הו ִֹשׁיט אֶ ת ִפּ ְת ֱָקת ֹו ֹל ַקָר ִבּי ,וְ הָ ַקר ִבּי נְ ָטֹלָהּ ִמיִָּד ֹו
וְ ָשׁאַֹל כּ ַָקמּה ְשׁאֵ ֹלוֹת" .הַק ָקִּדוֹשׁ-בָּ רוּ-הוּא
י ְַקצֹלִ יחֲקְ Cבּכָֹל אֲק ֶשׁר ִתּ ְפנֶה" ,בֵּ ְרכוֹ.
וּב ֵקּשׁ מֵ הָ ַקר ִבּי ַקמ ְטבֵּ עַק ֹלִ ְשׁ ִמ ָירה,
אַחר-כָּ הֵ עֵ ז ִ
ַק
כְּ ִפי ֶשׁהו ְֹר ָתה ֹל ֹו ִאמּ ֹו ֹלַקעֲק שׂוֹת" .הַק ָקִּדוֹשׁ-בָּ רוּ-
הוּא י ְִשׁמֹ ר או ְֹת Cגַּקם ְבֹּלִ י ַקמ ְטבֵּ עַק וְ י ִֵתּן ֹלְְ Cתּבוּנָה
אָמר ֹל ֹו הָ ַקר ִבּי ,נו ֵֹתן בּ ֹו
ֹלִ ְבחֹר בַּק דֶּ ֶר הַק נְּ כ ֹונָה"ַ ,ק
וּמֹל ְַקטּפוֹת גַּקם י ַקַקחִד.
עֵ י ַקניִם חו ְִֹדרוֹת ְ
אֹשׁר ִבֹּלְ ִתּי-מֻק ְסבָּ ר .כְּ ִאלּוּ
ְבּצֵ את ֹו הַק חוּצָ ה ָחשׁ ֶ
יח ֹלְ ג ֵַקשּׁר עַק ֹל ָשׁנִ ים ַקרבּוֹת ֶשֹׁל נ ֶֶתֱק
ִה ְצֹלִ ַק
ְהוִּדיִּים.
וֹּלְ ִה ְת ַקחבֵּ ר שׁוּב אֶ ֹל ָשׁ ָר ָשׁיו הַק יּ ִ

ַקאִדי וּבַק ִמּלִּ ים
ְבּפָ נָיו ֶשֹׁל הָ ַקרב ִמלְּ י ִ
אָמר ֹל ֹו ְבּטֶ ֶרם נִ ְפ ְרִדוּ – "הַק ָקִּדוֹשׁ-בָּ רוּ-הוּא
ֶשׁ ַק
י ְִשׁמֹ ר או ְֹת ...Cוְ י ִֵתּן ֹלְְ Cתּבוּנָה ֹלִ ְבחֹר בַּק דֶּ ֶר
הַק נְּ כ ֹונָה" .כֵּן ,י ַקִָדע ,הוּא י ְִב ַקחר בַּק דֶּ ֶר הַק נְּ כ ֹונָה.
"3א מֵ ְרצוֹנִ י הֵ ַקמ ְר ִתּי אֶ ת ָדּ ִתי אֶ לָּא ִמתּוֹ ֹל ַקַקחץ
ִיתי
ִסּוּרים" ,הֵ ִשׁיב ַקֹלכֹּמֶ רֶ " .יֹלִֶד צָ ִעיר הָ י ִ
וְ י ִ
כְּ ֶשׁנּ ְֶח ַקט ְפ ִתּי ְבּאַכְ ז ִָריּוּת ִמבֵּ ית הו ַקֹרי וְ אֻק לּ ְַקצ ִתּי
ִדוּתי .כָּעֵ ת ָחפֵ ץ אֲק נִ י ֹל ְַקחזֹר
ֹלִ נְ טֹשׁ אֶ ת יַקהֲק ִ
ִבּ ְתשׁוּבָ ה ְשֹׁל ֵָמה וֹּלְ כַקפֵּ ר עַק ֹל כָֹּל ְשׁנוֹת חֲק ָטאַי.
ְהוִּדי
וַק אֲק ֶשׁר ֹלִ ְִדבָ ֶריַ – Cקמעֲק ִִדיף אֲק נִ י ֹלְ ִה ָקּ ֵרא 'י ִ
ְהוִּדי ֶשׁ ִה ְתנַקצֵּ ר'".
מוּמר' א ֹו 'י ִ
ְהוִּדי ָ
ְמצ ָֹרע' וְ3א 'י ִ
אֵ ֹלִ יֹ-לֵיבּ עָ ַקמִד ְבּהַק ְחֹל ָָטת ֹו וְ ָשׁב ֹלְ יַקהֲק ִדוּת ֹו ְבֹּלֵב
ָשֹׁלֵם .כַּקעֲק בֹר זְ ַקמן ָתּם ֵשׁרוּת ֹו הַק ְצּבָ ִאי .הוּא ָחזַקר
אֶ ֹל ִאמּ ֹו הַק ְמּאֻק ֶשּׁ ֶרת וְ ָזכָה ֶשׁגַּקם חֶ ֹלְ ֱָקהּ הָ ִראשׁוֹן
ֶשֹׁל ִבּ ְרכַּקת הָ ַקר ִבּי ,י ְִת ַקֱקיֵּם – הַק ָקִּדוֹשׁ-בָּ רוּ-הוּא
יח אֶ ת ַקדּ ְרכּ ֹו ְבּכָֹל ָמה ֶשׁעָ ָשׂה.
אָכֵן ִה ְצֹלִ ַק
ְהוִּדית נֶאֶ ָמנָה
אֵ ֹלִ יֹ-לֵיבּ הֵ ֱִקים ִמ ְשׁפָּ ָחה י ִ

בַּק יּוֹם ֶשׁבּ ֹו ָחזַקר ֹל ַקַקמּחֲק נֶה ִה ְת ַקֱק ְבֹּלָה ְפֱּקֻק ָדּה
אַפ ֵשׁר ֹלְ כָֹל הַק ַקחיָֹּלִ ים ֹל ְַקחזֹר ֹלְ ַקִדת
מֵ הַק צָּ ארֹ ,לְ ְ
ישׁה ִעם הָ ַקר ִבּי
אֲק בו ֵֹתיהֶ ם .נָתוּן ֹלְ ר ֶֹשׁם הַק ְפּגִ ָ
ַקאִדי ,הָ יָה אֵ ֹלִ יֹ-לֵיבּ הָ ִראשׁוֹן ֶשׁ ִהזְ ָדּ ֵרז
ִבֹּלְ י ִ
ֹלְ הַק ְצ ִהיר עַק ֹל שׁוּב ֹו ֹלְ ִדֶ ֶר אֲק בו ָֹתיו.

וְ ִה ְתפַּק ְרנֵס כָֹּל י ָָמיו ְבּכָבוִֹדֹ .לְ צֶ אֱ צָ אָיו ִספֵּ ר אֶ ת
וּמאֻק ָשּׁר עַק ֹל ֶשׁבָּ ֶרגַקע הַק נָּכוֹן
ִספּוּר ַקחיָּיו וְ הָ יָה גֵּאֶ ה ְ
ֱִקבֵּ ֹל אֶ ת הַק הַק ְחֹל ָָטה הַק נְּ כ ֹונָה"ְ .ראוּ ָמה ַקרב כּו ָֹחהּ
אָמר
אַחת"ַ ,ק
ֶשֹׁל ְר ִאיַּקת ְפּנֵי צַק ִדּיֱק ,אֲק ִפלּוּ פַּק עַק ם ַק
כוּתהּ ִה ְשׁ ַקתּנּוּ ַקחיַּקי ִמן הַק ָקּצֶ ה אֶ ֹל
"בּזְ ָ
ֹלָהֶ םִ .
הַק ָקּצֶ ה ,וְ נִ ְשׁ ָמ ִתי נִ ְצֹּלָה מֵ ֶרִדֶ ת ַקשׁ ַקחת".

ִמכֵּיוָ ן ֶשׁהָ יָה בָּ חוּר נָבוֹן וְ ַקחיָֹּל טוֹבִ ,ה ְת ַקא ְמּצוּ

)עֹל-פי הספר 'עֹל ֱקיִדוש השם' .זהות הצִדיֱק איננה יִדועה(

ֹלְ ַקִד ֵבּר ֱא ֶמת ַקבּשּׁוֱּק
וּב ְקּשׁוּ אֶ ת ִבּ ְרכָּת ֹו
יֱקים ִ
אַחִד הַק צַּק ִדּ ִ
ְֱקבוּצַק ת סוֹחֲק ִרים בָּ אָה ְבּעֶ ֶרב רֹאשׁ-הַק ָשּׁנָה ֹלִ ְפנֵי ַק
ֹל ַָקשּׁנָה הַק חֲק ִָד ָשׁהַ .ק
אָמר ֹלָהֶ ם הַק צַּק ִדּיֱק" :אֲק נִ י ְמבָ ֵר אֶ ְתכֶם ֶשׁ ְתּ ַקִד ְבּרוּ אֱ מֶ ת בַּק שּׁוֱּק וְ3א
ְבּבֵ ית-הַק כְּ נֶסֶ ת".
ָתּ ְמהוּ הַק סּוֹחֲק ִרים וְ ִה ְמ ִתּינוּ ֶשׁהָ ַקר ִבּי יְפָ ֵרשׁ אֶ ת ְדּבָ ָריו.
אָמר" :יֵשׁ אֲק נ ִָשׁים ֶשׁ ְמּנַקהֲק ֹלִ ים אֶ ת ַקמ ָשּׂאָם ַק
ִחיֵּ הַק צַּק ִדּיֱק וְ ַק
וּמ ָתּנָם ֶשׁKא בֶּ אֱ מוּנָה וְ אֵ ינָם
'א ַקשׁ ְמנוּ,
אַחר כָּ ֹלְ בֵ ית הַק כְּ נֶסֶ ת וְ או ְֹמ ִרים ָ
דּו ְֹב ִרים אֱ מֶ ת ְבּ ִע ְס ֱֵקיהֶ ם .כְּ ֶשׁהֵ ם בָּ ִאים ַק
בָּ ג ְַקִדנוָּ ,גּזַקֹלְ נוּ' – נִ ְמצָ א ֶשׁהֵ ם דּו ְֹב ִרים אֱ מֶ תָֹ .לכֶם אֲק נִ י ְמאַחֵ ֹלֶ ,שׁ ְתּ ַקִד ְבּרוּ אֱ מֶ ת בַּק שּׁוֱּק
וּתנַקהֲק ֹלוּ אֶ ת ִע ְס ֱֵקיכֶם ְבּי ֶֹשׁר וּבֶ אֱ מוּנָהִ ,
ְ
'א ַקשׁ ְמנוּ,
ֹאמרוּ ְבּבֵ ית-הַק כְּ נֶסֶ ת ָ
וּממֵּ יֹלָא כְּ ֶשׁתּ ְ
בָּ ג ְַקִדנוָּ ,גּזַקֹלְ נוּ' – 3א י ְִהיֶה הַק ָדּבָ ר אֱ מֶ ת"...

ָׂ˘ ƒרי :ח ִֶֹד ׁ˘ ¡אֹלוֹּל ¿ ּכ ָבר
ּ ƒכ ¿מ ַקﬠט ƒמ ¿ס ַקּ˙ ֵ ּיםƒ ,נ ¿ג ֶמ ֶר˙
"ה ֶּמ ֶֹל ¿ך
ַקה ¿ּ˙˜ו ָּפה ֶׁ˘ֹל ַק
ַק ּב ּ ָ ׂ˘ ִֶדה"ֲ ,קא ƒני ¿ ּכ ָבר ¿מ ַקח ָ ּכה
¿ֹל ƒה ָ ּכ ֵנס ָֹל ַקא ¿רמוֹ ן)

¿ˆ ƒב ָ
י˜הֲ :קא ƒני ֹלֹא ֵמ ƒבין,
¿
ָמה ּבוֹ ֵﬠר ָֹלך ָֹלרוֶּ ıאֹל
ָה ַקא ¿רמוֹ ן? ַק ִּד ¿ו ָ˜א טוֹ ב
¿ו ֶנ ¿ח ָמִד ¿ ּבח ִֶֹד ׁ˘ ¡אֹלוֹּל,
¿ ּכ ֶׁ˘ ַקה ּ ֵׁ˘ם ָ˜רוֹ ב ¿ֹל ַקﬠם ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל
ו ַקּמ ֲקא ƒזין ָֹל ֶהםּ ¿ ,כמוֹ ֶמ ֶֹל ¿ך
ַקה ּיוֹ ֵˆא ֶאֹל ַקה ּ ָ ׂ˘ִדוֹ ˙)

יניƒ :אם ַקח ֵ ּגי ֵ ˘ׁ¿ ˙ּƒרי ֶזה
ּƒפ ƒ
ָה ַקא ¿רמוֹ ןַ ,ק ּגם ֲקא ƒני ¿מ ַקח ֶ ּכה
¿ ּכ ָבר ֹƒל ¿חיוֹ ˙ ¿ ּב ַקא ¿רמוֹ ן ַקה ֶּמ ֶֹלך!¿

ƒא ָּמאָ :ח ׁ˘וּב ֶׁ˘ ֵּ˙ ¿ִדעוֹּּ ˘ֶׁ ,לֹא ַקר˜
ח ִֶֹד ׁ˘ ֵ ˘ׁ¿ ˙ּƒרי הוּא ָה ַק'א ¿רמוֹ ן',
¿וֹלֹא ַקר˜ ח ִֶֹד ׁ˘ ¡אֹלוֹּל הוּא
ַקה ּ ָ ׂ
'˘ ִֶדה'ּ ¿ .ב ֶﬠ ֶˆםֲ ,קא ַקנ ¿חנ ּו ¿ ּכ ָבר
ƒנ ¿מ ָˆ ƒאים ַק ּב ּ ָ ׂ
'˘ ִֶדה' ¿ּ˙˜ו ָּפה
¿מאוֹ ִד ֲקא ֻקר ָ ּכהּ ¿ ,כ ָבר ַקא ¿ֹל ַקּפ ƒים
ָׁ˘ ָנה!!! ּ ƒכי ַק ּגם ַקה ָ ּגֹלוּ˙ ƒנ ¿מ ¿ׁ˘ ָֹלה
'˘ ִֶדה'ַ .ק ּכ ָּמה טוֹ ב ָֹלנ ּו ֶׁ˘ ַקה ּ ֵׁ˘ם
¿ֹל ָׂ
ƒנ ¿מ ָˆא ƒא ָּ˙נ ּו ַק ּגם ּ ƒב ¿היוֹ ֵ˙נ ּו
ַק ּבחוַּ ,ıק ּב ָ ּגֹלוּ˙ַ ,קמ ֲקא ƒזין ָֹלנ ּו
¿וִדוֹ ֵאג ָֹלנוֲּ .קא ָבֹל ¿ ּב ָכֹל זֹא˙,
ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ¿מאוֹ ִד ƒמ ¿ׁ˘ ּ˙וֹ ¿˜ ˜ƒים
"˜ ¿ר ַקי˙ ֶמ ֶֹלך¿
¿ֹל ƒה ָ ּכ ֵנס ¿ ּכ ָבר ¿ֹל ƒ
ָרב" ּ ƒבירו ָּׁ˘ ַקֹל ƒיםָֹ .ל ׁ˘וּב ֹƒל ¿היוֹ ˙
ƒעם ַקה ֶּמ ֶֹל ¿ך ָ ּב ַק'א ¿רמוֹ ן' ֶׁ˘ֹל
ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלהֹƒ ,ל ¿ז ּכוֹ ˙ ֹƒל ¿ראוֹ ˙ ֶא˙
¿ ˙ּƒפ ֶא ֶר˙ ַקמ ¿ֹלכוּ˙ ַקה ּ ֵׁ˘ם
ƒמ ¿˙ ַק ּג ָ ֹּלה ¿ ּב ָכֹל ָהעוֹ ָֹלם.

