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ר' יָ ˆ¿ ƒח˜ נֶ ֶמסֲ ,קח ƒסיִד ַקח ַק ּב"ִד ƒמ ּ¿˜ ַקראוּן ַקהי¿ ¿טסָ ,היָ ה סוֹ ֵחר ּבו ֹּƒלים
ַקמ ¿ˆ ֹƒל ַק
יחֲ .קא ָבֹל ַקה ¿ר ֵ ּבה יוֹ ֵ˙ר ƒמ ָ ּכ ¿ך ,הוּא ָהיָ ה ָח ƒסיִד ֲקא ƒמ ˙ּƒי ֶׁ˘ ָ ּז ָכה
¿ֹל ָה ƒפי ıיַק ֲקהִדוּ˙ ו ¿ֹּל ַק˜ ִֵדּ ׁ˘ ֵׁ˘ם ָׁ˘ ַקמי ƒם.

 יוֹּלְ יוּס הֶ עָ רוּם ְמנַקצֵּ ֹל אֶ ת ֹלְ בָ ב ֹו הַק טּוֹב ֶשֹׁל
מוֹנְ בַּק זְ ,מ ַקשׁכְ נֵעַק אוֹת ֹו ֹלְ הָ ִביא ֹל ֹו נֹ אִד ַקמיִםְ ,בּעֶ זְ ָר ָתם הוּא
חוֹפֵ ר ִמנְ הָ ָרה וְ נִ ְמֹלָט הַק חוּצָ ה..

"אֶ ת סֻק לּ ְָמ?" ,הֻק ְפ ְתּעוּ הַק ְשּׁ ַקניִם עַק ִד ְמאוִֹד.
" א ֹל ַקֱָק ְחנוּ אֶ ת סֻק לּ ְָמִ ,איֹלְ פָ א .הַק אֲק מֵ ן ֹלָנוּ.
ישׁהוּ
אַחר ִמ ֶ
פָּ ַקת ְחנוּ אֶ ת הַק דֶּ ֹלֶת ,יַקעַק ן ִחפַּק ְשׂנוּ ַק
ְמסֻק יָּם וְ ָח ַקשׁ ְבנוּ כִּ י ִמ ְס ַקתּ ֵתּר הוּא אֶ ְצֹלְ".

ֵיתי עַק ֹל ַקדּ ְע ִתּי
מוֹנְ בַּק ז הֶ ְחוִ יר " .א הֶ ֱעֹל ִ
"בּמ ֹו
ֶשׁיּ ְִשׁ ַקתּמֵּ שׁ בַּק ַקמּיִם כְּ ִדֵ י ֹל ְַקחפֹּ ר"ִ ..מֹלְ מֵ ֹלְ .
י ַקִָדי עָ ז ְַקר ִתּי ֹל ֹו ֹלִ ְבר ַקֹח!" .הוּא ִה ְצ ַקטעֵ ר כָֹּל כָּ<,
עַק ִד כִּ י גִּ ְִדעוֹן ִה ְת ַקאפֵּ ֱק וְ א הו ִֹסיף עוִֹד
ֹלְ י ְַקסּרוֹ" .אֶ ת הַק נַּקעֲק ֶשׂה אֵ ין ֹלְ הָ ִשׁיב ,מוֹנְ בַּק ז.
הַק ְשּׁאֵ ֹלָה ָמה נַקעֲק ֶשׂה עַק כְ ָשׁו".
ְ
"נִב ַקרח ִמפֹּ ה!"ֱָ ,ק ָרא מוֹנְבַּק ז ְבּ ַקרעַק ִד" .אוֹּלַקי
הוּא בַּק ְסּ ִביבָ הְ ,מ ַקחכֶּה ֹלָנוּ מֵ אֲק חו ֵֹרי אֵ יזֶה ֱִקיר,
כְּ ִדֹב או ֵֹרב"" ...הוּא אֵ ינֶנּוּ כָּאן ,מוֹנְבַּק ז .מֵ הֵ יכָן
אֲק נִי יוִֹדֵ עַק ? הַק נַּקעֲק ֹלַקיִם ֶשׁלּ ֹו ִס ְפּרוּ ֹלִ י ..הַק בֵּ ט אֶ ֹל
הַק ַקקּ ְר ַקֱקעִ .ע ְֱקבוֹת בֹּץ אֵ לּוּ ְבּרוּרוֹת ְמאוִֹד וְ אֵ ין
ֹלִ ְטעוֹת בָּ הֶ ן; הָ בָ ה נַקעֲק ֱקֹב אַחֲק ָריו!".
מוֹנְ בַּק ז ָח ַקשֱׁק אֶ ת ְשׂפָ ָתיוְ .בּתוֹ< ֹלִ בּ ֹו הָ יָה
ַקמעֲק ִִדיף ֹלְ ִה ְס ַקתּלֱֵּק ִבּ ְמ ִהירוּת אֶ ֹל בֵּ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ
הֶ ָח ִמים וְ הַק מּוּגָן ,אֲק בָ ֹל אַחֲק ֵרי הַק ִמּ ְשׁגֶּה הַק גִָּדוֹֹל
ֶשׁעָ ָשׂה ִעם הַק ַקמּיִם א הֵ עֵ ז ֹלְ ִה ְתוַק כּ ַקֵח.
הֵ ם פָּ ְסעוּ י ְַקח ָדּו ִבֹּלְ בָ בוֹת הוֹֹלְ ִמים,
עו ְֱֹק ִבים אַחֲק ֵרי ִע ְֱקבוֹת הַק בֹּץ ֶשׁהָ ֹלְ כוּ
וְ ִה ְת ַקמ ְשּׁכוּ ֹלְ כִ וּוּן אֵ זוֹר בָּ ֵתּי הַק ְמֹּלָאכָה ֶשֹׁל
י ְַקבנֶהָ .שׁם ִה ְס ַקתּיְּמוּ ְבּ ַקמ ְפ ִתּיעַק ֹ ,לְ יַקִד פֶּ ַקתח בֵּ ית
הַק ְמֹּלָאכָה ֶשֹׁל ִאיֹלְ פָ א הַק נַּקפָּ ח.
וּבכֵן ,כְּ כָֹל הַק נִּ ְראֶ ה יוֹּלְ יוּס ִמ ְס ַקתּ ֵתּר ִבּ ְפנִ ים!
ְ
הֵ ם ֱָק ְרבוּ ְבּ ִא ִטּיּוּת אֶ ֹל דֶּ ֹלֶת הַק נַּקפָּ ִחיָּה
הַק ְסּ ָ
גוּרהִ ,הנִּ יחוּ י ִָָדם עַק ֹל כַּקפַּק ת הַק ַקמּנְ עוֹּל
וּפָ ְתחוּ ִבּזְ ִהירוּת ַקרבָּ הַ ,קרֱק כְּ ִדֵ י ֹלְ הָ ִציץ...
ְשׁ ֵתּי י ַקִָדיִם חֲק סֻק נּוֹת אָחֲק זוּ ְבּכִ ְתפֵ יהֶ ם ְבּכו ַקֹח
וּמ ְשׁכוּ או ָֹתם ְפּנִ ָ
ָ
"תּפַק ְס ִתּי אֶ ְתכֶם סוֹף
ימהָ .
סוֹף!".

ִאישׁ טוֹב הָ יָה ִאיֹלְ פָ א וְ ִהכִּ יר בָּ הֶ ם כִּ י
דּו ְֹב ֵרי אֱ מֶ ת הֵ ָמּה" .מֵ עֲק ֹלוֹת הַק ַקשּׁ ַקחר ַקמ ְמ ִתּין
אֲק נִ י כָּאן ֹלִ ְתפֹּ ס אֶ ת הַק ַקגּנָּב ֶשׁלּ ַקֱָקח ְבּ ִאישׁוֹן
ַקֹליִֹל אֶ ת סֻק לּ ִָמי"ָ ,ר ַקטן ְבּזַקעַק ף" .וַק ַקדּאי ְשׁ ַקמ ְע ֶתּם
עָ ֹלָיו; אֵ ין סֻק לָּם גָּבוֹהַּק ִממֶּ נּוּ ְבּכָֹל י ְַקבנֶה!",
"אם ִתּ ְראוּהוַּ ,קתּ ְרוִ יחוּ
הו ִֹסיף ְבּ ֶשׁמֶ ץ גַּקאֲק וָ הִ .
ִמ ְצוַק ת הֲק ָשׁבַק ת אֲק בֵ ִָדה".

"תּ ַקפ ְס ִתּי ֶא ְתכֶ ם!"
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כּ ַָקמּה ְשׁנִ יּוֹת עָ ְברוּ עַק ִד ֶשׁ ִה ְס ַקתּגְּ ֹלוּ עֵ ינֵיהֶ ם
ָאַפֹלוֹּלִ ית ֶשׁ ָשּׂ ְר ָרה ְבּתוֹ< הַק נַּקפָּ ִחיָּה .הוּא
ֹל ְ
עָ ַקמִד מוֹּלָם ,זְ רוֹעו ָֹתיו ְשֹׁלוּבוֹת עַק ֹל ָחזֵהוּ
וְ עֵ ינָיו יוֹרוֹת ְבּ ָר ֱִקים ,אֲק בָ ֹל הֵ ם נ ְָשׁמוּ
ֹלִ ְרוָ ָחהִ .מ ְפּנֵי ֶשׁהָ ִאישׁ ֶשׁ ָתּפַק ס או ָֹתם א
הָ יָה יוֹּלְ יוּס הָ רו ָֹמ ִאי...
ִאיֹלְ פָ א הַק נַּקפָּ ח ִה ְר ִעים עֲק ֹלֵיהֶ ם ְבֱּקוֹֹלוֹ:
אתם אֶ ת
"עַק כְ ָשׁו ְתּגַקלּוּ ֹלִ י ִמיִָּד – הֵ יכָן הֶ ְחבֵּ ֶ
הַק סֻּק לָּם ֶשׁלִּ י?!".

ַקה ּבוֹּל ַקה ֶ ּזה ,הוּא ַקמ ּ ֶׁ˘ה ּו
¿מיֻק ָחִד! נֲ ˘¿ׁ ƒקאר ּו ƒמ ֶּמנּ ּו ַקר˜
ֶﬠ ׂ¿˘ ƒרים.

"גִּ ְִדעוֹן! הֲק ַקשׂ ְמ ָתּ ֹלִ בְּ ֹלְ ִשׁנּוּי מֶ זֶג הָ אֲק וִ יר?
בַּק חוּץ עוִֹד ָר ִאינוּ ֶשׁמֶ שׁ זו ַקֹר ַקחת וְ עַק ָתּה,
כַּקנִּ ְראֶ הִ ,ה ְת ַקֱק ְדּרוּ הַק ָשּׁ ַקמיִם בֶּ עָ ִבים".
גִִּדעוֹן ִה ְצ ַקטחֵ ֱק" .הֵ ן ָשׁ ַקמ ְע ָתּ אֶ ת הַק ִסּפּוּר עַק ֹל
ְ
ִהלֵֹּל הַק זּ ֱֵָקן ֶשׁ ִטּפֵּ ס אֶ ֹל גַּקג בֵּ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ ,עַק ֹל
עוּרי ְשׁ ַקמ ְעיָה וְ ְ
ְמנָת ֹלְ הַק אֲק זִ ין ֹלְ ִשׁ ֵ
אַב ַקטֹלְ יוֹן דֶּ ֶר<
אַחר ֶשׁהַק שּׁוֹמֵ ר סֵ ֵרב
הַק ַקחלּוֹן ֶשׁבַּק גַּקגֹ ,לְ ַק
ֹלְ הַק כְ נִיסוֹ .מֵ עֹמֶ ֱק הַק ְֱק ָשׁבָ תוֹ ,א ָחשׁ כְּ ֹלָֹל
ֶשׁהוּא ִמ ְתכַּקסֶּ ה ְבּ ֶשֹׁלֶג ,וְ כִ ְמעַק ט ֶשׁ ָקּפָ א! נֵס
הָ יָה ֹלוֶֹ ,שׁהַק חֲק בֵ ִרים ָשׂמוּ ֹלֵב כִּ י חֹשֶׁ< ִה ְשׂ ָתּ ֵרר
ְבּבֵ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ וְ הֵ ִציצוּ כְּ ֹלַקפֵּ י ַקמ ְעֹלָה"...
מוֹנְבַּק ז ִחיֵּ< וְ הֵ ִרים רֹאשׁ ֹו ִמ ְבֹּלִ י מֵ ִשׂים כְּ ֹלַקפֵּ י
נִשׁפַּק<
וּבאוֹת ֹו ֶרגַקעִ ,משּׁוּם ָמהָ ,חזַקר וְ ְ
ַקמ ְעֹלָהְ ,
הָ אוֹר בַּק חֲק ֹלַקֹל בֵּ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ...
המשך יבוא

צאת השבת

יס ֶטר ֵטנ¿ ֶ˜ֹלֲ ,קאנ ƒי חוֹ ֵׁ˘ ׁ˘ ֶׁ˘ ֲקאנַק ¿חנ ּו
נוּƒ ,מ ¿
¿ ּכ ָבר ֹלֹא נַק ֲקﬠ ֶׂ˘ה ֲקﬠ ָס ˜ƒים ַק ּב ַקּפ ַקﬠם ַקה ּזֹא˙.

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

ַקא ָּ˙ה ˆוֹ ִֵד˜ַ .קה ¿ ּב ָﬠיָ ה ƒהיא ֶׁ˘ ֶא ָחִד ƒמן
ָה ֶﬠ ׂ¿˘ ƒרים ָה ֵא ֹּלוּּ ¿ ,כ ָבר נ¿ ƒמ ָˆא ֶא ¿ˆ ֹƒלי

וּמהֲק רוּ
ִ
"בּוַק ַקדּאי"ִ ,ה ְב ִטיחוּ הַק ְשּׁנַקיִם
ְ
ֹלְ ִה ְס ַקתּלֱֵּק הַק חוּצָ ה .הֵ ם ָשׂמוּ ְפּנֵיהֶ ם חֲק ז ָָרה
ֹלְ בֵ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ ,כְּ ֶשׁ ִח ַקיִדת הָ עֲק ֱֵקבוֹת הַק נֶּעֱ ֹל ִָמים
נוּח ָתם.
ַקמ ְט ִר ָיִדה אֶ ת ְמ ָ
בֵּ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ הָ ָמה כְּ בָ ר ְבֱּקוֹֹל הַק תּו ָֹרה.
ְגִִּדעוֹן וּמוֹנְבַּק ז ִמהֲק רוּ ֹלְ ִה ְתפַּק לֵֹּל וֹּלְ ִה ְצ ָט ֵרף
ֹלַקלִּ מּוִּד .הֵ ם פָּ ְתחוּ ְבּ ִשׁנּוּן ְבּעַק ֹל פֶּ ה ֶשֹׁל
הַק ִמּ ְשׁנָיוֹת או ָֹתן ֹל ְָמִדוּ אֶ ְתמוֹֹל ,כְּ ֶשׁהֵ ם
נֶעֱ ז ִָרים ְבּ ִס ְפ ֵרי ְֱקֹלָף בָּ הֶ ם ָר ְשׁמוּ אֶ ת
הַק ִמּ ְשׁנָיוֹת ֹלְ זִכָּרוֹן .אוֹר הַק ֶשּׁמֶ שׁ ָנגַקהּ ִמ ַקמּעַק ֹל,
תוּח ְבּגַקגּ ֹו הַק ְמֱּקֻק ָמּר ֶשֹׁל בֵּ ית
ֶדּ ֶר< הַק ַקחלּוֹן הַק פָּ ַק
הַק ִמּ ְִד ָרשׁ ,וְ הֵ ִאיר ֹלָהֶ ם אֶ ת הָ או ִֹתיּוֹת
הַק ְקִּדוֹשׁוֹתְ .גִִּדעוֹן הֵ חֵ ֹל ֹלִ ְֱקרֹא ְבּעַק ֹל פֶּ ה
ְבּ ִה ְתֹלַקהֲק בוּת ,כִּ ְמנַקסֶּ ה ֹלִ ְשׁאֹב ִעיִדוִּד וְ נֹ ַקחם
נִסּה ֹלְ ִה ְצ ָט ֵרף,
ִמכּו ַקֹח הַק תּו ָֹרה .גַּקם מוֹנְבַּק ז ָ
ִמתּוֹ< הַק סֵּ פֶ ר ,אַק< הָ או ִֹתיּוֹת א הָ יוּ ְבּרוּרוֹת
בֱֹּקר; כְּ ִאלּוּ צֵ ֹל כֵּהֶ ה רוֹבֵ ץ עַק ֹל הָ או ִֹתיּוֹת..
ֹל ֹו הַק ֶ

כניסת השבת
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י˙ ֹƒל ¿מ ּכֹר,
ֶא˙ ַקה ּבו ֹּƒלים ֶׁ˘ ַקא ָּ˙ה ָר ָ ˆƒ
י˙י ֹƒל ¿מ ּכֹר
¿ ּכ ָבר יֵ ׁ˘ ֹƒלי .ו¿ ֶא˙ ַקה ּבו ֹּƒלים ֶׁ˘ ֲקאנ ƒי ָר ƒ ˆƒ
– ¿ ּכ ָבר יֵ ׁ˘ ¿ֹל ָך.
ַקא ָּ˙ה ˆוֹ ִֵד˜ .אוֹ ¿מ ƒרים
ֶׁ˘ ּƒמ ¿פ ָ ּג ׁ˘ ֵ ּבין ׁ¿˘נֵ י י¿ הו ִּƒדים,
הוּא ָּ˙ ƒמיִד ִָדּ ָבר טוֹ ב!

י˘ה ƒא ¿ּ˙ ָךƒ ,היא ָּ˙ ƒמיִד ֲקחוָ יָ ה
ˆוֹ ִֵד˜ֲ .קא ָבֹל ¿ּפ ƒג ָׁ
ימהַ ,ק ּגם ƒאם ֹלֹא יוֹ ¿ˆ ƒאים ƒמ ֶּמ ָ ּנה ֲקﬠ ָס ˜ƒים.
נ¿ ƒע ָ

יס ֶטר ֵטנ¿ ֶ˜ֹל¿ ˙ּƒ ,היֶ ה ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך
ַקה ¿ ּנ ָׁ˘ ָמה ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךƒ ,מ ¿
¿מ ֻקא ּ ֶׁ˘ ֶר˙ ƒאם ַקּ˙ ֲקﬠ ֶׂ˘ה ֵאיזוֹ ƒמ ¿ˆוָ ה ַקא ַקח˙
¿˜ ַקט ָ ּנהּ ¿ ,כ ִֵדי ¿ֹל ƒה ¿˙ ַקח ֵ ּבר ¿ֹלבוֹ ֵרא ָהעוֹ ָֹלם.

ֵ ּכןַ ,קר ¿עיוֹ ן ƒע ¿ס ˜ƒי ¿מ ֻקˆ ָ ּין,
ַקה ָּ˜ ׁ˘וּר ¿ֹל ƒע ¿ס ֵ˜י נ¿ ָׁ˘מוֹ ˙
ו¿ ַקאֹל ַ ˘¿ׁ ˙ּƒק ּכח ֶׁ˘ ƒא ׁ¿˘ ˙ּƒי
עוֹ ִד יוֹ ֵ˙ר ¿רחוֹ ָ˜ה ƒמ ֶּמ ּ ƒניֶ .א ¿ˆ ָֹל ּהֲ ,קא ƒפ ֹּל ּו ַקההוֹ ƒרים
– ¿ ּכ ָבר ֹלֹא ָׁ˘ ¿מר ּו ׁ˘וּם ִָדּ ָבר.

ָאחֶ ..זה ֹלֹא ָּפ ׁ˘וּט ר' יָ ˆ¿ ƒח˜.
ֲקאנ ƒי ¿ ּכ ָבר ֹלֹא ָא ִָדם ָˆ ƒעיר!

ֵא ¿
יך ָהיָ ה ַקה ּיוֹ ם
ַק ּב ֹּ ƒל ּמו ִּƒדים?

ַקאבָּ א ֶשׁלִּ י ִהגִּ יעַק פַּק עֲק ַקמיִםֹ ,לְ הַק זְ כִּ יר ֹלִ י
ישׁית,
ֶשׁ ִתּכְ נַקנְ ִתּי ֹלִ ֹלְ מֹ ִד ֹל ִַקמּ ְב ָחן .בַּק פַּק עַק ם הַק ְשֹּׁלִ ִ
הוּא ִהגִּ יעַק ִעם חֻק ָמּשׁ וְ הֶ ְראָה ֹלִ י אֶ ת ָמה
ֶשׁכָּתוּב ְבּפָ ָר ַקשׁת הַק ָשּׁבוּעַק ְ :
"בּעֶ צֶ ם הַק יּוֹם הַק זֶּה
י ְָצאוּ כָֹּל   מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם".
הוּא ָשׁאַֹלֹ :ל ָָמּה ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ֹל נִ ְֱק ְראוּ
ְבּאוֹת ֹו יוֹם "צָ בָ א" ֶשֹׁל הַק ֵשּׁם? ַקמ ִהי הַק ְתּכוּנָה
וּבאוֹת ֹו יוֹם ִהיא
הַק ְמּיֻקחֶ ִדֶ ת ֶשׁיֵּשׁ ֹלְ ַקחיָֹּלִ יםְ ,
ְהוִּדים?
הָ י ְָתה ֹלְ כָֹל הַק יּ ִ

נוַּ ,קא ¿ִדּ ַקר ָ ּבהָ .מה ַקה ּƒמ ¿פגָּ ׁ˘
יחֹ¿ ,ל ƒפי ַקִדּ ¿ע ¿ּ˙ ָך?
ֶׁ˘ ָ ֹּלנ ּו יָ כוֹ ֹל ¿ֹל ַקה ¿ˆ ƒמ ַק
יֵ ׁ˘ ¿ֹל ָך ַקר ¿עיוֹ ן ƒע ¿ס ˜ƒי ¿מ ַקﬠנ¿ יֵ ן?

יח
הוּא יָ כוֹ ֹל ¿ֹל ַקה ¿ˆ ƒמ ַק
ַקה ¿ר ֵ ּבה ֵּפרוֹ ˙ טוֹ ƒבים.

ַקא ָתּה רוֹאֶ ה אֶ ת הַק סֵּ פֶ ר הַק מֻּק נָּח
עַק ֹל הַק שֻּׁק ֹלְ ָחן? הַק יּוֹם הֶ ְחֹל ְַקפ ִתּי אֶ ת
הַק סֵּ פֶ ר הַק זֶּה בַּק ִסּ ְפ ִריָּה ֶשֹׁל בֵּ ית
אתי
הַק סֵּ פֶ ר ,וְ הוּא הָ יָה כָֹּל כָּ< ְמ ַקר ֵתֱּק! אָז ֱָק ָר ִ
אתי עוִֹד ְֱקצָ ת ,וְ ִה ְתעַק לּ ְַקמ ִתּי ֹלְ ג ְַקמ ֵרי
בּוֹ ,וְ ֱָק ָר ִ
עֻקב ָדּה ֶשׁאֲק נִ י אָמוּר ֹלְ ִה ְתכּ ֹונֵן ֹלְ ִמ ְב ָחן
מֵ הָ ְ
ְבּ ִמ ְשׁנָהֶ ,שׁיּ ְִהיֶה ֹלִ י ָמ ָחר!

יח
יביּ ,בוֹ א ו¿ ַק˙ ּ ƒנ ַק
יס ֶטר ֵטנ¿ ֶ˜ֹל ֲקח ƒב ƒ
ֵ ּבינ¿ ַק˙י ƒםƒ ,מ ¿
¿ּ˙ ƒפ ֹּ ƒליןֶ .זהּ ָ ,בטו ַקּח י¿ ƒמ ָˆא ֵחן ¿ ּב ֵﬠינֶ ָ
יך.

נא ֹלשמור
עֹל ֱקִדושת
הגיֹליון

ְתּכוּנָה ְמיֻקחֶ ִדֶ ת? א י ַקִָד ְע ִתּי ֹלו ַקֹמר ,וְ ַקאבָּ א
ֶשׁלִּ י ִה ְס ִבּיר :נַקסֵּ ה ֹלְ ַקִד ְמיֵן צָ בָ א ֶשׁבּ ֹו כָֹּל
הַק ַקחיָֹּלִ ים הֵ ם גִּ בּו ִֹרים וַק חֲק ז ֱִָקים ,אֲק בָ ֹל – ַקחיָֹּל
ישׁי
אֶ ָחִד הוּא עַק ְצֹלָן ,הַק ֵשּׁנִ י ַקר ְשֹׁלָן ,הַק ְשֹּׁלִ ִ
בָּ ַק
טוּח ֶשׁהוּא יו ֵֹתר ָחכָם ִמן הַק ְמּפַק ֵקִּד,
יעי שׁ ֹוכ ַקֵח ִמכָֹּל הָ ע ֹוֹלָם כְּ ֶשׁהוּא א ֹוכֵֹל,
הָ ְר ִב ִ
ישׁי ְס ָתם כָּ< א אוֹהֵ ב ֶשׁיַּקגִּ יִדוּ ֹל ֹו ָמה
וְ הַק חֲק ִמ ִ
ֹלַקעֲק שׂוֹת .הַק ִאם ֹלְ צָ בָ א ָכּזֶה יֵשׁ ִסכּוּי ֹלְ נַקצֵּ ַקח
בַּק ְקּ ָרב? כַּקמּוּבָ ן ֶשׁFא! חֲק סֵ ָרה ֹלָהֶ ם
 .הַק נְּ כוֹנוּת ֹלַקעֲק שׂוֹת ִמיִָּד ,כָֹּל


ָדּבָ ר ֶשׁיְּצַק וּוּ עֲק ֹלֵיהֶ ם.
ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ֹל בַּק יּ ְִציאָה ִמ ִמּ ְצ ַקריִםִ ,הגִּ יעוּ
כוּתהּ נִ ְשׁ ְבּרוּ
וּבזְ ָ
ֹל ַקַקדּ ְרגָּה הַק גְּ בוֹהָ ה הַק זֹּאת ִ
חוֹמוֹת הַק בַּק ְרזֶֹל ֶשֹׁל ִמ ְצ ַקריִם .כִּ י הַק ִה ְת ַקמ ְסּרוּת
ִהיא הַק בָּ ִסיס ֹלַקעֲק בו ַקִֹדת הַק ֵשּׁם.
ָשׁ ַקמ ְע ִתּיִ ,
וּמיִָּד ָסג ְַקר ִתּי אֶ ת הַק סֵּ פֶ ר וְ הָ ֹלַקכְ ִתּי
ֹלִ ֹלְ מֹ ִד ,כְּ מ ֹו – ַקחיָֹּל!
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

יﬠה
ַקה ּיוֹ ם ַקה ּ ּׁ ָ ˘ƒננ ƒי˙ ƒה ּ ƒג ָ
ֵא ֵֹלינ ּו ¿ֹל ƒכ ָּ˙ה א'

ָמה ָﬠ ׂ¿˘ ָ˙ה ƒא ¿ּ˙ ֶכן
ַקה ּ ּׁ ָ ˘ƒננ ƒי˙?

ֲקאנ ƒי יוֹ ִֵד ַקﬠ! ƒהיא ּׁ ¿ ˘ƒננָ ה
ƒא ¿ּ˙ ֶכן ֶא˙ ׁ¿˘נֵ ים ָﬠ ָׂ˘ר
ַקה ¿ּפסו ˜ּƒים!

ֹלְ עֶ זְ ָר ֵתנוּ .הֵ ם הֵ ִביאוּ רוֹפֵ א גִָּדוֹֹל
ִמבֶּ ְרֹלִ יןֶ ,שׁבָּ ַקִדֱק או ִֹתי וְ נ ַקָתן ֹלִ י כּ ַָקמּה
ְתּרוּפוֹת ,אוֹּלָם הַק כֹֹּל הָ יָה ֹלְ א
הו ִֹעיֹלָ .דּעַק כְ ִתּי ִמיּוֹם ֹלְ יוֹםִ .א ִמּי
ִה ְתהַק לְּ כָה ְשׁ ָ
בוּרה ְוּרצוּצָ ה.

ָשֹׁלוֹשׁ ְט ִעימוֹת
ָתּ ָמ ָרה ִמ ִמּ ְצ ַקריִ ם
הֶ חֳ ִָד ִשׁים הָ אַחֲק רוֹנִ ים עָ שׂוּ ַקרֱק
טוֹב ֹלְ ג ְַקב ִריאֵ ֹל בַּק עֲק ֹלִ יִ .בּזְ ַקמן ֶשׁהוּא
הָ יָה עוֹבֵ ִד עֲק בו ַקִֹדת פֶּ ֶר< ,הוּא הָ יָה
ח ֹוזֵר הַק בַּק י ְָתה ְבּ ָשׁעָ ה ְמאֻק חֶ ֶרת
בָּ עֶ ֶרבֶ ,שׁבֶ ר כְּ ֹלִ י .א הָ יָה ֹל ֹו כּו ַקֹח
אֲק ִפלּוּ ֹלְ ַקִדבֵּ ר .אֲק בָ ֹל מֵ אָז ֶשׁפָּ ְס ֱָקה
הָ עֲק בו ִָֹדה וְ ִה ְת ִחיֹלוּ הַק ַקמּכּוֹת ,זֶה כְּ בָ ר
אִָדם אַחֵ ר.
כּ ַָקמּה חֳ ִָד ִשׁים ֶשׁהוּא ָ
הוּא ָמֹלֵא מֶ ֶרץ וְ ִשׂ ְמ ָחהְ ,מ ַקטפֵּ ֹל
ְבּ ַקס ְבֹלָנוּת בַּק ְיֹּל ִִָדים וְ גַקם ֹלוֹמֵ ִד ִא ָתּם
ִמ ִדּ ְב ֵרי הַק תּו ָֹרה ֶשׁ ָשּׁ ַקמ ְענוּ ִמ ֵשּׁבֶ ט
ֹלֵוִ י...
"מֹשׁה ִצוָּ ה
וּב ֵשּׂרֶ :
הַק יּוֹם הוּא ָחזַקר ִ
ֹלְ כָֹל עַק ם ְ
יִשׂ ָראֵ ֹל ָֹל ֶֹלכֶת ֹל ִַקמּ ְצ ִריִּים
וְ ֹלִ ְשׁאוֹֹל מֵ הֶ ם כְּ ֹלֵי כֶּסֶ ף ,כְּ ֹלֵי זָהָ ב
יִפנֶה ֹל ַָקשּׁכֵן ֶשׁלּ ֹו
אִָדם ְ
וּבג ִִָדים! כָֹּל ָ
ְ
יִשׁאַֹל ִממֶּ נּוּ ,וְ כָֹל ִא ָשּׁה ִתּגַּקשׁ
וְ ְ
ֹל ְַקשּׁ ֵכנָה ֶשׁלָּהּ וְ ִת ְשׁאַֹל ִממֶּ נָּה"...
"מי צָ ִרי< עַק כְ ָשׁו כֶּסֶ ף וְ זָהָ ב?",
ִ
אָמ ְר ִתּי" .הָ ִע ָקּר ֶשׁכְּ בָ ר נֵצֵ א ִמכָּאן,
ַק
אַחת ֱקִֹדֶ ם!".
וְ ֹלוּ ָשׁעָ ה ַק
"נָכוֹן"ִ ,ה ְסכִּ ים גּ ְַקב ִריאֵ ֹלָֹ " .לכֵן
אָמר ֹלְ מֹ ֶשׁה ַק'דּבֶּ ר נָא ְבּאָזְ נֵי
הַק ֵשּׁם ַק
הָ עָ ם' .נָאְ ,בּבַק ָקּ ָשׁה! אֲק נִ י יוִֹדֵ עַק
ֶשׁ ַקא ֶתּם א רו ִֹצים וְ א ְצ ִריכִ ים אֶ ת
זֶה ,אֲק בָ ֹל ְבּכָֹל זֹאת – ְבּבַק ָקּ ָשׁה עֲק שׂוּ
זֹאת"...
"וְ ֹל ָָמּה כָֹּל כָּ< ָחשׁוּב ֹלַקעֲק שׂוֹת אֶ ת
זֶה?"ָ ,שׁאַֹלְ ִתּי עוִֹד.
אַב ָרהָ ם",
"בּגְ ֹלַקֹל הַק ְב ָט ַקחת הַק ֵשּׁם ֹלְ ְ
ִ
ִהזְ כִּ יר ֹלִ י גּ ְַקב ִריאֵ ֹלֹ" .לִ ְפנֵי ְמאוֹת
אָמר הַק ֵשּׁם ֹלְ ְ
ַק
ָשׁנִ ים
אַב ָרהָ ם,
ִבּ ְב ִרית בֵּ ין הַק ְבּ ָת ִריםֶ ,שׁ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ֹל
י ְִשׁ ַקתּ ְע ְבִּדוּ וְ י ְֵצאוּ ִבּ ְרכוּשׁ גִָּדוֹֹל!
הַק חֵ ֹלֱֶק ֶשֹׁל הַק ִשּׁ ְעבּוִּד ִה ְת ַקֱקיֵּם ,עַק כְ ָשׁו
ִהגִּ יעַק הַק זְּ ַקמן ֹלְ ַקטפֵּ ֹל בָּ ְרכוּשׁ הַק גִָּדוֹֹל,
רוּחנִ י'
ָ
ֶשׁהוּא ְמ ַקסמֵּ ֹל גַּקם ְ'רכוּשׁ
גִָּדוֹֹל"...

יציָה בַּק יּ ִָמים
ר' יוֹאֵ ֹל הָ יָה אֶ ָחִד מֵ עֲק ִשׁ ֵירי גָֹּלִ ְ
ֶשׁקִֹּדֶ ם ִמֹלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹוֹלָם הָ ִראשׁ ֹונָה .הָ יוּ ֹל ֹו
עֲק ָס ֱִקים ִבּ ְמ ִִדינוֹת ַקרבּוֹת ,וּמֶ ְמ ָשֹׁלוֹת י ְָצרוּ ִעמּ ֹו
שֻׁק ָתּפוּיוֹתֹ .לְ צַק ִד עָ ְשׁר ֹו הָ ַקרב ,הָ יָה י ְֵרא ָשׁ ַקמיִם
תוּח ֹלִ ְרוָ ָחה ֹלַקעֲק נִ יִּים
גִָּדוֹֹל וְ נ ְַקִדבָ ן .בֵּ ית ֹו הָ יָה פָּ ַק
רוּמה
וֹּלְ נִ זְ ֱָק ֱִקים ,וְ הוּא הֶ עֱנִ יֱק ֹלְ כָֹל פּ ֹונֶה ְתּ ָ
נִ כְ בָּ ִָדה.
הַק כֹֹּל י ְִָדעוּ כִּ י י ַקַקחס ְמי ָֻקחִד ַקמעֲק נִ יֱק הָ ִאישׁ
ְהוִּדי הַק ָקִּדוֹשׁ'ַ ,קר ִבּי יַקעֲק ֱקֹב-י ְִצ ָחֱק
ֹלְ צֶ אֱ צָ אָיו ֶשֹׁל 'הַק יּ ִ
יס ָחה .כָֹּל פַּק עַק ם ֶשׁבָּ א אֵ ֹלָיו אֶ ָחִד ִמ ְבּנֵי
ִמ ְפּ ִשׁ ְ
ִמ ְשׁפַּק ְחתּ ֹו ֶשֹׁל הַק צַּק ִדּיֱק ,הָ יָה ְמ ַקֱקבֵּ ֹל אֶ ת פָּ נָיו
וּבסֵ בֶ ר פָּ נִ ים יָפוֹתְ ,מכ ְַקבִּד ֹו כְּ כָֹל
ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת ְ
וּמעֲק נִ יֱק ֹל ֹו נְ ִָדבָ ה גְּ ִד ֹוֹלָה ִמן הָ ָרגִ יֹל.
ְיכָֹלְ תּ ֹו ַק
אַחת,
ִאישׁ א י ַקִָדע אֶ ת ִסבַּק ת הַק ָדּבָ ר .פַּק עַק ם ַק
ִבּ ְהיוֹת ֹו ז ֱֵָקן מֻק ְפֹלָגִ ,ספֵּ ר הֶ עָ ִשׁיר ָמה גּ ַקָרם ֹל ֹו
ֹלִ נְ הֹג כָּ<:
יציָהִ .בּ ְהיו ִֹתי ֶיֹלִֶד
"נ ֹוֹל ְַקִד ִתּי בָּ ִעיר ַקט ְרנוֹב ֶשׁ ְבּגָֹלִ ְ
אָבי ,וְ נו ַקֹת ְר ִתּי ֹלְ בַק ִדּי ִעם ִא ִמּיִ .היא
ַקר< נִ ְפ ַקטר ִ
יתהּ,
עָ ְשׂ ָתה כְּ כָֹל ְיכָֹלְ ָתּהּ כְּ ִדֵ י ֹלְ הָ ִביא ֹלֶחֶ ם ֹלְ בֵ ָ
וֹּלְ ְ
אַפ ֵשׁר ֹלִ י ֹלִ ֹלְ מֹ ִד תּו ָֹרה.
יתי ְבּ ַקמחֲק ֹלָה
"אַק< הַק צָּ רוֹת א עָ זְ בוּ או ָֹתנוָּ .חֹלִ ִ
יתי ִמיּוֹם ֹלְ יוֹם עַק ִד ֶשׁנִּ ְשׁאַר ִממֶּ נִּ י צֵ ֹל
ֱָק ָשׁהָ .רזִ ִ
ָ
אִָדם ִבֹּלְ בַק ִדִ .א ִמּי ֹל ְֱָק ָחה או ִֹתי ֹלְ טוֹבֵ י הָ רו ְֹפ ִאים,
וְ הַק לָֹּלוּ א ָמ ְצאוּ ְתּרוּפָ ה ֹלְ ַקמחֲק ֹל ִָתי.
"ֹלְ ִא ִמּי כְּ בָ ר א נו ַקֹתר כֶּסֶ ף ֹלִ ְפנוֹת ֹלְ רו ְֹפ ִאים
נו ָֹס ִפים .י ְִִדיִדֵ י הַק ִמּ ְשׁפָּ ָחה וְ עַק ְס ֱָקנִ ים נ ְֶחֹלְ צוּ

ֹלְ הַק ְפ ֱִקיִד ִמיִָּד אֶ ת ְדּמֵ י הַק ִה ְשׁ ַקתּ ְתּפוּת
וְ הָ עֵ ָרבוֹן .כְּ ֶשׁ ִתּזְ כֶּה בַּק ִמּכְ ָרז ,הַק ַקסּפָּ ֱִקים
י ְִתּנוּ ֹלְ ְבּהַק ָקּפָ ה אֶ ת ָח ְמ ֵרי הַק ֶגֹּלֶם ,עַק ִד
ֶשׁ ְתּ ַקֱקבֵּ ֹל אֶ ת הַק כֶּסֶ ף מֵ הַק מֶּ ְמ ָשֹׁלָה'.
"הָ ִענְ יָן עֲק ַקִדיִן נִ ְראָה ֹלִ י מוּזָר וְ ָתמוּהַּק ,
אֲק בָ ֹל הֶ ְחֹל ְַקט ִתּי ֹלְ הֵ עָ נוֹת ֹלְ הַק צָּ עָ תוֹ.
יתי
נִ גּ ְַקשׁ ִתּי ֹל ִַקמּכְ ָרז ,וֹּלְ ַקת ְִדהֵ ָמ ִתי זָכִ ִ
ִבּ ְבנִ יַּקת ְשׁ ֶשׁת הַק ְסּכ ִָרים! ְבּ ֶרגַקע אֶ ָחִד
נֶהֱ פַק כְ ִתּי מֵ ר ֹוכֵֹל פָּ שׁוּט ֹלְ ַקֱק ְבֹּלָן עֲק נֱָק,
אַחִד הַק מֵּ יז ִָמים
ַק
הַק בּ ֹונֶה אֶ ת
הַק מֶּ ְמ ַקשֹׁלְ ִתּיִּים הַק גְּ ִדוֹֹלִ ים ְבּיו ֵֹתר.

"יוֹם אֶ ָחִד נו ַקִֹדע כִּ י צַק ִדּיֱק בָּ א ֹל ִָעיר
– ַקר ִבּי נְ חֶ ְמיָה ִמ ִבּיכוֹבְ ,בּנ ֹו ֶשֹׁל
ְהוִּדי הַק ָקִּדוֹשׁ' .אַף ֶשׁ ִמּ ְשׁפַּק ְח ֵתּנוּ
'הַק יּ ִ
יטה
א נִ ְמנְ ָתה ִעם הַק חֲק ִס ִיִדים ,הֶ ְחֹלִ ָ
ִא ִמּי ֹלְ ַקֱק ְח ֵתּנִ י אֶ ֹל הַק צַּק ִדּיֱק כְּ ִדֵ י
ֶשׁיְּבָ ְרכֵנִ י.
" א הָ יָה ְבּכו ִֹחי ָֹל ֶֹלכֶת ,וְ ִא ִמּי נ ְָשׂאָה או ִֹתי
ִבּזְ רוֹעו ֶֹתיהָ  .בָּ אנוּ אֶ ֹל הַק בַּק יִת ֶשׁבּ ֹו ִה ְתאַכְ סֵ ן
וּב ִִדיּוֱּק ְבּאו ָֹתהּ ָשׁעָ ה ָסעַק ִד הַק צַּק ִדּיֱק אֶ ת
הַק צַּק ִדּיֱקְ ,
ֹלִ בּוִֹ .א ִמּי י ְָשׁבָ ה בַּק צַּק ִד ,עֵ ינֶיהָ זוֹֹלְ גוֹת ְדּ ָמעוֹת,
וַק אֲק נִ י עַק ֹל ִבּ ְרכֶּיהָ .
"פּ ְתאוֹם נ ָָשׂא הָ ַקר ִבּי אֶ ת עֵ ינָיו וְ ִה ִבּיט בָּ נוּ.
ִ
'הָ בֵ א אֵ ֹלַקי אֶ ת הַק ֶיֹּלִֶד' ,הו ָֹרה ֹלִ ְמ ָשׁ ְרתוֹ .הָ ַקר ִבּי
הו ִֹשׁיב או ִֹתי ֹלְ ִצדּוֹֹ ,לִ טֵּ ף ְבּ ִחבָּ ה אֶ ת ֹלְ ָחיַקי ,וְ ֱֵק ֵרב
אֵ ֹלַקי אֶ ת צַק לּ ְַקחתּוֹ' .אֱ כֹֹל ,וְ ִת ְהיֶה ֹלְ ְרפוּאָה
אָמר ְבּחֹם.
ְשֹׁל ֵָמה'ַ ,ק
יתי ַקמאֲק ָמץ
"הָ אֲק כִ יֹלָה הָ י ְָתה ֱָק ָשׁה ֹלִ י ,אֲק בָ ֹל עָ ִשׂ ִ
וְ ָטעַק ְמ ִתּי מֵ הַק צַּק לּ ַקַקחת .כְּ ֶשׁ ִסּיּ ְַקמ ִתּי הו ָֹרה ֹלִ י הַק צַּק ִדּיֱק
ֹלִ ְטעֹם שׁוּב ,וּבֵ ְרכַקנִ י' :אֱ כֹֹל ,וְ ִת ְהיֶה ֹלְ אֲק ִריכוּת
ישׁית
אַחר ִמכֵּן הו ָֹרה ֹלִ י ֹלֶאֱ כֹֹל בַּק ְשֹּׁלִ ִ
י ִָמים'ֹ .לְ ַק
וּבֵ ְרכַקנִ י' :אֱ כֹֹל ,וְ ִת ְהיֶה ֹלְ עֲק ִשׁירוּת גְּ ִד ֹוֹלָה'.

ֹלוּבֹּלִ ין.
ֱָקבוּעַק ֶשׁ ִה ְס ַקתּיֵּם בָּ ִעיר ְ
ֹלוּבֹּלִ ין ,פָּ ג ְַקשׁ ִתּי ִאישׁ אֲק צֻק לָּה נִ כְ בָּ ִד.
"שׁםְ ,בּ ְ
ָ
אתי חֵ ן ְבּעֵ ינָיו ,וְ הוּא ִבּ ֵקּשׁ ִממֶּ נִּ י ֹלְ בַק צֵּ עַק
ָמצָ ִ
בַּק עֲק בוּר ֹו ְמ ִשׂימוֹת ְמסֻק יָּמוֹתִ .בּ ְרבוֹת הַק יּ ִָמים
ִה ְתי ַקַקדּ ְִדנוּ .הוּא י ַקִָדע ֶשׁאֲק בַק צֵּ עַק אֶ ת הַק ְמּ ִשׂימוֹת
צּוּרה הַק טּוֹבָ ה ְבּיו ֵֹתר ,וְ גַקם גּ ַקָמֹל ֹלִ י עַק ֹל ִט ְר ָח ִתי
בַּק ָ
ְבּיִָד נְ ִִדיבָ ה.
אָמר ֹלִ י' :הַק מֶּ ְמ ָשֹׁלָה
"יוֹם אֶ ָחִדְ ,בּבו ִֹאי אֵ ֹלָיוַ ,ק
יוֹצֵ את עַק כְ ָשׁו ְבּ ִמכְ ָרז ֹלִ ְבנִ יַּקת ְשֹׁלו ָֹשׁה ְסכ ִָרים עַק ֹל
נְ הַק ר הַק וִּ ְ
יסֹלָה .אֲק נִ י חו ֵֹשׁב ֶשׁכְּ ַקִדאי ֹלְ ָֹלג ֶֶשׁת
ֹל ִַקמּכְ ָרז ֹלִ ְבנִ יַּקת ְשׁ ֶשׁת הַק ְסּכ ִָרים'.
'מה ֹלִ י ,ר ֹוכֵֹל פָּ שׁוּט,
"פָּ ַקר ְצ ִתּי ִבּ ְצחוֱֹקָ :
וֹּלְ ִמ ְפעָ ֹל ַקא ִדּיר ֶשׁ ָכּזֶה?!' .אוֹּלָם הָ ִאישׁ הָ יָה
'שׁ ַקמע ֹלִ י'ַ ,ק
ְר ִצינִ י ֹלְ ג ְַקמ ֵריְ .
אָמר' .גַּקשׁ ֹל ִַקמּכְ ָרז
וְ ִה ְתמוִֹדֵ ִד ֹלְ פָ חוֹת עַק ֹל ְבּנִ יַּקת סֶ כֶר אֶ ָחִד .ז ֹו
ִהזְ ַקדּ ְמּנוּת פָּ ז'.
ִ
"הבַּק ְט ִתּי בּ ֹו ְבּ ִאי-אֵ מוּן' .אֲק בָ ֹל אֵ ין ֹלִ י אֲק ִפלּוּ ְדּמֵ י

"מֵ אוֹת ֹו יוֹם ִה ְת ַקחֹלְ ִתּי ֹלְ ִה ְת ַקחזֱֵּק וֹּלְ ִה ְתאו ֵֹשׁשׁ
עַק ִד ֶשׁהַק ַקמּחֲק ֹלָה נֶעֶ ֹלְ ָמה כְּ א הָ י ְָתהֹ .לְ ָא ְשׁ ָרהּ ֶשֹׁל
וּבבוֹא הָ עֵ ת
מּוִּדיְ ,
ִא ִמּי א הָ יָה ֱֵקץָ .חז ְַקר ִתּי ֹלְ ֹלִ ַק
הֵ ַקֱק ְמ ִתּי בַּק יִת ְבּי ְִשׂ ָראֵ ֹל.

שׁוּתי כֶּסֶ ף
וּבוַק ַקדּאי אֵ ין ִבּ ְר ִ
הַק ִה ְשׁ ַקתּ ְתּפוּת בַּק ִמּכְ ָרזְ ,
אָמ ְר ִתּי.
ֹלְ ִבצּוּעַק הָ עֲק בוִֹדוֹת עַק ְצ ָמן'ַ ,ק

יתי ר ֹוכֵֹל
"כְּ ִדֵ י ֹלְ פַק ְרנֵס אֶ ת ִמ ְשׁפַּק ְח ִתּי נַקעֲק ֵשׂ ִ
ִיתי עוֹבֵ ר הָ ֹלוֹ< וָ שׁוֹב אֶ ת
ִדוִּדי הָ י ִ
נוִֹדֵ ִדִ .בּנְ ַק
יציָה ֹלְ פוֹֹלִ ין ,וְ הָ יָה ֹלִ י ַקמ ְסֹלוֹּל
הַק גְּ בוֹּל ֶשׁבֵּ ין גָֹּלִ ְ

"הָ ִאישׁ הָ יָה מוּכָן ֹלִ ְתגוּבָ ה מֵ עֵ ין זוֹ'ְ .ראֵ ה',
אָמר' ,יֵשׁ ֹלִ י בַּק בַּק נְ ֱק כֶּסֶ ף ְמז ָֻקמּן ֶשׁאֵ ינֶנִּ י זֱָקוֱּק ֹל ֹו
ַק
עַק כְ ָשׁו .אֲק נִ י ַקמעֲק ִביר אוֹת ֹו עַק ֹל ִשׁ ְמ ,וְ כָ< תּוּכַקֹל

א ְס ָתם נִ ְֱק ָרא עַק ם י ְִשׂ ָראֵ ֹל – 'עַק ם הַק סֵּ פֶ ר'ֶ ,שׁכֵּן מֵ אָז וּמֵ ע ֹוֹלָם הָ יוּ
ְהוִּדים ֹלו ְֹמִדֵ י תּו ָֹרה הַק שּׁו ְֱֹק ִִדים עַק ֹל ִס ְפ ֵריהֶ ם ִמבּ ֱֶֹקר וְ עַק ִד ַקֹל ְיֹלָהְ .בּבָ ֵתּי
הַק יּ ִ
וּב ַקח ְצרוֹת הַק בָּ ִתּים נִ ְראוּ אָבוֹת יו ְֹשׁ ִבים ִעם יַקֹלְ ִדֵ יהֶ ם ,הַק ְמֹּל ְַקמּ ִִדים או ָֹתם אֶ ת הַק ְדּבָ ִרים
הַק ִמּ ְִד ָרשׁ ְ
וּמ ַקֱקיּ ְִמים ִמ ְצוַק ת-עֲק ֵשׂה ִמן הַק תּו ָֹרה "וְ ִשׁנַּקנְ ָתּם ֹלְ בָ נֶי וְ ִִדבַּק ְר ָתּ בָּ ם".
ֶשׁאֲק בו ֵֹתיהֶ ם ֹלִ ְמִּדוּ או ָֹתם ְ
אַמ ַקתּ ְח ָתּם הַק יּ ַקִֶדע א ֹו הַק זְּ ַקמן הַק ָדּרוּשׁ ֹלְ ֵשׁם כָּ< ָשׂכְ רוּ ְ'מֹל ְַקמּ ִִדים' עַק ֹל ְמנָת
הו ִֹרים ֶשׁFא הָ יָה ְבּ ְ
ֶשׁ ְיֹּל ְַקמִּדוּ אֶ ת ְבּנֵיהֶ ם ִבּ ְמֱקו ָֹמם .כְּ ֶשׁ ִהגִּ יעוּ הַק בָּ נִ ים ֹלְ גִ יֹל ִמ ְצווֹת ָשֹׁלְ חוּ או ָֹתם הַק הו ִֹרים
וּבכָ< ֱִקיְּמוּ הַק ְיֹּל ִִָדים אֶ ת ַקמאֲק ַקמר חֲק זַק"ֹל" :הֱ וֵי גּ ֹוֹלֶה ֹלִ ְמֱקוֹם תּו ָֹרה".
ישׁיבוֹת ְ
ֹלִ ִ
עֻקמּת זֹאת ,הָ יוּ יו ְֹשׁבוֹת בַּק בַּק יִת וְ עו ְֹסֱקוֹת בַּק ְמֹּלָאכוֹת הָ ַקרבּוֹת
הַק בָּ נוֹתֹ ,לְ ַק
כְּ ֶשׁהָ ִא ָמּא ְמֹלַקמֶּ ִדֶ ת או ָֹתן אֶ ת הַק הֲק ֹלָכוֹת הַק ְצּ ִריכוֹת ֹלָהֶ ן ִבּ ְצנִ יעוּת ,כּ ְַקשׁרוּת
ְהוִּדי כְּ בַק יִת ֶשֹׁל תּו ָֹרה וְ חֶ סֶ ִד .כָּ< הָ יָה בֶּ עָ בָ ר ,אַק< ִעם הַק זְּ ַקמן,
וְ נִ הוֹּל בַּק יִת י ִ
נִ ְִד ַקרשׁ ֹלַקעֲק שׂוֹת ִשׁנּוּי.

"וְ אָכֵן ,כְּ ִפי ֶשׁצָּ פָ ה י ְִִד ִיִדי כֵּן הָ יָה .הַק ַקסּפָּ ֱִקים
וְ ַקֱק ְבּ ָֹלנֵי הַק ִמּ ְשׁנֶה ִשׁחֲק רוּ ֹלְ ִפ ְת ִחי ,וְ ִה ִצּיעוּ ֹלִ י ְתּנָאֵ י
וּבֹלְ בַק ִד ֶשׁאֶ עֱבִֹד ִא ָתּם .כָּ< ָיכֹֹלְ ִתּי
ַקתּ ְשֹׁלוּם ְמעֻקלִּ ים ִ
ֹלְ נַקהֵ ֹל אֶ ת הַק מֵּ יז ִָמים הָ ַקא ִדּ ִירים ְבּהַק ְצֹל ָָחה,
ֹלִ ְשׂ ִביעוּת ְרצ ֹונָהּ ֶשֹׁל הַק מֶּ ְמ ָשֹׁלָה.
"מ ְבּנִ יַּקת הַק ְסּכ ִָרים הָ אֵ לֶּה ִה ְתעַק ַקשּׁ ְר ִתּי ע ֶֹשׁר ַקרב.
ִ
וּמכָּאן
מוּבָ ן ֶשׁהֶ ְחז ְַקר ִתּי ֹלְ ִאישׁ הָ אֲק צֻק לָּה אֶ ת חו ִֹביִ ,
וָ הָ ֹלְ אָה עָ ִשׂינוּ עֲק ָס ֱִקים ַקר ִבּים י ַקַקחִד ,כְּ ֶשׁהוּא ְמ ַקגיֵּס
אֶ ת ְֱק ָשׁ ָריו ֹלְ טוֹבָ ִתי.
חוּמים
"בּ ְרבוֹת הַק ָשּׁנִ ים ִה ְת ַקרחֲק בוּ עֲק ָס ַקֱקי ֹלִ ְת ִ
ִ
ַקר ִבּים ,וְ הַק ָקִּדוֹשׁ בָּ רוּ< הוּא ָשֹׁלַקח אֶ ת ִבּ ְרכָּת ֹו
אָרץ.
יתי אֶ ָחִד מֵ עֲק ִשׁ ֵירי הָ ֶ
ְבּ ַקמעֲק ֵשׂי י ַקִָדי ,עַק ִד ֶשׁנַּקעֲק ֵשׂ ִ
אוֹּלָם אֵ ינֶנִּ י שׁ ֹוכ ַקֵח ֹלְ ֶרגַקע ֶשׁFא כּו ִֹחי וְ עֹצֶ ם י ִִָדי
עָ ָשׂה ֹלִ י אֶ ת הַק ַקחיִֹל הַק זֶּה ,אֶ לָּא ז ֹו הַק ְבּ ָרכָה
הַק ְמּיֻקחֶ ִדֶ ת ֶשׁבֵּ ְרכַקנִ י הַק צַּק ִדּיֱק ַקר ִבּי נְ חֶ ְמיָה .גַּקם ְשׁ ֵתּי
הַק ְבּ ָרכוֹת הָ אֲק חֵ רוֹת ֶשׁבֵּ ְרכַקנִ י ִה ְת ַקֱקיְּמוּ ִבּ ְמֹלֻקאָן.
זָכִ ִ
יתי ֹלִ ְב ִריאוּת טוֹבָ ה וְ ֹלַקאֲק ִריכוּת י ִָמים ,וַק אֲק נִ י
וּמנְּ כ ַקִָדי.
רוֹוֶה רֹב נ ַקַקחת ִמ ְיֹּל ַקִָדי ִ
"עַק כְ ָשׁו ְמ ִבינִ ים ַקא ֶתּם ַקמדּוּעַק אֲק נִ י רוֹחֵ שׁ ִחבָּ ה
גְּ ִד ֹוֹלָה ְ
ְהוִּדי הַק ָקִּדוֹשׁ'
וּמיֻקחֶ ִדֶ ת ֹלְ צֶ אֱ צָ אֵ י 'הַק יּ ִ
יס ָחה?!"ִ ,סיֵּם הֶ עָ ִשׁיר אֶ ת ִספּוּרוֹ,
ִמ ְפּ ִשׁ ְ
עוּרי פֶּ ה.
ֶשׁהו ִֹתיר אֶ ת כָֹּל הַק נּוֹכְ ִחים ְפּ ֵ

ְבֹּלִ י גַּק ְבהוּת ֹלֵ ב

אָמר פַּק עַק ם ַק
ַקר ִבּי ְשׁ מֹ ה מֵ ָרִדו ְֹמ ְסֱק ַק
וּבֹלְ ִתּי-אֶ ְפ ָשׁ ִריִּים,
אַחת ְדּבָ ִרים ֶשׁנִּ ְראוּ מֻק ְפֹל ִָאים ִ
יִדיו ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת וְ ִה ְת ִחיֹלוּ ֹלְ ַקספֵּ ר ֹל ֹו
אוֹּלָם ְבּבוֹא הַק זְּ ַקמן ִה ְת ַקֱקיְּמוּ עַק ִד תֻּק ָמּם .בָּ אוּ חֲק ִס ָ
"מה ַקא ֶתּם בָּ ִאים אֵ ֹלַקי ְ
אָמרָ :
ֶשׁ ְדּבָ ָריו ִה ְת ַקֱקיְּמוִּ .ה ְת ַקרעֵ ם הַק צַּק ִדּיֱק עֲק ֹלֵיהֶ ם וְ ַק
וּמבַק ֹלְ ְבֹּלִ ים אֶ ת
ֹאשׁי ְבּ ִס ֵ
ר ִ
פּוּרי מו ְֹפ ִתיםֹ .לְ כוּ ָֹלכֶם! אֵ ינֶנִּ י רוֹצֶ ה ֹלִ ְשׁמֹ עַק מֵ ִא ְתּכֶם מו ְֹפ ִתים!".
ֱקֹרבָ יו ַקמדּוּעַק נָהַק ג כֵּן .הֵ ִשׁיב הַק צַּק ִדּיֱקֹ" :לִ ְפעָ ִמים ַקמעֲק ִמ ִיִדים
אַחר ִמכֵּן ְשׁאָֹל ֹו אֶ ָחִד ִמ ְמּ ָ
ֹלְ ַק
צַק ִדּיֱק ְבּנִ ָסּיוֹן ,כְּ ֶשׁ ִמּ ְתח ֹוֹלֵֹל מוֹפֵ ת עַק ֹל-יִָדוֹֹ ,לִ ְראוֹת ִאם הוּא נִ כְ ָשֹׁל ְבּג ְַקבהוּת-הַק לֵּבָֹ .לכֵן א
יתי ֹלִ ְשׁמֹ עַק עַק ֹל כָּ<" .וְ הו ִֹסיף" :זֶה ָמה ֶשׁאוֹמֶ ֶרת הַק תּו ָֹרהֶ ,שׁפַּק ְרעֹה עָ ֹלוֹּל ֹלו ַקֹמר ֹלְ מֹ ֶשׁה
ָר ִצ ִ
וֹּלְ אַהֲק רֹן ְ'תּנוּ ָֹלכֶם מוֹפֵ ת'ַ .קמהוּ הַק ' ָֹלכֶם'? אֶ לָּא פַּק ְרעֹה י ְִרצֶ ה ֹלְ הַק כְ נִ יס גּ ְַקבהוּתֹ-לֵב אֵ צֶ ֹל
מֹ ֶשׁה וְ אַהֲק רֹן ,עַק ֹל-יְִדֵ י ֶשׁ ְיּיַקחֵ ס אֶ ת הַק מּוֹפֵ ת ֹלָהֶ ם וֹּלְ כו ָֹחם".

ָׂ˘ ƒריַ :קה ּמוֹ ָרה ּ ƒב ּ¿˜ ָׁ˘ה ƒמ ֶּמ ּ ƒני
ָֹל ֶׁ˘ ֶב˙ ¿ֹל ַקיִד ֲקח ֵב ָרה ֶׁ˘ ַקאף ַקא ַקח˙ ֹלֹא
רוֹ ָˆה ָֹל ֶׁ˘ ֶב˙ ¿ֹל ָי ִָד ּהֲ .קא ƒני ֹלֹא
יוֹ ַקִד ַקﬠ˙ ָמה ַקֹל ֲקﬠ ׂ˘וֹ ˙! ƒמ ַק ּˆִד ֶא ָחִד
ƒהיא ֶ ּב ¡א ֶמ˙ ƒמ ¿ס ֵ ּכ ָנהֲ ,קא ָבֹל ƒמ ַק ּˆִד
ֵׁ˘ ƒניֲ ,קא ƒני ַקמ ָּמ ׁ˘ חוֹ ֶׁ˘ ֶׁ˘˙ ֶׁ˘ ֶ ּזה
'מ ֲקﬠ ָמִד' ַק ּב ּ ƒכ ָּ˙ה
יוֹ ƒריִד ֹƒלי ֶא˙ ַקה ַּק

יכה יוֹ ֵ˙ר
י˜הַ :קא ¿ּ˙ ¿ˆ ƒר ָ
¿ˆ ƒב ָ
א ֶֹמַ ,ıקֹל ֲקﬠ ׂ˘וֹ ˙ ¿ ִּד ָב ƒרים ֶׁ˘ ַקא ¿ּ˙
חוֹ ֶׁ˘ ֶב˙ ֶׁ˘ ֵהם ¿נכוֹ ƒנים!

ƒא ָּמאָּ :פ ׁ˘וּט ƒ ˘ׁ¿ ˜¿ ˙ּƒרי ֶא˙
ַקה ֶ ּכ ֶב ׂ˘ ַקֹל ּƒמ ָּטה

ָׂ˘ ƒריָ :מה? ֹƒל ¿˜ ׁ˘ֹר ֶא˙ ָמה?

ƒא ָּמאֶ :א˙ ַקה ֶ ּכ ֶב ׂ˘! ¿ ּכמוֹ ֶׁ˘ ָﬠ ׂ˘ ּו
¿ ּב ֵני ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל ¿ ּב ƒמ ¿ˆ ַקר ƒיםּ ¿ ,ב ֶמ ֶׁ˘ ¿ך
ַקא ¿ר ָ ּב ָﬠה ָי ƒמים! ֶזה ָ ִּד ַקר ׁ˘ ֵמ ֶהם
ַקה ¿ר ֵ ּבה א ֶֹמּ ƒ ,ıכי ַקה ֶ ּכ ֶב ׂ˘ ַקה ֶ ּזה
ָה ָיה ָה ¡א ֹƒליֹל ֶׁ˘ֹל ƒמ ¿ˆ ַקר ƒים.

ַקאבָּ א¿ :ו ַקִד ¿ו ָ˜א ַקה ַּקמ ֲקﬠ ֶׂ˘ה ַקה ֶ ּזהֹ˘ֶׁ ,ל
¿מ ƒסירוּ˙ ¿ו ַק˙ ּ˜ƒיפוּ˙ ¿ֹל ƒע ¿נ ¿י ֵני ¿˜ ֻקִד ּ ָׁ˘ה,
הוּא ֶׁ˘ ƒה ¿כ ˘ׁƒיר ¿ו ֵה ƒכין אוֹ ָ˙ם ָֹל ֵˆא˙
ƒמ ּƒמ ¿ˆ ַקר ƒים – ֹƒל ¿ז ּכוֹ ˙ ּ ƒב ¿ג ֻקא ָ ֹּלה.

י˜ה :זֹא˙ אוֹ ֶמ ֶר˙ ֶׁ˘ ַק ּגם
¿ˆ ƒב ָ
יﬠ
ֲקא ַקנ ¿חנוּּ ¿ ,כ ִֵדי ֹƒל ¿ז ּכוֹ ˙ ¿ֹל ַקה ּ ƒג ַק
יח ֶׁ˘ ֵ ּי ׁ˘
יכים ¿ֹלהוֹ ƒכ ַק
ַקֹל ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלהƒ ˆ¿ ,ר ƒ
ָֹלנ ּו ָ ּכזוֹ ¿מ ƒסירוּ˙? ֵא ¿
יך ַקנ ֲקﬠ ֶׂ˘ה
ֶא˙ ֶזהּ ֶ ,ב ַקטח ֹלֹא ƒעם ¿ ּכ ָב ׂ˘ƒים

ַקאבָּ אַ :ק ּגם ַקה ּיוֹ םּ ָ ,כֹל ֶא ָחִד ָיכוֹ ֹל
ֹƒל ¿מˆֹא ֶא˙ ַקה ¿ּ˙חו ּƒמים ֶׁ˘ ָ ּב ֶהם
הוּא ָˆ ƒר ¿
יך ¿ֹל ַקג ֹּלוֹ ˙ ּכוֹ חוֹ ˙
¿מ ֻקי ָח ִƒדיםּ ¿ ,כ ִֵדי ַקֹל ֲקﬠ ׂ˘וֹ ˙ ¿ ּב˙ֹ ֶ˜ף
ֶא˙ ָמה ֶׁ˘ ָˆ ƒר ¿
יךַ .ק ּב ַק ּב ƒי˙ּ ¿ ,ב ֵבי˙
ּ
ַקה ¿ ּכ ֶנ ֶס˙ַ ,ק ּב ּ ƒכ ָּ˙ה

