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ַקמ ֲקע ֱָקב ָצמוִּד
1

בַּק ִסּפּוּר הַק ְמּ ַקר ֵתֱּק הַק זֶּהֶ ,שׁהֵ חֵ ֹל ֹלְ ִה ְת ַקרחֵ שׁ
ַקדּוְ ֱָקא ְבּ ַקחג הַק ָשּׁבוּעוֹת ,נִ זְ כּ ְַקר ִתּי ְבּ ִִדיּוֱּק ֹלִ ְפנֵי
אתי ְבּפָ ָר ַקשׁת הַק ָשּׁבוּעַק  ,י ְִתרוֹ,
יו ַקֹמיִם ,כְּ ֶשׁ ָקּ ָר ִ
אָמ ְר ִתּי ְבֹּלִ ִבּי ,אֲק ַקס ְפּ ָרה
אֶ ת עֲק ֶשׂ ֶרת הַק ִדּ ְבּרוֹתַ .ק
נָא אוֹת ֹו גַּקם ָֹלכֶםֶ ,שׁ ֵתּהָ נוּ.
"מה נִ ְשׁ ָמעְ ,שׁנֵיאוֹר?"ָ ,טפַק ח עַק ֹל ִשׁכְ ִמי ר'
ָ
יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק ,כּ ַָקמּה י ִָמים ֹלִ ְפנֵי ִה ְת ַקֱקדֵּ שׁ ַקחג
ַקמ ַקתּן תּו ָֹרה" .נַקעֲק ֶשׂה וְ נִ ְשׁ ָמע!"ִ ,חיַּקכְ ִתּיְ ,מרֻק צֶּ ה
מֵ הַק הַק ְב ָר ֱָקה ֶשׁלִּ י .גַּקם ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק ִחיֵּ.2
ָ
"ח ַקשׁ ְב ִתּי מֵ רֹאשׁ ֶשׁהַק ְתּשׁוּבָ ה ֶשׁלְִּ Eתּ ְהיֶה
יּוּבית ...כָֹּל הַק כָּבוִֹד!".
ִח ִ
הַק ִחיּוּ 2נִ ְמ ַקחֱק ֹלִ י ִמן הַק פָּ נִ ים .אֵ י; 2א ָזכ ְַקר ִתּי
ֶשׁ ִעם ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק צָ ִריֹ 2לְ ִהזָּהֵ רְ .בּ ַקֱקלֵּי
ַקֱקלּוּת ַקא ָתּה יָכוֹֹל ֹלִ ְמצֹא אֶ ת עַק ְצ ְמִ Eמ ְתנַקדֵּ ב
ימת ִ'מ ְבצָ ִעים' ְדּחוּפָ ה
ִפּ ְתאו ִֹמית ֹלְ אֵ יז ֹו ְמ ִשׂ ַק
ְבֹּלִ י ֶשׁ ִה ְתכַּקוַּק נְ ָתּ ִבּכְ ֹלָֹל ֹלְ ִה ְתנַקדֵּ ב...
"אֲק נִ י ...אֲק נִ י ;א ַקשׂ ְמ ִתּי ֹלֵב ֶשׁ ִבּ ַקקּ ְשׁ ָתּ
אָמ ְר ִתּי ְבּ ֵשׁפֶ ֹל ֱקוֹֹל .ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק
ַקמ ֶשּׁהוּ"ַ ,ק
צָ ַקחֱק" .אַֹל ִתּבָּ הֵ ֹל .אֵ ינִ י ְמבַק ֵקּשׁ אֶ לָּא ֹלְ ִפי
כּוֹח ֹו ֶשֹׁל כָֹּל אֶ ָחִד וְ אֶ ָחִדִ ,"...צטֵּ ט אֶ ת ַקמאֲק ַקמר
שׁוּטה
ימה ְפּ ָ
"מִדֻק בָּ ר הַק פַּק עַק ם ִבּ ְמ ִשׂ ָ
חֲק זַק"ֹלְ .
אַרגְּ נִ ים כּ ַָקמּה
וַק חֲק שׁוּבָ הַ .קא ֶתּם ָמ ָחר ִמ ְת ְ
וּמ ַקחלְּ ֱִקים כּ ַָקמּה ֶשׁיּו ֵֹתר ְ'פ ָֹלי ִֶרים'
חֶ ְב ֶרהְ ,
ִבּ ְשׁכוּנַקת 'שֹׁהַק ם'ְ .בּסֵ ִדֶ ר? בַּק ְשּׁכוּנָה הַק זֹּאת,
כְּ מ ֹו ֶשׁ ַקא ָתּה יוִֹדֵ עַק  ,אֵ ין ִמ ְשׁפָּ ָחה ֶשׁאֵ ין ֹלָהּ
יטה הֲק כִ י טוֹבָ הֶ ,שׁ ָתּ ִשׂימוּ ֹלָהֶ ם
אוֹטוֹ .אָז הַק ִשּׁ ָ
ימים ְֱקצָ ת אֶ ת
ְבּ ִשׁ ְמשׁוֹת הַק ְמּכוֹנִ יּוֹתְ .מ ִר ִ
הַק ַקמּגֵּב ֶשֹׁל הַק ִשּׁ ְמ ָשׁה הַק ִקּ ְִד ִמיתָ ,שׂ ִמים אֶ ת
וּמ ְצ ִמ ִיִדים חֲק ז ָָרה אֶ ת הַק ַקמּגֵּב .הֵ י!
הַק ְפ ָֹליֶר ַק
ְמנַקחֵ ם!" ,הוּא י ֵֵרט ָחבֵ ר ֶשׁלִּ י ֶשׁעָ בַק ר ֹלְ יִָדֵ ינוּ
"מה נִ ְשׁ ָמע
וְ ָטפַק ח עַק ֹל ִשׁכְ מ ֹו בַּק חֲק ִביבוּתָ .
ִא ְתּ ?Eגַּקם ַקא ָתּה אוֹמֵ ר 'נַקעֲק ֶשׂה וְ נִ ְשׁ ָמע' כְּ מ ֹו
ְשׁנֵיאוֹר?"ָ ,ט ַקמן ֹל ֹו ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק אֶ ת הַק פַּק ח.
"אֲק נִ י ;א אוֹמֵ ר כְּ ֹלוּם" ,הֵ גִ יב ְמנַקחֵ ם
יֱקה" .אֲק בָ ֹל ר'
"סיָג ֹל ַָקחכְ ָמה – ְשׁ ִת ָ
ִבּ ְתבוּנָהְ .
יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק ַקדּוְ ֱָקא ִה ְתֹלַקהֵ ב" .יָפֶ ה ,יָפֶ ה! זֶה
הֲק ֵרי אוֹת ֹו ִענְ יָן! פָּ חוֹת ֹלְ ַקִדבֵּ ר; יו ֵֹתר ֹל ְַקחשֹׁב
וְ עוִֹד יו ֵֹתר ֹלַקעֲק שׂוֹת! ַקמ ָמּשׁ 'נַקעֲק ֶשׂה וְ נִ ְשׁ ָמע'...
ְשׁ ַקמע ְמנַקחֵ ם! אֲק נִ י ְֱקצָ ת ְמ ַקמהֵ ר – ְשׁנֵיאוֹר
י ְַקמ ִשׁיֹ 2לְ הַק ְס ִבּיר ֹלְ Eאֶ ת הַק כֹֹּלְ .בּסֵ ִדֶ ר? תּו ִָֹדה!
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ַקּ˙ ¿˜ ˆƒירֶ :ה ָח ƒסיִד ַקה ּ ƒנ ¿מ ָר ıו¿ סוֹ ֵחר ַקה ּבו ֹּƒלים ,ר' יָ ˆ¿ ƒח˜ נֶ ֶמס ,יָ ַקˆר ֵ ˘¿ׁ ˜ƒרי י¿ ִƒדיִדוּ˙ ƒעם סוֹ ֵחר י¿ הו ִּƒדי
¿ ּב ֵׁ˘ם ַקמר ֵטנ¿ ֶ˜ֹל .הוּא נּ ָ ƒסה ¿ֹל ָ˜ ¿רבוֹ ¿ֹליַק ֲקהִדוּ˙ַ ,קא ¿ך ֶזה ֹלֹא ָהיָ ה ַק˜ֹל

ָח ¿ֹל ָפה ¿ּ˙˜ו ָּפה ֲקא ֻקר ָ ּכהּ ¿ ,ב ַקמ ֲקה ָֹל ָכ ּה
ƒה ¿˙ ַקא ¿ֹל ֵמן ַקמר ֵטנ¿ ֶ˜ֹל ֵמ ƒא ׁ¿˘ ּ˙וֹ ּ ƒ ,ב ¿˙אוּנָ ה
ֶׁ˘ ƒה ¿˙ ַקר ֲקח ָׁ˘ה ¿ ּב ֵﬠ˙ ֶׁ˘ ּ ָׁ˘ה ּו ¿ ּב ƒט ּיוֹּל.

מאת עוזי ֱקפֹלון

ִמ ְב ַקצע ֵבּין ַקה ְ'שּׁ ָמשׁוֹת'

אכֹל ֹלנשמה
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תּו ִָֹדה ַקרבָּ ה עַק ֹל הַק ִה ְתנ ְַקדּבוּת!".
אשׁינוּ ְבּעֹז ,עֵ ת צָ עַק ְִדנוּ,
הַק ֶשּׁמֶ שׁ ֱָק ְפ ָחה עַק ֹל ָר ֵ
כַּקמּה חֲק בֵ ִרים וְ ֱָק ַקר ְבנוּ אֶ ֹל
ְמנַקחֵ ם וַק אֲק נִי וְ עוִֹד ָ
ְשׁכוּנַקת 'שֹׁהַק ם' ְ
וּביִָדֵ ינוּ ְפ ָֹלי ִֶרים ִצ ְבעוֹנִיִּים,
ֶשׁלִּ ְמִּדוּ אֶ ת כָֹּל ִמי ֶשׁהֵ ִציץ בָּ הֶ ם כִּ י ְבּעֶ זְ ַקרת
הַק ֵשּׁםְ ,בּ ִעצּוּמ ֹו ֶשֹׁל ַקחג הַק ָשּׁבוּעוֹת יוֹם ַקמ ַקתּן
תּו ָֹר ֵתנוֵּ ,תּעָ ֵרְֱ 2ק ִריאַת 'עֲק ֶשׂ ֶרת הַק ִדּ ְבּרוֹת'
)עם ִמנְ יַקן ְמ ֻקבגּ ִָרים כַּקמּוּבָ ן(,
ְמיֻקחֶ ִֶדת ֹלִ יֹל ִִָדים ִ
וּמ ְמ ַקתּ ִקּיםְ ,בּ ָשׁעָ ה ֵשׁשׁ
ִעם ְפּ ָר ִסים ,הַק ְפ ָתּעוֹת ַק
'מגֵן ָדּוִ ִד'.
אַחֲק ֵרי הַק צָּ הֳ ַקריִםְ ,בּבֵ ית הַק כְּ נֶסֶ ת ָ
יִס ַקתּיֵּם
כְּ בָ ר הָ יָה בָּ רוּר ֹלְ ֻקכלָּנוּ ֶשׁהַק ִמּ ְבצָ ע ;א ְ
בַּק חֲק ֹל ָֻקקּה ִבֹּלְ בַק ִד אֶ לָּא ְבּ ִה ְשׁ ַקתּ ְתּפוּת ְמֹלֵאָה
בָּ אֵ רוּעַק עַק ְצמוֹ ,בַּק הֲק בָ אַת הַק יְּ ֹל ִִָדים וְ ֻקכלֵּי .עוִֹד
בַּק ָשּׁנָה ֶשׁעָ ְב ָרה כְּ בָ ר הָ יִינוּ שֻׁק ָתּ ִפים ְמֹל ִֵאים
ֹלְ ִמ ְבצַק ע ְֱק ִריאַת עֲק ֶשׂ ֶרת הַק ִדּ ְבּרוֹת בַּק ְשּׁכוּנָה
הַק זּוֹ .אֶ לָּא ֶשׁ ַקדּוְ ֱָקא ִבּגְ ֹלַקֹל הַק חֲק וָ יוֹת ִמ ָשּׁנָה
'חג הַק ַקמּיִם' כַּקמּוּבָ ן.
ֶשׁעָ ְב ָרה ָח ַקשׁ ְשׁנוִּ .בּגְ ֹלַקֹל ַק
וּבכֵןִ ,מי ֶשׁיּוִֹדֵ עַק  ,יוִֹדֵ עַק ֶשׁהֱיוֹת וְ הַק תּו ָֹרה
ְ
ְ
נִמ ְשֹׁלָה ֹלְ ַקמיִם ,נָהוּג ִבּ ְמֱקוֹמוֹת שׁוֹנִים ֹלִ ְשׁפֹּ2
ַקמיִם זֶה עַק ֹל זֶה ְבּ ַקחג הַק ָשּׁבוּעוֹת .הַק ְבּעָ יָה ִהיא,
ֶשׁ@א ָתּ ִמיִד טו ְֹר ִחים שׁו ְֹמ ֵרי הַק ִמּנְהָ ג הַק לָּז,
ֹלְ בָ ֵרר ֱקִֹדֶ ם ִעם הַק ְמּיֹעָ ִד ֹלִ ְשׁ ִפיכַקת הַק ַקמּיִםִ ,אם
גַּקם הוּא ַקמכִּ יר אֶ ת הַק ִמּנְהָ ג וְ אַף ְמעֻקנְ יָן
ֹלְ ִה ְשׁ ַקתּ ֵתּף בּוֹ .וְ עוִֹד ִמן הַק צַּק ִד הַק ְנִּר ָטב ַקדּוְ ֱָקא...
ִבּ ְשׁכוּנַקת 'שֹׁהַק ם'ֹ ,לְ ָמ ָשֹׁל ,י ְֶשׁנָם יְ ֹל ִִָדים ַקר ִבּים
נִּמ ָשֹׁל – ֶשׁזּ ֹו
יחים ֹל ְַקחשֹׁב עַק ֹל הַק ְ
ֶשׁ@א ַקמ ְצֹלִ ִ
וּמ ְת ַקרכְּ זִ ים ְבּ ִע ָקּר בַּק ָמּ ָשֹׁל ,הֲק ֹלוֹא
הַק תּו ָֹרה – ִ
הֵ ם הַק ַקמּיִם עַק ֹל ְשֹׁלַקֹל צוּרוֹת הַק ִשּׁמּוּשׁ בָּ הֶ ם.
ִבּ ְִדֹלָיִיםְ ,בּ ַקשׂ ֱִקיּוֹת ַקמיִם ִמ ְתפּו ְֹצצוֹת,
ְבּאֶ ְֱק ְדּחֵ י ַקמיִם וַק אֲק ִפלּוּ ְבּ ִצנּוֹרוֹת הַק ְשׁ ֱָקיָה.
יְתה אָז ,בַּק ָשּׁנָה ֶשׁעָ ְב ָרה ,הֵ עָ נוּת יָפָ ה
ַקדּוְ ֱָקא הָ ָ
ֹלְ אֵ רוּעַק עֲק ֶשׂ ֶרת הַק ִדּ ְבּרוֹת .אֶ לָּא ֶשׁבַּק דֶּ ֶר 2חֲק ז ָָרה
כַקמּה מו ְֱֹק ִִדים ֶשֹׁל
ֹל ְַקשּׁכוּנָה ֶשׁלָּנוּ עָ בַק ְרנוּ ְבּ ָ
'ח ַקטף'
'חג הַק ַקמּיִם'ְ .מנַקחֵ ם ,אֲק נִי ז ֹוכֵרָ ,
חֲק גִיגַקת ַק
אָז ַקשׂ ִקּית ַקמיִם ְבּרֹאשׁ ֹו וְ ִה ְת ִחיֹל ֹלִ ְבכּוֹת.
יִצ ָחֱק ,הוּא יְ ֹלַקוֶּה
יח ֹלָנוּ ר' יוֹסֵ ף ְ
הַק פַּק עַק םִ ,ה ְב ִט ַק
יְתה ְבּסוֹף הָ אֵ רוּעַק .
או ָֹתנוּ הַק בַּק ָ
יֱקים
ְרחוֹבוֹת הַק ְשּׁכוּנָה הַק יָּפָ ה הָ יוּ כִּ ְמעַק ט ֵר ִ
אִָדםִ .ה ְת ַקֱק ַקדּ ְמנוּ ִבּזְ ִריזוּת ִמ ְמּכוֹנִ ית
מֵ ָ
ֹלִ ְמכוֹנִ ית .אֶ ָחִד מֵ ִרים הַק ַקמּגֵּב וַק חֲק בֵ ר ֹו ַקמ ְצ ִמיִד
הַק ְפ ָֹליֶר וְ ח ֹוזֵר ָחֹלִ יֹלָה ,כְּ ֶשׁלְּ פֶ ַקתע...
המשך יבוא
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ֹƒלי ָמה ˜וֹ ֶרה ƒא ¿ּ˙ ָך

צאת השבת

4:57 4:43 4:53 4:39
5:56 5:53 5:55 5:53

ƒא ׁ¿˘ ˙ּƒי ָׁ˘ ¿ֹל ָחה עו ָּגהַ ˙¿ ˙ּƒ ,ק ּכ ֵ ּבִד ¿ ּב ַקב ָּ˜ ָׁ˘ה.
ֵא ¿
יך ֶ ּב ¡א ֶמ˙ ַקא ָּ˙ה ƒמ ¿ס ַקּ˙ ִֵדּ ר ַקﬠ ¿כ ָׁ˘ו ַק ּב ּיוֹ ם
ָ
יוֹ ם? ƒמי ִדּ וֹ ֵאג ¿ֹלך ָ ּכ ֶר ַקגע?

ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,
א˙ ¿ֹל ַקב ֵּ˜ר אוֹ ˙ƒי.
יִדי˙ּ ,וֹ ִָדה ֶׁ˘ ָ ּב ָ
יָ ˆ¿ ƒח˜ י¿ ִƒד ƒ
יﬠהּ ƒ ,ב ּ˜וּר
ַקא ֲקח ֵרי ָה ָאסוֹ ן ,ו¿ ƒעם ַקה ¿ּפ ָ ˆƒ
ָ ּכ ֶזה הוּא ¿ ּב ֶה ¿ח ֵֹלט ¿מעוֹ ִֵדִד.

ֹƒל ¿פ ָﬠ ƒמים ַקה ֵ ּבן,
ֹƒל ¿פ ָﬠ ƒמים ַקה ּ ָׁ˘ ֵכןֲ .קאנ ƒי
ֹלֹא ƒמ ¿˙ֹלוֹ נֵ ן

יִדיֲ ,קה ֵרי ַקא ָּ˙ה יוֹ ִֵד ַקﬠ ַק ּכ ָּמה ֲקאנ ƒי
ֵטנ¿ ֶ˜ֹל י¿ ִƒד ƒ
י˙י ָׂ˘ ֵמ ַקח ֹƒל ¿ראוֹ ˙ ֶׁ˘ ַקא ָּ˙ה
¿מ ַקח ֵ ּבב אוֹ ¿˙ ָך ,ו¿ ַקכ ָּמה ָהיƒ ƒ
אוֹ ֵכֹל ַקִדּ ו¿ ָ˜א א ֶֹכֹל ָ ּכ ֵׁ˘ר˙ֵּ .ן ֹƒלי ֹƒל ¿ִדאֹג ¿ֹל ָך.

ֲקאנ ƒי ֶא ¡ﬠ ֶׂ˘ה ֶא˙ ֶזה ¿ ּב ׂ¿ ˘ƒמ ָחה! ו¿ ַקגם
ַקה ַקּ˙ ׁ¿˘ֹלוּם ָﬠ ַקֹלי! ַקאֹל ִ¿ ˙ּƒד ַקאג.

ָמה ַקִדּ ¿ע ¿ּ˙ ָך ֶׁ˘ ָא ƒביא ¿ֹל ָך ¿ ּב ָכֹל ָׁ˘בו ַקּﬠ ¿מנוֹ ˙
ָמזוֹ ן מו ָּכנוֹ ˙ ¿˜פוּאוֹ ˙ ,ו¿ ַקא ָּ˙ה ָ ˆ¿ ˙ּƒט ֵר ¿ך ¿ ּב ָכֹל יוֹ ם
ַקר˜ ¿ֹל ַקח ֵּמם ¿ֹל ָך אוֹ ָ˙ן ו¿ ֶֹל ¡אכֹֹל? ָהא ֶֹכֹל ַקה ֶ ּזה י¿ ƒהיֶ ה
גַּק ם – ָ ּכ ֵׁ˘ר ַקֹל ּ¿מ ַקה ¿ִדּ ƒריןַ .קמ ¿ס ּ ƒכים?

ֲקﬠזֹבֶ ,זה ֶ ּב ַקטח י¿ ƒהיֶ ה יָ ָ˜ר,
ו¿ ַקגם ָ ˆ¿ ˙ּƒט ֵר ¿ך ֹƒל ¿טר ַקֹח ַקה ¿ר ֵ ּבה
יָ ˆ¿ ƒח˜ ,זוֹ ¿ ּבוַק ַקִדּ אי ƒמ ¿ˆוָ ה ¿מאוֹ ִד
גּ¿ ִדוֹ ָֹלה! ֹƒל ¿ִדאֹג ֹƒליהו ִּƒדי ¿ֹלא ֶֹכֹל ָ ּכ ֵׁ˘רֲ .קא ָבֹל
ֵא ¿
יך ¿ ּב ִƒד ּיוּ˜ ַקא ָּ˙ה חוֹ ֵׁ˘ב ַקֹל ֲקﬠ ׂ˘וֹ ˙ ֶא˙ ֶזה?
ֲקה ֵרי הוּא ֹלֹא גָּ ר ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך ָ˜רוֹ ב.

נוּ ,נוּƒ ..אם ֶזה ֹלֹא ָ˜ ֶׁ˘ה
¿ֹל ָךָ ,אז ָֹל ָּמה ֹלֹא? ¿ ּב ֵס ִֶדר

יﬠה ֲקא ֻקר ָ ּכה!
ֶא ¿ממ זוֹ ֶ ּב ¡א ֶמ˙ נ¿ ƒס ָ
ֹלֹא יָ ַקִד ¿ע ˙ּƒי ֶׁ˘ ַקה ּƒמ ¿פ ָﬠֹל ַקֹל ֲקה ָכנַק ˙ ָמזוֹ ן
¿ ּב ָמנוֹ ˙ ¿˜פוּאוֹ ˙ּ ָ ,כֹל ָ ּכ ¿ך ָרחוֹ ˜!

אֶ ְתמוֹֹל ַקשׂ ְמ ִתּי ֹלֵב ֹלְ ִָדבָ ר ְמעַק נְ יֵן,
גַּקם כְּ ֶשׁ ְשּׁנֵי אֲק נ ִָשׁים עו ִֹשׂים אֶ ת
או ָֹתהּ ְפּעֻק לָּהִ ,היא יְכ ֹוֹלָה ֹלְ הֵ ָראוֹת
ֹלְ ג ְַקמ ֵרי אַחֶ ֶרת! ֹלְ ָמה אֲק נִי ִמ ְתכַּקוֵּן? ֹלְ ָמ ָשֹׁל
אָמ ְר ִתּי
אֶ ְתמוֹֹל ,אַחֲק ֵרי ְתּ ִפלַּקת ַקשׁחֲק ִריתַ ,ק
ימים
כָּרגִיֹל אֶ ת ִפּ ְר ֱֵקי הַק ְתּ ִהלִּ ים הַק ַקמּ ְת ִא ִ
ָ
אָמ ְר ִתּי אֶ ת
ַק
ֹל ַקַקתּאֲק ִריְ .2בּ ִִדיּוֱּק כְּ ֶשׁאֲק נִי
הַק ְפּ ָר ֱִקים הָ אֵ לּוּ ,גַּקם ְשׁמוּאֵ ֹל ֶשׁיּ ַקָשׁב ֹלְ י ִִָדי,
אָמר אֶ ת או ָֹתם ִפּ ְר ֱֵקי ְתּ ִהלִּ ים.
ַק
וְ אָז ַקשׂ ְמ ִתּי ֹלֵב ֹלְ הֶ ְבדֵּ ֹל ְמעַק נְ יֵן – אֲק נִי
ְמ ַקמֹלְ מֵ ֹל ,וְ הוּא – אוֹמֵ ר .הָ עֵ ינַקיִם ֶשׁלִּ י
ְמשׁו ְֹטטוֹת ִמ ָסּ ִביב ,הָ עֵ ינַקיִם ֶשׁלּ ֹו ְבּתוֹ2
הַק ִסּדּוּר .אֶ ְצֹלִ י ;א שׁו ְֹמ ִעים כְּ ֹלוּם ,וְ אֶ ְצֹלוֹ,
שׁו ְֹמ ִעים אֶ ת הַק ִמּלִּ ים ,שׁו ְֹמ ִעים אֲק ִפלּוּ
ַקמנְגִּינָה ,וְ ְנִראֶ ה ֶשׁהוּא פָּ שׁוּט נֶהֱ נֶה!
אַחר הַק צָּ הֳ ַקריִם ִא ָמּא ִבּ ְקּ ָשׁה ִמ ְשּׁ ֵתּי
ַק
יתי
אֲק ָחיוֹת ֶשׁלִּ י ֹלְ ַקסדֵּ ר אֶ ת הַק חֶ ִֶדר .שׁוּב ָר ִא ִ
אַחת ֱָק ָמה ֹלְ אַט ֹלְ אַט,
ַק
אֶ ת הַק הֶ ְבדֵּ ֹל.
ִה ְסתּו ְֹבבָ ה ֹלְ פֹ הִ ,ה ְסתּו ְֹבבָ ה ֹלְ ָשׁם...
אָמ ָרה "אֵ ין ְבּעָ יָה" – וְ ִה ְת ִחיֹלָה
וְ הַק ְשּׁנִ יָּהְ ,
וּב ָח ִריצוּת.
ֹלְ ַקסדֵּ ר ַקמהֵ ר ְ
"אֶ ְפ ָשׁר ֹלְ הַק כְ נִיס ֹ ,לְ תוֹ 2כָֹּל ְפּעֻק לָּה",
נְתּי מֵ אֵ יפֹ ה נִכְ נְסוּ
ָח ַקשׁ ְב ִתּי ֹלְ עַק ְצ ִמי .וְ אָז הֵ בַק ִ
ֹלִ י הַק ַקמּ ְח ָשׁבוֹת הָ אֵ לּוּ .אֶ ְתמוֹֹל בָּ עֶ ֶרב ִא ָמּא
ִה ְס ִבּ ָירה ֹלָנוּ עַק ֹל ְשׁ ָמהּ הַק ְמּי ָֻקחִד ֶשֹׁל הָ ַקרבָּ נִית
מוּשׁ ֱָקא עָ ֹלֶיהָ הַק ָשֹּׁלוֹם ,אֵ ֶשׁת הָ ַקר ִבּי
ַקחיָּהְ -
ֱקוּתהּ ָחֹל
יטשֶׁ ,שׁיּוֹם ִה ְס ַקתּלְּ ָ
ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
"חיָּה" ִמלְּ שׁוֹן ַקחיִּיםִ .מ ְצווֹת
ְבּכ"ב ְשׁבָ טַ .ק
וּמעֲק ִשׂים טו ִֹבים ְצ ִריכִ ים ֹלְ הֵ עָ שׂוֹת; ,א
ַק
בַּק אֲק ִִדישׁוּת; ,א ְבּי ְַקשׁנוּנִיּוּת; ,א ְבּעַק ְצֹלוּת,
צוּרה ַקחיָּה!
אֶ לָּא ְבּ ָ
בַּק חֲק ִמימוּתְ ,בּ ִשׂ ְמ ָחהְ ,בּמֶ ֶרץ!

נא ֹלשמור
עֹל ֱקִדושת
הגיֹליון

יˆיֶ ,א ¿פ ָׁ˘ר ׁ¿˘ ֵ˜ ִֵדי ָמ ָר˜
ƒא ƒ
¿ ּב ַקב ָּ˜ ָׁ˘ה?

ƒמ ¿ˆ ַקט ֵﬠרִֵ ˜ֵ ˘¿ׁ ,די
ַקה ָּמ ָר˜ נ¿ ƒג ¿מרוּ!

ֹלֹא נוֹ ָראָ ,א ¿מר ּו ָֹלנ ּו ַק ּבגַּק ן ֶׁ˘ ¿ ּבט" ּו
ּ ƒב ׁ¿˘ ָבט ַקה ּ ׁ¿˘ ֵ˜ ִƒד ָ ּיה ּפוֹ ַקר ַקח˙

ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי
ו¿ י¿ ˆ¿ ƒמח ּו ָֹלנ ּו ָמ ֵֹלא ׁ¿˘ ֵ˜ ִֵדי ָמ ָר˜ ֲקח ִָד ׁ˘ƒים!

יח ֹלְ ִהזְ ַקדּ ְמּנוּת
ַקשֹׁלְ וָ ה .כֵּיצַק ִד הֵ נִ ַק
ֶשׁ ָכּזֹאת ֹל ְַקחמֹ ֱק ִמבֵּ ין אֶ ְצ ְבּעו ָֹתיו?

ַקֱק ָבֹּלָ ה אוֹ ַקמ ֲקע ִשׂיּוֹת?
"ר ִבּי! ַקר ִבּי!" ,נִ ְשׁ ַקמע הַק קּוֹֹל.
ַק

גַּק ְמֹלִ ֵיאֹל ַקה ִמּ ְִד ָבּ ִרי
מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ י ַקָרִד מֵ הָ הָ ר ,בַּק פַּק עַק ם
הַק ְשּׁנִ יָּה.
אָמר מֹ ֶשׁה
"אֵ לּוּ ִדּ ְב ֵרי הַק ֵשּׁם"ַ ,ק
אֶ ֹל זִ ְֱקנֵי הָ עָ ם ֶשׁ ִצּפּוּ ֹל ֹו ָסמוֹּ 2לָהָ ר,
וְ גַקם אֲק נ ְַקחנוּ ֶשׁעָ ַקמ ְִדנוּ מֵ אָחוֹר
אָמר
ָשׁ ַקמ ְענוּ אֶ ת הַק ְדּבָ ִרים" .הַק ֵשּׁם ַק
כָּ :2אֲק נִ י אֶ ְת ַקגּלֶּה אֵ ֹלֶיְ Eבּעַק ב הֶ עָ נָן
ֶשׁ ְבּרֹאשׁ הָ הָ ר ,וְ כָֹל הָ עָ ם יוּכְ ֹלוּ
ֹלִ ְשׁמֹ עַק כֵּיצַק ִד אֲק נִ י ְמ ַקִדבֵּ ר ִא ְתּE
וּמוֹסֵ ר ֹלְ Eאֶ ת עֲק ֶשׂ ֶרת הַק ִדּ ְבּרוֹת
אַחר כָּ ,2וְ אָז הֵ ם
ֶשׁ ִתּ ְמסֹר ֹלָהֶ ם ַק
יַקאֲק ִמינוּ בְֹּ Eלְ ע ֹוֹלָם".
"אָמֵ ן"ִ ,ה ְסכִּ ימוּ כָֹּל הַק זְּ ֱֵקנִ ים.
אַקִ 2מתּוַֹ 2קמחֲק נֵה הַק נֶּאֱ ָס ִפים הֵ חֵ לּוּ
ֹלַקעֲק ֹלוֹת ֱקוֹֹלוֹת ֶשׁהָ ֹלְ כוּ וְ ג ְָברוּ; .א
ָחֹלִ יֹלָה,
וּב ִמ ְרמוּר
ְ
ִבּ ְטרוּנְ יָה
ְמ ַקִד ְבּ ִרים
נִ ְראוּ
הָ אֲק נ ִָשׁים
וּמהַק נְ הֲק נִ ים ְבּהַק ְסכּ ָָמה.
ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת ְ
נִ ְראֶ ה הָ יָה כִּ י ֻקכּלָּם ְמכַקוְּ נִ ים ֹלְ אוֹת ֹו
ָרצוֹן...
ֹלְ בַק סּוֹף נִ גַּקשׁ אֶ ָחִד מֵ הַק ְמּכֻקבָּ ִִדים
"רבֵּ נוּ
אָמר ְבּהַק כְ נָעָ הַ :ק
ֶשׁבַּק ָקּהָ ֹל וְ ַק
יְשׁירוֹת מֵ אֵ ת
מֹשׁה! ְרצ ֹונֵנוּ ֹלִ ְשׁמֹעַק ִ
ֶ
הַק ֵשּׁם! אֵ ינ ֹו דּוֹמֶ ה הַק שּׁוֹמֵ עַק ִמ ִפּי
יח – ֹלְ שׁוֹמֵ עַק ִמ ִפּי הַק מֶּ ֹלֶ."!2
הַק ָשֹּׁלִ ַק
ְ"רצ ֹונֵנוּ ֹלִ ְראוֹת אֶ ת ַקמֹלְ כֵּנוּ!",
אָמרוּ י ְַקח ָדּו עוִֹד ַקר ִבּים
הו ִֹסיפוּ וְ ְ
מֵ הַק נּוֹכְ ִחים.
מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ ָשׁ ַקמע אֶ ת הַק ְדּבָ ִרים,
וּפָ נָה ֹל ְַקחזֹר אֶ ֹל הָ הָ ר ֹלְ הַק גִּ יִד אֶ ת
ִדּ ְב ֵרי הָ עָ ם אֶ ֹל הַק ֵשּׁם.
ֹלְ ַקמ ְרבֵּ ה הַק ִשּׂ ְמ ָחה ,הַק ֵשּׁם ֱִקבֵּ ֹל אֶ ת
ִדּ ְב ֵרי הָ עָ ם ,וְ אַף ִצפָּ ה ֹלָהֶ ם! הוּא
ִצוָּ ה או ָֹתנוּ ֹלַקעֲק שׂוֹת הֲק כָנוֹת
ְמי ָֻקחִדוֹת ֹלִ ְֱק ַקראת הָ ֶרגַקע הַק גִָּדוֹֹל בּ ֹו
וּבעַק ְצמ ֹו אֵ ֹלֵינוּ,
י ְִת ַקגּלֶּה ִבּכְ בוִֹד ֹו ְ
וְ י ְַקשׁ ִמיעַק ֹלָנוּ י ְִשׁירוֹת אֶ ת ְדּבָ ָריו...

הַק צַּק ִדּיֱק ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם ִמ ָקּ ִמינְ ֱָקהֶ ,שׁעָ בַק ר בַּק שּׁוֱּק
ְהוִּדי
הַק הוֹמֶ ה ֶשֹׁל ֹלְ בוֹב ,הֵ סֵ ב אֶ ת רֹאשׁ ֹו וְ ָראָה י ִ
ְמ ַקמהֵ ר ֹלִ ְֱק ָראת ֹו ְ
וּביִָד ֹו סֵ פֶ ר" .אֲק נִ י מ ֹוכֵר ְספָ ִרים",
ִה ִצּיג עַק ְצמ ֹו הָ ִאישׁ" .זֶה סֵ פֶ ר י ַקְֱקר הַק ְמּ ִציאוּת,
ֶשׁיֵּשׁ בּ ֹו ְצפוּנוֹת הַק תּו ָֹרהָ ,רזִ ין ְדּ ָרזִ ין ,וְ הָ ע ֶֹתֱק
ֶשׁ ְבּי ִִָדי י ִָחיִד ְבּ ִמינוֹ".
ִעֹלְ עֵ ֹל ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם בַּק סֵּ פֶ ר ,וְ עַק ִד ְמהֵ ָרה עָ ַקמִד עַק ֹל
ִטיבוֹ :זֶה סֵ פֶ ר ַקֱקבָּ ֹלָה עַק ִתּיֱק וְ נ ִִָדיר .אָכֵן ,צוִֹדֵ ֱק
מ ֹוכֵר הַק ְסּפָ ִרים .אֵ ין ֹלְ הַק ִשּׂיג אֶ ת הַק סֵּ פֶ ר הַק זֶּה
"מכִּ יר אֲק נִ י אֶ ת הַק סֵּ פֶ ר"ִ ,א ֵשּׁר
ְבּשׁוּם ָמֱקוֹםַ .ק
מוּרתוֹ?".
הַק צַּק ִדּיֱק" .כּ ַָקמּה ְתּבַק ֵקּשׁ ְתּ ָ

ֶנע ֱִָדר .נִ ָסּה ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם ֹלְ ַקשׁנּוֹת אֶ ת
ְשׁעוֹת ִבּקּוּרוֹ ,אוֹּלָם נִ ְראֶ ה הָ יָה
מוִּדע ֹלְ נִ ְסיוֹנו ָֹתיו
ָ
ֶשׁשּׁוֹאֵ ב הַק ַקמּיִם
וְ הוּא ְמהַק ֵתֹּל בּ ֹו שׁוּב וָ שׁוּב.

נוּמה
יח ֹל ֵָתת ְתּ ָ
בַּק ַקלּ ְיֹלָה ;א ִה ְצֹלִ ַק
ֹלְ עַק ְפעַק פָּ יוִ .עם ַקשׁ ַקחר ִמהֵ ר ֹלְ בֵ ית
הַק כְּ נֶסֶ תֹ ,לִ ְת ִפלַּקת ַקשׁחֲק ִרית ,וְ אוֹּלָם
אַחר הַק ְתּ ִפלָּה ָשׁב הַק סֵּ פֶ ר
ִמיִָּד ֹלְ ַק
וְ ִה ְתיַקצֵּ ב מוֹּל עֵ ינָיו .הוּא נִ ָסּה
יח אֶ ת הָ ִענְ יָן ִמלִּ בּ ֹו וְ ֹלַקעֲק סֱֹק
ֹלְ הַק ְשׁכִּ ַק
ִבּ ְִדבָ ִרים אֲק חֵ ִרים ,אוֹּלָם הַק סֵּ פֶ ר ָט ַקרִד
נוּחת ֹו ֹלְ;א הֶ ֶרף.
אֶ ת ְמ ָ
הֵ ִבין ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם כִּ י הַק ַקמּ ְח ָשׁבוֹת
הָ אֵ לֶּה ;א י ְַקרפּוּ ִממֶּ נּוּ עַק ִד ֶשׁיּ ִַקשּׂיג אֶ ת הַק סֵּ פֶ ר.
הוּא גּ ַקָמר אֹמֶ ר ֹלָשׁוּב ֹל ִָעיר ֹלְ בוֹב וֹּלְ ַקא ֵתּר אֶ ת
מ ֹוכֵר הַק ְסּפָ ִרים .הַק פַּק עַק ם י ַקְשׁלֵּם כְּ ִפי ֶשׁנִּ ְתבַּק ֵקּשׁ
אַמ ַקתּ ְחתּוֹ.
וּבֹלְ בַק ִד ֶשׁהַק סֵּ פֶ ר י ְִהיֶה ְבּ ְ
ִ
וְ אָכֵןַ ,קר ִבּי ָשֹׁלוֹם ָשׂם ְפּעָ ָמיו ֹלִ ֹלְ בוֹב וְ הֵ חֵ ֹל
אַחר מ ֹוכֵר הַק ְסּפָ ִרים .הוּא ִה ְתרוֹצֵ ץ ִמכָּאן
ֹלָתוּר ַק
ֹלְ ָשׁםָ ,שׁאַֹל וְ ִָד ַקרשׁ אֵ צֶ ֹל עו ְֹב ִרים וְ ָשׁ ִבים,
וֹּלְ בַק סּוֹף ָמצָ א אֶ ת הָ ִאישְׁ .בּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת נִ גַּקשׁ
אֵ ֹלָיו"ְ .רצוֹנִ י ֹלִ ְֱקנוֹת אֶ ת הַק סֵּ פֶ ר בַּק ְמּ ִחיר ֶשׁנּ ַקֱָק ְב ָתּ
אָמר.
ישׁ ֵתנוּ הַק קּוִֹדֶ מֶ ת"ַ ,ק
ִבּ ְפגִ ָ

עֵ ינָיו ֶשֹׁל הַק מּ ֹוכֵר בָּ ְרֱקוּ .הוּא נ ַקֱָקב בִּ ְסכוּם
ְמפֻקֹלְ פָּ ֹל .עֲק ָננָה עָ ֹלְ ָתה עַק ֹל פָּ נָיו ֶשֹׁל הָ ַקרבִּ י.
"הַק ְמּ ִחיר י ֱָָקר ִמ ַקדּי" ,אָמַק ר בְּ אַכְ זָבָ ה .אוֹּלָם
הַק מּ ֹוכֵר הָ יָה נֶחֱ ָרץ" .אֵ ינֶנִּ י מוּכָן ֹלְ הַק פְ ִחית ִמן
"רבִּ ים ְמבַק ְקּ ִשׁים
הַק ְמּ ִחיר ֶשׁנּ ַקֱָקבְ ִתּי" ,אָמַק רַ .ק
ֹלִ ְרכֹּשׁ אֶ ת הַק סֵּ פֶ ר ,וְ הֵ ם י ַקְשׁלְּ מוּ אֶ ת ְמ ִחיר ֹו
הַק מָּ ֹלֵא".

אַכְ זָבָ ה ֱָק ָשׁה ִמלְּ אָה אֶ ת ֹלִ בּ ֹו ֶשֹׁל ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם.
וּב ֵקּשׁ ֹל ַקִָדעַק ת אֶ ת זֶהוּת ֹו ֶשֹׁל
אַחר ֶרגַקע ִה ְתנַקעֵ רִ ,
ֹלְ ַק
הַק לֱָּקו ַקֹח הַק נִּ כְ בָּ ִדֶ ,שׁ ָזּכָה בַּק סֵּ פֶ ר הַק יּ ֱָָקר.

עַק ֹל אַף ְרצוֹנ ֹו הָ עַק ז ֹלִ ְֱקנוֹת אֶ ת הַק סֵּ פֶ ר ,נֶאֱ ֹלַקץ
ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם ֹלְ ִהפָּ ֵרִד ִמן הַק מּ ֹוכֵר; .א הָ יָה ְבּיִָד ֹו
הַק ְסּכוּם הַק ָדּרוּשׁ ,וְ אֵ ין יִָד ֹו ַקמ ֶשּׁגֶת ֹלְ ַקשׁלֵּם הוֹן ַקרב
כָֹּל-כָּ 2בַּק עֲק בוּר סֵ פֶ ר.

"אָה" ,הֵ ִשׁיב הַק לָּה" ,זֶה הָ יָה ַקדּוְ ֱָקא שׁוֹאֵ ב
יתיִ ,שׁלֵּם אֶ ת
הַק ַקמּיִם הַק ִמּ ְתגּו ֵֹרר כָּאן .הוּא בָּ א ֹלְ בֵ ִ
אָמ ְר ִתּי ָֹלכֶם
ְמֹלוֹא הַק ְסּכוּם ,וְ ָזכָה בַּק סֵּ פֶ ר .הֲק ֹלוֹא ַק
ֶשׁקּו ְֹפ ִצים ַקר ִבּים יֵשׁ ֹלַקסֵּ פֶ ר."...

ָשׁב ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם ֹלְ בֵ יתוֹ ,אַק 2עֲק ַקִדיִן ָחשׁ ְבּי ִָָדיו אֶ ת
ַקמגַּקע ַקדּפֵּ י הַק סֵּ פֶ ר הָ עַק ִתּ ִ
מוּסים
יֱקים .הַק סּוִֹדוֹת הַק כְּ ִ
תוּבים בּ ֹו ִה ְס ִעירוּ אֶ ת נ ְַקפשׁוֹ .הוּא ;א י ַקִָדע
הַק כְּ ִ

וּשׁ ִביב ִתּ ְֱקוָ ה ְמפַק עֵ ם
נִ ְפ ַקרִד ִממֶּ נּוּ ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם ְ
ְבֹּלִ בּוֹ .אוֹּלַקי י ְִת ַקרצֶּ ה הָ ִאישׁ ֹלִ ְמכֹּר ֹל ֹו אֶ ת הַק סֵּ פֶ ר.
ְבּטֶ ֶרם יָצָ א ֹלְ עֵ בֶ ר הַק כְּ תֹבֶ ת ֶשׁ ָמּ ַקסר ֹל ֹו מ ֹוכֵר

"מ ְצ ַקטעֵ ר ,הַק סֵּ פֶ ר
הַק לָּה ָספַק ֱק אֶ ת כַּקפּו ָֹתיוִ .
נִ ְמכַּקר".

'תֹּלְ מוִּדֵ י הַק תּו ָֹרה'? בֶּ עָ בָ ר ,הַק ְקּ ִהלּוֹת ֹל ְֱָקחוּ ָחסוּת עַק ֹל
כֵּיצַק ִד נו ְֹסִדוּ ַק
'תֹּלְ מוִּדֵ י הַק תּו ָֹרה' .נִ ְב ַקחר ְמֹלַקמֵּ ִד ַקמ ְת ִאים וְ הַק ְקּ ִהלָּה
ַקח ְס ֵרי הַק ְיּ ֹכֹלֶת וְ י ְָסִדוּ אֶ ת ַק
ִמ ְמּנָה אֶ ת ְשׂכָר ֹו כְּ ִדֵ י ֶשׁכָֹּל ֶיֹלִֶד יוּכַקֹל ֹלִ ֹלְ מֹ ִד .הַק הו ִֹרים הָ עֲק ִשׁ ִירים ָשֹׁלְ חוּ אֶ ת ְבּנֵיהֶ ם ֹלַק'חֶ ִדֶ ר',
אַחת ֹלִ מֵּ ִד הַק ְמֹּלַקמֵּ ִד וּבָ אֲק חֵ רוֹת ָחזְ רוּ
וּמנָה כְּ ָשֹׁלוֹשׁ כִּ תּוֹת; ְבּ ַק
הוֱּקם ְבּבֵ ית ֹו הַק ְפּ ָר ִטי ֶשֹׁל הַק ְמֹּלַקמֵּ ִד ָ
ֶשׁ ַק
'תֹּלְ מוִּד תּו ָֹרה' וּבַק 'חֶ ִדֶ ר' עָ ְסֱקוּ ְבֹּלִ מּוִּד או ִֹתיּוֹת הַק ְקּ ִריאָה ,פֵּ רוּשׁ
הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים עַק ֹל ִמ ְשׁנ ָָתם .בַּק ַק
הַק ְתּ ִפלָּה ,חֻק ָמּשׁ ִעם ַקר ִשׁ"י וּגְ ָמ ָרא.
אַרצוֹת הַק ִמּזְ ָרח ִה ְת ַקֱקיְּמוּ מו ְֹסִדוֹת ִחנּוּ 2דּו ִֹמיםְ .בּפָ ָרסְ ,מֱקוֹם
גַּקם ְבּ ְ
הַק לִּ מּוִּד נִ ְֱק ָרא ַק
צוּרת
ימן – ִ'מ ְִד ָרשׁ' .הַק ְיֹּל ִִָדים י ְָשׁבוּ ְבּ ַק
וּב ֵת ָ
'מכְ ָתּאבּ'ְ ,
יחים וְ ֹלִ ְפנֵיהֶ ם י ַקָשׁב
חֲק ִצי גֹּ ֶרן עַק ֹל ִר ְצפַּק ת בֵּ ית הַק כְּ נֶסֶ ת הַק ְמּכ ָֻקסּה ְשׁ ִט ִ
)=מֹלַקמֵּ ִד( .כָֹּל ֶיֹלִֶד ֹל ַקָמִד ֹלִ ְֱקרֹא אֶ ת הָ או ִֹתיּוֹת ִמזָּוִ יּוֹת
הַק 'מּו ִֹרי' ְ
שׁוֹנוֹת וְ כָ 2הַק ְרבֵּ ה ְיֹל ִִָדים ֹל ְָמִדוּ ִמסֵּ פֶ ר אֶ ָחִד ִבֹּלְ בַק ִד.

הַק ְסּפָ ִרים ,נִ כְ נַקס ֹלַקחֲק נוּת ְסמוּכָה ֶשֹׁל ַקחיָּט כְּ ִדֵ י
ֹלִ ְתהוֹת עַק ֹל ַקֱקנְ ַקֱקנּ ֹו ֶשֹׁל שׁוֹאֵ ב הַק ַקמּיִם.
אֲק ֶר ֶשׁת הַק ְפ ָתּעָ ה עָ ֹלְ ָתה עַק ֹל ְפּנֵי הַק ַקחיָּט" .שׁוֹאֵ ב
הַק ַקמּיִם?"ָ ,שׁאַֹל כְּ;א ַקמאֲק ִמין" ,הוּא ִמ ְתגּו ֵֹרר
יתי".
אַחִד הַק חֲק ִָד ִרים ְבּבֵ ִ
ְבּ ַק
ָ
"וּמה ִטיב ֹו ֶשֹׁל הָ ִאישׁ?"ִ ,בּ ֵקּשׁ ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם
ֹל ַקִָדעַק ת.
"מעֲק ָשׂיו ִמ ְס ַקתּכְּ ִמים
הַק לָּה הֵ גִ יב ְבּגִ חוַּ .2ק
אַספָּ ֱָק ָתם ֹלְ בָ ֵתּי
ִבּ ְשׁ ִאיבַק ת ַקמיִם מֵ הַק ְבּאֵ ר וְ ְ
הַק לֱָּקוֹחוֹת .אֵ ין הוּא בָּ א ְבּ ִשׂ ָ
יחה ִעם הַק ְבּ ִריּוֹת,
אַק 2עו ֶֹשׂה אֶ ת עֲק בו ִָֹדת ֹו נֶאֱ ָמנָהִ .עם זֶה"ִ ,הנְ ִמי2
צוּרה מוּז ָָרה.
הַק לָּה אֶ ת ֱקוֹֹלוֹ" ,הָ ִאישׁ ִמ ְתנַקהֵ ג ְבּ ָ
וּבשׁוּב ֹו ֹלְ בֵ ית ֹו
הוּא ַקמ ְרבֶּ ה ֹלִ ְשׁתּוֹת ֹלְ ָשׁכְ ָרהְ ,
כּוּח
בָּ עֶ ֶרבִ ,שׁכּוֹר כְּ ֹלוֹט ,עוֹֹלִ ים מֵ ַקח ְִדר ֹו ֱקוֹֹלוֹת וִ ַק
ָר ִמים בֵּ ינ ֹו ֹלְ בֵ ין ִא ְשׁתּוִֹ .אישׁ מוּזָר"ִ ,סכֵּם הַק ַקחיָּט
אֶ ת ְדּבָ ָריו ִבּ ְתנוּעַק ת יִָד ְמבַק טֶּ ֹלֶת.
הַק ֵתּאוּר ִה ְת ִמיהַּק ְמאוִֹד אֶ ת ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹםָ .מה
ישׁיּוּת ְמפ ְֻקֱקפֶּ ֱֶקת ָכּזֹאת וֹּלְ סֵ פֶ ר ַקֱקבָּ ֹלָה י ַקְֱקר
ֹלְ ִא ִ
אַחר
ַק
הַק ְמּ ִציאוּת? הוּא הֶ ְחֹלִ יט ֹלְ ִה ְת ַקחקּוֹת
שׁוֹאֵ ב הַק ַקמּיִם הַק ִמּ ְסתּו ִֹריְ .בּכָֹל יוֹם הָ יָה פּו ֱֵֹקִד אֶ ת
בֵּ ית ֹו ֶשֹׁל הַק ַקחיָּטְ ,מ ַקֱקוֶּה ֹלִ ְמצֹא בּ ֹו אֶ ת הָ ִאישׁ,
אוֹּלָם ָתּ ִמיִדְ ,בּ ָשׁעָ ה ֶשׁ ִהגִּ יעַק ִ ,ה ְתבָּ ֵרר כִּ י זֶה

ֵע ָצה נְ כוֹנָ ה

כְּ ֶשׁנּו ַקֹאשׁ ִמלִּ ְפגֹּ שׁ אֶ ת שׁוֹאֵ ב
הַק ַקמּיִם ,הֶ ְחֹלִ יט ֹלְ ִה ָכּנֵס אֶ ֹל ַקח ְִדרוֹ.
ְבּאו ָֹתהּ ָשׁעָ ה ;א הָ יָה ִאישׁ בַּק חֶ ִדֶ ר.
אַרגָּז ָמֹלֵא
ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם ִה ְב ִחין ִמיִָּד ְבּ ְ
ְספָ ִרים .אֵ לֶּה הָ יוּ ְבּ ִע ָקּר ִס ְפ ֵרי
ַקֱקבָּ ֹלָה ,הָ עו ְֹס ֱִקים ְבּ ִמ ְס ְתּ ֵרי הַק תּו ָֹרה.
בֵּ ין הַק ְסּפָ ִרים הָ יָה גַּקם הַק סֵּ פֶ ר הַק נּ ְֶח ָשֱׁק,
ֶשׁ ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם ָחפַק ץ כָֹּל-כָֹּ 2לִ ְֱקנוֹתַ .קס ְֱק ָרנוּת ֹו ֶשֹׁל
ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם ִה ְתעַק ְצּ ָמה.
ֹלְ ָמחֳ ָרת הָ ֹלַקַ 2קר ִבּי ָשֹׁלוֹם ֵשׁנִ ית אֶ ֹל ַקח ְִדר ֹו ֶשֹׁל
שׁוֹאֵ ב הַק ַקמּיִםָ .מה ַקרבָּ ה הָ י ְָתה הַק ְפ ָתּעָ ת ֹו כְּ ֶשׁגִּ לָּה
אַרגַּקז הַק ְסּפָ ִרים,
כִּ י כָֹּל ְתּכוֹּלַקת הַק חֶ ִדֶ ר נֶעֶ ֹלְ ָמהְ .
ישׁיִּים – הַק כֹֹּל ֶנ ֱעֹלַקם ,וְ הַק חֶ ִדֶ ר נו ַקֹתר
הַק חֲק פָ ִצים הָ ִא ִ
ֵריֱק ֹלְ ג ְַקמ ֵרי.
"א ָתּה הָ ִאישׁ
ֹלְ פֶ ַקתע ָשׁ ַקמע ֱקוֹֹל מֵ אֲק חו ָֹריוַ :ק
ֶשׁ ִחטֵּ ט בַּק חֲק פָ צָ יו ֶשֹׁל שׁוֹאֵ ב הַק ַקמּיִם?".
ִה ְסתּוֹבֵ ב ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם ְבּבֶ הָ ֹלָה ,וְ ָראָה אֶ ת הַק ַקחיָּט
"מדּוּעַק
עוּסהַ .ק
עוֹמֵ ִד מֵ אֲק חו ָֹריו וְ עַק ֹל פָּ נָיו אֲק ֶר ֶשׁת כְּ ָ
ית זֹאת? כַּקאֲק ֶשׁר שׁוֹאֵ ב הַק ַקמּיִם ָחזַקר אֶ ֹל ַקח ְִדר ֹו
עָ ִשׂ ָ
הוּמה
;א י ַקִָדע אֶ ת נ ְַקפשׁ ֹו ִמזַּקעַק ם .הוּא ח ֹוֹלֵֹל כָּאן ְמ ָ
יתי וֹּלְ ַקחטֵּ ט
וְ צָ עַק ֱק ִ'מי הָ ִאישׁ ֶשׁהֵ עֵ ז ֹלְ ִה ָכּנֵס ֹלְ בֵ ִ
ְבּ ִס ְפ ֵרי הַק ַקמּעֲק ִשׁיּוֹת ֶשׁלִּ י?!'; .א י ַקִָד ְע ִתּי אֵ י2
אָסף אֶ ת כָֹּל
ֹלְ הַק ְרגִּ יעַק אֶ ת זַקעֲק מוֹֹ .לְ ָמחֳ ָרת בַּק בּ ֱֶֹקר ַק
חֲק פָ צָ יו וְ ֶנ ֱעֹלַקם".
חוּשׁת הַק הַק ְח ָמצָ ה ֶשׁ ָחשׁ ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם עַק ֹל
אֶ ֹל ְתּ ַק
הַק סֵּ פֶ ר ֶשׁ@א ָזכָה ֹלִ ְֱקנוֹתִ ,ה ְצ ָט ֵרף עַק ָתּה צַק עַק ר עַק ֹל
ֶשׁנִּ ְמנַקע ִממֶּ נּוּ ֹלִ ְפגֹּ שׁ אֶ ת הַק צַּק ִדּיֱק הַק נִּ ְס ָתּר,
ֶשׁ ִה ְסוָ ה אֶ ת גּ ְַקִדֹלוּת ֹו ְבּ ִה ְתנַקהֲק גוּת ֹו הַק מּוּז ָָרה.
)עֹל פי 'סיפורי נס ופֹלא'(

הָ ְ
אִַדמוֹ"ר מֵ אֲק ֹלֶכְּ ַקסנְ דֶּ רַ ,קר ִבּי י ַקְר ְח ִמיאֵ ֹל-י ְִשׂ ָראֵ ֹל-י ְִצ ָחֱק ,בַּק עַק ֹל 'י ְִשׂ ַקמח י ְִשׂ ָראֵ ֹל'; ,א אָהַק ב
אַחת,
ֶשׁהַק חֲק ִס ִיִדים הַק בָּ ִאים ֹלְ בַק ֵקּשׁ אֶ ת עֲק צָ ת ֹו ְמנ ִַקסּים ֹלְ הַק טּוֹת אֶ ת ַקדּ ְעתּ ֹו ֹלְ ַקִד ְע ָתּם .פַּק עַק ם ַק
אָמר:
כַּקאֲק ֶשׁר ָח ִסיִד ִה ְת ַקאמֵּ ץ ֹלְ הַק ְס ִבּיר כִּ י ָראוּי ֶשׁהָ ַקר ִבּי י ְַקסכִּ ים ֹלְ ַקִד ְעתּוֹ ,הֵ גִ יב הָ ַקר ִבּי וְ ַק
"מדּוּעַק בָּ ִאים ֹלִ ְשׁאוֹֹל אֶ ת ַקדּ ְע ִתּי ,וַק הֲק ֹלוֹא אֵ ינֶנִּ י סוֹחֵ ר א ֹו רוֹפֵ א וְ כַקדּוֹמֶ ה? אֶ לָּא
ַק
אִָדם ֱָקרוֹב אֵ צֶ ֹל עַק ְצמוֹ ,וְ הוּא נ ֹוגֵעַק בַּק ָדּבָ ר ,וְ ָֹלכֵן אֵ ין הוּא ְמסֻק גָֹּל ֹלִ ְראוֹת אֶ ת הָ אֱ מֶ ת
ֶשׁהָ ָ
צוּרה נְ כ ֹונָהֹ .לְ ַק
ְבּ ָ
וּביכָֹלְ ִתּי ֹלִ ְראוֹת אֶ ת הַק ְדּבָ ִרים כְּ מוֹת
עֻקמּת זֶה ,אֲק נִ י אֵ ינֶנִּ י נ ֹוגֵעַק בַּק ָדּבָ ר ִ
ֶשׁהֵ ם וְ ֹלָעוּץ עֵ צָ ה נְ כ ֹונָה.
"אֲק בָ ֹל ִאם ַקא ָתּה ִמ ְת ַקאמֵּ ץ ֹלְ הַק טּוֹת אֶ ת ַקדּ ְע ִתּי ֹלְ ַקִד ְע ְתּ ,Eכִּ י-אָז אֶ ְתהַק פֵּ 2גַּקם אֲק נִ י ֹלְ נ ֹוגֵעַק
בַּק ָדּבָ ר ,וְ אֵ י 2אוּכַקֹל ֹלְ יַקעֵ ץ ֹלְָ Eמה ֹלַקעֲק שׂוֹת?".

ָׂ˘ ƒריַ :קה ּ ַקׁ˘ ָ ּב˙ ˜וֹ ¿ר ƒאים ֶא˙
ֲקﬠ ֶׂ˘ ֶר˙ ַקה ִּ ƒד ¿ ּברוֹ ˙ ¿ ּב ֵבי˙ ַקה ¿ ּכ ֶנ ֶס˙!

י˜הָ :נכוֹ ןֲ ,קא ָבֹל ֶזה ֹלֹא
¿ˆ ƒב ָ
ַקחג ָׁ˘בוּעוֹ ˙ֹ .לֹא ָˆ ƒר ¿
יך ֹƒל ¿ִדאֹג
ֶׁ˘ ָ ּיבוֹ א ּו ָ ּכֹל ַקה ּ¿˜ ַקט ¿נ ַקט ּ ƒנים
ֹƒל ¿ׁ˘מ ַקֹﬠּƒ ˆƒ .
יפי ¿ֹל ָמ ָׁ˘ֹל¿ ,יכוֹ ָֹלה
¿ֹל ƒה ּ ָׁ˘ ֵאר ַק ּב ַק ּב ƒי˙.

ּƒ ˆƒ
יפיֲ :קא ƒני ֹלֹא ¿˜ ַקט ¿נ ַקט ָ ּנה!!
¿
ַקו ֲקא ƒני ַק ִּד ¿ו ָ˜א ֵ ּכן ֵא ֵֹלך! ֲקא ƒני
רוֹ ָˆה ֹƒל ¿ראוֹ ˙ ֵא ¿
יך ˜וֹ ¿ר ƒאים
ֶא˙ ֲקﬠ ֶׂ˘ ֶר˙ ַקה ִּ ƒד ¿ ּברוֹ ˙.

ָׂ˘ ƒריַ :קא ¿ּ˙ רוֹ ָˆה ֹƒל ¿ראוֹ ˙ ,אוֹ
ֹƒל ¿ׁ˘מ ַקֹﬠ? ֶא˙ ֲקﬠ ֶׂ˘ ֶר˙ ַקה ִּ ƒד ¿ ּברוֹ ˙
ׁ˘וֹ ¿מ ƒעיםֹ ,לֹא רוֹ ƒאים.

יניַ :ק ִּד ¿ו ָ˜א ּƒ ˆƒ
יפי ˆוֹ ִֶד ֶ˜˙.
ּƒפ ƒ
ָֹל ַקמ ¿ִדנ ּו ֶׁ˘ ¿ ּב ֵני ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל ָרא ּו ֶא˙
ַקה ּ˜וֹ ֹלוֹ ˙ ֶׁ˘ֹל ַקמ ַקּ˙ן ּ˙וֹ ָרה,
¿ו ָׁ˘ ¿מע ּו ֶא˙ ַקה ַּקמ ¿ראוֹ ˙ֲ .קא ָבֹל
ָה ¡א ֶמ˙ ֶׁ˘ ֲקא ƒני ֹלֹא ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך ֵמ ƒבין
ֵא ¿
יך ֶזה ָיכוֹ ֹל ֹƒל ¿היוֹ ˙ֹƒ .ל ¿ׁ˘מ ַקֹﬠ
ָ ִּד ָבר ֶׁ˘רוֹ ƒאים¿ ,ו ֹƒל ¿ראוֹ ˙ ָ ִּד ָבר
ֶׁ˘ ּ ׁ˘וֹ ¿מ ƒעים

ַקאבָּ אֶ :זה ֶ ּב ¡א ֶמ˙ ָ ִּד ָבר ֶׁ˘ ַקה ּיוֹ ם
ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ֹלֹא ¿יכוֹ ֹƒלים ¿ֹל ַקה ¿ר ּ ƒג ׁ
י˘.
ַקה ֵ ּנס ַקה ֶ ּזה ָ˜ ָרה ֹƒל ¿ב ֵני ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל
יניּ ƒ ,ב ¿ג ַקֹלֹל ֶׁ˘ ֵהם ָזכ ּו
¿ ּב ַקהר ƒס ַק
ינהָּ .פ ׁ˘וּט,
¿ֹל ƒה ¿˙ ַק ּג ֹּלוּ˙ ַקה ּ ¿ׁ˘ ƒכ ָ
ינ ƒים
¿ ּב ָכֹל ַקהחו ˘ּׁƒים – ָ ּב ֵﬠ ַק
ו ָּב ָא ¿ז ַקנ ƒיםֵ ,הם ƒה ¿ר ּ ƒג ׁ
י˘ ּו ֶׁ˘ ַקה ּ ֵׁ˘ם
ƒנ ¿מ ָˆא ƒא ָּ˙ם! ֲקא ָבֹל ַק ּגם ַקא ֶּ˙ם
¿ ּב ֶﬠ ¿ז ַקר˙ ַקה ּ ֵׁ˘ם ¿ ˙ּƒז ּכ ּו ¿ֹל ַקה ¿ר ּ ƒג ׁ
י˘
ֶא˙ ַקה ֲקח ָו ָיה ַקה ֻּקמ ¿פ ָֹל ָאה ַקה ּזֹא˙,
יח ָיבוֹ אƒ ,נ ¿ז ֶ ּכה
¿ ּב ָ˜רוֹ בּ ¿ .כ ֶׁ˘ ָּמ ַ ˘ׁƒק
ינה,
ֻק ּכ ָ ֹּלנ ּו ¿ֹל ָכזוֹ ƒה ¿˙ ַק ּג ֹּלוּ˙ ַקה ּ ¿ׁ˘ ƒכ ָ
¿ו ָאז ּƒ ˆƒ
יפי ֶ ּב ¡א ֶמ˙ ּ˙ו ַקּכֹל ֹƒל ¿ראוֹ ˙
יﬠ˙ ֲקﬠ ֶׂ˘ ֶר˙ ַקה ִּ ƒד ¿ ּברוֹ ˙.
מ
ֶא˙ ׁ¿˘ ַ ƒק

