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ִצ'יֱקוֹ ְמ ַקאיֵּ ם
"אֶ ְפ ָשׁר ֹל ַקִָדעַק ת ָמה ַקא ֶתּם עו ִֹשׂים בַּק ְשּׁכוּנָה
ֶשׁלָּנוּ?!" ,צָ ץ מוֹּלֵנוּ נַקעַק ר ְמג ָֻקדֹּל ,גְּ בַק הּ ֱקו ָֹמה
ִיתי אָז ְבּ ִִדיּוֱּק ֹלְ יַקִד
וּמבָּ ט ע ֹויֵן ְבּעֵ ינָיו .הָ י ִ
ַק
ֶרכֶב י ְֱָק ָר ִתי ִבּ ְמי ָֻקחִד .אֵ יזֶה גִ 'יפּ ֶשׁ ַקטח כָּסוּף
ְבּ ֵשׁם 'ֹל ְַקמבּו ְֹרגִ ינִ י' .כְּ בָ ר ַקשׂ ְמ ִתּי אֶ ת הַק ְפ ָֹליֶר
עַק ֹל הַק ִשּׁ ְמ ָשׁה .הַק נַּקעַק ר ָתֹּלַקשׁ ְבּגַקסּוּת אֶ ת
הַק ְפ ָֹליֶר וְ ִה ִבּיט בּ ֹו ְבּ ַקמבָּ ט אָטוּם" .חֲק בָ ֹל ָֹלכֶם
עַק ֹל הַק זְּ ַקמן!"ֱִ ,קמֵּ ט אֶ ת הַק ַקדּף וְ ִה ְשֹׁלִ יכ ֹו עַק ֹל
הַק כְּ ִבישׁ" .אַף אֶ ָחִד א יָבוֹא .אֵ ין ָֹלכֶם גַּקם
זְ כוּת ֹלָבוֹא וֹּלְ ִה ְתעָ ֵרב ֹלָנוּ כָּאן בַּק ַקחיִּים!".
הוּא עָ ַקמִד מוֹּלֵנוּ כְּ מ ֹו עוֹצֵ ר או ָֹתנוּ
וּבכְ אֵ ב.
ִמלְּ הַק ְמ ִשׁיִ .Bהבַּק ְטנוּ בּ ֹו ְבּ ַקת ְִדהֵ ָמה ִ
יתי ֹלְ ַקִדבֵּ ר עַק ֹל ֹלִ בּוֹ.
ָמה עָ ִשׂינוּ ֹלוֹ?! נִ ִסּ ִ
יחה! אֲק נ ְַקחנוּ א בָּ אנוּ ֹלְ הַק ְפ ִריעַק ֹלְ אַף
"סֹלִ ָ
ְ
אֶ ָחִד! ִמי ֶשׁיּ ְִרצֶ ה ֹלָבוֹא יָבוֹא .א כּו ִֹפים עַק ֹל
אַף אֶ ָחִד"ִ .ה ְתכּוֹפַק ְפ ִתּי וְ הֵ ַקר ְמ ִתּי אֶ ת הַק ַקדּף
אָמ ְר ִתּי וְ ִה ְצבַּק ְע ִתּי עַק ֹל
"הנֵּה"ַ ,ק
הַק ְמֱּקֻק ָמּטִ .
הַק 'לּ ְַקמבּו ְֹרגִ ינִ י' הַק ְמּהֻק ָדּר" .אוֹּלַקי בַּק עַק ֹל הָ ֶרכֶב
הַק זֶּה הָ יָה רוֹצֶ ה ֹלִ ְשׁמֹ עַק אֶ ת עֲק ֶשׂ ֶרת הַק ִדּ ְבּרוֹת.
ֹל ָָמּה ֶשׁ;א י ַקִֵדע עַק ֹל הָ אֵ רוּעַק ?" .אֲק בָ ֹל הַק ְתּגוּבָ ה
יִדה .הַק נַּקעַק ר הַק גָּבוֹהַּק
ֶשׁ ִקּבַּק ֹלְ ִתּי הָ י ְָתה ַקמ ְפ ִח ָ
ֱֵק ֵרב אֶ ת פַּק ְרצוּפ ֹו ֹלְ פָ נַקי וְ ִסנֵּן ִמבֵּ ין ִשׁנָּיו:
"אם ַקא ָתּה ַקדּוְ ֱָקא רוֹצֶ ה ֹל ַקִָדעַק ת ,הָ אוֹט ֹו הַק זֶּה
ִ
הוּא ֶשֹׁל ַקאבָּ א ֶשׁלִּ י! כֶָּ Bשׁ ִאם אֲק נִ י א
ַקמ ְסכִּ ים אֵ ין ֹלְ 3שׁוּם זְ כוּת ֹלִ נְ גֹּ עַק בּוֹ .הֵ בַק נְ ָתּ?!
'תּלְּ ֱקוּ ִמכָּאן וְ זֶהוּ".
עַק כְ ָשׁו ְס ַק
א ִמהַק ְרנוּ ֹלְ ַקֱקיֵּם אֶ ת ִצוּוּיוֹ .אַחֲק ֵרי הַק כֹֹּל
הָ יִינוּ כּ ַָקמּה וְ הוּא הָ יָה ַקרֱק אֶ ָחִד .אֶ לָּא ֶשׁהוּא
גִּ חִֵ Bפּ ְתאוֹם" .אָז ַקא ֶתּם גִּ בּו ִֹרים גְּ ִדוֹֹלִ ים.
אָה? נוּ ,נוִּ .בּ ְשׁ ִביֹל זֶה יֵשׁ חֲק בֵ ִרים" ...הוּא
יֱקה עַק זָּה
וּשׁ ִר ָ
ָתּ ַקֱקע ְשׁ ֵתּי אֶ ְצבָּ עוֹת ְבּ ִפיו ְ
ִה ְִדהֲק ִָדה בָּ אֲק וִ ירְ .בּטֶ ֶרם ָתּפַק ְסנוּ כּ ַָקמּה
ִה ְס ַקתּבַּק כְ נוּ כְּ בָ ר הָ יִינוּ מֻק ָקּ ִפים ִבּ ְֱקבוּצַק ת
"מה ֱָק ָרה ִצ'יֱקוֹ? הֵ ם עָ שׂוּ
נְ עָ ִרים ֱק ֹוֹלָנִ יתָ .
ישׁהוּ.
ֹלְַ 3קמ ֶשּׁהוּ?"ָ ,ח ַקֱקר ִמ ֶ
"א ָתּה חו ֵֹשׁב
"מה ִפּ ְתאוֹם!"ֶ ,נ ֱעֹלַקב ִצ'יֱקוַֹ .ק
ָ
ֶשׁאֲק נִ י צָ ִרי Bעֶ זְ ָרה נֶגְ ָדּם? ִהגְ ז ְַקמ ָתּ! ְס ָתם
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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#

מאת עוזי ֱקפֹלון

וּמנַקחֵ ם ִבּ ְפ ִעיֹלוּת ִפּ ְרסוּם עֲק ֶשׂ ֶרת
 ְשׁנֵיאוֹר ְ
הַק ִדּ ְבּרוֹת בַּק ְשּׁכוּנָה הַק ;א מֻק כּ ֶֶרתְ ,שׁכוּנַקת שֹׁהַק ם ,כְּ ֶשׁלְּ פֶ ַקתע..

אכֹל ֹלנשמה
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יתי ֶשׁיּ ִָבינוּ ִמי פֹּ ה אַחֲק ַקראי בַּק ְשּׁכוּנָה ,זֶה
ָר ִצ ִ
הַק כֹֹּל!".
כֵּן .הֵ בַק נּוּ יָפֶ ה ְמאוִֹד ִמי כָּאן הַק ַקמּנְ ִהיג וְא
הָ י ְָתה ֹלָנוּ כָֹּל כַּקוָּ נָה ֹלְ ִה ְתעַק מֵּ ת ִאתּוֹ" .זַקזְ נוּ!",
יתי ֹלְ אָחוֹר .וְ אָז
הו ַקִֹד ְע ִתּי ְֱקצָ רוֹת ֹלַקחֲק בֵ ַקרי וּפָ נִ ִ
"רגַקע!
ָשׁ ַקמ ְע ִתּי מֵ אֲק חו ַקֹרי ֱקוֹֹל צָ ֹלוֹּל וְ נ ִָעיםֶ .
אַֹל ֵתֹּלְ כוּ!".
יתי ֶיֹלִֶד אֶ ָחִד ִמן
ִה ְסתּוֹבַק ְב ִתּי בַּק חֲק ז ָָרה וְ ָר ִא ִ
"רֱק
ישׁיר ַקמבָּ ט ֹו אֶ ֹל ִצ'יֱקוַֹ .ק
בוּרה מֵ ִ
הַק חֲק ָ
אָמר
ֶשׁ ֵתּ ַקִדע ֹלְִ ,3צ'יֱקוֶֹ ,שׁ ַקא ָתּה א ְבּסֵ ִדֶ ר!"ַ ,ק
אַרגֵּן פֹּ ה אֵ רוּעַק
אוֹת ֹו ֶיֹלִֶד ְבּאֹמֶ ץ" .הֵ ם בָּ אוּ ֹלְ ְ
ִבּ ְשׁ ִביֹלֵנוּ וְ ַקא ָתּה ָכּכָה זו ֵֹרֱק או ָֹתם
מֵ הַק ְשּׁכוּנָה ...זֶה א יָפֶ ה! ָתּ ִביאָ ,תּ ִביא
ְפ ָֹליֶר אֶ ָחִד!" ,פָּ נָה אֵ ֹלַקי הַק ֶיֹּלִֶד הָ ַקא ִמּיץ.
ִהבַּק ְט ִתּי בּ ֹו ִבּ ְפֹלִ יאָה ,הַק ִאם אֵ ינ ֹו חו ֵֹשׁשׁ
ִמ ִצּ'יֱק ֹו הַק ְמּג ָֻקדֹּל?
אֲק בָ ֹל ִצ'יֱק ֹו א עָ ָשׂה ֹל ֹו כְּ ֹלוּם! ַקרֱק ִח ָקּה
אוֹת ֹו ְבֹּלַקעַק ג" :א יָפֶ ה ,א יָפֶ ה" .הַק נַּקעַק ר הַק ;א
מֻק כָּר נ ַקָטֹל ְבּ ֶשׁ ֱֶקט אֶ ת הַק ַקדּף ִמיּ ִִָדי וְ ָת ַקחב אוֹת ֹו
בַּק חֲק ז ָָרה ִמ ַקתּ ַקחת ֹלְ ַקמגֵּב הַק 'לּ ְַקמבּו ְֹרגִ ינִ י'! ...הוּא
פָּ נָה אֵ ֹלֵינוּ בַּק חֲק ז ָָרה" .אַֹל ָתּ ִשׂימוּ ֹלֵב .אֲק נִ י
אָבוֹא ֹלָאֵ רוּעַק הַק זֶּה .גַּקם ִצ'יֱק ֹו יָבוֹא בַּק סּוֹף,
אַֹל ִתּבָּ הֲק ֹלוּ ִממֶּ נּוּ" ,הו ִֹסיף וְ ִה ִבּיט ְבּ ִצ'יֱק ֹו
בַּק חֲק ִצי ִחיּוּ" .Bהוּא א ָכּזֶה ַקמ ְפ ִחיִד כְּ מ ֹו
אָמר וְ ָזכָה ִבּ ְתגוּבָ ה ֹלְ ַקמבָּ ט
ֶשׁהוּא נִ ְראֶ ה"ַ ,ק
זוֹעֵ ם כָֹּל כֶָּ ,Bשׁלּ ַקֱָק ְחנוּ אֶ ת הָ ַקרגְ ַקֹליִם
וְ ִה ְס ַקתּלּ ְַקֱקנוּ ִמן הַק ָמֱּקוֹם ִבּזְ ִריזוּתֹ ,לִ ְפנֵי
ֶשׁ ִתּ ְתֹל ֵַקקּ ַקח ָשׁם ְמ ִריבָ ה ֶשֹׁל ַקמ ָמּשׁ .הַק ַקמּבָּ ט
ֶשֹׁל ִצ'יֱק ֹו א ִבּ ֵשּׂר טוֹבוֹת כְּ ֹלָֹל וּכְ ֹלָֹלַ ,קֹל ֶיֹּלִֶד
הָ ַקא ִמּיץ הַק הוּא...
יֱקה .הַק ְרגּ ָָשׁה
אֶ ת הַק דֶּ ֶר Bחֲק ז ָָרה עָ ִשׂינוּ ִבּ ְשׁ ִת ָ
ְמע ֶֹרבֶ ת ֶשֹׁל עֶ ֹלְ בּוֹן וְ זַקעַק םַ .קרֱק כְּ ֶשׁנִּ ְפ ַקר ְִדנוּ
בַּק סּוֹף זֶה ִמזֶּה צָ ַקח ְֱקנוּ עַק ֹל עַק ְצמֵ נוּ ֶשׁ ָמּה
ִפּ ְתאוֹם אֲק נ ְַקחנוּ ִמ ְת ַקרגְּ ִשׁים כָֹּל כִָּ Bמנַּקעַק ר
ִמ ְסכֵּן ֶשׁ;א יוִֹדֵ עַק אֵ יֹ Bלְ הַק ְפגִּ ין אֶ ת כּוֹח ֹו
אֶ לָּא ְבּ ִשׁיטוֹת ֶשׁכָּאֵ לּוּ .שׁוּב ִה ְתפַּק עַק ֹלְ נוּ י ַקַקחִד
ִמן הַק ֶיֹּלִֶד הָ ַקא ִמּיץ – כֱָָּ Bק ָראנוּ ֹל ֹו כִּ י א
י ַקִָד ְענוּ אֶ ת ְשׁמ ֹו – וְ הֶ ְחֹל ְַקטנוּ ֶשׁ;א נְ וַק ֵתּר.
חוּשׁהֹ ,לְ הַק גִּ יעַק ֹלְ ָשׁם שׁוּב
הַק ְחֹל ָָט ֵתנוּ הָ י ְָתה נְ ָ
בַּק ַקלּ ְיֹלָה וֹּלְ הָ ִציף אֶ ת הַק ְשּׁכוּנָה ִבּ ְפ ָֹלי ִֶרים!
המשך יבוא

ו¿ ָכ ¿ךּ ¿ ,ב ָכֹל ָׁ˘בו ַקּﬠ ,ר' יָ ˆ¿ ƒח˜
ֶה ָח ƒסיִד ,סוֹ ֵחר ַקה ּבו ֹּƒליםָ ,ﬠ ָׂ˘ה
ֶא˙ ַקה ַּקמ ¿סֹלוֹּל ַקה ּ¿מ ָפ ֵר ¿ך#

ַקﬠ ¿כ ָׁ˘ו ֲקאנ ƒי ¿ ּכ ָבר ַקמ ּ ƒכיר
ֶא˙ ַקה ִֶדּ ֶר ¿ך ¿ ּב ַקﬠֹל ֶּפהֹ¿ .ל ָפנַק י
יﬠה.
ֲקח ˆƒי ׁ¿˘ ַקﬠ˙ נ¿ ƒס ָ

כניסת השבת
צאת השבת
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ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,
ַקה ּיוֹ ם יוֹ ם ƒר ׁ
א˘וֹ ןַ .קא ¿ּ˙
יﬠ ¿ ּב ƒאחוּרּ ֵ ,כן?
זוֹ ֶכ ֶר˙ ֶׁ˘ ַקא ּ ƒג ַק

¿מ ƒחיר ַקה ָּמנוֹ ˙ ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך יָ ָ˜ר!
ַק ּכ ּ ƒנ ¿ר ֶאה ָהא ֶֹכֹל ּ ƒב ¿פנ ƒים ַקמ ָּמ ׁ˘ ¿מ ֻׁק˘ ָ ּבחֲ .קא ָבֹל
ֶזה ָׁ˘וֶ הֵ ,אין ¿מ ƒחיר ¿ֹל ƒמ ¿ˆוַק ˙ ַקה ַק ּכ ׁ¿˘רוּ˙#

יֵ ׁ˘ ָ ּכאן ֶׁ˘ ַקבע ָמנוֹ ˙
ָ ּכ ָר ƒגיֹלּ ֵ ,כן?

אַֹל ִתּ ְשׁאַֹל ָמה ֱָק ָרה בַּק כִּ ָתּה
ֶשׁלָּנוּ בַּק יּ ִָמים הָ אַחֲק רוֹנִ ים!
ִתּ ְס ֹבּכֶת ֶשׁ ָכּזֹאתִ ...פּ ְתאוֹם ,כָֹּל
ַקתֹּלְ ִמיִדֵ י הַק כִּ ָתּה נ ְֶחֹלְ ֱקוּ ֹלְ ָשֹׁלוֹשׁ ַקמחֲק נוֹת,
וְ ֻקכלָּם ָרבוּ ִעם ֻקכּלָּם.
ִיתי ְמע ָֹרב ,גַּקם אֲק נִ י כָּעַק ְס ִתּי
גַּקם אֲק נִ י הָ י ִ
וְ נִ ְפגּ ְַקע ִתּי ,אֲק בָ ֹל ִה ְרגּ ְַקשׁ ִתּי ֶשׁמֻּק כְ ָר ִחים ֹלַקעֲק שׂוֹת
ַקמ ֶשּׁהוּ כְּ ִדֵ י ֹלְ ַקשׁנּוֹת אֶ ת הַק ַקמּצָּ ב .נִ גּ ְַקשׁ ִתּי
ֹלְ ִה ְתיַקעֵ ץ ִעם ַקאבָּ א ֶשׁלִּ י ,וֹּלְ הַק ְפ ָתּעָ ִתי ,הוּא
ִהזְ ִמין או ִֹתי ֹל ֶָשׁבֶ ת ֹלִ ֹלְ מֹ ִד ִאתּ ֹו ַקמאֲק ַקמר
חֲק ִסיִדוּת ֱָקצָ ר .י ַקָשׁ ְבנוּ וְ ֹל ַקָמ ְִדנוּ וַק אֲק נִ י ִפּ ְתאוֹם
ימי הָ אֲק ִמ ִתּי ֶשׁמֵּ נִ יעַק
הֵ בַק נְ ִתּי ַקמהוּ הַק ָדּבָ ר הַק ְפּנִ ִ
חֲקֱקתֹ .ל ַקָמ ְִד ִתּי ַקמהוּ הָ 'אֲק נִ י'ָ ,מה
כָֹּל ַקמ ֶ
הַק ְדּ ִרישׁוֹת ֶשׁלּוֹ ,וְ אֵ י Bצָ ִריֹ Bלְ ַקִדבֵּ ר אֵ ֹלָיו
וֹּלְ ַקחנֵּ Bאוֹתוֹ ,כְּ ִדֵ י ֶשׁ;א ְייַקצֵּ ר ַקמחֲק ֹלוֱֹקוֹת...
"בּכְ ֹלָֹל א ָח ַקשׁ ְב ִתּי ֶשׁ ְבּ ִס ְפ ֵרי חֲק ִסיִדוּת ,אֲק נִ י
ִ
מּוּשׁיִּים",
יָכוֹֹל ֹלִ ְמצֹא ַקר ְעיוֹנוֹת כָּאֵ לּוּ ִשׁ ִ
ֵאתי.
ִה ְתפַּק לּ ִ

יִדי ַקמר ֵטנ¿ ֶ˜ֹל ָ ּגר
ֲקח ָבֹל ֶׁ˘ ¿ ּי ִƒד ƒ
¿ ּב ִƒד ּיוּ˜ ַק ּב ָּ˜ ֶˆה ַקה ּ ֵׁ˘נ ƒי ֶׁ˘ֹל ָה ƒעיר#

"תּאֵ ר ֹלְ עַק ְצ ְמ,3
ַקאבָּ א ֶשׁלִּ י ִחיֵּ Bוְ עָ נָהָ :
ֶשׁ ַקא ָתּה ְמ ַקֱקבֵּ ֹל הַק ֹלְ וָ אָה גְּ ִד ֹוֹלָה וְ טוֹבָ ה
ישׁהוָּ .מה ַקדּ ְע ְתּ ,3נָכוֹן א כְּ ַקִדאי ְס ָתם
ִמ ִמּ ֶ
יח או ָֹתהּ בַּק צַּק ִד?
ֹלְ הַק נִּ ַק
"בּפָ ָר ַקשׁת הַק ָשּׁבוּעַק אֲק נ ְַקחנוּ ְמצֻקוִּ ים ֹלְ הַק ֹלְ ווֹת
ְ
כֶּסֶ ף זֶה ָֹלזֶה'ִ :אם כֶּסֶ ף ַקתֹּלְ וֶה אֶ ת עַק ִמּי'.
הַק ֵשּׁם עו ֶֹשׂה ְבּעַק ְצמ ֹו אֶ ת כָֹּל הַק ִמּ ְצווֹת ֶשׁהוּא
ְמצַק וֶּה או ָֹתנוּ ֹלַקעֲק שׂוֹת ,וְ גַקם הוּא נו ֵֹתן ֹלָנוּ
'הַק ֹלְ וָ אָה' ,כְּ ִדֵ י ֶשׁנּוּכַקֹל ֹלְ ִה ְס ַקתּדֵּ ר כָּאן בָּ ע ֹוֹלָם.

ֲקא ָבֹל ֹלֹא נוֹ ָראַ .קה ּכֹֹל ָׁ˘וֶ הּ ¿ ,כ ִֵדי
ָֹל ַקִד ַקﬠ˙ ֶׁ˘ ƒה ¿ˆ ַקֹל ¿ח ˙ּƒי ¿ֹל ַקז ּכוֹ ˙ י¿ הו ִּƒדי ֶֹל ¡אכֹֹל
א ֶֹכֹל ָ ּכ ֵׁ˘ר ¿ ּב ֶמ ֶׁ˘ ¿ך ָ ּכֹל ַקה ּ ָׁ˘בו ַקּﬠ!!

¿ֹל ַקמ ֲקﬠנֶ ה ֵט ֵֹלפוֹ נ ƒי ¿מ ֻקמ ¿ח ָׁ˘ב,
ַקה ּׁ ˜ƒ
י˘ ּו ַקא ַקח˙ֹ¿ .ל ַקמ ֲקﬠנֶ ה
¡אנוֹ ׁ˘ƒי – ַקה ּׁ ˜ƒ
י˘ ּו ׁ¿˘ ַקּ˙י ƒם#

ֲקאנ ƒי ƒמ ¿˙ ַקּפ ֵﬠֹל ƒמן ַקה ּ¿מ ƒסירוּ˙ ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָך#
ַקא ָּ˙ה יָ כוֹ ֹל ¿ֹל ַקה ¿פ ƒסי˜ƒ ,אם ָ˜ ֶׁ˘ה ¿ֹל ָך!

"וּמ ִהי או ָֹתהּ הַק ֹלְ וָ אָה? כּוֹחוֹת וְ ֶשׁפַק ע ֶשֹׁל
ַק
תּו ָֹרהְ ,
וּב ִע ָקּר 'סוִֹדוֹת הַק תּו ָֹרה' – תּו ַקֹרת
הַק חֲק ִסיִדוּת ,כְּ ִדֵ י ֶשׁנּוּכַקֹל ֹלַקעֲק שׂוֹת אֶ ת
צּוּרה הַק טּוֹבָ ה ְבּיו ֵֹתר".
ַקתּ ְפ ֱִקיִדֵ ינוּ בָּ ע ֹוֹלָם בַּק ָ
אתי חֵ ֹלֱֶק
אָז ֹל ַקֱָק ְח ִתּי אֶ ת הַק הַק ֹלְ וָ אָה ,הֵ בֵ ִ
ִממֶּ נָּה ֹלַקכִּ ָתּה ,וּבָ רוּ Bה' ,הָ אֲק וִ ָירה ִה ְשׁ ַקתּנְּ ָתה.

נא ֹלשמור
עֹל ֱקִדושת
הגיֹליון

ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

יח ¿˙ ֶכם ֲקח ׁ˘ו ָּבה ָֹלנוּ,
ַׂ ˘ƒק
ָא ָ ּנא ַקה ¿מ ˙ּƒינ ּו ו¿ ֵ˙ ָﬠנ ּו ¿ֹל ƒפי
ַקה ּ˙וֹ ר#

ֲקאנ ƒי ¿מ ַקח ֶ ּכה ¿ ּכ ָבר
ֲקח ˆƒי ָׁ˘ ָﬠה#

ֶזה ַקמ ָּמ ׁ˘
ֹלֹא ¡אנוֹ ׁ˘ƒי!

וּת ִפלּ ָָתם ִתּ ְת ַקֱקבֵּ ֹל".
יִתפַּק לְּ ֹלוּ עָ ֹלֶיְ 3
ְ

בוֹהה
ַקהנְּ ָשׁ ָמה ַקהגְּ ָ
ָתּ ִמי ַקט ֲקע ִמי
ְבּיוֹם ִראשׁוֹן ,כְּ ֶשׁ ָחז ְַקר ִתּי
הַק בַּק י ְָתה ִמבֵּ ית הַק סֵּ פֶ ר ,הֻק ְפ ַקתּ ְע ִתּי
ֹלִ ְראוֹת ֶשׁהַק שֻּׁק ֹלְ ָחן ֵריֱק .כְּ בָ ר
ִה ְת ַקרגַּקֹלְ ִתּי ֶשׁ ִא ָמּא ְמכִ ינָה ֹלִ י אֶ ת
רוּחה כָֹּל יוֹם וְ עו ֶֹרכֶת או ָֹתהּ
הָ אֲק ָ
עַק ֹל הַק שֻּׁק ֹלְ ָחןִ .היא גַּקם אוֹמֶ ֶרת
ָתּ ִמיִד ֶשׁזֶּה כְּ ִדֵ י ֶשׁיּ ְִהיֶה ֹלִ י כּו ַקֹח
ֹלִ ֹלְ מֹ ִדָ ...מה ֱָק ָרה הַק פַּק עַק ם?
עַק ֹל הַק שֻּׁק ֹלְ ָחן הָ יָה פֶּ ֶתֱק צָ הֹב
ֱָק ָטן" :הַק לֶּחֶ ם נִ ְמצָ א בַּק ַקמּ ְֱק ִפּיא,
יֱקר ֹוגָֹל.
צָ ִריֹ Bלְ ַקחמֵּ ם אוֹת ֹו בַּק ִמּ ְ
אֹרז נִ ְמצָ א בַּק ְמּ ֱָק ֵרר ,צָ ִריB
הָ ֶ
ֹלְ ַקחמֵּ ם אוֹת ֹו עֶ ֶשׂר ַקדּקּוֹת עַק ֹל
הַק כִּ ַקיריִם .יֵשׁ ְשׁנִ יצֶ ֹל מֻק ְפ ָשׁר עַק ֹל
הַק ַקשּׁיִשׁ ,צָ ִריֹ Bלְ ַקטגֵּן אוֹת ֹו
בַּק ַקמּחֲק בַק ת הַק ְבּ ָשׂ ִרית ֶשׁבַּק ְמּג ֵָרה
ישׁית"...
הַק ְשֹּׁלִ ִ
ְבּעו ִִֹדי ְתּמֵ הָ ה ֹלְ פֵ ֶשׁר הַק ִשּׁנּוּי,
צָ ץ ַקאבָּ א מֵ אֲק חו ַקֹרי ִעם ְשׁאֵ ֹלָה:
"אֵ י Bיו ֵֹתר נ ְֶח ָמִד ֹלָ ,Bכְּ ֶשׁהָ אֹ כֶֹל
נִ ְמצָ א בָּ אָרוֹן וּבַק ְמּ ֱָק ֵרר וְ ַקא ְתּ
ְצ ִריכָה ֹלְ ֹל ֵַקקּט וֹּלְ הָ כִ ין אוֹתוֹ ,א ֹו
כְּ ֶשׁהוּא עָ רוּ Bוּמוּכָן עַק ֹל
הַק שֻּׁק ֹלְ ָחן?".
"כְּ ֶשׁהוּא עַק ֹל הַק שֻּׁק ֹלְ ָחן ,בָּ רוּר",
הֵ ַקשׁ ְב ִתּי ִמיִָּד.
אָמר ֹלִ י ַקאבָּ א" .זֶה
"בּ ִִדיּוֱּק"ַ ,ק
ְ
אָמר הַק ָקִּדוֹשׁ בָּ רוּ Bהוּא
ָמה ֶשׁ ַק
ֹלְ מֹ ֶשׁה' :וְ אֵ לֶּה הַק ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲק ֶשׁר
ָתּ ִשׂים ֹלִ ְפנֵיהֶ ם' – עָ ֹלֶיֹ 3ל ִָשׂים
ִבּ ְפנֵי עַק ם י ְִשׂ ָראֵ ֹל אֶ ת הַק תּו ָֹרה
וְ הַק ִמּ ְצווֹת י ַקַקחִד ִעם ַקטעֲק מֵ יהֶ ם
מוּכָנִ ים ,כְּ מ ֹו שֻׁק ֹלְ ָחן ִעם אֹ כֶֹל
אִָדם! וְא
מוּכָן הֶ עָ רוֹּ Bלִ ְפנֵי הָ ָ
ֹאמרַ :קמ ְס ִפּיֱק ֹלְ ֹלַקמֵּ ִד או ָֹתם
תּ ַק
אֶ ת הַק ִדּינִ ים ,וְ ִאלּוּ אֶ ת הַק ְטּעָ ִמים
י ַקְח ְפּשׂוּ ְבּעַק ְצ ָמם"...

ָשׁנִ ים ַקרבּוֹת א נִ ְפ ְֱקִדוּ ְבּנֵי-הַק זּוּג ִבּ ְפ ִרי בֶּ טֶ ן.
ְבּכָֹל ָשׁנָה הָ י ְָתה הָ ִא ָשּׁה בָּ אָה ֹלִ ְפנֵי הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-
וּמ ְת ַקח ֶנּנֶת ֹלְ פָ נָיו כִּ י יְבָ ֵר Bאו ָֹתהּ ִבּיֹל ִִָדים.
טוֹב ִ
יח ֹלָהּ כִּ י ִתּזְ כֶּה
ֹלְ בַק סּוֹף נִ ְת ַקרצָּ ה ֹלָהּ הַק צַּק ִדּיֱק וְ ִה ְב ִט ַק
ֹל ְַקחבֱֹּק בֵּ ן.
וְ אָכֵן ,א ָחֹלְ פָ ה ָשׁנָה וְ נ ֹוֹלַקִד הַק בֵּ ןִ .שׂ ְמ ָחה י ְֵת ָרה
עֻקב ָדּה ֶשׁהַק ֶיֹּלִֶד נ ַקֵחן ְבּחֵ ן
נִ גְ ְר ָמה ֹלְ הו ָֹריו מֵ הָ ְ
וּב ָחכְ ָמה ִבֹּלְ ִתּיְ -רגִ יֹלִ ים וְ ִה ְתפַּק ֵתּ ַקח ִבּ ְמ ִהירוּת.
ְ
כַּקעֲק בֹר ְשׁנ ַקָתיִם בָּ אוּ ְבּנֵי-הַק זּוּג ִעם הַק ֶיֹּלִֶד אֶ ֹל
הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹבֹ ,לְ ַקֱקבֵּ ֹל אֶ ת ִבּ ְרכָּת ֹו ֶשׁיִּזְ כּוּ ֹלְ ג ְַקדֹּל ֹו
כּ ָָראוּי .הַק צַּק ִדּיֱק ֹל ַקֱָקח אֶ ת הַק ֶיֹּלִֶדִ ,ח ְבֱּק ֹו וּנְ ָשֱׁק ֹו עַק ֹל
אַחר ִמכֵּן הֶ ְחזִ יר ֹו ֹלְ ִאמּוֹ.
רֹאשׁוֹ ,וֹּלְ ַק
יתם ְשׂמֵ ִחים
הַק הו ִֹרים הַק ְמּאֻק ָשּׁ ִרים ָשׁבוּ ֹלְ בֵ ָ
וְ טוֹבֵ יֹ-לֵב ,אֲק בָ ֹל אָז ָחֹלָה הַק ֶיֹּלִֶד ִפּ ְתאוֹם וְ כַקעֲק בֹר
זְ ַקמן ֱָקצָ ר נִ ְפ ַקטר .הָ אָסוֹן הָ יָה ֱָק ֶשׁה ִמנְּ שׂוֹא,
בוּרים הֶ ְחֹלִ יטוּ ֹל ְַקחזֹר ִמיִָּד אֶ ֹל
וְ הַק הו ִֹרים הַק ְשּׁ ִ
הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב.
הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב ִה ִבּיעַק אֶ ת ִה ְשׁ ַקתּ ְתּפוּת ֹו
אָמר :אֲק ַקספֵּ ר ָֹלכֶם ִספּוּר.
ְבּצַק עֲק ָרם ,וְ ַק
ֹלִ ְפנֵי ָשׁנִים ַקרבּוֹת ַקחי מֶ ֹלֶ Bגִָּדוֹֹלָ .דּבָ ר אֶ ָחִד
הֵ ִעיב אֶ ת ָא ְשׁרוֹ :א הָ יוּ ֹל ֹו יְ ֹל ִִָדים .אֶ ָחִד ִמיּוֹעֲק צֵ י
הַק מֶּ ֹלֶ Bהָ גָה ַקר ְעיוֹן" .עָ ֹלֶיֹ 3לִ גְ זֹר גְּ ז ֵָרה ,כִּ י ִאם ְבּתוֹB
ָשׁנָה א ִתּזְ כֶּה ֹלְ ִה ְתבָּ ֵרִ Bבּ ְפ ִרי בֶּ טֶ ן ,יְגֹ ְרשׁוּ כָֹּל
הַק ִ
כוּשׁם י ְֻקח ַקרם.
יְּהוִּדים ִמבָּ ֵתּיהֶ ם וְ כָֹל ְר ָ
אֱֱקיהֶ ם נַקעֲק נֶה
יְּהוִּדים ִמ ְתפַּק לְּ ֹלִ ים וְ זוֹעֲק ֱִקיםֵ ,
כְּ ֶשׁהַק ִ
ֹלִ ְת ִפלּ ָָתם .אַחֲק ֵרי ֶשׁ ִתּגְ זֹר אֶ ת הַק ַקגְּ ז ֵָרה הַק זֹּאת ,וַק ַקדּאי

ִבּ ְסכוּם כֶּסֶ ף גִָּדוֹֹל ,כְּ ִדֵ י ֶשׁיּוּכַקֹל
ֹלְ ִה ְס ַקתּדֵּ ר בַּק ְמּ ִִדינָה הַק זּ ָָרה.

עָ ָשׂה הַק מֶּ ֹלֶ Bכַּקעֲק צַק ת הַק יּוֹעֵ ץ וְ ִהכְ ִריז
עַק ֹל הַק גְּ ז ֵָרה הַק חֲק ִָד ָשׁהְ .בּכָֹל ָמֱקוֹם
ֶשׁאֵ ֹלָיו ִהגִּ יעַק ְדּבַק ר הַק מֶּ ֹלֶ ,Bאֵ בֶ ֹל גִָּדוֹֹל
וּת ִפלּוֹת וְ ַקתעֲק נִ יּוֹת נִ ְֱק ְבּעוּ
ְהוִּדיםְ ,
ַקֹליּ ִ
ָֹלרֹב .וְ ְ
אָמנָם ,הַק ָקִּדוֹשׁ בָּ רוּ Bהוּא
ָשׁ ַקמע אֶ ת ְתּ ִפלּ ָָתם ,וְ הַק ְבּשׂו ָֹרה
הַק ַקמּ ְרנִ ינָה פָּ ְשׁ ָטה בַּק ְמּ ִִדינָה :הַק מֶּ ֹלֶB
וְ הַק ַקמֹּלְ כָּה ָח ְבֱקוּ בֵּ ן.
ִה ְפ ִסיֱק הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב ֹלְ ֶרגַקע אֶ ת
אַחר-כִָּ Bה ְמ ִשׁי :Bכַּקאֲק ֶשׁר פָּ ְסֱקוּ בַּק ָשּׁ ַקמיִם
ִספּוּרוֹ ,וְ ַק
נְּשׁמוֹת ֹל ֶָר ִֶדת וֹּלְ ִהוָּ ֹלִֵד
ֶשׁיִּוָּ ֹלִֵד בֵּ ן ֹלַקמֶּ ֹלֶ ,Bסֵ ְרבוּ הַק ָ
אֵ צֶ ֹל ִמי ֶשׁ ָגּזַקר גְּ ז ֵָרה חֲק ָ
יְּהוִּדים.
מוּרה כָֹּל-כָּ Bעַק ֹל הַק ִ
אַחת ָמ ְס ָרה אֶ ת עַק ְצ ָמהּ ֹלְ ִבצּוּעַק
נְשׁ ָמה גְּבוֹהָ ה ַק
ַקרֱק ָ
נִשׁ ָמת ֹו ֶשֹׁל בֶּ ן הַק מֶּ ֹלֶ.B
יְתה ְ
הַק הַק ְחֹל ָָטה .ז ֹו הָ ָ

יֱקהְ ,בּ ִפקּוּח ֹו הַק צָּ מוִּד ֶשֹׁל הַק כֹּמֶ ר .יוֹם אֶ ָחִד
וּמעֲק ִמ ָ
ַק
גּ ְָב ָרה ַקס ְֱק ָרנוּת ֹו ֶשֹׁל הַק נַּקעַק ר ,וְ הוּא הֶ ְחֹלִ יט ֹלְ ִה ְת ַקגּנֵּב
ֹלְ ַקח ְִדר ֹו ֶשֹׁל הַק כֹּמֶ ר .הוּא ִה ְס ַקתּ ֵתּר בַּק חֶ ִֶדר וְ צָ פָ ה
בַּק כֹּמֶ ר הַק נּוֹעֵ ֹל הֵ יטֵ ב אֶ ת הַק ֶדֹּלֶת ,וְ אָז מו ִֹציא ַקשֱׂק
וּמ ְתעַק טֵּ ר ִבּ ְת ִפלִּ ין.
מֵ הָ אָרוֹן ,וְ ִ ...מ ְתעַק טֵּ ף ְבּ ַקטלִּ ית ִ

ָחכָם וְ נָבוֹן הָ יָה הַק ֶיֹּלִֶד ,אָהוּב עַק ֹל הַק ְבּ ִריּוֹת
אָביו ְמ ָסר ֹו ִבּיִדֵ י
ִ
וְ שׁוֹחֵ ר ָחכְ ָמה ִמ ִטּ ְבעוֹ.
הַק טּו ִֹבים ֶשׁבַּק מּו ִֹרים ,אוֹּלָם אֵ לֶּה א עָ ְמִדוּ
ְבּ ֱֶקצֶ ב ְתּ ִפ ָ
יסת ֹו הַק ְמּ ִה ָירה .הוּא הֶ ְחכִּ ים וְ הָ ֹלַק Bעַק ִד
ֶשׁמּו ָֹריו א יָכְ ֹלוּ עוִֹד ֹלְ ֹל ְַקמִּדוֹ.

ֹלִ בּ ֹו ֶשֹׁל הַק נַּקעַק ר הָ ֹלַקם ְבּ ָחזְ ֱָקה .הוּא א ִה ְת ַקאפֵּ ֱק,
ְהוִּדי ַקא ָתּהַ ,קמדּוּעַק
יָצָ א ִמ ַקמּחֲק בוֹא ֹו וְ ֱָק ָרא" :י ִ
ִה ְס ַקתּ ְר ָתּ זֹאת ִממֶּ נִּ י?!" .הַק כֹּמֶ ר הֶ ְחוִ יר ,פַּק ַקחִד ַקרב
נִ ְשׁ ַקֱקף מֵ עֵ ינָיו" .הַק ְב ַקטח ֹלִ י כִּ י א ְתּ ַקגלֶּה ָדּבָ ר
ית"ִ ,ה ְת ַקחנֵּן.
וַק חֲק ִצי ָדּבָ ר ִמכָֹּל אֲק ֶשׁר ָר ִא ָ

"אָבי הַק יּ ֱָָקר,
אָביו הַק מֶּ ֹלִֶ :B
אָמר הַק בֵּ ן ֹלְ ִ
יוֹם אֶ ָחִד ַק
כָֹּל ָמה ֶשׁלִּ ְמִּדוּנִ י מו ַקֹרי אֲק נִ י יוִֹדֵ עַק  ,וְ נ ְַקפ ִשׁי חֲק פֵ צָ ה
וּמ ָדּ ִעים".
ֹלִ ֹלְ מֹ ִד עוִֹד ָחכְ מוֹת ַק

ְתּגוּבַק ת הַק נַּקעַק ר הָ י ְָתה ַקמ ְפ ִתּיעָ ה" :מו ִֹרי הַק יּ ֱָָקר,
ְהוִּדיםָ .אנָּא,
כְּ בָ ר זְ ַקמן ַקרב אֲק נִ י ִמ ְתעַק נְ יֵן ְבּ ַקִדת הַק יּ ִ
ֹל ְַקמִדֵ נִ י תּו ָֹרה".

אשׁי,
ִצוָּ ה הַק מֶּ ֹלֶֹ Bלְ הַק זְ ִמין אֵ ֹלָיו אֶ ת הַק כֹּמֶ ר הָ ָר ִ
ֶשׁנּ ְֶח ַקשׁב ְבּעֵ ינָיו ָחכָם מֻק ְפֹלָאִ .בּ ֵקּשׁ הַק מֶּ ֹלֶB
יח ֹל ֹו בַּק יִת נ ְֶח ָמִד
מֵ הַק כֹּמֶ ר ֹלְ ֹלַקמֵּ ִד אֶ ת ְבּנוֹ ,וְ ִה ְב ִט ַק
וּמ ְשׂכּ ֶֹרת נָאָה
אַרמוֹן ֹלְ ִה ְתגּו ֵֹרר בּוַֹ ,ק
בַּק חֲק צַק ר הָ ְ
מֵ אֵ ת הַק מֶּ ֹלֶ.B

מֵ אָז עָ ְסֱקוּ הַק כֹּמֶ ר וְ הַק נּ ִָסיָ Bשׁעוֹת ַקרבּוֹת
בְּ ֹלִ מּוִּד הַק תּו ָֹרה .פַּק עַק ם אַחַק ת ,בְּ תֹם הַק לִּ מּוִּדִ ,הבִּ יעַק
ְהוִּדי.
הַק נּ ִָסי Bאֶ ת ְשׁ ִאיפָ ת ֹו ֹלְ ִה ְת ַקגּיֵּר וְ ֹלִ ְהיוֹת י ִ
הַק כֹּמֶ ר נִ סָּ ה ֹלְ הָ נִ יא אֶ ת הַק נּ ִָסי Bמֵ הָ ַקר ְעיוֹן ,אוֹּלָם
הַק נַּקעַק ר הָ יָה נֶחֱ ָרץ.

נַקעֲק נָה הַק כֹּמֶ ר ֹלַקהַק צָּ עָ ה ,אַקִ Bה ְתנָה ְתּנַקאי אֶ ָחִד:
מּוִּדים ֹלִ ְשׁעָ ַקתיִם,
אַפ ִסיֱק אֶ ת הַק לִּ ִ
"בּכָֹל יוֹם ְ
ְ
קִֹּדשׁ .בַּק ָשּׁעוֹת
ֶשׁבָּ הֶ ן אֶ ְתבּוִֹדֵ ִד וְ אֶ עֱ סֱֹק בַּק עֲק בו ַקִֹדת הַק ֶ
אִָדם ֹלְ ִהכָּ נֵס ֹלְ ַקח ְִד ִרי".
הָ אֵ לֶּה יֵאָסֵ ר עַק ֹל כָֹּל ָ

כְּ ֶשׁ ָראָה הַק כֹּמֶ ר כִּ י הַק נַּקעַק ר נָחוּשׁ ְבּ ַקִד ְעתּוֹ ,הָ גָה
אָביו כִּ י ֹל ַקָמִד ַקדּי
ָתּכְ נִית ְמפֹ ֶרטֶ ת .הַק נַּקעַק ר הו ִִֹדיעַק ֹלְ ִ
וְ הו ֵֹתר מֵ הַק כֹּמֶ ר ,וְ כָעֵ ת הוּא ְמעֻקנְ יָן ֹלִ נְ סֹעַק ֹלִ ְמ ִִדינָה
אַחֶ ֶרת וְ ֹלִ ְֱקנוֹת עוִֹד י ַקִֶדעֱָ .ק ְשׁ ָתה הַק ְפּ ֵר ִָדה עַק ֹל
ֶעֱתר ֹלוֹ .הוּא ִציְִּד ֹו
הַק מֶּ ֹלֶ ,Bאַק Bמֵ אַהֲק בָ ת ֹו ֹלִ ְבנ ֹו נ ַק

מוּסה
מּוִּדים עֲק ָ
מֵ עַק ָתּה ָשׁ ַקֱקִד הַק נַּקעַק ר עַק ֹל ָתּכְ נִית ֹלִ ִ

אַחת הַק תּוֹפָ עוֹת ֶשׁבָּ ָרא הַק ָקִּדוֹשׁ בָּ רוּ Bהוּאֶ ,שׁלָּהֶ ן
הַק ְ'קּ ִרינָה' ִהיא ַק
עֻקב ָדּה ֶשׁ ִאי אֶ ְפ ָשׁר ֹלִ ְראוֹת א ֹו
צוּמה עַק ֹל ַקחיֵּינוֹּ ,ל ְַקמרוֹת הָ ְ
הַק ְשׁפָּ עָ ה עֲק ָ
שׂוּפים ֹלְ הַק ְרבֵּ ה ְמאוִֹד ְ'ֱק ִרינַקת
ֹלְ ַקמ ֵשּׁשׁ או ָֹתןְ .בּ ַקמהֲק ֹלַקַ Bקחיֵּינוּ ,אָנוּ חֲק ִ
ֶר ַקֱקע' .כְּ ֹלו ַקֹמרְֱ ,ק ִרינָה ֶשׁבָּ אָה ִמ ְמֱּקוֹרוֹת שׁוֹנִ ים ִט ְב ִעיִּים :מֵ הַק ֶשּׁמֶ שׁ
וּמכָֹּל ִמינֵי חֳ ָמ ִרים
אָרץִ ,
וּמֵ הֶ ָחֹלָֹל ,מֵ הַק ִשּׁכְ בָ ה הָ עוֹטֶ פֶ ת אֶ ת כַּקדּוּר הָ ֶ
יביִּים.
ֹאֱַק ִט ִ
אָרץ .חֵ ֹלֱֶק גִָּדוֹֹל מֵ חֳ ָמ ִרים אֵ לֶּה הֵ ם ַקר ְִדיו ְ
הַק ְמּצוּיִים עַק ֹל כַּקדּוּר הָ ֶ
יֱקים זְ ִע ִירים ְבּיו ֵֹתר )אָטו ִֹמים( ְ
יבי מֻק ְרכָּב מֵ חֶ ֹלְ ֱִק ִ
ֹאֱַק ִט ִ
הַק חֹמֶ ר הָ ַקר ְִדיו ְ
וּבת ֹוכָם גּ ְַקר ִעינִ ים ִבֹּלְ ִתּי
יבים ֶשׁ ִמּ ְתפָּ ְר ֱִקים ֹלְא הֶ ֶרף וּפוֹֹלְ ִטים ְֱק ִרינָה.
י ִַקצּ ִ
ַקמ ִהי ְֱק ִרינָה? זֶהוּ סוּג ֶשֹׁל 'אוֹר' .א ָתּ ִמיִד הָ אוֹר הַק זֶּה נִ ְראֶ ה בָּ עַק יִןֹ ,לִ ְפעָ ִמים הוּא ַקרֱק מֻק ְרגָּשׁ.
הַק ְקּ ִרינָה מֻק ְרכֶּבֶ ת ִמגַּקלִּ ים-גַּקלִּ יםֹ .לְ כָֹל סוּג ְֱק ִרינָהְ ,מ ִהירוּת שׁ ֹונָה ֶשֹׁל גַּקלִּ ים ִמ ְתנו ְִֹד ִִדים.

ִמ ְרכֶּבֶ ת הַק מֶּ ֹלֶ Bהֵ ִביאָה אֶ ת הַק נּ ִָסיB
וּמ ָשּׁם ִה ְמ ִשׁי Bהַק נּ ִָסי Bאֶ ת
עַק ִד הַק גְּ בוֹּלִ ,
ַקדּ ְרכּ ֹו ֹלְ בַק דּוֹ .הוּא בָּ א ֹלְ ִעיר ְרחו ֱָֹקה,
וְ נִ ְת ַקֱקבֵּ ֹל בַּק חֲק ִמימוּת אֵ צֶ ֹל הַק ְקּ ִהלָּה
הַק ְמֱּקו ִֹמית .כַּקאֲק ֶשׁר ָחשׁ אֶ ת עַק ְצמ ֹו
טוּח כָֹּל צָ ְרכּוֹ ,פָּ נָה אֶ ֹל הָ ַקרב
בָּ ַק
ְ
וּבעֶ זְ ָרת ֹו ִה ְת ַקגּיֵּר כּ ַָקדּת וּכ ִַקדּין.
בֶּ ן הַק מֶּ ֹלִֶ Bה ְֱק ִדּישׁ אֶ ת כָֹּל זְ ַקמנּ ֹו
וּב ְת ִפלָּה.
ֹלַקעֲק בו ַקִֹדת הַק ֵשּׁם וֹּלְ ִה ְתעַק לּוֹת בַּק תּו ָֹרה ִ
ֹלְ ַק
אַחר ָשׁנִ ים ַקרבּוֹת נִ ְפ ַקטר ,וְ ִאישׁ א י ַקִָדע עָ ֹלָיו
ָדּבָ ר ִמלְּ בַק ִד ִצ ְִדֱקוּת ֹו הַק מֻּק ְפֹלָאָה וֶהֱ יוֹת ֹו גֵּר צֶ ִדֶ ֱק.
אָמר:
ִסיֵּם הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב אֶ ת ִספּוּרוֹ ,וְ ַק
"כַּקאֲק ֶשׁר עָ ֹלְ ָתה נִ ְשׁ ַקמת הַק נּ ִָסיֹ Bל ַָקשּׁ ַקמיִםָ ,רצוּ
ֹלְ הַק עֲק ֹלו ָֹתהּ ֹלְ ע ֹוֹלָם עֶ ֹלְ יוֹן וּמֻק ְפֹלָא ,אֲק בָ ֹל אָז בָּ א
ְמ ַקֱק ְט ֵרג אֶ ָחִד וְ ָטעַק ן כִּ י ֹלְ ַקִד ְרגָּה גְּ בוֹהָ ה ָכּזֹאת יָכוֹֹל
ֹלְ הַק גִּ יעַק ַקרֱק ִמי ֶשׁנּ ֹוֹלַקִד ֹלְ אֵ ם י ִ
ְהוִּדיָּה וְ ָינַקֱק אֶ ת
הַק יַּקהֲק ִדוּת ִעם חֲק ֹלֵב ִאמּוִֹ .ה ְסכִּ ימוּ בַּק ָשּׁ ַקמיִם
ֶשׁהַק נְּ ָשׁ ָמה ֵתּ ֵרִד שׁוּב ֹלְ ַקמ ָטּה ,וְ ִתוָּ ֹלִֵד ֹלְ אֵ ם
י ִ
ְהוִּדיָּהֶ ,שׁ ְתּגַקדֵּ ֹל אוֹת ֹו ְשׁנ ַקָתיִם"...
הֵ ִרים הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב אֶ ת עֵ ינָיו אֶ ֹל הו ֵֹרי הַק ֶיֹּלִֶד
וְ ָשׁאַֹל" :הַק ִאם ַקא ֶתּם ְמ ִבינִ ים עַק כְ ָשׁו אֵ יז ֹו נְ ָשׁ ָמה
גְּ בוֹהָ ה הָ י ְָתה נִ ְשׁ ַקמת ִבּנְ כֶם?"...
יֱקה אֲק רֻק כָּה ָשׁאֲק ֹלוּ הַק הו ִֹרים ָמה
אַחר ְשׁ ִת ָ
ֹלְ ַק
עֲק ֹלֵיהֶ ם ֹלַקעֲק שׂוֹת עַק כְ ָשׁו .הַק בַּק עַק ֹל ֵשׁם טוֹב הו ָֹרה
ֹלַקבַּק עַק ֹל ֹלִ ְהיוֹת ַקשׁ ַקמּשׁ בֵּ ית-כְּ נֶסֶ תֹ ,לֶאֱ סֹף אֶ ת
הַק ְיֹּל ִִָדים ֹלַקעֲק נִ יַּקת 'אָמֵ ן' וֹּלְ הַק גְ ִבּיהַּק אֶ ת הַק פָּ עוֹטוֹת
ֹלְ נ ֵַקשֱּׁק אֶ ת סֵ פֶ ר-הַק תּו ָֹרהֹ .ל ִָא ָשּׁה הו ָֹרה ֹלְ ַקסיֵּעַק
ֹלְ יוֹֹלְ ִדוֹת ִ
וּב ְמי ָֻקחִד ֹלְ יוֹֹלְ ִדוֹת עֲק נִ יּוֹת.
כַּקעֲק בֹר ְשׁנ ַקָתיִם זָכוּ ְבּנֵי הַק זּוּג ֹלְ ִהפָּ ֱֵקִד ְבּבֵ ן ,אֲק ֶשׁר
נו ַקִֹדע כְּ אֶ ָחִד ִמגְּ ִד ֹוֹלֵי הַק חֲק ִסיִדוּת ,הֲק ֹלוֹא הוּא ַקר ִבּי
אַהֲק רֹן ִמ ַקקּ ְרֹלִ ין.

ֶשׁ ֱֶקר וְ גַק ֲקאוָ ה
פַּק עַק ם ָשׁבַק ת ַקר ִבּי יְחֶ זְ ֱֵקאֹל ִמ ִשּׁינוֹבָ ה ְ
יִדיו
)בּנ ֹו ֶשֹׁל ַקר ִבּי ַקחיִּים ִמצַּק אנְ ז( אֵ צֶ ֹל אֶ ָחִד מֵ חֲק ִס ָ
ֶשׁ ִה ְתגּו ֵֹרר ְבּ ִעיר אַחֶ ֶרתֹ .לִ כְ בוִֹד ֹו ֱִק ְר ְצפוּ וְ ִצ ְח ְצחוּ אֶ ת הַק בַּק יִת ,וְ הֶ ָח ִסיִד גַּקם הֶ ע ֱִמיִד עַק ֹל
הַק שֻּׁק ֹלְ ָחן ְמנו ָֹרה גְּ ִד ֹוֹלָה ,מֻק כְ סֶ פֶ ת.
ֹלִ ְפנֵי הַק ְִדֹל ַקֱָקת הַק נֵּרוֹת נִ כְ נַקס הַק צַּק ִדּיֱק ֹלַקחֶ ִדֶ ר וְ ָראָה אֶ ת הַק ְמּנו ָֹרהָ .שׁאַֹל אֶ ת הֶ ָח ִסיִדִ ,מ ַקנּיִן
ִה ִשּׂיגָה יִָד ֹו ֹלִ ְֱקנוֹת ְמנו ַקֹרת כֶּסֶ ף גְּ ִד ֹוֹלָה כָֹּל-כָּ .Bעָ נָה הֶ ָח ִסיִד" :הַק ְמּנו ָֹרה אֵ ינָהּ עֲק שׂוּיָה
ִמכֶּסֶ ףִ ,היא ַקרֱק ְמצֻקפָּ ה כֶּסֶ ף".
הַק צַּק ִדּיֱקֶ ,שׁהָ יָה יִָדוּעַק ְבּאַהֲק בָ ת ֹו אֶ ת הָ אֱ מֶ ת ,הֵ גִ יב" :גַּקם ֶשׁ ֱֶקר וְ גַקם גַּקאֲק וָ ה!" ,וְ ִצוָּ ה
ֹלַקהֲק ִס ָירהּ מֵ הַק שֻּׁק ֹלְ ָחן..

ינהֲ ,קא ַקנ ¿חנ ּו
ָׂ˘ ƒריֲ :קא ƒני ֹלֹא ¿מ ƒב ָ
˜וֹ ¿ר ƒאים ַקה ּ ַקׁ˘ ָ ּב˙ ֶא˙ ָּפ ָר ַקׁ˘˙
¿ׁ˘ ָ˜ ֹƒליםֲ ,קא ָבֹל ֲקא ַקנ ¿חנ ּו נוֹ ¿˙ ƒנים ֶא˙
ַקה ּ ¿ׁ˘ ָ˜ ֹƒלים ַקר˜ ¿ ּב ֶﬠ ֶרב ּפו ּƒרים?

י˜הָ :נכוֹ ןֲ ,קא ָבֹל ֲקא ַקנ ¿חנ ּו
¿ˆ ƒב ָ
ֹלֹא ƒנ ֵּ˙ן ¿ׁ˘ ָ˜ ֹƒליםֶ ,א ָ ֹּלא ֲקח ָˆ ֵאי
¿ׁ˘ ָ˜ ֹƒלים.

יני¿ :ו ƒאם ֲקא ƒני ƒי ¿ר ֶˆה ָֹל ֵ˙˙
ּƒפ ƒ
ֶׁ˘ ֶ˜ֹל ָׁ˘ ֵֹלם – ֶזה ֹלֹא יוֹ ֵ˙ר
טוֹ ב?

י˜ה :נוֹ ¿˙ ƒנים ַק ִּד ¿ו ָ˜א ֲקח ָˆ ֵאי
¿ˆ ƒב ָ
¿ׁ˘ ָ˜ ֹƒליםּ ƒ ,כי זוֹ ƒהי ַקה ּƒמ ¿ˆ ָוה
ַק ּב ּ˙וֹ ָרהּ ¿ .ב ֵני ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל ַק ּב ּƒמ ¿ִד ָ ּבר
ƒנ ¿ˆ ַקט ּו ּו ָֹל ֵ˙˙ ַקמ ֲקח ˆƒי˙ ַקה ּ ֶׁ˘ ֶ˜ֹל.

יזה י ֹƒפי! ָאז ֵי ׁ˘ ָֹלנ ּו
ָׂ˘ ƒריֵ :א ֶ
ƒמ ¿ˆ ָוה ֶׁ˘ ֲקא ַקנ ¿חנ ּו עוֹ ׂ˘ƒים אוֹ ָ˙ ּה
ַקה ּיוֹ םּ ¿ ,ב ִƒד ּיוּ˜ ¿ ּכמוֹ ֶׁ˘ ָﬠ ׂ˘ ּו אוֹ ָ˙ ּה
ַקּפ ַקﬠםַ ,ק ּב ּƒמ ¿ִד ָ ּבר¿ ,ו ַקא ַקחר ָ ּכ ¿ך ּ ƒב ¿ז ַקמן
ֵ ּבי˙ ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘.

ַקא ָ ּבאַ :ק ִּד ¿ו ָ˜א ֶא˙ ַקה ּƒמ ¿ˆ ָוה ַקה ּזֹא˙
ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ַקמ ָּמ ׁ˘ ֹלֹא עוֹ ׂ˘ƒים ¿ ּכמוֹ
ֶׁ˘ ָﬠ ׂ˘ ּו ּ ƒב ¿ז ַקמן ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘.
ֲקה ֵרי ָאזƒ ,מ ָ ּכֹל ֲקח ָˆ ֵאי ַקה ּ ¿ׁ˘ ָ˜ ֹƒלים
ֶׁ˘ ּ ƒנ ¿˙ ¿רמוָּ ,הי ּו ˜וֹ ƒנים ֶא˙
ָ˜ ¿ר ¿ ּבנוֹ ˙ ַקה ָּ˙ ƒמיִד ֶׁ˘ֹל ָ ּכֹל ַקה ּ ָׁ˘ ָנה!
ָ ּכ ¿ך ָ ּכֹל ¿יהו ִּƒדיָ ,ה ָיה ֻקׁ˘ ָּ˙ף
¿ ּב ָ˜ ¿ר ַק ּבן ַקה ָּ˙ ƒמיִד! ַקה ָּ˜ ¿ר ָ ּבן ֶׁ˘ ּ ƒכ ֵּפר
ַקﬠֹל ָ ּכֹל ָה ָﬠםּ ¿ ,ב ָכֹל יוֹ ם#
ֲקח ָˆ ֵאי ַקה ּ ¿ׁ˘ ָ˜ ֹƒלים ֶׁ˘ ֲקא ַקנ ¿חנ ּו
נוֹ ¿˙ ƒנים ַקה ּיוֹ םֵ ,הם ַקר˜ ֵז ֶכר
¿ֹל ַקמ ֲקח ˆƒי˙ ַקה ּ ֶׁ˘ ֶ˜ֹל ֶׁ˘ ָהי ּו אוֹ ¿ס ƒפים
ַקּפ ַקﬠם¿ .ו ֶזה ּגוֹ ֵרם ָֹלנ ּו ¿ֹל ַקב ֵּ˜ ׁ˘
ƒמ ָ ּכֹל ַקה ֵ ֹּלב ֶׁ˘ ּ ƒנ ¿ז ֶ ּכה ַקמ ָּמ ׁ˘
ּ ƒב ¿מ ֵה ָרה ¿ֹל ַק˜ ֵ ּים ׁ˘וּב ֶא˙ ƒמ ¿ˆ ַקו˙
ַקמ ֲקח ˆƒי˙ ַקה ּ ֶׁ˘ ֶ˜ֹל ¿ ּכ ƒפי ֶׁ˘ ƒהיא
ֶ ּב ¡א ֶמ˙¿ ,ו ƒנ ¿˙רֹם אוֹ ָ˙ ּה ¿ֹל ֵבי˙
ַקה ּƒמ ¿˜ ָ ִּד ׁ˘ ַקה ָ ּבנוּי ּ ƒבירו ָּׁ˘ ַקֹל ƒים.

