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אכֹל ֹלנשמה

ַקמ ֲקע ֱָקב ָצמוִּד
3

דּוֱֹק ָרנִ ים ַקח ִדּים
ְ

הַק ַקלּ ְיֹלָה הָ יָה ָחשׁוּ 6וְ ַקֱקר .הַק ִה ְתֹלַקהֲק בוּת
ֶשׁ ִמּלְּ אָה או ָֹתנוּ בַּק צָּ הֳ ַקריִם ִה ְתפּוֹגְ גָה ֹלָהּ וְ אֶ ת
חוּשׁת ֹל ַקַקחץ
וּת ַק
ְמֱקו ָֹמהּ ָתּ ְפסוּ חֲק ָשׁשׁוֹת ְ
בַּק בֶּ טֶ ן" .וְ ִאם הוּא מֵ כִ ין ֹלָנוּ ַקמאֲק ָרב?"ָ ,חֹלְ פָ ה
ַקמ ְח ָשׁבָ ה ִבֹּלְ ִתּי הֶ גְ יוֹנִ ית ְבּמו ִֹחי.
ֹלְ י ֶֶתר ִבּ ָטּחוֹן נִ כְ נ ְַקסנוּ ֹלִ ְשׁכוּנַקת 'שֹׁהַק ם'
מֵ ְרחוֹב אַחֵ ר ,בּ ֹו 5א הָ יִינוּ בַּק יּוֹם' .כִּ ִסּינוּ'
ִבּזְ ִריזוּת אֶ ת כָֹּל הַק ְמּכוֹנִ יּוֹת ִמ ְשּׁנֵי ִצדֵּ י
הַק כְּ ִבישׁ וְ ִה ְת ַקֱק ַקדּ ְמנוּ ֹלְ מֶ ְרכַּקז הַק ְשּׁכוּנָה .כְּ בָ ר
וּמ ְבֹּלִ י
יתי אֶ ת הָ ְרחוֹב בּ ֹו הָ יִינוּ בַּק בּ ֱֶֹקר ִ
זִ ִה ִ
ֵאתי
אַט ִתּי אֶ ת ְצעָ ַקִדי וְ נִ ְת ַקמלּ ִ
מֵ ִשׂים הֵ ְ
ְדּ ִריכוּת י ְֵת ָרה .הַק גִּ 'יפּ הַק כָּסוּף נִ ְת ַקגּלָּה ֹלְ ֶנגִֶד
עֵ ינֵינוּ ִבּ ְמֹלוֹא הֲק ִָדר ֹו מוּאָר ְבּאוֹר ֹו ֶשֹׁל עַק מּוִּד
ַקח ְשׁ ַקמֹל ֶשׁנִּ ָשּׂא מֵ עָ ֹלָיו .וְ אָז ִה ְב ַקחנְ ִתּי ְבּ ַקמ ֶשּׁהוּ
נו ָֹסף...
אַחת אֶ ת
ַק
"זְ ִהירוּת!" ,עָ צַק ְר ִתּי ְבּבַק ת
הַק ִה ְת ַקֱק ְדּמוּת וּבָ ֹל ְַקע ִתּי אֶ ת רֻק ִקּי ְבּפַק ַקחִד .צֵ ֹל
ָשׁחֹר ִהזְ ַקדּ ְעזֵעַק עַק ֹל ִמ ְשׁ ַקטח הַק כְּ ִבישׁ הַק מּוּאָר,
ישׁהוּ רוֹבֵ ץ
אִָדםִ ...מ ֶ
ֹלְ יַקִד הַק ְמּכוֹנִ יתִ .צלּ ֹו ֶשֹׁל ָ
ָשׁם ֹלְ יַקִד הָ אוֹטוֹ .הַק ִאם הוּא או ֵֹרב ֹלָנוּ?
הַק ִאם זֶה ִצ'יֱקוֹ?
אַרבַּק ְע ֵתּנוּ נְ סוּגוֹנוּ
"אֲק חו ָֹרה!"ֹ ,ל ַקָח ְשׁ ִתּי וְ ְ
ְבּ ֶשׁ ֱֶקט ֹלְ אָחוֹר5 ,א עַק ֹל ְמנָת ֹלִ ְבר ַקֹחָ .חֹלִ יֹלָה!
ִיתי
ֹל ְַקמרוֹת ֶשׁבֶּ אֱ מֶ ת ,אוֹּלַקי זֶה ָמה ֶשׁהָ י ִ
רוֹצֶ ה ֹלַקעֲק שׂוֹתִ ...בּצַּק ְענוּ ִאגּוּף ָר ָחב ,עָ ַקֱק ְפנוּ
ְשֹׁלו ָֹשׁה ִבּנְ יָנִ ים ,עַק ִד ֶשׁ ִהגּ ְַקענוּ בַּק חֲק ז ָָרה ֹלְ אוֹת ֹו
ְרחוֹב עַק ְצמ ֹו אַקִ 6מן הַק צַּק ִד הַק ֵשּׁנִ יִ .מן הַק צַּק ִד בּ ֹו
ָיכֹֹלְ נוּ ֹלִ ְצפּוֹת ְמצֻק יָּן ְבּ ִצ'יֱק ֹו הָ רוֹבֵ ץ עַק ֹל
הַק כְּ ִבישׁ ֹלְ יַקִד גַּקֹלְ ַקגלֵּי הַק ְמּכוֹנִ ית .כֵּן ,זֶה הָ יָה
אָרב ֹלָנוּ ִבּכְ ֹלָֹל .הוּא
ִצ'יֱקוֹ! אֲק בָ ֹל הוּא 5א ַק
הָ יָה עָ סוֱּק ְמאוִֹד ְבּגַקֹלְ ַקגלֵּי הָ ֶרכֶב וְ5א
ִה ְצֹל ְַקחנוּ ֹלִ ְראוֹת ָמה ְבּ ִִדיּוֱּק הוּא עו ֶֹשׂה ָשׁם.
ְבּ ַקס ְבֹלָנוּת ְראוּיָה ֹלְ ִציּוּן ִה ְמ ַקתּנּוּ ָשׁם ָשׁעָ ה
אֲק רֻק כָּה עַק ִד ֶשׁ ִצּ'יֱק ֹו ֶנע ַקֱמִד עַק ֹל ַקרגְ ֹלָיוָ ,טפַק ח עַק ֹל
ִמכְ נ ָָסיו הַק ְמּאֻק בָּ ֱקוֹתִ ,ה ִבּיט כֹּה וָ כֹה וְ ֶנ ֱעֹלַקם
וּמה
ִמן הַק ֶשּׁ ַקטחַ .קרֱק אָז הֵ עַק זְּ נוּ ֹלְ ִה ְת ֱָק ֵרבָ ,
ֶשׁ ָר ִאינוּ ִה ְפֹלִ יא או ָֹתנוּ עַק ִד ְמאוִֹדִ :מ ַקתּ ַקחת

5

ַקּ˙ ¿˜ ˆƒירֶ :ה ָח ƒסיִד ַקה ּ ƒנ ¿מ ָר ıו¿ סוֹ ֵחר ַקה ּבו ֹּƒלים ,ר' יָ ˆ¿ ƒח˜ נֶ ֶמס¿ ,מנַק ֶ ּסה ¿ֹל ָ˜ ֵרב ¿ֹליַק ֲקהִדוּ˙ סוֹ ֵחר י¿ הו ִּƒדי
ַקא ¿ֹל ָמן ¿ ּב ֵׁ˘ם ַקמר ֵטנ¿ ֶ˜ֹל .הוּא ƒמ ¿˙נַק ִֵדּ ב ¿ֹל ָה ƒביא ֹלוֹ ƒמ ִֵדּ י ָׁ˘בו ַקּﬠ ֲקארוּחוֹ ˙ ¿ ּכ ֵׁ˘רוֹ ˙.

¿ ּכ ָבר ָׁ˘נָ ה וָ ֵח ˆƒי ,נ¿ ƒמ ָׁ˘ ¿ך ַקה ֶה ¿ס ִֵדּ ר ַקה ֶ ּזה
ֶׁ˘ֹל ֲקה ָב ַקא˙ ָהא ֶֹכֹל ¿ֹל ַקמר ֵטנ¿ ֶ˜ֹלַ .ק ּכ ֲקא ֶׁ˘ר
יוֹ ֵרִד ֶׁ˘ ֶֹלגֶ ,זה ַקמ ָּמ ׁ˘ ֶא ¿˙גָּ ר.

מאת עוזי ֱקפֹלון

 ִצ'יֱקוַֹ ,קמנְ ִהיג יַקֹלְ ִדֵ י 'שֹׁהַק ם' ,עוֹצֵ ר אֶ ת חֲק ֹל ַקֻקקּת
וּמנַקחֵ ם ִמן הַק ְשּׁכוּנָה .אֲק בָ ֹל
וּמג ֵָרשׁ אֶ ת ְשׁנֵיאוֹר ְ
הַק ְ'פ ָֹלי ִֶרים' ְ
הֵ ם חוֹזְ ִרים אֵ ֹלֶיהָ שׁוּב .בַּק ַקלּ ְיֹלָה..
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כניסת השבת
צאת השבת

ֹלְ כָֹל אֶ ָחִד ִמ ְשּׁנֵי גַּקֹלְ ַקגלֵּי הַק ְמּכוֹנִ ית הַק ִקּ ְִד ִמיִּים
ִה ְמ ִתּין דּו ְֱֹק ַקרן ַקמ ֶתּכֶת ַקחִד ,נָטוּי בַּק אֲק ֹלַקכְ סוֹן
אֶ ֹל הַק גַּקֹלְ גַּקֹל ,עַק ֹל ְמנָת ֶשׁבָּ ֶרגַקע ֶשׁהָ אוֹט ֹו ַקרֱק
וּמיִָּד!
י ְַקת ִחיֹל ֹלָנוּעַק  ,הוּא י ְִתפַּק נְ צֵ 'ר ֵתּכֶף ִ
ִהבַּק ְטנוּ זֶה בָּ זֶה ְבּחֹסֶ ר הֲק בָ נָה מֻק ְחֹלָט.
יתם ִמיְּמֵ יכֶם ֶיֹלִֶד ֶשׁיְּפַק נְ צֵ 'ר ְבּכַקוָּ נָה
הַק ְר ִא ֶ
ְתּ ִחלָּה אֶ ת הַק ְמּכוֹנִ ית ֶשֹׁל ַקאבָּ א ֶשׁלּוֹ?
הַק ַקלּ ְיֹלָה הָ יָה אָפֵ ֹל ְמאוִֹד ,כְּ מ ֹו ָתּ ִמיִד ִבּימֵ י
ְתּ ִחלַּקת הַק חִֹדֶ שׁ .הָ יִינוּ ָשׁם ֹלְ בַק ִדִ ,בּ ְשׁכוּנָה
ז ָָרה ,עֵ ִִדים י ְִח ִיִדים ֹלְ נִ ְסיוֹן פֶּ ַקשׁע ָשׁפֵ ֹל ֶשֹׁל
אָביו...
בֵּ ן ,הַק ְמּ ַקחבֵּ ֹל ְבּכַקוָּ נָה ְתּ ִחלָּה ְבּגַקֹלְ ַקגלֵּי ִ
ימה .הֵ צַק ְצנוּ שׁוּב וָ שׁוּב,
הַק ְרגּ ָָשׁה 5א נְ ִע ָ
ֹלְ וַק דֵּ א ֶשׁ ִצּ'יֱק ֹו אָכֵן הָ ֹלַקֹ 6לִ ְבֹלִ י שׁוּב וְ אָז נ ַקָת ִתּי
אֶ ת הָ אוֹת .הָ יָה בָּ רוּר ֹלְ ֻקכלָּנוּ ָמה הַק ַקמּהֲק ֹלָ6
הַק בָּ א ֶשׁלָּנוּ – ָֹלג ֶֶשׁת וֹּלְ ַקסלֱֵּק אֶ ת הַק דּו ְֱֹק ָרנִ ים
ִמ ַקתּ ַקחת הַק גַּקֹלְ גַּקלִּ ים .הֵ ן 5א ְס ָתם ִסדֵּ ר הַק ָקִּדוֹשׁ
בָּ רוּ 6הוּא או ָֹתנוּ ַקדּוְ ֱָקא כָּאן וְ ַקִדוְ ֱָקא ְבּ ֶרגַקע
ִיתי הָ ִראשׁוֹן ֶשׁיָּצָ א ִמ ַקמּעֲק טֵ ה הַק חֲק ֵשׁכָה
זֶה .הָ י ִ
אֶ ֹל הַק ֶשּׁ ַקטח הַק מּוּאָר ֶשׁ ִמּ ַקתּ ַקחת ֹלְ פָ נַקס הָ ְרחוֹב.
זֶה כְּ מ ֹו ֹלַקעֲק זֹב אֶ ת ְמֱקו ְֹמְ 8בּתוֹ 6אוֹּלָם
ָחשׁוּ 6בּ ֹו אֵ ינְ 8נִ ְראֶ ה ,וְ ֹלַקעֲק ֹלוֹת עַק ֹל בָּ ָמה
מוּאֶ ֶרת ,בָּ הּ ִהנְָּ 8חשׂוּף ֹלְ עֵ ינֵי ֻקכּלָּם .ז ֹו
ימה.
הָ י ְָתה הַק הַק ְרגּ ָָשׁה ֶשׁלִּ י .הַק ְרגּ ָָשׁה 5א נְ ִע ָ
ישׁהוּ גַּקם עַק כְ ָשׁו צוֹפֶ ה ִבּי –
כְּ ִאלּוּ ֶשׁ ִמּ ֶ
ֹל ְַקמרוֹת ֶשׁ ָזּכ ְַקר ִתּי הֵ יטֵ ב ֶשׁעַק כְ ָשׁו אֶ ְמצַק ע
הַק ַקלּ ְיֹלָה; ִצ'יֱק ֹו אֵ ינֶנּוּ כָּאן וְ ַקרֱק ְמשֻׁק גּ ִָעים
כָּמוֹנוּ ִמ ְסתּו ְֹב ִבים בַּק חוּץ ְבּ ָשׁעוֹת כָּאֵ לּוּ.
ִה ְת ַקֱק ַקדּ ְמ ִתּי ֹלְ עֵ בֶ ר הַק ְמּכוֹנִית עָ ֱֵקב ְבּצַק ִד
גוִּדֹל ,וְ אָז ָשׁ ַקמ ְע ִתּי ֱקוֹֹל ָמנוֹעַק ֶשֹׁל ְמכוֹנִית.
אֲק ָ
ישׁהוּ כִּ בָּ ה
ֹלְ י ֶֶתר ִדּיּוֱּקֱ ,קוֹֹל ֶשֹׁל ָמנוֹעַק כָּבֶ הִ .מ ֶ
ֹלְ יִָדֵ ינוּ עַק כְ ָשׁו ָמנוֹעַק ֶשֹׁל ְמכוֹנִיתַ ,קמ ְשׁ ָמע,
חוּשׁה
וּבכֵן ,הַק ְתּ ָ
ישׁהוּ כָּאן ֹלְ יִָדֵ ינוּ! ְ
ִמ ֶ
אתי
יְתה ְפּ ִרי הַק ִדּ ְמיוֹן! ֱָקפָ ִ
הַק מּוּז ָָרה ֶשׁלִּ י5א הָ ָ
ֹאשׁי אַט אַט י ִָמינָה,
עַק ֹל ְמֱקו ִֹמי וְ הֵ ַקס ְב ִתּי ר ִ
שׁוּרת הַק ְמּכוֹנִיּוֹת הַק חוֹנוֹת .עֵ ינַקי ָחֹלְ פוּ
אֶ ֹל ַק
ִמ ְמּכוֹנִית ֹלִ ְמכוֹנִית וְ אָז ,כְּ ֶשׁ ִהגּ ְַקע ִתּי כְּ בָ ר
שּׁוּרהָ ,נגַקע ִבּי מֵ אָחוֹר ְמנַקחֵ ם .הוּא
ֹלְ סוֹף הַק ָ
אָמר כְּ ֹלוּםַ .קרֱק עֵ ינָיו נ ְִָדִדוּ
הָ יָה ִחוֵּר וְ5א ַק
נְתה ַקמ ָמּשׁ
אַחת הַק ְמּכוֹנִיּוֹת ֶשׁ ָח ָ
ִממֶּ נִּי אֶ ֹל ַק
יתי או ָֹתם...
ָסמוּ 6אֵ ֹלֵינוּ .וְ אָז ָר ִא ִ
המשך יבוא
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ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,

יִדיֲ ,קאנ ƒי ¿מאוֹ ִד ַקמ ֲקﬠ ƒר ¿
יך
יָ ˆ¿ ƒח˜ י¿ ִƒד ƒ
ֶא˙ ַקה ַּקמ ֲקא ַקמ ˆּ ƒים ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָך ¿ֹל ָה ƒביא ֹƒלי
ֶא˙ ָהא ֶֹכֹל ַקה ָ ּכ ֵׁ˘ר ַקה ֶ ּזה.

ֵאין ¿ֹל ָך ָמה ַקֹל ¿ח ׁ˘ֹ˘! ֲקאנ ƒי עוֹ ֶׂ˘ה
ֶא˙ ֶזה ¿ ּב ׂ¿ ˘ƒמ ָחה ַקר ָ ּבהַ ˘ָׁ .קכ ¿ח ָּ˙
יִדים?
ֶׁ˘ ֲקאנַק ¿חנ ּו י¿ ִƒד ƒ

הַק יּוֹם בַּק הַק ְפ ָס ֱָקה ,י ַקָשׁ ְבנוּ וְ ִתכְ נַקנּוּ
אֶ ת רֹאשׁ חִֹדֶ שׁ אֲק ִָדר.
הָ ַקר ְעיוֹנוֹת ֶשׁהֶ ֱעֹלֵינוּ הָ יוּ ְבּעֵ ֶר6
אַרגֵּן הַק ְר ֱָק ִָדה בֶּ ָחצֵ ר ֹלְ כָֹל הַק כִּ תּוֹת.
כָּאֵ לּוֹּ :לְ ְ
ֹלְ הָ ֱִקים דּוּכַקן ַקמ ְמ ַקתּ ִקּים וֹּלְ ַקחלֱֵּק ִממֶּ נּוּ ֹלְ כָֹל
אַרגֵּן ְמ ִסבַּק ת כִּ ָתּה.
ִמי ֶשׁ ְמּ ַקחיֵּ .6וֹּלְ ְ
ַקר ְעיוֹנוֹת י ִָפים וְ טו ִֹבים ,אֲק בָ ֹל ֻקכּלָּנוּ
ִה ְרגּ ְַקשׁנוּ ֶשׁכְּ בָ ר ִה ְתבַּק גּ ְַקרנוּ מֵ אָז ָשׁנָה
ֶשׁעָ ְב ָרה ,וְ זֶה כְּ בָ ר 5א ַקמ ְס ִפּיֱקָ .דּרוּשׁ ֹלָנוּ
עוִֹד ַקמ ֶשּׁהוֶּ ,שׁיֵּשׁ בּ ֹו יו ֵֹתר ַקמ ְשׁ ָמעוּת.
ָח ַקשׁ ְבנוּ ְֱקצָ ת ,וְ ִהגּ ְַקענוּ ֹלְ ַקמ ְס ֱָקנָה ֶשׁלּ ִַקשּׂ ְמ ָחה
יחים ֹלַקעֲק שׂוֹת
גִּיעיםִ ,אם ַקמ ְצֹלִ ִ
הֲק כִ י גְִּד ֹוֹלָה ַקמ ִ
טוֹב ֹלַקאֲק נ ִָשׁים אֲק חֵ ִרים וֹּלְ ַקשׂמֵּ ַקח או ָֹתם.

ֲקא ָבֹל" ֹלֹא נָ ƒעים ֹƒלי
ֶׁ˘ ַקא ָּ˙ה ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך טוֹ ֵר ַקח.
או ַקֹּלי נַק ¿פ ƒסי˜ ƒעם ֶזה ו¿ ַקִדי?

ֶא ָ ֹּלא ƒאם ֵ ּכן יֵ ׁ˘ ֵאיזוֹ ¿ ּב ָﬠיָ ה
ƒעם ַקה ָּמנוֹ ˙ ָה ֵא ֹּלוּ" ֵהן ֹלֹא
ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך ¿ט ƒעימוֹ ˙ ¿ֹל ָך?

ָאז ָֹל ָּמה ֹלֹא ָא ַקמ ¿ר ָּ˙ ֹƒלי?
יָ כ ¿ֹֹל ˙ּƒי ¿ֹל ַקב ֵּ˜ ׁ˘ ֵמ ֶהם ֶׁ˘ ָ ּי ׂ˘ƒימ ּו
¿˜ ָˆ˙ ָּפחוֹ ˙ ֶמ ַקֹלח!!

הֶ ְחֹל ְַקטנוּ ֹלַקעֲק שׂוֹת נִ סּוּי ְמעַק נְ יֵןִ .ה ְת ַקחלּ ְַקֱקנוּ
וּבתוָֹ 6שׁבוּעַק כָֹּל ְֱקבוּצָ ה
ֹלִ ְֱקבוּצוֹת ְֱק ַקטנּוֹתְ ,
ישׁהוּ ֹלְ ַקשׂמֵּ ַקח אוֹתוֹ.
ְצ ִריכָה ֹלִ ְמצֹא ִמ ֶ
הֶ ְחֹל ְַקטנוּ ֹלְ ִהפָּ גֵשׁ אַחֲק ֵרי ָשׁבוּעַק  ,כְּ ִדֵ י ֹלְ ַקשׁ ֵתּף
וּמה הָ יָה.
בַּק חֲק וָ יוֹת וֹּלְ ַקספֵּ ר אֵ י 6הָ יָה ָ
סוֱּקים
עַק כְ ָשׁו אֲק נִי וְ ַקח ְב ֵרי הַק ְקּבוּצָ ה ֶשׁלִּ י ,עֲק ִ
כַּקמּה
וּמֱקו ִֹרי .יֵשׁ ֹלָנוּ ָ
ְבּ ִחפּוּשׂ ַקר ְעיוֹן ְמעַק נְ יֵן ְ
כִּ וּוּנִיםָ .ח ַקשׁ ְבנוּ עַק ֹל הַק ְמּנ ֶַקקּה ֶשֹׁל הַק ַקתֹּלְ מוִּד
יִשׂ ַקמח ִאם נִגְ רֹם ֹלַקכִּ תּוֹת
תּו ָֹרה ֶשׁ ְמּאוִֹד ְ
מּוִּדים.
ֹלִ ְהיוֹת יו ֵֹתר ְמסֻק ָדּרוֹת ְבּסוֹף יְמֵ י הַק לִּ ִ
ָח ַקשׁ ְבנוּ גַּקם עַק ֹל ֱָק ִשׁישׁ אֶ ָחִד ֶשׁיּו ֵֹשׁב
אַחר הַק צָּ הֳ ַקריִם וְ רוֹצֶ ה
ִבּ ְֱק ִביעוּת עַק ֹל הַק ַקסּ ְפ ָסֹל ַק
ֶשׁיַּקעַק ְצרוּ ֹלְ פַק ְטפֵּ ט ִאתּ ֹו ְֱקצָ תַ ,קרֱק ֶשׁ ְבִּדֶ ֶר6
כְּ ֹלָֹל אֵ ין ֹלָנוּ ַקס ְבֹלָנוּת ..עוִֹד ַקר ְעיוֹנוֹת עָ ֹלוּ,
וְ ְ
נִצ ָט ֵר 6בַּק סּוֹף ֹלְ הַק ְחֹלִ יט .אֲק בָ ֹל ָדּבָ ר אֶ ָחִד
ינְתיִם ִה ְרוַק ְחנוְּ ,בֹּלִ י ֶשׁ ִה ְתכַּקוַּק נּוִּ .פּ ְתאוֹם
בֵּ ַק
גִּלִּ ינוּ הַק ְרבֵּ ה אֲק נ ִָשׁים – מֵ הַק ִמּ ְשׁפָּ ָחה,
מֵ הַק ִבּנְ יָן ,מֵ הַק ְשּׁכוּנָהֶ ,שׁאֲק נ ְַקחנוּ יְכוֹֹלִ ים ְמאוִֹד
ֹלְ ַקשׂמֵּ ַקחִ ,עם ְמעַק ט ְמאוִֹד ַקמאֲק ָמץ.

ֶא ¿ממ" ו ¿ּב ֵכןּ ֵ ,כן.
ַקה ָּמנוֹ ˙ ָה ֵא ֹּלוֵּ ,הן ¿˜ ָˆ˙
יֹלי.
¿מֹלוּחוֹ ˙ ƒמ ַקִדּ י ּ ƒב ׁ¿˘ ƒב ƒ

נא ֹלשמור
עֹל ֱקִדושת
הגיֹליון

ƒמ ּ ֶׁ˘ ּ ƒנ ¿כנָ ס ֲקא ִָדר
ַקמ ¿ר ּ ƒבים ¿ ּב ׂ¿ ˘ƒמ ָחה!

ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

עוֹ ִד ׁ¿˘בו ַקּﬠי ƒם ּפו ּƒרים!

עוֹ ִד ח ִֶֹד ׁ˘ וָ ֵח ˆƒי ֶּפ ַקסח"

וּב ְב ֱִקיאוּת ֹו בַּק תּו ָֹרה – אֶ ת כָֹּל
ִ
חֲק בֵ ָריו.

ִהגִּ ַקיע זְ ַקמן ַקהנֵּ ס
נַק חוּם ֶבּן ַקרחוּם
אוּרי בֶּ ן
ְשׁ ַקמ ְע ֶתּם עַק ֹל ְבּצַק ֹלְ אֵ ֹל בֶּ ן ִ
ְהוִּדה? וְ עַק ֹל אָהֳ ֹלִ יאָב
חוּר ִמ ֵשּׁבֶ ט י ָ
יסמִָ 6מ ַקמּטֵּ ה ָדּן? ְבּוַק ַקדּאי.
בֶּ ן אֲק ִח ָ
אֵ לּוּ הָ ָא ָמּנִ ים הַק גְּ ִדוֹֹלִ ים ֶשׁ ִפּ ְקִּדוּ
עַק ֹל ְמֹלֶאכֶת הַק ִמּ ְשׁכָּן וְ עַק ֹל כָֹּל
הָ אֲק נ ִָשׁים הַק חֲק כ ִָמים ֶשׁ ִה ְפֹלִ יאוּ
ימים
ַקמ ְִד ִה ִ
ְדּבָ ִרים
ֹלַקעֲק שׂוֹת
ִבּ ְמֹלֶאכֶת הַק ִמּ ְשׁכָּן.
אֲק נִ י ,נַקחוּם בֶּ ן ַקרחוּם ִמ ֵשּׁבֶ ט
נ ְַקפ ָתֹּלִ יִ ,סיּ ְַקע ִתּי גַּקם כֵּן ִבּ ְמֹלֶאכֶת
הַק ִמּ ְשׁכָּןִ .מכֵּיוָ ן ֶשׁאֲק נִ י ז ִָריז ְמאוִֹד
אַחי ִמ ֵשּׁבֶ ט נ ְַקפ ָתֹּלִ י,
ַק
כְּ מ ֹו כָֹּל
ָשֹׁלְ חוּ או ִֹתי ֹלִ ְשֹׁלִ יחוּיוֹת ְמ ִהירוֹת
ֶשׁ ִסּיְּעוּ ְבּ ִה ְת ַקֱק ְדּמוּת הַק ְמֹּלָאכָה.
כְּ ֶשׁ ְבּצַק ֹלְ אֵ ֹל וְ ִ
אוּרי וְ כָֹל ַקחכְ מֵ י
הַק לֵּב ִסיְּמוּ ֹלַקעֲק שׂוֹת אֶ ת הַק ְדּבָ ִרים
הַק ְמּי ָֻקח ִִדים ֶשׁאֶ ת חֶ ֹלְ ֱָקם אֲק ִפלּוּ 5א
אַחת
הֵ בַק נְ ִתּי ,נִ ְשׁאֲק ָרה ְמֹלָאכָה ַק
ְפּ ָ
שׁוּטהֹ :לִ ְֱקשֹׁר אֶ ת י ְִריעוֹת
עוּצים
ַקֹליּ ְֵתִדוֹת הַק נְּ ִ
הַק ִמּ ְשׁכָּן
בַּק ַקקּ ְר ַקֱקע ,כְּ ִדֵ י ֶשׁהַק יּ ְִריעוֹת 5א
רוּח הַק ִמּ ְִדבָּ ִרית.
יָעוּפוּ בָּ ַק
טוֹב ,זֶה ָדּבָ ר ֶשׁכָֹּל אֶ ָחִד יָכוֹֹל
ֹלַקעֲק שׂוֹת5 ,א? הַק חֲק כ ִָמים יְכוֹֹלִ ים
כְּ בָ ר ָֹל ֶֹלכֶת הַק בַּק י ְָתה!
אוּרי עַק ְצ ָמם
אֲק בָ ֹל 5א! ְבּצַק ֹלְ אֵ ֹל וְ ִ
ָדּאֲק גוּ ֹלְ ַקסיֵּם אֶ ת הַק ְמֹּלָאכָה וְ ֹלִ ְֱקשֹׁר
אֶ ת הַק יּ ְִריעוֹת ַקֹליּ ְֵתִדוֹת!
"ֹל ָָמּה?"ָ ,שׁאַֹלְ ִתּי ,וְ ֱִקבַּק ֹלְ ִתּי
ְתּשׁוּבָ ה" :יֵשׁ ֹלָנוּ אַחֲק ָריוּת עַק ֹל
הֲק ָכנַקת הַק ִמּ ְשׁכָּן ,וְ זֶה כּ ֹוֹלֵֹל אֶ ת כָֹּל
הַק ְפּ ָר ִטים עַק ִד הַק ְפּ ָרט הָ אַחֲק רוֹן
ֶשׁבָּ הֶ ם! כְּ ֶשׁעו ְֹס ֱִקים ִבּ ְמֹלָאכָה
ְֱקִדו ָֹשׁה ,צָ ִריֹ 6לְ הַק ְשֹׁלִ ים או ָֹתהּ
ישׁי
'עַק ִד הַק סּוֹף'ֹ .לְ וַק דֵּ א ְבּאֹפֶ ן ִא ִ
ֶשׁהַק כֹֹּל נַקעֲק ֶשׂה ִבּ ְשֹׁלֵמוּת".

רֹאשׁ-חִֹדֶ שׁ אֲק ִָדר תֱקע"ה הָ יָה יוֹם ָשׂמֵ ַקח
בּוּרג5 .א ַקרֱק ִמשּׁוּם
ִבּ ְמי ָֻקחִד ֹלְ תו ָֹשׁבֵ י הָ ִעיר ְפּ ֶר ְשׂ ְ
"מ ְר ִבּים ְבּ ִשׂ ְמ ָחה" ,אֶ לָּא גַּקם
ֶשׁמֵּ רֹאשׁ-חִֹדֶ שׁ אֲק ִָדר ַק
וְ אוֹּלַקי ְבּ ִע ָקּר ְבּ ֶשֹׁל הֻק לִֶּדֶ ת בֶּ ן ְבּכוֹר ֹלְ ַקרב הָ ִעיר
הַק נַּקעֲק ָרץ ,הַק גָּאוֹן ַקר ִבּי מֹ ֶשׁה סוֹפֵ ר ,הַק 'חֲק ַקתם סוֹפֵ ר'.
ְשׁמ ֹונֶה ָשׁנִ ים ָחֹלְ פוּ מֵ אָז הֻק זְ ַקמן ֹל ֶָשׁבֶ ת עַק ֹל כֵּס
הָ ַקרבָּ נוּת הַק חֲק שׁוּבָ הֱ .קִֹדֶ םָֹ -לכֵן ִשׁמֵּ שׁ הַק 'חֲק ַקתם
וּמטֶ ְר ְסדּו ְֹרף .נו ָֹסף עַק ֹל
סוֹפֵ ר' ַקרב בֶּ עָ ִרים ְדּ ֶרזְ נִ יץ ַק
גְּ אוֹנוּת ֹו בַּק תּו ָֹרה נ ְֶח ַקשׁב ַקר ִבּי מֹ ֶשׁה גַּקם בַּק עַק ֹל י ַקִֶדע
וּבחֶ ְשׁבּוֹן.
ַקרב ְבּהַק נְ ָדּ ָסהִ ,בּ ְתכוּנָהְ ,בּטֶ בַק ע ְ
ַקר ִבּי מֹ ֶשׁה סוֹפֵ ר הָ פַקִ 6בּימֵ י ַקרבָּ נוּת ֹו אֶ ת
בּוּרגּ ֹלְ צֹמֶ ת תּו ָֹרנִ י ָחשׁוּב ְמאוִֹד ְבּכָֹל מֶ ְרכַּקז
ְפּ ֶר ְשׂ ְ
אֵ ירוֹפָּ הֻ .קגּלַּקת הַק כּו ֶֹת ֶרת ֶשֹׁל עֲק ִשׂיָּת ֹו הָ י ְָתה
הַק יּ ְִשׁיבָ ה הַק גְּ ִד ֹוֹלָה ֶשׁהֵ ֱִקים .י ְִשׁיבָ ה ז ֹו הו ִֹציאָה
ִמ ִקּ ְרבָּ הּ גְּ ִד ֹוֹלֵי תּו ָֹרה ַקר ִבּים ,וְ ִה ְשׁ ִפּיעָ ה ַקרבּוֹת עַק ֹל
רוּח ֶשֹׁל יַקהֲק ִדוּת הוּנְ גּ ְַקריָה.
ע ֹוֹלַקם הַק תּו ָֹרה וְ הָ ַק

הָ אָהוּב!".
כָּ 6עָ ַקמִד ַקר ִבּי מֹ ֶשׁה עַק ֹל ְמֱקוֹמ ֹו
ַקדּקּוֹת אֲק רֻק כּוֹת וְ ִה ְתפַּק לֵֹּל עַק ֹל ַקחיֵּי
ְבּנוֹ ,גּוֹעֶ ה ִבּ ְבכִ י.

אַקִ 6פּ ְתאוֹם בָּ אוּ י ִָמים ֱָק ִשׁים
עַק ֹל ִמ ְשׁפַּק ַקחת הַק 'חֲק ַקתם סוֹפֵ ר'.
כּ ַָקמּה ִמ ְבּנֵי-הַק בַּק יִת ָחֹלוּ ְבּ ַקמחֲק ֹלוֹת
תוֱּקים
ִמ ְסתּו ִֹריּוֹת וְ הָ יוּ ְר ִ
ֹלְ ִמטּו ֵֹתיהֶ ם .גַּקם ְשׁמוּאֵ ֹלִ -בּנְ י ִָמין
בֶּ ן הַק ֵשּׁשׁ נִ ְת ַקֱקף ַקמחֲק ֹלָה ֱָק ָשׁה
וְ נָפַק ֹל ֹלְ ִמ ְשׁכָּב.
ְבּעוִֹד ְשׁאַר ְבּנֵי-הַק בַּק יִת ִה ְצֹלִ יחוּ
ְבּתוֹ 6זְ ַקמןָ -מה ֹלְ ִה ְתאו ֵֹשׁשׁ
ִמ ַקמּחֲק ֹלו ֵֹתיהֶ ם וְ ֹלֱָקוּם עַק ֹל ַקרגְ ֹלֵיהֶ ם ,הו ִֹסיף
ַקמצָּ ב ֹו ֶשֹׁל ְשׁמוּאֵ ֹלִ -בּנְ י ִָמין ֹלְ הַק ְח ִמיר ִמיּוֹם ֹלְ יוֹם.
טוֹבֵ י הָ רו ְֹפ ִאים הֻק זְ עֲק ֱקוּ אֶ ֹל ִמ ָטּתוֹ ,אוֹּלָם 5א
ִה ְצֹלִ יחוּ ֹלִ ְמצֹא ָמזוֹר ֹלְ ַקמחֲק ֹלָתוֹ.
בּוּרגּ ִה ְתכַּקנְּ סוּ ִמדֵּ י יוֹם ְבּבָ ֵתּי-
יְהוִּדֵ י ְפּ ֶר ְשׂ ְ

"אם-כֵּןִ ,מ ְת ַקחנֵּן אֲק נִ י אֲק ֹלֵיכֶם כִּ י תּו ִֹסיפוּ ֹלְ ַקטפֵּ ֹל
ִ
בַּק ֶיֹּלִֶד .אֲק נ ְַקחנוּ ְמצֻקוִּ ים ֹלַקעֲק שׂוֹת אֶ ת ֶשׁלָּנוּ
אָמר ֹלָהֶ ם ַקרבָּ הּ
אֱֱ5קים יַקעֲק ֶשׂה הַק טּוֹב ְבּעֵ ינָיו"ַ ,ק
וְ הָ ִ
בּוּרגּ.
ֶשֹׁל ְפּ ֶר ְשׂ ְ
ָחֹלַקף עוִֹד יוֹם וְ הַק ֶיֹּלִֶד בֶּ ן הַק ֵשּׁשׁ הֵ חֵ ֹל ֹלִ גְ סֹס .א ֹו-

הַק כְּ נֶסֶ ת וְ הֶ ע ֱִתירוּ ְתּ ִפלָּה עַק ֹל ַקחיֵּי ְבּנ ֹו ֶשֹׁל ַקרבָּ ם
הָ אָהוּבְ .בּהַק ְסכּ ַקָמת הָ אָב אַף עָ ְרכוּ ְתּ ִפלָּה
ְמיֻקחֶ ִדֶ תֶ ,שׁבָּ הּ הו ִֹסיפוּ ֹלִ ְשׁמוּאֵ ֹלִ -בּנְ י ִָמין הַק ח ֹוֹלֶה

אָז ָמ ְשׁכוּ הָ רו ְֹפ ִאים אֶ ת יְִדֵ יהֶ ם ִמכָֹּל ִטפּוֹּל.
ְבּ ַקמצָּ ב ָכּזֶהָ ,ס ְברוּ ,כָֹּל נְ גִ יעָ ה בַּק ח ֹוֹלֶה עֲק ֹלוֹּלָה ַקרֱק
ֹלְ ֱָק ֵרב אֶ ת ֱִקצּוֹ.

הַק 'חֲק ַקתם סוֹפֵ ר' כִּ ְמעַק ט 5א נ ַקָטשׁ ֹלְ ֶרגַקע אֶ ת ִמ ַקטּת
ְבּנוֹ .הוּא ָסעַק ִד אוֹת ֹו ְבּאַהֲק בָ ה ַקרבָּ ה וְ עָ ַקֱקב
פוּאיִּיםַ .קר ִבּי מֹ ֶשׁה
אַחר הַק ִטּפּוֹּלִ ים הָ ְר ִ
ְבּ ַקֱק ְפּ ִָדנוּת ַק
ִבּ ֵקּשׁ ֹל ַקִָדעַק ת וֹּלְ הָ ִבין כָֹּל ְפּעֻק לָּה ֶשׁעָ שׂוּ הָ רו ְֹפ ִאים.

"הַק אֻק ְמנָם אֵ ינְ כֶם רו ִֹאים עוִֹד שׁוּם אֶ ְפ ָשׁרוּת
ֹלְ הַק ִצּיֹל אֶ ת ַקחיֵּי יַקֹלְ ִדּי הַק ָקּט?"ָ ,שׁאַֹל ַקר ִבּי מֹ ֶשׁה
אֶ ת הָ רו ְֹפ ִאים .אֵ לֶּה ִה ְת ַקֱקשּׁוּ ֹלַקעֲק מֹ ִד נֹ כַקח כְּ אֵ ב ֹו
ֶשֹׁל הָ אָב וְ5א הֵ ִשׁיבוּ .עֵ ינֵיהֶ ם הַק נּוּגוֹת נ ְָתנוּ אֶ ת
הַק ְתּשׁוּבָ ה.

אַב ָרהָ ם.
אֶ ת הַק ֵשּׁם ְ

עַק ָתּה ,כָּאָמוּרָ ,שׂ ְמחוּ ִעמּ ֹו הַק כֹֹּל ְבּהֻק לִֶּדֶ ת ְבּנ ֹו
הָ ִראשׁוֹןְ .שׁמוּאֵ ֹלִ -בּנְ י ִָמין ,כָּ 6נִ ְֱק ָרא הָ ַקר 6הַק נּ ֹוֹלִָד,
הָ יָה ֶיֹלִֶד יְפֵ ה-תֹּאַר וּמֵ ִאיר עֵ י ַקניִם .בֶּ ן י ִַקקּיר
ֹלְ הו ָֹריו וְ אָהוּב עַק ֹל כָֹּל רוֹאָיוָ .חכְ ָמת ֹו הַק ְמּיֻקחֶ ִדֶ ת
וַק עֲק ִִדינוּת נ ְַקפשׁ ֹו נִ כְּ רוּ בּ ֹו עוִֹד ֱקִֹדֶ ם ֶשׁ ָמֹּלְ אוּ ֹל ֹו
ָשֹׁלוֹשׁ ָשׁנִ ים.

אָפסוּ כָֹּל הַק ִסּכּוּיִים?"ָ ,שׁאַֹל ַקר ִבּי מֹ ֶשׁה
"הַק ִאם ְ
אֶ ת הָ רו ְֹפ ִאיםְ ,בּפָ נִ ים ְמי ָֻקסּרוֹת.

בּוּרגּ ִה ְשׁ ֱִקיעַק ַקרבּוֹת ְבּ ִחנּוְּ 6בּנ ֹו
ַקרבָּ הּ ֶשֹׁל ְפּ ֶר ְשׂ ְ
וְ ִה ְר ִבּיץ בּ ֹו תּו ָֹרה ֹלְ ִפי עֶ ֶר 6כִּ ְשׁרוֹנו ָֹתיו .וְ אָכֵן,
ְשׁמוּאֵ ֹלִ -בּנְ י ִָמין גּ ַקִָדֹל וְ ִה ְתפַּק ֵתּ ַקח ֹלְ ִת ְפאֶ ֶרת .כְּ ֶשׁהָ יָה
בֵּ ן ָחמֵ שׁ כְּ בָ ר הו ִֹתיר מֵ אָחוֹר – בַּק הֲק בָ נָת ֹו

צֶ וֶת הָ רו ְֹפ ִאים בָּ ַקרר אֶ ת ִמלּו ָֹתיו ִבּזְ ִהירוּת:
ְ
"מעַק ט ְמאוִֹד חוֹֹלִ ים נ ְֶחֹלְ צוּ ִמ ַקמּצָּ ב ִמ ְת ַקֱקדֵּ ם
וְ ָחמוּר כָֹּל כֶָּ 6שֹׁל הַק ַקמּחֲק ֹלָה"ְ .בּ ִמלִּ ים אֵ לֶּה ִבּ ְקּשׁוּ
אָפ ָסה כָֹּל ִתּ ְֱקוָ ה.
ֹלִ ְרמֹ ז כִּ י ֹלְ ַקמעֲק ֶשׂה ְ

יטה וְ נִ ְראֶ ה
אוֹּלָם הָ ִענְ יָנִ ים י ְָצאוּ ִמכְּ ֹלַקֹל ְשֹׁלִ ָ
הָ יָה כִּ י הָ רו ְֹפ ִאים אֵ ינָם יְכוֹֹלִ ים עוִֹד ֹל ַקַקמּחֲק ֹלָה.
ְבּ ָשֹׁלָב ְמסֻק יָּם הֵ ִרימוּ הָ רו ְֹפ ִאים י ַקִָדיִם ְבּיֵאוּשׁ.

ֹלִ ְפנֵי כְּ מֵ אָה ָשׁנָה ,י ַקָשׁב ְבּ ַקמ ְעבַּק ְִדתּ ֹו ַקמ ְִדעָ ן ְבּ ֵשׁם ֱק ֹונ ְָרִד ֶרנְ ְטגֶּן ,וְ עָ ַקר6
נִ סּוּי ְמסֻק יָּםֶ ,שׁ ְבּ ַקמהֲק ֹלָכוֹ ,עַק ֹל יְִדֵ י ִחבּוּר ַקח ְשׁ ַקמלִּ י כָֹּלְ ֶשׁהוּ ,גִּ לָּה כִּ י ְֱק ִרינָה
ֶשׁנִּ ְפֹלְ ָטה ִמתּוְֹ 6שׁפוֹפֶ ֶרת ִהיא בַּק עֲק ֹלַקת כּ ֶֹשׁר חֲק ִִד ָירה גִָּדוֹֹל.
ֶרנְ ְטגֶּן הֻק ְפ ַקתּע כַּקאֲק ֶשׁר ִה ְב ִחין ְבּזֹהַק ר עַק ֹל ִמ ְר ֱָקע ֶשׁנִּ ְמצָ א ְשׁנֵי מֶ ְט ִרים מֵ הַק ַקמּכְ ִשׁיר .הוּא הֵ ִבין ֶשׁזֶּהוּ
סוּג ָח ִָדשׁ ֶשֹׁל ְֱק ִרינָה ,אַק5 6א י ַקִָדע ָמה ִפּ ְשׁ ָרהּ .הוּא ֱָק ָרא ֹלָהּ ַק'ֱק ְרנֵי
יֱקס' )ִ .(Xבּ ְרבוֹת הַק יּ ִָמים ,נִ ְֱק ְראָה ְֱק ִרינָה זוֹ ...עַק ֹל ְשׁמוֹ.
ִא ְ
גּוּשׁי
ֶרנְ ְטגֶּן ִה ְמ ִשׁיְ 6בּנִ סּוּיָיו וְ גִ לָּה ֶשׁהַק ַקקּ ְר ַקניִם חו ְִֹדרוֹת גַּקם דֶּ ֶרֵ 6
אִָדםְ .מאֻק ָחר יו ֵֹתר ,כַּקאֲק ֶשׁר ִה ְת ַקגּלָּה ִטיבָ ן
עֵ ץַ ,קמ ֶתּכֶת וַק אֲק ִפלּוּ ְבּ ַקשׂר ָ
וּתכוּנ ָָתן ֹלְ ִהבָּ ֹלַקע ְבּ ַקֱקלּוּת בֶּ חֳ ָמ ִרים
הָ אֲק ִמ ִתּי ֶשֹׁל ַקֱק ְרנֵי הָ ֶרנְ ְטגֶּןְ ,
ישׁה ְבּע ֹוֹלַקם הַק ַקמּ ָדּע.
בַּק עֲק ֹלֵי ְצ ִפיפוּת גְּ בוֹהָ ה ,הֵ ן הָ ְפכוּ ֹלְ ַקתגְ ֹלִ ית ַקמ ְר ִע ָ

הֵ בִ ין הַק 'חֲק ַקתם סוֹפֵ ר' כִּ י אָבְ ִָדה כָֹּל ִתּ ְֱקוָ ה .יָצָ א
ִמן הַק חֶ ִדֶ ר ֶשׁ ָשּׁכַקב בּ ֹו בְּ נ ֹו וְ נִ כְ נַקס ֹלְ חֶ ִדֶ ר סָ מוּ,6
דּוּשׁיו בַּק תּו ָֹרהִ .ה ְתיַקצֵּ ב
ֶשׁבּ ֹו נָהַק ג ֹלִ כְ תֹּב אֶ ת ִח ָ
ֹלְ יַקִד ְ
אַרגָּז מָ ֹלֵא בִּ כְ ָתבָ יו וְ הֵ חֵ ֹל ֹלְ ִה ְתפַּק לֵֹּל עַק ֹל בְּ נוֹ.
בּוּרגּ
ְבֹּלֵב דּוֹאֵ ב וּמֻק ְר ָתּח נ ָָשׂא ַקרבָּ הּ ֶשֹׁל ְפּ ֶר ְשׂ ְ
ְתּ ִפלָּה ֹל ַָקקִּדוֹשׁ בָּ רוּ 6הוּא"ִ .רבּוֹנ ֹו ֶשֹׁל ע ֹוֹלָם",
ֱָק ָרא ְבֱּקוֹֹל ָשׁבוּר" ,עַק כְ ָשׁו ,כַּקאֲק ֶשׁר הָ רו ְֹפ ִאים
אָמרוּ נו ָֹאשַׁ ,קרֱק ַקא ָתּהְ ,בּכוֹחֲק 8הַק גִָּדוֹֹל ,יָכוֹֹל
ֻקכּלָּם ְ
ֹלְ הַק ִצּיֹלוָֹ .אנָּא עֲק ֵשׂה נֵס וְ הַק צֵּ ֹל אֶ ת ַקחיֵּי ְבּנֵנוּ

וְ ִהנֵּה5 ,א ָחֹלְ פָ ה ָשׁעָ ה אֲק רֻק כָּה
וְ ִס ָ
ֶשֹׁל
ִראשׁוֹנִ ים
ימנִ ים
ִה ְתאו ְֹשׁשׁוּת נִ כְּ רוּ בַּק ֶיֹּלִֶד .אַחֲק ֵרי
י ִָמים ַקר ִבּים ֶשׁבָּ הֶ ם ָשׁכַקב כְּ חֵ פֶ ץ
דּוֹמֵ ם ,הֵ חֵ ֹל ֹלְ פֶ ַקתע ֹלְ הָ נִ יעַק אֶ ת
אֵ יבָ ָריוָ .חֹלְ פָ ה עוִֹד ָשׁעָ ה וְ הַק ֶיֹּלִֶד
ַקתּהֲק ֹלִ י6
פָּ ַקֱקח אֶ ת עֵ ינָיו.
אַב ָרהָ םְ -שׁמוּאֵ ֹלִ -בּנְ י ִָמין הָ יָה
ִה ְתאו ְֹשׁשׁוּת ֹו ֶשֹׁל ְ
וּמ ְִד ִהיםֹ .לְ ִאישׁ מֵ הַק נּוֹכְ ִחים ָס ִביב 5א הָ יָה
ָמ ִהיר ַק
ָספֵ ֱק ַקֱקֹל ֶשׁבַּק ַקקּלִּ ים כִּ י נֵס ִה ְת ַקרחֵ שׁ כָּאן ,נֵס גָֹּלוּי!
אַחר זְ ַקמן נִ ְשׁאַֹל הַק 'חֲק ַקתם סוֹפֵ ר' ַקמדּוּעַק
ֹלְ ַק
ִה ְשׁ ַקתּהָ ה ִבּ ְת ִפלָּת ֹו וְ ִה ְמ ִתּין עַק ִד ֹל ֶָרגַקע ֶשׁבּ ֹו ִהגִּ יעַק
ְבּנ ֹו ֹלְ ַקסף ָמוֶת ַקמ ָמּשׁ" .עַק ֹלִ -פּי ִדּין תּו ָֹר ֵתנוּ
הַק ְקִּדו ָֹשׁה ְמצֻקוִּ ים אָנוּ ֹלִ ְפעֹֹל ָתּ ִמיִד ְבּתוֹ 6גִּ ְִד ֵרי
הַק טֶּ בַק ע"ִ ,ה ְס ִבּיר ַקר ִבּי מֹ ֶשׁהָֹ " .לכֵן ,כָֹּל זְ ַקמן
ֶשׁהָ רו ְֹפ ִאים ָס ְברוּ ֶשׁיֵּשׁ ִסכּוּי כָֹּלְ ֶשׁהוּ ֹלְ הַק ִצּיֹל אֶ ת
ְבּנִ י ,חוֹבָ ֵתנוּ הָ י ְָתה ֹלְ הַק ְשׁ ֱִקיעַק כָֹּל ַקמאֲק ַקמצֵּ ינוּ ְבּכִ וּוּן
זֶה וֹּלְ נַקסּוֹת כָֹּל סוּג ֶשֹׁל ִטפּוֹּל – וְ5א ֹלִ ְסמֹ 6עַק ֹל
הַק נֵּס .וְ ַקרֱק ֹלְ ַק
אַחר ֶשׁכָֹּל הָ רו ְֹפ ִאים ִה ְשׁ ַקתּכְ נְ עוּ כִּ י
ְבִּדֶ ֶר 6הַק טֶּ בַק ע אֵ ין עוִֹד ָמה ֹלַקעֲק שׂוֹתָ ,יכֹֹלְ ִתּי
ֹלְ ִה ְתפַּק לֵֹּל ֹלְ הַק ֵשּׁם וֹּלְ בַק ֵקּשׁ ִממֶּ נּוּ ֹלְ ַקשׁדֵּ ִד אֶ ת
ַקמעַק ְרכוֹת הַק טֶּ בַק ע וֹּלְ ח ֹוֹלֵֹל נֵס".
הֶ ְחֹלִ ים
אַב ָרהָ םְ -שׁמוּאֵ ֹלִ -בּנְ י ִָמין
ְ
הַק ֶיֹּלִֶד
ִמ ַקמּחֲק ֹלָת ֹו כָֹּלִ יֹל ,גּ ַקִָדֹל ֹלְ ִת ְפאֶ ֶרת וְ הָ יָה ֹלְ אֶ ָחִד
ִמגְּ ִד ֹוֹלֵי הַק תּו ָֹרה ְבִּדוֹרוֹֹ .לְ ַק
אָביו אַף
אַחר ְפּ ִט ַקירת ִ
ִמלֵּא אֶ ת ְמֱקוֹמוֹֹ ,לְ ַקמ ְעֹלָה ִמ ְשֹּׁלו ִֹשׁים ָשׁנָה,
אַב ָרהָ םְ -שׁמוּאֵ ֹלִ -בּנְ י ִָמין
בּוּרגַּ .קר ִבּי ְ
ְבּ ַקרבָּ נוּת ְפּ ֶר ְשׂ ְ
סוֹפֵ ר נו ִָֹדע ְבּ ִח ָ
בּוּריו הָ ַקר ִבּים ֶשׁ ִבּזְ כוּת אֶ ָחִד מֵ הֶ ם
ָדּבַק ֱק בּ ֹו כִּ נּוּי ֹו – 'כְּ ַקתב סוֹפֵ ר'.

ְשֹׁלִ ַקיח ַקה ַקה ְשׁגָּ ָחה
אַחת אֶ ת ְבּנוַֹ ,קר ִבּי יוֹסֵ ף-
ויטשׁ ָשֹׁלַקח פַּק עַק ם ַק
ַקר ִבּי ָשֹׁלוֹם-דּוֹבֶּ ער )הָ ַקר ַקשּׁ"בּ( ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
בּוּרגּ ,וְ הו ָֹרה ֹל ֹו בֵּ ין הַק ְשּׁאָר כִּ י י ְִפעַק ֹל ָשׁם
י ְִצ ָחֱק )הָ ַקריַּקי"צ(ֹ ,לִ ְשֹׁלִ יחוּת ְבּ ִעיר הַק ִבּ ָירה ,פֶּ טֶ ְר ְ
אָביו עַק ֹל כָֹּל ָמה ֶשׁעָ ָשׂה,
ֹלְ טוֹבָ ת ֹו ֶשֹׁל ָח ִסיִד ְמסֻק יָּם .כְּ ֶשׁ ָשּׁב הָ ַקריַּקי"צ ִמ ְשֹּׁלִ יחוּת ֹו ִספֵּ ר ֹלְ ִ
יתי ְבּ ִהדּוּר".
וְ ִה ְתבַּק טֵּ א" :אֶ ת הַק טּוֹבָ ה ֹלִ ְפֹלוֹנִ י עָ ִשׂ ִ
ית ֹלְ עַק ְצ ְמ 8וְ5א ֹלִ ְפֹלוֹנִ י .אֶ ת הַק טּוֹבָ ה
"טעוּת ְבּי ְִָד .8אֶ ת הַק טּוֹבָ ה עָ ִשׂ ָ
אָביוָ :
אָמר ֹל ֹו ִ
ַק
יח ֶשֹׁל
ית טוֹבָ ה ֹלְ עַק ְצ ְמֶ 8שׁבָּ ַקח ְר ָתּ ֹלִ ְהיוֹת ָשֹׁלִ ַק
ֹלִ ְפֹלוֹנִ י עָ ָשׂה הַק ָקִּדוֹשׁ בָּ רוּ 6הוּא ,וְ ַקא ָתּה עָ ִשׂ ָ
הַק הַק ְשׁגּ ָָחה הָ עֶ ֹלְ י ֹונָה" .וְ הו ִֹסיף הָ ַקר ַקשּׁ"בּ" :כָּ 6נֶאֱ ַקמר ִבּ ְמגִ לַּקת אֶ ְס ֵתּר – ִ'אם הַק חֲק ֵרשׁ
ְהוִּדים ִמ ָמֱּקוֹם אַחֵ ר' ,אֶ לָּא ֶשׁ ִמּי ֶשׁהָ יָה
ישׁי בָּ עֵ ת הַק זֹּאתֶ ,רוַק ח וְ הַק צָּ ֹלָה יַקעֲק מוִֹד ַקֹליּ ִ
ַקתּחֲק ִר ִ
יָכוֹֹל ֹלִ זְ כּוֹת ִבּ ְשֹׁלִ יחוּת ז ֹו י ַקְאבֵּ ִד אֶ ת הַק זְּ כוּת".

י˜הֵ :היָ ,מה ַקה ּ ֶׁ˘ ֶֹלט ַקה ֶ ּזה
¿ˆ ƒב ָ
ּ
ֶׁ˘ ּ ַק ׂ˘ ¿מ ¿ּ˙ ַקﬠֹל ַקה ִֶד ֶֹל˙ ֶׁ˘ֹל ַקה ֶח ִֶדר
"אֹל ¿ ִּד ָא ָגה – ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה
ֶׁ˘ ָ ֹּל ¿ךַ :ק
יﬠה!"?
ַקמ ּ ƒג ָ

י˙י ¿ ˙ּƒז ּכ ֶֹר˙
ָׂ˘ ƒריַ :קר˜ ָר ƒ ˆƒ
ינ ƒיםֹ¿ ,ל ֶזה ֶׁ˘עוֹ ִד
מוֹּל ָה ֵﬠ ַק
¿מ ַקﬠט ֵנ ֵˆא ƒמ ָ ּגֹלוּ˙ ֹƒל ¿ג ֻקא ָ ֹּלה.

ַקאבָּ אַ :קר ¿עיוֹ ן ¿מ ַקﬠ ¿נ ֵיןƒ ,נ ¿ר ֶאה
¿ ּכ ƒא ֹּל ּו ָֹל ַק˜ ¿ח ¿ּ˙ אוֹ ˙וֹ ƒמ ָּפ ָר ַקׁ˘˙
ַקה ּ ָׁ˘בו ַקּﬠַ .ק ּגם ָׁ˘ם ֵי ׁ˘ סוּג ֶׁ˘ֹל
¿ ˙ּƒז ּכ ֶֹר˙" ¿ ּב ֵני ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל ָ ּבנ ּו ֶא˙
ַקה ּƒמ ¿ׁ˘ ָ ּכן ֵמ ֲקﬠ ֵˆי ּƒ ˘ׁƒטיםֵ .מ ֵאיפֹה
ָהי ּו ָֹל ֶהם ֲקﬠ ֵˆי ּƒ ˘ׁƒטים ¿ ּב ֶא ¿מ ַקˆע
ַקה ּƒמ ¿ִד ָ ּבר? ֵהם ָּפ ׁ˘וּט ָס ֲקחב ּו
ƒא ָּ˙ם ֶא˙ ָה ֵﬠ ˆƒים – ƒמ ּƒמ ¿ˆ ַקר ƒים.
ו ֵּמ ֵאיפֹה ָהי ּו ָֹל ֶהם בּ¿ ƒמ ¿ˆ ַקר ƒים
ֲקﬠ ֵˆי ּƒ ˘ׁƒטים? ַקה ¿ּ˙ ׁ˘ו ָּבה ƒהיא,
ֶׁ˘ ַק ּי ֲקﬠ˜ֹב ָא ƒבינ ּו ָֹל ַק˜ח ƒא ּ˙וֹ ֲקﬠ ֵˆי
)א ָר ƒזים( ֵמ ֶא ֶרı
ּƒ ˘ׁƒטים ֲק
ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל¿ ,ו ָנ ַקטע אוֹ ָ˙ם ¿ ּב ƒמ ¿ˆ ַקר ƒים.
¿והוּא ָנ ַק˙ן ֹƒל ¿ב ֵני ƒי ׂ¿˘ ָר ֵאֹל
הוֹ ָר ָאהַ :ק ּכ ֲקא ֶׁ˘ר ֵּ˙ ¿ˆא ּו ֹƒל ¿ג ֻקא ָ ֹּלה
ƒמ ּƒמ ¿ˆ ַקר ƒים˜¿ ,ח ּו ƒא ¿ּ˙ ֶכם ֶא˙
ָה ֵﬠ ˆƒים ָה ֵא ֹּל ּו ַקֹל ּƒמ ¿ִד ָ ּבר.

ָׂ˘ ƒרי :זֹא˙ אוֹ ֶמ ֶר˙ ֶׁ˘ ָה ֵﬠ ˆƒים
ָה ֵא ֹּלוָּ ,הי ּו ¿ ˙ּƒז ּכ ֶֹר˙ ַקֹל ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלהֵ .הם
ינ ƒים ו ¿ּכ ƒא ֹּל ּו
ָﬠ ¿מִד ּו ָֹל ֶהם מוֹּל ָה ֵﬠ ַק
ָא ¿מר ּו ָֹל ֶהםַ :קאֹל ִ¿ ˙ּƒד ֲקאגוּ ,יוֹ ם
ָיבוֹ א ¿ו ֵ˙ ¿ˆא ּו ƒמ ּפֹה"

ַקאבָּ אּ ¿ :ב ִƒד ּיוּ˜ ָ ּכ ¿ך .ו ¿ּמ ַקﬠ ¿נ ֵין
"ˆ ִּ ƒדי˜ ַק ּכ ָּ˙ ָמר ƒי ¿פ ָרח
ַקה ָּפסוּ˜ ַק
י˜ים
¿ ּכ ֶא ֶרז ַק ּב ¿ ֹּל ָבנוֹ ן"ַ .קה ַק ּˆ ִּ ƒד ƒ
¿מ ׁ˘ו ֹּƒלים ַקֹל ֲקא ָר ƒזיםּ ƒ ,כי ַק ּגם ֵהם
¿נטו ּƒעים ƒא ָּ˙נ ּו ַק ּב ָ ּגֹלוּ˙.
¿ו ַקהנּ וֹ ¿כחוּ˙ ֶׁ˘ ָ ֹּל ֶהם¿ ,מ ַקנ ֶח ֶמ˙
ו ¿ּמעוֹ ִֶד ִֶד˙ אוֹ ָ˙נוּּ ƒ .ב ¿זכו ָּ˙ם,
ֲקא ַקנ ¿חנ ּו יוֹ ¿ִד ƒעים ֶׁ˘עוֹ ִד ¿מ ַקﬠט ֵנ ֵˆא
ƒמ ָ ּגֹלוּ˙ ֹƒל ¿ג ֻקא ָ ֹּלה.

