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ַקמ ֲקע ֱָקב ָצמוִּד
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ִצ'יֱקוֹ ְמ ַקפ ֵחִד

"מכְ שׁוֹֹל ִצ'יֱקוֹ" הָ יָה
ִ
בָּ רוּ הַק ֵשּׁם,
נִשׁאַר ֹלָנוּ ֹלְ ִה ְת ַקרכֵּז
מֵ אֲק חו ֵֹרינוֹּ ,לְ עֵ ת עַק ָתּהְ .
כְּ מ ֹו ֶשׁצָּ ִרי ְבּ ִא ְרגּוּן ְֱק ִריאַת הַק תּו ָֹרה ,הו ָֹשׁבַק ת
עֱִדיף
הַק יְּ ֹל ִִָדים עַק ֹל ְמֱקוֹמו ֵֹתיהֶ ם וְ ֻקכלֵּיִ .צ'יֱק ֹו הֶ ִ
ֹלְ ִה ָשּׁאֵ ר עוֹמֵ ִד .הוּא עָ ָטה עַק ֹל פָּ נָיו אֲק ֶר ֶשׁת
אֲק ִִדישׁוּת כְּ אוֹמֵ ר" :עֵ סֶ ֱק זֶה עֵ סֶ ֱק .אֲק נִי ְבּסַק
כָּרגַקע אֶ ת חֶ ֹלְ ֱִקי בָּ ִע ְס ֱָקה"...
הַק כֹֹּל ְמ ַקמלֵּא ֶ
ְבּפֶ ַקתח בֵּ ית הַק כְּ נֶסֶ ת הו ִֹפיעַק עַק כְ ָשׁו פַּק ְרצוּף
מֻק כָּרָ .שׂ ַקמ ְח ִתּי ֹלִ ְֱק ָראתוֹ .זֶה הָ יָה "הַק ֶיֹּלִֶד
הָ ַקא ִמּיץ" .זוֹכְ ִרים? זֶה ֶשׁנִּ ָסּה ֹלְ הָ גֵן עָ ֹלֵינוּ
ֹלִ ְפנֵי כּ ַָקמּה י ִָמים ִמ ְפּנֵי ִצ'יֱק ֹו וְ ִה ְתעַק ֵקּשׁ
ֹלְ הַק ְחזִ יר אֶ ת הַק ְפ ָֹליֶר ֹל ְַקמּכוֹנִ ית ֶשֹׁל ַקאבָּ א ֶשֹׁל
ישׁהוּ
ִצ'יֱקוֹ .בָּ ֶרגַקע הָ אַחֲק רוֹן הו ִֹפיעַק עוִֹד ִמ ֶ
יֱקה
ְמ ֻקבגָּרִ ,טיפּוּס ַקמ ְר ִשׁים בַּק עַק ֹל ֱָק ַקר ַקחת ַקמ ְב ִה ָ
וְ עֵ י ַקניִם חֲק כָמוֹת .נִ ְראֶ ה כְּ ִמין עו ֵֹר ִדּין
י ְֱָק ָר ִתי א ֹו ַקמ ֶשּׁהוּ בַּק כִּ וּוּן .הוּא נִ גַּקשׁ וְ ֹל ַקָחץ
אַחר
ְבּהַק עֲק ָרכָה אֶ ת י ִָָדיו ֶשֹׁל ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק וְ ַק
כָּ ִה ְתי ֵַקשּׁב עַק ֹל הַק ָמֱּקוֹם הַק פָּ נוּי הַק יּ ִָחיִד
ֶשׁנּו ַקֹתרֹ ,לְ יַקִד הַק ֶיֹּלִֶד הָ ַקא ִמּיץ.
הַק ִאם ַקרֱק הָ יָה נִ ְִדמֶ ה ֹלִ י ,א ֹו ֶשׁבֶּ אֱ מֶ ת –
בָּ ֶרגַקע ֶשׁנִּ כְ נַקס הָ ִאישׁ הַק זֶּהָ ,תּ ַקֱקף חֹסֶ ר ֶשׁ ֱֶקט
מוּזָר אֶ ת ִצ'יֱקוֹ ...הוּא ;א ָח ַקִדֹל ִמלְּ הָ ִעיף
ַקמבָּ ִטים אֶ ֹל עֵ בֶ ר הָ ִאישׁ וְ ִה ְת ֱָק ֵרב עוִֹד אֶ ֹל
יחהְ .בּעֵ ינָיו
הַק דֶּ ֹלֶת ,כְּ ִאלּוּ ֹלִ ְהיוֹת מוּכָן ֹלִ ְב ִר ָ
יתי ִפּ ְתאוֹם ַקמ ֶשּׁהוּ ֶשׁ ְמּאוִֹד ;א ִה ְת ִאים
זִ ִה ִ
ֹלְ ִצ'יֱקוֹ .נִ יצוֹץ ֶשֹׁל פַּק ַקחִד הָ יָה ְבּעֵ ינָיו...
ְבּסֵ ִֶדר.
הַק ְקּ ִריאָה בַּק תּו ָֹרה עָ ְב ָרה
יֱקים ֶשׁ ְבּיִָדֵ ינוּ ֱָק ְרצוּ אֶ ֹל הַק יְּ ֹל ִִָדים
אַר ִט ִ
הָ ְ
וְ ִסיְּעוּ ֹלָהֶ ם ֹלִ ְשׁמֹר עַק ֹל הַק ֶשּׁ ֱֶקט וֹּלְ ִה ְתנַקהֵ ג
נִשׁאַר ַקרֱק עוִֹד ִשׁיר אֶ ָחִד וַק אֲק ִמ ַקירת
יָפֶ הְ .
סוֱּקים וְ ִסיּ ְַקמנוְּ .מנַקחֵ ם הָ יָה
ְשׁנֵים עָ ָשׂר הַק ְפּ ִ
מֻק ְפ ֱָקִד עַק ֹל הַק יְּ ֹל ִִָדים וַק אֲק נִיֶ ,שׁ ַקרֱק ִסיּ ְַקע ִתּי ֹל ֹו ִמן
יחה
הַק צַּק ִדָ ,יכֹֹלְ ִתּי ֹלְ הַק אֲק זִ ין ְבֹּלִ י כַּקוָּ נָה ֹלְ ִשׂ ָ
ְמ ַקר ֶתּ ֱֶקת ִבּ ְמי ָֻקחִד ֶשׁ ִה ְתפַּק ְתּ ָחה בֵּ ין הָ ִאישׁ
יִצ ָחֱק.
הַק ַקמּ ְר ִשׁים בַּק עַק ֹל הַק ָקּ ַקר ַקחת ֹלְ בֵ ין ר' יוֹסֵ ף ְ
הֵ ם ִדּ ְבּרוּ בֵּ ינֵיהֶ ם ְבּ ֶשׁ ֱֶקט אֲק בָ ֹל הַק ְדּבָ ִרים הָ יוּ
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ַקּ˙ ¿˜ ˆƒירֶ :ה ָח ƒסיִד ַקה ּ ƒנ ¿מ ָר ıו¿ סוֹ ֵחר ַקה ּבו ֹּƒלים ,ר' יָ ˆ¿ ƒח˜ נֶ ֶמסּ ƒ ,ב ֵּ˜ ׁ˘ ¿ֹל ַקז ּכוֹ ˙ סוֹ ֵחר י¿ הו ִּƒדי ַקא ¿ֹל ָמן ¿ ּב ֵׁ˘ם ַקמר ֵטנ¿ ֶ˜ֹל
יֹל˙ א ֶֹכֹל ָ ּכ ֵׁ˘ר .הוּא ֵה ƒביא ֹלוֹ ƒמ ִֵדּ י ָׁ˘בו ַקּﬠ ֲקארוּחוֹ ˙ ¿ ּכ ֵׁ˘רוֹ ˙ י¿ ָ˜רוֹ ˙ַ ,קא ¿ך ¿ֹל ַקא ַקחר ָׁ˘נָ ה וָ ֵח ˆƒי ƒה ¿˙ ָ ּב ֵרר ֶׁ˘ ֵהן ֹלֹא ָהי ּו
ַק ּב ֲקא ƒכ ַק
יﬠ אוֹ ֵר ַקח ¿ֹל ַׁק˘ ָ ּב˙
¿ט ƒעימוֹ ˙ ֹלוֹ  ,ו¿ הוּא ֶה ¡א ƒכיֹל ָ ּב ֶהן ֶא˙ ַק ּכ ¿ֹל ּבוֹ ! ׁ¿˘נָ ַק˙י ƒם ¿ֹל ַקא ַקחר ƒמ ֵ ּכןֹ¿ ,ל ֵבי˙ ƒמ ׁ¿˘ ַקּפ ַקח˙ נֶ ֶמס ƒה ּ ƒג ַק

מאת עוזי ֱקפֹלון

 הַק ִה ָתּ ְֱקֹלוּת ְבּ ִצ'יֱק ֹו ִמ ְס ַקתּיֶּמֶ ת ְבּ ִ'ע ְס ֱָקה' ה ֹו ֶגנֶת:

ִצ'יֱק ֹו ְמ ַקֱקבֵּ ֹל עַק ֹל עַק ְצמ ֹו ֹלִ ְשׁמֹעַק אֶ ת ְֱק ִריאַת עֲק ֶשׂ ֶרת הַק ִדּ ְבּרוֹת,
יְֱקבֵּ ֹל עַק ֹל עַק ְצמ ֹו – ְדֹּלִ י ַקמיִם..
יִצ ָחֱק ַק
אַחר ִמכֵּן ,ר' יוֹסֵ ף ְ
וֹּלְ ַק

אכֹל ֹלנשמה
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יֹלי ¿מ ַקﬠנ¿ יֵ ן ו¿ ָח ִָד ׁ˘ .נֵ רוֹ ˙
ַקה ּכֹֹל ּ ƒב ׁ¿˘ ƒב ƒ
ַקה ּ ַׁק˘ ָ ּב˙ַ ,קה ¿ּ˙ ƒפ ָ ֹּלה ¿ ּב ֵבי˙ ַקה ¿ ּכנֶ ֶס˙,
ַקה ¿ ּסעו ִָּדה ַקה ּזוֹ 

כָֹּל כָּ ְמעַק נְיְנִיםֶ ,שׁגַּקם אֲק נִי ִה ְצֹל ְַקח ִתּי ֹלִ ְשׁמֹעַק ...
אַמנוֹן".
"כְּ בוִֹד הָ ַקרבַ ,קחג ָשׂמֵ ַקח ֹלְ! ְשׁ ִמי ְ
וּמחֻק יָּ וְ הו ִֹשׁיט אֶ ת
בַּק עַק ֹל הַק ָקּ ַקר ַקחת הָ יָה נִ ְרגָּשׁ ְ
יִָד ֹו ֹלִ ֹלְ ִחיצָ ה ֹלְ ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק.
"וְ ַקחג ָשׂמֵ ַקח גַּקם ֹלְ"ֹ ,ל ַקָחץ ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק
"שׁ ִמי
הוּשׁ ָטה ֹלְ עֶ ְברוְֹ .
בַּק חֲק ִמימוּת אֶ ת הַק יִָּד ֶשׁ ְ
ֵית".
יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק וַק אֲק נִ י ַקמ ָמּשׁ ָשׂמֵ ַקח ֶשׁנֶּהֱ נ ָ
"אָכֵן כֵּןֹ ,לַקאֲק ִמתּ ֹו ֶשֹׁל ָדּבָ ר ,אֵ ינֶנִּ י ז ֹוכֵר אֶ ת
עַק ְצ ִמי אַף פַּק עַק ם שׁוֹמֵ עַק כָּ אֶ ת ְֱק ִריאַת
עֲק ֶשׂ ֶרת הַק ִדּ ְבּרוֹת ִמתּוֹ סֵ פֶ ר תּו ָֹרה .אֲק נ ְַקחנוּ
;א ַקמ ָמּשׁ ָדּ ִתיִּים ...אֲק בָ ֹל הַק פַּק עַק ם ִה ְרגּ ְַקשׁ ִתּי
ֶשׁאֲק נִ י מֻק כְ ָרח ֹלְ הַק גִּ יעַק ֹלְ בֵ ית הַק כְּ נֶסֶ ת ,וְ ֹלוּ
כְּ אוֹת ֹלְ הַק כּ ַקָרת תּו ִָֹדה ֹלְ ִרבּוֹנ ֹו ֶשֹׁל ע ֹוֹלָם...
ֹלְ ַקמעֲק ֶשׂהֱָ ,ק ָרה ֹלִ י נֵס ֱָק ָטן הַק ָשּׁבוּעַק  ...יֵשׁ ֹלְ
ְשׁ ֵתּי ַקדּקּוֹת ֹלִ ְשׁמֹ עַק ?".
ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק הֵ ִעיף ַקמבָּ ט ָס ִביב וְ נ ֹוכַקח כִּ י
יטה וְ הוּא יָכוֹֹל ֹלְ ִה ְתפַּק נּוֹת
אָכֵן הַק כֹֹּל ִבּ ְשֹׁלִ ָ
ְהוִּדי הָ או ֵֹר ַקח .אֲק נִ י הֵ ַקס ְט ִתּי
ֹלְ הַק ְֱק ִשׁיב ַקֹליּ ִ
ִבּזְ ִריזוּת אֶ ת פָּ נַקי ִמן הָ ִאישׁ הַק הוּא וְ ִה ְשֹׁלַקכְ ִתּי
אַר ִטיֱק ֹלְ ֶיֹלִֶד ָחמוִּד ֶשׁ ִה ְֱק ִשׁיב נו ָֹרא יָפֶ ה.
ְ
אַמנוֹן הַק זֶּה
תּו ִָֹדה ֹלְ הַק ֵשּׁם ,ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק וְ ְ
יחה וַק אֲק נִ י – ָשׁ ַקֱק ְע ִתּי
ָשׁבוּ וְ ָשׁ ְֱקעוּ ְבּ ִשׂ ָ
בַּק הַק ְֱק ָשׁבָ ה...
ישׁהוּ עָ ָשׂה ֹלִ י ְבּכַקוָּ נָה
"ֹלִ ְפנֵי יו ַקֹמיִם ִמ ֶ
פַּק נְ צֶ 'ר ִבּ ְשׁנֵי גַּקֹלְ גַּקלִּ ים בָּ ֶרכֶב וְ "...
"יֵשׁ ֹלְ ֶרכֶב ִמסּוּג 'ֹל ְַקמבּו ְֹרגִ ינִ י'?"ֱָ ,ק ַקטע
אוֹת ֹו ר' יוֹסֵ ף י ְִצ ָחֱק ְבּ ִחיּוּ.
אַמנוֹן.
"כֵּן! אֵ י ַקא ָתּה יוִֹדֵ עַק ?" ,נִ ְִדהַק ם ְ
יִצ ָחֱק
כָּרגַקע"ִ ,ה ְס ִמיֱק ר' יוֹסֵ ף ְ
";א ָחשׁוּב ֶ
ְמעַק ט .הוּא כַּקמּוּבָ ן י ַקִָדע עַק ֹל ִצ'יֱק ֹו ִמתּוֹ
וּוּח ֶשׁלָּנוּ עַק ֹל הַק ַקתּ ְֱק ִרית ִאתּ ֹו בַּק חֲק ֹל ַקֻקקּת
הַק ִדּ ַק
הַק ְ'פ ָֹלי ִֶרים' וְ ָשׁ ַקמע מֵ ִא ָתּנוּ ֶשׁ ִצּ'יֱק ֹו – כְּ ִפי
ֶשׁ ִסּפֵּ ר ִצ'יֱק ֹו עַק ְצמ ֹו – הוּא ְבּנ ֹו ֶשֹׁל בַּק עַק ֹל
יִצ ָחֱק.
נְתּי אֶ ת ר' יוֹסֵ ף ְ
הַק 'לּ ְַקמבּו ְֹרגִינִי' ...הֵ בַק ִ
;א נ ִָעים ֹלְ ַקספֵּ ר ֹלְ ַקאבָּ א ֶשׁ ְבּנ ֹו הוּא ֶשׁ ִפּינְצֵ 'ר
ֹל ֹו אֶ ת הָ אוֹטוַֹ .קמבָּ ט ז ִָהיר ֶשׁהֵ עַק ְפ ִתּי ֹלְ כִ וּוּנ ֹו
ֶשֹׁל ִצ'יֱק ֹו ִה ְב ִהיר ֹלִ י ֶשׁהוּא ְמנַקחֵ שׁ נָחוֹשׁ
יחה בֵּ ין ר' יוֹסֵ ף
הֵ יטֵ ב עַק ֹל ָמה נְסוֹבָ ה הַק ִשּׂ ָ
אָביו ...הוּא הָ יָה ְנִראֶ ה ְמכֻקוָּ ץ
יִצ ָחֱק ֹלְ בֵ ין ִ
ְ
וּמפ ָֻקחִדִ .ר ַקח ְמ ִתּי עָ ֹלָיו ְמאוִֹד – עַק ִד ֶשׁ ָשּׁ ַקמ ְע ִתּי
ְ
יחה...
אֶ ת הַק הֶ ְמשֵׁ הַק ַקמּ ְִד ִהים ֶשֹׁל הַק ִשּׂ ָ
המשך יבוא

ָאז ֵא ¿
יך ָﬠ ָֹלה ¿ ּב ַקִד ¿ע ¿ּ˙ ָך ָה ַקר ¿עיוֹ ן,
ׁ
ָֹלבוֹ א ¿ֹל ƒה ¿˙ ָא ֵר ַקח ָ ּכאןַ ,ק ּב ּ ¿˘כוּנָ ה?

כניסת השבת
צאת השבת

ֵמ ַקה ַק ּביֹ ˙ ƒלֹא ַ ˜ƒק ּב ¿ֹל ˙ּƒי
ׁ˘וּם ִָדּ ָבר ƒמ ָ ּכֹל ֶזה.
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6:22 6:21 6:22 6:20

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

י˙י ּƒפ ¿רס ֶֹמ˙ַ ,קﬠֹל ַׁק˘ ַק ּב˙ ֶה ֵ ּכרוּ˙
ָר ƒא ƒ
ƒעם ׁ¿˘כוּנַק ˙ ַקח ַק ּב"ִד ּ ƒב ¿˜ ַקראוּן ַקהי¿ ¿טס.

ֹ¿ ˆƒל ַקˆ ¿ֹל ˙ּƒי ו¿ ָא ¿מר ּו ֹƒלי ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָכֹל אוֹ ֵר ַקח¿ ,מ ַקס ¿ִדּ ƒרים
ֵארו ַקּח ֵא ֶˆֹל ƒמ ׁ¿˘ ָּפ ָחה נֶ ¿ח ָמ ִָדה ַקא ֶח ֶר˙

ƒעם ַקס ָ ּבא ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָך?
ָמה ָ˜ ָרה ƒא ּ˙וֹ ?

ֶזה ָמ ַׁק˘ ¿ך אוֹ ˙ƒיּ ƒ ,ב ¿ג ַקֹלֹל ַקמ ּ ֶׁ˘ה ּו
ֶׁ˘ ָּ˜ ָרה ַקּפ ַקﬠם ƒעם ַקס ָ ּבא ֶׁ˘ ֹּ ƒלי ,ו¿ ָג ַקרם
ֹƒלי ֹƒל ¿רˆוֹ ˙ ¿ֹל ַקה ּ ƒכיר ֶא˙ ּ˙וֹ ָׁ˘ ֵבי
ַקה ּ ׁ¿˘כוּנָ ה ַקה ּזֹא˙.
ֲקא ָבֹל ֶא ָחִד ֵמ ַקאנ¿ ֵׁ˘י ַקה ּ ׁ¿˘כוּנָ ה ֶׁ˘ ָ ֹּל ֶכםָ ˘ֶׁ ,היָ ה יָ ִƒדיִד ֶׁ˘ֹל ַקס ָ ּבא ֶׁ˘ ֹּ ƒלי,
ֶה ¿ח ֹƒליט ֶׁ˘הוּא ַקח ָ ּיב ֹƒל ¿ִדאֹג ֹלוֹ ¿ֹל ָמזוֹ ן ָ ּכ ֵׁ˘ר.
יﬠ ƒעם ָמנוֹ ˙ מו ָּכנוֹ ˙,
¿ ּב ֶמ ֶׁ˘ ¿ך ¿ז ַקמן ָאר ¿ֹך הוּא ָהיָ ה מוֹ ƒפ ַק
ימהֲ .קא ָבֹל ַקס ָ ּבא ֶׁ˘ ֹּ ƒליֹ ,לֹא ָא ַקהב ֶא˙
ƒמ ּ˙וֹ ¿ך ¿מ ƒסירוּ˙ ַקמ ¿ִד ƒה ָ
ָהא ֶֹכֹל ,ו¿ ָהיָ ה זוֹ ֵר˜ אוֹ ˙וֹ ַקֹל ֶ ּכ ֶֹלב ֶׁ˘ ֹּלוֹ 
ֵהיָ ,מה ˜וֹ ֶרה ƒא ¿ּ˙ ָך?
ַקא ָּ˙ה ֹלֹא ַקמ ¿רגּׁ ƒ
י˘ טוֹ ב?

ָאז ָמה ¿מנַק ּ˜ƒים ¿ֹל ֶפ ַקסח
ַקה ּיוֹ ם?

ִה ְתֹלַקהַק ְבנוּ מֵ הָ ַקר ְעיוֹןִ ,ה ְת ַקחלּ ְַקֱקנוּ ֹלִ ְֱקבוּצוֹת.
הָ יוּ ִמי ֶשׁצָּ ְבעוּ אֶ ת הַק ִקּירוֹת ְבּכ ַָקמּה
דּוּרים
ְמֱקוֹמוֹת ,הָ יוּ ִמי ֶשׁ ִטּ ְפֹּלוּ בַּק ִסּ ִ
ֱקוֱּקים ֹלְ ִתקּוּן ,וְ הָ יוּ ִמי
וּבַק חֻק ָמּ ִשׁים ֶשׁהָ יוּ זְ ִ
ֶשׁ ִח ְדּשׁוּ כִּ ְסּאוֹת וְ שֻׁק ֹלְ ָחנוֹת...

ֶזה או ַקֹּלי יַ ˘ָׁ ּ ƒקמע ָֹל ֶכם ַקמ ¿ˆ ƒחי˜..

ַקס ָ ּבא ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָך ,הוּא
ַקמר ֵטנ¿ ֶ˜ֹל???
י˙י ַקה ָ ּי ִƒדיִד ֶׁ˘ ֵה ƒביא
ֲקאנ ƒי ָהיƒ ƒ
ֹלוֹ ֶא˙ ָהא ֶֹכֹל ַקה ָ ּכ ֵׁ˘ר..

ָמה? ֶ ּב ¡א ֶמ˙?
ו ¿ּב ִƒד ּיוּ˜ ¿ֹל ָכאן ֵה ƒביא אוֹ ˙ƒי ּבוֹ ֵרא ָהעוֹ ָֹלם!!!
ַק ּכ ּ ƒנ ¿ר ֶאה הוּא רוֹ ֶˆה ֹלוֹ ַקמר ֹƒלי ַקמ ּ ֶׁ˘הוּ

הַק יּוֹם הַק מּו ֶֹרה ִבּ ֵקּשׁ מֵ ִא ָתּנוּ
ֹל ַקֱָק ַקחת חֵ ֹלֱֶק ְבּ ִמ ְבצָ ע ְמי ָֻקחִד ֹלְ ִחדּוּשׁ
ַקמ ְראֵ ה בֵּ ית הַק כְּ נֶסֶ ת ֶשֹׁל הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים.

ַקמי¿ ¿˜ֹלֲ ,קאנַק ¿חנ ּו ¿מ ַקח ּ ƒכים ¿ֹל ָך גַּק ם
ַקה ּ ָׁ˘בו ַקּﬠּ ƒ ,ב ¿סעו ַקִּד˙ ֵֹליֹל ַׁק˘ ָ ּב˙ַ .קא ָּ˙ה
ֻקמ ¿ז ָמןָ ,הא ֶֹכֹל ָ ּכ ֵׁ˘ר!!

אַחִד הַק חֲק בֵ ִרים ֶשׁEא הָ יָה בַּק בּ ֱֶֹקרִ ,הגִּ יעַק
ַק
ִפּ ְתאוֹם וְ ִה ְתפַּק לֵּא ֹלִ ְראוֹת בַּק מֶּ ה אֲק נ ְַקחנוּ
יתם כּו ְֹרכֵי ְספָ ִרים?
"מה זֶה ,נַקעֲק ֵשׂ ֶ
עו ְֹס ֱִקיםָ .
ַקנגּ ִָרים? צַק בָּ ִעים?" ,הוּא ָר ַקטן;" .א ִבּ ְשׁ ִביֹל
זֶה ִמהַק ְר ִתּי! ָח ַקשׁ ְב ִתּי ֶשׁאֲק נִ י ַקמ ְפ ִסיִד ִשׁעוּר
גְּ ָמ ָרא"...
ֹלְ ֶרגַקע ִה ְרגּ ְַקשׁנוּ נְבוֹכִ ים ,אֲק בָ ֹל אָז הַק מּו ֶֹרה
ִה ִ
זְמין אוֹת ֹו ְבּ ִחיּוּ ֹלְ ִה ְצ ָט ֵרף ֹלָעֲק בו ִָֹדה,
וְ ִה ְס ִבּיר ֹל ֹו ֶשׁהָ עֲק בו ִָֹדה הַק זֹּאת ִהיא ְבּעֶ צֶ ם,
הָ עֲק בו ִָֹדה הֲק כִ י ְֱקִדו ָֹשׁה וַקחֲק שׁוּבָ ה ֶשׁיֵּשׁ .חֲק שׁוּבָ ה
כְּ מ ֹו ְבּנִ יַּקת הַק ִמּ ְשׁכָּן ֶשׁ ְבּפָ ָר ַקשׁת ְפֱּקוִּדֵ י!!
ְבּפָ ָר ַקשׁת וַק יּ ְַקֱקהֵ ֹל ,כְּ תוּבוֹת הַק הו ָֹראוֹת ֹלִ ְבנִ יַּקת
מֹשׁה ַקרבֵּ נוּ,
הַק ִמּ ְשׁכָּן .זֶהוּ הַק לִּ מּוִּד הַק מֻּק ְפֹלָא ֶשֹׁל ֶ
ֹלִ מּוִּד ֶשׁבָּ נָה ִמ ְשׁכָּן ֱָקִדוֹשׁ ְמאוִֹד! אֲק בָ ֹל
וּבפָ ָר ַקשׁת ְפֱּקוִּדֵ י ,כָּתוּב עַק ֹל הַק ִמּ ְשׁכָּן
רוּחנִיְ .
ָ
יִשׂ ָראֵ ֹל ְבּפֹ עַק ֹל .מֵ עוֹרוֹת
הַק גּ ְַקשׁ ִמיֶ ,שׁבָּ נוּ ְבּנֵי ְ
וְ עֵ ִצים וְ כָֹל ְשׁאַר הֶ חֳ ָמ ִרים...

ֲקאנ ƒי ֵא ֵֹל ¿ך ¿ֹל ƒה ¿˙ ּכוֹ נֵ ן
¿ֹל ֶפ ַקסח ַק ּב ֶח ִֶדר!

ָמה ַקא ָּ˙ה עוֹ ֶׂ˘ה?!

וְ ַקִדוְ ֱָקא בַּק ִמּ ְשׁכָּן הַק זֶּה ,הַק גּ ְַקשׁ ִמי – בָּ ַקחר הַק ֵשּׁם
ֹלִ ְשׁכֹּן .כִּ י ַקִדוְ ֱָקא ַקדּ ְרכּ ֹו נִ ָתּן ֹלְ הו ִֹריִד ֹלְ תוֹ
אֱ;ֱקי.
הָ ע ֹוֹלָם ֶשׁפַק ע ֶשֹׁל ְֱקִדֻק ָשּׁה וְ אוֹר ִ
¿ ּבמוֹ ָˆ ֵאי אוֹ ָ˙ ּה ַׁק˘ ָ ּב˙ַ ,קמי¿ ¿˜ֹל ָ ּב ַקחר ¿ֹל ƒה ּ ָׁ˘ ֵאר ֹƒל ¿ֹלמִֹד
יבה ַקה ¿ ּסמו ָּכהּ ¿ ,כ ִֵדי ָֹל ַקִד ַקﬠ˙ עוֹ ִד ַקﬠֹל יַק ֲקהִדוּ˙וֹ .
ַק ּב ¿ ּי ָׁ ˘ƒ
¿ ּב ֶמ ֶׁ˘ ¿ך ֳח ִָד ׁ˘ƒים ¿מ ַקﬠ ּƒטיםּ ָ ˘ƒׁ ,נה ֶא˙ ָא ¿רחוֹ ˙ ַקח ָ ּייו.

נא ֹלשמור
עֹל ֱקִדושת
הגיֹליון

כָּ גַּקם הָ עֲק בו ִָֹדה עֲק בוּר הַק ִמּ ְֱק ָדּשׁ ְמעַק ט'
ֶשׁלָּנוּ ,הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים ,וְ כָ גַּקם כָֹּל ִמ ְצוָ ה אַחֶ ֶרת
ְמאוִֹד
ֶשׁאֲק נ ְַקחנוּ עו ִֹשׂים בָּ ע ֹוֹלָם – הֵ ן
חֲק שׁוּבוֹת .כִּ י כָּ בּוֹנִ ים בַּק יִת ֹלְ הַק ֵשּׁם בָּ ע ֹוֹלָם
יפים בּ ֹו ְֱקִדֻק ָשּׁה.
ומו ִֹס ִ
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ּ ƒבעוּר ָח ֵמ!ı

הַק ִמּ ְשׁפָּ ָחה ,עַק ֹל ַקדּיּ ֵָרי הָ אַכְ ַקסנְ יָה וְ עַק ֹל
ַקמכִּ ָיריו הָ ַקר ִבּים ֶשֹׁל הַק ָמּנו ַקֹח.

ַקה ִפּ ָקִּדוֹן ַקהנֶּ ֱעֹלָ ם
רוֹמי
ְבּרוֱֹקוֹֹלִ יס ֵמ ִ
הַק ָשּׁבוּעַק זָכִ ינוּ ֹלְ ִבקּוּר נ ִִָדיר:
הַק ַקתּנּ ִָאים הַק ְקִּדו ִֹשׁים ַקר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן
בַּק ר יו ַקֹחאי וְ ַקר ִבּי אֱ ֹלִ יעֶ זֶר בֶּ ן ַקר ִבּי
יו ִֹסיִ ,הגִּ יעוּ ֹלְ רו ִֹמי כְּ ִדֵ י ֹלְ בַק טֵּ ֹל
ְהוִּדים
גְּ זֵרוֹת ֶשׁנִּ גְ זְ רוּ עַק ֹל הַק יּ ִ
ְבּאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ֹל.
יסר ְבּ ַקמצַּק ב
הֵ ם ָתּ ְפסוּ אֶ ת הַק ֵקּ ָ
רוּח ַקרעִ .בּתּ ֹו הַק נְּ ִסיכָה ָחֹלְ ָתה,
ַק
רוּח ָרעָ ה נִ כְ נְ ָסה בָּ הּ וְ ִאישׁ ;א
ַק
אָמר
יח ֹלְ ַקרפֵּ א או ָֹתהּ .הַק מֶּ ֹלֶ ַק
ִה ְצֹלִ ַק
ֹל ַקַקתּנּ ִָאים כִּ י ִאם י ַקְר ְפּאוּ אֶ ת ִבּתּ ֹו
אַרמוֹן ָמה
יוּכְ ֹלוּ ֹל ַקֱָק ַקחת מֵ הָ ְ
ֶשׁיּ ְִרצוּ! ָמה ֹל ְֱָקחוּ הַק ַקתּנּ ִָאים
אַחר ֶשׁ ִר ְפּאוּ אֶ ת הַק בַּק ת? כֶּסֶ ף,
ֹלְ ַק
זָהָ ב ,יַקהֲק ֹלו ִֹמים? ;א וָ;א .הֵ ם
ִח ְפּשׂוּ אֶ ת כְּ ַקתב הַק גְּ ז ֵָרהֱָ ,ק ְרעוּ
אוֹת ֹו וְ הָ ֹלְ כוּ.
כַּקמּה
אַרמוֹן ,הֵ ם ָראוּ ָ
בַּק אֲק גַקפֵּ י הָ ְ
ֶשׁנִֹּלְ ְֱקחוּ
הַק ִמּ ְֱק ָדּשׁ
ִמכְּ ֹלֵי
קִֹּדשׁ,
יְּרוּשֹׁלַקיִם .הַק ְמּנו ָֹרהִ ,ציץ הַק ֶ
ִמ ָ
ֱקִֹדשׁ הַק ֳקּ ִָד ִשׁיםִ ,שׁ ְב ֵרי כִּ סֵּ א
פָּ ֹרכֶת ֶ
כַּקמּה עָ צוּב
ְשׁ;מֹה הַק מֶּ ֹלֶ ,וָ עוִֹדָ .
ֹלִ ְראוֹת אֶ ת הַק כֵֹּלִ ים ְבּגָֹלוּת ,הַק ְרחֵ ֱק
ִמ ְמֱּקו ָֹמם – ְבּבֵ ית הַק ִמּ ְֱק ָדּשׁ...
ִבּ ְר ִאיַּקת הַק כֵֹּלִ ים הָ י ְָתה תּוֹעֶ ֹלֶת:
הַק ַקתּנָּא ַקר ִבּי אֱ ֹלִ יעֶ זֶר בֶּ ן ַקר ִבּי יו ִֹסי
צוּרה
ִה ְס ִבּיר כִּ י י ְֶשׁנ ֹו ָספֵ ֱק ְבּאֵ יז ֹו ָ
כּ ְָתבוּ עַק ֹל הַק ִצּיץ "ֱקִֹדֶ שׁ ֹלְ הַק ֵשּׁם",
וְ כָעֵ ת ָראָה עַק ֹל הַק ִצּיץ "ֱקִֹדֶ שׁ
אַחת! כְּ ֶשׁיִּבָּ נֶה
שׁוּרה ַק
ֹלְ הַק ֵשּׁם" ְבּ ָ
בֵּ ית הַק ִמּ ְֱק ָדּשׁ ְבּ ֱָקרוֹב י ְִֵדעוּ אֵ י
ֹלְ הָ כִ ין אֶ ת הַק ִצּיץ...
אַק חֲק כ ִָמים ָחֹלְ ֱקוּ עַק ֹל ַקר ִבּי
אָמרוּ כִּ י ָמס ֶֹרת ְבּי ִָָדם
אֱ ֹלִ יעֶ זֶר ,וְ ְ
ֶשׁהַק ִצּיץ נִ כְ ַקתּב ִבּ ְשׁ ֵתּי שׁוּרוֹתֵ ,שׁם
הַק ֵשּׁם ֹלְ ַקמ ְעֹלָה וְ "ֱקִֹדֶ שׁ ֹלְ הַק ֵשּׁם"
ֹלְ ַקמ ָטּה .וְ ִאלּוּ הַק ִצּיץ ֶשׁ ְבּרו ִֹמי אֵ ינ ֹו
הַק ְמֱּקו ִֹרי....

ִט ְרִדו ָֹתיו הָ ַקרבּוֹת ֶשֹׁל ר' נ ַקֶטע ,הַק גְּ ִביר הַק נּו ִָֹדע
יטא; ,א ִהנִּ יחוּ ֹל ֹו ֹלִ נְ סֹעַק ְבּאו ָֹתהּ ָשׁנָה
ְבּכָֹל ֹלִ ָ
ַקֹליּ ִָריִד הַק גִָּדוֹֹל ְבּ ַקֹלי ְְפּ ִציגִ .עם זֶה; ,א ָרצָ ה ֹלְ הַק ְח ִמיץ
כּ ַָקמּה ִע ְס ֱָקאוֹת חֲק שׁוּבוֹת ֶשׁ ִה ְת ַקכּוֵּן ֹלַקעֲק שׂוֹת ָשׁם.
ֱָק ָרא ר' נ ַקֶטע ֹלְ נֶאֱ ַקמן-בֵּ יתוֹ ,ר' ִבּנְ י ִָמין ,וְ ִה ִטּיֹל
ימהִ .ה ְפ ֱִקיִד ְבּיִָד ֹו ְסכוּם כֶּסֶ ף
עָ ֹלָיו אֶ ת הַק ְמּ ִשׂ ָ
גִָּדוֹֹל וְ הו ָֹרה ֹל ֹו ְבּפֵ רוּט ִעם ִמי ֹלְ ִהפָּ גֵשׁ וְ אֵ יֹלוּ
ִע ְס ֱָקאוֹת ֹלַקעֲק שׂוֹת .ר' ִבּנְ י ִָמין הָ יָה ִאישׁ ְממֻק לָּח
וְ ִעם זֶה י ָָשׁר כְּ ַקס ְרגֵֹּל .הַק גְּ ִביר י ַקִָדע כִּ י הוּא יָכוֹֹל
ֹלִ ְסמֹ עָ ֹלָיו ְבּעֵ י ַקניִם עֲק צוּמוֹת.
אָרכָה כּ ַָקמּה ָשׁבוּעוֹתְ .בּ ַקמהֲק ָֹלכָהּ
הַק דֶּ ֶר ֹלְ ַקֹלי ְְפּ ִציג ְ
פָּ גַקשׁ ר' ִבּנְ י ִָמין סוֹחֲק ִרים ַקר ִבּיםֶ ,שׁהָ יוּ אַף הֵ ם
ְבּ ַקִד ְרכָּם ַקֹליּ ִָריִד .אֶ ת נְ ִסיעָ ת ֹו ִתּכְ נֵן כָּ ֶשׁאֶ ת
הַק ַקשּׁבָּ ת ֶשׁקִֹּדֶ ם הַק יּ ְִריִד יַקעֲק ֶשׂה ִבּ ְברוִֹד – ִעיר ְמֹלֵאָה
חֲק כ ִָמים וְ סו ְֹפ ִרים.
ְבּהַק גִּיע ֹו ֹל ִָעיר ִה ְשׁ ַקתּכֵּן ר' ִבּנְ י ִָמין ְבּאַכְ ַקסנְ יָה
וּמיִָּד פָּ נָה ֹלְ אֶ ָחִד ִמבָּ ֵתּי-הַק ִמּ ְִד ָרשׁ הָ ַקר ִבּים.
ְמרֻק וַּק ַקחת ִ
טוּח ֹלִ ְשׁמֹר בּ ֹו אֶ ת הַק כֶּסֶ ף הָ ַקרב
הוּא ִחפֵּ שׂ ָמֱקוֹם בָּ ַק
רוּרים הֶ ְחֹלִ יט ֹלְ הַק ְפ ֱִקיִד ֹו ִבּיִדֵ י
אַחר בֵּ ִ
ֶשׁ ִבּ ְרשׁוּתוֹֹ .לְ ַק
יְהוִּדי נו ַקֹח וְ הָ גוּן.
בַּק עַק ֹל הָ אַכְ ַקסנְ יָה ֶשׁלּוֹ ,ר' נ ְַקפ ָתֹּלִ יִ ,
עוִּדת הַק ַקשּׁבָּ ת ָחשׁ בַּק עַק ֹל
צּוּמהּ ֶשֹׁל ְס ַק
ְבּ ִע ָ
הָ אַכְ ַקסנְ יָה ְבּ ַקרע וְ ִה ְתמוֹטֵ ט .בֶּ הָ ֹלָה ֱָק ָמה בַּק ָמֱּקוֹם,
רו ְֹפ ִאים הֻק זְ עֲק ֱקוּ ֹלָאַכְ ַקסנְ יָה ,אַק י ִָָדם ֱָק ְצ ָרה
ִמלְּ הו ִֹשׁיעַק – ר' נ ְַקפ ָתֹּלִ י ָשׁבַק ֱק ַקחיִּים ֹלְ כָֹל ַקחי.
אַחת אֵ בֶ ֹל עַק ֹל ְבּנֵי-
אֹרע הֶ עָ צוּב ִה ְשׁ ָרה ְבּ ַק
הַק ְמּ ָ

הו ָֹרה הַק גָּאוֹן ֹלְ ר' ִבּנְ י ִָמין.
וּב ְרעָ ִָדה יָצָ א ר' ִבּנְ י ִָמין ֹלְ ַקמלֵּא
ְבּ ִחיֹל ִ
אֶ ת הַק הו ָֹראָה .כַּקעֲק בֹר ָשׁעָ ה ַקֱקלָּה ָשׁב
"ספֵּ ר שׁוּב
וְ ִה ְתיַקצֵּ ב ֹלִ ְפנֵי אַב בֵּ ית-הַק ִדּיןַ .ק
פּוּרֹ ,לְ ַקמעַק ן י ְִשׁ ַקמע הַק ָמּנו ַקֹח וְ י ִָבין
אֶ ת ִס ְ
אֶ ת פֵּ ֶשׁר הַק זְ ָמנָת ֹו ֹלְ כָאן" ,הו ָֹרה הַק גָּאוֹן.

ְבּמוֹצָ אֵ י הַק ַקשּׁבָּ ת נֶעֶ ְרכָה הַק ֹלְ וָ יָת ֹו ֶשֹׁל
ר' נ ְַקפ ָתֹּלִ י .ר' ִבּנְ י ִָמיןֶ ,שׁכָֹּל הַק ַקשּׁבָּ ת
ִה ְִד ִחיֱק אֶ ת הַק ַקמּ ְח ָשׁבָ ה עַק ֹל גּו ַקֹרֹל הַק כֶּסֶ ף,
ָחשׁ עַק ָתּה מוּעָ ֱָקה גּוֹבֶ ֶרת וְ ה ֹו ֶֹלכֶת.
הוּא נִ ָסּה ֹלְ נַקחֵ ם אֶ ת עַק ְצמ ֹו בַּק הֲק נ ָָחה כִּ י
ְבּנֵי-הַק בַּק יִת י ְִֵדעוּ ִמן-הַק ְסּ ָתם הֵ יכָן
אֲק ִביהֶ ם נוֹהֵ ג ֹלְ הַק ְח ִבּיא כֶּסֶ ף ,וְ כָ י ַקְֱקבֵּ ֹל
ִבּ ְמהֵ ָרה אֶ ת ִפּ ְֱקִדוֹנוֹ.
ר' ִבּנְ י ִָמין ִה ְתעַק כֵּב בָּ אַכְ ַקסנְ יָה עַק ִד תֹּם
'שּׁ ְבעָ ה' ,כְּ ִדֵ י ֶשׁEא ֹלְ הַק ְט ִריִד אֶ ת הָ אֲק בֵ ֹלִ ים
הַק ִ
אַחר ִמכֵּן ִה ְתיַקצֵּ ב ֹלִ ְפנֵי
ְבּ ִענְ ְינֵי כְּ ָס ִפיםֹ .לְ ַק
הָ אַֹלְ ָמנָה וְ ִספֵּ ר ֹלָהּ אֶ ת ִספּוּרוֹ .הָ אַֹלְ ָמנָה
הֶ אֱ ִמינָה ֹלִ ְִדבָ ָריו וּפָ נְ ָתה ֹלְ הָ ִביא אֶ ת הַק כֶּסֶ ף.
וּמבָּ ט עָ גוּם עַק ֹל פָּ נֶיהָ .
כַּקעֲק בֹר ַקדּ ָקּה ָשׁבָ ה ַק
"מ ְצ ַקטעֶ ֶרת ְמאוִֹד ,אַק אֵ ינִ י מוֹצֵ את ֵזכֶר ַקֹלכֶּסֶ ף
ִ
אָמ ָרה.
ֶשׁעָ ֹלָיו ַקא ָתּה ְמ ַקספֵּ ר"ְ ,
ר' ִבּנְ י ִָמין ֱִקבֵּ ֹל אֶ ת ְדּבָ ֶריהָ ְבּהֶ ֹלֶם ְ
וּב ַקת ְִדהֵ ָמה.
ָשׁעָ ה אֲק רֻק כָּה ִה ְתהַק לֵּ אָנֶה וָ אָנָה ,אוֹבֵ ִד עֵ צוֹת.
"ר' נ ַקֶטע ָסמַק עָ ֹלַקי וְ עַק ֹל ִשׁקּוֹּלַ -קדּ ְע ִתּי כְּ ֶשׁ ִה ְפ ֱִקיִד
ְבּי ִִָדי אֶ ת הַק כֶּסֶ ף הָ ַקרב וְ ָשֹׁלַקח או ִֹתי ַקֹליּ ִָריִד"ָ ,ח ַקשׁב
אַראֶ ה אֶ ת פָּ נַקי
"מה אֶ ע ֱֶשׂה עַק ָתּה? אֵ י ְ
ְבֹּלִ בּוָֹ .
פּוּרי הַק מּוּזָר? חוּץ
ֹלְ פָ נָיו וְ כֵיצַק ִד י ַקְֱקבֵּ ֹל אֶ ת ִס ִ
ִמזֶּהָ ,מה י ְִהיֶה עַק ֹל הַק יּ ִָריִד עַק ְצמ ֹו וְ עַק ֹל כָֹּל
הָ ִע ְס ֱָקאוֹת הַק חֲק שׁוּבוֹת כָֹּל-כָּ ֹלְ ר' נ ַקֶטע?".
ְבֹּלֵב דּוֹאֵ ב ִה ְתיַקצֵּ ב ר' ִבּנְ י ִָמין ֹלִ ְפנֵי אַב בֵּ ית-
הַק ִדּין ֶשֹׁל ְבּרוִֹד ,הַק גָּאוֹן ַקר ִבּי י ְִצ ָחֱק הו ְֹר ִביץ .נו ָֹסף
עַק ֹל גְּ אוֹנוּת ֹו הָ ַקרבָּ ה בַּק תּו ָֹרה נו ַקִֹדע ַקר ִבּי י ְִצ ָחֱק גַּקם
כְּ ִאישׁ ֱָקִדוֹשׁ הַק מֻּק ְפ ָרשׁ מֵ ִענְ ְינֵי הָ ע ֹוֹלָם הַק זֶּה.
אַרבָּ ִעים
הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹב הֵ ִעיִד עָ ֹלָיו כִּ י ְבּ ְ
פּוּרים,
הַק יּ ִָמים ֶשׁבֵּ ין רֹאשׁ-חִֹדֶ שׁ אֱ ֹלוֹּל ֹלְ יוֹם-הַק כִּ ִ
אשׁיתָ -חכְ ָמה'
'מ ְר ִטיב' אֶ ת הַק סֵּ פֶ ר ֵ'ר ִ
הוּא ַק

בַּק ְדּ ָמעוֹת ֶשׁהוּא שׁוֹפֵ עַק ֹל ַקדּפָּ יו.
אַחר
ַקר ִבּי י ְִצ ָחֱק זִ מֵּ ן אֵ ֹלָיו אֶ ת ְשׁנֵי הַק ְצּ ִָד ִִדיםֹ .לְ ַק
ֶשׁ ָשּׁ ַקמע אֶ ת ִדּ ְב ֵריהֶ ם ִבּ ֵקּשׁ ֹלְ הַק ִטּיֹל עַק ֹל ִמ ְשׁפַּק ַקחת
"שׁבוּעָ ה ֶשׁEא ְפּ ֱָק ִָדנוּ
הַק ָמּנו ַקֹח ְשׁבוּעָ ה ִמ ְדּ ַקרבָּ נָן – ְ
אָמנָם אֵ ינָם
אָמר ֹלָנוּ ַקאבָּ א" – כִּ י ְ
ַקאבָּ א וְ ֶשׁEא ַק
יו ְִֹד ִעים ָדּבָ ר ְבּ ִענְ יַקן הַק ִפּ ָקִּדוֹן.
הָ אַֹלְ ָמנָה וְ הַק בָּ נִ ים ִה ְסכִּ ימוּ ִמיִָּד ֹלְ ִה ָשּׁבַק ע ,אַק
ַקדּוְ ֱָקא ר' ִבּנְ י ִָמין נ ְֶח ַקרִד" .נִ כּ ִָרים ִדּ ְב ֵרי-אֱ מֶ ת",
אָמר ר' ִבּנְ י ִָמין" ,אֵ ין ִאישׁ חו ֵֹשִׁד בָּ הֶ ם כִּ י גָּנְ בוּ
ַק
אֶ ת הַק כֶּסֶ ף .י ֵָרא אֲק נִ י ֹלִ גְ רֹם ֹלָהֶ ם ֹלְ ִה ָשּׁבַק ע ,גַּקם ִאם
ְמִדֻק בָּ ר ִבּ ְשׁבוּעַק ת-אֱ מֶ ת .הֵ ן הָ ע ֹוֹלָם כֻּקלּ ֹו נִ זְ ַקדּ ְעזֵעַק
אֱ;ֱקי ֹל ַָקשּׁוְ א'.
ֶ
ְבּ ָשׁ ְמע ֹו ';א ִת ָשּׂא אֶ ת ֵשׁם ה'
ְמוַק ֵתּר אֲק נִ י ֹלָהֶ ם עַק ֹל הַק ְשּׁבוּעָ ה וּפוֹטֵ ר או ָֹתם ִמכָֹּל
ְתּ ִביעָ ה".
ֹלְ ַק
אַחר ֶשׁ ְבּנֵי ִמ ְשׁפַּק ַקחת הַק ָמּנו ַקֹח עָ זְ בוּ אֶ ת
הַק ָמֱּקוֹם ִה ִבּיט הַק גָּאוֹן עַק ֹל ר' ִבּנְ י ִָמין ְבּחֶ ְמֹלָה.
אָמר
אַחת ,אַחֲק ר ֹונָה"ַ ,ק
"נו ְֹת ָרה ֹלָנוּ עוִֹד ְבּ ֵר ָרה ַק
ַקר ִבּי י ְִצ ָחֱקֹ" ,לִ ְשׁאוֹֹל אֶ ת ִפּי הַק נִּ ְפ ָטר עַק ְצמוֹ".
ְתּ ִחלָּה ָסבַק ר ר' ִבּנְ י ִָמין כִּ י הַק גָּאוֹן חוֹמֵ ִד ֹלָצוֹן,
אוֹּלָם ִמיִָּד הֵ ִבין ֶשׁהַק ְדּבָ ִרים נֶאֶ ְמרוּ ִבּ ְמֹלוֹא
הָ ְר ִצינוּת.
"גַּקשׁ ֹלְ בֵ ית-הַק ַקחיִּיםֹ ,לְ ֱִק ְבר ֹו הַק ָטּ ִרי ֶשֹׁל ר' נ ְַקפ ָתֹּלִ י
זִ כְ רוֹנ ֹוֹ-לִ ְב ָרכָה ,וְ הַק זְ מֵ ן אוֹת ֹו ֹלְ כָאן ִבּ ְשׁ ִמי",

וּב ֶרטֶ ט ִספֵּ ר ר' ִבּנְ י ִָמין עַק ֹל
ְבּי ְִראָה ְ
הַק כֶּסֶ ף ֶשׁ ִה ְפ ֱִקיִד ִבּיִדֵ י ר' נ ְַקפ ָתֹּלִ יְ ,בּיוֹם
ִשׁ ִשּׁי הָ אַחֲק רוֹן ֹלְ ַקחיָּיו .כְּ ֶשׁ ִסּיֵּם ,פָּ נָה
אִָדם ַקחי
הַק גָּאוֹן אֶ ֹל הַק נִּ ְפ ָטר – כְּ ִאלּוּ הָ יָה ָ
ֶשׁנּ ֹוכ ַקֵח בַּק חֶ ִדֶ ר – ִ
וּב ְקּשׁ ֹו ֹלו ַקֹמר הֵ יכָן ָט ַקמן אֶ ת
הַק כֶּסֶ ף.
יֱקה כְּ בֵ ִָדה ִה ְשׂ ָתּ ְר ָרה בַּק חֶ ִדֶ ר .כַּקעֲק בֹר כּ ַָקמּה
ְשׁ ִת ָ
ְרג ִָעים נִ ְשׁ ַקמע ֱקוֹֹל ֹו ֶשֹׁל ַקר ִבּי י ְִצ ָחֱק ,הַק פּ ֹונֶה שׁוּב
אֶ ֹל הַק נִּ ְפ ָטר" :י ַק
ִישׁר כּוֹחֲק וְ אַֹל-נָא ַקתּ ְֱק ִפּיִד עַק ֹל כִּ י
ִה ְט ַקר ְחנוּ ֹלְ כָאןֶ ,שׁהֲק ֵרי ְבּ ָממ ֹונָם ֶשֹׁל י ְִשׂ ָראֵ ֹל
נוּח ְבּ ָשֹׁלוֹם עַק ֹל ִמ ְשׁכָּבְ".
ְמִדֻק בָּ ר .שׁוּב ֹלִ ְמֱקו ְֹמ וְ ַק
אָמר
כַּקעֲק בֹר ֶרגַקע נו ָֹסף פָּ נָה הַק גָּאוֹן אֶ ֹל ר' ִבּנְ י ִָמין וְ ַק
וּמסֹר ֹלְ אַֹלְ ְמנָת ֹו כִּ י הַק כֶּסֶ ף
ֹלוֹ" :גַּקשׁ ֹלְ בֵ ית הַק ָמּנו ַקֹח ְ
ְ
אֹרח ַקחיִּיםִ ,הֹלְ כוֹת
נִמצָ א ְבּתוֹ סֵ פֶ ר הַק טּוּר ,חֵ ֹלֱֶק ַק
ימן ְפֹּלוֹנִי – הוּא הַק סֵּ פֶ ר ֶשׁבּ ֹו ֹל ַקָמִד הַק ָמּנו ַקֹח
ַקשׁבָּ תִ ,ס ָ
את ֹלְ הַק ְפ ֱִקיִד ְבּי ִָָדיו אֶ ת הַק כֶּסֶ ף".
ְבּעֵ ת ֶשׁבָּ ָ
וְ ְ
אָמנָם הַק כֶּסֶ ף נִ ְמצָ א ְבּ ִִדיּוֱּק בַּק ָמֱּקוֹם ֶשׁבּ ֹו נ ַקֱָקב
הַק גָּאוֹן .ר' ִבּנְ י ִָמין ָראָה ְבּמ ֹו-עֵ ינָיו כֵּיצַק ִד הָ אַֹלְ ָמנָה
שׁ ֹוֹלֶפֶ ת ִמבֵּ ין ַקדּפֵּ י הַק סֵּ פֶ ר אֶ ת ְצרוֹר הַק ְשּׁ ָטרוֹת
הַק ָשּׁמֵ ןֹ .לְ ַק
אַחר ֶשׁ ִקּבֵּ ֹל בַּק חֲק ז ָָרה אֶ ת הַק כֶּסֶ ף יָכוֹֹל
הָ יָה ר' ִבּנְ י ִָמין ֹלְ הַק ְמ ִשׁי ְבּ ַקִד ְרכּ ֹו ַקֹליּ ִָריִד וֹּלְ ַקמלֵּא אֶ ת
הַק ְשֹּׁלִ יחוּת ֶשׁ ִה ִטּיֹל עָ ֹלָיו ר' נ ַקֶטע הַק גְּ ִביר.
כֶּסֶ ף בָּ א וְ כֶסֶ ף ה ֹוֹלֵ ,אוֹּלָם הַק ִסּפּוּר הַק מֻּק ְפֹלָא עַק ֹל
כּו ַקֹח הַק תּו ָֹרה הַק ְקִּדו ָֹשׁה ֶשֹׁל הַק גָּאוֹן ַקר ִבּי י ְִצ ָחֱק
הו ְֹר ִביץֶ ,שׁלְּ י ִָמים נִ ְת ַקמנָּה ַקרבָּ ן ֶשֹׁל ָשֹׁלוֹשׁ
בּוּרג וּוַק נְ ְִד ְסבֶּ ֱק –
הַק ְקּ ִהלּוֹת – אַֹלְ ט ֹונָה ,הַק ְמ ְ
נִ ְשׁ ַקתּמֵּ ר עַק ִד עֶ צֶ ם הַק יּוֹם הַק זֶּה.

ָׂ˘ ƒריֲ :קח ָבֹל ֶׁ˘ח ִֶֹד ׁ˘ ֲקא ִָדר ַקה ּ ָ ׂ˘ ֵמ ַקח
¿ ּכ ָבר עוֹ ִד ¿מ ַקﬠט ƒמ ¿ס ַקּ˙ ֵ ּים!

י˜הָ :מה ַקה ¿ ּב ָﬠ ָיה? ַקא ¿ּ˙
¿ˆ ƒב ָ
¿יכוֹ ָֹלה ָּפ ׁ˘וּט ¿ֹל ַקה ¿ח ֹƒליט
¿ֹל ַקה ¿מ ¿ ˘ׁƒ
יך ֹƒל ׂ¿˘מ ַקֹח ַק ּגם ַקא ֲקח ֵרי
ח ִֶֹד ׁ˘ ֲקא ִָדר!

ָׂ˘ ƒריˆ :וֹ ִֵד˜ ,או ַקֹּלי ָֹל ֵכן
"כי ¿ב ׂ¿ ˘ƒמ ָחה ֵ˙ ֵˆאוּ"..
ָ ּכ˙וּבּ ƒ :
ֵנ ֵˆא ֵמח ִֶֹד ׁ˘ ֲקא ִָדר ƒמ ּ˙וֹ ך¿
ׂ¿ ˘ƒמ ָחה..

ƒא ָּמאּ ¿ :כ ֶׁ˘ ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ƒמ ¿ׁ˘ ַקּ˙ ¿ ִּד ֹƒלים
ֹƒל ¿היוֹ ˙ ׂ¿˘ ֵמ ƒחיםַ ,קה ּ ֵׁ˘ם עוֹ ֵזר
ֶׁ˘ ּ ƒי ¿הי ּו ָֹלנ ּו ƒס ּבוֹ ˙ טוֹ בוֹ ˙
ֹƒל ׂ¿˘מ ַקֹח.

ַקאבָּ א¿ :ו ƒאם ֶ ּב ¡א ֶמ˙ ƒנ ¿ה ֶיה
¿ ּב ׂ¿ ˘ƒמ ָחהƒ ,נ ¿ז ֶ ּכה ¿ ּבעוֹ ִד ֶר ַקוח
ָ ּגִדוֹ ֹל ¿ו ƒע ָּ˜ ƒרי – ַקֹל ּ ¿ ˘ׂ ƒמ ָחה ֵי ׁ˘
ּכוֹ ַקח ¿ֹלהוֹ ˆƒיא אוֹ ָ˙נ ּו ƒמן
ַקה ָ ּגֹלוּ˙! ַק ּגם ַקﬠֹל ֶזה רוֹ ¿מזוֹ ˙

רוּמה חֲק שׁוּבָ ה ֹלְ ַקחיֵּינוּ ,אַק בַּק ֹל נִ ְשׁכַּקח כִּ י
ַקֱק ְרנֵי הָ ֶרנְ ְטגֶּן תּו ְֹרמוֹת ְתּ ָ
ְֱק ִרינָה ז ֹו עֲק ֹלוֹּלָה גַּקם ֹלִ גְ רֹם ֹלִ נְ ז ֱִָקים ִמלְּ בַק ִד הַק תּוֹעֶ ֹלֶת ֶשׁבָּ הִּ .אם ;א שׁו ְֹמ ִרים
עַק ֹל ִמנּוּן נָכוֹן ,א ֹו עַק ֹל אֶ ְמ ְצעֵ י הֲק ָגנָהְֱ ,ק ִרינָה ז ֹו ְמסֻק ֶגֹּלֶת ֹלַקהֲק רֹס ָתּ ִאים בַּק גּוּף ,וְ אַף ֹלִ גְ רֹם ֹלְ ַקמחֲק ֹלוֹת
ְמסֻק כָּנוֹתָֹ .לכֵןָ ,רצוּי ֹלְ ִה ָמּנַקע כּ ַָקמּה ֶשׁיּו ֵֹתר מֵ חֲק ִשׂיפָ ה ֹלְ ַקֱק ְרנֵי הָ ֶרנְ ְטגֶּן ,וֹּלְ ִה ְשׁ ַקתּמֵּ שׁ בָּ הֶ ן ַקרֱק כְּ ֶשׁ ַקמּ ָמּשׁ
ֱקוֱּקים ֹלְ כָ ,וְ זֹאת עַק ֹל יְִדֵ י ְמ ִחיצוֹת ְמי ָֻקחִדוֹת ֶשׁ ְמּכִ יֹלוֹת ְבִּדֶ ֶר כְּ ֹלָֹל
זְ ִ
יֱקה.
עוֹפֶ ֶרת הַק חוֹסֶ מֶ ת אֶ ת הַק ְקּ ִרינָה הַק ַקמּזִּ ָ
ִמלְּ בַק ִד הָ ְרפוּאָהִ ,מ ְשׁ ַקתּ ְמּ ִשׁים ְבּ ַקֱק ְרנֵי הָ ֶרנְ ְטגֶּן גַּקם ֹלְ מֶ ְח ֱָקר ֶשֹׁל חֳ ָמ ִרים
)שׁקּוּף( ֹלִ ְפנֵי עֲק ֹלו ָֹתם ֹל ַָקמּטוֹס
יֱקת ִמזְ וָ ִדוֹת ֶשֹׁל נו ְֹס ִעים ִ
ישׁיםְ ,בּ ִִד ַק
וּגְ ִב ִ
וּתכוֹּלַקת ַקמ ָשּׂ ִאיּוֹת ִבּגְ בוֹּלוֹת
יֱקת ְרכ ִָבים ְ
שׁוִּדיםְ ,בּ ִִד ַק
ֹלְ גִ לּוּי חֲק פָ ִצים חֲק ִ
הַק ְמּ ִִדינוֹת וְ כַקדּוֹמֶ ה.

עוֹנֶ ה ֹלָ ַקחשׁ
אַחר-הַק צָּ הֳ ַקריִם
אֶ ָחִד ִמבָּ נָיו ֶשֹׁל ַקר ִבּי ַקסֹלְ ָמאן מוּצָ ִפיִ ,תּינוֱֹק ַקר בַּק ָשּׁנִ יםָ ,חֹלָהְ .בּ ַקשׁבָּ ת ַק
יחת הַק הֵ יכָֹל ִבּ ְת ִפלַּקת
הו ִִֹדיעוּ ֹל ֹו ֶשׁ ַקמּצָּ ב ֹו הֶ ְח ִמיר וְ ִהגִּ יעַק ֹלִ יִדֵ י ַקס ָכּנַקת נְ פָ שׁוֹתְ .בּעֵ ת ְפּ ִת ַק
תוּח וְ ִה ְתפַּק לֵֹּל ְבֹּל ַקַקחשׁ ֹלִ ְרפוּאַת הַק ֶיֹּלִֶד .כְּ ֶשׁ ָשּׁב
ִמנְ ָחה עָ ַקמִד הַק צַּק ִדּיֱק ֹלְ יַקִד אֲק רוֹן-הַק קִֹּדֶ שׁ הַק פָּ ַק
ֹלְ בֵ ית ֹו ָשׁאֲק ֹלָה ַקר ְעיָת ֹו הָ ַקרבָּ נִ ית" :הַק ִאם ִה ְתפַּק לַּקֹלְ ָתּ ֹלִ ְרפוּאַת הַק ֶיֹּלִֶד?".
יחת הַק הֵ יכָֹל" ,הֵ ִשׁיב ֹלָהּ .עַק ֹל פָּ נֶיהָ עָ ֹלְ ָתה אֲק ֶר ֶשׁת ֶשֹׁל חֹסֶ ר
"בּ ַקקּ ְשׁ ִתּי ְבּ ֶשׁ ֱֶקטִ ,בּ ְפ ִת ַק
ִ
אָמר ֹלָהּ ַקר ִבּי ַקסֹלְ ָמאן" :וְ כִ י ָר ִצית ֶשׁכָֹּל הַק ִמּ ְתפַּק לְּ ֹלִ ים י ְִשׁ ְמעוּ אֶ ת זַקעֲק ֱָק ִתי?
ְשׁ ִביעוּת ָרצוֹןַ .ק
אֵ ין זֶה אֶ לָּא ִענְ יָן ֶשׁבֵּ ינִ י וּבֵ ין ֱקוֹנִ י ,וְ ע ֹונֶה ֹל ַקָחשׁ הוּא ֹלְ כָֹל אֲק ֶשׁר י ְֱִק ְראוּהוּ בֶּ אֱ מֶ ת".
הוּטב ַקמצַּק ב הַק ֶיֹּלִֶד וְ יָצָ א ִמכְּ ֹלַקֹל ַקס ָכּנָה.
וְ אָכֵןְ ,בּאוֹת ֹו עֶ ֶרב ַק

"כי ¿ ּב ׂ¿ ˘ƒמ ָחה –
ַקה ּƒמ ֹּ ƒלים ּ ƒ
¿
ֵ˙ ֵˆאוּ"ַ .ק ִּד ¿ו ָ˜א ƒמ ּ˙וֹ ך ׂ¿ ˘ƒמ ָחה
– יוֹ ¿ˆ ƒאים ֵמ ַקה ָ ּגֹלוּ˙ֹƒ ,ל ¿ג ֻקא ָ ֹּלה.

ָׂ˘ ƒריƒ :אם ָ ּכ ָכהָ ,אז טוֹ ב
ֶׁ˘ ַקהח ִֶֹד ׁ˘ ַקה ָ ּבא ֶׁ˘ ּ¿מ ַקח ֶ ּכה ָֹלנוּ,
יסן ,ח ִֶֹד ׁ˘
הוּא ח ִֶֹד ׁ˘ ƒנ ָ
ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה!

