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מאת עוזי ֱקפֹלון
כניסת השבת

אַמנוֹן!
 ִמ ְס ַקתּבֵּ ר ֶשׁ ִצּ'יֱק ֹו כְּ ֹלָֹל אֵ ינֶנּוּ ְבּנ ֹו ֶשֹׁל ַקמר ְ
עַק כְ ָשׁו הוּא נִ ְִד ָרשׁ ֹלְ הַק ְס ִבּיר ֹלַקבַּק לָּשׁ ,פָּ נִ ים אֶ ֹל פָּ נִ יםַ ,קמדּוּעַק
ִפּנְ צֵ 'ר אֶ ת ִרכְ בּוֹ..
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פּוֹת ַקח ֶאת ִפּיו
ִצ'יֱקוֹ ֵ

ְמעַק נְ יֵןַ ,קדּוְ ֱָקא עַק כְ ָשׁו נֶהֱ פַק! ֹלִ בָּ ם ֶשֹׁל
"צ'יֱקוֹ! אַֹל ִתּ ֵתּן
הַק חֲק בֵ ִרים ֹלְ ִצדּ ֹו ֶשֹׁל ִצ'יֱקוִֹ .
אַחִד הַק ְיֹּל ִִָדים
ֹלָהֶ ם ֹלְ הַק ְשׁ ִפּיעַק עָ ֹלֶי*" ,צָ עַק ֱק ַק
הַק פָּ חוֹת נ ְֶח ָמ ִִדיםְ ,בּ ַקִד ְרכּ ֹו הַק חוּצָ ה ִמבֵּ ית
ישׁהוּ
הַק כְּ נֶסֶ ת" .הֶ ְסכֵּם זֶה הֶ ְסכֵּם!"ֱָ ,ק ָרא ִמ ֶ
אַרנוּ
נו ָֹסףַ .קא ֶתּם ְמ ִבינִ ים? הֵ ם ָח ְשׁבוּ ֶשׁ ִה ְשׁ ְ
אֶ ת ִצ'יֱק ֹו ִבּ ְפנִ ים כְּ ִדֵ י ֹלְ ַקשׁכְ נֵעַק אוֹת ֹו ֶשׁיְּוַק ֵתּר
ישׁה ֶשׁלּ ֹו ֹלִ ְשׁפֹּ! ַקמיִם עַק ֹל ר' יוֹסֵ ף
עַק ֹל הַק ְדּ ִר ָ
י ְִצ ָחֱק...
אַרנוּ
אֲק נ ְַקחנוּ ֶשׁהָ יִינוּ ְבּסוִֹד הָ ִענְ יָנִ ים ,נִ ְשׁ ְ
'תּפַק ְסנוּ מֶ ְר ָחֱק' ,עַק ֹל ְמנָת 3א
ִבּ ְפנִ ים אֲק בָ ֹל ָ
יתי אֶ ת ר' יוֹסֵ ף ְִצ ָחֱק
ֹלְ הָ ִבי! אֶ ת ִצ'יֱקוָֹ .ר ִא ִ
נִ גָּשׁ ֹלְ ִצ'יֱקוֹ ,טוֹפֵ ַקח עַק ֹל ִשׁכְ מ ֹו ִבּ ִיִדיִדוּת
וְ אוֹמֵ ר ֹלוֹ" :אַֹל ַקתּ ְחשֹׁשִׁ ,צ'יֱקוֹ ,הֲק ֵרי ַקא ָתּה
גֶּבֶ ר ,נָכוֹן? ְשׁ ַקמעֵ ,שׁב ִא ָתּנוּ ְֱקצָ ת – הָ אִָדוֹן
אַמנוֹן ,רוֹצֶ ה ֹלִ ְשׁאוֹֹל
הַק זֶּה ֶשׁקּו ְֹר ִאים ֹל ֹו ַקמר ְ
או ְֹת* כּ ַָקמּה ְשׁאֵ ֹלוֹת".
ישׁיר אֶ ת ַקמבָּ ט ֹו אֶ ֹל עֵ ינָיו ֶשֹׁל
אַמנוֹן הֵ ִ
ְ
"פּנְ צַק ְ'ר ָתּ ֹלִ י אֶ ת הָ ֶרכֶב ֹלִ ְפנֵי יו ַקֹמיִם",
ִצ'יֱקוִֹ .
עֻקב ָדּה" .אֶ ְפ ָשׁר
אָמר ְבּטוֹן יָבֵ שׁ ,כִּ ְמצַק יֵּן ְ
ַק
ֹלִ ְשׁאוֹֹלַ ,קמדּוּעַק ?".
אַמנוֹן
ִצ'יֱק ֹו הָ יָה ִחוֵּר ְמאוִֹד .הוּא 3א עָ נָהְ .
"שׁ ַקמע ,בָּ חוּר! אֲק נִי ְבּ ִמ ְֱקצו ִֹעי
3א ִה ְת ַקרגֵּשְׁ .
בַּק לָּשׁ ִמ ְשׁ ַקט ְר ִתּי ,כָּ! ֶשׁאֲק נִי ַקמכִּ יר אֶ ת הָ עֳ נ ִָשׁים
הַק ְצּפוּיִים בַּק חֱֹק עַק ֹל ַקמעֲק ִשׂים כָּאֵ לּוּ ...אֲק בָ ֹל ֹלְ*
עֱשׂה כְּ ֹלוּם כִּ י ֹלְ ַקמעֲק ֶשׂה ִהצַּק ֹלְ ָתּ אֶ ת
3א אֶ ֶ
הָ ֶרכֶב ֶשׁלִּ י ִמיְִּדֵ י ַקגּנּ ִָבים .אוֹּלַקי אֵ ינְ* יוִֹדֵ עַק ,
זְכוּת* 3א ִה ְצֹלִ יחוּ ַקגּנּ ִָבים ֹלְ הַק ִסּיעַק אֶ ת
אֲק בָ ֹל ִבּ ְ
הָ ֶרכֶב ֶשׁלִּ י .כָּ! ֶשׁאוֹּלַקי ַקמגִּיעַק ֹלְ* ְפּ ָרס ...זֶה
יִיתי רוֹצֶ ה ֹל ַקִָדעַק ת :הַק ִאם י ַקִָד ְע ָתּ
ְבּעֶ צֶ ם ָמה ֶשׁהָ ִ
כַּקוַּקנְתּ ֹלַקעֲק זֹר ֹלִ י א ֹו
מֵ רֹאשׁ עַק ֹל הַק גְּ נֵבָ ה וְ ִה ְת ָ
כַּקוַּקנְתּ ְבּעֶ צֶ ם ֹלְ הַק זִּיֱק ֹלִ י?".
ֶשׁא י ַקִָד ְע ָתּ וְ ִה ְת ָ
3א הָ יָה ֹלִ י כָֹּל ָספֵ ֱק ָמה ִתּ ְהיֶה ְתּשׁוּבָ ת ֹו
יחה
ֶשֹׁל ִצ'יֱקוֹ .בֶּ ַקטח י ְַקמ ִציא ַקמ ֶשּׁהוּ עַק ֹל ִשׂ ָ
כָּרים,
אֱַק ַקראי בֵּ ין ְשׁנֵי אֲק נ ִָשׁים3א מֻק ִ
ֶשׁ ָשּׁ ַקמע ְבּ ְ
עַק ֹל הַק גְּ נֵבָ ה הַק ְמּתֻק כְ ֶננֶת ,א ֹו ַקמ ֶשּׁהוּ דּוֹמֶ ה.
ִצ'יֱק ֹו ז ַקֱָקף אֶ ת רֹאשׁוֹ" .הָ אֱ מֶ ת ִהיא" ,עָ נָה

צאת השבת

"שׁא י ַקִָד ְע ִתּי עַק ֹל הַק גְּ נֵבָ ה מֵ רֹאשׁ.
ְבּפַק ְשׁטוּתֶ ,
ִפּנְ צַק ְ'ר ִתּי אֶ ת הָ ֶרכֶב אַק! וְ ַקרֱק ִבּגְ ֹלַקֹל ָדּנִ יֵּאֹל"...
"מה הוּא עָ ָשׂה
"דּנִ יֵּאֹל?" ,נִ ְִדהַק ם הָ אָבָ .
ָ
ֹלְ*?".
"כְּ ֹלוּם"ִ ,ה ְפ ִתּיעַק ִצ'יֱקוֹ" .אֲק בָ ֹל הוּא הַק יּ ִָחיִד
בַּק ְשּׁכוּנָה – בֵּ ין הַק ְיֹּל ִִָדים ,אֲק נִ י ִמ ְת ַקכּוֵּן – ֶשׁא
שׁוֹמֵ עַק ְבֱּקוֹֹלִ י .כְּ ֶשׁבָּ אוּ הַק ְיֹּל ִִָדים הָ אֵ לֶּה",
הוּא ִה ְצ ִבּיעַק עָ ֹלֵינוּ ִמ ְבֹּלִ י ֹלְ הַק ִבּיט בָּ נוּ" ,וְ3א
יתי ֹלָהֶ ם ֹלְ ַקחלֱֵּק אֶ ת הַק ְ'פ ָֹלי ִֶרים' ֶשׁלָּהֶ ם
ִה ְר ֵשׁ ִ
בַּק ְשּׁכוּנָה ֶשׁלָּנוּ ,הַק יּ ְִח ִיִדי ֶשׁהֵ עֵ ז ֹלְ ִה ְתֱקוֹמֵ ם
ִיתי ַקחיָּב ֹלִ נְ ֱקֹם .זֶה
נֶגְ ִדּי הָ יָה ָדּנִ יֵּאֹל .אָז הָ י ִ
הַק כֹֹּל".
זֶה הָ יָה ַקמ ְפ ִחיִד ְֱקצָ ת ,הַק ִהגָּיוֹן הַק פַּק ְשׁ ָטנִ י
ֶשׁלּוֹ .הוּא הָ יָה ַקחיָּב ֹלִ נְ ֱקֹםַ ,קא ֶתּם ְמ ִבינִ ים?
כְּ ִאלּוּ ֶשׁזּ ֹו אֵ יזו ֶֹשׁ ִהי ִמ ְצוָ ה ...וְ עוִֹד עַק ֹל ָמה –
עַק ֹל זֶה ֶשׁהַק יַּקֹלְ דּוֹן הַק הוּא הֵ עֵ ז 3א ֹלְ ִה ְתפַּק עֵ ֹל
ִממֶּ נּוּ.
נוּחה
אַמנוֹן ֱִקבֵּ ֹל אֶ ת הַק ְדּבָ ִרים ִבּ ְמ ָ
ַקמר ְ
מוּרה .הוּא כַּקנִּ ְראֶ ה ִהכִּ יר אֶ ת הַק ִ'הגָּיוֹן'
גְּ ָ
"אם כֵּן,
הַק ְמּעֻקוָּ ת הַק זֶּה ִמ ְתּחוּם עֲק בו ִָֹדתוִֹ .
ִצ'יֱקוֹ"ִ ,חיֵּ! אֵ ֹלָיו הַק בַּק לָּשׁ" ,אֲק נִ י ַקחיָּב כָּעֵ ת
ֹלִ נְ ֱקֹם בְּ* וֹּלְ הַק עֲק נִ ישׁ או ְֹת* .נָכוֹן?".
ִצ'יֱק ֹו ָח ַקשֱׁק אֶ ת ְשׂפָ ָתיו" .אֲק בָ ֹל אֲק נִ י 3א
"מ ְפּנֵי
אָמרִ .
אֶ ע ֱֶשׂה זֹאת"ִ ,ה ְמ ִשׁי! הַק בַּק לָּשׁ וְ ַק
ֶשׁ ְבּסוֹפ ֹו ֶשֹׁל ָדּבָ ר עָ ז ְַקר ָתּ ֹלִ י וְ גַקם ,כְּ ִדֵ י ֹלְ ֹלַקמֵּ ִד
או ְֹת* ֶשׁלִּ ְפעָ ִמים 3א צָ ִרי! ֹלְ הַק ְחזִ יר ...אֲק בָ ֹל
אָמ ְר ָתּ ֹלִ י אֶ ת הָ אֱ מֶ ת
אֲק נִ י ַקמעֲק ִרי! ְמאוִֹד ֶשׁ ַק
יח ֶשׁ ַקא ָתּה
את אֵ יזֶה ִספּוּר .זֶה מוֹכִ ַק
וְ3א ִה ְמצֵ ָ
בָּ חוּר ִעם י ֶֹשׁר וְ כָבוִֹד .אֲק נִ י צוִֹדֵ ֱק?".
ִצ'יֱק ֹו הֵ ִרים עֵ י ַקניִם אֶ ֹל הַק בַּק לָּשׁ וְ ִחיֵּ!" .אֲק נִ י
אָמר.
ִמ ְשׁ ַקתּדֵּ ֹל"ַ ,ק
"וּבכֵןְ ,שׁ ַקמעִ ,צ'יֱקוֹ!"ֱֵ ,ק ֵרב הַק בַּק לָּשׁ אֶ ת
ְ
ישׁהוּ כָּמוֹ*.
רֹאשׁ ֹו אֶ ֹל ִצ'יֱקוֹ" .אֲק נִי זֱָקוֱּק ֹלְ ִמ ֶ
ישׁהוּ ִעם אֹמֶ ץ וְ רֹאשׁ עַק ֹל הַק כְּ ֵתפַק יִם .אַחֲק ֵרי
ִמ ֶ
ֶשׁהַק ַקגּנּ ִָבים נִכְ ְשֹׁלוּ וְ3א ִה ְצֹלִ יחוּ ֹל ַקֱָק ַקחת אֶ ת
הָ אוֹט ֹו ֶשׁלִּ יֹ ,ל ָָמּה הֵ ם ִמהֲק רוּ ֹלִ ְבר ַקֹח? ֹל ָָמּה3א
ִ'ה ְתֹל ְַקבּשׁוּ' עַק ֹל אוֹט ֹו אַחֵ ר? זֶה3א מוּזָר?".
"אוֹּלַקי הֵ ם ְמ ַקח ְפּ ִשׂים ַקדּוְ ֱָקא או ְֹת*" ,עָ נָה
ִצ'יֱקוֹ ,והַק בַּק לָּשׁ נֶאֱ נַקח וְ נִ ְשׁעַק ן ֹלַקאֲק חו ָֹריו" .זֶה
ְבּ ִִדיּוֱּק ָמה ֶשׁאֲק נִ י חו ֵֹשׁב".
המשך יבוא

ֲקאנ ƒי רוֹ ֶאה ֶׁ˘ ַקא ָּ˙ה סוֹ ֵחב ַקמ ּ ֶׁ˘ה ּו
ַקﬠֹל ַקה ַק ּגב ַקא ָּ˙ה ַקס ָ ּבֹל?

ֵ ּכןֲ ,קאִדוֹ נ ƒי.
¿מאוֹ ִד ¿מ ַקס ¿˜ ֵרן אוֹ ˙ƒיָ ,מה יֵ ׁ˘ ¿ֹל ָך ָׁ˘ם
ַק ּב ּ ַק ׂ˘˜ ֲקח ָבֹל ֶׁ˘ ַקא ָּ˙ה ַקמ ¿ח ƒזי˜ אוֹ ˙וֹ ָׁ˘ם
ֵמ ֲקאחוֹ ֶר ָ
יך ּבוֹ א נ¿ ƒר ֶאה ֶא˙ ַקה ּ ַק ׂ˘˜.

ָֹל ָּמה ָח ׁ˘וּב ¿ֹל ָך ¿ֹל ַקה ¿ח ƒזי˜ ֶא˙
ַקה ּ ַק ׂ˘˜ ָסגוּר ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ךָ ,ח ֵבר ַקס ָ ּבֹל?
ָמה יֵ ׁ˘ ָׁ˘ם?

ֲקאנ ƒי ֹלֹא ַקמ ֲקא ƒמין,
¿ֹל ָמה ֶׁ˘ ֲקאנ ƒי רוֹ ֶאה!!

הַק יּוֹם ֹלְ ֱקו ִֹבּי הָ יָה ַקר ְעיוֹן מוּזָר.
"צָ ִרי! ָדּחוּף ֹלְ הָ כִ ין ַקמ ָתּנָה!",
"מ ָתּנָה? ֹלְ ִמי?",
ַק
אָמר.
ַק
הוּא
ָשׁאַֹלְ נוּ אוֹתוֹ.

ֲקאנ ƒי ׂ˘וֹ ֵרף ֶא˙ ָה ֲקﬠ ָׂ˘ ָרה
י˙ים ֶׁ˘ ָּמ ָˆאנ ּו ֶא ¿˙מוֹ ֹל!
¿ּפ ƒ ˙ƒ

"ֹלְ עַק ם י ְִשׂ ָראֵ ֹל!" ,הוּא ִחיֵּ! ִחיּוּ! ָר ָחב.
ַק
"א ֶתּם 3א יו ְִֹד ִעים ֶשׁ ַקחג הַק פֶּ ַקסח הוּא 'יוֹם
הַק הֻק לִֶּדֶ ת' ֶשֹׁל עַק ם י ְִשׂ ָראֵ ֹל? זֶה הַק יּוֹם ֶשׁבּ ֹו
בָּ ַקחר בָּ נוּ הַק ֵשּׁם כְּ 'עַק ם ְס ֻקגלָּה'!".

ו ָּמה ַקא ָּ˙ה ׂ˘וֹ ֵרף?

ימי,
"פָּ שׁוּט ְמאוִֹד"ִ ,ה ְסבַּק ְר ִתּי ֹלְ ִשׁ ִ
ָ
"ת ִביא אֶ ת עַק ְצ ְמ* ְבּ ַקמ ָתּנָה ,וְ אוֹּלַקי
ְבּתוֹסֶ פֶ ת כּ ַָקמּה ַקמעֲק ִשׂים טו ִֹבים"...

יֹלה?
ƒמ ּƒמי ַ ˜ƒק ּב ¿ֹל ָּ˙ ֶא˙ ַקה ֲקח ƒב ָ
¡אמֹר ƒמ ָ ּיִד!

ֶאה ֵאינֶ ּ ƒני יוֹ ִֵד ַקﬠַ .קר˜ ּ ƒב ּ¿˜ ׁ˘ ּו
ƒמ ֶּמ ּ ƒני ֹלֹא יוֹ ִֵד ַקﬠ ƒמי

י˙ ָאמוּר ¿ֹל ָה ƒביא
ו ¿ֹּל ָאן ָהיָ ƒ
יֹלה ַקה ֲקח ׁ˘ו ָּבה?
ֶא˙ ַקה ֲקח ƒב ָ

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

ימי ִה ְת ִחיֹל ֹלְ ז ְַקמזֵם "הַק יּוֹם יוֹם
ִשׁ ִ
הֻק לִֶּדֶ ת" וְ ַק
אָמר ֶשׁזֶּה ַקר ְעיוֹן נ ְֶח ָמִד ֹלְ הָ ִביא
ַקמ ָתּנָה ,הַק ְשּׁאֵ ֹלָה ִהיא ,אֵ יזֶה סוּג ֶשֹׁל
ַקמ ָתּנָה אֶ ְפ ָשׁר ֹלְ הָ ִביא ֹלְ עַק ם ָשֹׁלֵם...

ַקה ¿ִדּ ָב ƒרים ָ ּכאןֵ ,הם ֹלֹא ֶׁ˘ ֹּ ƒלי ֲקאנ ƒי
ַקר˜ ƒה ¿˙ ַק ּב ַּק˜ ׁ¿˘ ˙ּƒי ¿ֹל ַקה ֲקﬠ ƒביר אוֹ ָ˙ם .או ַקֹּלי ¿ ּב ָג ִƒדים
או ַקֹּלי א ֶֹכֹל ֵאינֶ ּ ƒני יוֹ ִֵד ַקﬠ ָמה יֵ ׁ˘ ָׁ˘ם.
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ֶאה ֹלֹא ָרחוֹ ˜.
י˙י ָˆ ƒר ¿
יח
יך ַקר˜ ¿ֹל ַקה ּ ƒנ ַק
ָהיƒ ƒ
ֶא˙ ֶזה ַקﬠֹל ַקס ¿פ ָסֹל

ִה ְתבָּ ֵרר ֶשׁ ְבּ ִִדיּוֱּק ָֹלזֶה ֱקו ִֹבּי ִה ְת ַקכּוֵּן.
ִאם כָֹּל אֶ ָחִד מֵ ִא ָתּנוּ יו ִֹסיף ַקמעֲק ִשׂים
יהוִּדים אֲק חֵ ִרים
טו ִֹבים ֹלְ עַק ְצמ ֹו וְ ֹלִ ִ
בַּק ְסּ ִביבָ ה ֶשׁלּוֹ ,ז ֹו ִתּ ְהיֶה ַקמ ָתּנָה נֶהֱ ִדֶ ֶרת!
– הוּא ִה ְס ִבּיר .וְ הו ִֹסיף ֶשׁי ְֶשׁנָם חֲק ִס ִיִדים
'מ ְתּנַקת יוֹם
ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַקתּ ְדֹּלִ ים ֹלְ הָ ִביא עוִֹד ַק
יסן,
הֻק לִֶּדֶ ת' ְבּי ִָמים אֵ לּוֹּ ,לִ כְ בוִֹד י"א נִ ָ
שהוּא ַקתּאֲק ִרי! הֻק לּ ְַקִדתּ ֹו ֶשֹׁל הָ ַקר ִבּי
'מּ ָתּנוֹת' ֶשׁאו ָֹתן הָ ַקר ִבּי
ויטשׁ .הַק ַק
ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
ָתּ ִמיִד ֱִקבֵּ ֹל ְבּ ִשׂ ְמ ָחה – הָ יוּ הַק הַק ְחֹלָטוֹת
הַק טּוֹבוֹת ֶשֹׁל אֲק נ ִָשׁים שׁוֹנִ יםֹ ,לְ הו ִֹסיף
ְבֹּלִ מּוִּד תּו ָֹרה א ֹו ְבּ ֱִקיּוּם ִמ ְצווֹת..
ִה ְסכּ ְַקמנוּ ִאתּ ֹו ֶשׁנְּ נַקסֶּ ה גַּקם אֲק נ ְַקחנוּ
שהגִּ יעַק
ֹל ְַקחשֹׁב עַק ֹל ַקמ ָתּנָה ָכּזֹאת ,וְ ִסכּ ְַקמנוּ ִ
הַק זְּ ַקמןֶ ,שׁגַּקם הַק ָקִּדוֹשׁ בָּ רוּ! הוּא י ִֵתּן ֹלָנוּ
'מ ְתּנַקת יוֹם הֻק לִֶּדֶ ת' עֲק נ ֱִָקית ,אֶ ת הַק גְּ אֻק לָּה
ַק
הַק ְשֹּׁל ֵָמה.

נא ֹלשמור
עֹל ֱקִדושת
הגיֹליון

ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ַק ּגם ֲקאנ ƒי ׂ˘וֹ ֵרף ֶא˙
י˙יםֲ ,קא ָבֹל ֹלֹא ָס ַקפ ¿ר ˙ּƒי
ַקה ¿ּפ ƒ ˙ƒ
ַק ּכ ָּמה יֵ ׁ˘ ָׁ˘ם

הוֹר ָאה ַקה'מּוּזָ ָרה'
רוֹפסוֹר וְ ַקה ָ
ַקה ְפּ ֵ
בּוֹבּרוּיְ ְסֱק
נַק חוּם ִמ ְ
זָכִ ינוּ ֹלִ ְהיוֹת חֲק ִס ִיִדים ֶשֹׁל ַקרבֵּ נוּ
ַקאִדי,
הַק גִָּדוֹֹלַ ,קר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר זַקֹלְ ָמן ִמלְּ י ִ
בַּק עַק ֹל הַק ַקתּנְ יָא וְ הַק שֻּׁק ֹלְ ָחן עָ רוּ! וֹּלְ ַקֱקבֵּ ֹל
ִממֶּ נּוּ הַק ְִד ָרכוֹת כֵּיצַק ִד ֹלַקעֲק בִֹד אֶ ת
הַק ֵשּׁם עַק ֹל ִפּי תּו ַקֹרת הַק חֲק ִסיִדוּת.
יח,
ֹלְ צַק עֲק ֵרנוּ ,עֲק ַקִדיִן 3א ִהגִּ יעַק הַק ָמּ ִשׁ ַק
וְ ָֹלכֵן י ְֶשׁנָם כָּאֵ לּוּ ֶשׁ ִמּ ְתנַקגְּ ִִדים
הַק חֲק ִסיִדוּת.
תּו ַקֹרת
ֹלְ ֹלִ מּוִּד
ִבּ ְמֱקוֹמוֹת ְמסֻק יּ ִָמים הֵ ם אֲק ִפלּוּ
רו ְִֹד ִפים אֶ ת ֹלו ְֹמִדֵ י הַק חֲק ִסיִדוּת
ְ
וּמצֵ ִרים ֹלָהֶ םֹ .לְ ָמ ָשֹׁלְ ,בּעָ ִרים
ְמסֻק יָּמוֹת הֵ ם 3א נו ְֹתנִ ים ֹלְ ֹלו ְֹמִדֵ י
ְבּבֵ ית
ֹלְ ִה ְתפַּק לֵֹּל
הַק חֲק ִסיִדוּת
הַק כְּ נֶסֶ ת...
טוּח ֶשׁ ִאם ַקרֱק י ְִטעֲק מוּ ְמעַק ט
אֲק נִ י בָּ ַק
ִמתּו ַקֹרת הַק חֲק ִסיִדוּת ,הֵ ם י ְִתהַק ְפּכוּ
ֹלְ טוֹבָ ה .הֲק ֹלוֹא כָֹּל ִמי ֶשׁלּוֹמֵ ִד ְמעַק ט
ִמתּו ָֹרת ֹו ֶשֹׁל ַקרבֵּ נוּ הַק גִָּדוֹֹלִ ,מיִָּד
וּמ ְתֹלַקהֶ בֶ ת ֹלַקעֲק בִֹד
נ ְַקפשׁ ֹו ִמ ְתֹלַקהֶ טֶ ת ִ
אֶ ת הַק ֵשּׁםְ ,בֹּלִ מּוִּד הַק תּו ָֹרה
הַק ִמּ ְצווֹת
ְבּ ֱִקיּוּם
וּב ְת ִפלָּה,
ִ
וּבהַק נְ הָ גָה טוֹבָ ה.
ְ
ֹלָאַחֲק ר ֹונָה ,אַחֲק ֵרי ֶשׁהַק הֲק צָ ֱקוֹת
ִה ְתגּ ְַקבּרוִּ ,ספֵּ ר ֹלָנוּ ַקרבֵּ נוּ כִּ י כְּ ֶשׁהָ יָה
ִבּ ִ
'יחיִדוּת' אֵ צֶ ֹל מוֹר ֹו הַק ַקמּגִּ יִד
אָמר ֹלְ פָ נָיו תּו ָֹרה עַק ֹל
יטשַׁ ,ק
ִממֶּ זְ ִר ְ
תּוֱּקִד עַק ֹל
ַק
הַק פָּ סוֱּק "אֵ שׁ ָתּ ִמיִד
הַק ִמּזְ בֵּ ַקח 3א ִתכְ בֶּ ה" ,וְ ָתכְ נָהּ הוּא
ֶשׁהָ "אֵ שׁ ָתּ ִמיִד" ְמכַקבָּ ה אֶ ת הַק "א"
– אֶ ת הַק ְדּבָ ִרים הַק ְשֹּׁלִ יֹלִ יִּים.
הַק ַקמּגִּיִד ָחזַקר ִבּ ְפנֵי ַקרבֵּ נוּ אֶ ת
אָמר ֹל ֹו
הַק תּו ָֹרה עֶ ֶשׂר ְפּעָ ִמים ,וְ ַק
ֶשׁאֵ שׁ הַק ִה ְתֹלַקהֲק בוּת ֶשׁלּוְֹ ,תּכַקבֶּ ה אֶ ת
הַק "3א" ֶשֹׁל הַק ִמּ ְתנ ִ
ַקגְִּדים ֹלַקחֲק ִסיִדוּת,
וְ הַק ֵשּׁם יַקהֲק פֹ! אֶ ת כָֹּל הַק ְדּבָ ִרים
יּוּביִּים!
הַק ְשֹּׁלִ יֹלִ יִּים ֹלְ טו ִֹבים וְ ִח ִ

אָרץ הָ יוּ עֲק ַקִדיִן
יטת ֹו ֶשֹׁל הַק ְפּרוֹפֵ סוֹר בָּ ֶ
הֲק ֹלִ יכֵי ְֱקֹלִ ָ
יתם .הוּא ִהגִּ יעַק זֶה עַק ָתּה ִמ ְבּ ִרית-
אשׁ ָ
ְבּ ֵר ִ
הַק מּוֹעָ צוֹת ,וְ ִה ְתכּ ֹונֵן ֹלְ הַק ְת ִחיֹל אֶ ת עֲק בו ִָֹדת ֹו
יטת הַק ֶנּגֶב ִבּ ְבאֵ רֶ -שׁבַק ע .בֵּ ינְ ַקתיִם ֱָקפַק ץ
ְבּאוּנִ יבֶ ְר ִס ַק
אַרצוֹת הַק ְבּ ִרית.
אַרבָּ עָ ה ָשׁבוּעוֹת ְבּ ְ
ֹלְ ִבקּוּר ֶשֹׁל ְ
ְבּ ְ
אַרצוֹת-הַק ְבּ ִרית תֻּק כְ נְ נָה עֲק בוּר ֹו ִס ְדּ ָרה ֶשֹׁל
וּפגִ ישׁוֹת ,בֵּ ינֵיהֶ ם גַּקם הַק ְרצָ אָה ֹלִ ְפנֵי
רוּעים ְ
אֵ ִ
ְהוִּדים ְבּ ִפיֹלִָדֶ ֹלְ ְפיָה .אַק!
ְֱקבוּצַק ת ְסטוִּדֶ נְ ִטים י ִ
כְּ ָ
אִָדם ֶשׁ ִה ְתוַק דֵּ עַק אֶ ֹל ַקמ ְשׁ ָמעוּת יַקהֲק ִדוּת ֹו עוִֹד
רוּסיָה ְבּאֶ ְמצָ עוּת חֲק ִסיִדֵ י ַקחבַּק ''ִד וְ הַק ֶקּ ֶשׁר ִאם
ְבּ ְ
ישׁה
ויטשׁ ,אֵ ין צ ֶֹר! ֹלו ַקֹמרֶ ,שׁהַק ְפּגִ ָ
הָ ַקר ִבּי ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
הַק חֲק שׁוּבָ ה ְבּיו ֵֹתר עֲק בוּר ֹו הָ י ְָתה ז ֹו ִעם הָ ַקר ִבּי.
יחה ְממֻק ֶשּׁכֶת,
הוּא ָזכָה ֹלְ ִה ְת ַקֱקבֵּ ֹל אֶ ְצֹל ֹו ֹלְ ִשׂ ָ
וְ יָצָ א ִממֶּ נָּה נִ ְפעָ ם וְ נִ ְרגָּשׁ" .פָּ ַקח ְִד ִתּי ֶשׁאֶ ְתאַכְ זֵב",
אוּרים
הו ִָֹדה ְבּצֵ אתוֹ" ,אַק! נ ֹוכ ְַקח ִתּיֶ ,שׁכָֹּל הַק ֵתּ ִ
יתי
ֶשׁ ָשּׁ ַקמ ְע ִתּי עַק ִד כֹּה הָ יוּ ִחוְּ ִרים נ ֹוכַקח ָמה ֶשׁ ָר ִא ִ
וְ ַקח ְשׁ ִתּי ְבּעַק ְצ ִמי".
כַּקעֲק בֹר י ִָמים אֲק ָח ִִדים נִ כְ נַקס שׁוּב אֶ ֹל הָ ַקר ִבּי ,וּבֵ ין
הַק ְשּׁאָר ִהזְ כִּ יר גַּקם אֶ ת ִבּקּוּר ֹו הַק ְמּתֻק כְ נָן
ֹלוּח-
ְבּ ִפיֹלִָדֶ ֹלְ ְפיָה .הָ ַקר ִבּי גִּ לָּה ִענְ יָן ַקרב ִבּ ְפ ָרטֵ י ַק
אַחר הו ִֹסיף ,כְּ ִאלּוּ
הַק זְּ ַקמנִּ ים ֶשֹׁל הַק ְפּרוֹפֵ סוֹר ,וְ ַק
ְבִּדֶ ֶר!ַ -קאגַּקב" :כְּ ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ְבּ ִפיֹלִָדֶ ֹלְ ְפיָה ,אַֹל ִתּ ְשׁכַּקח
יטה
ֹלְ ִהפָּ גֵשׁ ִאם ַקמ ְִדעָ ן בַּק ְתּחוּם ֶשׁלְּ* ,בָּ אוּנִ יבֶ ְר ִס ָ
ָשׁם".
הַק ְפּרוֹפֵ סוֹר ָשׁ ַקמע אֶ ת הַק ְדּבָ ִרים – וְ ִה ְתפַּק לֵּא,
יֱקה3 ,א
ְתּחוּם ִה ְת ַקמחוּתוַֹ ,קמגְ נֶט ֹוִ -ה ְיִדרו ִִֹדינ ִָמ ָ

הָ יָה נָפוֹץ אָז ,וְ הוּא ִהכִּ יר הֵ יטֵ ב אֶ ת
יטב
כָֹּל הָ אֲק נ ִָשׁים הָ עו ְֹס ֱִקים בּוֹֹ .לְ מֵ ַק
ִיְִדיעָ תוֹ3 ,א הָ יָה ְבּ ִפיֹל ִֶָדֹלְ ְפיָה ִאישׁ
ֶשׁיָּכוֹֹל הָ יָה ֹלְ עַק נְ יֵן ִאתּ ֹו ִמ ְבּ ִחינָה
ִמ ְֱקצו ִֹעית" .וַק ַקדּאי נ ְָפֹלָה כָּאן ָטעוּת",
ִה ְרהֵ ר ְבֹּלִ בּוֹ.

ְבּ ִפיֹלִָדֶ ֹלְ ְפיָה ,וְ ִהזְ כִּ יר גַּקם אֶ ת
ישׁה ִעם הַק ְפּרוֹפֵ סוֹר יֶה .הָ ַקר ִבּי
הַק ְפּגִ ָ
הֵ ִשׁיב ִמיִָּד ,כִּ י הַק הַק זְ ָמנָה ֹלִ ְס ַקטנְ פו ְֹרִד
ִהיא בַּק עֲק ֹלַקת חֲק ִשׁיבוּת ִמ ַקמּ ְִד ֵרגָה
ִראשׁ ֹונָה ,וְ כִ י עָ ֹלָיו ֹלַקעֲק שׂוֹת הַק כֹֹּל כְּ ִדֵ י
ימפּוֹזְ יוֹן.
ֹלְ ִה ְשׁ ַקתּ ֵתּף בַּק ִסּ ְ

ְבּ ַקתחֲק נַקת הָ ַקרכֶּבֶ ת ְבּ ִפיֹלִָדֶ ֹלְ ְפיָה ֱִקבֵּ ֹל
אַב ָרהָ ם
אֶ ת ְפּנֵי הַק ְפּרוֹפֵ סוֹר הָ ַקרב ְ
אַחר ִחלּוּפֵ י הַק ְבּ ָרכוֹת
ַק
ֵשׁם-טוֹב.
אָמר
ִה ְתעַק נְ יֵןַ ,קמעֲק ֵשׂה ָח ִסיִדְ ,בּ ָמה ֶשׁ ַק
הָ ַקר ִבּי ֹל ְַקפּרוֹפֵ סוֹר בַּק 'יּ ְִחיִדוּת'.

כָֹּל ַקמאֲק ַקמצָּ יו ֹלְ הָ ִבין זֹאת ,עָ ֹלוּ
ימפּוֹזְ יוֹן
בַּק תֹּהוַּ .קמדּוּעַק ַקמ ְצ ִדּיֱק הַק ִסּ ְ
אֶ ת ִשׁבּוּשׁ כָֹּל ָתּכְ נִ יּו ָֹתיו ְוִּד ִחיַּקת
הָ עֲק בו ִָֹדה ְבּי ְִשׂ ָראֵ ֹל? אוֹּלָם בָּ עֵ ת
הַק ִהיא כְּ בָ ר ִה ְס ִפּיֱק ֹלִ ֹלְ מֹ ִד ָדּבָ ר אֶ ָחִד:
ֹלַקעֲק צו ָֹתיו ֶשֹׁל הָ ַקר ִבּי יֵשׁ ֹלְ צַק יֵּת ,גַּקם ִאם הֵ ן חו ְֹרגוֹת
ֹלִ כְ או ָֹרה ִמגִּ ְִד ֵרי הַק ִהגָּיוֹן.

בֵּ ין הַק ְדּבָ ִרים ִספֵּ ר הַק ְפּרוֹפֵ סוֹר עַק ֹל הו ָֹראָת ֹו
הַק ִבֹּלְ ִתּי-מוּבֶ נֶת ֶשֹׁל הָ ַקר ִבּי ֹלְ ִהפָּ גֵשׁ ִעם עָ ִמית
יטה הַק ְמֱּקו ִֹמית" .כַּקנִּ ְראֶ ה
ֹל ִַקמּ ְֱקצוֹעַק בָּ אוּנִ יבֶ ְר ִס ָ
אָמר.
ָחֹלָה כָּאן ִאי-הֲק בָ נָה"ַ ,ק
"אֵ צֶ ֹל הָ ַקר ִבּי אֵ ין ִאי-הֲק בָ נוֹת"ֱָ ,ק ַקטע אוֹת ֹו

הַק ְשּׁ ַקניִם ֱִק ְבֹּלוּ הֶ ְסבֵּ ר הֵ יכָן ָמצוּי הַק ְפּרוֹפֵ סוֹר,
ְשׁוּבים ְבּ ִמ ְשׂ ָרִדוֹ,
וְ תוֹ! ַקדּקּוֹת כְּ בָ ר הָ יוּ י ִ
ִה ְתבָּ ֵרר
ְבּ ִענְ ְינֵי הַק ִמּ ְֱקצוֹעַק .
ְמשׂוֹחֲק ִחים
ֶשׁ ְפּרוֹפֶ סוֹר יֶהִ ,סינִ י ִבּ ְמֱקוֹרוֹ ,עָ בַק ִד ָשׁנִ ים ַקרבּוֹת
ְבּ ֱָקֹלִ יפו ְֹרנְ יָה ְבּ ִמ ְספַּק ר ְפּר ֹוי ְֱֶק ִטים ֶשֹׁל ַקמגְ נֶט ֹו-
יֱקהֶ ,שׁנֶּעֶ ְרכוּ ִמחוּץ ֹלְ ִמ ְסגּ ֶֶרת
ִה ְיִדרו ִִֹדינ ִָמ ָ
יטה ,וְ ַקרֱק ֹלִ ְפנֵי כְּ ָח ְִד ַקשׁיִם עָ בַק ר
הָ אוּנִ יבֶ ְר ִס ָ
יטת פֶּ נְ ִסיֹלְ בֶ נְ יָה.
ֹלְ אוּנִ יבֶ ְר ִס ַק
יֱקנִ י ֵתּאֵ ר כּ ַָקמּה
הַק ְפּרוֹפֵ סוֹר הַק ִסּינִ י-אָמֵ ִר ָ

ֹל ֶָח ִסיִד הַק נִּ ְמ ָרץ ,אַק! ָתּהָ ה :אֵ י! ֹלְ ַקחפֵּ שׂ? אֶ ת ִמי
ֹלְ ַקחפֵּ שׂ? כָּ! א ֹו כָּ! ,הוּא ָמצָ א אֶ ת עַק ְצמ ֹו צוֹעֵ ִד
ֹלְ צַק ִד הֶ ָח ִסיִד ָשׁעוֹת אֲק רֻק כּוֹת .עָ ְברוּ ִמ ִבּנְ יָן ֹלְ ִבנְ יָן,
ִמ ַקמּ ְחֹל ֱָָקה ֹלְ ַקמ ְחֹל ֱָָקהָ .שׁאֲק ֹלוּ עו ְֹב ִרים וְ ָשׁ ִבים,
ִה ְתעַק נְ יְנוּ ְבּ ִמ ְשׂ ָר ִִדים.

ִמ ַקתּגְ ֹלִ יּו ָֹתיו ,וְ יו ֵֹתר ִמזֶּה ִה ְתעַק נְ יֵן בַּק עֲק בוִֹדו ָֹתיו ֶשֹׁל
ימפּוֹזְ יוֹן
אָמר" :הַק ִסּ ְ
ַק
או ְֹרחוֹֹ .לִ ְפנֵי ֶשׁנִּ ְפ ְרִדוּ,
יֱקה י ְִת ַקֱקיֵּם
יֱקנִ י ְבּ ַקמגְ נֶט ֹוִ -ה ְיִדרו ִִֹדינ ִָמ ָ
הָ אָמֵ ִר ָ
ְבּעוִֹד חֲק ִמ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת ִבּ ְס ַקטנְ פו ְֹרִדַ .קא ָתּה מֻק כְ ָרח
אָמנָם הַק מּוֹעֵ ִד הָ אַחֲק רוֹן
ְ
ֹלָבוֹא וֹּלְ הַק ְרצוֹת.
ֹלְ הַק ְר ָשׁ ַקמת הַק ַקמּ ְר ִצים כְּ בָ ר מֵ אֲק חו ֵֹרינוּ ,אֲק בָ ֹל אֲק נִ י
ָחבֵ ר בַּק וַּק עֲק ִָדה הַק ְמּ ְ
אַר ֶגּנֶת וְ אוּכַקֹל ֹלְ הַק ְס ִדּיר אֶ ת
עֻקב ָדּה ֶשׁזֶּה עַק ָתּה
הָ ִענְ יָןִ ,בּ ְמי ָֻקחִד ְבּ ִה ְת ַקח ֵשּׁב בָּ ְ
ִהגּ ְַקע ָתּ ִמ ְבּ ִרית-הַק מּוֹעָ צוֹת".

הֶ ָח ִסיִד .הוּא הו ִִֹדיעַק ֹלְ או ְֹרח ֹו חֲק גִיגִית ֶשׁהֵ ם
ִמיִָּד ֹלְ אוּנִיבֶ ְר ִס ַק
יו ְֹצ ִאים
יטת 'טֶ ְמ ְפֹּל'
יִמ ְצאוּ אֶ ת הָ ִאישׁ.
נְסיֹלְ בֶ נְ יָה ,וְ ְ
יטת פֶּ ִ
וֹּלְ אוּנִיבֶ ְר ִס ַק
ִאישׁ-הַק ַקמּ ָדּע הַק נָּבוֹ! 3א יָכוֹֹל הָ יָה ֹלְ ִה ְת ַקנגִֵּד

פּוּשׂיםִ .אישׁ 3א י ַקִָדע
הַק ְמּבוּכָה גָּבְ ָרה ִעם הַק ִח ִ
ֶשׁעוֹסֵ ֱק בְּ מַק גְ נֶט ֹו-
ָדּבָ ר עַק ֹל מַק ְִדעָ ן
יֱקה .הַק ֶשּׁמֶ שׁ כְּ בָ ר נ ְָט ָתה ֹלִ ְשֱׁקֹעַק ,
ִה ְיִדרו ִִֹדינ ִָמ ָ
וְ אוּנִ יבֶ ְר ִסיטַק ת פֶּ נְ ִסיֹלְ בֶ נְ יָה הָ ֹלְ כָה וְ ִה ְתרו ְֱֹקנָה
מֵ אֲק נ ִָשׁים .וְ אָז ,בְּ תוֹ! ִמ ְס ְדּרוֹן אָפֵ ֹלֱִ ,קמֵּ ט
"רֱק ֶרגַקע...
ישׁהוּ אֶ ת ִמ ְצח ֹו ֹלְ ִמ ְשׁמַק ע הַק ְשּׁאֵ ֹלָהַ .ק
ִמ ֶ
יֱקה? ...נִ ְִדמֶ ה ֹלִ י ֶשׁפְּ רוֹפֵ סוֹר
מַק גְ נֶט ֹוִ -ה ְיִדרו ִִֹדינ ִָמ ָ
הֶ סוּאָן יֶה צָ ִרי! ֹלִ ְהיוֹת ֱָקשׁוּר ָֹלזֶה".

אָרכָּהּ ֶשֹׁל 'הַק נִּ ְֱקבָּ ה' ֶשׁ ָחצַק ב ִחזְ ֱִקיָּהוּ הוּא כַּקחֲק ִצי ֱִקיֹלוֹמֶ טֶ ר וְ ִהיא
ְ
ְמפ ֶֻקתֹּלֶת ִבּגְ ֹלַקֹל הַק ִמּ ְבנֶה הַק ַקסֹּלְ ִעי ֶשֹׁל הָ אֵ זוֹר .וְ אֵ י! נַקעֲק ֵשׂית עֲק בו ִָֹדה ֶשׁ ָכּזֹאת ְבֹּלִ י
וּבֹלִ י ַקדּ ְחפּוֹר? אָכֵןְ ,שׁ ֵתּי ְֱקבוּצוֹת חו ְֹצ ִבים ָשׁ ְֱקִדוּ עַק ֹל הַק ְמֹּלָאכָה בּ ֹו זְ ַקמנִּ ית ִמ ְשּׁנֵי
ְט ַקר ְֱקטוֹר ְ
הַק ְצּ ִָד ִִדים ,עַק ִד ֶשׁנִּ ְפגְּ שׁוִּ ...מי ִספֵּ ר ֹלָנוּ? הַק כְּ תֹבֶ ת עַק ֹל הַק ִקּיר!
ֱקוֱּקה כְּ תֹבֶ ת ְמיֻקחֶ ִדֶ ת הַק ְמּפָ ֶרטֶ ת אֶ ת ִסיּוּם
ִבּ ְֱקצֵ ה הַק נִּ ְֱקבָּ ה חֲק ָ
הַק ְמֹּלָאכָה ,וְ כָ! ְמ ָתאֶ ֶרת הַק כְּ תֹבֶ ת:
בָּ ְרג ִָעים הָ אַחֲק רוֹנִ ים ֶשֹׁל חֲק ִציבַק ת הַק ִמּנְ הָ ָרה ,בָּ הֶ ם כִּ ְמעַק ט נִ ְפגְּ שׁוּ ְשׁ ֵתּי
יפים אֶ ת הַק גּ ְַקרזֶן ִאישׁ אֶ ֹל ֵרעֵ הוּ ִמ ְשּׁנֵי
ְֱקבוּצוֹת הַק חו ְֹצ ִביםְ ,בּעו ִָֹדם ְמנִ ִ
ִצדֵּ י הַק נִּ ְֱקבָּ ה ,נִ ְשׁ ַקמע ֱקוֹֹל ִאישׁ ֱקו ֵֹרא אֶ ֹל ֵרעֵ הוּ כִּ י הָ יָה סֶ ִדֶ ֱק בַּק סֶּ ֹלַקע,
וּמ ְשּׂמֹ אֹל .וַק יֵֹּלְ כוּ הַק ַקמּיִם ִמן הַק מּוֹצָ א אֶ ֹל הַק ְבּ ֵרכָה...
ִמיּ ִָמין ִ

זְמנָהְ ,בּ ִה ְתנ ְַקצֹּלוֶֹ ,שׁא
הַק ְפּרוֹפֵ סוֹר הו ִָֹדה עַק ֹל הַק הַק ָ
יוּכַקֹל ֹלְ הֵ עָ נוֹת ֹלָהְּ .בּעוִֹד ָשׁבוּעַק הוּא אָמוּר ֹל ְַקחזֹר
ֹלְ ְ
יִשׂ ָראֵ ֹל וֹּלְ הַק ְת ִחיֹל אֶ ת עֲק בו ִָֹדת ֹו ִבּ ְבאֵ רֶ -שׁבַק ע.
ִעם שׁוּב ֹו ֹלִ נְ יוּ-יו ְֹרֱק כּ ַקָתב ֹל ַקָר ִבּי אוִֹדוֹת ִבּקּוּר ֹו

ָשׁבוּעוֹת כְּ בָ ר הָ יָה
כַּקעֲק בֹר חֲק ִמ ָשּׁה
ְבּאוּנִ יבֶ ְר ִס ַק
יטת ְס ַקטנְ פו ְֹרִדֱָ ,קֹלִ יפו ְֹרנְ יָה .כְּ ָשׁעָ ה
אַחר הַק גִּ יעוֹ ,עוִֹד ְבּטֶ ֶרם נ ָָשׂא אֶ ת הַק ְרצָ אָתוֹ,
ֹלְ ַק
יֱקנִ י.
נִ גְּ שׁוּ אֵ ֹלָיו ְשׁנֵי נְ ִציגִ ים ֶשֹׁל חֵ יֹל הַק יָּם הָ אָמֵ ִר ָ
הֵ ם ְ
אָמרוּ ֶשׁ ָשּׁ ְמעוּ עָ ֹלָיו וְ עַק ֹל עֲק בוִֹדו ָֹתיו ,וְ נִ כְ נְ סוּ
ִעמּ ֹו ִבּ ְִדבָ ִרים .הֵ ם כַּקנִּ ְראֶ ה ִה ְת ַקר ְשּׁמוּ ִממֶּ נּוּ כָֹּל-
כָּ! ,עַק ִד ֶשׁבּ ֹו-בַּק ָמֱּקוֹם ִה ִצּיעוּ ֹל ֹו ִהזְ ַקדּ ְמּנוּת
ֹלְ הַק ְמ ִשׁי! אֶ ת מֶ ְח ֱָק ָריו ֹלְ ִפי ח ֹוזֶה ֶשֹׁל חֵ יֹל-הַק יָּם
יֱקנִ י .הֵ ם י ְִָדעוּ ֶשׁ ְבּכַקוָּ נָת ֹו ֹלַקעֲק בִֹד ְבּי ְִשׂ ָראֵ ֹל,
הָ אָמֵ ִר ָ
אָרץ.
וְ הָ יוּ מוּכָנִ ים ֹלְ ַקממֵּ ן אֶ ת עֲק בו ִָֹדת ֹו בָּ ֶ
מֵ אָז חֻק ַקדּשׁ הַק ח ֹוזֶה פַּק עַק ם ַק
אַחר פַּק עַק םְ .בּמֶ ֶשׁ!
הַק ָשּׁנִ ים הֵ ֱִקים הַק ְפּרוֹפֵ סוֹר ַקמ ְעבָּ ִָדה ְמשֻׁק כְ ֶֹלֹלֶת,
ישׁה ֹלַקהֲק ָמ ַקרת
יטה חֲק ִִד ָ
יח ֹלְ פַק ֵתּ ַקח ִשׁ ָ
ֶשׁבָּ הּ ִה ְצֹלִ ַק
אֶ נ ְֶרגְּ יַקת הַק ֶשּׁמֶ שׁ ֹלְ אֶ נ ְֶרגְּ יָה ַקח ְשׁ ַקמלִּ ית .כָֹּל זֶה אוֹּלַקי
3א הָ יָה ֱקו ֶֹרהֹ ,לוֹּלֵא עֲק צָ ת ֹו הַק 'מּוּז ָָרה' ֶשֹׁל הָ ַקר ִבּי.
הַק ְפּרוֹפֵ סוֹר י ְִר ְמיָהוּ ְבּ ַקרנוֹבֶ ר אוֹהֵ ב ֹלְ ַקספֵּ ר אֶ ת
הַק ִסּפּוּר הַק זֶּה ,כְּ ֶשׁהוּא ְמצַק יֵּן ֶשׁעַק כְ ָשׁו הוּא מֵ ִבין
פּוּרי הַק בַּק עַק ֹלֵ -שׁם-טוֹבֶ ,שׁהָ יָה ְמ ַקשׁגֵּר ָח ִסיִד
אֶ ת ִס ֵ
ֹלִ כְ פָ ר נִ ָדּחְ ,בּאו ְֹמר ֹו ֶשׁעָ ֹלָיו ַקרֱק ֹלְ בַק ֵקּר אֵ צֶ ֹל
שׁוֹאֵ ב-הַק ַקמּיִם...

הוֹעיֹלָ ה
ָה ֲקאכִ יֹלָ ה ִ
הָ ַקר ִבּי הַק 'צֶּ ַקמח צֶ ִדֶ ֱק' ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
3ח ֹלָאו ְֹר ִחים ֶשׁהָ יוּ בָּ ִאים ֹלַקחֲק צֵ ר ֹו
ויטשׁ הָ יָה נוֹהֵ ג ֹלִ ְשׁ ַק
3ח או ָֹתם
וּמנְ הָ ג ֹו הָ יָה ֹלִ ְשׁ ַק
וּמרוֹר וְ כוּ'ִ .
ֹלִ ְֱק ַקראת ַקחג הַק פֶּ ַקסח ,אֶ ת כָֹּל צָ ְרכֵי הַק פֶּ ַקסחַ ,קמצּוֹת ָ
כּ ַָקמּה י ִָמים ֹלִ ְפנֵי הַק ַקחג ,כְּ ִדֵ י ֶשׁא י ְִִדאֲק גוּ אוִֹדוֹת צָ ְרכֵי הַק ַקחג.
ויטשׁ הֶ ָח ִסיִד ר' יְחֶ זְ ֱֵקאֹל ִמ ְדּר ֹויֶע ,וּכְ ֶשׁהֵ ִביא ֹל ֹו הַק ְמּ ָשׁ ֵרת
אַחת ִהגִּ יעַק ֹלִ ֹלְ יוּבַּק אוִ ְ
פַּק עַק ם ַק
אֶ ת צָ ְרכֵי הַק ַקחג אֲק ָכֹלָם ִמיִָּדְ .בּעֶ ֶרב פֶּ ַקסח בָּ א הֶ ָח ִסיִד וְ ַק
אָמר ֶשׁאֵ ין ְבּיִָד ֹו צָ ְרכֵי הַק פֶּ ַקסח.
ְשׁאָֹלוּהוּ :וַק הֲק ֹלוֹא נִ ְשֹׁלְ חוּ ֹלְ* צָ ְרכֵי הַק פֶּ ַקסח ִמזְּ ַקמן? עָ נָה ר' יְחֶ זְ ֱֵקאֹל ֶשׁכְּ בָ ר אֲק ָכֹלָם ,כֵּיוָ ן
ֶשׁ ֵתּכֶף ֶשׁ ִקּבֵּ ֹל ַקמאֲק כָֹל מֵ הָ ַקר ִבּי י ַקִָדע ֶשׁצָּ ִרי! ֹלְ אָכְ ֹל ֹו ִמיִָּד ...וְ אָכֵן ,אֲק כִ יֹלָה ז ֹו הו ִֹעיֹלָה ֹל ֹו
בַּק הֲק בָ נַקת תּו ַקֹרת הַק חֲק ִסיִדוּת וּבַק עֲק בו ַקִֹדת הַק ְתּ ִפלָּה.
ְבּסוֹפ ֹו ֶשֹׁל ָדּבָ רִ ,הזְ ִמינ ֹו הָ ַקר ִבּי הַק 'צֶּ ַקמח צֶ ִדֶ ֱק' ֹלְ שֻׁק ֹלְ ַקחן הַק 'סֵּ ִדֶ ר' ֶשׁלּוֹ.

ָׂ˘ ƒריַ :קה ˆּ ƒיֹלוּ ,עוֹ ִד ƒנ ¿ׁ˘ ַקאר ֹƒלי
ַקה ּיוֹ ם ¿ֹל ַקמ ֵ ּין ֶא˙ ַקה ַּקמ ָ ִּדף
אֹלי ָ ּב ָארוֹ ן ַקה ָ ּגִדוֹ ֹלֶ ,א˙
ַקה ּ ¿ ׂ˘ ָמ ƒ
ַקמ ַק ִּדף ַקה ּ˘ׁ ּ ˜ƒו ּƒטים ֶׁ˘ ¿ ֹּל ַקיִד ַקה ַקח ֹּלוֹ ן
¿ו ֶא˙ ¿מ ֵג ַקר˙ ַקה ַק ּנ ֲקﬠ ַקֹל ƒים .או ַקֹּלי
יח
¿ ּב ָכֹל זֹא˙ ƒי ¿˜ ֶרה ַקה ֵ ּנס ו ָּמ ַ ˘ׁƒק
ָיבוֹ א ֹƒל ¿פ ֵני ֶּפ ַקסח?

י˜הַ :קא ¿ּ˙ ˆוֹ ִֶד ֶ˜˙ֹƒ ,לי
¿ˆ ƒב ָ
'מ ˆƒיאוֹ ˙'
ƒנ ¿ׁ˘ ֲקא ָרה ¿מ ֵג ַקר˙ ַקה ּ¿
¿ו ָכֹל ַקﬠ ּמו ַקִּד˙ ַקה ¿ ּס ָפ ƒרים
ֶׁ˘ ַק ּב ֲקח ַקִדר ַקה ¿ ּי ָֹל ִƒדים! ֶ ּב ¡א ֶמ˙
יח ָיבוֹ א ƒמ ָ ּיִד!
¿ ּכ ַקִדאי ֶׁ˘ ָּמ ַ ˘ׁƒק

ינה!
ƒא ָּמאֲ :קא ƒני ַקמ ָּמ ׁ˘ ֹלֹא ¿מ ƒב ָ
ֵא ¿
יא˙
יך ¿˜ ׁ˘ו ָּרה ַקה ּƒ ˆּ ƒפ ָ ּיה ¿ֹל ƒב ַק
יח ָֹל ֲקﬠבוֹ ִדוֹ ˙ ָה ַקר ּבוֹ ˙
ַקה ָּמ ַ ˘ׁƒק
ֶׁ˘עוֹ ִד נוֹ ¿˙ר ּו ָֹל ֶכם?
ָׂ˘ ƒריֶ :זה ָ ּברוּר! ּ ƒב ¿ג ַקֹלֹל
"ה ֲקﬠ ֹƒל ָ ּיה ָֹל ֶר ֶגֹל"ַ ,ק ּכ ּמו ָּבן!
ָ
ƒנ ¿ס ּגֹר ֶא˙ ַקה ַק ּב ƒי˙ ַקח˙'
ו ¿ּׁ˘ ַקּ˙ ƒים¿ ,ו ַקנ ֲקﬠ ֶֹלה ¿ ּב ׂ¿ ˘ƒמ ָחה –
ֹƒלירו ָּׁ˘ ַקֹל ƒים!

ַקאבָּ אƒ ˙ˆָ ˜¿ :ה ¿˙ ַק ּב ¿ֹל ַק ּב ¿ֹל ֶּ˙ם,
"בֹל ֵי ָר ֶאה ו ַקּבֹל
ƒמ ¿ˆ ַקו˙ ַק ּ
ƒי ָּמ ֵˆא" ַק˜ ֶ ּי ֶמ˙ ¿ ּב ָכֹל
ƒמ ¿˜ ֶרהּ ָ ,כ ¿ך ֶׁ˘ ָה ֲקﬠ ֹƒל ָ ּיה ָֹל ֶר ֶגֹל
י˜ה ָֹלנ ּו ¿ּ
'פטוֹ ר'
ֹלֹא ַקמ ֲקﬠ ƒנ ָ
"ﬠ ֹƒל ָ ּיה
ƒמן ַקה ּ ƒנ ָּ˜יוֹ ןָֹ .ל ֲק
ָֹל ֶר ֶגֹל" ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ¿מ ַקח ּ ƒכיםֹ ,לֹא
ּ ƒב ¿ג ַקֹלֹל ָמה ֶׁ˘ ƒהיא ּ˙וֹ ƒריִד
ֵמ ƒא ָּ˙נוֶּ ,א ָ ֹּלא ּ ƒב ¿ג ַקֹלֹל ָמה
ֶׁ˘ ƒהיא ּ˙וֹ ƒסיף ָֹלנוּ! עוֹ ִד
¿˜ ֻקִד ּ ָׁ˘ה ,עוֹ ִד ָט ֳה ָרה ,עוֹ ִד
ƒה ¿˙ ָ˜ ¿רבוּ˙ ¿ֹל ַקה ּ ֵׁ˘ם ¿ועוֹ ִד
ֲקהמוֹ ן ֲקהמוֹ ן ׂ¿ ˘ƒמ ָחה!
ָֹל ֵכןַ ,ק ּגם ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ƒמ ¿ˆ ָט ¿ר ƒפים
ַקֹל ּƒ ˆּ ƒפ ָ ּיה ֶׁ˘ ָ ֹּל ֶכם

