
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה

ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא
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ָּפתּוַח, 
ִהָּכְנסּו 
ְּבַבָּקָׁשה!

ְלַאְרֵיה ֵליּב ֶלֶרר ֵיׁש ָהמֹון ָמה ְלַסֵּפר 
ָלֶכם ַעל ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ְוַגם: ַעל 

"ַׁשַער ֶלֶרר" ְוַעל 'ֶסֶבב צ'וְֹלְנט'.
ְּתעּוַדת ַחָּיל

ם ֶׁשִּלי הּוא ִיְׂשָרֵאל ַאְרֵיה ֵליּב ֶלֶרר. ַהּׁשֵ
ֲאִני ֶּבן ַאַחת ֶעְׂשֵרה.

ֲאִני ָּגר ְּבַאְׁשְקלֹון, ְולֹוֵמד ְּבִכָּתה ו 
 

ְּבַתְלמּוד ַהּתֹוָרה "אֹור ְמַנֵחם" ָּבִעיר.
ָׁשם ַּגם ִנְמָצא ְסִניף ַהָּפָנָסִאים ֶׁשִּלי, 
 

ֶׁשּבֹו ֲאִני ָחֵבר ְּכָבר ַאְרַּבע ָׁשִנים.
ה ִּפְרֵקי ַּתְנָיא, ָּכל ַמֶּסֶכת ָאבֹות  ּוַמֶּסֶכת ֵּביָצה ְּבִמְׁשָנה, ּוְׁשֵני ַּדֵּפי ְּגָמָרא.ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ֲחִמּׁשָ

ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי:
 

ֵאין 'ַׁשַּבת ְמָבְרִכים' ֶׁשֲאִני ְמַפְסֵפס לֹוַמר 
 

ֶאת ָּכל ַהְּתִהִּלים ַּבֹּבֶקר.

ַהֶהְבֵּדל 
ַהָּקָטן ֵּבין לֹוט 

ְלַאְבָרָהם
 ַמֲעָטָפה 
ֵמַהִּמְפָקָדה



ַהּלֹא- ָהַאְחָין  ְלֵבין  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ ָמה 

ּלֹו, לֹוט? יק ׁשֶ ְך-ַצּדִ ל-ּכָ ּכָ

ַאְבָרָהם ָהָיה ִאיׁש ֶחֶסד, ֵאיְך  ר ׁשֶ ם יֹוְדִעים ְלַסּפֵ ּלָ ּכֻ

ֲעבּוָרם.  ְוָטַרח  ָלֶהם  ְוָדַאג  אֹוְרִחים  ִהְכִניס  הּוא 

ם הּוא  ָבר. ּגַ ִדּיּוק אֹותֹו ּדָ ה ּבְ ם לֹוט ָעׂשָ ה, ּגַ ֲאָבל ִהּנֵ

ל ַאְבָרָהם! ִהְכִניס אֹוְרִחים, ֶאת אֹוָתם אֹוְרִחים ׁשֶ

סּוִקים: ַעְצְמֶכם ֶאת ַהּפְ וּו ּבְ ׁשְ ּתַ

ָרץ  "ַוּיָ ָהֹאַרח  עֹוְבֵרי  ת  לֹוׁשֶ ׁשְ ֶאת  ָרָאה  ַאְבָרָהם 

ֶאת  ָרָאה  לֹוט  ְוַגם  ָהֹאֶהל",  ַתח  ִמּפֶ ִלְקָראָתם 

חּו  ּתַ ׁשְ ַוּיִ ִלְקָראָתם  ָקם  "ַוּיָ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ִאים  ּבָ ְלָאִכים  ַהּמַ

ִים ָאְרָצה". ַאּפַ

ח ָנא ְמַעט ַמִים  ּלֹו? "ֻיּקַ ֵאיְך ַאְבָרָהם ָאַמר ָלאֹוְרִחים ׁשֶ

ֶלֶחם  ַפת  ְוֶאְקָחה  ָהֵעץ.  ַחת  ּתַ ֲענּו  ָ ְוִהּשׁ ַרְגֵליֶכם,  ְוַרֲחצּו 

ל אֹוָתם ְוִהְזִמין  ם לֹוט ִקּבֵ ֲעֹברּו". נּו, ּגַ ֶכם, ַאַחר ּתַ ְוַסֲעדּו ִלּבְ

ְוַרֲחצּו  ְוִלינּו  ֶכם  ַעְבּדְ ית  ּבֵ ֶאל  ָנא  ָיֶפה ְמאֹוד: "סּורּו  אֹוָתם 

ֶכם". ם ְלַדְרּכְ ם ַוֲהַלְכּתֶ ְמּתֶ ּכַ ַרְגֵליֶכם, ְוִהׁשְ

ֶחְמָאה  ח  ּקַ "ַוּיִ ּוְמִזיָנה,  טֹוָבה  ְסעּוָדה  ָלֶהם  ֵהִכין  ַאְבָרָהם 

ם לֹוט, אֹותֹו  ן ִלְפֵניֶהם". ּגַ ּתֵ ה, ַוּיִ ר ָעׂשָ ָקר ֲאׁשֶ ְוָחָלב ּוֶבן ַהּבָ

ה, ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו". ּתֶ ַעׂש ָלֶהם ִמׁשְ ָבר: "ַוּיַ ּדָ

ל ֶאָחד ָקָטן. ָכל ֹזאת, ֵיׁש ֶהְבּדֵ ֲאָבל ּבְ

ל  ׁשֶ ַלַחת  ׁשְ ַהּמִ ַעל  ָבר  ּכְ ַמע  ׁשָ הּוא  ְלַמְלָאִכים.  ה  ִצּפָ לֹוט 

ֵאֶצל  רּו  ּקְ ּבִ ׁשֶ ים,  ַלֲאָנׁשִ ים  ׂשִ ֻחּפָ ַהּמְ ְלָאִכים  ַהּמַ ת  לֹוׁשֶ ׁשְ

ֲאָבל  ים.  ֲאָנׁשִ לֹא  ַמְלָאִכים,  ְיָתה  ַהּבַ ִהְכִניס  הּוא  ַהּדֹוד. 

ים", עֹוְבֵרי ֹאַרח,  ה ֲאָנׁשִ לֹוׁשָ ַאְבָרָהם ָאִבינּו – הּוא ָרָאה "ׁשְ

ְכָלל  ּבִ ֵמֵאיֹפה  יֹוֵדַע  ּוִמי  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ הֹוְלִכים  ׁשֶ ְרִגיִלים  ים  ֲאָנׁשִ

ה  ִגיׁשָ יעּו. ּוְבָכל ֹזאת, הּוא ַרק ָרָאה אֹוָתם ּוְבֶאְמַצע ּפְ ֵהם ִהּגִ

ְיָתה. רּוְך הּוא הּוא ָרץ ְלַהְכִניס אֹוָתם ַהּבַ דֹוׁש ּבָ ִעם ַהּקָ

ם ִאם הּוא לֹא  ל ֶאָחד ְוָלֵתת ְלָכל ֶאָחד, ּגַ ל ּכָ ה. ְלַקּבֵ ֻדּלָ ְוזֹו ַהּגְ

ְנָאָדם. ִנְרֶאה ַמְלָאְך. ֲאִפּלּו ִאם הּוא ְסָתם ּבֶ

ְּכֶׁשְּמָאְרִחים ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים, זֹו ְמֻיָּמנּות ֹלא ְּפׁשּוָטה 
ִּבְכָלל ִלְהיֹות ָרִגיׁש ַלְּצָרִכים ַהּׁשֹוִנים ֶׁשל ָּכל ֶאָחד. ְקחּו 

ְלָמָׁשל ֶאת ַהַחּלֹות. ִאָּמא ֶׁשִּלי אֹוָפה ְּבַעְצָמּה ֶאת ַהַחּלֹות, 
ה סּוִגים ׁשֹוִנים ֶׁשל ַחּלֹות. ַאֶּתם יֹוְדִעים,  ְוִהיא ְמִכיָנה ֲחִמּׁשָ
ֵיׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשָאסּור ָלֶהם ְּגלּוֶטן, ְוֵיׁש ְּבִלי ֻסָּכר ְוֵיׁש ְּבִלי ֶמַלח, 
יפֹון, ֵיׁש ִמֶּקַמח ָמֵלא ְוֵיׁש ִמֶּקַמח  ֵיׁש ִמֶּקַמח ֻּכְסִמין ְוֵיׁש ִמּׁשִ

ָלָבן. ְּבִקּצּור, ִאָּמא ֶׁשִּלי ּפֹוַתַחת ָּכל ָׁשבּוַע ַמֲאִפָּיה ַּבַּבִית, ִּכי 
ִהיא ּדֹוֶאֶגת ֶׁשָּכל אֹוֵרַח ַיְרִּגיׁש ְּכִאּלּו הּוא ַּבַּבִית ֶׁשּלֹו, ֶׁשֵּיׁש לֹו 

ַהּכֹל ְוֹלא ָחֵסר לֹו ְּכלּום!

ְּבָכל ְסעּוַדת ַׁשָּבת ֲאַנְחנּו 
ְמָאְרִחים ַמְחָלָקה ְׁשֵלָמה... 

ִּבְרִצינּות, ִמְתָאְרִחים ֶאְצֵלנּו 
ָּכל ַׁשָּבת ְׁשלֹוִׁשים אֹוְרִחים 
ְלָפחֹות. ֲאַנְחנּו ָּגִרים ַמָּמׁש 

ָצמּוד ְלֵבית ָהְרפּוָאה "ַּבְרִזיַלי", 
ְוָכל ִמי ֶׁשִּנְמָצא ָׁשם ְּבַׁשָּבת ְּכֵדי 

ִלְהיֹות ְלַיד ֶּבן ִמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו 
ְורֹוֶצה ָלֶׁשֶבת ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת 
ֲאִמִּתית ּוְנִעיָמה – יֹוֵדַע ֶׁשהּוא 

ַער ֶׁשל  ַרק ָצִריְך ַלֲעֹבר ֶאת ַהּׁשַ
ֵּבית ָהְרפּוָאה, ְוהּוא ֶאְצֵלנּו. ֹלא 
ָצִריְך ַהְזָמָנה ֵמרֹאׁש ַוֲאִפּלּו ֹלא 

ִלְדּפֹק ַּבֶּדֶלת. ִהיא ְּפתּוָחה...

ַּכּמּוָבן, ֲאַנְחנּו ֹלא 
ַמְתִחיִלים ְּבִקּדּוׁש ֶאְצֵלנּו 

ַּבַּבִית ִלְפֵני ֶׁשָעִׂשינּו 
ִקּדּוׁש ֶמְרָּכִזי ְּב"ַבְרִזיַלי", 

ַלְּמֻטָּפִלים ְוִלְבֵני 
ַהִּמְׁשָּפחֹות ֶׁשָּלֶהם. ָמה, 

ָלֶהם ֹלא ַמִּגיַע ִלְטעֹם 
ַׁשָּבת, ִלְׁשֹמַע ִקּדּוׁש?

ָּבת ֶׁשָּלנּו הּוא  ַהָּדג ָהָאהּוב ְּביֹוֵתר ַעל ֻׁשְלַחן ַהּׁשַ
ַּדג טּוָנה. ֹלא, ֹלא טּוָנה ְּבִׁשּמּוִרים. ַּדג טּוָנה ָׁשֵלם 

ְוָטִרי, ֶׁשִאָּמא ְמִכיָנה ַּבַּתּנּור. ַטַעם ַּגן ֵעֶדן!

ֹקֶדם ֹּכל, ָחׁשּוב ָלַדַעת ֶׁשֹּלא ַרק ֶאת ַהַחָּלה טֹוְבִלים ְּבֶמַלח ְוֹלא ַרק 
ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשּנֹוְטִלים ָיַדִים ְואֹוְכִלים ֶלֶחם, טֹוְבִלים ֶאת 

ַהֶּלֶחם ְּבֶמַלח. ִאם ִּכי, ִּבְסעּודֹות ַׁשָּבת ְוַחג ְמַהְּדִרים ְּבָכְך ִּבְמֻיָחד.

ַמּדּוַע?

ֵיׁש ְלָכְך ַּכָּמה ֶהְסֵּבִרים:

ַהֶהְסֵּבר ָהִראׁשֹון הּוא ָּפׁשּוט, ֶׁשַהֶּלֶחם ִיְהֶיה ָטִעים... ַּפַעם ָהיּו אֹוִפים 
ֶאת ַהֶּלֶחם ְּבִלי ֶמַלח ְוִתּבּול, ּוַמָּמׁש ִלְפֵני ָהֹאֶכל ָהיּו ְמַתְּבִלים ֶאת 
ַהֶּלֶחם ְּבֶמַלח, ַּתְבִליִנים אֹו ַּתְבִׁשיל. ֹזאת ְּכֵדי ֶׁשִּבְרַּכת "ַהּמֹוִציא" 

ִּתְהֶיה ַעל ֶלֶחם ָטִעים ּומּוָכן ַלֲאִכיָלה.

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 

 ָלָּמה טֹוְבִלים 
ֶאת ַהַחָּלה ְּבֶמַלח?

לֹא 
ן ְיׁשָ ַהּבַ

ָלֵמד
2



ִעם ָּכֵאּלּו ַּכּמּויֹות ֶׁשל 
אֹוְרִחים, ַחָּיִבים ְלַהְתִחיל 

ַּבֲהָכנֹות ְּכָבר ְּביֹום 
ֲחִמיִׁשי. ִאָּמא ֶׁשִּלי ַוֲאחֹוִתי 

ָׂשִרי עֹוְמדֹות ַּבִּמְטָּבח 
לֹות,  לֹות ּוְמַבּׁשְ ּוְמַבּׁשְ

ּומֹוִציאֹות ַמְטַעִּמים 
ְּבַכּמּויֹות ֶׁשל ֵקְיֶטִריְנג 

ֲעָנק. ָלַאֲחרֹוָנה ִהְצָטְרָפה 
ַלֶּצֶות עֹוד ַּבְׁשָלִנית – ִּכי 

ִמְסַּפר ָהאֹוְרִחים ַרק 
הֹוֵלְך ְוָגֵדל.

ֶאְצֵלנּו ַּבְּסעּוָדה ֵיׁש ִמְנָהג 
ָקבּוַע. ָּכל אֹוֵרַח ָחָדׁש ְמַלֵּמד 

ֶאת ֻּכָּלנּו ִׁשיר ְואֹוֵמר ְּדַבר 
ּתֹוָרה אֹו ִסּפּור ְמַעְנֵין. 

ִלְפָעִמים ַהְּסעּוָדה ָּכל ָּכְך 
ְמַרֶּתֶקת, ֶׁשִהיא ִמְסַּתֶּיֶמת 

ַאֲחֵרי ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַּבַּלְיָלה!

ָהאֹוְרִחים ֶׁשָּלנּו ְמאֹוד ְמֻגָּוִנים. ֵהם ָּבִאים 
ִמָּכל ַהְּמקֹומֹות ָּבָאֶרץ, ִמָּכל ַהּסּוִגים 

ּוִמָּכל ַהִּגיִלים. ְוֶאת ֻּכָּלם ֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים 
ִנים ִאָּמא  ְּבִׂשְמָחה ּוִבְמאֹור ָּפִנים. ִעם ַהּׁשָ

ֶׁשִּלי ְּכָבר ִנְהְיָתה ְּפרֹוֶפסֹור ְלִמְטָּבִחים 
ְיהּוִדִּיים ֶׁשל ָּכל ָהֵעדֹות. ִהיא יֹוַדַעת 

ּלֹו  ְלָהִכין ְלָכל אֹוֵרַח ַמֲאָכל ָאהּוב ִמּׁשֶ
ֶׁשַּיְזִּכיר לֹו ֶאת ַהַּבִית ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו. 

ְלָמָׁשל, ִהיא יֹוַדַעת ְלָהִכין ֶּגִפיְלֶטע ִפיׁש 
ָמתֹוק ְמֻצָּין, ְוַגם ְחַרְיֶמה ָחִריף...

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ֶלֶרר

ַהֶהְסֵּבר ַהֶּזה ֹלא ָּכל ָּכְך ַמְתִאים ְלָיֵמינּו, ִּכי ַהְּלָחִמים ְוַהַחּלֹות ֶׁשָּלנּו 
ַמִּגיִעים ֵמַהַּמֲאִפָּיה ְמֻתָּבִלים ּוְטִעיִמים ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך. ַרק ִלְנֹּגס ָּבֶהם 

ְוֶזהּו...

ֲאָבל ֵיׁש ֶהְסֵּבר נֹוָסף, ְוהּוא ָעֹמק יֹוֵתר:

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו מֹוְלִחים ָּכל ָקְרָּבן ִלְפֵני ֶׁשָהיּו ַמֲעִלים אֹותֹו ַלִּמְזֵּבַח. 
זֹו ִמְצָוה ֵמַהּתֹוָרה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ַעל ָּכל ָקְרָּבְנָך ַּתְקִריב ֶמַלח". ַוֲחָכִמים 

ִלְּמדּו אֹוָתנּו ֶׁשֲאִכיָלה ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ּכֹוַח ִלְלֹמד ּוְלִהְתַּפֵּלל 
ם, ִהיא ְּכמֹו ַהְקָרַבת ָקְרָּבנֹות: ֻׁשְלַחן ָהֹאֶכל הּוא ַהִּמְזֵּבַח,  ְוַלֲעֹבד ֶאת ַהּׁשֵ
ְוָהֹאֶכל הּוא ַהָּקְרָּבן. ּוְכמֹו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַּגם ֲאַנְחנּו מֹוְלִחים ֶאת ַהָּמזֹון 

ָהִעָּקִרי ֶׁשָּלנּו, ֶׁשהּוא ַהֶּלֶחם.

ּוְלִפי ַהַּקָּבָלה, נֹוֲהִגים ְלַהִּניַח ֶמַלח ַעל ֻׁשְלַחן ַהְּסעּוָדה ְוִלְטֹּבל ֶאת ַהֶּלֶחם 
ַּבֶּמַלח ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים.

ִאם ֵיׁש ְׁשֵאָלה ֶׁשְּמַעְנֶיֶנת 
ֶאְתֶכם ְוֹלא ִהְצַלְחֶּתם ִלְמֹצא 
ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ִׁשְלחּו אֹוָתּה 
ַלַּמֲעֶרֶכת. ָּדן ַהַּלְמָדן ִיְמָצא 

ֲעבּוְרֶכם ֶאת ַהְּתׁשּובֹות, 
ִּתְסְמכּו ָעָליו. ִאם ֹלא 
ִּתְׁשֲאלּו – ֵאיְך ֵּתְדעּו?

ְלָכל ַׁשָּבת ִאָּמא ְמִכיָנה ְׁשֵני ִסיִרים 
ֲעָנִקִּיים – ָמה ֶזה ִסיִרים, ְּדָוִדים! – 
ֶׁשל ְמַרק עֹוף ְמֻׁשָּבח. ֵּבין ַהָּדִגים 

ַלָּמָרק, ָלאֹוְרִחים ֵיׁש ַהְפָסָקה 
ְקָצָרה ְלַדֵּבר ְוָלִׁשיר, ַוֲאִני ְוַאָּבא 
יֹוְצִאים ְל"ַבְרִזיַלי" ְל'ֶסֶבב ָמָרק'. 

ֲאַנְחנּו ְמַכְּבִדים ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה 
ְּבַצַּלַחת ָמָרק ֵּביִתי ַחם ִעם 

ְקֵניְדָלְך ְולֹוְקְׁשן. ֶזה ָּפׁשּוט עֹוֶׂשה 
ַלֲאָנִׁשים טֹוב ַעל ַהֵּלב, ֶׁשִּמיֶׁשהּו 

חֹוֵׁשב ֲעֵליֶהם ְודֹוֵאג ָלֶהם.

ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא ִהיא ַהָּפָרָׁשה 'ֶׁשָּלנּו'. ֶזה ְמַרֵּגׁש אֹוִתי ְּבָכל ָׁשָנה ֵמָחָדׁש ִלְקֹרא ֶאת 
ְוִהְתַאֵּמץ  אֹוְרִחים  ֶׁשִהְכִניס  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַעל  ַהִּסּפּוִרים  ֶאת  בּוַע,  ַהּׁשָ ָּפָרַׁשת 

ְוָטַרח ְוָעָׂשה ַהֹּכל ִּבְׁשִביל ֶׁשֵהם ַיְרִּגיׁשּו ְּבנֹוַח.

)ַאַּגב,  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ַּבֶּדֶרְך  ַמְמִׁשיִכים  ַמָּמׁש  ֶׁשִּלי  ֶׁשַההֹוִרים  ַמְרִּגיׁש  ֲאִני 
ם ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשִּלי הּוא ַאְבָרָהם...(, ְוִלי ֵיׁש ֶאת ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ְלִהְתַחֵּנְך ְּבַבִית  ַהּׁשֵ
ָּכֶזה ֶׁשל ֶחֶסד ְוַלֲעזֹר ָלֶהם. ֵהם ּפֹוְתִחים ֶאת ַהַּבִית ֶׁשָּלֶהם, ּוִמְתַאְּמִצים ּוְמִכיִנים 
ְוטֹוְרִחים, ִּבְׁשִביל ֶׁשִּליהּוִדים ֲאֵחִרים ֶׁשֵהם ֲאִפּלּו ֹלא ַמִּכיִרים ִיְהֶיה ָנִעים ְוֵכיף, 

ִּבְׁשִביל ְלָהֵקל ֲעֵליֶהם ְוַלֲעֹזר ָלֶהם – ְּבִלי ְלַקֵּבל ׁשּום ְּתמּוָרה.

ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֶּזה ָהָיה ַהּסֹוד ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. הּוא ֹלא ִהְתַחְׁשֵּבן ִעם ָהאֹוְרִחים 
ֶׁשּלֹו, הּוא ָּפׁשּוט ִקֵּבל ֶאת ֻּכָּלם. ְוהּוא ָנַתן ָלֶהם ַהּכֹל, ְּבִלי ְלַהְׁשִאיר ׁשּום ָּדָבר 
ְלַעְצמֹו. ַּבֲחִסידּות קֹוְרִאים ָלֶזה "ְלַמְעָלה ִמְּמִדיָדה ְוַהְגָּבָלה" – ַהּכֹל, ְּבִלי ׁשּום 
ְוִנִּסים ְּגלּוִיים. ְוֶאת  ָנַתן לֹו ֶׁשַפע ְּבִלי ַהְגָּבָלה  ַהְגָּבָלה. ָלֵכן, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ַהֶחֶסד ַהֶּזה ְלֹלא ְּגבּולֹות הּוא הֹוִריׁש ָלנּו, ַהְּיָלִדים ֶׁשּלֹו, ַעם ִיְׂשָרֵאל.

ְמַסֵּפק  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ֶזה  ַלֲאֵחִרים  ָלֵתת  ֶזה:  ֶאת  ְוִיְלְמדּו  ֵיְדעּו  ֶׁשֻּכָּלם  רֹוֶצה  ֲאִני 
ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות. ְלָאֵרַח, ַלֲעזֹר, ָלֵתת – ֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ִנְפָלא ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם!
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ֲאִני נֹוַלְדִּתי ְלַבִית ֶׁשל ֶחֶסד, ַּבִית ֶׁשַהֶּדֶלת ֶׁשּלֹו ְלעֹוָלם ֹלא ְסגּוָרה. 
ְוִאָּמא ֶׁשִּלי, ַהְּנִתיָנה ַלֲאֵחִרים ִהיא  ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשִּבְׁשִביל ַאָּבא 

ָּכל ַהַחִּיים. ְוָכָכה ֵהם ִחְּנכּו ַּגם אֹוָתנּו, ַהְּיָלִדים.

ְוִאָּמא  ַאָּבא  ִּבְכָלל.  ֶׁשּנֹוַלְדִּתי  ִלְפֵני  ָׁשִנים  ַהְרֵּבה  ִהְתִחיל  ֶזה 
ָּכאן  ָלגּור  ָּבאּו  ְוֵהם  ָצִעיר,  ָנׂשּוי  זּוג  ָהיּו  ֶׁשִּלי 
ְּבַאְׁשְקלֹון, ְלַיד ֵּבית ָהְרפּוָאה "ַּבְרִזיַלי". "ְלַיד" 
ֵמַהַחּלֹון  ִלְהיֹות.  ֶׁשָּיכֹול  ְלַיד  ֲהִכי  אֹוֵמר  ֶזה 
ֶׁשל ַהֶחֶדר ֶׁשִּלי ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ֲחַדר ַהִּמּיּון ֶׁשל 
ֵּבית ָהְרפּוָאה, ּוְבַסְך ַהֹּכל ָּגֵדר ַמְפִריָדה ֵּבין 

ַהַּבִית ֶׁשָּלנּו ְלֵבין ֵּבית ָהְרפּוָאה.

ִליחּות  ַאָּבא ְוִאָּמא ֶׁשִּלי ָּבאּו ָלגּור ָּכאן ִּכי זֹו ַהּׁשְ
ָהִראׁשֹוָנה  ָּבת  ַּבּׁשַ ְּכָבר  ַּבַחִּיים.  ֶׁשָּלֶהם 
ַהַּמְחָלקֹות  ֵּבין  ָעְברּו  ֵהם  ָּכאן  ֶׁשָּלֶהם 
ַּפַעם,  ַאף  ֵּתְדעּו  ֶׁשֹּלא  ְּב"ַבְרִזיַלי".  ַהּׁשֹונֹות 
ְּבֵבית  ִלְׁשהֹות  ֶׁשֶּנֱאָלִצים  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש 
ַעל  ְמַדֵּבר  ֹלא  ֲאִני  ּוְבַחג.  ְּבַׁשָּבת  ְרפּוָאה 
ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ַעל  ֶאָּלא  ַעְצָמם,  ַהְּמֻאְׁשָּפִזים 
זֹו  ִּבְכָלל.  ָנִעים  ֹלא  ְוֶזה  ֶׁשָּלֶהם.  ְוַהְּמַלּוִים 
ַׁשָּבת ַּדי ֲעצּוָבה. ָאז ַההֹוִרים ֶׁשִּלי ִהְסּתֹוְבבּו 
ְוִהְזִמינּו  ָהְרפּוָאה  ֵּבית  ֶׁשל  ַּבִּמְסְּדרֹונֹות 
ֲאָנִׁשים ֲאֵליֶהם ַהַּבְיָתה ֶלֱאֹכל ְסעּוַדת ַׁשָּבת, 
ִמָּטה  ַעל  ְוָלנּוַח  ְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַיַחד  ְלִהְתַּפֵּלל 

נֹוָחה.

ְּבַׁשָּבת  אֹוְרִחים  ֵמֵארּוַח  ַהְּזַמן,  ִעם  ְוָכָכה, 
ֶׁשִּלי  ְוִאָּמא  ַאָּבא  ְוָגְדָלה.  ָהְלָכה  ַהְּפִעילּות 
ָהִאְרּגּון  ֶאת  ֶזה  ִּבְׁשִביל  ִּבְמֻיָחד  ֵהִקימּו 
ְוֵיׁש  ַהְּפִעילּות.  ָּכל  ֶאת  ֶׁשְּמַרֵּכז  "ְוָׂשַמְחָּת", 
ָהמֹון: ַאְסָּפַקת ֹאֶכל ָּכֵׁשר ַלְּמֻאְׁשָּפִזים, ֲחֻלַּקת 
ְּפִעילּויֹות  ַלְּמַבְּקִרים,  ּוַמְמַּתִּקים  ְּכִריִכים 
י ּוְבַחִּגים,  ַלֶּצֶות ָהְרפּוִאי, 'ִמְבָצִעים' ִּביֵמי ִׁשּׁשִ

ָועֹוד ָועֹוד...

ַלחֹוִלים  ַלֲעֹזר  ֶזה  עֹוִׂשים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָמה  ָּכל 
ֲעֵליֶהם  ְלָהֵקל  ֶׁשָּלֶהם.  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְוִלְבֵני 
ָלֶהם  ְוִלְדֹאג  אֹוָתם  ְלעֹוֵדד  ַהָּקִׁשים,  ַּבְּזַמִּנים 
יּוְכלּו  ֶׁשֵהם  ְּכֵדי  ְצִריִכים.  ֶׁשֵהם  ָמה  ְלָכל 
 – ְוִלְׂשֹמַח  אֹוְּפִטיִמִּיים  ִלְהיֹות  ְלִהְתַחֵּזק, 
ִהְזַּדְּמנּות  ַּגם  זֹו  ּוִבְׁשִביֵלנּו  ְּבִריִאים.  ְוִלְהיֹות 
ּוְלָקֵרב  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ְיהּוִדים  ֵאֶצל  ְלַחֵּזק 
אֹוָתם ְלַיֲהדּות ְוַלֲחִסידּות, ְלתֹוָרה ּוְלִמְצוֹות.

ְוָהַאִחים  ֲאִני  ֻּכָּלנּו,  ֶזה.  ְלתֹוְך  ָּגַדְלנּו  ֲאַנְחנּו  ֶׁשָאַמְרִּתי,  ְּכמֹו 
ְוָהֲאָחיֹות ֶׁשִּלי, ֵחֶלק ִמֶּזה. ֵּתֶכף ִּתָּכְנסּו ַלֶחֶדר ֶׁשִּלי ְוַתִּכירּו אֹוִתי 

ֶזה  ְּפָרִטי,  ַּבִית  ֶזה ֹלא  ְלֻכָּלם.  ֶׁשָּלנּו ָּפתּוַח  ַהַּבִית  ְוִתְראּו:  יֹוֵתר, 
ְמַקְּבִלים ֶאת  ֲאַנְחנּו  ִנְכָנס.  ִמי ֶׁשרֹוֶצה – ָּפׁשּוט  ַּבִית ִצּבּוִרי. ָּכל 
ֻּכָּלם, ְודֹוֲאִגים ָלֵתת לֹו ֶאת ַהַהְרָּגָׁשה ֲהִכי ְנִעיָמה ֶׁשְּיכֹוָלה ִלְהיֹות.

ָּדָבר  ׁשּום  ִּכְמַעט  ֵאין  ַעְצִמי  ִלי  ַּגם  ֶזה,  ַעל  חֹוֵׁשב  ְּכֶׁשֲאִני  ַעְכָׁשו 
ָּכל  אֹוַפַּנִים.  ְוֹלא  ְמֵגָרה  ֹלא  ֶׁשִּלי.  ְּפָרִטי 
ָּכָכה  ֲאֵחִרים.  ִעם  ֲאִני חֹוֵלק  ִלי  ֶׁשֵּיׁש  ָמה 
ָּתִמיד  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ְוָכֶזה  ֻחַּנְכִּתי, 
ָלִׂשים  ְלָיֵדנּו,  ֶׁשִּנְמָצא  ִמי  ֶאת  ִלְראֹות   –
הּו, ִאם הּוא  ֵלב ְוִלְראֹות ִאם ָחֵסר לֹו ַמּׁשֶ

הּו, ְוַלֲעֹזר לֹו. ָצִריְך ַמּׁשֶ

ָּבעֹוָלם.  ָּפׁשּוט  ֲהִכי  ָּתִמיד  ֹלא  ֶזה 
ַהִּמָּטה  ַעל  ְלַוֵּתר  ּדֹוֵרׁש  ֶזה  ִלְפָעִמים 
ְוֵאין  ִּפְתאֹום  ֶׁשִהִּגיַע  אֹוֵרַח  ִּבְׁשִביל  ֶׁשְּלָך 
ְוִלְפָעִמים  ָהֹראׁש,  ֶאת  ְלָהִניַח  ֵאיֹפה  לֹו 
ִלְדֹאג  ְּכֵדי  ֹּבֶקר  ִלְפנֹות  ָלקּום  אֹוֵמר  ֶזה 
ְּכֶׁשַאָּתה  ֶזה  ֶאת  ָׁשֶוה  ַהֹּכל  ֲאָבל  ְלִכּבּוד. 
ָקָׁשה  ִמְסֵּכן ֶׁשעֹוֵבר ְּתקּוָפה  ְיהּוִדי  רֹוֶאה 
ְּכֶׁשְּיהּוִדים  ְוִנְרָּגע;  ִמְתעֹוֵדד  ְמַחֵּיְך,   –
ַמִּגיִעים ְלִהְתַּפֵּלל, ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין ְוִלְלֹמד 
אֹוָתם  ֶׁשִּקְּבלּו  ֶזה  ִּבְזכּות   – ּתֹוָרה  ִׁשעּור 

ְּבֹחם ְוֵאְרחּו אֹוָתם "ְּכמֹו ַּבַּבִית".

ּוְגִמילּות  אֹוְרִחים  ֶׁשַהְכָנַסת  ָּבטּוַח  ֲאִני 
ַנַחת  ֶׁשּגֹוְרִמים  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה  ֲחָסִדים 
ְוָכל  הּוא.  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ֲעצּוָמה  רּוַח 
ֶׁשַּמְקִׁשיב  ִמי  ְוָכל  ֲחִסידּות,  ֶׁשּלֹוֵמד  ִמי 
ָצִריְך  ֶזה  ֶׁשָּכְך  יֹוֵדַע  ָהַרִּבי,  ַלְּדָבִרים ֶׁשל 
ָהַאֲחרֹון  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֶׁשַאָּתה  ִלְהיֹות, 
אֹוְמִרים  ָהיּו  ֶׁשַהֲחִסיִדים  ְּכמֹו  ַּבּתֹור. 
ִני: "ַּפת ַהֶּלֶחם ֶׁשִּלי – ִהיא ֶׁשְּלָך  ֶאָחד ַלּׁשֵ

ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשִהיא ֶׁשִּלי".

ְועֹוִׂשים  ֶחֶסד  נֹוְׁשִמים  ִאם  ָמה?  ְויֹוְדִעים 
ֶחֶסד ָּכל ַהְּזַמן, ֶזה הֹוֵפְך ִלְהיֹות ַהַּתֲענּוג 
ֲהִכי  ַהָּדָבר  ֶּבֱאֶמת,  ָּבעֹוָלם.  ָּגדֹול  ֲהִכי 
ַאָּבא  ִעם  ְלִהְסּתֹוֵבב  ֶזה  ִּבְׁשִביִלי  ֵּכיף 
ֵּבין  ַלֲעֹבר  "ַּבְרִזיַלי",  ֶׁשל  ַּבַּמְחָלקֹות 
ְלעֹוד  ְוַלֲעֹזר  ַהֵּלב  ֶאת  ִלְפֹּתַח  ַהֲחָדִרים, 

ְיהּוִדי.

ֶזה  ֶאת  ְלַסֵּכם  ֶׁשֶאְפָׁשר  חֹוֵׁשב  ֲאִני 
ֲאֵחִרים – הּוא  "ִמי ֶׁשחֹוֵׁשב ַעל  ְּבִמְׁשָּפט: 
ַּבִּסּפּוק  ּוְמַמֵּלא  ְמַׂשֵּמַח  ָּדָבר  ֵאין  ִלי,  ַּתֲאִמינּו  ַמְרִויַח".  ְּבַעְצמֹו 

יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ָלֵתת ְלִמיֶׁשהּו ַאֵחר ִמָּכל ַהֵּלב. ֵאין!

ַהַּבִית ֶׁשל ֶלֶרר – ָּפתּוַח!
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ה ֲאִני  ַהְרּבֵ ר  ְמַסּפֵ י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ ׁשֶ י  ִאיׁשִ ִסּפּור  ָלֶכם  ר  ְלַסּפֵ רֹוֶצה 

ָהנּו ִלְקרֹא אֹותֹו ְוָתִבינּו ֶאת ַהֲחָוָיה,  ּתֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ ָעִמים. ֲאָבל ּבִ ּפְ

ר אֹותֹו. י ְמַסּפֵ ּלִ א ׁשֶ ִאּלּו ַאּבָ ר ָלֶכם אֹותֹו ּכְ ֲאִני ֲאַסּפֵ

י",  י ָנַסע ָלַרּבִ ּלִ א ׁשֶ ְמקֹום לֹוַמר "ַאּבָ ן? ּבִ ּוֵ ם ְמִביִנים ְלָמה ֲאִני ִמְתּכַ ַאּתֶ

ר ֶאת  י ְמַסּפֵ ּלִ א ׁשֶ ִאּלּו ַאּבָ גּוף ִראׁשֹון, ּכְ י" – ּבְ י ָלַרּבִ ֲאִני אֹוֵמר "ָנַסְעּתִ

ּפּור. ַהּסִ

ּפּור: ר ַהּסִ לֹא ָחׁשּוב, ָהִעּקָ

ַנת  ִלׁשְ ָקָרא  י  ָהַרּבִ ְך  )ּכָ תשד"מ  ֱאלּול  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּבְ

ִלְלֹמד  י  ִהְתַחְלּתִ ִליִלי(,  ׁשְ ּטּוי  ִמּבִ ַנע  ְלִהּמָ ֵדי  ּכְ תשמ"ד, 

ן  ּבֶ ַהּכֹל  ַסְך  ּבְ ְמאֹוד,  ָצִעיר  ַנַער  ָאז  ָהִייִתי  לֹד.  ּבְ יָבה  ׁשִ ּיְ ּבַ

ָלגּור  י  ְוִהְתַחְלּתִ ִית  ַהּבַ ֶאת  י  ָעַזְבּתִ ָהֶרַגע  ַרק  ֵרה.  ֶעׂשְ ע  ַאְרּבַ

 – ה  ַהּזֶ יל  ּגִ ּבַ ָצִעיר  יָבה  ְיׁשִ חּור  ּבַ ל  ּכָ ּוְכמֹו  יָבה,  ׁשִ ַהּיְ ל  ׁשֶ ה  ִניִמּיָ ּפְ ּבַ

יָבה. יׁשִ ים ּבִ לּות ַלַחּיִ ּגְ ל ִהְתַאְקְלמּות ְוִהְסּתַ ָלב ׁשֶ ׁשָ ָהִייִתי ּבְ

יָבה, ּוְבַבת ַאַחת ָמָצאִתי  ׁשִ י ַלּיְ ְכַנְסּתִ ּנִ בּוַעִים ֵמָהֶרַגע ׁשֶ עֹוד לֹא ָעְברּו ׁשְ

י. ְנּתִ ּוַ ְכָלל ִהְתּכַ ּבִ ִלי ׁשֶ ז ָהִעְנָיִנים, ּבְ ֶמְרּכַ ֶאת ַעְצִמי ּבְ

ְמֻאֶחֶרת  ָעה  ׁשָ ּבְ ָהָיה  ֶזה  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ִלְפֵני  בּוַעִים  ׁשְ ּכִ ֶאָחד,  ַלְיָלה 

י  ַמְעּתִ ׁשָ ּוִפְתאֹום  ָרִגיל,  ַלְיָלה  ָכל  ּבְ מֹו  ּכְ ָנה  ְלׁשֵ י  ְנּתִ ִהְתַאְרּגַ ַיֲחִסית, 

ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ אל'  ַל'ּזַ ַחת  ּתַ ּמִ ׁשֶ ֵמָהְרָחָבה  ְוִרּקּוִדים  יָרה  ׁשִ ל  ׁשֶ קֹולֹות 

רּו, ָהְלכּו ְוִהְתָקְרבּו... ּבְ יָבה. ַהּקֹולֹות ָהְלכּו ְוִהְתּגַ ׁשִ ַהּיְ

ה ִרּקּוִדים? י ֶאת ָהֵעיַנִים. ָמה ָקָרה? ַעל ָמה ָהַרַעׁש? ָלּמָ ְפּתִ ְפׁשַ ׁשִ

ְכַפר  ּבִ דֹוָלה  ַהּגְ יָבה  ׁשִ ֵמַהּיְ ַבחּוִרים  ּבְ ָעמּוס  דֹול  ּגָ ר  ְנּדֶ ּטֶ ׁשֶ ֵרר  ִהְתּבָ

ִעם  ִהְסּתֹוְבבּו  ִרים  ֻבּגָ ַהּמְ חּוִרים  ַהּבַ לֹד.  ּבְ נּו  ּלָ ׁשֶ יָבה  ׁשִ ַלּיְ יַע  ִהּגִ "ד  ַחּבַ

רּו... רּו ְוָרְקדּו ְוׁשָ ם, ְוׁשָ ים", ָמְזגּו ְלֻכּלָ ְקּבּוק "ְלַחּיִ ּבַ

ְלֶחֶדר  ֵמֶחֶדר  ָעְברּו  ה,  ִניִמּיָ ַלּפְ ִנְכְנסּו  ֵהם  אן.  ּכָ קֹוֶרה  ָמה  י  ֵהַבְנּתִ לֹא 

ְלבּוׁש  ָהָיה  ָבר  ּכְ ׁשֶ ִמי  ּכֹוֵלל  ָלִרּקּוד,  חּוִרים  ַהּבַ ל  ּכָ ֶאת  ְוָסֲחבּו 

ִפיָג'ָמה... ּבְ

ּוּוִנים: "ַאְבֵרִמי  ל ַהּכִ ְתאֹום ֲאִני ׁשֹוֵמַע ְצָעקֹות ִמּכָ אן. ּפִ ְוֶזה לֹא ִנְגַמר ּכָ

ים? ָמה, ָמה ָקָרה? ׂשִ ֶלֶרר, ַאְבֵרִמי ֶלֶרר!". ָמה, ֲאִני? אֹוִתי ְמַחּפְ

ֵתַפִים  ִרים, ּוְכָבר ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי ַעל ַהּכְ ׁש ֶהְסּבֵ י ְלַבּקֵ ְקּתִ עֹוד לֹא ִהְסּפַ

ל ָהִרּקּוִדים. ל ׁשֶ ְעּגָ ז ַהּמַ ֶמְרּכַ בֹוּהַ ְוָרָחב, ּבְ דֹול, ּגָ חּור ּגָ ל ּבָ ׁשֶ

ַעד  י  ִאּתִ ְוָרְקדּו  ׁשּות  ִהְתַרּגְ ּבְ ִלי  ָצֲעקּו  ֵהם  ּגֹוָרל!",  ּבַ ַהּזֹוֶכה  ה  "ַאּתָ

ְגְמרּו ָלֶהם ַהּכֹוחֹות. ּנִ ׁשֶ

ֶלד  ַהּיֶ ֶהן. ֲאִני,  ּלָ ׁשֶ ָמעּות  ׁשְ ׂשֹורֹות ְוֶאת ַהּמַ ל ֶאת ַהּבְ ְזַמן ְלַעּכֵ ָלַקח ִלי 

י  ַהְגָרָלה ִלְנֹסַע ָלַרּבִ ּבַ יָבה, ָזִכיִתי  ׁשִ ַלּיְ ִנּיֹות ִנְכַנס  י ׁשְ ּתֵ ְפֵני ׁשְ ּלִ ָטן ׁשֶ ַהּקָ

רֹוב!  ַהּקָ ֵרי  ׁשְ ּתִ ֹחֶדׁש  ּבְ ַהּקֶֹדׁש,  ֶאֶרץ  ּבְ ִמיִמים'  ַה'ּתְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָנִציג  תֹור  ּבְ

ִביל ֶזה – ִלְהיֹות ֵאֶצל  ׁשְ ה ּבֹוֵגר ָצִריְך ִלְהיֹות ּבִ ּמָ ֵבָדה, ּכַ ֵאיזֹו ַאֲחָריּות ּכְ

ָנִציג  ּכְ א  ֶאּלָ ֶלֶרר"  "ַאְבֵרִמי  תֹור  ּבְ ַרק  ְולֹא  י,  ָהַרּבִ מּול  ַלֲעֹמד  י,  ָהַרּבִ

ל ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ְמאֹוד רֹוֶצה  ּכָ חּוִרים, ׁשֶ ל ּבַ ל עֹוד ְמאֹות ַרּבֹות ׁשֶ ׁשֶ

י... ף ִאּתִ ְלִהְתַחּלֵ

ֵבָדה ְמאֹוד  ת ַאֲחָריּות ּכְ ְתחּוׁשַ י ּבִ י ָלַרּבִ ִסיָעה, ְוָנַסְעּתִ י ֵהיֵטב ַלּנְ ִהְתּכֹוַנְנּתִ

ִמיִמים'  ַה'ּתְ ְמאֹות  ִבים  יֹוׁשְ ּלֹו  ׁשֶ ֵתַפִים  ַהּכְ ַעל  ִאּלּו  ּכְ ה.  ַרּבָ ּוִבְרִצינּות 

ֵתַפִים. ֲאִני לֹא ָיכֹול  ַקח אֹוִתי ַעל ַהּכְ ּלָ ָאֶרץ, ּכֹוֵלל ָה'עֹוג' ׁשֶ ֲארּו ּבָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ִליחּות ַהֲחׁשּוָבה ַהּזֹו. ְ ִלי ִלְהיֹות ָראּוי ַלּשׁ ָכה, ּבְ י ְסָתם ּכָ ִלְנֹסַע ָלַרּבִ

ַלּזֹוִכים  ְוִהְתַיֵחס  ַלּגֹוָרל,  דֹוָלה  ּגְ יבּות  ֲחׁשִ ִיֵחס  י  ָהַרּבִ ְסָתם.  לֹא  ֶזה 

ְוָכְך,  ַלח' אֹוָתם.  ְו'ׁשָ ַהְגָרָלה  ּבַ ף  ּתֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְנִציִגים  ּכִ ֱאֶמת  ּבֶ

ָזִכיִתי ִלְדָבִרים ְמֻיָחִדים  ּגֹוָרל",  ּבַ תֹור "ַהּזֹוֶכה  ּבְ י  ָהִייִתי ֵאֶצל ָהַרּבִ ׁשֶ ּכְ

פּות  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ֶסף ּכְ י ְסכּום ּכֶ ְלּתִ י ִקּבַ ל ָהַרּבִ ירּות ׁשֶ ְזּכִ ל, ֵמַהּמַ ְמאֹוד. ְלָמׁשָ

ל  ׁשֶ "כֹוס  ּבְ י  ֵמָהַרּבִ ֶקה"  "ַמׁשְ ְקּבּוק  ּבַ י  ְלּתִ ִקּבַ ִסיָעה,  ַהּנְ הֹוָצאֹות  ּבְ

ּכֹות. ֶעֶרב ַחג ַהּסֻ ת ָהְיָתה ּבְ ׁשֶ ָרָכה", ֲאָבל ַהֲחָוָיה ֲהִכי ְמַרּגֶ ּבְ

ל  ְמַקּבֵ ּגֹוָרל  ּבַ ַהּזֹוֶכה  ׁשֶ ִלי  ְוהֹוִדיעּו  ִלי  ָקְראּו  י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ירּות  ְזּכִ ֵמַהּמַ

לֹא  ֲעבּוִרי,  דֹוָלה  ּגְ ָעה  ַהְפּתָ ָהְיָתה  זֹו  יִנים.  ַהּמִ ַעת  ְלַאְרּבַ ֲהַדס  י  ֵמָהַרּבִ

ׁשּוָרה  ּבְ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ַלֶחֶדר  בֹוָאה  ּמְ ּבַ ָעַמְדנּו  ִלי.  קֹוֶרה  ה  ּזֶ ׁשֶ י  ֶהֱאַמְנּתִ

ִזְקֵני  ְוָהַעְסָקִנים,  יִעים  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ים,  ּיִ ָהָראׁשִ לּוִחים  ְ ַהּשׁ ַאַחת: 

ִעיר... ַער ַהּצָ ַהֲחִסיִדים – ַוֲאִני, ַהּנַ

ַאל  י ְוׁשָ י ִהְבִחין ּבִ י. ָהַרּבִ י ָקרֹוב ְמאֹוד ָלַרּבִ ה ָעַמְדּתִ ְזַמן ַהֲחֻלּקָ ּבִ

ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּגֹוָרל  ּבַ "ַהּזֹוֶכה  ֲאִני  ׁשֶ ָעָנה  ְוהּוא  ֲאִני,  ִמי  יר  ְזּכִ ַהּמַ ֶאת 

ִחּיּוְך  ְך  ִחּיֵ ָעַלי,  ל  ּכֵ ִהְסּתַ י  ָהַרּבִ ְוָאז  ַהּקֶֹדׁש".  ֶאֶרץ  ּבְ ִמיִמים  ַהּתְ

ִמיִמים'  ל ַה'ּתְ ל ּכָ יר: "ׁשֶ ְזּכִ ַהְטָעָמה ַאֲחֵרי ַהּמַ דֹול ְוטֹוב, ְוָחַזר ּבְ ּגָ

ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש!"... ּבְ

י,  ּלִ ָאָגה ׁשֶ ַחץ ְוַהּדְ ל ַהּלַ י. ּכָ ּתִ ׁשְ ֲאִני לֹא ָיכֹול ְלָתֵאר ָלֶכם ָמה ִהְרּגַ

ַהּכֹל   – ָראּוי  יק  ַמְסּפִ ּגֹוָרל"  ּבַ "זֹוֶכה  לֹא  ֲאִני  א  ּמָ ׁשֶ בֹות  ְחׁשָ ְוַהּמַ

ֲאִני  ֵאיְך  ָיַדע  י  ָהַרּבִ אֹוִתי.  ֵהִבין  י  ָהַרּבִ ה.  ִנּיָ ׁשְ אֹוָתּה  ּבְ ֶנְעַלם 

ים ִעם ִחּיּוְך הּוא  ה ִמּלִ ּוְבַכּמָ ֵבָדה ָהַאֲחָריּות,  ּכְ ה  ּמָ ּכַ יׁש, ַעד  ַמְרּגִ

יַע אֹוִתי. ִהְרּגִ

ָהְיָתה  ֹזאת  י.  ָהַרּבִ ֵאֶצל  ה  ַהּזֶ ֵרי'  ׁשְ ַה'ּתִ ֶאת  ח  ּכַ ֶאׁשְ לֹא  ְלעֹוָלם 

תֹור "ַאְבֵרִמי  לֹד ּבְ עּוָפה ּבְ ֵדה ַהּתְ י. ָיָצאִתי ִמּשְׂ ּלִ 'ְטִביַלת ָהֵאׁש' ׁשֶ

י. ַחי ִעם ָהַרּבִ ִמים' ׁשֶ י 'ּתָ עּור א, ְוָחַזְרּתִ ִ ָטן ִמּשׁ ֶלֶרר" ַהּקָ

ַהּזֹוֶכה 
ַּבּגֹוָרל ַהִּסּפּור ֶׁשל 

ַאְרֵיה ֵליּב
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ֲאִני ּכֹוֵהן. ְּכמֹו ֻּכְּלֶכם, ַּגם ֲאִני ְמַחֶּכה ְּכָבר ֶׁשַהְּגֻאָּלה 
ָּתבֹוא ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִיָּבֶנה ֵמָחָדׁש. ֲאִני ָּבטּוַח 

ֶׁשַּגם ָאז, ַּגם ָׁשם, ְּכֶׁשְּנָׁשֵרת ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִנְהֶיה 
ֲעסּוִקים ְּבַהְכָנַסת אֹוְרִחים. 

ַּבַחִּגים ֶּבַטח ִּתְהֶיה ָלנּו 
ֲעבֹוָדה ְּבִלי סֹוף, ִלְדֹאג 

ְלָכל עֹוֵלי ָהֶרֶגל... ְוַכּמּוָבן, 
ִנְזֶּכה ְלָבֵרְך ֶאת ָּכל ַעם 

ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲהָבה ְּבִבְרַּכת 
ּכֹוֲהִנים.

ְיהּוִדי ֶאָחד ֶׁשִהְתָאֵרַח ֶאְצֵלנּו, ִהְתַרֵּגׁש ְמאֹוד ֵמַהְכָנַסת 
ָּבת הּוא ָׁשַאל  ָהאֹוְרִחים ַהַחָּמה. ִלְקַראת סֹוף ַהּׁשַ

ם ַהָּמֵלא ֶׁשִּלי. ְּבסֹוד הּוא ִסֵּפר ִלי ֶׁשהּוא  אֹוִתי ָמה ַהּׁשֵ
ִמְתַּפֵּלל ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֵּבן ֶׁשִּיְתַנֵהג ָּכמֹוִני. הּוא ָאַמר ִלי 

ם ֶׁשִּלי, ִּכי הּוא  ֲאִפּלּו ֶׁשַּלֵּבן ֶׁשּלֹו הּוא רֹוֶצה ִלְקֹרא ַּבּׁשֵ
רֹוֶצה ֶׁשַּגם ַלֵּבן ֶׁשּלֹו ִיְהֶיה ֵלב 
ָזָהב ְוֶׁשַּיֲעֹזר ְלֻכָּלם ְּבִׂשְמָחה 

ּוִבְמִסירּות. ֵאיזֹו ַהְרָּגָׁשה טֹוָבה 
ֹזאת, ָלַדַעת ֶׁשֲאָנִׁשים ִמְסַּתְּכִלים 
ָעֶליָך ְורֹוִאים ְּבָך ֻּדְגָמה ִחּיּוִבית!

ָקָרה ִלי ְּכָבר יֹוֵתר ִמַּפַעם ַאַחת ֶׁשֶּנֱאַלְצִּתי ִלְדֹאג ְלַעְצִמי ְלִסּדּור ֵׁשָנה. ִאם 
אֹוְרִחים ְצִריִכים ֶאת ַהֶחֶדר ֶׁשִּלי, ֲאִני ְמַוֵּתר ַעל ַהִּמָּטה ֶׁשִּלי ּומֹוֵצא 

ְלַעְצִמי ִמְזָרן ּוִפָּנה ַלַּלְיָלה. ִלְפָעִמים אֹוְרִחים ַמִּגיִעים ְּבֶאְמַצע 
ַהַּלְיָלה – ּוְבִלי ְלָהִעיר ֶאת ַאָּבא ְוִאָּמא, ֲאִני ְמַכֵּבד ֶאת ָהאֹוְרִחים 

ִּבְטִעיָמה ּוְׁשִתָּיה ּוְמַסֵּדר ָלֶהם ָמקֹום ִליׁשֹון. ְׁשֵּתי ִמְצוֹות 
ְּבַמָּכה ַאַחת: ַּגם ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְוַגם ִּכּבּוד הֹוִרים!

ִלְפֵני ֶּפַסח ְוִלְפֵני ַהַחִּגים ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ֲחֻלָּקה ֶׁשל ַסֵּלי ָמזֹון ְלִמְׁשָּפחֹות 
ֶׁשל ְמֻאְׁשָּפִזים ּוְלִנְזָקִקים ֲאֵחִרים. ֲאִני ַהְּמַפֵּקד ֶׁשל ַהִּמְבָצע ַהֶּזה. ֲאִני יֹוֵׁשב 
ִעם ַאָּבא ְוִאָּמא ּוְמִכיִנים ֶאת ָּתְכִנית ָהֲעבֹוָדה, ְוַאַחר ָּכְך ָּכל ַהֲחֵבִרים ֶׁשִּלי 

ֵמַהִּכָּתה ַמִּגיִעים ֵאֵלינּו ּוְבַיַחד ֲאַנְחנּו ְמַמְּיִנים ֶאת ֲעֵרמֹות ַהִּמְצָרִכים 
ָהֲעָנִקּיֹות ּוְמִכיִנים ֶאת ַסֵּלי ַהָּמזֹון.

ֲאִני אֹוֵהב ְלַנֵּגן ִּבְפַסְנֵּתר ְוַגם ְקָצת ְלַצֵּיר, ֲאָבל ִּכְמַעט ֵאין ִלי ְּפַנאי ְלַתְחִּביִבים. ֵיׁש ִלי ִעּסּוִקים 
ֲחׁשּוִבים יֹוֵתר. ֲאִני ְמַנֵהל ֶאת ָּכל ַהַּמֲעָרְך ֶׁשל ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים ְּבֵבית ִמְׁשַּפַחת ֶלֶרר...

ִהָּיה ַּבַּבִית ֶׁשָּלנּו ְּבַׁשָּבת  בּוַע ֲאִני יֹוֵׁשב ְוחֹוֵׁשב ַעל ְּדָרִכים ְלַהְנִעים ָלאֹוְרִחים ֶאת ַהּׁשְ ְּכָבר ִּבְתִחַּלת ַהּׁשָ
ּוַמְמִציא ַרְעיֹונֹות ֲחָדִׁשים. ַההֹוִרים ֶׁשִּלי סֹוְמִכים ָעַלי ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות, ַוֲאִני ֵמִכין ְלַאָּבא ְרִׁשיָמה 

ְמֻסֶּדֶרת ֶׁשל ָּכל ַהְּדָבִרים ַהֲחֵסִרים: ְׁשִתָּיה, ַסּבֹוִנים, ִטיׁשּו, ַמָּגבֹות. ְּבָגדֹול, ֲאִני ֶזה ֶׁשּדֹוֵאג – ְּכמֹו 
ֶׁשִאָּמא אֹוֶמֶרת – "ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ָּכל ָמה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַּבַּבִית ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשֹּלא ֶיְחַסר".

ַער ֶׁשְּמַחֵּבר ֵּבין ַהַּבִית ֶׁשָּלנּו  ְלֵבית ָהְרפּוָאה "ַּבְרִזיַלי" ֵיׁש ְּכִניָסה ָראִׁשית ּוְכִניָסה ֲאחֹוִרית, ְוֵיׁש ַּגם ֶאת "ַׁשַער ֶלֶרר". ֶזה ַהּׁשַ
ְלֵבין "ַּבְרִזיַלי". ַהְּמַנֲהִלים ֶׁשל ֵּבית ָהְרפּוָאה סֹוְמִכים ָעֵלינּו ְמאֹוד, ֵהם יֹוְדִעים ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ֶאת ָמה ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים 
ַרק ְלטֹוַבת ַהחֹוִלים ּוְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה. ַּתֲאִמינּו אֹו ֹלא, ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו ַמְפֵּתַח ְל"ַׁשַער ֶלֶרר" – ַּדְרּכֹו ֲאַנְחנּו ִנְכָנִסים ְויֹוְצִאים 

ַער! ְּבַׁשָּבתֹות, ְלַחֵּלק ֶאת ָהֹאֶכל ּוְלַהְזִמין אֹוְרִחים ֵאֵלינּו. ֲאִני ְּבַעְצִמי ְמסֹוֵבב ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ַּבַּמְנעּול ּופֹוֵתַח ֶאת ַהּׁשַ
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ם ַהָּמֵלא ֶׁשִּלי הּוא "ִיְׂשָרֵאל  ַהּׁשֵ
ַאְרֵיה ֵליּב", ַוֲאִני ָקרּוי ַעל ֵׁשם 
ָאִחיו ֶׁשל ָהַרִּבי. נֹוַלְדִּתי ְּביֹום 

ָנה ִלְפִטיָרתֹו, ְּבי"ג ִאָּיר. ְּבָכל  ַהּׁשָ
ַּפַעם ֶׁשּׁשֹוֲאִלים אֹוִתי ַעל ֵׁשם ִמי 

ם, ֲאִני  ֲאִני ָקרּוי ּוָמה ַמְׁשָמעּות ַהּׁשֵ
ָׂשֵמַח ְלַהְסִּביר ִמי הּוא ָהָיה, ְוַגם 

ְלַסֵּפר ַעל ָהַרִּבי ֶׁשָּלנּו.

ַאַחד ַהַּתְחִּביִבים ֶׁשִּלי הּוא ְקָסִמים. ֲאִני קֹוֵרא 
ְסָפִרים ְולֹוֵמד קּוְרִסים ְּבקֹוְסמּות. 

ִּבְׁשִביל ָמה, ִּתְׁשֲאלּו? ִּבְׁשִביל 
ַהְּיָלִדים ְּב"ַבְרִזיַלי"... ַּגם ָׁשם 

ֵיׁש ְיָלִדים, ְוָצִריְך ְלַׂשֵּמַח 
אֹוָתם. ָאז ֲאִני ִמְתַנֵּדב 
ַלֲעׂשֹות ָלֶהם הֹוָפעֹות 

ּוְלַבֵּדר אֹוָתם.

ַׁשָּבת ִהיא ַהּיֹום ֲהִכי ָעמּוס ִּבְׁשִביִלי. 
ֲאִני ָקם ְּכָבר ְּבֵׁשׁש ַּבֹּבֶקר, ְודֹוֵאג 

ְלָכל ָהאֹוְרִחים ִלְׁשִתָּיה ַחָּמה 
ְועּוגֹות. ֶׁשַּיְתִחילּו ֶאת ַהּיֹום ִעם ִּפּנּוק 

ְוַהְרָּגָׁשה טֹוָבה...

ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים ָהָיה 
ִמְבָצע ְצָבִאי ִּבְרצּוַעת 

ַעָּזה, ֶׁשִהיא ַמָּמׁש ְקרֹוָבה 
ֵאֵלינּו. ִּבְתקּוַפת ַה'ִּמְבָצע' 

ַהֶּזה, ַהַּבִית ֶׁשָּלנּו ָהָיה 
ָמֵלא ַחָּיִלים. ֶאְפָׁשר לֹוַמר 
ֶׁשהּוא ָהַפְך ְלִמְפָקָדה. ָּכל 

ַחָּיל ֶׁשָהָיה ָזקּוק ְלֹאֶכל, 
ִמְקַלַחת אֹו ִמָּטה ַחָּמה 

ְלִהְתַרְעְננּות – ִהִּגיַע ֵאֵלינּו. 

ָּבתֹות ִהִּגיָעה  ְּבַאַחת ַהּׁשַ
ֵאֵלינּו ְּפֻלָּגה ְׁשֵלָמה ֶׁשל 
ַחָּיִלים, ְּבַיַחד ִעם ָקִצין 

ָּבִכיר ְמאֹוד ַּבָּצָבא. 
ַהָּקִצין ַהֶּזה ֹלא ָהָיה ׁשֹוֵמר 

ִמְצוֹות, ְוהּוא ַמָּמׁש ָּבָכה 
ִּבְדָמעֹות ֵמרֹב ִהְתַרְּגׁשּות 

ָּבת ֶׁשָּלנּו.  ִּבְסעּוַדת ַהּׁשַ
הּוא ָקם ְוִסֵּפר ֶׁשַהֵּבן 

ֶׁשּלֹו ַחָּיל ּוַמָּמׁש ַעְכָׁשו 
הּוא ִנְלָחם ְּבתֹוְך ַעָּזה 
ְוהּוא ָּכל ָּכְך ִמְתַּגְעֵּגַע 

ֵאָליו... ִאי ֶאְפָׁשר ָהָיה ֹלא 
ִלְבּכֹות. ְוָאז הּוא הֹוִׁשיט ִלי 
ֶמַדְלָיה ֶׁשהּוא ָעַנד, ְוָאַמר 

ִלי: "ֶאת ַהֶּמַדְלָיה ַהּזֹו 
ִקַּבְלִּתי ֵמֹראׁש ַהֶּמְמָׁשָלה 

ִלְפֵני ֶׁשָּיָצאנּו ַלִּמְבָצע. 
ַהִהְתַנֲהגּות ֶׁשְּלָך ְמֵלָאה 

טּוב ָוֶחֶסד, ַאָּתה ַרק עֹוֵזר 
ְּלָך ַלֲאֵחִרים –  ְונֹוֵתן ִמּׁשֶ
ַוֲאִני רֹוֶצה ָלֵתת ְלָך ֶאת 
ַהֶּמַדְלָיה ַהּזֹו ְּכִסיָמן ֶׁשל 

הֹוָקָרה"...

ֶזה ִלֵּמד אֹוִתי ֶׁשַהָּדָבר ֲהִכי 
ָחׁשּוב הּוא ַהִהְתַנֲהגּות. 

ְלַהְראֹות ֻּדְגָמה ְלֶיֶלד 
ֲחִסיִדי, ֶׁשְּמַוֵּתר ַעל ָמה 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ְונֹוֵתן ַלֲאֵחִרים. 

ָּכָכה נּוַכל ְלָקֵרב ְיהּוִדים 
ַרִּבים ְלתֹוָרה ְוַלֲחִסידּות 

ּוְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה!

ִלְקַראת ִּתְׁשֵרי ָהַאֲחרֹון ֵהַקְמנּו ֶּבָחֵצר ֵּבית ְּכֶנֶסת, ֲעבּור ַהְּמַבְּקִרים 
ְּב"ַבְרִזיַלי". ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים לֹו "ֹאֶהל ְּתִפָּלה". ֹלא ֶהֱאַמּנּו ַּכָּמה ֲאָנִׁשים 

ָיבֹואּו ְלִהְתַּפֵּלל ָּבֹאֶהל ֶׁשָּלנּו. ֹלא ַרק ַהְּמַבְּקִרים ִמֵּבית ָהְרפּוָאה 
כּוָנה ּוִמָּכל ָהֵאזֹור. ִמְתַּפְּלִלים ִאָּתנּו, ֶאָּלא ַּגם ּתֹוָׁשִבים ֵמַהּׁשְ

ֹאֶהל ַהְּתִפָּלה ֶׁשָּלנּו ָּכל ָּכְך ַחם ּוַמְזִמין, ֶׁשֲאִפּלּו ְיהּוִדים ֶׁשֹּלא ִּבְּקרּו 
ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ָׁשִנים – ַמִּגיִעים ְלִהְתַּפֵּלל ִמֵּדי ַׁשָּבת. ַהַּתְפִקיד ֶׁשִּלי הּוא 

ִלְגֹרם ָלֶהם ְלַהְרִּגיׁש ְּבנֹוַח. ֲאִני ַמְסִּביר ָלֶהם ַעל ַהְּתִפָּלה ּוַמְדִריְך 
אֹוָתם ְּבָכל ֶקַטע.

חּוץ ִמֶּזה ֲאִני ַּגם 'ִמיִני ַחָּזן'. ְּבַקָּבַלת ַׁשָּבת, ַעד "ְלָכה דֹוִדי" ֲאִני ְׁשִליַח 
ַהִּצּבּור. ָלֶכם ֲאִני ְמַגֶּלה ֶׁשַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְּכָבר ִנְּגׁשּו ֵאַלי ְוָאְמרּו ִלי 

ֶׁשֵהם ָּבִאים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִּבְמֻיָחד ְּכֵדי ִלְׁשֹמַע אֹוִתי ִמְתַּפֵּלל ְוָׁשר... 
ֲאִני ַמָּמׁש ַמְרִּגיׁש ְׁשִליַח ֲאִמִּתי!
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ִלְכבֹודֹו ִיְתָּבֵרְך!
ַּתְקִציר: ִמי הּוא ָהאֹוֵרַח ַהּמּוָזר, ַהִּמְתַחֶּזה ְלדֹוֵבר ַאְנְּגִלית ִּבְלַבד ְוכֹוֵתב 

ְּבִעְבִרית ְרהּוָטה אֹודֹות ֹחֶמר ֶׁשָּצִריְך ְלַהְׁשִמיד? אּוַלי ַלֶּפֶתק ַהחּום 
ֶׁשָּטַמן ְּבֹגַבּה ַאְבֵני ַהֹּכֶתל ִּפְתרֹוִנים...

יטּו  ם ְוִהּבִ ֵתָפיו ָעְצרּו ֶרַגע ַעל ָעְמּדָ בֹוּהַ ּוְבנֹו ָהָרכּוב ַעל ּכְ א ַהּגָ ָהַאּבָ
ֶלק,  ּסֶ ּכַ ֶהֱאִדים  ְוֵאִלי  ּלֹו  ּכֻ ל  ְעּגָ ַהּמַ ֶנֱעַצר  ְגָלָלם  ּבִ הֹון.  ִתּמָ ּבְ ֵאִלי  ּבְ
ַרק  ַמְפִריַע...  ֲאִני  ׁשֶ ְוָאַמר: "ְסִליָחה  ֶתק ַהחּום  ַהּפֶ ְלֵעֶבר  יַע  ִהְצּבִ ׁשֶ ּכְ
ה..  ֶתק ַהחּום ַהּזֶ ה ָלֶכם, ְלהֹוִריד ִלי ֶאת ַהּפֶ ׁש, ִאם לֹא ָקׁשֶ ָרִציִתי ְלַבּקֵ
י  ְרּתִ ִנְזּכַ אֹוֶמֶרת,  ֹזאת  ֶאה...  ִביל  ׁשְ ּבִ ֶאה...  ִביל,  ׁשְ ּבִ אֹותֹו  ָצִריְך  ֲאִני 

י ִלְכּתֹב ַהּכֹל"... ַמְרּתִ עֹוד לֹא ּגָ ׁשֶ

ּבֹו  ִנְנָעצֹות  ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ֵעיֵני  ׁשֶ ֵלב  ם  ׂשָ הּוא  ְכֵבדּות.  ּבִ ם  ָנׁשַ ֵאִלי 
ס. הּוא  ְמָחה ְוֶזה ָהָיה ַהּנֵ ַקו ַהּשִׂ ְמָחה ָהָיה ּבְ ַעל ַהּשִׂ ְתִמיָהה. ֲאָבל ּבַ ּבִ
ּלֹו  ֶתק ׁשֶ יק! ּתֹוִריד לֹו ֶאת ַהּפֶ י, ְוהֹוָרה ִלְבנֹו: "ַצּדִ לֹא ָחַקר יֹוֵתר ִמּדַ
ה ֲאִני ִמְתָקֵרב ֶאל ַהּכֶֹתל", ְוָהָאב ָהָארְֹך ִנְצַמד ֶאל ַהּכֶֹתל  ה, ִהּנֵ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ר ְלָיָדיו  ֶתק ַהחּום ְוזֹוְרקֹו ַהְיׁשֵ ֵרה ׁשֹוֵלף ֶאת ַהּפֶ לֹוׁש-ֶעׂשְ ְ ן ַהּשׁ עֹוד ּבֶ ּבְ

ל ֵאִלי. ׁשֶ

ָלֶכם  ְהֶיה  ּיִ "ְוׁשֶ ׁשּות,  ִהְתַרּגְ ּבְ ֵאִלי  ֵאָליו  ָקָרא  ה!",  ַרּבָ ּתֹוָדה  "ּתֹוָדה, 
ל ָהרֹוְקִדים  ָבר ִהְצָטְרפּו ׁשּוב ְלַמְעּגַ ָהָאב ּוְבנֹו ּכְ א ׁשֶ ל טֹוב!", ֶאּלָ ַמּזָ ּבְ
ו. ֵאִלי ָקַרב  ה ַעְכׁשָ ּנֶ ָרָכה. ֲאָבל ָמה ֶזה ְמׁשַ ְמעּו ֲאִפּלּו ֶאת ַהּבְ ְולֹא ׁשָ
ֶתק  ַהּפֶ ֲאִני חֹוֵזר:  ָיֵדנּו!  ּבְ ַהחּום  ֶתק  "ַהּפֶ ְוִהְכִריז:  ר  ֵמֹאשֶׁ ֵאַלי קֹוֵרן 

ָיֵדינּו!". ַהחּום ּבְ

ְקֵצה  ּבִ ם,  ׁשָ ַהּכֶֹתל.  ִמְנֶהֶרת  ּתֹוְך  ֶאל  ִעְקבֹוָתיו  ּבְ י  ִמַהְרּתִ ׁש  ִנְרּגָ ֵלב  ּבְ
ים,  ַהְבַהּבִ ַהּצְ ָנִסים  ַהּפָ ל  ׁשֶ לּוׁש  ַהּקָ ְלאֹוָרם  ֹמאל,  ׂשְ ד  ִמּצַ ְנָהָרה  ַהּמִ
יָמה  דֹול, ָלַקְחנּו ְנׁשִ ף ַהחּום ַהּגָ נּו ֶאת ַהּדַ ַרׂשְ א, ּפָ ּסֵ א ֶאל ּכִ ּסֵ ֵקַרְבנּו ּכִ

ה ְוִהְתַחְלנּו ִלְקרֹא. ֲאֻרּכָ

•

ב"ה

ֵרְך! ם ִיְתּבָ ֵ ִלְכבֹוד ַהּשׁ

ְלָך  ִלְכּתֹב  רֹוֶצה  ַוֲאִני  ָלָאֶרץ,  י  ָחַזְרּתִ חּוץ-ָלָאֶרץ  ּבְ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ַאֲחֵרי 
ׁש ֵמרֹאׁש  ְרֵאִלים, ַוֲאִני ְמַבּקֵ ׂשְ ִרים ַהּיִ ַדּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ ר ְוָלִעְנָין, ּכְ ּדּוְגִרי, ָיׁשָ

ים ֲהִכי ְראּויֹות ּוַמְתִאימֹות ִלְכבֹודֹו. ּלִ ּמִ ְסִליָחה ִאם ֶזה לֹא ִיְהֶיה ּבַ

י  ּלִ בֹות ׁשֶ ְחׁשָ חּוָפה! ַהּמַ ו! ֲאִני ָזקּוק ְלֶעְזָרה ּדְ ֲאִני צֹוֵעק ֵאֶליָך ַעְכׁשָ
ֵאב רֹאׁש ָאיֹם, ֲאָבל ֲהִכי  ד ְלַצד ְוֵיׁש ִלי ּכְ ְמַטְלְטלֹות ִלי ֶאת ָהרֹאׁש ִמּצַ

ב. ֵאב ַהּלֵ רּוַע ֶזה ּכְ ּגָ

יַבת  ִליׁשִ י  ְוִנְכַנְסּתִ ְתׁשּוָבה  ּבִ י  ָחַזְרּתִ ׁשֶ ּכְ י  ַמְחּתִ ׂשָ ה  ּמָ ּכַ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ַרק 
רּוָפה.  ַהּצְ ָהֱאֶמת  ִלְמחֹוז  י  ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ טּוַח  ּבָ ָהִייִתי  ַהּתֹוָרה".  בֹוד  "ּכְ
א ַרק על ַהּבֹוֵרא, ֹזאת  ב ַעל ַעְצמֹו ֶאּלָ ּבֹו ַאף ֶאָחד לֹא חֹוׁשֵ קֹום ׁשֶ ַהּמָ

אֹוֶמֶרת: ָעֶליָך.

רֹאׁש  ָעַלי  ִהְרִעיף  ׁשֶ חֹות  ּבָ ׁשְ ַהּתִ ָאְזַני  ּבְ ְמַעט  ָצְרמּו  ֵאיְך  זֹוֵכר  ֲאִני 
ַהּתֹוָרה  י  ִחּדּוׁשֵ ֶאת  לֹו  ֶהְרֵאיִתי  ׁשֶ ּכְ ְיִזיְך,  רֹוְיְסּבַ ּגְ ָהַרב  יָבה,  ׁשִ ַהּיְ
מֹוָך עֹוד לֹא ָהָיה  ּכָ ר  חּור ֻמְכׁשָ ָתב. "ּבָ ַהּכְ ֶהֱעֵליִתי ַעל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים 
אּוָלם ַוֲאִני  ַכח ָאז ּבָ ּנָ ל ִמי ׁשֶ ָאְזֵני ּכָ קֹול ּבְ יָבה!", ָקָרא ָאז ּבְ ׁשִ ּיְ ָלנּו ּבַ
רֹאׁש  ִלְהיֹות  ם  ֵ ַהּשׁ ֶעְזַרת  ּבְ ה  ְזּכֶ ּתִ ְך,  ּכָ ְתִמיד  ּתַ "ִאם  ְמאֹוד.  ְנבּוכֹוִתי 
ְוָקַרץ:  ַהֲעָרָכה  ּבְ ְכִמי  ׁשִ ַעל  ְיִזיְך  רֹוְיְסּבַ ּגְ ָהַרב  ָטַפח  דֹול!",  ּגָ יָבה  ְיׁשִ

בֹוד ַהּתֹוָרה"...". יַבת "ּכְ "אּוַלי ֲאִפּלּו רֹאׁש ְיׁשִ

י ֶאת ַהַהְצָלָחה, ֶאת  י. ָאַהְבּתִ ִלּבִ ָאז לֹא ָרִציִתי ְלַהֲאִזין ַלּקֹול ַהּלֹוֵחׁש ּבְ
ְצָלח  ַהּמֻ חּור  ַהּבָ ַמֲעַמד  ֶאל  ְמַסְחֵרר  ֶקֶצב  ּבְ י  ְמּתִ ְוִהְתַקּדַ חֹות,  ּבָ ׁשְ ַהּתִ

יָבה. ׁשִ ּיְ יֹוֵתר ּבַ ּבְ

ָאַמר  יָבה  ׁשִ ַהּיְ רֹאׁש  ר  ֲאׁשֶ ּכַ קּות,  ַהִהְתַרּסְ יֹום  ֶאת  ֵהיֵטב  זֹוֵכר  ֲאִני 
ָחְסָמה  ָיה ׁשֶ ׁשּוָטה. ֻקׁשְ ָיה ּפְ יִתי ָעָליו ֻקׁשְ ְתִמימּוִתי ִהְקׁשֵ עּור ַוֲאִני ּבִ ׁשִ

יָבה ֶנֱאַלם ּדֹם. ׁשִ עּור ְורֹאׁש ַהּיְ ִ ל ַמֲהַלְך ַהּשׁ ֶאת ּכָ

ָמה  ַעל  י  ֵהַבְנּתִ ְולֹא  ֱאֶמת,  ּבֶ זֹוֵעם  אֹותֹו  ָרִאיִתי  ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ
ְוָאַמר, "ֲאָבל  ִהְכִריז  ַקּלּות",  ּבְ ָיה  ׁשְ ַהּקֻ ֶאת  ְלָתֵרץ  ֲאִני  ה. "ָיכֹול  ְוָלּמָ

ֶּפֶרק ג

ִסּפּור ֶמַתח ְּבֶהְמֵׁשִכים 
עוזי קפלון 
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ַמן  ַהּזְ ֵאִרית  ׁשְ ֶאת  יׁש  ְלַהְקּדִ ְרצֹוִני  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ו,  ַעְכׁשָ ָלֶזה  ֵנס  ֶאּכָ לֹא 
ֲאָוה"... ת ַהּגַ ִמּדַ ֲאָבק ּבְ יבּות ַהּמַ ְלִלּבּון ֲחׁשִ

נּו,  ּלָ ּכֻ ָרִאינּו  ֶרַגע  ּכָ ׁשֶ "ּוִבְמֻיָחד  ְוהֹוִסיף:  ָחמּור  ט  ַמּבָ י  ּבִ ד  ִמּקֵ הּוא 
ֶאְמַצע  ּבְ ַהְפָרָעה  ּבְ ִנים  ּפָ ֲחִציפּות  ל  ׁשֶ ית  מּוָחׁשִ ְגָמה  ּדֻ ְלַצֲעֵרנּו, 
ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ְלִמיד  ִמּתַ ּוְכָלל  ָלל  ּכְ ה לֹו  ְמַצּפֶ ָהִייִתי  ּלֹא  ׁשֶ ָבר  ּדָ עּור,  ִ ַהּשׁ
יֹוֵדַע  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ ׁשֶ ר  ּבֵ ִמְסּתַ ִהְצִליַח.  י  ּדַ ְוַגם  ַהּיֹום  ַעד  ַיֲחִסית  ְמאֹוד 

ה. ֲאָנָחה ֲעֻמּקָ יָבה ּבַ ׁשִ ם רֹאׁש ַהּיְ ֵלב לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה", ִסּיֵ ם ּבְ ֵנס ּגַ ְלִהּכָ

ֲאָבל,  יָבה,  ׁשִ ַהּיְ ֶאת  י  ָעַזְבּתִ ֵמָאז  טּויֹות  ׁשְ ה  ַהְרּבֵ יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני 
ל עֹוָלם! ֵאיֹפה ָהֱאֶמת??? ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ֲאָוה, ַוֲאִני לֹא מּוָכן ְלַהֲאִמין  ה ּגַ יִתי ַהְרּבֵ ּלִ בֹוד ַהּתֹוָרה" ּגִ יַבת "ּכְ יׁשִ ּבִ
י. ּלִ ֲהדּות ׁשֶ ם ַהּיַ ְהֶיה ְספּוָגה ּגַ ֶזה ּתִ ּבָ ה ָהִייָת רֹוֶצה ׁשֶ ַאּתָ ׁשֶ

פּויֹות. ֲאָבל ֲאִני  ל ז'ֹוז'ֹו ֲחֵבִרי נֹוַח ִלי, ֵאין ִהְתַחּנְ ֶפה ׁשֶ ּקָ ִני, ּבַ ד ׁשֵ ִמּצַ
ְצוֹות... י ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהּמִ ם יֹוֵתר ִמּדַ ם ֵאין ׁשָ יֹוֵדַע, ּגַ

ֲאִני  ׁשֶ ְלָך  ֲאִני מֹוִדיַע  ָאז,  ַעד  ים.  ַחּיִ ּבַ י  ְרּכִ ּדַ ֶאת  ִלי  ָהֵאר  ם,  ֵ ַהּשׁ א  ָאּנָ
עֹוד  הּוא  ׁשֶ ִלי,  ָחֵסר  ֶזה  ַרק  ז'ֹוז'ֹו.  ֵאֶצל  ַהֹחֶמר  ֶאת  ְוׂשֹוֵרף  הֹוֵלְך 
ַחת  ִמּתַ ם,  ׁשָ ֶזה  ֶאת  ָאְכלּו  ָבר  ּכְ ִרים  ָהַעְכּבָ ְואּוַלי  ֶזה.  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ִיׁשְ

ְדֵרגֹות... ַלּמַ

ָכבֹוד ַרב ּוְבִתְקָוה ְלֶעְזָרה, ָך, ּבְ ּלְ ׁשֶ

ִמיָכֵאל

•

ְכנּו  ִהּלַ ֹעז.  ּבְ ַהּבֶֹקר  ֶמׁש  ׁשֶ ָקְפָחה  ָבר  ּכְ ַהּכֶֹתל  ְנֶהֶרת  ִמּמִ ָצאנּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ
יק  ְסּפִ ּנַ ְיָתה, ׁשֶ ֲחִזיר אֹוָתנּו ַהּבַ ּיַ ֲחַנת ָהאֹוטֹוּבּוס ׁשֶ ְדָמָמה ֶאל ֵעֶבר ּתַ ּבִ
ׁש  ַרּגֵ ב ַהּמְ ְכּתָ ל ַהּמִ ם ׁשֶ ַחת ָהרֹשֶׁ ַמן. ָהִיינּו ְנתּוִנים ּתַ ּזְ ְלמּוד-ּתֹוָרה ּבַ ַלּתַ
ׁש ֶאת ְצָעֵדינּו  ֶטֶרם ְנַגּבֵ ל אֹותֹו ֵהיֵטב ּבְ ה, ְוֶהֱעַדְפנּו ְלַעּכֵ ְוַהּכֹוֵאב ַהּזֶ

ִאים. ַהּבָ

ַאֲחָריו  י  ְטּתִ ִהּבַ ַלּכֶֹתל.  ֲחָזָרה  ְוָרץ  ָעְמּדֹו  ַעל  ְתאֹום  ּפִ ֶנֱעַצר  ֵאִלי  ְוָאז 
ִקְמֵטי  ין  ּבֵ ֲחָזָרה  ַהחּום  ֶתק  ַהּפֶ ֶאת  טֹוֵמן  אֹותֹו  ְוָרִאיִתי  הֹון  ִתּמָ ּבְ
הּוא  ׁשֶ ּכְ ְטרּוָפה  יָמה  ְנׁשִ ּבִ ֵאַלי  ָחַזר  הּוא  ַהּכֶֹתל.  ל  ׁשֶ ים  יׁשִ ׁשִ ַהּיְ ָניו  ּפָ

ב ִלְמקֹומֹו. ַאֲחֵרי ַהּכֹל,  ְכּתָ י ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהּמִ ַכְחּתִ ְמַעט ׁשָ ְמַמְלֵמל: "ּכִ
הּוא לֹא נֹוַעד ֲעבּוֵרנּו".

ָחה  ּגָ ִליֵחי ַהַהׁשְ י, "ֲאָבל אּוַלי ֲאַנְחנּו ִנְבַחְרנּו ִלְהיֹות ׁשְ "ָנכֹון", ָאַמְרּתִ
ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ָעָליו  'ַהֹחֶמר'  ׁשֶ ְתַנאי  ּבִ ה.  ַהּזֶ ְלִמיָכֵאל  ַלֲעֹזר  ָהֶעְליֹוָנה 

ׁש"... הּו ָחׁשּוד ַמּמָ ֶ ֵאיֶנּנּו ַמּשׁ

ַאל-ִנֵחׁש ֵאִלי, ְוהֹוִסיף:  ִליִלי?", ׁשָ הּו ֵמָהעֹוָלם ַהּפְ ֶ ן ְלַמּשׁ ּוֵ ה ִמְתּכַ "ַאּתָ
ֳחָמִרים  אּוַלי  ְלִחיָמה,  ֶאְמְצֵעי  אּוַלי  ה.  ַהּזֶ ּוּון  ּכִ ּבַ י  ְבּתִ ָחׁשַ ֲאִני  ם  "ּגַ
ַדע,  ֶהם, ְואּוַלי ֹחֶמר ִמיְסיֹוֶנִרי... ֵלְך ּתֵ ִנים ּבָ ּכְ ים ִמְסּתַ ֲאָנׁשִ ְרִעיִלים ׁשֶ

תּוחֹות". רּויֹות ּפְ ל ָהֶאְפׁשָ ּכָ

ְדֵרגֹות' ֵאֶצל  ַחת ַלּמַ א ִלְבּדֹק 'ִמּתַ ֵרָרה ֶאּלָ "טֹוב, ָאז לֹא נֹוְתָרה ָלנּו ּבְ
י. ז'ֹוז'ֹו", ָאַמְרּתִ

ים  ּמּוָבן, ֵאיְך ֲאַנְחנּו ְמַגּלִ ֵאָלה, ּכַ ְ יר, יּוִדיק. ַהּשׁ ֵאִלי ָצַחק: "ַרְעיֹון ַאּדִ
ה – ָקֶפה ז'ֹוז'ֹו". קֹום ַהּזֶ ֵאיֹפה ַהּמָ

ַעל  ֶאה  ּגֵ חֹון,  ִבּטָ ּבְ י  ַרְצּתִ ּתֵ ּמּוָבן!",  ּכַ ֶלפֹוִנים  ַהּטֶ ֵסֶפר  ּבְ "ֵאיֹפה? 
ָאר לֹא ָחׁשּוב. ְ דֹול. ַהּשׁ ׁשּוט, אֹותֹו לֹא ָמָצא ֲאִפּלּו ָאִחי ַהּגָ ָהַרְעיֹון ַהּפָ

ֶלפֹוִנים,  ַהּטֶ ֵסֶפר  ּבְ ַדְקנּו  ּבָ לּום,  ּכְ ְלִאיׁש  ְרנּו  ִסּפַ לֹא  ְיָתה,  ַהּבַ ְענּו  ִהּגַ
ֶאל  ַעְצֵמנּו צֹוֲעִדים  ֶאת  ָמָצאנּו  ֶעֶרב  אֹותֹו  ּבְ ְוַתֲאִמינּו אֹו לֹא – עֹוד 
יָביֹוב  ּתּוְרּכִ ְרחֹוב  ּבִ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ַהּבּוָכִרים  כּוַנת  ׁשְ ּבִ ז'ֹוז'ֹו  ָקֶפה  ֵעֶבר 

.30

ֵבד  ים ׁשֹוְטטּו ּבֹו. ֵריַח ּכָ ּנִ ים ְמׁשֻ ר ָלנּו, ַוֲאָנׁשִ ר לֹא ָהָיה ֻמּכָ ָהְרחֹוב ַהּצַ
ּתֹוֲאָנה  נּו  ׂשְ ִחּפַ ַוֲאַנְחנּו  ה,  ּנָ ּפִ ל  ִמּכָ ָנַדף  ַאְלּכֹוהֹול  ל  ְוׁשֶ ִסיַגְריֹות  ל  ׁשֶ

ה. ם ַהּזֶ ֻסּיָ ֶפה ַהּמְ ית ַהּקָ ֵנס ֶאל ּבֵ ְלִהּכָ

יר:  ַאּדִ ְוקֹול  רּועֹות  ּפְ ָערֹות  ׂשְ ִעם  ל  ְמֻגּדָ ֶבר  ּגֶ ם  ָ ִמּשׁ ָיָצא  ְתאֹום  ּפִ
"נּו,  קֹולֹו.  ּבְ ָעֵלינּו  ִהְרִעים  ְיָלִדים?",  אן,  ּכָ ים  ׂשִ ְמַחּפְ ם  ַאּתֶ "ָמה 
ָבִרים ֲחׁשּוִבים  ה ּדְ ֹקֶצר רּוַח. "ְלז'ֹוז'ֹו ֵיׁש ַהְרּבֵ ָבר!", הֹוִסיף ּבְ ֲענּו ּכְ

ְיָלה!"... ר ַהּלַ ְלַסּדֵ

ְך ָיבֹוא ֶהְמׁשֵ
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ִבים  ֻמְרּכָ ֵהם  ם  ּגַ ׁשֶ ֲחָלִקים,  ַלֲהמֹוֵני  ק  ִמְתַחּלֵ עֹוָלם  ּבָ ֹחֶמר  ל  ּכָ

ְּביֹוֵתר  ַהָּקָטן  ַהֶחְלִקיק  ָהְלָאה.  ְוָכְך  יֹוֵתר,  ים  ְקַטּנִ ֵמֲחָלִקים 

ים:  ִמּלִ י  ּתֵ ְ ִמּשׁ ה  ְלַמֲעׂשֶ ֶבת  ֻמְרּכֶ ָאטֹום  ה  ּלָ ַהּמִ “ָאטֹום”.  ִנְקָרא 
לֹוַמר: ֶזהּו ַהֵחֶלק  ן הּוא: “ִּבְלִּתי ִמְתָּפֵרק”. ּכְ רּוׁשָ ּפֵ ָא-טֹום, ׁשֶ

ר ְלָפֵרק אֹותֹו  ִאי ֶאְפׁשָ ְך ָקָטן ׁשֶ ֵדי ּכָ ֹחֶמר, ַעד ּכְ יֹוֵתר ּבַ ָטן ּבְ ַהִפיִזי ַהּקָ

ם ֶאת ָהַרְעיֹון – ִמְּסִביֵבנּו  ַפְסּתֶ ּנּו. ִאם ּתְ ים ִמּמֶ עֹוד ַלֲחָלִקים ְקַטּנִ

ת  ִטּפַ ּבְ עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ ְוֵחֶפץ  ֹחֶמר  ָכל  ּבְ ְמָצִאים  ַהּנִ ָאטֹוִמים,  ֲהמֹון 
ל  יְלַיאְרד ִמיְלַיאְרִדים ׁשֶ ה, ֵיׁש יֹוֵתר ִמּמִ ם ַהְמָחׁשָ ה, ְלׁשֵ ַמִים ְקַטְנַטּנָ

ָאטֹוִמים!

ִּפְצַצת  ִהיא  ְתקּוָפֵתנּו  ּבִ ּלּו  ִהְתּגַ ׁשֶ דֹולֹות  ַהּגְ ַהַהְמָצאֹות  ַאַחת 

ֲחָזָקה  ָצָצה  ּפְ ִהיא  ְרִעיִנית,  ּגַ ָצָצה  ּפְ אֹו:  ָאטֹום,  ְצַצת  ּפִ ָהָאטֹום. 
ֵדי  ּכְ ְוִכיְמָיה  ִפיִזיָקה  מֹו  ּכְ ִמְקצֹועֹות  ֵהיֵטב  ִלְלֹמד  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְמאֹוד, 

ט ֶאָחד:  ּפָ ִמׁשְ יר ֶאת ֶזה ּבְ ה ְלַהְסּבִ ִדּיּוק ִהיא ּפֹוֶעֶלת. ְנַנּסֶ ְלָהִבין ֵאיְך ּבְ

ֶרץ  ּפֶ ְחֵרר  ׁשַ ּמְ ׁשֶ ָהָאטֹום,  ל  ׁשֶ ּקּוַע”  “ּבִ ל  ׁשֶ ֲהִליְך  ִמּתַ נֹוָצר  יצּוץ  ַהּפִ

ָיה. ל ֶאֶנְרּגְ ָעצּום ׁשֶ

ָאטֹום  ְצַצת  ּפִ עֹוָלם.  ּבָ יֹוֵתר  ּבְ ֶהָחָזק  ק  ׁשֶ ַהּנֶ הּוא  ְרִעיִני  ּגַ ק  ֶנׁשֶ

ָמה  ָּכל  ֶאת  ְוהֹוֶרֶסת  ְׁשִנּיֹות  ְּבתֹוְך  ִמְתּפֹוֶצֶצת 
ְצַצת  ּפִ ָעצּום.  ְּבַרְדיּוס  ֶׁשִּמְּסִביָבּה 
יְנג- ּפִ ּדּור  ּכַ ל  ׁשֶ ֹגֶדל  ּבְ ַאַחת,  ָאטֹום 

מֹו  ּכְ יצּוץ  ּפִ ֶרת  ְמַיּצֶ ָקָטן,  ּפֹוְנג 

ל  ׁשֶ ֹגֶדל  ּבְ ְרִגיָלה  ָצָצה  ּפְ

ֵלם! ִאְצַטְדיֹון ׁשָ

ָחה  ּתְ ְצַצת ָהָאטֹום לֹא ּפֻ ּפִ

אֹו  ֶאָחד  ָאָדם  ְיֵדי  ַעל 

ְקבּוַצת  ּבִ ר  ְמֻדּבָ ַנִים.  ׁשְ

ְמַפְּתִחים ֶׁשָּכְלָלה 

ם  ׁשֵ ם ָעַמד ִפיִזיַקאי ְיהּוִדי ָאֶמִריָקִאי ּבְ רֹאׁשָ ּבְ ַאְלֵפי ַמְדָעִנים, ׁשֶ
ְנַהְיֶמר. ְרט אֹוּפֶ רֹוּבֶ

ם  ׁשֵ ָלּה  ן  ְוִנּתַ ִרית  ַהּבְ ַאְרצֹות  ּבְ ָחה  ּתְ ּפֻ ָהִראׁשֹוָנה  ָהָאטֹום  ְצַצת  ּפִ

ַהָּצָבא  ה,  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְלֵהי  ׁשִ ּבְ ָקָטן”.  “ֶיֶלד  ַהּקֹוד 

ָהָאֶמִריָקִאי ֵהִטיל ְׁשֵּתי ִּפְצצֹות ָאטֹום ֵמָהֲאִויר ַעל 
ֲחָמה  ּלָ ׁשֶ ן,  ַיּפָ ִנְכְנָעה  ְך  ּכָ ְוָנָגָסִקי.  יָמה  ִהירֹוׁשִ ן,  ַיּפָ ּבְ ִזּיֹות  ֶמְרּכָ ָעִרים 

אִצית. ְרַמְנָיה ַהּנָ ְלַצד ּגֶ

ְלַהְפָחַתת  ַּדְוָקא  ָּגַרם  ַהַּגְרִעיִני  ַהֶּנֶׁשק  ּתּוַח  ּפִ

ֵנס  ְלִהּכָ רֹוצֹות  ְמִדינֹות  חֹות  ּפָ ֵאיְך?  ָּבעֹוָלם...  ַהִּמְלָחמֹות 
ן  ְמֻסּכָ ק  ֶנׁשֶ ֵיׁש  ֶהן  ּלָ ׁשֶ ִריבֹות  ַהּיְ ְרׁשּות  ּבִ ׁשֶ יֹוְדעֹות  ֵהן  י  ּכִ ְלִמְלָחָמה, 

ִנְקָרא  ֶזה  ִדיָנה  ַהּמְ ֵעי  ַמּדְ ַפת  ׂשְ ּבִ זֹו.  ּכָ ָמָדה  ְוַהׁשְ ֶהֶרס  ָעְצַמת  ּוַבַעל 

ק  ֶנׁשֶ ת ִלְתֹקף ּבְ ׁשֶ ְרִעיִנית חֹוׁשֶ ל ַמֲעָצָמה ּגַ לֹוַמר, ּכָ “ַמֲאַזן ֵאיָמה”. ּכְ

ִפְצַצת  ּבְ ְתֹקף  ּתִ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ִדיָנה  ַהּמְ ׁשֶ ׁש  ֵמֲחׁשָ ְרׁשּוָתּה,  ּבִ ׁשֶ ְרִעיִני  ַהּגַ

ְתגּוָבה. ָאטֹום ּבִ

ְצצֹות ָאטֹום,  ּפִ ם  ּגַ ים  ּוְלִעּתִ ְרִעיִנית,  ּגַ ָיה  ֶאֶנְרּגְ ִרים  ְמַיּצְ ּבֹו  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ

ְמכֹונֹות  ֲהמֹון  ּבֹו  ׁשֶ ָעצּום  ִמְתָחם  ּבְ ר  ְמֻדּבָ ַּגְרִעיִני”.  “ּכּור  ִנְקָרא 

ִנים. ֲאזֹוִרים ְמֻסּכָ ִרים ַלֲעֹבד ּבַ ְכׁשָ ּמֻ יִרים ּוְמאֹות עֹוְבִדים ׁשֶ ֲעָנק ּוַמְכׁשִ

טֹוִבים,  ִלְצָרִכים  ַּגם  ְלַׁשֵּמׁש  ָיכֹול  ַּגְרִעיִני”  “ּכּור 
ָאטֹוִמי,  ּכּור  ֵיׁש  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ם  ּגַ דֹולֹות.  ּגְ ַכּמּויֹות  ּבְ ַמל  ַחׁשְ ִיּצּור  מֹו  ּכְ

ר  ְמַיּצֵ ה  ַהּזֶ ַהּכּור  ׁשֶ ִבים  חֹוׁשְ ם  ַאּתֶ ֶגב.  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ִדימֹוָנה  ּבְ ׁשֹוֵכן  ְוהּוא 

ַסְקֶרֶנת  ַהּמְ ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ׁשּוָבה ֲאִמיָנה ַעל  ּתְ ָצצֹות? ֵאין ְלַאף ֶאָחד  ּפְ ם  ּגַ

ַהּזֹו...

ּכּוִרים  ָהֲאִויר  ֵחיל  ִהְׁשִמיד  )ְלָפחֹות(  ַּפֲעַמִים 
ַעם ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ִלְפֵני  ַּגְרִעיִנִּיים ֶׁשל ְמִדינֹות אֹוֵיב. ַהּפַ
יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ָהְיָתה  ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ַעם  ַהּפַ ִעיָרק.  ּבְ ָנה,  ׁשָ ִעים  ְלַאְרּבָ ָקרֹוב 

ר  ֶעׂשֶ ּה, ְוֶזה ָקָרה ִלְפֵני ּכְ ף ִאּתָ ּתָ בּול ְמׁשֻ ׁש ָלנּו ּגְ ּיֵ סּוְרָיה, ׁשֶ ְקרֹוָבה: ּבְ

ִנים. ׁשָ

ַעם ַעל ַהֶּמֶסר ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ִמִּפְצַצת  ר לֹא ּפַ ּבֵ י ּדִ ָהַרּבִ

ל  ּכָ ֶאת  ּנֹות  ְלׁשַ ְיכֹוָלה  ה  ְקַטּנָ ַאַחת  ה  ֻעּלָ ּפְ ָהָאטֹום: 
ף  ַהּכַ ֶאת  ְלַהְכִריַע  ְיכֹוָלה  ַאַחת  ִמְצָוה  ם  ּגַ ְוָכְך  ָהעֹוָלם, 

ה! ֻאּלָ ּוְלָהִביא ֶאת ַהּגְ

ֶׁשֵּתְדעּו ָלֶכם

ָהָאטֹוםְוַהַּפַעם:
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ה  ּתָ ּכִ ָהְיָתה  ַלְכָמן  ּבְ מּוִליק  ׁשְ ל  ׁשֶ ה  ּתָ ַהּכִ ְקִציר:  ּתַ
ׁשּו.  ּבְ ּתַ ִהׁשְ ָבִרים  ַהּדְ ֲאָבל  ת,  ׁשֶ ּוְמֻגּבֶ ֶנת  ִמְצַטּיֶ
 – ַמֲחנֹות  ֵני  ִלׁשְ ה  ּתָ ַהּכִ ֶאת  ָגה  ּלְ ּפִ דֹוָלה  ּגְ ְמִריָבה 
ר.  י ִזיְלּבֶ ל מֹוְיׁשִ ֲחֶנה ׁשֶ מּוִליק, ְוַהּמַ ל ׁשְ ֲחֶנה ׁשֶ ַהּמַ
ּלֹו,  ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ר  ְלּבַ ִמְתּכֹוֵנן  מּוִליק  ׁשְ יְנַתִים,  ּבֵ
ּלֹו,  ׁשֶ א  ַסּבָ ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ ִסּפּור  ֶאת  יר  ְלַהּכִ ׁש  ּוְמַבּקֵ
ְבִרית  ּבִ ים  ַהַחּיִ ַעל  ר  ְמַסּפֵ א  ַסּבָ ַלְכָמן.  ּבְ ַיעְנְקל  ר' 

ְלטֹון ַהּקֹומּוִניְסִטי. ִ ְתקּוַפת ַהּשׁ ַהּמֹוָעצֹות ּבִ

ָבר  ּכְ ּלֹו  ׁשֶ ָקן  ַהּזָ ַאְיִזיק  ר'  ֶאת  י  ְרּתִ ִהּכַ ֲאִני  ׁשֶ "ּכְ
ער  "ּדֶ ה  ּנָ ֻכּ ֲעַדִין  הּוא  ֹזאת  ְוַלְמרֹות  ָלָבן,  ָהָיה 
ּנּוי  ַהּכִ ֹחר.  ָ ַהּשׁ ַוואְרֶצער",  ׁשְ
ְדּתֹו,  ֻהּלַ ֲעָיַרת  ּבַ לֹו  ן  ִנּתַ ה  ַהּזֶ
ֲעָיָרה  אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ן  ִהְתּגֹוֵרר עֹוד ַאְיִזיק ֶאָחד, ּבֶ
ָהָיה  ֲערֹוָתיו  ׂשַ ּגֹון  ׁשֶ ילֹו,  ּגִ
ּנּו  ּכִ ָהַאֲחרֹון  ֶזה  ִהיר. ֶאת  ּבָ
עֶלער",  ּגֶ ער  ּדֶ ַאְיִזיק  "ר' 
ּנּוִיים  ַהּכִ ֹהב.  ַהּצָ ַאְיִזיק  ר' 
ין  ּבֵ יל  ְלַהְבּדִ נֹוֲעדּו  ָהֵאּלּו 

ַנִים. ְ ַהּשׁ

נּו.  ּלָ ׁשֶ ַאְיִזיק  לר'  "ַנְחֹזר 
ים  הּוא ָהָיה ַאַחד ָהֲאָנׁשִ
ים  חּוׁשִ ְוַהּנְ ְמָרִצים  ַהּנִ
ַהּנֹוֵגַע  ָכל  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ
ֶחֶלת  ַהּגַ ַעל  ִמיָרה  ִלׁשְ
ֲעִריַכת  ְלֶפַסח,  ַמּצֹות  ת  ֲאִפּיַ רּוְסָיה.  ּבְ הּוִדית  ַהּיְ
ִמְקְואֹות  ֲהָקַמת  ֵחיָדִרים,  ִתיַחת  ּפְ ִמיָלה,  ִריתֹות  ּבְ
ֻמְחֶלֶטת,  ִאּיּות  ֲחׁשָ ּבַ ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ  – ָטֳהָרה 
ִמיד  ּתָ ַאְיִזיק  ר'  ָהָיה  ָועֹוד  ה  ֵאּלֶ ָכל  ּבְ  – ּמּוָבן  ּכַ

ַח. מּות ַמְפּתֵ ּדְ

אֹוְמִרים,  מֹו ׁשֶ ּכְ ְפסּו אֹותֹו 'ַעל ַחם',  ּתָ "יֹום ֶאָחד 
לֹא  ים  ְזַמּנִ אֹוָתם  ּבְ ָרה.  ׁשֵ ּכְ ִחיָטה  ׁשְ ן  ִאְרּגֵ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ
ׁשֹוֲחִטים,  ִעם  ַחִים  ִמְטּבָ ית  ּבֵ ַהּיֹום,  מֹו  ּכְ ָהָיה, 
ה ָהָיה ְיהּוִדי  ָכל ְקִהּלָ רּות ּופֹוֲעִלים. ּבְ ׁשְ יֵחי ּכַ ּגִ ַמׁשְ
ַדע  ּיָ ׁשֶ  – ֵמֶאָחד  יֹוֵתר  ֲחִריִגים,  ִמְקִרים  ּבְ  – ֶאָחד 
הּוא  עֹוף,  יג  ְלַהּשִׂ ִהְצִליַח  הּו  יׁשֶ ּמִ ּוְכׁשֶ ֹחט.  ִלׁשְ
ַע  ַמְטּבֵ ֵאיֶזה  לֹו  ָנַתן  ֹוֵחט,  ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  ָהַלְך 

ַחט". ְוָהעֹוף ִנׁשְ

ְלַתְרְנגֹול  י.  ּלִ ׁשֶ א  ַסּבָ ל  ׁשֶ ָפה  ַהּשָׂ ֶאת  אֹוֵהב  ֲאִני 
ַע",  "ַמְטּבֵ קֹוֵרא  הּוא  ְלֶכֶסף  "עֹוף",  קֹוֵרא  הּוא 
רּוׁש  ֶאת ַהּפֵ ְרָלְך", ׁשֶ ְוָלנּו הּוא אֹוֵהב ִלְקרֹא "ִקיְנּדֶ

ל ֶזה ֲאִפּלּו ֲאִני יֹוֵדַע. ׁשֶ

ר.  ְלַסּפֵ ָסִבי  יְך  ִהְמׁשִ ַסח",  ַהּפֶ ַחג  ֶעֶרב  ּבְ ָהָיה  "ֶזה 
ְוִלְקנֹות  ַיַחד  ן  ְלִהְתַאְרּגֵ ִהְצִליחּו  חֹות  ּפָ ִמׁשְ ה  ּמָ "ּכַ
ָהָיה  ָהִעְנָין  ַעל  ַח  ִנּצֵ ֹפַעל  ּבְ ׁשֶ ִמי  עֹופֹות.  ר  ִמְסּפַ
ה  ָ ֲחִמּשׁ אֹו  ָעה  ַאְרּבָ ָסַחב  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ַאְיִזיק.  ר' 
ָאז,  א ׁשֶ עֹופֹות ֶאל ַאַחת ַהֲחֵצרֹות ָהֲאחֹוִרּיֹות. ֶאּלָ
לּו ַעל ר'  קֹום, ִהְתַנּפְ יַע ַלּמָ ֹוֵחט ִהּגִ ַהּשׁ ֶרַגע ִלְפֵני ׁשֶ
לּו  ִקּבְ ְרֶאה  ּנִ ּכַ ֻמְסִוים.  ת  ּבֹוֶלׁשֶ י  ַאְנׁשֵ ה  ּמָ ּכַ ַאְיִזיק 

ל  ּכָ מֹו  ּכְ ֻתְכֶנֶנת.  ַהּמְ ִחיָטה  ְ ַהּשׁ ַעל  ם  ֻמְקּדָ ֵמיָדע 
ָבה  ֶנְחׁשְ ְיהּוִדית  ִחיָטה  ׁשְ ם  ּגַ רּוְסָיה,  ּבְ ִתי  ּדָ ִעְנָין 

ְלטֹון'... ִ ַחת ַהּשׁ ֲעֵבָרה ַו'ֲחִתיָרה ּתַ

ִליכּו אֹותֹו ְלתֹוְך  ר' ַאְיִזיק, ִהׁשְ ְפסּו ּבְ ֹוְטִרים ּתָ "ַהּשׁ
ֹחָרה, ְוֶנֶעְלמּו ַיַחד ִאּתֹו. ה ּוׁשְ ְמכֹוִנית ְקַטּנָ

ג ֵהיָכן ר'  ה לֹא ָהָיה ֻמּשָׂ ִהּלָ ּקְ "ַהַחג ִנְכַנס, ּוְלִאיׁש ּבַ
ֵמיָדע  ל  ּכָ ִנְמַסר  לֹא  ְחּתֹו  ּפַ ְלִמׁשְ ם  ּגַ ֻמְחָזק.  ַאְיִזיק 
ָאָגה  ַהּדְ ָחַזר.  לֹא  ַאְיִזיק  ְור'  ָעַבר,  ַסח  ּפֶ יו.  ְלַגּבָ
ִקיֵדי  ּפְ ִעם  ִרים  ְקׁשָ ֲעֵלי  ּבַ ַעְסָקִנים  ה.  ַרּבָ ָהְיָתה 
יג  ְלַהּשִׂ ְוִנּסּו  ַהּקֹוָרה  ָלֳעִבי  ִנְכְנסּו  ִעיר  ּבָ ְלטֹון  ׁשִ
ל ר' ַאְיִזיק ְואּוַלי ֲאִפּלּו  ְצאֹו ׁשֶ ֵמיָדע ַעל ְמקֹום ִהּמָ

ְחֵרר אֹותֹו. ְלׁשַ

ר  ֶאְפׁשָ ְמֻיָחד,  ּבִ נּו  ּלָ ׁשֶ ּוָבֵאזֹור  ְכָלל,  ּבִ רּוְסָיה  "ּבְ
א  ֶאּלָ ׁשַֹחד.  מּוַרת  ּתְ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ְמַעט  ּכִ יג  ְלַהּשִׂ ָהָיה 
ים ֶנֶאְלצּו  קֹוִמּיִ ְלטֹון ַהּמְ ִ ִקיֵדי ַהּשׁ ַעם ֲאִפּלּו ּפְ ַהּפַ ׁשֶ
י ֵהם ֵאיָנם יֹוְדִעים ֵהיָכן ר' ַאְיִזיק ִנְמָצא  ְלהֹודֹות ּכִ

גֹוָרלֹו. ּוָמה ָעָלה ּבְ

ֶבר  מֹו ׁשֶ ִים הּוא ָחַזר. הּוא ִנְרָאה ּכְ ֲעֹבר ָחְדׁשַ "ַרק ּכַ
ְלַזהֹות  ָהָיה  ה  ָקׁשֶ ׁש  ּמָ ּמַ ׁשֶ ַעד  ק  ּוְמֻצּמָ ָרֶזה  ִלי.  ּכְ

אֹותֹו.

ֵפי  ַמְרּתְ ּבְ ַסח  ַהּפֶ ל  ּכָ ֶאת  ה  ּלָ ּבִ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ֵרר  "ִהְתּבָ
ָהָיה  כֹול  ּיָ ׁשֶ ִלי  ּבְ ה,  ה-ּבֶ ה-ּגֶ ַהּקֶ ל  ׁשֶ ַהֲחִקירֹות 
ִהְכִניסּו  ְלִפיו,  ַמֲאָכל  ַבר  ּדְ ׁשּום  ְמַעט  ּכִ ְלָהִביא 
ָהיּו  ְלַפַעם  ַעם  ִמּפַ ּוְמבֹוָדד.  ָקָטן  ְלָתא  אֹותֹו 
ִעּנּוִיים.  ּבְ אֹותֹו  ְוחֹוְקִרים  א  ֵמַהּתָ אֹותֹו  מֹוִציִאים 
ּלֹו. ֲאָבל ר' ַאְיִזיק  ל ַהֲחֵבִרים ׁשֶ יר ֶאת ּכָ ְסּגִ ּיַ ָרצּו ׁשֶ

ה ָחתּום. ַמר ַעל ּפֶ רּוחֹו. הּוא ׁשָ ָהָיה ָחָזק ּבְ

הּוא  ֶלא הֹוִדיעּו לֹו ׁשֶ ּכֶ בּועֹות ּבַ מֹוָנה ׁשָ ׁשְ "ַאֲחֵרי ּכִ
ֶגֶדר ֵנס". ְחָרר. ֶזה ָהָיה ּבְ ְמׁשֻ

ם  ְדָבָריו. "נּו, ּוָמה ַאּתֶ ה ֶאְתָנח ַקל ּבִ י ָעׂשָ ּלִ א ׁשֶ ַסּבָ
ַאְיִזיק  ר'  ׁשֶ "ּכְ ֶרַגע,  ֲעֹבר  ּכַ יְך  ִהְמׁשִ ִבים?",  חֹוׁשְ
ַחת  ַקּדַ טֹוב'?  ְל'ֶיֶלד  ֶנֱהַפְך  הּוא  ְלָסַמְרַקְנד  ָחַזר 
ַע  ּצֵ ּבִ ֻעּלֹות ׁשֶ ִדּיּוק ְלאֹוָתן ּפְ ַחת!... הּוא ָחַזר ּבְ ּלַ ּצַ ּבַ
ער  "ּדֶ יֹוֵתר.  ִנְמָרץ  ֹאֶפן  ּבְ ֲאִפּלּו  אּוַלי  ָלֵכן,  ֹקֶדם 
ֵאייְנִציֶקער  אּון  ֵאיין  ער  ּדֶ ִאיז  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ
נֹוֵהג  ַאְיִזיק  ר'  ָהָיה  ֶוועְלט!",  י  ּדִ אֹויף  עֶלּבֹוס  ּבַ

ְלַהְכִריז".

ם  ְרּגֵ ד ּתִ נּו, ּוִמּיָ ּלָ ַפת ַהּגּוף ׁשֶ י ָקָרא ֶאת ׂשְ ּלִ א ׁשֶ ַסּבָ
ִהּנֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ""ַהּקָ ְלִעְבִרית:  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת 
ִחיד ַעל ָהעֹוָלם!". ר' ַאְיִזיק  ִית ָהֶאָחד ְוַהּיָ ַעל ַהּבַ ּבַ
הּו ְלָהִניא  ה ִמיׁשֶ ּה ִנּסָ ַעם ּבָ ָכל ּפַ ָהָיה אֹוֵמר ֹזאת ּבְ
ִמיַרת  ִלׁשְ נֹוֶעֶזת  ה  ֻעּלָ ּפְ עֹוד  ל  ׁשֶ ּצּוָעּה  ִמּבִ אֹותֹו 

ַיֲהדּות".

ֲאִני  ֶזה  ל  ּכָ ָאַמר: "ֶאת  ְוָאז  ָעֹמק,  ם  ָנׁשַ י  ּלִ ׁשֶ א  ַסּבָ
נֹות  ּכָ ב ְוֶאת ַהּסַ ּצָ ִבינּו ֶאת ַהּמַ ּתָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ר ָלֶכם  ְמַסּפֵ
ִמי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ֵמַעל  ִרֲחפּו  ׁשֶ ַהּיֹוְמיֹוִמּיֹות 
ב  ּצָ ְוַהּמַ ְיהּוִדי.  ים  ַחּיִ ֹאַרח  ַעל  ֹמר  ִלׁשְ ׁש  ִהְתַעּקֵ ׁשֶ

ה ַרק ָהַלְך ְוֶהְחִמיר". ַהּזֶ

ֵמֶהָעָבר
סֹודֹות

ִלי ֶבר ּכְ ׁשֶ
ִביִעי ֶרק ׁשְ ּפֶ

ִוית  ֲעִליָלה ַעְכׁשָ

ִסיס  מֹוַתַחת, ַעל ּבְ

י ִסּפּור ִהיְסטֹוִרי ֲאִמּתִ

ַזְלָמן רּוֶדְרָמן ַמִגּיׁש:

ְך  ֶהְמׁשֵ
ָיבֹוא
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ִמִּפְנָקסֹו ֶׁשל ֱאִליֶמֶלְך
ִנְׁשֲארּו  ְוֻכָּלם  ֶּבָחֵצר,  ֶאְצֵלנּו  ָּכֵבד  ֶּגֶׁשם  ָיַרד  ָּבא.  ַהֹחֶרף 

ַּבִּכָּתה ַּבַהְפָסָקה.

ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ֱאִליֶמֶלְך  ִמְׂשָחִקים?  ְּכֶׁשֵאין  עֹוִׂשים  ּוָמה 
ָלֶכם  ֶאְקָרא  "ֲאִני  ּתּוִׁשָּיה.  ֶׁשִּגָּלה 

ִהִּציַע,  הּוא  ֶׁשִּלי",  ֵמַהִּפְנָקס 
ְוֻכָּלנּו ִהְתַלַהְבנּו.

ַּתְקִׁשיבּו ַּגם ַאֶּתם, ִהֵּנה:

ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשאֹוֲהִבים ָלִריב. 
ָּתִמיד  ֵהם  ָמה,  ְמַׁשֶּנה  ֹלא 
ַמִּכיִרים  ָמה.  ַעל  ִיְמְצאּו 

ָּכֵאֶּלה?

ֶאָחד  ֵיׁש  ְלֻדְגָמה,  ֶאְצֵלנּו 
ָּכֶזה, ֶׁשָּמה ֶׁשַהַּגַּבאי ֹלא ַיֲעֶׂשה 
ַהַּגַּבאי  ִאם  ָהפּוְך.  ַיִּגיד  הּוא 
ְמַבֵּקׁש ִלְׁשֹמר ַעל ַהִּנָּקיֹון, הּוא 
ְלַלְכֵלְך.  ַּדְוָקא  ֶׁשֶאְפָׁשר  צֹוֵעק 

הּוא  ָיִמיָנה,  אֹוֵמר  ַהַּגַּבאי 
ֶׁשַאֶּתם  ְּכמֹו  ְׂשֹמאָלה.  ַמְכִריז 

ְמִביִנים, הּוא ִטיּפּוס-ִטיּפּוס.

ַהְּדָבִרים  ֵהיָכן  ַעד  ִּתְׁשְמעּו 
ַמִּגיִעים. ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה ֶׁשִּמֶּמּנּו 

ַהִּביָמה  ַעל  ָּדַפק  ַהַּגַּבאי  ָּבאנּו 
ֶׁשל  ַהְּמֻפְרֶסֶמת  ַּבַּמְנִּגיָנה  ְוִהְכִריז 

ּומֹוִריד  ָהרּוַח  יב  ַמּׁשִ ְוָיבֹוא,  "ַיֲעֶלה  ַהַּגָּבִאים 
ָהָאֶרץ  ַעם  ַּגם  ֶׁשהּוא  ֶׁשְּמֻיָּדֵענּו,  ִהְבִחין  ֱאִליֶמֶלְך  ַהֶּגֶׁשם". 

ְלִהְתַנֵּצַח  ֶּדֶרְך  ִלְמֹצא  ְּבִנָּסיֹון  ַּפַּדְחּתֹו  ֶאת  ְמָגֵרד  ְמֻפְרָסם, 
ִהְכִריז ְּבַכַעס: "ֹלא  ַהַּגַּבאי. ַּבּסֹוף הּוא ָּפׁשּוט  ַּגם ַהַּפַעם ִעם 

יב ָהרּוַח ֹלא ַיֲעֶלה ֹּפה ַלּתֹוָרה!". ַיֲעֶלה ְוֹלא ָיבֹוא! ָאדֹון ַמּׁשִ

ֶׁשֹּלא  ַיְפִסידּו,  ֶׁשֹּלא  ְלחּוִצים.  ֵהם  ַהַחִּיים  ֶׁשָּכל  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש 
ָלֶהם  ִיּפֹול  ֶׁשֹּלא  אֹוָתם,  ְלָהִעיר  ִיְׁשְּכחּו  ֶׁשֹּלא  ָלֶהם,  ִיְבְרחּו 
ֵאֶּלה  ְּבֵבית-ְּכֶנֶסת.  ַהָּמקֹום  ֶאת  ָלֶהם  ִיְּקחּו  ֶׁשֹּלא  ָהַרב-ַקו, 
ֶׁשל "ֶזה ַהָּמקֹום ֶׁשִּלי ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת" ֵהם ֲהִכי ְּגרּוִעים. אֹוהֹו 
ב ַעל ְמקֹום ָקְדָׁשם... ָּכל  ָמה ֶׁשִּיְקֶרה ִאם ִמיֶׁשהּו ָיֵעז ְלִהְתַיּׁשֵ
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִיְהֶיה ַעל ָהַרְגַלִים ַוֲאִפּלּו ִּכּבּוי ֵאׁש ֹלא ְיַכּבּו ֶאת 

ַהֶּלָהבֹות.

ֵכן ֶׁשִּלי, הּוא ָלחּוץ ֲהִכי ָּבעֹוָלם ֶׁשהּוא עֹוֵמד ְלַפְסֵפס  ְוָגִדי, ַהּׁשָ
ְּבַלַחץ,  ְלָאן. הּוא ָּכל ָּכְך  ּוְלַאֵחר. ֹלא ְמַׁשֶּנה  ֶאת ָהאֹוטֹוּבּוס 
ֶׁשהּוא ֶהְחִליט ְלַהְתִחיל ִליׁשֹון ַּבַּלְיָלה ַעל ַהַּסְפָסל ַּבַּתֲחָנה, 
ָהאֹוטֹוּבּוס  ֶאת  ְלַהְסִּפיק  ְּכֵדי 

ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהֹּבֶקר!

ְׁשִנָּיה  ֶׁשָּכל  ָּכֵאֶּלה  ֵיׁש 
'ֶיִקים'  ֶאְצָלם.  ֶבת  ְמֻחּׁשֶ
ֵהם  ַּכָּמה  אֹוי,  ָּכֵאֶּלה. 
ְמַעְצְּבִנים! ַאֶּתם עֹוְמִדים 
ַּבּסּוֶּפר- ַהֻּקָּפִאית  ֵאֶצל 

ֵּבין  ּוְמַחְּטִטים  ַמְרֶקט 
ֶאת  ִלְמֹצא  ְּכֵדי  ִקּיֹות  ַהּׂשַ
ַמְתִחיל:  ֶזה  ְוָאז  ָהַאְרָנק, 
ַאָּתה  ִּתְזָּדֵרז.  ֶיֶלד,  "נּו, 
ַאֶּתם  ַהּתֹור!".  ֶאת  ְמַעֵּכב 
יֹוֵתר,  עֹוד  ִמְתַּבְלְּבִלים 
ֵאיֹפה  ְּכָבר  ׁשֹוְכִחים 
ֹלא  ְוֵאיֹפה  ִחַּפְׂשֶּתם 
ֵמַהְתָחָלה,  ּוַמְתִחיִלים 
אֹוֵמר  ַההּוא  ְוָהִאיׁש 
ְּבִדּיּוק  "ִמי  ְּבַעְצָּבנּות: 
ַלַּמֹּכֶלת?".  ְיָלִדים  ׁשֹוֵלַח 
ִמי  ְמַעְנֵין  ֶּבֱאֶמת.  מּוָזר 
ְלֹפה  ֶׁשּׁשֹוְלִחים  ַהְּמֻׁשָּגִעים 
ֶזה  ַלַּמֹּכֶלת  ֶׁשָּלֶלֶכת  ְּכִאּלּו  ְיָלִדים. 
ְלִהָּבֵהל,  ָאסּור  ֵמֵאֶּלה  ָהֲאִויר.  ְּבֵחיל  ְלַטָּיס  ִמּנּוי  ִמיִנימּום 

ֶׁשֵּתְדעּו ָלֶכם. ַּגם ֵּכן ִּגּבֹוִרים, ַעל ְיָלִדים.
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נֹוֶחם
חֹוֶכעם

ִּפַּנת ַהְּיִציָרה
 ֶׁשל ַאְרֵיה ֵליּב 
ּוִמְׁשַּפַחת ֶלֶרר

א  ֶאְתמֹול ִאּמָ
ה ֵמָאִחי  ׁשָ ּקְ ּבִ
ּכֶֹלת  ָלֶלֶכת ַלּמַ
ְוִלְקנֹות ֶלֶחם

ֶרְך הּוא  ּדֶ ֲאָבל ּבַ
לּוִלית  ׁשְ ֶהְחִליק ּבִ

ּלֹו. ְוִנְרַטב ּכֻ

יֶתם? נּו, ּוָמה ֲעׂשִ

ָמה ָיֹכְלנּו ַלֲעׂשֹות? 
ָאַכְלנּו ֶלֶחם 
ֵמֶאְתמֹול...
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ת 
טֹוִרי

ְס
ִהי

ה 
ֲעִליָל

ת
ֶק

ְמַרּתֶ

ּפֶרק 29

ֵאל
מּו

ׁש
ַרּבי 

ָטן
ׂש

ּפּור 
ָטן". ַהּסִ

מּוֵאל ׂשָ
י ׁשְ

ה "ַרּבִ
ֻכּנֶ

ּמְ
ְתּגֹוֵרר ְיהּוִדי ׁשֶ

ִמ
ָרג 

ִעיר ּפְ
ּבָ

ס ָהְרִביִעי רֹוֶצה 
ֶלְך ָוִציֵלאֹו

קנ"א, ָאז ַהּמֶ
ת 

ַנ
ׁשְ
ִחיל ּבִ

ְת
ַמ

ם 
ֵ חֹוֵרי ַהּשׁ

ֵמֲא

ּלֹו, 
ת ׁשֶ

י ַההֹוְללּו ַחּיֵ
ת 

ן ֶא
ַמּמֵ

ֵדי ְל
ּלֹו ּכְ

ם ׁשֶ
ִתיִני

ם ַעל ַהּנְ
י

ִמּסִ
יל 

ְלַהּטִ

ם 
י ִקּיִ

ֶסף ֲעָנ
ֵמי ּכֶ

ְסכּו
יג 

ם ְלַהּשִׂ
י

ְדָרׁשִ
ּנִ ם, ׁשֶ

הּוִדי
ם ַעל ַהּיְ

ִתי
מּוׁשָ

ם 
ְוֵה

ּטּול 
ת ְלִב

ָלנּו
ַתּדְ

ת ׁשְ
ַמ

י
ְמׂשִ

ת ִל
ָחר ָלֵצא

מּוֵאל ִנְב
י ׁשְ

ָקָצר. ַרּבִ
ַמן 

תֹוְך ְז
ּבְ

ם 
ת ִע

י
ה ִאיׁשִ

ָמן ִלְפִגיׁשָ
ֻמְז

ה. הּוא 
ִהּלָ

ֵני ַהּקְ
ָתה ַעל ּבְ

ֲח
ּנִ ֵזָרה ׁשֶ

ַהּגְ

י 
ֵתר. ַרּבִ

ם ְולֹא יֹו
י ִמּלִ

ע 
ק ַאְרּבַ

ַמר ַר
הּוא ָיכֹול לֹו

ֻמְזָהר ׁשֶ
ֶלְך, ַאְך 

ַהּמֶ

ֶלְך 
ָטן". ַהּמֶ

ם ֶאל ַהּשָׂ
ֵ ֶמר ַהּשׁ

ֹא ט: "ַוּי
ּפָ
ׁשְ

ת ַהּמִ
ֶלְך ֶא

ֵמר ַלּמֶ
מּוֵאל אֹו

ׁשְ

ר.
יְך ְלַדּבֵ

ְמׁשִ
ּנּו ְלַה

ִמּמֶ
ׁש 

ְמַבּקֵ
ְמאֹוד, ּו

ְקֵרן 
ְסּתַ

ִמ ר:
ְקִצי

ּתַ

ֶפר ִאּיֹוב. 
ִמּסֵ

ת 
חֹו

קּו
ם ָהֵאּלּו ְל

ּלִי
ע ַהּמִ

ַאְרּבַ
מֹו 

ַעְצ
רּוְך הּוא ּבְ

ׁש ּבָ
דֹו

ַהּקָ
ֶהן ִהיא ׁשֶ

ּלָ
ת ׁשֶ

ָמעּו
ׁשְ

ַהּמַ
ֵפל ְוָהָאֵפל.

ָ ָטן ַהּשׁ
ָ ם ַהּשׂ

ר ִע
ְמַדּבֵ

אֹו ּו
ִמּכִּסְ

יֹוֵרד 

ַתן 
רּוְך הּוא ָנ

ׁש ּבָ
דֹו

ם ַהּקָ
ִא

ִתי ׁשֶ
ִקּוִי

ַוֲאִני 
יר 

ְמָיה ָהַאּדִ
ֶמֶלְך ּבֹוֶה

ם 
ּבּור, ּגַ

ת ּדִ
ָטן ְזכּו

ָ ַלּשׂ
ָמה 

ת 
ַמר ֶא

מֹוִני לֹו
ט ּכָ

ׁשּו
ה ִליהּוִדי ּפָ

ַיְרׁשֶ
ַמר...

ׁש לֹו לֹו
ׁשֶּיֵ

ה לֹא 
ֻחְצּפָ

ׁש ְלָך 
ֵי

ה, ְיהּוִדי!
ַטּנָ

ְק

ת?
ְתלֹו

ִל

רֹף? 
ִלׂשְ

תֹו 
ַמְלכּו

ם הֹוד 
ִא

ד...
ִמּיָ

ְסּבִיר 
ׁש, ַא

ְמַבּקֵ
ב 

ְתַעּכֵ
ִמ

קֹוֶרה? הּוא 
ָמה 

ַמן!
ה ְז

י ַהְרּבֵ
ִמּדַ

ם 
ׁשָ
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א
ְך ָיבֹו

ְמׁשֵ
ֶה

ה, ֲאָבל ֲאִני 
ֻחְצּפָ

ט 
ְחֵל

ֶה
זֹו ּבְ

ֶֹמץ 
ת ָהא

ְמאֹוד ֶא
ַמֲעִריְך 

ָך!
ּלְ
ׁשֶ

דֹול. 
ס ַהּגָ

ת ַהּמַ
ל ֶא

ְמַבּטֵ
ּוְבֵכן, ֲאִני 

ִליל 
ם ּכָ

ְתֶכ
ֵטר ֶא

מֹו ֵכן ֲאִני ּפֹו
ּכְ

ם, 
ַתִי

ָנ
ְך ׁשְ

ֶמׁשֶ
ם ּבְ

י
ִמּסִ

ֵמי 
לּו

ׁשְ
ִמּתַ

ת 
ִלי

ְלּכָ
ׁש ּכַ

ְתאֹוׁשֵ
ּתּוְכלּו ְלִה

ֵדי ׁשֶ
ּכְ

ת 
ַל

ְלּכָ
ת ּכַ

ַח ֶא
ְחְזרּו ְלַהְפִרי

ַת
ְו

ִדיָנה.
ַהּמְ

ׁש ִלי ֲעַדִין 
ָך ֵי

ֲאָבל ִאּתְ
ָטן...

ָק
ּבֹון 

ֶחׁשְ

ֶזה ָנכֹון...

י 
יר ְלָך ּכִ

ֶסד. ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְזּכִ
ֶח

ֶלְך ַרב ַה
ֲאדֹוִני ַהּמֶ

ם 
ִלי

ְתּפַּלְ
ִמ

ם 
ם ְלָך. ֵה

ָמִני
ְפָרג ֶנֱא

ם ּבִ
הּוִדי

ם ַהּיְ
ִחי

ָהֶאְזָר
חּו 

ִהְפִרי
ם ֵאּלּו ׁשֶ

ם ּגַ
ם ֵה

הּוִדי
ִדיָנה. ַהּיְ

ם ַהּמְ
לֹו

ְמָך ְוִלׁשְ
לֹו

ִלׁשְ
ה.

ֲעׂשִּיָ
ת ַהּתַ

חּו ֶא
ָחר ּוִפּתְ

ְס
ת ַהּמִ

ֶא

ָמע 
ּלֹו ִנׁשְ

ּקֹול ׁשֶ
ַה

ֵתר. ֶזה 
ִתי יֹו

ְיִדידּו
ְמעֹוֵדד...

ָמן 
ִסי

ָבר 
ּכְ

ר! ֲאִני 
ּוְבֵכן, ּדַּבֵ

יב...
ְקׁשִ

ַמ

ִסְגנֹון 
ם 

ם, ְוַג
ַטַע

ל 
ם ׁשֶ

ָבִרי
ֵמר ּדְ

ה אֹו
ַאּתָ

ְמאֹוד.
ִתי 

ם אֹו
י

ַמְרׁשִ
ָך 

ּלְ
ּבּור ׁשֶ

ַהּדִ
ְגַלל 

ם ּבִ
הּוִדי

ׁשּו ַהּיְ
ם ְיֹגְר

ִא
ת 

ם ֶא
ּלֵ
ת ְלׁשַ

ֶסר ְיֹכֶל
ֹח

ְהֶיה 
ִמי ּתִ

בֹוּהַ, ְל
ס ַהּגָ

ַהּמַ
ׁש 

ְמַבּקֵ
ה? ֲאִני 

ִמּזֶ
ת 

ּתֹוֶעֶל
ְסּדֹו 

ַח
ת 

ת ֶא
ֶלְך ְלַגּלֹו

ֵמַהּמֶ
ס.

ר ַעל ַהּמַ
ּוְלַוּתֵ
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ת ַהִּגָּליֹון ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקֻדּׁשַ

שובות לאתגר הקודם:
הת

ׁשָלּט ָלֶרֶכב. 
ׂשא ְצרֹור ַמְפּתחֹות ִעם 

1. ַאַחד ַהּמְתּפּלִלים נֹו
ּכּנְרֶאה הּוא ִהּגיַע ּבֶעְזָרתֹו.

ׁשעֹוֵמד 
ׁשאֹוֵחז ִסּדּור ַמְחִזיק ּגם ּכְרִטיס 'ַרב ַקו'. ָאִביו – 

2. ַהּיֶלד 
ׁש ֻחְלָצה ּדֹוָמה, ָנְסעּו ִאּתֹו ּבאֹוטֹוּבּוס.

ׁשּלֹוֵב
ְלָידֹו, ְוָאִחיו – 

עּור ּבַתְנָיא.
3. ּבעֹוד ּכּמה ּדּקֹות ַיְתִחילּו ְלִהְתּפּלל ַעְרִבית, ִלְפֵני ַהּׁשִ

ׁשָרחֹוק ִמּקבּוַצת ַהּמְתּפּלִלים ֹלא ַמְצִליַח ִלְמֹצא ֶאת ָאִביו, ּכי ָאִביו 
4. ַהּיֶלד 

ְוָאִחיו עֹוְמִדים ִעם ַהּגב ֵאָליו.

ׁשִהּגיַע ּבֶרֶכב )ַעל ֲחגֹוָרתֹו 
ׁשּיְך ָלָאָדם 

ר ִמּמּנּו 
ׁשַהּיֶלד ִמְתַקּׁשֵ

5. ַהּטֶלפֹון 
ַנְרּתיק ֶטֶלפֹון ֵריק(.

ׁשל "ִסְפֵרי ּגֻאּלה", ּוָבּה ֵסֶפר ָעטּוף ּבְנַיר ַמּתָנה, ְמַתְכֵנן 
ׂשּקית 

ׁשּמְחִזיק 
6. ִמי 

ׁשּתּתף ּבּבר-ִמְצָוה.
ְלִה

ׁשל "ִסְפֵרי 
ּקית 

ׁש ִעם ַהּׂשַ
ׁשל "ֵהיַכל ְמַנֵחם" ְוָהִאי

ּקית 
7. ָהַאְבֵרְך ִעם ַהּׂשַ

ׁשַלִים.
ׁשכּוַנת ּגֻאּלה ּבירּו

ּגֻאּלה", ָהיּו ּבְקִנּיֹות ּב

ׁשל ִמְנֲהֵגי ֲאֵבלּות. הּוא 
ׁש ּכּפה ְלָבָנה ּגדֹוָלה ַמְחִזיק ּבָידֹו ֵסֶפר 

ׁשחֹוֵב
8. ַהּיהּוִדי 

ָנה ִלְפִטיַרת ֶאָחד ֵמהֹוָריו.
ַיֲעֹמד ַחּזן ּבּתִפּלה, ּכי ֶזהּו יֹום ַהּׁשָ

שאלות:
ה

בּוַע?
ׁשת ַהּׁשָ

ׁשל ַהּבחּור?    4. ַמִהי ּפָר
ׁשמֹו 

ׁשל ּבַעל ַהֲחנּות?    3. ָמה 
ׁשמֹו 

1. ֵאיֶזה יֹום ַהּיֹום?    2. ָמה 
ׁשם ָהִעיר?    6. ִלְפֵני ּכּמה ְזַמן ִנְסּגָרה ַהֲחנּות?    7. ָמה ֹלא ֶהְגיֹוִני ּבּצּיּור?    ּבַהְצָלָחה!

5. ָמה 
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