
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה
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ַרִּבי ְׁשמּוֵאל 
ָׂשָטן

ֶּפֶרק ִסּיּום ַלּקֹוִמיְקס 
 ַהִהיְסטֹוִרי 

ַהְּמַרֵּתק

ִאְתָערּוָתא 
ִּדְלֵעָּלא

ְׁשֵניאֹור ִזיְלֶּבר, ַהָּפָנַסאי ְוַהָּׁשִליַח 
ַהָּצִעיר, ְמַסֵּפר ַעל ַחִּיים ֶׁשל ְׁשִליחּות 

ְּבֵבית ַחַּב"ד ַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר ָּבָאֶרץ

ְּתעּוַדת ַחָּיל
ם ֶׁשִּלי הּוא ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִזיְלֶּבר. ַהּׁשֵ

ֲאִני ֶּבן ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה.
ֲאִני ָּגר ִּבְצַפת, ְולֹוֵמד ִּב"ְמִתיְבָּתא" )זֹו ִּכַּתת ֲהָכָנה ִליִׁשיָבה( 
 

לּוִחים" ָּבִעיר. ֶׁשל ְיִׁשיַבת "ְצִעיֵרי ַהּׁשְ
ָׁשם ַּגם ִנְמָצא ְסִניף ַהָּפָנָסִאים ֶׁשִּלי, 
 

ֶׁשּבֹו ֲאִני ָחֵבר ְּכָבר ַאְרַּבע ָׁשִנים.
ְמִציָעא, ְוַגם ֵחִצי ִמַּמֶּסֶכת ַׁשָּבת.ַמֶּסְכּתֹות ְּבָרכֹות, ֻסָּכה, מֹוֵעד ָקָטן, ִּבּכּוִרים, ָּבָבא ַקָּמא ּוָבָבא ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה ְׁשֵנים ָעָׂשר ִּפְרֵקי ַּתְנָיא, ּוְבִמְׁשָנה – ֶאת ָּכל 

ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלי:
 

ְּבָכל ֹּבֶקר, ְּבִסּיּום ַהְּתִפָּלה, ֲאִני לֹוֵמד ֶּפֶרק ִמְׁשָניֹות. 
 

ָנַתִים  ֲאִני ַמָּמׁש ְמַקֶּוה ְלַסֵּים ְּבתֹוְך ָּפחֹות ִמּׁשְ
 

ה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ּוְלַהְתִחיל ִמָּיד ׁשּוב. ֶאת ָּכל ִׁשּׁשָ

ַּתְפִקיד ָחׁשּוב 
ִּבְׁשִביְלֶכם

 ַמֲעָטָפה 
ֵמַהִּמְפָקָדה



ים? ים ֲחׁשּוִבים, ַאֲחָרִאּיִ יׁשִ ָמַתי ֲאַנְחנּו ַמְרּגִ

ְואֹוֵמר  ִאּתֹו,  ָלבֹוא  ָלנּו  קֹוֵרא  א  ַאּבָ ׁשֶ ּכְ ל,  ְלָמׁשָ

יָמה  ְמׂשִ ָלנּו  ְונֹוֵתן  ָעֵלינּו  ַרק  סֹוֵמְך  הּוא  ׁשֶ ָלנּו 

י ַרק ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ֲהִכי  ַע ּכִ ְלַבּצֵ

ְכָלל  ּבִ ֶזה  ָמה  ה  ּנֶ ְמׁשַ לֹא  ִלְהיֹות.  כֹול  ּיָ ׁשֶ טֹוב 

ים  ּוְמַצּפִ ָעֵלינּו  ּסֹוְמִכים  ׁשֶ יֹוְדִעים  ֲאַנְחנּו  ִאם   –

ל  ׁשֶ ה  חּוׁשָ ּתְ נֹוֵתן  ֶזה  הּו,  ֶ ַמּשׁ ַלֲעׂשֹות  נּו  ֵמִאּתָ

ַאֲחָריּות.

ִליחּות  ׁשְ ְלָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ִליחּות.  ׁשְ ָלֶזה  קֹוְרִאים 

ְוסֹוֵפר  ָכה  ּכָ ְסָתם  ִמְסּתֹוֵבב  לֹא  ה  ַאּתָ ַלֲעׂשֹות, 

ה  ַאּתָ ְלֶהֶפְך,  ִדּיּוק  ּבְ ֵמר.  ִיּגָ ַהּיֹום  ׁשֶ ַעד  ּקֹות  ַהּדַ ֶאת 

ַהּתֹוָצָאה  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלָך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ֶאת  ָלֵתת  ׂש  ְמַחּפֵ

ְהֶיה 'ֲהִכי-ֲהִכי'. ּתִ

יל,  ּגִ ָכל  ּבְ ֶיֶלד  ל  ּכָ נּו,  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ָכל  ּלְ ׁשֶ בּו  ְחׁשְ ּתַ ו  ַעְכׁשָ

ֲהִכי  ִליחּות  ְ ַהּשׁ א  ֶאּלָ ִליחּות,  ׁשְ ְסָתם  ְולֹא  ִליחּות.  ׁשְ ֵיׁש 

עֹוָלם. ֲחׁשּוָבה ּבָ

לּוִחים  ׁשְ נּו  ּלָ ּכֻ לּוִחים.  ׁשְ נּו  ּלָ ּכֻ ׁשֶ אֹוָתנּו  ד  ִלּמֵ י  ָהַרּבִ

יָרה  ּדִ ֵרְך  ִיְתּבָ לֹו  "ַלֲעׂשֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ

ֶאת  ּוְלָהִפיץ  ִמְצוֹות  ם  ּוְלַקּיֵ ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ַתְחּתֹוִנים",  ּבְ

ְפִקיד יֹוֵתר ָחׁשּוב  ָכל ָהעֹוָלם. ֵיׁש ּתַ ֲהדּות ְוַהֲחִסידּות ּבְ ַהּיַ

ה? ְוַאֲחָרִאי ִמּזֶ

ָכל  ּבְ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ לּוִחים  ְ ַהּשׁ ַאְלֵפי  ּבֹו  ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ָאז 

ל  ּכֵ נּו ְלִהְסּתַ ּלָ ַמן ׁשֶ י – ֶזה ַהּזְ ִסים ֵאֶצל ָהַרּבִ ּנְ ָהעֹוָלם ִמְתּכַ

ֶהם  ּלָ ים ׁשֶ יׁשּו ֶאת ַהַחּיִ ִהְקּדִ ֲעֵליֶהם, ַעל ַהֲחִסיִדים ָהֵאּלּו ׁשֶ

ֵדי ַלֲעׂשֹות ֶאת  ָבִרים ֶנְחָמִדים ְוטֹוִבים ּכְ ה ּדְ רּו ַעל ַהְרּבֵ ּוִוּתְ

אֹוָתם,  ּוְלַהֲעִריְך  ֲעֵליֶהם  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ִליחּות  ְ ַהּשׁ

מֹוֶהם. ֲאָבל ֲהִכי ָחׁשּוב: ִלְרצֹות ִלְהיֹות ּכְ

ְּכֶׁשָהַאִחים ַהְּגדֹוִלים ַמִּגיִעים 
ֵמַהְּיִׁשיָבה ַהַּבְיָתה ְלַׁשָּבת, זֹו ַמָּמׁש 

ֲחִגיָגה. ֻּכָּלנּו ְמַכְּבִדים אֹוָתם, ֶאת 
ַה'ְּתִמיִמים' ַהֲחׁשּוִבים. ֲאִפּלּו ְמִכיִנים 
ִלְכבֹוָדם ָּכל ִמיֵני ַמְטַעִּמים ְמֻיָחִדים, 

עּוגֹות ְּגִביָנה ְורֹוָגָלְך ָועֹוד...

ֶאת "ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם" 
ְו"ֵאֶׁשת ַחִיל" ֻּכָּלנּו ָׁשִרים 

ְלָחן.  ְּבַיַחד ְּבקֹול ְלַיד ַהּׁשֻ
ַאָּבא ַמְחִזיק ַׂשק ָמֵלא 

ֻסָּכִרּיֹות ִצְבעֹוִנּיֹות, 
ֲחַמְצַמּצֹות-ְמתּוקֹות, 
ר  ּוְמַחֵּלק ְלָכל ִמי ֶׁשּׁשָ

ָיֶפה. ַהַּמְלָאִכים ֶׁשָּבִאים 
ִאָּתנּו ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת 

ְּבַוַּדאי ְׂשֵמִחים ִלְראֹות 
ֶאת ֶזה...

ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ְמאֹוד 
ְלָאֵרַח. ֵיׁש ָלנּו ֲאִפּלּו 

ַּכָּמה אֹוְרִחים ְקבּוִעים 
ֶׁשֲאַנְחנּו ּדֹוֲאִגים ָלֶהם 
ַמָּמׁש ְּכִאּלּו ֵהם ֵחֶלק 

ֵמַהִּמְׁשָּפָחה.

ַחּלֹות ְּכמֹו ֶׁשָּלנּו ֹלא ִּתְמְצאּו 
ְּבַאף ַמֲאִפָּיה ָּבעֹוָלם! ֶאת ַהַחּלֹות 

ִאָּמא אֹוָפה ְּבַיַחד ִעם ַהָּבנֹות, ְוָהֵריַח ְמַמֵּלא ֶאת ָּכל ַהַּבִית... 
ּוָמה ֶׁשעֹוד יֹוֵתר ְמֻיָחד ֶזה ֶׁשָּכל ַהְּיָלִדים ַּבַּבִית ִמְׁשַּתְּתִפים ַּבֲהָכַנת ַהַחּלֹות. 

ָלִׁשים ֶאת ַהָּבֵצק, ְמַתְּבִלים, ַוֲאִפּלּו קֹוְלִעים ֶאת ַהַּצּמֹות ֶׁשל ַהַחּלֹות...

ִלְפֵני ֶׁשְּנַדֵּבר ַעל ִאֶּגֶרת ָהַרְמַּב"ן, ּבֹואּו ַנִּכיר ֶרַגע ֶאת ָהַרְמַּב"ן...

ָהַרְמַּב"ן הּוא ַרִּבי ֹמֶׁשה ֶּבן ַנְחָמן. הּוא ָהָיה ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהֲחָכִמים 
ְוָהַרָּבִנים ִּבְתקּוַפת ָה"ִראׁשֹוִנים", ֹזאת אֹוֶמֶרת, ִלְפֵני ִּכְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות 

ג ָּכֶזה ֶׁשל ְׁשמֹות ִמְׁשָּפָחה(. ָׁשָנה )ָאז עֹוד ֹלא ָהָיה ִּבְכָלל ֻמּׂשָ

ָהַרְמַּב"ן ִהְתּגֹוֵרר ִּבְסָפַרד, ְוָהָיה ְמֻלָּמד ְוָחָכם ָּגדֹול ְמאֹוד. ְּכמֹו ַהְרֵּבה 
ֲחָכִמים ִּבְתקּוָפתֹו, הּוא ָהָיה ִאיׁש ֶאְׁשּכֹולֹות, ְּכלֹוַמר: ֻמְמֶחה ְוַרב ֶיַדע 

ִּבְתחּוִמים ַרִּבים ְמאֹוד. הּוא ָהָיה ַּגם ּפֹוֵסק, ַּגם ְמָפֵרׁש, ַּגם ְמֻקָּבל, ַּגם 
ְמׁשֹוֵרר ְוַגם רֹוֵפא.

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 

 ָמה זֹו 
"ִאֶּגֶרת ָהַרְמַּב"ן"? לֹא 

ן ְיׁשָ ַהּבַ
ָלֵמד
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ֵיׁש ַׁשָּבתֹות ֶׁשָּבֶהן 
ַהְּסעּוָדה ַמְמִׁשיָכה 

ּוַמְמִׁשיָכה, ַעד ְלָׁשָעה 
ְמֻאֶחֶרת ְמאֹוד ַּבַּלְיָלה. 

ָּפׁשּוט, ֲאַנְחנּו ָׁשִרים 
ִׁשיִרים ֶׁשל ַהָּפָנָסִאים 

ְוִנּגּוִנים – ַעד ֶׁשּׁשֹוְכִחים 
ִּבְכָלל ְלִהְסַּתֵּכל ַעל 

עֹון... ַהּׁשָ

ֶאְצֵלנּו ֹקֶדם ֹּכל ַאָּבא עֹוֶׂשה ִקּדּוׁש, ְוַאַחר 
ָּכְך ַּגם ָּכל ַהָּבִנים. ַּגם ִמי ֶׁשעֹוד ֹלא ָעָׂשה 

ַּבר ִמְצָוה עֹוֶׂשה ִקּדּוׁש, ַעל ִמיץ ֲעָנִבים.

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ִזיְלֶּבר

"ִאֶּגֶרת ָהַרְמַּב"ן" ִהיא ִאֶּגֶרת, ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשֶּזה ִנְׁשָמע, ֶׁשָהַרְמַּב"ן ָׁשַלח ַלֵּבן 
ַהְּבכֹור ֶׁשּלֹו, ֶׁשִּנְקָרא ְּבֵׁשם ַנְחָמן. ָּבִאֶּגֶרת ַהּזֹו, ָהַרְמַּב"ן ַמְדִריְך ֶאת ַהֵּבן 

ֶׁשּלֹו ְּבִדְבֵרי מּוָסר, ִיְרַאת ָׁשַמִים ְוִהְתַנֲהגּות טֹוָבה. ָהַרְמַּב"ן ַמְמִליץ ַלֵּבן 
ֶׁשּלֹו ִלְקֹרא ֶאת ָהִאֶּגֶרת ְלָפחֹות ַּפַעם ְּבָׁשבּוַע ּוְלַׁשֵּנן אֹוָתּה, ְּכֵדי ְלַהְתִמיד 

ְוִלְנֹהג ַּבֶּדֶרְך ַהְּיָׁשָרה.

ֵיׁש ַרִּבים ֶׁשּקֹוְרִאים ֶאת ָהִאֶּגֶרת ּוְמַׁשְּנִנים אֹוָתּה ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ִּכְסֻגָּלה 
ְלִיְרַאת ָׁשַמִים ּוְלַהְצָלָחה ְּבִחּנּוְך.

ִמְסַּפר ְקָטִעים ִמּתֹוְך ָהִאֶּגֶרת ֲאִפּלּו ֻהְלֲחנּו ְלִׁשיר ְמַרֵּגׁש ֶׁשֻּכָּלם ַמִּכיִרים: 
"ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר ָאִביָך, ְוַאל ִּתֹּטׁש ּתֹוַרת ִאֶּמָך: ִּתְתַנֵהג ָּתִמיד ְלַדֵּבר ָּכל 

ְּדָבֶריָך ְּבַנַחת, ְלָכל ָאָדם ּוְבָכל ֵעת, ּוָבֶזה ִּתָּנֵצל ִמן ַהַּכַעס, ֶׁשִהיא ִמָּדה 
ָרָעה ְלַהֲחִטיא ְבֵני ָאָדם... ְוַכֲאֶׁשר ִּתָּנֵצל ִמן ַהַּכַעס, ַּתֲעֶלה ַעל ִלְּבָך ִמַּדת 

ָהֲעָנָוה ֶׁשִהיא ִמָּדה טֹוָבה ִמָּכל ַהִּמּדֹות טֹובֹות...".

ִ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?

ַהִּקּנּוַח ָהָאהּוב 
ָעֵלינּו הּוא ַאְרִטיִקים 

ּתֹוֶצֶרת ֵּבית 
ִמְׁשַּפַחת ִזיְלֶּבר. 

ֲאַנְחנּו ְמִכיִנים ַּתְרִּכיז 
ָטִעים-ָטִעים ְּבתֹוְך 

ַהַּמָּגׁש ֶׁשל ֻקִּבּיֹות 
ַהֶּקַרח, ְּבֶאְמַצע 

ַּתֲהִליְך ַהַהְקָּפָאה 
ּתֹוֲחִבים ַמֵּקל – 

ְוֵיׁש ָלנּו ַאְרִטיִקים 
ֻמְפָלִאים, ְלִהְתַלֵּקק!

אֹותֹו  ֹלא  ֶזה  ֶרַגע,  ַּבָּיִמים".  ָּבא  "ָזֵקן,  ָהָיה  ֶׁשַאְבָרָהם  ֶנֱאַמר  ֶׁשָּלנּו  ַּבָּפָרָׁשה 
ָּדָבר? ָלָּמה ַהּתֹוָרה ְצִריָכה לֹוַמר ֶאת אֹותֹו ָּדָבר ַּפֲעַמִים?

ֵני ַהְּתָאִרים ָהֵאּלּו ׁשֹוִנים ֶזה ִמֶּזה: "ָזֵקן" ְמָתֵאר ְיהּוִדי ֶׁשָּכל  ָהַרִּבי ַמְסִּביר ֶׁשּׁשְ
ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֶׁשְּמַרְּמִזים  ְּכמֹו  ּתֹוָרה,  ְולֹוֵמד  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  יֹוֵׁשב  ַהּיֹום 
ֶׁשָּמֵלא  ְיהּוִדי  ְמָתֵאר  ַּבָּיִמים"  "ָּבא  ְוִאּלּו  ָחְכָמה.  ָקָנה  ֶזה  "ָזֵקן":  ַהִּמָּלה  ֶׁשל 

ְּבִמְצוֹות ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ְוַגם  "ָזֵקן"  ַּגם  ָהָיה  הּוא  ְוַגם'.  'ַּגם  ָהָיה  ֶׁשַאְבָרָהם  אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת  ְוַהּתֹוָרה 
"ָּבא ַּבָּיִמים". הּוא ַּגם ָלַמד ּתֹוָרה, ֲאָבל ַּגם ָּגַמל ֲחָסִדים ְוֵהִפיץ ֶאת ָהֱאמּוָנה 
ם ְלֻכָּלם; הּוא ַּגם ֵאֵרַח ְוָדַאג ְלֻכָּלם, ֲאָבל ֹלא ָׁשַכח ִלְלֹמד ּתֹוָרה עֹוד  ְּבַהּׁשֵ

ָועֹוד.

לּוִחים ְצִריִכים ִלְלמֹד ִמֶּזה, ֶׁשַחָּיִבים ְלַׁשֵּלב ֵּבין ְׁשֵני ַהְּדָבִרים.  ַּגם ֲאַנְחנּו ַהּׁשְ
 – ְוַלֲחִסידּות  ְלתֹוָרה  ְיהּוִדים  ְלָקֵרב  ִהיא  ֶׁשָּלנּו  ַהְּמִׂשיָמה  ְׁשלּוִחים,  ֲאַנְחנּו 

ֲאָבל ַּגם ֲאַנְחנּו ְּבַעְצֵמנּו ַחָּיִבים ִלְהיֹות 'ְזֵקִנים', ִלְלמֹד ּתֹוָרה, עֹוד ָועֹוד!
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מּוָצִרים  ֵאיְנְספֹור  ּבְ צּוי  ּמָ ׁשֶ ְוֶהָחָזק,  קּוף  ָ ַהּשׁ ַהֹחֶמר  ֶאת  יִרים  ַמּכִ ם  ּלָ ּכֻ

ָהְיָתה  ָהָרחֹוק  ָעָבר  ּבֶ כּוִכית.  ַהּזְ יֹום.  י  ִמּדֵ ִנְתָקִלים  ָאנּו  ֶהם  ּבָ ּוִמְבִנים 

ְלַבד, ַאְך  יִרים ּבִ ל ֲעׁשִ ג ָיָדם ׁשֶ ֶהּשֵׂ ָהָיה ּבְ כּוִכית ִמְצָרְך ָיָקר ְוָנִדיר ׁשֶ ַהּזְ

חּוִדּיֹות,  ַהּיִ כּונֹוֶתיָה  ּתְ ּוִבְזכּות  ְמאֹוד.  ְוָנפֹוץ  זֹול  ֶלם  ּגֶ ֹחֶמר  ֶזהּו  ּיֹום  ּכַ

ְזכּוִכית ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלִמְגָון ָרָחב ֶׁשל ִׁשּמּוִׁשים: ַחּלֹונֹות, 
ים  ָמַסּכִ ִפים,  ַמּדָ ֹאֶכל,  ֵלי  ּכְ ַמְראֹות,  ֲעָדׁשֹות,  ָלתֹות,  ּדְ ִקירֹות,  ִחּפּוֵיי 

ים נֹוָסִפים. ְועֹוד ַרּבִ

ְזכּוִכית?  ְמַיְּצִרים  ִּבְכָלל  ֵאיְך  ַעם:  ּפַ ַעְצְמֶכם  ֶאת  ם  ַאְלּתֶ ׁשְ

ָמה  ן,  ּכֵ חֹול...  הּוא  כּוִכית  ּזְ ּבַ ים  ִרּיִ ָהִעּקָ יִבים  ְרּכִ ַהּמַ ַאַחד  ָכה.  ּכָ ָאז 

ֹחם  ּבְ נֹוָסִפים,  ְרִכיִבים  ה  ּמָ ּכַ ִעם  ַיַחד  ַהחֹול,  ֶאת  יִכים  ַמּתִ ם.  ַמְעּתֶ ְ ּשׁ ׁשֶ

ׁש  ּבֵ ִמְתּגַ ְוהּוא  ְמָקְרִרים  ַהּנֹוֵזל  ֶאת  ְלנֹוֵזל.  הֹוֵפְך  הּוא  ׁשֶ ַעד  ָעצּום 

ִלְזכּוִכית.

ַהּיֹום  ֵעִצים.  ְמדּוַרת  ַעל  ֶחֶרס  ִסיר  ּבְ ַהחֹול  ֶאת  יִחים  ַמְרּתִ ָהיּו  ַעם  ּפַ

ּמּוָבן. ַּבִּמְפָעִלים ְלִיּצּור ְזכּוִכית  ן, ּכַ ִתי ּוְמֻמּכָ ּיָ ֲעׂשִ ֲהִליְך ּתַ ַהּתַ

ל  ׁשֶ ָרטּוָרה  ְלֶטְמּפֶ יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ ֲעָנק,  ּוְמָכֵלי  ִנים  ִכְבׁשָ ּבְ ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ

רֹוְתִחים  ׁשֶ ַמִים  ה,  ַהְמָחׁשָ ם  ְלׁשֵ ֶצְלְזיּוס!  ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַמֲעלֹות  ֶאֶלף  ּכְ

ְלַבד'. יִעים ְלֵמָאה ַמֲעלֹות 'ּבִ נּו ַמּגִ ּלָ יִתי ׁשֶ ּקּוְמקּום ַהּבֵ ּבַ

ְמעֹוֶרֶרת  ִלְתכּוָנה  ָקׁשּור  "ְזכּוִכית"  ה  ּלָ ַהּמִ קֹור  ּמְ ׁשֶ ָלַדַעת  ְמַעְנֵין 

ַהְּזכּוִכית  ה:  ַהּזֶ ַהֹחֶמר  ל  ׁשֶ ָרָאה  ַהׁשְ

ִהיא ַזָּכה ּוְטהֹוָרה...
ְזכּוִכית  לּוחֹות  ּלֹוְקִחים  ׁשֶ ּכְ

ֲאֵליֶהם  ּוַמְצִמיִדים 
ָוקּום  ְּבֶעְזַרת 
ַּדָּקה  ִׁשְכָבה 
אֹו  ֶּכֶסף  ֶׁשל 
נֹוֶצֶרת...  ָאלּוִמיְניּום, 

ַמְרָאה.

רּו  ַעם ֵהם ֻיּצְ ַּבְקּבּוֵקי ְזכּוִכית ֵהם מּוָצר ַעִּתיק ְלַמַּדי. ּפַ
ּיֹום  ּכַ עֹוד ׁשֶ ּיֹות, ּבְ ֶעְזַרת ָהֵראֹות ָהֱאנֹוׁשִ חּו ּבְ ֹאֶפן ְיָדִני ְוֻנּפְ ֶאָחד-ֶאָחד ּבְ

ֹאֶפן  ּבְ ִרים  ַיּצְ ַהּמְ ים,  ֲעָנִקּיִ ִיּצּור  י  ַפּסֵ ּבְ דֹוִלים,  ּגְ ִמְפָעִלים  ּבְ ִרים  ְמֻיּצָ ֵהם 

ָעה. י ׁשָ ְקּבּוִקים ִמּדֵ רֹות ַאְלֵפי ּבַ ע ַיד ָאָדם ַעׂשְ אֹוטֹוָמִטי ּוְללֹא ַמּגַ

ַּתְפִקיִדים  ִיְהיּו  ַלְּזכּוִכית  ָעִתיד  ּבֶ ׁשֶ צֹוִפים  ְדָעִנים  ַהּמַ

ׁש ָמֵגן  ּמֵ מֹו ְלׁשַ ים, ּכְ ּיִ ָסְרּתִ ְפִקיֶדיָה ַהּמָ ּוְמִׂשימֹות ֲחָדׁשֹות. ַעל ּתַ
מֹו  ּכְ ים,  ֲחָדׁשִ ְפִקיִדים  ּתַ ם  ּגַ ָעִתיד  ּבֶ פּו  ִיְתַוּסְ ְוִלְכלּוְך,  ֹקר  ֵני  ִמּפְ קּוף  ׁשָ

ע ּוְתצּוַגת ֵמיָדע  ַטח ְזכּוִכית ְלָמַסְך ַמּגָ ל ִמׁשְ ל ּכָ ִרית ׁשֶ ֲהִפיָכתֹו ָהֶאְפׁשָ

ַהּצֶֹרְך  ְלִפי  ה  ּנָ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ְזכּוִכית  ה:  ֵאּלֶ ּכָ ָבִרים  ּדְ ַעל  בּו  ְחׁשְ ּתַ ְכָלל.  ְמׁשֻ

ה ֶאת ַעְצָמּה... ְמַעְנֵין, לֹא? ַנּקֶ ּתְ ְוהֹוֶפֶכת ְלֵכָהה ַוֲאטּוָמה, אֹו ְזכּוִכית ׁשֶ

ִלְבֹלם  ַהְּמֹיֶעֶדת  ְמֻחֶּסֶמת  ְזכּוִכית  ִהיא  ְרֶיֶנת  ְמׁשֻ ְזכּוִכית 

ל  ֶהְבּדֵ ּבַ ְבִחינּו  ּתַ ׁשֶ טּוַח  ּבָ לֹא  ק.  ֶנׁשֶ ִלי  ִמּכְ ְלֶעְבָרּה  ַהּנֹוִרים  ְקִליִעים 
ּדּור  ּכַ עֹוד ׁשֶ ָבר. ַאְך ּבְ י ֵהן ִנְראֹות אֹותֹו ּדָ יָנּה ְלֵבין ְזכּוִכית ְרִגיָלה, ּכִ ּבֵ

ֶלת  ְמֻסּגֶ ְרֶיֶנת  ְמׁשֻ ְזכּוִכית  ְרִגיָלה,  ְזכּוִכית  ֶרְך  ּדֶ ַקּלּות  ּבְ חֹוֵדר  ּבֹוֵדד 

ת  ְחֹמשֶׁ ּה ּוְלָעְצַמת ַהּתַ ּלָ ֶהְתֵאם ָלֹעִבי ׁשֶ ּדּוִרים, ּבְ ל ּכַ ר ַרב ׁשֶ ַלֲעֹצר ִמְסּפָ

ּנֹוֵרית. ׁשֶ

מּוִסיָקִלּיֹות,  ּכֹוסֹות  ְזכּוִכית?  ַעל  'ְלַנֵּגן'  ם  ּגַ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ם  ְיַדְעּתֶ

ְזכּוִכית  ּכֹוסֹות  ל  ׁשֶ ֹאֶסף  ֶזהּו  ֹזאת,  ים  ַכּנִ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְזכּוִכית"  "ֵנֶבל  אֹו 

ִפיק ְצִליִלים ׁשֹוִנים. סֹוד  ּמֵ ה ׁשֶ ִלי ֲהָקׁשָ מֹו ּכְ ׁש ּכְ ן ֲעֵליֶהן ַמּמָ ן ְלַנּגֵ ּתָ ּנִ ׁשֶ

ל  ִמּלּוי ַהּכֹוסֹות – ּכָ ִליִלים ַהּמּוָפִקים ֵמַהּכֹוסֹות הּוא ּבְ ל ַהּצְ ָבִהים ׁשֶ ַהּגְ

ֹוִנים  ַהּשׁ ָהֲאִויר  ְוַעּמּוֵדי  ַוֲאִויר,  ַמִים  ל  ׁשֶ ׁשֹונֹות  ּמּויֹות  ּכַ ְמִכיָלה  ּכֹוס 

עֹוָתיו  ֶאְצּבְ ל  ׁשֶ ִחּכּוְך  ֶאְמָצעּות  ּבְ ן,  ּגָ ַהּנַ ׁשֹוִנים.  ְצִליל  ְבֵהי  ּגָ ִרים  ְמַיּצְ

ינֹות ְקסּומֹות  ן ַמְנּגִ ִליִלים ּוְמַנּגֵ ַפת ַהּכֹוסֹות, ֵמִפיק ֶאת ַהּצְ ׂשְ ָהְרֻטּבֹות ּבִ

ּוְזכּוִכּיֹוִתּיֹות.

יֹוֵתר ׁשֹוֵכן  דֹול ּבְ כּוִכית ַהּגָ ם מּוֵזאֹוִנים ִלְזכּוִכית. מּוֵזאֹון ַהּזְ ֵיׁש ּגַ

ִגים ׁשֹוִנים ּוְמַעְנְיִנים  יג ֻמּצָ ְמִדיַנת ְניּו יֹוְרק. ַהּמּוֵזאֹון ַמּצִ ּבִ קֹוְרִניְנג ׁשֶ ּבְ

ְוֶטְכנֹולֹוְגָיה.  ע  ַמּדָ ִעּצּוב,  ְרּבּות,  ּתַ ִהיְסטֹוְרָיה,  ְזכּוִכית,  ּבִ נּות  ָאּמָ מֹו  ּכְ

ִרים ּבֹו ְיכֹוִלים  ַבּקְ ֵגי ְזכּוִכית, ְוַהּמְ ה ֶאֶלף ֻמּצְ ָ ִעים ַוֲחִמּשׁ הּוא ּכֹוֵלל ַאְרּבָ

ַסְדְנאֹות ִיּצּור ְזכּוִכית. ַעְצָמם ּבְ ְלִהְתַנּסֹות ּבְ

ֶׁשֵּתְדעּו ָלֶכם

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

ְלטֹונֹות.. ִ ַחת ְרִדיפֹות ַהּשׁ ים ּתַ ְיהּוִדּיִ

ה  ם ַאּתָ לּו? ּגַ א, ָסַבְלּתָ ֵמָהְרִדיפֹות ַהּלָ ה, ַסּבָ "ְוַגם ַאּתָ
ָנה  ַסּכָ ּתָ  ׁשְ ָך?", ִהְרּגַ ּלְ ׁשֶ ָהרֹאׁש  ֵמַעל  ְמַרֶחֶפת 

י. ַאְלּתִ ׁשָ

ם  ַאּתֶ ָמה  נּו,  ן!  ּכֵ ׁשֶ אי  ַוּדַ "ּבְ
ב  יֹוׁשֵ ְסָתם  ֲאִני  ִבים...  חֹוׁשְ
ִסּפּוִרים?".  ָלֶכם  ר  ּוְמַסּפֵ ּפֹה 
ְלֶרַגע  ְך  ִחּיֵ י  ּלִ ׁשֶ א  ַסּבָ
ה,  "ִהּנֵ ְוִהְרִצין.  ב  ׁשָ ד  ּוִמּיָ
ַעל  ָלֶכם  ר  ֲאַסּפֵ ְרָלְך,  ִקיְנּדֶ
ְמַעט  ּכִ י  ָלַמְדּתִ ּבֹו  ׁשֶ ַהֵחיֶדר 

ָנַתִים ְרצּופֹות". ׁשְ

ֶאל  ט  ַמּבָ י  ֵהַעְפּתִ
ָהאֹור  ׁשֶ א  ְלַוּדֵ ְצֵלָמה,  ַהּמַ
ַהַהְסָרָטה  ל  ׁשֶ ָהָאֹדם 

ֲעַדִין ּדֹוֵלק.

תֹוְך  ּבְ ַכן  ׁשָ "ַהֵחיֶדר 
נּו,  ּלָ ׁשֶ ד  ַלּמֵ ַהּמְ ל  ׁשֶ ָרִטי  ַהּפְ יתֹו  ּבֵ
ִזְכרֹונֹו  ַאְבָרָהם,  ר'  ֶהְנִקין.  ַאְבָרָהם  ר'  לֹו  ְראּו  ּקָ ׁשֶ
ׁשּוט  ּפָ ְוֵעיַנִים  ֲעָנק  ֵלב  ִעם  ְיהּוִדי  ָהָיה  ִלְבָרָכה, 
ה ַוֲאַנְחנּו ָאַהְבנּו  טֹובֹות. הּוא ָאַהב אֹוָתנּו ַאֲהָבה ַעּזָ
יץ  ַמְרּבִ ֵפס  ִיּתָ ִאם  ׁשֶ רּור  ּבָ לֹו  ָהָיה  חֹות.  ּפָ לֹא  אֹותֹו 
יר  ִסיּבִ ֶלא אֹו ּבְ ּכֶ ִנים ּבַ ה ְמאֹוד ׁשָ ַלח ְלַהְרּבֵ ָ ּתֹוָרה, ִיּשׁ
ן  ִביל ַהּתֹוָרה הּוא ָהָיה מּוָכן ְלַסּכֵ ׁשְ ָהְרחֹוָקה. ֲאָבל ּבִ

ָעה. ָעה ׁשָ יו יֹום יֹום ְוׁשָ ֶאת ַחּיָ

ָאסּור  יִחיִדים.  ּכִ ְלֵביתֹו  ִבים  ּנְ ִמְתּגַ ָהִיינּו  ּבֶֹקר  ָכל  "ּבְ
ֶאת  ַלֲעֹזב  לֹא  ְוַאף  ַיַחד,  ּבְ ם  ְלׁשָ יַע  ְלַהּגִ ָלנּו  ָהָיה 
ְיָלִדים,  ָרה  ֲעׂשָ ּכַ ִבים,  יֹוׁשְ ָהִיינּו  ֲחבּוָרה.  ּכַ קֹום  ַהּמָ
ַאְבָרָהם.  ר'  ִעם  ְולֹוְמִדים  ׁשּוט  ּפָ ֵעץ  ְלַחן  ׁשֻ ְסִביב 
ַנִים- ים, ׁשְ ׁשִ ָעה ֻחּמָ ה-ַאְרּבָ לֹוׁשָ י ָהיּו. ׁשְ ֹקשִׁ ְסָפִרים ּבְ
ָהָיה  ׁשֶ ָמה  ל  ּכָ ֶזה   – ּוְגָמָרא  ָנה  ִמׁשְ ִסְפֵרי  ה  לֹוׁשָ ׁשְ

ָלנּו".

ׁש ַאְבֵרִמי ְלָהִבין. ּקֵ ה לֹא ָהיּו ְסָפִרים?", ּבִ "ָלּמָ

ִאּסּור  ל אֹוָתם ָיִמים ָאסּור ָהָיה ּבְ רּוְסָיה ׁשֶ ּבְ ֵני ׁשֶ "ִמּפְ
א  ֶאּלָ ֵרָרה  ּבְ ָהְיָתה  לֹא  ַיֲהדּות.  ִסְפֵרי  יס  ְלַהְדּפִ ָחמּור 
ִמיד  ּתָ ָלֵכן  ְלָיד.  ד  ִמּיָ ְסָפִרים  אֹוָתם  ֶאת  ְלַהֲעִביר 
ִנים  ְיׁשָ ָהיּו  ִמיד ֵהם  ּתָ ְוִכְמַעט  ְסָפִרים,  ּבִ ָהָיה ַמְחסֹור 

ּוְבלּוִיים".

יְך. י ִהְמׁשִ ּלִ א ׁשֶ ֲהָבָנה ְוַסּבָ ַאְבֵרִמי ִהְנֵהן ּבַ

ָחִקים  ִמׂשְ ם  ּגַ ָהיּו  ְוָלַמְדנּו  ְבנּו  ָיׁשַ ּבֹו  ׁשֶ ֶחֶדר  אֹותֹו  "ּבְ
ָכל  ה. ּבְ ֵאּלֶ ּיֹוֵצא ּבְ ח ָמט, דֹוִמינֹו ְועֹוד ּכַ ל ְיָלִדים. ׁשַ ׁשֶ
ַהַחּלֹון.  ְלַיד  ָמר  ׁשְ ַהּמִ ַעל  ָעַמד  ׁשֶ ּתֹוָרן  ֶיֶלד  ָהָיה  יֹום 
ִמֵהר  ִמְתָקְרבֹות,  ֲחׁשּודֹות  ְדמּויֹות  ּבִ ִהְבִחין  ר  ְוַכֲאׁשֶ

ֶאת  יִאים  ַמְחּבִ ָהִיינּו  ִנּיֹות  ׁשְ תֹוְך  ּבְ אֹוָתנּו.  ְלַהְזִהיר 
ִבים  ְ ּוִמְתַיּשׁ ְלָכְך,  יֲֹעדּו  רֹאׁש  ּמֵ ׁשֶ ְמקֹומֹות  ּבִ ָפִרים  ַהּסְ
ֲאַנְחנּו  ִאּלּו  ּכְ ָלׁשֹות,  ׁשְ ּבִ אֹו  זּוגֹות  ּבְ ה  ָהִרְצּפָ ַעל 

ָחָקה". ִמׂשְ ּבְ

י. ּתִ ה", ָלַחׁשְ ָחִקּיָ ִמׂשְ "ּבְ

ה  ּלֹו ַחּדָ ִמיָעה ׁשֶ ְ ַהּשׁ י, ׁשֶ ּלִ א ׁשֶ ן ַסּבָ ּקֵ ה", ּתִ ָחִקּיָ ִמׂשְ "ּבְ
ִמיד. ָהְיָתה ּתָ מֹו ׁשֶ ִדּיּוק ּכְ ּבְ

ֵחק, ר' ַאְבָרָהם  ה ְלׂשַ ֲאַנְחנּו ָהִיינּו יֹוְרִדים ָלִרְצּפָ "ּוְכׁשֶ
ִית אֹו חֹוֵמק  ּבַ ַאַחד ָהֲארֹונֹות ּבַ א ּבְ ַעְצמֹו ָהָיה ִמְתַחּבֵ

ר. ָבר ִהְתַאְפׁשֵ ר ַהּדָ ַהחּוָצה ִאם ְוַכֲאׁשֶ

ַעם  ית ְמאֹוד. יֹוֵתר ִמּפַ ן, ָהְיָתה מּוָחׁשִ ָנה, ִאם ּכֵ ּכָ "ַהּסַ
ה  ּזֶ ׁשֶ ְלהֹודֹות  ב  ַחּיָ ַוֲאִני  אֹוָתנּו,  ְפסּו  ּתָ ְמַעט  ּכִ ַאַחת 

י ַמְפִחיד... ָהָיה ּדַ

ָהְרִדיפֹות  ְלָחָמה  ַהּמִ ַאֲחֵרי  י,  ָאַמְרּתִ ׁשֶ מֹו  ּכְ "ָאז, 
ֶנֱאַלְצנּו  ְוִאּתֹו  ב,  ּצָ ַהּמַ ָהָיה  ֶזה  ְמאֹוד.  רּו  ּבְ ִהְתּגַ

הּו ִלְחיֹות ּוְלִהְתמֹוֵדד. ֵאיְכׁשֶ

ל  ׁשֶ ִית  ּבַ ּבַ דֹוָלה  ּגְ ִהְתַוֲעדּות  ָמה  ִהְתַקּיְ ֶאָחד  "ֶעֶרב 
ה  ִהּלָ ַהּקְ ל  ׁשֶ יַע  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ָהָיה  יְנֶיע  ּפִ ר'  יְנֶיע.  ּפִ ר' 
ָכל  ּבְ ם  ֵ ְלִמיד ָחָכם ְועֹוֵבד ַהּשׁ ּתַ ָסַמְרַקְנד. הּוא ָהָיה  ּבְ

בֹוד.  ִיְרַאת ּכָ יבּו ִלְדָבָריו ּבְ ים ִהְקׁשִ ְמאֹודֹו. ֲאָנׁשִ

יף ְמאֹוד  ּקִ ּתַ ֲאָבל  ְוָרֶזה,  ָנמּוְך  ָאְמָנם  ָהָיה  יְנֶיע  ּפִ "ר' 
ָעַמְדּתָ  ְקִחּיֹות ְמאֹוד, ּוְכׁשֶ ּלֹו ָהיּו ּפִ ַדְעּתֹו. ָהֵעיַנִים ׁשֶ ּבְ
יֹוֵתר  ָעֶליָך  יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ ה  ׁשָ ַהְרּגָ ְלָך  ָהְיָתה  מּולֹו 

ה יֹוֵדַע ַעל ַעְצְמָך... ַאּתָ ֶ ִמּשׁ

ִרים. ֲאִני ְוָאִחי  ֻבּגָ בּו ַהּמְ ְלַחן ַהִהְתַוֲעדּות ָיׁשְ "ְסִביב ׁשֻ
ִביב. לֹא  ּוְנָעִרים ָעַמְדנּו ִמּסָ ְיָלִדים  ה  ּמָ ּכַ ִאיֶצ'ה ְועֹוד 
ה  ּוִמּלָ ה  ִמּלָ ְלָכל  י  ְבּתִ ִהְקׁשַ ׁשֶ ָלֶכם  ב  ְלִהְתַחּיֵ ָיכֹול 
ָהֲאִויָרה  ֶאת  ֲאָבל  יְנֶיע,  ּפִ ר'  ל  ׁשֶ יו  ִמּפִ ְצָאה  ּיָ ׁשֶ
ל  ּה 'ִנּגּוִנים' ׁשֶ ן. ָהיּו ּבָ ִהְתַוֲעדּות ַהּזֹו ֲאִני זֹוֵכר ְמֻצּיָ ּבַ
ּתֹוָרה.  ְבֵרי  ּדִ ה  ְוַהְרּבֵ ְמָחה,  ׂשִ ל  ׁשֶ ְו'ִנּגּוִנים'  ְעּגּוִעים  ּגַ
ָמעֹות.  ּדְ ֵמֵעיָניו  ָזְלגּו  ַעם  ּפַ לֹא  ר,  ּבֵ ּדִ יְנֶיע  ּפִ ר'  ּוְכׁשֶ

ב. ר ִמּתֹוְך ַהּלֵ ר ַהְיׁשֵ הּוא ְמַדּבֵ ָראּו ׁשֶ

ְרָרה  ּתָ ִהׂשְ ִהְתַוֲעדּות,  ל  ׁשֶ ָעַתִים  ׁשְ אֹו  ָעה  ׁשָ "ַאֲחֵרי 
ְמֻיָחִדים.  ִלְרָגִעים  מּוָרה  ׁשְ ָהְיָתה  ׁשֶ ִתיָקה  ׁשְ ְלֶפַתע 
ִעיִרים,  ַהּצְ נּו,  ּבָ יִטים  ַמּבִ ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ י  ִהְבַחְנּתִ ְתאֹום  ּפִ
ר  ְלַדּבֵ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ֵהם  ׁשֶ י  ָקַלְטּתִ יֵניֶהם.  ּבֵ ים  ּוִמְתַלֲחׁשִ
מֹוֶדה  ֲאִני  נּו.  ּלָ ׁשֶ ָלָאְזַנִים  ְמיָֹעִדים  ֵאיָנם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ
ֵהם  ָמה  ַעל  ֹמַע  ְוִלׁשְ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ְמאֹוד  ַסְקָרן  ָהִייִתי  ׁשֶ
ִאיר ֶאת ָהִעְנָין  י לֹא ִהׁשְ ּלִ א ׁשֶ ר, ֲאָבל ַאּבָ עֹוְמִדים ְלַדּבֵ
ִאיֶצ'ה  ְוֶאת  אֹוִתי  ַלח  ׁשָ ׁשּוט  ּפָ הּוא  ְלַהְחָלָטֵתנּו. 
ֲחָזָרה  ְלחּו  ִנׁשְ ָעִרים  ְוַהּנְ ָלִדים  ַהּיְ ַאר  ׁשְ ם  ּגַ ְיָתה.  ַהּבַ

יֶהם". ְלָבּתֵ

ֲאִני  ַאְלנּו  ׁשָ יֵניֶהם?",  ּבֵ רּו  ּבְ ּדִ ֵהם  ֱאֶמת  ּבֶ ָמה  "ְוַעל 
ָלם. דּוֶאט ֻמׁשְ ְוַאְבֵרִמי ּבְ

א  ם ַסְקָרִנים...", ִהְצַטֵחק ַסּבָ ם ַאּתֶ ּגַ "הֹו, ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ
ְלהֹוִציא  י  ִהְצַלְחּתִ ׁשֶ ַעד  ְזַמן  ְמַעט  לֹא  "ָחַלף  י.  ּלִ ׁשֶ
ים  ֳחָדׁשִ ֲעֹבר  ּכַ ָקָרה  ֶזה  ה,  ְלַמֲעׂשֶ י.  ּלִ ׁשֶ א  ֵמַאּבָ ֹזאת 
הּוא  ָאז  ַרק  ֵמרּוְסָיה.  ָיָצאנּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְלַאַחר  ר,  ִמְסּפָ

דֹול". ּסֹוד ַהּגָ ף אֹוִתי ּבַ ּתֵ ים ְלׁשַ ִהְסּכִ

ֵמֶהָעָבר
סֹודֹות

יְנֶיע ל ר' ּפִ ַהּסֹוד ׁשֶ
ִמיִני ֶרק ׁשְ ּפֶ

ִוית  ֲעִליָלה ַעְכׁשָ

ִסיס  מֹוַתַחת, ַעל ּבְ

י ִסּפּור ִהיְסטֹוִרי ֲאִמּתִ

ַזְלָמן רּוֶדְרָמן ַמִגּיׁש:

ְך  ֶהְמׁשֵ
ָיבֹוא
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ִלְׁשִליחּות  ָיָצאנּו  ָׁשִליַח.  נֹוַלְדִּתי  ֹלא 
ְּכֶׁשָהִייִתי ִּכְמַעט ֶּבן ַאְרַּבע.

ָלֶכם,  ְלַסֵּפר  רֹוֶצה  ֲאִני  ֶזה  ְוַעל 
ֶׁשִּלי  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֶׁשל  ַהְּיִציָאה  ַעל 
ִלְׁשִליחּות. ְּכֵדי ֶׁשֻּכְּלֶכם ּתּוְכלּו ִלְלֹמד 
ֶזה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשר  ֶׁשָּתִמיד  ִמֶּזה, 

ְוַאף ַּפַעם ֹלא ְמֻאָחר ְלִהְצָטֵרף.

ֵהם  ִהְתַחְּתנּו  ֶׁשִּלי  ְּכֶׁשַההֹוִרים  ּוְבֵכן, 
ָּגרּו ִּבְצַפת, ֲאָבל ָחְׁשבּו ֶׁשֶּזה ָמקֹום ְזַמִּני. 

ִלְׁשִליחּות  ָלֵצאת  רֹוִצים  ֶׁשֵהם  ֶהְחִליטּו  ֵהם 
ֶׁשל ָהַרִּבי ּוְלָקֵרב ְיהּוִדים ְלתֹוָרה ְוַלֲחִסידּות. 
ָּבָאֶרץ  ֶאְפָׁשִרִּיים,  ְמקֹומֹות  ַּכָּמה  ָּבְדקּו  ֵהם 
ַּפַעם,  ְּבָכל  ֲאָבל  ֲאֵחרֹות,  ִּבְמִדינֹות  ְוַגם 

ִמָּכל ִמיֵני ִסּבֹות, ֶזה ֹלא ָיָצא ַלֹּפַעל.

ַהְּגדֹוִלים  ָהַאִחים  נֹוְלדּו  ֵּביְנַתִים 
ֶזה  ֲאָבל  ִהְמִׁשיכּו,  ַהִחּפּוִׂשים  ֶׁשִּלי. 
ָהַלְך ְוִנְהָיה ֻמְרָּכב ְוָקֶׁשה יֹוֵתר ְויֹוֵתר 
ֵהם  ֹזאת,  ּוְבָכל  ְוָלֵצאת.  ַהֹּכל  ַלֲעזֹב 
ְוִלְרצֹות  ַלְחֹלם  ִהְפִסיקּו  ֹלא  ְלֶרַגע 

ְלַמֵּמׁש ֶאת ַהֲחלֹום ַהֶּזה.

ִלְׁשִליחּות  ָיְצאּו  ֹלא  ָאְמָנם  ֵהם 
'ְּבִמְׂשָרה ְמֵלָאה', ֲאָבל ַאָּבא ֶׁשִּלי ָהָיה 
ִאיִּביקּור.  ִּבְׁשכּוַנת  ְּפִעילּות  עֹוֶׂשה 

ִּכי  ְּכַנַען",  "ְמרֹום  כּוָנה  ַלּׁשְ קֹוְרִאים  ַהּיֹום 
ָאז  ֲאָבל  ְּכַנַען,  ַהר  ִּפְסַּגת  ַעל  ׁשֹוֶכֶנת  ִהיא 
ְׁשכּוָנה  ָהְיָתה  זֹו  "ִאיִּביקּור".  ַרק  ָלּה  ָקְראּו 
ֲחָדִׁשים  עֹוִלים  ְּבִעָּקר  ָּבּה  ְוָגרּו  ֻמְזַנַחת, 
ַאָּבא  ִעְבִרית...  ֵהִבינּו  ֶׁשְּבֹקִׁשי  ְמֻבָּגִרים 
ֶׁשֵהם  ָחְׁשבּו  ְוִאָּמא 
ַאֲחָריּות  לֹוְקִחים 

ַהְּפִעילּות  ַעל 
ַעד  ְזַמִּני,  ְּבֹאֶפן  ַרק  כּוָנה  ַּבּׁשְ
ִליחּות  ַהּׁשְ ֶאת  ִיְמְצאּו  ֶׁשֵהם 

ֶׁשָּלֶהם.

ְוָכָכה, ַאָּבא ָהָיה נֹוֵסַע 
ְּבָכל  כּוָנה  ַלּׁשְ

ְמֻבָּגִרים  ִליהּוִדים  ְּתִפִּלין  ּוַמִּניַח  י,  ִׁשּׁשִ יֹום 
ֲחקּו  ֶׁשּׂשִ ִלְנָעִרים  ְוַגם  כּוָנה  ַהּׁשְ ּתֹוָׁשֵבי 
ִמֶּזה  חּוץ  כּוָנִתי.  ַהּׁשְ ַּבִּמְגָרׁש  ַּכּדּוְרַסל 
ֵאֶצל  ַּבִית  ְלִבּקּוֵרי  אֹוָתנּו  לֹוֵקַח  ָהָיה  הּוא 
ב  ְלִהְתַיּׁשֵ ֶׁשִהְתִחילּו  ִיְׂשְרֵאִלּיֹות  ִמְׁשָּפחֹות 
ַעד  ְמַטֵּפס  ָהָיה  ַאָּבא  ַּבַחִּגים  כּוָנה.  ַּבּׁשְ
ְלָׁשם – ְוזֹו ֲעִלָּיה ַמָּמׁש ַמָּמׁש ָקָׁשה ּוְתלּוָלה 
ְיהּוִדים  ְמָבֵרְך ִעם  – ּתֹוֵקַע ְּבׁשֹוָפר, 
ֲאָנִׁשים  אֹוֵסף  ַהִּמיִנים,  ַאְרַּבַעת  ַעל 
עֹוֶׂשה  ַהִּדְּברֹות,  ֲעֶׂשֶרת  ִלְקִריַאת 

ְּפִעילּות ִעם ַהְּיָלִדים, ָועֹוד.

ְּבמּוְמַּבי  ַהַּמֲחִריד  ַהִּסּפּור  ָקָרה  ְוָאז 
ְוִרְבִקי  ַּגִּבי  לּוִחים  ַהּׁשְ ֶׁשְּבֹהּדּו. 
הֹוְלְצֶּבְרג ִנְתְּפסּו ִּכְבֵני ֲעֻרָּבה ַעל ְיֵדי 
ָיַדע  ֶאָחד ֹלא  ַאף  ְמַחְּבִלים ֲחמּוִׁשים. 
ֵּבית  ְּבתֹוְך  ִּבְפִנים,  ִאָּתם  קֹוֶרה  ָמה 
ַחַּב"ד. ֻּכָּלנּו, ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ִהְתַּפַּלְלנּו 
י,  ִׁשּׁשִ ְּביֹום  ָקָרה.  ַהֵּנס ֹלא  ֲאָבל  ְלֵנס,  ְוִחִּכינּו 
ְּכֶׁשַאָּבא ָהָיה ְּב"ִמְבָצִעים" ְּבִאיִּביקּור – נֹוַדע 

לּוִחים ִנְרְצחּו. ָלנּו ֹּגֶדל ָהָאסֹון. זּוג ַהּׁשְ

ְוָאז, ִמָּיד ַאֲחֵרי ֶׁשִאָּמא ִהְדִליָקה ֵנרֹות ַׁשָּבת, 
ְלַיד  ֻּכָּלנּו  ֶאת  ָאְספּו  ְוִאָּמא  ַאָּבא 
ֶהְחִליטּו  ֶׁשֵהם  ָלנּו  ְוִסְּפרּו  ַהֵּנרֹות, 
יֹוְצִאים  ֲאַנְחנּו  ָנה  ֶׁש"ַהּׁשָ ְוִהְבִטיחּו 
ָמה  ֶאת  ְלַהְמִׁשיְך  ְּכֵדי  ִלְׁשִליחּות!", 
ֶׁשַּגִּבי ְוִרְבִקי ְועֹוד ַאְלֵפי ְׁשלּוִחים ֶׁשל 

ָהַרִּבי ָּבעֹוָלם עֹוִׂשים.

ָעַזְבנּו  ֳחָדִׁשים  ִמְסַּפר  ַּכֲעֹבר  ְוָאֵכן, 
ׁשֹוַׁשָּנה",  "ִּגְבַעת  ִּבְׁשכּוַנת  ַהַּבִית  ֶאת 
ָׁשם ָּגִרים ֵחֶלק ִמְּקִהַּלת ַחַּב"ד ִּבְצַפת, 
ְלִאיִּביקּור.  'ֶׁשָּלנּו',  כּוָנה  ַלּׁשְ ְוָעַבְרנּו 

לּוִחים ָלֵאזֹור. ּוֵמָאז ֲאַנְחנּו ַהּׁשְ

ַהַהְצָלָחה  ם,  ַהּׁשֵ ָּברּוְך  ֶׁשָּלנּו.  ִליחּות  ַהּׁשְ ֶּבֱאֶמת  ֶׁשּזֹו  ַּכִּנְרֶאה 
ָהיּו  ַּפַעם  ִאם  ָּבֹעֶמר.  ַל"ג  ַּתֲהלּוכֹות  ֶאת  ְלָמָׁשל  ְקחּו  ֲעצּוָמה. 
ְּכָבר  ָהַאֲחרֹוָנה  ָנה  ַּבּׁשָ ְיָלִדים,  ְׁשלֹוִׁשים  ַּבַּתֲהלּוָכה  ִמְׁשַּתְּתִפים 

ִהִּגיעּו ִּכְמַעט ַאְרַּבע ֵמאֹות!

ְמֻאָחר.  ֹלא  ַּפַעם  ְוַאף  ִלְׁשִליחּות,  ָלֵצאת  ְיכֹוִלים  ֻּכָּלם  ְּבִקּצּור, 
ִליחּות ֶׁשָּלנּו ְמַחָּכה ָלנּו.  ְוַגם: ֹלא ָּתִמיד ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ֵאיֹפה ַהּׁשְ
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמסֹוֵבב ֶאת ַהֹּכל, ְמַגְלֵּגל אֹוָתנּו ִמֹּפה ְלָׁשם, 
ַעד ֶׁשִּנְמָצא ֶאת ַהָּמקֹום ֶׁשָּלנּו. ִלְפָעִמים הּוא ַמָּמׁש ָקרֹוב, 

ְּכמֹו ָהאֹוָצר ֶׁשִּמַּתַחת ַלֶּגֶׁשר...

ְׁשִליחּות ַעל ָהָהר
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ֶדת קֹוְרִאים  ֵקן. יֹום ַהֻהּלֶ ם ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֵניאֹור ַזְלָמן, ַעל ׁשֵ ִלי ׁשְ

קּות  ּלְ ַהִהְסּתַ יֹום  ֵטֵבת,  ְלכ"ד  ְמאֹוד  ָקרֹוב  י  ּלִ ׁשֶ

ׁש ִלי  ּיֵ יׁש ׁשֶ יר ֶאת ֶזה, ֲאָבל ֲאִני ַמְרּגִ ּלֹו. ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ְלַהְסּבִ ׁשֶ

ֵקן. ר ְמֻיָחד ִעם ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֶקׁשֶ

ׁשּור  ּקָ ׁשֶ ְמֻיָחד  ַעל 'מֹוֵפת'  ֲאִפּלּו  ִלי  רּו  ִסּפְ י  ּלִ ׁשֶ ַההֹוִרים 

ֵקן. ְזכּות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ִהְתַרֵחׁש ּבִ ֵאַלי, ׁשֶ

ִגיִלי  ינֹוקֹות ָהֲאֵחִרים ּבְ ל ַהּתִ ּכָ ׁשֶ ינֹוק. ּכְ ָהִייִתי ּתִ ׁשֶ ֶזה ָהָיה ּכְ

ִהְתִחילּו  ְך ֵהם  ּכָ י. ַאַחר  ַתְקּתִ ׁשָ ֲאִני  ִמיֵני ֲהָברֹות,  ל  ּכָ ִמְלְמלּו 

ָבר  ָהִייִתי ּכְ ׁשֶ בּו – ּכְ ְחׁשְ ּתֹק. ּתַ י ִלׁשְ ְכּתִ ִטים, ַוֲאִני ִהְמׁשַ ּפָ ים ּוִמׁשְ לֹוַמר ִמּלִ

א" אֹו  ה. ֲאִפּלּו "ַאּבָ ה ֵמַהּפֶ ר ְוִעם ִציִצית, לֹא הֹוֵצאִתי ִמּלָ לֹוׁש, ְמֻסּפָ ן ׁשָ ּבֶ

י. א" לֹא ָאַמְרּתִ "ִאּמָ

בּוַע  ל ׁשָ ֲאגּו ְמאֹוד. ֵהם ָלְקחּו אֹוִתי ְלָכל ִמיֵני רֹוְפִאים ּוֻמְמִחים. ּכָ י ּדָ ּלִ ַההֹוִרים ׁשֶ

לּום לֹא ָעַזר. ְקׁשֶֹרת – ֲאָבל ּכְ ִעּסּוק, ְקִליַנאי ּתִ ְקִליִניָקה ַאֶחֶרת: ִרּפּוי ּבְ ְרנּו ּבִ ּקַ ּבִ

ל  ׁשֶ ְקבּוָצה  ע,  ַאְרּבַ יל  ּגִ ל  ׁשֶ י,  ּלִ ׁשֶ א  ַהּבָ ֶדת  ַהֻהּלֶ יֹום  ִלְקַראת 

ְלַהִדיְטׁש,  ָנְסָעה  ּבֹו  ד  ְמַלּמֵ י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ ׁשֶ ִמיָנר  ֵמַהּסֶ ְלִמידֹות  ּתַ

ּלֹו. קּות ׁשֶ ּלְ יֹום ַהִהְסּתַ ֵקן ּבְ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּיּון' ׁשֶ 'ּצִ ִלְהיֹות ּבַ

'ֹאֶהל'  ם, ּבָ לּו ָעַלי ׁשָ ּלְ ירּו אֹוִתי ְוִיְתּפַ ְזּכִ ּיַ ׁש ֵמֶהן ׁשֶ ּקֵ י ּבִ ּלִ א ׁשֶ ַאּבָ

ַאְתִחיל  ׁשֶ ם,  ִאּלֵ ִלְהיֹות  ַאְפִסיק  ׁשֶ ׁשּו  ִויַבּקְ ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ

ִגיִלי. ָלִדים ּבְ ל ַהּיְ מֹו ּכָ ר ּכְ ְלַדּבֵ

ִאּלּו הֹוִרידּו ִלי  ּכְ ס ָקָרה ַמֵהר ְמאֹוד.  ֲאִמינּו אֹו לֹא, ֲאָבל ַהּנֵ ּתַ

ְחְררּו ִלי  ּתַ י ִהׁשְ ַדְעּתִ ּיָ ים ׁשֶ ּלִ ל ַהּמִ ַלְסֶטר ֲעָנק, ּכָ ה ֵאיֶזה ּפְ ֵמַהּפֶ

זֹו   – ר!"  ְמַדּבֵ ֲאִני  א,  ִאּמָ א,  "ַאּבָ ַאַחת.  ַבת  ּבְ ְמַעט  ּכִ ה  ֵמַהּפֶ

ׁשּות ֲעצּוָמה. ָהְיָתה ִהְתַרּגְ

ֲאִני  ַהּיֹום  ׁשֶ ָלֶכם  יֹאְמרּו  ֵהם  י,  ּלִ ׁשֶ ַהֲחֵבִרים  ֶאת  ֲאלּו  ׁשְ ּתִ ִאם 

ְכָלל... ה ּבִ ה ְולֹא סֹוֵגר ֶאת ַהּפֶ י ַהְרּבֵ ר ִמּדַ ְמַדּבֵ

ֵמִׂשיַח 
ִאְּלִמים ַהִּסּפּור ֶׁשל 

ְׁשֵניאֹור
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ֶאְצֵלנּו ַּבִּמְׁשָּפָחה, ַאָּבא לֹוֵמד ִעם 
ָּכל ֶאָחד ֵמַהָּבִנים ִלְקַראת ַּבר 

ַהִּמְצָוה ֶׁשּלֹו ַמֶּסֶכת 
ְּגָמָרא ְׁשֵלָמה. 

ָּכל ָהַאִחים ֶׁשִּלי 
ָעׂשּו "ִסּיּום" ַעל 
ַהַּמֶּסֶכת ֶׁשֵהם 

ָלְמדּו, ִּבְמִסַּבת 
ַהַּבר-ִמְצָוה. ַּגם 
ֲאִני, ַעל ַמֶּסֶכת 
ֻסָּכה. ּוִבְכָלל, 

ֲאִני אֹוֵהב ְמאֹוד 
ִלְלֹמד ְּגָמָרא. 
ִהְתַחְלִּתי ְּכָבר 
ַּבַּמֶּסֶכת ַהָּבָאה 

ַּבּתֹור: ְמִגָּלה.

ַאַחד ַהַּתְפִקיִדים ֶׁשִּלי הּוא "ַרַּכז 
ִמְבַצע יֹומּוֶלֶדת". ְּבָכל ְּתִחַּלת 

ֹחֶדׁש ֲאִני עֹוֵבר ַעל ָהְרִׁשיָמה ֶׁשל 
כּוָנה ֶׁשּנֹוְלדּו ְּבאֹותֹו  ָּכל ַיְלֵדי ַהּׁשְ

ֹחֶדׁש. ְוֵיׁש ֲעָׂשרֹות ָּכֵאּלּו! ֲאִני 
ֵמִכין ְלָכל ֶאָחד ִמְכָּתב ִעם ֶּפֶרק 
ַהְּתִהִּלים ֶהָחָדׁש ֶׁשּלֹו, ֶהְסֵּבר 

ַעל יֹום ַהֻהֶּלֶדת, ְוַהְפָּתָעה 
ֶנְחָמָדה ְּכמֹו ִמְׂשָחק 
אֹו ַמְמָּתק ָקָטן. 

ַאַחר ָּכְך ֲאִני 
יֹוֵצא ִעם ַאָּבא 

ְלִסיבּוב ּוְמַחֵּלק 
ֶאת ֶעְרּכֹות 

יֹום ַהֻהֶּלֶדת 
ַל'ֲחָתִנים' 

ַּבָּבִּתים ֶׁשָּלֶהם.

ֲאַנְחנּו ְמַנֲהִלים ֶאת ֵּבית ַחַּב"ד ַהָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר ָּבָאֶרץ... ֵּכן, ֲאַנְחנּו ָּגִרים ַעל ִּפְסַּגת ַהר ְּכַנַען, ֶׁשַהֹּגַבּה ֶׁשּלֹו הּוא 
ִּכְתַׁשע ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ֶמְטִרים ֵמַעל ְּפֵני ַהָּים. ִאם ַאֶּתם רֹוִצים ְלַהְׁשוֹות, ְקחּו ֶאת ְירּוָׁשַלִים. ִהיא ְּגבֹוָהה, ָנכֹון? 

ים ֶמְטִרים ֵמַעל ְּפֵני ַהָּים... ָאז ַּתְחְׁשבּו ֶׁשַהֹּגַבּה ֶׁשָּלּה הּוא ְּבֵעֶרְך ְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמּׁשִ

ֶלג ֶנֱעָרם ַלֹּגַבּה ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשֶאְפָׁשר  ִּבְגַלל ַהּגַֹבּה ֶהָעצּום, ִּכְמַעט ִמֵּדי ָׁשָנה יֹוֵרד ֶאְצֵלנּו ֶׁשֶלג. ִלְפָעִמים ַהּשֶׁ
ִלְנֹסַע ַרק ִּבְרָכִבים ִעם ְזָחִלים. 

ֲאָבל ֶאת ַהְּפִעילּות ֲאַנְחנּו ֹלא 
ַמְפִסיִקים ַאף ַּפַעם, ַּגם ֹלא 

י  ֶלג. ִהֵּנה, ְּבֶאָחד ִמְּיֵמי ִׁשּׁשִ ַּבּׁשֶ
ָנה ֶׁשָעְבָרה ָיַרד  ַּבֹחֶרף ֶׁשל ַהּׁשָ

ֶׁשֶלג ָּכֵבד, ֲאָבל ַאָּבא ִהְפִעיל 
ֶאת ּדּוַכן ַהְּתִפִּלין ָּכָרִגיל, ְלַיד 

כּוָנִתי. ֹלא  ַהּסּוֶּפְרַמְרֶקט ַהּׁשְ
ַהְרֵּבה ָיְצאּו ֵמַהָּבִּתים, ֲאָבל 

ָּכל ִמי ֶׁשֵּכן ָעָׂשה ְקִנּיֹות, ָרָאה 
ֶאת ַהְּמִסירּות ֶׁשל ַאָּבא ּוִמָּיד 

ִנַּגׁש ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין...

ַאָּבא ַמֲעִניק ְלָכל ֶאָחד ֵמַהָּבִנים ֶׁשַּמִּגיַע ְלִמְצוֹות 
הּו ֶׁשהּוא ָזָכה ְלַקֵּבל ֵמָהַרִּבי. ְׁשֵני ָהַאִחים  ַמּׁשֶ

ַהְּגדֹוִלים ֶׁשִּלי, ַאֲהָר'ֶלה ּוֶמְנִּדי, ִקְּבלּו ְׁשָטר ֶׁשל 
ה ּדֹוָלר ֶׁשָהַרִּבי ִחֵּלק; מֹוְיִׁשי ִקֵּבל ִמְכָּתב  ֲחִמּׁשָ

ֵמָהַרִּבי; ַוֲאִני 
ִקַּבְלִּתי קּוְנְטֵרס 

ֶׁשַאָּבא ָזָכה 
ְלַקֵּבל ֵמָהַרִּבי 

 ְּבכ"ח ִסיָון 
ִּבְׁשַנת תנש"א.

ָנה ֶׁשָעְבָרה ָנַסְעִּתי  ַּבַּפַעם  ַּבּׁשָ
ָהִראׁשֹוָנה ָלַרִּבי. ָנַסְעִּתי ַיַחד ִעם 

לּוִחים. ִהְתַרַּגְׁשִּתי  ַאָּבא, ְלִכּנּוס ַהּׁשְ
ְמאֹוד ְמאֹוד. ּוַמָּמׁש עֹוד ְמַעט 
ֲאִני נֹוֵסַע ׁשּוב! ָלַמְדִּתי ִּבְסִניף 

ַהָּפָנָסִאים ֶאת ַהֵּסֶפר ַעל ִהְלכֹות 
ַׁשָּבת, ּוְבסֹוף ַהִּמְבָצע ָּכַתְבִּתי 

ְׁשֵני ִחּבּוִרים ִהְלָכִתִּיים – ְוָזִכיִתי 
ְּבַכְרִטיס ִטיָסה. ְוַגם ַהַּפַעם – ֲאִני 

נֹוֵסַע ַיַחד ִעם ַאָּבא... ֲאִני ְּכָבר 
ַמְרִּגיׁש ָּבֲעָנִנים, ַוֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשֶאְחֹזר 
ֵמַהְּנִסיָעה ַהּזֹו עֹוד יֹוֵתר ֲחִסיִדי ְוִעם 

ִליחּות! ֲהמֹון ּכֹוחֹות ְלֶהְמֵׁשְך ַהּׁשְ

ַּבָּצָבא ֵיׁש ַּכָּמה 'ִּפּקּוִדים'. ֵאּלּו ְיִחידֹות ְצָבִאּיֹות ְּגדֹולֹות, 
ֶׁשַאֲחָרִאּיֹות ַעל ֲחִזית ְּגבּולֹות ַאַחת. ְלָמָׁשל, ִּפּקּוד ַהָּדרֹום ַאֲחַראי 

ַעל ַהֲהָגָנה ְוַהְּלִחיָמה ַּבְּגבּול ַהְּדרֹוִמי ֶׁשָּלנּו, ָסמּוְך ְלִמְצַרִים 
כּוָנה ֶׁשָּלנּו ׁשֹוֵכן ִּפּקּוד ַהָּצפֹון. ָׁשם יֹוְׁשִבים ַהְּקִציִנים  ּוְלַעָּזה. ָאז ַּבּׁשְ

ַהְּבִכיִרים ֶׁשַאֲחָרִאים ַעל ַהְּגבּול ִעם סּוְרָיה ּוְלָבנֹון.

ְּבַׁשָּבת, ָּכל ַׁשָּבת, ֲאַנְחנּו ֹלא 
ָנִחים ְלֶרַגע. ֲאִני ְמַלֶּוה ֶאת ַאָּבא 

ְלַאְרָּבָעה ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות, ֹלא ָּפחֹות! 
ְּבֵליל ַׁשָּבת ַאָּבא אֹוֵמר ְּדָרָׁשה 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת "ַּדְרֵכי ָאבֹות"; 

ְּבַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר ַאָּבא אֹוֵמר ְּדָרָׁשה 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת "ֵהיַכל ְמַנֵחם 

ֶמעְנֶּדל", ֶׁשֶּזה ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל 
כּוָנה; ִלְפֵני ִמְנָחה  ְקִהַּלת ַחַּב"ד ַּבּׁשְ
ַאָּבא מֹוֵסר ִׁשעּור ַּבֲהָלָכה ְּבֵבית 

ַהְּכֶנֶסת "ֵהיַכל ַהְּבָרָכה"; ּוַבְּזַמן ֶׁשל 
"ַרֲעָוא ְּדַרֲעִוין" ַאָּבא ְמַדֵּבר ִלְפֵני 
ַהִּמְתַּפְּלִלים ֶׁשּסֹוֲעִדים ְסעּוָדה 

ְׁשִליִׁשית ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהְּסָפַרִּדי 
ֶׁשל ִאיִּביקּור.
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ִליחּות ֶׁשִּלי, ֲאִני ִמְׁשַּתֵּתף ַּבְּפִעילּות ֶׁשל מֹוֲעדֹון ַהֹּנַער  ְּבִמְסֶּגֶרת ַהּׁשְ
ֶׁשָּלנּו. ֲאַנְחנּו ְקבּוָצה ֶׁשל ְּכִׁשְבָעה ְנָעִרים, ֻּכָּלם ְּבֵני ִּגיִלי, ָּפחֹות 

אֹו יֹוֵתר. ְּבָכל ָׁשבּוַע ֲאַנְחנּו ִנְפָּגִׁשים ְלִׁשעּור ּתֹוָרה ְמַעְנֵין, ְוַאַחר 
ָּכְך ְמַחְּלִקים ִּפיצֹות ּוַמְמַּתִּקים, ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ֵּכיף ְוָנִעים 

ְלִהְׁשַּתֵּתף. ֲאִני ַמָּמׁש רֹוֶאה ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ַהּטֹוָבה ֶׁשִּלי ֲעֵליֶהם. ֵהם 
ִמְתַחְּבִרים ֵאֵלינּו יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוַהּיֹום ֵהם ְּכָבר ַמִּניִחים ְּתִפִּלין ְּבָכל יֹום 

ִּבְקִביעּות ּוִמְתַחְּזִקים ְּבעֹוד ַהְרֵּבה ְּדָבִרים!

ַאַחד ַהְּפרֹוֶיְקִטים ֲהִכי ֵּכיִפִּיים ֶזה ִּבּקּוֵרי ַהַּבִית 
כּוָנה. ִּבְמֻיָחד ִלְקַראת  ֵאֶצל ִמְׁשָּפחֹות ַּבּׁשְ

ַחִּגים. ַאָּבא לֹוֵקַח אֹוִתי ִאּתֹו, ַוֲאַנְחנּו ְמַבְּקִרים 
ֵאֶצל ִמְׁשָּפחֹות ׁשֹונֹות ּוְמֻגָּונֹות, יֹוְׁשִבים ִאָּתם 

ּוְמׂשֹוֲחִחים ַעל ַהַחג, ְונֹוְתִנים ָלֶהם ָחְמֵרי 
ַהְסָּבָרה ְוֶעְרָּכה ָיְקָרִתית ְּבַמָּתָנה.

ֶזה ַמָּמׁש ְמַעְנֵין ְלַהִּכיר ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים 
ׁשֹוִנים, ְועֹוד ְלִהָּכֵנס ֲאֵליֶהם ַהַּבְיָתה... ִּבְזכּות ֶזה 

ֵכִנים ִּבְׁשמֹוֵתיֶהם.  ֲאִני ַמִּכיר ִּכְמַעט ֶאת ָּכל ַהּׁשְ
ֲאָבל ָמה ֶׁשָחׁשּוב ֶּבֱאֶמת: ַהִּבּקּוִרים ָהֵאּלּו 

ְמַחְּזִקים ְמאֹוד ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּביֵנינּו ְלֵבין ַהּתֹוָׁשִבים 
כּוָנה. ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש ֶזה ַמְפִּתיַע אֹוִתי  ַּבּׁשְ

ֵכן ֶׁשִּבַּקְרנּו ֶאְצלֹו עֹוֵצר אֹוִתי ָּבְרחֹוב ְוׁשֹוֵאל  ְּכֶׁשּׁשָ
"ָמַתי ְּכָבר ָּתבֹואּו ׁשּוב?".

ִליחּות ִהיא ֹלא ַרק ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ַאָּבא ְוִאָּמא. ָּכל  ַהּׁשְ
ִליחּות ְוֶאת ַהְּפִעילּות. ְלָכל  ַהִּמְׁשָּפָחה ַחָּיה ֶאת ַהּׁשְ
ֶאָחד ֵמָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות ֶׁשִּלי ֵיׁש ַּתְפִקיד ֶׁשהּוא ַרק 

ְּבַאֲחָריּותֹו. ְלָמָׁשל, מּוְׁשָקא ּדֹוֶאֶגת ְלַאְרִטיִקים ַלְּיָלִדים 
ֶׁשָּבִאים לֹוַמר ֶאת ַהְּתִהִּלים ְּבַׁשַּבת ְמָבְרִכים, ְוׁשֹוִלי 

י. עֹוֵזר ְלָהִכין ֶאת ּדּוַכן ַהְּתִפִּלין ְּביֹום ִׁשּׁשִ

ֲאִני, ְלָמָׁשל, יֹוֵדַע ֶׁשֲאִני ַחָּיב ִלְהיֹות מּוָכן ִעם ַרְעיֹון, 
ְּדַבר ּתֹוָרה אֹו ִסּפּור ֲחִסיִדי ָיִפים ּוְמַעְנְיִנים. ְּבֶאָחד 
ֵמַאְרַּבַעת ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָּלנּו, ַהַּגַּבאי ַמְזִמין אֹוִתי 
ִלְדֹרׁש ִלְפֵני ֻּכָּלם – ְואֹוי ַוֲאבֹוי ִאם ֹלא ֶאֱהֶיה מּוָכן! 
הּו מּוָכן לֹוַמר, ַוֲאָנִׁשים ַמְקִׁשיִבים  ָּתִמיד ֵיׁש ִלי ַמּׁשֶ

ם ָּגדֹול ְמאֹוד! ְוֶנֱהִנים ְמאֹוד. ֶזה ִקּדּוׁש ַהּׁשֵ

ָנה ַרק  ַהּׁשָ
ִהְתִחיָלה, ֲאָבל 

ֲאִני ְּכָבר ִמְתּכֹוֵנן 
ָנה ַהָּבָאה.  ַלּׁשָ

ָנה ַהָּבָאה ֲאִני  ַּבּׁשָ
ִנְכָנס ִליִׁשיָבה, 

ְוַהִהְתַלְּבטּות ַרק 
ַמְתִחיָלה... ֵיׁש 
ָלֶכם ַהְמָלצֹות 

ְּבֵאיזֹו ְיִׁשיָבה 
ִלְבֹחר?

ַּכָּמה ֵּכיף ִלְגֹּדל ְּבִמְׁשָּפָחה ְמֵלָאה ַאִחים ַוֲאָחיֹות, ְועֹוד ַאִחים 
ַוֲאָחיֹות ְּכמֹו ַהִּזיְלֶּבִרים ָהֵאֶּלה! ֶזה ְּכִאּלּו ֵיׁש ָלנּו ַמֶּטה ִמְׁשַּפְחִּתי, 

ֶׁשּׁשֹוֵלַח ְנִציִגים ְלָכל ָמקֹום. ֵיׁש ָלנּו 'סֹוְכִנים' ְּבָכל ַהּמֹוָסדֹות 
ּוְבָכל ַהִּכּתֹות. ֵאֶצל ַהָּבִנים ְוֵאֶצל ַהָּבנֹות, ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ּוְבַתְלמּוד 

ַהּתֹוָרה, ַּבְּיִׁשיָבה ּוַבִּתיכֹון, ְוַגם ַּבַּגִּנים 
ּוַבָּמעֹון... ֻּכָּלנּו ֻׁשָּתִפים ְלָכל ַהֲחָויֹות 
ֶׁשּקֹורֹות ֵאֶצל ֻּכָּלם, ְוֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ַעל 

ַהֲחֵבִרים ַהּטֹוִבים ֶׁשֵּיׁש ִלי ְּבָכל ַהִּגיִלים...
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ְּבֵסֶתר ַהַּמְדֵרָגה
ַּתְקִציר: ִמּתֹוְך ַהֶּפֶתק ֶׁשָּטַמן ִמיָכֵאל ַּבֹּכֶתל, ִמְתָּבֵרר ַלְּיָלִדים, ְלֹגֶדל 

ַּתְדֵהָמָתם, ִּכי ִמיָכֵאל ִהּנֹו ַּבחּור ְיִׁשיָבה ְלֶׁשָעַבר. ֵהם ַמְחִליִטים ְלַהִּגיַע 
ֶאל "ָקֶפה ז'ֹוזֹו'" ַהֻּמְזָּכר ַּבֶּפֶתק, ָׁשם ֻמְחָּבא ַה'ֹחֶמר', ִמַּתַחת ַלַּמְדֵרגֹות.

ְך... הּוא לֹא ֵהִסיר  ּכָ ל  ּכָ י ֶאת ַעְצִמי ָקָטן  ּתִ ׁשְ ל ִהְרּגַ ֻגּדָ מּול ז'ֹוז'ֹו ַהּמְ
ם  ֵאָלתֹו: "ָמה ַאּתֶ ין ִלְתׁשּוָבה ַעל ׁשְ נּו, ְוִהְמּתִ טֹו ֶהָחמּור ֵמִאּתָ ֶאת ַמּבָ

ים ּפֹה?". עֹוׂשִ

ַפַחד  ּבְ י  ְטּתִ ִהּבַ ֵאזֹור.  ּבָ הּוֵתנּו  ִלׁשְ ַמְתִאים  רּוץ  ּתֵ י  ַדְעּתִ ּבְ ָעָלה  לֹא 
רֹונֹו. ֵאִלי לֹא ִאְכֵזב. הּוא  הּו ִמּגְ ֶ ֵאִלי, אּוַלי הּוא ַיְצִליַח ְלָהִפיק ַמּשׁ ּבְ

ים ֶאת ִמיָכֵאל". ׂשִ ָיָרה ִמן ַהּמֶֹתן: "ֲאַנְחנּו ְמַחּפְ

ֲאַנְחנּו  קֹום, ַלְחׁשֹב ׁשֶ ֶזה ָהָיה ִסּכּון. הּוא ָיכֹול ָהָיה ִלְזרֹק אֹוָתנּו ֵמַהּמָ
ד  ִמּצַ ָטָרה.  ׁשְ ַהּמִ אֹו  "ּכ  ּבָ ַ ַהּשׁ ִביל  ׁשְ ּבִ ֲחֵברֹו  ִמיָכֵאל  ַאֲחֵרי  עֹוְקִבים 

ל ִמיָכֵאל? ִני, אּוַלי ֲאַנְחנּו ֲחֵבִרים ׁשֶ ׁשֵ

ְוָאז  ְוַעד רֹאׁש,  ֶרֶגל  ף  ִמּכַ ֶמַתח ָעצּום. הּוא ָמַדד אֹוָתנּו  ּבְ ּבֹו  ְטנּו  ִהּבַ
ּלֹו? ֶזה לֹא ָיכֹול  ם ֲחֵבִרים ׁשֶ חֹות ָקׁשּוַח: "ַאּתֶ טֹון ּפָ ְזִהירּות, ּבְ ַאל ּבִ ׁשָ

ים!". ם ְיָלִדים ְקַטּנִ ִלְהיֹות. ֲהֵרי ַאּתֶ

ְך.  ּכָ ל  ּכָ ים  ְקַטּנִ לֹא  "ֲאַנְחנּו  ְמַעט:  גּוַע  ּפָ טֹון  ּבְ ֲאִני  ָעִניִתי  ַעם  ַהּפַ
ִהיא  ָהֱאֶמת  ֲאָבל  ִמְצָוה.  ר  ּבַ ִלי  ֵיׁש  ָוֵחִצי  ָנה  ׁשָ עֹוד  ְחׁשֹב!  ּתַ ּלֹא  ׁשֶ
ה  ַמְרׁשֶ הּוא  ִאם  ִלְבּדֹק  ֵאִלי  ּבְ ְזִהירּות  ּבִ י  ֵהַצְצּתִ אן  ּכָ  – ׁשּוט..."  ּפָ ׁשֶ
ִמיָכֵאל,  ה,  ַהּזֶ חּור  "ַהּבָ  – ַקּלֹות  רֹאׁשֹו  ּבְ ִהְנֵהן  ְוהּוא  יְך,  ְלַהְמׁשִ ִלי 
ר  ִסּפֵ הּוא  ְדנּו.  ִהְתַיּדַ ְוָכָכה  ָהַאֲחרֹוָנה  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ֶאְצֵלנּו  ִהְתָאֵרַח 

לֹום". ְבנּו ָלבֹוא ְלֹפה לֹוַמר ׁשָ ָך, ָאז ָחׁשַ ּלְ הּוא ָחֵבר ׁשֶ ׁשֶ

י  ָאַמְרּתִ ׁשֶ ה  ְמַקּוֶ ִביִלי.  ׁשְ ּבִ ה  ֲאֻרּכָ ה'  ָרׁשָ 'ּדְ ָהְיָתה  זֹו  ֲעֻמּקֹות.  י  ְמּתִ ָנׁשַ
ִריְך. ּצָ ָמה ׁשֶ

רֹוֶאה  ֲאִני  ִמיָכֵאל!  ִמיָכֵאל,  "ַאי-ַיא-ַיאי,  ְתאֹום:  ּפִ ִהְצַטֵחק  ז'ֹוז'ֹו 
אֹותֹו  ִלְפּגֹשׁ  רֹוִצים  ם  ַאּתֶ ָאז  ַעם...  ּפַ ַאף  ֱאֶמת  ּבֶ ה  ּנָ ּתַ ִהׁשְ לֹא  הּוא  ׁשֶ

ֶאְצִלי?".

ֲאַנְחנּו ְמַפֲחִדים  יד – ׁשֶ ה. ָמה ַנּגִ ִהְתַלֲהבּות ְמֻעּשָׂ ן!", ָעִנינּו ּבְ ן, ּכֵ "ּכֵ
ׂש ֶאת ַה'ֹחֶמר'? ֵנס ּוְלַחּפֵ ֲאַנְחנּו רֹוִצים ְלִהּכָ ִלְפּגֹשׁ אֹותֹו? ׁשֶ

עֹות  ָ ּשׁ יַע ְלֹפה ּבַ ַמן. ִמיָכֵאל ָאמּור ְלַהּגִ ּזְ אֶתם ּבַ "ּוְבֵכן, ִליִדיַעְתֶכם, ּבָ
יַע ְלָכאן  ב ְלַהּגִ הּוא ַחּיָ ר ֵאַלי ַהּבֶֹקר ְוהֹוִדיַע ׁשֶ ֵ רֹובֹות. הּוא ִהְתַקּשׁ ַהּקְ
ֻמְזָמִנים  ם  ַאּתֶ ֹאֶפן,  ָכל  ּבְ ֶאְתֶכם?  ׂש  ְמַחּפֵ הּוא  ם  ּגַ אּוַלי  ְדִחיפּות.  ּבִ
ֶפה  ַהּקָ ית  ּבֵ ּתֹוְך  ֶאל  ֵבִדים  ּכְ ְצָעִדים  ּבִ ְלָאחֹור  ָנה  ּפָ ז'ֹוז'ֹו  ֵנס",  ְלִהּכָ

ְלָבבֹות הֹוְלִמים, ַאֲחָריו. ּלֹו ַוֲאַנְחנּו, ּבִ ׁשֶ

•

ר  ׁשֶ ּפֵ ַעל  ִהיִתי  ּתָ ּוֵמעֹוָלם  ֵמָאז  ָקֶפה".  "ֵבית  ּבְ ָהִייִתי  לֹא  ַעם  ּפַ ַאף 
ּלֹא ֻיַחד לֹו  ל, ׁשֶ ֹוקֹו, ְלָמׁשָ ל ַהּשׁ ַרע ֶחְלקֹו ׁשֶ ה ִיּגָ ה. ְוִכי ָלּמָ ג ַהּזֶ ּשָׂ ַהּמֻ
ֵנס. אֹו  ֵמַח ְלִהּכָ ְוָקא ָהִייִתי ׂשָ ֶזה ּדַ ית ׁשֹוקֹו"? ְלַבִית ּכָ ִית ְמֻיָחד: "ּבֵ ּבַ

ּכֹוִלּיֹות". ְל"ֵבית ִמיץ ֶאׁשְ

ל  ִית ׁשֶ ׁש ּבַ יד ָלֶכם, ֶזה לֹא ַמּמָ ִניָמה. ָמה ַאּגִ ּלֹא ִיְהֶיה, ִנְכַנְסנּו ּפְ ֵאיְך ׁשֶ
ְוׁשֹוִתים  אֹוְכִלים  ְלָחנֹות,  ׁשֻ ְלַיד  ֶקט  ׁשֶ ּבְ ם  ׁשָ ִבים  יֹוׁשְ ים  ֲאָנׁשִ ָקֶפה. 

ם ׁשֹוִתים ָקֶפה. ִרים, ְואּוַלי ּגַ ּוְמַדּבְ

הּו  ֶ "ַמּשׁ ר:  ִנְזּכַ ְוָאז  ז'ֹוז'ֹו,  ַמר  ְקָצרֹות  ָעֵלינּו  ַקד  ּפָ אן!",  ּכָ בּו  "ׁשְ
ּתֹות?". ִלׁשְ

ַלְחֹזר  ַמח  ׂשָ ְוז'ֹוז'ֹו  ַמְקֵהָלה,  ּבְ ְלָהִגיב  ִמַהְרנּו  ּתֹוָדה!",  לֹא  "לֹא, 
ים. ּנִ ׁשֻ ֹוִנים ְוַהּמְ ַאר אֹוְרָחיו ַהּשׁ ְלִעּסּוָקיו ִעם ׁשְ

ֵלָמה  ת ׁשְ ּבָ ַעם ׁשַ ָהה ּפַ ָ ּשׁ י"צ ׁשֶ י ָהַרּיַ ּפּור ַעל ָהַרּבִ יר ֶאת ַהּסִ ה ַמּכִ "ַאּתָ
ְך  ִחּיֵ ְיהּוֵדי רּוְסָיה?",  ַעל  ְגְזָרה  ּנִ ׁשֶ ֵזָרה  ּגְ ל  ְלַבּטֵ ִביל  ׁשְ ּבִ ַמְרֵזַח  ֵבית  ּבְ

ְלָחן. ֻ ל ַהּשׁ ִני ׁשֶ ֵ ֵאַלי ֵאִלי ֵמֶעְברֹו ַהּשׁ

ְמַעט.  ִהְתעֹוַדְדנּו  ֵנינּו  ּוׁשְ ֲחָזָרה  ּבַ ֵאָליו  י  ְכּתִ ִחּיַ זֹוֵכר!",  ַטח  "ּבֶ
י, ְוהּוא ָצַחק. חֹות ְזַמן", ָאַמְרּתִ "ְלָפחֹות ֶאְצֵלנּו ֶזה ֶיֱאַרְך ּפָ

דֹול ְמאֹוד. הּוא  ּגָ ל  ח עֹוד ֶהְבּדֵ ּכַ ׁשְ ּתִ ה", הּוא ִהְרִצין, "ַאל  "חּוץ ִמּזֶ

ֶּפֶרק ד

ִסּפּור ֶמַתח ְּבֶהְמֵׁשִכים 
עוזי קפלון 
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ְיהּוִדים.  ין  ּבֵ ִנְמָצִאים  ֲאַנְחנּו  ּפֹה  ָרֵאל.  ִיׂשְ ׂשֹוְנֵאי  גֹוִיים  ּבְ ף  ֻמּקָ ָהָיה 
ִלְפֹעל  ִבים  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ִלְפֹעל.  ַמן  ַהּזְ ְוֶזה  ִהְתַרֵחק  ז'ֹוז'ֹו  יּוִדיק!  טֹוב, 

רּור?". ּיֹוֵתר ַמֵהר, ִעם ַהֹחֶמר! ּבָ ה ׁשֶ ּמָ אן ּכַ ֵדי ָלעּוף ִמּכָ ד ּכְ ִמּיָ

ּקּוד  ַהּפִ ֶאת  ָעַלי  י  ְלּתִ ִקּבַ ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ ׁשּות.  ִהְתַרּגְ ּבְ י  רֹאׁשִ ּבְ י  ִהְנַהְנּתִ
ד  ּבֵ "ּכַ ּוְבנֹוָסף:  ָלִעְנָין.  ֱאֶמת  ּבֶ ָהָיה  ו הּוא  ַעְכׁשָ ַעד  ַהּכֹל,  ַסְך  ּבְ ּלֹו.  ׁשֶ

דֹול. ֲאִני יֹוֵדַע. ֶאת ָאִביָך" – 'ֶאת' ְלַרּבֹות ָאִחיָך ַהּגָ

ׁשּום  ּפֹה  רֹוֶאה  לֹא  ֲאִני  ְדֵרגֹות'.  ַה'ּמַ ֵאיֹפה  ַרק  ִהיא  ֵאָלה  ְ "ַהּשׁ
י. ַמְדֵרגֹות!", ָאַמְרּתִ

יט ֲאחֹוָרה",  ּבִ ּתַ י. "ַאל  ּנִ ִמּמֶ ַטח טֹוב  ֶ ַהּשׁ יק ִלְסֹקר ֶאת  ַאְך ֵאִלי ִהְסּפִ
ִטים  ַמּבָ ָהֵעת  ל  ּכָ נּו  ּבָ נֹוֵעץ  ֵמֲאחֹוֶריָך  ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ הּו  "ִמיׁשֶ ָלַחׁש.  הּוא 
ַהּיֹוְרדֹות  ַתח ָחׁשּוְך ְלַמְדֵרגֹות  ּפֶ ִדּיּוק ֵמֲאחֹוָריו ֲאִני רֹוֶאה  ּבְ ים.  ּנִ ְמׁשֻ
ַרק  ם.  ׁשָ ה  ּזֶ ׁשֶ טּוַח  ּבָ ֲאִני  ְרֶאה.  ּנִ ּכַ ף  ְרּתֵ ַהּמַ ְלקֹוַמת  ה,  ַמּטָ י  ַלּפֵ ּכְ

נּו ֶאת ָהֵעיַנִים". ה. הּוא לֹא מֹוִריד ֵמִאּתָ יּפּוס ַהּזֶ ק, ַהּטִ ּלֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ

ה ִסְפֵרי ֲעִלילֹות  ה ֲהֵרי ָקָראָת ַהְרּבֵ יד, יּוִדיק, ַאּתָ ּגִ ֵאִלי ָרַכן ָקִדיָמה. "ּתַ
ַטח  ּבֶ ֶזה.  ּכָ ב  ַמּצָ ּבְ ים  עֹוׂשִ ָמה  ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ֵכר  ְלִהּזָ ה  ַנּסֶ ּתְ ְתָקאֹות.  ְוַהְרּפַ

ֵכר!". ב ְלִהּזָ ה ַחּיָ ֶטְנִטים. ַאּתָ ל ִמיֵני ּפָ ם ּכָ תּוִבים ׁשָ ּכְ

ב ּדֹוֶמה,  הּו ַמּצָ ְכרֹוִני ֵאיֶזׁשֶ יִתי ִלְדלֹות ִמּזִ ן, ַוֲאִני ִנּסִ ׁש ִהְתַחּנֵ ֵאִלי ַמּמָ
ּסֹוף  ּבַ ז.  ְלִהְתַרּכֵ ְלַהְצִליַח  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁש  ְוִנְרּגָ ִנְפָחד  י  ּדַ ָהִייִתי  ֲאָבל 
קֹוֶרה  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ ּפּוִרים,  ּסִ ּבַ ֶזה,  ּכָ ב  ַמּצָ ּבְ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ "ֲאִני  י:  ָאַמְרּתִ

י ָצפּוי ְוָאז...". ְלּתִ ּוּון ּבִ ְתאֹוִמי, ִמּכִ הּו ּפִ ֶ ַמּשׁ

ֶפה  ַהּקָ ֵבית  ּבְ ֶקט  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ַאַחת  ַבת  ּבְ ֶהְחִריד  ְתאֹוִמי  ּפִ ֶנֶפץ  קֹול 
י ְלָאחֹור... ְטּתִ ֶבָהָלה. ִהּבַ י ַעל ְמקֹוִמי ּבְ ֻנְמָנם, ַוֲאִני ָקַפְצּתִ ַהּמְ

ְורֹוֵטן,  רֹוֵגז  בֹו,  מֹוׁשָ קֹום  ִמּמְ הּוא  ַאף  ָקַפץ  ֵמֲאחֹוַרי  ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ָהִאיׁש 
כּוַלת  ִביק – ּתְ ּפּוִזים ּדָ ֶזק. ִמְכָנָסיו ָהיּו ְספּוגים ִמיץ ּתַ ּבֹוֵחן ֶאת ּגֶֹדל ַהּנֶ
לֹא  ֻחְלָצתֹו  ם  ּגַ ְלָידֹו.  ׁש  ַמּמָ ץ  ְוִהְתַנּפֵ ֶהְחִליק  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ כּוִכית  ַהּזְ ד  ּכַ
ִזי,  ְרּכָ ַהּמֶ ק  ְלּפֵ ַהּדֶ ְלֵעֶבר  ִנְמָרצֹות  ָצַעד  הּוא  ֵמָהִעְנָין.  ה  ְנִקּיָ ָיְצָאה 
ַעד,  ּמָ ׁשֶ ֶמְלַצר  ֶזה  ָהָיה  אּוַלי  ָהַאֲחָרִאים.  ֵדי  ִמּיְ ֶעְלּבֹונֹו  ֶאת  ִלְתּבַֹע 
ֶרְך  ַהּדֶ ַמִים!  ָ ִמּשׁ ֵנס  ָהָיה  ֶזה  ֲאָבל  ּוָמה,  ָקָרה  ֵאיְך  ַפְסנּו  ּתָ ִדּיּוק  ּבְ לֹא 
ַתח  ּפֶ ּבַ ִחיׁש  ְוֶנֱעַלְמנּו  ֶקט,  ׁשֶ ֶקט-ּבְ ׁשֶ ּבְ ִמַהְרנּו,  ְוָאנּו  ָחה,  ִנְפּתְ ף  ְרּתֵ ַלּמַ

ֹחר. ָ ַהּשׁ

ל ְצִריָמה  ֶהן, ֶנְחָרִדים ִמּכָ ָרִאינּו ַמְדֵרגֹות ֵעץ ָצרֹות ְוחֹוְרקֹות ְוָיַרְדנּו ּבָ
ָעָליו  ל ֶרַגע ָעלּול ז'ֹוז'ֹו ְלָהִציץ, אֹו ְלִחּלּוִפין ִמיָכֵאל, ּבְ ְמָעה. ּכָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ל ַה'ֹחֶמר'... ׁשֶ

ַחת ְלֶגֶרם  ּתַ ּמִ ָכה ׁשֶ ַמֲעֵבה ַהֲחׁשֵ ְטנּו ּבְ ִחּטַ ׁשֶ ְיָלה. ּכְ ּלַ ִבים ּבַ ַגּנָ נּו ּכְ ׁשְ ִהְרּגַ
ַדִים. ּיָ ׁש ּבַ ֵ ינּו ְלַמּשׁ לּום. ַרק ִנּסִ ְדֵרגֹות לֹא ָרִאינּו ּכְ ַהּמַ

הּו  ֶ ַמּשׁ אֹו  ָיִדית  י,  ְכּתִ ַמּתַ הּו  ֶ ַמּשׁ ֶזה  "ִאם  ַלַחׁש:  ּבְ ָיָרה  ֵאִלי  ד  ַפּקֵ ַהּמְ
ׁשּום  ְך ּבְ ד, לֹא מֹוׁשֵ ה עֹוֵזב ֶאת ֶזה ִמּיָ ֶזה, ֲאִני ַמְזִהיר  אֹוְתָך – ַאּתָ ּכָ
ֶאָחד  יצּוץ  ּפִ ָלנּו  ָהָיה  יק  ַמְסּפִ ָלעּוף.  נּו  ּלָ ּכֻ אן  ּכָ ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ֹאֶפן. 
יׁש  ְרּגִ ּתַ י! ִאם  ֲאִמּתִ ִמְטָען  ל  ׁשֶ ַטח לֹא  ּבֶ ַהּיֹום, לֹא רֹוֶצה עֹוד ֶאָחד, 

רּור?". ְרֶזל – ַרק ֲאִני נֹוֵגַע ּבֹו! ּבָ הּו ִמּבַ ֶ ַמּשׁ

ִהיא  ִראׁשֹון.  אֹוָתּה  ָמָצאִתי  ֲאִני  ַהֲחִביָלה.  ֶאת  י  ֵהַרְמּתִ ׁשֶ ּכְ ָרֲעדּו  ָיַדי 
י,  ּלִ ׁשֶ ּוׁש  ּשׁ ַהּמִ ְלִפי  ּוִבְפִנים,  ַוֲאטּוָמה.  דֹוָלה  ּגְ ַנְילֹון  ית  ּקִ ׂשַ ָהְיָתה 

רֹות אֹו ְסָפִרים. ל ְנָירֹות, ַמְחּבָ דֹול ׁשֶ ְצרֹור ּגָ

ֶזה  ֵאִלי. "ֲאָבל  ל  ׁשֶ קֹולֹו  ּבְ ְמָעה  ִנׁשְ ְרָוָחה  ֶזה לֹא!",  ֶנֶפץ  ֹחֶמר  "ָאז 
ִמיָכֵאל  אּוַלי  יֹוֵדַע...  ִמי  ְלִרּגּול.  סֹוִדּיֹות  ַמּפֹות  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֲעַדִין 
ל ֻמְצָלח...  יָבה ֻמְצָלח ִלְמַרּגֵ חּור ְיׁשִ ֶנת ָהַפְך ִמּבַ ֻצּיֶ ִלית ַהּמְ ּדֹוֵבר ָהַאְנּגְ

ו". אן ַעְכׁשָ ק ִמּכָ ּלֵ ּבֹוא ִנְסּתַ

ר, ַלְמרֹות  ֶפַתע ָקְלטּו ָאְזֵנינּו קֹול ֻמּכָ ּלְ ׁשֶ ְדֵרגֹות, ּכְ ּמַ ִהְתַחְלנּו ַלֲעלֹות ּבַ
ִביל  ׁשְ ּבִ ְלָכאן  י  ְעּתִ ִהּגַ לֹוְמָך?  ׁשְ ָמה  ז'ֹוז'ֹו,  "ַאְהָלן,  ִעְבִרית:  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ

ו, ֶזהּו ֶזה". ִמיד אֹותֹו ַעְכׁשָ ה יֹוֵדַע, ֲאִני הֹוֵלְך ְלַהׁשְ ַהֹחֶמר, ַאּתָ

ּקֹות, ַהּכֹל ָהָיה  לֹוׁש ּדַ ִים-ׁשָ ּתַ ׁשְ ְמנּו ּבִ ָקָפאנּו ַעל ְמקֹוֵמנּו. לּו ַרק ִהְקּדַ
ִנְרֶאה ַאֶחֶרת...

אן!  ּכָ ַעד  ְיִדיִדי.  "ִמיָכֵאל  ַרח:  ּקֶ ּכַ ַקר  ְוקֹולֹו  ז'ֹוז'ֹו  ֶאת  ַמְענּו  ׁשָ ְוָאז 
ֵיׁש  גּוִפי.  ּבְ אֹוְתָך  ַלְחֹסם  ֶאְצָטֵרְך  ִאם  ֲאִפּלּו  ַלֹחֶמר,  ׁש  ִנּגָ לֹא  ה  ַאּתָ
ַוֲאִני מֹוִדיַע  ִריְך,  ּצָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֹחֶמר  ּבַ ל  ֲאַטּפֵ ֲאִני  ָך.  ּלְ ׁשֶ ְגעֹונֹות  ִ ַלּשׁ בּול  ּגְ
ְולֹא  ְיֻפְרַסם  ַהֹחֶמר  ׁשֶ ית  ִאיׁשִ ֶאְדַאג  ֲאִני  ֲחָמְתָך –  ְוַעל  ָך  ַאּפְ ַעל  ְלָך, 

ָבר!". ַיֲעֹזר ְלָך ׁשּום ּדָ

ְך ָיבֹוא ֶהְמׁשֵ
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ִמי ָהָאֵׁשם?
ַאֶּתם ֹלא ַּתֲאִמינּו ֵאיֹפה ִּבָּלה ֱאִליֶמֶלְך ַאַחר-ַהָּצֳהַרִים-ֶאָחד 
ֵיׁש  ִּכֵּסא.  ְלַחֵּפׂש  רּוצּו  עֹוְמִדים,  ַאֶּתם  ִאם  ֶׁשָעַבר.  בּוַע  ַּבּׁשָ
ָלֶכם  ֶׁשֵאין  ָּבטּוַח  ַּתֲעׂשּו  ַהִּקּצּור,  ָעָליו.  ַּתַעְמדּו  ִּכֵּסא?  ָלֶכם 

ַמֲאִזינֹות  ֹלא  ְוַהְּנָמִלים  ַּבִּקיר  ֹחִרים 
ָלנּו.

ְוַעְכָׁשו ִלְדַבר ַהּסֹוד ַהָּכמּוס: 
ַּבִּמְׁשָטָרה.  ָהָיה  ֱאִליֶמֶלְך 
ֵּכן-ֵּכן, ַּבִּמְׁשָטָרה. ַאֶּתם ֹלא 
ָאְזַנִים. אֹוָתּה  ִנּקּוי  ְצִריִכים 
ּפֹוֲחִדים  ֶׁשֻּכָּלם  ִמְׁשָטָרה 
ֲאִמִּתי- ׁשֹוֵטר  ִמֶּמָּנה. 

ּוַמִּדים  ּכֹוַבע  ִעם  ֲאִמִּתי, 
ָלַקח  ַהֲחגֹוָרה,  ַעל  ַוֲאִזִּקים 

אֹותֹו ְּבַנֶּיֶדת ִעם ִסיֶרָנה. ְלֵעיֵני 
כּוָנה. ָּכל ַסְקָרֵני ַהּׁשְ

ֶׁשִּסַּפְרנּו  ִהיא  ָהֱאֶמת  טֹוב, 
׳ֹלא  ּוִבְכָלל  ִמַּדי,  יֹוֵתר 
ְּבַבָּקָׁשה  ֶזה׳.  ַעל  ְמַדְּבִרים 
ֶׁשַאֶּתם  ֶאָחד  ְלַאף  ַּתִּגידּו  ַאל 
ָחמּור  ֶׁשִאּסּור  סֹוד  ֶזה  יֹוְדִעים. 
ְּבִלי  ְלִמיֶׁשהּו  אֹותֹו  ְלַסֵּפר 
ְלַהִּגיד ַּגם לֹו ֶׁשֶּזה סֹוד ֶׁשָאסּור 

ְלַסֵּפר ְלַאף ֶאָחד. ַּבּסֹוף עֹוד ִיְהיּו 
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ֶׁשַּיִּגידּו  ַחְכמֹולֹוִגים 

ִלְכּתֹב ֹּפה סֹודֹות.

ָלָּמה ָלְקחּו אֹותֹו? ַאל ְּדָאָגה. ֶמֶלְך ֹלא ָהֳאַׁשם ְּבׁשּום ָּדָבר. 
ַאֲחֵרי ַּכָּמה ָׁשעֹות מֹוְרטֹות ֲעַצִּבים ִהְתָּבֵרר ֶׁשָהְיָתה ְסָתם ִאי 

ֲהָבָנה ֶׁשל ַהּׁשֹוְטִרים. ֵהם ִּבְכָלל ִחְּפׂשּו ִמיֶׁשהּו ַאֵחר ֶׁשעֹוֵלל 
ַמֲעֵׂשי ֻקְנָּדס, ּוְבָטעּות ָּתְפסּו ֶאת ֱאִליֶמֶלְך ַעל ֹלא ָעֶול ְּבַכּפֹו 

אֹו ְּבַכְפַּכפֹו.

ְצחֹוק.  ֵאיֶזה  ִּתְׁשְמעּו  אֹותֹו.  ִׁשְחְררּו  ַמֵהר  ָּכְך  ָּכל  ֹלא  ֲאָבל 
ֵהם  ְמַחְּפִׂשים,  ֶׁשֵהם  ִמי  ֹלא  הּוא  ֶׁשֱאִליֶמֶלְך  ֶׁשֵהִבינּו  ַאֲחֵרי 
ִהְתִחיל  ֶזה  ַהּפֹוֵׁשַע.  ִמי  יֹוֵדַע  ְלָפחֹות  ֶׁשהּוא  ְּבטּוִחים  ָהיּו 
ְּכֶׁשַהחֹוֵקר ַהּתֹוָרן ָׁשַאל ֶאת ֶמֶלְך ִלְׁשלֹומֹו. הּוא ָעָנה "ָּברּוְך 
ָאֵׁשם". הּוא  "ָּברּוְך  ְּכמֹו  ִנְׁשָמע  ָהָיה  ֶזה  ַלחֹוֵקר  ֲאָבל  ם",  ַהּשֵׁ
ֱאִליֶמֶלְך,  ֶׁשל  ֲחֵברֹו  ָּברּוְך,  ָהֲעַבְרָין:  ֶאת  ָּתַפס  ֶׁשהּוא  ָחַׁשב 

ָאֵׁשם ְּבָמה ֶׁשֵאַרע.

ֵּתי ַהַּגּבֹות  ַהחֹוֵקר ִקֵּמץ ֶאת ַהֵּמַצח ְוִקֵּמט ֶאת ַהֵּמַטח, ַעד ֶׁשּׁשְ
ִנָּיה. "ֲאִביְסרּור", הּוא הֹוָרה ַלַּמְזִּכיר ֶׁשּלֹו,  ִנְדְּבקּו לֹו ַאַחת ַּבּׁשְ
כּוָנה ְוִתְבֹּדק  "ַּתֲעֹבר ִמָּיד ַעל ָּכל ַה'ָּברּוִכים' ֶׁשָּגִרים ָּכאן ַּבּׁשְ

ִמי ָיכֹול ִלְהיֹות ַהּפֹוֵׁשַע".

ָצַחק  ִהְתַּכַּוְנִּתי",  ָלֶזה  ֹלא  "ֹלא, 
ֶאת  ְוִהְבִהיר  ֱאִליֶמֶלְך, 

ַּכָּוָנתֹו.

ָלַקח ַלחֹוֵקר ַּכָּמה ְרָגִעים 
ֶׁשּלֹו,  ַהָּטעּות  ֶאת  ִלְתֹּפס 
ֶׁשל  ּתֹוָרם  ָהָיה  ְוַעְכָׁשו 

ֻּכָּלם ִלְצֹחק ְּבַיַחד.

ַהִהְזַּדְּמנּות  ֶאת  ִנֵּצל  ֶמֶלְך 
ָּדָבר  ֶׁשָּכל  ָלֶהם  ְוִהְסִּביר 
ֵמֵאת  הּוא  ָּבעֹוָלם  ֶׁשּקֹוֶרה 
ם, ְוָלֵכן ְּבָכל ִהְזַּדְּמנּות  ַהּׁשֵ
ְמָבְרִכים אֹותֹו ְואֹוְמִרים 

ם". "ָּברּוְך ַהּׁשֵ

ֶׁשִהַּגְעָּת  ֶזה  "ְוַגם 
ָׁשַאל  ְלָכאן?",  ְּבָטעּות 

ַאַחד ַהְּמַפְּקִדים.

ֶמֶלְך  ֵהִׁשיב  "ָּברּור", 
ִמְצֲעֵדי  ם  "ֵמַהּׁשֵ ְּבִבָּטחֹון. 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ּכֹוָננּו.  ֶגֶבר 
ִּתְכֵנן ִלי ֶאת ַהַּמְסלּול ְלָכאן, אּוַלי 

ְּכֵדי ֶׁשְּיהּוִדים ְיַדְּברּו ְקָצת ַעל ֱאמּוָנה. ִמי יֹוֵדַע".

ם ָאֵׁשם ְּבָמה ֶׁשָּקָרה", ִחֵּיְך ַהחֹוֵקר, ְוִנְפַרד ֵמֱאִליֶמֶלְך  "ָאז ַהּׁשֵ
ְלָׁשלֹום.
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נֹוֶחם
חֹוֶכעם

ִּפַּנת ַהְּיִציָרה
 ֶׁשל ְׁשֵניאֹור

ּוִמְׁשַּפַחת ִזיְלֶּבר

ָמל ָיכֹול  ּגָ י ׁשֶ ַמְעּתִ ׁשָ
ִעים יֹום  רֹד ַאְרּבָ ִלׂשְ

ּתֹות ַמִים! ִלי ִלׁשְ ּבְ

ְרִצינּות?  ָמה? ּבִ

ַוואּו!

ם  ָעָיה? ּגַ ָמה ַהּבְ
ל ֲאִני ְמֻסּגָ

ה  ּתֶ ׁשּוט ְמאֹוד. ֶאׁשְ ּפָ
ִמיץ אֹו קֹוָלה...

ֱאֶמת?  ּבֶ
ֵאיְך?!
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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

יב 
ְקׁשִ

ַמ
ֶלְך 

ר. ַהּמֶ
יְך ְלַדּבֵ

ְמׁשִ
ּנּו ְלַה

ִמּמֶ
ׁש 

ְמַבּקֵ
ְמאֹוד, ּו

ְקֵרן 
ְסּתַ

ִמ

מּוֵאל.
י ׁשְ

ל ַרּבִ
תֹו ׁשֶ

ׁשָ
ְלַבּקָ

ר:
ְקִצי

ּתַ

ֶלְך 
ס ַלּמֶ

ֵנ
ָמה? ְלִהּכָ

ְרֶצה?!
ַתי ׁשֶּיִ

ָמ
ֵטרּוף לֹא 

ְלָכֶזה 
ינּו!...

ִצּפִ
ָך, 

ּלְ
ׁש ׁשֶ

ְוֶזה ִיְהֶיה ָהעֶֹנ
ְמָך?

ָמה ׁשִ
ְיהּוִדי. 

מּוֵאל, 
ִמי הּוא ׁשְ

ׁשְ
ֲאדֹוִני.

ְמָך 
ֵרא ׁשִ

ם ָוָהְלָאה ִיּקָ
ֵמַהּיֹו

ּוְבֵכן, 
ָטן"!

מּוֵאל ׂשָ
"ׁשְ

ָחֵצר". 
ְתָך ִל"יהּוִדי ֶה

ה אֹו
ַמּנֶ

ְמ
ם ֲאִני 

ֵמַהּיֹו
ְרֶצה 

ּתִ
ת ׁשֶ

ָכל ֵע
ס ֵאַלי ּבְ

ֵנ
ּתּוַכל ְלִהּכָ

ה 
ֵמַעּתָ

ָבר.
ל ּדָ

ּנִי ּכָ
ִמּמֶ

ׁש 
ּוְלַבּקֵ

יַע ְלָך 
ַמּגִ

ָחד, 
ד ֶא

ַ ִמּצ
ד 

ַ ִמּצ
ְתָך. 

ֻחְצּפָ
ׁש ַעל 

עֶֹנ
ס 

ָר
יַע ְלָך ּפְ

ַמּגִ
ִני, 

ׁשֵ
ָך ְועֹז 

ֶֹמץ ִלּבְ
ַעל א

ֲחָך.
רּו

ר 
ם! ׂשַ

ְמִרי
ׁשֹו

ם 
ם! ַאּתֶ

ִני
ַהּפְ

ס.
ֵנ

ם ְלִהּכָ
ְיכֹוִלי

רֹף?
ִלׂשְ

ת?
ְתלֹו

ִל
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ף
סו

ׁש 
 ֶזה ִיְהֶיה ָהעֶֹנ

יר 
ם ַיְזּכִ

ָך, ַאְך ּגַ
ּלְ
ׁשֶ

ְתָך 
ָמ

ָחְכ
ת 

ם ֶא
ְלֻכּלָ

ְתָך...
ָ תּוׁשִּי

ְו

ם ֵהן 
ֶכ

ּלָ
ת ׁשֶ

ִפּלֹו
ק ְלֶהֶפְך, ר' ֲאִביְגדֹור! ַהּתְ

ִדּיּו
ּבְ

ִתי.
ִילּו אֹו ִהּצ

ׁשֶ
ְך ָזָכה 

ּפּור. ּכָ
סֹוף ַהּסִ

ּוְבֵכן, ְראּוֵבן. ֶזהּו 
ׁש, ְוָכְך 

ָחָד
מֹו ֶה

ָלן ִלׁשְ
ַתּדְ

ְ מּוֵאל ַהּשׁ
ר' ׁשְ

ָרג.
ת ּפְ

ְקִהּלַ
ׁשּוָעה ִל

ָזָכה ְלָהִביא ְי

ֵמָאז ֵאין עֹוד 
ּו

ת?
ֵזרֹו

ּגְ

ח 
ְפּתַ

ן. ֲאָבל, ַאל ּתִ
ָאֵכן ּכֵ

ה 
ָטן... ַהְלַואי ׁשֶּזֶ

ָ ה ַלּשׂ
ּפֶ

ם.
ְך ְלעֹוָל

ֵאר ּכָ
ָ ִיּשׁ

ל 
ַקּבֵ

ְת
ָחַזר ִלְפָרג ְוִה

מּוֵאל 
ר' ׁשְ

ה
ִהּלָ

י ַהּקְ
ה ַעל ְיֵדי ַאְנׁשֵ

ָחה ַרּבָ
ְמ

ּבְׂשִ
מּוֵאל. 

ּתֹוָדה ְלָך, ר' ׁשְ
ת 

ִיָלה ֶא ָך ִהּצ
ת ַנְפׁשְ

ִסירּו
ְמ

ה!
ִהּלָ

ל ַהּקְ
ּכָ
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ׁש
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ַהּכֹל ּבר
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ת ַהִּגָּליֹון ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקֻדּׁשַ

שובות לאתגר הקודם:
הת

בּוַע ּוִמְבַצע ּתִפּלין(.
ׂשיַחת ַהּׁשָ

ׁשּׁשִי )
1( ַהּיֹום יֹום 

2( ְלַבַעל ַהֲחנּות קֹוְרִאים ָרִפי ּכֵהן )מֹוָדָעה(.

ׁשל 
ׁשמֹו 

ׁשר ְלַגּלֹות ּבֶעְזַרת ַהּצּיּור ֶאת 
3( ִאי ֶאְפ

ׁשּיְך ַלּבחּור, ַאְך 
ׁשַרק ּתיק ַהּתִפּלין 

ַהּבחּור, ּכי ּכּנְרֶאה 
ׁשִאיר לֹו אֹוָתן 

ׁשִה
ׁשּיֶכת ּכּנְרֶאה ַלֲחֵברֹו 

ׂשּקית ַהּתִפּלין 
ׁשיָבה.

ׁשָחַזר ַלּי
ִלְפֵני 

ׁשָון(.
ׁשת ַוּיָרא )כ' ֶח

4( ּפָר

5( ָרַמת ּגן )ִעּתֹון(.

ׂשִרים ּדּקֹות.
ׁשָעה ְוֶע

6( ַהֲחנּות ִנְסּגָרה ִלְפֵני 

ָעה ַהּזאת.
ׁשֹוַקַעת ּכָבר ּבּׁשָ

ׁש 
ֶמ

ׁשַהּׁשֶ
7( ֹלא ֶהְגיֹוִני 

שאלות:
ה

ְלָחן?
ׁשַעל ַהּׁשֻ

ׁשּיְך ָהֵעט 
ׁשלּוִחים?    5( ְלִמי 

ׁשמֹות ַהּיָלִדים?    3( ֵאיֹפה ֵהם ּגִרים?    4( ַהִאם ֵהם 
ׁשּפָחה?    2( ָמֵהם 

ׁשם ַהּמ
1( ָמה 

ׁשַעל ָהִרְצּפה?    ּבַהְצָלָחה!
ׁשּיִכים ַהּדּפים 

6( ִמי ֹלא ָאַמר 'ְלַחּיים'?    7( ָמַתי ָלַאֲחרֹוָנה ִסּימּו ּבְקּבּוק ִמיץ ֲעָנִבים?    8( ְלִמי 
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