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  הַבֶּגֶד הַבָּלוּי וְהַחַלָּה הַנְֻּקׁשָה
ִלְגִביר ֶאָחד ָהְיָתה ַּבת ְּכִליַלת  

ַהַּמֲעלֹות. הּוא ִּבֵּקׁש ְלַהִּׂשיָאּה ְלֶעֶלם 

 -ֻמְבָחר, ֶׁשִּיְהֶיה ְּכִליל ַהְּׁשֵלמּות 

ָחָכם, ָנבֹון, ְיֵרא ָׁשַמִים, ַּבַעל ִמּדֹות 

ם. ֶאת טֹובֹות, ַמְתִמיד ּוַבַעל ִנימּוִסי

ָּכל ַהַהָּצעֹות ֶׁשֻהְּצעּו לֹו ָּפַסל. ְּבָכל 

ָמֳעָמד ָמָצא ְּפָגם. הּוא ָחַקר ְוָדַרׁש, 

ַעד ֶׁשּסֹוף סֹוף ָמָצא  - ִחֵּפׂש ְוִהְתרֹוֵצץ 

  ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו. 

ִּבְכָפר ֶאָחד, ְּבֵביתֹו ֶׁשל ָעִני ְוֶאְביֹון, 

ָּגַדל ָּבחּור ַּבַעל ִמּדֹות ּוְברּוְך 

רֹונֹות. ְּכֶׁשָעַמד ַהְּגִביר ַעל ִטיבֹו ִּכְׁש 

ֶׁשל ַהָּבחּור, ָּפָנה ְלָאִביו ְוָאַמר לֹו: "ְּתָנה ֶאת ִּבְנָך ְוָנחֹג ָהֶעֶרב ֶאת ְּכלּולֹוָתיו!". ִהְׁשָּתָאה ֶהָעִני 

ָּנה ַּכָּיאֹות!". ָצַחק ְוָאַמר: "ָמה ַהְּמִהירּות ּוָמה ַהִחָּפזֹון? ְקצֹב ְזַמן, ְוָנִכין ֶאת ָּכל ָצְרֵכי ַהֲחתֻ 

ֶהָעִׁשיר ְוָאַמר: "ַאל ְּדָאָגה! ְמָׁשְרִתים ַרִּבים ִלי, ֶּכֶסף לֹא ָחֵסר ִלי. ֶאְקָרא ַלְמַבְּׁשלֹות, ַלַחָּיִטים, 

ה ְּביֹוֵתר, ְּבתֹוְך ַלַּנָּגִנים ּוְלָכל ַהָּדרּוׁש, ֲאַצֶּוה ְוָיִכינּו ֶאת ַהֲחֻתָּנה ְלִפי ָּכל ַהִּגּנּוִנים ּוָבָרָמה ַהְּגבֹוהָ 

, ְוָלֵכן ָרָצה ֶלָחָתןַּכָּמה ָׁשעֹות!" ֶהָעִׁשיר ֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ְיַקְּדֶמּנּו ַאֵחר ְוִיַּקח ֶאת ַהָּבחּור ַהְמֻצָּין 

  ְלִהְזָּדֵרז ּוְלהֹוִציא ֶאת ַהֲחֻתָּנה ֶאל ַהּפַֹעל. 

הֹוִרים, ִאְרְּגנּו ֶאת ַהּכֹל. ִחיׁש ַמֵהר ָרצּו ַהְמָׁשְרִתים, ָקנּו ּוַבַּכָּלה ְוִהְסִּכימּו הַ ֶּבָחָתן ְלַאַחר ֶׁשּנֹוֲעצּו 

 ַּבִּדים ְוהֹוִׁשיבּו ַחָּיִטים ְזִריִזים ִלְתּפֹר ֶאת ִּבְגֵדי ַהֲחֻתָּנה ַהְמֻהָּדִרים, ָׁשֲחטּו ַּתְרְנגֹולֹות ְוֶהֱעִמידּו

ְוֶהָעִׁשיר  -ּו ֶאת ָהאֹוִפים, ָלׁשּו, ָעְרכּו ְוָאפּו ֶאת ַהַחּלֹות ְמַבְּׁשלֹות ְלָהִכין ְסעּוָדה ְּכַיד ַהֶּמֶלְך, ִהְבִהיל

ת עֹוֵמד ֲעֵליֶהם ּוְמָזְרָזם. ַאְך ִמֵּכיָון ֶׁשִהְזָּדְרזּו ָּכל ָּכְך, לֹא ִהְסִּפיק ַהָּבֵצק ִלְתּפַֹח ָּכָראּוי, ְוַהַחּלֹו

  ָיְצאּו ָקׁשֹות ּוְרדּודֹות. 

ָכן. ְּבֵני ַהּזּוג ִנְּגׁשּו ְלַהְחִליף ֶאת ִּבְגֵדיֶהם ּוְלִהְתַאְרֵּגן ַלֲחֻתָּנה. ֶהָחָתן ָׂשם ֵלב, ַעד ָהֶעֶרב ַהּכֹל ָהָיה מּו

ָדה. ִּכי ְלַאַחר ֶׁשֶהְחִליף ֶאת ְּבָגָדיו ָנַטל ֲאִבי ַהַּכָּלה ֶאת ְּבָגָדיו ַהְיָׁשִנים ְוַהְּבלּוִיים ְוָאַרז אֹוָתם ִּבְקִפי

ֶׁשר ַהָּדָבר, ָלַקח ַּגם הּוא ַחָּלה ַאַחת ְוִהְטִמין אֹוָתּה ֵּבין ִקְפֵלי ַהְּבָגִדים ַהְיָׁשִנים ֶהָחָתן ֵהִבין ֶאת ּפֵ 

  ָהֲארּוִזים ַּבֲחִביָלה. 

. ַהֲחֻתָּנה ָנחָֹּגה ְּברֹב ְּפֵאר ְוָהָדר, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִהְמִׁשיְך ֶהָעִׁשיר ִלְדאֹג ְלָכל ַמְחסֹוָרם ֶׁשל ְּבֵני ַהּזּוג

י ְברּו ָׁשִנים, ְוִהֵּנה ַּפַעם ַאַחת ַהַּבַעל ִזְלֵזל ְּבחֹוְתנֹו. ִּבֵּקׁש ַהחֹוֵתן ְלַהְזִּכיר ַלֲחָתנֹו ִמַּנִין ָּבא ּוִמ עָ 

ֵהִביא לֹו ֶאת ָּכל ָעְׁשרֹו ַהָחְמִרי. ֶמה ָעָׂשה? ָׁשַלף ֶאת ֲחִביַלת ַהְּבָגִדים ַהְּקרּוִעים ְוַהְּבלּוִיים, ְוֵהֵחל 
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ֶאת ֲעָברֹו ָהָרחֹוק. ַאְך ְלֶפַתע ָנְׁשָרה ִמּתֹוְך ַהֲחִביָלה ַּגם ַלָחָתן ֶאת ַהְּקָׁשִרים ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ַמִּתיר 

  ַחָּלה ְקַטָּנה, ֻנְקָׁשה ּוְרדּוָדה. 

ְּכֶׁשִהְטַמְנָּת "ַמה ּזֹאת?", ָּתַמּה ֶהָעִׁשיר. "ֲאִני ִהַּנְחִּתי אֹוָתּה ָׁשם", ָאַמר ֶהָחָתן. "ְּבֶעֶרב ַהֲחֻתָּנה, 

ֶאת ַהְּבָגִדים, ֵהַבְנִּתי ֶּׁשִתְרֶצה ִלְרמֹז ִלי ִמי ֲאִני ּוָמה ֲעָבִרי. ַאף ֲאִני ֶהְחֵּבאִתי ֶאת ַהַחָּלה ְּכֵדי 

לֹא ָּתַפח?  ַמּדּוַע ּכֹה ִנְלַחְצָּת ְוִהְזָּדַרְזָּת ְלַאְרֵּגן ֶאת ַהֲחֻתָּנה, ַעד ְּכֵדי ֶׁשַהָּבֵצק -ְלַהְזִּכיְרָך ִמי ֲאִני 

ַהִאם לֹא ִּבְגַלל ֶׁשָּיַדְעָּת ֶאת ַמֲעלֹוָתיו ֶׁשל ַהָּבחּור ֶׁשָרִציָת ַּכֲחָתְנָך? ָּברּוְך ה', ַמֲעלֹות ֵאּלּו ֲעַדִין 

  ִנְׁשֲארּו..." 

ָׁשלֹום ְּכִמְׁשָּפָחה ַהחֹוֵתן ִחֵּיְך ְוַכֲעסֹו ָׁשַכְך, ּוְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ָחְזרּו ְלַהֲעִריְך ֶזה ֶאת ֶזה ְוִלְחיֹות ְּב 

  ְׁשֵלָמה ּוְמֻלֶּכֶדת. 

***  

 ִסּפּור ֶזה ֵאינֹו ֶאָּלא ָמָׁשל. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל נֹוֲהִגים ְּבֶפַסח ִּכְבֵני ְמָלִכים. ָאנּו ְמֻסִּבים ְלֻׁשְלָחן ְמפָֹאר,

ֶּפַסח ְואֹוְכִלים אֹותֹו ַעל ַהּׂשַֹבע, ְוַאף אֹוְכִלים ְּבֵכִלים ָנִאים, ׁשֹוֲחִטים (ִּבְזַמן ַהִּמְקָּדׁש) ֶאת ָקְרַּבן הַ 

ַהּכֹל ְּכִמְנַהג ְמָלִכים. ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַהְזִּכיֵרנּו ֶׁשָּכל  -ִנְזָהִרים ֶׁשּלֹא ִלְׁשּבֹר ּבֹו ֶעֶצם 

ַּכח ְלהֹודֹות ַלה' ַעל ֶׁשִחְּלָצנּו ָהעֶֹׁשר ַהֶּזה ְוַהְּגאּוָלה ַהּזֹאת, לֹא ָּתִמיד ָהיּו ְמָנת ֶחְלֵקנּו, ְלַבל ִנְׁש 

ְוָלֵכן ִצָּוה ָעֵלינּו ה' ֶלֱאכֹל ָמרֹור ְוִלְזּכֹר ֶאת ִׁשְעּבּוד ִמְצַרִים. ּוִמַּצד ֵׁשִני ִצָּונּו ֶלֱאכֹל  - ֵמָרָעה ְּגדֹוָלה 

ב אֹוָתם, ַעד ֶׁשהֹוִציָאם ְּבִחָּפזֹון ַמָּצה, ְּכֵדי ְלִהָּזֵכר ְּבָכְך ֶׁשה' ָּכל ָּכְך ָרָצה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאהַ 

  ִמִּמְצַרִים ְולֹא ִהְסִּפיק ַהָּבֵצק ְלַהְחִמיץ.

  

  ַיַחץ

ְמַסְּפִרים ַעל ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ִמְּפָראג ְּבַיְלדּותֹו ִּכי ַּפַעם ַאַחת ְּבֵליל ֶּפַסח ְּבֵעת ַהֵּסֶדר 

ן ָרָאה ָאִביו ְוִהֵּנה ָהֲאִפיקֹוָמן ֵאיֶנּנּו, ִמָּיד ֵהִבין ִּכי ָידֹו ֶׁשל ְּכֶׁשִהִּגיָעה ְׁשַעת ֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמ 

ְיהֹוָנָתן ָהְיָתה ִּבְגֵנָבה זֹו. ְּכֶׁשִּנְׁשַאל ַעל ָּכְך, הֹוָדה ְולֹא ִּכֵחד, ְוהֹוִדיַע ֶׁשּלֹא ַיֲחִזיֵרהּו ַעד 

  יָפה ֲחָדָׁשה. ֶׁשַּיְבִטיַח לֹו ָאִביו ֶׁשִּיְקֶנה לֹו ַאֲחֵרי ֶהָחג ֲחלִ 

ֲאָבל ֵּתֶכף ְּכֶׁשֶהֱחִזיר ְיהֹוָנָתן ֶאת  -ְּבֵלית ְּבֵרָרה ִהְבִטיַח לֹו ָאִביו ֶׁשִּיְקֶנה לֹו ֲחִליָפה ֲחָדָׁשה 

ָהֲאִפיקֹוָמן, ִהְתַחֵּכם ָאִביו ְוִחֵּלק ְלָכל ַהְּמֻסִּבים ֵמָהֲאִפיקֹוָמן, ְוָאַמר ִליהֹוָנָתן ֶׁשּלֹא ִיֵּתן לֹו 

ְלַקֵּים ִמְצַות ָהֲאִפיקֹוָמן ַעד ֶׁשְּיַׁשְחֵרר אֹותֹו ֵמַהְבָטָחתֹו. ִמָּיד הֹוִציא ְיהֹוָנָתן ִמִּכיסֹו  ֵחֶלק

ְּפרּוַסת ֲאִפיקֹוָמן ְוָקָרא ִמּתֹוְך ֶחְדָוה: ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ִמְצַות ֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמן. 

י ַאַחר ֶׁשַאֲחִזיר ְלָך ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ְּתָסֵרב ָלֵתת ִלי ִמֶּמּנּו, ַעד ְוִנֵּמק: ִׁשַעְרִּתי, ַאָּבא, ִּכ 

ֶׁשַאְסִּכים ְלַוֵּתר ַעל ַהְבָטָחְתָך, ְוָלֵכן ָלַקְחִּתי ֶחְלִקי ְּבֶטֶרם ֶׁשֶהֱחַזְרִּתיו ְלָך, ְוֶאת ַהְבָטָחְתָך 

 ַאָּתה ַחָּיב ְלַקֵּים.
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 ְּבֶרְנסֹוןִאיָלָנה הַגָּבִיעַ ׁשֶל סַבָּא/ 

 "ָמה ָקָרה?"ְרִביִעית ִהְתעֹוְרָרה ְלֶׁשַמע ָהַרַעׁש ֶׁשָעָלה ִמִּכּוּון ַהִּמְטָּבח. 

  "ַמּדּוַע לֹא נֹוְתִנים ּפֹה ִליׁשֹן?"  ָּתְמָהה ְרִביִעית ְלַעְצָמּה,

ֶאת ֵעיֶניָה ְוָחְׁשָבה ִלְׁשקַֹע ׁשּוב ְּבֵׁשָנה ְמתּוָקה, ַאְך ַעְצָמּה ְרִביִעית 

  ָאְזֶניָה. ָלּה ֶׁשל ִאָּמא ִהִּגיַע ֶאלקֹו

רּוִתי, ְּתַנִּקי ֵהיֵטב ֶאת ַהִּתיק ֶׁשָּלְך, אּוַלי ָׁשַכְחְּת ָׂשם ֵאיֶזה ֶסְנְּדִויץ "

ָקְרָאה ִאָּמא, ֶׁשָהְיָתה ֲעסּוָקה  ",ְואּוַלי ֵיׁש עֹוד ָחֵמץ ֶׁשִּמְסַּתֵּתר ִּבְפִנים

  ְּבִנְקיֹון ַהַּתּנּור.

ָּתה ְּתַסֵּדר ֶאת ָּכל ַהַּצֲעצּוִעים ְוֶאת ַמַּדף ַהְּסָפִרים ֶׁשְּלָך, יֹוִסי, ַא"

  ."ּוְׁשמּוִליק, ַאָּתה ַּתֲעזֹר ְלַאָּבא ִּבְצִביַעת ֲחַדר ָהֲעבֹוָדה

ם ֶאת ְרִביִעית ִהְסַּתְּכָלה ְסִביָבה, ֻּכָּלם ָהיּו ֲעסּוִקים ְּבִנְקיֹון ַהַּבִית ְּבֶמֶרץ ַרב. ִאָּמא ִנְּקָתה ּגַ 

ת ַהְּמָקֵרר, ַהַּמְטֲאֵטא ְוַהְּדִלי ָהיּו ְזרּוִקים ְּבֶאְמַצע ַהָּסלֹון, ַהָּׁשִטיַח ַהָּיֶפה ָהָיה ְמֻגְלָּגל, ַהִּוילֹונֹו

ין ֶּפַסח ִמְתָקֵרב, ָצִריְך ְלַנּקֹות ּוְלָהִכ  –הּוְרדּו ְוִנְכְנסּו ָיָׁשר ִלְמכֹוַנת ַהְּכִביָסה, ְרִביִעית ְּכָבר ֵהִביָנה 

  ֶאת ַהַּבִית ִלְקַראת ַהַחג.

ַהִאם ִמיֶׁשהּו ְיַנֶּקה אֹוִתי ִלְכבֹוד ַהַחג? ְואּוַלי "ָאְמָרה ְרִביִעית ְלַעְצָמּה ְּבֶעֶצב,  "ּוָמה ִיְהֶיה ָעַלי?"

  "ִמיֶׁשהּו יֹוִציא אֹוִתי סֹוף סֹוף ֵמָהָארֹון ַהֶּזה ְוָיִניַח אֹוִתי ַעל ֻׁשְלַחן ַהַחג?

ָׁשְמָעה ְרִביִעית ְלֶפַתע ְצחֹוק. ִהיא ִהְפְנָתה ֶאת רֹאָׁשּה ְלָאחֹור, ֵמֲאחֹוֶריָה ָעַמד  "ּהָחה..ָחה..חָ "

  ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ַהּנֹוֵצץ ְוַהְּמֻהָּדר ְוָצַחק ְּבקֹול. 

ֲהֵרי "ַע ְּבקֹול ְמַזְלֵזל. ָׁשַאל ַהָּגִבי "ַאְּת ֶּבֱאֶמת חֹוֶׁשֶבת ֶׁשאֹוָתְך ָיִניחּו ַעל ֻׁשְלַחן ַהַחג ְּבֵליל ַהֵּסֶדר?"

  . "ַאְּת ֵאיֵנְך ָיָפה ַוֲחָדָׁשה ָּכמֹוִני, ְוחּוץ ִמֶּזה ַאְּת ְקַטָּנה ּוְבקִֹׁשי ֵיׁש ָּבְך ְרִביִעית

ְרִביִעית ִהְסִמיָקה ֵמרֹב ּבּוָׁשה. ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ֶּבֱאֶמת ָצַדק. ִהיא לֹא ָהְיָתה ָיָפה ְונֹוֶצֶצת ָּכמֹוהּו, ִהיא 

לֹא ָהְיָתה ֲחָדָׁשה, ִהיא ָהְיָתה ְקַטָּנה, ּוֶבֱאֶמת ְּבקִֹׁשי ֵהִכיָלה ַּכּמּות ֶׁשל ְרִביִעית. ֲהֵרי ִּבְגַלל ֶזה ָּכל 

  ַהְּגִביִעים ַעל ַהַּמָּדף ָקְראּו ָלּה ְרִביִעית. 

  ָאַמר ְּגִביַע ַהְּזכּוִכית ֶׁשָעַמד ַּבִּפָּנה. ",ץֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַהָּׁשָנה ְיַקְּדׁשּו ַעל ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ֶהָחָדׁש ְוַהּנֹוצֵ "

  ."ֲהֵרי ָקנּו אֹותֹו לֹא ִמְּזַמן, ּוְבַוַּדאי ָקנּו אֹותֹו ִלְכבֹוד ֶּפַסח"

  ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ִחֵּיְך ְלַעְצמֹו ַּבֲהָנָאה ְמֻרָּבה. ַּגם הּוא ָחַׁשב ְּכמֹו ְּגִביַע ַהְּזכּוִכית.

ְּגִביֵעי ֶּכֶסף נֹוָסִפים. ָאְמָנם ֵהם לֹא ָהיּו ֲחָדִׁשים, ַאְך ֵהם ָהיּו ֶּבֱאֶמת ָיִפים ַעל ַהַּמָּדף ָעְמדּו 

  ּוְמֻעָּטִרים ְּבִעּטּוֵרי ֶּכֶסף ְמֻיָחִדים.

ן... ֲאִני ָאְמָנם ָּגדֹול ַאְך ְקָצת ָזֵק "ֶנֱאַנח ַהָּגִביַע ַהְּׁשַמְנַמן,  ",ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֵאין ִלי ִסּכּוי ַהָּׁשָנה"

  "...ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֲאדֹון ַאְבָרָהם ַיֲעִדיף ֶאת ַהּדֹור ַהָּצִעיר.

 ַּגם ַהְּגִביִעים ָהֲאֵחִרים ִהְסִּכימּו ִאּתֹו. ָלָּמה ֲאדֹון ַאְבָרָהם ָקָנה ָּגִביַע ֶּכֶסף ָחָדׁש ְונֹוֵצץ חֶֹדׁש ִלְפֵני

  ֶּפַסח, ִאם לֹא ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו?
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ְחִליָטה ֶׁשּלֹא ְּכַדאי ְלִהְצַטֵער יֹוֵתר ִמַּדאי, ֲהֵרי ְמֻדָּבר ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ּוְבָכל ַּבִית ְרִביִעית הֶ 

  ִמְׁשַּתְּדִלים ְלָפֵאר ֶאת ֻׁשְלַחן ַהַחג ְּבֵכִלים ֲהִכי ָיִפים, ְוִהיא ֶּבֱאֶמת לֹא ָּכל ָּכְך ָיָפה.

  ִהִּגיַע ֶעֶרב ַהַחג.

  ָׁשָאָלה רּוִתי ֶאת ַאָּבא. ?"ִׂשים ַעל ַהֻּׁשְלָחןַאָּבא, ֵאיֶזה ָּגִביַע לָ "

  ָאַמר ַאָּבא, ַאְך ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע ִצְלֵצל ַהֵּטֵלפֹון ְוַאָּבא ִנַּגׁש ַלֲענֹות. "..נּו , ַּכּמּוָבן."

  ָאְמָרה רּוִתי ְלַעְצָמּה ְוִהִּניָחה אֹותֹו ַעל ַהֻּׁשְלָחן. ",ַּכּמּוָבן ַהָּגִביַע ֶהָחָדׁש"

  ָאַמר ַהָּגִביַע ֶהָחָדׁש ְּבִהְתַנְּׂשאּות "..ּמּוָבן.ּכַ "

  ָאְמָרה ְרִביִעית ַּבֲהָבָנה ּוְבַצַער. "..ַּכּמּוָבן."

ָאה ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ַהַחג, ִנְכְנסּו ַסָּבא ַאָּבא ְוַהְּיָלִדים ַהַּבְיָתה. ַאָּבא ִהְתּבֹוֵנן ַּבֻּׁשְלָחן ַהֲחִגיִגי ַּבֲהנָ 
  ֶפַתע ָנחּו ֵעיָניו ַעל ַהָּגִביַע ֶהָחָדׁש.ְמֻרָּבה, ּולְ 

  ."ַמּדּוַע לֹא ַׂשְמְּת ֶאת ַהּכֹוס ֶׁשל ַסָּבא? ָּתִביִאי ְּבַבָּקָׁשה ֶאת ַהּכֹוס ַהְּקַטָּנה" ,ָקָרא ַאָּבא "רּוִתי"

יִעית ָצֲחָקה ְלַעְצָמּה ְרִב  "ָמה? ֲאדֹון ַאְבָרָהם רֹוֶצה אֹוִתי?"ְרִביִעית לֹא ֶהֱאִמיָנה ְלַמְׁשַמע ָאְזֶניָה. 
  ְוִהְסִמיָקה ׁשּוב .

רּוִתי ֶהֱחִזיָרה ֶאת ַהָּגִביַע ַהְּמֻבָּיׁש ָלָארֹון, ְוָלְקָחה ֶאת ְרִביִעית. ַאָּבא ִהְתּבֹוֵנן ִּבְרִביִעית ְּבִחָּבה, 
  ָמַזג ַיִין ְלתֹוָכּה ְוִקֵּדׁש.

ָלָּמה ָרִציָת ְלַקֵּדׁש ַּדְוָקא ַעל ַהּכֹוס "ֲארּוָחה ָאְמָרה רּוִתי ִּבְזַמן הָ "ַאָּבא, ֲאִני לֹא ְמִביָנה"

  ?"ַהְּקַטָּנה

  ."ַלּכֹוס ַהּזֹו ֶׁשל ַסָּבא ֵיׁש ִסּפּור ְמֻיָחד" ,ָאַמר ַאָּבא "...

  ."ַסָּבא, ַסֵּפר ָלנּו ְּבַבָּקָׁשה"ַסְקָרנּותֹו ֶׁשל יֹוִסי ִהְתעֹוְרָרה  "ֶּבֱאֶמת?"

ֶאת ַהּכֹוס ַהּזֹו ִקַּבְלִּתי ְּבַמָּתָנה ִמַּסָּבא ֶׁשִּלי ִלְכבֹוד ַּבר ַהִּמְצָוה ֶׁשִּלי. " .ֵחל ְלַסֵּפרָאַמר ַסָּבא ְוהֵ  "

ִהיא ָאְמָנם לֹא ָהְיָתה ָּכל ָּכְך ְּגדֹוָלה, ַאְך ִהיא ָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ִמֶּכֶסף ָטהֹור, ּוַבָּיִמים ַהֵהם ִהיא 

ה ְמאֹד. ַסָּבא ֶׁשִּלי ִּבֵּקׁש ֵמַהּצֹוֵרף ֶׁשַּיְחרֹט ַעל ַהָּגִביַע 'ְלִיְצָחק ַהָּיָקר ָהְיָתה ֶנְחֶׁשֶבת ְלכֹוס ְיָקרָ 

  ."ַמְתָנה ִמַּסָּבא מֶֹׁשה'

ְׁשָנַתִים ַאַחר ָּכְך ָּפְרָצה ַהִּמְלָחָמה. ֶנֱאַלְצִּתי ַלֲעזֹב ֶאת ַהַּבִית ַאְך ָלַקְחִּתי "ִהְמִׁשיְך ַסָּבא  ",ּוְבֵכן"

ת ַהּכֹוס ַהְּקַטָּנה ְוַהְּיָקָרה ֶׁשִּלי. ֲהֵרי ִהיא ָהְיָתה ַהַּמָּתָנה ִמַּסָּבא ֶׁשִּלי. ַהְרֵּבה ַהְרַּפְתָקאֹות ִאִּתי אֶ 

 ָעְברּו ָעַלי ְוַעל ַהּכֹוס, ּוַפַעם ַאַחת ַחַּיי ַאף ִנְּצלּו ִּבְזכּוָתּה. ָׁשַמְרִּתי ָעֶליָה ִמָּכל ִמְׁשָמר. ֶזה ַהֵחֶפץ

ּנֹוַתר ִלי ְלַמְזֶּכֶרת ֵמיֵמי ְנעּוַרי, ּוִמֵּבית ָאִבי. ַעְכָׁשיו ַאֶּתם ְמִביִנים ַמּדּוַע ִהיא ָּכל ָּכְך ַהָּיִחיד ֶׁש 

  "ְיָקָרה ִלי?

ְרִביִעית ִהְקִׁשיָבה ַלִּסּפּור ְּבֶקֶׁשב ַרב ְוִהְסִמיָקה ׁשּוב. ָנכֹון, ִהיא ָאְמָנם ְקַטָּנה ְולֹא ֲחָדָׁשה, ַאְך ָמה 

  ת ָלּה? ֲהֵרי ִהיא ַהּכֹוס ַהְּיָקָרה ֶׁשל ַסָּבא.ִאְכּפַ 
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וְֹדִדים ׁשֶָראוּ ַמלְָאכִים    הַׁשּ

ִסּפּוֵרנּו ַמְתִחיל ִלְפֵני יֹוֵתר ִמֵּמָאה ַוֲחִמיִּׁשים ָׁשָנה ָּבֲעָיָרה 

ְקַטָּנה ְּבֶגְרַמְנָיה, ַהָּיִמים ְיֵמי ֶעֶרב ֶּפַסח  ְוַהְּיהּוִדים 

ת ַחג ַהֶּפַסח. ַּגם ַהָּבִּתים ְּכָבר ְנִקִּיים ִמְתּכֹוְנִנים ִלְקַרא

ַּתְבִׁשיֵלי  ִּכְמַעט ִמָּכל ֵּפירּור ָחֵמץ. ּפֹה ְוָׁשם עֹוֶלה ִניחֹוחַ 

ַה'ֵסֶדר''. ִּבְגֵדי ַהַחג מּוָכִנים ְללֹוְבֵׁשיֶהם. ְיָלִדים ִנְרָּגִׁשים 

ם ְמַׂשֲחִקים ַּבחּוץ. ַּבֲעֵלי ַהְּמָלאָכה עֹוִׂשים ְמַלאְכָּת 

ְּבַעִּליזּות. ָמָחר ִיָּכֵנס ַהֶּפַסח, ִויהּוֵדי ָהֲעָיָרה ְּכָבר ִהְתִחילּו 

  ִלְטעֹום ִמַּטֲעמֹו ֶׁשל ַהַחג.

ּוְלֶפַתע, קֹולֹות ְמבֹוָהִלים ִנְׁשָמִעים ִמִּכיּוּון ָהְרחֹוב ָהָראִׁשי 

ה ֶׁשל ָהֲעָיָרה: ַדֲהַרת סּוִסים, ְצָעקֹות ֲאָנִׁשים, ּוְבֵני ָהֲעָירָ 

  ֶנֱאָסִפים ְסִביב ֲעָגָלה ְׁשבּוָרה, ִלְׁשמֹוַע ַמה ָקָרה.

ְיֵדי ְּכנּוְפַית  "ָהִיינּו ְּבַדְרֵּכנּו ַלֲעָיָרה" ְמַסְּפִרים נֹוְסֵעי ָהֲעָגָלה ַהֲהמּוִמים, "ַּכֲאֶׁשר ֻהְתַקְפנּו ַעל

דֹות, ֵּבין ְׁשָאר ַהִּמְצָרִכים ַלַחג, ַּגם ִמְזוָ ׁשֹוְדִדים, ָקרֹוב ְלָמאַתִים ׁשֹוְדִדים. טֹוב ֶׁשָהָיה ָלנּו ּבַ 

ָׁשַמְענּו  ַּבְקּבּוֵקי ַיִין ַרִּבים. ַהּׁשֹוְדִדים ֵהֵחּלּו ִמָּיד ִלְׁשּתֹות ּוְלִהְׁשַּתֵּכר, ְוָכְך ָיכֹוְלנּו ְלִהיָּמֵלט... ֲאָבל

  יָלא ַהּכֹול ִיְהֶיה ֶׁשָּלֶהם"אֹוָתם אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה, ֶׁשָּמָחר ִיְתְקפּו ֶאת ָהֲעָיָרה, ְוָאז ִמֵּמ 

"ֵיׁש ְלָפֵנינּו ָׁשעֹות ֲאָחדֹות ְּכֵדי ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְקָראָתם" הֹוִסיף ָהֶעְגלֹון. "ַּכֲאֶׁשר ָעַזְבנּו אֹוָתם ָהיּו 

  ֵמַהַּיִין, ֵאין ָסֵפק ֶׁשַּיִּגיעּו ְלָכאן".  ִׁשיּכֹוִרים ְלַגְמֵרי, ֲאָבל ְלַאַחר ְׁשִיְתַּפְּכחּו

, ַּכֲאֶׁשר ִהְתַאְּספּו ַהּכֹול ִלְתִפיַּלת ַהִּמְנָחה. ָקֶׁשה ָהָיה ְלִהְתַרֵּכז ַּבְּתִפיָּלה. ְמַבְּקִׁשים ֶאת ְיׁשּוַעת ה'

ְוַהַּפַחד ּגֹוֵבר. ְלַאַחר ַהְּתִפיָּלה ָקם ְגִביר ָהֲעָיָרה, ֶׁשחּוץ ֵמעֹוְׁשרֹו ָהָיה ַּגם ִאיׁש ָחָכם, ּוָפָנה ֶאל 

ים: "ֵּביִתי ַהָּגדֹול ִנְמָצא ִּבְתִחיַּלת ָהֲעָיָרה ְוָחָזק ְּכִמְבָצר. ּבֹואּו, ִנְתַאֵסף ֶאְצִלי. ָּכל ֶאָחד ַהֶּנֱאָספִ 

ְנַחֶּכה  ָיִביא ִעמֹו ִקְּלׁשֹון, ַּגְרֶזן אֹו ַמּכֹוׁש. ְּכֶׁשַּיִּגיעּו ַהּׁשֹוְדִדים ַלֲעָיָרה, ִיְצָטְרכּו ַלֲעבֹור ְלַיד ֵּביִתי.

 ּתֹוְקִפים, ְואּוַלי ַנְצִליַח ְלִהיָּלֵחם ָּבֶהם ּוְלַהְבִריָחם" ִהְתעֹוְדדּו ָהֲאָנִׁשים. ָהְלכּו ְלָבֵּתיֶהם, ְוַעדָׁשם לַ 

  ְמֵהָרה ָחְזרּו ְלֵבית ַהְגִביר, ֲחמּוִׁשים ְּבֵכִלים ׁשֹוִנים, ְוִחּכּו ַלָּבאֹות.

ָבִרים ְמֻכָּנִסים, ֲחמּוִׁשים ִּבְכֵלי ַּבְרֶזל, ְּבֵבית ַהְגִביר, חּוץ ַהַּלְיָלה ָחַלף, ִהִּגיַע ַהּיֹום ַהָּבא. ָּכל ַהּגְ 

ֵמֶאָחד ַאֲהרֹן ַהַּקָּצב. ַאְנֵׁשי ָהֲעָיָרה ִחּכּו ְלַאֲהרֹן ַהַּקָצב ַעד ָהֶעֶרב, ְוַכֲאֶׁשר לֹא ָּבא, ָהְלכּו ְלֵביתֹו 

ֶפַתח ֵּביתֹו ֶׁשל ר' ַאֲהרֹן, ְוִנְדֲהמּו ְלַמְרֶאה ֵעיֵניֶהם. ְׁשלֹוָׁשה ֲאָנִׁשים, ְלָבֵרר ַמּדּוַע לֹא ָּבא. ָעְמדּו ְּב 

ֵסֶדר''. ַהַּקָּצב ִהְתַנֵּצל: "ַחג "יֹוֵׁשב ָהִאיׁש ְּבֶחְבַרת ִמְׁשַּפְחּתֹו, ְּכִאיּלּו לֹא ֵאיַרע ָּדָבר, ְועֹוֵרְך ֶאת הַ 

ל ִׁשיּמּוִרים ַהַּלְיָלה, ְוָאנּו ֻמְבָטִחים ִמָּכל ֵסֶדר''. ֲהֵרי ֵלי"ַהּיֹום, ְוֵאיֶנִּני מּוָכן ְלָהֵפר ֶאת ֵליל הַ 

  ַרע"...
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ַהַּבִית, ְלַהְסִּביר ֶאת ַהַּסָּכָנה ֶׁשְּלתֹוָכּה ֵהם ַמְכִניִסים ֶאת ַעְצָמם. - ַהְּׁשלֹוָׁשה ִניּסּו ְלַדֵּבר ַעל ֵלב ְּבֵני

. "ַאֶּתם ֲעׂשּו ִּכְרצֹוְנֶכם" ֵהִׁשיבּו ַלְּׁשִליִחים, ַאְך ַהַּקָּצב ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ָהיּו ֵאיָתִנים ְּבִביְטחֹוָנם ַּבה'

  "ָאנּו ִנְׁשָאִרים ַּכאן ּובֹוְטִחים ַּבָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא".

ַלְיָלה ֶאל ָהִעיר. ָּכל ַהָּבִּתים ָהיּו ֲחׁשּוִכים. ַרק  ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ִראׁשֹוֵני ַהּׁשֹוְדִדים, ִמְתַגְּנִבים ַּכֲחתּוֵלי

  ֵּביתֹו ֶׁשל ַהַּקָּצב. ְלָׁשם ָּפנּו ַהּׁשֹוְדִדים. -ת ֶאָחד ָהָיה מּוָאר ַּביִ 

ֶאל ִמּתֹוְך ַהַּבִית ִנְׁשַמע קֹול ִׁשיָרה ֲעֵריָבה. ָהָיה ָּבּה, ַּבִּׁשיָרה, ַמֶּׁשהּו ֶׁשָעַצר ֶאת ַהְּכנּוְפָיה ִמִּלְפרֹוץ 

 בּו ְּבֶׁשֶקט ֶאל ַהַחּלֹון ְוֵהִציצּו ְּפִניָמה. ַמֲחֶזה ֶׁשּלֹא ִמן ָהעֹוָלםַַּבִית. ַמְנִהיג ַהּׁשֹוְדִדים ְועֹוְזרֹו ִהְתָקְר 

ְּכֶמֶלְך ֶׁשל ַמָּמׁש. ְלָפָניו, ַעל  ַהֶּזה ִנְגָלה ְלֵעיֵניֶהם. ְלַיד ׁשּוְלָחן ְמכּוֶסה ַמָּפה ְצחֹוָרה, ָיַׁשב ַאֲהרֹן

ְסִביב ַהּׁשּוְלָחן יֹוְׁשִבים ִאְׁשּתֹו, ֲהדּוָרה ְּכַמְלָּכה, ְוַהָּבִנים ַהּׁשּוְלָחן, ְּכֵלי ֶּכֶסף, ַצָּלחֹות ּוְגִביִעים, ּו

ֻּכָּלם ְׁשקּוִעים ְּבִׁשיָרה,  ִהְקִרינּו רּוָחִנּיּות ְּגבֹוָהה, ָּכלַהְּמֻסִּבים ְוַהָּבנֹות, ִּכְנִסיִכים ּוְנִסיכֹות. ְּפֵני 

  .ִּליןחֻ ַלֲחלּוִטין ִמָּכל ִטְרּדֹות ֶׁשל ְמֻׁשְחָרִרים 

ָאָדם,  ַמְנִהיג ַהּׁשֹוְדִדים ִהְתַרֵּׁשם ַעד ִעְמֵקי ַנְפׁשֹו ֵמַהַּמְרֶאה ֶׁשָרָאה. ִנְדֶמה ָהָיה לֹו ֶׁשֵאין ֵאֶּלה ְּבֵני

  ָׁשַמִים. "ָאנּו עֹוְזִבים ֲעָיָרה זּו!", ָלַחׁש ְלעֹוְזרֹו ְוִהְתַרֵחק ֵמַהַחּלֹון.  ֶאָּלא ַמְלֲאֵכי

ֶאל ַהְּכֻנִפָּיה, ֶׁשִחיְּכָתה ָלֶהם ְּבקֹוֵצר רּוַח. ְּכֶׁשִהִּגיעּו, ָקָרא ַמְנִהיָגם ְּבקֹול ָּגדֹול:  ַהְּׁשַנִים ָחְזרּו

"ַהְיהּוִדים ׁשּוב ִהְפִעילּו ֶנְגֵּדנּו ֶאת ַמֲעֵׂשי ַהִּכיּׁשּוף ֶׁשָּלֶהם... ִאם לֹא ַנֲעזֹוב ֶאת ַהָמקֹום ִמַיד, ִנְהֶיה 

ַעִין ָעלּו ַהּׁשֹוְדִדים ַהְּמבֹוָהִלים ַעל סּוֵסיֶהם ְוָנסּו ֵמַהָּמקֹום. ַּכֲעבֹור ַדָּקה  ֶהֶרףֲאבּוִדים ָלֶנַצח!". ְּכ 

  לֹא נֹוַתר ִאיׁש ֵמֶהם ִּבְתחּום ָהֲעָיָרה.

ְדִדים. ֵהם ַאַחר ַצֲעֵדי ַהּׁשֹוַלֲעקֹב ְלָכל ַמה ֶׁשָּקָרה ָהיּו ֵעִדים ְׁשֵני ְיהּוִדים, ֶׁשִּנְׁשְלחּו ִמַּטַעם ַהְגִביר 

 ָׁשבּו ְלֵבית ַהְגִביר ְוִדיְוחּו ַעל ָּכל ַמה ֶׁשִהְתַרֵחׁש ְוַעל ְמנּוַסת ַהּתֹוְקִפים. ַהּכֹול ָיְצאּו ֵמַהַּבִית ַהָנצּור

  ּוָבאּו ֶאל ֵּבית ַהַּקָּצב.

ַלל ַעל ַמה ֶׁשִהְתַרֵחׁש ֵמֲאחֹוֵרי ֵסֶדר''. ֵהם לֹא ָיְדעּו ְּכ "ֵּביתֹו ֲעַדִיין ָיְׁשבּו ְלַיד ׁשּוְלָחן הַ  ַהַּקָּצב ּוְבֵני

ַחּלֹון ֵּביָתם. לֹא ָׁשְמעּו ֶאת ּבֹוא ַהּׁשֹוְדִדים, ְולֹא ָיְדעּו ַעל ִהְסַּתְּלקּוָתם. ָחְׁשבּו ְלֻתָּמם, ֶׁשָהֲאָנִׁשים 

  ָּבאּו ְלַאֵחל ָלֶהם ַחג ָׂשֵמַח...

: "ָאֵכן, ְצַדְקֶּתם, ֵליל ִׁשיּמּוִרים הּוא ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ַהְגִביר ִסיֵּפר ָלֶהם ֶאת ְּדַבר ֵנס ַהַהָּצָלה ְוָאַמר

  .ְולֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל"
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  כְַּרטִיס לְגַן עֵֶדן 

ָהֲעָיָרה ִליָאְזָנה (ֶׁשִּנְתַּפְרְסָמה ְלָיִמים  ְיהּוֵדי

ְּכִעיר ְמגּוָריו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן, ַּבַעל 

ְנָיא ְוַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך)  ָאְמָנם ָׁשְמעּו ַעל ַהַּת 

ֲעִלילֹות ָּדם ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו ִּבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים, 

ַאְך ְלַגֵּביֶהם לֹא ָיְצאּו ַהְּדָבִרים ִמֶּגֶדר 

  ְׁשמּועֹות.

. ַהְּיָחִסים ֵּבין ּוְׁשֵלָוהזֹו ָהְיָתה ֲעָיָרה ְׁשֵקָטה 

ֶׁשל ְיִדידּות ְוָׁשלֹום.  ַהּגֹוִיים ַלְּיהּוִדים ָהיּו

ְיהּוִדים ְוגֹוִים ָסֲחרּו ֵאֶּלה ִעם ֵאֶּלה, ְולֹא 

  ַאַחת ָהיּו ַהְּׁשֵכִנים ַהּגֹוִיים סֹוֲעִדים ַעל ֻׁשְלָחָנם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ִּביֵמי ַׁשָּבת ְוַחג.

ְׁשָּבע. "ַהְּיהּוִדים ׂשֹוְנִאים אֹוָתנּו, ָּבִזים ַהִּמְפֶנה ָחל ְּכֶׁשִהִּגיַע ּכֶֹמר ָחָדׁש ַלֲעָיָרה, ׂשֹוֵנא ִיְׂשָרֵאל מֻ 

ָלנּו ְורֹוִצים ְּבָדֵמנּו!", ָהָיה זֹוֵעק ִּבְכֵנִסָּיתֹו ִלְפֵני ֲהמֹוֵני ַהַּמֲאִזיִנים ַהִּנְבָעִרים, "ֵמָאז ָמְסרּו ֶאת 

  ְמִׁשיֵחנּו ִלְצִליָבה, ֵהם ִמְתַנְּכִלים ָלנּו!".

ָׁשִבים ַהּגֹוִיים ֶאת ִּדְבֵרי ַהֲהָסָתה ִּבְמִׁשיַכת ָּכֵתף. לֹא ָהְיָתה ָלֶהם ׁשּום ִעָּלה ַּבְּתִחָּלה ִקְּבלּו ַהּתֹו

ְלָהֵפר ֶאת ַיֲחֵסי ַהְּיִדידּות ִעם ַהְּיהּוִדים, ְוַטֲעַנת ַהּכֶֹמר, ֶׁשַהְּיהּוִדים רֹוִצים ְּבָדָמם ֶׁשל ַהּנֹוָצִרים, 

ַאט ֵהֵחּלּו -ְוַאטָזָקה ַעל ַּתֲעמּוָלה ֶׁשִהיא ּפֹוֶעֶלת ֶאת ְּפֻעָּלָתּה, לֹא ִנְתַקְּבָלה ַעל ַּדְעָּתם. ַאְך חֲ 

  ַהְּדָבִרים ִלְמצֹא ָמקֹום ְּבֵלב ַהּגֹוִיים ַהְּפׁשּוִטים ְוַהְּתִמיִמים.

ֶׁשַבע ֵעיַנִים ִלְקַראת ַהֶּפַסח ִהְגִּביר ַהּכֶֹמר ֶאת ְנאּוֵמי ַהֲהָסָתה. הּוא ִהְזִהיר ֶאת ַמֲאִזיָניו ִלְׁשמֹר ְּב 

ַעל ַיְלֵדיֶהם, ְלַבל ַיַחְטפּום ַהְּיהּוִדים. ְויֹום ֶאָחד ֵהִטיל ַהּכֶֹמר ְּפָצָצה: "ַּבְּכָפר ַהָּסמּוְך ָחְטפּו 

ַהְּיהּוִדים ַהָּׁשבּוַע ֶיֶלד ִמֶּׁשָּלנּו, ֶׂשה נֹוְצִרי ָּתִמים! הּוא עֹוֵמד ְלִהָּׁשֵחט ְּבָכל יֹום, ְּכֵדי ִלְמהֹל ֶאת 

  ָּדמֹו ְּבִעַּסת ַהַּמּצֹות ֶׁשָּלֶהם"...

ַהְּׁשמּוָעה ַהּנֹוָרָאה ָּפְׁשָטה ָּבֲעָיָרה. ּגֹוִיים, ֶׁשָהיּו ְמֻיָּדִדים ִעם ְיהּוִדים, ֵהֵחּלּו ְלַהִּביט ָּבֶהם 

ַּלְיָלה ִהְתָּפְרצּו ׁשֹוְטִרים ְּבַמְׂשֵטָמה. ֲחֻנּיֹות ַהְּיהּוִדים ִנְסְּגרּו. ֵאיַמת ּפֹוְגרֹום ִרֲחָפה ַעל ַהְּיהּוִדים. ּבַ 

  ִּפי 'ֵעֻדּיֹות' ָהיּו ָהֲאֵׁשִמים ַּבֲחִטיַפת ַהֶּיֶלד, ְוָעְצרּו אֹוָתם.-ְלָבֵּתי ְׁשֵני ְיהּוִדים, ֶׁשַעל

ֵעיַנִים ַרב ַהְּקִהָּלה, ר' ַׁשַּמאי, ְוָראֵׁשי ַהְּקִהָּלה ֻהְזְמנּו ַלִּמְׁשָטָרה. ַּגם ַהּכֶֹמר ָעַמד ָׂשם, ַמִּביט ְּב 

ּבֹוֲערֹות ִמִּׂשְנָאה ַעל ַהְּיהּוִדים. "ָהֲאֵׁשִמים ַּבֲחִטיַפת ַהֶּיֶלד ָאְמָנם ֶנֶעְצרּו", ָאַמר ְמַפֵּקד ַהִּמְׁשָטָרה, 

לֹא נּוַכל ִלְׁשלֹט ַּבֲהמֹון! ַאְנֵׁשי ָהִעיר  - "ֲאָבל ַהֶּיֶלד ֶטֶרם ֻהְחַזר. ֲעֵליֶכם ְלַהֲחִזירֹו ִמָּיד. ִאם ָלאו 

  ְנְקמּו ָּבֶכם ְנָקָמה נֹוָרָאה!".יִ 

 ַהְּיהּוִדים ִהְסַּתְּגרּו ְּבַבֵּתיֶהם רֹוֲעִדים ִמְּפֵני ַהָּבאֹות. ִׂשְמַחת ַהַחִּיים ֻהְׁשְּבָתה. ַרב ָהִעיר ִהְכִריז ַעל

ְוִלְקרֹא ְּתִהִּלים.  ַהִּמְדָרׁש ַּתֲעִנית ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים. הּוא ָקָרא ִליהּוֵדי ָהִעיר ְלִהְתַּכֵּנס ְּבֵבית
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ם ְלַאַחר ְּתִפיַלת ִמְנָחה ָאַמר ַהָּקָהל ִּוּדּוי ְוָאז ָקמּו ָהַרב ּוֵבית ִּדינֹו, ְּדָמעֹות ְּבֵעיֵניֶהם, ְוִהְכִריזּו ֵחרֶ 

  ַעל ֵאֶּלה ֶׁשֶהֱעִלימּו ֶאת ַהֶּיֶלד ַהּנֹוְצִרי ְוָטְפלּו ֶאת ָהֲעִליָלה ַהְּבזּוָיה.

ָיָצא ַהּכֶֹמר ָׂשֵמַח ִלְכֵנִסָּיתֹו. סֹוף סֹוף ָעָלה ְזָממֹו ְּבָידֹו, ְוַהּפֹוְגרֹום ַהָּגדֹול עֹוֵמד ְּביֹום ִראׁשֹון 

ְלִהָּפַתח. "ַהִּמְׁשָטָרה ֵאיָנּה ַמְצִליָחה ִלְמצֹא ֶאת ַהֶּיֶלד!", ִׁשְלֵהב ֶאת ָהרּוחֹות, "ָעֵלינּו ְלַהְכִריַח ֶאת 

ְחִּביאּו אֹותֹו! עֹוד ְמַעט ַיִּגיַע ַהֶּפַסח ֶׁשָּלֶהם, ְוֵהם ִיְׁשָחטּוהּו! ֵיׁש ְלַהִּציל ַהְּיהּוִדים ְלַגּלֹות ֵהיָכן הֶ 

  ֶאת ַהֶּיֶלד ְוִלְנקֹם ָּבֶהם! ִלְטּבַֹח ָּבֶהם!"...

ִבֵּקׁש ְלַדֵּבר. עֹוד ֶרַגע ְוַהָּקָהל ָהָיה יֹוֵצא ִלְטּבַֹח ַּבְּיהּוִדים ְּכִמְצַות ַהּכֶֹמר, ּוְלֶפַתע ָקם ִאָּכר ֶאָחד ּו

"ְּכבֹוד ַהּכֶֹמר!", ִּגְמֵּגם ָהִאָּכר, "ַאָּתה זֹוֵכר ֶאת ֶהָחֵבר ֶׁשִּלי, ַואֶצק? ְּכֶׁשָהָיה חֹוֶלה ְמאֹד, ִהְבַטְחָּת 

ְבָטָחה לֹו ֶׁשִאם ַיְחִּביא ֶיֶלד, ִּתְדַאג ֶׁשַּיֲעֶלה ְלַאַחר מֹותֹו ָיָׁשר ְלַגן ֵעֶדן. ֶהָחֵבר ֶׁשִּלי ִקֵּים ֶאת ַההַ 

  ֶׁשּלֹו, ְוֶאֶמׁש ֵמת. הּוא ִּבֵּקׁש ְלַהְזִּכיר ְלָך ִלְדאֹג ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ַיֲעֶלה ְלַגן ֵעֶדן"...

ַהּכֶֹמר ִהְתַּבְלֵּבל ְלֶרַגע, ַאְך ִמָּיד ִהְתַעֵּׁשת ְוָצַעק: "ָמה ַהִּׁשּכֹור ַהֶּזה ְמַבְלֵּבל ֶאת רֹאֵׁשנּו ְּבִדְבֵרי 

  ָּכזֹאת: ָלבֹוא ִׁשּכֹור ַלְּכֵנִסָּיה! ַהחּוָצה ִמָּיד!".ֶהֶבל? ֻחְצָּפה ֶׁש 

 ָהִאָּכר ַהִּמְסֵּכן, ֶׁשּלֹא ֵהִבין ַמּדּוַע ָּגַער ּבֹו ַהּכֶֹמר, ָעַמד ֵמחּוץ ַלְּכֵנִסָּיה, ְוָחַזר ְוִסֵּפר ֶאת ִסּפּורֹו

ר עֹוְררּו ֲחָׁשד ְּבִלּבֹו. הּוא ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְּפָרִטים ַלַּסְקָרִנים. ְּבתֹוְך ֶהָהמֹון ָהָיה ַּגם ׁשֹוֵטר, ְוִדְבֵרי ָהִאּכָ 

ַעל ְמקֹום ְמגּוָריו ֶׁשל ַואֶצק, ְוָיָצא ְלָׁשם ִעם ֲעִמיתֹו. ָׁשם ִנְמָצא ַהֶּיֶלד ָׁשֵלם ּוָבִריא. ַהּׁשֹוְטִרים 

  ָּלה.ִמֲהרּו ִעּמֹו ֶאל ַהְּכֵנִסָּיה, ְוִהִּגיעּו ְּבִדּיּוק ִלְקַראת ּתֹם ַהְּתפִ 

ְּכֶׁשָרָאה ֶאת ַהֶּיֶלד ְוַהּׁשֹוְטִרים, ִנְבַהל ַהּכֶֹמר. הּוא ֵהֵחל ְלִהְצַטֵּלב ּוְלַגְמֵּגם ֶׁשַהְּיהּוִדים ָאְמָנם 

ָחְטפּו ֶאת ַהֶּיֶלד, ַאְך ְּכֶׁשָראּו ֶׁשְּמִזָּמָתם ֵאיָנּה ַמְצִליָחה, ֶהְחִליטּו ְלַהֲחִזירֹו; ּוִמֵּכיָון ֶׁשָּפֲחדּו 

  ִזירֹו ְּבָגלּוי, ִׁשֲחדּו ֶאת ַהּׁשֹוְטִרים ֶׁשַּיֲחִזירּו ֶאת ַהֶּיֶלד...ְלַהחֲ 

ַהָּקָהל ְּכָבר ָהָיה ְמֻבְלָּבל ְלַגְמֵרי. ְוָאז ָקם ְמַפֵּקד ַהִּמְׁשָטָרה ְוָקָרא: "ַהּכֶֹמר ֵאינֹו ּדֵֹבר ֱאֶמת. לֹא 

ִמָּכל ֶּפַׁשע, ּוִמי ֶׁשָּיֵעז ַחִּפים ת ַהּכֶֹמר. ַהְּיהּוִדים ַהְּיהּוִדים ָחְטפּו ֶאת ַהֶּיֶלד, ֶאָּלא ַואֶצק, ְּבִמְצוַ 

  ָלַגַעת ָּבֶהם ְלָרָעה, ֵיָעֵנׁש ְּבָכל ֻחְמַרת ַהִּדין!".

ִליָאְזָנה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוָקְראּו ְּתִהִּלים, ְּבַתֲחנּוִנים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיהּוֵדי ֵּביָנַתִים ָיְׁשבּו 

יֵלם ִמן ַהַּסָּכָנה ַהְּמַרֶחֶפת ַעל רֹאָׁשם. ּוִפְתאֹום ִהִּגיעּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְמַפֵּקד ַהִּמְׁשָטָרה ֶׁשַּיִּצ 

ְוׁשֹוְטִרים ֲאָחִדים, ְוִעָּמֶהם ְׁשֵני ַהְּיהּוִדים ָהֲעצּוִרים. ַהְּיהּוִדים ָחְׁשבּו ֶׁשעֹוְמִדים ִלְתלֹות ַעְכָׁשיו 

  קֹות ָעלּו ַלְּמרֹוִמים.ֶאת ַהְּׁשַנִים, ְוַהְּזעָ 

 ְמַפֵּקד ַהִּמְׁשָטָרה ִהְרִּגיַע ֶאת ַהָּקָהל ְוִסֵּפר ֵּכיַצד ִנְתַּגְּלָתה ָהֱאֶמת ְוֵכיַצד הּוְפָרה ֲעִליַלת ַהָּדם. הּוא

  ִהְבִטיַח ָלֶהם, ֶׁשַהִּמְׁשָטָרה ָּתֵגן ֲעֵליֶהם ִמָּכל ִהְתַנְּכלּות.

ה ָּבַרִּבים, ָחָלה ְוָנַפל ְלִמְׁשָּכב. ְׁשבּוַעִים ִהְתַּפֵּתל ְּבַמְכאֹוָביו ַעל ֶעֶרׂש ְּדַוי, ַעד ַהּכֶֹמר, ֶׁשְּקלֹונֹו ִנְתַּגּלָ 

  ֶׁשֵּמת ְּבִיּסּוִרים נֹוָרִאים.

ְעּבּוד ֵהם ָחְגגּו ַּגם ֶאת ֵחרּות ִיְׂשָרֵאל ִמִּׁש  - ְּבאֹותֹו ֶּפַסח, ָהְיָתה ֲחִגיָגָתם ֶׁשל ְיהּוֵדי ִליָאְזָנה ְּכפּוָלה 

  ִמְצַרִים, ְוַגם ֶאת ַהָּצָלָתם ֵמֲעִליַלת ַהָּדם.
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  בְּּפוֹלְנָָאה ׁשִּמוִּרים לֵיל
ַׁשַעת ַלִיל ְמֻאֶחֶרת ְּבֵני ָהַעָיָרה ּפֹוְלָנָאה ָנִמים ְּכַבר 

ַהְדָלתֹות  .ֶאת ְׁשָנָתם. ֵליל ִׁשמּוִרים הּוא ַהַלְיָלה

ְׁשמֹר ֶאת ַעמֹו ִמָּכל ֵאיָנן ְנעּולֹות. ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל יִ 

ַרע. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְיֵׁשִנים ְּבַהְׁשֵקט ּוְבַׁשְלָוה ְלַאַחר 

ֲעִריַכת ַהֵסֶדר, ְוָיֵרַח ְמֻלֶּוה ְּבּכֹוָכִבים ְמַטֵיל ּוֵמִציץ 

ְלתֹוְך ָּבֵּתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ַהֻׁשְלָחנֹות ֶׁשֲעֵליֶהם 

ים ֲעַדִין ָעמּוִסים ָעְרכּו ִמּקֹוֶדם ֶאת ַהֵסֶדר, עֹוְמִד 

  ְּבַבְקּבּוֵקי ַיִין ֵריִקים ְלֶמֱחָצה ּוִבְׁשָיֵרי ַמָצה.

ְּבּפֹוְלָנָאה ִהְתגֹוֵרר ָאז ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב 

יֹוֵסף ַהּכֵֹהן, ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָקדֹוׁש 

יֹוֵסף".  ּוְמַחֵּבר ַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש "ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב

ַהַצִדיק ַהָקדֹוׁש, ְּבַסְימֹו ַלֲערְֹך ֶאת ַהֵסֶדר, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ְּבֵני ֵביתֹו ָהְלכּו ִליׁשֹן, ִנְׁשַאר יֹוֵׁשב ַעל ַיד 

  ֻׁשְלָחן ַהֵסֶדר ְוָעַסק ְּבִעְנָיֵני ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּבִעיּון.

ּפֹוְלָנָאה, ִמֵּכיָון ֶׁשַהַחָיִלים ִׁשנּו ֶאת ְמקֹום ֲחָנָיָתם ִמֵדי ָּבֵעת ַהִהיא ָחָנה ְגדּוד ַחָיִלים ַעל ַיד ָהַעָיָרה 

  ַּפַעם, ָעַרְך ַהְמַפֵקד ָּכל ַּפַעם ִמְפָקד ְּכֵדי ִלְבדֹוק ִאם ִאיׁש ֵמַחָייָליו ֵאינֹו ָחֵסר.

ַלֲעזֹוב ֶאת ַהָמקֹום. ַהְמַפֵּקד  ַּביֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהֶּפַסח, ִּבְׁשַעת ּבֶֹקר ֻמְקֶּדֶמת, הּוְצְרכּו ַהַחָיִלים

ָמָנה ִּבְמִהירּות ֶאת ַהַחָיִלים ְונֹוַכח ָלַדַעת, ֶׁשְׁשלָֹׁשה ֵמֶהם ֲחֵסִרים, ִמָיד ָׁשַלח ְׁשֵני ַחָיִלים ַלֲעָיָרה 

  ּפֹוְלָנָאה, ְלַחֵּפׂש ָׁשם ֶאת ַהֲחֵסִרים.

ְׁשלְֹׁשָּתם ֶאת ַהַחָיִלים ָמְצאּו ְּבַבִית ְיהּוִדי,  .ּור מּוָזרְזַמן ָמה ָעַבר, ַעד ֶׁשָחְזרּו ַהַחָיִלים ּוְבִפיֶהם ִסּפ

עֹוְמִדים "ְּתקּוִעים" ַעל ְמקֹוָמם ִמְּבִלי ְיכֶֹלת ְלַהִזיז ָיד אֹו ֶרֶגל, ַעל ַיד ׁשּוְלָחן יֹוֵׁשב ָיִׁשיׁש ְיהּוִדי, 

ֶׁשלֹא יּוְכלּו ָלזּוז ַלַחָּיִלים ְוהּוא ֶׁשָגַרם ָלֶהם ֶׁשָזָקן ָלָבן ְמַעֵטר ֶאת ָּפָניו. ַּכִנְרֶאה ִאיׁש ֶּפֶלא הּוא, 

  ִמְמקֹוָמם.

ָּכַעס ַהְמַפֵקד ַעל ַחָיָליו ְוָחַׁשב ֶׁשֵהם ְמַׁשְקִרים. ַהָׁשָעה ָהְיָתה  -"ַמּדּוַע?! ְוֵאיְך ִיָּתֵכן ָּדָבר ָּכֶזה?" 

ֵּפׂש ַאַחר ַהַחָיִלים ַהֶנֱעָדִרים. ַּכֲעבֹר ְזַמן ָקָצר ְמֻאֶחֶרת ַאף ַעל ִּפי ֵּכן ָׁשַלח ְׁשֵני ַחָיִלים נֹוָסִפים ְלחַ 

ָחְזרּו ַהַחָיִלים, ְּפֵניֶהם ִחְוִרים ְוָכל ֻּכָּלם ֲאחּוִזים ַחָרָדה: ָנכֹון, ֱאֶמת ִּדְּברּו ַהַחָיִלים, ֶׁשִנְׁשְלחּו 

  ִלְפֵניֶהם, אֹוָתּה ְּתמּוָנה ִהְתַגְלָתה ַגם ִּבְפֵניֶהם...

ין, ֶׁשַהָדָבר ֵאינֹו ָּפׁשּוט. ָאחּוז ַסְקָרנּות ָרץ ְּבַעְצמֹו ַלָּבִית ַהְיהּוִדי, ָׁשם ִנְמָצִאים ַהְמַפֵקד ֵהִב 

  ".ְמֻׁשָּתִקיםַהַחָיִלים ַה"

ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנס ַלַּבִית, ָּתַקף אֹותֹו ֶרֶטט ֶׁשל ִיְרָאה ִּבְראֹותֹו ֶאת ַהַחָיִלים, ָהעֹוְמִדים ְּתקּוִעים ְּכִאילּו 

ַמְסְמִרים, ּוְלמּוָלם, ַעל ַיד ֻׁשְלָחן, ֶׁשַּכִנְרֶאה ָאְכלּו ָעָליו ִמקֹוֶדם ְסעּוָדה ֲחִגיִגית, יֹוֵׁשב ְיהּוִדי ָזֵקן ְּב 

 ַּבַעל ַמְרֶאה ָּפִנים ְמעֹוֵרר ָּכבֹוד ְוִיְרָאה. הּוא ָקד ִלְפֵני ַהָיִׁשיׁש, ַּבַעל ַה"ּתֹוְלדֹות", ּוְבַהְכָנָעה ְגדֹוָלה



  ב"ה

"ָעֵלינּו ַלֲעזֹוב ֶאת  -ִּבֵקׁש ְּבַתֲחנּוִנים  - ִמֶמנּו, ֶׁשְיַׁשְחֵרר ֶאת ַהַחָיִלים: "ִאיׁש ָקדֹוׁש"  ִּבֵקׁש

  ַהָמקֹום, ֵּתן ָלֶהם ַלֲעזֹוב ֶאת ֵּביְתָך..."

ְרֶאה, ָלְקחּו ִהִּביט ַהַצִדיק ְּבֵעיָניו ַהְקדֹוׁשֹות ַעל ַהַחָיִלים ְוִהְפִטיר: "ַהִאם ֲאִני ְמַעֵּכב אֹוָתם? ַּכנִ 

  ִהיא ְמַעֶּכֶבת אֹוָתם ִמָלֵצאת ִמֵּביִתי..." -ַמֶׁשהּו ִמן ַהׁשּוְלָחן; ַהְגֵנָבה 

ְּבִכיֵסי ַהַחָיִלים, ְוָאֵכן ָמָצא אֹוָתם ְמֵלִאים ּוְגדּוִׁשים ִּבְכֵלי ֶּכֶסף ְוָזָהב. ָמִהיר ַהְמַפֵקד ָעַרְך ִחּפּוׂש 

ְוַהַחָיִלים ִהְתִחילּו ְלָהִניַע ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְּכִאילּו  -ּוִבים ִמִּכיֵסיֶהם ַאְך הֹוִציאּו ֶאת ַהֵּכִלים ַהְגנ

  ְּכלּום לֹא ָקָרה. ַאף ְלׁשֹוָנם, ֶׁשִמקֹוֶדם ֶנֱאְלָמה ָׁשָבה ְלַדֵּבר.

ֶׁשר ָׁשַאל אֹוָתם ֵּכיַצד ַהְמַפֵקד ִּבֵקׁש ֶאת ְסִליַחת ָהַרִּבי ַהָקדֹוׁש ְוָנַזף ָקׁשֹות ְּבַחָייָליו ַהַגָנִבים. ַּכאֲ 

ָקָרה ָלֶהם ַמה ֶׁשָקָרה, ִסְּפרּו, ִּכי ִנְכְנסּו ַלֲעָיָרה ְּכֵדי ִלְׁשּתֹות ְקָצת "ַמְׁשֶקה" ְּבֵבית ַמְרֵזַח, ַאְך 

ֹות ָׁשם "ְּבִחָנם". ִמֵּכיָון ֶׁשָּכל ָּבֵּתי ַהַמְרֵזַח ְּכַבר ְסגּוִרים ָהיּו, ֶהְחִליטּו ְלִהָּכֵנס ְלַּבִית ְיהּוִדי ְוִלְׁשּת

ְׁשנּו, ָחְׁשבּו ְוָעׂשּו, ָּבאּו ַלָּבִית ָהִראׁשֹון ֶׁשִנְזַדֵמן ָלֶהם, ּוָמְצאּו ֶאת ַהֶדֶלת ִּבְלִּתי ְנעּוָלה ְּבֵני ַהַּבִית יָ 

טֹוֵבי ֵלב ָׁשתּו ִמן ְוַרק ַהָיִׁשיׁש ָיַׁשב ַעל ַיד ַהׁשּוְלָחן, ִנְדֶמה ָהָיה ָלֶהם, ִּכי ַאף הּוא ִנְרַדם. ְׂשֵמִחים וְ 

ְלַאַחר ִמֵּכן ֵהֵחלּו ָלִׂשים ְּבִכיֵסיֶהם ֶאת  .ַהַיִין ֶׁשַעל ַהׁשּוְלָחן, ָאְכלּו ַמצֹות ּוְׁשַאר ַּתְבִׁשיִלים ֶׁשָמְצאּו

ל ְמקֹוָמם ָּכל ָהְרכּוׁש ֲאֶׁשר ַּבַּבִית. ַּכֲאֶׁשר רֹוְקנּו ֶאת ַהַּבִית ִמּכֹל ְוָרצּו ָלֵצאת, ִנְתְקעּו ִּפְתאֹם עַ 

  ְוַהְׁשָאר ֲהֵרי ָידּוַע...

ַהְמַפֵקד, ֶׁשִהְתַרֵׁשם ְמאֹד ִמן ַהַמֲעֶׂשה, ִהִטיל עֶֹנׁש ָּכֵבד ַעל ַהַחָיִלים, ּוֵמָאז ָהַפְך ְלאֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל, 

  ִּבְראֹותֹו ִּכי ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהם ֶׁשלֹא ְיֻאֶּנה ָלֶהם ָּכל ַרע.

  

  

ר ד''ר ַהְרט, ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִנַּגׁש ַּפַעם ְלַרִּבי ַחִּיים ַקְנֵיְבְסִקי ְׁשִליָט''א ְוָׁשַאל אֹותֹו ַּכָּמה ִסּפֵ 

 ְּפָעִמים ְּכתּוָבה ַּבּתֹוָרה ַהִּמָּלה 'מֶׁשה'. 

  ַעל ֲאָתר ֵהִׁשיב לֹו ַרִּבי ַחִּיים ְּבֶהְחֵלִטּיּות: ''ֵׁשׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה!'' 

ָׁשַאל אֹותֹו ְיהּוִדי: ''ֲאָבל ְּכבֹוד ָהַרב, ָּבַדְקִּתי ַּבַּמְחֵׁשב ְוָיָצא ֶׁשֵּיׁש ֵׁשׁש ֵמאֹות ְוֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה 

  ְּפָעִמים?'' 

  ָאַמר לֹו ַרִּבי ַחִּיים: ''ַהַּמְחֵׁשב ָטָעה, ֵיׁש ְּבִדּיּוק ֵׁשׁש ֵמאֹות ְוַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ְּפָעִמים!'' 

ׁש: ''ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשַהַּמְחֵׁשב טֹוֶעה?'' ְוַרִּבי ַחִּיים ִהְסִּביר: ''ַאָּתה ִּבַּקְׁשָּת ֵמַהַּמְחֵׁשב ָּתַמּה ָהִאי

ֶׁשִּיְמָצא ֶאת ַהִּמָּלה 'מֶׁשה', ְוָכַתְבָּת זֹאת ְּבִלי ִנּקּוד. ַּבּתֹוָרה ְּכתּוָבה ַהִּמָּלה מֶׁשה ֵׁשׁש ֵמאֹות 

, ּוִמְּלַבד זֹאת ָהאֹוִתּיֹות מ.ש.ה. מֹוִפיעֹות ַּפֲעַמִים נֹוָספֹות, ַאְך ְּבִנּקּוד ְוַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ַּפַעם

  ''ָׁשמֹוט ָּכל ַּבַעל ַמֵּׁשה ָידֹו''...  -''ְוִאם ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהיֹות ִמֶּׂשה'', ְוַהְּׁשִנָּיה  - ַאֵחר: ָהַאַחת 

(ִמְדָרׁש ַּתְנחּוָמא ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ים ָּכל אֹוִתּיֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה'' ''ּוְלָכְך ִנְקְראּו סֹוְפִרים, ֶׁשָהיּו סֹוְפִר 

  ִסיָמן טז).

  



  ב"ה

  סִיּפוּרוֹ ׁשֶל סַבָּא
  ...ָיַרְדִּתי ַלְּתָעָלה , ֵליל ַהֵּסֶדר, ַהּיֹום: "ּוַמְפִטיר ְּכֵבָדה

", יֹום ֶאָחד: "ָהָיה ַסָּבא סֹוֵפר, ְּבָכל יֹום ִמְּימֹות ֶהָחג

הּוא , ּוִבְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח", ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים", "ְׁשֵני ָיִמים"

 ִליִציָאִתי, ָׁשִנים ָמְלאּו ָּכְך ְוָכְך , ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח, ַהּיֹום"

  ".ִמן ַהְּתָעָלה

 ִמַּיד, ִּביַרת ּפֹוִלין, ְּבַוְרָׁשא, ַסָּבא נֹוָלד ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב

    .ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה ְּכֶׁשָּתָמה

  .ַסָּבא ָהָיה ֶיֶלד ְׁשִליִׁשי ּוֵבן ִראׁשֹון ַּבַּבִית

ִמְׁשָּפָחה , ֹוִרים אֹוֲהִביםה. ָהְיָתה ְלַסָּבא, ַיְלדּות ְמֻאֶּׁשֶרת

. ַרע ְּבִכי ֶׁשַּמָּצָבּה ָהָיה, ִנָיהָּגָרה ִמְׁשָּפָחה ּפֹולָ , לֹא ָרחֹוק ֵמֶהם .ֵעֶסק ְמֻבָּסס ְוַחִּיים טֹוִבים, ַחָּמה

, ֶלד ֶאָחד ָקָטןֵאם ֶׁשּלֹא ִהְתמֹוְדָדה ִעם ַהַּמָּצב ְויֶ , ְּבַדְרּכֹו ֶׁשחֵֹבט ְּבָכל ִמי ֶׁשִּנְקָרה, ַאב ִׁשּכֹור

  .ָהֲעָיָרה ֻמְזָנח ּוְמֻלְכָלְך ִּבְרחֹובֹות, ֶׁשִהְסּתֹוֵבב ָרֵעב

ָנְתנּו לֹו , ִמֵּדי ַּפַעם ִהְכִניסּו אֹותֹו ַהָּבְיָתה. ָקְראּו לֹו", ָיַאֶׁשק. "ָחָסה ַעל ַהֶּיֶלד, ְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ַסָּבאִמ 

, ִלְקנֹות ְלַעְצמֹו אֶֹכל, ֶׁשּיּוַכל ְלָכל ַהָּפחֹות, ּו ְלָיָדיו ְּפרּוטֹותִהְׁשקּו אֹותֹו ְּבָמָרק ַחם ְוָתֲחב, ֶלֶחם

  .ִּבְמקֹום ְלִהְתָּפֵאר ִּבְגֵנבֹוָתיו ַהִּמְקצֹוִעּיֹות ַּבּׁשּוק

ִּגיַע ְלַׁשֵּמׁש הּוא ִה , ִמיֵדי ַׁשָּבת. ִסְדרּו לֹו' ִמְׂשָרה'ֲאִפילּו . ְוָהַפְך ְלֵבן ַּבִית, ָּגַדל ָיַאֶׁשק, ִם ַהָּׁשִנים

  .ִהְתַיֵּצב ְלַקֵּבל ֶאת ַמְׂשֻּכְרּתֹו, ּוִמַּיד ְּבֵצאָתּה", ּגֹוי ֶׁשל ַׁשָּבת"ְּכ 

  .ּופֹוִלין ִנְכְּבָׁשה ְּבִמְלֶחֶמת ָּבָזק ַעל ְיֵדי ֶּגְרַמְנָיה ַהָּנאִצית, ַהְּזַמן ָעַבר, ַהָּיִמים ָחְלפּו

ֶׁשֶאת , ָּתר ַאַחר ָמזֹון ְלַיְלֵדי ַאְחיֹוָתיו ַהְּגדֹולֹות, ְך ַהֶּגטֹוָמָצא ַעְצמֹו ַסָּבא ְּבתֹו, ַמֵהר ְמאֹד

, ָמאֶמע' :ֶאת ְזָעקֹות ַהְּבִכי ַהְּמֻיָּסר, ַרק ֶאת ַהְּזָעקֹות ְלאֶֹכל. הּוא לֹא ִהְצִליַח ִלְזּכֹרְׁשמֹוֵתיֶהן 

  .ָמאֶמע' הּוא ָזַכר

ִּבְזרֹועֹוָתיו ִמַּמֲחַלת ַהִּטיפּוס ְוַאְחיֹוָתיו ִנְׁשְלחּו ִעם  ָּגְוָעהִאּמֹו , 1ָהַאְקְציֹותָאִביו ֶנְעָלם ְּבַאַחת 

  .ְיִחיִדי ִמִּמְׁשָּפָחה ֲעֵנָפה .2ַּבֶּגטֹוִנְׁשַאר ַסָּבא , ּבֹוֵדד. ִלְטֶרְּבִליְנָקהַיְלֵדיֶהן ָּבַרֶּכֶבת 

ִהְבִעירּו , ָראּו ֶׁשּלֹא יּוְכלּו ִלְכּבֹוׁש ֶאת ַהֶּגטֹוְּכֶׁש , ַהֶּגְרָמִנים ִעם ְּפרֹץ ַהֶּמֶרד, ֵהֵחָּלה ַוְרָׁשא ִלְבעֹר.

, ַהְמָרְצחֹותִלְבחֹר ֵּבין ָלֵצאת ַהחּוָצה ְוִלּפֹול ִּביֵדיֶהם , ִאְּלצּו ֶאת ַהּׁשֹוִהים ּבֹו, ְוָכְך , ַּבִית ַאַחר ַּבִית

  .אֹו ְלִהָּׂשֵרף ַחִּיים ָּבֵאׁש ַהִּמְׁשּתֹוֶלֶלת

                                                
1

 . ְּפעּוָלה אֹו ִמְבָצע ֶׁשל ֵּגרּוׁש ְיהּוִדים ְלַמֲחנֹות ַהְׁשָמָדה ָּבֲאָרצֹות ַהְּכבּוׁשֹות ִּביֵדי ַהָּנאִצים) ִּבְתקּוַפת ַהּׁשֹוָאה( - ַאְקְצָיה 
 

2
ְּבַמֲהַלְך . ָלרֹב ָהָיה ַהֶּגטֹו ְמֻסָּגר ּוְמפָֹרד ִמְּׁשָאר ָהִעיר, ת ֶׁשֻהְקצּו ֵמרֹאׁש ְלָהִכיל ְּבתֹוָכם ְיהּוִדים ִּבְלַבדְׁשכּוָנה אֹו ִמְסַּפר ְרחֹובֹו -ֶּגטוֹ  

 .ְוִרְּכזּו ָּבֶהם ֲהמֹוֵני ְיהּוִדים, ַהּׁשֹוָאה ֵהִקימּו ַהָּנאִצים ֶגַטאֹות ַרִּבים
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ֵמֵהן ֻמְרָּכב , ֶאת ַהְּתָעלֹות ְוִצּיּוִרית,הּוא ֵּתֵאר ָלנּו ְּבָׂשָפה קֹוַלַחת  ִּבּיּוב.לַ ַרד ַסָּבא יָ , ְּבֵליל ַהֵּסֶדר

הֹוְלִכים  ִמְתַמְּצִאים,ִאם לֹא . זֹוִהי ִעיר ְׁשֵלָמה ִמַּתַחת ָלֲאָדָמה. "ַהִּבּיּוב ַהֶּמְרָּכִזי ֶׁשל ַוְרָׁשא

  . "ְלִאּבּוד

. ָאַכְלִּתי ַמה ֶׁשֵּיׁש ֶלֱאכֹול ְּבִבּיּוב. "הּוא ָהָיה עֹוֶנה  ָּתַמֲהנּו. "?ַמה ָאַכְלָּת ָׁשם? רֵאיְך ֶאְפָׁש , ַסָּבא"

  !!!..."ַמה ֵיׁש ָׁשם ֶלֱאכֹול ִּבְכָלל 

, ֵתרהּוא לֹא ָיכֹול ָהָיה יֹו, ַּבְּׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח. ְּתָעלֹותּתֶֹעה ּבַ . ִבּיּובִׁשְבָעה ָיִמים ָׁשָהה ַסָּבא ּבַ 

  .ְוֶהְחִליט ְלַנּסֹות ָלֵצאת

ַהְּמַׁשְּמִׁשים  ַּבַבְרְזִּליםִטֵּפס , ּוְכֶׁשָּמָצא, ִאם ֶאְפָׁשר ָלֵצאת, ִלְבּדֹוק ַּדְרּכֹו, הּוא ָּתר ַאַחר ָמקֹום טֹוב

  .ְוֵהִציץ ַהחּוָצה, ֵהִרים ְמַעט ֶאת ִמְכֵסה ַהִּבּיּוב. ְלֻסָּלם ֶאת עֹוְבֵדי ַהַּתְברּוָאה

ַהַּנַער , הּוא ָרָאה ֶאת ָיַאֶׁשק, ַּבַּצד ַהֵּׁשִני. ָעְמדּו ְׁשֵני ֶּגְרָמִנים ְּבַגָּבם ֵאָליו, ַצד ֶאָחד ֶׁשל ָהְרחֹובְּב 

  .ַמִּביט ַהְיֵׁשר ֵאָליו ּוְמַזֶהה אֹותֹו, ֶׁשָהָיה ֶאְצָלם ֶּבן ַּבִית, ַהּפֹוָלִני

ָסַגר ֶאת  ֶׁשַהַּמָּזל ְמַׂשֵחק לֹו,ֶּׁשָּׂשַמח , ְוַסָּבא, ֵסה ַהִּבּיּובִסֵּמן ְלַסָּבא ְלַהְמִּתין ַּתַחת ִמכְ , ָיַאֶׁשק

  ַהִּמְכֶסה ְוִחָּכה ַּתְחָּתיו.

ָמְׁשכּו אֹותֹו ִּבְברּוָטִלּיּות , ְׁשֵני ֲחָיִלים ֶּגְרָמִנים. ְוַהִּמְכֶסה הּוָרם ְּבַבת ַאַחת, ְזַמן ָקָצר ְמאֹד ָחַלף

 .ַהחּוָצה

, ָּתַפְסִּתי ֲעבּוְרֶכם –]" ְיהּוִדי ְּבֶגְרָמִנית... [יּוֶדען": "ּגֹוי ֶׁשל ַׁשָּבת"הַ , ְמַחֵּיְך ּוַמְצִּביעַ  ִנָּצב, ְלִצָּדם

, ּוְבִנֵּסי ִנִּסים ָׂשַרד ֶאת ַהִּמְלָחָמה, ִמְסַּפר ַּכחֹול ֻהְטַּבע ַעל ְזרֹועֹו ְלַמייַדֵנק,ַסָּבא ִנְׁשַלח ...ְיהּוִדי

ֶאת , ֲאָבל ְלֻכָּלנּו ִהְׁשִאיר ָחרּוט ַּבִּזָּכרֹון ָצִעיר ְלָיִמים,ַסָּבא ִנְפַטר . ְוָעָלה ָלָאֶרץֵהִקים ִמְׁשָּפָחה 

 .הּוא ָסַפר ֵמָחָדׁש ֶאת ַהָּׁשִנים ְוִסֵּפר ֶאת ִסיּפּורֹו, ִמֵּדי ֶּפַסח. ְּבַוְרָׁשא, ַהֶּפַסח ָהַאֲחרֹון ֶׁשּלֹו

  ..."ָיָצאִתי ִמֶּמּנּו –ַּבְּׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח . ּובָיַרְדִּתי ַלִּבּי –ְּבֵליל ַהֵּסֶדר "

  

 ָמה ִעם ַּכַּזִית ַמָּצה? 

ְמֻסָּפר ַעל אֹודֹות ַהַּצִּדיק ַרִּבי זּוְנְד'ל ִמָּסַלְנט ַזַּצ''ל, ֶׁשַּכֲאֶׁשר הֹוִציאּו לֹו ֶאת ַהֵּׁשן ָהַאֲחרֹוָנה 

 . ָּפַרץ ִּבְבִכי ַּתְמרּוִרים -ֶׁשָהְיָתה ְּבִפיו 

''ַרִּבי זּוְנְד'ל, ַעל ָמה ַאֶּתם ּבֹוִכים? ֲהלֹא ּתֹוַעְלָּתּה ֶׁשל ַהֵּׁשן ַהּבֹוֶדֶדת ַהּזֹו לֹא ָהְיָתה ּכֹה 

 ְּגדֹוָלה!'' ִנָּסה ָהרֹוֵפא ְלַנֵחם, אּוָלם לֹא ָיַרד ְלסֹוף ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ָהעֹוֵמד מּולֹו... 

ֹוד ַהְּדָמעֹות ַהְּטהֹורֹות זֹוְלגֹות ַעל ְלָחָייו, ַנֲעָנה ַרִּבי זּוְנְד'ל ְוִהְסִּביר ֶׁשֵּכן ֵּבין ִיְבבֹוָתיו, ְּבע

 ֶאת ִסַּבת ִּבְכיֹו: 

''ֵאיֶנִּני ּדֹוֵאג ֵּכיַצד אּוַכל ֶלֱאכֹל ַמֲעַדִּנים ּוַמְטַעִּמים... אּוָלם ְּדָאָגה ַאַחת ֵאיָנּה נֹוֶתֶנת ִלי 

כֹל ֶאת ַהַּכַּזִית ַמָּצה ְּבֵליל ֶּפַסח? אֹוי! ֵאין ִלי ְּכָבר ֶאת ַהֵּׁשן ָמנֹוַח, ָהֵכיַצד אּוַכל ֶלאֱ 

  !''ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשָּבּה ָיכְֹלִּתי ִלְלעֹס ֶאת ַהַּמּצֹות
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ֶׂק  ּמֶש   עֲלִילַת דַּ
ְלִקי, ַּבאְדרֹו ּתֹוַמאסֹו, ִהִּגיַע ָׁשָנה. ַהָּנִזיר ָהִאיַט  160-ַהּכֹל ִהְתִחיל ְּביֹום ָחְרִּפי ֶאָחד ָּבִעיר ַּדֶּמֶׂשק ִלְפֵני ְּכ 

ְלֵּגל. ַלּׁשּוק ַהְּיהּוִדי ְּכֵדי ִלְתלֹות ָׁשם מֹוָדָעה ְּתִמיָמה ַעל ְמִכיָרה ָּכְלֶׁשִהי. ִמָּכאן ֵהֵחָּלה ַהַּתֲעלּוָמה ְלִהְתּגַ 

ּו ְלָכל ַרֲחֵבי ָהִעיר לֹא ֶהֱעלּו ָּדָבר, ְוִאיׁש ְותֹוַמאסֹו לֹא ָחַזר ְלֵביתֹו. ִצְוֵתי ַהִחּפּוׂש ֶׁשִּנְׁשְלח -ָהֶעֶרב ִהִּגיַע 

  לֹא ָיַדע ְלֵהיָכן ֶנֱעַלם. 

ַחג ַהֶּפַסח ִמְתָקֵרב. ְוַהְּיהּוִדים ָהַאְכָזִרִּיים, ַוַּדאי "ָקְראּו ַּכָּמה ִמִּנְכְּבֵדי ַהּנֹוְצִרים ֶׁשָּבִעיר  "ֲהֵרי ֶזה ָּברּור"

ֲחטּו אֹותֹו. ֲהֵרי ֻּכָּלנּו יֹוְדִעים ֶׁשִּמְצָוה ִהיא ָלֶהם ְלָעֵרב ָּדם ֶׁשל נֹוְצִרים ֵהם ֶׁשָּתְפסּו ֶאת ַהִּמְסֵּכן ְוָׁש 

  "ְּבַמּצֹות ַהֶּפַסח ֶׁשָּלֶהם!

ָּכְך ָקְראּו ַהֲהמֹוִנים ַהְמֻׁשְלָהִבים. ֶהָהמֹון ִהְתִחיל ְלִהְתַקֵהל ְסִביב  "ָמֶות ַלְּיהּוִדים! ִעּנּוִיים ָלרֹוְצִחים!"

. ֵהם ִהְצִליחּו ִלְגרֹר אֹותֹו ִמן ַהַּבִית, ּתֹוְך ֶׁשהּוא ְמֻלֶּוה ַעְנַּתִּביַיֲעקֹב  'ֶׁשל ַרב ָהִעיר, ֲהלֹא הּוא ר ֵּביתֹו

ֵיָעֵנׁש הּוא. ַאְך  -ִּבְצָעקֹות ּוִבְקִריאֹות ְּגַנאי, ְוָדְרׁשּו ִמֶּמּנּו ְלַגּלֹות ּתֹוְך ְׁשלָֹׁשה ָיִמים ִמי ָהרֹוֵצַח, ָולֹא 

ֵיַדע? ְוִכי ַיְצִליַח ַּבֲחִקירֹוָתיו ַהְּפָרִטּיֹות ְּבָמקֹום ּבֹו ִנְכְׁשלּו ָהָרׁשּויֹות? ְּבָכל אֶֹפן ֶאת ֶהָהמֹון ִמַּנִין ֱאֶמת, ּבֶ 

  ַהּמּוָסת ָּכל ֶזה לֹא ִעְנֵין. ִאם לֹא ַיְסִּגיר ֶאת ָהרֹוֵצַח יּוַמת הּוא ְוָראֵׁשי ַהָּקָהל ִעּמֹו! 

ָּתאִלי, ָּפִקיד מּוַחַּמד ָתא ַאֵחר ֶׁשל ֵּבית ַהֶּכֶלא ִהְתָרֲחָׁשה ִהְתַּפְּתחּות ְמַעְנֶיֶנת. ְּבָתא ֶזה ָיַׁשב ֵּביְנַתִים ְּב 

ָקָרא אֹותֹו יֹום ָּגבֹוַּה ַּבִּׁשְלטֹון ַהּסּוִרי, ֲאֶׁשר ֶנֱעַצר ִלְפֵני ְזַמן ָמה ַּבֲעוֹון ְמִעיָלה ּוְגֵנָבה ִמַּכְסֵּפי ַהֶּמְמָׁשָלה. ְּב 

ִאם ּתֹוִציאּו אֹוִתי ַזַּכאי ְּבִמְׁשָּפִטי ּוְתַׁשְחְררּו אֹוִתי, אּוַכל ְלַגּלֹות "מּוַחַּמד ְלַׂשר ַהֶּכֶלא, ְוָלַחׁש ְּבָאְזנֹו: 

ם ִמֶּׁשָּלֶהם ִנְגלּו ָלֶכם ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים. ְּבִמְסֶּגֶרת ַּתְפִקיִדי יֹוֵצא ָוָבא ָהִייִתי ְּבָבֵּתי ַהְּיהּוִדים, ְוסֹודֹות ַרִּבי

ַׂשר ֵּבית ַהֶּכֶלא ֵהִבין ֶאת ָהֶרֶמז ְוִהְזָּדֵרז ְלַׁשְחֵרר ֶאת מּוַחַּמד ָּתאִלי, ּוְלהֹוִדיַע ִּכי הּוא ַזַּכאי  ..."ְלָאְזַני

  ְלַגְמֵרי ִמָּכל ַהַהֲאָׁשמֹות ֶׁשָּבֶהן ֶנֱאַׁשם ֶּבָעָבר. 

ְבַהְׁשָּפָעתֹו ֶנֶעְצרּו ְיהּוִדים ַרִּבים ֶׁשָהיּו ֻׁשָּתִפים ִּכְבָיכֹול ְלֶפַׁשע ָהְרִציָחה מּוַחַּמד ָחַזר ְלַמֲעָמדֹו ַהְמֻכָּבד, ּו

ד ֲחנּותֹו ֶׁשל ּתֹוַמאסֹו. ַהָּללּו ֻעּנּו ְּבִעּנּוִיים ָקִׁשים, ּוִבְמֻיָחד ֶאָחד ֵמֶהם, ַסָּפר ְיהּוִדי ְּבֵׁשם סּוִליַמאן, ֶׁשְּליַ 

ּמֹוָדָעה ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשָּבּה ִנְרָאה ַּבַחִּיים. מּוַחַּמד ִהְבִטיַח ְלסּוִליַמאן ֶׁשהּוא ָּתָלה ּתֹוַמאסֹו ֶאת הַ 

ר ְיֻׁשְחַרר ִאם יֹוֶדה ֶׁשָהָיה ֵעד ְלַמֲעֵׂשה ָהְרִציָחה. סּוִליַמאן לֹא ָעַמד ְּבקִֹׁשי ָהִעּנּוִיים ְוִנְׁשַּבר. הּוא ִסּפֵ 

ַיֲעקֹב ַעְנַּתִּבי, ִּתְכְננּו  'ָרָאה ֵּכיַצד ִׁשְבָעה ֵמָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים, ּוָבֶהם ַּגם ַרב ָהִעיר ר ַלּׁשֹוְפִטים ֶׁשֶּבֱאֶמת

ֹו. ֵּבין ַלֲהרֹג ֶאת ַהָּנִזיר, ְוֵכיַצד ֶהָעִׁשיר ָּדִוד ֲהָרִרי ׁשֹוֵחט ְּבמֹו ָיָדיו ֶאת ַהָּקְרָּבן ְוָהֲאֵחִרים עֹוְזִרים ַעל ָיד

ָלֶרַצח ָמָנה עֹוד ֵׁשמֹות ֶׁשל ַּכָּמה ֵמֲעִׁשיֵרי ָהִעיר, ְוֵכן ֶׁשל ָצִעיר ְּבֵׁשם מּוׁשֹון, ֶׁשָהָיה ְּבנֹו ֶׁשל ַרב ַהֻּׁשָּתִפים 

  ַהּכֹל ְלִפי ָהְרִׁשיָמה ֶׁשִהְכִּתיב לֹו מּוַחַּמד.  - ַאֵחר ִמִּנְכְּבֵדי ַהָּקָהל 

ט נֹוָסף. הּוא ִסֵּפר ֶׁשָּׁשַמע ֶאת ַהְּיהּוִדים ְמַתְכְנִנים ְלַהְחִּביא ֶאת ִּבְפרָ  'ִנְזַּכר'לֹא ָעַבר ְזַמן ַרב ְוַהַּסָּפר 

ֵעד נֹוָסף ֶׁשַּגם הּוא ֻּפָּתה  'ִנְמָצא'ַעְצמֹוָתיו ֶׁשל ֶהָהרּוג ְּבָמקֹום ְמֻסָּים ְלַיד ַהּׁשּוק ַהְּיהּוִדי. ְּבנֹוָסף ַלַּסָּפר 

ר ֵהיָכן ֻהְחְּבאּו ַעְצמֹוָתיו ֶׁשל ֶהָהרּוג. ְׁשִליֵחי ֵּבית ַהִּדין ָרצּו ֶאל ְוֻהְכַרח ַעל ְיֵדי אֹותֹו מּוַחַּמד ְלַסּפֵ 

תֹוְך ַהָּמקֹום, ְּכֶׁשַאֲחֵריֶהם ָּכל ֶהָהמֹון ָהַעְרִבי ַהְמֻׁשְלָהב. ַּכָּמה ְּגָבִרים ֲחסֹוִנים ִמֲהרּו ַלְחּפֹר ַּבָּמקֹום, וְ 

  ָמה: ַּבָּמקֹום ִנְמְצאּו ַעְצמֹות ָאָדם! ַּדּקֹות ֲאָחדֹות ֻהּכּו ֻּכָּלם ְּבַתְדהֵ 

ּוָסת ִמי ֶהְחִּביָאם ָׁשם? ֲהלֹא ּתּוְכלּו ַהּקֹוְרִאים ְלַנֵחׁש... ַאְך ֶהָהמֹון ָהַעְרִבי לֹא ִהְתַעְנֵין ָּבֱאֶמת, ֶאָּלא ָרץ מ

  ְוזֹוֵעם ְלִהְתַנֵּפל ַעל ְׁשכּוַנת ַהְּיהּוִדים.



  ב"ה

ִּתיָעה. ַאַחד ָהֲעצּוִרים ְּבֵׁשם מּוׁשֹון, ְּבנֹו ֶׁשל ֶאָחד ֵמַרָּבֵני ָהִעיר, ִנְׁשַּבר. הּוא ֵּביְנַתִים ָחָלה ַּתְפִנית ַמְפ 

ב ַיֲעקֹב ֵהִמיר ֶאת ָּדתֹו ְוִהְתַאְסֵלם, ְוָאז ָּפָנה ַלחֹוְקִרים ּוִבֵּקׁש ְלָהִעיד ֶנֶגד ֲחֵבָריו. הּוא ִּבֵּקׁש ֶׁשִּיְקְראּו ָלרַ 

  ֹו ְוָאַמר: ַעְנַּתִּבי, ָעַמד מּול

ַעְכָׁשו, ֶׁשִהְתַאְסַלְמִּתי, ֲאִני ָיכֹול ְלַגּלֹות ֶאת ָהֱאֶמת. סֹוד ָּכמּוס הּוא ָהעֹוֵבר ֵּבין ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ֶׁשל "

ת ֶאת ֶזה ַהְּיהּוִדים, ֶׁשַחָּיִבים ְלַעְרֵּבב ְּבַדם ַהַּמּצֹות ַּגם ְקָצת ִמָּדמֹו ֶׁשל ּגֹוי. ַאֶּתם ַמְקִּפיִדים לֹא ְלַגּלֹו

ַּית ַהַּמּצֹות ַלֲהמֹון ָהָעם, ַאְך ֲאִני ְוַאָּתה יֹוְדִעים ֶׁשּזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשָּתִמיד ַאָּתה ַמְקִּפיד ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַעְצְמָך ַּבֲאִפ 

ֵדי ְלַאְפֵׁשר ְלָך ְלַהְכִניס ַרק ְּכ  - ְּבֶעֶרב ֶהָחג, ְולֹא נֹוֵתן ְּבאֹוָתם ְרָגִעים ַלֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ְלִהְׁשַּתֵּתף ָּבֲאִפָּיה 

  "ֶאת ַהָּדם ַלָּבֵצק ְּבֵאין רֹוִאים!

ְוַעְכָׁשו ֲאַסֵּפר ֶאת ֵארּוֵעי אֹותֹו ַהַּלְיָלה ַהּנֹוָרא. ַאָּתה, "מּוׁשֹון ַהִּנְרָּגׁש ִהְתַיֵּׁשב ְלֶרַגע, ְוָאז ׁשּוב ָקם ְוָאַמר: 

ֵאֵלְך ְלֵביתֹו ֶׁשל ָּדִוד ֲהָרִרי, ְוֶאֱעֶׂשה ְּכָכל ֲאֶׁשר יֹורּו ִלי. ָׁשם ְּכָבר ָהָיה ָהַרב, ָקָראָת ִלי ַּבֲחַׁשאי ּוִבַּקְׁשָּת ֶׁש 

ִּתי ֲאִני ּתֹוַמאסֹו ַהִּמְסֵּכן ָקׁשּור ַּבֲחָבִלים. ֵהם ָׁשֲחטּו אֹותֹו, ְוֶאת ָּדמֹו ִמְּלאּו ַּבַּבְקּבּוק, ֶׁשאֹותֹו ִהְתַּבַּקְׁש 

י ָלַקַחת ֶאת ַהַּבְקּבּוק ּוְלָהִביא ֵאֶליָך. ַאָּתה ִחִּכית ִלי ֵער ְּבֵביְתָך ֶהָחׁשּוְך, ּוִמַהְרָּת ְלַהֲעִביר ֵאֶליָך. ִמַהְרִּת 

  ."ָלַקַחת ֶאת ַּבְקּבּוק ַהָּדם ּוְלַהְחִּביא אֹותֹו...

ָטַען  "ִיְהֶיה חֹק ַאְכָזִרי ֶׁשָּכֶזה! ֵאין ְּבתֹוָרֵתנּו, לֹא ָהָיה ְולֹא"ַרִּבי ַיֲעקֹב ִהְכִחיׁש ַּכּמּוָבן ֶאת ָּכל ַהֶּנֱאָמר. 

ֲהֵרי ַּדְוָקא ּתֹוָרֵתנּו ִהיא ֶׁשאֹוֶסֶרת ֶלֱאכֹל ָּכל ָּדם, ְוַכּמּוָבן ַּגם ִלְפּגַֹע ְּבָכל ֶנֶפׁש ַחָּיה, ְוֵכיַצד "ׁשּוב ָוׁשּוב 

ים! אֶֹסף ֶׁשל ֲאָנִׁשים ָרִעים, ֶׁשָחְברּו ַיַחד ְּתַצֶּוה ִלְׁשחֹט ָאָדם ְועֹוד ֶלֱאכֹל ֶאת ָּדמֹו?! ֲהלֹא ָּכל ֶזה ֲהֵבל ֲהָבִל 

ִּנְׁשְּברּו ְּכֵדי ְלַהֲעִליל ַעל ָהָעם ַהְּיהּוִדי ֲעִליַלת ָׁשְוא! ּוְבַוַּדאי ֵאין ְלִהְתַיֵחס ַלֲחבּוַרת ַהַּפְחָדִנים ַהְּיהּוִדים ֶׁש 

ְלַהִּציל ֶאת ַעְצָמם ַּבֶּדֶרְך ַהּזֹו, ַאְך ֶאת ָהֱאֶמת לֹא יּוְכלּו ְּבַלַחץ ָהִעּנּוִיים ְוִהְצָטְרפּו ָלֲעִליָלה. ֵהם אּוַלי ָרצּו 

  "ְלַׁשּנֹות!

ל ְׁשָאר ַאְך ִאיׁש לֹא ִהְקִׁשיב ִלְדָבָריו ִּבְרִצינּות. הּוא ֻהְחַזר ְלָתאֹו, ְוָהָיה ָּברּור ֶׁשעֹוד ֶרַגע ָקט ִיָּגֵזר ָעָליו ְועַ 

ִהְתַרֲחבּו ַהְּפָרעֹות ְוַהִּׂשְנָאה ְּכֶנֶגד ְּכַלל ַהְּיהּוִדים ְּבַדֶּמֶׂשק, ְּבסּוְרָיה ֻּכָּלּה ְוַגם ַהֲחבּוָרה עֶֹנׁש ָמֶות. ֵּביְנַתִים 

ֲאָרצֹות ַּבֲאָרצֹות ֲאֵחרֹות. ָּכל ָהעֹוָלם ַהְּיהּוִדי ָהָיה ִנְרָעׁש ְוִנְרָּגׁש ֵמָעְצַמת ָהֲעִליָלה, ְוַגל ֶׁשל ִׂשְנָאה ָעַבר ּבַ 

  ְגָּדם. ַרּבֹות ְּכנֶ 

ַעִּלי ִמְׁשָלחֹות ַרּבֹות ֶׁשל ְיהּוֵדי ָהעֹוָלם ִנּסּו ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ַׁשִּליֵטי סּוְרָיה, ְוַעל ַׁשִּליט ִמְצַרִים, מּוַחַּמד 

, ְּכֵדי ֶׁשַהָּללּו (ֶׁשָּׁשַלט ֵמָרחֹוק ַּגם ַעל סּוְרָיה), ַאְך ְללֹא הֹוִעיל. ְלָחִצים ֻהְפֲעלּו ַּגם ַעל ֶמְמָׁשלֹות ָזרֹות ַרּבֹות

ֹו ֶׁשל ַיְפִעילּו ֶאת ַהְׁשָּפָעָתם ְוִיְדֲאגּו ְלַׁשְחֵרר ֶאת ַהְּיהּוִדים ַהְּכלּוִאים. ֵּבין ַהּלֹוֲחִצים ִהְתַּפְרֵסם ַּגם ֶחְלק

  ְוַגם ִעם ַׁשִּליִטים נֹוָסִפים.  מֶֹׁשה מֹוְנִטיְפיֹוִרי, ֲאֶׁשר ִנְפַּגׁש ְּפָעִמים ֲאָחדֹות ִעם ַהֻּסְלָטן ַהֻּתְרִּכי ְּבִעְנָין ֶזה

ֶּׁשֶקט ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ַהַּלַחץ הֹוִעיל. ַהְּקבּוָצה ֻׁשְחְרָרה, ְוַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ִויָקר. הַ 

ֶׁשַעד ַהּיֹום ֶיְׁשָנם ּגֹוִיים ֶׁשעֹוד לֹא ְוָהְרִגיָעה ָחְזרּו ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר ִלְתקּוָפה ֲאֻרָּכה. ַהָּדָבר ַהַּמְדִהים הּוא 

ֹו ָטַען ִהְׁשַּתְכְנעּו סֹוִפית ֶׁשַהּכֹל ֲעִליַלת ָׁשְוא. ַרק ִלְפֵני ָׁשִנים ֲאָחדֹות ִּפְרֵסם ַׂשר ַהֲהָגָנה ַהּסּוִרי ֵסֶפר, ֶׁשּב

  ֶׁשַהְּיהּוִדים ָרְצחּו ְּכֵדי ָלַקַחת ֶאת ַהָּדם ַלַּמּצֹות... 

 ַהֶּׁשֶקר... ּכֹחֹו ֶׁשל

  

   



  ב"ה

ם ׁשֶנְִּמנְעָה  עֲלִילַת ָּ   הַד

 ,ָהֲעִתיָקה ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּמֻכֶּנה 'ַהֻחְרָּבה' ֵׁשם ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד, ָּבִעיר ַהְּכֶנֶסת ַהָּיָׁשן, ַעל-ְּבֵבית

  ּה. ִמְנָהג ֶזה ֻּבַּטל ִּבְגַלל ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה.ַׁשָּבת ְוַהְבָּדָלה ְּבֵצָאתָ  ָהיּו נֹוֲהִגים ַּפַעם ַלֲערְֹך ִקּדּוׁש ְּבָכל ֵליל

ִּבירּוָׁשַלִים ַחי מּוָמר ֶאָחד, ְיהּוִדי ֶׁשֵהִמיר ֶאת ָּדתֹו ְוָהַפְך ֻמְסְלִמי. הּוא ָׂשָנא ְמאֹד ֶאת ֶאָחיו 

  ַהְּיהּוִדים ְוָׂשׂש ַעל ָּכל ִהְזַּדְּמנּות ְלִהְתַנֵּכל ָלֶהם.

ִליט ַהָּלה ְלַהֲעִליל ַעל ָּכל ַהְּיהּוִדים 'ֲעִליַלת ָּדם'. הּוא ָיַדע ֶׁשִּמֵּדי יֹום ִׁשִּׁשי, ִלְקַראת ַחג ַהֶּפַסח ֶהְח 

ַהְּכֶנֶסת ַּבְקּבּוק ַיִין ָאדֹם ּוְמִניחֹו ַּבֲארֹון ַהּקֶֹדׁש. ֻעְבָּדה  ִלְפֵני ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות, ֵמִביא ַהַּׁשָּמׁש ְלֵבית

  ֵפל ֶאת ָּתְכִנית ַהְּמִזָּמה.זֹו הֹוִליָדה ְּבמֹחֹו ָהָא

ַהְּכֶנֶסת ּוָפנּו ִאיׁש ְלֵביתֹו ַלֲערְֹך ֶאת ְסעּוַדת ַהַּׁשָּבת, -ְּבֵליל ַׁשָּבת, ְלַאַחר ֶׁשַהְּיהּוִדים ָעְזבּו ֶאת ֵּבית

ַהּקֶֹדׁש. ַאֲחֵרי ַּדּקֹות -ִהְתַּגֵּנב ַהּמּוָמר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. ִּבְצָעִדים ְמִהיִרים ּוְבטּוִחים ָּפָנה ְלֵעֶבר ֲארֹון

ַהּקֶֹדׁש ִהְׁשִאיר ַּבְקּבּוק ַאֵחר, ָמֵלא  ְספּורֹות ָחַמק ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּכֶׁשְּבָידֹו ַּבְקּבּוק ַיִין ָאדֹם. ַּבֲארֹון

  ָּדם! -ַאף הּוא ְּבנֹוֵזל ָאדֹם 

רּוחֹו ְּכָבר ָרָאה ֶאת ָהָאסֹון ַהָּכֵבד  ָחתֹו. ְּבֵעיֵניָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ִהִּגיַע ְלֵביתֹו, ְּכֶׁשהּוא ָּבטּוַח ְּבַהְצלָ 

  ֶׁשַּיֲעִניק לֹו ַהַּׁשִּליט ַהּטּוְרִקי.ֶהָהגּון ֶׁשֵהִמיט ַעל ַהְּיהּוִדים, ְוַגם ֶאת ַהָּׂשָכר 

ָנָתם, ָרָאה ַהַּׁשָּמׁש ַׁשַּבת, ְּבָׁשָעה ֶׁשַהּכֹל ָנמּו ֶאת ְׁש  ַאְך ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן. ְּבֵליל

ַהְּכֶנֶסת ַּבֲחלֹומֹו ַמֲחֶזה ֶׁשִהְׁשִאירֹו רֹוֵעד ֵמִהְתַרְּגׁשּות. ִאיׁש ָזֵקן, ַּבַעל ָּפִנים  ַהָּזֵקן ֶׁשל ֵּבית

  ה!".ַהְּכֶנֶסת ּבֹוֵער! ֻרץ ְלַכּבֹות ֶאת ַהְּדֵלקָ -ְמִאירֹות, הֹוִפיַע ַּבֲחלֹומֹו ְוָקָרא ְלֶעְברֹו: "קּום! ֵּבית

ַהֲחלֹום ִנְרֶאה ָהָיה ּכֹה מּוָחִׁשי, ַעד ֶׁשַהַּׁשָּמׁש ָקַפץ ִמִּמָּטתֹו ִּבֶבָהָלה ְוָרץ ִּבְמִהירּות ְלֵעֶבר ֵּבית 

ה ֵרפָ ַהְּכֶנֶסת. ִׂשְמָחתֹו ָהְיָתה ַרָּבה ְּכֶׁשּנֹוַכח ֶׁשֵּבית ַהְּכֶנֶסת עֹוֵמד ַיִּציב ַעל ִּתּלֹו ְוֵאין ֵזֶכר ְוִסיָמן ִלְׂש 

ַהְּכֶנֶסת  ָמקֹום ֶהְחִליט ְלִהָּכֵנס ְלֵבית ָּכְלֶׁשִהי. "ֲחלֹומֹות ָׁשְוא ְיַדְּברּון", ָאַמר ְּבִלּבֹו. ַאְך ִמָּכל

  ְּברּוָרה ְּבִלּבֹו לֹא ִהִּניָחה לֹו ָלׁשּוב ִמָּיד ַעל ֲעֵקָביו. ְוִלְבּדֹק ִאם ַהּכֹל ַּכּׁשּוָרה. ְּתחּוָׁשה ִּבְלִּתי

, ְוִנְרֶאה ָהָיה לֹו ִּכי ַהּכֹל עֹוֵמד ַעל ָוכֹהַהְּכֶנֶסת ָהֵריק ְוַהּדֹוֵמם, ִהִּביט ּכֹה  ִנְכַנס ְלֵביתַהַּׁשָּמׁש 

ֻמֶּסֶטת ַהְּכֶנֶסת ִהְבִחין ְלֶפַתע, ִּכי ַהָּפרֶֹכת ֶׁשל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש  ְמקֹומֹו. ְּכֶׁשָעַמד ְּכָבר ַלֲעזֹב ֶאת ֵּבית

ִהְרהּור ְּבמֹחֹו. "ֵהן ֲאִני ַעְצִמי ִיַּׁשְרִּתי אֹוָתּה ְּבֶטֶרם ָנַעְלִּתי ֶאת ַׁשֲעֵרי ֵּבית  ִקְמָעא. "מּוָזר", ָחַלף

  ַהְּכֶנֶסת".

ַהּקֶֹדׁש ּוְפָתחֹו. ַהְרָּגַׁשת ַהַּקָּלה ֵהִציָפה ֶאת ִלּבֹו. ָּברּוְך ַהֵּׁשם, ָּכל  ִּבְצָעִדים ְמִהיִרים ִנַּגׁש ֶאל ֲארֹון

ה ִנְמָצִאים ִּבְמקֹוָמם, ְּכִפי ֶׁשִהְׁשִאיָרם ְּביֹום ָהֶאְתמֹול. "ְסָתם ִּדְמיֹונֹות", ָחַׁשב ִסְפֵרי ַהּתֹורָ 

ֵמִׂשים ָנַטל ֶאת  ַהַּׁשָּמׁש ּוְכָבר ָרָצה ִלְסּגֹר ֶאת ָהָארֹון, ַּכֲאֶׁשר ָנַפל ַמָּבטֹו ַעל ַּבְקּבּוק ַהַּיִין. ִמְּבִלי

  .ֵהִריחַ ַהְּפָקק ְו...ַהַּבְקּבּוק ְּבָידֹו, ָחַלץ ֶאת 

ֵאיָמה נֹוָרָאה ִׁשְּתָקה ֶאת ֵאיָבָריו. ֵמַהַּבְקּבּוק ֶׁשָהָיה ָאמּור ְלָהִכיל ַיִין ְלִקּדּוׁש ּוְלַהְבָּדָלה ָנַדף ֵריַח 

  ַמֲחִריד ֶׁשל ָּדם!



  ב"ה

ה. הּוא ִסֵּלק ֶאת ַהַּבְקּבּוק ְוָרץ ְּבחּוָׁשיו ַהְּבִריִאים ֵהִבין ַהַּׁשָּמׁש ִּכי ִנְרֶקֶמת ָּכאן ֵאיזֹו ֲעִליָלה נֹוָרָא

ַהּקֶֹדׁש ְּכֶהְרֵגלֹו. ַעָּתה ָׁשב ְלֵביתֹו  ִּבְמִהירּות ְלֵביתֹו ְלָהִביא ַּבְקּבּוק ַאֵחר ֶׁשל ַיִין, אֹותֹו ִהִּניַח ַּבֲארֹון

  ָרגּוַע.

ּה ֶׁשל ְקִריַאת ַהּתֹוָרה, ִנְׁשָמע ָׁשאֹון מּוָזר ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר, ְּבָׁשָעה ֶׁשִּצּבּור ַהִּמְתַּפְּלִלים ָעַמד ְּבִעּצּומָ 

ַהְּכֶנֶסת ּוְבִעְּקבֹוָתיו ְּפֻלַּגת ַחָּיִלים  ַהְּכֶנֶסת. ְלֶפַתע ִהְתָּפֵרץ ַהּמּוָמר ְלֵבית ִמִּכּוּון ַהְּכִניָסה ְלֵבית

  ְמֻזָּיִנים ִּבְלָוַית ַהַּׁשִּליט ַהְּמקֹוִמי.

ל. ַהַּׁשִּליט ִצָּוה ַעל ַהִּמְתַּפְּלִלים לֹא ָלזּוז ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו, ּוְלַחָּיָליו הֹוָרה ֲחָרָדה ָאֲחָזה ְּבָכל ַהָּקהָ 

 ַהְּכֶנֶסת. ּתֹוְך ְּכֵדי ַהִחּפּוׁש הֹוִביל ַהּמּוָמר ֶאת ַהַחָּיִלים ְלֵעֶבר ֲארֹון ַלֲערְֹך ִחּפּוׁש ְמֻדְקָּדק ְּבָכל ֵּבית

ַלף ִּבְמִהירּות ֶאת ַּבְקּבּוק ַהַּיִין ְוָקָרא ִּבְתרּוַעת ִנָּצחֹון: "ִהֵּנה! ֶזהּו ַהָּדם ֶׁשּבֹו ָׁש  -ַהּקֶֹדׁש ּוְכֶׁשִּנְפַּתח 

  ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַהְּיהּוִדים ְלַמְּטרֹוֵתיֶהם ָהֲאֵפלֹות!"

ה ַעל ָּפָניו. הּוא ָמַׁשְך ַהַּׁשִּליט ָנַטל ֶאת ַהַּבְקּבּוק, ָחַלץ ֶאת ַהְּפָקק ְוֵהִריַח. ֲאֶרֶׁשת ִּתָּמהֹון ִנְרֲאתָ 

  מּוָמר ְּכֵאינֹו ֵמִבין ָמה ַהָּלה רֹוֶצה ִמֶּמּנּו.ִּבְכֵתָפיו ְוֶהֱחִזיר ֶאת ַהַּבְקּבּוק לַ 

 ַהּמּוָמר ֵהִריַח ַאף הּוא. ֵאין ָסֵפק, ַהַּבְקּבּוק ִהִּדיף ֵריַח טֹוב ֶׁשל ַיִין ָטִרי. ָּפָניו ָחְורּו, ִּבְרָּכיו ָּפקּו.

  לֹא ֵמִבין, לֹא ֵמִבין", ִמְלְמלּו ְׂשָפָתיו."ֲאִני 

ִהִּביט ּבֹו ְּבֵעיַנִים ֶׁשֵאיָנן ְמַבְּׂשרֹות טֹובֹות. "ֲאִני ּדֹוֵרׁש ִמְּמָך ֶהְסֵּבר ַעל ָמה ֶׁשּקֹוֶרה ָּכאן", ַהַּׁשִּליט 

ַנְפׁשֹו. "ָרִציִתי ְקָצת ְלַהֵּתל ַּבְּיהּוִדים  ִהְרִעים ָעָליו ְּבקֹולֹו. ַהּמּוָמר ָנַפל ְלַרְגֵלי ַהַּׁשִּליט ְוִהְתַחֵּנן ַעל

  ַהּכֹוְפִרים, ֲאָבל ֱאלֵֹקיֶהם ָעָׂשה ָלֶהם ֵנס", ִיֵּבב.

י "ֵאיזֹו ֲעִליָלה ְׁשֵפָלה ָטַפְלָּת ַעל ַהְּיהּוִדים!", ָרַתח ַהַּׁשִּליט ִמָּזָעם. "ַׂשְמָּת אֹוִתי ְלַלַעג ּוְלֶקֶלס ְלֵעינֵ 

  ֶאת ֵּבן ַהְּבִלַּיַעל", ָּפַקד ַעל ַחָּיָליו.ּכֹל! ְּתלּו ִמַּיד 

ְך ַהַּׁשִּליט ִהְתַנֵּצל ְּבָאְזֵני ִצּבּור ַהִּמְתַּפְּלִלים ַעל ַהִהְתַנְּפלּות ַהַּגָּסה. הּוא ִהְבִטיַח ֶׁשּיֹוֵתר לֹא ֵילֵ 

ֻיַּתז רֹאׁשֹו ְּבִלי ֲחִקירֹות  -ִדים ׁשֹוָלל ַאַחר ִּדְבֵרי ֲעִליָלה. ִאם ָיבֹוא ִמיֶׁשהּו ֶׁשְּיַדֵּבר ָסָרה ַּבְּיהּו

 ּוְדִריׁשֹות. ְּכִפּצּוי ַעל ַהַּצַער ְוַהִּבָּזיֹון ֶׁשִּנְגַרם ִליהּוִדים, ָּפַטר ֶאת ָּכל ַהְּקִהָּלה ִמַּתְׁשלּום ִמִּסים

  ְלֶמֶׁשְך ָּכל ַהָּׁשָנה ַהְּקרֹוָבה.

ֶנֶסְך ְלַאַחר ֶׁשָּנְגעּו  ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ַּבְקּבּוק ַהַּיִין ָהַפְך ְלַיִין ְּבמֹוָצֵאי אֹוָתּה ַׁשָּבת לֹא ֶנֶעְרָכה ַהְבָּדָלה

אן ּבֹו ְיֵדי ַהּגֹוִיים. ְּכֶׁשִּסֵּפר ַהַּׁשָּמׁש ָלַרב ַעל ַהֶּדֶרְך ַהִּפְלִאית ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה ָׁשַמר ַהָּקָּב"ה ַעל צֹ

ַהְּכֶנֶסת ַיִין ְּכָלל. ֵמָאז לֹא ָעׂשּו עֹוד לֹא ִקּדּוׁש  לֹא ַיְכִניסּו ְלֵבית ַמְרִעיתֹו, ִּתֵּקן ָהַרב ַּתָּקָנה ֶׁשּׁשּוב

  ַהְּכֶנֶסת. ְולֹא ַהְבָּדָלה ְּבֵבית

ְיהּוֵדי ְירּוָׁשַלִים ָיְדעּו ְלַסֵּפר עֹוד ָׁשִנים ַרּבֹות, ֵּכיַצד ָּבא ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד ֶאל ַהַּׁשָּמׁש ַהָּזֵקן 

  ְּכֵדי ְלַהְתִריַע ַעל ָהָאסֹון ּוְלַהִּציל ֶאת ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ִמְּפִגיָעה.ַּבֲחלֹום, 
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  ּפְגִיׁשָה בֲָּאפֵלָה 

ַהֶּפַסח ְמֻלִּוים ֶאְצֵלנּו ַטַעם ֶׁשל ִהְתַחְּדׁשּות ַוֲחִגיִגּיּות, ֲאָבל ִּבְתקּופֹות ְמֻסָּימֹות  ְיֵמי ַהֲהָכנֹות ְלַחג

ָּדם ֲחָדָׁשה, ַעל ִּפי  ה ְיֵמי ַּפַחד ַוֲחָרָדה. ָּכל יֹום ָהְיָתה ֲעלּוָלה ִלְפרֹץ ֵאיזֹו ֲעִליַלתֶּבָעָבר, ָהיּו ֵאּלֶ 

ּוׁש ַהִּסְגנֹון ַהָּידּוַע, ֶׁשְּלִפיו ָנֲהגּו ַהּגֹוִיים ְלַהֲאִׁשים ֶאת ַהְּיהּוִדים ִּבְׁשִחיַטת ְיָלִדים נֹוְצִרים ְּכֵדי ָלל

  ְלֶפַסח. ְּבָדָמם ֶאת ַהַּמּצֹות

, ֶׁשִּבְקׁשּו ְלַהְראֹות ֶאת ֶנֱאָמנּוָתם ְלָדָתם מּוָמִריםֻמְמִחים ְּבֵאְרגּון ֲעִללֹות ָּדם ָהיּו ְיהּוִדים 

ָּׁשְוא ַעל ֲאֵחיֶהם ְלֶׁשָעַבר. ֶאָחד ַהְּמֻפְרָסִמים ֶׁשָּבֶהם ָהָיה  ְיֵדי ְטִפיַלת ֲעִלילֹות-ַהֲחָדָׁשה ֲעלַ 

ֵמאֹות ַוֲחִמיִׁשים ָׁשָנה, ִּביֵמי ָהַאִּפיְפיֹור  ֻׁשָּמד ֶׁשַחי ְּבָצְרַפת ִלְפֵני ְּכַאְרַּבעִניקֹוָלאס ּדּוִנין, ְמ 

  ִאינּוָסֵנט ָהְרִביִעי.

הּוא ָׂשָנא ֶאת ַּדת ֲאבֹוָתיו ּוְבֵני ַעּמֹו, ְולֹא ָחַסְך ַמֲאָמִצים ְּכֵדי ִלְפּגַֹע ָּבֶהם. ְּתִחיָלּה ִנָּסה ִלְפּגַֹע 

ׁש ָיַזם ִוּכּוַח ֻּפְמִּבי מּול ַרִּבי ְיִחיֵאל ִמָּפאִריס, ֶׁשּבֹו ָטַען ִּכי ַהַּתְלמּוד ַמִּזיק "ד. ִּבְׁשַנת הַּבַּתְלמּו

  ְלעֹוָלם ַהַּתְרּבּות ְוֵיׁש ֶלֱאסֹר ֶאת ִלּמּודֹו ּוְלַהֲעלֹותֹו ָּבֵאׁש.

חּו ֶאת ַטֲענֹוָתיו. ַאְך הּוא לֹא ִהְרָּפה ִמַּמֲאַמָּציו. ַּבִּוּכּוַח ָנַחל ַהּמּוָמר ַמָּפָלה ִנַּצַחת, ְוַהּׁשֹוְפִטים ּדָ 

ַמְלכּות ַהּמֹוֶרה ְלַהְׁשִמיד ֶאת ַהַּתְלמּוד ּוְלָׂשְרפֹו. ְּביֹום ִׁשִּׁשי,  , ִהִּׂשיג ַצוְּפִעילּותְלַאַחר ַאְרַּבע ְׁשנֹות 

  כּות ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ְקרֹונֹות ְמֵלִאים ְּבִסְפֵריָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ִרְּכזּו ַקְלַּגֵּסי ַהַּמלְ קֶֹדׁש  ֶעֶרב ַׁשָּבת

  ַּתְלמּוד, ְוָׂשְרפּו אֹוָתם ְּבֻפְמִּבי ְּבחּוצֹות ָּפאִריס.

ֶּפה, ְוִהְׁשַּתְּדלּו  ֶאְפָׁשר ִלְׁשּבֹר. ַהְּיהּוִדים הֹוִסיפּו ִלְלמֹד ְּגָמָרא ְּבַעל ַאְך ֶאת ָהרּוַח ַהְּיהּוִדית ִאי

ְסָפִרים ֲחָדִׁשים. ּדּוִנין ִהְׁשּתֹוֵלל. ִּדּבּוק ַהִּׂשְנָאה ָּגַבר ּבֹו, ְוהּוא ֶהְחִליט ְלַהְׁשִמיד ּוְלַאֵּבד ֶאת  ְלַהִּׂשיג

  ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ֻּכָּלּה.

ָּדם. זֹו ֵאפֹוא ַהֶּדֶרְך! ֵיׁש  ילֹותְּבַאְנְּגִלָּיה ּוְבֶגְרַמְנָיה ַנֲעׂשּו ּפֹוְגרֹוִמים ַרְצָחִנִּיים ַּבְּיהּוִדים ְּבִעְּקבֹות ֲעלִ 

ַהְּיהּוִדים ֶׁשּלֹו,  ְּוִליָרה, ֶׁשּנֹוַדע ְּבִׂשְנַאתָּדם ֶנֶגד ְיהּוֵדי ָצְרַפת. נֹוָעץ ּדּוִנין ַּבּכֶֹמר ֵמ  ִליזֹם ֲעִליַלת

  ִליָרה.וְ ְוַהְּׁשַנִים ֶהֱחִליטּו ְלַהִּצית ֶאת ֵאׁש ִׂשְנַאת ַהְּיהּוִדים ְּב 

ַהְּכֶנֶסת. אֹור ַחִּמים ָּפרּוׂש ַּבַּבִית, ִניחֹוחֹות  ֵליל ַהֵּסֶדר. ַרָּבה ֶׁשל ְוִליָרה ְואֹוְרָחיו ָחְזרּו ִמֵּבית ִהִּגיעַ 

זֹאת, ָהַרב ֻמְדָאג. ְּכִאּלּו ִנָּבא ִלּבֹו  . ּוְבָכלַהֻׁשְלָחןַהַּתְבִׁשיִלים עֹוִלים ֵמַהִּמְטָּבח, ַּבְקּבּוֵקי ַיִין ַעל 

  ִמְתָקֶרֶבת. ַסָּכָנה

, ִנָּגׁש "ֲחָמְתךָ ְׁשפֹוְך "רּוַח, ְוָהַרב ָׁשַכח ֶאת ֶחְרָדתֹו. ְּכֶׁשִהִּגיעּו לְ  ַהֵּסֶדר ֵהֵחל, ִהְתַנֵהל ְּברֹוְממּות

ִלית ֶנְכּדֹו ִלְפּתַֹח ֶאת ַהֶּדֶלת. ְּכֶׁשהֹוִציא ֶאת רֹאׁשֹו ְלַהִּביט ַּבָּיֵרַח ַהָּמֵלא ֶׁשָעַמד ָּבָרִקיַע, ָרָאה ְצלָ 

  ִּדְמיֹון, ָאַמר ְּבִלּבֹו. חֹוֶמֶקת ֶאל ֵצל ֶאָחד ָהֵעִצים. ֶרַגע ִנְבָהל, ַאַחר ִהְתַעֵּׁשת. ַּכִּנְרֶאה ְּפִרי

'ֵצל', ִהְתָקֵרב ַלַחּלֹון ְוֵהִציץ. ִמַּתַחת ִלְגִליָמתֹו ְלַבׁש ַמֵּדי ַאִּפיְפיֹור. ְּכֶׁשִּנְסְּגָרה ַהֶּדֶלת, ִהְתרֹוֵמם הַ 

סֹוף ֲאִני רֹוֶאה ֵּכיַצד ַהְּיהּוִדים עֹוְרִכים -'ֵסֶדר' ַהִּנְמָׁשְך ַּבַּבִית. "סֹוףֵנט ָהְרִביִעי ִהִּביט ּבַ ִאינּוָס 

ֶּפַסח", ָחַׁשב, "ֵמעֹוָלם לֹא ִׁשַעְרִּתי ֶׁשְּתִפּלֹות ַהְּיהּוִדים ּכֹה ְּתִמימֹות ְוָיפֹות. ַוֲאִני עֹוד ֻהְׁשַּפְעִּתי 

  ּוְלַיְּסָרם!".ְלַעּנֹוָתם ֶּדֶרְך ֵאּלּו,  ִלְרּדֹף ֲאָנִׁשים ְׁשֵלִוים ּוְתִמיִמיֵמאֹותֹו ּדּוִנין, 
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עֹודֹו ְמַהְרֵהר, ָרָאה ָהַאִּפיְפיֹור ְצָלִלּיֹות ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ְקֵרִבים ַלַּבִית, נֹוְׂשִאים ִעָּמם ַׁשק ָּגדֹול. ָעַקב 

ַמִּניִחים ֶאת ַהַּׂשק ַעל ַהַּקְרַקע, חֹוְפִרים ְלַיד ַהַּבִית, ַאֲחֵריֶהם ִּבְנִׁשיָמה ֲעצּוָרה. ָרָאה אֹוָתם 

  קֹוְבִרים ֶאת ַהַּׂשק ְּבתֹוְך ַהּבֹור, ְוחֹוְזִרים ּוְמַמְלִאים אֹותֹו ָעָפר.

הּו ָיָצא ָהַאִּפיְפיֹור ִמַּמֲחבֹואֹו. "ַאל ִּתַּבֲהלּו", ִהְרִּגיַע אֹוָתם, "ֲאִני ְּכמֹוֶכם. ָּבאִתי ִלְגנֹב ַמֶּׁש 

  .ֵמַהְּיהּודֹוִנים ַהָּללּו..."

"ְׁשתֹק, ִאיְדיֹוט!", ָקָרא ֶאָחד ֵמֶהם ְלֶעְברֹו. הּוא ָּבַחן אֹותֹו, ְוִנְרָּגע. ּגֹוי הּוא, "ֶאָחד ִמֶּׁשָּלנּו", ְולֹא 

  ַיְסִּגיֵרם.

  ת ַהּגּוָפה?", ָׁשַאל."ְּבֵסֶדר, ְּבֵסֶדר, ֲאִני ְּכָבר ׁשֹוֵתק, ַרק ַּתִּגידּו ִלי ֵמַאִין ְלַקְחֶּתם ֶא 

ַהְּקָברֹות, ָמָצאנּו ּגּוָפּה, ִהְׁשַחְתנּו ָלּה ֶאת ַהָּפִנים ְּכֵדי ֶׁשּלֹא  "ָמה ַהְּבָעָיה!", ִּגֲחכּו, "ָחַפְרנּו ְּבֵבית

  ְיַזהּו אֹוָתּה, ּוָמָחר ִנְצָעק ֶׁשַהַּבת ֶׁשל ֶאָחד ָהִאָּכִרים ֶנֶעְלָמה. ַאָּתה ְּכָבר ֵמִבין?!".

ַאִּפיְפיֹור. ָהָיה ֶזה ִניקֹוָלאס ּדּוִנין. "מּוָבן ֶׁשֲאִני ֵמִבין", ִעֵּלג לֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ָהָיה ֻמָּכר לָ קֹו

  ָאָדם ָצִריְך ַּגם ִלְחיֹות... ֵהַבְנֶּתם ֶאת ָהֶרֶמז?". ָהַאִּפיְפיֹור ֶאת ְּדָבָריו, "ֲאָבל ַהֵּבן

ׁש, "ֲהֵרי ִהְפַרְענּו ְלָך ִלְגנֹב. ֵאין ִלי ֶּכֶסף ָּכֶרַגע, ֲאָבל ַקח ֶאת "ַּכּמּוָבן", ָאַמר ּדּוִנין ִּבְצחֹוק ָּכבּו

  ".ָיָפהַהַּטַּבַעת ַהּזֹאת. ָהֵבא ָמָחר ֶאת ַהַּטַּבַעת ַלּכֶֹמר, ְוהּוא ִיֵּתן ְלָך ְּתמּוָרָתּה ַמְטֵּבַע 

ַעל ָהְרחֹוב ַהְּיהּוִדי. ְּברֹאׁש ַהְמַחְּפִׂשים ת ֻמָּס ְלָמֳחַרת ִהְתַנְּפלּו ׁשֹוְטֵרי ָהֲעָיָרה ְוַאֲחֵריֶהם ֲאַסְפסּוף 

ָעַמד ַהּמּוָמר ּדּוִנין. ְּבתֹוְך ְזַמן ָקָצר ִהִּגיעּו ַלֲחַצר ָהַרב. "ִהֵּנה ַהָּמקֹום!", ָצַעק ּדּוִנין, "ָּכאן ָקְברּו 

  ַהּגּוָפה. ֶאת ַהַּיְלָּדה!". ִּפְּתחּו ֶאת ְּתלּוִלית ֶהָעָפר ְוהֹוִציאּו ִמּתֹוָכּה ֶאת

ָהַרב ְוָראֵׁשי ַהְּקִהָּלה ֶנְעְצרּו ְוָהָעְמדּו ְלִמְׁשָּפט. ְּבתֹוְך ַּדּקֹות ֲאָחדֹות ָחְרצּו ַהּׁשֹוְפִטים ֶאת ִּדיָנם: 

ק, ָמֶות ִּבְׂשֵריָפה. ּדּוִנין ִּבֵּקׁש ֶאת ְרׁשּות ַהִּדּבּור: "ַהְּיהּוִדים ַרק ִמְלאּו ֶאת ִּדיֵני ַהַּיֲהדּות!", ָצעַ 

  !".ַהְּיהּוִדים לָצִריְך ְלַהְׁשִמיד ּוְלַאֵּבד ֶאת ּכ ,"לֹא ַּדי ְּבָכְך ֶׁשַּנֲעֶלה אֹוָתם ַעל ַהּמֹוֵקד

ֶׁשת ְּבֶרַגע ֶזה ָקם ָהַאִּפיְפיֹור ִמְּמקֹומֹו ְוָקַרב ֶאל ּדּוִנין. ַהִחּיּוְך ֶׁשָּנח ַעל ְּפֵני דּוִנין ָנמֹוג ְוָהָיה ָלֲארֶ 

ְּבִלַּיַעל!", ָצַעק ָהַאִּפיְפיֹור, ְוִנְפֵנף מּול ֵעיָניו ַּבַּטַּבַעת ֶּׁשִּקֵּבל ִמֶּמּנּו ֶאֶמׁש, "ַנֵּסה -ָבל ּוֶבןֶׁשל ַּפַחד. "נָ 

  ְלִהָּזֵכר ָמַתי ָנַתָּת ִלי ַטַּבַעת זֹו, ּוְלֵׁשם ַמה!".

ַּבָּמקֹום, ִויהּוֵדי ְוִליָרה ְוָצְרַפת  הֹוֵרג ּבֹוָהַרב ְוָראֵׁשי ַהְּקִהָּלה ֻׁשְחְררּו ִמָּיד. ִניקֹוָלאס ּדּוִנין הּוָצא לְ 

  ֻּכָּלּה ָחְגגּו ִּבְׁשָאר ְיֵמי ַהֶּפַסח ֶאת ְיׁשּוָעָתם. 

ְוִלְׁשָאר ַמְנִהיֵגי ָהֵעדֹות ַהּנֹוְצִרּיֹות, ֶהְגמֹוִנים לַ ַחְׁשַמִּנים, ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ָׁשַלח ָהַאִּפיְפיֹור ַאְזָהָרה לָ 

  ָּדם. עֹוד ְלַהֲעִליל ַעל ַהְּיהּוִדים ֲעִלילֹותְלַבל ָיֵעּזּו 



  ב"ה

  ּפֶסַח עַל הַּמְֶרכָּבָה 

ִהִּגיַע יֹום ְּבִדיַקת ָחֵמץ, ַוֲעַדִין ֵאין ֵזֶכר ְלָמעֹות 

   ּוְלׁשּום ִמְצָרְך ֶׁשל ֶּפַסח.

ִהִּגיַע אֹור ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּבִניָסן, ְזַמן ְּבִדיַקת ָחֵמץ, 

ְצָאה ֲאִפּלּו ֲחִתיַכת ֶלֶחם, ַעד ֶׁשֶּנֱאַלץ ּוַבַּבִית לֹא ִנְמ 

  ִלְׁשאֹל ִמְּׁשֵכָניו ִּכַּכר ֶלֶחם.

ר' ִיָּׂשׁשָכר לֹא ָיַדע ֶמה ָעִדיף: ָהִאם ְלַקֵּים ֶאת 

ִמְנַהג ֲעָׂשָרה ְּפִתיֵתי ָחֵמץ אֹו ָלֵתת ֶאת ַהֲחִתיכֹות 

ה? ִלְבֵני ֵּביתֹו ַהְּמַׁשְּוִעים ַלֲחִתיַכת ֶלֶחם ְצנּומָ 

ת ְלַבּסֹוף ֶהְחִליט ְלַקֵּים ַּבִּכַּכר קֶֹדם ּכֹל ֶאת ַהִּמְנָהג ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ְּפִתיֵתי ֶהָחֵמץ ְּכֶנֶגד ֶעֶׂשר ַהְּסִפירֹו

ּוִמְצַות ִּבעּור ָחֵמץ. ַאַּגב ָּכְך ְּבֵני ֵּביתֹו, ָהֲעטּוִפים ָּבָרָעב ֶזה ַּכָּמה ָיִמים, ָסֲעדּו ֶאת ִלָּבם ְולֹא 

  ירּו ֵמַהִּכָּכר ֵזֶכר ַעד ּבֶֹקר.הֹוִת 

ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ָחַזר ר' ִיָּׂשׁשָכר ְלֵביתֹו. ַּדְרּכֹו ָהְיָתה לֹא ְלַסֵּפר ַעל ַמָּצבֹו ְלַאף ָאָדם, ֶאָּלא 

ַמן ֲאִכיַלת ָחֵמץ ּוְבֵני ִלְסמְֹך ְּבִבָּטחֹון ַעז ַעל ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם. ָעְבָרה ָׁשָעה ְועֹוד ָׁשָעה, ַעד ֶׁשָעַבר סֹוף זְ 

  ַהַּבִית ִנְׁשֲארּו ׁשּוב ְּבחֶֹסר ּכֹל.

"ְׂשאֹר לֹא ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם", ֲאָבל ְּכִפי ֶׁשָהיּו ְנִקִּיים ֵמָחֵמץ,  :ַּבָּׁשָעה ָהֲעִׂשיִרית ִקְּימּו ֶאת ַהָּכתּוב

ִיְהֶיה ִעם ֵליל ַהֵּסֶדר ַהִּמְתָקֵרב ּוָבא ִּבְצָעִדים  ָּכְך ָהיּו ְנִקִּיים ִמַּמּצֹות ּוִמְּׁשַאר ָצְרֵכי ֶהָחג. ָמה

  ְמִהיִרים? ּוָמה ִיְהֶיה ִעם ָהָרָעב?

דּוִׁשיץ ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ְּבֶמְרָּכָבה ְרתּוָמה ִלְׁשֵני רַ ְוִהֵּנה, ַּבָּׁשָעה ְׁשִליִׁשית ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום, ִהִּגיעּו לְ 

ֵהִעידּו ִּכי ִהִּגיעּו ִמְּמִדיַנת ַאְׁשְּכַנז. ֵהם ָׁשֲאלּו ֶאת ֶאָחד ַהְּמקֹוִמִּיים: סּוִסים. ָחזּוָתם ּוַמְלּבּוָׁשם 

"ֵהיָכן ָּגר ָּכאן ִאיׁש ָחִסיד ִויֵרא ָׁשַמִים ֶׁשִּנְזַהר ְּבָכל ְיֵמי ַהֶּפַסח ֶלֱאכֹל ַרק ַמָּצה ְׁשמּוָרה ְוִנְזַהר 

  ְמאֹד ֲאִפּלּו ִמַּמֵּׁשהּו ָחֵמץ?".

ב לֹא ִהִּכיר ֶאת ר' ִיָּׂשׁשָכר ֶׁשֵהיִטיב ְלַהְצִניַע ֶאת ַמֲעָלתֹו, ְוַהּנֹוְסִעים ִהְמִׁשיכּו ְלַחֵּפׂש ִאיׁש ַהּתֹוָׁש 

ּו ְקָצת ָחִסיד ִויֵרא ָׁשַמִים, ַאְך ַלָּׁשְוא. ְלַבּסֹוף ָּפְגׁשּו ְׁשֵני ְנָעִרים ֶׁשָּדרּו ִּבְׁשֵכנּות ְלר' ִיָּׂשׁשָכר ְוִהִּכיר

תֹו. ֵהם ֶהְראּו ָלאֹוְרִחים ֵהיָכן הּוא ִמְתּגֹוֵרר. ְּבבֹוָאם ְלֵביתֹו ָמְצאּו ֶאת ָהַרָּבִנית ְוָׁשֲאלּו ְּבַמֲעלָ 

  אֹוָתּה: "ֵהיָכן ַּבֲעֵלְך?"

  "הּוא לֹוֵמד ָּכֵעת ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש. ָמה ְמֻבַּקְׁשֶכם?"

ִהָּׁשֵאר ָּכאן ְּבֵליל ַהַחג, ֶוֱהיֹות ֶׁשְּבֵביֵתנּו ָאנּו "ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ָּבאנּו", ָאְמרּו, "ָאנּו ֻמְכָרִחים לְ 

ֵלְך ִּכי ִנְזָהִרים ְּבָכל ַהֻחְמרֹות, רֹוִצים ָאנּו ַלֲערְֹך ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ְּכמֹו ַּבַּבִית. ּוִמֵּכיָון ֶׁשָּׁשַמְענּו ַעל ַּבעֲ 

  ח ֶאְצְלֶכם".הּוא ִאיׁש ֵיֵרא ָׁשַמִים, ִּבְרצֹוֵננּו ָלחּוג ֶאת ַהֶּפסַ 
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"ַאִּגיד ָלֶכם ֶאת ָהֱאֶמת", ָעְנָתה ְּבֵלב ִנְׁשַּבר, "ָרִציִתי ְמאֹד ְלַהְכִניס אֹוְרִחים, ֲאָבל ֲעַדִין לֹא הּוַכן 

ֶאְצֵלנּו ְמאּוָמה ְלַחג ַהֶּפַסח. ֲאִני ִמְתַּבֶּיֶׁשת ְמאֹד... ֲאָבל זֹו ָהֱאֶמת. ָּכֵעת ָקרֹוב ִלְכִניַסת ַהַחג ְוֵאין 

  נּו ְּכלּום ִּכְפׁשּוטֹו..."לָ 

"ַאל ִּתְדֲאִגי!", ָענּו, "ִהְסַּתְּכִלי ְּבַעד ַהַחּלֹון, ּוְרִאי ָמה ֵהֵבאנּו ִאָּתנּו. ָּכל ַהֶּפַסח ַמָּמׁש ֻמָּנח ַעל 

  ַהֶּמְרָּכָבה ְּבתֹוְך ֵּתָבה ְסגּוָרה. ִמָּיד ָנִביא ַהּכֹל ְלתֹוְך ֵּביְתֶכם".

ִביאּו ֵּתָבה ְמֵלָאה ְּבָכל טּוב, ַמּצֹות ְוַיִין ְמֻׁשַּבח, ָּבָׂשר ְוָדִגים ְוָכל ַמְטַעִּמים, ְוָכל ַהְּׁשַנִים ָיְצאּו ְוהֵ 

  ְלָחן.ַהְּיָרקֹות ַהִּנְצָרִכים ְלֵליל ַהֵּסֶדר, ַוֲאִפּלּו ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזים ְלַחֵּלק ַלְּיָלִדים, ְוִנְּגׁשּו ַלֲערְֹך ֶאת ַהּׁשֻ 

ַמן ַהִּמְנָחה, ָהְלכּו ָהאֹוְרִחים ֶאל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשּבֹו ָׁשָהה ר' ִיָּׂשׁשָכר ְוִהְתַּפְּללּו ִמְנָחה ְּכֶׁשִהִּגיַע זְ 

ְוַעְרִבית ֶׁשל ַחג. ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ִנְּגׁשּו ֵאָליו ָהאֹוְרִחים ְוָאְמרּו לֹו: "ּגּוט יֹום טֹוב! ֲאַנְחנּו ֵמִעיר 

ְׁשְּכַנז, ְוֵאַרע ִעּכּוב ֶׁשָּמַנע ֵמִאָּתנּו ְלַהִּגיַע ְלֵביֵתנּו ְלַחג ַהֶּפַסח. ֶוֱהיֹות ֶׁשְּבֵביֵתנּו ְרחֹוָקה ִמְּמִדיַנת ַא

ָאנּו ְזִהיִרים ְּביֹוֵתר ְּבֻחְמרֹות ַהַחג, ַעל ֵּכן ָאנּו רֹוִצים ָלחּוג ֶאת ַהֶּפַסח ֵאֶצל ָיֵרא ְוָחֵרד ִלְדַבר ה', 

ֶׁשהּוא ֵמַהֲחֵרִדים ִלְדַבר ה'. ַעל ֵּכן ָרִצינּו ִלְׁשאֹל, ִאם ֶאְפָׁשר ְלִהָּׁשֵאר ֶאְצְלֶכם  ְוָׁשַמְענּו ַעל ְּכבֹודֹו

  ַּבַחג?"

דֹוִׁשיץ, "אּוָלם לֹא ַאְכִחיׁש ִּכי לֹא ֵהַכְנִּתי ְלַחג ְמאּוָמה. ְוֵאיִני יֹוֵדַע רַ "ְּבֵחֶפץ ֵלב", ָאַמר ַהַּצִּדיק מֵ 

  ת ַהֵּסֶדר, ְוַעל ה' ָׂשם ֲאִני ֶאת ִמְבַטִחי".ְּבַעְצִמי ֵאיְך ֶאֱערְֹך אֶ 

  "ִאם לֹא ִיְהֶיה אֹוֵכל, לֹא ֶנֱאַכל", ָענּו ַהְּׁשַנִים.

ַּכֲאֶׁשר ָּבא ר' ִיָּׂשׁשָכר ְלֵביתֹו ִעם אֹוְרָחיו, ָרָאה ִּכי ַהַּבִית ָמֵלא אֹוָרה ְוִׂשְמָחה, ְוַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך 

  הּוא ָׁשַאל ְּבִהְׁשּתֹוְממּות ֶאת ַרְעָיתֹו: "ִמַּנִין ָּכל ֶזה?!"ּוְמֻסָּדר ְּכַיד ַהֶּמֶלְך. 

  "ָהאֹוְרִחים ֶׁשָּבאּו ִעְּמָך ֵהִביאּו ֶאת ָּכל ֶזה", ָעְנָתה.

ַעל ַהִּנִּסים ְוָׂשַמח ְמאֹד ִעם אֹוְרָחיו ִּכי ָרָאה ֶׁשֵהם ַּתְלִמיֵדי ַלה' ַרִּבי ִיָּׂשׁשָכר ָנַתן ֶׁשַבח ְוהֹוָדָאה 

ָכִמים ְוִיְרֵאי ָׁשַמִים. ֵהם ָעְרכּו ִעּמֹו ֶאת ַהֵּסֶדר ְּברֹב עֹוז ְוֶחְדָוה, ְוָעְסקּו ָּכל ַהַּלְיָלה ְּבִסּפּוֵרי חֲ 

  .ַהֵּׁשִניְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוָכְך ָהָיה ַּגם ַּבַּלְיָלה 

ָלה ָהְלכּו ְוֶנֶעְלמּו ִּכְלֻעַּמת ֶׁשָּבאּו. ִחְּפׂשּו ְּבֵצאת ַהַחג ֵּבְרכּו ָהאֹוְרִחים ֶאת ְּבֵני ַהַּבִית, ּוְלַאַחר ַהַהְבּדָ 

  אֹוָתם ְּבָכל ָהִעיר ּוְלַאַחר ֶׁשּלֹא ָמְצאּו ֵהִבינּו ֶׁשֵאין ְמֻדָּבר ִּבְסָתם ֲאָנִׁשים.

ת ָׁשלֹום ְׁשָאלֹו ָהַרִּבי ְּבבֹוא ַחג ַהָּׁשבּועֹות ָנַסע ר' ִיָּׂשׁשָכר ְלַרּבֹו ַהָּקדֹוׁש ַהחֹוֶזה ִמּלּוְּבִלין. ְּבֵעת ַקָּבלַ 

ַעל ַמָּצבֹו ְוֵאיְך ָעַבר ָעָליו ַהֶּפַסח. ר' ִיָּׂשׁשָכר ִסֵּפר ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות ֵמָהאֹוְרִחים 

  ַהִּמְסּתֹוִרִּיים ֶׁשֶּנֶעְלמּו ְּבמֹוָצֵאי יֹום טֹוב.

אֹוְרִחים ַהֲחׁשּוִבים ַהָּללּו? ַהּלֹא ֵהם ַמְלֲאֵכי ַמְעָלה ָעָנה ַהחֹוֶזה ִמּלּוְּבִלין: "יֹוֵדַע ַאָּתה ִמי ָהיּו הָ 

ִמיָכֵאל ְוַגְבִריֵאל! ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ֶחְלְקָך. ֶזהּו ִסיַמן אֹוָרה ַּבֲעבּוְרָך. ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ֲאֵפָלְתָך ָּתִאיר 

  ְוִיְתרֹוֵמם ַקְרְנָך ָּבעֹוָלם".

ב נֹוַדע ְּכֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהֲחִסידּות ְוִהְתַּפְרֵסם ַּבּמֹוְפִתים ַהַּמְסִעיִרים ְוָכְך ָהָיה. ַרִּבי ִיָּׂשׁשָכר ּדֹ

  ֶׁשחֹוֵלל ַעד ֶׁשֻּכָּנה ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהֵּׁשִני.
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   ׁשַיֶֶּרת הַגְַּמלִּים הַּמַפְּתִיעָה

ֹו ְּדָאָגה ַרָּבה ִמְּלָאה ֶאת ִלָּבם ֶׁשל ּתֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים ְּבאֹות

חֶֹדׁש ִניָסן. ַהָּיִמים, ְיֵמי ָהַעִלָּיה  ָהִראׁשֹוָנה. ַּבִּיּׁשּוב ַהְּיהּוִדי 

ַהִּמְתַחֵּדׁש ִנְמנּו ְּכֵמָאה ִמְׁשָּפחֹות ִּבְלַבד, ֶׁשֶּנְחְלקּו ְלָׁשלֹוׁש 

ְסָפַרִּדים, ֲחִסיִדים ּוֵפרּוִׁשים. ְּבֵני ַהִּיּׁשּוב,  -ְקִהּלֹות 

יֹום ַעל ִקּיּוָמם, ַּגם ָסְבלּו ַרּבֹות -ק יֹוםֶׁשֶּנֶאְלצּו ְלֵהָאבֵ 

  ִמְׁשֵכֵניֶהם ָהֲעָרִבים.

ְוִהֵּנה, ְּכִאיּלּו לֹא ַּדי ַּבָּצרֹות ַהְמֻרּבֹות ֶׁשָּבאּו ִמיֵדי ָאָדם, 

ִנְתַוְּסָפה ָצָרה ֲחָדָׁשה ִמיֵדי ָׁשַמִים: ֶגֶׁשם לֹא ָיַרד, חֶֹרף 

ץ. יֶֹקר ַהָּמזֹון ֶהֱאִמיר ּוְמִחיָרּה ָׁשחּון ְּביֹוֵתר ָּפַקד ֶאת ָהָארֶ 

ֶׁשל ִּכַּכר ֶלֶחם ַאַחת ִהְרִקיַע ַלְּׁשָחִקים. ְיהּוֵדי ְירּוָׁשַלִים 

  ֶנֶאְנקּו ָּבָרָעב ַהָּכֵבד.  

ְּדָאָגה ָּבָאה ַאְך זֹו לֹא ָהְיָתה ִעָּקר ַּדֲאָגָתם ֶׁשל ְּבֵני ְירּוָׁשַלִים, ֶׁשְּכָבר ָהיּו ְמֻלָּמִדים ְּבַחֵּיי ּדַֹחק. הַ 

  ְּבֶׁשל ַחג ַהֶּפַסח ַהְּמַמְׁשֵמׁש, ְוִאילּו ָלֶהם ֵאין ִחִּטים ְלַמּצֹות!

ְוָׁשם ֶאְפָׁשר ָהָיה ְלַהִּׂשיג ַּכֻּמּיֹות ֻמְגָּבלֹות ֶׁשל  ַרָּבֵני ַהִּיּׁשּוב ּוַפְרָנָסיו ִהְתַהְּלכּו ְּבָפִנים קֹוְדרֹות. ּפֹה

בֹוַּה ָעָלה ְּבַהְרֵּבה ַעל ַהְּסכּום ֶׁשקּוּפֹוֵתיֵהן ֶׁשל ַהְּקִהּלֹות ְיכֹולֹות ָהיּו ִחִּטים, ֲאָבל ְמִחיָרן ַהּגָ 

ָלֵׂשאת. ַלֲאִמּתֹו ֶׁשל ָּדָבר, ֻקּפֹות ַהְּקִהּלֹות לֹא ָהיּו ְיכֹולֹות ַלֲעמֹד ְּבׁשּום ְסכּום, ֶׁשֵּכן ֵהן ָהיּו ֵריקֹות 

  ְלַגְמֵרי... 

ַסח ָיַׁשב ְּבֵביתֹו ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמׁשקלֹוב, ִמַּמְנִהיֵגי ְקבּוַצת ָהעֹוִלים ּוֵמָראֵׁשי ִּכְׁשבּוַעִים ִלְפֵני ַהּפֶ 

חּוץ ַהִּיּׁשּוב ְוִנְכָּבָדיו, ְוִהְתַאֵּמץ ִלְמצֹוא ִּפְתרֹון ַלְּבָעָיה ַהְמִעיָקה. ְלֶפַתע ָקְלטּו ָאְזָניו ְּתכּוָנה ַרָּבה ִמ 

ַתח ַהַּבִית ְוֵעיָניו ִנְפֲערּו ְּבַתְדֵהָמה. אֹוְרַחּה ֶׁשל ְגַמִּלים ֲעמּוֵסי ַׂשִּקים ַעל ְלֵביתֹו. הּוא ָיָצא ֶאל ּפֶ 

ֶאת ַּגֵּביֶהם ָחְנָתה ִלְפֵני ֵּביתֹו. ֲעָרִבי ָזֵקן, ָחבּוׁש ַּכאִפָּיה ְוָלבּוׁש ְּבִתְלּבֶֹׁשת ֲעָרִבית ְמסֹוָרִתית, הֹוִביל 

  ַהַּׁשָּיָרה.

ִחין ְּבַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַהִנָּצב ְּבֶפַתח ַהַּבִית, ִהְתָקֵרב ֵאָליו ִּבְצָעִדים ְמדּוִדים. ֵעיָניו ֶׁשל ְּכֶׁשָהֲעָרִבי ִהְב 

ָהֲעָרִבי ַהָּקִׁשיׁש ֵהִאירּו ִמּתֹוְך ָּפָניו ֲחרּוֵׁשי ַהְּקָמִטים. הּוא ֶהֱחָוה ְּבגּופֹו ִקָּדה ַקָּלה ְוהֹוִׁשיט ֶאת 

  ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל הֹוִׁשיט לֹו ֶאת ָידֹו ְוָתָהה ְלֵפֶׁשר ָהִעְנָין. ָידֹו ְלִבְרַּכת ָׁשלֹום.

"רֹוֶאה ֲאדֹוִני ֶאת ָּכל ַהַּׂשִּקים ַהָּללּו?", ָאַמר ָהַעְרִבי, ְּבַהְצִּביעֹו ַעל ַהַּׂשִּקים ָהַרִּבים ֶׁשָּנְׂשאּו 

ְתָקֵרב ַוֲאִני יֹוֵדַע ִּכי ֶּבָחג ֶזה ְזקּוִקים ַאֶּתם ַהְּגַמִּלים, "ֻּכָלם ְמֵלִאים ִחִּטים. ַחג ַהֶּפַסח ֶׁשָּלֶכם ִמ 

ם ְלִחִּטים, ְלצֶֹרְך ֲאִפַּית ַהַּמּצֹות ֶׁשָּלֶכם. ָהָבה ִנְסּגֹר ֵּביֵנינּו ָּכאן ְוַעְכָׁשו ִעְסָקה ִּבְמִחיר ָהגּון", ִסּיֵ 

  ָּגְבָרה.ָהֲעָרִבי ֶאת ְּדָבָריו ְוִהְׁשּתֹוְממּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַרק 

ר ִזֵּמן מֹחֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵהֵחל ִלְפעֹל ְּבַקַּדְחָתנּות ְוִלּבֹו ֶנְחַמץ ְּבִקְרּבֹו. ַמה ַיֲעֶׂשה ַעְכָׁשו? ִהֵּנה ְּכבָ 

ֹונֹו ּוְבקֹול לֹו ה' ִחִּטים, ַאְך ֵמֵהיָכן ִיַּקח ֶאת ַהֶּכֶסף ָהַרב ֶׁשָעָליו ְלַׁשֵּלם ְּתמּוָרָתן?! הּוא ִּכְחֵּכַח ִּבְגר
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ֵלב ָהִייִתי ְמַבֵּצַע ֶאת ָהִעְסָקה ַהּזֹו, ֲאָבל ַמה ֶאֱעֶׂשה ְוֻקַּפת ַהָּקָהל ֵריָקה ַעָּתה -ָרֶפה ֵהִׁשיב: "ְּבֵחֶפץ

  ַלֲחלּוִטין!"...

ח ֶאת ַהִחִּטים ָהֲעָרִבי ִהִּביט ּבֹו, ְּכאֹוֵמד ֶאת ְּדָבָריו ִאם ֲאִמִּתִּיים ֵהם, ְוַאַחר ָאַמר: "יֹוֵדַע ַאָּתה, קַ 

  ַּבֲהָקָפה ּוְלְּכֶׁשִּיְרַוח ָלֶכם ִּתְפַרע ִלי ֶאת ַהחֹוב".

ֵכן, ִמּׁשּום ֶׁשָּיָׁשר ָהָיה, ִּבֵּקׁש ִלְקּבַֹע ִעם  ִּפי ַעל ִליּבֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִּפְרֵּכס ְּבִקְרּבֹו ֵמרֹוב אֶֹׁשר. ַאף

ֹוֵעד ַאֲחרֹון ְלַתְׁשלּום. ַהְּׁשַנִים ִהְסִּכימּו ַעל ַהְּסכּום ְלַתְׁשלּום ְוֵכן ָהֲעָרִבי ַּתֲאִריְך ָנקּוב ֶׁשִּיְהֶיה מ

  ָקְבעּו ֶאת ֶעֶרב ֶּפַסח ְּכמֹוֵעד ַאֲחרֹון ְלִפְרעֹון ַהחֹוב.

ָּגדֹול ֶׁשִהִּגיַע ַמֵהר ָּפְׁשָטה ֵּבין ָּבֵּתי ַהִּיּׁשּוב ַהְּיהּוִדי ַהְּׁשמּוָעה ַהַּמְרִניָנה ַעל ְמַלאי ַהִחִּטים הַ - ִחיׁש

ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ְיהּוִדים ַרִּבים ֶׁשִּסְּיעּו ִּבְפִריַקת ְסִביב ָצפּוי. ְּבתֹוְך ַּדּקֹות ֶנֶאְספּו  ְּבאַֹרח לֹא

ים ַעל ַּגָּבם ַהַּׂשִּקים ֵמַהְּגַמִּלים. ְּבתֹוְך ָּכל ַהֲהמּוָלה, ְּבעֹוד ַהְיהּוִדים ֲעסּוִקים ְּבַהֲעָמַסת ַהַּׂשִּק 

  ּוְבַהְכָנָסָתם ְלתֹוְך ַמְחָסן ָסמּוְך, ֶנֶעְלמּו ָהֲעָרִבי ּוְגַמָּליו ִמן ָהַעִין.

 ִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ָהֲעָרִבי עֹוְרָרה ִהְׁשָּתאּות ְּבִלּבֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל. ַאְך ַהְּזַמן ַהּדֹוֵחק לֹא ִאְפֵׁשר לֹו

ָּכֵעת ָהָיה ָעָליו ְלַגֵּיס ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשָעָליו ִהְתַחֵּיב. הּוא ִמֵהר ְלָהִריץ ִמְכָּתִבים  ְלַהְרּבֹות ְּבַמְחָׁשבֹות.

ּוָבֶהם ָׁשַטח ֶאת ְּתִחָּנתֹו ְלֶעְזָרה ַּכְסִּפית ִמָּיִדית, "ְּכֵדי ֶׁשְּבֵני ָלָאֶרץ -ַלְּקִהּלֹות ַהְּיהּוִדּיֹות ְּבחּוץ

ַהַּמּצֹות ַכָּדת ְוַכִּדין". ְוָאְמָנם, לֹא ָאְרכּו ַהָּיִמים ְוַהֶּכֶסף ַהְּדרּוׁש ֶנֱאָסף  ַחג ַהִּיּׁשּוב יּוְכלּו ַלְחּגֹג ֶאת

  ְּבָיָדיו.

 -ַהִּמְצָוה ְלֵליל ְּבַהִּגיַע ֶעֶרב ַהֶּפַסח ָיָצאּו ָּכל ְּבֵני ַהְּקִהָּלה ְלַמֲאִפַּית ַהַּמּצֹות ְּכֵדי ֶלֱאפֹות ֶאת ַמּצֹות

ֶׁשָּיבֹוא ִלְדרֹוׁש ֶאת ַּכְסּפֹו. אּוָלם ַהָּׁשעֹות ָלֲעָרִבי י ִיְׂשָרֵאל נֹוַתר ְּבֵביתֹו. הּוא ִהְמִּתין ַהֵּסֶדר. ַרק ַרִּב 

  ָנְקפּו, ַהַחָּמה ָׁשְקָעה ְוָהֲעָרִבי לֹא ָּבא. הּוא לֹא הֹוִפיַע ַּגם ִּביֵמי ַהֶּפַסח ּוְלַאֲחֵריֶהם.

 -קלֹוב ִהְרִּגיׁש ֶּׁשָּקְרבּו ָיָמיו ָלמּות. יֹום ֶאָחד, ְּכֶׁשְּכָבר ָׁשַכב ַעל ֶעֶרׂשָחְלפּו ָׁשִנים. ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמׁש

ְּדַוי, ָקָרא ַלֲחָתנֹו. הּוא ִהְצִּביַע ְלֵעֶבר ִּפַּנת ַהֶחֶדר ְוָאַמר ֶׁשָּׁשם ֻמָּנח ַאְרַנק ְמֻיָחד ִעם ֶּכֶסף. ַעל 

  ִחִּטים ָלַעָרִבי'.ָהַאְרָנק ְרׁשּומֹות ָהיּו ַהִמיִלים: 'ָמעֹות 

ה. הּוא ִּבֵּקׁש ֵמֲחָתנֹו ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ּוְבקֹול ַחָּלׁש ִצָּוהּו: "ֶעֶׂשר ָׁשִנים ַּתְמִּתין ְולֹא ִּתַּגע ַּבֶּכֶסף ַהּזֶ 

ֹו. אּוָלם ִאם ַעד ַהְּזַמן ַהֶּזה יֹוִפיַע ָהֲעָרִבי אֹו ֶאָחד ִמּיֹוְרָׁשיו ְּכֵדי ִלְגּבֹות ֶאת חֹוב אּוַלי ְּבתֹוְך ֶּפֶרק

ָאז לֹא ָיבֹוא ַאף ֶאָחד ֵמֶהם, ַּתְמִּתין ַעד ֶעֶרב ֶּפַסח ֶׁשל ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה ְוָאז ֵּתָחֵלק ֶאת ַהֶּכֶסף ֵּבין 

  ֲעִנֵּיי ְירּוָׁשַלִים".

ִמָּלא ֶאת ִמְצַות ָחִמיו  ָחְלפּו ֶעֶׂשר ָׁשִנים ְוִאיׁש לֹא ָּבא ִלְדרֹוׁש ֶאת ַהֶּכֶסף. ֲחָתנֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל

 ְוִלְקַראת ַחג ַהֶּפַסח ֶׁשל ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה ִחֵּלק ֶאת ַהָּמעֹות ֵּבין ֲעִנֵּיי ָהִעיר. ִסּפּוָרן ֶׁשל ַהִחִּטים ֶׁשֵהֵחל

  ְּבֶפֶלא, ִנְסַּתֵים ֵאפֹוא ְּבִחיָדה.
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  בִּעוּר חֵָמץ
ֶעֶרב ֶּפַסח ָסמּוְך ִלְׁשִקיַעת ַהַחָּמה. עֹוד 

ִמְסַּפר ְרָגִעים ָּתֵחל ַהְּתִפָּלה, ְּתִפַּלת ֵליל 

ֶּפַסח. ְלֶפַתע ִנְכְנסּו ְלֵבית   ַחג ָהִראׁשֹון ֶׁשל

ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ָהֲעָיָרה ּדּוְּברֹוִמיֶסל 

ֶׁשְּברּוְסָיה ְׁשֵני ְיהּוִדים ִנְרָּגִׁשים, ְמנֹוְפִפים 

ָהיּו ִּביֵדיֶהם ּוִמְתַוְּכִחים ֵּביֵניֶהם ְּבַלַהט. 

ֵאֶּלה ַאֲהרֹן ּוְבַצְלֵאל, ְׁשֵני ְיִדיִדים טֹוִבים, 

ֶׁשִּנֲהלּו ְּבֻׁשָּתפּות ִמְפָעל ְלַתֲעִׂשַּית ִּביָרה 

ּוָמְכרּו ֶאת ּתֹוַצְרָּתם ְּבָכל ַהְּסִביָבה. 

ֵכן, ְׁשֵני ַהְיִדיִדים ָהְלכּו ַהּנֹוְכִחים ִנּסּו ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ַהִהְתַרְּגׁשּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָאֲחָזה ָּבֶהם. ּוְב 

ִּכי...  ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְּכמֹו ָּכל ַהְּיהּוִדים, ְׂשֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב, ְוַרק ַּכֲאֶׁשר ִנְפְּגׁשּו ַּבֶּדֶרְך, ִהְתָּבֵרר ָלֶהם

ל ִּבְמִכיַרת ֶהָחֵמץ, ְוִהֵּנה ָׁשְכחּו ִלְמּכֹר ֶאת ֶהָחֵמץ ֶׁשְּבִמְפָעָלם. ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ָחַׁשב ֶׁשַהֻּׁשָּתף ְיַטּפֵ 

עֹוד ְרָגִעים ְספּוִרים ִנְכָנס ֶהָחג, ְוִהְתָּבֵרר ָלֶהם ֶׁשְּבֶעֶצם ֶהָחֵמץ ֶׁשִּבְרׁשּוָתם ֻמָּנח ַּבַּמְחָסִנים, ְולֹא 

ְלַהְׁשִליְך ֶאת ָּכל ִנְמַּכר ְלגֹוי. ָחֵמץ ֶׁשָעַבר ָעָליו ַהֶּפַסח ָאסּור ַּבֲהָנָאה, ְוִאם ֵּכן ֲעֵליֶהם ַּכִּנְרֶאה 

ָרה ֶהָחֵמץ ֶׁשִּבְרׁשּוָתם! ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ָּדָבר הּוא, ֶׁשְּׁשֵני ַהֻּׁשָּתִפים 'ָּפְׁשטּו ֶאת ָהֶרֶגל'! ָּכל ָחִבּיֹות ַהִּבי

ָחֵמץ ָּגמּור, ְוִאם ֶׁשָעְמדּו ְּבֵבית ַהֲחרֶֹׁשת, ָּכל ַהֵּכִלים ְוַהַּמְכִׁשיִרים ַהּׁשֹוִנים ְוָכל חֶֹמר ַהֶּגֶלם, ַהּכֹל 

לֹא ַּדי ְּבָכְך, ֲהֵרי ַּגם ֶיְׁשנֹו ִאּסּור ָחמּור ֶׁשל "ַּבל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיָּמֵצא". ַקל ְלָהִבין ֶאת ַהְרָּגָׁשָתם 

  ַהּנֹוָרָאה ְוַהְמֻיֶּסֶרת ֶׁשל ַהֻּׁשָּתִפים ָהֻאְמָלִלים... 

ִריז: "ַהֻּׁשָּתִפים ַחָּיִבים ִלְׁשּפְֹך ֶאת ָּכל ַהִּביָרה ַהּמּוָכָנה לֹא ָהְיָתה ַהְרֵּבה ְּבֵרָרה, ְוָהַרב ֶנֱאַלץ ְלַהְכ 

, ְוָאסּור ְלִאיׁש ֵלָהנֹות ִמֶּמָּנה. ְּבנֹוֵגַע ַלֵּכִלים, ַׂשֵּקי ַהְּדָגִנים, ַהְמַׁשְּמִׁשים ְלִיּצּור ַהִּביָרה, ַּבָחִבּיֹות

ֵהיֵטב ְלֶמֶׁשְך ְיֵמי ַהֶּפַסח, ּוְלַאַחר ֶהָחג ָנדּון ַּבֵּׁשִנית, ַמה ְּיֵהא ּוְׁשָאר ָחְמֵרי ַהֶּגֶלם, ָצִריְך ִלְסּגֹר ַהּכֹל 

  ְּבגֹוָרָלם". 

יו, ְּפַסק ַהִּדין לֹא ִהְרִּגיַע ֶאת ַמְצּפּוָנם ֶׁשל ַהְּׁשַנִים. ְּבַצְלֵאל ָּפָנה ֶאל ָהַרב ְּכֶׁשְּדָמעֹות זֹוְלגֹות ֵמֵעינָ 

ֹו ֶּדֶרְך ְּתׁשּוָבה, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַתֵּקן ֶאת ַהְמֻעָּות. ַּגם ַהֻּׁשָּתף ַהֵּׁשִני, ַאֲהרֹן, ִּבֵּקׁש ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשּיֹוֶרה ל

ְך ֵמָהַרב ְלהֹורֹות לֹו, ֵּכיַצד ְלַכֵּפר ַעל ָהֲעֵבָרה ַהְּגדֹוָלה. ִיּסּוֵרי ַהַּמְצּפּון ֶׁשל ְׁשֵני ְיהּוִדים ְּפׁשּוִטים ַא

ֵאי ָׁשַמִים ֵאּלּו, ָנְגעּו ְלִלּבֹו ֶׁשל ָהַרב, ְוהּוא ִהְרִּגיַע אֹוָתם ְּבָאְמרֹו, ִּכי ַהֶּנֶזק ַהַּכְסִּפי ְיָׁשִרים ְוִירְ 

ַהָּכֵבד, אֹותֹו ֵהם ְמַקְּבִלים ַעל ַעְצָמם ְּבַאֲהָבה, ְמַהֶּוה ְּכָבר ְּבַעְצמֹו 'ְּתׁשּוָבה', ּוְבנֹוָסף ְלָכְך, ֲהֵרי 

  יְך ִלְׁשּכַֹח ֶאת ָּכל ַהָּצרֹות ְוַהְּדָאגֹות ְוִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת ֶהָחג. ֶׁשְּביֹום טֹוב ָצִר 

ְּתִפַּלת ֶהָחג ֵהֵחָּלה ּתֹוְך ִהְתרֹוְממּות רּוַח. ִהְתַנֲהגּוָתם ֶׁשל ְׁשֵני ַהֻּׁשָּתִפים ָעְׂשָתה רֶֹׁשם ַּכִּביר ַעל 

ם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּוְבָכל זֹאת ִהָּנם ְיָׁשִרים ּוְמַדְקְּדִקים ֻּכָּלם; ִהֵּנה ְׁשֵני ְיהּוִדים ְּפׁשּוִטים, ֶׁשֵאינָ 
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ְּבִמְצָוה ַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה. ָאְבַּדן ְרכּוָׁשם ְּכָלל לֹא ִצֵער אֹוָתם ְּכמֹו ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשֵהם ָעְברּו ֲעֵבָרה. ִאם 

  ָּכְך, ֲהֵרי ֵהם ַּבֲעֵלי ַמְדֵרָגה ְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר. 

ְך ְּבַצְלֵאל ָהָיה ְמֻדָּכא ּוְמיָֹאׁש. ַלְמרֹות ֶׁשָהַרב ִהְרִּגיעֹו ְוִדֵּבר ַעל ִלּבֹו, ֲהֵרי ָחֵמץ ְּבֶפַסח ֵאינֹו ַא

ִמְׂשַחק ְיָלִדים. ִלּבֹו ָהָיה ָמֵלא ֲחָרָטה ַעל ָהֲעֵבָרה ֶׁשָעַבר, ְוהּוא ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ַהְחָלָטה ְנחּוָׁשה: 

ֵתר ִמֵּבית ַהֲחרֶֹׁשת ְלִביָרה, לֹא ֵמַהְּמכֹונֹות ְולֹא ֵמַהֵּכִלים, לֹא ֵמַהְּדָגִנים הּוא לֹא ֵיָהֶנה יֹו

ו ַהְּצבּוִרים ָׁשם ְולֹא ִמְּׁשָאר ֶהֳחָמִרים. ְלַגָּביו ַהִּמְפָעל ֵאינֹו ַקָּים עֹוד, ָהָיה ְוֵאיֶנּנּו, ָאַבד... ַרק ַעְכָׁש 

  ָּתה יּוַכל ַלֲערְֹך ֶאת ַה"ֵּסֶדר' ְּבַמְצּפּון ָׁשֵקט ּוְבֵלב ָׂשֵמַח. ִהְרִּגיׁש ְּבַצְלֵאל ָרגּוַע ְמַעט. עַ 

ְך ְלַאַחר ֲחצֹות, ָהַלְך ְּבַצְלֵאל ִליׁשֹן, ְּכֶׁשרֹאׁשֹו ָּכֵבד ָעָליו ִמְּׁשִתַּית ַאְרַּבע ּכֹוסֹות. ְלֶפַתע ִהְבִחין ֶּדרֶ 

ָהאֶֹפק. ִמָּיד ָקַפץ ִמִּמָּטתֹו ְוִהְתַלֵּבׁש ִּבְמִהירּות. ַהֵּׁשָנה  ַהַחּלֹון ְּבַפס ָאדֹם ֶׁשִּנְרָאה ִמַּתֵּמר ִּבְקֵצה

ָּפְרָחה ֵמֵעיָניו ְוהּוא ָיָצא ִּבְמרּוָצה ַהחּוָצה. ַעָּתה ָהָיה ְּכָבר ָּברּור ְמקֹור ַהַּפס ָהָאדֹם, ֵאי ָׁשם ָּפְרָצה 

  ֹות ְלַהִּציל. ְּדֵלָקה, ּוְבַצְלֵאל ָרץ ְּכֵדי ִלְראֹות ַמה ָּקָרה ּוְלַנּס

 ִּבְרחֹובֹות ָהֲעָיָרה ִהְתרֹוְצצּו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְיהּוִדים נֹוָסִפים, ֶׁשִהְבִחינּו ַּבְּׂשֵרָפה. ָהרּוַח ָנְׂשָאה ֵריחַ 

ִנַּתְּמרּו ַעְנֵני ֶׁשל ָעָׁשן ִמְּמקֹום ַהְּדֵלָקה. ֲעַדִין לֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְמקֹום ַהְּׂשֵרָפה ְוֻכָּלם ָרצּו ַּבִּכּוּון ּבֹו 

י ָהֵעץ ָעָׁשן ַהָּׁשַמְיָמה. ְּבאֹוָתם ָיִמים, ְׂשֵרָפה ֶׁשָּפְרָצה ַּבֲעָיָרה ְקַטָּנה ִהְּוָתה ַסָּכַנת ְנָפׁשֹות ֲאֻיָּמה. ָּבֵּת 

  ַהְּקַטִּנים ָּבֲערּו ִּכְנַיר ִעּתֹון, ְוִהְתַּפְּׁשטּות ַהְּדֵלקֹות ָהְיָתה ְמִהיָרה ּוַמְפִחיָדה.

ְתָּבֵרר, ִּכי ָהֵאׁש ָּפְרָצה ִּבְקֵצה ָהֲעָיָרה, ָמקֹום ָׁשם ָעַמד ִמְפַעל ַהִּביָרה ֶׁשל ְׁשֵני ַהֻּׁשָּתִפים. ִה 

ִמֶּׁשִהְתָקְרבּו ַלָּמקֹום ָנְכחּו ִלְראֹות, ִּכי ַהִּמְפָעל ַעְצמֹו עֹוֶלה ְּבֶלָהבֹות, ַיַחד ִעם עֹוד ְׁשֵני ָּבִּתים 

  ַׁשָּיִכים ְלגֹוִיים ֵמַהְּסִביָבה.  ֶׁשְּלָידֹו, ֶׁשָהיּו

ָּכָאמּור, ְּבאֹוָתם ָיִמים, ְׂשֵרָפה ֶׁשָּפְרָצה ַּבֲעָיָרה ִהְּוָתה ַסָּכַנת ְנָפׁשֹות ֲאֻיָּמה. ַרִּבים ֵמַהּתֹוָׁשִבים 

ְׁשַּתֵּלט ַעל ָהֵאׁש ּוְלַכּבֹוָתּה ִהְתַּגְּיסּו ַלֲעזֹר ְּכֵדי ִלְמנַֹע ֶאת ִהְתַּפְּׁשטּות ָהֵאׁש. ַרק ְלַאַחר ֶׁשִהְצִליחּו ְלִה 

 ָנְכחּו ַהְּיהּוִדים ָלַדַעת ֶאת ּגֶֹדל ָהָאסֹון ֶׁשִהְתַרֵּגׁש ַעל ְׁשֵני ַהֻּׁשָּתִפים, ַּבֲעֵלי ֵּבית ַהֲחרֶֹׁשת ְלִביָרה.

  ל ְרכּוָׁשם לֹא ִנְׁשַאר ָּדָבר! ַהּכֹל ִנְׂשַרף! ַהִּבְנָין ַעְצמֹו, ַהְּמכֹונֹות, ָחְמֵרי ַהֶּגֶלם ַהּׁשֹוִנים, ַהּכֹל! ִמּכָ 

ל. ֵהם ִהִּקיפּו ֶאת ְּבַצְלֵאל, ְּכֵדי ְלַהִּביַע ְּבָפָניו ֶאת ִרְגֵׁשי ִהְׁשַּתְּתפּוָתם ְּבַצֲערֹו, ְּבֶׁשל ַהֶּנֶזק ַהָּגדֹו

ְרָאה ְמֻאָּׁשר. הּוא ִחֵּפׂש הּוא נִ  -אּוָלם ְלַהְפָּתָעָתם ָהַרָּבה, ְּבַצְלֵאל ְּכָלל לֹא ִנְרָאה ְמֻזְעָזע. ְלֶהֶפְך 

 ֶאת ֻׁשָּתפֹו, ַאְך ִמֶּׁשּלֹא ָמָצא אֹותֹו, ָרץ ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ְוֵהִעירֹו ִמֵּׁשָנה ֲעֻמָּקה. "ַאֲהרֹן! ְּבׂשֹוָרה

ׁשּות. ַאֲהרֹן ִהִּביט ַעל טֹוָבה ֵיׁש ִלי ְלַבֵּׂשר ְלָך; ַהִּמְפָעל ִנְׂשַרף ָּכִליל, ַעד ָעָפר!" ָקָרא ְּבַצְלֵאל ְּבִהְתַרּגְ 

  ֻׁשָּתפֹו ְּבֵעיַנִים ּבֹוהֹות. "ִהְׁשַּתַּגְעָּת ְלַגְמֵרי?" ָׁשַאל ְלַבּסֹוף, "ָמה ַאָּתה ָׂשֵמַח ָּכל ָּכְך?" 

ַהָּקדֹוׁש "ַהֵאיְנָך ֵמִבין? ֲהלֹא ֶהָחֵמץ ֶׁשַּבִּמְפָעל ִנְׂשַרף ָּכִליל! ָאנּו ָׁשַכְחנּו ִלְמּכֹר ֶאת ֶהָחֵמץ ְוִהֵּנה 

ָּברּוְך הּוא ָעַזר ָלנּו ּוִבֵער ֶאת ֶהָחֵמץ ֶׁשָּלנּו" ִהְסִּביר ְּבַצְלֵאל ֶאת ֵּפֶׁשר ִׂשְמָחתֹו, ַאַחר הֹוִסיף: "ַעָּתה 

ּו ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ְּבטּוִחים, ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ָמַחל ָלנּו ַעל ֶהָעוֹון ַהֶּזה. ֲהלֹא ִמֵּמיָלא ָאסּור ָלנ

יֹוֵתר ֵמַהִּמְפָעל, ֲאִפּלּו ִמַּמה ֶאֱהֱנה ֵלָהנֹות ִמֵּבית ַהֲחרֶֹׁשת. ּוְבנֹוָסף ְלָכְך, ָנַדְרִּתי ֶאְתמֹול, ֶׁשּלֹא 

  ֶּׁשֻּמָּתר ַעל ִּפי ִּדין. ְוִהֵּנה ַעְכָׁשו ַהּכֹל ִהְסַּתֵּדר ַעל ַהַּצד ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר". 

, ְיִהי ֵׁשם ה' ְמבָֹרְך", ָלַקחט ְלַאט ֵהֵחל ִלְתּפֹס ַמה ָּקָרה. "ה' ָנַתן ַוה' ַאֲהרֹן ִׁשְפֵׁשף ֶאת ֵעיָניו. ְלַא

  ָאַמר ְּבקֹול ָׁשֵקט. 
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ם ְּבַצְלֵאל ָהָיה ַעִּליז ְוָׂשֵמַח. הּוא ִּבְכָלל לֹא ָחַׁשב ָלֶלֶכת ִליׁשֹן, ֶאָּלא ָׂשם ְּפָעָמיו ֶאל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ָׁש 

ם, ֶׁשַאף ֵהם לֹא ָחְׁשבּו ִליׁשֹן ֶאָּלא ָּדנּו ְּבכֶֹבד רֹאׁש, ֵּכיַצד יּוְכלּו ַלֲעזֹר ִלְׁשֵני ָמָצא ְיהּוִדים ַרִּבי

 ַהֻּׁשָּתִפים, ֶׁשֶּזה ַעָּתה ָיְרדּו ִמִּנְכֵסיֶהם, ּוְלַהֲעִמיָדם ׁשּוב ַעל ַרְגֵליֶהם. ֶאָחד ַהּנֹוְכִחים ָאַמר, ִּכי ֶזהּו

ִּגיַע ַלֻּׁשָּתִפים, ִמּׁשּום ֶׁשּלֹא ָמְכרּו ֶאת ֶהָחֵמץ. ְּבֶרַגע ֶזה ִנְכַנס ְּבַצְלֵאל ְלֵבית עֶֹנׁש ִמן ַהָּׁשַמִים, ֶׁשַּמ 

ַהְּכֶנֶסת, ְוהּוא עֹוד ִהְסִּפיק ִלְׁשמַֹע ֶאת ְּדָבָריו ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ָהִאיׁש. "לֹא, ָאִחי!" ָקָרא ְּבַצְלֵאל 

ַמָּתָנה ִמן ַהָּׁשַמִים, ְיׁשּוָעה ִמן ַהָּׁשַמִים! ֲהלֹא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ִנְרָּגׁשֹות, "ֵאין ֶזה עֶֹנׁש, ִּכי ִאם

ן ָמַחל ָלנּו ַעל ַהֵחְטא. ּוְבנֹוֵגַע ַלֶהְפֵסד ַהַּכְסִּפי, ֵאיֶנִּני ּדֹוֵאג ְּכָלל, ֲהלֹא ה' לֹא ִיּטֹׁש אֹוָתנּו. ַהּנֹוֵת 

  ן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל!" ַחִּיים ְלָכל ַחי הּוא ִיְתָּבַרְך ַּגם ַהּזָ 

רּו ְלַגֵּבי ְנִסּבֹות ַהְּדֵלָקה, נֹוַדע ְלַאַחר ִמֵּכן ִּכי ִהיא ָּפְרָצה ְּבֶׁשל ִסְכסּוְך ֵּבין ִמְׁשְּפחֹות ַהּגֹוִיים ֶׁשּגָ 

פֹו ֶׁשל ָּדָבר ָהֵאׁש ִּבְׁשֵכנּות. ְּכתֹוָצָאה ֵמַהִּסְכסּוְך ָהַאִּלים ִהִּצית ָהֶאָחד ֶאת ֵּביתֹו ֶׁשל ַהֵּׁשִני, ּוְבסֹו

  ִהְתַּפְּׁשָטה ַּגם ַלָּבִּתים ַהְּסמּוִכים. 

ַחִּיים ִהִּציַע לֹוַמר ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים, ְוהּוא ִנַּגׁש - נֹוְתָרה עֹוד ָׁשָעה ַקָּלה ַעד ִלְתִחַּלת ַהְּתִפָּלה. ְּבַצְלֵאל

ּור, ֶׁשִהְצָטֵרף ֵאָליו, ִנְסַחף ְּבֶזֶרם ַהִהְתַלֲהבּות, ּבֹו ֶאל ַהִּביָמה ְוָקָרא ְּבקֹול ָּפסּוק ַאַחר ָּפסּוק. ַהִּצּב

ָהָיה ֶנֶאְמרּו ִּדְבֵרי ְנִעים ְזִמירֹות ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ְיהּוִדי, ֶׁשַאְך ִלְפֵני ָׁשעֹות ֲאָחדֹות ִנְׂשַרף ָּכל ְרכּוׁשֹו וְ 

ִּלים ְּבִׂשְמָחה ּוִבְמִתיקּות, ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ֶאת ַחִּיים ָאַמר ֶאת ִּפְרֵקי ַהְּתִה -ְּכלֹא ָהָיה. ְּבַצְלֵאל

     ַהַהֵּלל...

  ַסֲעָדה ִמֵּתיָמן ְמַחָּכה ַלָּמִׁשיחַ 

 ִסּפּור ֲעָמִמי רֹוֵוַח ֵּבין ְיהּוֵדי ֵּתיָמן ַעל ַסֲעָדה: 

  ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ְּכָכל ְיהּוִדָּיה ְּכֵׁשָרה. ַסֲעָדה זֹו, ִאָּׁשה ְּפׁשּוָטה ְוַצִּדיָקה ָהְיָתה, ּוַמֲאִמיָנה ְּבָכל ִלָּבּה ְּב 

ָכְרָתה אֶֹזן ָּכל ְוִהֵּנה, ֵליל ֵסֶדר ֶאָחד ָחָׁשה ְוִקְּוָתה ְּבָכל ִלָּבּה ִּכי ַהַּלְיָלה ָיבֹוא ַהָּמִׁשיַח ִלְגאֹל ֶאת ִיְׂשָרֵאל, וְ 

ֹות ֵעיֶניָה, . ְּבַרם, ְלַאַחר ֶׁשָּׁשְתָתה ַאְרַּבע ּכֹוסֹות, ָּכְבדּו ְׁשמּורֶמֶׁשְך ַה''ֵּסֶדר'' ִלְׁשמַֹע ְּכָבר ֶאת ׁשֹוָפרֹו ֶׁשל ָמִׁשיחַ 

  ָׁשלֹום... ְוִהיא לֹא ָעְצָרה ּכַֹח ְלִהָּלֵחם ָּבֶהן. ַּפַחד ָּתַקף אֹוָתּה: ֶׁשָּמא ָיבֹוא ַהָּמִׁשיַח ְוִהיא ִּתיַׁשן, ַחס וְ 

תֹו יַח ָיבֹוא ָרכּוב ַעל ֲחמֹור, ַוֲחמֹור ָהרֹוֶאה ֶאת ֲחֵברֹו נֹוֵער ִלְקָראֶמה ָעְׂשָתה? ָאְמָרה ְלַעְצָמּה: ֲהלֹא ַהָּמִׁש 

ַעל ְיצּוָעּה ְּבֵלב ַקל  ְּבִׂשְמָחה. ָקְׁשָרה ֵאפֹוא ְּבֶקֶׁשר ֲעִניָבה ֶחֶבל ֵמַרְגֶליָה ֶאל ַרְגֵלי ַהֲחמֹור ֶׁשַּבַּבִית ְוָכְך ָעְלָתה

  נּו לֹו! ִׁשיַח ִיְנַער ַהֲחמֹור, ְוִהיא הֹוֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהָּמִׁשיַח ֶׁשַּכָּמה ָׁשִנים ִחִּכיִמְּדָאָגה: ֵּתֶכף ְּכֶׁשָּיבֹוא ַהָּמ 

ָרכֹות ג.) ַּבֲעֹונֹות, לֹא ָזִכינּו ְּבאֹותֹו ַהַּלְיָלה ֶׁשָּיבֹוא ָמִׁשיַח, ְואּוָלם ַהֲחמֹור ָנַהג ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז''ל (ְּב 

ִהְרִּגיׁש ֶחֶבל ה ֶׁשל ַלְיָלה ַהֲחמֹוִרים נֹוֲעִרים. ָּפַתח ִאם ָּכְך ַהֲחמֹור ִּבְנִעירֹות ַעּזֹות, ְוֵכיָון ֶׁש ֶׁשְּבִמְׁשֶמֶרת ִראׁשֹונָ 

  ְמַסֵּבְך ֶאת ַרְגָליו, ִנָּסה ְלִהָּמֵלט ִמֶּמּנּו ְוָרץ ֶאל ָהְרחֹוב ַהָּפתּוַח. 

 ֲעצּומֹות ְלֶמֱחָצה הּוַצף ִלָּבּה ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה: ִהֵּנה ִהיא ְוַסֲעָדה, ֲהלּוַמת ֵׁשָנה ָהְיָתה, ַאְך ְּבעֹוד ֵעיֶניָה 

  הֹוֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהָּמִׁשיח! 

ָּכל  יַח, ְלַאט! לֹאִהְרִּגיׁש ַהֲחמֹור ְּבכֶֹבד ְּבַרְגָליו ּוָפַתח ִּבְמרּוָצה. ַסֲעָדה ִאְּבָדה ֶאת ּכָֹחּה ְוָצְוָחה: ''ֲאדֹוִני ַהָּמִׁש 

  ' ָּכְך ַמֵהר!'

 ּה ְוִהְסִּבירּו ְּבָאְזֶניָה:ֵנעֹורּו ַהְּׁשֵכִנים ְלקֹול ַהְּצָעקֹות ְוִהִּביטּו ַּבַּמֲחֶזה ַהְמֻׁשֶּנה, ָאֲחזּו ְּבַסֲעָדה ַלֲהִעיָרּה ֵמֲחלֹוָמ 

  ''ַסֲעָדה, ַאְּת לֹא ָרָצה ַאֲחֵרי ַהָּמִׁשיַח, ַאְּת ָרָצה ַאֲחֵרי ַהֲחמֹור!''...



  ב"ה

  גֶּזֶר לִגְזֵָרה 

ְּגָזִרים "ַרִּבי ִּפְנָחס ְּבִגָּנתֹו ְוִהְתּבֹוֵנן ְּבִהְתַּפֲעלּות ַּבְגָזִרים ַהָּנִאים ֶׁשָּצְמחּו ָּבּה.  ַמדעָ  

  , ָאַמר ְלַעְצמֹו."ּכֹה ְּגדֹוִלים ְוָיִפים ְּכָבר  ִמְּזַמן לֹא ָרִאיִתי

ַחג ִלְכבֹוד ה ָאִביא ַמָּתָנה ָלַרִּבי ְלֶפַתע ָעָלה ַרְעיֹון ְּבמֹוחֹו. ֶאת ַהְּגָזִרים ַהָּיִפים ָהֵאּלֶ 

ְּבֵליל ְלַכְרַּפס ַהֶּפַסח ַהָּקֵרב ּוָבא. ַהֶּגֶזר ֶיֶרק הּוא, ְוָהַרִּבי יּוַכל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו 

  ַהֵּסֶדר.

 ָׂשֵמַח וטֹוב ֵלב ָיָצא ַרִּבי ִּפְנָחס ַלֶּדֶרְך, ְּכֶׁשַעל ַגּבֹו הּוא נֹוֵׂשא ַׂשק ָמֵלא ְּגָזִרים

  ַרֲעָנִנים ֶׁשִּנְקְטפּו ֶזה ַעָּתה ְּבִגָּנתֹו.

ָהַרִּבי, ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיָּׂשׂשָכר ּדֹב ְלֵבית ֶּבעְלְזא, ֵהִביא ֶאת ַהַּׂשק ָלִעיר ְּכֶׁשִהִּגיַע 

  ִמֶּבעְלְזא ִזיַע"א ּוָפָנה ָלׁשּוב ְלֵביתֹו.

ָחֵמץ. ָהַרִּבי ִצָּוה ְלָהִביא ֶאת ַהְּגָזִרים  ִהִּגיָעה ְׁשַעת ִּבעּור ,אֹור ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר

  ִעם ֶהָחֵמץ.ִלְׂשרֹף ְו...

ָּתְמהּו ַהּנֹוְכִחים ְמאֹד, ַאְך ִאיׁש לֹא ֵהִהין ְלַהְרֵהר ַאַחר ַמֲעָׂשיו ֶׁשל ָהַרִּבי ְוַאף ֶאָחד ֵמֶהם לֹא ָׁשַאל 

  ָּדָבר.

, ִנְּגָׁשה ֵאָליו ַהְמָׁשֶרֶתת ַהּגֹוָּיה ְוָׁשֲאָלה: "ַהִאם ְמֻרֶּצה ַאָּתה ֵּביְנַתִים, ָׁשב ַרִּבי ִּפְנָחס ְלֵביתֹו. ְוִהֵּנה

ִמן ַהְּגָזִרים? ּכֹה ְּגדֹוִלים ֵהם ְוָיִפים". ְוָאז ִּגְלָתה ֶאת סֹוָדם: "ַהִאם יֹוֵדַע ַאָּתה ַמּדּוַע? ִהְׁשֵקיִתי 

  ַמְׁשִּביָחה ְמאֹד ֶאת ַהְיָרקֹות". אֹוָתם ְּבִּביָרה. ֶאְצֵלנּו ַּבְּכָפר אֹוְמִרים ֶׁשִּביָרה

. ַמה ִיְהֶיה ִאם ָהַרִּבי ְּבֶפַסחֶנֱחַרד ַרִּבי ִּפְנָחס ְלַנְפׁשֹו. ֵהן ַהִּביָרה ָחֵמץ ִהיא. ְוַהְּגָזִרים ֲאסּוִרים 

  ִיְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ָחִליָלה ְלַּכְרַּפס?

ַרב ֶמְרָּכָבה ְּבֶכֶסף י ַעל ַהִּמְכׁשֹול ַהּנֹוָרא. ִמָּיד ָׂשַכר ָהַרִּב ְלֵבית ָחַׁשׁש ֶׁשָּמא לֹא ַיְסִּפיק ְלהֹוִדיַע 

ֶאת ִּבֶבָהָלה ִסֵּפר  ,ְרתּוָמה ְלסּוִסים ַאִּביִרים ְוָיָצא ִּבְדָהָרה ַלֶּדֶרְך, ְלֵעֶבר ָהִעיר ֶּבעְלְזא. ְּכֶׁשִהִּגיעַ 

  ַאג, ָהַרִּבי ָׂשַרף ֶאת ַהְּגָזִרים ְּבִבעּור ָחֵמץ".ֲאֶׁשר ֵאַרע. ְמקֹוָרָביו ֶׁשל ָהַרִּבי ִהְרִגיעּוהּו: "ַאל ִּתדְ 

ָחֵמץ  -. ָהַרִּבי ָחָזה ְּברּוַח ָקְדׁשֹו ִּכי ַהְּגָזִרים ַנֲעָׂשה ָּכאןַעד ְמֵהָרה ִהְתַּפְּׁשָטה ַהְּׁשמּוָעה: מֹוֵפת ָּגלּוי 

   ֵהם.

. לֹא ָׂשַרְפִּתי ֶאת ַהְּגָזִרים ִמְּפֵני ָּכאןֵפת ֵיׁש ִהִּגיעּו ַהְּדָבִרים ְלָאְזָניו ֶׁשל ָהַרִּבי ְוָאַמר: "לֹא מֹו

  ִלי ָלַדַעת זֹאת?ִמַּנִין . ְוִכי יָרהְּבִב ֶׁשָּיַדְעִּתי ֶׁשִהְׁשקּו אֹוָתם 

אּו ֶּגֶזר ַאְך ָידֹוַע ָיַדְעִּתי ֶׁשָאסּור ָלנּו ְלַׁשנֹות ִזיז ָּכְלֶׁשהּוא ִמַּדְרֵכי ֲאבֹוֵתינּו. ְוֵכיָון ֶׁשָרִאיִתי ֶׁשֵהִבי

ר ְלַקֵים ָּבֶזה ֶאת ִמְנָהג ַהַּכְרַּפס ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי: ְוִכי ָמַתי ִהְׁשַּתְּמׁשּו ֲאבֹוֵתינּו ְּבֶגזֶ 

   . ַעל ֵּכן ִצִּויִתי ְלָׂשְרָפם.ְלַכְרַּפס

   



  ב"ה

ּ הַּמַצּוֹת     ׁשֶהְֻרעֲלו

ֵבית ַהְּכֶנֶסת "ַאְלְטנֹוי" ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהֶּפַסח ְּב  

ִהְתִחיל ְּכַבר ַהַחָּזן ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית   ְּבִסְלסּול "ָּבְרכּו" ֶׁשִּבְפָראג 

ָעַמד ִּבְמקֹומֹו  -ַהַּמֲהַר"ל  - ְּבִנּגּון ֶׁשל יֹום טֹוב. ַּגם ַרָּבּה ֶׁשל ְּפַרג 

ָנה. ָנהּוג ָהָיה ֶאְצלֹו ְּבּכֶֹתל ַהִּמְזָרח, ָׁשקּוַע ִּבְּתִפָּלתֹו ְּברֹב ַּכּוָ 

  ֶּפה.ְּבַעל ְלִהְתַּפֵּלל ַאְך ְוַרק ִמּתֹוְך ַהִּסדּור ְולֹא 

ַּבְּבָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִּבְתִפַּלת ַעְרִבית, ִּבְמקֹום ֵּתֶכף , אּוָלם

לֹוַמר "ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים", ִנְפַלט ִמִּפיו ֶׁשּלא ְּבַכָּוָנה 

  ר "ּוַמֲחִמיץ ֶאת ַהְּזַמִּנים".ּוְבָטעּות, ְוָאמַ 

ּוְבִלמּוד ַהּתֹוָרה ָּכל ִּבְתִפָּלה , ִּכי ַהֶּפה, ֲאֶׁשר ִמְתַקֵּדׁש ַמֲעָלהְּכַלל נֹוָׁשן הּוא ִּביֵדי ַצִּדיִקים ְוַאְנֵׁשי 

ָּיָצא ִמִּפיו ִמְׁשָּפט ֶׁשּלא ַהּיֹום, לֹא ֶיֱאַרע ָּלֶהם ּבֹו ַּתָּקָלה ְוָטעּות ִּבְּתִפָלָתם ְּללֹא ִסָּבה. ּוֵמַאַחר ֶׁש 

  ְּתׂשּוַמת ֵלב ְּגדֹוָלה.ָלֶזה ַּכהֶֹגן, ֲהֵרי ֶׁשְּלִדּבּור ָּכֶזה ֵיׁש ַמְׁשָמעּות ְמֻיֶחֶדת ְוָצִריְך ְלַהְקִּדיׁש 

ָּכזֹאת ה ְמֻׁשּנָ ְוָאֵכן ִנְבַהל ַהַּמֲהַר"ל ַעד ְמאֹד. ָיַדע הּוא ְּבֵברּור ֶׁשִּפיו לֹא ָטָעה ֵמעֹוָלם ְּבָטעּות 

ֶׁשִמן ַהָּׁשַמִים ּוְּבַוַּדאי ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה. ַמְׁשָמעּות ֲעֻמָּקה ֵיׁש ְלַּכְך ֶׁשָּטָעה ְוָאַמר "ּוַמְחִמיץ", 

  .ַּבִּנּדֹוןְמעֹוְרִרים אֹותֹו ּוַמְזִהיִרים אֹותֹו ֶׁשַּיֲעֶׂשה ַמֶּׁשהּו 

  ת ְּתִפיַלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ָעָלה ֶאל ַהִּביָמה ְוִהְכִריז:ֵּתֶכף ּוִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשַהַּמֲהַר"ל ִסֵּים אֶ 

. ַּבָּדָברַרּבֹוַתי! ָקָרה ִמְקֶרה ֲאֶׁשר ִּבְגָללֹו ַחָּיב ֲאִני ַלֲעזֹוב ִּבְמִהירּות ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלִהְתּבֹוֵנן  -

ַהְּתִפָּלה, לֹא ַיֲעזֹב ַאף ֶאָחד ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּכֵדי  ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמָּכל ַהָּקָהל, ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשְּתַסְּימּו ֶאת

  ַעל ַּכְך!ָלֶכם ְואֹוִדיַע ֶאֱחזֹר ָלֶלֶכת ְלֵביתֹו, ַעד ֲאֶׁשר 

 ֵהִבינּו ֶׁשָּקָרה ִמְקֶרה נֹוָרא ֶׁשַהַּמֲהַר"ל ִהְרִּגיׁש ּבֹוֻּכָּלם ַּפַחד ּומֹוָרא ָּגדֹול ָנַפל ַעל ָּכל ַהְּיהּוִדים.   

ָסְמכּו ַעל ַרָּבם ַהַּמֲהַר"ל, ֻּכָּלם ִּבְׁשַעת ְּתִפָּלתֹו, ּוִמי יֹוֵדַע ֵאיזֹו ְּגֵזָרה ֲחָדָׁשה ְמַצָּפה ָּלֶהם? אּוָלם 

ת ֶנסֶ ֶׁשְּבֵעֶזר ַהֵּׁשם ַיְצִליַח ְלגֹוֵנן ֲעֵליֶהם ְוִלְׁשמֹור אֹוָתם ִמָּכל ַרע,  ְוָכְך ִנְׁשַארּו ָּכל ַהָּקָהל ְּבֵבית ַהְּכ 

  ְּכֶׁשֵהם אֹוְמִרים ִּפְרֵקי ְּתִהִלים.

ְועֹוד ַּכָּמה ֵמֲחׁשּוֵבי ַהָּקָהל  -ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַמייְזל  -ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִנְכַנס ַהַּמֲהַר"ל ְּבִלְוַית רֹאׁש ַהָּקָהל 

ַהּגֶֹלם (ְיִציר ַּכָּפיו ֶׁשל  יֹוָסֶל'הְלֶאָחד ַהֲחָדִרים ֲאֶׁשר ְּבָסמּוְך ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. ִמָּׁשם ָׁשַלח ֶאת 

ָעָליו ְלָהִביא לֹו ֵּתֶכף ּוִמָּיד ַמָּצה ַאַחת ִמַמצֹוָתיו. ְלַאַחר ֶׁשַהגֶֹלם ְּבַצּוֹתֹו ַהַּמֲהַר"ל) ֵאָליו ַהַּבְיָתה 

  ִמֵּלא ַאַחר ְּפֻקָּדתֹו, ִצָּוה ַהַּמֲהַר"ל ֶׁשִּיְטַעם ֵמַהַּמָּצה.

ַעִזים, ֶּבֶטן ַהַּמָּצה, ִהְתִחיל ְלִהְתַּפֵּתל ְּכָנָחׁש ִמְּכֵאֵבי ֲחִתיַכת ם ִלְבלֹע ֶאת עֹוד ְּבֶטֶרם ִהְסִּפיק ַהּגֹלֶ 

ַעל ִּבְטנֹו ַהֶּנֱאֶנֶקת ִּביסּוִרים. ִנְבָהל ַהַּמֲהַר"ל ַעד ְמאֹד ְלַמְרֶאה ַהּגֶֹלם ַהִּמְתַּפֵּתל ְּתִדירֹות ְוִהְצִּביַע  

ֶאת ְמהּות ַהָּטעּות ִּבְתִפָּלתֹו, ַּכֲאֶׁשר ִמִּפיו ָיְצָאה ַהִּמָּלה "ּוַמְחִמיץ"  ְּבִיסּוָריו, ְוַעד ְמֵהָרה ֵהִבין

ִּבְמקֹום "ּוַמֲחִליף", ַּכִּנְרֶאה ָּבא ַהָּדָבר ְלַרֵּמז ִּכי ֲאסּוִרים ַהַּמּצֹות ַּבֲאִכיָלה, ְוִכי ַיד ֶׁשל ׂשֹוֵנא 

  ַהָּמֶות. -ת ַהַּמּצֹות, ִהְרִעיל ֶאת ַהַּמּצֹות ְּבַסם ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ֵיׁש לֹו ִּגיָׁשה ֶאל ַמֲאִפיֹו



  ב"ה

ַהַּמֲהַר"ל ִהִּניַח ֶאת ָידֹו ַעל ִּבְטנֹו ֶׁשל ַהּגֶֹלם, ְוַכֲעבֹר ְרָגִעים ִמְסַּפר הּוַטב לֹו, ּוֵמחּוֵׁשי ַהֶּבֶטן 

  ַהָּקִׁשים ֶנֶעְלמּו ְּכלֹא ָהיּו.

ַהְּכֵנִסּיֹות ֶׁשָּבִעיר ָּבֵּתי ְּבָכל ֶׁשְּיַמֵהר ְלַהְכִריז  -ִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים רַ  -ַעָּתה ִצָּוה ַעל ַהְמַׁשֵּמׁש ַהָּזֵקן 

ֶנְחָׁשִבים ְּכָחֵמץ ֵעֶקב ִסָּבה ְמֻסֶּיֶמת, ְוַאל ָיִהין ִאיׁש ָּבִעיר ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ָהַרב, ֶׁשָּכל ַהַּמּצֹות ֶׁשֶּנֱאפּו 

  ל ָחֵמץ ֵיׁש ָּבֶזה ַּגם ַסָּכַנת ְנָפׁשֹות.ִלְנּגַֹע ָּבֶהם, ּוִמְּלַבד ָהִאּסּור ֶׁש 

ַהַּמֲהַר"ל ִּבֵקׁש ֵמַהַּׁשָמׁש ְלַהְזִמין ֵאָליו ֶאת אֹוֶפה ַהַּמּצֹות, אּוָלם ְּבֶטֶרם ִהְסִּפיק ַהַּׁשָמׁש ַלֲעזֹב ֶאת 

  ַהָּמקֹום,  הֹוִפיַע ָהאֹוֶפה ְמבָֹהל, ּוִבְכֵאב ָּגדֹול ִהְכִריז:

  ֵאַרע ֶׁשֻהְכַרז ֶׁשָּכל ַהַּמּצֹות ֶׁשֶּנֱאפּו ֶאְצִלי ָחֵמץ ֵהם?! ַרִּבי, ְוִכי ָמה -

ַעד ֶׁשלֹא ָּתִׁשיב ִלי ַעל  -ָאַמר לֹו ַהַּמֲהַר"ל  - ְלֵעת ַעָּתה ֵאיֶנִּני ָיכֹל ְלָהִׁשיב ְּלָך ְּדָבִרים ְּברּוִרים  -

  י ִסֵיַע ְּבָיְדָך ַּבֲאִפַּית ַהַּמּצֹות?ִמְסַּפר ְׁשֵאלֹות ֶׁשֶאְׁשַאל אֹוְתָך. ְוֵראִׁשית, ֱאמֹר ִלי: ִמ 

ם ָּכל ָהעֹוְבִדים ַהְּקבּוִעים ֲאֶׁשר ְמַסְּיִעים ְּבָיִדי ֶזה ָׁשִנים ַרּבֹות, ָעָנה ָהאֹוֶפה, ַאְך ִנְזַּכר ֲאִני ֶׁשַּבּיֹו -

ֵחִרים  ִּבְמקֹוָמם. ְוִהֵּנה ֵמָהעֹוְבִדים, ְולֹא ָמָצאִתי ְיהּוִדים אֲ ְׁשָנִים ָחלּו ָהַאֲחרֹון ְּבֶעֶרב ֶּפַסח 

ַּבֲעֵלי ַהָּזָקן ַהְּׁשַנִים "ְּבֵּׁשם ִהְזַּדְמנּו ִלי ְׁשֵני "ּגֹוִיים" ֶׁשֲאִני ַמִּכיָרם ֶזה ָׁשִנים ַרּבֹות, ְוַהְמֻכִּנים 

ִהְסִּכימּו ַלֲעבֹד ֶאְצִלי  ָהָאדֹם" (ַהִּכּנּוי ָּבא ָלֶהם ֵעֶקב ְזָקָנם ָהָאדֹם ְוָהָארְֹך) ֶׁשָּגִרים ְלַיד ַהָּנָהר ְוֵהם

  ַהַּמּצֹות.ְּבַמֲאִפַּית 

"ל, ִּכי ְׁשֵני ַהּגֹוִיים  ָהֵאּלּו ֵהם ֶׁשִהְרִעילּו ֶאת ַהַּמּצֹות. ְוׁשּוב ָׁשַלח ַהַּמֲהַר"ל ַלַּמֲהרַ ָּברּור ָהָיה ַעָּתה 

ֶעֶרב ֶּפַסח ִּבְלַבד ֵהם ֶׁשֲאסּוִרים ַּבֲאִכיָלה, ֶאת ַהְּמַׁשֵמׁש ַהָּזֵקן ְלַהְכִריז, ִּכי ַרק ַהַּמּצֹות ֶׁשֶּנֱאפּו ְּב 

  ְוִאלּו ְׁשַאר ַהַּמצֹות ְּכֵׁשִרים ַלֲאִכיָלה.

ְּבָידֹו  הּוא ִצָּוה ַעל ֵאּלּו ֶׁשֲעַדִין ִנְׁשַארּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָּיׁשּובּו ְלָבֵּתיֶהם ַלֲערְֹך ֶאת ַהֵסֶדר, ּוִמי ֶׁשֵאין

ְועֶֹנג יֹום טֹוב. ֶהָחג ַּקח ִמְׁשֵכנֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמּצֹות ְּכֵׁשרֹות, ְּכֵדי לֹא ְלָהֵפר ֶאת ִמְצַות ַמּצֹות ְּכֵׁשרֹות, יִ 

ר ֵיְדעּו ַהַּמֲהַר"ל ִּבֵּקׁש ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְמסֹר ֶאת ַהָּדָבר ִלְׁשֵכנֹו, ְוַהֵּׁשִני ַלְּׁשִליִׁשי, ַּכְך ֶׁשָּכל ּתֹוְׁשֵבי ָהִעי

  ל ָהַרב.ִמְּפקּוָדתֹו ֶׁש 

  ַאְך ַהַּמֲהַר"ל ְּבַעְצמֹו ֲעַדִין לֹא ָחַזר ְלֵביתֹו ַלֲעִריַכת ַהֵסֶדר.

  ַהּגֶֹלם ְוָאַמר לֹו:יֹוָסֶל'ה הּוא ָקָרא ֵאָליו ֶאת 

ס "ַעל ְׂשַפת ַהָּנָהר עֹוֵמד ַּבִית ּבֹוֵדד, ָׁשם ִמְתגֹוְרִרים ְׁשֵני ַהּגֹוִיים "ַּבֲעֵלי ַהָּזָקן ָהָאדֹם", ִהָּכנֵ 

  ֲחָדָׁשה, ָהֵבא זֹאת ֵּתֶכף ֵאַלי.ֻקְפָסא ְלֵביָתם ְוַחֵּפׂש ָׁשם ֵהיֵטב, ְוִאם ִּתְמָצא ִצְנֶצֶנת אֹו 

ַהּגֶֹלם ִמֵּלא ִמַיד ַאַחר ְּפקּוָדתֹו ֶׁשל ַהַּמֲהַר"ל. ְׁשֵני ַהּגֹוִיים ֲאֶׁשר ִהְתגֹוְררּו ַיְחָּדו לֹא ָהיּו אֹוָתה 

ַהְמֵגרֹות ְּבַאַחת ֲחבּוָיה ְמָצָאּה "ל ִצְנֶצֶנת ְקַטָּנה ֲאֶׁשר ַלַּמֲהרַ ם ָחַזר ְוֵהִביא ָׁשָעה ְּבֵביָתם, ְוַהּגֹלֶ 

  ְּבֵביָתם ֶׁשל ַהּגֹוִיים ַוֲאֶׁשר ֵהִכיָלה ַאְבָקה ְלָבָנה.

ְנֶצֶנת ְמִכיָלה ַרַעל ָיַדע ֵהיֵטב ַהַּמֲהַר"ל ִּכי ַהּגֶֹלם ֶׁשּלֹו ֵאינֹו טֹוֶעה ְּכָלל, ְוִכי ָהַאְבָקה ַהְלָבָנה ֶׁשַּבִצ 

  ְמֻסָּכן.  ַהִּצְנֶצֶנת לֹא ָהְיָתה ְמֵלָאה, ּוִנָּכר ָהָיה ִּכי ְּכַבר ִהְׁשַּתְּמׁשּו ָבּה.

, ְוהּוא ְּבַעְצמֹו ָלַבׁש ְלָקָחּהַהַּמֲהַר"ל ִצָּוה ַעל ַהּגֶֹלם ֶׁשַּיֲחִזיר ִמַיד ֶאת ַהִּצְנֶצֶנת ֶאל ַהָּמקֹום ִמֶּמנּו 

ָׂשם  - ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים  -ָהֶעְליֹון, ָלַקח ֶאת ַמְקלֹו ְבָידֹו, ּוְבִלְוָיתֹו ֶׁשל ַהְּמַׁשֵמׁש ַהָּזֵקן  ֶאת ְמִעילֹו

  ֶאת ְּפָעָמיו ְלֵעֶבר ַּתֲחַנת ַהִּמְׁשָטָרה, ָׁשם ִהִּגיׁש ֶאת ְּתלּוָנתֹו ֶנֶגד ְׁשֵני ַהּגֹוִיים.
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ַגׁש ַהַּמֲהַר"ל ִּבְׁשֵני ַהּגֹוִיים ַּבֲעֵלי ַהָּזָקן ָהָאדֹם, ְּכֶׁשֵהם ְמׁשֹוְטִטים ְּבַדְרּכֹו ְלַּתֲחַנת ַהִּמְׁשָטָרה ּפָ 

, ְּכֵדי ִלְראֹות ּוְלִהָּוַכח ְּבּתֹוָצאֹות ַמֲעֵׂשיֶהם ַהּנֹוָרא. ֵהם ִקּוּו ִּבְפָראגְּבִסְמָטאֹות ַהֶּגטֹו ַהְּיהּוִדי 

ִּבְמקֹום ֶּבִכי ִויָללֹות ָׁשְמעּו ֶאת  - י ַהְּיהּוִדים, ַאְך  ְלִתְמהֹוָנם ִלְׁשמַֹע ְיָללֹות ַמֲחִרידֹות עֹוִלים ִמָּבֵּת 

ִניגּוֵני ַהֵּסֶדר ִמְתַנְּגִנים ְּבָרָמה ְוַהִׁשיָרה ְמַמֵּלאת ֶאת ָחָלל ָהֲאִויר. ֵהם לֹא ָהיּו ְמֻסָּגִלים ְלָהִבין ֶאת 

ּצֹות ֲעבּור ַהַּמֲהַר"ל, ְוִהֵּנה ְלִתְמהֹוָנם ָהַרב, צֹוֵעד לֹו ַהִּמְתַרֵחׁש, ֲהלֹא ְּבאֹותֹו יֹום ָאפּו ַּגם ֶאת ַהַּמ 

ָּבִריא ְוָׁשֵלם, ּוְלֵהיָכן ָיכֹל הּוא ָלֶלֶכת ַעָּתה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ְזַמן ֶׁשֵאינֹו ַמְתִאים ְּכַלל ְּפָרג ַרָּבּה ֶׁשל 

  ?!ְלִבּקּוִרים

הּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות נֹוַכח  ִּכי ְּבָהִעירֹוִמַיד ֶאת ְּתלּוָנתֹו, ְמַפֵּקד ַהִּמְׁשָטָרה ִהְבִטיַח ְלַרב ַלֲחקֹור 

  ְּבַעְצמֹו ְּבֵביָתם ֶׁשל ְׁשֵני ַהּגֹוִיים ִּבְׁשַעת ַהִחּפּוׂש, ְּכֵדי ֶׁשִיָוַכח ְּבמֹו ֵעיָניו ַּבֲאִמּתּות ָהִעְנָין.

ֵכן, ֶאת ַהִּצְנֶצֶנת ֶׁשֵהִכיָלה ֶאת ָהַאְבָקה ְמַפֵּקד ַהִּמְׁשָטָרה ָעַרְך ֶאת ַהִחּפּוׁש ְּבֵביָתם ּוָמָצא, ָא

  ַהֲחׁשּוָדה.

ַּמּצֹות ִּבְתִחָּלה ִנּסּו ְלִהְתַּכֵחׁש ַלֲחַׁשד ֶׁשֶהֱעָלה ֶנְגָּדם. ְוַעל ֵּכן ִּבֵקׁש ְמַפֵּקד ַהִּמְׁשָטָרה ֶׁשָּיִביאּו לֹו ֵמהַ 

ַהַּמּצֹות. ָּכאן ִנְׁשְּברּו ְׁשֵני ַהּגֹוִיים ְוהֹודּו ַּבֶּפַׁשע ַהֲחׁשּודֹות ְּכֻמְרָעלֹות, ְוִצָּוה ֲעֵליֶהם ֶלֱאכֹול ֶאת 

  ֶׁשִּבְצעּו.

  ָׁשַאל אֹוָתם ְּבַכַעס ְמַפֵּקד ַהִּמְׁשָטָרה. - ַמּדּוַע ִּבַּצְעֶּתם ֶּפַׁשע נֹוָרא ָּכֶזה?  -

ְוִצָּוה ָעֵלינּו ֶׁשִּנְׁשַּתֵּדל ַהּזֹו ַאְבָקה הּוא ָמַסר ָלנּו ֶאת הָ  - ָענּו ַהְּׁשַנִים  -ַהּכֶֹמר ַטַדאּוס ִּפָּתה אֹוָתנּו 

ְלִהְתַקֵּבל ְּכעֹוְזִרים ְּבַמֲאִפַית ַהַּמּצֹות ֶׁשל ַהְּיהּוִדים, ּוְלַהִּטיל ֶאת ָהַאְבָקה ְלתֹוְך ַהֶּקַמח. ְוַעל ָּכְך 

  ְסכּום ֶּכֶסף ָהגּון. ֵדינּוִהְבִטיַח ָלנּו לֹא ַרק ָמקֹום ִנְכָּבד ְּבַגן ֵעֶדן ֶאָּלא ַּגם ִׁשְּלֵׁשל ְליָ 

ָקֶׁשה ַעד ְמאֹד ָהָיה ָלנּו ְלִהְתַקֵּבל ְּכעֹוְבִדים ְּבַמֲאִפַית ַהַּמּצֹות, ְוַרק ַּביֹום ָהַאֲחרֹון ֶׁשִּלְפֵני ַהַחג 

ָיֵדינּו ְלַהִּטיל ֶאת ִהְצַלְחנּו ְלִהְתַקֵּבל ָלֲעבֹוָדה ְלִנּפּוי ַהֶּקַמח, ּוְּבָׁשָעה ֶׁשַאף ֶאָחד לֹא ִהְבִחין, ָעָלה ְּב 

  ָהַאְבָקה ֶאל ּתֹוְך ַהֶּקַמח.

ְמַפֵּקד ַהִּמְׁשָטָרה ִהְזִמין ֵאָליו ֶאת ַהּכֶֹמר ַטַּדאּוס, ְוָהָרָׁשע ָאֵכן ִהִּגיַע ִמַיד, ּוְבָׁשְמעֹו ַעל ַהֲחַׁשד 

ִּמְׁשָטָרה ְלִדְבֵריֶהם ֶׁשל ְׁשֵני ַהּנֹוָרא ֶׁשחֹוְׁשִדים ּבֹו, ָעָנה ְּבקֹר רּוַח: ֵמֵאיָמַתי ַמֲאִמין ְמַפֵקד הַ 

  ַהִּׁשּכֹוִרים? ֲאִני ְּכַלל לֹא ַמִּכיר אֹוָתם, ּוֵמעֹוָלם לֹא ִּדַּבְרִּתי ִאָּתם ְוַאף לֹא ָרִאיִתי אֹוָתם.

ּכֶֹמר, ְוִאּלּו ִלְמַפֵּקד ַהִּמְׁשָטָרה לֹא ָהְיָתה הֹוָכָחה נֹוֶסֶפת ְוַעל ֵּכן ָהָיה ַחָּיב ְלַהֲאִמין ִלְדָבָריו ֶׁשל הַ 

  ְׁשֵני ַהּגֹוִיים הּוֲעְמדּו ְלִּמְׁשָּפט ְוִנּדֹוּנּו ְלָחֵמׁש ְׁשנֹות ַמֲאָסר ְּבֵבית ַהּסַֹהר.

  ִּכי ַהּכֶֹמר ַטַּדאּוס הּוא ָהָאֵׁשם ָהִעָּקִרי ְּבַמֲעֵׂשי ַהַהְרָעָלה.ְּפָרג ּתֹוְׁשֵבי ָּברּור ָהָיה ְלָכל 

ַחר ֶׁשִהְסַּתֵּים ִמְׁשָּפָטם ֶׁשל ְׁשֵני ַהּגֹוִיים, ִהְקִהיל ַהַּמֲהַר"ל ֶאת ָּכל ְיהּוֵדי ְּבחֹל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח, ְלַא

  ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַאְלְטנֹוי, ְוִסֵּפר ָלֶהם ֶאת ָּכל ַהֵּנס ֶׁשִהְתַרֵחׁש ִעם ַהַּמּצֹות, ְוִסֵּים ֶאת ְּדָבָריו:ְּפָרג 

ָעֵלינּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵמר ָעֵלינּו, ְּבָכל ּדֹור ְודֹור עֹוְמִדים  "רֹוִאים ַאֶּתם, ַאִחים ְיָקִרים, ֵאיךְ 

  ְלַכלֹוֵתינּו ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִציֵלנּו ִמָיָדם".

ַעל ָּבַרְך ִיְת ָחְגגּו אֹוָתה ַהָּׁשָנה ֶאת ַחג ַהֶּפַסח ְּבִׂשְמָחה ְמרֹוֶמֶמת, ְּבהֹוָדָאה ַלֲהֶׁשם ְּפָרג ָּכל ְיהּוֵדי 

  ַהִּנִסים ְוַהִּנְפָלאֹות ֶׁשָעָׂשה.           

   



  ב"ה

  ...זָכָה ִמן הַהֶפְֵקר
ם ַעל ָהָיה ָידּוַע ְּבָכל ַהְּסִביָבה, ֻּכָּלם ֶהֱעִריצּוהּו ְוֶהֱעִריכּוהּו ִּבְגַלל ָיְׁשרֹו. ּגַ ַרִּבי ְרָפֵאל ַהֻּפְנָּדק ֶׁשל 

ל לֹא ָהְיָתה ַהְּפרּוָטה ְמצּוָיה ְּבִכיסֹו ֶׁש ַּכֲאֶׁשר . ָהָיה ַרִּבי ְרָפֵאל ַנֲעָרץ ְּביֹוֵתרְוִאָּכֵרי ַהְּסִביָבה ַהַּכְפִרִּיים 

 ֶאָחד ֵמֶהם, לֹא ָהָיה ְמָסֵרב ַרִּבי ְרָפֵאל ְונֹוֵתן לֹו ְּבַהָּקָפה ַעד ֲאֶׁשר ִיְפַרע ֶאת חֹובֹו. 

ָזכּו  ֶאָּלא ֶׁשָהָיה ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשֵהִעיב ַעל ִׂשְמָחָתם: לֹא .ָחיּו ַחִּיים ְמֻאָּׁשִרים –ַרִּבי ְרָפֵאל ְוִאְׁשּתֹו 

ֵּלל ֶאל ה' ִּכי ְלִהָּפֵקד ִּבְפִרי ֶּבֶטן. ָיִמים ַרִּבים ְוֵלילֹות ַרִּבים ָהָיה ַרִּבי ְרָפֵאל ׁשֹוֵפְך ְּדָמעֹות ַּכַּמִים, ִמְתּפַ 

ל ָחַזק ֲעֵרי ָׁשַמִים ָהיּו ְנעּוִלים ִּבְפֵני ְּתִפָּלתֹו זֹו. אּוָלם, ַרִּבי ְרָפאֵ ְיַזֶּכּנּו ְלָהִביא ְיָלִדים ָלעֹוָלם, ֶאָּלא ֶׁשַּׁש 

  ָהָיה ֶּבֱאמּוָנתֹו ְולֹא ָזז ִּכְמלֹא ַהִּניָמה ִמֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה ַהְיָׁשָרה ֶׁשָּסַלל ְלַעְצמֹו. 

ה דֹול. ּכֶֹמר ֶזה לֹא ָיכֹול ָהָיה ְלַהְׁשִלים ִעם ָהֻעְבּדָ יֹום ֶאָחד ִהִּגיַע ַלְּכָפר ּכֶֹמר ֶׁשָהָיה ׂשֹוֵנא ִיְׂשָרֵאל ּגָ 

ֶׁשַרק ֶאָּלא  ֶׁשַרִּבי ְרָפֵאל ִיְהֶיה ָחׁשּוב ָּכל ָּכְך ְּבֵעיֵני ָהִאָּכִרים, ְוֵהֵחל ְלָהִסית ֶאת ַהּתֹוָׁשִבים ֶנְגּדֹו.

ָיְדעֹו ֶׁשל ַרִּבי ְרָפֵאל. ַהּכֶֹמר ִהְמִׁשיְך ְלָהִסית ְּב  ִאָּכִרים ְמַעִּטים ְמאֹד ֵהֵחּלּו ְלַהִּדיר ַרְגֵליֶהם ִמּפּוְנָדקֹו

  ֶׁשל ָּדָבר ַיֲעֶלה ְּבָיָדיו ְלַׁשְכְנָעם ְלִהְתַיֵּצב ִליִמינֹו. ְּבסֹופֹו ֵהיֵטב ִּכי 

י ִלְפֵני ַהֶּפַסח. הּוא ַחג ַהֶּפַסח ִהְתָקֵרב. ַהּכֶֹמר ָיַדע ִּכי ַהְּיהּוִדים נֹוֲהִגים ִלְמּכֹר ֶאת ֶהָחֵמץ ֶׁשָּלֶהם ְלגֹו

  ָהָיה ָּבטּוַח ֶׁשַּגם ַרִּבי ְרָפֵאל מֹוֵכר ֶאת ֶהָחֵמץ ֶׁשּלֹו ְלִמיֶׁשהּו ֵמַהְּכָפר. 

ְצלֹו ְוֵהֵחל ָהַלְך ַהּכֶֹמר ּוֵבֵרר ֵאֶצל ִמי נֹוֵהג ַהְּיהּוִדי ִלְמּכֹר ֶאת ֶהָחֵמץ. ְלַאַחר ֶׁשּנֹוַדע לֹו ִמיהּו, ָהַלְך אֶ 

ם ַהּכֶֹמר ֶׁשּלֹא ִיְקֶנה ַהָּׁשָנה ֶאת ֶהָחֵמץ ֵמַהְּיהּוִדי. ַּבְּתִחָּלה לֹא ָאָבה ַהּגֹוי ִלְׁשמַֹע... אּולָ  ְלַׁשְכְנעֹו

ַעד  ִהְבִטיַח לֹו ''ְמִחיַלת ָּכל ֲעֹונֹוָתיו'' ְוֵכן ''עֹוָלם ַהָּבא'' ִאם ִיְׁשַמע ְּבקֹולֹו, ְוִהְרָּבה ָעָליו ְּדָבִרים

  ָעֵרל ְוִהְבִטיַח ֶׁשּלֹא ֵיֵלְך ַהָּׁשָנה ֶאל ַהְּיהּוִדי ִלְקנֹות ִמֶּמּנּו ֶאת ֶהָחֵמץ. ֶׁשֵּנאֹות אֹותֹו 

ֶאת ֶהָחֵמץ  , ָאַסף ַהּכֶֹמר ֶאת ָּכל ּתֹוָׁשֵבי ַהְּכָפר ְוִהְׁשִּביַע אֹוָתם ֶׁשּלֹא ִיְקנּו ֵמַרִּבי ְרָפֵאלְלַאַחר ִמֵּכן

ֹול ת ֶזה ''עֹוָלם ַהָּבא'', ְוַגם ִהְסִּביר ָלֶהם: ֱהיֹות ְוַרִּבי ְרָפֵאל ֵאינֹו ָיכֶׁשּלֹו. הּוא ִהְבִטיַח ָלֶהם ְּתמּורַ 

  ַּתְׁשלּום. ְללֹא ָּכל ִמי ֶׁשִּיְרֶצה ָיבֹוא ְוִיַּקח  –ְוָאז  ,ְלַהְפִקירֹו הּואְלִהָּׁשֵאר ִעם ֶהָחֵמץ ֶׁשּלֹו ְּבֶפַסח, ֻמְכָרח 

ָלם לֹא ָּבא... ָרץ ַרִּבי ְרָפֵאל ְלַחְּפׂשֹו, אּו –ַהְּמִכיָרה, ְוַהּגֹוי ַהּמֹוִפיַע ָּכל ָׁשָנה  ְּביֹום י''ד ְּבִניָסן ִהִּגיַע ְזַמן

ִּבי ְרָפֵאל: לֹא ְמָצאֹו. ִנָּסה ֶאת ַמָּזלֹו ֵאֶצל ָעֵרל ַאֵחר, אּוָלם הּוא ִהְׁשַּתֵּמט ִמֶּמּנּו. ְוַהְּזַמן ''ּבֹוֵער'' ְלרַ 

, אּוָלם סּור לֹו ְלַהֲחִזיק ָחֵמץ. ִהְתרֹוֵצץ ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, ִּבֵּקׁש ֶאת ִמי ֶׁשָּמָצאעֹוד ְמַעט ְּכָבר ְיֵהא ָא

  ְלַבד... ָּכל ֶאָחד ִמן ַהּגֹוִיים ִנְׁשַמט ִמֶּמּנּו ַּבֲאַמְתָלאֹות ׁשֹונֹות, ְוַרִּבי ְרָפֵאל ִנְׁשַאר ִעם ֲחֵמצֹו ִּב 

ֹו לֹא ּוְך הּוא ַמֲעִמיד אֹותֹו ָּכֵעת ְּבִנָּסיֹון: ַהִאם ַיְׁשִאיר ָחֵמץ ְּבֶפַסח אַרִּבי ְרָפֵאל ָיַדע ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּבר

ָידּוַע: ָּכל ֶהָחֵמץ  ַיְׁשִאיר? ִהְתַאֵּזר עֹז, ָּפַתח ֶאת ַּדְלֵתי ֵּביתֹו ְוָׁשַאג ְּבקֹול ַּבָּׂשָפה ַהּפֹוָלִנית: ''ֶלֱהֵוי ְיֵהא

  ל ֶאָחד ָיכֹול ָלבֹוא ְוָלַקַחת ְּבִחָּנם ַּכָּמה ֶׁשהּוא רֹוֶצה!'' ֶׁשִּלי ֻמְכָרז ָּבֶזה ֶהְפֵקר! ּכָ 

ּתֹו. ֶאת ַּדְלֵתי ְלַאַחר ִמֵּכן ָעָלה ַעל ַהֶּמְרָּכָבה ִעם ִאְׁשּתֹו, ֵהִאיץ ְּבסּוסֹו ְוָנַסע ָהִעיָרה ָלחֹג ֵאֶצל ִמְׁשַּפְח 

  ֵיינֹו ֶהְפֵקר הּוא... ַהּפּוְנָדק ִהְׁשִאיר ְּפתּוחֹות ִלְרָוָחה, ֶׁשֲהֵרי ָּכל 

ְּפרּו לֹו, ''ָּבאּו ְׁשֵני ְּכֶׁשָחַזר ִקְּדמּוהּו ְׁשֵכָניו ַהּגֹוִיים ְוָנְׁשקּו ֶאת ַּכּפֹות ַרְגָליו. ''ִמָּיד ַאֲחֵרי ֶׁשָהַלְכָּת,'' ִס 

  '' ְּכָלִבים ְּגדֹוִלים ְוָׁשְמרּו ַעל ַהַּבִית. ִאיׁש לֹא ִנְכַנס. ַרק ַעָּתה ֵהם ָהְלכּו...

 ָזָכה ְלֵבן. –ַרִּבי ְרָפֵאל הֹוָדה ַלה' ְוַלָּׁשָנה ַהָּבָאה 
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  כּוֹסוֹ ׁשֶל ֵאלִיָּהוּ 

ְׁשָלִגים  ַהחֹוֶרף ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ָהָיה ַקר ְּביֹוֵתר. ְּבֶמֶׁשְך ֳחָדִׁשים ֲאֻרִּכים ִהְׁשּתֹוְללּו ַּבחּוצֹות סֹופֹות

ָהֵעִצים ֶהָעִני,  ְּבֵריָרה ָיַׁשב ַּגם ַחִּיים, חֹוֵטב ל ַהְּדָרִכים. ְּבֵליתַעּזֹות, ֶׁשִּנְּתקּו ַלֲחלּוִטין ֶאת ּכָ 

  ַמֲעֶׂשה. ְּבֵביתֹו, ְּבֶאֶפס

ָהֲאִויר ַהּסֹוֵער.  יֹום יֹום ָהָיה ַחִּיים ַמְׁשִקיף ְּבַעד ַהַחּלֹון ּוַמְפִליט ִמִּלּבֹו ֲאָנָחה ְּכֵבָדה ְלנַֹכח ֶמֶזג

ֶאת ַעְנֵפי  –ָנה ַהּבֹוֶעֶרת' ֶׁשּלֹו. ַּבחֹוֶרף לֹא ִהְתַקָּׁשה ֵמעֹוָלם ִלְמּכֹר ֶאת ְסחֹוָרתֹו עֹוָנה זֹו ָהְיָתה 'ָהעֹו

ַּגֵּבי ִמְגֶרֶרת ַהֶּׁשֶלג ַהְּקַטָּנה ֶׁשּלֹו. ַהְּפרּוטֹות ַהַּדּלֹות  ָהֵעִצים ֶׁשָּכַרת ַּבַּיַער ְוֶׁשָהָיה ְמִביָאם ַלֲעָיָרה ַעל

ָהָיה ַמְרִויַח ּבַ  חֹוֶרף ִהּוּו ֶאת ַהָּבִסיס ְלַפְרָנָסתֹו ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהָּׁשָנה. ֲאָבל ְּבֶמֶזג ֲאִויר ָּכֶזה ֲהֵרי זֹו ֶׁ

  ְנָפׁשֹות ָלֵצאת ֵמַהַּבִית. ַסָּכַנת

ב ַּבַּבִית עֹוֵבר יֹום ְועֹוד יֹום ְוַהְּׁשָלִגים ֵאיָנם ּפֹוְסִקים ָלֶרֶדת. ַמה נֹוָתר ְלַחִּיים ַלֲעׂשֹות? הּוא ָיַׁש 

ל: ְוָאַמר ְּתִהִּלים ְּבֵלב ָׁשבּור. ִמַּפַעם ְלַפַעם ָהְיָתה ִאְׁשּתֹו, ִרְבָקה, ִנְכֶנֶסת ֵאָליו ְוׁשֹוֶאֶלת ִּבְכֵעין ֶהְרּגֵ 

ָּזל "ַמה ִיְהֶיה, ַחִּיים?". ְוהּוא ָהָיה ּפֹוֵרׂש ֶאת ָיָדיו ַלְּצָדִדים ּוֵמִׁשיב ַּבֲאָנָחה: "ָמה ַלֲעׂשֹות? ֶזה ַהּמַ 

  ֶׁשָּלנּו. ה' ַיֲעזֹר".

ְּכֶׁשִהְתָקֵרב ַחג ַהֶּפַסח ּוֶמֶזג ָהֲאִויר לֹא ִהְׁשַּתָּנה, ֵהֵחָּלה ָהִאָּׁשה ִלְדאֹג: "ַחִּיים, ֶּפַסח ִמְתָקֵרב. ֵאין 

ֵכי ֶהָחג. ֵאיְך ַנְחּגֹג ֶאת ָלנּו ֶּכֶסף ֲאִפילּו ִלְקִנַּית ַמּצֹות ְוַיִין, ֶׁשּלֹא ְלַדֵּבר ַעל ָּבָׂשר ְוָדִגים ּוְׁשָאר ָצרְ 

  ֶהָחג?". ְוַחִּיים ָהָיה ֵמִׁשיב ִּבְכֵאב: "ָהָבה ִנְבָטח ַּבה' ֶׁשּלֹא ַיֲעזֹוב אֹוָתנּו".

ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ִלְפֵני ֶהָחג ִנְּגָׁשה ִרְבָקה ֶאל ַּבְעָלּה ּוְבִפיָה ַהָּצָעה: "ַמּדּוַע לֹא ִּתְפֶנה ֶאל ַּגַּבאי 

ִפי ֶׁשעֹוִׂשים ָּכל ָהֲעִנִּיים ִלְפֵני ַהֶּפַסח. ֲהֵרי ְּבָכל ָׁשָנה ַאָּתה ּתֹוֵרם ְל'ָמעֹות ִחִּטים' ֲעבּור ַהְּצָדָקה, ְּכ 

  ָהֲעִנִּיים. ַהָּׁשָנה, ֶׁשִּנְׁשַאְרנּו ְּבִלי ְּפרּוָטה ַּבַּבִית, ַמִּגיַע ְלָך ְלַקֵּבל ְּתִמיָכה ִמֶּקֶרן זֹו".

  ְּבֶעֶצב: "ֲאִני יֹוֵדַע, ֲאִני יֹוֵדַע", ִמְלְמלּו ְׂשָפָתיו. ַחִּיים ֵהִניד ְּברֹאׁשֹו

 ֲאָבל ִרְבָקה ָהְיָתה ַהַּפַעם ַּתִּקיָפה ִמָּתִמיד: "ֵאין ָלנּו ְּבֵריָרה ַאֶחֶרת. ִהֵּנה, ַהַחג ְּכָבר ַמִּגיַע ְוֵאין ָלנּו

ִחִּטים'. ְּכֶׁשה' ַיְעזֹר ָלנּו ְוַנְרִויַח  ּוַע ִמֶּקֶרן ַה'ָמעֹותֵמַהְּכָלל, ִסּי ָּדָבר ַּבַּבִית. ַקח ַהַּפַעם, ְּבאֹוֶפן יֹוֵצא

  ְמַעט ַּתֲחִזיר ֶאת ַהֶּכֶסף".

יַע ְּדָמעֹות ִהְתַרְּגׁשּות הֹוִפיעּו ְּבֵעיָניו ֶׁשל ַחִּיים. "ָּכל ַחַּיי ָעַבְדִּתי ָקֶׁשה ְמאֹוד ְּכֵדי ְלִהְתַּפְרֵנס ִמיגִ 

ַּדַעת. "ַיֲעבֹור ָעַלי ַמה, לֹא ֶאַּקח ִמֻּקַּפת ַהְּצָדָקה.  ַלְּבִרּיֹות", ָאַמר ִּבְנִחיׁשּות ַּכַּפי ְולֹא ְלִהְזַּדֵּקק

  ַהָּקָּב"ה יּוַכל ַלֲעזֹר ָלנּו ְּבֶדֶרְך ַאֶחֶרת".

ת ְּכֵדי ַלֲעזֹר ֻמְצֶּדֶקת", לֹא ִוְּתָרה ָהִאָּׁשה. "ֶקֶרן ַהְּצָדָקה ַקֶימֶ  "ְלַדְעִּתי, זֹו ַּגֲאַות ֲעִנִּיים ִּבְלִּתי

ְּבִמְקִרים ָּכֵאֶּלה. מּוָטב ְלִהְתַּבֵּיׁש ְקָצת ְוַלְחּגֹג ֶאת ֶהָחג ְּכמֹו ְיהּוִדים, ֵמֲאֶׁשר ַלֲעׂשֹות ֶּפַסח ְּבִלי 

ְוִהיא  …",ֶּפַסח ְּכמֹו ְלֻכָּלם ַמָּצה ּוְבִלי ַיִין. ֲחׁשֹב ָנא ַעל ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלנּו, ָלָּמה לֹא ַמִּגיַע ָלֶהם ַחג

  ַמר. ָּפְרָצה ִּבְבִכי

ָמה ּוְלֶפַתע ָׁשַאל: "ַהִאם עֹוד נֹוָתר ַּבַּבִית ֵחֶפץ ָּכְלֶׁשהּו ֶׁשִּנָּתן ְלָמְכרֹו אֹו  ַחִּיים ֶהֱחִריׁש ְזָמן

  ְלַמְׁשְּכנֹו?"



  ב"ה

ֶזה  ְוִכי ֵאיְנָך יֹוֵדַע ֶׁשִּמְׁשָּכנּוִרְבָקה ָּפְרָצה ִּבְצחֹוק ִהיְסֵטִרי: "ֶאת ַהַּדּלּות ֶׁשָּלנּו ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְמּכֹר! 

ַהֶּכֶסף ֶׁשִּלי ְוֶׁשְּמָכָרנּו ְּכָבר ֲאִפילּו ֶאת ַהָּכִרים ְוַהְּכָסתֹות ְּכֵדי ְלָהִביא ֶלֶחם  ִמְּכָבר ֶאת ָּפמֹוֵטי

  ְלִפּיֹות עֹוַלְלנּו!"

 ָמעֹות ֲחמֹות ָנְׁשרּו ֵמֵעיָניו ְוִנְבְלעּו ֵּבין ַּדֵּפיַהְּתִהִלים ֶׁשּלֹו, ּודְ  ִלּבֹו ָּפָנה ַחִּיים ׁשּוב ֶאל ֵסֶפר ְּבַמר

גּוַע: ַהֵּסֶפר. ּוְלֶפַתע ִהְרִּגיׁש ִּכי ִאְׁשּתֹו מֹוֶׁשֶכת ְּבַׁשְרוּולֹו. ִהיא ָּפְסָקה ִלְבּכֹות ְוִדְּבָרה ְּבקֹול ָׁשֵלו ְורָ 

ֶאת ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ְל'כֹוסֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו'.  –ְמּכֹר "ַאָּתה יֹוֵדַע, ַחִּיים, ֵיׁש ַּבַּבִית ַמֶּׁשהּו ֶׁשּנּוַכל לִ 

  ְּבֶעֶצם, לֹא ָצִריְך ְלָמְכרֹו; ֶאְפָׁשר ְלַמְׁשְּכנֹו ּוְבֶכֶסף ֶׁשְּנַקֵּבל נּוַכל ִלְקנֹות ַמּצֹות ְוַיִין".

  ָנָחׁש. "לֹא ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת!". "ַמה ַאְּת ָׂשָחה!", ִנְזַּדֵעק ַחִּיים ִּכְנׁשּוְך 

ָחֵמץ'. הּוא ָעַבר ְּבַחְדֵרי ִּדיָרתֹו ַהְּקַטָּנה ְוִחֵּפׁש ַּבחֹוִרים  ְּבֵליל ֶעֶרב ֶּפַסח ָעַרְך ַחִּיים 'ְּבִדיַקת

  …ים. ֲאָבל לֹא ָהָיה לֹו ִסּכּוי ִלְמצֹא ַמֶּׁשהּוִק ּוַבְּסדָ 

י 'ִלְמּכֹור' ֶאת ֶהָחֵמץ. "ָמה ֵיׁש ְלָך ַּבַּבִית?", ְׁשָאלֹו ָהַרב. ַחִּיים ָּבא ְלַאַחר ִמֵּכן ָהַלְך ֶאל ָהַרב ְּכדֵ 

ֵאין ִלי ְּכלּום". "ֵיׁש ְלָך אּוַלי ֶקַמח?", ִנָּסה ָהַרב ִלְׁשאֹל. ַחִּיים … ְּבֶעֶצם… ִּבְּמבּוָכה: "ְּבֶעֶצם

ָחֵמץ ֵיׁש ְלָך?", -ָהַרב. "לֹא", ֵהִׁשיב ַחִּיים. "ּוְכֵלי ָחֵמץ?", ִהְמִׁשיְך  ֵהִׁשיב ִּבְׁשִליָלה. "ְואּוַלי ִמְצְרֵכי

  ָׁשַאל ָהַרב.

"ֵּכן, ַרִּבי", ָעָנה ַחִּיים ְּבִׁשְמָחה, "ֵיׁש ָלנּו ַּכָּמה ִסיִרים ְוַצָּלחֹות". ָהַרב הֹוִסיף ֶאת ְׁשמֹו ִלְרִׁשיַמת 

  ָׂשֵמַח. ֶהָחֵמץ ְוִאֵחל לֹו ַחג מֹוְכֵרי

ָאר עֹוֵמד ִּבְמקֹומֹו. "ֵיׁש ִלי ְׁשֵאָלה", ָאַמר. "ָרִציִתי ִלְׁשאֹל, ַרִּבי, ִאם ֶאְפָׁשר ָלֵצאת ֲאָבל ַחִּיים ִנְׁש 

  ּכֹוסֹות ְּבָחָלב ִּבְמקֹום ַיִין". ְיֵדי חֹוַבת ַאְרַּבע

ִמְסַּתֵּבר", ָחַׁשב ְּבִלּבֹו,  ֶּכֶסף. "ִהֵּנה, ָהַרב ִהִּביט ּבֹו ְמֻהְרָהר, ְּכֶׁשהּוא ְמַלֵּטף ֶאת ְזָקנֹו ַהָּׁשזּור חּוֵטי

ַהֵּסֶדר, ֶאָּלא ְּבַוַּדאי ֵאין לֹו ַּגם ָּבָׂשר, ֶׁשִאם לֹא ֵכן לֹא  "ֶׁשְּלַחִּיים ַהִּמְסֵּכן ָחֵסר לֹא ַרק ַיִין ְלֵליל

ִגים ּוַמּצֹות? ַּכִּנְרֶאה ּכֹוסֹות ָחָלב. ּוִמי יֹוֵדַע, אּוַלי ֵאין לֹו ַּגם ּדָ  ָהָיה ׁשֹוֵאל ִאם ֻמָּתר ִלְׁשּתֹות ַאְרָּבע

  עֹות ִחִּטים'".ִהְתַּבֵּיׁש ְלַבֵּקׁש ִמ'ָמ 

"ְרֵאה ָנא, ר' ַחִּיים", ָאַמר ָהַרב. "ָׁשַאְלָּת אֹוִתי ְׁשֵאָלה ָקָׁשה, ְוַעְכָׁשיו ֶעֶרב ֶּפַסח ְוֵאין ִלי ְזַמן ְלַעֵּין 

ַסח, ְוָאז ֶאְבּדֹק ֶאת ָהִעְנָין. ֵּביְנַתִים ַקח ִמֶּמִּני ַהְלָוָאה ָּבּה ָּכָראּוי. ֲעֵׂשה ִלי טֹוָבה ְוַהְמֵּתן ַעד ַאַחר ּפֶ 

ְפִכין, ּוְקֵנה ָּבּה ַיִין ְוָכל ַמה ֶׁשָּדרּוׁש ְלָך ַלַחג. ִמֵּמיָלא ַהֶּכֶסף ֻמָּנח ֶאְצִלי ַּבְּמֵגָרה ְּכֶאֶבן ֶׁשֵאין ָלּה הֹו

ִזיר ִלי ֶאת ַהַהְלָוָאה ְּכֶׁשִּיְהֶיה נֹוַח ְלָך. ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה ְוִאילּו ְלָך הּוא ָיכֹול ְלָהִביא ּתֹוֶעֶלת. ַּתחֲ 

  ָאָדם ָיָׁשר. ֵלְך ְלָׁשלֹום ְוֶׁשִּיְהֶיה ְלָך ַחג ָּכֵׁשר ְוָׂשֵמַח".

ר ְוָדִגים ַחִּיים הֹוָדה ָלַרב ִמֶּקֶרב ֵלב ּוִמֵהר ִלְקנֹות ֶאת ָּכל ָצְרֵכי ֶהָחג. הּוא ָקָנה ַמּצֹות ְוַיִין, ָּבָׂש 

ְוֶאת ָּכל ֶיֶתר ַהִּמְצָרִכים ַהְּדרּוִׁשים, ְוָרץ ְּבִׁשְמָחה ֲעצּוָמה ְלֵביתֹו. "ָאַמְרִּתי ָלְך ֶׁשה' לֹא ַיֲעזֹוב 

  …אֹוָתנּו", ָקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול ְלֵעֶבר ִאְׁשּתֹו ֶׁשּלֹא ֵהִביָנה ֶאת ַהִּמְתַרֵחׁש

ֵסֶדר ֶׁשּלֹא ָהָיה ְּכמֹותֹו. ֵהם ָעְרכּו אֹותֹו ְּבִׁשְמָחה  ָהָיה ֶזה ֵלילְוָאֵכן, ְלַחִּיים ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו 

  ּוְברֹוְממּות ָהרּוַח, ּתֹוְך הֹוָדָיה ַלה' ַעל ַהֵּנס ַהְּפָרִטי ֶׁשָּלֶהם.
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ָּנהּוג, ָראּו ְיהּוִדי ָזֵקן ַהָּנִביא, ּכַ  ִלְקַראת סֹוף ַה'ֵּסֶדר', ְּכֶׁשָהְלכּו ַהְּיָלִדים ִלְפּתַֹח ֶאת ַהֶּדֶלת ְלֵאִלָּיהּו

הּוא עֹוֵמד ַּבֶּפַתח ּוְמַבֵּקׁש ְלִהָּכֵנס. ָּפָניו ֶׁשֵהִפיקּו ִזיו ְמֻיָחד ִׁשְכְנעּו אֹוָתם ֶׁשֵאין ַמה ַלֲחׁשֹׁש ִמָּפָניו וְ 

  ֻהְזַמן ְלָהֵסב ֶאל ַהֻׁשְלָחן.

ֹו ַרק ָלֶׁשֶבת ּוְלִהְתַחֵּמם ְמַעט. הּוא ָיַׁשב ְוִהִּביט ֶדר' ַאֵחר ְוֶׁשִּבְרצֹונ'ֵּס ָהִאיׁש ָאַמר ֶׁשְּכָבר ֻהְזַמן לְ 

  ְנגֹוהֹות. ֶהָחג ְוֶׁשָּנְצָצה ַעָּתה ְּבאֹור ְללֹא ֶהֶרף ְּב'כֹוסֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו', ֶׁשאֹוָתּה ִצְחְצָחּה ִרְבָקה ְּבֶעֶרב

ר ַמַּזְלֶכם ְּכֵׁשם ֶׁשְּמִאיָרה ְונֹוֶצֶצת ּכֹוס זֹו". ָיֶפה!", ָקָרא ְּבִהְתַּפֲעלּות. "ַהְּלַואי ֶׁשָּיִאיָּגִביַע "ֵאיֶזה 

  ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַנֵּצל ָהאֹוֵרַח ֶׁשָעָליו ָלֶלֶכת, ָקם ְוָיָצא ֵמַהַּבִית.

ַהְּכֶנֶסת ְוַלָּׁשְוא. הּוא ָׁשַאל ָעָליו ֶאת ָהֲאָנִׁשים, ַאְך ַהּכֹול  ְלָמֳחָרת ִחֵּפׁש ַחִּיים ֶאת ָהִאיׁש ְּבֵבית

  ְמרּו ֶׁשּלֹא ָהָיה ָּבֲעָיָרה אֹוֵרַח ָּכֶזה ּוְׁשהּוא ְסָתם ְמַדְמֵין זֹאת.ָא

ָעַבר ֶהָחג ְוַהֶּׁשֶלג ָנֵמס ַּבְּדָרִכים. ַחִּיים ָנַטל ׁשּוב ֶאת ַהְּמִריָצּה ְוָיָצא ַלַּיַער ְּכֵדי ַלְחטֹב ֵעִצים, 

ּוָסה ְמאֹוד ְוִנְתְקָעה ָּבֲאָדָמה ַהּבּוִצית. ַחִּיים ָעָמל ָׁשָעה ְּכַדְרּכֹו. ַּבֶּדֶרְך ֲחָזָרה ָהְיָתה ַהְּמִריָצּה ֲעמ

, ּוְלַבּסֹוף ָעָלה ַהָּדָבר ְּבָידֹו. ַאְך ְּכֶׁשָעְלָתה ַהְּמִריָצּה ִהְבִחין ְלֶפַתע ֵמַהּבֹץֲאֻרָּכה ְּכֵדי ְלהֹוִציָאּה 

ָזָהב. הּוא ִהְתִחיל ַלֲחפֹר  ְדָהם ִלְראֹות מּולֹו ַמְטֵּבעַ ְּבַמֶּׁשהּו נֹוֵצץ ְלַיד ַהַּגְלַּגל. ַחִּיים ִהְתּכֹוֵפף ְונִ 

  ָזָהב נֹוְצצֹות. ָהָיה ֶזה אֹוָצר ֶׁשֶעְרּכֹו לֹא ְיׁשַֹער! ַּכד ָמֵלא ַמְטְּבעֹות…ָּבֲאָדָמה ִּבְמִהירּות ְוֶהֱעָלה 

  …ֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּוָּכְך ֵהֵחל ַמָּזלֹו ְלָהִאיר לֹו ַמָּמׁש ְּכמֹו ַהָּגִביַע ַהּנֹוֵצץ, ּכֹוס

  

  

  ...ָּכל ְּדָצִרי ֵייֵתי ְוִיְלַמד

, נּוַכל ִלְלמֹד ִמִּמַּדת ַסְבָלנּותֹו ֶׁשל ָהַרב מֶׁשה ַהַּכַעסת ְּגבּולֹות ָצִריְך ְלִהָּׁשֵמר ְּבִמּדָ ֵאילּו ַעד 

ְלָכל 'ְפָלָאה ֶׁשל ֶחֶסד ַמהּו ַפייְנְׁשֵטיין ַזַּצ''ל ַהּפֹוֵסק ַהָדגּול, ְוַהָּיכֹול ְלַלְּמֵדנּו ַהְנָהָגה מֻ 

 : 'ִּדְכִפין

ִמן ָהעֹוָלם ִהְתַקְּבָלה ְּבֵביתֹו ִׂשיָחה ֶטֶלפֹוִנית ָהַרב מֶׁשה ַפייְנְׁשֵטיין ַזַּצ''ל  ַאַחר ְּפִטיָרת

ֹוד ָהַרב, ָסמּוְך ִלְכִניַסת ַהַּׁשָּבת. ֵמֵעֶבר ַלַקו ָהְיָתה ִאָּׁשה ַאַחת ֲאֶׁשר ִּבְקָׁשה ְלׂשֹוֵחַח ִעם ְּכב

  ַאְך ַמה ָּגדֹול ָהָיה ַצֲעָרּה ְלֵׁשַמע ַהְּבׂשֹוָרה ַהָּמָרה ִּכי ְּכבֹוד ָהַרב ִנְפַטר ְלֵבית עֹוָלמֹו. 

ִלְׁשֵאַלת ֶאָחד ִמְּבֵני ַהַּבִית ַּבֶמה הּוא יּוַכל ַלְעזֹר ָלּה, ִּבְּקָׁשה ָהִאָּׁשה ְלָבֵרר ֶאת ְזַמֵּני ְּכִניַסת 

  ַהַּׁשָּבת. 

ִאם ְלֵׁשם ָּכְך ַאְּת ִמְתַקֶּׁשֶרת ִלְגדֹול ַהּדֹור, ְוִכי ָקֶׁשה ָלְך ְלַהִּׂשיג לּוַח ְזַמֵּני ַהְדָלַקת ''הַ 

  ַהֵּנרֹות?!'' 

''ֲאִני ִמְתַּפֵּלאת ַעל ְּתִמיָהְתָך. ֲהֵרי ֶזה ְּכָבר יֹוֵתר ִמְּׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה ֶׁשֲאִני נֹוֶהֶגת ְלִהְתַקֵּׁשר 

ִלְכבֹוד ָהַרב ְלָבֵרר ַמהּו ְזַמן ְּכִניַסת ַׁשָּבת, ְוָתִמיד ֵהִׁשיב ִלי ָהַרב ְּבַסְבָלנּות ַרָּבה  ִמֵּדי ָׁשבּועַ 

  ֵהִׁשיָבה ָהִאָּׁשה ְּבִניָמה ֶׁשל ַּכַעס.  -ּוֵמעֹוָלם לֹא ִהְפָנה אֹוִתי ְללּוַח ָׁשָנה!'' 

 ָאֵכן, זֹו ּתֹוַרת ַהַּמְנִהיגּות ִּבְמלֹא ִּתְפַאְרָּתּה.
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ְָׂרֵאל לָעַּמִים   בֵּין יִש
 ְוֶאת, ֶאָחד ְּבאּוָלם ַהְּיהּוִדים ֶאת ְוהֹוִׁשיב ֶׁשּלֹו ְּבַפְלֵטִרין ְּגדֹוָלה ְסעּוָדה ָעַרְך ? ָעָׂשה ֶמה. ַהּגֹוִיים 

 ָּכל ְללֹא ַמֲעַדִּנים ְואֹוָתם ְּבִדּיּוק ַמְטַעִּמים אֹוָתם ָהיּו ָהאּוָלמֹות ְׁשֵניִּב . ַאֵחר ְּבאּוָלם ַהּגֹוִיים

 ֶׁשִּנְּתנּו ְוַהַּכּפֹות ַהַּמְזְלגֹות - ָעָקא ָּדא, ַהֶּמֶלְך  ְּכַיד ְסעּוָדה ָהאֹוְרִחים ִלְפֵני ֶהֱעִמידּו אּוָלם ְּבָכל, ְֶבֵּדל

  . ֵאּלּו ְוַכּפֹות ְּבַמְזְלגֹות ֶלֱאכֹל ֶׁשַּיְצִליחַ  ֶהָחָכם ִמי ִלְבחֹן ְּכֵדי, ַהֶּמֶלךְ  ִמַּצד ַּתְחּבּוָלה 

ָצא, ְוַכֲעבֹר ָׁשָעה ָחַזר ִלְראֹות ֶמה ָעׂשּו ְּבָכל אּוָלם. ְּתִחָּלה הּוא ָּכְך ִהִּניַח ַהֶּמֶלְך ֶאת ָהאֹוְרִחים ְויָ 

 ִנְכַנס ָלאּוָלם ֶׁשל ַהּגֹוִיים, ּוָמָצא ֶאת ֻּכָּלם ָזֵבי ָּדם ּוְמִריִבים ֶזה ִעם ֶזה, ְּבעֹוד ֶׁשָּכל ִּדְבֵרי ַהַּמֲאָכל

  ְּכָלל, ּוְבלֹא ֶׁשַּיְצִליחּו ֶלֱאכֹל ֵמֶהם ֲאִפּלּו ַמֶּׁשהּו. עֹוְמִדים ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְּבִלי ֶׁשָּנְגעּו ָּבֶהם 

 ִמָּׁשם ָּפָנה הּוא ָלאּוָלם ַהֵּׁשִני ּבֹו ָיְׁשבּו ַהְּיהּוִדים, ּוַמה ָּגְדָלה ְּפִליָאתֹו ְּכֶׁשּנֹוַכח ֶׁשַהַּמְטַעִּמים

  ים יֹוְׁשִבים ְּבַנַחת ּוְמׂשֹוֲחִחים ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה... ְוַהַּמֲעַדִּנים ֻּכָּלם ֶנֶאְכלּו ַעד ֻּתָּמם, ְוָכל ַהְּיהּוִד 

  ָׁשַאל אֹוָתם ַהֶּמֶלְך: ''ָהֵכיַצד ֶזה ִהְצַלְחֶּתם ֶלֱאכֹל ַּבֵּכִלים ָהֲאֻרִּכים ַהָּללּו?'' 

ְצמֹו ֶאל ִּפיו ִמן ָהאֶֹכל ָענּו ַהְּיהּוִדים ְוָאְמרּו: ''ָאְמָנם ֵּכן, ָקֶׁשה ָהָיה ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ְלַהִּגיׁש ְּבעַ 

  '' ְּבֶאְמָצעּות ַמְזֵלג ּכֹה ָארְֹך, ַעל ֵּכן ִנְמִנינּו ְוָגַמְרנּו ֵּביֵנינּו ֶׁשָּכל ֶאָחד ַיֲעמֹד ְוַיֲאִכיל ֶאת ֲחֵברֹו...

יְך ָמְצאּו ָמֵלא ִהְתַּפֲעלּות ֵמָחְכַמת ַהְּיהּוִדים ָחַזר ַהֶּמֶלְך ָלאּוָלם ֶׁשל ַהּגֹוִיים, ִסֵּפר ָלֶהם ֵא 

ים ַהְּיהּוִדים ֵעָצה ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִמְכׁשֹול ַהֵּכִלים ָהֲאֻרִּכים ְוִהְכִריז ִּבְפֵניֶהם: ''ִהֵּנה, ְראּו ַּכָּמה ִטְּפִׁש 

  ַאֶּתם ְוַכָּמה ֲחָכִמים ַהְּיהּוִדים!!!'' 

ֶאָּלא  -ְצאּו ַהְּיהּוִדים ֵאינֹו נֹוֵבַע ֵמָחְכָמָתם ֶׁשַּגם ַהֶּמֶלְך ָטָעה... ִמְּפֵני ֶׁשַהִּפְתרֹון ֶׁשָּמ  - ָהֱאֶמת ִהיא 

ִמַּדת ַהֶחֶסד ֶׁשְּטבּוָעה ָּבֶהם ִהיא ֶׁשִהְכִריָעה ֶאת ַהַּכף, ְוִהיא ֶׁשֵהִביָאה אֹוָתם ַלְחׁשֹב ַעל ָהַרְעיֹון 

  ֶׁשָּכל ֶאָחד ַיֲאִכיל ֶאת ֲחֵברֹו! 

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֵאֶצל ַהּגֹוִיים ֶׁשְּבֶעֶצם ִטְבָעם  - ְׁשִּפיַע ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ִּכי ְּבֶנֶפׁש ַהְּיהּוִדי ָטבּוַע ָהָרצֹון ְלהַ 

ל ֵהם ּדֹוֲאִגים ַרק ְלַעְצָמם, ּוְמצּוַקת ַהּזּוַלת ֵאיָנּה נֹוַגַעת ְלִלָּבם! ָלֵכן ֵאֶצל ַהּגֹוִיים לֹא ָהָיה ַׁשָּיְך ְּכלָ 

ל ֶאָחד ַיֲאִכיל ַּבַּכף ֶׁשּלֹו ֶאת ֲחֵברֹו, ּוְלִפיָכְך ִנְתַּגְלְּגלּו ָהִעְנָיִנים ֶׁשַּיֲעֶלה ַעל ַּדְעָּתם ָהַרְעיֹון ֶׁשּכָ 

  ֶׁשִּמּתֹוְך ַּכֲעָסם ִהְתִחילּו ָלִריב ֶזה ִעם ֶזה, ְוַגם ָּפְצעּו ֶאת ַעְצָמם ַעד זֹוב ָּדם...
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" ֹ ֵׂה נִפְלָאוֹת גְּדוֹלוֹת לְבַדּו      "לְעוֹש

ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ָעַמד ִלְנסַֹע ְלֶאֶרץ ְּכָידּוַע ֶׁשַהַּבַעל  

ִיְׂשָרֵאל, ּוְכָבר ִהְפִליג ְּבַדְרּכֹו, ֶאָּלא ֶׁשִּמן ַהָּׁשַמִים 

ְמָנעּוהּו, ְוהּוא ִנְתַעֵּכב  ְּבקּוְׁשָטא, ִהיא ִעיר ַהִּביָרה 

  ֶׁשל טּוְרִקָיה.

ֵדׁש ָהָיה ֶזה ִּביֵמי ֶעֶרב ֶּפַסח, ְּׁשֵני ָיִמים ִלְפֵני ִהְתַק 

ֶהָחג, ְולֹא ָהְיָתה לֹו ְּבֵרָרה ַלַּבַעל  ֵׁשם טֹוב ֶאָּלא 

ְלִהָּׁשֵאר ְּבֶפַסח ְּבִעיר ָנְכִרָּיה, ֶׁשְּׁשמֹו לֹא ָידּוַע ָּבּה 

ְוֵאין ִאיׁש ַמִּכירֹו ֶלֱאסֹף אֹותֹו ַהַּבְיָתה ַלֲעִריַכת 

טֹוב  ֵׁשם ַהֵּסֶדר ְּכִהְלָכתֹו ְּבֵליל ַהֶּפַסח. אּוָלם ַהַּבַעל

  לֹא ָׂשם ִלּבֹו ָלזֹאת ְוָהַלְך ְוָיַׁשב לֹו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש.

ֵׁשם טֹוב, ֶׁשַּגם ִהיא ִהְׁשַּתְּתָפה ִּבְנִסיָעתֹו ֶׁשל ָאִביָה, ָלְקָחה ֶאת ַהֻּכּתֶֹנת ֶׁשל ָאִביָה  ִּבּתֹו ֶׁשל ַהַּבַעל

. ֵמי ַהְּכִביָסה ִנְמֲהלּו ַלַחגִביָה ְלָפחֹות ֻּכּתֶֹנת ְנִקָּיה ְוָהְלָכה ֶאל ַהָּנָהר ְלַכְּבָסּה, ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ְלָא

י ְּבִדְמעֹוֶתיָה ַהַחּמֹות ֶׁשל ַהַּבת, ֶׁשָּיְׁשָבה ּוָבְכָתה ֵמרֹב ַצַער ּוְדָאָגה, ַעל ֶׁשּלֹא ִנְרֶאה ַעַדִין ׁשּום ִסּכּו

  ֵהיָכן ְוֵאיְך ַיֲעׂשּו ֶאת ַהֶּפַסח.

יהּוִדָּיה ַהּבֹוָכה. ָׁשַאל אֹוָתּה ְלֵפֶׁשר ְיהּוִדי ָעִׁשיר ֶאָחד ְלַיד ַהָּנָהר ְוִהְבִחין ּבַ  ָעַבר ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה

 ִּבְכָיּה. ָעְמָדה ְוִסְּפָרה לֹו ֶאת ָּכל ָּפָרַׁשת ְּגֻדַּלת ָאִביָה ְוֵאיְך הּוא ִהְתַּגְלֵּגל ְלָכאן, ְוַעְכָׁשו ֵאין ֵהם

  ִעיר ַהָּזָרה ֶׁשֵאין ָלֶהם ָּבּה ׁשּום ַמָּכר ּומֹוָדע, ְוֵאיפֹה ַיְחְּגגּו ֶאת ַהֶּפַסח? יֹוְדִעים ְלֵהיָכן ִלְפנֹות ּבָ 

ָאַמר ָלּה ֶהָעִׁשיר: "ַאל ִּתְבִּכי, ִּבִּתי, ְוַאל ִּתְדֲאִגי. ֵלִכי ְוִאְמִרי ְלָאִביְך ַהָּגדֹול, ֶׁשַאֶּתם אֹוְרִחים 

ל ְיֵמי ַהֶּפַסח. לֹא ָחֵסר ִלי ָדָבר, ָּברּוְך ַהֵּׁשם, ְוַאֶּתם ּתּוְכלּו ַלֲערְֹך ֶאת ְרצּוִיים ְּבֵביִתי ְוֶאְצִלי ִּתְהיּו ּכָ 

  ַהֵּסֶדר ְּכִהְלָכתֹו ְוַּתְרִּגיׁשּו ֶאת ַעְצְמֶכם ְּכמֹו ְּבֵביְתֶכם".

ִמין ֶאת ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָרָצה ַהַּבת ִמַיד ְלַבֵּׂשר ְלָאִביָה, ְוֶהָעִׁשיר ַּגם הּוא ָהַלְך ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְלַהזְ 

  ְלֵביתֹו. ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַנֲעָנה ְלַהְזָמָנה ְוָהַלְך ִעם ִּבּתֹו ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר.

  ֶהָעִׁשיר ָמַסר ְלַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶחֶדר ְמֻיָחד ְּבֵביתֹו, ְוִכֵּבד ֶאת אֹוְרחֹו ְּבַּמֲאָכל ּוְבַמְׁשֶקה ְּבַיד ְנִדיָבה.

ב ֶּפַסח ִלְפנֹות ֶעֶרב, ְּבַהִגיַע ַׁשַעת ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה, ִנְכַנס ֶהָעִׁשיר ְלַחְדרֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ְּבֶערֶ 

ִלְקרֹא ֶאת אֹוְרחֹו ִלְּתִפָּלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. אּוָלם ַמה ִנְבַהל ִּבְראֹותֹו ֶאת ָהאֹוֵרַח מּוָּטל ַעל ִמָּטתֹו 

  ֹוְלגֹות ְּדָמעֹות ְּבתֹוְך ְׁשָנתֹו.ָיֵׁשן ְוֵעיָניו ז

לֹא ָיַדע ֶהָעִׁשיר ַמה ַלֲעׂשֹות ְוֵאיְך ְלָהִעיר ֶאת אֹוְרחֹו. ְּבעֹוד ֶׁשהּוא עֹוֵמד ְותֹוֶהה, ֵהִקיץ ַהַּבַעל ֵׁשם 

ְּגדֹולֹות ְלַבּדֹו", ְוָקם טֹוב ִמְּׁשָנתֹו ְוֶנֱאַנח ֲעֻמּקֹות. ַאַחר ַנֲעָנה ְּבִהְתַלֲהבּות ְוָאַמר: "ְלעֹוֶׂשה ִנְפָלאֹות 

  ְוָהַלְך ִעם ַּבַעל ַהַּבִית ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת.

ֵׁשם ְּכֶׁשָחְזרּו ַּבַלְיָלה ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ֵהֵסּבּו ֻּכָּלם ֶאל ֻׁשְלָחן ַהֵּסֶדר ֶׁשָהָיה ָערּוְך ְּברֹב ְּפֵאר. ַהַּבַעל 

ה, ּוָפָניו ֵהִאירּו ִּכְּפֵני ַמְלָאְך ֱאלִֹקים. ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְּבַאִמיַרת טֹוב ָעָׂשה ִקּדּוׁש ְּברֹב ִהְתַלֲהבּות ְוִׂשְמחָ 
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ַהַהָּגָדה ַלָּפסּוק "ְלעֹוֶׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ְלַבּדֹו", ָאַמר אֹותֹו ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְּבִהְתַלֲהבּות ֲעצּוָמה, 

ֲערּו ָּפָניו ְּכַלִּפיד ֵאׁש, ְולֹא ֵהִעיזּו ָּכל ַהְּמֻסִּבים ְלָהִזין ְוָחַזר ָעָליו ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ּבָ 

  ֶאת ֵעיֵניֶהם ָּבֵאׁש ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִהְבִהיָקה ְּבאֹור ַצְחָצחֹות ַעל ִמְצחֹו ֶׁשל ָהאֵֹרַח ַהָּקדֹוׁש.                   

"ֶׁשְּבָכל ּדֹור  -ָחַזר ַעל ַהָּפסּוק ֶׁשל "ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה" ְּכֶׁשִּסְּימּו ֶאת ַהַהָּגָדה ָעַמד ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב וְ 

ְודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתינּו ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִציֵלנּו ִמָּיָדם", ְוִסֵּים ְוָאַמר: "ָּברּוְך הּוא 

  פֹוֶדה אֹוָתנּו ִמָּכל ָצָרה ְוָרָעה".ּוָברּוְך ְׁשמֹו ֶׁשּׁשֹוֵמר ָלנּו ַהְבָטָחתֹו  ְּבֵליל ִׁשּמּוִרים ּו

 ָרָצה ַּבַעל ַהַּבִית, ְוָרצּו ָּכל ַהּנֹוְכִחים, ִלְׁשאֹל ֶאת ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶאת ִּפְׁשָרם ֶׁשל ְּדָבָריו ָהַאֲחרֹוִנים,

ְלַבּדֹו", ֲאָבל לֹא ֵהֵעּזּו. ַעד  ְוֶאת ִּפְׁשָרה ֶׁשל ַהִהְתַלֲהבּות ָהֲעצּוָמה ַּבָּפסּוק "ְלעֹוֶׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות

ַצע ֶׁשַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְּבַעְצמֹו ַנֲעָנה ְוָאַמר: "ִׁשְמעּו ַוֲאַסְּפָרה ָלֶכם ַעל ַהֵּנס ֶׁשֵאַרע ָלנּו, ְועֹוֶדּנּו ְּבֶאְמ 

  ֵארּועֹו, ְּבֵליל ִׁשּמּוִרים ֶזה.

ֵלְך ַּכיֹום, ָהיַָה ֶמֶלְך ֶחֶסד. ָעַמד ְלָפָניו ַּבֲחַצר ַמְלכּותֹו ֶמֶלְך טּוְרִקָיה ַהּקֶֹדם, ָאִביו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַהּמֹו

ְמאֹד. ַהּיֹוֲעִצים ַהּגֹוִיים ִקְּנאּו ּבֹו ְוָחְתרּו ַּתַחת ַמֲעָמדֹו,  יֹוֵעץ ְיהּוִדי ְּבֵׁשם מֶֹׁשה, ֶׁשִּכְּבדֹו ְוָאֲהבֹו

  ֲאָבל לֹא ָיְכלּו לֹו ֵמרֹב ַאֲהַבת ַהֶּמֶלְך ֵאָליו.

 ֵּמת ַהֶּמֶלְך ָיַׁשב ְּבנֹו ַעל ִּכְסאֹו. ַהֶּמֶלְך ַהָּצִעיר ָהָיה ַקל ַּדַעת ְונֹוַח ְלַקֵּבל ַהְׁשָּפָעה ּוְלִהְתַּפּתֹותְּכֶׁש 

ְלִדְבֵרי ֲחָלקֹות. ַאף ַעל ִּפי ֵכן לֹא ָנָטה ִמְּתִחָּלה ְלַקֵּבל ֶאת ִּדְבֵרי ַהּיֹוֲעִצים ַהּצֹוְרִרים, ַהְמַקְּנִאים 

 ֵעץ ַהְיהּוִדי, ֶׁשּלֹא ָּפְסקּו ִמְלַהְׂשִטין ָעָליו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ּוְלַדֵּבר ָעָליו ָרעֹות. ִּכי ָיַדע ַהֶּמֶלְך ֵהיֵטבַּביֹו

ַעד ַּכָּמה ָהָיה ַהּיֹוֵעץ מֶֹׁשה ָחִביב ַעל ָאִביו. ֲאָבל ְלַאט ְלַאט ֵהֵחּלּו ִּדְבֵריֶהם ֶׁשל ַהּצֹוְרִרים ִלְמצֹא 

  ְלָבבֹו, ְוִחנֹו ֶׁשל ַהּיֹוֵעץ ַהְיהּוִדי ֵהֵחל ִלְהיֹות יֹוֵרד ְּבֵעיָניו.ְמִסּלֹות ּבִ 

ֵּבין ַהּיֹוֲעִצים ָהֵאֶּלה ָהָיה ֶאָחד  ְמֻיָחד, ֶׁשִּׂשְנָאתֹו לֹא ָיְדָעה ְּגבּול. הּוא ָרָצה ְלַהִּפיל ֶאת ַהּיֹוֵעץ 

ת טּוְרִקָיה. הּוא לֹא ִנְלָאה ִמְּלַדֵּבר ַעל ֵלב ַהֶּמֶלְך מֶֹׁשה ְוִאּתֹו ִעּמֹו ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ְּבַמְמֶלכֶ 

  ּוְלַהְׂשִטין ַעל ַהּיֹוֵעץ מֶֹׁשה ִּבְפַרט ְוַעל ַהְּיהּוִדים ִּבְכַלל.

ְך ֶאת ְּבֵליל ֶּפַסח ֶזה ָיָצא ַהּיֹוֵעץ ַהּצֹוֵרר ְּבִלְוַית ַהֶּמֶלְך ְלַטֵּיל ְּבחּוצֹות ַהִּביָרה קּוְׁשָטא. ַהּצֹוֵרר ָמַׁש 

  ים.ַהֶּמֶלְך ִּבְמֻיָחד ִלְרחֹובֹות ַהְּיהּוִדים, ְּכֵדי ְלַנֵּצל ֶאת ִׂשְמַחת ַהַחג ְּכִהְזַּדְּמנּות ְלַדֵּבר ָסָרה ַּבְיהּוִד 

ְּכֶׁשָרָאה ַהֶּמֶלְך ֶאת ָהאֹורֹות ַהְמַנְצְנִצים ִמָּבֵּתי ַהְּיהּוִדים ְוָׁשַמע ֶאת קֹולֹות ַהִּׂשְמָחה ַהּבֹוְקִעים 

 ֵמַחּלֹונֹוֵתיֶהם, ָׁשַאל ֶאת ְמַלֵּוהּו ַעל ֶּפֶׁשר ַהִּׂשְמָחה ַהֲחִגיִגית ַהּזֹאת ְּבָבֵּתי ַהְּיהּוִדים. ַהּצֹוֵרר ִצָּפה

ֵאָלה ַהּזֹאת, ּוִמַיד ֵהֵחל ְלַהִּטיַח ִּדְבֵרי ִׂשְטָנה ְוֶאֶרס ַעל ַהְּיהּוִדים, ַעל ַחֵּגיֶהם, ַעל ַׁשְּבתֹוֵתיֶהם ְועַ   לְׁׁ

ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ְלַעְצָמם, ַעל ִמְנָהֵגיֶהם ַהְמֻׁשִּנים ְוַעל ִהְתַרֲחקּוָתם ֵמַעם ָהָאֶרץ, ָּבּה ִׂשְמחֹוֵתיֶהם 

  ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם ְמַנְּצִלים ֶאת ָהָעם ֶׁשֵהם ׁשֹוְכִנים ְּבִקְרּבֹו ְואֹוְכִלים ֶאת ֵחֵלב ָהָאֶרץ.

ֹוֲעִלים ֵהיֵטב ַעל ֵלב ַהֶּמֶלְך, ֵהֵחל ִּבְמֻיָחד ְלַכֵּון ֶאת ִחָציו ֶאל ַהּיֹוֵעץ ִמֶּׁשִהְרִּגיׁש ַהּצֹוֵרר ֶׁשְּדָבָריו ּפ

מֶֹׁשה, ֶׁשִּתֲארֹו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְּכּבֹוֵגד, ַהּמּוָכן ְּבָכל ֵעת ִלְבּגֹד ְּבַמְלּכֹו ְוִלְכרֹות ְּבִרית ִעם אֹוְיֵבי 

הּוִדים ְּכאֹוְיִבים ֶׁשל ַהַּמְמָלָכה, ֲאֶׁשר ִּבְׁשַעת ִמְלָחָמה ֵהם ַהַּמְמָלָכה. הּוא הֹוִסיף ְלַּתֵאר ֶאת ַהּיְ 

 ִיְהיּו ִראׁשֹוִנים ְלִהְצָטֵרף ָלאֹוֵיב. ְוִאם ַעל ַהֶּמֶלְך טֹוב, ִיֵּתן ַצו ְלַגֵרׁש ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ֵמָהָאֶרץ ְוֶאת

  ַהּיֹוֵעץ מֶֹׁשה ִלְתלֹות ַעל ָהֵעץ.



  ב"ה

ִהְתַּפָּתה ְלִדְבֵרי ַהּצֹוֵרר ְוָנַתן לֹו ֶאת ַטַּבְעּתֹו, ֶׁשּיּוַכל ַלֲחּתֹם ְּבֵׁשם ַהֶּמֶלְך ַעל ְּגֵזַרת ַהֶּמֶלְך ַקל ַהַדַעת 

  ַהֵּגרּוׁש ֶנֶגד ַהְּיהּוִדים ְוַעל ַהַצו ִלְתלֹות ֶאת ַהּיֹוֵעץ מֶֹׁשה.

ַהְּגֵזָרה ֶׁשהּוא עֹוֵמד ְלהֹוִציא ַעל ַהְּיהּוִדים. ְּכֶׁשַהֶּמֶלְך ָחַזר ְלֵביתֹו, ִסֵּפר ְלִאּמֹו ַהַּמְלָּכה ַעל ְּדַבר 

  ִמֶּׁשָּׁשְמָעה זֹאת ַהַּמְלָּכה ַהְּזֵקָנה, ָּפְרָצה ִּבְבִכי ְוָאְמָרה:

"ְּבִני, ֶמה ָעִׂשיָת? ַהִאם רֹוֶצה ַאָּתה ְלָהִמיט ָאסֹון ַעל ַעְּמָך? ַהֵּמֵעז ַאָּתה ְלִהָּלֵחם ֶּבֱאלֹוֵקי 

נֹוֵקם ְנָקָמה ָמָרה ְּבצֹוְרֵריֶהם? ְזכֹר ָנא, ְּבִני, ַמה ָעָלה ְּבסֹוָפם ֶׁשל ַּפְרעֹה, ַסְנֵחִריב, ַהְּיהּוִדים, ֶׁש 

ִלְׁשלַֹח ָיָדם ַּבְיהּוִדים. ַמה ָרָעה ָעׂשּו ְלָך ַהְּיהּוִדים ּוַמה ָעֶול ָמָצאָת ֶׁשֵהֵעּזּו ְנבּוַכְדֶנַּצר, ָהָמן, ַעל 

ִמְסָחָרם ֶאת ָהָאֶרץ ּוְמַׁשְּלִמים ֶאת ִמֵּסיֶהם ְּבמֹוֲעָדם. ֵהם ְמַקְּיִמים ַּכהֶֹגן ָּבֶהם? ֵהם ַמֲעִׁשיִרים ּבְ 

ֶׁשל יֹוֲעִצים ָהַרַעל ֶאת ֻחֵּקי ַהְּמִדיָנה ְוֶנֱאָמִנים ֵהם ְלַמְלָּכם ֵמָאז ּוִמָּתִמיד. ַאל  ִּתְׁשֶעה, ְּבִני, ִלְלׁשֹון 

  ַדֶּבֶרת ִמּתֹוְך ְּגרֹוָנם".ָרִעים, ֶׁשַרק ַהִּקְנָאה ַּבְיהּוִדים ְמ 

ר ִמֶּׁשָּׁשַמע ַהֶּמֶלְך ֶאת ִּדְבֵרי ִאּמֹו ַהְמֻחָּכִמים, ִהְתָחֵרט ַעל ְּפִזיזּותֹו ְוֵהיֵטב ָחָרה לֹו ַעל ֶׁשָּנַתן ְלצֹורֵ 

ל ֵעָצה ָרָעה, ֲאָבל ַמה ְלהֹוִליכֹו ׁשֹוָלל. הּוא ָאַמר ְלִאּמֹו: "מֹוֶדה ֲאִני ִּכי ִנְכַׁשְלִּתי ְוָנַפְלִּתי ַּבַּפח ֶׁש 

  ֶאֱעֶׂשה ָּכֵעת? ָמַסְרִּתי ֶאת ַטַּבְעִּתי ָלצֹוֵרר ְוהּוא יּוַכל ַלֲחּתֹם ָּבּה ִּבְׁשִמי ַעל ַהְּגֵזָרה ָהָרָעה".

  ָאְמָרה ָהֵאם. -"ְׁשַלח ַמֵהר ִלְקרֹא ָליֹוֵעץ מֶֹׁשה, ְוהּוא ַיִּגיד ְלָך ַמה ַּתֲעֶׂשה" 

ֶּזה ַעָּתה ָּגַמר ֶאת ֲעִריַכת ַהֵסֶדר ְּבֵביתֹו ּוְכַבר ָעָלה ַעל ְיצּועֹו, ָׁשַמע ִּפְתאֹם ְנִקיׁשֹות ַהּיֹוֵעץ מֶֹׁשה, ֶׁש 

ל ְּבַדְלתֹו. ָהיּו ֵאֶּלה ְׁשִּליֵחי ַהֶּמֶלְך ֶׁשִהְבִהילּוהּו ָלבֹוא ַלֲחַצר ַהֶּמֶלְך. ְּבבֹואֹו ִסֵּפר לֹו ַהֶּמֶלְך ֶאת ּכָ 

ַׁשב ְמַעט ְוָאַמר: "ַרק ֶדֶרְך ַאַחת ְלָפֵנינּו. ְּבבֹוא ַהּצֹוֵרר ָמָחר ַּבּבֶֹקר ְלַקֵּבל ֶאת ַהָּפָרָׁשה. מֶֹׁשה חָ 

 ִאיׁשּורֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַלֲחּתֹם ַעל ַהְּגֵזָרה ֶנֶגד ַהְּיהּוִדים, ִיְּתְּפסּו אֹותֹו ׁשֹוְמֵרי ָהַאְרמֹון ְוַיֲאִׁשימּוהּו

א ִיָּנֵתן לֹו ִלְפצֹות ֶּפה ְולֹא ַיֲעׂשּו ִעּמֹו ָּכל ְׁשִהיֹות, ּוִמְּבִלי ִּדין ּוְדָבִרים ִּבְגֵנַבת ַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך. לֹ

  ."יֹוִציאּוהּו ִמַיד ִלְּתִלָּיה

  ַהֶּמֶלְך ְוַהַּמְלָּכה ִקְּבלּו ֶאת ֲעָצתֹו.

דֹולֹות" ָעָׂשה ָלנּו ַהַּלְיָלה ְּתׁשּוָעה ַּכאן ִסֵּים ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶאת ִסּפּורֹו ְוהֹוִסיף: "ְלעֹוֶׂשה ִנְפָלאֹות ּגְ 

  ְּגדֹוָלה. ָמָחר ִיְהֶיה ָהאֹות ַהֶּזה".

  ְוָכְך ָהָיה. 

ּו לֹו ַּבּבֶֹקר ַהְּׁשֵּכם ָּבא ַהּצֹוֵרר ְלֵּבית ַהֶּמֶלְך ְלַבֵּקׁש ִאּׁשּור ַעל ֲחִתיַמת ַהְּגֵזָרה. ׁשֹוְמֵרי ָהַאְרמֹון ֶׁשִחּכ

ָּתְפסּוהּו ִמַיד ְוֶהֱאִׁשימּוהּו ֶׁשָּגַנב ֶאת ַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך. הּוא ִנָּסה ְלַדֵּבר ִאָּתם ּוְלַבֵּקׁש  ִּבְפֻקַּדת ַהֶּמֶלְך,

 ֶׁשַּיְכִניסּוהּו ֶאל ַהֶּמֶלְך, ֲאָבל ֵהם לֹא ָנְתנּו לֹו ִלְפּתֹוַח ֶּפה ְוָסֲחבּוהּו ִמַיד ֶאל ֵעץ ַהְּתִלָּיה, ְוַכֲאֶׁשר

  הּוִדי מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו לֹו.ָזַמם ַלֲעׂשֹות ַליְ 

ַהָּדָבר נֹוַדע ַלְּיהּוִדים ּוְמַאְרחֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִסֵּפר ָלֶהם ִמי ָעָׂשה ּוָפַעל ָּכל זֹאת. ַהְּיהּוִדים 

ֵׁשם טֹוב ִנָׂשא  ַעל ַהְּתׁשּוָעה ַהְּגדָֹלה, ּוְׁשמֹו ֶׁשל ַהַּבַעל 'ִמֲהרּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְלַהֵּלל ּוְלהֹודֹות ַלה

  ִּבְבָרָכה ּוִבְתִהָּלה ְּבִפי ּכֹל.
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  כַּף זְכוּת
ָהָיה ֶזה ְּבֵליל ֶּפַסח, ֲאִויַרת ַחג ָׂשְרָרה ַּבַּבִית. ַמָּפה ְצחֹוָרה ְוֵכִלים 

ַמְרִהיִבים ְּבָיְפָים ֵּפֲארּו ֶאת ֻׁשְלָחן ֵליל ַהֵּסֶדר. ָּכִרים ּוְכָסתֹות ַלֲהָסָבה 

ֻכְרָסאֹות ְמֻרָּפדֹות. ְסִביב ַהֻׁשְלָחן ָיְׁשבּו ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְּפזּוִרים ְּב 

ַהִּנְרֶחֶבת ְלבּוִׁשים ְּבֵמיַטב ַמַחְלצֹוֵתיֶהם, ְוִׂשְמַחת ֶהָחג ְנסּוָכה ַעל 

ְּפֵניֶהם. ְלַיד רֹאׁש ַהִּמְׁשָּפָחה, ִהְתַּכֵּבד ְלָהֵסב ֶהָחָתן ֶהָחָדׁש, ֶׁשֶּזה ַאְך 

 ַחֵּתן ִעם ִּבָּתם ַהְּבִכיָרה.ַעָּתה ִהְת 

ת ְלֶפַתע, ְזָעָקה ֵהֵפָרה ֶאת ַהַּׁשְלָוה ְוַהִּׂשְמָחה ְּבַבִית ֶזה. ֶהָחָתן ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ֶנֱעָמד ְּבִפְתאֹוִמּיּו

ָּפַקד ַעל ִאְׁשּתֹו  -!״ ְוָצַעק: "אֹוי! ָחֵמץ! ָאסּור ֶלֱאכֹול ְּבַבִית ֶזה! ּבֹוִאי ֵנֵלְך ִמָּיד ֶלֱאכֹול ֵאֶצל הֹוַרי

 ַהְּטִרָּיה ּוָפָנה ָלֶלֶכת.

ַהְּמבּוָכה ָהְיָתה ַרָּבה. ַהַּכָּלה ָּבְכָתה, ָהָאב ֶהְחִריׁש ִנְכָלם ְוָהֵאם ֶׁשִהְתַעְּׁשָתה ִראׁשֹוָנה, ָּפְנָתה ֶאל 

 ת ֵאּלּו ְּבִעּצּוָמה ֶׁשל ְסעּוַדת ַחג?״ֲחָתָנּה ִּבְׁשֵאָלה: "אּוַלי ַּתְסִּביר ַמה ָקָרה? ַעל ַמה ְוָלָּמה ָהֲאָׁשמֹו

ר ְּבָפִנים ְסמּוקֹות ִמַּכַעס, ִהְצִּביַע ֶהָחָתן ַעל ַצַּלַחת ַהָּמָרק ֶׁשֻהְּגָׁשה ְלָפָניו, ּוְלֵעיֵני ָּכל ִנְגָלה ַּגְרּגֵ 
 ִחיָּטה ָצף ַעל ְּפֵני ַהָּמַרק.

יַע ָלֶגֶׁשת ִלְׁשאֹול ֶאת ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ָהַרב ְׁשמּוֵאל ַאב ַהִּמְׁשָּפָחה ִהְפִציר ֶּבָחָתן ְלֵהָרַגע, ְוִהִּצ 

ַרָּבה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים. ֶהָחָתן ֶׁשָהָיה ָּבטּוַח ְּבִצְדַקת ִהְתַנֲהגּותֹו ַהּבֹוָטה, ִהְסִּכים ְלִדְבֵרי  - ִמַּסַּלְנט 

 ָּמָרק ֶׁשֻהַּגׁש ְלָפָניו ְּבֵבית חֹוְתנֹו.חֹוְתנֹו, ִנַּגׁש ְוִסיֵּפר ָלַרב ַעל ֶהָחֵמץ ֶּׁשִּנְמָצא ּבַ 

 ָׁשַאל ָהַרב. -״ָמַתי ִנֵּׂשאָת?״ 

 ֵהִׁשיב ֶהָחָתן. - ״ִלְפֵני ָׁשבּוַע ָיִמים״ 

ְּברֹוב ָחְכָמתֹו, ֵהִבין ַהָּגאֹון ִמַּיד, ַמה ְמקֹור אֹותֹו ַּגְרֵּגר ִחיָּטה ֶׁשָּצף ַּבָּמָרק ֶׁשל ֶהָחָתן. ֵהן ָנהּוג 

ה ִלְזרֹק ַּגְרְּגֵרי ִחיָּטה ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ֶהָחָתן ְלִסיָמן ְּבָרָכה. ִמְסַּתֵּבר ֵאיפֹוא, ִהִּסיק ָהַרב, ַּבֲחֻתּנָ 

ם ֶׁשַּגְרֵּגר ִחיָּטה ֶזה ָנַׁשר ֵמַהְּׁשְטַרייְמל (ּכֹוַבע ֲחִסיִדי ִמַּפְרָוה) ֶׁשל ֶהָחָתן ְּבֵעת ֶׁשּכֹוֵפף רֹאׁשֹו ִלְלּגֹ

ב ַהִּסּכּוִיים ֶׁשּנֹוְתרּו ַּגְרְּגֵרי ִחיָּטה נֹוָסִפים ְּבׁשּוֵלי ַהְּׁשְטַרייְמל. ָהַרב ֶׁשִּבֵּקׁש ְלהֹוִכיַח ֵמַהָּמָרק, ְורֹו

 ֶאת ְסָבָרתֹו, ָּפָנה ֶאל ֶהָחָתן ְוָאַמר:

 "ַהב ִלי ְּבַבָּקָׁשה ֶאת ַהְּׁשְטַרייְמל ֶׁשְּלרֹאְׁשָך!".

ַרייְמל. ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִנְעְנעֹו ְּבחֹוְזָקה, ְוַגְרְּגֵרי ַהִחָּטה ֵהֵחּלּו ִלְנׁשֹור ָּתַמּה ֶהָחָתן ְוֵהִסיר ֶאת ַהְּׁשְט 
 ִמֶּמּנּו, ָּבֶזה ַאַחר ֶזה.

ֶׁשל ֶּפַסח ְּבֵבית הֹוֵרי ַּכָּלְתָך?" ִהְרִּכין ֶהָחָתן ֶאת  ַלָּמָרק"ַעָּתה, ַהֵּמִבין ַאָּתה ֵמֵהיָכן ִהִּגיָעה ַהִחָּטה 

 ּוָׁשה ְוָלַמד ְלַקח ֶׁשּלֹא ִיָּׁשַכח ִּבְמֵהָרה.רֹאׁשֹו ִמּב
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   ְמכִיַרת חֵָמץ
ָנְצצּו ְסֶטף "ַחה... ַחה... ִסַּכְמנּו?" ֵעיָניו ֶׁשל 

"ַאף ֶאָחד לֹא ַמְסִּכים, ַאף ֶאָחד, הּוא  -ְּבַחְּמָדנּות 

לֹא ָיִבין  ַמה ָקָרה, א.. ָהה... ֲאִני ְּכָבר ְמַחֶּכה 

  ָלֶרַגע ַהֶּזה".

 - "ֶרַגע ֶאָחד" ָעַצר ְוַלִדיִמיר ֶאת ַהֲחבּוָרה ַהחֹוֶגֶגת 

  "ֵיׁש ָלנּו ְּבָעָיה ֲחמּוָרה".

. ְסֶטףִהְתַרֵּגז  -"ׁשּום ְּבָעָיה, ַאל ְּתַחֵּפׂש ְּבָעיֹות!" 

ְּבֵעיֵני רּוחֹו ָרָאה ֶאת ַעְצמֹו ָלבּוׁש ְּבִבְגֵדי ְגִביר, 

  ָרה ְמֻהֶּדֶרת.רֹוֵכב ַעל סּוס ָלָבן ָרתּום ְלִכְרּכָ 

"ָעֵלינּו ְלַּדֵּבר קֶֹדם  - ִהְצִליף ְוַלִדיִמיר ַּבֲחֵברֹו ַהִּׁשּכֹור ַמָּבט ַחד  - "ַאָּתה, ֶּמֶלְך ַהִּדְמיֹונֹות ַאָּתה!" 

  ִעם ָּכל ֲחֵבֵרינּו ְּבִליקֹוֶבא, ֶׁשֻּכָּלם ֵיְדעּו!"

ָבל ִׁשּכֹור ֵאיֶנִּני, ִאם ֵיְדעּו ֻּכָּלם ֵמָהִעְנָין, ָמה ְּכָבר "ַיִין ָׁשִתיִתי אֲ  - ְסֶטף"ָיַרְדָּת ִמַּדְעְּתָך!" ָצַעק 

  ִיָּׁשֵאר ָלנּו?"

  "לֹא ִיְהֶיה ַמה ָלַקַחת!" - ָנַׁשף ְוַלִדיִמיר  -"ְוִאם לֹא ֵיְדעּו, ִטֵּפׁש ְמֻטָּפׁש" 

ֵבירֹו צֹוֵדק. ֵאין ָלֶהם ְּבֵרָרה, ֵהם ִהְׁשִּפיל ַמָּבטֹו, ִמַּבַעד ְלֵאֵדי ַהַּיִין ֶׁשָעלּו ְלמֹוחֹו ָיַדע ֶׁשחַ  ְסֶטף

ַחָּיִבים ִׁשּתּוף ְּפֻעָּלה ִמָּכל ִליקֹוֶבא, ִמֻּכָּלם, ִאם ִאיׁש ֶאָחד לֹא ְיֻׁשַּתף, ַהָּתְכִנית ַהִּנְפָלָאה ֵּתֵרד 

  ְלִטְמיֹון.

�                                 �  

  אִּפיל ִמִּליקֹוֶבא.ֵריַח ַרֲעַנן ָעָלה ִמֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי קָ 

ה ַהַּבִית ִהְתָּבֵרְך ְּבָבנֹות ֲחרּוצֹות ְוִיְראֹות ָׁשַמִים ּוַמֲהַלְך ַהִּנָּקיֹון ִהְתַקֵּדם ְּבַצֲעֵדי ֲעָנק. ַאַחת ָחְבטָ 

ית ָהְיָתה ֶאת ַהְּכָסתֹות, ְׁשִנָּיה ִׁשְפְׁשָפה ֶאת ַהְּקֵדרֹות, ַהְּׁשִליִׁשית ִקְרְצָפה ֶאת ָהִרְצָּפה ְוָהְרִביעִ 

  ֲעסּוָקה ַּבִּמְטָּבח ַהָּכֵׁשר ְּבַהְמָלַחת ָהעֹופֹות.

ַרִּבי ָקאִּפיל ִנְכַנס ַלַּבִית, ֵצל ָהַלְך ַעל ָּפָניו. ַרֲעָיתֹו ִהְבִחיָנה ִּכי ָּפָניו ֶׁשל ַּבֲעָלה ֵאיָנם ִּכְתמֹול 

ֶקה ַחם, ִצְרָפה ְמַעט ּתּוִפיִנים ְּכֵׁשִרים ְלֶפַסח ִׁשְלׁשֹום. ִהיא ִנְּגָבה ָיֶדיָה ְּבִסָּנָרּה, ֵהִכיָנה ּכֹוס ַמְׁש 

  ְוִהִּגיָׁשּה ְלַּבֲעָלּה.

  ָאְמָרה ְּבנַֹעם. - "ַדֲאָגה ְּבֵלב ִאיׁש ְיִׂשיֶחָּנה" 

  "ַהִאם ָקָרה ַמֶּׁשהּו ְלָחִביֹות ַהַּיִין ָׂשָרף?"

ֶקה ַהַחם לֹא ָנַגע, ַרֲעָיתֹו ָנְׁשָמה ִלְרָוָחה. ִהיא ַרִּבי ָקאִּפיל ִנְעַנע ְּברֹאׁשֹו ְלאֹות ַלאו, ְּבּכֹוס ַהַּמְׁש 

ִעְסָקה ָהַאֲחרֹוָנה ָרַכׁש ַּבֲעָלה ֲהמֹוֵני ָחִביֹות ַיִין ָׂשָרף ְּבָכל ַּכְסּפֹו. ַמְרְּתָפיו ָהיּו ְמֵּלִאים ָיְדָעה ִּכי ּבָ 

ן, ָעִתיד הּוא ִלְמּכֹר ֶאת ַהַּיִין ָׂשָרף ִּבְמִחיר ּוְגדּוִׁשים ְוִּכיָסיו ִּכְמַעט ֵריִקים, ְלַאַחר ֶּפַסח, ַּכְך ִּתְכנֵ 

  ָנֶאה ּוְלַהְכִּפיל ֶאת הֹונֹו.



  ב"ה

"ִמן ֶהָחִביֹות ָהֵאּלּו ְמַּתְכֵנן ֲאִני  -ָאַמר ָלּה ִלְפֵני יֹוָמִים ְּבקֹול ָׂשֵמַח  -"יֹוֵדַע ֲאִני ִּכי ְּבנֹוֵתינּו ָּבְגרּו" 

  ֵפץ ֲאִני ְּבַחָתִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים!"ְלַהְפִריׁש ֲעבּור ַהְּנדּוְנָיה, חָ 

  ֶהָחִביֹות ְּבֵסֶדר. ִנְרְּגָעה ָהִאָּׁשה, ַמה ִאם ֵּכן לֹא ְּבֵסֶדר?

  ֶנְחְרָדה ְלֶפַתע. -"ַהִאם ָחׁש ַאָּתה ֶׁשּלֹא ַּבּטֹוב?" 

הּו ֶאָחד, ּוְמֻׁשֶּנה ִמְתַרֵחׁש ִעִּמי ַנֲעָנה ַרִּבי ָקאִּפיל ְּבִהְרהּור, ַרק ֶׁש...ַמֶּׁש  -"ֲאִני ְּבַקו ַהְּבִריאּות" 

  ִנְדֶמה ִלי ֶׁשָעִליִתי ַעל"...

  "ָאָּנא ַסֵּפר ִלי". -"ַמה ָקָרה?" ִהְתַחְּנָנה ָהִאָּׁשה 

 ְסֶטףנּו, , ַהּגֹוי ֵאָליו ֲאִני ּפֹוֶנה ְּבָכל ָׁשָנה ְּבַבָּקָׁשה ֶׁשִּיְקֶנה ֶאת ֶהָחֵמץ ֶׁשּלָ ְסֶטף"ִּבַּקְרִּתי ִּבְמעֹונֹו ֶׁשל 

הּוא ַהּגֹוי ַהָּיִחיד ְּבִליקֹוֶבא, ַמּדּוַע לֹא ִנִּסיָת  ְסֶטףֵסֵרב. "ֵסֵרב?" לֹא ֵהִביָנה ָהִאָּׁשה. "ַהִאם 

  ְּבָמקֹום ַאֵחר?".

  "ִנִּסיִתי, ָּפִניִתי ִלְוַלִדִמיר, ְלַאֶלְּכס, ִלְסֶטַפן, ִלְסַטִניְסָלאב. ֻּכָּלם ִהְתַחְמקּו ִמָּפַני!"

  ה ֵאֶצל ּגֹוִיים ֲאֵחִרים, ֲהֵרי ָּכל ְרכּוֵׁשנּו ָטמּון ַּבָחִבּיֹות ַהָּללּו". ִנְבֲהָלה ָהִאָּׁשה."ַנֵּס 

  ּכֹוס ַהֵּתה נֹוְתָרה ְמֻיֶּתֶמת.  ,"ָּכְך ָאֵכן ֶאֱעֶׂשה", ָקם ַרִּבי ָקאִּפיל ִמְּמקֹומֹו

  י ֶאָחד ֶׁשִּיְהֶיה מּוָכן ִלְקנֹות ֶאת ָחְמִצי"."ִמָּכל ָמקֹום, ִלִּבי אֹוֵמר ִלי ֶׁשּלֹא ֶאְמָצא ֲאִפּלּו ּגֹו

ָׁשֲאָלה ָהִאָּׁשה. ִמָּזִוית ֵעיָנּה ָסְקָרה ֶאת ְּבנֹוֶתיָה ָהֲעסּוקֹות, ַהִאם יֹוְדעֹות ֵהן ֶׁשֵּצל ָּכֵבד  - "ַמּדּוַע?" 

  ִנְמַּתח ֶזה ַעָּתה ַעל ַהְּנדּוְנָיה ֶׁשָלֶהן?

ל ּגֹוֵיי ִליקֹוֶבא ִהְתַאְרְגּנּו ֵּביֵניֶהם ְלַסֵרב ִלי. ֵהם יֹוְדִעים ִּכי ְיהּוִדי ָחֵרד "ֵיׁש ִלי ָּבִסיס ַלֲחׁשֹב ֶׁשּכָ 

ְוׁשֹוֵמר ִמְצוֹות ֲאִני ְוֶאְהֶיה ֻמְכָרח ְלַהְפִקיר ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִלי, ָּכְך יּוְכלּו ִלְזּכֹות ִמן ַהֶהְפֵקר ְּבָכל 

  ָחִביֹות ַהַּיִין ָׂשָרף".

  ה לֹא ֶהֱאִמיָנה ְלִמְׁשַמע ָאְזֶניָה.ָהֵאם ְוָהַרְעיָ 

ְקֵדרֹות, ּבַ ִּבְעְּבעּו ְונֹוֵצץ ּוְמַרֵקי ָהעֹוף ְּכָבר  ָּכֵׁשראּוָלם ְּבסֹופֹו ֶׁשל אֹותֹו ֶעֶרב, ְּכֶׁשָהָיה ַהַּבִית 

ה ֲעִתיִדים ֵהם ִלְהיֹות ְנִקִּים ְוַהָּדִגים ָׁשטּו ֵּבין ַהְּגָזִרים, ָיְדעּו ַרִּבי ָקאִּפיל ְוִאְׁשּתֹו ִּכי ַּבֶּפַסח ַהּזֶ 

  ִמִּנְכֵסיֶהם.

ַהִּנָּסיֹון ֶׁשּיֹוִכיַח ָלנּו ּוְלִרּבֹונֹו ֶׁשל  -ָאַמר ַרִּבי ָקאִּפיל ְלַרֲעָיתֹו  -"ִנָּסיֹון ָּגדֹול ִהְתַּגְלֵּגל ְלִּפְתֵחנּו" 

ָכל ֲאֶׁשר ָלנּו". קֹולֹו ִהְתַלֵהב ְוֵעיָניו ָנְצצּו עֹוָלם ַהִאם מּוָכִנים ֲאַנְחנּו ֶלֱאהֹב אֹותֹו ְּבָכל ְמאֹוֵדנּו, ְּב 

 .    ַוֲאַנְחנּו ַנֲעמֹד ַּבִּנָּסיֹון ַהֶּזה. ָהָבה ַנֲעֶׂשה זֹאת ְּבַאֲהָבה ְּגדֹוָלה, ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה!" - ְּכַמְרָּגִליֹות 

  ְוַּכְך ָהָיה.

ֶאל ַמְרְּתֵפי ָהֲעָנק ֶׁשּלֹו. ְמָׁשְרָתיו ִהְּטִעינּו ֶאת  ּהִאּתָ ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ָלַקח ַרִּבי ָקאִּפיל ֲעָגָלה, ָנַסע 

ם. ָהֲעָגָלה ְּבֵמאֹות ָחִביֹות ְּכֵבדֹות, ֵריַח ָּכֵבד ֶׁשל ַיִין ָׂשָרף טֹוב ִהְתַּפֵּׁשט ָּבֲאִויר ְוִדְגֵּדג ֶאת ַהְּנִחיַריִ 

ְרִתים ֵהִציצּו ְּבַרִּבי ָקאִּפיל, ַמה ֶּפֶׁשר ָהִעְסָקה ַהּזּו ָהֲעָגָלה ִהְתנֹוְדָדה ַּתַחת ַהַּמָּׂשא ַהָּכֵבד. זּוג ַהְּמָׁש 

  ְּבֶעֶרב ַהַחג? ְלָאן ֲעֵליֶהם ְלהֹוִביל ֶאת ַהִּמְטַען ַהָּיָקר?

  ִצָּוה ַרִּבי ָקאִּפיל. -"ַלָּנָהר!" 

ֹוֵמד ּוַמְמִּתין ַעל ַהחֹוף ִהְדַהָדה ַהְּתׁשּוָבה. ַהִאם ִסיָרה מּוָכָנה ַּבָּנָהר? ַהִאם ִמיֶׁשהּו ע -ַלָּנָהר 

  ְּכֶׁשַאְרָנק ָּתפּוַח ְּבָידֹו ְוהּוא ָאמּור ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּסחֹוָרה.



  ב"ה

ַהָּנָהר ָהָיה ֵריק, חֹופֹו ָהָיה ׁשֹוֵמם, ֵמִטיֵבי ָהְראּות ָהיּו ַמְבִחיִנים ִּבְצָלִלּיֹות ִנְסָּתרֹות ָהעֹוְקבֹות 

  ִׁשְפְׁשפּו ָיַדִים ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה. ּוְוַלִדיִמיר ְסֶטףַאַחר ֲהַנֲעֶׂשה. 

, ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ְסֶטף"ַאל ִּתְדַאג  - ָלַחׁש ְוַלִדיִמיר  - ַהָּתְכִנית ִמְתַנֶהֶלת ְּבִדּיּוק ְּכִפי ַהְמֻּתְכָנן" 

  ָהִראׁשֹוִנים, ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ֲעִׁשיִרים, ָהֲעָגלֹות מּוָכנֹות".

ְׁשאֹל ְׁשֵאלֹות, ַּדְעָּתם ֶׁשל ֲאדֹוָנם ִהְׁשַּתְּבָׁשה ָעָליו, ֵאין ָלֶהם ַמְסָקָנה ַאֶחֶרת. ַהְּמָׁשְרִתים ִהְפִסיקּו לִ 

ֶהָחִביֹות הּוְרדּו, הּוְנחּו ְּבַחַטף ַעל ַהחֹול ְוָהֲעָגָלה ָׁשָבה ַלֲעָיָרה ְּכֶׁשַעל ַּגָּבּה זּוג ְמָׁשְרִתים ֲהמּוִמים 

  ִפי ֶׁשּלֹא ָהָיה ִמָּיָמיו.ִויהּוִדי ֶאָחד ָׂשֵמַח ְוצֹוֵהל ְּכ 

ִהְכִריז ַרִּבי ָקאִּפיל ְּבאֹותֹו ֶעֶרב ְוָכל ֻּכּלֹו  - "ָּכל ֲחִמיָרא ְוכּו'.. ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא" 

  אֹוֵמר ִׁשיָרה.

  ֵיָרֶאה ְולֹא ִיָמֵצא ְּבָכל ְּגבּוִלי". "לֹא - ָצַהל  -"ָזִכיִתי ְלַקֵּים ִּמְצַות ִּבעּור ָחֵמץ ִּכְפׁשּוטֹו ַמָּמׁש!" 

ְיֵמי ַהַחג ָעְברּו ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ְוִהְתרֹוְממּות רּוַח, ׁשּום ַמְחָׁשָבה ַעל ֶהָעִתיד, ַדֲאָגה ַעל ִׁשּדּוְך ַהָּבנֹות, 

  ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם. ַעל ַהַּפְרָנָסה, ַעל ַהֶּלֶחם ֶלֱאכֹול ְוַהֶּבֶגד ִלְלּבֹׁש. ַרק ַאֲהָבה ְּגדֹוָלה ְלִמי

  ִהִּגיַע ִאְסרּו ַחג.

  ָסְבָרה ַּבת ַאַחת. -"ֵאין ִסּכּוי, ָלָּמה ֶׁשִּיְהֶיה ִסּכּוי?" 

  ַלֲחזֹר!" ָאְמָרה ַאֶחֶרת.ְלַמה "ֵהם ְּבַוַּדאי ָלְקחּו ֶאת ַהַּיִין ָׂשָרף ַיַחד ִעם ַהָחִבּיֹות, ֵאין ָלנּו 

  ֶׁשהּוא ִסּכּוי ֶׁשִּנְמָצא ֶאת ֶהָחִביֹות ָהֵריקֹות.ה ֵיׁש ֵאיזֶ  - ֵאם ָסְבָרה הָ  - "ּוְבָכל אֶֹפן" 

  ִליקֹוֶבא אּוַלי לֹא ִהְתַאְּפקּו ְוָׁשתּו ְמלֹא לּוְגֵמיֶהם ֶאת ַהַּיִין ָׂשָרף ַעל ַהחֹוף".ִׁשּכֹוֵרי 

ּוָׁשה ִלְמצֹא ָחִביֹות ִמְתַּגְלְּגלֹות ּוֵמֶהם ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ָקאִּפיל ָיְצָאה ֶאל חֹוף ַהָּנָהר, ְּבִּתְקָוה ְקל

  ְלַהְתִחיל ֶאת ַּפְרָנָסָתם ֵמָחָדׁש.

 ָהֲעָגָלה ִהְתָקֵרב ֶאל ַהחֹוף, ַמֶּׁשהּו ְמֻׁשֶּנה ִקֵּדם ֶאת ְּפֵניֶהם, ַחבּוַרת ּגֹוִיים ִנְסֶעֶרת, ְמנֹוֶפֶפת ְּבָיֶדיָה.

  ִדיִמיר ָעְצרּו אֹותֹו, ֵעיֵניֶהם זֹוֲעמֹות.ּוְולַ  ְסֶטףַרִּבי ָקאִּפיל ָיַרד ִראׁשֹון, 

"אֹוי, ָקאִּפיל! ַמה ַהָחְכָמה ְלַבֵער ָחֵמץ ְּבאֶֹפן ָּכֶזה, לֹא ָחַׁשְבנּו, לֹא ָחַׁשְבנּו ֶׁשָּכָכה ִּתְתַנֵהג, ַהָּלֶזה 

  ְיהּוִדי ִּיָקֵרא?"

  ַהּזּו?ַהַּמֲהַתָּלה ֹו מּוָסר? ַמה ֶּפֶׁשר ַרִּבי ָקאִּפיל ֶנֱאָלם ּדֹם, זּוג ַהּגֹוִיים ָהֵאּלּו נֹוְתִנים ל

  ָׁשַאל. - "ַמה ָקָרה?" 

. ְוַלִדיִמיר ָּדַרְך ַעל ַרְגָליו, ָרַמז ְּבֵעיָניו ַאְך ְמאּום לֹא ָעַזר, ְסֶטףָצַרח  -"ַמה ָהְרבּוָתא, ַמה?" 

  ׁשֹונֹות.ִהִּתיָרה ֶאת ַחְרצּובֹות לְ ִסּפּוָקּה ַּתֲאַות ָהִאיׁש ֶׁשּלֹא ָּבָאה ַעל 

ְוַלִדיִמיר ַוֲאִני ֶׁשַאף ֶאָחד לֹא ִיְקֶנה ִמְּמָך ָחֵמץ ַוֲאַנְחנּו, קֶֹדם ָּכל, ִנְׁשֶּתה ָחִבית   ָאז ִּתְכַנּנּו - -  -"  

ֵרי ְׁשַּתִים ְוַאַחר ָּכְך ִנַּקח ַהּכֹל, ִנְהֶיה ֲעִׁשיִרים ֲאָבל ַאָּתה, ַמה ִּפְתאֹם ָׁשַלְחָּת אֹותֹו, ַמה ִּפְתאֹם? הֲ 

  ַאֶּתם ַהְּיהּוִדים ַמְפִקיִרים ֶאת ֶהָחֵמץ ֶׁשָּלֶכם ַּבֶּפַסח, ֶזה ִנְקָרא ְלַהְפִקיר? ַאה?"

  .ְסֶטףָׁשַאל ַרִּבי ָקאִּפיל ְּבקֹול ֻמְפָּתע. הּוא לֹא ֻהְפַּתע ִמִּסּפּורֹו ֶׁשל  -"ֶאת ִמי ָׁשַלְחִּתי?" 

  ִהְסּתֹוֵבב ַהּׁשֹוֵמר ַהֶּזה  - ְסֶטףָצַרח  - " "ָׁשַלְחָּת ׁשֹוֵמר, ַׂשר ְצָבא ְוֶחֶרב ְּבָידֹו
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  ִביב ַלָחִבּיֹות יֹום ְוַלְיָלה, ִׁשְבָעה ָיִמים. ַעְכָׁשו, ַרק ָחַזְרָּת, הּוא ֶנֱעַלם"...ּסָ ִמ 

יָעָתּה ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ֶאת ַהְּדָבִרים, ָׁשְמעּו ְוִהְׁשּתֹוְממּו, ָהֲעָגָלה ִהְמִׁשיָכה ִּבְנִס  ָׁשְמעּו ַרִּבי ָקאִּפיל

ֶמְטִרים ֲאָחִדים ְוָכל ֶהָחִביֹות ִהְתַּגּלּו מּול ֵעיֵניֶהם, ְׁשֵלמֹות ְמֵלאֹות ּוְׁשמּורֹות, לֹא ָחֵסר ָּבֶהן ֲאִפּלּו 

  קֹוְרטֹוב!.

ָתה זּו ָחִביֹות ַהֶּפֶלא ֻהְחְזרּו ַאַחר ָּכבֹוד ְלַמְרְּתָפיו ֶׁשל ַרִּבי ָקאִּפיל ְוַהִּׂשְמָחה ָהְיָתה ְּגדֹוָלה, ָהיְ 

  ִׂשְמָחה ְּבִקְרַבת ָהֱאלִֹקים ָּבּה ָזכּו.

ְלָיִמים ָזָכה ַרִּבי ָקאִּפיל ְוֵאַרס ֶאת ִּבּתֹו ַהְּמֻצֶּיֶנת, אֹוָתּה ַּבת ָזְכָתה ְוָהְיָתה ְלִאּמֹו ֶׁשל ַה"חֹוֶזה 

  ַהָּקדֹוׁש" ִמּלּוְּבִלין.            

�                                 �  

ִּסּפּור ַהֶּזה ָנַהג ַהַצִדיק ַרִּבי ַחִּיים ֶאְלָעָזר ִמּמּוְנַקאְטׁש ְלַסֵּפר ְּביֹום ׁשּוַׁשן ּפּוִרים, יֹוָמא ֶאת הַ 

  ְּדִהילּוָלא ֶׁשל ַהַצִדיק ַרִּבי ָקאִּפיל ִמִּליקֹוֶבא.

  .ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן

 ֶׁשֵאְרעּו ַּבְּיִציָאה ִמִּמְצַרִים ִמְצָוה ְלַסֵּפר ַעל ַהִּנִּסים

 ַלֲהָבַנת ַמהּות חֹוַבת ָהֶעֶרב, יּוָבא ְלַקָּמן ִסּפּור ֵמַהָּקדֹוׁש ֶה''ָחֵפץ ַחִּיים'' ַזַּצ''ל: 

ִיּקֹם ָּדָמם, ִּבְזַמן ַהְּפָרעֹות ְּבאּוְקָרִאיָנה, ְּכֶׁשֶּנֶהְרגּו ְוִנְטְּבחּו ִרְבבֹות ְיהּוִדים ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ַהֵּׁשם 

ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֵאֶצל רֹוֵפא ֶאָחד ֶׁשִהְתִחיל ִלְׁשאֹל אֹותֹו ֵאיְך, ִּכְבָיכֹול, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

 הּוא ְמֻסָּגל ִלְראֹות ֵהיַאְך ְמַיְּסִרים ֶאת ַעּמֹו ְּבַאְכְזִרּיּות ֶׁשָּכזֹו ְוִלְׁשּתֹק ַעל ָּכְך. 

 ִנְתַעֵּטף ִּבְׁשִתיָקה ְולֹא ֵהִׁשיב לֹו. ֶהָחֵפץ ַחִּיים 

 ָאַמר ָהרֹוֵפא: ''ַּתֲאִמין ִלי, ֶׁשֲאִני ַמְתִחיל ְלַפְקֵּפק ִאם ֵיׁש ֱאלִֹקים ָּבעֹוָלם...'' 

 ֵהִׁשיב לֹו ֶהָחֵפץ ַחִּיים: ''ֲאִני ְמַפְקֵּפק ִאם ַאָּתה רֹוֵפא אֹו לֹא.'' 

ה ְּתלּוָיה ַעל ַהִּקיר ַהְמַאֶּׁשֶרת ֶׁשהּוא רֹוֵפא ֻמְסָמְך. ֶהָחֵפץ ַחִּיים ִמֵהר ָהרֹוֵפא ְלַהְראֹות לֹו ְּתעּודָ 

 ַזַּצ''ל ִהְסַּתֵּכל ְוָרָאה ֶׁשַּתֲאִריְך ְּכִתיַבת ַהְּתעּוָדה הּוא ִמִּלְפֵני ַאְרָּבִעים ָׁשָנה. 

ל ִמַּנִין ִלי ָלַדַעת ֶׁשַעְכָׁשו ַאָּתה ֲעַדִין רֹוֵפא?'' ''ִיָּתֵכן ֶׁשִּבְׁשָעתֹו ָאֵכן הֹוַכְחָּת ֶׁשַאָּתה יֹוֵדַע ְלַרֵּפא, ֲאבָ 

 ָאַמר לֹו ֶהָחֵפץ ַחִּיים.  -

 . ֵהִׁשיב ָהרֹוֵפא, ֶׁשֵאין ׁשּום ַטַעם ַלֲערְֹך ָּכל ַּפַעם ְּבִחינֹות ֶאָּלא ַּדי ְּבָכְך ֶׁשִּנְבַחן ַּפַעם ַאַחת ִּבְׁשָעתֹו

'ֵּתַדע ְלָך, ֶׁשַּגם ְלַגֵּבי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵּכן הּוא. ִלְפֵני ֶׁשָּמַסר ָלנּו ֶאת ָאַמר לֹו ֶהָחֵפץ ַחִּיים ַזַּצ''ל: '

הּוא ַהּתֹוָרה ְוֶהֱעִמיָדנּו ְּבִנְסיֹונֹות ַהְרֵּבה ִמּתֹוְך ֶהְסֵּתר ָּפִנים, ֶהְרָאה ָלנּו ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְלהֹוִכיַח ֶׁש 

ָאַמר ָלנּו, ִּכְבָיכֹול, 'זֹוִהי ַהְּתעּוָדה ֶׁשִּלי ֶׁשֲאִני ַמְׁשִּגיַח ָּבעֹוָלם, ַוֲעֵליֶכם ַמְׁשִּגיַח ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, וְ 

     ".ִלְמסֹר ְיִדיָעה זֹו ַלּדֹורֹות ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶכם ַעד עֹוָלם
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ָׂר ִמי יוֵֹדעַ?    ׁשִיׁשָה עָש

ה ְלתֹוָרתֹו. ַּגם ִאיׁש טֹוב ָהָיה ַקְלָמן. ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ָהְיָתה לֹו ְוָקְדמָ 

ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים ְמֻרִּבים ָהיּו ֵמָחְכָמתֹו,  ְוַעל ֵּכן ֵאּלּו ָוֵאּלּו 

   ִנְתַקְּימּו ְּבָידֹו. 

ַּבְּתִחיָלה ָהָיה "ֵליל ַהֵּסֶדר" ָנחֹוג ְּבֵבית  .ִנּצֹול ׁשֹוָאה ָהָיה ַקְלָמן

ְלָמן ְּברֹאׁש ַהֻׁשְלָחן, ַקְלָמן ְּכִבְׁשָאר ַהִּמְׁשָּפחֹות. ִנָּצב ָהָיה קַ 

"ִקיְטל" ָלָבן ַּכֶּׁשֶלג ּוְזָקנֹו ֶׁשָּיַרד ַעל ִּפי ִמיּדֹוָתיו ְּכֶׁשהּוא ָעטּוף ּבְ 

ִהְׁשָוה לֹו ַמְרֶאה ְּכֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת. ַּגם ַהֻׁשְלָחן "ָרִגיל" ָהָיה 

  "ֵסֶדר", ַהַּיִין ְוַהָּגִביַע. "ְקָעָרה" ּוָבּה ִסיָמֵני הַ ִּבְתִחָּלתֹו, ְוָעָליו ָנָחה הַ 

ַקְלָמן ֶאל "ַמה ִנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות", ָהָיה ַקְלָמן ּפֹוֵסק ִמְּקִריָאתֹו  ִמֶּׁשִהִּגיע

ִעיָדתֹו ַקָּלה ְוֵאיָנּה ּוִמְתּבֹוֵנן ַּבַהָּגָדה. ִהְתּבֹוְננּות זֹו ָהְיָתה ְמִביָאה ֶאת ּגּופֹו ִליֵדי ְרָעָדה, ַּבְּתִחיָלה ְר 

ִנְרֵאית, ּוֵמֶרַגע ְלֶרַגע ָהְיָתה ִמְתַעֶּצֶמת. ָהָיה ַקְלָמן ַמִּביט ַּבַהָּגָדה ּוְמַמְלֵמל ְּבֶׁשֶקט ֲהָברֹות ֶׁשִאיׁש 

ָּנה... ַמה ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶאת ַמְׁשָמעּוָתן. ַאט ַאט ָהָיה ַמָּבטֹו ִמְתַעְרֵּפל, ְוָכְך ָהָיה לֹוֵחׁש: "ַמה ִנְׁשַּת 

ָהָיה ִנְׁשַּתָּנה... ַמה ִנְׁשַּתָּנה...". ְמַבֵּקׁש ְלַהְמִׁשיְך ְוֵאינֹו ָיכֹול. ְּבָכל ַּפַעם, ֶׁשָהָיה חֹוֵזר ַעל ִמּלֹוָתיו, 

קֹולֹו ִמְתַּגֵּבר, ְוָזָעָקה ָהְיָתה ּפֹוֶרֶצת ִמִּפיו: "ַמההה נששתתננההה... ַמהההה ִנְׁשַּתָּנננההה..." 

ַקְלָמן, ְוָאז ָהָיה ִמְתנֹוֵדד ּגּופֹו ְּכָקֶנה ָּברּוַח, ְוָהָיה ֶנְחָּבט רֹאׁשֹו ַּבֻּׁשְלָחן ְּבָעְצָמה ַרָּבה ְוהּוא ָזַעק 

ּו ֵאינֹו ַמְרִּגיׁש ְּכָלל. ַמְמִׁשיְך ְּבַזֲעקֹוָתיו ַהְמַמְּלאֹות ֶאת עֹוָלמֹו, ְוָאז ָהָיה ִמְתַעֵּלף. ִמֶּׁשִּנְתַעֵּלף ָהי

ָעָליו ִאְׁשּתֹו, ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו, ְּכֶׁשַּמָּגבֹות ִּביֵדיֶהם, ְמַבְקִׁשים ַלֲעצֹור ֶאת ַהָּדם ַהִּנָּגר ִמִּמְצחֹו  ָעִטים

  ַהָּפצּוַע.

ֶׁשֶקט ַּגם ִמּתֹוְך ֶעְלפֹונֹו ָהָיה ַמְמִׁשיְך ַהּקֹול ְלִהְׁשַּתְחֵרר ִמִּפיו, ֶאָּלא ֶׁשִּמּתֹוְך ֶׁשָאְפסּו ּכֹוחֹוָתיו, ְּב 

  ָהָיה לֹוֵחׁש: "ָלָּמה?.... ָלָּמה?.... ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם... ָלָּמה?..."

ם לֹא ָיְדעּו יֹוְצֵאי ֲחָלָציו, ַמּדּוַע ַּדְוָקא ְּב"ֵליל ַהֵּסֶדר" ָהְיָתה ַמֲחָלתֹו ִמְתָּפֶרֶצת. ַמִּביִטים ָהיּו ְּבִאּמָ 

מֹותֹו, ְולֹא ָהיּו יֹוְדִעים ִאם ִמּתֹוְך ְּכבֹודֹו ׁשֹוֶתֶקת אֹו ֶׁשָמא ַהִחֶּוֶרת, ֶׁשַאף ִהיא "ִנּצֹוַלת ׁשֹוָאה" ְּכ 

ְּבִעְנַין ַהַּמֲחָלה ַאְך ָראּו ֶׁשּׁשֹוֶתֶקת  יֹוַדַעת ִהיא ֶאת סֹודֹו, ּוִמָּכאן ְׁשִתיָקָתּה. ִניּסּו ַּפַעם ְלׁשֹוֲאָלה

  ִהיא, ַוֲעָזבּוָה.

ּו ַמְמִׁשיִכים ַּבֲאִמיַרת ַהַהָּגָדה ַּכֲאֵבִלים, ְוָהָיה ִנְרָאה "ֵליל ַהֵּסֶדר" ְלַאַחר ֶׁשֵהִטיבּו ֶאת ַמָּצבֹו, ָהי

  ְּבֵבית ַקְלָמן ַּכֲאִמיַרת "ִקינֹות ְלִתְׁשָעה ְּבָאב"...

***  

ֵּתד ְּבנֹו ְלַבֵּקר ְּכֶׁשִּבֵּקׁש ְּבנֹו ִלְנסֹוע ְלפֹוִלין, ִסֵּפר ַעל ָּכְך ְלַקְלָמן ָאִביו. ְּכֶׁשָּׁשַמע ַקְלָמן ִּכי ִמְתעַ 

ת ְּבִּביְרְקָנאּו, ָקָרא אֹותֹו ֵאָליו, ְוִיְּסרֹו ְּבִמיִּלים ָקׁשֹות ְּכִגיִדים: "ַאָּתה לֹא ִּתַּסע ְלִביְרְקָנאּו! ַּכּפֹו

ת ְל'ָׁשם', ְוִכי ַרְגָליו ֶׁשל ְּבִני, לֹא ִיְדְרכּו ַעל ֲאָדָמה ֲארּוָרה זֹו!", ָׁשַאג ַקְלָמן, "ֵּכיַצד ֵמֵעז ַאָּתה ָלֶלכֶ 
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, ּפֹוֵקד ֲאִני ִאְּמךָ ֶאת ֲאֶׁשר ָקָרה? זֹו ְסִטיַרת ְלִחי ֲעבּוִרי ַוֲעבּור ֵּתַדע חֹוֵׁשב ַאָּתה ִּכי ִּבְנִסיָעְתָך ְלָׁשם 

  ָעֶליָך ְּבִמְצַות ִּכּבּוד ַאב, לֹא ִּתַּסע ְלִביְרְקָנאּו ְולֹא ִתְדרֹוְך ַעל ַאְדַמת ּפֹוִלין!".

  .נֹו ַעְקָׁשן ָהָיהֶאָּלא ֶׁשְּב 

ַעל ִמֶּׁשָרָאה ַקְלָמן ֶׁשִּמְתַעֵּקׁש הּוא ָלֶלֶכת, ֵהֵחל ְלַׁשְּדלֹו ְּבַתֲחנּוִנים: "ְּבִני, ִאיׁש ָזֵקן ֲאִני, ַרֵחם ָעַלי וְ 

ָׁשה ִמְּמָך, ַאל ִאְּמָך, ִּבְׁשִביל ַמה ַאָּתה ָצִריְך ֶאת ֶזה? ָלָּמה ְלָך ְלַפְרֵנס ֶאת ַהּפֹוָלִנים ָהְרָׁשִעים? ְּבַבָּק 

ִּתַּסע" ַאף ֶאל ִאְׁשּתֹו ָּפָנה: "ַמה ָלְך ׁשֹוֶתֶקת? ְוִכי ַאְּת לֹא ָּבאת ִמ'ָׁשם'? ִאְמִרי לֹו ַּגם ַאְּת ֶׁשּלֹא 

ְוׁשֹוֵאל: ִיַּסע". ֶאָּלא ֶׁשֵאֶׁשת ַקְלָמן ָׁשְתָקה. ְוָכְך ִמֵּדי יֹום ָהָיה ִמְתַקֵּׁשר ַקְלָמן ִלְבנֹו, ְוׁשֹוֵאל ְוחֹוֵזר 

  "נּו, ָאז ַאָּתה נֹוֵסַע אֹו לֹא?" 

ֶעֶרב ַהִּטיָסה ַהְתַקֵּׁשר ַקְלָמן ׁשּוב, ְוָאַמר ִלְבנֹו ְּביֶֹבׁש ּוִבְקִרירּות: "ֲאִני ֵמִבין ָׁשַאָּתה נֹוֵסַע ַלְמרֹות 

ְתָך". ָסַתם ְולֹא ֵּפֵרׁש. ְּכֶׁשֶהֱחִזיר ַּבָּקׁשֹוַתי, זֹו ְזכּוְתָך. ַאְך ַּדע ְלָך ְּבִני, ַהְּנִסיָעה ַהּזֹאת ַּתֲהרֹס אֹו

 ֶאת ַהְּׁשפֹוֶפֶרת ַלֲעִריָסָתּה, ָחַׁשב ְּבנֹו: "ַמה ְּכָבר ָיכֹול ִּבּקּור ְּבִּביְרְקָנאּו ַלֲעׂשֹות ִלי? ַלֲהרֹס אֹוִתי?"

ה, ִצְלֵצל ַהֶּטֶלפֹון ׁשּוב, ָׁשב ַעל ֲעֵקָביו, ָנַטל ֶאת ִמְזַוְדּתֹו ּוָפָנה ְלִכּוּון ַהֶּדֶלת. ְּכֶׁשִהִּניַח ָידֹו ַעל ַהְּמזּוזָ 

  ה ֲאחֹות ָאִביו.ָנַטל ֶאת ַהְּׁשפֹוֶפֶרת ְוִהְצִמיָדה ְלָאְזנֹו, ִמן ָהֵעֶבר ַהֵּׁשִני ִנְׁשַמע קֹוָלּה ֶׁשל ַהּדֹוָדה ְקָלרָ 

  "ַמה ְׁשלֹוֶמָך?" ָׁשָאָלה ַּבֲעִדינּות.

  "ֲאִני ְּבֵסֶדר ָּגמּור, ּדֹוָדה".

  ה נֹוֵסַע ְלפֹוִלין?""ַאָּת 

  "ֵּכן", ֵהִׁשיב ְּביֶֹבׁש.

  "ָאז ַּתְקִׁשיב טֹוב, ֶיֶלד. ַאָּתה לֹא נֹוֵסַע ְלפֹוִלין ִלְפֵני ֶׁשַאָּתה עֹוֵבר ֶאְצִלי, ָׁשַמְעָּת?"

ַבֶּקֶׁשת ְלַׁשְכֵנַע "ּדֹוָדה ִּתְרִאי, ֲאִני ַּבֶּדֶרְך ִלְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה! נֹוֵסַע ְוֶזה סֹוִפי! ָּכְך ֶׁשִאם ַאְּת ְמ 

  אֹוִתי...".

"לֹא, לֹא", ָאְמָרה ַהּדֹוָדה, "ַאָּתה ֻמְכָרח ַלֲעבֹור ֶאְצִלי ַּבַּבִית. ִאם ַאָּתה ְּכָבר נֹוֵסַע, ְלָפחֹות ִּתַּסע 

  ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, ַאָּתה ֵמִבין? ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך".

ֶאת ִקֵּים יָון ֶׁשָרָצה ָלַדַעת ֶאת סֹוד ַהִמיִלים: "ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך", ַסְקָרן ָּגדֹול ָהָיה ְּבנֹו ֶׁשל ַקְלָמן, ְוכֵ 

ה, ְּכֶׁשִּנְכַנס ִהיא ַהְבָטָחתֹו. ַּבֶּדֶרְך ְלָׂשֶדה ַהְּתעּוָפה ָעַבר ְּבנֹו ֶׁשל ַקְלָמן ְּבֵביָתּה ֶׁשל ּדֹוָדה ְקָלרָ 

  יּלּו ִחְּכָתה לֹו ֵמֶרַגע ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ִׂשיַחת ַהֶּטֶלפֹון ֵּביֵניֶהם.ַעל ֻּכְרָסה ַּבָּסלֹון, ְּכִא  ּׁשּוָבהִהְמִּתיָנה לֹו יְ 

ה ִהִּביָטה ּבֹו ְמֻמָּׁשכֹות: "ֵׁשב ֶרַגע, ֶזה לֹא ַעל ֶרֶגל ַאַחת. ַאָּתה ָצִריְך ִלְנסֹוע ְּכמֹו ַהּדֹוָדה ְקָלרָ 

  ֶׁשָּצִריְך".

***  

ְּבֶעֶרב ֶּפַסח תׁש"ד. ְּבָקרֹון ֶאָחד ִהְצטֹוְפפּו ֻּכָּלם, ֵמָאה ִאיׁש. "ֵהם ִהִּגיעּו ְלִביְרְקָנאּו ֵמהּוְנַגְרָיה 

ְוָסְבָתא, ַאָּבא ְוִאָּמא, ַאִחים ַוֲאָחיֹות, ְיָלִדים ּוְנָכִדים, ֵמָאה ִאיׁש... ַסָּבא ִמְׁשָּפָחה ְׁשֵלָמה, 

ָלֶרֶדת ַמֵהר... לֹא ָלַקַחת ְּכלּום". ַעל  ְּכֶׁשִּנְפְּתחּו ַהְּדָלתֹות ִנְׁשְמעּו ְצָעקֹות: "ַׁשֶנל... ַׁשֶנל...

ָה"ַרְמָּפה" ָעְמדּו ֲאִסיִרים ַחְסֵרי ָּפִנים ִּבְבָגִדים ְמֻפְסָפִסים, ֵּביֵניֶהם ִהְסּתֹוְבבּו ַאְנֵׁשי ֶאס. ֶאס. 

ְך ִמְזָודֹות ְיָׁשנֹות ַעל ְמֻלִּוים ִּבְכָלִבים ֵאיְמָתִנִּיים. ֻּכָּלם ָיְרדּו ְוהֹוִתירּו ֵמָאחֹור ֶאת ַחֵּייֶהם ְּבתֹו
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ז ִרְצַּפת ַהָּקרֹון. ְמֻחָּבִקים ָעְמדּו ָׁשם, ַמֲחִזיִקים ֵאּלּו ְּבֵאּלּו, ְּכטֹוְבִעים ִּבְמצּולֹות ַהְּמַבְּקִׁשים ְלֵהָאחֵ 

  ְּבֶקֶרׁש ַהָּצָלָתם ָהַאֲחרֹון.

ם ַהְּמֻפְסָפִסים ֶׁשָעְמדּו ָׁשם ּוְבֶעְזַרת ַמְקלֹות "ַרְמָּפה ַההּוְנָּגִרית", ִהְבִחינּו ָּבֲאָנִׁשיְּכֶׁשִהִּגיעּו לַ 

ֶׁשִּביֵדיֶהם "ִסְּדרּו" ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַהֲהמּוִמים ְּבׁשּורֹות. ְּברֹאׁש ַהּׁשּוָרה ָעַמד ָקִצין ֶאס. ֶאס. 

ְּכֻחָּלה". ְלֶקֶצב ַהַּמְנִּגיָנה ִנֲעַנע ַדֻנָּבה הַ "ְּכֶׁשִחּיּוְך ַעל ָּפָניו, ּוִפיו ׁשֹוֵרק ַמְנִּגיָנה ַעִּליָזה, ָהְיָתה זֹו הַ 

ָהִאיׁש ַהֵּקֵרַח ֶאת ַהַּמֵּקל ֶׁשְּבָידֹו ִּכְמַנֵּצַח ִּתְזמֶֹרת, ָיִמין ָיִמין... ְׂשמֹאל, ָיִמין, ָיִמין... ְׂשמֹאל... 

  ְׂשמֹאל... ְׂשמֹאל... ְׂשמֹאל... ְׂשמֹאל...ְׂשמֹאל...

ְּבַפִּסים, "ְׂשמֹאל ֶזה ִּדין, ְׂשמֹאל ֶזה ַרע, ְׂשמֹאל ֶזה ַּגז. ַּתִּגידּו ֵׁשׁש "לֹא טֹוב ְׂשמֹאל", ַלַחׁש ָהִאיׁש 

  ֶעְׂשֵרה, ֻּכְּלֶכם ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה" ָאַמר ְוֶנֱעַלם.

ָהִאיׁש ַהְּמַחֵּיְך ִהְמִׁשיְך ִלְׁשרֹק "ֶטה ֶטה... ֶטה ֶטה... ְׂשמֹאל... ְׂשמֹאל... ְׂשמֹאל... ְׂשמֹאל...". 

  ה ֶׁשַהּקֹר ְוַהֶּקַרח ִמַּצד ְׂשמֹאל ִנְבְראּו.ַּכִּנְרֶא 

ֶׁשֵּייָנא ֲאחֹוִתי ָעְמָדה ְלִצּדֹו ֶׁשל ַקְלָמן, ְּבָיָדה ָהַאַחת ֶהְחִזיָקה ּבֹו, ּוַבְּׁשִנָּיה ִחְּבָקה ֶאל ִלָּבה ֶאת 

ִעם ְנֻקּדֹות ְׁשחֹרֹות, ִהיא ָּבְכָתה ה ַּבת ַהְּׁשָנַתִים. ָהיּו ָלּה ַצּמֹות ְקַטּנֹות ְוִׂשְמָלה ְלָבָנה ּגֹוְלָדה'לֵ 

עֹד ְוִחְּבָקה ֶאת ַצָּואָרּה ֶׁשל ֶׁשֵּייָנא ִּבְׁשֵּתי ָיֶדיָה. ָסְבָתא ְוַסָּבא ָעְמדּו ִלְפֵניֶהם ְוָהִאיׁש הֹוָרה ָלֶהם ִלְצ 

ָהִאיׁש ַּבִּפיָג'ָמה ִׁשֵּקר. ִלְׂשמֹאל. לֹא ֵהַבְנִּתי, ַסָּבא ְוָסְבָתא ֵהם ִּדין? ְמֵלִאים ֵהם ְּבַרֲחִמים, ֶּבַטח 

ְּכֶׁשִהִּגיַע ּתֹוָרּה ֶׁשל ֶׁשֵּייָנא ַלֲעמֹד ִלְפֵני ַה"ְמַנֵּצַח", הֹוָרה ָלּה ְּבַמְקלֹו ְלֶהֱעִביר ֶאת ּגֹוְלֵּדַהְל'ה 

  ַהְּקַטָּנה ְלָסְבָתא, ְוִלְצעֹד ָיִמיָנה ִעם ַקְלָמן ַּבֲעָלּה, ֶאָּלא ֶׁשִּׁשְּיָנא ֵסְרָבה!.

ׁש ָּבעֹוָלם ֵסֶפר ְוֵעט ֶׁשְּיָתֲארּו זֹאת? ְּבָיד ַאַחת ֶהֱחִזיָקה ֲאחֹוִתי ֶׁשֵּייָנא ְּבַבְעָלּה ּוַבַחִּיים, ְּבָיָדה ַהּיֵ 

ת, ִלְחיֹוַהְּׁשִנָּיה ֶהְחִזיָקה ְּבּגֹוְלֵּדַהְל'ה ֶׁשָּלּה ּוַבָּמֶות, ּוְצִריָכה ָהְיָתה ְלַהְכִריַע ֵּביֵניֶהם. ָרְצָתה ֶׁשְּיָנא 

ּוְצִריָכה ִהיא ְלַהְחִליט, ַהַחִּיים ִנְגָזר  ֵלה'ּגֹוְלָדהֶׁשָּלּה, ִּדיָנּה ֶׁשל  ֵלה'ּגֹוְלָדהֶאָּלא ֶׁשאֹוֶהֶבת ִהיא ֶאת 

ת ֶׁשָּלּה ִקְּיָמה אֶ  ֵלה'ּגֹוְלָדהה, ּוִמּתֹוְך ֶׁשֻּמְרֶּגֶלת ָהְיָתה ֶׁשֵּייָנא לֹוַמר ִּכי ָּכל ַחֶּייָה ֵהם אֹו ּגֹוְלָדה'לֵ 

ְּדָבֶריָה. ַהֵּיׁש ְּבעֹוָלם ֵסֶפר אֹו מֹוֶרה ֶׁשֵּיַדע ִלְפסֹק ֵּכיַצד ֵיׁש ִלְנהֹג ְּבִמְקֶרה ֵמֵעין ֶזה? ָאה? ִלְנסַֹע 

ְלִביְרְקָנאּו ַאָּתה ְמַבֵּקׁש?. ֶׁשֵּייָנא ֶׁשִּלי... ִמְסֵּכָנה ֶׁשִּלי... ָּבְכָתה ּדֹוָדה ְקָלָרה, ָּתִמיד ָאְמָרה 

  ִהיא ָּכל ַחֶּייָה. ִנְּגָבה ִּדְמעֹוֶתיָה, ָׁשְתָתה ִמּכֹוס ַהַּמִים ְוִהְמִׁשיָכה ְּבִדּבּוָרּה: ֵלה'ּגֹוְלָדהֶׁש 

ַקְלָמן, ַּבֲעָלּה ְוִגיִסי, ָמַׁשְך ְּבָיָדה ֶׁשל ֶׁשֵּייָנא ְלָיִמין, ֶאָּלא ֶׁשִּלָּבה ָמַׁשְך ִלְׂשמֹאל: "ְּתִני ָלּה 

ְּבֵטרּוף, "ְּתִני, ְּתִני, ֲאִני ּפֹוֵסק ָלְך... ַאְּת ְמֻחֶּיֶבת ִלְׁשמַֹע ְּבקֹוִלי, ַּבֲעֵלְך  אֹוָתּה...", ָצַרח ְלֶעְבָרה

  ֲאִני... ְּתִני ְלָסְבָתא... ְּתִני".

ִאיׁש ָסְבָתא ֶׁשָעְמָדה ְּכָבר ְּבַצד ְׂשמֹאל, ֲחָכָמה ָהְיָתה ּוִבְטִביַעת ַעִין ֵנֲחָנה. ָיְדָעה ֵהיֵטב ַמּדּוַע ִּבֵּקׁש 

ַה"ֶקַרח" ְלַהְפִקיד ְּבָיֶדיָה ֶאת ֶנְכָּדָתּה, ְוַאף ִהיא ָקְרָאה ֵאֶליָה: "ְּתִני ֶׁשֵּיָּנא... ְּתִני ִלי... ַמְבִטיָחה 

א ּלָ ֲאִני ְלָך ִּבִּתי, ֶאְׁשמֹר ָעֶליָה ַעד ֶׁשִּנָּפֵגׁש...", ִהְבִטיָחה ָסְבָתא ּוָבְכָתה... ְוָהִאיׁש ַהֶּקַרח... ִחֵּיְך. אֶ 

ֶׁשֶׁשֵּיָּנא, ֲאחֹוִתי, ֵהֵגָּנה ַעל גֹוְלָדה ֶׁשָּלּה ִּכְלִביָאה. נֹוְתָרה ַעל ְמקֹוָמּה ְמֻנֶּתֶקת ַלֲחלּוִטין. ֵעיֶניָה 

ְמֻמָּקדֹות ְּבַמְלַאְך ַהָּמֶות ָהעֹוֵמד מּוָלּה, ְּכאֹוֶמֶרת: "ַּתְחִליט ַאָּתה ֲאדֹוִני... ַּתְחִליט ַאָּתה... ֶׁשִאם 

ְלָיִמין ֵמָתה ָאנֹוִכי, ְוִאם ֵאֵלְך ַלְּׂשמֹאל ֵמָתה ָאנִֹכי... ַּתְחִליט ַאָּתה..." ֶאָּלא ׁש"ֲאדֹוִני" ֶזה,  ֵאֵלְך 

  רֹוֵפא ָהָיה, ְוֵאין ַּדְרּכֹו ֶׁשל רֹוֵפא ְלַהְחִליט ֲעבּור ְמֻטָּפָליו.
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ִמֶּׁשִהְבִחין ָהרֹוֵצַח ֶׁשֵאיָנּה ְמַוֶּתֶרת, ָּפַסק ֶמְנֶגֶלה ִהִּביט ָּבּה ְּבֶמֶׁשְך ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות ְוִהְמִּתין... 

ְׁשִריָקתֹו ְוהֹוָרה ָלּה ְּבַמְקלֹו, ְּכֶׁשִחּיּוְך ַעל ְׂשָפָתיו: "ְׂשמֹאָלה...". ִמֶּׁשִּנְגַזר ִּדיָנּה, ָעְקרּו ִמ 

ת ַהּמֹוֵקד. חּוץ ִמַּקְלָמן, ֻּכָּלם ַהְּמֻפְסָפִסים ֶאת ָידֹו ֶׁשל ַקְלָמן ִמָּיָדּה, ְוִׁשְּלחּוָה ְׂשמֹאָלה ֶאל ֵּבי

  ִנְלְקחּו ְׂשמֹאָלה... ֻּכָּלם.

ָעַמְדנּו ֵמָאחֹור, ָׁשִתינּו, ֲאִני ְוטֹוָבה ֲאחֹוִתי, ִהְמִׁשיָכה ּדֹוָדּה ְקָלָרה, ְצִעירֹות ָהִיינּו ֵמֲאחֹוֵתנּו 

ה ִנַּצְבִּתי ְּבָפָניו. "ַּבת ַּכָּמה ַאְּת?", ָׁשַאל ְּבִחּיּוְך. ֶׁשֵּייָנא. ְּכֶׁשִהִּגיַע ּתֹוִרי, ָמַתְחִּתי ֶאת ַּגִּבי ּוְזקּופָ 

ִּתי: "ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה... ָיּה... ָיּה... ְׁשְׁשְׁש ֶעְׂשְׂשֵרהה...", ִּגְמַּגְמִּתי ְּבֶׁשֶקט. הּוא ָּכַעס ָעַלי, ָיַדע ֶׁשִּׁשַּקרְ 

) ִהְפִטיר ְּברֶֹגז ְּכֶׁשַּמָּבטֹו אֹוֵמד ֶאת ִּגיִלי ָהֲאִמִּתי. ְלַאַחר "ָיּה... ָיּה... ַאֶלע ֶזעְכֶצן" (ֻּכָּלם ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה

י ִּכי ְׁשִנָּיה ָּפַסק: "ָיִמיָנה". ָצַעְדִּתי ַאֲחֵרי ִּגיִסי ַקְלָמן, ֶׁשַּגּבֹו ָרַטט ִמֶּבִכי, לֹא ָאַמְרִּתי ְּכלּום. ָיַדְעִּת 

ְּתאּוָמה ֵמֲאחֹוַרי, ְוגֹוְזִרים ֶאת ִּדיָנּה. ָּפַחְדִּתי ְלַהִּביט ְלָאחֹור, ִּבְׁשִנּיֹות ֵאּלּו עֹוֶמֶדת טֹוָבה ֲאחֹוִתי הַ 

יָה ֶׁשּלֹא ַיְחזֹר ּבֹו ַהַּמְלָאְך ִמְּגֵזָרתֹו, ְוָאז... ִהְרַּגְׁשִּתי ְנִגיָעה ְּבַגִּבי, ָהְיָתה זֹו טֹוָבה ֲאחֹוִתי. ֵעינֶ 

ְׂשֵרה... ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה... ַּבת ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה... ַּגם ֶׁשֵּייָנא ֵׁשׁש ֵריקֹות ַוֲאטּומֹות, ּוִפיָה לֹוֵחׁש: "ֵׁשׁש עֶ 

  ...".ֶזעְכֶצן... ַאֶלע ֶזעְכֶצןֶעְׂשֵרה... ַּגם ִאָּמא ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה... ֻּכָּלם ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה... ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה... ַאֶלע 

ה ֶאת ְמקֹוָמּה ֶׁשל ֶׁשְּיָנא ֲאחֹוֵתנּו, ְוִנְּׂשָאה ְלַקְלָמן ְלַאַחר ַהִּׁשְחרּור, ִמְּלָאה ֲאחֹוִתי ַהְּתאֹוָמה טֹובָ 

ִּגיֵסנּו. ַקְלָמן ְוטֹוָבה ֵאּלּו הֹוֶריָך ֵהם. ַּדע ְלָך ֶיֶלד ַקל ַּדַעת, ַּדע ְלָך ֶׁשְּלָאִביָך ַקְלָמן ָהְיָתה ִאָּׁשה 

ַצּמֹות ָיפֹות ְוִׂשְמָלה ְלָבָנה ִעם ְנֻקּדֹות ְׁשחֹרֹות. ְוֶׁשֵּייָנא ְׁשָמּה, ָהְיָתה לֹו ַּבת ְוָגְלְּדָל'ה ְׁשָמּה, ִעם 

 ִאְּמָך, ַאחֹוִתי טֹוָבה, ֲאחֹות ָׁשָּייָנא ִהיא, ְוִנְּׂשָאה ְלָאִביָך ֶׁשִהְתַאְלֵמן ֵמֲאחֹוֵתנּו ֶׁשָּייָנא הי"ד. ֲאַנְחנּו

ְרְקָנאּו "ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך", ֲעמֹד ְלַיד ַהַּׁשַער לֹא ִמְׁשָּפָחה "ְרִגיָלה" ֶיֶלד. ַעְכָׁשיו ְּכֶׁשַאָּתה נֹוֵסַע ְלִבי

  ְּבצֶֹמת ַהְּמַרְּכִזי ֶׁשְּבִּביְרְקָנאּו, ְוֵתַדע ָמה ָקָרה "ָׁשם". ֶזה ָהָיה ְּב"ֵליל ַהֵּסֶדר" תׁש"ד".

ְּכִסיד, ֶאְצְּבעֹוָתיו  ּדֹוָדה ְקָלָרה ִסְּיָמה ֶאת ְּדָבֶריָה ְוִנְׁשַּתְּתָקה. ַאְחָיָנּה ָיַׁשב ַעל ְמקֹומֹו ִחֵּור

  ֳאִנָּיה ְטרּוָפה ְּבֵלב ָים.ַמְלִּבינֹות ִמְּכֵאב, ַמֲחִזיקֹות ְּבָיִדית ַהִּמְזָוָדה ְוִלּבֹו סֹוֵער ְּכ 

***  

" ְּבנֹו ֶׁשל ַקְלָמן ָיַרד ַלְּמכֹוִנית, ִאְׁשּתֹו ֶׁשָּיְׁשָבה ְלַיד ַהֶהֶגה, ִהִּביָטה ּבֹו: "ַמה ִהיא ָרְצָתה ִמְּמָך?

ָׁשָאָלה ְּכַדְרָּכם ֶׁשל ֲאָנִׁשים "ְרִגיִלים". ָאַמר ָלּה, ֶׁשְּכֶׁשַּיְחזֹר ַיְסִּביר ָלּה. ָחְׁשָבה ֶׁשְּׁשִתיָקתֹו זֹו 

ֵמֶחְרַּדת ַהִּטיָסה ִהיא נֹוַבַעת ְוִהִּניָחּה לֹו. ַמה יֹאַמר ָלּה? ֶׁשִּפְתאֹום ִמְתָּבֵרר ֶׁשְּלַאָּבא ֶׁשּלֹו ָהְיָתה 

ַאֶחֶרת? ֶׁשֵּיׁש לֹו ֲאחֹות ֶׁשֵאינֹו ַמִּכיר? ֶׁשּדֹוָדתֹו ָהְפָכה ְלִאּמֹו? ֶׁשַאָּבא ֶׁשּלֹו ָנׂשּוי ְלִגיָסתֹו? ֶזה ִאיָׁשה 

  לֹא טֹוב ִּבְׁשִביָלּה, ֶזה ָיכֹול ְלַבְלֵּבל אֹוָתּה, ְוִהיא ֲהֵרי ִאָּׁשה "ְרִגיָלה".

"ְסָדִרים" ַהֶּנֱעָרִכים ַע ׁשֹוֶנה "ֵליל ַהֵּסֶדר" ְּבֵבית הֹוָריו ִמְּׁשָאר הַ ְלֶפַתע ַמּדּוֵהִבין ְּכֶׁשָּיַׁשב ַּבָּמטֹוס 

ְּבִמְׁשָּפחֹות "ְרִגילֹות". ֵהִבין ַּגם ַמּדּוַע ַּדְוָקא ְּב"ֵליל ַהֵּסֶדר" ִמְתָּפֶרֶצת ַמֲחָלתֹו ֶׁשל ַאָּבא, ֶׁשֲהֵרי 

ֶׁשל ַמֲחָלתֹו ִנְתָּבֵרר לֹו, "ִנּצֹול ׁשֹוָאה" ְׁשָמּה. ֶאת ֶזה ָיַדע  ְּבַלְיָלה ֶזה ִנְזְרָקה ּבֹו ַמֲחָלתֹו. ַּגם ְׁשָמּה

ה". "ֵליל ִמְּזַמן ַעָּתה ִנְתַּגָּלה לֹו ְׁשָמּה ָהֲאִמִּתי. ְׁשָמּה ֶׁשל ַמֲחַלת ָאִביו הּוא "ֶׁשֵּייָנא ּגֹוְלָדה'לֵ 

ה, ֶׁשָּצֲעדּו ְׂשמֹאָלּה ּוִבּתֹו ַהְּקַטָּנה ּגֹוְלָדה'לֵ  ַהֵּסֶדר" ֶזה הּוא יֹום ַהָּיאְרַצייט ֶׁשל ִאְׁשּתֹו ֶׁשֵּייָנא

  .ְּבִּביְרְקָנאּו
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ְעּתֹו ַעל ֵּכן, ְּכֶׁשַּמִּגיַע ָהָיה ַקְלָמן ָאִביו ְל"ַמה ִנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות", ָהְיָתה ִנְטֶרֶפת ּדַ 

ה ִנְׁשַּתָּנה... ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם... ַמה ִנְׁשַּתָּנה... ָלָּמה... ִמן ַהְּכֵאב, ְוָהָיה ִמְתנֹוֵדד ְוזֹוֵעק: "מַ 

  ָלָּמהה..." ַעד ֶׁשָהָיה ִמְתַעֵּלף ִמְּכֵאב ִזְכרֹונֹוָתיו.

ֶכר ֶׁשִהִּגיַע ְלִביְרְקָנאּו, ָעַצר ְלַיד ַהַּׁשַער ָהָראִׁשי, ִמְּׂשמֹאל ַל"ַרְמָּפה", הֹוִציא ֵנר ְנָׁשָמה ְוִהְדִליק ְלזֵ 

  ֵאֶׁשת ָאִביו, ּדֹוָדתֹו, ּוְלֵזֶכר ִּבָּתם גֹוְלָדה ֲאחֹותֹו.

***  

ִעם ׁשּובֹו ְלִיְׂשָרֵאל, ָנַסע ְלֵבית ָאִביו, ִנְכַנס ְוִהְתַיֵּׁשב מּולֹו. ַקְלָמן ָׁשַתק ְוִהִּביט ּבֹו ְּבֶעֶצב: "...ָאז 

  ָהִייָת ָׁשם...?"

  "ֵּכן", ֵהִׁשיב, "ָהִייִתי ָׁשם".

  ָרִאיָת?""ּוַמה 

"ָרִאיִתי ַהְרֵּבה, ַאָּבא. ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה ָרִאיִתי, ָרִאיִתי ֶאת ֶׁשֵּייָנא ְוָרִאיִתי ֶאת גֹוְלָדה, ֶאת ֻּכָּלם 

ָרִאיִתי", ְוָאז ָּפַרץ ִּבְבִכי... "ַאָּבא ָלָּמה לֹא ִסַּפְרָּת ִלי? ָלָּמה? ָלָּמה ָׁשַתְקָּת ָּכל ַהָּׁשִנים? ָלָּמה לֹא 

  ָּת ָלנּו ָלֵׂשאת ֶאת ַהְּכֵאב ַיַחד ִאְּתָך? ָלָּמה?"...ָנַת 

ַקְלָמן ִהְמִׁשיְך ִּבְׁשִתיָקתֹו ּו...ְּדָמעֹות הֹוִפיעּו ְּבֵעיָניו. זֹו ָהְיָתה ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָרָאה ְּדָמעֹות 

ָּסֵדק, ְוָהְפָכה ִליָבָבה קֹוָלִנית, ֶאָּלא זֹוְלגֹות ֵמֵעיֵני ָאִביו. ַאט ַאט ֵהֵחָּלה ְׁשִתיָקתֹו ֶׁשל ַקְלָמן ְלִה 

ֶׁשַהַּפַעם לֹא ָחַבט רֹאׁשֹו ַּבֻּׁשְלָחן, ָיַׁשב ְּבֻכְרָסתֹו ּוָבָכה ְללֹא ַמֲעצֹוִרים, ַמִּׁשיל ֵמָעָליו ַמַּׁשא ֶּבן 

  ָהֲאֻרָּכה. ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה. ְּכֶׁשִּנְרַּגע, ִנְתַיֵּבׁש ַמְעָין ִּדְמעֹוָתיו, ְוָׁשב ִלְׁשִתיָקתֹו

 הּוא ִהִּביט ְּבָאִביו, ְוָיַדע ִּכי ְּב"ֵליל ַהֵּסֶדר" ַהָּבא לֹא ִיְבֶּכה ָאִביו, ֶׁשֲהֵרי ִנְתַּגָּלה סֹודֹו, ְוָאֵכן ָּכְך 

  ָהָיה.

ף לֹא ֵהֵסב ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ֶׁשְּלַאַחר ַהְּנִסיָעה ְלִביְרְקָנאּו, לֹא ִהְתָּפֵרץ ַקְלָמן ְּב"ַמה ִּנְׁשַּתָּנה", ְוַא

  ְוָהַלְך ֲאֵליֶהם... הּגֹוְלָדה'לֵ ִעָּמֶהם ַלֻּׁשְלָחן. הּוא ִהְתַּגְעֵּגַע ְמאֹד ְלִאְׁשּתֹו ֶׁשֵּייָנא ּוְלִבּתֹו 

ִעם  ְּכֶׁשָּׁשרּו: "ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות", ָיְדעּו ַהְּמֻסִּבים ֶׁשַעָּתה יֹוֵׁשב ַאָּבא ַקְלָמן

ִאְׁשּתֹו ֶׁשֵּייָנא ְוִעם ִּבּתֹו גֹוְלָדה ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים. ֲחַסל ֵסֶדר ְרִעידֹות, ֲחַסל ֵסֶדר ֲחָבטֹות ַוֲחַסל ֵסֶדר 

  ֶּפַסח. ַעָּתה ָׁשִרים ַקְלָמן ְוֶׁשֵּיֶנא ִעם ּגֹוְלֵּדַהְל'ה ְּבקֹול ָּגדֹול ּוְבִׂשְמָחה ֲאִמִּתית:

ָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות? ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵיׁש ְׂשמֹאָלה ְוָיִמיָנה, ְוַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו "ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּליְ 

ם ֵׁשׁש ָיִמין. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵיׁש ְּבֵני ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ְוֵיׁש ְּבֵני ֶעֶׂשר ְוֵיׁש ְּבֵני ִׁשְבִעים, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלָ 

  ".ֶזעְכֶצןם... ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה... ַאֶלע ֶעְׂשֵרה... ֻּכּלָ 
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 ...''זוֹ ׁשֶָאנוּ אוֹכְלִיםַמצָּה ''

 ?ֵּכיַצד רֹוְכִׁשים ַמּצֹות ְּברּוְסָיה

  ְמַסֵּפר ָהַרב ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ָלאּו ְׁשִליָט''א, ַרָּבּה ֶׁשל ֵּתל ָאִביב ָיפֹו ְוָהַרב ָהָראִׁשי ְלִיְׂשָרֵאל ְלֶׁשָעַבר:

ית ַהַּגל ַהָּגדֹול ֶׁשל עֹוִלים ִמְּבִרית ַהּמֹוָעצֹות ִּכַהְנִּתי ְּכַרָּבּה ָהָראִׁשי ֶׁשל ֵּתל ָאִביב ָיפֹו, ּוְביֹום ְּבֵראִׁש 

ִׁשְבִּתי ִעם ְׁשֵני ַחְבֵרי ֵּבית ַהִּדין ַהְמֻיָחד, ָהַרב ְׁשלֹמֹה ִּדיכֹוְבְסִקי ְוָהַרב ַאְבָרָהם ֶׁשְרָמן, הֹוִפיַע 

רֹוֵפא ָצִעיר ֶּבן ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים, ֶׁשִהִּגיַע יֹום קֶֹדם ָלֵכן ִמְּבִרית ַהּמֹוָעצֹות ִעם ִאְׁשּתֹו ּוְׁשֵּתי ְּבָפֵנינּו 

 (ְולֹא ָּכאן ַהָּמקֹום ְלָתֵאר ַמּדּוַע ִהִּגיַע ְללֹא ָּכל ְנָירֹות ְמַזִהים, ְּבֶדֶרְך לֹא ֶּדֶרְך).  ְּבנֹוָתיו

ֵדי ְלַקֵּבל ִאּׁשּור ְלַיֲהדּותֹו ֲעבּור ָּכל ַהּמֹוָסדֹות ַהּקֹוְלִטים, ְוֵהִביא ִעּמֹו ֵעִדים ָהרֹוֵפא ָּבא ֵאַלי ּכְ 

ֶׁשָּיִעידּו ִּכי ְיהּוִדי הּוא, ֵּבן ְלָאב ָוֵאם ְיהּוִדים. הּוא רֹוֵפא, ִאּמֹו רֹוֵפאת ְיָלִדים, ְמַנֶהֶלת ַמְחָלָקה 

 ָהַלְך ְלעֹוָלמֹו.  -ֶׁשָהָיה ִכירּוְרג  -יו ְּבמֹוְסְקָבה ְּבאֹוָתם ָיִמים, ְוָאִב 

ַאַחד ָהֵעִדים ֶׁשהֹוִפיַע ְּבָפֵנינּו ָאַמר ְּבצּוָרה ְּברּוָרה ִּכי ָהָיה נֹוֵכַח ִּבְבִרית ַהִּמיָלה ֶׁשל אֹותֹו רֹוֵפא 

 ָצִעיר, ּג'ֹוְרג' ְׁשמֹו, ִלְפֵני ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה. 

ְרִׁשים ְּבִסּפּורֹו, ְּבצּוָרה ְמַעְנֶיֶנת ַעד ְמאֹד: ַחַּב''ְדִניק, ָּבא ַּבָּיִמים, הֹוִפיַע ְּבֵבית ָהָיה ֵעד ֶאָחד ֶׁשִה 

 ַהִּדין ִעם ַקְסֶקט ְלרֹאׁשֹו, ָזָקן ָלָבן ֶׁשּיֹוֵרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו, ְוהּוא ְמַסֵּפר ָלנּו ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון: 

- ּה ְמַנֶהֶלת ַמְחָלָקה ְּבֵבית ַהחֹוִלים, ָהְיָתה ְמַעֶּׁשֶנת ְכרֹוִנית, ְׁשַּתִים''ִאָּמא ֶׁשל ּג'ֹוְרג' ֶזה, אֹותָ 

 ָׁשלֹוׁש ֲחִפיסֹות ִסיָגִרּיֹות ְליֹום. ֲאָבל ִמֵּדי ַלְיָלה, ֶטֶרם ֶלְכָּתּה ִליׁשֹן, ָהְיָתה לֹוַקַחת ִסיָגִרָּיה ּבֹוֶדֶדת

 ַדר ַהֵּׁשָנה ֶאְצָלּה, ְּבתֹוְך ַקְרטֹון. ָּכל ַלְיָלה ִסיָגִרָּיה. ּוַמִּניָחה אֹוָתּה ַּבֲארֹון ַהְּבָגִדים ַּבחֲ 

ָהִייִתי ַמִּגיַע ֵאֶליָה, ְוֶזה ָהָיה קֹד  -ְמַסֵּפר ַהַחַּב''ְדִניק ַהֶּזה  -ַאַחת ְלָׁשָנה, ַאֲחֵרי ַחג ַהּפּוִרים, ֲאִני 

ת ַוֲחִמִּׁשים ִסיָגִרּיֹות ֶׁשָּצְבָרה ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשָנה, ֻמְסָּכם ֵּביֵנינּו: ִהיא ָהְיָתה מֹוֶסֶרת ִלי ְׁשלֹוׁש ֵמאֹו

ַוֲאִני ָהִייִתי ְמַסֵּפק ָלּה ַּכָּמה ִקילֹוְגַרִּמים ֶׁשל ֶקַמח, ְּכֵדי ֶׁשִהיא ּתּוַכל ְּבֵביָתּה ֶלֱאפֹות ַמּצֹות 

לֹא ָהיּו ָלּה ַּגם  - ל ַּכְׁשרּות ְּכֵׁשרֹות ְלַחג ַהֶּפַסח. ִהיא לֹא ָׁשְמָרה ַׁשָּבת, ִהיא לֹא ִהְקִּפיָדה עַ 

ֲאָבל ְמאֹד ִהְקִּפיָדה ֶׁשִּיְהֶיה ַּבַּבִית ֵליל ַהֵּסֶדר, ְוַהַּבִית ִיְזּכֹר ֶאת ְיִציַאת ִמְצַרִים ִעם  -ַהְּתָנִאים ְלָכְך 

 ָּכל ַהִּסְמִלּיּות ֶׁשַּבָּדָבר! 

ר ִלי ֶאת ִמְסַּפר ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשל ָהִאָּמא, ָׁשם ְּבמֹוְסְקָבה. ִהְתַרַּגְׁשִּתי ְמאֹד ֵמַהִּסּפּור, ְוַהֵּבן עֹוד מֹוסֵ 

ִטְלַּפְנִּתי ֵאֶליָה. ִהיא ָיְדָעה עֹוד ְלַדֵּבר ְמַעט ִאיִדיׁש, ְוָאַמְרִּתי ָלּה: ''ֲאַנְחנּו ְמַקְּיִמים ִמְצַות ַמָּצה 

ָכל ַלְיָלה ָוַלְיָלה, ְׁשלֹוׁש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים יֹום ַּפַעם ַאַחת ְּבָׁשָנה. ַאְּת ִקַּיְמְּת ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ְּב 

ְּבָׁשָנה. ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ִאם ִמְּבִחיַנת ַהֲהָלָכה ַהַּמּצֹות ֶאְצֵלְך ָהיּו ְּכֵׁשרֹות, ֲאָבל ֶׁשָהיּו ְקדֹוׁשֹות 

    ''!ָסֵפק ְּבָכךְ ֵאין ִלי ֵצל ֶׁשל  - ּוְטהֹורֹות ְוִהְתַקְּבלּו ְּבָרצֹון ִלְפֵני ּבֹוֵרא עֹוָלם 
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חוּפָה אוֹר לְַאְרבָּעָה ָׂר-ּתְפִלָּה דְּ    עָש

ַרִּבי ְצִבי ֶזְלּדֹוִביץ ְוזּוָגתֹו מּוְׁשָקא ִמִּנְכַּבֵּדי ָהִעיר 

ִמיְנְסק ָהיּו. ה' ֵּבַרְך אֹוָתם ְּבעֶֹׁשר ּוְבָכבֹוד ְולֹא 

ַאף ִזָּכה אֹוָתם ְּבֵבן ָיִחיד  ָחַׂשְך ֵמֶהם ָּכל טּוב.

יר ִּכְׁשרֹונֹות. ר' ְצִבי ִהְתַּפֵּלל ָּתִמיד ֶׁשִּיְזֶּכה ַעִּת 

ְלַגֵּדל ֶאת ְּבנֹו ְיִחּדֹו ְלתֹוָרה, ְלֻחָּפה, ּוְלַמֲעִׂשים 

 טֹוִבים.

  ִהְתַּפֵּלל ְולֹא ָזָכה.

עֹוֵדנּו ְּבָאִביב ָיָמיו ָחָלה ר' ְצִבי ֶזְלּדֹוִביץ ְּבַמֲחָלה 

ְפַטר ִּבְדֵמי ָיָמיו, לֹא ָקָׁשה. ְלַאַחר ַּכָּמה ָיִמים נִ 

  ָעֵלינּו.

ַהֵּבן ַהָּיִחיד ֵאִלי ָּברּוְך ָהָיה ָאז ֶעֶלם ְּבִגיל 

ַהְּנעּוִרים. ִּבְׁשַעת ַהְלָוָיה ֶׁשל ָאִביו, ָקַרע ְקִריָעה 

ּוֵבֵרְך ִּבְבִכי ָּגדֹול ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות: ַּדָּין ָהֱאֶמת ְו... 

  ַהּטֹוב ְוַהֵּמיִטיב.

ר ָּגדֹול ִנְתַעֵּׁשר ַהָּבחּור ַהָּצִעיר ִעם מֹותֹו ֶׁשל ָאִביו. ר' ְצִבי הֹוִתיר ַאֲחָריו הֹון ּוְנָכִסים ְלִפי ֶׁשעֶֹׁש 

  ֵּבן ֶאָחד ְוָיִחיד. -ֶׁשָהָיה ַּדי ָּבֶהם ְלַכְלֵּכל ִמְׁשָּפָחה ְּגדֹוָלה ְלֵמָאה ַהָּׁשִנים ַהָּבאֹות. ַקל ָוחֶֹמר 

ר ְּבעֶֹׁשר ּכֹה ַרב ָּתְמהּו ְיהּוֵדי ִמיְנְסק, ְוִקּוּו ֶׁשַּתֲעמֹד לֹו ְזכּות ֲאבֹוָתיו "ָמה ַיֲעֶׂשה ָּבחּור ָצִעי

  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ַהִּנְכָּבָדה ְלַכְלֵּכל ֶאת ְצָעָדיו ִּבְתבּוָנה ְולֹא ְלִהָּגֵרר ְלַמֲעִׂשים ְּפִזיִזים.

ֵאִלי ָּברּוְך ָחַזר ְלַסְפַסל ַהִּלּמּוִדים. ַאְך ֵסֶבר ָּפָניו ִהְׁשַּתָּנה ָעְברּו ְיֵמי ַהִּׁשְבָעה, ַּתּמּו ְיֵמי ַהְּׁשלֹוִׁשים. 

  ְוִנָּכר ָהָיה ּבֹו ִּכי ַמֶּׁשהּו לֹא ָּבִריא ְמַקֵּנן ּבֹו ִמְּבָפִנים.

ְּבָנּה, ִאם ִּכי לֹא ִאּמֹו, מּוְׁשָקא ֶזְלּדֹוִביץ ָהַאְלָמָנה, ִהְרִּגיָׁשה ְּבִׁשּנּוי לֹא ָּברּור ֶׁשָחל ְּבִהְתַנֲהגּות 

ְמָלָלה ָיְכָלה ְלַהְגִּדיר ַמהּו ֵּפֶׁשר ַהִּׁשּנּוי. ַּגם ָסָבתֹו, ִאָּמּה ֶׁשל ֶזְלָּדה, ֶׁשָעְבָרה ְלִהְתּגֹוֵרר ִעם ִּבָּתּה ָהאֻ 

ֲהגּות ַהְּמֻׁשָּנה ְּבַמְׁשֵּבר ְּבֵביָתּה ְלַאַחר ָהָאסֹון, ָׂשָמה ִלָּבּה ְלָכְך, ֶאָּלא ֶׁשְּׁשֵּתי ַהָּנִׁשים ָּתלּו ֶאת ַהִהְתנַ 

  ַנְפִׁשי ָחִריף, ּפַֹעל יֹוֵצא ֵמַהְּטָרֶגְדָיה ֶׁשל מֹות ָהָאב.

ֵהן לֹא ָיְדעּו ִּכי עֹוד ִּביֵמי ַהִּׁשְבָעה ִקְּיָמה ְקבּוַצת ְנָעִרים ִּדּיּון סֹוֵער ְּבִעְנָינֹו ֶׁשל ֵאִלי, ַהּיֹוֵרׁש 

  ָהָעִׁשיר.

ָתה ִמּׁשּוֵלי ׁשּוַלִים ֶׁשל ַהּנַֹער ַהְּיהּוִדי ְּבִמיְנְסק, ֶׁשֻרּבֹו ַהָּגדֹול ָיַׁשב ְּבָאֳהֵלי ּתֹוָרה. אֹוָתּה ְקבּוָצה ָהיְ 

ַמְנִהיָגּה ֶׁשל אֹוָתּה ְקבּוַצת ְנָעִרים, ִיְׂשָרֵאל ֶטְמִקין, ַהְּמֻכֶּנה ְסרּול, ֶהְחִליט ַעל ַּדַעת ָהרֹב, ִּכי 

נֹוֵפל ְּבָיָדיו ֶׁשל ָּבחּור ָּתִמים ְוָצִעיר, ֲחַסר ָּכל ִנָּסיֹון ַּבַחִּיים, ִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעמֹד  ְּבָׁשָעה ֶׁשהֹון ַרב ָּכֶזה

  ִמֶּנֶגד. ֵיׁש ָלקּום ְוַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה.
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ם ְּבַדְרּכֹו ָאְמָנם ֵּכן, ִמָּיד ַּבֲחלֹוף ַהִּׁשְבָעה, ִהְמִּתינּו ְסרּול ֶטְמִקין ַוֲחבּוָרתֹו ְלֵאִלי ָּברּוְך ַהָּיתֹו

  ַלְּיִׁשיָבה.

  "ַחְבַרָּיא, ִּתְראּו ִמי הֹוֵלְך!" "אַֹח אַֹח אַֹח, ֵאִלי ֶזְלּדֹוִביץ ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו". 

  "ַהְּיַדְעֶּתם ַחְבַרָּיא ֵאִלי ֶזְלּדֹוִביץ ָעַבר ָאסֹון ָּכֵבד".

  "ָמה ַאָּתה ָסח, ּבֹואּו ְנעֹוֵדד אֹתֹו".

ָׁשַמע ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות ְוַהְּתׁשּובֹות, ֵהִבין ֶׁשֵאּלּו נֹוֲעדּו ְלַהִּגיַע ְלָאְזָניו ְו... ִהְתַעֵּלם ֵמֶהן ֵאִלי ֶזְלּדֹוִביץ 

  ַלֲחלּוִטין.

הּוא ָעַקף ֶאת ַהַּבחּוִרים ַהִּמְׁשּתֹוְלִלים ֵּבין ַעְנֵפי ָהִאיָלנֹות, ַמְצִליִפים ְּבַׁשְרִביִטים ַּדִּקים ֶזה ִּבְפֵני 

ִטיִחים ַזְלַזִּלים ֶזה ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל ֶזה. ָמה לֹו ְוָלֶהם, הּוא ֶּבן ְיִׁשיָבה לֹוֵמד ּתֹוָרה, ְוַהָּללּו הֹוְלֵכי ֶזה ּוְמ 

  ָּבֵטל, יֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות ֵריִקים ִמּתֶֹכן ַוֲעִנִּיים ִמַּמַעׂש.

  ה ּבֹוֵרַח ֵמִאָּתנּו?"ְסרּול ָּדַלק ַאֲחָריו ְּבַרְגָליו ַהַּקּלֹות. "ֵהי, ֵאִלי, ָלָּמה ַאָּת 

ת ֵאִלי ִהִּביט ַלֲאחֹוָריו, הּוא ֵהִציץ ְּבַמָּבט ַחְׁשָדִני ְּבָפָניו ַהְּמֻיָּזעֹות ֶׁשל ְסרּול, ִּבְבלֹוִריתֹו ַהַּמְרָדִני

  ַהּצֹוַנַחת ַעד ֵעיָניו.

  "ָמה ִּתְרֶצה?"'

ַמר ָסרּול ְּבַאֲהָדה, ּוְכָבר ָידֹו טֹוַפַחת ִּבְלָבִבּיּות " ָא?"ָלָּמה ַאָּתה ּכֹוֵעס ָעַלי, לֹא ָעִׂשיִתי ְלָך ָּכל ַרע

  ."ַעל ִׁשְכמֹו ֶׁשל ֵאִלי. "ּבֹוא ֵנֵׁשב ְקָצת ְנׂשֹוֵחַח, עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול

ֹותֹו ְּבלֹא ֵחֶׁשק ִנְגַרר ֵאִלי ַאֲחָריו. ְּבֵני ַהֲחבּוָרה ִקְּבלּו אֹותֹו ְּבִׂשְמָחה ּוְמאֹור ָּפִנים, הֹוִׁשיבּו א

  ַּבֶּמְרָּכז, ִּכְרְּכרּו ְסִביבֹו ְוֶהְחִניפּו לֹו ְּבָלׁשֹון ַרָּכה ּוִמִּלים ְמׁשּוחֹות ְּבֶׁשֶמן.

  ֵאִלי ִאֵחר ְּבאֹותֹו יֹום ְּכֵדי ַמֲחִצית ַהָּׁשָעה ַלֵּסֶדר ַּבְּיִׁשיָבה.

ַעם ֵנאֹות ָלֶהם ֵאִלי יֹוֵתר ְּבַקּלּות ְוַאף ְלָמֳחַרת ִהְמִּתינּו לֹו ְסרּול ַוֲחבּוָרתֹו ְוׁשּוב ִעְּכבּוהּו. ַהּפַ 

  ֶהֱאִריְך ָלֶׁשֶבת ִאָּתם ָׁשָעה ְׁשֵלָמה.

ָנַפל ֵאִלי ְּבתֹוְך ָהֶרֶׁשת. ַהְּנָעִרים ְּבֵני ִּגילֹו ָהיּו, ְוִהְקִסימּו אֹותֹו ִּבְׁשַלל ִּפּתּוִיים  ,ֶׁשּלֹא ִמַּדַעת

  יֹונֹו ַהַּנֲעִרי.ּוִמְקְסֵמי ָׁשְוא ֶׁשִהִּציתּו ֶאת ִּדְמ 

"ָמה ְלָך ְלִהָּׁשֵאר ַּבְּיִׁשיָבה, ֵּבין ַהְּכָתִלים ָהַעִּתיִקים ְוַהְּסָפִרים ַהְּיָׁשִנים" ִּדְּברּו ַעל ִלּבֹו, "ָמָחר 

ְלטֹוַבת ָּכל ָמֳחָרַתִים ִיְסַּתֲערּו ָעֶליָך ָּכל ַּגָּבֵאי ַהְּצָדָקה ָּבִעיר, ִיְמְצצּו ֶאת ָּדְמָך ְוַיְתִרימּו אֹוְתָך 

ִמָּכל ְנָכֶסיָך.  ַהחֹוִלים, ָהַאְלָמנֹות, ַהְּיתֹוִמים ְוַהְכָנסֹות ַהַּכָּלה ְלִמיֵניֶהן, ְוִנְמָצא ַאָּתה ְמֻרָּׁשׁש

ים, ֶאְצֵלנּו ִּתְהֶיה ְּפטּור ִמְּצָדָקה, ְותּוַכל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַכְסְּפָך ַלֲהָנָאְתָך ַאָּתה, ְלִבּלּוִיים, ְלִטּיּולִ 

  ְלִחיְנָגאֹות ּוְלִמְׁשָּתאֹות, ְלָכל ֲאֶׁשר ִלְּבָך ַיְחּפֹץ!"

ָּזה יֹום יֹום ִּפּתּו אֹותֹו. ִּדְבֵריֶהם ִנְקְלטּו ְּבִלּבֹו ָהַרְך. ָהַרַעל ִּפְעֵּפַע ְּבָדמֹו. ְלֶפַתע ִהְתַמֵּלא ִׂשְנָאה עַ 

 ר ְּבֵּׁשם ַּגַּבאי ְצָדָקה ְיֻכֶּנה.ַלְּיִׁשיָבה ּוְלָכל ָּתְכָנּה, ּוְבִעָּקר ָׂשַטם ָּכל ֲאֶׁש 

 עֹוד סֹוְבָביו עֹוְמִדים ְוחֹוְכִכים ְּבַדְעָּתם, ָמה ַלֲעׂשֹות ַּבַּנַער ַהִּמְצַטֵּין ֶׁשִּלּמּוָדיו ָיְרדּו ַמָּטה ַמָּטה,

ִביץ ָיָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה, ָּפַרק ָּכל ּוְלֶפַתע ִנְתַּפְרְסָמה ְּבִמיְנְסק ַהְּׁשמּוָעה ַהּנֹוָרָאה ִּכי ֵאִלי ָּברּוְך ֶזְלּדֹו

  עֹל, ְוִהְצָטֵרף ַלֲחבּוַרת ַהְּנָעִרים ַהֻּמְפָקִרים ַהּסֹוְבִבים ְּבחּוצֹות ָהִעיר ּוְסִביבֹוֶתיָה.
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ֵמר ּתֹוָרה ִמּיֹום ְליֹום ִהְתַרֵחק ֵאִלי ִמְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוִהְתַנֵּכר ֲאֵליֶהם. הּוא ִּתֵעב ִמֶּקֶרב ֵלב ָּכל ׁשֹו

ַּנַער ּוִמְצֹות, ְוֵכיָון ֶׁשְּבֵני ִמְׁשַּפַחת ֶזְלּדֹוִביץ ַהֻּמְרֶחֶבת ִנְמנּו ֻּכָּלם ַעל ַמֲחֵנה ִיְרֵאי ַהֵּׁשם, ִהְתַרֵחק הַ 

ם ְלִאּמֹו ִמֻּכָּלם, ְללֹא יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל, ִלְמִגַּנת ִלָּבם ֶׁשל ָּכל ְׁשֵאָריו. ַאַחר ַּכָּמה ָיִמים ִהְתַנֵּכר ּגַ 

ְוָסָבתֹו ּוְבקִֹׁשי ָׁשַאל ִלְׁשלֹוָמן, ִנְרֶאה ִּכי ְּבעֹוד ָיִמים מּוָעִטים ַיֲעזֹב ַהַּנַער ֶאת ֵּבית ִאּמֹו ְוַיְעִּתיק 

  ְמגּוָריו ֶאל ֵּבין אֹוָתם ְנָעִרים ָאְרֵחי ָּפְרֵחי.

ַלְך, ּוְבֵבית ָמַרת מּוְׁשָקא ֶזְלּדֹוִביץ ַתֲאִנָּיה ַהָּיִמים ְיֵמי חֶֹדׁש ִניָסן ָהיּו. ַחג ַהַּמּצֹות ִהְתָקֵרב ְוהָ 

ְכָתה ַוֲאִנָּיה. "לֹא ַּדי ִלי ַּבֶּׁשֶבר ַהָּגדֹול ֶׁשָהְׁשָּבְרִּתי ִעם מֹות ִאיִׁשי, ִנְלַקח ִמֶּמִּני ַּגם ְּבִני ְיִחיִדי" ּבָ 

  מּוְׁשָקא ְּבֵלב ִנְׁשַּבר.

ָחָכם -ְּבאֹוָתם ָיִמים ֶאת ַהִּמְׂשרֹות ַהְּבִכירֹות ְּבִמיְנְסק. ַהַּתְלִמיד ְּבֵני ִמְׁשַּפַחת ֶזְלּדֹוִביץ ִאְּיׁשּו

ֹוֵלל ֶׁשַּבִּמְׁשָּפָחה, ַרִּבי ָּברּוְך ֶזְלּדֹוִביץ, ָהָיה ְנִׂשיא 'ּכֹוֵלל ִמיְנְסק' ֶׁשִּׁשֵּגר ָמעֹות ְלַהְחָזַקת ְּבֵני ַהּכ

ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְוָדנּו ְּכָדת ָמה ַלֲעׂשֹות. ֶהְחִליטּו ִלְנקֹט ְּבַדְרֵכי נַֹעם  ֶׁשָעלּו ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ִהְתַּכְּנסּו ָּכל

  ְולֹא ְּבַמֵּקל חֹוְבִלים.

ְלֵעת ֶעֶרב ָׁשב ֵאִלי ֵמָהְרחֹוב, ָעֵיף ְוָיֵגַע ְולֹא ָיֵרא ֱאלִֹקים. ַּבֶחֶדר ִהְמִּתין לֹו אֹוֵרַח. ֶזה ָהָיה ּדֹודֹו, 

  ּדֹוב ֶזְלּדֹוִביץ. הּוא ִהְרִעיף ַאֲהָבה ַעל ַהַּנַער ַהּסֹוֵרר.ַהָּגאֹון ַרִּבי 

  "ֵאִלי ַיִּקיִרי, ַהִאם ִנְזֶּכה ְלָאֵרַח אֹוְתָך ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ַעל ֻׁשְלָחִני ְּכמֹו ְּבָכל ָׁשָנה?"

  ף, "ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשִּלי".ָקָרא ְּבַזעַ  "ֵאִלי ִהְזִעיף ָּפִנים. "ֲאִני יֹוֵדַע ָמה ֻּכְּלֶכם רֹוִצים ִמֶּמִּני!

ַרִּבי ּדֹוב ִהְתַאָּוה ִלְסטֹר ְלַאְחָינֹו ַהּפֹוֵחַח ַעל ְלָחָייו, ַאַחת ֵהָּנה ְוַאַחת ֵהָּנה. ַּתַחת זֹאת ִהְתַחֵּזק, 

  "ָך, ֲאִני?!ָּכַבׁש ֶאת ַּכֲעסֹו, ְוִגֵחְך ְּבקֹול, "ֵאִלי, ְּכֶאָחד ַהְּפָתִאים ְּתַדֵּבר. ֲאִני ָצִריְך ֶאת ַּכְסּפְ 

ַאֲחדּו ַרִּבי ּדֹוב ֶזְלּדֹוִביץ ָזָכה ִלְׁשֵּתי ֻׁשְלָחנֹות. ִמְּלַבד ּתֹוָרתֹו ָזָכה ַּגם ְלעֶֹׁשר ָּגדֹול, ּתֹוָרה ּוְגֻדָּלה ִהְת 

ַסח ְּברֹב ְּפֵאר ְּבֵביתֹו ַהְּמפָֹאר, ּוְבָכל ָׁשָנה ָהָיה ְמָאֵרַח ֶאת ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְּבֵביתֹו ְלֵסֶדר ֵליל ּפֶ 

  ְוָהָדר.

יל ֵאִלי ִהְרִּגיׁש ָּבִאֶּוֶלת ֶׁשִּבְדָבָריו. ֶאֶפס, ִּכי ֲעַדִין ָעַמד ְּבִמְריֹו. "ֲאִני לֹא ִמְתּכֹוֵנן ָלבֹוא ֵאֶליָך ְּבלֵ 

  ַהֵּסֶדר" הֹוִדיַע ַלּדֹוד ַהִּנְרָעׁש, ַחד ְוָחָלק.

  ֲחָרָדה."ְוֶאָּלא ֵהיָכן ִּתְהֶיה?"' ָׁשַאל ַהּדֹוד ּבַ 

"ְּבָמקֹום ֶׁשּבֹו לֹא ַיְכִריחּו אֹוִתי ֶלֱאכֹל ַמּצֹות ְיֵבׁשֹות ְוִלְׁשּתֹות ַמִים ְמהּוִלים ְּבַיִין ִׁשְבָעה ָיִמים" 

  ִהְתִריס ַהַּנַער.

  "ֵאיפֹה ִּתְהֶיה?" ָאַחז ַהּדֹוד ְּבָיָדיו ְּבַתֲחנּוִנים.

  "ִּבְמלֹון ַהַּבְרּבּוִרים".

אִׁשי" ָזַעק ַרִּבי ּדֹוב ְזָעָקה ְּגדֹוָלה ּוָמָרה, "ְמלֹון ַהַּבְרּבּוִרים הּוא ָמלֹון ָנְכִרי, ַהָּמזֹון "אֹוי ַוֲאבֹוי ְלרֹ

  ָטֵרף ְלָכל ַהֵּדעֹות". -ַהֻּמָּגׁש ָׁשם 

ת ָמה ַהַּנַער ָצַחק ִּבְׂשֵמָחה ְלֵאיד, "ֵהַבְנָּת אֹוִתי ּדֹוד ָיָקר... ֲאִני רֹוֶצה ֶלֱאכֹל ַהָּכל, ִלְׁשּתֹו

ֶׁשִּמְתַחֵּׁשק ִלי. ִאיׁש לֹא ַיְכִריַח אֹוִתי ִלְׁשּתֹות ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ַיִין ָּכֵׁשר ְוָחמּוץ ְוֶלֱאכֹל ֻּכְפָּתאֹות 

 אָקׁשֹות ְּכֶאֶבן, טֹוְבלֹות ִּבְמַרק עֹוף ּפֹוֵׁשר ְוָדלּוַח! ֲאִני רֹוֶצה ֶלֱאכֹל ַהָּכל, ָּכל ָמה ֶׁשִּיְתַחֵּׁשק ִלי, ְללֹ

  ׁשּום ַהְגָּבלֹות!"
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ת. "אֹוי ַרִּבי ּדֹוב ָנסֹוג ַלֲאחֹוָריו ְּכִמי ֶׁשִּנְרַּתע ִמַּנַחׁש. ַצֲעקֹות ֲחָרָדה ָּבְקעּו ִמִּפיו ְוִזְעְזעּו ֶאת ָּכל ַהַּביִ 

  .ַוֲאבֹוי, ֵאִלי ֶׁשָּלנּו ַנֲעֶׂשה ּגֹוי ָּגמּור. ַהִּצילּו ֶאת ֵאִלי ֶׁשָּלנּו!"

ֶּׁשֶבר ִהִּגיעּו מּוְׁשָקא ֶזְלּדֹוִביץ ְוִאָּמּה. ֵהן ָּפְרצּו ִּבְבִכי קֹוֵרַע ְלָבבֹות ְלַמְרֵאה ֵאִלי, ְלקֹול ְזָעקֹות הַ 

ַיִּקיר ִלָּבן, ָהאֹוֵסף ֶאת ָּכל ֲחָפָציו ֶאָחד ְלֶאָחד ֶאל ַּתְרִמיל עֹור ְמֻהָּדר. "ֱהיּו ָׁשלֹום, ְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי" 

לּו ַמּצֹות ְוִקְנַיַּדאְלְך ַעד ֲאֶׁשר ֵיְצאּו ֵמַאְּפֶכם. ֲאִני ֲאַבֶּלה ֶאת ַחג ַהֶּפַסח ַּבָּמלֹון, ָאַמר ְּבִלְגלּוג. "ִאְכ 

ַיַחד ִעם ֵסרּול ֶטְמִקין ֲחֵבִרי ַהּטֹוב ּוְׁשָאר ְּבֵני ַהֲחבּוָרה. ְנַבֶּלה, ִנְרקֹד ְוִנְתהֹוֵלל. ְּבֵני נַֹער ֲאַנְחנּו 

  ֵנינּו".ְוַהַחִּיים ַהָּיִפים ְלפָ 

ַעל ַהִּמְפָּתן ָאֲחָזה מּוְׁשָקא ְּבָיָדיו ֶׁשל ְּבָנּה ְיִחיָדה. "ֵאִלי ַיִּקיִרי, ַרֵחם ַעל ִאְּמָך הֹוָרְתָך. ִּתְׁשָעה 

  ְיָרִחים ְנָׂשאִתיָך ַּתַחת ִלִּבי. ּבֹוא ְלֵליל ַהֵּסֶדר ֶאל ַהּדֹוד. לֹא ִּתְתָחֵרט".

  ָּכר ּוָמֵלא ּבּוז. "ֶאת ַהַהָּגָדה ְּתַדְקְלמּו ַאֶּתם ַּגם ֲעבּוִרי".ַהַּנַער ָנַתן ְּבִאּמֹו ַמָּבט ְמנֻ 

 .ְוָסָבתֹו ִאּמֹו ֶׁשל ְוַזֲעקֹוֵתיֶהן ְלַתֲחנּוֵניֶהן ָׁשָעה ְולֹא, ְרָחבֹות ִּבְפִסיעֹות ַהַּבִית ֶאת ָעַזב 

 ֶׁשל ִּבְכָיּה. ַמְׁשַמע ַּתְרֵּתי, ַהַּבִית ִמן ַרֵחקַהִּמְת  ַּבֶעֶלם ֲחמּורֹות ְּבָפִנים ִהִּביטֶזְלּדֹוִביץ  ּדֹב ִּי

 .ְּבֶרֶגׁש ְלַעְצמֹו ִמְלֵמל ַהּמֹוֵעד, ֶאת ְנַאֵחר ֶטֶרם ַמֲעֵׂשה ַלֲעׂשֹות ״ֵיׁש. ָהַרְך  ִליּבֹו ֶאת ָנַקב ָהַאְלָמָנה

  . ַהקֶֹדׁש ִעיר ִלירּוָׁשַלִים ָּבהּול ִמְבָרק ִלְׁשלֹח ֶאָחד ֶּפהָהֲאֵסָפה ֻהְחַלט  תֹםּבְ . ְּדחּוָפה ַלֲאֵסָפה ַלְיָלה 

. 

ַלִים, ָחַזר אֹותֹו ֶעֶרב ְלֵביתֹו ְּבָׁשָעה ַרִּבי ַנְפָּתִלי ְצִבי ּפֹורּוׁש, סֹוְפרֹו ֶׁשל ּכֹוֵלל ִמיְנְסק ִּבירּוָׁש 

ֻמְקֶּדֶמת. ַהֲהָכנֹות ִלְקַראת ַחג ַהֶּפַסח ָהיּו ְּבִׂשיָאן. זּוָגתֹו ּוְבנֹוָתיו ָהיּו ְטרּודֹות ְּבִׁשְפׁשּוף ְוִקְרצּוף 

 ָהֲארֹונֹות ְוַהֻּׁשְלָחנֹות, ַהַּמְׁשקֹוִפים ְוַהְּדָלתֹות.

י ַהַּבִית ְלַמֵהר ּוְלַסֵּים ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ִסְּפָרה לֹו זּוָגתֹו ִמְרָים יֹוֶכֶבד ִּכְמִסיָחה ְלִפי ַּכֲאֶׁשר ֵזֵרז ֶאת ְּבנֵ 

ו ֻּתָּמה, ִּכי ֶאָחד ַהְּמֻמִּנים ֶׁשל ַהּכֹוֵלל, ָהַרב ֵליּב ּכֵֹהן ִחֵּפׂש אֹותֹו ַּכָּמה ְּפָעִמים, ּוְלִפי ִניַמת ְּדָבָרי

  ל ְּדִחיפּות ָּבִעְנָין.ִנְרֶאה ִּכי ֵיׁש ֵמַמד ֶׁש 

ָצא ְּכֶׁשָּׁשַמע ַרִּבי ַנְפָּתִלי ֶאת ַהֲחָדׁשֹות, לֹא ֵהִסיר ְּכָלל ֶאת ַהְּמִעיל ְוַהּכֹוַבע, ִמָּיד ָׁשב ַעל ִעְקבֹוָתיו ְויָ 

  ֶאל ָהְרחֹוב. הּוא ָהַלְך ִּבְמִהירּות ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ר' ֵליּב.

ִהְתַקֵּבל ִּבְׁשעֹות ַהָּצֳהַרִים ְּבֵביתֹו. ַּבֲחִתיַמת ָידֹו ֶׁשל ְנִׂשיא ּכֹוֵלל ַהְּמֻמֶּנה ֶהְרָאה לֹו ִמְבָרק ֶׁש 

  ִמיְנְסק, ַרִּבי ָּברּוְך ֶזְלּדֹוִביץ.

  ַהִּמְבָרק ֵהִכיל ׁשּורֹוַתִים, לֹא יֹוֵתר:

  ֵאִלי ָּברּוְך ֶּבן מּוְׁשָקא ָיָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה.

  ִחיפּות.ָנא ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו ִּבדְ 

  ַמֲעָמדֹו ֶׁשל "ְנִׂשיא ַהּכֹוֵלל" ַּבָּיִמים ַהֵהם ֵאיֶנּנּו ִנָּתן ְלֵתאּור ְּבָיֵמינּו ָאנּו.

 ְּבֵני ְירּוָׁשַלִים ִמְּפזּוָרה זֹו אֹו ַאֶחֶרת, ָחיּו ִמִּפיֶהם ֶׁשל ְנִדיֵבי ַעם ִמְבֵני ַהּכֹוֵלל ֶׁשָּלֶהם ְּבחּו"ל. ֶזה

ָדִדי. ַמֲעָמדֹו ֶׁשל ְנִׁשיא ּכֹוֵלל ָהָיה ִּכְמַעט ְּכמֹו ֶׁשל ְנִׂשיא ְמִדיָנה ִּבְזֵעיר ַאְנִּפין. ָהָיה ֶקֶׁשר ַאִּמיץ ַוהֲ 

  ָׁשַלִים.ַקל ְוחֶֹמר ַרִּבי ָּברּוְך ֶזְלּדֹוִביץ, ֶׁשִּמְׁשַּפְחּתֹו ָּתְמָכה ָּתִמיד ְּבַעִין ָיָפה ִּבְבֵני ּכֹוֵלל ִמיְנְסק ִּבירּו
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י ִהִּסיק ִמָּיד ִּכי ִאם ַמִּגיַע ִמְבָרק ָּבהּול ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְּפלֹוִני, אֹות הּוא ִּכי ַהַּמָּצב ָחמּור. ַרִּבי ַנְפָּתלִ 

  ַלְמרֹות ֶׁשַּבִּמְבָרק לֹא הֹוִפיַע ָּכל ֵּפרּוט ִמיהּו אֹותֹו ֵאִלי ָּברּוְך ֶּבן מּוְׁשָקא, ֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה.

יַקת ָחֵמץ ָיְצאּו ֲעָׂשָרה ִמְּבֵני ּכֹוֵלל ִמיְנְסק, ַלֲערְֹך ְּתִפָּלה ְּדחּוָפה ְלַיד ַהּכֶֹתל ִמָּיד ַאֲחֵרי ְּבִד 

  ַהַּמֲעָרִבי.

ת הּוא, ַיִּדידֹו ר' ֵליּב ּכֵֹהן ּוְׁשֵני ָּבָניו, ְועֹוד ִׁשָּׁשה ִמְּבֵני ּכֹוֵלל ִמיְנְסק, ָיְצאּו ִמְּׁשכּוַנת "ִמְׁשְּכנֹו

מֶֹׁשה", ָׁשם ִהְתּגֹוֵרר ַרִּבי ְׁשלֹמֹה -ּה ִהְתּגֹוֵרר ַרִּבי ַנְפָּתִלי. ְּבַדְרָּכם ָסרּו ִלְׁשכּוַנת "ָיִמין, ּבָ "ִיְׂשָרֵאל

  ַזְלָמן ּפֹורּוׁש, ָאִביו ֶׁשל ַרִּבי ַנְפָּתִלי, ֶׁשִּׁשֵּמׁש ַּגם הּוא ִּכְמֻמֶּנה ֶׁשל ּכֹוֵלל ִמיְנְסק ִּבירּוָׁשַלִים.

ִׁשים ְמאֹד, ָחִׁשים ֶאת ּגֶֹדל ַהָּׁשָעה ְוָהַאֲחָריּות ַהְּכֵבָדה ַהֻּמֶּטֶלת ַעל ִּכְתֵפיֶהם. ֵהם ֵהם ָהיּו ִנְרּגָ 

ְך ְלָכל ָּפְסעּו ִּבְׁשִביל ֶהָעָפר ַהִּמְתַּפֵּתל ְּבַהר ִצּיֹון ּבֹוֲאָכה ְירּוָׁשַלִים ֶׁשֵּבין ַהחֹומֹות. ַהְּׁשִביל ָהָיה ָחׁשּו

יָפה ְׁשחָֹרה ֶהֱאִהיָלה ֵמַעל ָראֵׁשיֶהם. ַאְלֵפי אֹורֹות ְקַטְנַטִּנים ָקְרצּו ֲאֵליֶהם ָאְרּכֹו. ֻחַּפת ְקִט 

  ִמְּמרֹוִמים ְּבִנְצנּוץ ִמְסּתֹוִרי ְוִׁשְּגרּו ְּפִריַסת ָׁשלֹום ֵמעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ְּבאֹור ָלָבן ְמַרֵּצד.

ן ָנְׁשָבה ַעל ְּפֵניֶהם, ְוֵהִביָאה ִּבְכָנֶפיָה ֶאת ֵריָחּה ַהָּקסּום רּוַח ֲאִביִבית ְקִליָלה ֶׁשל ֵראִׁשית ֶיַרח ִניָס 

ֶׁשל ְּפִריַחת ָהֵעִצים, ֶׁשִהְתָעְרָבה ְּבִניחֹוָחּה ֶהָעֵרב ֶׁשל ַהַּמָּצה ַהְּׁשמּוָרה ַהֶּנֱאֵפית אֹוָתּה ָׁשָעה ֵּבין 

  חֹומֹות ָהִעיר ָהַעִּתיָקה ֵאֶליָה ִהְתָקְרבּו ְוָהְלכּו.

ַעְנֵין ִמיהּו אֹותֹו ֵאִלי ָּברּוְך ֶּבן מּוְׁשָקא" ָאַמר ֶאָחד ַהַּבחּוִרים ְּבַסְקָרנּות, "ּוַמהּו ַהִּסּפּור "ְמ 

  ָהעֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי ַהֵּטֶלְגָרָמה ַהְּדחּוָפה".

ָאנּו ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ְלַמֵּלא ָמה "ֵאין ֶזה ִמַּתְפִקיֵדנּו ְלַחֵּטט ְּבִעְנָיִנים ֵאּלּו" ָנַזף ּבֹו ַרִּבי ְׁשלֹמֹה ַזְלָמן. "

  ֶׁשִּנְתַּבַּקְׁשנּו. ְלִהְתַּפֵּלל ִּכי ַיֲעֶרה ַהּבֹוֵרא רּוַח ַטֲהָרה ִמְּמרֹוִמים ַעל ָהִאיׁש, ְוֵייִטיב ְּדָרָכיו".

ְרָחָבה ַהְּקַטָּנה ּתֹוַכַחת ַהּמּוָסר ֶׁשל ַרִּבי ְׁשלֹמֹה ַזְלָמן ָנְפָלה ַעל ָאְזַנִים ְּכרּויֹות. ֵהם ִהִּגיעּו לָ 

ל ֶנֶפׁש ְוַהֲחׁשּוָכה ֶׁשל ַהּכֶֹתל ַהְּמָעְרִבי. ִהְדִליקּו ֵנר ַלָּמאֹור ְוִהְתַּפְּללּו ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה ְלַהָּצָלָתּה ֶׁש 

  ִמִּיְׂשָרֵאל.

יֶהם ֶׁשל ְּבֵני ְירּוָׁשַלִים, ְוָקֵדׁש ְּבִלָּבם ָהְיָתה ַּכָּוָנה ָטֳהָרה. "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַקֵּבל ָנא ֶאת ְּתִפּלֹוֵת 

ָׁשָבה ֶאת ְׁשָמּה ֶׁשל ִעיְרָך ַהֲחֵרָבה. ְלַמַען ֵיְדעּו ַאֵחינּו ֶׁשַּבּגֹוָלה, ִּכי ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ֶּבן ְירּוָׁשַלִים ֵאיָנּה 

  ְוַהְּתִפּלֹות ָעלּו ַמְעָלה ַמְעָלה, ֶאל ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד...    ֵריָקם".

ּה ָׁשָעה ַמָּמׁש, ְלַאַחר ֶׁשִהְתהֹוֵלל ָּכל ַהּיֹום ְּכֶאָחד ָהֵריִקים, ָׁשַכב ֵאִלי ִליׁשֹן ַעל ִמָּטה ְמפֶֹאֶרת ְּבאֹוָת 

  ְּבֵבית ַהָּמלֹון.

ֹוֵרַח ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ִהְתַּגְלֵּגל ִמַּצד ְלַצד. ּוִפְתאֹום ִנְרֲאָתה ְּדמּותֹו ַהְּמבֶֹעֶתת ִנְמֶלֶטת ִמֵּבית ַהָּמלֹון ְּכב

  ִמְּפֵני ַהְּדֵלָקה.

י מּוְׁשָקא ְוִאָּמּה ֵהִקיצּו ִּבֶבָהָלה ְלִמְׁשַמע ַהְּדִפיקֹות ַעל ֶּדֶלת ַהַּבִית ַהְּסגּוָרה ַעל ַמְסֵּגר. "ִאָּמא ִּפְתִח 

  ִלי, ֶזה ֲאִני, ֵאִלי" ָקָרא ַהַּנַער.

ׁש, לֹא ָנְתנּו ַהָּנִׁשים ָּכל ֵאמּון ִּבְדָבָריו. "ֵלְך ְלָך, ְלַאַחר ִהְתַנֲהגּותֹו ַהַּמְחִּפיָרה ֶׁשל ָהֶעֶלם ְּבֵליל ֶאֶמ 

ים ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה" ָצֲעקּו ֵמֶעְבָרּה ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהֶּדֶלת ַהּמּוֶגֶפת. ֵהן ָהיּו ְּבטּוחֹות ִּכי ֲחבּוַרת ַהִּבְריֹונִ 

ֹו ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶּדֶלת, ּוְמַבֶּקֶׁשת ִלְבזֹז ֶאת ַהַּבִית ֵאֶליָה ִהְסַּתֵּפַח ַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים, ַמְמִּתיָנה ִאּת

 ְוַלֲעׂשֹות ְׁשָפִטים ִּבְׁשֵּתי ַהָּנִׁשים ַחְסרֹות ַהָּמֵגן.



  ב"ה

ּו ַהַּנַער ָּדַפק ַעל ַהֶּדֶלת ְזַמן ַרב ְוִהְתַחֵּנן ְלִאּמֹו ְוָסָבתֹו ֶׁשִּיְפְּתחּו לֹו ֶאת ַהֶּדֶלת, ְואּוָלם ֵהן ִהְפִסיק

  ת לֹו.ַלֲענֹו

  א.ִמֶּׁשּנֹוַאׁש, ִהִּקיף ֶאת ַהַּבִית ִמָּסִביב, ִהְמִּתין ְזַמן ָמה ְוִהִּקיׁש ֲחִריִׁשית ַעל ַחּלֹון ַחְדָרּה ֶׁשל ַהָּסְבתָ 

ְמָעא ַרֲחֶמיָה ֶׁשל ַהְּזֵקָנה ִנְכְמרּו ְּבִקְרָּבּה. ִהיא ִנְּגָׁשה ִּבְזִהירּות ֶאל ַהַחּלֹון ְוׂשֹוֲחָחה ִעם ֶנְכָּדּה ִק 

ּוא ֵמֵעֶבר ַלְּתִריס ַהּמּוָגף. ִמּתֹוְך ְּדָבָריו ָלְמָדה ִּכי ְּבִלּבֹו ֶׁשל ַהַּנַער ִהְתחֹוֵלל ִׁשּנּוי ִּפְתאֹוִמי, ְוִכי ה

  ְמַבֵּקׁש ֶׁשִּיְפְּתחּו ְּבָפָניו ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה ַיַחד ִעם ַׁשֲעֵרי ַהַּבִית.

ִהּסּוס ָּכֵבד ָּפְתָחה ֶאת ַהְּתִריס ַהּמּוָגף ְּכֵדי ֶסֶדק, ְוֵהִציָצה ֶאל ָהֲעָלָטה, ַהַחְּׁשָדנּות ֲעַדִין לֹא ָּפָגה. ּבְ 

  ִלְראֹות ִאם ַהַּנַער ֵאינֹו ֻמָּקף ִּבְריֹוִנים ׁשֹוֲחֵרי ּפֹוְגרֹוִמים.

ָעה ֶׁשֵאִלי ַהַּנַער ָאֵכן ָעַבר הּוא ָהָיה ְלַבּדֹו! ְּכֶׁשְרָאָתּה ַהָּסְבָתא ֶאת ָּפָניו ַהְּמֻיָּסרֹות ֶׁשל ֶנְכָּדּה, ָיְד 

  ַמְהָּפְך ַנְפִׁשי ְּדָרָמִטי. ִהִּניָחה לֹו ְלִהָּכֵנס ַהַּבְיָתה. ְוִהְסִּביָרה ְלִבָּתּה, מּוְׁשָקא, ָמה ִמְתַרֵחׁש.

ֶׁשִּצַעְרִּתי אֹוָתְך ָקָרא ֵאִלי ָנַפל ִלְזרֹועֹוֶתיָה ַהְּפרּוׂשֹות ֶׁשל ִאּמֹו ִּבְבִכי ִמְתַיֵּפַח. "ִאָּמא, ִסְלִחי ִלי ַעל 

  ִמַּנֲהַמת ִלּבֹו ַהָּׁשבּור.

יִתי ְּכֶׁשִּנְרָּגע ְמַעט ִּגָּלה ָלֶהן ָמה ֵאַרע לֹו: "ָׁשַכְבִּתי ִליׁשֹן ַעל ִמַּטת ָהַאִּפְריֹון ְּבֵבית ַהָּמלֹון, ָעֵיף ָהיִ 

  ת ֵעיַני.ֵמרֹב ִהְתהֹוְללּות, אּוָלם ַהֵּׁשָנה ֵמָאָנה ָלֶרֶדת ַעל ְׁשֻמרֹו

 ְלֶחְרָדִתי ָהַרָּבה ָעְמָדה ִּפְתאֹום ְלֶנֶגד ֵעיָני ְּדמּותֹו ֶׁשל ַאָּבא ז"ל, ְּכמֹו ְּבַחִּיים ַחּיּותֹו, ְוהּוא ְמַדֵּבר

  "ֵאַלי, ּוָפָניו ֲחמּורֹות: "ֵאִלי ְּבִני, ֲחזֹר ִמָּיד ַהַּבְיָתה, ׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְוִהָּנֵחם ַעל ֲחָטֶאיָך!

ק ֶׁשל ַּפַעם ְועֹוד ַּפַעם ָחַזר ַהִחָּזיֹון ַהַּמְפִחיד, ַעד ֶׁשֵהַבְנִּתי ֶׁשֵּיׁש ְּדָבִרים ְּבגֹו. ְלֶפַתע ָעַבר ָעַלי ַּגל ֲענָ 

ד ִהַּבְטִּתי ְלָאן ִנְקַלְעִּתי?" ֶרַגע ֶאחָ  -ֲחָרָטה. ִהְתַּפַּכְחִּתי ְּכִׁשּכֹור ַהִּנְנָער ִמֵּיינֹו. "אֹוי, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם 

י ְּבִתעּוב ַּבֶחֶדר ַהְּמֻׁשָּקץ. ָלַבְׁשִּתי ְּבִחָּפזֹון ֶאת ְּבָגַדי ְוִהְׁשַאְרִּתי ֶאת ָּכל ֲחָפַצי ֵמָאחֹור, ָחַׁשְׁשִּת 

  ִלְׁשהֹות ַּבָּמלֹון ַהָּטֵמא ֶרַגע ֶאָחד נֹוָסף".

ר ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, "ַהָּגדֹול" ִמִּמיְנְסק, טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ָנֲהגּו ִנְכַּבֵּדי ָהִעיר ְלַבֵּק -ְּביֹום

  טֹוב ֵׁשִני ֶׁשל ַחג ָנֲהגּו ְלַבֵּקר ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַהָּנִגיד ַרִּבי ּדֹוב ֶזְלּדֹוִביץ.-ּוְביֹום

- ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַמְׂשִּכיל"ַמה ַנֲעָׂשה ְיָקר ּוְגֻדָּלה ְּבַאְנֵׁשי ְירּוָׁשַלִים?" ָׁשַאל ֶאָחד ֵמֲחׁשּוֵבי ַקְרָּתא, 

 ְלֵאיָתן. "ְראּו ּכָֹחם ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ּוָבֶניָה. ַאְך ָהְלכּו ְלִהְתַּפֵּלל ְלַיד ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי, ֶהֱעָרה ה' רּוחַ 

ה, ְוָאַמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ַטֲהָרה ִמָּמרֹום ַעל ַהֵּבן ַהּסֹוֵרר ֶׁשָּלנּו. ְּתמֹול ִׁשְלׁשֹום ָהָיה ִּבְדיֹוָטה ַהַּתְחּתֹונָ 

ֶנֶסְך ַוֲאִכיַלת ְּבָׁשר ִּפּגּוִלים ַּתַחת ְּבַׂשר ַה"ְזרֹוַע". -ֵליל ַהֵּסֶדר ְּבָמלֹון ָנְכִרי, ְּבַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשל ַיִין

  ֵבד ָׁשב ַהַּבְיָתה!"ְוִאּלּו ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ִּבְׁשַעת ְׂשֵרַפת ָחֵמץ ְּכָבר ָיְדעּו ָּכל ְּבֵני ִמיְנְסק ֶׁשַהֵּבן ָהאֹו

ְּדָבָריו ָעׂשּו רֶֹׁשם ַרב. ְּבאֹותֹו ַמֲעָמד ֵהִרימּו ָּכל ַהּנֹוְכִחים ְּתרּוָמָתם ְלטֹוַבת ְּבֵני ּכֹוֵלל ִמיְנְסק 

ָּׁשה. ִּבירּוָׁשַלִים. ְּבתֹוְך ַהַּנְדָבִנים ָהָיה ֵאִלי ָּברּוְך ַעְצמֹו, ֶׁשִהְקִּדיׁש ְסכּום ָּגדֹול ִמּתֹוְך ַהְּירֻ 

ֻרָּבֵלי ֶּכֶסף ֶׁשֵהם ֲעֶׂשֶרת ַאְלֵפי ְפַרְנק. ֵהֶלְך  4000ְּכֶׁשִהְסַּתְּיָמה ַהַּמְגִּבית ִהְתָּבֵרר ֶׁשֶּנֱאָסף הֹון ָעֵתק, 

  ֻחִּקי ָאז ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ה ְמֻרָּבעֹות. ָעֶליָה ִנְבְנָתה ַּבֲעֶׂשֶרת ַאְלֵפי ַהְפַרְנִקים, ִנְקְנָתה ִּכְבַרת ֲאָדָמה ַּבת ֲעֶׂשֶרת ַאְלֵפי ַאּמָ 

  ְׁשכּוַנת "ָּבֵּתי ִמיְנְסק", ַהִּמְתנֹוֶסֶסת ְלִתְפָאָרה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש.

   



  ב"ה

  ַחִּיים ַוְלֵדר /בַּחֹם וּבַקֹּר, בַּּטוֹב וּבַָרע

  מֹוִני ַּגם ֲאִחי.ֲאִני ִאיׁש ָצִעיר. ְלַמֲעֶׂשה, ֲאִני ַסָּבא ִלְנָכִדים, ְוכָ 

 ָעֵלינּו ָלָאֶרץ ִלְפֵני ְּכַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֵמַאַחת ֵמַאְרצֹות ַהִּמְזָרח. ִהַּגְענּו ִמִּמְׁשָּפָחה ְמֻעַּטת ְיכֶֹלת, ַאְך 

  ֲאדּוָקה ְמאֹד ִמְּבִחיָנה ָּדִתית.

ַרע. ַּגְרנּו ַּבֲעָיַרת ִּפּתּוַח, ּוַמֵהר ְמאֹד  הֹוֵרינּו ָהיּו ֲאָנִׁשים ְקֵׁשי יֹום, ּוַמַּצב ְּבִריאּוָתם ָהָיה ְּבִכי

  ִמְׁשַּפְחֵּתנּו ָּפׁשּוט ָקְרָסה.

ַהִּמְׁשָּפָחה ָקְרָסה, ֶזה אֹוֵמר ֶׁשַההֹוִרים ְמִריִמים ָיַדִים ְלַגְמֵרי: לֹא עֹוְבִדים, לֹא ָקִמים ֵמַהִּמָּטה, 

ָלִדים ִמְסּתֹוְבִבים ַחְסֵרי אֹוִנים, ֵאין ִמי ֶׁשַּיֲאִכיל, לֹא אֹוְמִרים ְּכלּום, ֶּבַטח לֹא ִמִּלים טֹובֹות. ַהּיְ 

  ְיַבֵּׁשל, ַיְלִּביׁש, ְוִיְקֶנה ְּדָבִרים.

ֹוִרים ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיְך ָׂשַרְדנּו ֶאת ַהָּׁשִנים ַהָּללּו. ַּבָּבִּתים ַהְּסמּוִכים ְלֵביֵתנּו ָּגרּו ִמְׁשָּפחֹות ְרִגילֹות: ה

ּו ַּבּבֶֹקר, ֵהִכינּו ַלְּיָלִדים ְּכִריִכים, ָׁשְלחּו אֹוָתם ְלֵבית ַהֵּסֶפר, ִחְּבקּו אֹוָתם ְוִלּוּו אֹוָתם ֲחָזִקים ֶׁשָּקמ

ְּבֵצָאָתם ּוְבבָֹאם; ָהיּו ָלֶהם ֲארּוחֹות ָצֳהָרִים ְוֶעֶרב, ֵהם ִּכְּבסּו ְוִנּקּו ֶאת ַהַּבִית, ָיְצאּו ִאָּתם 

  ֲחחּו ְוָׁשרּו ִאָּתם ִׁשיֵרי ַׁשָּבת.ְלִטּיּוִלים ְוַלִּגָּנה, ׂשֹו

ׁשּום ְּכלּום ִמָּכל ֵאֶּלה. ָּפׁשּוט ָׂשַרְדנּו. ָקִנינּו ֶאת ִמְצְרֵכי ַהַּבִית, ָהַלְכנּו ִעם ֶלֶחם  -אּוָלם ֶאְצֵלנּו 

ק, ֲאָבל ְּבִעָּקר ָאַכְלנּו ַהְרֵּבה ֶׁשָּמַרְחנּו ָעָליו ְּבַעְצֵמנּו ַמְרָּגִריָנה, ּפֹה ְוָׁשם ָהיּו הֹוֵרינּו ְמַבְּׁשִלים ָמרָ 

ֵּביִצים ְמֻבָּׁשלֹות. ִאיׁש לֹא ִּדֵּבר ִאָּתנּו. הֹוֵרינּו ָהיּו חֹוִלים ְוַחְסֵרי ָּכל ְיכֶֹלת. ֵהם ָאְמָנם לֹא ָּפְגעּו 

  ּוק לֹו.ָּבנּו, ַאְך לֹא ָהָיה ָלֶהם ַהּכַֹח ְלַהֲעִניק ָלנּו ֲאִפּלּו ֶאת ַהִּמיִנימּום ֶׁשֶּיֶלד ָזק

  ַמֵהר ְמאֹד ִנְכְנָסה ָהְרָוָחה ַלְּתמּוָנה, ּוְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ֻּפְּזרּו ְלָכל ֵעֶבר. ִנְׁשַלְחנּו ְלִאּמּוץ.

 ָרֻׁשּיֹות ָהִאּמּוץ ָעְבדּו ָאז ִּכְמַעט ְּבִלי ַהְפָרָעה. ִמיֶׁשהּו ֶהְחִליט, ִמיֶׁשהּו ַאֵחר ָחַתם ְוֶזהּו. ַלִּמְׁשָּפָחה

ָיה ִּכְמַעט ִסּכּוי ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהַהְחָלָטה, ֶּבַטח לֹא ַההֹוִרים ֶׁשִּלי, ֶׁשִּמֵּמיָלא ָהיּו ְּבַמָּצב ַחָּלׁש לֹא הָ 

  ְוָגרּוַע.

  ֲאִחי ַוֲאִני לֹא ֻהְפַרְדנּו, ִּכי ִאם ֻאַּמְצנּו ְּבַיַחד ַעל ְיֵדי מֹוַׁשְבִניק ְּבֶאָחד ִמִּיּׁשּוֵבי ַהָּצפֹון.

* * *  

ְׁשֵני ְיָלִדים ָּדִתִּיים ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ָׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות  - ּיֹום ֵאיִני ֵמִבין ֵאיְך ָׁשְלחּו אֹוָתנּו ְלַבִית ָּכֶזה ַעד הַ 

  ְּביֹום, ְלַבִית ֶׁשּבֹו ְמַחְּלִלים ַׁשָּבת ַוֲאִפּלּו יֹום ִּכּפּור.

ְבִניק ֶׁשִאֵּמץ אֹוָתנּו, ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתנּו ְלהֹוִריד ֶאת ְּכָבר ַּבָּיִמים ָהִראׁשֹוִנים ִנָּסה מֹוְטֶק'ה, ַהּמֹוַׁש 

ַּמָּמׁש ַהִּכָּפה. הּוא ָעָׂשה זֹאת ְּבֶדֶרְך ַלֲעָגִנית ְּביֹוֵתר. ָׁשַמְענּו ִמֶּמּנּו ֲחָרפֹות ְוִגּדּוִפים ְּכַלֵּפי ְׁשַמָּיא, ֶׁש 

ַׁשְכֵנַע אֹוִתי ֶׁשּלֹא ֶאְׁשַמע ְלמֹוְטֶק'ה ְוֶׁשְּׁשֵנינּו ַיַחד ִזְעְזעּו אֹוָתנּו. ַּבֵּלילֹות ָהָיה ָאִחי ְמַחֵּזק ּוְמ 

  ִנְתַעֵּקׁש ַעל ַהִּכָּפה, ַעל ַהִּציִצית ְוַעל ַהְּתִפּלֹות.

נּו ְוָכְך ָעִׂשינּו. מֹוְטֶק'ה ִּגָּלה ֶׁשּלֹא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשֵאינֹו ַמְצִליַח ַלֲהפְֹך אֹוָתנּו ְלִחּלֹוִנִּיים, ֶאָּלא ֲאַנְח 

  הֹוְפִכים ְלַהְרֵּבה יֹוֵתר ָּדִתִּיים.



  ב"ה

ִּלי ְוֶׁשל ַהְּיָלִדים ָהֲאֵחִרים ַּבּמֹוָׁשב ָרבּו ִאָּתנּו ְוָלֲעגּו ָלנּו ַּבְּתִחָּלה ְּבָכל ֶּדֶרְך ֶאְפָׁשִרית, ַאְך ַהִּׁשּלּוב ֶׁש 

ְּתקּוָפה ֵהם ִהְתַרְּגלּו ִלְׁשֵני ְיָלִדים ִעם ִּכָּפה  ֶׁשָהָיה ֶיֶלד ָחָזק, ָמַנע ֵמֶהם ִלְפּגַֹע ָּבנּו. ְלַאַחר ָאִחי,ָּדִוד 

  ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ְוׁשֹוְמִרים ַׁשָּבת, ֲאָבל ִמְׁשַּתְּלִבים ֶחְבָרִתית.

ִּבְׁשִביל מֹוֶטֶק'ה ָהְיָתה זֹו ּבּוָׁשה ֲעָנִקית ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְסּתֹוְבִבים ִעם ִּכָּפה ְוִציִצית, ׁשֹוְמִרים ַׁשָּבת 

ַמְקִּפיִדים ַעל ַּכְׁשרּות. הּוא לֹא ָיכֹול ָהָיה ָלֵׂשאת זֹאת ְּבַעְצמֹו ְוַגם ִהְתַּבֵּיׁש ִמְּפֵני ֲחֵבָריו ַּבּמֹוָׁשב. ּו

ֲאִני לֹא ָּבטּוַח ֶׁשֵהם ֶּבֱאֶמת ִּגּנּו אֹותֹו ַעל ָּכְך, ַאְך זֹו ָהְיָתה ְּתחּוָׁשתֹו, ָּכְך ֶׁשֶאת ַהְּכָעִסים ְוֶאת 

הּוא  –ּול ֶׁשּלֹו הּוא ָּפַרק ָעֵלינּו. ְּכֶׁשִּנְגְמרּו לֹו ַהִּמיִלים ַהָּקׁשֹות, ַהְּפִגיעֹות ְוַהַהְׁשָּפלֹות ַהִּתְסּכ

  ֶהְחִליט ָלֵצאת ְלַמֲאָבק ֶׁשל ַמָּמׁש.

* * *  

ָריו ַלּמֹוָׁשב ְּכָנאֹור ּוְכִאיׁש ָּכאן ֵהֵחָּלה ַמֶּסֶכת ִהְתַעְּללּות ָקָׁשה. ָהִאיׁש ַהֶּזה, ֶׁשִהִּציג ַעְצמֹו ִּבְפֵני ֲחבֵ 

 ַמְקִסים ֶׁשִאֵּמץ ְׁשֵני ְיָלִדים, ָּפׁשּוט ִהְתַעֵּלל ָּבנּו. הּוא לֹא ִהְסַּתֵּפק ְּבִהְתַעְּללּות ִמּלּוִלית ִמּבֶֹקר ַעד

  ְלַאט הּוא ֵהֵחל ִלְפעֹל ֶנְגֵּדנּו ְּבַאִּלימּות ִפיִזית.-ֶעֶרב, ּוְלַאט

ר ָהָיה ָאִחי ַהָּגדֹול, ֶׁשּבֹו ָרָאה מֹוֶטֶק'ה ֶאת ָהָאֵׁשם (ִלְזכּותֹו ֵיָאֵמר ֶׁשְּבֶצֶדק) ִמי ֶׁשָּסַבל ְּבִעּקָ 

  ָלַעְקָׁשנּות ֶׁשָּלנּו ְלִהָּׁשֵאר ָּדִתִּיים.

נּותֹו. הּוא ָּכְך ָּגְדָלה ַעְקָׁש  -ֲאִחי ִקֵּבל ַמּכֹות ֲאֻיּמֹות, הּוא ָהָיה ֻמְׁשָּפל ּוְמֻדֶּכא, ֲאָבל ְּכָכל ֶׁשָּסַבל 

ה ָהָיה ְמַסֵּפר ִלי ִסּפּוִרים ַעל ְּגדֹוֵלי עֹוָלם ֶׁשָּמְסרּו ַנְפָׁשם ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם, ּוְׁשֵנינּו ִהְבַטְחנּו ֶזה ְלזֶ 

  ֶׁשִּנְׁשמֹר ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֶאת ִמְצוֹוֶתיָה ָּכל ַהָּיִמים, לֹא ְמַׁשֶּנה ָמה ַיֲעׂשּו ָלנּו.

ְברּו, ּומֹוֶטֶק'ה ֲעַדִין לֹא ִהְתָיֵאׁש ִמְּלַנּסֹות. ִּבְׁשַלב ֶזה הּוא ְּכָבר ָׂשָנא אֹוָתנּו ְּבָגלּוי ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים עָ 

ע, ְוֶהֱעִביד אֹוָתנּו ְּבָפֵרְך. ְּכָבר לֹא ָהִיינּו ְיָלִדים ְמֻאָּמִצים, ֶאָּלא ְׁשֵני ֲעָבִדים ְׁשחֹוִרים, ַּתְרֵּתי ַמְׁשָמ 

ילֹו ְוִקְּבלּו ִּבְתמּוָרה ַמּכֹות ְוַהְׁשָּפלֹות. לֹא יֹוֵדַע ֵאיפֹה ָהיּו ֵׁשרּוֵתי ָהְרָוָחה, ְּבַמֲחָׁשָבה ֶׁשָעְבדּו ִּבְׁשִב 

נּו. ֵהם ְׁשִנָּיה, ֵהם ָהיּו ְּבאֹותֹו ָמקֹום ּבֹו ָהיּו ְּכֶׁשָּׁשְלחּו אֹוָתנּו ְלָמקֹום ָּכל ָּכְך ׁשֹוֶנה ֵמַהַּבִית ּבֹו ָּגַדלְ 

  א ָחְׁשבּו ָעֵלינּו.ְלֶרַגע לֹ

יֹום ֶאָחד ָיָצאנּו ִאּתֹו ִלְמִסיק ַהֵּזִתים. ְּבֵאיֶזֶׁשהּו ְׁשָלב, ֲאִחי ָּכַׁשל ְוָנַפל ִמְּתִׁשיׁשּות. מֹוֶטֶק'ה 

  ִהְתַרֵּגז ֶׁשהּוא ָנַפל, ְוֵהֵחל ְלַהּכֹות אֹותֹו ִנְמָרצֹות.

ֲאחֹוֵרינּו ָעַמד ָּכל ָהֵעת מֹוַׁשְבִניק ַאֵחר, ִּגּיֹוָרא ְׁשמֹו, ְּבִהְתַלֲהבּותֹו, מֹוְטֶק'ה לֹא ָׂשם ֵלב ֶׁשֶּמֶטר מֵ 

  ֶׁשָּפׁשּוט ָרָאה ַהּכֹל ְולֹא ֶהֱאִמין ְלַמְרֵאה ֵעיָניו.

  ְּכֶׁשַהַּמּכֹות ְוַהְּבִעיטֹות ָהְפכּו ָקׁשֹות, ָׁשַמְענּו ְלֶפַתע ֶאת קֹולֹו: "ַּתִּגיד, מֹוְטֶק'ה, ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה?"

  'ה ָּפָנה ִּבֶבָהָלה ְלָאחֹור ְוָרָאה ֶאת ִּגּיֹוָרא.מֹוְטֶק 

  "ַאָּתה ִהְׁשַּתַּגְעָּת? ָלָּמה ַאָּתה ַמְרִּביץ לֹו ָּכָכה?" ָׁשַאל ִּגּיֹוָרא.

  יץ."ֲאִני לֹא ִמְתָעֵרב ַּבַחִּיים ֶׁשְּלָך, ָאז ַאל ִּתְתָעֵרב ְּבֶׁשִּלי", ָעָנה לֹו מֹוְטֶק'ה, ֲאָבל ִהְפִסיק ְלַהְרִּב 

ִּגּיֹוָרא לֹא ָעָנה לֹו, הּוא ָּפׁשּוט ָלַקח ֶאת ָאִחי, ְמֻעָּלף ְלֶמֱחָצה, הֹוִׁשיב אֹותֹו ַעל ַהְּטַרְקטֹור ֶׁשּלֹו 

  ְוִהְסַּתֵּלק ִמָּׁשם. 

ֵביתֹו ְוֵהֵחל הּוא ֵהִביא אֹותֹו ְלִמְרְּפַאת. ַהּמֹוָׁשב, ָּׁשם ָחְבׁשּו ֶאת ְּפָצָעיו. ִמָּׁשם ָלַקח אֹותֹו ִּגּיֹוָרא לְ 

  ְלַתְחֵקר אֹותֹו.
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ְׂשָערֹות רֹאׁשֹו ָסְמרּו ִמָּמה ֶׁשָּׁשַמע. הּוא ֶהְחִליט לֹא ָלֶׁשֶבת ְּבֶׁשֶקט ְוִכֵּנס ֶאת ָראֵׁשי ַהּמֹוָׁשב ָלדּון 

  ְּבָמה ֶׁשּנֹוַדע לֹו.

* * *  

(ּוְבֶעֶצם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה). מּוָבן ֶׁשֵהם לֹא  ְּבאֹוָתם ָיִמים, ַהּמֹוָׁשִבים ְוַהִּקּבּוִצים ָהיּו ְּפָלֵנָטה ְסגּוָרה

ָחְׁשבּו ִלְפנֹות ַלִּמְׁשָטָרה. ֵהם ָעְרכּו ִמְסַּפר ְיִׁשיבֹות ְּבנֹוְכחּות מֹוְטֶק'ה ְוֶׁשּלֹא ְּבנֹוְכחּותֹו, ּוְלַאַחר 

ֵקָטה ַוֲחָלָקה, ִמְּבִלי ְלָעֵרב ֶאת ִמֵּכן ִהִּגיעּו ַלַּמְסָקָנה ֶׁשֵּיׁש ְלֶהֱעִביר ֶאת ָאִחי ִמֵּביתֹו ְּבצּוָרה ְׁש 

  ָרֻׁשּיֹות ַהחֹק.

ִמי ֶׁשִהְסִּכים ְלַקֵּבל ֶאת ָאִחי ָהָיה ַּכּמּוָבן ִּגּיֹוָרא, ֶׁשַּנְפׁשֹו ִנְקְׁשָרה ֵאָליו ְלַאַחר ֶׁשָּׁשַמע ֶאת ָּכל 

ָקתֹו, ַאְך מֹוְטֶק'ה ִהְתַנֵּגד ְלָכְך ֶנְחָרצֹות ַהּקֹורֹות אֹותֹו. ְלַמֲעֶׂשה, הּוא ִּבֵּקׁש ְלֶהֱעִביר ַּגם אֹוִתי ְלֶחזְ 

  ְוִאֵּים ֶׁשִּיְתַנֵּגד ְלָכל ַהַּתֲהִליְך.

ַאף ֶׁשָהִאּיּום ֶׁשל מֹוְטֶק'ה ִנְׁשָמע ְמֻגָחְך, ֲחֵבָריו ַּכִּנְרֶאה ִהִּכירּו אֹותֹו ֵהיֵטב ְוָיְדעּו ֶׁשהּוא ְמֻסָּגל 

  ֶׁשּלֹא ָהיּו ְּדָבִרים ֵמעֹוָלם ְוָלֵצאת ָנִקי ִמָּכל ָהִעְנָין.ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְקָׁשָריו, ִלְטעֹן 

ָמה עֹוד, ְׁשמֹוְטֶק'ה ִאֵּים ַעל ֲחֵבָריו ַלּמֹוָׁשב ֶׁשְּיַגֶּלה ַלִּׁשְלטֹונֹות ַעל ִמְכסֹות ָחָלב ּוֵביִצים ֶׁשּלֹא 

ּו ְלַמְזֵער ֶאת ַהְּנָזִקים ְוֶהֱעִבירּו ֶאת ָאִחי, סֹודֹות ֶׁשל מֹוַׁשְבִניִקים. ֵהם ֶהֱעִדיפ - ְּבִדּיּוק ָעְמדּו ָּבֶהם 

  ִּביִדיָעה ֶׁשִּבי הּוא ָּפחֹות ִהְתַעֵּלל.

ַאַחת ַהְּטָענֹות ְׁשמֹוְטֶק'ה ִהְׁשִמיַע ְּברֹב ֻחְצָּפתֹו ָהְיָתה, ֶׁשָאִחי ַמִּסית אֹוִתי ְלִהָּׁשֵאר ָאדּוק. זֹו ַאַחת 

ִחי ֵיֵלְך. הּוא ָאַמר ֶׁשִאִּתי לֹא ִּתְהֶיה ָּכל ְּבָעָיה, ֲהֵרי ָּכל ַהְּזַמן ָּפַחְדִּתי ַהִּסּבֹות ֶׁשהּוא ִהְסִּכים ִּכי אֲ 

  ֵמָאִחי ְוָכֵעת ׁשּום ָּדָבר לֹא ַיְפִריַע ִלי ַלֲעזֹב ֶאת ַהָּדת ְוִלְהיֹות ָחְפִׁשי.

ֶרב ַחְבֵרי ַהּמֹוָׁשב. ֻּכָּלם ִהְתַּפְּלאּו ֵאיְך ַהַּמְצִחיק הּוא, ֶׁשַּדְוָקא ִטעּון ֶזה ָנַפל ַעל ָאְזַנִים ָקׁשּובֹות ְּבֶק 

  ֶזה ֶׁשַהִּכָּפה ִנְׁשֶאֶרת ַעל רֹאֵׁשנּו ַוֲאַנְחנּו ַמְמִׁשיִכים ְלַקֵּים אַֹרח ַחִּיים ָּדִתי.

ְפִרים ֱהיֹוָתם ּכֹו –ָהיּו ָּבֶהם ֲאָנִׁשים טֹוִבים ּוָפחֹות טֹוִבים, ֲאָבל ַהַּצד ַהָּׁשֶוה ֶׁשְּבֻכָּלם ָהָיה 

י ּוְמֻנָּתִקים ִמָּדת, ֶחְלָקם ֲאִפּלּו ׂשֹוְנֵאי ָּדת ִמְּבִחיָנה ִאיֵדיאֹולֹוִגית. ֶזה ָהָיה ֶּכֶתם ַעל ַהּמֹוָׁשב, ֶׁשְּׁשנֵ 

  ְיָלִדים חֹוְבֵׁשי ִּכָּפה ּוְמַקְּיֵמי ִמְצוֹות ִמְתּגֹוְרִרים ּבֹו.

  י נֹוַתְרִּתי ֵאֶצל מֹוְטֶק'ה.ָאִחי ָעַבר ְלִהְתּגֹוֵרר ֵאֶצל ִּגּיֹוָרא, ַוֲאנִ 

* * *  

ִאם מֹוְטֶק'ה ָחַׁשב ֶׁשָּכֵעת ָיֵקל ָעָליו ְלהֹוִריד ֶאת ַהִּכָּפה ֵמַעל רֹאִׁשי ְוַלֲעקֹר ֶאת ָהֱאמּוָנה ִמִּלִּבי, 

ַהֶּנֱאָמנּות ֵאָליו.  הּוא ָטָעה. ַעְקָׁשנּוִתי ָעְלָתה ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים, ַּגם ִּבְגַלל ַהִּׁשיחֹות ִעם ָאִחי ְוַגם ְּבֶׁשל

י ָרִציִתי ְלהֹוִכיַח לֹו ּוְלַעְצִמי, ֶׁשַהַהְפָרָדה ַהּזֹו לֹא ִׁשְּנָתה ָּדָבר, ְוֶׁשֲאִני ַמְמִׁשיְך ִלְהיֹות ֶיֶלד ְיהּוִד 

  ֲאִמִּתי ַהֶּנֱאָמן ַלה' ּוְלתֹוָרתֹו.

ה ָעַבר לֹו, ַאְך הּוא ִהְׁשַּתֵּדל ֶׁשּלֹא ְלַהְרִּביץ ִלי. ִאם ַּבְּתִחָּלה מֹוְטֶק'ה ִנְמַנע ִמִּלְפּגַֹע ִּבי, ַמֵהר ְמאֹד זֶ 

ָליו ָהיּו לֹו ּבּוׁשֹות ֵמַהִּסּפּור ַהּקֹוֵדם, ְוהּוא ַּגם ָּפַחד ֶׁשֲאַסֵּפר ְלָאִחי ְוֶזה ְיַסֵּפר ְלִגּיֹוָרא, ֶׁשְּיקֹוֵמם עָ 

ית הּוא ָעָׂשה ַהָּכל: ַהְׁשָּפלֹות, ְּפִגיעֹות ׁשּוב ֶאת ָּכל ַחְבֵרי ַהּמֹוָׁשב. ֲאָבל חּוץ ֵמַאִּלימּות ִפיזִ 

  ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ִהְקִּפיד ְלַהֲעִניק ִלי ְּבִמּדֹות ְּגדּוׁשֹות. –ִמּלּוִלּיֹות ְוִהְתַעְּמרּות 
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א, ְּבעֶֹמק ִלִּבי ַלְמרֹות ֶׁשִפְרַּגְנִּתי ְלָאִחי ִמָּכל ַהֵּלב ַעל ַהַחִּיים ַהֲחָדִׁשים ֶׁשָהיּו לֹו ְּבֵביתֹו ֶׁשל ִּגּיֹורָ 

ַחְׁשִּתי ִקְנָאה. לֹא ָקֶׁשה ְלָהִבין זֹאת. ִּגּיֹוָרא ָהָיה ֶּבן ָאָדם ַמְקִסים. ֵמעֹוָלם לֹא ֵהִעיר ְלָאִחי ַעל 

ן ְלָכל ַהִּכָּפה ְוַעל ִמְנֲהֵגי ַהְּתִפָּלה ֶׁשּלֹו, הּוא ָנַתן לֹו חֹם ְוַאֲהָבה, ִהְתַיֵחס ֵאָליו ַּבֲהִגינּות ְוָרָאה ּבֹו ּבֵ 

ַּכָּמה ָּדָבר. ֵמעֹוָלם לֹא ָנַתן לֹו ֲאִפּלּו ְלָהִבין ֶׁשֵּיׁש לֹו ִּבּקֶֹרת ַעל ֱהיֹותֹו ָּדִתי. ֲאִני ָהִייִתי ְמַסֵּפר ְלָאִחי 

ַקֵּבל אֹותֹו ָקֶׁשה ִלי, ְוהּוא ָהָיה ְמעֹוֵדד אֹוִתי ּומֹוִסיף ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַמּדּוַע לֹא ִיְתַנֵהג ְּכמֹו ִּגּיֹוָרא ֶׁשְּמ 

  ְּכִפי ֶׁשהּוא.

* * *  

. ָּכל ָׁשִנים ָעְברּו ָעַלי ָּכְך. ִמְּיָלִדים ָהַפְכנּו ִלְנָעִרים. ִסַּיְמנּו ֶאת ֲחִטיַבת ַהֵּביַנִים, ְוָאִחי ָּפָנה ַלִּתיכֹון

ֹון ַהְּמֻמָּקם ְּבִיּׁשּוב ַאֵחר, ְּבאֶֹפן עֹוד ָלַמְדנּו ְּבִמְסֶּגֶרת ַאַחת, ִנְפַּגְׁשנּו ִמֵּדי יֹום. ְּכֶׁשהּוא ָעַבר ְלִתיכ

  ִטְבִעי ִהְזַּדֵּמן ָלנּו ְלִהָּפֵגׁש ָּפחֹות.

ּוא ְּבֵליל ַׁשַּבת ֶאָחד ָהַלְכִּתי ִּבְׁשִביֵלי ַהּמֹוָׁשב ּוְלֶפַתע ָּפַגְׁשִּתי ֶאת ָאִחי. "ַׁשָּבת ָׁשלֹום", ָאַמְרִּתי, ְוה

  ָעָנה "ַׁשָּבת ָׁשלֹום".

  ִתי ֶׁשהּוא ְּבִלי ִּכָּפה. "ָנְפָלה ְלָך ַהִּכָּפה", ָאַמְרִּתי.ְוָאז ָרִאי

  "ָאה", הּוא ָאַמר ִּבְמבּוָכה, ָּתַחב ָידֹו ַלִּכיס, הֹוִציא ֶאת ַהִּכָּפה ְוָחַבׁש אֹוָתּה.

  ֶזה ִנְרָאה ִלי מּוָזר, ַאְך לֹא ָאַמְרִּתי ָּדָבר.

ִּתי ַלִּמְדָׁשָאה ֶׁשָּבּה ָנֲהגּו ַהֶחְבֶר'ה ְּבִגילֹו ָלֶׁשֶבת ְוָלִׁשיר ֶאל ַׁשָּבתֹות ֲאָחדֹות ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתָקַרבְ 

 ּתֹוְך ַהַּלְיָלה. ָרִאיִתי ֶאת ֻּכָּלם ְמַעְּׁשִנים ְוֶזה לֹא ִנְרֶאה ִלי מּוָזר, ַאְך ָאז ָרִאיִתי ַמֶּׁשהּו ְוָקָפאִתי ַעל

  ְמקֹוִמי.

  ָאִחי ָאַחז ְּבִסיַגְרָיה.

  ְיָתה. ָּבִכיִתי ָּכל ַהַּלְיָלה. ְלָמֳחַרת ִנַּגְׁשִּתי ֵאָליו ְוָׁשַאְלִּתי: "ָמה ָקָרה, ָּדִוד?".ַרְצִּתי ַהּבַ 

  "לֹא ָקָרה ְּכלּום", הּוא ָאַמר.

ְתָך ִהְתַחְלִּתי ִלְבּכֹות. "ַאָּתה ִּדַּבְרָּת ִאִּתי ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ַעל ַׁשָּבת, ְוֶאְתמֹול... ָרִאיִתי... ָרִאיִתי אֹו

  ת".–ָּב –ַמְחִזיק... ִסיַגְרָיה. ַׁשָּבת, ָּדִוד, ַׁש 

ָּדִוד ָהָיה ְּבֶהֶלם. הּוא לֹא ָיַדע ָמה ַלֲעׂשֹות ִעם ַעְצמֹו ְוַאַחר ֶהְחִליט ֶׁשַהֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה ְלִהְתמֹוֵדד ִעם 

ֵמָחֵבר ֶׁשִהִּציַע ִלי. לֹא ָהָיה ָנִעים  ֶזה ִהיא ִלְכעֹס. "ָמה, ַאָּתה ְמַרֵּגל ַאֲחַרי? ַרק ָלַקְחִּתי ִסיַגְרָיה

  ְלָסֵרב לֹו".

  "ּוַמּדּוַע ְלמֹוְטֶק'ה ָהָיה ָנִעים ְלָך ְלָסֵרב?" ָׁשַאְלִּתי.

הּוא ָחַׁשב ֶרַגע ְוָאז ָאַמר: "ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה? ַאָּתה צֹוֵדק, מֹוְטֶק'ה ָּבא ֵאַלי ְּבֶדֶרְך ָקָׁשה, ַוֲאִני 

ֵעת ִאיׁש ֵאינֹו ַמְכִריַח אֹוִתי, ֵאיִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשִּמיֶׁשהּו ְמַאֵּים ָעַלי, ָאז... לֹא יֹוֵדַע, ִהְתַעַּקְׁשִּתי. ּכָ 

  ִלְפָעִמים ֲאִני נֹוֵפל".

ְלֶפַתע הּוא ִנְפַּתח ְוֵהֵחל ְלַסֵּפר ִלי ֶׁשַּמֶּׁשהּו עֹוֵבר ָעָליו. הּוא ָאְמָנם ַמֲאִמין ַּבה' ּוַבּתֹוָרה, ֲאָבל ֵיׁש 

  ֵיֶצר ָהַרע ְלַחֵּלל ַׁשָּבת, ּוְכָבר ִמְּזַמן ֵאינֹו ַמִּניַח ְּתִפִּלין. לֹו

ִהְקַׁשְבִּתי לֹו. ָהִייִתי ִנְרָעׁש. "ָמה ָקָרה ְלָך, ָּדִוד?" ָׁשַאְלִּתי ִּבְבִכי. "ָמה ָקָרה? ַאָּתה ֶזה ֶׁשִחַּזְקָּת 

  י ִלְׁשמֹר ַעל ִקּיּום ַהִּמְצוֹות, ֵאיְך ֶזה ָקָרה ְלָך?"אֹוִתי מּול מֹוֶטֶק'ה, ַאָּתה ֶזה ֶׁשִהְׁשַּבַעְּת אֹוִת 



  ב"ה

ָּדִוד ָלַקח ְלִלּבֹו ֶאת ִּדְמעֹוַתי ְוִחֵּבק אֹוִתי. "ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע", ָאַמר, "ֶזה עֹוד לֹא ָקָרה, ֲאָבל ֶזה קֹוֶרה. 

  ת ְּכלּום ֶנְגּדֹו".ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע עֹוֵבד ָעַלי, ְוֵאין ִלי ּכֹחֹות ַלֲעׂשֹו

י ׂשֹוַחְחנּו ָׁשעֹות ַרּבֹות ְוֶהְחַלְטנּו ֶׁשָּמה ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה, לֹא ִנֵּתן ָלֶזה ְלַהְפִריד ֵּביֵנינּו. ָחַזְרִּתי ְלֵביִת 

ָבל ַחְׁשִּתי ּוָפׁשּוט ִנְׁשַּבְרִּתי. ָיַדְעִּתי ֶׁשּלֹא אּוַכל ְלַהֲחִזיק עֹוד ַמֲעָמד. לֹא ָאַמְרִּתי זֹאת ְלָדִוד, אֲ 

ֶׁשהּוא ָּבַגד ִּבי, ֲאָבל ְּבִעָּקר ָּבַגד ְּבבֹוֵרא עֹוָלם. הּוא ָאְמָנם ִחֵּזק אֹוִתי מּול מֹוְטֶק'ה, ֲאָבל ַּבֶהְמֵׁשְך 

  ָנַטׁש אֹוִתי ְלטֹוַבת ִּגּיֹוָרא, ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר הּוא ַּגם נֹוֵטׁש ֶאת ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה.

  אּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ָּכְך יֹוֵתר. אֹו ֶׁשֶאָּכֵנס ְלִדָּכאֹון, אֹו ֶׁשֵאֵלְך ַּבֶּדֶרְך ֶׁשל ָּדִוד. ָיַדְעִּתי ֶׁשּלֹא

  לֹא ָיַדְעִּתי ָמה ַלֲעׂשֹות.

* * *  

ַצְרִּתי ָחַׁשְבִּתי ְלִמי אּוַכל ִלְפנֹות. מֹוְטֶק'ה לֹא ָהָיה ִּבְכָלל אֹוְּפְצָיה, ָחַׁשְבִּתי ַעל ִּגּיֹוָרא, ַאְך ִמָּיד עָ 

ֵדי ֶאת ַהַּמֲחָׁשָבה ַהּזֹו. ִּפְתאֹום ָקַלְטִּתי ֶׁשִּגּיֹוָרא ִהְצִליַח ַּבָּמקֹום ֶׁשמֹוְטֶק'ה ִנְכַׁשל. ָהִייִתי ָצִעיר ִמכְ 

  ְלָהִבין ֵאיְך ֶזה ָקָרה, ֲאָבל ּבֹוֵגר ַּדּיֹו ְּכֵדי ְלָהִבין ֶׁשֵּיׁש ְּדָבִרים ְּבגֹו.

ָאָדם ֶׁשֵהִכין ְיָלִדים ְלַבר ִמְצָוה.  - ְבִּתי ֶׁשּיּוַכל ַלֲעזֹר ִלי ָהָיה "ֵלִוי ַהָּדִתי" ָהָאָדם ַהָּיִחיד ֶׁשָחַׁש 

י ִנַּגְׁשִּתי ֵאָליו ְוִסַּפְרִּתי לֹו ָמה ָקָרה ִלי. הּוא ָאַמר ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ָמה ַלֲעׂשֹות ְוֶׁשהּוא חֹוֵׁשׁש ְלַיֵעץ לִ 

ים ְלַהִּזיק ִלי ְוַגם לֹו (הּוא ַּכִּנְרֶאה ָּפַחד ֶׁשִאם ְיַדֵּבר ִאִּתי ַעל ִעְנְיֵני ָּדת, ְּדָבִרים לֹא ְנכֹוִנים ֶׁשְּיכֹולִ 

  ְיַאֵּבד ֶאת ַּפְרָנָסתֹו), ֲאָבל ִהְבִטיַח ֶׁשְּיָבֵרר ִעם ִמי ֲאִני ָיכֹול ְלַדֵּבר.

  ל ִמיֶׁשהּו ִמְּבֵני ָּבָרק ֶׁשִאּתֹו אּוַכל ְלַדֵּבר.ַאֲחֵרי ָׁשבּוַע ֶׁשִּנְדַנְדִּתי לֹו, הּוא ָנַתן ִלי ִמְסַּפר ֵטֵלפֹון ֶׁש 

י לֹו ִהְתַקַּׁשְרִּתי ִמֵּטֵלפֹון ִצּבּוִרי, ָהִאיׁש ַּבַּצד ַהָּׁשִני ִהִּציג ַעְצמֹו ְּכַרב ְוִנְׁשָמע ָאָדם ְמַעְנֵין. ִסַּפְרִּת 

. הּוא ִהִּציַע ֶׁשִנָּפֵגׁש ָׁשבּוַע ְלַאַחר ִמֵּכן ְּבֵבית ַקְמצּוץ ִמָּמה ֶׁשָּיכְֹלִּתי (ִּכי ִנְגְמרּו ִלי ָהֲאִסימֹוִנים)

  ְּכֶנֶסת ַּבּמֹוָׁשב ַהָּסמּוְך.

  ִרּכּוז ְוָעָנה ַעל ְׁשֵאלֹוַתי.ּבְ  ִלי ִהְקִׁשיב 

ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשַּדְוָקא ָאִחי, ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֵחרּות ְלַקֵּים ִמְצֹות, הֹוֵפְך  -ָמה ֶׁשִעְנֵין אֹוִתי יֹוֵתר ִמָּכל ָהָיה 

  ְלִחּלֹוִני, ְוַדְוָקא ֲאִני, ֶׁשּפֹוְגִעים ִּבי ּוַמְקִׁשים ָעַלי, ִנְׁשַאר ָּדֵבק ְּבָדִתי.

ָטֵרְך ָלַדַעת ִהיְסטֹוְרָיה. "ְּבִלי ָלַדַעת ָהַרב ִמְּבֵני ְּבַרק ָאַמר ִלי, ֶׁשְּכֵדי ַלֲענֹות ַעל ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו ֶאְצ 

  ֶאת ַהִהיְסטֹוְרָיה ֶׁשל ָהַעם ַהְּיהּוִדי, לֹא ִנָּתן ְלָהִבין ְּכלּום", ִהְסִּביר.

ְוָכאן ֵהֵחל ְלַסֵּפר ִלי ַעל ָהַעם ַהְּיהּוִדי: ַעל ָהְרִדיפֹות ַהּנֹוָראֹות ֶׁשָהיּו ְמָנת ֶחְלקֹו; ַעל ָּגלּות ִמְצַרִים, 

ַעל ַהָּמרֹור ֶׁשָאְכלּו ֲאבֹוֵתינּו ְוִעם זֹאת לֹא ִׁשּנּו ֶאת ְׁשָמם, ְלׁשֹוָנם ּוְלבּוָׁשם; ַעל ַהְּיָוִנים ֶׁשָרצּו 

ְלַכּלֹות ֶאת ַהֶּנֶפׁש; ַעל ָהָמן ָהָרָׁשע ֶׁשָרָצה ְלַכּלֹות ֶאת ַהּגּוף; ַעל ָהִאיְנְקִויִזיְצָיה ְוַעל ָהֲאנּוִסים; ַעל 

ָּכל ֵאּלּו לֹא ַרק ֶׁשּלֹא ָּגְרמּו לֹו ְלִהְתַּכֵחׁש  –ים ְוַעל ַהֵּגרּוִׁשים ָהַרִּבים ֶׁשָחָוה ָהַעם ַהְּיהּוִדי ַהּפֹוְגרֹוִמ 

  ַלּתֹוָרה ְוַלִּמְצֹות, ִּכי ִאם ְלֶהֶפְך.

* * *  

ם ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם. ֲאָנִׁשים ִהְקַׁשְבִּתי לֹו, ֻמְקָסם. ְלֶפַתע ַחְׁשִּתי ֵחֶלק ֵמאֹוָתם ֲאָנִׁשים ֶׁשָּמְסרּו ּגּופָ 

ֲאָבל לֹא ִהְפִסיקּו ֶאת ַהּׁשֹוֶׁשֶלת. ָרִציִתי ָלרּוץ ְלָדִוד ָאִחי, ַלֲחלֹק ִאּתֹו ֶאת  - ֶׁשּגְֹרׁשּו, ֻעּנּו אֹו ֶנֶהְרגּו 
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ֶׁשהּוא לֹא רֹוֶאה ֶאת  ַהְּתחּוָׁשה, ְלַסֵּפר לֹו ָמה הּוא ַמְפִסיד. ְּבִלִּבי ִנְּקָרה ָּכל ָהֵעת ֻקְׁשָיה: ֵאיְך ֶזה

  ָמה ֶׁשֲאִני רֹוֶאה?

  ְצָיה?ֵאַמְנִציּפַ ּוְכִאּלּו ְּכֵדי ַלֲענֹות ַעל ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו, הּוא ָׁשַאל אֹוִתי ִאם ֲאִני יֹוֵדַע ָמה ִהיא הַ 

  ׁש ֶׁשָּלּה.ֶאת ַהִּמָּלה ָלַמְדנּו ְּבִׁשעּוֵרי ִהיְסטֹוְרָיה, ֲאָבל לֹא ַמָּמׁש ָזַכְרִּתי ָמה ַהֵּפרּו

ָׁשָנה, ֶהְחִליט ָלִראׁשֹוָנה ְּבתֹוְלדֹות ַהִהיְסטֹוְרָיה ְרוּוַית  200-"ַנּפֹוֵלאֹון, ֶׁשָהָיה ְנִׂשיא ָצְרַפת ִלְפֵני ּכְ 

ִחים. ֶזה ְלַהְׁשוֹות ֶאת ְזֻכּיֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ְלֵאּלּו ֶׁשל ְּכָלל ָהֶאְזרָ  -ַהָּדם ְוַהִּגְזָענּות ֶׁשל ֵאירֹוָּפה 

  ָהָיה ַצַעד ִנְפָלא ֶׁשֵהיִטיב ִלְכאֹוָרה ִעם ַהְּיהּוִדים, לֹא?"

  "ַוַּדאי", ָאַמְרִּתי.

"ֲאָבל", ֶנֱאַנח ָהַרב, "ַהּיֹוֵדַע ַאָּתה ְלַמה ֶזה ָּגַרם? ָמה ֶׁשּלֹא ִהְצִליחּו ַלֲעׂשֹות ָּכל ַהְּגֵזרֹות, 

ִהְצִליָחה  -ֶׁשֲעַדִין ָּדַבק ְּבַיֲהדּותֹו  -ֵּגרּוׁש ֶׁשָּסַבל ָהַעם ַהְּיהּוִדי ָהְרִדיפֹות, ַמֲעֵׂשי ַהֶהֶרג, ַהִּבָּזה ְוהַ 

ְצָיה, ִׁשְויֹון ַהְּזֻכּיֹות ְוַהַהְׂשָּכָלה. ֵאּלּו ִהְרִחיקּו ֶאת ַהְּיהּוִדים ִמּתֹוָרָתם, ְּבִחּיּוְך ֵאַמְנִציּפַ ַלֲעׂשֹות הַ 

ק ְּבתֹורֹות ֶהֶבל ֲאֵחרֹות ּוְלַהְפִסיק ְלַקֵּים ִמְצֹות. ֶחְלָקם ִהְתּבֹוְללּו ּוִבְמאֹור ָּפִנים, ָּגְרמּו ָלֶהם ִלְדּבֹ

  ָּבַעִּמים ְוֵהִמירּו ֶאת ָּדָתם".

  ִהַּבְטִּתי ּבֹו ְּבַתְדֵהָמה. "ַמּדּוַע? ֵאיְך ֶזה ָקָרה?".

ד ַעל ַהִּמְׁשָמר, ִּכי ָהַרע עֹוֵמד מּולֹו "ִּכי ַלֵּיֶצר ָהַרע ֶיְׁשָנּה ַהֶּדֶרְך ֶׁשּלֹו. ָּכל עֹוד ֵיֶצר ַהּטֹוב עֹוֵמ 

ֵיֶצר ַהּטֹוב ְיַנֵּצַח, ֲאָבל ְּבֶרַגע ֶׁשָהַרע ִמְתַחֵּפׂש ְלטֹוב ּוְמַדֵּבר ִּבְלׁשֹון  -ּוַמְכִריַח אֹותֹו ַלֲעׂשֹות ַרע 

  ִּבְׁשִמיָרה, ָהאֹוֵיב ַמִּגיַע ְוכֹוֵבׁש. ֲחַלְקַלּקֹות, ְמָקֵרב ּוְמַחֵּבק, ֵיֶצר ַהּטֹוב ָעלּול ְלֵהָרֵדם, ּוְכֶׁשִּנְרָּדִמים

"ְוַאָּתה יֹוֵדַע ָמה?" הֹוִסיף ָהַרב, "ַּגם ְלֶהֶפְך ֶזה ָנכֹון. ַּגם ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ִנָּתן ְלַהְרִּדים ִאם לֹא 

ר ָהַרע ִיְהֶיה ֵעָרִני הֹוְלִכים ִעם ָהָאָדם ְּברַֹע ֶאָּלא ְּבטֹוב. ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ַמְרִּגיׁש ֻמְתָקף ְוֶנֱעָלב, ֵיצֶ 

  ְוהּוא לֹא ַיֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, ֲאָבל ִאם ְמָקְרִבים אֹותֹו ְּבַאֲהָבה, ֵיֶצר ָהַרע ֵיָרֵדם ְוֵיֶצר ַהּטֹוב ִיְׁשלֹט".

ֶּדֶרְך "ַהֵּמִבין ַאָּתה?" ִהְסִּביר ִלי, "ְלעֹוָלם לֹא ַּתְצִליַח ְלַׁשּנֹות ָאָדם ְּבכַֹח. לֹא ְלטֹוב ְולֹא ְלַרע. הַ 

  ַהְּיִחיָדה ֶׁשָּבּה ִנָּתן ְלַׁשּנֹות ִהיא ְּבטֹוב ּוְבנַֹעם".

* * *  

, ְלַהְמִׁשיְך ִלְלמֹד ַּבִּתיכֹון ַהִחּלֹוִני ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַלֲעבֹור ִליִׁשיָבה. 18הּוא ִהִּציַע ִלי ְלַהְמִּתין ַעד ִּגיל 

ֵאיִני ִּבְרׁשּות ַעְצִמי. ֵּביָנַתִים ָׁשַמְרִּתי ִאּתֹו ַעל ֶקֶׁשר. הּוא  18הּוא ָאַמר ֶׁשָּכל עֹוד לֹא ִהַּגְעִּתי ְלִגיל 

 17ׂשֹוַחח ִאִּתי ָהמֹון, ִסֵּפק ִלי ְסָפִרים ֶׁשִחְּזקּו אֹוִתי ְּבתֹוָרה, ְּבַמְחָׁשָבה ּוְבמּוָסר, ּוְכֶׁשִהַּגְעִּתי ְלִגיל 

  ִׁשיָבה. לֹא ְסָתם ְיִׁשיָבה. ְיִׁשיַבת ּפֹונֹוִביז' ִּבְבֵני ְּבַרק.ֶהְחַלְטִּתי ַעל ַּדַעת ַעְצִמי ָלֵצאת ְוִלְלמֹד ִּבי

ִּלי ֶזה ַּכּמּוָבן לֹא ָהָיה ָּפׁשּוט, ְּכִפי ֶׁשַהּיֹום ֶזה לֹא ָּפׁשּוט, ַאְך ַהִּׁשּלּוב ֵּבין ּכַֹח ָהָרצֹון, ַהִּכָּׁשרֹון ֶׁש 

. ָהיּו ְקָצת ְּבָעיֹות ִמַּצד מֹוְטֶק'ה, ֲאָבל ַעד ֶׁשִהְסִּפיק ִסֵּיַע ִלי ְלִהְתַקֵּבל -ְוָהֶעְזָרה ֶׁשל אֹותֹו ַרב 

  , ְוהּוא לֹא ָיכֹול ָהָיה ַלֲעׂשֹות ָּדָבר.18ִלְקלֹט ֵאיפֹה ֲאִני ְוַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו, ְּכָבר ִהַּגְעִּתי ְלִגיל 

ּוַׁשְלִמית ִמִּמְׁשָּפָחה ֲחֵרִדית. ֵמָאז ֲאִני ִנֵּׂשאִתי ְלַבחּוָרה ְיר 23ָלַמְדִּתי ִּביִׁשיָבה ֵׁשׁש ָׁשִנים, ּוְבִגיל 

ָחה ִמְתּגֹוֵרר ִּבירּוָׁשַלִים, ְוִאיׁש ֵאינֹו יֹוֵדַע ַעל ֲעָבִרי. ֲאִני ַרב ּוְמַחֵּנְך ִּביִׁשיָבה ְקַטָּנה ּוְמַגֵּדל ִמְׁשּפָ 

  ֲחֵרִדית ְלָכל ָּדָבר.
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ה אֹוִתי. ֲאִני רֹוֶאה ְּדָבִרים ַאֶחֶרת ִמְּכִפי ֶׁשֲאֵחִרים רֹוִאים, ְלַמֲעֶׂשה, ַיְלדּוִתי ַהִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרית ָּבְנתָ 

ם יֹוֵדַע ַעד ַּכָּמה ֲאִני ָצִריְך ִלְׂשמַֹח ֶׁשָּזִכיִתי ִלְהיֹות ֵּבן ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, לֹוֵמד ּתֹוָרה ּוְמַקּיֵ 

  ִמְצוֹוֶתיָה ּוְמַגֵּדל ּדֹורֹות ְיָׁשִרים ְמבָֹרִכים.

 ַהָּמקֹום ֶׁשִּלי, ֲאִני רֹוֶאה ְּבצּוָרה ְּבִהיָרה ְנֻקָּדה ְמֻסֶּיֶמת ְּבִחּנּוְך ַהְּיָלִדים, ְוִהיא ַהֲחִׁשיבּות ְלַהֵּלךְ ֵמ 

  ְּבֶדֶרְך טֹוָבה ְּבָכל ַמָּצב ּוְבָכל ְמִחיר.

ּטֹוב ְוַהֵּיֶצר ָהַרע, ֶׁשֶאת ְׁשֵניֶהם ָּבָרא ִמַּיְלּדּוִתי ִנְפַּגְׁשִּתי ִמָּקרֹוב ַּבַּמֲאָבק ָהֵאיָתִנים ֵּבין ַהֵּיֶצר הַ 

  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ָלנּו ְּבִחיָרה.

ַהְּבָעָיה ִהיא, ֶׁשֲאָנִׁשים חֹוְׁשִבים ִּכי ֵהם ֲחָזִקים יֹוֵתר ֵמַהְּיָצִרים ַהָּללּו, ְוֶׁשֵהם ְיכֹוִלים ְלַהְכִריַח 

  ָהַרע (אֹו ֶאת ֵיֶצר ַהּטֹוב ח"ו).ָאָדם ְלַנֵּצַח ֶאת ֵיֶצר 

ְיכֹוְפפּו ֶאת ֵיֶצר ַהּטֹוב,  -ַהּגֹוִיים ָחְׁשבּו ֶׁשִאם ִיְתַנְּכלּו ָלנּו, ְיָגְרׁשּו אֹוָתנּו, ִיְפְּגעּו ָּבנּו ְוַיַהְרגּו אֹוָתנּו 

  ֵיֶצר ַהּטֹוב ִהְתַחֵּזק ְוִנֵּצַח. - ה ַאְך ֶּבן ֱאנֹוׁש ֵאינֹו ָיכֹול ְלכֹוֵפף ֶאת ַהֵּיֶצר. ְּבֶרַגע ֶׁשָהְיָתה ִמְלָחָמ 

ֹו, ֵיׁש ֶׁשחֹוְׁשִבים ִּכי ִנָּתן ַלֲעׂשֹות אֹותֹו ַהָּדָבר ִעם ַהֵּיֶצר ָהַרע: ִלְפּגַֹע ְּבַנַער אֹו ָּבָאָדם, ְלַהֲעִליב אֹות

ר ָהַרע, ֲאָבל ָאז ַּדְוָקא ֵיֶצר ֶזה ְלַהְׁשִּפילֹו אֹו ְלַהּכֹותֹו ַמּכֹות ִנְמָרצֹות ְּכֵדי ֶׁשהּוא ַיְכִניַע ֶאת ַהֵּיצֶ 

  ִמְתעֹוֵרר ּוִמְתַחֵּזק.

 ָהֱאֶמת ִהיא, ֶׁשָעֵלינּו ָלֶלֶכת ַרק ַּבֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה ּוְלַחֵּזק ֶאת ַהֵּיֶצר ַהּטֹוב. לֹא ְלַנּסֹות ְלַהְכִריַח ְּבכֹחַ 

  .ְלַנֵּצַח ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע, ֶאָּלא ְלַאֵּמץ ֶאת ִיְצֵרנּו ַהּטֹוב

* * *  

ִמַּפַעם ְלַפַעם, ְּבִעָּקר ְּבֵארּוִעים ִמְׁשַּפְחִּתִּיים, ֲאִני ִנְפָּגׁש ִעם ָאִחי. הּוא ִחּלֹוִני ַלֲחלּוִטין, ַאְך לֹא 

ַאְנִטי ָּדִתי ְולֹא ְמַחֵּלל יֹום ִּכּפּור. ֲאַנְחנּו ְמַדְּבִרים ִּביִדידּות ּוְבִקְרָבה, ִמְתַוְּכִחים לֹא ַּפַעם ַעל 

  ְׂשִאים ֶׁשַעל ֵסֶדר ַהּיֹום, ּוְׁשֵנינּו יֹוְדִעים ֶׁשּלֹא ְנַׁשְכֵנַע ֶזה ֶאת ֶזה.נֹו

ר ַעל ְׁשֵנינּו ְּבִגיל ֶׁשְּכָבר ִנַּתן ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר ְלָהִבין ְלָאן הֹוִליכּו אֹוָתנּו ַהַחִּיים. ֵאיֶנּנּו ְצִריִכים ְלַדּבֵ 

ן. ְלָדִוד ָאִחי ְׁשֵני ְיָלִדים, ֶאָחד ַרָּוק ּוֵמַהְּׁשִנָּיה ֵיׁש לֹו ֶנֶכד ֶאָחד. הּוא ֶזה, ִּכי ַהְּדָבִרים ִנָּכִרים ָלַעיִ 

  ֵאינֹו רֹוֶאה אֹוָתם, ִּכי ֵהם ָּגִרים ְּבחּו"ל ְוׁשֹוְלִחים ִלְפָעִמים ְּתמּונֹות.

  ִלי ִּכְמַעט ֶעְׂשִרים ְנָכִדים.ִלי ֵיׁש ִּתְׁשָעה ְיָלִדים. ִׁשָּׁשה ֵמֶהם ְנׂשּוִאים. ְּבִלי ַעִין ָהַרע. ֵיׁש 

מֹוְטֶק'ה ְוִגּיֹוָרא ֵאיָנם ֵּבין ַהַחִּיים. ֵאיִני ָיכֹול לֹוַמר ֶׁשֲאִני מֹוֶדה ְלמֹוְטֶק'ה אֹו ֶׁשָּדִוד ׂשֹוֵנא ֶאת 

ת ִמי ֶׁשֵהיִטיב ִּגּיֹוָרא. ֶזה לֹא עֹוֵבד ָּכְך. ֶנֶפׁש ֵאיָנּה אֹוֶהֶבת ֶאת ִמי ֶׁשֵהַרע ָלּה, ְוֵאיָנּה ׂשֹוֵנאת ֶא 

ָרה ִאָּתּה. ִלי ָקֶׁשה ִלְׁשּכַֹח ְלּמֹוְטֶק'ה ֶאת ָמה ֶׁשעֹוֵלל ִלי ְּבַיְלּדּוִתי, ַאף ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשִהְתַנֲהגּותֹו ָׁשְמ 

ֵּון, ִהְרִחיָקה ַעל ַיֲהדּוִתי. ָּדִוד אֹוֵהב ּומֹוִקיר ֶאת ִּגּיֹוָרא, ַאף ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ִּכי ַאֲהָבתֹו, ִמְּבִלי ֶׁשִהְתּכַ 

  אֹותֹו ִמְּמקֹורֹוָתיו.

* * *  

ֵיׁש ֵּביֵננּו ַהְסָּכָמה ֲעִתיַקת יֹוִמין, ֶׁשאֹוָתּה ָהִייִתי רֹוֶצה ַלֲחלֹק ִעם ַהּקֹוְרִאים: ַהֶּדֶרְך ַהְּיִחיָדה 

ּזּוַלת ַלֲעׂשֹות ָהפּוְך ִמְּכִפי ֶׁשַאָּתה ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ַהּזּוָלת ִהיא ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה, ְוַהֶּדֶרְך ַהְּיִחיָדה ִלְגרֹם לַ 

  רֹוֶצה, ִהיא ָלֶלֶכת ַּבֶּדֶרְך ָהָרָעה.



  ב"ה

ה מֹוְטֶק'ה ֶׁשִּנָּסה ַלֲעקֹר ֶאת ַהָּדת ְּבֶדֶרְך ָרָעה, ִנְכַׁשל ִּכָּׁשלֹון ָחרּוץ. ִּגּיֹוָרא ֶׁשָהַלְך ַּבֶּדֶרְך ַהּטֹובָ 

  קֹום ֶׁשִּגּיֹוָרא ִנְכַׁשל.ְוִחֵּבק ְּכמֹו ַהֶּׁשֶמׁש ִהְצִליַח ְּבמָ 

  ַהּתֹוָבנֹות ִמָּכְך ְרָחבֹות ִמִּני ָים.

י ִמְּבִחיָנה ַאְקטּוָאִלית, ֻּכָּלנּו ּכֹוֲעִסים ַוֲאִפּלּו ּכֹוֲאִבים ַעל ַהֲהָסָתה ְוַהִּׂשְנָאה ִמַּצד ַהִּמְמָסד ַהִחּלֹונִ 

ֵאין ָּכל ַסָּכָנה ְלִקּיּוֵמנּו ִּכיהּוִדים  –ׂשֹוְנִאים אֹוָתנּו  ְּכֶנְגֵּדנּו, ַאְך ֵהם ֵאיָנם יֹוְדִעים ֶׁשָּכל עֹוד ֵהם

ַהַּסָּכָנה ַחָּיה ְוַקֶּיֶמת.  - ַמֲאִמיִנים. ְּבֶרַגע ֶׁשְּיַחְּבקּו אֹוָתנּו ְוִיְּתנּו ָלנּו ַּתְקִציִבים ְּכָכל ֶׁשְּנַבֵּקׁש 

ּוק ְּכמֹו ַהְּכִפָּיה ֶׁשל מֹוְטֶק'ה ְוגֹוֶרֶמת ָלנּו ְלָהִבין ּוְלִהָּצֵמד ַהִּׂשְנָאה ַהּזֹו, ְּבֶדֶרְך ָּכְלֶׁשִהי ּפֹוֶעֶלת ְּבִדּי

  עֹוד יֹוֵתר ָלֲעָרִכים ֶׁשָּלנּו.

ְוַהּתֹוָבָנה ָהעֹוד יֹוֵתר ֲחׁשּוָבה ִהיא ְלהֹוִרים ֶׁשִּנְלָחִמים ְּבַיְלֵדיֶהם ֶׁשְּקָצת ִמְתָקְרִרים ְּבנֹוֵׂשא 

ּוִמְצֹות. ַרּבֹוַתי: לֹא ִּבְכִפָּיה. ְּכֶׁשַאֶּתם ְמַנִּסים ִלְכּפֹות ִּבְצָעקֹות אֹו ָחִליָלה  ְּתִפּלֹות ְוִקּיּום ּתֹוָרה

ִליַח ְּבַמּכֹות ִּתְזְּכרּו ֶאת מֹוְטֶק'ה ּוָפׁשּוט ֶּתֶחְדלּו ִמָּכְך. ְוָאז ִּתָּזְכרּו ְּבִגּיֹוָרא, ְּבֵאיזֹו ֶּדֶרְך הּוא ִהְצ 

  ְוִתְלְמדּו ִמֶּמּנּו ֵאיְך ְמָקְרִבים ְיָלִדים ַלּה' ּוְלתֹוָרתֹו. –א ַּבִּכּוּון ָהָרצּוי ַּגם ִאם לֹ –ְלַהְׁשִּפיַע 

ֲאִני ְמַחֵּיְך ּוְמָבֵרְך ְּבַכָּוָנה  -ּוְבֶפַסח, ְּכֶׁשֻּכָּלם ׁשֹוֲאִלים ַמּדּוַע ְמָבְרִכים ַעל ָמרֹור, ֶׁשֲהֵרי הּוא ָמרֹור 

אֹוִתי מֹוְטֶק'ה הּוא ֶזה ֶׁשִהִּציל אֹוִתי. ִהְׁשִאיר אֹוִתי ְוֶאת ֵאֶּלה ֶׁשֵּיְלכּו  ְּגדֹוָלה. ַהָּמרֹור ֶׁשֶהֱאִכיל

 ַאֲחַרי ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות.

  

  ''לֹא ָאמוּת כִּי ֶאחְיֶה''
ַרִּבים ִמְּיֵׁשֵני , ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ''וְ ִּכי ֶאְחֶיהַּבֵּגיִהּנֹם ֶׁשהּוא ַצְלָמֶות.  א ָאמּות

  , ָלעֹוָלם ַהָּבא. ְּבסֹוד ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה. (ַהְּגָר''א) ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה  ."ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצּו

ֶנְגּדֹו: ַאֶּתם ְמֻסָּפר ַעל ַהַּׂשר מֹוְנִטיְפיֹוִרי ֶׁשִּנְפַּגׁש ַּפַעם ִעם ִאיִׁשּיּות ְּבַאְנְּגִלָּיה, ְוַהָּלה ָטַען ְּכ 

ַהְּיהּוִדים ׁשֹוִנים ֵמִאָּתנּו לֹא ַרק ְּבאַֹרח ַחֵּייֶכם ֶאָּלא ַאף ְּבִמיַתְתֶכם: ַּכֲאֶׁשר ָאנּו קֹוְבִרים 

ֶאת ֵמֵתנּו ֲהֵרי ֶׁשַּמְלִּביִׁשים אֹותֹו ְּברֹב ְּפֵאר ְוָהָדר ְוַתְכִׁשיִטים, ְוִאּלּו ַאֶּתם ַרק ִּפַּסת 

  ַּתְכִריִכים.

ה לֹו ַהַּׂשר מֹוְנִטיְפיֹוִרי ְּבִחּיּוְך: ַוַּדאי ָּכְך ֶּדֶרְך ָהעֹוָלם, ַּכֲאֶׁשר עֹוֵזב ָאָדם ֶאת ְמקֹומֹו ַעל ָענָ 

ְמָנת ֶׁשּלֹא ָלׁשּוב עֹוד ְלָׁשם ֲהֵרי ֶׁשּלֹוֵקַח ֶאת ֵמיַטב ַּכְסּפֹו ּוְרכּוׁשֹו ְוָכל ְּכבֹודֹו ִעּמֹו. ָּכְך הּוא 

ֵּמת ְועֹוֵזב ֶאת ְמקֹומֹו ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה, ְוׁשּוב לֹא ַיֲחזֹר ָלַעד, ָלֵכן לֹוֵקַח הּוא ָאָדם ֶׁש  -ֶאְצְלֶכם 

ֶאת ַּכְסּפֹו ּוֵמיַטב ַּכְסּפֹו. לֹא ֵכן ָאנּו ַהְּיהּוִדים ֶׁשַהִּמיָתה ֶאְצֵלנּו ִהיא ְזַמִּנית, ַעל ְמָנת ַלֲחזֹר, 

   ָּמַתי הֹוֵלְך ָאָדם ִליׁשֹן ִעם ֲחִליָפה ְוַתְכִׁשיִטים? ֲהֵרי ֶׁשְּלַגֵּבנּו ֶזה ְּכמֹו ֵׁשָנה, ּוִמ 


