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  ָהָאִביב חֹוֵגג ָסִביב 

ִריָחה ִנְפָלא,  יר ּפְ ׁשִ   ּבְ

ר,   ר ְמַבשֵׂ  ּוְמַסּפֵ

  ָלה. אֻ ַעל ַחג ַהגְ 

  ִצּפֹור ּבֹוָנה ֶאת ִקָנהּ 

  ׁש ּוִמנֹוצֹות. ִמקַ 
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ִציץ ֵמֹראׁש ָהֵעץ ִהיא    ּתָ

ַסח ּוַמצֹות.    ַעל ּפֶ

תוֹ    ן ַהגַ ְך ּבְ

ר ָקָטן  ְרּפָ   ּפַ

קֹול ָחִביב:    קֹוֵרא ּבְ

ה ְמָחה ַרּבָ   "ׂשִ

א   –  אֹוֵרַח ּבָ

ַסח, ַחג ָהָאִביב!"   ּפֶ
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ָבר  ַאֲחֵרי  דִמיָ    ַחג ַהּפּוִרים ָאנּו ּכְ

ַסח.    ִמְתּכֹוְנִנים ַלַחג ַהָגדֹול, ַחג ַהּפֶ

ֶעֶרב ַחג  ה גְ מָ  ִית ּבְ ּבַ כּוָנה ּבַ דֹוָלה ַהּתְ

ִית  ַסח! ַהּכֹל עֹוְבִדים, ֶאת ַהּבַ  ּפֶ

ִית ְמַנקִ  ל ֶהָחֵמץ ִמן ַהּבַ ים, ֶאת ּכָ

  ְמִסיִרים. 

א ֶאת ---ְטַרח ---ְטַרח  חֹוֵבט ַאּבָ

אֹוָתם    אֹוָתם, ְמַנֵער  ָפִרים, ְמַאְוֵרר ַהסְ 

  ּוֵמִסיר ֵמֶהם ֶאת ָהָאָבק. 
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ְך ָצִרי ְמאֹוד ְמאֹוד. ֲהֵריִאָמא ֲעסּוָקה 

ִית ְלַנקֹות! ִמְזָרִנים ל ַהּבַ ּוִמטֹות,    ֶאת ּכָ

ְלָחנֹות ְוִכְסאֹות,   ָגִדים ַוֲארֹונֹות, ׁשֻ ּבְ

  ְועֹוד ָועֹוד. 

ם ֲאִני . "גַ ןטָ ַהקָ   יֹוִסי קֹוֵרא    ,"ִאָמא!"

  . !"ה ַלֲעֹזררֹוצֶ 

ִאָמא. "ֵיׁש ֹו עֹוָנה ל ",!יֹוִסי"טֹוב, 

ִבילְ ִלי ַגם  ׁשְ   . ֲעבֹוָדה!"  ךָ ּבִ

דֹוָלה ִעם ֵמי  ְמִכיָנה ִאָמא ְקָעָרה גְ 

 ֶאת ֹון ּוְלתֹוָכּה ִהיא ַמְכִניָסהַסבּ 

  ַהַצֲעצּוִעים. 
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יף- יףשִׁ  ף ׁשִ ף - ׁשַ ְפשֵׁ  –ׁשַ ף יֹוִסי  ְמׁשַ

א  וּ הְך  ֶאת ַהַצֲעצּוִעים ֵהיֵטב ֵהיֵטב. אַ 

  ב. ְתַרטֵ ְלהִ א לֹ ר, שֶׁ ַגם ִנְזהָ 

יֹוִסי  ה  ַמְראֶ   , ָמה ָנִקי!" "ִאָמא! ְרִאי! כַּ 

ִנָקה   ַהְמכֹוִניתֶאת  ֹו ְלִאמ   . ׁשֶ

ר ַמָמׁש עֹוזֵ   הַאתָּ   , !"יֹוִסי"ָיֶפה ְמאֹוד,  

ִבעּור ֶהָחֵמץ!"   . ִלי ּבְ

עּור ָחֵמץ'?"    . יֹוִסי לׁשֹואֵ  , "ַמהּו 'ּבִ

ַסח ָצִרי ְלהֹוִציא ּוְלַבֵער ֶאת  ְך ִלְפֵני ּפֶ

ל ֶהָחֵמץ ִמן   ֵדי שֶׁ ּכָ ִית, ּכְ ֵאר   אלֹ ַהּבַ ִיׁשָ

יֹוֵתר. ל פִ אֲ  רּור ָקָטן ּבְ   ּו ּפֵ
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ל ָמקֹום,ּו ְמַנקִ ָלֵכן ָאנ  ַמְכִניִסים    ים ּכָ ׁשֶ

ל ָחֵמץ.  רּוִרים ׁשֶ ם ִלְפָעִמים ּפֵ   ְלׁשָ

ל הֹוָצאָ  ְלִמְצָוה זוֹ  ל  ּוִבעּורוֹ  וֹ תׁשֶ ׁשֶ

עּור   ִית קֹוְרִאים: "ּבִ ֶהָחֵמץ ִמן ַהּבַ

  ָחֵמץ". 
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 ַהָיִמים ר, ֶאתדָ ּוְמסֻ  ִקי נָ  ד לֶ יֶ  ׁשּוִקי 
ַסח ה ִלְפֵני ּפֶ .  ב אֹוהֵ  א ֲהִכי ֲהִכיוּ ׁשֶ

  ֶעְזָרה.   יעַ ּוַמצִ  ְלִאָמא ׁשּוִקי ׁש  ִנגָ 

ִחיוּ    ֶלה'ׁשּוִקי" אֹוֶמֶרת:ְך ִאָמא ּבְ
ְך  אַ ,  ךָ ְזקּוָקה ְמאֹוד ְלֶעְזָרתְ   ֲאִניָקר,  ַהיָ 
ִמיָרה ִנקָ וְ ֵסֶדר א בְּ לֹ  ׁשְ י ִאם ּבִ יֹון, ּכִ

  ם". יַטנִ ַהקְ   ךָ יַעל ַאחֶ 

ה ְמאֹוד  א רֹוצֶ וּ , הרִמְצַטעֵ  ׁשּוִקי 
ִעם ֵסֶפל ַמִים  ְלַנקֹות ּוְלַהְבִריק

ְכֵנַע ֶאת ְמַנסֶ  ׁשּוִקי  .ּוַמְטִלית ה ְלׁשַ
זֹו ִהיא ְזקּוָקה.   ִאָמא ֶעְזָרה ּכָ   ׁשֶ
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יָרה: " א ַמְסּבִ   ךָ ֶעְזָרתְ  ,ֶלה 'ׁשּוִקי ְוִאּמָ
ְהֶיה גְ    ךָ יֶאת ַאחֶ  ּתֹוִריד דֹוָלה ִאםּתִ

ה,ְך ָנה, כָּ ַלגִ  יק ַהְרּבֵ  אּוַכל ְלַהְסּפִ
נֹות   ֶאת ר ּוְלַסדֵ  ְלַנקֹות ֶאת ַהּפִ

ַחת   ָהֲארֹונֹות ְוִלְבֹדק  ֵהיֵטב ִמּתַ
  ֵגרֹות. ַלמְ 

א,  ַסח ִהֵנה ֶזה ּבָ ל   ַחג ַהּפֶ ְוֶאת ּכָ
  ק. ֶהָחֵמץ ָעַלי ְלַסלֵ 

ר ַאחֶ  ים ִמְסּתֹוְבִבים  ַטנִ ַהקְ  ךָ יְוַכֲאׁשֶ
ִית ֵאיִני ְיכֹוָלה ּבַ   ְלַנקֹות ּוְלָמֵרק.  ּבַ

ׁשּוב  ּתָ ן לְ גִ ֵמהַ  ּוְכׁשֶ ,  ךָ ָנה ֶאּתֵ
ל ׁשּוִקי ַהַצֲעצּוִעים   'ֶלה, ְלַנקֹות ֶאת ּכָ

  ְוַסּבֹון". ִעם ַמִים 
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י ִמיָ    ָלַרְעיֹון.  ׁשּוִקי םד ִהְסּכִ

ר ָחזַ  ִאָמא  אָ ִגָנה, רָ ר ֵמהַ ְוַכֲאׁשֶ ה ׁשֶ
יָקה.    ִהְסּפִ

מַ  ֹטף ֶאת ְוִנגַ  ׁשּוִקי ח ׂשָ ׁש ִלׁשְ
תְ  ְלַאַחר  ְך  , אַ הנָ ֶנהֱ   ִחָלהַהַצֲעצּוִעים. ּבַ

טַ  ׁשָ קֵ  ףׁשֶ ה ַצֲעצּוִעים, ּבִ לֹוׁשָ  שׁ ׁשְ
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הֵמִאָמא לְ  יָון ׁשֶ א ְמאֹוד  וּ ַהְפִסיק, ּכֵ
ה.  ָלאָכהְוַהמְ  –ף  יֵ עָ    ָקׁשָ

ִניאי, ִאָמא ֵהִביָנה ְוָאְמָרה: "ַודַ  , ּבְ
קָ  הׁשֶ ה מָ ְך ָלאָכה, אַ ַהמְ  ךָ יָעלֶ  ׁשָ

יתָ  ָעׂשִ ִנְפָלָאה    ַהיֹום ָהְיָתה זֹו ֶעְזָרה  ׁשֶ
  . "דֹוָלהּוִמְצָוה גְ 
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מּוֵאל ַמִים  ְיֵרא ְיהּוִדי ָהָיה ׁשְ  ִעם ,ׁשָ
  . ְגדֹוָלה  ַצִדיִקים ֱאמּוַנת

ַעם  ַסח  ַחג ִלְפֵני ַאַחת ּפַ  ָרָצה ַהּפֶ
מּוֵאל ְגבּול ֹבר ַלעֲ  ׁשְ  ֲעָגָלה ִעם ּבַ
ָחִביֹות ְמֵלָאה ָכר יןיֵ  ּבְ יָרה (  ׁשֵ ),  ּבִ
י  ְוָיַדע סּוהוּ   ִאם  ּכִ  םי ַהגֹויִ   ְיכֹוִלים  ִיְתּפְ
  . ְוָחִליָלה ַחס, ְרגוֹ ְלהָ  ַאף

מּוֵאל  ָיַדע י  ׁשְ  ִעם  ַלֲעֹבר  ַיְצִליחַ   ִאם  ּכִ
ֶסף  ְסכּום  ַיְרִויחַ  ֶהָחִביֹות   יּוַכלְוָכְך  ּכֶ

ֶסף בַּ    , ַמצֹות – ַהַחג ֲעבּור ִלְקנֹות ּכֶ
ר, ַיִין ׂשָ   . ְוָדִגים ּבָ
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ה המָ " ב   ?",ֶאֱעׂשֶ מּוֵאל ָחׁשַ ִלּבוֹ  ׁשְ   . ּבְ

מּוֵאל  ץרָ  ירַ   ַהַצִדיק  ֶאל  ׁשְ ְך ֱאִליֶמלֶ   ּבִ
  ְנְסק ' ִמִליזֶ 

דֹוָלה ָצָרתוֹ   ַעל ְלָפָניו ּוָבָכה    . ַהּגְ

ֲאלוּ : "ַהַצִדיק לוֹ  ָעָנה ִיׁשְ ׁשֶ ,  אֹוְתךָ  ּכְ
ֶהם  ֵישׁ שֶׁ  ּתֹאַמר  ִביֹותחָ בֶּ  ֵישׁ  המָ  ּבָ

ְלַבד   ַמִים   ". ּבִ
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ָעַבר ,ָאֵכן וְ   ׁשֶ מּוֵאל ּכְ ְגבּול  ׁשְ  ּבַ
ַאלוְ  :  ָעָנה ,ָחִביֹותבֶּ ְלָך  ֵישׁ  המָ  ִנׁשְ
  . "ַמִים "

, ַאְך לוֹ  ֶהֱאִמינוּ  ֹלא  ַהׁשֹוְטִרים 
שֶׁ  ְלַבד ַמִים –  ָמְצאוּ  ֵהם  ְדקוּ בָּ ּכְ   ... ּבִ

ַמח  מּוֵאל ׂשָ ָיָצא  ׁשְ לֹום בְּ  ֵמֶהם ׁשֶ ,  ׁשָ
ִהִגיעַ  ַאךְ  ׁשֶ ב ְלִעירוֹ  ּכְ  המָ " : ָחׁשַ

ה   ָחִביֹות ִעם ֶאֱעׂשֶ

  !". ?ַמִיםקֹוֶנה    ִמי? ַהַמִים 

מּוֵאל  ָנַסע ׁשּוב   ֶאל ,ְנְסק ' ְלִליזֶ  ׁשְ
  . ַהַצִדיק

י  אֹותוֹ  ךְ רֵ בֵּ  ַהָקדֹושׁ "ְך ֱאִליֶמלֶ  ַרּבִ  ׁשֶ
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רוּ  ַהַמִים  ַיֲעֹזר  הּואְך  ּבָ   ִלְהיֹות   ַיְחְזרוּ   ׁשֶ
ָכר יןיֵ    ". ׁשֵ

ְזכּות  , ְוָאֵכן  ָרָכה   ּבִ   ֱאמּוָנתוֹ   ּוִבְזכּות  ַהּבְ
ִמיָמה ל ַהּתְ מּוֵאל ׁשֶ  ַהַמִים ָחְזרוּ  – ׁשְ
ָכר  ןיְליֵ   ְוֶנֶהְפכוּ  מּוֵאל   ,ׁשֵ ָהָיה   ל וֹ ָיכ  ּוׁשְ
ֹמחַ  ְחּתוֹ   ִעם   ַיַחד  ִלׂשְ ּפַ ַחג  ִמׁשְ ַסח   ּבְ   . ַהּפֶ
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ִריץ ל ַהּפָ ה ָהָיה ַהַחָיט ׁשֶ   . ֹמׁשֶ

אַ  ָגׁשוֹ  ד חַ ּבְ ַסח, ּפְ ִלְפֵני ַהּפֶ   ַהָיִמים ׁשֶ
ִריץ ָאלוֹ  ַהּפָ ֶקה: "ּוׁשְ ִגיד ִלי מֹוׁשְ   ,ּתַ

הְך  ֵאי   ". ַמְרִגיׁש?  ַאּתָ

רוּ " ם ְמֻצָין ְך ּבָ ה ",ַהׁשֵ   . ָעָנה ֹמׁשֶ

ִריץ "ַהְיָלִדים?יְך ְואֵ " ַאל ַהּפָ   . ׁשָ

רוּ  ַגם ֵהם" ם ְגֵדִלים  ְך ּבָ ַהׁשֵ
הָעָנה ", ְפֶאֶרתְלתִ    . ֹמׁשֶ

ֶקה?יְך ְואֵ " ְרָנָסה מֹוׁשְ   ". ַהּפַ

ר" םּוְך ּבָ ְרָנָסה ְוָזן   ַהׁשֵ ׁשֹוֵלַח ִלי ּפַ ׁשֶ
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ה. "ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל   , ָעָנה ֹמׁשֶ

ִריץ ִהְתַרֵגז  ה  ְמאֹודַהּפָ ֹמׁשֶ ַעל ׁשֶ
ַח ֶאת ּבֵ רּוְך  ַהָקדֹוׁש    מֹוֶדה ּוְמׁשַ הּוא ּבָ

הְוֹלא  ה ִלי  ִנְראֶ : "אֹותֹו, ְוָאַמר ְלֹמׁשֶ
  אֹוְתָך!". ְמַפְרֵנס  הּוא שֶׁ ִני אֲ שֶׁ 

ה ִליחוֹ " : ָאַמר ֹמׁשֶ ה הּוא ׁשְ   ָאֵכן, ַאּתָ
ל ַהשֵׁ  ֵרךְ ם ׁשֶ   ". ִיְתּבָ

ְך", ִאם " ֻרְגָזהּכָ ִריץ ּבְ   ,ָאַמר ַהּפָ
שׂ " ַחּפֵ ְרָנָסה ַאֶחֶרת ָך לְ  ֵמַהיֹום ּתְ ּפַ

ם ַיֲעֹזר   ַהׁשֵ ן  ֹלא  ֵמַהיֹום  ְלָך.  ְוׁשֶ ְלָך ֶאּתֵ
ֶסף   . !"ּכֶ

ה ִהְתַעֵצב ְמא  ַטח  וֹ ֹמׁשֶ ד, אּוָלם ּבָ
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ם  ַהׁשֵ ֹלא ּבְ   . ַיַעְזבוֹ ׁשֶ

ה   ִדיַקת ָחֵמץ ּוֹמׁשֶ יַע ֵליל ּבְ . ֻמְטָרד ִהּגִ
יתוֹ  ֵהן ַמצֹות, ַיִין,  ְלֹלא  ,ֵריק ִמּכֹל ּבֵ

ר אֹו ָדגִ  ׂשָ   ַהַחג. ִלְכבֹוד ים  ּבָ

ְלָכה   ִית ֻהׁשְ ר ַהַחלֹון ּוַלּבַ ּבַ ְלֶפַתע ִנׁשְ
ה  .ֲחִביָלה  המָ  ִלְבֹדק שׁ ְוִנגַ  לִנְבהַ ֹמׁשֶ

ֲחִביָלה ֵישׁ  קֹוף   –? ָרָאה הּוא הּומָ . ּבַ
  ... ֵמת

ח ַהֲחִביָלהָהָבה ִנְזֹרק ֶאת "   ",ַלּפַ
ב  ה ְוֵהֵחל ִלְסֹחב ֶאת ַהקֹוף  ָחׁשַ ֹמׁשֶ

ח ְתאֹום   , ְלֵעֶבר ַהּפַ ּפִ ׁשֶ ֵפְך  ֵהֵחל    ּכְ ְלִהׁשָ
עֹות ָזָהב ל ַמְטּבְ   ... ֵמַהקֹוף אֹוָצר ׁשֶ
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ה ַמח  ֹמׁשֶ ל ְמאֹוד ׂשָ ְוָקָנה ֶאת ּכָ
ָכבֹוד. ַמַאכְ  ַסח ּבְ   ֵלי ַהּפֶ

ִריץ ִלְראֹות מָ  א ַהּפָ ֵליל ַהֵסֶדר ּבָ ה ּבְ
ֵביתֹו,  ה ּבְ ה ֹמׁשֶ ָרָאה אֹור  עֹוׂשֶ ּוְכׁשֶ

לְ  ֵכִלים ָיִפים ְוֹאכֶ ָערּוְך  ָחן  ְוׁשֻ   ל ַרב,ּבְ
ִריץ   ֵלא ַהּפָ ה   –ִהְתּפַ ֵמֵאיֹפה ָהָיה ְלֹמׁשֶ
ֶסף ִלְקנֹות ַהּכֹל   ְלֶפַסח?  ּכֶ
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ַמע כְּ  ׁשָ  ,ֶאת ִסּפּור ַהקֹוף השֶׁ ִממֹ ׁשֶ
ו ֲאִני ֵמִבין  : ָאַמר  ְלֵהיָכן ֶנֶעְלמּו   "ַעְכׁשָ
ל  ְך ּכָ עֹות ָזָהבּכָ ה ַמְטּבְ ַהקֹוף   !ַהְרּבֵ

י   םאֹותָ  ל כַ אָ  ּוֵמת, ַוֲאִני ָאַמְרּתִ
ִיְזְרקּו  ָנה' ֶאת ַהקֹוףְלָך ׁשֶ   '... ַמּתָ

דֹוׁש  רּוְך ָאֵכן ַהּקָ ֶאֶמת ָעַזר  ּבָ הּוא ּבֶ
  ". !ְלךָ 
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ְלָחן ָערוּ  ֶחֶדר מֻ ְך ַעל ׁשֻ ְבֵריּבַ  ָנִחים ּדִ
ְקבּ  ּוְגִביִעים  ָאֹדם ּוֵקי ַיִין ַהֵסֶדר. ּבַ

  ָיִפים. 

דֹוָלה  ְקָעָרה ּגְ  ֻמָנִחים ִסיָמִנים, ּבִ
ַסח ל ּפֶ ֹות ְמֻעָטרֹות, ּוַמצ ַהָגדֹות ׁשֶ

  רֹות. ְמֻהדָ 
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ִרי ְסאֹות ּכָ מֹוטֹות בַ וּ  ֹות,ַעל ַהּכִ   ּפָ
  רֹוְקִדים ַהֵנרֹות. 

ֵנס ִפָלה ְוִיּכָ א ִמן ַהּתְ ָיׁשּוב ַאּבָ , ַלֶחֶדר  ּכְ
ל ַהמִ  ָאז ֵסב ּכָ ָחה וְ ּתָ ּפָ ֵחל ֵליל יָ ׁשְ

  ַהֵסֶדר. 

ּנָה ַהלַ  ּתַ ן: "ַמה ִנׁשְ ַאל ַהּבֵ ְיָלה ְוִיׁשְ
לַהזֶ    ַהֵלילֹות".   ה ִמּכָ

ל ַהשְׁ  ר ְוָהָאב ַיֲעֶנה ַעל ּכָ ֵאלֹות, ְיַסּפֵ
ל  ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ְוֶאת ּכָ

י  ְיָלה ָקדֹוׁש ֶזה לַ ַהִנְפָלאֹות. ּובְ  ַמֲעׂשֵ
ל עַ  ה ּכָ ָרֵאל ְלִביַאת ַהּגֹוֵאל.   םְיַצּפֶ   ִיׂשְ
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א ב ִיְצָחק ְלַיד ַאּבָ ֵליל ַהֵסֶדר ָיׁשַ ,  ּבְ
יב ְלָכל ִמָלה   ָעַקב ַאַחר ַהַהָגָדה ְוִהְקׁשִ

א ָאַמר.  ַאּבָ   ׁשֶ

ם ֵלב י  ְתַרֵחׁש ּוִמדֵ ְלָכל ַהמִ   הּוא ַגם ׂשָ
ַאל  ַעם ׁשָ א  ּפַ ֵאלֹות:ֶאת ַאּבָ   ֵאיזוֹ "  ׁשְ

ו ׁשֹוִתים? ּומָ  ו  הּכֹוס ַעְכׁשָ ַעְכׁשָ
ים? ַמדוּ    ". ָמרֹור?  אֹוְכִלים  עַ עֹוׂשִ

יר:  א ַמְסּבִ   רֹוִרים ֵזֶכר ְלַחֵיי ַהמְ "ְוַאּבָ
ָהיּו ַלֲאבֹוֵתינוּ    ". ִמְצַרִיםבְּ  ׁשֶ
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ה ְלַיַחץ? ּוָמַתי נִ  יעַ ּוָמַתי ַנגִ " ּתֶ ׁשְ
  ". ִעית?יְרבִ 

ְלַיַחץ ְוַגם  יעַ ִיְצָחק, ַנגִ ַסְבָלנּות, "
יב", ַלּכֹוס ָהְרִביִעית  א   ֵמׁשִ   . ַאּבָ

ַלּכֹוס   יעַ רֹוֶצה ִיְצָחק ְלַהגִ  ַמדּועַ 
יִ  ָהְרִביִעית, ַהִאם ִיְצָחק  ָגֵמר  רֹוֶצה ׁשֶ

ָבר ֵליל ַהֵסֶדר?    ּכְ

א! ִיְצָחק אֹוֵהב ְמאֹוד ֶאת ֵליל לֹ 
ׁש,  ָהֶעֶרב ִיְצָחק ְמאֹוד . ַהֵסֶדר    ִמְתַרּגֵ

ית  ה ַלּכֹוס ַהֲחִמׁשִ ְלכֹוסֹו   –הּוא ְמַחּכֶ
ל ֵאִלָיהוּ    ַהָנִביא.  ׁשֶ

ר ָרָאה ִיְצָחק ֶאת ִאמָ  ֲאׁשֶ א עֹוֶרֶכת  ּכַ
ְלַחן ַהסֵ  ֶאת  יָחה ּוַמנִ  ֶדר ֶאת ׁשֻ
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קְ ַהֲחרֹוֶסת ְוַהזְ  ָעָרה, ִהְבִחין  רֹוַע ּבַ
כֹוס   דֹוָלה ָיָפה ּוְמֻעֶטֶרת. גְ  ִיְצָחק ּבְ

ל ְלִמי ַאּתְ ְמִכי " ְך ָנה ּכֹוס ּכָ דֹוָלה גְ ּכָ
ַאל ִיְצָחק. ?", ְוָיָפה   ׁשָ

ל ֵאִליָ " ֵליל זֹו ַהּכֹוס ׁשֶ הּו ַהָנִביא. ּבְ
ִנְמֹזג  , ָהְרִביִעית ַאֲחֵרי ַהּכֹוס ,ַהֵסֶדר 

ְלָחן  ִאיר אֹוָתּה ַעל ַהׁשֻ ּה ַיִין ְוַנׁשְ ּבָ
ֵליל ֵאִלָיהּו ַהנָ  ִלְכבֹוד ָיבֹוא ּבְ ִביא, ׁשֶ

",  הֻאלָ ַהגְ  ר ָלנּו ֶאתִויַבשֵׂ ֶדר ַהסֵ 
יָרה ִאָמא.    ִהְסּבִ

ה, הּוא רֹוֶצה   ה ּוְמַצּפֶ ִיְצָחק ְמַחּכֶ
ֵמַע  וֹ ַהָנִביא, הּוא שׁ   הוּ ִלְראֹות ֶאת ֵאִליָ 

ה ִסּפּוִרים ַעל     . ַהָנִביא   הוּ ֵאִליָ ַהְרּבֵ
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ר ִהגִ  ּתֹותַמן  יַע ַהזְ ְוַכֲאׁשֶ ֶאת ַהּכֹוס   ִלׁשְ
ָנה ַאבָּ  ְלִיְצָחק  א ָהְרִביִעית, ּפָ

ירֹו,    ם... ִיְצָחק ִנְרדַ ַאְך ְלַהְזּכִ

ַהָנִביא   הוּ ֵאִליָ ְוִהּנֵה הּוא חֹוֵלם... 
  ִמְתַרֵגׁש ְואֹוֵמר:  ס ַלָסלֹון, ִיְצָחקנָ ִנכְ 
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רוּ  , ִהֵנה ַהָנִביא  הוּ ֵאִליָ ָך ּבֹואֲ ְך ּבָ
ָמַזְגנּו ִלְכבֹודְ  ַהּכֹוס    ָך... ַהָיָפה ׁשֶ

ה  ה ְזַמן,ְלָך ֲאִני ְמַחּכֶ ָבר ַהְרּבֵ   ּכְ
עֹות, ַהִאם   ה ׁשָ ה ָיִמים ְוַהְרּבֵ ַהְרּבֵ

ר ֶאת  ֵ אָת ְלַבׂשּ   ֻאָלה?... ַהגְ  ּבָ
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