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יִמים ִעם לֹוְמִדים ּוַמְחּכִ

מֹוִני ְחּכְ ַחת ּתַ ּפַ ִמׁשְ

ַהְּיָלִדים ְּבמֹוַרד  ַעְרִבי מּוָזר: הּוא רֹוֵדף ַאֲחֵרי  ֶיֶלד  ַּתְקִציר: 
ַהַּסְּבֶרס  ֶאת  ִאָּתם  ִיְּקחּו  ֶׁש...ֵּכן  ִלְפֵניֶהם  ּוִמְתַחֵּנן  ָהָהר 

ֶׁשָּקְטפּו!

ֵיׁש ִלי ַרק ִאָּמא ַאַחת!

"ֲאִני חֹוֵזר ְוׁשֹוֵאל", ִהְקִׁשיַח ְיהּוָדה ֶאת קֹולֹו, 

"ָלָּמה ָחׁשּוב ְלָך ִּפְתאֹום ֶׁשַהַּסְּבֶרס ַהְּקטּוִפים 

ֹלא ִיָּׁשֲארּו ָּכאן?".

ָׁשַתק.  ְו...  ְמֻפָחדֹות  ֵעיַנִים  ָּבנּו  ָּתָלה  יּוסּוף 

ְזַמן!  ָלנּו  ֵאין  ַחִּביִּבי,  "טֹוב,  ִהְתַרֵּגז.  ְיהּוָדה 

ֹלא  ֶׁשְּלָך,  ִאָּמא  ֶׁשַפְטָמה,  ָנכֹון  ִלי:  ַּתֲעֶנה 

רֹוָצה ֶׁשִּנַּקח ִמָּכאן ַסְּבֶרס?".

ַהֶּיֶלד ִנְעֵנַע ְּברֹאׁשֹו ִּבְמִהירּות ְלִחּיּוב.

"ָאז ָלָּמה ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשֵּכן ִנַּקח?", ָצַעק ָעָליו 

ְיהּוָדה.

"ֶזה ֹלא ַרק ַהַּסְּבֶרס"... ִהְתִחיל סֹוף־סֹוף יּוסּוף 

ְלַׁשְחֵרר ֶאת ַחְרֻצּבֹות ְלׁשֹונֹו. "ִהיא... ִהיא ֹלא 

רֹוָצה ִּבְכָלל ֶׁשָּתבֹואּו ְלפֹה. ֲאִני, ַהַּתְפִקיד ֶׁשִּלי 

ְוִאם  ָּתבֹואּו.  ֶׁשֹּלא  ִלְׁשמֹר   – ָאְמָרה  ִהיא   –

ָּתבֹואּו, ִלְקרֹא ִמָּיד ְלַפְטָמה, ְלֻכָּלם, ְוָאז ַיֲעׂשּו 

ָלֶכם ֹלא טֹוב".

ִהַּבְטנּו ּבֹו ְּבַחְׁשָדנּות.

ַהַּסְּבֶרס",  ֶאת  ּפֹה  ַמְׁשִאיִרים  ַאֶּתם  "ִאם 

ֶׁשֲהִייֶתם  ְוִתְרֶאה  ָּתבֹוא  "ִהיא  יּוסּוף,  ִהְסִּביר 

ּפֹה ְוֹלא ָקָראִתי ָלּה.. ֲאָבל ִאם ַאֶּתם לֹוְקִחים 

ַהּכֹל, ִהיא ִּבְכָלל ֹלא ֵּתַדע ֶׁשֲהִייֶתם ּפֹה".

ְמאֹוד  ַמֶּׁשהּו  ֲעַדִין  ֲאָבל  ֶהְגיֹוִני.  ָהָיה  ֶזה 

ַהִּסּפּור  ְּבָכל  ָּברֹאׁש  ִלי  ִהְסַּתֵּדר  ֹלא  ֶמְרָּכִזי 

ֶאת  ְוִהִּציג  ְלָהִבין,  ְמַנֶּׁשה  ִּבֵּקׁש  "ֶרַגע",  ַהֶּזה. 

ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִהְפִריָעה ִלי: "ַּתִּגיד, יּוסּוף! ֲאַנְחנּו 

ְלָגֵרׁש  ְלַנּסֹות  ִהְתַחְלָּת  ָלָּמה   – ְמִביִנים  ֹלא 

ַההֹוָרָאה  ֶאת  ְלַבֵּצַע  ִּבְמקֹום  ְלַבד,  אֹוָתנּו 

ָּבטּוַח  ִהיא  ֲהֵרי  ְלַפְטָמה!  ְוִלְקרֹא  ֶׁשִּקַּבְלָּת 

ָהְיָתה ְמָגֶרֶׁשת אֹוָתנּו ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך"...

"ֹלא ָּבטּוַח", ָקַבע ַהַּנַער ְּבַפְסָקנּות.

– "ָמה זֹאת אֹוֶמֶרת?".

"ִּכי ֲאִני ַמִּכיר אֹוָתּה!", ִהְתָּפֵרץ ִּפְתאֹום יּוסּוף 

ֶׁשִהיא  ָּבטּוַח  ֶׁשֹּלא  ָלֶכם  אֹוֵמר  "ַוֲאִני  ְּבַזַעם. 

ְיכֹוָלה  ִהיא  ִּבְכָלל.  ֶאְתֶכם  ְמָגֶרֶׁשת  ָהְיָתה 

ֹלא  ְויֹוֵתר  ְוֶזהּו,  ַלְּכָפר  ִאָּתּה  ֶאְתֶכם  ָלַקַחת 

ֲהִייֶתם רֹוִאים ֶאת ַההֹוִרים ֶׁשָּלֶכם ַּבַחִּיים!".

ְלָמָׁשל,  "ּוָמה,  ְּבִזְלזּול,  ְיהּוָדה  ִּגֵחְך  "ָּכָכה?", 

ִהיא ָהְיָתה עֹוָׂשה ָלנּו?".

יּוסּוף.  ָלַחׁש  ְלַאט־ְלַאט",  ֶאְתֶכם  "הֹוֶרֶגת 
ֶׁשָעׂשּו  ָמה  ְּבִדּיּוק  ָלֶכם  עֹוָׂשה  ָהְיָתה  "ִהיא 
עֹוְבִדים  ֲהִייֶתם  ַלְּיהּוִדים.  ַהִּמְצִרִּיים  ַּפַעם 
ָקֶׁשה ְּכמֹו ֲחמֹוִרים, ְוַגם חֹוְטִפים ַמּכֹות־ֶרַצח. 

ֲאִני יֹוֵדַע ָמה ֶׁשֲאִני אֹוֵמר"...

"ּוָמה ֶזה ִאְכַּפת ְלָך?", ָׁשַאְלנּו.

– "ִּכי ֲאִני ְמַרֵחם ֲעֵליֶכם"...

•  •  •

ִהַּבְטנּו ּבֹו ְּבַתְדֵהָמה. הּוא עֹוד ְמַרֵחם ָעֵלינּו... 
הּוא  ֵּכֶנה.  ִנְרָאה  ַהֶּיֶלד  ֲאָבל  ֶׁשְּכמֹותֹו.  ָחצּוף 
ָאֵכן ִהְתַּכֵּון ְלָמה ֶׁשָאַמר. יּוסּוף ִהִּביט ִּבְׁשעֹונֹו 
ְמַעט  עֹוד  ְלפֹה  ְלַהִּגיַע  ְצִריָכה  "ִהיא  ְוִנְבַהל. 
אֹו  ַהַּסְּבֶרס  ֶאת  לֹוְקִחים  ַאֶּתם  ָהִעִּזים.  ִעם 

ֹלא?".

ְיהּוָדה  לֹו  ָעָנה  ֵּתָרַגע",  לֹוְקִחים!  "לֹוְקִחים, 
ְוָחַטף ִמָּיד ִּבְתגּוָבה ֶׁשֶטף ֶׁשל ּתֹודֹות ִנְרָּגׁשֹות. 
ְיהּוָדה ֹלא ִהְתַּפֵעל. "ֶרַגע, ָמה ַאָּתה ְמַמֵהר?", 
 – "לֹוְקִחים  ַהַּנַער,  ֶׁשל  ִהְתַלֲהבּותֹו  ֶאת  ִצֵּנן 

ִּבְתַנאי!..."

ַּגם  ַהַּנַער.  ֶׁשל  ָּפָניו  ָחְורּו  ְּתַנאי?",  "ְּבֵאיֶזה 
ֲאַנְחנּו ִהַּבְטנּו ִּביהּוָדה ְּבִהְׁשּתֹוְממּות. ָמה הּוא 

ֲעַדִין רֹוֶצה?

"ִּתְהיּו ְּבֶׁשֶקט!", ִסֵּנן ְלֶעְבֵרנּו ְיהּוָדה. ָּפָניו ָהיּו 
ְרִציִנּיֹות ְמאֹוד. "ֵיׁש ַמֶּׁשהּו ָחׁשּוב ֶׁשֲאִני ַחָּיב 
ִלְבּדֹק. ֲאִני ְמאֹוד ְמַקֶּוה ֶׁשֲאִני טֹוֶעה". הּוא ָׁשב 
ּוָפָנה ְליּוסּוף ַהְּמֻפָחד: "ִּבְתַנאי", הּוא ִהְמִׁשיְך, 
ְּכֶׁשהּוא ַמִּביט ָיָׁשר ְלתֹוְך ֵעיָניו ַהְּׁשחֹרֹות ֶׁשל 
ֹלא  ַאָּתה  ָהֱאֶמת:  ֶאת  ָלנּו  "ֶׁשְּתַגֶּלה  ָהַעְרִבי, 

אֹוֵהב ֶאת ִאָּמא ֶׁשְּלָך?"...

ֶׁשאֹוֵהב,  "ֶּבַטח  ַהַּנַער,  ִמָּיד  ִהְצִהיר  "אֹוֵהב!", 
ִמָּכל ַהֵּלב! ָלָּמה?".

ֹלא  ַפְטָמה,  ַעל  ְמַדֵּבר  ֶׁשַאָּתה  ֵאיְך  "ִּכי   –
ִנְרֶאה ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב אֹוָתּה ָּכל־ָּכְך... ֲאִני צֹוֵדק? 

ֵיׁש עֹוד ַמֶּׁשהּו ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא יֹוְדִעים, ָנכֹון?".

ְּבַבת־ַאַחת ֵהַבְנִּתי ְלָאן חֹוֵתר ְיהּוָדה. ַּגם יּוסּוף 
ֵהִבין, ִמְּפֵני ֶׁשִּפְתאֹום הּוא ִהְתִחיל ִלְרעֹד. "ֹלא 
ַאַחת  ִאָּמא  ַרק  ִלי  "ֵיׁש  ִּפְתאֹום.  ָצַעק  ָנכֹון!", 
– ַפְטָמה, ַוֲאִני... ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַפְטָמה ְוֶזהּו!", 
ָאַמר ּוַפְרצּופֹו ֵהִעיד ְּכֵמָאה ֵעִדים, ֶאת ַהֵהֶפְך.

"ָצַדְקִּתי", ֶנֱאַנח ְיהּוָדה ְוָנַׁשם ֲעֻמּקֹות. "ַּתִּגיד, 
ַּבְּכָפר  ֶאָחד  ְלַאף  ְנַגֶּלה  ֹלא  ַוֲאַנְחנּו  יּוסּוף, 
זֹו  ָהֲאִמִּתית,  ֶׁשְּלָך  ִאָּמא  ָלנּו:  ֶׁשִּגִּליָת  ֶׁשְּלָך 

ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב – ֵאיְך קֹוְרִאים ָלּה?".
המשך יבוא
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מאת עוזי קפלון

קֹוצֹו
ֶׁשל יּוד

ב עֹוד ְמַעט  ֲאִני ָצִריְך ְלִהְתַיּצֵ

יָחה". ֵהם עֹוְמִדים  ָרד, ְל"ׂשִ ׂשְ ּמִ ּבַ

ְך  ִלְלֹחץ ָעַלי ָלַקַחת ֶאת ֶהְמׁשֵ

ָהֲעבֹוָדה..

אִויְטׁש.  ֲאזֹוִרים ִנְרָחִבים ְסִביב ָהֲעָיָרה ְליּוּבַ ֶבת ּבַ ת ַרּכֶ ָעה ִלְבנֹות ְמִסּלַ ל ַהּצָ ָלן ְיהּוִדי ְמַקּבֵ ְקִציר: ַקּבְ ּתַ

אִויְטׁש ַעְצָמּה. ְליּוּבַ ּלֹא ִיְבֶנה ּבִ ׁש ׁשֶ ְרָכתֹו ַאְך ְמַבּקֵ י נֹוֵתן ֶאת ּבִ ָהַרּבִ

 ֵהם ֲהֵרי לֹא ְיכֹוִלים 

 ְלַהְכִריַח אֹוְתָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה. 

י  ָך. ֶאת ִצּוּוי ָהַרּבִ ּלְ ְהֶיה ָחָזק ְוַתֲעֹמד ַעל ׁשֶ  ּתִ

ִנים ָוֹאֶפן! ׁשּום ּפָ ֲעֹבר ּבְ ַאל ּתַ

ה  ה ַאּתָ יר ִלי ָלּמָ ְסּבִ  אּוַלי ּתַ

יְך ֶאת ֶקַטע  ּלֹא ְלַהְמׁשִ ׁש ׁשֶ ִמְתַעּקֵ

א? ה ַהּבָ ִסּלָ ַהּמְ

ְפִסיק  י, ּתַ  ּדַ

טּויֹות... ַלֲעׂשֹות ׁשְ

ה  ָרׁשָ ּפָ תּוב ּבַ ה? ּכָ  ָלּמָ

ים,  ּטִ ן ָהָיה ֵמֲעֵצי ׁשִ ּכָ ׁשְ ַהּמִ ׁשֶ

י" ָלַמְדנּו  אִתי ְלַגּנִ ּוְבַמֲאַמר "ּבָ

טּות! ז ַעל ׁשְ ה ְמַרּמֵ ּזֶ ׁשֶ

ה –  ל ְקֻדּשָׁ טּות ׁשֶ ר ׁשְ ֲאָמר ְמֻדּבָ ּמַ ּבַ

ַלְגֵלג  ּמְ י ׁשֶ ם ִמּמִ ל, לֹא ְלִהְתַרּשֵׁ ְלָמׁשָ

תֹוָרה ּוְבִמְצוֹות!   ַעל ִהּדּור ּבְ

ָבר טֹוב ְוִחּיּוִבי. ֶזה ּדָ

ית  ל ּבֵ ֶגם ׁשֶ ִניִתי ּדֶ ים: ּבָ ַחּיִ

קּוַע!  ׁש ּתָ ׁש, ַוֲאִני ַמּמָ ְקּדָ ַהּמִ

י ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֵחִצי  ִהְצַלְחּתִ

ִני  ן, ְוַהֵחִצי ַהּשֵׁ ָהִראׁשֹון ְמֻצּיָ

לֹא ַמְצִליַח ִלי... 

ה ַלֲעֹזר?  בֹוא ֵאַלי ּוְתַנּסֶ אּוַלי ּתָ

ִאיר ֶאת ֶזה  ְך ְלַהׁשְ ּיָ ֶזה לֹא ׁשַ

ָכה... ּכָ

ֶעְזַרת  ְמָחה, ּבְ ׂשִ ֵמִאיר: ָאבֹוא ּבְ

ה ָיכֹול ִלְהיֹות  ם. ֲאָבל ַאּתָ ַהּשֵׁ

ּקּור ַהּקֹוֵדם  ּבִ ָבר ּבַ ָרגּוַע, ּכְ

ָך ַעְצמֹו  ּלְ י ֶאְצְלָך, ַהֶחֶדר ׁשֶ ּלִ ׁשֶ

ׁש"  ית ִמְקּדָ ָהָיה ִנְרֶאה "ּבֵ

ָקָטן..

ְלּתָ  ּבַ ּקִ ד ַאֲחֵרי ׁשֶ ֶזה ָהָיה ִמּיָ

ָך ְוֶאת  ּלְ ּדּור ֶהָחָדׁש ׁשֶ ֶאת ַהּסִ

יָת ָלֶהם  ָדָקה. ָעׂשִ ת ַהּצְ ֻקּפַ

ְלָחן,  ד ַעל ַהּשֻׁ ָמקֹום ְמֻכּבָ

ַאר  ָך ּוׁשְ ּלְ ׁש ׁשֶ ְוַיַחד ִעם ַהֻחּמָ

ים  יׁשִ ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש, ַמְרּגִ

ם ֶאת  ה ְמַקּיֵ ַאּתָ ָכל ַהֶחֶדר ׁשֶ ּבְ

ׁש"... "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ

ם ִאם הּוא  ָך, ּגַ ּלְ ַהֶחֶדר ׁשֶ

ל ֲחַדר ְיָלִדים,  מֹו ּכָ ִנְרֶאה ּכְ

ל  י ְוַחי ׁשֶ ֶגם" ֲאִמּתִ הּוא "ּדֶ

ׁש. ְקּדָ ַהּמִ

ּזֹו   ּוְבֵכן, ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ

ין" ָחׁשּוב  י ֵמ"ַראּבִ ְלּתִ ּבַ ּקִ ית ׁשֶ הֹוָרָאה ִאיׁשִ

אִויְטׁש.  ֲעָיָרה ְליּוּבַ ר ּבָ ּגָ ְוָקדֹוׁש ׁשֶ

 הּוא ְמאֹוד לֹא ְמֻעְנָין 

ֶרְך ָהֲעָיָרה. ֲעֹבר ּדֶ ֶבת ּתַ ָהַרּכֶ ׁשֶ

ה,  ין ַהּזֶ ִביל ָהַראּבִ  ּוִבׁשְ

רֹוֵיְקט  ה מּוָכן ְלַהְפִסיד ּפְ ַאּתָ

ָלן ַאֵחר,  י? ֲאַנְחנּו ָנִביא ַקּבְ ְלּתִ ֶמְמׁשַ

אִויְטׁש  ְליּוּבַ ֲעֹבר ּבִ ֶבת ּתַ ת ָהַרּכֶ ְמִסּלַ

ְכִנית!! ִדּיּוק ְלִפי ַהּתָ ּבְ

ְמָחה  ל ׂשִ  ְוַגם ַלֲעׂשֹות מֹוָפע ׁשֶ

 ִעם ֶמֶסר ְיהּוִדי ִלְכבֹוד ּפּוִרים – 

ן! ָבר ְמֻצּיָ ֶזה ּדָ

ְצָלח  י ֲחֵבֵרנּו ַהּמֻ  ְלַחּיֵ

ת  רֹוֵיְקט ְמִסּלַ ְבַחר ְלַנֵהל ֶאת ּפְ ּנִ ׁשֶ

אִויְטׁש! ל ְליּוּבַ ֶבת ׁשֶ ָהַרּכֶ

יֶכם ֲחֵבִרים ְיָקִרים.   ְלַחּיֵ

ֱאֶמת  ֶמת ּבֶ ּלֶ ּתַ ָקה ִמׁשְ זֹו ִעּסְ ּכָ

ַמן. יִתי ִמּזְ ָבר לֹא ָעׂשִ ּכְ

ׁש ֶאָחד,  ְזכּות ְיהּוִדי ִטּפֵ  ְוַהּכֹל ּבִ

יְך  ק לֹו" ְלַהְמׁשִ "לֹא ִמְתַחּשֵׁ ֶהְחִליט ׁשֶ ׁשֶ

ֶזה?  ָבר ּכָ ם ּדָ ַמְעּתֶ רֹוֵיְקט! ׁשְ ּפְ  ּבַ

י...  ּלִ ל ׁשֶ ּזָ ּלֹו, ִהיא ַהּמַ ׁשּות ׁשֶ ּפְ ן, ַהּטִ      ְמֻצּיָ

    ָחה ָחה...

ן ַחִיל!  מֹוָך ּבֶ ֵאין ּכָ

ח  ּכַ ׁשְ ר, ַאל ּתִ ְתַעּשֵׁ ּתִ ׁשֶ ּכְ

ֶאת ֲחֵבֶריָך!

 ָקִדיָמה ּפֹוֲעִלים ֲחרּוִצים, ֲאַנְחנּו ִנְגֹמר 

רּוׁש!!  ַמן ַהּדָ ֵחִצי ֵמַהּזְ ה ּבְ ִסּלָ ת ַהּמְ ִנּיַ  ֶאת ּבְ

ׁשּום ִמְכׁשֹול לֹא ַיֲעֹצר אֹוָתנּו!

מוגש על־ידי: ביהכנ”ס חב”ד גאולת ישראל  
רחוב מרכז בעלי מלאכה 16 א’,  תל אביב 
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ַאְדמֹו"ר ְליֹום ֶאָחד
ְּכָׁשבּוַע ִלְפֵני ּפּוִרים ִקֵּבל ָהַעְסָקן ר' ַחִּיים 
ֶאת  ֶׁשְּבפֹוִלין,  ַרְיָׁשא  ָהִעיר  ֶּבן  ְּפֶׁשִמיׁש, 
ְיהּוִדָּיה  ִמְׁשָּפָחה  ַעל  ַהַּמֲעִציָבה  ַהְּיִדיָעה 
ִאי־  – ַהַּמֲאָסר  ִסַּבת  ַלֶּכֶלא.  ֶׁשֻהְׁשְלָכה 
ֲעִמיָדה ְּבַתְׁשלּום ְּדֵמי ַהְּׂשִכירּות ֶׁשל ִּדיַרת 
ֶׁשַּסְבָלנּות  ַעד  ָּתַפח,  ַהחֹוב  ַהְּמגּוִרים. 
ֶׁשִהִּגיׁש  ְּתלּוָנה  ּוְבִעְקבֹות  ָּפְקָעה  ַהְּבָעִלים 

ַלִּמְׁשָטָרה ִנְכְלאּו ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה.

ֵּברּור ָקָצר ִהְבִהיר לֹו, ִּכי ְמֻדָּבר ְּבִמְׁשָּפָחה 
ַהְּׂשִכירּות  ְּדֵמי  ֶׁשַּתְׁשלּום  ְמרּוָדה,  ֲעִנָּיה 
ְּכֵדי  ֶׁשָּכֵעת,  ֶאָּלא  ְלכֹוחֹוֶתיָה.  ֵמַעל  ָהָיה 
ְּבִכּסּוי  ַּדי  ָהָיה  ֹלא  ַהַּמֲאָסר  ִמן  ְלַׁשְחְרָרּה 
ַּכְסִּפי  ְקָנס  ְלהֹוִסיף  ָהָיה  ְוָצִריְך  ַהחֹוב, 
ָּגבֹוַּה. ר' ַחִּיים, ֶׁשְּכָבר ֻהְרַּגל ִּבְפֻעּלֹות ַרּבֹות 
ְוָיָצא  ְזַמן  ִאֵּבד  ַהּזּוָלת, ֹלא  ְלַמַען  ּוְמֻגָּונֹות 

ִמָּיד ְלַמַּסע ַהְתָרָמה ֵּבין ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר.

ָהְיָתה  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה  ַהַּכְלָּכִלית  ַהְּמצּוָקה 
ֹלא  ַחִּיים  ר'  ֶׁשל  ּוְמַלאְכּתֹו  ַרִּבים,  ַנֲחַלת 
ָהְיָתה ַקָּלה ְּכָלל. הּוא ִּכֵּתת ֶאת ַרְגָליו ִמַּבִית 
ְּבָכל  ְלֵבית־ִמְדָרׁש.  ּוִמֵּבית־ִמְדָרׁש  ְלַבִית 
ָמקֹום ִקְּבלּוהּו ִּבְמאֹור־ָּפִנים, ַאְך ַהְּסכּוִמים 
ֶׁשהֹוִׁשיטּו לֹו ָהיּו ְזעּוִמים ְלַמַּדי. ְּבסֹוף ַהּיֹום 
ֶאת  ָמָנה  הּוא  ַאְכָזָבה.  לֹו  ָנכֹוָנה  ָהִראׁשֹון 
ַהֶּכֶסף ֶׁשָּצַבר ְוֶזה ֹלא ִהִּגיַע ִלְכֵדי ֲעִׂשיִרית 

ֵמַהִּנְדָרׁש.

ֲעָסָקיו  ִמָּכל  ִנְפָנה  ַהָּבִאים  ַּבָּיִמים  ַּגם 
ְוִהְתַמֵּסר ְלַהָּצַלת ַהִּמְׁשָּפָחה ַהִּמְסֵּכָנה. ִמֵּדי 

ַחִּיים,  ר'  ָהַעְסָקן  ִליֵדי  ּוְמָסָרם  ְוַהַּמֵּקל 
ָהַאְדמֹו"ר ַהְּמיָֹעד...

ַהְּסִביָבה.  ְּבָכל  ָהִעְנָין  ִנְתַּפְרֵסם  ְלָמֳחָרת 
ַהִּבְלִּתי־ִׁשְגָרִתית  ַּבְּמׁשּוָבה  ְוָדנּו  ָּדׁשּו  ַהּכֹל 
ְּבתֹוְך  ַהָּמָרא־ְּדַאְתָרא.  ַעל־ְיֵדי  ֶׁשֶּנֶהְּגָתה 
ַעב־ֶּכֶרס  ֵסֶפר  ְלַמֵּלא  ָהָיה  ֶאְפָׁשר  ָׁשעֹות 
ָהֲאָנִׁשים ַעל  ַוֲהָלָצה ֶׁשָּׁשְפעּו  ְּבִדְבֵרי ִחּדּוד 
ַהּמּוָזָרה  ַהָּפָרָׁשה  ֶאָחד'.  ְליֹום  ָה'ַאְדמֹו"ר 
ְוַהִּׂשְמָחה.  ַהְּבִדיחּות  ֲאִויַרת  ֶאת  ִהְגִּביָרה 

ַהּכֹל ִהְמִּתינּו ְליֹום ַהָּמָחר.

ּפּוִרים ִהִּגיַע, ְוַה'ַהָּצָגה' ָמְׁשָכה ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל 
ֵמַרְיָׁשא  ָוַטף,  ְמֻבָּגִרים  ֲהמֹוֵני  'ָהַאְדמֹו"ר' 
ְלִהָּכֵנס  ְּבתֹוָרם  ִהְמִּתינּו  ַהּכֹל  ָהֵאזֹור.  ּוִמָּכל 
ַלֲחַדר ָה'ַרִּבי' ּוְלִהְתָּבֵרְך ִמִּפיו. ֲאָבל ר' ַחִּיים 
ִמְתָּבֵרְך  ִמָּכל  ְוָדַרׁש  זֹול,  'ַרִּבי'  ָהָיה  ֹלא 
ְלַהִּניַח ַעל ַהֻּׁשְלָחן ְּדֵמי ִּפְדיֹון־ֶנֶפׁש ְׁשֵמִנים. 
ְּבַהִּכיָרם אֹותֹו ּוְבָיְדָעם ִּכי ָּכל ַהֶּכֶסף ֶׁשִּנְמַסר 
ְלָיַדִים ַמְתִאימֹות, ִהְׁשִאירּו  לֹו סֹופֹו ֶׁשַּיִּגיַע 

ַאֲחֵריֶהם ָהֲאָנִׁשים ְסכּוִמים ָנִאים.

ַחְדרֹו  ֶּדֶלת  ֶאת  'ָהַאְדמֹו"ר'  ָנַעל  ָׁשָעה  ִמֵּדי 
ַהִּמְצַטֵּבר.  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ּוָמָנה  ַּדּקֹות  ְלַכָּמה 
ֻהְׁשְלָמה,  ֶטֶרם  ַהִּמְכָסה  ִּכי  נֹוַכח  ַּכֲאֶׁשר 

ָּפַתח ֶאת ַחְדרֹו ֵמָחָדׁש ְלַקָּבַלת ָקָהל.

ְּבָׁשָעה  ִלְׁשקַֹע,  ְקרֹוָבה  ָהְיָתה  ְּכָבר  ַהֶּׁשֶמׁש 
ֶׁשַהְּסכּום ַהּכֹוֵלל ִהִּגיַע ַלָּסְך ַהָּדרּוׁש ִלְפִדַּית 
ִנְמַסר ַעל  ַמֵהר  ַהֶּכֶלא. ִחיׁש  ִמן  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ָה'ַאְדמֹו"ר'.  ְּבֵבית  ַהָּקָהל  ַקָּבַלת  ַהְפָסַקת 
ַּכֲאחּוז ְּתָזִזית, ָאַסף ר' ַחִּיים ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף 
ִלְדמּותֹו  מֹוִסיִפים  ָהַאְדמֹו"רּות  ּוְכֶׁשִּבְגֵדי 

ְּפֵאר ְוָהָדר, ָאץ־ָרץ ֶאל ַּתֲחַנת ַהִּמְׁשָטָרה.

ּוְבֶעֶצם  ִּתְתַקֵּים  ֶׁשִּמְׁשַאְלּתֹו  ַחִּיים  ר'  ָזָכה 
ַלָחְפִׁשי.  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ָיְצאּו  ַהּפּוִרים  יֹום 

ְוִלְבֵני ַרְיָׁשא ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה.

)לפי 'מטל השמים', מאת מנחם זיגלבוים(

יֹום  ְלַגֵּיס.  ֶׁשִהְצִליַח  ַהְּסכּום  ּוָפַחת  ָהַלְך  יֹום 
ֶאָחד ִלְפֵני ּפּוִרים ֵהִבין ר' ַחִּיים ִּכי ָּכל ְמקֹורֹות 
ַהּכֹוֵלל  ַהְּסכּום  ֻמּצּו.  ְּכָבר  ְּבַרְיָׁשא  ַהַהְתָרָמה 
ַהְּסכּום  ְלַמֲחִצית  ֲאִפּלּו  ִהִּגיַע  ֹלא  ֶׁשְּבָיָדיו 

ַהִּנְדָרׁש.

ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ַעל  ֵמַהַּמְחָׁשָבה  ֶנְחַמץ  ִלּבֹו 
ּוְבעֹוד  ַהֶּכֶלא.  ְּבָתא  ּפּוִרים  ֶאת  ֶׁשְּיַבּלּו 
ֶאל  ַרְגָליו  ְנָׂשאּוהּו  אֹותֹו,  טֹוְרדֹות  ַמְחְׁשבֹוָתיו 
חֹוָנא  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָּמָרא־ְּדַאְתָרא,  ֶׁשל  ֵּביתֹו 
ַחִּיים'  'ִּדְבֵרי  ַּבַעל  ֶׁשל  )ִנינֹו  ַהְלֶּבְרְׁשַטאם 

ִמַּצאְנז(.

ֶׁשֹּלא  ָהֲעצּוָמה,  ְּבִפְּקחּותֹו  נֹוַדע  חֹוָנא  ַרִּבי 
נֹוָסף  ַהְּקִהָּלה.  ִעְנְיֵני  ְּבַהְנָהַגת  ָעְמָדה לֹו  ַּפַעם 
ַעל ָּכְך ֵנַחן ְּבהּומֹור ָחִריף, ֶׁשְּלִעִּתים ַרּבֹות ִסֵּיַע 
לֹו ְלִיּׁשּוב ַמְחלֹוקֹות ְסבּוכֹות ּוְלַצֵּנן ֶאת ִרְתַחת 

ַהִּמְתַּדְּיִנים.

"ֵאיְך נּוַכל ִלְׂשמַֹח ְּבפּוִרים ְּבָׁשָעה ֶׁשָאָדם ָּכֵׁשר 
ְנַמִּקים  ַהְּקַטִּנים,  ִויָלָדיו  ִאְׁשּתֹו  ִעם  ִמִּיְׂשָרֵאל, 

ֶאל  ַחִּיים  ר'  ָזַעק  ַּבֶּכֶלא?", 
ָּכל  ְּבָאְזָניו  ֶׁשֵּפֵרט  ְלַאַחר  ָהַרב, 
ַהִּמְׁשָּפָחה  ְלַמַען  ֶׁשָעָׂשה  ָמה 

ַהְּכלּוָאה.

ָהַעְסָקן  ֶׁשִּסֵּפר  ֶהָעצּוב  ַהִּסּפּור 
ַהִחּיּוְך  ֶאת  ָמָחה  ֹלא  ַהָּמסּור 
ַרִּבי  ֶׁשל  ָּפָניו  ַעל  ֶׁשָּנח  ַהִּנְצִחי 
ַקּלֹות  ִהְתַקֵּמט  ִמְצחֹו  חֹוָנא. 
ְוהּוא ָׁשַקע ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו. ַּכֲעבֹר 
"ּדֹוַמִני  ִחּיּוכֹו.  ִהְתַרֵחב  ֶרַגע 
ֶׁשָּמָצאִתי ֶּדֶרְך ְלִפְתרֹון ַהְּבָעָיה", 
ַּבַּלְיָלה  ָמָחר  ְלָך,  "ַּכָּידּוַע  ָאַמר. 
ִיְהֶיה ּפּוִרים. ְּביֹום ֶזה נֹוֲהִגים ָּכל 

ִאיׁש  ְלָכל  ְוִכיֵסיֶהם  ִלָּבם  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ִיְׂשָרֵאל 
ִנְדֶּכה ְוַדל".

ָהֵעץ  ֲארֹון  ֶאל  ְוִנַּגׁש  ִמִּכְּסאֹו  ָקם  חֹוָנא  ַרִּבי 

ִלְרָוָחה.  ַּדְלּתֹו  ֶאת  ָּפַתח  הּוא  ַחְדרֹו.  ֶׁשְּבִפַּנת 

ִמְּזֵקִני  ֶׁשָּיַרְׁשִּתי  ַאְבֵנט  ֻמָּנח  ָּכאן  "ִהֵּנה, 

ַהָּקדֹוׁש, ַרִּבי ַחִּיים ִמַּצאְנז. ִהֵּנה ַּגם ַהְּׁשְטַרְיְמל 

ֶׁשָהָיה חֹוֵבׁש ְלרֹאׁשֹו ִּביֵמי ַׁשָּבת ּומֹוֵעד. ְּכמֹו־

ָנֶאה  ֵכן ָמצּוי ָּכאן ַמֵּקל ַהֲהִליָכה ֶׁשּלֹו – ַמֵּקל 

ּוְמֻהָּדר ֶׁשֻּגַּלת־ֶּכֶסף ְּברֹאׁשֹו".

ר' ַחִּיים ָעַקב ְּבִהְׁשּתֹוְממּות ַאַחר ִּדְבֵרי ַהָּמָרא־

ְּדַאְתָרא ְוִהְתּבֹוֵנן ִּכְמֻבְלָּבל ַּבֲחָפִצים ֶׁשֲעֵליֶהם 

ַהַּצִּדיק  ֶחְפֵצי  ִעְנַין  ָמה  ָּתָהה  ְּבִלּבֹו  ִהְצִּביַע. 

ִמַּצאְנז ְלגֹוַרל ַהִּמְׁשָּפָחה ַהִּמְסֵּכָנה.

ַּכָּמה  ֵהיֵטב  ְלָך  "ָּברּור  ִהְמִׁשיְך:  חֹוָנא  ַרִּבי 

ְלָך  ֶאֵּתן  ּוְבֵכן,  ֵאֶּלה.  ֶחְפֵצי־קֶֹדׁש  ִלי  ְיָקִרים 

ְּביֹום  ְלפּוִרים.  ֶאָחד,  ְליֹום  ְּבַהְׁשָאָלה  אֹוָתם 

ֶזה ִּתְלַּבׁש אֹוָתם ַאָּתה ְוִתְתַחֵּפׂש ְל'ַרִּבי'. ָמָחר 

ְּבפּוִרים  ִּכי  ּוִבְסִביבֹוֶתיָה,  ְּבַרְיָׁשא  קֹול  ַנֲעִביר 

ְּפֶׁשִמיׁש  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָהַאְדמֹו"ר  ְיַקֵּבל 

ָקָהל ְוַיֲעִניק ְּבָרָכה ְלָכל ּדֹוֵרׁש".

ר' ַחִּיים ֹלא ֶהֱאִמין ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו. ַרִּבי חֹוָנא 

ִמָּלה",  ְלָכל  ֲאִני  "ִמְתַּכֵּון  ַמְחַׁשְבּתֹו.  ֶאת  ָקָרא 

ַהְּׁשְטַרְיְמל  ָהַאְבֵנט,  ֶאת  הֹוִציא  ְּבַדְּברֹו  ָאַמר. 

ִעְנָין קֹוְרִאים     ּבְ

ַמְחִּכיִמים  ְוֶנֱהִנים

ִחיַדת
ּגְ    וָּלה

עֹוָלם ְמַגִּלים

 ְּדמּות
ה ָרׁשָ  ֵמַהּפָ

ְלַחֵּבב ֶאת ַהָּממֹון
ַּפַעם, ִלְפֵני ּפּוִרים, ִּבֵּקׁש ַהַּצִּדיק ַּבַעל 'אֹוֵהב 
ַמְטְּבעֹות  ְלָפָניו  ְלָהִביא  ַמַאְּפָטה,  ִיְׂשָרֵאל' 

ָזָהב.

ְוִהְׁשַּתֲעֵׁשַע ָּבֶהם  הּוא ָלַקח ֶאת ַהַּמְטְּבעֹות 
ָׁשָעה ֲאֻרָּכה.

ִהִּכירּוהּו  ֶׁשֲהֵרי  ָּכְך,  ַעל  ָּתְמהּו  ְּבֵני־ֵּביתֹו 
ְוֵאינֹו רֹוֶצה ִלְראֹות צּוַרת  ְּכִמי ֶׁשּׂשֹוֵנא ֶּכֶסף 

ַמְטֵּבַע ְלֶנֶגד ֵעיָניו. ְׁשָאלּוהּו ְלֵפֶׁשר ַהָּדָבר.

ֵהִׁשיב ַהַּצִּדיק:

ָלֶאְביֹוִנים'.  'ַמָּתנֹות  ָלֵתת  ִמְצָוה  "ְּבפּוִרים 
ַוֲאִני, ִאם ֶאֵּתן ֶּכֶסף ָלֶאְביֹוִנים, ֹלא ִּתְהֶיה זֹו 
ִמְצָוה ִעם ָּכל ַהֵּלב, ֶׁשֲהֵרי ַהֶּכֶסף ֵאינֹו ֶנְחָׁשב 
ְלָפַני  ְלָהִביא  ִּבַּקְׁשִּתי  ְלִפיָכְך  ִלְכלּום.  ְּבֵעיַני 
ְּכֵדי ְלַחֵּבב ְקָצת ֶאת ַהָּממֹון  ָזָהב,  ַמְטְּבעֹות 
ֶאת  ֲאַקֵּים  ָלֲעִנִּיים  ְּכֶׁשֶאְּתֶנּנּו  ְוָאז  ְּבֵעיַני, 

ַהִּמְצָוה ָּכָראּוי"...

ִמי ֲאִני?

ַּבּיֹום ַהְּמֻיָחד

ּבֹו ָאִחי ַהָּקָטן נֹוַלד

ַהַּבִית ִהְתַמֵּלא ְּבאֹור

ִמִּזיו ָּפָניו ַהָּטהֹור.

ָׁשַמְרִּתי ָעָליו

ְּכֶׁשהּוא ָהָיה ְּבַסָּכָנה,

ּוְכֶׁשָּיָצאנּו – ַאֲחָריו,

ִמּתֹוְך ִּבָּטחֹון ֶוֱאמּוָנה –

ָלַקְחִּתי ּתֹף, ְּכֵדי ָלִׁשיר

ְּכֶׁשִּיְהיּו ָלנּו ִנִּסים.

ְוָכמֹוִני, ְּבָכל ַהּדֹורֹות,

ְנׁשֹות ִיְׂשָרֵאל,

ַמֲאִמינֹות ּוְבטּוחֹות

ְּבִביַאת ַהּגֹוֵאל!

א ַאֲהֹרן ַהַּנָּגר

ְוָעַבְדִּתי  ֶׁשִּלי  ַּבַּנָּגִרָּיה  ִלי  ָיַׁשְבִּתי 
ֹלא־ ַלָּמקֹום  ִנְכַנס  ְוִהֵּנה  ָּכָרִגיל, 
ָהַרב  ֵמֲאֶׁשר  ְוֹלא־ָּפחֹות  ָּפחֹות 
ֶׁשָּלנּו!  ַהְּׁשכּוָנה  ַרב  ַעְזִריֵאִלי, 
ֵמַהִּכֵּסא  ִלְכבֹודֹו  ָלקּום  ִמַהְרִּתי 

ּוְלַנֵּׁשק ֶאת ָידֹו ַּבֲחִמימּות.

"ָמה  לֹו.  ָאַמְרִּתי  ָהַרב!",  "ְּכבֹוד 
ַהּכֹל!  ִּבְׁשִביְלָך   – ָצִריְך  ֶׁשַאָּתה 
קֹוָמַתִים  ִמַּטת  ֻׁשְלָחן?  ִּכֵּסא? 
ַרק  ֶׁשְּלָך?  ַהְּברּוִכים  ַלְּיָלִדים 

ַּתִּגיד!".

ִלְקנֹות  ִּבְׁשִביל  ָּבאִתי  "ֹלא 
ִחּיּוכֹו  ֶאת  ָהַרב  ִחֵּיְך  ָרִהיִטים", 

ַהָּנִעים.

ֵּבית  ֶׁשל  ַהְּצָדָקה  ֻקַּפת  "ָאה, 
"ִהֵּנה  ִמָּיד.  ִנְזַּכְרִּתי  ַהְּכֶנֶסת?", 
ִלְפֵני  ְמֵלָאה!  ִּכְמַעט  ָּכאן,  ִהיא 
ִלְצָדָקה  ּתֹוֵרם  ֲאִני  ִעְסָקה  ָּכל 

ְלַהְצָלָחָתּה"...

ָהַרב  ֶׁשל  ִחּיּוכֹו  ַהָּכבֹוד".  "ָּכל 
ָּבאִתי  ֲאִני  "ֲאָבל  ִמָּפָניו.  ָמׁש  ֹלא 
אֹוְתָך  ְלַהְזִמין  ָרִציִתי  ִּבְׁשִביְלָך. 
ֶׁשִּיְתַקֵּים  ֶהָחָדׁש  ַהּתֹוָרה  ְלִׁשעּור 

ָּכל ֶעֶרב ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת".

ַהַהְזָמָנה  ַעל  ַרָּבה  "ּתֹוָדה 
ּוָפַני  ָלַרב  ָאַמְרִּתי  ַהְּמֻיֶחֶדת", 
ֲאִני  "ֲאָבל  ְּבִמְקָצת.  ִהְתַּכְרְּכמּו 
ַהּתֹוָרה.  ְלִלּמּוד  ַׁשָּיְך  ָּכל־ָּכְך  ֹלא 

ְּבֵעִצים ֲאִני ֵמִבין יֹוֵתר"...

לּוחֹות  ַמּדּוַע  ַאֲהרֹן,  יֹוֵדַע  "ַאָּתה 
'ֲארֹון  ְּבתֹוְך  ֻמָּנִחים  ָהיּו  ַהְּבִרית 
ֲעֵצי ִׁשִּטים'? ָלָּמה ֹלא ֲארֹון ַמֶּתֶכת 
ֶׁשַהּתֹוָרה  ִמּׁשּום  ֶאָּלא  ֶאֶבן?  אֹו 
ִהיא  ַהּתֹוָרה  ַחִּיים'!  'ֵעץ  ִנְקֵראת 
ְוָכל  ְיהּוִדי,  ָּכל  ֲעבּור  ַחי,  ָּדָבר 
ְוַאָּתה  ּתֹוָרה,  ְלִלּמּוד  ַׁשָּיְך  ְיהּוִדי 
ְּבַוַּדאי  ְּבֵעץ,  ַהּיֹום  ָּכל  ֶׁשִּמְתַעֵּסק 

ֶׁשִהְּנָך ַׁשָּיְך ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה"...

ּפְתרֹון ַהִחיָדה:
ִמְרָים ַהּנִביָאה, ֲאחֹות ֹמׁשה ַרּבנּו.

ָנִדיר ְמאֹוד ָהָיה ִלְמצֹא ְּפִניָנה ַּבֶּטַבע.  ֶּבָעָבר, 
ְּכֵדי  ְּפִניָנה.  ֵהִכילּו  ֵמַהְּצָדפֹות  ֶאָחד  ָאחּוז  ַרק 
צֶֹרְך  ָהָיה  ַאַחת  ְּפִניִנים  ַׁשְרֶׁשֶרת  ְלַהְרִּכיב 
ְּבִאּסּוף ֵמאֹות ַרּבֹות ֶׁשל ְצָדפֹות... ַּכֲעבֹר ְזַמן, 
ַהחֹוְקִרים  ִנּסּו  ַהֶּטַבע,  ֶאת  ְלַחּקֹות  ְּבִנָּסיֹון 
ׁשֹוִנים.  ֳחָמִרים  ַעל־ְיֵדי  ַּבִּצְדָּפה  ֵּגרּוי  ִליצֹור 
ַהָּללּו  ַהְּצָדפֹות  ְּבתֹוְך  נֹוְצרּו  ַמְפִּתיַע,  ְּבאֶֹפן 

ְּפִניִנים ֲעֻגּלֹות!

ָיְרדּו  ַהְּפִניִנים  ְמִחיֵרי  ֶׁשֵּמָאז,  ַּכּמּוָבן 
ִליצֹור  ָהָיה  ִנַּתן  ָּכֵעת,  ְּפָלִאים. 

ַהְּצָדפֹות  ּוְבַכּמּויֹות:  ְמֻיָחִדים  ִּבְתָנִאים  אֹוָתם 
ְועֹוְברֹות  ִּבְקִפיָדה,  ְוִנְבָחרֹות  ֶנֱאָספֹות 
ְּבַדְיָקנּות  ַנֲעֵׂשית  זֹו  ְּפֻעָּלה  ַּגְרִעין'.  'ַהְׁשָּתַלת 
ְּבֶמֶׁשְך  ַקְּפָּדִנִּיים  ְּתָנִאים  ְוַתַחת  ּוַבֲעִדינּות, 

ִמְסַּפר ָׁשִנים.

ְּפִניִנים,  ִליִציַרת  נֹוֶסֶפת  ִׁשיָטה  ַקֶּיֶמת 
ְּפִניִנים  ֵהן  ֵאּלּו  ְמג'ֹוִריָקה'.  'ְּפִניֵני  ַהִּנְקָראֹות 
ֶׁשּנֹוְצרּו ְּבאֶֹפן ָמֵלא ַעל־ְיֵדי ָהָאָדם ְלֹלא ֶעְזַרת 
ַהִּצְדָּפה, ְוֵהן ַהִחּקּוי ַהּטֹוב ְוַהֻּמְׁשָלם 

ְּביֹוֵתר ִלְפִניִנים ִטְבִעּיֹות.


