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יִמים ִעם לֹוְמִדים ּוַמְחּכִ

מֹוִני ְחּכְ ַחת ּתַ ּפַ ִמׁשְ

ַּתְקִציר: יּוְכָּפז ַהַּיְרָקן אֹוֵסר ַעל ַהְּיָלִדים ְלהֹוִסיף ּוְלָהִביא לֹו 
ְוִהֵּנה.. הּוא  ַסְּבֶרס ֵמַהְּכָפר ָהַעְרִבי. ֵהם ּפֹוְגִׁשים ֶאת יּוסּוף 

ָּפצּוַע ְוָחבּול!

ְׂשֵרָפה ַּבִּמְכָלָאה

יּוסּוף ָנַׁשם ֲעֻמּקֹות ְוָאז ָאַמר ְּבֶׁשֶקט: "ִאָּמא 
ֶׁשִּלי ְּבַסָּכַנת ַחִּיים ַעְכָׁשו. ִּבְגַלל ַאָּבא ֶׁשִּלי"...

ַעד  ְׁשִנּיֹות  ַּכָּמה  ָעְברּו  ְמקֹוֵמנּו.  ַעל  ָקָפאנּו 
ֶׁשִהְתאֹוַׁשְׁשנּו.

"ָלָּמה?", ִהְצַלְחנּו ִלְׁשאֹול, ְּבַמְקֵהָלה.

ִּבְגַלל  ְמאֹוד.  ָעֶליָה  ּכֹוֵעס  ֶׁשהּוא  "ִּבְגַלל 
ָהִעִּזים"... ָעָנה יּוסּוף. "ֵהם ִּכְמַעט ִנְׂשְרפּו"...

הּוא  ְּכלּום.  ֵהַבּנּו  "ֹלא  ִהְתַעַּׁשִּתי.  "יּוסּוף!", 
ָלנּו  ַסֵּפר  ָהִעִּזים... ּבֹוא  ּכֹוֵעס ַעל ִאָּמא, ַעל 

ַהּכֹל ֵמַהַהְתָחָלה".

ִעִּזים?  ַהְרֵּבה  ֶׁשִּלי  ְלַאָּבא  ֵיׁש  ָנכֹון  "טֹוב, 
ֶׁשל  ְמאֹוד  ָּגדֹול  ֵעֶדר  ְּבַעְצְמֶכם.  ְרִאיֶתם 
ְּכָבִׂשים ְוִעִּזים. אּוַלי ָהֵעֶדר ֲהִכי ָּגדֹול ַּבְּכָפר. 
ָלֵכן ַאָּבא ֶׁשִּלי הּוא ִאיׁש ְמֻכָּבד ֶאְצֵלנּו. ְּבסֹוף 
ַהְּכָבִׂשים  ֶׁשל  ַהִּמְכָלָאה  ִנְמֵצאת  ַהְּכָפר 
ַּבַּלְיָלה,  ְמֻאָחר  ָהַאֲחרֹון,  ִׁשִּׁשי  ְּביֹום  ֶׁשָּלנּו. 
ֲאִני ׁשֹוֵכב ַּבִּפָּנה ֶׁשִּלי ַּבַּבִית. ְּדִפיקֹות ַּבֶּדֶלת. 
ְמֻאֶחֶרת.  ָּכל־ָּכְך  ְּבָׁשָעה  ָרִגיל  ֹלא  ָּדָבר  ֶזה 
ֶׁשל  ְּפִעָּיה  ׁשֹוֵמַע?  ֲאִני  ּוָמה  טֹוב  ִהְקַׁשְבִּתי 

ִּכְבָׂשה!

•  •  •

"ֵהַצְצִּתי, ֶזה ָהָיה ַאְחָמד, ַהָּׁשֵכן. הּוא אֹוֵמר 
ַהִּכְבָׂשה  זֹו  אֹוָתּה,  ַמִּכיר  'ֲאִני  ֶׁשִּלי:  ְלַאָּבא 
ֶׁשְּלָך. ֹלא יֹוֵדַע ֵאיְך ָּבְרָחה ְלָך'. הּוא ֹלא ּגֹוֵמר 
ְׁשלֹוָׁשה  ַאֲחָריו  ִנְכָנס.  ִמיֶׁשהּו  ְועֹוד  ְלַדֵּבר 
ֶׁשִּלי,  ְלַאָּבא  אֹוֵמר  הּוא  'מּוְסָטָפה!',  ִעִּזים. 
ִהְצַלְחִּתי  ֶׁשְּלָך.  ִעִּזים  ַּכָּמה  עֹוד  ַּבְּכָפר  'ֵיׁש 
ֶׁשְּכַדאי  ִלי  ִנְרֶאה  ְׁשָלְׁשָּתם.  ֶאת  ַרק  ִלְתּפֹס 

ֶׁשֵּתֵצא ִלְבּדֹק ָמה קֹוֶרה ֶאְצְלָך ַּבִּמְכָלָאה'.

סֹוף  ְלִכּוּון  ְוָרץ  ַהחּוָצה  ִזֵּנק  ֶׁשִּלי  "ַאָּבא 
ִהְסִּפיק  ְּכָבר  הּוא  ַּבֶּדֶרְך  ַלִּמְכָלָאה.  ַהְּכָפר, 
ִלְׁשמַֹע ֵמֲאָנִׁשים ָמה ָקָרה. ִהְתָּבֵרר ֶׁשְּבצּוָרה 
ַּבִּמְכָלָאה,  ְּגדֹוָלה  ְׂשֵרָפה  ָּפְרָצה  ִמְסּתֹוִרית 
ַעל  ִנְמַלט  ְוָהֵעֶדר  ִהְתמֹוְטטּו  ָהֵעץ  ִקירֹות 
ֹלא  ֶׁשִּלי  ַאָּבא  ֵעֶבר.  ְלָכל  ְוִהְתַּפֵּזר  ַנְפׁשֹו 
לֹו  ֵאין  ְּכֶׁשָּצִריְך,  ֲאָבל  ַהְּיהּוִדים,  ֶאת  אֹוֵהב 
ֶאת  ִהְזִעיק  הּוא  ְלֶעְזָרה.  ָלֶהם  ִלְקרֹא  ְּבָעָיה 
ַמֵהר  ַּדי  ִהִּגיעּו  ֶּבֱאֶמת  ְוֵהם  ָהֵאׁש'  'ְמַכֵּבי 

ַהִּדיר  ְוִכּבּו ֶאת ָמה ֶׁשִּנְׁשַאר ֵמַהְּׂשֵרָפה. ֶאת 

ְּבִעָּקר  ִהְתַעְּסקּו  ְוֵהם  ְלַהִּציל  ִנַּתן  ֹלא  ְּכָבר 

ֵהֵחָּלה  ֵּכיַצד  ְלַגּלֹות  ַוֲחִקיָרה,  ִּבְבִדיָקה 

ַהְּׂשֵרָפה. ַאָּבא ֶׁשִּלי ָהָיה ַעְצָּבִני ְמאֹוד ּוָפַקד 

ְּבאֹותֹו  עֹוד  ִמָּיד,  ִלְבנֹות  ֶׁשִּלי  ָהַאִחים  ַעל 

ֲעָנִקית,  ְוָגֵדר־ֶרֶׁשת  ִמְּקָרִׁשים  ִּדיר  ַלְיָלה, 

ֶׁשִּנְבֶנה  ַעד  ָהֵעֶדר  ֶאת  ָלִׂשים  ֵהיָכן  ֶׁשִּיְהֶיה 

ֲאָבל ּתֹוְך  ְוִקְּללּו,  ָרְטנּו  ֵהם  ֲחָדָׁשה.  ִמְכָלָאה 

ּוְבֵכן,  ִליׁשֹון.  ְוָהְלכּו  ִסְּימּו  ֵהם  ָׁשעֹות  ַּכָּמה 

ִמְכָלָאה ָהְיָתה, ֲאָבל ֵעֶדר... ַעְכָׁשו ָהָיה ָצִריְך 

ִלְמצֹא ֶאת ָּכל ָהֵעֶדר!

"'ַאָּתה ֹלא הֹוֵלְך ִליׁשֹון ַעד ֶׁשַאֲחרֹון ָהִעִּזים 

אֹוִתי  ְוָׁשַלח  ַאָּבא  ִלי  הֹוִדיַע  חֹוֵזר!',  ֹלא 

ֹלא  ַלְיָלה  אֹותֹו  ָּכל  ְלִחּפּוִׂשים.  ִּבְבִעיָטה 

ִמָּסִביב  ְוַגם  ַהְּכָפר  ְּבָכל  ִהְסּתֹוַבְבִּתי  ָיַׁשְנִּתי. 

ְוִהְצַלְחִּתי ִלְמצֹא ּוְלַהְחִזיר ִּכְמַעט ֶאת ֻּכָּלם. 

ִׁשְבָעה ְּכָבִׂשים ֶנֶעְלמּו ְוָכל ַהִּסיָמִנים ֵהִעידּו 

ַהָּׁשֵכן.  ַהְּכָפר  ַאְנֵׁשי  ַעל־ְיֵדי  'ֶנֶאְספּו'  ֶׁשֵהם 

ְּבתֶֹקף  ִהְכִחיׁשּו  ֵהם  ְלָׁשם,  ָהַלְך  ֶׁשִּלי  ַאָּבא 

ִלְסחֹט  ְמַנֶּסה  ְסָתם  ֶׁשהּוא  אֹותֹו  ְוֶהֱאִׁשימּו 

ַעד  ֶׁשָהְפָכה  ְמִריָבה  ִהְתַּפְּתָחה  ֶּכֶסף,  ֵמֶהם 

ְוַאָּבא  ַרִּבים  ָהיּו  ֵהם  ָיַדִים.  ְלִתְגַרת  ְמֵהָרה 

ַהַּבְיָתה,  ְּכֶׁשָחַזר  ֶׁשּלֹו,  ְוַהָּפִנים  ָיִחיד  ֶׁשִּלי 

ֶׁשִּלי  ֶׁשַהַּפְרצּוף  ְּכמֹו  ְּבֵעֶרְך  ִנְראֹות  ָהיּו 

ִנְרֶאה ַעְכָׁשו... הּוא ִהְצִּביַע ָעַלי ְּכֶׁשָחַזר. 'ִאם 

ַפְטָמה,  ְּכַלֵּפי  ָנַהם  יֹוֵתר',  ִמְזָּדֵרז  ָהָיה  הּוא 

ַלְּכָפר  ַמִּגיִעים  ָהיּו  ֹלא  ַהְּכָבִׂשים  'ִׁשְבַעת 

ַעל  סֹוֵמְך  ַהִּמָּטה,  ֶאל  ְוִנְזַרק  ָאַמר  ַהֵּׁשִני', 

ַפְטָמה ֶׁשִהיא ְּכָבר ְּתַמֶּצה ִעִּמי ֶאת ַהִּדין. ֶזה 

ֹלא ָהָיה ַקל. ַאָּתם רֹוִאים ְּבַעְצְמֶכם...

"ֲאָבל ֹלא ַעל ֶזה ָּבאִתי ְלַדֵּבר ִאְּתֶכם. ַעְכָׁשו 

ָהַלְך  ַּבַּלְיָלה ַאָּבא  ֶאְתמֹול  ָלִעָּקר.  ַמִּגיַע  ֲאִני 

יֹוְדִעים  ֵהם  ִאם  ָהֵאׁש  ִּכּבּוי  ְּבִמְׂשְרֵדי  ְלָבֵרר 

ְּכָבר ָמה ָּגַרם ַלְּׂשֵרָפה. הּוא ָחַזר ַהַּבְיָתה ִעם 

ָהֵאׁש,  ְמַכֵּבי  ַּדַעת  ֶׁשְּלִפי  ַהָּדָבר  ּוָבּה  ַׂשִּקית 

ַהַּכָּבִאים  ַהְּׂשֵרָפה.  ֶאת  ֶׁשִהְתִחיל  ָמה  ֶזה 

ָמְצאּו אֹותֹו ְּבִפַּנת ַהִּמְכָלָאה ַהְּׂשרּוָפה. ֵאֶּלה 

ַהְּׂשֵרָפה,  ִמִּלְכלּוְך  ְׁשחִֹרים  ֲחָפִצים  ְׁשֵני  ָהיּו 

ֲאָבל ֵהם ָהיּו ִמֶּכֶסף, ֲאֻרִּכים ָּכֵאּלּו ִעם ָּבִסיס 

ִלְתקַֹע  ִּבְׁשִביל  ְלַמְעָלה,  חֹר  ְוִעם  ְלַהָּצָבה 

ֵנרֹות".

ָהִיינּו ִנְרָעִׁשים. "ָּפמֹוטֹות"... ָלַחְׁשִּתי ַלֲחֵבַרי.

המשך יבוא
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מאת עוזי קפלון

קֹוצֹו
ֶׁשל יּוד

ְסְלחּו ִלי,   ּתִ

ם יֹוְדִעים  ַהִאם ַאּתֶ

ר ָהַרב ֶהָחִסיד  ֵאיֹפה ּגָ

ָרֵאל? ים ִיׂשְ י ַחּיִ ַרּבִ

ם ַמֲעָטָפה  יל, ִלְנֹסַע ִלְלבֹוב ְוִלְמֹסר ׁשָ ה ֶמעׁשִ ִעיר ר' ֹמשֶׁ ׁש ֵמֲחִסידֹו, ָהַאְבֵרְך ַהּצָ ם טֹוב ְמַבּקֵ ַעל ׁשֵ ְקִציר: ַהּבַ ּתַ

ָרֵאל". ים ִיׂשְ ִליחּות נֹוֶסֶפת, ֶלָחִסיד "ַחּיִ ּפֹוְרט, ַרב ָהִעיר, ּוַמֲעָטָפה ּוָבּה ׁשְ ִליחּות ָלַרב ַרּפָ ּוָבּה ׁשְ

 ָהַרב ֶהָחִסיד 

ָרֵאל? ים ִיׂשְ י ַחּיִ ַרּבִ

יר  ֲאִני לֹא ַמּכִ

ֶזה... הּו ּכָ ִמיׁשֶ

ִמים ָהַאֲחרֹוִנים  ּיָ ֵמִאיר: ּבַ

ִית,  ּבַ ַתֲחרּות ּבַ ֲאַנְחנּו ּבְ ינּו ׁשֶ ּלִ ּגִ

ִעיִרים. ִמי  ִרים ַלּצְ ֻבּגָ ין ַהּמְ ּבֵ

ּנֹות  יַע יֹוֵתר טֹוב ְלָכל ַהּפִ ַמּגִ

ָדִקים... ַהִאם ֲאַנְחנּו –  ְוַהּסְ

ָהַאִחים  סֹוִדי, אֹו ׁשֶ יֹון ַהּיְ ּקָ ּנִ ּבַ

יא  רֹון ְלַהְחּבִ ּשָׁ ּכִ ים, ּבַ ַטּנִ ַהּקְ

ִרי! ָכל ֹחר ֶאְפׁשָ ָחֵמץ ּבְ

ָדִקים  ָכל ַהּסְ ים: ַהִחּפּוׂש ּבְ ַחּיִ

דֹוָלה,  ְוַהֹחִרים הּוא ִמְצָוה ּגְ

ים עֹוְזִרים  ַטּנִ ְוָהַאִחים ַהּקְ

ִהּדּור... ם אֹוָתּה ּבְ ָלֶכם ְלַקּיֵ

יר ָלנּו  ה ַמְזּכִ ַהִחּפּוׂש ַהּזֶ

תֹוְך  ְפִנים, ּבְ ם ּבִ ׂש ּגַ ְלַחּפֵ

ב. ִלְמֹצא ָמה ָצִריְך ְלַנּקֹות  ַהּלֵ

יַע ְלַחג  ּגִ ּנַ ֵדי ׁשֶ ּוְלָמֵרק, ּכְ

ים ּוְמֻצְחָצִחים,  ַסח ְנִקּיִ ַהּפֶ

ים  ִעם ִמּדֹות טֹובֹות, ִעם ַמֲעׂשִ

טֹוִבים, ְוַגם ִעם ַהְחָלטֹות 

ֵדי ְלַהְצִליַח ָלֵצאת  טֹובֹות, ּכְ

ְלֵחרּות...

 ָהַרב ֶהָחִסיד 

ָרֵאל?  ים ִיׂשְ י ַחּיִ ַרּבִ

ה...  ִהּלָ ָכל ַהּקְ ֵאין ּבְ

ן  א ִאם ּכֵ  ֶאּלָ

ָרֵאל,  ים ִיׂשְ ן ְלַחּיִ ּוֵ ה ִמְתּכַ ַאּתָ

ׁשּוט... ָלאָכה ַהּפָ ַעל ַהּמְ ּבַ

ן, ֵאיזֹו ֲעבֹוָדה  ּכֵ

ְרֶצה ְלַהְזִמין? ּתִ
 זֹו ַמֲעָטָפה ֲעבּוְרָך 

דֹוׁש... ם טֹוב ַהּקָ ַעל ׁשֵ ֵמַהּבַ

ה  ו ַאּתָ ה, ַעְכׁשָ  ִהּנֵ

ם  א ִסּיֵ ֵנס! ַאּבָ  ָיכֹול ְלִהּכָ

ֶאת ָהֲאֵסָפה. 

ׁש ָעצּוב...   ֲאָבל הּוא ַמּמָ

יׁשֹוף  ָהַאְרִכיּבִ רֹות ׁשֶ ל ַהּצָ ְגַלל ּכָ ּבִ

ה... ִהּלָ ה ַלּקְ עֹוׂשֶ

ה, ַאְרֶאה ְלָך ֵאיֹפה  ִהּנֵ

א...  ל ַאּבָ ַהֶחֶדר ׁשֶ

ה יֹוֵדַע ָמה  ַאּתָ

ֲאֵסָפה? ֶהְחִליטּו ּבָ

א ְוָסְבָתא!  לֹום ַסּבָ  ׁשָ

אנּו ַלֲעֹזר ָלֶכם ְלַנּקֹות  ּבָ

ְלֶפַסח...

ַאְרנּו ָלֶכם  ְמנּו. ִהׁשְ ְמַעט ִסּיַ ּכִ

א ַוֲאִני  ֲעצּוִעים... ַסּבָ ְלַנּקֹות ֶאת ַהּצַ

ֶהם. ים ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ חֹות ִמׁשְ ּפָ

ֶעֶצם ָחׁשּוב  ָמה ּבְ

ַלֲעׂשֹות?
ֵאין ֲחִתיכֹות   ָחׁשּוב ִלְבּדֹק ׁשֶ

ְפִנים. ִלְפָעִמים ָיכֹול  ל ָחֵמץ ּבִ ׁשֶ

ל  ְיּגֶ ְפִנים ֲאִפּלּו ּבֵ  ִלְהיֹות ּבִ

ֵלם ְוָראּוי ַלֲאִכיָלה! ׁשָ

ֶפׁש,   ֶהְחִליטּו ִלְמֹסר ֶאת ַהּנֶ

ַח"  ּבֵ ֲאִמיַרת "ָעֵלינּו ְלׁשַ יְך ּבַ ּוְלַהְמׁשִ

ֵזָרה  ִאּלּו ַהּגְ יֹום, ּכְ ָעִמים ּבְ לֹוׁש ּפְ ׁשָ

ֶמת! לֹא ַקּיֶ

ׁש  ֶזה ַמּמָ

יׁש. ַמּתִ

א ְוָסְבָתא  יַע ְלַסּבָ ּבֹוִאי ַנּצִ

גֹו-ְלגֹוי! ִלְמּכֹר ֶאת ַהּלֶ

מוגש על־ידי: ביהכנ”ס חב”ד גאולת ישראל  
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ַּדֲאַגת ָהרֹוֶעה
ְּבַאְרצֹות־ ַהִּצּבּור  ֶאת  ִהְסִעיר  ָהֵארּוַע 
ֶׁשְּבָקָנָדה  ְּבטֹורֹוְנטֹו  ֵּבית־ְּכֶנֶסת  ַהְּבִרית. 
ִנְׂשְרפּו.  ּתֹוָרה  ִסְפֵרי  ְוַכָּמה  ָּבֵאׁש,  ָהֳעָלה 
ַהַהָּצָתה  ִּכי  ֶהֶעְלָתה  ַהִּמְׁשָטָרה  ֲחִקיַרת 

ֶנֶעְׂשָתה ִמְּמִניִעים ַאְנִטיֵׁשִמִּיים.

ַהָּלֶמ"ד  ְׁשנֹות  ְּבֵראִׁשית  ֵאַרע  ַהֶּזה  ָהֵארּוַע 
ָהָאֵמִריָקִנית  ַהִּתְקׁשֶֹרת  ַהִּׁשְבִעים(.  )ְׁשנֹות 
ֶנְחְרדּו  ָקָנָדה  ְיהּוֵדי  ָעמֹק.  ַזֲעזּוַע  ִהִּביָעה 
ִהִּגיָעה ַּגם ֶאל ַסף  ְלַגּלֹות ֶׁשָהַאְנִטיֵׁשִמּיּות 

ֵּביָתם.

ַחִּיים ַקְּפָלן ָהָיה ָאז ַנַער ָצִעיר, ְּכֶבן ְׁשלֹוׁש־
ֶעְׂשֵרה, ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ְּבטֹורֹוְנטֹו ִעם ִאּמֹו ְוָאִחיו 
ַהָּצִעיר ִמֶּמּנּו, ְׁשמּוֵאל. ִלְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ֹלא 
ֵּבית־ ַהָּצַתת  ִסּפּור  אּוָלם  ָּדִתי,  ֶרַקע  ָהָיה 
ֶאת  ְוִהְסִעיר  ַהַּנַער  ֶׁשל  ְלִלּבֹו  ָנַגע  ַהְּכֶנֶסת 

רּוחֹו.

ְּבאֹוָתם ָיִמים ִיֵּסד ְיהּוִדי ָצנּוַע ִמְּקִהַּלת ַחַּב"ד 
ְּגלּוכֹוְבְסִקי,  ַאְבָרָהם־ַיֲעקֹב  ָהַרב  ָּבִעיר, 
ַיְלֵדי  ְלטֹוַבת  ְּבַׁשָּבתֹות  ְמֻיָחד  ְּתִפָּלה  ִמְנַין 
ְלֵבית־ַהְּכֶנֶסת.  ָלֶלֶכת  ָנֲהגּו  ֶׁשֹּלא  ָהֵאזֹור, 
ִקְטֵעי  ֶׁשל  ִמְבָחר  ִאָּתם  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  הּוא 
ַהָּׁשבּוַע,  ָּפָרַׁשת  ִסּפּור  ֶאת  ְמַסֵּפר  ְּתִפָּלה, 
ֶׁשל  'ְסעּוָדה'  ְוַאֲחָריו  ִקּדּוׁש  ָלֶהם  ְועֹוֵרְך 
ִמְסַּפר  ָּגַדל  ַהְּזַמן  ִּבְמרּוַצת  ְמִתיָקה.  ִּדְבֵרי 

ַהְּיָלִדים, ּוְלִעִּתים ָּבאּו יֹוֵתר ִמִּׁשְבִעים.

ַּב'ִמְנָין'  ִהְתַיְּצבּו  ַהַהָּצָתה  ֶׁשַאַחר  ַּבַּׁשָּבת 
ַקְּפָלן  ַחִּיים  ָהיּו  ֵאֶּלה  ֲחָדִׁשים.  ְיָלִדים  ְׁשֵני 

ָלַרב  ַמָּצה  ֲחִתיַכת  ָנַתן  ֶׁשָהַרִּבי  ְלַאַחר 
ָהַרב  ָּפָנה  ְיָלָדיו  ְוִלְׁשֵני  ְּגלּוכֹוְבְסִקי 
ְּגלּוכֹוְבְסִקי ֶאל ָהַרִּבי ּוִבֵּקׁש ַמָּצה ַּגם ַּבֲעבּור 
ֵהִגיב  ָהַרִּבי  ַקְּפָלן.  ְלִמְׁשַּפַחת  ַהְּיָלִדים  ְׁשֵני 
ִמָּיד: "ַהִאם ֵהם ִעם ִאָּמם?". ָהַרב ְּגלּוכֹוְבְסִקי 
ֵהִׁשיב ִּכי ָאֵכן ַהְּיָלִדים ִיְהיּו ִעם ִאָּמם ְּבֶפַסח, 
ַלְחּגֹג  ְׁשֵּתי ִמְׁשָּפחֹות  ֻמְזָמִנים ַעל־ְיֵדי  ְוֵהם 
ִאם  ְוָׁשַאל  הֹוִסיף  ָהַרִּבי  ַהְּסָדִרים.  ֶאת  ִאָּתן 
ַּבְּסָדִרים,  ְיָלֶדיָה  ִעם  ִמְתָאַרַחת  ָהֵאם  ַּגם 

ְוָהַרב ְּגלּוכֹוְבְסִקי ֵהִׁשיב ְּבִחּיּוב.

ְׂשִביעּות  ֲאֶרֶׁשת  ִנְרֲאָתה  ָהַרִּבי  ְּפֵני  ַעל 
ָרצֹון. הּוא ָּפָנה ַהִּצָּדה ְוהֹוִציא ַמָּצה ְׁשֵלָמה, 
ֲעבּור  "ֶזה  ְוָאַמר:  ְּגלּוכֹוְבְסִקי  ָלַרב  ְמָסָרּה 

ָהַאִחים ַקְּפָלן!".

ַחג  ִלְקַראת  ָׁשִנים.  ְּכַאְרָּבִעים  ָחְלפּו 
ַהָּׁשבּועֹות ִּבְׁשַנת תשע"א ָנַסע ָהַרב ְמַנֵחם־
ְּבֵבית־ ַהַחג  ֶאת  ָלחֹג  ְּגלּוכֹוְבְסִקי  ֶמְנֶּדל 

ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ִּבְניּו־יֹוְרק. ְּבֵליל ַהַחג ָהַלְך 
ְלִהְתַּפֵּלל ַּבִּמְנָין ַהִּמְתַקֵּים ְּבַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי. 
ְּבִהָּכְנסֹו ְלָׁשם ָרָאה ִּפְתאֹום ֶאת ַחִּיים ַקְּפָלן, 
ְלֶרֶגל  ִלְניּו־יֹוְרק  ֶׁשָּבא  ִלְנָכִדים,  ָסב  ַּכּיֹום 

ֲחֻתַּנת ֶאָחד ִמְּיָלָדיו.

ַּבֲאִריכּות,  ַהְּׁשַנִים  ׂשֹוֲחחּו  ַהְּתִפָּלה  ַאֲחֵרי 
הּוא  ִאם  ְּגלּוכֹוְבְסִקי  ָהַרב  ֶאת  ָׁשַאל  ְוַחִּיים 
ַהַּיֲהדּות.  ְלַחֵּיי  ִהְתָקְרבּותֹו  ִסּפּור  ֶאת  ַמִּכיר 
ַהִּסּפּור  ֶאת  ֶׁשָּׁשַמע  ְּגלּוכֹוְבְסִקי,  ָהַרב 
ֵמָאִביו, ָׂשַמח ִלְׁשמַֹע זֹאת ִמַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה 
ָּכל  ִעם  ַהִּסּפּור,  ָּכל  ֶאת  ִסֵּפר  ַחִּיים  ַעְצמֹו. 

ַהְּפָרִטים.

"ְּכֶׁשָּׁשַאְלִּתי  ַחִּיים:  ָאַמר  ִסּפּורֹו  ְּבִסּיּום 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִיָּתֵכן  ֵאיְך  ָאִביָך  ֶאת  ִּבְׁשָעתֹו 
ָּברּוְך הּוא ִאְפֵׁשר ְלַהֲעלֹות ָּבֵאׁש ֶאת ִסְפֵרי 
יֹוֵדַע  ֲאִני  ַאְך  ִלי,  ְלָהִׁשיב  ָיַדע  ֹלא  ַהּתֹוָרה, 
ֶאת ַהְּתׁשּוָבה. ִאּלּוֵלא ָהֵארּוַע ַהָּקֶׁשה ַהֶּזה – 
ֲאִני ְוָאִחי ֹלא ָהִיינּו ְמַגִּלים ֶאת עֹוָלָמּה ֶׁשל 

ַהַּיֲהדּות!".

ַחִּיים  ִנַּגׁש  ַהְּתִפָּלה  ִסּיּום  ִעם  ְׁשמּוֵאל.  ְוָאִחיו 
ָנַתן  ֶׁשֱאֹלִקים  ִיָּתֵכן  "ֵּכיַצד  ְוָׁשַאל:  ָהַרב  ֶאל 

ָלַאְנִטיֵׁשִמים ָהֵאֶּלה ִלְׂשרֹף ִסְפֵרי ּתֹוָרה?!".

ִהִּביט  ֵמַהְּׁשֵאָלה,  ֻהְפַּתע  ְּגלּוכֹוְבְסִקי  ָהַרב 
ֵיׁש  יֹוֵדַע.  ֵאיֶנִּני  ֲאִני  "ַּגם  ְוָעָנה:  ְּבֶעֶצב  ַּבֶּיֶלד 

ְּדָבִרים ֶׁשֵאיֶנּנּו ְמֻסָּגִלים ְלָהִבין".

ַהֶּיֶלד ֻהְפַּתע ִלְׁשמַֹע ֶׁשָהַרב ַעְצמֹו ֵאיֶנּנּו יֹוֵדַע 
ַהֵּכן  ַהַּמֲעֶנה  ֶׁשַּדְוָקא  ִמְתָּבֵרר  ַאְך  ְּתׁשּוָבה, 
הּוא  ֵהֵחּלּו  יֹום  ֵמאֹותֹו  ִלּבֹו.  ֶאת  ָּכַבׁש  ַהֶּזה 
ְּבַהְדָרָגה  ִּבְקִביעּות.  ַה'ִמְנָין'  ֶאת  ִלְפקֹד  ְוָאִחיו 
ְרצֹוָנם  ֶאת  ֶׁשִהִּביעּו  ַעד  ִמְצוֹות,  ְלַקֵּים  ֵהֵחּלּו 
ַלֲעבֹר ִלְלמֹד ְּבֵבית־ַהֵּסֶפר ֶׁשל ַחַּב"ד. ִאָּמם לא 
ִהְתַלֲהָבה ֵמָהַרְעיֹון, ַאְך ֶנֶעְתָרה ָלָרצֹון ָהַעז ֶׁשל 

ְיָלֶדיָה.

ִּכי ֹלא  ָיְדעּו  ַהְּיָלִדים  ַּבֶּפַתח.  ַהֶּפַסח ָעַמד  ַחג 
ִאָּמם  ֶׁשֵּכן  ַּבַּבִית,  ַהֶּפַסח  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  יּוְכלּו 
ֹלא ָהְיָתה מּוָכָנה ְלַהְבִטיַח ֶׁשַהַּבִית ִיְהֶיה ָּכֵׁשר 
ִמְׁשָּפָחה  ֵאֶצל  ְלִהְתָאֵרַח  ֶהְחִליטּו  ֵהם  ְלֶפַסח. 
ָהַרִּבי  ֶׁשל  ֵּבית־ִמְדָרׁשֹו  ְּבִקְרַבת  ִּבְניּו־יֹוְרק, 

ִמְּליּוַּבאִויְטׁש.

ֶאת  ְוִצֵּין  ָלַרִּבי,  ִמְכָּתב  ָּכַתב  ַחִּיים 
ְּבֶפַסח  ְלִהָּמֵצא  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַעל  ִׂשְמָחתֹו 
ֵהיָכן  ֵּפֵרט  ַּגם  ְּבִמְכָּתבֹו  ָהַרִּבי.  ְּבִקְרַבת 

ִיְתָאְרחּו הּוא ְוָאִחיו ְּבַמֲהַלְך ַהַחג.

ַעל  ַמֲעֶנה  ַהַּנַער  ִקֵּבל  ָקָצר  ְזַמן  ְּבתֹוְך 
ֶאת  "ַלֲעׂשֹות  ֵהִׁשיב:  ָהַרִּבי  ִמְכָּתבֹו. 
ְׁשֵאלֹות  ִּבְדַבר  ָהֵאם.  ִעם  ַּבַּבִית,  ַהֶּפַסח 
ְּגלּוכֹוְבְסִקי  ָהַרב  ִעם  ְלִהְתַיֵעץ  ּוְפָרִטים 
ַחַּב"ד  ְקִהַּלת  ַרב  ׁשֹוַחט,  ָהַרב  ְוִעם 

ְּבטֹורֹוְנטֹו".

ְׁשֵני  ֶאל  ִמָּיד  ִהְתַקֵּׁשר  ַהֻּמְפָּתע  ַהַּנַער 
ָהַרִּבי  ְּתׁשּוַבת  ֶעְזָרָתם.  ֶאת  ּוִבֵּקׁש  ָהַרָּבִנים 
ַהָּדָבר  ַּבֶּמה  ְּבָיְדָעם  ְׁשֵניֶהם,  ֶאת  ִהְדִהיָמה 

ָּכרּוְך.

ְׁשֵני ָהַרָּבִנים ִנְּגׁשּו ֶאל ֵּביָתּה ֶׁשל ְּגֶבֶרת ַקְּפָלן, 

ְוִהְסִּבירּו ָלּה ִּבְפָרֵטי־ְּפָרִטים ֵאיְך ְלַהְכִׁשיר ֶאת 
ַּכָּמה  ַעד  ְּבָאְזֶניָה  ִהְדִּגיׁשּו  ֵהם  ְלֶפַסח.  ַהַּבִית 
ִעם  ַהַחג  ֶאת  ַיְחְּגגּו  ֶׁשַהְּיָלִדים  ָלַרִּבי  ָחׁשּוב 

ִאָּמם, ְוֶׁשֹּלא ִּתָּׁשֵאר ְלַבָּדּה ַּבַחג.

ֶעְמָּדתֹו זֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ִרְּגָׁשה ְמאֹוד ֶאת ָהִאָּׁשה, 
ְוִהיא ִהִּביָעה ְנכֹונּות ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ְּכֵדי ֶׁשַהַּבִית 
ִיְהֶיה ָּכֵׁשר ְלֶפַסח ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות. ַהְּׁשַנִים 
ֵּכִלים  ָקנּו  ַהִּמְטָּבח,  ֶאת  ְלַהְכִׁשיר  ָלּה  ִסְּיעּו 
ָּכֵׁשר  ַהַּבִית  ָהָיה  ָּדָבר  ֶׁשל  ּוְבסֹופֹו  ֲחָדִׁשים, 

ִלְמַהְּדִרין.

ֵארּוַח  ִויָלֶדיָה  ָלִאָּׁשה  ִסְּדרּו  ַּגם  ָהַרָּבִנים  ְׁשֵני 
ִמְׁשָּפחֹות  ְׁשֵּתי  ֵאֶצל  ַהֵּסֶדר  ֵלילֹות  ִּבְׁשֵני 
ְּבטֹורֹוְנטֹו, ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ַלְחּגֹג ֶאת ַהַחג ַּבֲאִויָרה 
ִיְראּו ֵּכיַצד ֲאִבי ַהִּמְׁשָּפָחה עֹוֵרְך  ְוַגם  ְׂשֵמָחה, 

ֶאת ַהֵּסֶדר.

ִלְקַראת ַהַחג ָנְסעּו ָהַרב ְּגלּוכֹוְבְסִקי ּוִמְׁשַּפְחּתֹו 
ָאִביו,  ְּבֵבית  ַהַחג  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִלְניּו־יֹוְרק, 

ַהִּמְתּגֹוֵרר ִּבְׁשכּוַנת ּבֹורֹו־ַּפאְרק ֶׁשִּבְברּוְקִלין.

ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ָנַהג ָהַרִּבי ְלַחֵּלק ַלִּצּבּור ִמן ַהַּמּצֹות 
ֲחִתיַכת  ִקֵּבל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַּבֲעבּורֹו.  ֶׁשֶּנֱאפּו 
ִעם  ָּבא  ַאְבָרָהם־ַיֲעקֹב  ָהַרב  ַּגם  ְקַטָּנה.  ַמָּצה 

הּוא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ַהַּמָּצה.  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָּבָניו  ְׁשֵני 
ָהַרב ְמַנֵחם־ֶמְנֶּדל ְּגלּוכֹוְבְסִקי, ַּכּיֹום ַרב ְקִהַּלת 
ַחַּב"ד,  ַרָּבֵני  ַוַעד  ַמְזִּכיר  ּוְסַגן  ִּבְרחֹובֹות  ַחַּב"ד 

ֶׁשָהָיה ָאז ֶיֶלד ַרְך.

ִעְנָין קֹוְרִאים     ּבְ

ַמְחִּכיִמים  ְוֶנֱהִנים

ִחיַדת
ּגְ    וָּלה

עֹוָלם ְמַגִּלים

 ְּדמּות
ה ָרׁשָ  ֵמַהּפָ

ֹלא קֹוִנים ְּבֶכֶסף
ְּבחֶֹדׁש  ָּפָנה  ְּבַאְרצֹות־ַהְּבִרית  ָעִׁשיר  ְיהּוִדי 
ִּתְׁשֵרי תשמ"ב ֶאל ַמְזִּכירּות ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִויְטׁש 
ּוִבֵּקׁש ְלִהְתַקֵּבל ִלְפִגיָׁשה ִאיִׁשית. ְּבאֹוָתם ָיִמים 
ִאיִׁשּיֹות,  ִלְפִגיׁשֹות  ֲאָנִׁשים  ְלַקֵּבל  ָחַדל  ָהַרִּבי 
ִּבְלַבד.  ִּבְקבּוצֹות  ַהְּמַבְּקִרים  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְוֵהֵחל 
ָקָׁשה  ְּבַמֲחָלה  ֶׁשָחָלה  ִהְסִּביר  ֶהָעִׁשיר  אּוָלם 
ָהַרִּבי.  ִעם  ִאיִׁשית  ְלִׂשיָחה  ְלִהָּפֵגׁש  ַחָּיב  ְוהּוא 
הּוא ִהְבִטיַח ִלְתרֹם ְׁשֵני ִמיְליֹון ּדֹוָלר ְלמֹוְסדֹות 

ַחַּב"ד ִאם ֵּתָעֶנה ַּבָּקָׁשתֹו.

ֵמֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל  ְלָכאן  "ָּבִאים  ָהַרִּבי:  לֹו  ָעָנה 
ְיהּוִדים, ֶׁשהֹוִציאּו ֶאת ְּפרּוטֹוֵתיֶהם ָהַאֲחרֹונֹות 
אּוַכל  ֵאיְך  ְלַקְּבָלם;  ָיכֹול  ְוֵאיִני  ַהְּנִסיָעה,  ַעל 

ְלַקֵּבל ְיהּוִדי ַרק ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש לֹו יֹוֵתר ֶּכֶסף!".

אֹותֹו ָעִׁשיר ִהְתַּפֵעל ְמאֹוד ֵמֶעְמָּדתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, 
ּוִביֵמי ַהֲחֻנָּכה ָּבא ְלֵבית־ַהִּמְדָרׁש ְוָעַמד ִעם ָּכל 

ַהָּקָהל. ְּכֶׁשָהַרִּבי ָעַבר ְלָידֹו ָּפָנה ֵאָליו ּוֵבְרכֹו.

ִמי ֲאִני?

 ֲאִני ֹלא ֶּכֶבׂש, 

ְּגִדי אֹו ׁשֹור,

 ֲאָבל ִּבְתכּונֹוַתי 

ֲאִני ּדֹוָמה ָלֶהם.

ְיהּוִדי ִהְקִריב אֹוִתי

 ְּכֶׁשהּוא ָרָצה ִלְקׁשֹר 

ֶאת ַעְצמֹו

ְוֶאת ָּכל ֻּכּלֹו, ְלַהֵּׁשם.

 ּוְבֶעֶצם ִהְתַּכֵּון 

ְלַהְקִריב אֹוִתי,

ּוְלִהָּׁשֵאר ָטהֹור יֹוֵתר, 

ּוְמֻזָּכְך

 ְלִהְתָקֵרב ְּבַעְצמֹו 

ְּבאֶֹפן ַמְׁשָמעּוִתי.

ַהְּלַואי ֶׁשְּבָקרֹוב, ִנְזֶּכה 

ׁשּוב ְלָכְך!

א ָנָדב ַהָּנִדיב

ְּבתֹור  אֹוִתי  ַמִּכיִרים  ֻּכָּלם  ַהּיֹום 
ִמְּזַמן  ֲאָבל ַעד ֹלא  ַהָּנִדיב.  ָנָדב 
ְּבֶׁשֶקט  ִלי  קֹוְרִאים  ָהיּו  ַּדְוָקא 
ָלָּמה?  "ַהַּקְמָצן".  ַהַּגב  ֵמֲאחֹוֵרי 
ָלֵתת  ָקֶׁשה  ְקָצת  ִלי  ָהָיה  ִּכי 

ְצָדָקה...

ַהַּבְיָתה,  ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי  ֶאָחד,  יֹום 
ֶׁשִּלי  ַהִּמְכָנַסִים  ְּבִכיס  ָמָצאִתי 
ְּבִפְתאֹוִמּיּות.  ֶׁשּנֹוַצר  ָּגדֹול  חֹר 
ֵמַהחֹר?  חּוץ  ַּבִּכיס  ָהָיה  ּוָמה 
ֶּכֶסף  ִּדיַנר  ֶׁשל  ַמְטֵּבַע  ְּכלּום! 

ֶׁשָהָיה ָׁשם ִלְפֵני ֵכן – ֶנְעַלם.

ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ָהִייִתי  ַּבַּלְיָלה 
ֶהָעִני  ְמַנֶּׁשה  ֶאת  ְוָׁשַמְעִּתי 
ָׁשַלח  ַהֵּׁשם  ֵאיְך  ַלֲחֵברֹו  ְמַסֵּפר 
הּוא  ּבֹו  ֶּכֶסף,  ִּדיַנר  ִמָּׁשַמִים  לֹו 

ָקָנה ֶאת ָּכל ָצְרֵכי ַהַּׁשָּבת!

ַרב':  'ְׁשֵאַלת  ַלֲעׂשֹות  ָהַלְכִּתי 
ִמְצָוה  ָעִׂשיִתי  ָהַרב,  "ְּכבֹוד 
ֶׁשֶּזה  ִהְתַּכַּוְנִּתי  ֹלא  ֲהֵרי  ִּבְכָלל? 

ַיִּגיַע ֵאָליו... ִּבְכָלל ֹלא ָיַדְעִּתי!".

ִּבְמאֹור  ָהַרב  ִלי  ָאַמר  "ְּבַוַּדאי!", 
ָאנּו  ַוִּיְקָרא  "ְּבָפָרַׁשת  ָּפִנים. 
ְלִמי  ָקְרַּבן־ָאָׁשם  ַעל  ְלֵמִדים 
ָאז  ָלַדַעת.  ְּבִלי  ֲעֵבָרה  ֶׁשָעָׂשה 
ַקל־ָוחֶֹמר   – ַּבֲעֵבָרה  ָּכְך  ִאם 
ִמְצָוה  ֶׁשעֹוֶׂשה  ֶׁשִּמי  ְּבִמְצָוה, 
ָׂשָכר  ָעֶליָה  ְמַקֵּבל  ַכָּוָנה'  'ְּבִלי 

ַרב!

"ְּבַוַּדאי  ָהַרב,  הֹוִסיף  "אּוָלם", 
ֶׁשִאם ִּתֵּתן ְצָדָקה ְוַגם ִּתְתַּכֵּון – 

ִּתְזֶּכה ְלָׂשָכר ַרב יֹוֵתר"...

ּוִבְזכּות  ְלִלִּבי,  ִנְכְנסּו  ַהְּדָבִרים 
'ְּבׁשֹוֵגג'  ְצָדָקה  ִמְצַות  אֹוָתּה 
ְצָדָקה,  ַהְרֵּבה  ֵמָאז  ָלֵתת  ָזִכיִתי 

ְּבַכָּוָנה ּוְבִׂשְמָחה!

ּפְתרֹון ַהִחיָדה:
ַהּנֶפׁש ַהּבֵהִמית.

ָהַאָּיל ָמצּוי ִּכְמַעט ְּבָכל ֶחְלֵקי ָהעֹוָלם. חֹוְקֵרי 
ֶטַבע ַמְבִחיִנים ֵּבין 60 ִמיִנים ׁשֹוִנים ֶׁשל ַאָּיל. 
ְּבָאַלְסָקה,  ַהַחִּיים  ֵאֶּלה  ֵהם  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוִלים 
ַהַחִּיים  ַהַּמָּׂשא  ְוַאְּיֵלי  ְּבָקָנָדה  ַה'ָקִריּבֹו'  ַאְּיֵלי 
הּוא  ָהַאָּיל  ֶׁשְּבִמין  ַהָּקָטן  ַהָּצפֹון.  ְּבַאְרצֹות 
ַהִּנְקָרא 'ִאיְלפֹודֹו' ַהַחי ְּבִצ'יִלי. ִמין ֶזה ַמִּגיַע 

ְלגַֹבּה ֶׁשל 30 ֶסְנִטיֶמֶטר ִּבְלַבד.

ַחי  ְוַאְפִריָקה  ַאְסָיה  ְּבֵאירֹוָּפה, 
ָה'ַאָּיל ָהָאדֹם' ְּבעֹוד ֶׁשַּבַּיֶּבֶׁשת 
ְּביֹוֵתר  ָנפֹוץ  ָהָאֵמִריָקִאית 

ַמְפִליא  ֶזה  ִמין  ָלָבן'.  ָזָנב  'ַּבַעל  ַהִּנְקָרא  ַהִּמין 
ָלָבן  ָזָנב  ֶזה  ְלַאָּיל  ַהָּיִפים.  ִּבְצָבָעיו  ֶאת רֹוָאיו 
ַּכֶּׁשֶלג, ְטָלַפִים ְׁשחֹרֹות, ֵעיַנִים חּומֹות ְּגדֹולֹות 
ְועֹור ָאדֹם ַמְבִריק ַההֹוֵפְך ַּבְּסָתו ְלָכחֹל־ָאפֹר.

ַלְּפַלְנד  ַהִּנְקָרא  ְּבֵאזֹור  ִפיְנַלְנד,  ִּבְצפֹון 
ַוֲאֶׁשר ּתֹוָׁשָביו ִנְקָרִאים ַעל ְׁשמֹו 'ָלִּפים', 
ֵיׁש ְּבָכל ַּבִית ַּכָּמה ַאָּיִלים. ִּבְתקּופֹוֶתיָה 
ְוָנִדים  ָנִעים  ֵהם  ַהָּׁשָנה  ֶׁשל  ַהּׁשֹונֹות 
ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְוָאז ְמַׁשֵּמׁש ָלֶהם ָהַאָּיל ַּגם 

ִּבְמקֹום סּוס ְוסֹוֵחב ֶאת ַמְגֵלׁשֹוֵתיֶהם.


