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  ַׁשֶּיֶרת ַהְּגַמִּלים ַהַּמְפִּתיָעה

ְירּוָׁשַלִים ּתֹוְׁשֵבי ְּדָאָגה ַרָּבה ִמְּלָאה ֶאת ִלָּבם ֶׁשל 

. ָהִראׁשֹוָנה ְיֵמי ָהַעִלָּיה , ַהָּיִמים. חֶֹדׁש ִניָסןְּבאֹותֹו 

ִמְׁשָּפחֹות ַּבִּיּׁשּוב ַהְּיהּוִדי ַהִּמְתַחֵּדׁש ִנְמנּו ְּכֵמָאה 

ֲחִסיִדים , ְסָפַרִּדים -ֶׁשֶּנְחְלקּו ְלָׁשלֹוׁש ְקִהּלֹות , ִּבְלַבד

יֹום ַעל - ֶׁשֶּנֶאְלצּו ְלֵהָאֵבק יֹום, ְּבֵני ַהִּיּׁשּוב. ּוֵפרּוִׁשים 5 

  .ם ָהֲעָרִביםַּגם ָסְבלּו ַרּבֹות ִמְׁשֵכֵניהֶ , ִקּיּוָמם

ִמיֵדי ְּכִאיּלּו לֹא ַּדי ַּבָּצרֹות ַהְמֻרּבֹות ֶׁשָּבאּו , ְוִהֵּנה

ֶגֶׁשם לֹא : ִנְתַוְּסָפה ָצָרה ֲחָדָׁשה ִמיֵדי ָׁשַמִים, ָאָדם

יֶֹקר ַהָּמזֹון . חֶֹרף ָׁשחּון ְּביֹוֵתר ָּפַקד ֶאת ָהָאֶרץ, ָיַרד

ִהְרִקיַע ַחת ּוְמִחיָרּה ֶׁשל ִּכַּכר ֶלֶחם ַאֶהֱאִמיר  10 

    .ָּבָרָעב ַהָּכֵבדֶנֶאְנקּו ְיהּוֵדי ְירּוָׁשַלִים . ַלְּׁשָחִקים

, ִיםַאְך זֹו לֹא ָהְיָתה ִעָּקר ַּדֲאָגָתם ֶׁשל ְּבֵני ְירּוָׁשלַ 

ְוִאילּו ָלֶהם ֵאין , ַהְּדָאָגה ָּבָאה ְּבֶׁשל ַחג ַהֶּפַסח ַהְּמַמְׁשֵמׁש. ֶׁשְּכָבר ָהיּו ְמֻלָּמִדים ְּבַחֵּיי ּדַֹחק

  !ִחִּטים ְלַמּצֹות

ְגָּבלֹות ְוָׁשם ֶאְפָׁשר ָהָיה ְלַהִּׂשיג ַּכֻּמּיֹות מֻ - ּפֹה. ַרָּבֵני ַהִּיּׁשּוב ּוַפְרָנָסיו ִהְתַהְּלכּו ְּבָפִנים קֹוְדרֹות 15 

ּו ֶׁשל ַהְּקִהּלֹות ְיכֹולֹות ָהי ןֹוֵתיהֵ קּוּפֶׁש ֲאָבל ְמִחיָרן ַהָּגבֹוַּה ָעָלה ְּבַהְרֵּבה ַעל ַהְּסכּום , ֶׁשל ִחִּטים

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

   ...ֵריקֹות ְלַגְמֵרי

י ִמַּמְנִהיֵגי ְקבּוַצת ָהעֹוִלים ּוֵמָראֵׁש , ָיַׁשב ְּבֵביתֹו ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמׁשקלֹובַהֶּפַסח ִּכְׁשבּוַעִים ִלְפֵני 

ְּתכּוָנה ַרָּבה ָאְזָניו ְלֶפַתע ָקְלטּו . ְוִהְתַאֵּמץ ִלְמצֹוא ִּפְתרֹון ַלְּבָעָיה ַהְמִעיָקה, ַהִּיּׁשּוב ְוִנְכָּבָדיו 20 

ֶׁשל ְגַמִּלים ֲעמּוֵסי ַחּה אֹוְר . ֶאל ֶּפַתח ַהַּבִית ְוֵעיָניו ִנְפֲערּו ְּבַתְדֵהָמהָיָצא הּוא . ִמחּוץ ְלֵביתֹו

ְּבִתְלּבֶֹׁשת ַעְרִבית ַּכאִפָּיה ְוָלבּוׁש ָחבּוׁש , ֲעָרִבי ָזֵקן. ִלְפֵני ֵּביתֹוָחְנָתה ַׂשִּקים ַעל ַּגֵּביֶהם 

  .ַהַּׁשָּיָרההֹוִביל ֶאת , ְמסֹוָרִתית

ֵעיָניו ֶׁשל . ִהְתָקֵרב ֵאָליו ִּבְצָעִדים ְמדּוִדים, תְּבֶפַתח ַהַּביִ ִנָּצב הַ ְּכֶׁשָהַעְרִבי ִהְבִחין ְּבַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 

ְוהֹוִׁשיט ֶאת ַקָּלה ְּבגּופֹו ִקָּדה ֶהֱחָוה הּוא . ַהְּקָמִטיםֲחרּוֵׁשי ָהַעְרִבי ַהָּקִׁשיׁש ֵהִאירּו ִמּתֹוְך ָּפָניו  25 

  .ָהִעְנָיןֵפֶׁשר ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל הֹוִׁשיט לֹו ֶאת ָידֹו ְוָתָהה לְ . ָידֹו ְלִבְרַּכת ָׁשלֹום

ָהַרִּבים ֶׁשָּנְׂשאּו ַהַּׂשִּקים ַעל  ְצִּביעֹוְּבהַ , ָאַמר ָהַעְרִבי?", ַהַּׂשִּקים ַהָּללּוֶאת ָּכל ֲאדֹוִני רֹוֶאה "

ַאֶּתם ם ֶׁשָּלֶכם ִמְתָקֵרב ַוֲאִני יֹוֵדַע ִּכי ֶּבָחג ֶזה ְזקּוִקיַהֶּפַסח ַחג . ֻּכָלם ְמֵלִאים ִחִּטים, "ַהְּגַמִּלים



  ב"ה

ִסֵּים ", ֵּביֵנינּו ָּכאן ְוַעְכָׁשו ִעְסָקה ִּבְמִחיר ָהגּוןִנְסּגֹר ָהָבה . ֲאִפַּית ַהַּמּצֹות ֶׁשָּלֶכםְלצֶֹרְך , ְלִחִּטים

 30  .ָהַעְרִבי ֶאת ְּדָבָריו ְוִהְׁשּתֹוְממּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַרק ָּגְבָרה

ְּכָבר ִהֵּנה ? ַמה ַיֲעֶׂשה ַעְכָׁשו. ל ְּבַקַּדְחָתנּות ְוִלּבֹו ֶנְחַמץ ְּבִקְרּבֹוִלְפעֵֹהֵחל מֹחֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 

ִּבְגרֹונֹו ִּכְחֵּכַח הּוא ?! ְּתמּוָרָתןְלַׁשֵּלם ַאְך ֵמֵהיָכן ִיַּקח ֶאת ַהֶּכֶסף ָהַרב ֶׁשָעָליו , ִחִּטיםה' ִזֵּמן לֹו 

ָהל ֲאָבל ַמה ֶאֱעֶׂשה ְוֻקַּפת ַהָּק , ֶאת ָהִעְסָקה ַהּזֹוְמַבֵּצַע ֵלב ָהִייִתי - ְּבֵחֶפץ: "ֵהִׁשיבָרֶפה ּוְבקֹול 

  !"...ֵריָקה ַעָּתה ַלֲחלּוִטין

ַקח ֶאת , יֹוֵדַע ַאָּתה: "ְוַאַחר ָאַמר, ְּכאֹוֵמד ֶאת ְּדָבָריו ִאם ֲאִמִּתִּיים ֵהם, ָהַעְרִבי ִהִּביט ּבֹו 35 

  ".ָלֶכם ִּתְפַרע ִלי ֶאת ַהחֹובְרַוח ְּכֶׁשּיִ לְ ּוַהִחִּטים ַּבֲהָקָפה 

 ִּבֵּקׁש ִלְקּבֹעַ , ָהָיהֶׁשָּיָׁשר ִמּׁשּום , ֵכן- ִּפי- ַעל-ַאף. אֶֹׁשרְּבִקְרּבֹו ֵמרֹוב ִּפְרֵּכס ִליּבֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 

 ִהְסִּכימּו ַעל ַהְּסכּום ְלַתְׁשלּוםַהְּׁשַנִים . ְלַתְׁשלּוםִעם ָהַעְרִבי ַּתֲאִריְך ָנקּוב ֶׁשִּיְהֶיה מֹוֵעד ַאֲחרֹון 

  .ְוֵכן ָקְבעּו ֶאת ֶעֶרב ֶּפַסח ְּכמֹוֵעד ַאֲחרֹון ְלִפְרעֹון ַהחֹוב

ַע ַהִחִּטים ַהָּגדֹול ֶׁשִהִּגיְמַלאי ַהִּיּׁשּוב ַהְּיהּוִדי ַהְּׁשמּוָעה ַהַּמְרִניָנה ַעל ָּבֵּתי ֵּבין ָּפְׁשָטה ַמֵהר -ִחיׁש 40 

ֶׁשִּסְּיעּו ְּבתֹוְך ַּדּקֹות ֶנֶאְספּו ָסִביב ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ְיהּוִדים ַרִּבים . ָצפּוי-לֹאְּבאַֹרח 

ַהַּׂשִּקים ְּבעֹוד ַהְיהּוִדים ֲעסּוִקים ְּבַהֲעָמַסת , ְּבתֹוְך ָּכל ַהֲהמּוָלה. ֵמַהְּגַמִּליםַהַּׂשִּקים ִּבְפִריַקת 

  .ֶנֶעְלמּו ָהַעְרִבי ּוְגַמָּליו ִמן ָהַעִין, ָסמּוְך ַמְחָסן ְלתֹוְך ַהְכָנָסָתם ְב ּוַעל ַּגָּבם 

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

ְלָהִריץ ִמֵהר הּוא . ף ֶׁשָעָליו ִהְתַחֵּיבָּכֵעת ָהָיה ָעָליו ְלַגֵּיס ֶאת ַהֶּכֶס . ְלַהְרּבֹות ְּבַמְחָׁשבֹות 45 

, ֶאת ְּתִחָּנתֹו ְלֶעְזָרה ַּכְסִּפית ִמָּיִדיתָׁשַטח ָלָאֶרץ ּוָבֶהם - ְּבחּוץִמְכָּתִבים ַלְּקִהּלֹות ַהְּיהּוִדּיֹות 

 לֹא ָאְרכּו ַהָּיִמים ְוַהֶּכֶסף, ְוָאְמָנם". ְוַכִּדיןַהַּמּצֹות ַכָּדת -ְּכֵדי ֶׁשְּבֵני ַהִּיּׁשּוב יּוְכלּו ַלְחּגֹג ֶאת ַחג"

  .ַהְּדרּוׁש ֶנֱאָסף ְּבָיָדיו

ַהִּמְצָוה -ַמּצֹותַהַּמּצֹות ְּכֵדי ֶלֱאפֹות ֶאת ְלַמֲאִפַּית ָיָצאּו ָּכל ְּבֵני ַהְּקִהָּלה ַהֶּפַסח ְּבַהִּגיַע ֶעֶרב 

. א ִהְמִּתין ָלַעְרִבי ֶׁשָּיבֹוא ִלְדרֹוׁש ֶאת ַּכְסּפֹוהּו. ַרק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל נֹוַתר ְּבֵביתֹו. ַהֵּסֶדר -ְלֵליל 50 

ַהֶּפַסח הּוא לֹא הֹוִפיַע ַּגם ִּביֵמי . ָׁשְקָעה ְוָהַעְרִבי לֹא ָּבאַהַחָּמה , ָנְקפּואּוָלם ַהָּׁשעֹות 

  .ּוְלַאֲחֵריֶהם

ַעל ָׁשַכב ְּכֶׁשְּכָבר , יֹום ֶאָחד. ָיָמיו ָלמּותֶּׁשָּקְרבּו ִהְרִּגיׁש ִמׁשקלֹוב ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל . ָׁשִניםָחְלפּו 

. ףֻמָּנח ַאְרַנק ְמֻיָחד ִעם ֶּכֶס ֶׁשָּׁשם ִּפַּנת ַהֶחֶדר ְוָאַמר ְלֵעֶבר הּוא ִהְצִּביַע . ָקָרא ַלֲחָתנֹו, ְּדַוי -ֶעֶרׂש

 55  '.ָמעֹות ִחִּטים ָלַעְרִבי: 'ַעל ָהַאְרָנק ְרׁשּומֹות ָהיּו ַהִמיִלים

ִּתַּגע ַּבֶּכֶסף ַּתְמִּתין ְולֹא ָׁשִנים ֶעֶׂשר : "ִצָּוהּוהּוא ִּבֵּקׁש ֵמֲחָתנֹו ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ּוְבקֹול ַחָּלׁש 

אּוָלם . אֹו ֶאָחד ִמּיֹוְרָׁשיו ְּכֵדי ִלְגּבֹות ֶאת חֹובֹוָהֲעָרִבי ַהְּזַמן ַהֶּזה יֹוִפיַע -אּוַלי ְּבתֹוְך ֶּפֶרק. ַהֶּזה

ֵלק ֶאת ַּתְמִּתין ַעד ֶעֶרב ֶּפַסח ֶׁשל ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה ְוָאז ֵּתחָ , ז לֹא ָיבֹוא ַאף ֶאָחד ֵמֶהםִאם ַעד ָא

  ".ְירּוָׁשַלִיםֲעִנֵּיי ַהֶּכֶסף ֵּבין 

ָחִמיו ִמְצַות ֶאת ִמָּלא ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֲחָתנֹו . ְוִאיׁש לֹא ָּבא ִלְדרֹוׁש ֶאת ַהֶּכֶסףָׁשִנים ָחְלפּו ֶעֶׂשר  60 

ֶׁשל ַהִחִּטים  ןִסּפּורָ . ָהִעירֲעִנֵּיי ֶׁשל ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה ִחֵּלק ֶאת ַהָּמעֹות ֵּבין ַהֶּפַסח ְוִלְקַראת ַחג 

    .ִנְסַּתֵים ֵאפֹוא ְּבִחיָדה, ְּבֶפֶלאֶׁשֵהֵחל 


