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לאחר שיעורי הלימוד מלא את הפתקים לפי המבואר בחוברת:



ַהִּביקּור ַּבַּביִת ֶשׁל סַָּבא וְַהּוִיּכּוַח ַהּסֹוֵער / פרק א'

ֶבל. ָעא, בָּ ֱאלּול ג'תתקע"ב, ְנַהְרדְּ

נּו ִהיא ִעיר ְמאֹד  לָּ ָבֶבל. ָהִעיר שֶׁ בְּ ִעיר סּוָרא שֶׁ ר בָּ קוְֹרִאים ִלי יוָֹחָנן, ַוֲאִני גָּ
ְלִלּמּוד  ִמְדָרׁש  י  ּוָבתֵּ ה  ִלְתִפלָּ ֶנֶסת  כְּ י  תֵּ בָּ ה  ַהְרבֵּ ּה  בָּ ֵיׁש  ִזית,  ּוֶמְרכָּ ְמֻיֶחֶדת 
ם - ַרב,  ֻכלָּ בְּ ִעיר, ְוֶהָחׁשּוב שֶׁ ִרים ֶאְצֵלנּו בָּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים גָּ ה תַּ ַהּתוָֹרה. ַהְרבֵּ
ַמד  לָּ ב ְלָכאן ְלַאַחר שֶׁ שָּׁ א, שֶׁ י ַאבָּ קוִֹרי - ַרבִּ מוֹ ַהמְּ שְׁ ָבֶבל", אוֹ בִּ בְּ ינּו שֶׁ "ַרבֵּ
ד,  דוֹל ּוְמֻכבָּ יק גָּ ׁש ַצדִּ ָרֵאל. ַרב הּוא ַממָּ ֶאֶרץ ִישְׂ ה בְּ קּוָפה ֲארּוכָּ ך תְּ ֶמשֶׁ ּתוָֹרה בְּ
הּוא ֵמָה"ָאמוָֹרִאים"  יר ִלי שֶׁ י ִהְסבִּ לִּ א שֶׁ ֵני ַהּגוָֹלה", ַאבָּ ל בְּ ל כָּ ן שֶׁ הּוא "ַרבָּ

נָּה. שְׁ ר ֶאת ַהמִּ ִחבֵּ יא - ִמי שֶׁ י ְיהּוָדה ַהנָּשִׂ ל ַרבִּ ְלִמיד שֶׁ ְוהּוא ָהָיה תַּ

ם  ל שָׁ לֵּ ם ִמְתפַּ הּוא גַּ זֶּה אוֵֹמר שֶׁ ית ִמְדָרׁש. שֶׁ ם בֵּ הּוא גַּ ֶנֶסת שֶׁ ית כְּ ְלַרב ֵיׁש בֵּ
ְלִמיִדים!  מוֶֹנה ֵמאוֹת תַּ ֵעֶרְך שְׁ ים - ֵיׁש לוֹ בְּ ְלִמיָדיו ָהַרבִּ ם ִעם תַּ ְוַגם לוֵֹמד שָׁ
ה ְיהּוִדים נוֲֹהִרים ְלִעיֵרנּו  ה, ַהְרבֵּ ָנה ַהֲחָדשָׁ חֶֹדׁש ֱאלּול, ִלְקַראת ַהשָּׁ ָנה בְּ ל שָׁ כָּ

ֶרֶגל. ם בָּ ֵני ַרבָּ יל פְּ ְלַהְקבִּ

ר  ְלַספֵּ ָרִציִתי  שֶׁ ּפּור  סִּ בַּ ר  ָישָׁ ְוַאְתִחיל  ֵתאּוִרים,  בְּ ֶאְתֶכם  ַאְלֶאה  לֹא  טוֹב, 
ִעיר  ר בָּ ים ְוֻכְתָנה ְוהּוא גָּ דִּ ל בַּ ִמְסָחר שֶׁ א ִיְצָחק, עוֵֹסק בְּ י, ַסבָּ לִּ א שֶׁ ָלֶכם: ַסבָּ
ל  יִנים ִמכָּ ָכִדים ְוַהנִּ ְרֶחֶבת - ַהנְּ ָחה ַהמֻּ פָּ שְׁ ל ַהמִּ ים, כָּ ה ֳחָדשִׁ מָּ י כַּ ָעא. ִמדֵּ ְנַהְרדְּ
י. ֲאִני ְמאֹד אוֵֹהב ֶאת  ְחתִּ פַּ ׁש ִמשְׁ ִית ְלִמְפגָּ בַּ ִפים ֶאְצלוֹ בַּ ִביָבה ִמְתַאסְּ ָעֵרי ַהסְּ
ָעא, ִמּסּוָרא,  ַהְרדְּ י ִמנְּ ְחתִּ פַּ ֶהם ֶאת ְקרוֵֹבי ִמשְׁ ים ָהֵאּלּו, ֲאִני ּפוֵֹגׁש בָּ שִׁ ְפגָּ ַהמִּ
ִני  ן-ּדוֹד-שֵׁ ר ֲאִני אוֵֹהב ִלְפּגֹׁש ֶאת ֶאְלָחָנן, ַהבֶּ ִעקָּ ֵמהוֶֹצל ּוֵמעוֹד ְמקוֹמוֹת. בְּ
ה ִסּפּוִרים  א ִיְצָחק, הּוא זוֵֹכר ַהְרבֵּ ל ַסבָּ ַעְנְיִנים שֶׁ ּפּוִרים ַהמְּ יב ַלסִּ י, ּוְלַהְקשִׁ לִּ שֶׁ

ִני. ׁש ַהשֵּׁ ְקדָּ ית ַהמִּ ר ִסּפּוִרים ַעל  בֵּ ָנִאים ּוְבִעקָּ ל ַהתַּ ֵמַהּדוֹר ַהּקוֵֹדם שֶׁ

ם  רּוְך ַהשֵּׁ ָעא, בָּ ה ַעל ֲחמוִֹרים ֵמָהִעיר סּוָרא ִלְנַהְרדְּ ַהּיוֹם, ַאֲחֵרי ְרִכיָבה ֲאֻרכָּ
י,  לִּ ַההוִֹרים שֶׁ ֶאת  ּכוֵֹלל  זֶּה  שֶׁ נּו,  לָּ ָחה שֶׁ פָּ שְׁ ַהמִּ ל  כָּ א  ַסבָּ ל  ִית שֶׁ ַלבַּ ְענּו  ִהגַּ
ל  דוָֹלה, כָּ ְמָחה ָהְיָתה גְּ ְנָיִמין ְוֶאת ֲאחוִֹתי ִרְבָקה. ַהשִּׂ ָטן בִּ אוִֹתי, ֶאת ָאִחי ַהקָּ
ְענּו ַאֲחרוִֹנים.  ם, ֲאַנְחנּו ִהגַּ ָבר ִחּכּו ָלנּו שָׁ רוִֹבים ְוָהְרחוִֹקים כְּ ָחה ַהקְּ פָּ שְׁ ֵני ַהמִּ בְּ
ח ַוֲאִפּלּו  בָּ ִרים, ַיִין ְמשֻׁ שָׂ ִגים, בְּ ם דָּ אֶֹכל, ָהיּו שָׁ ְלָחן ָמֵלא בְּ א ָעְרָכה שֻׁ ַסְבתָּ
י ִעם ֶאְלָחָנן  תִּ שְׁ ְפגַּ נִּ ּמּוָבן שֶׁ ֲאִני ְמאֹד ְמאֹד אוֵֹהב. כַּ ִרים שֶׁ ְקָליוֹת ֶוֱאגוִֹזים ְמֻסכָּ

א. ְלָחן ָקרוֹב ְמאֹד ְלַסבָּ ְקֵצה ַהשֻּׁ י ְלָידוֹ בִּ ְבתִּ ְוִהְתַישַּׁ



ַהַּסנְֶהְדִרּיָה ַהּגְדֹוָלה

ִני, ֲאִני ְמאֹד  ׁש ַהשֵּׁ ְקדָּ ית ַהמִּ ה ַעל בֵּ שָׁ ַבקָּ ר ָלנּו בְּ א, ַספֵּ "ַסבָּ
י. תִּ שְׁ קַּ ָך" - בִּ לְּ ּפּוִרים שֶׁ אוֵֹהב ֶאת ַהסִּ

אוֵֹהב  ה  ַאתָּ שֶׁ ּפּוִרים  ַהסִּ ֵאלּו  שֶׁ ְמאוֹד  טוֹב  יוָֹחָנן,  ֵסֶדר  "בְּ
ִני",  ַהשֵּׁ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  "בֵּ ִסּפּורוֹ:  בְּ ְוֵהֵחל  א  ַסבָּ ִחיְֵּך  מַֹע",  ִלשְׁ
ים  ְנָין ְמאֹד ְמאֹד ְמפָֹאר, ָהֲאָנשִׁ ׁשּות, "ָהָיה בִּ ִהְתַרגְּ א בְּ ַתח ַסבָּ פָּ
ׁש לֹא  ְקדָּ ית ַהמִּ ְנַין בֵּ ּלֹא ָרָאה ֶאת בִּ י שֶׁ מִּ ְזַמּנוֹ ָאְמרּו שֶׁ ָהיּו בִּ שֶׁ
ִיׁש ְיַרְקַרּקוֹת,  נּוי ֵמַאְבֵני שַׁ ָמיו. ַהֵהיָכל ָהָיה בָּ ְנָין ָיֶפה ִמיָּ ָרָאה בִּ
י  ַגלֵּ ֶמׁש ָהְיָתה זוַֹרַחת ָעָליו הּוא ָהָיה ְמַנְצֵנץ ְוִנְרֶאה כְּ ַהשֶּׁ ּוְכשֶׁ
ְקָדׁש  ַהמִּ ֵבית  בְּ ם,  שָׁ אוֹתוֹ.  ירּו  ֶהֱעשִׁ ָוֶכֶסף  ָזָהב  ה  ַהְרבֵּ ַהיָּם, 
ים ָהָיה ֲארוֹן ַהּקֶֹדׁש ִמזָָּהב, ּבוֹ ָהיּו  ָדשִׁ תוְֹך קֶֹדׁש ַהקָּ ָהִראׁשוֹן בְּ
ִכיָנתוֹ".  ָרה ֶאת שְׁ רּוְך הּוא ִהשְׁ דוֹׁש בָּ ם ַהקָּ ִרית, ְושָׁ לּוחוֹת ַהבְּ

ָכל  ִנְמָצא בְּ ם לֹא  י ִמיָּד, "ַהשֵּׁ ַעְקתִּ "ַמה זֹאת אוֶֹמֶרת?!" ִהְזדַּ
א, "ֲאָבל ֵיׁש  ָכל ָמקוֹם", ָעָנה ַסבָּ ַה' ִנְמָצא בְּ אי שֶׁ ָמקוֹם?!" "ַודַּ
א  טֵּ ָרֵאל, ְוזֶּה ִהְתבַּ לוֹת ִלְבֵני ִישְׂ ַחר ְלִהְתגַּ ֶהם ה' בָּ בָּ ְמקוֹמוֹת שֶׁ
ָראּו  ים שֶׁ ם רּוַח ַהּקוֶֹדׁש ְוָהיּו ִניסִּ ֲאבּו ִמשָּׁ ִביִאים שָׁ ַהנְּ ָכְך שֶׁ בְּ

ִכיָנה". ָרַאת ַהשְּׁ ִגּלּוי. ְוִגּלּוי ֶזה ִנְקָרא - ַהשְׁ ם בְּ אוָֹתם שָׁ

ם,  שָׁ ׁשֵֹכן  הקב"ה  שֶׁ ְגַלל  בִּ ן",  כָּ "ִמשְׁ ן  כָּ שְׁ ַלמִּ קוְֹרִאים  "ָלֵכן 
א, "ַעל ֶזה  יב ַסבָּ א?" ָאַמר ֶאְלָחָנן, "ָנכוֹן ְמאֹד", ֵהשִׁ ָנכוֹן ַסבָּ

תוָֹכם". י בְּ ַכְנתִּ ׁש ְושָׁ סּוק: ְוָעשּׂו ִלי ִמְקדָּ פָּ ֶנֱאַמר בַּ

א  ְוַסבָּ י.  ָאַמְרתִּ ְמַעְנֵין",  ּפּור ְמאֹד  ַהסִּ א,  ר, ַסבָּ ְלַספֵּ יְך  ְמשִׁ "תַּ
ְיהּוִדים  מוָֹתּה.  כְּ ֵאין  שֶׁ ֲחָוָיה  ָהְיָתה  ָלֶרֶגל,  "ָהֲעִליָּה  יְך:  ִהְמשִׁ
ְלֵעֶבר  דוֹלוֹת  גְּ ְקבּוצוֹת  ַיַחד בִּ יוְֹצִאים  ָהיּו  ָבֶבל  אן בְּ ָהיּו כָּ שֶׁ
אוָֹתּה,  ְלָתֵאר  ה  שֶׁ קָּ שֶׁ דוָֹלה  גְּ ְמָחה  שִׂ ָאז  ָהְיָתה  ַלִים,  ְירּושָׁ
ֶרְך  ַהדֶּ ֶאת  ַמְנִעיִמים  ָהיּו  ׁשוִֹנים  ְנִגיָנה  ֵלי  כְּ ֲעֵלי  בַּ ְיהּוִדים 
ׁשוֹר  ָהַלְך  יָָּרה  ַהשַּׁ רֹאׁש  בְּ ִרּקּוד.  בְּ ּפוְֹצִחים  ָהיּו  הּוִדים  ְוַהיְּ
ָהיּו  שֶׁ ַזִית  ֲעֵלי  מּו  שָׂ ְוַהיָּפוֹת  דוֹלוֹת  ַהגְּ ַקְרָניו  ַעל  שֶׁ ִריא,  בָּ
ַלִים.  ִלירּושָׁ ם  כֻּלָּ ָצֲעדּו  ְוָכְך  ְמפָֹאר.  ֶתר  כֶּ ֵאיֶזה  מוֹ  כְּ ִנְרִאים 

ׁש. ְקדָּ ית ַהמִּ ְלֵעֶבר בֵּ



ִסּפּורוֹ... א ְוֵהֵחל בְּ מַֹע", ִחיְֵּך ַסבָּ ה אוֵֹהב ִלשְׁ ַאתָּ ּפּוִרים שֶׁ ֵאלּו ַהסִּ ֵסֶדר יוָֹחָנן, טוֹב ְמאוֹד שֶׁ "בְּ

ָהְיָתה  ִהיא  ִזית.  ַהגָּ ת  כַּ ִלשְׁ ָלּה  ָקְראּו  דוָֹלה,  גְּ ה  כָּ ִלשְׁ ָהְיָתה  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ֵבית  בְּ
דוָֹלה".  ְנֶהְדִריָּה ַהגְּ ם ָהְיָתה ַהסַּ יֵניֶהם, ְושָׁ ַח ְללֹא ֶהְפֵסק בֵּ ְזבֵּ ה ְסמּוָכה ַלמִּ כָּ שְׁ לִּ
ַמה  ֶזה  ִדּיּוק  "בְּ א,  ַסבָּ ִחיְֵּך  "ֶרַגע",  י.  ַאְלתִּ שָׁ דוָֹלה?"  ַהגְּ ְנֶהְדִריָּה  ַהסַּ ֶזה  "ַמה 
ְוֶאָחד  ְבִעים  שִׁ ָמְנָתה  דוָֹלה  ַהגְּ ְנֶהְדִריָּה  "ַהסַּ יְך:  ְוִהְמשִׁ ר",  ְלַספֵּ הוֵֹלְך  ֲאִני  שֶׁ
ּוְבִקיִאים  ה  פֶּ ַעל  בְּ ַהּתוָֹרה  ֶאת  ּיוְֹדִעים  שֶׁ דוִֹלים  גְּ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ ֲחֵבִרים, 
ֶאת  ּפוְֹסִקים  ָהיּו  ְוֵהם  ט  פָּ ְלִמשְׁ ֲאֵליֶהם  ִאים  בָּ ָהיּו  ְיהּוִדים  ְצפּונוֶֹתיָה,  ָכל  בְּ

ַרֲחֵבי ָהעוָֹלם". הּוִדים בְּ ַהֲהָלָכה ּוְמַפְרְסִמים אוָֹתּה ְלָכל ַהיְּ

ִעם  ע  ָהָרשָׁ ִטיטּוס  יַע  "ִהגִּ ְוָעצּוב,  ָנמּוְך  טוֹן  בְּ א  ַסבָּ ָאַמר  ֶאָחד",  יוֹם  "ֲאָבל 
יוֹם  ַלִים, בְּ ּה ֵהם ָעשּׂו ָמצוֹר ַעל ְירּושָׁ קּוָפה בָּ ה ָצָבא ְוַחיִָּלים, ְוַכֲעבֹר תְּ ַהְרבֵּ
ׁש ְוֶהְחִריבּו אוֹתוֹ, ֵהם ָהְרגּו  ְקדָּ ית ַהמִּ ל בֵּ ָאב, ֵהם ִנְכְנסּו ַלֵהיָכל שֶׁ ָעה בְּ שְׁ תִּ
ם ְלעוֹד  ַלִים ְלַיְבֶנה, ּוִמשָּׁ רּושָׁ לּו ִמיְּ ְנֶהְדִרין, גָּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ַחְבֵרי ַהסַּ ה תַּ ַהְרבֵּ
יִרי  קוֹם ָהֲעשִׂ ָעִרים ְוִצּפוִֹרי. ַהמָּ ית שְׁ ַפְרָעם, בֵּ א, שְׁ גוֹן אּושָׁ ר ְמקוֹמוֹת כְּ ִמְספַּ
יַח  יַאת ְמשִׁ ם ֵהם ַיְחְזרּו ִלְפֵני בִּ ִעיר ְטֶבְרָיה, ּוְלשָּׁ הּו, ָהָיה בָּ ְוָהַאֲחרוֹן ּבוֹ ֵהם שָׁ
ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ְלֵבית  ָיׁשּובּו  ֵהם  ך  כָּ ְוַאַחר  ים,  ְמַצפִּ ְך  כָּ ל  כָּ ֲאַנְחנּו  ּלוֹ  שֶׁ ִצְדֵקנּו, 

י ְלָהִפיץ ֶאת ַהּתוָֹרה". ִלישִׁ ַהשְּׁ



ֵּבית ַהִּמְקָדׁש - ּגַם ַהּיֹום

ׁש, ָאז  ְקדָּ ית ַהמִּ לּות ֵאין ֶאת בֵּ ְזַמן ַהגָּ א, ִאם ַהּיוֹם בִּ "ֲאָבל ַסבָּ
ִכיָנה ִנְמֵצאת? ַהִאם  ּכֹן ּבוֹ, ְוֵאיפֹה ַהשְּׁ ֵאין ַלקב"ה ָמקוֹם ִלשְׁ
ָרֵאל ְוהּוא לֹא ׁשוֶֹרה יוֵֹתר  ֵני ִישְׂ לוֹם ֶאת בְּ ם ָנַטׁש ַחס ְושָׁ ַהשֵּׁ

מִֹחי. ם בְּ ָרה גַּ קְּ נִּ ֵאָלה שֶׁ ַאל ֶאְלָחָנן ֶאת ַהשְּׁ תוָֹכם?" שָׁ בְּ

ֵיׁש  ְיֶחְזֵקאל  ֵסֶפר  "בְּ א,  ַסבָּ ָאַמר   ," ַאְלתָּ שָׁ טוָֹבה  ֵאָלה  "שְׁ
ִחיְֵּך  ֶאְלָחָנן   ," ַאְלתָּ שָּׁ שֶׁ ֵאָלה  ַהשְּׁ ַעל  ִדּיּוק  בְּ עוֶֹנה  שֶׁ סּוק  פָּ
ן  ֻחְרבַּ ִלְפֵני  ִנים  שָׁ ֵרה  ֶעשְׂ "ַאַחת  יְך:  ִהְמשִׁ א  ְוַסבָּ נּות  ַבְישָׁ בְּ
ֶבל ֶאת ְיָכְנָיה  ר ֶמֶלְך בָּ ׁש ָהִראׁשוֹן, ִהְגָלה ְנבּוַכְדֶנצַּ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ
ָעה ָעשָׂר  ים ּוְבתוָֹכם ַאְרבָּ ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַיַחד ִעם עוֹד ְיהּוִדים ַרבִּ
ָהיּו  יֵניֶהם  ַלִים, בֵּ ְירּושָׁ ִמְגּדוֵֹלי  ים  ְוַרבִּ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ֶאֶלף תַּ
לֹא  ַהּגוִֹלים  הּוִדים  ַהיְּ ַהנִָּביא.  ִויֶחְזֵקאל  הּוִדי  ַהיְּ ַכי  ָמְרדְּ ם  גַּ
ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ֵבית  בְּ ָהָיה  שֶׁ מוֹ  כְּ ַלקב"ה  ֶהם  לָּ שֶׁ ִחּבּור  בַּ יׁשּו  ִהְרגִּ
ם ָנַטׁש אוָֹתם  ַהשֵּׁ בּו שֶׁ ִגּלּוי, ְוֵהם ָחשְׁ ְרָתה בְּ ִכיָנה שָׁ ּבוֹ ַהשְּׁ שֶׁ

ָחתוֹ ֵמֶהם. גָּ ְוֵהִסיר ֶאת ַהשְׁ

ָבר".  כְּ "ְנַהר  ְקָרא  ַהנִּ ְלָנָהר  ַהּגוִֹלים  יעּו  ִהגִּ ֶרְך  ַהדֶּ ַמֲהַלְך  בְּ
ָרָאה  הּוא  ְנבּוָאתוֹ  בִּ ְנבּוָאה.  ְלִגּלּוי  ְיֶחְזֵקאל  ָזָכה  ֶזה  ָמקוֹם  בְּ
ָרֵאל ִיְגלּו ְלָבֶבל, ַאְך  ׁש ָעִתיד ְלֵהיָחֵרב ְוַעם ִישְׂ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ שֶׁ
ֲעבֹר ְזַמן ֵהם ֲעִתיִדים ְלִהיָגֵאל ְוָלׁשּוב ְלַאְרָצם. ּוְלַבד זֹאת,  כַּ
ִנְמֵצאת  ִכיָנה  ְוַהשְּׁ ֲעֵליֶהם  יַח  גִּ ַמשְׁ ם  ַהשֵּׁ לּות  ַהגָּ ְזַמן  בִּ ם  גַּ

ם. ִאתָּ

ר  ֲאָרצוֹת ֲאשֶׁ ׁש ְמַעט בָּ ְנבּוָאתוֹ: ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקדָּ ְוָכְך ֶנֱאַמר בִּ
חּוץ ָלָאֶרץ  לּות, ַוֲאִפּלּו בְּ ְזַמן ַהגָּ ם ַהּיוֹם בִּ לוַֹמר - גַּ ם. כְּ אּו שָׁ בָּ

ִכיָנה". ׁש ְמַעט" ּבוֹ ׁשוָֹרה ַהשְּׁ ית ִמְקדָּ - ֵיׁש "בֵּ

ְמַעט  ֲאלּו כִּ ׁש ְמַעט?! ַמה ֶזה? ֵאיפֹה הּוא ִנְמָצא?" שָׁ ית ִמְקדָּ "בֵּ
ֵניֶהם. ר ַעל פְּ ֶהֶלם ִנכָּ שֶׁ ָחה כְּ פָּ שְׁ ֵני ַהמִּ ל בְּ כָּ

ִדְמיוֹנוֹ  בְּ ּגוֵֹלׁש  ִמיָּד  הּוא  ה.  ֵאלֶּ כָּ ֵאלוֹת  שְׁ אוֵֹהב  ְמאֹד  א  ַסבָּ
ין  בֵּ ם  שָׁ ִמים  ְתַקיְּ ַהמִּ יּוִנים  דִּ בַּ ר  ְוִנְזכַּ דוֹל  ַהגָּ ְדָרׁש  ַהמִּ ְלֵבית 



ם  א ָלַקח אוִֹתי ְלשָּׁ ַעם, ַסבָּ ִניִנים. פַּ ר ָלנּו ְקָצת פְּ ָהָאמוָֹרִאים, ֵמֶהם הּוא ְמַספֵּ
ִדים ֶאָחד ֶאת  ַחיּות ְמֻיֶחֶדת ֲאָבל ְמאֹד ְמאֹד ְמַכבְּ ִחים בְּ ֵהם ִמְתַוכְּ ְוָרִאיִתי שֶׁ

ם. ִהְתַרֵחׁש שָׁ ַמה שֶׁ ף אוָֹתנּו בְּ תֵּ ים ְלשַׁ א ִהְסכִּ ו ַסבָּ ם ַעְכשָׁ ִני. גַּ ַהשֵּׁ

ֵנִסּיוֹת  י ַהכְּ תֵּ ל בָּ כָּ י ִיְצָחק ָטַען שֶׁ י ֶאְלָעָזר, ַרבִּ י ִיְצָחק ְוַרבִּ חּו ַרבִּ "ַעל ֶזה ִהְתַוכְּ
תוֵֹקף  בְּ ָטַען  ֶאְלָעָזר  י  ַרבִּ ְוִאילּו  ְמַעט"  ׁש  ִמְקדָּ ית  "בֵּ ֵהם  ְדָרׁשוֹת  ַהמִּ י  ּוָבתֵּ

ָבֶבל"".  בְּ ינּו שֶׁ ית ַרבֵּ ׁש ְמַעט - ֶזה בֵּ "ִמְקדָּ שֶׁ

ר,  ֲאִני גָּ ִדּיּוק ֵאיפֹה שֶׁ ִעיר סּוָרא, בְּ בָּ ל ַרב שֶׁ ֶנֶסת שֶׁ ית ַהכְּ בֵּ זֹאת אוֶֹמֶרת שֶׁ
ׁשּות, "ֲאִני  ִהְתַרגְּ י בְּ ׁש. "ֵיׁש" ָצַעְקתִּ ְקדָּ ית ַהמִּ ְמקוֹם  בֵּ הּוא בִּ קוֹם שֶׁ ם ֶזה ַהמָּ שָׁ

ׁשּוט ִנְפָלא". ת, ֶזה פָּ בָּ ל שַׁ ׁש כָּ ם ַממָּ ר שָׁ ָיכֹל ְלַבקֵּ

י  תֵּ ל בָּ כָּ תוֶֹקף שֶׁ ָחה, ֶחְלָקם ָטַענּו בְּ פָּ שְׁ ֵני ַהמִּ ל בְּ ין כָּ ִמיָּד ֵהֵחל ִוּכּוַח סוֵֹער בֵּ
ׁש  ְקדָּ ַהמִּ הּוא  ינּו  ַרבֵּ ית  בֵּ שֶׁ ָעה  דֵּ בַּ דּו  ִצדְּ ְוֶחְלָקם  ְמַעט  ׁש  ִמְקדָּ ֵהם  ֶנֶסת  ַהכְּ
ֵבית  בְּ ִלי  ֶהְרָאה  א  בָּ סַּ סוֵֹער שֶׁ ִוּכּוַח  ְלאוֹתוֹ  ֵעיַני  בְּ ּדוֶֹמה  ָהָיה  ּכּוַח  ַהוִּ ְמַעט. 
ּוִבְסִביָבָתּה  סּוָרא  בְּ ִרים  גָּ שֶׁ ָחה  פָּ שְׁ ַהמִּ ֵני  בְּ שֶׁ ֵלב  י  ְמתִּ שַׂ ָהֱאֶמת,  ְדָרׁש.  ַהמִּ
ר  ה ָלֶהם ְלַבקֵּ ָצת ָקשֶׁ קְּ ָחה, שֶׁ פָּ שְׁ ֵני ַהמִּ ָאר בְּ ינּו, ְוִאילּו שְׁ ית ַרבֵּ ַעד בֵּ דּו בְּ ִצדְּ

ֵנִסּיוֹת. ֵתי כְּ ל ַהבָּ ַעד כָּ דּו בְּ ל ַרב, ִצדְּ ֶנֶסת שֶׁ ֵבית ַהכְּ ְתִדירּות בְּ בִּ

ַסק ַאְך ֲאִני ָהִייִתי  א. ָהַרַעׁש פָּ ּכּוַח ּוְלַהְחִליף נוֹשֵׂ ׁש ְלַהְפִסיק ֶאת ַהוִּ קֵּ א בִּ ַסבָּ
א. ר ַעל ֶזה ִעם ַסבָּ ֵדי ְלַדבֵּ עּוָדה כְּ יִתי ְלסוֹף ַהסְּ ְמאֹד לֹא ָרגּוַע, ּוְמֻסְקָרן ִחכִּ

קוֹם ַהִחיּלּוִפי  י אוֹתוֹ, "ַמה ִנְרֶאה ְלָך ַהמָּ ַאְלתִּ ִניִתי ְלֶאְלָחָנן ְושָׁ יד ִלי", פָּ גִּ "תַּ
ינּו" הּוא ָעָנה ִלי  ית ַרבֵּ בֵּ אי שֶׁ ַטח, ַודַּ ינּו?", "בֶּ ית ַרבֵּ ׁש, ָנכוֹן בֵּ ְקדָּ ְלֵבית ַהמִּ

ִני. ְוָקַרְצנּו ַעִין ֶאָחד ַלשֵׁ

ם יֹוֵצאת ַההֹוָרָאה ִמָּשׁ

א ָקָרא ִלי ּוְלֶאְלָחָנן ְוָאַמר ָלנּו "ֲאַנְחנּו לֹא ְיכוִֹלים ְלַהְחִליט  עּוָדה, ַסבָּ סוֹף ַהסְּ בְּ
ל  ְכָלל לֹא חוְֹלִקים. כָּ ֱאֶמת ֵהם בִּ בֶּ ְדעּו ָלֶכם שֶׁ ל ָאמוָֹרִאים, ֲאָבל תֵּ ַמֲחלֶֹקת שֶׁ בְּ
מּוַרת   תְּ ִרי שֶׁ קוֹם ָהִעקָּ ׁש ְמַעט", ֲאָבל ַהמָּ ֶנֶסת ּוֵבית ִמְדָרׁש הּוא "ִמְקדָּ ית כְּ בֵּ

ָבֶבל". בְּ ינּו שֶׁ ית ַרבֵּ ׁש הּוא בֵּ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ

תּוב  ּבוֹ כָּ ַעל גַּ דוֹל שֶׁ יוֹן ְקָלף גָּ לְּ ם גִּ ָפִרים, הּוא הוִֹציא ִמשָּׁ ׁש ַלֲארוֹן ַהסְּ א ִנגַּ ַסבָּ
ָרכוֹת", ְוִהְקִריא ָלנּו ִמּתוֹכוֹ:  ֶכת בְּ דוֹלוֹת "ַמסֶּ אוִֹתּיוֹת גְּ בְּ



ם  שָׁ ִזית שֶׁ ת ַהגָּ כַּ ם ִלשְׁ ׁש ָהָיה ַקָים ָהָיה שָׁ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ ְזַמן שֶׁ "בְּ
ם  ְושָׁ הּוִדים  ַהיְּ ְלָכל  אוָֹתּה  ּוִפְרְסמּו  ַהָלָכה  ְסקּו  פָּ ְנֶהְדִרין  ַהסַּ
ׁש ֵאין לוֹ ְלַהָקדוֹׁש  ְקדָּ ית ַהמִּ ָחַרב בֵּ ו שֶׁ ִכיָנה, ְוַעְכשָׁ ְרָתה ַהשְּׁ שָׁ
ל ַהָלָכה, ָמקוֹם ָקבּוַע  ע ַאּמוֹת שֶׁ א ַאְרבַּ עוָֹלמוֹ ֶאלָּ רּוְך הּוא בְּ בָּ
י ָהִעיר, ּוָמקוֹם ֶזה הקב"ה אוֵֹהב  ּנּו יוֵֹצאת הוָֹרָאה ְלַאְנשֵׁ מֶּ מִּ שֶׁ

י ִמְדָרׁשוֹת. תֵּ ֵנִסּיוֹת ְוַהבָּ י כְּ תֵּ ל ַהבָּ יוֵֹתר ִמכָּ

נוֹת  כְּ ִמשְׁ ל  ִמכָּ ִצּיוֹן  ֲעֵרי  שַׁ ם  ַהשֵּׁ "אוֵֹהב  סּוק  ַהפָּ רּוׁש  פֵּ ְוֶזהּו 
ּוְמַיֵחד  "ְמַציֵּן"  יֵּׁש ַמה שֶׁ ם אוֵֹהב ְמקוֹמוֹת שֶׁ ַהשֵּׁ ַיֲעקֹב" - שֶׁ
ּפוְֹסִקים  ֶהם  בָּ ה שֶׁ ָהֻעְבדָּ ְוזוִֹהי   - קוֹמוֹת  ַהמְּ ָאר  ַעל שְׁ אוָֹתם 
ְקָרִאים  ַהנִּ ֶנֶסת  ַהכְּ י  תֵּ ל בָּ ִמכָּ יוֵֹתר  ּוְמַפְרְסִמים אוָֹתּה,  ַהָלָכה 

ִכיָנה ׁשוָֹרה".  ֶהם ַהשְּׁ י בָּ נוֹת" כִּ כָּ "ִמשְׁ

ינּו" יוֵֹצאת הוָֹרָאה ְלָכל  ית ַרבֵּ י, "ֲהֵרי ִמ"בֵּ א" ָאַמְרתִּ "ָאז ַסבָּ
ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ מּוַרת  תְּ ִרי שֶׁ ָהִעקָּ קוֹם  ַהמָּ ֶזה  ָאז  ַהּדוֹר,  י  ַאְנשֵׁ

ֶנֶסת ָהֲאֵחִרים". י ַהכְּ תֵּ ל בָּ יוֵֹתר ִמכָּ

ל  לֵּ יִדים ְלִהְתפַּ ל ַרב ַמְקפִּ ְלִמיִדים שֶׁ ה ַהתַּ י ָלמָּ ו ֵהַבְנתִּ )ַעְכשָׁ
ָלֶהם  יֵּׁש  שֶׁ ים,  ָהֲאָנשִׁ ָאר  ִמשְּׁ ׁשוֶֹנה  בְּ ְוָקא,  דַּ ְדָרׁש  ַהמִּ ֵבית  בְּ
אי  ַודַּ י  כִּ ַהּתוָֹרה,  ְלִלּמּוד  ִמְדָרׁש  ּוֵבית  ה  ִלְתִפלָּ ֶנֶסת  כְּ ית  בֵּ
ם  שָׁ ְגַלל שֶׁ בִּ ׁשוָֹרה  ִכיָנה  ַהשְּׁ ּבוֹ  קוֹם שֶׁ מָּ ל בַּ לֵּ ְלִהְתפַּ ָעִדיף  שֶׁ

ִנְפֶסֶקת ַהֲהָלָכה(.

קַֹע, "ֲאִני  ֶמׁש ַהּנוָֹטה ִלשְׁ שֶּׁ יט בַּ א ְוִהבִּ "ָנכוֹן ְמאֹד", ָאַמר ִלי ַסבָּ
ל ִמְנָחה, עוֹד ְמַעט ָאנּו ְנַאֵחר ֶאת  לֵּ ַמן ְלִהְתפַּ יַע ַהזְּ ִהגִּ רוֶֹאה שֶׁ
ֶנֶסת ְמֻיָחד, קוְֹרִאים ְלֵבית  ח ֶאְתֶכם ְלֵבית כְּ ַעם, ֶאקַּ ְנָין. ַהפַּ ַהמִּ
ֶנֶסת ּבוֹ ֲאִני  ית ַהכְּ ף ְוָיִתיב", ְוהּוא ָקרוֹב יוֵֹתר ִמבֵּ ֶנֶסת "שָׁ ַהכְּ

ִמיד". ל תָּ לֵּ ִמְתפַּ

ַמה  ְמַעְנֵין,  ָהֲאַרִמית!  ָפה  שָׂ בַּ ב"  ְוָישַׁ "ָנַסע  ֶזה  ְוָיִתיב?  ף  "שָׁ
ְך מּוָזר  ל כָּ ם כָּ י שֵׁ ַמְעתִּ ַעם לֹא שָׁ ב", ַאף פַּ ר "ָנַסע ְוָישַׁ שֶׁ ַהקֶּ
שׂ  ַחפֵּ נְּ ְמנּו שֶׁ ְוֶאְלָחָנן ִסכַּ י ְלַעְצִמי. ֲאִני  ְבתִּ ֶנֶסת", ָחשַׁ ְלֵבית כְּ
י  תֵּ ַהבָּ ָאר  שְׁ ַעל  ינּו  ַרבֵּ ְלֵבית  יֵּׁש  שֶׁ ַמֲעלוֹת  ּיוֵֹתר  שֶׁ ה  מָּ כַּ

י ִמְדָרׁשוֹת. ֵנִסּיוֹת ּוָבתֵּ כְּ



ַּתֲעלּוַמת ֵּבית ַהְּכנֶסֶת ַהּמּוָזר / פרק ב'

ִזית ֲעָנִקּיוֹת,  נּוי ֵמַאְבֵני גָּ ֶנֶסת ָהָיה בָּ ית ַהכְּ ֶנֶסת. בֵּ ְמִהירּות ְלֵבית ַהכְּ ְענּו בִּ ִהגַּ
ֶרת ָסִביב ְלָכל ֶאֶבן ְוֶאֶבן. ַלְמרוֹת  צּוָרה ָיָפה ְמאֹד ִעם ִמְסגֶּ תוֹת בְּ ֲאָבִנים ְמֻסתָּ
ָהַרב  ֵאר  ֵמַהפְּ הוִֹריד  לֹא  ֶזה  יקוֹת,  ְוַעתִּ נוֹת  ְישָׁ ְמאֹד  ִנְראוֹת  ָהיּו  ָהֲאָבִנים  שֶׁ
ֵרה  מוֶֹנה ֶעשְׂ ֲעַלת שְׁ דוָֹלה בַּ ָלה ְמנוָֹרה גְּ ְלשְׁ תַּ ֶנֶסת ִהשְׁ ית ַהכְּ ְקַרת בֵּ ֶהן. ִמתִּ לָּ שֶׁ
דוֹל  גָּ ִצּיּור  ָהָיה  ֶנֶסת  ַהכְּ ית  בֵּ ת  ִכפַּ בְּ ַזִית.  ֶמן  שֶׁ ל  שֶׁ ֵנרוֹת  ְלקּו  דָּ ּוָבּה  ָקִנים 
י ָרצּו  סּוק "כִּ אוִֹתּיוֹת ֲעָנִקּיוֹת ַהפָּ תּוב בְּ ׁש ָהִראׁשוֹן ּוֵמָעָליו כָּ ְקדָּ ית ַהמִּ ל בֵּ שֶׁ

ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרה ְיחוֵֹננּו".

ֲחרּו  בָּ ַהזֶּה  סּוק  ַהפָּ ֶאת  ְוָקא  דַּ ה  ְוָלמָּ ַהזֶּה,  סּוק  ַהפָּ ל  שֶׁ רּוׁש  ַהפֵּ ַמה  "ְמַעְנֵין, 
ֶנֶסת",  ׁשּור ְלֵבית כְּ קָּ סּוק שֶׁ ְכָלל לֹא פָּ יר - ֶזה בִּ יׁש ַעל ַהקִּ ִלים ְלַהְדגִּ לְּ ְתפַּ ַהמִּ

י ְלַעְצִמי. ְבתִּ ָחשַׁ

סּוֵקי  פְּ ָאַמְרנּו ֶאת  יֶתָך",  בֵּ ֵבי  יוֹשְׁ ֵרי  ֶאְמַצע "ַאשְׁ בְּ ָבר  כְּ ָאַחז  ּבּור  ַהצִּ ִליַח  שְׁ
ית  ל בֵּ מוֹ ַהּמּוָזר שֶׁ ָבה ַעל שְׁ ְחשָׁ ָרה ַהמַּ מִֹחי ִנקְּ ה, בְּ ִפלָּ תְּ נוֹת ְוִהְתַחְלנּו בַּ ְרבָּ ַהקָּ

י. לִּ בוֹת ַהזָּרוֹת שֶׁ ְחשָׁ ל ַהמַּ יִתי ִלְדחוֹת ֶאת כָּ ֶנֶסת, ַאְך ִנסִּ ַהכְּ

ָנה. ַסְפְסֵלי  ּוְבִמשְׁ ׁש  ֻחמָּ עּור בְּ ֶנֶסת שִׁ ֵבית ַהכְּ ת ִמְנָחה ִהְתַקיֵּם בְּ ִפלַּ ְלַאַחר תְּ
עּור  שִּׁ ף בַּ תֵּ תַּ א ִהשְׁ ַמְחְצָלאוֹת. ַסבָּ חּו  ֻהנְּ ַוֲעֵליֶהם  ירוֹת  ַלקִּ ָסִביב  רּו  ֻסדְּ ֶאֶבן 

ְולֹא ָרִציִתי ְלַהְפִריַע לוֹ.

ִניִתי ְלֶבן ּדוִֹדי.  ֶנֶסת" פָּ ית ַהכְּ ל בֵּ ָחֵצר שֶׁ ֵחק 'ַמְחּבוִֹאים' בֶּ "ֶאְלָחָנן, אּוַלי ְנשַׂ
שׂ אוְֹתָך" הּוא ָאַמר ִלי. א ַוֲאִני ֶאְצָטֵרְך ְלַחפֵּ ְתַחבֵּ ה תִּ ֵסֶדר, ַאתָּ "בְּ

י  יְנַתִים ַרְצתִּ י"ת ַעד אוֹת י"ח, ֲאִני בֵּ אוִֹתּיוֹת ָהַאֶל"ף-בֵּ ֶאְלָחָנן ִהְתִחיל ִלְסּפֹר בְּ
נָּה ּדוִֹלים ַמִים ִלְנִטיַלת  ֵאר ַמִים ִממֶּ ָנה בְּ ָחֵצר ֶישְׁ ם בֶּ ֶנֶסת, שָׁ ית ַהכְּ ַלֲחַצר בֵּ
ְלִהְתָקֵרב  ּלֹא  אוִֹתי שֶׁ ִהְזִהיָרה  ִמיד  תָּ י  לִּ א שֶׁ ִאמָּ ֶנֶסת.  ַהכְּ ית  בֵּ ּוְלִנּקּוי  ָיַדִים 
דוֹל ְוָיֶפה  ֵאָנה גָּ ם ָעַמד ֵעץ תְּ ל ֶהָחֵצר שָׁ ִני שֶׁ ד ַהשֵּׁ י ַלצַּ ִלְבֵארוֹת, ְוָלֵכן ָהַלְכתִּ

ה ֵצל ַעל ֶהָחֵצר. ֵהִטיל ַהְרבֵּ שֶׁ

י ְלַעְצִמי,  ְבתִּ ֶאְלָחָנן ִיְרֶאה אוִֹתי", ָחשַׁ ִלי שֶׁ ר בְּ תֵּ ין ַעְנֵפי ָהִאיָלן אּוַכל ְלִהְסתַּ "בֵּ
י  ְרתִּ תַּ ֶאָחד ָהֲעָנִפים ּוְכָבר ִהְסתַּ י בְּ ַזע ָהֵעץ. ֶנֱאַחְזתִּ ס ַעל גֶּ י ְלַטפֵּ ּוִמיָּד ִהְתַחְלתִּ

ְלַמְעָלה.



יֲַּעבֹר ֶאת ָהֵעץ,  ה שֶׁ קוֶֹצר רּוַח ְלֶאְלָחָנן. ֲאַחכֶּ יִתי ַעל ָהֵעץ בְּ ִחכִּ
קוֹם  מָּ ה ְוֶאְסּפֹר אוֹתוֹ בַּ י ְלַעְצִמי, ְוָאז ֶאְקּפֹץ ִמיָּד ְלַמטָּ ְבתִּ ָחשַׁ
ֲעבֹר  ָחֵצר. כַּ ָחק. ַאְך ֶאְלָחָנן לֹא ָעַבר בֶּ שְׂ ִהְתַחְלנּו ֶאת ַהמִּ ּבוֹ 
יַע,  ה הּוא לֹא ַמגִּ י, "ַמה קוֶֹרה ְלֶאְלָחָנן, ָלמָּ ְזַמן ְקָצת ִנְלַחְצתִּ
י  י ְלַעְצִמי ְוִהְתַחְלתִּ ְבתִּ הּוא ָהָיה ָצִריְך ָלֵצאת ִמיָּד ֶלָחֵצר", ָחשַׁ
ֵאר ָרִאיִתי ֵעז.  י ָסִביב, ְלַיד ַהבְּ ְטתִּ ְרֵני ָיַדי. ִהבַּ ִלְכסֹס ֶאת ִצפָּ
קוֹת אוָֹתּה  י ָלֶרֶדת ּוְלַהשְׁ ְרֶאה ִהיא ְצֵמָאה. ֶהְחַלְטתִּ נִּ ָנה, כַּ ִמְסכֵּ

ַמִים. בְּ

א  מֹאל ְלַודֵּ י ָיִמין ּושְׂ ְלתִּ כַּ ַהְסָסנּות ַמה, ִהְסתַּ י ֵמָהֵעץ בְּ ָיַרְדתִּ
י ְלִכּוּון ָהֵעז. "ֲאִני  ִביָבה, ְוָאז ִהְתָקַרְבתִּ סְּ ֶאְלָחָנן לֹא ִנְמָצא בַּ שֶׁ
יִָּביא ָלְך ְקָצת ַמִים, ֲאִני לֹא  ר שֶׁ שׂ ָאָדם ְמֻבגָּ ֵאֵלְך ִמיָּד ְלַחפֵּ
י  תִּ ָלַחשְׁ ִלי".  יָמה  ַמְסכִּ י לֹא  לִּ א שֶׁ ִאמָּ ֵאר,  ַלבְּ ְלִהְתָקֵרב  ָיכֹל 
ָרִאיִתי  ֶנֶסת  ַהכְּ ית  בֵּ ֶפַתח  בְּ ֶנֶסת.  ַהכְּ ית  בֵּ ְלִכּוּון  ּוָפִניִתי  ָלֵעז 
ְוָחִביב,  בוֹהַּ  גָּ ָהָיה  הּוא  ֵרה.  ֶעשְׂ מוֶֹנה  ן שְׁ בֶּ אּוַלי  ָצִעיר,  ַנַער 

רּוַח. רּו בָּ דְּ ָניו ּוֵפאוָֹתיו ָהֲאֻרּכוֹת ִהְתבַּ ִחּיּוְך ָהָיה ָנסּוְך ַעל פָּ

ֶהָחִביב.  חּור  ַלבָּ ִניִתי  פָּ ה?"  שָׁ ַבקָּ בְּ ֶרַגע,  ִלי  ַלֲעזֹר  "ּתּוַכל 
ּסוֹף  י, ֲאָבל בַּ תִּ יַּשְׁ ה אּוַכל ַלֲעזֹר ְלָך"? ְקָצת ִהְתבַּ מֶּ ְמָחה, בַּ שִׂ "בְּ
קוֹת ֶאת ָהֵעז.  ִביל ְלַהשְׁ שְׁ ּנּו ִלְדלוֹת ְקָצת ַמִים בִּ י ִממֶּ תִּ שְׁ קַּ בִּ
ָבר לֹא ָהְיָתה  ַהחּוָצה ְלֵעֶבר ֶהָחֵצר, ֲאָבל ָהֵעז כְּ ָיָצאִתי ִאּתוֹ 
הוֵֹצאִתי אוֹתוֹ ַהחּוָצה  ְך שֶׁ י ְמאֹד לֹא ָנִעים ַעל כָּ תִּ שְׁ ם. ִהְרגַּ שָׁ

ם ֵלב ָלֶזה. י ְוהּוא שָׂ ָצת ִהְסַמְקתִּ קְּ ְרֶאה שֶׁ נִּ ה, כַּ ְללֹא ִסבָּ

ִּפְתרֹון ַהַּתֲעלּוָמה

ַהזֶּה?"  ֶנֶסת  ַהכְּ ית  בֵּ ל  שֶׁ ֻיָחד  ַהמְּ ּפּור  ַהסִּ ֶאת  יוֵֹדַע  ּה  "ַאתָּ
ה.  ֵמַהּבּושָׁ י  ְעתִּ דַּ ֶאת  ָאִסיַח  שֶׁ ֵדי  כְּ ְרֶאה  נִּ כַּ אוִֹתי,  ַאל  שָׁ הּוא 
י  ְמתִּ י ְלַעְצִמי, ַאְך שַׂ ְבתִּ חּור ַהזֶּה, ָחשַׁ חּור ֶנְחָמד, ַהבָּ ׁש בָּ ַממָּ
ֶעֶצם, לֹא", ָעִניִתי  ן. בְּ ה ִלְתׁשּוָבִתי. "ֲאָהּה... כֵּ הּוא ְמַחכֶּ ֵלב שֶׁ
י  תֵּ ָאר ַהבָּ ֶנֶסת ַהזֶּה ִנְרֶאה ְקָצת מּוָזר ְוׁשוֶֹנה ִמשְּׁ ית כְּ לוֹ, "ַהבֵּ
סּוק ַהזֶּה ַעל  ּלוֹ ְמאֹד מּוָזר, ְוַגם - ַמה ֶזה ַהפָּ ם שֶׁ ֵנִסּיוֹת, ַהשֵּׁ כְּ

י. ֶנֶסת", ָטַעְנתִּ ׁשּור ְלֵבית כְּ קָּ סּוק שֶׁ ְכָלל לֹא פָּ יר? - ֶזה בִּ ַהקִּ



חּוִדי..."  ַהיִּ ְלִסּפּורוֹ  ָנכוֹן -  יוֵֹתר  ֶנֶסת ַהזֶּה, אוֹ  סּוק ַהזֶּה ָקׁשּור ְלֵבית ַהכְּ "ַהפָּ
ם  ֶלָחֵצר, שָׁ ִניָסה  ַהכְּ ְלַיד  אוִֹתי  ְוָלַקח  ִמְסּתוִֹרי,  קוֹל  בְּ ַהנְֶּחָמד  חּור  ַהבָּ ָאַמר 
ֶנֶסת, ָקָצר ּוְמַעְנֵין. ית ַהכְּ ל בֵּ דוֹל ָעָליו ָהָיה ָחקּוק ִסּפּורוֹ שֶׁ ִיׁש גָּ ָעַמד לּוַח שַׁ

ִלְקרֹא  י  ִהְתַחְלתִּ אוְֹתָך".  ְיַעְנֵין  ְמאֹד  "ֶזה  ִלי,  ָאַמר  הּוא  ֶזה",  ֶאת  ְקָרא  "תִּ
ׁש  ְקדָּ ית ַהמִּ ן בֵּ ָנה ִלְפֵני ֻחְרבַּ ֶרה שָׁ ַאַחת ֶעשְׂ ֶנֶסת ֶזה ִנְבָנה כְּ ית כְּ ִקיָקה: "בֵּ שְׁ בִּ
ְלָתה ְיהּוָדה ְלָבֶבל. ְיָכְנָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָלַקח ִעּמוֹ ֵחֶלק ֵמַאְבֵני  ר גָּ ֲאשֶׁ ָהִראׁשוֹן, כַּ
ֶנֶסת ֶזה, ְלַקיֵּם ַמה  ית כְּ ִית ּוְבֶאְמָצעּוָתם ִנְבָנה בֵּ ׁש ּוֵמֲעַפר ַהר ַהבַּ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ
ֶנֶסת  י ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרה ְיחוֵֹננּו". ְוָקָראנּו ְלֵבית כְּ נֱֶּאַמר "כִּ שֶׁ

ָבֶבל".  ב ּפֹה בְּ ׁש ָנַסע ְוָישַׁ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ ף ְוָיִתיב", לוַֹמר, שֶׁ ֶזה "שָׁ

ָהֲאָבִנים  ֵהן  ַמה  ֵמִבין  ֲאִני  ו  "ַעְכשָׁ י,  ָצַעְקתִּ ְמַעט  כִּ ְמַעְנֵין"'  ׁש  ַממָּ "וּוַאּו, 
ֶנֶסת, ּוִבְכָלל  ית ַהכְּ ת בֵּ ִכפַּ סּוק ָהָרׁשּום בְּ יקוֹת ָהֵאּלּו, ּוַמהּו ַהפָּ דוֹלוֹת ְוָהַעתִּ ַהגְּ
ִמיָהה  א ֶאת ַהכְּ ְכָלל לֹא מּוָזר, ֶזה ְמַבטֵּ ֶעֶצם בִּ הּוא בְּ ּלוֹ, שֶׁ ם ַהּמּוָזר שֶׁ ַמה ֶזה ַהשֵּׁ

ׁש ְמַעט". ם ַהּיוֹם ֵיׁש ָלנּו ִמְקדָּ גַּ ְמָחה שֶׁ ׁש, ְוַהשִּׂ ְקדָּ יָּה ְלֵבית ַהמִּ פִּ ְוַהצִּ

ֶנֶסת, ָקָצר ּוְמַעְנֵין... ית ַהכְּ ל בֵּ דוֹל ָעָליו ָהָיה ָחקּוק ִסּפּורוֹ שֶׁ ִיׁש גָּ ם ָעַמד לּוַח שַׁ שָׁ



ִכינָה ַהּגֹוָלה  ַהְּשׁ

ֵאָנה  ַהתְּ ֵעץ  ַחת  תַּ שֶׁ ָהֶאֶבן  ֶדר  גֶּ ַעל  ב  ִהְתַישֵּׁ ֶהָחִביב  חּור  ַהבָּ
ַאל  שָׁ ְלָך?"  קוְֹרִאים  ֵאיְך  י,  "ֲחמּודִּ ְלָידוֹ.  ֶבת  ָלשֶׁ ִלי  ְוָרַמז 
י, "ַהְמנּוָנא", הּוא ָעָנה  ַאְלתִּ אוִֹתי. "יוָֹחָנן", ָעִניִתי, "ּוְלָך?" שָׁ

טּות.  ַפשְׁ בְּ

ַהּיוֹם,  שֶׁ ִלי,  ָאַמר  י  לִּ שֶׁ א  "ַסבָּ אֹל,  ִלשְׁ י  ִהְתַחְלתִּ "ַהְמנּוָנא", 
ָבֶבל  בְּ ינּו שֶׁ ית ַרבֵּ ׁש ָחֵרב, ָאז בֵּ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ שֶׁ לּות, כְּ ְזַמן ַהגָּ בִּ
תּוב  ִיׁש, כָּ לּוַח ַהשַּׁ נּו, ְוָכאן - בְּ לָּ ִרי שֶׁ ׁש ְמַעט ָהִעקָּ ְקדָּ הּוא ַהמִּ
ְוָיִתיב  ף  - שָׁ ַהזֶּה  ֶנֶסת  ַהכְּ ֵבית  בְּ ב  ְוָישַׁ ָנַסע  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ שֶׁ

ּסּוָרא".  בְּ ל ַרב שֶׁ ֶנֶסת שֶׁ ֵבית ַהכְּ ָעא ְולֹא בְּ ִעיר ְנַהְרדְּ בָּ שֶׁ

ה ְקָצת, ַחם ַהּיוֹם ְולֹא  תֶּ שְׁ תִּ ַדאי שֶׁ ֶאֱעֶנה ְלָך, אּוַלי כְּ "ִלְפֵני שֶׁ
ד ֶחֶרס ָקָטן  ֶמׁש". ַהְמנּוָנא ָלַקח כַּ ׁש ֵמחֹם ַהשֶּׁ ְתַיבֵּ תִּ ַדאי שֶׁ כְּ
ְדָברוֹ"  בִּ ִנְהָיה  ַהּכֹל  "שֶׁ י  ַרְכתִּ בֵּ ֵאר.  ַהבְּ י  ִממֵּ ַמִים  ּבוֹ  א  ּוִמלֵּ
ַהִהיְסטוְֹרָיה  ַעל  ִלי  ר  ְלַספֵּ ִהְתִחיל  ַהְמנּוָנא  ִלְרָוָיה.  ִתיִתי  ְושָׁ
ק: "ַמה  ָרֵאל, ִסּפּור ָארְֹך ּוְמַרתֵּ ֶהן ָהָיה ַעם ִישְׂ לּויוֹת בָּ ל ַהגָּ שֶׁ
ׁשּוט  "פָּ ַהְמנּוָנא,  ים  ִהְקדִּ ׁש?"  ְקדָּ ַהמִּ ֵבית  בְּ ְך  כָּ ל  כָּ ְמֻיָחד 
"ֲאָבל  ִכיָנתוֹ!"  שְׁ ֶאת  ֶרה  ַמשְׁ הקב"ה  ם  "שָׁ ָעִניִתי,  ְמאֹד", 
ׁש",  ְקדָּ ַהמִּ ֵבית  ַרק בְּ עוָֹלם, לֹא  ָכל ָמקוֹם בָּ ִנְמָצא בְּ הקב"ה 

ַאל ַהְמנּוָנא.  שָׁ

י ַמה ַלֲענוֹת  ָיַדְעתִּ ְולֹא  י  ְכתִּ בַּ אן ְקָצת ִהְסתַּ כָּ ָהֱאֶמת ִהיא, שֶׁ
י  ָזַכְרתִּ לֹא  ֲאָבל  ַעם,  פַּ ֶזה  ֶאת  ִלי  יר  ִהְסבִּ א  בָּ סַּ י שֶׁ ָזַכְרתִּ לוֹ. 
ִאיר אוִֹתי ְללֹא ַמֲעֶנה, ְוהּוא  יר. ַהְמנּוָנא לֹא ִהשְׁ ַמה הּוא ִהְסבִּ
לֹא  ֲאָבל  ָהעוָֹלם,  ָכל  בְּ ִנְמָצא  ָאְמָנם  "הקב"ה  ִמיָּד:  יְך  ִהְמשִׁ
ֶנֶסת,  כְּ ית  בֵּ מוֹ  כְּ ָקדוֹׁש,  ָמקוֹם  בְּ ה.  לֶּ ִמְתגַּ הּוא  ָמקוֹם  ָכל  בְּ
ִנְקָרא  ַהזֶּה  ּלּוי  ְוַהגִּ ְרחוֹב.  ר ְסָתם בָּ יוֵֹתר ֵמֲאשֶׁ ה  לֶּ ִמְתגַּ ם  ַהשֵּׁ
ֵבית  ּלּוי עוֹד יוֵֹתר ַנֲעֶלה, ֲאָבל בְּ ינּו ֵיׁש גִּ ֵבית ַרבֵּ ִכיָנה". בְּ "שְׁ
ִכיָנה  ַהשְּׁ ר שֶׁ עוָֹלם, ִנכָּ ִכיָנה ֲהִכי ַנֲעֶלה בָּ ּלּוי שְׁ ׁש ָהָיה ַהגִּ ְקדָּ ַהמִּ

ם".  ִהְתַרֲחׁשּו שָׁ ים שֶׁ ים ָהַרבִּ סִּ ם ְלִפי ַהנִּ ׁשוָֹרה שָׁ



ינּו  ֵבית ַרבֵּ ׁש ִנְמֵצאת בְּ ְקדָּ ֵבית ַהמִּ ָהְיָתה בְּ ִכיָנה שֶׁ לּות, ַהשְּׁ ְזַמן ַהגָּ "ְוַהּיוֹם בִּ
קוֹל.  י בְּ ָבֶבל", ָאַמְרתִּ בְּ שֶׁ

ִלְפֵני  עוֹד  יוָֹחָנן,  יוֵֹדַע  ה  "ַאתָּ יְך:  ְוִהְמשִׁ ָבַרי,  דְּ ֶאת  ר  ִאשֵּׁ הּוא  ְמאֹד",  "ָנכוֹן 
ם.  ִכיָנה ִאתָּ ָהְיָתה ַהשְּׁ ָהיּו,  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ָכל ָמקוֹם שֶׁ ׁש, בְּ ְקדָּ ית ַהמִּ ְבָנה בֵּ נִּ שֶׁ
ל  שֶׁ ְמֻיֶחֶדת  ּלּות  ִהְתגַּ ָהְיָתה  ְמאֹד,  ָטֵמא  ָמקוֹם  ָהְיָתה  שֶׁ  - ִמְצַרִים  בְּ ָבר  כְּ
הּוִדים  ל ַהיְּ כָּ שֶׁ ִית ִראׁשוֹן, כְּ ן בַּ ֻחְרבָּ ְך - בְּ ָרֵאל. ְוַגם ַאַחר כָּ ִכיָנה ִלְבֵני ִישְׂ ַהשְּׁ
אן,  ן ְלָבֶבל. כָּ ם כֵּ ם גַּ ְלָתה ִאתָּ ׁש גָּ ְקדָּ ֵבית ַהמִּ ָהְיָתה בְּ ִכיָנה שֶׁ לּו ְלָבֶבל - ַהשְּׁ גָּ
ּגוִֹלים  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ָכל ֶאֶרץ שֶׁ ַוֲחָכֵמינּו ָאְמרּו ֶשלְּ ְוָיִתיב,  ף  ֶנֶסת שָׁ ַהכְּ ְלֵבית 

אוָֹתה ָהָאֶרץ".  ם בְּ את ִאיתָּ ם ְוִנְמצֵּ ִכיָנה ּגוָֹלה ִאיתָּ ך ַהּדוֹרוֹת, ַהשְּׁ ֶמשֶׁ בְּ

אֶֹפן  ֶהם בְּ ְרָתה בָּ ִכיָנה שָׁ ַהשְּׁ ֵנִסּיוֹת שֶׁ י כְּ תֵּ יְך ַהְמנּוָנא, "ָהיּו עוֹד בָּ "ֲאָבל", ִהְמשִׁ
ל  ְדָרׁש שֶׁ ית ַהמִּ י. "ַעל בֵּ ַאְלתִּ ֶנֶסת?" שָׁ י כְּ תֵּ ׁש". "ֵאּלּו בָּ ְקדָּ ֵבית ַהמִּ מוֹ בְּ ְמֻיָחד כְּ
ל ֶעְזָרא ַהּסוֵֹפר  ֶנֶסת שֶׁ ית ַהכְּ י, "בֵּ ַאְלתִּ ?" "ֵאיפֹה ֶזה?" שָׁ ַמְעתָּ ֶעְזָרא ַהּסוֵֹפר שָׁ
יב ַהְמנּוָנא,  אֶֹפן ְמֻיָחד", ֵהשִׁ ִכיָנה בְּ ְרָתה ַהשְּׁ ָעא, ּובוֹ שָׁ ין הוֶֹצל ּוְנַהְרדְּ ָהָיה בֵּ
ִכיָנה - ַרק  ְך ַהשְּׁ ֶרה ּבוֹ ַאַחר כָּ שְׁ תִּ הוֶֹצל ָזָכה שֶׁ בֶּ ֶנֶסת שֶׁ ית ַהכְּ ם בֵּ יְך: "גַּ ְוִהְמשִׁ

ל ֶעְזָרא ַהּסוֵֹפר".  ְדָרׁש שֶׁ הּוא ָהָיה ֲהִכי ָקרוֹב ְלֵבית ַהמִּ ְגַלל שֶׁ בִּ

ִלים ִלְסּבֹל  לְּ ְתפַּ ה ַלמִּ ֶנֶסת, ָהָיה ָקשֶׁ ֵבית ַהכְּ אן בְּ ר ַהְמנּוָנא, "כָּ ַעם ַאַחת", ִספֵּ "פַּ
י  ּנּו ַהחּוָצה, כִּ ֶנֶסת ְוֵהם ֻהְצְרכּו ָלֵצאת ִממֶּ ֵבית ַהכְּ ָהָיה בְּ ּלּוי שֶׁ ֶאת ָעְצַמת ַהגִּ

ֶנֶסת".  י כְּ תֵּ ָאר ַהבָּ ּלּוי ַנֲעֶלה יוֵֹתר ִמשְּׁ ֶנֶסת ְמֻסיִָּמים ֵיׁש גִּ י כְּ ָבתֵּ בְּ

ֶאָחד יִָחיד ּוְמיּוָחד

מוֹ  כְּ ְמֻיָחִדים  ֶנֶסת  כְּ י  תֵּ בָּ ה  ַכמָּ בְּ ְמֻיָחד  אֶֹפן  בְּ ית  לֵּ ִמְתגַּ ִכיָנה  ַהשְּׁ אּוַלי  "ָאז 
י.  ַאְלתִּ ַמן?" שָׁ אוֹתוֹ ַהזְּ ׁש בְּ ָאַמְרתָּ ַממָּ שֶׁ

ַאַחר  לְּ ם ֶאָחד ָהָאמוָֹרִאים, שֶׁ שֵׁ ְדָרׁש בְּ ֵבית ַהמִּ ְמפָֹרׁש בְּ י בִּ ַמְעתִּ "לֹא. ֲאִני שָׁ
ֶרה  שְׁ תִּ ּבוֹ  שֶׁ ּוְמֻיָחד,  ָיִחיד  ֶאָחד,  ָמקוֹם  ּבוֵֹחר  הקב"ה  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ן  ֻחְרבַּ

אֶֹפן ְמֻיָחד".  ִכיָנה בְּ ַהשְּׁ

ָמקוֹם ֶאָחד ָעָליו ֶנֱאַמר  ְוָקא בְּ ָהָיה דַּ יר ַהְמנּוָנא, "שֶׁ ׁש", ִהְסבִּ ְקדָּ ית ַהמִּ מוֹ בֵּ "כְּ
ׁש ָצִריְך  ְקדָּ ית ַהמִּ מּוַרת בֵּ תְּ קוֹם שֶׁ ְך ַהמָּ ם", כָּ ר ִיְבַחר ַהשֵּׁ קוֹם ֲאשֶׁ סּוק "ַהמָּ פָּ בַּ
הוֶֹצל, ְוַהּיוֹם  ְך בְּ ָעא, ַאַחר כָּ ְנַהְרדְּ ָעָבר ָהָיה ֶזה בִּ ְוָקא. בֶּ ָמקוֹם ֶאָחד דַּ ִלְהיוֹת בְּ
ם ַרב  ם גַּ ִכיָנה, ִמשָּׁ ם ׁשוָֹרה ַהשְּׁ שָּׁ ָבֶבל. ּוִבְגַלל שֶׁ בְּ ינּו שֶׁ ֵבית ַרבֵּ סּוָרא - בְּ ֶזה בְּ



הּוִדים".  ֵמִפיץ ֶאת ַהּתוָֹרה ְלָכל ַהיְּ

הּוא. ְתאוֹם ֵמֵאיפֹה שֶׁ ֵהִגיַח פִּ "יוָֹחָנן!" ָקָרא ְלֶעְבִרי ֶאְלָחָנן שֶׁ

י  ְכתִּ י לוֹ ְוִהְמשַׁ ה ְזַמן", ָאַמְרתִּ יִתי ְלָך ַהְרבֵּ  "ֵאיפֹה ָהִייָת? ִחכִּ
ָבֶבל?  בְּ ינּו שֶׁ ה ַמֲעלוֹת ְלֵבית ַרבֵּ מָּ "ָנכוֹן ָרִצינּו ִלְמצֹא עוֹד כַּ
ָהִייָת  ּלֹא  ִהְפַסְדתָּ שֶׁ ה סוֹדוֹת,  מָּ ִלי כַּ ה  לָּ ַהזֶּה גִּ חּור  ָאז ַהבָּ  -

אן".  כָּ

ֶאְלָחָנן.  ִלי  ָקַרץ  י",  ִאתִּ אָת  בָּ ּלֹא  שֶׁ ִהְפַסְדתָּ  ן  כֵּ ם  גַּ ה  "ְוַאתָּ
ַמע".  שְׁ עוֹת?" -"ּבֹא, ּבֹא תִּ ם ְלָך ֵיׁש ַהְפתָּ -"ַמה, גַּ

לוֹם.  ּנּו ְלשָׁ י ִממֶּ ָבָריו ְוִנְפַרְדתִּ הוֵֹדיִתי ְלַהְמנּוָנא ַעל דְּ



ָּבֵּתי ַהְּכנֶסֶת ַהְּמַרחֲִפים / ֶּפֶרק ג'

דוֹל  ַהגָּ ֵאָנה  ַהתְּ ֵעץ  בְּ אִתי  ִהְתַחבֵּ ָהִייָת.  ֵאיפֹה  ִלי  ְרתָּ  ִספַּ לֹא  ֲעַדִין  "ֶאְלָחָנן, 
אוֹתוֹ  י  ַאְלתִּ שָׁ אוִֹתי?"  שׂ  ְלַחפֵּ אָת  בָּ לֹא  ה  ָלמָּ ְזַמן,  ה  ַהְרבֵּ ְלָך  יִתי  ְוִחכִּ

ַתְרעֶֹמת. בְּ

אּוַכל  ו  ְוַעְכשָׁ יַע  ִהגִּ הּוא  ּסוֹף  בַּ שֶׁ כְּ י  ַמְחתִּ שָׂ ְמאֹד  ֲאָבל  ָעָליו,  י  ַעְסתִּ כָּ ְקָצת 
מַֹע ַמה הּוא ָמָצא. י, ְוַגם ִלשְׁ לִּ ים שֶׁ ּלּוִיים ַהֲחָדשִׁ ר לוֹ ֶאת ַהגִּ ְלַספֵּ

י ִלְסּפֹר ַעד אוֹת י"ח,  יְַּמתִּ סִּ ר ְלָך ַמה ָקָרה: ְלַאַחר שֶׁ "ְסִליָחה יוָֹחָנן, ֲאִני ֲאַספֵּ
ּוק  ֶנֶסת ְוָרִאיִתי אוְֹתָך ֵמָרחוֹק ָרץ ְלֵעֶבר ַהשּׁ ית ַהכְּ ל בֵּ ָיָצאִתי ִמחּוץ ֶלָחֵצר שֶׁ
ְלֶעְבְרָך  י  ָצַעְקתִּ ַאֲחֶריָך,  י  ַרְצתִּ ַהּדּוָכִנים.  ֶאָחד  ֵמֲאחוֵֹרי  א  ְלִהְתַחבֵּ ה  ּוְמַנסֶּ

י ָלרּוץ. ְכתִּ ְוִהְמשַׁ

ֵעיַני ָסִביב, וִפְתאוֹם  י בְּ תִּ שְׂ ּוק, לֹא ָרִאיִתי אוְֹתָך. ִחפַּ י ַלשּׁ ְעתִּ ָבר ִהגַּ כְּ ַעד שֶׁ
י  ַפְסתִּ ם ֲאָבל לֹא תָּ י ְלשָׁ ְמָטא ָהִראׁשוָֹנה ִמיִָּמין, ַרְצתִּ סוֹף ַהסִּ ָרִאיִתי אוְֹתָך בְּ
ם,  ְלשָׁ י  ַרְצתִּ שֶׁ כְּ ב,  צָּ ַהקַּ יוֵֹסף  ל  שֶׁ ַהּדּוָכן  ְלַיד  אוְֹתָך  ָרִאיִתי  ְלֶפַתע  אוְֹתָך. 

ֵקָנה. ל יֶֹכֶבד ַהזְּ ַסל ָהַעְגָבִנּיוֹת שֶׁ י בְּ ְפִזיזּות, ּוְבָטעּות ִנְתַקְעתִּ י בִּ ִהְתַנַהְגתִּ

י  ֶהְחַלְקתִּ ַוֲאִני  ְזרּו,  ְוִהְתפַּ כּו  פְּ ִנשְׁ ּה  לָּ ָהַעְגָבִנּיוֹת שֶׁ ל  כָּ ָקָרה,  ַמה  ַאל  שְׁ ַאל תִּ
קוֵֹלי קוֹלוֹת,  ֵקָנה ִהְתִחיָלה ִלְצעֹק ָעַלי בְּ ַהזְּ יֶֹכֶבד  ה,  ָהִרְצפָּ י ַעל  ְחתִּ טַּ תַּ ְוִהשְׁ
יֶֹכֶבד  ֶאת  יַע  ְלַהְרגִּ ִנּסּו  ֵמֶהם  ה  מָּ כַּ ְסִביִבי,  ף  ְלִהְתַאסֵּ ֵהֵחלּו  ים  ֲאָנשִׁ ה  ַהְרבֵּ
ְולֹא  ַעְגָבִניָּה,  מוֹ  כְּ ִהְסִמיקּו  ְלָחַיי  ָלקּום.  ִלי  ַלֲעזֹר  ִנּסּו  ֵמֶהם  ה  ְוַכמָּ ֵקָנה  ַהזְּ

י ַמה ַלֲעשׂוֹת. ָיַדְעתִּ

ה ָיָצאָת ֵמֲאחוֵֹרי ֶאָחד ַהּדּוָכִנים ְוִהְתָקַרְבתָּ ְלִכּוּוִני.  ְתאוֹם ָרִאיִתי אוְֹתָך. ַאתָּ פִּ
ּפּור ַהזֶּה?". ל ַהסִּ ה ָקָרה ִלי כָּ י ְלַעְצִמי "ָלמָּ ְבתִּ י ָעֶליָך, ָחשַׁ ַעְסתִּ ׁש כָּ ַממָּ

ף ַהזֶּה ָהָיה  ְרדָּ ְוָכל ַהמִּ ה  ָהִייָת ַאתָּ ְכָלל לֹא  זֶּה בִּ יִתי שֶׁ לִּ ִהְתָקַרְבתָּ ֵאַלי גִּ שֶׁ כְּ
ְוֵיׁש לוֹ  אֹד ּדוֶֹמה ְלָך  מְּ ְבִליִנים - שֶׁ י מוֵֹכר ַהתַּ ל ַאסִּ ן שֶׁ ְיִדיְדָיה - ַהבֵּ ַאֲחֵרי 

ָך. לְּ מוֹ שֶׁ תֶֹנת כְּ אוָֹתּה כְּ

י  ַטְפתִּ ם שָׁ ּלוֹ, שָׁ א שֶׁ ל ַאבָּ ַלּדּוָכן שֶׁ ָלַקח אוִֹתי  ָלקּום. הּוא  ִלי  ָעַזר  ְיִדיְדָיה 
ּלוֹ  שֶׁ א  ֵמַאבָּ ִלי  ֵהִביא  ְיִדיְדָיה  י.  ְנתִּ כֻּתָּ ַעל  ּנוְֹתרּו  שֶׁ ָהַעְגָבִניָּה  ְתֵמי  כִּ ֶאת 



ָלל ַהּמוְֹכִרים  ֶדֶרְך כְּ בְּ ֵקִדים, ֱאגוִֹזים ּוִמיֵני ְמִתיָקה שֶׁ ְקָצת שְׁ
ָלִדים. ִקים ַליְּ ִרים ְמַחלְּ גָּ ְוַהתַּ

ם, יוֵֹתר  רּוְך ַהשֵּׁ ַאל אוִֹתי ְיִדיְדָיה. "בָּ יׁש טוֹב?" שָׁ ה ַמְרגִּ "ַאתָּ
ם", ָעִניִתי לוֹ. טוֹב מִמּקוֹדֵֶ

ְסִביִבי  ִנְקֲהלּו  ים  ָהֲאָנשִׁ ל  כָּ שֶׁ "כְּ ִלְיִדיְדָיה,  י  ְרתִּ ִהְסבַּ "קֶֹדם", 
ָרִציִתי  ָנִעים,  לֹא  ְמאֹד  י  תִּ שְׁ ִהְרגַּ ָעַלי,  ָצֲעָקה  ֵקָנה  ַהזְּ ְויֶֹכֶבד 
י  ֵאיֶננִּ י שֶׁ ְרתִּ י ָלזּוז. ּוִבְכָלל ִנְזכַּ תִּ יַּשְׁ ָלקּום ְוִלְברַֹח ֲאָבל ְמאֹד ִהְתבַּ
ין  י בֵּ ְכתִּ בַּ ִהְסתַּ ֶנֶסת ְלַאַחר שֶׁ ֲחָזָרה ְלֵבית ַהכְּ ֶרְך בַּ יוֵֹדַע ֶאת ַהדֶּ
ו  ַעְכשָׁ ִלי  ַיְצִמיַח  ם  ְוַהשֵּׁ "ַהְלַואי  ְלַעְצִמי  י  ְבתִּ ָחשַׁ ַהּדּוָכִנים, 
ֶרְך  ַהדֶּ ֶאת  ַמְעָלה  ִמלְּ ִלְראוֹת  ֲאִויר,  בָּ ְלַרֵחף  ְואּוַכל  ָנַפִים  כְּ
ה  ַאתָּ ְוָאז  ַמֵהר",  ּיוֵֹתר  שֶׁ ה  מָּ כַּ ם  ְלשָּׁ ְוָלעּוף  ֶנֶסת  ַהכְּ ְלֵבית 

ְעתָּ ְוֵהַצְלתָּ אוִֹתי". ִהגַּ

ׁש  ים ָלַקַחת אוִֹתי ַממָּ ׁש טוֹב ֵלב, הּוא ִהְסכִּ ְיִדיְדָיה הּוא ַממָּ
ָנַפִים  כְּ ְלָך  ַיְצִמיַח  ם  ַהשֵּׁ שֶׁ ָרִציָת  "ָנכוֹן  ֶנֶסת,  ַהכְּ ְלֵבית  ַעד 
ִלי  בְּ ְוָעָנה  ְיִדיְדָיה,  ְתאוֹם  פִּ ַאל  שָׁ ֲאִויר?",  בָּ ְלַרֵחף  ּתּוַכל  שֶׁ
ל  כָּ ה  ֻאלָּ גְּ בַּ שֶׁ ְעָיה  ְישַׁ ֵסֶפר  בְּ "ָקָראִתי  ִלְתׁשּוָבה:  ְלַחּכוֹת 
ֲעָנִנים  חֶֹדׁש  ְורֹאׁש  ת  בָּ שַׁ ל  כָּ ֲאִויר!  בָּ ְלַרֵחף  יּוְכלּו  הּוִדים  ַהיְּ
ַלִים,  ל ָהעוָֹלם ְוָיִביאּו אוָֹתם ִלירּושָׁ הּוִדים ִמכָּ ל ַהיְּ חּו ֶאת כָּ ִיקְּ

ׁש". ְקדָּ ְלֵבית ַהמִּ

ֶאת  ָרִאיִתי  ִדְמיוִֹני  בְּ ׁשּות.  ִהְתַרגְּ בְּ י  ָאַמְרתִּ יִֹפי!"  "ֵאיֶזה 
יָָּצאנּו  ְלַאֵחר שֶׁ א,  ַסבָּ ל  ִית שֶׁ בַּ ֶפת בַּ ִמְתַאסֶּ נּו  לָּ ָחה שֶׁ פָּ שְׁ ַהמִּ
ְרִכיָבה ַעל ֲחמוִֹרים  ָעא ַעל ָהֲעָנִנים, ְללֹא צֶֹרְך בִּ ִמּסּוָרא ִלְנַהְרדְּ
ר  ִספֵּ א  בָּ סַּ שֶׁ ּפּוִרים  ַהסִּ ל  כָּ ֶאת  ֲאֻרּכוֹת.  עוֹת  שָׁ ה  מָּ כַּ ְך  ֶמשֶׁ בְּ
ׁש  ְקדָּ ֵבית ַהמִּ ְלַעְצִמי בְּ י  ַאְרתִּ ִני תֵּ ׁש ַהשֵּׁ ְקדָּ ית ַהמִּ ָלנּו ַעל בֵּ
ְלָכל  ַהּתוָֹרה  ֶאת  יִָּפיצּו  שֶׁ ְנֶהְדִרין  ַהסַּ ֶאת  י  ַאְרתִּ תֵּ י.  ִלישִׁ ַהשְּׁ
ה  ַח, ְוַהְרבֵּ ְזבֵּ בּו ָקרוֹב ְמאֹד ִלְמקוֹם ַהמִּ ְיהּוֵדי ָהעוָֹלם. ֵהם ֵישְׁ

ׁש. ְקדָּ ית ַהמִּ ר ְוָכבוֹד ְיָפֲארּו ֶאת בֵּ עֹשֶׁ

ית  ְנֶהְדִרין? ּוַמה ִעם בֵּ לּו ַהסַּ קוֹמוֹת ֲאֵליֶהם גָּ ל ַהמְּ "ַמה ִעם כָּ



ֲארּו ָרחוֹק  ֵהם ִישָּׁ ֵכן שֶׁ ם הּוא ֵמִפיץ ּתוָֹרה ְלָכל ָהעוָֹלם? לֹא ִיתָּ שָׁ מִּ ינּו שֶׁ ַרבֵּ
בוַֹתי,  ַמְחשְׁ בְּ ְיִדיְדָיה  ֶאת  י  ְפתִּ תַּ שִּׁ ְלַאַחר שֶׁ י.  רֹאשִׁ בְּ י  ְבתִּ ָחשַׁ ָלָאֶרץ",  חּוץ  בְּ
קוָֹמם  י ִמְדָרׁשוֹת ֵיָעְקרּו ִממְּ ֵנִסּיוֹת ּוָבתֵּ י כְּ תֵּ ל ַהבָּ ה כָּ ֻאלָּ גְּ יר ִלי: "בַּ הּוא ִהְסבִּ
ל  ַיַחד ִעם כָּ ׁש. בְּ ְקדָּ ָרֵאל, ָצמּוד ְלֵבית ַהמִּ ֶאֶרץ ִישְׂ ְוִיָקְבעּו בְּ חּוץ ָלָאֶרץ  בְּ שֶׁ
ַלִים,  ל ְירּושָׁ ל כָּ ּגֶֹדל שֶׁ ְנָין ֲעָנק ְמאֹד, בַּ ׁש בִּ ְקדָּ ית ַהמִּ ֵנִסּיוֹת, ִיְהֶיה בֵּ י כְּ תֵּ ַהבָּ
ל  ל כָּ ּגֶֹדל שֶׁ ְהֶיה בַּ תִּ ָרֵאל שֶׁ ל ֶאֶרץ ִישְׂ ל כָּ ּגֶֹדל שֶׁ ְהֶיה בַּ ַלִים ַעְצָמה תִּ ִוירּושָׁ

ָבָריו". ָהעוָֹלם". ִסיֵּם ְיִדיְדָיה ֶאת דְּ

ִראׁשֹון ַּבּתֹור

בוֹת ָהֲעֻמּקוֹת  ְחשָׁ ְתאוֹם ֶאְלָחָנן ֵמַהמַּ ה קוֵֹלט ַמה ֶזה?" ֵהִעיר אוִֹתי פִּ "יוָֹחָנן, ַאתָּ
הּו ָעצּום". פָֹאר, "ֶזה הוֵֹלְך ִלְהיוֹת ַמשֶּׁ דוֹל ְוַהמְּ ׁש ַהגָּ ְקדָּ ית ַהמִּ אּור בֵּ ַעל תֵּ

רּו ְלֵבית  ֵנִסּיוֹת ִיְתַחבְּ י כְּ תֵּ ל ַהבָּ קוִֹמי, "ִאם כָּ י ִממְּ ָכה, ֶאְלָחָנן", ָקַפְצתִּ "ִאם כָּ
ית  ִמבֵּ ֵחֶלק  ׁש  ַממָּ ֶנֶסת הּוא  כְּ ית  ל בֵּ ַהּיוֹם כָּ ָאז  ּנּו,  ִממֶּ ֵחֶלק  ְוִיְהיּו  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ

ה... י ַעל ָהִרְצפָּ ְחתִּ טַּ תַּ י ְוִהשְׁ ְזרּו, ַוֲאִני ֶהְחַלְקתִּ כּו ְוִהְתפַּ פְּ ּה ִנשְׁ לָּ ל ָהַעְגָבִנּיוֹת שֶׁ ַאל ַמה ָקָרה, כָּ שְׁ ַאל תִּ



י". ִלישִׁ ׁש ַהשְּׁ ְקדָּ ַהמִּ

ָבר  כְּ שֶׁ ֶאְלָחָנן,  אוִֹתי  ָעַקץ  ה!"  ֻקדָּ ַהנְּ ֶאת  ַפְסתָּ  תָּ ְך,  כָּ ׁש  "ַממָּ
ם. ֵהִבין זֹאת ִמּקוֹדֵֶ

ִרים  ֶנֶסת ִנְרֶאה ְלָך ִיְהיּו ְמֻחבָּ י כְּ תֵּ ה בָּ מָּ י, "כַּ ַאְלתִּ "ֶאְלָחָנן", שָׁ
לֹא  י  -"ְלַדְעתִּ ָנכוֹן"?  ֵמאוֹת,  ָחֵמׁש  ְלָפחוֹת  ׁש,  ְקדָּ ַהמִּ ְלֵבית 

ַבע ֵמאוֹת". חוֹת ִמשְּׁ פָּ

ׁש ְלֵבית  ִרים ַממָּ ֶנֶסת ִיְהיּו ְמֻחבָּ י ַהכְּ תֵּ ל בָּ כָּ ר שֶׁ "ֲאָבל ִאי ֶאְפשָׁ
ֵחֶלק  ֶנֶסת, ַחיִָּבים לוַֹמר שֶׁ י כְּ תֵּ י בָּ ׁש, ֲהֵרי ֵיׁש יוֵֹתר ִמדַּ ְקדָּ ַהמִּ
ִרים  ְמֻחבָּ ִיְהיּו  ְוֵחֶלק  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ְלֵבית  ׁש  ַממָּ ִרים  ְמֻחבָּ ִיְהיּו 
ָהִראׁשוִֹנים  ֶנֶסת  ַהכְּ י  תֵּ בָּ ָמֵהם  ָאז  ׁש,  ְקדָּ ַהמִּ ְלֵבית  ם  ְרכָּ דַּ
ָאר  שְׁ ל  כָּ ִרים  ְמֻחבָּ ִיְהיּו  ַוֲאֵליֶהם  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ְלֵבית  רּו  ְתַחבְּ יִּ שֶׁ

ֵנִסּיוֹת?" י כְּ תֵּ ַהבָּ

ֶנֶסת  ַהכְּ י  תֵּ בָּ שְׁ יבּות,  ַהֲחשִׁ ֵסֶדר  ְלִפי  ִיְהֶיה  ַהִחּבּור  ַטח  "בֶּ  
ַוֲאֵליֶהם  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ְלֵבית  ר  ָישָׁ רּו  ִיְתַחבְּ יוֵֹתר  בְּ ַהֲחׁשּוִבים 

יבּות".  ֶנֶסת ְלִפי ֵסֶדר ַהֲחשִׁ י ַהכְּ תֵּ ָאר בָּ רּו שְׁ ִיְתַחבְּ

ינּו  ית ַרבֵּ בֵּ ַמְקֵהָלה "שֶׁ ְמַעט בְּ ֵנינּו כִּ "ְלִפי ֶזה יוֵֹצא", ָאַמְרנּו שְׁ
לּות  ַהגָּ ְזַמן  בִּ יוֵֹתר  בְּ ֶהָחׁשּוב  ֶנֶסת  כְּ ית  ַהבֵּ הּוא  שֶׁ  - ָבֶבל  בְּ שֶׁ
הּוא   - ִכיָנה  ַהשְּׁ ׁשוָֹרה  ּובוֹ  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ מּוַרת  תְּ הּוא  י  כִּ  -

ׁש ָצמּוד ֵאָליו". ׁש, ַממָּ ְקדָּ ר ִראׁשוֹן ְלֵבית ַהמִּ ִיְתַחבֵּ

ה  כָּ שְׁ ָהְיָתה ַהלִּ ִזית, שֶׁ ת ַהגָּ כַּ ְגַמת ִלשְׁ ם דֻּ ינּו הּוא גַּ "ּוֵבית ַרבֵּ
ֲהִכי  ֶנֶסת שֶׁ ית כְּ ינּו ִיְהֶיה ַהבֵּ ית ַרבֵּ ַח, ְוָכְך בֵּ ְזבֵּ ֲהִכי ְקרוָֹבה ַלמִּ שֶׁ

ר. אֹשֶׁ י בְּ ׁש", הוַֹסְפתִּ ְקדָּ ָקרוֹב ַלמִּ

י  ְרתִּ ָצאנּו. ִספַּ מָּ ים שֶׁ יּלּוִים ַהֲחָדשִׁ ַמְחנּו ַעל ַהגִּ ֲאִני ְוֶאְלָחָנן שָׂ
ַהְמנּוָנא ַהנְֶּחָמד ָאַמר ִלי. לוֹ ֶאת ַמה שֶׁ

אּוַלי  י שֶׁ תִּ שְׁ ָחשַׁ א.  ַסבָּ ִעם  ַמה  ִלְבּדֹק  ֶנֶסת  ַהכְּ ְלֵבית  ִנְכַנְסנּו 
יָחה ִעם ָאָדם  שִׂ הּוא ְקָצת ּדוֵֹאג ָלנּו, ֲאָבל הּוא ָהָיה ָעסּוק בְּ
י ֶאת ֶאְלָחָנן ֶלָחֵצר  ֶנֶסת. ָלַקְחתִּ ית ַהכְּ ֵלי בֵּ לְּ ְתפַּ ר ִממִּ לֹא מּוכָּ



יק.  ֶנֶסת ָהַעתִּ ית ַהכְּ ל בֵּ ר ֶאת ִסּפּורוֹ שֶׁ ַספֵּ ִיׁש ַהמְּ ם ֶהְרֵאיִתי לוֹ ֶאת לּוַח ַהשַּׁ שָׁ
ַעל ָהֵעז  י לוֹ  ְרתִּ ֵאָנה ְוִספַּ ַחת ְלֵעץ ַהתְּ תַּ מִּ ֶדר ָהֶאֶבן שֶׁ ַעל גֶּ י ִאּתוֹ  ְבתִּ ִהְתַישַּׁ

ם. ָרה ּפֹה ִמקֹדֶּ קְּ בִּ שֶׁ

ְך ָהְרחוֹב  ֶהְמשֵׁ ר ּפֹה בְּ ר ִלי ֶאְלָחָנן, "הּוא גָּ ן", ִספֵּ ל ַאְבָרָהם ַהַחְלבָּ "זוֹ ָהֵעז שֶׁ
ָהַאֲחרוֹנוֹת,  ִנים  שָּׁ בַּ יר.  ֵמַהדִּ ּבוַֹרַחת  ּלוֹ  שֶׁ ָהֵעז  ִלְפָעִמים  ֶנֶסת.  ַהכְּ ית  בֵּ ל  שֶׁ
ָחָזק  ּדוְֹפִקים  ּלוֹ  שֶׁ ַהּפוֲֹעִלים  ּוְכשֶׁ ּוְמפָֹאר,  ָחָדׁש  ִית  בַּ ּבוֶֹנה  ַסְפָרא  ִביר  ַהגְּ
ן ַאְבָרָהם,  ל ַאְבָרָהם ְקָצת ְמַפֶחֶדת ְוִהיא ּבוַֹרַחת ַהחּוָצה. ִמְסכֵּ ִאְזֵמל, ָהֵעז שֶׁ בָּ

יר". ָעִמים ָרִאיִתי אוֹתוֹ רוֵֹדף ַאֲחֶריָה ּוַמְחִזיר אוָֹתּה ַלדִּ ה פְּ מָּ ָבר כַּ כְּ

נּו  שְׁ קַּ י ְלֶאְלָחָנן. בִּ ִית ַההוֵֹלְך ְוִנְבֶנה?", ֵהַצְעתִּ "אּוַלי ֵנֵלְך ִלְראוֹת ְקָצת ֶאת ַהבַּ
ָאַמְרנּו  ָלנּו",  ְדַאג  ִית, ַאל תִּ ַלבַּ ְלַבד  ַנְחזֹר  "ָאנּו  ם.  ָלֶלֶכת ְלשָּׁ ְרׁשּות  א  בָּ ִמסַּ

לוֹ.

ַמיִם יֹוֵרד ִמָּשׁ

ַסְפָרא  ָעֶליָה  ְקַטנָּה  ְבָעה  גִּ ֵיׁש  ם  שָׁ ָיִמיָנה.  ּוָפִנינּו  ָהְרחוֹב  ְלסוֹף  ַעד  ָהַלְכנּו 
ִית. יר ּבוֶֹנה ֶאת ַהבַּ ֶהָעשִׁ

ָכר.  ל שֵׁ ִיצּור שֶׁ ק בְּ ִביר ְמֻיָחד. הּוא ִמְתַעסֵּ יר, הּוא גְּ ַסְפָרא הּוא לֹא ְסָתם ָעשִׁ
ַהּקוְֹדמוֹת  ָעִמים  פְּ בַּ סּוִגים.  ה  מָּ כַּ ְועוֹד  ָמִרים  תְּ ַכר  עוִֹרים, שֵׁ ַכר שְׂ שֵׁ ֵיׁש לוֹ 
ְסכּוֵמי  בִּ ַלּתוָֹרה  ה  ֲעִליָּ ָקָנה  ִביר  ַהגְּ ְפָרא  סַּ שֶׁ ָרִאיִתי  ת,  בָּ שַׁ בְּ אן  כָּ י  ְרתִּ קַּ בִּ שֶׁ

זּוִזים ּוְבִדיְנֵרי ָזָהב. ה ְסכּוִמים בְּ זָּכּור ִלי ָהיּו ֵאלֶּ ִפי שֶׁ דוִֹלים. כְּ ֶסף גְּ כֶּ

ִלְקרֹא  ר  ֶאְפשָׁ ִאם  ּלוֹ,  שֶׁ ֶהָחָדׁש  ִית  ַהבַּ ֶאת  ּבוֶֹנה  ַסְפָרא  ִנים  שָׁ ר  ִמְספַּ ָבר  כְּ
ִית ֲעָנק ִעם אּוָלם  זֶּה בַּ ר ִלְראוֹת שֶׁ חּוץ ֶאְפשָׁ ׁש ַאְרמוֹן! ִמבַּ ִית... ֶזה ַממָּ ָלזֶּה בַּ
הּוא  ּלוֹ  שֶׁ ָחֵצר  בֶּ ם  גַּ ים.  ֲאֻרכִּ רוֹנוֹת  ּוִמְסדְּ ָנה,  שֵׁ ַחְדֵרי  ה  ַהְרבֵּ דוֹל,  גָּ ִניָסה  כְּ
דוָֹלה, ַלְמרוֹת  אן ִמְזֶרֶקת ַמִים גְּ הּוא ְמַתְכֵנן ִלְבנוֹת כָּ ְרֶאה שֶׁ נִּ ה. כַּ ִקיַע ַהְרבֵּ ַמשְׁ

ָחֵצר. ָמִחים בֶּ ל ֶאת ַהצְּ ֲעַדִין לֹא ִהְתִחילּו ְלַגדֵּ שֶׁ

ִית  יר ּבוֶֹנה ֶאת ַהבַּ ֵעֶרְך ַסְפָרא ֶהָעשִׁ ִנים בְּ ה שָׁ מָּ ִניִתי ְלֶאְלָחָנן, "כַּ יד ִלי" פָּ גִּ "תַּ
ִנְרֶאה  ִנים,  שָׁ ה  "ְוַכמָּ ֶאְלָחָנן.  ָעָנה  ִנים",  שָׁ ע  ַאְרבַּ ָבר  כְּ שֶׁ ִלי  "ִנְרֶאה  ּלוֹ?",  שֶׁ
ָנַתִים  ָנַתִים-שְׁ ִנָיה?" "ְלָפחוֹת עוֹד שְׁ ִלים ֶאת ַהבְּ הּוא ַישְׁ ַאר לוֹ ַעד שֶׁ ְלָך, ִנשְׁ

ָוֵחִצי".



ִנים  ׁש ָוֵחִצי שָׁ ֵעֶרְך שֵׁ ל ַסְפָרא לוֵֹקַח בְּ ִית שֶׁ "ָאז ִאם ֶאת ַהבַּ
ׁש  ְקדָּ ית ַהמִּ ִנים ִיְצָטְרכּו ִלְבנוֹת ֶאת בֵּ ה שָׁ מָּ ֵאר ְלָך כַּ ִלְבנוֹת, תָּ
ית  בֵּ ְיֶחְזֵקאל,  נִָּביא  בַּ ַהּמוִֹפיָעה  בּוָאה  ַהנְּ ְלִפי  י!  ִלישִׁ ַהשְּׁ
ְלָפחוֹת  ְוָעצּום  בוֹהַּ  גָּ ְנָין  בִּ ִלְהיוֹת  הוֵֹלְך  י  ִלישִׁ ַהשְּׁ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ
ת ֲאָלִפים  לֹשֶׁ ִית ִיְהֶיה שְׁ ה ּגַֹבּה ַהֵהיָכל, ְוָכל ַהר ַהבַּ ֵמָאה ַאמָּ

י אוֹתוֹ. ַאְלתִּ ה", שָׁ ת ֲאָלִפים ַאמָּ לֹשֶׁ ַעל שְׁ

ֵנינּו ִהְסּתוַֹבְבנּו ְלָאחוֹר  ַמְענּו קוֹל ֵמֲאחוֵֹרינּו. שְׁ ְוָקא לֹא"! שָׁ "דַּ
י  ְרתִּ בַּ דִּ חּור ַהנְֶּחָמד שֶׁ ִלְבּדֹק ִמיהּו ַהּדוֵֹבר, ָהָיה ֶזה ַהְמנּוָנא, ַהבָּ

ִאּתוֹ קֶֹדם.

י אוֹתוֹ. ַאְלתִּ יָתה"? שָׁ ה ֲעַדִין ּפֹה, לֹא ָהַלְכתָּ ַהבַּ "ַאתָּ

ְזִרים  ִמְתפַּ ים  ָהֲאָנשִׁ ל  כָּ שֶׁ כְּ ֲעְרִבית  ת  ִפילַּ תְּ ְלַאַחר  ן,  "כֵּ
ׁשּוט  פָּ ָבר  דָּ ֶזה  ֵאין  ֶנֶסת.  ַהכְּ ית  בֵּ ֶאת  ה  ְמַנקֶּ ֲאִני  יֶהם  ְלָבתֵּ
ם  גַּ ְרָתה  שָּׁ שֶׁ ִכיָנה  ַהשְּׁ ְרָתה  שָׁ ּבוֹ  ְמַעט  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ שֶׁ ָלל,  כְּ
ית  ִנְקיוֹן בֵּ ַעל  יד  ְלַהְקפִּ ָצִריְך  ְמֻלְכָלְך,  ִיְהֶיה  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ֵבית  בְּ
ְדָרׁש  ית ַהמִּ ים ֶאת בֵּ ַנקִּ מְּ ָנם ְיהּוִדים, שֶׁ יֶּשְׁ י שֶׁ ַמְעתִּ ֶנֶסת. שָׁ ַהכְּ

ְזָקָנם!". בִּ

ֶזה  כָּ ִיְהֶיה  לֹא  י  ִלישִׁ ַהשְּׁ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ שֶׁ אוֵֹמר  ה  ַאתָּ ה  "ְוָלמָּ
י. ַאְלתִּ ֵסֶפר ְיֶחְזֵקאל?" שָׁ ְמפָֹרׁש בְּ תּוב בִּ דוֹל, ֲהֵרי ֶזה כָּ גָּ

ׁש לֹא ִיְהֶיה  ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ י שֶׁ ְצחוֹק, "לֹא ָאַמְרתִּ ַרץ בִּ ַהְמנּוָנא פָּ
 - דוֹל  גָּ ִיְהֶיה  הּוא  ְמרוֹת שֶׁ לַּ י שֶׁ וְַּנתִּ ִהְתכַּ ְוָחִליָלה!  ַחס  דוֹל,  גָּ

ע ֶאָחד". ֶרגַּ ָרתוֹ ִיְהיּו בְּ ִניָּתוֹ ְוַהְכשָׁ בְּ

ְתִמיָהה. ֵנינּו בִּ  "ַמה? ֵאיְך ֶזה ָיכוֹל ִלְהיוֹת?" ָקָראנּו שְׁ

ִני",  ְוַהשֵּׁ ִית ָהִראׁשוֹן  ׁשוֶֹנה ֵמַהבַּ י - בְּ ִלישִׁ ׁש ַהשְּׁ ְקדָּ ית ַהמִּ "בֵּ
ַמִים.  ִמשָּׁ ֵיֵרד  א  ֶאלָּ ָאָדם,  יֵדי  בִּ ֶנה  ִיבָּ "לֹא  ַהְמנּוָנא,  יר  ִהְסבִּ
ִמיד ָצִריְך ְלִהְתּכוֵֹנן  ָכל ֶרַגע, תָּ ִהְתַרֲחׁשּות זוֹ ְיכוָֹלה ִלְקרוֹת בְּ
ׁש  ְקדָּ יַח, ְוַהמִּ שִׁ ֶלְך ַהמָּ ה ַהמֶּ לֶּ ׁש ִיְתגַּ ֶרַגע ֶזה ַממָּ בְּ ֵכן שֶׁ ְלָכְך, ִיתָּ

ַמִים". ֵיֵרד ִמן ַהשָּׁ



ְקָצת ַמגְזִים?!

דוֵֹלי ַהּדוֹר יוִֹדיעּו  יִתי ָלֶרַגע ּבוֹ גְּ ִמיד ִחכִּ ָבָריו. תָּ מַֹע ֶאת דְּ י ְמאֹד ִלשְׁ ְעתִּ ֻהְפתַּ
ׁש. ָאז, ָהִיינּו ִמְתּכוְֹנִנים  ְקדָּ ית ַהמִּ ַלִים ִלְבנוֹת ֶאת בֵּ הוְֹלִכים ְלִכּוּון ְירּושָׁ ָלנּו שֶׁ
יְך ִלְלמוֹד ּתוָֹרה  ּמּוָבן ָהִייִתי ַמְמשִׁ ׁש. ֲאִני כַּ ְקדָּ ית ַהמִּ ִריְך ִלְבִניַּת בֵּ צָּ מוֹ שֶׁ כְּ
ן  ית ַרבָּ ל בֵּ ינוֹקוֹת שֶׁ ִלים תִּ ּלֹא ְמַבטְּ י ָאַמר ִלי שֶׁ לִּ א שֶׁ י ַאבָּ ְללֹא ַהְפָסָקה, כִּ
ּתוָֹרה  ִלְלמֹד  ׁשוָֹנה  ֲחָוָיה  ּזוֹ  שֶׁ טּוַח  בָּ ֲאִני  ֲאָבל  ׁש.  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ְנַין  בִּ ִביל  שְׁ בִּ
ׁש, ְוַאַחר  ְקדָּ ית ַהמִּ ו ֶאת בֵּ י ּבוֶֹנה ַעְכשָׁ לִּ א שֶׁ אוֹתוֹ ֶרַגע ַאבָּ בְּ שֶׁ ַלִים, כְּ ירּושָׁ בִּ

א ִיְצָחק. ל ַסבָּ ּפּוִרים שֶׁ סִּ מוֹ בַּ נוֹת כְּ ְך עוֹד נּוַכל ְלַהְקִריב ָקְרבָּ כָּ

ַמִים, ֵאיְך ֵאַדע ַעל  ׁש ֵיֵרד ִמשָּׁ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ ר ִלי שֶׁ הּוא ְמַספֵּ שֶׁ ו, כְּ ֲאָבל ַעְכשָׁ
ׁש  ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ ַלִים ְלָבֶבל ְלהוִֹדיַע שֶׁ לּוִחים ִמירּושָׁ יעּו שְׁ יַּגִּ ְכָלל - ַעד שֶׁ ֶזה בִּ
י  ַטח ַיֲעבֹר ָהמוֹן ְזַמן... ֶהְחַלְטתִּ ַלִים - בֶּ ע ִלירּושָׁ ֲאַנְחנּו ִנסַּ ַמִים, ְוַעד שֶׁ ָיַרד ִמשָּׁ

ֻטּיוַֹתי. ִהְתַלבְּ ף ֶאת ַהְמנּוָנא בְּ תֵּ ְלשַׁ

ה  ַהְרבֵּ ֻלוֶּה בְּ ה תְּ ֻאלָּ ָבר ִראׁשוֹן, ַהגְּ "ֵאין ְלָך ַמה ִלְדאֹג", ָאַמר ִלי ַהְמנּוָנא, "דָּ
ַמִים  הּוא ֵיֵרד ִמשָּׁ ֶרַגע שֶׁ ַמִים, בָּ ׁש ִמשָּׁ ְקדָּ נוָֹסף ִליִריַדת ַהמִּ ים ְוִנְפָלאוֹת - בְּ ִנסִּ
ְלֶאֶרץ  ָהעוָֹלם  ל  ִמכָּ הּוִדים  ַהיְּ ֶאת  חּו  ִיקְּ ַוֲעָנִנים  ֶזה,  ַעל  ֵיַדע  ָהעוָֹלם  ל  כָּ  -

ַלִים!" ירּושָׁ ׁש לֹא ֵיֵרד בִּ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ ׁש ְלָך שֶׁ ִני - ֲאִני ֲאַחדֵּ ָרֵאל. ְוָדָבר שֵׁ ִישְׂ

ל ַהְמנּוָנא, ֵאיפֹה  ִפיו שֶׁ מַֹע ַמה בְּ ים ִלשְׁ ַעְרנּו זּוג ֵעיַנִים, ְמַצפִּ ֲאִני ְוֶאְלָחָנן פָּ
ַלִים? ירּושָׁ ׁש ָלֶרֶדת ִאם לֹא בִּ ְקדָּ ית ַהמִּ ָבר ָיכוֹל בֵּ כְּ

ַמִים בְּ - בֵּ י ת  ַר בֵּ י נ ּו  שֶׁ בֶּ ָב ֶב ל!" ׁש ֵיֵרד ִמשָּׁ ְקדָּ ית ַהמִּ "בֵּ

ֲאִני  שֶׁ ַמה  ֶאת  ִדיּוק  בְּ ֶאְלָחָנן  ָאַמר  ְקָצת"...  ַמְגִזים  ה  ַאתָּ שֶׁ ִלי  ִנְרֶאה  "ַמה? 
י. ְבתִּ ָחשַׁ

ם  ְושָׁ ַלִים,  ירּושָׁ בִּ שֶׁ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ מּוַרת  תְּ הּוא  שֶׁ ינּו,  ַרבֵּ ְלֵבית  בוֹד  ַהכָּ ל  כָּ "ִעם 
ֲאָבל  ׁש,  ְקדָּ ַהמִּ ְלֵבית  ִראׁשוֹן  ר  ִיְתַחבֵּ הּוא  ְושֶׁ לּות,  ַהגָּ ְזַמן  בִּ ִכיָנה  ַהשְּׁ ׁשוָֹרה 
ֶזה  ָבֶבל,  בְּ שֶׁ ינּו  ַרבֵּ ֵבית  בְּ ַמִים  ִמשָּׁ ֵיֵרד  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ שֶׁ יד  ְלַהגִּ ְוַעד  אן  ִמכָּ
אֹל. ָהָיה ִנְרֶאה  י ִלשְׁ תִּ יַּשְׁ י ְלַעְצִמי ֲאָבל ִהְתבַּ ְבתִּ ִנְרֶאה ִלי ְקָצת ַהְגָזָמה", ָחשַׁ
ּתוָֹרה  ר, ֵיׁש לוֹ ָמקוֹר בַּ הּוא ְמַדבֵּ ְלִמיד ָחָכם ְוהּוא יוֵֹדַע ַמה שֶׁ ַהְמנּוָנא הּוא תַּ שֶׁ

הּוא אוֵֹמר. ָבִרים שֶׁ ַעל ַהדְּ



ה זוֵֹכר ֶאת  ִאיר אוָֹתנּו ַסְקָרִנים ִלְזַמן ָרב: "ַאתָּ ַהְמנּוָנא לֹא ִהשְׁ
ָרֵאל  ִישְׂ לּו  גָּ ָמקוֹם שֶׁ ל  כָּ  - קֶֹדם  ְלָך  י  ָאַמְרתִּ שֶׁ ַחַז"ל  ַמֲאַמר 
ְך  יְך: "ֵיׁש ֶהְמשֵׁ י ְוהּוא ִהְמשִׁ רֹאשִׁ י בְּ ֶהם?" ִהְנַהְנתִּ ִכיָנה ִעמָּ שְׁ
ִכיָנה  שְׁ ִליָגֵאל  ֲעִתיִדים  ֵהם  שֶׁ כְּ "ְוַאף   - ֶזה  ַחַז"ל  ְלַמֲאַמר 
ית  בֵּ ֶאת  ָעְזָבה  ִכיָנה  ַהשְּׁ שֶׁ מוֹ  כְּ שֶׁ אוֶֹמֶרת,  זֹאת   - ֶהם"  ִעמָּ
ָרֵאל  שְׂ יִּ ֶרַגע שֶׁ ְך בָּ לּות, כָּ ָרֵאל ַלגָּ ֵני ִישְׂ ׁש ְוָהְלָכה ִעם בְּ ְקדָּ ַהמִּ
ְחזֹר ְלֵבית  ִכיָנה תַּ אוֹתוֹ ֶרַגע ַהשְּׁ ָרֵאל, בְּ ַיְתִחילּו ַלְחזֹר ְלֶאֶרץ ִישְׂ

לּות. ְזַמן ַהגָּ ָרֵאל בִּ הּו ִישְׂ קוֹם ָהַאֲחרוֹן ּבוֹ שָׁ ׁש ֵמַהמָּ ְקדָּ ַהמִּ

ָהָיה  ׁש  ְקדָּ ית ַהמִּ ּדוֹרוֹת, בֵּ ר  ִמְספַּ ִלְפֵני  א  ָהָיה בָּ יַח   ִאם ָמשִׁ
ה   מָּ א כַּ ף ְוָיִתיב", ְוִאם הּוא ָהָיה בָּ ֶנֶסת "שָׁ ֵבית ַהכְּ אן, בְּ יוֵֹרד כָּ
ל ֶעְזָרא ַהּסוֵֹפר,  ְדָרׁש שֶׁ ֵבית ַהמִּ ך - ֶזה ָהָיה בְּ ּדוֹרוֹת ַאַחר כָּ
הוֶֹצל,  ֶנֶסת בְּ ַהכְּ ֵבית  יוֵֹרד בְּ ָהָיה  ך הּוא  ַאַחר כָּ ּדוֹרוֹת  ה  ְוַכמָּ
ֵבית  בְּ ֵיֵרד  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ֵעת,  כָּ ָיבוֹא  יַח  ָמשִׁ שֶׁ כְּ ה'  ּוְבֶעְזַרת 
יְנַתִים  קוֹם ָהַאֲחרוֹן בֵּ הּוא ַהמָּ ִעיר סּוָרא - שֶׁ בָּ ָבֶבל שֶׁ בְּ ינּו שֶׁ ַרבֵּ

ָגלּות". ָרֵאל ִנְמָצִאים בְּ ֵני ִישְׂ ּבוֹ בְּ שֶׁ

ָנה ֵאַלי ֶאְלָחָנן,  א ִיְצָחק ָאַמר", פָּ בָּ סַּ יר ִלי ֶאת ַמה שֶׁ "ֶזה ַמְזכִּ
ְלַהֲעלוֹת  ה  ְמַנסֶּ ֲאִני  שֶׁ ֵדי  כְּ ּתוְֹך  י  ַאְלתִּ שָׁ ָאַמר?"  הּוא  "ַמה 
ְנֶהְדִרין  ם ַחְבֵרי ַהסַּ גַּ א, "הּוא ָאַמר, שֶׁ ּנוֹשֵׂ ָבָריו בַּ י ֶאת דְּ רֹאשִׁ בְּ
ה ֵהם ַיְחְזרּו  ֻאלָּ ר ְמקוֹמוֹת ׁשוִֹנים, ּוַבגְּ לּו ְלֶעשֶׂ ְקָדש גָּ מִּ ָהיּו בַּ שֶׁ
ְלֵבית  ָיׁשּובּו  ֵהם  ם  ּוִמשָּׁ ָהיּו  ֵהם  ּבוֹ  ָהַאֲחרוֹן  קוֹם  ַלמָּ קֶֹדם 
ֵאל  גָּ ה ְמקוֹמוֹת ְוִהיא תִּ ְלָתה ְלַכמָּ ִכיָנה גָּ ָכה ַהשְּׁ ׁש. ָאז כָּ ְקדָּ ַהמִּ
ִסיֵּם  ַלִים".  ׁשּוב ִלירּושָׁ ם תָּ ּוִמשָּׁ ָהְיָתה,  ּבוֹ  ָהַאֲחרוֹן  קוֹם  ֵמַהמָּ
ווֹת  ִמיד ֶאְלָחָנן אוֵֹהב ְלַהשְׁ ַעְנֶיֶנת. תָּ ָוָאה ַהמְּ ֶאְלָחָנן ֶאת ַהַהשְׁ
ֱאֶמת  ַעם ֶזה בֶּ ִני, ְוַהפַּ א ָקׁשּור ַלשֵּׁ ל נוֹשֵׂ ָבִרים, ֶאְצלוֹ כָּ ין דְּ בֵּ

ּדוֶֹמה.

ַּבֲחּזָָרה ָלָאֶרץ

ַאל ַהְמנּוָנא,  סּוק לוְֹמִדים ֶאת ֶזה?" שָׁ ם יוְֹדִעים ֵמֵאיֶזה פָּ "ַאתֶּ
נּו  שְׁ קַּ ַעְנְינוֹת, בִּ ֵאלוָֹתיו ַהמְּ ינּו ַלֲענוֹת ַעל שְׁ ָבר לֹא ִנסִּ ֲאַנְחנּו כְּ

ַעְצמוֹ. יֲַּעֶנה בְּ ּנּו שֶׁ ִממֶּ



ַבת  בּוָאה ַעל ַהשָׁ בּוְתָך" - זוִֹהי ַהנְּ ם ֱאלֶֹקיָך ֶאת שְׁ ב ַהשֵּׁ סּוק "ְושָׁ פָּ תּוב בַּ "כָּ
ׁש ַהנִָּביא לֹא מּוֶבֶנת  מֵּ תַּ ה ִמשְׁ בָּ ׁשוֹן שֶׁ ָגלּות, ֲאָבל ַהלָּ ִבי בְּ ָרֵאל ֵמַהשֶּׁ ֵני ִישְׂ בְּ
ם  ַהשֵּׁ בּוְתָך" - שֶׁ ם ֱאלֶֹקיָך ֶאת שְׁ יב ַהשֵּׁ - הּוא ָהָיה ָצִריְך לוַֹמר ִלְכאוָֹרה "ְוֵהשִׁ
אן  ן. ּוִמכָּ ם כֵּ ם ָיׁשּוב גַּ ַהשֵּׁ ם" מוָֹרה שֶׁ ב ַהשֵּׁ ׁשוֹן "ְושָׁ יב אוָֹתנּו, ְוִאילּו ַהלָּ ָישִׁ
ָבֶבל,  בְּ ינּו שֶׁ ֵבית ַרבֵּ לּות, בְּ ְזַמן ַהגָּ נּו בִּ ִכיָנה ִנְמֵצאת ִאתָּ ַהשְּׁ ָלְמדּו ֲחָכֵמינּו שֶׁ
ִבים ְלֶאֶרץ  ָאנּו שָׁ שֶׁ נּו כְּ ׁש ַיַחד ִאתָּ ְקדָּ ָבה ְלֵבית ַהמִּ ִכיָנה שָׁ ה ַהשְּׁ ֻאלָּ ּוִבְזַמן ַהגְּ

ָרֵאל".   ִישְׂ

ינּו  ַרבֵּ ית  בֵּ ְך   "כָּ ְלַעְצִמי,  י  ְבתִּ ָחשַׁ נּו",  לָּ שֶׁ ּדוֹר  בַּ בוֹא  תָּ ה  ֻאלָּ ַהגְּ שֶׁ "ַהְלַואי 
ל  ִמכָּ ם  גַּ א  ֶאלָּ יִָּמים,  ַהקַּ ֶנֶסת  ַהכְּ י  תֵּ בָּ ל  ִמכָּ ַרק  לֹא  ַנֲעֶלה  ִיְהֶיה  ּסּוָרא  בֶּ שֶׁ
ה  לֶּ נּו ִיְתגַּ לָּ ּדוֹר שֶׁ בַּ ינּו שֶׁ ֵבית ַרבֵּ ְוָקא בְּ י דַּ ְך ַהּדוֹרוֹת, כִּ ֶמשֶׁ בְּ ינּו" שֶׁ י ַרבֵּ תֵּ ַה"בָּ

ׁש". ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ

י,  ָיַדְעתִּ ּלֹא  ָבִרים שֶׁ ה דְּ ׁש ִלי ַהְרבֵּ ר ִעם ַהְמנּוָנא. הּוא ִחדֵּ ֶנֱהֵניִתי ְלַדבֵּ ְמאֹד 
ֲאָבל  ִאּתוֹ,  ר  ְלַדבֵּ יְך  ְלַהְמשִׁ ָרִציִתי  ְמאֹד  ּוְמַעְנְיִנים.  ים  ֲחָדשִׁ ָבִרים  דְּ ה  ַהְרבֵּ

ר ָלנּו זֹאת.  ֻאָחר לֹא ִאְפשֵׁ ַמן ַהמְּ ַהזְּ

יִתי ִלְראוֹת  חִֹרים. ַאְלֵפי ּכוָֹכִבים ָנְצצּו ְלַמְעָלה. ִנסִּ ַמִים ַהשְּׁ י ְלֵעֶבר ַהשָּׁ ְטתִּ ִהבַּ
ִדּיּוק.  ם ְלַמְעָלה, ֵאיְך הּוא ִנְרֶאה בְּ א שָׁ י ִמְתַחבֵּ ִלישִׁ ׁש ַהשְּׁ ְקדָּ ית ַהמִּ ֵאיפֹה בֵּ
הּוא לֹא ָיכֹל ָלבוֹא  ַע ֵאָליו. "ֲחָבל שֶׁ ְעגֵּ ֶאְתגַּ י שֶׁ תִּ י ֵמַהְמנּוָנא. ַחשְׁ ׁשּוב ִנְפַרְדתִּ
י  ְבתִּ ָחשַׁ ְמַעְנְיִנים",  ָבִרים  דְּ ָהמוֹן  ָלנּו  ר  ְמַספֵּ ָהָיה  הּוא  ֶרְך  דֶּ בַּ ְלסּוָרא,  נּו  ִאתָּ
ַלח  ֶאשְׁ שֶׁ כְּ חֶֹזק. "אּוַלי  בְּ י אוָֹתּה  ָלַחְצתִּ ָידוֹ,  ֶאת  ִלי  יׁש  ִהגִּ ַהְמנּוָנא  ְלַעְצִמי. 
מֹר  שְׁ נִּ ִביְלָך, שֶׁ שְׁ ם בִּ ב גַּ י ִעם יוַֹנת ַהּדַֹאר - ֲאָצֵרף ִמְכתָּ לִּ א שֶׁ ִבים ְלַסבָּ ִמְכתָּ

ְמָחה", ָעָנה ַהְמנּוָנא. שִׂ י לוֹ. "בְּ ְעתִּ ר", ִהצַּ ַעל ֶקשֶׁ

ֲעַדִין  שֶׁ ְרנּו  ִנְזכַּ ֶרְך  דֶּ בַּ א.  ַסבָּ ל  שֶׁ ִית  ַהבַּ ְלִכּוּון  ָלרּוץ  ִהְתַחְלנּו  ְוֶאְלָחָנן  ֲאִני 
ְתִמיִדים.  ַהמַּ ל  שֶׁ ֶנֶסת  ַהכְּ ְלֵבית  אוִֹתי  ָלַקח  ֶאְלָחָנן  ַמֲעִריב,  ְלנּו  לַּ ִהְתפַּ לֹא 
ָמרוֹת ְלִלּמּוד  ַהְתָמָדה, ְוֵיׁש ָלֶהם ִמשְׁ ל ַהּיוֹם בְּ ְתִמיִדים, לוְֹמִדים ּתוָֹרה כָּ ַהמַּ

ִלים ַעְרִבית. לְּ ֶמֶרת ְמַסיֶֶּמת ִלְלמֹד - ֵהם ִמְתפַּ שְׁ מִּ שֶׁ ַהּתוָֹרה ְללֹא ַהְפָסָקה. כְּ

יִקים, ָמָחר  ן ֶאת ַהתִּ א. ָצִריְך עוֹד ְלַאְרגֵּ ל ַסבָּ ִית שֶׁ ה ִמַהְרנּו ַלבַּ ִפלָּ ְלַאַחר ַהתְּ
יוֹם  ְך  ְלֶמשֶׁ ַרק  א הּוא  ַסבָּ ל  ִית שֶׁ בַּ בַּ ּקּור  ַהבִּ ֲחָבל שֶׁ ְלסּוָרא.  חוְֹזִרים  ֲאַנְחנּו 
ְצִריִכים  ָבר  כְּ ַוֲאַנְחנּו  ֶאְלָחָנן,  ְוִעם  ִאּתוֹ  ֵגׁש  ְלִהפָּ ְזַמן  ְקָצת  ׁש  ַממָּ ֶזה  ָוֵחִצי, 



ָחה  פָּ שְׁ ֵני ַהמִּ ל בְּ ֵרי, ּבוֹ כָּ שְׁ ַלְחזֹר. ֲאִני ֶאְצָטֵרְך ְלַחּכוֹת ְלחֶֹדׁש תִּ
 - ַרב  ל  שֶׁ ֶנֶסת  ַהכְּ ֵבית  בְּ ים  ַחגִּ בַּ ל  לֵּ ְלִהְתפַּ  - ְלסּוָרא  ָיבוֹאּו 
ַעד רֹאׁש  אי שֶׁ ַודַּ ִניָּה, בְּ ָבה שְׁ ַמְחשָׁ ָבֶבל. ֲאָבל בְּ בְּ ינּו שֶׁ ית ַרבֵּ בֵּ
ל  הּוִדים ִמכָּ ל ַהיְּ נּו ִעם כָּ ל כֻּלָּ לֵּ ָבר ָיבֹא ְוִנְתפַּ יַח כְּ ָנה ָמשִׁ ַהשָּׁ

ׁש. ְקדָּ ֵבית ַהמִּ ָהעוָֹלם בְּ



חֹוְזִרים לְסּוָרא / ֶּפֶרק ד
ר  ְרּתֹם ָלנּו ֶאת ַהֲחמוִֹרים. הּוא ִסדֵּ יִּ א שֶׁ ל ַסבָּ ַנֲעִני שֶׁ א ִצוָּּה ַעל ָהֶעֶבד ַהכְּ ַאבָּ
ר  ֶהן ָאנּו ַמְכִניִסים ֶאת ָהַרְגַלִים, ְוָקשַׁ ְרֶזל בָּ ִפים ְוֶאת ַנֲעֵלי ַהבַּ ֲעֵליֶהם ֶאת ָהֻאכָּ
חוְֹזִרים  ֲאַנְחנּו  שֶׁ ַעם  פַּ ָכל  בְּ ַהֲחמוֹר.  י  ְלִצדֵּ ִים  ַהמַּ ְונֹאדוֹת  יִקים  ַהתִּ ל  כָּ ֶאת 
א ֵהִביָאה ָלנּו ִעּגּוֵלי  ַעם ַסְבתָּ עוֹת. ַהפַּ א נוְֹתִנים ָלנּו ַהְפתָּ א ְוַסְבתָּ ְיָתה, ַסבָּ ַהבַּ
א ְמַפזֶֶּרת  ְבתָּ סַּ ׁשוֹת שֶׁ ֵאִנים ְמֻיבָּ ֵבָלה - ֵאּלּו תְּ ֵבָלה. ֲאִני ְמאֹד אוֵֹהב ִעּגּוֵלי דְּ דְּ

ֶרת אוָֹתם ַיַחד. ֲעֵליֶהם ֶקַמח ּוְמַחבֶּ

ֲאִני  ֶרְך.  ַלדֶּ ְוָיָצאנּו  ָבר,  דָּ ׁשּום  ַכְחנּו  שָׁ ְולֹא  ִנְמָצִאים  יִקים  ַהתִּ ל  כָּ שֶׁ ַדְקנּו  בָּ
ַעל  ֶבת  יוֹשֶׁ ִרְבָקה  ְוֲאחוִֹתי  א,  ַאבָּ ְלַיד  ַהֲחמוֹר  ַעל  ב  ִלְרכַּ אוֲֹהִבים  ּוִבְנָיִמין 
ּלּוב  שִׁ ֶבת ָעָליו בְּ ר ָלשֶׁ ֶאְפשָׁ ף ְמֻיָחד שֶׁ א ִהְתִקין ֻאכָּ ם ַאבָּ א, שָׁ ל ִאמָּ ַהֲחמוֹר שֶׁ

ַרְגַלִים.

ֶרְך ְמאֹד ְמַעיֶֶּפת. ָלֵכן  י ַהדֶּ ְך אוֵֹהב, כִּ ל כָּ ֲחָזָרה ְלסּוָרא ֲאִני לֹא כָּ ֶרְך בַּ ֶאת ַהדֶּ
בוֹהַּ  ר ָלנּו ִסּפּוִרים ְמַעְנְיִנים, ְוִלְפָעִמים הּוא עוֵֹצר ֵמַעל ַהר גָּ ִמיד ְמַספֵּ א תָּ ַאבָּ

ּוַמְרֶאה ָלנּו ֶאת ַהּנוֹף אוֹ לוֵֹקַח אוָֹתנּו ְלָכל ִמיֵני ְמקוֹמוֹת ְמַעְנְיִנים.

ְבַרת  א ְלַאַחר כִּ ָנה ֵאֵלינּו ַאבָּ נּו ָיִמיָנה", פָּ רוֹב, ְלַיד ֲעֵצי ַהזִַּית, פְּ ִביל ַהקָּ שְּׁ "בַּ
יִכים  ָלל ָאנּו ַמְמשִׁ ֶדֶרְך כְּ ִמיד, בְּ ּה ָאנּו עוְֹבִרים תָּ ֶרְך בָּ ה. "זוֹ לֹא ַהדֶּ ֶרְך ֲאֻרכָּ דֶּ

א. ָאה ִאמָּ לְּ ד!", ִהְתפַּ ית ַהבַּ ר ּופוִֹנים ָיִמיָנה ַרק ְלַיד בֵּ ָישָׁ

י.  ֲחִגיִגּיּות, "ֵיׁש!!" ָצַעְקתִּ א בַּ "ַהּיוֹם ָרִציִתי ָלַקַחת ֶאְתֶכם ְלַמְעָין..." הוִֹדיַע ַאבָּ
ֲאִני  ְלַמְעָין,  הוְֹלִכים  ֲאַנְחנּו  שֶׁ ַעם  פַּ ל  כָּ ַמְעָינוֹת.  בְּ ר  ְלַבקֵּ אוֵֹהב  ְמאֹד  ֲאִני 

ְגָמִרים ָלנּו ַהּכֹחוֹת. נִּ ִני ַעד שֶׁ יִזים ֶאָחד ַעל ַהשֵּׁ ִים ּוַמתִּ ּוִבְנָיִמין ִנְכָנִסים ַלמַּ

ַרק ִּבזְכּות ַרֵּבינּו

ה  מָּ כַּ ְוַכֲעבֹר  ֵמָהָהר,  ַהּיוֵֹרד  ִמְדרוֹן  בְּ אוָֹתנּו  הוִֹביל  שֶׁ ִביל  ִלשְׁ ָיִמיָנה,  ִנינּו  פָּ
ם ִלְפֵניֶהם  ר ֶאת ַהֲחמוִֹרים ָלֵעִצים, ְושָׂ א ָקשַׁ ְעָין. ַאבָּ ְענּו ְלַיד ַהמַּ ְרָגִעים ִהגַּ

ל ָחִציר. מּות שֶׁ כַּ

ְבנּו ַעל ַמְחְצלוֹת  יִקים, ִהְתַישַּׁ ּפּוֵחי ֲאָדָמה ּוֵביִצים ֵמֶאָחד ַהתִּ א הוִֹציָאה תַּ ִאמָּ
ְך  ַפְכפֵּ ְעָין ַהמְּ ַפת ַהמַּ דוֹל ַעל שְׂ נַָּתן ֶאת ִצּלוֹ ַהגָּ טּוס שֶׁ ַחת ֵעץ ָהֱאָקִליפְּ ַקׁש ִמתַּ
ַטח  "בֶּ א.  ִאמָּ ֲאָלה  שָׁ ֶנֱהֵניֶתם?"  א,  ַסבָּ ֵאֶצל  ָהָיה  ֵאיְך  "נּו,  ֶלֱאכֹל.  ְוִהְתַחְלנּו 



ָלִדים. ל ַהיְּ ֱהֵנינּו!" ָצֲעקּו ַיַחד כָּ נֶּ שֶׁ

א",  ל ַסְבתָּ ָחֵצר שֶׁ בֶּ ְרְנגוֹלוֹת שֶׁ ֵחק ִעם ַהתַּ י ְלשַׂ "ֲאִני ֲהִכי ָאַהְבתִּ
ֵחק ִעם  ֶנֱהֵניִתי ְלשַׂ ֲהִכי  "ַוֲאִני  ַטָנה.  ַהקְּ ֲאחוִֹתי  ִרְבָקה  ָאְמָרה 

ְנָיִמין. חוָֹזא", ִהְכִריז בִּ ן ַהּדוֹד ִממְּ ְנָיה, בֵּ ַמתַּ

ֶנֱהֵניִתי  "ֲאִני  א.  ַאבָּ אוִֹתי  ַאל  שָׁ ֶנֱהֵניָת?"  ֲהִכי  ה  ַאתָּ ה  "ִממָּ
ֶאת  ם  גַּ א,  ְוַסְבתָּ א  ַסבָּ ֶאת  ִלְפּגֹׁש  ם  "גַּ י,  ָאַמְרתִּ ֵמַהּכֹל", 
ֲאִני ֲהִכי ֶנֱהֶנה - ֶזה  ָבר שֶׁ ַהּדוִֹדים, ְוַכּמּוָבן ֶאת ֶאְלָחָנן, ֲאָבל ַהדָּ

את. לֵּ א ְקָצת ִמְתפַּ ִאמָּ י, ְוָרִאיִתי שֶׁ ַלְחזֹר ְלסּוָרא", ִסיְַּמתִּ

ֵאר  ְלִהשָּׁ רוֶֹצה  ה  ַאתָּ א,  ְלַסבָּ יִעים  ַמגִּ ֲאַנְחנּו  שֶׁ ַעם  פַּ ָכל  "בְּ
א  טֵּ ֶנֱהֶנה ַלְחזֹר?" בִּ ה  ַאתָּ ַעם שֶׁ עוֹד ְולֹא ַלְחזֹר, ַמה ָקָרה ַהפַּ
ֵאר.  ו ָהִייִתי ְמאֹד רוֶֹצה ְלִהשָּׁ ם ַעְכשָׁ ם. "גַּ ִליַאת כֻּלָּ א ֶאת פְּ ַאבָּ
ֵאין  הּו ָחׁשּוב ְמאֹד שֶׁ ה ָלנּו ַמשֶּׁ סּוָרא ְמַחכֶּ בְּ ֲאָבל ֲאִני יוֵֹדַע, שֶׁ

ָעא". ְנַהְרדְּ בִּ

ְנָיִמין.  בִּ אוִֹתי  ַאל  שָׁ סּוָרא"?  בְּ יֵּׁש  שֶׁ ֶהָחׁשּוב  ָבר  ַהדָּ "ַמהּו 
י  ָבֶבל", ָעִניִתי, ּוִמיָּד ִהְתַחְלתִּ בְּ ינּו שֶׁ ית ַרבֵּ סּוָרא ֵיׁש ֶאת בֵּ "בְּ
י  ָלַמְדתִּ ָבר  כְּ שֶׁ ינּו  ַרבֵּ ית  בֵּ ל  שֶׁ ַמֲעלוָֹתיו  ל  כָּ ֶאת  ִלְמנוֹת 

ָעא. ְנַהְרדְּ בִּ

ה  א, "ַאתָּ ְתאוֹם ַאבָּ ינּו", ִהְתָעֵרב פִּ "ֵיׁש עוֹד ַמֲעָלה ְלֵבית ַרבֵּ
ֶנֶסת. ֲאָבל ֵיׁש ַמֲעָלה  ׁשּורוֹת ְלֵבית ַהכְּ קְּ ָמִניָת ַרק ַמֲעלוֹת שֶׁ
 - ֶנֶסת  ַהכְּ ֵבית  בְּ ל  לֵּ ּוִמְתפַּ ּלוֵֹמד  שֶׁ ְלִמי  ׁשּוָרה  קְּ שֶׁ ִרית  ִעקָּ
ֶרה  שְׁ תִּ ִכיָנה  ַהשְּׁ שֶׁ ה  ִסבָּ ֵיׁש  ְזכּותוֹ  בִּ ַרק  שֶׁ ָבֶבל",  בְּ שֶׁ ינּו  "ַרבֵּ

ַמִים". ם ִמשָּׁ ׁש ֵיֵרד שָׁ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ ּלוֹ ְושֶׁ ֶנֶסת שֶׁ ֵבית ַהכְּ בְּ

ינּו ְמַפְרֵסם ֶאת ַהּתוָֹרה  ַרבֵּ ְגַלל שֶׁ י ֶאת ֶזה - בִּ ָבר ָאַמְרתִּ "נּו, כְּ
ַפְרֵסם  מְּ שֶׁ ָמקוֹם  אוֵֹהב  ם  ַהשֵּׁ לּות  ַהגָּ ּוִבְזַמן  הּוִדים,  ַהיְּ ְלָכל 

י. קוֹמוֹת", ָטַעְנתִּ ָאר ַהמְּ ל שְׁ ּתוָֹרה יוֵֹתר ִמכָּ

"זוֹ  א,  ַאבָּ ָאַמר  ם",  ִמשָּׁ ַהּתוָֹרה  ֶאת  ְמַפְרֵסם  ינּו  ַרבֵּ שֶׁ "ֶזה 
ִרית  ָהִעקָּ ֲעָלה  ַהמַּ ֲאָבל  ינּו.  ַרבֵּ ל  שֶׁ ְולֹא  קוֹם  ַהמָּ ל  שֶׁ ַמֲעָלה 

ם". ינּו ִנְמָצא שָׁ ַרבֵּ קוֹם ִהיא ֶעֶצם ֶזה שֶׁ ל ַהמָּ שֶׁ



ינּו  ַרבֵּ ְגַלל שֶׁ ם בִּ ְרָתה ּבוֹ זֶּה גַּ ִכיָנה שָׁ ַהשְּׁ ף ְוָיִתיב" - שֶׁ ֶנֶסת "שָׁ ית ַהכְּ "ֲאִפּלּו בֵּ
א. ה ָלנּו ַאבָּ לָּ ם", גִּ ֵלל שָׁ ָהָיה נוֵֹהג ְלִהְתפַּ

הקב"ה  ה שֶׁ בָּ יר: "ַהסִּ ִים ְלכוֹסוֹת ֶחֶרס ְקַטּנוֹת ְוִהְסבִּ א ָמַזג ָלנּו ִמּנֹאד ַהמַּ ַאבָּ
ָרֵאל". ֵני ִישְׂ תוְֹך בְּ רוֹת בְּ הקב"ה רוֶֹצה ִלשְׁ ׁש, ִהיא, שֶׁ ית ִמְקדָּ ְהֶיה בֵּ יִּ רוֶֹצה שֶׁ

ָהיּו  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ֵבית  "בְּ ְנָיִמין.  בִּ ַאל  שָׁ ְוָקא?"  דַּ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ְלֵבית  ר  שֶׁ ַהקֶּ "ַמה 
ִכיָנה. ֲאָבל  ל ַהשְּׁ ָתה כָּ לְּ ם ִהְתגַּ ל ָהעוָֹלם, ְוָלֵכן שָׁ הּוִדים ִמכָּ ל ַהיְּ ִפים כָּ ִמְתַאסְּ
ִנְקָרִאים  ֶנֶסת  ַהכְּ י  תֵּ בָּ ְיהּוִדים,  ְמַעט  ִפים  ִמְתַאסְּ ֶנֶסת  כְּ ית  בֵּ ָכל  בְּ שֶׁ ַהּיוֹם, 

ִכיָנה". ּבוֹ ׁשוֶֹרה ַרק ֵחֶלק ֵמַהשְּׁ ׁש ְמַעט" שֶׁ "ִמְקדָּ

קוֹם  ה הּוא ַהמָּ הּוִדים, ָאז ָלמָּ ל ַהיְּ ִפים כָּ ינּו לֹא ִמְתַאסְּ ֵבית ַרבֵּ ם בְּ א, גַּ "ֲאָבל ַאבָּ
י. ַאְלתִּ ְקָדש?" שָׁ ית ַהמִּ מוַּרת בֵּ תְּ ִרי שֶׁ ָהִעיקָּ

ִרים  ַדבְּ מְּ סּוִקים שֶׁ ּתוָֹרה ָאנּו מוָֹצִאים פְּ א, "בַּ יר ַאבָּ ה", ִהְסבִּ ֻקדָּ ִדּיּוק ַהנְּ "זוֹ בְּ
ַמְנִהיג  ל ַהּגּוף שֶׁ מוֹ ָהרֹאׁש שֶׁ ְמִציאּות ַאַחת, כְּ ָרֵאל כִּ ֵני ִישְׂ ה ְוַעל בְּ ַעל מֹשֶׁ
ל  ל כָּ ך ְנִשׂיא ַהּדוֹר הּוא ָהרֹאׁש שֶׁ יַע ָלֶהם ַחיּות, כָּ פִּ ל ָהֵאיָבִרים ּוַמשְׁ ֶאת כָּ
יא ַהּדוֹר  ל ְנשִּׂ ָמתוֹ שֶׁ ְוִנשְׁ יַע ָלֶהם ַחיּות,  פִּ הּוִדים, הּוא ַמְנִהיג אוָֹתם, ַמשְׁ ַהיְּ

אוֹתוֹ ַהּדוֹר. בְּ ָרֵאל שֶׁ ֵני ִישְׂ ל בְּ ל כָּ מוֵֹתיֶהם שֶׁ ּכוֶֹלֶלת ֶאת ִנשְׁ

ָרֵאל. ְוָלֵכן,  ל ַעם ִישְׂ ל כָּ ֶנֶסת שֶׁ ית ַהכְּ ינּו - הּוא בֵּ ל ַרבֵּ ֶנֶסת שֶׁ ית ַהכְּ  ָלֵכן, בֵּ
ּנּו  ּוִממֶּ ינּו,  ֵבית ַרבֵּ ַהּיוֹם בְּ ׁש - ׁשוָֹרה  ְקדָּ ֵבית ַהמִּ ָהְיָתה בְּ ִכיָנה שֶׁ ָללּות ַהשְּׁ כְּ

ֶנֶסת". י ַהכְּ תֵּ ָאר בָּ ם ִלשְׁ ִכיָנה גַּ ֶכת ַהשְּׁ ִנְמשֶׁ

ַעם  ם ַהפַּ א, גַּ ִתיְבתָּ מְּ הּוא ָלַמד בַּ ִמיד אוֵֹהב לוַֹמר ֶאת ַמה שֶׁ ְנָיִמין ָאִחי תָּ בִּ
ִפים  ינּו ִמְתַאסְּ ֵבית ַרבֵּ ֱאֶמת בְּ ְנָיִמין, "בֶּ א", ָאַמר בִּ ר ַעל ֶזה: "ַאבָּ הּוא לֹא ִותֵּ
א ָאַמר ָלנּו,  ָהרֹאׁש ְמִתיְבתָּ מוֹ שֶׁ ים. כְּ ַחגִּ ר בַּ ָנה ּוְבִעקָּ ְך ַהשָּׁ ֶמשֶׁ ָהמוֹן ְיהּוִדים בְּ
ל  כָּ ל  ּיוֹת" שֶׁ ַה"פִּ שֶׁ ל"  "תֵּ הּוא  י  כִּ ּיוֹת"  ְלפִּ "תַּ ִנְקָרא  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ שֶׁ מוֹ  כְּ שֶׁ
הּוִדים ּפוִֹנים  ל ַהיְּ ינּו כָּ ְך ְלֵבית ַרבֵּ ל ַלקב"ה, כָּ לֵּ הּוִדים ּפוִֹנים ֵאָליו ְלִהְתפַּ ַהיְּ

ל". לֵּ ְלִהְתפַּ

ֵתָאבוֹן  ָאַכְלנּו אוָֹתן בְּ ֵביָלה.  ַהדְּ ֵמִעּגּול  ֵאִנים  י תְּ תֵּ ֶיֶלד שְׁ ְלָכל  ָקה  ִחלְּ א  ִאמָּ
ִים  מַּ ִים בַּ ְך ֶאת ָהַרְגלַּ ְכשֵׁ א, ַרק ְנשַׁ ַעם, ָאַמר ָלנּו ַאבָּ ָרָכה ַאֲחרוָֹנה. ַהפַּ ּוֵבַרְכנּו בְּ
ְסנּו ׁשּוב ַעל ַהֲחמוִֹרים  ֶרְך. ִטפַּ ְך ַהדֶּ י ָאנּו ְמַמֲהִרים ְלֶהְמשֵׁ ֵחק, כִּ ֵנס ְלשַׂ ְולֹא ִנכָּ

ַמֲעֶלה ָהָהר.  ְוָעִלינּו בְּ



ָבר ְקרוָֹבה ְמאוֹד ְלַמֲעָרב.  ֶמׁש כְּ ַהשֶּׁ ֶרְך ִהְבַחּנּו שֶׁ ֶאְמַצע ַהדֶּ בְּ
ְלסּוָרא.  ַהּיוֹם  עוֹד  יַע  ְלַהגִּ יק  ַנְספִּ לֹא  ְרֶאה  נִּ כַּ שֶׁ ָאַמר  א  ַאבָּ
ל  ַאְכַסְנָיא שֶׁ ְיָלה בָּ נָּלּון ַהלַּ ְרֶאה שֶׁ ל ִמְנָחה, ְוַכנִּ לֵּ ַנֲעצֹר ְלִהְתפַּ

רוֹב ָלִעיר סּוָרא. ָפר ָמָתא ְמַחְסָיא ַהקָּ ַהכְּ

ָפר ֲהמּוָּלה ַּבְכּ

ִרים  ֵקט, גָּ ָפר ָרגּוַע ְושָׁ ָלל ֶזהּו כְּ ֶרְך כְּ דֶּ ָפר. בְּ ֲעֵרי ַהכְּ ְענּו ְלשַׁ ִהגַּ
ֶהם  לָּ דוֹת שֶׁ ם עוְֹבִדים ֶאת ַהשָּׂ ים ְוִנּנוִֹחים, רּובָּ ֵלוִּ ים שְׁ ּבוֹ ֲאָנשִׁ
ָעִמים  פְּ ר  ִמְספַּ סּוָרא.  ָלִעיר  בּול  ַהיְּ ֶאת  ְוׁשוְֹלִחים  ַעְצָמם  בְּ
זּוזוֹת אוֹ  י ִלְבּדֹק ָלֶהם ֶאת ַהמְּ לִּ א שֶׁ ָפר ֵמַאבָּ י ַהכְּ ׁשּו ַאְנשֵׁ קְּ בִּ
א  ַאבָּ שֶׁ ר ִמְצָוה, ְוִלְפָעִמים כְּ ָלִדים ִלְקַראת ַהבַּ ין ַליְּ ִפלִּ ִלְכּתֹב תְּ
ִנים  ְישֵׁ ְוָהִיינּו  ִאּתוֹ  אוִֹתי  לוֵֹקַח  ָהָיה  הּוא  ָפר,  ַלכְּ יַע  ַמגִּ ָהָיה 
ֶאת  ן  ּוְלַתקֵּ ִלְבּדֹק  ְיַסיֵּם  א  ַאבָּ שֶׁ ַעד  קוִֹמית  ַהמְּ ַאְכַסְנָיא  בָּ
לֹא  ַעם  פַּ ַאף  ַיֲחִסית,  ֵריָקה  ָהַאְכַסְנָיא  ָלל  כְּ ֶרְך  דֶּ בְּ זּוזוֹת.  ַהמְּ
ֶזה  ַעם  ַהפַּ ֲאָבל  ים.  ֲאָנשִׁ בַּ ְמֻאְכָלִסים  ַהֲחָדִרים  ל  כָּ שֶׁ ָרִאיִתי 

ָהָיה ׁשוֶֹנה. 

ל  שֶׁ דוֹלוֹת  גְּ ְקבּוצוֹת  דוָֹלה.  גְּ ה  ֲהֻמלָּ ָרִאינּו  לוֹן  ַהמָּ ֲחַצר  בַּ
ֻנּיוֹת  ִהְתַאְרגְּ ם ּוָפְרקּו ֶאת ֲחמוֵֹריֶהם אוֹ ָעְסקּו בְּ ים ָעְמדּו שָׁ ֲאָנשִׁ
אוָֹתם  ִרים  קוֹשְׁ ּבוֹ  שֶׁ ַלֶחְניוֹן  ַהֲחמוִֹרים  ִעם  ְענּו  ִהגַּ ׁשוֹנוֹת. 

ִניָסה. א ָיַרד ֵמַהֲחמוֹר ּוָפָנה ְלֵעֶבר ַהכְּ ְיָלה, ַאבָּ ְך ַהלַּ ְלֶמשֶׁ

ֵאיֶזה ֶחֶדר  ֶכף ָאׁשּוב ְואוִֹדיַע ָלֶכם בְּ ה ְרָגִעים. תֵּ מָּ  "ַחּכּו ּפֹה כַּ
לוֹן.  ַהמָּ ְלִכּוּון  ם  ִמְתַקדֵּ הּוא  שֶׁ ֵדי  כְּ ּתוְֹך  א  ַאבָּ ָאַמר  ן",  ִנישַׁ
א  ַאבָּ ָרִאינּו שֶׁ שֶׁ ֲעבֹר ְזַמן, כְּ ֶבת ַעל ַהֲחמוִֹרים, ַאְך כַּ ַאְרנּו ָלשֶׁ ִנשְׁ
ל  י שֶׁ ּלוֹבִּ ה בַּ יְנַתִים ֵנֵרד ּוְנַחכֶּ בֵּ א שֶׁ לֹא חוֵֹזר, ָאְמָרה ָלנּו ִאמָּ
יוֵֹצא  א  ַאבָּ ָרִאינּו ֶאת  ֵמַהֲחמוִֹרים  יַָּרְדנּו  ְלַאַחר שֶׁ ָהַאְכַסְנָיא. 

ָפִנים ְמֻאְכָזבוֹת. לוֹן בְּ ַתח ַהמָּ ִמפֶּ

ִמּטוֹת  ִעם  ֶחֶדר  נוַֹתר  לֹא  ים,  ֲאָנשִׁ בַּ ְמֻאְכָלס  קוֹם  ַהמָּ ל  "כָּ
ן  ישַׁ נִּ יַע ָלֶהם, שֶׁ צִּ ַצַער. "אּוַלי תַּ א בְּ נּו" ָאַמר ַאבָּ ִביל כֻּלָּ שְׁ בִּ
נּו ִעם ַמְחֶצֶלת  ָלִדים ִישְׁ ֶחֶדר ֶאָחד, ְוִאם ָצִריְך ֵחֶלק ֵמַהיְּ נּו בְּ כֻּלָּ

א. יָעה ִאמָּ ה" ִהצִּ ַעל ָהִרְצפָּ



נּו ִיְצָטֵרְך  ֶאָחד ֵמִאתָּ ֵכן שֶׁ תָּ יִּ ִני. ָיַדְענּו שֶׁ ְלנּו ֶאָחד ַעל ַהשֵּׁ כַּ ֲאִני ּוִבְנָיִמין ִהְסתַּ
יק ֲעֵיִפים,  א ַמְספִּ א ְוִאמָּ י לֹא ָלִריב ִאּתוֹ. ַאבָּ ה, ֲאָבל ֶהְחַלְטתִּ טָּ ר ַעל ַהמִּ ְלַותֵּ
ַמִים'  ִמשָּׁ ֵיֵרד  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ שֶׁ ה  ִנְזכֶּ ֶזה  ְזכּות  בִּ 'אּוַלי  לוֹ.  ר  ְלַותֵּ ִלי  ַדאי  כְּ
ָחַזר  הּוא  שֶׁ כְּ נּו,  לָּ שֶׁ ַהֶחֶדר  ַמהּו  ְלָבֵרר  ָהַלְך  א  ַאבָּ יְנַתִים  בֵּ ְלַעְצִמי.  י  ְבתִּ ָחשַׁ
ַאר ָמקוֹם  ֶחֶדר ְוִאילּו ִלי לֹא ִנשְׁ ה בַּ ַאַחי ִיְצָטְרכּו ִליׁשֹן ַעל ָהִרְצפָּ ֵרר שֶׁ ִהְתבָּ
י  ּלוֹבִּ ָהָיה בַּ דוֹל שֶׁ ּנּור ָהֶאֶבן ַהגָּ י תַּ בֵּ ה ַוֲאִני ֶאְצָטֵרְך ִליׁשֹן ַעל גַּ ם ַעל ָהִרְצפָּ גַּ
י  ְבתִּ ְוָקא ֲאִני ָצִריְך ְלַהְפִסיד?' ָחשַׁ ה דַּ י, 'ָלמָּ ה ְקָצת ֶנֱעַלְבתִּ ִחלָּ תְּ לוֹן. בַּ ל ַהמָּ שֶׁ
ָעִמים  ה פְּ מוָֹה. ַהְרבֵּ ֵאין כָּ ּזוֹ ֲחָוָיה שֶׁ י שֶׁ ְבתִּ ִניָּה ָחשַׁ ָבה שְׁ ַמְחשָׁ ְלַעְצִמי, ֲאָבל בְּ
ַטח  ּנּור. בֶּ ַהתַּ י ַעל  ְנתִּ ָישַׁ ַעם לֹא  ְוַאף פַּ לוֹן  מָּ ה בַּ אן ַעל ִמטָּ ִליׁשֹן כָּ ִלי  ָיָצא 

ְיָלה. ִיְהֶיה ִלי ַחם ְוטוֹב ַהלַּ

י  ָאַמְרתִּ ָנה,  ַהשֵּׁ ִלְפֵני  ֵאָנה  תְּ עוֹד  ִלי  ָנְתָנה  א  ִאמָּ ֶחֶדר.  בַּ ִליׁשֹן  בּו  כְּ ִנשְׁ ם  כֻּלָּ
ּנּור,  י ֶאל ְמרוֵֹמי ַהתַּ ְסתִּ ּבֶֹקר ְוִטפַּ אִתי ֵסֶפל ַמִים ִלְנִטיָלה בַּ ַמע, ִמלֵּ ְקִריַאת שְׁ

י ַעל ַהחוֹם ַהנִָּעים. י ְוִהְתַענְַּגתִּ ְבתִּ כַּ ם ִנשְׁ שָׁ

ִּדְמיֹון ּפֹוֶרה

ִדְמיוִֹני  א. בְּ ל ַסבָּ ית שֶׁ בַּ י בַּ ַמְעתִּ שָּׁ ל ַמה שֶׁ י ַעל כָּ ְבתִּ י ְלֵהָרֵדם. ָחשַׁ לֹא ִהְצַלְחתִּ
ַסק  פְּ ַעל  ִחים  ּוִמְתַוכְּ ּתוָֹרה  לוְֹמִדים  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ֵבית  בְּ ְנֶהְדִרין  ַהסַּ ֶאת  ָרִאיִתי 
י  תִּ שְׁ ִהְרגַּ אוִֹתי.  ָלַקח  א  ַסבָּ ֵאָליו  ְדָרׁש  ַהמִּ ֵבית  בְּ ָאז  ָרִאיִתי  שֶׁ מוֹ  כְּ ַהֲהָלָכה, 
ּום ָמקוֹם ָצץ לוֹ ִטיטּוס  ם, ַהּכֹל טוֹב ְוָרגּוַע. ּוִפְתאוֹם, ִמשּׁ ִכיָנה ׁשוָֹרה שָׁ ַהשְּׁ שֶׁ
הוְֹרִסים  ׁש,  ְקדָּ ַלמִּ ִנְכָנִסים  ַחיִָּלים  ִרְבבוֹת  ְוַאֲחָריו  ָידוֹ  בְּ ֲחִנית  ִעם  ע  ָהָרשָׁ
ִלים  פָּ ָרֵאל ְלָבֶבל, ֻמשְׁ הּוִדים ּגוִֹלים ֵמֶאֶרץ ִישְׂ ֵאׁש. ַהיְּ אוֹתוֹ ּוַמֲעִלים אוֹתוֹ בָּ
הּוִדים ּבוֶֹנה  ל ַהיְּ ל כָּ ִכיָנה. ָהַרב שֶׁ ם ַהשְּׁ ם יוֶֹרֶדת ְלָבֶבל גַּ ְוכוֲֹאִבים, ְוַיַחד ִאתָּ
ִכיָנה  הּוא ִנְפָטר, ַהשְּׁ שֶׁ ִנים, כְּ ֲעבֹר שָׁ ם. כַּ ִכיָנה ׁשוָֹרה שָׁ ָבֶבל ְוַהשְּׁ ֶנֶסת בְּ ית כְּ בֵּ
ַמַעת  יָעה ָלִעיר סּוָרא. ְלֶפַתע ִנשְׁ ּסוֹף ִהיא ְמגִּ בַּ עוֶֹבֶרת ְלָמקוֹם ַאֵחר ַעד שֶׁ
ָהעוָֹלם  ל  ִמכָּ הּוִדים  ַהיְּ ל  כָּ ַמִים,  שָּׁ בַּ ֵמִאיר  ּבֵֹהק  אוֹר  ָרָמה,  ׁשוָֹפר  ִקיַעת  תְּ
ּוְמפָֹאר,  דוֹל  גָּ ְנָין  בִּ י,  ִלישִׁ ַהשְּׁ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ְוָאז,  ַמְעָלה,  י  ַלפֵּ כְּ ִלים  כְּ ִמְסתַּ
ל  ִית שֶׁ ָבֶבל - ַהבַּ בְּ ינּו שֶׁ ר ְלֵבית ַרבֵּ ַלֲהבוֹת ֵאׁש, הּוא ִמְתַחבֵּ ַמִים בְּ יוֵֹרד ִמשָּׁ
ֶנֶסת  י ַהכְּ תֵּ ל בָּ ַלִים, ַיַחד ִעם כָּ ְמִהירּות ֵהם עוְֹבִרים ִלירּושָׁ ם בִּ סּוָרא, ּוִמשָׁ ַרב בְּ
ּוְצחוִֹרים  ְלָבִנים  ֲעָנִנים  ַלִים.  ְירּושָׁ ְלֵעֶבר  ָהעוָֹלם  ל  ִמכָּ ֲאִויר  בָּ עוְֹפִפים  מְּ שֶׁ

ַלִים... ל ָהעוָֹלם, ְוַגם ֵהם ְמַמֲהִרים ְלִכּוּון ְירּושָׁ הּוִדים ִמכָּ ל ַהיְּ אוְֹסִפים ֶאת כָּ



קוֹל  ְלֶפַתע  י  ַמְעתִּ שָׁ ֶזה!"  ֶאת  ָאַמר  לֹא  ֵלִוי  ן  בֶּ ַע  ְיהוֹשֻׁ "ר' 
ֶאת  י  רֹאשִׁ בְּ ְלַציֵּר  יְך  ְלַהְמשִׁ י  ָיכְֹלתִּ ֲחָבל,  לוֹן.  ַהמָּ י  ִמּלוֹבִּ
י ֶאת  יץ אוִֹתי ֵמֲחלוֹמוַֹתי. ֵהַרְמתִּ ה, ֲאָבל ַהּקוֹל ַהזֶּה ֵהקִּ ֻאלָּ ַהגְּ
י  ַמְעתִּ ָמָמה ֻמְחֶלֶטת. שָׁ י. ָהְיָתה דְּ י ְלֵעֶבר ַהּלוֹבִּ ְטתִּ ָהרֹאׁש ְוִהבַּ
ֶרַגע  ֲעבֹר  כַּ ַאְך  ֵאזוֹר,  בָּ ִהְסּתוֵֹבב  שֶׁ ִצְרַצר  ל  שֶׁ קוֹלוֹ  ֶאת  ַרק 
ב  ּיוֹשֵׁ הּו שֶׁ ל ִמישֶׁ י ׁשּוב ֶאת ַהּקוֹל, ָהָיה ֶזה קוֹל ָצִעיר שֶׁ ַמְעתִּ שָׁ
ּמּוד.  י ִלְמקוֹם ַהלִּ ּנּור ְוִהְתָקַרְבתִּ י ֵמַעל ַהתַּ ְולוֵֹמד ּתוָֹרה. ָיַרְדתִּ
ֵניֶהם. ֵהם ָהיּו  ר ֶאת פְּ זָָּקן ָקָטן ִעטֵּ חּוִרים שֶׁ ֵני בַּ ם שְׁ בּו שָׁ ָישְׁ
י ְלַאט  ִלּמּוד ְולֹא ָרִציִתי ְלַהְפִריַע ָלֶהם. ִהְתָקַרְבתִּ קּוִעים בְּ שְׁ

ם ֵלב ֵאַלי ְוָקָרא ִלי ְלִהְתָקֵרב.  ֶקט, ֲאָבל ֶאָחד ֵמֶהם שָׂ ּוְבשֶׁ

ִמי ְוָעִניִתי ָלֶהם,  ֲאלּו אוִֹתי ִלשְׁ ַהְסָסנּות, ֵהם שָׁ י ְקָצת בְּ תִּ שְׁ ִנגַּ
ְוֵהם  ּפּוְמְפִדיָתא  ִעיר  בָּ ּתוָֹרה  לוְֹמִדים  ֵהם  שֶׁ ִלי  רּו  ִספְּ ֵהם 
ה'  יָבה ִלְכבוֹד ַה'ַיְרֵחי ַכלָּ שִׁ ְלִמיֵדי ַהיְּ ל תַּ נוְֹסִעים ְלסּוָרא ִעם כָּ
ָהָיה  לוֹן  ַהמָּ ה שֶׁ בָּ ַהסִּ זוִֹהי  רוִֹבים.  ַהקְּ בּועוֹת  שָּׁ בַּ ִמים  ְתַקיְּ מִּ שֶׁ

אֶֹפן ְמֻיָחד. ַעם בְּ ְמֻאְכָלס ַהפַּ

סּוָרא  ל ֶיֶלד בְּ ה'. כָּ יר ִלי ַמֵהם 'ַיְרֵחי ַכלָּ לֹא ָהָיה צֶֹרְך ְלַהְסבִּ
ּוִבְתקּוַפת  ִיץ  ַהקַּ ְתקּוַפת  בִּ ָנה,  שָׁ בְּ ֲעַמִים  פַּ שֶׁ ֵהיֵטב,  ָיַדע 
ָרֵאל ְוַתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ְלֵבית  ל ַחְכֵמי ִישְׂ ִסים כָּ נְּ ַהחוֶֹרף, ִמְתכַּ
ִלּמּוד ּתוָֹרה ּוְבִדּיּוִנים  ם בְּ סּוָרא, ְועוְֹסִקים שָׁ ל ַרב בְּ ִמְדָרׁשוֹ שֶׁ
ָאז  את  ִמְתַמלֵּ ָהִעיר  ּבּור.  ַהצִּ ְלָצְרֵכי  ּנוְֹגִעים  שֶׁ ים  ִהְלָכִתיִּ

נָּה. ָכל פִּ ַמע בְּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוקוֹל ַהּתוָֹרה ִנשְׁ ֵמאוֹת תַּ בְּ

ה ִעם ָמִׁשיַח ְּפגִיָׁשּ

י. ַאְלתִּ ם לוְֹמִדים?" שָׁ "ָמה ַאתֶּ

ר  ֻבגָּ ַהמְּ ִלי  ָעָנה  ֵלִוי"  ן  בֶּ ַע  ְיהוֹשֻׁ י  ַרבִּ ָאַמר  שֶׁ ּתוָֹרה  ְבֵרי  "דִּ
יֵניֶהם. ִמבֵּ

ַסְקָרנּות. "ִאם ֵיׁש ְלָך  י בְּ ַאְלתִּ ן ֵלִוי? ִמי ֶזה?" שָׁ ַע בֶּ י ְיהוֹשֻׁ "ַרבִּ
חּור  ר ְלָך" ָאַמר ַהבָּ יב, ֲאִני מּוָכן ְלַספֵּ נּו ּוְלַהְקשִׁ ֶבת ִאתָּ ּכַֹח ָלשֶׁ

ִעיר. ַהצָּ



ל  מַֹע ֶאת ִסּפּורוֹ שֶׁ י ִלשְׁ ְמתִּ רוֹב, ָאז ִהְסכַּ ַמן ַהקָּ זְּ ּלֹא אּוַכל ְלֵהָרֵדם בַּ ָרִאיִתי שֶׁ
ּפּור. י ַלסִּ ְבתִּ חּוִרים ְוִהְקשַׁ ֵני ַהבַּ א ְלַיד שְׁ סֵּ י ַעל כִּ ְבתִּ ן ֵלִוי. ִהְתַישַּׁ ַע בֶּ ר' ְיהוֹשֻׁ

ִעיר לוֹד.  ְדרוֹם ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש בָּ ַחי ַהּיוֹם בִּ ן ֵלִוי הּוא ָאמוָֹרא שֶׁ ַע בֶּ י ְיהוֹשֻׁ "ַרבִּ
ִסְתֵרי  ִאּתוֹ  ְולוֵֹמד  ֵאָליו  ה  לֶּ ִמְתגַּ ַהנִָּביא  ֵאִליָּהּו  שֶׁ זוֶֹכה  הּוא  ַרּבוֹת  ָעִמים  פְּ
ה  ַגלֶּ יְּ ַע שֶׁ ּנּו ר' ְיהוֹשֻׁ ׁש ִממֶּ קֵּ ֵאִליָּהּו ִנְגָלה ֵאָליו, בִּ ָעִמים שֶׁ ַאַחת ַהפְּ ּתוָֹרה. בְּ
אֹל ֶאת  יֵֵּלְך ִלשְׁ יַח, ְוֵאִליָּהּו ַהנִָּביא ָעָנה לוֹ שֶׁ שִׁ יַאת ַהמָּ ָמַתי ִיְהֶיה ְזַמן בִּ לוֹ 

ַעְצמוֹ.  יַח בְּ שִׁ ַהמָּ

ֶפַתח ָהִעיר  ב בְּ יַח יוֹשֵׁ שִׁ יַח. ַהמָּ שִׁ יַצד ִיְמָצא ֶאת ַהמָּ יר לוֹ כֵּ ֵאִלָיהּו ַגם ִהְסבִּ
ים  ֲעִניִּ ה  ַהְרבֵּ עוֹד  ִעם  ַיַחד  ב  יוֹשֵׁ ְוהּוא  ים,  ָהֲעִניִּ ִבים  יוֹשְׁ ּבוֹ  קוֹם  מָּ בַּ רוִֹמי, 
יַח.  שִׁ ַהמָּ ְלִזהּוי  ִסיָמן  ם  גַּ לוֹ  ָנַתן  ֵאִליָּהּו  גּוָפם.  בְּ ָצִעים  ִמפְּ סוְֹבִלים  ם  כֻּלָּ שֶׁ
ָצִעים  ַהפְּ ֵמַעל  ְחּבוֹׁשוֹת  ַהתַּ ל  צָֹרִעים מוִֹריִדים ֶאת כָּ ַהמְּ ל  כָּ שֶׁ ה לוֹ  לָּ גִּ הּוא 
ֲחָזָרה. ֲאָבל ֶמֶלְך  ים ֶאת ַהּכֹל בַּ ָצִעים, ְוָאז חוְֹבשִׁ פְּ ִלים בַּ ים ּוְמַטפְּ ֶהם, ְמַנקִּ לָּ שֶׁ
ַעם  ָכל פַּ ר בְּ ָרֵאל, הּוא קוֹשֵׁ ּתוֵֹקק ִלְגאֹל ֶאת ַעם ִישְׂ יַח, ֱהיוֹת ְוהּוא ִמשְׁ שִׁ ַהמָּ

ּפּור... י ַלסִּ ְבתִּ חּוִרים ְוִהְקשַׁ ֵני ַהבַּ א ְלַיד שְׁ סֵּ י ַעל כִּ ְבתִּ רוֹב, ִהְתַישַּׁ ַמן ַהקָּ זְּ ּלֹא אּוַכל ְלֵהָרֵדם בַּ ָרִאיִתי שֶׁ



ּנּו ָלֶלֶכת ִלְגאֹל  ׁש ִממֶּ ם ְיַבקֵּ ִאם ַהשֵּׁ ֵדי שֶׁ ת ַאַחת, כְּ ְחּבֹשֶׁ ַרק תַּ
ְכֵדי ְלַסיֵּם ִלְקׁשֹר  ב בִּ ָרֵאל הּוא לֹא ִיְצָטֵרְך ְלִהְתַעכֵּ ֶאת ַעם ִישְׂ

ְחּבוֹׁשוֹת ְויּוַכל ָלבֹא ִמיָּד.  ל ַהתַּ ֶאת כָּ

ַגׁש  ַע לֹא ִהְתַמְהֵמהַּ ְוָהַלְך ְלֶפַתח ָהִעיר רוִֹמי. הּוא פָּ ר' ְיהוֹשֻׁ
ָמַתי  ַאל אוֹתוֹ  ל, ְושָׁ בֵּ קִּ יָמִנים שֶׁ י ַהסִּ יַח ַעל פִּ שִׁ ם ֶאת ַהמָּ שָׁ
ַע  ְיהוֹשֻׁ י  ַרבִּ ַמח  "ַהּיוֹם". שָׂ יַח:  שִׁ ַהמָּ לוֹ  ָעָנה  ָיבֹא.  ָבר  כְּ הּוא 

דוָֹלה ְוָחַזר ְלִעירוֹ.  ְמָחה גְּ שִׂ

ַטח ֶאת  יַע, הּוא שָׁ יַח לֹא ִהגִּ שִׁ מָּ ר הּוא ָרָאה שֶׁ ֲאשֶׁ ְלָמֳחָרת, כַּ
ה יוֵֹדַע ַמה ֵאִליָּהּו ָעָנה לוֹ?"  ִליָאתוֹ ִלְפֵני ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא. ְוַאתָּ פְּ

ֵאָלה. שְׁ חּור בִּ ִסיֵּם ַהבָּ

"לֹא, ֲאִני לֹא יוֵֹדַע" ָעִניִתי.

קוֹלוֹ  סּוק "ַהּיוֹם - ִאם בְּ וֵּן ַלפָּ יַח ִהְתכַּ שִׁ מָּ "ֵאִליָּהּו ָעָנה לוֹ, שֶׁ
ַמע  ָכל יוֹם ִאם ַרק ִנשְׁ יַח ָיכֹל ָלבֹא בְּ שִׁ מָּ לוַֹמר שֶׁ ְמעּו", כְּ שְׁ תִּ

ק. ַרתֵּ חּור ֶאת ִסּפּורוֹ ַהמְּ ל הקב"ה". ִסיֵּם ַהבָּ קוֹלוֹ שֶׁ בְּ

ֲאִני לֹא ָיכֹל ִלְנסוַֹע  יַח. ֲחָבל שֶׁ ם ֲאִני רוֶֹצה ִלְראוֹת ֶאת ָמשִׁ "גַּ
ֶעֶצב. י ְקָצת בְּ ל רוִֹמי ִלְראוֹת אוֹתוֹ", ָאַמְרתִּ ַתח שֶׁ ַלפֶּ

ְעָיא, ִהְנִמיְך ֶאת  מוֹ אוֹשַׁ שְּׁ ב ָאַמר ִלי שֶׁ ַאגַּ ר, שֶׁ ֻבגָּ חּור ַהמְּ ַהבָּ
ֱאֶמת ָיכֹל ִלְראוֹת ֶאת  ה  בֶּ קוֹל צוֵֹפן סוֹד "ַאתָּ ְוָאַמר בְּ קוֹלוֹ 

ם". יַח! ַסע ְלסּוָרא ְוִתְרֶאה אוֹתוֹ שָׁ ָמשִׁ

י  סּוָרא? ֲאִני ַחיָּב ִלְראוֹת אוֹתוֹ", ָקַפְצתִּ יַח ִנְמָצא בְּ שִׁ "ַמה? ַהמָּ
יִתי  לִּ יוֹם ֶאָחד, ַרק גִּ עוֹת ְיכוֹלוֹת ִלְהיוֹת בְּ ה ַהְפתָּ מָּ ְמָחה. כַּ שִׂ בְּ
ה  ל ְזַמנֵּנּו, ּוְכָבר ֲאִני ְמַגלֶּ ׁש שֶׁ ְקדָּ ית ַהמִּ י ִנְמָצא בֵּ לִּ ִעיר שֶׁ בָּ שֶׁ

ְכבוֹדוֹ ּוְבַעְצמוֹ!  יַח בִּ ם ִנְמָצא ָמשִׁ שָׁ שֶׁ

נְִׂשיא ַהּדֹור הּוא ַהָּמִׁשיַח

נְֶּחַרב  ָבר ֵמָהֶרַגע ָהִראׁשוֹן שֶׁ חּור, "כְּ יְך ַהבָּ ָכל ּדוֹר", ִהְמשִׁ "בְּ
יַח ֲאָבל לֹא  שִׁ ָראּוי ִלְהיוֹת ַהמָּ יק ֶאָחד שֶׁ ׁש, ֵיׁש ַצדִּ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ
ָרֵאל  ֵני ִישְׂ ָרֵאל. ַרק ִאם בְּ ֱאֶמת ִיְגַאל ֶאת ַעם ִישְׂ הּוא בֶּ טּוַח שֶׁ בָּ



ה ֵאָליו  לֶּ ם ִיְתגַּ ה - הּוא ִיְגַאל אוָֹתם. ַהשֵּׁ ֻאלָּ ּלוֹ ִיְזּכּו ְוִיְהיּו ְראּוִיים ַלגְּ ּדוֹר שֶׁ בַּ שֶׁ
יא  ְנשִׂ הּוא  ַהזֶּה  יק  דִּ ַהצַּ לּות.  ֵמַהגָּ ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֶאת  ְוִלְגאֹל  ָלֶלֶכת  לוֹ  ְויוֶֹרה 
ָהיּו ְראּוִיים ִלְהיוֹת  ה שֶׁ ֲעִרים ִמיהּו. ֶאָחד ֵמֵאלֶּ ּוְבָכל ּדוֹר ֲחָכִמים ְמשַׁ ַהּדוֹר, 

יַח הּוא..." שִׁ ל רוִֹמי, ֲאָבל ַהּיוֹם ַהמָּ ָחּה שֶׁ תְּ יק ִמפִּ יַח, ָהָיה אוֹתוֹ ַצדִּ ָמשִׁ

ׁשּות,  ִהְתַרגְּ יא ַהּדוֹר!" ָקָראִתי בְּ י הּוא ְנשִׂ ָבֶבל, כִּ בְּ ינּו שֶׁ יַח הּוא ַרב - ַרבֵּ שִׁ "ַהמָּ
ל ַיֲהלוִֹמים. דוֹל שֶׁ ִאּלּו ָמָצאִתי אוָֹצר גָּ כְּ

יוְֹדִעים  יַצד  כֵּ יוֵֹדַע  ה   "ְוַאתָּ ַאל:  ְושָׁ ָבַרי  דְּ ֶאת  חּור  ַהבָּ ר  ִאשֵּׁ ְמאֹד"  "ָנכוֹן 
יר  ִליָלה, ְוהּוא ִהְסבִּ י ִלשְׁ רֹאשִׁ י בְּ יַח?" ִנְעַנְעתִּ שִׁ יא ַהּדוֹר הּוא ַהמָּ ְוָקא ְנשִׂ דַּ שֶׁ
יַח  שִׁ הּוא ָהָיה ַהמָּ יא ַהּדוֹר, שֶׁ ָהָיה ְנשִׂ יא, שֶׁ י ְיהּוָדה ַהנָּשִׂ ִלי: "ַרב ָאַמר ַעל ַרבִּ
יַח.  שִׁ ַהּדוֹר הּוא ַהמָּ יא  ּדוֹר, ְנשִׂ ָכל  בְּ ָאנּו לוְֹמִדים שֶׁ אן  ּוִמכָּ ּלוֹ,  ַהּדוֹר שֶׁ ל  שֶׁ
ם ַעל  יק ַאֵחר, הּוא ּפוֵֹסק ֶאת ֶזה גַּ הּו ַעל ַצדִּ יק אוֵֹמר ַמשֶּׁ דִּ צַּ שֶׁ ְוָדָבר נוָֹסף: כְּ
ַרב הּוא  ְלָכְך שֶׁ נוָֹסף  בְּ יַח,  שִׁ ַהמָּ הּוא  שֶׁ ַעְצמוֹ  ַעל  ַסק  פָּ ַרב  ּוְבֵמיָלא  ַעְצמוֹ, 

יא ַהּדוֹר ַהּיוֹם". ְנשִׂ

רוֶֹאה  ָאָדם  שֶׁ כְּ שֶׁ י,  "ָלַמְדתִּ לוֹ,  י  ָאַמְרתִּ ּדוֶֹמה",  הּו  ַמשֶּׁ א  ִתיְבתָּ מְּ בַּ י  "ָלַמְדתִּ
הּוא  ֵמיָלא  בְּ ְמֻסיָּם,  עֶֹנׁש  לוֹ  יַע  גִּ מַּ ב שֶׁ חוֹשֵׁ ְוהּוא  ֲחֵברוֹ,  בַּ טוֹב  לֹא  ה  ַמֲעשֶׂ
ה ַהזֶּה, ָאז  ֲעשֶׂ ה ֶאת ַהמַּ יַע אוֹתוֹ ָהעֶֹנׁש ִאם ַיֲעשֶׂ ם לוֹ ַמגִּ גַּ ּפוֵֹסק ַעל ַעְצמוֹ שֶׁ
ָבר  ִני דָּ יק ּפוֵֹסק ַעל ַהשֵּׁ דִּ צַּ שֶׁ כְּ ד ַהּטוֹב, שֶׁ ִני, ַלצַּ ד ַהשֵּׁ ם ַלצַּ ָכה ֶזה גַּ כָּ טּוַח שֶׁ בָּ

ם ַעל ַעְצמוֹ". טוֹב הּוא ּפוֵֹסק ֶאת ֶזה גַּ

ם  ַעם ַהּזֹאת גַּ פַּ ָבִרים, בַּ ין דְּ ר בֵּ מוֹת ּוְלַקשֵׁ אוֵֹהב ְלדַּ ְנָיִמין, שֶׁ ָאִחי בִּ י בְּ ְרתִּ ִנְזכַּ
ָבִרים, ֲאִני לֹא  ין דְּ ר בֵּ י ֶאְצֵלנּו ְלַקשֵׁ ְחתִּ פַּ הּו ִמשְׁ י. אּוַלי ֶזה ַמשֶּׁ ֲאִני ִהְצַלְחתִּ

יוֵֹדַע.

ְמִכינִים ֶאת ָהעֹוָלם ַלּגְאּוָלה

ה  ְלֶהֶבת ֵהֵחלָּ ִעיָכה, ַהשַּׁ ִמיַע קוֹלוֹת דְּ ְלָחן ֵהֵחל ְלַהשְׁ ָעַמד ַעל ַהשֻּׁ ֵנר ַהֵחֶלב שֶׁ
י  ַלפֵּ כְּ ר  מֵּ ְלִהתַּ ֵהֵחל  ן  ָעשָׁ ל  שֶׁ יק  קִּ דַּ ּוַפס  ְבָתה  כָּ שֶׁ ַעד  ָחְזָקה,  בְּ ְלִהְתַנֲעֵנַע 
חּוִרים  לוֹן. ֶאָחד ַהבַּ י ַהמָּ לוֹבִּ ַרר בְּ ְך ֻמְחָלט שָׂ י ַקּלוֹת, חֹשֶׁ ַעְלתִּ תַּ ַמְעָלה. ִהשְׁ
ַעד  ָעִמים  פְּ ר  ִמְספַּ זֶֶּלת  בַּ ַאְבֵני  י  תֵּ שְׁ בִּ יׁש  ִהקִּ הּוא  יקוֹ,  ִמתִּ נוָֹסף  ֵנר  הוִֹציא 
י  ל ֵאׁש, ִאּתוֹ הּוא ִהְדִליק ֶאת ַהנֵּר. ָהִייִתי ְקָצת ָעֵיף ּוִפַהְקתִּ יָָּצא ִניצוֹץ שֶׁ שֶׁ

ֶקט.  שֶׁ בְּ



ל  כָּ ֶאת  ָמתוֹ  ִנשְׁ בְּ ּכוֵֹלל  ַהּדוֹר  יא  שִׂ נְּ שֶׁ ִלי,  ָאַמר  י  לִּ שֶׁ א  "ַאבָּ
ִהיא  ם  ּוִמשָׁ ֵביתוֹ,  בְּ ִנְמֵצאת  ִכיָנה  ַהשְּׁ ְוָלֵכן  ַהּדוֹר,  מוֹת  ִנשְׁ
ין  ְלַהְפגִּ יִתי  ִנסִּ ָהעוָֹלם",  ָכל  בְּ שֶׁ ֶנֶסת  ַהכְּ י  תֵּ בָּ ְלָכל  ֶכת  ִנְמשֶׁ

י. לִּ ְקָצת ֵמַהיֶַּדע שֶׁ

חּור  ינּו" ָאַמר ָחָמא, ַהבָּ ֵבית ַרבֵּ ִזית בְּ ָנה עוֹד ַמֲעָלה ֶמְרכָּ "ֶישְׁ
הּוא  ינּו, שֶׁ ית ַרבֵּ בֵּ יָון שֶׁ ְוָקא ִמכֵּ ֲעָלה ַהּזוֹ ִהיא דַּ ִעיר, "ַהמַּ ַהצָּ
ָיכוֹל  ַהּדוֹר  יא  ְנשִׂ אן  ִמכָּ ְוָקא  ָלָאֶרץ. דַּ חּוץ  ִנְמָצא בְּ יַח,  שִׁ ַהמָּ
חּוץ  בְּ ם  גַּ יַע  פִּ ַמשְׁ הּוא  י  כִּ ה  ֻאלָּ ַלגְּ ָהעוָֹלם  ל  כָּ ֶאת  ְלָהִכין 

ה.  ל ְקֻדשָּׁ ָלָאֶרץ ַחּיּות שֶׁ

ְוַלֲעשׂוֹת  ּכֹחוֹת ְלָהִאיר ֶאת חּוץ ָלָאֶרץ  ִנים  ינּו ִנתָּ ית ַרבֵּ "ִמבֵּ
ּבוִֹנים  שֶׁ כְּ ָרֵאל, ַעל ְיֵדי ֶזה שֶׁ מוֹ ֶאֶרץ ִישְׂ ּנּו ָמקוֹם ָקדוֹׁש כְּ ִממֶּ
ינּו  ַרבֵּ ית  ִמבֵּ ה  ְקֻדשָּׁ ֶכת  ִנְמשֶׁ ְוֶאֶרץ,  ֶאֶרץ  ָכל  בְּ ֶנֶסת  כְּ ית  בֵּ
ָרֵאל  ֵני ִישְׂ בְּ ם ְלָכל אוָֹתּה ֶאֶרץ. ּוְכשֶׁ ֶנֶסת, ּוִמשָׁ ית כְּ ְלאוֹתוֹ בֵּ
ְוָאז  ה,  ֻאלָּ ַהגְּ בֹא  תָּ  - ָהעוָֹלם  ל  כָּ ֶאת  ּוְלָהִכין  ְלָהִאיר  מּו  ְיַסיְּ
ָבר ִיְהיּו  כְּ ָכל ָהֲאָרצוֹת שֶׁ ט בְּ שֵּׁ ְתפַּ ָרֵאל תִּ ל ֶאֶרץ ִישְׂ ה שֶׁ ֻדשָּׁ ַהקְּ
ֶאֶרץ  "ֲעִתיָדּה  תּוב:  כָּ ְוָלֵכן  ַהּזוֹ,  ה  ֻדשָּׁ ַלקְּ ּומּוָכנוֹת  מּוָארוֹת 

ָכל ָהֲאָרצוֹת". ט בְּ שֵּׁ ְתפַּ תִּ ָרֵאל שֶׁ ִישְׂ

ל  ר ִעְנָינוֹ שֶׁ ִעקַּ יָון שֶׁ יְך: "ִמכֵּ ה ְוִהְמשִׁ יָמה ֲאֻרכָּ ם ְנשִׁ ָחָמא ָנשַׁ
ץ  ְּלַקבֵּ ה,  ֻאלָּ ַלגְּ ָהעוָֹלם  ֶאת  ְלָהִכין  ֶזה  ָבֶבל  בְּ שֶׁ ינּו  ַרבֵּ ית  בֵּ
ִרים ְלֵבית  ָרֵאל ְמֻחבָּ ֶאֶרץ ִישְׂ ֶנֶסת ּוְלָקְבָעם בְּ י ַהכְּ תֵּ ל בָּ ֶאת כָּ
ם  ׁש ּוִמשָׁ ְקדָּ ית ַהמִּ ה בֵּ לֶּ ְוָקא ּבוֹ ִיְתגַּ דַּ ה שֶׁ ׁש, ֶזה עוֹד ִסבָּ ְקדָּ ַהמִּ

ָבָריו. ַלִים", ִסיֵּם ֶאת דְּ ַיַחד ִאּתוֹ ִלירּושָׁ הּוא ָיׁשּוב בְּ

ׁש  דוִֹלים, ְוָרִאיִתי אוֹר ַחלָּ כּוִכית ַהגְּ י ֵמֵעֶבר ַלֲחּלוֹנוֹת ַהזְּ ְטתִּ ִהבַּ
לוֹן ֵהֵחל  ֲחַצר ַהמָּ ָהָיה בַּ ְרְנגוֹל שֶׁ ּבוֵֹקַע ֵמֲאחוֵֹרי ֶאָחד ֶהָהִרים. תַּ
ין יוֹם ּוֵבין ָלְיָלה"  יָנה ְלַהְבִחין בֵּ ְכִוי בִּ קוֹל. "ַהּנוֵֹתן ַלשֶּׂ ִלְקרֹא בְּ
ּיוַֹמִים ָהַאֲחרוִֹנים  ּמּוד בַּ ְבָרה ָעַלי. ִרּבּוי ַהלִּ י. ָהֲעֵיפּות גָּ ַרְכתִּ בֵּ
פּו  יַח, ְקָצת ִעיְּ שִׁ לּות ְוַעל ֶמֶלְך ַהמָּ ְזַמן ַהגָּ נּו בִּ לָּ ׁש שֶׁ ְקדָּ ַעל ַהמִּ
ר  ִחּיּוְך ְמֻאשָּׁ שֶׁ י, כְּ ְמתִּ י ַעל ָיַדי ְוִנְרדַּ י ֶאת רֹאשִׁ ְנתִּ אוִֹתי. ִהְרכַּ
ׁש  ְקדָּ ֵבית ַהמִּ ל בְּ לֵּ ֲאִני ִלְפָעִמים ִמְתפַּ י שֶׁ ַמְחתִּ ַני. שָׂ ָנסּוְך ַעל פָּ

נּו. לָּ יַח שֶׁ שִׁ ַיַחד ִעם ֶמֶלְך ַהמָּ



חֹוְזִרים לִלְיּוַּבאוִויְטׁש / פרק ה'

רּוְקִלין ְניּו יוְֹרק. יַח 770, בְּ ית ָמשִׁ ֵרי ה'תשע"ב, בֵּ שְׁ תִּ

י  ַמְחתִּ ַני. שָׂ ר ָנסּוְך ַעל פָּ ִחּיּוְך ְמֻאשָּׁ שֶׁ י, כְּ ְמתִּ י ַעל ָיַדי ְוִנְרדַּ י ֶאת רֹאשִׁ ְנתִּ "ִהְרכַּ
ד  ַפקֵּ נּו". ַהמְּ לָּ יַח שֶׁ שִׁ ׁש ַיַחד ִעם ֶמֶלְך ַהמָּ ְקדָּ ֵבית ַהמִּ ל בְּ לֵּ ֲאִני ִלְפָעִמים ִמְתפַּ שֶׁ
ָנה  ּמּוִדים ַהשָּׁ ַרד ַהלִּ ֵהִפיק ִמשְׂ ַעְנֶיֶנת שֶׁ ּמּוִדים ַהמְּ ַזְלָמן ָסַגר ֶאת חוֶֹבֶרת ַהלִּ

ּוָפָנה ֵאֵלינּו.

עּוִרים  שִּׁ בַּ ִמיד  תָּ ְמֻיָחד,  הּו  ַמשֶּׁ הּוא  ד,  ְמַפקֵּ ְסָתם  לֹא  הּוא  ַזְלָמן  ד  ַפקֵּ ַהמְּ
ים  ר ָלנּו ִסּפּוִרים ֲחִסיִדיִּ ֵאלוֹת ְמֻיָחדוֹת ּוְמַספֵּ ָייְרִתִיים הּוא ׁשוֵֹאל אוָֹתנּו שְׁ ַהסַּ

עּור. ְלַאַחר ַהשִּׁ

ה  לֶּ ִכיָנה ׁשוָֹרה ּובוֹ ִיְתגַּ ּבוֹ ַהשְּׁ ׁש שֶׁ ְקדָּ ית ַהמִּ מּוַרת בֵּ הּוא תְּ קוֹם שֶׁ "נּו, ַמהּו ַהמָּ
סּוָרא...", ָעִניִתי  ל ַרב בְּ ֶנֶסת שֶׁ ית ַהכְּ ַפֵקד ַזְלָמן. "בֵּ ַאל ַהמְּ ׁש ֶהָעִתיד?" שָׁ ִמְקדָּ

ד ִהְבִליַע ִחּיּוְך. ַפקֵּ ְצחוֹק ְוַגם ַהמְּ ְרצּו בִּ יֶֶּרת פָּ ל ַחיֵָּלי ַהסַּ ֲהָלָצה. כָּ בַּ

אן  י כָּ קוֹם ַהזֶּה ֶזה ֶסעֶוען ֶסעֶועְנִטי, כִּ ַהמָּ רּור שֶׁ י, "בָּ י", ָאַמְרתִּ "ְסָתם ָצַחְקתִּ
יַח". שִׁ יא ַהּדוֹר ְוהּוא ַהמָּ הּוא ְנשִׂ ִליָט"א שֶׁ י שְׁ ִנְמָצא ָהַרבִּ

ְכִמי. ד ְוָטַפח ִלי ַקּלוֹת ַעל שִׁ ַפקֵּ ר ְנֻקּדוֹת!", ָאַמר ִלי ַהמְּ מּוִליק - ֶעשֶׂ "שְׁ

ז  ָבֶבל" ֶזה ַרק ְלַרמֵּ בְּ ינּו שֶׁ ית ַרבֵּ ּקוְֹרִאים ְלֶסעֶוען ֶסעֶועְנִטי "בֵּ "ָאז ַהּיוֹם, ֶזה שֶׁ
ָבֶבל",  ָאֶמִריָקה, ְולֹא בְּ ֱאֶמת ֶזה בְּ חּוץ ָלָאֶרץ, ֲאָבל בֶּ בְּ י שֶׁ ל ָהַרבִּ ִית שֶׁ זֶּה ַהבַּ שֶׁ

ִקיא. ָאַמר ֵלִוי'ק ַהבָּ

ַאל ֶמעְנדּול. ָאֶמִריָקה?", שָׁ ְוָקא בְּ ַחר ָלגּור דַּ י בָּ ֱאֶמת ָהַרבִּ ה בֶּ "ָלמָּ

ְרַמְנָיה  ִמגֶּ ַרח  בָּ ָהַרַיי"צ  י  "ָהַרבִּ ֵלִוי'ק,  ׁשּוב  ֵרץ  ִהְתפָּ וָֹאה",  ַהשּׁ ַמן  זְּ בִּ י  "כִּ
ם". י ָהַרַיי"צ ָהָיה שָׁ ָהַרבִּ קוֹם שֶׁ ִליָט"א ָנַסע ַלמָּ י שְׁ ְך ָהַרבִּ ְלָאֶמִריָקה, ְוַאַחר כָּ

ל  י ֻמְגבָּ ָהַרבִּ ְכָלל, ַמה?  ְלָאֶמִריָקה? בִּ ְוָקא  ַרח דַּ ָהַרַיי"צ בָּ י  ָהַרבִּ ה  "ֲאָבל ָלמָּ
עוָֹלם!" הוִֹסיף ֶמעְנדּול ְלַהְקׁשוֹת. י ַמְחִליט ַמה ִיְהֶיה בָּ קוֹמוֹת? ָהַרבִּ מְּ בִּ

ַפֵקד, "ִהיא  יר ַהמְּ ָאֶמִריָקה", ִהְסבִּ ְוָקא בְּ ַחר ָלגּור דַּ י ָהַרַיי"צ בָּ ָהַרבִּ ה שֶׁ בָּ "ַהסִּ
הּוִדים  ָאֶמִריָקה ְורֹב ַהיְּ אן בְּ ה ְיהּוִדים ָעְברּו ָלגּור כָּ ַמן ַהְרבֵּ אוֹתוֹ ַהזְּ בְּ ֵני שֶׁ ִמפְּ



הּוִדים!  ּגוָֹלה ַיַחד ִעם ַהיְּ ִכיָנה  ַמְדנּו - ַהשְּׁ לָּ אן. ּוְכמוֹ שֶׁ ָחיּו כָּ
הּו..."  ִרים רֹב ַהיְּ גָּ ּבוֹ  קוֹם שֶׁ מָּ יא ַהּדוֹר ָצִריְך ָלגּור בַּ ְוָלֵכן ְנשִׂ

ַאַחת. ד ִנְקַטע בְּ ַפקֵּ ל ַהמְּ קוֹלוֹ שֶׁ

ְתַקיֵּם  תִּ ְמַעט  עוֹד  שֶׁ ְוהוִֹדיַע  ִריָצה,  בְּ ֵהִגיַח  יוֵֹסף  ַהמ"פ 
ל ֶסעֶוען ֶסעֶועְנִטי.  ית שֶׁ ִניָסה ָהָראשִׁ ֶקת ְלַיד ַהכְּ ִעילּות ְמַרתֶּ פְּ
ַפֵקד ַזְלָמן,  ירּות", הוָֹרה ָלנּו ַהמְּ ְזכִּ א ְלַיד ַהמַּ שֶׁ דֶּ פּו בַּ ְתַאסְּ "תִּ
ִעילּות -  ְתִחיל ַהפְּ תַּ ֵאר ְזַמן ַעד שֶׁ ה: "ִאם ִישָּׁ ְלִחישָׁ ְוהוִֹסיף בִּ
ם יוְֹדִעים ַמה - ֲאִני  ר ָלֶכם ִסּפּור ְמַעְנֵין ְמאֹד... ַאתֶּ ֲאִני ֲאַספֵּ
ַפֵקד ּתוְֹך  ר ָלֶכם ִסּפּור!" ִסיֵּם ַהמְּ ַספֵּ יְּ הּו ְמיּוָחד שֶׁ ָאִביא ִמישֶׁ
ֶרְך  ַהדֶּ ֶאְמַצע  בָּ ָהיּו  ָבר  כְּ אוִֹתי(  )ּכוֵֹלל  יֶֶּרת  ֵמַהסַּ ֵחִצי  שֶׁ ֵדי  כְּ

ם.  ְלשָּׁ

ֶעֶׂשר ּגָלּויֹות

ד.  ַפקֵּ נּוי ַלמְּ ַאְרנּו ָמקוֹם פָּ א, ְוִהשְׁ שֶׁ ל ַעל ַהדֶּ ַמְעגָּ ְבנּו בְּ ִהְתַישַּׁ
ָזָקן  יֵפי  זִּ שֶׁ חּור  בָּ ִעם  ַזְלָמן  ַפֵקד  ַהמְּ יַע  ִהגִּ ה,  קָּ דַּ ֲחִצי  ֲעבֹר  כַּ
יק  ָניו, ְוֵסֶפר ַעתִּ דוֹל ָמתּוַח ַעל פָּ ִרים ֶאת ַסְנֵטרוֹ, ִחּיּוְך גָּ ְמַעטְּ

ְחיוֹ. ית שֶׁ ַחת בֵּ ן תַּ ְוָישָׁ

לֹא  ָרֵאִל'יק  ִישְׂ ָרֵאִל'יק".  ִישְׂ "ֶזה  ַפֵקד,  ַהמְּ ָאַמר  ירּו",  כִּ "תַּ
ְלָתה  גָּ ְמקוֹמוֹת  ה  ְלַכמָּ יוֵֹדַע  "ִמי  אוָֹתנּו:  ַאל  ְושָׁ ין,  ִהְמתִּ
יֵאנּו  ה ְמקוֹמוֹת ָעְברּו ַרּבוֵֹתינּו ְנשִׂ מָּ לוַֹמר - כַּ אִוויְטׁש? כְּ ְליּובַּ

יעּו ְלָאֶמִריָקה?" ִהגִּ אִוויְטׁש, ַעד שֶׁ ֲעָיָרה ְליּובַּ ָהיּו בָּ ֵמָאז שֶׁ

ֵעֶבר.  ל  ִמכָּ ים  חּושִׁ ַהנִּ ָהֳעלּו  "ָחֵמׁש!",  ע!"  "ַאְרבַּ ַבע!"  "שֶׁ
ְלָתה  גָּ לּויוֹת  גָּ ר  "ֶעשֶׂ ָרֵאִל'יק.  ִישְׂ הוָֹרה  ְסָתם!"  ְלַנֵחׁש  "לֹא 

ׁשּוָבה. ַעְצמוֹ ֶאת ַהתְּ אִוויְטׁש", ָעָנה בְּ ְליּובַּ

ֵלִוי'ק  ין  ִהְפגִּ ְמקוֹמוֹת",  ָרה  ַלֲעשָׂ לּו  גָּ ְנֶהְדִרין  ַהסַּ שֶׁ מוֹ  כְּ "ֶזה 
ַמן  י לֹא ִמזְּ ו ֶזה לֹא ָחְכָמה, כִּ ַעְכשָׁ ִקיאּותוֹ. ָהֱאֶמת ִהיא שֶׁ ֶאת בְּ

נּו". לָּ ׁש שֶׁ ְקדָּ ּמּוִדים "ַהמִּ חוֶֹבֶרת ַהלִּ ָקָראנּו ֶאת ֶזה בְּ

ַטח!" ָעִנינּו  ָרֵאִל'יק, "בֶּ ַאל ִישְׂ ּפּור?" שָׁ מַֹע ֶאת ַהסִּ "רוִֹצים ִלשְׁ
ַיַחד.



אוִֹתּיוֹת  ֵעת  כָּ ִנְראּו  ַהחּוָמה  ִריָכתוֹ  כְּ ַעל  שֶׁ ֶפר,  ַהסֵּ ֶאת  ַתח  פָּ ָרֵאִל'יק  ִישְׂ  
י  דֵּ מִּ שֶׁ כְּ ִמּתוֹכוֹ  ְלַהְקִריא  ְוִהְתִחיל  ִמים",  ה "ַהתָּ לָּ יבּו ֶאת ַהמִּ ִהְרכִּ ֻמְזָהבוֹת שֶׁ

ֶקת:  ָפה ְמַרתֶּ שָׂ תּוב בְּ ּפּור ַהכָּ לוֹ ַלסִּ ִרים ְונוֶֹפְך ִמשֶּׁ ַעם הּוא מוִֹסיף ֶהְסבֵּ פַּ

אִוויְטׁש  אּו ִלְליּובַּ ים בָּ ַנת תקצ"ב. אוְֹרִחים ַרבִּ ל שְׁ ִיץ שֶׁ קַּ "ִסּפּוֵרנּו ִמְתַרֵחׁש בַּ
יֵניֶהם ָהִייִתי  בּועוֹת. בֵּ יֵמי ַחג ַהשָּׁ ַמח ֶצֶדק בִּ י ַהצֶּ ת ָהַרבִּ ְמִחצַּ הוֹת בִּ ֵדי ִלשְׁ כְּ
ָהָיה ָאז  רוֹיְסק, שֶׁ אבְּ ער ֵמָהֲעָיָרה בָּ י ַאְבָרָהם ּדּובֶּ ר ֶהָחִסיד ַרבִּ ְך ְמַספֵּ ֲאִני - כָּ

ׁש. ן שֵׁ בֵּ

ע ֲעָגלוֹת  ַאְרבַּ ִסיָעה ַהִהיא. ָיָצאנּו ֵמָהִעיר ָהאִמיל בְּ ח ֶאת ַהנְּ כַּ ְלעוָֹלם לֹא ֶאשְׁ
ָהיּו  ֶרְך  ַהדֶּ רֹב  ַעם.  פַּ י  ִמדֵּ נּוָחה  ִלמְּ ַרק  ׁשּו  מְּ שִׁ ֵהן  ֲאָבל  ְלסּוִסים,  ְרתּומוֹת 

ֵמִחים ְוטוֵֹבי ֵלב. ֶרֶגל, שְׂ ַהֲחִסיִדים צוֲֹעִדים בָּ

ֲעָגלוֹת  ָועוֹד  עוֹד  ֵאֵלינּו  ִהְצָטְרפּו  ַמֲהָלָכּה  בְּ ֶרְך.  ַהדֶּ ָאְרָכה  ָיִמים  ה  ֲחִמשָּׁ
ָמְנָתה  ָבר  כְּ ָלֲעָיָרה,  ְענּו  ִהגַּ ּוְכשֶׁ אִוויְטׁש,  ִלְליּובַּ ֶרְך  דֶּ בַּ ם  כֻּלָּ ם  כֻּלָּ ַוֲחִסיִדים, 

ֶרֶגל. ִעים )!( ֲעָגלוֹת ַוֲהמוֵֹני ֲחִסיִדים ַהּצוֲֹעִדים בָּ ַאְרבָּ נּו כְּ יְַּרתֵּ שַׁ

ַפֵקד ַזְלָמן... יַע ַהמְּ ה, ִהגִּ קָּ ֲעבֹר ֲחִצי דַּ ד. כַּ ַפקֵּ נּוי ַלמְּ ַאְרנּו ָמקוֹם פָּ א, ְוִהשְׁ שֶׁ ל ַעל ַהדֶּ ַמְעגָּ ְבנּו בְּ ִהְתַישַּׁ



ָמקוֹם  ִלְתּפֹס  א  ַאבָּ אוִֹתי  ָלַקח  ָהֶעֶרב,  ִלְקַראת  י  שִּׁ שִׁ יוֹם  בְּ
ָהָיה  ֶנֶסת  ַהכְּ ית  בֵּ ֲחִסידּות.  ַמֲאָמר  י  ָהַרבִּ יֹאַמר  ּבוֹ  אּוָלם  בָּ
ִלְכִניַסת  יִנים  ּוַמְמתִּ ֻמְחֶלֶטת  ָמָמה  דְּ בִּ עוְֹמִדים  ם  ְוֻכלָּ ָמֵלא, 

י. ָהַרבִּ

ָער  שֵׂ ְוכוַֹבע  ָלָבן,  ְגֵדי  בִּ ָלבּוׁש  ִאיׁש  ְוִהנֵּה  ָרִאיִתי,  ּוִפְתאוֹם 
ב לוֹ ַעל  יָמה ְוָישַׁ רֹאׁשוֹ, הוֵֹלְך ְוָקֵרב ֶאל ַהבִּ ְטַרייְמל - בְּ - שְׁ
ר כו' ָנשֹׂא ֶאת רֹאׁש  ַמע: ַוְיַדבֵּ יר ִנשְׁ א ַהּמּוָכן לוֹ, ְוקוֹל ַאדִּ סֵּ ַהכִּ

ם ֵהם כו'... ְרׁשוֹן גַּ ֵני גֵּ בְּ

ִניָסה ִל'ְיִחידּות'  ל ַהכְּ ְרִטיִטים שֶׁ ם ֶאת ָהְרָגִעים ַהמַּ ֲאִני זוֵֹכר גַּ
ל  ְלַמְעגָּ ָאִבי  ִהְצָטֵרף  י,  ָהַרבִּ ֵמֲחַדר  יָָּצאנּו  שֶׁ כְּ י.  ָהַרבִּ ֵאֶצל 
כּות  ַהזְּ ַעל  ְוָרְקדּו  ְמחּו  שָׂ ם  כֻּלָּ ם,  שָׁ ָהָיה  שֶׁ דוֹל  גָּ ִרּקּוִדים 

י. ֵנס ֶאל ָהַרבִּ ָהְיָתה ָלֶהם ְלִהכָּ שֶׁ

ְך  כָּ ל  כָּ ֵמִחים  שְׂ ם  כֻּלָּ ה  ָלמָּ י  ֵהַבְנתִּ ְך  כָּ ל  כָּ ּלֹא  שֶׁ ָהֱאֶמת 
ֵמִחים ְורוְֹקִדים, ּוִבְכָלל,  י, ְוַדְוָקא ָאז ֵהם שְׂ ִניָסה ֶאל ָהַרבִּ ֵמַהכְּ

ם 'ְיִחידּות'? שֵׁ י בְּ ה ִעם ָהַרבִּ ִגישָׁ ַמּדּוַע ִנְקֵראת ַהפְּ

מַֹע ֶאת  ַמח ִלשְׁ א שָׂ א. ַאבָּ י ֶאת ַאבָּ ַאְלתִּ ֵאלוֹת ָהֵאּלּו שָׁ ֶאת ַהשְּׁ
ַסְבָלנּות. יר ִלי בְּ ֵאלוֹת ְוֵהֵחל ְלַהְסבִּ ַהשְּׁ

ר?" ְדבָּ מִּ ינּו בַּ ה ַרבֵּ ָנה מֹשֶׁ בָּ ן שֶׁ כָּ שְׁ ַמְעתָּ ַעל ַהמִּ "שָׁ

ִית ּוְלָהִכין ּבוֹ  ה ִלְבנוֹת לוֹ בַּ אי!", ָעִניִתי, "ה' ִצוָּה ֶאת מֹשֶׁ ַודַּ "בְּ
ָנה ָהָיה ַהּכֵֹהן  שָּׁ ַעם בַּ ִרית ִעם ַהּלּוחוֹת, ְוַרק פַּ ָמקוֹם ָלָארוֹן ַהבְּ

ל ּוְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת". לֵּ ם ְלִהְתפַּ דוֹל ִנְכַנס ְלשָּׁ ַהגָּ

ׁש  ית ִמְקדָּ ּיוֹם ֵיׁש ָלנּו בֵּ א, "ַהִאם כַּ ַאל אוִֹתי ַאבָּ ו", שָׁ "ְוַעְכשָׁ
ים?" ָדשִׁ ׁש ַהקָּ ְוקֹדֶּ

ׁש  ְוֵאין ָלנּו קֹדֶּ ׁש ָחֵרב,  ְקדָּ ית ַהמִּ ֶעֶצב, "בֵּ י בְּ "ַהּיוֹם", ָאַמְרתִּ
ים, ָארוֹן ְולּוחוֹת". ָדשִׁ ַהקָּ

ְוַרק  ָחֵרב  ַלִים  ירּושָׁ בִּ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  "בֵּ א,  ַאבָּ ִלי  ָאַמר  "ָנכוֹן", 



ָלנּו  ֵיׁש  ַהּיוֹם  ם  גַּ ֲאָבל  ֵמָחָדׁש,  הקב"ה  ָלנּו אוֹתוֹ  ַלח  ִישְׁ ׁשּוָבה  תְּ ה  נֲַּעשֶׂ שֶׁ כְּ
ׁש". ית ִמְקדָּ בֵּ

אִתי. לֵּ ׁש?!" ִהְתפַּ ית ִמְקדָּ "ַהּיוֹם? בֵּ

ֶנֶסת  ית כְּ נּו, ְוַהבֵּ לָּ ַלִים שֶׁ אִוויְטׁש הּוא ְירּושָׁ א, "ַהּיוֹם ְליּובַּ ן", ָעָנה ִלי ַאבָּ "כֵּ
ב ּבוֹ  ּיוֹשֵׁ נּו, ְוַהֶחֶדר שֶׁ לָּ ׁש שֶׁ ְקדָּ ית ַהמִּ ל ּבוֹ הּוא בֵּ לֵּ ר כ"ק ַאְדמּו"ר ִמְתפַּ ֲאשֶׁ
ר  נּו, ְוכ"ק ַאְדמּו"ר הּוא ָהָארוֹן - ֲאשֶׁ לָּ ים שֶׁ י ָקָדשִׁ שֵׁ דְּ כ"ק ַאְדמּו"ר הּוא ַהקָּ

נּו". לָּ ִרית שֶׁ ּבוֹ לּוחוֹת ַהבְּ

ְמיוֹנוֹת ַעל ָהִרּקּוִדים  ק!" ָקָרא ֵלִוי'ק, ְוֵהִעיר אוִֹתי ֵמַהדִּ "וּוַאּו, ֵאיֶזה ִסּפּור ְמַרתֵּ
אִוויְטׁש. ְליּובַּ ַהּסוֲֹעִרים בִּ

וְָקא ָאֶמִריָקה ַדּ

ִרית",  ַאְרצוֹת ַהבְּ ְוָקא בְּ י ִנְמָצא דַּ ה ָהַרבִּ ם ָלמָּ יְַּנתֶּ ִהְתדַּ ר ִלי שֶׁ ַפֵקד ַזְלָמן ִספֵּ "ַהמְּ
ד. ַפקֵּ יָחתוֹ ִעם ַהמְּ שִׂ ָרֵאִל'יק בְּ ף אוָֹתנּו ִישְׂ תֵּ שִׁ

"ָחיּו  ְלָכְך,  ִניִמי  ַהפְּ ַעם  ַהטַּ ֶאת  יר  ְלַהְסבִּ ָרֵאִל'יק  ִישְׂ ֵהֵחל  ַהּדוֹרוֹת",  ָכל  "בְּ
מּו ּתוָֹרה ּוִמְצווֹת  ם ֵהם ִקיְּ ּדּור ָהָאֶרץ, שָׁ ל כַּ ֵחִצי ָהֶעְליוֹן שֶׁ ר בַּ ִעקָּ ְיהּוִדים בְּ
ּדּור  ל כַּ ְחּתוֹן שֶׁ ה, ֲאָבל ַהֵחִצי ַהתַּ ֻאלָּ ל ָהעוָֹלם ַלגְּ ְוֵהִכינּו ֶאת ַהֵחִצי ָהֶעְליוֹן שֶׁ
ּתוָֹרה  מּו  ִקיְּ לֹא   - ְחּתוֹן  ַהתַּ ֵחִצי  בַּ ִהיא  - שֶׁ ָאֶמִריָקה  בְּ ם.  ְמֻיתָּ ַאר  ִנשְׁ ָהָאֶרץ 
הּוִדים  רֹב ַהיְּ ַרם ְלָכְך שֶׁ ם גָּ ל ָהעוָֹלם. ָלֵכן ַהשֵּׁ ֵלמּות שֶׁ שְּׁ ּוִמְצווֹת, ְוָהָיה ָחֵסר בַּ

ִרית ְוָאז ֵהם יּוְכלּו ְלָבֵרר אוָֹתּה. ַאְרצוֹת ַהבְּ ִיְחיּו בְּ

ְגָמא, ִאם  רוִֹצים ְלָהִרים - ְלדֻּ ָבר שֶׁ ל דָּ י כָּ ֵרר, כִּ ל ָהעוָֹלם ִיְתבָּ ם כָּ ַעל ְיֵדי ֶזה גַּ
ְלָחן - ִאם  ם רוִֹצים ְלָהִרים אוֹתוֹ ַעל ַהשֻּׁ ָלה, ְוַאתֶּ פְּ ָין ְמאֹד ָיֶפה ִמקַּ נְּ ִניֶתם בִּ בְּ
ָהֶעְליוֹן  ַהֵחֶלק  ַרק  ִיְתרוֵֹמם   - ֵמָהֶאְמַצע  ֲאִפּלּו  אוֹ  ַמְעָלה,  ִמלְּ אוֹתוֹ  ִרימּו  תָּ
ְלַהְחִזיק  ְצִריִכים  ם  ַאתֶּ ְנָין  ַהבִּ ל  כָּ ֶאת  ְלָהִרים  רוִֹצים  ם  ַאתֶּ ְוִאם  ְנָין.  ַהבִּ ל  שֶׁ
ל  ֵדי ְלָבֵרר ֶאת כָּ ֵברּור ָהעוָֹלם - כְּ ָבר בְּ ה! אוֹתוֹ דָּ ֲהִכי ְלַמטָּ ָלה שֶׁ פְּ אוֹתוֹ ֵמַהקַּ

ה. ַמטָּ ָהעוָֹלם ָצִריְך ַלֲעשׂוֹת ֶאת ֶזה ִמלְּ

ּנוֵֹתן  שֶׁ ֶזה  הּוא  י  ָהַרבִּ י  כִּ  - ָאֶמִריָקה  בְּ ָלגּור  ֶהְחִליט  י  ָהַרבִּ שֶׁ ה  בָּ ַהסִּ ְוזוִֹהי 
ה  ֻאלָּ גְּ בַּ שֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ  ת  ְקֻדשַּׁ ֶאת  יְך  ּוְלַהְמשִׁ ָהעוָֹלם  ֶאת  ְלָבֵרר  ַהּכַֹח  ֶאת 
ַעל  ר ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ַהֲחִסידּות שֶׁ ִעקָּ ט ְלָכל ָהֲאָרצוֹת, ְוֶזה ִמְתַקיֵּם בְּ שֵּׁ ְתפַּ תִּ



אּורוֹ. ָרֵאִל'יק ֶאת בֵּ יַח", ִסיֵּם ִישְׂ יַאת ָמשִׁ ָיָדּה ּפוֲֹעִלים בִּ

ל  ָגפוֹן: "כָּ מֶּ י קוֵֹרא בַּ ְנצִּ ֶנָרִלים בֶּ ַמְענּו ֶאת עוֵֹזר ַהגֶּ ְלֶפַתע שָׁ
ְקט  רוְֹספֶּ ַלפְּ ִדים  ַפקְּ ַהמְּ ִעם  ַיַחד  בְּ ו  ַעְכשָׁ הוְֹלִכים  ַהַחיִָּלים 

ל 'ַמֲחֵנה'". ֶקת שֶׁ ִעילּות ֲהִכי ְמַרתֶּ אְרק ַלפְּ פַּ

ַאַחת מּול ָהַרְמזוֹר  אְרק. ֶנֱעַצְרנּו בְּ ַקְמנּו ִמיָּד ְוַרְצנּו ְלִכּוּון ַהפַּ
ל  ָצהֹב שֶׁ אוֹטוֹּבּוס  ַלֲעבֹר.  ָלנּו  ה  ִהְרשָׁ ְולֹא  ָאדוֹם  בְּ אוֵֹתת  שֶׁ
ָלנּו  נוְֹפפּו  ָעַבר מּוֵלנּו, ֵהם  ְמַנֵחם  ּתוָֹרה אָֹהֵלי  ְלמּוד  ַיְלֵדי תַּ

ְבנּו ָלֶהם.  לוֹם ְוָאנּו ֵהשַׁ ָיָדם ְלשָׁ בְּ

ְמָבְרִרים ֶאת ָהעֹוָלם

דוִֹלים  גְּ א  שֶׁ דֶּ ֶמְרֲחֵבי  דוֹל,  ַהגָּ אְרק  ַלפַּ ְענּו  ִהגַּ ְזַמן  ֲעבֹר  כַּ
ַעם  יֵדי פַּ מִּ ים ּוְמַלְבְלִבים שֶׁ ה ֵעִצים ְיֻרקִּ ִנינּו ְוַהְרבֵּ לּו ֶאת פָּ ִקבְּ
ִעיָמה. רּוַח  ְרמּו ָלֲאִויָרה ַהנְּ ְרַקע תָּ ים ַעל ַהקַּ ירּו ָעִלים ְצֻהבִּ ִהשִּׁ
ַמִים קוְֹדִרים  ַהשָּׁ ׁשוֶֹנה ֵמרוֹב ַהיִָּמים שֶׁ ָפֵנינּו. בְּ ָפה בְּ יָזה ָנשְׁ ַעלִּ

ִנים.  ים ֵהִאירּו ָלנּו פָּ ֻכלִּ ַמִים ַהתְּ ְוָקא ַהּיוֹם ַהשָּׁ ֲעָנִנים, דַּ בַּ

ַח  ְחכֵּ אְרק, כִּ ֶאְמַצע ַהפַּ ב בְּ ֻהצַּ אְקס שֶׁ ַהמ"פ יוֵֹסף ָעָלה ַעל בַּ
ִעילּות: ר ַהפְּ ֶהְסבֵּ ְגרוֹנוֹ, ּוָפַתח בְּ בִּ

ים ֶאת ָהעוָֹלם  'ּכוְֹבשִׁ ִעילּות  ִנְקֵראת פְּ ַהּיוֹם  ל  ִעילּות שֶׁ "ַהפְּ
ִעילּות, ַאְזִמין ֶאת ְמַנֵהל  יר ַעל ַהפְּ ַאְסבִּ ַבע'. ִלְפֵני שֶׁ ר שֶׁ ִמְספָּ בְּ
ה".  שָׁ ַבקָּ בְּ ּמּוִדים,  ַהלִּ ְמַנֵהל  ָקָצר.  ר  ְלֶהְסבֵּ י  מוְֹישִׁ ּמּוִדים  ַהלִּ

ִסיֵּם ַהמ"פ.

אְקס  ַהבַּ ַעל  ֶנֱעַמד  ָהָרם,  קוֹלוֹ  בְּ ַהיָּדּוַע  ּמּוִדים  ַהלִּ ְמַנֵהל 
יַח'  ָמשִׁ 'ַמֲחֵנה  ֶקעְמּפ  ַחיֵָּלי  ְלָכל  טוִֹבים  "ָצֳהַרִים  ְוִהְכִריז: 
ָנָדה,  ִמקָּ ִמְפלוִֹריָדה,  ַהּקֶֹדׁש,  ֵמֶאֶרץ  ֵהנָּה  יעּו  ִהגִּ שֶׁ ָקִרים  ַהיְּ

נּו. ְרַפת, ּוֵמהוֹדּו!", "ָצֳהַרִים טוִֹבים!" ָעִנינּו כֻּלָּ ֵמרּוְסָיה, ִמצָּ

ַבע",  ר שֶׁ ְספָּ ְבָעה ָיִמים ְוָלֵכן הּוא ָקׁשּור ַלמִּ שִׁ "ָהעוָֹלם ִנְבָרא בְּ
ּדוֹר  בַּ ָרֵאל  שֶׁ ֵני ִישְׂ ר, "בְּ ֶהְסבֵּ י בַּ ּמּוִדים מוְֹישִׁ ַתח ְמַנֵהל ַהלִּ פָּ
ָרִטים  ל ַהפְּ ל ָהעוָֹלם ִעם כָּ ִביִעי, ְצִריִכים ְלַסיֵּם ְלָבֵרר ֶאת כָּ ַהשְּׁ



ֵלּמּות. ּלוֹ ּוְלָהִביא ֶאת ָהעוָֹלם ִלשְׁ ָרִטים שֶׁ ּוִפְרֵטי ַהפְּ

ֵלִמים  שְׁ ִרים  ִמְספָּ ִהינָּם  שֶׁ ֵמָאה  ר  ְספָּ ּוַבמִּ ר  ֶעשֶׂ ר  ְספָּ מִּ בַּ ְמרּוֶמֶזת  ֵלּמּות  ַהשְּ
ְבִעים.  ַבע ֵמאוֹת ְושִׁ ר שְׁ ְספָּ מִּ ז בַּ ֵלמּותוֹ ְמֻרמָּ שְׁ רּור ָהעוָֹלם בִּ ַוֲעּגּוִלים, ְוָלֵכן, בֵּ

ְבִעים. ַבע ֵמאוֹת ְושִׁ ֵמָאה ֶזה - שְׁ פּול בְּ ַבע כָּ לּוס שֶׁ ר פְּ פּול ֶעשֶׂ ַבע כָּ י שֶׁ כִּ

ְבִעים מקבלים ֶאת ַהּכַֹח ְלָבֵרר ֶאת ָהעוָֹלם  ַבע ֵמאוֹת שִׁ שְׁ ְמָצא בִּ יַח ַהנִּ שִׁ ִממָּ
ְעָינוֹת ְוַעל  ַעת רּוחוֹת ָהעוָֹלם ַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ַהמַּ ל ַאְרבַּ ם ּפוְֹרִצים ֶאת כָּ ּוִמשָּׁ

אּוָלה. לּות ּוְמִביִאים ֶאת ַהגְּ ְיֵדי ֶזה ּפוְֹרִצים ֶאת חוֹמוֹת ַהגָּ

יְך  ְמשִׁ מַּ שֶׁ ּוְכמוֹ   ," ַרְצתָּ "פָּ ִגיַמְטִריָּא  בְּ ֶזה  ְבִעים  שִׁ ֵמאוֹת  ַבע  שְׁ זוֹ,  ה  יבָּ ִמסִּ
יַח, ָעָליו ֶנֱאַמר  שִׁ ל ַהמָּ כֹחוֹ שֶׁ לוַֹמר, בְּ ה", כְּ ה ָוֵקְדָמה ְוָצפוָֹנה ָוֶנְגבָּ סּוק "ָימָּ ַהפָּ
ַעת רּוחוֹת ָהעוָֹלם ּוְמִביִאים ֶאת  ל ַאְרבַּ "ָעָלה ַהּפוֵֹרץ ִלְפֵניֶהם ּפוְֹרִצים ֶאת כָּ

ִעילּות". יר ֶאת ַהפְּ יְך ּוְלַהְסבִּ אּוָלה. ְוָכֵעת, ַנְזִמין ֶאת ַהמ"פ יוֵֹסף ְלַהְמשִׁ ַהגְּ

ר ִנְמָרץ: ֶהְסבֵּ אְקס ּוָפַתח בְּ ׁש ַלבַּ ַהמ"פ יוֵֹסף ִנגַּ

ל ַסיֶֶּרת ְצִריָכה  עוָֹלם אוָֹתן כָּ ִזּיוֹת בָּ ַבע ֲאָרצוֹת ֶמְרכָּ אְרק ִיְהיּו שֶׁ ַרַחֵבי ַהפַּ "בְּ
ימוֹת  שִׂ ְבַעת ַהמְּ ַהְצָלָחה ֶאת שִׁ ִביל ְלָבֵרר ְמִדיָנה, ָצִריְך ַלֲעבֹר בְּ שְׁ ְלָבֵרר. בִּ
ל ָהעוָֹלם,  ָבֵרר ֲהִכי ַמֵהר ֶאת כָּ תְּ יֶֶּרת שֶׁ ל ְמִדיָנה. ַהסַּ ל כָּ ַטח שֶׁ שֶּׁ נוֹת בַּ ֻסמָּ ַהמְּ
יַח,  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  ִליָט"א  שְׁ י  ָהַרבִּ ִעם  ַמֲעִריב  ת  ִפלַּ תְּ ְלַאַחר  ָהֶעֶרב,  ה,  ְזכֶּ תִּ
ר ָלנּו  ַספֵּ יְּ דוִֹלים, שֶׁ יִעים ַהגְּ פִּ שְׁ ִהְתַוֲעדּות ֲחִסיִדית ִעם ֶאָחד ַהמַּ ף בְּ תֵּ תַּ ְלִהשְׁ

ְפָרץ". ַמן ִמְלֶחֶמת ַהמִּ זְּ רּו בִּ קָּ ְפָלאוֹת שֶׁ ים ְוַהנִּ סִּ ַעל ַהנִּ

ים  ִנסִּ ָאז  ָהיּו  י שֶׁ ַמְעתִּ ְלַיֲעְנִקי. "שָׁ י  תִּ ַח", ָלַחשְׁ ַנצֵּ נּו תְּ לָּ יֶֶּרת שֶׁ ַהסַּ "ַהְלַואי שֶׁ
ֲחָזָרה. ָכל ָהִעּתוִֹנים", ָלַחׁש ַיֲעְנִקי בַּ ְרֵסם בְּ ׁש ִנְפָלִאים ְוֶזה ִהְתפַּ ַממָּ

ּה'", ִהְתָעֵרב ְלֶפַתע  יַח ִנְגָלה בָּ שִׁ ֶלְך ַהמָּ מֶּ ָנה שֶׁ ְלָחָמה ַהּזוֹ ִהיא ִסיָמן ְל'שָׁ "ַהמִּ
אוֵֹמר.  הּוא  ַמה  י  ֵהַבְנתִּ לֹא  "ַמה?!"  ִעילּות.  ַלפְּ ֵאֵלינּו  ִהְצָטֵרף  שֶׁ ָרֵאִל'יק  ִישְׂ
ָרֵאִל'יק!...  ִישְׂ "לֹא!...  ִהְתַוֲעדּות".  בַּ ֶזה  ַעל  ֶכם  ִאתְּ רּו  ְיַדבְּ ָבר  כְּ נֶּה,  ְמשַׁ "לֹא 
י.  ַח, ְוָאז ֲאִני לֹא ֵאַדע ַעל ֶזה", ָטַעְנתִּ ַנצֵּ נּו לֹא תְּ לָּ יֶֶּרת שֶׁ ה!... אּוַלי ַהסַּ שָׁ ַבקָּ בְּ

ר ָלֶכם ֶאת ֶזה". חּו - ֲאִני ֲאַספֵּ ַנצְּ "טוֹב, ִאם לֹא תְּ

יק ֶאת  ִביל ְלַהְספִּ שְׁ ה בִּ ִעילּות ָהְיָתה ְמאֹד ְמַעְנֶיֶנת, ָהָיה ָצִריְך ָלרּוץ ַהְרבֵּ ַהפְּ
ִביִלי,  שְׁ ה, ֲאָבל בִּ ַהְרבֵּ ּלֹא אוֲֹהִבים ָלרּוץ  ַחיִָּלים שֶׁ ֵיׁש  ַמֵהר,  ימוֹת  שִׂ ל ַהמְּ כָּ



יֶֶּרת  ָאר ַחיֵָּלי ַהסַּ י ֶאת שְׁ ְנתִּ ְרבַּ י ֶזה ָלרּוץ. דִּ לִּ יִבים שֶׁ ְחבִּ ֶאָחד ַהתַּ
ימוֹת. ּוְתַנֲחׁשּו ְלַבד ֵאיֶזה ַסיֶֶּרת  שִׂ ל ַהמְּ ַמֲהרּו ְלַסיֵּם ֶאת כָּ יְּ שֶׁ
ָהִייִתי  ְיָלה,  לַּ בַּ ַלִהְתַוֲעדּות  דוָֹלה  גְּ ְתׁשּוָקה  בִּ יִתי  ִחכִּ ִנְצָחּה... 

נּו. יָּבוֹא ְלִהְתַוֵעד ִאתָּ יַע שֶׁ פִּ שְׁ ם ְמֻסְקָרן ָלַדַעת ִמיהּו ַהמַּ גַּ



ַהַהְכָרָזה ַהּגֹוָרלִית / פרק ו'

ָהְרחוֹב  ֶרִזיֶדְנט,  פְּ ְרחוֹב  בִּ ַהֲחִסיִדים  ֶאָחד  ל  שֶׁ ֵביתוֹ  בְּ ָמה  ִהְתַקיְּ ַהִהְתַוֲעדּות 
ׁש.  צּוַרת ְמֻחמָּ דוֹל בְּ ִית גָּ יַח. בַּ שִׁ ִליָט"א ֶמֶלְך ַהמָּ י שְׁ ל ָהַרבִּ יתוֹ שֶׁ ּבוֹ ִנְמָצא בֵּ
ִית  ְקַרת ַהבַּ ִהיר. ִמתִּ ֶצַבע חּום בָּ ים בְּ ים ִוילוֹנוֹת ֲאֻרכִּ רּושִׂ ִית פְּ ַעל ַחּלוֹנוֹת ַהבַּ
ל  ה ֶאת כָּ ָיִפים ְמַכסֶּ ִעּטּוִרים  ִטיַח ָאפֹר ִעם  דוָֹלה. שָׁ ת גְּ ִנְבֶרשֶׁ ֶלת  ְלשֶׁ תַּ ִמשְׁ

ּנוָֹתיו. ל פִּ ִית ִמכָּ ים ְמָפֲאִרים ֶאת ַהבַּ ִית ַוֲעִציִצים ַרבִּ ת ַהבַּ ִרְצפַּ

ּזוֶֹכה  ִית ַהזֶּה. ָחִסיד שֶׁ בַּ ר בַּ דוֹל גָּ י ָחִסיד גָּ ר כִּ פָֹאר, ִנכָּ ִית ַהמְּ  ַאְך ַלְמרוֹת ַהבַּ
ָנה.  ל ַהשָּׁ ְך כָּ ֶמשֶׁ ל ַיַחד ִאּתוֹ בְּ לֵּ י ּוְלִהְתפַּ ָלגּור ָקרוֹב ֶאל ָהַרבִּ

י  ל ָהַרבִּ ְתמּוָנה ֲעָנִקית שֶׁ ים בִּ ית, ּפוְֹגשִׁ ְכָנִסים ַלבַּ נִּ ָבר ֵמָהֶרַגע ָהִראׁשוֹן שֶׁ כְּ
ַע  י ְמַחיְֵּך ְלֶיֶלד ָקָטן ְונוֵֹתן לוֹ ַמְטבֵּ ּה ָהַרבִּ מּוָנה בָּ לוֹן, תְּ לּוָיה ַעל ִקיר ַהסָּ ַהתְּ
יר  ֵסֶדר מוְֹפִתי ַעל ַהקִּ לּויוֹת בְּ יֵאנּו תְּ ל ַרּבוֵֹתינּו ְנשִׂ מּונוֵֹתיֶהם שֶׁ ל תְּ ִלְצָדָקה. כָּ
ׁשוֹנוֹת  ֻנּיוֹת  מְּ ִהְזדַּ בְּ ְחּתוֹ  פַּ ִמשְׁ ּוְבֵני  ִית  ַהבַּ ַעל  בַּ ל  שֶׁ ׁשוֹנוֹת  מּונוֹת  תְּ ן  ּוְלִצדָּ
ירוֹת,  ָתה ֶאת ֶאָחד ַהקִּ סְּ ה ִסְפֵרי קֶֹדׁש כִּ י. ִסְפִרָיה ֲעָנִקית ִעם ַהְרבֵּ ֵאֶצל ָהַרבִּ
"ם, ֶסט ִלּקּוֵטי  ָמָרא, ִסְפֵרי ָהַרְמבַּ ל גְּ ם ֶסט שֶׁ י ָהיּו שָׁ ְרתִּ ִהכַּ ָפִרים שֶׁ ּוֵבין ַהסְּ

ה ִסְפֵרי ֲחִסידּות. יחוֹת ְועוֹד ַהְרבֵּ שִׂ

ז  ֶמְרכַּ ָעַמד בְּ ֵבד שֶׁ ְלַחן ֵעץ כָּ ַפְקִדים, ְסִביב שֻׁ יֶֶּרת ִעם ַהמְּ ְבנּו, ַחיֵָּלי ַהסַּ ִהְתַישַּׁ
ּגּוִנים  ַעת ַהנִּ שְׁ ִית, "בִּ ַעל ַהבַּ יר ָלנּו בַּ ל ִהְתַוֲעֻדּיוֹת", ִהְסבִּ ְלָחן שֶׁ לוֹן. "ֶזהּו שֻׁ ַהסָּ

ָבר". ָחְזָקה ַוֲאִפּלּו ַלֲעשׂוֹת ָעָליו קּוֶלע'ס ְולֹא ִיְקֶרה לוֹ דָּ ן ִלְדּפֹק ָעָליו בְּ ִנתָּ

ַאֲחָריו  ּוִמיָּד  ָאַמר,  יַע", הּוא  ִהגִּ יַע  פִּ שְׁ ִית. "ַהמַּ ַהבַּ ֶאל  ִנְכַנס  ׁשוֶֹלם  ַפֵקד  ַהמְּ
ַעל ָזָקן ָלָבן ְוָארְֹך. ר בַּ ִנְכַנס ְיהּוִדי ְמֻבגָּ

ב ִליִמיִני", ִהְתַחְלנּו  ם ַלֲאדִֹני שֵׁ ם ַלֲאדִֹני, ְנאּום ַהשֵּׁ ִוד ִמְזמוֹר ְנאּום ַהשֵּׁ "ְלדָּ
ֶרק  פֶּ ַעל  יַח  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  ִליָט"א  י שְׁ ָהַרבִּ ל  ּגּון שֶׁ ַהנִּ ֶאת  ְסּפוְֹנָטִני  אֶֹפן  בְּ ן  ְלַנגֵּ

ַנת הק"י. ל שְׁ ִהיִלים שֶׁ ַהתְּ

ה  ִנְזכֶּ ים ֲחִסיִדים, שֶׁ 'ה, ְלַחיִּ ים ֶרבֶּ יו: "ְלַחיִּ יַע ֶאת פִּ פִּ שְׁ ַתח ַהמַּ יר, פָּ ִסּיּום ַהשִּׁ בְּ
ים".  ׁשּוטוֹ ַמ-ֶמ-ׁש! ְלַחיִּ פְּ יֶכף ּוִמיָּד ַמָמׁש כִּ ֵליָמה תֵּ ית ְוַהשְּ ה ָהֲאִמיתִּ ֻאלָּ ַלגְּ

ים ְוִלְבָרָכה". "ָא-ֵמ-ן!", ָעִנינּו, "ְלַחיִּ



ְמקֹומֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח

ָצִריְך  ִהְתַוֲעדּות  ָכל  בְּ שֶׁ ָאַמר  הּוא  ר.  ְלַדבֵּ ֵהֵחל  יַע  פִּ שְׁ ַהמַּ
יַח  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  י  ָהַרבִּ ל  שֶׁ ִמּתוָֹרתוֹ  ַמְלכּות  ְדַבר  בִּ ִלְפּתַֹח 
ית  "בֵּ ֻקְנְטֵרס  ל  שֶׁ ֵמַהּתֶֹכן  ְנֻקּדוֹת  ה  מָּ כַּ ַעל  ְוָחַזר  ִליָט"א,  שְׁ
חֶֹדׁש  בְּ ק  ְוִחלֵּ יהַּ  ִהגִּ י  ָהַרבִּ שֶׁ ֻקְנְטֵרס  הּוא  שֶׁ ָבֶבל",  בְּ שֶׁ ינּו  ַרבֵּ
ּמּוִדים  ָרד ַהלִּ שְׂ מִּ ּמּוד שֶׁ חוֶֹבֶרת ַהלִּ י ֵלב שֶׁ ְמתִּ ָון תשנ"ב. שַׂ ֶחשְׁ
ל  ְמַעט כָּ ְנְטֵרס ַהזֶּה. כִּ נּוָיה ַעל ַהקֻּ ֶעֶצם בְּ ָנה, בְּ ֵהִכין ָלנּו ַהשָּׁ
חּוץ  חוֶֹבֶרת,  בַּ ם  שָׁ תּוִבים  כְּ ָהיּו  ָאַמר,  יַע  פִּ שְׁ ַהמַּ שֶׁ ָבִרים  ַהדְּ
ִזית  ְרכָּ ה ַהמֶּ ֻקדָּ ַהנְּ ֶעֶצם  ָהָיה בְּ ִזי, שֶׁ ּוֶמְרכָּ ָחׁשּוב  ֶאָחד,  ָבר  ִמדָּ

ַסְבָלנּות. ל ַהִהְתַוֲעדּות... רוִֹצים ָלַדַעת ַמהּו? ַחּכּו בְּ שֶׁ

ְמָעה ַהַהְכָרָזה  יַע לוַֹמר, "ִנשְׁ פִּ שְׁ ֶסעֶוען ֶסעֶועְנִטי", ֵהֵחל ַהמַּ "בְּ
ִריַאת ָהעוָֹלם!". ֲהִכי ּגוָֹרִלית ַוֲהִכי ֲחׁשּוָבה ֵמָאז בְּ

ֶסעֶוען  ָבר ְלַהְכִריז בְּ ר כְּ ַהְכָרָזה ּגוָֹרִלית ַוֲחׁשּוָבה ֶאְפשָׁ "ֵאיזוֹ 
א  לֵּ ְתפַּ ְרצּוָפם ַהמִּ ם ֶאת פַּ י ְלַעְצִמי ְוָרִאיִתי גַּ ְבתִּ ֶסעֶועְנִטי?" ָחשַׁ

ָאר ַהַחיִָּלים. ל שְׁ שֶׁ

לוֹ  נִָּביא  שֶׁ ׁש  קֵּ בִּ הּוא  ר,  ְלַדבֵּ יְך  ִהְמשִׁ יַע  פִּ שְׁ ַהמַּ שֶׁ ִלְפֵני 
ָקרוֹב  י  ְבתִּ ָישַׁ ֲאִני  "ם.  ַרְמבַּ בָּ ׁשוְֹפִטים  ֵסֶפר  ֶאת  ְפִריָּה  ֵמַהסִּ
ִסְפֵרי  ל  שֶׁ ְלִמּקּוָמם  ֵלב  י  ְמתִּ שַׂ ָלֵכן  קֶֹדם  ְועוֹד  ְפִרָיה,  ַלסִּ

ׁש. קֵּ בִּ ֶפר שֶׁ י ְלָהִביא לוֹ ֶאת ַהסֵּ ַרְזתִּ "ם, ָאז ִהְזדָּ ָהַרְמבַּ

ם  שָׁ י"א,  ֶרק  פֶּ ְמָלִכים  ִהְלכוֹת  בְּ ֶפר  ַהסֵּ ֶאת  ַתח  פָּ יַע  פִּ שְׁ ַהמַּ
ֶרְך  )דֶּ ְלַזהוֹתוֹ  ְוָהאוָֹפִנים  יַח  שִׁ ַהמָּ ִסיָמֵני  ְמנּוִיים  ד'  ֲהָלָכה  בַּ
מּו  יַח ִהְתַקיְּ שִׁ ל ִסיָמֵני ֶמֶלְך ַהמָּ כָּ י ָאַמר ִלי שֶׁ לִּ א שֶׁ ב, ַאבָּ ַאגַּ
הּוא  י  ָהַרבִּ שֶׁ ין  דִּ ַסק  פְּ ַעל  ָחְתמּו  ִנים  ַרבָּ ֵמאוֹת  ְוָלֵכן  י,  ַרבִּ בָּ

י ַהֲהָלָכה(. יַח ַעל פִּ שִׁ ֶלְך ַהמָּ ַהמֶּ

ִוד,  דָּ ית  ִמבֵּ ֶמֶלְך  "ַיֲעמֹד  ֶפר:  ַהסֵּ ִמּתוְֹך  ְלַהְקִריא  ֵהֵחל  הּוא 
ּה .  ָרֵאל ֵליֵלְך בָּ ל ִישְׂ ְצווֹת . . ָיכוֹף כָּ מִּ ּתוָֹרה ְועוֵֹסק בַּ ה בַּ הֹגֶּ
ׁש  ּוָבָנה ִמְקדָּ ְוִהְצִליַח  ה  . ִאם ָעשָׂ  . ם  ְוִיְלחוֹם ִמְלָחמוֹת ַהשֵּׁ  .

אי". ַודַּ יַח בְּ ְמקוֹמוֹ . . ֲהֵרי ֶזה ָמשִׁ בִּ



ֶפר ְוֵהִרים ֶאת ֵעיָניו. סֵּ הּוא ִסיֵּם ִלְקרֹא בַּ

ַמִים, ִעם ַמה  ׁש ֵיֵרד ִמשָּׁ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ ַמְדנּו ִלְפֵני ֵכן, שֶׁ לָּ ר ַמה שֶׁ דֵּ "ֵאיְך ִמְסתַּ
ׁש?"  ְקדָּ ַהמִּ ית  ֶאת בֵּ ְבֶנה  יִּ ֶזה שֶׁ יַח הּוא  שִׁ ַהמָּ ֶלְך  מֶּ אן שֶׁ "ם כָּ ָהַרְמבַּ ּכוֵֹתב  שֶׁ

יְך:  ין ִלְתׁשּוָבֵתנּו ִהְמשִׁ ִלי ְלַהְמתִּ יַע, ּוִמבְּ פִּ שְׁ ַאל ַהמַּ שָׁ

ֲחָלִקים  ל שֶׁ ים. ְלָמשָׁ רּושִׁ ֵני ַהפֵּ ין שְׁ ֵדי ְלַתוְֵּך בֵּ ִרים כְּ ָעה ֶהְסבֵּ י ֵמִביא ַאְרבָּ "ָהַרבִּ
ַמִים.  ֵיְרדּו ִמשָּׁ ּנּו  ַוֲחָלִקים ֲאֵחִרים ִממֶּ ִיְבֶנה,  יַח  ׁש ָמשִׁ ְקדָּ ֵבית ַהמִּ ְמֻסיִָּמים בְּ
"ם "ּבוֶֹנה  ִדְבֵרי ָהַרְמבַּ בְּ יר שֶׁ י ַמְסבִּ ָבֶבל", ָהַרבִּ בְּ ינּו שֶׁ ית ַרבֵּ ֻקְנְטֵרס "בֵּ ַאְך בְּ
ל  ְמקוֹמוֹ שֶׁ יַח ּבוֶֹנה בִּ שִׁ ַהמָּ ׁש ְמַעט שֶׁ ְקדָּ ם ַלמִּ ְמקוֹמוֹ" הּוא רוֵֹמז גַּ ׁש בִּ ִמְקדָּ
ַמִים  יֵֵּרד ִמשָּׁ י שֶׁ ִלישִׁ ׁש ַהשְּׁ ְקדָּ ְלֵבית ַהמִּ ֲהָכָנה  תוֹר  ָלָאֶרץ, בְּ חּוץ  יַח בְּ שִׁ ַהמָּ
ִאּתוֹ  ָיׁשּוב  הּוא  ם  ּוִמשָּׁ יַח  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  ָנה  בָּ שֶׁ ְמַעט  ׁש  ְקדָּ מִּ בַּ קֶֹדם  ה  לֶּ ְוִיְתגַּ
ָרִטים". ה פְּ מָּ ְקָדׁש עוֹד כַּ ֵבית ַהמִּ יַח יוִֹסיף בְּ ַלִים ָמשִׁ ירּושָׁ ם בִּ ַלִים, ְושָׁ ִלירּושָׁ

ּלּותוֹ  ָתֵאר ֶאת ִהְתגַּ נוֹ ִמְדָרׁש ַהמְּ ְדָבָריו, "ֶישְׁ יַע בִּ פִּ שְׁ יְך ַהמַּ דוֶֹמה ָלֶזה", ִהְמשִׁ "בְּ
וָָּנה ִהיא  ַהכַּ י, שֶׁ יר ָהַרבִּ ם ַמְסבִּ ׁש, ְוַגם שָׁ ְקדָּ ית ַהמִּ ג בֵּ יַח ַעל גַּ שִׁ ל ֶמֶלְך ַהמָּ שֶׁ

יַח - ֶסעֶוען ֶסעֶועְנִטי". שִׁ ּבוֶֹנה ֶמֶלְך ַהמָּ ׁש ְמַעט שֶׁ ְקדָּ ַלמִּ

ֻיֶחֶדת  ר. ַמִהי ַהַהְכָרָזה ַהמְּ ַמה ְמֻדבָּ ׁש ְמֻסְקָרן ָלַדַעת בְּ ָבר ָהִייִתי ַממָּ ו כְּ ַעְכשָׁ
ם? ת שָׁ ְתַרֶחשֶׁ יַח ַהמִּ שִׁ ּלּות ַהמָּ ינּו, ּוַמִהי ִהְתגַּ ֵבית ַרבֵּ יַח בְּ שִׁ ְכִריז ַהמָּ מַּ שֶׁ

ִמְלֶחֶמת ַהִּמְפָרץ

הּוא  ֶקה. ְלַאַחר שֶׁ ּלוֹ ְקָצת ַמשְׁ ַפֵקד ׁשוֶֹלם ִלְמזֹג ַלּכוִֹסית שֶׁ יַע ִסיֵמן ַלמְּ פִּ שְׁ ַהמַּ
ָעְמָדה  ם ָלנּו לוַֹמר ְלַחִיים ַעל ַהּסוָֹדה שֶׁ ָמַזג, הּוא ָאַמר ָלנּו "ְלַחִיים" ְוהוָֹרה גַּ

ְלָחן. ַעל ַהשֻּׁ

ַנת תש"ן, בי"א ְמַנֵחם  שְׁ ר, "בִּ ָנה", הּוא ֵהֵחל ְלַספֵּ ִים שָׁ תַּ ִרים ּושְׁ "ִלְפֵני ֶעשְׂ
ְבֵארוֹת  בִּ יָרה  ֲעשִׁ ְמִדיָנה  ָהְיָתה  שֶׁ  - ית  וֵּ כְּ ִדיָנה  ַלמְּ ִעיַראק  ְצָבא  ַלׁש  פָּ ָאב, 
ָאָגה ְרִציִנית  ּבּוׁש ֵהֵחָלה דְּ ַבׁש אוָֹתּה. ְלַאַחר ַהכִּ ֵנְפט, ּוְלַאַחר ְקָרב ָקָצר הּוא כָּ
ַיְחִליט  ִעיַראק,  יט  לִּ שַׁ חּוֵסיין,  ַסאַדאם  שֶׁ ׁשּו  ָחשְׁ ֵהם  ָהעוָֹלם.  ְמִדינוֹת  בִּ
דוֹת  ה שְׂ ִנְמָצִאים ַהְרבֵּ ּה  עּוִדית בָּ ם ֶאת ֲעַרב ַהסָּ ְוִלְכּבֹׁש גַּ ם ָהְלָאה  ְלִהְתַקדֵּ

רֹב ְמַלאי ַהנְֵּפט ָהעוָֹלִמי. ֵנְפט, ּוְבָכְך הּוא ַיְחִזיק בְּ

ָעָבר  ֵהל בֶּ נִּ ֵני ַעּמוֹ, שֶׁ תוֹר רוָֹדן ַאְכָזר ֲאִפּלּו ַעל בְּ ר ָלעוָֹלם בְּ ַסאַדאם ָהָיה מּוכָּ



ל  שֶׁ חוֹן  טָּ ַהבִּ מוֶֹעֶצת  ְך,  כָּ ִעְקבוֹת  בְּ ְמאֹד.  ַאְכָזִרית  ִמְלָחָמה 
ר  ִמְספַּ ַעל  ְוִהְכִריָזה  ָפה,  ִהְתַאסְּ ֻאָחדוֹת(  ַהמְּ )ָהֻאּמוֹת  ָהאּו"ם 
ְצָבא  ית.  וֵּ ִמכְּ ִעיַראק  ְצָבא  ֶאת  ְלהוִֹציא  ָרָתן  טְּ מַּ שֶׁ ַהְחָלטוֹת 
ִמְצָבא  ְמַנע  יִּ שֶׁ ֲהָגָנה  ְלִמְבַצע  ִהְתּכוֵֹנן  ָבר  כְּ ִרית  ַהבְּ ַאְרצוֹת 

עּוִדית. ִעיַראק ִלְפלֹׁש ְלֲעַרב ַהסָּ

אוֹת.  ׁשּו ֵמַהבָּ ם ָחשְׁ דוֹל, ְוֻכלָּ ַחד ָהָיה גָּ ָהעוָֹלם ָרַעׁש ְוָגַעׁש. ַהפַּ
ן ֵהיֵטב, ּוֵמיָדע מוִֹדיִעיִני  ְצָבא ִעיַראק ָהָיה ָצָבא ָחָזק ּוְמֻאמָּ
חּוֵסיין  ַסאַדאם  ּוִביוֹלוִֹגי.  ִכיִמי  ק  ֶנשֶׁ ְרׁשּותוֹ  בִּ יֵּׁש  שֶׁ ה  לָּ גִּ
ִרית  ַהבְּ ַאְרצוֹת  ִאם  בְּ שֶׁ ְוִאיֵּם  ְקׁשֶֹרת,  ַהתִּ ֲערּוֵצי  בַּ ִהְתַרֲאֵין 
ב  ָרֵאל ְוָהָעם ַהּיוֹשֵׁ ְלָחָמה, הּוא ַיְתִקיף ֶאת ֶאֶרץ ִישְׂ מִּ ְתָעֵרב בַּ תִּ
יכוֹן.  ְזָרח ַהתִּ מִּ ִרית בַּ ַהבְּ ַאְרצוֹת  ל  ִריָתּה שֶׁ ֵני בְּ י ֵהם בְּ ּה, כִּ בָּ
ִהְתִחילּו  ְיהּוִדים  ה  ַהְרבֵּ ָאֶרץ.  ּוֶבָהָלה בָּ ְלַפַחד  ְרמּו  גָּ ים  ָהִאיֻּמִּ
"כ  כוֹת ַאבַּ קּו ַמסֵּ ּקּוד ָהעֶֹרף ִחלְּ י פִּ ְקָלִטים, ַאְנשֵׁ ְלָהִכין ֶאת ַהמִּ

ְרִטיֵסי ִטיָסה ַעל ְמַנת ִלְברַֹח ֵמָהָאֶרץ. ים ָקנּו כַּ ְוַרבִּ

ּוָבטּוַח,  ָחָזק  ֶאָחד,  קוֹל  ַמע  ִנשְׁ ָהָלה  ְוַהבֶּ ָהַרַעׁש  ל  כָּ תוְֹך  בְּ
ֶמֶלְך  ִליָט"א  שְׁ י  ָהַרבִּ ֶזה  ָהָיה  ָרֵאל.  ִישְׂ ַעם  ֶאת  יַע  ִהְרגִּ שֶׁ
ָרֵאל ְולֹא  ל ַרע ְלַעם ִישְׂ ּלֹא ִיְקֶרה כָּ א ְוִהְבִטיַח שֶׁ בֵּ נִּ יַח, שֶׁ שִׁ ַהמָּ
ִעּתוֹנּות  בָּ ְרְסמּו  פֻּ י  ָהַרבִּ ל  שֶׁ ָבִרים  ַהדְּ ִכיִמִיים.  ִטיִלים  לּו  ִיפְּ
ְלָחָמה  ַהמִּ ַאַחר  לְּ שֶׁ ּמּוָבן  כַּ ָרֵאל.  ִישְׂ ַעם  בְּ ים  ַחיִּ רּוַח  ְוֵהִפיחּו 
ָרֵאל  ָרִטים. ַנֲעשּׂו ָאז ְלַעם ִישְׂ ָכל ַהפְּ י ָצַדק בְּ ָהַרבִּ ם שֶׁ ָראּו כֻּלָּ

לּוִיים ַוֲעצּוִמים. ים גְּ ִנסִּ

ַנת  שְׁ ֶאת  ָתֵאר  מְּ שֶׁ ְמעוִֹני,  שִׁ ַיְלקּוט  בְּ ִמְדָרׁש  ט  ִצטֵּ י  ָהַרבִּ
ֶלְך  מֶּ ָנה שֶׁ שָּׁ בַּ תּוב, שֶׁ ְדָרׁש כָּ מִּ יַח. בַּ שִׁ ל ֶמֶלְך ַהמָּ ּלּותוֹ שֶׁ ִהְתגַּ
ין ַמְלֵכי ָהֻאּמוֹת,  דוָֹלה בֵּ ְתַקיֵּם ִמְלָחָמה גְּ ּה, תִּ יַח ִנְגָלה בָּ שִׁ ַהמָּ
ֲהִלים, ְוָאז הקב"ה מוִֹדיַע  ים ּוִמְתבַּ ְוָכל ֻאּמוֹת ָהעוָֹלם ִמְתַרַעשִׁ
ָתה  ְלָחָמה ֶנֶעשְׂ ל ַהמִּ י כָּ ֵאין ָלֶהם ַמה ְלַפֵחד כִּ ָרֵאל שֶׁ ִלְבֵני ִישְׂ

ה". ֻאלָּ יַע ְזַמן ַהגְּ ִהגִּ ִביָלם ּוְלטוָֹבָתם, ְוִהיא ִסיָמן שֶׁ שְׁ ַרק בִּ

ִהְתּגַלּות ַהָּמִׁשיַח

ָעה  שָׁ בְּ יַע, "שֶׁ פִּ שְׁ יְך ַהמַּ ְדָרׁש ֶנֱאַמר", ִהְמשִׁ ל ַהמִּ א שֶׁ ַטע ַהבָּ קֶּ "בַּ



ׁש ּוַמְכִריז ֶאת ַהַהְכָרָזה  ְקדָּ ית ַהמִּ ג בֵּ יַע, הּוא עוֵֹמד ַעל גַּ יַח ַמגִּ שִׁ ֶלְך ַהמָּ מֶּ שֶׁ
ָהעוָֹלם  ּמוִֹדיָעה שֶׁ ַהַהְכָרָזה שֶׁ ָלּה,  ים  ְמַחכִּ ָהעוָֹלם  ִריַאת  בְּ ִמְתִחיַלת  ָבר  כְּ שֶׁ

ְתֶכם". ֻאלַּ יַע ְזַמן גְּ ׁש, ַהַהְכָרָזה "ֲעָנִוים ִהגִּ ָקרוֹב ַממָּ ֵלמּותוֹ בְּ יַע ִלשְׁ ַמגִּ

ִלְפֵני  לּות,  ַהגָּ ְזַמן  בִּ עוֹד  יַח  ָמשִׁ ה  ַיֲעשֶׂ י,  ָהַרבִּ יר  ַמְסבִּ ַהּזֹאת,  ַהַהְכָרָזה  ֶאת 
יַע  ִהגִּ יַח שֶׁ שִׁ מַֹע ִממָּ ֶנה לֹא ִנְצָטֵרְך ִלשְׁ הּוא ִיבָּ שֶׁ י כְּ ׁש, כִּ ְקדָּ ית ַהמִּ ֶנה בֵּ בָּ יִּ שֶׁ
ַהּזֹאת  ַהַהְכָרָזה  א  ׁש. ֶאלָּ ְקדָּ ַהמִּ ית  ֵעיֵנינּו ֶאת בֵּ ִנְרֶאה בְּ ר  ֲאשֶׁ ה, כַּ ֻאלָּ ַהגְּ ְזַמן 
ַנת תנש"א  שְׁ ה. ְוָאֵכן, בִּ לֶּ יַח, ּובוֹ הּוא ִיְתגַּ שִׁ ּבוֶֹנה ַהמָּ ׁש ְמַעט שֶׁ ְקדָּ מִּ ְהֶיה בַּ תִּ

ְתֶכם'". ֻאלַּ יַע ְזַמן גְּ י 'ִהגִּ ֵאי ָהעוָֹלם כִּ ֶסעֶוען ֶסעֶועְנִטי ְלָכל בָּ י בְּ ִהְכִריז ָהַרבִּ

ָאַמר  ַנת תנש"א",  שְׁ בִּ יַח  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  כְּ ּלוֹת  ְלִהְתגַּ ָצִריְך  ָהָיה  י  ָהַרבִּ ֶזה  "ְלִפי 
ַיְעְנִקי.

יַח!  שִׁ ֶמֶלְך ַהמָּ ה כְּ לָּ י ָאֵכן ִהְתגַּ ַנת תנש"א ָהַרבִּ שְׁ יַע, "בִּ פִּ שְׁ ר זֹאת ַהמַּ "ָנכוֹן", ִאשֵּׁ
ָנה  אוָֹתּה ַהשָּׁ יַח, בְּ שִׁ הּוא ֶמֶלְך ַהמָּ ָעִמים שֶׁ ה פְּ מָּ י ָאז ָאַמר ַעל ַעְצמוֹ כַּ ָהַרבִּ
ֻקְנְטֵרִסים  ק  י ִחלֵּ ְוָהַרבִּ "ְיִחי ֲאדוֵֹננּו",  ַהּקֶֹדׁש  יַרת  י ְלעוֵֹדד ֶאת שִׁ ָהַרבִּ ֵהֵחל 

יַח. שִׁ ֶלְך ַהמָּ ַבר ַהמֶּ לוַֹמר דְּ ַבר ַמְלכּות" כְּ ם "דְּ שֵׁ בְּ

יַח,  שִׁ ַהמָּ ֶלְך  ַהמֶּ הּוא  שֶׁ ַעְצמוֹ  ַעל  ז  ִרמֵּ י  ָהַרבִּ ֶהם  בָּ שֶׁ ְנְטֵרִסים  ַהקֻּ "ֶאָחד 
ֶזה  ַהּגוֵֹאל,  ֶזהּות  ְלַפְרֵסם ֶאת  ַלֲחִסיִדים  דוָֹלה  גְּ ַחּיּות  ָנַתן  ֶזה  ְך  כָּ ּוְבִעְקבוֹת 
יתוֹ  ֶסעֶוען ֶסעֶועְנִטי הּוא בֵּ יר שֶׁ י ַמְסבִּ ָבֶבל", ּבוֹ ָהַרבִּ בְּ ינּו שֶׁ ית ַרבֵּ ֻקְנְטֵרס "בֵּ
יַח" ִהיא  ית ָמשִׁ ים "בֵּ לִּ ל ַהמִּ יַמְטִריָּה שֶׁ ַהגִּ ם ָאַמר שֶׁ י גַּ יַח. ָהַרבִּ שִׁ ל ֶמֶלְך ַהמָּ שֶׁ

י". ל ָהַרבִּ יתוֹ שֶׁ ר בֵּ ִמְספַּ ְבִעים, כְּ ַבע ֵמאוֹת ְושִׁ שְׁ

ל  שֶׁ יו  ִמפִּ ו  ַעְכשָׁ ְוַגם  ּמּוִדים  ַהלִּ חוֶֹבֶרת  בְּ ם  גַּ ָהַאֲחרוֹן,  ַמן  זְּ בַּ ּמּוד  ַהלִּ ִרּבּוי 
ִרית  ֲעָלה ָהִעקָּ ֱאֶמת ֶאת ַהמַּ י בֶּ ו ֵהַבְנתִּ י. ַרק ַעְכשָׁ יַע, ִנְכַנס ָעמֹק ְלִלבִּ פִּ שְׁ ַהמַּ
יא  ם ִנְמָצא ְנשִׂ נּו, שָׁ לָּ ׁש שֶׁ ְקדָּ ית ַהמִּ הּוא בֵּ קוֹם שֶׁ ל ֶסעֶוען ֶסעֶועְנִטי, ַהמָּ שֶׁ

אן הּוא עוֵֹמד ִלְגאֹל אוָֹתנּו. יַח, ּוִמכָּ שִׁ ַהּדוֹר ּוֶמֶלְך ַהמָּ

י  ְבתִּ ינּו' ָחשַׁ ֵבית ַרבֵּ אן בְּ הּוִתי כָּ ָראּוי ֶאת ְזַמן שְׁ י כָּ ְלתִּ ו לֹא ִנצַּ ַעד ַעְכשָׁ 'ֲחָבל שֶׁ
י ָאַמר ִלי, 'ֵאין ּבוִֹכים ַעל ֶהָעָבר', ֲאִני ַאְחִליט  לִּ א שֶׁ ַאבָּ מוֹ שֶׁ ְלַעְצִמי, ֲאָבל כְּ
ֶסעֶוען ֶסעֶועְנִטי. לּו  ַמן בְּ ל ֶאת ַהזְּ ֵדי ְלַנצֵּ אּוַכל כְּ ל ַמה שֶׁ ו ַלֲעשׂוֹת כָּ ֵמַעְכשָׁ
ץ ֶאת ֶסעֶוען ֶסעֶועְנִטי,  פֵּ אן ְלַנּקוֹת ּוְלשַׁ י, ָהִייִתי עוֵֹזר ַלּפוֲֹעִלים כָּ ַרק ָיכְֹלתִּ
גּופוֹ  בְּ ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ִבְנַין  בְּ ְוַלֲעזֹר  ִלְבנוֹת  ְיהּוִדי  ל  כָּ ַעל  ִמְצָוה  יֵּׁש  שֶׁ מוֹ  כְּ



ינוֹקוֹת  "ֵאין ְמַבְטִלין תִּ ַמְדנּו שֶׁ לָּ ם שֶׁ ּוְבָממוֹנוֹ, ֲאָבל ֲאִני זוֵֹכר גַּ
ִקיַע  ְוַאשְׁ ב  ֵאשֵׁ שֶׁ ָחׁשּוב  ְויוֵֹתר  ִית",  ַהבַּ ְלִבְנַין  ן  ַרבָּ ית  בֵּ ל  שֶׁ

ֶסעֶוען ֶסעֶועְנִטי . ִלּמּוד ּוְתִפּלוֹת בְּ בְּ

ַעל  ִלְכלּוְך  ֵאיֶזה  ֶאְרֶאה  ֲאִני  ִאם  ַלֲעזֹר.  ָיכֹל  ן  כֵּ ֲאִני  ֶעֶצם  בְּ
ֶאזֵָּהר לֹא  אי שֶׁ ַודַּ ה. בְּ פָּ ְלַפח ָהַאשְׁ ֶאְזרֹק אוֹתוֹ  ה, ִמיָּד  ָהִרְצפָּ

לוֹם. ְלַלְכֵלְך ַחס ְושָׁ

יׁש  ַאְקדִּ נּוי  פָּ ֶרַגע  ל  כָּ ַמן.  ַהזְּ ֶאת  ל  ַאַנצֵּ ֲאִני  ְוָהְלָאה  אן  ּוִמכָּ
אוֵֹמר  ַפֵקד  ַהמְּ שֶׁ מוֹ  כְּ ַלּזּוַלת,  ּוְלֶעְזָרה  ה  ִלְתִפלָּ ְלִלּמּוד, 
ִמילּות  ה ּוֵבית גְּ ִפלָּ ית תְּ ית ּתוָֹרה, בֵּ עֶוען ֶסעֶועְנִטי ֶזה בֵּ סֶּ שֶׁ

ֲחָסִדים.

יַמת  ָלִדים ַעל בִּ ל ַהיְּ ב ַיַחד ִעם כָּ ֵאשֵׁ שֶׁ י, כְּ ִפּלוֹת ִעם ָהַרבִּ ּוַבתְּ
ִביל'  ַה'שְּׁ ֶאת  חּו  ִיְפתְּ ִמיִמים  ְוַהתְּ ְוַהֲחִסיִדים  ַהִהְתַוֲעֻדּיוֹת, 
ֱאמּוָנה  מוֹ ַחיָּל ֶנֱאָמן, בֶּ י, ֲאִני ֶאֱעמֹד כְּ ל ָהַרבִּ קוֹם שֶׁ ְלֵעֶבר ַהמָּ
ִליָט"א  יַח שְׁ שִׁ י ֶמֶלְך ַהמָּ יֶכף ּוִמיָּד ֶאְרֶאה ֶאת ָהַרבִּ תֵּ ֵליָמה שֶׁ שְׁ
ינּו  יַרת ַהֲחִסיִדים "ְיִחי ֲאדוֵֹננּו מוֵֹרנּו ְוַרבֵּ ִנְכָנס ּוְמעוֵֹדד ֶאת שִׁ

יַח ְלעוָֹלם ָוֶעד". שִׁ ֶמֶלְך ַהמָּ




