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קוֵּדי - 'החודש' ַויְַּקֵהל ּפְ

עלון זה מוקדש לרפואתו השלמה של
הרב רפאל נועם בן מרים בתושח"י ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ְמיָֻחד:  ּתֹוָרה ֲאֻרּכָה ּבִ ִריָאה ּבַ ְהיֶה ַהּקְ רֹוָבה ּתִ ּבָת ַהּקְ ַ ּשׁ ּבַ
סוִּקים,  יַַחד 244 ּפְ קוֵּדי ַהּמֹונוֹת ּבְ יּוֹת ַויְַּקֵהל-ּפְ י ּפָָרׁשִ ּתֵ ׁשְ
ת  ּפָָרׁשַ ֶאת  נְִקָרא בעז"ה  ּבֹו  נֹוָסף,  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ם  וְּלִצּדָ
ת ַהחֶֹדׁש, ִהיא  ים". ּפָָרׁשַ "ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ
סוִּקים  יּוֹת' וְּמִכיָלה 20 ּפְ ָהְרִביִעית ִמּבֵין 'ַאְרּבַע ַהּפָָרׁשִ
ָהִראׁשֹונָה  ְצָוה  ַהּמִ ַעל  ְמֻסּפָר  זֹו  ה  ָפָרׁשָ ּבְ נֹוָסִפים. 
"ִקּדוּׁש  ִמְצַות  ִהיא  ׁשֶ ַעם,  ּכְ ַלֲעׂשוֹת  ָרֵאל  ִיׂשְ ּנְִצַטוּוּ  ׁשֶ
ן ּפֶַסח וְּמָבְרִכים  ּה ַעל ַהֲהָכנוֹת ְלָקְרּבַ ַהחֶֹדׁש". קֹוְרִאים ּבָ
ָבר ִנְזּכֶה  נָה זֹו ָאֵכן ּכְ ׁשָ י ּבְ ְתִפּלָה ַלה' ִכּ ֶאת 'חֶֹדׁש ִניָסן' ּבִ
ַהּלֵל ְוהֹוָדיָה.  ן ּפֶַסח ּבְ ׁש וְּלַהְקִריב ָקְרּבַ ְקּדָ ְלִבְניַן ּבֵית ַהּמִ
ְוֵכָליו,  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֲהָכנַת  ֶאת  ְמַסּיְִמים  ַהּלֵב  ַחְכֵמי  ר  ּכֲַאׁשֶ
רֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן  נוּ. ּבְ ה ַרּבֵ ֵהם ְמִביִאים ֶאת ַהּכֹל ֶאל מֹׁשֶ
ה ׁשֹוֵאל: "ִמי  ן. מֹׁשֶ ּכָ ׁשְ ְמַצוֶּה הקב"ה ְלַהֲעִמיד ֶאת ַהּמִ
ל  ָכּ ל  ׁשֶ ָקלֹו  ִמׁשְ ֵאּלֶה"?  דֹוִלים  ּגְ ים  ְקָרׁשִ ְלָהִרים  יָכֹול 

ה  ַאּתָ "ֲעסֹק  לֹו הקב"ה:  אֹוֵמר  טֹון!  ְמַעט  ּכִ ָהיָה  ֶקֶרׁש 
ָלֵכן  ֵמֵאָליו",  ְוָקם  ִנְזָקף  ְוהוּא  ְמִקימֹו  ּכִ ִנְרֶאה  יֶָדיָך  ּבְ
ֶאָחד  ּבְ ִנית  ֵ ַהּשׁ נָה  ָ ּשׁ ּבַ ָהִראׁשֹון  חֶֹדׁש  ּבַ "ַוְיִהי  נֱֶאַמר: 

ּכָן". הוַּקם - ֵמֵאָליו. ׁשְ ַלחֶֹדׁש הוַּקם ַהּמִ
'ֵאיְך  יֹוְדִעים  לֹא  ֲאַנְחנוּ  ׁשֶ ים  ַרּבִ ָבִרים  ּדְ יֵׁש  ַחּיֵינוּ  ּבְ
ה  ַאּתָ "ֲעסֹק  ָלנוּ:  ּגַם  אֹוֵמר  ַלֲעׂשֹוָתם. הקב"ה  ַנְצִליַח' 
ַעל  ּגַם  ְלָך!  ֶאֱעזֹר  ֲאִני  ל,  ּדֵ ּתַ ְוִתׁשְ ה  נַּסֶ ּתְ ה  ַאּתָ יֶָדיָך!"  ּבְ
ָויֹום  יֹום  ָכל  "ּבְ זֶה  ָלל  ּכְ ָמָרא  ּגְ ּבַ נֱֶאַמר  ַהּיֵֶצר  ִמְלֶחֶמת 
ר ָעָליו... ְוִאְלָמֵלא הקב"ה ָעְזרֹו,  ל ָאָדם ִמְתּגַּבֵ ִיְצרֹו ׁשֶ

לֹא יָכֹול לֹו!"
יָעה  י ִהּגִ ִהְזִקין ְוָחָלה, ְוֵהִבין ִכּ יר ׁשֶ ר ַעל ָאָדם ָעׁשִ ְמֻסּפָ
תֹו, הוּא  ֵהם נֶֶאְספוּ ְסִביב ִמּטָ ׁשֶ נָיו. ּכְ ֵרד ִמּבָ ָהֵעת ְלִהּפָ
ַהְצָלָחִתי  ּכָל  ׁשֶ ָלֶכם  עוּ  ּדְ ַהּיְָקִרים,  ַני  "ּבָ ְוָאַמר:  ַתח  ּפָ
ְזכוּת  ָבִרים – ָהִראׁשֹון, זֶה ּבִ נֵי ּדְ ְזכוּת ׁשְ ָאה ּבִ ֲעָסַקי, ּבָ ּבַ



ָחְכָמִתי  ִמּכַֹח  ִני-  ֵ ְוַהּשׁ אֹוִתי,  ָתה  וְּ ּלִ ׁשֶ ַמּיָא'  ׁשְ ּדִ א  'ִסּיְַעּתָ
ָחְכָמִתי  ל  ָכּ ּגַם  י  ִכּ ָלֶכם  עוּ  ּדְ ַאְך  ַוֲחִריצוִּתי.  ָהִעְסִקית 

ְיֵדי  ַעל  ַרק  ָהיוּ  ֵהם  ּגַם   – י  ּלִ ׁשֶ ְוַהֲחִריצוּת  ָהִעְסִקית 
ַמּיָא!... ׁשְ א ּדִ ִסּיְַעּתָ

ָחל  ִניָסן",  חֶֹדׁש  רֹאׁש  "ֶעֶרב  ּבֲַאָדר  כ"ט  קֶֹדׁש  ּבָת  ׁשַ ּבְ
זצוק"ל.  ָקִמינְֵצִקי  יֲַעקֹב  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ יֹום 
יֲַהדוּת  ּבְ ֶוְך  ַהּתָ ַהּדֹור וֵּמַעּמוֵּדי  דֹוֵלי  ִמּגְ י יֲַעקֹב ָהיָה  ַרּבִ
רֹאׁש  ׁש ּכְ ּמֵ נָה. הוּא ׁשִ ִטיָרתֹו ִלְפנֵי 35 ׁשָ ָאֶמִריָקה, ַעד ּפְ
יבוֹת',  יִָּמים ָהֵהם 'ֵאם ַהּיְׁשִ ָהיְָתה ּבַ יַבת 'ּתֹוָרה ָוַדַעת' ׁשֶ ְיׁשִ

י עֹוַלם ַהּתֹוָרה. וְּבתֹוָרתֹו וְּבָחְכָמתֹו ָהיָה ֵמָראׁשֵ
ָרֵאל,  יסֹוָתיו ֵמָאֶמִריָקה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַאַחת ִמּטִ י ּבְ ר ִכּ ְמֻסּפָ
ִסְפרֹו,  ד. ָהַרב ָעסוּק ָהיָה ּבְ ב ְלִצּדֹו ִאיׁש ִחּלֹוִני ִנְכּבָ יָׁשַ
ּקֹות הֹוִפיַע נְֶכּדֹו  ה ּדַ ּמָ י ּכַ ּלֹו. ִמּדֵ ׁשֶ ב ְלִצּדֹו ָעַסק ּבְ ְוַהיֹּוׁשֵ
ָאלֹו  וּׁשְ ְלָסבֹו  ִנּגַׁש  יָסה,  ַלּטִ ֵאָליו  ִהְתַלוָּה  ׁשֶ ָהַרב,  ל  ׁשֶ
ַהּכֹל  ַהִאם  הוּ,  ֶ ַמּשׁ ָצִריְך  א  ַסּבָ "ַהִאם  ּכָבֹוד:  ִיְרַאת  ּבְ
יַע  ּתֹות?" ְוָכְך ִהּבִ הוּ ִלׁשְ ֶ א נֹוַח? אוַּלי ַמּשׁ ּסֵ ֵסֶדר? ַהּכִ ּבְ
ָכבֹוד ָעצוּם ְוַרב. ָהָאָדם ַהִחּלֹוִני  ִהְתַעְנְינוּת ִמּכָל ַהּלֵב, ּבְ
ַאל.  ׁשָ חוּר?"  ַהּבָ "ִמי  ַהּנַַער.  ֶאת  ִהְתַעְנְינוּת  ּבְ ַחן  ּבָ
י,  ּלִ ָכִדים ׁשֶ יב ָהַרב. נֱֶאַנח ַהּלָה ְוָאַמר: "ַהּנְ י", ֵהׁשִ "נְֶכּדִ
יָסה  ַהּטִ ִלְפנֵי  ְכחוּ  ׁשָ לֹא  ׁשֹות.  ּקָ ּבַ ׁש  ְלַבּקֵ יֹוְדִעים  ַרק 
א  ְקנֶה... ְוַסּבָ א ּתִ יַמת ְקִניֹּות ְמפֶֹרֶטת. ַסּבָ יׁש ִלי ְרׁשִ ְלַהּגִ
ְצִריִכים  ֵהם  ר  ּכֲַאׁשֶ ַרק  ֶאְצָלם  ַקּיָם  א'  'ַסּבָ ִביא...  ּתָ

זֶה ּכָבֹוד ִויָקר?!" הוּ... וִּמי חֹוֵלם ַעל ּכָ ֶ ַמּשׁ
ל", ָאַמר ָהַרב ָקִמינְֵצִקי. יר ְלָך ֶאת ַהֶהְבּדֵ "ַאְסּבִ

ַאְבָרָהם  ֶצֱאָצֵאי  ָאנוּ  ׁשֶ וְּנָכַדי,  ְיָלַדי  ֶאת  י  ִחּנְַכּתִ ֲאִני 
ּתֹו  ִהְנִחיל ֶאת מֹוַרׁשְ ֲענִָקים', ׁשֶ ָאִבינוּ, 'ָהָאָדם ַהּגָדֹול ּבָ
ט'.  ּפָ ֶרְך ה' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה וִּמׁשְ ְמרוּ ּדֶ ְלָבנָיו ַאֲחָריו, 'ְוׁשָ
ְלנוּ ֶאת ַהּתֹוָרה, וֵּמָאז ִהיא עֹוֶבֶרת  ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ִקּבַ ּבְ
יטוּ  ִהּבִ  – ִסיַני  ַהר  ַמֲעַמד  ַאֲחֵרי  ׁשֶ ּדֹור  ּבַ ְלדֹור.  ִמּדֹור 
י  ַבר ה' ִמּפִ מַֹע ֶאת ּדְ זָּכוּ ִלׁשְ ִמי ׁשֶ ַהּיְָלִדים ַעל הֹוֵריֶהם ּכְ
ירוּ  ִהּכִ ׁש. ְויְַלֵדיֶהם - ֶהֱעִריצוּ אֹוָתם ַעל ׁשֶ בוָּרה ַמּמָ ַהּגְ
ָבר ִמּדֹור  ל ַהּדָ ְלׁשֵ ּתַ ר ה', ְוָכְך ִהׁשְ ּבֵ ּדִ ם  ִעּמָ ׁשֶ ֶאת ֵאּלוּ 
מֹוְסֵרי  ֲאבֹוֵתיֶהם  ּבַ רֹוִאים  ִנים  ַהּבָ ִמיד  ּתָ ׁשֶ ְך  ּכָ ְלדֹור, 
וְּנָכַדי  ְיָלַדי  ַהּיְהוִּדית.  ֶלת  ֹוׁשֶ ַהּשׁ וַּמֲעִביֵרי  ַהּתֹוָרה 
ֲענֵָקי  ִעם  ר  ָ ְמֻקּשׁ ִלְהיֹות  זָָּכה  ׁשֶ ָאָדם  ּכְ אֹוִתי  ִדים  ְמַכּבְ

ַלּבֹוְדָקה  א ִמּסְ ּבָ ַהּסַ ַחּיִים,  ּדֹור ַהּקֹוֵדם: ֶהָחֵפץ  ּבַ ָהרוַּח 
ְועֹוד ֲענֵָקי עֹוָלם קֹוְדִמים.

י  ּפִ ַעל  וְּנָכֶדיךָ,  ְיָלֶדיָך  ֶאת  ִחּנְַכּתָ  ה  ַאּתָ זֹאת,  ת  ְלֻעּמַ
י  ִכּ ַהּטֹוֶענֶת  ָהֲאָרצֹות,  גֹּויֵי  ל  ׁשֶ ַהּנְחוָּתה  לוָּתם  ּכְ ִהְסּתַ
ל ֵארוִּעים ִמְקִרּיִים, וּמוָֹצא ָהָאָדם  ַהַחּיִים ֵהם ּתוָֹצָאה ׁשֶ
ה  ּיֲַעִריְך אֹוְתָך?! ֲהֵרי ֵאין ַאּתָ ן ַמּדוַּע ׁשֶ ִמן ַהּקֹוף, ְוִאם ּכֵ
ה  ינֹו ְלֵבין ַהּקֹוף... ַאּתָ ֶרת ּבֵ ֶ ַקּשׁ ֵעינָיו ֶאּלָא ֻחְליָה ַהּמְ ּבְ

ָך"... ָלם יֹוֵתר ִמּמְ ְמקָֹרב ֵאָליו, ְוִאּלוּ הוּא ָאָדם ֻמׁשְ
ַהּתֹוָרִני  ָהִאְרגּוּן  יאוּת  ְנׂשִ רֹאׁש  ּבְ ָעַמד  ָקִמינְֵצִקי  ָהַרב 
ִרית  ַהּבְ ַאְרצֹות  ַרֲחֵבי  ּבְ ּפֹוֵעל  ׁשֶ וְּמסֹוָרה',  'ּתֹוָרה 
ַלת ְיָלִדים ִויָלדֹות ְיהוִּדּיִים  ְלמוֵּדי ּתֹוָרה ְוַהּצָ ַלֲהָקַמת ּתַ
ָהיָה  ָהִאְרגּוּן  ִכּנוֵּסי  ּבְ ְנאוָּמיו  ּבִ וְּקלֹוֵקל.  ְפָרִני  ּכַ ֵמִחּנוְּך 
יר  ׁשִ ּבְ סוּק  ַהּפָ ָלִקיׁש' ַעל  'ֵריׁש  ְבֵרי  ּדִ ט ֶאת  ְלַצּטֵ ָרִגיל 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵריָקנֵי  ּגַם  ׁשֶ ֵתְך",  ַרּקָ ָהִרּמֹון  ֶפַלח  יִרים: "ּכְ ִ ַהּשׁ
ׁשוֵּטי  ּפְ ֶאת  ִוים  ַמׁשְ וַּמּדוַּע  ִרּמֹון.  ּכְ ִמְצוֹות  ְמֵלִאים 
ָמה  ִנּכָר  וְּפִרי  ִרי  ּפְ ּכָל  ׁשֶ נֵי  ִמּפְ ְלִרּמֹון?  ְוָקא  ּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ
אֹו  ָטִרי  ּבֶֹסר,  אֹו  ל  ׁשֵ ּבָ הוּא  ַהִאם  ים  יׁשִ ַמְרּגִ בֹו,  ַמּצָ
ים הוּא  ל ָהִרימֹון ַמְטָעה! ְלִעּתִ ּכָמוּׁש. ְוִאּלוּ ִחיצֹוִניּוּתֹו ׁשֶ
יֹוֵתר!  ְפִנים הוּא ֲעִסיִסי ּבְ ט, ְוִאּלוּ ִמּבִ ִנְרֶאה יֵָבׁש וְּמֻקּמָ
לוּת  ּכְ ֵמִהְסּתַ ם  ֵ ְלִהְתַרּשׁ ֵאין  ָרֵאל,  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ַאֵחינוּ  ְך  ּכָ
ה'  ַלֲעבֹוַדת  ה  ַחּמָ ִניִמיּוָּתם  ּפְ י  ִכּ ִחיצֹוִניּוָּתם,  ַעל  ַרק 

ּתֹוֶקֶקת ְלֵקרוּב! וִּמׁשְ
ָבִרים ָהֵאּלֶה? ֵריׁש ָלִקיׁש!  ָמָרא ֶאת ּדְ ּגְ וִּמי מֹוֵסר ָלנוּ ּבַ
ֶדת,  ְמֻכּבֶ ְלִמיֵדי-ֲחָכִמים  ּתַ ַחת  ּפַ ְלִמׁשְ ֵריׁש ָלִקיׁש נֹוַלד 
בוָּרָתם ָקְדָמה  ּגְ ְצִעירוּתֹו ַלֲחֵבִרים ׁשֶ ר ּבִ ַאְך הוּא ִהְתַחּבֵ
אֹותֹו  דוּ  ִלּמְ ֵהם  ַהֲחבוָּרה.  ְל'ַמְנִהיג'  ְוָהַפְך  ְלָחְכָמָתם, 
ַרק  הוּא ּפָ ַהְנָהגֹות לֹא טֹובֹות, ְולֹא ָחַלף ְזַמן ָארְֹך ַעד ׁשֶ
ִנים ַרּבֹות ָהיָה ָרחֹוק ִמן ַהּתֹוָרה  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ל עֹל. ּבְ ֵמָעָליו ָכּ

ֹוְדִדים'. ְוָהיָה 'רֹאׁש ַהּשׁ
ן ָלִקיׁש, חוֶֹצה  ּבֶ ְמעֹון  י יֹוָחנָן ֶאת ׁשִ יֹום ֶאָחד ָרָאה ַרּבִ
י יֹוָחנָן נְֶחַמץ  ל ַרּבִ ְקִפיָצה! ִלּבֹו ׁשֶ ן ּבִ ֶאת ֵמי ְנַהר ַהיְַּרּדֵ

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ



ֵאינֹו זֹוֶכה ְלַחּיֵי ּתֹוָרה. הוּא ָקָרא ְלֶעְברֹו  ְמעֹון ׁשֶ ַעל ׁשִ
ֶהָעצוּם  ּכֲֹחָך  ֶאת  ְלַנּצֵל  ָעֶליָך   – ְלאֹוַרְיָתא"!  "ֵחיָלְך 
י ִיּטֹוׁש ֶאת ֲחֵבָריו  ר ַעל ִלּבֹו ִכּ ַלּתֹוָרה! הוּא ֵהֵחל ְלַדּבֵ
י הוּא ַעְצמֹו  ר ְלִלּמוּד ַהּתֹוָרה, ְוָאַמר לֹו ִכּ ָהָרִעים ְוִיְתַמּסֵ

ה. ָ ן לֹו ֶאת ֲאחֹותֹו ְלִאּשׁ ִיְלַמד ִעּמֹו ּתֹוָרה ְוַאף ִיּתֵ
ל ֵריׁש ָלִקיׁש, ְוהוּא  י יֹוָחנָן ָחְדרוּ ֶאל ִלּבֹו ׁשֶ ל ַרּבִ ָבָריו ׁשֶ ּדְ
ר  ְסִטים, וְּלַהְתִחיל ְלִהְתַמּסֵ נוּת ַהּלִ ֶהְחִליט ַלֲעזֹב ֶאת ֻאּמָ

ַקד ְוָהָגה יֹוָמם ְוַלְיָלה. ּה ׁשָ ְלִלּמוּד ַהּתֹוָרה - ּבָ
יּוְּכלוּ ַלֲהגֹות  ֵדי ׁשֶ א ּכְ "ַהיֵָּרַח ְוַהּכֹוָכִבים לֹא ִנְבְראוּ ֶאּלָ
ָהיָה  ְלמוּדֹו  ּתַ ַעל  ָלִקיׁש.  ֵריׁש  ָאַמר  ְלאֹוָרם",  ּתֹוָרה  ּבַ
ַמְדֵרגֹות  ּבְ ה  ְוִהְתַעּלָ ָעָלה  ְוָכְך  ַעם,  ּפַ ִעים  ַאְרּבָ חֹוזֵר 
ִלּמוּדֹו", ָאְמרוּ  ָרָאה ֶאת ֵריׁש ָלִקיׁש ּבְ ל ִמי ׁשֶ ַהּתֹוָרה. "ָכּ
ִאּלוּ  ְדָרׁש, "ִנְדֶמה ָהיָה לֹו ּכְ ית ַהּמִ ְלִמיֵדי ּבֵ ַעם ּתַ ָעָליו ּפַ

זֹו"! הוּא עֹוֵקר ָהִרים ְוטֹוֲחנָם זֹו ּבְ
ְמֵלִאים  נֵיֶהם  ׁשְ ְלִמי,  ְירוּׁשַ ְוַתְלמוּד  ְבִלי  ּבַ ְלמוּד  ּתַ
ָלִקיׁש.  ְוֵריׁש  יֹוָחנָן  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרִנּיִים  אוְֹצרֹוֵתיֶהם  ּבְ
"ס. ַאְך  ַ ּשׁ ִזיֹות ּבַ ֻסְגיֹות ֶמְרּכָ ּתֹוָרָתם ְמַהוָּה ֶאֶבן ְיסֹוד ּבְ
ָקָעה  ָאָגה ָלָאח ָהָרחֹוק ְוַהׁשְ נוּ! ּדְ ּלָ ֻסְגיָא זֹו ְמַחּיֶֶבת ֶאת ּכֻ

ַמִים!  ָ ּשׁ ּבַ ׁש ְלַמַען ֵקרוּבֹו ְלֵחיק ָאִביו ׁשֶ ל ַמּמָ ׁשֶ
ֶאת  יר  ְזּכִ ּמַ ׁשֶ 'ֵקרוּב'  ה  ַמֲעׂשֵ ַעל  ַמְדִהים  ִסּפוּר  ן  ְלַהּלָ
עֹות' יֵׁש ַרב ָחׁשוּב  נֵי 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ין ַרּבָ ּפוּר ַההוּא: ּבֵ ַהּסִ
ִקיַע  ַמׁשְ ָרֵאל. הוּא  ִיׂשְ יְַלֵדי  ֵקרוּב  ְלַמַען  ַרּבֹות  ּפֹוֵעל  ׁשֶ
עֹוַלם  ּבְ ָהִראׁשֹוִנּיִים  ַצֲעֵדיֶהם  ּבְ יָבה  ְיׁשִ חוֵּרי  ּבַ ִלוּוּי  ּבְ
ֶאת  יר  ְלַהּכִ ָלֶהם  וְּמַסּיֵַע  ִנים  ּפָ ָלֶהם  יר  ַמְסּבִ ַהּתֹוָרה, 
הֹוִרים  ּבְ ּתֹוֵמְך  ְוַאף  יבֹות,   ַהְיׁשִ עֹוַלם  וְּכָלֵלי  ֵגי  ֻמּשָׂ
דֹוׁשֹות.  יבֹות ַהּקְ נֵיֶהם ַלְיּׁשִ וּם ּבְ ִסים ִלְקַראת ִרּשׁ ַהּסְ ּמְ ׁשֶ
עֹוַלם  ּבְ ְמֻפְרָסם  ְוהוּא  יֹוֵתר,  ּבְ יָמה  ַמְרׁשִ ִעילוּתֹו  ּפְ

יב ֵמָעוֹון. ים ֵהׁשִ ְתחוּם זֶה ְוַרּבִ 'ֻמְמֶחה' ּבִ יבֹות ּכְ ַהּיְׁשִ
ָבבֹות ִהְתָקְרבוּ. ָעַסְקנוּ  ית ְוַהּלְ יָחה ִאיׁשִ ׂשִ י ִאּתֹו ּבְ ְבּתִ יָׁשַ
יָבה;  ּיְׁשִ ּבַ ב  ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ ה  ֶ ְתַקּשׁ ַהּמִ ְלִמיד  ּתַ אֹודֹות  ִדיּוּן  ּבְ
ל ַהּכָלוּל  ִעיר ְמגוָּריו ַעל ָכּ ין ַהַחּיִים ּבְ הוּא ָחׁש 'ָקרוַּע' ּבֵ
ים ְועֹוד - ְלֵבין ַחּיֵי  ֻדּמִ ים ַהּמְ יָרנוּת, ָהִרגּוּׁשִ ּתִ ֶהם: ַהּמַ ּבָ

ִגיִגית.  ּכֹוִפים ָעָליו ַהר ּכְ יָבה. ַהּנַַער ָחׁש ׁשֶ ַהְיׁשִ
ה  ָהֲעֻמּקָ ֵמֲהָבנְָתָך  ֵעל  ִמְתּפַ "ֲאִני  ָהַרב,  ֶאת  י  ַאְלּתִ ׁשָ
ׁש  ַמּמָ ה  ַאּתָ ֲחֵבָריו,  ל  ְוׁשֶ ַהזֶּה  ַהּנַַער  ל  ׁשֶ ָבִטים  ְלּ ּבַ
ֶהה ִעם  ם,  ְוַאף ִמְזּדַ יֵיֶהם, ֶאת ַסֲעַרת ִלּבָ יר ֶאת ְקׁשָ ַמּכִ
ַתח  ּפָ ַקּלָה,  ָמָמה  ּדְ ְלַאַחר  הֹוֵריֶהם...",  ל  ׁשֶ ֵפקֹות  ַהּסְ

ם..." י ֲאִני ָהִייִתי ׁשָ ָהַרב ְוָאַמר ִלי "ֲאִני ֵמִבין אֹוָתם, ִכּ
ֲעיַָרת  ּבַ י  "ּגַָדְלּתִ ַחּיָיו:  ֶכת  ַמּסֶ ֶאת  ִלְפנֵי  ְמגֹוֵלל  הוּא 

י  ַקְעּתִ ה-יֹום. ִהׁשְ ַבִית ְקׁשֵ ָחה ֲעִנּיָה ּבְ ּפָ ֵבן ְלִמׁשְ ּתוַּח, ּכְ ּפִ
י  ִאיָפה "ָלֵצאת" ֵמַחּיִים ֵאּלֶה... ִמּדֵ ּמוִּדים ִמּתֹוְך ׁשְ ּלִ ּבַ
י ָמקֹום  ּתִ ׂשְ ָלִלי, ִחּפַ ֶפר ַהּכְ ֵבית ַהּסֵ יֹום, ִעם ּתֹם ִלּמוַּדי ּבְ
יִתי ִלְמצֹא  ֵ ִית ִהְתַקׁשּ ּבַ י ּבַ ִית', ִכּ עוֵּרי ּבַ ֵקט ְלָהִכין 'ׁשִ ׁשָ
ּכֹוֵלל  ִעם  ָקָטן  נֶֶסת  ּכְ ית  ּבֵ יֵׁש  כוּנָה  ְ ּשׁ ּבַ ׁשֶ יִתי  ּלִ ּגִ זֹאת. 
ָהיָה  ְוַאף  וְּנִעיָמה,  יָָפה  ֶסת  ִמְרּפֶ ָהְיָתה  ם  ׁשָ ַאְבֵרִכים. 
ֶפר  ַהּסֵ ית  ִמּבֵ ֲחזֹור  ּבַ יֹום,  י  ִמּדֵ ִחּנָם!  ּבְ נֵס-ָקֶפה  ם  ׁשָ
ִית ּתֹוְך  עוֵּרי ּבַ נֶֶסת, ֵמִכין ׁשִ ית ַהּכְ ֶסת ּבֵ ִמְרּפֶ י ּבְ ְבּתִ יָׁשַ
ִית  ּבַ ּבַ ָבר ׁשֶ ֲאִני לֹוֵגם נֵס-ָקֶפה ָמתֹוק ִעם ָחָלב, ּדָ ֵדי ׁשֶ ּכְ

י לֹא ָהיָה... ּלִ ׁשֶ
נִָעים  ּכֹוֵלל,  ַאְבֵרְך  ֵאַלי  ּפֹונֶה  יִָמים  ה  ּמָ ּכַ ֲעבֹור  ּכַ
י. ֶהְרֵאיִתי לֹו: ָלׁשֹון,  ּלִ ִית ׁשֶ עוֵּרי ּבַ ׁשִ וְּמַחּיְֵך, וִּמְתַעְניֵן ּבְ
ֲעלוּת  יַע ִהְתּפַ ִעים... הוּא ִהּבִ ָואֹות, ַמּדָ ּגֵאֹוֶמְטִריָה, ִמׁשְ
י  ְלּתִ ר! ִקּבַ ֲאִני ֻמְכׁשָ י הוּא רֹוֶאה ׁשֶ ָקָעִתי, ְוָאַמר ִכּ ַעל ַהׁשְ
לֹא  י  ּלִ ׁשֶ ִית  ּבַ ּבַ ׁשֶ ָבר  ּדָ עֹוד  ְוַהֲעָרָכה,  ַמְחָמאֹות  ּנוּ  ִמּמֶ

ָהיָה. 
ים, וֵּמִביא  ה ִמּלִ ּמָ י ּכַ ָכל יֹום ָהיָה ָהַאְבֵרְך ַמְחִליף ִאּתִ ּבְ

תֹוֶסֶפת ַלּנֵס-ָקֶפה...  ִלי 'רֹוָגֶלע' ּכְ
רֹוֶאה  "ֲאִני  ָהַאְבֵרךְ:  ִלי  אֹוֵמר  יִָמים  ִמְסּפַר  ּכֲַעבֹור 
ָמָרא!" הוּא ּפַָתח  ל ּכְָך ְרִציִני, ּבֹוא ִנְלַמד ְקָצת ּגְ ה ָכּ ַאּתָ ׁשֶ
ָמָרא. ָלַמְדנוּ ַעל ׁשֹוֵמר ִחנָּם ְוׁשֹוֵמר  ָפנַי ֶאת עֹוַלם ַהּגְ ּבְ
עוֵּרי ַהּבַיִת,  ר ָהִייִתי ְמַסיֵּם ֶאת ׁשִ י! ּכֲַאׁשֶ ָכר. ֻהְקַסְמּתִ ׂשָ
ם  זֶּה ּגַ י ׁשֶ ָמָרא" )ְויַָדְעּתִ נּוּ "עֹוד ְקָצת ּגְ ׁש ִמּמֶ ָהִייִתי ְמַבּקֵ

עֹוד ְקָצת 'רֹוָגָלְך'...( 
ָמָרא,  ּגְ ּבַ יְַדָען  יִתי  ַנֲעׂשֵ ָבר  ּכְ נַָתִים.  ׁשְ ָלֶהם  ָחְלפוּ  ְך  ּכָ
י לֹא ִהְפִריָעה ְלהֹוַרי  רֹאׁשִ ּלְ ה ׁשֶ ּפָ ּתֹוָרה וַּבֲהָלכֹות. ַהּכִ ּבַ
יׁש(, ְוִלי לֹא ָהיָה  ׁשִ א ַהּקָ ָחה ְמאֹד ֶאת ַסּבָ ּמְ )ְוַדְוָקא ׂשִ

ֲעגוּ.  ּלָ ת ֵמַהֲחֵבִרים ׁשֶ ִאְכּפַ
ָעה  ַהּצָ ָהַאְבֵרְך  ִלי  יַע  ִהּצִ ח',  ה  ּתָ ּכִ ּתֹם  ִלְקַראת 
ְלַאַחר  יָבה?"  יׁשִ ּבִ ִלּמוּד  ַעל  ָך  ְעּתְ ּדַ "ָמה  ָכִנית!  ַמְהּפְ
ְמנוּ  ִהְסּכַ ַרק,  ּבְ ְבנֵי  ּבִ וִּבּקוִּרים  ַההֹוִרים  ִעם  יחֹות  ׂשִ
ְנָעִרים  ּה לֹוְמִדים עֹוד  ּבָ ֻמְתֶאֶמת,  יָבה  ִליׁשִ י  ְמּתִ ְוִנְרׁשַ

ַתְלמוֵּדי ּתֹוָרה ֲחֵרִדּיִים. ּלֹא ָלְמדוּ ּבְ ׁשֶ
ר  ַאֲהָבה וִּבְמִסירוּת. הוּא ָהיָה ְמַבּקֵ ָהַאְבֵרְך ִלוָּה אֹוִתי ּבְ
ית,  י ִרְגׁשִ יְך ְלָהִביא ִלי רֹוָגָלְך'( ְותֹוֵמְך ּבִ אֹוִתי, )ַמְמׁשִ
ֶהן ָעִליִתי  ִנים ּבָ לֹׁש ׁשָ ֲעבֹור ׁשָ ְלּכִָלית. ּכַ ִלּמוִּדית ְוַאף ּכַ
יַבת  ִליׁשִ אֹוִתי  ם  ָרׁשַ ָהַאְבֵרְך  רוָּחִניּוּת,  ּבְ ְועֹוד  עֹוד 
ָבר ָהִייִתי  חֹות! ּכְ יבֹות! לֹא ּפָ ּפֹוִניֶבז'! ּכֶֶתר עֹוַלם ַהּיְׁשִ

ְפִניִמיּוּת!  ר ּבִ ִחיצֹוִניּוּת וְּבִעּקָ ָבר, ּבְ ן ּתֹוָרה' ְלָכל ּדָ 'ּבֶ



ֻגּלָה ֶדֶרְך ַהּסְ ּבְ

ִנים  ה ׁשָ ָבר ּכַּמָ יר ֶאת ָהִאיׁש ּכְ ק. ֲאִני ַמּכִ ב ְמֻרּתָ ֲאִני יֹוׁשֵ
נַַער  ֲעָברֹו  ּבַ ָהיָה  הוּא  יָבה!  יׁשִ ּבִ ַרב  הוּא  ַמֲאִמין!  ְולֹא 

יךְ: ִחּלֹוִני? ְוהוּא ַמְמׁשִ
פֹוִניֶבז'  ֵטייֶגן' ּבְ ה 'ׁשְ ֶהם ֲאִני עֹוׂשֶ ִנים ּבָ ה ׁשָ ּמָ ֲעבֹור ּכַ ּכַ
י'! ַאְבֵרְך  ּלִ ל ָהַאְבֵרְך 'ׁשֶ ּתֹו ׁשֶ ּדוְּך - - - ּבִ ע ִלי ׁשִ – ֻהּצַ
את  ָלׂשֵ י  ּבִ וָּבַחר  ִלְפַני-ְוִלְפִנים,  יר אֹוִתי  ִהּכִ ֶזה  יָָקר 

ֻצּיֶנֶת! ּתֹו ַהּמְ ֶאת ּבִ
ֵני ַהּנַֹער  ה ׁשֹוֵאל אֹוִתי ֵאיְך ֲאִני ֵמִבין ֶאת ֵלב ּבְ "ַאּתָ
י  ר ֵהיֵטב ִעם הֹוֵריֶהם? ִכּ ֵּק? ֵאיְך ֲאִני ְמַתְקׁשֵ ְתַחז ַהּמִ
ֲעַדִין עֹוֵבר ֶאת ֶזה  ַוֲאִני  י ֶאת ֶזה,  ָעַבְרּתִ ם!  ָהִייִתי ׁשָ
ִאים  ּבָ ׁשֶ ָעִרים  ַלּנְ ֶעְזָרה  ּבְ ַמִים,  ׁשָ ְמֶלאֶכת  ֲעבֹוָדִתי,  ּבַ

ְצָעִדים ַהְסָסִנּיִים ְלעֹוַלם ַהּתֹוָרה!" ּבִ
ּנֲַעׂשוּ  ׁשֶ ְוַתְלִמיד  ַרב  ָלִקיׁש!  ְוֵריׁש  יֹוָחנָן  י  ַרּבִ
ִלְפנֹות  רוָּחִני  צֶֹרְך  ָחׁש  ׁשֶ יֹוָחנָן  י  ַרּבִ 'ַחְברוָּתא'. 
ָלִקיׁש  ֵריׁש  ה,  ִחּבָ ל  ׁשֶ ְקִריָאה  ּבִ ֹוְדִדים  ַהּשׁ ְלרֹאׁש 
ְך ַאֲחֵרי ִמּלֹות ַהַהֲעָרָכה, ִמְתַנֵער ֵמַחּיֵי ַהֶהֶבל  ְמׁשַ ּנִ ׁשֶ
אֹוָתנוּ!!!  ִבים  ְמַחּיְ ֵהם  ּתֹוָרה!  עֹל  ַעְצמֹו  ַעל  ל  וְּמַקּבֵ
ִעילוּת  ֶרת ּפְ עֹות', ִמְתַאְפׁשֶ ִעילוּת 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ַעל ְיֵדי ּפְ
ִקים,  ְּ ִעיִלים ְמַחז ל ּפְ י ֵסֶפר, ׁשֶ עֹות ְלָבּתֵ ל ִרְכֵבי ַהּסָ ׁשֶ
ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ בוּלֹות  ּגְ ְלַהְרָחַבת  ַהּפֹוֲעִלים  ִמים  ָ ַרׁשּ ל  ׁשֶ
ְמתוָּקה  ה  ְלִמּלָ קוִּקים  ְּ ז ׁשֶ ִלְנָעִרים  'רֹוָגָלְך'  ל  ׁשֶ ְוַגם 

ְוִלְטִעיָמה ְמתוָּקה...! 

ּפוִּרים  ַהּסִ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ְלַסּפֵר  יֹוִמין  יַקת  ַעּתִ ְסֻגּלָה  נָּה  יֶׁשְ
ְסֻגּלָה  ּכִ ִניָסן",  חֶֹדׁש  "ְמָבְרִכים  זֹו  ּבָת  ׁשַ ּבְ ְפנֵיֶכם  ּלִ ׁשֶ

ַפְרנָָסה ִלְקַראת ְיֵמי ַחג ַהּפֶַסח: ַפע ּבְ ְלׁשֶ
יזֶ'ְנְסק  י ר' ֱאִליֶמֶלְך ִמּלִ ִסּפוּר ִראׁשֹון: ֶאָחד ֵמֲחִסיֵדי ָהַרּבִ
ָהיָה  ַהּפֶַסח  ַחג  ִלְפנֵי  ֲחִריִפים.  ָקאוֹת  ַמׁשְ ּבְ סֹוֵחר  ָהיָה 
ָרף(, אוָֹתּה ָהיָה ָרִגיל  ל יַי"ׁש )יִַין ׂשָ דֹוָלה ׁשֶ ֵמִכין ָחִבית ּגְ
ּבֵל,  ּקִ בוּל וְּלָמְכָרּה. ֵמָהְרָוִחים ׁשֶ ְלַהְבִריַח ֶאל ֵמֵעֶבר ַלּגְ

ל ָצְרֵכי ַחג ַהּפֶַסח. ָהיָה קֹונֶה וֵּמִכין ֶאת ָכּ
ֲעָגָלה ִעם ָחִבית ַהּיַי"ׁש  ּבַ ִנים, נַָסע ֶהָחִסיד  ָ ַאַחת ַהּשׁ ּבְ

בוּל,  ַהּגְ ֶאת  ְלַהְבִריַח  ֶהָחִסיד  ה  ּנִּסָ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ַאְך  ּלֹו.  ׁשֶ
בוּל ְוֶהְחִרימוּ ֶאת ִמְטָענֹו ַהּיָָקר.  ְפסוּ אֹותֹו ׁשֹוְמֵרי ַהּגְ ּתָ
ָקע  ֻמׁשְ ְסּפֹו  ּכַ ל  ָכּ יֹוֵתר;  ּבְ ה  ָקׁשֶ ב  ְלַמּצָ ִנְקַלע  ֶהָחִסיד 
הוּא  ֲהֵרי  ְלָמְכָרּה,  יָכֹול  ֵאינֹו  ְוִאם  ַהּיַי"ׁש,  ָחִבית  ּבֶ
ל ָצְרֵכי  רוָּטה, וֵּמֵהיָכן יִָביא ְלֵביתֹו ֶאת ָכּ ַאר ֲחַסר ּפְ ִנׁשְ

ַסח? ַחג ַהּפֶ
לֹו  ר  ְוִסּפֵ ֱאִליֶמֶלְך,  י  ַרּבִ ּלֹו,  ׁשֶ י  ָלַרּבִ ֶהָחִסיד  ָחַזר  ִמּיָד 
בֹו  ַמּצָ ְוֶאת  אֹותֹו  ַהּמוְֹצאֹות  ל  ָכּ ֶאת  ִליׁש  ׁשָ ְדָמעֹות  ּבִ
י. ָאַמר לֹו  מַֹע ֶאת ֲעַצת ָהַרּבִ ׁש ִלׁשְ ה, וִּבּקֵ ׁשֶ י ַהּקָ ְסּפִ ַהּכַ



ּכָאן  ְרָתה  ּקָ ׁשֶ ָלֶהם  ֶוֱאמֹר  בוּל  ַהּגְ ְלׁשֹוְמֵרי  ֲחזֹר  י:  ָהַרּבִ
י ִאם ָחִבית  ל יַי"ׁש ִכּ ֶהָחִבית ֵאינָּה ָחִבית ׁשֶ ְוׁשֶ ָטעוּת, 

ל ַמִים!  ׁשֶ
בוּל,  ַהּגְ ׁשֹוְמֵרי  ֶאל  ָחַזר  י,  ָהַרּבִ ֲעַצת  ּכַ ה  ָעׂשָ ֶהָחִסיד 
ֹוְמִרים לֹא ֶהֱאִמינוּ,  ל ַמִים! ַהּשׁ זֹּו ָחִבית ׁשֶ ְוָאַמר ָלֶהם ׁשֶ
ִדינָה ִלְמִדינָה? ֶהְחִליטוּ  ְוִכי ִמי ַמֲעִביר ָחִבית ַמִים ִמּמְ
ֹוְמִרים, ְוָאֵכן ָהיוּ ֵאּלֶה  בוּל ִלְטעֹם! ָטֲעמוּ ַהּשׁ ׁשֹוְמֵרי ַהּגְ
ֵהר ְלַהְטִעינָּה  ּמִ ַרק ַמִים. ֶהֱחִזירוּ ֶאת ֶהָחִבית ֶלָחִסיד ׁשֶ

י ֱאִליֶמֶלְך. ַעל ֶעְגָלתֹו ְוַלְחזֹר ְלַרּבִ
ְדָמעֹות  ּבִ ׁשוּב  ּבֹוֶכה  ְוִהְתִחיל  י,  ָלַרּבִ ֶהָחִסיד  ִנְכנַס 
אֹוָתּה ָאמוּר ָהִייִתי  ל יַי"ׁש ׁשֶ ִליׁש. "ָהְיָתה ִלי ָחִבית ׁשֶ ׁשָ
ו,  ַסח. ַעְכׁשָ ל ָצְרֵכי ַחג ַהּפֶ ֶרַוח ְוִלְקנֹות ֶאת ָכּ ִלְמּכֹר ּבְ
ּכֹל,  ֲחַסר  י  ַאְרּתִ ִנׁשְ ַמִים  ְלָחִבית  ָהְפָכה  ֶהָחִבית  ׁשֶ ּכְ

ל ָצְרֵכי ֶהָחג? יג ֶאת ָכּ וֵּמֵהיָכן ַאּשִׂ
ָחִבית".  ּבֶ ֶקה ׁשֶ ׁשְ ה ֵמַהּמַ י: "ְטַעם ּגַם ַאּתָ ָאַמר לֹו ָהַרּבִ
ח,  ּבָ ָאֵכן הוּא יַי"ׁש ְמׁשֻ ֶקה וָּמָצא ׁשֶ ׁשְ ָטַעם ֶהָחִסיד ֵמַהּמַ

דֹוָלה... ַהְרָחָבה ּגְ ל ָצְרֵכי ַחג ַהּפֶַסח ּבְ ְוַלּיְהוִּדי ָהיוּ ָכּ
ְעּתֹו ַהּיְָקָרה  ֶלְך ֶאת ַטּבַ ִני: ּפַַעם ַאַחת ִאּבֵד ַהּמֶ ִסּפוּר ׁשֵ
ָוה הֹון ּתֹוָעפוֹת ְוָהיְָתה ְיָקָרה ְמאֹד ְלִלּבֹו.  ָהיְָתה ׁשָ – ׁשֶ
ן  דֹול ַלּמוֵֹצא, ְוַאף יִּתֵ י ּגָ ָרס ּכְַסּפִ יֲַּעִניק ּפְ ֶלְך הֹוִדיַע ׁשֶ ַהּמֶ

ל הוָֹצאוֹת ַהִחּפוּׂש. לֹו ֶאת ָכּ
ל ְיהוִּדי  יַע ּגַם ְלָאְזנָיו ׁשֶ ִדינָה – ְוִהּגִ ָכל ַהּמְ ְרַסם ּבְ ָבר ּפֻ ַהּדָ
ְוִהְתָקֵרב ַחג  ִניָסן,  ְיֵמי חֶֹדׁש  ַהּיִָמים  ְוָעִני ְמאֹד.  ׁשוּט  ּפָ
ַלּיְהוִּדי לֹא ָהיָה ֵמֵהיָכן  ים.  ָרִכים ְמֻרּבִ ּבֹו ַהּצְ ׁשֶ ַסח  ַהּפֶ
ֱהיֹות  ְעִלי,  "ּבַ ּתֹו:  ִאׁשְ לֹו  ָאְמָרה  ֶהָחג,  ָצְרֵכי  ִלְקנֹות 
ל ַעל  ַקּבֵ ּמְ יָד ְרָחָבה ְלָכל ִמי ׁשֶ ֶלְך נֹוֵתן ּבְ ַהּמֶ ַמְענוּ ׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ
ה ְלַאְרמֹונֹו  ַעת – ֵלְך ִמּיָד ּגַם ַאּתָ ּבַ ׂש ֶאת ַהּטַ ַעְצמֹו ְלַחּפֵ
ר  ְלִהְתַמּסֵ מוָּכן  ה  ַאּתָ ּגַם  ׁשֶ ם  ׁשָ ְוַתְצִהיר  ֶלְך,  ַהּמֶ ל  ׁשֶ
ִמים  ׁשוּט ְוַהּתָ ַעת ַהּיְָקָרה". ַהּיְהוִּדי ַהּפָ ּבַ ׂש ֶאת ַהּטַ ְלַחּפֵ
ּמוָּכן  ֶלְך ְוהֹוִדיַע ׁשֶ ּתֹו, ְוָהַלְך ְלַאְרמֹון ַהּמֶ ְרצֹון ִאׁשְ ה ּכִ ָעׂשָ

ַעת ַהּיְָקָרה. ּבַ ׂש ֶאת ַהּטַ הוּא ְלַחּפֵ
ְרָחָבה.  יָד  ּבְ ַמֲענָק  ַלּיְהוִּדי  ֶהֱעִניק  וִּמּיָד  ֶלְך  ַהּמֶ ַמח  ׂשָ
ֵליל  ּבְ ֶהָחג.  ָצְרֵכי  ל  ָכּ ֶאת  ְוָקנָה  ְלֵביתֹו  ָחַזר  ַהּיְהוִּדי 
ַסח  ַהּפֶ ַחג  ֶאת  ַלְחגֹּג  יתֹו  ּבֵ נֵי  ּבְ ִעם  יַַחד  ב  יָׁשַ ֶדר  ַהּסֵ
ׂש ַאַחר  ַכח ְלַגְמֵרי ֵמַהְבָטָחתֹו ְלַחּפֵ דֹוָלה, ְוׁשָ ְמָחה ּגְ ׂשִ ּבְ

ַעת ָהֲאבוָּדה.  ּבַ ַהּטַ
ֶלְך ָלֶלֶכת ְלָבֵרר ֵאֶצל ַהּיְהוִּדי  אֹותֹו ַלְיָלה, ֶהְחִליט ַהּמֶ ּבְ
ַהוִָּזיר  ְוִאּתֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ָהַלְך  יו.  ִחּפוּׂשָ ִמים  ִמְתַקּדְ ֵאיְך 
ֵהִציצוּ  ַהּיְהוִּדי,  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  ִמחוּץ  ָעְמדוּ  ֵהם  י.  ָהָראׁשִ

חֹוְגִגים  ְחּתֹו  ּפַ וִּמׁשְ ַהּיְהוִּדי  ֶאת  ְוָראוּ   – ַלַחּלֹון  ַעד  ִמּבַ
ִית  ַעל ַהּבַ יֵנוּ. ּבַ יּוּט ּדַ ֶדר ְואֹוְמִרים ֶאת ַהּפִ ֶאת ֵליל ַהּסֵ
ְצַרִים...  ט "ִאּלוּ הוִֹציָאנוּ ִמּמִ ּפָ ׁשְ ת ַהּמִ ִחּלַ ַמְקִריא ֶאת ּתְ

יֵנוּ"! ל ׁשוָּרה "ּדַ סֹוף ָכּ ין ַמְכִריִזים ּבְ ֻסּבִ ְוָכל ַהּמְ
ֶאל  ר  ְמַדּבֵ ַהּיְהוִּדי  ׁשֶ  – ַלַחּלֹון  ַעד  ִמּבַ ַמע  ׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ
ְוׁשוּב.  ׁשוּב  ְוָכְך   – יֵנוּ"  "ּדַ לֹו  עֹוִנים  ְוֻכּלָם   – ים  ֻסּבִ ַהּמְ
ֶאת  ְוׁשֹוֵאל  חֹוֵקר  ַהּיְהוִּדי   אי  ַוּדַ ּבְ י  ִכּ ב  ָחׁשַ ֶלְך  ַהּמֶ
ְעּתֹו ַהּיְָקָרה  ים ִאם יֹוְדִעים ֵהם ֵהיָכן ִנְמֵצאת ַטּבַ ֻסּבִ ַהּמְ
ׁשוּב  יֵנוּ'  'ּדַ עֹוִנים  ְוֻכּלָם   – ׁשֹוֵאל  הוּא   – ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ

ְוׁשוּב... 
יֵנוּ' – וְּכָכל  מֹו ַהּלֹוֲעִזי 'ּדַ ְ ּשׁ ֶלְך ְוַהוִָּזיר ׁשֶ ם ַהּמֶ עֹוְמִדים ׁשָ
נֵי  י ּפְ ֶלְך ַמְבִחין ִכּ יֵנוּ! – ַהּמֶ יֵנוּ! ּדַ ִית ּדַ נֵי ַהּבַ ּצֹוֲעִקים ּבְ ׁשֶ
ֶאת  ְוָאַסר  ֹוְמִרים  ַהּשׁ ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ ִהְזִעיק  ָחפוּ!  ַהוִָּזיר 
ָאֵכן  ׁשֶ יֵנוּ  ָחְקרוּ אֹותֹו הֹוָדה ַהוִָּזיר ּדַ ַהוִָּזיר – וְּלַאַחר ׁשֶ
ֶלְך – ְוסֹופֹו ָהיָה  ל ַהּמֶ ְעּתֹו ַהּיְָקָרה ׁשֶ ּגַָנב ֶאת ַטּבַ הוּא 

לוּ אֹותֹו ַעל ָהֵעץ. ּתָ ׁשֶ
דֹוָלה... ַהְרָחָבה ּגְ ל ָצְרֵכי ַהּפֶַסח ּבְ ְוַלּיְהוִּדי ָהיוּ ָכּ

ּפָׁשוּט  ִמים,  ּתָ ַמֲאִמין,  ְיהוִּדי  ָהיָה  ָהיֹה  י:  ִליׁשִ ׁשְ ִסּפוּר 
ֵמַהּפִָריץ  ָחַכר  ׁשֶ ַמְרזֵַח  ּבֵית  ֵמַהְפָעַלת  ִהְתּפְַרנֵס  ׁשֶ  –
ַאַחת  וַּפַעם  ַהּיְהוִּדי –  ִעם  ד  ְמיֻּדָ ָהיָה  ַהּפִָריץ  קֹוִמי.  ַהּמְ
ַאל אוֹתֹו ַהּפִָריץ – ֵמֵהיָכן ּבָָאה ּפְַרנָָסְתךָ ? ׁשוּ ׁשָ ּנְִפּגְ ׁשֶ ּכְ

ַהּיְהוִּדי ַמְחִזיק לֹו טֹוָבה  מַֹע ׁשֶ ִריץ ִלׁשְ ּמוָּבן, ָרָצה ַהּפָ ּכַ
ֲאִמין  ַהּמַ ַהּיְהוִּדי  ׁשֶ ֶאּלָא   – ּנוּ  ִמּמֶ ָאה  ּבָ ְרנָָסתֹו  ּפַ ֲהֵרי  ׁשֶ
מהקב"ה.  ַרק  ָאה  ּבָ ְרנָָסִתי  ּפַ ְוָאַמר:  יב  ֵהׁשִ ִמים  ַהּתָ
אֹל  ִריץ, ְוִהְתִחיל ִלׁשְ ׁשוַּבת ַהּיְהוִּדי ִהְרִצין ַהּפָ ַמע ּתְ ְלׁשֵ
 – ׁשֹונֹות  צוּרֹות  ּבְ זֹו  ֵאָלה  ׁשְ ְוׁשוּב  ׁשוּב  ַהּיְהוִּדי  ֶאת 
ְחִזיק  ּמַ ְתׁשוּבֹוָתיו ְלָפחֹות ֶרֶמז ַלּטֹוָבה ׁשֶ מַֹע ּבִ ה ִלׁשְ ְוִצּפָ

ְרזֵַח. ית ַהּמַ יר לֹו ֶאת ּבֵ ּכִ ׂשְ ִריץ ַהּמַ ַהּיְהוִּדי ַלּפָ
ַעם  ׁשוּם ֶרֶמז – וְּבָכל ּפַ ַלְמרֹות ַהּכֹל, ַהּיְהוִּדי לֹא ִנְרַמז ּבְ
ַהּיְהוִּדי  ָחַזר   – ְרנָָסְתָך?  ּפַ ָאה  ּבָ ֵמַאִין  ִריץ  ַהּפָ ָאלֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ
וּם  ירֹות מהקב"ה – ְולֹא ִמּשׁ ָאה ְיׁשִ ְרנָָסתֹו ּבָ ּפַ יׁש ׁשֶ ְוִהְדּגִ

ָמקֹום ַאֵחר.
ֵאיְנָך יֹוֵדַע  ִריץ ַעל ַהּיְהוִּדי ְוָאַמר לֹו: ֵמַאַחר ׁשֶ ִהְתַרּגֵז ַהּפָ
ְרנָָסה –  ָך טֹוָבה ְונֹוֵתן ְלָך ּפַ ה ִאּתְ עֹוׂשֶ ֲאִני הוּא זֶה ׁשֶ ׁשֶ
ַאֶחֶרת!  ְרנָָסה  ּפַ ׂש  וְּלַחּפֵ ְרזֵַח  ַהּמַ ית  ּבֵ ֶאת  ַלֲעזֹב  ָעֶליָך 
ַסח – ָמָצא ֶאת  ֶמת, ִלְפנֵי ַחג ַהּפֶ ְוָכְך, ְללֹא ַהְתָרָאה ֻמְקּדֶ
רוָּטה ְלָפְרָטּה – מוּל  ְרנָָסה וְּבִלי ּפְ ַעְצמֹו ַהּיְהוִּדי ְללֹא ּפַ

ים. ָצְרֵכי ֶהָחג ְמֻרּבִ
עֹות  ַמְטּבְ ָהיוּ  וּבֹו  יתֹו,  ּבֵ ף  ַמְרּתֵ ּבְ אוָֹצר  ָהיָה  ִריץ  ַלּפָ



ַסח. ת ּפֶ ֶדֶרְך ַהִחיָדה' יֹוֵצא ְלֻחְפׁשַ יָלִדים ְיָקִרים! ְמדֹור 'ּבְ
ֵמַח! ַסח! ַחג ׂשָ ַאַחר ַהּפֶ ּלְ ְליֹונֹות ׁשֶ ּגִ ַמח ִלְפּגֹׁש ֶאְתֶכם ׁשּוב ּבַ ִנׂשְ
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ִלְמנֹות.  ִריץ  ַהּפָ ָאַהב  אֹוָתן  ׁשֶ ֵעֶרְך  ִיְקרֹות  ַרּבֹות  זָָהב 
ֶאת  ְלאוָֹצרֹו – סֹוֵפר  ִנְכנָס  ִריץ  ַהּפָ ָהיָה  יֹום  ָכל  ּבְ ְוָכְך 
ּיִָאירוּ  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה וְּמַצְחֵצַח אֹוָתם  ַאֲהָבה ַרּבָ ּבְ עֹוָתיו  ַמְטּבְ
עֹות.  ְטּבְ ַהּמַ י  ּבֵ ּגַ ַעל  עֹות  ְטּבָ ַהּמֻ מוּיֹות  ְוַהּדְ ַהּצוּרֹות 
ָהיָה  ַמְטִלית  ְוִעם   – ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ַעל  יֹוֵרק  ָהיָה  ִריץ  ַהּפָ
ִריץ  ַהּפָ ל  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ ָהְיָתה  ְך  ּכָ  – ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ֶאת  ְמַצְחֵצַח 

יֹומֹו. ַבר יֹום ּבְ עֹוָתיו – ּדְ ַלֲעסֹק ִעם ַמְטּבְ
ְלָכל  לֹוֵקַח  ָהיָה  אֹותֹו  ׁשֶ  – קֹוף  ֵביתֹו  ּבְ ֶהְחִזיק  ִריץ  ַהּפָ
ל  ַע ִאּתֹו. ְוַכּיָדוַּע, ִטְבעֹו ׁשֶ ֲעׁשֵ ּתַ ָהַלְך ְוָהיָה ִמׁשְ ָמקֹום ׁשֶ
ְוָכְך   – אֹותֹו  ַהּסֹוְבִבים  ָהָאָדם  נֵי  ּבְ ֶאת  ְלַחּקֹות  ַהּקֹוף 
ִריץ  ַהּפָ ֶאת  ַעם,  ּפַ ַאַחר  ַעם  ּפַ ַהּקֹוף,  ָרָאה  ׁשֶ ְלַאַחר 
ְמַצְחֵצַח  ואח"כ   – עֹות  ְטּבְ ַהּמַ ַעל  יֹוֵרק  ָלאוָֹצר,  יֹוֵרד 
ב  ה. ְוַהּקֹוף, ֲהֵרי הוּא ַרק קֹוף – ְוָחׁשַ ֲהנָָאה ַרּבָ אֹוָתן ּבַ
ִעימֹות  עֹות ַהּטְ ְטּבְ ִריץ אֹוֵכל ֶאת ַהּמַ אי ַהּפָ ּדַ וַּ ְלַעְצמֹו ׁשֶ
ַעם ַאַחת יַָרד ַהּקֹוף ְלתֹוְך ָהאוָֹצר  ְבִריקֹות. ְוָאֵכן, ּפַ ְוַהּמַ
ּנַָפל  עֹות – ָאַכל ְוָאַכל ַעד ׁשֶ ְטּבְ – ְוִהְתִחיל ִלְזלֹל ֶאת ַהּמַ

ּגֵר. ְוִהְתּפַ
ַהּקֹוף  ֶאת  ְוָרָאה   – ָהאוָֹצר  ְלתֹוְך  ִריץ  ַהּפָ יַָרד  ר  ּכֲַאׁשֶ
ת – ִמּיָד ּכַָעס ְוֶהְחִליט ְלַנּצֵל זֹאת ְלִהְתַנּכֵל  ַלּיְהוִּדי  ַהּמֵ
ִריץ  ַהּפָ ַלח  ׁשָ  – ַסח  ּפֶ ֶעֶרב  ּבְ ְוָכְך,  ְרזֵַח.  ַהּמַ ית  ּבֵ חֹוֵכר 
ְלתֹוְך   – ת  ַהּמֵ ַהּקֹוף  ִנְבַלת  ֶאת  ִלְזרֹק  ְרתֹו  ְמׁשָ ֶאת 
ִריץ וִּמּיָד  ִמְצַות ַהּפָ ה ּכְ ֵרת ָעׂשָ ׁשָ ל ַהּיְהוִּדי. ַהּמְ יתֹו ׁשֶ ּבֵ
ֶגר ַהּקֹוף ַעל ִרְצַפת  ּנַָחת ּפֶ ֵדי ׁשֶ ם. ּתֹוְך ּכְ ָ ּלֵק ִמּשׁ ִהְסּתַ
ל  ָכּ כוּ  ּפְ ִנׁשְ ֶטן ַהּקֹוף וִּמּתֹוָכּה  ּבֶ ִנְקְרָעה  ַהּיְהוִּדי –  ית  ּבֵ
עֹות ַהזָָּהב ְוָקנָה  עֹות ַהזָָּהב. ָלַקח ַהּיְהוִּדי ֶאת ַמְטּבְ ַמְטּבְ
ֵמַח ְוטֹוב  ב ׂשָ ַפע ַרב – ְויָׁשַ ׁשֶ ַסח ּבְ ל ָצְרֵכי ַחג ַהּפֶ ֶאת ָכּ

ַסח. יתֹו ַלֲערְֹך ֶאת ֵסֶדר ַהּפֶ נֵי ּבֵ ֵלב ִעם ּבְ
ִריץ ְלֵבית ַהּיְהוִּדי, ְוֵהִציץ ֵמַחּלֹון  ָכה, ִהְתּגַּנֵב ַהּפָ ִעם ֲחׁשֵ

ֶדר. ְוִהּנֵה  ִית ִלְראֹות ּכֵיַצד חֹוֵגג ַהּיְהוִּדי ֶאת ֵליל ַהּסֵ ַהּבַ
ּדֹוְלִקים  ַהּנֵרֹות   – טוּב  ל  ָכּ ָמֵלא  ְלָחן  ׁשֻ ִריץ  ַהּפָ רֹוֶאה 

ֵמִחים. ִרים וּׂשְ ִית – ְוֻכּלָם נֱֶהִנים ְוׁשָ ּבַ ים ּבַ ְואֹוְרִחים ַרּבִ
ִריץ  ַפע ַהזֶּה? ִנְכנַס ַהּפָ ֶ ל ַהּשׁ ִריץ לֹא ֵהִבין – ֵמֵהיָכן ָכּ ַהּפָ
ַאל ֶאת ַהּיְהוִּדי ֵמֵהיָכן יֵׁש  טוּת ׁשָ ְלֵבית ַהּיְהוִּדי, וְּבַפׁשְ
ָבר  ִמים ְלָכל ּדָ ָהיָה ּכָָאמוּר ּתָ ל זֶה? – ְוַהּיְהוִּדי, ׁשֶ ְלָך ָכּ
יתֹו  ֶגר קֹוף ְלתֹוְך ּבֵ הוּ ָעַבר ְוזַָרק ּפֶ יׁשֶ ּמִ ִריץ ׁשֶ ר ַלּפָ – ִסּפֵ
ל  ֶהן ָקנָה ֶאת ָכּ ּמֵ ל זָָהב – ׁשֶ עֹות ׁשֶ ּנוּ יְָצאוּ ַמְטּבְ – וִּמּמֶ

ָצְרֵכי ֶהָחג.
ָאְמרֹו  ָאֵכן ָצַדק ּבְ ַדְעּתֹו – ְוהֹוָדה ַלּיְהוִּדי ׁשֶ ִריץ ּבְ ָחַכְך ַהּפָ

ר מהקב"ה.  ָאה לֹו יָׁשָ ְרנָָסתֹו ּבָ ּפַ ׁשֶ
דֹוָלה... ַהְרָחָבה ּגְ ל ָצְרֵכי ַהּפֶַסח ּבְ ְוַלּיְהוִּדי ָהיוּ ָכּ

... ֲהיַָדְעּתָ
עֹות' ְמַקּיְִמים ְקבוּצֹות ִלּמוּד  נֵי 'ֶקֶרן ַהַהּסָ י ַרּבָ ֲהיַָדְעּתָ ִכּ
ְלֵליל  רוּב  ַהּקֵ יְַלֵדי  ֶאת  ְלָהִכין  ְמנָת  ַעל  חֶֹפׁש,  ּבַ ּגַם 

ֶדר? ַהּסֵ
ִעם  ְלִהְתיֵַעץ  ּפֹונֹות  וִּבים  ִיּשׁ ּבְ ִית  ּבַ ַעְקרֹות  י  ִכּ ֲהיַָדְעּתָ 

ֶפַסח? רוּת ּבְ ׁשְ עֹות' ַעל ּכַ ִעילֹות 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ּפְ
ְל'ֶקֶרן  ּפֹוִנים  ִריֶפְריָה  ּפֶ ּבַ ים  ַרּבִ הֹוִרים  י  ִכּ ֲהיַָדְעּתָ 

יֶהם ְלֶפַסח? ּתֵ יר ֶאת ּבָ עֹות' ָלבֹוא וְּלַהְכׁשִ ַהַהּסָ
ִעיִלים  ַהּפְ ְמַקּיְִמים  ַהּמֹוֵעד'  'חֹל  יֵמי  ּבִ ּגַם  י  ִכּ ֲהיַָדְעּתָ 

י ַחג ִעם ֲחִניֵכיֶהם? ׁשֵ ִמְפּגְ
ְקִניֹּות  עֹוְרִכים  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ַאְבְרֵכי  י  ִכּ ֲהיַָדְעּתָ 

ה ֶלָחג ִעם ַנֲעֵרי ִטּפוֵּחיֶהם? ׁשָ ַהְלּבָ
ַסח  ַהּפֶ ַחג  ְלאֹור  זֹוכֹות  ַרּבֹות  חֹות  ּפָ ִמׁשְ י  ִכּ ֲהיַָדְעּתָ 

עֹות'? ִעילוּת 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ְזכוּת ּפְ ּבִ
לוּ?  ַהּלָ ל  ָכּ רֹות  ִמְתַאְפׁשְ רוָּמְתָך  ּתְ ְזכוּת  ּבִ י  ִכּ ֲהיַָדְעּתָ 

ל ָמקֹום! ְמָחתֹו ׁשֶ ׂשִ ף ּבְ ּתָ ָך ׁשֻ ִהּנְ


