ב"ה
ב"ה

"אין ְמ ַב ְט ִלין ִּתינוֹקוֹת
ׁש ֵ
ׁש ָּל ַמ ְדנ ּו ֶ
ֲבל אֲנִ י זו ֵֹכר ּגַם ֶ
ו ְּב ָממוֹנוֹ ,א ָ
יע
ְא ְׁש ִק ַ
ׁשב ו ַ
ׁש ֵא ֵ
ׁשל ֵּבית ַר ָּבן ְל ִבנְ יַן ַה ַּביִת" ,וְיו ֵֹתר ָחׁשוּב ֶ
ֶ
ְּב ִל ּמוּד ו ְּת ִפ ּלוֹת ְּב ֶסעוֶען ֶסעוֶענְ ִטי .
ְּב ֶע ֶצם אֲנִ י ֵּכן ָיכֹל ַל ֲעזֹרִ .אם אֲנִ י ֶא ְר ֶאה ֵאיזֶה ִל ְכלו ְּך ַעל
ָהר לֹא
ׁש ֶא ּז ֵ
ַדאי ֶ
ָה ִר ְצ ָּפהִ ,מ ּיָד ֶאזְ רֹק אוֹתוֹ ְל ַפח ָה ַא ְׁש ָּפהְּ .בו ַּ
ְשלוֹם.
ׁ
ְל ַל ְכ ֵל ְך ַחס ו ָ
יש
ַצל ֶאת ַה ְּז ַמןָּ .כל ֶרגַע ָּפנוּי ַא ְק ִּד ׁ
ו ִּמ ָּכאן ו ְָה ְל ָאה אֲנִ י ַאנ ֵּ
ׁש ַה ְּמ ַפ ֵקד או ֵֹמר
זְרה ַל ּזו ַּלתְּ ,כמוֹ ֶ
ְל ִל ּמוּדִ ,ל ְת ִפ ָּלה ו ְּל ֶע ָ
ׁש ֶּסעוֶען ֶסעוֶענְ ִטי זֶה ֵּבית ּתו ָֹרהֵּ ,בית ְּת ִפ ָּלה ו ֵּבית ְּג ִמילוּת
ֶ
ֲס ִדים.
חָ
ימת
ַחד ִעם ָּכל ַה ּי ְָל ִדים ַעל ִּב ַ
ׁשב י ַ
ׁש ֵא ֵ
ו ַּב ְּת ִפ ּלוֹת ִעם ָה ַר ִּביְּ ,כ ֶ
'ש ִביל'
ימים י ְִפ ְּתח ּו ֶאת ַה ְּׁ
ידים ו ְַה ְּת ִמ ִ
ֲס ִ
ַה ִה ְתַו ֲע ֻד ּיוֹת ,ו ְַהח ִ
ֱמןֶּ ,באֱמ ּונָה
ׁשל ָה ַר ִּבי ,אֲנִ י ֶא ֱעמֹד ְּכמוֹ ַח ּיָל ֶנא ָ
ְל ֵע ֶבר ַה ָּמקוֹם ֶ
יט"א
יח ְׁש ִל ָ
יכף ו ִּמ ּיָד ֶא ְר ֶאה ֶאת ָה ַר ִּבי ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁש ֵּת ֶ
ימה ֶ
ְׁש ֵל ָ
ידים "י ְִחי אֲדוֹנֵנ ּו מו ֵֹרנ ּו ו ְַר ֵּבינ ּו
ֲס ִ
ירת ַהח ִ
נִ ְכנָס ו ְּמעו ֵֹדד ֶאת ִׁש ַ
ָעד".
יח ְלעו ָֹלם ו ֶ
ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ

ּמ ְכ ִריז ֶאת ַה ַה ְכ ָרזָה
יע ,הוּא עו ֵֹמד ַעל ּגַג ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ו ַ
יח ַמ ִּג ַ
ׁש ֶּמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶ
ׁש ָהעו ָֹלם
יעה ֶ
ׁש ּמו ִֹד ָ
יאת ָהעו ָֹלם ְמ ַח ִּכים ָל ּהַ ,ה ַה ְכ ָרזָה ֶ
ילת ְּב ִר ַ
ׁש ְּכ ָבר ִמ ְת ִח ַ
ֶ
ֻל ְת ֶכם".
יע ְז ַמן ְּגא ַּ
יע ִל ְׁש ֵלמוּתוֹ ְּב ָקרוֹב ַמ ָּמׁשַ ,ה ַה ְכ ָרזָה " ֲע ָנוִים ִה ִּג ַ
ַמ ִּג ַ
יח עוֹד ִּב ְז ַמן ַה ּגָלוּתִ ,ל ְפנֵי
ׂה ָמ ִׁש ַ
ֶאת ַה ַה ְכ ָרזָה ַהזֹּאתַ ,מ ְס ִּביר ָה ַר ִּביַ ,י ֲע ֶש
יע
ׁש ִה ִּג ַ
יח ֶ
ׁשהוּא י ִָּבנֶה לֹא נִ ְצ ָט ֵר ְך ִל ְׁשמ ַֹע ִמ ָּמ ִׁש ַ
ׁש ּי ִָּבנֶה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִּ ,כי ְּכ ֶ
ֶ
ֲשר נִ ְר ֶאה ְּב ֵעינֵינ ּו ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֶ .א ָּלא ַה ַה ְכ ָרזָה ַהזֹּאת
ׁ
ֻלהַּ ,כא ֶ
ְז ַמן ַה ְּגא ָּ
ְא ֵכןִּ ,ב ְׁשנַת תנש"א
ַלה .ו ָ
יח ,וּבוֹ הוּא י ְִת ּג ֶּ
ׁש ּבוֹנֶה ַה ָּמ ִׁש ַ
ִּת ְהיֶה ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט ֶ
ֻל ְת ֶכם'".
יע ְז ַמן ְּגא ַּ
ִה ְכ ִריז ָה ַר ִּבי ְּב ֶסעוֶען ֶסעוֶענְ ִטי ְל ָכל ָּב ֵאי ָהעו ָֹלם ִּכי ִ'ה ִּג ַ
יח ִּב ְׁשנַת תנש"א"ָ ,א ַמר
ַלוֹת ְּכ ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
יך ְל ִה ְת ּג ּ
"ל ִפי זֶה ָה ַר ִּבי ָהיָה ָצ ִר ְ
ְ
יְ
ַענְ ִקי.
יח!
ַלה ְּכ ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
"ב ְׁשנַת תנש"א ָה ַר ִּבי ָא ֵכן ִה ְת ּג ָּ
יעִּ ,
ׁשר זֹאת ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
"נָכוֹן"ִ ,א ֵּ
ׁשנָה
יחְּ ,באו ָֹת ּה ַה ָּ
ׁשהוּא ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ָה ַר ִּבי ָאז ָא ַמר ַעל ַע ְצמוֹ ַּכ ָּמה ְּפ ָע ִמים ֶ
ירת ַה ּק ֶֹדׁש "י ְִחי אֲדוֹנֵנוּ" ,ו ְָה ַר ִּבי ִח ֵּלק קֻנְ ְט ֵר ִסים
ֵה ֵחל ָה ַר ִּבי ְלעו ֵֹדד ֶאת ִׁש ַ
יח.
"ד ַבר ַמ ְלכוּת" ְּכלו ַֹמר ְּד ַבר ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשם ְּ
ְּב ֵ
יח,
ׁשהוּא ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁש ָּב ֶהם ָה ַר ִּבי ִר ֵּמז ַעל ַע ְצמוֹ ֶ
"א ָחד ַהקֻּנְ ְט ֵר ִסים ֶ
ֶ
ידים ְל ַפ ְר ֵסם ֶאת זֶהוּת ַה ּגו ֵֹאל ,זֶה
ֲס ִ
ָתן ַח ּיוּת ְּגדו ָֹלה ַלח ִ
ו ְּב ִע ְקבוֹת ָּכ ְך זֶה נ ַ
ׁש ֶסעוֶען ֶסעוֶענְ ִטי הוּא ֵּביתוֹ
ׁש ְּב ָב ֶבל"ּ ,בוֹ ָה ַר ִּבי ַמ ְס ִּביר ֶ
"בית ַר ֵּבינ ּו ֶ
קֻנְ ְט ֵרס ֵּ
יח" ִהיא
"בית ָמ ִׁש ַ
ׁשל ַה ִּמ ִּלים ֵּ
ימ ְט ִר ּיָה ֶ
ׁש ַה ִּג ַ
יחָ .ה ַר ִּבי ּגַם ָא ַמר ֶ
ׁשל ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶ
ׁשל ָה ַר ִּבי".
ְש ְב ִעיםְּ ,כ ִמ ְס ַּפר ֵּביתוֹ ֶ
ְׁש ַבע ֵמאוֹת ו ִׁ
ׁשל
ׁשו ִמ ִּפיו ֶ
ִר ּבוּי ַה ִּל ּמוּד ַּב ְּז ַמן ָה ַאחֲרוֹןּ ,גַם ְּבחו ֶֹב ֶרת ַה ִּל ּמו ִּדים ְוגַם ַע ְכ ָ
ֲלה ָה ִע ָּק ִרית
ֱמת ֶאת ַה ַּמע ָ
ׁשו ֵה ַבנְ ִּתי ֶּבא ֶ
יע ,נִ ְכנַס ָעמֹק ְל ִל ִּביַ .רק ַע ְכ ָ
ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
ׂיא
ׁשם נִ ְמ ָצא נְ ִש
ׁש ָּלנוָּ ,
ׁשהוּא ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶ
ׁשל ֶסעוֶען ֶסעוֶענְ ִטיַ ,ה ָּמקוֹם ֶ
ֶ
יח ,ו ִּמ ָּכאן הוּא עו ֵֹמד ִל ְגאֹל או ָֹתנוּ.
ּמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ַה ּדוֹר ו ֶ
ׁש ְב ִּתי
ׁשו לֹא נִ ַּצ ְל ִּתי ָּכ ָראוּי ֶאת ְז ַמן ְׁשהו ִּתי ָּכאן ְּב ֵבית ַר ֵּבינוּ' ָח ַ
ׁש ַעד ַע ְכ ָ
ֲבל ֶ
'ח ָ
'אין ּבו ִֹכים ַעל ֶה ָע ָבר' ,אֲנִ י ַא ְח ִליט
ׁש ִּלי ָא ַמר ִליֵ ,
ׁש ַא ָּבא ֶ
ֲבל ְּכמוֹ ֶ
ְל ַע ְצ ִמי ,א ָ
ַצל ֶאת ַה ְּז ַמן ְּב ֶסעוֶען ֶסעוֶענְ ִטי .ל ּו
ׁשאו ַּכל ְּכ ֵדי ְלנ ֵּ
ׂוֹת ָּכל ַמה ֶ
ׁשו ַל ֲעש
ֵמ ַע ְכ ָ
ׁש ֵּפץ ֶאת ֶסעוֶען ֶסעוֶענְ ִטי,
ַקוֹת ו ְּל ַ
ֲלים ָּכאן ְלנ ּ
ִיתי עוֹזֵר ַל ּפוֹע ִ
ַרק ָיכ ְֹל ִּתיָ ,הי ִ
ֵש ִמ ְצוָה ַעל ָּכל יְהו ִּדי ִל ְבנוֹת ו ְַל ֲעזֹר ְּב ִבנְ יַן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּבגוּפוֹ
ׁש ּיׁ
ְּכמוֹ ֶ

ׁשל
ִמ ְל ָח ָמה ַא ְכז ִָרית ְמאֹדְּ .ב ִע ְקבוֹת ָּכ ְך ,מו ֶֹע ֶצת ַה ִּב ָּטחוֹן ֶ
ֻחדוֹת( ִה ְת ַא ְּס ָפה ,ו ְִה ְכ ִריזָה ַעל ִמ ְס ַּפר
ֻמוֹת ַה ְּמא ָ
)הא ּ
ָהאוּ"ם ָ
יראק ִמ ְּכֵוּיתְ .צ ָבא
ׁש ַּמ ְּט ָר ָתן ְלהו ִֹציא ֶאת ְצ ָבא ִע ַ
ַה ְח ָלטוֹת ֶ
ׁש ּי ְִמנַע ִמ ְצ ָבא
ַא ְרצוֹת ַה ְּב ִרית ְּכ ָבר ִה ְת ּכוֹנֵן ְל ִמ ְב ַצע ֲה ָגנָה ֶ
ֲרב ַה ָּסעו ִּדית.
ֹש ְלע ַ
יראק ִל ְפלׁ
ִע ַ
ֻלם ָח ְׁשׁש ּו ֵמ ַה ָּבאוֹת.
ָעׁשַ .ה ַּפ ַחד ָהיָה ּגָדוֹלְ ,וכ ָּ
ָהעו ָֹלם ָר ַעׁש ְוג ַ
יעינִ י
ידע מו ִֹד ִ
ּמ ָ
יטב ,ו ֵ
ֻמן ֵה ֵ
יראק ָהיָה ָצ ָבא ָחזָק ו ְּמא ָּ
ְצ ָבא ִע ַ
ּסיין
אדאם חו ֵ
ימי ו ִּביוֹלו ִֹגיַ .ס ַ
ֶשק ִכ ִ
ׁ
ֵש ִּב ְרׁשוּתוֹ נ ֶ
ׁש ּיׁ
ִּג ָּלה ֶ
ׁש ְּב ִאם ַא ְרצוֹת ַה ְּב ִרית
ֹׁרת ,ו ְִא ּיֵם ֶ
ִה ְת ַר ֲאיֵן ַּבעֲרו ֵּצי ַה ִּת ְקש ֶ
ֹשב
ׁ
ׂ ָר ֵאל ו ְָה ָעם ַה ּיו ֵ
ַת ִקיף ֶאת ֶא ֶרץ ִי ְש
ִּת ְת ָע ֵרב ַּב ִּמ ְל ָח ָמה ,הוּא י ְ
זְרח ַה ִּתיכוֹן.
ׁשל ַא ְרצוֹת ַה ְּב ִרית ַּב ִּמ ָ
ית ּה ֶ
ָּב ּהִּ ,כי ֵהם ְּבנֵי ְּב ִר ָ
ָרמ ּו ְל ַפ ַחד ו ֶּב ָה ָלה ָּב ָא ֶרץַ .ה ְר ֵּבה יְהו ִּדים ִה ְת ִחיל ּו
ָה ִאי ִֻּּמים ּג ְ
ׁשי ִּפ ּקוּד ָהע ֶֹרף ִח ְּלק ּו ַמ ֵּסכוֹת ַא ַּב"כ
ְל ָה ִכין ֶאת ַה ִּמ ְק ָל ִטיםַ ,אנְ ֵ
יסה ַעל ְמנַת ִל ְבר ַֹח ֵמ ָה ָא ֶרץ.
יסי ִט ָ
ו ְַר ִּבים ָקנ ּו ַּכ ְר ִט ֵ
ְּבתו ְֹך ָּכל ָה ַר ַעׁש ו ְַה ֶּב ָה ָלה נִ ְׁש ַמע קוֹל ֶא ָחדָ ,חזָק ו ָּבטו ַּח,
יט"א ֶמ ֶל ְך
ׂ ָר ֵאלָ .היָה זֶה ָה ַר ִּבי ְׁש ִל ָ
יע ֶאת ַעם ִי ְש
ׁש ִה ְר ִּג ַ
ֶ
ׂ ָר ֵאל ְולֹא
ׁש ּלֹא י ְִק ֶרה ָּכל ַרע ְל ַעם ִי ְש
יח ֶ
ׁש ִּנ ֵּבא ו ְִה ְב ִט ַ
יחֶ ,
ַה ָּמ ִׁש ַ
ֻּר ְסמ ּו ָּב ִע ּתוֹנוּת
ׁשל ָה ַר ִּבי פ ְ
ימיִיםַ .ה ְּד ָב ִרים ֶ
ילים ִכ ִ
י ְִּפל ּו ִט ִ
ׁש ְּל ַא ַחר ַה ִּמ ְל ָח ָמה
ׂ ָר ֵאלַּ .כ ּמו ָּבן ֶ
ו ְֵה ִפיח ּו רו ַּח ַח ּיִים ְּב ַעם ִי ְש
ׂ ָר ֵאל
ׂ ּו ָאז ְל ַעם ִי ְש
ׁש ָה ַר ִּבי ָצ ַדק ְּב ָכל ַה ְּפ ָר ִטיםַ .נ ֲעש
ֻּלם ֶ
ָרא ּו כ ָּ
נִ ִּסים ְּגל ּויִים ַועֲצו ִּמים.

הופק ע"י :משרד הלימודים  -קעמפ 'מחנה משיח' ,תשרי ה'תשע"ב,
שע"י תנועת הנוער 'צבאות השם בארה"ק'
יו"ל ע"י' :מרכז חב"ד העולמי לקבלת פני משיח'
כתיבה :הת' משה חיים עמית
איור :הת' מנחם מענדל אקסלרוד
ייעוץ והגהה :הרה"ת שלום דובער וולף

ׁש ְּמ ָת ֵאר ֶאת ְׁשנַת
ָה ַר ִּבי ִצ ֵּטט ִמ ְד ָרׁש ְּבי ְַלקוּט ִׁש ְמעוֹנִ יֶ ,
ׁש ֶּמ ֶל ְך
ׁשנָה ֶ
ׁש ַּב ָּ
יחַּ .ב ִּמ ְד ָרׁש ָּכתוּבֶ ,
ׁשל ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ַלוּתוֹ ֶ
ִה ְת ּג ּ
ֻמוֹת,
יח נִ ְג ָלה ָּב ּהִּ ,ת ְת ַק ּיֵם ִמ ְל ָח ָמה ְּגדו ָֹלה ֵּבין ַמ ְל ֵכי ָהא ּ
ַה ָּמ ִׁש ַ
יע
ְאז הקב"ה מו ִֹד ַ
ֲלים ,ו ָ
ֻמוֹת ָהעו ָֹלם ִמ ְת ַר ַע ִׁשים ו ִּמ ְת ַּבה ִ
ו ְָכל א ּ
ׂ ָתה
ֶע ְש
ׁש ֵאין ָל ֶהם ַמה ְל ַפ ֵחד ִּכי ָּכל ַה ִּמ ְל ָח ָמה נ ֶ
ׂ ָר ֵאל ֶ
ִל ְבנֵי ִי ְש
ֻלה".
יע ְז ַמן ַה ְּגא ָּ
ׁש ִה ִּג ַ
ימן ֶ
ילם ו ְּלטו ָֹב ָתם ,ו ְִהיא ִס ָ
ַרק ִּב ְׁש ִב ָ

ח
הִתְ גַּלוּת ַהמָּשִׁ י ַ
ׁש ָעה
"ש ְּב ָ
ׁ
יעֶ ,
יך ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
ֱמר"ִ ,ה ְמ ִׁש ְ
ׁשל ַה ִּמ ְד ָרׁש ֶנא ַ
"ב ֶּק ַטע ַה ָּבא ֶ
ַּ

הוּא ִס ּיֵם ִל ְקרֹא ַּב ֵּס ֶפר ו ְֵה ִרים ֶאת ֵעינָיו.
ׁש ַמיִםִ ,עם ַמה
ֵרד ִמ ָּ
ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש י ֵ
ׁש ָּל ַמ ְדנ ּו ִל ְפנֵי ֵכןֶ ,
יך ִמ ְס ַּת ֵּדר ַמה ֶ
"א ְ
ֵ
ׁש ּי ְִבנֶה ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש?"
יח הוּא זֶה ֶ
ׁש ֶּמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁש ּכו ֵֹתב ָה ַר ְמ ַּב"ם ָּכאן ֶ
ֶ
יך:
יע ,ו ִּמ ְּב ִלי ְל ַה ְמ ִּתין ִל ְתׁשו ָּב ֵתנ ּו ִה ְמ ִׁש ְ
ׁש ַאל ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
ָ
ָ
ֲל ִקים
ׁשח ָ
ׁשל ֶ
ּשיםְ .ל ָמ ָ
"ה ַר ִּבי ֵמ ִביא ַא ְר ָּב ָעה ֶה ְס ֵּב ִרים ְּכ ֵדי ְל ַת ּו ְֵך ֵּבין ְׁשנֵי ַה ֵּפרו ִׁ
ׁש ַמיִם.
ֲח ִרים ִמ ֶּמנּ ּו י ְֵרד ּו ִמ ָּ
ֲל ִקים א ֵ
יח י ְִבנֶהַ ,וח ָ
ָמים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָמ ִׁש ַ
ְמ ֻס ּי ִ
"בוֹנֶה
ׁש ְּב ִד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ַּב"ם ּ
ׁש ְּב ָב ֶבל"ָ ,ה ַר ִּבי ַמ ְס ִּביר ֶ
"בית ַר ֵּבינ ּו ֶ
ַא ְך ְּבקֻנְ ְט ֵרס ֵּ
ׁשל
יח ּבוֹנֶה ִּב ְמקוֹמוֹ ֶ
ׁש ַה ָּמ ִׁש ַ
ִמ ְק ָּדׁש ִּב ְמקוֹמוֹ" הוּא רו ֵֹמז ּגַם ַל ִּמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט ֶ
ׁש ַמיִם
ֵרד ִמ ָּ
ׁש ּי ֵ
ישי ֶ
ֲכנָה ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁש ִל ִׁ
יח ְּבחוּץ ָל ָא ֶרץְּ ,בתוֹר ה ָ
ַה ָּמ ִׁש ַ
ָשוּב ִא ּתוֹ
ׁשם הוּא יׁ
יח ו ִּמ ָּ
ׁש ָּבנָה ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ַלה ק ֶֹדם ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט ֶ
ְוי ְִת ּג ֶּ
יח יו ִֹסיף ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדׁש עוֹד ַּכ ָּמה ְּפ ָר ִטים".
ּש ַליִם ָמ ִׁש ַ
ׁ
ְשם ִּבירו ָ
ׁ
ּש ַליִם ,ו ָ
ׁ
ִלירו ָ
ַלוּתוֹ
ֶשנוֹ ִמ ְד ָרׁש ַה ְּמ ָת ֵאר ֶאת ִה ְת ּג ּ
יע ִּב ְד ָב ָריו" ,י ְׁ
יך ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
"בדו ֶֹמה ָלזֶה"ִ ,ה ְמ ִׁש ְ
ְּ
ׁש ַה ַּכ ָּונָה ִהיא
ׁשם ַמ ְס ִּביר ָה ַר ִּביֶ ,
יח ַעל ּגַג ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,וגַם ָ
ׁשל ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶ
יח ֶ -סעוֶען ֶסעוֶענְ ִטי".
ׁש ּבוֹנֶה ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ַל ִּמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט ֶ
ֻח ֶדת
ֻברַ .מ ִהי ַה ַה ְכ ָרזָה ַה ְּמי ֶ
ֻק ָרן ָל ַד ַעת ְּב ַמה ְמד ָּ
ִיתי ַמ ָּמׁש ְמס ְ
ׁשו ְּכ ָבר ָהי ִ
ַע ְכ ָ
ׁשם?
ׁשת ָ
יח ַה ִּמ ְת ַר ֶח ֶ
ַלוּת ַה ָּמ ִׁש ַ
ּמ ִהי ִה ְת ּג ּ
יח ְּב ֵבית ַר ֵּבינוּ ,ו ַ
ׁש ַּמ ְכ ִריז ַה ָּמ ִׁש ַ
ֶ

פרָץ
מּ ְ
חמֶת ַה ִ
מ ְל ֶ
ִ
ׁשהוּא
ׁש ּלוֹ ְק ָצת ַמ ְׁש ֶקהְ .ל ַא ַחר ֶ
ימן ַל ְּמ ַפ ֵקד ׁשו ֶֹלם ִל ְמזֹג ַל ּכו ִֹסית ֶ
יע ִס ֵ
ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
ׁש ָע ְמ ָדה
"ל ַחיִים" וְהו ָֹרה ּגַם ָלנ ּו לו ַֹמר ְל ַחיִים ַעל ַה ּסו ָֹדה ֶ
ָמזַג ,הוּא ָא ַמר ָלנ ּו ְ
ׁש ְל ָחן.
ַעל ַה ֻּ
ַחם
"ב ְׁשנַת תש"ן ,בי"א ְמנ ֵ
ׁשנָה" ,הוּא ֵה ֵחל ְל ַס ֵּפרִּ ,
ּש ַּתיִם ָ
ׂ ִרים ו ְׁ
"ל ְפנֵי ֶע ְש
ִ
ירה ִּב ְב ֵארוֹת
ֲש ָ
ְתה ְמ ִדינָה ע ִׁ
ׁש ָהי ָ
יראק ַל ְּמ ִדינָה ְּכֵוּית ֶ -
ָאבָּ ,פ ַלׁש ְצ ָבא ִע ַ
ּש ֵה ֵח ָלה ְּד ָאגָה ְר ִצינִ ית
ֵפט ,ו ְּל ַא ַחר ְק ָרב ָק ָצר הוּא ָּכ ַבׁש או ָֹת ּהְ .ל ַא ַחר ַה ִּכ ּבוׁ
נְ
ַח ִליט
יראק ,י ְ
ׁש ִּליט ִע ַ
ּסייןַ ,
אדאם חו ֵ
ׁש ַס ַ
ִּב ְמ ִדינוֹת ָהעו ָֹלםֵ .הם ָח ְׁשׁש ּו ֶ
ׂדוֹת
ֲרב ַה ָּסעו ִּדית ָּב ּה נִ ְמ ָצ ִאים ַה ְר ֵּבה ְש
ֹש ּגַם ֶאת ע ַ
ְל ִה ְת ַק ֵּדם ָה ְל ָאה ו ְִל ְכ ּבׁ
ֵפט ָהעו ָֹל ִמי.
ַחזִיק ְּברֹב ְמ ַלאי ַה ּנ ְ
ֵפט ,ו ְּב ָכ ְך הוּא י ְ
נְ
ׁש ִּנ ֵהל ֶּב ָע ָבר
ֲפ ּל ּו ַעל ְּבנֵי ַע ּמוֶֹ ,
אדאם ָהיָה מו ָּּכר ָלעו ָֹלם ְּבתוֹר רו ָֹדן ַא ְכזָר א ִ
ַס ַ

לאחר שיעורי הלימוד מלא את הפתקים לפי המבואר בחוברת:

ַהבִּיקוּר ַבּבַּי ִת ֶשׁל סַבָּא וְהַוִּיכּוּ ַח הַסּוֹעֵר  /פרק א'
אֱלוּל ג'תתקע"ב ,נְ ַה ְר ְּד ָעאָּ ,ב ֶבל.
ׁש ָּלנ ּו ִהיא ִעיר ְמאֹד
ׁש ְּב ָב ֶבלָ .ה ִעיר ֶ
קו ְֹר ִאים ִלי יו ָֹחנָןַ ,ואֲנִ י ּגָר ָּב ִעיר סו ָּרא ֶ
ֻח ֶדת ו ֶ
ְמי ֶ
ֶסת ִל ְת ִפ ָּלה ו ָּב ֵּתי ִמ ְד ָרׁש ְל ִל ּמוּד
ֵש ָּב ּה ַה ְר ֵּבה ָּב ֵּתי ְּכנ ֶ
ּמ ְר ָּכזִ ית ,יׁ
ֻלם ַ -רב,
ׁש ְּבכ ָּ
ָרים ֶא ְצ ֵלנ ּו ָּב ִעיר ,ו ְֶה ָחׁשוּב ֶ
ֲכ ִמים ּג ִ
ידי ח ָ
ַה ּתו ָֹרהַ .ה ְר ֵּבה ַּת ְל ִמ ֵ
ׁש ָּל ַמד
ׁשב ְל ָכאן ְל ַא ַחר ֶ
ׁש ָּ
ׁש ְּב ָב ֶבל" ,אוֹ ִּב ְׁשמוֹ ַה ְּמקו ִֹרי ַ -ר ִּבי ַא ָּבאֶ ,
"ר ֵּבינ ּו ֶ
ַ
ֻבד,
ׂ ָר ֵאלַ .רב הוּא ַמ ָּמׁש ַצ ִּדיק ּגָדוֹל ו ְּמכ ָּ
ׁשך ְּתקו ָּפה אֲרו ָּּכה ְּב ֶא ֶרץ ִי ְש
ּתו ָֹרה ְּב ֶמ ֶ
"אמו ָֹר ִאים"
ׁשהוּא ֵמ ָה ָ
ׁש ִּלי ִה ְס ִּביר ִלי ֶ
ׁשל ָּכל ְּבנֵי ַה ּגו ָֹלה"ַ ,א ָּבא ֶ
"ר ָּבן ֶ
הוּא ַ
ׁש ִח ֵּבר ֶאת ַה ִּמ ְׁש ּנָה.
ׂיא ִ -מי ֶ
ׁשל ַר ִּבי יְהו ָּדה ַה ָּנ ִש
וְהוּא ָהיָה ַּת ְל ִמיד ֶ
ׁשם
ׁשהוּא ּגַם ִמ ְת ַּפ ֵּלל ָ
ׁש ּזֶה או ֵֹמר ֶ
ׁשהוּא ּגַם ֵּבית ִמ ְד ָרׁשֶ .
ֶסת ֶ
ֵש ֵּבית ְּכנ ֶ
ְל ַרב יׁ
ידים!
ֵש לוֹ ְּב ֵע ֶר ְך ְׁשמוֹנֶה ֵמאוֹת ַּת ְל ִמ ִ
ידיו ָה ַר ִּבים  -יׁ
ׁשם ִעם ַּת ְל ִמ ָ
ְוגַם לו ֵֹמד ָ
ירנ ּו
ֲרים ְל ִע ֵ
ׁשהַ ,ה ְר ֵּבה יְהו ִּדים נוֹה ִ
ֲד ָ
ׁשנָה ַהח ָ
ׁשנָה ְּבח ֶֹדׁש אֱלוּלִ ,ל ְק ַראת ַה ָּ
ָּכל ָ
ְל ַה ְק ִּביל ְּפנֵי ַר ָּבם ָּב ֶרגֶל.
יתי ְל ַס ֵּפר
ׁש ָר ִצ ִ
ָשר ַּב ִּס ּפוּר ֶ
ׁ
ְא ְת ִחיל י ָ
טוֹב ,לֹא ַא ְל ֶאה ֶא ְת ֶכם ְּב ֵתאו ִּרים ,ו ַ
ֻתנָה וְהוּא ּגָר ָּב ִעיר
ׁשל ַּב ִּדים ְוכ ְ
ׁש ִּליַ ,ס ָּבא י ְִצ ָחק ,עו ֵֹסק ְּב ִמ ְס ָחר ֶ
ָל ֶכםַ :ס ָּבא ֶ
נְ ַה ְר ְּד ָעאִ .מ ֵּדי ַּכ ָּמה ח ָ
ֳד ִׁשיםָּ ,כל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַה ֻּמ ְר ֶח ֶבת ַ -ה ְּנ ָכ ִדים ו ְַה ִּנינִ ים ִמ ָּכל
ָש ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי .אֲנִ י ְמאֹד או ֵֹהב ֶאת
יבה ִמ ְת ַא ְּס ִפים ֶא ְצלוֹ ַּב ַּביִת ְל ִמ ְפ ּגׁ
ָע ֵרי ַה ְּס ִב ָ
ֵש ָּב ֶהם ֶאת ְקרו ֵֹבי ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ִמ ְּנ ַה ְר ְּד ָעאִ ,מ ּסו ָּרא,
ָשים ָה ֵא ּלוּ ,אֲנִ י ּפוֹגׁ
ַה ִּמ ְפ ּג ִׁ
ֹד-שנִ י
ׁ
ן-דו ֵ
ֹש ֶאת ֶא ְל ָחנָןַ ,ה ֶּב ּ
ּמעוֹד ְמקוֹמוֹתְּ .ב ִע ָּקר אֲנִ י או ֵֹהב ִל ְפ ּגׁ
ֵמהו ֶֹצל ו ֵ
ׁשל ַס ָּבא י ְִצ ָחק ,הוּא זו ֵֹכר ַה ְר ֵּבה ִס ּפו ִּרים
ׁש ִּלי ,ו ְּל ַה ְק ִׁשיב ַל ִּס ּפו ִּרים ַה ְּמ ַענְ יְנִ ים ֶ
ֶ
ׁשנִ י.
ָאים ו ְּב ִע ָּקר ִס ּפו ִּרים ַעל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּ
ׁשל ַה ַּתנ ִ
ֵמ ַה ּדוֹר ַה ּקו ֵֹדם ֶ
ׁשם
ֻכה ַעל חֲמו ִֹרים ֵמ ָה ִעיר סו ָּרא ִלנְ ַה ְר ְּד ָעאָּ ,ברו ְּך ַה ֵּ
יבה ֲאר ָּ
ֲרי ְר ִכ ָ
ַה ּיוֹםַ ,אח ֵ
ׁש ִּלי,
ׁש ּזֶה ּכו ֵֹלל ֶאת ַההו ִֹרים ֶ
ׁש ָּלנוֶּ ,
ׁשל ַס ָּבא ָּכל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶ
ַענ ּו ַל ַּביִת ֶ
ִה ּג ְ
ְתה ְּגדו ָֹלהָּ ,כל
ׂ ְמ ָחה ָהי ָ
ְאת אֲחו ִֹתי ִר ְב ָקהַ .ה ִּש
ָמין ו ֶ
או ִֹתיֶ ,את ָא ִחי ַה ָּק ָטן ִּבנְ י ִ
ַענ ּו ַאחֲרוֹנִ ים.
ַחנ ּו ִה ּג ְ
ׁשםֲ ,אנ ְ
ְּבנֵי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַה ְּקרו ִֹבים ו ְָה ְרחו ִֹקים ְּכ ָבר ִח ּכ ּו ָלנ ּו ָ
ֲפ ּל ּו
ׁש ָּבח ַוא ִ
ׂ ִריםַ ,ייִן ְמ ֻ
ׁשם ָּד ִגיםְּ ,ב ָש
ׁש ְל ָחן ָמ ֵלא ְּבא ֶֹכלָ ,הי ּו ָ
ַס ְב ָּתא ָע ְר ָכה ֻ
ַש ִּתי ִעם ֶא ְל ָחנָן
ׁש ִּנ ְפ ּג ְׁ
ׁשאֲנִ י ְמאֹד ְמאֹד או ֵֹהבַּ .כ ּמו ָּבן ֶ
ֻכ ִרים ֶ
ְק ָליוֹת ֶואֱגוֹזִים ְמס ָּ
ׁש ְל ָחן ָקרוֹב ְמאֹד ְל ַס ָּבא.
ַש ְב ִּתי ְליָדוֹ ִּב ְק ֵצה ַה ֻּ
ׁ
ו ְִה ְתי ַּ

ח
מְקוֹמוֹ שֶׁ ל מָשִׁ י ַ
יך
ׁש ְּב ָכל ִה ְתַועֲדוּת ָצ ִר ְ
יע ֵה ֵחל ְל ַד ֵּבר .הוּא ָא ַמר ֶ
ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
יח
ׁשל ָה ַר ִּבי ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ִל ְפ ּת ַֹח ִּב ְד ַבר ַמ ְלכוּת ִמ ּתו ָֹרתוֹ ֶ
"בית
ׁשל קֻנְ ְט ֵרס ֵּ
ֻדוֹת ֵמ ַה ּת ֶֹכן ֶ
יט"א ,ו ְָחזַר ַעל ַּכ ָּמה נְ ק ּ
ְׁש ִל ָ
יה ו ְִח ֵּלק ְּבח ֶֹדׁש
ׁש ָה ַר ִּבי ִה ִּג ַּ
ׁשהוּא קֻנְ ְט ֵרס ֶ
ׁש ְּב ָב ֶבל"ֶ ,
ַר ֵּבינ ּו ֶ
ׂ ָרד ַה ִּל ּמו ִּדים
ׁש ִּמ ְש
ׁשחו ֶֹב ֶרת ַה ִּל ּמוּד ֶ
ׂ ְמ ִּתי ֵלב ֶ
ֶח ְׁשוָן תשנ"בַ .ש
ׁשנָהְּ ,ב ֶע ֶצם ְּבנ ּויָה ַעל ַהקֻּנְ ְט ֵרס ַה ּזֶהִּ .כ ְמ ַעט ָּכל
ֵה ִכין ָלנ ּו ַה ָּ
ׁשם ַּבחו ֶֹב ֶרת ,חוּץ
יע ָא ַמרָ ,הי ּו ְּכתו ִּבים ָ
ׁש ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
ַה ְּד ָב ִרים ֶ
ֻדה ַה ֶּמ ְר ָּכזִ ית
ׁש ָהיָה ְּב ֶע ֶצם ַה ְּנק ָּ
ּמ ְר ָּכזִ יֶ ,
ִמ ָּד ָבר ֶא ָחדָ ,חׁשוּב ו ֶ
ׁשל ַה ִה ְת ַועֲדוּת ...רו ִֹצים ָל ַד ַעת ַמהוּ? ַח ּכ ּו ְּב ַס ְב ָלנוּת.
ֶ
יע לו ַֹמר" ,נִ ְׁש ְמ ָעה ַה ַה ְכ ָרזָה
"ב ֶסעוֶען ֶסעוֶענְ ִטי"ֵ ,ה ֵחל ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
ְּ
יאת ָהעו ָֹלם!".
ֲשו ָּבה ֵמ ָאז ְּב ִר ַ
ֲכי חׁ
ֲכי ּגו ָֹר ִלית ַוה ִ
הִ
ׁשר ְּכ ָבר ְל ַה ְכ ִריז ְּב ֶסעוֶען
ֲשו ָּבה ֶא ְפ ָ
"איזוֹ ַה ְכ ָרזָה ּגו ָֹר ִלית ַוחׁ
ֵ
יתי ּגַם ֶאת ַּפ ְרצו ָּפם ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּלא
ׁש ְב ִּתי ְל ַע ְצ ִמי ו ְָר ִא ִ
ֶסעוֶענְ ִטי?" ָח ַ
ׁשל ְׁש ָאר ַה ַח ּי ִָלים.
ֶ
ָביא לוֹ
ׁש ּנ ִ
יך ְל ַד ֵּבר ,הוּא ִּב ֵּקׁש ֶ
יע ִה ְמ ִׁש ְ
ׁש ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
ִל ְפנֵי ֶ
ָש ְב ִּתי ָקרוֹב
ׁ
ֵמ ַה ִּס ְפ ִר ּיָה ֶאת ֵס ֶפר ׁשו ְֹפ ִטים ָּב ַר ְמ ַּב"ם .אֲנִ י י ַ
ׁשל ִס ְפ ֵרי
ּמם ֶ
ׂ ְמ ִּתי ֵלב ְל ִמ ּקו ָ
ַל ִּס ְפ ִריָה ,וְעוֹד ק ֶֹדם ָל ֵכן ַש
ׁש ִּב ֵּקׁש.
זְתי ְל ָה ִביא לוֹ ֶאת ַה ֵּס ֶפר ֶ
ָה ַר ְמ ַּב"םָ ,אז ִה ְז ָּד ַר ִּ
ׁשם
יע ָּפ ַתח ֶאת ַה ֵּס ֶפר ְּב ִה ְלכוֹת ְמ ָל ִכים ֶּפ ֶרק י"אָ ,
ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
)ד ֶר ְך
יח ו ְָהאו ָֹפנִ ים ְלזַהוֹתוֹ ֶּ
ימנֵי ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲל ָכה ד' ְמנ ּויִים ִס ָ
ַּבה ָ
יח ִה ְת ַק ּיְמ ּו
ימנֵי ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁש ָּכל ִס ָ
ׁש ִּלי ָא ַמר ִלי ֶ
ַא ּגַבַ ,א ָּבא ֶ
ׁש ָה ַר ִּבי הוּא
ָּב ַר ִּבי ,ו ְָל ֵכן ֵמאוֹת ַר ָּבנִ ים ָח ְתמ ּו ַעל ְּפ ַסק ִּדין ֶ
ֲל ָכה(.
יח ַעל ִּפי ַהה ָ
ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
הוּא ֵה ֵחל ְל ַה ְק ִריא ִמ ּתו ְֹך ַה ֵּס ֶפרַ " :י ֲעמֹד ֶמ ֶל ְך ִמ ֵּבית ָּדוִד,
יל ְך ָּב ּה .
ׂ ָר ֵאל ֵל ֵ
ה ֹּגֶה ַּב ּתו ָֹרה וְעו ֵֹסק ַּב ִּמ ְצווֹת  . .יָכוֹף ָּכל ִי ְש
יח ו ָּבנָה ִמ ְק ָּדׁש
ׂה ו ְִה ְצ ִל ַ
ׁשם ִ . .אם ָע ָש
ְ .וי ְִלחוֹם ִמ ְל ָחמוֹת ַה ֵּ
ַדאי".
יח ְּבו ַּ
ֲרי זֶה ָמ ִׁש ַ
ִּב ְמקוֹמוֹ  . .ה ֵ

ַה ַה ְכ ָרזָה הַגּוֹרָלִית  /פרק ו'
ידנְ טָ ,ה ְרחוֹב
ידים ִּב ְרחוֹב ְּפ ֶר ִז ֶ
ֲס ִ
ׁשל ֶא ָחד ַהח ִ
ְמה ְּב ֵביתוֹ ֶ
ַה ִה ְתַועֲדוּת ִה ְת ַק ּי ָ
ֻמׁש.
יחַּ .ביִת ּגָדוֹל ְּבצו ַּרת ְמח ָּ
יט"א ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשל ָה ַר ִּבי ְׁש ִל ָ
ּבוֹ נִ ְמ ָצא ֵּביתוֹ ֶ
ֻכים ְּב ֶצ ַבע חוּם ָּב ִהירִ .מ ִּת ְק ַרת ַה ַּביִת
ׂים וִילוֹנוֹת ֲאר ִּ
ַעל ַח ּלוֹנוֹת ַה ַּביִת ְּפר ּו ִש
יח ָאפֹר ִעם ִע ּטו ִּרים י ִָפים ְמ ַכ ֶּסה ֶאת ָּכל
ׁש ִט ַ
ׁשת ְּגדו ָֹלהָ .
ׁש ֶלת נִ ְב ֶר ֶ
ִמ ְׁש ַּת ְל ֶ
ֲרים ֶאת ַה ַּביִת ִמ ָּכל ִּפנּ ו ָֹתיו.
יצים ַר ִּבים ְמ ָפא ִ
ֲצ ִ
ִר ְצ ַּפת ַה ַּביִת ַוע ִ
ׁש ּזו ֶֹכה
ַא ְך ַל ְמרוֹת ַה ַּביִת ַה ְּמפ ָֹאר ,נִ ָּכר ִּכי ָח ִסיד ּגָדוֹל ּגָר ַּב ַּביִת ַה ּזֶהָ .ח ִסיד ֶ
ׁשנָה.
ׁש ְך ָּכל ַה ָּ
ַחד ִא ּתוֹ ְּב ֶמ ֶ
ָלגוּר ָקרוֹב ֶאל ָה ַר ִּבי ו ְּל ִה ְת ַּפ ֵּלל י ַ
ׁשל ָה ַר ִּבי
ָקית ֶ
ָסים ַל ַּביתּ ,פו ְֹג ִׁשים ִּב ְתמ ּונָה ֲענ ִ
ׁש ִּנ ְכנ ִ
אשוֹן ֶ
ְּכ ָבר ֵמ ָה ֶרגַע ָה ִר ׁ
ֶלד ָק ָטן וְנו ֵֹתן לוֹ ַמ ְט ֵּב ַע
ַה ְּתל ּויָה ַעל ִקיר ַה ָּסלוֹןְּ ,תמ ּונָה ָּב ּה ָה ַר ִּבי ְמ ַח ּי ְֵך ְלי ֶ
יאנ ּו ְּתלוּיוֹת ְּב ֵס ֶדר מו ְֹפ ִתי ַעל ַה ִּקיר
ֵׂ
ׁשל ַר ּבו ֵֹתינ ּו נְ ִש
יהם ֶ
ִל ְצ ָד ָקהָּ .כל ְּתמוּנו ֵֹת ֶ
ׁשל ַּב ַעל ַה ַּביִת ו ְּבנֵי ִמ ְׁש ַּפ ְח ּתוֹ ְּב ִה ְז ַּד ְּמנֻ ּיוֹת ׁשוֹנוֹת
ו ְּל ִצ ָּדן ְּתמוּנוֹת ׁשוֹנוֹת ֶ
ֵא ֶצל ָה ַר ִּביִ .ס ְפ ִריָה ֲענ ִ
ָקית ִעם ַה ְר ֵּבה ִס ְפ ֵרי ק ֶֹדׁש ִּכ ְּס ָתה ֶאת ֶא ָחד ַה ִּקירוֹת,
ּטי
ׁשל ְּג ָמ ָראִ ,ס ְפ ֵרי ָה ַר ְמ ַּב"םֶ ,סט ִל ּקו ֵ
ׁשם ֶסט ֶ
ׁש ִה ַּכ ְר ִּתי ָהי ּו ָ
ו ֵּבין ַה ְּס ָפ ִרים ֶ
ֲסידוּת.
ׂיחוֹת וְעוֹד ַה ְר ֵּבה ִס ְפ ֵרי ח ִ
ִש
ׁש ָע ַמד ְּב ֶמ ְר ַּכז
ׁש ְל ַחן ֵעץ ָּכ ֵבד ֶ
ֶרת ִעם ַה ְּמ ַפ ְק ִדיםְ ,ס ִביב ֻ
ָלי ַה ַּס ּי ֶ
ַש ְבנוַּ ,ח ּי ֵ
ׁ
ִה ְתי ַּ
"ב ְׁש ַעת ַה ִּנ ּגוּנִ ים
ׁשל ִה ְתַו ֲע ֻד ּיוֹת"ִ ,ה ְס ִּביר ָלנ ּו ַּב ַעל ַה ַּביִתִּ ,
ׁש ְל ָחן ֶ
ַה ָּסלוֹן" .זֶה ּו ֻ
ׂוֹת ָע ָליו קו ֶּלע'ס ְולֹא י ְִק ֶרה לוֹ ָּד ָבר".
ֲפ ּל ּו ַל ֲעש
נִ ָּתן ִל ְד ּפֹק ָע ָליו ְּב ָח ְז ָקה ַוא ִ
ֲריו
יע" ,הוּא ָא ַמר ,ו ִּמ ּיָד ַאח ָ
יע ִה ִּג ַ
"ה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
ַה ְּמ ַפ ֵקד ׁשו ֶֹלם נִ ְכנַס ֶאל ַה ַּביִתַ .
ְאר ְֹך.
ָקן ָל ָבן ו ָ
ֻגָר ַּב ַעל ז ָ
נִ ְכנַס יְהו ִּדי ְמב ּ
ימינִ י"ִ ,ה ְת ַח ְלנ ּו
ׁשב ִל ִ
ׁשם ַל ֲאדֹנִ י ֵ
ׁשם ַל ֲאדֹנִ י ,נְ אוּם ַה ֵּ
"ל ָּדוִד ִמזְמוֹר נְ אוּם ַה ֵּ
ְ
יח ַעל ֶּפ ֶרק
יט"א ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשל ָה ַר ִּבי ְׁש ִל ָ
ְלנ ַּגֵן ְּבא ֶֹפן ְס ּפוֹנְ ָטנִ י ֶאת ַה ִּנ ּגוּן ֶ
ׁשל ְׁשנַת הק"י.
ילים ֶ
ַה ְּת ִה ִ
ׁשנִ ְז ֶּכה
ידיםֶ ,
ֲס ִ
"ל ַח ִיּים ֶר ֶּב'הְ ,ל ַח ּיִים ח ִ
יע ֶאת ִּפיוְ :
ְּב ִס ּיוּם ַה ִּׁשירָּ ,פ ַתח ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
ש! ְל ַח ּיִים".מ ׁיכף ו ִּמ ּיָד ַמ ָמׁש ִּכ ְּפׁשוּטוֹ ַמ ֶ
ימה ֵּת ֶ
יתית ו ְַה ְּש ֵל ָ
ֲמ ִּ
ֻלה ָהא ִ
ַל ְּגא ָּ
"ל ַח ּיִים ו ְִל ְב ָר ָכה".
מ-ן!"ָ ,ענִ ינוְּ ,"א ֵ
ָ

ה ְד ִריּ ָה ַהגְּדוֹלָה
סּנ ְ ֶ
ַה ַ
ׁשנִ י ,אֲנִ י ְמאֹד
ׁשה ַעל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּ
"ס ָּבאַ ,ס ֵּפר ָלנ ּו ְּב ַב ָּק ָ
ַ
ׁש ְּל ָך" ִּ -ב ַּק ְׁש ִּתי.
או ֵֹהב ֶאת ַה ִּס ּפו ִּרים ֶ
ׁש ַא ָּתה או ֵֹהב
ׁש ֵאל ּו ַה ִּס ּפו ִּרים ֶ
"ב ֵס ֶדר יו ָֹחנָן ,טוֹב ְמאוֹד ֶ
ְּ
ִל ְׁשמ ַֹע"ִ ,ח ּי ְֵך ַס ָּבא ו ְֵה ֵחל ְּב ִס ּפוּרוֵֹּ :
ׁשנִ י",
"בית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּ
ָשים
"היָה ִּבנְ יָן ְמאֹד ְמאֹד ְמפ ָֹארָ ,ה ֲאנ ִׁ
ָּפ ַתח ַס ָּבא ְּב ִה ְת ַר ְּגׁשוּתָ ,
ׁש ּלֹא ָר ָאה ֶאת ִּבנְ יַן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש לֹא
ׁש ִּמי ֶ
ׁש ָהי ּו ִּב ְז ַמנּ וֹ ָא ְמר ּו ֶ
ֶ
ִש י ְַר ְק ַר ּקוֹת,
ׁשיׁ
יכל ָהיָה ָּבנוּי ֵמ ַא ְבנֵי ַ
ּמיוַ .ה ֵה ָ
ָפה ִמ ָי ָ
ָר ָאה ִּבנְ יָן י ֶ
ַלי
ַצנֵץ וְנִ ְר ֶאה ְּכג ֵּ
ְתה זו ַֹר ַחת ָע ָליו הוּא ָהיָה ְמנ ְ
ׁש ֶמׁש ָהי ָ
ׁש ַה ֶּ
ו ְּכ ֶ
ׁשםְּ ,ב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדׁש
ֱשיר ּו אוֹתוָֹ .
ָכ ֶסף ֶהע ִׁ
ָהב ו ֶ
ַה ּיָםַ ,ה ְר ֵּבה ז ָ
ָהבּ ,בוֹ ָהי ּו
אשוֹן ְּבתו ְֹך ק ֶֹדׁש ַה ָּק ָד ִׁשים ָהיָה אֲרוֹן ַה ּק ֶֹדׁש ִמ ּז ָ
ָה ִר ׁ
ֹש ָּברו ְּך הוּא ִה ְׁש ָרה ֶאת ְׁש ִכינָתוֹ".
ְשם ַה ָּקדוׁ
ׁ
לוּחוֹת ַה ְּב ִרית ,ו ָ
ׁשם לֹא נִ ְמ ָצא ְּב ָכל
"ה ֵּ
"מה זֹאת או ֶֹמ ֶרת?!" ִה ְז ַּד ַע ְק ִּתי ִמ ּיָדַ ,
ַ
ֵש
ֲבל יׁ
ׁש ַה' נִ ְמ ָצא ְּב ָכל ָמקוֹם"ָ ,ענָה ַס ָּבא" ,א ָ
ַדאי ֶ
ָמקוֹם?!" "ו ַּ
ׂ ָר ֵאלְ ,ו ּזֶה ִה ְת ַּב ֵּטא
ׁש ָּב ֶהם ה' ָּב ַחר ְל ִה ְת ּגַלוֹת ִל ְבנֵי ִי ְש
ְמקוֹמוֹת ֶ
ׁש ָרא ּו
יסים ֶ
ׁשם רו ַּח ַה ּקו ֶֹדׁש ו ְָהי ּו נִ ִּ
ׁשאֲב ּו ִמ ָּ
יאים ָ
ׁש ַה ְּנ ִב ִ
ְּב ָכ ְך ֶ
ׁשם ְּב ִג ּלוּי .ו ְִג ּלוּי זֶה נִ ְק ָרא ַ -ה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁש ִכינָה".
או ָֹתם ָ
ׁשם,
ֹׁכן ָ
ׁשהקב"ה ש ֵ
"מ ְׁש ָּכן"ִּ ,ב ְג ַלל ֶ
"ל ֵכן קו ְֹר ִאים ַל ִּמ ְׁש ָּכן ִ
ָ
"על זֶה
נָכוֹן ַס ָּבא?" ָא ַמר ֶא ְל ָחנָן" ,נָכוֹן ְמאֹד"ֵ ,ה ִׁשיב ַס ָּבאַ ,
ְש ַכנְ ִּתי ְּבתו ָֹכם".
ׁ
ׂ ּו ִלי ִמ ְק ָּדׁש ו ָ
ְעש
ֱמר ַּב ָּפסוּק :ו ָ
ֶנא ַ
ְס ָּבא
יך ְל ַס ֵּפרַ ,ס ָּבאַ ,ה ִּס ּפוּר ְמאֹד ְמ ַענְ יֵן"ָ ,א ַמ ְר ִּתי .ו ַ
"ת ְמ ִׁש ְ
ַּ
ׁש ֵאין ְּכמו ָֹת ּה .יְהו ִּדים
ְתה ֲחָויָה ֶ
ֲל ּיָה ָל ֶרגֶלָ ,הי ָ
"הע ִ
יךָ :
ִה ְמ ִׁש ְ
ַחד ִּב ְקבוּצוֹת ְּגדוֹלוֹת ְל ֵע ֶבר
ׁש ָהי ּו ָּכאן ְּב ָב ֶבל ָהי ּו יו ְֹצ ִאים י ַ
ֶ
ׁשה ְל ָת ֵאר או ָֹת ּה,
ׁש ָּק ֶ
ׂ ְמ ָחה ְּגדו ָֹלה ֶ
ְתה ָאז ִש
ּש ַליִםָ ,הי ָ
ׁ
יְרו ָ
ימים ֶאת ַה ֶּד ֶר ְך
ֲלי ְּכ ֵלי נְ ִגינָה ׁשוֹנִ ים ָהי ּו ַמנְ ִע ִ
יְהו ִּדים ַּבע ֵ
ָרה ָה ַל ְך ׁשוֹר
ׁש ּי ָ
ֹאש ַה ַּ
ו ְַה ּיְהו ִּדים ָהי ּו ּפו ְֹצ ִחים ְּב ִר ּקוּדְּ .בר ׁ
ׁש ָהי ּו
ֲלי ַזיִת ֶ
ׂמ ּו ע ֵ
ׁש ַעל ַק ְרנָיו ַה ְּגדוֹלוֹת ו ְַה ּיָפוֹת ָש
ָּב ִריאֶ ,
ּש ַליִם.
ׁ
ֻּלם ִלירו ָ
נִ ְר ִאים ְּכמוֹ ֵאיזֶה ֶּכ ֶתר ְמפ ָֹאר .ו ְָכ ְך ָצעֲד ּו כ ָּ
ְל ֵע ֶבר ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.

ֶרת
ָלי ַה ַּס ּי ֶ
ׁש ִּלי זֶה ָלרוּץִּ .ד ְר ַּבנְ ִּתי ֶאת ְׁש ָאר ַח ּי ֵ
יבים ֶ
ֶא ָחד ַה ַּת ְח ִּב ִ
ֶרת
ֲש ּו ְל ַבד ֵאיזֶה ַס ּי ֶ
ׂימוֹת .ו ְּת ַנחׁ
ְמהֲר ּו ְל ַס ּיֵם ֶאת ָּכל ַה ְּמ ִש
ׁש ּי ַ
ֶ
ִיתי
ּקה ְּגדו ָֹלה ַל ִה ְתַועֲדוּת ַּב ַּלי ְָלהָ ,הי ִ
יתי ִּב ְתׁשו ָ
נִ ְצ ָח ּהִ ...ח ִּכ ִ
ַעד ִא ָּתנוּ.
ׁש ּיָבוֹא ְל ִה ְתו ֵ
יע ֶ
ֻק ָרן ָל ַד ַעת ִמיה ּו ַה ַּמ ְׁש ִּפ ַ
ּגַם ְמס ְ

"ב ֵס ֶדר יו ָֹחנָן ,טוֹב ְמאוֹד ֶׁש ֵאל ּו ַה ִּס ּפו ִּרים ֶׁש ַא ָּתה או ֵֹהב ִלְׁשמ ַֹע"ִ ,ח ּי ְֵך ַס ָּבא ו ְֵה ֵחל ְּב ִס ּפוּרוֹ...
ְּ

ְתה
ְתה ִל ְׁש ָּכה ְּגדו ָֹלהָ ,ק ְרא ּו ָל ּה ִל ְׁש ַּכת ַה ּגָזִיתִ .היא ָהי ָ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהי ָ
ְתה ַה ַּסנְ ֶה ְד ִר ּיָה ַה ְּגדו ָֹלה".
ְשם ָהי ָ
ׁ
ֵיהם ,ו ָ
ִּל ְׁש ָּכה ְסמו ָּכה ַל ִּמ ְז ֵּב ַח ְללֹא ֶה ְפ ֵסק ֵּבינ ֶ
"ב ִד ּיוּק זֶה ַמה
"רגַע"ִ ,ח ּי ְֵך ַס ָּבאְּ ,
ׁש ַא ְל ִּתיֶ .
"מה זֶה ַה ַּסנְ ֶה ְד ִר ּיָה ַה ְּגדו ָֹלה?" ָ
ַ
ְא ָחד
"ה ַּסנְ ֶה ְד ִר ּיָה ַה ְּגדו ָֹלה ָמנְ ָתה ִׁש ְב ִעים ו ֶ
יךַ :
ׁשאֲנִ י הו ֵֹל ְך ְל ַס ֵּפר" ,ו ְִה ְמ ִׁש ְ
ֶ
יאים
ׁש ּיו ְֹד ִעים ֶאת ַה ּתו ָֹרה ְּב ַעל ֶּפה ו ְּב ִק ִ
ֲכ ִמים ְּגדו ִֹלים ֶ
ידי ח ָ
ֲב ִריםַּ ,ת ְל ִמ ֵ
חֵ
יהם ְל ִמ ְׁש ָּפט ו ְֵהם ָהי ּו ּפו ְֹס ִקים ֶאת
ֲל ֶ
יה ,יְהו ִּדים ָהי ּו ָּב ִאים א ֵ
ְּב ָכל ְצפוּנו ֶֹת ָ
ֲבי ָהעו ָֹלם".
ֲל ָכה ו ְּמ ַפ ְר ְס ִמים או ָֹת ּה ְל ָכל ַה ּיְהו ִּדים ְּב ַרח ֵ
ַהה ָ
ׁשע ִעם
יע ִטיטוּס ָה ָר ָ
"ה ִּג ַ
ְעצוּבִ ,
ֲבל יוֹם ֶא ָחד"ָ ,א ַמר ַס ָּבא ְּבטוֹן נָמו ְּך ו ָ
"א ָ
ּש ַליִםְּ ,ביוֹם
ׁ
ׂ ּו ָמצוֹר ַעל יְרו ָ
ַה ְר ֵּבה ָצ ָבא ו ְַח ּי ִָלים ,ו ְַכ ֲעבֹר ְּתקו ָּפה ָּב ּה ֵהם ָעש
ׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ו ְֶה ְח ִריב ּו אוֹתוֵֹ ,הם ָה ְרג ּו
יכל ֶ
ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאבֵ ,הם נִ ְכנְ ס ּו ַל ֵה ָ
ׁשם ְלעוֹד
ּש ַליִם ְלי ְַבנֶה ,ו ִּמ ָּ
ׁ
ֲכ ִמיםַ .ח ְב ֵרי ַה ַּסנְ ֶה ְד ִריןּ ,גָל ּו ִמ ּיְרו ָ
ידי ח ָ
ַה ְר ֵּבה ַּת ְל ִמ ֵ
ירי
ִׂ
ּשאְׁ ,ש ַפ ְר ָעםֵּ ,בית ְׁש ָע ִרים ו ְִצ ּפו ִֹריַ .ה ָּמקוֹם ָה ֲע ִש
ׁ
ִמ ְס ַּפר ְמקוֹמוֹת ְּכגוֹן או ָ
יח
יאת ְמ ִׁש ַ
ַח ְזר ּו ִל ְפנֵי ִּב ַ
ׁשם ֵהם י ְ
ׁשהוָּ ,היָה ָּב ִעיר ְט ֶב ְריָה ,ו ְּל ָּ
ו ְָה ַאחֲרוֹן ּבוֹ ֵהם ָ
ָשוּב ּו ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ְא ַחר ָּכך ֵהם יׁ
ַחנ ּו ָּכל ָּכ ְך ְמ ַצ ִּפים ,ו ַ
ׁש ּלוֹ ֲאנ ְ
ִצ ְד ֵקנוֶּ ,
ישי ְל ָה ִפיץ ֶאת ַה ּתו ָֹרה".
ַה ְּׁש ִל ִׁ

ׁש ּלוֹ ו ְּל ָה ִביא ֶאת ָהעו ָֹלם ִל ְׁש ֵל ּמוּת.
ו ִּפ ְר ֵטי ַה ְּפ ָר ִטים ֶ

קדָשׁ  -גַּם הַיּוֹם
מּ ְ
בֵּית ַה ִ

ׁש ִה ּינָם ִמ ְס ָּפ ִרים ְׁש ֵל ִמים
ׂר ו ַּב ִּמ ְס ָּפר ֵמ ָאה ֶ
ּמזֶת ַּב ִּמ ְס ָּפר ֶע ֶש
ַה ְּש ֵל ּמוּת ְמרו ֶ
ְש ְב ִעים.
ֻמז ַּב ִּמ ְס ָּפר ְׁש ַבע ֵמאוֹת ו ִׁ
ֲגו ִּלים ,ו ְָל ֵכןֵּ ,ברוּר ָהעו ָֹלם ִּב ְׁש ֵלמוּתוֹ ְמר ָּ
ַוע ּ
ְש ְב ִעים.
ׁש ַבע ָּכפוּל ְּב ֵמ ָאה זֶה ְׁ -ש ַבע ֵמאוֹת ו ִׁ
ׂר ְּפלוּס ֶ
ׁש ַבע ָּכפוּל ֶע ֶש
ִּכי ֶ

ֲבל ַס ָּבאִ ,אם ַה ּיוֹם ִּב ְז ַמן ַה ּגָלוּת ֵאין ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,אז
"א ָ
ְאיפֹה ַה ְּׁש ִכינָה נִ ְמ ֵצאת? ַה ִאם
ֵאין ַלקב"ה ָמקוֹם ִל ְׁש ּכֹן ּבוֹ ,ו ֵ
ׂ ָר ֵאל וְהוּא לֹא ׁשו ֶֹרה יו ֵֹתר
ְשלוֹם ֶאת ְּבנֵי ִי ְש
ׁ
ָטׁש ַחס ו ָ
ׁשם נ ַ
ַה ֵּ
ׁש ִּנ ְּק ָרה ּגַם ְּבמ ִֹחי.
ׁש ַאל ֶא ְל ָחנָן ֶאת ַה ְּׁש ֵא ָלה ֶ
ְּבתו ָֹכם?" ָ

יח ַה ִּנ ְמ ָצא ִּב ְׁש ַבע ֵמאוֹת ִׁש ְב ִעים מקבלים ֶאת ַה ּכ ַֹח ְל ָב ֵרר ֶאת ָהעו ָֹלם
ִמ ָּמ ִׁש ַ
ְעל
ֲפ ַצת ַה ַּמ ְעיָנוֹת ו ַ
ׁשם ּפו ְֹר ִצים ֶאת ָּכל ַא ְר ַּב ַעת רוּחוֹת ָהעו ָֹלם ַעל י ְֵדי ה ָ
ו ִּמ ָּ
יאים ֶאת ַה ְּגאו ָּלה.
י ְֵדי זֶה ּפו ְֹר ִצים ֶאת חוֹמוֹת ַה ּגָלוּת ו ְּמ ִב ִ
יך
ׁש ַּמ ְמ ִׁש ְ
"פ ַר ְצ ָּת" ,ו ְּכמוֹ ֶ
ימ ְט ִר ּיָא ָּ
יבה זוְֹׁ ,ש ַבע ֵמאוֹת ִׁש ְב ִעים זֶה ְּב ִג ַ
ִמ ִּס ָּ
ֱמר
יחָ ,ע ָליו ֶנא ַ
ׁשל ַה ָּמ ִׁש ַ
ָק ְד ָמה ו ְָצפוֹנָה ָונ ְֶג ָּבה"ְּ ,כלו ַֹמרְּ ,בכֹחוֹ ֶ
ָמה ו ֵ
ַה ָּפסוּק "י ָּ
יאים ֶאת
ֵיהם ּפו ְֹר ִצים ֶאת ָּכל ַא ְר ַּב ַעת רוּחוֹת ָהעו ָֹלם ו ְּמ ִב ִ
"ע ָלה ַה ּפו ֵֹרץ ִל ְפנ ֶ
ָ
יך ו ְּל ַה ְס ִּביר ֶאת ַה ְּפ ִעילוּת".
ַה ְּגאו ָּלה .ו ְָכ ֵעתַ ,נ ְז ִמין ֶאת ַהמ"פ יו ֵֹסף ְל ַה ְמ ִׁש ְ
אקס ו ָּפ ַתח ְּב ֶה ְס ֵּבר נִ ְמ ָרץ:
ַש ַל ַּב ְ
ַהמ"פ יו ֵֹסף נִ ּגׁ
יכה
ֶרת ְצ ִר ָ
ֲרצוֹת ֶמ ְר ָּכזִ ּיוֹת ָּבעו ָֹלם או ָֹתן ָּכל ַס ּי ֶ
ׁש ַבע א ָ
ארק י ְִהי ּו ֶ
"ב ַר ַח ֵבי ַה ַּפ ְ
ְּ
ׂימוֹת
יך ַל ֲעבֹר ְּב ַה ְצ ָל ָחה ֶאת ִׁש ְב ַעת ַה ְּמ ִש
ְל ָב ֵררִּ .ב ְׁש ִביל ְל ָב ֵרר ְמ ִדינָהָ ,צ ִר ְ
ֲכי ַמ ֵהר ֶאת ָּכל ָהעו ָֹלם,
ׁש ְּת ָב ֵרר ה ִ
ֶרת ֶ
ׁשל ָּכל ְמ ִדינָהַ .ה ַּס ּי ֶ
ׁש ַטח ֶ
ֻמנוֹת ַּב ֶּ
ַה ְּמס ָּ
יח,
יט"א ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲריב ִעם ָה ַר ִּבי ְׁש ִל ָ
ִּת ְז ֶּכהָ ,ה ֶע ֶרבְ ,ל ַא ַחר ְּת ִפ ַּלת ַמע ִ
ְס ֵּפר ָלנ ּו
ׁש ּי ַ
יעים ַה ְּגדו ִֹליםֶ ,
ידית ִעם ֶא ָחד ַה ַּמ ְׁש ִּפ ִ
ֲס ִ
ְל ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ִה ְת ַועֲדוּת ח ִ
ׁש ָּקר ּו ִּב ְּז ַמן ִמ ְל ֶח ֶמת ַה ִּמ ְפ ָרץ".
ַעל ַה ִּנ ִּסים ו ְַה ִּנ ְפ ָלאוֹת ֶ
ׁש ָהי ּו ָאז נִ ִּסים
"ש ַמ ְע ִּתי ֶ
ׁ
ַצ ַח"ָ ,ל ַח ְׁש ִּתי ְל ַיעֲנְ ִקיָ .
ׁש ָּלנ ּו ְּתנ ֵּ
ֶרת ֶ
ׁש ַה ַּס ּי ֶ
"ה ְלוַאי ֶ
ַ
ָרה.
ַמ ָּמׁש נִ ְפ ָל ִאים ְוזֶה ִה ְת ַּפ ְר ֵסם ְּב ָכל ָה ִע ּתוֹנִ ים"ָ ,ל ַחׁש ַיעֲנְ ִקי ַּב ֲחז ָ

ֵש
ְח ְז ֵקאל יׁ
"ב ֵס ֶפר י ֶ
ׁש ַא ְל ָּת"ָ ,א ַמר ַס ָּבאְּ ,
"ש ֵא ָלה טו ָֹבה ָ
ְׁ
ׁש ַא ְל ָּת"ֶ ,א ְל ָחנָן ִח ּי ְֵך
ׁש ָּ
ׁשעוֹנֶה ְּב ִד ּיוּק ַעל ַה ְּׁש ֵא ָלה ֶ
ָּפסוּק ֶ
ֻר ַּבן
ׁשנִ ים ִל ְפנֵי ח ְ
ׂ ֵרה ָ
"א ַחת ֶע ְש
יךַ :
ְס ָּבא ִה ְמ ִׁש ְ
ְשנוּת ו ַ
ׁ
ְּב ַבי ָ
ֶצר ֶמ ֶל ְך ָּב ֶבל ֶאת י ְָכנְ יָה
אשוֹןִ ,ה ְג ָלה נְ בו ַּכ ְדנ ַּ
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִר ׁ
ׂר
ַחד ִעם עוֹד יְהו ִּדים ַר ִּבים ו ְּבתו ָֹכם ַא ְר ָּב ָעה ָע ָש
ֶמ ֶל ְך יְהו ָּדה י ַ
ֵיהם ָהי ּו
ּש ַליִםֵּ ,בינ ֶ
ׁ
ֲכ ִמים ו ְַר ִּבים ִמ ְג ּדו ֵֹלי יְרו ָ
ידי ח ָ
ֶא ֶלף ַּת ְל ִמ ֵ
ָביאַ .ה ּיְהו ִּדים ַה ּגו ִֹלים לֹא
ִיח ְז ֵקאל ַה ּנ ִ
ּגַם ָמ ְר ְּד ַכי ַה ּיְהו ִּדי ו ֶ
ׁש ָהיָה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ׁש ָּל ֶהם ַלקב"ה ְּכמוֹ ֶ
יש ּו ַּב ִח ּבוּר ֶ
ִה ְר ִּג ׁ
ָטׁש או ָֹתם
ׁשם נ ַ
ׁש ַה ֵּ
ׁש ְר ָתה ְּב ִג ּלוּי ,ו ְֵהם ָח ְׁשב ּו ֶ
ׁש ּבוֹ ַה ְּׁש ִכינָה ָ
ֶ
ָחתוֹ ֵמ ֶהם.
ו ְֵה ִסיר ֶאת ַה ְׁש ּג ָ
ָהר ַה ִּנ ְק ָרא "נְ ַהר ְּכ ָבר".
ֲל ְך ַה ֶּד ֶר ְך ִה ִּגיע ּו ַה ּגו ִֹלים ְלנ ָ
ְּב ַמה ַ
ּאתוֹ הוּא ָר ָאה
ּאהִּ .בנְ בו ָ
ְח ְז ֵקאל ְל ִג ּלוּי נְ בו ָ
ָכה י ֶ
ְּב ָמקוֹם זֶה ז ָ
ׂ ָר ֵאל י ְִגל ּו ְל ָב ֶבלַ ,א ְך
ְעם ִי ְש
יח ֵרב ו ַ
ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָע ִתיד ְל ֵה ָ
ֶ
ָאל ו ְָלׁשוּב ְל ַא ְר ָצם .ו ְּל ַבד זֹאת,
ידים ְל ִהיג ֵ
ֲת ִ
ַּכ ֲעבֹר ְז ַמן ֵהם ע ִ
יהם ו ְַה ְּׁש ִכינָה נִ ְמ ֵצאת
ֲל ֶ
יח ע ֵ
ׁשם ַמ ְׁש ִּג ַ
ּגַם ִּב ְז ַמן ַה ּגָלוּת ַה ֵּ
ִא ָּתם.
ֲשר
ׁ
ֲרצוֹת א ֶ
ֱהי ָל ֶהם ְל ִמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט ָּבא ָ
ּאתוָֹ :וא ִ
ֱמר ִּבנְ בו ָ
ו ְָכ ְך ֶנא ַ
ֲפ ּל ּו ְּבחוּץ ָל ָא ֶרץ
ׁשםְּ .כלו ַֹמר ּ -גַם ַה ּיוֹם ִּב ְז ַמן ַה ּגָלוּתַ ,וא ִ
ָּבא ּו ָ
"בית ִמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט" ּבוֹ ׁשו ָֹרה ַה ְּׁש ִכינָה".
ֵש ֵּ
 -יׁ

יח נִ ְג ָלה ָּב ּה'"ִ ,ה ְת ָע ֵרב ְל ֶפ ַתע
ׁש ֶּמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
'שנָה ֶ
ׁ
ימן ְל ָ
"ה ִּמ ְל ָח ָמה ַה ּזוֹ ִהיא ִס ָ
ַ
"מה?!" לֹא ֵה ַבנְ ִּתי ַמה הוּא או ֵֹמר.
ׁש ִה ְצ ָט ֵרף ֵא ֵלינ ּו ַל ְּפ ִעילוּתַ .
ׂ ָר ֵא ִל'יק ֶ
ִי ְש
ׂ ָר ֵא ִל'יק!...
ׁש ּנֶהְּ ,כ ָבר י ְַד ְּבר ּו ִא ְּת ֶכם ַעל זֶה ַּב ִה ְת ַועֲדוּת"" .לֹא!ִ ...י ְש
"לֹא ְמ ַ
ְאז אֲנִ י לֹא ֵא ַדע ַעל זֶה"ָ ,ט ַענְ ִּתי.
ַצ ַח ,ו ָ
ׁש ָּלנ ּו לֹא ְּתנ ֵּ
ֶרת ֶ
ׁשה! ...או ַּלי ַה ַּס ּי ֶ
ְּב ַב ָּק ָ
ֲס ֵּפר ָל ֶכם ֶאת זֶה".
ַצח ּו  -אֲנִ י א ַ
"טוֹבִ ,אם לֹא ְּתנ ְּ

ׁשאֲל ּו ִּכ ְמ ַעט
"בית ִמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט?! ַמה זֶה? ֵאיפֹה הוּא נִ ְמ ָצא?" ָ
ֵּ
ֵיהם.
ׁש ֶה ֶלם נִ ָּכר ַעל ְּפנ ֶ
ָּכל ְּבנֵי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ְּכ ֶ

יך ָלרוּץ ַה ְר ֵּבה ִּב ְׁש ִביל ְל ַה ְס ִּפיק ֶאת
ְתה ְמאֹד ְמ ַענְ ֶינֶתָ ,היָה ָצ ִר ְ
ַה ְּפ ִעילוּת ָהי ָ
ילי,
ֲבל ִּב ְׁש ִב ִ
ֲבים ָלרוּץ ַה ְר ֵּבה ,א ָ
ׁש ּלֹא אוֹה ִ
ֵש ַח ּי ִָלים ֶ
ׂימוֹת ַמ ֵהר ,יׁ
ָּכל ַה ְּמ ִש

ַס ָּבא ְמאֹד או ֵֹהב ְׁש ֵאלוֹת ָּכ ֵא ֶּלה .הוּא ִמ ּיָד ּגו ֵֹלׁש ְּב ִד ְמיוֹנוֹ
ׁשם ֵּבין
זְכר ַּב ִּדיוּנִ ים ַה ִּמ ְת ַק ּי ְִמים ָ
ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ַה ּגָדוֹל וְנִ ַּ

ׁשם
ָה ָאמו ָֹר ִאיםֵ ,מ ֶהם הוּא ְמ ַס ֵּפר ָלנ ּו ְק ָצת ְּפנִ ינִ יםַּ .פ ַעםַ ,ס ָּבא ָל ַקח או ִֹתי ְל ָּ
ֲבל ְמאֹד ְמאֹד ְמ ַכ ְּב ִדים ֶא ָחד ֶאת
ֻח ֶדת א ָ
ׁש ֵהם ִמ ְתו ְַּכ ִחים ְּב ַחיוּת ְמי ֶ
יתי ֶ
ו ְָר ִא ִ
ׁשם.
ׁש ִה ְת ַר ֵחׁש ָ
ׁש ֵּתף או ָֹתנ ּו ְּב ַמה ֶ
ׁשו ַס ָּבא ִה ְס ִּכים ְל ַ
ׁשנִ יּ .גַם ַע ְכ ָ
ַה ֵּ
ֵס ּיוֹת
ׁש ָּכל ָּב ֵּתי ַה ְּכנ ִ
"על זֶה ִה ְתו ְַּכח ּו ַר ִּבי י ְִצ ָחק ו ְַר ִּבי ֶא ְל ָעזָרַ ,ר ִּבי י ְִצ ָחק ָט ַען ֶ
ַ
"בית ִמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט" ו ְִאיל ּו ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָר ָט ַען ְּבתו ֵֹקף
ו ָּב ֵּתי ַה ִּמ ְד ָרׁשוֹת ֵהם ֵּ
ׁש ְּב ָב ֶבל"".
"מ ְק ָּדׁש ְמ ַעט  -זֶה ֵּבית ַר ֵּבינ ּו ֶ
ׁש ִ
ֶ
ׁשאֲנִ י ּגָר,
ׁש ָּב ִעיר סו ָּראְּ ,ב ִד ּיוּק ֵאיפֹה ֶ
ׁשל ַרב ֶ
ֶסת ֶ
ׁש ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
זֹאת או ֶֹמ ֶרת ֶ
ֵש" ָצ ַע ְק ִּתי ְּב ִה ְת ַר ְּגׁשוּת" ,אֲנִ י
ׁשהוּא ִּב ְמקוֹם ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש" .יׁ
ׁשם זֶה ַה ָּמקוֹם ֶ
ָ
ׁש ָּבת ,זֶה ָּפׁשוּט נִ ְפ ָלא".
ׁשם ַמ ָּמׁש ָּכל ַ
ָיכֹל ְל ַב ֵּקר ָ
ׁש ָּכל ָּב ֵּתי
ִמ ּיָד ֵה ֵחל ו ִּכו ַּח סו ֵֹער ֵּבין ָּכל ְּבנֵי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהֶ ,ח ְל ָקם ָט ַענ ּו ְּבתו ֶֹקף ֶ
ׁש ֵּבית ַר ֵּבינ ּו הוּא ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ֶסת ֵהם ִמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט ו ְֶח ְל ָקם ִצ ְּדד ּו ַּב ֵּד ָעה ֶ
ַה ְּכנ ֶ
ׁש ַּס ָּבא ֶה ְר ָאה ִלי ְּב ֵבית
ְמ ַעטַ .ה ּו ִּכו ַּח ָהיָה ּדו ֶֹמה ְּב ֵעינַי ְלאוֹתוֹ ו ִּכו ַּח סו ֵֹער ֶ
יב ָת ּה
ָרים ְּבסו ָּרא ו ִּב ְס ִב ָ
ׁש ּג ִ
ׁש ְּבנֵי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶ
ׂ ְמ ִּתי ֵלב ֶ
ֱמתַ ,ש
ַה ִּמ ְד ָרׁשָ .הא ֶ
ׁשה ָל ֶהם ְל ַב ֵּקר
ׁש ְּק ָצת ָק ֶ
ִצ ְּדד ּו ְּב ַעד ֵּבית ַר ֵּבינוּ ,ו ְִאיל ּו ְׁש ָאר ְּבנֵי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהֶ ,
ֵס ּיוֹת.
ׁשל ַרבִ ,צ ְּדד ּו ְּב ַעד ָּכל ַה ָּב ֵתי ְּכנ ִ
ֶסת ֶ
ִּב ְת ִדירוּת ְּב ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ִיתי
ׂאָ .ה ַר ַעׁש ָּפ ַסק ַא ְך אֲנִ י ָהי ִ
ַס ָּבא ִּב ֵּקׁש ְל ַה ְפ ִסיק ֶאת ַה ּו ִּכו ַּח ו ְּל ַה ְח ִליף נוֹ ֵש
יתי ְלסוֹף ַה ְּסעו ָּדה ְּכ ֵדי ְל ַד ֵּבר ַעל זֶה ִעם ַס ָּבא.
ֻק ָרן ִח ִּכ ִ
ּע ,ו ְּמס ְ
ְמאֹד לֹא ָרגו ַ
ילו ִּפי
"מה נִ ְר ֶאה ְל ָך ַה ָּמקוֹם ַה ִח ּ
ְש ַא ְל ִּתי אוֹתוַֹ ,
ׁ
יתי ְל ֶא ְל ָחנָן ו ָ
"ת ִּגיד ִלי"ָּ ,פנִ ִ
ַּ
ׁש ֵּבית ַר ֵּבינוּ" הוּא ָענָה ִלי
ַדאי ֶ
"ב ַטח ,ו ַּ
ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,נָכוֹן ֵּבית ַר ֵּבינוּ?"ֶּ ,
ׁשנִ י.
ְק ַר ְצנ ּו ַעיִן ֶא ָחד ַל ֵ
וָ

ִשּׁם יוֹצֵאת הַהוֹרָאָה
מ ָ
ַחנ ּו לֹא יְכו ִֹלים ְל ַה ְח ִליט
ְא ַמר ָלנ ּו " ֲאנ ְ
ְּבסוֹף ַה ְּסעו ָּדהַ ,ס ָּבא ָק ָרא ִלי ו ְּל ֶא ְל ָחנָן ו ָ
ֱמת ֵהם ִּב ְכ ָלל לֹא חו ְֹל ִקיםָּ .כל
ׁש ֶּבא ֶ
ֲבל ֵּת ְדע ּו ָל ֶכם ֶ
ׁשל ָאמו ָֹר ִאים ,א ָ
ְּב ַמ ֲחל ֶֹקת ֶ
ׁש ְּתמו ַּרת
ֲבל ַה ָּמקוֹם ָה ִע ָּק ִרי ֶ
"מ ְק ָּדׁש ְמ ַעט" ,א ָ
ֶסת ו ֵּבית ִמ ְד ָרׁש הוּא ִ
ֵּבית ְּכנ ֶ
ׁש ְּב ָב ֶבל".
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש הוּא ֵּבית ַר ֵּבינ ּו ֶ
ַבוֹ ָּכתוּב
ׁש ַעל ּג ּ
ׁשם ִּג ְּליוֹן ְק ָלף ּגָדוֹל ֶ
ַש ַלאֲרוֹן ַה ְּס ָפ ִרים ,הוּא הו ִֹציא ִמ ָּ
ַס ָּבא נִ ּגׁ
"מ ֶּס ֶכת ְּב ָרכוֹת" ,ו ְִה ְק ִריא ָלנ ּו ִמ ּתוֹכוֹ:
ְּבאו ִֹת ּיוֹת ְּגדוֹלוֹת ַ

ׂ ָר ֵא ִל'יק ֶאת ֵּבאוּרוֹ.
יח"ִ ,ס ּיֵם ִי ְש
יאת ָמ ִׁש ַ
ֲלים ִּב ַ
ָד ּה ּפוֹע ִ
יָ
"כל
ֶר ִלים ֶּבנְ ִּצי קו ֵֹרא ַּב ֶּמגָפוֹןָּ :
ׁש ַמ ְענ ּו ֶאת עוֹזֵר ַה ֶּגנ ָ
ְל ֶפ ַתע ָ
ַחד ִעם ַה ְּמ ַפ ְּק ִדים ַל ְּפרו ְֹס ֶּפ ְקט
ׁשו ְּבי ַ
ַה ַח ּי ִָלים הו ְֹל ִכים ַע ְכ ָ
'מ ֲחנֵה'".
ׁשל ַ
ֲכי ְמ ַר ֶּת ֶקת ֶ
ארק ַל ְּפ ִעילוּת ה ִ
ַּפ ְ
ֱצ ְרנ ּו ְּב ַא ַחת מוּל ָה ַר ְמזוֹר
ארקֶ .נע ַ
ַק ְמנ ּו ִמ ּיָד ו ְַר ְצנ ּו ְל ִכ ּווּן ַה ַּפ ְ
ׁשל
ׁשה ָלנ ּו ַל ֲעבֹר .אוֹטו ֹּבוּס ָצהֹב ֶ
ׁשאו ֵֹתת ְּב ָאדוֹם ְולֹא ִה ְר ָ
ֶ
ַחם ָע ַבר מו ֵּלנוֵּ ,הם נו ְֹפפ ּו ָלנ ּו
י ְַל ֵדי ַּת ְלמוּד ּתו ָֹרה א ָֹה ֵלי ְמנ ֵ
ׁש ְבנ ּו ָל ֶהם.
ְאנ ּו ֵה ַ
ׁשלוֹם ו ָ
ָדם ְל ָ
ְּבי ָ

מ ָב ְררִים אֶת הָעוֹלָם
ְ
ׁשא ְּגדו ִֹלים
ֲבי ֶּד ֶ
ארק ַה ּגָדוֹלֶ ,מ ְרח ֵ
ַענ ּו ַל ַּפ ְ
ַּכ ֲעבֹר ְז ַמן ִה ּג ְ
ידי ַּפ ַעם
ׁש ִּמ ֵ
ֻקים ו ְּמ ַל ְב ְל ִבים ֶ
ִק ְּבל ּו ֶאת ָּפנִ ינ ּו ו ְַה ְר ֵּבה ֵע ִצים ְיר ִּ
ימה .רו ַּח
ִירה ַה ְּנ ִע ָ
ֻבים ַעל ַה ַּק ְר ַקע ָּת ְרמ ּו ָל ֲאו ָ
ִה ִּׁשיר ּו ָע ִלים ְצה ִּ
ׁש ַמיִם קו ְֹד ִרים
ׁש ַה ָּ
ָמים ֶ
ָש ָפה ְּב ָפנֵינוְּּ .בׁשוֹנֶה ֵמרוֹב ַה ּי ִ
ַע ִּליזָה נ ְׁ
ֻלים ֵה ִאיר ּו ָלנ ּו ָּפנִ ים.
ׁש ַמיִם ַה ְּתכ ִּ
ְקא ַה ּיוֹם ַה ָּ
ַּב ֲענָנִ יםַּ ,דו ָ
ארקִּ ,כ ְח ֵּכ ַח
ֻצב ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ַּפ ְ
ׁשה ַּ
אקס ֶ
ַהמ"פ יו ֵֹסף ָע ָלה ַעל ַּב ְ
ִּב ְגרוֹנוֹ ,ו ָּפ ַתח ְּב ֶה ְס ֵּבר ַה ְּפ ִעילוּת:
ׁשל ַה ּיוֹם נִ ְק ֵראת ְּפ ִעילוּת ּ'כו ְֹב ִׁשים ֶאת ָהעו ָֹלם
"ה ְּפ ִעילוּת ֶ
ַ
ַהל
ׁש ַא ְס ִּביר ַעל ַה ְּפ ִעילוּתַ ,א ְז ִמין ֶאת ְמנ ֵ
ׁש ַבע'ִ .ל ְפנֵי ֶ
ְּב ִמ ְס ָּפר ֶ
ׁשה".
ַהל ַה ִּל ּמו ִּדיםְּ ,ב ַב ָּק ָ
ְשי ְל ֶה ְס ֵּבר ָק ָצרְ .מנ ֵ
ַה ִּל ּמו ִּדים מוֹי ִׁ
ִס ּיֵם ַהמ"פ.
אקס
ֱמד ַעל ַה ַּב ְ
ּע ְּבקוֹלוֹ ָה ָרםֶ ,נע ַ
ַהל ַה ִּל ּמו ִּדים ַה ּיָדו ַ
ְמנ ֵ
יח'
'מ ֲחנֵה ָמ ִׁש ַ
עמ ּפ ַ
ָלי ֶק ְ
ֳריִם טו ִֹבים ְל ָכל ַח ּי ֵ
"צה ַ
ו ְִה ְכ ִריזָ :
ָדה,
ידהִ ,מ ָּקנ ָ
ׁש ִה ִּגיע ּו ֵה ּנָה ֵמ ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹדׁשִ ,מ ְפלו ִֹר ָ
ְק ִרים ֶ
ַה ּי ָ
ֻּלנוּ.
ֳריִם טו ִֹבים!" ָענִ ינ ּו כ ָּ
"צה ַ
ּמהוֹדוּ!"ָ ,
ֵמרו ְּסיָהִ ,מ ָּצ ְר ַפת ,ו ֵ
ׁש ַבע",
ָמים ו ְָל ֵכן הוּא ָקׁשוּר ַל ִּמ ְס ָּפר ֶ
"העו ָֹלם נִ ְב ָרא ְּב ִׁש ְב ָעה י ִ
ָ
ׁש ַּב ּדוֹר
ׂ ָר ֵאל ֶ
"בנֵי ִי ְש
ְשי ַּב ֶה ְס ֵּברְּ ,
ַהל ַה ִּל ּמו ִּדים מוֹי ִׁ
ָּפ ַתח ְמנ ֵ
יכים ְל ַס ּיֵם ְל ָב ֵרר ֶאת ָּכל ָהעו ָֹלם ִעם ָּכל ַה ְּפ ָר ִטים
יעיְ ,צ ִר ִ
ַה ְּׁש ִב ִ

ֵש ָלנ ּו
ֲבל ּגַם ַה ּיוֹם יׁ
ִש ַלח ָלנ ּו אוֹתוֹ הקב"ה ֵמ ָח ָדׁש ,א ָ
ׂה ְּתׁשו ָּבה י ְׁ
ׁש ַּנ ֲע ֶש
ְּכ ֶ
ֵּבית ִמ ְק ָּדׁש".
אתי.
"ה ּיוֹם? ֵּבית ִמ ְק ָּדׁש?!" ִה ְת ַּפ ֵּל ִ
ַ
ֵּ
ֶסת
ׁש ָּלנוּ ,ו ְַה ֵּבית ְּכנ ֶ
ּש ַליִם ֶ
ׁ
ִויטׁש הוּא יְרו ָ
"ה ּיוֹם ְליו ַּּבאו ְ
"כן"ָ ,ענָה ִלי ַא ָּבאַ ,
ֹשב ּבוֹ
ׁ
ׁש ּיו ֵ
ׁש ָּלנוּ ,ו ְַה ֶח ֶדר ֶ
ֲשר כ"ק ַא ְדמוּ"ר ִמ ְת ַּפ ֵּלל ּבוֹ הוּא ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶ
ׁ
אֶ
ֲשר
ׁ
ׁש ָּלנוּ ,וְכ"ק ַא ְדמוּ"ר הוּא ָה ָארוֹן  -א ֶ
ׁשי ָק ָד ִׁשים ֶ
כ"ק ַא ְדמוּ"ר הוּא ַה ָּק ְּד ֵ
ׁש ָּלנוּ".
ּבוֹ לוּחוֹת ַה ְּב ִרית ֶ
ּאוֵּ ,איזֶה ִס ּפוּר ְמ ַר ֵּתק!" ָק ָרא ֵלוִי'ק ,ו ְֵה ִעיר או ִֹתי ֵמ ַה ִּד ְמיוֹנוֹת ַעל ָה ִר ּקו ִּדים
"וו ַ
ִויטׁש.
ֲרים ִּב ְליו ַּּבאו ְ
ַה ּסוֹע ִ

מרִיקָה
ּ ַדוְקָא אָ ֶ
ְקא ְּב ַא ְרצוֹת ַה ְּב ִרית",
ׁש ִה ְת ַּד ּיַנְ ֶּתם ָל ָּמה ָה ַר ִּבי נִ ְמ ָצא ַּדו ָ
"ה ְּמ ַפ ֵקד ז ְַל ָמן ִס ֵּפר ִלי ֶ
ַ
יחתוֹ ִעם ַה ְּמ ַפ ֵּקד.
ָׂ
ׂ ָר ֵא ִל'יק ְּב ִש
ִׁש ֵּתף או ָֹתנ ּו ִי ְש
"חי ּו
ימי ְל ָכ ְךָ ,
ׂ ָר ֵא ִל'יק ְל ַה ְס ִּביר ֶאת ַה ַּט ַעם ַה ְּפנִ ִ
"ב ָכל ַה ּדוֹרוֹת"ֵ ,ה ֵחל ִי ְש
ְּ
ׁשם ֵהם ִק ּיְמ ּו ּתו ָֹרה ו ִּמ ְצווֹת
ׁשל ַּכ ּדוּר ָה ָא ֶרץָ ,
יְהו ִּדים ְּב ִע ָּקר ַּב ֵח ִצי ָה ֶע ְליוֹן ֶ
ׁשל ַּכ ּדוּר
ֲבל ַה ֵח ִצי ַה ַּת ְח ּתוֹן ֶ
ֻלה ,א ָ
ׁשל ָהעו ָֹלם ַל ְּגא ָּ
ו ְֵה ִכינ ּו ֶאת ַה ֵח ִצי ָה ֶע ְליוֹן ֶ
ׁש ִהיא ַּב ֵח ִצי ַה ַּת ְח ּתוֹן  -לֹא ִק ּיְמ ּו ּתו ָֹרה
יקה ֶ -
ֻתםְּ .ב ָא ֶמ ִר ָ
ָה ָא ֶרץ נִ ְׁש ַאר ְמי ָּ
ׁשרֹב ַה ּיְהו ִּדים
ָרם ְל ָכ ְך ֶ
ׁשם ּג ַ
ׁשל ָהעו ָֹלםָ .ל ֵכן ַה ֵּ
ו ִּמ ְצווֹת ,ו ְָהיָה ָח ֵסר ַּב ְּׁש ֵלמוּת ֶ
ְאז ֵהם יו ְּכל ּו ְל ָב ֵרר או ָֹת ּה.
י ְִחי ּו ְּב ַא ְרצוֹת ַה ְּב ִרית ו ָ
ׁשרו ִֹצים ְל ָה ִרים ְ -לד ְֻּג ָמאִ ,אם
ַעל י ְֵדי זֶה ּגַם ָּכל ָהעו ָֹלם י ְִת ָּב ֵררִּ ,כי ָּכל ָּד ָבר ֶ
ׁש ְל ָחן ִ -אם
ְא ֶּתם רו ִֹצים ְל ָה ִרים אוֹתוֹ ַעל ַה ֻּ
ָפה ִמ ַּק ְּפ ָלה ,ו ַ
יתם ִּב ְּניָן ְמאֹד י ֶ
ְּבנִ ֶ
ֲפ ּל ּו ֵמ ָה ֶא ְמ ַצע  -י ְִתרו ֵֹמם ַרק ַה ֵח ֶלק ָה ֶע ְליוֹן
ָּת ִרימ ּו אוֹתוֹ ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ,אוֹ א ִ
יכים ְל ַה ְח ִזיק
ׁשל ַה ִּבנְ יָן .ו ְִאם ַא ֶּתם רו ִֹצים ְל ָה ִרים ֶאת ָּכל ַה ִּבנְ יָן ַא ֶּתם ְצ ִר ִ
ֶ
ֲכי ְל ַמ ָּטה! אוֹתוֹ ָּד ָבר ְּב ֵברוּר ָהעו ָֹלם ְּ -כ ֵדי ְל ָב ֵרר ֶאת ָּכל
ׁשה ִ
אוֹתוֹ ֵמ ַה ַּק ְּפ ָלה ֶ
ׂוֹת ֶאת זֶה ִמ ְּל ַמ ָּטה.
יך ַל ֲעש
ָהעו ָֹלם ָצ ִר ְ
ׁשנּ ו ֵֹתן
יקה ִּ -כי ָה ַר ִּבי הוּא זֶה ֶ
ׁש ָה ַר ִּבי ֶה ְח ִליט ָלגוּר ְּב ָא ֶמ ִר ָ
וְזו ִֹהי ַה ִּס ָּבה ֶ
ֻלה
ׁש ַּב ְּגא ָּ
ׂ ָר ֵאל ֶ
ֻשת ֶא ֶרץ ִי ְש
ׁ
יך ֶאת ְקד ַּ
ֶאת ַה ּכ ַֹח ְל ָב ֵרר ֶאת ָהעו ָֹלם ו ְּל ַה ְמ ִׁש ְ
ׁש ַעל
ֲסידוּת ֶ
ֲפ ַצת ַהח ִ
ֲרצוֹתְ ,וזֶה ִמ ְת ַק ּיֵם ְּב ִע ָּקר ַעל י ְֵדי ה ָ
ׁשט ְל ָכל ָהא ָ
ִּת ְת ַּפ ֵּ

ׁשם
ׁש ָ
ׁשם ִל ְׁש ַּכת ַה ּגָזִ ית ֶ
ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָה ַקיָם ָהיָה ָ
"ב ְז ַמן ֶ
ְּ
ְשם
ׁ
ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ָּפ ְסק ּו ַה ָל ָכה ו ִּפ ְר ְסמ ּו או ָֹת ּה ְל ָכל ַה ּיְהו ִּדים ו ָ
ֹש
ׁש ָח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵאין לוֹ ְל ַה ָקדוׁ
ׁשו ֶ
ְע ְכ ָ
ׁש ְר ָתה ַה ְּׁש ִכינָה ,ו ַ
ָ
ּע
ׁשל ַה ָל ָכהָ ,מקוֹם ָקבו ַ
ָּברו ְּך הוּא ְּבעו ָֹלמוֹ ֶא ָּלא ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹת ֶ
ּמקוֹם זֶה הקב"ה או ֵֹהב
ׁשי ָה ִעיר ,ו ָ
ׁש ִּמ ֶּמנּ ּו יו ֵֹצאת הו ָֹר ָאה ְל ַאנְ ֵ
ֶ
ֵס ּיוֹת ו ְַה ָּב ֵּתי ִמ ְד ָרׁשוֹת.
יו ֵֹתר ִמ ָּכל ַה ָּב ֵּתי ְּכנ ִ
ֲרי ִצ ּיוֹן ִמ ָּכל ִמ ְׁש ְּכנוֹת
ׁשע ֵ
ׁשם ַ
ּש ַה ָּפסוּק "או ֵֹהב ַה ֵּ
ְוזֶה ּו ֵּפרוׁ
ַחד
"מ ַצ ּיֵן" ו ְּמי ֵ
ׁש ְ
ֵש ַמה ֶ
ׁש ּיׁ
ׁשם או ֵֹהב ְמקוֹמוֹת ֶ
ׁש ַה ֵּ
ַי ֲעקֹב" ֶ -
ׁש ָּב ֶהם ּפו ְֹס ִקים
ֻב ָּדה ֶ
או ָֹתם ַעל ְׁש ָאר ַה ְּמקוֹמוֹת  -וְזו ִֹהי ָהע ְ
ֶסת ַה ִּנ ְק ָר ִאים
ַה ָל ָכה ו ְּמ ַפ ְר ְס ִמים או ָֹת ּה ,יו ֵֹתר ִמ ָּכל ָּב ֵּתי ַה ְּכנ ֶ
"מ ְׁש ָּכנוֹת" ִּכי ָּב ֶהם ַה ְּׁש ִכינָה ׁשו ָֹרה".
ִ
"בית ַר ֵּבינוּ" יו ֵֹצאת הו ָֹר ָאה ְל ָכל
ֲרי ִמ ֵּ
"אז ַס ָּבא" ָא ַמ ְר ִּתי" ,ה ֵ
ָ
ׁש ְּתמו ַּרת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ׁשי ַה ּדוֹרָ ,אז זֶה ַה ָּמקוֹם ָה ִע ָּק ִרי ֶ
ַאנְ ֵ
ֲח ִרים".
ֶסת ָהא ֵ
יו ֵֹתר ִמ ָּכל ָּב ֵּתי ַה ְּכנ ֶ
ידים ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל
ׁשל ַרב ַמ ְק ִּפ ִ
ידים ֶ
ׁשו ֵה ַבנְ ִּתי ָל ָּמה ַה ַּת ְל ִמ ִ
)ע ְכ ָ
ַ
ֵש ָל ֶהם
ׁש ּיׁ
ָשיםֶ ,
ְקאְּ ,בׁשוֹנֶה ִמ ְּׁש ָאר ָה ֲאנ ִׁ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ַּדו ָ
ַדאי
ֶסת ִל ְת ִפ ָּלה ו ֵּבית ִמ ְד ָרׁש ְל ִל ּמוּד ַה ּתו ָֹרהִּ ,כי ו ַּ
ֵּבית ְּכנ ֶ
ׁשם
ׁש ָ
ׁש ּבוֹ ַה ְּׁש ִכינָה ׁשו ָֹרה ִּב ְג ַלל ֶ
ׁש ָע ִדיף ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ַּב ָּמקוֹם ֶ
ֶ
ֲל ָכה(.
נִ ְפ ֶס ֶקת ַהה ָ
ׁש ֶמׁש ַהנּ ו ָֹטה ִל ְׁשק ַֹע" ,אֲנִ י
"נָכוֹן ְמאֹד"ָ ,א ַמר ִלי ַס ָּבא ו ְִה ִּביט ַּב ֶּ
יע ַה ְּז ַמן ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ִמנְ ָחה ,עוֹד ְמ ַעט ָאנ ּו נְ ַא ֵחר ֶאת
ׁש ִה ִּג ַ
רו ֶֹאה ֶ
ֻחד ,קו ְֹר ִאים ְל ֵבית
ֶסת ְמי ָ
ַה ִּמנְ יָןַ .ה ַּפ ַעםֶ ,א ַּקח ֶא ְת ֶכם ְל ֵבית ְּכנ ֶ
ֶסת ּבוֹ אֲנִ י
ָתיב" ,וְהוּא ָקרוֹב יו ֵֹתר ִמ ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
"שף ְוי ִ
ׁ
ֶסת ָ
ַה ְּכנ ֶ
ִמ ְת ַּפ ֵּלל ָּת ִמיד".
ֲר ִמית! ְמ ַענְ יֵןַ ,מה
ׂ ָפה ָהא ַ
ָשב" ַּב ָש
ׁ
ָסע ְוי ַ
ָתיב? זֶה "נ ַ
"שף ְוי ִ
ׁ
ָ
ׁשם ָּכל ָּכ ְך מ ּוזָר
ׁש ַמ ְע ִּתי ֵ
ָשב"ַ ,אף ַּפ ַעם לֹא ָ
ׁ
ָסע ְוי ַ
ׁשר "נ ַ
ַה ֶּק ֶ
ׂ
ׁש ְּנ ַח ֵּפש
ְא ְל ָחנָן ִס ַּכ ְמנ ּו ֶ
ׁש ְב ִּתי ְל ַע ְצ ִמי .אֲנִ י ו ֶ
ֶסת"ָ ,ח ַ
ְל ֵבית ְּכנ ֶ
ֵש ְל ֵבית ַר ֵּבינ ּו ַעל ְׁש ָאר ַה ָּב ֵּתי
ׁש ּיׁ
ׁש ּיו ֵֹתר ַמעֲלוֹת ֶ
ַּכ ָּמה ֶ
ֵס ּיוֹת ו ָּב ֵּתי ִמ ְד ָרׁשוֹת.
ְּכנ ִ

תּעֲלוּמַת בֵּית ַהכְּנֶסֶת הַמּוּזָר  /פרק ב'
ַ
ָק ּיוֹת,
ֶסת ָהיָה ָּבנוּי ֵמ ַא ְבנֵי ּגָזִ ית ֲענ ִ
ֶסתֵּ .בית ַה ְּכנ ֶ
ַענ ּו ִּב ְמ ִהירוּת ְל ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ִה ּג ְ
ְא ֶבןַ .ל ְמרוֹת
ֶרת ָס ִביב ְל ָכל ֶא ֶבן ו ֶ
ָפה ְמאֹד ִעם ִמ ְס ּג ֶ
ֻתתוֹת ְּבצו ָּרה י ָ
ֲבנִ ים ְמס ָּ
אָ
ְע ִּתיקוֹת ,זֶה לֹא הו ִֹריד ֵמ ַה ְּפ ֵאר ָה ַרב
ְשנוֹת ו ַ
ׁ
ֲבנִ ים ָהי ּו נִ ְראוֹת ְמאֹד י ָ
ׁש ָהא ָ
ֶ
ׂ ֵרה
ֲלת ְׁשמוֹנֶה ֶע ְש
ֶסת ִה ְׁש ַּת ְל ְׁש ָלה ְמנו ָֹרה ְּגדו ָֹלה ַּבע ַ
ׁש ָּל ֶהןִ .מ ִּת ְק ַרת ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
ֶ
ֶסת ָהיָה ִצ ּיוּר ּגָדוֹל
ׁש ֶמן ַזיִתְּ .ב ִכ ַּפת ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
ׁשל ֶ
ָקנִ ים ו ָּב ּה ָּד ְלק ּו נֵרוֹת ֶ
"כי ָרצ ּו
ָק ּיוֹת ַה ָּפסוּק ִּ
ּמ ָע ָליו ָּכתוּב ְּבאו ִֹת ּיוֹת ֲענ ִ
אשוֹן ו ֵ
ׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִר ׁ
ֶ
ֲפ ָרה יְחוֹנֵנוּ".
ְאת ע ָ
ֶיה ו ֶ
ֲבנ ָ
יך ֶאת א ָ
ֲב ֶד ָ
עָ
ְקא ֶאת ַה ָּפסוּק ַה ּזֶה ָּבחֲר ּו
ׁשל ַה ָּפסוּק ַה ּזֶה ,ו ְָל ָּמה ַּדו ָ
ּש ֶ
"מ ַענְ יֵןַ ,מה ַה ֵּפרוׁ
ְ
ֶסת",
ׁש ָּקׁשוּר ְל ֵבית ְּכנ ֶ
יש ַעל ַה ִּקיר  -זֶה ִּב ְכ ָלל לֹא ָּפסוּק ֶ
ַה ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים ְל ַה ְד ִּג ׁ
ׁש ְב ִּתי ְל ַע ְצ ִמי.
ָח ַ

ְּביוֹם ִׁש ִּׁשי ִל ְק ַראת ָה ֶע ֶרבָ ,ל ַקח או ִֹתי ַא ָּבא ִל ְת ּפֹס ָמקוֹם
ֶסת ָהיָה
ֲסידוּתֵּ .בית ַה ְּכנ ֶ
ֲמר ח ִ
ֹאמר ָה ַר ִּבי ַמא ָ
ָּבאו ָּלם ּבוֹ י ַ
יסת
ּמ ְמ ִּתינִ ים ִל ְכנִ ַ
ֻלם עו ְֹמ ִדים ִּב ְּד ָמ ָמה ֻמ ְח ֶל ֶטת ו ַ
ָמ ֵלאְ ,וכ ָּ
ָה ַר ִּבי.
ׂ ָער
ּש ִּב ְג ֵדי ָל ָבן ,וְכו ַֹבע ֵש
יש ָלבוׁ
יתי ,ו ְִה ּנֵה ִא ׁ
ו ִּפ ְתאוֹם ָר ִא ִ
ָשב לוֹ ַעל
ׁ
ימה ְוי ַ
ְק ֵרב ֶאל ַה ִּב ָ
ֹאשוֹ ,הו ֵֹל ְך ו ָ
יימל ְּ -בר ׁ
 ְׁש ְט ַר ְֹאש
ֹׂא ֶאת ר ׁ
ַה ִּכ ֵּסא ַה ּמו ָּכן לוֹ ,וְקוֹל ַא ִּדיר נִ ְׁש ַמעַ :וי ְַד ֵּבר כו' ָנש
ֵרׁשוֹן ּגַם ֵהם כו'...
ְּבנֵי ּג ְ
יסה ִל'י ְִחידוּת'
ׁשל ַה ְּכנִ ָ
יטים ֶ
ָעים ַה ַּמ ְר ִט ִ
אֲנִ י זו ֵֹכר ּגַם ֶאת ָה ְרג ִ
ֲדר ָה ַר ִּביִ ,ה ְצ ָט ֵרף ָא ִבי ְל ַמ ְע ּגָל
ָצאנ ּו ֵמח ַ
ׁש ּי ָ
ֵא ֶצל ָה ַר ִּביְּ .כ ֶ
ׂ ְמח ּו ו ְָר ְקד ּו ַעל ַה ּזְכוּת
ֻּלם ָש
ׁשם ,כ ָּ
ׁש ָהיָה ָ
ִר ּקו ִּדים ּגָדוֹל ֶ
ְתה ָל ֶהם ְל ִה ָּכנֵס ֶאל ָה ַר ִּבי.
ׁש ָהי ָ
ֶ

ּקי
ית ָך"ָ ,א ַמ ְרנ ּו ֶאת ְּפסו ֵ
ֹש ֵבי ֵּב ֶ
"א ְׁש ֵרי יו ְׁ
יח ַה ִּצ ּבוּר ָא ַחז ְּכ ָבר ְּב ֶא ְמ ַצע ַ
ְׁש ִל ַ
ׁשל ֵּבית
ׁש ָבה ַעל ְׁשמוֹ ַה ּמ ּוזָר ֶ
ַה ָּק ְר ָּבנוֹת ו ְִה ְת ַח ְלנ ּו ַּב ְּת ִפ ָּלהְּ ,במ ִֹחי נִ ְּק ָרה ַה ַּמ ְח ָ
ׁש ִּלי.
ׁשבוֹת ַה ּזָרוֹת ֶ
יתי ִל ְדחוֹת ֶאת ָּכל ַה ַּמ ְח ָ
ֶסתַ ,א ְך נִ ִּס ִ
ַה ְּכנ ֶ

ׂ ֵמ ִחים ָּכל ָּכ ְך
ֻּלם ְש
ׁש ּלֹא ָּכל ָּכ ְך ֵה ַבנְ ִּתי ָל ָּמה כ ָּ
ֱמת ֶ
ָהא ֶ
ׂ ֵמ ִחים וְרו ְֹק ִדים ,ו ִּב ְכ ָלל,
ְקא ָאז ֵהם ְש
יסה ֶאל ָה ַר ִּבי ,ו ְַדו ָ
ֵמ ַה ְּכנִ ָ
ׁשם 'י ְִחידוּת'?
ישה ִעם ָה ַר ִּבי ְּב ֵ
ׁ
ּע נִ ְק ֵראת ַה ְּפ ִג ָ
ַמ ּדו ַ

ֻמׁש ו ְּב ִמ ְׁשנָהַ .ס ְפ ְס ֵלי
ֶסת ִׁשעוּר ְּבח ָּ
ְל ַא ַחר ְּת ִפ ַּלת ִמנְ ָחה ִה ְת ַק ּיֵם ְּב ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ֻנח ּו ַמ ְח ְצ ָלאוֹתַ .ס ָּבא ִה ְׁש ַּת ֵּתף ַּב ִּׁשעוּר
יהם ה ְּ
ֲל ֶ
ֻדר ּו ָס ִביב ַל ִּקירוֹת ַוע ֵ
ֶא ֶבן ס ְּ
יע לוֹ.
יתי ְל ַה ְפ ִר ַ
ְולֹא ָר ִצ ִ

ׂ ַמח ִל ְׁשמ ַֹע ֶאת
ׁש ַא ְל ִּתי ֶאת ַא ָּבאַ .א ָּבא ָש
ֶאת ַה ְּׁש ֵאלוֹת ָה ֵא ּל ּו ָ
ַה ְּׁש ֵאלוֹת ו ְֵה ֵחל ְל ַה ְס ִּביר ִלי ְּב ַס ְב ָלנוּת.

יתי ְל ֶבן ּדו ִֹדי.
ֶסת" ָּפנִ ִ
ׁשל ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
'מ ְח ּבו ִֹאים' ֶּב ָח ֵצר ֶ
ׂ ֵחק ַ
"א ְל ָחנָן ,או ַּלי נְ ַש
ֶ
ׂ או ְֹת ָך" הוּא ָא ַמר ִלי.
"ב ֵס ֶדרַ ,א ָּתה ִּת ְת ַח ֵּבא ַואֲנִ י ֶא ְצ ָט ֵר ְך ְל ַח ֵּפש
ְּ
"ף-בי"ת ַעד אוֹת י"ח ,אֲנִ י ֵּבינְ ַתיִם ַר ְצ ִּתי
ֶא ְל ָחנָן ִה ְת ִחיל ִל ְס ּפֹר ְּבאו ִֹת ּיוֹת ָה ַא ֶל ֵּ
ילת
ֶשנָה ְּב ֵאר ַמיִם ִמ ֶּמ ּנָה ּדו ִֹלים ַמיִם ִלנְ ִט ַ
ׁשם ֶּב ָח ֵצר י ְׁ
ֶסתָ ,
ֲצר ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
ַלח ַ
ׁש ּלֹא ְל ִה ְת ָק ֵרב
ירה או ִֹתי ֶ
ׁש ִּלי ָּת ִמיד ִה ְז ִה ָ
ֶסתִ .א ָּמא ֶ
ָדיִם ו ְּלנִ ּקוּי ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
יַ
ָפה
ׁשם ָע ַמד ֵעץ ְּת ֵאנָה ּגָדוֹל ְוי ֶ
ׁשל ֶה ָח ֵצר ָ
ׁשנִ י ֶ
ִל ְב ֵארוֹת ,ו ְָל ֵכן ָה ַל ְכ ִּתי ַל ַּצד ַה ֵּ
ׁש ֵה ִטיל ַה ְר ֵּבה ֵצל ַעל ֶה ָח ֵצר.
ֶ
ׁש ְב ִּתי ְל ַע ְצ ִמי,
ׁש ֶא ְל ָחנָן י ְִר ֶאה או ִֹתי"ָ ,ח ַ
ילן או ַּכל ְל ִה ְס ַּת ֵּתר ְּב ִלי ֶ
"בין ַענְ ֵפי ָה ִא ָ
ֵּ
ָפים ו ְּכ ָבר ִה ְס ַּת ַּת ְר ִּתי
ֱחזְ ִּתי ְּב ֶא ָחד ָה ֲענ ִ
ו ִּמ ּיָד ִה ְת ַח ְל ִּתי ְל ַט ֵּפס ַעל ֶּגזַע ָה ֵעץֶ .נא ַ
ְל ַמ ְע ָלה.

ֹשה ַר ֵּבינ ּו ַּב ִּמ ְד ָּבר?"
ׁ
ׁש ָּבנָה מ ֶ
"ש ַמ ְע ָּת ַעל ַה ִּמ ְׁש ָּכן ֶ
ׁ
ָ
ֹשה ִל ְבנוֹת לוֹ ַּביִת ו ְּל ָה ִכין ּבוֹ
ׁ
יתי" ,ה' ִצ ּוָה ֶאת מ ֶ
ַדאי!"ָ ,ענִ ִ
"בו ַּ
ְּ
ׁשנָה ָהיָה ַה ּכ ֵֹהן
ָמקוֹם ָל ָארוֹן ַה ְּב ִרית ִעם ַה ּלוּחוֹת ,ו ְַרק ַּפ ַעם ַּב ָּ
ׁשם ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ו ְּל ַה ְק ִטיר ְקט ֶֹרת".
ַה ּגָדוֹל נִ ְכנַס ְל ָּ
ֵש ָלנ ּו ֵּבית ִמ ְק ָּדׁש
"ה ִאם ַּכ ּיוֹם יׁ
ׁש ַאל או ִֹתי ַא ָּבאַ ,
ׁשו"ָ ,
ְע ְכ ָ
"ו ַ
ְוק ֶֹּדׁש ַה ָּק ָד ִׁשים?"
ְאין ָלנ ּו ק ֶֹּדׁש
"בית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָח ֵרב ,ו ֵ
"ה ּיוֹם"ָ ,א ַמ ְר ִּתי ְּב ֶע ֶצבֵּ ,
ַ
ַה ָּק ָד ִׁשיםָ ,ארוֹן וְלוּחוֹת".
ּש ַליִם ָח ֵרב ו ְַרק
ׁ
"בית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּבירו ָ
"נָכוֹן"ָ ,א ַמר ִלי ַא ָּבאֵּ ,

ׁש ַּי ֲעבֹר ֶאת ָה ֵעץ,
ֲח ֶּכה ֶ
יתי ַעל ָה ֵעץ ְּבקו ֶֹצר רו ַּח ְל ֶא ְל ָחנָן .א ַ
ִח ִּכ ִ
ְא ְס ּפֹר אוֹתוֹ ַּב ָּמקוֹם
ְאז ֶא ְק ּפֹץ ִמ ּיָד ְל ַמ ָּטה ו ֶ
ׁש ְב ִּתי ְל ַע ְצ ִמי ,ו ָ
ָח ַ
ׂ ָחקַ .א ְך ֶא ְל ָחנָן לֹא ָע ַבר ֶּב ָח ֵצרַּ .כ ֲעבֹר
ּבוֹ ִה ְת ַח ְלנ ּו ֶאת ַה ִּמ ְש
יע,
"מה קו ֶֹרה ְל ֶא ְל ָחנָןָ ,ל ָּמה הוּא לֹא ַמ ִּג ַ
ְז ַמן ְק ָצת נִ ְל ַח ְצ ִּתיַ ,
ׁש ְב ִּתי ְל ַע ְצ ִמי ו ְִה ְת ַח ְל ִּתי
יך ָל ֵצאת ִמ ּיָד ֶל ָח ֵצר"ָ ,ח ַ
הוּא ָהיָה ָצ ִר ְ
יתי ֵעז.
ָדיִ .ה ַּב ְט ִּתי ָס ִביבְ ,ליַד ַה ְּב ֵאר ָר ִא ִ
ִל ְכסֹס ֶאת ִצ ָּפ ְרנֵי י ַ
ִמ ְס ֵּכנָהַּ ,כ ִּנ ְר ֶאה ִהיא ְצ ֵמ ָאהֶ .ה ְח ַל ְט ִּתי ָל ֶר ֶדת ו ְּל ַה ְׁשקוֹת או ָֹת ּה
ְּב ַמיִם.

ֲצי ַּד ָּקהִ ,ה ִּג ַיע ַה ְּמ ַפ ֵקד ז ְַל ָמן...
ַש ְבנ ּו ְּב ַמ ְע ּגָל ַעל ַה ֶּד ֶׁשא ,ו ְִהְׁש ַא ְרנ ּו ָמקוֹם ָּפנוּי ַל ְּמ ַפ ֵּקדַּ .כ ֲעבֹר ח ִ
ִה ְתי ַּׁ

ּמה נִ ְרא ּו ָּכ ֵעת או ִֹת ּיוֹת
יכתוֹ ַהחו ָ
ׁש ַעל ְּכ ִר ָ
ׂ ָר ֵא ִל'יק ָּפ ַתח ֶאת ַה ֵּס ֶפרֶ ,
ִי ְש
ׁש ִּמ ֵּדי
"ה ָּת ִמים" ,ו ְִה ְת ִחיל ְל ַה ְק ִריא ִמ ּתוֹכוֹ ְּכ ֶ
ׁש ִה ְר ִּכיב ּו ֶאת ַה ִּמ ָּלה ַ
ֻמ ְז ָהבוֹת ֶ
ׂ ָפה ְמ ַר ֶּת ֶקת:
ׁשלוֹ ַל ִּס ּפוּר ַה ָּכתוּב ְּב ָש
ַּפ ַעם הוּא מו ִֹסיף ֶה ְס ֵּב ִרים וְנו ֶֹפ ְך ִמ ֶּ
ִויטׁש
ׁשל ְׁשנַת תקצ"ב .או ְֹר ִחים ַר ִּבים ָּבא ּו ִל ְליו ַּּבאו ְ
"ס ּפו ֵּרנ ּו ִמ ְת ַר ֵחׁש ַּב ַּקיִץ ֶ
ִ
ִיתי
ֵיהם ָהי ִ
ׁשבוּעוֹתֵּ .בינ ֶ
ימי ַחג ַה ָּ
ְּכ ֵדי ִל ְׁשהוֹת ִּב ְמ ִח ַּצת ָה ַר ִּבי ַה ֶּצ ַמח ֶצ ֶדק ִּב ֵ
ׁש ָהיָה ָאז
ֹיסקֶ ,
אברו ְ
ָרה ָּב ְּ
אֲנִ י ָּ -כ ְך ְמ ַס ֵּפר ֶה ָח ִסיד ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ּדו ֶּּבער ֵמ ָה ֲעי ָ
ׁשׁש.
ֵּבן ֵ
אמיל ְּב ַא ְר ַּבע ֲעגָלוֹת
ָצאנ ּו ֵמ ָה ִעיר ָה ִ
יעה ַה ִהיא .י ָ
ְלעו ָֹלם לֹא ֶא ְׁש ַּכח ֶאת ַה ְּנ ִס ָ
ֲבל ֵהן ִׁש ְּמׁש ּו ַרק ִל ְּמנו ָּחה ִמ ֵּדי ַּפ ַעם .רֹב ַה ֶּד ֶר ְך ָהי ּו
ְרתוּמוֹת ְלסו ִּסים ,א ָ
ׂ ֵמ ִחים וְטו ֵֹבי ֵלב.
ֲדים ָּב ֶרגֶלְ ,ש
ידים צוֹע ִ
ֲס ִ
ַהח ִ
ֲל ָכ ּה ִה ְצ ָט ְרפ ּו ֵא ֵלינ ּו עוֹד וָעוֹד ֲעגָלוֹת
ָמים ָא ְר ָכה ַה ֶּד ֶר ְךְּ .ב ַמה ָ
ׁשה י ִ
ֲמ ָּ
חִ
ָרהְּ ,כ ָבר ָמנְ ָתה
ַענ ּו ָל ֲעי ָ
ׁש ִה ּג ְ
ִויטׁש ,ו ְּכ ֶ
ֻּלם ַּב ֶּד ֶר ְך ִל ְליו ַּּבאו ְ
ֻּלם כ ָּ
ידים ,כ ָּ
ֲס ִ
ַוח ִ
ֲדים ָּב ֶרגֶל.
ידים ַה ּצוֹע ִ
ֲס ִ
ׁש ּי ְַר ֵּתנ ּו ְּכ ַא ְר ָּב ִעים )!( ֲעגָלוֹת ַוהֲמוֹנֵי ח ִ
ַ

ַדא
ׂמֹאל ְלו ֵּ
ָמין ּו ְש
ָר ְד ִּתי ֵמ ָה ֵעץ ְּב ַה ְס ָסנוּת ַמהִ ,ה ְס ַּת ַּכ ְל ִּתי י ִ
יַ
ְאז ִה ְת ָק ַר ְב ִּתי ְל ִכ ּווּן ָה ֵעז" .אֲנִ י
יבה ,ו ָ
ׁש ֶא ְל ָחנָן לֹא נִ ְמ ָצא ַּב ְּס ִב ָ
ֶ
ׁש ּי ִָביא ָל ְך ְק ָצת ַמיִם ,אֲנִ י לֹא
ֻגָר ֶ
ׂ ָא ָדם ְמב ּ
ֵא ֵל ְך ִמ ּיָד ְל ַח ֵּפש
ימה ִלי"ָ .ל ַח ְׁש ִּתי
ׁש ִּלי לֹא ַמ ְס ִּכ ָ
ָיכֹל ְל ִה ְת ָק ֵרב ַל ְּב ֵארִ ,א ָּמא ֶ
יתי
ֶסת ָר ִא ִ
ֶסתְּ .ב ֶפ ַתח ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
יתי ְל ִכ ּווּן ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
ָל ֵעז ו ָּפנִ ִ
ׂ ֵרה .הוּא ָהיָה ּגָבו ַֹּה ו ְָח ִביב,
ַער ָצ ִעיר ,או ַּלי ֶּבן ְׁשמוֹנֶה ֶע ְש
נַ
ֻכוֹת ִה ְת ַּב ְּדר ּו ָּברו ַּח.
ִח ּיו ְּך ָהיָה נָסו ְּך ַעל ָּפנָיו ו ֵּפאו ָֹתיו ָה ֲאר ּ
יתי ַל ָּבחוּר ֶה ָח ִביב.
ׁשה?" ָּפנִ ִ
"תו ַּכל ַל ֲעזֹר ִלי ֶרגַעְּ ,ב ַב ָּק ָ
ּ
ֲבל ַּב ּסוֹף
ַש ִּתי ,א ָ
ׂ ְמ ָחהַּ ,ב ֶּמה או ַּכל ַל ֲעזֹר ְל ָך"? ְק ָצת ִה ְת ַּב ּי ְׁ
"ב ִש
ְּ
ִּב ַּק ְׁש ִּתי ִמ ֶּמנּ ּו ִל ְדלוֹת ְק ָצת ַמיִם ִּב ְׁש ִביל ְל ַה ְׁשקוֹת ֶאת ָה ֵעז.
ְתה
ֲבל ָה ֵעז ְּכ ָבר לֹא ָהי ָ
אתי ִא ּתוֹ ַהחו ָּצה ְל ֵע ֶבר ֶה ָח ֵצר ,א ָ
ָצ ִ
יָ
אתי אוֹתוֹ ַהחו ָּצה
ׁשהו ֵֹצ ִ
ָעים ַעל ָּכ ְך ֶ
ַש ִּתי ְמאֹד לֹא נ ִ
ׁשםִ .ה ְר ּג ְׁ
ָ
ׂם ֵלב ָלזֶה.
ׁש ְּק ָצת ִה ְס ַמ ְק ִּתי וְהוּא ָש
ְללֹא ִס ָּבהַּ ,כ ִּנ ְר ֶאה ֶ

פִּתְ רוֹן הַתַּ עֲלוּמָה
ֶסת ַה ּזֶה?"
ׁשל ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
ֻחד ֶ
"א ָּת ּה יו ֵֹד ַע ֶאת ַה ִּס ּפוּר ַה ְּמי ָ
ַ
ּשה.
ׁ
יח ֶאת ַּד ְע ִּתי ֵמ ַה ּבו ָ
ׁש ָא ִס ַ
ׁש ַאל או ִֹתיַּ ,כ ִּנ ְר ֶאה ְּכ ֵדי ֶ
הוּא ָ
ׂ ְמ ִּתי
ׁש ְב ִּתי ְל ַע ְצ ִמיַ ,א ְך ַש
ֶח ָמדַ ,ה ָּבחוּר ַה ּזֶהָ ,ח ַ
ַמ ָּמׁש ָּבחוּר נ ְ
יתי
ֲה ּהֵּ ...כןְּ .ב ֶע ֶצם ,לֹא"ָ ,ענִ ִ
ׁשהוּא ְמ ַח ֶּכה ִל ְתׁשו ָּב ִתי" .א ָ
ֵלב ֶ
ְשוֹנֶה ִמ ְּׁש ָאר ַה ָּב ֵּתי
ֶסת ַה ּזֶה נִ ְר ֶאה ְק ָצת מ ּוזָר וׁ
"ה ֵּבית ְּכנ ֶ
לוַֹ ,
ׁש ּלוֹ ְמאֹד מ ּוזָרְ ,וגַם ַ -מה זֶה ַה ָּפסוּק ַה ּזֶה ַעל
ׁשם ֶ
ֵס ּיוֹתַ ,ה ֵּ
ְּכנ ִ
ֶסת"ָ ,ט ַענְ ִּתי.
ׁש ָּקׁשוּר ְל ֵבית ְּכנ ֶ
ַה ִּקיר?  -זֶה ִּב ְכ ָלל לֹא ָּפסוּק ֶ

ַחד ִעם ַה ּיְהו ִּדים!
ׁש ָּל ַמ ְדנ ּו ַ -ה ְּׁש ִכינָה ּגו ָֹלה י ַ
ָחי ּו ָּכאן .ו ְּכמוֹ ֶ
ָרים רֹב ַה ּיְהוּ"...
ׁש ּבוֹ ּג ִ
יך ָלגוּר ַּב ָּמקוֹם ֶ
ׂיא ַה ּדוֹר ָצ ִר ְ
ו ְָל ֵכן נְ ִש
ׁשל ַה ְּמ ַפ ֵּקד נִ ְק ַטע ְּב ַא ַחת.
קוֹלוֹ ֶ
ׁשעוֹד ְמ ַעט ִּת ְת ַק ּיֵם
יע ֶ
יצה ,וְהו ִֹד ַ
יח ְּב ִר ָ
ַהמ"פ יו ֵֹסף ֵה ִג ַ
ׁשל ֶסעוֶען ֶסעוֶענְ ִטי.
אשית ֶ
יסה ָה ָר ִׁ
ְּפ ִעילוּת ְמ ַר ֶּת ֶקת ְליַד ַה ְּכנִ ָ
זְכירוּת" ,הו ָֹרה ָלנ ּו ַה ְּמ ַפ ֵקד ז ְַל ָמן,
ׁשא ְליַד ַה ַּמ ִּ
"ת ְת ַא ְּספ ּו ַּב ֶּד ֶ
ִּ
ׁש ַּת ְת ִחיל ַה ְּפ ִעילוּת -
ִש ֵאר זְ ַמן ַעד ֶ
ׁ
"אם י ָּ
ישהִ :
ׁ
וְהו ִֹסיף ִּב ְל ִח ָ
ֲס ֵּפר ָל ֶכם ִס ּפוּר ְמ ַענְ יֵן ְמאֹדַ ...א ֶּתם יו ְֹד ִעים ַמה  -אֲנִ י
אֲנִ י א ַ
ְס ֵּפר ָל ֶכם ִס ּפוּר!" ִס ּיֵם ַה ְּמ ַפ ֵקד ּתו ְֹך
ׁש ּי ַ
ישה ּו ְמיו ָּחד ֶ
ׁ
ָא ִביא ִמ ֶ
ֶרת ּ)כו ֵֹלל או ִֹתי( ְּכ ָבר ָהי ּו ָּב ֶא ְמ ַצע ַה ֶּד ֶר ְך
ׁש ֵח ִצי ֵמ ַה ַּס ּי ֶ
ְּכ ֵדי ֶ
ׁשם.
ְל ָּ

עֶשֶׂ ר גָּלוּיוֹת
ֶסתָ ,ק ָצר ו ְּמ ַענְ יֵן...
ִש ּגָדוֹל ָע ָליו ָהיָה ָחקוּק ִס ּפוּרוֹ ֶׁשל ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
ָׁשם ָע ַמד לו ַּח ַׁשיׁ

ֶסת ַה ּזֶה ,אוֹ יו ֵֹתר נָכוֹן ְ -ל ִס ּפוּרוֹ ַה ּיִחו ִּדי"...
"ה ָּפסוּק ַה ּזֶה ָקׁשוּר ְל ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ַ
ׁשם
יסה ֶל ָח ֵצרָ ,
ֶח ָמד ְּבקוֹל ִמ ְס ּתו ִֹרי ,ו ְָל ַקח או ִֹתי ְליַד ַה ְּכנִ ָ
ָא ַמר ַה ָּבחוּר ַה ּנ ְ
ֶסתָ ,ק ָצר ו ְּמ ַענְ יֵן.
ׁשל ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
ִש ּגָדוֹל ָע ָליו ָהיָה ָחקוּק ִס ּפוּרוֹ ֶ
ׁשיׁ
ָע ַמד לו ַּח ַ
ְענְ יֵן או ְֹת ָך"ִ .ה ְת ַח ְל ִּתי ִל ְקרֹא
"ת ְק ָרא ֶאת זֶה" ,הוּא ָא ַמר ִלי" ,זֶה ְמאֹד י ַ
ִּ
ֻר ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ׁשנָה ִל ְפנֵי ח ְ
ׂ ֶרה ָ
ֶסת זֶה נִ ְבנָה ְּכ ַא ַחת ֶע ְש
"בית ְּכנ ֶ
יקהֵּ :
ִּב ְׁש ִק ָ
ָל ָתה יְהו ָּדה ְל ָב ֶבל .י ְָכנְ יָה ֶמ ֶל ְך יְהו ָּדה ָל ַקח ִע ּמוֹ ֵח ֶלק ֵמ ַא ְבנֵי
ֲשר ּג ְ
ׁ
אשוֹןַּ ,כא ֶ
ָה ִר ׁ
ֶסת זֶהְ ,ל ַק ּיֵם ַמה
ּתם נִ ְבנָה ֵּבית ְּכנ ֶ
ֲפר ַהר ַה ַּביִת ו ְּב ֶא ְמ ָצעו ָ
ּמע ַ
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ו ֵ
ֶסת
ְק ָראנ ּו ְל ֵבית ְּכנ ֶ
ֲפ ָרה יְחוֹנֵנוּ" .ו ָ
ְאת ע ָ
ֶיה ו ֶ
ֲבנ ָ
יך ֶאת א ָ
ֲב ֶד ָ
"כי ָרצ ּו ע ָ
ֱמר ִּ
ׁש ֶּנא ַ
ֶ
ָשב ּפֹה ְּב ָב ֶבל".
ׁ
ָסע ְוי ַ
ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש נ ַ
ָתיב" ,לו ַֹמרֶ ,
"שף ְוי ִ
ׁ
זֶה ָ
ֲבנִ ים
ׁשו אֲנִ י ֵמ ִבין ַמה ֵהן ָהא ָ
"ע ְכ ָ
ּאוַּ ,מ ָּמׁש ְמ ַענְ יֵן"' ִּכ ְמ ַעט ָצ ַע ְק ִּתיַ ,
"וו ַ
ֶסת ,ו ִּב ְכ ָלל
ּמה ּו ַה ָּפסוּק ָה ָרׁשוּם ְּב ִכ ַּפת ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
ַה ְּגדוֹלוֹת ו ְָה ַע ִּתיקוֹת ָה ֵא ּלוּ ,ו ַ
יהה
ׁשהוּא ְּב ֶע ֶצם ִּב ְכ ָלל לֹא מ ּוזָר ,זֶה ְמ ַב ֵּטא ֶאת ַה ְּכ ִמ ָ
ׁש ּלוֶֹ ,
ׁשם ַה ּמ ּוזָר ֶ
ַמה זֶה ַה ֵּ
ֵש ָלנ ּו ִמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט".
ׁש ּגַם ַה ּיוֹם יׁ
ׂ ְמ ָחה ֶ
ו ְַה ִּצ ִּפ ּיָה ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,ו ְַה ִּש

ׁשא ,ו ְִה ְׁש ַא ְרנ ּו ָמקוֹם ָּפנוּי ַל ְּמ ַפ ֵּקד.
ַש ְבנ ּו ְּב ַמ ְע ּגָל ַעל ַה ֶּד ֶ
ׁ
ִה ְתי ַּ
ָקן
יפי ז ָ
ׁש ִּז ֵ
יע ַה ְּמ ַפ ֵקד ז ְַל ָמן ִעם ָּבחוּר ֶ
ֲצי ַּד ָּקהִ ,ה ִּג ַ
ַּכ ֲעבֹר ח ִ
ְס ֶפר ַע ִּתיק
ְמ ַע ְּט ִרים ֶאת ַסנְ ֵטרוִֹ ,ח ּיו ְּך ּגָדוֹל ָמתו ַּח ַעל ָּפנָיו ,ו ֵ
ׁש ְחיוֹ.
ָשן ַּת ַחת ֵּבית ֶ
ׁ
ְוי ָ
ׂ ָר ֵא ִל'יק לֹא
ׂ ָר ֵא ִל'יק"ִ .י ְש
"ת ִּכירוּ"ָ ,א ַמר ַה ְּמ ַפ ֵקד" ,זֶה ִי ְש
ַּ
ָל ָתה
"מי יו ֵֹד ַע ְל ַכ ָּמה ְמקוֹמוֹת ּג ְ
ְש ַאל או ָֹתנוִּ :
ׁ
ִה ְמ ִּתין ,ו ָ
יאנ ּו
ֵׂ
ִויטׁש? ְּכלו ַֹמר ַּ -כ ָּמה ְמקוֹמוֹת ָע ְבר ּו ַר ּבו ֵֹתינ ּו נְ ִש
ְליו ַּּבאו ְ
יקה?"
ׁש ִה ִּגיע ּו ְל ָא ֶמ ִר ָ
ִויטׁשַ ,עד ֶ
ָרה ְליו ַּּבאו ְ
ׁש ָהי ּו ָּב ֲעי ָ
ֵמ ָאז ֶ
ּשים ִמ ָּכל ֵע ֶבר.
"ח ֵמׁש!"ָ ,העֳל ּו ַה ִּנחו ִׁ
"א ְר ַּבע!" ָ
"ש ַבע!" ַ
ׁ
ֶ
ָל ָתה
ׂר ּגָלוּיוֹת ּג ְ
"ע ֶש
ׂ ָר ֵא ִל'יקֶ .
ַחׁש ְס ָתם!" הו ָֹרה ִי ְש
"לֹא ְלנ ֵ
ִויטׁש"ָ ,ענָה ְּב ַע ְצמוֹ ֶאת ַה ְּתׁשו ָּבה.
ְליו ַּּבאו ְ
ׂ ָרה ְמקוֹמוֹת"ִ ,ה ְפ ִּגין ֵלוִי'ק
ׁש ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ּגָל ּו ַל ֲע ָש
"זֶה ְּכמוֹ ֶ
ׁשו זֶה לֹא ָח ְכ ָמהִּ ,כי לֹא ִמ ְּז ַמן
ׁש ַע ְכ ָ
ֱמת ִהיא ֶ
ֶאת ְּב ִקיאוּתוָֹ .הא ֶ
ׁש ָּלנוּ".
"ה ִּמ ְק ָּדׁש ֶ
ָק ָראנ ּו ֶאת זֶה ְּבחו ֶֹב ֶרת ַה ִּל ּמו ִּדים ַ
"ב ַטח!" ָענִ ינ ּו
ׂ ָר ֵא ִל'יקֶּ ,
ׁש ַאל ִי ְש
"רו ִֹצים ִל ְׁשמ ַֹע ֶאת ַה ִּס ּפוּר?" ָ
ַחד.
יַ

חוֹ ְזרִים ל ִלְיוּבַּאוִויטְשׁ  /פרק ה'
יח ְּ ,770ברו ְּק ִלין נְ י ּו יו ְֹרק.
ִּת ְׁש ֵרי ה'תשע"בֵּ ,בית ָמ ִׁש ַ
ׂ ַמ ְח ִּתי
ֻשר נָסו ְּך ַעל ָּפנַיָ .ש
ׁ
ׁש ִח ּיו ְּך ְמא ָּ
ָדי וְנִ ְר ַּד ְמ ִּתיְּ ,כ ֶ
ֹאשי ַעל י ַ
"ה ְר ַּכנְ ִּתי ֶאת ר ִׁ
ִ
ׁש ָּלנוּ"ַ .ה ְּמ ַפ ֵּקד
יח ֶ
ַחד ִעם ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשאֲנִ י ִל ְפ ָע ִמים ִמ ְת ַּפ ֵּלל ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש י ַ
ֶ
ׁשנָה
ׂ ַרד ַה ִּל ּמו ִּדים ַה ָּ
ׁש ֵה ִפיק ִמ ְש
ז ְַל ָמן ָסגַר ֶאת חו ֶֹב ֶרת ַה ִּל ּמו ִּדים ַה ְּמ ַענְ ֶינֶת ֶ
ו ָּפנָה ֵא ֵלינוּ.
ֻחדָּ ,ת ִמיד ַּב ִּׁשעו ִּרים
ׁשה ּו ְמי ָ
ַה ְּמ ַפ ֵּקד ז ְַל ָמן הוּא לֹא ְס ָתם ְמ ַפ ֵּקד ,הוּא ַמ ֶּ
יד ּיִים
ֲס ִ
ֻחדוֹת ו ְּמ ַס ֵּפר ָלנ ּו ִס ּפו ִּרים ח ִ
ָיר ִתיִים הוּא ׁשו ֵֹאל או ָֹתנ ּו ְׁש ֵאלוֹת ְמי ָ
ַה ַּסי ְ
ְל ַא ַחר ַה ִּׁשעוּר.
ַלה
ׁש ּבוֹ ַה ְּׁש ִכינָה ׁשו ָֹרה וּבוֹ י ְִת ּג ֶּ
ׁשהוּא ְּתמו ַּרת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶ
"נוַּ ,מה ּו ַה ָּמקוֹם ֶ
יתי
ׁשל ַרב ְּבסו ָּראָ ,"...ענִ ִ
ֶסת ֶ
"בית ַה ְּכנ ֶ
ׁש ַאל ַה ְּמ ַפ ֵקד ז ְַל ָמןֵּ .
ִמ ְק ָּדׁש ֶה ָע ִתיד?" ָ
יע ִח ּיו ְּך.
ֶרת ָּפ ְרצ ּו ִּב ְצחוֹק ְוגַם ַה ְּמ ַפ ֵּקד ִה ְב ִל ַ
ָלי ַה ַּס ּי ֶ
ֲל ָצהָּ .כל ַח ּי ֵ
ַּבה ָ
ׁש ַה ָּמקוֹם ַה ּזֶה זֶה ֶסעוֶען ֶסעוֶענְ ִטיִּ ,כי ָּכאן
"ברוּר ֶ
"ס ָתם ָצ ַח ְק ִּתי"ָ ,א ַמ ְר ִּתיָּ ,
ְ
יח".
ׂיא ַה ּדוֹר וְהוּא ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשהוּא נְ ִש
יט"א ֶ
נִ ְמ ָצא ָה ַר ִּבי ְׁש ִל ָ
ְט ַפח ִלי ַק ּלוֹת ַעל ִׁש ְכ ִמי.
ֻדוֹת!"ָ ,א ַמר ִלי ַה ְּמ ַפ ֵּקד ו ָ
ׂר נְ ק ּ
"שמו ִּליק ֶ -ע ֶש
ְׁ
ׁש ְּב ָב ֶבל" זֶה ַרק ְל ַר ֵּמז
"בית ַר ֵּבינ ּו ֶ
ׁש ּקו ְֹר ִאים ְל ֶסעוֶען ֶסעוֶענְ ִטי ֵּ
"אז ַה ּיוֹם ,זֶה ֶ
ָ
יקהְ ,ולֹא ְּב ָב ֶבל",
ֱמת זֶה ְּב ָא ֶמ ִר ָ
ֲבל ֶּבא ֶ
ׁש ְּבחוּץ ָל ָא ֶרץ ,א ָ
ׁשל ָה ַר ִּבי ֶ
ׁש ּזֶה ַה ַּביִת ֶ
ֶ
ָא ַמר ֵלוִי'ק ַה ָּב ִקיא.
ׁש ַאל ֶמענְ דוּל.
יקה?"ָ ,
ְקא ְּב ָא ֶמ ִר ָ
ֱמת ָה ַר ִּבי ָּב ַחר ָלגוּר ַּדו ָ
"ל ָּמה ֶּבא ֶ
ָ
ֶר ַמנְ יָה
"ה ַר ִּבי ָה ַריַי"צ ָּב ַרח ִמ ּג ְ
"כי ִּב ְּז ַמן ַהּׁשו ָֹאה"ִ ,ה ְת ָּפ ֵרץ ׁשוּב ֵלוִי'קָ ,
ִּ
ׁשם".
ׁש ָה ַר ִּבי ָה ַריַי"צ ָהיָה ָ
ָסע ַל ָּמקוֹם ֶ
יט"א נ ַ
ְא ַחר ָּכ ְך ָה ַר ִּבי ְׁש ִל ָ
יקה ,ו ַ
ְל ָא ֶמ ִר ָ
יקה? ִּב ְכ ָללַ ,מה? ָה ַר ִּבי ֻמ ְג ָּבל
ְקא ְל ָא ֶמ ִר ָ
ֲבל ָל ָּמה ָה ַר ִּבי ָה ַריַי"צ ָּב ַרח ַּדו ָ
"א ָ
ִּב ְּמקוֹמוֹת? ָה ַר ִּבי ַמ ְח ִליט ַמה י ְִהיֶה ָּבעו ָֹלם!" הו ִֹסיף ֶמענְ דוּל ְל ַה ְקׁשוֹת.
"היא
יקה"ִ ,ה ְס ִּביר ַה ְּמ ַפ ֵקדִ ,
ְקא ְּב ָא ֶמ ִר ָ
ׁש ָה ַר ִּבי ָה ַריַי"צ ָּב ַחר ָלגוּר ַּדו ָ
"ה ִּס ָּבה ֶ
ַ
יקה ְורֹב ַה ּיְהו ִּדים
ׁש ְּבאוֹתוֹ ַה ְּז ַמן ַה ְר ֵּבה יְהו ִּדים ָע ְבר ּו ָלגוּר ָּכאן ְּב ָא ֶמ ִר ָ
ִמ ְּפנֵי ֶ

ַשּכִינ ָה הַגּוֹלָה
ה ְׁ
ׁש ַּת ַחת ֵעץ ַה ְּת ֵאנָה
ֶדר ָה ֶא ֶבן ֶ
ַשב ַעל ּג ֶ
ׁ
ַה ָּבחוּר ֶה ָח ִביב ִה ְתי ֵּ
ׁש ַאל
יך קו ְֹר ִאים ְל ָך?" ָ
ׁש ֶבת ְליָדוֹ" .חֲמו ִּּדיֵ ,א ְ
ו ְָר ַמז ִלי ָל ֶ
"ה ְמנ ּונָא" ,הוּא ָענָה
ׁש ַא ְל ִּתיַ ,
יתי" ,ו ְּל ָך?" ָ
או ִֹתי" .יו ָֹחנָן"ָ ,ענִ ִ
ְּב ַפ ְׁשטוּת.
ׁש ַה ּיוֹם,
ׁש ִּלי ָא ַמר ִליֶ ,
"ס ָּבא ֶ
"ה ְמנ ּונָא"ִ ,ה ְת ַח ְל ִּתי ִל ְׁשאֹלַ ,
ַ
ׁש ְּב ָב ֶבל
ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָח ֵרבָ ,אז ֵּבית ַר ֵּבינ ּו ֶ
ִּב ְז ַמן ַה ּגָלוּתְּ ,כ ֶ
ִשָּ ,כתוּב
ׁשיׁ
ׁש ָּלנוּ ,ו ְָכאן ְּ -בלו ַּח ַה ַּ
הוּא ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט ָה ִע ָּק ִרי ֶ
ָתיב
ׁשף ְוי ִ
ֶסת ַה ּזֶה ָ -
ָשב ְּב ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ׁ
ָסע ְוי ַ
ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש נ ַ
ֶ
ׁש ְּב ּסו ָּרא".
ׁשל ַרב ֶ
ֶסת ֶ
ׁש ָּב ִעיר נְ ַה ְר ְּד ָעא ְולֹא ְּב ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ֶ
ׁש ִּת ְׁש ֶּתה ְק ָצתַ ,חם ַה ּיוֹם ְולֹא
ׁש ֶא ֱענֶה ְל ָך ,או ַּלי ְּכ ַדאי ֶ
"ל ְפנֵי ֶ
ִ
ׁש ֶמׁש"ַ .ה ְמנ ּונָא ָל ַקח ַּכד ֶח ֶרס ָק ָטן
ַבׁש ֵמחֹם ַה ֶּ
ׁש ִּת ְתי ֵּ
ְּכ ַדאי ֶ
"ש ַה ּכֹל נִ ְהיָה ִּב ְד ָברוֹ"
ׁ
ו ִּמ ֵּלא ּבוֹ ַמיִם ִמ ֵּמי ַה ְּב ֵארֵּ .ב ַר ְכ ִּתי ֶ
יסטו ְֹריָה
יתי ִל ְרָויָהַ .ה ְמנ ּונָא ִה ְת ִחיל ְל ַס ֵּפר ִלי ַעל ַה ִה ְ
ְש ִת ִ
ׁ
וָ
"מה
ׂ ָר ֵאלִ ,ס ּפוּר ָאר ְֹך ו ְּמ ַר ֵּתקַ :
ׁשל ַה ּגָלוּיוֹת ָּב ֶהן ָהיָה ַעם ִי ְש
ֶ
"פׁשוּט
ֻחד ָּכל ָּכ ְך ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש?" ִה ְק ִּדים ַה ְמנ ּונָאָּ ,
ְמי ָ
ֲבל
"שם הקב"ה ַמ ְׁש ֶרה ֶאת ְׁש ִכינָתוֹ!" "א ָ
ׁ
יתיָ ,
ְמאֹד"ָ ,ענִ ִ
הקב"ה נִ ְמ ָצא ְּב ָכל ָמקוֹם ָּבעו ָֹלם ,לֹא ַרק ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש",
ׁש ַאל ַה ְמנ ּונָא.
ָ
ָד ְע ִּתי ַמה ַלעֲנוֹת
ׁש ָּכאן ְק ָצת ִה ְס ַּת ַּב ְכ ִּתי ְולֹא י ַ
ֱמת ִהיאֶ ,
ָהא ֶ
ָכ ְר ִּתי
ֲבל לֹא ז ַ
ׁש ַּס ָּבא ִה ְס ִּביר ִלי ֶאת זֶה ַּפ ַעם ,א ָ
ָכ ְר ִּתי ֶ
לוֹ .ז ַ
ַמה הוּא ִה ְס ִּבירַ .ה ְמנ ּונָא לֹא ִה ְׁש ִאיר או ִֹתי ְללֹא ַמ ֲענֶה ,וְהוּא
ֲבל לֹא
יך ִמ ּיָד" :הקב"ה ָא ְמנָם נִ ְמ ָצא ְּב ָכל ָהעו ָֹלם ,א ָ
ִה ְמ ִׁש ְ
ֶסת,
ֹשְּ ,כמוֹ ֵּבית ְּכנ ֶ
ַלהְּ .ב ָמקוֹם ָקדוׁ
ְּב ָכל ָמקוֹם הוּא ִמ ְת ּג ֶּ
ֲשר ְס ָתם ָּב ְרחוֹב .ו ְַה ִּג ּלוּי ַה ּזֶה נִ ְק ָרא
ׁ
ַלה יו ֵֹתר ֵמא ֶ
ׁשם ִמ ְת ּג ֶּ
ַה ֵּ
ֲבל ְּב ֵבית
ֲלה ,א ָ
ֵש ִּג ּלוּי עוֹד יו ֵֹתר ַנע ֶ
"ש ִכינָה"ְּ .ב ֵבית ַר ֵּבינ ּו יׁ
ְׁ
ׁש ַה ְּׁש ִכינָה
ֲלה ָּבעו ָֹלם ,נִ ָּכר ֶ
ֲכי ַנע ֶ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָה ַה ִּג ּלוּי ְׁש ִכינָה ה ִ
ׁשם".
ֲש ּו ָ
ׁש ִה ְת ַרחׁ
ׁשם ְל ִפי ַה ִּנ ִּסים ָה ַר ִּבים ֶ
ׁשו ָֹרה ָ

ְתה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש נִ ְמ ֵצאת ְּב ֵבית ַר ֵּבינ ּו
ׁש ָהי ָ
"ו ְַה ּיוֹם ִּב ְז ַמן ַה ּגָלוּתַ ,ה ְּׁש ִכינָה ֶ
ׁש ְּב ָב ֶבל"ָ ,א ַמ ְר ִּתי ְּבקוֹל.
ֶ
"א ָּתה יו ֵֹד ַע יו ָֹחנָן ,עוֹד ִל ְפנֵי
יךַ :
ׁשר ֶאת ְּד ָב ַרי ,ו ְִה ְמ ִׁש ְ
"נָכוֹן ְמאֹד" ,הוּא ִא ֵּ
ְתה ַה ְּׁש ִכינָה ִא ָּתם.
ׂ ָר ֵאל ָהיוָּ ,הי ָ
ׁש ְּבנֵי ִי ְש
ׁש ִּנ ְבנָה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְּ ,ב ָכל ָמקוֹם ֶ
ֶ
ׁשל
ֻח ֶדת ֶ
ַלוּת ְמי ֶ
ְתה ִה ְת ּג ּ
ְתה ָמקוֹם ָט ֵמא ְמאֹדָ ,הי ָ
ׁש ָהי ָ
ְּכ ָבר ְּב ִמ ְצ ַריִם ֶ -
ׁש ָּכל ַה ּיְהו ִּדים
אשוֹןְּ ,כ ֶ
ֻר ָּבן ַּביִת ִר ׁ
ׂ ָר ֵאלְ .וגַם ַא ַחר ָּכ ְך ְּ -בח ְ
ַה ְּׁש ִכינָה ִל ְבנֵי ִי ְש
ָל ָתה ִא ָּתם ּגַם ֵּכן ְל ָב ֶבלָּ .כאן,
ְתה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּג ְ
ׁש ָהי ָ
ּגָל ּו ְל ָב ֶבל ַ -ה ְּׁש ִכינָה ֶ
ׂ ָר ֵאל ּגו ִֹלים
ׁש ְּבנֵי ִי ְש
ֲכ ֵמינ ּו ָא ְמר ּו ֶש ְּל ָכל ֶא ֶרץ ֶ
ָתיבַ ,וח ָ
ׁשף ְוי ִ
ֶסת ָ
ְל ֵבית ַה ְּכנ ֶ
יתם ְּבאו ָֹתה ָה ָא ֶרץ".
יתם וְנִ ְמ ֵּצאת ִא ָּ
ׁשך ַה ּדוֹרוֹתַ ,ה ְּׁש ִכינָה ּגו ָֹלה ִא ָּ
ְּב ֶמ ֶ
ׁש ְר ָתה ָּב ֶהם ְּבא ֶֹפן
ׁש ַה ְּׁש ִכינָה ָ
ֵס ּיוֹת ֶ
"הי ּו עוֹד ָּב ֵּתי ְּכנ ִ
יך ַה ְמנ ּונָאָ ,
ֲבל"ִ ,ה ְמ ִׁש ְ
"א ָ
ׁשל
"על ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ֶ
ׁש ַא ְל ִּתיַ .
ֶסת?" ָ
"א ּל ּו ָּב ֵּתי ְּכנ ֶ
ֻחד ְּכמוֹ ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש"ֵ .
ְמי ָ
זְרא ַה ּסו ֵֹפר
ׁשל ֶע ָ
ֶסת ֶ
"בית ַה ְּכנ ֶ
ׁש ַא ְל ִּתיֵּ ,
"איפֹה זֶה?" ָ
ׁש ַמ ְע ָּת?" ֵ
זְרא ַה ּסו ֵֹפר ָ
ֶע ָ
ֻחד"ֵ ,ה ִׁשיב ַה ְמנ ּונָא,
ׁש ְר ָתה ַה ְּׁש ִכינָה ְּבא ֶֹפן ְמי ָ
ָהיָה ֵּבין הו ֶֹצל וּנְ ַה ְר ְּד ָעא ,וּבוֹ ָ
ׁש ִּת ְׁש ֶרה ּבוֹ ַא ַחר ָּכ ְך ַה ְּׁש ִכינָה ַ -רק
ָכה ֶ
ׁש ֶּבהו ֶֹצל ז ָ
ֶסת ֶ
"גַם ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
יךּ :
ו ְִה ְמ ִׁש ְ
זְרא ַה ּסו ֵֹפר".
ׁשל ֶע ָ
ֲכי ָקרוֹב ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ֶ
ׁשהוּא ָהיָה ה ִ
ִּב ְג ַלל ֶ
ׁשה ַל ִּמ ְת ַּפ ְּל ִלים ִל ְס ּבֹל
ֶסתָ ,היָה ָק ֶ
"כאן ְּב ֵבית ַה ְּכנ ֶ
"פ ַעם ַא ַחת"ִ ,ס ֵּפר ַה ְמנ ּונָאָּ ,
ַּ
ֻצ ְרכ ּו ָל ֵצאת ִמ ֶּמנּ ּו ַהחו ָּצהִּ ,כי
ֶסת ו ְֵהם ה ְ
ׁש ָהיָה ְּב ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ֶאת ָע ְצ ַמת ַה ִּג ּלוּי ֶ
ֶסת".
ֲלה יו ֵֹתר ִמ ְּׁש ָאר ַה ָּב ֵּתי ְּכנ ֶ
ֵש ִּג ּלוּי ַנע ֶ
ָמים יׁ
ֶסת ְמ ֻס ּי ִ
ְּב ָב ֵּתי ְּכנ ֶ

אחָד יָחִיד וּמְיוּחָד
ֶ
ֻח ִדים ְּכמוֹ
ֶסת ְמי ָ
ֻחד ְּב ַכ ָּמה ָּב ֵּתי ְּכנ ֶ
ַלית ְּבא ֶֹפן ְמי ָ
"אז או ַּלי ַה ְּׁש ִכינָה ִמ ְת ּג ֵּ
ָ
ׁש ַא ְל ִּתי.
ׁש ָא ַמ ְר ָּת ַמ ָּמׁש ְּבאוֹתוֹ ַה ְּז ַמן?" ָ
ֶ
ׁש ְּל ַא ַחר
ׁשם ֶא ָחד ָה ָאמו ָֹר ִאיםֶ ,
ׁש ַמ ְע ִּתי ִּב ְמפ ָֹרׁש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ְּב ֵ
"לֹא .אֲנִ י ָ
ׁש ּבוֹ ִּת ְׁש ֶרה
ֻחדֶ ,
ָחיד ו ְּמי ָ
ֻר ַּבן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש הקב"ה ּבו ֵֹחר ָמקוֹם ֶא ָחד ,י ִ
חְ
ֻחד".
ַה ְּׁש ִכינָה ְּבא ֶֹפן ְמי ָ
ֱמר
ְקא ְּב ָמקוֹם ֶא ָחד ָע ָליו ֶנא ַ
"ש ָהיָה ַּדו ָ
ׁ
"כמוֹ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש"ִ ,ה ְס ִּביר ַה ְמנ ּונָאֶ ,
ְּ
יך
ׁש ְּתמו ַּרת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָצ ִר ְ
ׁשם"ָּ ,כ ְך ַה ָּמקוֹם ֶ
ֲשר י ְִב ַחר ַה ֵּ
ׁ
"ה ָּמקוֹם א ֶ
ַּב ָּפסוּק ַ
ְקאֶּ .ב ָע ָבר ָהיָה זֶה ִּבנְ ַה ְר ְּד ָעאַ ,א ַחר ָּכ ְך ְּבהו ֶֹצל ,ו ְַה ּיוֹם
ִל ְהיוֹת ְּב ָמקוֹם ֶא ָחד ַּדו ָ
ׁשם ּגַם ַרב
ׁשם ׁשו ָֹרה ַה ְּׁש ִכינָהִ ,מ ָּ
ׁש ָּ
ׁש ְּב ָב ֶבל .ו ִּב ְג ַלל ֶ
זֶה ְּבסו ָּרא ְּ -ב ֵבית ַר ֵּבינ ּו ֶ

ׂיא ַה ּדוֹר ּכו ֵֹלל ְּבנִ ְׁש ָמתוֹ ֶאת ָּכל
ׁש ְּנ ִש
ׁש ִּלי ָא ַמר ִליֶ ,
"א ָּבא ֶ
ַ
ׁשם ִהיא
נְִׁשמוֹת ַה ּדוֹר ,ו ְָל ֵכן ַה ְּׁש ִכינָה נִ ְמ ֵצאת ְּב ֵביתוֹ ,ו ִּמ ָ
יתי ְל ַה ְפ ִּגין
ׁש ְּב ָכל ָהעו ָֹלם" ,נִ ִּס ִ
ֶסת ֶ
ׁש ֶכת ְל ָכל ָּב ֵּתי ַה ְּכנ ֶ
נִ ְמ ֶ
ׁש ִּלי.
ֶדע ֶ
ְק ָצת ֵמ ַה ּי ַ
ֲלה ֶמ ְר ָּכזִ ית ְּב ֵבית ַר ֵּבינוּ" ָא ַמר ָח ָמאַ ,ה ָּבחוּר
ֶשנָה עוֹד ַמע ָ
"יְׁ
ׁשהוּא
ׁש ֵּבית ַר ֵּבינוֶּ ,
ְקא ִמ ֵּכיוָן ֶ
ֲלה ַה ּזוֹ ִהיא ַּדו ָ
"ה ַּמע ָ
ַה ָּצ ִעירַ ,
ׂיא ַה ּדוֹר יָכוֹל
ְקא ִמ ָּכאן נְ ִש
יח ,נִ ְמ ָצא ְּבחוּץ ָל ָא ֶרץַּ .דו ָ
ַה ָּמ ִׁש ַ
יע ּגַם ְּבחוּץ
ֻלה ִּכי הוּא ַמ ְׁש ִּפ ַ
ְל ָה ִכין ֶאת ָּכל ָהעו ָֹלם ַל ְּגא ָּ
ֻשה.
ׁ
ׁשל ְקד ָּ
ָל ָא ֶרץ ַח ּיוּת ֶ
ׂוֹת
"מ ֵּבית ַר ֵּבינ ּו נִ ָּתנִ ים ּכֹחוֹת ְל ָה ִאיר ֶאת חוּץ ָל ָא ֶרץ ו ְַל ֲעש
ִ
ׁש ּבוֹנִ ים
ׁש ְּכ ֶ
ׂ ָר ֵאלַ ,על י ְֵדי זֶה ֶ
ֹש ְּכמוֹ ֶא ֶרץ ִי ְש
ִמ ֶּמנּ ּו ָמקוֹם ָקדוׁ
ֻשה ִמ ֵּבית ַר ֵּבינ ּו
ׁ
ׁש ֶכת ְקד ָּ
ְא ֶרץ ,נִ ְמ ֶ
ֶסת ְּב ָכל ֶא ֶרץ ו ֶ
ֵּבית ְּכנ ֶ
ׂ ָר ֵאל
ׁש ְּבנֵי ִי ְש
ׁשם ְל ָכל או ָֹת ּה ֶא ֶרץ .ו ְּכ ֶ
ֶסת ,ו ִּמ ָ
ְלאוֹתוֹ ֵּבית ְּכנ ֶ
ְאז
ֻלה ,ו ָ
ְס ּיְמ ּו ְל ָה ִאיר ו ְּל ָה ִכין ֶאת ָּכל ָהעו ָֹלם ָּ -תבֹא ַה ְּגא ָּ
יַ
ׁש ְּכ ָבר י ְִהי ּו
ֲרצוֹת ֶ
ׁשט ְּב ָכל ָהא ָ
ׂ ָר ֵאל ִּת ְת ַּפ ֵּ
ׁשל ֶא ֶרץ ִי ְש
ֻשה ֶ
ׁ
ַה ְּקד ָּ
יד ּה ֶא ֶרץ
ֲת ָ
ֻשה ַה ּזוֹ ,ו ְָל ֵכן ָּכתוּב" :ע ִ
ׁ
ּארוֹת וּמו ָּכנוֹת ַל ְּקד ָּ
מו ָ
ֲרצוֹת".
ׁשט ְּב ָכל ָהא ָ
ׁש ִּת ְת ַּפ ֵּ
ׂ ָר ֵאל ֶ
ִי ְש
ׁשל
ׁש ִע ַּקר ִענְ יָנוֹ ֶ
"מ ֵּכיוָן ֶ
יךִ :
ֻכה ו ְִה ְמ ִׁש ְ
ימה ֲאר ָּ
ָשם נְ ִׁש ָ
ׁ
ָח ָמא נ ַ
ֻלהְּ ,ל ַק ֵּבץ
ׁש ְּב ָב ֶבל זֶה ְל ָה ִכין ֶאת ָהעו ָֹלם ַל ְּגא ָּ
ֵּבית ַר ֵּבינ ּו ֶ
ֻב ִרים ְל ֵבית
ׂ ָר ֵאל ְמח ָּ
ֶסת ו ְּל ָק ְב ָעם ְּב ֶא ֶרץ ִי ְש
ֶאת ָּכל ָּב ֵּתי ַה ְּכנ ֶ
ׁשם
ַלה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ו ִּמ ָ
ְקא ּבוֹ י ְִת ּג ֶּ
ׁש ַּדו ָ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,זֶה עוֹד ִס ָּבה ֶ
ּש ַליִם"ִ ,ס ּיֵם ֶאת ְּד ָב ָריו.
ׁ
ַחד ִא ּתוֹ ִלירו ָ
ָשוּב ְּבי ַ
הוּא יׁ
יתי אוֹר ַח ָּלׁש
ֲלוֹנוֹת ַה ּזְכו ִּכית ַה ְּגדו ִֹלים ,ו ְָר ִא ִ
ִה ַּב ְט ִּתי ֵמ ֵע ֶבר ַלח ּ
ֲצר ַה ָּמלוֹן ֵה ֵחל
ׁש ָהיָה ַּבח ַ
ּבו ֵֹק ַע ֵמאֲחו ֵֹרי ֶא ָחד ֶה ָה ִריםַּ .ת ְרנְ גוֹל ֶ
ׂ ְכוִי ִּבינָה ְל ַה ְב ִחין ֵּבין יוֹם ו ֵּבין ָלי ְָלה"
"הנּ ו ֵֹתן ַל ֶּש
ִל ְקרֹא ְּבקוֹלַ .
ָב ָרה ָע ַליִ .ר ּבוּי ַה ִּל ּמוּד ַּב ּיו ַֹמיִם ָה ַאחֲרוֹנִ ים
ֵּב ַר ְכ ִּתיָ .ה ֲעיֵפוּת ּג ְ
יחְ ,ק ָצת ִע ּיְפ ּו
ְעל ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁש ָּלנ ּו ִּב ְז ַמן ַה ּגָלוּת ו ַ
ַעל ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶ
ֻשר
ׁ
ׁש ִח ּיו ְּך ְמא ָּ
ָדי וְנִ ְר ַּד ְמ ִּתיְּ ,כ ֶ
ֹאשי ַעל י ַ
או ִֹתיִ .ה ְר ַּכנְ ִּתי ֶאת ר ִׁ
ׁשאֲנִ י ִל ְפ ָע ִמים ִמ ְת ַּפ ֵּלל ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ׂ ַמ ְח ִּתי ֶ
נָסו ְּך ַעל ָּפנַיָ .ש
ׁש ָּלנוּ.
יח ֶ
ַחד ִעם ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
יַ

ַלה ֵא ָליו
ׁשם י ְִת ּג ֶּ
ֻלה  -הוּא י ְִג ַאל או ָֹתםַ .ה ֵּ
ׁש ּלוֹ ִי ְז ּכ ּו ְוי ְִהי ּו ְרא ּויִים ַל ְּגא ָּ
ׁש ַּב ּדוֹר ֶ
ֶ
ׂיא
ׂ ָר ֵאל ֵמ ַה ּגָלוּתַ .ה ַּצ ִּדיק ַה ּזֶה הוּא נְ ִש
וְיו ֶֹרה לוֹ ָל ֶל ֶכת ו ְִל ְגאֹל ֶאת ְּבנֵי ִי ְש
ׁש ָהי ּו ְרא ּויִים ִל ְהיוֹת
ֲרים ִמיהוֶּ .א ָחד ֵמ ֵא ֶּלה ֶ
ׁשע ִ
ֲכ ִמים ְמ ַ
ַה ּדוֹר ,ו ְּב ָכל ּדוֹר ח ָ
יח הוּא"...
ֲבל ַה ּיוֹם ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁשל רו ִֹמי ,א ָ
יחָ ,היָה אוֹתוֹ ַצ ִּדיק ִמ ִּפ ְּת ָח ּה ֶ
ָמ ִׁש ַ
אתי ְּב ִה ְת ַר ְּגׁשוּת,
ׂיא ַה ּדוֹר!" ָק ָר ִ
ׁש ְּב ָב ֶבלִּ ,כי הוּא נְ ִש
יח הוּא ַרב ַ -ר ֵּבינ ּו ֶ
"ה ָּמ ִׁש ַ
ַ
ׁשל ַיהֲלו ִֹמים.
אתי או ָֹצר ּגָדוֹל ֶ
ְּכ ִא ּל ּו ָמ ָצ ִ
יצד יו ְֹד ִעים
ְא ָּתה יו ֵֹד ַע ֵּכ ַ
ְש ַאל" :ו ַ
ׁ
ׁשר ַה ָּבחוּר ֶאת ְּד ָב ַרי ו ָ
"נָכוֹן ְמאֹד" ִא ֵּ
ילה ,וְהוּא ִה ְס ִּביר
ֹאשי ִל ְׁש ִל ָ
ַע ִּתי ְּבר ִׁ
יח?" נִ ְענ ְ
ׂיא ַה ּדוֹר הוּא ַה ָּמ ִׁש ַ
ְקא נְ ִש
ׁש ַּדו ָ
ֶ
יח
ׁשהוּא ָהיָה ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂיא ַה ּדוֹרֶ ,
ׁש ָהיָה נְ ִש
ׂיאֶ ,
"רב ָא ַמר ַעל ַר ִּבי יְהו ָּדה ַה ָּנ ִש
ִליַ :
יח.
ׂיא ַה ּדוֹר הוּא ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁש ְּב ָכל ּדוֹר ,נְ ִש
ׁש ּלוֹ ,ו ִּמ ָּכאן ָאנ ּו לו ְֹמ ִדים ֶ
ׁשל ַה ּדוֹר ֶ
ֶ
ׁשה ּו ַעל ַצ ִּדיק ַא ֵחר ,הוּא ּפו ֵֹסק ֶאת זֶה ּגַם ַעל
ׁש ַּצ ִּדיק או ֵֹמר ַמ ֶּ
ו ְָד ָבר נו ָֹסףְּ :כ ֶ
ׁש ַרב הוּא
יחְּ ,בנו ָֹסף ְל ָכ ְך ֶ
ׁשהוּא ַה ָּמ ִׁש ַ
ילא ַרב ָּפ ַסק ַעל ַע ְצמוֹ ֶ
ַע ְצמוֹ ,ו ְּב ֵמ ָ
ׂיא ַה ּדוֹר ַה ּיוֹם".
נְ ִש
ׁש ָא ָדם רו ֶֹאה
ׁש ְּכ ֶ
"ל ַמ ְד ִּתיֶ ,
ׁשה ּו ּדו ֶֹמה"ָ ,א ַמ ְר ִּתי לוָֹ ,
יב ָּתא ַמ ֶּ
"ל ַמ ְד ִּתי ַּב ְּמ ִת ְ
ָ
ילא הוּא
ֶש ְמ ֻס ּיָםְּ ,ב ֵמ ָ
יע לוֹ עֹנׁ
ׁש ַּמ ִּג ַ
ֹשב ֶ
ׁ
ֲברוֹ ,וְהוּא חו ֵ
ׂה לֹא טוֹב ַּבח ֵ
ַמ ֲע ֶש
ׂה ַה ּזֶהָ ,אז
ׂה ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶש
ֶש ִאם ַי ֲע ֶש
יע אוֹתוֹ ָהעֹנׁ
ׁש ּגַם לוֹ ַמ ִּג ַ
ּפו ֵֹסק ַעל ַע ְצמוֹ ֶ
ׁשנִ י ָּד ָבר
ׁש ַּצ ִּדיק ּפו ֵֹסק ַעל ַה ֵּ
ׁש ְּכ ֶ
ׁשנִ יַ ,ל ַּצד ַה ּטוֹבֶ ,
ׁש ָּכ ָכה זֶה ּגַם ַל ַּצד ַה ֵּ
ָּבטו ַּח ֶ
טוֹב הוּא ּפו ֵֹסק ֶאת זֶה ּגַם ַעל ַע ְצמוֹ".
ׁשר ֵּבין ְּד ָב ִריםַּ ,ב ַּפ ַעם ַהזֹּאת ּגַם
ׁשאו ֵֹהב ְל ַּדמוֹת ו ְּל ַק ֵ
ָמיןֶ ,
זְכ ְר ִּתי ְּב ָא ִחי ִּבנְ י ִ
נִ ַּ
ׁשר ֵּבין ְּד ָב ִרים ,אֲנִ י לֹא
ׁשה ּו ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ֶא ְצ ֵלנ ּו ְל ַק ֵ
אֲנִ י ִה ְצ ַל ְח ִּתי .או ַּלי זֶה ַמ ֶּ
יו ֵֹד ַע.

מכִינ ִים אֶת הָעוֹלָם ַלגְּאוּלָה
ְ
ׁש ְל ֶה ֶבת ֵה ֵח ָּלה
יכהַ ,ה ַּ
יע קוֹלוֹת ְּד ִע ָ
ׁש ְל ָחן ֵה ֵחל ְל ַה ְׁש ִמ ַ
ׁש ָע ַמד ַעל ַה ֻּ
נֵר ַה ֵח ֶלב ֶ
ׁשן ֵה ֵחל ְל ִה ַּת ֵּמר ְּכ ַל ֵּפי
ׁשל ָע ָ
ׁש ָּכ ְב ָתה ו ַּפס ַּד ִּקיק ֶ
ֵע ְּב ָח ְז ָקהַ ,עד ֶ
ְל ִה ְת ַנ ֲענ ַ
ׂ ַרר ְּבלו ִֹּבי ַה ָּמלוֹןֶ .א ָחד ַה ַּבחו ִּרים
ֹש ְך ֻמ ְח ָלט ָש
ׁ
ַמ ְע ָלהִ .ה ְׁש ַּת ַע ְל ִּתי ַק ּלוֹת ,ח ֶ
ֶלת ִמ ְס ַּפר ְּפ ָע ִמים ַעד
יש ִּב ְׁש ֵּתי ַא ְבנֵי ַּב ּז ֶ
הו ִֹציא נֵר נו ָֹסף ִמ ִּתיקוֹ ,הוּא ִה ִּק ׁ
ִיתי ְק ָצת ָעיֵף ו ִּפ ַה ְק ִּתי
ׁשל ֵאׁשִ ,א ּתוֹ הוּא ִה ְד ִליק ֶאת ַה ּנֵרָ .הי ִ
ָצא נִ יצוֹץ ֶ
ׁש ּי ָ
ֶ
ׁש ֶקט.
ְּב ֶ

ֵמ ִפיץ ֶאת ַה ּתו ָֹרה ְל ָכל ַה ּיְהו ִּדים".
ׁשהוּא.
יח ִּפ ְתאוֹם ֵמ ֵאיפֹה ֶ
ׁש ֵה ִג ַ
"יו ָֹחנָן!" ָק ָרא ְל ֶע ְב ִרי ֶא ְל ָחנָן ֶ
ׁש ְכ ִּתי
יתי ְל ָך ַה ְר ֵּבה ְז ַמן"ָ ,א ַמ ְר ִּתי לוֹ ו ְִה ְמ ַ
ִית? ִח ִּכ ִ
"איפֹה ָהי ָ
ֵ
ׁש ְּב ָב ֶבל?
"נָכוֹן ָר ִצינ ּו ִל ְמצֹא עוֹד ַּכ ָּמה ַמעֲלוֹת ְל ֵבית ַר ֵּבינ ּו ֶ
ִית
ׁש ּלֹא ָהי ָ
 ָאז ַה ָּבחוּר ַה ּזֶה ִּג ָּלה ִלי ַּכ ָּמה סוֹדוֹתִ ,ה ְפ ַס ְד ָּת ֶָּכאן".
את ִא ִּתי"ָ ,ק ַרץ ִלי ֶא ְל ָחנָן.
ׁש ּלֹא ָּב ָ
ְא ָּתה ּגַם ֵּכן ִה ְפ ַס ְד ָּת ֶ
"ו ַ
"בֹאּ ,בֹא ִּת ְׁש ַמע".ֵש ַה ְפ ָּתעוֹת?" ּ
"מהּ ,גַם ְל ָך יַׁ
ׁשלוֹם.
יתי ְל ַה ְמנ ּונָא ַעל ְּד ָב ָריו וְנִ ְפ ַר ְד ִּתי ִמ ֶּמנּ ּו ְל ָ
הו ֵֹד ִ

מּ ַרחֲפִים ֶ /פּרֶק ג'
ָבּתֵּי ַהכְּנֶסֶת ַה ְ
אתי ְּב ֵעץ ַה ְּת ֵאנָה ַה ּגָדוֹל
ִיתִ .ה ְת ַח ֵּב ִ
ֲדיִן לֹא ִס ַּפ ְר ָּת ִלי ֵאיפֹה ָהי ָ
"א ְל ָחנָן ,ע ַ
ֶ
ׁש ַא ְל ִּתי אוֹתוֹ
ׂ או ִֹתי?" ָ
את ְל ַח ֵּפש
יתי ְל ָך ַה ְר ֵּבה ְז ַמןָ ,ל ָּמה לֹא ָּב ָ
ו ְִח ִּכ ִ
ְּב ַת ְרע ֶֹמת.
ׁשו או ַּכל
ְע ְכ ָ
יע ו ַ
ׁש ַּב ּסוֹף הוּא ִה ִּג ַ
ׂ ַמ ְח ִּתי ְּכ ֶ
ֲבל ְמאֹד ָש
ְק ָצת ָּכ ַע ְס ִּתי ָע ָליו ,א ָ
ׁש ִּליְ ,וגַם ִל ְׁשמ ַֹע ַמה הוּא ָמ ָצא.
ֲד ִׁשים ֶ
ְל ַס ֵּפר לוֹ ֶאת ַה ִּג ּל ּויִים ַהח ָ
ַמ ִּתי ִל ְס ּפֹר ַעד אוֹת י"ח,
ׁש ִּס ּי ְ
ֲס ֵּפר ְל ָך ַמה ָק ָרהְ :ל ַא ַחר ֶ
יחה יו ָֹחנָן ,אֲנִ י א ַ
"ס ִל ָ
ְ
יתי או ְֹת ָך ֵמ ָרחוֹק ָרץ ְל ֵע ֶבר ַהּׁשוּק
ֶסת ו ְָר ִא ִ
ׁשל ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
אתי ִמחוּץ ֶל ָח ֵצר ֶ
ָצ ִ
יָ
יךָ ,צ ַע ְק ִּתי ְל ֶע ְב ְר ָך
ֲר ָ
ַסה ְל ִה ְת ַח ֵּבא ֵמאֲחו ֵֹרי ֶא ָחד ַה ּדו ָּכנִ יםַ .ר ְצ ִּתי ַאח ֶ
ו ְּמנ ֶּ
ׁש ְכ ִּתי ָלרוּץ.
ו ְִה ְמ ַ
ופ ְתאוֹם
ׂ ִּתי ְּב ֵעינַי ָס ִביבִ ,
יתי או ְֹת ָךִ .ח ַּפ ְש
ַע ִּתי ַלּׁשוּק ,לֹא ָר ִא ִ
ׁש ְּכ ָבר ִה ּג ְ
ַעד ֶ
ֲבל לֹא ָּת ַפ ְס ִּתי
ׁשם א ָ
ָמיןַ ,ר ְצ ִּתי ְל ָ
אשוֹנָה ִמ ּי ִ
יתי או ְֹת ָך ְּבסוֹף ַה ִּס ְמ ָטא ָה ִר ׁ
ָר ִא ִ
ׁשם,
ׁש ַר ְצ ִּתי ְל ָ
ׁשל יו ֵֹסף ַה ַּק ָּצבְּ ,כ ֶ
יתי או ְֹת ָך ְליַד ַה ּדו ָּכן ֶ
או ְֹת ָךְ .ל ֶפ ַתע ָר ִא ִ
ׁשל י ֶֹכ ֶבד ַה ְּז ֵקנָה.
ַה ְג ִּתי ִּב ְפזִ יזוּת ,ו ְּב ָטעוּת נִ ְת ַק ְע ִּתי ְּב ַסל ָה ַע ְג ָבנִ ּיוֹת ֶ
ִה ְתנ ַ
ׁש ָּל ּה נִ ְׁש ְּפכ ּו ו ְִה ְת ַּפ ְזרוַּ ,ואֲנִ י ֶה ְח ַל ְק ִּתי
ַאל ִּת ְׁש ַאל ַמה ָק ָרהָּ ,כל ָה ַע ְג ָבנִ ּיוֹת ֶ
ילה ִל ְצעֹק ָע ַלי ְּבקו ֵֹלי קוֹלוֹת,
ו ְִה ְׁש ַּת ַּט ְח ִּתי ַעל ָה ִר ְצ ָּפה ,י ֶֹכ ֶבד ַה ְּז ֵקנָה ִה ְת ִח ָ
יע ֶאת י ֶֹכ ֶבד
יביַּ ,כ ָּמה ֵמ ֶהם נִ ּס ּו ְל ַה ְר ִּג ַ
ָשים ֵה ֵחל ּו ְל ִה ְת ַא ֵּסף ְס ִב ִ
ַה ְר ֵּבה ֲאנ ִׁ
ַה ְּז ֵקנָה ו ְַכ ָּמה ֵמ ֶהם נִ ּס ּו ַל ֲעזֹר ִלי ָלקוּםְ .ל ָחיַי ִה ְס ִמיק ּו ְּכמוֹ ַע ְג ָבנִ ּיָהְ ,ולֹא
ׂוֹת.
ָד ְע ִּתי ַמה ַל ֲעש
יַ
את ֵמאֲחו ֵֹרי ֶא ָחד ַה ּדו ָּכנִ ים ו ְִה ְת ָק ַר ְב ָּת ְל ִכ ּווּנִ י.
ָצ ָ
יתי או ְֹת ָךַ .א ָּתה י ָ
ִּפ ְתאוֹם ָר ִא ִ
"ל ָּמה ָק ָרה ִלי ָּכל ַה ִּס ּפוּר ַה ּזֶה?".
ׁש ְב ִּתי ְל ַע ְצ ִמי ָ
יךָ ,ח ַ
ַמ ָּמׁש ָּכ ַע ְס ִּתי ָע ֶל ָ
ִית ַא ָּתה ו ְָכל ַה ִּמ ְר ָּדף ַה ּזֶה ָהיָה
ׁש ּזֶה ִּב ְכ ָלל לֹא ָהי ָ
יתי ֶ
ׁש ִה ְת ָק ַר ְב ָּת ֵא ַלי ִּג ִּל ִ
ְּכ ֶ
ֵש לוֹ
ׁש ְּמאֹד ּדו ֶֹמה ְל ָך ְויׁ
ׁשל ַא ִּסי מו ֵֹכר ַה ַּת ְב ִלינִ ים ֶ -
ידיָה ַ -ה ֵּבן ֶ
ֲרי י ְִד ְ
ַאח ֵ
ׁש ְּל ָך.
או ָֹת ּה ְּכתֹנֶת ְּכמוֹ ֶ
ׁש ַט ְפ ִּתי
ׁשם ָ
ׁש ּלוָֹ ,
ׁשל ַא ָּבא ֶ
ידיָה ָעזַר ִלי ָלקוּם .הוּא ָל ַקח או ִֹתי ַל ּדו ָּכן ֶ
י ְִד ְ
ׁש ּלוֹ
ידיָה ֵה ִביא ִלי ֵמ ַא ָּבא ֶ
ֻּתנְ ִּתי .י ְִד ְ
ׁשנּ ו ְֹתר ּו ַעל כ ָּ
ֶאת ִּכ ְת ֵמי ָה ַע ְג ָבנִ ּיָה ֶ

ׁשם י ְַב ֵּקׁש ִמ ֶּמנּ ּו ָל ֶל ֶכת ִל ְגאֹל
ׁש ִאם ַה ֵּ
ֹשת ַא ַחתְּ ,כ ֵדי ֶ
ׁ
ַרק ַּת ְח ּב ֶ
ֹׁר
ׂ ָר ֵאל הוּא לֹא י ְִצ ָט ֵר ְך ְל ִה ְת ַע ֵּכב ִּב ְכ ֵדי ְל ַס ּיֵם ִל ְקש
ֶאת ַעם ִי ְש
ֹשוֹת וְיו ַּכל ָלבֹא ִמ ּיָד.
ֶאת ָּכל ַה ַּת ְח ּבוׁ
ַש
ֹש ַע לֹא ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ו ְָה ַל ְך ְל ֶפ ַתח ָה ִעיר רו ִֹמי .הוּא ָּפגׁ
ׁ
ר' יְהו ֻ
ְש ַאל אוֹתוֹ ָמ ַתי
ׁ
ׁש ִּק ֵּבל ,ו ָ
ימנִ ים ֶ
יח ַעל ִּפי ַה ִּס ָ
ׁשם ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ָ
ֹש ַע
ׁ
ׂ ַמח ַר ִּבי יְהו ֻ
"ה ּיוֹם"ָ .ש
יחַ :
הוּא ְּכ ָבר ָיבֹאָ .ענָה לוֹ ַה ָּמ ִׁש ַ
ׂ ְמ ָחה ְּגדו ָֹלה ו ְָחזַר ְל ִעירוֹ.
ִש
ׁש ַטח ֶאת
יע ,הוּא ָ
יח לֹא ִה ִּג ַ
ׁש ָּמ ִׁש ַ
ֲשר הוּא ָר ָאה ֶ
ׁ
ֳרתַּ ,כא ֶ
ְל ָמח ָ
ְא ָּתה יו ֵֹד ַע ַמה ֵא ִל ּיָה ּו ָענָה לוֹ?"
ָביא .ו ַ
יאתוֹ ִל ְפנֵי ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִ
ְּפ ִל ָ
ִס ּיֵם ַה ָּבחוּר ִּב ְׁש ֵא ָלה.
יתי.
"לֹא ,אֲנִ י לֹא יו ֵֹד ַע" ָענִ ִ
"ה ּיוֹם ִ -אם ְּבקוֹלוֹ
יח ִה ְת ַּכ ּוֵן ַל ָּפסוּק ַ
ׁש ָּמ ִׁש ַ
"א ִל ּיָה ּו ָענָה לוֶֹ ,
ֵ
יח ָיכֹל ָלבֹא ְּב ָכל יוֹם ִאם ַרק נִ ְׁש ַמע
ׁש ָּמ ִׁש ַ
ִּת ְׁש ְמעוּ"ְּ ,כלו ַֹמר ֶ
ׁשל הקב"ה"ִ .ס ּיֵם ַה ָּבחוּר ֶאת ִס ּפוּרוֹ ַה ְּמ ַר ֵּתק.
ְּבקוֹלוֹ ֶ
ׁשאֲנִ י לֹא ָיכֹל ִלנְ סו ַֹע
ֲבל ֶ
יח .ח ָ
"גַם אֲנִ י רו ֶֹצה ִל ְראוֹת ֶאת ָמ ִׁש ַ
ּ
ׁשל רו ִֹמי ִל ְראוֹת אוֹתוֹ"ָ ,א ַמ ְר ִּתי ְק ָצת ְּב ֶע ֶצב.
ַל ֶּפ ַתח ֶ
יך ֶאת
ֹש ְעיָאִ ,הנְ ִמ ְ
ׁ
ׁש ְּׁשמוֹ או ַ
ׁש ַא ּגַב ָא ַמר ִלי ֶ
ֻגָרֶ ,
ַה ָּבחוּר ַה ְּמב ּ
ֱמת ָיכֹל ִל ְראוֹת ֶאת
"א ָּתה ֶּבא ֶ
ְא ַמר ְּבקוֹל צו ֵֹפן סוֹד ַ
קוֹלוֹ ו ָ
ׁשם".
יח! ַסע ְלסו ָּרא ו ְִת ְר ֶאה אוֹתוֹ ָ
ָמ ִׁש ַ
"מה? ַה ָּמ ִׁש ַ
ַ
יח נִ ְמ ָצא ְּבסו ָּרא? אֲנִ י ַח ּיָב ִל ְראוֹת אוֹתוֹ"ָ ,ק ַפ ְצ ִּתי
יתי
ׂ ְמ ָחהַּ .כ ָּמה ַה ְפ ָּתעוֹת יְכוֹלוֹת ִל ְהיוֹת ְּביוֹם ֶא ָחדַ ,רק ִּג ִּל ִ
ְּב ִש
ַלה
ׁשל ְז ַמ ּנֵנוּ ,ו ְּכ ָבר אֲנִ י ְמג ֶּ
ׁש ִּלי נִ ְמ ָצא ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶ
ׁש ָּב ִעיר ֶ
ֶ
יח ִּב ְכבוֹדוֹ ו ְּב ַע ְצמוֹ!
ׁשם נִ ְמ ָצא ָמ ִׁש ַ
ׁש ָ
ֶ

ח
נ ְשִׂ יא הַדּוֹר הוּא ַהמָּשִׁ י ַ
ֶח ַרב
ׁש ּנ ְ
אשוֹן ֶ
"כ ָבר ֵמ ָה ֶרגַע ָה ִר ׁ
יך ַה ָּבחוּרְּ ,
"ב ָכל ּדוֹר"ִ ,ה ְמ ִׁש ְ
ְּ
ֲבל לֹא
יח א ָ
ׁש ָראוּי ִל ְהיוֹת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵש ַצ ִּדיק ֶא ָחד ֶ
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,יׁ
ׂ ָר ֵאל
ׂ ָר ֵאלַ .רק ִאם ְּבנֵי ִי ְש
ֱמת י ְִג ַאל ֶאת ַעם ִי ְש
ׁשהוּא ֶּבא ֶ
ָּבטו ַּח ֶ

ׁש ְּב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל ַה ּמו ְֹכ ִרים
יקה ֶ
ְק ָצת ְׁש ֵק ִדים ,אֱגוֹזִים ו ִּמינֵי ְמ ִת ָ
ָרים ְמ ַח ְּל ִקים ַל ּי ְָל ִדים.
ו ְַה ַּת ּג ִ
ׁשם ,יו ֵֹתר
"ברו ְּך ַה ֵּ
ידיָהָּ .
ׁש ַאל או ִֹתי י ְִד ְ
יש טוֹב?" ָ
"א ָּתה ַמ ְר ִּג ׁ
ַ
יתי לוֹ.
ממ ּקו ֵֶֹדם"ָ ,ענִ ִ
טוֹב ִ
יבי
ָשים נִ ְקהֲל ּו ְס ִב ִ
ׁש ָּכל ָה ֲאנ ִׁ
"כ ֶ
ידיָהְּ ,
"ק ֶֹדם"ִ ,ה ְס ַּב ְר ִּתי ִלי ְִד ְ
יתי
ָעיםָ ,ר ִצ ִ
ַש ִּתי ְמאֹד לֹא נ ִ
ֲקה ָע ַליִ ,ה ְר ּג ְׁ
ְוי ֶֹכ ֶבד ַה ְּז ֵקנָה ָצע ָ
ׁש ֵאינ ִֶּני
זְכ ְר ִּתי ֶ
ַש ִּתי ָלזוּז .ו ִּב ְכ ָלל נִ ַּ
ֲבל ְמאֹד ִה ְת ַּב ּי ְׁ
ָלקוּם ו ְִל ְבר ַֹח א ָ
ׁש ִה ְס ַּת ַּב ְכ ִּתי ֵּבין
ֶסת ְל ַא ַחר ֶ
ָרה ְל ֵבית ַה ְּכנ ֶ
יו ֵֹד ַע ֶאת ַה ֶּד ֶר ְך ַּב ֲחז ָ
ׁשו
יח ִלי ַע ְכ ָ
ַצ ִמ ַ
ׁשם י ְ
"ה ְלוַאי ו ְַה ֵּ
ׁש ְב ִּתי ְל ַע ְצ ִמי ַ
ַה ּדו ָּכנִ יםָ ,ח ַ
ָפיִם וְאו ַּכל ְל ַר ֵחף ָּב ֲאוִירִ ,ל ְראוֹת ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ֶאת ַה ֶּד ֶר ְך
ְּכנ ַ
ְאז ַא ָּתה
ׁש ּיו ֵֹתר ַמ ֵהר" ,ו ָ
ׁשם ַּכ ָּמה ֶ
ֶסת ו ְָלעוּף ְל ָּ
ְל ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ַע ָּת ו ְֵה ַצ ְל ָּת או ִֹתי".
ִה ּג ְ
ַש ְב ִּתי ַעל ִּכ ֵּסא ְליַד ְׁשנֵי ַה ַּבחו ִּרים ו ְִה ְק ַׁש ְב ִּתי ַל ִּס ּפוּר...
ָר ִא ִיתי ֶׁש ּלֹא או ַּכל ְל ֵה ָר ֵדם ַּב ְּז ַמן ַה ָּקרוֹבִ ,ה ְתי ַּׁ

ׁשל
ׁש ּלֹא או ַּכל ְל ֵה ָר ֵדם ַּב ְּז ַמן ַה ָּקרוֹבָ ,אז ִה ְס ַּכ ְמ ִּתי ִל ְׁשמ ַֹע ֶאת ִס ּפוּרוֹ ֶ
יתי ֶ
ָר ִא ִ
ׁש ְב ִּתי ַל ִּס ּפוּר.
ַש ְב ִּתי ַעל ִּכ ֵּסא ְליַד ְׁשנֵי ַה ַּבחו ִּרים ו ְִה ְק ַ
ׁ
ֹש ַע ֶּבן ֵלוִיִ .ה ְתי ַּ
ׁ
ר' יְהו ֻ
ׁש ַחי ַה ּיוֹם ִּב ְדרוֹם ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹדׁש ָּב ִעיר לוֹד.
ֹש ַע ֶּבן ֵלוִי הוּא ָאמו ָֹרא ֶ
ׁ
"ר ִּבי יְהו ֻ
ַ
ַלה ֵא ָליו וְלו ֵֹמד ִא ּתוֹ ִס ְת ֵרי
ָביא ִמ ְת ּג ֶּ
ׁש ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִ
ְּפ ָע ִמים ַר ּבוֹת הוּא זו ֶֹכה ֶ
ַלה
ׁש ְּיג ֶּ
ֹש ַע ֶ
ׁ
ׁש ֵא ִל ּיָה ּו נִ ְג ָלה ֵא ָליוִּ ,ב ֵּקׁש ִמ ֶּמנּ ּו ר' יְהו ֻ
ּתו ָֹרהְּ .ב ַא ַחת ַה ְּפ ָע ִמים ֶ
ֵל ְך ִל ְׁשאֹל ֶאת
ׁש ּי ֵ
ָביא ָענָה לוֹ ֶ
ְא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִ
יח ,ו ֵ
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
לוֹ ָמ ַתי י ְִהיֶה ְז ַמן ִּב ַ
יח ְּב ַע ְצמוֹ.
ַה ָּמ ִׁש ַ
ֹשב ְּב ֶפ ַתח ָה ִעיר
ׁ
יח יו ֵ
יחַ .ה ָּמ ִׁש ַ
יצד י ְִמ ָצא ֶאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֵא ִליָה ּו גַם ִה ְס ִּביר לוֹ ֵּכ ַ
ַחד ִעם עוֹד ַה ְר ֵּבה עֲנִ ּיִים
ֹשב י ַ
ׁ
ֹש ִבים ָהעֲנִ ּיִים ,וְהוּא יו ֵ
רו ִֹמיַּ ,ב ָּמקוֹם ּבוֹ יו ְׁ
יח.
ימן ְלזִהוּי ַה ָּמ ִׁש ַ
ָתן לוֹ ּגַם ִס ָ
ֻּלם סו ְֹב ִלים ִמ ְּפ ָצ ִעים ְּבגו ָּפםֵ .א ִל ּיָה ּו נ ַ
ׁשכ ָּ
ֶ
ֹשוֹת ֵמ ַעל ַה ְּפ ָצ ִעים
ידים ֶאת ָּכל ַה ַּת ְח ּבוׁ
ׁש ָּכל ַה ְּמצ ָֹר ִעים מו ִֹר ִ
הוּא ִּג ָּלה לוֹ ֶ
ֲבל ֶמ ֶל ְך
ָרה .א ָ
ְאז חו ְֹב ִׁשים ֶאת ַה ּכֹל ַּב ֲחז ָ
ַקים ו ְּמ ַט ְּפ ִלים ַּב ְּפ ָצ ִעים ,ו ָ
ׁש ָּל ֶהםְ ,מנ ִּ
ֶ
ֹשר ְּב ָכל ַּפ ַעם
ׁ
ׂ ָר ֵאל ,הוּא קו ֵ
יח ,הֱיוֹת וְהוּא ִמ ְׁש ּתו ֵֹקק ִל ְגאֹל ֶאת ַעם ִי ְש
ַה ָּמ ִׁש ַ

ידיָה הוּא ַמ ָּמׁש טוֹב ֵלב ,הוּא ִה ְס ִּכים ָל ַק ַחת או ִֹתי ַמ ָּמׁש
י ְִד ְ
ָפיִם
יח ְל ָך ְּכנ ַ
ַצ ִמ ַ
ׁשם י ְ
ׁש ַה ֵּ
ית ֶ
ֶסת" ,נָכוֹן ָר ִצ ָ
ַעד ְל ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ְענָה ְּב ִלי
ידיָה ,ו ָ
ׁש ַאל ִּפ ְתאוֹם י ְִד ְ
ׁש ּתו ַּכל ְל ַר ֵחף ָּב ֲאוִיר?"ָ ,
ֶ
ֻלה ָּכל
ׁש ַּב ְּגא ָּ
ְש ְעיָה ֶ
ׁ
אתי ְּב ֵס ֶפר י ַ
"ק ָר ִ
ְל ַח ּכוֹת ִל ְתׁשו ָּבהָ :
ֹאש ח ֶֹדׁש ֲענָנִ ים
ׁש ָּבת ְור ׁ
ַה ּיְהו ִּדים יו ְּכל ּו ְל ַר ֵחף ָּב ֲאוִיר! ָּכל ַ
ּש ַליִם,
ׁ
י ְִּקח ּו ֶאת ָּכל ַה ּיְהו ִּדים ִמ ָּכל ָהעו ָֹלם ְוי ִָביא ּו או ָֹתם ִלירו ָ
ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש".
יתי ֶאת
"איזֶה י ִֹפי!" ָא ַמ ְר ִּתי ְּב ִה ְת ַר ְּגׁשוּתְּ .ב ִד ְמיוֹנִ י ָר ִא ִ
ֵ
ָצאנ ּו
ׁש ּי ָ
ׁשל ַס ָּבאְ ,ל ַא ֵחר ֶ
ׁש ָּלנ ּו ִמ ְת ַא ֶּס ֶפת ַּב ַּביִת ֶ
ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶ
יבה ַעל חֲמו ִֹרים
ִמ ּסו ָּרא ִלנְ ַה ְר ְּד ָעא ַעל ָה ֲענָנִ יםְ ,ללֹא צ ֶֹר ְך ִּב ְר ִכ ָ
ׁש ַּס ָּבא ִס ֵּפר
ֻכוֹתֶ .את ָּכל ַה ִּס ּפו ִּרים ֶ
ׁשעוֹת ֲאר ּ
ׁש ְך ַּכ ָּמה ָ
ְּב ֶמ ֶ
ׁשנִ י ֵּת ַא ְר ִּתי ְל ַע ְצ ִמי ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ָלנ ּו ַעל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ֵּ
ׁש ּי ִָפיצ ּו ֶאת ַה ּתו ָֹרה ְל ָכל
ישיֵּ .ת ַא ְר ִּתי ֶאת ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ֶ
ַה ְּׁש ִל ִׁ
ֵשב ּו ָקרוֹב ְמאֹד ִל ְמקוֹם ַה ִּמ ְז ֵּב ַח ,ו ְַה ְר ֵּבה
יְהו ֵּדי ָהעו ָֹלםֵ .הם י ְׁ
ֹשר ו ְָכבוֹד י ְָפאֲר ּו ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ׁ
עֶ
ּמה ִעם ֵּבית
יהם ּגָל ּו ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין? ו ַ
ֲל ֶ
"מה ִעם ָּכל ַה ְּמקוֹמוֹת א ֵ
ַ

ׁש ַמ ְע ִּתי ְל ֶפ ַתע קוֹל
ֹש ַע ֶּבן ֵלוִי לֹא ָא ַמר ֶאת זֶה!" ָ
ׁ
"ר' יְהו ֻ
ֹאשי ֶאת
יך ְל ַצ ּיֵר ְּבר ִׁ
ֲבלָ ,יכ ְֹל ִּתי ְל ַה ְמ ִׁש ְ
ִמ ּלו ִֹּבי ַה ָּמלוֹן .ח ָ
ֲבל ַה ּקוֹל ַה ּזֶה ֵה ִּקיץ או ִֹתי ֵמחֲלוֹמו ַֹתיֵ .ה ַר ְמ ִּתי ֶאת
ֻלה ,א ָ
ַה ְּגא ָּ
ׁש ַמ ְע ִּתי
ְתה ְּד ָמ ָמה ֻמ ְח ֶל ֶטתָ .
ֹאש ו ְִה ַּב ְט ִּתי ְל ֵע ֶבר ַה ּלו ִֹּביָ .הי ָ
ָהר ׁ
ׁש ִה ְס ּתו ֵֹבב ָּב ֵאזוֹרַ ,א ְך ַּכ ֲעבֹר ֶרגַע
ׁשל ִצ ְר ַצר ֶ
ַרק ֶאת קוֹלוֹ ֶ
ֹשב
ׁ
ׁש ּיו ֵ
ישה ּו ֶ
ׁ
ׁשל ִמ ֶ
ׁש ַמ ְע ִּתי ׁשוּב ֶאת ַה ּקוֹלָ ,היָה זֶה קוֹל ָצ ִעיר ֶ
ָ
ָר ְד ִּתי ֵמ ַעל ַה ַּתנּ וּר ו ְִה ְת ָק ַר ְב ִּתי ִל ְמקוֹם ַה ִּל ּמוּד.
וְלו ֵֹמד ּתו ָֹרה .י ַ
ֵיהםֵ .הם ָהי ּו
ָקן ָק ָטן ִע ֵּטר ֶאת ְּפנ ֶ
ׁש ּז ָ
ׁשם ְׁשנֵי ַּבחו ִּרים ֶ
ָשב ּו ָ
י ְׁ
יע ָל ֶהםִ .ה ְת ָק ַר ְב ִּתי ְל ַאט
יתי ְל ַה ְפ ִר ַ
ְׁשקו ִּעים ְּב ִל ּמוּד ְולֹא ָר ִצ ִ
ְק ָרא ִלי ְל ִה ְת ָק ֵרב.
ׂם ֵלב ֵא ַלי ו ָ
ֲבל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָש
ׁש ֶקט ,א ָ
ו ְּב ֶ
יתי ָל ֶהם,
ְענִ ִ
ׁשאֲל ּו או ִֹתי ִל ְׁש ִמי ו ָ
ַש ִּתי ְק ָצת ְּב ַה ְס ָסנוּתֵ ,הם ָ
נִ ּג ְׁ
יתא ו ְֵהם
ׁש ֵהם לו ְֹמ ִדים ּתו ָֹרה ָּב ִעיר ּפו ְּמ ְפ ִד ָ
ֵהם ִס ְּפר ּו ִלי ֶ
יבה ִל ְכבוֹד ַה'י ְַר ֵחי ַכ ָּלה'
ְש ָ
ידי ַה ּי ִׁ
נו ְֹס ִעים ְלסו ָּרא ִעם ָּכל ַּת ְל ִמ ֵ
ׁש ַה ָּמלוֹן ָהיָה
ׁשבוּעוֹת ַה ְּקרו ִֹבים .זו ִֹהי ַה ִּס ָּבה ֶ
ׁש ִּמ ְת ַק ּי ְִמים ַּב ָּ
ֶ
ֻחד.
ֻכ ָלס ַה ַּפ ַעם ְּבא ֶֹפן ְמי ָ
ְמא ְ
ַאנִ י ֶה ְח ַל ְק ִּתי ו ְִהְׁש ַּת ַּט ְח ִּתי ַעל ָה ִר ְצ ָּפה...
ַאל ִּתְׁש ַאל ַמה ָק ָרהָּ ,כל ָה ַעגְ ָבנִ ּיוֹת ֶׁש ָּל ּה נְִׁש ְּפכ ּו ו ְִה ְת ַּפזְ רוּ ,ו ֲ

ִשאֲר ּו ָרחוֹק
ׁ
ׁש ֵהם י ָּ
ִת ֵכן ֶ
ׁשם הוּא ֵמ ִפיץ ּתו ָֹרה ְל ָכל ָהעו ָֹלם? לֹא י ָּ
ׁש ִּמ ָ
ַר ֵּבינ ּו ֶ
ידיָה ְּב ַמ ְח ְׁשבו ַֹתי,
ׁש ִּׁש ַּת ְפ ִּתי ֶאת י ְִד ְ
ֹאשיְ .ל ַא ַחר ֶ
ׁש ְב ִּתי ְּבר ִׁ
ְּבחוּץ ָל ָא ֶרץ"ָ ,ח ַ
ֵע ְקר ּו ִמ ְּמקו ָֹמם
ֵס ּיוֹת ו ָּב ֵּתי ִמ ְד ָרׁשוֹת י ָ
ֻלה ָּכל ַה ָּב ֵּתי ְּכנ ִ
"ב ְּגא ָּ
הוּא ִה ְס ִּביר ִליַּ :
ַחד ִעם ָּכל
ׂ ָר ֵאלָ ,צמוּד ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְּ .בי ַ
ִק ְבע ּו ְּב ֶא ֶרץ ִי ְש
ׁש ְּבחוּץ ָל ָא ֶרץ ְוי ָ
ֶ
ּש ַליִם,
ׁ
ׁשל ָּכל יְרו ָ
ֵס ּיוֹת ,י ְִהיֶה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּבנְ יָן ֲענָק ְמאֹדַּ ,ב ּג ֶֹדל ֶ
ַה ָּב ֵּתי ְּכנ ִ
ׁשל ָּכל
ׁש ִּת ְהיֶה ַּב ּג ֶֹדל ֶ
ׂ ָר ֵאל ֶ
ׁשל ָּכל ֶא ֶרץ ִי ְש
ּש ַליִם ַע ְצ ָמה ִּת ְהיֶה ַּב ּג ֶֹדל ֶ
ׁ
וִירו ָ
ידיָה ֶאת ְּד ָב ָריו".
ָהעו ָֹלם"ִ .ס ּיֵם י ְִד ְ

רִאשׁוֹן בַּתּוֹר
ֲמ ּקוֹת
ׁשבוֹת ָהע ֻ
"יו ָֹחנָןַ ,א ָּתה קו ֵֹלט ַמה זֶה?" ֵה ִעיר או ִֹתי ִּפ ְתאוֹם ֶא ְל ָחנָן ֵמ ַה ַּמ ְח ָ
ׁשה ּו ָעצוּם".
ַעל ֵּתאוּר ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ּגָדוֹל ו ְַה ְּמפ ָֹאר" ,זֶה הו ֵֹל ְך ִל ְהיוֹת ַמ ֶּ
"אם ָּכ ָכהֶ ,א ְל ָחנָן"ָ ,ק ַפ ְצ ִּתי ִמ ְּמקו ִֹמיִ ,
ִ
ֵס ּיוֹת י ְִת ַח ְּבר ּו ְל ֵבית
"אם ָּכל ַה ָּב ֵּתי ְּכנ ִ
ֶסת הוּא ַמ ָּמׁש ֵח ֶלק ִמ ֵּבית
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְוי ְִהי ּו ֵח ֶלק ִמ ֶּמנּ וָּ ,אז ַה ּיוֹם ָּכל ֵּבית ְּכנ ֶ

ֶלד ְּבסו ָּרא
לֹא ָהיָה צ ֶֹר ְך ְל ַה ְס ִּביר ִלי ַמ ֵהם 'י ְַר ֵחי ַכ ָּלה'ָּ .כל י ֶ
ׁשנָהִּ ,ב ְתקו ַּפת ַה ַּקיִץ ו ִּב ְתקו ַּפת
ֲמיִם ְּב ָ
ׁש ַּפע ַ
יטבֶ ,
ָדע ֵה ֵ
יַ
ֲכ ִמים ְל ֵבית
ידי ַהח ָ
ְת ְל ִמ ֵ
ׂ ָר ֵאל ו ַ
ַהחו ֶֹרףִ ,מ ְת ַּכ ְּנ ִסים ָּכל ַח ְכ ֵמי ִי ְש
ׁשם ְּב ִל ּמוּד ּתו ָֹרה ו ְּב ִד ּיוּנִ ים
ׁשל ַרב ְּבסו ָּרא ,וְעו ְֹס ִקים ָ
ִמ ְד ָרׁשוֹ ֶ
ׁשנּ ו ְֹג ִעים ְל ָצ ְר ֵכי ַה ִּצ ּבוּרָ .ה ִעיר ִמ ְת ַמ ֵּלאת ָאז
ִה ְל ָכ ִת ּיִים ֶ
ֲכ ִמים ,וְקוֹל ַה ּתו ָֹרה נִ ְׁש ַמע ְּב ָכל ִּפ ּנָה.
ידי ח ָ
ְּב ֵמאוֹת ַּת ְל ִמ ֵ

ח
ִישׁה עִם מָשִׁ י ַ
פּג ּ ָ
ְ
ׁש ַא ְל ִּתי.
"מה ַא ֶּתם לו ְֹמ ִדים?" ָ
ָ
ֻגָר
ֹש ַע ֶּבן ֵלוִי" ָענָה ִלי ַה ְּמב ּ
ׁ
ׁש ָא ַמר ַר ִּבי יְהו ֻ
"ד ְב ֵרי ּתו ָֹרה ֶ
ִּ
ֵיהם.
ִמ ֵּבינ ֶ
ֵש ְל ָך
"אם יׁ
ׁש ַא ְל ִּתי ְּב ַס ְק ָרנוּתִ .
ֹש ַע ֶּבן ֵלוִי? ִמי זֶה?" ָ
ׁ
"ר ִּבי יְהו ֻ
ַ
ׁש ֶבת ִא ָּתנ ּו ו ְּל ַה ְק ִׁשיב ,אֲנִ י מו ָּכן ְל ַס ֵּפר ְל ָך" ָא ַמר ַה ָּבחוּר
ּכ ַֹח ָל ֶ
ַה ָּצ ִעיר.

ׁש ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנ ּו י ְִצ ָט ֵר ְך
ִת ֵכן ֶ
ׁש ּי ָּ
ָד ְענ ּו ֶ
ׁשנִ י .י ַ
ָמין ִה ְס ַּת ַּכ ְלנ ּו ֶא ָחד ַעל ַה ֵּ
אֲנִ י ו ִּבנְ י ִ
ֲבל ֶה ְח ַל ְט ִּתי לֹא ָל ִריב ִא ּתוַֹ .א ָּבא ו ְִא ָּמא ַמ ְס ִּפיק ֲעי ִֵפים,
ַתר ַעל ַה ִּמ ָּטה ,א ָ
ְלו ֵּ
ׁש ַמיִם'
ֵרד ִמ ָּ
ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש י ֵ
ַתר לוֹ' .או ַּלי ִּבזְכוּת זֶה נִ ְז ֶּכה ֶ
ְּכ ַדאי ִלי ְלו ֵּ
ׁשהוּא ָחזַר
ׁש ָּלנוְּּ ,כ ֶ
ׁש ְב ִּתי ְל ַע ְצ ִמיֵּ .בינְ ַתיִם ַא ָּבא ָה ַל ְך ְל ָב ֵרר ַמה ּו ַה ֶח ֶדר ֶ
ָח ַ
ֹׁן ַעל ָה ִר ְצ ָּפה ַּב ֶח ֶדר ו ְִאיל ּו ִלי לֹא נִ ְׁש ַאר ָמקוֹם
ׁש ַא ַחי י ְִצ ָט ְרכ ּו ִליש
ִה ְת ָּב ֵרר ֶ
ׁש ָהיָה ַּב ּלו ִֹּבי
ַבי ַּתנּ וּר ָה ֶא ֶבן ַה ּגָדוֹל ֶ
ֹׁן ַעל ּג ֵּ
ּגַם ַעל ָה ִר ְצ ָּפה ַואֲנִ י ֶא ְצ ָט ֵר ְך ִליש
ׁש ְב ִּתי
יך ְל ַה ְפ ִסיד?' ָח ַ
ְקא אֲנִ י ָצ ִר ְ
'ל ָּמה ַּדו ָ
ֱל ְב ִּתיָ ,
ׁשל ַה ָּמלוֹןַּ .ב ְּת ִח ָּלה ְק ָצת ֶנע ַ
ֶ
ׁש ֵאין ָּכמו ָֹהַ .ה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים
ׁש ּזוֹ ֲחָויָה ֶ
ׁש ְב ִּתי ֶ
ׁש ָבה ְׁשנִ ּיָה ָח ַ
ֲבל ְּב ַמ ְח ָ
ְל ַע ְצ ִמי ,א ָ
ָשנְ ִּתי ַעל ַה ַּתנּ וּרֶּ .ב ַטח
ׁ
ְאף ַּפ ַעם לֹא י ַ
ֹׁן ָּכאן ַעל ִמ ָּטה ַּב ָּמלוֹן ו ַ
ָצא ִלי ִליש
יָ
י ְִהיֶה ִלי ַחם וְטוֹב ַה ַּלי ְָלה.
ׁשנָהָ ,א ַמ ְר ִּתי
ָתנָה ִלי עוֹד ְּת ֵאנָה ִל ְפנֵי ַה ֵּ
ֹׁן ַּב ֶח ֶדרִ .א ָּמא נ ְ
ֻּלם נִ ְׁש ְּכב ּו ִליש
כ ָּ
ילה ַּב ּב ֶֹקר ו ְִט ַּפ ְס ִּתי ֶאל ְמרו ֵֹמי ַה ַּתנּ וּר,
אתי ֵס ֶפל ַמיִם ִלנְ ִט ָ
יאת ְׁש ַמעִ ,מ ֵּל ִ
ְק ִר ַ
ָעים.
ׁשם נִ ְׁש ַּכ ְב ִּתי ו ְִה ְת ַע ּנ ְַג ִּתי ַעל ַהחוֹם ַה ּנ ִ
ָ

ִדּמְיוֹן פּוֹרֶה
ׁשל ַס ָּבאְּ .ב ִד ְמיוֹנִ י
ׁש ַמ ְע ִּתי ַּב ַּבית ֶ
ׁש ָּ
ׁש ְב ִּתי ַעל ָּכל ַמה ֶ
לֹא ִה ְצ ַל ְח ִּתי ְל ֵה ָר ֵדםָ .ח ַ
יתי ֶאת ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש לו ְֹמ ִדים ּתו ָֹרה ו ִּמ ְתו ְַּכ ִחים ַעל ְּפ ַסק
ָר ִא ִ
ַש ִּתי
יתי ָאז ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ֵא ָליו ַס ָּבא ָל ַקח או ִֹתיִ .ה ְר ּג ְׁ
ׁש ָר ִא ִ
ֲל ָכהְּ ,כמוֹ ֶ
ַהה ָ
ּע .ו ִּפ ְתאוֹםִ ,מּׁשוּם ָמקוֹם ָצץ לוֹ ִטיטוּס
ׁשםַ ,ה ּכֹל טוֹב ו ְָרגו ַ
ׁש ַה ְּׁש ִכינָה ׁשו ָֹרה ָ
ֶ
ָסים ַל ִּמ ְק ָּדׁש ,הו ְֹר ִסים
ֲריו ִר ְבבוֹת ַח ּי ִָלים נִ ְכנ ִ
ְאח ָ
ׁשע ִעם חֲנִ ית ְּביָדוֹ ו ַ
ָה ָר ָ
ׂ ָר ֵאל ְל ָב ֶבלֻ ,מ ְׁש ָּפ ִלים
ֲלים אוֹתוֹ ָּב ֵאׁשַ .ה ּיְהו ִּדים ּגו ִֹלים ֵמ ֶא ֶרץ ִי ְש
ּמע ִ
אוֹתוֹ ו ַ
ׁשל ָּכל ַה ּיְהו ִּדים ּבוֹנֶה
ַחד ִא ָּתם יו ֶֹר ֶדת ְל ָב ֶבל ּגַם ַה ְּׁש ִכינָהָ .ה ַרב ֶ
ֲביםְ ,וי ַ
וְכוֹא ִ
ׁשהוּא נִ ְפ ָטרַ ,ה ְּׁש ִכינָה
ׁשנִ יםְּ ,כ ֶ
ׁשםַּ .כ ֲעבֹר ָ
ֶסת ְּב ָב ֶבל ו ְַה ְּׁש ִכינָה ׁשו ָֹרה ָ
ֵּבית ְּכנ ֶ
יעה ָל ִעיר סו ָּראְ .ל ֶפ ַתע נִ ְׁש ַמ ַעת
ׁש ַּב ּסוֹף ִהיא ְמ ִּג ָ
עו ֶֹב ֶרת ְל ָמקוֹם ַא ֵחר ַעד ֶ
ׁש ַמיִםָּ ,כל ַה ּיְהו ִּדים ִמ ָּכל ָהעו ָֹלם
יעת ׁשו ָֹפר ָר ָמה ,אוֹר ּב ֵֹהק ֵמ ִאיר ַּב ָּ
ְּת ִק ַ
ישיִּ ,בנְ יָן ּגָדוֹל ו ְּמפ ָֹאר,
ְאזֵּ ,בית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁש ִל ִׁ
ִמ ְס ַּת ְּכ ִלים ְּכ ַל ֵּפי ַמ ְע ָלה ,ו ָ
ׁשל
ׁש ְּב ָב ֶבל ַ -ה ַּביִת ֶ
ׁש ַמיִם ְּב ַלהֲבוֹת ֵאׁש ,הוּא ִמ ְת ַח ֵּבר ְל ֵבית ַר ֵּבינ ּו ֶ
יו ֵֹרד ִמ ָּ
ֶסת
ַחד ִעם ָּכל ָּב ֵּתי ַה ְּכנ ֶ
ּש ַליִם ,י ַ
ׁ
ׁשם ִּב ְמ ִהירוּת ֵהם עו ְֹב ִרים ִלירו ָ
ַרב ְּבסו ָּרא ,ו ִּמ ָ
ּש ַליִםֲ .ענָנִ ים ְל ָבנִ ים ו ְּצחו ִֹרים
ׁ
ׁש ְּמעו ְֹפ ִפים ָּב ֲאוִיר ִמ ָּכל ָהעו ָֹלם ְל ֵע ֶבר יְרו ָ
ֶ
ּש ַליִם...
ׁ
ֲרים ְל ִכ ּווּן יְרו ָ
או ְֹס ִפים ֶאת ָּכל ַה ּיְהו ִּדים ִמ ָּכל ָהעו ָֹלםְ ,וגַם ֵהם ְמ ַמה ִ

ישי".
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁש ִל ִׁ
ׁש ְּכ ָבר
ֻדה!" ָע ַקץ או ִֹתי ֶא ְל ָחנָןֶ ,
"מ ָּמׁש ָּכ ְךָּ ,ת ַפ ְס ָּת ֶאת ַה ְּנק ָּ
ַ
ֵה ִבין זֹאת ִמ ּקו ֵֶֹדם.
ֻב ִרים
ֶסת נִ ְר ֶאה ְל ָך י ְִהי ּו ְמח ָּ
"כ ָּמה ָּב ֵּתי ְּכנ ֶ
ׁש ַא ְל ִּתיַּ ,
"א ְל ָחנָן"ָ ,
ֶ
"ל ַד ְע ִּתי לֹאְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְ ,ל ָפחוֹת ָח ֵמׁש ֵמאוֹת ,נָכוֹן"? ְ
ָּפחוֹת ִמ ְּׁש ַבע ֵמאוֹת".
ֻב ִרים ַמ ָּמׁש ְל ֵבית
ֶסת י ְִהי ּו ְמח ָּ
ׁש ָּכל ָּב ֵּתי ַה ְּכנ ֶ
ׁשר ֶ
ֲבל ִאי ֶא ְפ ָ
"א ָ
ׁש ֵח ֶלק
ֶסתַ ,ח ּי ִָבים לו ַֹמר ֶ
ֵש יו ֵֹתר ִמ ַּדי ָּב ֵּתי ְּכנ ֶ
ֲרי יׁ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,ה ֵ
ֻב ִרים
ֻב ִרים ַמ ָּמׁש ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ו ְֵח ֶלק י ְִהי ּו ְמח ָּ
י ְִהי ּו ְמח ָּ
אשוֹנִ ים
ֶסת ָה ִר ׁ
ַּד ְר ָּכם ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ ,אז ָמ ֵהם ָּב ֵּתי ַה ְּכנ ֶ
ֻב ִרים ָּכל ְׁש ָאר
יהם י ְִהי ּו ְמח ָּ
ֲל ֶ
ׁש ּי ְִת ַח ְּבר ּו ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַוא ֵ
ֶ
ֵס ּיוֹת?"
ַה ָּב ֵּתי ְּכנ ִ
ֶסת
ֲשיבוּתְׁ ,ש ָּב ֵּתי ַה ְּכנ ֶ
"ב ַטח ַה ִח ּבוּר י ְִהיֶה ְל ִפי ֵס ֶדר ַהח ִׁ
ֶּ
יהם
ֲל ֶ
ָשר ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַוא ֵ
ׁ
ֲשו ִּבים ְּביו ֵֹתר י ְִת ַח ְּבר ּו י ָ
ַהחׁ
ֲשיבוּת".
ֶסת ְל ִפי ֵס ֶדר ַהח ִׁ
י ְִת ַח ְּבר ּו ְׁש ָאר ָּב ֵּתי ַה ְּכנ ֶ
"ש ֵּבית ַר ֵּבינ ּו
ׁ
"ל ִפי זֶה יו ֵֹצא"ָ ,א ַמ ְרנ ּו ְׁשנֵינ ּו ִּכ ְמ ַעט ְּב ַמ ְק ֵה ָלה ֶ
ְ
ֶסת ֶה ָחׁשוּב ְּביו ֵֹתר ִּב ְז ַמן ַה ּגָלוּת
ׁשהוּא ַה ֵּבית ְּכנ ֶ
ׁש ְּב ָב ֶבל ֶ -
ֶ
 ִּכי הוּא ְּתמו ַּרת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וּבוֹ ׁשו ָֹרה ַה ְּׁש ִכינָה  -הוּאאשוֹן ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ ,מ ָּמׁש ָצמוּד ֵא ָליו".
י ְִת ַח ֵּבר ִר ׁ
ְתה ַה ִּל ְׁש ָּכה
ׁש ָהי ָ
"ו ֵּבית ַר ֵּבינ ּו הוּא ּגַם ד ְֻּג ַמת ִל ְׁש ַּכת ַה ּגָזִ יתֶ ,
ֲכי
ׁשה ִ
ֶסת ֶ
ֲכי ְקרו ָֹבה ַל ִּמ ְז ֵּב ַח ,ו ְָכ ְך ֵּבית ַר ֵּבינ ּו י ְִהיֶה ַה ֵּבית ְּכנ ֶ
ׁשה ִ
ֶ
ֹשר.
ׁ
ָקרוֹב ַל ִּמ ְק ָּדׁש" ,הו ַֹס ְפ ִּתי ְּבא ֶ
ׁש ָּמ ָצאנוִּ .ס ַּפ ְר ִּתי
ֲד ִׁשים ֶ
יל ּויִם ַהח ָ
ׂ ַמ ְחנ ּו ַעל ַה ִּג ּ
ְא ְל ָחנָן ָש
אֲנִ י ו ֶ
ֶח ָמד ָא ַמר ִלי.
ׁש ַה ְמנ ּונָא ַה ּנ ְ
לוֹ ֶאת ַמה ֶ
ׁשאו ַּלי
ׁש ְׁש ִּתי ֶ
ֶסת ִל ְב ּדֹק ַמה ִעם ַס ָּבאָ .ח ַ
ַסנ ּו ְל ֵבית ַה ְּכנ ֶ
נִ ְכנ ְ
יחה ִעם ָא ָדם
ָׂ
ֲבל הוּא ָהיָה ָעסוּק ְּב ִש
הוּא ְק ָצת ּדו ֵֹאג ָלנוּ ,א ָ
ֶסתָ .ל ַק ְח ִּתי ֶאת ֶא ְל ָחנָן ֶל ָח ֵצר
לֹא מו ָּּכר ִמ ִּמ ְת ַּפ ְּל ֵלי ֵּבית ַה ְּכנ ֶ

ֶסת ָה ַע ִּתיק.
ׁשל ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
ִש ַה ְּמ ַס ֵּפר ֶאת ִס ּפוּרוֹ ֶ
ׁשיׁ
יתי לוֹ ֶאת לו ַּח ַה ַּ
ׁשם ֶה ְר ֵא ִ
ָ
ׁש ִּמ ַּת ַחת ְל ֵעץ ַה ְּת ֵאנָה ו ְִס ַּפ ְר ִּתי לוֹ ַעל ָה ֵעז
ֶדר ָה ֶא ֶבן ֶ
ַש ְב ִּתי ִא ּתוֹ ַעל ּג ֶ
ׁ
ִה ְתי ַּ
ׁש ִּב ְּק ָרה ּפֹה ִמק ֶֹּדם.
ֶ
ׁש ְך ָה ְרחוֹב
ׁשל ַא ְב ָר ָהם ַה ַח ְל ָּבן"ִ ,ס ֵּפר ִלי ֶא ְל ָחנָן" ,הוּא ּגָר ּפֹה ְּב ֶה ְמ ֵ
"זוֹ ָה ֵעז ֶ
ׁשנִ ים ָה ַאחֲרוֹנוֹת,
ׁש ּלוֹ ּבו ַֹר ַחת ֵמ ַה ִּדירַּ .ב ָּ
ֶסתִ .ל ְפ ָע ִמים ָה ֵעז ֶ
ׁשל ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
ֶ
ׁש ּלוֹ ּדו ְֹפ ִקים ָחזָק
ֲלים ֶ
ׁש ַה ּפוֹע ִ
ַה ְּג ִביר ַס ְפ ָרא ּבוֹנֶה ַּביִת ָח ָדׁש ו ְּמפ ָֹאר ,ו ְּכ ֶ
ׁשל ַא ְב ָר ָהם ְק ָצת ְמ ַפ ֶח ֶדת ו ְִהיא ּבו ַֹר ַחת ַהחו ָּצהִ .מ ְס ֵּכן ַא ְב ָר ָהם,
ָּב ִאזְ ֵמלָ ,ה ֵעז ֶ
ּמ ְחזִיר או ָֹת ּה ַל ִּדיר".
יה ו ַ
ֲר ָ
יתי אוֹתוֹ רו ֵֹדף ַאח ֶ
ְּכ ָבר ַּכ ָּמה ְּפ ָע ִמים ָר ִא ִ

ֲרב.
ׁש ֶמׁש ְּכ ָבר ְקרו ָֹבה ְמאוֹד ְל ַמע ָ
ׁש ַה ֶּ
ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ֶּד ֶר ְך ִה ְב ַחנּ ּו ֶ
יע עוֹד ַה ּיוֹם ְלסו ָּרא.
ַס ִּפיק ְל ַה ִּג ַ
ׁש ַּכ ִּנ ְר ֶאה לֹא נ ְ
ַא ָּבא ָא ַמר ֶ
ׁשל
ׁש ּנָלוּן ַה ַּלי ְָלה ָּב ַא ְכ ַסנְ יָא ֶ
ַנ ֲעצֹר ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ִמנְ ָחה ,ו ְַכ ִּנ ְר ֶאה ֶ
ַה ְּכ ָפר ָמ ָתא ְמ ַח ְסיָא ַה ָּקרוֹב ָל ִעיר סו ָּרא.

הֲמוּלָּה ַבּ ּ ְכפָר

יה ַס ְפ ָרא
ֵש ִּג ְב ָעה ְק ַט ּנָה ָע ֶל ָ
ׁשם יׁ
ָמינָהָ .
ָה ַל ְכנ ּו ַעד ְלסוֹף ָה ְרחוֹב ו ָּפנִ ינ ּו י ִ
ֶה ָע ִׁשיר ּבוֹנֶה ֶאת ַה ַּביִת.

ָרים
ְש ֵקטּ ,ג ִ
ׁ
ּע ו ָ
ֲרי ַה ְּכ ָפרְּ .ב ֶּד ֶר ְך ְּכ ָלל זֶה ּו ְּכ ָפר ָרגו ַ
ׁשע ֵ
ַענ ּו ְל ַ
ִה ּג ְ
ׁש ָּל ֶהם
ׂדוֹת ֶ
ָשים ְׁש ֵל ּוִים וְנִ נּ ו ִֹחים ,רו ָּּבם עו ְֹב ִדים ֶאת ַה ָּש
ּבוֹ ֲאנ ִׁ
ְשו ְֹל ִחים ֶאת ַה ּיְבוּל ָל ִעיר סו ָּראִ .מ ְס ַּפר ְּפ ָע ִמים
ְּב ַע ְצ ָמם וׁ
ׁש ִּלי ִל ְב ּדֹק ָל ֶהם ֶאת ַה ְּמזוּזוֹת אוֹ
ׁשי ַה ְּכ ָפר ֵמ ַא ָּבא ֶ
ִּב ְּקׁש ּו ַאנְ ֵ
ׁש ַא ָּבא
ִל ְכ ּתֹב ְּת ִפ ִּלין ַל ּי ְָל ִדים ִל ְק ַראת ַה ַּבר ִמ ְצוָה ,ו ְִל ְפ ָע ִמים ְּכ ֶ
ְשנִ ים
ׁ
יע ַל ְּכ ָפר ,הוּא ָהיָה לו ֵֹק ַח או ִֹתי ִא ּתוֹ ו ְָהיִינ ּו י ֵ
ָהיָה ַמ ִּג ַ
ְס ּיֵם ִל ְב ּדֹק ו ְּל ַת ֵּקן ֶאת
ׁש ַא ָּבא י ַ
ָּב ַא ְכ ַסנְ יָא ַה ְּמקו ִֹמית ַעד ֶ
ֲסיתַ ,אף ַּפ ַעם לֹא
יקה ַיח ִ
ַה ְּמזוּזוֹתְּ .ב ֶּד ֶר ְך ְּכ ָלל ָה ַא ְכ ַסנְ יָא ֵר ָ
ֲבל ַה ַּפ ַעם זֶה
ָשים .א ָ
ֻכ ָל ִסים ַּב ֲאנ ִׁ
ֲד ִרים ְמא ְ
ׁש ָּכל ַהח ָ
יתי ֶ
ָר ִא ִ
ָהיָה ׁשוֹנֶה.

ׁש ָכר.
ׁשל ֵ
ֻחד .הוּא ִמ ְת ַע ֵּסק ְּביִצוּר ֶ
ַס ְפ ָרא הוּא לֹא ְס ָתם ָע ִׁשיר ,הוּא ְּג ִביר ְמי ָ
ׁש ַכר ְּת ָמ ִרים וְעוֹד ַּכ ָּמה סו ִּגיםַּ .ב ְּפ ָע ִמים ַה ּקו ְֹדמוֹת
ׂעו ִֹריםֵ ,
ׁש ַכר ְש
ֵש לוֹ ֵ
יׁ
ּמי
ֲל ָיּה ַל ּתו ָֹרה ִּב ְסכו ֵ
ׁש ַּס ְפ ָרא ַה ְּג ִביר ָקנָה ע ִ
יתי ֶ
ׁש ָּבתָ ,ר ִא ִ
ׁש ִּב ַּק ְר ִּתי ָּכאן ְּב ַ
ֶ
ָהב.
ׁש ּזָכוּר ִלי ָהי ּו ֵא ֶּלה ְסכו ִּמים ְּבז ּוזִים ו ְּב ִדינְ ֵרי ז ָ
ֶּכ ֶסף ְּגדו ִֹליםְּ .כ ִפי ֶ

ׁשל
ֲמ ָּלה ְּגדו ָֹלהְ .קבוּצוֹת ְּגדוֹלוֹת ֶ
ֲצר ַה ָּמלוֹן ָר ִאינ ּו ה ֻ
ַּבח ַ
יהם אוֹ ָע ְסק ּו ְּב ִה ְת ַא ְר ְּגנֻ ּיוֹת
ׁשם ו ָּפ ְרק ּו ֶאת חֲמו ֵֹר ֶ
ָשים ָע ְמד ּו ָ
ֲאנ ִׁ
ֹש ִרים או ָֹתם
ׁש ּבוֹ קו ְׁ
ַענ ּו ִעם ַהחֲמו ִֹרים ַל ֶחנְ יוֹן ֶ
ׁשוֹנוֹתִ .ה ּג ְ
יסה.
ָרד ֵמ ַהחֲמוֹר ו ָּפנָה ְל ֵע ֶבר ַה ְּכנִ ָ
ׁש ְך ַה ַּלי ְָלהַ ,א ָּבא י ַ
ְל ֶמ ֶ

ׁשר ִל ְקרֹא
ׁש ּלוִֹ ,אם ֶא ְפ ָ
ׁשנִ ים ַס ְפ ָרא ּבוֹנֶה ֶאת ַה ַּביִת ֶה ָח ָדׁש ֶ
ְּכ ָבר ִמ ְס ַּפר ָ
ׁש ּזֶה ַּביִת ֲענָק ִעם או ָּלם
ׁשר ִל ְראוֹת ֶ
ָל ּזֶה ַּביִת ...זֶה ַמ ָּמׁש ַא ְרמוֹן! ִמ ַּבחוּץ ֶא ְפ ָ
ׁש ּלוֹ הוּא
ֻכיםּ .גַם ֶּב ָח ֵצר ֶ
ׁשנָה ,ו ִּמ ְס ְּדרוֹנוֹת ֲאר ִּ
יסה ּגָדוֹלַ ,ה ְר ֵּבה ַח ְד ֵרי ֵ
ְּכנִ ָ
זְר ֶקת ַמיִם ְּגדו ָֹלהַ ,ל ְמרוֹת
ׁשהוּא ְמ ַת ְכנֵן ִל ְבנוֹת ָּכאן ִמ ֶ
יע ַה ְר ֵּבהַּ .כ ִּנ ְר ֶאה ֶ
ַמ ְׁש ִק ַ
ַדל ֶאת ַה ְּצ ָמ ִחים ֶּב ָח ֵצר.
ֲדיִן לֹא ִה ְת ִחיל ּו ְלג ֵּ
ׁשע ַ
ֶ

יע ָל ֶכם ְּב ֵאיזֶה ֶח ֶדר
ָעיםֵּ .ת ֶכף ָאׁשוּב וְאו ִֹד ַ
"ח ּכ ּו ּפֹה ַּכ ָּמה ְרג ִ
ַ
ׁשהוּא ִמ ְת ַק ֵּדם ְל ִכ ּווּן ַה ָּמלוֹן.
ישן"ָ ,א ַמר ַא ָּבא ּתו ְֹך ְּכ ֵדי ֶ
ׁ
נִ ַ
ׁש ַא ָּבא
ׁש ָר ִאינ ּו ֶ
ׁש ֶבת ַעל ַהחֲמו ִֹריםַ ,א ְך ַּכ ֲעבֹר ְז ַמןְּ ,כ ֶ
נִ ְׁש ַא ְרנ ּו ָל ֶ
ׁשל
ֵרד וּנְ ַח ֶּכה ַּב ּלו ִֹּבי ֶ
ׁש ֵּבינְ ַתיִם נ ֵ
לֹא חוֹזֵרָ ,א ְמ ָרה ָלנ ּו ִא ָּמא ֶ
ָר ְדנ ּו ֵמ ַהחֲמו ִֹרים ָר ִאינ ּו ֶאת ַא ָּבא יו ֵֹצא
ׁש ּי ַ
ָה ַא ְכ ַסנְ יָאְ .ל ַא ַחר ֶ
ֻכזָבוֹת.
ִמ ֶּפ ַתח ַה ָּמלוֹן ְּב ָפנִ ים ְמא ְ

ֵל ְך ִל ְראוֹת ְק ָצת ֶאת ַה ַּביִת ַההו ֵֹל ְך וְנִ ְבנֶה?"ֵ ,ה ַצ ְע ִּתי ְל ֶא ְל ָחנָןִּ .ב ַּק ְׁשנ ּו
"או ַּלי נ ֵ
ַחזֹר ְל ַבד ַל ַּביִתַ ,אל ִּת ְד ַאג ָלנוּ"ָ ,א ַמ ְרנ ּו
"אנ ּו נ ְ
ׁשםָ .
ִמ ַּס ָּבא ְרׁשוּת ָל ֶל ֶכת ְל ָּ
לוֹ.

מי ִם
ִשּ ַ
יוֹרֵד מ ָ ׁ

ׁשנִ ים ְּב ֵע ֶר ְך ַס ְפ ָרא ֶה ָע ִׁשיר ּבוֹנֶה ֶאת ַה ַּביִת
"כ ָּמה ָ
יתי ְל ֶא ְל ָחנָןַּ ,
"ת ִּגיד ִלי" ָּפנִ ִ
ַּ
ׁשנִ ים ,נִ ְר ֶאה
ׁשנִ ים"ָ ,ענָה ֶא ְל ָחנָן" .ו ְַכ ָּמה ָ
ׁש ְּכ ָבר ַא ְר ַּבע ָ
ׁש ּלוֹ?"" ,נִ ְר ֶאה ִלי ֶ
ֶ
ָתיִם
ִם-שנ ַ
ָתי ְׁ
"ל ָפחוֹת עוֹד ְׁשנ ַ
ַש ִלים ֶאת ַה ְּבנִ יָה?" ְ
ׁשהוּא י ְׁ
ְל ָך ,נִ ְׁש ַאר לוֹ ַעד ֶ
ָח ִצי".
וֵ

ָשים ,לֹא נו ַֹתר ֶח ֶדר ִעם ִמ ּטוֹת
ֻכ ָלס ַּב ֲאנ ִׁ
"כל ַה ָּמקוֹם ְמא ְ
ָּ
ישן
ׁ
ׁש ִּנ ַ
יע ָל ֶהםֶ ,
ֻּלנוּ" ָא ַמר ַא ָּבא ְּב ַצ ַער" .או ַּלי ַּת ִּצ ַ
ִּב ְׁש ִביל כ ָּ
ִשנ ּו ִעם ַמ ְח ֶצ ֶלת
יך ֵח ֶלק ֵמ ַה ּי ְָל ִדים י ְׁ
ֻּלנ ּו ְּב ֶח ֶדר ֶא ָחד ,ו ְִאם ָצ ִר ְ
כ ָּ
יעה ִא ָּמא.
ַעל ָה ִר ְצ ָּפה" ִה ִּצ ָ

ׁש ַר ֵּבינ ּו
ׁש ְר ָתה ּבוֹ ּזֶה ּגַם ִּב ְג ַלל ֶ
ׁש ַה ְּׁש ִכינָה ָ
ָתיב" ֶ -
"שף ְוי ִ
ׁ
ֶסת ָ
ֲפ ּל ּו ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
"א ִ
ׁשם"ִּ ,ג ָּלה ָלנ ּו ַא ָּבא.
ָהיָה נו ֵֹהג ְל ִה ְת ַּפ ֵלל ָ
ׁשהקב"ה
"ה ִּס ָּבה ֶ
ַא ָּבא ָמזַג ָלנ ּו ִמנֹּאד ַה ַּמיִם ְלכוֹסוֹת ֶח ֶרס ְק ַטנּ וֹת ו ְִה ְס ִּבירַ :
ׂ ָר ֵאל".
ׁשהקב"ה רו ֶֹצה ִל ְׁשרוֹת ְּבתו ְֹך ְּבנֵי ִי ְש
ׁש ּי ְִהיֶה ֵּבית ִמ ְק ָּדׁשִ ,היאֶ ,
רו ֶֹצה ֶ
"ב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהי ּו
ָמיןְּ .
ׁש ַאל ִּבנְ י ִ
ְקא?" ָ
ׁשר ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַּדו ָ
"מה ַה ֶּק ֶ
ַ
ֲבל
ַל ָתה ָּכל ַה ְּׁש ִכינָה .א ָ
ׁשם ִה ְת ּג ְּ
ִמ ְת ַא ְּס ִפים ָּכל ַה ּיְהו ִּדים ִמ ָּכל ָהעו ָֹלם ,ו ְָל ֵכן ָ
ֶסת נִ ְק ָר ִאים
ֶסת ִמ ְת ַא ְּס ִפים ְמ ַעט יְהו ִּדיםָּ ,ב ֵּתי ַה ְּכנ ֶ
ׁש ְּב ָכל ֵּבית ְּכנ ֶ
ַה ּיוֹםֶ ,
ׁש ּבוֹ ׁשו ֶֹרה ַרק ֵח ֶלק ֵמ ַה ְּׁש ִכינָה".
"מ ְק ָּדׁש ְמ ַעט" ֶ
ִ

ׁשנִ ים
ָח ִצי ָ
ׁשׁש ו ֵ
ׁשל ַס ְפ ָרא לו ֵֹק ַח ְּב ֵע ֶר ְך ֵ
"אז ִאם ֶאת ַה ַּביִת ֶ
ָ
ׁשנִ ים י ְִצ ָט ְרכ ּו ִל ְבנוֹת ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ִל ְבנוֹתָּ ,ת ֵאר ְל ָך ַּכ ָּמה ָ
ְח ְז ֵקאלֵּ ,בית
ָביא י ֶ
יעה ַּב ּנ ִ
ּאה ַה ּמו ִֹפ ָ
ישי! ְל ִפי ַה ְּנבו ָ
ַה ְּׁש ִל ִׁ
ְעצוּם ְל ָפחוֹת
ישי הו ֵֹל ְך ִל ְהיוֹת ִּבנְ יָן ּגָבו ַֹּה ו ָ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁש ִל ִׁ
ֲל ִפים
ֹשת א ָ
ׁ
יכל ,ו ְָכל ַהר ַה ַּביִת י ְִהיֶה ְׁשל ֶ
ֵמ ָאה ַא ָּמה ּג ַֹב ּה ַה ֵה ָ
ׁש ַא ְל ִּתי אוֹתוֹ.
ֲל ִפים ַא ָּמה"ָ ,
ֹשת א ָ
ׁ
ַעל ְׁשל ֶ
ׁש ַמ ְענ ּו קוֹל ֵמאֲחו ֵֹרינוְּׁ .שנֵינ ּו ִה ְס ּתו ַֹב ְבנ ּו ְל ָאחוֹר
ְקא לֹא"! ָ
"דו ָ
ַּ
ׁש ִּד ַּב ְר ִּתי
ֶח ָמד ֶ
ִל ְב ּדֹק ִמיה ּו ַה ּדו ֵֹברָ ,היָה זֶה ַה ְמנ ּונָאַ ,ה ָּבחוּר ַה ּנ ְ
ִא ּתוֹ ק ֶֹדם.

ֲבל ַא ָּבאּ ,גַם ְּב ֵבית ַר ֵּבינ ּו לֹא ִמ ְת ַא ְּס ִפים ָּכל ַה ּיְהו ִּדיםָ ,אז ָל ָּמה הוּא ַה ָּמקוֹם
"א ָ
ׁש ַא ְל ִּתי.
ׁש ְּתמ ּוַרת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָדש?" ָ
יק ִרי ֶ
ָה ִע ָּ

ׁש ַא ְל ִּתי אוֹתוֹ.
יתה"? ָ
ֲדיִן ּפֹה ,לֹא ָה ַל ְכ ָּת ַה ַּב ָ
"א ָּתה ע ַ
ַ

ׁש ְּמ ַד ְּב ִרים
"ב ּתו ָֹרה ָאנ ּו מו ָֹצ ִאים ְּפסו ִּקים ֶ
ֻדה"ִ ,ה ְס ִּביר ַא ָּבאַּ ,
"זוֹ ְּב ִד ּיוּק ַה ְּנק ָּ
ׁש ַמנְ ִהיג
ׁשל ַה ּגוּף ֶ
ֹאש ֶ
ׂ ָר ֵאל ִּכ ְמ ִציאוּת ַא ַחתְּ ,כמוֹ ָהר ׁ
ְעל ְּבנֵי ִי ְש
ֹשה ו ַ
ׁ
ַעל מ ֶ
ׁשל ָּכל
ֹאש ֶ
ׂיא ַה ּדוֹר הוּא ָהר ׁ
יע ָל ֶהם ַחיוּתָּ ,כך נְ ִש
ּמ ְׁש ִּפ ַ
יב ִרים ו ַ
ֶאת ָּכל ָה ֵא ָ
ׂיא ַה ּדוֹר
ׁשל נְ ִּש
יע ָל ֶהם ַחיוּת ,וְנִ ְׁש ָמתוֹ ֶ
ַה ּיְהו ִּדים ,הוּא ַמנְ ִהיג או ָֹתםַ ,מְׁש ִּפ ַ
ׁש ְּבאוֹתוֹ ַה ּדוֹר.
ׂ ָר ֵאל ֶ
ׁשל ָּכל ְּבנֵי ִי ְש
יהם ֶ
ּכו ֶֹל ֶלת ֶאת נִ ְׁשמו ֵֹת ֶ

ָשים ִמ ְת ַּפזְ ִרים
ׁש ָּכל ָה ֲאנ ִׁ
ֲר ִבית ְּכ ֶ
ילת ע ְ
"כןְ ,ל ַא ַחר ְּת ִפ ַּ
ֵּ
ֶסתֵ .אין זֶה ָּד ָבר ָּפׁשוּט
ַקה ֶאת ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
יהם אֲנִ י ְמנ ֶּ
ְל ָב ֵּת ֶ
ׁש ְר ָתה ּגַם
ׁש ָּ
ׁש ְר ָתה ַה ְּׁש ִכינָה ֶ
ׁש ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְמ ַעט ּבוֹ ָ
ְּכ ָללֶ ,
יך ְל ַה ְק ִּפיד ַעל נִ ְקיוֹן ֵּבית
ֻכ ָל ְךָ ,צ ִר ְ
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש י ְִהיֶה ְמל ְ
ַקים ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש
ׁש ְּמנ ִּ
ֶשנָם יְהו ִּדיםֶ ,
ׁש ּי ְׁ
ׁש ַמ ְע ִּתי ֶ
ֶסתָ .
ַה ְּכנ ֶ
זְקנָם!".
ִּב ָ

ׂ ָר ֵאל .ו ְָל ֵכן,
ׁשל ָּכל ַעם ִי ְש
ֶסת ֶ
ׁשל ַר ֵּבינ ּו  -הוּא ֵּבית ַה ְּכנ ֶ
ֶסת ֶ
ָל ֵכןֵּ ,בית ַה ְּכנ ֶ
ְתה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ׁ -שו ָֹרה ַה ּיוֹם ְּב ֵבית ַר ֵּבינוּ ,ו ִּמ ֶּמנּ ּו
ׁש ָהי ָ
ְּכ ָללוּת ַה ְּׁש ִכינָה ֶ
ֶסת".
ׁש ֶכת ַה ְּׁש ִכינָה ּגַם ִל ְׁש ָאר ָּב ֵּתי ַה ְּכנ ֶ
נִ ְמ ֶ

ישי לֹא י ְִהיֶה ָּכזֶה
ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁש ִל ִׁ
"ו ְָל ָּמה ַא ָּתה או ֵֹמר ֶ
ׁש ַא ְל ִּתי.
ְח ְז ֵקאל?" ָ
ֲרי זֶה ָּכתוּב ִּב ְמפ ָֹרׁש ְּב ֵס ֶפר י ֶ
ּגָדוֹל ,ה ֵ

יב ָּתאּ ,גַם ַה ַּפ ַעם
ׁשהוּא ָל ַמד ַּב ְּמ ִת ְ
ָמין ָא ִחי ָּת ִמיד או ֵֹהב לו ַֹמר ֶאת ַמה ֶ
ִּבנְ י ִ
ֱמת ְּב ֵבית ַר ֵּבינ ּו ִמ ְת ַא ְּס ִפים
"בא ֶ
ָמיןֶּ ,
"א ָּבא"ָ ,א ַמר ִּבנְ י ִ
ִתר ַעל זֶהַ :
הוּא לֹא ו ֵּ
יב ָּתא ָא ַמר ָלנוּ,
ֹאש ְמ ִת ְ
ׁש ָהר ׁ
ׁשנָה ו ְּב ִע ָּקר ַּב ַח ִּגיםְּ .כמוֹ ֶ
ׁש ְך ַה ָּ
ָהמוֹן יְהו ִּדים ְּב ֶמ ֶ
ׁשל ָּכל
"פ ּיוֹת" ֶ
ׁש ַה ִּ
"תל" ֶ
"ת ְל ִּפ ּיוֹת" ִּכי הוּא ֵּ
ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש נִ ְק ָרא ַּ
ׁש ְּכמוֹ ֶ
ֶ
ַה ּיְהו ִּדים ּפוֹנִ ים ֵא ָליו ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ַלקב"הָּ ,כ ְך ְל ֵבית ַר ֵּבינ ּו ָּכל ַה ּיְהו ִּדים ּפוֹנִ ים
ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל".
ילהָ .א ַכ ְלנ ּו או ָֹתן ְּב ֵת ָאבוֹן
ֶלד ְׁש ֵּתי ְּת ֵאנִ ים ֵמ ִע ּגוּל ַה ְּד ֵב ָ
ִא ָּמא ִח ְּל ָקה ְל ָכל י ֶ
ׁש ְך ֶאת ָה ַר ְג ַּליִם ַּב ַּמיִם
ׁש ְכ ֵ
ו ֵּב ַר ְכנ ּו ְּב ָר ָכה ַאחֲרוֹנָהַ .ה ַּפ ַעםָ ,א ַמר ָלנ ּו ַא ָּבאַ ,רק נְ ַ
ׁש ְך ַה ֶּד ֶר ְךִ .ט ַּפ ְסנ ּו ׁשוּב ַעל ַהחֲמו ִֹרים
ֲרים ְל ֶה ְמ ֵ
ׂ ֵחקִּ ,כי ָאנ ּו ְמ ַמה ִ
ְולֹא נִ ָּכנֵס ְל ַש
ֲלה ָה ָהר.
ְע ִלינ ּו ְּב ַמע ֶ
וָ

ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש לֹא י ְִהיֶה
ַה ְמנ ּונָא ָּפ ַרץ ִּב ְצחוֹק" ,לֹא ָא ַמ ְר ִּתי ֶ
ׁשהוּא י ְִהיֶה ּגָדוֹל -
ׁש ַּל ְמרוֹת ֶ
ילה! ִה ְת ַּכ ּוַנְ ִּתי ֶ
ּגָדוֹלַ ,חס ו ְָח ִל ָ
ׁש ָרתוֹ י ְִהי ּו ְּב ֶר ּגַע ֶא ָחד".
ְּבנִ ּיָתוֹ ו ְַה ְכ ָ
יהה.
יך זֶה יָכוֹל ִל ְהיוֹת?" ָק ָראנ ּו ְׁשנֵינ ּו ִּב ְת ִמ ָ
"מה? ֵא ְ
ַ
ׁשנִ י",
אשוֹן ו ְַה ֵּ
ישי ְּ -בׁשוֹנֶה ֵמ ַה ַּביִת ָה ִר ׁ
"בית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁש ִל ִׁ
ֵּ
ׁש ַמיִם.
ֵרד ִמ ָּ
ידי ָא ָדםֶ ,א ָּלא י ֵ
ִה ְס ִּביר ַה ְמנ ּונָא" ,לֹא י ִָּבנֶה ִּב ֵ
יך ְל ִה ְת ּכוֹנֵן
ֲשוּת זוֹ יְכו ָֹלה ִל ְקרוֹת ְּב ָכל ֶרגַעָּ ,ת ִמיד ָצ ִר ְ
ִה ְת ַרחׁ
יח ,ו ְַה ִּמ ְק ָּדׁש
ַלה ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ׁש ְּב ֶרגַע זֶה ַמ ָּמׁש י ְִת ּג ֶּ
ִת ֵכן ֶ
ְל ָכ ְך ,י ָּ
ׁש ַמיִם".
ֵרד ִמן ַה ָּ
יֵ

מגְז ִים?!
קצָת ַ
ְ

ַחד ָּכל ַה ּי ְָל ִדים.
ׁש ֶּנ ֱהנֵינוּ!" ָצעֲק ּו י ַ
ֶ

יתי ָל ֶרגַע ּבוֹ ְּגדו ֵֹלי ַה ּדוֹר יו ִֹדיע ּו
ֻפ ַּת ְע ִּתי ְמאֹד ִל ְׁשמ ַֹע ֶאת ְּד ָב ָריוָּ .ת ִמיד ִח ִּכ ִ
הְ
ּש ַליִם ִל ְבנוֹת ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ .אזָ ,היִינ ּו ִמ ְת ּכוֹנְ נִ ים
ׁ
ׁשהו ְֹל ִכים ְל ִכ ּווּן יְרו ָ
ָלנ ּו ֶ
יך ִל ְלמוֹד ּתו ָֹרה
ִיתי ַמ ְמ ִׁש ְ
יך ִל ְבנִ ּיַת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש .אֲנִ י ַּכ ּמו ָּבן ָהי ִ
ׁש ָּצ ִר ְ
ְּכמוֹ ֶ
ׁשל ֵּבית ַר ָּבן
ׁש ּלֹא ְמ ַב ְּט ִלים ִּתינוֹקוֹת ֶ
ׁש ִּלי ָא ַמר ִלי ֶ
ְללֹא ַה ְפ ָס ָקהִּ ,כי ַא ָּבא ֶ
ׁש ּזוֹ ֲח ָויָה ׁשוֹנָה ִל ְלמֹד ּתו ָֹרה
ֲבל אֲנִ י ָּבטו ַּח ֶ
ִּב ְׁש ִביל ִּבנְ יַן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש .א ָ
ְא ַחר
ׁשו ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,ו ַ
ׁש ִּלי ּבוֹנֶה ַע ְכ ָ
ׁש ְּבאוֹתוֹ ֶרגַע ַא ָּבא ֶ
ּש ַליִםְּ ,כ ֶ
ׁ
ִּבירו ָ
ׁשל ַס ָּבא י ְִצ ָחק.
ָּכ ְך עוֹד נו ַּכל ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבנוֹת ְּכמוֹ ַּב ִּס ּפו ִּרים ֶ

ׁשל ַס ְב ָּתא",
ׁש ֶּב ָח ֵצר ֶ
ׂ ֵחק ִעם ַה ַּת ְרנְ גוֹלוֹת ֶ
ֲכי ָא ַה ְב ִּתי ְל ַש
"אֲנִ י ה ִ
ׂ ֵחק ִעם
ֵיתי ְל ַש
ֲכי ֶנ ֱהנ ִ
ָא ְמ ָרה ִר ְב ָקה אֲחו ִֹתי ַה ְּק ַטנָהַ" .ואֲנִ י ה ִ
ָמין.
ַמ ַּתנְ יָהֵּ ,בן ַה ּדוֹד ִמ ְּמחוֹזָא"ִ ,ה ְכ ִריז ִּבנְ י ִ

יך ֵא ַדע ַעל
ׁש ַמיִםֵ ,א ְ
ֵרד ִמ ָּ
ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש י ֵ
ׁשהוּא ְמ ַס ֵּפר ִלי ֶ
ׁשוְּ ,כ ֶ
ֲבל ַע ְכ ָ
אָ
ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
יע ֶ
ּש ַליִם ְל ָב ֶבל ְלהו ִֹד ַ
ׁ
ׁש ּי ִַּגיע ּו ְׁשלו ִּחים ִמירו ָ
זֶה ִּב ְכ ָלל ַ -עד ֶ
ּש ַליִם ֶּ -ב ַטח ַי ֲעבֹר ָהמוֹן ְז ַמןֶ ...ה ְח ַל ְט ִּתי
ׁ
ַחנ ּו נִ ַּסע ִלירו ָ
ׁש ֲאנ ְ
ְעד ֶ
ׁש ַמיִם ,ו ַ
ָרד ִמ ָּ
יַ
ׁש ֵּתף ֶאת ַה ְמנ ּונָא ְּב ִה ְת ַל ְּב ֻט ּיו ַֹתי.
ְל ַ
ֻלה ְּת ֻל ּוֶה ְּב ַה ְר ֵּבה
אשוֹןַ ,ה ְּגא ָּ
"ד ָבר ִר ׁ
"אין ְל ָך ַמה ִל ְדאֹג"ָ ,א ַמר ִלי ַה ְמנ ּונָאָּ ,
ֵ
ׁש ַמיִם
ֵרד ִמ ָּ
ׁשהוּא י ֵ
ׁש ַמיִםָּ ,ב ֶרגַע ֶ
ידת ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִמ ָּ
יר ַ
נִ ִּסים וְנִ ְפ ָלאוֹת ְּ -בנו ָֹסף ִל ִ
ֵדע ַעל זֶהַ ,ו ֲענָנִ ים י ְִּקח ּו ֶאת ַה ּיְהו ִּדים ִמ ָּכל ָהעו ָֹלם ְל ֶא ֶרץ
 ָּכל ָהעו ָֹלם י ַּש ַליִם!"
ׁ
ֵרד ִּבירו ָ
ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש לֹא י ֵ
ֲח ֵּדׁש ְל ָך ֶ
ׁשנִ י  -אֲנִ י א ַ
ׂ ָר ֵאל .ו ְָד ָבר ֵ
ִי ְש
ׁשל ַה ְמנ ּונָאֵ ,איפֹה
ְא ְל ָחנָן ָּפ ַע ְרנ ּו זוּג ֵעי ַניִםְ ,מ ַצ ִּפים ִל ְׁשמ ַֹע ַמה ְּב ִפיו ֶ
אֲנִ י ו ֶ
ּש ַליִם?
ׁ
ְּכ ָבר יָכוֹל ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָל ֶר ֶדת ִאם לֹא ִּבירו ָ
ׁש ֶּב ָב ֶב ל!"
ׁש ַמיִם ְּב ֵּ -ב י ת ַר ֵּב י נ ּו ֶ
ֵרד ִמ ָּ
"בית ַה ִּמ ְק ָּדׁש י ֵ
ֵּ
ׁשאֲנִ י
ׁש ַא ָּתה ַמ ְגזִים ְק ָצת"ָ ...א ַמר ֶא ְל ָחנָן ְּב ִדיוּק ֶאת ַמה ֶ
"מה? נִ ְר ֶאה ִלי ֶ
ַ
ׁש ְב ִּתי.
ָח ַ
ְשם
ׁ
ּש ַליִם ,ו ָ
ׁ
ׁש ִּבירו ָ
ׁשהוּא ְּתמו ַּרת ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶ
"עם ָּכל ַה ָּכבוֹד ְל ֵבית ַר ֵּבינוֶּ ,
ִ
ֲבל
אשוֹן ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,א ָ
ְשהוּא י ְִת ַח ֵּבר ִר ׁ
ׁ
ׁשו ָֹרה ַה ְּׁש ִכינָה ִּב ְז ַמן ַה ּגָלוּת ,ו ֶ
ׁש ְּב ָב ֶבל ,זֶה
ׁש ַמיִם ְּב ֵבית ַר ֵּבינ ּו ֶ
ֵרד ִמ ָּ
ׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש י ֵ
ְעד ְל ַה ִּגיד ֶ
ִמ ָּכאן ו ַ
ַש ִּתי ִל ְׁשאֹלָ .היָה נִ ְר ֶאה
ֲבל ִה ְת ַּב ּי ְׁ
ׁש ְב ִּתי ְל ַע ְצ ִמי א ָ
ָמה"ָ ,ח ַ
נִ ְר ֶאה ִלי ְק ָצת ַה ְגז ָ
ֵש לוֹ ָמקוֹר ַּב ּתו ָֹרה
ׁשהוּא ְמ ַד ֵּבר ,יׁ
ׁש ַה ְמנ ּונָא הוּא ַּת ְל ִמיד ָח ָכם וְהוּא יו ֵֹד ַע ַמה ֶ
ֶ
ׁשהוּא או ֵֹמר.
ַעל ַה ְּד ָב ִרים ֶ

ֵיתי
ׁש ַאל או ִֹתי ַא ָּבא" .אֲנִ י ֶנ ֱהנ ִ
ֵית?" ָ
ֲכי ֶנ ֱהנ ָ
"מ ָּמה ַא ָּתה ה ִ
ִ
ְס ְב ָּתאּ ,גַם ֶאת
ֹש ֶאת ַס ָּבא ו ַ
"גַם ִל ְפ ּגׁ
ֵמ ַה ּכֹל"ָ ,א ַמ ְר ִּתיּ ,
ַה ּדו ִֹדים ,ו ְַכ ּמו ָּבן ֶאת ֶא ְל ָחנָן ,א ָ
ֲכי ֶנ ֱהנֶה  -זֶה
ׁשאֲנִ י ה ִ
ֲבל ַה ָּד ָבר ֶ
ׁש ִא ָּמא ְק ָצת ִמ ְת ַּפ ֵּלאת.
יתי ֶ
ַמ ִּתי ,ו ְָר ִא ִ
ַל ְחזֹר ְלסו ָּרא"ִ ,ס ּי ְ
ׁש ֵאר
יעים ְל ַס ָּבאַ ,א ָּתה רו ֶֹצה ְל ִה ָּ
ַחנ ּו ַמ ִּג ִ
ׁש ֲאנ ְ
"ב ָכל ַּפ ַעם ֶ
ְּ
ׁש ַא ָּתה ֶנ ֱהנֶה ַל ְחזֹר?" ִּב ֵּטא
עוֹד ְולֹא ַל ְחזֹרַ ,מה ָק ָרה ַה ַּפ ַעם ֶ
ׁש ֵאר.
ִיתי ְמאֹד רו ֶֹצה ְל ִה ָּ
ׁשו ָהי ִ
"גַם ַע ְכ ָ
ֻּלםּ .
יאת כ ָּ
ַא ָּבא ֶאת ְּפ ִל ַ
ׁש ֵאין
ׁשה ּו ָחׁשוּב ְמאֹד ֶ
ׁש ְּבסו ָּרא ְמ ַח ֶּכה ָלנ ּו ַמ ֶּ
ֲבל אֲנִ י יו ֵֹד ַעֶ ,
אָ
ִּבנְ ַה ְר ְּד ָעא".
ָמין.
ׁש ַאל או ִֹתי ִּבנְ י ִ
ֵש ְּבסו ָּרא"? ָ
ׁש ּיׁ
"מה ּו ַה ָּד ָבר ֶה ָחׁשוּב ֶ
ַ
יתי ,ו ִּמ ּיָד ִה ְת ַח ְל ִּתי
ׁש ְּב ָב ֶבל"ָ ,ענִ ִ
ֵש ֶאת ֵּבית ַר ֵּבינ ּו ֶ
"בסו ָּרא יׁ
ְּ
ׁש ְּכ ָבר ָל ַמ ְד ִּתי
ׁשל ֵּבית ַר ֵּבינ ּו ֶ
ִל ְמנוֹת ֶאת ָּכל ַמעֲלו ָֹתיו ֶ
ִּבנְ ַה ְר ְּד ָעא.
"א ָּתה
ֲלה ְל ֵבית ַר ֵּבינוּ"ִ ,ה ְת ָע ֵרב ִּפ ְתאוֹם ַא ָּבאַ ,
ֵש עוֹד ַמע ָ
"יׁ
ֲלה
ֵש ַמע ָ
ֲבל יׁ
ֶסת .א ָ
ׁש ְּקׁשוּרוֹת ְל ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ית ַרק ַמעֲלוֹת ֶ
ָמנִ ָ
ֶסת -
ׁש ּלו ֵֹמד ו ִּמ ְת ַּפ ֵּלל ְּב ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ׁש ְּקׁשו ָּרה ְל ִמי ֶ
ִע ָּק ִרית ֶ
ׁש ַה ְּׁש ִכינָה ִּת ְׁש ֶרה
ֵש ִס ָּבה ֶ
ׁש ַרק ִּב ְזכוּתוֹ יׁ
ׁש ְּב ָב ֶבל"ֶ ,
"ר ֵּבינ ּו ֶ
ַ
ׁש ַמיִם".
ׁשם ִמ ָּ
ֵרד ָ
ְש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש י ֵ
ׁ
ׁש ּלוֹ ו ֶ
ֶסת ֶ
ְּב ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ׁש ַר ֵּבינ ּו ְמ ַפ ְר ֵסם ֶאת ַה ּתו ָֹרה
"נוְּּ ,כ ָבר ָא ַמ ְר ִּתי ֶאת זֶה ִּ -ב ְג ַלל ֶ
ׁש ְּמ ַפ ְר ֵסם
ׁשם או ֵֹהב ָמקוֹם ֶ
ְל ָכל ַה ּיְהו ִּדים ,ו ִּב ְז ַמן ַה ּגָלוּת ַה ֵּ
ּתו ָֹרה יו ֵֹתר ִמ ָּכל ְׁש ָאר ַה ְּמקוֹמוֹת"ָ ,ט ַענְ ִּתי.
ׁשם"ָ ,א ַמר ַא ָּבא" ,זוֹ
ׁש ַר ֵּבינ ּו ְמ ַפ ְר ֵסם ֶאת ַה ּתו ָֹרה ִמ ָּ
"זֶה ֶ
ֲלה ָה ִע ָּק ִרית
ֲבל ַה ַּמע ָ
ׁשל ַר ֵּבינוּ .א ָ
ׁשל ַה ָּמקוֹם ְולֹא ֶ
ֲלה ֶ
ַמע ָ
ׁשם".
ׁש ַר ֵּבינ ּו נִ ְמ ָצא ָ
ׁשל ַה ָּמקוֹם ִהיא ֶע ֶצם זֶה ֶ
ֶ

חוֹ ְזרִים ל ְסוּרָא ֶ /פּרֶק ד
ׁש ּי ְִר ּתֹם ָלנ ּו ֶאת ַהחֲמו ִֹרים .הוּא ִס ֵּדר
ׁשל ַס ָּבא ֶ
ַא ָּבא ִצ ּו ָּה ַעל ָה ֶע ֶבד ַה ְּכ ַנעֲנִ י ֶ
ׁשר
ְק ַ
יסים ֶאת ָה ַר ְג ַליִם ,ו ָ
ֲלי ַה ַּב ְרזֶל ָּב ֶהן ָאנ ּו ַמ ְכנִ ִ
ְאת ַנע ֵ
ֻכ ִפים ו ֶ
יהם ֶאת ָהא ָּ
ֲל ֶ
עֵ
ֹזְרים
ַחנ ּו חו ִ
ׁש ֲאנ ְ
יקים ְונֹאדוֹת ַה ַּמיִם ְל ִצ ֵּדי ַהחֲמוֹרְּ .ב ָכל ַּפ ַעם ֶ
ֶאת ָּכל ַה ִּת ִ
יאה ָלנ ּו ִע ּגו ֵּלי
ְס ְב ָּתא נו ְֹתנִ ים ָלנ ּו ַה ְפ ָּתעוֹתַ .ה ַּפ ַעם ַס ְב ָּתא ֵה ִב ָ
ְתהַ ,ס ָּבא ו ַ
ַה ַּבי ָ
ֶרת
ׁש ַּס ְב ָּתא ְמ ַפ ּז ֶ
ֻבׁשוֹת ֶ
ְּד ֵב ָלה .אֲנִ י ְמאֹד או ֵֹהב ִע ּגו ֵּלי ְּד ֵב ָלה ֵ -א ּל ּו ְּת ֵאנִ ים ְמי ָּ
ַחד.
יהם ֶק ַמח ו ְּמ ַח ֶּב ֶרת או ָֹתם י ַ
ֲל ֶ
עֵ

"א ָּתה זו ֵֹכר ֶאת
ַה ְמנ ּונָא לֹא ִה ְׁש ִאיר או ָֹתנ ּו ַס ְק ָרנִ ים ִל ְז ַמן ָרבַ :
ׂ ָר ֵאל
ׁש ּגָל ּו ִי ְש
ׁש ָא ַמ ְר ִּתי ְל ָך ק ֶֹדם ָּ -כל ָמקוֹם ֶ
ֲמר ַחזַ"ל ֶ
ַמא ַ
ׁש ְך
ֵש ֶה ְמ ֵ
יך" :יׁ
ֹאשי וְהוּא ִה ְמ ִׁש ְ
ְׁש ִכינָה ִע ָּמ ֶהם?" ִהנְ ַהנְ ִּתי ְּבר ִׁ
ָאל ְׁש ִכינָה
ידים ִליג ֵ
ֲת ִ
ׁש ֵהם ע ִ
ְאף ְּכ ֶ
ֲמר ַחזַ"ל זֶה " -ו ַ
ְל ַמא ַ
ׁש ַה ְּׁש ִכינָה ָע ְז ָבה ֶאת ֵּבית
ׁש ְּכמוֹ ֶ
ִע ָּמ ֶהם"  -זֹאת או ֶֹמ ֶרתֶ ,
ׂ ָר ֵאל
ׁש ִּי ְש
ׂ ָר ֵאל ַל ּגָלוּתָּ ,כ ְך ָּב ֶרגַע ֶ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ו ְָה ְל ָכה ִעם ְּבנֵי ִי ְש
ׂ ָר ֵאלְּ ,באוֹתוֹ ֶרגַע ַה ְּׁש ִכינָה ַּת ְחזֹר ְל ֵבית
ַת ִחיל ּו ַל ְחזֹר ְל ֶא ֶרץ ִי ְש
יְ
ׂ ָר ֵאל ִּב ְז ַמן ַה ּגָלוּת.
ׁשה ּו ִי ְש
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵמ ַה ָּמקוֹם ָה ַאחֲרוֹן ּבוֹ ָ

ָצאנ ּו ַל ֶּד ֶר ְך .אֲנִ י
ׁש ַכ ְחנ ּו ׁשוּם ָּד ָברְ ,וי ָ
יקים נִ ְמ ָצ ִאים ְולֹא ָ
ׁש ָּכל ַה ִּת ִ
ָּב ַד ְקנ ּו ֶ
ֹש ֶבת ַעל
ׁ
ֲבים ִל ְר ַּכב ַעל ַהחֲמוֹר ְליַד ַא ָּבאְ ,ואֲחו ִֹתי ִר ְב ָקה יו ֶ
ָמין אוֹה ִ
ו ִּבנְ י ִ
ׁש ֶבת ָע ָליו ְּב ִׁש ּלוּב
ׁשר ָל ֶ
ׁש ֶא ְפ ָ
ֻחד ֶ
ֻכף ְמי ָ
ׁשם ַא ָּבא ִה ְת ִקין א ָּ
ׁשל ִא ָּמאָ ,
ַהחֲמוֹר ֶ
ַר ְג ַליִם.

יח ָהיָה ָּבא ִל ְפנֵי ִמ ְס ַּפר ּדוֹרוֹתֵּ ,בית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיָה
ִאם ָמ ִׁש ַ
ָתיב" ,ו ְִאם הוּא ָהיָה ָּבא ַּכ ָּמה
"שף ְוי ִ
ׁ
ֶסת ָ
יו ֵֹרד ָּכאןְּ ,ב ֵבית ַה ְּכנ ֶ
זְרא ַה ּסו ֵֹפר,
ׁשל ֶע ָ
ּדוֹרוֹת ַא ַחר ָּכך  -זֶה ָהיָה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ֶ
ֶסת ְּבהו ֶֹצל,
ו ְַכ ָּמה ּדוֹרוֹת ַא ַחר ָּכך הוּא ָהיָה יו ֵֹרד ְּב ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ֵרד ְּב ֵבית
יח יָבוֹא ָּכ ֵעתֵּ ,בית ַה ִּמ ְק ָּדׁש י ֵ
ׁש ָמ ִׁש ַ
זְרת ה' ְּכ ֶ
ו ְּב ֶע ַ
ׁשהוּא ַה ָּמקוֹם ָה ַאחֲרוֹן ֵּבינְ ַתיִם
ׁש ָּב ִעיר סו ָּרא ֶ -
ׁש ְּב ָב ֶבל ֶ
ַר ֵּבינ ּו ֶ
ׂ ָר ֵאל נִ ְמ ָצ ִאים ְּבגָלוּת".
ׁש ּבוֹ ְּבנֵי ִי ְש
ֶ

ָמינָה"ָּ ,פנָה ֵא ֵלינ ּו ַא ָּבא ְל ַא ַחר ִּכ ְב ַרת
ֲצי ַה ַּזיִתְּ ,פנ ּו י ִ
"ב ְּׁש ִביל ַה ָּקרוֹבְ ,ליַד ע ֵ
ַּ
יכים
ֻכה" .זוֹ לֹא ַה ֶּד ֶר ְך ָּב ּה ָאנ ּו עו ְֹב ִרים ָּת ִמידְּ ,ב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל ָאנ ּו ַמ ְמ ִׁש ִ
ֶּד ֶר ְך ֲאר ָּ
ָמינָה ַרק ְליַד ֵּבית ַה ַּבד!"ִ ,ה ְת ַּפ ְּל ָאה ִא ָּמא.
ָשר וּפוֹנִ ים י ִ
ׁ
יָ

ׁש ַּס ָּבא י ְִצ ָחק ָא ַמר"ָּ ,פנָה ֵא ַלי ֶא ְל ָחנָן,
זְכיר ִלי ֶאת ַמה ֶ
"זֶה ַמ ִּ
ַסה ְל ַהעֲלוֹת
ׁשאֲנִ י ְמנ ֶּ
ׁש ַא ְל ִּתי ּתו ְֹך ְּכ ֵדי ֶ
"מה הוּא ָא ַמר?" ָ
ַ
ׁש ּגַם ַח ְב ֵרי ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין
ׂא" ,הוּא ָא ַמרֶ ,
ֹאשי ֶאת ְּד ָב ָריו ַּבנּ וֹ ֵש
ְּבר ִׁ
ַח ְזר ּו
ֻלה ֵהם י ְ
ׂר ְמקוֹמוֹת ׁשוֹנִ ים ,ו ַּב ְּגא ָּ
ׁש ָהי ּו ַּב ִּמ ְק ָדש ּגָל ּו ְל ֶע ֶש
ֶ
ָשוּב ּו ְל ֵבית
ׁשם ֵהם יׁ
ק ֶֹדם ַל ָּמקוֹם ָה ַאחֲרוֹן ּבוֹ ֵהם ָהי ּו ו ִּמ ָּ
ָאל
ָל ָתה ְל ַכ ָּמה ְמקוֹמוֹת ו ְִהיא ִּת ּג ֵ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשָ .אז ָּכ ָכה ַה ְּׁש ִכינָה ּג ְ
ּש ַליִם"ִ .ס ּיֵם
ׁ
ׁשם ָּתׁשוּב ִלירו ָ
ְתה ,ו ִּמ ָּ
ֵמ ַה ָּמקוֹם ָה ַאחֲרוֹן ּבוֹ ָהי ָ
ָאה ַה ְּמ ַענְ ֶינֶתָּ .ת ִמיד ֶא ְל ָחנָן או ֵֹהב ְל ַה ְׁשווֹת
ֶא ְל ָחנָן ֶאת ַה ַה ְׁשו ָ
ֱמת
ׁשנִ י ,ו ְַה ַּפ ַעם זֶה ֶּבא ֶ
ׂא ָקׁשוּר ַל ֵּ
ֵּבין ְּד ָב ִריםֶ ,א ְצלוֹ ָּכל נוֹ ֵש
ּדו ֶֹמה.

ֶפתָ .ל ֵכן
ָרה ְלסו ָּרא אֲנִ י לֹא ָּכל ָּכ ְך או ֵֹהבִּ ,כי ַה ֶּד ֶר ְך ְמאֹד ְמ ַע ּי ֶ
ֶאת ַה ֶּד ֶר ְך ַּב ֲחז ָ
ַא ָּבא ָּת ִמיד ְמ ַס ֵּפר ָלנ ּו ִס ּפו ִּרים ְמ ַענְ יְנִ ים ,ו ְִל ְפ ָע ִמים הוּא עו ֵֹצר ֵמ ַעל ַהר ּגָבו ַֹּה
ּמ ְר ֶאה ָלנ ּו ֶאת ַהנּ וֹף אוֹ לו ֵֹק ַח או ָֹתנ ּו ְל ָכל ִמינֵי ְמקוֹמוֹת ְמ ַענְ יְנִ ים.
וַ

ֵש!!" ָצ ַע ְק ִּתי.
ֲג ִיג ּיוּת" ,יׁ
יע ַא ָּבא ַּבח ִ
יתי ָל ַק ַחת ֶא ְת ֶכם ְל ַמ ְעיָן "...הו ִֹד ַ
"ה ּיוֹם ָר ִצ ִ
ַ
ַחנ ּו הו ְֹל ִכים ְל ַמ ְעיָן ,אֲנִ י
ׁש ֲאנ ְ
אֲנִ י ְמאֹד או ֵֹהב ְל ַב ֵּקר ְּב ַמ ְעיָנוֹתָּ .כל ַּפ ַעם ֶ
ׁש ִּנ ְג ָמ ִרים ָלנ ּו ַה ּכֹחוֹת.
ׁשנִ י ַעד ֶ
ּמ ִּתיזִים ֶא ָחד ַעל ַה ֵּ
ָסים ַל ַּמיִם ו ַ
ָמין נִ ְכנ ִ
ו ִּבנְ י ִ

רַק ִבּז ְכוּת ַרבֵּינוּ
ׁשהו ִֹביל או ָֹתנ ּו ְּב ִמ ְדרוֹן ַה ּיו ֵֹרד ֵמ ָה ָהר ,ו ְַכ ֲעבֹר ַּכ ָּמה
ָמינָהִ ,ל ְׁש ִביל ֶ
ָּפנִ ינ ּו י ִ
ֵיהם
ׂם ִל ְפנ ֶ
ׁשר ֶאת ַהחֲמו ִֹרים ָל ֵע ִציםְ ,ו ָש
ַענ ּו ְליַד ַה ַּמ ְעיָןַ .א ָּבא ָק ַ
ָעים ִה ּג ְ
ְרג ִ
ׁשל ָח ִציר.
ַּכמוּת ֶ

חזָּרָה לָאָרֶץ
ַבּ ֲ

ַש ְבנ ּו ַעל ַמ ְח ְצלוֹת
ׁ
יקיםִ ,ה ְתי ַּ
יצים ֵמ ֶא ָחד ַה ִּת ִ
ֲד ָמה ו ֵּב ִ
יאה ַּת ּפו ֵּחי א ָ
ִא ָּמא הו ִֹצ ָ
ׂ ַפת ַה ַּמ ְעיָן ַה ְּמ ַפ ְכ ֵּפ ְך
ָתן ֶאת ִצ ּלוֹ ַה ּגָדוֹל ַעל ְש
ׁש ּנ ַ
יפטוּס ֶ
ֱק ִל ְּ
ַקׁש ִמ ַּת ַחת ֵעץ ָהא ָ
"ב ַטח
ֲלה ִא ָּמאֶּ .
ׁשא ָ
ֵיתם?" ָ
יך ָהיָה ֵא ֶצל ַס ָּבאֶ ,נ ֱהנ ֶ
ו ְִה ְת ַח ְלנ ּו ֶל ֱאכֹל" .נוֵּ ,א ְ

ׁש ַאל ַה ְמנ ּונָא,
"א ֶּתם יו ְֹד ִעים ֵמ ֵאיזֶה ָּפסוּק לו ְֹמ ִדים ֶאת זֶה?" ָ
ַ
ַחנ ּו ְּכ ָבר לֹא נִ ִּסינ ּו ַלעֲנוֹת ַעל ְׁש ֵאלו ָֹתיו ַה ְּמ ַענְ יְנוֹתִּ ,ב ַּק ְׁשנ ּו
ֲאנ ְ
ׁש ַּי ֲענֶה ְּב ַע ְצמוֹ.
ִמ ֶּמנּ ּו ֶ

ׁש ַבת
ּאה ַעל ַה ָ
יך ֶאת ְׁשבו ְּת ָך"  -זו ִֹהי ַה ְּנבו ָ
ׁשם ֱאל ֶֹק ָ
ְשב ַה ֵּ
ׁ
"כתוּב ַּב ָּפסוּק "ו ָ
ָּ
ָביא לֹא מו ֶּבנֶת
ׁש ָּבה ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ַה ּנ ִ
ֲבל ַה ָּלׁשוֹן ֶ
ׁש ִבי ְּבגָלוּת ,א ָ
ׂ ָר ֵאל ֵמ ַה ֶּ
ְּבנֵי ִי ְש
ׁשם
ׁש ַה ֵּ
יך ֶאת ְׁשבו ְּת ָך" ֶ -
ׁשם ֱאל ֶֹק ָ
יך לו ַֹמר ִל ְכאו ָֹרה "ו ְֵה ִׁשיב ַה ֵּ
 הוּא ָהיָה ָצ ִר ְָשוּב ּגַם ֵּכן .ו ִּמ ָּכאן
ׁשם יׁ
ׁש ַה ֵּ
ׁשם" מו ָֹרה ֶ
ְשב ַה ֵּ
ׁ
ָשיב או ָֹתנוּ ,ו ְִאיל ּו ַה ָּלׁשוֹן "ו ָ
י ִׁ
ׁש ְּב ָב ֶבל,
ׁש ַה ְּׁש ִכינָה נִ ְמ ֵצאת ִא ָּתנ ּו ִּב ְז ַמן ַה ּגָלוּתְּ ,ב ֵבית ַר ֵּבינ ּו ֶ
ֲכ ֵמינ ּו ֶ
ָל ְמד ּו ח ָ
ׁש ִבים ְל ֶא ֶרץ
ׁש ָאנ ּו ָ
ַחד ִא ָּתנ ּו ְּכ ֶ
ׁש ָבה ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש י ַ
ֻלה ַה ְּׁש ִכינָה ָ
ו ִּב ְז ַמן ַה ְּגא ָּ
ׂ ָר ֵאל".
ִי ְש
"כ ְך ֵּבית ַר ֵּבינ ּו
ׁש ְב ִּתי ְל ַע ְצ ִמיָּ ,
ׁש ָּלנוּ"ָ ,ח ַ
ֻלה ָּתבוֹא ַּב ּדוֹר ֶ
ׁש ַה ְּגא ָּ
"ה ְלוַאי ֶ
ַ
ָמיםֶ ,א ָּלא ּגַם ִמ ָּכל
ֶסת ַה ַּק ּי ִ
ֲלה לֹא ַרק ִמ ָּכל ָּב ֵּתי ַה ְּכנ ֶ
ׁש ֶּב ּסו ָּרא י ְִהיֶה ַנע ֶ
ֶ
ַלה
ׁש ָּלנ ּו י ְִת ּג ֶּ
ׁש ַּב ּדוֹר ֶ
ְקא ְּב ֵבית ַר ֵּבינ ּו ֶ
ׁש ְך ַה ּדוֹרוֹתִּ ,כי ַּדו ָ
ׁש ְּב ֶמ ֶ
"ב ֵּתי ַר ֵּבינוּ" ֶ
ַה ָּ
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש".
ָד ְע ִּתי,
ׁש ּלֹא י ַ
ֵיתי ְל ַד ֵּבר ִעם ַה ְמנ ּונָא .הוּא ִח ֵּדׁש ִלי ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים ֶ
ְמאֹד ֶנ ֱהנ ִ
ֲבל
יך ְל ַד ֵּבר ִא ּתוֹ ,א ָ
יתי ְל ַה ְמ ִׁש ְ
ֲד ִׁשים ו ְּמ ַענְ יְנִ יםְ .מאֹד ָר ִצ ִ
ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים ח ָ
ׁשר ָלנ ּו זֹאת.
ֻחר לֹא ִא ְפ ֵ
ַה ְּז ַמן ַה ְּמא ָ
יתי ִל ְראוֹת
ָצצ ּו ְל ַמ ְע ָלה .נִ ִּס ִ
ׁש ַמיִם ַה ְּׁשח ִֹריםַ .א ְל ֵפי ּכו ָֹכ ִבים נ ְ
ִה ַּב ְט ִּתי ְל ֵע ֶבר ַה ָּ
יך הוּא נִ ְר ֶאה ְּב ִד ּיוּק.
ׁשם ְל ַמ ְע ָלהֵ ,א ְ
ישי ִמ ְת ַח ֵּבא ָ
ֵאיפֹה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַה ְּׁש ִל ִׁ
ׁשהוּא לֹא ָיכֹל ָלבוֹא
ֲבל ֶ
ֵע ֵא ָליו" .ח ָ
ַע ּג ַ
ׁש ֶא ְת ּג ְ
ׁשוּב נִ ְפ ַר ְד ִּתי ֵמ ַה ְמנ ּונָאַ .ח ְׁש ִּתי ֶ
ׁש ְב ִּתי
ִא ָּתנ ּו ְלסו ָּראַּ ,ב ֶּד ֶר ְך הוּא ָהיָה ְמ ַס ֵּפר ָלנ ּו ָהמוֹן ְּד ָב ִרים ְמ ַענְ יְנִ ים"ָ ,ח ַ
ׁש ֶא ְׁש ַלח
יש ִלי ֶאת יָדוָֹ ,ל ַח ְצ ִּתי או ָֹת ּה ְּבחֹזֶק" .או ַּלי ְּכ ֶ
ְל ַע ְצ ִמיַ .ה ְמנ ּונָא ִה ִּג ׁ
ׁש ִּנ ְׁשמֹר
יל ָךֶ ,
ֲצ ֵרף ִמ ְכ ָּתב ּגַם ִּב ְׁש ִב ְ
ׁש ִּלי ִעם יוֹנַת ַה ּד ַֹאר  -א ָ
ִמ ְכ ָּת ִבים ְל ַס ָּבא ֶ
ׂ ְמ ָחה"ָ ,ענָה ַה ְמנ ּונָא.
"ב ִש
ׁשר"ִ ,ה ַּצ ְע ִּתי לוְֹּ .
ַעל ֶק ֶ
ֲדיִן
ׁשע ַ
ׁשל ַס ָּבאַּ .ב ֶּד ֶר ְך נִ ְז ַּכ ְרנ ּו ֶ
ְא ְל ָחנָן ִה ְת ַח ְלנ ּו ָלרוּץ ְל ִכ ּווּן ַה ַּביִת ֶ
אֲנִ י ו ֶ
ידים.
ׁשל ַה ַּמ ְת ִמ ִ
ֶסת ֶ
ֲריבֶ ,א ְל ָחנָן ָל ַקח או ִֹתי ְל ֵבית ַה ְּכנ ֶ
לֹא ִה ְת ַּפ ַּל ְלנ ּו ַמע ִ
ֵש ָל ֶהם ִמ ְׁש ָמרוֹת ְל ִל ּמוּד
ידים ,לו ְֹמ ִדים ּתו ָֹרה ָּכל ַה ּיוֹם ְּב ַה ְת ָמ ָדהְ ,ויׁ
ַה ַּמ ְת ִמ ִ
ֶמת ִל ְלמֹד ֵ -הם ִמ ְת ַּפ ְּל ִלים ַע ְר ִבית.
ׁש ִּמ ְׁש ֶמ ֶרת ְמ ַס ּי ֶ
ַה ּתו ָֹרה ְללֹא ַה ְפ ָס ָקהְּ .כ ֶ
יקיםָ ,מ ָחר
יך עוֹד ְל ַא ְר ּגֵן ֶאת ַה ִּת ִ
ׁשל ַס ָּבאָ .צ ִר ְ
ְל ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה ִמ ַה ְרנ ּו ַל ַּביִת ֶ
ׁש ְך יוֹם
ׁשל ַס ָּבא הוּא ַרק ְל ֶמ ֶ
ׁש ַה ִּב ּקוּר ַּב ַּביִת ֶ
ֲבל ֶ
ַחנ ּו חוֹז ְִרים ְלסו ָּרא .ח ָ
ֲאנ ְ
יכים
ַחנ ּו ְּכ ָבר ְצ ִר ִ
ֵש ִא ּתוֹ ו ְִעם ֶא ְל ָחנָןַ ,ו ֲאנ ְ
ָח ִצי ,זֶה ַמ ָּמׁש ְק ָצת ְז ַמן ְל ִה ָּפגׁ
וֵ

ַל ְחזֹר .אֲנִ י ֶא ְצ ָט ֵר ְך ְל ַח ּכוֹת ְלח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵריּ ,בוֹ ָּכל ְּבנֵי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה
ׁשל ַרב -
ֶסת ֶ
יָבוֹא ּו ְלסו ָּרא ְ -ל ִה ְת ַּפ ֵּלל ַּב ַח ִּגים ְּב ֵבית ַה ְּכנ ֶ
ֹאש
ׁש ַעד ר ׁ
ַדאי ֶ
ׁש ָבה ְׁשנִ ּיָהְּ ,בו ַּ
ֲבל ְּב ַמ ְח ָ
ׁש ְּב ָב ֶבל .א ָ
ֵּבית ַר ֵּבינ ּו ֶ
ֻּלנ ּו ִעם ָּכל ַה ּיְהו ִּדים ִמ ָּכל
יח ְּכ ָבר ָיבֹא וְנִ ְת ַּפ ֵּלל כ ָּ
ׁשנָה ָמ ִׁש ַ
ַה ָּ
ָהעו ָֹלם ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.

