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ה וָע ׁש ִוי ה  ָכ ְבָר ו ה  יך ַפְרָנָס ׁשִ ַהְמ ו ְל ם ִסְפר יִקי ּדִ ַצ ׁשֶ ת  ֹו י ׂשִ וֵרי ַמֲע ִּספ ּ ּ ּּ ּ ְּ ּ ח ּ ַהֶפַס ג  ַח ְו ן  ׁש ִניָס ֶד ֹח  ְּל

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

יד ' ג ַהַמּגִ ִּספוִרים ׁשֶ ל חֶֹדׁש ִניָסן א "ִזיָעיץ ִנ'ְזקֹוִמּּ ת ְמָבְרִכים ׁשֶ ּבָ ׁשַ דֹול(ָּנַהג ְלַסֵפר ּבְ ת ַהּגָ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ּגַ ) ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

ַפע ַפ ִפיַע ׁשֶ ִעְנָיָנם וְסֻגָלָתם ְלַהׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ָרֵאלּ ִעּבוד ֵמָחָדׁש. ְּרָנָסה ְלָצְרֵכי ַהֶפַסח ְלָכל ִיׂשְ אן ּבְ ּמוָבא ּכָ ּ.    

ֹו�  ַּהִסּפוּר ָהִראש�

ָהָיה  עֹוֵסק  ְלִמְסָחרֹו  יהוִדי  ׁשֶ ה  ּבִ ַּמֲעׂשֶ
ָקאֹות ֲחִריִפים ַמׁשְ ִלְפֵני ַחג  ּוִמְנָהגֹו. ּבְ ּׁשֶ

ל  ַיי ַסח  ֵהִכין  ָחִבית  ְגדֹוָלה  ׁשֶ ַיִין (ש  "ַּהּפֶ

ָרף   ֶקה  ָחִריף  –ׂשָ ִדיָנה )  ַמׁשְ ּמְ ְלמֹוְכָרּה  ּבַ
ַּהְסמוָכה ַהְבָרַחת ,  ּ רוָכה  ּבְ ֻעָלה  ַהּכְ ּּפְ ּ
ַּהְגבולֹות ִכיַרת .  ּ ל  ִמּמְ ִקּבֵ ֶרַוח  ׁשֶ ּּבְ

ַסחָרַכׁש ש "ַּהַיי  .  ֶאת ָצְרֵכי ַחג ַהּפֶ

ָסה  ְלַהְבִריַח ּנִ ׁשֶ ָנה  ַאַחת  ּכְ ה  ׁשָ  ְּוִהּנֵ
ֶּאת  ַהְגבול  ִעם  ָחִבית  ַהַיי ּ ָּעְצרו ,  ש"ּ

ּאֹותֹו  ׁשֹוְמֵרי  ַהְגבולֹות  ְוֶהְחִרימו  ֶאת  ּ ּ
ּאֹותֹו  ְיהוִדי  ָהָיה  ֲחִסידֹו   .ש"ָּחִבית  ַהַיי

י   י  ַרּבִ ל  ָהַרּבִ ֱּאִליֶמֶלך  ִמִליֶזׁשֶ ְנְסק 'ְ
ח .  א"ִזיָע ָנה  ַלַצִדיק  ְוׂשָ ּוַבַצר  לֹו  ּפָ ּ ּ ּ

ָפָניו  ֶאת  ָהִעְנָי ׁשֹוְמֵרי  ַהְגבול ,  ןּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ל  ַכְסּפֹו  ּכָ ָענֹו  ַהָיָקר  ׁשֶ ֶּהֱחִרימו  ֶאת  ִמּטְ ּ

ּה ַקע  ּבָ ה.  ֻהׁשְ ּנֹוַצר,  ְוַעּתָ ָצב  ׁשֶ ּמַ ּּבַ ּ ,
ַסח  ?ֵמֵהיָכן ָיִביא ֶאת ָצְרֵכי ַהּפֶ

י  ֱאִליֶמֶלך ֵיֵלך ,  ְָאַמר  לֹו  ַרּבִ ְׁשֶ ּ
ְּלׁשֹוְמֵרי  ַהְגבולֹות  ִויַבֵקׁש  ֵמֶהם  ּּ

ִי ר ּׁשֶ ֻדּבָ ּמְ ְּטֲעמו  ֵמֶהָחִבית  ְוָיִבינו  ׁשֶ ּ
ַיי ים  ְולֹא  ּבְ ַמִים  ַזּכִ ה .  ש"ּבְ ַּהְיהוִדי  ָעׂשָ ּ

ִמְצַות  ַרּבֹו ָנה  ְלׁשֹוְמֵרי  ַהְגבולֹות ,  ּכְ ּּפָ ּ
ִיְטֲעמו  ֵמֶהָחִבית ּוִבֵקׁש  ֵמֶהם  ׁשֶ ּּ ּ .

תֹו  ְוָאְמָנם  רו  ְלַבָקׁשָ ַּהׁשֹוְטִרים  ֶנְעּתְ ּ ּ
ׁשֶ ַעם  ָהָיה  ּכְ ים  וְצלוִלים ַהּטַ ּל  ַמִים  ַזּכִ ּ

ָרף ל  ַיִין  ׂשָ ְקׁשו  ֶאת .  ְולֹא  ׁשֶ ִּמָיד  ּבִ ּ ּ
יך ְלַדְרּכֹוְסִליָחתֹו רו לֹו ְלַהְמׁשִ ְ ְוִאְפׁשְ ּ . 

ֶהָחִסיד  ִהְטִעין  ֶאת  ֶהָחִבית 
יך ,  ְלֶעְגָלתֹו ָמקֹום  ְלַהְמׁשִ ְַאך  ּבְ ְ

ִדיָנה י  ֱאִליֶמֶלך ,  ַלּמְ ְִמֵהר  ָלׁשוב  ְלַרּבִ ּ
ְּמדֹו  ִלְפֵני  ַהַצִדיקְבָעּו ְדָמעֹות ּ   ָאַמר  ּבִ

ִליׁש ל ,  ׁשְ ם  ׁשֶ ַאף  ָאְמָנם  ִנַצל  ֵמָעְנׁשָ ּׁשֶ
ַּהׁשֹוְטִרים  ְוׁשֹוְמֵרי  ַהְגבולֹות  ְוַגם  ּ ּ

ַרך,  ֶהָחִבית  ָחְזָרה  לֹו ם  ִיְתּבָ ַחְסֵדי  ַהׁשֵ ְּבְ ּ ,
ֵעת ר  ַהַיי,  ֲאָבל  ּכָ ֲאׁשֶ , ְָהַפך  ְלָמִיםש  "ּּכַ
ֶרּנָ ַסחְֵאיך ִיְמּכְ ה ֶאת ַחג ַהּפֶ  ?ה ְוַיֲעׂשֶ

י  ֱאִליֶמֶלך  וִבֵקׁש  ָנה  ֵאָליו  ַרּבִ ּּפָ ּ ְ

ַגם  הוא  ִיְטַעם  ֵמֶהָחִבית ּנו  ׁשֶ ִּמּמֶ ּּ ,
ַעם  ַהְיהוִדי  ָזְרחו  ֵעיָניו ּטָ ׁשֶ ְּוָאְמָנם  ּכְ ּ ּ ,

ח   ּבָ ֶקה  ְמׁשֻ ִּמׁשוְפָרא ש  "ַיי  –ַמׁשְ ּ
ְּדׁשוְפָרא ַרך '  ּהוא  הֹוָדה  ַלה.  ּ ְִיְתּבָ

י  ּו ִליחֹו  ַהּטֹוב  ַהַצִדיק  ָהַרּבִ ִּלׁשְ  'רּ
ִכיַרת  ַהַיי.  א"ְֱאִליֶמֶלך  ִזיָע ה ש  "ִּמּמְ ָעׂשָ

ר וֶבָהָדר ֹעׁשֶ ַסח ּבְ ַּהְיהוִדי ֶאת ַהּפֶ ּ ּ . 

ִני ֵ ּפור ַהש� ַּהּסִ ּ 

ְלֵכי  ֶאֶרץ  ֶאָחד  ִמּמַ ה  ּבְ ַמֲעׂשֶ
ד  ֶאת   ִאּבֵ ְעּתֹו  ַהְיָקָרהׁשֶ ְלַבד ,  ַטּבַ ּמִ ּׁשֶ

מֹוִני  ָהַרב  ַגם  ָהָיה  ָלּה  ֵעֶרך ֶעְרּכָ ְּה  ַהּמָ ּ

י ל  ַהּמֹוֵצא  ֶאת .  ִרְגׁשִ ּכָ ֶלך  ׁשֶ ְִהְכִריז  ַהּמֶ

ַעת ּבַ ר  ַרב  ְוָכל  הֹוָצאֹות ,  ַהּטַ ה  ְלֹעׁשֶ ִּיְזּכֶ
ְמָלָכה ת ַהּמַ ים ְיֻכסו ִמֻקּפַ ַּהִחּפוׂשִ ּּ ּ. 

אֹותֹו  ְזַמן  ָהָיה  ְיהוִדי  ֶאָחד  ָעִני  ּּבְ
יָון.  ָּמרוד ִהִגיעו  ּוִמּכֵ ּׁשֶ   ְיֵמי  ָהָאִביב  ְוַחג ּ

ַסח  ָקֵרב  וָבא ים ,  ַּהּפֶ ַּהְצָרִכים  ְמֻרּבִ
ּתֹו .  ְוֶכֶסף  ַאִין עֹוד  הוא  ְוִאׁשְ ה  ּבְ ְּוִהּנֵ

ַמָצָבם ְמעו  ֶאת  קֹול ,  ְּמַהְרְהִרים  ּבְ ּׁשָ
ֶלך ית ַהּמֶ רֹוז ַהיֹוֵצא ִמּבֵ ְַהּכָ ּ . 
ּתֹו ֵלך ,  ָאְמָרה  ֵאָליו  ִאׁשְ ְאוַלי  ּתֵ ּ

ׂש ַוּתֹאַמרְֶלך  ַלּמֶ ה  מוָכן  ְלַחּפֵ ַאּתָ ּ  לֹו  ׁשֶ
ַעת ּבַ ֶסף ,  ֶאת  ַהּטַ ן  ְלך  ֶאת  ּכֶ ֶלך  ִיּתֵ ְָוַהּמֶ ְ

ה  ְהֹוָצאֹות  ַהִחּפוׂש  ֵמרֹאׁש  ְוָכך  ַנֲעׂשֶ ּ
ַהְרָחָבה ַסח ּבְ  .ֶאת ַהּפֶ

ל ָנה  ְלַאְרמֹון .  ָסַבר  ָהִאיׁש  ְוִקּבֵ ּפָ
ֶלך   ּבְַּוִהִציַעְַהּמֶ ׂש  ֶאת  ַהּטַ . ַעת  ְלַחּפֵ

ֶלך  ְוֶהֱעִניק  ַלְיהוִדי  ְסכום  ַמע  ַהּמֶ ּׁשָ ּ ּ ְ

ים ֶסף ָגדֹול ְלהֹוָצאֹות ַהִחּפוׂשִ ּּכֶ ּ. 
ָנה  ַהְיהוִדי  ַלׁשוק  ְוָרַכׁש  ם  ּפָ ִּמׁשָ ּּ ּּ

ל   ַסחָצְרֵכיֶאת  ּכָ ַהֲהָכנֹות  ַלְיָלה .    ַהּפֶ
ַעת  ּבַ ִעצוָמם  וְדַבר  ַהּטַ ַּהָגדֹול  ָהיו  ּבְ ּ ּ ּ ּ

ָחה ֵמַהְיהו ּכְ ִּנׁשְ  ...ִדיּ

ִהִציַע  ֶאת  מוָעה  ַעל  ַהְיהוִדי  ׁשֶ ַּהׁשְ ּ ּּ ּ
ֶלך ַעת  ַהּמֶ ׂש  ֶאת  ַטּבַ , ְַעְצמֹו  ְלַחּפֵ

ֶלך  ל  ַהּמֶ ְִהִגיָעה  ַגם  ַלּכֶֹמר  ַהיֹוֵעץ  ׁשֶ ּ ּ ּ
מֹו  ָהָיה  ַדֵיִני ׁשְ ּׁשֶ ּ ָרֵאל ,  ּ ָהָיה  ׂשֹוֵנא  ִיׂשְ ׁשֶ

ָּגדֹול  וְמַבֵקׁש  ֶאת  ָרָעָתם ע .  ּּ ַּדֵיִני  ָהָרׁשָ ּ
מֹור ֶהְח ִּליט  ַלֲעקֹב  ַאֲחֵרי  ַהְיהוִדי  ְוִלׁשְ ּ

ָכל  זֹאת  יֹוֵדַע,  ֶאת  ְצָעָדיו  ּאוַלי  ּבְ
הוא  יֹוֵדַע ַּהְיהוִדי  ַמה  ׁשֶ ּ ַהּכֶֹמר ,  ְּוהוא(  ...ּ

ע ָצב  ַהֶזה  ָיַדע  ַגם  ָיַדע,  ָהָרׁשָ ּמַ ּּבַ ּ ר ...)  ּ ְוַכֲאׁשֶ
ַהְיהוִדי  רֹוֵכׁש  ִמְצְרֵכי  ָמזֹון  ם  ֵלב  ׁשֶ ּׂשָ ּ ּ

ֶס ּכֶ לּבַ ִקּבֵ ֶלך ,  ּף  ׁשֶ ר  ַלּמֶ ְָקַפץ  ְוָרץ  ְלַסּפֵ

ַהְיהוִדי  הֹוָנה  אֹותֹו  וְבָעְרָמה  הֹוִציא  ּׁשֶ ּ ּ ּ
ְמָלָכה י  ַהּמַ ְסּפֵ יו ,  ִמּכַ ֲעׂשָ ר  ִמּמַ ֲאׁשֶ ּבַ

ׂש  ַאַחר  ָוָנה  ְלַחּפֵ ל  ּכַ י  ֵאין  לֹו  ּכָ ִּנְרֶאה  ּכִ
ַעת ּבַ ל  ֶאת  ְדָבָריו.  ַהּטַ ֶלך  ֵסַרב  ְלַקּבֵ ַּהּמֶ ְ .

לֹו  ְוֶהְחִליטו -ֶמרַהּכֹ ַּהיֹוֵעץ  ָעַמד  ַעל  ׁשֶ ּ ּ
ֵניֶהם  ָלֵצאת  ְלֵבית  ַהְיהוִדי ּׁשְ ַלֲעֹקב ,  ּ

ַלְיָלה  יו  ּבְ ֵּמַהַחלֹון  ְוִלְראֹות  ַמה  ַמֲעׂשָ
ץ  ְלַגלֹות  ֶאת   ּהוא  ַהִאם,  ֶזה ִּמְתַאּמֵ

א  ּמָ ַעת  ָהֲאבוָדה  אֹו  ׁשֶ ּבַ ל  ַהּטַ ְּמקֹוָמּה  ׁשֶ
ַהְבָטָחתֹו ל  ּבְ ָבר  ֵמָרחֹוק   ?ִּמְתַרׁשֵ ּכְ

ית  ַהְיהוִדי  מוָאר י  ּבֵ ּנֹוְכחו  ּכִ ּ ֵהִבין .  ּּ
ְרֶאה  ַהְיהוִדי  לֹא  ָהַלך  ּנִ ּכַ ֶלך  ׁשֶ ְַהּמֶ ְּ ּ

בֹות  ֵהיָכן ְּועֹוֶדּנו,  ִליׁשֹון ב  ַמֲחׁשָ   חֹוׁשֵ
ְעּתֹו  ָהֲאבוָדה ֵצא  ַטּבַ ּמָ ֶלך   .ּּתִ ְָקְרבו  ַהּמֶ ּ

ים  ְלֵבית  ַהְיהוַהְּוַהיֹוֵעץ   ׂשִ ְּמֻחּפָ . ִדיּ
ים  ל  ֲאָנׁשִ ְקַהל  ׁשֶ ַעד  ַלַחלֹון  ָצפו  ּבִ ִּמּבַ ּ
ים ַמֲעַדּנִ יר  ּבְ ְלָחן  ָעׁשִ . ֵמֵסיִבים  ְסִביב  ׁשֻ

ב  ַהְיהוִדי  ֶהָעִני ְלָחן  ָיׁשַ רֹאׁש  ַהׁשֻ ּּבְ ּ ,
ִריֹות  ַרּכֹות עון  ַעל  ּכָ ּׁשָ י ,  ּ ְוִנְרָאה  ּכִ

ינֹו  ְלֵבין  ן  ִמְתַנֵהל  ּבֵ א  וַמּתָ ַּמׂשָ ּ
ֵסיִבים ִע ְלָחןַהּמֵ  . ּמֹו ַלׁשֻ

ִית ַנִים  ְלַחלֹון  ַהּבַ ִּנְצְמדו  ַהׁשְ ּ ּ ,
ֶסת ֲאַפְרּכֶ אום  ּכַ ֵּהִטיבו  ֶאת  ָאְזָנם  ַוֲעׂשָ ּ .

ַמע  ִית  ִנׁשְ ַעל  ַהּבַ ל  ּבַ ֵעת  קֹולֹו  ׁשֶ ּכָ
ֵברור ּהוא  ָאְמָנם  ָאַמר  ְדָבִרים  לֹא .  ּּבְ ּ

ָפה  ַהָזָרה  ָלֶהם  ֲאָבל  קֹוָלם  ׂשָ ּמוָבִנים  ּבְ ּ
ל ַהּנֶ  .'ּהוַבן'ּ ַגם 'ּהוַבן'ֱאָסִפים ׁשֶ

ַּהְיהוִדי  ָאַמר ִּאלו  הֹוִציָאנו :  "ּ ּ ּ

ְצַרִים ָפִטים,  ִמּמִ ה  ָבֶהם  ׁשְ " ְולֹא  ָעׂשָ
ַּדַי"  :ְּוַהָקָהל  ָחַזר  ַאֲחָריו ַעָגה ("  ִנייּ ּּבְ

ַמע ִמיַלת ית אִנַּגִליְצָי ַּדֵינו"ִנׁשְ ּ ַּדַי"ּכְ" ּ  .")ִנייּ
ב  ְוָאַמר  ּבְ ַּהְיהוִדי  ׁשָ : ִּמִלים  ֲאֵחרֹותּ

ָפִטים ה  ָבֶהם  ׁשְ ִּאלו  ָעׂשָ ה ,  ּ ְולֹא  ָעׂשָ
ְּוׁשוב  ַהָקָהל  ָחַזר  ְוָאַמר  ."ֵבאלֵֹהיֶהם ּ 
קֹול  ָרם ָּצלול  וָבטוַח,  ּבְ ּ ַּדַי"  :ּ ְְוָכך !"  ִנייּ

ּׁשוב  ְוׁשוב ֶלך  הוְרמו   .ּ ל  ַהּמֶ ֵּעיָניו  ׁשֶ ּ ְ

ּוְפֵני ַהּכֶֹמר ָחפו ּ. 
ֶלךִהְרֵהר  ַה,  ָּאז  ֶזהו  ֶזה ְרֶאה ,  ְּמֶ ּנִ ּכַ
ַאל ַּהְיהוִדי  ׁשָ ַעת:  ּ ּבַ ב  ֶאת  ַהּטַ ? ִּמי  ַגּנָ

יבו  ַדַי ְּוֻכָלם  ֵהׁשִ ּ ּ ך .  ִנייּ ְְואוַלי  ַאַחר  ּכַ ּ
ַאל  ַהְיהוִדי ּׁשָ יֵדי  ִמי :  ּ ִמי  יֹוֵדַע  ּבִ

ֵעת ַעת  ּכָ ּבַ ְלַאַחר ,  ִנְמֵצאת  ַהּטַ
ְגְנָבה ּנִ יבו  ַדַי?  ׁשֶ ְּוֻכָלם  ֵהׁשִ ּ ּ  ַאַחר...  ִנייּ

ֵאלֹות  ֵמאֹותֹו  ַאל  עֹוד  ׁשְ ְרֶאה  ׁשָ ּנִ ך  ּכַ ְּכָ

ַּהִדיון  ֻהְרַחב  ַעל  ְגֵנבֹות   ּאוַלי,  ִעְנָין ּּ ּ

ׁשוָבה  ָהְיָתה,  ְוַעְולֹות  נֹוָספֹות : ְּוַהּתְ
ַּדַי ְצִלילות .  ִנייּ ׁשוָבָתם  ֶנֶאְמָרה  ּבִ ּּתְ ּ

ְרֶאה , ּוְבִבְטָחה ּנִ ַּדַיׁשֶּכַ ב ִנייּ ּהוא ַהַגּנָ ּ! 
ֶלך  ֶאת "  ?  ָנכֹוןָאז  ֶזה" ַאל  ַהּמֶ ְׁשָ

חוְמָרה  ַהּכֶֹמר ַהּכֶֹמר  הֹוִריד  ֶאת ,  ּּבְ
ִּמָיד  ִנְלַקח  ַהּכֶֹמר  ְלֵבית  ַהסַֹהר   .רֹאׁשֹו ּ

ַעת  ּבַ הֹוָדה  ְוֶהְחִזיר  ֶאת  ַהּטַ ּוְלַאַחר  ׁשֶ
ם ,  ַהְיָקָרה ִלָיה  ְוׁשָ ּהוַבל  ְלַעּמוד  ַהּתְ ּ ּ

ֵמָאה ָמתֹו  ַהּטְ ּהוִדים ְּוַלְי.  ָנַפח  ֶאת  ִנׁשְ
ים ָהְיָתה  ְמָחהאֹוָרה ַּהְקדֹוׁשִ  . ְוׂשִ

ּפור  יַּהּסִ ִ ִליש� ְ  ַּהש�

ית  ַמְרֵזַח  ָחַכר  ּבֵ יהוִדי  ׁשֶ ה  ּבִ ַּמֲעׂשֶ
ִריץ  ֶאָחד ִריץ .  ִמּפָ א  ַהּפָ יֹום  ֶאָחד  ּבָ

ֶקה ּתֹות  ְקָצת  ַמׁשְ ְרֵזַח  ִלׁשְ . ְלֵבית  ַהּמַ
יָחה  ִעם ין  ְלִגיָמה  ִלְלִגיָמה  ִגְלֵגל  ׂשִ ּּבֵ ּ 

ַּהְיהוִדי י ,  ּ ַמָצבֹו  ָהִאיׁשִ ְּוִהְתַעְנֵין  ּבְ
ְרֵזַח ית  ַהּמַ ּוְבִהְתַנֲהלות  ּבֵ ַעל ;  ּ

ְרָנָסה , ַהֶהְפֵסִדים  ְוָהְרָוִחים,  ַהּפַ
ּכֹוִרים ַבְקִרים  ְוַהׁשִ ַּהּמְ יב .  ּ ְּוַהְיהוִדי  ֵהׁשִ ּ

הוא ר  ָבָדלֹו   ׁשֶ ָּדבור  ַעל  ָאְפָניו  ּכְ ּ ּ

ַעם ר:  ַמְפִטיר  ִמיֵדי  ּפַ ְוך  ּבָ ַהּכֹל '  הּ
ֵסֶדר ֶעְזַרת  ,  ּבְ ַיֲעזֹר '  ה,  ִיְהֶיה  טֹוב'  הּבְ

א  ְוַכדֹוֶמה ַּגם  ְלַהּבָ ִריץ.  ּ : ִהְתַרֵעם  ַהּפָ
ר  ַה ׁשֶ ֶעְזַרת  "ַמה  ּפֵ יר "  'הּבְ ה  ַמְזּכִ ַאּתָ ׁשֶ

ַעם ל  ּפַ ְרָנָסה?  ּכָ ם ?  ִָמי  נֹוֵתן  ְלך  ּפַ ַּהׁשֵ
ית ?  אֹו  ֲאִני ה  חֹוֵכר  ֶאת  ּבֵ י  ַאּתָ ִמּמִ

יַה ּנִ ם  אֹו  ִמּמֶ ְרֵזַח  ֵמַהׁשֵ ֶזה ?  ּּמַ רור  ׁשֶ ּּבָ ּ
ִריץ,  ֲאִני ֶעְזַרת !  ַהּפָ ְָוָעֶליך  לֹוַמר  ּבְ

ִריץ ָאַמְרּתָ קֶֹדם! ַהּפָ מֹו ׁשֶ  ...ְולֹא ּכְ

ִריץ  יר  ַלּפָ ִּניָסה  ַהְיהוִדי  ְלַהְסּבִ ּ

ַדְעּתֹו  ִלְפֹגַע  ְוֵיׁש  לֹו  ֶאת  לֹא  ָעָלה  ּבְ ּׁשֶ

יו  ִמׁשום ְמלֹא  ַהֲעָרָכה  ְוַהּכָ ַלּפָ ּבֹוד  ּכְ ּ
ִליַח   ְרָנָסה'  הֱהיֹותֹו  ׁשְ ק  לֹו  ּפַ ְַאך ,  ְלַסּפֵ

ַּהִהְתַנְצלות  ִהְלִהיָבה  עֹוד  יֹוֵתר  ֶאת  ּ
ּתֹוֵלל  ָקַפץ  ְוִהׁשְ ִריץ  ַהֵגֶאה  ׁשֶ ֲּחַמת  ַהּפָ ּ

ַזַעם ִליַח  ָקָראָת  ִלי:  ּבְ בֹוׁש?  ׁשָ ! ֲהלֹא  ּתֵ
ַפְרֵנס ַּהְיהוִדי   !ֲאִני  ְולֹא  ַאֵחר,  ֲאִני  ַהּמְ ּ

יר ִריץ  ִמֵהר  ָלקום   ִניָסה  ְלַהְסּבִ ֲּאָבל  ַהּפָ
ית  ּוְלַהְחִליט  ַעל  ֲאַתר  ִלְסגֹור  ֶאת  ּבֵ ּ
ל  ֶאת  ַהְיהוִדי  ְרֵזַח  ִלְצִמיתות  וְלַנׁשֵ ַּהּמַ ּ ּּ ּ

קֹום ַהְחָזַקת ַהּמָ ל ְזֻכיֹוָתיו ּבְ  .ִּמּכָ
ית  ָזַרק  ֶאת  ַהְיהוִדי  ִמּבֵ ְּלַאַחר  ׁשֶ ּּ

ְרֵזַח ִריץ  ְלֵביתֹוׁשָ,  ַהּמַ ל  ַהֶדֶרך .  ב  ַהּפָ ְּכָ ּ
ה   –ָלַאְרמֹון  ָקַצף  ְוָזַעף   ה  ֻחְצּפָ ּמָ ַעד  ּכַ

ָחִקים ל  ְיהוִדי  ְיכֹוָלה  ְלַהְרִקיַע  ׁשְ ! ּׁשֶ
ַזַעם   ִליַח–ִהְרֵהר  ּבְ ה  אֹוִתי  ׁשָ ּנָ ָלַחׁש !  ּכִ

ָפַתִים  רֹוְטטֹות  ׂשְ ִריץ  ׁשוב  ְוׁשוב  ּבִ ַּהּפָ ּ
ּׁש  ָאֶון  ֵאיך  ְלַהִציק מֹחֹו  ָחַר.  ֵמֵחָמה ְ

ְּלַהְיהוִדי  וְלָהִביאֹו  ְלַמָצב   ּ ּ יֹוֶדה'ּ ִמי '  ּׁשֶ
לֹו י ׁשֶ ַפְרֵנס ָהֲאִמּתִ ּהוא ַהּמְ ּ . 

ַהִגיעֹו  ָלַאְרמֹון  ָיְצאו  ִלְקָראתֹו  ּּבְ ּ
יתֹו ִני  ּבֵ ְרֵזַח ׁשֶ,  ּבְ ֵבית  ַהּמַ ְקִרית  ּבְ ַהּתַ

ָבר  ִהִגיָעה  ְלָאְזָנם  ֵּהם  ִנֲחמו  אֹותֹו.  ּּכְ
ָבר  ִיְדֲאגו  ְלָכך ֵהם  ּכְ ְְוִהְבִטיחו  ׁשֶ ּ ַאף   ּ ׁשֶ

ֶּאָחד  לֹא  ָיֵעז  ְלַהֲעִסיק  ֶאת  ַהְיהוִדי  ּ

ִריץ ְכֵסך  ִעם  ַהּפָ ֵהֵעז  ְלִהְסּתַ סֹוף .  ְׁשֶ ּּבַ
ן ַעל ַנְפׁשֹו  .ּהוא ָיבֹוא ְוִיְתַחּנֵ

ִריץ  ָגַדל  קֹוף  ָקָטן  ַאְרמֹון  ַהּפָ ּּבְ
ֵני  ַהּמִ ָהָיה  ָחִביב  ַעל  ּבְ ע ׁשֶ ְעׁשַ ָחה  ְוׁשִ ּפָ ׁשְ

ַתֲעלוָליו יֶהם .  ּאֹוָתם  ּבְ ִּחקוי  ַמֲעׂשֵ ּ
ְרֵצי  ְצחֹוק  ּוְתנועֹוֵתיֶהם  ָגְררו  ּפִ ּ ּּ

ִריץ  ַהָקׁשוַח .  ַּאִדיִרים ֲּאִפילו  ֵמַהּפָ ּּ
ְִהְצִליַח  ְלהֹוִציא  ִחיוך ּ , ְוָאְמָנם  .ּ

ֲעלוָליו  ׁשֶ יחו  ּל  ַהקֹוף  ּּתַ ִקְמָעה  ֶאת ֵּהׂשִ
ִריץ  ֵמַהְמֹאָרע   ל  ַהּפָ ְּוִהְרִגיעֹו ַּדְעּתֹו  ׁשֶ

 .ַּהסֹוֶעֶרתּרוחֹו ֶאת 
הוִדי ּוְבֵבית  ַהּיְ ְיֵמי ,  ַּהָיִמים  .ּ

ַסח  ָקֵרב  וָבא  ְוַהְיהוִדי .  ָהָאִביב ֶּעֶרב  ּפֶ ּּ

ּו ֶחְסכֹונֹוָתיו  ָאְזל.  ָּעַמד  ְמֻחָסר  אֹוִנים



רו ִית  ִנְמּכְ ר  ֵמָרִהיֵטי  ַהּבַ . ְּוַאף  ֵחֶלק  ִנּכָ
ס ֵעָצה ּתֹו ְלַטּכֵ בו ַהְיהוִדי ְוִאׁשְ ָּיׁשְ ּּ . 

ִהְרהוִרים ַמע ,  ּעֹוָדם  ַמְפִליִגים  ּבְ ִנׁשְ
ִהְפנו  .  קֹול  ֶנֶפץ ׁשֶ ם  ּּכְ ִּגלורֹאׁשָ ּ  ְלֶחְרָדָתם  ּ

ַחלֹון  ַהְז ּׁשֶ ק  ָגדֹול ּכוִכית  ּ ץ  ְוׂשַ ִּהְתַנּפֵ
ִיתְוָכֵבד   ַלך  ַלּבַ ק .  ְֻהׁשְ ְּלַמְרֶאה  ַהׂשַ

ֹמָחם ֵבד  ָעְלָתה  ּבְ ָבה  ַמְחִריָדהַהּכָ :   ַמֲחׁשָ
קֹוָמם ֵהם    ?ֲּעִליַלת  ָדם ָּקמו  ִמּמְ

ֵבִדים קּוִבְצָעִדים  ּכְ ּ  ִנְגׁשו  ַלׂשַ ֶחְרָדָתם .  ּ
ְר ר  ִּהְתַעְצָמה  ּבִ ֲאׁשֶ ק אֹוָתם  ּכַ ֵּמַהׂשַ

ִעיר ִנים ֲאֵפלֹות, ֵהִציץ ֹראׁש ׂשָ  .ּפָ
בו  ֵאיך  ְרְגעו  ִקְמָעה  ָחׁשְ ּנִ ְְלַאַחר  ׁשֶ ּ ּ ּ

ֶּאת  ַהגוָפהְלַהֲעִלים   ִכים .  ּ עֹוָדם  מֹוׁשְ ּבְ
ק ׂשַ ק ,  ּּבַ ְּלֶפַתע  ִהְתַגְלֵגל  ִמּתֹוך  ַהׂשַ ְ ּ ּ

ַע  ָזָהב  ְמֻלְכָל ָדם  וְלַאֲחֶריָה ַמְטּבֵ ּך  ּבְ ְ

ַע . ְועֹוד  ַאַחת  ְועֹוד  ְועֹוד,  עֹוד  ַמְטּבֵ
ק  ְתחו  ֶאת  ַהׂשַ ָיַדִים  רֹוֲעדֹות  ּפָ ּּבְ ּ

ְקָעה  ִמְגרֹוָנם ר ,  ְּוַאְנַחת  ְרָוָחה  ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ל  קֹוף  ְגִוָיה  ׁשֶ ר  ּבִ ֻדּבָ ּמְ ּנֹוְכחו  ָלַדַעת  ׁשֶ ּ

עֹות ַהָזָהב ִהְתַגְלְגלו, ָקָטן ַּמְטּבְ ּּ יוּ  . ִמּפִ
ין  ַחָדה  ח  ָנַטל  ַסּכִ ְטּבָ ָּרץ  ָהִאיׁש  ַלּמִ

ּוָפַתח  ֶאת  ֵמֵעי  ַהקֹוף ם  ִנְמְצאו ,  ּ ּׁשָ
עֹות  ָזָהב  ָלרֹב ַּהְיהוִדי  .  ַמְטּבְ ֶאת '  ִּנָקה'ּ

גופֹו ָאַצר  ּבְ עֹות  ַהָזָהב  ׁשֶ ְטּבְ ַּהקֹוף  ִמּמַ ּ ּ .
ק  ׂשַ ִרָיה  ָהֲעלוָבה  ּבַ ָּצַרר  ֶאת  ַהּבְ ּ ּ

ִליָכּה  ה ָהִעירֹוִניְוִהׁשְ ּפָ  .ְלַפח ָהַאׁשְ
ם  יֶהם  ָמֵלא  ּתֹוָדה  ְלַהׁשֵ ּפִ ׁשֶ ּּכְ
ְדָרִכים  ים  ּבִ ֻרּבִ ַרך  ַעל  ֲחָסָדיו  ַהּמְ ְִיְתּבָ

ְקיֹונֹות ,  ֻמְפָלִאים יכו  ֶאת  ַהּנִ ִּהְמׁשִ
ַּהְיִציָאה  ֵמַעְבדות  ְלֵחרות .  ְלֶפַסח ּ ּ

ָמעות  נֹוֶסֶפת ׁשְ ָלה  ּמַ ה  הוא ַע.  ִּקּבְ ּּתָ
יר  ָגדֹול יו,  ָּעׁשִ ַעּמָ ְּגִביר  וַבַעל  ּבְ , ָאֵכן.  ּ

 .ַיֲעזֹר ָהְלָאה' עֹוֵזר ְוה' ה, ָעַזר' ה
ַאְרמֹון  ְרָרה  ְמבוָכה  ּבְ אֹותֹו  יֹום  ׂשָ ּּבְ

ִריץ ין :  ַהּפָ ֶבן  ּבֵ ָהָיה  ּכְ ַּהקֹוף  ָהָאהוב  ׁשֶ ּ

ִנים יות,  ַהּבָ ִאּטִ ָּזַחל  ּבְ ֵאב ,  ּ ּגֹוֵנַח  ִמּכְ
ְל ׁשֶ יוּּכְ ֶבת  ִמּפִ ְרּבֶ ּתַ ֲעֹבר .ׁשֹונֹו  ִמׁשְ   ּכַ

ה  ְרָגִעים ּמָ ֵּעיָניו  ֶנֶעְצמו .    ָנַפל  ָלָאֶרץּכַ
ָהְלכו  ִלְקרֹא  ְלרֹוֵפא ְּוַעד  ׁשֶ ט ,  ּ ׁשַ ּפָ

ֵני .  ַּהקֹוף  ֶאת  ְטָלָפיו  ָוֵמת ל  ּבְ ַצֲעָרם  ׁשֶ
ִית  ָהָיה  ָגדֹול ְֵהם  ִנסו  ַלְחׁשֹב  ֵאיך .  ַּהּבַ ּ ּ

ה  לֹא  ִנְמְצָאהְַאך  ּכָ,  ֶזה  ָקָרא . ל  ִסּבָ
ֲעלוָמה ֶגֶדר ּתַ ְתאֹוִמי ָהָיה ּבְ  . ּמֹותֹו ַהּפִ

ְרִתים  ְלַפּנֹות  ך  ִנְכְנסו  ַהְמׁשָ תֹוך  ּכָ ּּבְ ְ ְ

ה ּפָ ֶּאת  גוַפת  ַהקֹוף  ְלַפח  ָהַאׁשְ , ְוָאז.  ּּ
ִריץ  ַרְעיֹון ,  ְלֶפַתע ל  ַהּפָ מֹוחֹו  ׁשֶ ָעָלה  ּבְ
ע ָיִמים  ֵאלו.  ְּמֻרׁשָ ֲּהֵרי  ּבְ , י  ָהָאִביבְיֵמ,  ּ

ּחֹוְגִגים  ַהְיהוִדים  ֶאת  ַחג  ַהֵחרות ַטח .  ּ ּבֶ
ך חֹׁשֶ ב  ּבַ ֶקה  יֹוׁשֵ ַאף  ֶאָחד  ֲהֵרי .  ְמֹוׁשְ

ה,  לֹא  ֶהֱעִסיק  אֹותֹו הוא  ָעִני ,  ְוַעּתָ ׁשֶ ּּכְ
ָלֶהם ְּוֶאְביֹון  ֵאיך  ָיחֹג  ֶאת  ַהַחג  ׁשֶ ִמן ?    ְ

לַֹח  לֹו  ֵאיֶזה   ָנה'ָּהָראוי  ִלׁשְ  'ַמּתָ
ּפִ ׁשְ ּתַ ּיל  עֹוד  יֹוֵתר  ֶאת  ַמָצב  רוחֹו ׁשֶ ּ

ל ַהְיהוִדי ַהסֹוֵרר ּׁשֶ ּ ּ ... 

ְרָתיו  –  ַרק  ֶרַגע ָנה  ִלְמׁשָ ַאל :  ּפָ
ה ּפָ ת  ָלַאׁשְ ִליכו  ֶאת  ַהקֹוף  ַהּמֵ ׁשְ ּּתַ ּ .

ד  יֹוֵתר ּהוא  ָראוי  ְלָמקֹום  ְמֻכּבָ ָעִדיף ...  ּ
ִליכו  אֹוָתּה  ֵבָלה  ְוַתׁשְ ְקחו  ֶאת  ַהּנְ ּתִ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ֵביתֹו  ׁשֶ ֶקה  ַהְיהוִדיּבְ ּל  מֹוׁשְ ּאוַלי  ֶזה .  ּ
ד  אֹותֹו  ֶלַקח  ְוָיִבין  ִמי  ְמַפְרֵנס  ְיַלּמֵ

ם  אֹו  ֲאִני,  אֹותֹו ְרִתים  ָצֲחקו   .ַּהׁשֵ ַּהְמׁשָ
קֹוִרי  ִית  ֶנֱהנו  ֵמָהַרְעיֹון  ַהּמְ ֵני  ַהּבַ ְּוַגם  ּבְ

ם,ֶהָחָכם' ם  ְוַהְמֻתְחּכָ ל '  ַהְמֻחּכָ   ׁשֶ
ִריץ ך ָנֶא, ָאֵכן, ַהּפָ ןה ְּכָ  .ִּליהוִדי ַעְקׁשָ

ה  ֵלילֹות ּמָ ֲעבֹור  ּכַ ִריץ ,  ּכַ ב  ַהּפָ ָחׁשַ
ִפי  ַהָידוַע  לֹו  ַהַלְיָלה  ֶזה ,  ְלַעְצמֹו ּכְ ּׁשֶ ּ ּ

ל  ַהְיהוִדים  ְוֶזה  ַהְזַמן  ֵּליל  ַהַחג  ׁשֶ ּ
ל  ַהְיהוִדי  יתֹו  ֶהָחׁשוך  ׁשֶ ִּלְפקֹד  ֶאת  ּבֵ ּּ ְ

ַוַד,  ַּהסֹוֵרר ּבְ ְחּתֹו ּׁשֶ ּפַ ּאי  הוא  וְבֵני  ִמׁשְ ּ
ֶבִכי ְרֶאה  ֶזה .  ְמָמְרִרים  ּבְ ּמַ טוַח  ׁשֶ ּּבָ

נות .  ְיָקֵרר  ֶאת  ִלּבֹו ֵהא  זֹו  ִהְזַדּמְ ּּתְ ּ
ְּמֻצֶיֶנת  ְלהֹוִכיַח  ַלְיהוִדי  ִמי  ָהעֹוֵזר ּ ' ה,  ּ

ִריץ ה.  אֹו  ַהּפָ ָבה  ְלַמֲעׂשֶ ְחׁשָ ָנַטל ,  ּוִמּמַ
ָעָמיו ְלֵב ם ּפְ ּית ַהְיהוִדיֶּאת סוסֹו ְוׂשָ ּ . 

ִית  ַהּבַ ְראֹותֹו  ׁשֶ ַּאך  ַמה  ִהְתַפֵלא  ּבִ ְ

אֹור  ְיָקרֹות ְדֵהָמתֹו  ָגְבָרה .  ּמוָאר  ּבְ ּּתַ
ִהְתָקֵרב  ַלַחלֹון ׁשֶ ּוָמָצא  ֶאת  ַהְיהוִדי ,  ּּכְ ּּ

ְלָחן  ֹראׁש  ׁשֻ ִרים  וְכָסתֹות  ּבְ עון  ַעל  ּכָ ּׁשָ ּ
ֵאר  ְוָהָדר ֹרב  ּפְ ְָערוך  ּבְ ָכל  טו,  ּ ָּעמוס  ּבְ , בּ

ְתֵריַסר  ָחה  וְבעֹוד  ּכִ ּפָ ׁשְ ְבֵני  ַהּמִ ֻּמָקף  ּבִ ּ
ֵמִחים  וְפֵניֶהם  ְמִפיִקים  אֹור  ֲּעִנִיים  .ּׂשְ

ק ִריץ  לֹא  ָיַכל  ְלִהְתַאּפֵ ּוָפַתח  ֵאת ,  ַהּפָ
ֶקה.  ַּהֶדֶלת ל ?  ַמה?  ְֵאיך?  מֹוׁשְ ֵמֵהיָכן  ּכָ

י? ֶזה ֹקׁשִ ִּגְמֵגם ּבְ ּ. 
ֶקה ָעה ָהָיה  ְמ,  מֹוׁשְ אֹוָתּה  ׁשָ ֻּבָסם  ּבְ

ל  ַהַהֵלל י  ׁשֶ ִליׁשִ ְלַאַחר  ַהּכֹוס  ַהׁשְ ּׁשֶ ּּ ,
ִכְסאֹו  ְוִהְזִמין  ֶאת  ּהוא  ִהְתַרֵוַח  ּבְ ּ

ֶבת ִריץ  ָלׁשֶ ְקֵצה .  ַהּפָ ב  ּבִ ִריץ  ִהְתַיׁשֵ ַּהּפָ
ֵסא מֹוַע  ִמי  ֵהִביא ,  ַּהּכִ ָּדרוך  ומוָכן  ִלׁשְ ּ ְּ ּ

ל ַהְיהוִדי ָהֶאְביֹון  ה ׁשֶ ַּלּפֶ  .ֹאֶכלּ
ר ְּוַהְיהוִדי  ִסּפֵ ה,  ּ ַלח  ֶעְזָרתֹו '  ׁשֶ ׁשָ

ל  קֹוף ַּעל  ְיֵדי  ְגִוָיה  ׁשֶ ְמֵלָאה ,  ּ
עֹות  ָזָהב ַמְטּבְ ַאל  אֹוָתנו .  ּבְ ׁשְ ַּאל  ּתִ

ֲּאָבל  זו  ֻעְבָדה,  ְֵאיך ה  ָהִייָת .  ּ ַעם  ַאּתָ ּפַ
ִליַח ַעם ַהקֹוף ָהָיה ׁשָ ִליַח ְוַהּפַ  ...ּׁשָ

ּתֵ ׁשְ ִריץ  ָטַפח  ּבִ י  ָיָדיו  ַעל ַהּפָ
ְרצופֹו י  ֵלב.  ּּפַ ְמּתִ ַעס  ַעל ?  ְֵאיך  לֹא  ׂשַ ּכָ
עֹות  ֲהִכי  ְנִקיֹות  ִמִסיִגים .  ַעְצמֹו ְטּבְ ַּהּמַ ּ

ֵעת .  ְּוַגם  ַהקֹוף  ֶנְעַלם,  ֶּנֶעְלמו  ִלי ּכָ
ִרים ַהְקָצֹות  .ִּמְתַחּבְ

אוהו  ְלאֹותֹו  יֹום  בֹוָתיו  ְנׂשָ ַּמְחׁשְ ּ
ַעת  ַהָצֳהַרִים ׁשְ ֲאׁשֶ,  ּּבִ ר  ִנְכַנס  ְלַחְדרֹו ּכַ

עֹות  ַהָזָהב  ל  ַמְטּבְ ַּלֲערֹך  ְסִפיָרה  ׁשֶ ְ

לֹו ַחְדרֹו.  ּׁשֶ ּהוא .  ּהוא  ָהָיה  ְלַבד  ּבְ
ַעל  ֵאת .  ְּוַהקֹוף  ֶהָחִביב ּנָ ְלַאַחר  ׁשֶ

ֶסֶפת,  ַּהֶדֶלת ַתח  ֵאת  ַהּכַ הֹוִציא  ֶאת ,  ּּפָ
עֹות  ַהָזָהב  וָבַדק  אֹוָתם  ַאַחת  ַּמְטּבְ ּ

ַע.  ַאַחת ַע  ַהָזָהב ִמיֵדי  ּפַ ַמְטּבֵ ך  ּבְ ּם  ָנׁשַ ְ

ֵאינֹו ְמֻזָיף ִּלְבדֹוק ֶאת ָעְביֹו וְלַוֵדא ׁשֶ ּ ּּ. 
ר  ְלֶפַתע  הוְצָרך  ְלֵצאת ,  ְוָאז ֲאׁשֶ ְּכַ ּ
ְרֶאה  ַהקֹוף  ָרָצה  ְלַחקֹות ,  ֵמַהֶחֶדר ּנִ ּּכַ ּ

יו ִריץ ,  ֶאת  ַמֲעׂשָ ִהְכִניס  ַהּפָ ְוְכֶדֶרך  ׁשֶ ּ
עֹות  ְלִפיו ְטּבְ ֶהם ְוָנַק,  ֶאת  ַהּמַ ׁש  ּבָ

יו ּנָ ׁשִ ה  ַהקֹוף,  ּבְ יך ,  ָּעׂשָ ְַאך  ִהְמׁשִ ְ

ַעִים ַלע ...  ְּלַהְכִניָסם  ַגם  ַלּמֵ ְְוָכך  ּבָ

ַע ַע  ַאַחר  ַמְטּבֵ ַעד ,  ַּהקֹוף  ְלִקְרּבֹו  ַמְטּבֵ
ְחַנק  ָוֵמת ּנֶ ל ַהקֹוף .  ׁשֶ ֲעלוַמת מֹותֹו ׁשֶ ּּתַ ּ

יַע ֹאַרח  ַמְפּתִ ֵּהִסיָחה  ֶאת  ַדְעּתֹו ,  ּבְ
ֶסף  וָבֶרַגע  ָהַאֲחרֹון ִּמְסִפיַר ּת  ַהּכֶ

זורֹות  ַעל  עֹות  ּפְ ְטּבְ ָרָאה  ֶאת  ַהּמַ ׁשֶ ּּכְ
ְלָחן ִּמֵהר  ְלאֹוְסָפם  וְלַהְכִניָסם ,  ַהׁשֻ
ֶסֶפת ּמות ,  ַרק  ְלָמֳחָרת.  ַּלּכַ ּכַ ם  ֵלב  ׁשֶ ּׂשָ

עֹות ֶנֶעְלמו ְטּבְ ֶרת ֵמַהּמַ  . ִּנּכֶ
ְהוא  ָזן  וְמַפְרֵנס  אֹוָתך'  ה,  ָאֵכן ּ ּ ,

ִליַחֲאִני  ּבְ לֹא ,  ְַסך  ַהּכֹל  ָהִייִתי  ׁשָ ּוְכׁשֶ ּ
יר ִליַח  ָיׁשִ ' הֶהְחִליט  ,  ָרִציִתי  ִלְהיֹות  ׁשָ

ִליַח  ָעִקיף ֲאָבל ,  ַלֲעׂשֹות  אֹוִתי  ׁשָ
ִליַח ָכל ַמָצב. ׁשָ  . ּּבְ

ר,  ּהוא  ָעַצר  ְלֶרַגע ּבַ ֶאת :  קֹולֹו  ִנׁשְ
ּמוָבן  ֶאְצְלך ִאיר  ּכַ ׁשְ עֹות  ּתַ ְטּבְ ַָהּמַ ְַאך .  ּ

הֵיׁש ָקׁשָ ֶקה,ֲּאִני  ְמַקֶוה...  ּ  ִלי  ּבַ ,   מֹוׁשְ
ן  ִלי  ׁשוב  ֶאת  ַהְזכות  ִלְהיֹות  ּתֵ ּתִ ּׁשֶ ּ ּ

ל   ִליַח  ׁשֶ ַרך  ְלָהִביא  ְלך '  הַּהׁשְ ִָיְתּבָ ְ

ְרָנָסה ֲחֵצִרי .  ּפַ ֲָאִני  רֹוֶצה  אֹוְתך  ֶנֱאָמן  ּבַ

ָאר ָהעֹוְבִדים ּכֶֹרת ְגבֹוָהה ִמׁשְ ִּעם ַמׂשְ ּ. 
ִריץ  ִסֵים  ְל רַּהּפָ ַטַעם  ְמַעט ,  ַדּבֵ

ִית ֲחרֹוֶסת ְוָיָצא ֵמַהּבַ  .ָמרֹור ּבַ
יך  ָתה  ּכֹוס  ְרִביִעי  ְוִהְמׁשִ ְַהְיהוִדי  ׁשָ ּ ּ

ַחְסֵדי  ר ּבְ  .'ית' הְלַסּפֵ
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ַהָזקוק ְּסגוָלה ָּמָצאנו  ּׁשֶ ּ ְיַבֵקׁש ֵמַהָקּבִָּליׁשוָעהּ יַע אֹותֹו ִמָצרֹוָתיו ְויֹוִסיף ה "ּ ּיֹוׁשִ אּׁשֶ ים ַהִמְצִרי  :ִניָסן' ּבְ ְזכות ִנּסִ ּּבִ ּ
לֹא ִיְהיו ָלנו  ּׁשֶ ּ ַלח '  ַוהחֹובֹותּ ַרך ִיׁשְ ְמֵהָרהְִיְתּבָ ָּלנו ְיׁשוָעה ּבִ ּפור ַעל [ ּ ְצִרי"ַּהּסִ ים ַהּמִ י ִנּסִ ה  "ַרּבִ ַכּמָ ק ְלָכאן הּוָבא ּבְ ת ָיִמים"ִמְסָפִרים ְוֶנְעּתַ  ])'ּפֶַסח ּפֶֶרק ב( "ֶחְמּדַ

ַלִים ... ירוׁשָ ה  ָהָיה  ּבִ ַמְעִתי  ִמִפי  ְזֵקִנים  ַמֲעׂשֶ ַּוֲאִני  ׁשָ ּּ
ר   ִנים  ַקְדמֹוִניֹות  ֲאׁשֶ ׁשָ ָהַרב  הוא ּּבְ ם  ׁשֶ ָּהָיה  ִמְנָהג  ׁשָ

ל  ֶאָחד  ְוֶאָחד  ֹקֶדם  ַחג  ָּהָיה  ְמַחֵלק  ָמעֹות  וְפָרס  ּכָ ּ
ל  ְצָדָקה  ַלֲעִנִיים ,  ַּהֶפַסח ן  ָהָיה  ְמַחֵלק  ֻקָפה  ׁשֶ ּוְכמֹו  ּכֵ ּ ּ ּ

ֲעֵלי  תֹוָרה ּוְצנוִעים  ּבַ ּ ם .  ּ ּוַבָיִמים  ָהֵהם  ָהָיה  ׁשָ ּ
ַלִים  ִאיׁש  ֶאָחד  ָחִסיד ירוׁשָ ּ  ְוָחָכם  ְוָצנוַע  ְמֹאד ּּבִ

ּוְבִהְתַחֵלק  ַהֻקָפה  לֹא  ָזַכר  ָהַרב .  ְוִיְלַחץ  ָעִני  ְבָעְניֹו ּ ּ ּ
ֵחהו ּכָ ֶּאת ָהִאיׁש ַההוא ַוִיׁשְ ּּ . 

ל  י  ִהִקיפו  ְיֵמי  ִניָסן  וָבא  מֹוֵעד  ְוֵאין  ּכָ ַּוְיִהי  ּכִ ּ ּ
ָידֹו נֹוָתיו ,  ְּמאוָמה  ּבְ ָניו  ְוָכל  ּבְ ל  ּבָ ַּוָיקומו  ּכָ ּ ּ

םִוי ַָאְלצוהו  ֵלאֹמר  ַמה  ְלך  ִנְרּדָ ּ ּ א  ַלה?  ּ ה  יֹום  ּבָ ' ִהּנֵ
ה  ָנמות  ְלֵעיֶניך עור  ֶהָחֵמץ  ְוָלּמָ ִָהִגיַע  ְזַמן  ּבִ ּ ּ י  לֹא .  ּ ּכִ

ֶפַש ה ּכְ ֶפַסח"ַנֲעׂשֶ ּע ַהֶזה ֶלֱאכֹול ָחֵמץ ּבַ ּ: 
ָלָייו  ַוִיֵתן  קֹולֹו  י  ִאְלצוהו  ִיַזל  ַמִים  ִמּדְ ַּוְיִהי  ּכִ ּ ּ ּּ ּ

ְבִכי   לותֹו  ְוַצֲערֹוּבִ ַּעל  ּדַ ה  ְוִהְפִציר ,  ּ י  ִהְרּבָ ַוְיִהי  ּכִ
ְוָעתֹו  ֶאל  ָהֱאלֹ ְתִפָלה  ַוַתַעל  ׁשַ ּּבִ ֶאל '  ַּוִיֶפן  ה,  יםִקּ

ִחיָתה  ִמקֹול '  ַּצֲעָקתֹו  ַוִיַחר  ַאף  ה ַּעל  ָהִעיר  ְלַהׁשְ ּ
ָרָעב ִהְתַעֵטף  ּבְ ְוַעת  ֶהָעִני  ֶהָחִסיד  ַההוא  ּבְ ּׁשַ ּוְמַרֵחם ,  ּ

יב .ַאִין ְתִפָלה  ְלָפָניו  וְלָהׁשִ ָעַמד  ֵאִלָיהו  ּבִ ּ  ַעד  ׁשֶ ּּ ּ
ִחית  ַוֹיאֶמר  ה ּל  ַרחום  ְוכו'ֵא'  ה'  ֲּחָמתֹו  ֵמַהׁשְ ַאל '  ּ
ך  ְוַנֲחָלְתך ֵחת  ַעּמְ ַָתׁשְ ָ ה .  ּ ּמָ ָאֹנִכי  ֵאְרָדה  ָנא  ׁשָ

י  לֹא  ֵדהו  ּכִ יָמה  ֵעיִני  ָעָליו  ֲאַחְלֵצהו  ַוֲאַכּבְ ְּוָאׂשִ ּ ּ
ע  ְולֹא   ֶפׁשַ י  ַרב ּבְ ָכחוהו  ִמְפֵני  ְצִניעותֹו  ּכִ ֶמֶרד  ׁשְ ּּבְ ּ ּּ

יו  . ּהוא ְרּכָ רַֹע ַעל ּבִ ה ֶהָחִסיד ֶהָעִני ַההוא ָקם ִמּכְ ְּוִהּנֵ
ַּוֵיָרא ֵאָליו ֵאִלָיהו ַז, ַּוֵיֵצא  ֶאל  ְרחֹוב  ָהִעיר ּ ל ְוָנַתן לֹו "ּ

לֹום לֹום  ְוֶהְחִזיר  לֹו  ׁשָ ָאֵלהו  ָהִאיׁש  ֵלאֹמר.  ׁשָ ַּוִיׁשְ ּ, 
ַּמה  ְתַבֵקׁש ף  אֹוִתי ,ַּוֹיאֶמר  לֹו  ?  ּ   ֵאין  ִאיׁש  ְמַאּסֵ

ֵדִני  ָנא  ּבְ ֵעיֶניך  ּכַ ְיָתה  ְוִאם  ָנא  ָמָצאִתי  ֵחן  ּבְ ַָהּבָ

ֶפַסח  ַהֶזה  ְוָאֹנִכי  ֶאֵתן  ֶאת  יֶתך  ּבַ תֹוך  ּבֵ ְּלאֹוְסֵפִני  ּבְ ּ ּ ָ ְ

ָכְרך רוך  ה.  ָׂשְ ְַוַיַען  ֶהָחִסיד  ֶהָעִני  ֵלאֹמר  ּבֹא  ּבְ ּ ּטֹוב ּבַ',  ּ
ב ֵעיֶניך  ׁשֵ ר  ַתְחפֹץ.  ָּבְ ֵביִתי  ַעד  ֲאׁשֶ ַּאָתה  ִתְהֶיה  ּבְ ּ ּ ַרק ,  ּ

ְדנוך ָבְרך ְוִכּבַ י ָיֹבא ּדְ ֶמך ּכִ ָהֹוִדיֵעִני ָנא ַמה ׁשְ ָ ָּ . 
ָּעָנה  ֵאִלָיהו  ַוֹיאֶמר  לֹו ים ,ּּ י  ִנּסִ ִמי  ַרּבִ   ֶזה  ׁשְ

ְצִרי ֶסף ְוָטבוַח ֶטַבח ְוָה, ַהּמִ  . ֵכןְּוַקח ָנא ֶאת ַהּכֶ
יתֹו  ֶסף  ַוָיֹבא  ֶאל  ּבֵ ַּוִיַקח  ֶהָחִסיד  ֶהָעִני  ֶאת  ַהּכֶ ּּ
ָבִרים  ָהֵאֶלה ל  ַהּדְ תֹו  ֶאת  ּכָ ֵמַח  ַוְיַסֵפר  ְלִאׁשְ ׂש  ְוׂשָ ּׂשָ ּ ּ ,
י  ָזֵקן  וְנׂשוא  ָפִנים  בֹוד  ָהאֹוֵרַח  ֵלאֹמר  ּכִ ַּוְיַצֵום  ַעל  ּכְ ּ ּ ּ

ַמְרֶאה ַמְלַאך ָהֱאלֹ ְהוא וַמְרֵאהו ּכְ ּ ּ ִּהָזֲהרו ּבֹוים ְוִקּ ּ . 
ַּוְיִהי  ַהיֹום  ֶעֶרב  ֶפַסח  ָאַמר  ֶהָחִסיד  ֵאְלָכה  ָנא  ּ
ר  ֲאׁשֶ ְּוֶאְרֶאה  ֶאת  ָהִאיׁש  ָהאֹוֵרַח  ְוֶאְקָרֶאּנו  ָלֹבא  ּכַ

ר ּבֵ ָוִקים  וָבְרחֹובֹות .  ּדִ ְ ּשׁ ל  ָהִעיר  ּבַ ִּויסֹוֵבב  ֶאת  ּכָ
ַאל  ֵלאֹמר  ַהְיַדְעֶתם  וְרִאיֶתם  ֶאת  ָהִאיׁש  ָה ַּוִיׁשְ ּ אֹוֵרַח ּ

ְצִרי'  ר ים  ַהּמִ ַּוַיֲענו  ֵלאֹמר  ?  ִנּסִ ּלֹא  ָיַדְענו  ְולֹא "ּ
בֹוְדך ְלִתי ַהיֹום ִמִפי ּכְ מֹו ּבִ ַמְענו ֶאת ׁשְ ָׁשָ ּ ּ ּ ּ ." 

ַתן  ֶאל  ִלּבֹו  ּנָ ָכל  ָהִעיר  ְולֹא  ָמָצא  ַעד  ׁשֶ ַּוְיַחֵפׂש  ּבְ
ָבר ר  ,  ֶהָחִסיד  ֵלאֹמר  ָאֵכן  נֹוַדע  ַהּדָ ין  ּבַ י  ֵלית  ּדֵ ָנׁש ּכִ

ַּרק  ֵאִלָיהו  ַז ם "ל  ְוַע"ּ ְצִרי  ַעל  ׁשֵ ים  ַהּמִ מֹו  ִנּסִ כ  ָקָרא  ׁשְ
ְבֵרי  ַחג  ַהֶפַסח  ל  ֶאת  ּדִ ה  ִלי  ְלַכְלּכֵ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ס  ּשׁ ַּהּנֵ

ָפט ׁשְ ּמִ ִמְצַרִים,  ּּכַ ָרֵאל  ּבְ ה  ַעל  ֵנס  ִיׂשְ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּוִמֶיֶתר .  ּשׁ ּ
ַיד  אֹותֹו  ֶהָחִסיד   ָאר  ּבְ ר  ִנׁשְ ֶסף  ֲאׁשֶ ר ַהּכֶ לֹא  ִחּסַ

ל ַהָיִמים ָלתֹו ָתִמיד ּכָ ַּכְלּכָ ּ . 
ׁש  ַחג  ֵליל  ִהְתַקּדֵ ַלִים  ּבְ ל  ָהִעיר  ְירוׁשָ ְּוָלַרב  ׁשֶ
ֶחְזיֹון  ַלְיָלה  ִאיׁש  ַמְרֵאהו  ֲחלֹום  ּבְ א  ֵאָליו  ּבַ ַּהָפַסח  ּבָ ּ

ַמְרֶאה  ַמְלַאך  ָהֱאלֹ ָלהֹות  ְלָחְנקוִקְּכְ ּים  ַוַיְבִהלֹו  ּבַ ּ ּ .
ּכַֹח  ֶאת ַּוִיְצַעק  ֵאָלי יָת  ִלׁשְ ָכה  ָעׂשִ ּו  ֵלאֹמר  ַמּדוַע  ּכָ

ֶותּוְכֶפַש?  ֶּהָחִסיד  ֶהָעִני  ַההוא יֵניֶכם  וֵבין  ַהּמָ י ,  ּע  ּבֵ ּכִ
ִחית  לוֵלי  ֵאִלָיהו  ַז'  ֶּהֱעָלה  ֲחרֹון  ַאפֹו  ית ַּעד  ְלַהׁשְ ל "ּּ

ִחית יב ֲחָמתֹו ֵמַהׁשְ ֶפֶרץ ְלָפָניו ְלָהׁשִ ַּוִיֶפן ֶאל . ָּעַמד ּבַ
ָידֹוֶהָעִנ ַרֲחִמים  ְלַהֲחִזיק  ּבְ ּבֶֹקר  ַוִתָפֶעם .  י  ּבְ ַּוְיִהי  ּבַ ּ

ַאל  ְמִחיָלה  ַלח  ַוִיְקָרא  ֶאת  ֶהָעִני  ַההוא  ַוִיׁשְ ּרוחֹו  ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ
ֲעֹון  ַההוא ֶפה  ּבַ ְּלַבל  ָימות  ְוִיּסָ ל  ַעל  ַעְצמֹו .  ּ ּוֵמָאז  ִקּבֵ

ל  ָעִני  ְוֵה ל  ּדַ ֵפׁש  ַאֲחֵרי  ּכָ ְּלַחֵפׂש  וְלַפׁשְ ֶּלך  ַהָצנוַעּּ ּ ְ ,
ָיָדם  ְלתֹוְמָכם  וְלסֹוְמָכם ל  ֵאֶלה .  ְּלַהֲחִזיק  ּבְ י  ַעל  ּכָ ּּכִ

יָנה  וְמִדיָנה  ֵני  ִעיר  ְוִעיר  ִמּדִ ל  ּבְ ֵּמָאז  ָהָיה  ְלחֹק  ּכָ ּ
ִּלְקנֹות ִחִטין ְלַחְלָקן ַלֲעִנִיים ְלֹצֶרך ֶפַסח ֹקֶדם ְלֶפַסח  ְ ּ ּ

ִעיר  י.  יֹום'  ל ר  ּבָ ּדָ ֶזהב  "ְוָכל  ִמי  ׁשֶ ֹּחֶדׁש  ָצִריך ִלֵתן ּבָ ְ .
ם  ל ב  ׁשָ לֹא  ָיׁשַ ַּוֲאִפילו  ֶהָעִני  ׁשֶ יֹום  ְוֵאין  נֹוְתִנים  לֹו '  ּ

ֲּאִפילו  ֲהִכי  נֹוְתִנים  לֹו  ַמָצה  ֶלֱאכֹול  ְיֵמי ,  ִּחִטים ּ
ֵני תֹוָרהש "ע(' ְּוכו" ַּהָפַסח ַמֲעַלת ַפְרָנַסת ָהֲעִנִיים וִבְפָרט ּבְ ּעֹוד ּבְ ּ ּ ּ(. 


