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נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה


ישׂג ִמ ְר ָים ַבּת ָמּ ְל ָכּה
ִל ְרפוּאַת ֲא ִב ַ

ֶמת
חוֹרה ַה ֻמּ ְשׁל ֶ
ַה ְסּ ָ

הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַחג ָשׂ ֵמ ַחֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
יתי ְל ַשׁ ֵתּף ֶא ְת ֶכם.
וְר ִצ ִ
מּוֹרה ְבּ ִכ ָתּה ִספּוּר נִ ְפ ָלאָ .כּל ָכּ ְך ָנגַע ִבּי ַה ִסּפּוּר ָ
וּבאִ ,ס ֵפּר ָלנוּ ַה ֶ
ִל ְכבוֹד ַה ַחג ֶה ָקּ ֵרב ָ
סוֹח ִרים ָהיוּ
חוֹקהְ .ל ֲ
ָסעוּ ְל ֶא ֶרץ ְר ָ
סוֹח ִרים וְ ֵהם נ ְ
ָשׁים ָבּ ֳאנִ יָּה ָהיוּ ֲ
ָצאָה ֳאנִ יָּה ַליָּם ַהגָּדוֹלָ .ה ֲאנ ִ
יוֹם ֶא ָחד י ְ
וּמ ָסּ ְפּ ִרים
יוֹשׁ ִביםְ ,מ ָדּ ְבּ ִרים ֵ
ָשׁים ְ
וְאוֹכלָ .בּ ֶע ֶרב ָהיוּ ָה ֲאנ ִ
ֵ
ָדים
ָהבְ ,בּג ִ
יחיםֲ ,א ָבנִ ים טוֹבוֹת ,ז ָ
ַבּ ִדּיםְ ,שׁ ִט ִ
טוֹבה ִמ ָכּל
חוֹרה ֶשׁ ִלּי ָ
חוֹרה ֶשׁ ִלּיַ ,ה ְסּ ָ
אַתּם ֶאת ַה ְסּ ָ
רוֹאים ֶ
ְאָמרִ :
חוֹרה ֶשׁלּוֹ ו ַ
סוֹחר ִס ֵפּר ַעל ַה ְסּ ָ
וּריםָ .כּל ֵ
ִספּ ִ
ָשׁב וְ ָק ָרא ַבּ ֵס ֶפרָ .ראוּ
ָשׁב ָבּ ִפּ ָנּה לֹא ִדּ ֵבּרְ ,ולֹא ִס ֵפּר ִספּוּ ִריםֶ ,א ָלּא י ַ
ַה ְסּחוֹרוֹת ֵשׁ ָבּ ֳא ִניָּהַ .רק ִאישׁ ֶא ָחד י ַ
חוֹרה
חוֹרה ֶשׁ ָלּ ָךֵ ,איפֹה ַה ְסּ ָ
אַתּה לֹא ֵמ ָס ֵפּר ָלנוּ ַעל ַה ְסּ ָ
ְשׁ ֲאלוּ אוֹתוָֹ :ל ָמּה ָ
ָשׁים ֶשׁ ָה ִאישׁ לֹא ְמ ַד ֵבּר ו ַ
ָה ֲאנ ִ
חוֹרה נִ ְפ ָלאָה!
ְאָמר :יֵשׁ ִלי ְס ָ
סוֹח ִרים? ָה ִאישׁ ֶשׁ ָהיָה ָח ַכם גָּדוֹל ָח ַשׁב ו ַ
אוֹמר ָל ֲ
ֶשׁ ְלּ ָך? ָח ַשׁב ָה ִאישָׁ :מה ַ
חוֹרה
סוֹחר ֶא ָחד :אָנוּ נִ ְמ ָצא ֵאת ַה ְסּ ָ
אָמר ֵ
אוֹתהַּ .
אתי ָ
אַך ֶה ְח ֵבּ ִ
חוֹרה ֶשׁ ָלּכֶםְ ,
יוֹתר ִמ ָכּל ַה ְסּ ָ
חוֹרה טּוֹ ָבה ֵ
ְס ָ
חוֹרהֵ .אין
אָמרוֵּ :אין ָל ָך ְס ָ
סּוֹח ִרים ְבּ ָכל ָה ֳאנִ יָּה ְולֹא ָמ ְצאוּ ֶאת ְסחוֹ ָרתּוֹ ֶשׁל ֶה ָח ָכםָ .צ ֲחקוּ ְו ְ
ֶשׁ ָלּ ָך! ִח ְפּשׂוּ ַה ֲ
סּוֹח ִריםָ ,ל ְקחוּ ֶאת ָכּל
שׁוֹד ִדים ֶשׁ ָקּ ְפצוּ ָל ֳא ִניָּה ֶשׁל ַה ֲ
ְל ָך ָדּ ָבר! ֶה ָח ָכם לֹא ָענָה .יוֹם ֶא ָחד ָבּאָה ֳא ִניַּת ְ
ָדים לֹא נִ ְשׁאַרוּ
וּבג ִ
ַא ִפלּוּ אוֹ ֵכל ְ
חוֹרה ,ו ֲ
וּללֹא ְס ָ
ֶסף ְ
נוֹתרוּ ְללֹא כּ ֶ
וּבכוֵּ .הם ְ
סּוֹח ִרים ָצ ֲעקוּ ָ
וּב ְרחוַּ .ה ֲ
חוֹרה ִ
ַה ְסּ ָ
סּוֹח ִרים ֶשׁיּ ְָרדוּ ִמ ֶמּנָּה לֹא י ְָדעוּ ָמה
חוֹקהְ ,ו ַה ֲ
יעה ְל ֶא ֶרץ ְר ָ
סּוֹח ִרים ִהגִּ ָ
ָמים ֲא ָח ִדיםֳ ,אנִ יַּת ַה ֲ
אַחרֵי י ִ
ָל ֶהם! ֲ
ְהוּדים
תּוֹרהַ .היּ ִ
ָשׁב וְ ָל ַמד ָ
ֶסת י ַ
ְאלּוּ ֶה ָח ָכם ָה ַל ְך ְל ֵבית ַה ְכּנ ֶ
וּצ ֵמ ִאים .ו ִ
צוּבים ֲענִ יִּים ְר ֵע ִבים ְ
י ְִהיֶהֵ .הם ָהיוּ ֲע ִ
רוֹצה ֲאנִ י
אַך ֶ
אָמר ֶה ָח ָכםַ ,מ ְס ִכּים ֲאנִ יְ ,
וּב ְקּשׁוּ ִמ ֶמּנּוּ ֶשׁיּ ְִהיֶה ָר ָבּםַ .
ֶסת ָראוּ ֶשׁ ָה ִאישׁ ָח ַכם ְמאֹד ִ
ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ַחד ָה ְלכוּ
ֻלּה ִהיא ְל ַס ֵיּע ָל ֶהם .י ַ
אָמרוּ יְהוּ ֵדי ָה ִעירִ :מ ְצוָה גְּ ד ָ
נוֹתרוּ ְללֹא ָכּלְ .
סּוֹח ִרים ֶשׁנִּ ְשׁ ְדּדוּ ְו ְ
ֶשׁ ַתּ ַעזְרוּ ַל ֲ
רוֹאים
אָמרִ :
סּוֹח ִרים ְו ַ
יהםָ .פּנָה ָה ַרב ֶאל ַה ֲ
סּוֹח ִרים ְו ָעזְרוּ ָל ֶהם ַעד ֶשׁיּ ְָכלוּ ָלשׁוּב ְל ָב ֵתּ ֶ
ְהוּדים ֶאל ַה ֲ
ָה ַרב ְו ַהיּ ִ
אשׁי ְו ִאישׁ לֹא ָיכֹל
אוֹתהּ ְבּ ָר ִ
ֵאתי ָ
חוֹרה ֶשׁ ִלּיֶ .ה ְחבּ ִ
תּוֹרה ֶשׁ ָלּ ַמ ְד ִתּי ִהיא ַה ְסּ ָ
חוֹרה ֶשׁ ִלּי? ַה ָ
אַתּם ֶאת ַה ְסּ ָ
ֶ
חוֹרה".
תּוֹרה ִמ ָכּל ְס ָ
טוֹבה ָ
ָתנָה ִלי ֶאת ַהכֹּלָ " ,
תּוֹרה ֶשׁ ָלּ ַמ ְד ִתּי ִהיא ֶשׁנּ ְ
ְל ַק ְח ָתּהּ ִמ ֶמּנִּ יַ .ה ָ
ָתן.
ַחג ָשׂ ֵמ ַח יוֹנ ָ

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

     
ימנֵי ַה ֶהכֵּר ֶשׁל ַה ַחג ְל ֶאכוֹל ַמ ֲא ָכ ִלים ֲח ָל ִביִּיםִ .עם זֹאתַ ,ה ִמּנְ ָהג
אַחד ִמ ִסּ ָ
ֵ

כּוּרים?
ְ לאָן ֵה ִביאוּ ֶאת ַה ִבּ ִ

יוֹסף ַקארוֹ ֵמ ָח ֵבּר ַה" ֻשּׁ ְל ָחן ֲער ְֹך" לֹא
זְכּר ְל ִראשׁוֹנָה ְבּ ֵמאָה הַ .16-ר ִבּי ֵ
ֻמ ָ
נוֹהגִ ין ְבּ ַכ ָמּה
יסר ִליש ָכּ ַתב "וְ ֲ
ִהזְ ִכּיר ֵאת ַה ִמּנְ ָהגֲ ,א ָבל ָה ַרב ָמ ֶשׁה ִא ֵ

ִשׂ ָר ֵאל ִה ְת ַר ֵחשׁ
תּוֹרה ְלי ְ
ַ מ ָתּן ַה ָ

אַכ ֵלי ָח ָלב ְבּיוֹם ִראשׁוֹן ֶשׁל ָשׁבוּעוֹת .וְנִ ְר ֶאה ִלי ַה ַטּ ַעם
ְמקוֹמוֹת ְל ֶאכוֹל ַמ ְ
ֵכר
ֵכר ַל ֶפּ ַסח וְ ז ֶ
לּוֹק ִחים ְבּ ֵליל ֶפּ ַסח ז ֶ
ילין ֶשׁ ְ
ֶשׁהוּא ְכּמוֹ ַה ְשּׁ ֵני ַת ְב ִשׁ ִ
אַחר ָכּ ְך ַמ ֲא ָכל ָבּ ָשׂרַ .היּוֹם לֹא נוֹ ֲהגִ ים
אוֹכ ִלים ַמ ֲא ָכל ָח ָלב וְ ַ
ַל ֲחגִ יגָהֵ ,כּן ְ

מוּך ְל ֵאיזֶה ַהר?
ְבּ ָס ְ
ַ חג ָשׁבוּעוֹת ָחל ב?
ִ אישׁ ֶא ָחד ְבּ ֵלב ____

וְאַחר ָכּ ְך ְבּ ָשׂ ִריֶ ,א ָלּא
ִשׂ ָר ֵאל ְל ֶאכוֹל ָבּ ֶע ֶרב ְשׁ ֵתי ְסעֻדּוֹתָ ,ח ָל ִבי ַ
ְק ִהלּוֹת י ְ
אַחת ֲח ָל ִבית.
רוּחה ַ
ֲא ָ




         
ָרה ְק ַטנָּהִ .פּ ְסגַּת ַה ַהר
ָבוֹהּ וְ נִ ָשּׂא ָשׁ ְכנָה ֲעי ָ
לוֹתיו ֶשׁל ַהר גּ ַ
ְל ַמ ְרגְ ָ
ַחסוּ
ֻלּם ִה ְתי ֲ
בוֹהה ְו ִמ ְדרוֹנוֹ ָתּיו כֹּה ְתּלוּ ִליםַ ,עד ֶשׁכּ ָ
ְתה כֹּה גְּ ָ
ָהי ָ
ֵא ָליו ְכּ ֶאל ִבּ ְל ִתּי נִ ָתּן ְל ִכּבּוּשַׁ .ל ְמרוֹת זֹאתִ ,מ ַפּ ַעם ְל ַפ ַעם ָהיוּ ַכּ ָמּה



ַה ֲחמוּרוֹת וְ ַהנְּ בוּאוֹת ַה ְשּׁחֹרוֹתָ ,צ ִעיר ֶא ָחד ָהיָה נָחוּשׁ ְל ַעמּוֹד
רְ .פּ ָע ִמים ָרבּוֹת ִכּ ְמ ַעט וְ נִ ְכנַע וְ ַשׁב ַעל ִע ְקבוֹ ָתּיו,
ְבּ ֶא ְתגָּר ַה ַה
יח סוֹף
מ ַעט וְ ָפּגַשׁ ְבּסוֹפוֹ ַה ַמּרְ .בּ ַה ְת ָמ ָדה ִע ֵק ֶשת ִה ְצ ִל ַ
וּפ ָע ִמים ִכּ ְ
ְ
יע ֶאל ַה ִפּ ְסגָּהֲ ,א ָבל אָז ֻה ָכּה ְבּ ֶה ֶלםִ .עיר שׁוֹ ֶק ֶקת ַחיִּים
סוֹף ְל ַהגִּ ַ

ְחווֹת ,וְ ְק ִה ָלּה
אַדּירָ .היוּ ָשׁם ָבּ ִתּים ו ַ
ָשׁ ְכנָה ַעל ִפּ ְס ַגּת ַה ַהר ָה ִ
ֻלּם ֶה ֱא ִמינוּ ֶשׁ ִאישׁ לֹא ָדּ ַרך בּוֹ.
וְנוֹשׁ ֶמת ַבּ ָמּקוֹם ֶשׁכּ ָ
ֶ 
ְשׁ ֵל ָמה ַחיָּה
חוֹשׁב ֶשׁאַ ָתּה
אַתּה ֵ
יע ֶאת ַתּ ְד ֵה ָמתוָֹ .
תּוֹשׁ ֵבי ַה ַהר ָצ ֲחקוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ִבּ ַ

ָ 
ַענוּ ֶאל ַה ִפּ ְסגָּה,
ַחנוּ ִהגּ ְ
ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ִה ְצ ִלי ַח ְל ַט ֵפּס ַעל ַה ַהר? גַּם ֲאנ ְ
ָ ה ִקים ֶאת ֵה ִעיר ו ְִל ְבנוֹת ָכּאן ֶאת ַחיֵּינוְּ .בּעוֹדוֹ ָהמוּם
וְ ֶה ְח ַל ְטנוּ ְל
ָבהָ ,ראָה מוּלוֹ ֶי ֶלד ָק ַטןְ ,כּ ֵבן ֵשׁשׁ אוֹ ֶשׁ ַבע
אַכז ָ
גֹּדֶל ָה ְ
וּמ ֻת ְס ָכּל ִמ
ְ
אַתּה
יוֹתר ִמ ַדּיָ .מה?! ָשׁאַל ְבּ ַת ְד ֵה ָמה ,גַּם ָ
ָשׁנִ יםֶ .זה ְכּ ָבר ָהיָה ֵ

ִט ַפּ ְס ָתּ ֶאת ָכּל ַה ֶדּ ֶר ְך ַעד ְל ָכאן?! לֹאָ ,ענָה לוֹ ַה ֶיּ ֶלדֲ .אנִ י ָפּשׁוּט
יוֹד ִעים ַהכֹּל
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ֵהם ְ
ָשׁים ֶשׁ ְ
ֶשׁנָם ֲאנ ִ
אן .י ְ
ַ
נוֹל ְד ִתּי ָכּ
ִשׂ ָר ֵאל ִק ֵבּל ֶאת ָכּל
יוֹד ִעים ֶשׁ ַעם י ְ
יאים ֶאת ַהכֹּל ,וְ ֵאינָם ְ
וּמ ְמ ִצ ִ
ַ

עוֹלם.
בּוֹרא ָה ָ
תּוֹרה ְבּ ַהר ִסינִ י ֵמ ָה ָקּ ָבּ"ה ֵ
עוֹלם ְבּ ַמ ָתּן ָ
סוֹדוֹת ָה ָ


ֱר ִכים ְל ַט ֵפּס ַעל ַה ַהרַ .כּ ָמּה ֵמ ֵהם ָשׁבוּ ְכּ ֶשׁ ֵהם
ירים ְפּ ִזיזִ ים ֶנע ָ
ְצ ִע ִ
מוֹדים ְבּ ִכ ְשׁלוֹנָם .וּ ֵמ ַה ְשּׁאָר ,לֹא ָשׁ ְמעוּ עוֹדַ .ל ְמרוֹת ָהאַזְ ָהרוֹת
ִ

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת הוּא ַה ַחג ֶשׁל ֻכּ ָלּנוּ.
וּבנוֹתָ ,ס ִבים
ָשׂיםָ ,בּנִ ים ָ
גְּ ָב ִרים וְ נ ִ
עוֹמ ִדים ַתּ ַחת ַהר
ְו ַס ְבתוֹתֶ ,שׁ ַיּ ַחד ְ
ַע ֶשׂה
ִסי ַני וְאוֹ ְמ ִרים ְבּקוֹל גָּדוֹל "נ ֲ
תּוֹרה נִ ְתּנָה ָלנוּ ִבּ ְשּׁ ֵני
ְונִ ְשׁ ַמע"ַ .ה ָ
וּמזָּלוֹ ֶשׁל חֹדֶשׁ זֶה
לוּחוֹתַ ,
אוֹמים.
ְתּ ִ
דּוּע?
אַתּם ַמ ַ
יּוֹד ִעים ֶ
ַה ְ
דּוֹמים זֶה ְל ֶזה,
אוֹמים ִ
ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ְתּ ִ
ְת ִמיד ִכּ ְמ ַעט
וּמ ֻח ָבּ ִרים זֶה ְלזֶה ,ו ָ
ְ
ַחדָ ,כּ ְך ָר ָצה ָה ָקּ ָבּ"ה
ָתּ ִמיד ֵהם ְבּי ַ
יך ִל ְהיוֹת
ִשׂ ָר ֵאל ָצ ִר ְ
ְל ַל ְמּדֵנוּ ֶשׁ ַעם י ְ
ַחד ִאישׁ ֶא ָחד ְבּ ֵלב ֶא ָחדֵ .אין גָּדוֹל
יַ
תּוֹרה
עוֹמ ִדים מוּל ַה ָ
ֻלּנוּ ְ
ְו ָק ָטןִ ,כּי כּ ָ
וְאוֹמ ִרים ַל ָק ָבּ"ה ְבּקוֹל
ְ
דוֹשׁה
ַה ְקּ ָ
ַע ֶשׂה".
ֶא ָחד " ָכּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר ה' נ ֲ
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