
ב"ה

ָהֲעלֹון ְלַיְלֵדי ִיְשָרֵאל

אור" - 04-6905477
ס "

מיק
תון הקו

ת עי
סו

ח
ב

מאת: מושקי.

ְּדַבר 
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ַיְלֵדי  ֶׁשִּקְּבלּו  ַּבֶּפֶתק  ָּכתּוב  ָהָיה  ַהִּמְזָרִחי",  ָהֵעץ  ֵמֲאחֹוֵרי   .7 "ְּבָׁשָעה 
ְּבִדּיּוק  ְּב-7  ֶׁשָּלֶהם.  ִרְׁשִמי  ְוַהִּבְלִּתי  ַהָּצנּום  ַהַּמְנִהיג  ֵמַחִּיים,  ַהֲחבּוָרה 
ְּבִאחּור  ָּתִמיד  ְּכמֹו  ֶׁשִהִּגיַע  ְלֵמִאיר,  ַרק  ְמַחִּכים  ֻּכָּלם,  ִּכְמַעט  ָׁשם  ָהיּו 
ׁשֹוקֹוָלד  ֶּכֶתם  ְלָגֵרד  ְנִׁשימֹוָתיו,  ִסּדּור  ְּכֵדי  ּתֹוְך  ּוְמַנֶּסה  ף  ִמְתַנּׁשֵ ְּכֶׁשהּוא 
ָאְזָניו.  ְלַיד  ַּבֲחָזָרה  ָּברּוַח,  לּו  ֶׁשִהְתַרּׁשְ ְּפאֹוָתיו  ֶאת  ּוְלַסֵּדר  ֻחְלָצתֹו  ִמִּכיס 

ְלַׁשּוֹות  ְּכֵדי  ֶאֶבן  ַעל  ִטֵּפס  ֵמִבין,  ְּבִחּיּוְך  ּבֹו  ִהִּביט  ַחִּיים 
ַמְרֶאה ְרִציִני ְלקֹוָמתֹו ַהְּנמּוָכה ּוָפַתח ְּבקֹול ְּדָרָמִטי, 

ִּגִּלינּו ֶאְתמֹול  ַמֲאָמץ,  ְוַהְרֵּבה  ָארְֹך  ַמֲעָקב  "ַאֲחֵרי 
הּוא  ַהִּמְׁשָּפט  ֶהְמֵׁשְך  ֶאת  ֶׁשּלֹו",  ַהַּמָּטָרה  ַמה 
ִמְּצחֹוק,  ִהְתַּפְּקעּו  ַהֲחבּוָרה  ְוַיְלֵדי  ְּבֶׁשֶקט,  ָלַחׁש 
"ִּבְׁשִביל ֶזה ָטַרְחנּו ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה?", ִהְתלֹוֵנן ָּדִויִדי 

ַלְּמִׂשיָמה  ְוַעְכָׁשו  "נּו,  ְוִסֵּכם,  ְּבִמְצחֹו  ֵּגֵרד  ּוֵמִאיר 
ַהָּבָאה. ַרק ֶׁשִּתְהֶיה יֹוֵתר ְרִציִנית". 

ֵּבית  ַּבֲחַצר  ַלִּכּתֹות,  ַלְחזֹר  ְלֻכָּלם  ְוָקָרא  ְּבַעִּליזּות  ֶׁשִהְתַנֵּגן  ַהִּצְלצּול  ַלְמרֹות   
ַער, ְוָצפּו ִּבְדַבר ָמה ֶׁשִרֵּתק  ַהֵּסֶפר ִהְתּגֹוְדדּו ְקבּוַצת ְיָלִדים ִמִּכָּתה ז' ְלַיד ַהּׁשַ
אֹוָתם. ֵהם ִּדְּברּו ְּבִהְתַלֲהבּות ֶזה ִעם ֶזה. ֵהם ִהְׁשַּתְּתקּו ְּבַבת ַאַחת ְּכֶׁשָהַרב 
ַּתִּקיָפה  ַּבֲחִביבּות  ָׁשַאל  ַהָּגבֹוַּה  ּוְבקֹולֹו  ִהְתָקֵרב  ַהֵּסֶפר,  ֵּבית  ְמַנֵהל  ַאְבָרָהם, 
ֵלָהנֹות".  רֹוֶצה  ֲאִני  ַּגם  ַהְּיָלִדים?  ָּכל  ֶאת  ְּמַרֵּתק  ַמה  ָלַדַעת  ֶאְפָׁשר  "ַהִאם 
יֹוֵסִפי,  ִהְתַנֵּדב  ֶׁשֶקט  ֶׁשל  ֲאֻרָּכה  ַּדָּקה  ּוְלַאַחר  ִּבְמבּוָכה,  ִצְחְקקּו  ַהְּיָלִדים 
ֶׁשֻּכָּנה ְּבֶׁשֶקט ֵּבין ַהְּיָלִדים "ּדֹוֵבר ַהִּכָּתה", ְלַהְסִּביר ַלְּמַנֵהל "ֶזה ְוָלִדיִמיר, ֶזה 
ִּגִּלינּו ֶׁש...". ַּפְרצּופֹו ֶׁשל  ֵּני ָזָהב, ֶׁשָהָיה ְמַנֶּקה ְּבֵבית ַהֵּסֶפר. ֶאְתמֹול  ִעם ַהּׁשִ
יֹוֵסִפי ֶהֱאִדים ְוַהְּמַנֵהל ִׁשֵּלב ָיַדִים ְּבַסְבָלנּות. "ִּתְרֶאה אֹותֹו, ַהְּמַנֵהל", ִהְתָעֵרב 
ַחִּיים, ְוֶהֱחָוה ְּבֶאְצָּבעֹו ְלֵעֶבר ָאָדם ֶׁשִהְתַהֵּלְך ַּבחּוץ ִעם ֻחְלָצה ְלָבָנה ְמֻקֶּמֶטת, 

ָעֶליָה ֻמַּנַחת ֲחִליָפה ְּכֻבָּדה, ְלַצד ֲעִניָבה ּבֹוְרּדֹו ּבֹוֶהֶקת". ַהְּמַנֵהל ִהְסִּתיר ִחּיּוְך 
ִמַּתַחת ִלְׂשָפמֹו ֶהָעבֹות, ְוַחִּיים ִסֵּכם, "ָאז ֶזהּו, ֶׁשְּוָלִדיִמיר ֶהְחִליט ֶׁשִּנְמַאס לֹו 

ִלְהיֹות 60 ָׁשָנה ְמַנֶּקה. הּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות עֹוֵרְך ִּדין". 
ֵהם  יֹוְדִעים.  ֵהם  ֵמֵהיָכן  אֹוָתם  ָחַקר  ֹלא  ַהְּמַנֵהל  ַהְּיָלִדים,  ֶׁשל  ְלַהְפָּתָעָתם 
ָנְׁשמּו ִלְרָוָחה ֶׁשֹּלא ִהְצָטְרכּו ְלַסֵּפר ַלְּמַנֵהל ַעל ַהַּמֲעָקִבים ָהֲאֻרִּכים ֶׁשִּבְּצעּו, 
ִאּתֹו  ְלִהָּכֵנס  ָלֶהם  ֶׁשִּסֵּמן  ַהְּמַנֵהל  ַאֲחֵרי  ָּפְסעּו  ְוַרק 

ְלִמְׂשָרדֹו. 
ַעל  ֻּכָּלם  בּו  ְּכֶׁשִהְתַיּׁשְ ַהְּמַנֵהל  ִהְפִטיר  "ַוואּו", 
ְׁשמֹוָנה  ְלָהִכיל  ָרִגיל  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ַּבֶחֶדר,  ָהִרְצָּפה 
ֲאַנְחנּו  ֶׁשַּגם  יֹוְדִעים  "ַאֶּתם  ַאַחת.  ְּבַבת  ְיָלִדים 
ַהֲחבּוָרה  ְוָלִדיִמיר?".  ְּכמֹו  ִמְתַנֲהִגים  ִלְפָעִמים 
ְוַהְּמַנֵהל  ִּבְפִליָאה  ּבֹו  ִהִּביָטה  ֶׁשְּלָפָניו  ַהְּמֻיַּזַעת 
ִהְמִׁשיְך, "ַאֶּתם יֹוְדִעים ֵאיְך ַהִּמְצִרים ִהְתַעְּללּו ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל? 
ֵהם ֶהְחִליפּו ֵּבין ָהֲעבֹודֹות ֶׁשָּלֶהם. ַהָּנִׁשים - ָעְבדּו ְּבֶפֶרְך, ְוַהְּגָבִרים - ָעְסקּו 
הּוא  ַהּזֹאת!  יָטה  ַּבּׁשִ ִמְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשָּלנּו  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ַּגם  ָנִׁשים.  ֶׁשל  ַּבֲעבֹודֹות 
ְצָדָקה,  ָלֵתת  ֶׁשָּצִריְך  ַּבַעל-ֵעֶסק,  ְּכמֹו  ֶׁשָּלנּו.  ַהַּתְפִקיִדים  ֵּבין  ְמַבְלֵּבל אֹוָתנּו 
ֶׁשַּמְחִליט ִּפְתאֹום ְלַהֲאִריְך ַּבְּתִפָּלה ְוַלֲעסֹק ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה. אֹו ְלִחּלּוִפין יֹוֵׁשב 

אֶֹהל, ֶׁשִּבְמקֹום ָלֶׁשֶבת ְוִלְלמֹד ּתֹוָרה ְמַחֵּפׂש לֹו ְּפֻעּלֹות ֶׁשל 
ְצָדָקה ָוֶחֶסד". 

"ֵהַבְנֶּתם ֶחְבֶר'ה?", ִחֵּיְך ַהְּמַנֵהל. 
"ְלַחִּיים! ֶׁשֹּלא ִנְהֶיה 'ְוָלִדיִמיר'!"
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ה ְלֵׁשֶׁשת ָּבֵנינּו ֶׁשִּיְחיּו ֶׁשּנֹוְלדּו  ְּבַבִית ִמְסַּפר 54976 ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן. ְּבִבְרַּכת ִיְרּבּו ֻּכָּלם ְּביֹום ֶאָחד, ִּתְתַקֵּים אי"ה ָמָחר, ֶעֶרב ַׁשָּבת, *ְּבִרית ְמֻׁשּׁשָ
ּיֹוֵתינּו ְּכִרּמֹון! ִׁשּׁשִ

ֵרף! חֹוְקֵרי ַהְּצָמִחים ּוַמְדָעִנים ֻמְזָמִנים.*ּתֹוַפַעת "ֶטַבע" ַמְרִהיָבה ְסֶנה ּבֹוֵער ָּבֵאׁש ִמְּבִלי  זֹאת ּתֹוַפַעת ֶטַבע. ֶזה ָהָיה ֵנס, ְלִהּׂשָ ּקּון ָטעּות - ֵאין כָּ ֵלְךתִּ ינּו. הּוא הֹו ה ַרבֵּ ל ה' ְלמֹשֶׁ ּלּות ֱאלִֹקית שֶׁ ְצַרִים!!ִהְתגַּ ְחֵרר ֶאת ָהִעְבִרים ִממִּ  ְלשַׁ

*ְּגֵזָרה ֲחָדָׁשה! ְלָכל ָהֲעָבִדים ָהִעְבִרים, ַּתְפִסיקּו 

ְלִהְתַלֵהב ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשּמֶֹׁשה אֹוֵמר ָלֶכם. ֵמַהּיֹום 

ִּתְצָטְרכּו ְלַלֵּקט ְּבַעְצְמֶכם ֶּתֶבן ַלְּלֵבִנים, ָּכָכה ֹלא 

ִיְהֶיה ָלֶכם ְזַמן ְלַמְחָׁשבֹות ַעל ְּגֻאָּלה ִמִּמְצַרִים. 

 , ִּתְׁשְּכחּו ִמֶּזה

ֵאר ּפֹה ָלֶנַצח! ַאֶּתם הֹוְלִכים ְלִהּׁשָ זמני הדלקת נרות שבת:
16:10 ירושלים		
16:24 תל-אביב		

                                 16:14 חיפה		
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לקבלת פני משיח

יוצא לאור 

ָיֵעל: 

מוָֹרה: 

ְלֶרֶגל כ' ֵטֵבת יֹום ִהְסַּתְּלקּות ָהַרְמַּב"ם
ל ֶמֶלְך  י ׁשֶ רֹוְפאֹו ָהִאיׁשִ ׁש ּכְ ּמֵ ן ַמְימֹון ׁשִ ה ּבֶ ר' ֹמׁשֶ

יַח ֶאת  ּדִ ּיַ ֶלְך ׁשֶ ִאים ֵהִסיתּו ֶאת ַהּמֶ ּנָ ֶלְך ַהּקַ ֵרי ַהּמֶ ִמְצַרִים. ׂשָ
מֹו  יו רֹוֵפא ֻמְסְלִמי ּוׁשְ ְחּתָ ה ּתַ ַמּנֶ ּיְ יעּו ׁשֶ "ם. ֵהם ִהּצִ ָהַרְמּבַ

ח  ּקַ ר ַמְימֹון ְיהּוִדי הּוא, ּוַמּדּוַע לֹא ּתִ ה ּבַ י ֹמׁשֶ ּמֹון. "ֲהלֹא ַרּבִ ּכַ
ם ְוַהֲעֵרב.  ּכֵ ָאְזָניו ַהׁשְ ְתָך?!", ָטֲענּו ּבְ ֵני ּדָ רֹוֵפא ִמּבְ

ין  ֵרָרה ַלֲעֹרְך ִמְבָחן ּבֵ ֵלית ּבְ ֶלְך ֶהְחִליט ּבְ ַהּמֶ
ל ָהַעְרִבים. דֹול רֹוְפָאם ׁשֶ "ם ְלֵבין ּגְ ָהַרְמּבַ

ְפֵניֶהם  יב ּבִ ֵני ָהרֹוְפִאים, ְוִהּצִ ֶלְך ִלׁשְ ָקָרא ַהּמֶ
ה ְלַהְרִעיל ֶאת  ם ְיַנּסֶ ל ֶאָחד ִמּכֶ ר ַמְבִעית: "ּכָ ֶאְתּגָ

ֵתר  ֵצל ֵמַהַהְרָעָלה ּוְלִהּוָ ְצִליַח ְלִהּנָ ּיַ ֵרֵעהּו, ּוִמי ׁשֶ
עֹוד מֹוֵעד, אֹות  ִכין ִמּבְ ּיָ רּוָפה ׁשֶ ים, ַעל ְיֵדי ּתְ ַחּיִ ּבַ

יֹוֵתר, ְוהּוא ִיְהֶיה רֹוְפִאי".  ְמֶחה ּבְ ִהּנֹו ַהּמֻ הּוא ׁשֶ
"ם ִיְהֶיה ָהִראׁשֹון  ָהַרְמּבַ ֶלְך ּגֹוָרל, ְוָעָלה ׁשֶ ָעַרְך ַהּמֶ

ה ֶאת ָהַרַעל. ּתֶ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ְך  ֶמׁשֶ ְסְלִמי ָהַלְך ְלֵביתֹו, ְוָעַסק ּבְ ָהרֹוֵפא ַהּמֻ
ְרִקיַחת ַרַעל ָחָזק ּוָמִהיר, ְוִאּלּו  ֵלם ּבִ בּוַע ׁשָ ׁשָ

ה', ְוֵהִכין ַסְמָמִנים  ם ִמְבָטחֹו ּבַ "ם ׂשָ ָהַרְמּבַ
לּו ֶאת ָהַרַעל. ַבּטְ ּיְ ַמְתִאיִמים ׁשֶ

ֹרד  ֶמַתח ִמי ִיׂשְ ם ּבְ ּלָ ֵבי ִמְצַרִים ּכֻ יַע, ּתֹוׁשָ ְכִריַע ִהּגִ ַהּיֹום ַהּמַ
ְבָחן ָהַאְכָזר. ֶאת ַהּמִ

ּמֹון,  ֶלְך ּוְבָיָדם ַסְמְמֵניֶהם. ּכַ בּו ִלְפֵני ַהּמֶ ֵני ָהרֹוְפִאים ִהְתַיּצְ ׁשְ
ם ַהּנֹוָרא  "ם ֶאת ַהּסַ יט ָלַרְמּבַ ׁש ְוהֹוׁשִ ְסְלִמי, ִנּגַ ָהרֹוֵפא ַהּמֻ

ל ִסיָמֵני ְמצּוָקה.  רּו ּכָ "ם לֹא ִנּכְ ל ָהַרְמּבַ ָניו ׁשֶ ֵהִכין. ַעל ּפָ ׁשֶ
ַאַחת ֶאת  ית, ְוהּוא ָלַגם ּבְ ה ֲחִריׁשִ ִפּלָ ָפָתיו ִמְלְמלּו ֲאֻרּכֹות ּתְ ׂשְ
ְלִמיָדיו,  יבּוהּו ּתַ ּכִ ַלע ֶאת ַהּנֹוֵזל, ִהׁשְ ּבָ ד ַאֲחֵרי ׁשֶ ֶות. ִמּיָ ַסם ַהּמָ

רּוָפה  קּוהּו ֵמַהּתְ ט, ְוִהׁשְ ֵ ּשׁ יק ְלִהְתּפַ ָהַרַעל לֹא ַיְסּפִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ֵדי ְלַנְטֵרל ֶאת ָהַרַעל. ַעְצמֹו ּכְ ֵהִכין ּבְ ׁשֶ

"ם  ק ָהַרְמּבַ ֲעֹבר ְיָמָמה ּוֶמֱחָצה ִהְתַחּזֵ ַמִים, ּכַ ַחְסֵדי ׁשָ ּבְ
ַאַחד ָהָאָדם. ב ַלֲעבֹוָדתֹו ְוָהָיה ּכְ ר ָיִמים ׁשָ ְוִהְבִריא. ַאֲחֵרי ִמְסּפַ

קֹות ֶאת ָהרֹוֵפא  "ם ְלַהׁשְ ל ָהַרְמּבַ יַע ּתֹורֹו ׁשֶ ה ִהּגִ ַעּתָ
ַכּמֹון, ְוָכל ּגּופֹו  ָעָתה ָאֲחָזה ּבְ ּלֹו. ּבְ ֶות ׁשֶ ם ַהּמָ ְמֵעאִלי ִמּסַ ׁשְ ַהּיִ
הּוִדי. ֲהלֹא הּוא ָיַדע ֵאיֶזה ַרַעל  ָעַמד מּול ָהרֹוֵפא ַהּיְ ׁשֶ ָרַעד ּכְ

ֹרד  "ם ִלׂשְ קֹותֹו, ּוְבָכל ֹזאת ִהְצִליַח ָהַרְמּבַ ן ָנַתן ְלַהׁשְ ְמֻסּכָ
ר ָיִמים ֹקֶדם ָלֵכן  ֵבד. ִמְסּפַ ׁשֹו ָהָיה ּכָ ְטָלִני. ֲחׁשָ ם ַהּקַ ֶאת ַהּסַ
ִכינּו ֶאת ּגּופֹו  ּיָ ְתרּופֹות ׁשֶ ְטנֹו ּבִ א ֶאת ּבִ ָבר ִמּלֵ ּכְ

הּוִדי. ל ָהרֹוֵפא ַהּיְ ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ָהַרַעל ׁשֶ
ח  ְטּבָ "ם ַלּמִ ְבָחן, ִנְכַנס ָהַרְמּבַ ּקֹות ִלְפֵני ַהּמִ ּדַ

י ַעְגָבִנּיֹות,  ּתֵ ֵני ְמָלְפפֹוִנים, ׁשְ ֶלךְ, ָנַטל ׁשְ ֵבית ַהּמֶ ּבְ ׁשֶ
ַלל ַהּכֹל ַיַחד  ְבִליִנים. ּבָ ה ּתַ ִלים ְוַהְרּבֵ ְלּפְ ה ּפִ ּמָ ּכַ

ָלל, ַאְך ַמְרֵאהּו ָאֹים  יק ּכְ ֵאינֹו ַמּזִ ֶקה ׁשֶ ְוֵהִכין ַמׁשְ
יַע. ּוַמְרּתִ

ֶלְך  "ם ִלְפֵני ַהּמֶ ה ִנְכַנס ָהַרְמּבַ ֶקה ַהּזֶ ׁשְ ִעם ַהּמַ
טֹות  ָדיו ְמַרּטְ ּיָ ׁשֶ ּמֹון. ּכְ ָקה ֶאת ּכַ ִרים, ְוִהׁשְ ְוַהּשָׂ

ּמֹון  ַלע ּכַ רּוַח, ּבָ א ּבָ ָעָנף ִנּשָׂ ֵאיָמה ְוָכל ּגּופֹו רֹוֵעד ּכְ ּבְ
ם הּוא  ד ְלַאֲחָריו ָנַטל ּגַ ְפִחיד ּוִמּיָ ֶקה ַהּמַ ׁשְ ֶאת ַהּמַ

ׁשֹות ְוַהּתֹוָפעֹות  יֹוְדעֹו ֶאת ַהַהְרּגָ ַסם ֶנֶגד ְרָעִלים. ּבְ
ה,  ל ְצַמְרמֹורֹות ְוֻחְלׁשָ ה ִלְתחּוׁשֹות ָקׁשֹות ׁשֶ ל ַהַהְרָעָלה, ִצּפָ ׁשֶ
ל  ַלע ּכָ ִאּלּו לֹא ּבָ אּוָלם ַהְפֵלא ָוֶפֶלא, הּוא לֹא ָחׁש ְמאּוָמה... ּכְ

ַרַעל.
רֹב ָחְכָמתֹו ָנַתן ִלי ַסם  ְימֹוִני ּבְ ַהּמַ ר ׁשֶ ּבֵ ּמֹון ֶנְחַרד. "ִמְסּתַ ּכַ

יַע ַרק  ּפִ ׁש ִלְמֹקָרָביו, "ְוהּוא ַיׁשְ ֲחׁשָ ית," ָאַמר ּבַ תֹו ִאּטִ ֻעּלָ ּפְ ׁשֶ
ר ֹאַכל ַמֲאָכל נֹוָסף"... ֲאׁשֶ ּכַ

ֱאֹכל מּוְצֵרי  ם ִמּלֶ ר. הּוא ִנְמַנע ּגַ ׂשָ ֱאֹכל ּבָ ַסק ִמּלֶ ּמֹון ּפָ ּכַ
ר ּוַמֲאֶפה ֵאיָנם ּגֹוְרִמים  ׂשָ ם ּבָ ּגַ ָרָאה ׁשֶ ַמֲאֶפה. ְלַאַחר ׁשֶ

ן ֶנְחַלב מּול  א ִאם ּכֵ ר ֵמָחָלב, ֶאּלָ ַעת ָהַרַעל, ֵהֵחל ְלִהְתַנּזֵ ּפָ ְלַהׁשְ

קּוחֹות. ֵעיָניו ַהּפְ
יב  ַכב, ִהְקׁשִ ּמֹון ֲחַסר ָמנֹוַח. ָקם ְוׁשָ בּוַע ָיִמים ָהָיה ּכַ ׁשָ

עֹוד ְמַעט  ימֹוָתיו, ֶהֱאִמין ׁשֶ ִלְפִעימֹות ִלּבֹו ּוָמַדד ֶאת ֹאֶרְך ְנׁשִ
ַגׁש  בּוַע ּפָ ֲעֹבר אֹותֹו ׁשָ ַעת ָהַרַעל ַהּסֹוִדי. ּכַ ּפָ ֵחל ַהׁשְ ָקט ּתָ

רֹות  ָניו ִחּוְ ה ּפָ רֹונֹות ָהַאְרמֹון, ְוֵהּנָ ִמְסּדְ ּמֹון ּבְ "ם ֶאת ּכַ ָהַרְמּבַ
ל  ֻהּלָ ְצִרי ַהּמְ ַאל ֶאת ָהרֹוֵפא ַהּמִ ְוגּופֹו ָרֶזה. "ֱאֹמר ָנא ִלי" ׁשָ
ּתֹות? ְוִאם  ֱאֹכל ְוִלׁשְ ְמַעט ִמּלֶ ָחַדְלּתָ ּכִ מּוָעה ׁשֶ ְ כֹוָנה ַהּשׁ "ַהּנְ

יׁש?"... ה ַמְרּגִ יַצד ַאּתָ ה ָאֵכן ׁשֹוֶתה ְמַעט ָחָלב ּכֵ ַאּתָ
לֶֹבן  ָניו ָחְורּו ּכְ ּמֹון. ּפָ ל ּכַ ם ִחְורֹונֹו ׁשֶ אֹותֹו ָהֶרַגע ִהְתַעּצֵ ּבְ

ף.  יו ִמְתַעּלֵ ְחּתָ ֶהָחָלב ְוהּוא ָקַרס ּתַ
ֶכת ְוהּוא ֵמת. ּבֹו ָעַמד ִמּלֶ ּלִ ה ׁשֶ ַחן ֵאָליו ְוִגּלָ "ם ּגָ ָהַרְמּבַ

ְבָחן. ָקָרא  ל ַהּמִ ה ִמּתֹוְצאֹוָתיו ׁשֶ ָהָיה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְמֻרּצֶ
ה ָהְיָתה  ה ֶאת ָאְזָניו ִויָתֵאר לֹו ִמּמָ ַגּלֶ ּיְ ׁש ׁשֶ "ם ּוִבּקֵ ָלַרְמּבַ

ם  ׁש, ַרַעל ְמֻתְחּכָ ּמֵ ּתַ ּה ִהׁשְ ֻיָחד ּבָ ֲערֶֹבת ָהַרַעל ַהּמְ ֶבת ּתַ ֻמְרּכֶ
בּוַע ָיִמים ְוַרק ָאז נֹוֵתן ֶאת אֹותֹוָתיו... ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ָהָרדּום ּבְ

"ם ֶאת  יַע ָהַרְמּבַ ה" ִהְפּתִ ָבר ַהּזֶ ּדָ "ָחִליָלה ִלי ֵמֲעׂשֹות ּכַ
ָלל. ְלעֹוָלם ֵאיִני  י אֹותֹו ּכְ ְתׁשּוָבתֹו "לֹא ִהְרַעְלּתִ ֶלְך ּבִ ַהּמֶ

ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶהֱעִניק ִלי  רֹון ָהְרפּוָאה ׁשֶ ָ ִכּשׁ ׁש ְלָרָעה ּבְ ּמֵ ּתַ ִמׁשְ
ֵדי  ֵדי ְלַהֲחיֹות ְולֹא ּכְ י הּוא ּכְ ְלּתִ ּבַ ּקִ ָנה. ּכַֹח ָהְרפּוָאה ׁשֶ ַמּתָ ּבְ

דֹול.  רֹוְפאֹו ַהּגָ ֶלְך ֶהְחִריׁש ְוָתָלה ֵעיַנִים ׁשֹוֲאלֹות ּבְ ְלָהִמית". ַהּמֶ
בּוַע ָיִמים ְלַאַחר ַהַהְרָעָלה. ּמֹון ֵמת ׁשָ ֲהֵרי ּכַ

ֶמֶתק ְלׁשֹונֹו  "ם ּבְ יר ָהַרְמּבַ "הּוא ֵמת ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו" ִהְסּבִ
ֵני ָה'ַרַעל'  בֹות ַהֲחָרָדה ִמּפְ ִעּקְ ַח ּבְ ּתֵ ּפִ ְמיֹון ׁשֶ ֹכַח ַהּדִ "ֵמת ּבְ

ְוא"... ַחד ׁשָ יַע. ֵמת ִמּפַ ּפִ ֵאינֹו ַמׁשְ ׁשֶ
דֹול הּוא  י לֹא ַרק רֹוֵפא ּגָ ֶלְך עֹוד יֹוֵתר ּכִ ה ֵהִבין ַהּמֶ ַעּתָ

ם ָחָכם ָעצּום, ּוֵמָאז  י ִאם ּגַ "ם ּכִ ָהַרְמּבַ
ל  לֹו ַעל ּכָ אֹו ְוִגּדְ ִנּשְׂ

ר  ִרים ֲאׁשֶ ַהּשָׂ
ִאּתֹו. 

הּו  ר ַמשֶּׁ ל יֹום ֲאַספֵּ י, כָּ ִהְבַטְחתִּ מֹו שֶׁ כְּ

ר ַעל ִמְצוֹות  ה... ַהּיֹום ְנַדבֵּ ֻאלָּ ֵמַהגְּ

לֹות ֶלָעִתיד ָלבֹא.. טְּ ְתבַּ מִּ שֶׁ

ְצוֹות  ָמה, ַהּמֹוָרה?! ַהמִּ

ֲאַנְחנּו  לּו? ֲאִני יֹוַדַעת שֶׁ טְּ ִיְתבַּ

ְמָחה...  שִׂ ְנַקיֵּם אֹוָתן בְּ

ָבר...  ה כְּ ַוואּו, ֲאִני ְמַחכָּ

ֵאָלה ָיָפה... ְוַגם ִהְתַחְלתְּ ַלֲענֹות ָעֶליָה...  שְׁ

ַצּוּו אֹוָתנּו  יְּ ִלי שֶׁ ְצוֹות בְּ ָאנּו ְנַקיֵּם ֶאת ַהמִּ

ָמן...  ְלַקיְּ

ְחּתֹוִנים". תַּ יָרה בַּ ֵרְך "דִּ ה לֹו ִיְתבָּ הּוִדי ַיֲעשֶׂ ַהיְּ ֵדי שֶׁ ָרא ֶאת ָהעֹוָלם כְּ "ה בָּ בָּ ַהקָּ

"ה: בָּ ִית ַלקָּ ָרִכים ִלְבנֹות ֶאת ַהבַּ י דְּ תֵּ ָנן שְׁ יֶּשְׁ יר שֶׁ י ַמְסבִּ ָהַרבִּ

ה.  ָרא ִלְקֻדשָּׁ "ה בָּ בָּ ַהקָּ ָבִרים שֶׁ ָכל ַהדְּ ׁש בְּ מֵּ תַּ הּוִדי ִמשְׁ  1. ַהיְּ

ים  ִמיִּ שְׁ ָבִרים ֲהִכי גַּ ֵדי ַלֲהפְֹך ֶאת ַהדְּ "ה ָנַתן לֹו כְּ בָּ ַהקָּ רֹונֹות שֶׁ שְׁ ּכֹחֹות ּוַבכִּ ׁש בַּ מֵּ תַּ הּוִדי ִמשְׁ 2. ַהיְּ
ה. ְלִדְבֵרי ְקֻדשָּׁ

ִית: ָהֶאָחד  ְפזֶֹרת ֶאת 2 סּוֵגי ֶהֳחָמִרים ִלְבִניַּת בַּ תִּ ְפזֶֹרת. ִמְצאּו בַּ נּוי ֵמאֹוִתּיֹות תִּ בָּ ִית שֶׁ ִלְפֵניֶכם בַּ
ִניָּה.  ֶרְך ַהשְּׁ יל ַלדֶּ ָעִמים ּוַמְקבִּ ִני ִנְמָצא 8 פְּ ָעִמים, ְוַהשֵּׁ ֶרְך ָהִראׁשֹוָנה ְוִנְמָצא 5 פְּ יל ַלדֶּ ַמְקבִּ

 

למינבלל
מנבבאבב
נינלנננ
יבאיליי
באמבנממ
ללבנימי
אבמאלמנ
בנליאיב
ניבאננל
יממינבא
מינ באאל

מאת: דינה. מ.

ֵעט 
ַלֲחשֹוב

ִקּיּום ִמְצוֹות ַּבְּגֻאָּלה  >> << ּבֹוִנים ַּבִית ַלה'  

ַרַעל סֹוִדי


