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כתבה:
תמר זקס

ׁשוֲֹאלִים
ים וְּמַקדְּׁשִ
ּבְבֵית ָהַרב 
יִצְָחק נִּסִים
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ִקים ֶאת  ְמָחה ּבַגַּן ַרּבָה. גִּלְעָד וְַדְפנָה ְמַטְאְטִאים ֶאת ֶהָחצֵר וַּמׁשְ י ִהגִּיעַ, וְהַּשִׂ ּשִׁ יֹום ׁשִ
יִמים ֶאת הַּבֻּבֹות. ּבִיֹּות וַּמְרּדִ ִרים ֶאת ַהּקֻ ַהגִּנָּה, יָעֵל וִּמיכֵָאל ְמַסּדְ

ְפנָה  בִים ּבְַמעְגָּל לְִמְפגַּׁש ּתְִפלָּה וּלְִסּפוּר ּתֹוָרה, ּדַ ר, וְכֻלָּם יֹוׁשְ ַהגַּן מוּכָן וְּמֻסּדָ ּכְׁשֶ
ת ִמנָּעֳִמי ַהגַּנֶּנֶת, ׁשֶ ְמבַּקֶ

ָרה, וְַאֲחֵרי  “נָעֳִמי, אוּלַי ּתְַסּפְִרי לָנוּ ַהיֹּום קֶֹדם ֶאת ִסּפוּר ַהּתֹוָרה עַל ַאבְָרָהם וְׁשָ
נְַּסיֵּם לִלְמֹד ּתֹוָרה נְִתּפַלֵּל?” ׁשֶ

ְפנָה,” ַמְסּבִיָרה יָעֵל, “קֶֹדם ַחיָּבִים לְהְִתּפַלֵּל ּכִי ַהּתְִפלָּה ֲחׁשוּבָה יֹוֵתר!” “ֲאבָל ּדַ
     “ַמה ּפְִתאֹום!” אֹוֵמר ִמיכֵָאל, “לִּמוּד ּתֹוָרה ָחׁשוּב ַהְרּבֵה יֹוֵתר!”

“לֹא נָכֹון!” יָעֵל עֹונָה.
יב לָּה ִמיכֵָאל. “ּכֵן נָכֹון!” ֵמׁשִ

“לֹא נָכֹון!” “ּכֵן נָכֹון!” “לֹא נָכֹון!” “ּכֵן...”
ר לְִהְתוַּכֵַח, ֲאבָל ֵאין צֶֹרךְ לִָריב.  “ֶרגַע ֶרגַע, ִמיכֵָאל וְיָעֵל, ֶאְפׁשָ

בִים עַל ּכָךְ.” ֵאלָה ְמעַנְיֶנֶת וֲַחכָָמה, ּכְַדאי לִבְּדֹק ָמה ַהֲחכִָמים חֹוׁשְ ַאלְּתֶם ׁשְ ׁשְ
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ּבָת ּבַּבֶֹקר, ֵאלֵךְ  ְפנָה, “ָמָחר, ּבְׁשַ “יֵׁש לִי ַרעְיֹון!” קֹוֶפצֶת ִמּמְקֹוָמּה ּדַ
ַאל אֹותֹו – הוּא  עִם ִאּמָא וְַאּבָא ֶאל ‘ָהִראׁשֹון לְצִיֹּון’ ָהַרב נִּסִים וְֶאׁשְ

ּבְוַּדַאי יֵַדע ֶאת ַהּתְׁשוּבָה!”
ַמח  ָרֵאל יִׂשְ ל ְמִדינַת יִׂשְ י ׁשֶ ָהַרב ָהָראׁשִ “ַרעְיֹון ְמצֻיָּן, ֲאנִי ּבְטוָּחה ׁשֶ

ֵאלָה ַהיָָּפה ַהּזֹאת.” לַעֲנֹות עַל ַהּשְׁ
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ֵקִטים, ָהרוַּח ְמנִיעָה ֶאת  ּבָת ּבַּבֶֹקר, ָהְרחֹובֹות ׁשְ ׁשַ
צַּמְרֹות ָהעֵצִים. ַאּבָא, ִאּמָא וְַדְפנָה עֹולִים ּבַּמְַדֵרגֹות 

נִיָּה. לְיַד ַהּדֶלֶת ְמַחּכָה  ל ָהַרב ּבַּקֹוָמה ַהּשְׁ לְבֵיתֹו ׁשֶ
ָהַרּבָנִית וִיְקטֹוְריָה וְּמבֶָרכֶת ֶאת ָהאֹוְרִחים ּבְקֹול 

לֹום, ּבְרוּכִים הַּבִָאים!” ּבַת ׁשָ נָעִים: “ׁשַ
לֹום וְּמבָֹרךְ, ּבְרוּכִים ַהנְִּמצִָאים!”  ּבַת ׁשָ “ׁשַ

ַאּבָא עֹונֶה.
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ְפנָה רֹוָאה  ּבֲַחַדר הָאֹוְרִחים ַהגָּדֹול ּדַ
ִרים ּבְַמעְגָּל וַּמְמּתִינִים  ּכְִסאֹות ְמֻסּדָ

ב ָהַרב יִצְָחק  לְאֹוְרִחים. לְיַד ַהַחלֹּון יֹוׁשֵ
בִים  ִטיַח, יֹוׁשְ נִּסִים. לְָפנָיו, עַל ַהּשָׁ

יְלִָדים וִילָדֹות.
ֶאל ַהֶחֶדר עֹוד וְעֹוד אֹוְרִחים נִכְנִָסים. 

ָפה  ה ּתַיִָּרים ַהְמַדּבְִרים ּבְׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ
נֵי ּבַחוִּרים  ְפנָה ֵאינָּה ַמּכִיָרה, ׁשְ ּדַ ׁשֶ

עֲטוִּפים ּבְַטלִּית, ַסּבָא וְנֶכֶד, גְּבֶֶרת ַאַחת 
ית ּבְיָָדּה, וּגְבֶֶרת נֹוֶסֶפת אֹוֶחזֶת  עִם ֻחּמַׁש ּבְֵראׁשִ

ֶרת. ּכְִריכָתֹו ְמֻהּדֶ ּבְִסּדוּר ׁשֶ
ְפנָה ַמּבִיָטה ּבַָרב וְרֹוָאה זוּג עֵינַיִם ְמַחיְּכֹות ֵמֲאחֹוֵרי  ּדַ

ׁש עַל ַהיַּיִן וְּמבֵָרךְ ֶאת  ָקַפיִם עֲגֻלִּים. ָהַרב ְמַקּדֵ ִמׁשְ
ּדוּׁש, ָהַרב וְָהַרּבָנִית ְמׂשֹוֲחִחים עִם  הַּבִָאים. ַאֲחֵרי ַהּקִ
ִתיָּה ָקָרה. בֶת, ַמּצִיעִים עוּגַת ּתַּפוּזִים, ּפֵרֹות וּׁשְ לְּכֻלָּם יִהְיֶה ָמקֹום לָׁשֶ ָהאֹוְרִחים, ּדֹוֲאגִים ׁשֶ

ְפנָה ִמְתּפַלֵּאת,  ּדוּׁש!” ּדַ “ּכָל ּכָךְ ַהְרּבֵה אֹוְרִחים ִהגִּיעוּ לַּקִ
ֵאלָה?” אֹל ֶאת ָהַרב ׁשְ “ָמַתי אוּכַל לִׁשְ

ֵאלֹות,” ַאּבָא ְמעֹוֵדד אֹוָתּה. ו זְַמן טֹוב לִׁשְ עַכְׁשָ ב ׁשֶ “ֲאנִי חֹוׁשֵ
בֶת ּבֲַחזָָרה. ְפנָה נֶעֱֶמֶדת... ַאךְ ִמְתָחֶרֶטת וִּמְתיַּשֶׁ ּדַ

ָהַרב עָסוּק,  ו? ֲאנִי רֹוָאה ׁשֶ ַאל ֶאת ָהַרב עַכְׁשָ ֶאׁשְ “ׁשֶ
ַאל אֹותֹו ּבְַפעַם ַאֶחֶרת...” ֶאׁשְ ֲאנִי... ֲאנִי... אוּלַי ּכְַדאי ׁשֶ
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ל ִאּמָא,  ְפנָה אֹוֶחזֶת ּבְָחזְָקה ּבְיָָדּה ׁשֶ ִמְקצֵה ַהֶחֶדר ָהַרב רֹוֶאה ֶאת ַאּבָא וּלְיָדֹו ֶאת ּדַ
ֵמךְ?” ְפנָה: “ַמה ּשְׁ בֶת. ָהַרב נִּסִים נִגַּׁש ֲאלֵיֶהם וְׁשֹוֵאל ֶאת ּדַ נֶעֱֶמֶדת וִּמְתיַּשֶׁ

ְפנָה, וֲַאנִי ּבְגַן חֹובָה.” “קֹוְרִאים לִי ּדַ
ֵאלָה?” אֹל אֹוִתי ׁשְ ְפנָה, ַאּתְ רֹוצָה לִׁשְ “ּדַ

“ָאה...ּכֵן... ֶאְתמֹול ּבַגַּן לֹא ִהצְלְַחנוּ לְהֲַחלִיט ֶמה ָחׁשוּב יֹוֵתר – לִלְמֹד ּתֹוָרה אֹו לְִהְתּפַלֵּל.”
בִים?” ׁשֹוֵאל ָהַרב נִּסִים. ֵאלָה יָָפה וֲַחכָָמה. וָּמה ַהֲחבִֵרים ּבַגַּן חֹוׁשְ “זֹו ׁשְ

לִּּמוּד ּתֹוָרה הוּא ֲהכִי ָחׁשוּב, ּכִי ּבַּתֹוָרה ּכְתוּבֹות ּכָל ַהּמִצְוֹות. ב ׁשֶ “ִמיכֵָאל חֹוׁשֵ
ַהּתְִפלָּה ֲחׁשוּבָה יֹוֵתר ּכִי ֲאנְַחנוּ ִמְתּפַלְּלִים ּכָל יֹום,  בֶת ׁשֶ לִּי יָעֵל חֹוׁשֶ ֲאבָל ַהֲחבֵָרה ׁשֶ

נּוּכַל לִלְמֹד ּתֹוָרה.” ים ׁשֶ מֹוִדים לַה’ וְּמבְַקׁשִ
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ְפנָה? ֶמה ָחׁשוּב יֹוֵתר – לִלְמֹד ּתֹוָרה אֹו לְִהְתּפַלֵּל?” בֶת ּדַ “וָּמה ַאּתְ חֹוׁשֶ

לִּּמוּד ּתֹוָרה הוּא ֲהכִי  בֶת ּכְמֹו ִמיכֵָאל ׁשֶ ְפנָה ְמַהְרֶהֶרת, “ֲאנִי חֹוׁשֶ “ֲאנִי?” ּדַ

 ... ַהּתְִפלָּה ֲחׁשוּבָה יֹוֵתר... אֹו ׁשֶ בֶת ּכְמֹו יָעֵל ׁשֶ ָחׁשוּב... לֹא! ּבְעֶצֶם... ֲאנִי חֹוׁשֶ

ה לִי לְַהֲחלִיט!” ּבְעֶצֶם ָקׁשֶ

ֵאלָה  ְפנָה, גַּם ַהֲחכִָמים ִמְתלַּבְִטים ּבַּשְׁ ְפנָה וְאֹוֵמר, “ַאּתְ יֹוַדעַת ּדַ ָהַרב ְמַחיֵּךְ ֶאל ּדַ

ַאלְּתֶם ּבַגַּן. ּשְׁ ׁשֶ

ֲאנְַחנוּ ִמְתּפַלְּלִים – ה’ ׁשֹוֵמעַ אֹוָתנוּ.  ּכְׁשֶ

ָאנוּ לֹוְמִדים ּתֹוָרה – ֲאנְַחנוּ ׁשֹוְמעִים ָמה ה’ אֹוֵמר לָנוּ.  וּכְׁשֶ

נֵי ַהּדְבִָרים ֲחׁשוּבִים. ׁשְ

ַהּתְִפלָּה  לִּּמוּד ַהּתֹוָרה קֹוֵדם – וְיֵׁש ֲחכִָמים ַהּסֹובְִרים ׁשֶ יֵׁש ֲחכִָמים ַהּסְבוִּרים ׁשֶ

קֹוֶדֶמת.

יכִים לְכַּבֵד ִאיׁש ֶאת  ַהֲחכִָמים ִמְתוַּכְִחים וְֵאינָם ַמְסּכִיִמים, ֵהם ַמְמׁשִ וְַאף ׁשֶ

ֵרעֵהוּ.”

ְפנָה צֲָחָקה. לָּנוּ!” ּדַ “ּכְמֹו ַהֲחבִֵרים ּבַגַּן ׁשֶ

“נָכֹון,” ִהנְֵהן ָהַרב ּבְרֹאׁשֹו, 

“ִמי יֹוֵדעַ, אוּלַי גַּם ַאּתֶם עֹוד ּתְִהיוּ   

ּתַלְִמיֵדי ֲחכִָמים גְּדֹולִים...”   
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כתבה:
רחל סלייטר

ע לְעַם יְִשָׂרֵאל ָסּ ַהַמּ
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לַיִם. ַהּמְכֹונִית ַהּכְֻחלָּה נְִמנְָמה ּכָל ַהלַּיְלָה ּבֲַחנָיָה לְיַד ּבֵית ָהֶאבֶן ּבָעִיר יְרוּׁשָ

ּתַעֲלָה  ר ֵהִאיר ַהיֹּום, ִהגִּיעַ ַהנֶָּהג וְהֵנִיעַ ֶאת ַהּמְכֹונִית. ַהּמְכֹונִית הִׁשְ ּכֲַאׁשֶ

ִתים  ַקלֹּות, ּפְָקָחה זוּג עֵינַיִם עֲגֻלֹּות וְהִּבִיָטה ּבְצִּפִיָּה לְעֵבֶר הַּפְָתִחים ַהְמֻקּשָׁ

ל הַּבַיִת. ׁשֶ

ָהַרב יָצָא ֵמהַּבַיִת וְנְֶחּפַז לְכִוּוּן ַהּמְכֹונִית.

“ּבֶֹקר טֹוב!” ּבֵַרךְ ָהַרב ֶאת ַהנֶָּהג ּבְָפנִים ְמִאירֹות וְנִכְנַס ּפְנִיָמה.

יב ַהנֶָּהג ּבְיְִרַאת ּכָבֹוד וְֵהֵחל ּבִנְִסיעָה. “ּבֶֹקר אֹור, ּכְבֹוד ָהַרב נִּסִים,” ֵהׁשִ

ָרֵאל,”  ּמֵַח ּבְִמִדינַת יִׂשְ יךְ ּבַּמַּסָע ַהְמׂשַ “גַּם הַיֹּום נְַמׁשִ

ַמיִם. ּכִּסוּ ֶאת ַהּשָׁ ָאַמר ָהַרב וְהִּבִיט ּבָעֲנָנִים ָהֲאפִֹרים ׁשֶ
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“ְלָאן ִנַּסע ַהּיֹום ַּבֶּדֶרְך ַהְּסלּוָלה?

ַלּמֹוָׁשב, ַלִּקּבּוץ אֹו ָלִעיר ַהְּגדֹוָלה?”

ָּפָנה ַהֶּנָהג ֶאל ָהַרב ִּבְׁשֵאָלה.

ים  ֵאלָיו נַגִּיעַ נְִפגֹּׁש וְנַּכִיר עֹוד וָעֹוד ֲאנָׁשִ “ּבְכָל ָמקֹום ׁשֶ

ֶרךְ!"   ָרֵאל,” ָאַמר ָהַרב, "נֵצֵא לַּדֶ טֹובִים ּבְִמִדינַת יִׂשְ

“ּפִיּפ ּפִיּפ!” צְָפָרה הַּמְכֹונִית
ְמָחה וְיָצְָאה לְַדְרּכָּה.               ּבְׂשִ
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ם נְָקׁשוּ עַל גַּג  ם ַקל ֵהֵחל לֶָרֶדת. ַהּמְכֹונִית נְָסעָה ּבִזְִהירוּת עַל ַהּכְבִיׁש ָהָרטֹב. ִטּפֹות ַהגֶּׁשֶ גֶּׁשֶ
ת ַהַחלֹּון. ְמׁשַ קוָּפה הֱֶחלִיָקה לְִאּטָּה עַל ׁשִ ַהּמְכֹונִית, וְִטּפָה ַאַחת ׁשְ

“ִטיף ִטיף ַטף... 

ְמַׁשֲעֵמם ִלי ְלַטְפֵטף, 

ַהִאם ֶאְפָׁשר ֲאֵליֶכם ְלִהְצָטֵרף?”

אוּכַל  ּתִי ֲחבֵָרה ׁשֶ ַמיִם, ִחּפַׂשְ ם, “ִהגַּעַּתְ ַמּמָׁש ִמּשָׁ ְמָחה,” עָנְָתה ַהּמְכֹונִית לְִטּפַת ַהגֶּׁשֶ “ּבְׂשִ
לְַפְטּפֵט ִאּתָּה.”

ה ָהְרֻטּבָה. ְמׁשָ ַהּטִּפָה ֵהצִיצָה ּפְנִיָמה ִמּבַעַד לַּשִׁ
“ִמי הִָאיׁש ַהנֹּוֵסעַ ִאּתָךְ?” הִיא הְִתּפַעֲלָה, “ּפָנָיו ְמִאירֹות, וְהוּא לֹובֵׁש גְּלִיָמה ּכֹה ְמפֶֹאֶרת, ְרקוָּמה 

ּבְחוֵּטי זָָהב וָכֶֶסף, הוּא נְִרֶאה ּכְמֹו ֶמלֶךְ!”

ָרֵאל.”“זֶהוּ הַָרב יִצְָחק נִּסִים, ‘הִָראׁשֹון לְצִיֹּון’,” ָאְמָרה הַּמְכֹונִית,   ל ְמִדינַת יִׂשְ י ׁשֶ “הוּא הַָרב הָָראׁשִ
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“ְלָאן ַאֶּתם נֹוְסִעים ַּבֶּדֶרְך ַהְּסלּוָלה?

ַלּמֹוָׁשב, ַלִּקּבּוץ אֹו ָלִעיר ַהְּגדֹוָלה?”

ִהְתַעְנְיָנה ַהִּטָּפה ָהֲעֻגָּלה.

ָרֵאל,”  ָהַרב נִּסִים ֻהכְּתַר לְִהיֹות ‘ָהִראׁשֹון לְצִיֹּון’, הוּא ֶהֱחלִיט לָצֵאת לְַמּסָע ּבְִמִדינַת יִׂשְ “ּכְׁשֶ
ם גַּם ּבַחֹם. הוּא ַמְפִסיק ֶאת לִּמוּד ַהּתֹוָרה  ִסּפְָרה ַהּמְכֹונִית, “ָהַרב נֹוֵסעַ לְכָל ָמקֹום, גַּם ּבַגֶּׁשֶ

ָהָאהוּב עָלָיו ּכְֵדי לְהִּפָגֵׁש עִם ּכֻלָּם.”
ה!" ׁשָ ָמע ְמעַנְיֵן ְמאֹוד,” ָאְמָרה ַהּטִּפָה, "ַסּפְִרי לִי עֹוד עַל ָהַרב, ַסּפְִרי לִי עֹוד, ּבְבַּקָ “זֶה נִׁשְ

ם יְהוִּדים ַרּבִים.  “יֹום ֶאָחד ָטס ָהַרב לְֶאֶרץ ְרחֹוָקה, לְצְָרַפת,” ִסּפְָרה ַהּמְכֹונִית, “ִחּכוּ לֹו ׁשָ
ָרֵאל.” ׁש לְׂשֹוֵחַח גַּם עִם ַהיְלִָדים וְָאַמר לְכֻלָּם ּכַּמָה ָחׁשוּב לִלְמֹד ּתֹוָרה וְלַעֲלֹות לְֶאֶרץ יִׂשְ הוּא ּבִּקֵ

ֵהם יַגִּיעוּ לָָאֶרץ,” ָאְמָרה ַהּטִּפָה. ר אֹוָתם ּכְׁשֶ “ּבֶַטח ּתְִסעוּ לְבַּקֵ    

ָרֵאל.” ל ְמִדינַת יִׂשְ י ׁשֶ “הוּא הַָרב הָָראׁשִ
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ֶמׁש ֲחִמימֹות ּבְָקעוּ ִמּבַעַד לָעֲנָנִים וְלִּטְפוּ ֶאת  ַהּמְכֹונִית נְָסעָה לְַמְרגְּלֹות ָהָהר. ַקְרנֵי ׁשֶ

ֶדה. ֶאל גַּג ַהּמְכֹונִית עָָפה ּדְבֹוָרה, וְעַל ַרגְלֶיָה ַאבְַקת ּפְָרִחים צְהֻּבָה. ּפְִרֵחי הַּשָׂ

“זּום זּום זּום... ְמַׁשֲעֵמם ִלי ְלעֹוֵפף,

ַהִאם ֶאְפָׁשר ֲאֵליֶכם ְלִהְצָטֵרף?”

ְמָחה!” עָנְָתה ַהּמְכֹונִית לַּדְבֹוָרה. “ּבְׂשִ

“ִמי הִָאיׁש ַהנֹּוֵסעַ ִאּתְכֶם?" ִרְפְרָפה ַהּדְבֹוָרה ּבִכְנֶָפיָה, 

עַל רֹאׁשֹו." "הוּא נְִרֶאה ּכְמֹו ַהּכֹהֵן ַהגָּדֹול עִם ַהּמִצְנֶֶפת ׁשֶ

“זֶהוּ ָהַרב יִצְָחק נִּסִים, ָה’ִראׁשֹון לְצִיֹּון’,” ִהְסּבִיָרה ַהּטִּפָה.
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“ְלָאן ַאֶּתם נֹוְסִעים ַּבֶּדֶרְך ַהְּסלּוָלה?

ַלּמֹוָׁשב, ַלִּקּבּוץ אֹו ָלִעיר ַהְּגדֹוָלה?”

ִזְמְזָמה ַהְּדבֹוָרה ָהֲעֵמָלה.

ָרֵאל,” עָנְָתה ַהּמְכֹונִית, “ֶאְתמֹול  “ּבְכָל יֹום ֲאנְַחנוּ נֹוְסעִים לְָמקֹום ַאֵחר ּבְִמִדינַת יִׂשְ

יְסָטן, ִמּמָרֹוקֹו וֵּמרֹוַמנְיָה.  ים ִמּתֵיָמן וִּמּכוְּרּדִ ְקלֹון לְִפגֹּׁש עֹולִים ֲחָדׁשִ נַָסעְנוּ לְַאׁשְ

ּבֹו ֵהם גִָּרים.” ם ָחזָק יַָרד וְִהְרִטיב ֶאת אֶֹהל הַּבַד ׁשֶ גֶּׁשֶ

“ּבְְרְרְרְר...” ָרעֲָדה ַהּטִּפָה.

לָּּה. ים ׁשֶ “ּבֶַטח ָהיָה לֶָהם ָרטֹב וְַקר,” ָאְמָרה ַהּדְבֹוָרה וְנִעְנְעָה ֶאת ַהּמְחֹוׁשִ

יכָה  ָרֵאל,” ִהְמׁשִ ִהגִּיעוּ ּבָּה לְֶאֶרץ יִׂשְ ֶרךְ ָהֲאֻרּכָה ׁשֶ “ָהעֹולִים ִסּפְרוּ לַָרב עַל ַהּדֶ

ְקלֹון ּכְֵדי  ַהּמְכֹונִית לְַסּפֵר, “ֵהם ִהְתַרגְּׁשוּ ְמאֹוד לְִראֹות ֶאת ָהַרב ַמגִּיעַ עַד ַאׁשְ

ּבְָקרֹוב יִבְנוּ לֶָהם ּבָּתִים לָגוּר  יב לֶָהם וּלְעֹוֵדד אֹוָתם. הוּא ָאַמר לֶָהם ׁשֶ לְַהְקׁשִ

ּבֶָהם.”
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ים. ּבְִקצֵה ַהּכְבִיׁש נְִראוּ ּבָּתִים עִם  דֹות ַהיְֻרּקִ יכָה לִנְסֹעַ ּבַּכְבִיׁש ַהּמְִתּפַּתֵל ּבֵין הַּשָׂ ַהּמְכֹונִית ִהְמׁשִ

עָלָיו ּכָתוּב: “ִקּבוּץ יְִפעָת”. ַהּמְכֹונִית נֶעֶצְָרה, ַהּטִּפָה נְָטָפה ֶאל  לֶט גָּדֹול ׁשֶ גַּגֹּות ֲאֻדּמִים וְלְִפנֵיֶהם ׁשֶ

ֶדה. לֹום ּבִכְנֶָפיָה וְעָָפה לְִמצֹץ צוּף ִמּפְִרֵחי ַהּשָׂ ָהֲאָדָמה וְַהּדְבֹוָרה נְִפנְָפה לְׁשָ

עַר וְצִּפוּ לַָרב. ָהַרב נִּסִים יַָרד ֵמַהּמְכֹונִית וְעֵינָיו ַהּטֹובֹות נֹוצְצֹות. ּבוּץ עְָמדוּ לְיַד הַּשַׁ י ַהּקִ ַאנְׁשֵ

ֵהכִינוּ ּבַגַּן. יֶלֶד ֶאָחד ִהגִּיׁש לַָרב  ָרֵאל ְקַטנִּים ׁשֶ ּבוּץ ּבָאוּ לְִקַראת ָהַרב, ְמנֹוְפִפים ּבְִדגְלֵי יִׂשְ יַלְֵדי ַהּקִ

ַטף לִכְבֹודֹו. ָהַרב ִחיֵּךְ ֶאל ַהיְלִָדים וְנֱֶהנָה לְׂשֹוֵחַח ִאּתָם. ּקָ זֵר ּפְָרִחים ׁשֶ

דֹות ַהִחּטָה, “ַאּתֶם עֹובְִדים ֶאת  “ֵאיךְ ֲהַפכְּתֶם ִמְדּבָר לְיִּשׁוּב ּפֹוֵרַח!” ִהְתלַהֵב הַָרב וְִהְסּתַּכֵל עַל ׂשְ

ים!” בִים ֶאת ָהָאֶרץ – ִמצְוָה גְּדֹולָה ַאּתֶם עֹוׂשִ ָהֲאָדָמה וְּמיַּשְׁ

ל  י ׁשֶ הַָרב ָהָראׁשִ ֵמִחים ׁשֶ ּבוּץ ּבְִחיּוּךְ ָרָחב, “ֲאנְַחנוּ ׂשְ “ּבָרוּךְ הַּבָא ָהַרב נִּסִים!” ָאְמרוּ ַחבְֵרי ַהּקִ

מֹעַ אֹוָתנוּ.” ר, לְׂשֹוֵחַח וְלִׁשְ ָרֵאל ּבָא לְבַּקֵ ְמִדינַת יִׂשְ

22



23

ּוֶמה ָחְׁשָבה ַהְּמכֹוִנית ֶׁשִּצְּפָתה ְּבַסְבָלנּות ַּבֲחָנָיה?

“ָנַסְענּו ַהָּׁשבּוַע ִלְצפֹון ָהָאֶרץ ְוַגם ַלַּמֲעָרב,

ְּבָכל ָמקֹום ִהְתַרְּגׁשּו ָּכל ָּכְך ִלְפֹּגׁש ֶאת ָהַרב.

ְמַעְנֵין ְלָאן ִנַּסע ָמָחר... ְּבֵאיֶזה ִיּׁשּוב ָהַרב ִיְבַחר?“

23



24



25

טוֹב לִי 
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ּבָת ּבַּבֶֹקר, ּבֵית ַהּכְנֶֶסת מוָּאר ּבְאֹור ּבִָהיר וְנָעִים. הַָרב יִצְָחק נִּסִים נִגַּׁש ֶאל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש,  ׁשַ

מוּר  ֵהִסיט ֶאת הַּפָרֹכֶת, ּפַָתח ֶאת ַהֵהיכָל וְהֹוצִיא ִמּתֹוכֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה ְמיָֻחד. ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשָ

ְמָחה  ּבָץ ֲחרוּזֵי ַאלְֻמגִּים, וְעָלָיו ּתְלוּיִים ִרּמֹונִים וַּפעֲמֹונִים ּכְסוִּפים. ׂשִ ּבְנְַרּתִיק ּכֶֶסף ְמׁשֻ

ל ָהַרב נִּסִים ּבְעֹודֹו עֹובֵר ּבֵין ַהּמְִתּפַלְּלִים וְֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָהעַּתִיק  גְּדֹולָה ִמלְָּאה ֶאת לִּבֹו ׁשֶ

לַיִם ֵמָהעִיר ֶחבְרֹון. ִהגִּיעַ לִירוּׁשָ ּבְֵחיקֹו, ֵסֶפר ּתֹוָרה ְמיָֻחד ׁשֶ
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ל ָהַרב נִּסִים? וְכֵיצַד ִהגִּיעַ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָהעַּתִיק ֶאל ּבֵית ַהּכְנֶֶסת ׁשֶ

ָרֵאל, וְלְִפנֵי  ָמה ְמִדינַת יִׂשְ ּקָ נִים ַרּבֹות ְמאֹד, לְִפנֵי ׁשֶ ל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ִהְתִחיל לְִפנֵי ׁשָ ִסּפוּרֹו ׁשֶ

ָרֵאל. ּבְַאַחד ַהיִָּמים ִהְרגִּיׁשוּ  ְמרוּ וְיָגֵנּוּ עָלֵינוּ ּבְֶאֶרץ יִׂשְ יִּׁשְ ָהיוּ לָנוּ ַחיָּלִים וְׁשֹוְטִרים ׁשֶ ׁשֶ

עֲלֵיהֶם לַעֲזֹב ֶאת ָהעִיר ּבְִמִהירוּת ּכִי  ִמְתּפַלְּלֵי ּבֵית ַהּכְנֶֶסת “ַאבְָרָהם ָאבִינוּ” ּבָעִיר ֶחבְרֹון ׁשֶ

לֶָּהם נְִמצִָאים ּבְַסּכָנָה גְּדֹולָה. גַּם ֵהם גַּם ּבֵית ַהּכְנֶֶסת וְִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ

ִמֲהרוּ וְָרצוּ ֶאל ּבֵית ַהּכְנֶֶסת. נִגְּׁשוּ ֶאל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, ֵהִסיטוּ ֶאת הַּפָרֹכֶת, ּפְָתחוּ ֶאת ַהֵהיכָל 

וְהֹוצִיאוּ ֶאת ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ִמּתֹוכֹו.

נְִּמצָא  נֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה נֹוָסף,” נִזְּכַר יַעֲקֹב עֶזְָרא, ַאַחד ַהּמְִתּפַלְּלִים, “ֵסֶפר ּתֹוָרה עַּתִיק ׁשֶ “יֶׁשְ

ּבְִקצֵה ָהעִיר, ַחיָּבִים לְהֹוצִיא גַּם אֹותֹו ֵמֶחבְרֹון.” ּבְֵהיכַל ּבֵית ַהּכְנֶֶסת ׁשֶ

ה לֵוִי, “ִאם לֹא  נִים ַרּבֹות,” ָאַמר מֹׁשֶ ךְ ׁשָ ַמר ּבָעִיר ֶחבְרֹון ּבְֶמׁשֶ נִּׁשְ “ַאּתָה צֹוֵדק, זֶהוּ ֵסֶפר ׁשֶ

ו, הוּא עָלוּל לְֵהעָלֵם וּלְעֹולָם לֹא נִזְּכֶה לָׁשוּב וְלְִקרֹא ּבֹו!” נֹוצִיא אֹותֹו עַכְׁשָ

יָּצָא ּבְִחּפָזֹון עִם  מֹר עָלֵינוּ” ָאַמר ּבְצַעַר ּבִנְיִָמין, ּכְׁשֶ יִּׁשְ י, ֵאין ִמי ׁשֶ ּכָנָה גְּדֹולָה ִמּדַ “ֲאבָל ַהּסַ

ִאיר ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר ַהּתֹוָרה הַָאֲחרֹון, “לֹא נוּכַל לְַהגִּיעַ עַד ְקצֵה ָהעִיר, נִצְָטֵרךְ לְַהׁשְ

ָהעַּתִיק ּבְֶחבְרֹון.” 

ִאירוּ ַהּמְִתּפַלְּלִים ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָהעַּתִיק ּבְֶחבְרֹון. עָלוּ  ּבְלֵית ּבְֵרָרה וּבְצַעַר גָּדֹול ִהׁשְ

ֵהבִיאוּ ִאּתָם ֵמעִיר הָָאבֹות. לַיִם וִּמֲהרוּ לִבְנֹות ּבָּה ּבֵית ּכְנֶֶסת ָחָדׁש לְִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ לִירוּׁשָ
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ֲחִרית, ּפְָתחוּ  ל ׁשַ ר ִהגִּיעַ זְַמן ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּבָת, ּכֲַאׁשֶ ּבְכָל ׁשַ

לֶָּהם.  ְמחוּ ּבְִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִמְתּפַלְּלֵי ֶחבְרֹון ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש וְׂשָ

לֵָמה ּכִי זָכְרוּ ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה  ְמָחָתם ַאף ּפַעַם לֹא ָהיְָתה ׁשְ ַאךְ ׂשִ

ַאר ּבָעִיר ֶחבְרֹון. נִּׁשְ ׁשֶ

נַָתיִם. ּבְבֶֹקר ָחְרּפִי וְגָׁשוּם  נָה ָחלְָפה וְעֹוד ׁשְ יֹום עָבַר וְעֹוד יֹוַמיִם, ׁשָ

ֶאָחד ִהגִּיעַ יַעֲקֹב עֶזְָרא עִם ּבְׂשֹוָרה טֹובָה.

לֵם ּבְבֵיתֹו  “ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָהעַּתִיק לֹא ָאבַד וְלֹא נֶעֱלַם! הוּא נְִמצָא ׁשָ

ְמָחה. ל סֹוֵחר עֲָרבִי!” הֹוִדיעַ ּבְׂשִ ׁשֶ

ל ֲחָפצִים עַּתִיִקים,” ִסּפֵר יַעֲקֹב עֶזְָרא, “הוּא מוּכָן לְִמּכֹר  “זֶהוּ סֹוֵחר ׁשֶ

ִרים לִירֹות.” לֵּם ּבַעֲבוּרֹו ֵמָאה וְעֶׂשְ לָנוּ ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ִאם נְׁשַ

ִרים לִירֹות?!” נְִדַהם ּבִנְיִָמין, “זֶה ַהְרּבֵה ְמאֹד ּכֶֶסף!” “ֵמָאה וְעֶׂשְ

ה לֵוִי. ה? ֲאנְַחנוּ ַחיָּבִים לְַהּצִיל ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה!” ָקָרא מֹׁשֶ “ַמה נַּעֲׂשֶ

“אוּלַי נְִפנֶה ֶאל הַָרב נִּסִים,” ִהּצִיעַ יַעֲקֹב עֶזְָרא, “הוּא ּבְוַּדַאי יֵַדע ָמה 

ר לַעֲׂשֹות.” ֶאְפׁשָ
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ב וּלְבַּסֹוף  ב וְָחׁשַ ב ֵאיךְ יוּכַל לַעֲזֹר. ָחׁשַ ל ַהּמְִתּפַלְּלִים וְָחׁשַ יב לְִסּפוָּרם ׁשֶ ָהַרב נִּסִים ִהְקׁשִ

ִרים לִירֹות. ֶאְקנֶה ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה”. יג ֵמָאה וְעֶׂשְ ֶהֱחלִיט וְָאַמר, “ֲאנִי ַאצְלִיַח לְהַּשִׂ

ּתְַקּבְלוּ ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָהעַּתִיק  ה ַאַחת ְקַטנָּה,” הֹוִסיף ָהַרב וְָאַמר, “ּכְׁשֶ ׁשָ “ַאךְ יֵׁש לִי ּבַּקָ

ר יִּבָנוּ  מֹר עָלָיו עַד ֲאׁשֶ ם אוּכַל לִׁשְ רֹוב לְבֵיִתי. ׁשָ לְיְֶדכֶם, ָהבִיאוּ אֹותֹו ֶאל ּבֵית ַהּכְנֶֶסת ַהּקָ

ׁשוּב ּבָּתֵי ַהּכְנֶֶסת ּבְֶחבְרֹון.”
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ְמָחה גְּדֹולָה.  ַמח ּבֹו ׂשִ ּבֵל ָהַרב ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה, ׂשָ ּקִ ּכְׁשֶ

ּבָץ ֲחרוּזֵי ַאלְֻמגִּים,  ִמיָּד ִהזְִמין ּתִיק ְמיָֻחד לְֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ּתִיק ְמׁשֻ

וְעָלָיו ּתְלוּיִים ּפַעֲמֹונִים וְִרּמֹונִים ּכְסוִּפים. 

ְמָחה  ּסֵֶפר ַהּתֹוָרה ָהעַּתִיק ּבְיָָדיו, ִמלְָּאה ׂשִ ּבָת, ּכְׁשֶ ֵמָאז, ּבְכָל ׁשַ

תֹו עֲִתיָדה  ׁשָ ּבַּקָ ל ָהַרב. הוּא יַָדע וְֶהֱאִמין ׁשֶ גְּדֹולָה ֶאת לִּבֹו ׁשֶ

עָזַר לְַהּצִיל יְֻחזַר ּבְִמֵהָרה לְֶחבְרֹון  לְִהְתַקיֵּם וְֵסֶפר ַהּתֹוָרה ׁשֶ

עִיר הָָאבֹות.
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ָרֵאל, ָחזְַרנוּ לַּכֶֹתל ַהּמַעֲָרבִי וּלְֶחבְרֹון.  נִים ַרּבֹות, זָכִינוּ לֲַהָקַמת ְמִדינַת יִׂשְ לֹא עָבְרוּ ׁשָ

נִים,  ִהְתּפַלֵּל וְֶהֱאִמין וְיַָדע ּכָל הַּשָׁ ל ָהַרב ִהְתַמלְָּאה ּבְִמלֹוָאּה. ּכְִפי ׁשֶ תֹו ׁשֶ ׁשָ ּבַּקָ

ּבָּתֵי ַהּכְנֶֶסת ּבְֶחבְרֹון נִבְנוּ ֵמָחָדׁש. 

יָרה וְִרּקוִּדים.  ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ֻהְחזְרוּ לְעִיר ָהָאבֹות, ּבְַתֲהלוּכָה, ׁשִ

ּבְרֹב ּפְֵאר וְָהָדר ֻהכְנַס לְֵהיכַל ּבֵית ַהּכְנֶֶסת “ַאבְָרָהם ָאבִינוּ” ֵסֶפר ּתֹוָרה עַּתִיק וְּמיָֻחד, 

ִהּצִיל הַָרב יִצְָחק נִּסִים. ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ׁשֶ
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ׂא  ִמי יִָשּ
ֶאת ֵסֶפר ַהּתוָֹרה?

כתבה:
רחל סלייטר
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לַיִם. יַלְֵדי ַהגַּן עֹוְמִדים  לֶּכֶת צְהֻּבִים בְִּרחֹובֹות ָהעִיר יְרוּׁשָ רוַּח ְסָתיו ְקלִילָה ַמְפִריָחה עֲלֵי ׁשַ
לְיַד ַהגֵָּדר וַּמּבִיִטים ֶאל ָהְרחֹוב.

ָמעֹות לְֶפַתע נְִקיׁשֹות ְקצוּבֹות עַל ַמְרצְפֹות הֶָאבֶן. ִאיׁש לָבוּׁש ַמּדִים  “נֹוק נֹוק נֹוק נֹוק” נִׁשְ
יׁש ּבְַמּטֵהוּ ּבְֶקצֶב ָאִחיד. וְכֹובַע ִמצְִחיָּה לְרֹאׁשֹו צֹועֵד וַּמּקִ

וָּאס ַמגִּיעַ”! צֹועֵק ֶאְפַריִם לֲַחבֵָריו וַּמצְּבִיעַ עַל ָהִאיׁש ַהּצֹועֵד ּבְָרחֹוב. “ַהַקּ
ים  ֶרךְ לַָרב,” ִמְתַרגְּׁשִ ר לְכֻלָּם לְַפנֹּות ֶאת ַהּדֶ ל הַָרב עֻּזִיֵאל, ְמבַּשֵׂ וָּאס, ׁשֹוֵמר ָהרֹאׁש ׁשֶ “ַהַקּ

וָּאס. יַלְֵדי ַהגַּן וַּמּבִיִטים ּבַָרב ַההֹולֵךְ ַאֲחֵרי ַהַקּ
לֹום. הַָרב עָטוּר זָָקן לָבָן, לָבוּׁש גְּלִיָמה ְמפֶֹאֶרת  ַהיְלִָדים ִמצְטֹוְפִפים לְיַד ַהגֵָּדר וְּמנֹוְפִפים לְׁשָ

יךְ ּבְַדְרּכֹו. וּלְרֹאׁשֹו ִמצְנֶֶפת. הוּא ְמַחיֵּךְ ֶאל ַהיְלִָדים, ְמנֹוֵפף ֲאלֵיֶהם ּבְיָדֹו וַּמְמׁשִ
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“לָָמה הַָרב עֻּזִיֵאל הֹולֵךְ לְַאט ּכָל ּכָךְ?” ׁשֹוֵאל ֶאְפַריִם.
ה עָלָיו,” עֹונָה ִמיכַל ַהגַּנֶּנֶת וַּמּבִיָטה עָלָיו ּבְיְִרַאת ּכָבֹוד. “ָהַרב זֵָקן ְמאֹד, וְַהֲהלִיכָה ָקׁשָ

ָהַרב ִמְתַרֵחק ִמְסּפַר צְעִָדים וְנֶעֱצָר לָנוַּח.
י ַאֵחר  י, ִהגִּיעַ ַהּזְַמן לִבְחֹר ּבְַרב ָראׁשִ נִים ַרּבֹות ֲאנִי ָהַרב הָָראׁשִ ב ָהַרב, “ׁשָ “זַָקנְּתִי,” חֹוׁשֵ

ָרֵאל יֵׁש ּתַלְִמיֵדי ֲחכִָמים ַרּבִים, ּבְִמי ֵמֶהם ּכְַדאי לִבְחֹר?” ּבְִמקֹוִמי... ּבְֶאֶרץ יִׂשְ
ֵאלָה. גַּם ּבַלַּיְלָה הוּא ַמְרּבֶה לֲַחׁשֹב וְֵאינֹו ַמצְלִיַח  ב הַָרב עֻּזִיֵאל וְּמַהְרֵהר ּבַּשְׁ ֶרךְ הַּבַיְָתה ׁשָ ּבַּדֶ

ּקֹות ֲאֻרּכֹות נְִרּדָם. לְֵהָרֵדם, וְַרק לְַאַחר ּדַ
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נָתֹו, חֹולֵם הַָרב ֲחלֹום. ּבִׁשְ

ּבֹו נְִמצָא.  “ֵהיכָן ֲאנִי נְִמצָא?” ׁשֹוֵאל ֶאת עַצְמֹו הַָרב עֻּזִיֵאל וַּמּבִיט ּבְבֵית ַהּכְנֶֶסת ַהְמפָֹאר ׁשֶ

ל ַהּכֶֹתל ַהּמַעֲָרבִי. ם, וֵּמעֲלֵיֶהם ְמצֻיָּר צִיּוּר גָּדֹול ׁשֶ נֵי ֲארֹונֹות קֶֹדׁש נִּצָבִים ׁשָ ׁשְ

“ּבָרוּךְ הַּבָא לְבֵית ּכְנֶֶסת ‘ַרּבָן יֹוָחנָן ּבֶן זַּכַאי’,” ְמבְָרכִים אֹותֹו ַהּמְִתּפַלְּלִים ּבְבֵית ַהּכְנֶֶסת 

את  ֶרךְ לֲַארֹון ַהּקֶֹדׁש. ָהַרב ְמַחּבֵק ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה הַיָָּקר לֹו. הוּא ְמנַּסֶה לָׂשֵ וְּמַפלְִּסים לֹו ּדֶ

ר לְָהזִיז ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ִמּמְקֹומֹו! אֹותֹו, ַאךְ ִאי ֶאְפׁשָ

“ִאי ֶאְפָׁשר ָלֵׂשאת ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה!”

ֶנֱאָנִחים ַהִּמְתַּפְּלִלים ְּבַחִיל ּוְבמֹוָרא.
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ָפָתיו לֹוֲחׁשֹות ּתְִפלָּה.  ֶאל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש נִגָּׁש ַרב ּבַעַל ַהְדַרת ּפָנִים. הוּא ַמּבִיט ּכְלַּפֵי ַמעְלָה וּׂשְ

את ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה, ַאךְ ֵאינֹו ַמצְלִיַח. גַּם הוּא ְמנַּסֶה לָׂשֵ

ַאֲחָריו נִכְנַס לְבֵית ַהּכְנֶֶסת ָאָדם נֹוָסף וָּפנָיו ְמִאירֹות. הוּא נֹוֵתן צְָדָקה לַעֲנִיִּים ּבַּפֶַתח וְּמַחיֵּךְ 

את ַאף הוּא ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ֲאלֵיֶהם. הוּא נִגָּׁש לֲַארֹון ַהּקֶֹדׁש וְּמנַּסֶה ּבְלִי ַהצְלָָחה לָׂשֵ

את ֶאת  ים ִמְתּפַלְּלִים ֶאל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, ַאךְ גַּם ֵהם ֵאינָם ַמצְלִיִחים לָׂשֵ ּבָזֶה ַאַחר זֶה נִגָּׁשִ

ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.

           “ַהִאם ִיָּמֵצא ָהִאיׁש ֶׁשּיּוַכל ָלֵׂשאת ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה?"ֶנֱאָנִחים ַהִּמְתַּפְּלִלים ּוַמִּביִטים ָסִביב ְּבַחִיל ּוְבמֹוָרא.
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ּבֵין ַהּמְִתּפַלְּלִים עֹוֵמד ּתַלְִמיד ָחכָם גָּדֹול 

מֹו ָהַרב נִּסִים. וּׁשְ

ים ְסבִיבֹו,  ים ֵאלָיו ָהֲאנָׁשִ “ָהַרב נִּסִים,” לֹוֲחׁשִ

את ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה?” “ַהִאם ּתְַסּכִים לָׂשֵ

ים ּדֹוֲחִקים ּבַָרב נִּסִים  ָהֲאנָׁשִ

ֶרךְ לֲַארֹון ַהּקֶֹדׁש.  וְּמַפלְִּסים לֹו ֶאת ַהּדֶ

ק לֹו. ם נְִרגָּׁש. ָהַרב נִּסִים נִגָּׁש לְֵסֶפר ַהּתֹוָרה וְנֹוׁשֵ הַָרב עֻּזִיֵאל ַמְמּתִין לֹו ׁשָ

יָמתֹו. הָל עֹוצֵר ֶאת נְׁשִ ּתֵָרר ּבְבֵית ַהּכְנֶֶסת, וְכָל ַהּקָ ֶקט ִמׂשְ ׁשֶ

ָהַרב אֹוֵחז ּבְֵסֶפר ַהּתֹוָרה,

ֵמִרים אֹותֹו ֶאל־עַל

א אֹותֹו לַּבִיָמה ּבְֶמְרּכַז ּבֵית ַהּכְנֶֶסת! וְנֹוׂשֵ

“ֵאיזֹו ִׂשְמָחה!” ִמְתַרְּגִׁשים ַהִּמְתַּפְּלִלים, “ֵאיזֹו ְּבׂשֹוָרה!”

“ָהַרב ִיְצָחק ִנִּסים נֹוֵׂשא ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה!”
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נָתֹו וְנִזְּכָר ּבֲַחלֹום ַהְמיָֻחד. ִמיָּד הוּא ַמזְִמין ֶאת ָהַרב נִּסִים ֶאל ּבֵיתֹו. הַָרב עֻּזִיֵאל ִמְתעֹוֵרר ִמּשְׁ

עָזַר לִי לְַהֲחלִיט  “ָהַרב נִּסִים,” אֹוֵמר הַָרב עֻּזִיֵאל ּבְקֹול נְִרגָּׁש,” ָחלְַמּתִי הַלַּיְלָה ֲחלֹום ׁשֶ

בֶת עַל ּכְִסִאי, ַאּתָה ּתְִהיֶה ָה’ִראׁשֹון לְצִיֹּון’ הַּבָא!” ַאּתָה ָהַרב ַהּמְַתִאים לָׁשֶ ׁשֶ

ּכָזֶה?” ִמְתּפַלֵּא ָהַרב נִּסִים, “ּכָל ְרצֹונִי לַעֲסֹק ּבַּתֹוָרה.  בֶת עַל ּכִּסֵא ְמכֻּבָד ׁשֶ “ּכֵיצַד אוּכַל לָׁשֶ

י.” ֵאינֶנִּי יֹוֵדעַ ִאם ֲאנִי ָהִאיׁש ַהּמְַתִאים לְִהיֹות ָהַרב הָָראׁשִ
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יב לֹו ‘ָהִראׁשֹון לְצִיֹּון’ ּבְבְִטָחה, “ַאּתָה לֹוֵמד ּתֹוָרה יֹוָמם וָלַיְלָה,  ַאּתָה ַמְתִאים!” ֵמׁשִ “וַּדַאי ׁשֶ

ה צְָדָקה וֶָחֶסד וְעֹוד  ָרֵאל וְגַם ּבֲַאָרצֹות ְרחֹוקֹות, עֹוׂשֶ ים ַרּבִים גַּם ּבְֶאֶרץ יִׂשְ עֹוזֵר לֲַאנָׁשִ

ים טֹובִים ַרּבִים!” ַמעֲׂשִ

יב נְִרגָּׁש לְִדבָָריו. ָהַרב נִּסִים ַמְקׁשִ

ְמָחה. ָרֵאל!” ַמכְִריז הַָרב עֻּזִיֵאל ּבְׂשִ ל ְמִדינַת יִׂשְ י ׁשֶ “ּבְָקרֹוב ּתֻכְּתַר לְִהיֹות ָהַרב ָהָראׁשִ
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לַיִם. יַלְֵדי ַהגַּן עֹוְמִדים לְיַד ַהגֵָּדר וַּמּבִיִטים עַל  ֶמׁש ָאבִיב ֲחִמיָמה ְמִאיָרה ֶאת הָעִיר יְרוּׁשָ ׁשֶ

ל ְמכֹונִיֹּות ְמֻהּדָרֹות ַהנֹּוַסעַת ּבְָרחֹוב. ְסבִיב ַהּמְכֹונִיֹּות רֹוכְבִים ׁשֹוְטִרים עַל סוִּסים  יָָּרה ׁשֶ ׁשַ

יָָּרה ּבְאֹורֹות ְמַהבְֲהבִים. ֲאצִילִים. אֹוַפנֹּועִים ּכְבִֵדים נֹוְסעִים ּבְצַד הַּשַׁ

ָמעִים ִמּתֹוךְ ּבֵית ַהּכְנֶֶסת, וְָקָהל ַרב עֹוֵמד  יָָּרה נֶעֱצֶֶרת לְיַד ּבֵית ַהּכְנֶֶסת. קֹולֹות נְגִינָה נִׁשְ הַּשַׁ

ֲחגִיגִי וְנְִרגָּׁש וַּמְמּתִין לַּבִָאים.

נֶּעֶצְָרה. וָּאס ַמגִּיעַ!” צֹועֵק ֶאְפַריִם וַּמצְּבִיעַ עַל ַהּמְכֹונִית ׁשֶ “ַהַקּ

ָמעֹות לְֶפַתע נְִקיׁשֹות ְקצוּבֹות עַל ַמְרצְפֹות ָהֶאבֶן.  “נֹוק נֹוק נֹוק נֹוק” נִׁשְ

ְרבִיט עֲטוּר ּכֶֶסף ּבִיֵדיֶהם,  י ָהָדר, ֶחֶרב ַמבְִריָקה ּבֲַחגֹוָרָתם וְׁשַ נֵי ַקוָּאִסים לְבוּׁשֵ ׁשְ

צֹועֲִדים לְִפנֵי הַָרב יִצְָחק נִּסִים.
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“ִמי ָהַרב ַהּזֶה?” לֹוֵחׁש ֶאְפַריִם ּבְִמבוּכָה, “ֲאנִי לֹא ַמּכִיר אֹותֹו...”

י ֶהָחָדׁש,” אֹוֶמֶרת ִמיכַל ַהגַּנֶּנֶת ּבְיְִרַאת ּכָבֹוד, “קֹוְרִאים לֹו  “זֶה ָהַרב ָהָראׁשִ

ָהַרב יִצְָחק נִּסִים.”

לֹום.  ּכָל ַהיְלִָדים ִמצְטֹוְפִפים לְיַד ַהגֵָּדר וְּמנֹוְפִפים לְׁשָ

ָהַרב ְמַחיֵּךְ ֶאל ַהיְלִָדים, ְמנֹוֵפף ּבְיָדֹו 

יךְ לִצְעֹד ֶאל ֶטֶקס ַהכְּתָָרתֹו  וַּמְמׁשִ

ָרֵאל. ל ְמִדינַת יִׂשְ י ׁשֶ לַָרב ָהָראׁשִ
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