
הקטןחיימקה
יר יָׁה ַחיִּים ֵמאִּ לֹוש הָׁ ן שָׁ יו, בֶּ יד ְלהֹורָׁ ה . ֵבן יָׁחִּ ֲעיָׁרָׁ ּטּובבָׁ יָׁה ַביִּת . ְבאּוְקַרְינָׁהקִּ שּוטַהַביִּת הָׁ ה ַמיִּם,פָׁ ְבֵאר ַבחּוץ ְוַהְתאּורָׁ ּׁשּולשַאבּו מִּ יּו עַ ְוַהבִּ ל הָׁ

יֹות ֵנְפט ילִּ ה. ְפתִּ ְלֹמד תֹורָׁ בֹו לִּ ר נְִּמַשְך לִּ לֹוש ּוְכבָׁ ן שָׁ יָׁה ַרק בֶּ יו הּוא . ַחיִּים הָׁ ַמע ֵמֲחֵברָׁ ֵהםַהְּׁשכֵ שָׁ ים נִּיםשֶּ רהֹוְלכִּ ם ַהְרֵבה  , ַלַחְידֶּ ים עִּ ְולֹוְמדִּ
ה יָאה ְותֹורָׁ ים  הּוא יֹום . ְקרִּ דִּ ת ְלַגן ַהְילָׁ כֶּ לֶּ ֵעת לָׁ יַע הָׁ גִּ הִּ יו שֶּ ְשרּו לֹו הֹורָׁ בִּ ד  ְכשֶּ חָׁ א אֶּ אְואִּ ָאַמר ַאבָׁ ת , מָׁ כֶּ לֶּ ה לָׁ רֲאנִּי רֹוצֶּ ה ! )ַלַחְידֶּ ְלַתְלמּוד תֹורָׁ

ְראּו  רקָׁ ים(  ַחְידֶּ דִּ יו ! ְוֹלא ְלַגן ַהְילָׁ ְלכָׁההֹורָׁ ְרְדַכי ּומִּ ם מָׁ הָׁ ימּו , ַאְברָׁ ְסכִּ ן ֵהֵחל לִּ .הִּ טָׁ רְלֹמד ְוַחיִּים ַהקָׁ ַלְך ַבַחְידֶּ הְוהָׁ ה ֲעצּומָׁ ְמחָׁ ר ְבשִּ ל ֹבקֶּ .  כָׁ

יַע  גִּ הִּ יְכשֶּ יל ֵשש וֵָׁחצִּ ה , ְלגִּ תָׁ ְפֵני כִּ ש לִּ ה ַממָׁ ְרצָׁ ם א פָׁ עֹולָׁ ת הָׁ מֶּ ְלחֶּ נִּ . ַהְּׁשנִּיָׁהמִּ ת ַהגְֶּרמָׁ ה אֶּ ְבשָׁ ין ְורּוְסיָׁה כָׁ פֹולִּ ית  מִּ ְבשּו ַמֲחצִּ ים כָׁ תים ַהנָׁאצִּ אֶּ
ית  ים. ַהְּׁשנִּיָׁהַהַמֲחצִּ דִּ ל ַהְילָׁ כָׁ יטּו שֶּ ֱחלִּ ים הֶּ רּוסִּ הֵ , הָׁ ר שֶּ ְלְמדּו ְבֵבית ַהֵספֶּ ים יִּ הַגם ַהְיהּודִּ ֲעיָׁרָׁ ְתחּו בָׁ ת . ם פָׁ יל ַחיִּים ְבֵבית ַהסֵ אֶּ ְתחִּ ה א הִּ תָׁ ר  כִּ פֶּ

ת ְמדּו ַגם ְבַשבָׁ בֹו לָׁ י שֶּ ת. ַהקֹומּונִּיְסטִּ ְכֹתב ְבַשבָׁ יר לִּ עִּ ת ַחיִּים ַהצָׁ ה אֶּ יחָׁ ְכרִּ ה הִּ יא שָׁ , ַהמֹורָׁ ת יָׁדֹו ְכֵדי הִּ יזָׁה אֶּ רֹון ְוֵהזִּ פָׁ ה ְביָׁדֹו עִּ יְִּכֹתבמָׁ אֹוד  זֶּה מְ .שֶּ
ל, כַָׁאב ַלַחיִּים ְכלָׁ כֹוֵאב לֹו בִּ ה שֶּ ְרָאה ַלמֹורָׁ ְתַגֵבר ְוֹלא הֶּ ת . ַאְך הִּ ֱאמֶּ ה לְוהָׁ ֲאבָׁ כָׁ ּׁשֶּ יֹוֵתר מִּ ת , כַָׁאב לֹו ַהֵלב, ֹו ַהיָׁדשֶּ אֹות ַשבָׁ ה ְלֵהרָׁ יכָׁ ְך ְצרִּ ֹלא כָׁ

ים מּודִּ ְלכּו ְלַשֵחק, ַהַמְלכָׁה ַאֲחֵרי ַהלִּ ים הָׁ ל ַהֲחֵברִּ ם, כָׁ תָׁ בֹוא אִּ ת ַחיִּים לָׁ ינּו אֶּ ְזמִּ אשִּ ַחיִּים . ְוהִּ רָׁ א ְגמָׁ ְלֹמד ְבַחְברּותָׁ ֵהר לִּ ם ְמַעט ְוָאז מִּ תָׁ ם, ֵחק אִּ עִּ
ֵמד אֹותֹו  לִּ ַרב שֶּ ראֹותֹו הָׁ ים. ַבַחְידֶּ פּורִּ יַע יֹום ַהכִּ גִּ י הִּ ש וֵָׁחצִּ כ  . ְלַאַחר ֹחדֶּ יעּו שֶּ ר הֹודִּ רְבֵבית ַהֵספֶּ ים ְלֵבית ַהֵספֶּ אִּ ם בָׁ ה. לָׁ ה ְוָאַחיִּיְמקֶּ כָׁ ן בָׁ טָׁ ַמר  ַהקָׁ

יו ת ְלֵבית ֲאנִּי : ְלָאבִּ כֶּ לֶּ ה לָׁ א ֹלא רֹוצֶּ ר ְוַאבָׁ נָׁה ַהֵספֶּ הלֹו עָׁ יַחיִּיְמקֶּ לִּ ר שֶּ ה, יָׁקָׁ נּו ְבֵררָׁ ם ֹלא ֵתֵלְךַיֲענִּיש, ֵאין לָׁ נּו אִּ ה . ּו ַגם אֹוְתָך ְוַגם אֹותָׁ ה  ּומָׁ שָׁ עָׁ
ר ? ַחיִּים יתְבֹבקֶּ ַלת ַשֲחרִּ ְתפִּ א לִּ ם ַאבָׁ ַלְך עִּ ר ְוהָׁ ם ַבֹבקֶּ ְקדָׁ ם מ  פּור הּוא קָׁ ְפֵני , יֹום ַהכִּ יַאתלִּ הְקרִּ ר, ַהתֹורָׁ ת ְלֵבית ַהֵספֶּ כֶּ לֶּ יַע ַהְזַמן לָׁ גִּ הִּ ַזב. ְכשֶּ ת  עָׁ אֶּ
ץ ֵבית  ת ְורָׁ יםַהְכנֶּסֶּ מּודִּ ְסַתְימּו. ַמֵהר ַללִּ הִּ ץ ְכשֶּ ים רָׁ מּודִּ ת ַהלִּ ה ְלֵבית ַהְכנֶּסֶּ ֵנה. ֲחזָׁרָׁ ה, ְוהִּ יַאת ַהתֹורָׁ ְמַצע ְקרִּ בּור ְבאֶּ רָׁ . ַהצִּ קָׁ יש שֶּ ְרגִּ ה לֹו ֵנס ַחיִּים הִּ

ְך  ל כָׁ ה הּוא כָׁ יַאת ַהתֹורָׁ ת ְקרִּ יד אֶּ ְפסִּ ֵמַח ַאְך ְוהּוא ֹלא הִּ לשָׁ ה שֶּ יַאת ַהתֹורָׁ י ְקרִּ זֹוהִּ ין שֶּ ְתאֹום ֵהבִּ רפִּ יָׁה ְבֵבית ַהֵספֶּ הָׁ ְזַמן שֶּ ה ּובִּ ְנחָׁ ְתַפְללּו  , מִּ הִּ
ף ַלת מּוסָׁ י! ְתפִּ ְבכִּ ץ בִּ רֶּ ל יֹום , ַחיִּים פֶּ ף שֶּ ַלת מּוסָׁ ל ְתפִּ ת כָׁ יד אֶּ ְפסִּ הִּ רַעל שֶּ קָׁ ים ּוְבעִּ פּורִּ ַחד ַהכִּ פָׁ ה ֵמֹרב ַצַער שֶּ כָׁ ֹענֶּשבָׁ הֵמהָׁ ל ַהֹמרָׁ ַפַחד  ,  שֶּ

ה לָׁ ת ַהְתפִּ יד אֶּ ְפסִּ לֹו הִּ ְגלָׁ בִּ .  שֶּ

ב  רֶּ עֶּ ְתעֹוֵדד ַחיִּים בָׁ י הִּ כֹות ְמַעט כִּ ַחג ַהס  ר שֶּ ֵרבזָׁכָׁ ְתקָׁ יריֹוֵתר.מִּ עִּ ים ָאַהב ַחיִּים ַהצָׁ ל ַהַחגִּ כָׁ כֹותמִּ ת ַחג ַהס  יַלת  ְויֹוֵתר . אֶּ ְצַות ְנטִּ ת מִּ ל ָאַהב אֶּ כָׁ מִּ
ל  ב ֲאבָׁ הלּולָׁ מָׁ ְלחָׁ ְגַלל ַהמִּ ינִּים, בִּ יו ַאְרַבַעת ַהמִּ ְצאּו הֹורָׁ עֲ . ֹלא מָׁ ְמַעט לָׁ יעּו כִּ גִּ ֹּלא הִּ ה שֶּ ה ַכנְִּראֶּ ּטּוביָׁרָׁ ְקשּו ְמאֹוד ַעל  , קִּ ים הִּ ים ַהקֹומּונִּיְסטִּ רּוסִּ הָׁ

ְצוֹות יּום ַהמִּ ים ְבקִּ צּוב. ַהְיהּודִּ יָׁה עָׁ ל ֹחל ְביֹום . ַחיִּים הָׁ אשֹון שֶּ רִּ ה ַהמֹוֵעדאהָׁ ְמרָׁ ה ָָׁ ְלכָׁ החַ ְלַחיִּים מִּ ת , יִּיְמקֶּ ה אֶּ שָׁ תַקח ְבַבקָׁ , ַלּׁשֹוֵחטַהַתְרְנֹגלֶּ
ר שָׁ ם ַהבָׁ כֹות, ַתֲחֹזר עִּ ְכבֹוד ֹחל ַהמֹוֵעד ס  ה לִּ ין ְסעּודָׁ יר אֹותֹו ְונָׁכִּ ַקַחת אֶּ . ַנְכשִּ תּוַכל לָׁ ה חֹוֵשב שֶּ תת ַאתָׁ ֵמַח ַלֲעֹזר יִּיםַָ ח?ַהַתְרְנֹגלֶּ אשָׁ מָׁ ְלאִּ

ַמח  ַדַעת ְושָׁ אְמאֹוד לָׁ מָׁ אִּ יושֶּ לָׁ ת עָׁ כֶּ יַע ַלּׁשֹוֵחט. סֹומֶּ גִּ הִּ צּוב, ְכשֶּ ת עָׁ ַחיִּים ְקצָׁ ם ֵלב שֶּ יַנְגֵלעַ : לֹוַמר ְוָא. הּוא שָׁ ַמְחתָׁ ְבַחגֶָּך, אִּ ְצַות ְושָׁ ם מִּ ה עִּ ֵיְךחִּ ? מָׁ
ינִּיםֹלא : ַחיִּים ְוָאַמר ַלּׁשֹוֵחט י ַעל ַאְרַבַעת ַהמִּ י ֹלא ְשֹלֹמה, ֵבַרְכתִּ לִּ ְמַחת ַהַחג שֶּ ַמז לֹו ַהּׁש. ָאז שִּ יָׁבֹוא רָׁ עֹו שֶּ ְצבָׁ ר ֹוֵחט ְבאֶּ דֶּ יו ְלחֶּ יַאֲחרָׁ הָׁ , ְפנִּימִּ יָׁה שֶּ

ינִּים, לֹו ֵרְך ַעל ַאְרַבַעת ַהמִּ ב ּוְלבָׁ ֹּטל לּולָׁ ם נַָׁתן לֹו לִּ ה . ְושָׁ ְמחָׁ ל ַחיִּים זְָׁרחּו ְבשִּ נָׁיו שֶּ הפָׁ ְצוֹות מ,ֲעצּומָׁ י ְמַשֵמַח ֲעבּורֹוִָּ ר ֲהכִּ בָׁ יּו ַהדָׁ יר  . הָׁ ַחיִּים ֵמאִּ
ה  רָׁ ה ַהְיקָׁ ְלכָׁ מֹו מִּ ֵתת ְלאִּ ה לָׁ ְמחָׁ ה ְבשִּ ץ ַהַבְיתָׁ עֹוף ְורָׁ ת הָׁ ַקח אֶּ . לָׁ

ד  בָׁ ְננִּי ְמע  ר הִּ תֹוְך ַהֵספֶּ ים מִּ דִּ ילָׁ נָׁה | לִּ גרובררִּ


