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ב”ה

ְיָלִדים ְיָקִרים,
ָהָבה ֵנֵצא ְלַמָּסע ֻמְפָלא ְּבַמְעַּגל ַהָּׁשָנה.

ְּתמּונֹות  ֶׁשֻּכּלֹו  ְּבֵסֶפר  ַחָּנה   ְוֶאת  ַחִּיים  ֶאת  ְנַלֶּוה 
ְּפַלְסֶטִליָנה.

 	 
ָאָּמן  ִּביֵדי  נֹוְצרּו  ֶׁשַּבֵּסֶפר  ַהְּפַלְסֶטִליָנה  ְּדֻמּיֹות 
ִיחּוִדית  ְּבָאָּמנּות  ִויְלֶהְלם,  ִּבְנָיִמין  ר'  ַהְּפַלְסֶטִליָנה 
ּוְבַהְׁשָקָעה ְמֻרָּבה. ַהְּדֻמּיֹות ַמְמִחיׁשֹות ֶאת ַחֵּגי ִיְׂשָרֵאל 
ְוֶאת ַהָּיִמים ַהְּמֻיָחִדים ְּבַמְעַּגל ַהָּׁשָנה ְּבצּוָרה ְמַרֶּתֶקת 

ְויֹוֵצאת ֹּדֶפן.

ַּבֲחרּוִזים  ִסּפּוִרים  ְמַלִּוים  ַהְּיֵפהִפּיֹות  ַהְּדֻמּיֹות  ֶאת 
ֶׁשָּיְצאּו ִמֻּקְלמּוָסּה ֶׁשל ָאָּמִנית ַהִּמָּלה ַהְּכתּוָבה גב' ֶעֶטל 
ּבּוֵחִנק. ַהִּסּפּוִרים ַמִּציִגים ֶאת ַהַחִּגים ִמָּזִוית ֲחִסיִדית. 
ִמִּׂשיחֹוָתיו  ַרְעיֹון  אֹו  ֶמֶסר  מֹוִפיַע  ִסּפּור  ְּבָכל  ִּכְמַעט 
ִמְּצִפָּיה  סֹוִפית  ֵאין  ֲהָנָאה  ָיִפיקּו  ַיְלֵדיֶכם  ָהַרִּבי.   ֶׁשל 

ַּבְּדֻמּיֹות ּוִמְּׁשִמיַעת ַהִּסּפּוִרים.
 	 

ֶׁשל  ּוְבִדיָקה  ִהְלָכִתּיֹות  ַהְנָחיֹות  ְלאֹור  ִּכי  ְלַצֵּין  ָעֵלינּו 
ַהְּדֻמּיֹות   - ַהְבִלין  ֹמֶׁשה  ָהַרב  ַּגת,  ִקְרַית  ָהִעיר  ַרב 
ַהּמֹוִפיעֹות ַּבֵּסֶפר ֵאיָנן ְׁשֵלמֹות ּוְבָכל ְּדמּות ָחֵסר ֵאיָבר 

ָּכְלֶׁשהּו.
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ַּבֲעָיָרה ְקַטָּנה יֹוְׁשִבים ְׁשֵני ְיָלִדים
“ַמה ַּלֲעׂשֹות?” ֵאיָנם יֹוְדִעים. 
ַּפַעם ָהָיה ָלֶהם ִמְגָרׁש ַלִּמְׂשָחק,

ַאְך ַעָּתה ִנְגָזל ִּביֵדי ִּבְריֹון ַאִּלים ְוָחָזק.
  

“ִמי ָלנּו ַיֲעֹזר
ֶאת ְּבָעָיֵתנּו ִלְפֹּתר?”

ׁשֹוֲאִלים ֶזה ֶאת ֶזה ִּבְדָמעֹות,
ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ֶאל ִמי ִלְפנֹות. 

ְלֶפַתע עֹוֶלה ְּבֹראָׁשם ַרְעיֹון,
“ֵאֶצל ַהֶּמֶלְך ִנְקָּבע ֵרָאיֹון!”

ּוִמָּיד ְׁשֵני ַהְּיָלִדים
יֹוְצִאים ַלֶּדֶרְך ְמעֹוָדִדים. 

ַהֶּמֶלְך ָּגדֹול ְוָחָכם,
לֹו ְמַצֵּית ָּכל ָהָעם.

הּוא ַוַּדאי ַיֲעֹזר
ְויֹוִציא ֶאת ַהֶּצֶדק ָלאֹור. 

ֵהם ְּכָבר ִהִּגיעּו ַלִּביָרה,
ּוִמְתָקְרִבים ֶאל ַהַּמָּטָרה.
“ִהֵּנה ַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה!”

קֹוְרִאים ַהְּׁשַנִים ְּבִׂשְמָחה. 
ַאְך ַּבַּׁשַער ִנָּצב ׁשֹוֵמר,

ְוהּוא ֶאת ַהֲחֵבִרים עֹוֵצר.
“ִמי ִהְזִמין ֶאְתֶכם ְלָכאן?”

ׁשֹוֵאל ְּבִזְלזּול ֻמְפָּגן.

ַהְּיָלִדים ַהְּנבֹוִכים
ִמְתַחְּנִנים ְּבקֹול ּבֹוִכים:
“ַהֶּדֶרְך ֲאֻרָּכה ָּכל ָּכְך.

ְלַהְכִניֵסנּו ַלֶּמֶלְך ַאָּתה ֻמְכָרח!
ִאם ֹלא ִנָּכֵנס ַעְכָׁשו,

ָּכל ַהַּמָּסע ִיְהֶיה ַלָּׁשְוא!”

ַהּׁשֹוֵמר ֵאינֹו ִמְתַרֵּגׁש,
ְואֹוֵמר ְּבקֹול ָיֵבׁש:

“ַוַּדאי ָּבאֶתם ֵמָרחֹוק,
ְוֹלא ְׁשַמְעֶּתם ַעל ַהֹחק.

ֵאין ְּכִניָסה ִליָלִדים, 
ֶאָּלא ַרק ַלֲאָנִׁשים ְמֻכָּבִדים,

ְוַגם ֹזאת - ַרק ְּכֶׁשְּמַקְּבִלים ַהְזָמָנה, 
ַאֲחֵרי ַהְמָּתָנה ַוֲהָכָנה”. 

 
ַהְּיָלִדים ֶאת ַהִּביָרה עֹוְזִבים

ֲעצּוִבים, ְמֻאְכָזִבים.
ֵהם חֹוְזִרים ָלֲעָיָרה,

ּוַמְמִׁשיִכים ִלְבּכֹות ַעל ַהָּצָרה.  
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“ְּברּוִכים ַהָּבִאים ְלֵביֵתנּו ֶהָחָדׁש”,
ַמְכִריז ַחִּיים ְּבקֹול ִנְרָּגׁש.

ָׁשבּוַע ָׁשֵלם ִחָּכה
ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהֻּסָּכה.

ֹלא ִלְקֹּפץ ִלְסָתם ִּבּקּור,
ֶאָּלא ְּבתֹוָכּה ָלגּור. 

“...ְוָהִייָת ַאְך ָׂשֵמַח”, 
ְמַפֵּזם ר’ ְׁשמּוֵאל, ָהאֹוֵרַח.
ַחָּנה עֹוֶרֶכת ֶאת ַהֻּׁשְלָחן,

ְלִקּדּוׁש ַהֹּכל מּוָכן.

ַאֲחֵרי ַהְּסעּוָדה
אֹוְכִלים ַהְּיָלִדים ְּגִליָדה,

ְמָבְרִכים ְּבָרָכה ַאֲחרֹוָנה,
ְויֹוְצִאים ְלַטֵּיל ְמַעט ַּבְּׁשכּוָנה. 

ֻסּכֹות ֲחִגיִגּיֹות ָלֹרב
ְמַקְּׁשטֹות ֶאת ָהְרחֹוב.

ִנּגּוֵני ַחג ֵמֶהן ּבֹוְקִעים, 
ַהִּׂשְמָחה ַמְרִקיָעה ְׁשָחִקים.

ּוְלֶפַתע ִנְׁשָמִעים קֹולֹות ֹלא ֻמָּכִרים,
קֹולֹות ְקָצת מּוָזִרים...

ַהְּיָלִדים ְמִציִצים ְלתֹוְך ַהֻּסָּכה,
ֲאָבל ִהיא ִנְרֵאית ֵריָקה...

“ַהִּביִטי, ָׁשם, ַּבִּפָּנה, ִמַּצד ָיִמין...
ֵאיֶנִּני ַמֲאִמין...

ַהְקִׁשיִבי, ַחָּנה... ַעל ִׂשיָחה ָּכזֹו ָאסּור ְלַוֵּתר...
ֹלא ָיַדְעִּתי ֶׁשַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים יֹוְדִעים ְלַדֵּבר...”

 	 
ְוָאֵכן, ֶאְתרֹוג, לּוָלב, ֲהַדס ַוֲעָרָבה

ְמַנֲהִלים ַעָּתה ִׂשיָחה ֲחׁשּוָבה.

“ָהָבה ַנֲעֹרְך ֶהֵּכרּות, 
ַאִּציג ֶאת ַעְצִמי ִּבְזִריזּות.

ֲאִני ֶאְתרֹוג, ִמִּמְׁשַּפַחת ֵּפרֹות ֶהָהָדר,
ֵיׁש ִלי ַטַעם ִנְפָלא ְוֵריַח ֶנֱהָדר”. 

“ָנִעים ְמאֹוד, ֶנְחָמד ְלַהִּכיר,
ֲאִני לּוָלב, ָּגבֹוַּה, ָּתִמיר, 

ָּכל ַהָּׁשָנה ׁשֹוֵכן ִּבְמרֹוֵמי ַהְּדָקִלים,
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ּוִמְּמִתיקּות ֵּפרֹוַתי, ַהְּתָמִרים,
 ֻּכָּלם ִמְתַּפֲעִלים”.

“ַּגם ֲאִני ַאִּציג ֶאת ַעְצִמי ְּבִׂשְמָחה.
ְׁשִמי ֲהַדס, ְואּוַכל ְלַזּכֹוְתֶכם ִּבְבָרָכה.

ֲאִני ָעָנף ֵמֵעץ ְּבָׂשִמים, ְוֵיׁש ִלי ֵריַח ִנְפָלא,
ְוָעַלי ֶאְפָׁשר ְלָבֵרְך ַּבַהְבָּדָלה”.

“ּוִמי ַאְּת?” ּפֹוִנים ֻּכָּלם ָלֲעָרָבה,
ַהּׁשֹוֶתֶקת ָּבֲעָנָוה.  

“ּבּוָׁשה ְלהֹודֹות, ַמָּכַרי ַהֲחָדִׁשים,
ַאְך ֹלא אּוַכל ֶאְתֶכם ְלַהְרִׁשים.

ֲאִני צֹוַמַחת ַעל ְּגדֹות ְנָחִלים,
ְוֵאין ִלי ָּדָבר, ִמְּלַבד ֶהָעִלים.
ְלַצֲעִרי, ֵאין ִּבי ׁשּום ַמֲעָלה, 

ֹלא ַטַעם ֶנֱהָדר ְוֹלא ֵריַח ִנְפָלא”.

“ֲאחֹוֵתנּו ַאְּת, ֲעָרָבה ְיָקָרה,
ְּברּוָכה ַהָּבָאה ַלֲחבּוָרה!

ָאֵכן, ֻּכָּלנּו ׁשֹוִנים,
ַאְך ֻּכָּלנּו ַיַחד - ִמְׁשַּפַחת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים.

ַעל ַאף ֶאָחד ֹלא ְנַוֵּתר,
ִּכי ִאם ַאַחד ַהְּצָמִחים ָחֵסר,

ִנְפַּגַעת ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה -
ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵרְך ְּבָרָכה”.

 	 
ְּכֶׁשִּסֵּפר ַחִּיים ְלַאָּבא ַעל ַהִּׂשיָחה, 

ָקָרא ַאָּבא ְּבִׂשְמָחה:
“ַּגם ַהְּיהּוִדים ֵהם ִמְׁשָּפָחה,

ְוָהַאְחדּות - ִהיא ַהְּכִלי ַלְּבָרָכה.
ֵיׁש  ֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוָרה ִּבְׁשִקיָדה,

ֲאֵחִרים עֹוְזִרים ֶלָחֵבר, ְּבִלי ְלַחּכֹות ְלתֹוָדה,

ְוֵיׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשִּנְרִאים ֻמְׁשָלִמים -
ַּגם ּתֹוָרה ְוַגם ַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ְוֵיׁש ַּגם ָּכֵאּלּו ֶׁשְּקָצת ּדֹוִמים ָלֲעָרָבה,
ְקָצת ָקֶׁשה לֹוַמר ֲעֵליֶהם ִמָּלה טֹוָבה.

ֲאָבל ַּגם ֵהם ֵחֶלק ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל,
ְוָלֵכן ַּגם אֹוָתם ְּבַאֲהָבה ְנַקֵּבל.

“ִנַּקח ֶאת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ִּביֵמי ַחג ַהֻּסּכֹות,
ּוְנַזֶּכה ְיהּוִדים ִמָּכל ַהּסּוִגים ְּבִמְצוֹות ּוְבָרכֹות, 

ִעם ַהִּמיִנים ָנִביא ֶאת ֶמֶסר ָהַאְחדּות, 
ִּכי ִּבְזכּות ָהַאְחדּות -

 ֵיֵצא ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמן ַהָּגלּות.
ַרק ְּבַאְחדּות ַנְצִליַח

ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח!”
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ַחִּיים ְוַחָּנה ַמִּביִטים ַּבֵּנרֹות.
ִמי יֹוֵדַע ָמה ַהַּׁשְלָהבֹות ְמַסְּפרֹות?
ֵהן ְמַסְּפרֹות ַעל ְיָלִדים ִּגּבֹוִרים,

ֲאֶׁשר ִּבְזכּוָתם ִקַּבְלנּו ֶאת ַחג ָהאּוִרים!
 	 

ַנְפָּתִלי יֹוֵׁשב ַּתַחת ָהֵעץ.
ֵאין לֹו ֵחֶׁשק ִעם ֶאָחיו ְלִהְתרֹוֵצץ. 

ַאְנִטיֹוכּוס ָאַסר ִלְלֹמד ּתֹוָרה,
ְוַהִּלּמּוִדים ִהְתַּבְּטלּו ִּבְגַלל ַהְּגֵזָרה.

ְּגֵזָרה זֹו ִמְצָטֶרֶפת 
ֶאל עֹוד ְּגֵזרֹות ֲאֻיּמֹות, 
ֶׁשַּמְּטָרָתן ְלבֹוֵלל ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ָהֻאּמֹות. 

ַנְפָּתִלי יֹוֵׁשב ֶּבָחֵצר, ְמֻהְרָהר.
ְוִהֵּנה, ִלְקָראתֹו צֹוֵעד 
ָאִחיו ַהָּגדֹול, ֶאְלָעָזר. 

ֶאְלָעָזר ָעַזב ֶאת ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה,

ְוֶהְחִליט ְלַצֵּית ַלֵּיֶצר ָהַרע. 
“ִקְראּו ִלי ‘ַלאַזארֹוס’”, הּוא ּדֹוֵרׁש,
ּוְבַמֲעָׂשיו ָהָרִעים ֵאינֹו ִמְתַּבֵּיׁש. 

“ָהָבה ִנְתַעֵּמל ְמַעט ַיְחָּדו.
ַּבֲעֵלי ְׁשִריִרים זֹוִכים ָּכאן ְלָכבֹוד ַרב.

ְוַאַחר ָּכְך, ַּכּמּוָבן,
ִנְלַמד ָחְכמֹות ֵאֶצל ַחְכֵמי ָיָון.
ִהְצָטֵרף ֵאַלי, ָאִחי ַהָּקָטן!”

“ְלעֹוָלם ֹלא ֶאֱעֹזב ֶאת ה’,
נֹוֵתן ַהּתֹוָרה!

ַנְפִׁשי ָּתִמיד ִּתָּׁשֵאר ְטהֹוָרה!”
ֵמִׁשיב ַנְפָּתִלי ְלָאִחיו ִּבְגבּוָרה. 

ֶאְלָעָזר עֹוֵזב ְּבֹראׁש ָזקּוף.
ְוַנְפָּתִלי ַמִּביט ַאֲחָריו, ָעצּוב. 

 ְוָאז ֶלָחֵצר ִנְכָנס ָאֵׁשר,

ּוְבקֹול ֲחִריִׁשי ְלַנְפָּתִלי ְמַבֵּׂשר:
“ֵמַהּיֹום, ִּבְגַלל ַהְּגֵזָרה,
ִנְלַמד ּתֹוָרּה ַּבְּמָעָרה”. 

 	 
ַּבְּמָעָרה יֹוְׁשִבים ַנְפָּתִלי ְוָאֵׁשר, 

ְולֹוְמִדים ִעם ַחְבֵריֶהם ּתֹוָרה ְלאֹור ֵנר.
ַמְקִׁשיִבים ְלַרָּבם, ְמַׁשְּנִנים ָּכל ִמָּלה,

ּוְבִלָּבם ְלַהֵּׁשם נֹוְׂשִאים ְּתִפָּלה.

ְלֶפַתע ִנְׁשָמִעים ְצָעִדים.
ַהְּיָלִדים ִנְצָמִדים ֶזה ָלֶזה, רֹוֲעִדים.
“ְלהֹוִציא ְסִביבֹוִנים!” ָהַרב ַמְזִּכיר,
ְוֶאת ַהְּמִגָּלה ִּבְזִריזּות הּוא ַמְסִּתיר.

ַלְּמָעָרה ִנְכָנִסים ַּכָּמה ְיָוִנים, 
ְורֹוִאים ְיָלִדים ְמַׂשֲחִקים ִּבְסִביבֹוִנים.

ַהַחָּיִלים עֹוְזִבים, 
קֹול ַּדֲהַרת ַהּסּוִסים ֶנְחַלׁש,

ְוַהְּיָלִדים ָׁשִבים ֶאל ִלּמּוָדם ֵמָחָדׁש.  
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