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ִסּפּור ָּכֶזה עֹוד ֹלא ְׁשַמְעֶּתם.

ָנָהר ֶׁשִּיָּבַקע ִלְׁשַנִים? ִּפְתאֹום, ְּבֶאְמַצע ַהּיֹום?

ֹלא ְּבֵעת ְקִריַעת ָים סּוף, ֹלא ִּבְזַמן ֲחִצַּית ַהַּיְרֵּדן; ִּבְסָתם יֹום ֹחל - ִהְצִליַח 

ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶּבן ָיִאיר ַלֲחצֹות ָנָהר - ַּבַּיָּבָׁשה.

ֵאיְך ּוַמּדּוַע? ַהְסִּכיתּו ְוִׁשְמעּו.

ְלַמָּטָרה  ֶלֱאֹסף ֶּכֶסף  ְּבַדְרּכֹו  ָיִאיר רֹוֵכב ָהָיה ַעל ֲחמֹורֹו  ֶּבן  ִּפיְנָחס  ַרִּבי 

ְקדֹוָׁשה; ִקּיּום ִמְצַות ִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים.

ָּכל ֶאָחד ֵמִבין ֶׁשִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים - ִׁשְחרּור ֲאִסיִרים ִמֵּבית ַהֶּכֶלא אֹו ִמְּׁשִבי 

ַהּגֹוִיים - הּוא ְמִׂשיָמה ֲחׁשּוָבה ִּבְמֻיָחד.

ָּכל ֶאָחד, ָאַמְרנּו? ִּכְמַעט.
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ִמְסַּתֵּבר ֶׁשָהָיה ָנָהר ָּכְלֶׁשהּו ֲאֶׁשר ֹלא ֵהִבין ֹזאת ִּבְתִחָּלה. ִנְדְרׁשּו ַּכָּמה 

ַּדּקֹות ּגֹוָרִלּיֹות ְּכֵדי ְלַׁשְכֵנַע אֹותֹו ְלַסֵּיַע.

ַרִּבי ִּפיְנָחס ִהְזָּדֵרז, ַהְּזַמן ָיָקר. 

ֵהי, ַמה ּקֹוֶרה ָּכאן? ַמּדּוַע הּוא ֶנֱעַצר?

ֲאָהּה, ֶזה ִּבְגַלל ַהָּנָהר. ָנָהר ִּגַנִאי.

ָנָהר ְרַחב ָיַדִים ְוָעֹמק ָעַמד ְּבַדְרּכֹו. ְוַעל ַּגֵּבי ַהָּנָהר - ֵאין ֶּגֶׁשר. ַמה ִּיְהֶיה? 

ְוָכל  ָהֲאסּוִרים,  ְּבֵבית  ִמְתַעִּנים  ַהְּׁשבּוִיים  ְזַמן,  ֵאין  ִחּלּוִפית  ֶּדֶרְך  ְלַחֵּפׂש 

ֶרַגע ּגֹוָרִלי. 

ַרִּבי ִּפיְנָחס ֶּבן ָיִאיר ֵאינֹו ִנְלָחץ. ְּבַנַחת הּוא ּפֹוֶנה ֶאל ַהָּנָהר ְוַרק ְמַבֵּקׁש, 

ָּבטּוַח ֶׁשַהָּנָהר ֵיָעֶנה ְלַבָּקָׁשתֹו ַהְּפעּוָטה ִמָּיִדית;

"ָנָהר, ָנָהר, ֲחֹלק ִלי ֵמיֶמיָך!"

אֹו ְּבִמִּלים ְּפׁשּוטֹות יֹוֵתר - ֲחֵצה ֶאת ַעְצְמָך ִלְׁשַנִים ְוֵתן ִלי ַרק ַלֲעֹבר. 

ֶעֶׂשר ַּדּקֹות ְוָהִעְנָין ֵמֲאחֹוֶריָך. ַּגם ֲאִני.

ִאם ֲחַׁשְבֶּתם ֶׁשַהָּנָהר ִהְסִּכים, ֲהֵרי ְטִעיֶתם.

ֹלא ַּדי ֶׁשַהָּנָהר ִהְמִׁשיְך ִלְזֹרם ְּבַׁשְלָוה, ְּכִאּלּו ַרִּבי ִּפיְנָחס ֹלא ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 

ָּדָבר, אֹו ְּכִאּלּו ֵאינֹו ֵמִבין ֶאת ַהַּבָּקָׁשה; ַהָּנָהר ֶׁשָּלנּו עֹוד ֵהִעיז ִלְפֹּתַח ֶאת 

ִּפיו ו... ַלֲענֹות! ֹלא ָּפחֹות!
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ֶּבן  ַרִּבי ִּפיְנָחס  ֲאָנִׁשים ָּכמֹונּו ֵאיָנם ְמֻסָּגִלים ְלׂשֹוֵחַח ִעם ְנָהרֹות, ֲאָבל 

ָיִאיר ִהְצִליַח. ֻעְבָּדה.

ּוָמה ָאַמר ַהָּנָהר ְלַרִּבי ִּפיְנָחס?

ְׁשֹלֶׁשת  ְּכָבר  ָנָהר  ֲאִני  ְקַטָּנה;  ַאַחת  ְּבָעָיה  ֵיׁש  ַהַּתָּנא,  ְּכבֹוד  "ִּתְׁשַמע, 

ֲאָלִפים ָׁשָנה, ְוֶאת ַּתְפִקיִדי ָּכל ַהְּזַמן ַהֶּזה ְמַמֵּלא ֶנֱאָמָנה.

ַאָּתה עֹוֵמד ָאְמָנם ְלַקֵּים ַעְכָׁשו ִמְצָוה, ַאְך ִמי ָאַמר ֶׁשַהִּמְצָוה ֶׁשִּלי ָּפחֹות 

ָׁשָוה??"

ִמי ָאַמר, ֶּבֱאֶמת?

"ַאָּתה, ַּבְּמִׂשיָמה ֶׁשְּלָך - אּוַלי ֹלא ַּתְצִליַח, קֹוֶרה; ַאְך ֲאִני ְּבַוַּדאי ְמַקֵּים 

ֶאת ְרצֹון ַהּבֹוֵרא", ִצֵּין ַהָּנָהר.

ֵמי  ַעל  ָּכאן  ִלְזרֹם  "ֻצֵוִּתי  ִנְׁשָּכחֹות,  ְלַהְזִּכיר  ִהְמִׁשיְך  "ְּכֶׁשִּנְבֵראִתי", 

ֶאת  ְלָפֶניָך  ַלְחֹׂשף  ָעַלי  ַמה,  ּוִמּׁשּום  ְוָלָּמה,  ַמּדּוַע   - ָּכְך  ִאם  ְמנּוחֹות. 

ָהֲאָדָמה?"

ִמּׁשּום ַמה, ֶּבֱאֶמת?

ֲאָבל ַרִּבי ִּפיְנָחס ֹלא ִנְׁשַאר ַחָּיב, ְוַגם ֹלא ִּבֵּטל ְזַמּנֹו ְּבִפְטּפּוֵטי ְסָרק.

"ִאם ֵאיְנָך חֹוֵלק, גֹוְזַרִני ָעֶליָך ֶׁשֹּלא ַיַעְברּו ְּבָך ַמִים ְלעֹוָלם!"
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ַחד ְוָחָלק.

אֹוהֹו. ִסּכּון ָּכֶזה ַהָּנָהר ֹלא ָהָיה מּוָכן ָלַקַחת.

ִמָּיד, ִּבְׁשִתיָקה, הּוא ִנְבַקע.

ַרִּבי ִּפיְנָחס ָעַבר ַעל ֲחמֹורֹו ַּבַּיָּבָׁשה, ְוַהָּנָהר ָרָצה ַלְחֹזר ִמָּיד ֶאל ַהִּׁשְגָרה.

ַאְך ָּבֶרַגע ָהֶאָחד ִלְפֵני ָהַאֲחרֹון - ָעַצר אֹותֹו ׁשּוב ַרִּבי ִּפיְנָחס.

"עֹוד ֹלא, ַנֲהִרי, ָנא ֹלא ְלִהָּסֵגר ֲעַדִין. ֵיׁש ִאִּתי ָּכאן, ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה, 

ְיהּוִדי נֹוֵׂשא ַׂשק ִחִּטים ַהְּמיֹוָעדֹות ַלֲאִפַּית ַמּצֹות, ַּגם הּוא ָעסּוק ְּבִמְצָוה, 

ַּגם הּוא ָצִריְך ַלֲעֹבר, ַמה ָחַׁשְבָּת?"

טֹוב.

ַּגם ְלֶזה ִהְסִּכים ַהָּנָהר, ְּבֵלית ְּבֵרָרה, ֵיׁש לֹוַמר. ְונֹוֵׂשא ַהִחִּטים ָצַעד ֶאל 

ֵעֶבר ַהָּגָדה ַהְּׁשִנָּיה.

ַהָּנָהר ְּכָבר ִּכְמַעט ִנְסַּגר, ַאְך - ֶרַגע, ְׁשִנָּיה.

ּגֹוי, עֹוֵבד ֱאִליִלים, ֶׁשִהְתַלָּוה ֶאל ַרִּבי ִּפיְנָחס ְּבַדְרּכֹו, ָרָצה ַּגם הּוא ַלֲעֹבר.

ֶרַגע. ַעד ָּכאן. 

ַמּדּוַע ָצִריְך ַהָּנָהר ְלִהְתַאֵּמץ ָּכל ָּכְך ִּבְׁשִביל ּגֹוי?








