
ִמְׁשַּפַחת ַחִּייְמסֹון. זֹו ִאָּמא ֶׁשל ַחִּיים

 ָמָחר ִיְהֶיה
ְמֻעָּנן ִּבְמֻיָחד...

ַהְּמַנֵהל ָאַמר ֶׁשָהְיָתה 
ְּתאּוָנה ְוהּוא ִנְפַצע

הּוא ְּבֵסֶדר, ֲאָבל ֹלא יֹוְדִעים 
ָמַתי ַיְבִריא ְלַגְמֵרי ְויּוַכל ָלֶלֶכת

ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל

ָהֱאֶמת ֶׁשְּמַמֵּלא ַהָּמקֹום ָעָׂשה 
ָלנּו ִמְבָצע ִלְרפּוַאת ַהְּמַלֵּמד

ֶאְׂשַמח ִלְׁשֹמַע 
ַעל ֶזה ַאַחר ָּכְך

ּוָואּו, ִׁשיִמי ָקָטן, 
ִהְתַּגְעַּגְעִּתי ֵאֶליָך

ְמַצֵער ְמאֹוד ִלְׁשֹמַע. 
ֵאיְך הּוא ַמְרִּגיׁש?

ָמה ָקָרה ַלּמֹוֶרה ְמַנֵחם? 

ֵאיְך ָהָיה ָׁשלֹום ִאָּמא
ַהּיֹום, ַחִּיים? 

ַהּמֹוֶרה ֹלא ִהִּגיַע ְוָהָיה 
ָלנּו ַהּיֹום מֹוֶרה ַמְחִליף



ֲאַנְחנּו ִנְלַמד ָּכל יֹום ַעל ַהָּמִׁשיַח ְוַעל ַהְּגֻאָּלה

ֶזה ְיָזֵרז ְּבַוַּדאי ֶאת ַהְבָרַאת 
ַרְגֵלי ַהְּמַלֵּמד! ַלְיָלה טֹוב 

ַחִּייְמֶק'ה

 ַחִּיים, קּום,
ְמַחִּכים ָלנּו 
ַעל ֶהָעָנן!

 ַהְּמַלֵּמד?! ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה
ַּבַּבִית ֶׁשִּלי? ְוֵאיְך ַאָּתה הֹוֵלְך?

 ֹּבא ַעְכָׁשו!
ְמַחִּכים!

ַאָּתה ֵמִבין ַחִּיים? ָמִׁשיַח 
ִהִּגיַע, ְוָכל ַהחֹוִלים ִהְבִריאּו

ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל ְּכֵדי 
ֶׁשֶּזה ִיְקֶרה ַמֵהר ְּכָכל ֶׁשֶאְפָׁשר...

ּוָמה 
עֹוִׂשים?

ֶאת ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ַעְכָׁשו ְּבִדּיּוק. 
ִלּמּוד ִעְנְיֵני ָמִׁשיַח ּוְגֻאָּלה ְמָזֵרז 

ּוְמָקֵרב ֶאת ִּביַאת ַהְּגֻאָּלה!

 ַאָּתה ֵמִבין?
ֶזה ָהָיה ֲאִמִּתי ָּכל ָּכְך...

ֶזה ֲאִמִּתי



ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל 
ה' ֱאֹלֵקינּו...

ַהִּצילּו, ָמה קֹוֶרה ָּכאן?ַהְּמַלֵּמד, ְלָאן נֹוְסִעים? ּוָמה עֹוֶׂשה ָּכאן ִאיְנְּדָיאִני?

ַאל ִּתָּבֵהל, ַחִּיים. 
ֻּכָּלם ְׂשֵמִחים 
ֶׁשָּמִׁשיַח ִהִּגיַע.

ַהְּמַלֵּמד, ָמִׁשיַח ָיֹכל ָלבֹוא ַהּיֹום ִּבְכָלל? 
ֲהֵרי ֶעֶרב ַׁשָּבת ַהּיֹום?

ְׁשֵאָלה ָיָפה. ִמָּיד 
ְּכֶׁשִּנְפֹּגׁש אֹותֹו 
ּתּוַכל ְלַבֵּקׁש 
ִמֶּמּנּו ְּתׁשּוָבה.

ָלָּמה ָּכל ָהֲאָנִׁשים ֹּפה? 
ְוָלָּמה ָצִריְך ֶרֶכב ַהָּצָלה 

ִאם ֻּכָּלם ְּבִריִאים?

ָּכל ָּדָבר ֶׁשָּזָכה ֶׁשְּיהּוִדי 
ִיְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ִלְקֻדָּׁשה, ַמִּגיַע 

ִאָּתנּו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש!

 ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש! ַעְכָׁשו ְּכֶׁשָּמִׁשיַח ַמִּגיַע,
ַהֵּׁשם ֵמִביא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים, 

ַּגם ֵאֶּלה ֶׁשֹּלא ָיְדעּו ַעל ַיֲהדּוָתם!

ַהְלַואי ֶׁשָּיֹכְלִּתי ְלַהְמִׁשיְך 
ַּבֲחלֹום ֶׁשל ֶאְתמֹול. 

הּוא ָהָיה ְמַרֵּתק!

ַחִּיים, ְמַחִּכים 
ָלנּו...

 ַהְּמַלֵּמד,
ֲאִני ָּבא ִאְּתָך



ָנִעים ְמאֹוד. ֲאִני קֹוקֹו ֲאָבל 
ַעְכָׁשו קֹוְרִאים ִלי ַיֲעֹקב

ַוֲאִני ַחִּיים ַחִּייְמסֹון

ַהִּצילּו!!! 

ָּברּוְך ַהֵּׁשם 
ֶׁשַהּקֹוקֹו ַהֶּזה 

ֹּפה

ָהעֹוָלם ְּכָבר ֹלא ָמה ֶׁשָהָיה. 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַמְצִמיָחה 

ְּבָגִדים ּוְלָחִמים. ַהִחִּטים 
ֲעָנִקּיֹות, ְוַהַחּיֹות ֵאיָנן ַמִּזיקֹות

 ִאיְנַגאֶלע,
ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה?!

ָׁשלֹום ַחִּיים, ְמַנֵחם, ַיֲעֹקב 
ְוָאֶלְּכַסְנֶּדר. ַהֶּדֶרְך ַהְּמִהיָרה 

ִלירּוָׁשַלִים ִהיא ִמָּיִמין

ִּתינֹוק ְמַדֵּבר ְואֹוֵכל ֵעִצים? 

ְּכֶׁשהֹוְלִכים ַּבֶּדֶרְך 
ָצִריְך ְלַדֵּבר 
ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה

 ַוַּדאי, ּוְכֶׁשּנֹוִסיף ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרהַאָּבא? ָּכל ֶזה ִיְקֶרה ֶּבֱאֶמת?
ִנְזֶּכה ִלְראֹות ֶאת ֶזה ַמֵהר יֹוֵתר!


