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ת      ת      ת       ָבָָ בַ בַ ָבַ ָבַָָ ָבַ ָבַ ָבַָָ ּבַָ ּבַּּ ּבַ ּבַ ּבַּּ ַּ בַשבששׁשׁׁ בַ בַשבַשבַשבַ בַ בַשבַ ַ
ִטישִטישִטיׁשׁׁ
ָ

ִטיש
ָָָ

ִטיש
ָ

ִטיש
ָ

ִטיש
ָָָ

ִטיש
ָ

א

ָרֵאל ִמּקֹוְז'ִניץ ִזי"ַע י ִיׂשְ דֹוׁש ַרּבִ יד ַהּקָ ּגִ ַהּמַ
ת ְמָבְרִכים חֶֹדׁש ִניָסן ּבַ ׁשַ ר ּבְ  ָהָיה נֹוֵהג ְלַסּפֵ

לּו ּפּוִרים ַהּלָ ת ַהּסִ לֹׁשֶ ֶאת ׁשְ

ַמִים ָ יַע ִמּשׁ ּפִ ִלים ֵהם ְלַהׁשְ  ּוְמֻסּגָ
ַהְרָחָבה ַסח ּבְ ָרֵאל ֶאת ָצְרֵכי ַהּפֶ ִלְבֵני ִיׂשְ

ֵיין־ָׂשָרף, ָנַסע ַּבְּתקּוָפה ֶׁשִּלְפֵני ַחג ַהֶּפַסח ִעם  סֹוֵחר ְיהּוִדי ֶאָחד, ֶׁשָהָיה ִמְתַּפְרֵנס ֵמֲהָכַנת   

ָחִבית ַיי"ׁש, ּוְבַדְרּכֹו ָעַבר ֶאת ַהְּגבּול ִלְמִדיַנת ַּגִּליְצָיה. ְּבֵעת ַהַּמֲעָבר, ָּתְפסּו ׁשֹוְמֵרי ַהְּגבּול ֶאת 
ֶהָחִבית ְוֶהֱחִרימּו אֹוָתּה ְּבַטֲעָנה, ִּכי ַעל ִּפי ֹחק ַהְּמִדיָנה ֵאין ְלַהֲעִביר ַיי"ׁש ִמְּמִדיָנה ִלְמִדיָנה 

ֶאָּלא ְּבִרְׁשיֹון ְמֻיָחד.

ַהַּיי"ׁש  ֲחִבית  ְוֶאת  ַּפְרָנָסתֹו  ֶאת  ְלַהְפִסיד  ָעִתיד  ְוהּוא  ָהָרָעה  ֵאָליו  ָכְלָתה  ִּכי  ַהְּיהּוִדי  ָרָאה 
ֶׁשָעְלָתה לֹו ָּדִמים ְמֻרִּבים, ְוָנַסע ֶאל ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַהְמֻפְרָסם ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ִמִּליֶז'ְנְסק, ְזכּותֹו 
ָּתֵגן ָעֵלינּו, ּוָבָכה ְלָפָניו ַעל ָצָרתֹו ַהְּגדֹוָלה. ִנֲחמֹו ָהַרִּבי ְוָאַמר לֹו: "ֲחֹזר ֶאל ׁשֹוְמֵרי ַהְּגבּול ֶוֱאֹמר 

ָלֶהם, ִּכי ֶהָחִבית ְמִכיָלה ַמִים ְרִגיִלים ְוֹלא ֵיין ָׂשָרף, ְוָלֵכן ֲעֵליֶהם ְלַהֲחִזיר ְלָך ֶאת ֶהָחִבית". 

ְמֵלָאה  ֶהָחִבית  ִּכי  ִּבְפֵניֶהם  ְוָטַען  ַהְּגבּול  ׁשֹוְמֵרי  ֶאל  ָׁשב  ַצִּדיִקים,  ֶּבֱאמּוַנת  ַהְּיהּוִדי  ִהְתַחֵּזק 
ַמִים. ָּפְתחּו ַהּׁשֹוְמִרים ֶאת ְמגּוַפת ֶהָחִבית, ָטֲעמּו ִקְמָעה ְוהֹודּו ְּבֶפה ָמֵלא, ִּכי ָאְמָנם ֶהָחִבית 

ְמֵלָאה ַמִים ְוֵאין ָּכאן ֲעֵבָרה ֻחִּקית. ֶהָחִבית ֻׁשְחְרָרה ְוֻהְחְזָרה ַאַחר ָּכבֹוד ַלְּיהּוִדי ַהּסֹוֵחר. 

ָׂשַמח ַהְיהּוִדי ַעל ַקָּבַלת ֶהָחִבית, ֲאָבל ִהְתַעֵּצב ַעל ִלּבֹו: "ָמה ֶאֱעֶׂשה ִעם ָחִבית ֶׁשל ַמִים"?  
ָחַׁשב, "ֲהֵרי ֹלא אּוַכל ִלְמֹּכר ֶאת ַהַּמִים ְוֵכיַצד אּוַכל ְלָהִכין ֶאת ָצְרֵכי ַחג ַהֶּפַסח ַהָּקֵרב ּוָבא"? 
ָׁשב, ֵאפֹוא, ֶהָחִסיד ֶאל ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ְוָהַרִּבי ׁשּוב ִהְרִּגיעֹו: "ְטַעם ֶאת ַה'ַּמִים' ֶׁשֶּבָחִבית ְוִתְרֶאה 
ֶׁשֹּלא ַמִים ֵהם ֶאָּלא ַיי"ׁש ָטהֹור ִויַקר ֵעֶרְך". ֶּבֱאמּוָנה ֵאיָתָנה ָטַעם ֶהָחִסיד ֶאת ַהַּמִים ְוִהֵּנה 

ְרֵאה ֶזה ֶּפֶלא, ַהַּמִים ָחְזרּו ְוָׁשבּו ִלְהיֹות ַיי"ׁש ָטִעים ְוָעֵרב ַלֵחְך. 

ָחַזר ַהְּיהּוִדי ֶאל ֵּביתֹו ָׂשֵמַח ְוצֹוֵהל ּוְבאֹוָתּה ָׁשָנה ָחַגג ֶאת ַהֶּפַסח ְּבֶדֶרְך ֵחרּות ְּכַיד ַהֶּמֶלְך. 

ְוָהיּו לֹו ַלְּיהּוִדי ָצְרֵכי ֶּפַסח ְּבַהְרָחָבה ְּגדֹוָלה.  
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"ִמי ֶׁשִּיְמָצא ֶאת ַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך, ְיַקֵּבל ָׂשָכר ַרב ִמֻּקַּפת ַהְּמלּוָכה", ִנְׁשַמע ְּכרּוז ִּבְרחֹובֹות 
ָהִעיר. 

ַטַּבְעּתֹו ַהְיָקָרה ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ֶנֶאְבָדה ִמֶּמּנּו, ְוהּוא ִהְתַאֵּבל ָעֶליָה ָיִמים ַרִּבים. ֲאָנִׁשים ַרִּבים 
ֶאת  ֶׁשִּיְמָצא  ְלִמי  ֻהְבַטח  ָּגדֹול  ְּפָרס  ְּבָיָדם.  ֶחֶרס  ֶהֱעלּו  ַאְך  ַהַּטַּבַעת,  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ָיְצאּו 

ַהַּטַּבַעת, ַאְך ֵּביְנַתִים ֹלא ִנְמָצא ָּדָבר ְוַהֶּמֶלְך ֹלא ָמָצא ֶנָחָמה ַעל ֲאֵבָדתֹו. 

ַהֶּפַסח.  ָצְרֵכי  ֶאת  ְלָהִכין  ַּבֶּמה  לֹו  ָהָיה  ְוֶאְביֹון, ֶׁשֹּלא  ָעִני  ְיהּוִדי  ִהְתּגֹוֵרר  ַהְּמלּוָכה  ְּבִעיר 
ַהֶּפַסח  ַחג  ַהָּיָקר,  "ַּבְעִלי  ְלַבְעָלּה:  ְלַהִּציַע  ִמֲהָרה  ַהְּכרּוז  ְּדַבר  ֶאת  ִאְׁשּתֹו  ְמָעה  ְּכֶׁשּׁשָ
ְמַמְׁשֵמׁש ּוָבא ְוֵאין ְּבָיֵדינּו ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ִלְרֹּכׁש ֶאת ָצְרֵכי ֶהָחג. ֵלְך ֶאל ַהֶּמֶלְך ֶוֱאֹמר לֹו, 
ִּכי ְּבַדְעְּתָך ְלַחֵּפׂש ְוָלתּור ַאַחר ַהַּטַּבַעת ָהֲאבּוָדה ּוֵביְנַתִים ַּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְסכּום ֶּכֶסף ִּכְדֵמי 
ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהֶּכֶסף  ְּבֶעְזֵרנּו  ִיְהֶיה  ְוַהָּקָּב"ה  ָצְרֵכי ַהֶּפַסח  ְקִדיָמה, ִעם ַהֶּכֶסף ִּתְרֹּכׁש ֶאת 

ַלֶּמֶלְך, אֹו ִלְמֹצא ֶאת ַהַּטַּבַעת". 

ְוִהִּציַע ֶאת ְּדָבָריו ִּבְפֵני ַהֶּמֶלְך. ָמָצא ַהְּיהּוִדי ֵחן  ִהְסִּכים ַהְּיהּוִדי, ָהַלְך ֶאל ֵּבית ַהְּמלּוָכה 
ְּבֵעיָניו ְוַהֶּמֶלְך ֶהֱעִניק לֹו ְסכּום ִנְכָּבד, ְּכַתְׁשלּום ִראׁשֹוִני ַעד ֶׁשִּתָּמֵצא ַהַּטַּבַעת. 

ֶהָחג  ָצְרֵכי  ּוְלָפָניו  ַּכָּמה אֹוְרִחים  ְּכֶׁשִּמְּסִביבֹו  ְלָחן  ַהּׁשֻ ְּבֹראׁש  ַהְּיהּוִדי  ָיַׁשב  ַהֵּסֶדר,  ְּבֵליל 
ְּבַהְרָחָבה ְּגדֹוָלה ְּכַיד ַהֶּמֶלְך. הּוא ָיַׁשב ְּכֶמֶלְך ִּבְגדּוד, ָּפָניו קֹוְרִנים ְוֻכּלֹו אֹוֵמר ִׁשיר ְוהֹוָדָיה 

ַלָּקָּב"ה ַעל ַהִּנִּסים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה.

ֵאינֹו  הּוא  ִּכי  ֶזה,  ִּביהּוִדי  ָחַׁשד  ְוהּוא  ֻמְבָהק  ִיְׂשָרֵאל  ׂשֹוֵנא  ָהָיה  ַהֶּמֶלְך,  ִמּיֹוֲעֵצי  ֶאָחד 
ְמַחֵּפׂש ְּכָלל ַאַחר ַהַּטַּבַעת, ְוָכל ַמְּטָרתֹו ְלהֹוִציא ֶּכֶסף ֵמַהֶּמֶלְך, ְּבתֹוֲאָנה ְּכִאּלּו הּוא ְמַסֵּיַע 
ֲאֻרִּכים  ָיִמים  ְּבֶמֶׁשְך  ַהְּיהּוִדי  ַאַחר  ָעַקב  ָעָׂשה?  ֶמה  ָהֲאבּוָדה.  ַהַּטַּבַעת  ַאַחר  ַּבִחּפּוׁש 
ְוָרָאה ִּכי הּוא ָעסּוק ֹראׁשֹו ְוֻרּבֹו ַּבֲהָכנֹות ֶלָחג, ּוְכָלל ֵאינֹו ִמְתַעֵּסק ְּבִעְנַין ַהַּטַּבַעת. ְּבֵליל 
ַהֵּסֶדר, ָרָאה ַהּיֹוֵעץ ִמַּבַעד ַלַחּלֹון, ֵּכיַצד ַהְּיהּוִדי יֹוֵׁשב ִּבְסֻעַּדת ֶהָחג ְּבַצְוָּתא ִעם אֹוְרָחיו, 

אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּוְׂשֵמִחים.

ְּבִמְרָמה  ְּכָסִפים  ִמְּמָך  הֹוִציא  ַהְּיהּוִדי  ַהֶּמֶלְך,  "ֲאדֹוִני  לֹו:  ְוָאַמר  ַהֶּמֶלְך  ֶאל  ַהּיֹוֵעץ  ָהַלְך 
ּוְכָלל ֵאינֹו ְמַחֵּפׂש ַאַחר ַהַּטַּבַעת, ּבֹוא ִעִּמי ְוִתְרֶאה ְּבמֹו ֵעיֶניָך ֵּכיַצד הּוא ָעסּוק ַּבֲאִכיָלה 

ּוְׁשִתָּיה ְוֹלא ְּכִמְצַות ַהֶּמֶלְך". 
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ת      ת      ת       ָבָָ בַ בַ ָבַ ָבַָָ ָבַ ָבַ ָבַָָ ּבַָ ּבַּּ ּבַ ּבַ ּבַּּ ַּ בַשבששׁשׁׁ בַ בַשבַשבַשבַ בַ בַשבַ ַ
ִטישִטישִטיׁשׁׁ
ָ

ִטיש
ָָָ

ִטיש
ָ

ִטיש
ָ

ִטיש
ָָָ

ִטיש
ָ

ג

ַהֶּמֶלְך  ֵהִציץ  ַהַּבִית,  ֶאל  ּוְכֶׁשִהְתָקְרבּו  ַהְּיהּוִדים  ְׁשכּוַנת  ֶאל  ַהּיֹוֵעץ  ִעם  ַיַחד  ַהֶּמֶלְך  ָהַלְך 
ְלֶפַתע  ַרִּבים.  ֲאָנִׁשים  יֹוְׁשִבים  ִצָּדיו  ֵני  ּוִמּׁשְ ְלָחן,  ַהּׁשֻ ְּבֹראׁש  יֹוֵׁשב  ַהְּיהּוִדי  ֵּכיַצד  ְוָרָאה 

ָׁשַמע ֵּכיַצד ַהְּיהּוִדי קֹוֵרא ְואֹוֵמר ָחרּוז ְוָכל ַהָּקָהל עֹוִנים לֹו ְּבַמְקֵהָלה: "ַּדֵּינּו". 

ְׁשמֹו ֶׁשל ַהּיֹוֵעץ ָהָרָׁשע, ָהָיה "ַּדֵּינּו", ְוָלֵכן ָחַׁשב ַהֶּמֶלְך ֶׁשִּמְתַּכְּוִנים ֶאל ַהּיֹוֵעץ ֶׁשְּלָידֹו.

ׁשּוב ָקָרא ַהְּיהּוִדי ָחרּוז נֹוָסף, ְוׁשּוב ָעָנה ַהָּקָהל ְּכֶאָחד: "ַּדֵּיינּו", ְוָכְך ִנְׁשָנה ַהָּדָבר ְּפָעִמים 
ַרּבֹות. 

ֶאת  ָּגַנב  "ִמי  אֹוָתם:  ׁשֹוֵאל  ְוהּוא  ַוֲחָכָמיו  ְיִדיָדיו  ָּכל  ֶאת  ִּכֵּנס  ַהְּיהּוִדי  ִּכי  ַהֶּמֶלְך,  ִהִּסיק 
ֵפל. ר הּוא ַהַּגָּנב ַהּׁשָ ַטַּבַעת ַהֶּמֶלְך"? ְוֻכָּלם ְמִׁשיִבים ֶּפה ֶאָחד: "ַּדֵּיינּו", ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשַהּׂשַ

ר, ַעד ֶׁשהֹוָדה ִּבְדַבר ְּגֵנַבת ַהַּטַּבַעת. ַהֶּמֶלְך ִצָּוה ִלְתלֹות  ִמֵהר ַהֶּמֶלְך ְוִצָּוה ְלַעּנֹות ֶאת ַהּׂשַ
ֶאת ַהּיֹוֵעץ ָהָרָׁשע ַעל ָהֵעץ ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ְוִייָראּו, ְוֶהֱעִניק ַלְּיהּוִדי ַמָּתנֹות ִיְקרֹות ֵעֶרְך.

ְוָהיּו לֹו ַלְּיהּוִדי ָצְרֵכי ֶּפַסח ְּבַהְרָחָבה ְּגדֹוָלה.  

           

ת  ְלַבִי ִמַּבִית  עֹוֵבר  ַּבְּדָרִכים,  נֹוֵדד  ָהָיה  בּוַע  ַהּׁשָ ְּבֶמֶׁשְך  ָעִני.  ְיהּוִדי  ַחָּיט  ָהָיה  ֹמֶׁשה 
ֶאת  ְמרֹוֵקן  ְלֵביתֹו,  חֹוֵזר  ָהָיה  י  ּׁשִ ַהּׁשִ ַּבּיֹום  ִמְזַּדֶּמֶנת.  ַחָּיטּות  ֲעבֹוַדת  ֵאיזֹו  ּוְמַבֵּקׁש 
י  ְלָצְרֵכ ְלִאְׁשּתֹו  מֹוֵסר  ַהּנֹוָתר  ְוֶאת  ִלְצָדָקה,  ַהֶּכֶסף  ִמן  ַמְעֵׂשר  ַמְפִריׁש  ַאְרָנקֹו, 

ַהִּמְׁשָּפָחה. 

ִהִּגיַע ַהֹחֶרף. ֹחֶרף סֹוֵער, ֻמְׁשָלג ְוָקֶׁשה ִּבְמֻיָחד. ִאי ֶאְפָׁשר ָהָיה ֲאִפּלּו ַלְחֹׁשב ַעל ְיִציָאה 
ַחג  ָהַלְך  ֵּביְנַתִים  ַּפְרָנָסה.  ּוְלֹלא  ֲעבֹוָדה  ְלֹלא  ְּבֵביתֹו,  ֵאר  ְלִהּׁשָ ֶנֱאַלץ  ֹמֶׁשה  ַהַּבִית.  ִמן 
ּכֹוסֹות,  ְלַאְרַּבע  ַיִין  ֶהָחג,  ָצְרֵכי  ַעל  ִּיְהֶיה  ַמה  ְּפרּוָטה.  ֵאין  ּוְלֹמֶׁשה  ְוִהְתָקֵרב  ַהֶּפַסח 

ַמּצֹות? ַהְיָלִדים ִמְתַהְּלִכים ְיֵחִפים ּוִבְגֵדיֶהם ְמֻטָּלִאים. 

ֹמֶׁשה ֹלא ָהָיה ָיכֹול ָלֶׁשֶבת עֹוד ַּבַּבִית. ְּבִבָּטחֹון ַעז ַּבה' ֶׁשַּיֲעֹזר לֹו, ָנַטל ֶאת ְצרֹורֹו ְוָיָצא 
ִביִלים ַהֻּמְׁשָלִגים. ַאְך ָיָצא ַלֶּדֶרְך ּוְלָידֹו ָעְצָרה ֶמְרַּכְבּתֹו ֶׁשל ַהָּפִריץ. הּוא  ׁשּוב ַלֶּדֶרְך, ַּבּׁשְ



623

לשבתלשבתלשבת
מברכיםמברכיםמברכים
ניסןניסןניסן

ים
עד

מו

ק לֹו ְלִהְתלֹוֵצץ ְקָצת ַעל ֶחְׁשּבֹון ַהְיהּוִדי  ָׁשב ִמַּמַּסע הֹוֵללּות ְוהּוא ִׁשּכֹור ְּכלֹוט. ִהְתַחּׁשֵ
'ֶׁשּלֹו'. 

"ּבֹוא ֵהָּנה מֹוְׁשֶק'ה"! ָקָרא ְלֶעְברֹו, ְּכֶׁשְּבָידֹו רֹוֶבה ַצִיד. "ָהָבה ִנְׁשַּתֲעֵׁשַע ִקְמָעא. ַאָּתה 
ֶדה ַוֲאִני ֲאַנֶּסה ִלְתֹּפס ַצִיד".  ִני ֶׁשל ַהּׂשָ ָּתרּוץ ַלַּצד ַהּׁשֵ

"ָאָּנא, ָּפִריץ ִנְכָּבד", ִנָּסה ֹמֶׁשה ְלִהְתַחֵּנן ַעל ַנְפׁשֹו. "ְּבֹלם ִּפיָך!", ִהְׁשִּתיקֹו ַהָּפִריץ. "ִאם 
ַרְגָליו. הּוא ָצַעד  ֵהִניַע ְּבֹקִׁשי ֶאת  ִּתְׁשַּתֶהה, ֶאֱהֹרג אֹוְתָך ַעל ַהָּמקֹום". ַהַחָּיט ַהִּמְסֵּכן 
ִויָלָדיו. "ַעְכָׁשו  ַה'ִּוּדּוי', ְוהּוא ְמַהְרֵהר ְּבגֹוַרל ִאְׁשּתֹו  ְּבִאִּטּיּות, ִּפיו ְמַמְלֵמל ֶאת ְּתִפַּלת 

רּוץ ַעל ַאְרַּבע!", ָרַעם קֹולֹו ֶׁשל ַהָּפִריץ, "ֲאִני יֹוֶרה!" 

ְלֹלא  ָׁשכּוב  נֹוַתר  ּוֹמֶׁשה  ָהֲאִויר,  ֶאת  ִּפַּלח  ְיִרָּיה  ַרַעם  ֹמֶׁשה.  ָזַעק  ִיְׂשָרֵאל!",  "ְׁשַמע 
ְּבַפַחד  ַלְּיהּוִדי  לֹו  "ַּדי  ַהִּמְסֵּכן.  ַהְּיהּוִדי  ַעל  ִנְכְמרּו  ַהָּפִריץ  ֵאֶׁשת  ֶׁשל  ַרֲחֶמיָה  ְּתנּוָעה. 

ַהָּמֶות ֶׁשִהְפַחְדָּת אֹותֹו", ָאְמָרה ְלַבְעָלּה. "ַעְכָׁשו ָעֵלינּו ְלַפּצֹות אֹותֹו". 

ֶאת  ִעֵּכל  ֶטֶרם  ֹמֶׁשה  ַהָּפִריץ.  ֵאָליו  ָקָרא  ַהֶּמְרָּכָבה",  ַעל  ֲעֵלה  מֹוְׁשֶק'ה,  ֵהָּנה,  "ּבֹוא 
ְוהּוא  ָּבטּוַח,  ִמָּמֶות  ֶׁשִהִּצילֹו  ַלה'  הֹוָדָיה  ְּתִפַּלת  ִמְלְמלּו  ְׂשָפָתיו  ַחי.  ֶׁשעֹוֶדּנּו  ָהֻעְבָּדה 
ָצַעד ֶאל ַהֶּמְרָּכָבה ְוָעָלה ָעֶליָה. ַהָּפִריץ ִנְרַּדם ִחיׁש ַמֵהר ְּבֹרב ִׁשְכרּותֹו, ְוִאְׁשּתֹו ֵהֵחָּלה 
"ּבֹוא  ַהְּלקּוָיה.  ַּפְרָנָסתֹו  ְוַעל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ַעל  ִסֵּפר  הּוא  ַהּיֹוֵׁשב.  ַהְּיהּוִדי  ִעם  ְלׂשֹוֵחַח 
ֵאֵלינּו", ִהְזִמיָנה אֹותֹו ַהָּפִריָצה. "ֶאֵּתן ְלָך ֲעבֹוָדה". ְּבֹתם יֹום ָהֲעבֹוָדה ִׁשְּלָמה לֹו ֵאֶׁשת 
ַהָּפִריץ ֶאת ְׂשָכרֹו. ֵעיָניו ִנְפְקחּו ְּבַתְדֵהָמה. הּוא ִהְׂשַּתֵּכר ֶאְצָלּה ְּביֹום ֶאָחד יֹוֵתר ִמַּמה 
ִהְׂשַּתֵּכר ֵאֶצל ֲאֵחִרים ְּבֶמֶׁשְך ֹחֶדׁש ָׁשֵלם! ִנְרֶאה ָהָיה לֹו ֶׁשַּגְלַּגל ַמָּזלֹו ִהְתַהֵּפְך. ַּבֶּקֶצב  ּׁשֶ

ַהֶּזה יּוַכל ַלֲעֹרְך ַחג ֶּפַסח ְּכִפי ֶׁשֹּלא ָחַלם ִמָּיָמיו. 

ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ִלְפֵני ֶּפַסח ִהִּגיַע ֹמֶׁשה ׁשּוב ְלֶפַתח ָהֲאֻחָּזה ְוִלּבֹו טֹוב ָעָליו. ַאְך ַהַּפַעם 
ֶנֶעְדָרה ַהְּגֶבֶרת ִמן ַהַּבִית, ְוַהַחָּיט ִנַּצב ָּפִנים ֶאל ָּפִנים מּול ַהָּפִריץ ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו. 

"ֵהי מֹוְׁשֶקה, ֲהעֹוְדָך ַחי?", ָׁשַאל ַהָּפִריץ. "ּתֹוָדה ַלה'", ָעָנה ֹמֶׁשה. "ּוַפְרָנָסה"? ִהְמִׁשיְך 
ם, ַהָּזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹּכל", ֵהִׁשיב ֹמֶׁשה.  ַהָּפִריץ. "ָּברּוְך ַהּׁשֵ

"יֹוֵתר ִמַּדי ִהְּנָך מֹוֶדה ֵלאֹלֶקיָך, מֹוְׁשֶקה", ִנְׁשַמע ַּכַעס ְּבקֹולֹו ֶׁשל ַהָּפִריץ. "ֲאִני ָׁשַמְעִּתי 
ֶׁשִאְׁשִּתי ִהיא זֹו ַהּדֹוֶאֶגת ְלִמְחָיְתָך". "ְיַׁשֵּלם ָלּה ה' ְׂשָכָרּה", ָעָנה ֹמֶׁשה.

"ׁשּוב ָהֱאֹלִקים?!", ִהְתָּפֵרץ ַהָּפִריץ ְּבַזַעם. "ּוֵמֵהיָכן ִּתַּקח ֲעבּור הֹוְצאֹות ַהֶּפַסח ִאם ֹלא 
ִּתֵּתן ְלָך ַהָּפִריָצה ֶאת ַמְׂשֻּכְרְּתָך?". "ה' ַיֲעֹזר", ָעָנה ֹמֶׁשה ִּבְתִמימּות.
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ַרְגְלָך  "ַּכף  ְּבַזַעם.  ָצַוח  ִמָּכאן",  "ֵצא  ַלֲחלּוִטין.  ֶעְׁשּתֹונֹוָתיו  ֶאת  ַהָּפִריץ  ִאֵּבד  ַעְכָׁשו 

ֹלא ִּתְדֹרְך עֹוד ַעל ִמְפַּתן ֵּביִתי! ִיֵּתן ְלָך ה' ֶאת ַּפְרָנָסְתְך!". ַהַחָּיט ַהִּמְסֵּכן ָנס ָּכל עֹוד 

ַנְפׁשֹו ּבֹו.

ֵליל ְּבִדיַקת ָחֵמץ ִהִּגיַע. ְּבֵביתֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ְׁשרּוָיה ַעְצבּות. ָאְמָנם ֵאין ָחֵמץ ַּבַּבִית, ַאְך ַּגם 

ַמָּצה ָאִין. ֲאָנָחה ִנְתַמְּלָטה ִמִּפיו. "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ַמה ִּיְהֶיה?" 

ט  ְלֶפַתע ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת ְוַׂשק ָּכֵבד ֻהְׁשַלְך ֶאל ַהֶחֶדר. ֵריַח ָחִריף ֶׁשל ֶּפֶגר ֵמת ִהְתַּפּׁשֵ

ַּבֲאִויר. 'ֲעִליַלת ָּדם!', ִנְזַּדֵעק ֹמֶׁשה. "ָאסּור ְלַאֵּבד ַאף ֶרַגע!".

ק. "ְרֵאה, ֹמֶׁשה, ֶזה קֹוף"! ָקְרָאה. "קֹוף ֵמת מּוָנח  ִאְׁשּתֹו ָאְזָרה ֹאֶמץ ְוִנְּגָׁשה ְלָהִציץ ַּבּׂשַ

ק ְּכֵדי ְלַהְׁשִליכֹו ַהחּוָצה, ְוָאז ִנְׁשַמע ְצִליל  ק". ָרַוח לֹו. ַהַּסָּכָנה ָחְלָפה. הּוא ָאַחז ַּבּׂשַ ַּבּׂשַ

ַמַּתְכִּתי. ַמְטֵּבַע ָנַפל ַעל ָהִרְצָּפה, ַמְטֵּבַע ָזָהב! הּוא ִמֵהר ִלְקֹרַע ֶאת ּגּוף ַהּקֹוף ּוְבִבְטנֹו 

ִנְמָצא אֹוָצר ָׁשֵלם ֶׁשל ַמְטֵּבעֹות ָזָהב.

ְׁשמּורֹות,  ַמּצֹות  ְמֻׁשָּבח,  ַיִין  ַהֶּמֶלְך.  ְּכַיד  ֹמֶׁשה  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ַה'ֵּסֶדר'  ֶנֱעַרְך  ָׁשָנה  אֹוָתּה 

טֹוב  יֹום  ִׂשְמַחת  ָּבְרקּו,  ַהְיָלִדים  ֵעיֵני  ְלָחן,  ַהּׁשֻ ֶאל  ֵהֵסּבּו  אֹוְרִחים  ֲחִגיִגִּיים.  ַמֲאָכִלים 

ִנְּכָרה ַּבֹּכל. ּוְלֶפַתע, ְּבֶאְמַצע ַה'ֵּסֶדר', ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת ִלְרָוָחה, ּוַבֶּפַתח ָעְמדּו ֹלא ָּפחֹות 

ְוֹלא יֹוֵתר - ַהָּפִריץ ַהִּנְכָּבד ְוַרְעָיתֹו. ֵהם ִהִּגיעּו ְּכֵדי ִלְראֹות ֶאת ֹמֶׁשה ְּבַבִית ָאֵפל, ֲחַסר 

ּכֹֹל, ְלַאַחר ֶׁשַהָּפִריץ ֵּגְרׁשֹו ִמֵּביתֹו. ַהָּפִריץ ָעַמד ִמְׁשּתֹוֵמם. 

"ִמַּנִין ָלַקְחָּת ֶּכֶסף ַלֲעִריַכת 'ֵסֶדר' ָּכֶזה?", ָׁשַאל ֶאת ֹמֶׁשה ְּבִתָּמהֹון. ֹמֶׁשה ִמֵהר ְלַהְסִּביר 

ֵּכיַצד ָׁשַלח לֹו ה' אֹוָצר ָטמּון ְּבֶבֶטן קֹוף ֵמת. ַעָּתה ָהָיה ַהָּפִריץ ְמֻבְלָּבל ַלֲחלּוִטין. ֵהן 

ֲעׁשּוִעים ֶׁשּלֹו ֶׁשֵּמת ְלֶפַתע, ְּכ'ַמְּתַנת  הּוא ֶזה ֶׁשִּצָּוה ְלַהְׁשִליְך ֶאת ּגּוַפת ַהּקֹוף, קֹוף ַהּׁשַ

ֶּפַסח' ַלְּיהּוִדי ֶׁשּלֹו...

ַהָּזָהב  ֶאת  ּבֹוֵדק  ֶׁשהּוא  ְוִהְבִחין  ַמְטֵּבעֹות  ְּבָעָליו סֹוֵפר  ֶאת  ָרָאה  ַהּקֹוף  ִהְתָּבֵרר?  ָמה 

ְּבִׁשָּניו. ְּכַדְרּכֹו ֶׁשל קֹוף, ִחָּקה ֶאת ַמֲעָׂשיו ְוָכְך ָּבַלע ַמְטֵּבעֹות ַרִּבים ֶׁשָּגְרמּו ְלמֹותֹו. ְוֶאת 

ֶּפֶגר ַהּקֹוף ַהֶּזה ִצָּוה ַהָּפִריץ ְלַהְׁשִליְך ְלֵביתֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה. 

ְוָהיּו לֹו ַלְיּהּוִדי ָצְרֵכי ֶּפַסח ְּבַהְרָחָבה ְּגדֹוָלה. 

          


