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ַיו תשפשת ִּ פרשת ַו
ָהאֹוְרִחים ַהֲחׁשּוִבים ְּביֹוֵתר

ְרג  רוְֺמּבֶ 'ֵסְנט ְדלּוִטיס, ְוָהַרב ּבְ ְלמּוד ּתֹוָרה ּדְ ּתַ ּמּוִדים ּבַ ר ַעל ִסּיּום יֹום ַהּלִ ּשֵׂ ְלצּול ּבִ ַהּצִ
ּלֹו ִצְלֵצל. ד ׁשֶ ּיָ ֶלפֹון ַהּנַ ַהּטֶ ׁשֶ ְנָין, ּכְ ִציָאה ֵמַהּבִ ָאַסף ֶאת ֲחָפָציו ְוֵהֵחל ִלְפסַֹע ְלִכּוּון ַהּיְ

יָחה. "ָהלֹו?" ָעָנה ַלׂשִ

ֲאִני עֹוֵרְך  ֶעֶרב  ּבָ "ַהּיֹום  יר.  ְכׁשִ ֵמַהּמַ יק"  ּדִ "ַהּצַ ָצדֹוק  ל  ׁשֶ ַקע קֹולֹו  ּבָ ְרג?"  רוְֺמּבֶ ּבְ "ָהַרב 
ם  יַע ְקָצת ֻמְקּדָ ֶנֶסת, ְוָרִציִתי ְלַהְזִמין אֹוְתָך. ַהִאם ּתּוַכל אּוַלי ְלַהּגִ ית ַהּכְ ל ּבֵ אּוָלם ׁשֶ ִסּיּום ּבָ

ְלָחנֹות?" ֻ ֵדי ַלֲעזֹר ִלי ַלֲערְֹך ֶאת ַהּשׁ ּכְ

ַמח ַלֲעזֹר ְלָך  מַֹע! ֶאׂשְ ֵמַח ִלׁשְ ְך ׂשָ ל ּכָ ל טֹוב ָצדֹוק! ֲאִני ּכָ ה ִסּיּום? אּו ָווה! ַמּזָ ה עֹוׂשֶ "ַאּתָ
יַע". ֶכף ַמּגִ ר, ֲאִני ּתֶ ְלַסּדֵ

ם ָרָאה ֶאת ָצדֹוק עֹוֵרְך ֶאת  ְוָיַרד ֶאל ָהאּוָלם, ׁשָ ֶנֶסת  ית ַהּכְ ּבֵ יַע ַאל  ִהּגִ ְרג  רוְֺמּבֶ ּבְ ָהַרב 
ּיּום. ְלָחנֹות ִלְכבֹוד ַהּסִ ֻ ַהּשׁ

"? ְמּתָ ל טֹוב! נּו, ָאז ָמה ִסּיַ ל טֹוב, ַמּזָ ֲחִמימּות. "ַמּזָ ְרג ּבַ רוְֺמּבֶ לֹום ָצדֹוק!" ָאַמר ָהַרב ּבְ "ׁשָ

ֵהִכין ִלְכבֹוד ָהֵארּוַע.  ֶלט ׁשֶ ְרג ׁשֶ רוְֺמּבֶ ָצדֹוק ֶהְרָאה ָלַרב ּבְ

ׁש  ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ י ִלְקרֹא ֶאת ּכֹל ּפָ ְמּתִ ׁשּות. "ִסּיַ ִהְתַרּגְ אן", ָאַמר ָצדֹוק ּבְ תּוב ּכָ ְרֶאה ָמה ּכָ "ּתִ
ְרּגּום!" ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ׁשְ

בּוַע!" ָ ַהְתָמָדה ַהּשׁ ׁש ָלַמְדּתָ ּבְ ּמָ ּמַ ָמע ׁשֶ "ָאה... ָוואוֺ, ֵאיֶזה יִֹפי! ִנׁשְ

ָפה ָהֲאָרִמית  ֵלָמה! ַהּשָׂ ָנה ׁשְ ָבר ׁשָ חֶֹסר ִאּמּון. "ֲאִני עֹוֵבד ַעל ֶזה ּכְ בּוַע?" ֵהִגיב ָצדֹוק ּבְ ָ "ַהּשׁ
בוֺלוְֺנִזית." ְרּגּום ָחָדׁש ּבְ י ּתִ ַתְבּתִ ִביִלי, ָאז ּכָ ׁשְ י ּבִ ה ִמּדַ ַתְרּגּום אּוְנְקלֹוס ָהְיָתה ָקׁשָ ּבְ ׁשֶ

ְסָטה,  ְלּפַ ַעְגָבִנּיֹות  ל רֶֹטב  ׁשֶ ֶזה סּוג  'ּבוֺלוְֺנז'  ֲאִני לֹא טֹוֶעה,  ִאם  ֶזה?  "ּבוֺלוְֺנִזית? ָמה 
לֹא?"

יר  ָפה ָהֲאָרִמית", ִהְסּבִ ה יֹוֵתר טֹוָבה ֵמַהּשָׂ ִהְמֵצאִתי, ְוִהיא ַהְרּבֵ ָפה ׁשֶ "ּבוֺלוְֺנִזית ִהיא ׂשָ
ָצדֹוק.

ְך  ּכָ ַעל  ָך  ּבְ ֶאה  ּגֵ ְמאֹוד  ֲאִני  זֹאת,  ּוְבָכל  ֵמִבין.  ֲאִני  "טֹוב,  ְלֶרַגע.  ָעַצר  ְרג  רוְֺמּבֶ ּבְ ָהַרב 
ּיּום?" ּסִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ יַע ְלִהׁשְ ּה. נּו, ָאז ִמי ַמּגִ ּלָ ה ּכֻ ָרׁשָ ֵדי ִלְלמֹד ֶאת ַהּפָ ְך ּכְ ל ּכָ ַקְעּתָ ְזַמן ַרב ּכָ ִהׁשְ ׁשֶ

ָהִעיר  רֹאׁש  ֶאת  י  ִהְזַמְנּתִ "ְוַכּמּוָבן,  ָצדֹוק.  ָעָנה  ה,"  ִהּלָ ֵמַהּקְ ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ַרק  "ָאה, 
ִמְקִגיִליקוִֺדי."

ל ָצדֹוק. ֶלפֹון ׁשֶ ִדּיּוק ָאז ִצְלֵצל ַהּטֶ ּבְ
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ן? ָמה? אֹוי לֹא! טֹוב, ֲאִני ֵמִבין, ְלִהְתָראֹות." "ָהלֹו? ּכֵ

מֹוַרד ֶלְחיֹו ֶאל ּתֹוְך ְזָקנֹו. ָלה ּבְ ְלּגְ ה ִהְתּגַ יָחה ְוִדְמָעה ְקַטּנָ ק ֶאת ַהּשִׂ ָצדֹוק ִנּתֵ

יִנים ַעל ַיד  ּכִ ְזָלגֹות ְוַהּסַ יַח ֶאת ַהּמִ ֵהֵחל ְלַהּנִ ְרג ׁשֶ רוְֺמּבֶ ַאל ָהַרב ּבְ "ָמה ָקָרה ָצדֹוק?" ׁשָ
חֹות. ּלָ ַהּצַ

ְלהֹוִדיַע  ׁשּו  ּקְ ּבִ "ֵהם  ִכי.  ּבֶ ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ָצדֹוק  ָעָנה  ָהִעיר,"  רֹאׁש  ל  ׁשֶ ָרדֹו  ׂשְ ִמּמִ רּו  ְ "ִהְתַקּשׁ
ל  ׁשֶ ַהּדֹוָדה  ל  ׁשֶ ַהֲחתּוָלה  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ּיּום  ּסִ ּבַ ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ יּוַכל  ִמְקִגיִליקוִֺדי לֹא  ָהִעיר  רֹאׁש  ׁשֶ

ַהְלָוָיה". ף ּבַ ּתֵ ּתַ ּלֹו ָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה, ְוהּוא ָצִריְך ְלִהׁשְ ֵכן ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ָצדֹוק.  ל  ׁשֶ ֵתפֹו  ּכְ ַעל  ָידֹו  ֶאת  יַח  ְוִהּנִ ְרג,  רוְֺמּבֶ ּבְ ָהַרב  ָאַמר  מַֹע,"  ִלׁשְ ִמְצַטֵער  ֲאִני  "אֹוי, 
ף?" ּתֵ ּתַ רֹאׁש ָהִעיר לֹא ָיכֹול ְלִהׁשְ ְגַלל ׁשֶ ה ּבֹוֶכה ַרק ּבִ "ֲאָבל ַמּדּוַע ַאּתָ

קֹול ֻמֲעַלב. "רֹאׁש ָהִעיר  ַאל ָצדֹוק ּבְ ף?!?!" ׁשָ ּתֵ ּתַ רֹאׁש ָהִעיר לֹא ָיכֹול ְלִהׁשְ ְגַלל ׁשֶ "ַרק ּבִ
ֶלא  ַהּכֶ ית  ּבֵ ׁשֹוֵמר  ּכְ ֵמֲעבֹוָדִתי  אֹוִתי  ר  ּטֵ ּפִ הּוא  ׁשֶ ַלְמרֹות  י,  ּלִ ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ַהּטֹוב  ֶהָחֵבר  הּוא 
ִליָלִדים"  ֲאִביְגדֹור  "ּתֹוַרת  )ְרֵאה  ִליָדה  ּגְ ִלְקנֹות  י  ָהַלְכּתִ ׁשֶ ּכְ ְרחּו  ּבָ ָהֲאִסיִרים  ׁשֶ ְלַאַחר 
יֹוֵתר. ִאם הּוא  הּוא ִאיׁש ָחׁשּוב ּבְ רֹאׁש ָהִעיר, ׁשֶ ר ּבָ ה, ַהּלֹא ְמֻדּבָ ַלח(. ְוחּוץ ִמּזֶ ׁשְ ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

ּיּום?" ְכָלל ַלֲערְֹך ֶאת ַהּסִ ף, ָמה ָהִעְנָין ּבִ ּתֵ ּתַ לֹא ִמׁשְ

ה ְיהּוִדים ָיְרדּו  ּמָ ה יֹוֵדַע ּכַ ְרג ְלַנֵחם אֹותֹו. "ַהִאם ַאּתָ רוְֺמּבֶ ה ָהַרב ּבְ "ָצדֹוק, ָצדֹוק," ִנּסָ
ְצַרִים ַיַחד ַעם ַיֲעקֹב ָאִבינּו?" ִמּמִ

ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף." ֲאִני יֹוֵדַע - ׁשֵ ַטח ׁשֶ "ּבֶ
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"! ְמּתָ ה ִסּיַ ה ַעּתָ ּזֶ ׁש ׁשֶ ּגַ ת ַוּיִ ָפָרׁשַ תּוב ּבְ ָכה ּכָ ְבִעים - ּכָ "ָמה? לֹא, לֹא, ֵהם ָהיּו ׁשִ

ר ָקדֹוׁש  י ֶזה ִמְסּפָ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף, ּכִ ֱאֶמת ָהיּו ׁשֵ ּבֶ תּוב ׁשֶ י ּכָ ַתְבּתִ ֲאִני ּכָ ְרּגּום ׁשֶ ּתַ ן, ֲאָבל ּבַ "ּכֵ
יֹוֵתר."

ְבִעים.  ׁשִ ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ ט  ׁשָ ַהּפְ ֵנֵלְך ִעם  ּבֹוא  ָאז  ֵסֶדר,  "ּבְ ף ֶאת ִמְצחֹו.  ְפׁשֵ ׁשִ ְרג  רוְֺמּבֶ ּבְ ָהַרב 
ל  ּכָ ד אֹוָתנּו ׁשֶ ָאה ְלַלּמֵ ְבִעים ֻאּמֹות. ַהּתֹוָרה ּבָ עֹוָלם ׁשִ י ֵיׁש ּבָ ר ְמֻיָחד, ּכִ ְבִעים הּוא ִמְסּפָ ׁשִ
רֹאׁש ָהִעיר לֹא  ְך ׁשֶ ָך ִמּכָ ְעּתְ ָחֵלׁש ּדַ מֹו ּכֹל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ָאז ַאל ּתֵ ְיהּוִדי ִויהּוִדי ָחׁשּוב ּכְ
י ִעיר  יְליֹון ָראׁשֵ ַעְצְמָך - ָחׁשּוב יֹוֵתר ִמּמִ ה ּבְ ף - ּכֹוֵלל ַאּתָ ּתֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ל ְיהּוִדי ׁשֶ ּיּום. ּכָ יַע ַלּסִ ַמּגִ

ּגֹוִיים!"

ָהאֹוְרִחים  ׁשֶ ָלַדַעת  אֹוִתי  ַח  ּמֵ ְמׂשַ ְמאֹוד  ָהַרב,  בֹוד  ּכְ "ּתֹוָדה,  ֲהָקָלה.  ּבַ ְך  ִחּיֵ "ָצדֹוק 
ים ַהֲחׁשּוִבים  הּוִדּיִ ְכבֹוד ָהאֹוְרִחים ַהּיְ ּלִ י. ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ ּלִ ּיּום ׁשֶ ּסִ פּו ּבַ ּתְ ּתַ יֹוֵתר ִיׁשְ ַהֲחׁשּוִבים ּבְ

ֶרת ָיָפה!" י ְוֶאְגזֹר לֹו ִמְסּגֶ ֵהַכְנּתִ ֻיָחד ׁשֶ ֶלט ַהּמְ ֶ ט עֹוד ְקָצת ֶאת ַהּשׁ ֵ ֲאַקּשׁ

דֹולֹות ְוֵהֵחל  ַרִים ּגְ ה ֶהֱחִזיק ִמְסּפָ ִנּיָ ְ ָידֹו ָהַאַחת, ּוְבָידֹו ַהּשׁ ֶלט ּבְ ֶ ָצדֹוק ָנַטל ְלָיָדיו ֶאת ַהּשׁ
ָך!!" ּלְ ָקן ׁשֶ ֵהר, ַהּזָ ּזָ ֶבָהָלה. "ּתִ ְרג ּבְ רוְֺמּבֶ ֶלט. "ָצדֹוק!!" ָקָרא ָהַרב ּבְ ֶ ִלְגזֹר ֶאת ְקֵצה ַהּשׁ

ָקנֹו. עּות ֲחִצי ִמּזְ ּטָ ַזר ּבַ יק" ׁשּוב ּגָ ּדִ י. ָצדֹוק "ַהּצַ ָבר ָהָיה ְמֻאָחר ִמּדַ ֲאָבל ּכְ

ל ָצדֹוק. ַצֲערֹו ׁשֶ ְרג ּבְ רוְֺמּבֶ ף ָהַרב ּבְ ּתֵ ּתַ ָך," ִהׁשְ ּלְ ָקן ׁשֶ ְרֶאה ָמה ָקָרה ַלּזָ "אֹוי ֵוי ָצדֹוק, ּתִ

ה קֹוִרים  ָבִרים ָהֵאּלֶ ִחּפּוׂש ַאַחר ַמְטֲאֵטא. "ַהּדְ יט ְסִביבֹו ּבְ ְדַאג," ָעָנה ָצדֹוק, ְוִהּבִ "ַאל ּתִ
ָקְנָך?" ַזְרּתָ ֲחִצי ִמּזְ ָטעּות ּגָ ּבְ ַעם ׁשֶ ִלְפָעִמים. ְלָך לֹא ָקָרה ַאף ּפַ

ְרג. רוְֺמּבֶ ֶזה," ָעָנה ָהַרב ּבְ ָבר ּכָ "לֹא ָזכּור ִלי ּדָ

ָבִרים  ּדְ ז ַעל  ְלִהְתַרּגֵ ָעִדיף לֹא  ׁשֶ ד אֹוִתי  ִלּמֵ ַלִים,  ְירּוׁשָ ֶלא  ּכֶ ל  ׁשֶ ַרּבֹו  ר,  ַוֶלְנּדֶ "ּוְבֵכן, ָהַרב 
לֹא  הּוא  ׁשֶ ְך  ּכָ יַע,  ַמּגִ לֹא  ָהִעיר  רֹאׁש  ו  ַעְכׁשָ ְלָפחֹות  ה,  ִמּזֶ ְוחּוץ  יָטִתי.  ּלִ ׁשְ ַחת  ּתַ ֵאיָנם  ׁשֶ

ָחֵסר ִלי ֲחִצי ָזָקן!" ִיְרֶאה ׁשֶ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ֵרינּו ָמה טֹוב  ל ה'. ַאׁשְ ן ָאהּוב ׁשֶ ל ְיהּוִדי הּוא ּבֶ ּכָ

ה! נּו ְלַעם ְסֻגּלָ ַחר ּבָ ה' ּבָ ֶחְלֵקנּו ׁשֶ
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