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פרשת ּמררּמה תשפשת
ַיְלֵדי ָזָהב

ְטִעימֹות  ם  ִחּנָ ּבְ ֶקת  ְמַחּלֶ ַויס  ת  "ַמֲאִפּיַ ׁשּות.  ִהְתַרּגְ ּבְ יִמי  ׁשִ ָאַמר  ְרִאי!"  ּתִ א,  ִאּמָ
ִרּיֹות  ְוֻסּכָ ּתּות  ְקֵרם  ְמֻצּפֹות  ֵמלֹו,  ַמְרׁשְ אֹות  ְמֻמּלָ עּוִגּיֹות   - ַהֲחָדׁשֹות  ֵמָהעּוִגּיֹות 

ה?" ּמָ ח ּכַ ּקַ ּנִ יָמה ׁשֶ ִצְבעֹוִנּיֹות! ַאּתְ ַמְסּכִ

ם  ֵסֶדר ְיָלִדים," ִהיא ָאְמָרה. "ֲעַזְרּתֶ ַעד ְלַחּלֹון ָהַרֲאָוה. "ּבְ עּוִגּיֹות ִמּבַ יָטה ּבְ א ִהּבִ ִאּמָ
ה." ם עּוִגּיָ יַע ְלָכל ֶאָחד ִמּכֶ ּגִ ּמַ ֶבת ׁשֶ ה ַהּיֹום, ָאז ֲאִני חֹוׁשֶ ַהְרּבֵ

ק. ְלּפֵ ְך ֲאֵליֶהם ֵמִעם ַהּדֶ ָחה ִנְכְנָסה ֶאל ּתֹוְך ַהֲחנּות, ְוַהּמֹוֵכר ִחּיֵ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ל ֶאָחד?" ְרצּו ּכָ ה עּוִגּיֹות ּתִ ּמָ נּו? ּכַ ּלָ אֶתם ִלְטעֹם ֶאת ָהעּוִגּיֹות ַהֲחָדׁשֹות ׁשֶ "ּבָ

ָלה?" רֹוִצים, ְללֹא ַהְגּבָ ה ׁשֶ ּמָ ר ָלַקַחת ּכַ "ָמה? ֶאְפׁשָ

הּוא רֹוֶצה!" ה ׁשֶ ּמָ ם ָיכֹול ָלַקַחת ּכַ ל ֶאָחד ִמּכֶ ָצֳהָלה. "ּכָ "ָנכֹון ְמאֹוד!" ָעָנה ָהִאיׁש ּבְ

ְתָיה. ֵרה," ָאְמָרה ּבַ ח ֲחֵמׁש ֶעׂשְ "ֲאִני ֶאּקַ

יִמי. ִרים," ָאַמר ׁשִ "ַוֲאִני ֶעׂשְ

ֲארּו  ָ ּשׁ ּיִ ֵדי ׁשֶ רֹות ֵמֶהם ּכְ ה ֲעׂשָ ּמָ ל ָהעּוִגּיֹות," ָאַמר ִאיִצי. "ְוָאז ֶאְתרֹם ּכַ ח ֶאת ּכָ "ֲאִני ֶאּקַ
יעּו ְלָכאן ַאֲחֵרי." ּגִ ּיַ עּוִגּיֹות ִליָלִדים ׁשֶ

ה  ֶצת ַמְעָלה-ַמּטָ עֹוָדּה ְמַקּפֶ ה, ּבְ ַטּנָ "ֲאִני רֹוֶצה ָמָלאְנטֹות עּוִגּיֹות!" ָאְמָרה ָיֵעִלי ַהּקְ
ה. ּיָ ִצּפִ ּבְ

קֹול ֶהְחֵלִטי. "ֶאָחד ְלָכל ֶיֶלד." א ּבְ ע עּוִגּיֹות," ָאְמָרה ִאּמָ ח ַאְרּבַ "ֲאַנְחנּו ִנּקַ

ה  עֹוד ַהּמֹוֵכר ַמֲעִניק ְלָכל ֶיֶלד עּוִגּיָ ַמְקֵהָלה, ּבְ ָלִדים ּבְ ַעת ַהּיְ א!" ָאְמרּו ַאְרּבַ "ֲאָבל ִאּמָ
ֲאַנְחנּו רֹוִצים!" ה ׁשֶ ּמָ ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ָלַקַחת ּכַ ַאַחת. "הּוא ָאַמר ׁשֶ

ָבֶריָה. א ַעל ּדְ ל ֶאָחד ָיכֹול ָלַקַחת ֶאָחד," ָחְזָרה ִאּמָ ּכָ "ַוֲאִני אֹוֶמֶרת ׁשֶ

ר,  ָבר ִלְהיֹות ְמֻבּגָ ה ּכְ ַאְכָזָבה. "ֲאִני ְמַחּכֶ יִמי ּבְ ה ִלְהיֹות ֶיֶלד!" ָאַמר ׁשִ ְך ָקׁשֶ ל ּכָ "אּוף! ּכָ
ֲאִני רֹוֶצה." ְוָאז אּוַכל ַלֲעׂשֹות ָמה ׁשֶ

אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ִפי  "ּכְ ַהֲחנּות.  ֶלת  ּדֶ ְלִכּוּון  ּפֹוְסִעים  עֹוָדם  ּבְ רְֹך,  ּבְ א  ִאּמָ ָאְמָרה  "ְיָלִדים," 
ֵני  רּוִבים. ּפְ ֵני ּכְ ן, ָהיּו ׁשְ ּכָ ׁשְ ּמִ יֹוֵתר ּבַ דֹוׁש ּבְ קֹום ַהּקָ הּוא ַהּמָ ים, ׁשֶ ָדׁשִ ֶדׁש ַהּקָ קֹּ ם, ּבַ ְלַמְדּתֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ל ְיָלִדים, ֲעׂשּוִיים ָזָהב. ַמּדּוַע ִצּוָ ִנים ׁשֶ מֹו ּפָ רּוִבים ָהיּו ִנְרִאים ּכְ ַהּכְ

ִרית?" ָהב ֵמַעל ֲארֹון ַהּבְ ל ְיָלִדים ִמּזָ מּויֹות ׁשֶ ֵני ּדְ יַח ׁשְ ְלָהּנִ
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מַֹע ְצָעקֹות ַהּבֹוְקעֹות  ִנְבֲהלּו ִלׁשְ ֵאָלה, ֵהם  ְ יקּו ַלֲענֹות ַעל ַהּשׁ ָלִדים ִהְסּפִ ַהּיְ ׁשֶ ִלְפֵני 
ָעַמד ְוָצַעק ַעל ַהּמֹוֵכר. עּוס ׁשֶ ם ָאָדם ּכָ יטּו ָאחֹוָרה ְוָראּו ׁשָ ק. ֵהם ִהּבִ ְלּפֵ ּוּון ַהּדֶ ִמּכִ

ִלי  ֲחִזירּו  ּתַ כֹוָנה!  ַהּנְ ּצּוָרה  ּבַ ב  ְמֻעּצָ ֵמלֹו לֹא  ְרׁשְ ַהּמַ ִמּלּוי  ֹו!  ַהּז ה  ל ַעל ָהעּוִגּיָ ּכֵ ְסּתַ "ּתִ
ֶסף!" ֶאת ַהּכֶ

ַמח  ִנׂשְ אּוָלם  ָעֶליָה.  ֶסף  ּכֶ ׁשּום  ְמּתָ  ּלַ ׁשִ לֹא  ם.  ִחּנָ ּבְ ְלָך  ָנה  ִנּתְ ֹו  ַהּז ה  ָהעּוִגּיָ "ֲאדֹוִני, 
ְלַהֲחִליף ְלָך אֹוָתּה."

ֹו!" ה ַהּז נּו ֶאת ָהעּוִגּיָ ַתּקְ ּתְ "לֹא, ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ

רּוֵתנּו ַלֲעׂשֹות זֹאת." ֶאְפׁשָ ל ֲאדֹוִני, ַאְך ֵאין ּבְ "ֲאִני ִמְתַנּצֵ

ֵמרֹב  ּתֹוֵלל  ְלִהׁשְ יְך  ַמְמׁשִ ָהִאיׁש  עֹוד  ּבְ ְזִריזּות,  ּבִ ַהחּוָצה  ָלִדים  ַהּיְ ֶאת  א הֹוִביָלה  ִאּמָ
ַעס. ּכַ

מּויֹות  ּדְ ָהיּו  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ׁשֶ יר  ְדָבֶריָה, "ָהַרב ֲאִביְגדֹור ִמיֶלר זצ"ל ַמְסּבִ ּבִ יָכה  א ִהְמׁשִ ִאּמָ
ְלדּות. ִליָלִדים ַקל יֹוֵתר  ה ְיָקִרים ֵהם ְיֵמי ַהּיַ ּמָ יר ָלנּו ּכַ ֵדי ְלַהְזּכִ ן ָהְיָתה ּכְ ּכָ ׁשְ ּמִ רּוִבים ּבַ ּכְ
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יֹוֵתר  ְהִיים  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְך,  ּכָ ַאַחר  יֹוֵתר.  טֹוִבים  ים  ַלֲאָנׁשִ ְוַלֲהֹפְך  טֹוִבים  לֹא  ִלים  ֶהְרּגֵ ּנֹות  ְלׁשַ
ּנֹות. ּתַ ה ְלִהׁשְ ָבר יֹוֵתר ָקׁשֶ ִרים, ּכְ ְמֻבּגָ

ם ֲעַדִין ְצִעיִרים!  ַאּתֶ ׁשֶ ה ּכְ ַמן ַהּזֶ ִאּלּו קֹוְרִאים ֵאֵלינּו: 'ְיָלִדים! ִנְצלּו ֶאת ַהּזְ רּוִבים ּכְ "ַהּכְ
ל  ים טֹוִבים יֹוֵתר. ּכָ ֵעת ֵיׁש יֹוֵתר ְזַמן ְויֹוֵתר ּכֹוחֹות ַלֲעֹבד ַעל ַעְצְמֶכם ְוַלֲהֹפְך ַלֲאָנׁשִ ּכָ

א.' ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ ִמיד - ּבָ ֵאר ָלֶכם ּתָ ָ ו ִיּשׁ ִקיעּו ַעְכׁשָ ׁשְ ּתַ ָמה ׁשֶ

ל  ְלַנּצֵ לֹו  ְוַיֲעזֹר  יר  ְזּכִ ּיַ ׁשֶ הּו  ְלִמיׁשֶ ָזקּוק  ֶיֶלד  ל  ּכָ א.  ִאּמָ ִליָלִדים  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ם  ּגַ "זֹו 
לּו  ְתַרּגְ ּתִ ֵדי ׁשֶ ְלַבד, ּכְ ה ַאַחת ּבִ יִתי ָלֶכם ָלַקַחת עּוִגּיָ ְלדּות. ָלֵכן ִהְרׁשֵ ָראּוי ֶאת ְיֵמי ַהּיַ ּכָ
ִגיל  ְלְמדּו ּבְ ַמן עֹוד ָועֹוד. ִאם לֹא ּתִ ל ַהּזְ ְמקֹום ִלְרצֹות ּכָ ׁש ָלֶכם, ּבִ ּיֵ ְלַהֲעִריְך ֶאת ָמה ׁשֶ
ָלב ְמֻאָחר יֹוֵתר. ָמה  ׁשָ ה ַקל יֹוֵתר ּבְ ׁש ָלֶכם, ֶזה לֹא ֵיֵלְך ְוֵיָעׂשֶ ּיֵ ָצִעיר ְלַהֲעִריְך ֶאת ָמה ׁשֶ

ֵאר ָלֶכם ָלַעד." ָ ו - ִיּשׁ ִקיעּו ַעְכׁשָ ׁשְ ּתַ ׁשֶ

ְסָעָרה. ְרצּוף ּכֹוֵעס ָיָצא ַהחּוָצה ּבִ ַעל ּפַ ָחה, ְוָאָדם ּבַ ה ִנְפּתְ ֲאִפּיָ ֶלת ַהּמַ ִדּיּוק ָאז, ּדֶ ּבְ

י, ַוֲאִפּלּו לֹא ָלַקַחת  ּלִ ה ׁשֶ ן ֶאת ָהעּוִגּיָ ֹו! ֵהם לֹא מּוָכִנים ְלַתּקֵ ה ַהּז ֲאִפּיָ ן ַהּמַ "לֹא ְיֻאּמַ
ֶמׁש ְמִאיָרה  ֶ ה ַהּשׁ י!" ִמְלֵמל ָהִאיׁש. "ְוָלּמָ ְלּתִ ּבַ ּקִ ֵמלֹו ֲחַסר-ַהּצּוָרה ׁשֶ ְרׁשְ ַאְחָריּות ַעל ַהּמַ
ָלנּו  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִחירֹות  ַלּבְ ָבר  ּכְ ה  ְמַחּכֶ ֲאִני  אֹוִתי!  ְמַסְנֵור  ֶזה  ֲחָזָקה?  ְך  ּכָ ל  ּכָ צּוָרה  ּבְ

ִריְך." ּצָ מֹו ׁשֶ ִאים ָהֵאּלּו ּכְ ּנֹׂשְ ל ּבַ ְתִחילּו ְלַטּפֵ ּיַ ים ׁשֶ ּפֹוִליִטיָקִאים ֲחָדׁשִ

כֹוִנּיֹות  ּמְ ׁשֶ ֵאיְך  י,  ִמּדַ ה  ָקׁשָ ְדָרָכה  ַהּמִ ׁשֶ ֵאיְך   - ַהּכֹל  ר ַעל  ּוְלַקּטֵ ָלֶלֶכת  יְך  ָהִאיׁש ִהְמׁשִ
אֹוטֹוּבּוִסים  ּבְ ְך ׁשֶ י, ְוַעל ּכָ ְיָלה ַקר ִמּדַ י ּוַבּלַ ּיֹום ַחם ִמּדַ ּבַ ְך ׁשֶ י, ַעל ּכָ ֵקטֹות ִמּדַ ּיֹות ׁשְ ַמּלִ ַחׁשְ

ים. ּלִ ְלּגַ י ּגַ ים ֵיׁש יֹוֵתר ִמּדַ ָהִעירֹוִנּיִ

ָהיּו ְיָלִדים,  ׁשֶ ּכְ ּוּון ֶהָהפּוְך ֵמָהִאיׁש, "ׁשֶ ּכִ עֹוָדם ּפֹוְסִעים ּבַ א ּבְ ים," ָאְמָרה ִאּמָ "ֵיׁש ֲאָנׁשִ
הּו  ֶ ַמּשׁ ים  ׂשִ ְמַחּפְ ִמיד  ּתָ ֵהם  ּוֵמָאז   - ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָמה  ּבְ מַֹח  ִלׂשְ ֵאיְך  ָלְמדּו  לֹא  ַעם  ּפַ ַאף 
ַח ִלְהיֹות ֶעֶבד  ְפּתֵ ים. ַהּמַ ּנִ ּתַ ַעם לֹא ִמׁשְ ֵמִחים, ְוֵהם ַאף ּפַ ְגרֹם ָלֶהם ִלְהיֹות ׂשְ ּיִ חּוץ ׁשֶ ִמּבַ

ו!" ׁש ָלנּו ַעְכׁשָ ּיֵ ל ָמה ׁשֶ מַֹח ּוְלהֹודֹות ַלה' ַעל ּכָ י הּוא ִלׂשְ ה' ֲאִמּתִ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ׁש ָלנּו.  יֵּ ָמה ׁשֶ ֹמַח ּבְ ַמן ִלׂשְ ְלדּות ִהיא ַהּזְ קּוַפת ַהיַּ ּתְ

ל  ְגּדַ ּנִ ׁשֶ ׁש ָלנּו, ּכְ יֵּ ָראּוי ֶאת ָמה ׁשֶ ִאם ִנְלַמד ְלַהֲעִריְך ּכָ
ה! ַהְרּבֵ ֵמִחים ּבְ ים ׂשְ ִנְהֶיה ֲאָנׁשִ
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