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 ?מדוע נעלמו הנרות
ִנים ִלְפֵני ה ִהְתגֹוֵרר ַרּבֹות שָׁ ִעיר ְקַטנָׁה ַּבֲעיָׁירָׁ   ְּבֵשם צָׁ

ִעיר ִמיְכל ְיִחיֵאל ִהְקִדיש יויָׁמָׁ  ֶאת .ִמיְכל ְיִחיֵאל  ַהצָׁ
ה ם ,ַהְמקֹוִמי ַהְכֵנֶסת ְּבֵבית ַלתֹורָׁ יָׁה שָׁ   יִָׁמים יֹוֵשב הָׁ
ִעיר ֶאת ִהִכיר ֹלא ִאיש .ְוֵלילֹות יָׁה ְוֹלא ַהצָׁ   מּוַדע הָׁ

תוֹ  ִלְגאֹונּותוֹ  ִנים ַרק ;ּוְקדּושָׁ   ִיְתַפְרֵסם הּוא ִמֵכן-ְלֲאַחר שָׁ
 ."ִמְזלֹוְטשֹוב ַהַמִגיד"ְכ 
 

  ִנְכַנס ,ַהְכֵנֶסת ְּבֵבית יַָׁשב ִמיְכל ְכֶשְיִחיֵאל ַהיִָׁמים ְּבֲאַחד
קֹום ה ֶעְגלֹון ַלמָׁ ַעיָׁירָׁ ַרב ִעם ְלׂשֹוֵחַח  ּוִביֵקש הָׁ   הָׁ

נָׁיו .ִּבְדִחיפּות יּו פָׁ עֹות זְָׁלגּו ּוֵמֵעינָׁיו ַצַער ֲאפּופֹות הָׁ  .ְדמָׁ
ת ְקדּוַשת ֶאת ִחיַלְלִתי" ַרב ִסיֵפר "ַהַשּבָׁ  ַהִאם" ,ִּבְבִכי לָׁ

ֵתת תּוַכל ה ֶדֶרְך  ִלי לָׁ  "?ְתשּובָׁ
 

ַרב ַדַעת ִּביֵקש הָׁ ֶעְגלֹון ,ֵאיַרע ַמה לָׁ   ְּביֹום ִכי ִסיֵפר ְוהָׁ
ֲאַחרֹון ִשיִשי ב הּוא הָׁ ה שָׁ ַעיָׁירָׁ ה ֵמהָׁ תוֹ  ַהְסמּוכָׁ  ְכֶשֶעְגלָׁ

ה ה ְגדּושָׁ ה .ִּבְסחֹורָׁ ה ֹלא ִמִסיּבָׁ ה הּוא ְּברּורָׁ עָׁ  ,ְּבַדְרכוֹ  תָׁ
יו ְוַלְמרֹות צָׁ   ְלַהִגיעַ  ִהְצִליַח  הּוא ַהסּוִסים ֶאת ְלזֵָׁרז ַמֲאמָׁ
ה ה ְשִקיַעת ְלֲאַחר ַדקֹות ִמְסַפר ַהַּבְיתָׁ  .ַהַחמָׁ

 
ַרב ֶעְגלֹון ִהִּביט הָׁ ֵעיַנִיים ּבָׁ  .ַרֲחִמים ְמֵלאֹות ּבָׁ

ה ַשֲעֵרי" ם ְתשּובָׁ ַמר "ִנְנַעלּו ֹלא ְלעֹולָׁ   ּביֹום" .ְּברֹוְך  לוֹ  אָׁ
רֹוב ִשיִשי ם ַמֲחִצית ְּבִמְשַקל ֵנרֹות ְרכֹוש ,ַהקָׁ   ַהִקילֹוְגרָׁ
ֵבא ם ְוהָׁ   ְּבֵבית ֶשִיְדְלקּו ַהֵנרֹות אֹור .ַהְכֵנֶסת ְלֵבית אֹותָׁ

ת ְּבֶמֶשְך  ַהְכֵנֶסת  ".ֶחְטַאךָׁ  ַעל ְיַכֵפר ַהַשּבָׁ
ֶעְגלֹון ַמח הָׁ ַרב ִדְבֵרי ֶאת ִלְשמֹועַ  ְמאֹוד ׂשָׁ ה הָׁ  לוֹ  ְוהֹודָׁ

ִעיר ִמיְכל ְיִחיֵאל ַאְך  ,ְּבחֹום ִבין יחַ ִהְצלִ  ֹלא ַהצָׁ   ֵכיַצד .ְלהָׁ
ם ַמֲחִצית ת ִחילּול ַעל ְלַכֵפר תּוַכל ֵנרֹות ֶשל ִקילֹוְגרָׁ   ַשּבָׁ

ה – ה ַעֵבירָׁ ל ַחמּורָׁ ְך -כָׁ  ?כָׁ
 

ֶעְגלֹון הֹוִפיעַ  ִשיִשי ְּביֹום יו הָׁ ם ִהִניַח  הּוא .ַהֵנרֹות ּוְביָׁדָׁ   אֹותָׁ
ן ַעל ש ְמנָׁת-ַעל ַהשּוְלחָׁ ם ַיְדִליק ֶשַהַשמָׁ  ְכִניַסת ִלְפֵני אֹותָׁ

ת א .ַהַשּבָׁ בּוש ַהְכֵנֶסת יתְלבֵ  ְכֶשּבָׁ ת ְּבִבְגֵדי לָׁ  הּוא ַשּבָׁ
ֵרר :ֶנֱעְלמּו ֶשַהֵנרֹות ְלַגלֹות הּוְפַתע   ֶכֶלב ִכי ִמְתּבָׁ
ַטף ,ַהְכֵנֶסת ְלֵבית ִנְכַנס ְמשֹוֵטט   ַהֵנרֹות ַחִביַלת ֶאת חָׁ

א ִכְלעּוַמת ְוֶנֱעַלם  .ֶשּבָׁ
 
ַמִיים ִסיַמן ֶזהּו" ִתי ִמשָׁ ה ֹלא ֶשְתשּובָׁ   ִמיֵהר !"ִהְתַקְּבלָׁ

ֶעְגלֹון ַרב הָׁ  .ִּבְבִכי לָׁ
 

ה" ַרב ֵהִשיב "ֹזאת ִמלֹוַמר ְלךָׁ  ֲחִלילָׁ ִבים" .הָׁ   ְמשֹוְטִטים ְכלָׁ
ל ִמְסתֹוְבִבים קֹום ְּבכָׁ ַמד ְוַהֶכֶלב ,מָׁ   ַחִביַלת אֶת  לוֹ  חָׁ

בּועַ  .ֶשְלךָׁ  ַהֵנרֹות א ַּבשָׁ ֵבא ֵנרֹות שּוב ְרכֹוש ַהּבָׁ ם ְוהָׁ   אֹותָׁ
ֵמַח  ַהְכֵנֶסת ְלֵבית  ".ֵלב ְוטֹוב ׂשָׁ

 
ֶעְגלֹון ה הָׁ ׂשָׁ ַרב ִכְדַבר עָׁ א ,הָׁ בּועַ  ֶשַגם ֶאלָׁ   ִמֵכן-ְלֲאַחר ַּבשָׁ
ִגיל ִמן ַמֵהר נְָׁמסּו ַהֵנרֹות :ֵאיַרע מּוַזר ַמֶשהּו רָׁ  ְועֹוד הָׁ
ה ְּבֶטֶרם ת ִנְכְנסָׁ בּועַ  ַכַאֶשר .ַלֲחלּוִטין נְָׁמסּו ֵהם ַהַשּבָׁ   ַּבשָׁ
ה ִמֵכן-ְלֲאַחר ה ַעזָׁה רּוַח  נְָׁשבָׁ   ַגם ֵהִבין ,ַהֵנרֹות ֶאת ְוִכיְּבתָׁ

ַרב ִרים ֶשֵיש הָׁ  .ְּבגוֹ  ְדבָׁ
אן קֹוֶרה ַמה יֹוֵדעַ  ֵאיֶנִני" ה "כָׁ ַרב הֹודָׁ ִתי" .הָׁ עָׁ  ִהיא ַהצָׁ

ֵאל ְלַרִּבי ֶשִתַסע   ַמה ְלךָׁ  ֶשְייֵָׁעץ טֹוב ֵשם ַהַּבַעל ִיְׂשרָׁ
 ".ַלֲעׂשֹות

 
ִאיש ֶשל ְלִסיפּורוֹ  ֶהֱאִזין טֹוב ֵשם ַהַּבַעל   ֶשֶדֶרךְ  ִנְרֶאה" .הָׁ

ה ַרב ְלךָׁ  ֶשֱהֶעִניק ַהְתשּובָׁ ה ֹלא ַהְמקֹוִמי הָׁ ְצאָׁ   ְּבֵעיֵני ֵחן מָׁ
ם ַתְלִמיד כָׁ ִעיר חָׁ ד צָׁ   ְרכֹוש :ְרֵאה .ְּבַעַייַרְתֶכם ֶשגָׁר ֶאחָׁ

אּוי ִיְדְלקּו ֵהם ֶשַהַפַעם ְלךָׁ  ַמְבִטיַח  ַוֲאִני ,ֵנרֹות שּוב רָׁ   .כָׁ
ה ,ֹזאת ִעם ְתךָׁ  ַמִגיעַ  ְכֶשַאתָׁ  ִמיְכל ְיִחיֵאל 'ְלר ְמסֹור ְלַעַיירָׁ

בֹוא אֹותוֹ  ַמְזִמין ֶשַאִני ת לָׁ  ".'יּבּוז'ְלֶמזִ   ֶאַלי קֹוֶדש ְלַשּבָׁ
 

נָׁה ֶאת ִקיֵּבל ִמיְכל ְיִחיֵאל 'ְכֶשר ֵצאת ִמיֵהר הּוא ַהַהְזמָׁ  לָׁ
ר ַאְך  .ַלֶדֶרְך  ֶרַגע ְכבָׁ ִראשֹון ֵמהָׁ ע הָׁ ִיים ִנְתַקל ַהַמסָׁ   ִּבְקשָׁ
ה :ַרִּבים ַעגָׁלָׁ ה הָׁ ה ִהְתַדְרְדרָׁ לָׁ ד ,ַהֶדֶרְך  ְּבַצד ִלְתעָׁ  ֶאחָׁ

ְך  ּוְבנֹוַסף ִנְשַּבר ַהִציִרים עּו ַגם ֵהם ְלכָׁ   ְּביֹום ַרק .ַּבֶדֶרְך  תָׁ
ֳהַרִיים ַאַחר ִשיִשי   ַהמֹוִביל ַלְכִביש סֹוף-סֹוף ִהִגיעּו ֵהם ַהצָׁ

ה ְכֶשַהֶשֶמש 'יּבּוז'ְלֶמזִ  ְמדָׁ ה ֵמחֹוֶסר .ִלְשקֹועַ  עָׁ  הּוא ְּבֵרירָׁ
ה ֶאת נַָׁטש ַעגָׁלָׁ ה ַהֶדֶרְך  ְּבֶאְמַצע הָׁ ׂשָׁ  .ַרְגִלית ַדְרכוֹ  ֶאת ְועָׁ

 
ֵייף צּוב עָׁ ה ֵעֶקב ְועָׁ עּוְבדָׁ ת ִחיֵלל ִכְמַעט ֶשהּוא הָׁ  ,ַשּבָׁ
 .טֹוב ֵשם ַהַּבַעל אלֶ  ִמיְכל ְיִחיֵאל 'ר ִהִגיעַ 

לֹום" ֵאל ַרִּבי אֹותוֹ  ִקיֵּבל "ַעֵליֶכם שָׁ   ִכי ֵהיֵטב ִניַכר" .ִיְׂשרָׁ
ה ְלךָׁ  כֹוֵאֶבת עּוְבדָׁ   ְקדּוַשת ֶאת ִחיַלְלתָׁ  ֶשִכְמַעט הָׁ
ת  .ַהַשּבָׁ

ֵעת ַהִאם" ה כָׁ ה ַמדּועַ  ֵמִבין ַאתָׁ ַרב הֹורָׁ ֶעְגלֹון הָׁ   ֶדֶרךְ  לָׁ
ה ה ְתשּובָׁ זוֹ  ְפשּוטָׁ ה ַהַצַער ?ֶשכָׁ טָׁ   ְּבִליּבוֹ  ֶשִקיְננּו ְוַהַחרָׁ

ֶעְגלֹון ֶשל יּו הָׁ ם ַמֲחִצית ַגם ;ְוהֹוֵתר ַדי הָׁ   ֶשל ַהִקילֹוְגרָׁ
 "...ֶחְטאוֹ  ַעל ְלַכֵפר יְָׁכלּו ַהֵנרֹות
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