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ָבר ַעת כְּ   ָצֳהַרִיים שְּ
אּוֶחֶרת   ִשיִשי יֹום ֶשל מְּ

ַרִבי ּתֹוֵבב יְַּשֲעָיה וְּ   ִמסְּ
אֹות ֲעַדִיין טְּ ִסמְּ   ַעָייַרת בְּ

גּוָריו  ֹלא .יָצהזֹוכֹוִב  ,מְּ
ִריִצים ֵהם ַעָסָקיו   ַהַממְּ

ַהֵלךְּ  אֹותוֹ  חֹובֹות לְּ   .ָברְּ
  ַהֶקַמח ַטֲחַנת

ַבֲעלּותוֹ  עּוָלה ֶשבְּ   ֶזה נְּ
ָבר בֹות ּומּוָכָנה ִמכְּ   ִלשְּ
ֶמֶשךְּ   .ַהַשָבת בְּ

ַשֲעָיה 'ר ָהָיה ָיכֹול ַפנֹות יְּ ִהתְּ ִביל לְּ ַהקְּ ֵני ֶאת לְּ   .ַהַשָבת פְּ
נּוָחה-ֲחַסר ֲעַדִיין הּוא ַאךְּ  ִּתין יְַּשֲעָיה 'ר .מְּ ַצֶפה ַממְּ   ּומְּ

ִחים אֹורְּ ָנם .לְּ ֵביתוֹ  ֶשִישבֹות לוֹ  הֹוִדיעַ  ֹלא ִאיש ֳאמְּ   ַאךְּ  ,בְּ
ַצֶפה הּוא ָכל מְּ ֶכה אּוַלי .ֹזאת-בְּ דַ  ִיזְּ ִיזְּ   אֹוֵרחַ  ַלֲעָייָרה ֵמןוְּ

ָשר ִמינוֹ  ֶשֶאפְּ ַהזְּ ַהֵלךְּ  הּוא ָכךְּ  .לְּ   ָהָראִשית ַהֶדֶרךְּ  ַעל ִמתְּ
ִּתין ָהַעָייָרה ֶשל אֹוֵרַח  ּוַממְּ ַדֵמן לְּ ַוות .ִמזְּ ָנַסת ִמצְּ -ַהכְּ

ִחים יֹוֵתר ָעָליו ֲחִביָבה ָהיְָּתה אֹורְּ ָחיו .בְּ   .ָדָבר ָחַסךְּ  ֹלא ֵמאֹורְּ
ֵמיַטב ַכֵבד ָהָיה ָהַמֲעָדִנים בְּ  ֶאת ַעבּוָרם ַמִציעַ  .אֹוָתם מְּ

ָסתֹות ֵמיַטב יּוָחד ֲאַגף .ַהכְּ ֵביתוֹ  מְּ ָצה בְּ ִחים ַעבּור הּוקְּ   ,אֹורְּ
ָתיו ָשרְּ רּוִכים ָהיּו ּומְּ ַמֵלא דְּ סֹוָרם ֹכל ֶאת לְּ   ַהכֹול ,ָאֵכן  .ַמחְּ

עּו ָנַסת ִכי ָידְּ ִחים-ַהכְּ ָווה ִהיא אֹורְּ  .ָעָליו ַהֲחִביָבה ַהִמצְּ

פֹות ָהָשעֹות ַחֶכה ֲעַדיִין וְּהּוא ,נֹוקְּ  שּום לוֹ  ֵאין ַהַשָבת .מְּ
ֶזה ,אֹוֵרַח  ָשר ֵאיךְּ  .ִיָּתֵכן ֹלא ַהֵרי וְּ   ַהַשָבת ֶאת ַלַעׂשֹות ֶאפְּ
ֹלא ִחים בְּ אֹום ?אֹורְּ   ֵמָרחֹוק ?ֵעיָניו רֹואֹות ַמה ּוִפתְּ

ַקֶרֶבת תּוָמה ַעָגָלה ִמתְּ סּוִסים רְּ תֹוָכה ,לְּ ִבים ּובְּ   יֹושְּ
לֹוָשה ָראָתם ָרץ יְַּשֲעָיה 'ר .יְּהּוִדים סֹוַחִרים שְּ ָחה ִלקְּ ִׂשמְּ   בְּ

ִמיָנם ַרָבה ִהזְּ לוֹ  ַלֲעׂשֹות וְּ ָזָבתוֹ  ַאךְּ  .ַהַשָבת ֶאת ֶאצְּ  ַאכְּ
יָתה מּוָכה ָהִעיר ָאל ִמיַהרּו ַהסֹוַחִרים .ַרָבה ָהיְּ ָלל ,ַהסְּ  ּוכְּ

ִהיָשֵאר ַדֲעָּתם ַעל ָעָלה ֹלא זֹוכֹוִביָצה לְּ בֹות ָרצּו ֵהם .בְּ   ִלשְּ
ֶקֶרב ִהיָלה בְּ דֹוָלה ַהיְּהּוִדית ַהקְּ   הֹוִעילּו ֹלא .ָבִעיר ַהגְּ

ָצרֹוָתיו לֹוָשה .יְַּשֲעָיה 'ר ֶשל ַהפְּ חּוִשים ָהיּו ַהשְּ ִשיךְּ  נְּ ַהמְּ   לְּ
ָכם ַדרְּ ַעָייָרה ,ַעִשיִרים סֹוַחִרים ,ָלֶהם ַמה .בְּ  ֵאֶצל ִניַדַחת בְּ

ִּתי יְּהּוִדי ֵאיֶזה ָלָתם ?ָנִדיב ֹכה ֶשהּוא ַאִפילּו ,מּוָכר-ִבלְּ   ֶעגְּ
ַרֲחָקה ֶשִהיא ִהתְּ  .ָאָבק ַעָנן ֲאַחֶריהָ  מֹוִתיָרה כְּ

ָייֵאש ֹלא ַעַדִיין יְַּשֲעָיה 'ר ֵביתוֹ  ָלֶלֶכת ָפָנה הּוא .ִהתְּ  ַאךְּ  ,לְּ
ָתיו ֶאָחד ֶאת הֹוִתיר ָשרְּ  אּוַלי .ָהָראִשית ַבֶדֶרךְּ  ַלֲעמֹוד ִממְּ

טּו ָחרְּ ָישּובּו ַהסֹוַחִרים ִיתְּ  ?ָהַעָייָרה ֶאל וְּ

ָלָתם ִפיָקה ֹלא ַהסֹוַחִרים ֶשל ֶעגְּ ַרֵחק ִהסְּ ִהתְּ   ַכַאֶשר ,לְּ
ָהאֹוַפן ָהַעָגָלה ִמִציֵרי ֶאָחד ִניַּתק ַבר ָנַפל וְּ ִנשְּ ָשֵרת .וְּ   ,ַהמְּ

ִחין ַרֵחש ֶשִהבְּ ַסֵפר ִמיֵהר ,ַבִמתְּ ַמֲעִבידוֹ  ָכךְּ  ַעל לְּ  .לְּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ַשֲעָיה 'ר ֶשהּוא ָחָדש אֹוַפן לוֹ  ָנַתן יְּ ָהִביא לוֹ  מֹוֶרה כְּ  ֶאת לְּ
ַאֶחֶרת ַהָשָעה ַהֵרי .ִעמוֹ  ַהסֹוַחִרים ַהַשָבת ,ִמתְּ  וְּ
ַקֶרֶבת ִחיָלה .ִמתְּ בּו ּתְּ ַתֵקן ַהסֹוַחִרים ָחשְּ   ַהַּתָקָלה ֶאת לְּ
ִשיךְּ  ַהמְּ ָכם ּולְּ ַדרְּ ָנן ,בְּ תּוכְּ ֶלאֶכת אּוָלם .ַכמְּ   ַהִּתיקּון מְּ
ָכה ָארְּ שֹוָער יֹוֵתר ִהתְּ ָבר ַהיֹום .ֵמַהמְּ  ֹלא .ַלֲערֹוב ָנָטה כְּ

ָרה ֵריָרה נֹותְּ צּו ַהסֹוַחִרים .בְּ ִהיָשֵאר ֶנֱאלְּ ֶמֶשךְּ  ָבַעָייָרה לְּ   לְּ
 .ַהַשָבת

ַטֲערּו צּו ִכי ַעל ַהסֹוַחִרים ִהצְּ ַבלֹות ֵייָאלְּ   ַהַשָבת ֶאת לְּ
ָחה ָמֵלא ָהָיה יְַּשֲעָיה 'ְּר אךַ  .ַבֵניָכר ָשר-ִאי .וְּעֹוֶנג ִׂשמְּ   ֶאפְּ

ָלל ָתֵאר כְּ ָדה ֵנֱהָנה ַכָמה לְּ חּו ַהַשָבת ֶשַגם ֵמָהעּובְּ ָארְּ  ִיתְּ
ֵביתוֹ  יְּהּוִדים ַקֵיים וְּהּוא בְּ ָווה יְּ ָנַסת ֶשל זוֹ  ַחשּוָבה ִמצְּ -ַהכְּ

ִחים בֹוָנם ַאָבל .אֹורְּ ִחים ֶשל ִעיצְּ ָחתוֹ  ָפַגע ָהאֹורְּ ִׂשמְּ   ,בְּ
ַׂשֵמַח  ֶדֶרךְּ  ִחיֵפׂש וְּהּוא  .אֹוָתם לְּ

ֵכן ָרִציִתי" ַעדְּ ֶכם לְּ ַבר ֶאתְּ ָנֵאי ִבדְּ   'ר ָפָנה ,"ָכאן ָהֵאירּוַח  ּתְּ
ַשֲעָיה ָחיו ֶאל יְּ עֹוד ,אֹורְּ ִנים ֵהם בְּ גְּ ַארְּ צּו ַבַחָדִרים ִמתְּ   ֶשהּוקְּ
ָצִאים ַאֶּתם" .ַעבּוָרם ַווַדאי ,ָלִראשֹוָנה ָכאן ִנמְּ ֶכם ּובְּ   ֵאינְּ
ִעים ָדִרים ֶאת יֹודְּ ִחים ."ַהסְּ   ֵעיַנִיים ֵאָליו ֵהִרימּו ָהאֹורְּ

ֵמהֹות ָדִרים ֵאלּו .ּתְּ יֹות ֲעׂשּוִיים סְּ ֵבית ִלהְּ ָאֵרחַ  יְּהּודי בְּ   ֶשמְּ
ִחים ַשָבת אֹורְּ  ?לְּ

ִשיבּו" ִעים ,"ֵהיֵטב ַהקְּ ַשֲעָיה 'ר ִהטְּ ָדק" ,יְּ פּונְּ לּום ֶזה בְּ   ַהַּתשְּ
הּוִבים ַחִמיָשה הּוא ֶאָחד יֹום ַעבּור ָנם ֶזה .זְּ ִחיר ֳאמְּ   ֵדי מְּ

עּודֹות ֹכל ֶאת כֹוֵלל הּוא אּוָלם ,ָיָקר ָשיו ַהסְּ ַעד ֵמַעכְּ   וְּ
ַלֶווה ָכה-ִלמְּ מֹוָצֵאי ַמלְּ לּו .ַשָבת-בְּ   ֲכַאַוות ֶלֱאכֹול ּתּוכְּ
ֶכם שְּ ִתים ַגם .ַנפְּ ָשרְּ לּוִלים ַהמְּ ִחיר כְּ ֶכם ,ַבמְּ ִהנְּ   ַרָשִאים וְּ
ִמין ַהזְּ צּו ָדָבר ֹכל לְּ    ."ֶשִּתרְּ

ִחים הּו ָהאֹורְּ ַבֵקש ַהיְּהּוִדי ַעל ָבִראשֹוָנה ָּתמְּ   ֶכֶסף ֶשמְּ
מּוַרת ָרה ֵשִני ִמַצד ַאךְּ  ,ָהֵאירּוַח  ּתְּ ַּתפְּ ָגָשָתם ִהשְּ   ֹלא .ַהרְּ

ִחים עֹוד ָכל ָלקֹוחֹות ֶאָלא ,ֵהם אֹורְּ  ָנַהגּו ֵמַעָּתה .ָדָבר לְּ
ֵחי אֹורְּ ִמינּו .ָמלֹון-ֵבית כְּ רֹוַחב ִהזְּ צּו ַמֲאָכל ֹכל ֵלב-בְּ   ,ֶשָחפְּ

ִגישּו ִהרְּ ָמם וְּ נֹוַח  ַעצְּ ָרה ַהַשָבת .בְּ ִעיִמים ַעֵליֶהם ָעבְּ  ,ַבנְּ
ָחם ָארְּ ֶשמְּ ַסֵפק טֹוֵרַח  כְּ בּוָקָשם ָכל ֶאת לְּ  .מְּ

ָאה ִחים .ַהַשָבת ָיצְּ זּו ָהאֹורְּ ֵציֶהם ֶאת ָארְּ   וְּהֹוִשיטּו ֱחפְּ
ָחם ָארְּ לּום ֶאת ִלמְּ ִדיַדיי ,ֹלא" .ַהַּתשְּ ַשֲעָיה 'ר ָקָרא ,"יְּ   יְּ

ִחיּוךְּ  ַקֵבל ִלי ַחִליָלה" ,ָרָחב בְּ מּוַרת ֶכֶסף לְּ ַוות ּתְּ   ִמצְּ
ָנַסת ִחים-ַהכְּ ֵטי נֹוַכח ."אֹורְּ ִמיָהה ַמבְּ ִביר ַהּתְּ   :ִהסְּ

ֶשָרִאיִתי" ַטֲעִרים ַאֶּתם ַכָמה ַעד כְּ ֶּתם ִמצְּ ִהיָשֵאר ֶשֶנֱאַלצְּ   לְּ
ַשָבת ָכאן ִּתי ,לְּ ַהִציג ֶנֱאַלצְּ ָדק'כ ֵביִתי ֶאת לְּ ָרִתי 'פּונְּ   ,יּוקְּ
ֵדי רֹום כְּ ָגָשה לָכֶם  ִלגְּ ִעים נֹוָחה ַהרְּ ַהנְּ ֶכם ֶאת ּולְּ ִהַייתְּ   שְּ

ֵביִתי ֵדי בְּ ַביְּישּו ֶשֹלא ּוכְּ ַבֵקש ִּתתְּ צּו ַאֶשר ֹכל לְּ   ָכֵעת ."ִּתרְּ
ִגיל'הַ  ֶאת ַהסֹוַחִרים ֵהִבינּו  לוֹ  וְּהֹודּו יְַּשֲעָיה 'ר ֶשל 'ַּתרְּ

ָנַסת ַעל ַבֲחִמימּות ִחים ַהכְּ יּוֶחֶדת ָהאֹורְּ  .ָזכּו ָלה ַהמְּ

 תשלום(לי)אורחים ב
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 יוסי בלוי, גלזמןאברהם יצחק , קופמןמענדי 
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 (כל פתרון מזכה בכרטיס נוסף בהגרלה השבועית)
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