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  ַהּסֹוד ֶאת ֶׁשִּגָּלה ָהִאיָלן

  ָּברּו ִמיִרי ִעְּבָדה

 ְּפרּוָטה ִקֵּבץ הּוא ַרִּבים ָיִמים. ֶאָחד ָעִני ִאיׁש ַרּבֹות ָׁשִנים ִלְפֵני ַחי רֹוקֹומָ  ְּבֶאֶרץ

  .ֲעבֹוָדה לֹו ָלֵתת ִמֶּמּנּו ּוִבֵּקׁש ֶאָחד ָעִׁשיר ָּפַגׁש ֶאָחד ְויֹום ְּפרּוָטה ֶאל

 ַּדי ִלי ֶׁשְּיֵהא דעַ  ֶאֱעֹבד, "ֶהָעִני ָאַמר," ֶׁשִהיא ָקָׁשה ֲעבֹוָדה ְּבָכל ַלֲעֹבד מּוָכן יֲאנִ "

 ְואּוַכל, ְּבַעְצִמי אֹוָתּה ֲאַעֵּבד ָאז. ְקַטָּנה ֲאָדָמה ֶחְלַקת ִלְקנֹות אּוַכל ְוָאז, ֶּכֶסף

  ."ְּבָכבֹוד יִת יָ ְח ִמ  ְּכֵדי ַּתֵּכרְלִהְׂש 

 ַהֶּכֶסף ָּכל ֶאת. ֶהָעִׁשיר ָהֲאָדמֹות ַּבַעל ֶׁשל ַּבָּׂשֶדה ָׁשִנים ֵׁשׁש ַבדעָ . ְוָעָׂשה ָאַמר

 ְּכַפר ְלֵעֶבר ְוָיָצא ֶהָעִׁשיר ִמן ִנְפַרד ַהְּׁשִביִעית ַהָּׁשָנה ּוְבֵראִׁשית, ְוָׁשַמר ָחַסך ֶׁשִּקֵּבל

  .ֲאָדָמה ֶחְלַקת ְלַעְצמֹו ִלְקנֹות ָרָצה ָׁשם, ֻהַּלְדּתֹו

 ֶהְחִליט. ָלנּוחַ  דֹוְמא ָרָצה, ִהִּגיעַ  סֹוף-ּוְכֶׁשּסֹוף, ֲאֻרָּכה ָהְיָתה ַהְּכָפר ֶאל ֶרַהּדֶ 

 ּוָמה, ִלְקנֹות ֲאָדָמה ֶחְלַקת ֵאיזֹו ִעּמֹו ּוְלִהְתַיֵעץ ַהִּמְׁשָּפָחה ְיִדיד ֶׁשל ְלֵביתֹו ָלֶגֶׁשת

 ָהאֹוֵרחַ  ִסֵּפר ָּתִמים יֹום. ְּבִׂשְמָחה ִנְתַקֵּבל, ַהָּיִדיד ְלֵבית ְּכֶׁשִהִּגיעַ . ָּבּה ְלַגֵּדל ְּכַדאי

, ֲאָדָמה ֶחְלַקת ֶאְקֶנה. ִיְׁשַּתֶּנה ַהֹּכל, "ָאַמר," ַעְכָׁשו. "ָהֲעלּוִבים ַחָּייו ַעל ַלָּיִדיד

  ."ְּבָכבֹוד ִלְחיֹות ְואּוַכל ,אֹוָתּה ֲאַעֵּבד

, ִלְרֹּכׁש ֶאְפָׁשר ֲאָדָמה קֹותלְ חֶ  ֵאילּו ֹול ְרָאהְוִה  ַלְּכָפר ָהאֹוֵרחַ  ִעם ָיָצא ַהָּיִדיד

. ַהַּׁשָּבת ִהְתָקְרָבה ֵּביְנַתִים. ְלַגֵּדל ֶׁשְּכַדאי ָרקֹותַהּיְ  סּוֵגי ַעל לֹו ִהְמִליץ ַוֲאִפּלּו

 ָנהּפָ  ְוָהאֹוֵרחַ , ַהְּמָאֵרחַ  ַהָּיִדיד ֶׁשל ֵּביתֹו ְּבֻסַּכת ָעִלים-ַרב ִאיָלן ְלַיד ָעְמדּו ִּיםַהְּׁשנַ 

  :לֹו ְוָאַמר ָהִאיׁש ֶאל

 ַעד אֹותֹו ִלי ְׁשֹמר, ָאָּנא. ַהְּצרֹור ִעם ְלִהְסּתֹוֵבב רֹוֶצה ְוֵאיִני, ַהַּׁשָּבת ָבהֵר ְק  ִהֵּנה"

  ."ַהֶּכֶסף ֶאת ִלי ַּתֲחִזיר ַהַּׁשָּבת ֵצאת ִעם ִּכי, ִלי ִהָּׁשַבע ַא. ַהַּׁשָּבת ֵצאת

  .ַהַּׁשָּבת ֶאת ְלַקֵּבל כּוָהלְ  ְוַיַחד, עִנְׂשּבַ  ַהָּיִדיד

- ַהְּמָאֵרחַ  ִמן ַּכְסּפֹו ְצרֹור ֶאת ָהאֹוֵרחַ  ִּבֵּקׁש, ַהַהְבָּדָלה ְלַאַחר, ַהַּׁשָּבת ְּבמֹוָצֵאי

 ַאָּתה ְצרֹור ֵאיֶזה ַעל יֹוֵדעַ  ֵאיֶנִּני: "ְוָאַמר ָּפִנים ֶהֱעִמיד ָהִאיׁש ֲאָבל, ַהָּיִדיד

  !"ִאיָלן ְוׁשּום ְׁשבּוָעה ׁשּום זֹוֵכר ְוֵאיֶנִּני, ּוָמהְמא ִלי ָנַתּתָ  לֹא! ְמַדֵּבר

- ְּבַבת ָאְבדּו יוָת וֹוְק ִת וְ  ֲחלֹומֹוָתיו ְוָכל ֲעבֹוָדתֹו ָּכל אֹוד.ְמ  ָעצּוב ָהאֹוֵרחַ  ָהָיה

 ַמִים ְּבֵאר ְלַיד. ַלֲעׂשֹות ָמה ָיַדע ְולֹא ַהְּמָאֵרחַ  ֶׁשל ֵּביתֹו ֶאת ָעַזב ְּבַצַער. ַאַחת
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 ',רּוִחי ֶאת ְלָהִׁשיב ְּכֵדי ַמִים ְמַעט ִמֶּמָּנה ַוֲאַבֵּקׁש ֵאֵל'. צֹאן ַמְׁשָקה ַנֲעָרה ָרָאה

  .ַמִים ּוִבֵּקׁש ַהַּנֲעָרה ֶאל ִנַּגׁש. ָחַׁשב

 ִסֵּפר?" ָּכ-ָּכל ָעצּוב ַאָּתה ַמּדּועַ : "ְוָׁשֲאָלה ֶׁשְּבָיָדּה ַהַּכד ִמן ַמִים לֹו ָמְזָגה ַהַּנֲעָרה

  .ַאַחת- ְּבַבת ֶׁשָאְבדּו ֲחלֹומֹוָתיו ָּכל ְוַעל ַהּנֹוֵכל ַהָּיִדיד ַעל ָהִאיׁש ּהלָ 

 ָהַל" .ְל ַלֲעֹזר יּוַכל ַוַּדאי הּוא, "ַהַּנֲעָרה ִהִּציָעה," רטָ עָ - ֶּבן ַחִּיים נּוַרּבֵ  ַאל ֵל"

 ֶאת ָהַרב ָקָרא. ָהֵארּוִעים ֶאת וְלָפָני ְוָׁשַטח רטָ עָ -ֶּבן ַחִּיים ַרִּבי ַאל ַהִּמְסֵּכן ָהִאיׁש

  :ְוָאַמר ְלֵביתֹו ַהְּמָאֵרחַ 

  ."ֶּכֶסף ְצרֹור ְּבָיְד ָנַתן ַהַּׁשָּבת ְּכִניַסת ִלְפֵני ִּכי טֹוֵען ֶזה ִאיׁש"

  !" ּוְבָדָיה ֶׁשֶקר ַהֹּכל. ֵמעֹוָלם ְּדָבִרים ָהיּו לֹא, "ַהְּמָאֵרחַ  ִׁשֵּקר!" ָנכֹון לֹא"

 ַהֶּכֶסף ְצרֹור ֶאת ֶׁשָּנַתּתָ  ָכלְ  ֵעד ִמיֶׁשהּו ָהָיה ַהִאם: "ַהּתֹוֵבעַ  ֶאת רטָ עָ -ֶּבן ַאלׁשָ 

  ?"ִליִדיְד

 אֹותֹו ִהְׁשַּבְעִּתי ֲאָבל. ֵעִדים ִחַּפְׂשִּתי ְולֹא, ּבֹו ָחַׁשְדִּתי לֹא, "ָהִאיׁש ֵהִׁשיב," לֹא"

  ."ַהַּׁשָּבת ֵצאת ִעם ַהֶּכֶסף ֶאת ִלי ְלָהִׁשיב ָעִלים-ַרב ִאיָלן ְלַיד

 ָלבֹוא אֹותֹו ןְוַהְזמֵ  ָהִאיָלן ֶאל ֵל, "ָהַרב ָאַמר!" ֵעד ֵל ֵיׁש ֲהֵרי, ָּכ ִאם"

  ."ּוְלָהִעיד

 ָאַמר לֹא זֹאת ּוְבָכל? ָהַרב ֶׁשל ֵּביתֹו ַאל ָלבֹוא ָהִאיָלן ָיכֹול ַהִאם: ִהְתַּפֵּלא ַהּתֹוֵבעַ 

 ְלַאַחר. ַלֶּדֶר ַהּתֹוֵבעַ  ָיָצא יםזִ פּוחֲ  ִדיםִּבְצעָ  '.ַלֶּדֶר ֵצאֵא , ְמַבֵּקׁש ָהַרב ִאם'. ָּדָבר

 ֶאל ָהִאיׁש ְּכָבר ִהִּגיעַ , ְלַדְעְּת ַהִאם: "ְוָׁשַאל עַהִּנְתּבָ  ֶאל ָהַרב ָּפָנה ֲאַחִדים ְרָגִעים

  ?"ֶהָעִלים-ַרב ָהִאיָלן

  ."ְלָפחֹות ִיםָעַת ְׁש  ַמֲהַל ִמָּכאן ֹוקָרח ָהִאיָלן, "עַהִּנְתּבָ  ֵהִׁשיב," ֶׁשּלֹא ַוַּדאי"

 ְוָהֵבא ִמָּיד ֵל: "לֹו ְוָאַמר ַרָּבה ְּבֻחְמָרה עַהִּנְתּבָ  ֶׁשל ְּבָפָניו רטָ עָ -ֶּבן ָהַרב ִהִּביט

  ."ָהִאיׁש ִמן ֶׁשָּגַנְבָּת  ַהֶּכֶסף ֶאת

 ְּבֵאיֶזה יֹוֵדעַ  ֵאיֶנִּני, ַרִּבי ,ֶּבֱאֶמת ֲאָבל: "ְוָאַמר ׁשּוב ָּפִנים ְלַהֲעִמיד ִנָּסה ַהִּנְתָבע

  !"ְמֻדָּבר ֶּכֶסף

 ְמקֹומֹו ְל ֵמַאִין, ַהֶּכֶסף ְצרֹור ֶאת ִקַּבְלָּת  לֹא ִאם, "ָהַרב ָאַמר!" ְמַׁשֵּקר ַאָּתה"

  !"ַהֶּכֶסף ֶאת ְוָהֵבא ,ִמָּיד ֵל?! ֶהֱעִלים ַעִּתיר ָהִאיָלן ֶׁשל

  .   ַלּתֹוֵבעַ  אֹותֹו ְוֶהֱחִזיר ַהְּצרֹור ֶאת ֵהִביא, ְלֵביתֹו ָהִאיׁש ָהַל
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