
 חלות משמים

  

 
  

הּוא ָהָיה . ָכּ" ָעִני ָהָיה ֶשְׁבֹּקִשׁי ֱהיּו לֹו ַחּלֹות ְלַשָׁבּת-ָכּל. ַרִבּי ֲחִניָנא ֶבּן ּדֹוָסא ָהָיה ָעִני ְמאֹוד
. ַא" ְלַמַען ַעְצמֹו לֹא ִהְתַפֵּלּל ְולֹא ִבֵּקׁש ָדָּבר,  ֲאֵחִריםִמְתַפֵּלּל ְלַמַען ְבִּריאּוָתם ְוַהְצָלָחָתם ֶשׁל

ַתּנּוָרם ֶשׁל ַרִבּי ֲחִניָנא ְוִאְשּׁתֹו , ְכֶּשְׁבָּכל ַהְשּׁכּוָנה ָהיּו ַהָנִּשׁים אֹופֹות ַבַּתּּנּוִרים, ִלְקַראת ַשָׁבּת
  .ׁשּום ָדָּבר. לֹא ָהָיה ּבֹו ְכּלּום. ָעַמד ֵריק ְוַקר

  

  .ְוַרק ַתּנּורֹו ֶשׁל ֲחִניָנא ֵריק, ָכּל ַהָבִּתּים ָעלּו ָעָשׁן ְוִניחֹוחֹות ַהַמֲּאֶפהִמ

  

  :ֵהִציקּו ָלּה ִדּּבּוֵרי ַהְשֵּׁכִנים, יֹוֵתר ִמֶשֵּׁהִציק ָלּה ָהָרָעב. ִהְתַבְּיָּשׁה ִאְשּׁתֹו ֶשׁל ֲחִניָנא

  

  ."ין ָמה ֶלֱאֹכלְוִליָלָדיו ֵא, ֲחִניָנא ָכּל ַהּיֹום ִמְתַפֵּלּל"

  

  ..."אּוַלי ָעִדיף ֶשֵׁיֵּל" ַלֲעֹבד ְקָצת ִבְּמקֹום ִלְלֹמד"

  

  ..."אּוַלי ִאְשּׁתֹו ָפּׁשּוט לֹא יֹוַדַעת ֶלֱאפֹות, ּכֹוֵאב ַהֵלּב ַעל ַהְיָּלִדים"

  

  .ּפֹוְגִעים, ּדֹוְקִרים, ַמֲעִליִבים, ִדּּבּוִרים ָכֵּאֶלּה

  

  ?ֲחִניָנאָמה ָעְשָׂתה ִאְשּׁתֹו ֶשׁל 
ַעד ְמֵהָרה ָאֲחָזה ֵאׁש ַהַתּּנּור ָבֵּעץ ְוָעָשׁן . ְבּיֹום ִשׁיִשׁי ֶאָחד ִהִנּיָחה ְבּתֹו" ַהַתּּנּור ָהֵריק ְגִּזיר ֵעץ

ַיְחְשׁבּו ֻכָּלּם ַבְּשׁכּוָנה : ְבֶּדֶר" זֹו ִבְּקָּשׁה ָהִאָשּׁה ְלַהְפִסיק ֶאת ִדּּבּוֵרי ַהְשֵּׁכִנים. ִהָתֵּמר ִמן ָהֲאֻרָבּה
ְוֵאין ֵאׁש ְבִּלי ֶשׁאֹוִפים ַמֶשּׁהּו ,  ֲהֵרי ֵאין ָעָשׁן ְבִּלי ֵאׁש–ֶשַׁגּם ַבַּתּּנּור ֶשׁל ֲחִניָנא ִמְתַבֵּשּׁל ַמֶשּׁהּו 

  .ַרק ֶשַׁיְּפִסיקּו ְלַהֲעִליב אֹוָתם ּוְלַזְלֵזל ָבֶּהם... ְלַשָׁבּת

  

? ְגֶּבֶרת ֲחִניָנא, ָמה ִהיא חֹוֶשֶׁבת ְלַעְצָמּה: "ָרה ִמָיּד ְלַבֲעָלּהַאַחת ַהְשֵּׁכנֹות ָשָׂמה ֵלב ֶלָעָשׁן ְוָאְמ
ֶשֲׁאִני לֹא , ָמה ִהיא חֹוֶשֶׁבת ְלַעְצָמּה? ֶשֲׁאִני לֹא יֹוַדַעת ֶשֵׁאין ָלֶהם ְכּלּום ַבַּתּּנּור? ֶשֲׁאִני ִטְפָּשׁה

ֶשִׁהיא ְיכֹוָלה ַלֲעׂשֹות , ָמה ִהיא חֹוֶשֶׁבת? ָשׁןַמְבִחיָנה ֵבּין ָעָשׁן ֶשׁל ִדְּבֵרי ַמֲאֶפה ְלֵבין ְסָתם ָע
  "?ָעֵלינּו ֹרֶשם ְכִּאּלּו ֵיׁש ָלּה ַמֶשּׁהּו ַבַּתּּנּור

  

ָמה ִאְכַפּת ָל" ָמה ֵיׁש ָלּה אֹו ָמה ֵאין ָלּה . ְבַּחַיִּי", ִעְזִבי: "ַבֲּעָלּה ִהְמִשׁי" ִלְקרֹא ִעּתֹון ְוָאַמר
ֻאְמָלִלים ָהֵאֶלּה ִהְרִויחּו ַכָּמּה ַמְטֵבּעֹות ְוָקנּו ֶקַמח ְוַעְכָשׁו ֵהם אֹוִפים ַחָלּה אּוַלי ָה? ַבַּתּּנּור
) ה'ָקְראּו ָלּה ֶאְסֵתְּרֶק(ה 'ֶאְסֵתְּרֶק, ְבַּחַיִּי"? ָלָמּה ַאְתּ ִמְתָעֶרֶבת ְבַּחִיּים ֶשׁל ֲאֵחִרים? ְלַשָׁבּת

  ."ַתַּעְזִבי אֹוָתּה

  



ֲאִני ַחֶיֶּבת ִלְראֹות ָמה ְבִּדּיּוק  ".ה'ָאְמָרה ֶאְסֵתְּרֶק" ,לֹא ֵמִבין ְכּלּום, ַהְגָּבִריםַאָתּה ְכּמֹו ָכּל "
, ַהִטּּגּוִנים ְוַהִבּּׁשּוִלים, ְכָּבר ַאְרָבִּעים ָשָׁנה ֲאִני ִבְּתחּום ָהֲאִפָיּה. ִמְתַבֵּשּׁל ֵאֶצל ִמְשַׁפַּחת ֶבּן ּדֹוָסא

  . ֶשׁל ֶבּן ּדֹוָסאםָכּ" ָאְמָרה ְוִנְגָּשׁה ַמֵהר ְלַהִקּיׁש ַעל ַדְּלָתּ ." לֹא אֹוֶהֶבת ֶשׁעֹוְבִדים ָעַליַוֲאִני

  

ַרק ֶזה עֹוד ָהָיה ָחֵסר . ָשְׁמָעה ִאְשּׁתֹו ֶשׁל ֲחִניָנא ֶאת ַהְדִּפיקֹות ַעל ַהֶדֶּלת ְולֹא ָיְדָעה ָמה ַתֲּעֶשׂה
ְוָתרּוץ ְלַסֵפּר ְלָכל ,  ֶאת ַהְשֵּׁכָנה ֶשָׁתִּציץ ְלתֹו" ַהַתּּנּור ָהֵריק ּוְמֵלא ֶהָעָשׁןְלַהְכִניס ַהַבְּיָתה: ָלּה

ָעְשָׂתה ַעְצָמּה ָהִאָשּׁה ְכּלֹא ׁשֹוַמַעת ֶאת ַהְדִּפיקֹות . ַמְסִפּיק ּבּוׁשֹות ֵיׁש ָלּה ֵמַהְשֵּׁכִנים. ַחְברֹוֶתיָה
  .ּוִמֲהָרה ַלֲעִלַיּת ַהַגּג, ַבֶּדֶּלת

  

ָכּזֹאת ָהְיָתה . ֵיׁש ְכֵּאֶלּה ֶשִׁנְּכָנִסים ַלַבִּית ַגּם ִאם ֵהם ֵאיָנם ֻמְזָמִנים. ֲאָבל ְשֵׁכִנים לֹא ּבֹוֲחִרים
ִהיא ֶנֶעְמָדה ְבֶּמְרַכּז ַהִמְּטָבּח ַהַדּל . ֶאָלּא ַהַסְּקָרנּות ֶשָׁלּּה, לֹא ִהיא ָפְּתָחה ֶאת ַהֶדֶּלת. ה'ֶאְסֵתְּרֶק
ַהִפּּתֹות ! ַהַחּלֹות ֶשָׁלּ" ֶנְחָרכֹות! ַהַמֲּאֶפה ֶשָׁלּ" ִנְשָׂרף, ְגֶּבֶרת ֲחִניָנא, ְגֶּבֶרת ֲחִניָנא ":ְוָקְרָאה

  !"ֶשָׁלּ" עֹולֹות ָבֵּאׁש

  

ָבּת ֲאָבל ְבּאֹותֹו ָהֶרַגע ַנֲעָשׂה ֵנס ְוַהַתּּנּור ִנְמָלא ְבַּחּלֹות ַשׁ, ְתִּחָלּה ָאְמָרה זֹאת ַהְשֵּׁכָנה ְבַּלַעג
ַמֲהִרי ְגֶּבֶרת : "ה ִבְּדִחיפּות'ַעְכָשׁו ָקְרָאה ֶאְסֵתְּרֶק! ֵנס. ָיפֹות ּוְתפּוחֹות ֶשֵׁהִפיצּו ֵריַח ִנְפָלא

  !"ָהִביִאי ָכּף ְגּדֹוָלה ְלהֹוִציא ֶאת ַהַחּלֹות! ָהִביִאי ִמְרֶדּה, ֲחִניָנא

  

ַגּם ִהיא ָרֲאָתה ִכּי ַהַתּּנּור ָהֵריק ֶשָׁלּּה . ֲעִלַיּת ַהַגּגְגֶּבֶרת ֲחִניָנא ָשְׁמָעה ֶאת ַהְצָּעקֹות ְוֵהִציָצה ֵמ
ּוִמְרֶדּה , ִהיא ָיְרָדה ְמַחֶיֶּכת ֵמֲעִלַיּת ַהַגּג. ִנְמָלא ַחּלֹות ּוָבֵצק ּתֹוֵפַח ּוִמָיּד ֵהִביָנה ִכּי ַנֲעָשׂה ָלּה ֵנס

ק ָעִליִתי ְלָהִביא ֶאת ַהִמְרֶדּה ְכֵּדי ְלהֹוִציא ֶאת ְבִּדּיּו. ֹיִפי ֶשָׁבּאת, ה'ֶאְסֵתְּרֶק. "ָגּדֹול ְבָּיֶדיָה
? אּוַלי ִתְּקִּחי ָל" ַחָלּה ַאַחת אֹו ְשַׁתִּים, ַהַפַּעם ָאִפיִתי יֹוֵתר ִמָתִּמיד. ַהַחּלֹות ֶשָׁאִפיִתי ְלַשָׁבּת

  ."ַלַחּלֹות ֶשִׁלּי ֵיׁש ַטַעם ְשֵׁמיִמי

  

. ה ַהִנְּדֶהֶמת'ֹות ּוְטִרּיֹות ִמּתֹו" ַהַתּּנּור ְוָנְתָנה אֹוָתן ְלֶאְסֵתְּרֶקָאְמָרה ְוָשְׁלָפה ְשֵׁתּי ַחּלֹות ַחּמ
ְכֶּשִׁנְּכַנְסִתּי ִנְדֶמה ָהָיה ִלי . מּוָזר ְמאֹוד, מּוָזר: "ְכֶּשָׁחְזָרה ַהְשֵּׁכָנה ְלֵביָתּה ָאְמָרה ְלַבֲעָלּה

  ."ִעים ָשָׁנה ֲאִני ְבִּעְסֵקי ֲאִפָיּה ְוָדָבר ָכֶּזה עֹוד לֹא ָרִאיִתיְכָּבר ַאְרָבּ... ֶשַׁהַתּּנּור ֵריק ְוִהֵנּה ִפְּתֹאם

  

ּתֹוָדה . ּתֹוָדה ֵאִלי ַהּטֹוב ַעל ַהַחּלֹות ֶשָׁשַּׁלְחָתּ ִלי: "ּוְגֶבֶרת ֲחִניָנא ָנְשָׂאה ֵעיֶניָה ַלָשַּׁמִים ְוהֹוְדָתה
ְבִּלי ִנִסּים ֲאִני לֹא יֹוַדַעת ֵאי" ָהִייִתי ַמֲחִזיָקה . בּוָשׁהַעל ֶשֶׁנְּחַלְצָתּ ְלַהִצּיל אֹוִתי ֵמעֹוד ֶעְלּבֹון ּו

 ."ַמֲעָמד ַבַּבִּית ַהֶזּה


