ַאָגָּדה ַעל ֶשַׁבע ְשָׁעִרים ִבְּזַמן ִמְלֶחֶמת ֶשׁ ֵשּׁת ַהָיִּמים.
ֶשׁ ֵשּׁת ַהָיִּמים ִשְׁבַעת ַה ְשָּׁעִרים )ַעל ִפּי ִיְצַחק ָנבוֹן(
ִבּיֵמי ִמְלֶחֶמת ֶשׁ ֵשּׁת ַהָיִּמים ִהְתַקְיָּמה ֲאֵסָפה ֲחשׁוָּבה ְמאוֹד ַבּ ָשַּׁמִיםַ .ה ַמְּלָאִכים ָעְמדוּ
ִלְפֵני ָהֱאלִֹהיםְ ,וָראוּ ֵאיְך ַחָיֵּלי צה"ל ְמַנ ְצִּחים ֶאת ְצָבאוֹת ִמְצַרִים ,סוְּרָיה ְוַיְרֵדּן.
ַעְכ ָשׁו ִה ִגּיָעה ַה ִמְּלָחָמה ִלירוּ ָשַׁלִים ָהַע ִתּיָקהָ .הִעיר ָהַע ִתּיָקה ָהְיָתה ֲעַדִין ִבּיֵדי ְצָבא
ַיְרֵדּן.
ְוָהִעיר ָהַע ִתּיָקה ֻמֶקֶּפת חוָֹמה ,וָּבהּ ִשְׁבָעה ְשָׁעִריםְ .וָכל ַה ְשָּׁעִרים ָהיוּ ְנעוִּלים .לֹא
ָיְדעוּ ַה ְשָּׁעִריםֵ ,איֶזה ֵמֶהם ִיְזֶכּהְ ,בֵּאיֶזה ֵשָׂער ִי ָכְּנסוּ לוֲֹחֵמי צה"ל ָלִעיר ָהַע ִתּיָקה
ִוי ַשְׁחְררוּ ֶאת ַהכֶֹּתל ַה ַמֲּעָרִבי ִמיֵדי ָהאוֵֹיב.
ָכּל ֶאָחד ֵמַה ְשָּׁעִרים ָרָצה ִלְזכּוֹת ַבּ ָכּבוֹד ַהָגּדוֹל ַהֶזּה.
ָאַמר ֱאלִֹהים ַל ַמְּלָאִכיםַ" :מה ַדְּע ְתֶּכם? ֵאיֶזה ַשַׁער הוּא ָהָראוּי ְבּיוֵֹתר ְלָכְךֶ ,שַׁחָיֵּלי
צה"ל ַיַעְברוּ בּוֹ?"
ָעָנה ַה ַמְּלָאְך ִמיָכֵאלִ" :נְקָרא ַל ְשָּׁעִריםִ .נ ְשַׁמע ַמה אוֵֹמר ָכּל ֶאָחד ֵמֶהםְ ,וָאז תּוַּכל
ִל ְשׁ ֹפּט".
ָעָנה לוֹ ֱאלִֹהיםְ" :יִהי ִכְּדָבֶריָך! ִמֲהרוּ! ִכּי ֵבּיְנַתִים ִנְמ ַשְׁך ַהְקָּרב ַעל ְירוּ ָשַׁלִים
ְוַחָיִּלים ַר ִבּים ִנְפָגִּעים ֲעַדִין".
ָרַמז ֱאלִֹהים ,וְּכִמין ָלשׁוֹן – ֵאשׁ ָיְרָדה ְוָנ ְגָעה ַבּ ֵשָּׂער ָיפוְּ ,וָאז ָאַמר:
"ַדּ ֵבּר ַא ָתּה ִראשׁוֹן!"
ָאַמר ַשַׁער ָיפוֲּ" :אִני ַה ַשַּׁער ַהמּוִֹליְך ִמן ַה ְשֵּׁפָלה ְלֶחְברוֹןִ ,לְמָעַרת ַה ַמְּכ ֵפָּלהֶ ,שׁ ָשּׁם
ְקבוִּרים ַאְבָרָהםִ ,יְצַחק ְוַיֲעֹקבֲ .אִני ָראוּי ֶשׁ ִגּבּוֵֹרי ִי ְשָׂרֵאל ַיַעְברוּ ִבּי!"
"צוֵֹדק ַשַׁער ָיפוֹ!" ָענוּ ַה ַמְּלָאִכים.ִהְת ָפֵּרץ ַשַׁער ֶשֶׁכם ְוָאַמרֲ" :אִני ַה ַשַּׁער ַה ְמַּק ֵשּׁר ֶאת ְירוּ ָשַׁלִים ִעם ַהְיּהוִּדים
ֶשׁ ַבּשּׁוְֹמרוֹן וַּבָגִּלילָ .ראוּי ֲאִניֶ ,שַׁהִנּ ָצּחוֹן ָיבוֹא ְבֶּעְזָרִתי!"
"לֹאָ ,ולֹא!" – ָצַעק ַשַׁער ִציּוֹן – "ֲאִני ַה ַשַּׁערֶ ,שַׁעל ְשׁמוֹ ִנְקֵראת ְירוּ ָשַׁלִים ִעירִציּוֹןֲ ,אִני ָהָראוּי ִלְזכּוֹת ַבִּנּ ָצּחוֹן!"
ָראוּ ַה ַמְּלָאִכים ֶאת ַשַׁער ִציּוֹן ְבַּצֲערוֹ – ְוָאְמרוַּ " :שַׁער ִציּוֹן ָראוּיֶ ,בֱּאֶמת ָראוּי!"
ֲאָבל ִמָיּד ָשְׁמעוּ קוֹל ַאֵחר ,קוֹלוֹ ֶשׁל ַשַׁער ָהַא ְשׁפּוֹתַ" :ה ֵבּט ִבּיֱ ,אלִֹהים!" ְזֹכר ֵאיְך
ֲאִני ָתִּמיד ָצנוַּעָ ,תִּמיד ָקבוּר ַעד ֲחָצֵיי ָבֲּאָדָמה! ְזֹכר ִכּי ֲאִני ַהָיִּדיד ַהָקּרוֹב ְבּיוֵֹתר ֶשׁל
ַהכֶֹּתל ַה ַמֲּעָרִבי".
ָאַמר ַהכֶֹּתלֱ" :אֶמת ִדּ ֵבּר ַשַׁער ָהַא ְשׁפּוֹת!"
" ַמה ַנֲע ֶשׂה?" – ָשַׁאל ֱאלִֹהים ֶאת ַה ַמְּלָאְך ִמיָכֵאלָ " ,כּל ֶאָחד ֵמַה ְשָּׁעִרים ָאַמרְדָּבִרים ַהנּוֹ ְגִעים ַלֵלּבְ .וַה ִמְּלָחָמה ִנְמ ֶשֶׁכתְ ,וַה ַבּחוִּרים ִנְפָגִּעיםֵ ...איזוֹ ִמין ֵעָצה ָיַעְצ ָתּ

ָלנוִּ ,מיָכֵאל?"
ָעָנה ַה ַמְּלָאְך ִמיָכֵאלָ" :הָבה ִנ ְשַׁמע ֶאת ִדְּבֵריֶהם ֶשׁל ֶיֶתר ַה ְשָּׁעִרים ְוָאז ִנ ְשׁ ֹפּט".
ְבּאוֹתוֹ ֶרַגע ָצַעק ַשַׁער ַה ְפָּרִחים" :לֹא ָיֶפה ִיְהֶיהִ ,אם ַיַעְברוּ ַחָיֵּלי צה"ל ַבּ ַשַּׁער
ָהַא ְשׁפּוֹתֵ .הם ְצִריִכים ַלֲעֹבר ַבּ ַשַּׁער ֶשׁל ְפָּרִחים!"
וֵּביְנַתִים ַה ִמְּלָחָמה ִנְמ ֶשֶׁכת ,וְּבָכל ֶרַגע ִנְפַגּע ַחָיּל נוַֹסף.
ְוָרֵחל ִא ְמּנוּ זוֶֹעֶקת ַבּ ָשַּׁמִיםֱ" :אלִֹהים! ַעד ָמַתי ִיְתַו ְכּחוּ ַה ְשָּׁעִרים? ָבַּני ִנְפָצִעים
ְוֶנֱהָר ִגים ָכּל ֶרַגעְ ,וַא ֶתּם ִמְתַיֲעִצים ְבֵּאיֶזה ֵשָׂער ִי ָכְּנסוּ ִלירוּ ָשַׁלִים?"
ְוִנ ְשַׁאר ַה ַשַּׁער ַה ַמֲּעָרִבי ֶהָחָדשׁ – ֶשׁלֹּא ִדּ ֵבּרֶ .וֱאלִֹהים ִהְר ָשׁה ַגּם לוֹ לוַֹמר ֶאת ְדָּברוֹ:
"ֲאִני ָחָדשְׁ ,וֵאין ִלי ְזֻכיּוֹת .אוַּלי ְזכוּת ַאַחתֶ ,שֲׁאִני ִמְצַטֵער ְוכוֵֹאב ַעל ֶזהֶ ,שַׁהַיְּרֵדִּנים
עוְֹמִדים ְויוִֹרים ְבַּחָיֵּלי צה"ל ֵמָעַליְ ,כֵּאב נוָֹרא הוּא .אוַּלי ִבְּזכוּת ְכֵּאַבי ֶאְזֶכּה
ַבּ ָכּבוֹד?"
וֵּביְנַתִים? – ֵבּיְנַתִים ַה ִמְּלָחָמה ִנְמ ֶשֶׁכתְ ,וָרֵחל ִא ֵמּנוּ ְמַב ָכּה ְוזוֶֹעֶקתְ ,וַה ֹבֶּקר ַמ ִגּיַע,
ַוֲאִפלּוּ ַה ֶשֶּׁמשׁ פּוֶֹחֶדת ְלָהִאירִ ,כּי ֵאין ִהיא רוָֹצה ְלַסְנֵור ֶאת ֵעיֵני ַהַחָיִּלים ַה ָבִּאים
ִמ ַמֲּעָרב.
ָצַעק ַשַׁער ָהַרֲחִמיםֱ" :אלִֹהים! ֲאִני ָחסוּם ְוָסתוּם! ֲהֵרי ָידוַּעָ ,שַׁרק ִבּי ָיבוֹא ַה ָמּ ִשׁיַח
ו "...לֹא ָגַּמר ַשַׁער ָהַרֲחִמים ֶאת ְדָּבָריו וְּזָעָקה נוָֹרָאה ִנ ְשְׁמָעה ַבּ ָשַּׁמִיםְ ,וַהְזָּעָקה
הוֶֹלֶכת ְוגוֶֹבֶרתְ .וקוֹלוֹת ַהְיִּריּוֹת רוֲֹעִמיםְ .וָרֵחל ִא ֵמּנוּ תּוֶֹל ֶשׁת ֶאת ַשֲׂערוֶֹתיָהַ" :עד
ָמַתיֱ ,אלִֹהיםִ ,תּ ֵתּן ַלֶהֶרג ַהֶזּה ְלֶהְמ ֵשְׁך?"...
ִנ ְשַׁאר עוֹד ַשַׁער ֶאָחד ֶשׁ ָשַּׁתק ָכּל ַהְזַּמןֶ .וֱאלִֹהים ָקָרא לוַֹ" :דּ ֵבּר ַשַׁער ָהֲאָריוֹת".
ְו ַשַׁער ָהֲאָריוֹת ָשַׁתק.
ָשַׁלח ֱאלִֹהים ָבָּרק ְוִה ָכּה ַבּ ַשַּׁער ָהֲאָריוֹתַ" :דּ ֵבּר!!"
ְו ַשַׁער ָהֲאָריוֹת ָשַׁתקְ .ושׁוּב ִצָוּהּ ָעָליו ֱאלִֹהיםַ" :דּ ֵבּר!!"
ְוָאז ָזַעק ַשַׁער ָהֲאָריוֹתֱ" :אלִֹהים! ְבָּכל ֶרַגע נוְֹפִלים ַחָיֵּלינוַּ .מה ִאְכ ַפּת ִלי ַה ָכּבוֹד?
ַה ָכּבוֹד ֵאינוֹ ָחשׁוּב ִבְּכָלל! ִי ָכְּנסוּ ַהלּוֲֹחִמים ְבָּכל ַשַׁער ֶשִׁיּ ָכְּנסוּ ,וִּבְלַבד ֶשׁ ִתָּגֵּמר
ַה ִמְּלָחָמהְ ,ולֹא ִי ֹפּל עוֹד ַאף ַחָיּל!"
ָאַמר ֱאלִֹהיםִ" :מֵכּיָון ֶשִׁוּ ַתְּר ָתּ ַעל ְכּבוְֹדךָ ְוַעל ְזכוְּתָךְ ,וַה ַבּחוִּרים ָהיוּ ֲחשׁוִּבים
ְבֵּעיַנִיְך יוֵֹתר ִמן ַה ִתְּפֶאֶרת – ָיבוֹאוּ ַה ַבּחוִּרים ַהִנְּלָחִמים ַכֲּאָריוֹת ְוִי ָכְּנסוּ ְבּ ַשַׁער
ָהֲאָריוֹת!".
וְּבאוֹתוֹ ֶרַגע ָפְּרצוּ ַהלּוֲֹחִמים ְבִּרְכ ָבּם ֶאל ַשַׁער ָהֲאָריוֹת וִּמ ֶמּנּוּ ִה ִגּיעוּ ֶאל ַהכֶֹּתל
ַה ַמֲּעָרִבי ְוֶאל ַהר ַה ַבִּיתְ .וַה ְבּשׂוָֹרה ָעְבָרה ְבָּכל ִי ְשָׂרֵאלְ" :ירוּ ָשַׁלִים ָהַע ִתּיָקה
ְבָּיֵדינוּ!!!"

