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 פך השמןתעלומת  :7פרק 

 "לא, שרלוק!  זוז מהר מהפרוכת!" 

קשה להסתובב עם כלב בבית המקדש. ברגע אחד הוא עלול לעבור לקודש הקודשים. האמת היא שבדרך 
כלל בית המקדש איננו מקום מוצלח לחקירות בלשיות, כי צריך לשמור כל הזמן על הסדר והטהרה, אבל  

ימאו כל הפעם הכל היה מבולגן ממילא: היוונים עשו במקדש ככל העולה על רוחם, הפכו כל דבר שזז וט 
 דבר שלא זז, אז לא נורא אם במהלך איסוף הראיות נוסיף עוד מעט לבלגן. 

איזו תעלומה יכולה להתרחש בבית המקדש, אתם שואלים? כמובן, תעלומת שמן הזית. סוף סוף היוונים  
סולקו מהמקום, אבל איש אינו מוצא שמן זית. יש הרבה שמנים, אבל כולם טמאים, ולא נשאר שום פך שמן 
שאפשר להשתמש בו להדליק את המנורה. הכהנים משוכנעים שזה לא יכול להיות, ובטח פך אחד בפינה 

 נעלמת כלשהי. נו, מי ימצא דברים נעלמים אם לא בלש פרטי? 

בינתיים, דומה היה שגם בלש לא יוכל לפתור את הבעיה. סרקנו את כל היעים והמזרקות של שולחן לחם  
 בפינות העזרה, ואין כלום. רק נס יוכל לעזור.  הפנים, בדקנו מסביב למזבח,

 "מצאתי!" נשמע פתאום קול. 

שמסביבנו   העם  כל  בידו.  שמן  ופך  פניו,  על  מרוח  כשחיוך  לעברנו  רץ  הכהנים,  מצעירי  אחד  אלישמע, 
 התכנס, והחלו התלחששויות שזהו נס, אך היה מוקדם מכדי להכריז על כך.  

 אתגר חנוכה 
 של בלק הבלש

 
 כתב: חיים אקשטיין

 אייר: דביר מימון



2 
 

 פך סגור לגמרי, חתום בחותמו של כהן גדול". "ידעתי, ידעתי שזה שם!" הוא צהל. "

 " שאלתי בחשד. "ואם ידעת שזה שם, איפה היית עד עכשיו?" ?"איפה זה 'שם' 

 "אדוני הבלש", אמר אלישמע, "במחילה, זה לא הזמן לשאלות וחקירות. צריך להדליק מהר את המנורה!" 

ב, אז לא נורא אם היא תחכה עוד כמה  "לא מוכרחים למהר כל כך", אמרתי בנחת, "המנורה לא דלקה זמן ר
 דקות". 

 "אבל למה לחכות?" 

 "כי צריך לבדוק אם השמן אכן טהור". 

 "מה יש לבדוק? הנה, ראו כולכם, חותם של כהן גדול!"

 כל העם התפלא. רק אני לא. 

אינו   שהחותם  לוודא  יש  ובמתינות.  בזהירות  לפעול  "עלינו  החשמונאי,  שמעון  אמר  בלק",  צודק,  "אתה 
 מזויף". 

אלישמע משך בכתפיו באכזבה, והעביר לידיי את השמן. העברתי אותו לידיו של אמיל, שיתבונן בו מקרוב, 
 בזמן שאני אחקור את הכהן הצעיר. 
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 "ספר לי בבקשה", ביקשתי, "איפה מצאת את פך השמן? ואיך ידעת שהוא שם?" 

 "הממ... אני חייב לספר?" 

 דא שהחותם אינו מזויף". "שמעת את שמעון", אמרתי, "צריך לוו

"זאת קצת בעיה", אמר אלישמע במבוכה, "כי מדובר בסוד משפחתי שנשמר אצלנו כבר הרבה שנים, אפילו  
 כמה דורות. אבל אם אין ברירה..." 

אלישמע הביט סביבו לוודא שאפילו הכהנים אינם שומעים, והמשיך: "למשפחה שלנו יש מצבור ענק של 
 ור בתוך מרתף מתחת לאחת הלשכות". שמן למקרה חירום. הוא שמ

 "באמת?" התפלאתי. "מאין יש לכם כל כך הרבה שמן?" 

"יש שמן שאנחנו אוספים. למשל, כשנשאר יותר מדי שמן במנורה, יש כהן שאוסף את השמן המיותר, ואנחנו  
לך את כל  לוקחים ממנו. יש לנו גם פכים סגורים, שאנחנו מקבלים מ... טוב, תשמע, אני לא יכול לגלות  

 הסודות המשפחתיים שלנו". 

 "לא, זה בסדר", אמרתי, "אין צורך שתספר". 

 אלישמע נשם לרווחה. 

אבל פך השמן אינו טהור,   –"שמעון, חשמונאים!" קראתי בקול רם. "סיימתי את החקירה, ואני מצטער מאוד  
 הוא מזויף". 

 "מה?!" הזדעק אלישמע.  

אחד כזה", אמרתי לאלישמע, "ניסית לגרום לנו להדליק את המנורה  "עם כל הרצון הטוב, בתקווה שיש לך  
 בשמן לא כשר, וגם עשית זאת בדרכים לא כשרות". 

 "אוי ואבוי", נחרד שמעון החשמונאי, "אם שום פך שמן לא נשאר, מקדשנו לא יואר!"

פלתי בכהן השקרן, "האו, האו!" נשמע פתאום קול נביחה מכיוון בית המטבחיים. לכל הרוחות, בזמן שאני טי 
 שרלוק הספיק לעשות נזקים.

אמיל רץ מיד לתפוס את שרלוק, אך נעצר. "זה פך שמן", קרא. "שרלוק רחרח והצליח למצוא אותו, כאן  
 מתחת לשולחן!" 
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 הבטתי בפך השמן ובחותם שעליו, ולא מצאתי כל סיבה לחשוד בו.  

של שמן, שיכולות להספיק לשמונה ימים.  אתם "אבל זה רק פך אחד קטן!" צעק אלישמע. "אצלי יש כמויות  
 מתכוונים לוותר על השמן שלי, ולהשתמש בפך קטנטן שמספיק בקושי ליום אחד?" 

"מצטער", אמרתי, "אבל לפי קיצור שולחן ערוך סימן קלט הלכה כ, אתה משקר. ובאשר לעובדה שהפך לא 
 ליכם שתפתרו אותה בדרכים אחרות". זאת כבר לא הבעיה שלי. אני סומך ע  –יספיק ליותר מיום אחד 

 

 כיצד ידע בלק שאלישמע משקר? 

 


