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יר ƒא ¿ׁ̆ הַק ֹל¿ יָטה ƒֹל ֶהח¿ ה ָ̂ בּו ¿ּ̃ הַק ם, ֵ ּׁ̆ הַק רּוך¿ ּבָ ָרֵאֹל, ¿ׂ̆ ƒי ר'
ה. ּיָ ƒ̇ ¿ׁ̆ ּו ָמזֹון ֹל¿ ָך ֹל¿ ג אַק ִד¿ ƒנ נּו ח¿ נַק אֲק נּו. ָּ̇ ƒא ָך ¿̇ אֹו

י ƒנ אֲק ָמ˜ֹום, ֹל¿ ˜ֹום ּמָ ƒמ ֹלנּועַק ָטֵרך¿ ¿̂ ƒנ ים ƒָעמ פ¿ ƒֹל ˜ רַק
נּו" ָּ̇ ƒא ֹעִד ¿̂ ƒֹל ֹל ˙ּוכַק ו¿ ׁ̆ ֵׁ̆ אֹו ¿̇ ƒּ̇ ֵהָרה מ¿ ƒּב ֶׁ̆ ה ּוֶ ַ̃ק מ¿

ֵאינֹו ֶאָחִד ף אַק ֹלנּו, ¿̂ ֶא ֶׁ̆ ָך ֹל¿ ע ִדַק ָבֹל אֲק
ֹוֶעֹל˙. ּ̇ יא ƒָהב ֹל¿ י ƒֹל ּב¿ ה, ָ̂ בּו ¿ּ̃ ּבַק א ָ̂ מ¿ ƒנ

ֵני ¿ׁ̆ ָעֹליָך יֹל ƒּט הַק ֹל¿ יָטה ƒֹל ֶהח¿ ה ָ̂ בּו ¿ּ̃ הַק
ֹזר עֲק ֹלַק ָהֶאָחִד: ים. ƒּוב ׁ̆ חֲק ים ƒיִד ƒ̃ פ¿ ַּ̇ק

י" ƒנ ֵ ּׁ̆ הַק זֹון. ּמָ הַק ּוֹל ּׁ̆ ƒב ּב¿

ֹל עַק ים ƒר ּב¿ ִדַק מ¿ ים ƒֵבר חֲק הַק ֹל ּכָ ˆֹוִד˜. ה ָּ̇ אַק
י ƒהּוִד ּי¿ הַק ֵאֹלינּו ָטֵרף ¿̂ ƒה ָאז ּמֵ ֶׁ̆ ך¿ ּכָ

ֶאָחִד! ֹלּו ƒפ אֲק נּו ָּ̇ ƒֵמא ע ּגַק פ¿ ƒנ ֹלֹא , ׁ̆ י ƒׁ̆ ָ ּ̃ הַק

הּוא" ָך ֹל¿ ֶׁ̆ י ƒנ ֵ ּׁ̆ הַק יִד ƒ̃ פ¿ ַּ̇ק הַק
ה. ָ̂ בּו ¿ּ̃ הַק ֵרי ב¿ חַק ֹלֹום ¿ׁ̆ ƒֹל ֹל ֹלֵ ּפַק ¿̇ ƒה ֹל¿

ים ƒׁ̆ ֳחִד ם גַק ו¿ בּועֹו˙ ָׁ̆ פּו ָחֹל¿

ֹלֹום ָׁ̆ ּב¿ רּו ָחז¿ ֵבֵרינּו חֲק ֹל ּכָ ֵאיך¿ ֵיָאֵמן, ֹלֹא ֶזה
טּוחַק ּבָ י ƒ̇ י ƒָהי מֹוֹל. ¿̇ ֶא ֹל ֶׁ̆ ן ּכָ סֻק ּמ¿ הַק ע ָ̂ ב¿ ƒּמ ֵמהַק

ֵבִדֹו˙. ּכ¿ ֵבִדֹו˙ אֲק ֹלנּו ֶייָנה ה¿ ƒּ̇ ֶׁ̆

ָחָמה!! ֹל¿ ƒּמ הַק ָמה ּי¿ ַּ̇ק ס¿ ƒה
ֵהיִדִד!!! ים! ƒח ּבֹור¿ ים ƒָמנ ר¿ ּגֶ הַק

ֶא˙ ֹלֹו ר חַק ב¿ ƒי ֶאָחִד ֹל ּכָ
ֵרִד. ּפָ ƒה ֹל¿ ָטֵרך¿ ¿̂ ƒנ ּכֹו, ר¿ ִדַק

נּו מ¿ ָחֹלַק ֶׁ̆ ּיֹום הַק יעַק ƒּג ƒה ה ּנֵ ƒה ים, ƒֵבר חֲק
ים ƒּי חַק ֹל¿ ר עַק ּיַק הַק ן ƒמ א˙ ֵ̂ ֹל ָעֹלינּו ָעֹליו,

ים" ƒׁ̆ ִד חֲק

ה, ָ̃ א ֹלה-וַק יאַק ƒּב ֵאזֹור ּבָ ָיה, רּוס¿ ו¿ ין ƒּפֹוֹל בּוֹל ּג¿ ֹל עַק ה, ּיָ ƒנ ¿ ּׁ̆ הַק עֹוֹלם ֶחֶמ˙ ֹל¿ ƒמ ˙ ˜ּופַק ¿ּ̇ יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ּכֹוָחם. ָכֹל ּב¿ ים ƒ̂ א ּנָ ּבַק ים ƒָחמ ֹל¿ ƒּנ הַק ים, ƒּופֹוֹלנ ים ƒהּוִד י¿ ים, ƒיָזנ ƒט ר¿ ּפַק ֹל ֶׁ̆ בּוˆֹו˙ ¿̃ ָערֹו˙ ּי¿ ּבַק ים ƒר ¿ּ̇ ַּ̇ק ס¿ ƒמ

. ׁ̆ ּו ׁ̆ ָ̇ ו¿ ן ֵ̃ ָז י ƒהּוִד י¿ ים ƒא ¿̂ מֹו ֵהם ֶאָחִד יֹום

ְּת ֶׁשאַק ְׂשֵמָחה ָּכֹל-ּכָ� ִני אֲק �������

ָכנַקת הֲק ּבַק ִאָּתנּו ֶּתֶפת ִמְׁשּתַק

ִּכְסֹלו... ֹלי"ט ָּתְכִנית הַק

ָּׁשָנה הַק ֱק ֶׁשרַק ִהיא ָהֱאֶמת ����	
�

ִרי� אֲק ּתַק הַק ֹל עַק ִראׁשֹוָנה ם עַק ּפַק ְעִּתי ָׁשמַק

ָּׁשָנה הַק "ֹראׁש ֶׁשִּנֱקָרא ֶּזה, הַק ְּמיֻקָחִד הַק

ֶׁשּבֹו ּקֹוִדם הַק ֵּסֶפר הַק ְּבֵבית ִסיִדּות". חֲק ֹלַק
ְׁשֵניאֹור- ִּבי רַק ֹל עַק ֹלנּו ִסְּפרּו 1א ִדִּתי, ֹלמַק

ָבֱק אֲק ּמַק הַק ֹל ְועַק "ִד, ּבַק חַק ִסיִדּות חֲק ְמיַקֵּסִד ֹלָמן זַק

ּיֹום ּבַק ִנֵּצחַק ֶׁשּבֹו ֶׁשּלֹו, ְּמיֻקָחִד הַק ָהרּוָחִני

ֶּזה. הַק

ָהִיית ָּׁשָנה, הַק ת ִּבְתִחּלַק ְנֵין, ְמעַק �������

ִפּלּו אֲק וַק חֹוֶׁשֶׁשת, י אּוֹלַק ֶּיֶׁשת, ִמְתּבַק ִנְרֵאית

ֹלָ� ֶׁשֵּיׁש ִנְרֶאה ָהָיה 1א מּוָצה'. 'חֲק ֱקָצת...

ִעם ְוֹלְחיֹות ִּכָּתה הַק ִמן ֵחֹלֱק ֹלְהיֹות ֵחֶׁשֱק

ֶּׁשהּו ֶׁשּמַק רֹוָאה ִני אֲק ְכָׁשו, ְועַק ְּבָׁשֹלֹום... ּכֻקָּלן

ְמֵרי! ֹלגַק ָּנה ִהְׁשּתַק ָּב�

ֱק רַק ֵּניִתי, ֶׁשִהְׁשּתַק חֹוֶׁשֶבת 1א ִני אֲק ����	
�

ֶאְצֹלי, ְסָּתִרים מֻק ֶׁשָהיּו טֹוִבים ְּדָבִרים

ְּבֵבית ְּדָבִרים ְרֵּבה הַק ֵיׁש ִּלים. ִמְתּגַק ְכָׁשו עַק

ָּכֹל ֹלְׁשֹמעַק ְרִגיֹלֹות ְּכָבר ֶּתן ֶׁשאַק ֵּסֶפר הַק

ִדִׁשים חֲק ֵהם ִּבְׁשִביֹלי, ָבֹל אֲק ן, ְּזמַק הַק

ְעיֹונֹות רַק ִסיִדִּיים, חֲק ִסּפּוִרים ְנְיִנים... ּוְמעַק

ִׂשְמָחה ִמּתוֹ� ֵּׁשם ת-הַק בֹוִדַק עֲק ֹל עַק ִּקים מֻק עֲק

ִסיִדי חֲק הַק י וַק הֲק הַק ָּכֹל ת-ִיְׂשָרֵאֹל. בַק ַאהֲק ּוִמּתוֹ�

ְוֹלְהיֹות ֹלִהְתֱקֵרב ֹלְרצֹות ֹלי ם ָּגרַק ם, חַק הַק

ִמּכֻקָּלן. ֵחֹלֱק

ְּמיֻקָחִד הַק ָּפסּוֱק הַק ָּב� ֵּים ִהְתֱקַק �������

"ָּפִדה ְּבִכְסֹלו: ְּבי"ט ָׁשִרים ֶׁשאֹותֹו

ֹלְפָעִמים ֶׁשָּלנּו ֶּנֶפׁש הַק ְפִׁשי...". נַק ְבָׁשֹלֹום

ִסיִדּות, חֲק הַק ֱקָׁשִיים. ִמיֵני ְּבָכֹל ְׁשבּוָיה

ְּב'ָׁשֹלֹום'. ֶּנֶפׁש, הַק ֶאת ֹלְפּדֹות ְצֹליָחה מַק

ְּבִדֶר� ֶאָּלא ָבֱק, אֲק מַק ֹל-ְיִדי עַק 1א ר, ְּכֹלֹומַק

ּוְמִאיָרה. ְׂשֵמָחה
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יֹוִדעַק י ƒנ אֲק ו ָׁ̆ כ¿ עַק
ם! ƒי מַק ים ƒׂ̆ עֹו ֵאיך¿

? ֵאיך¿

ּבּו˜ ¿̃ ּבַק ים ƒח ¿̃ ֹלֹו
ים ƒר עֲק נַק ּומ¿ סֹוִדה
ים ƒא ¿̂ ּיֹו ֶׁ̆ ִד עַק אֹו˙ֹו
ים! ƒז ּגָ הַק ֹל ּכָ ּנּו ּמֶ ƒמ

ֶא˙ ֵער נַק ¿ּ̇ ֹל אַק י, ƒיֹוס
ּסֹוִדה! הַק ּבּו˜ ¿̃ ּבַק

ים" ƒז ּגָ הַק ֹל ּכָ ּנּו ּמֶ ƒמ אּו ¿̂ ֵי

ִּבְריֹון הַק ִחיֶמֹל� אֲק ְפִּתיעַק מַק ׁשּוָכה חֲק הַק ִּסְמָטה ּבַק ֱקִציר: ּתַק
ִּכי ֶּלה ּוְמגַק ִנָּצחֹון ת ְּבִׂשְמחַק ֹלִכיסֹו ָיִדֹו ּתֹוֵחב ז, מֹוְנּבַק ֶאת
ֵמִבין 'א ְצמֹו עַק ז מֹוְנּבַק ם! ֶנֱעֹלַק ְפֵּתחַק ּמַק הַק – ֵריֱק ִּכיס הַק

ִד.. ֵּכיצַק

ָּנִסי� הַק ֶאת ְּיֹלִדים הַק ִחְּבֱקּו ז", מֹוְנּבַק ע, "ֵהָרגַק

ת ֵמֵאימַק ּגּופֹו ְּבָכֹל ִד ָרעַק ִין ִדַק ֶׁשעֲק ְּמֹבָהֹל, הַק

ר ָאמַק ָהְרָׁשִעים", ְרָּכם, ֹלִדַק "ָהֹלכּו ִּבְריֹוִנים. הַק

ִמְׁשַאֹלָּתם "ְוַאף ְּבִעיִדּוִד: ְוהֹוִסיף ִּגִדעֹון,

ְּבָיִדם!". ָעֹלָתה ָהָרָעה1א

ִהְצֹליחּו "ֵהם1א ז. מֹוְנּבַק ׁש ֹלחַק י", ַאחַק "ֵּכן,

ֵמִעָּמנּו ּגַקם � אַק , ְפֵּתחַק ּמַק הַק ֹל עַק ָיִדם ִּניחַק ֹלהַק

ְכָׁשו?". עַק ֶׂשה עֲק נַק ָמה ִד.. ָאבַק

ֱאֹליָצָפן ֱקָרא אֹותֹו!", ִנְמָצא ְכָׁשו? "עַק

ָהְיָתה ֵּׁשם הַק ֵמֵאת ֱק רַק "ִּכי בּות, הֲק ְּבִהְתֹלַק

ן ֹלְזמַק ְפֵּתחַק ּמַק הַק ֶאת ֵמִאָּתנּו ֹלים עֲק ֹלהַק ֹזאת,

ָנא ִהָּזֵכר ָּתה, עַק ְּבָיִדם. ִיּפֹוֹל 1א ן עַק ֹלמַק ֱקָצר,

רֹוָנה"... ָהַאחֲק ם עַק ּפַק ּבַק ְפֵּתחַק ּמַק הַק Bִעְּמ ָהָיה ֵהיָכן

"ְנכֹוִחים ְּבִׂשְמָחה. ז מֹוְנּבַק ץ ֱקפַק ג!", ּגַק הַק ֹל "עַק

י, ִמִּמְכָנסַק ֹל ָנפַק ח ֶּבטַק ֵּכן ֹל עַק ִּכי ֱאֹליָצָפן, ,Bְּדָבֶרי

ֹלְצּפֹות ג, ּגַק הַק ת ְׂשפַק ֹל עַק ָׁשם ְבנּו ְּכֶׁשָּׁשכַק

ֹלֵהיִטיב ֹלֶרגַקע ָאז ְמִּתי ִהְתרֹומַק ִּבְריֹוִנים! ּבַק

ֹל"... ְוָנפַק ט ִנְׁשמַק ִּנְרֶאה ּכַק ְוָאז ְּתנּוָחִתי ֶאת

ִמיָׁשֵאֹל, ר ָחֱקַק ָהֹראׁש?", ֶאת ְמָּת "ֵהרַק

ע ָיִדַק ּכָ� ִחיֶמֹלֶ�! אֲק Bְּב ִהְבִחין ָאז "ּוְבֵכן,

ְוִגִדעֹון ִּסְמָטה"... ּבַק ְּבֹלְכֵּתנּו ֵרינּו ַאחֲק ֱקב עֲק ֹלַק

,Bְּדָבֶרי "ִנְרִאים ָרָכה. עֲק ְּבהַק ּבֹו ִהִּביט

ׁשֹוֵמר ִּכי ָרִאינּו ָרֹאה ֹלֹוא הֲק � אַק ִמיָׁשֵאֹל.

ָהָבה ִיְׁשֹמר. ִסיִדיו חֲק ְגֹלי ְורַק ֵּׁשם הַק ְּפָתִאים

ּטֹוִבים הַק ֵבִרים חֲק הַק ת עַק ְוַאְרּבַק ר ָאמַק ֵנֹלָכה",

הּוא הַק ִית ּבַק הַק ֶאֹל ָזָרה חֲק ּבַק ֵמיֶהם עֲק ּפַק ֵהִחיׁשּו

ּוִמי ִּבְזִהירּות ָעֹליו ִטְּפסּו ֶּדֶׁשת, ְמחֻק ְּבִתֱקָוה

ר? ּקַק הַק ג ּגַק הַק ֹל עַק ֹלָוה ְּבׁשַק ָׁשם ֹלֶהם ִהְמִּתין

ׁש ְוֹלחַק אֹותֹו ֵהִרים ז מֹוְנּבַק ָּיֱקר. הַק ְפֵּתחַק ּמַק הַק

ֶאת ֵּׁשם הַק ׁשֹוֵמר "ָאֵכן, ְּגׁשּות: ְּבִהְתרַק

ָביו!". אֹוהֲק

ְּנָעִרים הַק ת עַק ַאְרּבַק רּו ֵאחֲק ֹּבֱקר ּבַק ֹלָמֳחָרת

ר ֹלַאחַק ָהיּו, ְמאֹוִד ִד עַק ֵיִפים עֲק ִּמִדָרׁש. הַק ֹלֵבית

ָבֹל אֲק ְתֱקאֹות. ְרּפַק הַק ְוָגִדּוׁש ֵׁשָנה ֹל1א ְיֹלה ֹלַק

ְּתכּוָנה ֹלַק ֹלב ֹלִׂשים ֶׁשFא ָיְכֹלּו 1א ֵהם ּגַקם

ְבֵריֶהם חַק ְּפֵניֶהם. ֶאת ֶׁשִּקְּדָמה ְּמיֻקֶחִדת הַק

ְוגַקם ְּגׁשּות, ְּבִהְתרַק ֵּביֵניֶהם ִּדְּברּו ִּכָּתה ֹלַק

ְּבֹאֶפן ְוֹלחּוץ ָטרּוִד ִנְרָאה ָהְרִּכינַקס ֵּמִד ְּמֹלַק הַק

ְׁש1ֶׁשת ֹל ִּבְגֹלַק ֹּכֹל ְוהַק ָהָרִגיֹל, ִמן יֹוֵצא

ֵּבית ֵרי עֲק ְּבׁשַק ֹּבֱקר הַק ֶׁשָּבאּו ָהאֹוְרִחים

ִּמִדָרׁש... הַק

ָּכר. מֻק ָאִדם1א עֹוִד ְוִעָּמם ּוְבנֹו, ָאב ָהיּו ֵהם

ּתוֹ� ב, רַק ְּבֹתֱקף ֵּמִד ְּמֹלַק הַק ִעם ׂשֹוֵחחַק ָהָאב

ִראׁשֹון ֵהִבין ֱאֹליָצָפן ֱקֹוֹלֹו. ֶאת ֵמִרים ֶׁשהּוא

ֶּזה; הַק ֶּיֹלִד הַק ֶאת ִּכיר מַק ִני "אֲק ְּמהּוָמה. הַק ָמה ֹל עַק

1א ּיֹום הַק ִד עַק ִהֵּנהּו. ִּבְריֹוִנים ת חַק ֹלִמְׁשּפַק ֵּבן

ֵּבֹל ֹלִהְתֱקַק ְוִדֹוֵרׁש ָּבא ְכָׁשו ְועַק ָׁשָנה ְו1א ֱקָרא

ְּבֹלֹו!". ָׂשׂשֹלֱקַק ֵּבנּו1א ֶׁשרַק ֶּפֹלא ְּבִכָּתֵתנּו!1א

ֵּלא ִהְתּפַק ,"! ִּוּכּוחַק הַק ָמה ֹל עַק ֵמִבין "ֵאיֶנִּני

ֹלִמיִדים ּתַק ת ֶׁשְּבִכּתַק ִדנּו ֹלמַק ֵרי "הֲק ִמיָׁשֵאֹל,

1א ְיֹלִדים, ִמָּׁשה חֲק וַק ֶעְׂשִרים ֹלֹלֹמִד ָּתִרים מֻק

עֹוֵזר ֹלהֹוִסיף ָּיִבים חַק ֶיֹלִד, נֹוָסף ִאם – יֹוֵתר!

ֶעְׂשִרים ְּבִדּיּוֱק מֹוָנה ִּכָּתֵתנּו ּוְבֵכן, ֵּמִד! ְּמֹלַק ֹלַק

ֵּמִד, עֹוֵזר-ְמֹלַק ֹלנּו ְוֵאין ְיֹלִדים ִמָּׁשה חֲק וַק

ֶּזה! הַק ֶּיֹלִד הַק ֶאת ֵּבֹל ֹלֱקַק ֶאְפָׁשר ִאי ְׁשָמע: מַק

הּוא1א ֶהָחִדׁש, ר עַק ּנַק ּבַק ִד ּצַק הַק ִמן ֵהִציצּו ֵהם

ִד ָעמַק ֱק רַק ּתֹוָרה. ּבַק ָחְׁשֱקה ְפׁשֹו ֶׁשּנַק ְּכִמי ִנְרָאה

ְוִנְרָאה ּסֹוְבִבים, הַק ֹל עַק ִמְתנַקֵּׂשא ָּבט ְּבמַק ְוִהִּביט

ִעם ִּוּכּוחַק ּבַק ְכִריעַק ֹלהַק ָאִביו ֶׁשֹל ְּבכֹוחֹו ָּבטּוחַק

אי ׁשַק חֲק ּבַק ִזיִנים אֲק מַק ֶׁשֹל ָחֱק ְמרֻק ְעָּגֹל מַק ֵּמִד. ְּמֹלַק הַק

ְיִריבֹו. ְוֶאת ֵּמִד ְּמֹלַק הַק ֶאת ִהִּקיף

ְכָׁשו עַק ֱק ָצעַק ,"Bֹל ְואֹוֵמר חֹוֵזר ִני אֲק וַק ..."

ִויִהי ְּבֹלּנּו ְּתֱקַק ֵּבֹל ֱקַק "ִּכי ֵּמִד, ְּמֹלַק הַק ֶאֹל ָהִאיׁש

ָיבֹוא? ֵמַאִין ֵּמִד ֹלְמֹלַק עֹוֵזר ר, ֹּתאמַק ְוִאם ָמה!

הּוא – ֶׁשִאִּתי ֶּזה הַק ָהִאיׁש ְּתׁשּוָבִתי: ִהֵּנה

הּוא – ִעּמֹו ֶׁשֵהִביא ָּזר הַק ָהָאִדם ֹל עַק ִהְצִּביעַק

ְסִּביר יַק הּוא ּיֹום, ֵמהַק ֵּמִד! עֹוֵזר-ְמֹלַק Bֹל ִיְהֶיה

ֹלֶהם ִניֱק יַקעֲק ם ּגַק ,Bְּדָבֶרי ֶאת ֹלִמיִדים ּתַק ֹלַק

ֹזאת, ֹל עַק ֶנה עֲק ּתַק ָמה ֶׁשּלֹו... ֵמָחְכָמתֹו

ָהְרִּכינַקס?".

ְנָחָתה הַק הַק ְמֹלֹל. אֻק ִנְרָאה ָהְרִּכינַקס ב רַק

ָהְיָתה 1א ָּלז, הַק ָהרּוחַק ּגַקס ִד ִמּצַק ֹּזאת הַק ִּבְכִפָּיה

ְפׁשֹו ְּבנַק ֹעז ִיְמָצא ִאם הַק ,� אַק ְּכֹלֹל. ֹלרּוחֹו

"1א!"? ר: ֹלֹומַק
יבוא המשך



ִית, ּבַק הַק ֱקיר אֹו ֵעץ ע ֶּגזַק ֹל עַק ֹלֶּתם ּכַק ֶׁשִהְסּתַק ֹלֶכם ֱקָרה ְּפָעִמים ָּמה ּכַק

ֱקִדם ְנֶּתם ֶׁשִהְבחַק ִמְּבֹלי ִזִּקית, ָעֹליו ֹלנּועַק ֵהֵחָּלה ִּפְתאֹום ע ּוֹלֶפתַק

ִמיֵני ִמ-135 ָּפחֹות 1א ֶיְׁשָנן ְּלָטאֹות. הַק ת חַק ִמְׁשּפַק ֹל עַק ִנְמנֹות ֹלִמיֵניֶהן ִּזִּקּיֹות הַק ְּבנֹוְכחּוָתּה?...

ִמֶּזה. ֶזה ׁשֹוִנים ּגּוָפן ּוִמְבֵנה ְּתכּונֹוֵתיֶהן ּגַקם ׁשֹוִנים. ּוְצָבִעים ְּגִדֹלים ֹלֹות עֲק ּבַק ִזִּקּיֹות,

ֵּביֵניֶהן ִּזִּקּיֹות, הַק סּוֵגי ָּכֹל ט ִּכְמעַק ָּיִמים ֱקַק ְסֱקר ָמִדגַק ָּבִאי ָבֹל אֲק ָהעֹוֹלם, ֵבי חֲק רַק ְּבָכֹל ְמצּויֹות ִּזִּקּיֹות הַק

ִּבְמיֻקָחִד. ְרִׁשיִמים ּומַק ִצְבעֹוִנִּיים ִמיִנים

ִעם ָיֹרֱק ְּבִסיִסי הַק ִצְבָעּה ְּנֵמִרית. הַק ִּזִּקית הַק ִהיא ּכֻקָּלם ִמֵּבין ְסּגֹוִנית ּסַק הַק

ִּכְׁשֵני ִּנְרִאים הַק ִּמים ִדֻק אֲק ִים ּפַק ְפעַק עַק ְוזּוג ְוָיֹרֱק, ָּכֹחֹל ְּבִצְבֵעי ּדֹות ּוְנֱקֻק ִּסים ּפַק

ָּמה ִדֻק אֲק ֹפ� הֲק ְוֹלַק ִּבְמִהירּות ִצְבָעּה ֶאת ּנֹות ֹלׁשַק ְיכֹוֹלה זֹו ִזִּקית ָּפָנִסים.

ִּמים. ְּכתֻק אֹו חּוִמים ֹלָבִנים, ִּבְכָתִמים ְכֶּתֶמת מֻק ָּמה ְּכתֻק אֹו

ֹלְפנֹות ְּכִדי ִמּמֹוָׁשָבם, ִרים עֲק ִמְתנַק

ְצָמם עַק ֶאת ּוֹלָהִכין ֹלָבֵּתיֶהם

ֶׁשֹל ְּבעֹוֹלמֹו ָחִדׁש יֹום את ֹלֱקרַק

ִּפְתאֹום ָּקִדֹוׁש-ָּברּו�-הּוא. הַק

ִית ּבַק ֹל-הַק עַק ּבַק ֶׁשֹל ְמֱקֹומֹו ִּכי ִהְבִחינּו

ֹליׁשֹון. ָהֹלַק� ִּכי ָחְׁשבּו ְּתִחָּלה ִנְפֱקִד.

ֱקֹוֹלֹות ָׁשְמעּו ֶרגַקע ֹבר עֲק ּכַק אּוֹלם

ְּדָאָגה ִמּתוֹ� ִית. ּבַק הַק ִמּתוֹ� מּוָזִרים

ִדִרים חֲק הַק ֵּבין ֹלְצֹעִד ֵהֵחּלּו ֹלְׁשֹלֹומֹו,

ִד עַק ִהִּגיעּו ֵהם ּקֹוֹלֹות. הַק ְּבִעֱקבֹות

ִדרֹו חַק ֶאֹל ֶׁשהֹוִביֹלם ִדֵרגֹות ּמַק הַק ֶּגֶרם

ִית. ּבַק הַק ֹלּיַקת עֲק ֶׁשּבַק ְּפָרִטי הַק

ִית ּבַק ֹל-הַק עַק ּבַק ֹלֵעיֵניֶהם. ִנְגֹלה ִדִהים מַק ֶזה חֲק מַק

ְּמֹפָאר הַק ָהֵעץ ן ֹלחַק ׁשֻק ֹל עַק ֱקֹוָמתֹו ְמֹלֹוא ָׂשרּועַק ָהָיה

ִּקיר. הַק ֹל עַק ְּתֹלּוָיה הַק ְּתמּוָנה הַק ֶאֹל ִנָּׂשא ְּכֶׁשֹראׁשֹו

ֵמֹעֶמֱק ֱק ָזעַק ִנָחר ּוְבֱקֹוֹל ְּדָמעֹות זֹוֹלגֹות ִים ְּבֵעינַק

ֹלׁשּוב ִני אֲק רֹוֶצה ֹלי! ֹזר עֲק ִּבי, רַק "ָאָּנא, ֹלּבֹו:

ָאׁשּוב ִּכי Bֹל ִני אֲק ְבִטיחַק מַק ְׁשֹלָמה. ִּבְתׁשּוָבה

מּוָרה! חֲק ּכַק ָּלה ֱקַק ֹל עַק ֱקִּפיִד ּומַק ָּכֵׁשר ְיהּוִדי ֹלְהיֹות

ֹלי!"... ֹזר עֲק ֹלי! ֹזר עֲק ִּבי, רַק ָאָּנא,

ֹלְמֱקֹומֹוֵתיֶהם. ָּמִרים ִּכְמסֻק ָעְמִדּו ִסיִדים חֲק הַק

ָּכה רֻק אֲק ָׁשָעה ָהִאיׁש. ֶזהּו ִּכי ֶהֱאִמינּו 1א ֵהם

עֹוֱקִבים ִסיִדים, חֲק הַק ֵהם, ְּבעֹוִד ֶזה חֲק ּמַק הַק � ִנְמׁשַק

ְיהּוִדית ֶנֶפׁש ֶׁשֹל רֹות ּסֹועֲק הַק ְהּפּוכֹוֶתיָה ּתַק ר ַאחַק

ְּגִביר הַק ִׁשָּנה יֹום ֵמאֹותֹו ְוָאֵכן, ְּבִהְתעֹוְררּוָתּה.

ְוָחִסיִד. ְיהּוִדי ֹלְהיֹות ר ְוָחזַק ָּייו חַק אֹוְרחֹות ֶאת

ִדּות עֲק ִהְתוַק ְּבֵעת ם עַק ּפַק ּגֹוֹלֹל ֶּזה הַק ִּסּפּור הַק ֶאת

ְׁשֵניאֹוְרסֹון יֹוֵסף-ִיְצָחֱק ִּבי רַק ְּבִכְסֹלו, י"ט

ִּסּפּור, הַק ֶאת ְּכֶׁשִּסֵּים אִוויְטׁש. ִמְּליּוּבַק ּיַקי"ץ) (ָהרַק

ֹל עַק ּבַק ֹלָמן, ְׁשֵניאֹור-זַק ִּבי רַק ֶׁשֹל ִמּלֹוָתיו ֹל עַק ר ָחזַק

ֹל ּדַק ִיְתּגַק "ּבֹו ִּכי ֶּזה הַק ּיֹום הַק ֹל עַק ר ֶׁשָאמַק ָּלה, ְּגאֻק הַק

ֹלְבבֹות ַאֹלֵפי ְוִיְתעֹוְררּו ָּבא רַק ְׁשֵמיּה ׁש ּדַק ְוִיְתֱקַק

ִּבְתׁשּוָבה"... ִיְׂשָרֵאֹל

ֶּפֶטְרּבּוְרג, ֶׁשֹל ּמֹוִריֱקים הַק ְרָבִרים ּפַק הַק ִד ְּבַאחַק

ִויֹלה ִהְתנֹוְסָסה ָיִמים, אֹוָתם ֶׁשֹל רּוְסָיה ת ִּבירַק

ְנָכִסים. ֹל עַק ּובַק ָּגִדֹוֹל ָעִׁשיר ָהָיה ֶׁשְּבָעֹליָה ְמֹפֶאֶרת,

ְו1א ְיהּוִדי, הּוא ֶזה ִאיׁש ִּכי ָהָיה ָיִדּועַק ָּפחֹות

ִסיִדית. חֲק ֹלִמְׁשָּפָחה ֵּבן ֶאָּלא ְיהּוִדי ְסָתם

ר ֹלַאחַק ֵהֵחָּלה ֶׁשּלֹו ָהרּוָחִנית ְרְּדרּות ִהּדַק הַק

ָמָצא ְויֹוֵתר יֹוֵתר ָּפִנים. ֹלֹו ֵהִאיָרה ְצֹלָחה הַק ֶׁשהַק

ּתֹוָרה הַק ְּבִעְנְיֵני ּוָפחֹות ָסֱקיו עֲק ְּבִעְנְיֵני ָטרּוִד ְצמֹו עַק

ָׁשָהה ֶׁשָּבּה ֶחְבָרִתית הַק ְּסִביָבה הַק ּגַקם ִּמְצוֹות. ְוהַק

ְּנָתה ִהְׁשּתַק ְּתִחָּלה ֶׁשָּלּה. ֶאת ָעְׂשָתה ָסֱקיו, עֲק ֹלֶרֶגֹל

ֵּתר ְמוַק ְצמֹו עַק ָמָצא ר-ּכָ� ַאחַק ִחיצֹוִנית. הַק הֹוָפָעתֹו

ֹלֶרֶגֹל ָּכֹלֶׁשִהי, ִמְצָוה ֱקּיּום ֹל ְועַק ְּתִפָּלה ֹל עַק ָוָׁשם ֹּפה

ֹלּוִטין חֲק ֹלַק ֵמָעֹליו ִהִּׁשיֹל ּסֹוף ֹלבַק ִרים'. 'ּבֹועֲק ִעְנָיִנים

ְיהּוִדי. ן-ֶהֵּכר ִסימַק ְוָכֹל ִּמְצוֹות ְוהַק ּתֹוָרה הַק ֹעֹל ֶאת

ִנֵהֹל ֶׁשִּמֶּמּנּו ָהִאיִׁשי, ִדרֹו חַק ן ָׁשכַק ֵּביתֹו ֹלּיַקת עֲק ּבַק

ְׁשֱקיף מַק ָהָיה ָּגִדֹוֹל ּלֹון ֹלחַק ִד עַק ִמּבַק ָסֱקיו. עֲק ֶאת

ִּנים ֱקטַק ָנִׁשים ָהאֲק ֹלֹו ִנְראּו ִמָּׁשם ָּבְרחֹוב. ָנָאה הֲק ּבַק

ת ֹלְתחּוׁשַק יֹוֵתר עֹוִד ֶׁשהֹוִסיף ָּדָבר ִמִּמָּדָתם,

ְצִמי. ָהעַק ִּסּפּוֱק ְוהַק ָוה אֲק ּגַק הַק

ְרִהיב ּומַק ָּגִדֹוֹל ִצּיּור ִהְתנֹוֵסס ֹראׁשֹו ֹל ֵמעַק אּוֹלם

אִדי, ִמּלַק ֹלָמן ְׁשֵניאֹור-זַק ִּבי רַק ֶׁשֹל ְּדיֹוֱקנֹו ֶׁשֹל

ְּבָיְפיֹו, ִדִהים מַק ִצּיּור ָהָיה ֶזה ָּזֱקן. הַק ַאִדמֹו"ר

ִמּטֹוֵבי ֶאָחִד ֵאֶצֹל ָׁשִנים ֹלְפֵני ֹל-ָיִדֹו עַק ן ְזמַק ֶׁשהֻק

ּתֹוָרה הַק ֵמִעְנְיֵני ִּנּתּוֱק הַק ְמרֹות ֹלַק ֶׁשֵּכן, ָּיִרים. ּצַק הַק

ֶאֹל ְּפִניִמית ְמִׁשיָכה ת 1א-ַאחַק ָחׁש ִּמְצוֹות, ְוהַק

ח. ָצמַק ֶׁשִּמֶּמָּנה ִסיִדית חֲק הַק ּמֹוֶרֶׁשת הַק

ֶׁשֵּבין ְּסִתיָרה ּבַק ָחׁש 1א הּוא

ֶׁשֹל ְּתמּוָנתֹו ֹלֵבין ָּייו חַק ִסְגנֹון

ִין ִדַק עֲק ִּכי ָחׁש ְּבכָ� ָּבה, ְּדרַק אַק ִּבי. ָהרַק

ִעם ָּים ְמסֻק ֱקֶׁשר ׁשֹוֵמר הּוא
ִּבֹלִּתי- ח ְּבֹארַק י ְואּוֹלַק ְׁשּתֹו. מֹורַק
ח- ֶּפתַק ֵמֵעין ְּבכָ� ָרָאה מּוִדע

ָיבֹואּו... ֹלָיִמים ִמּלּוט

יֹוֵׁשב ְּבעֹוִדֹו ֶאָחִד, יֹום

ְּתמּוָנה הַק ֹל עַק ֵעיָניו ָנחּו ְּבִמְׂשָרִדֹו,

ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל ֵעיָניו ִּקיר. הַק ֹל ֶׁשעַק

ָׁשֱקּוף, ָהָיה ְּכִאּלּו � אַק ּבֹו, ִהִּביטּו

ִהְמִׁשיכּו ֶאָּלא ּבֹו ֶנֶעְצרּו 1א

ֹלֵמָרחֹוֱק. ּצֹוֶפה הַק ָּבָטן ְּבמַק ָהֹלָאה

ֹל עַק ֶׁשָּנח ָּׁשָנה -הַק ְּבֹלּוחַק ִעֹלֵעֹל ְּב1א-ֵמִׂשים

ִּכי ִּגָּלה, הּוא ְּבֹלּבֹו. ֶּׁשהּו מַק ָזז ִּפְתאֹום ֹלָחנֹו. ׁשֻק

ת ת-ַאחַק ְּבבַק ְּבִכְסֹלו. י"ט ָיחּוֹל ָּבֶעֶרב ֹלָמֳחָרת

ִּכְסֹלו, "י"ט יַקֹלִדּות. ִזְכרֹונֹות ְּבֹראׁשֹו ְוָעֹלּו ָצפּו

ָּלה"... ְּגאֻק הַק ג "חַק ִמֹלֵמֹל, ִּכְסֹלו", י"ט

ֹלֶרגַקע ֵמֶרגַקע ְּבִהְרהּוָריו. ָנתּון ָהָיה ָּלה ֱקַק ָׁשָעה

ם. עַק ּפַק ֶׁשֹל ּיֹות ִדֻק עֲק ִהְתוַק ֹלַק יֹוֵתר ִּזים עַק ְעּגּוִעים ּגַק ָחׁש

ֶהְחֹליט ֵהר, מַק ְחֹליט ּמַק הַק ָסֱקים ִאיׁש-עֲק ִּבְהיֹותֹו

ְּבִכְסֹלו. י"ט ֶׁשֹל ִדּות' עֲק 'ִהְתוַק ְּבֵביתֹו ֵּנס ֹלכַק – ִמָּיִד

ְמגּוָריו ְּבֵאזֹור ִסיִדים חֲק הַק ִמְּבֵני ָּמה ּכַק ִהִּכיר הּוא

ֶאת ֹליֶהם אֲק ִביר עֲק ֹלהַק ָּדַאג ֱקָצר ן ְזמַק ּוְבתוֹ�

ְזָמָנה. הַק הַק

ְּמֹפָאר הַק ֵּביתֹו ֱקֹלין ִּבְטרַק ֵהֵסּבּו ָּבֶעֶרב ֹלָמֳחָרת

ָהְיָתה 1א זֹו ְּדָבִרים הַק ע ִמֶּטבַק ִסיִדים. חֲק ְּכִמְניַקן

ִמן ִּנְרָּגִׁשים הַק ִסיִדים חֲק הַק ִׁשְגָרִתית. ִדּות עֲק ִהְתוַק

ֶּדֶר�, הַק ִמן ֶׁשָּסר ֶהָעִׁשיר, ִית ּבַק ֹל-הַק עַק ּבַק ִּכי ְבָּדה ָהעֻק

ֵּקׁש ְמבַק ְוַאף יַקְנֱקּותֹו ת ִּגְרסַק ֶאת זֹוֵכר עֹוִדּנּו

ֵּביָנם ִּכְבָיכֹוֹל ִדּו עֲק ִהְתוַק ֹלאֹוָרּה, ט ְמעַק ֵּמם ֹלִהְתחַק

ְּבִעָּקר ִּכְּונּו ִּדְבֵריֶהם ֶאת � אַק ְצָמם, עַק ֹלֵבין

ֶאת ִדּות עֲק ִהְתוַק הַק את ֹלֱקרַק ֶהְחֹליף הּוא ֹלָאְזָניו.

ָהֶאְפָׁשר ְּכָכֹל ֹלִהָּדמֹות ְּבִנָּסיֹון ָּנְכִרִּיים, הַק ְּבָגִדיו

ִסיִדים. חֲק הַק ֹלאֹוְרָחיו

ִנּגּוֵני ָׁשרּו ִדּו. עֲק ְוִהְתוַק ִסיִדים חֲק הַק ֵאפֹוא ָיְׁשבּו

ִסיִדּות, חֲק וַק ּתֹוָרה ִּדְבֵרי ִהְׁשִמיעּו ְוִׂשְמָחה, ְּדֵבֱקּות

ְוׁשּוב ָּלה, ְּגאֻק הַק ֹל עַק ּבַק ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל ֵמִאְמרֹוָתיו ָחְזרּו

ִנְמְׁשָכה ִמְסָּפר ָׁשעֹות ָהֹלָאה. ְוכָ� ָׁשרּו

ִנּגּון ּוֵבין ֶבְרָּתּה חֲק ֹלַק ִמיָרה אֲק ְּכֶׁשֵּבין ִדּות, עֲק ִהְתוַק הַק

ִּיים' 'ֹלחַק ּכֹוִסּיֹות ִסיִדים חֲק הַק ֹלֹוְגִמים ֹלִמְׁשֵנהּו

ְמֱקֶרֶבת. ִּבֹלִגיָמה ִית ּבַק ֹל-הַק עַק ּבַק ֶאת ּגַקם ְּבִדים ּוְמכַק

ִּכי ִסיִדים חֲק הַק ִהְבִחינּו ָּׁשעֹות, הַק ֶׁשָּנֱקפּו ְּכָכֹל

ַאט-ַאט ֵּלף ִמְתֱקַק ָהִאיׁש ֶׁשֹל ִחיצֹוִני הַק ֶטה עֲק ּמַק הַק

ְּיהּוִדית, הַק ְפׁשֹו נַק ְצֶּבֶצת ְמבַק ִמּתֹוכֹו ְוִכי ֵמָעֹליו,

ֱא1ֱקית. רּוָחִנּיּות ט ֹלְמעַק ְּכֵמָהה הַק

ִסיִדים חֲק הַק ָׁשֱקעּו ָּׁשעֹות הַק ִּבְנֱקף אּוֹלם
ֹל- עַק ּבַק ר ַאחַק ֱקב עֲק ֹלַק ְוִהְפִסיֱקּו ֶׁשָּלֶהם ְּבעֹוֹלָמם

ֶאת ָעְצמּו ֵהם ּוְתגּובֹוָתיו. ָׂשיו עֲק מַק ִית, ּבַק הַק

ֶׁשָּנְׂשָאה ִנְרֶּגֶׁשת, ְּבִׁשיָרה ְוִהְפֹליגּו ֵעיֵניֶהם

ֵחִרים. אֲק עֹוֹלמֹות ֶאֹל אֹוָתם

ָחִדרּו ְפִציעַק ּמַק הַק ר חַק ּׁשַק הַק ֶׁשֹל ִראׁשֹונֹות ִים ְרנַק ֱקַק

ֵהֵחּלּו ִסיִדים חֲק הַק ֱקֹלין. ְּטרַק הַק ֶאֹל ּלֹון חַק הַק ִד ְּבעַק

ֶחֶרת. ְמאֻק ְיֹלה ֹלַק ת ְׁשעַק זֹו ָהְיָתה

ִני אֲק ְרֵּדן. ּיַק הַק ר ְנהַק ֹל ֵמעַק ר ָׂשרַק ֹחֶׁש�

ִים ּמַק ּבַק ִּביט מַק ְיֹלה, ּלַק ּבַק ֹלי ִטּיַקֹלִּתי

ְחָׁשבֹות מַק ְוחֹוֵׁשב ּזֹוְרִמים הַק

ָּמֱקֹום ֹלַק ִהִּגיעּו ִּפְתאֹום, ְנִעימֹות.

ֶׁשֹל ְוֹצאנֹו ְחּתֹו ִמְׁשּפַק ִּבים. רַק נֹות חֲק מַק

ָאִבינּו. ֱקב יַקעֲק

ֹלִּתי ִהְתחַק ֶעְזָרה?", "ְצִריִכים

ָּנָהר? הַק ֶאת ְברּו יַקעַק ֵהם ֵאי� ֹלְׁשאֹוֹל.

ֶּגֶׁשר! ׁשּום ֵאין

ָּין. ְמצֻק ְצמֹו ְּבעַק ֵּדר ִהְסּתַק ֱקב יַקעֲק � אַק

הּוא ֹלֶגֶׁשר: ְצמֹו עַק ֶאת ָהפַק� הּוא

ּזֹוֵרם, הַק ֹל חַק ּנַק הַק ע ְּבֶאְמצַק ִד ֶנֱעמַק

ִד! ֹלצַק ִד ִמּצַק ֹּכֹל הַק ְּבָיִדיו ְוֶהֱעִביר

ֶאת ּמּוָבן ְוכַק ֹצאן, מֹוִרים, חֲק ִּלים, ְּגמַק

ְׁשֵנים-ָעָׂשר ּכֹוֹלֹל ִּמְׁשָּפָחה הַק ְּבֵני

ֶׁשָּכֹל ְּבכָ� ִמָּיִד ְנִּתי ִהְבחַק ְּׁשָבִטים... הַק

ִּבְׁשִביֹל ִהיא ֹּזאת, הַק ָּקָׁשה הַק בֹוִדה ָהעֲק

ֱקִדֹוָׁשה רּוָחִנית ָּלה ְּפעֻק ֱקב, יַקעֲק

ׁשּוָבה. חֲק וַק

ּכֻקָּלם ֵּים. ִהְסּתַק ט ִּכְמעַק ְיֹלה ּלַק הַק

ָּנָהר. הַק ֶׁשֹל ָּבטּוחַק הַק ְּבִצּדֹו עֹוְמִדים

חֹוֵזר! ֱקב יַקעֲק ְוִהֵּנה,

ֵּׁשִני! הַק ִד ּצַק ּבַק ְּכָבר ּכֻקָּלם ֱקָרה? ָמה

ֵּכֹלים ָּמה ּכַק ח ָׁשכַק ֶׁשהּוא ִמְתָּבֵרר

ָּנָהר... הַק ֶׁשֹל ֵּׁשִני הַק ִד ּצַק ּבַק ִּנים ֱקטַק

ֶאֹל ּפֹוֶנה ְרֵּדן, ּיַק הַק ֶאת חֹוֶצה הּוא

מּוֹלֹו ִמְתנַקֵּׂשא ְוִהֵּנה ִּׂשיִחים, ֹלַק ֵמֵעֶבר

ִעּמֹו. ֹלֵהָאֵבֱק ְתִחיֹל ּומַק ָנֱק, עֲק ָאִדם

ִּפיֹלֹו ּוֹלהַק אֹותֹו ְכִריעַק ֹלהַק ְמנַקֶּסה

ִּבְכֹלֹל ָהָיה 1א ֶזה ָהֱאֶמת? ַאְרָצה.

ֹלָאכֹו מַק ִים! ִמָּׁשמַק ֹלָא� מַק ָהָיה ֶזה ִאיׁש.

ֱקב. יַקעֲק ֶׁשֹל ָאִחיו ָהָרָׁשע, ֵעָׂשו ֶׁשֹל

ֱקב. יַקעֲק ֶאת ִּפיֹל ֹלהַק ִנָּסה ֹלָא� ּמַק הַק

ִני אֲק ָבֹל אֲק ּסֹוף, ּבַק אֹותֹו ִנֵּצחַק ֱקב יַקעֲק

ֶׁשר אֲק ֶׁשּכַק ֱקב, ִמּיַקעֲק ִדִּתי ֹלמַק ְּכָבר

בֹוִדה עֲק ֶׁשֹל ְּבִעּצּוָמּה ִנְמָצִאים

ָּדָבר ׁשּום ְזִניִחים מַק 1א רּוָחִנית

ְּדָבִרים ֵאּלּו ִאם ִפּלּו אֲק ֵמָאחֹור!

ֹלֵׁשם ְּכִנים ִמְסּתַק ִאם ִפּלּו אֲק וַק ִּטים ְמעַק

ּכָ�...

ָּבִנים ֵמָהרַק ֶאָחִד ֵאֶצֹל ִּבּקּור ם עַק ּפַק � ָערַק ְנָיא', 'ּתַק הַק ֹל עַק ּבַק אִדי, ִמּלַק ֹלָמן ְׁשֵניאֹור-זַק ִּבי רַק

ב: ָהרַק ְׁשָאֹלֹו ּכָ� ּוְבתוֹ� ִסיִדּות, חֲק הַק ת ִׁשיטַק ֹל ְועַק ּתֹוָרה ְּבִדְבֵרי חּו ׂשֹוחֲק ֵהם ְּגִדים'. 'ִּמְתנַק הַק

ֹלִמיִדי ִמּתַק ֶאָחִד הּוא ְּברֹו ֶׁשְּמחַק ֱאֹליֶמֹלֶ�', ם 'ֹנעַק ְּבֵׁשם ֵסֶפר ְפָסֹל ּסַק הַק ת חַק ּתַק ֶאְצֹלי "ָמצּוי

ֶזה?". ֵּבר ְמחַק ֶׁשֹל ְּדמּותֹו ֶאת ֹלי ֹלָתֵאר ֹל יּוכַק י אּוֹלַק ִמֶּמְזִריְטׁש. ִּגיִד ּמַק הַק

ְנָיא': 'ּתַק הַק ֹל עַק ּבַק ֱהִׁשיבֹו

ֵּסֶפר הַק ֶאת ֱק רַק 1א ִּניחַק מַק ְּכבֹוִדֹו ָהָיה ִאּלּו ֵּבר: ְּמחַק הַק הּות מַק ֶאת ְּכבֹוִדֹו ִּבְפֵני ָתֵאר "אֲק

ָּדָבר"... אֹוֵמר ְו1א ׁשֹוֵתֱק ָהָיה ָאז ּגַקם ְפָסֹל, ּסַק הַק ת חַק ּתַק ְצמֹו עַק ֵּבר ְּמחַק הַק ֶאת ּגַקם ֶאָּלא

ָּגֹלּות הַק ִסּיּום ֶׁשֹל ּדֹור ּבַק "...ּגַקם
ֱק רַק 1א ִצִדֱקנּו, ְמִׁשיחַק ּוִביַאת
ִּנים ֱקטַק ְיֹלִדים ּגַקם ֶאָּלא ָּגִרים ְמבֻק
ְּביֹוֵתר ִּקים מֻק ָהעֲק ָהִעְנָיִנים ֶאת ִיֹלְמִדּו
ֶאת ָיִביאּו ֵהם ֶזה ְיִדי ֹל ְועַק ּתֹוָרה, ֶׁשּבַק

ְּׁשֹלָמה". ְוהַק ִמִּתית ָהאֲק ָּלה ְּגאֻק הַק
תשי"ז) בעומר ֹל"ג השם, צבאות ֹלחייֹלי הרבי (משיחת

עּור ƒׁ̆ ה ָּ̇ ƒּכ ּבַק נּו ִד¿ ֹלמַק ּיֹום הַק י: ƒר ָׂ̆

ׁ̆ ֹרא בֹוִד כ¿ ƒֹל ָעֹמ˜, יִדּו˙ ƒס חֲק

נּו ִד¿ ֹלמַק יִדּו˙. ƒס חֲק ֹלַק ָנה ָ ּׁ̆ הַק

ָרגֹו˙ ִד¿ ƒֹל יעַק ƒּג הַק ֹל¿ ָיכֹוֹל י ƒהּוִד ּי¿ ֶׁ̆

ָבה ר¿ ƒ̃ ֹל ֶׁ̆ אֹוִד מ¿ בֹוהֹו˙ ּג¿

˙ אַק ר¿ ƒי ו¿ ם ֵ ּׁ̆ הַק ˙ בַק הֲק אַק ם, ֵ ּׁ̆ הַק ֹל¿

ם עַק ּפַק ֹל אּוכַק ֶׁ̆ אי וַק ֹל¿ הַק ם! ֵ ּׁ̆ הַק

ֶזה. ֶא˙ ׁ̆ י ƒּג ר¿ הַק ֹל¿

ֹלבֹוא: יִד ƒ̇ ָע ֹלֶ ֶׁ̆ ˙ּוב ּכָ ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
ָהֶאֶבן ֹלב ֶא˙ י ƒ̇ ֹר ƒס הֲק "וַק

ֹל ֶׁ̆ ' ˜ֹום מ¿ ƒּב ֶכם". ר¿ ַׂ̆ק ּב¿ ƒֹלבמ

יר ƒא ּמֵ ֶׁ̆ ֹלב נּו ֹלָ כֻק ֹל¿ ֶיה ה¿ ƒי ֶאֶבן'

ֹל יּוכַק נּו ֹלָ ֶׁ̆ ב ֹלֵ הַק י. ƒ̃ ֹלֹ א¡ אֹור ּב¿

ים ƒׁ̆ ִדֹו ¿̃ ֹו˙ ׁ̆ ָג ר¿ יֹל ƒָהכ ֹל¿

ֹלֶמ˙. ¿ׁ̆ מֻק ˆּוָרה ּב¿ ים ƒּי ƒרּוָחנ ו¿

ָמה ּיּו˜ ƒִד ּב¿ ֶזה ן! ּכֵ ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
ֹל עַק ּבַק ן, ֵ̃ ּזָ הַק מֹו"ר ִד¿ ָהאַק אֹוֵמר ֶׁ̆

ּמּוִד ƒֹל ִדי י¿ ֹל עַק ּיֹום, ּכַק ָיא'. נ¿ ַּ̇ק ' הַק

ּמֹוחַק ּבַק ֶׁ̆ ֶכֹל ֵ ּׂ̆ הַק ם ƒע יִדּו˙ ƒס חֲק

ֶא˙ ָפחֹו˙ ֹל¿ ים ƒיר ƒס מ¿ נּו ח¿ נַק אֲק

ֶא˙ ים ƒינ ƒכ מ¿ ָכך¿ ו¿ ָהֶאֶבן', מֹוחַק'

ָהאֹור ֶא˙ ֹל ּבֵ ַ̃ק ֹל¿ ֵמנּו ¿̂ עַק

ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ֹל ֶׁ̆ ָחִד יֻק ּמ¿ הַק

ב ֵׁ̆ חֹו ה ָּ̇ אַק ם, ƒי ַ̇ק ּוֵבינ¿ י: ƒר ָׂ̆

ָרגֹו˙ ִד¿ הַק ֹל עַק ּמּוִד ƒֹל הַק ֶׁ̆

נּו? ָ̇ אֹו ם ִדֵ ַ̃ק מ¿ ם ּגַק ָהֵאֹלּו,

ֹלי"... זֹר עֲק ִּבי, רַק "ָאָּנא,

ְרֵּדִני ּיַק הַק ּפּוס ּפַק

ְפָסֹל ּסַק הַק ת חַק ּתַק


