
ש'67
10

241 מס' גיֹליון 25.8.17 התשע"ז אֹלוֹל ג' שופטים פרשת שבת-ֱקוִדש ערב ב"ה

6:53 6:43 6:51 6:36

7:50 7:51 7:50 7:48

מאשמה נֱקי

ת חַק ּתַק ִדנּו "ְוָהֳעמַק ז, מֹוְנּבַק ֵברֹו חֲק ֹל עַק ִהְצִּביעַק

ְוגַקם ֵׁשִמים... אֲק ְחנּו נַק ֶׁשאֲק ְּכִאּלּו ִמְׁשָמר,

ֶׁשָעׂשּוי ִאיׁש ֶּמֹלֶ$ ֹלַק ֹלְמֹצא ְּכֶׁשָּצִרי$ ְכָׁשו, עַק

ִּבְמֱקֹום ֹלנּו, ֹלֱקֹרא ח ָׁשֹלַק הּוא ְכִעיסֹו, ֹלהַק

ְתִאים"... ּמַק הַק ָהִאיׁש הּוא ֶׁשהּוא ֹלהֹוִדֹות

$ אַק ֱקָצָרה, ֹלְנִׁשיָמה ִּבִדָבָריו ר ָעצַק ִּגִדעֹון

י, "ּדַק עֹוִד. ְמִׁשי$ ֹלהַק ָצִרי$ ָהָיה /א הּוא

ע ְוָתֱקַק ּוָפָנה ֶּמֹלֶ$, הַק אֹותֹו ר ָעצַק ר!", עַק ּנַק הַק

ּיֹות ָטעֻק ֹל "עַק ֵּקִד. ְּמפַק ּבַק מֹות זֹועֲק ִים ֵעינַק

ִּסים ֶׁשְּמנַק ּיֹות ָטעֻק ֹל עַק ָבֹל אֲק יּוֹליּוס. ְּלִמים, ְמׁשַק

ְּלִמים ְמׁשַק ָריּוָתן, ְּבַאחֲק ֹלֵׂשאת ְו/א ֵּמֱק ֹלִהְתחַק

יֹוֵתר"..

ּוְבֵחָמה ְּבִאִּטּיּות ְּדָבָריו ֶאת ץ ָחרַק ֶּמֹלֶ$ הַק

ֵעיָניו ֶאת ֵמִסיר ֵאינֹו ְּכֶׁשהּוא ְּכבּוָׁשה,

ּמּוָבס... הַק ָהרֹוָמִאי ֵּקִד ְּמפַק ֵמהַק מֹות ּזֹועֲק הַק

ָּגאֹון! ֵאיֶזה ָרָצה. עֲק ְּבהַק ֵברֹו חֲק ּבַק ֵהִציץ ז מֹוְנּבַק

ָּבטֹו מַק ֶאת ֹלצּוִד ֵּקׁש ִּכְמבַק ָיִדֹו ֶאת ֵהִרים הּוא

ְּתנּוָעה ֹלַק ֹלב ָׂשם ְסָינּוס ַאְסּפַק ֶּמֹלֶ$. הַק ֶׁשֹל

ז. מֹוְנּבַק ֶׁשֹל ֶעְברֹו ֶאֹל ֵעיָניו ֶאת ְוִהְפָנה

ֹלֹו עֲק נַק ֹל עַק ִהְצִּביעַק ז מֹוְנּבַק ְּבֹרֶגז. ח ָנבַק "ֵּכן?!",

ֹל עַק ְמיֻקֶּתֶמת ֶׁשִהְמִּתיָנה ְסָינּוס ַאְסּפַק ֶׁשֹל

ְכָׁשו!". עַק ֵּסה "נַק ְּכאֹוֵמר: ע.. ְרֱקַק ּקַק הַק

, רּוחַק ת ְּבמֹורַק ֹל ָנטַק ּזֹוֵעם הַק ְסָינּוס ַאְסּפַק

ֶאת ָּבּה ִהְכִניס ֹל, עַק ּנַק הַק ֶאת ְּׁשֹליִׁשית, הַק ם עַק ּפַק ּבַק

ֶהְחֹליֱקה ָהֶרֶגֹל ֶּפֹלא: ֶזה ְרֵאה ְו.. ְגֹלֹו רַק ף ּכַק

ְּבֶׁשֶמן! ִנְמְׁשָחה ְּכִאּלּו ְּפִניָמה, ם עַק ּפַק הַק

ַאט ְוַאט ִּבְפֹליָאה ֵעיָניו ֵהִרים ֶּמֹלֶ$ הַק

ֶאֹל ָּפָנה הּוא ְׂשָפָתיו. ֹל עַק ָרָחב ִחּיּו$ ֵּׁשט ִהְתּפַק

ֶהָחָכם ,Cָצְת עֲק "ָצִדֱקה אי: ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק

ְוֵתָעׂש!". Cָּקָׁשְת ּבַק ָמה ֹלי ֱאֹמר ְּיהּוִדי! הַק

ְּבִצִּפָּיה ָּבם ְּברַק ֵעיֵניֶהם ָּתֹלּו ז ּומֹוְנּבַק ִּגִדעֹון

ְפׁשֹו נַק ְׂשַאת מַק ָמה ָּברּור ָהָיה ֹלכֻקָּלם ְּדרּוָכה.

ֶאת ִּציֹל ֹלהַק – יֹוָחָנן ָּבן רַק ֶׁשֹל ִמִּתית ָהאֲק

ּמּוָבן! ּכַק ִים, ְירּוָׁשֹלַק

ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק ר ָאמַק ָכֶמיָה!", חֲק וַק ְבֶנה יַק ֹלי "ֵּתן

ֵהם ִים. ְּׁשנַק הַק ֶׁשֹל צּוָמה ָהעֲק ְפָּתָעָתם ֹלהַק אי, ּכַק זַק

ֹלָּמה "ֹלָּמה? ר. עַק ְוצַק ִּבְפֹליָאה ָּבֶזה ֶזה ִהִּביטּו

ִים?!". ְירּוָׁשֹלַק ֹל עַק ֵּבנּו רַק ִּבֵּקׁש /א

יֹוָחָנן ָּבן רַק ֶׁשֹל ְּמִאירֹות הַק ְּבָפָניו ִהִּביט ִּגִדעֹון

$ אַק ְמִביִנים, ֵאיֶנּנּו י "אּוֹלַק ז: ֹלמֹוְנּבַק ׁש ְוֹלחַק

ֹלָפָניו"... ֶׁשר אֲק ֶאת ֵּבנּו רַק יֹוִדעַק ִּכי ֹלי הּוא אי ּדַק וַק
יבוא המשך

רּוחַק ְּבֱקֶצר ְמִּתין מַק ֹל עַק ּנַק הַק ֹלּוץ חֲק ְסָינּוס ַאְסּפַק �������	


ֶאת ֹלְנֹעֹל יַקְצֹליחַק ָאז, ִּכי ֹהֶגן, ּכַק אֹותֹו ְרִּגיז ֶׁשּיַק ֹלִמיֶׁשהּו

ֹלֹו... עֲק נַק

ְׁשֵני ְפָּתָעה. ְּבהַק ָהֹאֶהֹל ף ְּכנַק ם הּורַק ֶזה ְּבֶרגַקע

ְּבֹאֶמץ ְוִהְתיַקְּצבּו ֵמִרְבָצם ִהְתרֹוְממּו ְּנָעִרים הַק

אֹוָתנּו, ְׂשָּת ִחּפַק ִּכי ְענּו "ָׁשמַק ְסָינּוס. ַאְסּפַק מּוֹל

ְמרֹות ֹלַק ָצֹלּוֹל, ְּבֱקֹוֹל ִּגִדעֹון ח ָּפתַק ֶּמֹלֶ$!", הַק

"ָרִציָת ֵאיָמה, ֹלְפָתה ְּפִניָמה ֹלּבֹו ֶׁשֶאת

..."Cאֹוְת ְרִּגיז ֶׁשּיַק ִמיֶׁשהּו ֹלְמֹצא

ָצצּו ֵמֵהיָכן ִדֵהָמה. ְּבתַק ָּבֶהם ִהִּביט ֶּמֹלֶ$ הַק

ֵהם ָּבּה ּזֹו, הַק ּצּוָרה ְוהַק ָּלֹלּו? הַק ְּצִעיִרים הַק ְׁשֵני

ְרׁשּות.. ת ְנִטיֹלַק ֹל/א ֵאֹליו ֹלְפנֹות ְמִעִּזים

ֵחן ָמָצא ְוֱקא ּדַק ִים ְּׁשנַק הַק ֶׁשֹל רּוָחם ֶׁשֹעז ֶאָּלא

ְצֹליחַק מַק הּוא ֵאין ִּכי ָחׁש ְוהּוא ְּבֵעיָניו

ְרִּגיז.. מַק ָּמה ּכַק אּוף! ֶּבֱאֶמת... ֹליֶהם עֲק ֵּגז ֹלִהְתרַק

ִהְפָנה ֹלְׁשֵניֶכם!", ֹלֱקֹרא ר ֶׁשָאמַק הּוא "ֶזה

ָהרֹוָמִאי. ֵּקִד ְּמפַק הַק ֶאֹל ָחרֹון ָמֹלא ָּבט מַק ֶּמֹלֶ$ הַק

ָּמׁש מַק אֹוִתי ְרִּגיז ֹלהַק ְתִחיֹל מַק ָּתה אַק "יּוֹליּוס,

ּיֹום"... הַק

ם ָנׁשַק ִּגִדעֹון ָּנכֹון. הַק ָהֶרגַקע ָהָיה ֶזה

ֶׁשֹל ּקֹוֶרֶנת הַק ְּדמּותֹו ֶאֹל ָּבט מַק ּקֹות,ֵהִעיף מֻק עֲק

ָהֵעת, ָּכֹל ָׁשֹלו ִד ֶׁשָעמַק אי, ּכַק זַק ֶּבן יֹוָחָנן ָּבן רַק

ֵמֹראׁש הּוא יֹוִדעַק ְּכִאּלּו ע, ְוֹרגַק ִּבָּטחֹון ֱקִרין מַק

ּוָפָנה ָׁשב ְוָאז ֹלטֹוָבה.. ִיְהֶיה ֹּכֹל הַק ּסֹוף ֶׁשּבַק

ְסָינּוס. ַאְסּפַק ֶאֹל

Cְֹל ֹזר עֲק ֹלַק ְיכֹוֹלים ְחנּו נַק ֶׁשאֲק חֹוְׁשִבים ְחנּו נַק "אֲק

ר. ָאמַק ֹהֶגן"... ּכַק Cאֹוְת ְרִּגיז ֶׁשּיַק ָהִאיׁש ֶאת ֹלְמֹצא

ְוִגִדעֹון רּוחַק ְּבֱקֶצר ֶּמֹלֶ$ הַק ִד ָּפֱקַק ֵּבר!", "ּדַק

ר: ָאמַק

ח ֶׁשָּלֱקַק ְחָסן ּמַק הַק ׁשֹוֵמר סֹוְרָחנּוס, "ָּגיּוס

ֶׁשֹל צּוָמה עֲק ּמּות ּכַק ִים ְירּוָׁשֹלַק ֶאֹל ֹּבֱקר הַק ִעּמֹו

ִני ּדֹומַק ֵּכר... ִהְׁשּתַק ִּכי ֹזאת ָעָׂשה ָכֹל, אֲק מַק ִּדְבֵרי

ּנֹות ֹלמַק ֶׁשֶהְחֹליט ָהִאיׁש ִמי ֹלָבֵרר ָראּוי ִּכי

ֶּגֶפן, הַק ְּפִרי ֶאת ּכָ$ ָּכֹל ֵּבב ְּמחַק הַק ָּגיּוס, ְּכמֹו ָאִדם

ִין?!". ּיַק הַק ֵּני ְנֱקַק ְוֱקַק ָהֹאֶכֹל ן ְחסַק מַק ֹל עַק ֹלְׁשֹמר

ֵּקִד, ְּמפַק הַק יּוֹליּוס ָּוָנה. ּכַק הַק ֹלִמי ָּברּור ָהָיה

ִּמְׁשֶּגה ֹלַק ָריּות ָהַאחֲק ְּבֹעֹל ּנֹוֵׂשא הַק הּוא

ֶׁשֹל ָּפָניו ּגַקם ּבֹו. ִהִּביטּו ֹּכֹל הַק ֶהָחמּור.

ִהְרָּפה: /א ִּגִדעֹון $ אַק ֱקִדרּו. ְסָינּוס ַאְסּפַק

ר ִּבִדבַק מּוָרה חֲק הַק ָּטעּות הַק ע ְּבִהָּוִדַק ֹּבֱקר, "הַק

ִּגִדעֹון ִני", אֲק וַק ֵבִרי חֲק ְחנּו, ִנֹלֱקַק ְפָּגָזה, הַק הַק

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ַאְזָעֱקֹות ּיֹום הַק ְעָּת ָׁשמַק ִאם הַק

ִּתִדַאג, ַאֹל /א, ְויֹוְרִדֹות? עֹוֹלֹות

ת ְּבַאחַק ָּפׁשּוט, ִמֹלָחָמה. ָּפְרָצה /א

ִּכָּתה, הַק ֹלִכּוּון ְמנּו ָזרַק ְּכֶׁשּכֻקָּלנּו ְפָסֱקֹות, הַק הַק

ֶאת ְוִכֵּון ֶּדֹלת הַק ֹליַקִד ִד ָעמַק ִיְצָחֱקי

ִּמֱקֹלט!". ֹלַק ִּמֱקֹלט! "ֹלַק ְּתנּוָעה: הַק

ְוֱקא ֶׁשּדַק ר ָאמַק ּמֹוֶרה הַק ָאז ָבֹל אֲק ֱקנּו. ָצחַק

ִהְסִּביר הּוא ִמֱקֹלט. – ִּכָּתה ֹלַק ֹלֱקֹרא ָנכֹון

ּכָ$: ֹלנּו

ְּבֶאֶרץ ֶׁשהּוֱקמּו ִּמֱקֹלט הַק ָעֵרי "ֶאֹל

ֶנֶפׁש הֹוְרִגים הַק ָּכֹל ּבֹוְרִחים ָהיּו ִיְׂשָרֵאֹל

ָהיּו ֵהם ִּמֱקֹלט הַק ְּבִעיר (ְּבָטעּות). ִּבְׁשָגָגה

ָזָרה. חֲק ּבַק ֵּׁשם הַק ֶאֹל ֹלִהְתֱקֵרב ְיכֹוֹלים

ַאף ְגנּו ָהרַק /א ֵּׁשם, הַק ָּברּו$ ְחנּו, נַק "אֲק

ֹלנּו ִנְכׁשַק ְׁשֹלָמה, ָׁשָנה ְּבֶמֶׁש$ ָבֹל אֲק ֶאָחִד.

ֶׁשִהְרִחיֱקּו ׁשֹוִנים וֹונֹות עֲק ּבַק ם עַק ּפַק ִמֵּדי

ְּבֹחִדׁש ׂשֹות עֲק ֹלַק ֹל נּוכַק ָמה ֵּׁשם. ֵמהַק אֹוָתנּו

ִּבְתׁשּוָבה ְחֹזר ֹלַק רֹוִצים ְחנּו נַק ְּכֶׁשאֲק ֱאֹלּוֹל,

ְחנּו נַק אֲק ֵּׁשם? הַק ֶאֹל ָזָרה חֲק ּבַק ּוֹלִהְתֱקֵרב

ָכֵמינּו חֲק ִּמֱקֹלט! הַק ֶאֹל ֹלִהָּכֵנס ְיכֹוֹלים

ּתֹוָרה ֶׁש'ִּדְבֵרי אֹוְמִרים ֹלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם

ָהָאִדם ֶאת עֹוֵטף ּתֹוָרה הַק ֹלּמּוִד ֱקֹוֹלִטים'.

ֵּפר ֹלִהְׁשּתַק ֹלֹו ּוְמַאְפֵׁשר ָּגן ְממֻק ְּכִמֱקֹלט

ְּתֱקּוָפה ּבַק ְוֱקא ּדַק ֹלֵכן, יֹוֵתר. טֹוב ְוֹלְהיֹות

ְּבֹלּמּוִד ִּבְמיֻקָחִד ְׁשֱקיעַק ֹלהַק אי ְּכִדַק ֹּזאת, הַק

ּתֹוָרה". הַק

ֱק רַק ְוהֹוִסיף ֶהְסֵּבר הַק ֶאת ִסֵּים ּמֹוֶרה הַק

ּכֹוחַק ָּמה ּכַק ְחְׁשבּו "ּתַק ֶאָחִד: ִמְׁשָּפט עֹוִד

ֹלרּוץ ְּכִדי ִּבְׁשָגָגה הֹוֵרג הַק ָצִרי$ ָהָיה ּוֶמֶרץ

ְחנּו, נַק אֲק ּגַקם ִּמֱקֹלט. הַק ִעיר ֶאֹל ִּבְמִהירּות

ָּכֹל ִעם ֶׁשְּלָפֵנינּו ִּמֱקֹלט' הַק 'ִסְפֵרי ֶאֹל ִנָּכֵנס

ָהֶאְפָׁשִרִּיים". ֶּמֶרץ ְוהַק ּכֹוחַק הַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ׁ̆ ֵי י אּוֹלַק י? ƒֹל ˜ֹוֵרא
אֹום ¿̇ ƒּפ י ƒנ אֲק ֶׁ̆ ֶסף ּכֶ עֹוִד

ָאה? ב? ּיָ חַק

ֵהר! מַק ֹל, יֹוס¿ ר'
ָך! ֹל¿ ˜ֹוֵרא מּוֵאֹל ¿ׁ̆ י ƒּב רַק

ִד! ּיָ ƒמ ֵאֹליו בֹוא ָּ̇ ֶׁ̆ ׁ̆ ֵ ּ̃ בַק מ¿ הּוא

יֹלּו˙ ƒמ 'ּג¿ ˙ ּפַק ֻק ּ̃ ƒמ ִדֹוֹלה ּג¿ ָוָאה ֹל¿ הַק ֹל יֹוס¿ ר' ֹל¿ י˜ ƒנ עֲק מַק רֹו, ¿ׁ̆ ָי ו¿ ִדנּו˙ֹו מ¿ ֹלַק ּב¿ ָנה יֹל¿ ƒו ָכֹל ּב¿ ִדּועַק ּיָ הַק מּוֵאֹל, ¿ׁ̆ ב ָהרַק יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ֶסף ּכֶ הַק ֶטֶפ˙ עֲק ומַק ֹזא˙ זֹוֵכר ֵאינֹו מּוֵאֹל ¿ׁ̆ ב ָהרַק ך¿ אַק חֹובֹו, ֶא˙ ֹל יֹוס¿ ר' יר ƒז ח¿ מַק ם, ּכָ ס¿ ּמֻק הַק יך¿ ƒר אֲק ַּ̇ק ּבַק ֹלֹו. ֶׁ̆ ים' ƒָסִד חֲק
ִדֹוֹלה, ּג¿ ˙ֹו ָׁ̆ ּובּו ֶסף, ּכֶ הַק ֶא˙ יר ƒז ח¿ הַק ֹל¿ ֹל יֹוס¿ ר' ׁ̆ ֵ ּ̃ ּבַק ¿̇ ƒמ ֹוָרה ּ̇ ין ƒִד ּב¿ ֶׁ̆ ר חַק אַק ֹל¿ ˜ רַק ָמָרא) ּג¿ הַק י ּפֵ ִדַק ין ּבֵ ֶר˙ ֶּ̇ ַּ̇ק ס¿ ƒמ

ָטָפה). עֲק ּמַק הַק ֶא˙ אי רַק ¿̃ אַק ּב¿ מּוֵאֹל ¿ׁ̆ ב ָהרַק ה ֹלֶ גַק מ¿

מּוֵאֹל ¿ׁ̆ י ƒּב רַק ין? ƒֵמב ֹלֹא ה ָּ̇ אַק
ֶמ˙ א¡ ּבֶ ה ָּ̇ אַק ָטָפה!! עֲק ּמַק הַק ֶא˙ א ָ̂ ָמ

ֶסף!! ּכֶ הַק ֶא˙ ֹלֹו ָּ̇ ַ̇ק ָנ

ֹל! ֵּ̂ נַק ¿̇ ƒה ֹל¿ ים ƒֹל ƒמ י ƒֹל ֵאין
ָטרּוִד אֹוִד מ¿ ָאז י ƒ̇ י ƒָהי ֶאה ר¿ ƒּנ ּכַק

˙ֹוך¿ ּב¿ ָרה אֲק ¿ׁ̆ ƒנ ָטָפה עֲק ּמַק הַק י, ƒּמּוִד ƒֹל ּב¿
ֹלב! י ƒּ̇ מ¿ ַׂ̆ק ֹלֹא ֹלּו ƒפ אֲק וַק ָמָרא, ּג¿ הַק
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ין.. ƒֵמב י ƒנ אֲק

ָך, ¿̇ יָח ƒֹל ס¿ ֶא˙ ׁ̆ ֵ ּ̃ בַק מ¿ י ƒנ אֲק
˙ מַק ָעג¿ ו¿ ר עַק ַּ̂ק הַק ֹל ּכָ ֹל עַק ֹל. יֹוס¿ ר'
,˙ ּבָ ַׁ̆ק ּב¿ ם ֵ ּׁ̆ הַק ˙ רַק ֶעז¿ ּב¿ . ׁ̆ ֶפ ּנֶ הַק
ֹמִד ֶאע¡ ִדֹוֹל, ּגָ הַק ֶנֶס˙ ּכ¿ הַק ֵבי˙ ּב¿
ר ּפֵ סַק אֲק וַק ָהֹל, ָּ̃ הַק ֹל ּכָ ֵני פ¿ ƒֹל

ם ֹלָ ּכֻק ֶׁ̆ אן! ּכָ ָרה ָּ̃ ֶׁ̆ ָמה ּיּו˜ ƒִד ּב¿
ֵסִדר? ּב¿ ָטעּו˙. ה ָ̇ ָהי¿ ּזֹו ֶׁ̆ עּו ֵיִד¿

ָרִד) ט¿ מֻק ן ƒי ִדַק עֲק ה ָּ̇ אַק ֶׁ̆ רֹוֶאה י ƒנ אֲק
יעַק ƒהֹוִד ֹל¿ י, ƒֹל ֶׁ̆ ָעה ָּ̂ הַק הַק ם ƒא הַק

יא ƒה ָטעּו˙, אן ּכָ ה ָ̇ ָהי¿ ֶׁ̆ ם ֹלָ כֻק ֹל¿
ה? ָ̃ י ƒּפ ס¿ מַק ֹלֹא

ה? ֶׂ̆ עֹו ה ָּ̇ אַק ָמה

ֹ̃עַק ¿̇ ƒֹל ים ƒיכ ƒר ¿ּ̂ ֶׁ̆ ה ָּ̇ ƒּכ ּבַק נּו ִד¿ ֹלמַק
ה ֶ̂ רֹו י ƒנ אֲק וַק ים, ƒּמ ִדֻק אֲק ים ƒי ה¿ ƒנ ים ƒנ ּפָ הַק ֶׁ̆ ִד עַק

( יחַק ƒֹל ¿̂ מַק י ƒנ אֲק ם ƒא ִדֹ˜ ב¿ ƒֹל

עַק ֵ̃ ֹו ּ̇ רֹוֶאה? ֹלֹא ה ָּ̇ אַק
ֹוָפר! ׁ̆ ּב¿

ָאה? ר¿ ּמַק הַק מּוֹל ה ֹלּמָ ָבֹל אֲק ן, ּכֵ

ֹלֹא ֶזה ( יֹוִדעַק ּוט ׁ̆ ּפָ י ƒנ אֲק
יִדּו ƒּג יַק ים ƒׁ̆ ָנ ָהאֲק ֹזר. עֲק יַק ֶמ˙ א¡ ּבֶ
ֹל יֹוס¿ ֹל עַק ֵחם ƒר מּוֵאֹל ¿ׁ̆ י ƒּב רַק ֶׁ̆

ם ּיֵ סַק ֹל¿ יט ƒֹל ֶהח¿ ו¿ ֶהָעֹלּוב, ָרן ¿̃ ַק ּׁ̆ הַק
ה) ָׁ̆ ָר ּפָ הַק ֶא˙ בּורֹו עֲק



ִמי ֶׁשֹל ְּבָרכֹות

ּסּוִסים הַק מֹוֵכר �ְרָנ ּפַק

ָּכבֹוִד ֹלּוֹלי עֲק ּתַק

ִיְצָחֱק ר' ֵּבֹל ִנְתֱקַק ֹלִדֹוְרָנה ְּבבֹואֹו

ט ִּכְמעַק ָּקָהֹל הַק ֹראׁש צּוָמה. עֲק ְּגׁשּות ְּבִהְתרַק

ְּבִני, ִד נֹוֹלַק ָּׁשבּועַק "הַק ְגֹליו. רַק ּפֹות ּכַק ֶאת ִנֵּׁשֱק

ֵּתף ֹלִהְׁשּתַק ָּבא ֱקִדׁשֹו ְּברּוחַק ִּבי ְוָהרַק

ֵמֹאֶׁשר. ִהְתמֹוֵגג ִּמיֹלה", הַק ְּבִרית ת ְּבִׂשְמחַק

ָּבאּו ֹּכֹל הַק ָׁשה. ְוָגעֲק ָׁשה ָרעֲק ּכֻקָּלּה ָהִעיר

ִהִּביט ִיְצָחֱק ר' ִּדיֱק'. 'ּצַק הַק ִּבְפֵני ְחזֹות ֹלַק

י "אּוֹלַק ֹלמֹוחֹו: ְּנָבה ִהְתּגַק ְחָׁשָבה ּומַק ָּקָהֹל ּבַק

ֹלי ֵיׁש י אּוֹלַק ִּבְרָּכִתי? הֹוִעיֹלה ֶּבֱאֶמת

ִים?". ָּׁשמַק ּבַק ְזכֻקּיֹות

. רּוחַק ְּבִהְתרֹוְממּות ִיְצָחֱק ר' ֹל עַק ָעְבָרה ָּבת ּׁשַק הַק

ֶנֱהָנה ְּבֶהְחֹלט הּוא ֹלָזָרא. ֹלֹו ָהָיה ְּכָבר/א ָּכבֹוִד הַק

ָהָרם. ָמִדֹו עֲק ִמּמַק

ָרצֹון ִּבְׂשִביעּות ֵמָהִעיר ָיָצא ָּבת ּׁשַק הַק ְּבמֹוָצֵאי

ּוִבֵּקׁש ֹלרֹוְּפִׁשיץ ִמֵהר הּוא ב. רַק ֶּכֶסף ְחּתֹו ּוְבַאְמּתַק

ָהִראׁשֹוָנה ם עַק ּפַק ֶׁשּבַק ֶאָּלא ִּבי, ָהרַק ֶאֹל ֹלִהָּכֵנס

ר ָאמַק ֹלִהָּכֵנס", אי ּׁשַק רַק Cְֵאינ" ְסגּוָרה. ְּבִדֹלת ֹל ִנְתֱקַק

ְּבֹיֶבׁש. אי ּבַק ּגַק הַק ֹלֹו

ְכִניסֹו. ֹלהַק אי ּבַק ּגַק הַק ֵסֵרב ָּבִאים הַק ָּיִמים ּבַק ּגַקם

ָחָטאִתי?", "ָמה ִדֹו. עֲק ּבַק $ ָחׁשַק ִיְצָחֱק ר' ֶׁשֹל עֹוֹלמֹו

ֶׁשֹל ִדרֹו חַק ֹליַקִד ְמִּתין ֹלהַק ֶהְחֹליט הּוא ְּבֹלּבֹו. ָּתָהה

ֵאֹליו ָּפָנה ֶחִדר הַק ִמן ִּדיֱק ּצַק הַק ּוְבֵצאת ִּבי ָהרַק

ֱקִּתי?". ְרחַק הֻק ּדּועַק "מַק ְוָׁשַאֹל: ְכָנָעה ְּבהַק

ִּדיֱק ּצַק הַק ִהֵּנה "הֹו, ְוֱקָרא: ּבֹו ִהִּביט ְפָּתֹלי נַק ִּבי רַק

ָּמה ּכַק ָּכאן ֹלי ֵיׁש ִים! ָּׁשמַק ּבַק ְזכֻקּיֹות ֹלֹו ֶׁשֵּיׁש ָּגִדֹוֹל הַק

ֹלָבְרָכם? ֹל ּתּוכַק ֶׁשָּמא יֹום; ֱקֵׁשי ֱקרֹות, עֲק חֹוֹלים,

."Cָֹּכמו ִּדיֱקים צַק ְּפׁשּוִטים,/א ְיהּוִדים ֵּבֹל ְמֱקַק ִני אֲק

ְחְׁשבֹות מַק ֶאת יֹוִדעַק ּבֹו רַק ִּכי ִמָּיִד ט ֱקֹלַק ִיְצָחֱק ר'

ֶאת ִסֵּלֱק הּוא ְּבִדֹוְרָנה. ִּבְהיֹותֹו ֶׁשּלֹו ְּׁשטּות הַק

ֶנֱאָמן. ָחִסיִד ֹלְהיֹות ר ְוָחזַק ִמִּלּבֹו ֶהֶבֹל הַק ִהְרהּוֵרי

ָּיִד ְמצֻק ֹלֵביתֹו, ָׁשב ִיְצָחֱק ר' ָּצה. ִהְתרַק ִּבי ָהרַק

ּבֹו, ֹלרַק ֶנֱאָמן ָחִסיִד ֹלְהיֹות ר ְוָחזַק ָּמה, חַק ִּבְבָרָכה

ִמִּתי. ָהאֲק ְמֱקֹומֹו ֶאת ּיֹוִדעַק הַק

ִּבי רַק ּבֹו, רַק ֶאֹל ִיְצָחֱק ר' ִנְכנַקס ּוְרִחימּו ִּבִדִחיֹלּו

ת ָּקׁשַק ּבַק ֶּפֶתֱק ֶאת ְוהֹוִׁשיט ֵמרֹוְּפִׁשיץ, ְפָּתֹלי נַק

ְחּתֹו. ִמְׁשּפַק ְּבֵני ְׁשמֹות הֹוִפיעּו ֶׁשּבֹו ְּבָרָכה, הַק

ִּבּתֹו ִמֶּמּנּו: ְׁשְמָטה הֻק ת ַאחַק ְּגִדֹוֹלה ָּקָׁשה ּבַק

ֹלִפְרֱקּה, ִהִּגיָעה ֵׁשְיְנִדֹלה, ִיְצָחֱק, ר' ֶׁשֹל ְּבכֹוָרה הַק

הּוא ָּנה. תֻק חֲק הַק ֹלהֹוָצאֹות ְּפרּוָטה ִּבְרׁשּותֹו ְוֵאין

ְׁשִמּיֹות, ּגַק ָּקׁשֹות ְּבבַק ִּבי ָהרַק ֶאֹל ֹלְפנֹות ָרָצה /א

ָּדָבר. ּכָ$ ֹל עַק ב ָּכתַק ֹל-ֵּכן/א ְועַק

ְּכָבר ֵׁשְיְנִדֹל, ְּגִדֹוֹלה, הַק Cִּבְּת" ֶּפֶתֱק. ּבַק ִעֵּין ִּבי ָהרַק

ר' ֶאת ָׁשַאֹל ָּנה?", תֻק חֲק ר ִּבִדבַק ָמה ֹלִפְרֱקּה. ִהִּגיָעה

ְּבֶעֶצב. ְּבֹראׁשֹו ִנְעֵנעַק ֶהָחִסיִד ִּנִדָהם. הַק ִיְצָחֱק

"ְּביֹום ִּבי. ָהרַק הֹוָרה י", ִּכִדָברַק ֵׂשה עֲק "ִאם-ֵּכן

ִיט ּקַק הַק ת ָירַק עֲק ֶאֹל ע ְוסַק Cֵּביְת ֶאת ֹזב עֲק ִמיִׁשי חֲק

ָּבת". ּׁשַק הַק ֶאת ָׁשם ֵׂשה עֲק ּדֹוְרָנה.

ֹל-ִּפי ַאף-עַק ֹלֵביתֹו. ִיְצָחֱק ר' ָׁשב ִמְתרֹוֵנן ְּבֹלב

ֶׁשָּבּה ע ָיִדַק ִּבי, ָהרַק הֹוָרַאת ֵּפֶׁשר ֶאת ֵהִבין ֶׁשJא

ְיׁשּוָעתֹו. ְטמּוָנה

ּדֹוְרֵני, ְטָרה (וַק ּדֹוְרָנה ְׁשֹלג. מֻק ֹחֶרף ְיֵמי ָּיִמים הַק

ָּיִרים ּתַק ׁשֹוֱקֱקת ִיץ ּקַק הַק ֶׁשִּביֵמי ְנָיה), רֹומַק ְצפֹון

ִד ָצעַק ִיְצָחֱק ר' ְרָפִאים. ת ָירַק עֲק ֹלַק ִנִדְמָתה ְונֹוְפִׁשים,

ְוֹלֹוֵבׁש ָּבת ׁשַק ֶׁשֹל ְיְמֹל ְׁשְטרַק חֹוֵבׁש ִּבְרחֹובֹוֶתיָה,

ָהֶעֹליֹוָנה ְׁשָּגָחה הַק ֹלַק ֵמִניחַק ִדּוָרה, הֲק ֱקּפֹוָטה

ְצָעִדיו. ֶאת ְנחֹות ֹלהַק

ְוִהְבִחיָנה ּלֹון חַק ֹלַק ִד עַק ִמּבַק ִהִּביָטה ְמֱקֹוִמית ִאָּׁשה

ֱקְרָאה "ְרֵאה", ֵּביָתּה. מּוֹל ּפֹוֵסעַק הַק ֵהֹלֶ$ ּבַק

ֵהר מַק ָיָרה. ֹלעֲק ָּבא ִּדיֱק "צַק ֹלּה, עֲק ֹלבַק ְּגׁשּות ְּבִהְתרַק

ִיְצָחֱק ֹלר' ָהֳענַקֱק ֶׁשָּבּה ָּבת, ּׁשַק הַק ת ְּתִפּלַק ע ְּבֶאְמצַק
ֵּבית- ֶאֹל ָהִאיׁש ִהְתָּפֵרץ ְּביֹוֵתר, ְּמכֻקָּבִד הַק ָּמֱקֹום הַק

ֹאֶׁשר, ֶׁשֹל ְּבֶבִכי ָּגָעה ֱקִדֹוׁש!", ִּבי "רַק ְּכֶנֶסת. הַק

ִהְבִריָאה!". ת ּבַק "הַק

ע. ֶׁשֵארַק ֶאת ֵּכֹל ֹלעַק ָּׁשה ִהְתֱקַק ִּנִדָהם הַק ָּקָהֹל הַק

ִׂשיִאים. ָׁשְבָרה ִיְצָחֱק ֹלר' ָרָצה עֲק הַק הַק

ֶאֹל ְוִאְׁשּתֹו ָּקָהֹל הַק ֹראׁש ָּבאּו ָּבת ּׁשַק הַק ְּבמֹוָצֵאי

"ָאנּו ְּבֵבן. ֶׁשְּיָבְרֵכם ִּבְּקׁשּו ְכָנָעה ְּבהַק . ָהאֹוֵרחַק

ָאְמרּו ָׁשִנים", ע-ֶעְׂשֵרה ְׁשבַק ְּכָבר ְיֹלִדים ׂשּוֵכי חֲק

ּוִמֵהר ֱקֹוֹל, ְּבֵׁשֶפֹל ְּבָרָכה ִמֹלֵמֹל ִיְצָחֱק ר' ֹלֹו.

ּבֹו. רּוחֹו עֹוִד ָּכֹל ָיָרה ָהעֲק ִמן ֹלִהָּמֹלט

ָרָאה ִמּדֹוְרָנה ּיֹוֵצאת הַק ֶּדֶר$ ּבַק ּפֹוֵסעַק ְּבעֹוִדֹו

ּבֹו רַק ָהָיה ֶזה רּו. ִנְפעֲק ֵעיָניו ֹלֱקָראתֹו. ָּבָאה ָגֹלה עֲק

ץ ָּפרַק ֶהָחִסיִד ֵמרֹוְּפִׁשיץ. ְפָּתֹלי נַק ִּבי רַק ָּקִדֹוׁש, הַק

ָּכֹל ֶאת ִמִּכיָסיו הֹוִציא הּוא ִנְסָער. ְּבֶבִכי

ּוְמָסָרם ֶׁשִּקֵּבֹל ֶּכֶסף הַק ְוֶאת ְּבָרָכה הַק ִּפְתֱקאֹות

ּבֹו, רַק ֹלֹו ָעָנה ח", ֶאּקַק ִּפְתֱקאֹות הַק "ֶאת ּבֹו. רַק ֹליִדי

."Cֹלִבְּת ָהגּון ָחָתן ּוְמָצא Cֹל ח ֱקַק ֶּכֶסף הַק ֶאת $ "אַק

ֶׁשֹל ְּׁשִנָּיה הַק ִּבּתֹו ֶׁשֹל ָּנּה ְזמַק ִהִּגיעַק ָׁשָנה. ָחֹלָפה

ְׁשבּוָרה. ֹׁשֱקת ֹלְפֵני ֶזה ִד ָעמַק ְוׁשּוב ִיְצָחֱק, ר'

ִיְצָחֱק ר' ִּבי. ָהרַק ֹלֹו הֹוָרה ֹלִדֹוְרָנה", ׁשּוב ע "סַק

ְטִרָּיה ָהְיָתה ִין ִדַק עֲק ָׁשם ר ֶׁשָעבַק ָוָיה חֲק הַק ֹלֵחֹל. ִהְתחַק

ֵּים. ְמֱקַק ִיְצָחֱק ְור' הֹוָרה ִּבי ָהרַק $ אַק ְּבֹלּבֹו.

ֹלָכאן ִּגיעֹות מַק ְּביֹומֹו יֹום ִמֵּדי

ֹלֱקנֹות ָהעֹוֹלם, ִמָּכֹל ִמְׁשֹלחֹות

ִמָּכֹל ּומֹוְׁשֹלים ֹלְמֹלִכים סּוִסים

ָּגִדֹוֹל הַק ּסֹוֵחר הַק ִני, אֲק וַק ֵּתֵבֹל. ֵבי חֲק רַק

ּסּוִסים הַק ׁשּוֱק ְּבָכֹל ְּביֹוֵתר

ְסכּוִמים ְרִויחַק מַק ְנְּדִרָּיה, ְּבָאֹלְּכסַק

ְמאֹוִד! ָנִאים

ֶזה ֱקֹוִנים? ֵהם סּוִסים ָּמה ּכַק

ֶּמֹלֶ$. ֹלַק ֵיׁש ֶּכֶסף ָּמה ּכַק ְּבִעָּקר ָּתֹלּוי

ּגַקם רֹוְכִׁשים ִׁשיִרים עֲק ְמֹלִכים

ת! ַאחַק ם עַק ְּבפַק סּוִסים ֵמׁש-ֵמאֹות חֲק

ֵיׁש ְּמגֻקָּדֹלים הַק ִּמְצִרִּיים הַק ּסּוִסים ֹלַק

ַאף ֵהם ָהעֹוֹלם. ְּבָכֹל טֹוב ֵׁשם

ֵמאֹוָתּה חּוץ ִאְכְזבּו. /א ם עַק ּפַק

ִעם ִד יַקחַק ָטְבעּו ֶׁשֵהם ם עַק ּפַק

ָבֹל אֲק ְּביַקם-סּוף, ֶׁשָּלֶהם ָהרֹוְכִבים

ְׁשָמָתם... ְּבאַק ָהָיה ְּכָבר/א ֶזה

י ֵאֹלַק ִהִּגיעּו ת/א ַאחַק ִמְּמִדיָנה ֱק רַק

ֱקרֹוָבה ְוֱקא ּדַק ְוִהיא ִמְׁשֹלחֹות.

ְּסמּוָכה, הַק ְיהּוִדה ְמֹלֶכת מַק ְמאֹוִד:

ִים. ְירּוָׁשֹלַק ֶׁשִּביָרָתּה

ֵּמׁש ִמְׁשּתַק /א ֶׁשָּלֶהם ֶּמֹלֶ$ "הַק

ֵאיֶזה ם עַק ּפַק ָׁשַאֹלִּתי ְּבסּוִסים?",
ְּבֵבית- ֵּקר ֹלבַק ֶׁשָהֹלַק$ ִמְצִרי

ּגַקם ְפָּתָעה הַק הַק ְרֵּבה ּוֹלמַק ִּמֱקָּדׁש, הַק

ֵחִרים אֲק ְרֵּבה הַק ְּכמֹו /א ר. ָחזַק

ְּירּו... ְוִהְתּגַק ָׁשם רּו ֶׁשִּנְׁשאֲק

ֹל עַק ׁשֹוֵמר ֹיאִׁשָּיהּו ֶּמֹלֶ$ "הַק

ִּמְצִרי. הַק ָּיר ּתַק הַק ֹלי ִסֵּפר ּתֹוָרה", הַק

ֶּמֹלֶ$ ֹלַק ֶׁשָאסּור ר ֶנֱאמַק ּתֹוָרה "ּבַק

ג ְּכִמְנהַק סּוִסים ֹלֹו ְרּבֹות ֹלהַק

ְּיהּוִדים ֹלַק ִיְגֹרם ֶׁשJא ְּכִדי ְּמֹלִכים, הַק

ז ֶמְרּכַק ֶׁשִהיא ִים, ֹלִמְצרַק ְחֹזר ֹלַק

ת ְרוַק ְּבאֻק ּוֶבֱאֶמת, ּסּוִסים! הַק ר ִמְסחַק

ט ְמעַק ֱק רַק ֵיׁש ֹיאִׁשָּיהּו ֶּמֹלֶ$ הַק

ְבּתֹו"... ִמְרּכַק ֶׁשֹל ֹּצֶר$ הַק ְּכִפי סּוִסים,

ְּבֵביֵתנּו". ֹלִהְתָאֵרחַק אֹותֹו ְזֵמן ְוהַק

ת ִדרַק ְּבהַק ִּכִדָבֶריָה. ׂשֹות עֲק ֹלַק ִמֵהר ְפִרי ּכַק הַק

ֱקֹוָרָתם. ְּבֵצֹל ֹלבֹוא ִיְצָחֱק ֵמר' ִּבֵּקׁש ָּכבֹוִד

ּבֹו. ֵּתֹל ְמהַק ֶׁשָהִאיׁש ְּתִחָּלה ּבַק ר ָסבַק ִיְצָחֱק ר'

ף ְרעַק ֶׁשהֻק ָּכבֹוִד הַק ֶאת ָּדָחה ִּדיֱק", צַק "ֵאיֶנִּני

ִהְנִני". ָּפׁשּוט ְיהּוִדי "ְסָתם ָעֹליו,

ִּדיֱק צַק ֵאינֹו ָהאֹוֵרחַק ֵּגׁש. ִהְתרַק ְפִרי ּכַק הַק

ִמִּתי! אֲק ִּדיֱק צַק ָאח, ָעָנו. ּגַקם ֶאָּלא ִד, ִּבֹלבַק

ֵנאֹות ִיְצָחֱק ְּכֶׁשר' ִמֶּמּנּו ָּׁשר ְמאֻק ָהָיה /א

ֶהֱעִניֱקּו ּזּוג ְּבֵני-הַק ְּבֵביתֹו. ֹלִהְתָאֵרחַק

ְמֹלִכים. ְּכבֹוִד ְפָּתע ּמֻק הַק ֹלאֹוֵרחַק

ִּדיֱק צַק ְּבִדֹוְרָנה: ְּׁשמּוָעה הַק ָּפְׁשָטה ִּבְמֵהָרה

ְפִרי. ּכַק הַק ֹלֵבית ֹלֶרֶגֹל ָעֹלּו ִּבים רַק ָיָרה. ָּבעֲק ׁשֹוֶהה

ֵהן ֹלֶהֶפ$, ֹלֹו. ָעְמִדּו /א ִיְצָחֱק ר' ֶׁשֹל ְמָחאֹוָתיו

ָרָצה. עֲק הַק הַק בֹות הֲק ֹלַק ֶאת ֶׁשִהְגִּביר ְּכֶׁשֶמן ָהיּו

ִית. ּבַק ּבַק ִהְׂשָּתֵר$ ְּבָרָכה ְּקֵׁשי ְמבַק ֶׁשֹל ָארֹ$ ּתֹור

ץ חַק ְּבֹלַק ָּכְׁשֹלּו ִיְצָחֱק ר' ֶׁשֹל ֵּסרּוב הַק ִנְסיֹונֹות

ֵּבֹל ֹלֱקַק ְּכַאִדמֹו"ר, ֵהג ֹלִהְתנַק ץ ֶנֱאֹלַק ֶהָחִסיִד ֶהָהמֹון.

ְוֵאֶּלה ֵאֹליו, ּפֹוִנים הַק ֶאת ֹלָבֵר$ 'ֱקִויְטֹלָ$',

ׁשּוב ְנִדיִבים. 'ִּפִדיֹונֹות' ֹלָחנֹו ׁשֻק ֹל עַק ִהְׁשִאירּו

ֹל עַק ּדֹוְרָנה ּתֹוָׁשֵבי ֶאת ִמיִד עֲק ֹלהַק ִנָּסה ָוׁשּוב

ָּׁשְוא. ֹלַק – ָטעּוָתם

ְפִׁשי", ֹלנַק בֹוי "אֲק ּוִמְּכֵאב. ר עַק ִמּצַק ֵּלץ ִהְתּפַק ֹלּבֹו

ֹלי. /א ְּבִאְצְטֹלה אֹוִתי "ִהֹלִּביׁשּו ְצמֹו, ֹלעַק ב ָחׁשַק

ְּבִרּיֹות!". הַק ֶאת ֶּמה ְמרַק ִני אֲק ִמֶּמִּני. ָעׂשּו ִּדיֱק צַק

ֹלי "ָהִניחּו ִית. ּבַק הַק ֹליַקִד ְזָעֱקֹות ִנְׁשְמעּו ִּפְתאֹום

ְיהּוִדי, ִהְתָּפֵרץ ֶחִדר הַק ֶאֹל ִּדיֱק!". ּצַק הַק ֶאֹל ֹלִהָּכֵנס

ִהיא נּוׁשֹות, אֲק חֹוֹלה ִּבִּתי ִּבי, "רַק ּכֻקּלֹו: ִנְסָער

הֹוִׁשיָעה!". ִּבי, רַק ָאָּנא ֹלָמֶות. ִּיים חַק ֵּבין ְרֶּפֶרת ְמפַק

ֶׁשֹל ֶּייָה חַק ֵּלף. ִיְתעַק ע ֶרגַק ֶׁשְּבעֹוִד ָחׁש ִיְצָחֱק ר'

ְּבכֹוחֹו ָמה ְוִכי ְּכֵתָפיו! ֹל עַק ָּתה עַק ָּנִחים מֻק יַקֹלָּדה

ִאֵחֹל ְׁשֹלָמה", ְרפּוָאה ֹלּה "ֶׁשִּתְהֶיה ׂשֹות? עֲק ֹלַק

ִדֹות. רֹועֲק ִים ִּבְׂשָפתַק

ְצמֹו. ֹלעַק ָּכבֹוִד ֵּקׁש ְמבַק הּוא ֵאין ְּכִאּלּו ָּׂשה, ְמעֻק ָנָוה עֲק ּבַק ֵהג ֶׁשִהְתנַק ֶאָחִד ָעִׁשיר ם עַק ּפַק ָהָיה

ָעֹליו. ְגֹלִגים ְמֹלַק ְוָהיּו ְּכָברֹו ּתֹוכֹו ֶׁשֵאין ָנִׁשים ָהאֲק ָיִדעּו

ִּכי ָאְמרּו ֵרי "הֲק ְוִהְתֹלֹוֵנן: ִמְּפִׁשיְסָחה ִׂשְמָחה-ּבֹוְנם ִּבי רַק ֶאֹל ֶהָעִׁשיר ם עַק ּפַק ִנְכנַקס

ּוְבָכֹל-ֹזאת ָּכבֹוִד, הַק ִמן ָׁשִנים ֶזה ּבֹוֵרחַק ִני אֲק וַק ָריו; ַאחֲק רֹוִדף ָּכבֹוִד הַק ָּכבֹוִד, הַק ִמן ּבֹוֵרחַק הַק

י". רַק ַאחֲק רֹוִדף ָּכבֹוִד הַק ֵאין

ְפֶנה מַק ָּתה אַק ם עַק ֹלפַק ם עַק ֶׁשִּמּפַק ִמּׁשּום ִהיא ֹלכָ$ ִּסָּבה "הַק ִׂשְמָחה-ּבֹוְנם: ִּבי רַק ֹלֹו ֵהִׁשיב

אֹוֵמר ָּתה ֶׁשאַק ָּכבֹוִד הַק חֹוֵׁשב .Cֶרי ַאחֲק רֹוִדף ָאֵכן ָּכבֹוִד הַק ִאם ֹלְראֹות ֹלָאחֹור, Cֹראְׁש ֶאת

..." ֹלְבֹרחַק ֵהר ְממַק ְוהּוא – ֹלָתְפסֹו

ם עַק ּפַק ּבַק ֶׁ̆ ב ֵׁ̆ חֹו י ƒנ אֲק י: ƒינ ƒּפ

ָרא ¿̃ ƒנ ּוט ׁ̆ ּפָ ָאה ּבָ הַק

ֹל ֶׁ̆ ים ƒֹלִד ּי¿ הַק ָטָרה! ¿ׁ̆ ƒּמ ֹלַק

ׁ̆ ּמָ מַק ָהֵאֹלּו, ים ƒֵכנ ¿ ּׁ̆ הַק

ּו ׁ̆ י ƒע ר¿ ƒה ֵהם ה ֹלּמָ ים! ƒּופˆ חֲק

ׁ̆ ֵי ֵרי הֲק ? ך¿ ּכָ ֹל ּכָ מֹוֹל ¿̇ ֶא

ים ƒׁ̆ ָנ אֲק ם ּגַק נּו ֹלָ ֶׁ̆ ָין נ¿ ƒּב ּבַק

ים. ƒר ּגָ בֻק מ¿

יא ƒ̂ הֹו ֹל¿ יך¿ ƒר ָ̂ ָהָיה י אּוֹלַק י: ƒינ ƒּפ

ט) ּפָ ¿ׁ̆ ƒּמ הַק י˙ ּבֵ ƒמ ו ַ̂ק ם ִדָ ֶנג¿

ֹלּו ƒפ אֲק י, ƒּ̇ ע¿ ִדַק ֹל¿ י: ƒר ָׂ̆

עֹוֶזֶר˙. ה ָ̇ ָהי¿ ֹלֹא ָטָרה ¿ׁ̆ ƒמ

ָהיּו ים ƒר ֹוט¿ ּׁ̆ הַק ֶׁ̆ ֵרי חֲק אַק ע ֶרגַק

ּוב ׁ̆ ח טַק ּבֶ ים ƒֵכנ ¿ ּׁ̆ הַק ים, ƒב עֹוז¿

ים. ƒׁ̆ י ƒע ר¿ מַק ָהיּו

ֹלֹא עֹוִד ֶׁ̆ ֶב˙ ֶׁ̆ חֹו י ƒנ אֲק א: ּמָ ƒא

ים, ƒֵכנ ¿ ּׁ̆ הַק ם ƒע ֹעֹל פ¿ ƒֹל ינּו ƒּס ƒנ

ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ן מַק ז¿ ƒֹל ים ƒא ¿̇ ּמַק ֶׁ̆ מֹו ּכ¿

˜ֹום מ¿ ƒּב ֹלבֹוא יִד ƒ̇ ָע ֹלֶ ֶׁ̆ ˙ּוב ּכָ

ים". ƒ̂ "יֹועֲק יּו ה¿ ƒי ים", ƒר ֹוט¿ ׁ̆ "

˜ רַק ֹו˙ ׂ̆ עֲק ֹלַק ˆּו ר¿ ƒי ים ƒׁ̆ ָנ אֲק י ƒּכ

כּו ָטר¿ ¿̂ ƒי ּוט ׁ̆ ּפָ ֵהם טֹוב.

ֹו˙. ׂ̆ עֲק ֹלַק ָמה ם ָ̇ אֹו יכּו ƒר ִד¿ ּיַק ֶׁ̆

ים ƒֵכנ ¿ ּׁ̆ הַק ם ƒע ב ֵׁ̆ ֵנ ּבֹואּו

'ıֵע יַק 'נ¿ ָיֶפה, ֹלֶהם יר ƒּב ס¿ נַק ו¿

ָין נ¿ ƒב ּב¿ ֹהג נ¿ ƒֹל ָנכֹון ֵאיך¿ ֹלֶהם

ים ƒֹל ּסֹוב¿ הַק ים ƒׁ̆ י ƒׁ̆ ¿̃ ּבֹו ׁ̆ ּיֵ ֶׁ̆

. ׁ̆ עַק ֵמָהרַק

טֹוב! יֹון ע¿ רַק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ן ƒמ ֹעם ט¿ ƒֹל יֹל ƒח ¿̇ הַק ֹל¿ ֹל נּוכַק

ָיכֹוֹל ו¿ ה, ּסֶ נַק נ¿ ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק

( יחַק ƒֹל ¿̂ נַק ֶמ˙ א¡ ּבֶ ֶׁ̆ יֹו˙ ה¿ ƒֹל

ֹל. ְׁשמַק חַק ֹלִיּצּור ָהָראִׁשי ֶּדֹלֱק הַק ֹחֶמר ִהּנֹו ֶּפָחם הַק ְּבִיְׂשָרֵאֹל, ָּכאן,

ֹלְמנֹועַק ְּכִדי ֹזאת ח, ֹלַק ְּכֶׁשהּוא ְּגִדֹוֹלֹות ָּבֳאִנּיֹות ֹלִיְׂשָרֵאֹל ִּגיעַק מַק ֶּפָחם הַק

ָים ְּבֹלב ְּפִריֱקה הַק ח ֵמזַק ֶאֹל ִנֱקָׁשרֹות ָהֳאִנּיֹות ְּסִביָבה). הַק ְּבֵאיכּות ּפֹוֵגעַק (הַק ֶּפָחם ֱק בַק אֲק ִהָּוְצרּות

ְמיֻקָחִד ּסֹועַק מַק ֶאֹל ָהֳאִנָּיה ִמֶּבֶטן ֶּפָחם הַק ֶאת ּפֹוְרֱקים ח, ֵּמזַק הַק ֹל עַק ִּנָּצִבים הַק ָנֱק, עֲק גּוָרֵני עֲק ּוְׁשֹלֹוָׁשה

ָהִאְחסּון. ר תַק אֲק ֶאֹל ָנע, ֶסֶרט ֵּבי ּגַק ֹל עַק ֶּפָחם הַק מּוָבֹל , ּסֹועַק ּמַק הַק ְּבֶאְמָצעּות ֶּגֶׁשר. הַק ֹל עַק ִּנְמָצא הַק

ִנְׂשָרף ִויר, אֲק ְּבתֹוֶסֶפת ֹלִדּוִד ְזֶרֱקת מֻק ָהַאְבֱקה ְּדֱקיֱקה. ֹלַאְבֱקה ֶּפָחם הַק ִנְטָחן ּבֹו, ִּׁשּמּוׁש הַק ֹלְפֵני

ֶּדֹלֱק הַק ת ְׂשֵרפַק ִים. מַק זֹוְרִמים ְּבתֹוָכם ֶׁשר אֲק ְּפֹלִדה, ִמִּצּנֹורֹות ָּבנּוי ְּׂשֵרָפה הַק ּדּוִד ב. רַק ֹחם ּוֵמִפיֱק

ֹלֱקיטֹור. הֹוְפִכים ִּצּנֹורֹות ֶׁשּבַק ִים ּמַק ְוהַק , ָּגבֹוּהַק ֹחם ּדּוִד הַק ֹל ֹלַק חֲק ּבַק יֹוֶצֶרת

ִּבְמִהירּות ֶּגֶנָרטֹור הַק ֹל ֹלּגַק ּגַק ְוֶאת ּטּוְרִּביָנה, הַק ֶאת ְמסֹוֵבב ִּקיטֹור הַק

ָּנִאים ֹלׁשַק ָּמֳעָבר הַק ֹל, ְׁשמַק חַק יֹוֶצֶרת ִּסּבּוִבית הַק ְּתנּוָעה הַק צּוָמה. עֲק

ֶׁשָּלנּו. ִית ּבַק הַק ְוֶאֹל ָהַאְרִצית ָהֶרֶׁשת ֶאֹל ּוֵמֶהם ְּגִדֹוֹלים


