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הים עֹל נס

ֱקָרא ָהרֹוָמִאי 'ּדֹוֱקטֹור' הַק ָּתה. עַק ִד עַק ִּבְמִזָּמתֹו

ֹלֹו ָעָנה ָהְרִּכינַקס ב רַק טֹוב. ֹּבֱקר ְּבָצֳהֹלה: ֵאֹליו

ֶׁשָהָיה א ֹלְמֱקֹומֹו, ְוִהְמִׁשי" ָרָפה ְּבָׂשָפה

מּוָטב ָצִדֹוֱק. ִּבי רַק ֶׁשֹל מֹוָׁשבֹו ִמְּמֱקֹום ְרֵחֱק הַק

ֶהְחֹליט. ְׁשִמיָעה, ח ִּבְטוַק ֶׁשֶאָּׁשֵאר

ִּכְנכֹוָנה. ְחֹלָטתֹו הַק ִהְתָּבְרָרה ְמֵהָרה ִד עַק

ְצֹלָחתֹו הַק ֹל עַק ְוֵגֶאה ָׂשֵמחַק ֶׁשָהָיה יּוֹליּוס,

ּבֹות ְרצֻק חַק ֶאת ֵמִׂשים ִמְּבֹלי ִׁשְחֵרר ֵמֶאְתמֹוֹל,

ָצִדֹוֱק. ִּבי רַק ִעם ֹלׂשֹוֵחחַק ֹלנַקּסֹות ְוֵהֵחֹל ֹלׁשֹונֹו

ָּתה אַק ָּבָׂשר ֹל ּדַק ָּמה ּכַק ִד עַק ֶהָחָכם, ְעָּת, ָיִדַק "הֲק

ִנָּתן – ְּבָׂשְר3 עֹור ֶאֹל ֵּבט הַק ִהֵּנה, ְוָרֶזה?

ְּכִאּלּו ְּפִניִמִּיים, הַק ֵאיָבֶרי3 ֶאת ְרּכֹו ּדַק ֹלְראֹות

ֹלּבֹו ָׁשת ָצִדֹוֱק א ִּבי רַק ָׁשֱקּוף!". ָהִייָת

ִסּיּום ע ֹלֵׁשמַק " אַק ָהרֹוָמִאי, ֶׁשֹל ֹלִפְטּפּוָטיו

חֹוִדרֹות, ִים ֵעינַק ּבֹו ץ ְוָנעַק ָּפָנה הּוא ְּדָבָריו,

ּתֹוכֹו ֶׁשֵאין ִמי ָּבה! ְּדרַק "אַק ְּבֹתֱקף: ר ְוָאמַק

ְוָׁשב ִּמִדָרׁש!"... הַק ֹלֵבית ִיָּכֵנס ַאֹל ְּכָברֹו

ָּגִדֹוֹל. הַק ֵּסֶפר ּבַק ֵעיָניו ֶאת ע ְוִׁשּקַק

ִׂשיחַק ּדּו ֹלַק ב רַק ְּבֱקֶׁשב ֶהֱאִזין ס ָהְרִּכינַק ב רַק

ֹלֵּבֹל ִנְתּבַק ָהרֹוָמִאי ִּכי ִמָּיִד ְוִהְבִחין ְנֵין, ְּמעַק הַק

ִּנְרֶאה א ּכַק ֶהָחָכם. ֶׁשֹל ִמְּתׁשּוָבתֹו ט ְמעַק

יּוֹליּוס. ֶאֹל ְוִנּגַקׁש ֱקם ְוהּוא אֹוָתּה, ֵהִבין

ְוֶאת ֵּבנּו ֹלרַק ְרָּת ָאמַק ֶׁשר אֲק ֶאת ְעִּתי "ָׁשמַק

ָהָבה ְנָּת. ֵהבַק " א אַק ֵאֹלי3, ִּדֵּבר ֶׁשר אֲק

ֹל3, ר ָאמַק ֵּבנּו רַק ֵּבנּו: רַק ִּדְבֵרי ֶאת ֹל3 ְוַאְסִּביר

הּוא ֶׁשר אֲק ּכַק ֹלָאִדם ִהיא ְּגִדֹוֹלה ֹלה עֲק מַק ִּכי

ְסִּתיר ֹלהַק ֶּסה ְמנַק ֵאיֶנּנּו ָאִדם ֶׁשר אֲק ּכַק ָׁשֱקּוף...

ּתֹוכֹו ָׁשִוים. ְוֹלּבֹו ִּפיו ֶאָּלא ֶׁשְּבֹלּבֹו, ָמה ֶאת

ֹלְּמִדּו ֶׁשֶאְצֹלנּו ֹל3 ע ּדַק [=ְּכִחיצֹוִנּיּותֹו]. ְּכָברֹו

ֹלֵבית ִיָּכֵנס ֶׁשDא ְּכָברֹו, ּתֹוכֹו ֶׁשֵאין ִמי ִּכי

ְּדָבָריו ֶאת ִסֵּים ָהְרִּכינַקס ב רַק ִּמִדָרׁש!". הַק

ָהרֹוֵפא ֶׁשֹל ָּפָניו ֶהְחִוירּו ִּכי ֹלְראֹות ח ְונֹוכַק

ֵהִבין ֵהיֵטב ּוְבֵכן, ִדּו. עֲק ִהְתרַק ְוָיִדיו ָּפׂש ְּמחֻק הַק

ֵּבנּו רַק ִּדְבֵרי ִיְרְמזּון ֹלָמה ָהרֹוָמִאי ְכָׁשו עַק

ֹלִהָּסֵתר ִאיׁש ֹל יּוכַק ִּכי יַקְחֹׁשב ֹל ּבַק ִּדיֱק. ּצַק הַק

ָבִדיו עֲק ּוֵמֵעיֵני ֵּׁשם הַק ֵמֵעיֵני ִּמְסָּתִרים ּבַק

ִּדיֱקים! ּצַק הַק

ְּביּוֹליּוס, מּורֹות חֲק ִים ֵעינַק ץ ָנעַק ס ָהְרִּכינַק ב רַק

ְּכָבר ֶזה, ִמִדָרׁש ְּבֵבית ִּכי ְּברּורֹות, ֹלֹו ְּכרֹוֵמז

ִהְפָנה ְוָאז ְּכָברֹו.. ּתֹוכֹו ֵאין ִּכי ּבֹו ִּכיִרים מַק

ֹלְמֱקֹומֹו. ְוָׁשב ּבֹו ּגַק ֶאת ֵאֹליו
יבוא המשך

ְצֹליחַק ֶׁשּמַק יּוֹליּוס, ֶאת ּפֹוֵגׁש ָּתִמים הַק ְעָיה ְיִדַק �������	


ְבֶנה! ְּביַק ִנְמָצִאים ְּיֹלִדים הַק ָּיֱקר: הַק ֵּמיִדע הַק ֶאת ִמִּפיו ֵּלץ ֹלחַק

ִביֹלה... חֲק בּוָרם עֲק ת חַק ֹלֱקַק ֵּדב ִמְתנַק ּגַקם הּוא

ּוְבֵכן, ִּבְכֵאב. ְׂשָפָתיו ֶאת " ָנׁשַק ָהְרִּכינַקס ב רַק

ָיִדיו ְּבמֹו ִּכי ֵמִבין ֵאינֹו ּטֹוב, הַק ָהָאב ְעָיה, ְיִדַק

ז.. ּוֹלמֹוְנּבַק ָּיֱקר, הַק ֹלְבנֹו ָיֱקּוׁש ח ּפַק טֹוֵמן הּוא

ב רַק י? ְׁשִדֹותַק חַק ֹל עַק ָּכֵעת ְּכָבר ֹלֹו ֹלגַקּלֹות ִאם הַק

ְּפָרִטים. יֹוֵתר ֱקִדם ֹלְׁשֹמעַק ֶהְחֹליט ָהְרִּכינַקס

ְנֵין. ִהְתעַק ִביֹלה?", חֲק ּבַק ֹלֹו ח ִּתְׁשֹלַק "ּוָמה

ָּכֹל ֹלי ֵאין ִּכי ִמָּיִד ֹלֹו ְרִּתי "ָאמַק ֶנֱאנַקח. ְעָיה ְיִדַק

ָאנּו ְרֵעִבים ְּבֵביֵתנּו ּגַקם ִּכי , ֹלְׁש חַק ֹאֶכֹל

ָהֹאֶכֹל ָמצּוי ְּביַקְבֶנה ָׁשם ְוֱקא ּדַק ֹלֹלֶחם. ֹלִעִּתים

ֶׁשֶאְפָׁשר ר ְוָאמַק ִּבי ֱק ָּדחַק הּוא ָבֹל אֲק יֹוֵתר,

ר ְּדבַק ְוֱקא ּדַק ֹלאו ָּכֹלֶׁשִהי. ְזֶּכֶרת מַק ֹל עַק ְחֹׁשב ֹלַק

ָעֹלה ט, ְמעַק ְבִּתי ְּכֶׁשָחׁשַק ּוֶבֱאֶמת, ָכֹל, אֲק מַק

."? ֹלְׁשֹמעַק רֹוֶצה ֶנֱהִדר. ְעיֹון רַק ְּבמֹוִחי

. רּוחַק ְּבֱקֶצר ָהְרִּכינַקס ב רַק ָעָנה אי!", ּדַק "וַק

ְעיֹון?". ָהרַק "ָמה

ְּתִחָּלה ּבַק ֱקָטן. ִאיִׁשי ְפָסֹל סַק ְפָסֹל. "סַק

ְרִּתי ִנְזּכַק ִמָּיִד ָבֹל אֲק ֹלִגִדעֹון, ִּכֵּסא ֹל עַק ְבִּתי ָחׁשַק

ֹלְׁשֵניֶהם ֶאְבֶנה ְרִּתי, ְוָאמַק ז, מֹוְנּבַק ֵברֹו, חֲק ּבַק

ֵמֵעץ " א אַק י. ָיִדַק ֵׂשה עֲק מַק ֵמֵעץ ְפָסֹל סַק ְחָּדו יַק

ִמְּׁשֵאִרּיֹות ֶאָּלא ְפָסֹל, ּסַק הַק ֶאת ֶאְבֶנה ְסָתם

ֹלֵּכנּו מַק ִד ָעמַק ָעֹליָה ֱקֵהֹל'; 'הַק הַק ת ִּבימַק ְרֵׁשי ֱקַק

ֵּׁשם! הַק ֶאת ֹלִיְרָאה ֹלֵּבנּו ֶאת ְועֹוֵרר ִּבְׁשָעתֹו

ן עַק ֹלמַק ֵיְׁשבּו, ְוָעֹליו ֹליֶהם אֲק ח ֶאְׁשֹלַק ֶזה ְפָסֹל סַק

ֶאת ׂשֹות עֲק ֹלַק ְוָׁשְמרּו ֵּׁשם הַק ֶאת ְוִייְראּו ִיֹלְמִדּו

ְּברֹו, ְּבִדַק ֵּגׁש ִנְתרַק ְעָיה ְיִדַק ּתֹוָרה"... הַק ִּדְבֵרי ָּכֹל

ֶאת ְׁשִּבית ֹלהַק ֵהֵעז ָהְרִּכינַקס א ב ְורַק

ֶאת ְׁשֹלים אַק ִׁשְבָעה עֹוִד "ֹלָיִמים ִׂשְמָחתֹו.

ְּבֱקֹוֹל ְעָיה ְיִדַק ֶהֱעִרי" ֶּזה", הַק ְפָסֹל ּסַק הַק ְּבִנּיַקת

ֵיׁש עֹוִד ּכָ", ִאם ט. ְמעַק ִנְרּגַקע ס ָהְרִּכינַק ב ְורַק

ִמן ִד ִנְפרַק הּוא ָּבִעְנָין. ֵּפֹל ֹלטַק ִד ֵּכיצַק ְחֹׁשב ֹלַק ן ְזמַק

ֹלֵביתֹו. ּוָפָנה ֹלָׁשֹלֹום ָּגר ּנַק הַק

ֹלֵבית ָהְרִּכינַקס ב רַק ִהִּגיעַק ּיֹום הַק ת ֹלָמֳחרַק

ְּביּוֹליּוס ְּכֶׁשִהְבִחין ֱקִדרּו ָּפָניו ִּמִדָרׁש. הַק

יּוֹליּוס ָצִדֹוֱק. ִּבי ְּברַק ֵּפֹל ְמטַק ָּלָבן הַק ֶּבָחֹלּוֱק

ב רַק ִהְרֵהר ָמה? ֶאָּלא ֶּצה. ּוְמרֻק ּיָ" ְמחֻק ָהָיה

ִהְצֹליחַק ֶּזה הַק ָהָרָׁשע ֵהן ִּבְמִרירּות. ָהְרִּכינַקס

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ִּכָּתה, ֹלַק ִנְכנַקס ִים ֶאְפרַק ּיֹום הַק

"ֶזהּו, ָחִדׁש. ָּכֹחֹל ִּבְמִעיֹל ְמכֻקְרָּבֹל

ָׁשֹלם ְּבֹלב ֱקִׁשיב ֹלהַק ָיכֹוֹל ִני אֲק ּגַקם ּיֹום ֵמהַק

ֹל עַק מֹוִדיעַק ֶׁשהּוא ְוֹלְׂשֹמחַק אי, ּזַק חַק ֹלַק

ֶּגֶׁשם!".

ִּכָּתה, ֹלַק ִנְכנַקס ֵבִרי חֲק ָנִתי ּכָ", ר ַאחַק ֶרגַקע

ָיכֹוֹל ִני אֲק ּגַקם ּיֹום ֵמהַק "ֶזהּו, . ְוָׂשֵמחַק צֹוֵהֹל

ּומֹוִריִד ָהרּוחַק ִּׁשיב 'מַק ָׁשֹלם ְּבֹלב ֵּלֹל ֹלִהְתּפַק

חּוָזה אֲק ָהְיָתה ָנִתי ֶׁשֹל ְּבָיִדיו ֶּגֶׁשם'!". הַק

ֶמֹלֶ". ֶׁשֹל ְרִביט ׁשַק ְּכמֹו ִדָׁשה, חֲק ִמְטִרָּיה

אי ּזַק חַק הַק ֹל עַק סֹוֵמ" ִים ֶאְפרַק ְנֵין, ְמעַק ָּמׁש "מַק

ֵּׁשם הַק ֹל עַק סֹוֵמ" ְוָנִתי ֶּגֶׁשם, ֹלֹו ֶׁשְּיַאְרֵּגן

ִּבְצחֹוֱק. ֱקב יַקעֲק ֱקָרא ֶּגֶׁשם", ֹלֹו ֶׁשּיֹוִריִד

מֹוִריִד ּזַקאי א חַק ֶׁשהַק ָּין ְמצֻק יֹוִדעַק ִני "אֲק

ָאִדם "ְּבֵני ִים. ֶאְפרַק ִהְסִּביר ְּגָׁשִמים",

ֱקִדיָמה ָיִמים ָּמה ּכַק ֹלְצּפֹות ֱק רַק ְיכֹוֹלים

ּגַקם ֵהם ֶּגֶׁשם. ֹלֶרִדת ָצפּוי ִאם ת עַק ְוֹלִדַק

ּבֹות ֹלעַק ְכֹלֹלים ְמׁשֻק ְּבֶאְמָצִעים ְיכֹוֹלים

יֹוִריִד ֶׁשהּוא ְוֹלְגֹרם ֶּגֶׁשם ֶׁשֹל ָּים ֱקַק ָעָנן

ָּבעֹוֹלם ֶאָחִד ַאף ָבֹל אֲק ִים. מַק יֹוֵתר ֱקָצת

ִדִׁשים. חֲק ֶּגֶׁשם ְנֵני עַק ְצִמיחַק ֹלהַק ָיכֹוֹל  א

ָּכֹל ְמרֹות ֹלַק ְּגָׁשִמים, הַק ְפֵּתחַק מַק

ֶׁשֹל ִים ָּיִדַק ּבַק ָּתִמיִד ִנְׁשָאר ֶּטְכנֹוֹלֹוְגָיה, הַק

ֵּׁשם". הַק

ִּמְטִרָּיה הַק ֶאת ְוֹלֵּטף ָנִתי ר ָאמַק ּכָ"", "ִאם

ֶּגֶׁשם, ֵמהַק ֶׁשָּלנּו ָנָאה הֲק הַק ר "ִעּקַק ִדָׁשה, חֲק הַק

ְּׁשֹלּוֹלּיֹות, ֵמהַק – א ֹלְהיֹות מּוָרה אֲק

ּטֹוב הַק ֵמָהֵריחַק ִפּלּו א אֲק וַק ִּמְטִרּיֹות, ֵמהַק

זֹוִכים ְחנּו נַק ֶׁשאֲק ִמּכָ" ֶאָּלא ֶּגֶׁשם. הַק ֶׁשֹל

ֵּׁשם הַק ֶׁשֹל ְׁשָּפָעה הַק הַק ֶאת ְּבָגֹלּוי ֹלְראֹות

ֹלנּו ִניֱק עֲק מַק ֶׁשהּוא ְּנִתיָנה הַק ֶאת ָּבעֹוֹלם.

ָהְרָחָבה". ִמָּיִדֹו

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

אֹוֵמר חֹוֵבֹל הַק ב רַק ֶא˙ י ƒּ̇ ע¿ מַק ָׁ̆
חֹוף! הַק ֶאֹל יעַק ƒּג נַק ָבר ּכ¿ ָחר ּמָ ֶׁ̆ ם. ֵ ּׁ̆ הַק רּוך¿ ּבָ ה, ּנֵ ƒה

˙ ּכַק ר¿ ƒּב ֶא˙ ָבֵרך¿ ֹל¿ ינּו ƒָזכ
ה"! ּכָ ּסֻק ּבַק ב ֵׁ̆ "ֹלי

יעּו ƒּג ƒה ים, ƒׁ̆ ֳחִד ר חַק אַק ֹל¿ . ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק ıֶאֶר ֵעֶבר ֹל¿ ָאֹרך¿ ע ּסָ מַק ֹל¿ א ָ̂ ָי ים, ƒֹלִד י¿ ֵני ¿ׁ̆ ƒּב ֹל ּפָ טֻק ּמ¿ הַק ָמן ֹל¿ אַק י, ƒ̃ רֹוִד¿ ּב¿ ָיהּו ע¿ ַׁ̆ק י¿ ר' יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ָכך¿ ו¿ ָח˜ ר¿ ּמֶ ֹלַק ם ָ̇ אֹו ֹלה ט¿ ֹל¿ ƒט ָעָרה ס¿ ים. ƒ̂ ֵע מּוָסה עֲק ה ּנָ טַק ¿̃ א ָ ּׂ̆ מַק ˙ ינַק ƒפ ס¿ ƒּב ָבנֹון, ֹל¿ ƒמ ֹלָגה פ¿ הַק ע, ּסָ ּמַק הַק ֹל ֶׁ̆ רֹון חֲק ָהאַק ˜ֹו ֶחֹל¿ ֹל¿

יָנה. ƒפ ּס¿ הַק ֹל עַק ה ּכָ סֻק ים ƒ̃ ָה ֹל¿ יחּו ƒֹל ¿̂ ƒה ים ƒּב רֻק מ¿ ים ƒּ̂ מַק אֲק מַק ּוב¿ ָים ֹלב ּב¿ ָהיּו ן ƒי ִדַק עֲק ֵהם ּכֹו˙, ּסֻק הַק ג חַק ֵרב ָ̃ ¿̇ ƒה ּב¿
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ה. ָ̃ ָז חֲק רּוחַק ּוב ׁ̆ יֹלה ƒח ¿̇ מַק ה ּנֵ ƒה ָבֹל אֲק
יט ƒס ָּ̇ ֹלֹא יא ƒה ם עַק ּפַק הַק ֶׁ̆ ה ּוֶ ַ̃ק נ¿ ּבֹואּו

ים. ƒּ̃ חַק ר¿ ּמֶ ֹלַק נּו ָ̇ אֹו

ּכֹו. עַק ֶא˙ ים ƒרֹוא ָבר ּכ¿ נּו ח¿ נַק אֲק
ה! ָׁ̆ ּבָ ּיַק הַק ֶאֹל ים ƒב ר¿ ָ̃ ¿̇ ƒמ

ֹל נּוכַק ט עַק מ¿ עֹוִד
ָינּו"! ֶהח¡ ֶׁ̆ " ָבֵרך¿ ֹל¿

!˙ ֶ̃ ּזֶ חַק ¿̇ ƒמ ָהרּוחַק
ֹל ּכָ נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ ּכ¿ יעַק ƒר פ¿ הַק ֹל¿ ֹלּה ן ֵּ̇ ƒנ ֹלֹא
ים! ƒׂ̆ ָר פ¿ ƒּמ ֹלַק יָמה ƒִד ָ̃ ים! ƒרֹוב ¿̃ ך¿ ּכָ

השבת כניסת

השבת צאת

.˙ ֶ̃ חֹוֶר יָנה ƒפ ּס¿ הַק
ים ƒיח ƒֹל ¿̂ מַק ֹלֹא נּו ח¿ נַק אֲק
ּזּון! ƒא ֹל עַק ֹמר ¿ׁ̆ ƒֹל

אי נַק ¿̇ ƒּב ָבֹל אֲק ן, ּכֵ
. ך¿ ּכָ ר חַק אַק ֹסף א¡ ֶּ̇ ֶׁ̆

טֹוב!

ס נַק כ¿ ƒנ ֹלֹא ֶזה ֹסף? ֹלא¡ ּכֹר ז¿ ƒּ̇ ה ָּ̇ אַק
ה? ּיָ ƒנ ¿ ּׁ̆ ֵמהַק א ָ̂ ָי ו¿ ˙ חַק אַק ֵמֹאֶזן ָך ֹל¿

י ƒֹל יִד ƒהֹור ֹל¿ ָיכֹוֹל ה ָּ̇ אַק י, ƒ̂ י ƒא
ֹלה? ע¿ מַק ֹל¿ ƒמ גֹו ֹלֶ הַק ֶא˙

ָהֹאֶזן ֶא˙ ם ֵ̇ סֹו י ƒנ אֲק אֹום! ¿̇ ƒּפ ָמה
ה+ ּנָ ּמֶ ƒמ א ֵ̂ ֵי ֹלֹא ה ּזֶ ֶׁ̆ ִדי ּכ¿ ה ּיָ ƒנ ¿ ּׁ̆ הַק

יעַק ƒּג הַק ֹל¿ ּסֹו˙ נַק ֹל¿ ר ָׁ̆ ֶאפ¿
חֹוף. הַק ֶאֹל ה ּיָ ƒח ¿ׂ̆ ƒּב

ים ƒרֹוא ם ֶּ̇ אַק ה, ּנֵ ƒה
ים+ ƒרֹוב ¿̃ ָבר ּכ¿ נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆

ו ָׁ̆ כ¿ עַק ִד עַק ֹלנּו ר ָעזַק ּטֹוב הַק ם ֵ ּׁ̆ הַק
ָאה. ָהֹל¿ ֹלנּו ֹזר עֲק יַק ם ּגַק הּוא ו¿

ָנה! ּכָ סַק
˙ עַק ַ̃ק ב¿ ƒנ יָנה ƒפ ּס¿ הַק

ם!!! ƒי נַק ¿ׁ̆ ƒֹל



ָׁשׁש חֲק ֶׁשֹל ָׁשׁש חֲק

ָחס ְמיֻק מֹור חֲק

ְבָרָהם ְואַק ֹלֹוט

ֶּתֶכת א ּמַק הַק ִאּסּור; ָּכאן ֵאין ֶּפה. ֹלַק ּכָ"

ָחֵמץ. אֹו ָחֹלב אֹו ָּבָׂשר "ָּבֹלָעה"

ָׁשָׁשא "חֲק ָׁשׁש, חֲק ֶׁשֹל ֶׁשֶמץ ֱק רַק ִנְׁשַאר

ָצִרי" ֶזה ִּבְׁשִביֹל ִאם הַק ָׁשָׁשא", חֲק ּדַק

ִים?'". ִׁשּנַק ְּכֵאב ֹלְסֹּבֹל

ִּסּפּור, ֹלַק ָּתֱק ְמרֻק ב ָיׁשַק ֹלִד ְּגִריְנוַק ב ָהרַק

ִהְמִׁשי": סֹוֵפר ב ְוָהרַק

ִּבי? ָהרַק ֹלי ָעָנה ָמה יֹוִדעַק ָּתה "אַק

ְּפֶרְׂשּבּוְרג! ֶׁשֹל ָּבּה 'רַק ֵהִׁשיב: ִּבי ָהרַק

ֶׁשִּלְפָעִמים יֹוִדִעים ֶּתם אַק ֹלֹוא הֲק

ִהְרִּגיׁש ָהעֹוף ֶאת ט ֶׁשָּׁשחַק ּׁשֹוֵחט הַק

ְׁשֹלֶמת. א מֻק ָהְיָתה ְּׁשִחיָטה א ֶׁשהַק

ְּׁשִחיָטה, הַק ִּכין ְּבסַק "ְּפִגיָמה" ָהְיָתה ְוָׁשֹלֹום ֶׁשָחס

ָהְיָתה ִּכין א ּסַק הַק ת ְּתנּועַק ִּכי ִהְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ֶאָּלא

ָׁשָׁשא", חֲק ּדַק ָׁשָׁשא "חֲק ֶׁשֹל ִמֱקֶרה ֶזה ְׁשֹלֶמת. מֻק

ָהעֹוף?... ֶאת ֹלֱאֹכֹל ִאם הַק ְׁשֵאֹלה: ּוִמְתעֹוֶרֶרת

ֹל עַק ת ַאחַק ם עַק ּפַק ְרֶּתם בַק עֲק וַק ֹלֶּתם כַק ֶׁשאֲק ָנִניחַק ּוְבֵכן,

ֵיׁש ְכָׁשו ְועַק ֶׁשָּקָרה ָמה ֱקָרה ָׁשָׁשא". חֲק ּדַק ָׁשָׁשא "חֲק

ֵּקן'. ֹלתַק ִעְנָין ֹלֶכם

ִאּסּור ֵיׁש ָּכאן 'אּוֹלם ִהְמִׁשי": "ּב ּׁשַק ָהרַק ִּבי "ָהרַק

זֹו ֵאין ְיֹלה. ָוֹלַק יֹום ְּתִמיִדי, ָׁשָׁשא" חֲק ּדַק ָׁשָׁשא "חֲק

ָׁשָׁשא "חֲק ֶׁשֹל ֶּזה הַק ְּכֵאב הַק ִמית. עֲק ִד-ּפַק חַק ִכיֹלה אֲק

ִים!'". ִׁשּנַק ִמְּכֵאב יֹוֵתר ְרֵּבה הַק ּכֹוֵאב ָׁשָׁשא" חֲק ּדַק

ֹלֵעֶבר ִהְצִּביעַק סֹוֵפר ב "ָהרַק ֹלִד: ְּגִריְנוַק ב ָהרַק ֵּים ְמסַק

ְּסמּוָכה הַק ְנֵאֹל נַק חֲק ּדֹוֱקטֹור הַק ֶׁשֹל ִים ִּׁשּנַק הַק ִמְרְּפַאת

ִסְבֹלם ֶאת רֹוֶאה ִני 'אֲק ְּגׁשּות: ְּבִהְתרַק ר ְוָאמַק ֹלֵביתֹו

" אַק ִים, ִׁשּנַק ְּכֵאֵבי ִעם ָהרֹוֵפא ֶאֹל ֶׁשָּבִאים ִמי ֶׁשֹל

יֹוֵתר! ּכֹוֵאב ָׁשָׁשא חֲק ּדַק ָׁשָׁשא ֶׁשחֲק ר ָאמַק ִּבי ָהרַק

ִד'... עַק רַק ִּבי ז ָאחַק ֹזאת ר ְּכֶׁשָאמַק

'נּו, ֶנֶפׁש: ת רַק עֲק ְּבסַק ר ְוָאמַק ִסֵּים סֹוֵפר ב "ְוָהרַק

ֵמִבין הֲק ִּבי? רַק הּו מַק ְכָׁשו עַק יֹוִדעַק ָּתה אַק ִאם הַק

ָּתה?!'". אַק
( שֹל חיים' 'תורת ֹלתכנית גרינווֹלִד הרב שֹל סיפורו JEM(עֹל-פי

ב ָהרַק ֶׁשֹל ִּבּקּור ְּבֹתם תשי"ב, ִּבְׁשנַקת ָהָיה ֶזה

ם תַק חֲק ת ִּביִׁשיבַק ָצִעיר ִדִרי" מַק ָאז ֹלִד, ְּגִריְנוַק ְצִבי

ִּבי רַק ְּיִׁשיָבה, הַק ְנִׂשיא ֵאֶצֹל ִים, ִּבירּוָׁשֹלַק סֹוֵפר

סֹוֵפר. ֱקיָבא עֲק

ּוָמֳעָר", ָוִתיֱק ִחּנּו" (ִאיׁש ֹלִד ְּגִריְנוַק ב ָהרַק

ֵמֵעת ֹלָהִביא ג ָנהַק "ִד) ּבַק חַק ר ִּבְכפַק ּיֹום ּכַק ִּמְתּגֹוֵרר הַק

ְוהּוא ְּיִׁשיָבה, הַק ְנִׂשיא ֶאֹל ֹלִמיִדים ּתַק הַק ֶאת ֹלֵעת

ְׁשִמיעַק ּומַק ּתֹוָרה ְּבִדְבֵרי ִעָּמם ְמׂשֹוֵחחַק ָהָיה

ְוִחּזּוֱק. ִעיִדּוִד ִּדְבֵרי ְּבָאְזֵניֶהם

ֱקיָבא עֲק ִּבי רַק ִּבֵּקׁש ָהֵאֶּלה ִּבּקּוִרים הַק ִד ַאחַק ְּבֹתם

ֹלֹוא "הֲק ֹלֹו: ר ְוָאמַק ֹלִהָּׁשֵאר, ֹלִד ְּגִריְנוַק ב ֵמָהרַק סֹוֵפר

ֶׁשִּמֶּמּנּו ִסּפּור ֹל3 ֵּפר סַק אֲק "ִד, ּבַק חַק ִסיִד חֲק ָּתה אַק

ִּבי". רַק הּו מַק ֹלֹלֹמִד ֶאְפָׁשר

ִׂשְמָחה- ִּבי רַק ֶׁשֹל ְּבנֹו ָהָיה סֹוֵפר ֱקיָבא עֲק ִּבי רַק

ָאִביו ְּפֶרְׂשּבּוְרג. ֶׁשֹל ָּבּה רַק ֶׁשִּׁשֵּמׁש סֹוֵפר, ּבּוֶנם

ֵּלא ֹלְממַק ָּנה ִנְתמַק ּוְבנֹו ִסית, יַקחֲק ָצִעיר ְּבִגיֹל ר ִנְפטַק

ם תַק חֲק ת ְיִׁשיבַק ּוִבְנִׂשיאּות ָהִעיר ָּבנּות ְּברַק ְמֱקֹומֹו

סֹוֵפר.

סֹוֵפר: ֱקיָבא עֲק ִּבי רַק ִסֵּפר ְוכָ"

ְרֵּפא ּמַק הַק ֵמָעֵרי ת ֹלַאחַק ְעִּתי ָנסַק ת ַאחַק ם עַק "ּפַק

ָהְיָתה זֹו ִאם זֹוֵכר ֵאיֶנִּני – ֱקָיה ְּבֶצ'כֹוְסֹלֹובַק

ת עַק ּפַק ְמׁשֻק ִעיר ָהְיָתה זֹו ְרֹלְסָּבִד. ֱקַק אֹו ִד ָמִריְנּבַק

ָּבּה. ֹלֵהָרֵפא ָּבאּו ִּבים ְורַק ְרֵּפא, מַק ָצאֹות ְּבֶמְרחֲק

ִּביהּוִדי ְנִּתי ִהְבחַק ֶּמְרָּכִזי הַק ָּבְרחֹוב צֹוֵעִד "ְּבעֹוִדי

ִמָּיִד ָצִעיר. ר עַק נַק ִד ֹלצַק ְפָסֹל סַק ֹל עַק ּיֹוֵׁשב הַק ָּפִנים ְנׂשּוא
ָׁשֹלֹום- ִּבי רַק ָהַאִדמֹו"ר ָהיּו ֵאֶּלה ֵהם: ִמי ִזִהיִתי

ֶּקֶׁשת ְמבַק ִני אֲק ֹלָכה, הֲק ּופֹוֵסֱק ב רַק ִּבְהיֹוְת3 ֱקִּפיִד. מַק

ָּתר, מֻק ָּדָבר ֶׁשהַק ֹלֹו ר ְוֹלֹומַק ִאּתֹו ֵּבר ֹלִדַק ִמְּמ3

ֱקץ ְוֹלִׂשים ִים ִׁשּנַק ֹלרֹוֵפא ֹלֶגֶׁשת ְוֶׁשָעֹליו

ֹלִסְבֹלֹו'.

ִמִּטּפּוֹלי ע ֹלִהָּמנַק ִּבי ֹלרַק ם ָּגרַק ָמה ִמָּיִד ְנִּתי "ֵהבַק

ֹלְסִתימֹות ֶׁשִּׁשֵּמׁש ֹחֶמר הַק ֵעת ְּבאֹוָתּה ִים. ִּׁשּנַק הַק

ֶּפה ּבַק ֶּתֶכת מַק ְוִהָּמְצאּות ֶּתֶכת, מַק ָהָיה ִים ִּׁשּנַק ּבַק

ְיכֹוֹלה ֶּתֶכת ּמַק הַק ִאם ְׁשרּות, ּכַק ְּבִעְנְיֵני ִּדּיּון עֹוְרָרה

ָחֵמץ... ' 'ֹלְב עַק אֹו ֹלְבָׁשִרית אֹו ֹלִבית חֲק ֹלַק ֹפ" הֲק ֹלַק

אִוויְטׁש? ִמְּליּוּבַק ִּבי ֹלרַק ֶאְפֹסֱק ִני ֶׁשאֲק ְמִּתי. "ִנִדהַק

ְמִּתי. ִהְסּכַק ֶּקֶׁשת. ִמְתעַק ָּבִנית ָהרַק ֹזאת, ּוְבָכֹל

ּתֹוָרה, ְּבִדְבֵרי ְחנּו ׂשֹוחַק ִּבי, ָהרַק ֶאֹל ְסִּתי "ִנְכנַק

ּתֹוָרתֹו, ִמְּכבֹוִד 'ִּבְמִחיֹלה ְרִּתי: ָאמַק ּוְכֶׁשִּסּיַקְמנּו

ְּבִעְנָיָניו, ֹלִהְתָעֵרב ְעִּתי ּדַק ֹל עַק ֹלה עֲק מַק ָהִייִתי  א

ִהיא ְּכָחֵבר"... ָחֵבר "ֵאֶׁשת ֶׁשֹל ָּקָׁשָתּה ּבַק זֹו ָבֹל אֲק

ֶׁשִּיְפֶנה ְּקׁשֹו ּוֹלבַק ִּבי ָהרַק ִעם ֵּבר ֹלִדַק ִמֶּמִּני ִּבְּקָׁשה

ִים'... ִּׁשּנַק הַק רֹוֵפא ֶאֹל

ִהֹלָכִתית ְּבָעָיה ָּכאן 'ֵאין ֱקִּתי: ְוִנּמַק ְפִּתי "הֹוסַק

ֶׁשֵּכן , רֹוֵתחַק ֵאינֹו ֶּפה ֹלַק ְכָנס ּמֻק הַק ָּמזֹון הַק ָּמׁש. מַק ֶׁשֹל

ָּמזֹון הַק ּוִמֶּמּנּו ָהֵאׁש, ֹל עַק עֹוֵמִד ִראׁשֹון" "ְּכֹלי הַק
ר- ַאחַק ֱק ְורַק ף, ּכַק ֹלַק ת, חַק ּלַק ּצַק ֹלַק ּוִמֶּמָּנה ֶּצֱקת, ּמַק ֹלַק עֹוֵבר

ְמאֹוִד. א ְמיֻקָחס מֹור חֲק ִני אֲק

מֹוִרים. חֲק הַק ְּכָכֹל מֹור חֲק ְסָתם

ָהָאתֹון ִהיא ֶׁשִּלי ִאָּמא

ָּבת ׁשַק ְּבֶעֶרב ֶׁשִּנְבְרָאה ְרֶסֶמת ְּמפֻק הַק

עֹוִד ִעם ִד ְּביַקחַק ְּׁשָמׁשֹות! הַק ֵּבין

ֶאת ִד יַקחַק ּיֹוְצִרים הַק ְּדָבִרים, ִּתְׁשָעה

ְּבֶעֶרב ֶׁשִּנְבְראּו ְּדָבִרים ָׂשָרה "עֲק

ְּׁשָמׁשֹות". הַק ֵּבין ָּבת ׁשַק

ִאִּתי? ּוָמה

ָּגִדֹוֹל: ֹלָכבֹוִד ָזִכיִתי ִני אֲק ּגַקם

ְרּכֹו ְּבִדַק ִּבי ֵּמׁש ִהְׁשּתַק ָאִבינּו ַאְבָרָהם

ת ֱקִדַק עֲק ֶׁשֹל ִהיְסטֹוִרי הַק ֹלֵארּועַק

ֹּבֱקר ּבַק ִהְׁשִּכים ַאְבָרָהם ִיְצָחֱק!

ח ֹלֱקַק ְצמֹו, ְּבעַק אֹוִתי ׁש ָחבַק ִּבְזִריזּות,

ְּבנֹו, ִיְצָחֱק ְוֶאת ְנָעָריו ְׁשֵני ֶאת

י ָעֹלַק ּמֹוִרָּיה. הַק ר הַק ֹלֵעֶבר ְוָיָצאנּו

ֵאׁש ֵעִצים, ֶהֱעִמיס הּוא

ְפִחיִד! מַק ֶכֹלת... אֲק ּומַק

מֹור!", חֲק הַק ִעם ֹּפה ֹלֶכם "ְׁשבּו

ֹלְנָעָריו. ַאְבָרָהם ִצָּוה

ְוִיְׁשָמֵעאֹל, ֱאֹליֶעֶזר ִעם ְבִּתי ָיׁשַק

ֱק רַק ִיְצָחֱק. ת ֱקִדַק עֲק ֶאת ִדִּתי ְוִהְפסַק

ָיכֹוֹל ֶׁשָהִייִתי ֹלי ע נֹוִדַק ּכָ" ר ַאחַק

ֶׁשִּנְבָרא – ָהַאִיֹל ֶאת ָׁשם ֹלְפֹּגׁש

ָּבת ׁשַק ְּבֶעֶרב ִאָּמא-ָאתֹון ִעם ִד יַקחַק

ְּׁשָמׁשֹות... הַק ֵּבין

ב ָרכַק ֵּבנּו רַק ּוֹמֶׁשה ָׁשִנים, ָעְברּו

ִיְׂשָרֵאֹל ם עַק ֶאת ֹלְגֹאֹל ְרּכֹו ְּבִדַק י ָעֹלַק

ֶאָחִד עֹוִד ז ָאחַק הּוא ְּבָיִדֹו ִים. ִמִּמְצרַק

– ָּבת ׁשַק ְּבֶעֶרב ֶׁשִּנְבְראּו ָפִצים חֲק ֵמהַק

ֶאת ָעָׂשה הּוא ֶׁשּבֹו ְּמיֻקָחִד הַק ֶּטה ּמַק הַק

ִים. ְּבִמְצרַק ּמֹוְפִתים הַק

י ָעֹלַק ב ִיְרּכַק ָּמִׁשיחַק הַק ֶּבָעִתיִד,

ְּכָבר ִני אֲק ָּלה. ְּגאֻק הַק ֹל עַק ֵּׂשר ֹלבַק ְּבבֹואֹו

ֶּכה! ְמחַק

ּוְבנֹו אִוויְטׁש ִמְּליּוּבַק "ּב) ּׁשַק (ָהרַק ּדֹוֶּבער

ּיַקי"צ). (ָהרַק יֹוֵסף-ִיְצָחֱק ִּבי רַק

ֱקמּו ֹליֶהם אֲק ְבִּתי "ְּכֶׁשִהְתֱקרַק

ִּבי ָהרַק ִאם הַק ְמִּתי. ִנִדהַק ֹלְכבֹוִדי.

ֹלֱקּום ְצִריִכים ּוְבנֹו אִוויְטׁש ִמְּליּוּבַק

י: ֵאֹלַק ָּפָנה "ּב ּׁשַק ָהרַק ִּבי ָהרַק י?!... ִמָּפנַק

ְּפֶרְׂשּבּוְרג! ֶׁשֹל ָּבּה רַק ֹליֶכם עֲק 'ָׁשֹלֹום

ְטִרָּיה ָׁשֹלֹום ת ְּדִריׁשַק ְּבָיִדנּו

ִּבְפֶרְׂשּבּוְרג!'. ֶׁשָּלֶכם ְּיִׁשיָבה ֵמהַק

ִּגיִעים מַק ֵהם ִד ֵּכיצַק ְעִּתי. ְפּתַק הֻק "ׁשּוב

ְרצֹונֹו ֹל עַק ִסֵּפר ִּבי ָהרַק ֶׁשִּלי? ְּיִׁשיָבה ֹלַק

'ּתֹוְמֵכי ת ְיִׁשיבַק (ֹלָיִמים ְיִׁשיָבה ֹלְפֹּתחַק

ְּתִמיִמים').

ָׁשרּוי ְּיִׁשיבֹות הַק ם עֹוֹלַק ָהָיה ֵעת "ְּבאֹוָתּה

ֶׁשִבי ָהֹלכּו ִּבים רַק ְיִׁשיבֹות ֹלִמיִדי ּתַק ֶׁשֵּכן ְׁשֵּבר, ְּבמַק

ֶאת ֵריֶהם ַאחֲק ְוָגְררּו ְׂשָּכֹלה' 'הַק הַק רּוחֹות ר ַאחַק

ּבֹות. רַק ְיִׁשיבֹות ִנְסְּגרּו ֹזאת ְּבִעֱקבֹות ְבֵריֶהם. חַק

ּנֹות ֱקטַק ִּבֱקבּוצֹות ֹלְמִדּו ֵּׁשם הַק ְיֵרֵאי חּוִרים ּבַק

ֶׁשָּלנּו ְּיִׁשיָבה הַק ָירֹות. ָּבעֲק ִּמִדָרׁש הַק ְּבָבֵּתי

ִּבי ְוָהרַק ֹלּו, ֶׁשָּפעֲק ּמּוָעטֹות ֵמהַק ָהְיָתה ִּבְפֶרְׂשּבּוְרג

ּוְסִדֶריָה. ָאְפָיּה ֹל עַק ֹלְתהֹות ִּבֵּקׁש "ּב ּׁשַק ָהרַק

ְנָיִתי, ַאְכסַק ֶאֹל ֹלבֹוא ּוְבנֹו ִּבי ָהרַק ֶאת ְנִּתי "ִהְזמַק

ָּכֹל ֶאת ְוֱקְּבֹלּו ְּיִׁשיָבה הַק ֹל עַק ִעִּמי חּו ׂשֹוחֲק ְוֵהם

ִּבּקּור הַק ְּבִעֱקבֹות ֹלֶהם. ָּדרּוׁש ֶׁשָהָיה ֵּמיִדע הַק

"ּב. ּׁשַק ָהרַק ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל ִּבְמֹלֹונֹו ּגֹוְמֹלין ֹלִבּקּור ְנִּתי ְזמַק הֻק

ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל ְמֹלֹונֹו ֶאֹל ּוָבאִתי מֹוֵעִד, ְענּו "ֱקבַק

ֶאת ָּפְתָחה ִּבי, ָהרַק ֶׁשֹל ְעָיתֹו רַק ָּבִנית, ָהרַק "ּב. ּׁשַק ָהרַק

ְסִּתי ִנְכנַק ְּבֶטֶרם ֹלִהָּכֵנס. אֹוִתי ְוִהְזִמיָנה ֶּדֹלת הַק

ָּקָׁשה ּבַק ִמֶּמִּני ֵּקׁש ֹלבַק ֶׁשְרצֹוָנּה ָאְמָרה ִּבי ָהרַק ֶאֹל

ִאיִׁשית.

ִמְּכֵאֵבי סֹוֵבֹל ֹלי עֲק 'ּבַק ְוָאְמָרה: י ֵאֹלַק ָּפְנָתה "ִהיא

ִים, ִּׁשּנַק הַק ֹלרֹוֵפא ֹלֹלֶכת ּוְמָסֵרב ֱקִׁשים ִים ִׁשּנַק

הּוא ֹליֶהן ֶׁשעֲק ִהֹלָכִתּיֹות הַק ְמרֹות חֻק הַק ִמְּפֵני

ְּגִביר ֶׁשֹל ֹלֵביתֹו ּוָפָנה ֹלְמֶּבְרג, ֹלִעיר ִמֶּבְרִדיֶצ'ב ֹלִוי-ִיְצָחֱק ִּבי רַק ָּבא ֶחֶרת ְמאֻק ֶעֶרב ת ִּבְׁשעַק

אֹוְרִחים. ְכִניס מַק ֶׁשָהָיה ֵּמִד, ְמֹלַק ֶׁשֹל ְּבֵביתֹו ֹלֹלּון ֹלֹו ִהִּציעַק ִהִּכירֹו, ֶׁשDא ְּגִביר, הַק . ָיִדּועַק

ֶאת ֵחר ֹלׁשַק רּו ָנהֲק מֹוִנים הֲק וַק ָּבִעיר, ִנְמָצא ֹלִוי-ִיְצָחֱק ִּבי רַק ִּכי ְּׁשמּוָעה הַק ָּפְׁשָטה ֹלָמֳחָרת

ֵריֱקם ֶאֶמׁש ֶׁשִּׁשֵּלחַק ָהאֹוֵרחַק ֶאת מּוֹלֹו ֹלְראֹות ם ֶׁשִּנִדהַק ְּגִביר, הַק ּגַקם ָהָיה ָּבִאים הַק ֵּבין ָּפָניו.

ֹלִהְתַאְכֵסן ִהְזִמינֹו ִּדיֱק ּצַק הַק ֶאֹל ּוִבְפנֹותֹו ָּתם ְּפֵני ֶהֱעִמיִד ֵּׁשת, ִהְתעַק ִּבְמֵהָרה ִמֵּביתֹו.

ְּבֵביתֹו.

ּגַקם ֹלָאִכים ּמַק הַק ֶאת ֵאֵרחַק ַאְבָרָהם " אַק אֹוְרִחים, ִהְכִניסּו ְוֹלֹוט "ַאְבָרָהם ִּדיֱק: ּצַק הַק ֹלֹו ר ָאמַק

ת ְכָנסַק הַק ֹלָאִכים. מַק ֵהם ִּכי ע ֶׁשָּיִדַק ר ֹלַאחַק ֱק רַק ֵאְרָחם ֹלֹוט ְוִאּלּו ִּכְבֵני-ָאִדם, ֹלֹו ְּכֶׁשִּנְראּו

ֹלֹוט"... ח ְּבנֻקּסַק ִהיא ֶׁשְּל3 ָהאֹוְרִחים

˜ רַק י, ƒיּפ ƒ̂ י, ִדַק י: ƒר ָׂ̆

ּכֹו˙. ב¿ ƒֹל י ƒיֹל ƒח ¿̇ ַּ̇ק ֹל אַק

זֹוֶכֶר˙ ¿ּ̇ אַק ָבֹל אֲק ָנכֹון, ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ָהָיה הּוא ֶׁ̆ ּכ¿ ָכה? ּבָ הּוא ָמה ֹל עַק

ָכה ּבָ הּוא , ׁ̆ ע-ָחֵמ ּבַק ר¿ אַק ן ּבֶ

ָרָהם ב¿ אַק ֹל¿ ֹלה ג¿ ƒנ ם ֵ ּׁ̆ הַק ה ֹלּמָ

˙ ַׁ̆ק ָפָר ּב¿ ˙ּוב ּכָ ֶׁ̆ מֹו ּכ¿ ינּו, ƒָאב

ֹלֹא הּוא ֵאֹליו ו¿ , בּועַק ָ ּׁ̆ הַק

ּכֹו˙ ב¿ ƒֹל י˙ ƒ̂ ָר ¿ּ̇ אַק ו¿ ה+ ֹלֶ ּגַק ¿̇ ƒמ

ֹלּו פ¿ ּנָ ֶׁ̆ ים ƒרּוז חֲק הַק ֹל ֹלַק ג¿ ƒּב

ֶר˙. ֶׁ̆ ר¿ ַק ּׁ̆ ֵמהַק

ה ֹלָ ƒפ ¿ּ̇ הַק זֹו ו¿ אֹוִד. מ¿ ָנכֹון א: ּמָ ƒא

ֹל ֶׁ̆ ֶפ˙ ֶּ̇ ֻׁ̆ק ּמ¿ הַק ה ָׁ̆ י ƒר ִד¿ הַק ו¿

ן מַק ז¿ ƒֹל יעַק ƒּג הַק ֹל¿ ּכֹו˙ ז¿ ƒֹל נּו. ֹלָ ּכֻק

ה ּכֶ ז¿ ƒנ ָאז ו¿ ֵהָרה, מ¿ ƒּב ה ֹלָ אֻק ּג¿ הַק

ֹלּו˙ ּגַק ¿̇ ƒה ּב¿ אֹו˙ ר¿ ƒֹל נּו ֹלָ ּכֻק

ם. ֵ ּׁ̆ הַק

בּועַק ָ ּׁ̆ הַק ּיּו˜ ƒִד ּב¿ ה? ֹלּמָ י: ƒיּפ ƒ̂

ם עַק ּפַק ֹל עַק ֹלנּו ָרה ּפ¿ ƒס ֶנ˙ ּנֶ ּגַק הַק

ער, ִדֹוּבֶ ֹלֹום ָׁ̆ י ƒּב רַק ֹלּו ƒפ אֲק ֶׁ̆ ˙ חַק אַק

, ׁ̆ ויט¿ ƒאו יּוּבַק ֹל¿ ƒמ "ּב ַק ּׁ̆ ָהרַק י ƒּב ָהרַק

ֶיֹלִד. ָהָיה ֶׁ̆ ּכ¿ ָכה ּבָ

ט עַק מ¿ ƒּכ ֶזה ֹל ֹלַק ג¿ ƒּב י: ƒיּפ ƒ̂

ו ָׁ̆ כ¿ עַק ָבֹל אֲק ִֹדם. ּ̃ ƒמ י ƒ̇ י ƒכ ּבָ

מֹו ּכ¿ ּבֹוָכה, ָבר ּכ¿ י ƒנ אֲק

"ּב. ַק ּׁ̆ ָהרַק י ƒּב ָהרַק

ֵסִדר ּב¿ ¿ּ̇ אַק , ך¿ ּכָ ם ƒא ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ּפּור ƒּס הַק ֶׁ̆ אֹוֵמר י ƒּב ָהרַק מּור. ּגָ

י ƒהּוִד י¿ ָכֹל ֹל¿ ֶׁ̆ נּו ָ̇ אֹו ִד ּמֵ ֹלַק מ¿ ה ּזֶ הַק

ֹלּו ƒפ אֲק וַק , ׁ̆ ֵ ּ̃ בַק ֹל¿ כּו˙ ּז¿ הַק ֶא˙ ׁ̆ ֵי

ֵאֹליו. ה ֹלֶ ּגַק ¿̇ ƒי ם ֵ ּׁ̆ הַק ֶׁ̆ ֹר˘, ִד¿ ƒֹל

ּתֹוָרה ּבַק ְּגִדֹוֹלים ֱהיֹוָתם ִעם ְּתֱקּופֹות הַק ְּבָכֹל ִיְׂשָרֵאֹל ִמְּגִדֹוֹלי ִּבים רַק

ִּבְרפּוָאה ְּגִדֹוֹלים ְמִחים מֻק ָהיּו ּכָ", ְּבֶׁשֹל ְוֱקא ּדַק י ְואּוֹלַק ֱקִהּלֹות, ְנִהיֵגי ּומַק

ְורֹוְזִנים. ִּליִטים ׁשַק ְצרֹות ְּבחַק ְּכרֹוְפִאים ִׁשְּמׁשּו ַאף ּוֵמֶהם

ִמֱקצֹועַק ֶאת ֹלֹלֹמִד ֶחֹלֱקם ָּפנּו ִדָמה, אֲק ת בֹוִדַק עֲק וַק ְרֱקעֹות ֱקַק ת ִּבְרִכיׁשַק ְּיהּוִדים הַק ֶאת ִהְגִּביֹלּו ֶׁשר אֲק ּכַק

ְּיהּוִדים. הַק ִּביִדי ֵּפא ֹלִהְתרַק ֶהֱעִדיפּו ּוְמֹלִכים ִציֹלים אֲק ְוֹלֵכן ּבֹו ְּגִדֹוֹלים ְמִחים מֻק ְוִנְהיּו ָהְרפּוָאה

ָאמֹוָרֵאי ִמְּגִדֹוֹלי ב, רַק ֶׁשֹל ֵברֹו חֲק – ְׁשמּוֵאֹל ָהָאמֹוָרא ָהָיה ְּגָמָרא, הַק ֶּפֶרת ְמסַק ָעֹליו ֵמֶהם, ֶאָחִד

ְּבָכֹל ִּקיף ּמַק הַק ֹלִחּנּוכֹו ָּדַאג ָּבא, אַק ר ּבַק ָּבא אַק – ְוָאִביו ְּגִדֹוֹלה ָחְכָמה ּבֹו ִנְּכָרה ְּביַקֹלִדּותֹו ְּכָבר ָּבֶבֹל.

ָהְרפּוָאה ת ְּבָחְכמַק ָּגִדֹוֹל ָּבֱקי ָהָיה ְׁשמּוֵאֹל ּתֹוָרה. הַק ִמֱקצֹועֹות

ּוְׁשמּוֵאֹל. ב רַק ֵּבין ֵברּות חֲק הַק ֶׁשֹל ְּתִחָּלָתּה ֹל עַק ֹלנּו ֶּפֶרת ְמסַק ְּגָמָרא ְוהַק

ֹלֵביתֹו ִהְכִניסֹו ּוְׁשמּוֵאֹל ִים ֵמעַק ת ֹלַק חֲק ְּבמַק חֹוֹלה ב רַק ֶׁשָהָיה ֶׂשה עֲק מַק

ֵברּוָתם. חֲק ֹלַק ֶׁשֵהִביָאה ָּקה מֻק עֲק ְיִדיִדּות ֵּביֵניֶהם ִנֱקְׁשָרה ּוֵמָאז ְוִרְּפאֹו


