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הים עֹל נס

ְּבכֹוחֹות יּוֹליּוס ֵּלא ִהְתמַק ְּכמֹו ֹלָבֵּתיֶהם,

ְּבִפָּנה ְצמֹו עַק ּוִמֵּקם ִמֵהר הּוא ָּדִׁשים. ְמחֻק

ְוִהִּציב ֵיָראּו $א ֶׁשָּפָניו ְמָנת ֹל עַק ׁשּוָכה, חֲק

ְפָסֹל "סַק מּוָאר. ְּבָמֱקֹום ֹלָפָניו, ְפָסֹל ּסַק הַק ֶאת

ְכִריז ּמַק הַק ְּכרֹוֵכֹל ְּבֱקֹוֹל, ִהְכִריז ִים!", ִמְּירּוָׁשֹלַק

ֵאֹליו ֹלּו ִנֱקהֲק ִּבים רַק ֹלִמיִדים ְותַק ְרָּכֹלּתֹו, מַק ֹל עַק

ֹּקִדׁש הַק ִעיר ִים! ִמְּירּוָׁשֹלַק ְפָסֹל סַק ֱקָרנּות. ְּבסַק

ֶּדֶר3 ֵהָּנה, ְפָסֹל ּסַק הַק ִהִּגיעַק ֶזה ְוֵאי3 ְּנצּוָרה.. הַק

ָּמצֹור? הַק ת עַק ּבַק טַק

ְּבמֹו ֹלְראֹות ֵהם ַאף רּו ִמהֲק ז ּומֹוְנּבַק ִּגִדעֹון

ִים ִמְּירּוָׁשֹלַק ָּׁשֹלֹום הַק ת ְּדִריׁשַק ֶאת ֵעיֵניֶהם

ְּבִרּכּוז ְפָסֹל ּסַק ּבַק ִהְתּבֹוֵנן ִּגִדעֹון הּוָבה. ָהאֲק

ֶׁשֹל ָּכר ּמֻק הַק ָהִעּצּוב ִסְגנֹון ֶאת ִדֵהָמתֹו ֹלתַק ְוִזָהה

ְפָסֹל ּסַק "הַק ְּפִעיָמה. ֶהְחִסיר ֹלּבֹו ֶׁשּלֹו.. ָּבא אַק

ְּגׁשּות. ְּבִהְתרַק ֵעֱק ִנְצטַק ָאִבי!", ְיִדי ֶׂשה עֲק מַק ֶּזה הַק

ָּתה "אַק ֹּבֱקר. ֵמהַק יּוֹליּוס ִצָּפה ּזֹו הַק ְּקִריָאה ֹלַק

ָׁשַאֹל ִים?", ִמְּירּוָׁשֹלַק ָּגר ּנַק הַק ְעָיה ְיִדַק ֶׁשֹל ְּבנֹו

ִּגִדעֹון ֱקָרא ֵּכן!", "ֵּכן, ׁש.. ִּבִדבַק ָמׁשּוחַק ְּבֱקֹוֹל

ָאִבי? ֶאת ָרִאיָת "הֲק ְּדָמעֹות. ָמֹלאּו ְוֵעיָניו

ֹלֹו?". ָׁשֹלֹום הֲק

"ְוַאף ָהרֹוָמִאי, ֹל ָצהַק ֶׁשְרִאיִתיו!", אי ּדַק "ְּבוַק

ָיִדיו ְּבמֹו ֶׁשִּיֵּצר ֶּזה הַק ְפָסֹל ּסַק הַק ֶאת ִעִּמי ח ָׁשֹלַק

ֵבְר="... חֲק בּור עֲק וַק בּוְר= עֲק

ֹלִצִּדי! ָּכאן ָהעֹוֵמִד ֵבִרי חֲק ֶזה ֵּכן, ז! "מֹוְנּבַק

ְעּגּוִעים ְּבגַק ִמֵּׁשׁש ִּגִדעֹון ּטֹוב!", הַק ָאִבי הֹוי,

ְעָּת ִהּגַק ִד "ְוֵכיצַק ָּצב. ְּמעֻק הַק ָהֵעץ ֹל ְפסַק סַק ֶאת

ִעם ִמֶּמָּנה, ָיָצאָת ְוַאף ִים ֹלירּוָׁשֹלַק ָּתה אַק

ע ָיִדַק ְויּוֹליּוס ֹלָהִבין, ז מֹוְנּבַק ִּבֵּקׁש ְפָסֹל?", ּסַק הַק

ֹלצּוִד ֶׁשִּבֵּקׁש ִּצּפֹוִרים הַק ְׁשֵּתי ִּכי סֹוִפית

ָּבֵׁשֹל.. ִּכְפִרי ֹלָפָניו עֹוְמִדֹות

ִּתְרצּו "ִאם ְּבָעְרָמה. ר ָאמַק ָאר3ֹ", ִסּפּור "ֶזה

ְעָיה, ִמְּיִדַק ָׁשֹלֹום ת ְּדִריׁשַק ֵּבֹל ֹלֱקַק ְוגַקם ֹלָׁשְמעֹו,

ִּבְכֹלֹל, ִים ְירּוָׁשֹלַק ב ּצַק ּוִמּמַק ּטֹוב, הַק ְיִדיִדי

ּוְנׂשֹוֵחחַק ֹלְמעֹוִני י ֵאֹלַק ּוֹות ֹלִהְתֹלַק ִּתְצָטְרכּו

ֹלִמיִדים". ּתַק הַק ָּכֹל ֵּבין ָּכאן ת.$א ְּבנַקחַק

ִהּנְ= "ְוֵהיָכן ֶהְגיֹוִנית. ְּדִריָׁשה ָהְיָתה זֹו

ְויּוֹליּוס ִּגִדעֹון ָׁשַאֹל ,"? ָהאֹוֵרחַק ִמְתַאְכֵסן,

ֵרָבה חֲק הַק ִּבֱקָּתה ּבַק ָּדר ִהְנִני ע "ָּכֶרגַק ֵהִׁשיב:

הּוא ֵרי הֲק וַק ָנטּוׁש ִית ּבַק ֶזה ָהִעיר. ח ֶׁשְּבֶפתַק

ִּדיָרה ֹלי ֹלְׂשֹּכר ֱקִּתי ִהְסּפַק $א ִין ִדַק עֲק ֶהְפֱקר.

יֹוֵתר".. ְראּוָיה
יבוא המשך

ֹלב ת ִּבְתׂשּומַק ּבֹוֵחן ְבֶנה ְּביַק ִּמִדָרׁש הַק ֵּבית ׁשֹוֵמר �������	


ִיָּכֵנס ַאֹל ְּכָברֹו ּתֹוכֹו ֶׁשֵאין "ִמי – ְפָסֹל ּסַק הַק ֹל עַק ִּכּתּוב הַק ֶאת

ָּזר... הַק ָהִאיׁש ֹל עַק נֹוֵפֹל ָׁשִדֹו חֲק וַק ִּמִדָרׁש", הַק ֹלֵבית

ּתֹוָרה הַק ֱקֹוֹל ְבֹלנּות. סַק ר סַק חֲק ָהָיה יּוֹליּוס

ְנָעִרים ֱקֹוֹלֹות ִּמִדָרׁש; הַק ֵּבית ִמּתו3ֹ ׁש ָּגעַק

ְיָתא, ְּדאֹורַק ְּבִרְתָחא ֹלְּפֹלים ִמְתּפַק ְצִעיִרים

ָיכֹוֹל ֹלּו ְעּתֹו. ּדַק ֶאת ְוִהְטִריפּו ְּבָאְזָניו ִנְכְנסּו

ָהָיה ָחׁשּוב ֶׁשָּכֶרגַקע ֶאָּלא ְּבכֻקָּלם.. ֵּפֹל ֹלטַק ָהָיה

ִים, ְּׁשנַק הַק אֹוָתם ֹל עַק ּפֹו ּכַק ֶאת ִּניחַק ֹלהַק ֹלֹו

ִד ְּבעַק ֵּכב ְמעַק ָמה ֵהִבין הּוא$א ְפׁשֹו. נַק ְׂשנּוֵאי

ִּדְמֵין רּוחֹו ְּבֵעיֵני ְּפִניָמה. ְכִניסֹו ֹלהַק ּׁשֹוֵמר הַק

ּבֹו ֶּזה, הַק ָהֶרגַקע ֶאת ְּפָעִמים ֶעְׂשרֹות ְּכָבר

ִעם ְּנָעִרים הַק ְׁשֵני ֶׁשֹל ֹלִכּוּוָנם ּפֹוֵסעַק הּוא

ָּבֶרגַקע ִּכי ָסֵפֱק ֹלֹו ָהָיה $א ְּבָיִדֹו. ְפָסֹל ּסַק הַק

$א ְרצּוָפם. ּפַק ֶאת ֶהה ְיזַק הּוא אֹוָתם, ֶׁשִּיְרֶאה

ְּבאֹותֹו ֵהֵטב ֵהיֵטב ָּבֶהם ִהְתּבֹוֵנן ֹלִחָּנם

ֶנה. חֲק ּמַק הַק ֶאת ָעְזבֹו ֶטֶרם ְיֹלה, ֹלַק

ֹל ּתּוכַק "$א . ֱקׁשּוחַק ָהָיה ּׁשֹוֵמר הַק ָבֹל אֲק

ִאם ֹמִד, עֲק ּתַק חּוץ "ּבַק ָּזר. ֹלַק ִהְבִהיר ֹלִהָּכֵנס!",

ְּלמּוִדים. הַק ְּימּו ְוִיְסּתַק ְיֹלה ּלַק הַק ֶרִדת ִד עַק ִּתְרֶצה,

ֶׁשִּתְרֶצה". ִמי ִעם ֵּבר ְּתִדַק ָאז

$א ְּבֵרָרה ָבֹל אֲק ְּבִׁשָּניו, ֱק ָחרַק ָהרֹוָמִאי

ֹלּבֹו. ֶאֹל ֵחם ִהְתנַק ּכ3ָ, ָעִדיף י אּוֹלַק ֹלֹו. ָהְיָתה

ֶאת ִּבי הֹות ֹלזַק ְּיֹלִדים הַק ֹל עַק ִיֱקֶׁשה ֵׁשָכה, חֲק ּבַק

ֶׁשֹל ֵמָאֳהֹלֹו רֹוָמִאי ָצָבא ר ׂשַק אֹותֹו

ְּטִרים ְמעַק ָזֱקן ֶׁשִּזיֵפי ּגַקם ָמה ְסָינּוס. ַאְסּפַק

ּכ3ָ ֹלגּוִפי.. רֹוְפִאים ֹלּוֱק חֲק וַק ְנֵטִרי סַק ֶאת ָּתה עַק

ֹלְׁשֹמעַק י, ֵאֹלַק ּוֹות ֹלִהְתֹלַק ְכְנָעם ֹלׁשַק י ָעֹלַק ֹל ֵיֱקַק

ְּכֶׁשֶאֱהֶיה ְוָאז, ִביֶהם. ֵמאֲק ָׁשֹלֹום ת ְּדִריׁשַק

ְּמִדם ֹלַק אֲק ִיְרֵאנּו, $א ְוִאיׁש ִּביִחיִדּות ִעָּמם

ֵּים סַק אֲק רֹוָמִאי.. ָצָבא ר ׂשַק ֶׁשֹל ִנֱקָמתֹו ִהי מַק

ִמחּוץ ָזָרה חֲק ּבַק ִחיׁש ֹלי ְוֶאָּמֹלט ְּמֹלאָכה הַק ֶאת

ְּבֶחִדָוה ֵעׁש ִהְתּגַק ָּׁשֹחר הַק ֹלּבֹו – ְבֶנה ֹליַק

ֶׂשה ֶׁשּיַקעֲק ְּׁשָפִטים הַק ֶאת ְצמֹו ֹלעַק ְּכֶׁשֵּתֵאר

ּיֹום! הַק ְּכָבר ֶׁשִּיָּגֵמר נּו, ְּיֹלִדים. ּבַק

ת מַק ֵמחֲק בּו ָּכאֲק ְּכָבר יּוֹליּוס ֶׁשֹל ְגֹליו רַק ְיֹלה. ֹלַק

ָׁשם ֹלֹוְמִדים ֵהם ָּמה ּכַק ֶּׁשֶכת. ְּממֻק הַק ְמָּתָנה הַק הַק

ְּכָבר! ֶׁשֵּיְצאּו ְּבֹלּבֹו. ן ָרטַק ִּבְפִנים,

ֵּזר ּוֹלִהְתּפַק ֹלֵצאת ֹלִמיִדים ּתַק הַק ְּכֶׁשֵהֵחּלּו

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ָׁשָעה ִד עַק ָּבֶעֶרב, ֶאְתמֹוֹל

מֹוִדעֹות ְרִּתי ְוָגזַק ְבִּתי ָיׁשַק ֶחֶרת, ְמאֻק

ִעם ְמַאְרֵּגן ִני ֶׁשאֲק ְּתִהִּלים" ת ֹל"ְׁשעַק

ְׁשִּתי ִהְתָיאַק ט ִּכְמעַק ְּכָבר ּיֹום, ְוהַק ֵבִרים... החֲק

ָּתְכִנית. ֵמהַק

ִד עַק ֹלנּו ֶׁשָהיּו ְּקָׁשִיים הַק ָּכֹל ֵרי ַאחֲק

ְגנּו ֶׁשִהּׂשַק ִד ְועַק ְתִאים מַק ָמֱקֹום ְגנּו ֶׁשִהּׂשַק

ח ָּפתַק ֵבִרים חֲק הַק ִד ַאחַק ֹּבֱקר, הַק ְּפָרִסים,

ְוִהְרִטיב ְזִהיָרה, ְּבצּוָרה$א ְׁשִתָּיה ֱקּבּוֱק ּבַק

ְרִּתי! ֶׁשָּגזַק ּמֹוִדעֹות הַק ת ֵרמַק עֲק ָּכֹל ֶאת

ְעִּתי הֹוִדַק ִים", ָיִדַק ֵמִרים ִני אֲק ֶזה! "ֶזהּו

ֵרי "הֲק ֵּגׁש. ִהְתרַק $א הּוא ָבֹל אֲק ְפָּתֹלי, ֹלנַק

הּוא טֹוב...", ָּדָבר ׂשֹות עֲק ֹלַק רֹוִצים ְחנּו נַק אֲק

ֱקב יַקעֲק ִעם ֱקָרה ָמה ְוִהְזִּכיר ֹלי, ר ָאמַק

ָהָיה הֹוָריו, ִמֵּבית ח ָּברַק הּוא ֵאי3 ָאִבינּו.

ח ֹלֱקַק ָהְרכּוׁש ָּכֹל ֶאת ָאִחיו, ְיִדי ֹל עַק ִנְרָּדף

ֵּקֹל מַק ִעם ֱק רַק ּסֹוף ּבַק ִנְׁשַאר ְוהּוא ז, ֱאֹליפַק ֹלֹו

הּוא ֹזאת ְמרֹות ֹלַק ִאּתֹו. ֹלְנֹּדִד ֶאָחִד

ּוִבָּטחֹון ֱאמּוָנה ִעם ְרּכֹו, ְּבִדַק ֹלֹלֶכת ִהְמִׁשי3

הּוא. ָּברּו3 ָּקִדֹוׁש ּבַק

ְחּתֹו", ִמְׁשּפַק "ֱקרֹוֵבי ְּבֵבית ּכ3ָ, ר ַאחַק ּגַקם

אֹותֹו ּמֹות ֹלרַק ֶׁשִּנָּסה ִּמי רַק ָהאֲק ֹלָבן ֹלֹו ִחָּכה

ֶאת ִאֵּבִד $א הּוא ֹזאת ּוְבָכֹל ן. ְּזמַק הַק ָּכֹל

ֶּבֱאמּוָנתֹו ָׁשֹלם ְוָהָיה ֵּׁשם, ְּבהַק ִּבְטחֹונֹו

ֶׁשָּכֹל ּתֹוָצָאה? הַק ָהְיָתה ּוָמה ּוְבתֹוָרתֹו.

ָהִאיׁש ִּיְפֹרץ "וַק ּוְׁשֹלִמים ְיֵרִאים ָהיּו ָּבָניו

ְמֹאִד".. ְמֹאִד

ָׁשֹלב "ְּבָכֹל ְפָּתֹלי, נַק ִסֵּים ֵמִבין?", ָּתה "אַק

ְּכמֹו ָבֹל אֲק ֱקֶׁשה. ָנכֹון, ְצִמי: ֹלעַק אֹוֵמר ִני אֲק

ִּבָּטחֹון ִעם ָהֹלָאה ְמִׁשי3 נַק ָאִבינּו, ֱקב יַקעֲק

ְצֹלָחה הַק ִּתְהֶיה ָּבטּוחַק ּסֹוף ּובַק ֵּׁשם, ְּבהַק

ְּגִדֹוֹלה".

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

˙ מַק ִד¿ אַק ֶא˙ ˜ ֵ ּׁ̆ נַק מ¿ א ּבָ אַק
ֵאיך¿ ֶאה ר¿ ƒּ̇ . ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק ıֶאֶר

ר. ָ ּׁ̆ אֻק מ¿ הּוא

ן! ּמַק אֻק י¿ ֹלֹא ֹלּו! ¿ּ̂ ƒנ ֵהם
ם!! ָ̇ אֹו יֹל ƒּ̂ ƒה ים ƒ̃ ֹלֹ ָהא¡

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
ֵנס ּב¿ יגּו. ƒֹל פ¿ ƒה ּה ּבָ יָנה ƒפ ּס¿ הַק ֶא˙ יָעה ƒּב ט¿ ƒה ָעָרה ס¿ ּכֹו˙, ּסֻק הַק ג חַק יֵמי ƒּב ָבנֹון ֹל¿ ƒמ ֹלָגה פ¿ הַק ך¿ ֹלַק הֲק מַק ּב¿ ים, ƒׁ̆ ֳחִד

יָנה. ƒפ ּס¿ הַק ֹל עַק ׁ̆ ֶנֶפ ירּו˙ ƒס מ¿ ƒּב ימּו ƒ̃ ֵה ֶׁ̆ ה' ּכָ 'ּסֻק הַק ן ƒמ ˙ חַק אַק ִדֶפן ּב¿ ֵפס ָּ̇ ƒה ֹל¿ יחּו ƒֹל ¿̂ ƒה

ִים ִמְּירּוָׁשֹלַק ָׁשֹלֹום ת ְּדִריׁשַק 101

יִד% ƒח פ¿ מַק ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ָהָיה ֶזה
נּו. ע¿ ָטבַק ט עַק מ¿ ƒּכ

! ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק ıֶאֶר ֹל¿ נּו ע¿ ּגַק ƒה ֶמ˙ א¡ ּבֶ ֶׁ̆ ין ƒמ אֲק מַק ֹלֹא י ƒנ אֲק
ינּו. ƒׂ̆ ָע ֶׁ̆ ה ּכָ רֻק ָהאֲק ֶרך¿ ִדֶ הַק ֹל ּכָ ֵרי חֲק אַק סֹוף, סֹוף

טֹוב. י ƒּכ ם ֵ ּׁ̆ הַק ֹל¿ הֹוִדּו ים. ƒֹלִד י¿ ינּו ƒָזכ
יא ƒֵהב ו¿ ָעֹלינּו ֵחם ƒר הּוא רּוך¿ ּבָ ׁ̆ ִדֹו ָּ̃ הַק
ים. ƒֹלמ ¿ׁ̆ ּו ים ƒיא ƒר ּב¿ ָכאן ֹל¿ נּו ָ̇ אֹו

יר ƒא ¿ׁ̆ הַק ֹל¿ ָטֵרך¿ ¿̂ ƒנ נּו ח¿ נַק אֲק
ָבֹל אֲק אן, ּכָ ָהֵאֹלּו ים ƒׁ̆ ָר ¿ ּ̃ הַק ֶא˙
ח ַּ̃ק ƒנ נּו ָ̇ אֹו ִדּו ּמ¿ ƒֹל ֵהם ֶׁ̆ ָמה ֶא˙

ב. ֹלֵ הַק ˙ֹוך¿ ּב¿ ח ַ̂ק ֹלֶנ נּו ָּ̇ ƒא
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ָוה ¿̂ ƒמ ֵאיך¿ נּו ָ̇ אֹו ִדּו ּמ¿ ƒֹל ֵהם ָנכֹון,
ם ּיֵ ַ̃ק ּמ¿ ֶׁ̆ י ƒמ ֹל עַק ֹמר, ¿ׁ̆ ƒֹל ו¿ ָהֵגן ֹל¿ כֹוֹלה י¿

. ׁ̆ ֶנֶפ ירּו˙ ƒס מ¿ ƒּב ּה ָ̇ אֹו

ינּו ƒנ ּבָ ֶׁ̆ ה ּכָ ּסֻק הַק ן, ּכֵ
נּו! ָ̇ אֹו יֹלה ƒּ̂ ƒה

ָעה ָנס¿ יא ƒה ָחר, אֻק מ¿ ר ֵ̇ יֹו
"ִד% ּבַק חַק ר פַק כ¿ ƒּב ה ּנָ ֻ̇ק חֲק ֹלַק

ֵרחַק ּיָ הַק ָיֶפה ֵאיֶזה ֶאה ר¿ ƒּ̇
ָהֶעֶרב%

, ָיֵרחַק ֹלֹא ֶזה
! ָיֵרחַק י ƒ̂ חֲק ˜ רַק ֶזה

א ּמָ ƒא י ַ̇ק ָמ
חֹוֶזֶר˙?

ר ֵ ּׁ̆ ַ̃ק ¿̇ ƒּ̇
א ּמָ ƒא ֹל¿

"ִד ּבַק חַק ר פַק כ¿ ƒּב
ּה ָ̇ אֹו ֹל אַק ¿ׁ̆ ƒ̇ ו¿
רֹוָאה יא ƒה ם ƒא
י ƒ̂ ֵח הַק ֶא˙ ם ָׁ̆

י% ƒנ ֵ ּׁ̆ הַק

ג חַק הַק ˙ ירַק ƒו אֲק י ƒה מַק א, ּבָ אַק
ּיֹום? הַק ָך ֹל¿ ¿̂ ֶא ׁ̆ י ƒּג ר¿ מַק י ƒנ אֲק ֶׁ̆

ָנה, ָׁ̆ ֵני פ¿ ƒֹל ּיֹום הַק ּיּו˜ ƒִד ּב¿ ים? ƒר זֹוכ¿ ֹלֹא ם ֶּ̇ אַק
. ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק ıֶאֶר ˙ מַק ִד¿ אַק ֶא˙ חֹוֵנן ֹל¿ ינּו ƒָזכ
נּו% ֹלָ ֶׁ̆ ֹלה ָּ̂ הַק הַק ֵנס ע ֵארַק ה ּזֶ הַק יך¿ ƒר אֲק ַּ̇ק ּבַק
יר ƒע ם ƒי ֹלַק ָׁ̆ ירּו ƒּב ֹלגּור ים ƒזֹוכ נּו ח¿ נַק אֲק ה ּנֵ ƒה ו¿
ָנּה. עֲק מַק ֹל¿ ֹעֹל פ¿ ƒֹל ו¿ ּה ּבָ יֹו˙ ח¿ ƒֹל , ׁ̆ ִֹד ּ̃ הַק

יָגּה ƒה נ¿ ּומַק ָנָסּה ר¿ ּפַק ָהָיה ים, ƒנ ָ ּׁ̆ הַק בֹו˙ ר¿ ƒּב י ƒ̃ רֹוִד¿ ּב¿ ָיהּו ע¿ ַׁ̆ק י¿ י ƒּב רַק
ם. ƒי ֹלַק ָׁ̆ ירּו ƒּב י˙ ƒּז נַק ּכ¿ ¿ׁ̆ ָהאַק ה ֹלָ ƒה ¿ּ̃ הַק ֹל ֶׁ̆ סּור ּמָ הַק ו¿ ָמן א¡ ּנֶ הַק



ֵהֵחָּלה ֶׁשר אֲק ּכַק ָּבעֹוֹלם! ִּתיֱקים ָהעַק ְּנֵמֹלים הַק ִד ַאחַק הּוא ָיפֹו ֹל ְנמַק

ָיפֹו ֹל ְנמַק ֶזה ָהָיה ְויֹוֵתר, ָׁשָנה ְּכֵמָאה ֹלְפֵני ִיְׂשָרֵאֹל, ְּבֶאֶרץ ִהְתיַקְּׁשבּות הַק

ֶׁשֹל ְּׁשָוֱקים הַק ֶאֹל ֵמָהָאֶרץ ּפּוִזים ּתַק הַק ְּבִמְׁשֹלֹוחַק ּגַקם ְרָסם ְמפֻק ָיפֹו ֹל ְנמַק ָהעֹוֹלים. ֶאת ֵאֹליו ט ֶׁשָּקֹלַק

ֶׁשר אֲק ּכַק ָיפֹו). ּפּוֵזי ּתַק ֹלֶהם: ִד ְצמַק ֶׁשהֻק ִּמְסָחִרי הַק ֵּׁשם הַק (ּוִמָּכאן ֹלָאֶרץ חּוץ

ָּיִגים. ּדַק ֹל ֹלְנמַק ְוָהפַק3 ִמְסָחר ֹל ִּכְנמַק ֵּמׁש ֹלׁשַק ֹל ָחִדַק הּוא ְׁשּדֹוִד, אַק ֹל ְנמַק ם הּוֱקַק

ִיג. ּדַק ְוִסירֹות ְסִפינֹות ּבֹו עֹוְגנֹות ּיֹום הַק ּגַקם

ְרּכֹו ּדַק עֹוֶבֶרת ּיֹום ְוכַק ָׁשָנה, ַאְרָּבִעים ֹלְפֵני ְׁשֹלָמה הֻק ְׁשּדֹוִד אַק ֹל ְנמַק ְּבִנּיַקת

ָּגִדֹוֹל ֶׁשּבֹו, ִים ּמַק הַק ֹעֶמֱק ְּביֹוֵתר. ְּגִדֹוֹלה הַק ִּמְטָען הַק ֳאִנּיֹות ּמּות ּכַק

ֳאִנּיֹות ֵּמׁש ְמׁשַק ְוהּוא ֵחיָפה ֹל ֶׁשִּבְנמַק ִים ּמַק הַק ֵמֹעֶמֱק יֹוֵתר ט ִּבְמעַק

ְוהּוא נֹוְסִעים ת ֹלְתנּועַק ָרִציף ּגַקם ּבֹו ֵיׁש ֶּדֹלֱק. ּוְמָכֹלּיֹות ֶּפָחם

ָראִׁשִּיים. ְוֹלְכִביִׁשים ְּבִיְׂשָרֵאֹל ִׂשָּיה עֲק ּתַק הַק ֹלֶמְרְּכֵזי ְמאֹוִד ֱקרֹוב

ּוֵמָרחֹוֱק ִמָּקרֹוב

ָהרֹוֶעה ְסטֹו� ּפַק

ֱא�ֱקּות ּכֹל הַק

ְרֶסֶמת ְמפֻק ִאיִׁשּיּות ֶׁשָהָיה י, ָמְרְּדכַק ר'

ִית ּבַק הַק ֶאֹל ֹלִהָּדֵחֱק ִהְצֹליחַק ָּבִעיר,

ָהרֹוֵפא. ֵאֶצֹל ֱקָצר ֹלֶרגַקע ֵּבֹל ּוֹלִהְתֱקַק

ִהְפִציר חֹוֹלה", הַק ְּבִני ֶאת ֵּקר ּבַק "ָאָּנא,

ֹראׁשֹו ֵהִניִד ָּלה הַק 3 אַק ָּגִדֹוֹל. הַק ָּברֹוֵפא

ֶׁשֹל ָהִאיִׁשי רֹוְפאֹו ִני "אֲק ִּבְׁשֹליֹלה.

ֵּכב ֹלִהְתעַק ְרׁשּות ֹלי "ֵאין ר, ָאמַק ֶּמֹל3ֶ", הַק

ֹלי". ב ֱקצַק ֶׁשהֻק ן ְּזמַק ֹלַק ֵמֵעֶבר ָּכאן

ֵּקר ְּתבַק ִאם ֶּכֶסף רּוָּבֹל ֶאֹלף ֹל= "ֶאֵּתן

ע ֹלִמְׁשמַק י. ָמְרְּדכַק ר' ִהְבִטיחַק ְּבִני!", ֶאת

ָּצה. ְוִהְתרַק ָהרֹוֵפא ּכ3ֵ ִהְתרַק ָּגִדֹוֹל הַק ְּסכּום הַק

ִמָּיִד". ֵנֵצא "ָהָבה ר, ָאמַק "ְּבֵסִדר",

ֶאת ָהרֹוֵפא ץ ָחרַק ֱקָצָרה ְּבִדיֱקֹות ת ִסִדרַק ְּבֹתם

ֹלִזהּום ְּתָחה ִהְתּפַק ִים ִּׁשּנַק ּבַק ֶּלֱקת "ּדַק ַאְבָחָנתֹו:

ֶאת ְוִסֵּכן ֵּבן הַק ֶׁשֹל ְּבגּופֹו ט ָּפׁשַק ְוהּוא ָחמּור,

ֹלֹו ֵאין ְּברּוְסָיה "ָּכאן ִהְמִׁשי3: ָהרֹוֵפא ָּייו". חַק

ֵיׁש ִעִּמי ֶׁשֵהֵבאִתי ִּצּיּוִד ֶׁשּבַק ִיָּתֵכן ָבֹל אֲק ִסּכּוי.

ִּבנְ= ְּבִתיֱקי, אֹוָתּה ֶאְמָצא ִאם ְתִאיָמה. מַק ְּתרּוָפה

ֵּפא". ִיְתרַק

י. ָמְרְּדכַק ר' ֶׁשֹל ְּבֹלּבֹו ֵנעֹוָרה ִדָׁשה חֲק ִּתֱקָוה

– ְוָאֵכן ָּנִסי3, הַק ֶׁשֹל ֹלֵביתֹו ָׁשֹליחַק ח ִנְׁשֹלַק ִּבְמֵהָרה

ְתִאיָמה. ּמַק הַק ְּתרּוָפה הַק ִנְמְצָאה ֹּכֹל הַק ת ֹלִׂשְמחַק

ְמֱקֹוִמי רֹוֵפא ְזִמין ֹלהַק ִצָּוה ָהאֹוְסְטִרי ָהרֹוֵפא

ֵּמׁש ֹלִהְׁשּתַק ִד ֵּכיצַק אֹותֹו ֵּמִד ֶׁשְּיֹלַק ְּכִדי ָּבִכיר,

ָּגְבָרה ָהאֹוְסְטִרי ָהרֹוֵפא ֶׁשֹל ת חַק ִּמְרֱקַק הַק ְּתרּוָפה. ּבַק

ֹלֵאיָתנֹו. ְוָׁשב ִנְרָּפא ֵּבן ְוהַק ִּזהּום, הַק ֹל עַק

ָהֶאְמָצִעי ַאִדמֹו"ר ִּדְבֵרי ֶאת י ָמְרְּדכַק ר' ֵהִבין

ֵמָרחֹוֱק ֹלבֹוא ֱקרֹוָבה ֶׁשְּתׁשּוָעה "ְוָרִאיִתי

ֵמאֹוְסְטִרָּיה, ֵמָרחֹוֱק, ָּבא ָהרֹוֵפא – ּוִמָּקרֹוב"

ִמִּתיֱקֹו ִמָּקרֹוב, ָּבָאה ְּתרּוָפה הַק אּוֹלם

ּוְתֱקיֹלין, ָטִבין ֹלרֹוֵפא ּוְכֶׁשִּׁשֵּלם ֶׁשְּבֶפֶטְרּבּוְרג.

ֹל עַק ְוָחס ִּבי ָהרַק ת ְּכִמְצוַק עֹוֶׂשה ָהָיה ֶׁשּלּוֹלא ע ָיִדַק

ְּבנֹו... ֶאת ֵּקר ֹלבַק ֵנאֹות ָהרֹוֵפא ָהָיה –$א ָממֹונֹו

ֶׁשּכֻקָּנה ְיֶטֹלסֹון, פַק י ָמְרְּדכַק ר' ֶׁשֹל ְּׁשֹלִוים הַק ִּיים חַק הַק

ְמגּוָריו ִעיר ֵׁשם ֹל עַק ֹלְּפֹלר, י ָמְרְּדכַק ר' ֹּכֹל ְּבִפי

ָחֹלה ְּבנֹו ֶׁשר אֲק ּכַק ת, ְּבַאחַק ִנֱקְטעּו ֶׁשְּבֶּבֹלרּוס, ֹלְּפֹלי

טֹוֵבי ְּבֶכֶסף. 3 ָחסַק $א ָהָאב ֱקָׁשה. ֹלה חֲק ְּבמַק

ֵמֶהם$א ִאיׁש אּוֹלם ֶּיֹלִד. הַק ֶאֹל ֱקּו ְזעֲק הֻק ָהרֹוְפִאים

ֹלה. חֲק ּמַק הַק ֶאת ֹלַאְבֵחן ִהְצֹליחַק

ִּבי רַק ֶׁשֹל ִסיִדיו חֲק ׁשּוֵבי ֵמחֲק ָהָיה י ָמְרְּדכַק ר'

ר-ּכ3ָ ְוַאחַק ְנָיא, ּתַק הַק ֹל עַק ּבַק ִמְּליַקאִדי, ֹלָמן ְׁשֵניאֹור-זַק

ַאִדמֹו"ר ּדֹוֶּבער, ִּבי רַק ְמִׁשיכֹו, ּומַק ְּבנֹו ֶׁשֹל

ִעם ֱקָׁשִרים ֹלֹו ְוָהיּו ָעִׁשיר, ָהָיה הּוא ָהֶאְמָצִעי.

ֵאֶּלה ֱקָׁשָריו ָּצאִרית. הַק ְּברּוְסָיה ִּׁשֹלטֹון הַק ְּבִכיֵרי

ִנְזֱקֱקּו ָּלֹלּו הַק ֶׁשר אֲק ּכַק ּבֹוָתיו, רַק ֶאת ת ַאחַק $א ֵׁשְרתּו

ְּגבֹוִהים. הַק ּלֹונֹות חַק ּבַק ֹלִכים הֲק ֹלמַק

הּוא ִסיִדּותֹו. חֲק ת ְּבִמּדַק ָּפגַקם $א ב ָהרַק ָעְׁשרֹו 3 אַק

ֹל עַק ּובַק ּוְבָתִמים ֶּבֱאֶמת ֵּׁשם הַק עֹוֵבִד ָחִסיִד ָהָיה

ִדֵרגַקת מַק ֶאת ִהִּׂשיג ִּכי ָעֹליו ֶׁשָאְמרּו ִד עַק ִדֵרָגה, מַק

ְנָיא. ּתַק הַק ֶׁשְּבֵסֶפר 'ֵּבינֹוִני' הַק

יֹוִדִעים ֵאיָנם זֹוִרִּיים ָהאֲק ֶׁשָהרֹוְפִאים ח ְּכֶׁשּנֹוכַק

ִּביָרה הַק ֹלִעיר ִעּמֹו ָיָצא ֹלְבנֹו, ָמזֹור ֹלְמֹצא

ְּביֹוֵתר. ּטֹוִבים הַק ְּפרֹוֵפסֹוִרים הַק ֶאֹל ֶּפֶטְרּבּוְרג,

ִּתֱקָוה ְואּוֹלם ֹלה, חֲק ּמַק הַק ְמֱקֹור ֶאת ִּגּלּו ֵאֶּלה ְוָאֵכן,

ת חַק ּתַק ֶׁשְּמפַק ֹלה חֲק מַק "זֹו ְּבִפיֶהם. ָהְיָתה $א ָּבה רַק

ִהיא ֵרנּו עֲק "ּוֹלצַק ֹלָאב, ִהְסִּבירּו ּגּוף", ּבַק ִזהּום

ְרֵּפא". מַק ת ׂשּוכַק חֲק

ְּכָתב הַק ֹל עַק ֹלֹות עֲק ֹלהַק ּוִמֵהר ֵּׁשת ִהְתעַק י ָמְרְּדכַק ר'

ִּדְבֵרי ֶאת ִהִּציג הּוא ְּבנֹו. ֶׁשֹל ָּצבֹו מַק ֶאת

ֵּתִד ִמְתעַק ּיֹום הַק אֹוְסְטִרָּיה. ֶמֹל3ֶ ֶׁשֹל ָהִאיִׁשי

בּורֹו עֲק ּבַק ֹלַאְרֵּגן י ְוָעֹלַק ֹלִויָנה, ֹלׁשּוב ָהרֹוֵפא

ֵהר ְממַק ִני אֲק ֹלֵכן ֹלֵביתֹו. אֹותֹו ְחִזיר ֶׁשּתַק ֶמְרָּכָבה

ְמאֹוִד".

ִמְכָּתבֹו ֶאת י ָמְרְּדכַק ר' ִאֵּתר ְּדָבִרים הַק ְּכִדי ּתו3ֹ

ְרֵאה ֹלמַק ּבֹו ף ָחֹלַק ְּגׁשּות ִהְתרַק ֶׁשֹל ֶרֶטט ִּבי. ָהרַק ֶׁשֹל

ֶאת ֹלֱקֹרא ֵהֵחֹל ֱקִדׁש ת ְּבֶחְרּדַק ּבֹו. רַק ֶׁשֹל ָיִדֹו ב ְּכתַק

הֹוִסיף ְוָאז ִּבי, ָהרַק ב ָּכתַק ִמְכָּתְב=", ֹלִּתי "ֱקּבַק ָּתְכנֹו:

ָאֶנה ֶחִדר ּבַק ְכִּתי "ְוָהֹלַק ְּסתּומֹות: הַק ּׁשּורֹות הַק ֶאת

ֵמָרחֹוֱק ֹלבֹוא ֱקרֹוָבה ֶׁשְּתׁשּוָעה ְוָרִאיִתי ָוָאָנה,

"ַאֹל ִּבי: ָהרַק הֹוִסיף ִּמְכָּתב הַק ְּבׁשּוֹלי ּוִמָּקרֹוב".

ָממֹונְ=". ֹל עַק ָּתחּוס

ִּכֵּוץ ָוׁשּוב, ׁשּוב ִּמְכָּתב הַק ֶאת ֱקָרא י ָמְרְּדכַק ר'

ֶאת ְעֵנחַק ֹלפַק ְוִנָּסה ָמץ אֲק ְּבמַק ִמְצחֹו ֶאת

ְוהּוא ָבָנה הֲק הַק ּבֹו ֵהִאיָרה ע ֹלֶפתַק ְׁשָמעּותֹו. מַק

ִמָּיִד! ֹזאת ֵהִבין ֵאי$3א ְּבִהְׁשָּתאּות. ז ֶנֱאחַק

ֶׁשֹל ֵּביתֹו ְּכֹתֶבת ֶאת ָּור ּדַק הַק ִמן ִּבֵּקׁש הּוא

ָּור ּדַק הַק ָהאֹוְסְטִרי. ָהרֹוֵפא ָּבא ֶׁשֵאֹליו ָּנִסי3, הַק

ֹלָׁשם. ִמֵהר י ָמְרְּדכַק ְור' ְּכֹתֶבת, הַק ֶאת ֹלֹו ר ָמסַק

ח, ֶּפתַק הַק ֹל עַק ּצֹוֵבא הַק ָּגִדֹוֹל ֱקָהֹל ָרָאה ְּכֶׁשִהְתֱקֵרב,

ָּבִכיר. הַק ָהרֹוֵפא ִעם ֹלִהָּפֵגׁש ְּקִׁשים ְמבַק ְוכֻקָּלם

רֹוִעים ְׁשֹלֹוָׁשה ְּבֵאר, הַק ֹליַקִד ְבנּו ָיׁשַק

ְוִחִּכינּו. ֹצאן, ֶעִדֵרי ְׁשֹלֹוָׁשה ִעם

ֵּפר סַק אֲק ּכֹות? ֹלחַק ָמה ִּבְׁשִביֹל

ְּגֹליֹלֹות, ְוהַק ָחָרן ֶּזה, הַק ָּבֵאזֹור ֹלֶכם:

ִהיא ּזֹו הַק ְּבֵאר הַק ִים. מַק ְסִּפיֱק מַק ֵאין

ָּנִבים ֶׁשּגַק ָּגִדֹוֹל ָׁשׁש חֲק ֵיׁש ָבֹל אֲק ֶׁשָּלנּו.

ֹלֵכן ִים. ּמַק הַק ָּכֹל ֶאת ְוִיְּקחּו ָיבֹואּו

ָנֱקית, עֲק ְּבֶאֶבן ְּבֵאר הַק ֶאת ִּכִּסינּו

ְרָּתִנים ְּגבַק ָאִדם ְּבֵני ָׂשָרה עֲק ֱק ֶׁשרַק

ִד! יַקחַק אֹוָתּה ֹלָהִרים ְיכֹוֹלים

ֶאת ֹלנּו ּגֹוְנִבים ֶׁשKא ְחנּו ִהְרוַק ָאז

ם עַק ּפַק ֶׁשְּבָכֹל ִדנּו? ִהְפסַק ּוָמה ִים. ּמַק הַק

ֹּצאן, הַק ֶאת ְׁשֱקֹות ֹלהַק ֶׁשְּצִריִכים

ְּספּו ֶׁשִּיְתאַק ִד עַק ּכֹות ֹלחַק ָּיִבים חַק

ֶאת ִד יַקחַק ְוִיְפְּתחּו רֹוִעים ָׂשָרה עֲק

ְּבֵאר... הַק

ִּכים, ְמחַק ְחנּו נַק ֶׁשאֲק ְּכִדי ּתו3ֹ ְוִהֵּנה,

ֱקֹוָמה, ּה ְּגבַק ָאִדם ָּמֱקֹום ֹלַק ִּגיעַק מַק

ְּבָיִדֹו. ֵּקֹל ּומַק ְמִאירֹות, ָּפָניו

ָׁשַאֹל ַאִחים?", ֶּתם, אַק "ֵמֵאיֹפה

ָהִאיׁש.

ֹלֹו. ְבנּו ֵהׁשַק ְחנּו!", נַק אֲק "ֵמָחָרן

ֶאת אֹוְסִפים ֶּתם אַק ּדּועַק "ּומַק

ֱקָּדם?". מֻק ּכ3ָ ָּכֹל ֹּצאן הַק

ֱקָּדם מֻק ָׁשֱקָעה ֶּׁשֶמׁש הַק "ֶאְתמֹוֹל

ְׁשנּו "ָחׁשַק ֹלֹו. ָעִניִתי ְּבִפְתאֹוִמּיּות!",

ׁשּוב ע ִּתְׁשֱקַק ִהיא ּיֹום הַק ֶׁשּגַקם

ֱקָּדם"... מֻק

ָׁשֱקָעה ִהיא "ֶאְתמֹוֹל ִחּי3ֵ. ָהִאיׁש

ר ְּבהַק ֹלֹלּון ֶׁשֶאָּׁשֵאר ְּכִדי ֱקָּדם מֻק

ּיֹום הַק עֹוִד ּיֹום הַק ָבֹל אֲק ּמֹוִרָּיה... הַק

ָּגִדֹוֹל!".

ְּפֱקֱק הַק ֶאת ץ ְוָחֹלַק ְּבֵאר ֹלַק ִנּגַקׁש ְוהּוא

ֱק רַק ִּמְׁשָּתאֹות! הַק ֵעיֵנינּו מּוֹל ּדֹו, ֹלבַק

ִיְצָחֱק, ֶּבן ֱקב יַקעֲק ֶׁשֶּזהּו ֹלנּו ע נֹוִדַק ָאז

ן. עַק ְּכנַק ֵמֶאֶרץ ֶׁשִהִּגיעַק

ֶאת ּקֹוִדֶרת. הַק ִזיָתם חֲק ּתַק ְוֶאת ָהרֹוְפִאים

ֹלְרפּוָאה ְּבָרָכה ת ָּקׁשַק ְּבבַק ם ָחתַק ִּמְכָּתב הַק

ֹּדַאר ּבַק ֹלָׁשֹלחֹו ּוִמֵהר ּוֱקרֹוָבה, ְׁשֹלָמה

ֶׁשֹל ְמגּוָריו ת ָירַק עֲק אִוויְטׁש, ֹלֹליּוּבַק

ָהֶאְמָצִעי. ַאִדמֹו"ר

ִדֹו ֹליַקעֲק ִּגיעַק יַק ִּמְכָּתב הַק ִּכי ִׁשֵער הּוא

עֹוִד ר ּוֹלַאחַק ָיִמים, ִמָּׁשה חֲק ּכַק ְּבעֹוִד

ב ִמְכּתַק ֶאת ֵּבֹל ֹלֱקַק ִיְזֶּכה ָיִמים ִמָּׁשה חֲק

ָׂשָרה עֲק ֵאפֹוא ֹלָפָניו ִּבי. ֵמָהרַק ְּתׁשּוָבה הַק

ִד-ָעָׂשר ָהַאחַק ּיֹום ּבַק ְוָאֵכן, ְמָּתָנה. הַק ְיֵמי

ָּור ּדַק ֹלַק ְוִהְמִּתין ִמֵּביתֹו ָיָצא ר חַק ׁשַק ִעם

ִהְבִחין ֵמָרחֹוֱק ִּמְכָּתִבים. הַק ֶאת ֵּלֱק ְּמחַק הַק

ְנִׁשיָמתֹו ֶאת ְוָכֹלא ְוהֹוֹלֶכת, ִּקְרָבה הַק ִּבִדמּותֹו

ְּגׁשּות. ְּבִהְתרַק

ֶאֹל רּוחַק ְּבֱקֶצר ָּפָנה בּוִרי?", עֲק ִמְכָּתב "ֵיׁש

ָּור. ּדַק הַק

בּוְר= עֲק ִהִּגיעַק "$א ָּור. ּדַק הַק ֵהִׁשיב ִדֹוִני", אֲק "$א,

ּיֹום". הַק ִמְכָּתב ׁשּום

ְוׁשּוב ֶּדֹלת, הַק ן ִמְפּתַק ֹל עַק ֵׁשִנית ִהְתיַקֵּצב ֹלָמֳחָרת

ִּבי. ֵמָהרַק ְּתׁשּוָבה ֶׁשֵאין ּלֹות ֹלגַק ִהְתַאְכֵזב

ִּבֱקִריָאה: ָּור ּדַק הַק אֹותֹו ִהֱקִּדים ְּׁשֹליִׁשי הַק ֹּבֱקר ּבַק

ֵּפׂש ֹלחַק ְּפנַקאי ֹלי ֵאין ָבֹל אֲק ִמְכָּתב, בּוְר= עֲק ֹלי "ֵיׁש

ְמִהיָרה. ֹליָכה הֲק ּבַק ְוִהְמִׁשי3 אֹותֹו",

ִמְּמֱקֹומֹו י ָמְרְּדכַק ר' ִזֵּנֱק ְּדָבִרים הַק ע ֹלִמְׁשמַק

ז ָאחַק אֹותֹו, ִהִּׂשיג הּוא ָּור. ּדַק הַק ֵרי ַאחֲק ֹלִד$ֱק ְוֵהֵחֹל

ֶאת ֵּפׂש ֹלחַק ֹלי ֵּתן "ָאָּנא, ּוִבֵּקׁש: ִּמְכָּתִבים הַק ֱק ְּבׂשַק

ְמאֹוִד!". ֹלי ָחׁשּוב הּוא ְצִמי. ְּבעַק ִּמְכָּתב הַק

ָנה. עֲק ְונַק ָהִאיׁש, ֶׁשֹל רּוחֹו ת רַק עֲק ְּבסַק ִהְבִחין ָּור ּדַק הַק

ָׁשַאֹל ִּתיֱק, הַק ת ִּבְתכּוֹלַק ְׁשֵּפׁש ְמפַק י ָמְרְּדכַק ר' ְּבעֹוִד

ִמְּנִסיֵכי ֶאָחִד "ְּבֵבית ְּבִהיֹלּותֹו. ֹלֵפֶׁשר ָּור ּדַק הַק ֶאת

ִּמְׁשָּפָחה", הַק ִמְּבֵני ֶאָחִד ֶנֱחֹלה ְּמֹלּוָכה הַק ֵּבית

רֹוְפאֹו ֵאֹליו ֱק ְזעַק "ְוהֻק ֶהָחִסיִד, ֶאת ָּור ּדַק הַק ִׁשֵּתף

ִעְנְיֵני ת ְסָּברַק ְּבהַק ֱק ָעסַק ְׁשֵניאֹוִרי, ּדֹוֶּבער ִּבי רַק אִוויְטׁש, ִמְּליּוּבַק ָהֶאְמָצִעי ָהַאִדמֹו"ר

ִּלין' חֻק הַק ת 'ִׂשיחַק ִפּלּו ֶׁשאֲק ִד עַק ִסיִדּות, חֲק ּבַק ְׁשֱקּוִעים ֹלְהיֹות ִסיִדיו ֵמחֲק ע ְוָתבַק ִסיִדּות חֲק הַק

ִיְצָחֱק-ַאְיִזיֱק ִּבי רַק ָּגאֹון הַק ִסיִדיו, חֲק ִמְּגִדֹוֹלי ֶאָחִד ִּקים. מֻק עֲק ִסיִדּות חֲק ְּבִעְנְיֵני ִּתְהֶיה ֶׁשָּלֶהם

ֶׁשָאֵכן ְרָּגָׁשתֹו ּוְבהַק ְעּתֹו ְּבִדַק ֵּבֹל ֶׁשִּיְתֱקַק ְּבָרָכה ּוִבֵּקׁש ת ַאחַק ם עַק ּפַק ֵאֹליו ִנְכנַקס ֵמהֹוִמיֹל,

ִּפיו. ְורּוחַק ֵּׁשם הַק ר ְּדבַק ֶאָּלא ֵאיָנּה ְּמִציאּות הַק ֶׁשָּכֹל – ֱא$ֱקּות' ֹּכֹל 'הַק

ִּבי רַק ע ָׁשמַק ֶׁשר אֲק ּכַק ִסיִדּות. חֲק ר מַק אֲק מַק ֹלָפָניו ר ֶׁשֹּיאמַק ִּבי ָהרַק ֹלֹו ר ָאמַק ֹלָבְרכֹו ִּבְמֱקֹום

ָּברּור ָהָיה ּוִפְתאֹום אֹותֹו, ְוִהְבִעיר ֹלֹלּבֹו ֵחץ ר ָחִדַק ְּכִאּלּו ָחׁש ָמר אֲק ּמַק הַק ֶאת ִיְצָחֱק-ַאְיִזיֱק

ָהְרחֹוב ֶאֹל ֹלֵצאת ז עַק ָרצֹון ּבֹו ֶׁשִהְתעֹוֵרר ִד עַק ֱא$ֱקּות, הּוא ָּדָבר ֶׁשָּכֹל ָּכֹל-ּכ3ָ ֹלֹו

ֱא$ֱקּות!". ֹּכֹל הַק ֱא$ֱקּות! ֹּכֹל "הַק ְוֹלְצֹעֱק:

ם, ָׁ̆ ָך ֹל¿ ר ָׁ̆ ה ָּ̇ אַק ָמה י: ƒר ָׂ̆

ֹלֹום ָׁ̆ ב¿ ִדה "ּפָ יר ƒ ּׁ̆ הַק ֶא˙ י? ƒינ ƒּפ

נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ יר ƒ ּׁ̆ הַק ֶזה י"? ƒׁ̆ פ¿ נַק

ה ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ג חַק ֹלו, ס¿ ƒּכ י"ט ּב¿ יר ƒׁ̆ ָנ

י ƒּב רַק ן, ֵ̃ ּזָ הַק מֹו"ר ִד¿ ָהאַק ֹל ֶׁ̆

נּו ח¿ נַק אֲק ו ָׁ̆ כ¿ עַק ָמן. ֹל¿ זַק ֵניאֹור ¿ׁ̆
יך¿ ƒר אֲק ַ̇ק ֹל¿ ים ƒב ר¿ ָ̃ ¿̇ ƒמ ֹלֹל כ¿ ƒּב

יֹום – ֹלו ס¿ ƒכ ּב¿ ט' ֵחר, אַק ּוב ׁ̆ ָח

ֹל ֶׁ̆ יָרה ƒט ּפ¿ הַק יֹום ו¿ ִד˙ ֹלֶ הֻק הַק

ער, ִדֹוּבֶ י ƒּב רַק ָריו, חֲק אַק ֶׁ̆ י ƒּב ָהרַק

י. ƒע ָ̂ ָהֶאמ¿ מֹו"ר ִד¿ ָהאַק

ֹלו ס¿ ƒכ ּב¿ י' ה: ָ̃ י ƒב ָבֹל̂¿ אֲק ָנכֹון,

מֹו"ר ִד¿ ָהאַק ֹל ֶׁ̆ ה' ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ג 'חַק הּוא

יֹלּו ƒֹל ֶהע¡ ָעֹליו ם ּגַק י. ƒע ָ̂ ָהֶאמ¿

ֹל אַק ג¿ ƒנ ו¿ ר רַק ח¿ ֻׁ̆ק הּוא ם גַק ו¿ יֹלֹו˙ ƒֹל עֲק

יָרה ƒ̃ חֲק ֵרי חֲק אַק ים, ƒסּור ָהאֲק י˙ ּבֵ ƒמ

ֹלֹום" ָׁ̆ ב¿ ִדה "ּפָ ר ָׁ̆ י ƒנ אֲק ה. ָ̃ י ƒִד ּוב¿

י, ƒע ָ̂ ָהֶאמ¿ מֹו"ר ִד¿ ָהאַק ם ּגַק י ƒּכ

יו ƒָאב ם ƒע ָרה ָּ̃ ֶׁ̆ מֹו ּכ¿ ּיּו˜ ƒִד ּב¿

ע ַ̂ק ֶאמ¿ ּב¿ ָהָיה ן, ֵ̃ ּזָ הַק מֹו"ר ִד¿ ָהאַק

ֹלֹום ָׁ̆ ב¿ ִדה "ּפָ סּו˜ ּפָ הַק ˙ ירַק ƒמ אֲק

רּו ¿ ּׂ̆ ƒּוב אּו ּבָ ֶׁ̆ ּכ¿ ים, ƒֹל ƒה ¿̇ ƒּב י" ƒׁ̆ פ¿ נַק

ֹלא. ּכֶ הַק י˙ ּבֵ ƒמ ָרר ח¿ ֻׁ̆ק מ¿ הּוא ֶׁ̆ ֹלֹו

ה ּזֶ הַק יר ƒ ּׁ̆ הַק .˜ רַק ֹלֹא ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

י ƒהּוִד י¿ ָכֹל ֹל¿ ם ּגַק ים ƒא ¿̇ מַק

אֹו˙ֹו ִדה פ¿ ƒּי ֶׁ̆ ם ֵ ּׁ̆ ֵמהַק ׁ̆ ֵ ּ̃ בַק ּמ¿ ֶׁ̆

ע. ָהרַק ר ֶ̂ ּיֵ הַק ם ƒע ָחמֹו˙ ֹל¿ ƒּמ ֵמהַק

ֹלנּו ים ƒא ¿̇ מַק ה ּזֶ הַק יר ƒ ּׁ̆ הַק ו¿

ים ƒרֹוב ¿̃ נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ ּכ¿ ָחִד, יֻק מ¿ ƒּב

נּו ח¿ נַק אֲק ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ן מַק ז¿ ƒֹל ך¿ ּכָ ֹל ּכָ

ִדה פ¿ ƒּי ֶׁ̆ ם ֵ ּׁ̆ ֵמהַק ים ƒׁ̆ ¿ ּ̃ בַק מ¿

ה ּיָ ƒִד ּפ¿ הַק ֶׁ̆ ו¿ ֹלּו˙, ּגָ ֵמהַק נּו ָ̇ אֹו
ֹוך¿ ּ̇ ƒמ ֹלֹום. ָׁ̆ ּב¿ – ֶיה ה¿ ƒּ̇ ּזֹא˙ הַק

ָחה. מ¿ ƒׂ̆ ו¿ ע ֹרגַק

ים ƒא ¿̇ מַק ה ּזֶ הַק יר ƒ ּׁ̆ הַק ָאז י: ƒיּפ ƒ̂

ר? ֹסהַק ֵבי˙ ּב¿ ב ֵׁ̆ ּיֹו ֶׁ̆ י ƒמ ָכֹל ֹל¿


