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בכפור הִדֹלֱקה

ָׂשֵמחַק ֹלב. ְּבֵחֶפץ ָּקָׁשה ּבַק ֹלַק ָנה עֲק נַק יּוֹליּוס

ח ֹלֱקַק הּוא ָּכֵבִד. הַק ְפָסֹל ּסַק הַק א ּׂשַק ִמּמַק ֹלִהָּפֵטר

ֹלְפֵניֶהם ֹלָהִאיר ֱקִדיָמה, ר ְוָעבַק ְּבָיִדֹו ֵּנר הַק ֶאת

ְּבאֹור ָּפָניו רּו הּואֲק ּבֹו ֶרגַקע ְּבאֹותֹו ֶּדֶר(. הַק ֶאת

ָהִאיׁש ֶאת ָרָאה ְּכָבר הּוא ִּכי ז מֹוְנּבַק ָחׁש ֵּנר, הַק

ם.. עַק ּפַק ֶּזה הַק

ְּבִׂשיָחה. ז מֹוְנּבַק ִעּמֹו ח ָּפתַק ָּתה", אַק "רֹוֵפא

ִהּנ2ְ ֵּמׁש ְמׁשַק ָׁשִנים ְרֵּבה הַק ְּכָבר ִאם "הַק

ְפֱקיִד?". ּתַק ּבַק

ָהִייִתי ָּתה עַק ֱק רַק ֵהן ּבֹות. רַק ָׁשִנים אי, ּדַק "ְּבוַק

ִרֵּפאִתי ִני אֲק ְרפּוִאית. ִּבְׁשֹליחּות ִים ִּבירּוָׁשֹלַק

ְבֵרב. ִהְתרַק ְּבָחֹליֹו!", ָצִדֹוֱק ֶהָחָכם ֶאת

ֶׁשֹל ְוֹלּבֹו ְּיֹלִדים, הַק ֹלּו עֲק ִהְתּפַק "ֶּבֱאֶמת?",

ִד", ִּבֹלבַק זֹו "9א ְמאֹוִד. ִד עַק ּה ָּגבַק יּוֹליּוס

ִאיִׁשּיּות ִרֵּפאִתי ּגַקם "ֶאָּלא ֹלִהְתָּפֵאר, ִהְמִׁשי(

ִמְּלהֹוִסיף. ֵּפֱק ִהְתאַק 9א ֹלה!", עֲק נַק ֹלכּוִתית מַק

ְּיֹלִדים ֹלַק ְזִּכיר ֹלהַק ָרָצה 9א ֵּפֵרט. 9א הּוא

ָחְכָמָתם ֶאת ע ָיִדַק 9א הּוא ָבֹל אֲק ִנְׁשָּכחֹות,

ְרֵּפֱק מַק ע ָּתֱקַק ז מֹוְנּבַק ִים. ְירּוָׁשֹלַק יַקֹלִדי ֶׁשֹל

ָּצָבא הַק ר ׂשַק הּוא! "ֶזה ִּגִדעֹון. ֶׁשֹל ֹלעֹו ְּבצַק

ְסָינּוס!". ַאְסּפַק ְּבֹאֶהֹל ְזנּוהּו ֶׁשִהְרּגַק ָהרֹוָמִאי

ִּגִדעֹון. ֶׁשֹל ֱקֹוֹלֹו ִּבְתגּוָבה ִד ָרעַק "ֵּכן",

הּוא ְפֵׁשנּו נַק ֶאת ז. מֹוְנּבַק ִמֶּמִּני, ֱקָּת "ָצִדַק

ֵער ִמְצטַק ִני אֲק . ָּבטּוחַק ִני אֲק ֶּזה, הַק ָהִאיׁש ֵּקׁש, ְמבַק

ח?". ִנְברַק הֲק ְכָׁשו? עַק ֶׂשה עֲק נַק ָמה ּכָ(! ָּכֹל

ִהיא", הַק ִּבֱקָּתה הַק ִד עַק ֶּדֶר( הַק ָּכה רֻק אֲק "עֹוִד

הּוא, ָאִבי2 ֶׁשֹל ְיִדיִדֹו ֵׁשִני, ִד "ִמּצַק ז. מֹוְנּבַק ָעָנה

ֶאת ִאּתֹו ח ָׁשֹלַק ַאף ְוָאִבי2 ֶּזה, הַק ָהרֹוָמִאי

עֹוֵזר ָהָיה 9א ָאִבי2 בּוֵרנּו! עֲק ֶּזה הַק ְפָסֹל ּסַק הַק

ְּבנֹו!". ֶנֶפׁש ֵּקׁש ֹלְמבַק

ָאִבי, ֶׁשֹל ֹלּבֹו ֶאת ֹלְגֹנב ִהְצֹליחַק "ְוֶׁשָּמא

ָּיָׁשר. הַק ָאִבי ֶאת ִּכיר ּתַק ֵהן ֵעיָניו? ֶאת ְוֹלֱאֹחז

9א, ְזכּות. ף ֹלכַק ָהָאִדם ָּכֹל ֶאת ְוִדן הּוא ָּתִמים

ָיִדי ָעֹליו ִביר ְוַאעֲק ְפָסֹל ּסַק הַק ֶאת ֹלי ְּתָנה ז. מֹוְנּבַק

9א ִמֶּמּנּו.. ִנָּפֵרִד ְּבֶטֶרם רֹוָנה, ָהַאחֲק ם עַק ּפַק ּבַק

ִּבְמנּוָסֵתנּו!". ְכָׁשו עַק ִעָּמנּו ְחּתֹו ֹלֱקַק ֹל נּוכַק

ֹל ְפסַק סַק ֹל עַק רֹון ַאחֲק ֹלּטּוף ֶהֱעִביר ִּגִדעֹון

ֹלאֹור רּוטֹות. חֲק הַק ָּבאֹוִתּיֹות ָחׁש ְוָאז ָהֵעץ,

ֶאת ֹלֱקֹרא אי ׁשַק חֲק ּבַק ִהְצֹליחּו ֵּנר הַק ִהְבהּוֵבי

ְּבֹלָּבם: ָסֵפֱק ָּכֹל ר נֹותַק 9א ְכָׁשו עַק ָּכתּוב. הַק

ָּכָנה! ְּבסַק ְחנּו נַק אֲק
יבוא המשך

ָאִביו, ְיִדי ֵׂשה עֲק מַק ְפָסֹל ּסַק הַק ֶאת ֶהה ְמזַק ִּגִדעֹון �������	


ֵאֹליו ּוֹות ֹלִהְתֹלַק ֵברֹו חֲק ז מֹוְנּבַק ְוֶאת אֹותֹו ְזִמין מַק ְויּוֹליּוס

ְּנטּוָׁשה.. הַק ִּבֱקָּתה ּבַק ָׁשֹלֹום, ת ְּדִריׁשַק ת ֹלִׂשיחַק

ז מֹוְנּבַק ׁש ֹלחַק אֹותֹו", ִּכיִרים מַק ֵאיֶנּנּו ֵרי הֲק "וַק

ָּכאן ִעּמֹו ֶׁשְּנׂשֹוֵחחַק ָעִדיף י "אּוֹלַק ֵברֹו. חֲק ְּבָאְזֵני

ְּלִחיָׁשה הַק ֵּפֶׁשר ֶאת ִנֵחׁש יּוֹליּוס ָבֹל אֲק ְוֶזהּו?".

ִד עַק "ָעֵיף ֹלֵביתֹו. ֵהר ִּכְממַק ְצמֹו עַק ְוֵהִׂשים ּזֹו הַק

י. ְגֹלַק רַק ֹל עַק ֹמִד עֲק ֹלַק עֹוִד ֹל אּוכַק ְו9א ָאֹנִכי ְמאֹוִד

ז: ֹלמֹוְנּבַק ְּבָחְפָזה ׁש ֹלחַק ְוִגִדעֹון הֹוֹלֵ("... ִהְנִני

ְחָּדו, יַק ִהְננּו הֹוֹלִכים ֹלֹוא הֲק וַק ִניָרא, ִּכי ֹלנּו "ָמה

ֹלנּו ֹלָהִאיר ִּמִדָרׁש, הַק ִמֵּבית ִעָּמנּו ח ִנּקַק ֵנר ְוגַקם

ׁשּוִכים". חֲק הַק ְּמבֹואֹות ּבַק ֶּדֶר( הַק ֶאת

ֶׁשֹל ֹלֶעְברֹו ֱקָרא ִעְּמ2", ָאנּו ָּבִאים ע, "ֶרגַק

ע ְׂשבַק ָהָיה ְויּוֹליּוס ֵנר". ָאִביא ֱק "רַק יּוֹליּוס.

ְמאֹוִד. ִד עַק ָרצֹון

ְׁשֹלְׁשָּתם ָהָיה. ר ֱקַק ּגַקם ֶּדֶר(. הַק ָהְיָתה ָּכה רֻק אֲק

ֵּנר הַק ּוְבָיִדם ָּבִראׁשֹוָנה ְּיֹלִדים הַק ְחָּדו. יַק ִהְּלכּו

ֶאת נֹוֵׂשא חֹוֵריֶהם ֵמאֲק ְויּוֹליּוס ּדֹוֹלֱק הַק

ָהָיה 9א ז מֹוְנּבַק ֶּדֶר( הַק ת ִמְּתִחּלַק ָבֹל אֲק ְפָסֹל. ּסַק הַק

י ְוִדַק ִמיהּו, יֹוִדִעים "ֵאיֶנּנּו ֵמָהִעְנָין. ֶּצה ְמרֻק

ֱקָצת?". ָּכן ְמסֻק ֶזה9א ְיהּוִדי. ֶׁשֵאיֶנּנּו ָּברּור

'ֶוֱהֵוי ר ֶנֱאמַק ִמי ֹל "ְועַק . רּוחַק ר ֱקצַק ָהָיה ִּגִדעֹון

ֱק רַק ָיפֹות', ָּפִנים ְּבֵסֶבר ָהָאִדם ָּכֹל ֶאת ֵּבֹל ְמֱקַק

ִּכיר?". מַק ָּתה ֶׁשאַק ִמי ֹל עַק

ת חֹובַק ֵיׁש ָבֹל "אֲק ז, מֹוְנּבַק הֹוִדה "9א",

ְנטּוָׁשה ְרָּבה חֻק ֶאֹל ְחנּו נַק אֲק הֹוֹלִכים ְּזִהירּות. הַק

ְרָּבה ֹלחֻק ְּכִניָסה ִמְּפֵני ָכֵמינּו חֲק ִהְזִהירּו ּוְכָבר

ְנטּוָׁשה"..

ְחנּו נַק ֶׁשאֲק ֹלֹו ר ֹלֹומַק ֹל נּוכַק ָבֹל אֲק ִהּנ2ְ, "צֹוִדֱק

ִּגִדעֹון 'ֵּתֵרץ' חּוץ", ּבַק ֹלׂשֹוֵחחַק ִדיִפים עֲק מַק

ת ַאְזָהרַק ִעם "ּוָמה ִהְרָּפה. 9א ז מֹוְנּבַק ֱק. ְּבִדחַק

ּגֹוי, ִעם ֶּדֶר( ּבַק הֹוֹלֵ( ְיהּוִדי ֶׁשר אֲק ֶׁשּכַק ָכֵמינּו חֲק

ֵמָאחֹור, ָּתִמיִד ְוֵיֹלֵ( ְפׁשֹו ֹלנַק ְּיהּוִדי הַק ִיָּׁשֵמר

חֹוָריו, ֵמאֲק ּגֹוי ְוהַק ֵמֹראׁש ְּיהּוִדי הַק ִד ִיְצעַק ֶׁשִאם

ֵמָאחֹור ּגֹוי הַק אֹותֹו ִיְתֱקף ע ֹלֶפתַק ֶׁשָּמא

ֶזה ֹלָזר ְמִניִחים ְחנּו נַק אֲק ֶזה ּדּועַק מַק ְרֶגּנּו! ְויַקהַק

חֹוֵרינּו?". ֵמאֲק ֹלֹלֶכת

ֹלְטֹען, ִּגִדעֹון ִהְתִחיֹל ְּבָיִדינּו", ֵּנר הַק ָבֹל "אֲק

ֶׁשִהּנ2ְ ֹלֹו ֱאֹמר "ָאז ִמָּיִד: אֹותֹו ע ֱקטַק ז ּומֹוְנּבַק

ְּבָיִדי2.. ְפָסֹל ּסַק הַק ֶאת ט ְמעַק ְחִזיֱק ֹלהַק ֵּקׁש ְמבַק

ֵּנר!". הַק ִעם ֱקִדיָמה ֵיֹלֵ( ְוהּוא

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ט ִּכְמעַק ֶּזה הַק ֹחִדׁש ּבַק ְוֱקא ּדַק

ְמִריָבה ֶאְצֹלנּו ֹלּה ָּפְרָצה

ֹחִדׁש הּוא ִּכְסֹלו ֹחִדׁש ְמיֻקֶּתֶרת...

ִסיִדִּיים חֲק ִריִכים אֲק ּתַק ְרֵּבה הַק ּבֹו ֶׁשֵּיׁש ְמיֻקָחִד

ִויָרה ָהאֲק ְּבתוֹ( ְוִהֵּנה, ֹלִצּיּון. ָהְראּוִיים

ְּׁשֵאֹלה, ּבַק ָּגִדֹוֹל ִוּכּוחַק ר נֹוצַק ּזֹו, הַק ְּמיֻקֶחִדת הַק

ְּפִעיֹלּות הַק ֶאת ְּתַאְרֵּגן ֱקבּוָצה ֵאיזֹו

י"ט ָּלה' ְּגאֻק הַק ג 'חַק ֶׁשֹל ְּמיֻקֶחִדת הַק ִּכָּתִתית הַק

ָּקרֹוב. הַק ָּׁשבּועַק ּבַק ֶׁשָּיחּוֹל ְּבִכְסֹלו,

ֶּזה הַק ִּוּכּוחַק הַק ֹל עַק ְפִּתי ִהְׁשֱקַק ם, עַק ּפַק הַק ִני אֲק

ּמֹוֶרה הַק ְפִעים. מַק ֶּׁשהּו מַק ָרִאיִתי ְוָאז ִד, ּצַק ֵמהַק

אֹוָתנּו ְכִניס ֹלהַק ְּכִדי ִּכי ֶהְחֹליט, ֶׁשָּלנּו

ֱקִּדיׁש ֹלהַק אי ְּכִדַק ָהֵאּלּו, ָּיִמים הַק ת ִוירַק אֲק ֹלַק

ְוִסּפּור ִנּגּון ת ֹלְׁשעַק ֶאָחִד ִׁשעּור ֹּבֱקר, ְּבָכֹל

ִסיִדי. חֲק

ִסיִדים, חֲק ִנּגּוֵני ְּבֶרֶגׁש ְרנּו ְוׁשַק ִד, יַקחַק ְבנּו ָיׁשַק

ֵּלב. הַק ֶאת ְּמעֹוְרִרים הַק ִּקים מֻק עֲק ִנּגּוִנים

ֵבִרים חֲק הַק ָיְכֹלּו 9א ְּכָבר ִּפְתאֹום, ּכָ( ר ְוַאחַק

ִּנּגּוִנים הַק ְטנּוִנית. ּקַק הַק ְּמִריָבה הַק ֶאֹל ְחֹזר ֹלַק

יֹוֵתר. ּוְרִציִני ָּגבֹוּהַק ֹלָמֱקֹום ּכֻקָּלנּו ֶאת ֶהֱעֹלּו

ְפִׁשי' נַק ְבָׁשֹלֹום 'ָּפִדה ָּפסּוֱק הַק ֶאת ִּכיר "מַק

ֹלי ׁש ֹלחַק ִּכְסֹלו?", ְּבי"ט ָׁשִרים ְחנּו נַק ֶׁשאֲק

, ֵּצחַק ְּמנַק הַק ִד ּצַק הַק ּגַקם ִמֹלָחָמה, "ְּבָכֹל ְפָּתֹלי. נַק

– ְּפִדָּיה ְנָזֱקים... ִעם ּסֹוף ּבַק ��יֹוֵצא�����

ִּבְכֹלֹל! ִנָּצחֹון, ֵיׁש ֶׁשר אֲק ּכַק ���������ֶזה �����

'Fא הַק מּוֹל 'ּטֹוב', הַק ֶׁשֹל ִהְתמֹוִדִדּות ּבַק

ִּגּלּוי ֶׁשִּיְהֶיה הּוא, ָרצּוי ִכי הֲק ָּדָבר הַק טֹוב',

טֹוב' 'Fא ֶׁשהַק ִד עַק ָּׁשה, ֱקִדֻק ֶׁשֹל ָחָזֱק ּכָ( ָּכֹל

ְכִניעַק ֹלהַק ֶׁשִּיְצָטְרכּו ְּבֹלי ְצמֹו, ֵמעַק ֵּטֹל ִיְתּבַק

ְבנּו ָחׁשַק ָּכאן. ֶׁשָּקָרה ָמה ֶזה ְוִהֵּנה אֹותֹו.

ָּמה ּכַק ִד עַק , ְכֵנעַק ּוֹלׁשַק ְסִּביר ֹלהַק ֶׁשִּנְצָטֵר(

ִּנּגּוִנים, הַק ָּבאּו ְוִהֵּנה ְּגרּוָעה! ְּמִריָבה הַק

ּוְבֶׁשֱקט"... בֹוִדה' ָהעֲק ֶאת ��ְו'ָעׂשּו�����

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ָמה? ָאז ו¿ נּו,
ָך ֹל¿ ˜ ֵ ּׁ̆ חַק ¿̇ ƒמ י אּוֹלַק
יָבה? ƒב ֹל¿ ין ƒָהכ ֹל¿

ר? ָאמַק י כַק ִד¿ ָמר¿ ָמה ָּ̇ ע¿ מַק ָׁ̆
ֵרב� ָ̃ ¿̇ ƒמ ה ּכָ נֻק חֲק

ָהרֹוִדן ֹל ֶׁ̆ ָטרֹו ¿ׁ̆ ƒמ ˙ חַק ַּ̇ק י, ƒיר ƒיּב ƒס בֹוִדה עֲק ֵנה חֲק מַק ּב¿
ֹלּה ִד˙ ּכֶ ֹלַק ¿̇ ƒמ ים, ƒּי ƒָהרּוס ים ƒיר ƒס ָהאֲק ֵפי ֹל¿ אַק ין ּבֵ ין, ƒָטֹל ס¿

ים. ƒּי ƒהּוִד י¿ ים ƒיר ƒס אֲק ֹל ֶׁ̆ ה ָ̂ בּו ¿̃

י ִמּדַק יֹוֵתר ְטֵּפט ְמפַק יּוֹליּוס 102

ה ּכֶ ֶאז¿ עֹוִד ֶׁ̆ ב ֵׁ̆ חֹו ֹלֹא י ƒנ אֲק
ָבֹל אֲק יָבה� ƒב ֹל¿ ֹכֹל ֹלא¡ ה ּזֶ הַק עֹוֹלם ּבָ
ה� ּיָ ƒּכ נֻק חֲק ֹל עַק ים ƒר ּב¿ ִדַק מ¿ ים ƒֵבר חֲק הַק

ָמה?

ה ּיָ ƒּכ נֻק חֲק ˙ ַ̃ק ֹל ִד¿ הַק
ֶנה? חֲק ּמַק ּבַק אן ּכָ

ֶזה ? ֵאיך¿ ֵמֵאיֹפה?
י!! ƒר ָׁ̆ ֶאפ¿ י ƒּ̇ ֹל¿ ƒּב

ה, ּבֵ ר¿ הַק י ִדַק ƒמ ים ƒר ּב¿ ִדַק מ¿ ם ֶּ̇ אַק
˙ עַק ¿ׁ̆ עֹוִד ֹל¿ רּו אֲק ָ ּׁ̆ ƒּ̇ ּיֹום הַק ט! עַק מ¿ י ִדַק ƒמ ים ƒִד עֹוב¿ ו¿

ּבֹורֹו˙!! הַק ˙ֹוך¿ ּב¿ בֹוִדה, עֲק

השבת כניסת

השבת צאת

ים, ƒר ָ ּׁ̆ אֻק מ¿ יֹו˙ ה¿ ƒֹל ים ƒיכ ƒר ¿̂ ם ֶּ̇ אַק
ִדֹוֹלה ּג¿ הַק ָיה רּוס¿ ן עַק מַק ֹל¿ ֹבִד עֲק ֹלַק
ֹל עַק ר ּפֵ כַק ֹל¿ ָכך¿ ו¿ ֹלָאה פ¿ ƒּנ הַק ו¿

ֵעיֶכם� ¿ׁ̆ ƒּפ

יג ƒ ּׂ̆ הַק ֹל¿ ֵאיך¿ יֹון ע¿ רַק י ƒֹל ׁ̆ ֵי ס.. ס¿ ּפ¿
רֹו˙.. ּנֵ ֹלַק ֶמן ֶׁ̆ בּור עֲק יָנה, ƒָגר ר¿ מַק ט עַק מ¿

י! ƒֹל ח רַק ּבָ ִדּור ּכַק הַק אֹוי,

ֹפס! ¿ּ̇

ים, ƒָרח ּפ¿ הַק ין ּבֵ ם ָׁ̆ הּוא ה ּנֵ ƒה
אֹו˙ֹו. יא ƒָהב ֹל¿ ֵנֹלך¿

ִדּור ּכַק הּוא ו ָׁ̆ כ¿ עַק
! ּפֹוֵרחַק



ִׂשית עֲק מַק ְנָׁשָמה

אִדי ִמְּליַק ֱקֹב עֲק יַק ָׁשאּוֹל ר'

ְּבִהיָרה ֱקֶׁשת

ז עַק ִצָּמאֹון ְׁשָמעּוָתּה. מַק ֶאת ת ְּבַאחַק

ֵיׁשּותֹו. ֶאת ִמֵּלא ָהֱא9ֱקי ֹלאֹור

ִמן רֹוָוה ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ָחׁש הּוא

ִסיִדּות. חֲק הַק ֶׁשֹל ָהֵאין-סֹוִפי ְעָין ּמַק הַק

ֹל עַק ְוָסב ֵּבאּורֹו ֶאת ִּבי ָהרַק ִסֵּים

ֹל עַק ָנטּועַק ִד ָעמַק ֶהָחִסיִד ִעֱקבֹוָתיו.

ת ֵמָעְצמַק ְוִנְפָעם ִנְרָעׁש ְמֱקֹומֹו,

ח ֶׁשָּׁשכַק מּוָבן ָהרּוָחִנית. ָוָיה חֲק הַק

ִאְׁשּתֹו ֶׁשֹל ָּקָׁשָתּה ּבַק ֶאת ְמֵרי ֹלגַק

ר-ּכָ( ַאחַק ֶרגַקע ְּבנֹוָתיו. ת ָצרַק ְוֶאת

ּוָפָנה ְצרֹורֹו ֶאת ף ָאסַק ֵער, ִהְתנַק

ֶאת ִהִּׂשיג ְּכָבר הּוא ֹלֵביתֹו. ְחֹזר ֹלַק

ּבֹואֹו. ת ְּטרַק מַק

אֹותֹו ֵהֱקיץ ּלֹון חַק הַק ֹל עַק ְנֱקיׁשֹות ֱקֹוֹל

ֶאת ְוָרָאה ּלֹון חַק הַק ֹלֵעֶבר ִהִּביט הּוא ָּפיו. ְרעַק ִמּׂשַק

ֵאֹליו. ֹלִהְתֱקֵרב ֹלֹו ֵּמן ּוְמסַק ָׁשם עֹוֵמִד ִּבי ָהרַק

ִּבי. ָהרַק ר ָאמַק ָּדָבר", עֹוִד ֹל2 ר ֹלֹומַק "ְרצֹוִני

ּבֹות רַק ְנָׁשמֹות ֵיׁש ָהֶעֹליֹוִנים "ָּבעֹוֹלמֹות

ָהֵעִדן ן ּגַק ֶּדֹלת ֹליַקִד ָׁשָנה ֵמׁש-ֵמאֹות חֲק ָהעֹוְמִדֹות

ֵאיָנן ֵהן ֶּזה. הַק ֹלעֹוֹלם ֹלֶרִדת ְמִּתינֹות ּומַק

ן ְּבגַק ֶׁשֵּיׁש ָהרּוָחִנִּיים 'ִּגּלּוִיים' הַק ְּבָכֹל ְנָינֹות ְמעֻק

נֹוֶסֶפת ם עַק ּפַק ֹלֶרִדת ְוֶחְפָצן ְרצֹוָנן ָּכֹל ָהֵעִדן.

ֶׁשּבֹו, ָּקִׁשים הַק ִּנְסיֹונֹות הַק ֶאת ֹבר עֲק ֹלַק ֶּזה, הַק ֹלעֹוֹלם

ָּבעֹוֹלם ִׂשּיֹות עֲק ּמַק הַק ִּמְצוֹות הַק ֶאת ֵּים ֹלֱקַק – ְוָהִעָּקר

ֵּׁשם. הַק ְרצֹון ֶאת ֵּמׁש ּוֹלמַק ְׁשִמי ּגַק הַק

ְנָׁשָמה ֵיׁש "ֶׁשְּבֵביְת2 ִּבי, ָהרַק ִהְמִׁשי( "ָזִכיָת",

ָּבעֹוֹלמֹות ֶּיי2 וַק אֲק מַק ָּכֹל ָּתה, אַק ְּבעֹוִד ָּכֹזאת. ֹלה עֲק נַק

ֱקּיּום ֶאת ֶּקֶׁשת ְמבַק ְעָיְת2 רַק ֵרי הֲק ָהרּוָחִנִּיים,

ֹל". ְּבֹפעַק ִּמְצוֹות הַק

ֹלָכֹל ָהגּון ֹלִזּוּוג ִּבְבָרָכה ְּדָבָריו ֶאת ִּבי ָהרַק ם ָחתַק

ְרּכֹו. ֹלִדַק ֶהָחִסיִד ֶאת ח ְוִׁשּלַק ָּבנֹות, ֵמהַק ת ַאחַק

התוועִדויות') גרינגֹלס, 'סיפורי מנחם-זאב ר' החסיִד (מפי

ָהְרָגׁשֹות ָּכֹל ִהְתָּפְרצּות. הַק ָּבָאה ֶאָחִד יֹום

ְּבֶבִכי ָהִאָּׁשה ֶׁשֹל ִמִּלָּבּה ְּקזּו ִהְתנַק צּוִרים ָהעֲק

ֹליֶהן! עֲק ִיְהֶיה ָמה ְּבנֹוֵתינּו! ֶאת "ְרֵאה ִנְסָער.

ִנְרֶאה ֵאינֹו ִׁשּדּו( ְוׁשּום חֹוֹלפֹות ָּׁשִנים הַק

ָּבֹאֶפֱק"...

ֹל עַק ת חַק ּנַק מֻק ָהְיָתה ְּכָבר ָיִדֹו ּדֹום. ם ֶנֱאֹלַק ֹלה עֲק ּבַק

ְחְׁשבֹוָתיו ּומַק ִׁשְכמֹו ֹל עַק ְצרֹורֹו ֶּדֹלת, הַק ָיִדית

ֹלָמן, ְׁשֵניאֹור-זַק ִּבי רַק ֶׁשֹל ֵצרֹו חֲק ֹלַק אֹותֹו נֹוְׂשאֹות

ָּזֱקן. הַק ַאִדמֹו"ר

ְנתּוִנים ְוֹלּבֹו מֹוחֹו ָהִאיׁש, ָהָיה ָּגִדֹוֹל ָחִסיִד

ָהיּו ָיָניו עֲק מַק ָּכֹל ִסיִדּות. חֲק הַק ת ּתֹורַק ֶׁשֹל ְּבעֹוֹלָמּה

ִּיים וַק אֲק ּמַק הַק ִּבּטּוֹל ִמּתוֹ( ִיְתָּבֵר(, ֵּׁשם הַק ת בֹוִדַק עֲק ּבַק

ְּבֹלּמּוִד ֶהֱעִמיֱק ִּבְתִפָּלה, ֶהֱאִרי( הּוא ָהַאְרִצִּיים.

9א ֶּזה הַק ָהעֹוֹלם ְוִטְרִדֹות ִסיִדּות, חֲק הַק ַאְמֵרי מַק

ְּכֹלֹל. אֹותֹו ֶהֱעִסיֱקּו

ִאְׁשּתֹו ֶׁשֹל ְעָּתּה ְּבִדַק ְוָגמּור ָמנּוי ָהָיה ָּכֵעת ) אַק

ֶאת ֵּקׁש ְיבַק ִּכי ְבִטיחַק ֶׁשּיַק ִד עַק ֹלֹו, ֹלָהִניחַק ֶׁשFא

ָהָיה 9א ְּבנֹוֵתיֶהם. ֹלָכֹל ָהגּון ֹלִזּוּוג ִּבי ָהרַק ת ִּבְרּכַק

ִהְטִריחַק 9א ֵמעֹוֹלם ָּקָׁשָתּה. ֹלבַק ֹלֵהָענֹות ֹלֹו ֹל ֱקַק

ִּבי ָהרַק ֶאֹל ְּבִהָּכְנסֹו ְׁשִמִּיים. ּגַק הַק ִּבְצָרָכיו ּבֹו רַק ֶאת

ֵּׁשם הַק ת בֹוִדַק עֲק ְּבִעְנְיֵני ּוְבָרכֹות ֵעצֹות ֵּקׁש ְמבַק ָהָיה

ְרּכֹו. ֹלִדַק ְוָיָצא ָמה ר ְּדבַק ִמֹלֵמֹל הּוא ִד. ִּבֹלבַק

ִּבי רַק ֶׁשֹל מֹוָׁשבֹו ת ָירַק עֲק ֹלֹליאֹוְזָנה, ֶהָחִסיִד ע ָנסַק

ִויָרה ָּבאֲק ף ִנְסחַק ְמֵהָרה ִד ְועַק ֹלָמן, ְׁשֵניאֹור-זַק

ֹלְפֹרׁש ִד ָעמַק ג חַק הַק ָּמֱקֹום. ּבַק ֶׁשָּׁשְרָתה ְּקִדֹוָׁשה הַק

ְזִּכיר ֹלהַק ח ִּתְׁשּכַק "ַאֹל ֶּדֶר(. ֹלַק ֹלֵצאת ְוִהְתַאְרֵּגן

ֶאת ְּבָאְזָניו ִאְׁשּתֹו ִהְׁשִמיָעה ְּבנֹוֵתינּו", ֶאת

ְּבִחּיּוב, ִהְנֵהן ֶהָחִסיִד ְּקבּוָעה. הַק ִּתְזֹּכֶרת הַק

ֶּוה ְמֹלַק ִאְׁשּתֹו ֶׁשֹל ָּבָטּה ְּכֶׁשּמַק ְחּתֹו ִמִּמְׁשּפַק ִד ְוִנְפרַק

ם, עַק ּפַק ֶׁשהַק ִצְּפָתה ֹלָּבּה ְּבָכֹל ְּבִתֱקָוה. אֹותֹו

ִיָּׁשֵאר ְסָתִמי, ִּלין חֻק ְּביֹום ִהיא ְּנִסיָעה ְּכֶׁשהַק

ְּבנֹוָתיו. ת ָצרַק ֶאת ְוִיְזֹּכר ע ְרֱקַק ּקַק הַק ֹל עַק ֹלּה עֲק ּבַק

ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל ֹלֵביתֹו ֶהָחִסיִד ִהְתֱקֵרב

ְּגִדֹוֹלה ִדֵהָמה ּתַק ְּבֹלּבֹו. ָתה ָּגאֲק ְּגׁשּות ִהְתרַק ְוהַק

ֹלָמן ְׁשֵניאֹור-זַק ִּבי ְּברַק ְּכֶׁשִהְבִחין ּבֹו ָזה ָאחֲק

"ָמה ָּפָניו. ֶאת ֵּבֹל ֹלֱקַק יֹוֵצא ְצמֹו ּוְבעַק ִּבְכבֹוִדֹו

ְּבֶטֶרם ִּבְפֹליָאה. ֶהָחִסיִד ּה ָּתמַק ָּדָבר?!", הַק ֵּפֶׁשר

ִּבי ָהרַק ֵאֹליו ָּפָנה ֵחׁש ִּמְתרַק הַק ֶאת ֵּכֹל ֹלעַק ִהְסִּפיֱק

ִּקים, מֻק עֲק ִסיִדּות חֲק ִּדְבֵרי ִעּמֹו ֵּבר ֹלִדַק ְוֵהֵחֹל

ֶׁשִּבֵּקר ּקֹוִדֶמת הַק ם עַק ּפַק ּבַק ר ּבַק ּדֻק ֶׁשּבֹו ּנֹוֵׂשא ּבַק

ֶאְצֹלֹו.

ֶאֹל ְעֹלה, ֹלמַק ֶהָחִסיִד ֱק ָנסַק ִמְסָּפר ְרָגִעים ְּבתוֹ(

ָהעֹוֹלם ָויֹות הֲק ְטִמיִרים. רּוָחִנִּיים ְמחֹוזֹות

ִאְּבִדה ָהַאְרִצית ְּמִציאּות הַק ְּבֵעיָניו. ְּמִדּו ִהְתּגַק

ִמְּליַקאִדי, ֹלָמן זַק ְׁשֵניאֹור ֵּבנּו ְּכֶׁשרַק

ָערּו(, ֹלָחן ּׁשֻק ְוהַק ְנָיא ּתַק הַק ֹל עַק ּבַק

ֶּכֹלא ֵמהַק ִּכְסֹלו ְּבי"ט ְחֵרר ִהְׁשּתַק

ְּגִדֹוֹלה ִּׂשְמָחה הַק ָהְיָתה ְּבֶפֶטְרּבּוְרג,

ְּבִרּכּוֵזי ָוִעיר ִעיר ְּבָכֹל צּוָמה. עֲק וַק

ֶׁשֹל ִרּקּוִדים ָּפְרצּו ִסיִדים חֲק הַק

ִנְׁשּפַק( ֵּמחַק ְּמׂשַק הַק ְׁשֱקה' 'ּמַק הַק ִׂשְמָחה,

ִדּו עֲק ִהְתוַק ִסיִדים חֲק הַק ּוְגִדֹוֹלי ִים, ּמַק ּכַק

ְּזכּות. ְוהַק ֵּנס הַק ֹּגִדֹל ֶאת ְוִהְסִּבירּו

ם ּגַק ָהְיָתה ִּׂשְמָחה, הַק ִעם ִד ְּביַקחַק

ֹל עַק ְּׂשאּות ִהְתנַק ֶׁשֹל ִטְבִעית ְנִטָּיה

ֶּכֹלא. ֹלַק ֵּבנּו רַק ִנְכנַקס ֶׁשִּבְגֹלֹלם ֵאּלּו

ּוִבְּקׁשּו ֹלִׁשיָטתֹו ְּגִדּו ֶׁשִהְתנַק ֵאּלּו

ְחנּו נַק אֲק ָּכֵעת ְצָעִדיו. ֶאת ֹלָהֵצר

אֹוָתם ֵּמִד ֹלֹלַק ְצִריִכים ְחנּו! ִנּצַק

ח... ֹלֱקַק

ִּבי ָהרַק ח ָׁשֹלַק ִמֵּכן ר ֹלַאחַק ֱקָצר ן ְזמַק

ְמיֻקֶחִדת, ִאֶּגֶרת ִסיִדים חֲק הַק ֹלָכֹל

"ֱקֹטְנִּתי". ֶׁשִּנֱקֵראת

ָּפסּוֱק הַק ֶאת ֵּבנּו, רַק ְמָבֵאר ָּבִאֶּגֶרת

ֱקב יַקעֲק ר ָאמַק אֹותֹו ח, ִּיְׁשֹלַק וַק ת ִמָּפָרׁשַק

ָסִדים", חֲק הַק ִמֹּכֹל "ֱקֹטְנִּתי ָאִבינּו:

ָצִרי( ָהָאִדם ֶחֶסִד ָּכֹל ֵרי ַאחֲק ִּכי

ֱק רַק יֹוֵתר. ֱקָטן ְצמֹו עַק ֶאת ְרִּגיׁש ֹלהַק

ֶחֶסִד ְּבֹלים ְמֱקַק ֶׁשר אֲק ּכַק ּגֹוִיים הַק ֵאֶצֹל

יֹוֵתר... ְּגִדֹוֹלים ְרִּגיִׁשים מַק

ָּכֹל – ֵּבנּו רַק ֵּכם ְמסַק – ָּכֵעת ּגַקם

ְּבִמָּדתֹו ֹלֱאֹחז ְצִריִכים ִסיִדים חֲק הַק

ֶאת ְנִמי( ֹלהַק ָאִבינּו. ֱקב יַקעֲק ֶׁשֹל

ְוָחֹליֹלה9א ָנָוה... ָּבעֲק ֹלְנֹהג ְצָמם, עַק

ְוָׁשֹלֹום. ָחס ֹליֶהם עֲק ֵּׂשא ֹלִהְתנַק

ֵהם ֶׁשּגַקם ְּבֹלָּבם ֵּׁשם הַק ִיֵּתן י ְואּוֹלַק

ֹלטֹוב... ְפכּו ְויַקהַק ִּבְתׁשּוָבה ְחְזרּו יַק

ְּגִדֹוֹלי רּו ֵּבאֲק – ֶזה ְּבִסּיּום

ְּבֹלב ִּבי ָהרַק ע ָנטַק – ִסיִדים חֲק הַק

טֹובֹות! ִמּדֹות ִסיִדים חֲק הַק

סּוֱקים עֲק ָהיּו ֹּכֹל ְוהַק ְּכָנָפיו, ֶאת

ֹלֱקָראתֹו. ָהרּוָחִנּיֹות ָכנֹות הֲק ּבַק

ְּבֹלּמּוִד ְצמֹו עַק ֶאת ִהְׁשֱקיעַק ָהִאיׁש

ְּמנּות ִהְזּדַק ָּכֹל ְוִנֵּצֹל ּוִבְתִפָּלה,

ֶׁשֹל ֹּקִדׁש הַק ת בֹוִדַק עֲק ֶאת ֹלְראֹות

ַאְמֵרי מַק ֶאת ְוֹלְׁשֹמעַק ִּבי ָהרַק

ָּקָׁשָתּה ּבַק . ֶׁשִהְׁשִמיעַק ִסיִדּות חֲק הַק

ֵמֹראׁשֹו. ֹלּה ָּפְרָחה ִאְׁשּתֹו ֶׁשֹל

ָּתֹלָתה ְוִאְׁשּתֹו ֹלֵביתֹו ְּכֶׁשָּׁשב

ִהְתעֹוֵרר ֹלֹות ְמיַקחֲק ִים ֵעינַק ּבֹו

ַאֵחר", ְּבעֹוֹלם "ָהִייִתי ִזְכרֹונֹו.

ְכֶזֶבת. ְּמאֻק הַק ֹלִאְׁשּתֹו ִהְסִּביר

ִּבי ָהרַק ֵאֶצֹל ֶׁשִּנְמָצִאים "ְּבָׁשָעה

ֶּזה". הַק ָהעֹוֹלם ִעְנְיֵני ָּכֹל ֶאת ׁשֹוְכִחים

ֹלִעּסּוֱקיָה. ְוָׁשָבה ָמרֹות ָהִאָּׁשה ֶנֶאְנָחה

ָּבָאה הַק ם עַק ּפַק ּבַק ַאִין. – ִויׁשּוָעה ָנֱקפּו, ָּיִמים הַק

ִּבי ָהרַק ר צַק חֲק ֹלַק ָּסע ֹלמַק ֹלֵצאת ִהְתּכֹוֵנן ֶׁשֶהָחִסיִד

ֶּדֹלת, הַק ן ִמְפּתַק ֹל עַק ָהִאָּׁשה ְּצָבה ִהְתיַק ׁשּוב

ֹלּה ִהְבִטיחַק ׁשּוב ת. עַק ְותֹובַק נֹוֶזֶפת ֶּנֶנת, ִמְתחַק

ם ּגַק ) אַק ִּבי. ָהרַק ֹלְפֵני ְמצּוֱקָתם ֶאת ְזִּכיר ֶׁשּיַק

ֶאת ח ְוָׁשכַק ּלּות ִהְתעַק הַק ת ִוירַק אֲק ּבַק ף ִנְסחַק ם עַק ּפַק הַק

ְעָיתֹו. רַק ת ָּקׁשַק ּבַק ְוֶאת ְּגרֹות ִּמְתּבַק הַק ְּבנֹוָתיו

ִּפְתרֹון ֹלְמֹצא ָעֹליָה ִּכי ָהִאָּׁשה ֵהִביָנה

חֹוֹל ְּביֹום ֶאָחִד, יֹום ְעיֹון. רַק ָצץ ְּבמֹוָחּה ְיִציָרִתי.

ֶאֹל ָּפְנָתה מֹוֵעִד, ְו9א ג חַק 9א ֶׁשֵאינֹו ִׁשְגָרִתי,

ָּכֵעת ֹלְנֹסעַק ְעְּת2 ּדַק "ָמה ֹלֹו: ְוָאְמָרה ֹלּה עֲק ּבַק

ִּבי?". ֹלרַק

טֹוב יֹום ֵאין ֹלֹוא "הֲק ֶהָחִסיִד, ּה ָּתמַק "ָּכֵעת?",

."? ֹלְנֹסעַק ֹלָּמה ָּבֹאֶפֱק,

סֹוִד, צֹוֵפן ָּבע ְּבמַק ָהִאָּׁשה ָאְמָרה ָּדָבר", "ֵאין

ֹּקִדׁש". ּבַק ֶּלה ְוִתְתעַק ִּבי ֹלרַק ע "סַק

ָיִדיו ִּבְׁשֵּתי ָּצָעה הַק הַק ֶאת ס ָּתפַק ֶהָחִסיִד

ֵמרּוִז'ין: ִיְׂשָרֵאֹל ִּבי רַק ִסֵּפר

ָׁשֹלֹום ִּבי (רַק ָאִבי ָהָיה ְנָיא, ּתַק הַק ֹל עַק ּבַק ִמְּליַקאִדי, ֹלָמן ְׁשֵניאֹור-זַק ִּבי רַק ֶׁשֹל ָסרֹו אֲק מַק ְיֵמי ְּבָכֹל

ִּבי ָהרַק ֵיֵצא ֶׁשִּבְזכּוָתן ָהֶעֹליֹוִנים, ָּבעֹוֹלמֹות ׁשֹונֹות ּלֹות ְּפעֻק עֹוֶׂשה ִמְּפרֹוהֹוִביְטׁש)

ֹלֵחרּות.

ֶׁשְּכֶׁשָּיבֹוא ר, ֹּזהַק ּבַק ָּכתּוב ר: ָאמַק ֶּבָעָנן. ֱקֶׁשת ְוָרָאה ֹּבֱקר ּבַק ָאִבי ֱקם ְּבִכְסֹלו ְּבי"ט

ֶּקֶׁשת ּבַק ְּבִהיִרים ְּגָוִנים רֹוֶאה ִני אֲק ּיֹום ְוהַק ְּבִהיִרים, ִּבְגָוִנים ֶּבָעָנן ֶּקֶׁשת הַק ֵּתָרֶאה ָּמִׁשיחַק הַק

ֹלֵחרּות. ָיָצא ב ֶׁשָהרַק ֶאָּלא ֹזאת ֵאין ָּבא. ִין9א ִדַק עֲק ּוָמִׁשיחַק

ְנָיא ּתַק הַק ֹל עַק ּבַק ְחֵרר ִנְׁשּתַק ִּכְסֹלו, י"ט ֶזה, ֶׁשְּביֹום ְוהֹוִדיעּו ָּבאּו ן ְזמַק ֹבר עֲק ּכַק ְוָאֵכן,

ָסרֹו.. אֲק ִמּמַק

ֹזר ח¿ ֹלַק ה ָ̂ רֹו י ƒנ אֲק י: ƒר ָׂ̆

ינּו!! ƒָאב ֹ̃ב עֲק יַק ֹל ֶׁ̆ ן מַק ּז¿ ֹלַק

ינּו ƒָאב ֹ̃ב עֲק ּיַק ֶׁ̆ נּו ִד¿ ֹלמַק י ƒּכ י: ƒר ָׂ̆

ֶזה ה. ֹלָ אֻק ּג¿ ֹלַק מּוָכן ָהָיה ָבר ּכ¿

ו, ָׂ̆ ֵע ֹל¿ ח ֹלַק ָׁ̆ הּוא ֶׁ̆ ֶסר ּמֶ הַק ָהָיה

ֹלָבן ם ƒע" ֹלֹו ר ּפֵ ƒס הּוא ֶׁ̆ ּכ¿

מֹור" חֲק וַק ֹור ׁ̆ י ƒֹל י ƒה י¿ וַק . . י ƒּ̇ ר¿ ּגַק

ֹל ֶׁ̆ י˙ ƒימ ƒנ ּפ¿ הַק ָמעּו˙ ¿ׁ̆ ּמַק הַק –

י ƒ̇ י ƒׂ̆ ָע ָבר ּכ¿ י ƒנ אֲק ה, ָ̇ ָהי¿ ֶזה

י ָעֹלַק ֹל˙ ּטֶ ּמֻק הַק בֹוִדה ָהעֲק ֹל ּכָ ֶא˙

, יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק ֶא˙ יא ƒָהב ֹל¿ ִדי ּכ¿

ֹלבֹוא. כֹוֹלה י¿ ָבר ּכ¿ ה ֹלָ אֻק ּג¿ הַק

א ָ̃ ו¿ ִדַק ה ֹלּמָ ן? ּכֵ ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

יא? ƒה הַק ˜ּוָפה ¿ּ̇ ֹלַק

ֹלב ¿ּ̇ מ¿ ַׂ̆ק ֹלֹא ֶאה ר¿ ƒּנ ּכַק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ָבה, ּכ¿ עַק ¿̇ ƒה ה ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ּסֹוף, ּבַק ֶׁ̆

ה ָ̇ ָהי¿ י ƒּכ ָאז, יָעה ƒּג ƒה ֹלֹא ו¿

ָהָיה ן ƒי ִדַק עֲק ו, ָׂ̆ ֵע ִדֹוֹלה! ּג¿ ָעָיה ּב¿

ֶא˙ ֹו˙ ׂ̆ עֲק ֹלַק ƒמ אֹוִד מ¿ ָרחֹו˜

! י˙ ƒָהרּוָחנ בֹוִדה ֹלֹוָהעֲק ֶׁ̆

ֶמ˙ א¡ ּבֶ י ƒֹל יף ƒָעִד ָאז טֹוב, י: ƒר ָׂ̆

נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ ּכ¿ נּו, ֹלָ ֶׁ̆ ן מַק ּז¿ ּבַק ֵאר ָ ּׁ̆ ƒה ֹל¿

ָבר ּכ¿ ה ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ֶׁ̆ אּו˙ ִדָ וַק ּב¿ ים ƒע יֹוִד¿

יָכה ƒר ¿̂ ˜ רַק י ƒנ אֲק רֹוָבה. ¿̃ ׁ̆ ּמָ מַק

ֶזה, ּכָ ב ָּ̂ מַק ּב¿ יֹו˙ ה¿ ƒֹל ֹל ִדֵ ַּ̇ק ¿ׁ̆ ƒה ֹל¿

ָכֹל ּב¿ יז ƒר כ¿ הַק ֹל¿ ֹל אּוכַק י ƒנ אֲק ם ּגַק ּבֹו ֶׁ̆

ינּו, ƒָאב ֹ̃ב עֲק יַק מֹו ּכ¿ , ׁ̆ ֵמָחִד יֹום

ה! ֹלָ אֻק ּג¿ ֹלַק מּוָכָנה ָבר ּכ¿ י ƒנ אֲק

ֶא˙ ין ƒֵהב ֹ̃ב עֲק יַק ָנכֹון, י: ƒינ ƒּפ

ֹלֵכן ו¿ יֵניֶהם, ּבֵ ה ָׁ̆ י ƒג ּפ¿ ּבַק ֶזה

עֹוִד הּוא ֶׁ̆ ו ָׂ̆ ֵע ֹל¿ ר ָאמַק

ִד "עַק – יִד ƒ̇ ָע ּבֶ ָעֹליו ָטֵרף ¿̂ ƒי

יָרה" ƒע ֵׂ̆ י ƒִדנ אֲק ֶאֹל ָאֹבא ר ֶׁ̆ אֲק

ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ן מַק ז¿ ƒּב ן, ּוֵ ּכַק ¿̇ ƒה הּוא ו¿ – ֶאת ִּכיר ּוֹלהַק ֵּיֹל ֹלטַק ְחֱקר, ֹלַק ְּכִדי ֶׁשָּיָצא ָהִראׁשֹון ְּיהּוִדי הַק ּנֹוֵסעַק הַק

ָׁשִנים. ֹל-900 ֱקרֹוב ֹלְפֵני ִד ִּבְסָפרַק ִד ֶׁשּנֹוֹלַק ֶמטּוִדֹלה ִּבְנָיִמין ִּבי רַק ָהָיה ָהעֹוֹלם

ת, ָצְרפַק ָרצֹות: ָּבאֲק ְמֱקֹומֹות, ְּבִכְׁשֹלֹוׁש-ֵמאֹות ִּבְנָיִמין ִּבי רַק ִּבֵּקר ּבֹות ָהרַק ְנִדּוִדיו ִּבְׁשנֹות

ָרָאה ֶׁשר אֲק ָּכֹל ֶאת ְוִסיִציֹלָיה. ִים ִמְצרַק ֵּתיָמן, ֹהּדּו, ס, ָּפרַק ִעיָרֱק, ִיְׂשָרֵאֹל, ֶאֶרץ ָיָון, ֹלָיה, ִאיטַק

ִּבְנָיִמין'. ְּסעֹות 'מַק ְּבִסְפרֹו ב ָּכתַק הּוא ר, ְוָחֱקַק

ְּיהּוִדים הַק ֶׁשֹל ָּיֱק ְּמִדֻק הַק ִמְסָּפָרם ֶאת ִּבְנָיִמין ִּבי רַק ב ָּכתַק ְּבִסְפרֹו

ֹל עַק ִסֵּפר ֵּייֶהם, חַק ָאְרחֹות ֶאת ֵּתֵאר ִּבֵּקר, ּבֹו ָמֱקֹום ְּבָכֹל

מֹוְסִדֹות ֹל ְועַק ֶחְבָרִתי הַק ִאְרּגּוָנם ֹל עַק ָחְמִרי, הַק ָּצָבם ּומַק בֹוִדָתם עֲק

ּגַקם הּוא ָּמֱקֹום. הַק ְּבֵני ִמְּׁשַאר ְבָּדֹלים ּמֻק הַק ֵגיֶהם ּוִמְנהֲק ְּקִהָּלה הַק

ִסְפרֹו ּתֹוָׁשִבים. הַק ִמִּפי ְּתֱקים ְמרַק ָּגִדֹות אַק ִסּפּוֵרי ְרֵּבה הַק ִׁשֵּלב

ָׂשפֹות. ָּמה ֹלכַק ְרּגַקם ּתֻק ְוַאף ִדּורֹות הֲק מַק ֶׁשֹל ב רַק ר ְּבִמְסּפַק ס ִנִדּפַק


