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בכפור הִדֹלֱקה

ּגַקם ֹראְׁשֶכם. ֶאת ָּתִניחּו ֹּפה ִאם ִּכי ֹלְמעֹוְנֶכם

ִמן ֶׁשִּיְרֶצה ִמי ְועֹוִד ִעָּמֶכם ֶאָּׁשֵאר ִני אֲק

ִד עַק ֹל, ִנְנעַק ִּמִדָרׁש הַק ֵּבית ח ֶּפתַק ְוֶאת ֵבִרים, חֲק הַק

ֵּכן! ָׂשה עֲק נַק ָמָחר ְוגַקם ֹּבֱקר. ּבַק ּׁשֹוֵמר הַק ּבֹוא

ְרּכֹו". ֹלִדַק ֹלֹו ְוֵיֹלֵ* ָּנָבֹל הַק ִיְתָיֵאׁש י אּוֹלַק

ֹלִמיִדים ּתַק הַק ְּבֹלה. ִנְתֱקַק ְּבָנָיהּו ֶׁשֹל ָּצָעתֹו הַק

ֹל/א ף ָחֹלַק ּיֹום ְוהַק ְּבֹלּמּוִד ְצָמם עַק ִהְׁשֱקיעּו

ְּבֵבית ְפָסֹלים סַק ֹל עַק ֵּׁשָנה הַק ְמיֻקָחִדים. ֵארּוִעים

ֹּבֱקר ּובַק ָּפחֹות.. ְנִעיָמה ָהְיָתה ְּכָבר ִּמִדָרׁש הַק

ְּבכָ* ֶצִדֱק ֵאין ִּכי ְכָרָזה ְּבהַק ִּגִדעֹון ֱקם

ֵהם ִיְהיּו ֶּכֹלא, ּבַק ָהָרָׁשע ֶׁשֵּיֵׁשב ֶׁשִּבְמֱקֹום

ר.. ֹּסהַק הַק ְּבֵבית סּוִרים אֲק

ֶׁשִהִּציעַק ְּכִפי ְּגִדֹוֹלה, בּוָרה חֲק ּבַק ֵנֵצא "ָהָבה

ֹלֹוא הֲק ְוִנְרֶאה, ְבֶנה יַק ִּבְרחֹובֹות ְוִנְבֹּדֱק ְּבָנָיהּו,

ֶאת ׁש ְוָנטַק יּוֹליּוס ִהְתָיֵאׁש ְּכָבר ִּכי ִיָּתֵכן

ֹלִחָּנם ְמִׁשי* נַק ָּׁשְוא ֹלַק * ְואַק ִמְּכָבר, ֶזה ָהִעיר

ִמָּפָניו!". ֹלִהָּׁשֵמר

ְנִעיָמה ִד, ִּבֹלבַק ֵנרֹות ֹלאֹור ְיָמָמה ֵרי ַאחֲק

ָּקִריר הַק ִויר ֹלאֲק ֹּבֱקר, הַק ֹלאֹור ְּיִציָאה הַק ָהְיָתה

ְּגִדֹוֹלה, ִּבֱקבּוָצה ִדּו ָצעֲק ֵהם ְבֶנה. יַק ֶׁשֹל

ְוסֹוְרֱקים ְבֶנה יַק ִּבְרחֹובֹות ִּבְמִהירּות חֹוֹלִפים

ְבֶנה יַק ֶאְפָׁשִרי. בֹוא חֲק מַק ְוָכֹל ִּפָּנה ָּכֹל ְּבֵעיֵניֶהם

ָׁשָעה ֹבר עֲק ּכַק * אַק ִים, ִּכירּוָׁשֹלַק ְּגִדֹוֹלה ָהְיָתה /א

ִהִּגיעּו /א ִין ִדַק עֲק ֶּמֶצת ְמאֻק ֹליָכה הֲק ֶׁשֹל

ִציָתּה.. חֲק ֹלמַק

ר ָאמַק נֹות", חֲק מַק ֹלְׁשֵני ֶׁשֵּנָחֶצה ִּציעַק מַק ִני "אֲק

ז ּומֹוְנּבַק ת ַאחַק בּוָרה חֲק ּבַק "ִּגִדעֹון ְּבָנָיהּו.

ֵהיֵטב ֵהם ִּכיִרים מַק ן יַקעַק ְׁשִנָּיה, בּוָרה חֲק ּבַק

ְחנּו נַק אֲק ֶׁשר אֲק ָהִאיׁש ֶאת ֵעיָנם ת ִּבְטִביעַק

ֶזה ן!". ְּזמַק הַק ִצית חֲק ְּבמַק ֵּים ְנסַק ְוכָ* ְּפִׂשים, ְמחַק

ִעם ָיִמיָנה ֵּדם ִהְתֱקַק ז מֹוְנּבַק ָנבֹון. ְעיֹון רַק ָהָיה

ְׂשֹמאֹלה. בּוָרתֹו חֲק וַק ְוִגִדעֹון בּוָרתֹו, חֲק

ִד עַק ְוִהִּגיָעה ִראׁשֹוָנה, ִסְּיָמה ז מֹוְנּבַק ת ֱקבּוצַק

ְּכֶׁשֵהם ְרָּבה, חֻק הַק ְמֱקֹום ֶאֹל ָהִעיר, ֵתי אֲק ּפַק

ֶאת ׁש ָנטַק ָאֵכן ָהִאיׁש ִּכי ְכָנִעים ּוְמׁשֻק ְׂשֵמִחים

ְבֶנה. יַק

ֶהֱעֹלה ְרָּבתֹו?", ְּבחֻק ֶּׁשהּו מַק ִהְׁשִאיר י "ְואּוֹלַק

ְוִנְרֶאה".. ִנּגַקׁש "ָהָבה ְעיֹון. רַק ִמיֶׁשהּו

ּוִמִּפיו ֹלְרָוָחה ֶּדֹלת הַק ֶאת ח ָּפתַק ז מֹוְנּבַק

ָׁשם, ב ָׁשכַק יּוֹליּוס ְּפָחִדים.. ת ֱקַק עֲק צַק ְּלָטה ִנְתמַק

ְּבֹעז.. ְונֹוֵחר ָהִרְצָּפה ֹל עַק ָיֵׁשן
יבוא המשך

ֶּדֹלת הַק ֶאת ְּיֹלִדים הַק חֹוְסִמים ְפָסֹל ּסַק הַק ת ְּבֶעְזרַק �������	


ְמָנם? אֻק הַק ח. ֹלֶנצַק ְּיָׁשָנה, הַק ְרָּבה חֻק ּבַק יּוֹליּוס ֶאת ְוכֹוֹלִאים

/א ְּבָנָיהּו ִּמִדָרׁש. הַק ְּבֵבית ִנְׂשָּתְרָרה ְּדָמָמה

ִים ֵעינַק ּבֹו ִצים נֹועֲק ֶׁשּכֻקָּלם ָחָטא, ֶּמה ּבַק ֵהִבין

ְסִביבֹו ִהִּביט הּוא ָּכֵאֶּלה. ִנִדָהמֹות

ת ָׁשבַק הֲק ת ִמְצוַק ְמִּתי ֱקּיַק * אַק "ֵהן ִמְׁשּתֹוֵמם.

ָעֶוֹל ָמה – ֹלִגִדעֹון ְפָסֹל ּסַק הַק ִׁשיבֹוִתי הֲק וַק ֵבִדה אֲק

ּכֻקְּלֶכם?". ִּבי ְמָצאֶתם

ָהְיָתה ֵּׁשם הַק ֵמֵאת י, ֵברַק "חֲק ִהְתאֹוֵׁשׁש. ִּגִדעֹון

הּוא ׁשֹוֵגג * אַק ְּבָנָיהּו? ֹל עַק ס ִנְכעַק ְוֹלָּמה ֹזאת,

ְרָּבה, חֻק ּבַק ִנְמָצא ִמי ע ָיִדַק הּוא/א ֵהן ֵמִזיִד! ְו/א

ִית. ּבַק ּבַק ָׁשם ִית ּבַק הַק ֵמַאְנֵׁשי ִאיׁש ֵאין ִּכי ב ְוָחׁשַק

ֹזאת!". ָעָׂשה ָּפיו ּכַק ּוְבִנֱקיֹון ֹלָבבֹו ְּבֹתם

ָרִדה חֲק ּבַק ְּבָנָיהּו ֱקָרא ָעִׂשיִתי?", ָמה ָבֹל "אֲק

ְּגִדֹוֹלה.

ִּבְפֵני ח ֶּפתַק הַק ֶאת ְחָּת ָּפתַק ָעִׂשיָת? "ָמה

ֵאֶּלה!", ְׁשֵני ֶׁשֹל ְפָׁשם נַק ֶאת ֵּקׁש ְּמבַק הַק רֹוֵצחַק

"ָּתִבין, ֹלִמיִדים. ּתַק הַק ִד ַאחַק ְיהֹוֵסף, ֱקָרא

/א ָּתה "אַק : ְרִּגיעַק ֹלהַק ִנָּסה ז מֹוְנּבַק ְּבָנָיהּו",

ֶּדֹלת הַק ֶאת ם ָחסַק ֶּזה הַק ְפָסֹל ּסַק הַק ָבֹל אֲק ְעָּת, ָיִדַק

ֶאְתמֹוֹל ֶׁשָּבא הּוא, הַק ָהרֹוָמִאי ָּקִצין הַק ִּבְפֵני

ִהְצֹליחַק ְוַאף ֹלֱקֹות, חֲק ת ִּבְׂשפַק ִאָּתנּו ְוִדֵּבר

ְרָּבה חֻק הַק ֶאֹל ִעּמֹו ֹלבֹוא אֹוָתנּו ֹלְמׁשֹ*

אֹותֹו ְוָכֹלאנּו ֹלנּו ִנּצַק רֹון ָהַאחֲק ָּבֶרגַקע ְּיָׁשָנה. הַק

ְפָסֹל".. ּסַק הַק ת ְּבֶעְזרַק ָׁשם,

"ְוָאֹנִכי ָעֹמֱק. ר עַק צַק ֵהִפיֱקּו ְּבָנָיהּו ֶׁשֹל ָּפָניו

ִמְצָוה ׂשֹות עֲק "ֹלַק ר. עַק ְּבצַק ִמֹלֵמֹל ְעִּתי", ָיִדַק /א

ָהרֹוָמִאי ִּכי ִיָּתֵכן ֵּכן, ִאם ע, ֶרגַק ְנִּתי.. ּוַק ִנְתּכַק

ְוֹלצּוִד ֹלׁשּוב ֵהָּנה, ְרּכֹו ְּבִדַק ע ָּכֶרגַק ִנְמָצא ָּלז הַק

נּו ִהְנהֲק ז ּומֹוְנּבַק ְוִגִדעֹון ְפְׁשֶכם!" נַק ֶאת

ֶאת ף ָזֱקַק ְּבָנָיהּו ִחְּורֹות. ְּבָפִנים ְּבֹראָׁשם

ָּטעּות הַק ָעִׂשיִתי ִני אֲק ִהֵּנה ֵבִרים, "חֲק ֱקֹוָמתֹו:

ֵמִאָּתנּו ִאיׁש – ְּקָנּה ֹלתַק ֹלי ָנא ִעְזרּו ֹּזאת; הַק

ז! ּומֹוְנּבַק ִּגִדעֹון ֶאת ְפָׁשם ֹלנַק ֹזב יַקעֲק /א

ִיְהיּו ִאם ֹליֶהם אֲק ֵּכֹל ֹלִהְתנַק ָיֵעז /א ָהרֹוָמִאי

ְוָכֹל ְסִּכימּו?" תַק הֲק ְּגִדֹוֹלה.. בּוָרה חֲק ּבַק ְמֹלֻקִּוים

."Cִּכִדָבֶרי ְיִהי ֹלּו "ֵהן! ְּבֱקֹוֹל: ֱקְראּו ְּנָעִרים הַק

ָהִעְנָיִנים ֶאת ְּבָנָיהּו ח ֹלֱקַק ז!", מֹוְנּבַק "ִּגִדעֹון!

ֵּתְצאּו /א ִּתְׁשְמעּו, ְּבֱקֹוֹלי "ִאם ִים. ָּיִדַק ֹלַק

ְחְמֶכם ֹלַק ֶאת ֹּבֱקר! ִד עַק ִּמִדָרׁש הַק ֵּבית ח ִמֶּפתַק

ֵּתֹלכּו ְיֹלה/א ּלַק ּבַק ְוגַקם ֵהָּנה, ְחנּו נַק אֲק ֹלֶכם ָנִביא

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

רֹון אֲק ֹל עַק ֹלִּתי ּכַק ִהְסּתַק ּיֹום הַק

ִמְּבֹלי ִית. ּבַק ּבַק ֶאְצֹלנּו ְּסָפִרים הַק

ָּמה ּכַק ֹלְסֹּפר ֹלִּתי ִהְתחַק ֹלב, ֹלִׂשים

ָּדף. ּמַק הַק ֹל עַק ֹלנּו ָּנִחים מֻק ֱקִדׁש ִסְפֵרי

ְפִּתי ּיַק ִהְתעַק ִמִּׁשים, חֲק ֹלַק ט ִּכְמעַק ְעִּתי ְּכֶׁשִהּגַק

ְרִּתי. ְוָעצַק

ֵּלא: ְוִהְתּפַק ֶׁשִּלי ְּסִפיָרה ּבַק ִהְבִחין ָאִחי

ָּתה אַק ְּסָפִרים? הַק ֶאת סֹוֵפר ָּתה אַק "ֹלָּמה

'ָמֹלא' ֹלנּו ֵיׁש ! ָרגּועַק ֹלְהיֹות ָיכֹוֹל

ְסָפִרים"...

ִית ֶׁשּבַק ָחׁשּוב "ֶּבֱאֶמת ֹלֹו. ָעִניִתי ָּין", "ְמצֻק

ן ְּזמַק הַק ָּכֹל ְסָפִרים'. ָמֹלא ִית 'ּבַק ִיְהֶיה ְיהּוִדי

ּגַקם ְסָפִרים. עֹוִד ּוֹלהֹוִסיף ֵּדֹל ֹלִהְׁשּתַק ָצִרי*

�� ֶאת ֹלֹלֹמִד ְסִּפיֱקים מַק /א ְחנּו נַק אֲק ִאם

ֹזאת ְּבָכֹל ְּסָפִרים, הַק ֶׁשָּכתּוב �����ָמה

ֵחֶׁשֱק עֹוֶׂשה ֶזה ֱקִדׁש ִסְפֵרי ְרֵּבה הַק ְּכֶׁשֵּיׁש

ָּׂשִגים, מֻק ְּבֹלים ְמֱקַק ָּכָכה ְפֵּדף, ּוֹלִדַק ֹלְפֹּתחַק

עֹוִד". ֹלֹלֹמִד ְורֹוִצים ְעיֹונֹות, רַק ִמים טֹועֲק

Cְצְמ ֹלעַק ְמָתֵאר ח ֶּבטַק ָּתה אַק

ֱקׁשּוָרה ְּסָפִרים, ּבַק ֶׁשִּלי ְנְינּות ִהְתעַק ֶׁשהַק

ֶּזה, הַק ִרי* אֲק ּתַק ּבַק ְּבֵטֵבת. ה' ְּמיֻקָחִד הַק ִרי* אֲק ּתַק ּבַק

ְרִׁשָּיה ּפַק ְּיָמה ִהְסּתַק ָׁשָנה, ִּכְׁשֹלֹוִׁשים ֹלְפֵני

ְּקִדֹוָׁשה הַק ִּסְפִרָּיה ֹלַק ְּקׁשּוָרה הַק ִמְׁשָּפִטית

ֱק ָּפסַק ִּמְׁשָּפט הַק ֵּבית "ִד. ּבַק חַק ַאִדמֹוֵר"י ֶׁשֹל

ְּקִדֹוִׁשים, הַק ְּסָפִרים ּבַק ֹלְסֹחר ֶאְפָׁשר ֶׁשִאי

ֹלָכֹל ׁשּוָבה חֲק רּוָחִנית ָּׁשה ְירֻק ִּוים ְמהַק ֵהם ִּכי

ִסיִדים! חֲק הַק

ִסיִדים חֲק חֹוְגִגים ֶׁשָּבּה ְּגִדֹוֹלה הַק ִּׂשְמָחה הַק

ָצִרי* ָּמה ּכַק אֹוָתנּו ֶּמִדת ְמֹלַק ְּבֵטֵבת, ה' ֶאת

ָּתְכִנית ֹלי ֵיׁש ֹּקִדׁש. הַק ִסְפֵרי ֶאת ֹליַקֵּקר

ֶׁשִּלי ִּסְפִרָּיה הַק ֶאת ָּׁשבּועַק הַק ִׁשיר עֲק ֹלהַק

ֶּוה ְמֱקַק ֱק רַק ִני אֲק ְסָפִרים. ָּמה ְוכַק ָּמה ְּבכַק

ֹּכֹל! ֹלהַק ְסִּפיֱקּו יַק ֹלִּתי ֶׁשִּקּבַק נֻקָּכה' חֲק הַק ֶׁש'ְּדֵמי

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ֶא˙ ִד ּבֵ כַק ֹל¿ ׁ̆ ֵ ּ̃ בַק אֲק
ִד˜! ֶּ̂ הַק ו¿ ט ּפָ ¿ׁ̆ ƒּמ הַק י˙ ּבֵ

ט!!! ּפָ ¿ׁ̆ ƒמ ֹל¿

י? ƒ̇ אֹו ים ƒח ¿̃ ֹלֹו ָאן ֹל¿
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ה ּזֶ הַק ˜ֹום ּמָ ּבַק י, ַ̃ק ֹלֹ א¡ י ƒנ ֵ̃ ּז¿ חַק
ָבר ּכ¿ ין ƒִד הַק ר זַק ּוג¿ ִד˜' ֶ̂ ' ּבֹו ֵאין ֶׁ̆

� ׁ̆ ֵמֹרא ב ַּ̇ק כ¿ ƒנ

השבת כניסת

השבת צאת

ֶהָחמּור ֶרה ¿̃ ƒּמ ּבַק ֵאֹלֹו˙ ¿ׁ̆ ּו ירֹו˙ ƒ̃ חֲק ּבַק ּבֹו˙ ר¿ הַק ֹל¿ ֶֹ̂רך¿ ֵאין ֶׁ̆ ִדֹוֶמה ֵכן, ּוב¿
יר ƒָהָאס ֹל ֶׁ̆ ּו˙ֹו ׁ̆ ָרא ּב¿ ים, ƒיר ƒע ¿̂ ˙ בּורַק חֲק ין. ƒֹלּוט חֲק ֹלַק רּוָרה ּב¿ מּוָנה ¿ּ̇ הַק ָפֵנינּו. ֹל¿ ֶׁ̆

אֹוִד. מ¿ רּוָרה ּב¿ ֶרִד, ּמֶ ֹלַק הֹוָכָחה הַק ֶמֶרִד! נּון כ¿ ƒ̇ ּב¿ ים ƒמ ָׁ̆ ָמֳא אן, ּכָ ב ֵׁ̆ ּיֹו הַק

אֹורֹו˙. י˜ ƒֹל ִד¿ הַק ֹל¿ ָנ˙ מ¿ ֹל עַק ֵהָחֵבא ּב¿ ָפה ּס¿ אַק ¿̇ ƒה ים ƒִד ּמֹור¿ הַק ˙ בּורַק חֲק
ֹלאֹוֵיב ן ּמֵ סַק ֹל¿ – ָרה ּטָ מַק ּב¿ ה ָ̇ ָהי¿ ָהאֹורֹו˙ ˙ ַ̃ק ֹל ִד¿ הַק ֶׁ̆ ּכֹֹל, ֹלַק רּור ּבָ
כֹוֹל ּיָ ֶׁ̆ ר ֵ̇ יֹו ּב¿ מּוָרה חֲק הַק ֵבָרה ָהעֲק י ƒזֹוה ָאם! ¿̂ ּמָ ƒה ˜ֹום מ¿ ֶא˙

ֶנה! חֲק ּמַק ּבַק יר ƒָאס ֹבר עֲק ֹלַק

ֹלשמור נא
ֱקִדושת עֹל

הגיֹליון

ך¿ ֹלַק הֲק מַק ּב¿ ֶס˙ ּפֶ ¿̇ ƒנ ים ƒהּוִד י¿ ˙ ַ̂ק בּו ¿̃ י, ƒֶיט ּסֹוב¿ הַק ָטר ¿ׁ̆ ƒּמ הַק ˙ חַק ַּ̇ק יר, ƒיּב ƒס ּב¿ ים ƒיר ƒס אֲק ֵנה חֲק מַק ּב¿ יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ּבֹוִדִד. ר ָ̂ עֲק מַק א ָ̇ ּב¿ ם ָׂ̆ מּו י, כַק ִד¿ ָמר¿ בּוָרה, חֲק הַק יג ƒה נ¿ מַק ה. ּכָ נֻק חֲק ֹל ֶׁ̆ ֹון ׁ̆ א ƒר ֵנר ˙ ַ̃ק ֹל ִד¿ הַק

א ֵ̂ יֹו א ּבָ אַק ֶׁ̆ ָבֹל חֲק
בֹוִדה� ֹלעֲק ר ֶ̃ ּבֹ ּבַק ם ִדָ ¿̃ מֻק

ה? ֹלּמָ

י˜ ƒּפ ס¿ מַק ֹלֹא י ƒנ אֲק י ƒּכ
ים! ƒָבר ִד¿ ֹלֹו יִד ƒּג הַק ֹל¿

ָעָיה? ּב¿ הַק ָמה
ֶעֶרב, ּבָ ם ָ̇ אֹו ֹלֹו יִד ƒּג ַּ̇ק

חֹוֵזר� הּוא ֶׁ̆ ּכ¿

ֹלאֹוֵיב? ים ƒ̇ י˙ּו ƒא
יעּו ƒּג ƒה ֵהם ֵאיך¿ אֹוי,
ֹזא˙? ּכָ ָבה ָׁ̆ ח¿ מַק ֹל¿

ָּ̇ ע¿ ַּ̂ק ƒּב ֶׁ̆ ֵבָרה ָהעֲק ֹל עַק ין ƒִד הַק ˜ סַק ּפ¿
הּו ֶ ּׁ̆ מַק ׁ̆ ֵי ם ƒא הַק ָמֶו˙! ׁ̆ ֹעֶנ – הּוא

י? ƒֹל ר ֹלֹומַק ָך ˆֹונ¿ ר¿ ƒּב ֶׁ̆

ם ƒא הַק אֹוֹל, ¿ׁ̆ ƒֹל ˜ רַק י ƒֹונˆ ר¿ ƒּב
אֹו י, ָעֹלַק ˜ רַק ָחֹל ה ּזֶ הַק ין ƒִד הַק ˜ סַק ּפ¿
בּוָרה? חֲק הַק ֵני ּב¿ ר אַק ¿ׁ̆ ֹל עַק ם ּגַק

יִד ƒּג הַק ֹל¿ ה ֶ̂ רֹו י ƒנ אֲק ָבֹל אֲק
ים! ƒּי ƒר ט¿ – ם ָ̇ אֹו ֹלֹו



ם ֶׁשֶּנֱעֹלַק ּמֹוִכיחַק הַק

ָאֵׁשר ת ּבַק ח ֶׂשרַק

ֱק ְּבׂשַק ִד ִנֹלּכַק

ִּכי ָרָאה ְּכֶנֶסת ֹלֵבית-הַק ִנְכנַקס ֶׁשר אֲק ּכַק

ִּבְכִניָסתֹו ִהְבִחין ' 'ּמֹוִכיחַק הַק

ָּדָבר. ֹלֹו ר ָאמַק */א אַק ֶחֶרת, ְּמאֻק הַק

ְפָּתָעה. הַק ב ֹלרַק ָנכֹוָנה ְּתִפָּלה הַק ְּבִסּיּום

ְּבֹכֶבִד-ֹראׁש ֵאֹליו ִנּגַקׁש ' 'ּמֹוִכיחַק הַק

רֹוֶצה ֵאיֶנִּני ָוָהֹלָאה ּיֹום "ֵמהַק ר: ְוָאמַק

ב". ָהרַק ְּכבֹוִד ֶׁשֹל ' 'ּמֹוִכיחַק הַק ֹלְהיֹות

ֶׁשֹל ְּטרּותֹו ִהְתּפַק ִּכי ָּבטּוחַק ָהָיה ב ָהרַק

ֶׁשִאֵחר ִמּׁשּום ָּבָאה ' 'ּמֹוִכיחַק הַק

ָעָׂשה /א ִּכי ֵּצֹל ֹלִהְתנַק ְוֵהֵחֹל ְּתִפָּלה, ֹלַק

ָּכֹל-ּכָ* ָׁשֱקּועַק ָהָיה ֶאָּלא ָּוָנה, ְּבכַק ֹזאת

ֶׁשGא ִד עַק ְּבֵביתֹו, ִד ֶׁשָּלמַק ּסּוְגָיה הַק ְּבִנְבֵכי

ִּמְתַאֶחֶרת. הַק ָּׁשָעה ֹלַק ֹלב ָׂשם

ת ִסּבַק ֵאיָנּה זֹו ִּכי ר, ְוָאמַק ִהְרִּגיעֹו י ָמְרְּדכַק ר'

ָּגֹל ְמסֻק ֶׁשֵאינֹו ְרִּגיׁש מַק הּוא ֹלֶהֶפ*, ְּטרּותֹו. ִהְתּפַק

ב. ָהרַק ּה ָּתמַק ,"? ּדּועַק "מַק אֹותֹו. ֹלהֹוִכיחַק עֹוִד

ְּתִמימּות ּבַק ֶהעִׁשיֹל ִּבי ְּברַק ִהִּביט י ָמְרְּדכַק ר'
ֹלֵבית- ב ָהרַק ִנְכנַקס ֶׁשר אֲק "ּכַק ר: ְוָאמַק אֹותֹו, ֶׁשִאְפְיָנה

ֱקב יַקעֲק ִּבי רַק Cֵאֹלי ֶׁשִּנֹלֶוה ָרִאיִתי ְּכֶנֶסת הַק

ָזָכה ב ָהרַק ִאם 'ּתֹוָספֹות'. הַק ֹלי עֲק ִמּבַק ֵמאֹוְרֹלְיִניׁש,

אֹותֹו!". ֶׁשּיֹוִכיחַק ִני אֲק ִמי ֹלכָ*,

ר' ֶׁשֹל ְּדָבָריו ע ֹלִמְׁשמַק ֵּגׁש ִהְתרַק ֶהעִׁשיֹל ִּבי רַק

ָהִר"י ֶׁשֹל ְׁשָיתֹו ְּבֱקֻק ֶׁשְּבִדּיּוֱק ע ָיִדַק ִד "ֵּכיצַק י. ָמְרְּדכַק

ִהְרֵהר. ְּבֵביִתי?", ְּבֹלּמּוִדי ֱקִּתי ָעסַק ֵמאֹוְרֹלְיִניׁש

ֵּתרּוץ ֹלְמֹצא ֶהעִׁשיֹל ִּבי רַק ֹל ָעמַק ֹּבֱקר הַק ָּכֹל ְוָאֵכן,

ֵמאֹוְרֹלְיִניׁש, ָהִר"י ֶׁשָּׁשַאֹל 'ּתֹוָספֹות' הַק ְׁשיַקת ֹלֱקֻק

ֶׁשר' ֶאָּלא ֹזאת "ֵאין ִאחּורֹו. ת ִסּבַק ָהְיָתה ְוזֹו

ב. ָהרַק ִהִּסיֱק ְּכֹלֹל", ָּפׁשּוט ָאִדם ֵאינֹו י ָמְרְּדכַק

ֵמר' ֵּקׁש ֹלבַק ב ָהרַק ֶהְחֹליט ָּדָבר ּבַק ֶׁשִהְרֵהר ר ֹלַאחַק

ֶׁשֶּזה ִּנְסֶּתֶרת, הַק ֶזהּותֹו ֶאת ֹלָפָניו ּלֹות ֹלגַק י ָמְרְּדכַק

ר' ם ֶנֱעֹלַק יֹום ְּבאֹותֹו אּוֹלם ָּבּה, ִּכיר ֹלהַק ָזָכה ָּתה עַק

עֹוִד. ִנְרָאה ְו/א ֵמָהִעיר י ָמְרְּדכַק

ָחִדׁש. ב ֹלרַק ָזְכָתה ְּבִיְׂשָרֵאֹל, ְוֵאם ִעיר ֱקָרֱקֹוב,

ֶהעִׁשיֹל ִּבי רַק ָּגאֹון הַק ר ְכּתַק הֻק ָּבה רַק ְּגׁשּות ְּבִהְתרַק

ִּכי ע ָיִדַק ִּצּבּור הַק ָּבנּות. ָהרַק ִּכֵּסא ֹל עַק ֹלֶׁשֶבת ְוָעֹלה

אּוֹלם טֹובֹות, ִמּדֹות ֹל עַק ּובַק ּתֹוָרה ּבַק ָּגאֹון הּוא

ת. עַק ּגַק מַק ָּלתֹו ְּגִדֻק ֵהיָכן ִד עַק ָיִדעּו ְּבִרּיֹות/א הַק

ב ָהרַק ֹל ָנטַק ְפֱקיִדֹו ֹלתַק ָּנה ֶׁשִּנְתמַק ר ֹלַאחַק ֱקָצר ן ְזמַק

ְּכָפִרים ּבַק ָּסע ֹלמַק ְוָיָצא ְרִמיֹלֹו ְותַק ְּקֹלֹו מַק ֶאת ֶהָחִדׁש

ֹמִד עֲק ֹלַק ִּבֵּקׁש הּוא ֱקָרֱקֹוב. ֶׁשִּבְמחֹוז ִּיּׁשּוִבים ּובַק

ִּנים, ְּקטַק הַק ִּיּׁשּוִבים ּבַק ִדּות ּיַקהֲק הַק ב ּצַק מַק ֹל עַק ִמָּקרֹוב

ִעִּתים ֹלֱקֹּבעַק ּתֹוָׁשִבים הַק ֶאת עֹוֵרר ָמֱקֹום ּוְבָכֹל

ִּמְצוֹות. הַק ְּבֱקּיּום ֵּזֱק ּוֹלִהְתחַק ּתֹוָרה ֹלַק

ֹלֱקָראתֹו ָיְצאּו ִּיּׁשּוִבים הַק ִד ַאחַק ֶאֹל ְּבבֹואֹו

ְוֱקְּבֹלּוהּו ָּמֱקֹום ּבַק ֶׁשִהְתּגֹוְררּו ִּטים ְּמעַק הַק ְּיהּוִדים הַק

ֱקָרֱקֹוב ֶׁשֹל ָּבּה ֶׁשרַק ָזכּו ְנִדיָרה ְזכּות ָּגִדֹוֹל. ְּבָכבֹוִד

ְּקָרם. ֹלבַק ָיבֹוא ְצמֹו ּוְבעַק ִּבְכבֹוִדֹו

ֵּקן ֹלתַק ְוהֹוָרה ִּיּׁשּוב ּבַק ָּדת הַק ִעְנְיֵני ֶאת ן ָּבחַק ב ָהרַק

ְיהּוִדי ִהְזִמינּוהּו ֶעֶרב את ֹלֱקרַק ִּתּקּון. ָּטעּון הַק ֶאת

רֹ* עֲק ֹלַק רּו ָּבחֲק ֵהם ֶּתֶפת. ְמׁשֻק ֶעֶרב ת ֹלְסעּוִדַק ָּמֱקֹום הַק

ִהִּגיׁש ְוֶזה חֹוֵכר, הַק ֶׁשֹל ְנָיתֹו ְּבַאְכסַק ְּסעּוִדה הַק ֶאת

ְרָחָבה. ְּבָיִד ְׁשֱקאֹות ּומַק ָכֹלים אֲק מַק ֹלָחן ּׁשֻק הַק ֶאֹל

ִחֵּזֱק ּתֹוָרה, ִּדְבֵרי ּנֹוְכִחים הַק ֹלְפֵני ִהְׁשִמיעַק ב ָהרַק

ֵּׁשם, הַק ת בֹוִדַק עֲק ּובַק ּתֹוָרה ּבַק ֹסֱק עֲק ֹלַק ֹלָּבם ֶאת

ב ּצַק ּוְבמַק ְוֶאָחִד ֶאָחִד ָּכֹל ֶׁשֹל ָׂשיו עֲק ְּבמַק ְנֵין ְוִהְתעַק

ְּדָבָריו ֶאת ָּצָמא ּבַק ָׁשְמעּו ִּיּׁשּוב הַק ְּבֵני ְרָנָסתֹו. ּפַק

ְוִאיׁש ָחֹלפּו ָּׁשעֹות הַק ִמָּלה. ָּכֹל ִּבְׁשֱקיֱקה ּוָבֹלעּו

ב. ָהרַק אֹותֹו ָׁשַאֹל ְּביֹום?", ֵּכר ִמְׂשּתַק ָּתה אַק ָּמה "ּכַק

ֹליֹום ָטאֹלר ָׂשָרה עֲק ֵּבֹל ְמֱקַק הּוא ִּכי ָעָנה ֵּמִד ְּמֹלַק הַק

בֹוִדה. עֲק

Cִמְּמ ֵּקׁש בַק "אֲק ֶהעִׁשיֹל, ִּבי רַק ר ָאמַק "ִאם-ֵּכן",

, ֱקבּועַק ֹלמֹוִכיחַק ֹלי ְוִתְהֶיה ֹלֱקָרֱקֹוב ִעִּמי ֶׁשָּתבֹוא

ֹליֹום". ָטאֹלר ִמָּׁשה-ָעָׂשר חֲק Cֹל ֵּלם ׁשַק אֲק ִני אֲק וַק

ִהִּביעַק ְוהּוא ֵּמִד, ְּמֹלַק ֹלַק ֱקְסָמה ָּצָעה הַק ֶׁשהַק ִנְרָאה

ֶׁשֹל ֹלִצּדֹו ָּתִמיִד ִיְהֶיה ָּתה עַק ְנכֹונּותֹו. ֶאת ִמָּיִד

ֶׁשָּבּה ְּגִדֹוֹלה, הַק ָּבִעיר ִּיים חַק הַק ּגַקם ב. ָהרַק

ּוָבֵּתי-ְּכֶנֶסת ִּבים רַק ָכִמים ֹלִמיִדי-חֲק ּתַק ִמְתּגֹוְרִרים

ִד ִנְפרַק הּוא ָּייו. ְּבחַק ֹלֹו ְּיעּו ְיסַק ָּבּה, עֹוְמִדים ֹלֹרב

ֶהעִׁשיֹל ִּבי רַק ִעם ְוָיָצא ִּיּׁשּוב, הַק ּוִמְּבֵני ֹלִמיִדיו ִמּתַק

ֹלֱקָרֱקֹוב.

ְּתנּוָעה ָּכֹל ֵּקר ְמבַק ' 'ּמֹוִכיחַק הַק ָהָיה ָׁשִנים ְּבֶמֶׁש*

ֵּקן ֹלתַק ִמָּיִד ּוְמעֹוְררֹו ב, ָהרַק ֶׁשֹל ְּביֹוֵתר ָּלה ּקַק הַק ְוֹלּו

ֶאת ָּתִמיִד ֱקֵּבֹל ֶהעִׁשיֹל ִּבי רַק ָׂשיו. עֲק מַק ֶאת

ם עַק ֹלֵעיֵני ָהְיָתה ִאם ּגַקם ְכָנָעה, ְּבהַק ְחּתֹו ּתֹוכַק

ֹלִהָּכֵׁשֹל. ֶׁשGא ְמאֹוִד ֵּמץ ְוִהְתאַק ְוֵעִדה,

ב ָהרַק ְּכֶנֶסת. ֹלֵבית-הַק ֹלבֹוא ב ָהרַק ִאֵחר ֶאָחִד יֹום

.' 'ּמֹוִכיחַק הַק ֵמֵאת 'ְמָנתֹו' ֶאת ֵּבֹל ֹלֱקַק ִהְתּכֹוֵנן ְּכָבר

ְוָכֹל ֶּבָחֵצר, ָעְצרּו ָגֹלֹות ָהעֲק

ֵמֶהם. ָיְרִדּו ְּׁשָבִטים הַק ּדֹוִדים הַק

ת חַק ּמַק ְמׂשַק ְּבׂשֹוָרה ָהְיָתה ְּבִפיֶהם

י!". חַק יֹוֵסף "עֹוִד ִּבְמיֻקָחִד:

ְּבתוֹ* ָעֹמֱק ב ָיׁשַק ֱקב יַקעֲק ָּבא סַק ֱק רַק

ְּכָבר ֵּבֹל. ְוִהְתאַק – ֶׁשּלֹו ָהֹאֶהֹל

ֶׁשהּוא ָׁשָנה ִים ּוְׁשּתַק ֶעְׂשִרים

ֹלֹו? ֵּפר ִויסַק ָיבֹוא ִמי ּכָ*! ֵּבֹל ִמְתאַק

ֹלב! ֶהְתֱקף ְחֹטף ֹלַק ָעֹלּוֹל הּוא

ּדֹוִדים הַק ְּמִׂשיָמה. ֹלַק ְבִּתי ּדַק ִהְתנַק ִני אֲק
ָּבא- אַק ָבֹל אֲק ִּבְפֹליָאה, ִּבי ִהִּביטּו

ֹלְסמֹ* "ֶאְפָׁשר ֹלֶהם: ר ָאמַק ָאֵׁשר

ְּגִדֹוֹלה ָכָמה חֲק וַק ִצִדֱקִנית ִהיא ָעֹליָה.

עֹוָׂשה". ֶׁשִהיא ָמה ְּבָכֹל ְצֹליָחה ּומַק

ֶׁשִּלי, ִּכּנֹור הַק ֶאת ְחִּתי ֹלֱקַק

ּיֹוֵׁשב הַק ֱקב ָּבא-יַקעֲק סַק ֹלֹאֶהֹל ְסִּתי ְוִנְכנַק

ִּכּנֹור, ּבַק ֵּגן ֹלנַק ֹלִּתי ִהְתחַק ּוְמֱקֹוֵנן.

יֻקְּלִדּו ִים? ְּבִמְצרַק "יֹוֵסף רּוִזים: חֲק ּבַק

ִים?". ְוֶאְפרַק ֶּׁשה ְמנַק – ִים ִּבְרּכַק ֹל עַק ֹלֹו

ִנְכְנסּו רּוִזים חֲק ְוהַק ְּצֹליֹלים הַק

ֵּקף ִהְזּדַק הּוא ָּבא. סַק ֶׁשֹל ֹלָאְזָניו

ְמָנם?". אֻק "הַק ְוָׁשַאֹל:

חּוץ ּבַק ָהֹאֶהֹל. ף ְּכנַק ֶאת ְמִּתי ֵהרַק

טּוב ְּבָכֹל מּוסֹות עֲק ָגֹלֹות עֲק ָחנּו

ָגֹלֹות, ָהעֲק ֶאת ָרָאה ָּבא סַק ִים. ִמְצרַק

ְׂשָפָתיו. ֹל עַק ָעֹלה ִראׁשֹון ְוִחּיּו*

ָּבא", אַק ִסיָמן, ר ָמסַק ּגַקם "יֹוֵסף

"ֹלְפֵני ְכָנָעה. ְּבהַק ְראּוֵבן ר ָאמַק

ִהֹלכֹות ֶאת ִדֶּתם ֹלמַק – ִדֶּתם ֶׁשִּנְפרַק

רּוָפה!". עֲק ֶעְגֹלה

/א "ִאיׁש ֱקב. יַקעֲק ר ָאמַק "ֱאֶמת!",

ִמֶּמּנּו! חּוץ ּכָ* ֹל עַק ת עַק ֹלִדַק ָיכֹוֹל ָהָיה

ֵּמִתים!". הַק ֶּיה ְמחַק ָּברּו*

ּכֻקָּלנּו ִדנּו ָירַק ָּפָרָׁשה, הַק ְּבאֹוָתּה עֹוִד

ֵּבין ֶנֶפׁש. ע ְוֵתׁשַק ְּבִׁשִּׁשים ִים, ֹלִמְצרַק

ְוכָ* – יֹוֶכֶבִד ּגַקם נֹוֹלִדה חֹומֹות הַק

ֹלִׁשְבִעים. ִמְסָּפֵרנּו ִהִּגיעַק

ִּנְׂשָּגָבה הַק ִויָרה ֵמָהאֲק ֹלִהָּנֵתֱק ָרָצה /א

ְפְרָעה הֻק ע ֶׁשְּלֶפתַק ִד עַק ְּמרֹוֶמֶמת, ְוהַק

ֹלָוה. ּׁשַק הַק

ר' ֵּמִד-מֹוֶרה, ְמֹלַק ִהְתּגֹוֵרר ִּיּׁשּוב ּבַק

טֹוב ִאיׁש ְׁשמֹו. רֹוְטֶנר י ָמְרְּדכַק

ֵּמִד ֹלֹלַק ָהְיָתה אְכּתֹו ּוְמֹלַק ָהָיה, ְוָתִמים

/א ָהִאיׁש ּתֹוָרה. ִּיּׁשּוב הַק יַקֹלִדי ֶאת

ִעם ֹלְמגּוִרים. ִּדיָרה ְצמֹו ֹלעַק ִּבֵּקׁש

ְנָיתֹו ַאְכסַק ֶאֹל ָּבא ָהָיה ָהֶעֶרב ֶרִדת

ֹל עַק ּגּופֹו ֶאת ִּניחַק מַק חֹוֵכר, הַק ֶׁשֹל

ְוָיֵׁשן ֹּכֶתֹל הַק ּוֵבין ּנּור ּתַק הַק ֵּבין ְפָסֹל סַק

ְׁשָנתֹו. ֶאת

ָהִרְצָּפה ֹל עַק יֹוֵׁשב צֹות, חֲק ּבַק ֱקם ָהָיה ְיֹלה ֹלַק ְּבָכֹל

ֵער ּוִמְצטַק ִּבְבִכי, צֹות' חֲק 'ִּתּקּון אֹוֵמר ֵּנר הַק ּוֹלאֹור

ֶׁשָהָיה ִמֵּכיָון ְּׁשִכיָנה. הַק ְוָגֹלּות ִית ּבַק הַק ן ְרּבַק חֻק ֹל עַק

ֹליׁשֹון. ֱקִּדים מַק ּגַקם ָהָיה ֹלֱקּום, ְׁשִּכים מַק

ְּבָׁשָעה ֶׁשּלֹו ְפָסֹל ּסַק הַק ֹל עַק ב ָׁשכַק ֶּזה הַק ָּבֶעֶרב ּגַקם

ִגיִגית חֲק הַק ְּסעּוִדה הַק ֹל עַק ע ָיִדַק /א ְוֹלֵכן ֱקֶּדֶמת, מֻק

ֱקָרֱקֹוב. ֶׁשֹל ָּבּה רַק ֹלְכבֹוִד ָּמֱקֹום ּבַק ֶׁשֶּנֶעְרָכה

ִהְתעֹוֵרר ֵּמִד ְּמֹלַק ְוהַק ִהִּגיָעה צֹות חֲק ת ְׁשעַק

ְנָּדֱק, ּפֻק ֶׁשּבַק ָּלה מֻק הֲק ּבַק ִהְבִחין ִּפְתאֹום ִמְּׁשָנתֹו.

ְוֵהם ִּיּׁשּוב הַק ּתֹוָׁשֵבי ִעם יֹוֵׁשב ב ָהרַק ֶאת ְוָרָאה

ֵחן ָמָצא /א ָּדָבר הַק ָנָאה. ִׂשיָחה ֹלְּגֹלים ְמגַק

ֹלֹוא "הֲק ר: ְוָאמַק ב ָהרַק ֶאֹל ִנּגַקׁש ְוהּוא ְּבֵעיָניו,

ְּבֱקֹוֹל ּבֹוִכים ֹלָאִכים מַק ְּבָגֹלּות, ְׁשרּוָיה ְּׁשִכיָנה הַק

ֹלֶׁשֶבת ְצְמֶכם ֹלעַק ְרִׁשים מַק ֶּתם אַק ִד ְוֵכיצַק ר, מַק

ֶׁשָּכזֹו?!". ת עַק ּדַק ת-הַק ְרָחבַק ְּבהַק

ִּכי ָהָיה ר ְוִנּכַק ִהְרִצינּו, ֶהעִׁשיֹל ִּבי רַק ֶׁשֹל ָּפָניו

ִּבֵּקׁש ֵּתֶכף ֹלּבֹו. ִדֵרי חַק ֶאת ִּפְּלחּו ְּדָבִרים הַק

ְוִסֵּים ּוֹלָבֵר*, רֹוִנים ַאחֲק ִים מַק ֹלָהִביא ּנֹוְכִחים ֵמהַק

ְּסעּוִדה. הַק ֶאת

ֵּמִד. ְּמֹלַק ֹלַק ֹלֱקֹרא ב ָהרַק ִּבֵּקׁש ֹּבֱקר ּבַק ֹלָמֳחָרת

ִיּסּוִרים ְצמֹו עַק ֹל עַק ּוֹלָהִביא ְצמֹו עַק ֶאת ֵּגף ֹלסַק ג ֶׁשָּנהַק ָחִסיִד, ָהָיה ִמּקֹוְזִניץ ִּגיִד ּמַק ֹלַק

ְוהּוא ִּמֱקָּדׁש, ֵּבית-הַק ן ְרּבַק חֻק ֹל עַק ֹלֶאְבֹלֹו ְּכִבּטּוי ְּבָׂשרֹו, ֹל עַק ֱק ׂשַק ֹלֹלֹּבׁש ָהְיָתה ְרּכֹו ּדַק ׁשֹוִנים.

ֶּזה. הַק ָהעֹוֹלם נּוגֹות עֲק ִמּתַק ְמֵרי ֹלגַק ְפָׁשט ֶׁשּמֻק ָאִדם ֶׁשֹל ְּדמּות ִהִּציג

ִסּגּוָפיו, ֹלֹגִדֹל מּוִדע ָאֵכן ִּבי ֶׁשָהרַק ָּבטּוחַק ֹלְהיֹות ָרָצה ּבֹו, רַק ֹלְפֵני ְּבָעְמִדֹו ת, ַאחַק ם עַק ּפַק

ְּבָׂשרֹו. ֹל ֶׁשעַק ֱק ּׂשַק הַק ֶאת ִיְרֶאה ִּבי ֶׁשָהרַק ְּכִדי ׁש, ֶׁשָּלבַק ָּקּפֹוָטה הַק ׁשּוֹלי ֶאת ח ּוָפתַק

ִסיִדּות חֲק הַק ת ִׁשיטַק ֹל-ִּפי ֶׁשעַק ִמּׁשּום ְגָפנּות, ּסַק ֵמהַק נֹוָחה ָהְיָתה /א ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל ְעּתֹו ּדַק

ָּבּה ֵיׁש ְגָפנּות ּסַק ְּכֶׁשהַק ּוִבְפָרט/א ָּבִריא, ְּבגּוף ְּבִׂשְמָחה, ֹלֵהָעׂשֹות ֵּׁשם ת-הַק בֹוִדַק עֲק ְצִריָכה

ֱק"... ְּבׂשַק Cאֹוְת ִד ֹלכַק ע ָהרַק ֵּיֶצר ֶׁשהַק "ִנְרֶאה ר: ְוָאמַק ָנה עֲק נַק ָיֳהָרה. ֶׁשֹל ם עַק טַק

ָרה ָׂ̆ עֲק ּבַק ֹלנּו ׁ̆ ֵי י: ƒינ ƒּפ

ם ƒי ֹלַק ָׁ̆ ירּו ƒֹל ּיּוֹל ƒט ֵטֵב˙ ּב¿

י! ƒָרב עֲק ּמַק הַק ֹל ֶ̇ ּכֹ ֹלַק

יֹום ֶא˙ אֹוִד. מ¿ ָיֶפה ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ֵטֵב˙ ּב¿ ָרה ָׂ̆ עֲק ֹל ֶׁ̆ ֹום ּ̂ הַק

ים ƒיכ ƒר ¿̂ ֶמ˙ א¡ ּבֶ נּו ח¿ נַק אֲק

זּו ָזר¿ ּי¿ ֶׁ̆ ים ƒָבר ִד¿ ƒֹל ׁ̆ י ƒִד ¿̃ הַק ֹל¿

נּו ח¿ נַק אֲק ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ּבֹוא ֶא˙

ים ƒּב ר¿ מַק ים, ƒֹל ֹל¿ ּפַק ¿̇ ƒמ ים, ƒמ ָ̂

ה ּנֵ ƒה ו¿ ים, ƒטֹוב ים ƒׂ̆ עֲק מַק ּב¿

˜ֹום ּמָ ּבַק ֹלּו ֹל¿ ּפַק ¿̇ ƒּ̇ – ם ֶּ̇ אַק

י˙ ּבֵ יִד ƒר ¿ׂ̆ א ָ̂ מ¿ ƒנ ּבֹו ֶׁ̆

סֹוף ּסֹוף ֶׁ̆ – ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק

ּוֵבי˙ ֹומֹו˙, ּ̂ הַק ֹל ּכָ ֹלּו ּט¿ ּבַק ¿̇ ƒי

ֶנה. ּבָ ƒי ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק

רּור ּבָ ֶזה טֹוב, ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

ם ּגַק ֵטֵב˙ ּב¿ ָרה ָׂ̆ עֲק ˆֹום ּב¿ ֶׁ̆

ֹלֹא ֹכֹל, ֹלא¡ ֹלֹו ר ָּ̇ ּמֻק ֶׁ̆ י ƒמ

ים! ƒּ̃ ַּ̇ק מ¿ מַק ֹל ּיֹאכַק ֶׁ̆ ים ƒא ¿̇ מַק

˜ רַק י ƒנ אֲק ָבֹל אֲק ָנכֹון, י: ƒינ ƒּפ

ה ֹלּמָ ֶאָחִד, ָבר ִדָ ין ƒֵמב ֹלֹא

יא ƒָהב ֹל¿ ֹלֹא ֹלנּו רּו ָאמ¿

ּיּוֹל? ƒּט ֹלַק ים ƒּ̃ ַּ̇ק מ¿ מַק

י ƒֹל ׁ̆ ֵי ָבֹל אֲק י: ƒיּפ ƒ̂

ן! ּיָ ֻ̂ק מ¿ יֹון ע¿ רַק ָך יֹל¿ ƒב ¿ׁ̆ ƒּב

ׁ̆ ּמָ מַק ׁ̆ ּמָ מַק ֹל ֹלֵ ּפַק ¿̇ ƒּ̇ ם ƒא

יּו ה¿ ƒּ̇ ֶׁ̆ ּכ¿ ָאז ָחָז˜,

ֶנה ּבָ ƒי ָבר ּכ¿ ם ƒי ֹלַק ָׁ̆ ירּו ƒּב

ֹלּו ˙ּוכ¿ ו¿ ׁ̆ ִדָ ¿̃ ƒּמ הַק י˙ ּבֵ

ים, ƒּ̃ ַּ̇ק מ¿ מַק ֹטף ¿̃ ƒֹל

ֹל ֶׁ̆ ים ƒָחִד יֻק ּמ¿ הַק ים ƒ̂ ֵמָהֵע

! יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק מֹו˙ י¿

ְרָּכב ּמֻק הַק ְּגֹליִדה, הַק ֶׁשֹל ָכָנה הֲק הַק ֹלי* הֲק ּתַק ֹל עַק ְוִנֱקָרא ם חַק ְמִעיֹל ׁש ִנֹלּבַק

ִים, מַק ְּכמֹו ְרִּכיִבים מַק ְכִניִסים מַק – ִעָּקִרִּיים: ִּבים ְׁשֹלַק ����������ִמִּׁשָּׁשה �������

ִּקים ְיּדַק חַק הַק ְׁשָמִדים מֻק ֶזה ְּבָׁשֹלב – ָּבִסיס. הַק ָחְמֵרי ְׁשַאר ְוָכֹל ָחֹלב ת ַאְבֱקַק אֹו ָחֹלב ָּכר, �������סֻק

ָאִחיִד, ֹלֹגִדֹל ָּמן ּׁשֻק הַק ֶחֹלֱקיֱקי ֶאת ׁשֹוֶבֶרת ְמיֻקֶחִדת ְמכֹוָנה – ְּבֹחם. ִטּפּוֹל ְיִדי ֹל עַק ִּזיֱקים ּמַק �הַק������

'הֹומֹוֶגִנית'. ֹלֱקה, חֲק ֹרֶבת עֲק ּתַק ת ָּבֹלַק ֹלֱקַק ִד עַק

ּבּות ִהְתרַק ְוֹלְמנֹועַק ֹרֶבת עֲק ּתַק הַק ְצִמיגּות ֹל עַק ֹלְׁשֹמר ָּטָרה ְּבמַק ָמִהיר, ְּבֹאֶפן ְמֱקְרִרים – �����

ֹלָכֹל ִויר אֲק ְחִּדיִרים מַק ּגַקם ֶזה ְּבָׁשֹלב ע. ְוֶצבַק ם עַק טַק ָחְמֵרי ְמִצּיֹות ּתַק מֹוִסיִפים – ִּקים. ְיּדַק �	�������חַק

ֶׁשָּכֹל ּכָ* ֹרֶבת עֲק ּתַק הַק ִאְחסּון – ָהָרצּוי. ִּמְרֱקם ֹלַק ְּבֶהְתֵאם �	�������ְּגֹליִדה

ב ְׁשֹלַק – ִים. מַק סֹוְפִחים ֶהָחֹלב ְוֶחֹלּבֹון ָּמן ּׁשֻק הַק �	���� ��ֶחֹלֱקיֱקי

ֹלְגֹליִדה. ֹרֶבת עֲק ּתַק הַק ֶאת הֹוֵפ* ֶׁשר אֲק ֱקָּפָאה הַק ְוהַק ֱקָצָפה הַק הַק


