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ֹלנשמה אכֹל

ְמאֹוִד. ִד עַק ִים ְּׁשנַק הַק ְפְּתעּו הֻק ָּלְמ�?", סֻק "ֶאת

ֹלנּו. ֵמן אֲק הַק ִאיֹלָפא. ָּלְמ�, סֻק ֶאת ְחנּו ֹלֱקַק " א

ִמיֶׁשהּו ר ַאחַק ְׂשנּו ִחּפַק ן יַקעַק ֶּדֹלת, הַק ֶאת ְחנּו ָּפתַק

ֶאְצֹל�". הּוא ֵּתר ִמְסּתַק ִּכי ְבנּו ְוָחׁשַק ָּים ְמסֻק

ִּכי ָּבֶהם ְוִהִּכיר ִאיֹלָפא ָהָיה טֹוב ִאיׁש

ְמִּתין מַק ר חַק ּׁשַק הַק ֹלֹות "ֵמעֲק ֵהָּמה. ֱאֶמת ּדֹוְבֵרי

ְּבִאיׁשֹון ח ֶׁשָּלֱקַק ָּנב ּגַק הַק ֶאת ֹלְתֹּפס ָּכאן ִני אֲק

ְעֶּתם ְׁשמַק אי ּדַק "וַק ף. עַק ְּבזַק ן ָרטַק ָּלִמי", סֻק ֶאת ִיֹל ֹלַק

ְבֶנה!", יַק ְּבָכֹל ִמֶּמּנּו ָּגבֹוּהַק ָּלם סֻק ֵאין ָעֹליו;

ְרִויחּו ּתַק ִּתְראּוהּו, "ִאם ָוה. אֲק ּגַק ְּבֶׁשֶמץ הֹוִסיף

ֵבִדה". אֲק ת ָׁשבַק הֲק ת ִמְצוַק

רּו ּוִמהֲק ִים ְּׁשנַק הַק ִהְבִטיחּו אי", ּדַק "ְּבוַק

ָזָרה חֲק ְּפֵניֶהם ָׂשמּו ֵהם חּוָצה. הַק ֵּלֱק ֹלִהְסּתַק

ֶּנֱעֹלִמים הַק ֱקבֹות ָהעֲק ת ְּכֶׁשִחיִדַק ִּמִדָרׁש, הַק ֹלֵבית

ְמנּוָחָתם. ֶאת ְטִריִדה מַק

ּתֹוָרה. הַק ְּבֱקֹוֹל ְּכָבר ָהָמה ִּמִדָרׁש הַק ֵּבית

ּוֹלִהְצָטֵרף ֵּלֹל ֹלִהְתּפַק רּו ִמהֲק ז ּומֹוְנּבַק ִּגִדעֹון

ֶׁשֹל ֶּפה ֹל ְּבעַק ְּבִׁשּנּון ָּפְתחּו ֵהם ִּלּמּוִד. ֹלַק

ְּכֶׁשֵהם ֶאְתמֹוֹל, ֹלְמִדּו אֹוָתן ִּמְׁשָניֹות הַק

ֶאת ָרְׁשמּו ָּבֶהם ֱקֹלף ְּבִסְפֵרי ֶנֱעָזִרים

ֹל, עַק ִמּמַק ָנגַקּה ֶּׁשֶמׁש הַק אֹור ֹלִזָּכרֹון. ִּמְׁשָניֹות הַק

ֵּבית ֶׁשֹל ָּמר ְּמֱקֻק הַק ּגֹו ְּבגַק ָּפתּוחַק הַק ּלֹון חַק הַק ֶּדֶר>

ָהאֹוִתּיֹות ֶאת ֹלֶהם ְוֵהִאיר ִּמִדָרׁש, הַק

ֶּפה ֹל ְּבעַק ֹלֱקֹרא ֵהֵחֹל ִּגִדעֹון ְּקִדֹוׁשֹות. הַק

ם ְוֹנחַק ִעיִדּוִד ֹלְׁשֹאב ִּכְמנַקֶּסה בּות, הֲק ְּבִהְתֹלַק

ֹלִהְצָטֵרף, ִנָּסה ז מֹוְנּבַק ּגַקם ּתֹוָרה. הַק ִמּכֹוחַק

ְּברּורֹות ָהיּו ָהאֹוִתּיֹות א < אַק ֵּסֶפר, הַק ִמּתוֹ>

ָהאֹוִתּיֹות.. ֹל עַק רֹוֵבץ ֵּכֶהה ֵצֹל ְּכִאּלּו ֹּבֱקר; הַק ֹלֹו

ִויר? ָהאֲק ֶמֶזג ֹלִׁשּנּוי ֹלְּב� ְמָּת ׂשַק הֲק "ִּגִדעֹון!

ָּתה, ְועַק ת חַק זֹורַק ֶׁשֶמׁש ָרִאינּו עֹוִד חּוץ ּבַק

ֶּבָעִבים". ִים ָּׁשמַק הַק ְּדרּו ִהְתֱקַק ִּנְרֶאה, ּכַק

ֹל עַק ִּסּפּור הַק ֶאת ְעָּת ָׁשמַק "ֵהן ֵחֱק. ִהְצטַק ִּגִדעֹון

ֹל עַק ִּמִדָרׁש, הַק ֵּבית ג ּגַק ֶאֹל ֶׁשִּטֵּפס ָּזֱקן הַק ִהֵּלֹל

ֶּדֶר> ֹליֹון ְוַאְבטַק ְעָיה ְׁשמַק ֹלִׁשעּוֵרי ִזין אֲק ֹלהַק ְמָנת

ֵסֵרב ּׁשֹוֵמר ֶׁשהַק ר ֹלַאחַק ג, ּגַק ֶׁשּבַק ּלֹון חַק הַק

ְּכֹלֹל ָחׁש ֱקָׁשָבתֹו, א הַק ֵמֹעֶמֱק ְכִניסֹו. ֹלהַק

ֵנס ֶׁשָּקָפא! ט ְוִכְמעַק ְּבֶׁשֹלג, ֶּסה ִמְתּכַק ֶׁשהּוא

ִהְׂשָּתֵרר ֹחֶׁש> ִּכי ֹלב ָׂשמּו ֵבִרים חֲק ֶׁשהַק ֹלֹו, ָהָיה

ְעֹלה"... מַק ֵּפי ְּכֹלַק ְוֵהִציצּו ִּמִדָרׁש הַק ְּבֵבית

ֵּפי ְּכֹלַק ֵמִׂשים ִמְּבֹלי ֹראׁשֹו ְוֵהִרים ִחּיֵ> ז מֹוְנּבַק

ְוִנְׁשּפַק> ר ָחזַק ָמה, ִמּׁשּום ֶרגַקע, ּוְבאֹותֹו ְעֹלה, מַק

ִּמִדָרׁש... הַק ֵּבית ֹל ֹלַק חֲק ּבַק ָהאֹור
יבוא המשך

ֶׁשֹל ּטֹוב הַק ֹלָבבֹו ֶאת ֵּצֹל ְמנַק ֶהָערּום יּוֹליּוס �������	


הּוא ְּבֶעְזָרָתם ִים, מַק ֹנאִד ֹלֹו ֹלָהִביא אֹותֹו ְכֵנעַק ְמׁשַק ז, מֹוְנּבַק

חּוָצה.. הַק ְוִנְמֹלט ִמְנָהָרה חֹוֵפר

ְעִּתי ּדַק ֹל עַק ֶהֱעֹליִתי " א ֶהְחִויר. ז מֹוְנּבַק

"ְּבמֹו ִמֹלֵמֹל. ְחֹּפר".. ֹלַק ְּכִדי ִים ּמַק ּבַק ֵּמׁש ֶׁשִּיְׁשּתַק

ּכָ>, ָּכֹל ֵער ִהְצטַק הּוא ."! ֹלְבֹרחַק ֹלֹו ְרִּתי ָעזַק י ָיִדַק

עֹוִד הֹוִסיף ְו א ֵּפֱק ִהְתאַק ִּגִדעֹון ִּכי ִד עַק

ז. מֹוְנּבַק ֹלָהִׁשיב, ֵאין ֶׂשה עֲק ּנַק הַק "ֶאת ֹליַקְּסרֹו.

ְכָׁשו". עַק ֶׂשה עֲק נַק ָמה ְּׁשֵאֹלה הַק

י "אּוֹלַק ִד. עַק ְּברַק ז מֹוְנּבַק ֱקָרא ִמֹּפה!", ח "ִנְברַק

ֱקיר, ֵאיֶזה חֹוֵרי ֵמאֲק ֹלנּו ֶּכה ְמחַק ְּסִביָבה, ּבַק הּוא

ֵמֵהיָכן ז. מֹוְנּבַק ָּכאן, ֵאיֶנּנּו "הּוא אֹוֵרב"... ְּכִדב

ֶאֹל ֵּבט הַק ֹלי.. ִסְּפרּו ֶׁשּלֹו ִים ֹלַק עֲק ּנַק הַק ? יֹוִדעַק ִני אֲק

ְוֵאין ְמאֹוִד ְּברּורֹות ֵאּלּו ֹּבץ ִעֱקבֹות ע. ְרֱקַק ּקַק הַק

ָריו!". ַאחֲק ֱקב נַקעֲק ָהָבה ָּבֶהן; ֹלְטעֹות

ָהָיה ֹלּבֹו ְּבתוֹ> ְׂשָפָתיו. ֶאת ֱק ָחׁשַק ז מֹוְנּבַק

ִּמִדָרׁש הַק ֵּבית ֶאֹל ִּבְמִהירּות ֵּלֱק ֹלִהְסּתַק ִדיף עֲק מַק

ָּגִדֹוֹל הַק ִּמְׁשֶּגה הַק ֵרי ַאחֲק ָבֹל אֲק ּמּוָגן, ְוהַק ֶהָחִמים

. ֵּכחַק ֹלִהְתוַק ֵהֵעז ִים א ּמַק הַק ִעם ֶׁשָעָׂשה

הֹוֹלִמים, ִּבֹלָבבֹות ְחָּדו יַק ָּפְסעּו ֵהם

ֶׁשָהֹלכּו ֹּבץ הַק ִעֱקבֹות ֵרי ַאחֲק עֹוֱקִבים

ֶׁשֹל ְּמֹלאָכה הַק ָּבֵּתי ֵאזֹור ֹלִכּוּון ְּׁשכּו ְוִהְתמַק

ֵּבית ח ֶּפתַק ֹליַקִד , ְפִּתיעַק ְּבמַק ְּימּו ִהְסּתַק ָׁשם ְבֶנה. יַק

ָּפח. ּנַק הַק ִאיֹלָפא ֶׁשֹל ְּמֹלאָכה הַק

ִּבְפִנים! ֵּתר ִמְסּתַק יּוֹליּוס ִּנְרֶאה הַק ְּכָכֹל ּוְבֵכן,

ָּפִחָּיה ּנַק הַק ֶּדֹלת ֶאֹל ְּבִאִּטּיּות ֱקְרבּו ֵהם

ְנעּוֹל ּמַק הַק ת ּפַק ּכַק ֹל עַק ָיִדם ִהִּניחּו ְּסגּוָרה, הַק

ֹלָהִציץ... ְּכִדי ֱק רַק ָּבה, רַק ִּבְזִהירּות ּוָפְתחּו

ְּבכֹוחַק ְּבִכְתֵפיֶהם זּו ָאחֲק ּנֹות סֻק חֲק ִים ָיִדַק ְׁשֵּתי

סֹוף ֶאְתֶכם ְסִּתי "ָּתפַק ְּפִניָמה. אֹוָתם ּוָמְׁשכּו

סֹוף!".

ֵעיֵניֶהם ְּגֹלּו ֶׁשִהְסּתַק ִד עַק ָעְברּו ְׁשִנּיֹות ָּמה ּכַק

הּוא ָּפִחָּיה. ּנַק הַק ְּבתוֹ> ֶׁשָּׂשְרָרה ֹלַאְפֹלּוֹלית

ָחֵזהּו ֹל עַק ְׁשֹלּובֹות ְזרֹועֹוָתיו מּוֹלם, ִד ָעמַק

ָנְׁשמּו ֵהם ָבֹל אֲק ְּבָרֱקים, יֹורֹות ְוֵעיָניו

אֹוָתם א ס ֶׁשָּתפַק ֶׁשָהִאיׁש ִמְּפֵני ֹלְרָוָחה.

ָהרֹוָמִאי... יּוֹליּוס ָהָיה

ְּבֱקֹוֹלֹו: ֹליֶהם עֲק ִהְרִעים ָּפח ּנַק הַק ִאיֹלָפא

ֶאת ֶהְחֵּבאֶתם ֵהיָכן – ִמָּיִד ֹלי ּלּו ְּתגַק ְכָׁשו "עַק

ֶׁשִּלי?!". ָּלם ּסֻק הַק

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ָּנח ּמֻק הַק ֵּסֶפר הַק ֶאת רֹוֶאה ָּתה אַק

ֶאת ְפִּתי ֶהְחֹלַק ּיֹום הַק ֹלָחן? ּׁשֻק הַק ֹל עַק

ֵּבית ֶׁשֹל ִּסְפִרָּיה ּבַק ֶּזה הַק ֵּסֶפר הַק

ֱקָראִתי ָאז ֵּתֱק! ְמרַק ּכָ> ָּכֹל ָהָיה ְוהּוא ֵּסֶפר, הַק

ְמֵרי ֹלגַק ְמִּתי ּלַק ְוִהְתעַק ֱקָצת, עֹוִד ְוֱקָראִתי ּבֹו,

ֹלִמְבָחן ֹלִהְתּכֹוֵנן ָאמּור ִני ֶׁשאֲק ְבָּדה ֵמָהעֻק

ָמָחר! ֹלי ֶׁשִּיְהֶיה ְּבִמְׁשָנה,

ֹלי ְזִּכיר ֹלהַק ִים, מַק עֲק ּפַק ִהִּגיעַק ֶׁשִּלי ָּבא אַק

ְּׁשֹליִׁשית, הַק ם עַק ּפַק ּבַק ִּמְבָחן. ֹלַק ֹלֹלֹמִד ְנִּתי ֶׁשִּתְכנַק

ָמה ֶאת ֹלי ְוֶהְרָאה ָּמׁש חֻק ִעם ִהִּגיעַק הּוא

ֶּזה הַק ּיֹום הַק "ְּבֶעֶצם : ָּׁשבּועַק הַק ת ְּבָפָרׁשַק ֶׁשָּכתּוב

ִמְצָרִים". ֵמֶאֶרץ ָּכֹל ��ָיְצאּו	� ��������

ִנֱקְראּו ִיְׂשָרֵאֹל ְּבֵני ֹלָּמה ָׁשַאֹל: הּוא

ְּתכּוָנה הַק ִהי מַק ֵּׁשם? הַק ֶׁשֹל "ָצָבא" יֹום ְּבאֹותֹו

ִהיא יֹום ּוְבאֹותֹו ָּיֹלים, ֹלחַק ֶׁשֵּיׁש ְּמיֻקֶחִדת הַק

ְּיהּוִדים? הַק ֹלָכֹל ָהְיָתה

ָּבא ְואַק ר, ֹלֹומַק ְעִּתי ָיִדַק ְמיֻקֶחִדת? א ְּתכּוָנה

ָּכֹל ֶׁשּבֹו ָצָבא ְמֵין ֹלִדַק ֵּסה נַק ִהְסִּביר: ֶׁשִּלי

ָּיֹל חַק – ָבֹל אֲק ָזֱקים, חֲק וַק ִּגּבֹוִרים ֵהם ָּיֹלים חַק הַק

ְּׁשֹליִׁשי הַק ְׁשֹלן, רַק ֵּׁשִני הַק ְצֹלן, עַק הּוא ֶאָחִד

ֵּקִד, ְּמפַק הַק ִמן ָחָכם יֹוֵתר ֶׁשהּוא ָּבטּוחַק

אֹוֵכֹל, ְּכֶׁשהּוא ָהעֹוֹלם ִמָּכֹל ׁשֹוֵכחַק ָהְרִביִעי

ָמה ֹלֹו ִּגיִדּו ֶׁשּיַק אֹוֵהב ּכָ> א ְסָתם ִמיִׁשי חֲק ְוהַק

ֵּצחַק ֹלנַק ִסּכּוי ֵיׁש ָּכֶזה ֹלָצָבא ִאם הַק ׂשֹות. עֲק ֹלַק

ֹלֶהם ֵסָרה חֲק ֶׁשFא! ּמּוָבן ּכַק ְּקָרב? ּבַק

ָּכֹל ִמָּיִד, ׂשֹות עֲק ֹלַק ְּנכֹונּות הַק .�����	�����	�

ֹליֶהם. עֲק ּוּו ֶׁשְּיצַק ָּדָבר

ִהִּגיעּו ִים, ִמִּמְצרַק ְּיִציָאה ּבַק ִיְׂשָרֵאֹל ְּבֵני

ִנְׁשְּברּו ּוִבְזכּוָתּה ֹּזאת הַק ְּגבֹוָהה הַק ְרָּגה ּדַק ֹלַק

ְּסרּות ִהְתמַק הַק ִּכי ִים. ִמְצרַק ֶׁשֹל ְרֶזֹל ּבַק הַק חֹומֹות

ֵּׁשם. הַק ת בֹוִדַק עֲק ֹלַק ָּבִסיס הַק ִהיא

ְכִּתי ְוָהֹלַק ֵּסֶפר הַק ֶאת ְרִּתי ָסגַק ּוִמָּיִד ְעִּתי, ָׁשמַק

ָּיֹל! חַק – ְּכמֹו ֹלֹלֹמִד,

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ן ƒמ ֶאָחִד ֶׁ̆ יא ƒה ָעָיה ּב¿ הַק ˆֹוִד˜. ה ָּ̇ אַק
י� ƒֹל ¿̂ ֶא א ָ̂ מ¿ ƒנ ָבר ּכ¿ ָהֵאֹלּו, ים ƒר ¿ׂ̆ ָהֶע

הּו ֶ ּׁ̆ מַק הּוא ה, ּזֶ הַק ּבּוֹל הַק
˜ רַק ּנּו ּמֶ ƒמ רּו אֲק ¿ׁ̆ ƒנ ָחִד! יֻק מ¿

ים. ƒר ¿ׂ̆ ֶע

ים ƒּבּוֹל סֹוֵחר ָהָיה ס, ט¿ י¿ הַק אּון רַק ¿ּ̃ ƒמ "ִד ּבַק חַק יִד ƒס חֲק ֶנֶמס, ָח˜ ¿̂ ƒי ר'
ָכה ּזָ ֶׁ̆ י ƒּ̇ ƒמ אֲק יִד ƒָחס ָהָיה הּוא , ך¿ ּכָ ƒמ ר ֵ̇ יֹו ה ּבֵ ר¿ הַק ָבֹל אֲק . יחַק ƒֹל ¿̂ מַק

ם. ƒי מַק ָׁ̆ ם ֵׁ̆ ׁ̆ ִדֵ ַ̃ק ּוֹל¿ ִדּו˙ הֲק יַק ıי ƒָהפ ֹל¿
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נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ ׁ̆ ֵׁ̆ חֹו י ƒנ אֲק ֹל, ֶ̃ ֵטנ¿ ֶטר יס¿ ƒמ נּו,
ּזֹא˙. הַק ם עַק ּפַק ּבַק ים ƒ̃ ָס עֲק ה ֶׂ̆ עֲק נַק ֹלֹא ָבר ּכ¿

השבת כניסת

השבת צאת

ּכֹר, מ¿ ƒֹל ָ̇ י ƒ̂ ָר ה ָּ̇ אַק ֶׁ̆ ים ƒּבּוֹל הַק ֶא˙
ּכֹר מ¿ ƒֹל י ƒ̇ י ƒ̂ ָר י ƒנ אֲק ֶׁ̆ ים ƒּבּוֹל הַק ֶא˙ ו¿ י. ƒֹל ׁ̆ ֵי ָבר ּכ¿

ָך. ֹל¿ ׁ̆ ֵי ָבר ּכ¿ –

ֹלשמור נא
ֱקִדושת עֹל
הגיֹליון

ּיֹום הַק ָהָיה ֵאיך¿
ים? ƒּמּוִד ƒֹל ּבַק

ָוָיה חֲק יִד ƒמ ָּ̇ יא ƒה ָך, ¿ּ̇ ƒא ה ָׁ̆ י ƒג ּפ¿ ָבֹל אֲק ˆֹוִד˜.
ים. ƒ̃ ָס עֲק ה ּנָ ּמֶ ƒמ ים ƒא ¿̂ יֹו ֹלֹא ם ƒא ם ּגַק יָמה, ƒע נ¿

ים ƒר אֹומ¿ ˆֹוִד˜. ה ָּ̇ אַק
ים, ƒהּוִד י¿ ֵני ¿ׁ̆ ין ּבֵ ׁ̆ ּגָ פ¿ ƒּמ ֶׁ̆
טֹוב! ָבר ִדָ יִד ƒמ ָּ̇ הּוא

יָעה ƒּג ƒה י˙ ƒנ ּנָ ƒ ּׁ̆ הַק ּיֹום הַק
א'� ה ָּ̇ ƒכ ֹל¿ ֵאֹלינּו

ֶכן ¿ּ̇ ƒא ה ָ̇ ¿ׂ̆ ָע ָמה
י˙? ƒנ ּנָ ƒ ּׁ̆ הַק

ָנה ּנ¿ ƒׁ̆ יא ƒה ! יֹוִדעַק י ƒנ אֲק
ר ָׂ̆ ָע ֵנים ¿ׁ̆ ֶא˙ ֶכן ¿ּ̇ ƒא

ים! ƒ̃ סּו ּפ¿ הַק

יחַק ƒמ ¿̂ הַק ֹל¿ ָיכֹוֹל הּוא
ים. ƒטֹוב רֹו˙ ּפֵ ה ּבֵ ר¿ הַק

ׁ̆ ּגָ פ¿ ƒּמ הַק ָמה ה. ּבָ רַק ִד¿ אַק נּו,
ָך? ¿ּ̇ ע¿ ִדַק י ƒפ ֹל¿ , יחַק ƒמ ¿̂ הַק ֹל¿ ָיכֹוֹל נּו ֹלָ ֶׁ̆

ֵין? נ¿ עַק מ¿ י ƒ̃ ס¿ ƒע יֹון ע¿ רַק ָך ֹל¿ ׁ̆ ֵי

ן, ּיָ ֻ̂ק מ¿ י ƒ̃ ס¿ ƒע יֹון ע¿ רַק ן, ּכֵ
מֹו˙� ָׁ̆ נ¿ י ֵ̃ ס¿ ƒע ֹל¿ ּור ׁ̆ ָ ּ̃ הַק

ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ֶיה ה¿ ƒּ̇ ֹל, ֶ̃ ֵטנ¿ ֶטר יס¿ ƒמ ָך, ֹל¿ ֶׁ̆ ָמה ָׁ̆ ּנ¿ הַק
˙ חַק אַק ָוה ¿̂ ƒמ ֵאיזֹו ה ֶׂ̆ עֲק ַּ̇ק ם ƒא ֶר˙ ֶ ּׁ̆ אֻק מ¿
ָהעֹוֹלם. בֹוֵרא ֹל¿ ר ּבֵ חַק ¿̇ ƒה ֹל¿ ִדי ּכ¿ ה, ּנָ טַק ¿̃

ָח˜. ¿̂ ƒי ר' ּוט ׁ̆ ּפָ ֹלֹא ֶזה ָאח..
יר! ƒע ָ̂ ָאִדם ֹלֹא ָבר ּכ¿ י ƒנ אֲק

י ƒּ̇ ¿ׁ̆ ƒא ֶׁ̆ ח ּכַק ¿ׁ̆ ƒּ̇ ֹל אַק ו¿
ים ƒהֹור הַק ֹלּו ƒפ אֲק ֹלּה, ¿̂ ֶא י. ƒּנ ּמֶ ƒמ ה ָ̃ חֹו ר¿ ר ֵ̇ יֹו עֹוִד

ָבר. ִדָ ּום ׁ̆ רּו מ¿ ָׁ̆ ֹלֹא ָבר ּכ¿ –

יחַק ƒּנ ַ̇ק ו¿ ּבֹוא י, ƒיב ƒב חֲק ֹל ֶ̃ ֵטנ¿ ֶטר יס¿ ƒמ ם, ƒי ַ̇ק ינ¿ ּבֵ
ֵעיֶניָך. ּב¿ ֵחן א ָ̂ מ¿ ƒי טּוחַק ּבָ ֶזה, ין. ƒֹל ƒפ ¿ּ̇



ְטִעימֹות ָׁשֹלֹוׁש

ִים ִמִּמְצרַק ָּתָמָרה

ֹלב ְבהּות ּגַק ְּבֹלי

ְּתפּות ִהְׁשּתַק הַק ְּדֵמי ֶאת ִמָּיִד ְפֱקיִד ֹלהַק

ָּפֱקים ּסַק הַק ִּמְכָרז, ּבַק ְּכֶׁשִּתְזֶּכה ְוָהֵעָרבֹון.

ִד עַק ֶּגֹלם, הַק ָחְמֵרי ֶאת ָּקָפה ְּבהַק ֹל� ִיְּתנּו

ֶּמְמָׁשֹלה'. ֵמהַק ֶּכֶסף הַק ֶאת ֵּבֹל ֶׁשְּתֱקַק

, ְוָתמּוּהַק מּוָזר ֹלי ִנְרָאה ִין ִדַק עֲק "ָהִעְנָין

ָּצָעתֹו. ֹלהַק ֹלֵהָענֹות ְטִּתי ֶהְחֹלַק ָבֹל אֲק

ָזִכיִתי ִדֵהָמִתי ּוֹלתַק ִּמְכָרז, ֹלַק ְׁשִּתי ִנּגַק

ֶאָחִד ע ְּבֶרגַק ְּסָכִרים! הַק ְׁש ֶׁשת ִּבְבִנּיַקת

ָנֱק, עֲק ְּבֹלן ֹלֱקַק ָּפׁשּוט ֵמרֹוֵכֹל ְכִּתי ֶנֱהפַק

ֵּמיָזִמים הַק ִד ַאחַק ֶאת ּבֹוֶנה הַק

ְּביֹוֵתר. ְּגִדֹוֹלים הַק ֹלִּתִּיים ֶּמְמׁשַק הַק

ָּפֱקים ּסַק הַק ָהָיה. ֵּכן ְיִדיִדי ֶׁשָּצָפה ְּכִפי "ְוָאֵכן,

ְּתָנֵאי ֹלי ְוִהִּציעּו ֹלִפְתִחי, רּו ִׁשחֲק ִּמְׁשֶנה הַק ְּבֹלֵני ְוֱקַק

ָיֹכֹלִּתי ּכָ> ִאָּתם. ֶׁשֶאֱעֹבִד ִד ּוִבֹלבַק ִּלים ְמעֻק ְׁשֹלּום ּתַק

ְצֹלָחה, ְּבהַק ִּדיִרים ָהאַק ֵּמיָזִמים הַק ֶאת ֵהֹל ֹלנַק

ֶּמְמָׁשֹלה. הַק ֶׁשֹל ְרצֹוָנּה ֹלְׂשִביעּות

ב. רַק ֹעֶׁשר ְרִּתי ּׁשַק ִהְתעַק ָהֵאֶּלה ְּסָכִרים הַק "ִמְּבִנּיַקת

ּוִמָּכאן חֹוִבי, ֶאת ָּלה צֻק ָהאֲק ֹלִאיׁש ְרִּתי ֶׁשֶהְחזַק מּוָבן

ֵּיס ְמגַק ְּכֶׁשהּוא ִד, יַקחַק ִּבים רַק ָסֱקים עֲק ָעִׂשינּו ָוָהֹלָאה

ֹלטֹוָבִתי. ֱקָׁשָריו ֶאת

ֹלְתחּוִמים י ָסֱקַק עֲק בּו חֲק ִהְתרַק ָּׁשִנים הַק "ִּבְרבֹות

ִּבְרָּכתֹו ֶאת ח ָׁשֹלַק ָּקִדֹוׁש-ָּברּו>-הּוא ְוהַק ִּבים, רַק

ָהָאֶרץ. ִׁשיֵרי ֵמעֲק ֶאָחִד ֵׂשיִתי עֲק ֶׁשּנַק ִד עַק י, ָיִדַק ֵׂשי עֲק ְּבמַק

ָיִדי ְוֹעֶצם ּכֹוִחי ֶׁשFא ֹלֶרגַקע ׁשֹוֵכחַק ֵאיֶנִּני אּוֹלם

ְּבָרָכה הַק זֹו ֶאָּלא ֶּזה, הַק ִיֹל חַק הַק ֶאת ֹלי ָעָׂשה

ְׁשֵּתי ּגַקם ְנֶחְמָיה. ִּבי רַק ִּדיֱק ּצַק הַק ִני ֶׁשֵּבְרכַק ְּמיֻקֶחִדת הַק

ִּבְמֹלֻקָאן. ְּימּו ִהְתֱקַק ִני ֶׁשֵּבְרכַק ֵחרֹות ָהאֲק ְּבָרכֹות הַק

ִני אֲק וַק ָיִמים, ִריכּות אֲק ְוֹלַק טֹוָבה ֹלְבִריאּות ָזִכיִתי

י. ּוִמְּנָכִדַק י ִמְּיֹלִדַק ת חַק נַק ֹרב רֹוֶוה

ִחָּבה רֹוֵחׁש ִני אֲק ּדּועַק מַק ֶּתם אַק ְמִביִנים ְכָׁשו "עַק

ָּקִדֹוׁש' הַק ְּיהּוִדי 'הַק ֹלֶצֱאָצֵאי ּוְמיֻקֶחִדת ְּגִדֹוֹלה

ִסּפּורֹו, ֶאת ֶהָעִׁשיר ִסֵּים ִמְּפִׁשיְסָחה?!",

ֶּפה. ְּפעּוֵרי ּנֹוְכִחים הַק ָּכֹל ֶאת ֶׁשהֹוִתיר

ָּיִמים ּבַק ָּגֹליְצָיה ִׁשיֵרי ֵמעֲק ֶאָחִד ָהָיה יֹוֵאֹל ר'

ֹלֹו ָהיּו ָהִראׁשֹוָנה. ָהעֹוֹלם ִמֹלֶחֶמת ֶׁשֹּקִדם

ִעּמֹו ָיְצרּו ּוֶמְמָׁשֹלֹות ּבֹות, רַק ִּבְמִדינֹות ָסֱקים עֲק

ִים ָׁשמַק ְיֵרא ָהָיה ב, ָהרַק ָעְׁשרֹו ִד ֹלצַק ָּתפּויֹות. ׁשֻק

ִנִּיים עֲק ֹלַק ֹלְרָוָחה ָּפתּוחַק ָהָיה ֵּביתֹו ִדָבן. ְונַק ָּגִדֹוֹל

ְּתרּוָמה ּפֹוֶנה ֹלָכֹל ֶהֱעִניֱק ְוהּוא ּוֹלִנְזֱקֱקים,

ִנְכָּבִדה.

ָהִאיׁש ִניֱק עֲק מַק ְמיֻקָחִד ס יַקחַק ִּכי ָיִדעּו ֹּכֹל הַק

ֱקב-ִיְצָחֱק יַקעֲק ִּבי רַק ָּקִדֹוׁש', הַק ְּיהּוִדי 'הַק ֶׁשֹל ֹלֶצֱאָצָאיו

ִמְּבֵני ֶאָחִד ֵאֹליו ֶׁשָּבא ם עַק ּפַק ָּכֹל ִמְּפִׁשיְסָחה.

ָּפָניו ֶאת ֵּבֹל ְמֱקַק ָהָיה ִּדיֱק, ּצַק הַק ֶׁשֹל ְחּתֹו ִמְׁשּפַק

ְּכָכֹל ְּבִדֹו ְמכַק ָיפֹות, ָּפִנים ּוְבֵסֶבר ְּגׁשּות ְּבִהְתרַק

ָהָרִגיֹל. ִמן ְּגִדֹוֹלה ְנִדָבה ֹלֹו ִניֱק עֲק ּומַק ְיָכֹלּתֹו

ת, ַאחַק ם עַק ּפַק ָּדָבר. הַק ת ִסּבַק ֶאת ע ָיִדַק ִאיׁש א

ֹלֹו ם ָּגרַק ָמה ֶהָעִׁשיר ִסֵּפר ְפֹלג, מֻק ָזֱקן ִּבְהיֹותֹו

ּכָ>: ֹלְנֹהג

ֶיֹלִד ִּבְהיֹוִתי ֶׁשְּבָגֹליְצָיה. ְרנֹוב טַק ָּבִעיר ִדִּתי "נֹוֹלַק

ִהיא ִאִּמי. ִעם ִּדי ֹלבַק ְרִּתי ְונֹותַק ָאִבי, ר ִנְפטַק < רַק

ֹלֵביָתּה, ֹלֶחם ֹלָהִביא ְּכִדי ְיָכֹלָּתּה ְּכָכֹל ָעְׂשָתה

ּתֹוָרה. ֹלֹלֹמִד ֹלי ּוֹלַאְפֵׁשר

ֹלה חֲק ְּבמַק ָחֹליִתי אֹוָתנּו. ָעְזבּו ָּצרֹות א הַק < "אַק

ֵצֹל ִמֶּמִּני ֶׁשִּנְׁשַאר ִד עַק ֹליֹום ִמּיֹום ָרִזיִתי ֱקָׁשה.

ָהרֹוְפִאים, ֹלטֹוֵבי אֹוִתי ֹלֱקָחה ִאִּמי ִד. ִּבֹלבַק ָאִדם

ֹלִתי. חֲק ֹלמַק ְּתרּוָפה ָמְצאּו ָּלֹלּו א ְוהַק

ֹלרֹוְפִאים ֹלְפנֹות ֶּכֶסף ר נֹותַק ְּכָבר א "ֹלִאִּמי

ֶנְחֹלצּו ְסֱקִנים ְועַק ִּמְׁשָּפָחה הַק ְיִדיִדי נֹוָסִפים.

ֹלּוְּבֹלין. ָּבִעיר ֵּים ֶׁשִהְסּתַק ֱקבּועַק

ִנְכָּבִד. ָּלה צֻק אֲק ִאיׁש ְׁשִּתי ָּפגַק ְּבֹלּוְּבֹלין, "ָׁשם,

ֵּצעַק ֹלבַק ִמֶּמִּני ִּבֵּקׁש ְוהּוא ְּבֵעיָניו, ֵחן ָמָצאִתי

ָּיִמים הַק ִּבְרבֹות ָּימֹות. ְמסֻק ְמִׂשימֹות בּורֹו עֲק ּבַק

ְּמִׂשימֹות הַק ֶאת ֵּצעַק בַק ֶׁשאֲק ע ָיִדַק הּוא ִדנּו. ִהְתיַקּדַק

ִטְרָחִתי ֹל עַק ֹלי ֹל ָּגמַק ְוגַקם ְּביֹוֵתר, ּטֹוָבה הַק ּצּוָרה ּבַק

ְנִדיָבה. ְּבָיִד

ֶּמְמָׁשֹלה 'הַק ֹלי: ר ָאמַק ֵאֹליו, ְּבבֹוִאי ֶאָחִד, "יֹום

ֹל עַק ְסָכִרים ְׁשֹלֹוָׁשה ֹלְבִנּיַקת ְּבִמְכָרז ְכָׁשו עַק יֹוֵצאת

ֹלֶגֶׁשת ֹל� אי ֶׁשְּכִדַק חֹוֵׁשב ִני אֲק ִּויְסֹלה. הַק ר ְנהַק

ְּסָכִרים'. הַק ְׁש ֶׁשת ֹלְבִנּיַקת ִּמְכָרז ֹלַק

ָּפׁשּוט, רֹוֵכֹל ֹלי, 'ָמה ִּבְצחֹוֱק: ְצִּתי "ָּפרַק

ָהָיה ָהִאיׁש אּוֹלם ֶׁשָּכֶזה?!'. ִּדיר אַק ּוֹלִמְפָעֹל

ִּמְכָרז ֹלַק 'ּגַקׁש ר. ָאמַק ֹלי', ע 'ְׁשמַק ְמֵרי. ֹלגַק ְרִציִני

זֹו ֶאָחִד. ֶסֶכר ְּבִנּיַקת ֹל עַק ֹלָפחֹות ְוִהְתמֹוִדִד

ָּפז'. ְּמנּות ִהְזּדַק

ְּדֵמי ִפּלּו אֲק ֹלי ֵאין ָבֹל 'אֲק ְּבִאי-ֵאמּון. ּבֹו ְטִּתי "ִהּבַק

ֶּכֶסף ִּבְרׁשּוִתי ֵאין אי ּדַק ּוְבוַק ִּמְכָרז, ּבַק ְּתפּות ִהְׁשּתַק הַק

ְרִּתי. ָאמַק ְצָמן', עַק בֹוִדֹות ָהעֲק ֹלִבּצּועַק

'ְרֵאה', זֹו. ֵמֵעין ֹלְתגּוָבה מּוָכן ָהָיה "ָהִאיׁש

ֹלֹו ָזֱקּוֱק ֶׁשֵאיֶנִּני ְמזֻקָּמן ֶּכֶסף ְנֱק ּבַק ּבַק ֹלי 'ֵיׁש ר, ָאמַק

ֹל ּתּוכַק ְוכָ> ִׁשְמ�, ֹל עַק אֹותֹו ִביר עֲק מַק ִני אֲק ְכָׁשו. עַק

ֱק רַק ָעׂשּו רֹוִנים ָהַאחֲק ֶהֳחִדִׁשים

ֶׁשהּוא ן ִּבְזמַק ֹלי. עֲק ּבַק ְבִריֵאֹל ֹלגַק טֹוב

ָהָיה הּוא ֶּפֶר>, ת בֹוִדַק עֲק עֹוֵבִד ָהָיה

ֶחֶרת ְמאֻק ְּבָׁשָעה ְיָתה ּבַק הַק חֹוֵזר

ּכֹוחַק ֹלֹו ָהָיה ְּכֹלי. א ֶׁשֶבר ָּבֶעֶרב,

ֶׁשָּפְסֱקה ֵמָאז ָבֹל אֲק ֵּבר. ֹלִדַק ִפּלּו אֲק

ְּכָבר ֶזה ּכֹות, ּמַק הַק ְוִהְתִחיֹלּו בֹוִדה ָהעֲק

ַאֵחר. ָאִדם ֶׁשהּוא ֳחִדִׁשים ָּמה ּכַק

ֵּפֹל ְמטַק ְוִׂשְמָחה, ֶמֶרץ ָמֹלא הּוא

ִאָּתם ֹלֹוֵמִד ְוגַקם ְּיֹלִדים ּבַק ְבֹלנּות ְּבסַק

ִמֵּׁשֶבט ְענּו ֶׁשָּׁשמַק ּתֹוָרה הַק ִמִּדְבֵרי

ֹלִוי...

ִצָּוה "ֹמֶׁשה ּוִבֵּׂשר: ר ָחזַק הּוא ּיֹום הַק

ִּמְצִרִּיים ֹלַק ֹלֹלֶכת ִיְׂשָרֵאֹל ם עַק ֹלָכֹל

ָזָהב ְּכֹלי ֶּכֶסף, ְּכֹלי ֵמֶהם ְוֹלְׁשאֹוֹל

ֶׁשּלֹו ָּׁשֵכן ֹלַק ִיְפֶנה ָאִדם ָּכֹל ּוְבָגִדים!

ִּתּגַקׁש ִאָּׁשה ְוָכֹל ִמֶּמּנּו, ְוִיְׁשַאֹל

ִמֶּמָּנה"... ְוִתְׁשַאֹל ֶׁשָּלּה ְּׁשֵכָנה ֹלַק

ְוָזָהב?", ֶּכֶסף ְכָׁשו עַק ָצִרי> "ִמי

ִמָּכאן, ֵנֵצא ֶׁשְּכָבר "ָהִעָּקר ְרִּתי. ָאמַק

תֱקִדם!". ַאחַק ָׁשָעה ְוֹלּו

"ֹלֵכן ְבִריֵאֹל. ּגַק ִהְסִּכים "ָנכֹון",

ְּבָאְזֵני ָנא ֶּבר 'ּדַק ֹלֹמֶׁשה ר ָאמַק ֵּׁשם הַק

יֹוִדעַק ִני אֲק ָּקָׁשה! ְּבבַק ָנא, ָהָעם'.

ֶאת ְצִריִכים ְו א רֹוִצים ֶּתם א ֶׁשאַק

ׂשּו עֲק ָּקָׁשה ְּבבַק – ֹזאת ְּבָכֹל ָבֹל אֲק ֶזה,

ֹזאת"...

ֶאת ׂשֹות עֲק ֹלַק ָחׁשּוב ּכָ> ָּכֹל "ְוֹלָּמה

עֹוִד. ָׁשַאֹלִּתי ֶזה?",

ֹלַאְבָרָהם", ֵּׁשם הַק ת ְבָטחַק הַק ֹל "ִּבְגֹלַק

ְמאֹות "ֹלְפֵני ְבִריֵאֹל. ּגַק ֹלי ִהְזִּכיר

ֹלַאְבָרָהם, ֵּׁשם הַק ר ָאמַק ָׁשִנים

ִיְׂשָרֵאֹל ֶׁשְּבֵני ְּבָתִרים, הַק ֵּבין ִּבְבִרית

ָּגִדֹוֹל! ִּבְרכּוׁש ְוֵיְצאּו ְעְּבִדּו ִיְׁשּתַק

ְכָׁשו עַק ֵּים, ִהְתֱקַק ִּׁשְעּבּוִד הַק ֶׁשֹל ֵחֹלֱק הַק

ָּגִדֹוֹל, הַק ָּבְרכּוׁש ֵּפֹל ֹלטַק ן ְּזמַק הַק ִהִּגיעַק

רּוָחִני' 'ְרכּוׁש ּגַקם ֵּמֹל ְמסַק ֶׁשהּוא

ָּגִדֹוֹל"...

ָּגִדֹוֹל רֹוֵפא ֵהִביאּו ֵהם ֹלֶעְזָרֵתנּו.

ָּמה ּכַק ֹלי ן ְוָנתַק אֹוִתי ֱק ֶׁשָּבִדַק ִמֶּבְרֹלין,

ֹל א ָהָיה ֹּכֹל הַק אּוֹלם ְּתרּופֹות,

ִאִּמי ֹליֹום. ִמּיֹום ְכִּתי ָּדעַק הֹוִעיֹל.

ּוְרצּוָצה. ְׁשבּוָרה ְּלָכה ִהְתהַק

ֹלִעיר ָּבא ִּדיֱק צַק ִּכי ע נֹוִדַק ֶאָחִד "יֹום

ֶׁשֹל ְּבנֹו ִמִּביכֹוב, ְנֶחְמָיה ִּבי רַק –

ְחֵּתנּו ֶׁשִּמְׁשּפַק ַאף ָּקִדֹוׁש'. הַק ְּיהּוִדי 'הַק

ֶהְחֹליָטה ִסיִדים, חֲק הַק ִעם ִנְמְנָתה  א

ְּכִדי ִּדיֱק ּצַק הַק ֶאֹל ְחֵּתִני ֹלֱקַק ִאִּמי

ֶׁשְּיָבְרֵכִני.

אֹוִתי ָנְׂשָאה ְוִאִּמי ֹלֹלֶכת, ְּבכֹוִחי ָהָיה " א

ִהְתַאְכֵסן ֶׁשּבֹו ִית ּבַק הַק ֶאֹל ָּבאנּו ִּבְזרֹועֹוֶתיָה.

ֶאת ִּדיֱק ּצַק הַק ִד ָסעַק ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה ּוְבִדּיּוֱק ִּדיֱק, ּצַק הַק

ְּדָמעֹות, זֹוֹלגֹות ֵעיֶניָה ִד, ּצַק ּבַק ָיְׁשָבה ִאִּמי ֹלּבֹו.

ִּבְרֶּכיָה. ֹל עַק ִני אֲק וַק

ָּבנּו. ְוִהִּביט ֵעיָניו ֶאת ִּבי ָהרַק ָנָׂשא "ִּפְתאֹום

ִּבי ָהרַק ֹלְמָׁשְרתֹו. הֹוָרה ֶּיֹלִד', הַק ֶאת י ֵאֹלַק 'ָהֵבא

ְוֱקֵרב י, ֹלָחיַק ֶאת ְּבִחָּבה ֹלֵּטף ֹלִצּדֹו, אֹוִתי הֹוִׁשיב

ְרפּוָאה ֹל� ְוִתְהֶיה 'ֱאֹכֹל, ְחּתֹו. ּלַק צַק ֶאת י ֵאֹלַק

ְּבֹחם. ר ָאמַק ְׁשֹלָמה',

ָמץ אֲק מַק ָעִׂשיִתי ָבֹל אֲק ֹלי, ֱקָׁשה ָהְיָתה ִכיֹלה "ָהאֲק

ִּדיֱק ּצַק הַק ֹלי הֹוָרה ְמִּתי ְּכֶׁשִּסּיַק ת. חַק ּלַק ּצַק ֵמהַק ְמִּתי ְוָטעַק

ִריכּות אֲק ֹל� ְוִתְהֶיה 'ֱאֹכֹל, ִני: ּוֵבְרכַק ׁשּוב, ֹלְטֹעם

ְּׁשֹליִׁשית ּבַק ֹלֱאֹכֹל ֹלי הֹוָרה ִמֵּכן ר ֹלַאחַק ָיִמים'.

ְּגִדֹוֹלה'. ִׁשירּות עֲק ֹל� ְוִתְהֶיה 'ֱאֹכֹל, ִני: ּוֵבְרכַק

ּוֹלִהְתאֹוֵׁשׁש ֵּזֱק ֹלִהְתחַק ֹלִּתי ִהְתחַק יֹום "ֵמאֹותֹו

ֶׁשֹל ֹלָאְׁשָרּה ָהְיָתה. ְּכ א ֶנֶעֹלָמה ֹלה חֲק ּמַק ֶׁשהַק ִד עַק

ָהֵעת ּוְבבֹוא י, ֹלֹלּמּוִדַק ְרִּתי ָחזַק ֱקץ. ָהָיה ִאִּמי א

ְּבִיְׂשָרֵאֹל. ִית ּבַק ְמִּתי ֵהֱקַק

רֹוֵכֹל ֵׂשיִתי עֲק נַק ְחִּתי ִמְׁשּפַק ֶאת ְרֵנס ֹלפַק "ְּכִדי

ֶאת ָוׁשֹוב ָהֹלוֹ> עֹוֵבר ָהִייִתי י ִּבְנִדּוִדַק נֹוִדִד.

ְסֹלּוֹל מַק ֹלי ְוָהָיה ֹלפֹוֹלין, ָּגֹליְצָיה ֶׁשֵּבין ְּגבּוֹל הַק

ּוִבֹלִּתי-ֶאְפָׁשִרִּיים, ְפֹלִאים מֻק ֶׁשִּנְראּו ְּדָבִרים ת ַאחַק ם עַק ּפַק ר ָאמַק ֵמָרִדֹוְמְסֱק ְׁש ֹמה ִּבי רַק

ֹלֹו ֵּפר ֹלסַק ְוִהְתִחיֹלּו ְּגׁשּות ְּבִהְתרַק ִסיִדיו חֲק ָּבאּו ָּמם. ּתֻק ִד עַק ְּימּו ִהְתֱקַק ן ְּזמַק הַק ְּבבֹוא אּוֹלם

ֶאת ֹלְּבֹלים ּוְמבַק י ֵאֹלַק ָּבִאים ֶּתם אַק "ָמה ר: ְוָאמַק ֹליֶהם עֲק ִּדיֱק ּצַק הַק ֵעם ִהְתרַק ְּימּו. ִהְתֱקַק ֶׁשְּדָבָריו

מֹוְפִתים!". ֵמִאְּתֶכם ֹלְׁשֹמעַק רֹוֶצה ֵאיֶנִּני ֹלֶכם! ֹלכּו מֹוְפִתים. ְּבִסּפּוֵרי ֹראִׁשי

ִמיִדים עֲק מַק "ֹלְפָעִמים ִּדיֱק: ּצַק הַק ֵהִׁשיב ֵּכן. ג ָנהַק ּדּועַק מַק ִמְּמֱקָרָביו ֶאָחִד ְׁשָאֹלֹו ִמֵּכן ר ֹלַאחַק

ֹלֵכן א ֵּלב. ְבהּות-הַק ְּבגַק ִנְכָׁשֹל הּוא ִאם ֹלְראֹות ֹל-ָיִדֹו, עַק מֹוֵפת ְּכֶׁשִּמְתחֹוֹלֹל ְּבִנָּסיֹון, ִּדיֱק צַק

ֹלֹמֶׁשה ר ֹלֹומַק ָעֹלּוֹל ְרֹעה ֶׁשּפַק ּתֹוָרה, הַק ֶׁשאֹוֶמֶרת ָמה "ֶזה ְוהֹוִסיף: ּכָ>". ֹל עַק ֹלְׁשֹמעַק ָרִציִתי

ֵאֶצֹל ְבהּות-ֹלב ּגַק ְכִניס ֹלהַק ִיְרֶצה ְרֹעה ּפַק ֶאָּלא 'ֹלֶכם'? הַק הּו מַק מֹוֵפת'. ֹלֶכם 'ְּתנּו ֹרן ּוֹלַאהֲק

ּוֹלכֹוָחם". ֹלֶהם ּמֹוֵפת הַק ֶאת ֶׁשְּייַקֵחס ֹל-ְיִדי עַק ֹרן, ְוַאהֲק ֹמֶׁשה

י ƒּנ ּמֶ ƒמ ה ָׁ̆ ¿ ּ̃ ƒּב ּמֹוָרה הַק י: ƒר ָׂ̆

ֹלֹא ˙ חַק אַק ף אַק ֶׁ̆ ֵבָרה חֲק ִד יַק ֹל¿ ֶב˙ ֶׁ̆ ֹל

ֹלֹא י ƒנ אֲק ָיִדּה. ֹל¿ ֶב˙ ֶׁ̆ ֹל ה ָ̂ רֹו

ֶאָחִד ִד ַּ̂ק ƒמ ֹו˙! ׂ̆ עֲק ֹלַק ָמה ˙ עַק יֹוִדַק

ִד ַּ̂ק ƒמ ָבֹל אֲק ָנה, ּכֵ ס¿ ƒמ ֶמ˙ א¡ ּבֶ יא ƒה

ה ּזֶ ֶׁ̆ ˙ ֶׁ̆ ֶׁ̆ חֹו ׁ̆ ּמָ מַק י ƒנ אֲק י, ƒנ ֵׁ̆

ה� ָּ̇ ƒּכ ּבַק ָמִד' עֲק 'ּמַק הַק ֶא˙ י ƒֹל יִד ƒיֹור

ּו ׂ̆ ָע ֶׁ̆ מֹו ּכ¿ ! ׂ̆ ֶב ּכֶ הַק ֶא˙ א: ּמָ ƒא
ך¿ ֶׁ̆ ֶמ ּב¿ ם, ƒי רַק ¿̂ ƒמ ּב¿ ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי ֵני ּב¿

ֵמֶהם ׁ̆ רַק ִדָ ֶזה ים! ƒָימ ָעה ּבָ ר¿ אַק

ה ּזֶ הַק ׂ̆ ֶב ּכֶ הַק י ƒּכ ,ıֹאֶמ ה ּבֵ ר¿ הַק

ם. ƒי רַק ¿̂ ƒמ ֹל ֶׁ̆ יֹל ƒֹל ָהא¡ ָהָיה

ר ֵ̇ יֹו יָכה ƒר ¿̂ ¿ּ̇ אַק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
¿ּ̇ אַק ֶׁ̆ ים ƒָבר ִד¿ ֹו˙ ׂ̆ עֲק ֹלַק ,ıֹאֶמ

ים! ƒכֹונ נ¿ ֵהם ֶׁ̆ ֶב˙ ֶׁ̆ חֹו

ֹל ֶׁ̆ ה, ּזֶ הַק ה ֶׂ̆ עֲק ּמַק הַק א ָ̃ ו¿ ִדַק ו¿ א: ּבָ אַק
ה, ָ ּׁ̆ ִדֻק ¿̃ ֵני י¿ נ¿ ƒע ֹל¿ יפּו˙ ƒּ̃ ַ̇ק ו¿ ירּו˙ ƒס מ¿

א˙ ֵ̂ ֹל ם ָ̇ אֹו ין ƒֵהכ ו¿ יר ƒׁ̆ כ¿ ƒה ֶׁ̆ הּוא

ה. ֹלָ אֻק ג¿ ƒּב ּכֹו˙ ז¿ ƒֹל – ם ƒי רַק ¿̂ ƒּמ ƒמ

ָיכֹוֹל ֶאָחִד ֹל ּכָ ּיֹום, הַק ם ּגַק א: ּבָ אַק
ֶהם ּבָ ֶׁ̆ ים ƒחּומ ¿ּ̇ הַק ֶא˙ ֹ̂א מ¿ ƒֹל

ּכֹוחֹו˙ ֹלֹו˙ גַק ֹל¿ יך¿ ƒר ָ̂ הּוא

ף ֶ̃ ֹ̇ ּב¿ ֹו˙ ׂ̆ עֲק ֹלַק ִדי ּכ¿ ים, ƒָחִד יֻק מ¿

ֵבי˙ ּב¿ ,˙ ƒי ּבַק ּבַק . יך¿ ƒר ָּ̂ ֶׁ̆ ָמה ֶא˙

ה� ָּ̇ ƒּכ ּבַק ֶנֶס˙, ּכ¿ הַק

ָמה? ֶא˙ ֹר ׁ̆ ¿̃ ƒֹל ָמה? י: ƒר ָׂ̆

ֶא˙ י ƒר ¿ׁ̆ ¿̃ ƒּ̇ ּוט ׁ̆ ּפָ א: ּמָ ƒא
ה� ּטָ ƒּמ ֹלַק ׂ̆ ֶב ּכֶ הַק

ם ּגַק ֶׁ̆ אֹוֶמֶר˙ ֹזא˙ ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

יעַק ƒּג הַק ֹל¿ ּכֹו˙ ז¿ ƒֹל ִדי ּכ¿ נּו, ח¿ נַק אֲק
ׁ̆ ּיֵ ֶׁ̆ יחַק ƒהֹוכ ֹל¿ ים ƒיכ ƒר ¿̂ ה, ֹלָ אֻק ּג¿ ֹלַק

ה ֶׂ̆ עֲק נַק ֵאיך¿ ירּו˙? ƒס מ¿ זֹו ּכָ ֹלנּו

ים� ƒׂ̆ ָב ּכ¿ ם ƒע ֹלֹא ח טַק ּבֶ ֶזה, ֶא˙

ָהיּו ּוֵמעֹוֹלם ֵמָאז ֶׁשֵּכן ֵּסֶפר', הַק ם 'עַק – ִיְׂשָרֵאֹל ם עַק ִנֱקָרא ְסָתם  א

ְּבָבֵּתי ְיֹלה. ֹלַק ִד ְועַק ִמֹּבֱקר ִסְפֵריֶהם ֹל עַק ּׁשֹוֱקִדים הַק ּתֹוָרה ֹלֹוְמִדי ְּיהּוִדים הַק

ְּדָבִרים הַק ֶאת אֹוָתם ְּמִדים ְּמֹלַק הַק יַקֹלִדיֶהם, ִעם יֹוְׁשִבים ָאבֹות ִנְראּו ָּבִּתים הַק ְצרֹות ּוְבחַק ִּמִדָרׁש הַק

ָּבם". ְרָּת ְוִדּבַק ֹלָבֶני� ְנָּתם "ְוִׁשּנַק ּתֹוָרה הַק ִמן ֵׂשה ת-עֲק ִמְצוַק ְּיִמים ּוְמֱקַק אֹוָתם ֹלְּמִדּו בֹוֵתיֶהם ֶׁשאֲק

ְמָנת ֹל עַק ְּמִדים' 'ְמֹלַק ָׂשְכרּו ּכָ> ֹלֵׁשם ָּדרּוׁש הַק ן ְּזמַק הַק אֹו ע ֶּיִדַק הַק ְחָּתם ְּבַאְמּתַק ָהָיה ֶׁשFא הֹוִרים

הֹוִרים הַק אֹוָתם ָׁשֹלחּו ִמְצוֹות ֹלִגיֹל ָּבִנים הַק ְּכֶׁשִהִּגיעּו ִּבְמֱקֹוָמם. ְּבֵניֶהם ֶאת ְּמִדּו ֶׁשְּיֹלַק

ּתֹוָרה". ֹלְמֱקֹום ּגֹוֹלה "ֱהֵוי "ֹל: זַק חֲק ר מַק אֲק מַק ֶאת ְּיֹלִדים הַק ֱקְּימּו ּוְבכָ> ֹליִׁשיבֹות

ּבֹות ָהרַק ְּמֹלאכֹות ּבַק ְועֹוְסֱקֹות ִית ּבַק ּבַק יֹוְׁשבֹות ָהיּו ֹזאת, ת ּמַק ֹלעֻק ָּבנֹות, הַק

ְׁשרּות ּכַק ִּבְצִניעּות, ֹלֶהן ְּצִריכֹות הַק ֹלכֹות הֲק הַק ֶאת אֹוָתן ֶּמִדת ְמֹלַק ְּכֶׁשָהִאָּמא

ן, ְּזמַק הַק ִעם < אַק ֶּבָעָבר, ָהָיה ּכָ> ְוֶחֶסִד. ּתֹוָרה ֶׁשֹל ִית ְּכבַק ְיהּוִדי ִית ּבַק ְוִנהּוֹל

ִׁשּנּוי. ׂשֹות עֲק ֹלַק ׁש ִנִדרַק


