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ַקּ˙ ¿˜ ˆƒירֶ :ה ָח ƒסיִד ַקה ּ ƒנ ¿מ ָר ıו¿ סוֹ ֵחר ַקה ּבו ֹּƒלים ,ר' יָ ˆ¿ ƒח˜ נֶ ֶמס ,יָ ַקˆר ֵ ˘¿ׁ ˜ƒרי י¿ ִƒדיִדוּ˙ ƒעם סוֹ ֵחר י¿ הו ִּƒדי
¿ ּב ֵׁ˘ם ַקמר ֵטנ¿ ֶ˜ֹל .הוּא נּ ָ ƒסה ¿ֹל ָ˜ ¿רבוֹ ¿ֹליַק ֲקהִדוּ˙ַ ,קא ¿ך ֶזה ֹלֹא ָהיָ ה ַק˜ֹל
ר' יָ ˆ¿ ƒח˜ ֶה ¿ח ֹƒליט ¿ֹל ƒה ¿˙יַק ֵﬠƒ ıעם ָה ַקרב חוֹ ִָד˜וֹ בַ ,קמ ¿ז ּ ƒכירוֹ ֶׁ˘ֹל
ָה ַקר ּ ƒביֹ¿ ,ל ַקג ֵ ּבי ַקה ִֶדּ ֶר ¿ך ַקה ¿ ּנכוֹ נָ ה ¿ֹל ָ˜ ֵרב ֶא˙ י¿ ִƒדיִדוֹ ַקמר ֵטנ¿ ֶ˜ֹל.
כניסת השבת
צאת השבת

 הַק ַקמּעֲק ֱָקב אַחֲק ֵרי ִע ְֱקבוֹת הַק בֹּץ ִה ְס ַקתּיֵּם ְבּכִ ָשֹּׁלוֹן,
מוִּדם .אַק! ַקמדּוּעַק ְנִִדמֶ ה ֹלָהֶ ם כְּ ִאלּוּ
וְ הַק יְּ ֹל ִִָדים ָשׁ ִבים ֹלְ ַקתֹלְ ָ
אוֹר הַק ֶשּׁמֶ שׁ הַק פּו ֵֹרץ ִמן הַק ַקחלּוֹן ֶשׁבַּק גַּקג ,מֵ ִאיר הַק יּוֹם פָּ חוֹת
כָּרגִיֹל?
ִמ ָ

ֶ 110ה ְמ ֵשׁ יָ בוֹא!
כַּקמּה ַקמהֵ ר ָשׁ ַקמע הַק ֵשּׁם
ְגִִּדעוֹן צָ ַקחֱק"ְ .ראֵ ה ָ
ֹלְ בַק ָקּ ָשׁ ְתִ – 6הנֵּה ָשׁב הָ אוֹר ֹלְ בֵ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ!".
הֵ ם ְנִרכְּ נוּ חֲק ז ָָרה אֶ ֹל ִס ְפ ֵריהֶ ם אַק! כַּקעֲק בֹר ֶרגַקע,
שׁוּב! כְּ ִאלּוּ גּוּף זָר ַקמ ְס ִתּיר אֶ ת הָ אוֹר! ְגִִּדעוֹן
הֵ ִרים רֹאשׁ ֹו כְּ ֹלַקפֵּ י הַק ַקחלּוֹן ְוּראֵ ה זֶה פֶּ ֹלֶא:
הָ אוֹר ָשׁב ֹלְ ַקֱק ְִדמוּתוֹ ..אֶ לָּא ֶשׁהַק פַּק עַק ם ִה ְס ִפּיֱק
ְגִִּדעוֹן ֹלְ הַק ְב ִחין ְבּגוּף זָר ֶשׁנֶּעֱ ֹלָם מֵ חֲק ֹלַקֹל הַק ַקחלּוֹן.
"שׁ ָמעֵ נִ י
"מוֹנְ בַּק ז!"ָ ,ר ַקטט ֱקוֹֹל ֹו ֶשֹׁל גִּ ְִדעוֹןְ .
ישׁהוּ מֵ ִציץ עָ ֹלֵינוּ ִמלְּ ַקמ ְעֹלָה ,דֶּ ֶר!
הֵ יטֵ ב – ִמ ֶ
הַק ַקחלּוֹן ֶשׁבַּק גַּקג ..וְ זֶה אֵ ינֶנּוּ ִהלֵֹּל הַק זּ ֱֵָקן!".
כַּקמּה
יִתּכֵן!"ִ ,ה ְרגִּיע ֹו מוֹנְבַּק ז"ְ .ראֵ ה ָ
"Aא ָ
גָּבוֹהַּק הַק ַקחלּוֹן הַק ָלּזֶה ֶשׁבַּק גַּקג ,הֵ ן ְשֹׁלו ִֹשׁים ַקא ָמּה
גּ ְָבהוֹֹ ,לְ פָ חוֹת! ִאי אֶ ְפ ָשׁר ֹלְ ַקטפֵּ ס אֵ ֹלָיו ִבּכְ ֹלָֹל".
וְ אָז נִזְ כְּ רוּ ְשׁנֵיהֶ ם" .הַק סֻּק לָּם!!!"ֱָ ,ק ְראוּ
י ְַקח ָדּו ְבּבֶ הָ ֹלָה גְִּד ֹוֹלָה .הֵ ם זִ נְֱּקוּ ִמ ְמֱּקו ָֹמם
ְבּ ֶשׁ ֱֶקט ,י ְָצאוּ ִמבֵּ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ וּפָ נוּ ֹלְ הַק ִקּיף
אֶ ת הַק ִבּנְ יָן .הֵ ם ִהגִּיעוּ ֹל ִַקקּיר הָ אֲק חו ִֹרי וְ הֵ ִציצוּ
אֵ ֹלָיו ִבּזְ ִהירוּת .הֵ ם Aא ָטעוּ .גָּבוֹהַּק מֵ עֲק ֹלֵיהֶ ם,
עַק ֹל ְֱקצֵ ה הַק סֻּק לָּם הַק גָּבוֹהַּק ֶשֹׁל ִאיֹלְ פָ א ,עָ ַקמִד
יוֹּלְ יוּס הָ רו ָֹמ ִאי וְ אֶ בֶ ן עֲק נ ֱִָקית ְבּיִָדוֹ ,כְּ ֶשׁהוּא
אַחת עַק ֹל
ָאָרץַ .קרגְֹל ֹו הָ ַק
ָתֹּלוּי בֵּ ין ָשׁ ַקמיִם ֹל ֶ
הַק ְשֹּׁלִ יבָ ה הַק גְּבוֹהָ ה ְבּיו ֵֹתר בַּק סֻּק לָּם ,וְ הַק ְשּׁנִ יָּה
ֱקֹשׁי עַק ֹל הַק גַּקג הַק ְמֱּקֻק ָמּר .הוּא Aא
ְשׁעוּנָה ְבּ ִ
נִימה דֶּ ֶר!
ָראָה או ָֹתםָ .שֱׁקוּעַק הָ יָה בַּק הֲק צָ צָ ה ְפּ ָ
הַק ַקחלּוֹן .וַק ַקדּאי כּוֹעֵ ס הוּא עַק ֹל ְשׁ ֵתּי הַק ִצּפּו ִֹרים
ֶשׁנֶּעֶ ֹלְ מוּ ֹלְ פֶ ַקתע מֵ עֵ ינָיוָ .מה יַקעֲק ֶשׂה עַק כְ ָשׁו?
יִדתוֹ ,נִ ְשׁעַק ן
יטיב אֶ ת עֲק ִמ ָ
יוֹּלְ יוּס הֵ ִ
ִבּ ְשׂמֹ אֹל ֹו עַק ֹל הַק ִקּיר הַק ִמּ ְת ַקֱקמֵּ ר וְ הֵ נִ יף אֶ ת יַקִד
י ְִמינ ֹו ֹלְ אָחוֹר..
ימה!",
"הוּא עוֹמֵ ִד ֹלִ זְ רֱֹק אֶ ת הָ אֶ בֶ ן ְפּנִ ָ
ימה נו ָֹראָה ,אַק! Aא הָ יָה זְ ַקמן
ֹל ַקָחשׁ מוֹנְ בַּק ז ְבּאֵ ָ
ימהָ ,שׂם
ֹלְ הַק זְ ִהיר אַף אֶ ָחִד! גִּ ְִדעוֹן צָ עַק ִד ֱָק ִִד ָ
אֶ ת כַּקפּוֹת י ִָָדיו כְּ שׁוֹפָ ר וְ ֱָק ָרא ִבּ ְמֹלוֹא גְּ רוֹנוֹ:
"יוֹּלְ יוּס! ָמה ַקא ָתּה עו ֶֹשׂה?!"...
הָ רו ָֹמ ִאי הֻק ְפ ַקתּע .הוּא הֵ סֵ ב רֹאשׁ ֹו ְבּבֶ הָ ֹלָה
צוּרה ִבֹּלְ ִתּי ְמחֻק ֶשּׁבֶ ת ..וְ אָז,
אַחתְ ,בּ ָ
ְבּבַק ת ַק

יֱקה ִמ ְמֱּקוֹם
ַקרגְ ֹל ֹו הַק ְשּׁעוּנָה אֶ ֹל הַק ִקּיר הֶ ְחֹלִ ָ
אֲק ִחיז ָָתהּ ,וְ הוּא ִאבֵּ ִד אֶ ת ִשׁוּוּי ִמ ְשׁ ֱָקֹלוֹ .הוּא
יח ֹלִ כְ רֹעַק וֹּלְ ִה ָתּפֵ ס ִבּ ְֱקצֵ ה הַק סֻּק לָּם ,אַק!
ִה ְצֹלִ ַק
ִטֹלְ טוֹּלֵי גּוּפ ֹו ַקרֱק גּ ְָרמוּ ֹלַקסֻּק לָּם הָ אָרֹ! עַק ְצמ ֹו
ֹלְ ִה ְתנוִֹדֵ ִד וֹּלְ ַקאבֵּ ִד אֶ ת אֲק ִחיזָת ֹו בַּק ִקּיר..
הַק ְשּׁנִ יּוֹת הַק בָּ אוֹת הָ יוּ הַק ְשּׁנִ יּוֹת הָ אַחֲק רוֹנוֹת
ְבּ ַקחיָּיו ֶשֹׁל הַק ָקּ ִצין הָ רו ָֹמ ִאי ְצמֵ א הַק ָדּם.
הַק סֻּק לָּם נ ָָטה עַק ֹל ִצדּ ֹו וְ ִה ְתמוֹטֵ ט ְמֹלוֹא
ֱקו ָֹמת ֹו אֶ ֹל הַק ַקקּ ְר ַקֱקע הַק ָקּ ָשׁה ,כְּ ֶשׁיּוֹּלְ יוּס
ְמ ַקשׁלֵּם אֶ ת ְמֹלוֹא הַק ְמּ ִחיר..
הֵ ם ִה ִבּיטוּ בַּק ָקּ ִצין הָ רו ָֹמ ִאי ְמז ְֻקעז ִָעים.
ישׁה ִה ְתכַּקוְּ צָ ה ֹלְ ַקמ ְראֵ ה הָ ִאישׁ
נ ְַקפ ָשׁם הָ ְרגִ ָ
אָמר
"בּנְ פֹ ֹל א ֹויִבְ 6אַֹל ִתּ ְשׂ ָמח"ַ ,ק
הַק מּוּבָ סִ .
גִּ ְִדעוֹן" ,אֲק בָ ֹל עָ ֹלֵינוּ ֹלְ הוִֹדוֹת ֹלְ הַק ֵשּׁם ,אֲק ֶשׁר
ְבּ ֶרגַקע זֶה גְּ אָֹלָנוּ וְ גָאַֹל אֶ ת חֲק בֵ ֵרינוּ
ִמ ְמּזִ מּו ָֹתיו ֶשֹׁל הָ ִאישׁ הַק זֶּה ,וְ עָ ָשׂה ֹל ֹו כַּקאֲק ֶשׁר
ז ַקָמם ֹלַקעֲק שׂוֹת ֹלָנוּ!".
"כֵּן י ְ
ֹאבִדוּ כָֹּל א ֹויְבֶ ,6הַק ֵשּׁם!"ֹ ,ל ַקָחשׁ
מוֹנְ בַּק ז" .הַק ֹלְ וַק אי ֶשׁגּו ָֹרֹל דּוֹמֶ ה י ְִמצָ א אֶ ת כָֹּל
ְרוּשׁ ַקֹליִם".
חֲק בֵ ָריו ֶשֹׁל יוֹּלְ יוּס הַק צָּ ִרים עַק ֹל י ָ
הֵ ם פָּ נוּ מֵ ִעם הָ רו ָֹמ ִאי ,וּפָ ְסעוּ חֲק ז ָָרהְ ,בֹּלֵב
ימה ֹלְ בֵ ית הַק ִמּ ְִד ָרשׁ,
ָמֹלֵא הו ִָֹדיָהְ ,פּנִ ָ
ִמ ְתכּוֹנְ נִ ים ֹלְ ַקשׁ ֵתּף אֶ ת ַקח ְב ֵריהֶ ם ְבּ ִספּוּר נֵס
הַק הַק צָּ ֹלָה הַק מֻּק ְפֹלָא ,אַק! ָמה זֶה הָ יָה ֹלָהֶ םֹ ,לְ כָֹל
הַק חֲק בֵ ִרים?
ְשׁוּבים הָ יוּ עַק ֹל ַקס ְפ ָסֹלִ ים
הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים י ִ
ישׁי נִ ָשּׂא
הֲק פוּכִ ים ,כַּקאֲק בֵ ֹלִ ים ,וְ ֱקוֹֹל בֶּ כִ י חֲק ִר ִ
"מה ֱָק ָרה?" ,נ ְֶח ְרִדוּ הַק ְשּׁ ַקניִם ,וְ נַקעֲק נוּ
בֶּ ָחֹלָֹלָ .
ְרוּשׁ ַקֹליִם ...הָ ֶרגַקע ִהגִּ יעָ ה
ְבּגָרוֹן ָחנוֱּק" :י ָ
הַק ְשּׁמוּעָ ה הַק נּו ָֹראָה"...
גִּ ְִדעוֹן וּמוֹנְ בַּק ז Aא ָראוּ עוִֹד אֶ ת ִמ ְשׁפַּק ְח ָתּם.
מוִּדם
אַחר ְתֱּקוּפַק ת הָ אֲק בֵ ֹלוּת הֵ ם ָשׁבוּ ֹלְ ַקתֹלְ ָ
ֹלְ ַק
וּב ִמ ְשׁנֵה מֶ ֶרץ ,כְּ ֶשׁהֵ ם
ְבּחֵ רוֱּק ִשׁ ַקנּיִם ְ
ְשׁוּבים עַק ֹל הַק ַקסּ ְפ ָסֹל ַקמעֲק ֵשׂה יְִדֵ י י ַקְִד ְעיָה
י ִ
יִדה ֶשׁנּו ְֹת ָרה
הַק ַקנּגָּר ,הַק ַקמּזְ כּ ֶֶרת הַק ַקמּ ָמּ ִשׁית הַק יּ ְִח ָ
ְבּי ִָָדם ִמבֵּ ית ַקאבָּ א" .אָסוּר ֹלָנוּ ֹלְ ִה ָשּׁבֵ ר!",
ִשׁנֵּן גִּ ְִדעוֹן ֹלְ מוֹנְ בַּק ז" .אֲק נ ְַקחנוּ דּוֹר הַק הֶ ְמשֵׁ!!
ְרוּשׁ ַקֹליִם עוִֹד ִתּבָּ נֶה וְ ִתכּ ֹונֵן ,וְ גַקם הו ֵֹרינוּ
י ָ
יֱָקוּמוּ ֹלִ ְת ִחיָּה .וּכְ ֶשׁ ָתּבוֹא שׁוּב ְשׁנַקת
ימה
הַק 'הַק ְֱקהֵ ֹל'ִ ,מי ֹלְ ַקִד ְע ְתּ 6י ְִבנֶה אֶ ת הַק ִבּ ָ
יח?".
עֲק בוּר הַק מֶּ ֹלֶ! הַק ָמּ ִשׁ ַק
סוף
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יֵ ׁ˘ ֹלוֹ ֵֹלב י¿ הו ִּƒדי ֵﬠרֲ .קא ָבֹל הוּא ָ ּכֹל ָ ּכ ¿ך
חוֹ ֵׁ˘ ׁ˘ ¿ֹל ַקה ¿˙ ƒחיֹל ƒעם ַקמ ּ ֶׁ˘ה ּו ַקמ ֲקﬠ ׂ˘ƒי
ָ ּכֹל ִָדּ ָבר נ¿ ƒר ֶאה ֹלוֹ ָ˜ ֶׁ˘ה ƒמ ַקִדּ י.

נַק ֵ ּסה ¿ֹל ַקִד ֵ ּבר ƒא ּ˙וֹ ַקﬠֹל ִ˜ƒדּ ו ּׁ˘ ¿ ּב ַׁק˘ ָ ּב˙ .זוֹ
ƒמ ¿ˆוָ הּ ƒ ˘ֶׁ ,י ¿היֶ ה ֹלוֹ ַק˜ֹל ¿ֹל ַקה ¿˙ ƒחיֹל ƒא ָּ˙ ּה
יכם ,טוֹ ב ֹƒל ¿ראוֹ ˙ אוֹ ¿˙ ָך!
ָׁ˘ֹלוֹ ם ֲקﬠ ֵֹל ֶ
א˙ ¿סחוֹ ָרה ¿מ ַקﬠנ¿ יֶ נֶ ˙?
ֵה ֵב ָ

"ﬠ ָס ˜ƒים
ו¿ חוּƒ ıמ ֶ ּזה ,יֵ ׁ˘ ָֹלנ ּו עוֹ ִד ֲק
¿מ ֻׁק˘ ָּ˙ ƒפים"ַ ,קא ָּ˙ה ֶ ּב ַקטח זוֹ ֵכר

יכם ַקה ּ ָׁ˘ֹלוֹ םּ ֵ .כן ,יֵ ׁ˘ ֹƒלי ַק ּב ˙ּƒי˜
ֲקﬠ ֵֹל ֶ
ַק ּכ ָּמה ּבו ֹּƒלים ¿מ ַקﬠנ¿ י¿ נ ƒים וּנ¿ ִƒד ƒירים.
ָאז ַקא ָּ˙ה רוֹ ֶˆה ֶׁ˘ ֲקאנ ƒי ַקא ¿˙ ƒחיֹל ַקֹל ֲקﬠ ׂ˘וֹ ˙ ִ˜ƒדּ ו ּׁ˘ ¿ ּב ַׁק˘ ָ ּב˙? ַקִדּ ו¿ ָ˜א
ַקר ¿עיוֹ ן ֹלֹא ַקרע ֲקאנ ƒי חוֹ ֵׁ˘בֲ ˘ֶׁ ,קא ƒפ ֹּל ּו ƒא ׁ¿˘ ˙ּƒי ֹלֹא ˙¿ ˙ּƒנַק גֵּ ִד.

ַקא ָּ˙ה ׁ˘וֹ ֵמ ַקﬠ ,ר' יָ ˆ¿ ƒח˜? ƒה ¿˙ ַק˜ ּ ַׁק˘ ¿ר ˙ּƒי ּ ƒב ¿מיֻק ָחִד
¿ ּכ ִֵדי ֹלוֹ ַקמר ¿ֹל ָך ּ˙וֹ ִָדה ַקﬠֹל ַקה ִּ˜ƒדּ ו ּׁ˘ ֶׁ˘ֹל ַׁק˘ ָ ּב˙.

ֶזה ִָדּ ָבר נֶ ¿ח ָמִד ו¿ ַק˜ֹל.
ֵמ ַקה ¿ִדּ ָב ƒרים ֶׁ˘ ֲקאנ ƒי זוֹ ֵכר ƒמ ַק ּי ¿ֹלִדו ˙ּƒי,
ֵמ ַקה ַק ּס ָ ּבא

ָהיָ ה נֶ ¿ח ָמִד ¿מאוֹ ִדּ ֵ .ב ַקר ¿כ ˙ּƒי ַקﬠֹל ַקה ַק ּיי ƒן,
ו¿ ַקא ַקחר ָ ּכ ¿ך יָ ַׁק˘ ¿בנ ּו ו¿ ָא ַקכ ¿ֹלנוּ .נ¿ ƒר ֶאה ֹƒלי ֶׁ˘ ֶא ¡ﬠ ֶׂ˘ה ֶא˙
ֶזה ׁ˘וּב ַק ּב ּ ַׁק˘ ָ ּב˙ ַקה ָ ּב ָאה.
זוֹ ַקמ ָּמ ׁ˘ ¿ ּב ׂ˘וֹ ָרה טוֹ ָבה!
ָאז או ַקֹּלי ֲקאנַק ¿חנ ּו י¿ כוֹ ֹƒלים ¿ֹל ƒה ¿˙ ַק˜ ִֵדּ ם עוֹ ִד ¿˜ ָˆ˙?
יבי,
יס ֶטר ֵטנ¿ ֶ˜ֹל ֲקח ƒב ƒ
ַקּ˙גּ ƒיִד ֹƒלי ƒמ ¿

ָמה ˜וֹ ֶרה ַק ּב ּƒמ ¿ט ָ ּבח ֶׁ˘ ָ ֹּל ֶכם?
או ַקֹּלי נַק ֲקהפ ¿ֹך אוֹ ˙וֹ ¿ֹל ƒמ ¿ט ָ ּבח ָ ּכ ֵׁ˘ר?

ƒה ׁ¿˘ ַקּ˙גַּק ¿ע ָּ˙? ַקה ּƒמ ¿ט ָ ּבח ,זוֹ ַקה ַּקמ ¿מ ָֹל ָכה
ֶׁ˘ֹל ƒא ׁ¿˘ ˙ּƒי! ֲקאנ ƒי ֹלֹא ֵמ ֵﬠז ֲקא ƒפ ֹּל ּו
ֹƒל ׁ¿˘אוֹ ֹל אוֹ ָ˙ ּה!

נא ֹלשמור
עֹל ֱקִדושת
הגיֹליון

ָׁ˘ֹלוֹ ם ¿ֹל ָך יוֹ ָמ ƒני ַקה ָ ּי ָ˜ר,

יִיתי ְמאוִֹד ֹלָחוּץ.
אֶ ְתמוֹֹל ,הָ ִ
ִה ְתוַקעֲק ִדוּת ְמיֻקחֶ ִֶדת נֶעֶ ְרכָה אֶ ְצֹלֵנוּ
בַּק כִּ ָתּה ֹלְ ֶרגֶֹל י' ִבּ ְשׁבָ ט ,יוֹם
יִצ ָחֱק ְשׁנֵיאו ְֹרסוֹן,
הַק ִה ְס ַקתּלְּ ֱקוּת ֶשֹׁל ַקר ִבּי יוֹסֵ ףְ -
יטשׁ ,וְ הַק יּוֹם ֶשׁבּ ֹו ֱִקבֵּ ֹל
הָ ַקר ִבּי הַק קּוִֹדֵ ם ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
אַחר ִמכֵּן ,הָ ַקר ִבּי
עָ ֹלָיו אֶ ת הַק הַק נְהָ גָהָ ,שׁנָה ֹלְ ַק
יטשֹׁ .לִ ְֱק ַקראת הַק ִה ְתוַקעֲק ִדוּת ֱִקבַּק ֹלְ ִתּי
ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
ימהֹ ,לִ ְמצֹא ִספּוּר ֱָקצָ רֹ ,לְ ַקספֵּ ר עַק ֹל הָ ַקר ִבּי.
ְמ ִשׂ ָ
אתי! וְAא
פּוּרים ֱָק ָר ִ
כָֹּל כָּ! הַק ְרבֵּ ה ִס ִ
ִה ְצֹל ְַקח ִתּי ֹלְ הַק ְחֹלִ יט אֵ יזֶה מֵ הֶ ם י ְִהיֶה הֲק כִ י
וּב ְקּ ָשׁה
ַקמ ְת ִאיםִ .פּ ְתאוֹם ִא ָמּא ֶשׁלִּ י נִ גְּ ָשׁה ִ
עֶ זְ ָרה ְדּחוּפָ ה.
"אֲק נִ י מוּכָן ֹלַקעֲק שׂוֹת אֶ ת ָמה ֶשׁ ַקא ְתּ
אָמ ְר ִתּי ֹלָהּ ְבּ ִת ְסכּוֹּל" ,אֲק בָ ֹל
ַק
ְמבַק ֶקּ ֶשׁת",
ִבּ ְתנַקאי ֶשׁהַק ֵשּׁם יַקעֲק זֹר ֹלִ י וְ אֶ ְמצָ א ִספּוּר
ַקמ ְת ִאיםִ .מיִָּד אַחֲק ֵרי ֶשׁאֶ ְמצָ א אֶ ת הַק ִסּפּוּר
אֶ ע ֱֶשׂה אֶ ת ָמה ֶשׁ ִבּ ַקקּ ְשׁ ְתּ".
אָמ ָרהֹ" :לְ הֶ פֶ!ִ ,אם ֱקִֹדֶ ם
ִא ָמּא ֶשׁלִּ י ִח ְיּכָה וְ ְ
אַחר כָּ! ִספּוּר ְמאוִֹד
ַקתּעֲק זֹר ,אֲק ַקספֵּ ר ֹלְַ 6ק
ַקמ ְת ִאים!".
נִ גּ ְַקשׁ ִתּי ,עָ ז ְַקר ִתּי ,וְ אָז ִא ָמּא ֶשׁלִּ י ִס ְפּ ָרה:
בַּק ָשּׁנָה הָ ִראשׁ ֹונָה ֹלִ נְ ִשׂיאוּת הָ ַקר ִבּי ,נִ כְ נְ ָסה
וּב ְקּ ָשׁה ְבּ ָרכָה ֶשׁ ִבּ ָתּהּ
ִא ָשּׁה ִמנְּ יוּ-יו ְֹרֱק ִ
הַק ְמּ ֻקבגּ ֶֶרת ִתּ ְמצָ א ִשׁדּוּ! וְ ִתנּ ֵָשׂא .הָ ִא ָשּׁה
ִס ְפּ ָרה ֶשׁ ִהיא וּבַק עֲק ֹלָהּ ְמנַקהֲק ֹלִ ים חֲק נוּת וּבָ רוּ!
הַק ֵשּׁם יֵשׁ ֹלָהֶ ם פַּק ְרנ ָָסה ְבּ ֶשׁפַק ע.
"וּמה ִבּ ְִדבַק ר ְשׁ ִמ ַקירת
ָ
ָשׁאַֹל הָ ַקר ִבּי:
תוּחה
הַק ַקשּׁבָּ ת?" .הָ ִא ָשּׁה הֵ ִשׁיבָ ה ֶשׁהַק חֲק נוּת ְפּ ָ
ְבּ ַקשׁבָּ ת" .אֲק נ ְַקחנוּ עו ְֹב ִִדים ַקרֱק ִבּ ְשׁ ִביֹל הַק בַּק ת",
"אם הָ ַקר ִבּי יְבָ ֵר! או ָֹתהּ וְ ִהיא
ִהיא ִה ְס ִבּ ָירהִ .
ִתּנּ ֵָשׂא ,נִ ְסגֹּ ר אֶ ת הָ עֵ סֶ ֱק ְבּ ַקשׁבָּ תוֹת".
אָמר הָ ַקר ִבּי" :הַק ָקִּדוֹשׁ-בָּ רוּ!-הוּא רוֹצֶ ה אֶ ת
ַק
הַק הֶ פֶ! – ֶשׁ ְתּ ִחלָּה ַקתּ ְפ ִסיֱקוּ ֹלַקעֲק בִֹד ְבּ ַקשׁבָּ ת וְ אָז
אֲק נִ י ַקמ ְב ִטיחֲק כֶם ֶשׁ ִבּ ְתּכֶם ִתּ ְשׁ ַקתּדֵּ!".
ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָךֵ ,א ֹƒלי

ֶזה ּו יוֹ ƒסיֶ ,ה ָח ֵבר ֶׁ˘ ¿ ֹּל ָך ִדּ ו ִּƒדי
¿ ּכ ָבר ָˆ ƒר ¿
יך ָֹל ֶֹל ֶכ˙ ַקה ַק ּבי¿ ָ˙הƒ .א ָּמא ֶׁ˘ ֹּלוֹ
ָ ּב ָאה ָֹל ַק˜ ַקח˙ אוֹ ˙וֹ .

אוּףֲ ,קאנ ƒי רוֹ ֶˆה
ֶׁ˘הוּא יֵ ˘ָׁ ּ ƒאר ָֹלגוּר ֶא ¿ˆ ֵֹלנ ּו
¿ֹל ָ˙ ƒמיִד!

ֲקא ָבֹל ַקההוֹ ƒרים ֶׁ˘ ֹּלוֹ ַק ּגם
רוֹ ˆƒים אוֹ ˙וֹ 

ָאה ָאז ֶׁ˘ ַק ּגם ֵהם יָ בוֹ א ּו ָֹלגוּר
ֶא ¿ˆ ֵֹלנוּ!

הַק ִמּ ְבנִ ים הַק ַקשּׁיָּכִ ים ַקֹליּ ְִשׁיבָ ה.

ַקהיְּ ִשׁ ָיבה נִ ְצֹּלָ ה
תּוֹפר
כַּק ְר ִמ ֵיאֹל ַקה ֵ
כָּרית-
ִאם יְבַק ְקּשׁוּ ִממֶּ נִּי ֹלִ ְתפֹּ ר ִ
מֹשׁה ַקרבֵּ נוּ ,אֲק נִי ַקא ְשׁ ֱִקיעַק
יְשׁיבָ ה ֹלְ ֶ
ִ
בָּ הּ אֶ ת הֶ חֳ ָמ ִרים הַק טּו ִֹבים ְבּיו ֵֹתר.
ְבּ ַקֱקשׁ וְ ֶתבֶ ן
אֲק ַקמלֵּא או ָֹתהּ
נְֱּקיִּים ִבּ ְמי ָֻקחִד ,סוּג
הַק ְמּשֻׁק בָּ ִחים וְ הַק ִ
אַחר כָּ! אֶ ְתפֹּ ר ְבּבַק ִדּים
ַק
א-א!
ימיםְ ,בּמֶ ִשׁי ָרֱקוּם ְבּחוּטֵ י זָהָ ב
נְע ִ
ִ
כָּרית הַק ְמּשֻׁק בַּק ַקחת
וּת ֵכֹלֶת .ז ֹו ִתּ ְהיֶה הַק ִ
ְ
עֱשׂה ִבּימֵ י ַקחיַּקי!! כַּקמּוּבָ ן
ְבּיו ֵֹתר ֶשׁאֶ ֶ
מוּרה .ז ֹו
ֶשׁLא אֲק בַק ֵקּשׁ עָ ֹלֶיהָ שׁוּם ְתּ ָ
הַק זְּ כוּת הַק גְִּד ֹוֹלָה ְבּיו ֵֹתר ֶשׁיְּכ ֹוֹלָה
כָּרית ֶשׁ ְתּ ַקשׁמֵּ שׁ אֶ ת
ֹלִ ְהיוֹתֹ ,לְ הָ כִ ין ִ
נְשׂיא הַק דּוֹר.
מֹשׁה ַקרבֵּ נוּ ְבּעַק ְצמוִֹ ,
ֶ
הַק ָשּׁבוּעַק ִ ,בּזְ ַקמן ִמֹלְ חֶ מֶ ת עֲק ָמֹלֱֵק,
עָ ֹלָה מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ אֶ ֹל הַק גִּ ְבעָ ה ִממֶּ נָּה
נִ ְשׁ ַקֱקף ְשִׂדֵ ה הַק ְקּ ָרב ,כְּ ִדֵ י ֹלְ ִה ְתפַּק לֵֹּל
עֲק בוּר ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ֹלֹ .לְ צַק עֲק ִרי אֲק נִ י
מֻק גְ בָּ ֹל ְבּ ַקרגְ ֹלַקי כְּ תוֹצָ אָה מֵ עֲק בו ַקִֹדת
הַק פֶּ ֶר! ְבּ ִמ ְצ ַקריִם ,וְAא ָיכֹֹלְ ִתּי ָֹל ֶֹלכֶת
ֹלְ ִהלָּחֵ ם בַּק ְקּ ָרב .עָ ַקמ ְִד ִתּי בַּק ַקמּחֲק נֶה
וְ ִהבַּק ְט ִתּי ְבּמֹ ֶשׁה הַק ְמּ ַקטפֵּ ס אֶ ֹל הָ הָ ר
י ַקַקחִד ִעם אַהֲק רֹן הַק כּוֹהֵ ן וְ חוּר
יֱקים.
הַק צַּק ִדּ ִ
יתי אֶ ת מֹ ֶשׁה ַקרבֵּ נוּ ִמ ְתי ֵַקשּׁב
ָר ִא ִ
וּמ ְתפַּק לֵֹּל.
עַק ֹל סֶ ֹלַקע ,נו ֵֹשׂא אֶ ת י ִָָדיו ִ
ָתּ ַקמ ְה ִתּיֹ :ל ָָמּה הוּא ִמ ְתי ֵַקשּׁב עַק ֹל
סֶ ֹלַקע נ ְֻקֱק ֶשׁה וְAא נו ַקֹח? ֹל ָָמּה Aא
ְמבַק ְקּ ִשׁים ִממֶּ נִּ י ֹלְ הָ כִ ין ֹל ֹו כּ ִָרית
ְמשֻׁק בַּק ַקחת ֶשׁ ִא ָתּהּ ֵיֹלֵ! ֹלְ כָֹל ָמֱקוֹם?
אֲק בָ ֹל Aא הָ יָה אֶ ת ִמי ֹלִ ְשׁאוֹֹל.
יְהוֹשֻׁק עַק ִבּן-נוּן ,הַק ְמּ ַקשׁמֵּ שׁ הַק ָמּסוּר,
נִ הֵ ֹל אֶ ת הַק ְקּ ָרב...
מֹּשׁה ַקרבֵּ נוּ
אַחר כָּ! ִה ְס ִבּירוּ ֹלִ י ֶשׁ ֶ
ַק
אָמרוֹ:
ִה ְתי ֵַקשּׁב ְבּכַקוָּ נָה עַק ֹל אֶ בֶ ןְ ,בּ ְ
עַק ם י ְִשׂ ָראֵ ֹל ָשׁרוּי ְבּצַק עַק ר הַק ִמֹּלְ ָח ָמה,
וּבחֹסֶ ר
גַּקם אֲק נִ י אֶ הֱ יֶה ִא ָתּם ְבּצַק עַק ר ְ
נוֹחוּת! כּ ַָקמּה גְּ ִד ֹוֹלָה ְמ ִסירוּת ֹו ֶשֹׁל
רוֹעֵ ה י ְִשׂ ָראֵ ֹל.

יְּשׁיבָ ה נִסּוּ ֹלִ ְפנוֹת ֹלְ ֹלֵב
אשׁי הַק ִ
ָ"ר ֵ
הַק ִצּבּוּר וֹּלְ עו ֵֹרר אֶ ת ַקרחֲק ָמיו עַק ֹל
גִירה .הֵ ם
יְּשׁיבָ ה הָ עוֹמֶ ִֶדת ְבּ ַקסכָּ נַקת ְס ָ
הַק ִ
ִפּ ְר ְסמוּ ְֱק ִריאוֹת הַק צָּ ֹלָה בָּ ִעתּוֹנִים
יְתה ַקדּלָּה
יְּהוִּדיִּים .אוֹּלָם הַק הֵ עָ נוּת הָ ָ
הַק ִ
בוּרה.
וְ הַק ְמּנַקהֲק ֹלִ ים עָ ְמִדוּ ֹלִ ְפנֵי שׁ ֱֶֹקת ְשׁ ָ

יְשׁיבַק ת 'תּו ָֹרה
זֶה הָ יָה עֶ ֶרב ְמי ָֻקחִד ֹלְ ַקתֹלְ ִמיִדֵ י ִ
אַרצוֹת-הַק ְבּ ִרית .הֵ ם נֶאֶ ְספוּ ֹלְ ִציּוּן יוֹם
וָ ַקִדעַק ת' ֶשׁ ְבּ ְ
הַק ָשּׁנָה ֹלְ אֶ ָחִד ִמ ְמּי ְַקסּ ִֶדיהָ  .הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים י ְָשׁבוּ
יְּשׁיבָ ה ,וְ אָז עָ ֹלָה אֶ ֹל
אשׁי הַק ִ
וְ הֶ אֱ זִ ינוּ ֹלְ ִִד ְב ֵרי ָר ֵ
אשׁי
הַק דּוּכָן ַקר ִבּי ְשׁמוּאֵ ֹל ֱקו ְֹשֹׁל ִֶביץ ,אֶ ָחִד מֵ ָר ֵ
הַק ִ
יְּשׁיבָ הְ ,וִּדבָ ָריו ִהכּוּ אֶ ת כָֹּל הַק נּוֹכְ ִחים ְבּהַק ְפ ָתּעָ ה.

"הַק בַּק נְ ֱק כְּ בָ ר פָּ נָה אֶ ֹל בֵּ ית הַק ִמּ ְשׁפָּ ט
כְּ ִדֵ י ֶשׁזֶּה יו ִֹציא צַק ו ִעקּוֹּלְ .מנַקהֵ ֹל
הַק כְּ ָס ִפים ָשׁ ַקֱקע ְבּ ִִדכָּאוֹן כָּבֵ ִד .אַף
ֶשׁגִּ יּוּס הַק כְּ ָס ִפים Aא הָ יָה ִבּ ְתחוּם
אַחֲק ָריוּתוֹ ,הוּא ָחשׁ ַקא ְשׁ ָמה ֶשׁ ְסּגִ ַקירת הַק יּ ְִשׁיבָ ה
יִדה ֹלְ ִה ְת ַקרחֵ שׁ בַּק ִמּ ְשׁמֶ ֶרת ֶשׁלּוֹ.
עֲק ִת ָ

אַחִד הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים ֶשׁ ִה ְשׁ ַקתּ ְתּפוּ ְבּאוֹת ֹו ַקמעֲק ָמִד
ַק
הָ יָה הָ ַקרב מֵ ִאיר ְפֹּלו ְֹט ֱִקין ִממּוֹנְ ְט ִריאוֹֹל
ֶשׁ ְבּ ֱָקנ ִָָדה ,וְ הוּא ְמ ַקספֵּ ר:

"יוֹם אֶ ָחִד ִצֹלְ צֵ ֹל הַק טֶּ ֹלֶפוֹן ְבּ ִמ ְשׂ ָרִדוֹ .הַק דּוֹבֵ ר
מֵ עֵ בֶ ר ֹל ַקַקקּו ִהזְ ַקדּהָ ה כִּ נְ ִציג ֹו ֶשֹׁל הָ ַקר ִבּי הָ ַקריַּקי"צ
אִַדמוֹ"ר
ַק)ר ִבּי יוֹסֵ ף-י ְִצ ָחֱק ְשׁנֵיאו ְֹרסוֹן( ,הָ ְ
ויטשׁ אָז' .הָ ַקר ִבּי ְמבַק ֵקּשׁ ֹל ַקִָדעַק ת כּ ַָקמּה
ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
אָמר
ַק
כֶּסֶ ף נִ כְ נַקס ְבּ ַקמ ַקסּע גִּ יּוּס הַק כְּ ָס ִפים',
הַק ְמּ ַקטֹלְ פֵּ ן.

הָ ַקרב ֱקו ְֹשֹׁל ִֶביץ פָּ ַקתח ְבּ ִצטּוּט ִדּ ְב ֵרי הַק גְּ ָמ ָרא:
"אֵ ין ִדּ ְב ֵרי תּו ָֹרה ִמ ְת ַקֱקיּ ְִמין אֶ לָּא ְבּ ִמי ֶשׁמֵּ ִמית
עַק ְצמ ֹו עָ ֹלֶיהָ " .הוּא ִהכְ ִריז ְבּ ִה ְת ַקרגְּ שׁוּת" :הַק תּו ָֹרה
אֵ ינָהּ יְכ ֹוֹלָה ֹלְ ִה ְת ַקֱקיֵּם ִאם אֵ ין הַק לּוֹמֵ ִד מוּכָן
אִָדם ֹלִ ְהיוֹת מוּכָן ֹלְ הַק ְפ ֱִקיר
בוּרהּ .עַק ֹל הָ ָ
ֹלָמוּת בַּק עֲק ָ
כָֹּל אֲק ֶשׁר ֹלוְֹ ,בֹּלִ י ֹלְ הַק ְשׁ ִאיר אֶ ְצֹל ֹו ָדּבָ ר ,בַּק עֲק בוּר
הַק תּו ָֹרה הַק ְקִּדו ָֹשׁה".
וְ אָז עָ ָשׂה אֶ ְתנ ְַקח ָתּא ְֱקצָ ָרה וְ ִה ְמ ִשׁי!" :אֲק ַקספֵּ ר
ָֹלכֶם ִספּוּר ֶשׁאֵ ַקרע כָּאן ,בַּק ִבּנְ יָן הַק זֶּה.
"הַק ָדּבָ ר הָ יָה ִבּימֵ י ִמֹלְ חֶ מֶ ת הָ ע ֹוֹלָם הַק ְשּׁנִ יָּה.
יתה ַקמכָּה ֱָק ָשׁה עַק ֹל
הַק ִמֹּלְ ָח ָמה הַק ִמּ ְת ַקמ ֶשּׁכֶת ִהנְ ִח ָ
הַק כַּקֹלְ ָכֹּלָה הָ ע ֹוֹל ִָמית ,וְ ע ֹוֹלַקם הַק תּו ָֹרהֶ ,שׁ ִה ְת ַקֱקיֵּם
אַחִד הַק נִּ ְפגּ ִָעים הָ ִראשׁוֹנִ ים.
עַק ֹל ְתּרוּמוֹת ,הָ יָה ַק
יּוּמי.
"י ְִשׁיבַק ת 'תּו ָֹרה וָ ַקִדעַק ת' נִ ְֱקֹלְ עָ ה ֹלְ ַקמ ְשׁבֵּ ר ֱִק ִ
הַק ְמּנַקהֲק ֹלִ ים ֹלָווּ ְסכוּם כֶּסֶ ף גִָּדוֹֹל מֵ הַק בַּק נְ ֱק ,וְAא
ִה ְצֹלִ יחוּ ֹלְ הָ ִשׁיבוֹ .הַק בַּק נְ ֱק הֵ חֵ ֹל ֹלִ ְִדרֹשׁ אֶ ת הַק כֶּסֶ ף,
וְ ִהזְ ִהיר ֶשׁ ִאם Aא י ַקְֱקבֵּ ֹל אֶ ת הַק כֶּסֶ ף יְעַק ֵקֹּל אֶ ת כָֹּל

יס ִטית –
רוּסיָה הַק ְסּ ָטֹלִ ינִ ְ
הֲק ֹלוֹא אֵ ין ז ֹו ְ
יהוִּדים Aא ִאכְ פַּק ת
אֶ לָּא ִמ ְפּנֵי ֶשׁלִּ ִ
ֶשׁהַק תּו ָֹרה ִתּכְ בֶּ ה!

"מנַקהֵ ֹל הַק כְּ ָס ִפים ָחשׁ כִּ י Aא ִמ ָשּׁם ָתּבוֹא
ְ
הַק יְּשׁוּעָ ה .הֲק ֹלוֹא הָ ַקר ִבּי עַק ְצמ ֹו חוֹוֶה ְֱק ָשׁיִים
דּו ִֹמים ְבּ ַקמאֲק ַקמצֵּ י הַק ִשּׁקּוּם ֶשֹׁל חֲק ִסיִדוּת ַקחבַּק "ִד
אַרצוֹת-הַק ְבּ ִרית .הוּא הָ אַחֲק רוֹן ֶשׁיּוּכַקֹל ֹלְ ַקסיֵּעַק
ְבּ ְ
ישׁיבַק ת 'תּו ָֹרה וָ ַקִדעַק ת'ָ ,ח ַקשׁב ְבֹּלִ בּוֹ.
ֹלִ ִ
יחה נִ ְס ַקתּיּ ְָמהָ .חֹלְ פוּ עוִֹד כּ ַָקמּה י ִָמים.
"הַק ִשּׂ ָ
עֻקקֹּל י ְִשׁיבַק ת 'תּו ָֹרה וָ ַקִדעַק ת'
ְבּעוִֹד זְ ַקמן ֱָקצָ ר ְתּ ַק
וְ ֶת ְח ַקדֹּל ִמלְּ ִה ְת ַקֱקיֵּםִ .פּ ְתאוֹם נִ ְשׁ ְמעוּ נְ ֱִקישׁוֹת עַק ֹל
וּביִָד ֹו
דֶּ ֹלֶת הַק ִמּ ְשׂ ָרִד .בַּק פֶּ ַקתח נִ צַּק ב חֲק ִסיִד ַקחבַּק "ִד ְ
ויטשׁ'ִ ,ציֵּן
גוּרה' .זֶה מֵ הָ ַקר ִבּי ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
ַקמעֲק ָטפָ ה ְס ָ
הָ או ֵֹר ַקח' .הָ ַקר ִבּי ִבּ ֵקּשׁ ֶשׁ ְבּטֶ ֶרם אֶ ְמסֹר ֹלְ 6אֶ ת
אֹמר כּ ַָקמּה ְדּבָ ִרים'.
הַק ַקמּעֲק ָטפָ ה ַק
אָמר ֶשׁ ִבּזְ ַקמן הֱיוֹת ֹו
"וְ הָ ִאישׁ ִה ְמ ִשׁי!' :הָ ַקר ִבּי ַק
ֹמוּנִיס ִטית הָ יָה עָ ֹלָיו ֹלְ ִהלָּחֵ ם
ְ
רוּסיָה הַק קּו
ְבּ ְ

ִבּ ְתֱקוּפַק ת הַק ַקתּנּ ִָאים ,הָ יוּ הַק ְרבֵּ ה ְמאוִֹד ְיֹל ִִָדיםֶ ,שׁ ְבּ ֶשֹׁל הַק קּ ִֹשׁי ֶשֹׁל
הו ֵֹריהֶ ם ִבּ ְשׂכִ ַקירת ְמֹל ְַקמּ ִִדיםA ,א זָכוּ ֹל ֶָשׁבֶ ת ְבּאָהֳ ֹלָהּ ֶשֹׁל תּו ָֹרה וֹלִ ֹלְ מֹ ִד,
וּבגִ יֹל צָ ִעיר ְמאוִֹד ִה ְת ִחיֹלוּ ֹלַקעֲק סֱֹק ִבּ ְמֹלֶאכֶת כַּקפַּק יִם .הַק ַקתּנָּא הַק גִָּדוֹֹלַ ,קר ִבּי ִחיָּאA ,א ָראָה תּוֹפָ עָ ה ז ֹו
ְ
ְבּעַק יִן יָפָ ה וְ עַק ֹל כֵּן הֶ ְחֹלִ יט ֹלַקעֲק שׂוֹת ַקמעֲק ֶשׂה.
ְבּמ ֹו י ִָָדיו עָ ַקסֱק ְבּכָֹל ַקשׁ ְר ֶשׁ ֶרת הַק ְמֹּלָאכוֹת הַק נִּ ְִד ָרשׁוֹת ,עַק ֹל ְמנָת ֹלְ יַקצֵּ ר ִס ְפ ֵרי חֻק ָמּשׁ ִ
וּמ ְשׁנָה ֹלְ יַקֹלְ ִדֵ י
י ְִשׂ ָראֵ ֹל .הוּא ָשׁ ַקתֹל כּ ְֻקתנָהִ ,ממֶּ נָּה יָצַק ר ַקמֹלְ כּוִֹדוֹת ֹלִ ְצבָ יִים ,או ָֹתם ָֹלכַקִד וּמֵ עו ָֹרם יָצַק ר ְֱקֹלָף ,עָ ֹלָיו
כּ ַקָתב אֶ ת ִדּ ְב ֵרי הַק חֻק ָמּשׁ וְ הַק ִמּ ְשׁנָה...
וְ אָכֵן הַק גְּ ָמ ָרא ְמ ַקספֶּ ֶרת כֵּיצַק ִד ִה ְסתּוֹבֵ ב ַקר ִבּי ִחיָּא בֵּ ין הָ עֲק יָרוֹת
ִשּׂם אֶ ת הַק ָתּכְ נִ ית הַק ַקמּ ְה ְפּכָנִ ית ֶשׁלּ ֹו ֹלְ ֹלִ מּוִּד יַקֹלְ ִדֵ י י ְִשׂ ָראֵ ֹל .הוּא
וְ י ֵ
אָמרֹ :לַקמֵּ ִד אֶ ת
ִחלֱֵּק ֹלָהֶ ם ִמן הַק ְקֹּל ִָפים ֶשׁכּ ַקָתב ,וֹּלְ כָֹל אֶ ָחִד ַק
חֲק בֵ ְר ,6אֶ ת ָמה ֶשׁ ַקא ָתּה ֹל ַקָמ ְִד ָתּ.

ִמֹלְ ָח ָמה עַק ְֱק ָשׁנִית כְּ ֶנגִֶד הַק ְמּ ִִדינָה הַק חֲק ז ֱָָקה בָּ ע ֹוֹלָם,
כְּ ִדֵ י ֶשׁהַק תּו ָֹרה Aא ִתּכְ בֶּ ה בָּ הּ .הַק הֲק מוֹנִים ָרעֲק ִדוּ
ֹלְ ִשׁ ְמע ֹו ֶשֹׁל הָ רו ִָֹדן ְס ָטֹלִ ין ,אַק! הָ ַקר ִבּי עָ זַקר ֹלְ כָֹל ִמי
ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ עֶ זְ ָרה ֹלְ ִחזּוֱּק הַק תּו ָֹרה .הוּא Aא ָשׁאַֹל ִאם
הוּא ִמ ְשׁ ַקתּיֵּ! ֹלַקחֲק ִסיִדוּת ַקחבַּק "ִד א ֹו Aאִ .מי ֶשׁנִּזְ ַקֱקֱק
ֹלְ ִמ ְֱקוֶהֹ ,לְ שׁוֹחֵ טֹ ,לְ מוֹהֵ ֹל וְ ֹלִ ְמֹלַקמֵּ ִד – הַק ָדּבָ ר
הָ אַחֲק רוֹן ֶשׁ ָשּׁאַֹל הָ יָה ִאם הוּא ַקשׁיָּ! ֹלְ ַקחבַּק "ִד.
"'הָ ַקר ִבּי הו ִֹסיףֶ ,שׁעָ ָשׂה כָֹּל ֶשׁ ִבּיכָֹלְ תּ ֹו כְּ ִדֵ י
ֶשׁאוֹר הַק תּו ָֹרה Aא יִכְ בֶּ הְ .פּ ִעיֹלוּת ז ֹו הָ י ְָתה
יִדי",
"שֹׁל ְַקח ִתּי אֶ ת ַקתֹּלְ ִמ ַק
כְּ רוּכָה ִבּ ְמ ִסירוּת נֶפֶ שָׁ .
אָמר" ,כְּ ִדֵ י ֶשׁיּ ְִהיוּ שׁוֹחֲק ִטיםְ ,מֹל ְַקמּ ִִדים וּמוֹהֲק ֹלִ ים,
ַק
הוּצאוּ ֹלְ הו ֵֹרגָ .שֹׁל ְַקח ִתּי אֲק חֵ ִרים,
וְ הֵ ם נִ ְת ְפּסוּ וְ ְ
ִיתי הַק ְמּ ַקשׁלּ ַקֵח,
וְ גַקם הֵ ם ֹלְ ִע ִתּים נוֹרוּ .וַק אֲק נִ י הָ י ִ
וּבכָֹל-זֹאת ִה ְמ ַקשׁכְ ִתּי ,כְּ ִדֵ י
הָ אַחֲק ַקראי ֹלְ כָֹל זֹאת! ְ
ֶשׁ ַקשֹּׁלְ הֶ בֶ ת הַק תּו ָֹרה Aא ִתּכְ בֶּ ה"'.
"הֶ ָח ִסיִד הו ִֹסיף ֹלִ ְמסֹר אֶ ת ִדּ ְב ֵרי הָ ַקר ִבּי' :כָּעֵ ת,
אַרצוֹת-הַק ְבּ ִרית,
כְּ ֶשׁיַּקִד הַק הַק ְשׁגּ ָָחה הֵ ִביאָה או ִֹתי ֹלְ ְ
ֶשׁבָּ הּ יֵשׁ חֹפֶ שׁ ָדּת ,אֲק נִ י רוֹאֶ ה ֹלְ פָ נַקי י ְִשׁיבָ ה,
ֶשׁבָּ הּ ֹלו ְֹמ ִִדים ְמאוֹת ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים ,וְ ִהיא ְממֻק ֶקּמֶ ת
רוֱּקֹלִ ין ֶשׁ ִבּנְ יוּ-יו ְֹרֱק,
Aא בַּק עֲק י ָָרה נִ ַקדּ ַקחת אֶ לָּא ִבּ ְב ְ
ְבֹּלֵב ְֱק ִהלָּה חֲק ֵר ִִדית ,וְ הַק יּ ְִשׁיבָ ה הַק זֹּאת עוֹמֶ ִדֶ ת
ֹלְ ִה ָסּגֵר! ִ
וּמ ְפּנֵי ָמהA ,א ִבּגְ ֹלַקֹל הַק מֶּ ְמ ָשֹׁלָה –

"'הֶ ע ַקֱמ ְִד ִתּי ְבּ ַקס ָכּנָה אֶ ת כָֹּל עֲק בו ִָֹד ִתי
ֶשׁעָ ִשׂ ִ
אַרצוֹת
יתי עַק ִד כֹּה מֵ אָז בּו ִֹאי ֹלְ ְ
הַק ְבּ ִרית'ִ ,בּ ֵקּשׁ הָ ַקר ִבּי ֹלִ ְמסֹר' ,וַק אֲק נִ י
מוֹסֵ ר ָֹלכֶם ְבּהַק ֹלְ וָ אָה הַק ְמ ָחאָה עַק ֹל כָֹּל
יתי
הַק ְסּכוּם .הַק כֶּסֶ ף אֵ ינ ֹו ֶשׁלִּ י; ֹלָוִ ִ
אוֹתוְֱֹ .קחוּ אֶ ת הַק כֶּסֶ ףַ ,קשׁלְּ מוּ אֶ ת
חו ְֹבכֶם ,וְ אַֹל ִתּ ְסגְּ רוּ אֶ ת הַק יּ ְִשׁיבָ ה.
יִדה ִהיאָ :אנָּא ,הָ ִשׁיבוּ
בַּק ָקּ ָשׁ ִתי הַק יּ ְִח ָ
ֹלִ י אוֹת ֹו בַּק הֶ ְֱקדֵּ ם הָ אֶ ְפ ָשׁ ִריֶ ,שׁכֵּן כָֹּל עֲק ָמֹלִ י נָתוּן
ְבּ ַקס ָכּנָה'".
עוּרים ,וְ הָ ַקרב
הַק ָקּהָ ֹל כֻּקלּ ֹו י ַקָשׁב ְבּ ִפיּוֹת ְפּ ִ
ֱקו ְֹשֹׁל ִֶביץ זָעַק ֱק וּפָ נָיו הֶ אֱ ִִדימוּ:
"אֵ ין הַק תּו ָֹרה ִמ ְת ַקֱקיֶּמֶ ת אֶ לָּא ְבּ ִמי ֶשׁמֵּ ִמית
ִיתי ְמע ָֹרב בַּק ִסּפּוּר הַק זֶּה.
עַק ְצמ ֹו עָ ֹלֶיהָ ! אֲק נִ י הָ י ִ
ויטשׁ י ַקָרִד ִמן הַק ְסּ ִפינָה אֶ ֹל
כְּ ֶשׁהָ ַקר ִבּי ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
חוֹפֵ י ְ
ִיתי ָשׁם.
)בּ ְשׁנַקת ת"ש( הָ י ִ
אַרצוֹת הַק ְבּ ִרית ִ
יתי אוֹתוְֹ .משֻׁק ָתֱּק ֹלְ מֶ חֱ צָ ה ,גּוּפ ֹו Aא ְמ ַקת ְפ ֱֵקִד
ָר ִא ִ
כּ ָָראוּי .הֲק ֹלוֹא הוּא נִ דּוֹן ֹלְ ָמוֶת ִבּיִדֵ י ְס ָטֹלִ ין; ִאבֵּ ִד
אֶ ת י ְִשׁיבָ ת ֹו ֶשׁ ְבּפוֹֹלִ ין ,וְAא ָראָה יוֹם אֶ ָחִד ֶשֹׁל
ישׁהוּ הָ יָה
נוּחה מֵ אָז בּוֹא ֹו ֹלְ כָאן .הַק ִאם עוִֹד ִמ ֶ
ְמ ָ
נָכוֹן ֹלְ הַק עֲק ִמיִד ְבּ ַקס ָכּנָה אֶ ת כָֹּל אֲק ֶשׁר ֹל ֹו ְבֹּלִ י
יח ִמכָּ! ָדּבָ ר? ז ֹו הָ י ְָתה ַקס ָכּנָה אֲק ִמ ִתּיתA ,א
ֹלְ הַק ְרוִ ַק
ַקמעֲק ִשׂיָּה ֶשֹׁל ְ'מ ַקֹלוֵּה ַקמֹלְ כָּה'! הוּא ִסכֵּן אֶ ת כָֹּל
אֲק ֶשׁר ֹלוֹ ,וְ ִה ִצּיֹל אֶ ת י ְִשׁיבַק ת 'תּו ָֹרה וָ ַקִדעַק ת'!".
עָ צַק ר הָ ַקרב ֱקו ְֹשֹׁל ִֶביץ אֶ ת ְדּבָ ָריוִ ,הנְ ִמי! אֶ ת
בוּרים? מוּבָ ן ֶשׁהַק חוֹב
"וּמה ַקא ֶתּם ְס ִ
אָמרָ :
ֱקוֹֹל ֹו וְ ַק
שֻׁק לַּקם ִבּ ְמ ִהירוּת .אַנְ ֵשׁי י ְִשׁיבַק ת 'תּו ָֹרה וָ ַקִדעַק ת'
וּב ְמהֵ ָרה הֵ ִשׁיבוּ ֹל ַקָר ִבּי אֶ ת
ִה ְת ִחיֹלוּ ֹלַקעֲק בִֹד ְבּמֶ ֶרץִ ,
כּ ְַקספּוֹ .ז ֹו הָ י ְָתה ְמ ִסירוּת נֶפֶ שׁ אֲק ִמ ִתּית!".
)עִדות ֹלמגזין הוויִדאו 'תורת חיים' שֹל (JEM

יﬠ,
¿ˆ ƒב ָ
י˜ה :ט" ּו ּ ƒב ¿ׁ˘ ָבט ƒה ּ ƒג ַק
יֹלנוֹ ˙!
¿ו ƒא ּ˙וֹ ˜ֹר ָֹל ƒא ָ

יניַ :קא ָּ˙ה ˆוֹ ִֵד˜ֵ ,י ׁ˘ ֵﬠ ˆƒים
ּƒפ ƒ
ֶׁ˘ ַקא ֲקח ֵרי ָהרו ַקּח ¿ו ַקה ּ˜ֹר ֶׁ˘ ָהי ּו
ַק ּב ּ ָׁ˘בו ַקּﬠ ֶׁ˘ ָﬠ ַקברֵ ,הם ƒנ ¿ׁ˘ ֲקאר ּו
¿ ּב ֹƒלי ָﬠ ֹƒלים ּ ƒב ¿כ ָֹלֹל.

ָׂ˘ ƒריֲ :קא ָבֹל ֵי ׁ˘ ֵﬠ ˆƒים ֶׁ˘ ֵ ּכן ֶא ¿פ ָׁ˘ר
יהם ַקה ¿˙ ָח ָֹלה ֶׁ˘ֹל
ֹƒל ¿ראוֹ ˙ ֲקﬠ ֵֹל ֶ
י˙י ֵﬠֶ ıא ָחִד
יחהֲ ,קא ƒני ָר ƒא ƒ
¿ּפ ƒר ָ
ƒעם ֲקהמוֹ ן ָﬠ ֹƒלים ¿ירֻק ּ˜ƒים ¿˜ ַקט ּ ƒנים.

¿ˆ ƒב ָ
י˜הָ :נכוֹ ן ,או ַקֹּלי ֶזה ָ ּבא ¿ֹל ַקֹל ֵּמִד
אוֹ ָ˙נ ּו ֶׁ˘ ֹּ ƒל ¿פ ָﬠ ƒמים ַקמ ּ ֶׁ˘ה ּו טוֹ ב
ֶׁ˘ ָ ּיכוֹ ֹל ֹƒל ¿פר ַקֹח ו ¿ֹּל ַקֹל ¿ב ֵֹלבָ ,ﬠֹלוֹּל
ֹƒל ¿נ ּבֹֹל ƒאם ƒי ¿ה ֶיה ֹלוֹ ַק˜ר ƒמ ַק ִּדי

ּƒ ˆƒ
יפיָ :מה זֹא˙ אוֹ ֶמ ֶר˙
ֶׁ˘ ּ ƒי ¿ה ֶיה ֹלוֹ ַק˜ר?

י˜ה ƒמ ¿˙ ַק ּכ ֵּון ֶׁ˘ ֹּ ƒל ¿פ ָﬠ ƒמים
ַקאבָּ אƒ ˆ¿ :ב ָ
'ֹל ָ˜ ֵרר'.
ֵי ׁ˘ ƒמ ֹּ ƒליםּ ¿ ˘ֶׁ ,יכוֹ ֹלוֹ ˙ ¿
¿ֹל ָמ ָׁ˘ֹלּ ¿ ,כ ֶׁ˘ ּƒמ ֶׁ
י˘ה ּו ַקמ ¿˙ ƒחיֹל
ַקֹל ֲקﬠ ׂ˘וֹ ˙ ַקמ ּ ֶׁ˘ה ּו ָח ִָד ׁ˘ ¿וטוֹ ב¿ ,ו ָאז
אוֹ ¿מ ƒרים ֹלוֹ ּ ƒ :ב ¿ׁ˘ ƒביֹל ָמה ַקא ָּ˙ה
ָˆ ƒר ¿
יך ֶא˙ ֶזה? ֲקﬠזֹבֹ¿ ,ל ָמה ֶזה
ָח ׁ˘וּב? ƒמ ¿ׁ˘ ָּפ ƒטים ָ ּכ ֵא ֹּל ּו ֵהם ¿ ּכמוֹ
רו ַקּח ָ˜ ָרהַ ,קﬠֹל ַקמ ֲקﬠ ׂ˘ƒים טוֹ ƒבים.

ַקהנֶּ ֶשׁר וְ ָה ֵעגֶ ֹל
כַּקאֲק ֶשׁר ְ
אָביו,
אַב ֵר! צָ ִעירֱָ ,קבַק ע ֹל ֹו ִ
ויטשׁ הָ יָה ְ
אִַדמוֹ"ר הָ ַקריַּקי"צ )יוֹסֵ ף-י ְִצ ָחֱק( ִמלְּ יוּבַּק אוִ ְ
רוּתא' אֶ ת הֶ ָח ִסיִד הַק ְמּפ ְֻקר ָסם ר' אֶ ֹלְ ָחנָן ָמרוֹזוֹב.
'ח ְב ָ
)שֹׁלוֹם-דּוֹבֶּ ער(ֹ ,לְ ַק
אִַדמוֹ"ר הָ ַקר ַקשׁ"בּ ָ
ְ
הוּא הָ יָה ְמ ֻקבגָּר מֵ הָ ַקר ִבּי הָ ַקריַּקי"צ ִבּ ְשׁנ ַקָתיִםִ ,
ימים'.
וּמ ְבּ ִח ֵירי הַק ַקתֹּלְ ִמ ִיִדים ְבּ'תו ְֹמכֵי ְתּ ִמ ִ
ֹלְ י ִָמים נִ ְת ַקמנָּה ר' אֶ ֹלְ ָחנָן ֹלְ גַקבַּק אי ֶשֹׁל הָ ַקר ַקשּׁ"בּ ,וְ אַחֲק ֵרי ְפּ ִט ָירת ֹו נַקעֲק ָשׂה ַקמזְ כִּ יר ֹו ֶשֹׁל
הָ ַקריַּקי"צֹ .ל ְַקמרוֹת כָֹּל זֹאת ,הָ יָה ְמֱקֻק ָשּׁר אֵ ֹלָיו ְבּכָֹל נִ ימֵ י נ ְַקפשׁוֹ ,כְּ ָח ִסיִד ֹלִ ְפנֵי ַקרבּוֹ.
פַּק עַק ם ְשׁאָֹלוּהוּ חֲק ִס ִיִדים ,אֵ י! הוּא יָכוֹֹל ֹלְ ִה ְת ַקֱק ֵשּׁר כָֹּל-כָּ! אֶ ֹל ִמי ֶשׁבֶּ עָ בָ ר ֹל ַקָמִד ִאתּ ֹו
ְבּ ַק
רוּתא' .עָ נָה ר' אֶ ֹלְ ָחנָן" :עֵ גֶֹל וְ ג ֹוזָֹל ֶשֹׁל נ ֶֶשׁר ִה ְסתּו ְֹבבוּ בֶּ ָחצֵ ר וְ אָכְ ֹלוּ ִמ ְקּעָ ָרה
'ח ְב ָ
אַחתֹ .לְ י ִָמים נַקעֲק ָשׂה הַק גּ ֹוזָֹל ֹלְ נ ֶֶשׁר וְ ִה ְמ ִריא ֹל ְַקשּׁ ָח ֱִקים ,וְ ִאלּוּ הָ עֵ גֶֹל נִ ְשׁאַר עֵ גֶֹל"...
ַק

יכים ֹƒל ¿ז ּכֹר
ƒא ָּמאֲ :קא ַקנ ¿חנ ּו ¿ˆ ƒר ƒ
ֶׁ˘ ַק ּגם ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה ƒנ ¿מ ¿ׁ˘ ָֹלה ¿ֹל ָﬠ ָנף
ֶׁ˘עוֹ ֵמִד ֹƒל ¿ˆמ ַקֹח ¿ו ֹƒל ¿פר ַקֹחּ ¿ .כמוֹ
"א˙ ֶˆ ַקמח
ֶׁ˘ ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ƒמ ¿˙ ַקּפ ¿ ֹּל ֹƒלים ֶ
יח".
ָ ִּד ƒוִד ַקﬠ ¿ב ¿ ִּד ָך¿ ,מ ֵה ָרה ַק˙ ¿ˆ ƒמ ַק
יכים ¿מאוֹ ִד ¿ֹל ƒה ָ ּז ֵהר
ֲקא ַקנ ¿חנ ּו ¿ˆ ƒר ƒ
יחה ַקה ּזֹא˙ ַקאף ֶא ָחִד
ֶׁ˘ ֶא˙ ַקה ¿ ּˆ ƒמ ָ
ֹלֹא ¿'י ָ˜ ֵרר'ַ .קנ ֲקﬠ ֶׂ˘ה ¿ ּב ƒה ¿˙ ַקֹל ֲקהבוּ˙
ו ַקּב ֲקח ƒמימוּ˙ ֶא˙ ָ ּכֹל ַקה ַּקמ ֲקﬠ ׂ˘ƒים
ֶׁ˘ ¿ ּי ָ˜ ¿רב ּו ֶא˙ ַקה ¿ ּג ֻקא ָ ֹּלה.

