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ֹלנשמה אכֹל

ִמְּמֱקֹום ֶהְחֹליֱקה ִּקיר הַק ֶאֹל ְּׁשעּוָנה הַק ְגֹלֹו רַק

הּוא ִמְׁשֱקֹלֹו. ִׁשּוּוי ֶאת ִאֵּבִד ְוהּוא ִחיָזָתּה, אֲק

! אַק ָּלם, ּסֻק הַק ִּבֱקֵצה ּוֹלִהָּתֵפס ֹלְכֹרעַק ִהְצֹליחַק

ְצמֹו עַק ָהָארֹ! ָּלם ּסֻק ֹלַק ָּגְרמּו ֱק רַק ּגּופֹו ִטֹלטּוֹלי

ִּקיר.. ּבַק ִחיָזתֹו אֲק ֶאת ֵּבִד ּוֹלאַק ֹלִהְתנֹוִדִד

רֹונֹות ָהַאחֲק ְּׁשִנּיֹות הַק ָהיּו ָּבאֹות הַק ְּׁשִנּיֹות הַק

ָּדם. הַק ְצֵמא ָהרֹוָמִאי ָּקִצין הַק ֶׁשֹל ָּייו ְּבחַק

ְמֹלֹוא ְוִהְתמֹוֵטט ִצּדֹו ֹל עַק ָנָטה ָּלם ּסֻק הַק

ְּכֶׁשּיּוֹליּוס ָּקָׁשה, הַק ע ְרֱקַק ּקַק הַק ֶאֹל ֱקֹוָמתֹו

ְּמִחיר.. הַק ְמֹלֹוא ֶאת ֵּלם ְמׁשַק

ְמזֻקְעָזִעים. ָהרֹוָמִאי ָּקִצין ּבַק ִהִּביטּו ֵהם

ָהִאיׁש ְרֵאה ֹלמַק ְּוָצה ִהְתּכַק ָהְרִגיָׁשה ְפָׁשם נַק

ר ָאמַק ִּתְׂשָמח", ַאֹל אֹוִיְב6 "ִּבְנֹפֹל ּמּוָבס. הַק

ֶׁשר אֲק ֵּׁשם, ֹלהַק ֹלהֹוִדֹות ָעֹלינּו ָבֹל "אֲק ִּגִדעֹון,

ֵבֵרינּו חֲק ֶאת ְוָגַאֹל ְּגָאֹלנּו ֶזה ע ְּבֶרגַק

ֶׁשר אֲק ּכַק ֹלֹו ְוָעָׂשה ֶּזה, הַק ָהִאיׁש ֶׁשֹל ִמְּמִזּמֹוָתיו

ֹלנּו!". ׂשֹות עֲק ֹלַק ם ָזמַק

ׁש ֹלחַק ֵּׁשם!", הַק אֹוְיֶב6, ָּכֹל ֹיאְבִדּו "ֵּכן

ָּכֹל ֶאת ִיְמָצא ּדֹוֶמה ֶׁשּגֹוָרֹל אי ֹלוַק "הַק ז. מֹוְנּבַק

ִים". ְירּוָׁשֹלַק ֹל עַק ָּצִרים הַק יּוֹליּוס ֶׁשֹל ֵבָריו חֲק

ְּבֹלב ָזָרה, חֲק ּוָפְסעּו ָהרֹוָמִאי, ֵמִעם ָּפנּו ֵהם

ִּמִדָרׁש, הַק ֹלֵבית ְּפִניָמה הֹוִדָיה, ָמֹלא

ֵנס ְּבִסּפּור ְבֵריֶהם חַק ֶאת ֵּתף ֹלׁשַק ִמְתּכֹוְנִנים

ֹלָכֹל ֹלֶהם, ָהָיה ֶזה ָמה ! אַק ְפֹלא, ּמֻק הַק ָּצֹלה הַק הַק

ֵבִרים? חֲק הַק

ְפָסֹלים סַק ֹל עַק ָהיּו ְיׁשּוִבים ֹלִמיִדים ּתַק הַק

ִנָּׂשא ִריִׁשי חֲק ֶּבִכי ְוֱקֹוֹל ֵבֹלים, אֲק ּכַק פּוִכים, הֲק

נּו עֲק ְונַק ִים, ְּׁשנַק הַק ֶנְחְרִדּו ֱקָרה?", "ָמה ֶּבָחֹלֹל.

ִהִּגיָעה ע ָהֶרגַק ִים... "ְירּוָׁשֹלַק ָחנּוֱק: ְּבָגרֹון

ּנֹוָרָאה"... הַק ְּׁשמּוָעה הַק

ְחָּתם. ִמְׁשּפַק ֶאת עֹוִד ָראּו זAא ּומֹוְנּבַק ִּגִדעֹון

ֹלמּוִדם ֹלתַק ָׁשבּו ֵהם ֵבֹלּות ָהאֲק ת ְּתֱקּופַק ר ֹלַאחַק

ְּכֶׁשֵהם ֶמֶרץ, ּוְבִמְׁשֵנה ִים ִׁשּנַק ְּבֵחרּוֱק

ְעָיה ְיִדַק ְיִדי ֵׂשה עֲק מַק ְפָסֹל ּסַק הַק ֹל עַק ְיׁשּוִבים

ֶׁשּנֹוְתָרה ְּיִחיִדה הַק ָּמִׁשית ּמַק הַק ְזֶּכֶרת ּמַק הַק ָּגר, ּנַק הַק

ֹלִהָּׁשֵבר!", ֹלנּו "ָאסּור ָּבא. אַק ִמֵּבית ְּבָיִדם

ֶהְמֵׁש!! הַק ּדֹור ְחנּו נַק "אֲק ז. ֹלמֹוְנּבַק ִּגִדעֹון ִׁשֵּנן

הֹוֵרינּו ְוגַקם ְוִתּכֹוֵנן, ִּתָּבֶנה עֹוִד ִים ְירּוָׁשֹלַק

ְׁשנַקת ׁשּוב ּוְכֶׁשָּתבֹוא ֹלְתִחָּיה. ָיֱקּומּו

ִּביָמה הַק ֶאת ִיְבֶנה ְעְּת6 ֹלִדַק ִמי ֱקֵהֹל', 'הַק הַק

."? ָּמִׁשיחַק הַק ֶּמֹלֶ! הַק בּור עֲק
סוף

ְּבִכָּׁשֹלֹון, ֵּים ִהְסּתַק ֹּבץ הַק ִעֱקבֹות ֵרי ַאחֲק ֱקב עֲק ּמַק הַק �������	


ְּכִאּלּו ֹלֶהם ִנִדֶמה ּדּועַק מַק ! אַק ֹלמּוִדם. ֹלתַק ָׁשִבים ְּיֹלִדים ְוהַק

ָּפחֹות ּיֹום הַק ֵמִאיר ג, ּגַק ֶׁשּבַק ּלֹון חַק הַק ִמן ּפֹוֵרץ הַק ֶּׁשֶמׁש הַק אֹור

ִמָּכָרִגיֹל?

ֵּׁשם הַק ע ָׁשמַק ֵהר מַק ָּמה ּכַק "ְרֵאה ֱק. ָצחַק ִּגִדעֹון

ִּמִדָרׁש!". הַק ֹלֵבית ָהאֹור ָׁשב ִהֵּנה – ָּקָׁשְת6 ֹלבַק

ֶרגַקע, ֹבר עֲק ּכַק ! אַק ִסְפֵריֶהם ֶאֹל ָזָרה חֲק ִנְרְּכנּו ֵהם

ִּגִדעֹון ָהאֹור! ֶאת ְסִּתיר מַק ָזר ּגּוף ְּכִאּלּו ׁשּוב!

ֶּפֹלא: ֶזה ּוְרֵאה ּלֹון חַק הַק ֵּפי ְּכֹלַק ֹראׁשֹו ֵהִרים

ִהְסִּפיֱק ם עַק ּפַק ֶׁשהַק ֶאָּלא ִדמּותֹו.. ֹלֱקַק ָׁשב ָהאֹור

ּלֹון. חַק הַק ֹל ֹלַק ֵמחֲק ֶׁשֶּנֱעֹלם ָזר ְּבגּוף ְבִחין ֹלהַק ִּגִדעֹון

"ְׁשָמֵעִני ִּגִדעֹון. ֶׁשֹל ֱקֹוֹלֹו ט ָרטַק ז!", "מֹוְנּבַק

ֶּדֶר! ְעֹלה, ִמְּלמַק ָעֹלינּו ֵמִציץ ִמיֶׁשהּו – ֵהיֵטב

ָּזֱקן!". הַק ִהֵּלֹל ֵאיֶנּנּו ְוֶזה ג.. ּגַק ֶׁשּבַק ּלֹון חַק הַק

ָּמה ּכַק "ְרֵאה ז. מֹוְנּבַק ִהְרִּגיעֹו ִיָּתֵכן!", "Aא

ָּמה אַק ְׁשֹלֹוִׁשים ֵהן ג, ּגַק ֶׁשּבַק ָּלֶזה הַק ּלֹון חַק הַק ָּגבֹוּהַק

ִּבְכֹלֹל". ֵאֹליו ֵּפס ֹלטַק ֶאְפָׁשר ִאי ֹלָפחֹות! ָּגְבהֹו,

ֱקְראּו ָּלם!!!", ּסֻק "הַק ְׁשֵניֶהם. ִנְזְּכרּו ְוָאז

ִמְּמֱקֹוָמם ִזְּנֱקּו ֵהם ְּגִדֹוֹלה. ְּבֶבָהֹלה ְחָּדו יַק

ִּקיף ֹלהַק ּוָפנּו ִּמִדָרׁש הַק ִמֵּבית ָיְצאּו ְּבֶׁשֱקט,

ְוֵהִציצּו חֹוִרי ָהאֲק ִּקיר ֹלַק ִהִּגיעּו ֵהם ִּבְנָין. הַק ֶאת

ֹליֶהם, ֵמעֲק ָּגבֹוּהַק ָטעּו. ֵהםAא ִּבְזִהירּות. ֵאֹליו

ִד ָעמַק ִאיֹלָפא, ֶׁשֹל ָּגבֹוּהַק הַק ָּלם ּסֻק הַק ֱקֵצה ֹל עַק

ְּכֶׁשהּוא ְּבָיִדֹו, ָנֱקית עֲק ְוֶאֶבן ָהרֹוָמִאי יּוֹליּוס

ֹל עַק ת ָהַאחַק ְגֹלֹו רַק ֹלָאֶרץ. ִים ָׁשמַק ֵּבין ָּתֹלּוי

ְּׁשִנָּיה ְוהַק ָּלם, ּסֻק ּבַק ְּביֹוֵתר ְּגבֹוָהה הַק ְּׁשֹליָבה הַק

Aא הּוא ָּמר. ְּמֱקֻק הַק ג ּגַק הַק ֹל עַק ְּבֱקִׁשי ְׁשעּוָנה

ֶּדֶר! ְּפִניָמה ָצָצה הֲק ּבַק ָהָיה ָׁשֱקּועַק אֹוָתם. ָרָאה

ִּצּפֹוִרים הַק ְׁשֵּתי ֹל עַק הּוא ּכֹוֵעס אי ּדַק וַק ּלֹון. חַק הַק

ְכָׁשו? עַק ֶׂשה יַקעֲק ָמה ֵמֵעיָניו. ע ֹלֶפתַק ֶׁשֶּנֶעֹלמּו

ן ִנְׁשעַק ִמיִדתֹו, עֲק ֶאת ֵהיִטיב יּוֹליּוס

יַקִד ֶאת ְוֵהִניף ֵּמר ִּמְתֱקַק הַק ִּקיר הַק ֹל עַק ִּבְׂשֹמאֹלֹו

ֹלָאחֹור.. ְיִמינֹו

ְּפִניָמה!", ָהֶאֶבן ֶאת ֹלְזֹרֱק עֹוֵמִד "הּוא

ן ְזמַק ָהָיה !Aא אַק נֹוָרָאה, ְּבֵאיָמה ז מֹוְנּבַק ׁש ֹלחַק

ָׂשם ֱקִדיָמה, ִד ָצעַק ִּגִדעֹון ֶאָחִד! ַאף ְזִהיר ֹלהַק

ְּגרֹונֹו: ִּבְמֹלֹוא ְוֱקָרא ְּכׁשֹוָפר ָיִדיו ּפֹות ּכַק ֶאת

עֹוֶׂשה?!"... ָּתה אַק ָמה "יּוֹליּוס!

ְּבֶבָהֹלה ֹראׁשֹו ֵהֵסב הּוא ע. ְפּתַק הֻק ָהרֹוָמִאי

ְוָאז, ֶּׁשֶבת.. ְמחֻק ִּבֹלִּתי ְּבצּוָרה ת, ַאחַק ת ְּבבַק

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ֹלחּוץ. ְמאֹוִד ָהִייִתי ֶאְתמֹוֹל,

ֶאְצֹלנּו ֶנֶעְרָכה ְמיֻקֶחִדת ִדּות עֲק ִהְתוַק

יֹום ִּבְׁשָבט, י' ֹלֶרֶגֹל ִּכָּתה ּבַק

ְׁשֵניאֹוְרסֹון, יֹוֵסף-ִיְצָחֱק ִּבי רַק ֶׁשֹל ְּלֱקּות ִהְסּתַק הַק

ֱקֵּבֹל ֶׁשּבֹו ּיֹום ְוהַק אִויְטׁש, ִמְּליּוּבַק ּקֹוִדם הַק ִּבי ָהרַק

ִּבי ָהרַק ִמֵּכן, ר ֹלַאחַק ָׁשָנה ְנָהָגה, הַק הַק ֶאת ָעֹליו

ֹלִּתי ֱקּבַק ִדּות עֲק ִהְתוַק הַק את ֹלֱקרַק אִויְטׁש. ִמְּליּוּבַק

ִּבי. ָהרַק ֹל עַק ֵּפר ֹלסַק ֱקָצר, ִסּפּור ֹלְמֹצא ְמִׂשיָמה,

ְוAא ֱקָראִתי! ִסּפּוִרים ְרֵּבה הַק ּכָ! ָּכֹל

ִכי הֲק ִיְהֶיה ֵמֶהם ֵאיֶזה ְחֹליט ֹלהַק ְחִּתי ִהְצֹלַק

ּוִבְּקָׁשה ִנְּגָׁשה ֶׁשִּלי ִאָּמא ִּפְתאֹום ְתִאים. מַק

ְּדחּוָפה. ֶעְזָרה

ְּת ֶׁשאַק ָמה ֶאת ׂשֹות עֲק ֹלַק מּוָכן ִני "אֲק

ָבֹל "אֲק ְּבִתְסּכּוֹל, ֹלּה ְרִּתי ָאמַק ֶּקֶׁשת", ְמבַק

ִסּפּור ְוֶאְמָצא ֹלי ֹזר יַקעֲק ֵּׁשם ֶׁשהַק ִּבְתנַקאי

ִּסּפּור הַק ֶאת ֶׁשֶאְמָצא ֵרי ַאחֲק ִמָּיִד ְתִאים. מַק

ְׁשְּת". ֶׁשִּבּקַק ָמה ֶאת ֶאֱעֶׂשה

ֱקִדם ִאם "ֹלֶהֶפ!, ְוָאְמָרה: ִחְּיָכה ֶׁשִּלי ִאָּמא

ְמאֹוִד ִסּפּור ּכָ! ר ַאחַק ֹל6 ֵּפר סַק אֲק ֹזר, עֲק ּתַק

ְתִאים!". מַק

ִסְּפָרה: ֶׁשִּלי ִאָּמא ְוָאז ְרִּתי, ָעזַק ְׁשִּתי, ִנּגַק

ִנְכְנָסה ִּבי, ָהרַק ֹלְנִׂשיאּות ָהִראׁשֹוָנה ָּׁשָנה ּבַק

ֶׁשִּבָּתּה ְּבָרָכה ּוִבְּקָׁשה ִמְּניּו-יֹוְרֱק ִאָּׁשה

ָהִאָּׁשה ְוִתָּנֵׂשא. ִׁשּדּו! ִּתְמָצא ֶּגֶרת ְּמבֻק הַק

ּוָברּו! נּות חֲק ֹלים הֲק ְמנַק ֹלּה עֲק ּובַק ֶׁשִהיא ִסְּפָרה

ע. ְּבֶׁשפַק ְרָנָסה ּפַק ֹלֶהם ֵיׁש ֵּׁשם הַק

ת ְׁשִמירַק ר ִּבִדבַק "ּוָמה ִּבי: ָהרַק ָׁשַאֹל

ְּפתּוָחה נּות חֲק ֶׁשהַק ֵהִׁשיָבה ָהִאָּׁשה ָּבת?". ּׁשַק הַק

ת", ּבַק הַק ִּבְׁשִביֹל ֱק רַק עֹוְבִדים ְחנּו נַק "אֲק ָּבת. ְּבׁשַק

ְוִהיא אֹוָתּה ְיָבֵר! ִּבי ָהרַק "ִאם ִהְסִּביָרה. ִהיא

ָּבתֹות". ְּבׁשַק ָהֵעֶסֱק ֶאת ִנְסֹּגר ִּתָּנֵׂשא,

ֶאת רֹוֶצה ָּקִדֹוׁש-ָּברּו!-הּוא "הַק ִּבי: ָהרַק ר ָאמַק

ְוָאז ָּבת ְּבׁשַק ֹבִד עֲק ֹלַק ְפִסיֱקּו ּתַק ֶׁשְּתִחָּלה – ֶהֶפ! הַק

ֵּד!". ִּתְׁשּתַק ֶׁשִּבְּתֶכם ֶכם ְבִטיחֲק מַק ִני אֲק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

זֹו .˙ ּבָ ַׁ̆ק ּב¿ ׁ̆ ִדּו ƒ̃ ֹל עַק ֹו ּ̇ ƒא ר ּבֵ ִדַק ֹל¿ ה ּסֵ נַק
ּה� ָּ̇ ƒא יֹל ƒח ¿̇ הַק ֹל¿ ֹל ַ̃ק ֹלֹו ֶיה ה¿ ƒּי ֶׁ̆ ָוה, ¿̂ ƒמ

ך¿ ּכָ ֹל ּכָ הּוא ָבֹל אֲק ֵער. י ƒהּוִד י¿ ֹלב ֹלֹו ׁ̆ ֵי
י� ƒׂ̆ עֲק מַק הּו ֶ ּׁ̆ מַק ם ƒע יֹל ƒח ¿̇ הַק ֹל¿ ׁ̆ ֵׁ̆ חֹו
י. ִדַק ƒמ ה ֶׁ̆ ָ̃ ֹלֹו ֶאה ר¿ ƒנ ָבר ִדָ ֹל ּכָ

ֹל ֶׁ̆ ירֹו ƒּכ ז¿ מַק חֹוִד˜ֹוב, ב ָהרַק ם ƒע ıֵע יַק ¿̇ ƒה ֹל¿ יט ƒֹל ֶהח¿ ָח˜ ¿̂ ƒי ר'
ֹל. ֶ̃ ֵטנ¿ ר מַק יִדֹו ƒִד י¿ ֶא˙ ֵרב ָ̃ ֹל¿ כֹוָנה ּנ¿ הַק ֶרך¿ ִדֶ הַק י ּבֵ גַק ֹל¿ י, ƒּב ָהרַק
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ָך! ¿̇ אֹו אֹו˙ ר¿ ƒֹל טֹוב ֹליֶכם, עֲק ֹלֹום ָׁ̆
ֶיֶנ˙? נ¿ עַק מ¿ חֹוָרה ס¿ ָ̇ ֵהֵבא

השבת כניסת

השבת צאת

י˜ ƒּ̇ ּבַק י ƒֹל ׁ̆ ֵי ן, ּכֵ ֹלֹום. ָ ּׁ̆ הַק ֹליֶכם עֲק
ים. ƒיר ƒִד ּונ¿ ים ƒנ י¿ נ¿ עַק מ¿ ים ƒּבּוֹל ה ּמָ ּכַק

ֹלשמור נא
ֱקִדושת עֹל

הגיֹליון

י ƒִדּוִד ָך ֹל¿ ֶׁ̆ ֶהָחֵבר י, ƒיֹוס ֶזהּו
ֹלֹו ֶׁ̆ א ּמָ ƒא ה. ָ̇ י¿ ּבַק הַק ֹלֹלֶכ˙ יך¿ ƒר ָ̂ ָבר ּכ¿

אֹו˙ֹו. ˙ חַק ַ̃ק ֹל ָאה ּבָ

ים ƒ̃ ָס "עֲק עֹוִד ֹלנּו ׁ̆ ֵי ה, ּזֶ ƒמ ıחּו ו¿
זֹוֵכר� ח טַק ּבֶ ה ָּ̇ אַק ים", ƒפ ָּ̇ ֻׁ̆ק מ¿

א ָ̃ ו¿ ִדַק ?˙ ּבָ ַׁ̆ק ּב¿ ׁ̆ ִדּו ƒ̃ ֹו˙ ׂ̆ עֲק ֹלַק יֹל ƒח ¿̇ אַק י ƒנ אֲק ֶׁ̆ ה ֶ̂ רֹו ה ָּ̇ אַק ָאז
ִד. ּגֵ נַק ¿̇ ƒּ̇ ֹלֹא י ƒּ̇ ¿ׁ̆ ƒא ֹלּו ƒפ אֲק ֶׁ̆ ב, ֵׁ̆ חֹו י ƒנ אֲק ע� רַק ֹלֹא יֹון ע¿ רַק

ה ֶ̂ רֹו י ƒנ אֲק אּוף,
ֹלנּו ¿̂ ֶא ֹלגּור ֵאר ָ ּׁ̆ ƒי הּוא ֶׁ̆

יִד! ƒמ ָ̇ ֹל¿

ם ּגַק ֹלֹו ֶׁ̆ ים ƒהֹור הַק ָבֹל אֲק
אֹו˙ֹו� ים ƒ̂ רֹו

ֹלגּור ָיבֹואּו ֵהם ם ּגַק ֶׁ̆ ָאז ָאה�
ֹלנּו! ¿̂ ֶא

ֹל. ַ̃ק ו¿ ָמִד ֶנח¿ ָבר ִדָ ֶזה
י, ƒ̇ ִדּו ֹל¿ ּיַק ƒמ זֹוֵכר י ƒנ אֲק ֶׁ̆ ים ƒָבר ִד¿ ֵמהַק

א� ּבָ ּסַק ֵמהַק

ָחִד יֻק מ¿ ƒּב י ƒּ̇ ר¿ ַק ּׁ̆ ַ̃ק ¿̇ ƒה ָח˜? ¿̂ ƒי ר' , ֹוֵמעַק ׁ̆ ה ָּ̇ אַק
.˙ ּבָ ַׁ̆ק ֹל ֶׁ̆ ׁ̆ ִדּו ƒּ̃ הַק ֹל עַק ֹוִדה ּ̇ ָך ֹל¿ ר ֹלֹומַק ִדי ּכ¿

ן, ƒי ּיַק הַק ֹל עַק י ƒּ̇ כ¿ רַק ּבֵ אֹוִד. מ¿ ָמִד ֶנח¿ ָהָיה
ֶא˙ ה ֶׂ̆ ֶאע¡ ֶׁ̆ י ƒֹל ֶאה ר¿ ƒנ נּו. ֹל¿ ָאכַק ו¿ נּו ב¿ ַׁ̆ק ָי ך¿ ּכָ ר חַק אַק ו¿

ָאה. ּבָ הַק ˙ ּבָ ַק ּׁ̆ ּבַק ּוב ׁ̆ ֶזה

טֹוָבה! ֹוָרה ׂ̆ ּב¿ ׁ̆ ּמָ מַק זֹו
?˙ ָ̂ ¿̃ עֹוִד ם ִדֵ ַ̃ק ¿̇ ƒה ֹל¿ ים ƒכֹוֹל י¿ נּו ח¿ נַק אֲק י אּוֹלַק ָאז

י, ƒיב ƒב חֲק ֹל ֶ̃ ֵטנ¿ ֶטר יס¿ ƒמ י ƒֹל יִד ƒּג ַּ̇ק

ֶכם? ֹלָ ֶׁ̆ ח ּבָ ט¿ ƒּמ ּבַק ˜ֹוֶרה ָמה
ר? ֵׁ̆ ּכָ ח ּבָ ט¿ ƒמ ֹל¿ אֹו˙ֹו ֹפך¿ הֲק נַק י אּוֹלַק

ֹלָכה מ¿ ּמַק הַק זֹו ח, ּבָ ט¿ ƒּמ הַק ? ָּ̇ ע¿ ּגַק ַּ̇ק ¿ׁ̆ ƒה
ֹלּו ƒפ אֲק ֵמֵעז ֹלֹא י ƒנ אֲק י! ƒּ̇ ¿ׁ̆ ƒא ֹל ֶׁ̆

ּה! ָ̇ אֹו אֹוֹל ¿ׁ̆ ƒֹל

י ƒהּוִד י¿ סֹוֵחר ם ƒע יִדּו˙ ƒִד י¿ ֵרי ¿ׁ̆ ƒ̃ ר ַ̂ק ָי ֶנֶמס, ָח˜ ¿̂ ƒי ר' ים, ƒּבּוֹל הַק סֹוֵחר ו¿ ıָר מ¿ ƒּנ הַק יִד ƒֶהָחס יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ֹל� ַ̃ק ָהָיה ֹלֹא ֶזה ך¿ אַק ִדּו˙, הֲק יַק ֹל¿ בֹו ר¿ ָ̃ ֹל¿ ה ּסָ ƒנ הּוא ֹל. ֶ̃ ֵטנ¿ ר מַק ם ֵׁ̆ ּב¿



ִנְּצֹלה ְּיִׁשיָבה הַק

ּתֹוֵפר הַק ְרִמיֵאֹל ּכַק

ְוָהֵעֶגֹל ֶּנֶׁשר הַק

– ְּסָטֹליִניְסִטית הַק רּוְסָיה זֹו ֵאין ֹלֹוא הֲק

ת ִאְכּפַק Aא ֶׁשִּליהּוִדים ִמְּפֵני ֶאָּלא

ִּתְכֶּבה! ּתֹוָרה ֶׁשהַק

בֹוִדִתי עֲק ָּכֹל ֶאת ָּכָנה ְּבסַק ִדִּתי "'ֶהֱעמַק

ֹלַאְרצֹות ּבֹוִאי ֵמָאז ֹּכה ִד עַק ֶׁשָעִׂשיִתי

ִני אֲק 'וַק ֹלְמֹסר, ִּבי ָהרַק ִּבֵּקׁש ְּבִרית', הַק

ָּכֹל ֹל עַק ְמָחָאה הַק ֹלָוָאה ְּבהַק ֹלֶכם מֹוֵסר

ֹלִויִתי ֶׁשִּלי; ֵאינֹו ֶּכֶסף הַק ְּסכּום. הַק

ֶאת ְּלמּו ׁשַק ֶּכֶסף, הַק ֶאת ֱקחּו אֹותֹו.

ְּיִׁשיָבה. הַק ֶאת ִּתְסְּגרּו ְוַאֹל חֹוְבֶכם,

ָהִׁשיבּו ָאָּנא, ִהיא: ְּיִחיִדה הַק ָּקָׁשִתי ּבַק

ָנתּון ָמֹלי עֲק ָּכֹל ֶׁשֵּכן ָהֶאְפָׁשִרי, ֶהֱקֵּדם ּבַק אֹותֹו ֹלי

ָּכָנה'". ְּבסַק

ב ְוָהרַק ְּפעּוִרים, ְּבִפּיֹות ב ָיׁשַק ּכֻקּלֹו ָּקָהֹל הַק

ֶהֱאִדימּו: ּוָפָניו ֱק ָזעַק ֱקֹוְׁשֹלִביץ

ֶׁשֵּמִמית ְּבִמי ֶאָּלא ֶּיֶמת ִמְתֱקַק ּתֹוָרה הַק "ֵאין

ֶּזה. הַק ִּסּפּור ּבַק ְמֹעָרב ָהִייִתי ִני אֲק ָעֹליָה! ְצמֹו עַק

ֶאֹל ְּסִפיָנה הַק ִמן ִד ָירַק אִוויְטׁש ִמְּליּוּבַק ִּבי ְּכֶׁשָהרַק

ָׁשם. ָהִייִתי ת"ש) (ִּבְׁשנַקת ְּבִרית הַק ַאְרצֹות חֹוֵפי

ְפֱקִד ְמתַק Aא ּגּופֹו ֹלֶמֱחָצה, ָּתֱק ְמׁשֻק אֹותֹו. ָרִאיִתי

ִאֵּבִד ְסָטֹלין; ִּביִדי ֹלָמֶות ִנּדֹון הּוא ֹלֹוא הֲק ָּכָראּוי.

ֶׁשֹל ֶאָחִד יֹום ָרָאה ְוAא ֶׁשְּבפֹוֹלין, ְיִׁשיָבתֹו ֶאת

ָהָיה ִמיֶׁשהּו עֹוִד ִאם הַק ֹלָכאן. ּבֹואֹו ֵמָאז ְמנּוָחה

ְּבֹלי ֹלֹו ֶׁשר אֲק ָּכֹל ֶאת ָּכָנה ְּבסַק ִמיִד עֲק ֹלהַק ָנכֹון

Aא ִמִּתית, אֲק ָּכָנה סַק ָהְיָתה זֹו ָּדָבר? ִמּכָ! ְרִויחַק ֹלהַק

ָּכֹל ֶאת ִסֵּכן הּוא ֹלָּכה'! מַק ֵּוה 'ְמֹלַק ֶׁשֹל ִׂשָּיה עֲק מַק

ת'!". עַק ָוִדַק 'ּתֹוָרה ת ְיִׁשיבַק ֶאת ְוִהִּציֹל ֹלֹו, ֶׁשר אֲק

ֶאת ִהְנִמי! ְּדָבָריו, ֶאת ֱקֹוְׁשֹלִביץ ב ָהרַק ר ָעצַק

חֹוב ֶׁשהַק מּוָבן ְסבּוִרים? ֶּתם אַק "ּוָמה ר: ְוָאמַק ֱקֹוֹלֹו

ת' עַק ָוִדַק 'ּתֹוָרה ת ְיִׁשיבַק ַאְנֵׁשי ִּבְמִהירּות. ם ּלַק ׁשֻק

ֶאת ִּבי ֹלרַק ֵהִׁשיבּו ּוִבְמֵהָרה ְּבֶמֶרץ, ֹבִד עֲק ֹלַק ִהְתִחיֹלּו

ִמִּתית!". אֲק ֶנֶפׁש ְמִסירּות ָהְיָתה זֹו ְסּפֹו. ּכַק

( שֹל חיים' 'תורת הוויִדאו ֹלמגזין JEM(עִדות

'ּתֹוָרה ת ְיִׁשיבַק ֹלִמיִדי ֹלתַק ְמיֻקָחִד ֶעֶרב ָהָיה ֶזה

יֹום ֹלִצּיּון ֶנֶאְספּו ֵהם ְּבִרית. ֶׁשְּבַאְרצֹות-הַק ת' עַק ָוִדַק

ָיְׁשבּו ֹלִמיִדים ּתַק הַק ִמְּמיַקְּסִדיָה. ֹלֶאָחִד ָּׁשָנה הַק

ֶאֹל ָעֹלה ְוָאז ְּיִׁשיָבה, הַק ָראֵׁשי ֹלִדְבֵרי ְוֶהֱאִזינּו

ֵמָראֵׁשי ֶאָחִד ֱקֹוְׁשֹלִביץ, ְׁשמּוֵאֹל ִּבי רַק ּדּוָכן הַק

ְפָּתָעה. ְּבהַק ּנֹוְכִחים הַק ָּכֹל ֶאת ִהּכּו ּוִדָבָריו ְּיִׁשיָבה, הַק

ָמִד עֲק מַק ְּבאֹותֹו ְּתפּו ֶׁשִהְׁשּתַק ֹלִמיִדים ּתַק הַק ִד ַאחַק

ִמּמֹוְנְטִריאֹוֹל ְּפֹלֹוְטֱקין ֵמִאיר ב ָהרַק ָהָיה

ֵּפר: ְמסַק ְוהּוא ֶׁשְּבֱקָנִדה,

ְּגָמָרא: הַק ִּדְבֵרי ְּבִצּטּוט ח ָּפתַק ֱקֹוְׁשֹלִביץ ב ָהרַק

ֶׁשֵּמִמית ְּבִמי ֶאָּלא ְּיִמין ִמְתֱקַק ּתֹוָרה ִּדְבֵרי "ֵאין

ּתֹוָרה "הַק ְּגׁשּות: ְּבִהְתרַק ִהְכִריז הּוא ָעֹליָה". ְצמֹו עַק

מּוָכן ּלֹוֵמִד הַק ֵאין ִאם ֵּים ֹלִהְתֱקַק ְיכֹוֹלה ֵאיָנּה

ְפֱקיר ֹלהַק מּוָכן ֹלְהיֹות ָהָאִדם ֹל עַק בּוָרּה. עֲק ּבַק ֹלמּות

בּור עֲק ּבַק ָּדָבר, ֶאְצֹלֹו ְׁשִאיר ֹלהַק ְּבֹלי ֹלֹו, ֶׁשר אֲק ָּכֹל

ְּקִדֹוָׁשה". הַק ּתֹוָרה הַק

ֵּפר סַק "אֲק ְוִהְמִׁשי!: ֱקָצָרה ְחָּתא ֶאְתנַק ָעָׂשה ְוָאז

ֶּזה. הַק ִּבְנָין ּבַק ָּכאן, ע ֶׁשֵארַק ִסּפּור ֹלֶכם

ְּׁשִנָּיה. הַק ָהעֹוֹלם ִמֹלֶחֶמת ִּביֵמי ָהָיה ָּדָבר "הַק

ֹל עַק ֱקָׁשה ָּכה מַק ִהְנִחיָתה ֶּׁשֶכת ִּמְתמַק הַק ִּמֹלָחָמה הַק

ֵּים ֶׁשִהְתֱקַק ּתֹוָרה, הַק ם ְועֹוֹלַק ָהעֹוֹלִמית, ֹלָּכֹלה ּכַק הַק

ָהִראׁשֹוִנים. ִּנְפָּגִעים הַק ִד ַאחַק ָהָיה ְּתרּומֹות, ֹל עַק

ֱקּיּוִמי. ְׁשֵּבר ֹלמַק ִנֱקֹלָעה ת' עַק ָוִדַק 'ּתֹוָרה ת "ְיִׁשיבַק

ְוAא ְנֱק, ּבַק ֵמהַק ָּגִדֹוֹל ֶּכֶסף ְסכּום ֹלוּו ֹלים הֲק ְּמנַק הַק

ֶּכֶסף, הַק ֶאת ֹלִדֹרׁש ֵהֵחֹל ְנֱק ּבַק הַק ֹלָהִׁשיבֹו. ִהְצֹליחּו

ָּכֹל ֶאת ֵּקֹל ְיעַק ֶּכֶסף הַק ֶאת ֵּבֹל ְיֱקַק Aא ֶׁשִאם ְוִהְזִהיר

ָּבעֹוֹלם, ָזֱקה חֲק הַק ְּמִדיָנה הַק ְּכֶנֶגִד ֱקָׁשִנית עַק ִמֹלָחָמה

ִדּו ָרעֲק מֹוִנים הֲק הַק ָּבּה. ִּתְכֶּבה Aא ּתֹוָרה ֶׁשהַק ְּכִדי

ִמי ֹלָכֹל ר ָעזַק ִּבי ָהרַק ! אַק ְסָטֹלין, ָהרֹוִדן ֶׁשֹל ֹלִׁשְמעֹו

ִאם ָׁשַאֹל הּואAא ּתֹוָרה. הַק ֹלִחּזּוֱק ֶעְזָרה ֶׁשִּבֵּקׁש

ֱק ֶׁשִּנְזֱקַק ִמי Aא. אֹו "ִד ּבַק חַק ִסיִדּות חֲק ֹלַק ּיֵ! ִמְׁשּתַק הּוא

ָּדָבר הַק – ֵּמִד ְוֹלְמֹלַק ֹלמֹוֵהֹל ֹלׁשֹוֵחט, ֹלִמֱקֶוה,

"ִד. ּבַק ֹלחַק ּיָ! ׁשַק הּוא ִאם ָהָיה ֶׁשָּׁשַאֹל רֹון ָהַאחֲק

ְּכִדי ֶׁשִּביָכֹלּתֹו ָּכֹל ֶׁשָעָׂשה הֹוִסיף, ִּבי "'ָהרַק

ָהְיָתה זֹו ְּפִעיֹלּות ִיְכֶּבה. Aא ּתֹוָרה הַק ֶׁשאֹור

י", ֹלִמיִדַק ּתַק ֶאת ְחִּתי "ָׁשֹלַק ֶנֶפׁש. ִּבְמִסירּות ְּכרּוָכה

ֹלים, ּומֹוהֲק ְּמִדים ְמֹלַק ִטים, ׁשֹוחֲק ֶׁשִּיְהיּו "ְּכִדי ר, ָאמַק

ֵחִרים, אֲק ְחִּתי ָׁשֹלַק ֹלהֹוֵרג. ְוהּוְצאּו ִנְתְּפסּו ְוֵהם

, ֵּלחַק ְּמׁשַק הַק ָהִייִתי ִני אֲק וַק נֹורּו. ֹלִעִּתים ֵהם ְוגַקם

ְּכִדי ְכִּתי, ִהְמׁשַק ּוְבָכֹל-ֹזאת ֹזאת! ֹלָכֹל אי רַק ָהַאחֲק

ִּתְכֶּבה"'. ּתֹוָרהAא הַק ֹלֶהֶבת ֶׁשּׁשַק

'ָּכֵעת, ִּבי: ָהרַק ִּדְבֵרי ֶאת ֹלְמֹסר הֹוִסיף "ֶהָחִסיִד

ְּבִרית, ֹלַאְרצֹות-הַק אֹוִתי ֵהִביָאה ְׁשָּגָחה הַק הַק ְּכֶׁשּיַקִד

ְיִׁשיָבה, י ֹלָפנַק רֹוֶאה ִני אֲק ָּדת, ֹחֶפׁש ֵיׁש ֶׁשָּבּה

ֶּקֶמת ְממֻק ְוִהיא ֹלִמיִדים, ּתַק ְמאֹות ֹלֹוְמִדים ֶׁשָּבּה

ֶׁשִּבְניּו-יֹוְרֱק, ִּבְברּוֱקֹלין ֶאָּלא ת חַק ִנּדַק ָיָרה עֲק ּבַק Aא

עֹוֶמִדת ֹּזאת הַק ְּיִׁשיָבה ְוהַק ֵרִדית, חֲק ֱקִהָּלה ְּבֹלב

– ֶּמְמָׁשֹלה הַק ֹל ִּבְגֹלַק Aא ָמה, ּוִמְּפֵני ֹלִהָּסֵגר!

ָּכִרית- ֹלְתֹּפר ִמֶּמִּני ְּקׁשּו ְיבַק ִאם

ְׁשֱקיעַק אַק ִני אֲק ֵּבנּו, רַק ֹלֹמֶׁשה ְיִׁשיָבה

ְּביֹוֵתר. ּטֹוִבים הַק ֶהֳחָמִרים ֶאת ָּבּה

ְוֶתֶבן ׁש ְּבֱקַק אֹוָתּה ֵּלא מַק אֲק

סּוג ִּבְמיֻקָחִד, ְּנֱקִּיים ְוהַק ָּבִחים ְּמׁשֻק הַק

ִּדים ְּבבַק ֶאְתֹּפר ּכָ! ר ַאחַק א-א!

ָזָהב ְּבחּוֵטי ָרֱקּום ְּבֶמִׁשי ְנִעיִמים,

ת חַק ּבַק ְּמׁשֻק הַק ָּכִרית הַק ִּתְהֶיה זֹו ּוְתֵכֹלת.

ּמּוָבן ּכַק ּיַקי!! חַק ִּביֵמי ֶׁשֶאֱעֶׂשה ְּביֹוֵתר

זֹו ְּתמּוָרה. ׁשּום ָעֹליָה ֵּקׁש בַק אֲק ֶׁשLא

ֶׁשְּיכֹוֹלה ְּביֹוֵתר ְּגִדֹוֹלה הַק ְּזכּות הַק

ֶאת ֵּמׁש ֶׁשְּתׁשַק ָּכִרית ֹלָהִכין ֹלְהיֹות,

ּדֹור. הַק ְנִׂשיא ְצמֹו, ְּבעַק ֵּבנּו רַק ֹמֶׁשה

ָמֹלֱק, עֲק ִמֹלֶחֶמת ן ִּבְזמַק , ָּׁשבּועַק הַק

ִמֶּמָּנה ִּגְבָעה הַק ֶאֹל ֵּבנּו רַק ֹמֶׁשה ָעֹלה

ֵּלֹל ֹלִהְתּפַק ְּכִדי ְּקָרב, הַק ְׂשִדה ף ִנְׁשֱקַק

ִני אֲק ִרי עֲק ֹלצַק ִיְׂשָרֵאֹל. ְּבֵני בּור עֲק

ת בֹוִדַק ֵמעֲק ְּכתֹוָצָאה י ְגֹלַק ְּברַק ְגָּבֹל מֻק

ֹלֹלֶכת ָיֹכֹלִּתי ְוAא ִים, ְּבִמְצרַק ֶּפֶר! הַק

ֶנה חֲק ּמַק ּבַק ִדִּתי ָעמַק ְּקָרב. ּבַק ֹלִהָּלֵחם

ָהָהר ֶאֹל ֵּפס ְּמטַק הַק ְּבֹמֶׁשה ְטִּתי ְוִהּבַק

ְוחּור ּכֹוֵהן הַק ֹרן ַאהֲק ִעם ִד יַקחַק

ִּדיֱקים. ּצַק הַק

ִמְתיַקֵּׁשב ֵּבנּו רַק ֹמֶׁשה ֶאת ָרִאיִתי

ֵּלֹל. ּוִמְתּפַק ָיִדיו ֶאת נֹוֵׂשא ע, ֶסֹלַק ֹל עַק

ֹל עַק ִמְתיַקֵּׁשב הּוא ֹלָּמה ְהִּתי: ָּתמַק

Aא ֹלָּמה ? נֹוחַק ְוAא נֻקֱקֶׁשה ע ֶסֹלַק

ָּכִרית ֹלֹו ֹלָהִכין ִמֶּמִּני ְּקִׁשים ְמבַק

ָמֱקֹום? ֹלָכֹל ֵיֹלֵ! ֶׁשִאָּתּה ת חַק ּבַק ְמׁשֻק

ֹלְׁשאֹוֹל. ִמי ֶאת ָהָיה Aא ָבֹל אֲק

ָּמסּור, הַק ֵּמׁש ְּמׁשַק הַק ִּבן-נּון, עַק ְיהֹוׁשֻק

ְּקָרב... הַק ֶאת ִנֵהֹל

ֵּבנּו רַק ֶׁשֹּמֶׁשה ֹלי ִהְסִּבירּו ּכָ! ר ַאחַק

ְּבָאְמרֹו: ֶאֶבן, ֹל עַק ָּוָנה ְּבכַק ִהְתיַקֵּׁשב

ִּמֹלָחָמה, הַק ר עַק ְּבצַק ָׁשרּוי ִיְׂשָרֵאֹל ם עַק

ּוְבֹחֶסר ר עַק ְּבצַק ִאָּתם ֶאֱהֶיה ִני אֲק ּגַקם

ֶׁשֹל ְמִסירּותֹו ְּגִדֹוֹלה ָּמה ּכַק נֹוחּות!

ִיְׂשָרֵאֹל. רֹוֵעה

ְּיִׁשיָבה. ֹלַק ָּיִכים ּׁשַק הַק ִּמְבִנים הַק

ֹלֹלב ֹלְפנֹות ִנּסּו ְּיִׁשיָבה הַק "ָראֵׁשי

ֹל עַק ָמיו חֲק רַק ֶאת ּוֹלעֹוֵרר ִּצּבּור הַק

ֵהם ְסִגיָרה. ָּכנַקת ְּבסַק ָהעֹוֶמִדת ְּיִׁשיָבה הַק

ָּבִעּתֹוִנים ָּצֹלה הַק ֱקִריאֹות ִּפְרְסמּו

ָּלה ּדַק ָהְיָתה ֵהָענּות הַק אּוֹלם ְּיהּוִדִּיים. הַק

ְׁשבּוָרה. ֹׁשֱקת ֹלְפֵני ָעְמִדּו ֹלים ְּמנַקהֲק ְוהַק

ִּמְׁשָּפט הַק ֵּבית ֶאֹל ָּפָנה ְּכָבר ְנֱק ּבַק "הַק

ֵהֹל ְמנַק ִעּקּוֹל. ו צַק יֹוִציא ֶׁשֶּזה ְּכִדי

ַאף ָּכֵבִד. ְּבִדָּכאֹון ע ָׁשֱקַק ְּכָסִפים הַק

ִּבְתחּום ָהָיה Aא ְּכָסִפים הַק ֶׁשִּגּיּוס

ְּיִׁשיָבה הַק ת ֶׁשְּסִגירַק ְׁשָמה אַק ָחׁש הּוא ָריּותֹו, ַאחֲק

ֶׁשּלֹו. ִּמְׁשֶמֶרת ּבַק ֵחׁש ֹלִהְתרַק ִתיִדה עֲק

ּדֹוֵבר הַק ְּבִמְׂשָרִדֹו. ֶּטֹלפֹון הַק ִצֹלֵצֹל ֶאָחִד "יֹום

ּיַקי"צ ָהרַק ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל ִּכְנִציגֹו ָהה ִהְזּדַק ו ּקַק ֹלַק ֵמֵעֶבר

ָהַאִדמֹו"ר ְׁשֵניאֹוְרסֹון), יֹוֵסף-ִיְצָחֱק ִּבי (רַק

ָּמה ּכַק ת עַק ֹלִדַק ֵּקׁש ְמבַק ִּבי 'ָהרַק ָאז. אִוויְטׁש ִמְּליּוּבַק

ר ָאמַק ְּכָסִפים', הַק ִּגּיּוס ע ּסַק ְּבמַק ִנְכנַקס ֶּכֶסף

ֹלֵּפן. ְּמטַק הַק

ָּתבֹוא ִמָּׁשם Aא ִּכי ָחׁש ְּכָסִפים הַק ֵהֹל "ְמנַק

ֱקָׁשִיים חֹוֶוה ְצמֹו עַק ִּבי ָהרַק ֹלֹוא הֲק ְּיׁשּוָעה. הַק

"ִד ּבַק חַק ִסיִדּות חֲק ֶׁשֹל ִּׁשּקּום הַק ֵּצי מַק אֲק ְּבמַק ּדֹוִמים

ֵּיעַק ֹלסַק ֹל ֶׁשּיּוכַק רֹון ָהַאחֲק הּוא ְּבִרית. ְּבַאְרצֹות-הַק

ְּבֹלּבֹו. ב ָחׁשַק ת', עַק ָוִדַק 'ּתֹוָרה ת ֹליִׁשיבַק

ָיִמים. ָּמה ּכַק עֹוִד ָחֹלפּו ְּיָמה. ִנְסּתַק ִּׂשיָחה "הַק

ת' עַק ָוִדַק 'ּתֹוָרה ת ְיִׁשיבַק ֹל ּקַק ְּתעֻק ֱקָצר ן ְזמַק ְּבעֹוִד

ֹל עַק ְנֱקיׁשֹות ִנְׁשְמעּו ִּפְתאֹום ֵּים. ִמְּלִהְתֱקַק ֹל ְוֶתְחּדַק

ּוְבָיִדֹו "ִד ּבַק חַק ִסיִד חֲק ב ִנּצַק ח ֶּפתַק ּבַק ִּמְׂשָרִד. הַק ֶּדֹלת

ִצֵּין אִוויְטׁש', ִמְּליּוּבַק ִּבי ֵמָהרַק 'ֶזה ְסגּוָרה. ָטָפה עֲק מַק

ֶאת ֹל6 ֶאְמֹסר ֶׁשְּבֶטֶרם ִּבֵּקׁש ִּבי 'ָהרַק . ָהאֹוֵרחַק

ְּדָבִרים'. ָּמה ּכַק ר ֹאמַק ָטָפה עֲק ּמַק הַק

ֱהיֹותֹו ן ֶׁשִּבְזמַק ר ָאמַק ִּבי 'ָהרַק ִהְמִׁשי!: "ְוָהִאיׁש

ֹלִהָּלֵחם ָעֹליו ָהָיה ּקֹומּוִניְסִטית הַק ְּברּוְסָיה

ָאִביו, ֹלֹו ע ֱקבַק ָצִעיר, ַאְבֵר! ָהָיה אִוויְטׁש ִמְּליּוּבַק (יֹוֵסף-ִיְצָחֱק) ּיַקי"צ ָהרַק ַאִדמֹו"ר ֶׁשר אֲק ּכַק

ָמרֹוזֹוב. ֶאֹלָחָנן ר' ְרָסם ְּמפֻק הַק ֶהָחִסיִד ֶאת ְברּוָתא' ֹל'חַק (ָׁשֹלֹום-ּדֹוֶּבער), "ּב ׁשַק ָהרַק ַאִדמֹו"ר

ְּתִמיִמים'. ְּב'תֹוְמֵכי ֹלִמיִדים ּתַק הַק ּוִמְּבִחיֵרי ִים, ִּבְׁשָנתַק ּיַקי"צ ָהרַק ִּבי ֵמָהרַק ָּגר ְמבֻק ָהָיה הּוא

ֶׁשֹל ְזִּכירֹו מַק ָׂשה עֲק נַק ְּפִטיָרתֹו ֵרי ְוַאחֲק "ּב, ּׁשַק ָהרַק ֶׁשֹל אי ּבַק ֹלגַק ֶאֹלָחָנן ר' ָּנה ִנְתמַק ֹלָיִמים

ּבֹו. רַק ֹלְפֵני ְּכָחִסיִד ְפׁשֹו, נַק ִניֵמי ְּבָכֹל ֵאֹליו ָּׁשר ְמֱקֻק ָהָיה ֹזאת, ָּכֹל ְמרֹות ֹלַק ּיַקי"צ. ָהרַק

ִאּתֹו ִד ֹלמַק ֶׁשֶּבָעָבר ִמי ֶאֹל ָּכֹל-ּכָ! ֵּׁשר ֹלִהְתֱקַק ָיכֹוֹל הּוא ֵאי! ִסיִדים, חֲק ְׁשָאֹלּוהּו ם עַק ּפַק

ִמְּקָעָרה ְוָאְכֹלּו ֶּבָחֵצר ִהְסּתֹוְבבּו ֶנֶׁשר ֶׁשֹל ְוגֹוָזֹל "ֵעֶגֹל ֶאֹלָחָנן: ר' ָעָנה ְברּוָתא'. ְּב'חַק

ֵעֶגֹל"... ִנְׁשַאר ָהֵעֶגֹל ְוִאּלּו ְּׁשָחֱקים, ֹלַק ְוִהְמִריא ֹלֶנֶׁשר ּגֹוָזֹל הַק ָׂשה עֲק נַק ֹלָיִמים ת. ַאחַק

, יעַק ƒּג ƒה ָבט ¿ׁ̆ ƒּב ט"ּו ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
יֹלנֹו˙! ƒֹלא ֹ̃ר ֹו ּ̇ ƒא ו¿

אֹוֶמֶר˙ ֹזא˙ ָמה י: ƒיּפ ƒ̂
ר? ַ̃ק ֹלֹו ֶיה ה¿ ƒּי ֶׁ̆

ים ƒ̂ ֵע ׁ̆ ֵי ˆֹוִד˜, ה ָּ̇ אַק י: ƒינ ƒּפ

ָהיּו ֶׁ̆ ֹר ּ̃ הַק ו¿ ָהרּוחַק ֵרי חֲק אַק ֶׁ̆

רּו אֲק ¿ׁ̆ ƒנ ֵהם ר, ָעבַק ֶׁ̆ בּועַק ָ ּׁ̆ ּבַק

ֹלֹל. כ¿ ƒּב ים ƒָעֹל י ƒֹל ּב¿

ים ƒָעמ פ¿ ƒֹל ֶׁ̆ ן ּוֵ ּכַק ¿̇ ƒמ ה ָ̃ י ƒב ¿̂ א: ּבָ אַק

ֵרר'. ָ̃ 'ֹל¿ כֹוֹלֹו˙ ּי¿ ֶׁ̆ ים, ƒֹל ƒמ ׁ̆ ֵי

יֹל ƒח ¿̇ מַק הּו ֶׁ̆ י ƒּמ ֶׁ̆ ּכ¿ ֹל, ָׁ̆ ָמ ֹל¿

ָאז ו¿ טֹוב, ו¿ ׁ̆ ָחִד הּו ֶ ּׁ̆ מַק ֹו˙ ׂ̆ עֲק ֹלַק

ה ָּ̇ אַק ָמה יֹל ƒב ¿ׁ̆ ƒּב ֹלֹו: ים ƒר אֹומ¿

ֶזה ָמה ֹל¿ ֹזב, עֲק ֶזה? ֶא˙ יך¿ ƒר ָ̂
מֹו ּכ¿ ֵהם ֵאֹלּו ּכָ ים ƒט ּפָ ¿ׁ̆ ƒמ ּוב? ׁ̆ ָח

ים. ƒטֹוב ים ƒׂ̆ עֲק מַק ֹל עַק ָרה, ָ̃ רּוחַק

ִד ּמֵ ֹלַק ֹל¿ א ּבָ ֶזה י אּוֹלַק ָנכֹון, ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
טֹוב הּו ֶ ּׁ̆ מַק ים ƒָעמ פ¿ ƒֹל ֶׁ̆ נּו ָ̇ אֹו

ָעֹלּוֹל ֹלב, ב¿ ֹלַק ּוֹל¿ ֹרחַק פ¿ ƒֹל כֹוֹל ּיָ ֶׁ̆

י� ִדַק ƒמ ר ַ̃ק ֹלֹו ֶיה ה¿ ƒי ם ƒא ּבֹֹל נ¿ ƒֹל

ר ָׁ̆ ֶאפ¿ ן ּכֵ ֶׁ̆ ים ƒ̂ ֵע ׁ̆ ֵי ָבֹל אֲק י: ƒר ָׂ̆

ֹל ֶׁ̆ ָחֹלה ¿̇ הַק ֹליֶהם עֲק אֹו˙ ר¿ ƒֹל

ֶאָחִד ıֵע י ƒ̇ י ƒָרא י ƒנ אֲק יָחה, ƒר ּפ¿

ים. ƒּנ טַק ¿̃ ים ƒּ̃ רֻק י¿ ים ƒָעֹל מֹון הֲק ם ƒע

ּכֹר ז¿ ƒֹל ים ƒיכ ƒר ¿̂ נּו ח¿ נַק אֲק א: ּמָ ƒא

ָעָנף ֹל¿ ֹלה ¿ׁ̆ מ¿ ƒנ ה ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ם ּגַק ֶׁ̆

מֹו ּכ¿ . ֹרחַק פ¿ ƒֹל ו¿ ֹמחַק ¿̂ ƒֹל עֹוֵמִד ֶׁ̆

ח מַק ֶ̂ "ֶא˙ ים ƒֹל ֹל¿ ּפַק ¿̇ ƒמ נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆

." יחַק ƒמ ¿̂ ַ̇ק ֵהָרה מ¿ ָך, ִד¿ ב¿ עַק ִד ƒו ִדָ

ֵהר ּזָ ƒה ֹל¿ אֹוִד מ¿ ים ƒיכ ƒר ¿̂ נּו ח¿ נַק אֲק

ֶאָחִד ף אַק ּזֹא˙ הַק יָחה ƒמ ¿ּ̂ הַק ֶא˙ ֶׁ̆

בּו˙ הֲק ֹלַק ¿̇ ƒה ּב¿ ה ֶׂ̆ עֲק נַק ֵרר'. ָ̃ 'י¿ ֹלֹא

ים ƒׂ̆ עֲק ּמַק הַק ֹל ּכָ ֶא˙ ימּו˙ ƒמ חֲק ּובַק

ה. ֹלָ אֻק ּג¿ הַק ֶא˙ בּו ר¿ ָ̃ ּי¿ ֶׁ̆

ֶׁשֹל ֹּקִׁשי הַק ֶׁשְּבֶׁשֹל ְיֹלִדים, ְמאֹוִד ְרֵּבה הַק ָהיּו ָּנִאים, ּתַק הַק ת ִּבְתֱקּופַק

וֹלֹלֹמִד, ּתֹוָרה ֶׁשֹל ְּבָאֳהֹלּה ֹלֶׁשֶבת ָזכּו Aא ְּמִדים, ְמֹלַק ת ִּבְׂשִכירַק הֹוֵריֶהם

זֹו ּתֹוָפָעה ָרָאה Aא ִחָּיא, ִּבי רַק ָּגִדֹוֹל, הַק ָּנא ּתַק הַק ִים. ּפַק ּכַק ִּבְמֹלאֶכת ֹסֱק עֲק ֹלַק ִהְתִחיֹלּו ְמאֹוִד ָצִעיר ּוְבִגיֹל

ֶׂשה. עֲק מַק ׂשֹות עֲק ֹלַק ֶהְחֹליט ֵּכן ֹל ְועַק ָיָפה ִין ְּבעַק

ֹליַקֹלִדי ּוִמְׁשָנה ָּמׁש חֻק ִסְפֵרי ֹליַקֵּצר ְמָנת ֹל עַק ִּנִדָרׁשֹות, הַק ְּמֹלאכֹות הַק ְרֶׁשֶרת ׁשַק ְּבָכֹל ֱק ָעסַק ָיִדיו ְּבמֹו

ָעֹליו ֱקֹלף, ר ָיצַק ּוֵמעֹוָרם ִד ֹלכַק אֹוָתם ֹלְצָבִיים, ֹלּכֹוִדֹות מַק ר ָיצַק ִמֶּמָּנה ּכֻקְתָנה, ֹל ָׁשתַק הּוא ִיְׂשָרֵאֹל.

ִּמְׁשָנה... ְוהַק ָּמׁש חֻק הַק ִּדְבֵרי ֶאת ב ָּכתַק

ָירֹות ָהעֲק ֵּבין ִחָּיא ִּבי רַק ִהְסּתֹוֵבב ִד ֵּכיצַק ֶּפֶרת ְמסַק ְּגָמָרא הַק ְוָאֵכן

הּוא ִיְׂשָרֵאֹל. יַקֹלִדי ֹלֹלּמּוִד ֶׁשּלֹו ְהְּפָכִנית ּמַק הַק ָּתְכִנית הַק ֶאת ְוִיֵּׂשם

ֶאת ֵּמִד ֹלַק ר: ָאמַק ֶאָחִד ּוֹלָכֹל ב, ֶׁשָּכתַק ְּקֹלִפים הַק ִמן ֹלֶהם ִחֵּלֱק

ִדָּת. ֹלמַק ָּתה ֶׁשאַק ָמה ֶאת ֵבְר6, חֲק


