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264 מס' גיֹליון 2.1.18 התשע"ח שבט י"ז יתרו פרשת שבת-ֱקוִדש ערב ב"ה

ֹלנשמה אכֹל

ְּדבּות!". ִהְתנַק הַק ֹל עַק ָּבה רַק ּתֹוִדה

ִדנּו, ָצעַק ֵעת ְּבֹעז, ָראֵׁשינּו ֹל עַק ֱקְפָחה ֶּׁשֶמׁש הַק

ֶאֹל ְבנּו ְוֱקרַק ֵבִרים חֲק ָּמה ּכַק ְועֹוִד ִני אֲק וַק ֵחם ְמנַק

ִצְבעֹוִנִּיים, ְפֹלֶיִרים ּוְבָיִדינּו ם' 'ֹׁשהַק ְׁשכּונַקת

ת ְּבֶעְזרַק ִּכי ָּבֶהם ֶׁשֵהִציץ ִמי ָּכֹל ֶאת ֶׁשִּלְּמִדּו

ן ּתַק מַק יֹום ָּׁשבּועֹות הַק ג חַק ֶׁשֹל ְּבִעּצּומֹו ֵּׁשם, הַק

ִּדְּברֹות' הַק ֶׂשֶרת 'עֲק ֱקִריַאת ֵּתָעֵר2 ּתֹוָרֵתנּו,

ּמּוָבן), ּכַק ָּגִרים ְמבֻק ִמְניַקן (ִעם ֹליֹלִדים ְמיֻקֶחִדת

ֵׁשׁש ְּבָׁשָעה ִּקים, ְמּתַק ּומַק ְפָּתעֹות הַק ְּפָרִסים, ִעם

ָּדִוִד'. 'ָמֵגן ְּכֶנֶסת הַק ְּבֵבית ִים, ָּצֳהרַק הַק ֵרי ַאחֲק

ֵּים ִיְסּתַק ִּמְבָצע;א ֶׁשהַק ֹלכֻקָּלנּו ָּברּור ָהָיה ְּכָבר

ְמֹלָאה ְּתפּות ְּבִהְׁשּתַק ֶאָּלא ִד ִּבֹלבַק ֹלֻקָּקה חֲק ּבַק

עֹוִד ְוכֻקֵּלי. ְּיֹלִדים הַק ָבַאת הֲק ּבַק ְצמֹו, עַק ָּבֵארּועַק

ְמֹלִאים ָּתִפים ׁשֻק ָהִיינּו ְּכָבר ֶׁשָעְבָרה ָּׁשָנה ּבַק

ְּׁשכּוָנה ּבַק ִּדְּברֹות הַק ֶׂשֶרת עֲק ֱקִריַאת ע ֹלִמְבצַק

ִמָּׁשָנה ָויֹות חֲק הַק ֹל ִּבְגֹלַק ְוֱקא ֶׁשּדַק ֶאָּלא ּזֹו. הַק

ּמּוָבן. ּכַק ִים' ּמַק הַק ג 'חַק ֹל ִּבְגֹלַק ְׁשנּו. ָחׁשַק ֶׁשָעְבָרה

ּתֹוָרה ְוהַק ֶׁשֱהיֹות יֹוִדעַק , ֶׁשּיֹוִדעַק ִמי ּוְבֵכן,

ֹלְׁשֹּפ2 ׁשֹוִנים ִּבְמֱקֹומֹות ָנהּוג ִים, ֹלמַק ִנְמְׁשֹלה

ִהיא, ְּבָעָיה הַק ָּׁשבּועֹות. הַק ג ְּבחַק ֶזה ֹל עַק ֶזה ִים מַק

ָּלז, הַק ִּמְנָהג הַק ׁשֹוְמֵרי טֹוְרִחים ָּתִמיִד ֶׁש@א

ִאם ִים, ּמַק הַק ת ֹלְׁשִפיכַק ְּמֹיָעִד הַק ִעם ֱקִדם ֹלָבֵרר

ְנָין ְמעֻק ְוַאף ִּמְנָהג הַק ֶאת ִּכיר מַק הּוא ּגַקם

ְוֱקא... ּדַק ִּנְרָטב הַק ִד ּצַק הַק ִמן ְועֹוִד ּבֹו. ֵּתף ֹלִהְׁשּתַק

ִּבים רַק ְיֹלִדים ֶיְׁשָנם ֹלָמָׁשֹל, ם', 'ֹׁשהַק ִּבְׁשכּונַקת

ֶׁשּזֹו – ִּנְמָׁשֹל הַק ֹל עַק ְחֹׁשב ֹלַק ְצֹליִחים מַק ֶׁש@א

ֹלֹוא הֲק ָּמָׁשֹל, ּבַק ְּבִעָּקר ְּכִזים ּוִמְתרַק – ּתֹוָרה הַק

ָּבֶהם. ִּׁשּמּוׁש הַק צּורֹות ֹל ְׁשֹלַק ֹל עַק ִים ּמַק הַק ֵהם

ִמְתּפֹוְצצֹות, ִים מַק ֱקּיֹות ְּבׂשַק ִּבִדֹלִיים,

ְׁשֱקָיה. הַק ְּבִצּנֹורֹות ִפּלּו אֲק וַק ִים מַק ְּבֶאֱקְּדֵחי

ָיָפה ֵהָענּות ֶׁשָעְבָרה, ָּׁשָנה ּבַק ָאז, ָהְיָתה ְוֱקא ּדַק

ָזָרה חֲק ֶּדֶר2 ֶׁשּבַק ֶאָּלא ִּדְּברֹות. הַק ֶׂשֶרת עֲק ֹלֵארּועַק

ֶׁשֹל מֹוֱקִדים ָּמה ְּבכַק ְרנּו ָעבַק ֶׁשָּלנּו ְּׁשכּוָנה ֹלַק

ף' 'ָחטַק זֹוֵכר, ִני אֲק ֵחם, ְמנַק ִים'. ּמַק הַק ג 'חַק ִגיגַקת חֲק

ֹלְבּכֹות. ְוִהְתִחיֹל ְּבֹראׁשֹו ִים מַק ִּקית ׂשַק ָאז

ֶּוה ְיֹלַק הּוא ִיְצָחֱק, יֹוֵסף ר' ֹלנּו ִהְבִטיחַק ם, עַק ּפַק הַק

. ָהֵארּועַק ְּבסֹוף ְיָתה ּבַק הַק אֹוָתנּו

ֵריֱקים ט ִּכְמעַק ָהיּו ָּיָפה הַק ְּׁשכּוָנה הַק ְרחֹובֹות

ִמְּמכֹוִנית ִּבְזִריזּות ְמנּו ּדַק ִהְתֱקַק ֵמָאִדם.

ְצִמיִד מַק ֵברֹו חֲק וַק ֵּגב ּמַק הַק ֵמִרים ֶאָחִד ֹלְמכֹוִנית.

ע... ְּכֶׁשְּלֶפתַק ָחֹליֹלה, ְוחֹוֵזר ְפֹלֶיר הַק
יבוא המשך

ֵחׁש ֹלִהְתרַק ֶׁשֵהֵחֹל ֶּזה, הַק ֵּתֱק ְּמרַק הַק ִּסּפּור ּבַק

ֹלְפֵני ְּבִדּיּוֱק ְרִּתי ִנְזּכַק ָּׁשבּועֹות, הַק ג ְּבחַק ְוֱקא ּדַק

ִיְתרֹו, , ָּׁשבּועַק הַק ת ְּבָפָרׁשַק ְּכֶׁשָּקָראִתי ִים, יֹומַק

ְּפָרה סַק אֲק ְּבֹלִּבי, ְרִּתי ָאמַק ִּדְּברֹות. הַק ֶׂשֶרת עֲק ֶאת

ֶׁשֵּתָהנּו. ֹלֶכם, ּגַקם אֹותֹו ָנא

ר' ִׁשְכִמי ֹל עַק ח ָטפַק ְׁשֵניאֹור?", ִנְׁשָמע, "ָמה

ג חַק ֵּדׁש ִהְתֱקַק ֹלְפֵני ָיִמים ָּמה ּכַק ִיְצָחֱק, יֹוֵסף

ֶּצה ְמרֻק ְכִּתי, ִחּיַק ְוִנְׁשָמע!", ֶׂשה עֲק "נַק ּתֹוָרה. ן ּתַק מַק

ִחּי2ֵ. ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ּגַקם ֶׁשִּלי. ְבָרֱקה הַק ֵמהַק

ִּתְהֶיה Eֶׁשְּל ְּתׁשּוָבה ֶׁשהַק ֵמֹראׁש ְבִּתי "ָחׁשַק

ָּכבֹוִד!". הַק ָּכֹל ִחּיּוִבית...

ְרִּתי ָזכַק ֵאי2;א ָּפִנים. הַק ִמן ֹלי ֱק ִנְמחַק ִחּיּו2 הַק

ֵּלי ְּבֱקַק ֹלִהָּזֵהר. ָצִרי2 ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ֶׁשִעם

ֵּדב ִמְתנַק Eְצְמ עַק ֶאת ֹלְמֹצא ָיכֹוֹל ָּתה אַק ּלּות ֱקַק

ְּדחּוָפה 'ִמְבָצִעים' ת ְמִׂשימַק ֹלֵאיזֹו ִּפְתאֹוִמית

ֵּדב... ֹלִהְתנַק ִּבְכֹלֹל ְנָּת ּוַק ֶׁשִהְתּכַק ְּבֹלי

ְׁשָּת ֶׁשִּבּקַק ֹלב ְמִּתי ׂשַק ;א ִני אֲק ִני... "אֲק

ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ֱקֹוֹל. ְּבֵׁשֶפֹל ְרִּתי ָאמַק ֶּׁשהּו", מַק

ֹלִפי ֶאָּלא ֵּקׁש ְמבַק ֵאיִני ִּתָּבֵהֹל. "ַאֹל ֱק. ָצחַק

ר מַק אֲק מַק ֶאת ִצֵּטט ְוֶאָחִד...", ֶאָחִד ָּכֹל ֶׁשֹל ּכֹוחֹו

ְּפׁשּוָטה ִּבְמִׂשיָמה ם עַק ּפַק הַק ָּבר "ְמִדֻק "ֹל. זַק חֲק

ָּמה ּכַק ִמְתַאְרְּגִנים ָמָחר ֶּתם אַק ׁשּוָבה. חֲק וַק

'ְפֹלֶיִרים' ֶׁשּיֹוֵתר ָּמה ּכַק ְּלֱקים ּוְמחַק ֶחְבֶרה,

ֹּזאת, הַק ְּׁשכּוָנה ּבַק ְּבֵסִדר? ם'. 'ֹׁשהַק ִּבְׁשכּונַקת

ֹלּה ֶׁשֵאין ִמְׁשָּפָחה ֵאין , יֹוִדעַק ָּתה ֶׁשאַק ְּכמֹו

ֹלֶהם ֶׁשָּתִׂשימּו טֹוָבה, ִכי הֲק ִּׁשיָטה הַק ָאז אֹוטֹו.

ֶאת ֱקָצת ְמִריִמים ְּמכֹוִנּיֹות. הַק ְּבִׁשְמׁשֹות

ֶאת ָׂשִמים ִּקִדִמית, הַק ִּׁשְמָׁשה הַק ֶׁשֹל ֵּגב ּמַק הַק

ֵהי! ֵּגב. ּמַק הַק ֶאת ָזָרה חֲק ְצִמיִדים ּומַק ְפֹלֶיר הַק

ֹלָיִדינּו ר ֶׁשָעבַק ֶׁשִּלי ָחֵבר ֵיֵרט הּוא ֵחם!", ְמנַק

ִנְׁשָמע "ָמה ִביבּות. חֲק ּבַק ִׁשְכמֹו ֹל עַק ח ְוָטפַק

ְּכמֹו ְוִנְׁשָמע' ֶׂשה עֲק 'נַק אֹוֵמר ָּתה אַק ּגַקם ?Eִאְּת

ח. ּפַק הַק ֶאת ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ֹלֹו ן ָטמַק ְׁשֵניאֹור?",

ֵחם ְמנַק ֵהִגיב ְּכֹלּום", אֹוֵמר ;א ִני "אֲק

ר' ָבֹל אֲק ְׁשִתיֱקה". – ָחְכָמה ֹלַק "ְסָיג ִּבְתבּוָנה.

ֶזה ָיֶפה! "ָיֶפה, ֵהב. ִהְתֹלַק ְוֱקא ּדַק ִיְצָחֱק יֹוֵסף

ְחֹׁשב ֹלַק יֹוֵתר ֵּבר; ֹלִדַק ָּפחֹות ִעְנָין! אֹותֹו ֵרי הֲק

ְוִנְׁשָמע'... ֶׂשה עֲק 'נַק ָּמׁש מַק ׂשֹות! עֲק ֹלַק יֹוֵתר ְועֹוִד

ְׁשֵניאֹור – ֵהר ְממַק ֱקָצת ִני אֲק ֵחם! ְמנַק ע ְׁשמַק

ּתֹוִדה! ְּבֵסִדר? ֹּכֹל. הַק ֶאת Eֹל ְסִּביר ֹלהַק יַקְמִׁשי2

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ְנֵין, ְמעַק ֹלִדָבר ֹלב ְמִּתי ׂשַק ֶאְתמֹוֹל

ֶאת עֹוִׂשים ָנִׁשים אֲק ְּכֶׁשְּׁשֵני ּגַקם

ֹלֵהָראֹות ְיכֹוֹלה ִהיא ָּלה, ְּפעֻק אֹוָתּה

ֹלָמָׁשֹל ֵּון? ִמְתּכַק ִני אֲק ֹלָמה ַאֶחֶרת! ְמֵרי ֹלגַק

ְרִּתי ָאמַק ִרית, חֲק ׁשַק ְּתִפּלַקת ֵרי ַאחֲק ֶאְתמֹוֹל,

ְתִאיִמים ּמַק הַק ְּתִהִּלים הַק ִּפְרֱקי ֶאת ָּכָרִגיֹל

ֶאת ְרִּתי ָאמַק ִני ְּכֶׁשאֲק ְּבִדּיּוֱק ִרי2. אֲק ּתַק ֹלַק

ֹלָיִדי, ב ֶׁשָּיׁשַק ְׁשמּוֵאֹל ּגַקם ָהֵאּלּו, ְּפָרֱקים הַק

ְּתִהִּלים. ִּפְרֱקי אֹוָתם ֶאת ר ָאמַק

ִני אֲק – ְנֵין ְמעַק ֹלֶהְבֵּדֹל ֹלב ְמִּתי ׂשַק ְוָאז

ֶׁשִּלי ִים ָהֵעינַק אֹוֵמר. – ְוהּוא ֹלֵמֹל, ְממַק

ְּבתו2ֹ ֶׁשּלֹו ִים ָהֵעינַק ִמָּסִביב, ְמׁשֹוְטטֹות

ְוֶאְצֹלֹו, ְּכֹלּום, ׁשֹוְמִעים ;א ֶאְצֹלי ִּסּדּור. הַק

ִפּלּו אֲק ׁשֹוְמִעים ִּמִּלים, הַק ֶאת ׁשֹוְמִעים

ֶנֱהֶנה! ָּפׁשּוט ֶׁשהּוא ְוִנְרֶאה ְנִּגיָנה, מַק

ִמְּׁשֵּתי ִּבְּקָׁשה ִאָּמא ִים ָּצֳהרַק הַק ר ַאחַק

ָרִאיִתי ׁשּוב ֶחִדר. הַק ֶאת ֵּדר ֹלסַק ֶׁשִּלי ָחיֹות אֲק

ֹלַאט, ֹלַאט ֱקָמה ת ַאחַק ֶהְבֵּדֹל. הַק ֶאת

ֹלָׁשם... ִהְסּתֹוְבָבה ֹלֹפה, ִהְסּתֹוְבָבה

ְוִהְתִחיֹלה – ְּבָעָיה" "ֵאין ָאְמָרה ְּׁשִנָּיה, ְוהַק

ּוְבָחִריצּות. ֵהר מַק ֵּדר ֹלסַק

ָּלה", ְּפעֻק ָּכֹל ֹלתו2ֹ , ְכִניס ֹלהַק ������"ֶאְפָׁשר

ִנְכְנסּו ֵמֵאיֹפה ְנִּתי ֵהבַק ְוָאז ְצִמי. ֹלעַק ְבִּתי ָחׁשַק

ִאָּמא ָּבֶעֶרב ֶאְתמֹוֹל ָהֵאּלּו. ְחָׁשבֹות ּמַק הַק ֹלי

ָּבִנית ָהרַק ֶׁשֹל ְּמיֻקָחִד הַק ְׁשָמּה ֹל עַק ֹלנּו ִהְסִּביָרה

ִּבי ָהרַק ֵאֶׁשת ָּׁשֹלֹום, הַק ָעֹליָה ָּיה-מּוְׁשֱקא חַק

ָחֹל ְּלֱקּוָתּה ִהְסּתַק ֶׁשּיֹום אִויְטׁש, ִמְּליּוּבַק

ִמְצוֹות ִּיים. חַק ִמְּלׁשֹון ָּיה" "חַק ְׁשָבט. ְּבכ"ב

;א ֹלֵהָעׂשֹות, ְצִריִכים טֹוִבים ִׂשים עֲק ּומַק

ְצֹלּות, ְּבעַק ;א ְּביַקְׁשנּוִנּיּות, ;א ִדיׁשּות, אֲק ּבַק

ָּיה! חַק ְּבצּוָרה ֶאָּלא

ְּבֶמֶרץ! ְּבִׂשְמָחה, ִמימּות, חֲק ּבַק

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

ים! ƒח אַק ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי ֹל ּכָ ֵרי הֲק
ָּ̇ ע¿ הֹוִדַק ֶׁ̆ ֹל עַק ָך ֹל¿ מֹוִדה י ƒנ אֲק
�ָך ¿ּ̇ ƒא ˜ֹוֶרה ָמה י ƒֹל

י. ƒ̇ אֹו ר ֵּ̃ בַק ֹל¿ ָ̇ א ּבָ ֶׁ̆ ֹוִדה ּ̇ י, ƒיִד ƒִד י¿ ָח˜ ¿̂ ƒי
ּור ּ̃ ƒּב יָעה, ƒ̂ ּפ¿ הַק ם ƒע ו¿ ָהָאסֹון, ֵרי חֲק אַק

עֹוִדִד. מ¿ ֹלט ֶהח¿ ּב¿ הּוא ֶזה ּכָ

ֹלָכּה הֲק מַק ּב¿ ה, ּכָ רֻק אֲק ˜ּוָפה ¿ּ̇ ָפה ָחֹל¿
אּוָנה ¿̇ ƒּב ֹו, ּ̇ ¿ׁ̆ ƒֵמא ֹל ֶ̃ ֵטנ¿ ר מַק ֵמן ֹל¿ אַק ¿̇ ƒה

ּיּוֹל. ƒט ּב¿ הּו ָ ּׁ̆ ֶׁ̆ ֵע˙ ּב¿ ה ָׁ̆ חֲק רַק ¿̇ ƒה ֶׁ̆

'ְּׁשָמׁשֹות' הַק ֵּבין ע ִמְבצַק 1

ה. ָׁ̆ ָ ּ̃ בַק ּב¿ ִד ּבֵ ּכַק ¿̇ ƒּ̇ עּוָגה, ָחה ֹל¿ ָׁ̆ י ƒּ̇ ¿ׁ̆ ƒא
ּיֹום ּבַק ו ָׁ̆ כ¿ עַק ר ִדֵ ַּ̇ק ס¿ ƒמ ה ָּ̇ אַק ֶמ˙ א¡ ּבֶ ֵאיך¿

ע? ֶרגַק ּכָ ָך ֹל¿ ִדֹוֵאג י ƒמ יֹום?
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ן, ּבֵ הַק ים ƒָעמ פ¿ ƒֹל
י ƒנ אֲק ֵכן. ָ ּׁ̆ הַק ים ƒָעמ פ¿ ƒֹל

�ֹלֹוֵנן ¿̇ ƒמ ֹלֹא

ֹלשמור נא
ֱקִדושת עֹל
הגיֹליון

י ƒנ אֲק ה ּמָ ּכַק יֹוִדעַק ה ָּ̇ אַק ֵרי הֲק י, ƒיִד ƒִד י¿ ֹל ֶ̃ ֵטנ¿
ה ָּ̇ אַק ֶׁ̆ אֹו˙ ר¿ ƒֹל ֵמחַק ָׂ̆ י ƒ̇ י ƒָהי ה ּמָ כַק ו¿ ָך, ¿̇ אֹו ב ּבֵ חַק מ¿

ָך. ֹל¿ ֹאג ִד¿ ƒֹל י ƒֹל ן ֵּ̇ ר. ֵׁ̆ ּכָ ֹאֶכֹל א ָ̃ ו¿ ִדַק אֹוֵכֹל

נֹו˙ מ¿ בּועַק ָׁ̆ ָכֹל ּב¿ ָך ֹל¿ יא ƒָאב ֶׁ̆ ָך ¿ּ̇ ע¿ ִדַק ָמה
יֹום ָכֹל ּב¿ ָטֵרך¿ ¿̂ ƒּ̇ ה ָּ̇ אַק ו¿ פּואֹו˙, ¿̃ מּוָכנֹו˙ ָמזֹון
ֶיה ה¿ ƒי ה ּזֶ הַק ָהֹאֶכֹל ֹכֹל? ֹלא¡ ו¿ ן ָ̇ אֹו ָך ֹל¿ ם ּמֵ חַק ֹל¿ ˜ רַק

ים? ƒּכ ס¿ מַק ין. ƒר ִד¿ הַק ּמ¿ ֹלַק ר ֵׁ̆ ּכָ – ם ּגַק

ר, ָ̃ ָי ֶיה ה¿ ƒי ח טַק ּבֶ ֶזה ֹזב, עֲק
�ה ּבֵ ר¿ הַק ֹרחַק ט¿ ƒֹל ָטֵרך¿ ¿̂ ƒּ̇ ם גַק ו¿

ם גַק ו¿ ָחה! מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ ֶזה ֶא˙ ה ֶׂ̆ ֶאע¡ י ƒנ אֲק
ג. אַק ִד¿ ƒּ̇ ֹל אַק י! ָעֹלַק ֹלּום ¿ׁ̆ ַּ̇ק הַק

ה ֶׁ̆ ָ̃ ֹלֹא ֶזה ם ƒא נּו.. נּו,
�ֵסִדר ּב¿ ֹלֹא? ה ֹלּמָ ָאז ָך, ֹל¿

אֹוִד מ¿ ָוה ¿̂ ƒמ אי ִדַק וַק ּב¿ זֹו ָח˜, ¿̂ ƒי
�ָבֹל אֲק ר. ֵׁ̆ ּכָ ֹאֶכֹל ֹל¿ י ƒיהּוִד ƒֹל ֹאג ִד¿ ƒֹל ִדֹוֹלה! ּג¿
ֶזה? ֶא˙ ֹו˙ ׂ̆ עֲק ֹלַק ב ֵׁ̆ חֹו ה ָּ̇ אַק ּיּו˜ ƒִד ּב¿ ֵאיך¿

רֹוב. ָ̃ ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ר ּגָ ֹלֹא הּוא ֵרי הֲק

ה! ּכָ רֻק אֲק יָעה ƒס נ¿ ֶמ˙ א¡ ּבֶ זֹו �מ ֶאמ¿
ָמזֹון ˙ ָכנַק הֲק ֹלַק ָעֹל פ¿ ƒּמ הַק ֶׁ̆ י ƒּ̇ ע¿ ָיִדַק ֹלֹא
ָרחֹו˜! ך¿ ּכָ ֹל ּכָ פּואֹו˙, ¿̃ ָמנֹו˙ ּב¿

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¿

ָמָר˜ ִדי ֵ̃ ¿ׁ̆ ר ָׁ̆ ֶאפ¿ י, ƒ̂ י ƒא
ה? ָׁ̆ ָ ּ̃ בַק ּב¿

ִדי ֵ̃ ¿ׁ̆ ֵער, טַק ¿̂ ƒמ
רּו! מ¿ ג¿ ƒנ ָר˜ ּמָ הַק

ט"ּו ּב¿ ֶׁ̆ ן ּגַק ּבַק ֹלנּו רּו ָאמ¿ נֹוָרא, ֹלֹא
�˙ חַק ּפֹורַק ה ּיָ ƒִד ֵ̃ ¿ ּׁ̆ הַק ָבט ¿ׁ̆ ƒּב

ים! ƒׁ̆ ִד חֲק ָמָר˜ ִדי ֵ̃ ¿ׁ̆ ָמֹלא ֹלנּו חּו מ¿ ¿̂ ƒי ו¿

ֱקב עֲק ֱקבָצמּוִדמַק עֲק ָצמּוִדמַק
ֱקפֹלון עוזי מאת



ִׂשּיֹות? עֲק מַק אֹו ָּבֹלה ֱקַק

ִּמִדָּבִרי הַק ְמֹליֵאֹל ּגַק

ְנכֹוָנה ֵעָצה

ֶאת ּנֹות ֹלׁשַק ָׁשֹלֹום ִּבי רַק ִנָּסה ֶנֱעִדר.

ָהָיה ִנְרֶאה אּוֹלם ִּבּקּורֹו, ְׁשעֹות

ֹלִנְסיֹונֹוָתיו מּוִדע ִים ּמַק הַק ֶׁשּׁשֹוֵאב

ָוׁשּוב. ׁשּוב ּבֹו ֵּתֹל ְמהַק ְוהּוא

ׁשֹוֵאב ֶאת ִמִּלְפֹּגׁש ׁש ְּכֶׁשּנֹואַק

ִדרֹו. חַק ֶאֹל ֹלִהָּכֵנס ֶהְחֹליט ִים, ּמַק הַק

ֶחִדר. ּבַק ִאיׁש ָהָיה ;א ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה

ָמֹלא ְּבַאְרָּגז ִמָּיִד ִהְבִחין ָׁשֹלֹום ִּבי רַק

ִסְפֵרי ְּבִעָּקר ָהיּו ֵאֶּלה ְסָפִרים.

ּתֹוָרה. הַק ְּבִמְסְּתֵרי ָהעֹוְסֱקים ָּבֹלה, ֱקַק

ֶּנְחָׁשֱק, הַק ֵּסֶפר הַק ּגַקם ָהָיה ְּסָפִרים הַק ֵּבין

ֶׁשֹל ֱקָרנּותֹו סַק ֹלֱקנֹות. ָּכֹל-ּכ2ָ ץ ָחפַק ָׁשֹלֹום ִּבי ֶׁשרַק

ְּצָמה. ִהְתעַק ָׁשֹלֹום ִּבי רַק

ֶׁשֹל ִדרֹו חַק ֶאֹל ֵׁשִנית ָׁשֹלֹום ִּבי רַק ָהֹלַק2 ֹלָמֳחָרת

ְּכֶׁשִּגָּלה ְפָּתָעתֹו הַק ָהְיָתה ָּבה רַק ָמה ִים. ּמַק הַק ׁשֹוֵאב

ְּסָפִרים, הַק ז ַאְרּגַק ֶנֶעֹלָמה. ֶחִדר הַק ת ְּתכּוֹלַק ָּכֹל ִּכי

ר נֹותַק ֶחִדר ְוהַק ם, ֶנֱעֹלַק ֹּכֹל הַק – ָהִאיִׁשִּיים ָפִצים חֲק הַק

ְמֵרי. ֹלגַק ֵריֱק

ָהִאיׁש ָּתה "אַק חֹוָריו: ֵמאֲק ֱקֹוֹל ע ָׁשמַק ע ֹלֶפתַק

ִים?". ּמַק הַק ׁשֹוֵאב ֶׁשֹל ָפָציו חֲק ּבַק ֶׁשִחֵּטט

ָּיט חַק הַק ֶאת ְוָרָאה ְּבֶבָהֹלה, ָׁשֹלֹום ִּבי רַק ִהְסּתֹוֵבב

ּדּועַק "מַק ְּכעּוָסה. ֶרֶׁשת אֲק ָּפָניו ֹל ְועַק חֹוָריו ֵמאֲק עֹוֵמִד

ִדרֹו חַק ֶאֹל ר ָחזַק ִים ּמַק הַק ׁשֹוֵאב ֶׁשר אֲק ּכַק ֹזאת? ָעִׂשיָת

ְמהּוָמה ָּכאן חֹוֹלֹל הּוא ם. עַק ִמּזַק ְפׁשֹו נַק ֶאת ע ָיִדַק ;א

ֵּטט ּוֹלחַק ֹלֵביִתי ֹלִהָּכֵנס ֶׁשֵהֵעז ָהִאיׁש 'ִמי ֱק ְוָצעַק

ֵאי2 ְעִּתי ָיִדַק ;א ֶׁשִּלי?!'. ִׁשּיֹות עֲק ּמַק הַק ְּבִסְפֵרי

ָּכֹל ֶאת ף ָאסַק ֹּבֱקר ּבַק ֹלָמֳחָרת מֹו. עֲק זַק ֶאת ְרִּגיעַק ֹלהַק

ם". ְוֶנֱעֹלַק ָפָציו חֲק

ֹל עַק ָׁשֹלֹום ִּבי רַק ֶׁשָחׁש ְחָמָצה הַק הַק ת ְּתחּוׁשַק ֶאֹל

ֹל עַק ר עַק צַק ָּתה עַק ִהְצָטֵרף ֹלֱקנֹות, ָזָכה ֶׁש@א ֵּסֶפר הַק

ִּנְסָּתר, הַק ִּדיֱק ּצַק הַק ֶאת ֹלְפֹּגׁש ִמֶּמּנּו ע ֶׁשִּנְמנַק

ּמּוָזָרה. הַק גּותֹו הֲק ְּבִהְתנַק ּגַקִדֹלּותֹו ֶאת ֶׁשִהְסָוה

ופֹלא') נס 'סיפורי פי (עֹל

ּקֹוֹל. הַק ע ִנְׁשמַק ִּבי!", רַק ִּבי! "רַק

ּׁשּוֱק ּבַק ר ֶׁשָעבַק ִמָּקִמיְנֱקה, ָׁשֹלֹום ִּבי רַק ִּדיֱק ּצַק הַק

ְיהּוִדי ְוָרָאה ֹראׁשֹו ֶאת ֵהֵסב ֹלבֹוב, ֶׁשֹל הֹוֶמה הַק

ְסָפִרים", מֹוֵכר ִני "אֲק ֵסֶפר. ּוְבָיִדֹו ֹלֱקָראתֹו ֵהר ְממַק

ְּמִציאּות, הַק ר ְיֱקַק ֵסֶפר "ֶזה ָהִאיׁש. ְצמֹו עַק ִהִּציג

ְוָהֹעֶתֱק ְּדָרִזין, ָרִזין ּתֹוָרה, הַק ְצפּונֹות ּבֹו ֶׁשֵּיׁש

ְּבִמינֹו". ָיִחיִד ֶׁשְּבָיִדי

ֹל עַק ִד ָעמַק ְמֵהָרה ִד ְועַק ֵּסֶפר, ּבַק ָׁשֹלֹום ִּבי רַק ִעֹלֵעֹל

צֹוִדֱק ָאֵכן, ְוָנִדיר. ִּתיֱק עַק ָּבֹלה ֱקַק ֵסֶפר ֶזה ִטיבֹו:

ֶּזה הַק ֵּסֶפר הַק ֶאת ִּׂשיג ֹלהַק ֵאין ְּסָפִרים. הַק מֹוֵכר

ִאֵּׁשר ֵּסֶפר", הַק ֶאת ִני אֲק ִּכיר "מַק ָמֱקֹום. ְּבׁשּום

ְּתמּוָרתֹו?". ֵּקׁש ְּתבַק ָּמה "ּכַק ִּדיֱק. ּצַק הַק

ִּבְסכּום ב ָנֱקַק הּוא ָּבְרֱקּו. ּמֹוֵכר הַק ֶׁשֹל ֵעיָניו

ִּבי. ָהרַק ֶׁשֹל ָּפָניו ֹל עַק ָעֹלָתה ָנָנה עֲק ֹלָּפֹל. ְמפֻק

אּוֹלם ְּבַאְכָזָבה. ר ָאמַק י", ִמּדַק ָיֱקר ְּמִחיר "הַק

ִמן ְפִחית ֹלהַק מּוָכן "ֵאיֶנִּני ֶנֱחָרץ. ָהָיה ּמֹוֵכר הַק

ְּקִׁשים ְמבַק ִּבים "רַק ר. ָאמַק ְבִּתי", ֶׁשָּנֱקַק ְּמִחיר הַק

ְמִחירֹו ֶאת ְּלמּו ְיׁשַק ְוֵהם ֵּסֶפר, הַק ֶאת ֹלְרֹּכׁש

ָּמֹלא". הַק

ץ ֶנֱאֹלַק ֵּסֶפר, הַק ֶאת ֹלֱקנֹות ז ָהעַק ְרצֹונֹו ַאף ֹל עַק

ְּבָיִדֹו ָהָיה ;א ּמֹוֵכר. הַק ִמן ֹלִהָּפֵרִד ָׁשֹלֹום ִּבי רַק

ב רַק הֹון ֵּלם ֹלׁשַק ֶּׁשֶגת מַק ָיִדֹו ְוֵאין ָּדרּוׁש, הַק ְּסכּום הַק

ֵסֶפר. בּור עֲק ּבַק ָּכֹל-ּכ2ָ

ֶאת ְּבָיִדיו ָחׁש ִין ִדַק עֲק 2 אַק ֹלֵביתֹו, ָׁשֹלֹום ִּבי רַק ָׁשב

ְּכמּוִסים הַק ּסֹוִדֹות הַק ִּתיֱקים. ָהעַק ֵּסֶפר הַק ֵּפי ּדַק ע ּגַק מַק

ע ָיִדַק ;א הּוא ְפׁשֹו. נַק ֶאת ִהְסִעירּו ּבֹו ְּכתּוִבים הַק

ְּכִדי ָּיט חַק ֶׁשֹל ְסמּוָכה נּות חֲק ֹלַק ִנְכנַקס ְּסָפִרים, הַק

ִים. ּמַק הַק ׁשֹוֵאב ֶׁשֹל ּנֹו ְנֱקַק ֱקַק ֹל עַק ֹלְתהֹות

"ׁשֹוֵאב ָּיט. חַק הַק ְּפֵני ֹל עַק ָעֹלָתה ְפָּתָעה הַק ֶרֶׁשת אֲק

ִמְתּגֹוֵרר "הּוא ִמין, אֲק מַק ְּכ;א ָׁשַאֹל ִים?", ּמַק הַק

ְּבֵביִתי". ִדִרים חֲק הַק ִד ְּבַאחַק

ָׁשֹלֹום ִּבי רַק ִּבֵּקׁש ָהִאיׁש?", ֶׁשֹל ִטיבֹו "ּוָמה

ת. עַק ֹלִדַק

ְּכִמים ִמְסּתַק ָׂשיו עֲק "מַק ְּבִגחּו2. ֵהִגיב ָּלה הַק

ֹלָבֵּתי ְוַאְסָּפֱקָתם ְּבֵאר ֵמהַק ִים מַק ת ִּבְׁשִאיבַק

ְּבִרּיֹות, הַק ִעם ְּבִׂשיָחה ָּבא הּוא ֵאין ָּלֱקֹוחֹות. הַק

ִהְנִמי2 ֶזה", ִעם ֶנֱאָמָנה. בֹוִדתֹו עֲק ֶאת עֹוֶׂשה 2 אַק

מּוָזָרה. ְּבצּוָרה ֵהג ִמְתנַק "ָהִאיׁש ֱקֹוֹלֹו, ֶאת ָּלה הַק

ֹלֵביתֹו ּוְבׁשּובֹו ֹלָׁשְכָרה, ֹלְׁשּתֹות ְרֶּבה מַק הּוא

ִוּכּוחַק ֱקֹוֹלֹות ִדרֹו ֵמחַק עֹוֹלים ְּכֹלֹוט, ִׁשּכֹור ָּבֶעֶרב,

ָּיט חַק הַק ִסֵּכם מּוָזר", ִאיׁש ִאְׁשּתֹו. ֹלֵבין ֵּבינֹו ָרִמים

ֶּטֹלת. ְמבַק ָיִד ת ִּבְתנּועַק ְּדָבָריו ֶאת

ָמה ָׁשֹלֹום. ִּבי רַק ֶאת ְמאֹוִד ִהְתִמיּהַק ֵּתאּור הַק

ר ְיֱקַק ָּבֹלה ֱקַק ּוֹלֵסֶפר ָּכֹזאת ֱקֶּפֱקת ְמפֻק ֹלִאיִׁשּיּות

ר ַאחַק ּקֹות ֹלִהְתחַק ֶהְחֹליט הּוא ְּמִציאּות? הַק

ֶאת ּפֹוֱקִד ָהָיה יֹום ְּבָכֹל ִּמְסּתֹוִרי. הַק ִים ּמַק הַק ׁשֹוֵאב

ָהִאיׁש, ֶאת ּבֹו ֹלְמֹצא ֶּוה ְמֱקַק ָּיט, חַק הַק ֶׁשֹל ֵּביתֹו

ֶזה ִּכי ִהְתָּבֵרר , ֶׁשִהִּגיעַק ְּבָׁשָעה ָּתִמיִד, אּוֹלם

ם עַק ּפַק ּבַק ֵמָהָהר, ִד ָירַק ֵּבנּו רַק ֹמֶׁשה

ְּׁשִנָּיה. הַק

ֹמֶׁשה ר ָאמַק ֵּׁשם", הַק ִּדְבֵרי "ֵאּלּו

ֹלָהר, ָסמּו2 ֹלֹו ֶׁשִּצּפּו ָהָעם ִזֱקֵני ֶאֹל

ֵמָאחֹור ִדנּו ֶׁשָעמַק ְחנּו נַק אֲק ְוגַקם

ר ָאמַק ֵּׁשם "הַק ְּדָבִרים. הַק ֶאת ְענּו ָׁשמַק

ֶהָעָנן ב ְּבעַק Eֵאֹלי ֶּלה ֶאְתּגַק ִני אֲק ּכ2ָ:

יּוְכֹלּו ָהָעם ְוָכֹל ָהָהר, ֶׁשְּבֹראׁש

Eִאְּת ֵּבר ְמִדַק ִני אֲק ִד ֵּכיצַק ֹלְׁשֹמעַק

ִּדְּברֹות הַק ֶׂשֶרת עֲק ֶאת Eֹל ּומֹוֵסר

ֵהם ְוָאז ּכ2ָ, ר ַאחַק ֹלֶהם ֶׁשִּתְמֹסר

ֹלעֹוֹלם". Eְּב ִמינּו יַקאֲק

ְּזֱקִנים. הַק ָּכֹל ִהְסִּכימּו "ָאֵמן",

ֵהֵחּלּו ֶּנֱאָסִפים הַק ֵנה חֲק מַק ִמּתו2ֹ 2 אַק

;א ְוָגְברּו. ֶׁשָהֹלכּו ֱקֹוֹלֹות ֹלֹות עֲק ֹלַק

ָחֹליֹלה, ּוְבִמְרמּור ִּבְטרּוְנָיה

ְּבִרים ְמִדַק ִנְראּו ָנִׁשים ָהאֲק

ְסָּכָמה. ְּבהַק ִנים ְנהֲק ּוְמהַק ְּגׁשּות ְּבִהְתרַק

ֹלאֹותֹו ְּוִנים ְמכַק ּכֻקָּלם ִּכי ָהָיה ִנְרֶאה

ָרצֹון...

ְּמכֻקָּבִדים ֵמהַק ֶאָחִד ִנּגַקׁש ּסֹוף ֹלבַק

ֵּבנּו "רַק ְכָנָעה: ְּבהַק ר ְוָאמַק ָּקָהֹל ֶׁשּבַק

ֵמֵאת ְיִׁשירֹות ֹלְׁשֹמעַק ְרצֹוֵננּו ֹמֶׁשה!

ִמִּפי ּׁשֹוֵמעַק הַק ּדֹוֶמה ֵאינֹו ֵּׁשם! הַק

ֶּמֹל2ֶ!". הַק ִמִּפי ֹלׁשֹוֵמעַק – ָּׁשֹליחַק הַק

ֹלֵּכנּו!", מַק ֶאת ֹלְראֹות "ְרצֹוֵננּו

ִּבים רַק עֹוִד ְחָּדו יַק ְוָאְמרּו הֹוִסיפּו

ּנֹוְכִחים. ֵמהַק

ְּדָבִרים, הַק ֶאת ע ָׁשמַק ֵּבנּו רַק ֹמֶׁשה

ֶאת ִּגיִד ֹלהַק ָהָהר ֶאֹל ְחֹזר ֹלַק ּוָפָנה

ֵּׁשם. הַק ֶאֹל ָהָעם ִּדְבֵרי

ֶאת ֱקֵּבֹל ֵּׁשם הַק ִּׂשְמָחה, הַק ְרֵּבה ֹלמַק

הּוא ֹלֶהם! ִצָּפה ְוַאף ָהָעם, ִּדְבֵרי

ָכנֹות הֲק ׂשֹות עֲק ֹלַק אֹוָתנּו ִצָּוה

ּבֹו ָּגִדֹוֹל הַק ָהֶרגַקע את ֹלֱקרַק ְמיֻקָחִדֹות

ֵאֹלינּו, ְצמֹו ּוְבעַק ִּבְכבֹוִדֹו ֶּלה ִיְתּגַק

ְּדָבָריו... ֶאת ְיִׁשירֹות ֹלנּו ְויַקְׁשִמיעַק

ְּמנּות ֹלִהְזּדַק ֵהִניחַק ִד ֵּכיצַק ֹלָוה. ׁשַק

ֶאְצְּבעֹוָתיו? ִמֵּבין ְחֹמֱק ֹלַק ֶׁשָּכֹזאת

ְּתנּוָמה ֹלֵתת ִהְצֹליחַק ;א ְיֹלה ּלַק ּבַק

ֹלֵבית ִמֵהר ר חַק ׁשַק ִעם ָּפיו. ְפעַק ֹלעַק

ְואּוֹלם ִרית, חֲק ׁשַק ת ֹלְתִפּלַק ְּכֶנֶסת, הַק

ֵּסֶפר הַק ָׁשב ְּתִפָּלה הַק ר ֹלַאחַק ִמָּיִד

ִנָּסה הּוא ֵעיָניו. מּוֹל ְוִהְתיַקֵּצב

ֹסֱק עֲק ְוֹלַק ִמִּלּבֹו ָהִעְנָין ֶאת ְׁשִּכיחַק ֹלהַק

ִד ָטרַק ֵּסֶפר הַק אּוֹלם ֵחִרים, אֲק ִּבִדָבִרים

ֶהֶרף. ֹל;א ְמנּוָחתֹו ֶאת

ְחָׁשבֹות ּמַק הַק ִּכי ָׁשֹלֹום ִּבי רַק ֵהִבין

ֵּסֶפר. הַק ֶאת ֶׁשּיַקִּׂשיג ִד עַק ִמֶּמּנּו יַקְרּפּו ;א ָהֵאֶּלה

ֶאת ֵּתר ּוֹלאַק ֹלבֹוב ֹלִעיר ֹלׁשּוב ֹאֶמר ר ָּגמַק הּוא

ֵּקׁש ֶׁשִּנְתּבַק ְּכִפי ֵּלם ְיׁשַק ם עַק ּפַק הַק ְּסָפִרים. הַק מֹוֵכר

ְחּתֹו. ְּבַאְמּתַק ִיְהֶיה ֵּסֶפר ֶׁשהַק ִד ּוִבֹלבַק

ְוֵהֵחֹל ֹלֹלבֹוב ְּפָעָמיו ָׂשם ָׁשֹלֹום ִּבי רַק ְוָאֵכן,

ִמָּכאן ִהְתרֹוֵצץ הּוא ְּסָפִרים. הַק מֹוֵכר ר ַאחַק ֹלתּור

ְוָׁשִבים, עֹוְבִרים ֵאֶצֹל ׁש ְוִדרַק ָׁשַאֹל ֹלָׁשם,

ִנּגַקׁש ְּגׁשּות ְּבִהְתרַק ָהִאיׁש. ֶאת ָמָצא ּסֹוף ּוֹלבַק

ְבָּת ֶׁשָּנֱקַק ְּמִחיר ּבַק ֵּסֶפר הַק ֶאת ֹלֱקנֹות "ְרצֹוִני ֵאֹליו.

ר. ָאמַק ּקֹוִדֶמת", הַק ִּבְפִגיָׁשֵתנּו

ֵּסֶפר הַק ֵער, "ִמְצטַק ּפֹוָתיו. ּכַק ֶאת ֱק ָספַק ָּלה הַק

ר". ִנְמּכַק

ָׁשֹלֹום. ִּבי רַק ֶׁשֹל ֹלּבֹו ֶאת ִמְּלָאה ֱקָׁשה ַאְכָזָבה

ֶׁשֹל ֶזהּותֹו ֶאת ת עַק ֹלִדַק ּוִבֵּקׁש ֵער, ִהְתנַק ע ֶרגַק ר ֹלַאחַק

ָּיֱקר. הַק ֵּסֶפר ּבַק ֶׁשָּזָכה ִּנְכָּבִד, הַק ָּלֱקֹוחַק הַק

ׁשֹוֵאב ְוֱקא ּדַק ָהָיה "ֶזה ָּלה, הַק ֵהִׁשיב "ָאה",

ֶאת ִׁשֵּלם ֹלֵביִתי, ָּבא הּוא ָּכאן. ִּמְתּגֹוֵרר הַק ִים ּמַק הַק

ֹלֶכם ְרִּתי ָאמַק ֹלֹוא הֲק ֵּסֶפר. ּבַק ְוָזָכה ְּסכּום, הַק ְמֹלֹוא

ֵּסֶפר...". ֹלַק ֵיׁש ִּבים רַק ֶׁשּקֹוְפִצים

ֵעם ְמפַק ִּתֱקָוה ּוְׁשִביב ָׁשֹלֹום ִּבי רַק ִמֶּמּנּו ִד ִנְפרַק

ֵּסֶפר. הַק ֶאת ֹלֹו ֹלְמֹּכר ָהִאיׁש ֶּצה ִיְתרַק י אּוֹלַק ְּבֹלּבֹו.

מֹוֵכר ֹלֹו ר ֶׁשָּמסַק ְּכֹתֶבת הַק ֹלֵעֶבר ָיָצא ְּבֶטֶרם

ב ָאהַק ;א ִיְׂשָרֵאֹל', ח 'ִיְׂשמַק ֹל עַק ּבַק ְחִמיֵאֹל-ִיְׂשָרֵאֹל-ִיְצָחֱק, ְירַק ִּבי רַק ְנֶּדר, ֹלְּכסַק ֵמאֲק ָהַאִדמֹו"ר

ת, ַאחַק ם עַק ּפַק ְעָּתם. ֹלִדַק ְעּתֹו ּדַק ֶאת ּטֹות ֹלהַק ִּסים ְמנַק ָצתֹו עֲק ֶאת ֵּקׁש ֹלבַק ָּבִאים הַק ִסיִדים חֲק ֶׁשהַק

ר: ְוָאמַק ִּבי ָהרַק ֵהִגיב ְעּתֹו, ֹלִדַק ְסִּכים יַק ִּבי ֶׁשָהרַק ָראּוי ִּכי ְסִּביר ֹלהַק ֵּמץ ִהְתאַק ָחִסיִד ֶׁשר אֲק ּכַק

ֶאָּלא ּדֹוֶמה? ְוכַק רֹוֵפא אֹו סֹוֵחר ֵאיֶנִּני ֹלֹוא הֲק וַק ְעִּתי, ּדַק ֶאת ֹלְׁשאֹוֹל ָּבִאים ּדּועַק "מַק

ָהֱאֶמת ֶאת ֹלְראֹות ָּגֹל ְמסֻק הּוא ֵאין ְוֹלֵכן ָּדָבר, ּבַק נֹוֵגעַק ְוהּוא ְצמֹו, עַק ֵאֶצֹל ֱקרֹוב ֶׁשָהָאִדם

ְּכמֹות ְּדָבִרים הַק ֶאת ֹלְראֹות ּוִביָכֹלִּתי ָּדָבר ּבַק נֹוֵגעַק ֵאיֶנִּני ִני אֲק ֶזה, ת ּמַק ֹלעֻק ְנכֹוָנה. ְּבצּוָרה

ְנכֹוָנה. ֵעָצה ְוֹלעּוץ ֶׁשֵהם

ֹלנֹוֵגעַק ִני אֲק ּגַקם ֵּפ2 ֶאְתהַק ִּכי-ָאז ,Eְעְּת ֹלִדַק ְעִּתי ּדַק ֶאת ּטֹות ֹלהַק ֵּמץ ִמְתאַק ָּתה אַק ִאם ָבֹל "אֲק

ׂשֹות?". עֲק ֹלַק ָמה Eֹל ֹליַקֵעץ ֹל אּוכַק ְוֵאי2 ָּדָבר, ּבַק

ֶא˙ ים ƒא ˜ֹור¿ ˙ ּבָ ַק ּׁ̆ הַק י: ƒר ָׂ̆

ֶנֶס˙! ּכ¿ הַק ֵבי˙ ּב¿ רֹו˙ ּב¿ ƒִד הַק ֶר˙ ֶׂ̆ עֲק

.˙ ֶ̃ ˆֹוִד י ƒיּפ ƒ̂ א ָ̃ ו¿ ִדַק י: ƒינ ƒּפ
ֶא˙ ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי ֵני ּב¿ ֶׁ̆ נּו ִד¿ ָראּוֹלמַק

ֹוָרה, ּ̇ ן ַּ̇ק מַק ֹל ֶׁ̆ ֹוֹלֹו˙ ּ̃ הַק
ָבֹל אֲק אֹו˙. ר¿ ּמַק הַק ֶא˙ עּוו¿ מ¿ ָׁ̆

ין ƒֵמב ך¿ ּכָ ֹל ּכָ ֹלֹא י ƒנ אֲק ֶׁ̆ ֶמ˙ ָהא¡

ֹמעַק ¿ׁ̆ ƒֹל יֹו˙. ה¿ ƒֹל ָיכֹוֹל ֶזה ֵאיך¿
ָבר ִדָ אֹו˙ ר¿ ƒֹל ו¿ ים, ƒרֹוא ֶׁ̆ ָבר ִדָ

�ים ƒע ֹומ¿ ּׁ̆ ֶׁ̆

ֹלֹא ֶזה ָבֹל אֲק ָנכֹון, ה: ָ̃ י ƒב ¿̂
ֹאג ִד¿ ƒֹל יך¿ ƒר ָ̂ ֹלֹא בּועֹו˙. ָׁ̆ ג חַק

ים ƒּנ טַק נ¿ טַק ¿ּ̃ הַק ֹל ּכָ בֹואּו ּיָ ֶׁ̆

כֹוֹלה י¿ ֹל, ָׁ̆ ָמ ֹל¿ י ƒיּפ ƒ̂ . ֹמעַק ¿ׁ̆ ƒֹל
.˙ ƒי ּבַק ּבַק ֵאר ָ ּׁ̆ ƒה ֹל¿

ּיֹום הַק ֶׁ̆ ָבר ִדָ ֶמ˙ א¡ ּבֶ ֶזה א: ּבָ אַק
. ׁ̆ י ƒּג ר¿ הַק ֹל¿ ים ƒכֹוֹל י¿ ֹלֹא נּו ח¿ נַק אֲק
ָרֵאֹל ¿ׂ̆ ƒי ֵני ב¿ ƒֹל ָרה ָ̃ ה ּזֶ הַק ס ּנֵ הַק
ָזכּו ֵהם ֶׁ̆ ֹל ֹלַק ג¿ ƒּב י, ינַק ƒס ר הַק ּב¿
ּוט, ׁ̆ ּפָ יָנה. ƒכ ¿ ּׁ̆ הַק ֹלּו˙ ּגַק ¿̇ ƒה ֹל¿

ם ƒי ֵעינַק ּבָ – ים ƒׁ̆ חּו הַק ָכֹל ּב¿
ם ֵ ּׁ̆ הַק ֶׁ̆ ּו ׁ̆ י ƒּג ר¿ ƒה ֵהם ם, ƒי נַק ּוָבָאז¿
ם ֶּ̇ אַק ם ּגַק ָבֹל אֲק ם! ָּ̇ ƒא א ָ̂ מ¿ ƒנ
ׁ̆ י ƒּג ר¿ הַק ֹל¿ ּכּו ז¿ ƒּ̇ ם ֵ ּׁ̆ הַק ˙ רַק ֶעז¿ ּב¿
ּזֹא˙, הַק ֹלָאה פ¿ ּמֻק הַק ָוָיה חֲק הַק ֶא˙

ה ּכֶ ז¿ ƒנ ָיבֹוא, יחַק ƒׁ̆ ּמָ ֶׁ̆ ּכ¿ רֹוב. ָ̃ ּב¿
יָנה, ƒכ ¿ ּׁ̆ הַק ֹלּו˙ ּגַק ¿̇ ƒה ָכזֹו ֹל¿ נּו ֹלָ ּכֻק

ֹל ּוכַק ּ̇ ֶמ˙ א¡ ּבֶ י ƒיּפ ƒ̂ ָאז אֹו˙ו¿ ר¿ ƒֹל
רֹו˙. ּב¿ ƒִד הַק ֶר˙ ֶׂ̆ עֲק ˙ֶא˙ יעַק ƒמ ¿ׁ̆

אֹו אֹו˙, ר¿ ƒֹל ה ָ̂ רֹו ¿ּ̇ אַק י: ƒר ָׂ̆

רֹו˙ ּב¿ ƒִד הַק ֶר˙ ֶׂ̆ עֲק ֶא˙ ? ֹמעַק ¿ׁ̆ ƒֹל
ים. ƒרֹוא ֹלֹא ים, ƒע ֹומ¿ ׁ̆

ה!! ּנָ טַק נ¿ טַק ¿̃ ֹלֹא י ƒנ אֲק י: ƒיּפ ƒ̂
י ƒנ אֲק ! ֵאֹלך¿ ן ּכֵ א ָ̃ ו¿ ִדַק י ƒנ אֲק וַק

ים ƒא ˜ֹור¿ ֵאיך¿ אֹו˙ ר¿ ƒֹל ה ָ̂ רֹו
רֹו˙. ּב¿ ƒִד הַק ֶר˙ ֶׂ̆ עֲק ֶא˙

ֹל עַק ָחסּות ֹלֱקחּו ְּקִהּלֹות הַק ֶּבָעָבר, ּתֹוָרה'? הַק ֹלמּוִדי 'ּתַק נֹוְסִדּו ִד ֵּכיצַק

ְּקִהָּלה ְוהַק ְתִאים מַק ֵּמִד ְמֹלַק ר ִנְבחַק ּתֹוָרה'. הַק ֹלמּוִדי 'ּתַק ֶאת ְוָיְסִדּו ְּיֹכֹלת הַק ְסֵרי חַק

'ֶחִדר', ֹלַק ְּבֵניֶהם ֶאת ָׁשֹלחּו ִׁשיִרים ָהעֲק הֹוִרים הַק ֹלֹלֹמִד. ֹל יּוכַק ֶיֹלִד ֶׁשָּכֹל ְּכִדי ְׂשָכרֹו ֶאת ִמְּמָנה

ָחְזרּו ֵחרֹות ּוָבאֲק ֵּמִד ְּמֹלַק הַק ֹלֵּמִד ת ְּבַאחַק ִּכּתֹות; ְּכָׁשֹלֹוׁש ּוָמָנה ֵּמִד ְּמֹלַק הַק ֶׁשֹל ְּפָרִטי הַק ְּבֵביתֹו ם ֶׁשהּוֱקַק

ֵּפרּוׁש ְּקִריָאה, הַק אֹוִתּיֹות ְּבֹלּמּוִד ָעְסֱקּו 'ֶחִדר' ּובַק ּתֹוָרה' ֹלמּוִד 'ּתַק ּבַק ִמְׁשָנָתם. ֹל עַק ֹלִמיִדים ּתַק הַק

ּוְגָמָרא. ִׁש"י רַק ִעם ָּמׁש חֻק ְּתִפָּלה, הַק

ְמֱקֹום ְּבָפָרס, ּדֹוִמים. ִחּנּו2 מֹוְסִדֹות ְּימּו ִהְתֱקַק ִּמְזָרח הַק ְּבַאְרצֹות ּגַקם

ת ְּבצּורַק ָיְׁשבּו ְּיֹלִדים הַק 'ִמִדָרׁש'. – ּוְבֵתיָמן ְכָּתאּב', 'מַק ִנֱקָרא ִּלּמּוִד הַק

ב ָיׁשַק ְוֹלְפֵניֶהם ְׁשִטיִחים ְּמכֻקָּסה הַק ְּכֶנֶסת הַק ֵּבית ת ִרְצּפַק ֹל עַק ֹּגֶרן ִצי חֲק

ִמָּזִוּיֹות ָהאֹוִתּיֹות ֶאת ֹלֱקֹרא ִד ֹלמַק ֶיֹלִד ָּכֹל ֵּמִד). (=ְמֹלַק 'ּמֹוִרי' הַק

ִד. ִּבֹלבַק ֶאָחִד ִמֵּסֶפר ֹלְמִדּו ְיֹלִדים ְרֵּבה הַק ְוכ2ָ ׁשֹונֹות


