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269 מס' גיֹליון 9.3.18 התשע"ח אִדר כ"ב ויֱקהֹל-פֱקוִדי פרשת שבת-ֱקוִדש ערב ב"ה

ֹלנשמה אכֹל

... ֹלְׁשֹמעַק ְחִּתי ִהְצֹלַק ִני אֲק ֶׁשּגַקם ְנְיִנים, ְמעַק ּכָ� ָּכֹל

ַאְמנֹון". ְׁשִמי ֹל�! ָׂשֵמחַק ג חַק ב, ָהרַק "ְּכבֹוִד

ֶאת ְוהֹוִׁשיט ּיָ� ּוְמחֻק ִנְרָּגׁש ָהָיה ת חַק ָּקרַק הַק ֹל עַק ּבַק

ִיְצָחֱק. יֹוֵסף ֹלר' ֹלֹלִחיָצה ָיִדֹו

ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ץ ֹלחַק ֹל�", ּגַקם ָׂשֵמחַק ג "ְוחַק

"ְׁשִמי ֹלֶעְברֹו. ֶׁשהּוְׁשָטה ָּיִד הַק ֶאת ִמימּות חֲק ּבַק

ֶׁשֶּנֱהֵניָת". ָׂשֵמחַק ָּמׁש מַק ִני אֲק וַק ִיְצָחֱק יֹוֵסף

ֶאת זֹוֵכר ֵאיֶנִּני ָּדָבר, ֶׁשֹל ִמּתֹו אֲק ֹלַק ֵּכן, "ָאֵכן

ֱקִריַאת ֶאת ּכָ� ׁשֹוֵמעַק ם עַק ּפַק ַאף ְצִמי עַק

ְחנּו נַק אֲק ּתֹוָרה. ֵסֶפר ִמּתוֹ� ִּדְּברֹות הַק ֶׂשֶרת עֲק

ְׁשִּתי ִהְרּגַק ם עַק ּפַק הַק ָבֹל אֲק ָּדִתִּיים... ָּמׁש מַק ;א

ְוֹלּו ְּכֶנֶסת, הַק ֹלֵבית ִּגיעַק ֹלהַק ְכָרח מֻק ִני ֶׁשאֲק

עֹוֹלם... ֶׁשֹל ֹלִרּבֹונֹו ּתֹוִדה ת ָּכרַק ֹלהַק ְּכאֹות

ֹל� ֵיׁש ... ָּׁשבּועַק הַק ֱקָטן ֵנס ֹלי ֱקָרה ֶׂשה, עֲק ֹלמַק

."? ֹלְׁשֹמעַק ּקֹות ּדַק ְׁשֵּתי

ִּכי ח ְונֹוכַק ָסִביב ָּבט מַק ֵהִעיף ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר'

ּנֹות ֹלִהְתּפַק ָיכֹוֹל ְוהּוא ִּבְׁשֹליָטה ֹּכֹל הַק ָאֵכן

ְטִּתי ֵהסַק ִני אֲק . ָהאֹוֵרחַק ְּיהּוִדי ֹלַק ֱקִׁשיב ֹלהַק

ְכִּתי ְוִהְׁשֹלַק הּוא הַק ָהִאיׁש ִמן י ָּפנַק ֶאת ִּבְזִריזּות

ָיֶפה. נֹוָרא ֶׁשִהֱקִׁשיב ָחמּוִד ֹלֶיֹלִד ַאְרִטיֱק

ֶּזה הַק ְוַאְמנֹון ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ֵּׁשם, ֹלהַק ּתֹוִדה

ְעִּתי ָׁשֱקַק – ִני אֲק וַק ְּבִׂשיָחה ְוָׁשֱקעּו ָׁשבּו

ֱקָׁשָבה... הַק ּבַק

ָּוָנה ְּבכַק ֹלי ָעָׂשה ִמיֶׁשהּו ִים יֹומַק "ֹלְפֵני

ְו..." ָּבֶרֶכב ִּלים ֹלּגַק ּגַק ִּבְׁשֵני ְנֶצ'ר ּפַק

ע ֱקטַק ְמּבֹוְרִגיִני'?", 'ֹלַק ִמּסּוג ֶרֶכב ֹל� "ֵיׁש

ְּבִחּיּו�. ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' אֹותֹו

ַאְמנֹון. ם ִנִדהַק ,"? יֹוִדעַק ָּתה אַק ֵאי� "ֵּכן!

ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ִהְסִמיֱק ָּכֶרגַקע", ָחׁשּוב ";א

ִמּתוֹ� ִצ'יֱקֹו ֹל עַק ע ָיִדַק ּמּוָבן ּכַק הּוא ט. ְמעַק

ת ֹלֻקּקַק חֲק ּבַק ִאּתֹו ֱקִרית ּתַק הַק ֹל עַק ֶׁשָּלנּו ִּדּוּוחַק הַק

ְּכִפי – ֶׁשִּצ'יֱקֹו ֵמִאָּתנּו ע ְוָׁשמַק 'ְפֹלֶיִרים' הַק

ֹל עַק ּבַק ֶׁשֹל ְּבנֹו הּוא – ְצמֹו עַק ִצ'יֱקֹו ֶׁשִּסֵּפר

ִיְצָחֱק. יֹוֵסף ר' ֶאת ְנִּתי ֵהבַק ְמּבֹוְרִגיִני'... 'ּלַק הַק

ֶׁשִּפיְנֵצ'ר הּוא ֶׁשְּבנֹו ָּבא ֹלאַק ֵּפר ֹלסַק ָנִעים ;א

ֹלִכּוּונֹו ְפִּתי ֶׁשֵהעַק ָזִהיר ָּבט מַק ָהאֹוטֹו. ֶאת ֹלֹו

ָנחֹוׁש ֵחׁש ְמנַק ֶׁשהּוא ֹלי ִהְבִהיר ִצ'יֱקֹו ֶׁשֹל

יֹוֵסף ר' ֵּבין ִּׂשיָחה הַק ְנסֹוָבה ָמה ֹל עַק ֵהיֵטב

ְמכֻקָּוץ ִנְרֶאה ָהָיה הּוא ָאִביו... ֹלֵבין ִיְצָחֱק

ְעִּתי ֶׁשָּׁשמַק ִד עַק – ְמאֹוִד ָעֹליו ְמִּתי ִרחַק ָחִד. ּוְמפֻק

ִּׂשיָחה... הַק ֶׁשֹל ִדִהים ּמַק הַק ֶהְמֵׁש� הַק ֶאת
יבוא המשך

הֹוֶגֶנת: ְּב'ִעְסֱקה' ֶּיֶמת ִמְסּתַק ְּבִצ'יֱקֹו ִהָּתֱקֹלּות הַק �������	


ִּדְּברֹות, הַק ֶׂשֶרת עֲק ֱקִריַאת ֶאת ֹלְׁשֹמעַק ְצמֹו עַק ֹל עַק ֵּבֹל ְמֱקַק ִצ'יֱקֹו

ִים.. מַק ְּדֹלי – ְצמֹו עַק ֹל עַק ֵּבֹל ְיֱקַק ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ִמֵּכן, ר ּוֹלַאחַק

ָהָיה ִצ'יֱקֹו" "ִמְכׁשֹוֹל ֵּׁשם, הַק ָּברּו�

ֵּכז ֹלִהְתרַק ֹלנּו ִנְׁשַאר ָּתה. עַק ֹלֵעת חֹוֵרינּו, ֵמאֲק

ת הֹוָׁשבַק ּתֹוָרה, הַק ֱקִריַאת ְּבִאְרּגּון ֶׁשָּצִרי� ְּכמֹו

ֶהֱעִדיף ִצ'יֱקֹו ְוכֻקֵּלי. ְמֱקֹומֹוֵתיֶהם ֹל עַק ְּיֹלִדים הַק

ֶרֶׁשת אֲק ָּפָניו ֹל עַק ָעָטה הּוא עֹוֵמִד. ֹלִהָּׁשֵאר

� ְּבסַק ִני אֲק ֵעֶסֱק. ֶזה "ֵעֶסֱק ְּכאֹוֵמר: ִדיׁשּות אֲק

ָּבִעְסֱקה"... ֶחֹלֱקי ֶאת ָּכֶרגַקע ֵּלא ְממַק ֹּכֹל הַק

ְרצּוף ּפַק ְכָׁשו עַק הֹוִפיעַק ְּכֶנֶסת הַק ֵּבית ח ְּבֶפתַק

ֶּיֹלִד "הַק ָהָיה ֶזה ֹלֱקָראתֹו. ְחִּתי ָׂשמַק ָּכר. מֻק

ָעֹלינּו ֹלָהֵגן ֶׁשִּנָּסה ֶזה זֹוְכִרים? ִּמיץ". ָהאַק

ֵּקׁש ְוִהְתעַק ִצ'יֱקֹו ִמְּפֵני ָיִמים ָּמה ּכַק ֹלְפֵני

ֶׁשֹל ָּבא אַק ֶׁשֹל ְּמכֹוִנית ֹלַק ְפֹלֶיר הַק ֶאת ְחִזיר ֹלהַק

ִמיֶׁשהּו עֹוִד הֹוִפיעַק רֹון ָהַאחֲק ָּבֶרגַקע ִצ'יֱקֹו.

ְבִהיֱקה מַק ת חַק ֱקרַק ֹל עַק ּבַק ְרִׁשים מַק ִטיּפּוס ָּגר, ְמבֻק

ִּדין עֹוֵר� ְּכִמין ִנְרֶאה ָכמֹות. חֲק ִים ְוֵעינַק

ץ ְוֹלחַק ִנּגַקׁש הּוא ִּכּוּון. ּבַק ֶּׁשהּו מַק אֹו ָיֱקָרִתי

ר ְוַאחַק ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ֶׁשֹל ָיִדיו ֶאת ָרָכה עֲק ְּבהַק

ָּיִחיִד הַק ָּפנּוי הַק ָּמֱקֹום הַק ֹל עַק ִהְתיַקֵּׁשב ּכָ�

ִּמיץ. ָהאַק ֶּיֹלִד הַק ֹליַקִד ר, ֶׁשּנֹותַק

– ֶׁשֶּבֱאֶמת אֹו ֹלי, ִנִדֶמה ָהָיה ֱק רַק ִאם הַק

ֶׁשֱקט ֹחֶסר ף ָּתֱקַק ֶּזה, הַק ָהִאיׁש ֶׁשִּנְכנַקס ע ָּבֶרגַק

ִמְּלָהִעיף ֹל ָחִדַק ;א הּוא ִצ'יֱקֹו... ֶאת מּוָזר

ֶאֹל עֹוִד ְוִהְתֱקֵרב ָהִאיׁש ֵעֶבר ֶאֹל ָּבִטים מַק

ְּבֵעיָניו ֹלְבִריָחה. מּוָכן ֹלְהיֹות ְּכִאּלּו ֶּדֹלת, הַק

ִהְתִאים ;א ֶׁשְּמאֹוִד ֶּׁשהּו מַק ִּפְתאֹום ִזִהיִתי

ְּבֵעיָניו... ָהָיה ִד חַק ּפַק ֶׁשֹל ִניצֹוץ ֹלִצ'יֱקֹו.

ְּבֵסִדר. ָעְבָרה ּתֹוָרה ּבַק ְּקִריָאה הַק

ְּיֹלִדים הַק ֶאֹל ֱקְרצּו ֶׁשְּבָיִדינּו ָהַאְרִטיֱקים

ֵהג ּוֹלִהְתנַק ֶּׁשֱקט הַק ֹל עַק ֹלְׁשֹמר ֹלֶהם ְוִסְּיעּו

ת ִמירַק אֲק וַק ֶאָחִד ִׁשיר עֹוִד ֱק רַק ִנְׁשַאר ָיֶפה.

ָהָיה ֵחם ְמנַק ְוִסּיַקְמנּו. ְּפסּוֱקים הַק ָעָׂשר ְׁשֵנים

ִמן ֹלֹו ִסּיַקְעִּתי ֱק ֶׁשרַק ִני, אֲק וַק ְּיֹלִדים הַק ֹל עַק ְפֱקִד מֻק

ֹלִׂשיָחה ָּוָנה ּכַק ְּבֹלי ִזין אֲק ֹלהַק ָיֹכֹלִּתי ִד, ּצַק הַק

ָהִאיׁש ֵּבין ְּתָחה ֶׁשִהְתּפַק ִּבְמיֻקָחִד ֶּתֱקת ְמרַק

ִיְצָחֱק. יֹוֵסף ר' ֹלֵבין ת חַק ָּקרַק הַק ֹל עַק ּבַק ְרִׁשים ּמַק הַק

ָהיּו ְּדָבִרים הַק ָבֹל אֲק ְּבֶׁשֱקט ֵּביֵניֶהם ִּדְּברּו ֵהם

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

ֵמִאָּתנּו ִּבֵּקׁש ּמֹוֶרה הַק ּיֹום הַק

ֹלִחּדּוׁש ְמיֻקָחִד ְּבִמְבָצע ֵחֹלֱק ת חַק ֹלֱקַק

ֹלִמיִדים. ּתַק הַק ֶׁשֹל ְּכֶנֶסת הַק ֵּבית ְרֵאה מַק

ֹלֱקבּוצֹות. ֱקנּו ּלַק ִהְתחַק ְעיֹון, ֵמָהרַק ְבנּו הַק ִהְתֹלַק

ָּמה ְּבכַק ִּקירֹות הַק ֶאת ֶׁשָּצְבעּו ִמי ָהיּו

ִּסּדּוִרים ּבַק ֶׁשִּטְּפֹלּו ִמי ָהיּו ְמֱקֹומֹות,

ִמי ְוָהיּו ֹלִתּקּון, ְזֱקּוֱקים ֶׁשָהיּו ָּמִׁשים חֻק ּובַק

ֹלָחנֹות... ְוׁשֻק ִּכְּסאֹות ֶׁשִחְּדׁשּו

ִהִּגיעַק ֹּבֱקר, ּבַק ָהָיה ֶׁשEא ֵבִרים חֲק הַק ִד ַאחַק

ְחנּו נַק אֲק ֶּמה ּבַק ֹלְראֹות ֵּלא ְוִהְתּפַק ִּפְתאֹום

ְסָפִרים? ּכֹוְרֵכי ֵׂשיֶתם עֲק נַק ֶזה, "ָמה עֹוְסֱקים.

ִּבְׁשִביֹל ";א ן. ָרטַק הּוא ָּבִעים?", צַק ָּגִרים? נַק

ִׁשעּור ְפִסיִד מַק ִני ֶׁשאֲק ְבִּתי ָחׁשַק ְרִּתי! ִמהַק ֶזה

ְּגָמָרא"...

ּמֹוֶרה הַק ָאז ָבֹל אֲק ְנבֹוִכים, ְׁשנּו ִהְרּגַק ֹלֶרגַקע

בֹוִדה, ֹלעֲק ֹלִהְצָטֵרף ְּבִחּיּו� אֹותֹו ִהְזִמין

ְּבֶעֶצם, ִהיא ֹּזאת הַק בֹוִדה ֶׁשָהעֲק ֹלֹו ְוִהְסִּביר

ׁשּוָבה חֲק ֶׁשֵּיׁש. ׁשּוָבה חֲק וַק ֱקִדֹוָׁשה ִכי הֲק בֹוִדה ָהעֲק

ְּפֱקּוִדי!! ת ֶׁשְּבָפָרׁשַק ִּמְׁשָּכן הַק ְּבִנּיַקת ְּכמֹו

ֹלְבִנּיַקת הֹוָראֹות הַק ְּכתּובֹות ּיַקֱקֵהֹל, וַק ת ְּבָפָרׁשַק

ֵּבנּו, רַק ֹמֶׁשה ֶׁשֹל ְפֹלא ּמֻק הַק ִּלּמּוִד הַק ֶזהּו ִּמְׁשָּכן. הַק

ָבֹל אֲק ְמאֹוִד! ֱקִדֹוׁש ִמְׁשָּכן ֶׁשָּבָנה ֹלּמּוִד

ִּמְׁשָּכן הַק ֹל עַק ָּכתּוב ְּפֱקּוִדי, ת ּוְבָפָרׁשַק רּוָחִני.

ֵמעֹורֹות ֹל. ְּבֹפעַק ִיְׂשָרֵאֹל ְּבֵני ֶׁשָּבנּו ְׁשִמי, ּגַק הַק

ֶהֳחָמִרים... ְׁשַאר ְוָכֹל ְוֵעִצים

ֵּׁשם הַק ר ָּבחַק – ְׁשִמי ּגַק הַק ֶּזה, הַק ִּמְׁשָּכן ּבַק ְוֱקא ְוִדַק

ֹלתוֹ� ֹלהֹוִריִד ִנָּתן ְרּכֹו ּדַק ְוֱקא ִדַק ִּכי ֹלְׁשֹּכן.

ֱא;ֱקי. ְואֹור ָּׁשה ֱקִדֻק ֶׁשֹל ע ֶׁשפַק ָהעֹוֹלם

ט' ְמעַק ִּמֱקָּדׁש הַק בּור עֲק בֹוִדה ָהעֲק ּגַקם ּכָ�

ַאֶחֶרת ִמְצָוה ָּכֹל ּגַקם ְוכָ� ֹלִמיִדים, ּתַק הַק ֶׁשָּלנּו,

ְמאֹוִד ֵהן – ָּבעֹוֹלם עֹוִׂשים ְחנּו נַק ֶׁשאֲק

ָּבעֹוֹלם ֵּׁשם ֹלהַק ִית ּבַק ּבֹוִנים ּכָ� ִּכי ׁשּובֹות. חֲק

ָּׁשה. ֱקִדֻק ּבֹו ומֹוִסיִפים

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

י ƒּ̇ ֹל¿ ּבַק ƒ̃ ֹלֹא ˙ ƒי ּבַק ֵמהַק
ֶזה. ֹל ּכָ ƒמ ָבר ִדָ ּום ׁ̆

ֵנרֹו˙ . ׁ̆ ָחִד ו¿ ֵין נ¿ עַק מ¿ י ƒיֹל ƒב ¿ׁ̆ ƒּב ּכֹֹל הַק
ֶנֶס˙, ּכ¿ הַק ֵבי˙ ּב¿ ה ֹלָ ƒפ ¿ּ̇ הַק ,˙ ּבָ ַק ּׁ̆ הַק

�ּזֹו הַק עּוִדה ּס¿ הַק
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יֹון, ע¿ ָהרַק ָך ¿ּ̇ ע¿ ִדַק ּב¿ ָעֹלה ֵאיך¿ ָאז
כּוָנה? ¿ ּׁ̆ ּבַק אן, ּכָ ָאֵרחַק ¿̇ ƒה ֹל¿ ֹלבֹוא

ֹלשמור נא
ֱקִדושת עֹל
הגיֹליון

רּו˙ ֶהּכֵ ˙ ּבַק ַׁ̆ק ֹל עַק ֹסֶמ˙, ר¿ ƒּפ י ƒ̇ י ƒָרא
ס. ט¿ י¿ הַק אּון רַק ¿̃ ƒּב "ִד ּבַק חַק ˙ כּונַק ¿ׁ̆ ם ƒע

ים ƒר ִד¿ סַק מ¿ , אֹוֵרחַק ָכֹל ֹל¿ ֶׁ̆ י ƒֹל רּו ָאמ¿ ו¿ י ƒּ̇ ֹל¿ ַ̂ק ֹל¿ ƒ̂
�ֶחֶר˙ אַק ָמִדה ֶנח¿ ָחה ּפָ ¿ׁ̆ ƒמ ֹל ֶ̂ ֵא ֵארּוחַק

הּו ֶ ּׁ̆ מַק ֹל ֹלַק ג¿ ƒּב י, ƒ̇ אֹו ך¿ ַׁ̆ק ָמ ֶזה
ם ָגרַק ו¿ י, ƒֹל ֶׁ̆ א ּבָ סַק ם ƒע ם עַק ּפַק ָרה ָּ̃ ֶׁ̆
ֵבי ָׁ̆ ֹו ּ̇ ֶא˙ יר ƒּכ הַק ֹל¿ ˆֹו˙ ר¿ ƒֹל י ƒֹל

ּזֹא˙. הַק כּוָנה ¿ ּׁ̆ הַק

ָך? ֹל¿ ֶׁ̆ א ּבָ סַק ם ƒע
ֹו? ּ̇ ƒא ָרה ָ̃ ָמה

ֹל ֶ̃ ֵטנ¿ ר מַק ם ֵׁ̆ ּב¿ ָמן ֹל¿ אַק י ƒהּוִד י¿ סֹוֵחר ּכֹו˙ זַק ֹל¿ ׁ̆ ֵ ּ̃ ƒּב ֶנֶמס, ָח˜ ¿̂ ƒי ר' ים, ƒּבּוֹל הַק סֹוֵחר ו¿ ıָר מ¿ ƒּנ הַק יִד ƒֶהָחס יר: ƒ̂ ¿̃ ַּ̇ק
ָהיּו ֹלֹא ֵהן ֶׁ̆ ֵרר ּבָ ¿̇ ƒה י ƒ̂ ָוֵח ָנה ָׁ̆ ר חַק אַק ֹל¿ ך¿ אַק רֹו˙, ָ̃ י¿ רֹו˙ ֵׁ̆ ּכ¿ רּוחֹו˙ אֲק בּועַק ָׁ̆ י ִדֵ ƒמ ֹלֹו יא ƒֵהב הּוא ר. ֵׁ̆ ּכָ ֹאֶכֹל ˙ יֹלַק ƒכ אֲק ּבַק

�˙ ּבָ ַׁ̆ק ֹל¿ אֹוֵרחַק יעַק ƒּג ƒה ֶנֶמס ˙ חַק ּפַק ¿ׁ̆ ƒמ ֵבי˙ ֹל¿ ן, ּכֵ ƒמ ר חַק אַק ֹל¿ ם ƒי ַ̇ק ָנ ¿ׁ̆ ּבֹו! ֹל¿ ּכַק ֶא˙ ֶהן ּבָ יֹל ƒכ ֶהא¡ הּוא ו¿ ֹלֹו, ימֹו˙ ƒע ט¿

ֵחִד ְמפַק ִצ'יֱקֹו 6

ּכֹוֵנן ¿̇ ƒה ֹל¿ ֵאֹלך¿ י ƒנ אֲק
ֶחִדר! ּבַק ח ֶפסַק ֹל¿

ה?! ֶׂ̆ עֹו ה ָּ̇ אַק ָמה

!ıָחֵמ עּור ƒּב

י˜.. ƒח ¿̂ מַק ֹלֶכם ע מַק ָ ּׁ̆ ƒי י אּוֹלַק ֶזה

י, ƒֹל ֶׁ̆ א ּבָ סַק ֹל ֶׁ̆ יִד ƒָיִד ָהָיה ֶׁ̆ ֶכם, ֹלָ ֶׁ̆ כּוָנה ¿ ּׁ̆ הַק י ֵׁ̆ נ¿ ֵמאַק ֶאָחִד ָבֹל אֲק
ר. ֵׁ̆ ּכָ ָמזֹון ֹל¿ ֹלֹו ֹאג ִד¿ ƒֹל ב ּיָ חַק הּוא ֶׁ̆ יט ƒֹל ֶהח¿

מּוָכנֹו˙, ָמנֹו˙ ם ƒע יעַק ƒמֹופ ָהָיה הּוא ָאֹרך¿ ן מַק ז¿ ך¿ ֶׁ̆ ֶמ ּב¿
ֶא˙ ב ָאהַק ֹלֹא י, ƒֹל ֶׁ̆ א ּבָ סַק ָבֹל אֲק יָמה. ƒה ִד¿ מַק ירּו˙ ƒס מ¿ ֹוך¿ ּ̇ ƒמ

�ֹלֹו ֶׁ̆ ֹלב ּכֶ ֹלַק אֹו˙ֹו זֹוֵר˜ ָהָיה ו¿ ָהֹאֶכֹל,

ָך? ¿ּ̇ ƒא ˜ֹוֶרה ָמה ֵהי,
טֹוב? ׁ̆ י ƒּג ר¿ מַק ֹלֹא ה ָּ̇ אַק

�הּוא ָך, ֹל¿ ֶׁ̆ א ּבָ סַק
ֹל??? ֶ̃ ֵטנ¿ ר מַק

ח ֶפסַק ֹל¿ ים ƒּ̃ נַק מ¿ ָמה ָאז
ּיֹום? הַק

יא ƒֵהב ֶׁ̆ יִד ƒִד ּיָ הַק י ƒ̇ י ƒָהי י ƒנ אֲק
ר.. ֵׁ̆ ּכָ הַק ָהֹאֶכֹל ֶא˙ ֹלֹו

ֶמ˙? א¡ ּבֶ ָמה?
ָהעֹוֹלם!!! ּבֹוֵרא י ƒ̇ אֹו יא ƒֵהב ָכאן ֹל¿ ּיּו˜ ƒִד ּוב¿
�הּו ֶ ּׁ̆ מַק י ƒֹל ר ֹלֹומַק ה ֶ̂ רֹו הּוא ֶאה ר¿ ƒּנ ּכַק

ֹמִד ֹל¿ ƒֹל ֵאר ָ ּׁ̆ ƒה ֹל¿ ר חַק ּבָ ֹל ¿̃ י¿ מַק ,˙ ּבָ ַׁ̆ק ּה ָ̇ אֹו ֵאי ָ̂ מֹו ּב¿
ִדּו˙ֹו. הֲק יַק ֹל עַק עֹוִד ˙ עַק ֹלִדַק ִדי ּכ¿ מּוָכה, ּס¿ הַק יָבה ƒׁ̆ ּי¿ ּבַק
יו. ּיָ חַק חֹו˙ ָאר¿ ֶא˙ ה ּנָ ƒׁ̆ ים, ƒּט עַק מ¿ ים ƒׁ̆ ֳחִד ך¿ ֶׁ̆ ֶמ ּב¿

ם ּגַק ָך ֹל¿ ים ƒּכ חַק מ¿ נּו ח¿ נַק אֲק ֹל, ¿̃ י¿ מַק
ה ָּ̇ אַק .˙ ּבָ ַׁ̆ק ֹליֹל ˙ עּוִדַק ס¿ ƒּב , בּועַק ָ ּׁ̆ הַק

ר!! ֵׁ̆ ּכָ ָהֹאֶכֹל ָמן, ז¿ מֻק



ֶּנֱעֹלם הַק ִּפָּקִדֹון הַק

ֵמרֹוִמי ְּברֹוֱקֹוֹליס

ׁש ֹלחַק עֹוֶנה

ּנֹוִדע הַק ְּגִביר הַק ע, ֶנטַק ר' ֶׁשֹל ּבֹות ָהרַק ִטְרִדֹוָתיו

ָׁשָנה ְּבאֹוָתּה ֹלְנֹסעַק ֹלֹו ִהִּניחּו ;א ֹליָטא, ְּבָכֹל

ְחִמיץ ֹלהַק ָרָצה ;א ֶזה, ִעם ְיְּפִציג. ְּבֹלַק ָּגִדֹוֹל הַק ָּיִריִד ֹלַק

ָׁשם. ׂשֹות עֲק ֹלַק ֵּון ֶׁשִהְתּכַק ׁשּובֹות חֲק ִעְסֱקאֹות ָּמה ּכַק

ְוִהִּטיֹל ִּבְנָיִמין, ר' ן-ֵּביתֹו, ֹלֶנֱאמַק ע ֶנטַק ר' ֱקָרא

ֶּכֶסף ְסכּום ְּבָיִדֹו ִהְפֱקיִד ְּמִׂשיָמה. הַק ֶאת ָעֹליו

ְוֵאיֹלּו ֹלִהָּפֵגׁש ִמי ִעם ְּבֵפרּוט ֹלֹו ְוהֹוָרה ָּגִדֹוֹל

ָּלח ְממֻק ִאיׁש ָהָיה ִּבְנָיִמין ר' ׂשֹות. עֲק ֹלַק ִעְסֱקאֹות

ָיכֹוֹל הּוא ִּכי ע ָיִדַק ְּגִביר הַק ְרֵּגֹל. ְּכסַק ָיָׁשר ֶזה ְוִעם

צּומֹות. עֲק ִים ְּבֵעינַק ָעֹליו ֹלְסמֹ�

ֹלָכּה הֲק ְּבמַק ָׁשבּועֹות. ָּמה ּכַק ָאְרָכה ְיְּפִציג ֹלֹלַק ֶּדֶר� הַק

ֵהם ַאף ֶׁשָהיּו ִּבים, רַק ִרים סֹוחֲק ִּבְנָיִמין ר' ָּפגַקׁש

ֶׁשֶאת ּכָ� ִּתְכֵנן ְנִסיָעתֹו ֶאת ָּיִריִד. ֹלַק ְרָּכם ְּבִדַק

ְמֹלָאה ִעיר – ִּבְברֹוִד ֶׂשה יַקעֲק ְּיִריִד הַק ֶׁשֹּקִדם ָּבת ּׁשַק הַק

ְוסֹוְפִרים. ָכִמים חֲק

ְנָיה ְּבַאְכסַק ִּבְנָיִמין ר' ֵּכן ִהְׁשּתַק ֹלִעיר ִּגיעֹו ְּבהַק

ִּבים. ָהרַק ִּמִדָרׁש ִמָּבֵּתי-הַק ֹלֶאָחִד ָּפָנה ּוִמָּיִד ת חַק ּוַק ְמרֻק

ב ָהרַק ֶּכֶסף הַק ֶאת ּבֹו ֹלְׁשֹמר ָּבטּוחַק ָמֱקֹום ִחֵּפׂש הּוא

ִּביִדי ְפֱקיִדֹו ֹלהַק ֶהְחֹליט ֵּברּוִרים ר ֹלַאחַק ֶׁשִּבְרׁשּותֹו.

ְוָהגּון. נֹוחַק ְיהּוִדי ְפָּתֹלי, נַק ר' ֶׁשּלֹו, ְנָיה ָהַאְכסַק ֹל עַק ּבַק

ֹל עַק ּבַק ָחׁש ָּבת ּׁשַק הַק ת ְסעּוִדַק ֶׁשֹל ְּבִעּצּוָמּה

ָּמֱקֹום, ּבַק ֱקָמה ֶּבָהֹלה ְוִהְתמֹוֵטט. ע ְּברַק ְנָיה ָהַאְכסַק

ֱקְצָרה ָיִדם � אַק ְנָיה, ֹלַאְכסַק ֱקּו ְזעֲק הֻק רֹוְפִאים

י. חַק ֹלָכֹל ִּיים חַק ֱק ָׁשבַק ְפָּתֹלי נַק ר' – ִמְּלהֹוִׁשיעַק
ְּבֵני- ֹל עַק ֵאֶבֹל ת ְּבַאחַק ִהְׁשָרה ֶהָעצּוב ְּמֹאָרע הַק

ָּפיו. ּדַק ֹל עַק ׁשֹוֵפ� ֶׁשהּוא ְּדָמעֹות ּבַק

ר ֹלַאחַק ְּצִדִדים. הַק ְׁשֵני ֶאת ֵאֹליו ִזֵּמן ִיְצָחֱק ִּבי רַק

ת חַק ִמְׁשּפַק ֹל עַק ִּטיֹל ֹלהַק ִּבֵּקׁש ִּדְבֵריֶהם ֶאת ע ֶׁשָּׁשמַק

ְּפֱקִדנּו ֶׁשEא "ְׁשבּוָעה – ָּבָנן ִמְּדרַק ְׁשבּוָעה ָּמנֹוחַק הַק

ֵאיָנם ָאְמָנם ִּכי – ָּבא" אַק ֹלנּו ר ָאמַק ְוֶׁשEא ָּבא אַק

ִּפָּקִדֹון. הַק ְּבִעְניַקן ָּדָבר יֹוִדִעים

� אַק ע, ֹלִהָּׁשבַק ִמָּיִד ִהְסִּכימּו ָּבִנים ְוהַק ָהַאֹלָמָנה

ִּדְבֵרי-ֱאֶמת", "ִנָּכִרים ִד. ֶנְחרַק ִּבְנָיִמין ר' ְוֱקא ּדַק

ָּגְנבּו ִּכי ָּבֶהם חֹוֵׁשִד ִאיׁש "ֵאין ִּבְנָיִמין, ר' ר ָאמַק

ִאם ּגַקם ע, ֹלִהָּׁשבַק ֹלֶהם ֹלְגֹרם ִני אֲק ָיֵרא ֶּכֶסף. הַק ֶאת

ְעֵזעַק ִנְזּדַק ּכֻקּלֹו ָהעֹוֹלם ֵהן ת-ֱאֶמת. ִּבְׁשבּועַק ָּבר ְמִדֻק

ָּׁשְוא'. ֹלַק ֱא;ֱקי� ה' ֵׁשם ֶאת ִתָּׂשא ';א ְּבָׁשְמעֹו

ִמָּכֹל אֹוָתם ּופֹוֵטר ְּׁשבּוָעה הַק ֹל עַק ֹלֶהם ִני אֲק ֵּתר ְמוַק

ְּתִביָעה".

ֶאת ָעְזבּו ָּמנֹוחַק הַק ת חַק ִמְׁשּפַק ֶׁשְּבֵני ר ֹלַאחַק

ְּבֶחְמֹלה. ִּבְנָיִמין ר' ֹל עַק ָּגאֹון הַק ִהִּביט ָּמֱקֹום הַק

ר ָאמַק רֹוָנה", ַאחֲק ת, ַאחַק ְּבֵרָרה עֹוִד ֹלנּו "נֹוְתָרה

ְצמֹו". עַק ִּנְפָטר הַק ִּפי ֶאת "ֹלְׁשאֹוֹל ִיְצָחֱק, ִּבי רַק

ֹלצֹון, חֹוֵמִד ָּגאֹון הַק ִּכי ִּבְנָיִמין ר' ר ָסבַק ְּתִחָּלה

ִּבְמֹלֹוא ֶנֶאְמרּו ְּדָבִרים ֶׁשהַק ֵהִבין ִמָּיִד אּוֹלם

ָהְרִצינּות.

ְפָּתֹלי נַק ר' ֶׁשֹל ָּטִרי הַק ֹלֱקְברֹו ִּיים, חַק ֹלֵבית-הַק "ּגַקׁש

ִּבְׁשִמי", ֹלָכאן אֹותֹו ְזֵמן ְוהַק ִזְכרֹונֹו-ֹלְבָרָכה,

ָנִדיר: ֹלִבּקּור ָזִכינּו ָּׁשבּועַק הַק

ִׁשְמעֹון ִּבי רַק ְּקִדֹוִׁשים הַק ָּנִאים ּתַק הַק

ִּבי רַק ֶּבן ֱאֹליֶעֶזר ִּבי ְורַק אי יֹוחַק ר ּבַק

ֵּטֹל ֹלבַק ְּכִדי ֹלרֹוִמי ִהִּגיעּו יֹוִסי,

ְּיהּוִדים הַק ֹל עַק ֶׁשִּנְגְזרּו ְּגֵזרֹות

ִיְׂשָרֵאֹל. ְּבֶאֶרץ

ב ּצַק ְּבמַק ֵּקיָסר הַק ֶאת ָּתְפסּו ֵהם

ָחֹלָתה, ְּנִסיָכה הַק ִּבּתֹו ע. רַק רּוחַק

;א ְוִאיׁש ָּבּה ִנְכְנָסה ָרָעה רּוחַק

ר ָאמַק ֶּמֹלֶ� הַק אֹוָתּה. ֵּפא ֹלרַק ִהְצֹליחַק

ִּבּתֹו ֶאת ְּפאּו ְירַק ִאם ִּכי ָּנִאים ּתַק ֹלַק

ָמה ֵמָהַאְרמֹון ת חַק ֹלֱקַק יּוְכֹלּו

ָּנִאים ּתַק הַק ֹלֱקחּו ָמה ֶׁשִּיְרצּו!

ֶּכֶסף, ת? ּבַק הַק ֶאת ֶׁשִרְּפאּו ר ֹלַאחַק

ֵהם ָו;א. ;א ֹלֹוִמים? יַקהֲק ָזָהב,

ֱקְרעּו ְּגֵזָרה, הַק ב ְּכתַק ֶאת ִחְּפׂשּו

ְוָהֹלכּו. אֹותֹו

ָּמה ּכַק ָראּו ֵהם ָהַאְרמֹון, ֵּפי גַק אֲק ּבַק

ֶׁשִּנֹלֱקחּו ִּמֱקָּדׁש הַק ִמְּכֹלי

ֹּקִדׁש, הַק ִציץ ְּמנֹוָרה, הַק ִים. ִמְּירּוָׁשֹלַק

ִּכֵּסא ִׁשְבֵרי ֳּקִדִׁשים, הַק ֱקִדׁש ָּפֹרֶכת

ָעצּוב ָּמה ּכַק ָועֹוִד. ֶּמֹלֶ�, הַק ְׁש;ֹמה

ְרֵחֱק הַק ְּבָגֹלּות, ֵּכֹלים הַק ֶאת ֹלְראֹות

ִּמֱקָּדׁש... הַק ְּבֵבית – ִמְּמֱקֹוָמם

ּתֹוֶעֹלת: ָהְיָתה ֵּכֹלים הַק ִּבְרִאּיַקת

יֹוִסי ִּבי רַק ֶּבן ֱאֹליֶעֶזר ִּבי רַק ָּנא ּתַק הַק

צּוָרה ְּבֵאיזֹו ָסֵפֱק ֶיְׁשנֹו ִּכי ִהְסִּביר

ֵּׁשם", ֹלהַק "ֱקִדׁש ִּציץ הַק ֹל עַק ָּכְתבּו

"ֱקִדׁש ִּציץ הַק ֹל עַק ָרָאה ְוָכֵעת

ְּכֶׁשִּיָּבֶנה ת! ַאחַק ְּבׁשּוָרה ֵּׁשם" ֹלהַק

ֵאי� ֵיִדעּו ְּבֱקרֹוב ִּמֱקָּדׁש הַק ֵּבית

ִּציץ... הַק ֶאת ֹלָהִכין

ִּבי רַק ֹל עַק ָחֹלֱקּו ָכִמים חֲק � אַק

ְּבָיִדם ָמֹסֶרת ִּכי ְוָאְמרּו ֱאֹליֶעֶזר,

ֵׁשם ׁשּורֹות, ִּבְׁשֵּתי ב ִנְכּתַק ִּציץ ֶׁשהַק

ֵּׁשם" ֹלהַק ְו"ֱקִדׁש ְעֹלה ֹלמַק ֵּׁשם הַק

ֵאינֹו ֶׁשְּברֹוִמי ִּציץ הַק ְוִאּלּו ָּטה. ֹלמַק

ְּמֱקֹוִרי.... הַק

ִים ָּצֳהרַק ר-הַק ַאחַק ָּבת ְּבׁשַק ָחֹלה. ָּׁשִנים, ּבַק � רַק ִּתינֹוֱק מּוָצִפי, ֹלָמאן סַק ִּבי רַק ֶׁשֹל ִמָּבָניו ֶאָחִד

ת ִּבְתִפּלַק ֵהיָכֹל הַק ת ְּפִתיחַק ְּבֵעת ְנָפׁשֹות. ָּכנַקת סַק ֹליִדי ְוִהִּגיעַק ֶהְחִמיר ָּצבֹו ֶׁשּמַק ֹלֹו הֹוִדיעּו

ְּכֶׁשָּׁשב ֶּיֹלִד. הַק ֹלְרפּוַאת ׁש חַק ְּבֹלַק ֵּלֹל ְוִהְתּפַק ָּפתּוחַק הַק ֹּקִדׁש רֹון-הַק אֲק ֹליַקִד ִּדיֱק ּצַק הַק ִד ָעמַק ִמְנָחה

ֶּיֹלִד?". הַק ֹלְרפּוַאת ֹלָּת ּלַק ִהְתּפַק ִאם "הַק ָּבִנית: ָהרַק ְעָיתֹו רַק ֹלה ָׁשאֲק ֹלֵביתֹו

ֹחֶסר ֶׁשֹל ֶרֶׁשת אֲק ָעֹלָתה ָּפֶניָה ֹל עַק ֹלּה. ֵהִׁשיב ֵהיָכֹל", הַק ת ִּבְפִתיחַק ְּבֶׁשֱקט, ְׁשִּתי "ִּבּקַק

ֱקִתי? עֲק זַק ֶאת ִיְׁשְמעּו ְּלֹלים ִּמְתּפַק הַק ֶׁשָּכֹל ָרִצית "ְוִכי ֹלָמאן: סַק ִּבי רַק ֹלּה ר ָאמַק ְׁשִביעּות-ָרצֹון.

ֶּבֱאֶמת". ִיֱקְראּוהּו ֶׁשר אֲק ֹלָכֹל ׁשהּוא ֹלחַק ְועֹוֶנה ֱקֹוִני, ּוֵבין ֶׁשֵּביִני ִעְנָין ֶאָּלא ֶזה ֵאין

ָּכָנה. סַק ֹל ִמְּכֹלַק ְוָיָצא ֶּיֹלִד הַק ב ּצַק מַק ב הּוטַק ֶעֶרב ְּבאֹותֹו ְוָאֵכן,

ֵמחַק ָ ּׂ̆ הַק ִדר אֲק ׁ̆ ֹחִד ֶׁ̆ ָבֹל חֲק י: ƒר ָׂ̆

ם! ּיֵ ַּ̇ק ס¿ ƒמ ט עַק מ¿ עֹוִד ָבר ּכ¿

ים ƒֹל ִד¿ ַּ̇ק ¿ׁ̆ ƒמ נּו ח¿ נַק אֲק ֶׁ̆ ּכ¿ א: ּמָ ƒא

עֹוֵזר ם ֵ ּׁ̆ הַק ים, ƒֵמח ¿ׂ̆ יֹו˙ ה¿ ƒֹל

טֹובֹו˙ ּבֹו˙ ƒס ֹלנּו יּו ה¿ ƒּי ֶׁ̆

. ֹמחַק ¿ׂ̆ ƒֹל

טֹוב ָאז ָכה, ּכָ ם ƒא י: ƒר ָׂ̆

ֹלנּו, ה ּכֶ חַק ּמ¿ ֶׁ̆ א ּבָ הַק ׁ̆ ֹחִד הַק ֶׁ̆

ׁ̆ ֹחִד יָסן, ƒנ ׁ̆ ֹחִד הּוא

ה! ֹלָ אֻק ּג¿ הַק

¿ּ̇ אַק ָעָיה? ּב¿ הַק ָמה ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

יט ƒֹל ח¿ הַק ֹל¿ ּוט ׁ̆ ּפָ כֹוֹלה י¿

ֵרי חֲק אַק ם ּגַק ֹמחַק ¿ׂ̆ ƒֹל יך¿ ƒׁ̆ מ¿ הַק ֹל¿

ִדר! אֲק ׁ̆ ֹחִד

ֶיה ה¿ ƒנ ֶמ˙ א¡ ּבֶ ם ƒא ו¿ א: ּבָ אַק

ח ֶרוַק עֹוִד ּב¿ ה ּכֶ ז¿ ƒנ ָחה, מ¿ ƒׂ̆ ּב¿

ׁ̆ ֵי ָחה מ¿ ƒ ּׂ̆ ֹלַק – י ƒר ָּ̃ ƒע ו¿ ִדֹוֹל ּגָ

ן ƒמ נּו ָ̇ אֹו יא ƒ̂ הֹו ֹל¿ ּכֹוחַק

זֹו˙ רֹומ¿ ֶזה ֹל עַק ם ּגַק ֹלּו˙! ּגָ הַק

– ָחה מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ י ƒּכ" ים ƒֹל ƒּמ הַק

ָחה מ¿ ƒׂ̆ ֹוך¿ ּ̇ ƒמ א ָ̃ ו¿ ִדַק אּו". ֵ̂ ֵ̇

ה. ֹלָ אֻק ג¿ ƒֹל ֹלּו˙, ּגָ ֵמהַק ים ƒא ¿̂ יֹו –

ֹלֵכן י אּוֹלַק ˆֹוִד˜, י: ƒר ָׂ̆

אּו".. ֵ̂ ֵ̇ ָחה מ¿ ƒׂ̆ ב¿ י ƒּכ" ˙ּוב: ּכָ
ֹוך¿ ּ̇ ƒמ ִדר אֲק ׁ̆ ֵמֹחִד א ֵ̂ ֵנ

ָחה.. מ¿ ƒׂ̆

ִּכי ח ִנְׁשּכַק ֹל ּבַק � אַק ֵּיינּו, ֹלחַק ׁשּוָבה חֲק ְּתרּוָמה ּתֹוְרמֹות ָהֶרְנְטֶּגן ְרֵני ֱקַק

ׁשֹוְמִרים ;א ִאם ֶׁשָּבּה. ּתֹוֶעֹלת הַק ִד ִמְּלבַק ֹלְנָזֱקים ֹלְגֹרם ּגַקם ֹלּוֹלה עֲק זֹו ֱקִריָנה

ֹלֹות חֲק ֹלמַק ֹלְגֹרם ְוַאף ּגּוף, ּבַק ָּתִאים ֹרס הֲק ֹלַק ֶּגֹלת ְמסֻק זֹו ֱקִריָנה ָגָנה, הֲק ֶאְמְצֵעי ֹל עַק אֹו ָנכֹון, ִמּנּון ֹל עַק

ָּמׁש ְּכֶׁשּמַק ֱק רַק ָּבֶהן ֵּמׁש ּוֹלִהְׁשּתַק ָהֶרְנְטֶּגן, ְרֵני ֹלֱקַק ִׂשיָפה ֵמחֲק ֶׁשּיֹוֵתר ָּמה ּכַק ע ֹלִהָּמנַק ָרצּוי ֹלֵכן, ָּכנֹות. ְמסֻק

ְּכֹלֹל ְּבִדֶר� ֶׁשְּמִכיֹלֹות ְמיֻקָחִדֹות ְמִחיצֹות ְיִדי ֹל עַק ְוֹזאת ֹלכָ�, ְזֱקּוֱקים

ִּזיֱקה. ּמַק הַק ְּקִריָנה הַק ֶאת חֹוֶסֶמת הַק עֹוֶפֶרת

ֳחָמִרים ֶׁשֹל ֹלֶמְחֱקר ּגַקם ָהֶרְנְטֶּגן ְרֵני ְּבֱקַק ְּמִׁשים ִמְׁשּתַק ָהְרפּוָאה, ִד ִמְּלבַק

ָּמטֹוס ֹלַק ֹלֹוָתם עֲק ֹלְפֵני (ִׁשּקּוף) נֹוְסִעים ֶׁשֹל ִמְזָוִדֹות ת ְּבִדיֱקַק ּוְגִביִׁשים,

ִּבְגבּוֹלֹות ָּׂשִאּיֹות מַק ת ּוְתכּוֹלַק ְרָכִבים ת ְּבִדיֱקַק ׁשּוִדים, חֲק ָפִצים חֲק ֹלִגּלּוי

ּדֹוֶמה. ְוכַק ְּמִדינֹות הַק

ִּבְנָיִמין. ֹלר' ָּגאֹון הַק הֹוָרה

ֵּלא ֹלמַק ִּבְנָיִמין ר' ָיָצא ּוִבְרָעִדה ְּבִחיֹל

ָׁשב ָּלה ֱקַק ָׁשָעה ֹבר עֲק ּכַק הֹוָרָאה. הַק ֶאת

ׁשּוב ֵּפר "סַק ִּדין. ֵּבית-הַק ַאב ֹלְפֵני ְוִהְתיַקֵּצב

ְוָיִבין ָּמנֹוחַק הַק ע ִיְׁשמַק ן עַק ֹלמַק ִסּפּוְר�, ֶאת

ָּגאֹון. הַק הֹוָרה ֹלָכאן", ְזָמָנתֹו הַק ֵּפֶׁשר ֶאת

ֹל עַק ִּבְנָיִמין ר' ִסֵּפר ּוְבֶרֶטט ְּבִיְרָאה

ְּביֹום ְפָּתֹלי, נַק ר' ִּביִדי ֶׁשִהְפֱקיִד ֶּכֶסף הַק

ָּפָנה ְּכֶׁשִּסֵּים, ָּייו. ֹלחַק רֹון ָהַאחֲק ִׁשִּׁשי

י חַק ָאִדם ָהָיה ְּכִאּלּו – ִּנְפָטר הַק ֶאֹל ָּגאֹון הַק

ֶאת ן ָטמַק ֵהיָכן ר ֹלֹומַק ּוִבְּקׁשֹו – ֶחִדר ּבַק ֶׁשּנֹוֵכחַק

ֶּכֶסף. הַק

ָּמה ּכַק ֹבר עֲק ּכַק ֶחִדר. ּבַק ִהְׂשָּתְרָרה ְּכֵבִדה ְׁשִתיֱקה

ׁשּוב ּפֹוֶנה הַק ִיְצָחֱק, ִּבי רַק ֶׁשֹל ֱקֹוֹלֹו ע ִנְׁשמַק ְרָגִעים

ִּכי ֹל עַק ֱקִּפיִד ּתַק ְוַאֹל-ָנא ּכֹוחֲק� ר "ִייׁשַק ִּנְפָטר: הַק ֶאֹל

ִיְׂשָרֵאֹל ֶׁשֹל ְּבָממֹוָנם ֵרי ֶׁשהֲק ֹלָכאן, ְחנּו� ִהְטרַק

ִמְׁשָּכְב�". ֹל עַק ְּבָׁשֹלֹום ְונּוחַק ֹלְמֱקֹוְמ� ׁשּוב ָּבר. ְמִדֻק

ר ְוָאמַק ִּבְנָיִמין ר' ֶאֹל ָּגאֹון הַק ָּפָנה נֹוָסף ֶרגַקע ֹבר עֲק ּכַק

ֶּכֶסף הַק ִּכי ֹלַאֹלְמָנתֹו ּוְמֹסר ָּמנֹוחַק הַק ֹלֵבית "ּגַקׁש ֹלֹו:

ִהֹלכֹות ִּיים, ח-חַק ֹארַק ֵחֹלֱק ּטּור, הַק ֵסֶפר ְּבתוֹ� ִנְמָצא

ָּמנֹוחַק הַק ִד ֹלמַק ֶׁשּבֹו ֵּסֶפר הַק הּוא – ְּפֹלֹוִני ִסיָמן ָּבת, ׁשַק

ֶּכֶסף". הַק ֶאת ְּבָיִדיו ְפֱקיִד ֹלהַק ֶׁשָּבאָת ְּבֵעת

ב ָנֱקַק ֶׁשּבֹו ָּמֱקֹום ּבַק ְּבִדּיּוֱק ִנְמָצא ֶּכֶסף הַק ְוָאְמָנם

ָהַאֹלָמָנה ִד ֵּכיצַק ְּבמֹו-ֵעיָניו ָרָאה ִּבְנָיִמין ר' ָּגאֹון. הַק

ְּׁשָטרֹות הַק ְצרֹור ֶאת ֵּסֶפר הַק ֵּפי ּדַק ִמֵּבין ׁשֹוֹלֶפת

ָיכֹוֹל ֶּכֶסף הַק ֶאת ָזָרה חֲק ּבַק ֶׁשִּקֵּבֹל ר ֹלַאחַק ָּׁשֵמן. הַק

ֶאת ֵּלא ּוֹלמַק ָּיִריִד ֹלַק ְרּכֹו ְּבִדַק ְמִׁשי� ֹלהַק ִּבְנָיִמין ר' ָהָיה

ְּגִביר. הַק ע ֶנטַק ר' ָעֹליו ֶׁשִהִּטיֹל ְּׁשֹליחּות הַק

ֹל עַק ְפֹלא ּמֻק הַק ִּסּפּור הַק אּוֹלם הֹוֹלֵ�, ְוֶכֶסף ָּבא ֶּכֶסף

ִיְצָחֱק ִּבי רַק ָּגאֹון הַק ֶׁשֹל ְּקִדֹוָׁשה הַק ּתֹוָרה הַק ּכֹוחַק

ָׁשֹלֹוׁש ֶׁשֹל ָּבן רַק ָּנה ִנְתמַק ֶׁשְּלָיִמים הֹוְרִביץ,

– ְנִדְסֶּבֱק ּווַק ְמּבּוְרג הַק ַאֹלטֹוָנה, – ְּקִהּלֹות הַק

ֶּזה. הַק ּיֹום הַק ֶעֶצם ִד עַק ֵּמר ִנְׁשּתַק

ֹל ְועַק ְנָיה ָהַאְכסַק ָּיֵרי ּדַק ֹל עַק ִּמְׁשָּפָחה, הַק

. ָּמנֹוחַק הַק ֶׁשֹל ִּבים ָהרַק ִּכיָריו מַק

ֶׁשֹל ֹלָוָיתֹו הַק ֶנֶעְרָכה ָּבת ּׁשַק הַק ְּבמֹוָצֵאי

ָּבת ּׁשַק הַק ֶׁשָּכֹל ִּבְנָיִמין, ר' ְפָּתֹלי. נַק ר'

ֶּכֶסף, הַק ֹל ּגֹורַק ֹל עַק ְחָׁשָבה ּמַק הַק ֶאת ִהִדִחיֱק

ְוהֹוֹלֶכת. ּגֹוֶבֶרת מּוָעֱקה ָּתה עַק ָחׁש

ִּכי ָנָחה הֲק ּבַק ְצמֹו עַק ֶאת ֵחם ֹלנַק ִנָּסה הּוא

ֵהיָכן ְּסָתם ִמן-הַק ֵיִדעּו ִית ּבַק ְּבֵני-הַק

ֵּבֹל ְיֱקַק ְוכָ� ֶּכֶסף, ְחִּביא ֹלהַק נֹוֵהג ִביֶהם אֲק

ִּפֱקִדֹונֹו. ֶאת ִּבְמֵהָרה

ֹּתם ִד עַק ְנָיה ָּבַאְכסַק ֵּכב ִהְתעַק ִּבְנָיִמין ר'

ֵבֹלים ָהאֲק ֶאת ְטִריִד ֹלהַק ֶׁשEא ְּכִדי 'ִּׁשְבָעה', הַק

ֹלְפֵני ִהְתיַקֵּצב ִמֵּכן ר ֹלַאחַק ְּכָסִפים. ְּבִעְנְיֵני

ָהַאֹלָמָנה ִסּפּורֹו. ֶאת ֹלּה ְוִסֵּפר ָהַאֹלָמָנה

ֶּכֶסף. הַק ֶאת ֹלָהִביא ּוָפְנָתה ֹלִדָבָריו ֶהֱאִמיָנה

ָּפֶניָה. ֹל עַק ָעגּום ָּבט ּומַק ָׁשָבה ָּקה ּדַק ֹבר עֲק ּכַק

ֶּכֶסף ֹלַק ֵזֶכר מֹוֵצאת ֵאיִני � אַק ְמאֹוִד, ֶעֶרת "ִמְצטַק

ָאְמָרה. ֵּפר", ְמסַק ָּתה אַק ֶׁשָעֹליו

ִדֵהָמה. ּוְבתַק ְּבֶהֹלם ְּדָבֶריָה ֶאת ֱקֵּבֹל ִּבְנָיִמין ר'

ֵעצֹות. אֹוֵבִד ָוָאָנה, ָאֶנה ּלֵ� ִהְתהַק ָּכה רֻק אֲק ָׁשָעה

ְּכֶׁשִהְפֱקיִד ְעִּתי ִׁשּקּוֹל-ּדַק ֹל ְועַק י ָעֹלַק � ָסמַק ע ֶנטַק "ר'

ב ָחׁשַק ָּיִריִד", ֹלַק אֹוִתי ח ְוָׁשֹלַק ב ָהרַק ֶּכֶסף הַק ֶאת ְּבָיִדי

י ָּפנַק ֶאת ַאְרֶאה ֵאי� ָּתה? עַק ֶאֱעֶׂשה "ָמה ְּבֹלּבֹו.

חּוץ ּמּוָזר? הַק ִסּפּוִרי ֶאת ֵּבֹל ְיֱקַק ִד ְוֵכיצַק ֹלָפָניו

ָּכֹל ֹל ְועַק ְצמֹו עַק ָּיִריִד הַק ֹל עַק ִיְהֶיה ָמה ִמֶּזה,

ע?". ֶנטַק ֹלר' ָּכֹל-ּכָ� ׁשּובֹות חֲק הַק ָהִעְסֱקאֹות

ֵּבית- ַאב ֹלְפֵני ִּבְנָיִמין ר' ִהְתיַקֵּצב ּדֹוֵאב ְּבֹלב

נֹוָסף הֹוְרִביץ. ִיְצָחֱק ִּבי רַק ָּגאֹון הַק ְּברֹוִד, ֶׁשֹל ִּדין הַק

ּגַקם ִיְצָחֱק ִּבי רַק ע נֹוִדַק ּתֹוָרה ּבַק ָּבה ָהרַק ְּגאֹונּותֹו ֹל עַק

ֶּזה. הַק ָהעֹוֹלם ֵמִעְנְיֵני ְפָרׁש ּמֻק הַק ֱקִדֹוׁש ְּכִאיׁש

ְּבַאְרָּבִעים ִּכי ָעֹליו ֵהִעיִד ֹל-ֵׁשם-טֹוב עַק ּבַק הַק

ִּכּפּוִרים, ֹליֹום-הַק ֱאֹלּוֹל ֹראׁש-ֹחִדׁש ֶׁשֵּבין ָּיִמים הַק

'ֵראִׁשית-ָחְכָמה' ֵּסֶפר הַק ֶאת ְרִטיב' 'מַק הּוא


