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270 מס' גיֹליון 16.3.18 התשע"ח אִדר כ"ט ויֱקרא פרשת שבת-ֱקוִדש ערב ב"ה

בחביֹלה? מה

ֹל�? ִין "ִמּנַק ַאְמנֹון. ם ִנִדהַק ֶׁשִּלי?!", ֵּבן "הַק

ֵאין ָבֹל אֲק ִּפְתאֹום? ָמה ֹלְהיֹות! ָיכֹוֹל �א �א,

ֱקָרא הּוא ," ֹלֹו. ֶאֱקָרא ֵּתֶכף 
	�������ְּבָעָיה,

ָּקָׁשה"... ְּבבַק ע ֶרגַק ֵהָּנה "ּבֹוא ְּיֹלִדים. הַק ִד ֹלַאחַק

ֶזה ִמי ְמֵרי. ֹלגַק ֹלִּתי ֹלּבַק ִהְתּבַק "ָּדִנֵּיאֹל?!",

ִצ'יֱקֹו! ֶׁשּלֹו ֵּבן ֹלַק ֱקֹוְרִאים ֵרי הֲק ָּדִנֵּיאֹל?

ָּפָניו ֹל עַק ּגַקם ָבָנה הֲק הַק ֹחֶסר ֶרֶׁשת אֲק ֶאת ָרִאיִתי

ְפָסֹלים ּסַק הַק ִד ֵמַאחַק ִיְצָחֱק. יֹוֵסף ר' ֶׁשֹל

ִני אֲק וַק ִּמיץ"! ָהאַק ֶּיֹלִד "הַק ִמְּמֱקֹומֹו ִהְתרֹוֵמם

ָהִעְנָין... ֶאת ְנִּתי ֵהבַק ִּפְתאֹום

ָּלה ִהְתּגַק ֶׁשּלֹו ֶּׁשֱקר ֶׁשהַק ֵהִבין ִצ'יֱקֹו גַקם

ר' ְמאֹוִד. ְמֹלֹל אֻק ִנְרֶאה ָהָיה הּוא ְכָׁשו. עַק

ֹזב "עֲק : ָּבטּוחַק ֹלְהיֹות ִּבֵּקׁש ֱק רַק ִיְצָחֱק יֹוֵסף

ֵאֹליו. ְנִּתי ּוַק ִהְתּכַק �א ָּדִנֵּיאֹל. ֶאת ֶּיֹלִד. הַק ֶאת

ֵּבן ְּכֶנֶסת, הַק ֵּבית ם ְּבאּוֹלַק ָּכאן, ֹל� ֵיׁש י אּוֹלַק

נֹוָסף?".

ֹלנּו "ֵיׁש ְּתׁשּוָבה. הַק ָהְיָתה ִּפְתאֹום!", "ָמה

ִד". ִּבֹלבַק ֶאָחִד ֶיֹלִד

ָמִהיר ָּבט מַק ֵהִעיף הּוא ָנבוֹ>. ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר'

ֶזה ר ִנְגזַק ֶׁשִּדינֹו ְּכִמי ִנְרֶאה ֶׁשָהָיה ְּבִצ'יֱקֹו,

ָמיו חֲק ֶׁשרַק ֹלי ָהָיה ִנִדֶמה ָחמּור. ֹלֹעֶנׁש ָּתה עַק

"ִּתְרֶאה", ָעֹליו. ִנְכְמרּו ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ֶׁשֹל

ְמִביִנים ְחנּו נַק "אֲק ִמּלֹוָתיו. ֶאת ֹל ָׁשֱקַק הּוא

ְנֶצ'ר ּפַק הַק ֶאת ֹל� 'ִסֵּדר' ֶׁשְּל� ֵּבן הַק ֶׁש=א ְכָׁשו עַק

ְוֵתֶכף הּוא ִמי יֹוִדעַק ִני אֲק ַאֵחר. ִמיֶׁשהּו ֶאָּלא

ַאֹל ֵאֹלי�: ֹלי ת ַאחַק ָּקָׁשה ּבַק ִאּתֹו. ְנׂשֹוֵחחַק ּגַקם

ֶׁשהּוא ֹלְהיֹות ָיכֹוֹל חֹוָבה. ף ֹלכַק אֹותֹו ָּתִדּון

ֵּון ִהְתּכַק הּוא ִאם ְוגַקם ֹל� ֹזר עֲק ֹלַק ֵּון ִהְתּכַק ֶּבֱאֶמת

ִהִּציֹל הּוא ֹל ְּבֹפעַק ֵרי הֲק ָמה, ִמּׁשּום ֹל� ִּזיֱק ֹלהַק

ָּנִבים". ּגַק ִמְּיִדי ֶׁשְּל� ָהאֹוטֹו ֶאת

ּבֹו ֶאְפּגַקע �א" ָּלׁש. ּבַק הַק ִחּיֵ> ְּבֵסִדר!", "ִיְהֶיה

ָחׁשּוב אֹותֹו. ִּכיר ֹלהַק ֹלי ָחׁשּוב ָבֹל אֲק ֹלָרָעה.

ְמאֹוִד!".

ַאְרִטיֱקיֶהם ֶאת ֱקְּבֹלּו ְּיֹלִדים הַק ָּכֹל

ָּדִנֵּיאֹל ּגַקם ְּכֶנֶסת. הַק ִמֵּבית ֹלֵצאת ְּקׁשּו ְוִהְתּבַק

ִצ'יֱקֹו ֹלֵצאת. ָאִביו ְיִדי ֹל עַק ְּבֹתֱקף ֵּקׁש ִהְתּבַק

ּכֻקָּלם, ִעם חּוָצה הַק ֵּמֱק ֹלִהְתחַק ִנָּסה ִּמְסֵּכן הַק

אֹותֹו. ִהִּׂשיג ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ֶׁשֹל ֱקֹוֹלֹו ָבֹל אֲק

ִאָּתנּו אֹוְת� ְצִריִכים ְחנּו נַק אֲק ִצ'יֱקֹו. ע, "ֶרגַק

ּקֹות"... ּדַק ָּמה ֹלכַק
יבוא המשך

ר מַק ִּדְּברֹות? הַק ֶׂשֶרת עֲק ֶאת ֹלְׁשֹמעַק ִהִּגיעַק ּוִמי ��������

ִנִדֶמה מּוָזר, ְנֶצ'ֶרת. ְּמפֻק הַק ְמּבֹוְרִגיִני' 'ּלַק הַק ֹל עַק ּבַק ַאְמנֹון,

ִמָּפָניו!... חֹוֵׁשׁש ִצ'יֱקֹו, ֶׁשְּבנֹו,

ֹּבֱקר, "ּבַק ֵּפר: ֹלסַק ִהְמִׁשי> ַאְמנֹון ר מַק

נֹוָרא ְסִּתי ֶׁשָּכעַק ָּברּור ְנֶצ'ר, ּפַק הַק ֶאת ְּכֶׁשִּגִּליִתי

ִני אֲק וַק ֱהיֹות ָהֶרֶכב. ֶאת ֹלי ֶׁשִּפְנֵצ'ר ָהִאיׁש ֹל עַק

ִּמְׁשָטָרה, הַק ְּבֵׁשרּות ְּבִמֱקצֹוִעי ָּלׁש ּבַק

הּוא ִמי ּלֹות ֹלגַק ְּכִדי ֹּכֹל הַק ׂשֹות עֲק ֹלַק ְטִּתי ֶהְחֹלַק

ת ִּבְבִחירַק מּורֹות חֲק ֶׁשָּטָעה ֹלֹו ְראֹות ּוֹלהַק

הּוא ָהִעְנָין ְרִּגיז. ֹלהַק ֵהֵעז אֹותֹו ָהִאיׁש

ְוִנִּסיִתי ָהֶרֶכב ֶאת ְחִּתי ֶׁשָּפתַק ֶׁשָּבֶרגַקע

ָּנִבים' ּגַק ְפֵּתחַק 'מַק ֶּלה? ְמגַק ִני אֲק ָמה – ְתִניעֹו ֹלהַק

ּגַקם ָאז ! ָּמנֹועַק הַק ֶׁשֹל ְּסִויץ' הַק ְּבתוֹ> ֹלֹו ָּתֱקּועַק

ֱקִדיָמה ֶמֶטר ְׁשֵני ִנְמָצא ֶׁשָהאֹוטֹו ֹלב ְמִּתי ׂשַק

ֶאְתמֹוֹל! אֹותֹו ֶהֱחֵניִתי ִני אֲק ּבֹוא ָּמֱקֹום הַק ִמן

אֹוֵמר?". ֶׁשֶּזה ָמה ּתֹוֵפס ָּתה אַק

ֶאת ֹלְ� ֶׁשִּפְנֵצ'ר ֶׁשִּמי ר ֹלֹומַק ֵּון ִמְתּכַק ָּתה "אַק

ִמְּיִדי אֹותֹו ִּציֹל ֹלהַק ֵּון ִהְתּכַק ְּבֶעֶצם ָהֶרֶכב,

ִאּתֹו?", ֵּדם ֹלִהְתֱקַק ִהְצֹליחּו ֶׁש=א ָּנִבים ּגַק הַק

ְּתמּוָנה. הַק ֶאת ִּבְמִהירּות ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ִּפְעֵנחַק

ַאְמנֹון. ר מַק ִׁשְכמֹו ֹל עַק ח ָטפַק "ֶנֱהִדר!",

ִני", אֲק וַק ָּין! ְמצֻק ָּלׁש ּבַק ֹלְהיֹות ָיכֹוֹל ָּתה "אַק

ֹל עַק ֶׁשִּלי ס עַק ּכַק הַק "ָּכֹל ַאְמנֹון, ר מַק ִהְמִׁשי>

ִני אֲק ּתֹוִדה. ת ָּכרַק ְּבהַק ֵּלף ִהְתחַק ְנֵצ'ר ְמפַק אֹותֹו

ָהָיה ֶאָחִד אֹותֹו ּדּועַק מַק ְכָׁשו: עַק ִד עַק ּתֹוֶהה ֱק רַק

'ְנָׁשָמה ֹלאֹותֹו ֹלֹו, ִין ִמּנַק ְוגַקם, ֹלי ֹזר עֲק ֹלַק ְנָין ְמעֻק

ְּבאֹותֹו ֹלִהָּגֵנב ָאמּור ָהָיה ֶׁשָהאֹוטֹו טֹוָבה',

ִּכיר ֶׁשּמַק ִמיֶׁשהּו ֹלְהיֹות ָצִרי> ֶזה ְיֹלה? ֹלַק

ָּנִביא הַק ֵאֹלָּיהּו ֶזה ָהָיה ֵּכן ִאם ֶאָּלא אֹוָתם...

ר מַק ֱק ָצחַק ֹלי"... ֹזר עֲק ֹלַק ָמה ִמּׁשּום ֵּדב ֶׁשִהְתנַק

ַאְמנֹון.

ָּגִדֹוֹל. ִחּיּו> ְכָׁשו עַק ִחּיֵ> ִיְצָחֱק יֹוֵסף ר' ּגַקם

ר ָאמַק סֹוִד צֹוֵפן ְּבִחּיּו> ֹלֹו. ח ָרוַק ָּמה ּכַק ָרִאיִתי

ֶׁש=א ֹל� ֹלהֹוִדיעַק ֹלי ר צַק "ּוְבֵכן, ִגיִגּיּות: חֲק ּבַק

ִמיֶׁשהּו ֶאָּלא ָהִעְנָין, ֶאת ִאְרֵּגן ָּנִביא הַק ֵאֹלָּיהּו

ֹל עַק ע ָיִדַק ֵאי> יֹוִדעַק ֶׁשֵאיֶנִּני ִמיֶׁשהּו ַאֵחר.

ִני ֶׁשאֲק ִמיֶׁשהּו ֶזה ָבֹל אֲק ְכֶנֶנת, ְּמתֻק הַק ְּגֵנָבה הַק

ְורֹוֶצה ְמאֹוִד אֹוְת� אֹוֵהב ֶׁשהּוא ָּבטּוחַק

חֹוֵׁשב, ִני אֲק ֶׁשְּל�, ֵּבן ֹלַק ִּתֱקָרא ִאם ְּבטֹוָבְת�.

ָהִעְנָין"!... ָּכֹל ִיְתָּבֵרר

ר, ָ̃ ּיָ הַק י ƒיֹוָמנ ָך ֹל¿ ֹלֹום ָׁ̆

הֹוִדיעַק ּמֹוֶרה הַק ִּפְתאֹום ּיֹום, הַק

"ֹלָאן?", ר. ְרצַק ֱקצַק ִטּיּוֹל ֹל עַק ֹלנּו

ֹלֵבית ֱקִּביֹל ּמַק הַק "ֹלְרחֹוב ָׁשַאֹלנּו.

ָּמׁש "מַק י?", "ָמתַק ּמֹוֶרה. הַק ָעָנה ֵּסֶפר", הַק

ְכָׁשו"... עַק

ּמֹוֶרה הַק ֵאי> ִמְסּתֹוִרי. ִנְׁשָמע ָהָיה ֶזה

ֶׁשֹל ָּקה ּדַק ַאף ְזֵּבז ֹלבַק �א ֱקִּפיִד ֶׁשּמַק ֶׁשָּלנּו,

ֹלִסיבּוב ָּכָכה, אֹוָתנּו מֹוִציא ֹלּמּוִד,

ּקֹות ּדַק ָּמה ּכַק ֵרי ַאחֲק ָבֹל אֲק ְּׁשכּוָנה? ּבַק

ְׁשֵני מּוֹל ֶאֹל ּמֹוֶרה הַק אֹוָתנּו ְּכֶׁשֶהֱעִמיִד

אי! ּדַק ְּבוַק ָהִעְנָין. ֶאת ְסנּו ָּתפַק ָיִפים, ְּפִרי ֵצי עֲק

ְמָבְרִכים ִניָסן ְּבֹחִדׁש ֵרי הֲק ְחנּו? ָׁשכַק ֵאי>

ָהִאיֹלנֹות"! ת "ִּבְרּכַק

ֵהִציצּו ָהֵעץ, ֹל ֶׁשעַק ִּנים ְּקטַק הַק ֵּפרֹות הַק

ְכנּו ֵּברַק ְּפָרִחים. הַק ְוִנָּצֵני ֶהָעֹלים ִמֵּבין ֵאֹלינּו

����� ����� ָּתה... אַק "ָּברּו> ָּוָנה ּוְבכַק ָרם ְּבֱקֹוֹל

טֹובֹות ְּבִריֹות בֹו ּוָבָרא ����� ���	������

ָאִדם" ְּבֵני ָּבֶהם ֹליָהנֹות טֹובֹות ְוִאיֹלנֹות

ֹּבֱקר הַק ְנֵין, "ְמעַק ִּכָּתה. ֹלַק ְחֹזר ֹלַק ֹלנּו ְוִהְתחַק

ְׁשֵני ֹליַקִד ָּכאן, ְרִּתי ָעבַק ֵּסֶפר, הַק ֹלֵבית ֶּדֶר> ּבַק

ֹליֶהם!", אֲק ֹלב ְמִּתי ׂשַק �א ּוִבְכֹלֹל ָהֵעִצים,

ִמיֱקי. ִהְׁשּתֹוֵמם

ִמן ֶנֱהֶנה ֶׁשהּוא ּמֹוֶרה הַק ֹל עַק ִמָּיִד ָרִאיִתי

ָּבְרחֹוב ְרִּתי ָעבַק ִני אֲק ּגַקם "ָנכֹון, ֶהָעָרה. הַק

ֱק רַק ָהֵעִצים. ֹלְׁשֵני ֹלב ְמִּתי ׂשַק ְו�א ֶּזה הַק

ִּפְתאֹום ָהִאיֹלנֹות', ת 'ִּבְרּכַק ִּבְזכּות ֹּבֱקר, הַק

ָחׁשּוב ָּדָבר ֶׁשֶּזה חֹוֵׁשב ִני אֲק אֹוָתם. 'ִּגִּליִתי'

ָּפׁשּוט אֹותֹו! ֹלֹלֹמִד ְצִריִכים ְחנּו נַק ֶׁשאֲק

ָּדָבר ָּכֹל ֹל עַק ּוֹלהֹוִדֹות ֵעֹל ֹלִהְתּפַק ֹלב, ֹלִׂשים

ִויר ָהאֲק ֹל עַק ת, חַק ּזֹורַק הַק ֶּׁשֶמׁש הַק ֹל עַק ֶׁשְּסִביֵבנּו!

ֹל עַק ְּׁשִביֹל, הַק ֹלֹאֶר> ְּפָרִחים הַק ֹל עַק ח, ּצַק הַק

זֹוִכים ֶׁשָאנּו ָּוחֹות ְּמרֻק ְוהַק ָּיפֹות הַק ִּכּתֹות הַק

ֹּכֹל!". הַק ֹל עַק ָּבֶהם... ֹלֹלֹמִד

י ƒֵאֹל ָך, ֹל¿ ֶׁ̆

טֹון ֹל¿ ƒ ּׁ̆ הַק נֹו˙ ¿ׁ̆ ƒּב ,ıי ƒנֹוב 'ר¿ ֶ̂
ֵרב, ָ̃ ¿̇ ƒמ ח סַק ּפֶ הַק ג חַק י. ƒֶיט ּסֹוב¿ הַק

ג. חַק ֹלַק ּכֹוֵנן ¿̇ ƒה ֹל¿ ים ƒּס נַק מ¿ יר ƒָהע יהּוִדי ƒו
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השבת כניסת

השבת צאת

יר ƒב עֲק הַק ֹל¿ י ƒֹל רּו ָאמ¿
ּזֹו, הַק ֶב˙ ֹ̇ ּכ¿ ֵמהַק יֹלה ƒב חֲק הַק ֶא˙

ֹל, ּבָ סַק י ƒנ אֲק ּכֹֹל! הַק ֶזה ֶחֶר˙. אַק ֶב˙ ֹ̇ כ¿ ƒֹל
ָמה י ƒֹל ֵאין ו¿ י, ƒֹל ֶׁ̆ בֹוִדה ָהעֲק י ƒזֹוה

$˘ֹ ׁ̆ ח¿ ֹלַק

ֹלשמור נא
ֱקִדושת עֹל
הגיֹליון

ָאמּור ֹלֹא ֹלֹל כ¿ ƒּב י ƒנ אֲק
$˜ ַק ּׂ̆ ּבַק ׁ̆ ֵי ָמה ˙ עַק ֹלִדַק

ים. ƒב סֹוחֲק ים ƒֹל ּבָ ּסַק ֶׁ̆ ˜ ַׂ̆ק ֹל ּכָ מֹו ּכ¿ ֶאה ר¿ ƒנ ֶזה
ֵרי הֲק ֹלֹט. ב¿ ƒֹל ֹלֹא ֹל ִדֵ ַּ̇ק ¿ׁ̆ ֶא ֹזא˙, ָכֹל ּב¿ ָבֹל אֲק

.˜ ַק ּׂ̆ ּבַק ׁ̆ ֵי ָמה , יֹוִדעַק ן ּכֵ י ƒנ אֲק

ֹוֵטר$ ׁ̆ ˆֹוֵעִד י חֹורַק ֵמאֲק
הּוא ֶׁ̆ י, ƒֹל ֶמה ִד¿ ƒנ ˜ רַק ם ƒא הַק

י? ַ̇ק בֹו ¿̃ ƒע ּב¿ ˆֹוֵעִד

ְמנֹון אַק ָּלׁש ּבַק הַק 7

ֹלֹא$

ֹל? ּבֵ ƒ̃ י ƒ̂ י ƒּפ ה ֹלּמָ ָאז

ֹל! ּבֵ ƒ̃ ֹלֹא הּוא

ֹ̂ר!! עֲק ֹל! ּבָ סַק ֵהי,

ָיכֹוֹל ה ָּ̇ אַק י, ƒ̂ י ƒא
ה? ּיָ ƒר ּכָ סֻק י ƒֹל יא ƒָהב ֹל¿

ָחֵבר י$ ƒֹל ָ̇ ָרא ָ̃ ה ָּ̇ אַק ֶאה$
ה ֶ̂ רֹו י אּוֹלַק ה ָּ̇ אַק ה$ ָּ̇ אַק ֹוֵטר? ׁ̆

הּו? ֶ ּׁ̆ מַק ָך בּור¿ עֲק ב חַק ֶאס¿ ֶׁ̆

ם$ ּגַק ֹלֹו ן ֵּ̇ ָאז



ֵחר" אַק ְו�א "הּוא

ָּנה ְּקטַק הַק ָהָאֹל"ף

ּגּוף הַק ִחּנּו%

ַאִדמֹו"ר ֶׁשֹל ֵּביתֹו ן ִמְפּתַק ֹל עַק ֶׁשָעְמִדה ָהִאָּׁשה

אִוויְטׁש, ִמְּליּוּבַק ָׁשֹלֹום-ּדֹוֶּבער ִּבי רַק "ּב, ׁשַק ָהרַק

ֹלִהָּכֵנס ְכָרָחה מֻק ִני "אֲק ּוְרצּוָצה. ְׁשבּוָרה ָתה ִנְראֲק

ֹזר עֲק ֹלַק ֹל יּוכַק הּוא ֱק רַק "ִּכי ְּנָנה, ִהְתחַק ִּבי", ָהרַק ֶאֹל

ִּבי ָהרַק ִּכי ֹלּה הֹוִדיעַק ָבֹל אֲק ֹלֹלָּבּה, ֵהִבין אי ּבַק ּגַק הַק ֹלי".

ֹלְׁשֹטחַק ְּבֶאְפָׁשרּוָתּה ְוִכי ְכָׁשו, עַק ְּבֹלּה ֹלֱקַק ֹל יּוכַק �א

ִּבְכָתב. ִעְנָיָנּה ֶאת

אי ּבַק ּגַק הַק ֹלִדְבֵרי ָהִאָּׁשה ְּצָתה ִנְתרַק ּסֹוף ֹלבַק

ְיהּוִדי ֹלּה, עֲק ּבַק ְּכָתב. הַק ֹל עַק ְמצּוֱקָתּה ֶאת ְוֶהֶעֹלָתה

ּוֵמָאז ִמְסָּפר ָׁשִנים ֹלְפֵני אֹוָתּה ׁש ָנטַק ּׁשּוָרה, הַק ִמן

ָריו ַאחֲק ִחְּפָׂשה ִּמְסֵּכָנה הַק ִעֱקבֹוָתיו. נֹוִדעּו �א

ָּבֹלָעה ְּכִאּלּו הּוא, ָבֹל אֲק ֶאְפָׁשִרי, ָמֱקֹום ְּבָכֹל

ִדָמה. ָהאֲק אֹותֹו

ִסיִדי ֵמחֲק ָּכר, מַק ֹלּה ץ ָיעַק ן-ָמה ְזמַק ֹלְפֵני

ְּכָבר ִּבים "רַק ִּבי. ָהרַק ֶאֹל ֶׁשִּתְפֶנה אִוויְטׁש, ֹליּוּבַק

אֹוָתּה ְוִׁשְכֵנעַק ֹלּה ר ָאמַק ִּבְרָּכתֹו", ֹל-ְיִדי עַק נֹוְׁשעּו

ִּבי ָהרַק ֶׁשֹל מֹוָׁשבֹו ְמֱקֹום ֹלרֹוְסטֹוב, ֹלְנֹסעַק

ָיִמים. ְּבאֹוָתם

ּוְבִפיו ָהִאָּׁשה ֶאֹל אי ּבַק ּגַק הַק ָׁשב ָּלה ֱקַק ָׁשָעה ֹבר עֲק ּכַק

ְרָׁשה". ֹלוַק ָהִאָּׁשה ע "ִּתּסַק ִּבי: ָהרַק ת ְּתׁשּובַק

ָחֱק ְּמרֻק הַק ִד ּיַקעַק הַק ע ֹלִמְׁשמַק ָהִאָּׁשה ִהְׁשּתֹוְמָמה

ּגַקם ִּבי. ָהרַק אֹוָתּה ׁשֹוֹלחַק ֵאֹליו ְגָּדר, ִּבֹלִּתי-מֻק ְוהַק

ָבֹל אֲק ְּבָיִדיָה. ָהָיה �א ְּנִסיָעה הַק ֹלהֹוָצאֹות ֶּכֶסף

ֹלהֹוָרַאת ֵּית ֹלצַק אֹוָתּה ֵזְרזּו ָסִביב ִסיִדים חֲק הַק

ָּבָאִדם ִהְבִחיָנה ֶׁש=א ט ִּכְמעַק ע, ָהֶרגַק ְּבֶזה ֵעִדה

ִּפְתאֹום ְוִנְכֹלם. ֹּבׁש ֹלָפֶניָה, ֶׁשִהְתיַקֵּצב ָּבֱק ְּמאֻק הַק

ֹלּה עֲק ְּבבַק ְוִהְבִחיָנה ְחְׁשבֹוֶתיָה ִמּמַק ָרה עֲק ִהְתנַק

ֹל עַק ָׁשְפָכה ָהִראׁשֹונֹות ּקֹות ּדַק ּבַק מּוֹלּה. ָהעֹוֵמִד

ְּבֹלָּבּה ֶׁשִּנְצְּברּו ס עַק ּכַק ְוהַק ִּתְסּכּוֹל הַק ָּכֹל ֶאת ֹראׁשֹו

ָּׁשִנים הַק ָּכֹל ֹלֹאֶר> ִּפְתאֹוִמית, הַק ִזיָבתֹו עֲק ֵמָאז

ְיֹלִדיָה. ֹל ְועַק ָעֹליָה ֶׁשָעְברּו ָּקׁשֹות הַק

ְּבֱקֹוֹל ֹלּה עֲק ּבַק ֹלּה ִסֵּפר ֱקְמָעה, ֶׁשִּנְרְּגָעה ר ֹלַאחַק

ֶׁשָּגְזרּו ְּמיֻקָחִדֹות הַק ְּנִסּבֹות הַק ֹל עַק ֵּצֹל ּוִמְתנַק ִמְתיַקֵּסר

הֹוִדָעה ָּכֹל ֹל�א ִית, ּבַק ֵמהַק ְמִהיָרה ְּבִריָחה ָעֹליו

ִהְזִמיָנה ְּדָבָריו, ְּבֵכנּות ְכְנָעה ְּכֶׁשִהְׁשּתַק ֱקֶּדֶמת. מֻק

ֶאָּלא ֹלֵביתֹו. ְוֹלׁשּוב ֵאֹליָה ֹלִהְצָטֵרף אֹותֹו

ֶאת ֹלְנֹטׁש ץ ֶנֱאֹלַק ֶׁשְּבֶעְטָין ָּמׁש מַק ִסּבֹות ֶׁשֵּמאֹוָתן

ּתוֹ> ֶאֹל ּוֹלִהָּכֵנס ֹלׁשּוב ָּתה עַק ּגַקם ׁש ָחׁשַק ֵּביתֹו,

רּוְסָיה. ְּגבּוֹלֹות

ֹל עַק ְּתִמיָהתֹו ֶאת ֹל עַק ּבַק הַק ִהִּביעַק ּכָ>, ּוֵבין ּכָ> ֵּבין

ֹל עַק ֹלֹו ִסְּפָרה זֹו ִאְׁשּתֹו. אֹותֹו ִאְּתָרה ֶׁשָּבּה ֶּדֶר> הַק

ּטֹות ְּמעַק הַק ִּמִּלים הַק ֹל ְועַק ִּבי ָהרַק ֵאֶצֹל ִּבּקּוָרּה

ֵמְרִאָּיתֹו ֹלּות עֲק ִהְתּפַק חּוז אֲק ְרָׁשה. ֹלוַק ֶׁשֱהִביאּוָה

ְעּתֹו ּדַק ֶאת ָהִאיׁש ִׁשָּנה ִּדיֱק, ּצַק הַק ֶׁשֹל ָהְרחֹוֱקה

ָהִראׁשֹוָנה ִּמָּלה ּבַק ֹלְהיֹות ָזִכיִתי

ָהאֹות ִּיֱקָרא. וַק ֵסֶפר ֶאת ת חַק ּפֹותַק הַק

ְּבֵסֶפר ִנְכֶּתֶבת ִּיֱקָרא" "וַק ִּמָּלה ּבַק א'

יֹוֵתר ָּנה ֱקטַק ְּכאֹות ּתֹוָרה הַק

ּתּוְכֹלּו ָהְרִגיֹלֹות. ֵמָהאֹוִתּיֹות

ָּמִׁשים חֻק ּבַק ּגַקם ֹזאת ֹלְראֹות

ֶׁשְּבֶיִדֶכם.

ּדּועַק מַק ֹלים: ׁשֹואֲק אי ּדַק ְּבוַק ֶּתם אַק

ָּנה? ֱקטַק ִני אֲק

�א ֶּתם ֶׁשאַק ֹלֶכם ֵּתִדעּו ָאז

ֶזה. ֶאת ֹלים ֶׁשּׁשֹואֲק ָהִראׁשֹוִנים

ֹלְׁשֹמעַק ָזִכיִתי ָּׁשִנים הַק ְּבֶמֶׁש>

ִני אֲק ּדּועַק מַק ִּבים רַק ֵּפרּוִׁשים

ָּנה... ֱקטַק

ֶׁשר אֲק ּכַק ָהְיָתה ְּפָעִמים הַק ת ַאחַק

ִּבי רַק ֶצִדֱק', ח 'ֶּצמַק הַק ָהַאִדמֹו"ר

ָׁשֹלֹוׁש ֹלִגיֹל ִהִּגיעַק ֶמעְנֶּדֹל, ֵחם ְמנַק

ם עַק ּפַק ּבַק ָּפסּוֱק הַק ֶאת ִד ְוֹלמַק –

ֶאת ָׁשַאֹל ִמָּיִד הּוא ָהִראׁשֹוָנה.

ֹלָמן, זַק ְׁשֵניאֹור ִּבי רַק ָסבֹו

אֹוָתּה ֶאת ָּזֱקן, הַק ָהַאִדמֹו"ר

ִּמָּלה ּבַק א' ָהאֹות ּדּועַק מַק ְׁשֵאֹלה:

ָּנה? ֱקטַק ִהיא ִּיֱקָרא" "וַק

ּכָ>: ֶּיֹלִד ֹלַק ִהְסִּביר ָּזֱקן הַק ַאִדמֹו"ר

ּכָ> ֹל עַק ֵּפר ְמסַק ֶּזה הַק ָּפסּוֱק הַק

ֹמֶׁשה אּוֹלם ֹלֹמֶׁשה. ֱקָרא ֵּׁשם ֶׁשהַק

ֹלֹוָתיו עֲק מַק ְמרֹות ֹלַק ֵּבנּו, רַק

יֹוֵתר ְמאֹוִד, ָעָנו ָהָיה ִּבירֹות, ּכַק הַק

ָּבעֹוֹלם! ָאִדם ִמָּכֹל

ֹל עַק ֵּבר ְּמִדַק הַק ָּפסּוֱק ּבַק ְוֱקא ּדַק ֹלֵכן,

ּבֹו ָּפסּוֱק ֵּבנּו, רַק ֹמֶׁשה ֶׁשֹל ִחָּבתֹו

ט ֶׁשִּכְמעַק ָּדָבר – ֹלֹו ֱקֹוֵרא ֵּׁשם הַק

ְוֱקא ּדַק – ֹלֹו! זֹוֶכה �א ֶאָחִד ַאף

ְּכִדי ָּנה, ֱקטַק 'א' ָהאֹות ָׁשם

ֶׁשֹל ָנָוה ָהעֲק ת ִמּדַק ֶאת ְראֹות ֹלהַק

ֵּבנּו... רַק ֹמֶׁשה

.

ׁשּוִבים חֲק אֹוְרִחים ָּבת ֹלׁשַק ם עַק ּפַק ִהִּגיעּו אִוויְטׁש ִמְּליּוּבַק ָׁשֹלֹום-ּדֹוֶּבער ִּבי רַק ֶאֹל

ִּבי. ָהרַק ֶׁשֹל ֹלָחנֹו ֹלׁשֻק ְזְמנּו ְוהֻק ִסיִדים, חֲק הַק ת ִדַק עֲק ּבַק ְרָסִמים ְּמפֻק ֵמהַק ִּבים, רַק

ִים מַק ׁשֹוֵפ> ִּבי ֶׁשָהרַק ָהאֹוְרִחים ָּבִנים ָהרַק ִהְבִחינּו ְּסעּוִדה, ֹלַק ִים ת-ָיִדַק ְנִטיֹלַק ְּבֵעת

ֹלכָ>? ָּמֱקֹור הַק ָמה ְׁשָאֹלּוהּו: ְּסעּוִדה הַק ּוְבֵעת ָיִד, ָּכֹל ֹל עַק ְּפָעִמים ָׁשֹלֹוׁש

ֵיׁש אי ּדַק ְּבוַק ּכָ>, נֹוֵהג ִני אֲק ִאם ָבֹל אֲק ָּכתּוב, ֶזה ֵהיָכן זֹוֵכר ֵאיֶנִּני ֶזה ע ְּבֶרגַק ִּבי: ָהרַק ָעָנה
ֹלָחן- ּׁשֻק ְוהַק ּתֹוָרה הַק הֹוָראֹות ֹל-ִּפי עַק ֵהג ֹלִהְתנַק ּגּוִפי ֶאת ֹלִּתי ִהְרּגַק ֶׁשֵּכן ָּדָבר, ֹלַק ָמֱקֹור

ָערּו>.

י ƒֹל ˙ ּפַק כ¿ ƒא ֹלֹא ֹלֹל כ¿ ƒּב י: ƒינ ƒּפ

ג חַק א˙ רַק ¿̃ ƒֹל ה ֶׁ̆ ָ̃ ֹבִד עֲק ֹלַק

יעַק ƒּג מַק ּסֹוף ּבַק י ƒּכ ח. סַק ּפֶ הַק

ׁ̆ ּגֵ רַק ּומ¿ ָיֶפה הּוא ו¿ ג, חַק הַק

ׁ̆ ּיֵ ֶׁ̆ יף ּכֵ ֵאיֶזה . ָאֹרך¿ ם גַק ו¿

ח! סַק ּפֶ הַק ג חַק ֶא˙ ֹלנּו

˙ּוב ּכָ אֹוִד, מ¿ ָנכֹון א: ּבָ אַק

ֶאה ר¿ ƒּנ ֶׁ̆ ֹלאֹו˙ פ¿ ƒּנ הַק ֶׁ̆

מֹו, ּכ¿ יּו ה¿ ƒי יחַק ƒׁ̆ ּמָ הַק ˙ יאַק ƒב ּב¿

ֹלאֹו˙ פ¿ ƒּנ הַק ן ƒמ ר, ֵ̇ יֹו עֹוִד ו¿

ם! ƒי רַק ¿̂ ƒמ ˙ יאַק ƒ̂ י ƒּב ָהיּו ֶׁ̆

ֶיה ה¿ ƒּ̇ ֹלֹא ָאז ֶׁ̆ ˜ רַק

ָחה מ¿ ƒׂ̆ א ֶאֹלָ ָאה, נ¿ ƒ̃

ים ƒהּוִד ּי¿ הַק ֹל ּכָ ֹל ֶׁ̆ ִדֹוֹלה ּג¿

ִדֹורֹו˙. הַק ֹל ּכָ ƒמ

אֹוִד מ¿ י ƒנ אֲק ם ּגַק ָנכֹון, י: ƒר ָׂ̆

ח סַק ּפֶ הַק ג חַק ֶא˙ אֹוֶהֶב˙

ָאה, ּנ¿ ַ̃ק מ¿ י ƒנ אֲק ֹזא˙ ָכֹל ּוב¿

ֹל ֶׁ̆ ִדֹור ּבַק י? ƒמ ּב¿ יֹוִדעַק ה ָּ̇ אַק

ב ֹ ׁ̆ ח¿ ַּ̇ק ם! ƒי רַק ¿̂ ƒמ ֵאי ¿̂ יֹו

ֹלֶהם! ָהָיה ח סַק ּפֶ ג חַק ֵאיֶזה

ה ָ̇ ָהי¿ ּו˙ ׁ̆ ּג¿ רַק ¿̇ ƒה ֵאיזֹו

ים ƒּס ƒנ ֵאיֹלּו – ר ָּ̃ ƒע ּוב¿ ֹלֶהם,

ָראּו ֵהם ים ƒימ ƒה ִד¿ מַק

יָבם! ƒב ס¿

עֹוִד ֶׁ̆ ב ֵׁ̆ חֹו י ƒנ אֲק ה: ָ̃ י ƒב ¿̂

א ּנֵ ַ̃ק ֹל¿ ֹלּו יּוכ¿ ֵהם ט, עַק מ¿

אּו ¿̂ ָי ֵהם ֵרי הֲק נּו$ ּבָ

ר, ּבָ ִד¿ ƒּמ ֹלַק – ם ƒי רַק ¿̂ ƒּמ ƒמ

– ֹלּו˙ ּגָ ֵמהַק א ֵ̂ ֵנ נּו ח¿ נַק אֲק וַק

ֹלָמה! ¿ ּׁ̆ הַק ה ֹלָ אֻק ּג¿ ֹלַק

ְּקִדּוָמה. הַק ִים ְירּוָׁשֹלַק ֶׁשֹל ְעָין ּמַק הַק הּוא ִּגיחֹון', 'הַק ּגַקם ְּמכֻקֶּנה הַק , ִּׁשּלֹוחַק הַק

ָּיִדּועַק הַק < אַק ׁשֹוִנים, ִים מַק ֹלי ִמְפעֲק ְסִביבֹו ְוֶנְחְּפרּו ִנְבנּו ׁשֹונֹות ִּבְתֱקּופֹות

ְוָׂשם ִים ְירּוָׁשֹלַק ֹל עַק ּׁשּור אַק ֶמֹלֶ> ָעֹלה ֶׁשר אֲק ּכַק ִחְזֱקָּיהּו. ֶּמֹלֶ> הַק ֶׁשָּבָנה ִים ּמַק הַק ֹל ִמְפעַק הּוא ִמֵּביֵניֶהם

ְוָעֹליו ֹלִעיר, ִמחּוץ ָהָיה ִּגיחֹון הַק ְעיַקן מַק ְרֶּכֶבת: מֻק ִים מַק ִּבְבָעיַקת ֶּמֹלֶ> הַק ִחְזֱקָּיהּו ֹל ִנְתֱקַק ָמצֹור, ָעֹליָה

ָּצָבא ֵמהַק ֹלְמנֹועַק ְוֵהן ְּנצּוָרה הַק ֹלִעיר ִים מַק ְבִטיחַק ֹלהַק ֵהן ֶּדֶר> ֹלְמֹצא ָהָיה

ִים... ּמַק הַק ֹלְמֱקֹור ִּגיָׁשה ּׁשּוִרי ָהאַק

ֹלְסּתֹום ְוִגֹּבָריו ָׂשָריו ִעם ץ ִּיָּועַק "...וַק ָּיִמים: הַק ִּדְבֵרי ְּבֵסֶפר ְמֹתָאר ְוכָ>

ּׁשּור אַק ֹלֵכי מַק ָיבֹואּו ֹלָּמה ֹלאֹמר ֹלִעיר... ִמחּוץ ֶׁשר אֲק ָינֹות, ָהעֲק ֵמיֵמי ֶאת

ִמְנָהָרה ִחְזֱקָּיהּו ב ָחצַק ְּבָעָיה, הַק ֶאת ֹלְפֹּתר ְּכִדי ִּבים". רַק ִים מַק ּוָמְצאּו

ְיִדי ֹל עַק ָהִעיר. ְּפִנים ֶאֹל ע ְרֱקַק ּקַק הַק ֹלְפֵני ת חַק ִמּתַק ִּגיחֹון הַק ֵמי ֶאת ֶׁש'ָּמְׁשָכה'

ְסִדיָרה. ִים מַק ת ְסָּפֱקַק הַק ֹלִעיר ְבְטָחה הֻק ּכָ>

ִויִהי-ָמה. ֹלֵביתֹו ָיׁשּוב ִּכי ְוֶהְחֹליט

מּוָכן ָּכֶזה, ִּדיֱק צַק ְּברּוְסָיה ֵיׁש "ִאם

ְחִּתי ּוֹלִמְׁשּפַק ֹלֵביִתי ֹלׁשּוב ִני אֲק

ְּבכָ>", ְּכרּוָכה הַק ָּכָנה ּסַק הַק ְמרֹות ֹלַק

ְּגׁשּות. ְּבִהְתרַק ר ָאמַק

ָהִאיׁש ֶׁשָּׁשב ר ֹלַאחַק ן-ָמה ְזמַק

ֹלרֹוְסטֹוב. ָהִאָּׁשה ָחְזָרה ֹלֵביתֹו

ִּבי. ֹלרַק ֹלהֹוִדֹות ְּכִדי ָּבָאה ם עַק ּפַק הַק

ּתֹוִדה ת ִסירַק אֲק ֹּכה ָהְיָתה ִהיא

ִד עַק ֹלּות, עֲק ִהְתּפַק ּוְמֹלַאת

ִעם ְׁשֹלים ֹלהַק ְּׁשָתה ֶׁשִהְתֱקַק

ֶאת ֹלְפֹּגׁש ֹל ּתּוכַק ֶׁש=א ְבָּדה ָהעֻק

ְיִׁשירֹות. ֹלֹו ּוֹלהֹוִדֹות ָּפִנים ֶאֹל ָּפִנים ִּבי ָהרַק

ִּבי ֹלרַק ְמִּתין ֹלהַק ִסיִדים חֲק הַק ִד ַאחַק ֹלּה ץ ָיעַק ּסֹוף ֹלבַק

ִדרֹו. ֵמחַק ֹלֵצאת נֹוֵהג הּוא ֶׁשָּבּה ְּקבּוָעה הַק ָּׁשָעה ּבַק

ִּבי ָהרַק ָיָצא ְּיעּוִדה, הַק ָּׁשָעה ּבַק ָעְׂשָתה. ּכָ> ְוָאְמָנם

ִּבְזָעֱקה ָּפְרָצה ָהִאָּׁשה, אֹותֹו ָתה ָראֲק < אַק ִדרֹו. ֵמחַק

ֶּלֶפת. ִמְתעַק ָנְפֹלה ּוִמָּיִד

ְנְינּו ִהְתעַק ֵאֹליָה, ָׁשָבה ָּכָרָתּה ֶׁשהַק ר ֹלַאחַק

ֵּפֶׁשר ֹל עַק ֹלְתהֹות ּוִבְּקׁשּו ִּבְׁשֹלֹוָמּה ּסֹוְבִבים הַק

אֹוֶמֶרת?!", ֹזאת "ָמה ְּמיֻקֶחִדת. הַק ְּגׁשּוָתּה ִהְתרַק

ִמְׁשּתֹוְממֹות, ִים ֵעינַק ֹלים ּׁשֹואֲק ּבַק ָהִאָּׁשה ָנְתָנה

ֶּכֶבת ָהרַק נַקת חֲק ְּבתַק ְׁשִּתי ֶׁשָּפגַק ָהִאיׁש ֶזה ֹלֹוא "הֲק

ֶאת ֹלְמֹצא ֵאי> אֹוִתי ִהִדִרי> ֶׁשר אֲק ְוהּוא ְרָׁשה ְּבוַק

ְּגִדֹוֹלה!". הַק ָּבִעיר ֹלי עֲק ּבַק

ִּבי ָהרַק ָיָצא �א רֹון ָהַאחֲק ֹחִדׁש הַק ָּכֹל ָבֹל "אֲק

ֹלּה. ָאְמרּו ְרָׁשה", ֹלוַק ע ָנסַק אי�א ּדַק ּוְבוַק ֵמרֹוְסטֹוב

ִני אֲק ִמי ֶאת ֹלי ְּפרּו ְּתסַק "ַאֹל ְּבֶׁשָּלּה: ָהִאָּׁשה < אַק

ְּדמּות הַק ֶאת ֹלְׁשֹּכחַק ִּבְכֹלֹל ֹל אּוכַק ֵאי> ְׁשִּתי. ָּפגַק
חּום- הַק ָּזֱקן הַק ת ֹלַק עֲק ּבַק ִציֹלית ְוָהאֲק ְּתִמיָרה הַק

ּקֹות ּדַק ִעִּמי ָחה ְוׂשֹוחֲק י ֵאֹלַק ֶׁשִּנְּגָׁשה ם, ְמּדַק ִדַק אֲק

ַאֵחר"... ְו�א הּוא – ִּבי ָהרַק ָהָיה ֶזה ּכֹות. רֻק אֲק

ֶאת ֹלְמֹצא ִּבְרצֹוָנּה ִאם ִּבי, ָהרַק

ַאף ִנְפְּתָרה ֶּכֶסף הַק ְּבָעיַקת ֹלּה. עֲק ּבַק

ְתָרָמה הַק ֶׁשֹל ִסיבּוב ר ֹלַאחַק ִהיא

ִסיִדים. חֲק הַק ֵּבין

ֶּכֶבת ָּברַק ְוָנְסָעה ָהִאָּׁשה ֱקָמה

ְּכֶׁשָּיְרִדה ּפֹוֹלין. ת ִּבירַק ֶאֹל

ֹלָאן ָיִדָעה �א הֹוָמה, הַק ָנה חֲק ּתַק ּבַק

ֹלִהָּזֵכר ִנְּסָתה ָּׁשְוא ֹלַק ֹלְפנֹות.

ִּבִדָבָריו ָּכֹלֶׁשהּו ְּבֶרֶמז אֹו ְּבִמָּלה

ֹלְמחֹוז אֹוָתּה ְּונּו ֶׁשְּיכַק ִּבי, ָהרַק ֶׁשֹל

ֱקָצר ָהָיה ִּמְׁשָּפט הַק ֶחְפָצּה.

ְמֱקֹוָמּה, ֹל עַק ָעְמִדה ְוִהיא ְוָסתּום

ָּכה. רֻק אֲק ָׁשָעה עֹוִד ֹלֶּבֹלת, ּוְמבֻק ְנבֹוָכה

ּה- ְּגבַק ְנׂשּוא-ָּפִנים, ְיהּוִדי ֵאֹליָה ָּפָנה ע ֹלֶפתַק

ִּכי ִני אֲק "רֹוֶאה ם. ְמּדַק ִדַק חּום-אֲק ָזֱקן טּור עֲק ֱקֹוָמה,

,< רַק ְּבֱקֹוֹל ֵאֹליָה ָּפָנה ר-ָמה", ְּדבַק ֶּפֶׂשת ְמחַק ְּת אַק

ְּבָיִד>?". ֵּיעַק ֹלסַק ֹל אּוכַק י "אּוֹלַק

ֵּתר ֹלאַק ְּכִדי ְרָׁשה ֹלוַק ִהִּגיָעה ִּכי ֹלֹו ִסְּפָרה ָהִאָּׁשה

ְפָּתָעָתּה ֹלהַק ִּבְׁשמֹו. ְוָנֱקָבה ֹלּה עֲק ּבַק ֶאת

ִּכיר ֶׁשּמַק ְּכִמי ְּבֹראׁשֹו, ָהִאיׁש ִהְנֵהן ּוֹלִׂשְמָחָתּה

ֵהר ִחיׁש-מַק ֶזה. ֵׁשם ּנֹוֵׂשא הַק ָהִאיׁש ֶאת הּוא

ָּבִעיר ֶּיֶמת ְמסֻק ח ֱקמַק נַקת חֲק טַק ֹלֵעֶבר אֹוָתּה ִהְפָנה

ִני "ּדֹומַק ֹלָׁשם. ִּגיעַק ֹלהַק ִד ֵּכיצַק אֹוָתּה ִהִדִרי> ְוַאף

הֹוִסיף ָׁשם", ִנְמָצא ֶּקֶׁשת ְמבַק ְּת ֶׁשאַק ֶׁשָהִאיׁש

ר. ְוָאמַק

ת ִדָרכַק הַק ֹלִפי ָהִאָּׁשה ִדה ָצעֲק ִּתֱקָוה ְמֹלַאת

ִנְּגָׁשה ח. ֶּקמַק הַק נַקת חֲק ֹלטַק ִהִּגיָעה ֶׁשר אֲק ִד עַק ָהִאיׁש

ִּכיר מַק ָּתה אַק ִאם "הַק ָעֹליָה. ְוָנֱקָׁשה ָנה חֲק ּטַק הַק ֹלִדֹלת

ִית, ּבַק ֹל-הַק עַק ּבַק ֶאת ֹלה ָׁשאֲק ְּפֹלֹוִני-ַאֹלמֹוִני?", ֶאת

ֶרגַקע ֹבר עֲק ּכַק ֵהִׁשיב "ֵּכן!", ֹלֱקָראָתּה. ָיָצא ֶׁשר אֲק

ִצְּיָנה. ְׁשמֹו ֶׁשֶאת ֹלִאיׁש ֹלֱקֹרא ח ָׁשֹלַק ּוִמָּיִד

ָהְיָתה ֶׁשָּלּה ֹּקִדׁש, -הַק רּוחַק ּלּות ֵמִהְתּגַק מּוָמה הֲק


