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ַצּוֶה ת ּתְ ּפָָרׁשַ

ִאּבֵד ֶאת ַהּכָָרתֹו... ִביר ׁשֶ ַהּגְ
בוַּע יָחוּל ּפוִּרים  ָ ל חֶֹדׁש ֲאָדר א', ַהּשׁ ִעּצוּמוֹ ׁשֶ ִנְמָצִאים ָאנוּ ּבְ
ָמה  נוְֹתִנים לוֹ".  יָד  ט  ַהּפוֹׁשֵ "ּכָל  פוִּרים  ּבְ ׁשֶ ְוַכיָּדוַּע  ָקָטן, 
ְמָחה וְּבִנְדַבת ִלּבוֹ.  ׂשִ ּלוֹ ּבְ ֶ ּנוֵֹתן ִמּשׁ ל ִמי ׁשֶ ַרּבָה ַמֲעָלתוֹ ׁשֶ
ּכָן  ׁשְ יּוֹת ַהּמִ ַפְרׁשִ בוּעוֹת ֵאּלוּ ּבְ ׁשָ ַעל ּכְָך ָאנוּ קוְֹרִאים ּגַם ּבְ

ֵחֶפץ וִּבְרצוֹן ֵלב. בוּ ְוָתְרמוּ ּבְ ָרֵאל ִהְתנַּדְ נֵי ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ

ְרנֵס  ִהְתּפַ ׁשֶ ָאָדם  ִהְתגּוֵֹרר  ַאַחת  ֲעיָָרה  ּבַ י  ּכִ ִרים,  ְמַסּפְ
ְמִסירוּת ֶאת  ִנים ָקַבר ָהִאיׁש ּבִ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ נֵי ָאָדם. ּבְ בוַּרת ּבְ ִמּקְ
ַטּנָה, ְוָהיָה נֱֶאַמן ִלְמַלאְכּתוֹ ַעד ְמאֹד.  ּכָל ְמֵתי ָהֲעיָָרה ַהּקְ
ִתים  יכוּ ַהּמֵ י ּכָל עוֹד יְַמׁשִ נוָֹתיו, ֵהִבין ָהִאיׁש ּכִ ְגרוּ ּבְ ּבָ ֶ ַאךְ, ִמׁשּ
ְמקוֹר  ַעל  ְך  ּמֵ ְלִהְסּתַ ְמֻסגָּל  הוּא  ֵאין  ְמֵתי-ְמַעט,  ָלמוּת 

נוָֹתיו  ן ֶאת ּבְ ֶאְמָצעוּתוֹ ְלעוָֹלם לֹא יוַּכל ְלַחּתֵ ּבְ ְרנָָסה זֶה, ׁשֶ ּפַ
מוָּתה,  יר ֶאת ֶקֶצב ַהּתְ ַהְגּבִ ִמּלְ ָכבוֹד. ָאְמנָם, ָחִליָלה לוֹ  ּבְ
ָמעוָּתם ֲעבוּרֹו  ׁשְ ּמַ אוָּלם זָקוּק הוּא נוֲֹאׁשוֹת ְליוֵֹתר ֵמִתים, ׁשֶ

ְרנָָסה... ַפע ּפַ ִהיא ׁשֶ
יר ֶאת ְמקֹור  יֹון ְלַהְגּבִ ִנּסָ ּבְ ב ָהִאיׁש ְוהֹוִגיַע ֶאת מֹחֹו  יָׁשַ
ִהנֹּו  דֹוָלה ּגָר ּבֶן ּדֹודֹו, ׁשֶ י ּבִָעיר ַהּגְ ּנְִזּכַר ּכִ ַהְכנָסוָֹתיו, ַעד ׁשֶ
ב  ִביָבה. 'ֵאֵלְך ֵאָליו' - ָחׁשַ ָכל ַהּסְ דֹול וְּמֻפְרָסם ּבְ ִביר ּגָ ּגְ

עֹוֵרר ֶאת ִלּבֹו...' ּבֵינֵינוּ ּתְ ם ׁשֶ ִלּבֹו - 'אוַּלי ִקְרַבת ַהּדָ ּבְ
וִּמֵהר  ָהִעיָרה,  ִלְנִסיָעה  ּכְַרִטיס  ָרַכׁש  ִמְסּפָר  יִָמים  ּתוְֹך 
נֵָקל  ּבְ לֹא  ּדוֹדוֹ.  ן  ּבֶ ַבֲעלוּת  ּבְ ָהְיָתה  ׁשֶ ַהְמפֶֹאֶרת  ָלֲאֻחזָּה 
ְרִתים  ְמׁשָ יר;  ֶהָעׁשִ ֶלת  ּדֶ ֵמֲאחוֵֹרי  ַלֲעמֹד  ָהִאיׁש  ִהְצִליַח 
ַאף  ּבוֹאוֹ,  ְטַרת  ּמַ ַמה  וֵּבְררוּ  ַדְרּכוֹ  ּבְ אוֹתוֹ  בוּ  ִעּכְ ים  ַרּבִ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ



ֶלת ָהֵעץ ַהְמגֻּלֶֶפת  ְלַבּסוֹף ָמָצא ֶאת ַעְצמוֹ עוֵֹמד ֵמֲאחוֵֹרי ּדֶ
ִביר. ְרֵדי ַהּגְ ל ִמׂשְ ׁשֶ

ל  ָטן, וְּבֶהְבזֵק ׁשֶ ַחּלֹון ַהּקָ יר ּבַ ַמע נְִקיׁשוָֹתיו ֵהִציץ ֶהָעׁשִ ְלׁשֵ
ל ּבֶן ַהּדֹוד ֶהָעִני, ִאיׁש  י ַמְטָרתֹו ַהְיִחיָדה ׁשֶ ֶרַגע ֶאָחד ֵהִבין ּכִ
ָהִעְניָן,  יוֵֹתר...  ּבְ ִויָקָרה  ית,  ּכְַסּפִ ִהיא  א,  יׁשָ ַקּדִ ַהֶחְבָרא 
דֹול ּפַָתח  ק ּגָ ָלל וְּכָלל, וְּבחֶֹסר ֵחׁשֶ ּכַּמוָּבן, לֹא ָקַרץ לֹו ּכְ
ת ּפִָנים ְקפוָּאה  הוּא ׁשֹוֵמר ַעל ֲאֶרׁשֶ ׁשֶ ֶלת, ּכְ ְלָפנָיו ֶאת ַהּדֶ

וְּמֻרֶחֶקת.
ַרּבָה,  ְלָבִביּוּת  ּבִ לוֹם  ׁשָ ּבְ ּדוֹדוֹ  ן  ּבֶ ֶאת  וֵּבֵרְך  ִנְכנַס  ְבָרן  ַהּקַ
ן  ה ּבֶ לוְֹמךָ, מֹׁשֶ ְ ִריָרה. "ַמה ּשׁ גוָּבתוֹ ַהּקְ ַמע ּתְ ַאְך נֱֶעַצר ְלׁשֵ
ּקוֹת ֲאֻרּכוֹת.  ִנית ְלַאַחר ּדַ ֵ ּשׁ ּבַ ה ֶהָעִני ֶאת ַמזָּלוֹ  ּדוִֹדי?", ִנּסָ
ה?".  יר ָהיְָתה ִעְניִָנית וְּקָצָרה: "ִמי ַאּתָ ל ֶהָעׁשִ ׁשוָּבתוֹ ׁשֶ ַאְך ּתְ
ן ַהּדוֹד, "ֲהלֹא ֲאִני הוּא יוָֹסֶל'ה,  ַמּה ּבֶ "ַמה ּפֵרוּׁש ִמי ֲאִני?", ּתָ
ִנים, "אוַּלי  ּפָ יר  ֶהָעׁשִ ֶהֱעִמיד  ּדוִֹדי?",  ן  "ּבֶ ָך".  ּלְ ׁשֶ ַהּדוֹד  ן  ּבֶ
ָך ְוָאִבי ֵהם ַאִחים, נוּ,  ִדיּוּק ֵמֵאיזֶה ַצד?". "ִאּמְ ּבְ יר ִלי  ְזּכִ ּתַ
ִנים  ָ ַהּשׁ ַמֲהַלְך  ּבְ ּנֵיִתי  ּתַ ִהׁשְ ּכְָך  ּכָל  ַהִאם  ְלָך?  ֵאַרע  ָמה 
יר ְוֵהֵסב  ָהַאֲחרוֹנוֹת?". "ֵאינֶּנִי ַמְצִליַח ְלִהזֵָּכר", ָקַבע ֶהָעׁשִ

ִנית". ה? ֱאמֹר ׁשֵ נָיו, "ֵאיזֶה יוָֹסֶל'ה ַאּתָ ֶאת ּפָ
ם  ַהּדָ ְרַבת  ִמּקִ ִמְתַעּלֵם  ּדוֹדוֹ  ן  ּבֶ י  ּכִ ְבָרן  ַהּקַ ֵהִבין  זֶה  ָלב  ׁשָ ּבְ
ַמע  "ׁשְ ְוָאַמר:  יד,  ּסִ ּכַ ֶהֱחִויר  הוּא  ֻמְחֶלֶטת.  צוָּרה  ּבְ ּלֶָהם  ׁשֶ
ן ּדוְֹדָך ֵאינָּה  ת ֱהיוִֹתי ּבֶ נָא, אוַּלי ֵאיְנָך זוֵֹכר אוִֹתי, ֲאָבל ֻעְבּדַ
ֶחְבָרא  ּבְ ָהעוֵֹסק  ָקרוֹב  תוֹר  ּבְ ֵהּנָה  ּבָאִתי  ָסֵפק.  ּבְ ֶלת  ֻמּטֶ
ה עוֵֹמד ָלמוּת,  עוֹד יוַֹמִים ַאּתָ ּבְ י  ּכִ ֵדי לוַֹמר ְלָך  ּכְ א,  יׁשָ ַקּדִ
יוֵֹתר, ַוֲאִני ּדוֵֹאג ְלָך  ְוָעֶליָך ִלְכּתֹב ַצוָָּאה ִמיָּד. ָהִעְניָן ְרִציִני ּבְ

ינֵינוּ"... ּפָָחה ּבֵ ׁשְ ְגַלל ִקְרַבת ַהּמִ ַרק ּבִ
ָרדֹו  ן ַהּדוֹד ֶאל ּתוְֹך ִמׂשְ יר ִנְבַהל ְמאֹד. הוּא ִהְכִניס ֶאת ּבֶ ֶהָעׁשִ

א עוֹר יְֻקָרִתי. "ְלָמה  ּסֵ ב ְלִאּטוֹ ַעל ּכִ ֵ ַהְמפָֹאר, ְויוָֹסֶל'ה ִהְתיַּשׁ
יר. "ֲאִני עוֵֹמד  ַאל ׁשוּב ֶהָעׁשִ ן ּדוִֹדי?" ׁשָ ה זָקוּק, יוָֹסֶל'ה ּבֶ ַאּתָ
ים  ִ ַלֲחִמּשׁ זָקוּק  "ַוֲאִני  טוּת,  ַפׁשְ ּבְ יוָֹסֶל'ה  ִסּפֵר  ּבַת",  ן  ְלַחּתֵ
ֶאת  לוֹ  ְונַָתן  ִמֵהר  ַהְמֻפָחד  יר  ֶהָעׁשִ ּכְָך".  ם  ְלׁשֵ ֻרּבָל  ֶאֶלף 
ַאל: "ְוָכֵעת, ַהִאם ּתוַּכל לוַֹמר  ן, ְוַאַחר ּכְָך ׁשָ ְמזֻּמָ כוּם ּבִ ַהּסְ
ֲאִני עוֵֹמד ָלמוּת?". ְויוָֹסֶל'ה  יַדע ׁשֶ יַע ֵאֶליָך ַהּמֵ ִלי ֵמֵהיָכן ִהּגִ
א' ֲאִני  יׁשָ ִאיׁש 'ֶחְבָרא ַקּדִ ׁשוּט ְמאֹד, ּכְ ְמִתינוּת: "ּפָ יר ּבִ ִהְסּבִ
ָלמוּת.  ַהּנוִֹטים  חוִֹלים  ל  ׁשֶ ים  ְלָבּתִ ַרּבוֹת  ָעִמים  ּפְ ן  ּמֵ ִמְזּדַ
טוִֹמים ָהִראׁשוִֹנים  יְמּפְ י ַאַחד ַהּסִ וּם ּכָךְ, ֲאִני יוֵֹדַע ֵהיֵטב ּכִ ִמּשׁ
ִמיָּד  ַהּכָָרָתם.  ֶאת  ִדים  ְמַאּבְ ֵהם  ׁשֶ ַהְמַאְפְיִנים אוָֹתם הוּא, 
ּפָָחה  ׁשְ ַהּמִ ְקרוֵֹבי  ֶאת  וְּמזֶַהה  יר  ַמּכִ ֵאיְנָך  ׁשֶ ָרִאיִתי  ר  ּכֲַאׁשֶ
יָמן ַהּבָרוּר  ְוזֶה ַהּסִ ָבר ְללֹא ַהּכָָרה,  ּכְ ה  ַאּתָ ׁשֶ י  ךָ, יַָדְעּתִ ּלְ ׁשֶ
עוֹד יוֹם אוֹ יוַֹמִים ְלָכל ַהיּוֵֹתר, ִהּנְָך עוֵֹמד ָלמוּת...  ּבְ ְלָכְך ׁשֶ
ה  ר ַאּתָ יר. ּכֵָעת, ּכֲַאׁשֶ ן ּדוִֹדי ַהיָָּקר ְוֶהָעׁשִ ָאגָה, ּבֶ ַאְך ַאל ּדְ
ֵסֶדר גָּמוּר, ְויוֹם מוְֹתָך ֵאינֹו  ּצָב ּבְ ַהּמַ יר אוִֹתי, ֲאִני יוֵֹדַע ׁשֶ ַמּכִ

ּכֹה ָקרוֹב..."
ֵאינֹו  ֵאינוֹ ְמזֶַהה ֶאת ְקרוָֹביו וִּמְתנַּכֵר ָלֶהם, אוֹ ָאָדם ׁשֶ ָאָדם ׁשֶ
ְוֵכן  וּמוֶֹרה'',  'ֵבן סוֵֹרר  ּכְ ם  ִעּמָ ְונוֵֹהג  ְוִאּמוֹ  ָאִביו  ֶאת  ְמזֶַהה 
ַחּיִים, וָּבז  ְרּכוֹ ּבַ ִנים ַהּמוִֹרים לוֹ ֶאת ּדַ ֵאינוֹ ְמזֶַהה ָהַרּבָ ָאָדם ׁשֶ

ּבָת קיט(  ַמ' )ׁשַ ּגְ בָֹאר ּבַ ּמְ ָלֶהם - ֵאין ְרפוָּאה ְלַמּכָתוֹ, ּכַ
לֹו  ֵאין   - ת"ח  ַהְמַבזֶּה  ּכָל  ַרב,  ָאַמר  ְיהוָּדה  ַרב  "ָאַמר 
ל חֶֹסר  ְרפוָּאה ְלַמּכָתֹו". חֶֹסר ִזהוּי ּכָזֶה הוּא ִסיָמן ֻמְבָהק ׁשֶ
ַהּכָָרה, ְוָאָדם ֲחַסר ַהּכָָרה הוּא ָאָדם ַהנֹּוֶטה ָלמוּת, וַּמָצבֹו 

ְקָוה... ְמַעט ֲחַסר ּתִ ּכִ
ר( )וָּמתוֹק ָהאוֹר - ְמִגּלַת ֶאְסּתֵ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ְדֵרגוֹת ְלקֹול  ּמַ ַעד ּבַ ּמָ ל ֶהָחֵפץ ַחּיִים ְלַאַחר ׁשֶ גוָּבתֹו ׁשֶ ּתְ
קֹום...  ּמָ נְָּכחוּ ּבַ ים ָהֵריִקים ׁשֶ ל ָהֲאנָׁשִ ַלֲעָגם ׁשֶ

מוֹת כז, כ( אוֹר" )ׁשְ ֶמן זַיִת זְָך ּכִָתית ַלָמּ "ֶשׁ
אוֹר", עוְֹבִרים  ֶמן זַיִת זְָך ּכִָתית ַלּמָ יּוְּכלוּ ַלֲהפְֹך ְל"ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ים  ׁשוּט: ּכוְֹתִתים אוָֹתם, ּכוְֹתׁשִ ֲהִליְך ָארְֹך ְולֹא ּפָ ַהזֵּיִתים ּתַ
ֲעֵליֶהם  עוְֹבִרים  ְוִנְלָחִצים...  ַמּכוֹת  סוְֹפִגים  ֵהם  אוָֹתם, 

ׁשוִּטים, ַאְך ַמה ַהּתוָֹצָאה?  ִרים ְוִנְסיוֹנוֹת לֹא ּפְ ּבְ ִיים, ַמׁשְ ְקׁשָ
ֶמן זִַית זָךְ. אוֹ ָאז זוִֹכים  ים ׁשֶ ִחים ְונֲַעׂשִ ּבְ ּתַ ֵהם ִמְתרוְֹמִמים, ִמׁשְ
ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ נוָֹרה  ַהּמְ ְלַהְדָלַקת  ֶהם  ּבָ ׁשוּ  ּמְ ּתַ ּיִׁשְ ׁשֶ ֵהם 
ְוֶאת  ַהגָּדוֹל  ַהּכֵֹהן  ֶאת  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵלי  ּכְ ֶאת  ּבֶָהם  חוּ  ּיְִמׁשְ ׁשֶ
ה" ְוסוֵֹפג  ִתיָתה וְּכִתיׁשָ ים "ּכְ ֶלךְ. ַאף ָהָאָדם עוֵֹבר ְלִעּתִ ַהּמֶ

יחוֹ. ּבִ ֲהִליְך זֶה ְמיָֹעד ְלרוְֹממוֹ וְּלַהׁשְ ַמּכוֹת, ַאְך ּתַ



ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

ּיֵׁש - יְַצִליַח! ִהְתּבַ ָהַרב ׁשֶ
ל ַאַחת ֵמֲעיָרֹות  ּה ׁשֶ ִליָט"א: ַרּבָ ז ׁשְ י ְראוֵּבן ֶאְלּבָ ר ַרּבִ ִסּפֵ
י  ְוַאְנׁשֵ ּגָדֹול,  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ָהיָה  ָהַרב  ִנְפַטר.  ה  ֵארֹוּפָ
ַהְצָלָחה ֶאת  ּבְ ְלַמּלֵא  יּוַּכל  ׁשֶ ָחָדׁש,  ַרב  ׂשוּ  ִחּפְ ָהֲעיָָרה 
ָרה  ׂשְ ּמִ ּבַ ִלְזּכֹות  ים ָחְפצוּ  ם ַהּנֱֶעָרץ. ַרּבִ ל ַרּבָ ְמקֹומֹו ׁשֶ
נֵי  רוִּרים וְּדִריׁשֹות, נֹוְתרוּ ַרק ׁשְ ְכֶסֶפת, ַאְך ְלַאַחר ּבֵ ַהּנִ
ַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ ֲחִסידֹו  ָהיָה  ֲעָמִדים  ַהּמֻ ַאַחד  ֻמֲעָמִדים. 

נֵי ֲעָדתֹו. קֹום ָהיוּ ַאף ֵהם ּבְ י ַהּמָ ֵחֶלק ֵמַאְנׁשֵ ְמֻסּיָם, ׁשֶ
ָהל. ָהַרב  ת ִלְפנֵי ַהּקָ ּבָ ׁשַ ֲעָמִדים ֻהְזְמנוּ ִלְדרֹׁש ּבְ נֵי ַהּמֻ ׁשְ
ין  ְוִהְפּגִ ק,  ַ ִיּשׁ ָפַתִים  ׂשְ ִנְפָלָאה,  ה  ָרׁשָ ּדְ ַרׁש  ּדָ ֶהָחִסיד 

ּבוּר ִנְפָלִאים. ר ּדִ ִקיאוּת ְוכֹׁשֶ ּבְ
ְלמוּדֹו ְולֹא ֻהְרּגַל  ִמיד ַעל ּתַ ָהיָה ׁשֹוֵקד ּתָ נֵהוּ, ׁשֶ ְוִאּלוּ ִמׁשְ
תֹו ֵמֲחַמת  ָרׁשָ ת ּדְ ְתִחּלַ ְמּגֵם ְמַעט ּבִ ָרׁשֹות, ּגִ יַאת ּדְ ְנׂשִ ּבִ
וּוּן ֵריָקִנים  ְמעוּ ִמּכִ חוִּכים ְוִצְחקוִּקים ִנׁשְ ּבוּר. ּגִ ֵאיַמת ַהּצִ
ה  תֶֹקף, ִנְגְרָמה ָלַרב ּבוּׁשָ קוּ ּבְ ּתְ ֻהׁשְ ָהל, ְוַעל ַאף ׁשֶ ּקָ ּבַ ׁשֶ

ְפלוּת רוַּח. ׁשִ א ּבְ תֹו נָׂשָ ָרׁשָ ְך ּדְ דֹוָלה, ְוֶאת ֶהְמׁשֵ ּגְ
ֶאל  קֹום,  ַהּמָ י  ַאְנׁשֵ ַהֲחִסיִדים,  יעוּ  ִהּגִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלַאַחר 
ֶאת  ָפנָיו  ּבְ ֵהם  ֲארוּ  ּתֵ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָהַאְדמֹו"ר. 
ּנַָחל ָהַרב ֶהָחִסיד. "ֵאין ָסֵפק" - ֵהם ָאְמרוּ  ַהַהְצָלָחה ׁשֶ
וִּבְפָרט  ֵחר,  ִיּבָ ָעֵלינוּ  ֳעָדף  ַהּמָ ָהַרב  "ׁשֶ  - ָלַאְדמֹו"ר 

דֹוָלה"... ה ּגְ ְמּגֵם, ְונַָחל ּבוּׁשָ ָהַרב ָהַאֵחר ּגִ ׁשֶ
ַהּנֹוְכִחים ָאַמר: "ִאם  ּכָל  ַעת  י, וְּלַהְפּתָ ַמע זֹאת ָהַרּבִ ׁשָ
תֹו,  ָרׁשָ ּדְ ל  ׁשֶ ִעּצוָּמּה  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ה  ּבוּׁשָ נַָחל  ִני  ֵ ַהּשׁ ָהַרב 
ַרְך ִיְהיֶה ִאּתֹו, ְויֲַעֵלהוּ ַמְעָלה ַמְעָלה,  ה' ִיְתּבָ אֹות ִהיא ׁשֶ
י ֶאת  ֵלי )ג, יב(, 'ּכִ ִמׁשְ ֶלְך ע"ה ּבְ לֹמֹה ַהּמֶ אֹוֵמר ׁשְ ִפי ׁשֶ ּכְ

ר יֱֶאַהב ה' יֹוִכיַח'". ֲאׁשֶ
ֵעת  ּבְ ה  ּבוּׁשָ ּנַָחל  ׁשֶ ַרב,  ְוָקא אֹותֹו  ּדַ ָהיָה,  ְך  ּכָ וֶּבֱאֶמת 

ר ְלַרב ָהֲעיָָרה. תֹו, ֻהְכּתַ ָרׁשָ ּדְ
ִפיָלה  ְוָקא ַהּנְ ּדַ ִפילֹות, ְלִפי ׁשֶ ְלעֹוָלם ַאל ִיְתיֵָאׁש ָאָדם ִמּנְ
ְלַהֲעלֹותֹו  ְוָעִתיד  ּבֹו,  ָחֵפץ  שהקב"ה  ִסיָמן  ְמַהוָּה 
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וְּלרֹוְממֹו ַמְעָלה ַמְעָלה.

ַמִים ָ נָה ִמּשׁ ַעג - ַמּתָ ַהּלַ
ָעָלה  ֶאָחד  יֹּום  ׁשֶ ַזַצ"ל,  ַחּיִים'  ֶה'ָחֵפץ  ַעל  ר  ְמֻסּפָ
ה  ְקִלּפָ ֵמֲחַמת  ְונַָפל  ֶהֱחִליק  וְּלֶפַתע  ְדֵרגֹות,  ּמַ ּבַ
ְולֹא  קֹום,  ּמָ ּבַ ּנְָכחוּ  ׁשֶ ֵריָקִנים  ים  ֲאנָׁשִ ם.  ׁשָ ְלָכה  ֻהׁשְ ׁשֶ
ַהזֵָּקן  ְלַמְרֵאה  ֲחכוּ  ּגִ ַחּיִים',  ֶה'ָחֵפץ  ִהּנֹו  ַהּנֹוֵפל  ׁשֶ יְָדעוּ 

ִים ַאְרָצה מוָּלם. ּנַָפל ַאּפַ ׁשֶ
ְמָחה  ׂשִ ַמח  ְוׂשָ ַלֲעָגם  ֶאת  ָרָאה  ָקם,  ַחּיִים'  ֶה'ָחֵפץ 
זֹּו  ַמה  ְמָחה  ְלׂשִ נוּ,  "ַרּבֵ ְלִמיָדיו:  ּתַ ָאלוּהוּ  ׁשְ דֹוָלה...  ּגְ

ה?" עֹוׂשָ
ִמן  נָה  ַמּתָ י  ְלּתִ ִקּבַ "ַהיֹּום  ַחּיִים':  ֶה'ָחֵפץ  ָלֶהם  ָאַמר 
ְרחֹוב...  ּבָ י  ּנַָפְלּתִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ִלי  ָלֲעגוּ  ים  ֲאנָׁשִ  – ַמִים  ָ ַהּשׁ

ַמח?" דֹוָלה, ְוֵאיְך לֹא ֶאׂשְ ָרה ּגְ ּפָ ַער ַהזֶּה הוּא ּכַ ַהּצַ
ַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח! ִיׁשְ

מֹות( ֵכִני ַאֲחֶריָך' ׁשְ )ִמּתֹוְך 'ָמׁשְ


