
לוהיו.בתבואהגדולסוחרהיהע"נצדקהצמחר"אדמוק"כשלמחסידיואחד
אלפיבנותידייםרחבותשדותשברשותם,הגדוליםהפריציםמביןרביםלקוחות

שלרבותמאותואףעשרות.לזריעהחיטיםלהםלספקאחראיהיהוהוא,מילין
.שנהמדילפריציםחסידסוחראותוסיפקחיטיםמלאותעגלות

קצראיזורבאותולזריעההמתאיםהזמן.האוירבמזגהתלויותשונותסיבותמפני
להורידעלול,בשדותובזריעתההסחורהבאספקתקלאיחורשאפילוכך,ביותר

מראשמשלמיםהפריצים,ביניהםהוסדרלפיכך.בשדהההשקעהכלאתלטמיון
כפולובתנאי,הסחורהאתלרכוששיוכלכדי,לסוחרהרכישהמסכוםנכבדחלק

עםשהעגלותבלבדזולא-ולא,בזמןהסחורהאתיספקשהחסיד,ומכופל
גדולקנסישלםעודאלא,המקדמהכלאתלהחזירועליובידיוישארוהסחורה

.איחורובשללפריציםשגרםההפסדעל

הסוחרהחסידביןהמפגשהתקיים,הדרךאםעלמסויםבפונדק,בשנהפעם
טביןבמקוםלושלמווהם,החיטיםעמוסותהעגלותכלאתהביאהוא.לפריצים
כשהחסיד,הצדדיםכלרצוןלשביעותרבותשניםהמסחרהתנהלכך.ותקילין

-גמילות,לצדקה-לוהורהשהרביכפיבכספוומשתמש,לפרנסתויפהמרויח
.וכדומהתורהבמוסדותותמיכהלתורהובנותיובניוחינוך,חסדים

,הפריציםעםמפגשלאותומסחרומנהלעםהחסידנסעכאשר,הפעמיםבאחת
תפס,חזקיםעבודהלסוסירתומותעגלותבעשרותאחריומשתרכתוהסחורה

ביותרהחשובלפריץהסחורהאת!?עשינומה!אוי':עמוקבזעזועראשואתלפתע
עבורהכסףכלשלעצוםהפסדרקלא-דברשלפירושו!עמנוהבאנולא

כלבעיניהאמינותאיבוד,ובעיקר-גםאלא,גדולוקנסהמקדמההחזרת,הסחורה
לאאחריםשפריצים,לכךלגרוםעלול,מתפרסםהואכאשר,כזהסיפור.הפריצים

החוזהאתיבטלוכברעמוהקשוריםאלוואף,מסחרקשריעמולקשוריוסיפו
להשאר,מטהמטה,חלילה,ליפולעלולאנישכזהמאירוע'.הבאותלשניםביניהם

איןאך.עמיקתאלבירארמאמאיגראממש,חייימיכלגדולחובובעלואביוןעני
חשב',הפריציםשארעםגםהמפגשאתאפסידכךשכן,חזרהלחזורטעםשום

.לעצמוהסוחר

דכאוןורוחנמנעתבלתינראיתהכלכליתהנפילה.באופקנראהלאמוצאשום
הואאףיושבהעסקיםמנהל.מטהמטהבקרבונופלליבו,החסידעלמשתלטת

כשלפתע,מהרהרהוא-"בישעסק,אך",נפולותכשפניובידיוראשואתותומך
,אבל-מנגינתכמובתחילהשנשמע,עליזחסידיבניגוןפוצחהחסידאתהואשומע

ומנהלעליזבקולשרוהואהחסידשללקולושמחהמתגנבתאט-אטאך
.דעתועליושנתבלעהכמי,בראשולונדהחשבונות
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להשקותכדי,חריף"פונטש"להכיןלמשרתוהחסידהורהלפונדקשנכנסולפני
,לפריציםהפונטשאתהגישמדיםלבושמלצר.עמםכשיפגשוהפריציםאתבזה

מקדימים,ומתןבמשאבדיוןפותחיםטרםוכמנהגם,העיסקיתלפגישהשהתכנסו
.במשקההניחרגרונםאתלהרוות

שלהמשובחטעמואתמלהללפוסקאינוופיהםכוסאחרכוסהפריציםמזגו
,ולהשתולללהתהולל,ועודעודלשתותוהמשיכווהשתכרושתוכך.הפונטש
.אלומעיןוהבליםוקניןמסחרעלחושבמיכזוובשעה

גוברהגשם.שמסביבוהעגלותכלועלהפונדקעלניתךעזוגשםהלילהירד
וירדהנפגעההסחורהכל.השקיםתוךאלהעגלותלכלחודריםוהמיםוהולך

.לטמיון

בפיהםעדייןהפונטשכשטעם.צהריםשעתכברהיתה,משנתםהפריציםכשנעורו
ובסחורהשירדבגשםאשםאתהאין!אחא,תדאגאל":החסידאלואמרופנו

ההפסדכלואת,הסחורהאתלנוהבאת,בהתחייבותעמדתאתה.לטמיוןשירדה
מקויםואנו,תחילהשסוכםהסכוםכלאתלךנשלם.שכמנועללוקחיםאנו

החיטהעגלותאת,שנהכבכל,שובלנותביאכאשר,הבאהבשנהלהתראות
."בשדותינולזריעה

בלבדזולא.לעירולשובופנהעגלתועלהחסידעלה'להתודהמלאכשכולו
כיבמוחשראה,אכן.סחורתותמורתמלארווחשקיבלאלא,מאומההפסידשלא

.אחתבבת,"שפליםומגביה-גאיםמשפיל"'ה

אלופנהלהתאפקעודיכללא,המופלאהסיפורכלאתשראההעסקיםמנהל
,החסידלואמר,"לךאספר".כאןקרהמהלושיסביר,החסיד,שלוהבית-בעל

בסיומה."יחידות"ל,כרגילנכנסתי,צדק-הצמחהרביאצלשהייתיהאחרונהבפעם
-"תצאובשמחהכי":ואומרבמפתיעהרביאליפונה,שיצאתילפני,"יחידות"השל
...הצרותמכל"יוצאים"שמחהידיעל

אליההגדולההצרהאתכשראיתיאבל,הרבישלמילותיוירמזוןלמההבנתילא
וכךבשמחהלהיות,הרבישלהוראתואתלקייםהזמןהגיעשכאן,הבנתי,נקלענו
.הצרותמכללצאת

-עצמיעלזאתלפעולקשהליהיהאבל,לשמוחצריךעכשיושדווקאהבנתי"
אתעוררתיואז,"מתמוטטהכל"שנראהכאשרבשמחהלהיותאפשרכיצד

ובכדי,לשמוחוהתחלתיהשתפררוחימצבוכששרתיהניגוןידיעלהשמחה
היה,בעיניךשראיתוכפיהמשמחהמשקהאתלהםנתתי,כן-גםישמחושהפריצים

"...הצרותמכלשנצאכדיהטבעבדרך"כלי"זה

105' ע( ז"ד תשנ"חב-כפר)ל "זפוטרפאסמענדל' ח ר"הרה

ה"ב



לעיירהמעיירהלנדודנהגומאניפוליזושאורבינסק'מליזאלימלךרביהאחים
עברוכשהםנוספיםלקבצניםהצטרפוהםלעתים.לקבצניםמחופשיםכשהם
מכךוכתוצאה,בגניבהקבצניםכמההואשמואלהממסעותבאחד.לעירמעיר

.ובריחמסגרמאחוריוהושמוכולםנעצרו

תפילתאתלהתפללאלימלךרביביקש,צהרייםשעתזוזושהייתהמכיוון
.המנחה

.זושארבי,אחיולוהעיר"כאןלהתפלליכולאינך"

.אלימלךרביהביןלא"?מדוע"

,האסיריםצרכילעשייתששימשהחדרבפינתשעמדהדליאלהצביעזושארבי
.לתפילהראויללאהחדראתשהפךמה

.לבכותאלימלךרביהחל

תפילתלהתפללתוכלשלאמכיווןבוכההינךהאם?היקראחי,בוכהאתהמדוע"
.בחיובהשיבאלימלךורבי,זושארבישאל"?בזמנהמנחה

אותנושציווההעולםבוראאותו".זושארבילעברוקרא!"לבכותמהעללךאין"
.לכךומוכןנקילאהחדראםלהתפללאיןכיאמר,המנחהתפילתאתלהתפלל

עליך!אחרתמצווהמקייםכןאתהאך,התפילהמצוותאתלקייםיכולאינך,נכון
לבוראולהתקשרמצווהלקייםיכוליםאנו,המצחיןהכלאבתא,כאןגםכילשמוח
!"העולם

רבי.גדולחיוךהחליףהדמעותמקוםואתפעולתםאתפעלוזושארבישלדבריו
הםהכלאבביתשגםכךעלשמחהמרובלרקודהחלוושניהםבידיואחזזושא
.מצווהלקייםזוכים

האסיריםאתשאלהוא.המהומהמהעלהביןלאהרעשאתששמעהשומר
האנשיםשניכישמענואך",הםהשיבו"יודעיםאיננו".המתרחשלפשרהאחרים

".בריקודפתחוהםמכןולאחר,החדרבפינתהעומדהשופכיןדליעלשוחחו

השומרקרא!"החדרמןמידאותונוציא?ולרקודלשמוחלהםגורםהשופכיןדלי"
.בכעס

.וכדיןכדתמנחהתפילתלהתפללנעמדוהאחיםושני

ה"ב
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.הנביאאליהואתפגשהואכאשרבשוקשההברוקארבי

-גןלהםשמובטחבשוקכעתהנמצאיםאנשיםישנםהאם:לדעתברוקארביביקש
?עדן

אלולאנשים".שםשעברואנשיםשניעלהצביעהוא.בחיובהשיבהנביאאליהו
".הבאלעולםחלקיש

זכומדועולגלותמעשיהםאחרלהתחקותרצוןמתוך,אחריהםברוקארבימיהר
.לדעתביקש"?עיסוקיכםעללילספרתוכלוהאם".לכך

שאנופעםבכל.אחריםלשמחהולכיםוגםבעצמנושמחיםאנו.בדחניםאנחנו"
.השנייםלוהשיבו"אותםומשמחיםרוחםאתמבדחיםאנו,עצוביםאנשיםרואים

א, כבפ תענית "ע

ה"ב
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ְמַחת יֹוְרקְניּוְפַלְטּבּוׁש.ל"תשּתֹוָרהשִׂ

ְתּבֹוֵנןהּוא רֹוֵקדָּבָאָדםהִׂ ּלּומּולֹוׁשֶׁ נֹוְקׁשֹותיוַרְגלָ .ָּבעֹוָלםְדָאגֹותׁשּוםלֹוֵאיןְכאִׂ
ב צֶׁ ַרקְּבקֶׁ יקְיכֹוָלהַנְפׁשֹוׁשֶׁ ההּוא.ְלָהפִׂ ְראֶׁ ָהָבהנִׂ תְכלֶׁ זֶׁ ָחַׁשב,"ַוואּו".ָועֹודעֹודְמַפזֶׁ
ְהיֹותְמֻסָגלהּואֵכיַצד",ְלַעְצמֹוַהַנַער ."?ָשֵמחַ ָכְךָכללִׂ

י" ."?ְמֻסָגלמִׂ

ן,ֻמְפָּתע ְשֵרהָהַאְרַּבעּבֶׁ יןֹלאעֶׁ ְבחִׂ הּואהִׂ תָׁשַאלׁשֶׁ .םָר ְּבקֹולַהְשֵאָלהאֶׁ

י" יוָחַזר,"?מִׂ .ַהְשֵאָלהַעלָאבִׂ

י" הַהְיהּודִׂ יעַ ַהַנַער,"ַהזֶׁ ְצּבִׂ ְלָהבָהַרְקָדןַעלהִׂ יָהָאָדםְּבַוַדאיהּוא".ַהנִׂ ָשֵמחַ ֲהכִׂ
."ָּבעֹוָלם

יו ָאבִׂ הּוְכׁשֶׁ תַמְפנֶׁ ְראֹותרֹאׁשֹואֶׁ יעַ ְּבנֹוְלָאןלִׂ ההּוא,ַמְצּבִׂ תרֹואֶׁ ַהָזָקןַּבַעליַהְיהּודִׂ אֶׁ
ָשהַהָשחֹר ֲחמִׂ יםׁשֶׁ יםְיָלדִׂ ְגָררִׂ ְתַמְּלאֹותֵעיָניו,ַאֲחָריונִׂ ְדָמעֹותמִׂ ֱאָנחאְוהּוּבִׂ י".נֶׁ ְיהּודִׂ

ה ֵּבדזֶׁ תאִׂ ְׁשּתֹואֶׁ יָרהאִׂ ְפְטָרה,ַהְצעִׂ נִׂ ְפֵניַרקׁשֶׁ ָשהלִׂ יםׁשִׂ ..."ָימִׂ

םֲאָבל" ְהיֹותָיכֹולהּואֵאיְך,ֵכןאִׂ ְרקֹדָכְךָכלָשֵמחַ לִׂ ."?ָכְךְולִׂ

שּום" ַהיֹוםמִׂ ְמַחתׁשֶׁ ְצָוהְוזֹוּתֹוָרהשִׂ ְרקֹדמִׂ ְשמֹחַ לִׂ ה.ְולִׂ יָמהזֶׁ ְיהּודִׂ הׁשֶׁ ה;עֹושֶׁ ָמהזֶׁ
יד ָחסִׂ יׁשֶׁ ּתִׂ הֲאמִׂ ..."עֹושֶׁ

י ֻהְנַהגְכפִׂ יְיֵדיַעלׁשֶׁ ְמַחתָׁשָנהְּבָכל,ָהַרּבִׂ יםְמאֹות,ּתֹוָרהְּבשִׂ ידִׂ יםצֲחסִׂ ְמקֹומֹותֹוֲעדִׂ לִׂ
ים יםְקרֹובִׂ ְכֵדי,ּוְרחֹוקִׂ םַלְחֹגגּבִׂ יםעִׂ תְּבָבֵּתיְיהּודִׂ סֶׁ ירְּבַרֲחֵביְכנֶׁ י.יֹוְרקיּונְ ָהעִׂ ְיהּודִׂ

ה ָחדָהָיהזֶׁ יםאֶׁ ידִׂ ְמַחתָׁשָנהְּבָכל.ֵאּלּוֵמֲחסִׂ תָלַקַחתָנַהגהּואּתֹוָרהְּבשִׂ ְיָלָדיואֶׁ
ים תְלֵביתָהַרכִׂ סֶׁ ְזַרחָקָטןְכנֶׁ םָרְקדּוֵהםָׁשם,ְפַלְטּבּוׁשְּבמִׂ ְמחּוָשְמחּו,ַהּתֹוָרהעִׂ ְושִׂ
םְּבַיַחד ָּלהְּבֵניעִׂ י,ל"תש,ָׁשָנהְּבאֹוָתּהַגם.ַהְקהִׂ לַהָסְבָתא.רָדבָ אֹותֹוָנַהגַהְיהּודִׂ ׁשֶׁ

ים ְׁשּתֹו-ֵאם,ַהְיָלדִׂ יָׁשה,אִׂ ְלּבִׂ יםאֹוָתםהִׂ ְבָגדִׂ יםּבִׂ יִׂ יגִׂ ְזַרחָהָאבםעִׂ אֹוָתםְוָׁשְלָחהֲחגִׂ ְלמִׂ
.ְפַלְטּבּוׁש

ְמַחתֵלילֲחצֹות ין770.ּתֹוָרהשִׂ יֹוְרקְניּוְּברּוְקלִׂ

יםַאֲחֵרי קּודִׂ ָהרִׂ ְסַּתְימּוׁשֶׁ ְזַרחהִׂ ירָהָאב,ְפַלְטּבּוׁשְּבמִׂ יָלָדיוַהָצעִׂ ְקַראּוןֲחָזָרהֲעדּוצָ וִׂ לִׂ
ירהּוא.ַהְיְטס ְחזִׂ תהֶׁ יםאֶׁ ירִׂ יםַהְצעִׂ ַּבְיָלדִׂ ֵהר,ְלָסָבָתם,ַהַּבְיָתהׁשֶׁ ְתַוֵעדָׁשם,770-לְ ּומִׂ הִׂ
י ְךָהַרּבִׂ ׁשֶׁ ְסַפרְּבמֶׁ ען.ָׁשעֹותמִׂ ְסַפרָכַללַהַפאְרְּבֵרייְנגֶׁ יחֹותמִׂ כָ שִׂ ןַאַחתלׁשֶׁ ְחְּתָמהֵמהֶׁ נֶׁ
גּון יד.ְּבנִׂ ָחסִׂ רהֶׁ יםָאנּואֹודֹוָתיוֲאׁשֶׁ הָהָיה,ְמַסְפרִׂ ילזֶׁ ְתחִׂ הִׂ תׁשֶׁ גּואֶׁ יםַהנִׂ נִׂ

ְתַוֲעדּויֹות לַּבהִׂ יֵאצֶׁ .ָהַרּבִׂ

ה"ב

4' סיפור מס| שמחת תורה של האלמן הצעיר 



ְדָרׁשֵּבית ְשֵדַרת770-ּבִׂ ַהמִׂ ְרןּבִׂ יְסטֶׁ ְקָרהַעדָמֵלאָהָיהַפאְרְקֵווייאִׂ ְתלּויםֲאָנׁשִׂ ;ַהּתִׂ נִׂ
יעַ ְּבַסְפְסֵלי יםּוְבקֹורֹותַהָיצִׂ י,ׁשֹונִׂ ֵהםְכפִׂ ְתלּוׁשֶׁ ָּלהְּבָכלנִׂ למִׂ י.יָהַרּבִׂ ׁשֶׁ ָהַרּבִׂ ֵיםְכׁשֶׁ סִׂ

ק ָחדֵחלֶׁ יָחהאֶׁ ים,ֵמַהשִׂ יטּוַּבָקָהלֲאָנׁשִׂ ּבִׂ ּוּונֹוהִׂ לְלכִׂ ילירַהָצעִׂ ָהַאְלָמןׁשֶׁ ַיְתחִׂ גּוןׁשֶׁ .נִׂ
ָקָרהָמה ֵכןְלַאַחרׁשֶׁ יֹותַהֲחָויֹותַאַחתָהָיהמִׂ םְּביֹוֵתרַהְדָרָמטִׂ לְּבַחֵייהֶׁ ֵאּלּוׁשֶׁ

ְׁשַּתְּתפּו הִׂ ְתַוֲעדּותׁשֶׁ יָרהַדָקה.ַּבהִׂ לְנדִׂ תׁשֶׁ ...ֱאמֶׁ

יםָאָדםְּבֵניַאְלֵפי ינִׂ ְדָמָמהַמְמּתִׂ יןְוקֹול,ּבִׂ ירֵהֵחל,ָנחּוׁשַאְךָעדִׂ יתּבְ ָלׁשִׂ גּוןרּוסִׂ נִׂ
י ידִׂ :ֲחסִׂ

עאּוב ַוואְדיֶׁ
י עמִׂ יםְניֶׁ ,אּוָטאנִׂ
עאּוב ַוואְמיֶׁ
י עמִׂ יםְניֶׁ .ְזַגארִׂ

ְרגּום יתּוְבתִׂ ְברִׂ :ְלעִׂ

ם ַּבַמיִׂ
ָטַבעֹלא ,נִׂ

ּוָבֵאׁש
ָשֵרףֹלא .נִׂ

י יטָהַרּבִׂ ּבִׂ להִׂ ידאֶׁ ָחסִׂ י,יֹוֵדעַ ,חֹוֵדרְּבַמָּבטהֶׁ אִׂ ְפָׁשרׁשֶׁ .ְלָתֲארֹואֶׁ

ַתע י,ְלפֶׁ ֱעַמדָהַרּבִׂ תדֹוֵחף,ַרְגָליוַעלנֶׁ ֵסאאֶׁ יתַהכִׂ ֵסאַעד,ָעְצָמהְּבָכזֹוֲאחֹוַרנִׂ ַהכִׂ ׁשֶׁ
ְמַעט ...ְוָאז.ָנַפלכִׂ

י ְרקֹדֵהֵחלָהַרּבִׂ ְמקֹומֹולִׂ ְתנֹוֵעעַ ,ּבִׂ ְתַנְדֵנד,ּוַמָטהַמְעָלהמִׂ יָמהמִׂ כּוז,ֹורְוָאחָקדִׂ ְּברִׂ
יםְוָעְצָמה ימִׂ ים.ַמְדהִׂ ידִׂ ָהיּוֲחסִׂ יםָׁשםׁשֶׁ ְּבָכלְמַסְפרִׂ יםׁשֶׁ ָהַר ַהָשנִׂ יׁשֶׁ הּוא,ָרַקדּבִׂ
.ָכזֹוְּבצּוָרהָרַקדֹלאֵמעֹוָלם

יְּבעֹוד יףָהַרּבִׂ ְזרֹועֹוָתיוֵמנִׂ יָרהַעלְמַנֵצחַ ,ּבִׂ ְהָיהַהָקָהל,ַהשִׂ ,ְמֻׁשְלָהברְויֹותֵ יֹוֵתרנִׂ
יםַעלָוׁשּובׁשּובחֹוֵזר ּלִׂ ם"ַהמִׂ ָטַבעֹלאַּבַמיִׂ ָשֵרףֹלאָּבֵאׁש,נִׂ ם;נִׂ ָטַבעֹלאַּבַמיִׂ ָּבֵאׁש,נִׂ
ָשֵרףֹלא יםַעלָחְזרּוֵהםיֹוֵתרַמֵהר,יֹוֵתרַמֵהר."נִׂ ּלִׂ .ַהמִׂ

ים תָכְךַאַחרֵּתֲארּוֲאָנׁשִׂ האֶׁ יַהַמְראֶׁ ְלּתִׂ לֵיָאֵמןַהּבִׂ ידאֹותֹוׁשֶׁ יַׁשבְ ָחסִׂ ירִׂ ֹּלארִׂ ְכָברׁשֶׁ מִׂ
יֻחְרָּבןָחָוה ְתנֹוֵעעַ ,ְטָרגִׂ יםְּבַגֵּליֻמָקף–ָוׁשֹובָהלֹוְךמִׂ יםֲאָנׁשִׂ יְיֵדיַעלַהֻמְנָהגִׂ ָהַרּבִׂ

ים–ְּבַעְצמֹו ם":ָׁשרִׂ ָטַבעֹלאַּבַמיִׂ ָשֵרףֹלאָּבֵאׁש,נִׂ תְלַכּלֹותליּוכַ ֹלאָדָברׁשּום,"נִׂ אֶׁ
ּלּו–רּוֵחנּו ַהָקדֹוׁשְכאִׂ תָלַקחֹלאהּואָּברּוְךׁשֶׁ ְׁשּתֹואֶׁ ּלּו,אִׂ הּואְכאִׂ ַהַחיָאָדםהָ ׁשֶׁ

...ְּביֹוֵתרַהָשֵמחַ 

יָרהָנַמסּוֻכָּלם יםַּבשִׂ קּודִׂ ְמָחה.ּוָברִׂ ְתַכְנסֻכָּלםְוַהְדָמעֹותַהשִׂ קּודְלתֹוְךּוהִׂ קּוד;ָהרִׂ רִׂ
ָכַבׁש תׁשֶׁ יתאֶׁ ְמָחהַּתְמצִׂ ים,ְוַהְכֵאבַהשִׂ סּורִׂ ֱאמּוָנהיִׂ ַּבת–וֶׁ יםלִׂ ְּבאֹותֹו.ְּבַעְצָמםַהַחיִׂ

ַגע יָהָיהֹלאָדָברְוׁשּוםָדָברָכלרֶׁ ְגיֹונִׂ ם".הֶׁ ָטַבעֹלאַּבַמיִׂ "!ָשֵרףנִׂ ֹלאּוָבֵאׁשנִׂ

.ַּבְזַמןָקְפאּוֵאּלּוַדקֹות

***

ה"ב



ׁש ְׁשֵריחֹדֶׁ ְשְרֵדי.נ"תשּתִׂ ְבאֹות'מִׂ ין'ַהֵשםצִׂ יֹוְרקְניּו,ְּברּוְקלִׂ

ְשַרדְמַצְלֵצלַהֵטֵלפֹון ְרגּוןְּבמִׂ יםאִׂ ְבאֹות'ַהְיָלדִׂ ְקַראּון'ַהֵשםצִׂ .סַהְיטְ ּבִׂ

דֹוַהקֹולאֹוֵמר,"ָהלֹו" יְּבצִׂ לַהֵשנִׂ ים".ַהַקוׁשֶׁ יקֹוְראִׂ יְוָכְךָכְךלִׂ ְלַמֵמןְנָיןְמעֻ ַוֲאנִׂ
ית יםָּתְכנִׂ יָלדִׂ ְמַחתלִׂ ."ּתֹוָרהְלשִׂ

ההּוא,"ְּבַוַדאי" ְמָחהַנֲענֶׁ ם,ֲאָבל".ְּבשִׂ האִׂ יֻיְרׁשֶׁ ְׁשאֹוללִׂ ְלַמֵמןָרצֹוןְלָךֵיׁשָלָמה,לִׂ
יתַדְוָקא יםָּתְכנִׂ יָלדִׂ ְמַחתלִׂ ."?ּתֹוָרהְלשִׂ

ת" יאָהֱאמֶׁ רהִׂ ַכֲאׁשֶׁ יׁשֶׁ יתִׂ דָהיִׂ לֶׁ ְמַחתָׁשָנהְּבָכל,יֶׁ י,ּתֹוָרהְּבשִׂ תָנַהְגנּויַוֲאנִׂ ָאבִׂ כֶׁ ָללֶׁ
תְּבֵביתַלְחֹגג סֶׁ ְזַרחָקָטןְכנֶׁ י,ַאַחתָׁשָנה.ְפַלְטּבּוׁשְּבמִׂ יתִׂ ָהיִׂ ְשֵרהַאְרַּבעןְכבֶׁ ְכׁשֶׁ ,עֶׁ

י יתִׂ יםָצפִׂ יםָּברֹוְקדִׂ יַּבַמְעָגלַהמּוָעטִׂ ְבַחְנּתִׂ ָחדְּבָאָדםְוהִׂ ְרָאהאֶׁ נִׂ ְמֻיָחדָשֵמחַ ׁשֶׁ ּלּו,ּבִׂ ְכאִׂ
ַהכֹל י.ֻמְׁשָלםָהָיהְּבעֹוָלמֹוׁשֶׁ ה,ְמֻרָּתקָׁשםָעַמְדּתִׂ ָכְךָכלַׁשֵדרלְ ָיכֹולהּואֵכיַצדּתֹוהֶׁ
ְמָחהַהְרֵּבה .שִׂ

י" תָׁשַאְלּתִׂ יאֶׁ ֵפרְוהּואָאבִׂ יסִׂ ידלִׂ ָחסִׂ הׁשֶׁ ֵּבדזֶׁ תאִׂ ְׁשּתֹואֶׁ שּום,ּועַ ָׁשבְּבאֹותֹואִׂ ּומִׂ
הּוא ידׁשֶׁ יָחסִׂ ּתִׂ ְהיֹותְמַצָּוהְוַהּתֹוָרהֲאמִׂ ְמַחתָשֵמחַ לִׂ ַהָדָבר.ֵמחַ ָש הּוא–ּתֹוָרהְּבשִׂ

ים ְרׁשִׂ תָכְךָכלהִׂ יאֶׁ לַמְחָׁשָבה,ַמְחַׁשְבּתִׂ דׁשֶׁ לֶׁ ןיֶׁ ְשֵרהַאְרַּבעּבֶׁ יׁשֶׁ ,עֶׁ ַלֲהדֹףְמֻסָגלְיהּודִׂ
ָדה תַהצִׂ לַהְכֵאבָכלאֶׁ ְהיֹותְוַהֵסבֶׁ שּוםַרק,ָשֵמחַ ְולִׂ זֹומִׂ ְצָוהׁשֶׁ שּום–!ֵיָאֵמןאֹל–מִׂ מִׂ

יָכְך ְחַלְטּתִׂ יםַלֲעזֹרהֶׁ יָלדִׂ תַלְחגֹגלִׂ ְמַחתאֶׁ הַהַחגשִׂ ְמַחת,ַהזֶׁ ..."ּתֹוָרהשִׂ

***

פּור לַהסִׂ יׁשׁשֶׁ ירָהאִׂ הַהָצעִׂ ֵמד,ַהזֶׁ ילִׂ ּלּו:ַהְרֵּבהאֹותִׂ יםֲאפִׂ יהֲ ַּבְזַמנִׂ יםכִׂ ּלּו,ֲעצּובִׂ ֲאפִׂ
ר הַהֹכלַכֲאׁשֶׁ ְראֶׁ ם,ָאבּודנִׂ ְמָחהְקָצתעִׂ קּודְקָצת,שִׂ ְׁש ָיכֹולַהכֹל,רִׂ ה.ַּתנֹותְלהִׂ ,ָנכֹוןְוזֶׁ

ם" ָטַבעֹלאַּבַמיִׂ ָשֵרףֹלאּוָבֵאׁשנִׂ ."נִׂ

יֵאיְך ְרצּואּוַלי–?זֹאתיֹוַדַעתֲאנִׂ שּום.ָלַדַעתּתִׂ ימִׂ ֲאנִׂ יׁשֶׁ ׁשֶׁ ַעְצמִׂ ַחָיהְכהֹוָכָחהתְמַׁשמֶׁ
ם.ְלָכְך יםַאּתֶׁ ינִׂ י,ְמבִׂ יֲאנִׂ יתִׂ יָרהָהיִׂ ָשהאֹוָתםֵּביןַהְצעִׂ יםֲחמִׂ צְ ְיָלדִׂ הִׂ םָטְרפּוׁשֶׁ יהֶׁ ַלֲאבִׂ

יָכתֹו תֵּביתְלאֹותֹוַּבֲהלִׂ סֶׁ ְזַרחָקָטןְכנֶׁ .ְפַלְטּבּוׁשְּבמִׂ

תֵמֵאת רֶׁ לַהְגבֶׁ ָּתם,ְיקֹוְּבסֹון'גֵ ֵׁשְיְנדֶׁ לּבִׂ ידָהַרבׁשֶׁ ָחסִׂ י'רהֶׁ יְרׁשְצבִׂ ע)הִׂ ַגְנְזּבּוְרגַראָׁשאַרתּומָ (ֵהְיְׁשקֶׁ
ם .ַהָשלֹוםֲעֵליהֶׁ

ה"ב


