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ָדִחיל ֲחָטִא  ְבָרא ְדִאְתַחְזָיא ּכְ מֹו) ּגַ ֵמיּה (ּוׁשְ ַמִים), ּוׁשְ יֵרא ׁשָ ְרָאה ּכִ ּנִ יַע ִלְפֵני  "ְנֶחְמָיה ַחיוּן"ין (ׁשֶ ִהּגִ

ַעל הֶ  אֹון ּבַ י ַזַצ"ל  - "ָחָכם ְצִבי"ַהּגָ ַנזִּ ּכְ ַאְמְסֶטְרָדםר' ְצִבי ִהיְרׁש ַאׁשְ ַנת ה"א תע"ח),  ּבְ ׁשְ (ִנְפַטר ּבִ

ִגְליֹוֵני (ְצרֹור ים). ּוִבָיֵדיּה ְצרֹוָרא ּדְ ּפִ   ּדַ

י" הוּ ִטיְרָחא (ֲהֵרי ְלָפֶניָך)  "ָהא ֳקָדָמךְ  –ָקא ָאַמר ֵליּה  – "ַרּבִ ָקא ָטַרְחָנא ּבְ יִדי, ּדְ קוְּנְטֶרִסים ּדִ

ֲעָמִלי, ְלַאּפוֵּקי ָתא ּבַ ְרּכָ ֵליְלָווִתין ַעד ְדָחִזיִתי ּבִ א ְוַצְפָרא, יֹוִמין ּכְ הּו ַרְמׁשָ ה ְוָקא ָיֲגעָנא ּבְ  ַרּבָ

יהֹוִציא) (לְ  ַרם, ִמַקּמֵ א. ּבְ ֵליָמא וְּכִריָכא, (ִלְפֵני)  ִסְפָרא ּדָ ָעִביְדָנא ְלָהֵני קוְּנְטֶרִסין ְלִסְפָרא ׁשְ ּדְ

ִעיָנא ִמְיְקֵריהּ  בֹודֹו)  ּבָ ׁש ֲאִני ִמּכְ ְכַתב ָיֵדיּה.(ְמַבּקֵ ָמה" ּבִ ַתב ַהְסּכָ הוּ, ְוֵייִהיב ִלי "ּכְ ן ּבְ ְיַעיֵּ  "ּדְ

ל ֶה"ָחָכם ְצִבי" ְלִעּיּונֹו.הֹוִתיר ְנֶחְמ  ְרׁשּותֹו ׁשֶ ְתֵבי ָידֹו ּבִ   ָיה ַחיּון ֶאת ּכִ

ִקיל ִמיֵניּה לְ  בּוַע ֶאָחד), ָהַדר ְנֶחְמָיה ַחיּון ֶל"ָחָכם ְצִבי" ְוׁשָ בּוָעא (ׁשָ ֲעבֹור ַחד ׁשָ ָמֵתיּה"ּכַ  "ַאְסּכָ

יּה. ְדָבֵעי ִמיּנֵ   ּכִ

ְנֶחְמָיה ַחיּון, ָחְלפּו ָיִמים ֲאָחִדים... ּוְבַאְקַר  נּו ַהק', ּדְ ֵלי ְלַרּבֵ יָעא הוּא!אי ִאְתּגַ ְבָרא ְרׁשִ ְך  ּגַ ּיָ ְוׁשַ

יְקָרא יָחא ׁשִ ְמׁשִ ְלִמיֵדיהּו ּדִ ָלן! ְוהּוא ִמּתַ ֱאמּוָנה ח"ו, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ָכְפֵרי ּבֶ י ּדְ ַתי  ְלָהֵני ִאיְנׁשֵ ּבְ ׁשַ

אוֹ  ְצִבי ימ"ש! ָהָיה ּבְ ֶקר ׁשֶ יַח ׁשֶ ָתּה (ְמׁשִ

תֹו רח"ל). קּוָפה, ּוַבּסֹוף ֵהִמיר ּדָ   ּתְ

ן  ִעּיֵ ָהָנְך קּוְנְטֶרִסים ּדְ ֱאֶמת), ּבְ ָרא (ּבֶ ִאיּבְ

סּוָלא,  הּו ֶה"ָחָכם ְצִבי" ָלא ֲהָוה ּפְ ּבְ

ֵרר)  ו ִהְתּבָ א ִאיְבַרר (ְוַעְכׁשָ ּתָ ְוַהׁשְ

ְנֶחְמָיה ַחיּון ָקא ַאְחֵוי ֵליּה (ֶהְרָאה לֹו)  ּדְ

ָאר ַרק ִאינּון  ָטִבין, ּוׁשְ קּוְנְטֶרִסין ּדְ



  

יּה (לֹא ֵהִביא  ִפיָרה ָלא ַאְייֵתי ְלַקּמֵ ין ְוִדְבֵרי ּכְ יׁשִ הּו ִאית ִמיִלין ּבִ ּבְ יֵדיּה, ּדְ ִסְפָרא ּדִ קּוְנְטֶרִסין ּדְ

  ְלָפָניו)...

חֹות ָיֵדיּה (ַעל ַהּטָ  ָנַפק ּתְ ְגָגָתא ּדְ יּה ְד"ֶהָחָכם ְצִבי" ַעל ׁשִ ַחת ָידֹו). ָחַלׁש ִליּבֵ ְצָתה ִמּתַ ּיָ עּות ׁשֶ

ִגיִני א"? "ָהא ּבְ ּתָ ְגָלִלי)  "ַמאי ַאֲעִביד ַהׁשְ ַהאי ִסְפָרא (ֲהֵרי ּבִ ֵייֵתי ְיהוָּדִאין טוָּבא ְלִמְקֵרי ּבְ

ֱאמוָּנה ח"ו"! ְכִפיָרה ּבֶ   ּדִ

ִלּבֹו:  ֶהְחִליט ּבְ ב ַעד ׁשֶ ב ְוָחׁשַ רָחׁשַ ֶאְפׁשָ ָכל ּדְ א ַאֲעִביד ּכְ ְלִמיְמַנע ִמַהאי ִסְפָרא ְלַאּפוֵּקי  "ַאּנָ

  ְלָעְלָמא"!!!

ֵייִזיל ְלִמְקֵרי ְלָמֵריּה ּדְ  לּוָחא, ּדְ ַלח) ֶהָחָכם ְצִבי ׁשְ ַדר (ׁשָ פוּס"ׁשָ ָהָתם  "ֵבי ּדְ פּוס), ּדְ ית ַהּדְ ַעל ּבֵ (ּבַ

ָאַזל ַהאי ִסְפָרא ְלַאּפּוֵקי ִלְנהֹוָרא (ָלֵצאת ָלאֹור), 

סְ  ד ֵייֵתי ְלָווֵתיּה ְוָיֵהיב ֵליּה ּכַ ּכַ א טּוָבא, ּדְ ּפָ

בֹוא ֵאָליו)  ּיָ ׁשֶ ּכְ ָמה"(ׁשֶ ַתב ַהְסּכָ ְכֵדי  "ּכְ יֵדיּה, ּבִ ּדִ

יסֹו,  ִיְבָזֵעיּה ְוִיְקַרע ֵליּה ִלְגָזִרין!   ְלַהְדּפִ

ָמה,  פוּס ֶאת ַהַהְסּכָ ַעל ַהּדְ ל ּבַ ּבֵ ּקִ ׁשֶ ד ּכְ ְוָאֵכן ִמיַּ

מֹו ׁשֶ  ֲערֹו ִמן ָהעֹוָלם ּכְ ֶעֶרב ּבִ ַבֲעִרים ָחֵמץ ּבְ ּמְ

ַסח!!!   ּפֶ

ַעל ֶה"ָחָכם  ל ּבַ ָידֹו ׁשֶ ה ְלְנֶחְמָיה ַחיּון ׁשֶ ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ּכְ

ָקר  ָמה" ַהיָּ ַתב ַהַהְסּכָ ל "ּכְ ֵהָעְלמֹו ׁשֶ ְצִבי" ּבְ

ְלטֹוִנין, ּדְ  י ׁשִ ּבֵ ין ֲעֵליּה ּבְ ָלה! ָאַזל ְנֶחְמָיה ַחיּון ְוִהְלׁשִ ָהִכי ָעַבד ֵליּה ה"ָחָכם ְצִבי", ְוּתֹוְכִניתֹו סּוּכְ

י ֲאִסיֵרי ְלִזיְמָנא  ּבֵ י ּבְ ָטא, ּוְלַאֲענּוׁשֵ ּפָ ְוִאיְתָעֵתיד (ְוָהָיה ָצפּוי) ֶה"ָחָכם ְצִבי" ְלֵמיָקם ְלִמׁשְ

  ֲאִריָכא...

לּוִין, כְּ  ין ּבְ ד ָלֵביׁש ְלבּוׁשִ ַההּוא ֵליְלָיא, ָעַרק ֶה"ָחָכם ְצִבי" ֵמַאְמְסֶטְרָדם ּכַ ָמָתא, ּבְ י ּדְ ַחד ִמן ֲעִנּיֵ

ָניו) ְלֵמיַזל ְלָמָתא ְרִחיָקא... ם ֶאת ּפָ יּה (ְוׂשָ ֵוי ְלַאּפֵ   ּוׁשְ

יק ְוָגאֹון,  ַאְתָרא, ַרב ִעיר, ַצּדִ ׁש ָלֶהם ָמָרא ּדְ יֵּ ׁשֶ ְיָלה, ּכְ אֹותֹו ַהּלַ ָהְלכוּ ִליׁשֹון ּבְ ֶ י ָהִעיר ׁשּ ְוַאְנׁשֵ

דֹוֵלי ַהּדֹור, ִהְתעֹוְררוּ  ֶמת, ְללֹא ַרב וְּללֹא ַמְנִהיג...  ִמּגְ ה ְמֻיּתֶ ְקִהּלָ ּבֶֹקר ּכִ   ּבַ

סּוק  ַעְצמֹו ֶאת ַהּפָ ְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעבֹור ַזַעם..." ְוַה"ָחָכם ְצִבי" ִקיֵּם ּבְ   "ֲחִבי ּכִ

ְך ָיבֹוא בע"ה)   (ֶהְמׁשֵ



  

  

  

  

  

יקּוִדין  ִמְצָווָתא   ָאְמִרי ּפִ

ְייָקא ְתָגָמא  ּדָ  ֵמיְמָרא  ּפִ

ַפֶרהְסָיא ִגילּוָיא  ּדְ   ְרבּוָתא ּבְ

י ַאֲחִריָתא  ַאֲחִריִני   ּבֵ

  

  
י בֹות ָראׁשֵ ל ַהּתֵ ים ׁשֶ ּלִ   !ַהּדֶֹפן" "יֹוְצֵאי ַהּמִ

      -    

  

  

  

  

י ים � ְנִפיׁשֵ  ְמנוָּחה � ְמֻרּבִ

ְבָעה � טוָּרא  ַהר � ּגִ

ב � ָסַבר נוֹ  � ָחׁשַ  ּבְ

י  ֵאֶצל � ָנָהר � ּבֵ

ם � ִמינֵּיהּ  ּ  � ִמּכֶ נו  ִמּמֶ

ַדר ַלח � ׁשָ  ָזַרק � ׁשָ

ֵעי ם ָמקֹום � ּבָ  ׁשֹוֵאל � ׁשֵ

  

  

 ל ע י ל ה ו

 ק ט י ל י ת א

 ג ב ר א י ת מ ר

  

  ְׁשִמי:_________________



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

é Åt Çì Àk  

- ãÆâÆð/é Åa Çâ Àì 

ä Èìé Än Çä "é Åt Çì Àk"  Éåp Ää 
øev Ä÷ ì ÆL   

" Àk - Àì -é Åt Çà"  

חֹוֵפי  ְצַרִים, עֶֹגן ּבְ ט ִמּמִ ַהַמׁשַ

יַע לבהמ"ק!    ָרֵאל, וַּמּגִ ִיׂשְ
  שורות מלמעלה, "ת"ר" 2יומא לח. 

ïé ÄîÈéÀð Äa:

é Äîé Æø Àá Çà:

  קריאת שמעסוף זמן   
  פקודיפרשת 
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 שם_________________
 

    2ד'�    1ד'�    3ג'�    2ג'�    1ג'�

 3ד'�

 2ו'�    1ו'�   3ה'�    2ה'�   1ה'�


