
ֶנְכּדֹו ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ָהַרִּבי ַהֶּצַמח-ֶצֶדק, ָהָיה ְּכָבר 
ְּבַיְלדּותֹו ַמְתִמיד ְוׁשֹוֵקד ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה.

ַהֵּבט ַעל ֶנְכּדֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ֵאיזֹו 
ְמִתיקּות! ַהִּלּמּוד ֶׁשּלֹו ְּכמֹו ֶׁשל 

ָאָדם ְמֻבָּגר ַמָּמׁש.

ְמַנֵחם ֶמעְנֶּדל, 
ִהִּגיַע ַהְּזַמן ָלֶלֶכת 
ִליֹׁשן, ַאָּתה יֹוֵׁשב 
ָּכאן ְּכָבר ָׁשעֹות 

ַרּבֹות!

ַרק עֹוד ֶרַגע 
ֶאָחד, ְּבַבָּקָׁשה. 
נֹוְתָרה ִלי ַרק 

עֹוד ִמְׁשָנה ַאַחת 
ְּכֵדי ְלַסֵּים ֶאת 
ַמֶּסֶכת ִּבּכּוִרים.

יֹוֵדַע ַאָּתה 
ֶׁשָהַרִּבי אֹוֵמר 

ַמֲאַמר ֲחִסידּות 
ִלְקַהל ַהֲחִסיִדים 

ִמֵּדי ַׁשָּבת. 
ָעֶליָך ְלִהְתַאֵּזר 
ְּבַסְבָלנּות ַעד 
ַלַּׁשָּבת ַהָּבָאה.

ַּכָּמה אֹוֵהב ֲאִני ִלְׁשֹמַע ֶאת ַמַאְמֵרי 
ַהֲחִסידּות ֶׁשל ַסָּבא, ָהַרִּבי, ֵהם 

ְמַמְּלִאים אֹוִתי ְּבַתֲענּוג ִנְפָלא. ָמַתי 
ֹיאַמר ַסָּבא עֹוד ַמֲאַמר ֲחִסידּות?

ָנכֹון, ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַרק ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ֹיאַמר ַסָּבא 
ַמֲאַמר ֲחִסידּות ִלְכָלל ַהֲחִסיִדים. ֲאָבל רֹוֶצה 

ֲאִני ִלְׁשֹמַע ַמֲאָמר נֹוָסף!

ָאֵכן, ֻּכָּלם אֹוְמִרים ֶׁשהּוא נֹוַעד ִלְגֻדּלֹות.
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ַּכָּוָנִתי ַלַּמֲאָמר ַהְּמֻיָחד ֶׁשאֹוֵמר ָהַרִּבי ְלִזְקֵני 
ַהֲחִסיִדים ְּבַחְדרֹו ַהְּפָרִטי. ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות 

ֹנַכח ַּגם ָׁשם.

ְמַנֵחם ֶמעְנֶּדל, ֶנְכִּדי ַהָּיָקר! ָׂשֵמַח ֲאִני 
ִלְראֹוְתָך, ָׂשַמְחִּתי ִלְׁשֹמַע ֶׁשַאָּתה ַמְׁשִקיַע 

ְמאֹוד ְּבִלּמּוְדָך. ִנְרֶאה ַעל ָּפֶניָך ֶׁשָחֵפץ ַאָּתה 
ִלְׁשֹאל ַמֶּׁשהּו.

ֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹוד ַעל ְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ַאְך ְּבָׁשָלב ֶזה ֵאיֶנִּני 
ָיכֹול ֲעַדִין ְלַהְרׁשֹות ְלָך ְלִהְׁשַּתֵּתף. 

ַהֶּצַמח-ֶצֶדק ֹלא ִהְתָיֵאׁש ִמְּלַנּסֹות ִלְׁשֹמַע ֶאת 
ַהַּמֲאָמִרים ַהְּמֻיָחִדים.

ֵּכיַצד אּוַכל 
ִלְׁשֹמַע ֶאת 
ַהַּמֲאָמִרים? 
ֵאיֶנִּני ָיכֹול 

ְלַוֵּתר ַעל ָּכְך! ִּבְרצֹוִני ְלִהְׁשַּתֵּתף ִּבְׁשִמיַעת 
ַהַּמֲאָמִרים ַהְּמֻיָחִדים ַהֶּנֱאָמִרים 

ְלִזְקֵני ַהֲחִסיִדים.

ֹלא ִנְרֶאה ִלי ֶׁשַהָּדָבר ֶאְפָׁשִרי, ַאְך ִאם ְרצֹוְנָך 
ֹּכה ַעז, ָיכֹול ַאָּתה ָלֶגֶׁשת ְּבַעְצְמָך ֶאל ַסָּבא 

ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ְרׁשּותֹו. 

ְמַנֵחם ֶמעְנֶּדל ַהָּצִעיר ִנְכַנס ֶאל ָסבֹו, ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ְלַבֵּקׁש 
ְרׁשּות ְמֻיֶחֶדת ְלַהֲאִזין ַלַּמֲאָמִרים.

ַמֲאָמר נֹוָסף? ְלַמה ַּכָּוָנְתָך?
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ֶזהּו ַהַחּלֹון ַהָּיִחיד ְּבַחְדרֹו 
ֶׁשל ָהַרִּבי, ְוהּוא ָּגבֹוַּה ָּכל 
ָּכְך... ָמה ֶאֱעֶׂשה? ֵאיְך 
ֶאְׁשַמע ֶאת ַהַּמֲאָמר?

ֶיֶלד, ַמּדּוַע ֵהַנְחָּת ִּכֵּסא ְּבתֹוְך ַהַּמֲעָבר? ִּבְגָלְלָך ִנְתַקְלִּתי 
ּבֹו ְוָכל ֲעֵצי ַהַהָּסָקה ִהְתַּפְּזרּו!

ֲעֵצי ַהַהָּסָקה ְמֹיָעִדים ְלַתּנּור ַהִחּמּום. ַלַּתּנּור ֶיְׁשָנם ְׁשֵני ְּפָתִחים, ָהֶאָחד – 
ְלָסלֹון ַהַּבִית, ְוַהֵּׁשִני – ְלַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרִּבי. ָלֵכן ַהַּתּנּור ִּבְׁשִביִלי הּוא ַרְעיֹון ְמֻצָּין!

ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֶאת ְסִליָחְתָך. ִהֵּנה, 
ֶאֱעֹזר ְלָך ֶלֱאֹסף ֶאת ָהֵעִצים. ֶּדֶרְך 

ַאַּגב, ּתֹוָדה ְלָך ַעל ָהַרְעיֹון...

ַרְעיֹון? 
ֵאיֶזה ַרְעיֹון 

ְּבִדּיּוק?
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ֵאיֶנִּני ֵמִבין ְלַמה 
ִמְתַּכֵּון ַהֶּיֶלד. ֶּבַטח זֹו 
עֹוד ַאַחת ֵמַהְּׁשֻטּיֹות 

ֶׁשל ַהְּיָלִדים...
ָּפׁשּוט ְמאֹוד. ֶאְפָׁשר 
ַלֲעֹמד ְּבֹתְך ַהַּתּנּור 
ְוִלְׁשֹמַע ָּכל ִמָּלה 
ְּבֵברּור. ֶזהּו ַרְעיֹון 

ְמֻצָּין ַמָּמׁש!

ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָּזִכינּו ִלְׁשֹמַע ַמֲאָמִרים 
ִנְפָלִאים ָּכל ָּכְך ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל 

ָהַרִּבי.

ַהֹּקר ִהְתַחֵּזק ְמאֹוד ָהֶעֶרב. ִנְרֶאה ִלי ֶׁשְּכַדאי 
ְלַהִּסיק ֶאת ַהַּתּנּור.

ַּגם ֲאִני ַמְרִּגיׁש ָּכְך. ִמָּיד ֶאַּגׁש ֶאל ַהְּמָׁשֵרת 
ַוֲאַצֶּוה ָעָליו ְלַהְדִליק ֶאת ָהֵאׁש ַּבַּתּנּור.

ִהֵּנה, ִהְצַלְחִּתי ְלִהְתָקֵרב ְוִלְׁשֹמַע 
ָּכל ִמָּלה. ֵאיֶזה ַּתֲענּוג ִנְפָלא!

ִהִּגיַע ַהְּזַמן ְלַמֵּמׁש ֶאת ָהַרְעיֹון. סֹוף ָּכל סֹוף 
אּוַכל ְלַהֲאִזין ַלַּמֲאָמִרים ַהְּמֻיָחִדים ָּכל ָּכְך.

ִהִּגיַע ַהּיֹום ֶׁשָהַרִּבי אֹוֵמר ּבֹו ַמֲאַמר ֲחִסידּות ִלְפֵני ִזְקֵני ַהֲחִסיִדים.
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ַמה ּקֹוֶרה ָּכאן? ִמי ִּפֵּזר 
ֶאת ָהֵעִצים ֶׁשָעַמְלִּתי 
ְלַסֵּדר ְּבתֹוְך ַהַּתּנּור?

ֹלא נֹוָרא, ֶאֱעֹזר ְלָך 
ְלַסְּדָרם ֵמָחָדׁש.

ֵאיֶנִּני ַמְצִליַח ְלַהְכִניס ֶאת 
ָהֵעִצים ַהּנֹוָתִרים. ֲאַנֶּסה ְלַהְדִליק 
ְלָפחֹות ֶאת ֵאּלּו ֶׁשְּבתֹוְך ַהַּתּנּור.

אֹוי, ָהֵעִצים ַמְתִחיִלים ָלזּוז! 
ַמֶּׁשהּו מּוָזר קֹוֶרה ָּכאן! ָעַלי 

ִלְבֹּדק ַמה ּקֹוֶרה ְּבתֹוְך ַהַּתּנּור. 

 ִּבְזִריזּות! ָהִביאּו ַמִים! 
ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ְּבתֹוְך ַהַּתּנּור!

 ַמה ָּקָרה? 
ַעל ָמה ַהְּצָעָקה?

אֹוי!
ֵיׁש ָׁשם ִמיֶׁשהּו!
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