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ת, 770. ּבָ אי ָצֳהֵרי ַהּשַׁ ַוּדַ ה ּבְ ּגּון ַהּזֶ ַאֲחֵרי ַהּנִ
יָחה  י ְלׂשִ ַיֲעבֹר ָהַרּבִ

ה,  ָרׁשָ "י ַעל ַהּפָ ַעל ָרׁשִ
ל ִמְקָרא"... ׁשּוטֹו ׁשֶ "ּפְ

ֶדר  ְך הּוא ַהּסֵ אי! ּכָ ַוּדַ ּבְ
ָנה, ֵמָאז  ִרים ׁשָ ָבר ֶעׂשְ ּכְ

י  ל ָהַרּבִ קּות ִאּמֹו ׁשֶ ּלְ ִהְסּתַ
ה... ִנית ַחּנָ ָהַרּבָ

"י  ַאל ַעל ָרׁשִ י ׁשָ ָהַרּבִ
ֵאָלה  ֵאלֹות... ַהּשְׁ 15 ׁשְ

ָהִראׁשֹוָנה...

י,  ל ָהַרּבִ אּורֹו ׁשֶ י ּבֵ ְוַעל ּפִ
"י  ב ָרׁשִ ל ֶזה ְמַיּשֵׁ ֶאת ּכָ

ים ֵאּלּו! י ִמּלִ ּתֵ ׁשְ ּבִ

ּקּוט'  יַע ַה'ּלִ ה ִהּגִ ִהּנֵ
יָחה  ּשִׂ ַעם ּבַ ם ַהּפַ בּוִעי! ּגַ ַהּשְׁ
"י  י ַעל ָרׁשִ ר ָהַרּבִ ּה ְמַדּבֵ ּבָ

ה... ָרׁשָ ַעל ַהּפָ

ה  יבּות ַרּבָ י ְמַיֵחס ֲחׁשִ ָהַרּבִ
"י ַעל ַהּתֹוָרה,  ְלֵפרּוׁש ָרׁשִ

ל  ׁשּוטֹו ׁשֶ ּומֹוֵצא ּבֹו אֹוָצרֹות ִמ"ּפְ
ל ּתֹוָרה"... ִמְקָרא" ְוַעד "ֵייָנּה ׁשֶ

"י,  ר ָלנּו ְקָצת ַעל ָרׁשִ ַסּפֵ
יַצד  קּוָפה ַחי, ּכֵ ֵאיזֹו ּתְ ּבְ

רּוׁשֹו... ַתב ֶאת ּפֵ ּכָ

ה!...  ׁשָ ַבּקָ ּבְ

י ַאַנ"ׁש. ּתֵ ֶאָחד ִמּבָ ּבְ
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ל  ִסְפרֹו ׁשֶ יַח ּבְ ֶתק ַאּנִ ֶאת ַהּפֶ
ְך הּוא ִיְמָצא  יָבה, ּכָ ׁשִ רֹאׁש ַהּיְ

ָבר ָמָחר... ׁשּובֹות ּכְ ֶאת ַהּתְ

י  ּנִ דֹול ִמּמֶ הּוא ּגָ הּו ׁשֶ אן ִמיׁשֶ ֵיׁש ּכָ
ֶתק  ּפֶ אן ּבַ אּור ּכָ ּתֹוָרה... ְלִפי ַהּבֵ ּבַ
ִהיר ְוָנִהיר! ִמי  ַהּכֹל ְמֹתָרץ, ּבָ

ֶתק? ַתב ֶאת ַהּפֶ ּכָ

ֲאִני  ׁשּוט ׁשֶ ּפָ
י ֶאת  ַתְבּתִ לֹא ּכָ

ֶתק... ַהּפֶ

ֵאין ָצִריְך לֹוַמר 
ם ֲאִני לֹא... ּגַ ׁשֶ

ּלֹא  ַקל ָוֹחֶמר ׁשֶ
ֲאַנְחנּו...

ַתב ֹזאת  ּכָ אֹון ׁשֶ ַמּדּוַע ַהּגָ
ה ֶאת ַעְצמֹו? ֲאִני  ֵאינֹו ְמַגּלֶ
ה ְונּוַכל ַלֲחלֹק  ַגּלֶ ּיְ ׁש ׁשֶ ְמַבּקֵ

בֹוד ַלּתֹוָרה! ּכָ

ת  ֶזה, ְוַגם ָזָכה ְלִמּדַ אֹון ּכָ ּגָ
ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים  ָהֲעָנָוה... ֲחָבל ׁשֶ
רּוְך  ִלּמּוֵדנּו, ּבָ יְך ּבְ ִמי הּוא... ַנְמׁשִ

יֹות! ם ְללֹא ֻקׁשְ ַהּשֵׁ

ְלָמֳחָרת.
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אן ַרק ְמַעט  ֵיׁש ּכָ
"ֻקְנְטֵרִסים" ּוְבָגִדים 

לּוִיים... ּבְ

י ַרק ְמַעט  ֵיׁש ִעּמִ
י  ַרְרּתִ ּצָ ֶסף, ׁשֶ ּכֶ
ִעי ָהָארְֹך... ַמּסָ ּבְ

ֹכַח  ֶסף ּבְ ְקחּו ֶאת ַהּכֶ
ב! ּנָ ֵמַאְרָנקֹו! ּגַ

ל ָהַרב! ָעַלי  ְרִתים ׁשֶ ׁשָ ֵאּלּו ַהּמְ
ְלהֹוִכיַח אֹותֹו ַעל ִהְתַנֲהגּוָתם 

ִרים, ֵאין  ְכׁשֵ ד ּבִ י-ְראּוָיה. ֲחׁשָ ְלּתִ ַהּבִ
ְרֵתי ַרב ְיהּוִדי... ֶזה ָראּוי ִלְמׁשָ

ב ָרגּוַע...  ָלֵכן הּוא יֹוׁשֵ
יק ִלְמּכֹר  ָבר ִהְסּפִ הּוא ּכְ

ָקָרה!  ְמָלה ַהּיְ ֶאת ַהּשִׂ
ֶסף? ֵהיָכן ַהּכֶ
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ָרג ּבֹוִכים ְוצֹוֲעִקים ְיהּוֵדי ּפְ ה ֲארֹון  ּבָ ִנׁשְ
ֲחָטֵאינּו ַהּקֶֹדׁש! ּבַ

ּוַבֲעוֹון ִעיֵרנּו...
ה ַעְסָקִנים ֵיְצאּו  לׁשָ ׁשְ

ל,  ד ֶאל ַהּמֹוׁשֵ ִמּיָ
ֵחד אֹותֹו! ְלׁשַ

ים  ׁשִ  ֲאַנְחנּו ְמַבּקְ
ל...  ֵנס ֶאל ַהּמֹוׁשֵ  ְלִהּכָ
ָרִגיל... ם לֹו, ּכָ ּלֵ ּתַ ֶזה ִיׁשְ

ּדֹד ֶאת  ְזַמן טֹוב ִלׁשְ
ל  הּוִדים! ַהּמֹוׁשֵ י ַהּיְ ְסּפֵ ּכַ

נּו! ּלָ ד ׁשֶ ּצַ ּבַ

ֲעלֹות?  ֵאיְך ָנַפְלנּו ֵמרּום ַהּמַ
ְלנּו ֶאת  ַרק ַהּבֶֹקר ִקּבַ
ה  ָכבֹוד ַרב, ְוִהּנֵ "י ּבְ ָרׁשִ
ֶלא ַוֲאַנְחנּו  ּכֶ ֵעת הּוא ּבַ ּכָ

סֹוְבִלים ֵמַהְפָרעֹות...

ם  ַלֲעצֹר ּגַ
אֹוָתם!

הּוִדים. כּוַנת ַהּיְ ׁשְ ְך, ּבִ ֵדי ּכָ ים.ּתֹוְך ּכְ ּתִ ּבָ ִרים ּבַ ּגְ הּוִדים ִמְסּתַ ַהּיְ
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רֹויׁש,  ֲאִני חֹוֵזר ִמּטְ
ָהַרב לֹא ָרָצה ָלבֹוא.

ְרֶאה הּוא לֹא יֹוֵדַע ִמי  ּנִ ּכַ
ֲאִני.... ִהְרגּו אֹותֹו!

ֱאֶמת   ַמּדּוַע ּבֶ
נּו  ֵסֵרב ַרּבֵ

ִסיְך?  ָלֵצאת ֶאל ַהּנָ

ִסיְך גּוְטְפִריד ִאיׁש  ַהּנָ
ן ְוַאְכָזר...  ה, ַעְקׁשָ ָקׁשֶ
ּלֹא  ֶזה ָעִדיף ׁשֶ ב ּכָ ַמּצָ ּבְ
ּלֹא  ָלל, ׁשֶ ר ִאּתֹו ּכְ ְלַדּבֵ
ֲעִלילֹות ַעל  ִיְתּגֹוֵלל ּבַ

ַמע ָמה  הּוִדים ִאם ִיׁשְ ַהּיְ
ֹמַע... ֵאינֹו רֹוֶצה ִלׁשְ ׁשֶ

ן...  ָאֵכן ִאיׁש ַעְקׁשָ
יַע ְלָכאן! הּוִדים, הּוא ִהּגִ  ַרב ַהּיְ

לֹֹמה!  י ׁשְ  ַרּבִ
ד! ֵצא ֵאַלי ִמּיָ

ים. ָרׁשִ ים ּפָ ִית ִעם ֲחִמּשִׁ יף ֶאת ַהּבַ ִסיְך ַמּקִ ַהּנָ

ה ָיִמים... ּמָ ָחְלפּו ּכַ
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