
ר' יֹוֵסף, ֱאֹמר ָלנּו ִאְמָרה נֹוֶסֶפת ֶׁשָּׁשַמְעָּת 
ֵמָהַרִּבי, ְּדָבֶריָך ְמתּוִקים ִמְּדַבׁש!

ר' יֹוֵסף נֹוַדע ְּבָכל ַהְּסִביָבה ִּבְהיֹותֹו 'ַמְׁשִּפיַע' ָּדגּול, ַהַּמְׁשִמיַע ִּדְבֵרי 
ּתֹוָרה ְוִהְתעֹוְררּות ְּבֶדֶרְך ַהֲחִסידּות.

ְלָכל ְיהּוִדי ֵיׁש ְנָׁשָמה ֱאֹלִקית, ֶׁשִהיא ַמָּמׁש ֵחֶלק ֶאלֹוַקה! ַהָּדָבר 
ְמַלְּמֵדנּו ַעד ַּכָּמה ָעֵלינּו ְלַהֲעִריְך ְוֶלֱאֹהב ָּכל ְיהּוִדי.

ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ְלַהֵּׁשם ֶׁשִּזָּכה אֹוָתנּו 
ַּבַּמְׁשִּפיַע ר' יֹוֵסף. ְּדָבָריו ָהֲעֻמִּקים 

ְוַהְּבִהיִרים ְמַחִּיים ֶאת ַהְּלָבבֹות 
ַמָּמׁש. 

ַּכָּמה ֲאִני ָׂשֵמַח ֶׁשֵּיׁש ִלי ַהְּזַמן 
ְוַהּכֹוַח ַלֲעֹמל ַּבּתֹוָרה ּוְלִהְתַעּלֹות 

ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְּבֵאין ַמְפִריַע.

ָּברּוְך ַהֵּׁשם, ְיִהי ָרצֹון ֶׁשְּלעֹוָלם 
ֹלא ֵאַדע ַמְכאֹוב ְואּוַכל 

ְלַהְמִׁשיְך ִלְׁשֹקד ַעל ַהּתֹוָרה 
ְוָהֲעבֹוָדה.

ְּבסֹוף ְּתקּוַפת ְנִׂשיאּותֹו ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ַחי ָּבֲעָיָרה ֶּבעִׁשיְנקֹוִביץ' ָחִסיד ְּבֵׁשם ר' יֹוֵסף, ֶׁשּנֹוַדע ַלֹּכל ֶּכָחִסיד ְיֵרא ָׁשַמִים ְוַלְמָדן ָּגדֹול.
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"... ֲאָבל ְצִריִכים ְלָהִבין, 
ֶׁשֲהֵרי ִלְכאֹוָרה ֵיׁש ָּבֶזה 

ֻקְׁשָיה ְּגדֹוָלה ..." 

ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם ְיהּוִדים ְיָקִרים! ְּבַמה ָּזִכיִתי ְלִבּקּור 
ֶׁשָּכֶזה, ֲהֵרי ֻּכְּלֶכם ִמַּמְנִהיֵגי ַהְּקִהָּלה ָּבִעיר ִליֶעְפִלי!

ר' יֹוֵסף, ֵיׁש ְּבִפינּו ַהָּצָעה ֶׁשֹּלא ּתּוְכלּו ְלָסֵרב ָלּה, ָּכל 
ַהְּקִהָּלה ְמַצָּפה ְלָך!

ָהַרב ַהָּיִׁשיׁש ֶׁשל ִעיֵרנּו ִנְפַטר ֶזה ִמְּכָבר, ְוָכל ָראֵׁשי 
ַהְּקִהָּלה ִהְסִּכימּו ֶּפה ֶאָחד ֶׁשר' יֹוֵסף ִמֶּבעִׁשיְנקֹוִביץ' 

הּוא ַהַּמְתִאים ְּביֹוֵתר ְלַתְפִקיד ָהַרב ֶהָחָדׁש! ִהֵּנה ְּבָיֵדינּו 
ְּכַתב ַרָּבנּות.

ֶאַּגׁש ִמָּיד ִלְפֹּתַח 
ֶאת ַהֶּדֶלת.

טוק טוק

ר' יֹוֵסף ִהְמִׁשיְך ִלְׁשֹקד ַעל ַּתְלמּודֹו, ַעד ֶׁשּיֹום ֶאָחד ִנְׁשְמעּו ְנִקיׁשֹות 
ְּבֶדֶלת ֵּביתֹו.
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זֹו ְזכּות ְּגדֹוָלה ִּבְׁשִביֵלנּו ְו... ר' יֹוֵסף, ָמה ֵאַרע? 
ַמה ּנֹוָרא ָּכל ָּכְך ְּבַהָּצָעֵתנּו?

ְמְמ... ֹלא אּוַכל... ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע... ֵאיִני 
ָיכֹול ְלַדֵּבר ָּכֵעת... 

ר' יֹוֵסף, ֵאיֶנּנּו רֹוִצים ְלַהְכִּביד ֲעֵליֶכם, 
ָנבֹוא ׁשּוב ְּבַפַעם ַאֶחֶרת.

ֵאיזֹו רּוַח ַהֹּקֶדׁש! ֲהֵרי 
זֹו ִהְתַּגְּׁשמּות ְּדָבָריו 

ֶׁשל ָהַרִּבי ַמָּמׁש!

ֲאָבל ֵאיְך אּוַכל? ֵאיְך ַאְצִליַח ַלֲעֹזב ַהֹּכל 
ּוְלַהְתִחיל ֵמַהַהְתָחָלה?

ַּכִּנְרֶאה ִהִּגיַע ַהְּזַמן, 
ַּכִּנְרֶאה ְּכָבר ִהִּגיַע 

ַהּיֹום...
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ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע ִנְזַּכר ר' יֹוֵסף ְּבַמה ֶּׁשֵאַרע לֹו ֶעֶׂשר ָׁשִנים ֹקֶדם ָלֵכן.

ִהֵּנה ָזִכיִתי ׁשּוב ְלַהִּגיַע ֶאל ָהַרִּבי. 
"ַאְׁשֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו!"

ָהַרִּבי ְמַחֶּכה ְלבֹוִאי?! ְמַעְנֵין 
ַמהּו ְרצֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ִמֶּמִּני. 

ָהַרִּבי ְמַחֶּכה ְלבֹוֲאָך. ָהֵכן ֶאת ַעְצְמָך, 
ּוְבעֹוד ְזַמן ָקָצר ִּתָּכֵנס ִליִחידּות.

ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם, ר' יֹוֵסף. ִחִּכיִתי ְלָך. ָעַלי לֹוַמר ְלָך ְּדַבר ַמה.

ר' יֹוֵסף, ִהֵּנה ַאָּתה!
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ַּדע ְלָך, ר' יֹוֵסף, ְלטֹוַבת ִנְׁשָמְתָך טֹוב יֹוֵתר 
ִלְהיֹות 'ַּבַעל ֲעָגָלה' ִמִּלְהיֹות ַרב!

ֲאָבל ֵאיְך אּוַכל 
ַלֲעֹזב ַהֹּכל, ְלַהְפִסיק 

ֶאת ָּכל ִעְנָיַני 
ַהַּנֲעִלים ּוְלִהְתַעֵּסק 
ִּבְמָלאָכה ְּפׁשּוָטה 

ָּכזֹו?

ַהַהָּצָעה ֶׁשל ֲאָנַׁשי ִליֶעְפִלי ִהְזִּכיָרה ְלר' יֹוֵסף ֶאת ַהְּמֹאָרע.

ֲהֵרי ֶזה ָּברּור ַּכֶּׁשֶמׁש ֶׁשְּלָכְך ִהְתַּכֵּון ָהַרִּבי! ַהָּצָעָתם ֶׁשל ַאְנֵׁשי 
ִליֶעְפִלי ִהיא ִסיָמן ִמָּׁשַמִים ֶׁשִהִּגיַע ָהֵעת ֶׁשֶאְהֶיה ֶעְגלֹון.

ֶזהּו ֶזה, ר' יֹוֵסף. ַחֶּייָך 
עֹוְמִדים ְלִהְׁשַּתּנֹות.

ְלַמה ִהְתַּכֵּון ָהַרִּבי? ֵאיֶנִּני 
ֵמִבין. אּוַלי ָאִבין ֹזאת ִעם 

ַהְּזַמן.
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