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ב"ה

פתח דבר

אחת הדמויות החסידיות המוכרות והמרתקות ביותר בדור האחרון היא דמותו של 
המשפיע ר' מענדל פוטרפאס ע"ה. 

ואישיותו  נפש  מסירות  הרויי  חייו  סיפור  השנונות,  אמרותיו  החסידיים,  סיפוריו 
המיוחדת, הפכו אותו לדמות מיוחדת במינה. 

מפותח,  חסידי  ריח  חוש  ובעל  פיקח  שנון,  אדם  מענדל, שהיה  ר’  השנים,  ברבות 
הפך לסמל של אהבת ישראל, מסירות נפש והתקשרות לרבי. אין ספק כי סיפור חייו 

והמאורעות אותם עבר הם מקור מעורר השראה לחינוך לעולם ערכים חסידי אותנטי.

בספר זה נעשה מאמץ להנגשת והתאמת סיפור חייו ועולם הערכים החסידי בו חי 
ר' מענדל חי ואליו הוא חינך - לעולם הילדים. קטעים ביוגרפיים וסיפורים שסיפר על 

עצמו ועל חסידים נוספים, הותכו והפכו למסכת עלילתית אחת רציפה. 

הספר כתוב בצורה קלילה, קולחת וזורמת, המשלבת דרמה והומור, מה שהופך את 
הספר למעורר עניין, מושך ומרתק. ובעיקר מחנך. 

ח"י אלול ה' תשע"ז 
יום הולדת שני המאורות הגדולים

הוצאת 'אורות'



ל פּוֶטְרַפאס: ר' ֶמעְנְדּ

ר  ּפּור. ִהְתַמּסֵ ּבֹור ַהּסִ ּגִ
ּיַע  ֲהדּות ְוִסּיֵ ַלֲהָפַצת ַהּיַ

ִמְקִרים  ם ּבְ ִליהּוִדים ּגַ
ַמר  ַנת ְנָפׁשֹות ְוׁשָ ל ַסּכָ ׁשֶ
ם  מּותֹו ַהֲחִסיִדית ּגַ ַעל ּדְ

ֲאָסר. ּמַ ּבַ

ֶקע מֹוְצ'ִקין: ֵלְייּבְ

ַהְבָרַחת  ִרי ּבְ ִעיל ָהִעּקָ ַהּפָ
ַהֲחִסיִדים ֵמרּוְסָיה. 

ה ְמֻיָחד  ֻעּלָ ֵהִקים ַוַעד ּפְ
ְך ֶאת  ם ּכָ ס ְלׁשֵ ְלבֹוב ְוִגּיֵ ּבִ

ל. ר' ֶמעְנּדְ

ִניִקיָטה:

ֲחֶנה.  ֵמֲאִסיֵרי ַהּמַ
ל  ּדֵ ּתַ ַעת. ִמׁשְ ַקל ּדַ

ל. ְלִהְתָקֵרב ְלר' ֶמעְנּדְ

ֵלָאה פּוֶטְרַפאס:

ל  סּוָרה ׁשֶ ּתֹו ַהּמְ ִאׁשְ
יָמה  ל. ִהְסּכִ ר' ֶמעְנּדְ
ל  ִעילּות ׁשֶ ְלָכל ַהּפְ

ּכּון  ֲעָלה ַלְמרֹות ַהּסִ ּבַ
ָהַרב.

ַהן: ר' יֹוָנה ּכַ

י  ַנֵהל ָהָראׁשִ ַהּמְ
ִעילּות  ל ַהּפְ ׁשֶ

ַאג  ית. ּדָ ְרּתִ ְחּתַ ַהּמַ
יבֹות  ַלֲהָקַמת ְיׁשִ

ָסִפים  ּוְלִגּיּוס ּכְ
ְמִסירּות ֶנֶפׁש. ּבִ

ע ֵפְייִגין: ר' ַחאְטׁשֶ

ל  יעֹו ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּפִ ַמׁשְ
יַע  ּפִ ל. ַמׁשְ ר' ֶמעְנּדְ

ַעל  ְנָיא ּבְ ן ּתַ ּנֵ ָעָליו ְלׁשַ
ה. ּפֶ

ַרְקַדַנֵיב:

ה ִלְהיֹות  ּנָ ּמֻ יר ׁשֶ ַאּסִ
ַאֲחַראי ַעל ָהֲאִסיִרים. 

מֹו, ִרּקּוד  ַלְמרֹות ׁשְ
ּלֹו.  ד ֶהָחָזק ׁשֶ ֵאינֹו ַהּצָ

ַיאן ַהּלּוְלָין:

ְבִטיַח  לּוְלָין ֻמְמֶחה. ּמַ
ָלֲאִסיִרים ְלַהְראֹות 
ָלֶהם ֶאת ֻמְמִחּיּותֹו 

ְחרּורֹו. יֹום ׁשִ ּבְ

ַואִסיִלי:

ַקת  ָרד ְלַהְנּפָ ׂשְ ּמִ ִקיד ּבַ ּפָ
י  רֹות ְיִציָאה. ּדֵ ַאׁשְ

ר  ִעּקָ ִמים. ִמְתַמֶחה ּבְ ּתָ
ַדְרּכֹוִנים ּוְזָקִנים. ּבְ

ה: ִריׁשָ ּגְ

ִרים. ָעַזר  ׁשָ ס ּגְ ְמַהְנּדֵ
ָבא ָהָאדֹם ִלְבנֹות  ַלּצָ
ָמה. י ַהּקָ ִרים ַקּלֵ ׁשָ ּגְ

ִריַטְנָיה  ֶלת ּבְ רֹאׁש ֶמְמׁשֶ
ּוַמְנִהיג רּוְסָיה:

ַנת  ׁשְ ׁשּו ָלִראׁשֹוָנה ּבִ ִנְפּגְ
י  ִ אֶֹפן ִאּשׁ עּו ּבְ תשכ"ג. ִסּיְ
ל  ל ר' ֶמעְנּדְ ִליִציָאתֹו ׁשֶ

ֵמרּוְסָיה.

ָקה: טֹוׁשְ

ה  ח. עֹוׂשֶ סֹוֵחר ְמֻמּלָ
ל  ֲעָסִקים ִעם ר' ֶמעְנּדְ
יר  ְוחֹוֵלם ִלְהיֹות ֶהָעׁשִ

ל מֹוְסְקָבה. דֹול ׁשֶ ַהּגָ

חֹוב: אּוּבַ

קֹוָזק ַעז ֶנֶפׁש. ִנְמָצא 
ָתא ֶאָחד ִעם ר'  ּבְ

ְזכּות  ל. ּבִ ֶמעְנּדְ
ף  ִניִקיָטה חֹוׂשֵ

ֶאת ֶאָחד ַהּסֹודֹות 
ָבא  ל ַהּצָ מּוִסים ׁשֶ ַהּכְ

ַהּקֹוָזִקי.

ִמי
ַּבִסיּפּור?
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ֶרק ִראׁשֹון   ּפֶ
יַע ּפִ ִמים וַּמׁשְ ּתָ



יַע  ֲחָנה ַאַחת ְוַנּגִ עֹוד ּתַ
ִלְקֶרֶמְנצ'ּוג. ְמַעְנֵין ֵהיָכן 

ית ְרּתִ ְחּתַ יָבה ַהּמַ ִנְמֵצאת ַהְיׁשִ
 

ה הּוא  לֹום ֲעֵליֶכם! ַאּתָ ׁשָ
ל פּוֶטְרַפאס? ֶמעְנְדּ

ן ּכֵ
ד   ֹיִפי. ִמּיַ
ח ֹאְתָך  ֶאּקַ

יָבה ׁשִ ַלּיְ

ְענּו ִהּגַ

ְענּו? ֲאִני  ְלָאן ִהּגַ
ָגִדים!  רֹוֶאה ֲארֹון ּבְ

לֹא ְיׁשיָבה   

ִמי  ל! ׁשְ לֹום ֶמעְנְדּ ׁשָ
ע ֵפְייִגין.  ַחאְטׁשֶ
ינּו ְלָך. יֹוְס'ל  ִחּכִ

ֶעֶרב ֶאת  ַיְרֶאה ְלָך ּבָ
ן יׁשַ ּה ּתִ יָרה ּבָ ַהּדִ

ּבֶֹקר:  ְלָמֳחָרת ּבַ

ה הֹוֵלְך  ְייֶגץ ַהּזֶ ַהּשֵׁ
ָבר ְזַמן  ַאֲחַרי ּכְ
ְרֶאה הּוא  ּנִ ַרב. ּכַ

עֹוֵקב ַאֲחָרי. ָצִריְך 
הּו ַלֲעׂשֹות ַמּשֶׁ

ל  ִית ׁשֶ ה ַהּבַ ִהּנֵ
ָרֵאל,  ר' ִיׂשְ
ן  יֹוְס'ל ָיׁשֵ

ד  ֶאְצלֹו. ֲאַלּמֵ
ה  ֶאת ַהּגֹוי ַהּזֶ

ֶלַקח

ַא גּוט ָמאְרְגן*! 
ָבר ָיָצא  יֹוְס'ל ּכְ

ִלְלֹמד

 ֲאִני ָצִריְך 
ָך ֶעְזָרה ִמּמְ

* ַא גּוט ָמאְרְגן - ּבֶֹקר טֹוב
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ְזכּוְתָך ִיְהיּו  ה! ּבִ  ּתֹוָדה ַרּבָ
חֹות עֹוְקִבים  ּפָ

 מּוָזר

 ַרק ַאל 
ח ְלַנּסֹות  ּכַ ׁשְ ּתִ
ס ֵאֵלינּו ְלַטּפֵ

ן ֹיאְבדּו ָכל  ּכֵ
אֹוְיֶביָך ה'

ל.  טֹוב ְמֹאד ֶמעְנְדּ
ַמן.  ּזְ ִדּיּוק ּבַ ְעּתָ ּבְ ִהּגַ
ִמיִמים  תֹוְמֵכי ּתְ ּבְ

יִדים ְמֹאד ַעל  ַמְקּפִ
ים ַמּנִ ִמיַרת ַהּזְ ׁשְ

ְכִסיס  ַהּתַ ּתֹוָדה ַלה' ׁשֶ
ָעַבד ַמֵהר

ה ָיִמים  ּמָ ְלַאַחר ּכַ
ַהְפָסָקה: ּבַ

ל, ר'  ֶמעְנְדּ
ע קֹוֵרא  ַחאְטׁשֶ

ְלָך

ֱאֶמת?! ֲאָבל לֹא  ּבֶ
ָבר ַרע יִתי ׁשּום ּדָ ָעׂשִ

לֹא. ַאל 
ְפָחד.  ּתִ

ְוָקא  ֶזה ּדַ
ְמֹאד ֶנְחָמד 
ר ִעם ר'  ְלַדּבֵ

ע.  ַחאְטׁשֶ
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ה  ל? ֵאיְך ַאּתָ לֹוְמָך ֶמעְנְדּ ַמה ׁשְ
יָבה? ׁשִ ּיְ יׁש ּבַ ַמְרּגִ

ם! ֲאִני  רּוְך ַהּשֵׁ ּבָ
ה!  ְמֹאד ְמֻרּצֶ

ּמּוִדים ְמַעְנְיִנים  ַהּלִ
ְוָהֲאִויָרה טֹוָבה

ָיֶפה ְמֹאד. 
ה  ָמה ַאּתָ

אֹוֵהב ִלְלֹמד 
ר? ִעּקָ ּבְ

ָמָרא  ִנְגֶלה. ּגְ
ִעם ּתֹוְספֹות

 טֹוב ְמֹאד. ָחׁשּוב ְמֹאד ִלְלֹמד 
חֹות  ִנְגֶלה. ֲאָבל ָחׁשּוב לֹא ּפָ

בּוַע  סֹוף ַהּשָׁ ִלְלֹמד ֲחִסידּות. ּבְ
ֲאָמר  ֶאְבָחן ֹאְתָך ַעל ַהּמַ

יָבה.  ׁשִ ּיְ ו ּבַ ּלֹוְמִדים ַעְכׁשָ ׁשֶ
נֹוָסף, ָחׁשּוב ְמֹאד ִלְלֹמד  ּבְ

ה ַעל ּפֶ ְנָיא ּבְ ּתַ

ֵסֶדר. ֲאִני  ּבְ
ל ּתֹוְך  ּדֵ ּתַ ֶאׁשְ

בּוַע ִלְלֹמד ֶאת  ׁשָ
ֶרק ָהִראׁשֹון ַהּפֶ

ְרֵקי  ל, ּפִ ְזכֹור ֶמעְנְדּ
ֵנן ַיַעְזרּו  ׁשַ ּתְ ְנָיא ׁשֶ ַהּתַ

ְך ֶהְמׁשֵ ְלָך ּבַ

ָמה?! מּוָזר. 
ְלָמה הּוא 
ן? ּוֵ ה טֹוב ָלַדַעת ִמְתּכַ ּמָ ּכַ

ע  ת ְלר' ַחאְטׁשֶ ִאְכּפַ ׁשֶ
י ּנִ ִמּמֶ

יָבה  ׁשִ ּיְ ִנים ּבַ ה ׁשָ ּמָ ָהה ּכַ ל ׁשָ ֶמעְנְדּ
ְלטֹונֹות ָעלּו ַעל  ַהּשִׁ ְקֶרֶמְנצ'ּוג ַעד ׁשֶ ּבִ

ם ָעַבר ִלְלֹמד  ָרה. ִמּשָׁ ִעְקבֹוֶתיָה ְוִהיא ִנְסּגְ
יֹות ֲאֵחרֹות ְרּתִ יבֹות ַמְחּתַ יׁשִ ּבִ

ִנים: ה ׁשָ ּמָ ֲעֹבר ּכַ ּכַ

ְלטֹונֹות ָעְצרּו  ַהּשִׁ
ְרׁשֹון,  ֶאת ר' ּגֵ

יָבה  ׁשִ ּיְ יַע ּבַ ּפִ ׁשְ ַהּמַ
ֶיַקֶטִרינֹוְסַלב ּבְ

ֱאֶמת?! ה'  ּבֶ
ַטח  ְיַרֵחם. ּבֶ
ַיֲעִניׁשּו ֹאתֹו 

חּוְמָרה... אֹוי  ּבְ
ַוֲאבֹוי

ן ֶזה ְמַצֵער ְמֹאד, ַאְך ָאסּור  ּכֵ

ֶרַגע  ָלֶתת ְלֶזה ְלַהְחִליׁש ֹאָתנּו! ּכָ

הּו  נּו הּוא ְלַמּנֹות ִמיׁשֶ ּלָ ְפִקיד ׁשֶ ַהּתַ

ִאיר ֶאת  ר ְלַהׁשְ ְמקֹומֹו. ִאי ֶאְפׁשָ ּבִ

יַע ּפִ חּוִרים ְללֹא ַמׁשְ ַהּבַ

ה  ּמָ ְפסּו ּכַ ַלח? ָלַאֲחרֹוָנה ּתָ  ֲאָבל ֶאת ִמי ִנׁשְ
יר ְלחּו ֹאָתם ְלִסיּבִ יִעים ְוׁשָ ּפִ ה ַמׁשְ ְוַכּמָ
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ִדּיּוק ִמי ַמְתִאים!   ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ
ל פּוֶטְרַפאס! הּוא  ֶמעְנְדּ

ְלִמיד ָחָכם  י, ּתַ ִמים ֲאִמּתִ ּתָ
ּוְמֹאד ֲחִסיִדי

ה  ַרֲעיֹון ְמֻעּלֶ

ְלִמידֹו  הּוא ֲהֵרי ּתַ
ל  ְבָהק ׁשֶ ַהּמֻ
יַע ר'  ּפִ ׁשְ ַהּמַ
ה  ַזְלָמן ֹמשֶׁ

רּור  ְצָחִקי. ּבָ ַהּיִ
הּוא ַמְתִאים  ׁשֶ

ְפִקיד ַלּתַ

ֶבת ְלֶיַקֶטִרינֹוְסַלב: ַרּכֶ ּבָ

ֲחרּו  ֲאִני לֹא ֵמִבין ַמּדּוַע ּבָ
יַע ּפִ י ִלְהיֹות ַמׁשְ ּבִ

ׁש ְמֹאד. ִאם  ֲאִני ַגם חֹוׁשֵ
לַֹח ֹאִתי  ֵפס ֲעלּוִלים ִלׁשְ ֶאּתָ
יר אֹו ֲאִפילּו ַלֲהֹרג ֹאִתי ְלִסיּבִ

י  ָהַרּבִ  ֲאָבל, ֶזה ָמה ׁשֶ
י! ְוָלֵכן  ּנִ ה ִמּמֶ ְמַצּפֶ
ֶפׁש  ֶאְמֹסר ֶאת ַהּנֶ

ְמָחה ִביל ֶזה, ּוְבׂשִ ׁשְ ּבִ

ם ִנְרִאים ִלי ְמֻפָחִדים.  י, ַאּתֶ ּלִ ֲחִביִבים ׁשֶ
ְפסּו  ּתָ ם ֵמָאז ׁשֶ ְעּתֶ ְרֶאה ֲעַדִין לֹא ִנְרּגַ ּנִ ּכַ

א ֶאת  ְרׁשֹון. ֲאַנְחנּו ֻמְכָרִחים ְלַמּלֵ ֶאת ר' ּגֵ
ב ְלִהְתַוֵעד ְיָלה ֵנׁשֵ ֹכחֹות. ַהּלַ ַעְצֵמנּו ּבְ

ְיָלה: ִמיד  ּוַבּלַ ְהֶיה ּתָ ּנִ ִמיִמים! ׁשֶ ים ּתְ ְלַחּיִ
ֲאַנְחנּו  ל ְזַמן ׁשֶ ְמָחה! ִזְכרּו, ּכָ ׂשִ ּבְ

ּבֹר ֹאָתנּו! ָבר לֹא ִיׁשְ ְמֻאָחִדים, ׁשּום ּדָ

ים! ים! ְלַחּיִ ְלַחּיִ

ַלח ָלנּו  ה' ׁשָ ה טֹוב ׁשֶ ּמָ ּכַ
ל ֶאת ר' ֶמעְנְדּ
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יַע  ּפִ ַמׁשְ ִנים ּכְ ר ׁשָ ֵהן ִמְסּפַ ל ּכִ  ר' ֶמעְנְדּ
ּיו ֹת ְוָהָיה ִלְדמּות  ְרּתִ יבֹות ַהַמְחּתַ ׁשִ ּיְ ּבַ
ִעיר ילֹו ַהּצָ ֲאהּוָבה ְוסֹוֶחֶפת ַלְמרֹות ּגִ

יֹום ֶאָחד:

ַמן  יַע ַהּזְ ָבר ִהּגִ ּכְ
י  ְלּתִ ן. ִקּבַ ְלִהְתַחּתֵ

עֹות  ה ַהּצָ ּמָ ּכַ
י  ַלְחּתִ ּדּוִכין ְוׁשָ ׁשִ
ֶהן  ּלָ יָמה ׁשֶ ְרׁשִ

ה  י. ֲאִני ְמַקּוֶ ָלַרּבִ
י  ל ָהַרּבִ ֲעֶנה ׁשֶ ַהּמַ ׁשֶ

יַע ַמֵהר ַיּגִ

ל ר'  ה ָיִמים ִקּבֵ ּמָ ֲעֹבר ּכַ ּכַ
י ל ַמֲעֶנה ֵמָהַרּבִ ֶמעְנְדּ

י ּכֹוֵתב  ָהַרּבִ ׁשֶ ּכְ
ִמים.  ד ְמַקּיְ ִמּיַ

ת ֶאְתָאֵרַח ֵאֶצל  ּבָ ַהּשַׁ
יְנסֹון ַחת רּוּבִ ּפַ ִמׁשְ

ה,  ִפּלָ ת ְלַאַחר ַהּתְ ּבָ יֹום ַהּשַׁ ּבְ
יְנסֹון ַחת רּוּבִ ּפַ ֵבית ִמׁשְ ּבְ

ִמיד  ּתָ ים, ֲחִסיִדים! ׁשֶ ְלַחּיִ
ִני  ֹנאַהב ֶאָחד ֶאת ַהּשֵׁ

ֵמִחים ְוִנְהֶיה ׂשְ

ים   ָאֵמן! ְלַחּיִ
ְוִלְבָרָכה

ְך ִהְתַוֲעדּו ַהֲחִסיִדים ַיַחד  ּכַ
ת ּבָ ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ

ִסּיּום ַהִהְתַוֲעדּות: ּבְ

ל  ֱאֶמת ֲחִסיִדי. ּכָ ה ּבֶ חּור ַהּזֶ ַהּבָ
ֶקה,  ת ִהְתָוֵעד ְוָלַקח ַמׁשְ ּבָ ַהּשַׁ
ְלָחן ַחת ַהׁשֻ ו הּוא ִנְמָצא ּתַ ְוַעְכׁשָ

לֹא ָחׁשּוב לֹו 
ִבים  ָמה חֹוׁשְ
ָעָליו. הּוא 

ֱאֶמת ְמֻיָחד ּבֶ

ר  ֻמְכָרִחים ִלְסּגֹ
ה  ּדּוְך ַהּזֶ ֶאת ַהּשִׁ

ם ֶהְקּדֵ ּבְ

ּדּוְך ִנְסַגר ְוַכֲעֹבר ְזַמן ָמה  ְוָאֵכן, ַהּשִׁ
ַקְרֶלִביץ ה ּבְ ָמה ַהֲחֻתּנָ ִהְתַקּיְ
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ִני  ֶרק ׁשֵ ּפֶ
רֹות ְחּתָ ִעילוּת ַהּמַ י ּפְ  ֵמָראׁשֵ



ֵני ַהּזּוג פּוֶטְרַפאס ְלמֹוְסְקָבה ה ָעְברּו ּבְ ְלַאַחר ַהֲחֻתּנָ

ה  ל, ִמּמָ  ֶמעְנְדּ
ְרֵנס? ֵמָאז  ִנְתּפַ

ְפסּו  ַהּקֹומֹוִניְסִטים ּתָ ׁשֶ
ב  ּצָ ְלטֹון, ַהּמַ ֶאת ַהּשִׁ
ר,  ְרּדֵ ִלי ִהְתּדַ ְלּכָ ַהּכַ
קּוָפה ָהַאֲחרֹוָנה  ּוַבּתְ
ָרָעב ים ּגֹוְוִעים ּבָ ֲאָנׁשִ

ה  ֲאַנּסֶ ְרֶאה ׁשֶ ּנִ ּכַ
ִמְסָחר ק ּבְ ְלִהְתַעּסֵ

ְלטֹונֹות אֹוְסִרים   ִמְסָחר? ַהּשִׁ
ל,  ִמְסָחר!!! ֶמעְנְדּ ק ּבְ ְלִהְתַעּסֵ

ן ֶזה ְמֻסּכָ

ֵרָרה, ֵלָאה.   ֵאין ּבְ
ה  ִאם לֹא ֶאֱעׂשֶ

ַנת  ַסּכָ ֹזאת ִנְהֶיה ּבְ
ָרָעב. ֲאַנְחנּו 

ל ְוַהקב"ה  ּלֵ ִנְתּפַ
ֹמר ָעֵלינּו ִיׁשְ

 9:00 ֵסֶדר, ָמָחר ּבְ ּבְ
ין ְלָך  ּבֶֹקר ַאְמּתִ ּבַ

ְרחֹוב ְזַלֶטִמיְרֶקע  ּבִ
ְרוֹות ִעם ָקרֹון ָמֵלא ּפַ

ָקה.  ּתֹוָדה טֹוׁשְ
ה לֹא  ְו... ׁשּום ִמּלָ
ה יֹוֵצאת ְלָך ֵמַהּפֶ

בּוַע ֵגׁש עֹוד ׁשָ ִנּפָ

 ֲאִני ֻמְכָרח 
יק ֶאת  ְלַהְסּפִ

ֶבת ְלֶלִניְנְגַרד.  ָהַרּכֶ
ּיֹוֵצאת  ֶבת ׁשֶ ַרּכֶ ּבָ

ְמַעט ְוֵאין  ּבֶֹקר ּכִ ּבַ
ׁשֹוְטִרים

 

ּתֹוָדה ַלה' ָהֵעֶסק 
כּום  ִהְצִליַח. ֲחִצי ֵמַהּסְ
ָקה ַוֲחִצי  ַיֲעֹבר ְלטֹוׁשְ
ֵאר ֶאְצֵלנּו. ֵלָאה  ִיּשָׁ

ַמח ְמֹאד ׂשְ ּתִ

ַעם ָאִביא  ה! ַהּפַ ה סֹוֵחר ְמֻעּלֶ ל, ַאּתָ ֶמעְנְדּ
פּוָלה. ִיְהֶיה ָלנּו  ַכּמּות ּכְ ְלָך ְסחֹוָרה ּבְ

ה ָזָהב.. ָחה ָחה ָחה... ַהְרּבֵ

ּוְבָמקֹום ַאֵחר, 
ף ַהּסֹוִדי ְרּתֵ ֶרְך ַלּמַ ּדֶ ּבַ

ה  ֲאִני ְמַקּוֶ
יעּו  ם ַיּגִ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ַמן ּזְ ּבַ
 

ֲעבֹור יֹוָמִים: ּכַ

בּוַע: ְלַאַחר ׁשָ
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ב לֹא טֹוב. ּתֹוָדה ַלה' ִהְצַלְחנּו  ּצָ ַהּמַ
יו ֹת  ְרּתִ יבֹות ַמְחּתַ ְלָהִקים לֹא ְמַעט ְיׁשִ
ים  רּוׁשִ ָסִפים ַהּדְ ַאְך ֵאין ָלנּו ֶאת ַהּכְ
יבֹות. ָאנּו ְזקּוִקים  ְלַאְחָזַקת ַהְיׁשִ

ים. ָסִפים ַרּבִ ְלּכְ

סּו עֹוד  ָלַאֲחרֹוָנה ִנְתּפְ
יִעים  ּפִ ר ַמׁשְ ִמְסּפַ
ֶסף  ְוָאנּו ְצִריִכים ּכֶ
ֵדי ִלְפּדֹות ֹאָתם ּכְ

ם ָהֹאֶכל   ּגַ
יבֹות  ְלַבחּוֵרי ַהְיׁשִ

ֶסף ַרב עֹוֶלה ּכֶ

ר  ָמה ֶאְפׁשָ
ַלֲעׂשֹות??? 

ָצִריְך ֵנס 
ָמִים ִמּשָׁ

ל  ה ר' ֶמעְנְדּ ּמֶ הּו יֹוֵדַע ּבַ  ִמיׁשֶ
ּיֹום? ק ּכַ פּוֶטְרַפאס ִמְתַעּסֵ

ן!!!  ַרֲעיֹון ְמֻצּיָ
ל הּוא  ר' ֶמעְנְדּ
ְתִאים ָהָאָדם ַהּמַ

ִמְסָחר ּוַמְצִליַח  ל עֹוֵסק ּבְ ר' ֶמעְנְדּ י ׁשֶ ַמְעּתִ ׁשָ
ל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ָהֹעל  ְמֹאד. הּוא יּוַכל ְלַקּבֵ

רֹות ְחּתָ ִעילּות ַהּמַ ל ּפְ ל ּכָ י ׁשֶ ְסּפִ ַהּכַ

ל  ן, ר' ֶמעְנְדּ ּכֵ
הּוא ָחִסיד 

ָמסּור
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