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ֶיֶלד ֶּפֶלא

ֶרק ִראשֹׁון  ּפֶ



ֲעָׂשָרה ֳחָדִׁשים ְלַאַחר ֲחֻתַּנת ַרִּבי ָּברּוְך ְוָהַרָּבִנית ִרְבָקה, ֵהם ֲעַדִין 

ֹלא ִנְפְקדּו ִּביָלִדים ְוֶהְחִליטּו ִלְנֹסַע ֶאל ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב'. ְּכֶׁשִהִּגיעּו, 

ֵּבְרָכם ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶׁשַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה, ִּבְׁשַנת תק"ה, ִיָּפְקדּו ְּבֵבן ָזָכר. 

ִלְפֵני ֲחָזָרָתם ְלֵביָתם ֵהם ִנְכְנסּו ׁשּוב ֶאל ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב'. ָהַרָּבִנית 

ִרְבָקה ִהְבִטיָחה ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְּגדֹוָלה ִּכי ַּכֲאֶׁשר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְיַמֵּלא ֶאת 

ִּבְרָּכתֹו ֶׁשל ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' ְוִיֵּתן ָלֶהם ֵּבן ָזָכר, ִהיא ַּתְקִּדיׁש אֹותֹו 

ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְּבַדְרּכֹו ֶׁשל ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב'.

ָחְלפּו ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ְוָהַרָּבִנית ִרְבָקה ִּבְּׂשָרה ְלַרִּבי ָּברּוְך ְּבִׂשְמָחה ִּכי 

ַהְּבָרָכה עֹוֶמֶדת ְלִהְתַקֵּים. ַרִּבי ָּברּוְך ָנַסע ִמָּיד ַל'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב', 

הֹוָדה לֹו ְוהֹוִדיַע לֹו ִּכי ִּבְרָּכתֹו ִהְתַקְּיָמה. ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' ָׂשַמח 

ְמאֹוד ְוָנַתן ְלַרִּבי ָּברּוְך הֹוָראֹות ֵּכיַצד ְצִריָכה ָהַרָּבִנית ִרְבָקה 

ְלִהְתַנֵהג ַעד ֶׁשִּיָּוֵלד ַהִּתינֹוק. ַרִּבי ָּברּוְך ֵהִבין ִּכי ַהֶּיֶלד ֶׁשָאמּור ְלִהָּוֵלד 

ִיְהֶיה ְמֻיָחד ְמאֹוד.

ְּביֹום ַח"י ֶּבֱאלּול ָיְרָדה ָלעֹוָלם ְנָׁשָמה ֲחָדָׁשה: ְּבָנם ַהְּבכֹור ֶׁשל ַרִּבי 

ָּברּוְך ְוָהַרָּבִנית ִרְבָקה. ֵהם ֶהֱעִניקּו לֹו ֶאת ַהֵּׁשם ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן.

ְּכֶׁשָהָיה ֶּבן ָׁשֹלׁש, ָלְקחּו אֹותֹו ֶאל ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב'. ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' 

ָּגַזז ֶאת ַׂשֲערֹוָתיו, ֵהִניַח לֹו ִּכָּפה ּוֵבְרכֹו ְּבִבְרַּכת ֹּכֲהִנים. זֹו ָהְיָתה 

ַהַּפַעם ַהְּיִחיָדה ֶׁשָּזָכה ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִלְראֹות ֶאת ַה'ַּבַעל ֵׁשם 

טֹוב'.

ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ָּגַדל ְוִהְתַּגָּלה ְּכֶיֶלד ִּכְׁשרֹוִני ִּבְמֻיָחד. הּוא ֵנַחן ְּבִזָּכרֹון 

ֻמְפָלא ּוִבְתִפיָסה ִּבְלִּתי ְרִגיָלה, ְוֶאת ְזַמּנֹו ִנֵּצל ְלִלּמּוד ְּבַחָּותֹו ַהְּׁשֵלָוה 

ֶׁשל ָאִביו
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ִּבְכַפר ָקָטן ֶאָחד

ֲאִני ֲאַלֵּמד ֶאת ּתֹוָׁשֵבי ַהְּכָפר 
ֶלַקח ַעל ֶׁשֵהם ֵאיָנם ְמַכְּבִדים 

אֹוִתי ָּכָראּוי

ַאְּבָרא ְּכַדְּבָרא! ַהַּמִים ַיַהְפכּו 

ִלְמֻקָּלִלים ּוְמֻקְלָקִלים!

אֹוי ַוֲאבֹוי

ַהְלַואי ֶׁשַהְּמַכֵּׁשף ְּבַעְצמֹו 
ִיֹּפל ַלַּמְעָין

ְּבָמקֹום ַאֵחראֹוי ַוֲאבֹוי! ָמה קֹוֶרה ַלְּכָבִׂשים?ְלָמֳחָרת ַּבֹּבֶקר

ָמה ָקָרה, ְּגִריָׁשה? ֵאיְך 
ָצְמחּו ְלָך ִּפְתאֹם ָּכל 

ַהְּפָצִעים ַהָּללּו?!

ֲאִני ְוַאְנְּדֵרי ָקַפְצנּו ַלַּמְעָין 
ּוְלֶפַתע ַׂשְמנּו ֵלב ֶׁשָּכל ַהּגּוף 

ֶׁשָּלנּו ָמֵלא ְּפָצִעים

ֶּבֱאֶמת?! ֹלא ָׁשַמְעָּת ֶׁשָאִקים 
ַהְּמַכֵּׁשף ִקֵּלל ֶאת ֵמי ַהַּמְעָין?

ֲאבֹוי!
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ַּכֲעבֹור ָחְדַׁשִים

ַהַּתּפּוִחים ֲעִסיִסִּיים ָּכל ָּכְך. אּוַלי ִּתְרֶצה 
ֶׁשֶאְקטֹף ַּבֲעבּוְרָך ַּתּפּוַח ֶאָחד?

ָּברּוְך ַאָּתה... ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ

ּתֹוָדה ַרָּבה, ְּגרּוַׁשְנָקה! ַהַּתּפּוִחים ְטִעיִמים 
ַמָּמׁש. ֲאִני הֹוֵלְך ְלַכֵּבד ַּגם ֶאת ָאִחי

 ֵּכן, ְּגרּוַׁשְנָקה. ֶאָחד ִּבְׁשִביִלי 
ְוֶאָחד ִּבְׁשִביל ָאִחי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן

הֹו, ִהֵּנה הּוא! ְׁשֵניאֹור 
ַזְלָמן לֹוֵמד ִּכְמַעט ָּכל 

ַהְּזַמן. ֶּבַטח הּוא ֹלא ָאַכל 
ָּדָבר ֵמַהֹּבֶקר

ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן, ִּתְרֶאה ָמה 
ֵהֵבאִתי ְלָך!

 ּתֹוָדה, ְיהּוָדה ֵליּב. ֵמֵהיָכן 
ֵהֵבאָת ֶאת ַהַּתּפּוַח?

ַהְּמָׁשֶרֶתת ָקְטָפה אֹותֹו ִמן ָהֵעץ

 ָמה?! אֹוי ַוֲאבֹוי!!! ֲהֵרי 
ָהֵעִצים ֵהם ֲעֵצי ָעְרָלה ַוֲעַדִין 

ָאסּור ֶלֱאֹכל ִמן ַהֵּפרֹות!

ֲאבֹוי! ָמה 
ֶאֱעֶׂשה? 

ְּכָבר ָאַכְלִּתי 
ֵמַהַּתּפּוַח 

ְּבָטעּות
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 ָצִריְך ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה. ַקֵּבל ָעֶליָך 
ֶׁשֵּמַהּיֹום ָוָהְלָאה ֹלא ַּתְכִניס ׁשּום ַמֲאָכל 
ַלֶּפה ִאם ֹלא ֵּתַדע ְּבַוָּדאּות ֶׁשהּוא ָּכֵׁשר

ֲאִני ְמַקֵּבל ָעַלי

נֹוָסף ְלָכְך, ַאָּתה ָצִריְך ִלְטּבֹל ְּכֵדי 
ְלַטֵהר ֶאת ַעְצְמָך

ֲאָבל ֵהיָכן ֶאְטֹּבל? ֵמי ַהַּמְעָין ְמֻקָּלִלים ְוִאי 
ֶאְפָׁשר ְלִהָּכֵנס ֲאֵליֶהם

ַאָּתה צֹוֵדק! ֲאָבל ִהֵּנה, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשָּכאן, ְּבִדּיּוק 
ַּתַחת ַהָּמקֹום ֶׁשָאנּו עֹוְמִדים ָעָליו, ַקָּים ַמְעָין. 

ַנְחֹּפר ְוִנְמָצא אֹותֹו

 ָמָצאנּו!ָּברּוְך ַהֵּׁשם!

ַעְכָׁשו ֲאִני ַמְרִּגיׁש ָטהֹור

ָקִדיָמה, ּבֹא ְלַסֵּפר ְלָכל ַאְנֵׁשי ַהְּכָפר 
ֶׁשָּמָצאנּו ַמְעָין. ֻּכָּלם ִיְׂשְמחּו!

ְׁשַמְעֶּתם? ָמְצאּו ַמְעָין ָחָדׁש! ַזְלָמן, 

ַהֵּבן ֶׁשל ָהַרב ָּברּוְך, ָמָצא אֹותֹו

ְּתׁשּוָבה ְלָכל ְׁשֵאָלהֶּבֱאֶמת? ֲאָהּה! ֶזה ַהֶּיֶלד ֶהָחָכם ֶׁשֵּיׁש לֹו 

ּתֹוָדה ֶלֱאֹלֵקי ַהְּיהּוִדים! ַעְכָׁשו ִּתְהֶיה ִלי 
ֶּדֶרְך ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהְּכָבִׂשים ֶׁשִּלי
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 ַהּכֹל ִּבְזכּות ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ַהַּצִּדיק. ֵיׁש לֹו 
רּוַח ַהּקֶֹדש

ְּכֶׁשִּיְגַּדל, ַוַּדאי ִיְהֶיה ַרִּבי ָּגדֹול

ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ָּגַדל, ִהְתִמיד ְּבִלּמּודֹו ְועֹוד ִּבְהיֹותֹו 
ַנַער ָהָיה ָּבִקיא ְּבָכל ַהַּׁש"ס ּוְמָפְרָׁשיו

ְׁשמֹו ֶׁשל ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִהְתַּפְרֵסם ְּבָכל ָהֵאזֹור 
ְוִהִּגיַע ַּגם ְלָאְזָניו ֶׁשל ַהְּגִביר ר' ְיהּוָדה ֵליּב 

ֶסַגל ִמִּויֶטְּבְסק

ֻּכָּלם אֹוְמִרים ָעָליו ֶׁשהּוא ָּגאֹון ָעצּום

ִאם ָּכְך, ֲאִני ֻמְכָרח ְלַׁשֵּדְך אֹותֹו ְלִבִּתי ְסֶטעְרָנא

 אֹוי, ֹלא! ָרִציִתי ֶׁשִהיא 
ִּתְׁשַּתֵּדְך ִעם ְּבִני
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ַהִּׁשּדּוְך ִנְסַּגר ְוַכֲעבֹור ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ִהְתַקְּיָמה 
ַהֲחֻתָּנה ְּבִויֶטְּבְסק

יֹוֵסף, ָמה ַאָּתה אֹוֵמר ַעל ֶהָחָתן ַהָּגאֹון 
ֶׁשִּלי? ֻּכָּלם ְמַׁשְּבִחים אֹותֹו!

אּוַלי הּוא ָּגאֹון, ֲאָבל ִאם ִּתְׁשַמע ִלי, ֲעקֹב 
ַאֲחָריו. הּוא נֹוֵהג ִמְנָהִגים מּוָזִרים

 ָמה ַאָּתה אֹוֵמר?! ַסֵּפר ִלי ַעל ַהִּמְנָהִגים 
ַהָּללו

ָרִאיִתי אֹותֹו ִמְתַּפֵּלל ַּבֲאִריכּות 
ְּכמֹו ַאְנֵׁשי ַּכת ַהֲחִסיִדים

נֹוָרא ְוָאיֹם! ֲאִני ְמַקֶּוה 
ֶׁשהּוא ֹלא ִנְתַּפס ַלַּכת 
ַאְתִחיל ַלֲעקֹב ַאֲחָריו!

ַּכֲעבֹור ָיִמים ְספּוִרים

ָעַקְבִּתי ַאֲחָריו ְוִגִּליִתי ֶׁשֵּיׁש לֹו ָאֵכן 
ִמְנָהִגים ֶׁשל ֲחִסיִדים. ֲאִני חֹוֵׁשׁש ֶׁשהּוא 

ִנְתַּפס ַלַּכת

ָנכֹון! ְלַדְעִּתי, ַאָּתה ֻמְכָרח ְלַהִּציל 
ֶאת ִּבְּתָך ְסֶטעְרָנא. ֱאֹמר ָלּה 

ִלְדֹרׁש ִמַּבֲעָלה ֵּגט

ַאָּתה צֹוֵדק! עֹוד ַהּיֹום ֲאַדֵּבר ִעָּמּה

ַחה ַחה. ֲאַׁשְכֵנַע אֹותֹו ְלַחֵּתן ֶאת 
ְסֶטעְרָנא ִעם ְּבִני ְוָכְך ָּכל ַהֶּכֶסף ֶׁשּלֹו 

ַיִּגיַע ֵאַלי

ֹלא, ַאָּבא. ֵאיֶנִּני מּוָכָנה. ַּבֲעִלי ַצִּדיק ַוֲאִני 
ִנְׁשֶאֶרת ִאּתֹו ְּבָכל ְמִחיר

ִאם ָּכְך, ַאְפִסיק עֹוד ַהּיֹום ִלְתֹמְך 

ָּבֶכם. ֹלא ְּתַקְּבלּו ִמֶּמִּני ֲאִפּלּו ֲאגֹוָרה

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הּוא ָאב ַרֲחָמן, הּוא 
ַיֲעֹזר ָלנּו
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