
ֵּבית ִמְׁשַּפַחת ֹּכֵהן ִּבירּוָׁשַלִים. ֶמעְנִּדי ִמְתָּפֵרץ ְלֶפַתע ֶאל ַהַּבִית ְוטֹוֵרק ַאֲחָריו ֶאת ַהֶּדֶלת...

ֶמעְנִּדי ְמַסֵּפר ַלֲאחֹותֹו ַמה ִהְרִּגיז אֹותֹו...

ֲאִני ֹלא סֹוֵבל ֶאת ַחִּיים 
ַהֶּזה! ִאי-ֶאְפָׁשר ְלַׂשֵחק ִאּתֹו!

ַמה 
ָּקָרה לֹו?! ַרק 

ִלְפֵני ֶעֶׂשר ַּדּקֹות הּוא 
ָיַרד ְלַׂשֵחק...

אּוְּפס... 
ֵמֹרב ַּכַעס 

ָׁשַכְחִּתי ְלָבֵרְך ַעל 
ַהּׁשֹוקֹוָלד. ַחִּיים, ַהֵּבן ֶׁשל 

ַהְּׁשֵכִנים, ְמַעְצֵּבן נֹוָרא! 
ַמָּמׁש ִאי-ֶאְפָׁשר 

ְלַׂשֵחק ִאּתֹו! ָּכל ְׁשִנָּיה 
הּוא ֵמִעיר ְלֻכָּלם... 

הּוא ָּבטּוַח ֶׁשַרק הּוא 
יֹוֵדַע ְלַׂשֵחק, ְו...

ֵאיֶזה ַחִּיים? ַהֵּבן ֶׁשל ַהְּׁשֵכִנים 
ָאה, ָנכֹון! ָׁשַכְחִּתי! ִמּמּול? ֵהם ָטִסים ָמָחר ְלַאְרֶּגְנִטיָנה, ֹלא?

ַהְלַואי ֶׁשִּיְקֶרה לֹו ַמֶּׁשהּו...

ּבֹוא, ֶמעְנִּדי, ֲאִני 
רֹוֶצה ְלׂשֹוֵחַח ִאְּתָך ְמַעט.

אֹוי, 
ֹלא ַׂשְמִּתי ֵלב 

ֶׁשַאָּבא ַּבַּבִית! הּוא 
ֶּבַטח ָׁשַמע ַהֹּכל...

ָלַאֲחרֹוָנה 
הּוא יֹוֵתר ִמַּדי 

ַעְצָּבִני. ֲאָבל ַהַּפַעם הּוא 
ַמָּמׁש ִהְגִזים!
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ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשָחַזְרָּת ַעְצָּבִני 
ְקָצת... ַסֵּפר ִלי ִמי ִעְצֵּבן אֹוְתָך.

ָאז 
הּוא ְּבָכל-ֹזאת 
ֹלא ָׁשַמע ְּכלּום...

ַאָּבא, ֶזה ׁשּום-ָּדָבר, ֶּבֱאֶמת. 
ְסָתם, ִמיֶׁשהּו ְקָצת ִעְצֵּבן אֹוִתי 

ַּבִּמְׂשָחק, ֹלא ַמֶּׁשהּו ְרִציִני.

ֲאִני ֵמִבין. ָאז ִמּׁשּום 
ֶׁשִּמיֶׁשהּו ְקָצת ִעְצֵּבן אֹוְתָך, 
ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשַּמֶּׁשהּו ָצִריְך 

ִלְקרֹות לֹו?!

ָאז 
הּוא ֵּכן ָׁשַמע! 
ֵאיזֹו ּבּוָׁשה...

ְּבֵסֶדר, ְּבֵסֶדר. ְּבַסְך-ַהֹּכל ָאַמְרִּתי ְׁשטּות, 
ַאְך ֵאּלּו ַרק ִמִּלים, ַמה ְּכָבר ָיֹכל ִלְקרֹות?!

נּו נּו, ָהִייָת ַעְצָּבִני... ָצִריְך ָלַדַעת 
ִלְׁשֹמר ַעל ַהֶּפה ְּבָכל-ֹאֶפן!

נּו, ַאָּבא, ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֹּלא ִהְתַּכַּוְנִּתי 
ִּבְרִצינּות. ְסָתם ָאַמְרִּתי ִּכי ָהִייִתי ַעְצָּבִני...

ֶמעְנִּדי, ַּדע ְלָך ֶׁשְּלִדּבּור ֶׁשל ְיהּוִדי ֵיׁש ּכֹוַח ָּגדֹול ְמאֹוד. 
ֲאִפּלּו ִאם הּוא ְסָתם אֹוֵמר ַמֶּׁשהּו. ְוֶזה ַמְזִּכיר ִלי ִסּפּור...

ֵיׁש! 
ְּכָבר ִמְּזַמן ַאָּבא 
ֹלא ִסֵּפר ִסּפּור 

ַרק ִלי...

ֶאת ַהִּסּפּור ָרַׁשם 
ָהַרִּבי ָהַרַיּי"ץ, ְוהּוא מֹוִפיַע 
ְּב'ֵסֶפר ַהִּזְכרֹונֹות' ֵחֶלק ב'...
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ִסּפּוֵרנּו ִהְתַרֵחׁש  ָּבִעיר ּפֹוְזָנא ֶׁשִּבְמִדיַנת ּפֹוִלין.  ָּבִעיר זֹו ָחיּו ְיהּוִדים ַרִּבים. ְּבֶאָחד ֵמָהְרחֹובֹות ַהֲחׁשּוִבים ָּבִעיר, ְרחֹוב ַהּפֹוְרטּוָגִלים 
ְׁשמֹו, ִהְתּגֹוֵרר ְיהּוִדי ָעִׁשיר ְמאֹוד ּוְׁשמֹו ֲאִביְגדֹור טּוְבָיה. ִליהּוִדי ֶזה ָהָיה ַּבִית ָּגדֹול ִּבְמֻיָחד, ּוִמֵּכיָון ֶׁשְּיָלִדים ֹלא ָהיּו לֹו, הּוא ָהָיה 

ַמְׂשִּכיר ֲחָלִקים ִמֵּביתֹו ְלִמְׁשָּפחֹות ֲאֵחרֹות...

ֵּתֶכף 
ַאִּגיַע ְלֵבית-
ַהִּמְדָרׁש...

ָּברּוְך-
ַהֵּׁשם ֵיׁש ַּפְרָנָסה, 

ְוַהּתֹוָׁשִבים ַהֶּנְחָמִדים 
ְמַׁשְּלִמים ַּבְּזַמן. ֵּתֶכף ֶאַּגׁש 

ְלִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה ְּבֵבית-
ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול...

ַהִּמְקֶטֶרת ַהֲחָדָׁשה 
ַהְפֵסק ְּכָבר ְלִהְתָּפֵאר. ֶׁשָּקִניִתי ָׁשָוה ָּכל ְּפרּוָטה...

ָהָבה ִנְתַרֵּכז ַּבִּמְׂשָחק!

ָׁשַמְעָּת ַמה 
ָּקָרה ְּבִדיָרתֹו ֶׁשל 
ֲאִביְגדֹור? רּוחֹות-
ָרעֹות ׁשֹוְכנֹות ָׁשם...

ְזַמּנֹו ַהָּפנּוי ִּבְׁשִתַּית  ָנַהג ְלַבּלֹות ֶאת  ְיֵרא-ָׁשַמִים ָּכל-ָּכְך, ְוהּוא  ֲאִביְגדֹור טּוְבָיה ֹלא ָהָיה 
ַמְׁשָקאֹות ְמַׁשְּכִרים ּוְבִמְׂשֲחֵקי ְקָלִפים ְּבֶחְבַרת ְיִדיָדיו ַהְּמֻכָּבִדים.

ַּכֲאֶׁשר ִנְפְטרּו ֲאִביְגדֹור-טּוְבָיה ְוִאְׁשּתֹו, ִנְׁשֲארּו ְׁשַאר ַּדָּיֵרי ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְּבִדירֹוֵתיֶהם, ְוִאּלּו 
ַהִּדיָרה ֶׁשל ֲאִביְגדֹור ְוִאְׁשּתֹו נֹוְתָרה ֵריָקה, ַעד ֶׁשְּלֶפַתע ֵהֵחּלּו ַהְּׁשמּועֹות...

ֲאִני אֹוֵמר ְלָך, זֹו 
ֵאיָנּה ְסָתם ְׁשמּוַעת-

ָׁשְוא. רֹוִאים ְוׁשֹוְמִעים 
ֶאת ָהרּוחֹות ִמְסּתֹוְבבֹות 

ַּבַּבִית...

ֵאיִני ַמֲאִמין! ֲאִני ַחָּיב 
ִלְראֹות ֶאת ֶזה ְּבַעְצִמי...
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ַאף-ֶאָחד ֹלא ִּפְקֵּפק ִּבְנכֹונּות ַהְּׁשמּוָעה, ֵמַאַחר ֶׁשֻּכָּלם ָראּו ְּבַעְצָמם ֶאת ַהְּדֻמּיֹות ַהְּמֻׁשּנֹות ְּבִדיָרתֹו ֶׁשל ֲאִביְגדֹור, 
ְוַאף ָׁשְמעּו ֶאת ִצְוחֹוֵתיֶהן ַהִּפְרִאּיֹות ְוַהַּמְפִחידֹות...

ְּבַאַחת ַהִּדירֹות ֶׁשְּבתֹוְך ַהַּבִית ַהָּגדֹול ִהְתּגֹוְרָרה ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ר' ָּברּוְך, ְיהּוִדי ֲחִסיִדי ִויֵרא-ָׁשַמִים. ְיָלָדיו ַהְּמֹבָהִלים ֹלא 
ָיְכלּו ִליֹׁשן ַּבַּלְיָלה ֵמֹרב ַּפַחד...

ַחָּיִבים ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו!

ַהִּצילּו! ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל...

ַמה ְּכָבר ֶאְפָׁשר ֶזה ִּבְלִּתי-ִנְסָּבל!
ַלֲעׂשֹות?! ְלָך ְּתַנֵהל 
ִמְלָחָמה ִעם רּוחֹות...

ַאָּבא, ּבֹוא ְלָכאן! ַמֵהר!
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ִמָּיד ְלָמֳחָרת ָאְרזּו ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ר' ָּברּוְך ֶאת ֶחְפֵציֶהם, ּוִמֲהרּו ַלֲעֹזב ֶאת ַהִּדיָרה ַהְּמֻקֶּלֶלת...

ְּבֵביתֹו ֶהָחָדׁש ֶׁשל ר' ָּברּוְך.

ְלָמֳחָרת...

ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ר' ָּברּוְך ָעְבָרה ָלגּור ָּבְרחֹוב ַהֶּמְרָּכִזי, ֶׁשּבֹו ָׁשַכן ֵּבית-
ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול.

ַעְכָׁשו 
ָנגּור ָקרֹוב יֹוֵתר 

ְלֵבית-ַהְּכֶנֶסת, ְואּוַכל 
ָלֶלֶכת ְלָׁשם ֲאִפּלּו 

ַּבַּלְיָלה.

ֵאיֶזה 
ַּפַחד ָהָיה 

ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה...

ָמָחר ֶאַּסע ְּבֶעְזַרת ה' 
ָלַרִּבי, ָה'ַּבַעל-ֵׁשם'. ֲאַסֵּפר לֹו 

ֶאת ַהֲחָדׁשֹות ֵמָהִעיר.

ָיַדְעִּתי 
ֶׁשהּוא עֹוֵמד 

ִלְנֹסַע ָלַרִּבי. ה' ַיֲעֹזר 
ֶׁשַהֹּכל ִיְסַּתֵּדר...

ָעַלי 
ְלִהְתּכֹוֵנן ָּכָראּוי 

ִלְקַראת ַהְּפִגיָׁשה 
ִעם ַהַּצִּדיק...

ִיְׁשֹמר אֹוְתָך ה', 
ְלָאן ַאָּבא ָנַסע, ְוַיְחִזיְרָך ְּבָׁשלֹום!

ִאָּמא? ְלִהְתָראֹות, ַאָּבא!

ַאָּבא ָנַסע ָלַרִּבי ֶׁשָּלנּו, ַרִּבי יֹוֵאל 
ַּבַעל-ֵׁשם. ָהַרִּבי הּוא ַצִּדיק ָּגדֹול!
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