
 ירושלמית חבורה                                                      תשע"ז. אלול בס"ד.

 

 ן י ט ל פ ב   ה ש ע מ

  

  

 צ"ח חדשים, סיפורים מוהר"ן. חיי

  

ה ְך ַמֲעשֶׂ לֶׂ מֶׂ ָחד בְּ ָבָנה אֶׂ מֹו שֶׂ ַעצְּ ָקָרא ָפָלִטין לְּ ֵני וְּ ִצָוה ֲאָנִשים ִלשְּ רו אֹוָתם וְּ ַציְּ יְּ ת שֶׂ  אֶׂ

ּלֹו. ַהָפָלִטין ִחֵּלק שֶׂ ם וְּ ת ָלהֶׂ ֵני ַהָפָלִטין אֶׂ נו ֲחָלִקים. ִלשְּ ֱחָצה ַהיְּ מֶׂ יֶׂה ַהָפָלִטין שֶׂ  ִיהְּ

ָחד ַעל ֻמָטל רֹו ָהאֶׂ ַציְּ ֱחָצה לְּ יֶׂה ַהֵשִני ומֶׂ רֹו. ַהֵשִני ַעל ֻמָטל ִיהְּ ַציְּ ָקַבע לְּ ם וְּ ַמן ָלהֶׂ ַעד זְּ  שֶׂ

ַמן אֹותֹו ֻחָיִבים ַהזְּ רֹו. ֵהם מְּ ַציְּ כו לְּ ָהלְּ ם וְּ ֵני ֵאּלו ָלהֶׂ ָהַלְך ֲאָנִשים. ַהשְּ ָחדוְּ ם אֶׂ ָיַגע ֵמהֶׂ  וְּ

ָטַרח אד וְּ ִלֵמד מְּ מֹו וְּ ל ָהָאָמנות זאת ַעצְּ ִכיור ִציור שֶׂ ִצֵיר ַעד ֵהיֵטב ֵהיֵטב וְּ ת שֶׂ קֹו אֶׂ לְּ  חֶׂ

ָהָיה ִצי ָעָליו ֻמָטל שֶׂ ה ורבְּ ָלא ָיפֶׂ ִנפְּ אד. וְּ ִצֵיר מְּ עֹופֹות ַחיֹות ָשם וְּ ַכיֹוֵצא וְּ ִציוִרים ָבזֶׂה וְּ  בְּ

ָלִאים ָנִאים ִנפְּ אד. וְּ ַהֵשִני מְּ ל ָשם לא וְּ ֵזַרת ִלבֹו אֶׂ ְך גְּ לֶׂ לא ַהמֶׂ  ָבזֶׂה ָעַסק וְּ

ָלל. ר כְּ ַכֲאשֶׂ ַמן ָסמוְך ִהִגיעַ  וְּ ָבל ַלזְּ ָהיו ַהֻמגְּ ִר  שֶׂ מר יִכיןצְּ ָתם ִלגְּ ַלאכְּ  ָהִראשֹון ִהֵנה מְּ

ָבר תֹו ָגַמר כְּ ַלאכְּ ָאָמנותֹו מְּ קֹו וְּ לְּ חֶׂ ִציור בְּ ה בְּ ָלא ָנאֶׂ ִנפְּ אד. וְּ זֶׂה מְּ ִחיל ַהֵשִני וְּ  ִהתְּ

ַתֵכל ִהסְּ מֹו ַעל לְּ ִכָּלה ָעָשה זאת ַמה ַעצְּ ַמן שֶׂ ל ַהזְּ בֶׂ הֶׂ לא ָוִריק בְּ ֵזָרא ָחש וְּ ַמלְּ  ִלגְּ  ָכא.דְּ

ִחיל ִהתְּ ַוַדאי ִכי ַּלֲעשֹות. ַמה ַמֲחָשבֹות ַלֲחשב וְּ ֵאּלו בְּ מוִכים ַהמוָעִטים ַהָיִמים בְּ  ַהסְּ

ַמן ָבל ַלזְּ ָשר ִאי ַהֻמגְּ פְּ ַתֵקן אֶׂ מד עֹוד לְּ מֹו ִללְּ ַעצְּ ַלֲעשֹות לְּ ַצֵיר ַהִציור ָאָמנות וְּ קֹו לְּ לְּ  חֶׂ

זֶׂה ַמן בְּ אד ָסמוְך ָהָיה ִכי ַהמוָעט, ַהזְּ ם. ַהָקבועַ  ַלמֹוֵעד מְּ ַיֵשבָלהֶׂ ִנתְּ תֹו וְּ ַדעְּ ָהַלְך בְּ  וְּ

ֵהִטיחַ  קֹו ָכל וְּ לְּ ִשיַחת חֶׂ קֹוִרין ַסָמִנין ִבמְּ ט )שֶׂ ַבע[( ]סוג ָפאִקיסְּ ָעָשה צֶׂ ט וְּ  ַעל ָשחֹור ָפאִקיסְּ

קֹו. ָכל לְּ ט חֶׂ ַהָפאִקיסְּ מֹו ָהָיה וְּ ָיא כְּ ַלרְּ ַפקְּ ָהיו ַמָמש ַאסְּ כֹוִלין שֶׂ ָראֹות יְּ ִהתְּ מֹו בֹו לְּ  כְּ

ָיא ַלרְּ ַפקְּ ַאסְּ ָהַלְך ַמָמש. בְּ ָתָלה וְּ ֵני ִוילֹון וְּ קֹו ִלפְּ לְּ ִסיק חֶׂ ַהפְּ קֹו ֵבין לְּ לְּ ק וֵבין חֶׂ  ֵחלֶׂ

ִהי ֲחֵברֹו. ָקַבע ַהָקבועַ  מֹוֵעד ִהִגיעַ  ִכי ַויְּ ם שֶׂ ְך ָלהֶׂ לֶׂ ְך ָהַלְך ַהמֶׂ לֶׂ אֹות ַהמֶׂ ִנית ִלרְּ  ַתבְּ

ָתם ַלאכְּ ר מְּ ֵאּלו ָעשו ֲאשֶׂ ָרָאה ַהָיִמים. בְּ ק וְּ הוא ָהִראשֹון ֵחלֶׂ ֻצָיר שֶׂ ִציוִרים מְּ  ָנִאים בְּ

ָלִאים ִנפְּ אד וְּ ֻצָיִרים מְּ קֹו ָשם ומְּ לְּ חֶׂ ִרים בְּ כו' ִצפֳּ ָרִכים וְּ ָלִאים ִבדְּ אד. ִנפְּ ֵחלֶׂ  מְּ  ַהֵשִני קוְּ

ִוילֹון ָתלוי ָהָיה ָך בְּ ֹחשֶׂ ָתיו וְּ ֵאין ַתחְּ אוָמה. ָשם רֹוִאין וְּ ָעַמד מְּ ת וֵפַרש ַהֵשִני וְּ  ַהִוילֹון אֶׂ

ִריחַ  ִהזְּ ש וְּ מֶׂ ֵהִאירו וָבאו ַהשֶׂ ָלִאים ַהִציוִרים ָכל וְּ קֹו ֻכָּלם ַהִנפְּ לְּ חֶׂ ָהָיה ֵמֲחַמת בְּ  ָשם שֶׂ

ָהָיה טַהָפאִקיסְּ  מֹו ֵמִאיר שֶׂ ָיא. כְּ ַלרְּ ַפקְּ ִרים ָכל ֵכן ַעל ַאסְּ ֻצָיִרין ַהִצפֳּ ק ַהמְּ ֵחלֶׂ  ָהִראשֹון בְּ

ָאר ָלִאים ַהִציוִרים ָכל ושְּ או ֻכָּלם ַהִנפְּ תֹוְך ִנרְּ קֹו בְּ לְּ ָכל חֶׂ ָרָאה ַמה וְּ ְך שֶׂ לֶׂ ק ַהמֶׂ ֵחלֶׂ  בְּ

קֹו ֵכן ַגם ָרָאה ָהִראשֹון לְּ חֶׂ ל בְּ נֹוַסף זֶׂה. שֶׂ ַגם ָלזֶׂה וְּ ָלִאים ַהֵכִלים ָכל שֶׂ ָכל ַהִנפְּ  וְּ

ן צְּ נְּ ִרידֶׂ ִהיִטים( ַהקְּ ַכיֹוֵצא )רְּ ִניס וְּ ִהכְּ ְך שֶׂ לֶׂ תֹוְך ַהמֶׂ או ֻכָּלם ַהָפָלִטין לְּ ק ֵכן ַגם ִנרְּ ֵחלֶׂ  בְּ

ֵכן ַהֵשִני. ה ַמה ָכל וְּ צֶׂ ִירְּ ְך שֶׂ לֶׂ ִניס ַהמֶׂ ַהכְּ ָלִאים יםֵכלִ  עֹוד לְּ תֹוְך ִנפְּ יו ַהָפָלִטין לְּ  ֻכָּלם ִיהְּ

ִאים קֹו ִנרְּ לְּ חֶׂ ל בְּ הוַטב ַהֵשִני, שֶׂ ֵני ַהָדָבר וְּ ְך ִלפְּ לֶׂ כו'. ַהמֶׂ יֹוֵתר וְּ ה )וְּ  זֶׂה ָכל זֹוֵכר( ֵאיִני ִמזֶׂ

ִתי ִמי. ַהָקדֹוש ִמִפיו ָשַמעְּ ַעצְּ  בְּ

 


