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ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

ל ָהָמן? ְלֵהיָכן נֶֶעְלמוּ אֹוֲהָביו ׁשֶ
ר  ּתֹו וְּלָכל אֲֹהָביו ֵאת ּכָל ֲאׁשֶ "ַוְיַסּפֵר ָהָמן ְלזֶֶרׁש ִאׁשְ

ּתֹו וגו" )ו, יג( ָקָרהוּ ַוּיֹאְמרוּ לֹו ֲחָכָמיו ְוזֶֶרׁש ִאׁשְ
ּתֹו וְּלָכל אֲֹהָביו",  סוּק ּכָתוּב: "ְלזֶֶרׁש ִאׁשְ ת ַהּפָ ְתִחּלַ ּבִ
ְוזֶֶרׁש  "ֲחָכָמיו  נֱֶאַמר:  לֹו  יבוּ  ֵהׁשִ ׁשֶ ּכְ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבַ ְוִאּלוּ 
ְלָכאן  ָצְנחוּ  וֵּמֵאיפֹה  אֹוֲהָביו?  נֶֶעְלמוּ  ְלֵהיָכן  ּתֹו",  ִאׁשְ

ֲחָכָמיו?
ִלְהיֹות  ּלֵם  ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ ַרק  ֲחֵבִרים  ָהיוּ  ֵהם  ׁשֶ ֶאּלָא 
ְלַהְפִסיד -  ָהָמן הֹוֵלְך  ׁשֶ ְמעוּ  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכָאן  ְוָלֵכן  ּלֹו,  ׁשֶ ָחֵבר 

ֲארוּ ַרק ֲחָכָמיו. ִהְפִסיקוּ ִלְהיֹות אֹוֲהָביו ְוִנׁשְ
יֹום ֶאָחד? ְוָקא ּבְ ַע ֶאת ְזָממֹו ּדַ ַמּדוַּע ָרָצה ָהָמן ְלַבּצֵ

יֹום ֶאָחד" )ג, יג( "ּבְ
ֲהָלָצה  ּבַ ה!!  ַהְרּבֵ ּבְ ֻמְפָרז  ַעְצִמי  חֹון  ּטָ ּבִ ִעם  ָהיָה  ָהָמן 
ְכִנית  ַהּתָ ׁשֶ ּבֹון  ֶחׁשְ ּבַ ָלַקח  ׁשוּט  ּפָ הוּא  י  ּכִ אֹוְמִרים 
ַחג,  עוּ  ִיְקּבְ ָמדה  ַהַהׁשָ וִּבְמקֹום  "ָחִליָלה",  ׁש  ּבֵ ּתַ ׁשְ ּתִ
ל ֲחִגיגֹות, ָלֵכן  ֵלם ׁשֶ בוַּע ׁשָ ְוהוּא לֹא ִפְרּגֵן ַלְיהוִּדים ׁשָ

חֹות  ַהּפָ ָכל  ּלְ ׁשֶ ְלַבד,  ּבִ ֶאָחד  ְליֹום  ַהּכֹל  ָקַבע ֶאת  הוּא 
ָבר ְלַחג, ִיְהיֶה זֶה  ְך ַהּדָ ִיְתַהּפֵ ָבר ּגַם ִאּלוּ  ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ּבְ

ְלַבד. יֹום ֶאָחד ּבִ
ִמיֹּות  ָהַאְנִטיׁשֶ ה  ֵאירֹוּפָ ִדינֹות  ִמּמְ ַאַחת  ּבְ י  ּכִ ִרים  ְמַסּפְ
רֹאׁש  ָראׁשוּת  ּבְ ַהּקֹוְנְגֵרס  ַחְבֵרי  ל  ׁשֶ יָבה  ְיׁשִ ִהְתַקּיְָמה 
ּגָדֹול  ִמי  ַאְנִטיׁשֶ ָהיָה  ְלטֹון  ִ ַהּשׁ קֹוִמי. רֹאׁש  ַהּמְ ְלטֹון  ִ ַהּשׁ
ֲעֵליֶהם  ְוִלְגזֹר  ַהְיהוִּדים,  ַצֲעֵדי  ֶאת  ְלָהֵצר  ְוֶהְחִליט 
זֵרֹות ָקׁשֹות וָּמרֹות. ֶאָחד ֵמַחְבֵרי ַהּקֹוְנְגֵרס ָהיָה ְיהוִּדי,  ּגְ
ְנָאה ְוֶאֶרס,  ְבֵרי ׂשִ ָהְיָתה ְמֵלָאה ּדִ יָבה ׁשֶ ְך ּכָל ַהְיׁשִ וְּבֶמׁשֶ

ְמקֹומֹו ְולֹא ִהְפִסיק ְלַחּיְֵך... ב ּבִ הוּא יָׁשַ
הוּא  ְמאֹד.  לֹו  ָחָרה  ָבר  ְוַהּדָ זֹאת  ָרָאה  ְלטֹון  ִ ַהּשׁ רֹאׁש 
ַהִחיּוְּך  ֶאת  ִלְמחֹק  יֹון  ִנּסָ ּבְ זֵרֹות  ַהּגְ ֶאת  ְלַהֲחִריף  ה  ִנּסָ

ל אֹותֹו ְיהוִּדי. נָיו ׁשֶ ֵמַעל ּפָ
ק. הוּא  ָבר לֹא יָכֹול ָהיָה ְלִהְתַאּפֵ ָלב ְמֻסּיָם הוּא ּכְ ׁשָ ּבְ
ַמן"? ְּ ה ְמַחּיְֵך ּכָל ַהז ַזַעם, "ָמה ַאּתָ ַאל ּבְ נָה ַלְיהוִּדי ְוׁשָ ּפָ

ה  ַאּתָ ֲאדֹוִני,  ְרֶאה  "ּתִ יב,  ְוֵהׁשִ ְלֶרַגע  ס  ִהּסֵ לֹא  ַהְיהוִּדי 



ַהְיהוִּדי!  יִָציק ָלָעם  הוּא  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ׁשֶ ׁש לֹא ָהִראׁשֹון  ַמּמָ
ְלָך  ע  ּדַ זֵרֹות!  ּגְ ָעֵלינוּ  גֹּוזֵר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  לֹא  ׁש  ַמּמָ ה  ַאּתָ
ִמזֶּה  יָָצא  ַהְיהוִּדים  ְוָלנוּ  זֵרֹות,  ּגְ ָעֵלינוּ  ּגְָזרוּ  ַהְיָוִנים  ׁשֶ
ְטִעיִמים...  וִּמּלוִּיים  ֶמן  ׁשֶ נֹוְטפֹות  ֲעִסיִסיֹּות  ֻסְפּגִָניֹּות 

ַלל  ׁשְ ּבִ ָהָמן  ָאְזנֵי  ִמזֶּה  ָלנוּ  ְויָָצא  זֵרֹות  ּגְ ָעֵלינוּ  ּגַָזר  ָהָמן 
ב ּכָאן  ֲאָוה ָלֵעיַנִים ְוַלֵחיךְ... ֲאִני יֹוׁשֵ ִמּלוִּיים ְמֻגוִָּנים, ּתַ
ךָ..."  ח יֵֵצא ָלנוּ ִמּמְ ּבָ ה ְלַדְמיֵן ֵאיזֶה ַמֲאָכל ְמׁשֻ ְוַרק ְמנַּסֶ

)נַֹעם ִזיָוְך(

ִהְתַחּפֵׂש ְל"עֹוזֵר ָלֶעְגלֹון"... ל ָהַרב ׁשֶ ת ָהֲענָָוה ׁשֶ ִמּדַ
ּגַם  ַהּנְִקָרא  ַוּיְִקָרא  ׁש  ֻחּמָ ֶאת  ָעַבר  ׁשֶ בוַּע  ׁשָ ּבְ ִהְתַחְלנוּ 
נוּ ֶאת  ה ַרּבֵ ם "ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים", ּבֹו ָאַמר הקב"ה ְלמֹׁשֶ ׁשֵ ּבְ

ֹוִנים. נֹות ַהּשׁ ְרּבָ ינֵי ַהּקָ ּדִ
יָלה  ּמִ ּבַ ָאֶלף  ָהאֹות  ׁשֶ ה  ּבָ ַהּסִ ׁשֶ ַהּטוִּרים"  ַעל  "ּבַ ּכַָתב 
ָהיָה  ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ְלִפי  ְקַטּנָה,   – ְזִעיָרא  ָאֶלף  ִהיא  "ַוּיְִקָרא" 
ִמְקֶרה,  ְלׁשֹון  'ַוּיִַקר'  א  ֶאּלָ ִלְכּתֹב  ָרָצה  לֹא  ְוָענָו  ּגָדֹול 
ֲחלֹום,  ּבַ ֶאּלָא  ִעּמֹו  רוְּך הוּא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ר  ּבֵ ּדִ לֹא  ִאּלוּ  ּכְ
ְוׁשוּב  ָהָאֶלף  ּגַם  ִלְכּתֹב  הוּא  רוְּך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  ְוָאַמר 
ֶאּלָא  ֶבּנָה  ִיְכּתְ ּלֹא  ׁשֶ ֲענָָוה  ר ֹב  ֵמֲחַמת  ה  מֹׁשֶ לֹו  ָאַמר 

ּתֹוָרה, וְּכָתָבּה ְקַטּנָה. ּבַ ָאר ֲאֵלִפי"ן ׁשֶ ְ ְקַטּנָה יֹוֵתר ִמּשׁ
דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ְפָלָאה  ַהּמֻ ָהֲענָָוה  ת  ִמּדַ ַעל  ים  ַרּבִ ִסּפוִּרים 

א. ּפוּר ַהּבָ ַהּדֹור, ֶאָחד ֵמֶהם הוּא ַהּסִ
ַאְבֵרְך  ַזַצ"ל  ִוי"  ַהּלֵ ית  ַה"ּבֵ ִריְסק  ּבְ ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ָהיָה  ׁשֶ ּכְ
לֹמֹה  י ׁשְ אֹון ַהּדֹור, ַרּבִ יר ֶאת ּגְ ּתֹוֵקק ְלַהּכִ ָצִעיר, הוּא ִהׁשְ

רֹוִדי. ל ּבְ ּה ׁשֶ ְקלוֵּגר ַזַצ"ל, ַרּבָ

יָטא ַעד  ֶרְך ִמּלִ ִליָטא, ְוַהּדֶ ִוי" ִהְתגֹּוֵרר ָאז ּבְ ית ַהּלֵ ַה"ּבֵ
ּגָבֹוּהַ  ָהיָה  ַהּנְִסיָעה  ְמִחיר  ְוַאף  ֲאֻרּכָה,  ָהְיָתה  רֹוִדי  ּבְ
ְדַרׁש  ַהּנִ כוּם  ַהּסְ ִוי"  ַהּלֵ ית  ַה"ּבֵ יַד  ּבְ ָהיָה  לֹא  ְמאֹד. 

ַלּנְִסיָעה, ַאְך הוּא ָמָצא ֵעָצה.
ּיְָצְרפֹו  ׁשֶ ׁשֹו  וִּבּקְ ְלַגִליְציָה,  ַהּנֹוֵסַע  ְלֶעְגלֹון  נָה  ּפָ הוּא 
ִוי"  ַהּלֵ ית  ְוַה"ּבֵ ָעה,  ַלַהּצָ ים  ִהְסּכִ ַהּלָה  עֹוזֵר.  ּכְ ַלּנְִסיָעה 
ֶרְך ָהֲאֻרּכָה ִצוָּה ָהֶעְגלֹון  ַמֲהַלְך ַהּדֶ ִהְצָטֵרף ַלּנְִסיָעה. ּבְ
ְמֶלאֶכת  ּבִ וְּלַסּיֵַע  כֹות,  ּמֹוׁשְ ּבַ ְלַהֲחִזיק  "עֹוְזרֹו"  ַעל 
ִמן  ְונָטוּ  ְפָראוּת  ּבִ ֲהרוּ  ּדָ ַהּסוִּסים  אוָּלם,  ָהֶעְגלֹונֹות. 
ֶרְך. ִוי" לֹא ִהְצִליַח ְלַהּטֹוָתם ֶאל ַהּדֶ ית ַהּלֵ ֶרְך, ְוַה"ּבֵ ַהּדֶ

ַעל ָהֲעָגָלה, ְוהוּא ֵהִרים  ל ּבַ ָבר עֹוֵרר ֶאת ֲחָמתֹו ׁשֶ ַהּדָ
יָת? ֲאִפּלוּ  ּכָמֹוָך! ֶמה ָעׂשִ ָעָליו ֶאת קֹולֹו: "לֹא יְֻצַלח ׁשֶ
ה רוֶֹצה ִלְהיֹות  כֹות ֵאיְנָך יֹוֵדַע! ַאּתָ ּמֹוׁשְ ְלַהֲחִזיק ֵהיֵטב ּבַ
ַעל ָהֲעָגָלה  ָעקֹות ְוַלֶחְרּפֹות, ִהּכָהוּ ּבַ נֹוָסף ַלּצְ עֹוזֵר?!" ּבְ

ַמּכֹות ִנְמָרצֹות. ּבְ
יָעה ִלְברֹוִדי. ִנְפַרד  ָמה ַהּנְִסיָעה ְוָהֲעָגָלה ִהּגִ סֹוף סֹוף ּתָ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ



ַעל  יב  ֵהׁשִ י  קֹׁשִ ּבְ ַהּלָה  ַאְך  ֵמָהֶעְגלֹון,  ִוי"  ַהּלֵ ית  ַה"ּבֵ
ּלֹו. לֹום ׁשֶ ָ ְרּכַת ַהּשׁ ּבִ

לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ָעָמיו  ּפְ ם  ׂשָ ִוי"  ַהּלֵ ית  ַה"ּבֵ
ב  ּצָ ַהּנִ ָהַאְבֵרְך  ִמיהוּ  רֹוִדי  ּבְ ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ּלָה  ּגִ ׁשֶ ּכְ ְקלוֵּגר. 
ִדְבֵרי ּתֹוָרה.  ה ְוׂשֹוַחח ִעּמֹו ּבְ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ לֹו ּבְ ְלָפנָיו, ִקּבְ
י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ֲעלוּתֹו  ִהְתּפַ ְוָהְלָכה  ּגְָבָרה  יָחה  ַהּשִׂ ַמֲהַלְך  ּבְ
א  ּבָ ׁשֶ ִעיר  ַהּצָ ל  ׁשֶ ְכלֹו  ׂשִ ַוֲחִריפוּת  אֹונוּתֹו  ִמּגְ לֹמֹה  ׁשְ
נֶֶסת  ֵבית ַהּכְ ה ּבְ ָרׁשָ ד אֹותֹו ִלְדרֹׁש ּדְ ּבֵ ן ּכִ יָטא, ְוַעל ּכֵ ִמּלִ

ִעיר. ּבָ ׁשֶ
ָכל  נַָפִים ּבְ ָתה ָלּה ּכְ א ָלִעיר ָעׂשְ ּבָ מוָּעה ַעל ָהִעּלוּי ׁשֶ ְ ַהּשׁ
נֶֶסת  ית ַהּכְ ִהּלָה נֶֶאְספוּ ֶאל ּבֵ נֵי ַהּקְ רֹוִדי, ְוָכל ּבְ ַרֲחֵבי ּבְ
ִאים ָהיָה ּגַם אֹותֹו ֶעְגלֹון,  ין ַהּבָ תֹו. ּבֵ ָרׁשָ מַֹע ֶאת ּדְ ִלׁשְ

ִוי" ִלְברֹוִדי. ית ַהּלֵ יַע ַה"ּבֵ ִעּמֹו ִהּגִ ׁשֶ
ָעָלה ָה"אֹוֵרַח"  ֲאִזיִנים, וְּכׁשֶ ין ְקַהל ַהּמַ ַהּלָה ִהְצטֹוֵפף ּבֵ

ְמַעט  ָבָריו, ּכִ את ֶאת ּדְ נֶֶסת ְוֵהֵחל ָלׂשֵ ית ַהּכְ יַמת ּבֵ ַעל ּבִ
ֶאּלָא  ֵאינֹו  ִעיר  ַהּצָ ַהּגָאֹון  יו.  ְחּתָ ּתַ ָהֲעָגָלה  ַעל  ּבַ ָקַרס 
ְנִסיָעתֹו ָהַאֲחרֹונָה! אֹותֹו  ִהְתַלוָּה ֵאָליו ּבִ אֹותֹו "עֹוזֵר" ׁשֶ
זָּהוּ ְוַאף  ָרֵאל, ְוהוּא ּגַָער ּבֹו, ּבִ ִיׂשְ א ּגָאֹון ּבְ עֹוזֵר ֵאינֹו ֶאּלָ
ה ָרַעד  ָרׁשָ כוּ, וְּבַמֲהַלְך ּכָל ַהּדְ ִהּכָהוּ! ֵעינֵי ָהֶעְגלֹון ָחׁשְ

ף. ָעֶלה ִנּדָ ּכְ
ָהל  ין ַהּקָ ֶרְך ּבֵ ּלֵס לֹו ָהֶעְגלֹון ּדֶ ה, ּפִ ָרׁשָ ּיְָמה ַהּדְ ּנְִסּתַ ֶ ִמּשׁ
ָמעֹות  ּדְ ׁשֶ ּכְ ָהאֹוֵרַח.  ֶאל  יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְצטֹוֵפף,  ַהּמִ
י!  "ַרּבִ ָאַמר:  ְרַקע  ּקַ ּבַ בוּׁשֹות  ּכְ וָּפנָיו  ֵמֵעינָיו  זֹוְלגֹות 

ׁש ֲאִני ְמִחיָלה". ְמַבּקֵ
ְצַטֵער,  רֹב ַעְנְוָתנוּתֹו: "ַאל ּתִ ִוי" ּבְ ית ַהּלֵ יב לֹו ַה"ּבֵ ֵהׁשִ
ִקי  ּבָ י  ֵאינֶּנִ ׁשֶ ַעל  יָתִני  ְוִהּכִ י  ּבִ ּגַָעְרּתָ  ה  ַאּתָ ְיהוִּדי,  ר' 
ֱאֶמת  ּבֶ ֲאִני  ךָ.  ִאּתְ ֶדק  ְוַהּצֶ סוִּסים,  ל  ׁשֶ ִטְבָעם  ִטיָבם  ּבְ

ְתחוּם זֶה"... ִקי ּבִ י ּבָ ֵאינֶּנִ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

ְלַסּיֵַע  יְך  ְלַהְמׁשִ ּלֹא  ׁשֶ ַחּיִים  י  ַרּבִ ׁש  ִהְתַעּקֵ ַמּדוַּע 
יַאת ַהֲחִבילֹות? ְנׂשִ ָלאֹוֵרַח ּבִ

ים ָהיָה נֹוֵהג  ִעּתִ ּלְ ִריְסק ַזַצ"ל, ׁשֶ י ַחּיִים ִמּבְ ר ַעל ַרּבִ ְמֻסּפָ
יהוִּדי  ּכִ ְהיֹותֹו ָלבוּׁש  ּבִ ִלּמוּד,  ּבְ ְוַלֲחׁשֹב  ְבִריְסק  ּבִ ְלַטּיֵל 

ׁשוּט. ּפָ
אֹוֵרַח  ּבֹו  ַגׁש  ּפָ ָהַרּכֶֶבת,  ֲחנַת  ּתַ יַד  ַעל  ָחַלף  ׁשֶ ּכְ ַעם,  ּפַ
ֵאֶליָה  ׁשֶ ָהַאְכַסְניָה  ִלְכתֶֹבת  ָאלֹו  וּׁשְ ֵמָהַרּכֶֶבת,  יַָּרד  ׁשֶ
ְויְַרֶאה לֹו  ּיְַלֵוּהוּ,  ׁשֶ ַחּיִים  י  ַרּבִ יַע לֹו  ִהּצִ נָיו.  ּפָ מוָּעדֹות 

קֹום. ֶאת ַהּמָ
י ַחּיִים  ִסיעֹות, ָאַמר ָהאֹוֵרַח ְלַרּבִ ה ּפְ ּמָ ְוִהּנֵה, ְלַאַחר ּכַ
ּיְַסּיֵַע לֹו  ׁשֶ ּנוּ  ִמּמֶ ׁש  וִּבּקֵ ְמאֹד,  ּכֵָבד  ֵהִביא  ׁשֶ ְטָען  ַהּמִ י  ּכִ
ה ְרָגִעים. ָאַמר לֹו ָהִאיׁש: "ֵאין  ְמַעט וְּלַהְחִליף ִעּמֹו ְלַכּמָ
ה ֵאיְנָך  ֶרְך, ְוִאּלוּ ַאּתָ ְלטוֵּלי ַהּדֶ י ִמּטִ ִלי ּכַֹח, ֶטֶרם ַנְחּתִ

יק ְלָך". ִּ ׁשוּׁש ּכָמֹוִני, ְקָצת ַמֲאָמץ לֹא יַז ּתָ
תֶֹבת ַהְמיֶֹעֶדת, ֶהְרָאה  מוְּך ַלּכְ יעוּ ָלְרחֹוב ַהּסָ ר ִהּגִ ּכֲַאׁשֶ
ׁש  ׂש, וִּבּקֵ הוּא ְמַחּפֵ ִית ׁשֶ עֹו ַעל ַהּבַ ֶאְצּבָ י ַחּיִים ּבְ לֹו ַרּבִ

לֹום. ּנוּ ְלׁשָ ֵרד ִמּמֶ ְלִהּפָ

ְך  ָבר ָעַזְרּתָ ִלי ַעד ּכָאן, ָאּנָא ַהְמׁשֵ ָאַמר ָהאֹוֵרַח: "ִאם ּכְ
י  ַרּבִ לֹו  ָענָה  ִית".  ַהּבַ ְלֶפַתח  ַעד  ֲחִבילֹוַתי  את ֶאת  ָלׂשֵ

י יָכֹול עֹוד". ַחּיִים: "ַעד ּכָאן, ֵאינֶּנִ
ֵלָמה, ֲהלֹא ֵאין  ה ִעּמֹו טֹוָבה ׁשְ ּיֲַעׂשֶ ָהאֹוֵרַח ִהְפִציר ּבֹו ׁשֶ
ְצָוה  ּמִ ְתִחיל ּבַ ם גֹּוְמָרּה, ְוַהּמַ ְצָוה ִנְקֵראת ֶאּלָא ַעל ׁשֵ ַהּמִ
ֶרְך,  ַהּדֶ ּכָל  ְוִהְתיַּגֵַע  ָסַחב  ָבר  ּכְ ְוִאם  מֹר,  ּגְ לֹו  אֹוְמִרים 
ָכל  י ַחּיִים ֵסֵרב ּבְ ּה, ַאְך ַרּבִ ּמָ ְצָוה ַעד ּתֻ ִלים ֶאת ַהּמִ ּיַׁשְ ׁשֶ

ּתֶֹקף.
ַעְצמֹו,  ּבְ ְלְטָליו  ִמּטַ ֶאת  ָהאֹוֵרַח  נַָטל  ֵרָרה  ּבְ ֵלית  ּבְ
ַעל ָהַאְכַסְניָה  ַאל ּבַ ָאם ֶאל ָהַאְכַסְניָה. ְלָמֳחָרת, ׁשָ וְּנׂשָ
ְוָלֵתת  ָהִעיר,  ַרב  ֶאת  ר  ְלַבּקֵ ְרצֹונֹו  ּבִ ִאם  ָהאֹוֵרַח,  ֶאת 
ְוִהּנֵה  ִחיּוּב.  ּבְ ָהאֹוֵרַח  ַנֲענָה  ּנָהוּג.  ּכַ לֹום'  'ׁשָ ְרּכַת  ּבִ לֹו 
ָהאֹוֵרַח,  ל  ׁשֶ ֵעינָיו  כוּ  ָחׁשְ ָהַרב,  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  יעוּ  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
י  ְלּתִ ִנּצַ אֹותֹו  ָהִאיׁש  "ַוֲהֵרי  רֹו:  ְליַּסְ ֵהֵחל  וַּמְצּפוּנֹו 
ְכבֹודֹו  אֹות, ֵאינֹו ֶאּלָא ַרב ָהִעיר ּבִ א ַמּשָׂ יִתיו ְלנֹוׂשֵ ַוֲעׂשִ

וְּבַעְצמֹו!".
י ַחּיִים: "לֹא  יבֹו ַרּבִ ׁש ְמִחיָלה. ֱהׁשִ יַע ַצֲערֹו וִּבּקֵ ִמּיָד ִהּבִ



ִקים  ל ָהֵקם ּתָ ן ִלי ִקיּוּם ִמְצָוה ׁשֶ ּמֵ ָבר, ַעל יְָדָך ִנְזּדַ ֵאַרע ּדָ
ִעּמֹו" )דברים כ"ב, ד'(.

ְלַאַחר  ָהַרב,  ֶאל  ִלי  ַאַחת  ֵאָלה  "ׁשְ ָהאֹוֵרַח:  לֹו  ָאַמר 
י  ים ָלֶלֶכת ִעּמִ ירֹו, ְוִהְסּכִ י ַמּכִ ֵאינֶּנִ ָבר ָרָאה ָהַרב ׁשֶ ּכְ ׁשֶ
ׁש  ִהְתַעּקֵ ַמּדוַּע  ֲאֻרּכָה,  ּכֹה  ֶרְך  ּדֶ ְזָוָדה  ַהּמִ את ֶאת  ְוָלׂשֵ
ִית,  ַהּבַ ַעד  ָהַאֲחרֹונֹות  ִסיעֹות  ַהּפְ ֶאת  את  ָלׂשֵ ּלֹא  ׁשֶ

ְצָוה?" ָכְך ֶאת ַהּמִ ְוִלְגמֹר ּבְ

ֱאֶמת ָהִייִתי ָצִריְך ְלַלוֹּוְתָך ַעד  י ַחּיִים: "ּבֶ יב לֹו ַרּבִ ֵהׁשִ
ִאם  י ׁשֶ ּתִ ׁשְ ֵלם, ַאְך ָחׁשַ ה ֶחֶסד ׁשָ ִית, ְוַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֵ ַהּבַ
ְרחֹוב,  ּבָ ּפֹה  צֹוֲעִדים  אֹוָתנוּ  ִיְרֶאה  ָהַאְכַסְניָה  ַעל  ּבַ
ה ְלַהְטִריַח  ּכֵיַצד זֶה ֵמֵעז ַאּתָ ךָ,  ּבְ ְוִיְגַער  ל ָעֶליָך  ִיְתַנּפֵ
ָך  ִמּמְ ֵרד  ֶאּפָ ׁשֶ ּמוָּטב  ׁשֶ י  ֶהְחַלְטּתִ ְוָלֵכן  ָהִעיר,  ַרב  ֶאת 

ִנים". ת ּפָ קֹוֵדם, ְולֹא ֶאְגרֹם ְלָך ּבֹׁשֶ
ַתֲענוִּגים'( ֶפר 'ְלִהְתַעּנֵג ּבְ )ִמּתֹוְך ַהּסֵ

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּבְ

ְלַהְקָרַבת  זֹוִכים  ֵאינֶּנוּ  ׁשֶ ְליִָמים  ַהְמיֶֻחֶדת  נָה  ּתָ ַהּמַ
נֹות ְרּבָ ַהּקָ

ֶפר  בוּעֹות ֵאּלֶה ֶאת ֵסֶפר 'ַוּיְִקָרא', ַהּסֵ ׁשָ ָאנוּ קֹוְרִאים ּבְ
ֻהְקְרבוּ  ׁשֶ נֹות,  ְרּבָ ַהּקָ ֲעבֹוַדת  ֶאת  וְּמָפֵרט  ַהְמָבֵאר 

ׁש. ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ן ּבְ ן וְּלַאַחר ִמּכֵ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ֵבית  ּבְ בוָּעה  ַהּקְ ּיָה  ָהֲעׂשִ ֶאת  רוֵּחנוּ  ֵעינֵי  ּבְ רֹוִאים  ָאנוּ 
ְיהוִּדים  ּכֵיַצד  ְרֶאה  ַהּמַ ְלנֹוַכח  ים  ׁשִ וִּמְתַרּגְ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ
ַהֲעָלָאתֹו  וְּבֵעת  יֵדיֶהם,  ּבִ נָם  ְוָקְרּבָ ַלִים  ִלירוּׁשָ עֹוִלים 
ים ֶאת ִהְתרֹוְממוּת ָהרוַּח ְוַהּנֶֶפׁש  ַח - ָחׁשִ ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ַעל ּגַ

ם... ִלּבָ ִביָתה ּבְ ֶהם, קֹונָה ׁשְ ֶטת ּבָ ֶ ּשׁ ְתּפַ ַהּמִ
ִוּיִים,  ַהּלְ יַרת  ׁשִ ְצִליֵלי  ֶאת  ׁשֹוְמִעים  ָאנוּ  ׁשֶ ְמַעט  ּכִ
ֲעבֹוָדָתם,  ִריִזים ּבַ ְּ ֲעבֹוַדת ַהּכֲֹהִנים ַהז ֶעְרּגָה ּבַ יִטים ּבְ וַּמּבִ
ָקפֹות  ָגִדים ִיחוִּדּיִים ַוֲאִציִלּיִים וֵּמֵעינֵיֶהם ִנׁשְ ים ּבְ ְלבוּׁשִ
ים  ָחׁשִ ָאנוּ  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ְלֵבית  ֲעלֹוֵתנוּ  ּבַ ְורֹוְממוּת.  ה  ָ ְקֻדּשׁ
ר  ֵ ר וְּלִהְתַקּשׁ ִנְכנִָסים ְלָמקֹום ִיחוִּדי, ּבֹו נוַּכל ְלִהְתַחּבֵ ּכְ
ן אֹותֹו נִָביא  ְרּבָ ֶאְמָצעוּת ַהְקָרַבת ַהּקָ ִעם ּבֹוֵרא עֹוָלם, ּבְ

ְלָרצֹון ְלָפנָיו.
ִפּלָה... ֶאְמַצע ַהּתְ ה ּבְ ָרׁשָ ּדְ

ל  יתֹו ׁשֶ נַת תרצ"א. ֶאל ּבֵ חֹל ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות, ׁשְ ָהיָה זֶה ּבְ
ל  ׁשֶ מוָּעט  ר  ִמְסּפָ צוּ  ִנְקּבְ ַראִדין,  ּבְ ַזַצ"ל  ַחּיִים'  ֶה'ָחֵפץ 
ֶרֶגל. ֶאָחד ֵמֶהם, ָהיָה  ם ּבָ נֵי ַרּבָ ל ּפְ אוּ ְלַקּבֵ ּבָ ים, ׁשֶ ֲאנָׁשִ
יַע ְלַראִדין  ַמֲאָמץ לֹא ַקל ִהְצִליַח ְלַהּגִ ּבְ רֹויֵער, ׁשֶ ָהַרב ּבְ
רוָּכה  ּדְ ּיָה  ִצּפִ ּבְ ין  ְוִהְמּתִ ַהּמֹוֵעד,  חֹל  ילֹות  ִמּלֵ ֶאָחד  ּבְ
ַהּגָדֹול  ַהּכֵֹהן  נֵי  ּפְ ֶאת  ִלְראֹות  ִיְזּכֶה  ָמַתי  ּבֶֹקר,  ַעת  ִלׁשְ

ֲחִרית  ת ׁשַ נֵי ַהגֹּוָלה, ִנְכנַס ִלְתִפּלַ ל ּכָל ּבְ ן ׁשֶ ֵמֶאָחיו, ַרּבָ
ִיְזּכֶה  ַאף  ְואוַּלי  יתֹו,  ּבֵ ָסלֹון  ּבְ ׁשֶ ָטן  ַהּקָ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ

ִפּלָה... יו ַאֲחֵרי ַהּתְ ֵרְך ִמּפִ ְלִהְתּבָ
ר  ְדָרׁש ַהְמֻאְלּתָ ֵבית ַהּמִ ּבְ ּנְסוּ  ר ִאיׁש ִהְתּכַ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ּכַ
ַעל  ִפּלָה  ּתְ ּבַ ֵהֵחּלוּ  ַהְיעוָּדה  ָעה  ָ וַּבּשׁ ִית,  ַהּבַ ָסלֹון  ּבְ ׁשֶ
ַרק  ְקָהָלם.  ּבִ א  ּבָ לֹא  ֲעַדִין  ַחּיִים'  ַה'ֵחֶפץ  ׁשֶ ּכְ ֶדר,  ַהּסֵ
ַרַחׁש  ֵהֵחל  נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ֲאִמיַרת  ל  ׁשֶ ִעּצוָּמּה  ּבְ ָעְמדוּ  ׁשֶ ּכְ
דֹול ַהּדֹור  ַתח ָעַמד ּגְ ֶלת, וַּבּפֶ ָחה ַהּדֶ ָהל, וְּלֶפַתע ִנְפּתְ ּקָ ּבַ

ָרֵאל, ֶה'ָחֵפץ ַחּיִים' ַזַצ"ל... ל ִיׂשְ ן ׁשֶ ְוַרּבָ
ית  ַטּלִ ֶלת, ָעטוּף ּבְ ֲחַלל ַהּדֶ ְפָלָאה ִנְרֲאָתה ּבַ מוּתֹו ַהּמֻ ּדְ
מֹוֵעד,  ל  ׁשֶ ֻחּלֹו  ּבְ חוּ"ל  נֵי  ּבְ ִמְנַהג  ּכְ ין  ְתִפּלִ ּבִ ר  וְּמֻעּטָ
נֶֶסת,  ַהּכְ ְלֵבית  ְכִניָסתֹו  ּבִ ֱאלִֹקים.  ַמְלַאְך  ּכְ וַּמְרֵאהוּ 
כֶֹתל  ּבְ ִלְמקֹומֹו  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ה  ָעׂשָ לֹא  ַהּכֹל  ַעת  ְלַהְפּתָ
יָמה ָעֶליָה  ז ַהֶחֶדר, ֶאל ַהּבִ נָה ְלִכוּוּן ֶמְרּכַ ְזָרח, ֶאּלָא ּפָ ַהּמִ

ִיְקְראוּ ֶאת ְקִריַאת ַהּתֹוָרה...
ִעים. ַמּדוַּע לֹא ּפֹונֶה ֶה'ָחֵפץ  ַהּנֹוְכִחים ֻמְפּתָ ה, ָהיוּ  ַעּתָ
ז  ַחּיִים' ִלְמקֹומֹו? ַמּדוַּע הוּא ִמְתַעּכֵב ְוהֹוֵלְך ְלֵעֶבר ֶמְרּכַ

ַהֶחֶדר?
לֹא  ַחּיִים'  ֶה'ָחֵפץ  ׁשֶ ּכְ בוּל,  ּגְ ִלי  ּבְ ּגְָבָרה  ִמיָהָתם  ּתְ
ַבר  רוֶֹצה לֹוַמר ּדְ ָהל ּכְ ה ֶאת ַהּקָ ָכְך, ֶאּלָא ִהּסָ ק ּבְ ּפֵ ִהְסּתַ
ן  ׁש ַרּבָ ה ְמַבּקֵ ָרׁשָ ֶמַתח ַרב - ֵאיזֹו ּדְ ּלָם ּבְ ה ָהיוּ ּכֻ ָמה. ַעּתָ

ו? ְוָקא ַעְכׁשָ ָרֵאל לֹוַמר ּדַ ל ִיׂשְ ׁשֶ
הוּא  ִאּלוּ  ּכְ ְוָאַמר  ַחּיִים'  ֶה'ָחֵפץ  ַתח  ּפָ ְוַרּבֹוַתי!',  'מֹוַרי 
ֲאִני  ו,  ַעְכׁשָ י  ְכנְַסּתִ ּנִ ׁשֶ 'ֱהיֹות  ַרב,  ָקָהל  ְפנֵי  ּבִ ר  ְמַדּבֵ



נֹות.  ְרּבָ י ַעל ֲאִמיַרת ַהּקָ ְגּתִ ּלַ ּדִ דוּ אֹוִתי ׁשֶ ְחׁשְ ּלֹא ּתַ ׁש ׁשֶ ְמַבּקֵ
ת  ָרׁשַ י ֶאת ּפָ ֶמת ְוָאַמְרּתִ ַעת ּבֶֹקר ֻמְקּדֶ ׁשְ י ּבִ ְמּתִ ּכַ ָבר ִהׁשְ ּכְ
ר  עֹוד ִמְסּפַ ְתֶכם ַרק ּבְ נֹות, וְּלִפיָכְך ֶאְצָטֵרף ִלְתִפּלַ ְרּבָ ַהּקָ
ִלְמקֹומֹו  וָּפנָה  ָבָריו,  ּדְ ֶאת  ִסּיֵם  ַחּיִים'  ֶה'ָחֵפץ  ּקֹות!'  ּדַ

ְמעוּ ַוּיִיָראוּ... ְזָרח. ְוָכל ָהָעם ׁשָ כֶֹתל ַהּמִ ּבְ
ֵעדוּת  ְמָתֵאר  ֱאִליֶעזֶר',  יַח  'ׂשִ ֵסֶפר  ּבְ ַהּמוָּבא  ּפוּר,  ַהּסִ
ָרֵאל. ָלנוּ, נֹוָתִרים  ל ִיׂשְ ן ׁשֶ ְפּגָׁש ְמַרּגֵׁש ִעם ַרּבָ ית ִמּמִ ִאיׁשִ
דֹול ַהּדֹור  אֹור ּבֹוֵהק: ֶה'ָחֵפץ ַחּיִים', ּגְ ָבִרים ְמִאיִרים ּבְ ַהּדְ
ר  ְמַחּבֵ ְוַאַחת,  ִעים  ׁשְ ּתִ ן  ּבֶ ֻמְפָלג  יׁש  ָקׁשִ ְמֻעְרָער,  י  ְלּתִ ַהּבִ
ׁשֹון'  ַהּלָ ִמיַרת  'ׁשְ ַחּיִים',  'ָחֵפץ  רוָּרה',  ּבְ נָה  'ִמׁשְ ָפִרים  ַהּסְ
ירוּ  ָרֵאל ְוִהְכּתִ פוּצֹות ִיׂשְ ָכל ּתְ לוּ ּבְ ִהְתַקּבְ ָועֹוד – ְסָפִרים ׁשֶ
ּדֹור ָהַאֲחרֹון - ַוֲעַדִין הוּא  פֹוֵסק ַהֲהָלָכה ַהּגָדֹול ּבַ אֹותֹו ּכְ
ִנְזָקק 'ְלָתֵרץ ֶאת ַעְצמֹו', ִלְמנַֹע ֵמֲאֵחִרים - ּגַם ִאם זֶה ָקָהל 
ֵאינֶּנוּ אֹוֵמר  ֲחׁשֹד ּבֹו ׁשֶ ְחּתֹו - ִמּלַ ּפַ נֵי ִמׁשְ ם ּבְ ֻרּבָ ְמֻצְמָצם ׁשֶ

נֹות! ָקְרּבָ
ה'( ָרׁשָ ִנינֵי ַהּפָ )ִמּתֹוְך ָעלֹון 'ּפְ
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