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ִמיִני ּפָָרה ת ׁשְ ֶרְך - ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

נּו ֶדֶרְך ַרּבֵ ּבְ

ל  ׁשֶ ְלָחנֹו  ׁשֻ ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ ַהַחּלֹון  ִמן  ָחָגב  ִנְכנַס  ְלֶפַתע 
ר ַהּתֹוָרה זצוק"ל. ָמָרן ׂשַ

זֹאת  ֵלאמֹר  ָרֵאל  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ֶאל  רוּ  ּבְ "ּדַ ה:  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ּכָתוּב 
ָהָאֶרץ"  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֵהָמה  ַהּבְ ִמּכָל  ּתֹאְכלוּ  ר  ֲאׁשֶ ַהַחּיָה 

)יא, ב(
אֹוֵחז  ה  מֹׁשֶ ָהיָה  ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ  - ַהַחּיָה  "זֹאת  "י:  ַרׁשִ ּכַָתב 
ְוזֹאת לֹא  ָרֵאל, זֹאת ּתֹאְכלוּ  ַחּיָה וַּמְרֶאה אֹוָתּה ְלִיׂשְ ּבַ
ִים ָאַחז  ְרֵצי ַהּמַ ׁשִ ּבְ וגו' - ַאף  ּתֹאְכלוּ. ֶאת זֶה ּתֹאְכלוּ 

צוּ  ּקְ ׁשַ עֹוף ְוֶאת ֵאּלֶה ּתְ ִמּכָל ִמין וִּמין ְוֶהְרָאה ָלֶהם. ְוֵכן ּבְ
ֵמא". ָרִצים ְוזֶה ָלֶכם ַהּטָ ׁשְ ִמן ָהעֹוף. ְוֵכן ּבִ

ַמּכַת  ִצינוּ ּבְ ּמָ ֶ ֵעין ַמה ּשׁ ֵסֶפר "וָּמתֹוק ָהאֹור":  ּכְ ּכַָתב ּבְ
ְלָמקֹום  וָּבאוּ  צוּ  ִהְתַקּבְ ַהַחיֹּות  ּכָל  ׁשֶ ִמְצַרִים,  ּבְ ָערֹוב 
ִמְקֶרה זֶה, לֹא ַרק  ּבְ ׁשֶ ֶאּלָא  ּכָאן,  ּגַם  ְך ֵאַרע  ּכָ ֶאָחד - 
ָרִצים, ִמּכָל ַהּסוִּגים  ְ ְוַהּשׁ ִגים  ַהּדָ ּגַם  א  ֶאּלָ אוּ  ּבָ ַהַחיֹּות 
ין זִָעיר ְוַעד ִלְויָָתן ֲענָק.  ְרּדִ יִנים, ְקַטּנִים וְּגדֹוִלים, ִמּסַ ְוַהּמִ
ָרֵאל ֶאת  נוּ ֶהְרָאה ְלַעם ִיׂשְ ה ַרּבֵ ם, וּמֹׁשֶ יעוּ ְלׁשָ ּלָם ִהּגִ ּכֻ



ַלֲאִכיָלה,  ר  ְוָכׁשֵ ָטהֹור  ינֵיֶהם  ִמּבֵ ִמי  ֲהָרה,  ַהּטַ ִסיָמנֵי 
וִּמי ֵאינֶּנוּ ָטהֹור.

ם  נוּ לֹא ִנְזַקק ִלְטרַֹח ְמאוָּמה ְלׁשֵ ה ַרּבֵ י מֹׁשֶ ְויֵׁש ְלַצּיֵן ּכִ
יַד ֵאּלוּ  אוּ ְלַבד, ִמּכַֹח ִצוּוּי ה', ַהְמַסּיֵַע ּבְ ֲהָבָאָתם. ֵהם ּבָ

ַהֲחָפִצים ָלַדַעת ֶאת ּתֹוָרתֹו וִּמְצוֹוָתיו.
ַחּיִים  י  ַרּבִ ַהּתֹוָרה  ר  ׂשַ ָמָרן  אֹודֹות  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְויָדוַּע 
ר  ִחּבֵ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַאב תשל"ו,  חֶֹדׁש  ּבְ ׁשֶ ַקְניְֵבְסִקי זצוק"ל 
ינֵי ַהֲחָגִבים,  ֶאת קוְּנְטֶרס 'ַקְרנֵי ֲחָגִבים' ְוָלַמד ֶאת ּכָל ּדִ
ֵאָלה  ׁשְ ֶאְצלֹו  ִהְתעֹוְרָרה  ָאסוּר,  וָּמה  ר  ּתָ ּמֻ ַמה 
ְוָהיָה  ַרְגָליו,  ּבְ ֶהָחָגב  ִנְרֶאה  ִדיּוּק  ּבְ ֵאיְך  ְמִציאוִּתית 

ְלָחן  ַה'ׁשֻ ַעל  נַָחת  ַער  ַהּצַ ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ִמּכָךְ.  ַרב  ַצַער  לֹו 
ּבֹו  ִעּיֵן  ְוהוּא  ׁש,  ַמּמָ ֵעינָיו  מוּל  ּגָדֹול  ָחָגב  ּלֹו  ׁשֶ ָערוְּך' 
ְוֶהָחָגב  ְלָחנֹו  ֻ ִמּשׁ ֶהָחָגב  ֶאת  ֵהִסיט  הוּא  ְעּתֹו.  ּדַ ְונָָחה 
ָהיָה  עֹוד ָסֵפק ׁשֶ ר ּבְ ְזּכַ ּנִ יָון ׁשֶ ְך ִהְצַטֵער ּכֵ ָעף לֹו. ַאַחר ּכָ
ִנית  ׁשֵ ָבה נַָחת  ֵדי ַמֲחׁשָ ּכְ ָחָגב. ְותֹוְך  ּבֶ ְלַעּיֵן  ַכח  ְוׁשָ לֹו 

ְעּתֹו. ֶהָחָגב, ִעּיֵן ּבֹו ְונָָחה ּדַ
יב  לֹום ֶאְליָׁשִ י יֹוֵסף ׁשָ רוּ זֹאת ְלָחִמיו - ָמָרן ַרּבִ ּפְ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ּתֹוָרה  ּלֹוֵמד  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ וָּברוּר  ׁשוּט  ּפָ זֶּה  ׁשֶ ָאַמר  ַזַצוק"ל, 

ִלּמוּדֹו. ָמּה הקב"ה עֹוזֵר לֹו ּבְ ִלׁשְ

ר  ּבַ ְמַחת  ׂשִ ּבְ ִמּפֹוִניֶבז'  ָהַרב  ל  ׁשֶ ַהּנֹוֶקֶבת  תֹו  ָרׁשָ ּדְ
טֹו. ּנִצַּל ֵמַהּגֶ ל ַהּנַַער ׁשֶ ְצָוה ׁשֶ ַהּמִ

נֵי  ּבְ ִאיָתָמר  ְוַעל  ֶאְלָעזָר  ַעל  "ַוּיְִקצֹף  ה:  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ּכָתוּב 
ַאֲהרֹן ַהּנֹוָתִרם ֵלאמֹר"

ָבַרי". יבוִּני ַעל ּדְ "י: "ֵלאמֹר - ָאַמר ָלֶהם, ֲהׁשִ ֵאר ַרׁשִ ּבֵ
לֹמֹה  י יֹוֵסף ׁשְ י ָמָרן ַרּבִ ר ּכִ ֵסֶפר "ָהַרב ִמּפֹוִניֶבז'" ְמֻסּפָ ּבְ
ְמַחת  ׂשִ ּבְ ף  ּתֵ ּתַ ִהׁשְ ִמּפֹוִניֶבז',  ָהַרב   - ַזצוָּק"ל  ְהְנָמן  ּכַ
ָאבֹות".  י  ּתֵ "ּבָ ְלִמיֵדי  ִמּתַ ֶאָחד  יֶֶלד  ל  ׁשֶ ִמְצָוה  ר  ּבַ

ל ִמּגֶטֹו  ּנֹוַתר ִלְפֵלָטה ְוִנּצַ יֶֶלד זֶה ָהיָה ַהּיֶֶלד ַהּיִָחיד ׁשֶ
ל ָהַרב ִמּפֹוִניֶבז' ַזַצ"ל ָהְיָתה ִנּכֶֶרת  נָיו ׁשֶ קֹוְבנָא. ַעל ּפָ

ׁשוּת ְמיֶֻחֶדת. ִהְתַרּגְ
ׁש. ָהיָה  ׁש ֻחּמָ ּקֵ ָבִרים, הוּא ּבִ את ּדְ דוּהוּ ָלׂשֵ ּבְ ר ּכִ ּכֲַאׁשֶ
נֵי  נֵי ּבְ ל ׁשְ ר ַעל ִמיָתָתם ׁשֶ ּה ְמֻסּפָ ִמיִני, ּבָ ת ׁשְ ָפָרׁשַ זֶה ּבְ
ִעיר  ר: "ְוֵאת ׂשְ ן ְמֻסּפָ ַאֲהרֹן נָָדב ַוֲאִביהוּא. ְלַאַחר ִמּכֵ
ה ְוִהּנֵה ׂשָֹרף ַוּיְִקצֹף ַעל ֶאְלָעזָר  ַרׁש מֹׁשֶ רֹׁש ּדָ את ּדָ ַהַחּטָ

נֵי ַאֲהרֹן ַהּנֹוָתִרם ֵלאמֹר". ְוַעל ִאיָתָמר ּבְ

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּבְ



סוּק  ּפָ יָלה ָהַאֲחרֹונָה ּבַ ה ָהַרב ִמּפֹוִניֶבז', ֲהלֹא ַהּמִ ִהְקׁשָ
ב  ְכּתַ ּנִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ י ּבְ ֶרת ִהיא, ּכִ "ֵלאמֹר" ִלְכאֹוָרה ְמיֻּתֶ
ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ִלְמסֹר  ְלַצוֹּות  ַהּתֹוָרה  וָּנַת  ּכַ "ֵלאמֹר", 
ֵרׁש  ְגַלל זֶה ּפֵ ן. ּבִ ּיְָך ְלָפֵרׁש ּכֵ ַלֲאֵחִרים, ְוִאּלוּ ּכָאן לֹא ׁשַ
רוּׁש  ָבַרי", ּפֵ יבוִּני ַעל ּדְ "י: "ֵלאמֹר - ָאַמר ָלֶהם, ֲהׁשִ ַרׁשִ
ׁשוָּבה. ַרׁש ֵמֶאְלָעזָר ְוִאיָתָמר ּתְ נוּ ּדָ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ
נוּ?  ה ַרּבֵ ַרׁש ֵמֶהם מֹׁשֶ ׁשוָּבה ּדָ יְך ְלָבֵאר: ֵאיזֹו ּתְ ְוִהְמׁשִ

ֵאיזֹו ְטָענָה ָהְיָתה ֲעֵליֶהם?
ֶעֶצם ּגַם ֶאְלָעזָר ְוִאיָתָמר ָהיוּ  י ּבְ ֲחַז"ל ּכִ ָאְמרוּ  ֶאּלָא ׁשֶ
ַאֲהרֹן.  ַעל  הקב"ה  ִרֵחם  ׁשֶ לֹא  ִאם  ֵרף,  ְלִהּשָׂ ְראוִּיים 
אָֹלה ַמְחִריָדה ְונֹוָרָאה:  נוּ ׁשְ ה ַרּבֵ ַאל אֹוָתם מֹׁשֶ ְוָלֵכן ׁשָ
ֲהלֹא  ֶאְתֶכם?  ה'  הֹוִתיר  ַמה  ֲעבוּר  ּבַ ם?  נֹוַתְרּתֶ ה  ָלּמָ
בֹוד  ּכְ ְרּבוּ  ּתַ ׁשֶ ֲעבוּר  ּבַ ַרק  ִהיא  ֲארוְּתֶכם  ָ ִהׁשּ ַרת  ַמּטְ

ַעל  ּכֵן  ִאם  יבוִּני  ֲהׁשִ ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  ם  ׁשֵ ׁשוּ  וְּתַקּדְ ַמִים  ׁשָ
ֶכם? ּלָ ָבַרי, ֵהיָכן הוּא ִקּדוּׁש ה' ׁשֶ ּדְ

ר  ִהְתַלֲהבוּת ֶאל ַנַער ּבַ נָה ָהַרב ַזַצ"ל ּבְ ה", ּפָ "ַאף ַאּתָ
ֶגטֹו  ּבְ ַהְיהוִּדים  ַהְיָלִדים  ִמּכָל  ְיִחיִדי  "נֹוַתְרּתָ  ְצָוה,  ַהּמִ
ם ה', והקב"ה ּתֹוֵבַע  ׁש ֶאת ׁשֵ קֹוְבנָא, ֲהלֹא נֹוַתְרּתָ ְלַקּדֵ
ָבַרי", ֵהיָכן הוּא ִקּדוּׁש  יֵבִני ַעל ּדְ ךָ: "ֵלאמֹר", "ֲהׁשִ ִמּמְ

ָך?" ּלְ ה' ׁשֶ
ִסיּוּם  ּבְ ְוִהְפִטיר  ִלים  ִהׁשְ קֹוֵרא",  הוּא  ֵאֶליָך  ַרק  "ְולֹא 
"נֹוָתר",  הוּא  ַחי  ְיהוִּדי  יֶֶלד  ּכָל  ַהזֶּה  "ַהיֹּום  ָבָריו,  ּדְ
ַרְך.  ִיְתּבָ מֹו  ׁשְ ֶאת  ׁש  ּיְַקּדֵ ׁשֶ ּנוּ  ִמּמֶ ה  ְמַצּפֶ והקב"ה 
ִמיִני זֹוֵעק ְודֹוֵרׁש ִמּכָל יֶֶלד ְיהוִּדי:  ת ׁשְ ָפָרׁשַ ַה"ּלֵאמֹר" ּבְ

ׁשוִּני"! יבוִּני - ְוַקּדְ ָבַרי", "ֲהׁשִ יבוִּני ַעל ּדְ ֲהׁשִ

ְצוֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ן  ּבֶ ְלָדָמא  ֲאדוָּמה  ָרה  ּפָ ְוָקא  ּדַ הקב"ה  ן  ִזּמֵ ַמּדוַּע 
ְנִתינָה?

ֵאֶליָך  ָרה - "ְוִיְקחוּ  ּפָ ת  ָרׁשַ ּפָ בוַּע ֶאת  ָ ַהּשׁ קֹוְרִאים  ָאנוּ 
ר יט, כ(. ְדּבָ ּמִ ִמיָמה" )ּבַ ה ּתְ ָפָרה ֲאֻדּמָ

י ֵאֶצל  ֶרת ּכִ ֶכת ֲעבֹוָדה זָָרה )כג, ב( ְמַסּפֶ ַמּסֶ ָמָרא ּבְ ַהּגְ

ן.  ָהְיָתה ִנְצֶרֶכת ְלחֹׁשֶ ן ְנִתינָה ָהְיָתה ֶאֶבן ְיָקָרה ׁשֶ ָמא ּבֶ ּדָ
ֵמַאַחר  ַאְך  ּנוּ,  ִמּמֶ אֹוָתּה  ִלְקנֹות  ֲחָכִמים  ֵאָליו  יעוּ  ִהּגִ
ַח ָהאוָֹצר ּבֹו ָהְיָתה ְנתוּנָה ָהֶאֶבן,  ן ַעל ַמְפּתֵ ָאִביו יָׁשַ ׁשֶ
ָרה ֲאדוָּמה  ָכר זֶה נֹוְלָדה לֹו ּפָ הוּא לֹא ֵהִעיר אֹותֹו, וְּבׂשָ

ָקָלּה. ִמׁשְ ָרֵאל זָָהב ּכְ ְקלוּ לֹו ִיׂשְ ֶעְדרֹו, ְוׁשָ ּבְ



ן לֹו הקב"ה  י ִמּקוְֹצק זצ"ל, ַמּדוַּע ִזּמֵ ְך ָהַרּבִ ה ַעל ּכָ ִהְקׁשָ
ֻריֹּות  ָרה ֲאדוָּמה, ְוִכי ָחֵסר להקב"ה ֶאְפׁשָ ְוָקא ִמְצַות ּפָ ּדַ

אָֹפִנים ֲאֵחִרים? ן ָלָאָדם ָממֹון ּבְ ְלַזּמֵ
ּבוּד ָאב  ִעְקבֹות ִמְצַות ּכִ ּבְ י ִמּקוְֹצק, ׁשֶ ֵאר ָהַרּבִ ֶאּלָא, ּבֵ
ַמִים ַעל  ָ ּשׁ ה ִקְטרוּג ּגָדֹול ּבַ ן ְנִתינָה, ַנֲעׂשָ ָמא ּבֶ ּיֵם ּדָ ּקִ ׁשֶ

ד אֹותֹו גֹּוי ֶאת ָאִביו. ָרֵאל, ֲהֵכיַצד ְמַכּבֵ ַעם ִיׂשְ
ָרה ֲאדוָּמה  ן ְנִתינָה ּפָ ן ְלָדָמא ּבֶ ה הקב"ה? ִזּמֵ ֶמה ָעׂשָ
ּלֵם  ָרֵאל מוָּכִנים ְלׁשַ נֵי ִיׂשְ ּבְ ָטן ׁשֶ ֶעְדרֹו, ְוָכְך ָרָאה ַהּשָׂ ּבְ
ְצָוה, ַוֲאִפילוּ  ם ִקיּוּם ַהּמִ עֹוָלם ֲעבוָּרּה, ְלׁשֵ ּבָ ּכָל הֹון ׁשֶ
ָמעוָּתּה.  ָרֵאל ְמִביִנים ֶאת ַמׁשְ ְצָוה זֹו ִהיא חֹק ְוֵאין ִיׂשְ ּמִ ׁשֶ

ר ִקּיֵם  ן ְנִתינָה, ֲאׁשֶ ָמא ּבֶ י ֵהם יֹוֵתר ִמּדָ ְוָכְך ֶהְרָאה לֹו ּכִ
ְלָכל  ַהּמוֶּבנֶת  ְכִלית  ׂשִ ִמְצָוה  ִהיא  ׁשֶ ָאב,  ּבוּד  ּכִ ִמְצַות 

ַעת. ר ּדַ ּבַ
נוּ ְקִניֵגי  ה ַרּבֵ ְוָכְך ָאְמרוּ ֲחַז"ל )חולין דף ס'( "ְוִכי מֹׁשֶ
ה ָהיָה ֻמְמֶחה ְלַחיֹּות  ִליְסְטֵרי ָהיָה" ַהִאם מֹׁשֶ ָהיָה אֹו ּבְ
ה ַעל  ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ )זֶאֹולֹוג( אֹו ַצּיַד ַחיֹּות? ֵמֵהיָכן יַָדע ָכּ
ִמן  ּתֹוָרה  'ֵאין  ָלאֹוֵמר  ׁשוָּבה  ּתְ "ִמּכָאן  ַהַחי?  עֹוַלם 
זֹאת!  ָלַדַעת  ן  ִנּתָ ָחְכָמה ֱאלִֹקית  ּבְ ַרק  ֲהֵרי  ַמִים'".  ָ ַהּשׁ

ה ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת! מֹׁשֶ

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

ה  ַמֲעׂשֶ ֵהִביא  ת(  ֻחּקַ ת  ָרׁשַ )ּפָ ָהאֹור"  "וָּמתֹוק  ֵסֶפר  ּבְ
ַעם  ּפַ ׁשֶ זצ"ל,  יְטׁשֹוב  ְרּדִ ִמּבַ ִיְצָחק  ֵלִוי  י  ַרּבִ ִעם  ָהיָה  ׁשֶ
ְוַאף  ִנְדֵרי',  'ּכָל  ת  ִלְתִפּלַ ָהַעּמוּד  ִלְפנֵי  ת  ָלֶגׁשֶ ָעַמד 
קוַּע  ין, ׁשָ ָהל ִהְמּתִ ָעה ַהְיעוָּדה ְוָכל ַהּקָ ָ יָעה ַהּשׁ ָבר ִהּגִ ּכְ ׁשֶ

ּלֵל. יו ְולֹא ֵהֵחל ְלִהְתּפַ ְרַעּפָ ׂשַ י ּבְ ָהיָה ָהַרּבִ
ְלֶפַתע ִהְתנֵָער וָּפנָה ַלֲאחֹוָריו: "אוַּלי ִנְמָצא ּכָאן ְיהוִּדי 

לֹוִני?" ָפר ּפְ ִמּכְ
י.  ָפר. הוּא ִנּגַׁש ֶאל ָהַרּבִ ם ְיהוִּדי ֵמאֹותֹו ַהּכְ ָאֵכן ָהיָה ׁשָ

ִריץ  ַלּפָ "ַהִאם  ִיְצָחק,  ֵלִוי  י  ַרּבִ ֵאָליו  נָה  ּפָ ִלי",  "ֱאמֹור 
ִעיְרָך יֵׁש ּכֶֶלב?" ּבְ ׁשֶ

ָחׁשוּב  ֶ ּשׁ ַמה  זֶה  ַהִאם  ּגְָבָרה.  ַהְיהוִּדי  ל  ׁשֶ ִליָאתֹו  ּפְ
דֹוׁש?! ַאְך הוּא ּכָָלא ֶאת  ִניָסה ַליֹּום ַהּקָ ָלַדַעת ִלְפנֵי ַהּכְ

ִריץ יֵׁש ּכֶֶלב. ִחיּוּב, ָאֵכן, ַלּפָ יב ּבְ ִמיָהתֹו ְוֵהׁשִ ּתְ
אֹל.  ִלׁשְ י  ָהַרּבִ יְך  ִהְמׁשִ ֶלֱאכֹל?",  לֹו  נֹוֵתן  הוּא  "וַּמה 

ח". ּבָ ר ְמׁשֻ ׂשָ ָכל יֹום הוּא קֹונֶה לֹו ּבָ יב ָהִאיׁש "ּבְ ֵהׁשִ
ֵעינָיו  ֶאת  ֵהִרים  הוּא  י  ָהַרּבִ נֵי  ּפְ ַעל  נָָחה  רוַּח  קֹוַרת 

ציון ורבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"ה



ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

ָבר ֵהֵחל ְלַפזֵּם  ם?", וְּבתֹוְך ֶרַגע ּכְ ַמְעּתֶ ַמִים ְוָאַמר: "ׁשְ ָ ַלּשׁ
ֶאת 'ּכָל ִנְדֵרי'.

ַהיֹּום  ִהּכָנֵס  ֶטֶרם  ָעה,  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ יר:  ִהְסּבִ יֹוֵתר  ְמֻאָחר 
ְוָכל  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ּגָדֹול  ִקְטרוּג  עֹוָלם  ּבָ ָהיָה  דֹוׁש,  ַהּקָ

ה? ְך ָלּמָ ּכָ
ן ֶאת  ְרּכֹו ְלִאּסוּף ְצָדָקה ַעל ְמנָת ְלַחּתֵ ה ֶאת ּדַ ְיהוִּדי ָעִני ָעׂשָ
ְסּכֵן ֶאת ַרְגָליו ֵמֲעיָָרה ַלֲעיָָרה, וְּבָכל ָמקֹום  ת ַהּמִ ּתֵ ּתֹו. ּכִ ּבִ
ה  רוּטֹות ֲאָחדֹות ְותוּ לֹא. ָעיֵף וְּמֻאְכזָב ָעׂשָ ִהְצִליַח ֶלֱאסֹף ּפְ
ֶפַתע ָעְצָרה אֹותֹו ֶמְרּכָָבה  ּלְ ׁשֶ ְרּכֹו ַלֲעיָָרה נֹוֶסֶפת, ּכְ ֶאת ּדַ

ֲהדוָּרה.
יָך  ֲעׂשֶ ּמַ ְוָאַמר: "ַמה  ט  ַמּבָ ּבֹו  זַָרק  תֹוָכּה  ּבְ ב  ּיָׁשַ ׁשֶ ִריץ  ַהּפָ

ּכָאן, ְיהוּדֹון?"
ֵאיָמה. רֹוָבה" ָלַחׁש ַהּיְהוִּדי ּבְ ַני ְמיָֹעדֹות ָלֲעיָָרה ַהּקְ "ּפָ

ַעל  ַלֲעלֹות  "ּתוַּכל  ִריץ,  ַהּפָ ֵהִגיב  ם"  ְלׁשָ נֹוֵסַע  ֲאִני  "ּגַם 
י". ּלִ ְרּכָָבה ׁשֶ ַהּמֶ

ַרת ּבֹואֹו ָלֲעיָָרה. ִריץ ְלַמּטְ ַאל אֹותֹו ַהּפָ ֵדי ַהּנְִסיָעה ׁשָ ּתֹוְך ּכְ
ר קֹולֹו  ּבַ ל ַהְיהוִּדי ְוַעד ְמֵהָרה ִנׁשְ קֹולֹו ׁשֶ ָרה ּבְ ְמִרירוּת ִנּכְ
ָרִכים ַעל ְמנָת  ּדְ הוּא נֹוֵדד ּבַ ִריץ ׁשֶ ְדָמעֹות ַלּפָ ר ּבִ ְוהוּא ִסּפֵ
ֶלֱאסֹף  ִהְצִליַח  ּכֹה לֹא  ְוַעד  ּתֹו,  ּבִ ַלֲחֻתּנַת  ָסִפים  ּכְ ץ  ְלַקּבֵ

ְמַעט ְמאוָּמה. ּכִ
נָה  ַמּתָ ִריץ ֶאת ַאְרנָקֹו ְוֶהֱעִניק לֹו ּבְ ַלף ַהּפָ ָבָריו ׁשָ ַמע ּדְ ְלׁשֶ

ִלים. ה ֵמאֹות רוּּבָ ּמָ ּכַ
י ֵלִוי  יְך ַרּבִ ָרֵאל - ִהְמׁשִ ִהְתעֹוֵרר ַעל ִיׂשְ ְטרוּג ׁשֶ זֶה ָהיָה ַהּקִ
רוּטֹות,  ּיְהוִּדים נֹוְתִנים ּפְ ַעת ׁשֶ ִיְצָחק - ּכֵיַצד יֲַעֶלה ַעל ַהּדַ

ּלָה?! ְוִאּלוּ ַהגֹּוי ַמֲעִניק ִמּיָד הֹון ֲענָק ְלצֶֹרְך ַהְכנַָסת ּכַ
ּלֹו  אֹל ַמה ַהגֹּוי ַהזֶּה נֹוֵתן ַלּכֶֶלב ׁשֶ י ִלׁשְ ְעּתִ ָעָלה ַעל ּדַ ַעד ׁשֶ
ח,  ּבָ ר ְמׁשֻ ׂשָ ל ְמנַת ּבָ ַהּכֶֶלב ְמַקּבֵ ֵרר ִלי ׁשֶ ִהְתּבָ ֶלֱאכֹל, וְּכׁשֶ
ן לֹו ֵמַרְחָמנוּת  ִנּתַ ן ַלְיהוִּדי לֹא  ּתַ ּנִ ׁשֶ זֶה  י ְסכוּם  ּכִ י  ֵהַבְנּתִ
ִריץ, ְוָכְך ָסר  ל ַהּפָ זָנוּת ׁשֶ ְזּבְ כוּנַת ַהּבַ וּם ּתְ ְיֵתָרה, ֶאּלָא ִמּשׁ

ָרֵאל! ְטרוּג ֵמַעל ִיׂשְ ַהּקִ

ה ּפָרֹות ֲאֻדּמֹות נֲַעׂשוּ? ּמָ ּכַ
ָחַרב  ִמְצָוה זֹו ַעד ׁשֶ ְצַטוּוּ ּבְ ּנִ ֶ רֹות ֲאֻדּמֹות ַנֲעׂשוּ ִמּשׁ ע ּפָ ֶרק ג' ֲהָלָכה ד'(: "ְוֵתׁשַ ָרה ֲאדוָּמה ּפֶ ּכַָתב הרמב"ם )ִהְלכֹות ּפָ
ֶלְך  ה ַהּמֶ יִרית יֲַעׂשֶ ִית, ְוָהֲעׂשִ ן ַהּבַ ַבע ֵמֶעְזָרא ַעד ֻחְרּבַ ה ֶעְזָרא, ְוׁשֶ ִנּיָה ָעׂשָ נוּ, ׁשְ ה ַרּבֵ ה מֹׁשֶ ִנּיָה, ִראׁשֹונָה ָעׂשָ ְ ּשׁ ִית ּבַ ַהּבַ

יַח ְמֵהָרה ִיּגֶָלה אכי"ר. ׁשִ ַהּמָ


