
ָעלֹון מס' 88 | שנה 2
ֶרְך – ֱאמֹר ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ְכבֹוד ּכָל ָאָדם ְִּהירוּת ּבִ ַהּנְִתינָה ַלזּוַּלת ְוַהז
נֵֹתן  ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹאוּ  י  "ּכִ ֵתנוּ  ָפָרׁשָ ּבְ ּכָתוּב 
ית  ם ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראׁשִ ָלֶכם וְּקַצְרּתֶ
ְקִציְרֶכם ֶאל ַהּכֵֹהן" )כג, י(.  ִלְכאֹוָרה יֵׁש ּכָאן ְסִתיָרה 
ְקִציָרּה"  "ֶאת  ׁשֹון  ּלָ ּבַ ַמְתִחיל  סוּק  ַהּפָ ֲהלֹא  סוּק.  ּפָ ּבַ
ית  ׁשֹון "ֵראׁשִ ּלָ ל ָהֲאָדָמה, ְוהוּא ְמַסּיֵם ּבַ ִציר ׁשֶ ְוַהְינוּ ַהּקָ

ֶכם. ּלָ ִציר ׁשֶ לֹוַמר, ַהּקָ ְקִציְרֶכם" - ּכְ
ָהָאָדם  ּנֹוֵתן  ׁשֶ ְלַאַחר  ַרק  ׁשֶ ים,  ַהְמָפְרׁשִ ֲארוּ  ּבֵ ֶאּלָא, 
ית  ּלֹו - "ֵראׁשִ ֶדה ׁשֶ ן ַלה', ַרק ָאז ִנְהיֶה ַהּשָׂ דֹוָתיו ָקְרּבָ ִמּשְׂ

ִציָרה. ֶרת לֹו ַהּקְ ו ֻמּתֶ ְקִציְרֶכם", וֵּמַעְכׁשָ
ֵדהוּ ְלַעְצמֹו מוָּטל ָעָליו  ּיִּטֹל ִמּשָׂ ֲאָבל ִלְפנֵי ֵכן, קֹוֵדם ׁשֶ

ֵדהוּ  ְקֵצה ׂשָ ָאה ּבִ ִאיר ֲעבוָּרם ּפֵ ְלָהִביא ֶלָעִני ְוַלּגֵר, ְלַהׁשְ
ה? ֶקט. ְוָכְך ָלּמָ ִאיר ֲעבוָּרם ֶאת ַהּלֶ ְוֵכן ְלַהׁשְ

ִנְבָרא  לֹא  ָהָאָדם  ׁשֶ ַזַצ"ל  ִמוֹּולֹאִז'ין  ַחּיִים  י  ַרּבִ אֹוֵמר 
ְכִלית  ּתַ ְוזֶהוּ  ִני,  ֵ ַלּשׁ ִביל ָלֵתת  ׁשְ ּבִ א  ֶאּלָ ִביל ַעְצמֹו,  ׁשְ ּבִ
ִני  ֵ הוּא נֹוֵתן ַלּשׁ ֶ ִני. וַּמה ּשׁ ֵ ָהָאָדם ַלֲעזֹר, ִלְתמְֹך וְּלַסּיֵַע ַלּשׁ
לוּם.  ּכְ ּנוּ  ִמּמֶ ר  ְוזֶה לֹא ְמַחּסֵ ָאר לֹו ַלּנֶַצח  ְוִנׁשְ ּלֹו  ׁשֶ זֶה 
ָלַדַעת  ָעָליו  ָהֲאָדָמה  ְקִציר  ֶאת  קוֵֹצר  ָאָדם  ׁשֶ ּכְ וא"כ 
הוּא נֹוֵתן ַלּכֵֹהן  ֶ ּסֹוף הוּא ַרק ַמה ּשׁ ֵאר לֹו ּבַ ָ ּיִּשׁ ֶ ה ּשׁ ּמַ ׁשֶ
ְלִפי  ְקִציְרֶכם",  ית  ֵראׁשִ "עֶֹמר  ּכָתוּב  ְוָלֵכן  וְּלזוָּלתֹו, 
ִמּכָל  ָלֶכם  ֵאר  ָ ּיִּשׁ ׁשֶ ַהּיִָחיד  ָבר  ַהּדָ הוּא  ָהעֶֹמר  ן  ְרּבַ ּקָ ׁשֶ

ִציָרה. ַהּקְ

ּדֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

"ךְ,  ָ ל ַהּשׁ ִהְתַחזָּה ְלַגנָּב... ְמֻסּפָר ַעל ַרּבוֹ ׁשֶ ָהַרב ׁשֶ
ל  ִביִרים ׁשֶ ן. ּכָל ַהּגְ יַע ְזַמּנוֹ ְלִהְתַחּתֵ ִהּגִ יל זַַצ"ל ׁשֶ י ֶהעׁשִ ַרּבִ
ֶאָחד ֵמֶהם זָָכה  ם, ַעד ׁשֶ ּיְִהיֶה ָחָתן ְלִבּתָ ָהֲעיָָרה ָחְפצוּ ּבוֹ ׁשֶ
נַָסע  הוּא  ַהֲחֻתּנָה  ְפנֵי  ּלִ ׁשֶ ּבָת  ַ ַהּשׁ יָעה  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ְלָחָתן.  ּבוֹ 
ּלָה ְלִהְתַאְרגֵּן ַלֲחֻתּנָה. ְוִהּנֵה הוּא ַמְבִחין  ל ַהּכַ ָלֲעיָָרה ׁשֶ
ְלִיּבוּׁש  ִהּנִיחוּ  ׁשֶ ֵמָהאֶֹכל  ר  נִּקֵ ְרְנגוֹל  ַהּתַ ׁשֶ ּבֵיתוֹ  ֵמַחּלוֹן 
יָחה  ְרְנגוֹל ְוִהּטִ ְפָסה ֶאת ַהּתַ ּלוֹ ּתָ ּלָה ׁשֶ חוּץ, ִמיָּד ּבָָאה ַהּכַ ּבַ
א  ְלִהּנָׂשֵ ְמֻסגָּל  ֵאיִני  ֲאִני  ְלַעְצמוֹ  ָאַמר  ִרְצּפָה.  ּבָ אוֹתוֹ 

ּה. ִמיָּד  ִני ֲאִני לֹא ְמֻסגָּל ִלְפגַֹע ּבָ ה, ַאְך ִמּצַד ׁשֵ ָ ְלָכזֹאת ִאּשׁ
ּה  ּבָ ּפָה ׁשֶ קוִֹמי ְוָלַקח ֶאת ַהּקֻ נֶֶסת ַהּמְ הוּא ָהַלְך ְלֵבית ַהּכְ
ה  ִנְמָצא ַהּכֶֶסף, ְוֵהֵחל ְלַהְכִניס ֶאת יָדוֹ ָעמוֹק ְלתוָֹכּה ְוִנּסָ
ֲערוּ ָעָליו ַהּלוְֹמִדים ְוָצֲעקוּ  ְביָכוֹל ְלהוִֹציא ּכֶֶסף, ִמיָּד ִהְסּתַ ּכִ

ִביר. הוּא ֲחַתן ַהּגְ ֵרר ׁשֶ ְררוּ ִמי הוּא, ְוִהְתּבָ 'ּגַּנָב ּגַּנָב!'. ּבֵ
זֶּה ֶהָחָתן, ִמיָּד גְֵּרׁשוּ אוֹתֹו  ָרָאה ׁשֶ ִביר ׁשֶ ִמיָּד גְָּררוּ אוֹתוֹ ַלּגְ
נֱֶאַלץ  ּלֹא  ׁשֶ ָהְרוָָחה  ָהְיָתה  יל  ֶהעׁשִ י  וְּלַרּבִ ִנים  ּפָ ת  בֹׁשֶ ּבְ

ָרֵאל... ת ִיׂשְ ְלַבזּוֹת ּבַ



ּכֹוס  ֶאת  יְסִקין  ּדִ ֲהִרי"ל  ַהּמַ ָתה  ׁשָ ַמּדוַּע 
יְסִקין  ּדִ ֵליּב  ַע  ְיהוֹׁשֻ י  ַרּבִ ֶמַלח?  ּבְ דוּׁש  ַהּגָ ה  ַהּתֵ
ִריאוּתוֹ ֶלֱאכֹל ַהְרּבֵה ֻסּכָר ְוָהיוּ  ִביל ּבְ ׁשְ זַַצ"ל ָהיָה ִנְזַקק ּבִ
ֶאָחד  ַעם  ּפַ ֻסּכָר.  יּוֹת  ּפִ ּכַ ַהְרּבֵה  ִעם  ה  ּתֵ ּכוֹס  ְמִכיִנים לוֹ 
ָהַרב  ֶמַלח.  ם  ׂשָ וְּבָטעוּת  ה  ּתֵ לוֹ  ְוֵהִכין  ָטָעה  יו  ׁשָ ּמְ ׁשַ ִמּמְ
ְלֶפַתע  ָקָרה.  לֹא  לוּם  ּכְ ִאּלוּ  ּכְ ַהּכוֹס  ֶאת  ָתה  ׁשָ יְסִקין  ּדִ

ַלח. ְלָחן ִנְמָצא ַהּמֶ ֻ ַעל ַהּשׁ ָמה ֵלב ׁשֶ ִנית ׂשָ ָהַרּבָ
עוּר לוַֹמר לֹו  ִ ּבוֹ ָהַרב ָמַסר ֶאת ַהּשׁ ִמיָּד ִהיא ָרָצה ַלֶחֶדר ׁשֶ
ָבר  הוּא ּכְ ִריאוּתוֹ. ַאְך נֱֶאַמר ָלּה ׁשֶ ה ֵמֲחַמת ּבְ ּתֶ ּלֹא ִיׁשְ ׁשֶ
ַע  י ְיהוֹׁשֻ ַאל ַעל ּכְָך ֲהֵרי זֶה ַסּכָנָה, ָענָה ַרּבִ ּנִׁשְ ָתה... וְּכׁשֶ ׁשָ
ין  ן ָהֵאׁש ְולֹא ְלַהְלּבִ יל ַעְצמוֹ ְלִכְבׁשַ ֵליּב: מוָּטב ְלָאָדם ְלַהּפִ

ִני. ֵ נֵי ַהּשׁ ּפְ
בוֹד  ל ּכְ ה ָחׁשוּב ִעְניָן זֶה ׁשֶ ּמָ ים ֵאּלוּ ּכַ ֲעׂשִ ְלֵמִדים ָאנוּ ִמּמַ
יִָמים  ּבְ וִּבְפָרט  יוֵֹתר  ּבְ זֶה  ּבָ ְלִהזֵָּהר  ָצִריְך  ה  ְוַכּמָ ַהזּוַּלת 
ִטיַרת  ֶהם ָאנוּ ְמַצּיְִנים ֶאת ּפְ ּבָ ֵאּלוּ - ְיֵמי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ׁשֶ

יק ּכָבוֹד  ּלֹא נֲָהגוּ ַמְסּפִ תוּ ַעל ׁשֶ ּמֵ י ֲעִקיָבא ׁשֶ ְלִמיֵדי ַרּבִ ּתַ
ִני. ֵ ּשׁ ֶאָחד ּבַ

יְסִקין ַזַצ"ל ַע ֵליּב ּדִ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ

ַעל  ֲעַמִים  ּפַ ֵאִלּיָהוּ  י  ַרּבִ ּלֵם  ׁשִ ַמּדוַּע 
אֹוטֹוּבוּס? ִסיָעה ּבְ ַהּנְ

י" )כב, ב( ם ָקְדׁשִ לוּ ֶאת ׁשֵ "ְולֹא ְיַחּלְ
ּלֵם  ִניֶצר ַזַצ"ל ְלאֹוטֹוּבוּס, ְוׁשִ י ֵאִלּיָהוּ ּדוּׁשְ ַעם ָעָלה ַרּבִ ּפַ
ְרִטיס  ַכח ָלֵתת לֹו ּכַ ַהּנַָהג ׁשָ ם ִלּבֹו ׁשֶ ַלּנַָהג, ַאְך לֹא ׂשָ
ְרִטיס,  ּכַ ְללֹא  ּנֹוַתר  ׁשֶ ִלְראֹות  נֹוַכח  ר  ּכֲַאׁשֶ ְלִבּקֶֹרת. 
ִחּלוּל ה'. הוּא  ִיְהיֶה  ּלֹא  ׁשֶ ִלְנהֹג  ָעָליו  ּכֵיַצד  ק  ּפֵ ִהְסּתַ

ָאה: ָענָה ַהּבָ ּטְ ְפנֵי ְמַלוֵּהוּ ּבַ ח ֶאת ְסֵפקֹו ּבִ ׂשָ
י,  ְמּתִ ּלַ ִ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ְרִטיס  ּכַ ֵמַהּנַָהג  ּכֵָעת  ֶאְדרֹׁש  "ִאם 
ָכְך  ָלל, ְוֶאְגרֹם ּבְ י ּכְ ְמּתִ ּלַ ּלֹא ׁשִ י ׁשֶ ָעלוּל ַהּנַָהג ַלֲחׁשֹד ּבִ
ֵאר ַהּכֶֶסף  ָ הוּא, ִיּשׁ מֹו ׁשֶ ב ּכְ ּצָ יַח ַהּמַ ְלִחּלוּל ה'. ִאם ַאּנִ

ּה,  ּלָ ִכיר ׁשֶ ַהּנַָהג ַרק ׂשָ יַע ַלֶחְבָרה ׁשֶ יַד ַהּנַָהג ְולֹא יַּגִ ּבְ
ְועֹוד:  זֹאת  ְעּתֹו.  ִמּדַ ּלֹא  ׁשֶ ֶגזֶל  ּבְ ילֹו  ַמְכׁשִ ְוִנְמֵצאִתי 
יִָדי,  ְרִטיס ּבְ ר", ְולֹא ִיְמָצא ּכַ ִאם ְלֶפַתע יֲַעֶלה ַה"ְמַבּקֵ
ְלִחּלוּל  ְוׁשוּב ֶאְגרֹם  לוּם,  ׁשְ ּתַ י ְללֹא  ְכנְַסּתִ ּנִ ׁשֶ ֵדִני  יְַחׁשְ

ה'.
ְוָאַמר: "ֲהֵריִני מֹוֵחל  ְתרֹון  ּפִ ֵאִלּיָהוּ  י  ַרּבִ ְלַבּסֹוף ָמָצא 
ּלֹו,  ׁשֶ ַהּכֶֶסף  י.  ְמּתִ ּלַ ִ ּשׁ ׁשֶ ַהּכֶֶסף  ַעל  ָמֵלא  ֶפה  ּבְ ַלּנַָהג 
ה  ָעׂשָ ְך  ּכָ ּכַחֹק".  ְרִטיס  ּכַ ל  ַוֲאַקּבֵ ִנית  ׁשֵ ּלֵם  ֲאׁשַ ה  ְוַעּתָ

יר ְסֵפקֹוָתיו. ְוִהּתִ
)"ַנֲחַלת ֵאִלּיָהוּ"(

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּבְ



ל ְוִלְפעֹל ִלְמִניַעת ַצַער ֵמַהזּוַּלת! ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ
ָמר ִלְפרֹׁש ָלֶהם" )כד, יב( ׁשְ ּמִ "ַויַּּנִיֻחהוּ ּבַ

ִעּמוֹ.  ׁש  ְמקוֹׁשֵ ִהּנִיחוּ  ְולֹא  ְלַבּדוֹ  ַויַּּנִיֻחהוּ  "י:  ַרׁשִ ַתב  ָכּ

ִמיָתה  ּבְ ׁש  קוֹׁשֵ ּמְ ׁשֶ ְויוְֹדִעים ָהיוּ  ֶפֶרק ֶאָחד  ּבְ נֵיֶהם ָהיוּ  ְ ּשׁ ׁשֶ

ָהיוּ  ּלֹא  ׁשֶ ָלֶהם"  "ִלְפרֹׁש  אוֵֹמר  הוּא  ְמַקּלֵל  ּבִ ֲאָבל  ְוכוּ'. 

ְפֵתי ֲחָכִמים:  יוְֹדִעים ִאם ַחיָּב ִמיָתה ִאם ָלאו. וְּמָפֵרׁש ַהּשִׂ

הוּא ַחיָּב  ִאּלוּ ָהיוּ ַמּנִיִחים אוָֹתם יַַחד, ָהיָה ַהְמַקּלֵל ָסבוּר ׁשֶ ּדְ

א ֵאין  ּמָ ׁש, ְוָלֵכן לֹא ִהּנִיחוּ אוָֹתם יַַחד "ׁשֶ מוֹ ַהְמקוֹׁשֵ ִמיָתה ּכְ

ָבִרים  ה, ֲהֵרי ַהּדְ ְוא". וֵּמַעּתָ ָ ַהְמַקּלֵל ַחיָּב ִמיָתה ְוִיְצַטֵער ַלּשׁ

ע,  יַַחס ַלְמַקּלֵל ָרׁשָ יָדה ַהּתוָֹרה ּבְ ַקל וָחֶֹמר: ִאם ּכְָך ִהְקּפִ

ָאְמנָם  ֵפק ִאם  ּסָ ׁשֶ ַאף  ְוא,  ָ ַלּשׁ ְלִהְצַטֵער  ָעלוּל הוּא  א  ּמָ ׁשֶ

יֵּׁש ְלִהזֵָּהר  יַַחס ְלָכל ָאָדם ׁשֶ ה ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ ִיְצַטֵער, ַעל ַאַחת ּכַ

הוּ. ּלֹא ִלְגרֹם לוֹ ַצַער ּכְָלׁשֶ יוֵֹתר ׁשֶ ּבְ

י ַאְריֵה ֵלִוין זַַצ"ל: יק ַרּבִ ּדִ ל ַהּצַ ִסּפֵר ְמקָֹרבוֹ ׁשֶ

ִפּלַת  ׁשוּבוֹ ִמּתְ י ַאְריֵה ּבְ ל יוֹם ֶאָחד ִהְתַלוֵּיִתי ְלַרּבִ ָבְקרוֹ ׁשֶ "ּבְ

ה" ְלִכוּוּן ּבֵיתוֹ. נֶֶסת "זֳָהֵרי ַחּמָ ֵבית ַהּכְ ֲחִרית ּבְ ׁשַ

ֶאְמַצע ְרחוֹב יָפוֹ, ְלֶפַתע נֶֶעְצָרה ְליֵָדנוּ  עוֶֹדּנוּ ְמשׂוֲֹחִחים, ּבְ ּבְ

ִריָאה: "ַאְריֵה! ַאְריֵה!" ְמָעה ַהּקְ ְמכוִֹנית וִּמּתוָֹכּה ִנׁשְ

ֶהֱחוָה  ָרֵאל ׁשֶ ַעל ַהּבֵית ִיׂשְ "ָהיָה זֶה כ"ק ָהַאְדמוֹ"ר ִמגּוּר ּבַ

י ַאְריֵה ִנְפַרד  ֶאְצּבָעוֹ ַלֲעלוֹת ִלְמכוִֹניתוֹ. ַרּבִ י ַאְריֵה ּבְ ְלַרּבִ

ים ִלְבנֵי  י ֵהִעיר לוֹ: "ְוִכי ּכְָך עוֹׂשִ ֲחִמימוּת, ַאְך ָהַרּבִ ּנִי ּבַ ִמּמֶ

כוִֹנית". ְלוָיָה? ּגַם ַהּבָחוּר יָכוֹל ַלֲעלוֹת ַלּמְ

י  ין ָהַרּבִ ִהְתנֲַהָלה ּבֵ יָחה ְמַעְניֶנֶת ׁשֶ ּכְָך זִָכיִתי ִלְהיוֹת ֵעד ְלׂשִ

י ַאְריֵה. ִמגּוּר ְלַרּבִ

ל  ׁשֶ לוֹמוֹ  ׁשְ ּבִ ִהְתַעְניֵן  כוִֹנית,  ַלּמְ ַאְריֵה  י  ַרּבִ ָעָלה  ׁשֶ ּכְ ִמיָּד 

י ַהיּוֹם הוּא לֹא יוֹם טוֹב ֲעבוּרוֹ,  ּכִ י  ָהַרּבִ יב לוֹ  י. ֵהׁשִ ָהַרּבִ

י ַעל  ִני וִּבּתִ ל ּבְ נָה ַלֲעלוָֹתם ׁשֶ ָ ַהְטִעימוֹ: "ַהיּוֹם הוּא יוֹם ַהּשׁ ּבְ

נוֹת ַהזַַּעם". ׁשְ ַהּמוֵֹקד ּבִ

ִמּלוֹת  ְוַהְרָעַפת  ְבֵרי ִנחוִּמים  ּדִ ַהְרָצַאת  ּבְ ַאְריֵה ֵהֵחל  י  ַרּבִ

ִאית  ָפה ִאיִדיׁשָ ׂשָ י ֵהִגיב ּבְ י ִמגּוּר. ַאְך ָהַרּבִ ִחזּוּק ְוִעּדוּד ָלַרּבִ

ם  ַאּתֶ ּכְָך  זֹאת...  ָלֶכם  י  ָאַמְרּתִ ׁשֶ ֲחָבל  "אוֹי!  ּפוָֹלִנית: 

י  ָהַרּבִ ׁש  ּקֵ ּבִ יָחה  ַהּשִׂ ִסיּוּם  ּבְ ַצֲעִרי".  ּבְ ְלִהְצַטֵער  ְצִריִכים 

הוַֹרי  ֵבית  ּבְ ְואוִֹתי  ֵביתוֹ  ּבְ ַאְריֵה  י  ַרּבִ ֶאת  יּוִֹריד  ׁשֶ ִמַנָּהגוֹ 

ר ַהַחּיִים. ְרחוֹב גֶּׁשֶ ּבִ

ֶרְך ָאבוֹת"( )"ּדֶ



ְזָודוֹת? ְלָאן נֶֶעְלמוּ ַהּמִ
יֶתם אָֹתם" )כב, לא( ם ִמְצוַֹתי ַוֲעׂשִ ַמְרּתֶ "וּׁשְ

ָסִפים ְלמוָֹסד  ָרה ֶלֱאסֹף ּכְ ַמּטָ יַע ְלַאֶמִריָקה ּבְ לוִֹני ִהּגִ ְיהוִּדי ּפְ

ֵדה  ִלׂשְ מוְּך  ַהּסָ ִביׁש  ַהּכְ ֶאל  יָָצא  ם  ְלׁשָ יעוֹ  ַהּגִ ּבְ ְמֻסיָּם. 

עוָּפה ְונֱֶעַמד ְלַחּפֵשׂ מוִֹנית. ַהּתְ

ָמֵעאל ֶאְצֵלנוּ,  נֵי ִיׁשְ ְגַמת ּבְ ם ֵהם ּדֻ חוִֹרים ׁשָ ְ נֲַהגֵי ַהּמוִֹנית ַהּשׁ

ִמיָרָתם ָעֶליךָ. ִּיק וּׁשְ ְרּכָם ְלַהז ּדַ ּבֶָהם – ׁשֶ וֶה ׁשֶ ָ ַהּצַד ַהּשׁ ׁשֶ

ה ָצִריְך?" חֹר ִהְתַעְניֵן: "ְלֵהיָכן ַאּתָ ָ ָעַצר מוִֹנית. ַהּנַָהג ַהּשׁ

ִחיר?" ה ַהּמְ ּמָ יב: "ְלבוֹרוֹ ּפָאְרק. ּכַ ֵהׁשִ

כוּם  ַהּסְ י  ּכִ ְוָטַען  ִהְתַרֵעם  ָהִאיׁש  ֻמְפָרז.  ְסכוּם  זַָרק  ַהּנַָהג 

ָצִריְך  לֹא  ּפָאְרק  ּבוֹרוֹ  ִלְתִחּלַת  ַהּכֹל  ַסְך  ְמיָֻחד."ּבְ ּבִ גָּבוֹּהַ 

ִקּצוּר,  ם. ּבְ ּבֵר ִאּתוֹ ְלָכאן וְּלׁשָ ַלֲעלוֹת ּכָל ּכְָך יָָקר", ּכָָכה ּדִ

י  וֶה. ְלֶפַתע ַהּכוּׁשִ ָ ּבָאוּ ְלֵעֶמק ַהּשׁ ל ִוּכוַּח, ַעד ׁשֶ ֵעֶסק ָקָצר ׁשֶ

ַרח לוֹ, ִהְתִניַע ֶאת ַהּמוִֹנית ְונַָסע ְלַדְרּכוֹ. ּבָ

ַמּדוַּע  טוֹב,  ְוַהּכֹל  ְמִחיר  ַעל  ִסּכְַמנוּ  ָבר  ּכְ ּנָה,  ְמׁשֻ ִריָּה  ּבְ

ּבַָרח?...

יְנַתִים הוּא  יַע מוִֹנית ַאֶחֶרת. ּבֵ ּגִ ִניּוֹת נוָֹספוֹת ּתַ עוֹד ׁשְ טוֹב, ּבְ

ִמְזוָדוֹת...  ֵאין  י  ּכִ וְּמַגּלֶה  ְזוָדוֹת  ַהּמִ ֶאל  ֵמֲאחוָֹריו  ּכֵל  ִמְסּתַ

ְזוָדוֹת. גְָּנבוּ לוֹ ֶאת ַהּמִ

ָהַרב  ם  ׁשֵ ּבְ ִמּמֹוְנִסי  ְיהוִּדי  קֹום  ַלּמָ יַע  ִהּגִ ְזַמן  אוֹתֹו  ּבְ

נְֵייהֹוז זַַצ"ל ְוָרָאה ְלָפנָיו ְיהוִּדי ְמבָֹהל, ִמְסּתֹוֵבב וְּמַחּפֵׂש 

ֵאַרע לֹו  ֶ ָרה, ְוָהִאיׁש ִסּפֵר לֹו ֶאת ּשׁ ֶבָהָלה. ִהְתַעְניֵן ַמה ּקָ ּבְ

ְזָודוֹת. נֶֶּעְלמוּ לֹו ַהּמִ ּקוֹת ָהַאֲחרֹונוֹת, ׁשֶ ּדַ ּבַ

ּלֶָהם. ֵהם  ֶרְך ׁשֶ ָהַרב נְֵייהוֹז ָאַמר לוֹ: "ָמה ֵאיְנָך יוֵֹדַע? זוֹ ַהּדֶ

ם,  ׁשוְֹלִחים נַָהג ְלַבְלּבֵל ְלָך ֶאת ָהרֹאׁש – ּדוָֹלר ּפֹה ּדוָֹלר ׁשָ

יַע  ה ָעסוּק ִאּתוֹ, ַמּגִ ַאּתָ ה ִמְתַוּכֵַח ִאּתוֹ וֵּביְנַתִים, ַעד ׁשֶ ַאּתָ

ְזוָדוֹת וּבוֵֹרַח. י ַאֵחר, ּתוֵֹפס ֶאת ַהּמִ ֶרֶכב נוָֹסף וּבוֹ ּכוּׁשִ

ֶאָחד  ְמאוֹד.  גָּדוֹל  ּכֵל  ַהׂשְ מוַּסר  ִלּמוּד  ִהיא  זוֹ  ה  ֻעְבּדָ

ְרּכַת  ּבִ ְלָבֵרְך  ַמְתִחיל  ה  ַאּתָ הוּא:  ַהיֵֶּצר  ל  ׁשֶ ְכִסיָסיו  ִמּתַ

וְּמַבְלּבֵל ְלָך ֶאת ָהרֹאׁש – 'ָאסוּר  ִנְכנָס  ִמיָּד  זוֹן, ְוהוּא  ַהּמָ

ּכְָך  ַאַחר  ֶאֶמׁש...',  ִלי  ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ִלְפלוִֹני ַעל ַמה  ּתֹק  ִלׁשְ ִלי 

ָך ַרְעיוֹנוֹת ּכֵיַצד לֹא ָלִריב ִאּתוֹ, ֵעצוֹת ּכֵיַצד  ַדְעּתְ ַמֲעֶלה ּבְ

יְנַתִים ַה'ּנוֶֹדה ְלָך ה' ֱאלֵֹקינוּ'  ּבֵ וֶה,  ָ ַהּשׁ ְלֵעֶמק  ָלבוֹא ִעּמוֹ 

יְך לוַֹמר 'ְוַעל ַהּכֹל', ְוהוּא ַמֲעִסיק אוְֹתָך  ה ַמְמׁשִ ַרח... ַאּתָ ּבָ

זוֹן, ַו... ֲאבוֹי ִלי, ְלֵהיָכן  ְרּכַת ַהּמָ ה ְמַסיֵּם ּבִ ּפוּר, ַאּתָ ִעם ַהּסִ

זוֹן'? גְָּנבוּ ִלי אוָֹתּה! ְרּכַת ַהּמָ נֶֶעְלָמה ַה'ּבִ

ְרּכַת  יׁש ִרְגׁשוֹת ֲחָרָטה – ְוִכי ּכְָך ְמַקּיְִמים ִמְצַות ּבִ ִהּנְָך ַמְרּגִ

ר  ֶאְפׁשָ ָמה  ֲאָבל  הוֹן,  ִתּמָ ּבְ ַעְצְמָך  ַעל  ּכֵל  ִמְסּתַ זוֹן?!  ַהּמָ

ׁשוּב ְלעוָֹלם.  ָבר נֶֶעְלָמה ְולֹא ּתָ זוֹן" ּכְ ְרּכַת ַהּמָ ַלֲעשׂוֹת, ַה"ּבִ

ָפָתיו  ִפיו וִּבׂשְ הוּ ַאֵחר. "ּבְ ֶ ַמּשׁ ַהּגַּנָב ַהגָּדוֹל ֶהֱעִסיק אוְֹתָך ּבְ

ִפּלָה. ָך ֶאת ַהּתְ דוִּני" וֵּביְנַתִים הוּא גּוֹנֵב ִמּמְ ּבְ ּכִ

ְמרוּ ֲעֵליֶהן ֵמַהיֵֶּצר ָהַרע ָהאֹוֵרב  ׁשְ ם ִמְצוַֹתי" – ּתִ ַמְרּתֶ "וּׁשְ

ִמיָרה ְמֻעּלָה! ְלָגְנָבם. ׁשְ

)ִמּתוְֹך 'ְיִחי ְראוֵּבן'(


