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ְזִריַע-ַהחֹוֶדש  ֶרְך – ּתַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ְזכוּת ִמְצַות ִמיָלה "ם ּבִ ל ָהַרְמּבָ ָלה ׁשֶ נֵס ַהַהצָּ
ֵסֶפר  ּבְ ג(  )יב,  ָעְרָלתֹו"  ר  ׂשַ ּבְ ִיּמֹול  ִמיִני  ְ ַהּשׁ "וַּביֹּום 
ִנְפָלא  ה  ַמֲעׂשֶ ֵמִביא  ח(  י,  )קֶֹהֶלת  לֹוֵעז  ֵמַעם  יְַלקוּט 
ֵעת  ּבְ "ם,  ָהַרְמּבָ  - ַמְימֹון  ן  ּבֶ ה  מֹׁשֶ נוּ  ְלַרּבֵ ֵאַרע  ׁשֶ
ל ֶמֶלְך ְסָפַרד  ר ָהאוָֹצר ׁשֶ ל ׂשַ י ׁשֶ רֹוְפאֹו ָהִאיׁשִ ׁש ּכְ ּמֵ ִ ּשׁ ׁשֶ
ר  ל ַהּשָׂ ֶהֱעִריְך ֶאת ָחְכָמתֹו ׁשֶ ֶלְך ׁשֶ ְוָהיָה ְמקָֹרב ְמאֹד ַלּמֶ

ר ִאּתֹו. ִרים ֲאׁשֶ לֹו ֵמַעל ּכָל ַהּשָׂ אֹו ְוִגּדְ ַהּיְהוִּדי וְּנׂשָ
י  ַרּבִ ּנֵא ְמאֹד ּבְ ּקִ ר ֶאָחד ׁשֶ ֶלְך ַהגֹּוִיים ׂשָ ֵרי ַהּמֶ ין ׂשָ ָהיָה ּבֵ
נְֶגּדֹו אוָּלם  ּכְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ְלָהִסית  ֵעת  ָכל  ּבְ ה  ְוִנּסָ ה  מֹׁשֶ
נוּת  ּמְ ַדְרּכֹו ִהְזּדַ ַעם ַאַחת ִנְקְרָתה ּבְ ּפַ ְללֹא הֹוִעיל, ַעד ׁשֶ
יֹום ֵאיָדם ָהיָה הֹוֵלְך ְלֵבית  ּבְ ֶלְך ׁשֶ ז... נֹוֵהג ָהיָה ַהּמֶ ּפָ
ֶרת  ַאּדֶ ְולֹוֵבׁש  ֲחָדׁשֹות  ַנֲעַלִים  נֹוֵעל  הוּא  ׁשֶ ּכְ יְפָלָתם  ּתִ
ֵמֵאת  ֶלְך  ַהּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ּכָבֹוד  ל  ׁשֶ ִמּנוּי  ּכְ ה.  ֲחָדׁשָ ַמְלכוּת 
ֶרת ַליֹּום  ֲעבוּרֹו ֶאת ַהּנֲַעַלִים ְוָהַאּדֶ יְַּזִמין ּבַ ה ׁשֶ י מֹׁשֶ ַרּבִ

ַהְמיָֻחל.
ּבֹו  ן  ָהֻאּמָ ָלר  ְנּדְ ַהּסַ ֶאל  ַהְיהוִּדים  צֹוֵרר  ר  ׂשָ אֹותֹו  ִנּגַׁש 
ְוָלַחׁש ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ ַהּנֲַעַלִים ֲעבוּר  ה ֶאת  י מֹׁשֶ ַרּבִ ִהְזִמין 
ים  ל ְליָָדיו ְסכוּם ָהגוּן... ִהְסּכִ ְלׁשֵ ַבר ַמה ְוַאף ׁשִ ָאְזנֹו ּדְ
יַע  ַהּגִ ּבְ ָאְזנֹו.  ּבְ ה  ְלֲחׁשָ ּנִ ׁשֶ ֵפָלה  ְ ַהּשׁ ִזיָמה  ַלּמְ ָלר  ְנּדְ ַהּסַ
הוּא נָעוּל  ׁשֶ יְפָלה ּכְ ֶלְך ַעל סוּסֹו ְלֵבית ַהּתִ ַהיֹּום ָרַכב ַהּמֶ
ְוָהָדר.  ֵאר  ּפְ רֹב  ּבְ ְרּתֹו  ַאּדַ ּבְ ף  וְּמֻעּטָ ַהֲחָדׁשֹות  ְנָעָליו  ּבִ
ֶלְך!  ַהּמֶ ֲאדֹוִני  ְוָאַמר:  ַהּצֹוֵרר  ר  ַהּשָׂ ֵאָליו  ִנּגַׁש  ְלֶפַתע 
ַמּה  ר ַהְיהוִּדי! ָמה עֹוֵלל? ּתָ ְרֵאה נָא ָמה עֹוֵלל ְלָך ַהּשָׂ

ֶלְך. ַהּמֶ
ֲחקוָּקה  ָהְיָתה  ַהּנַַעל  סוְּליַת  ַעל  י  ּכִ ר  ַהּשָׂ לֹו  ֶהְרָאה 

ר  ה ִלי ַהּשָׂ ְך ָעׂשָ מוּת ָהֲעבֹוָדה זָָרה ֶצֶלם ּתֹוֲעבָֹתם... ּכָ ּדְ
ֵדי  ְנָעַלי ֶאת ֵסֶמל ֱאמוּנִָתי ּכְ ֶלְך, ָחַקק ּבִ ה?! זַָעם ַהּמֶ מֹׁשֶ
ָכל ַצַעד ְוַצַעד... ֶהְחִליט  ַחק אֹותֹו ּבְ ֶאְדרְֹך ָעָליו ְוֶאׁשְ ׁשֶ
ה ַלהֹוֵרג  י מֹׁשֶ י יֵׁש ְלהוִֹציא ֶאת ַרּבִ ּכִ ֶלְך ַעל ֲאָתר  ַהּמֶ
ּלֹא יִָבינוּ  ֵדי ׁשֶ ִצְנָעה ּכְ ֵרָפה, אוָּלם יֵׁש ַלֲעׂשֹות זֹאת ּבְ ׂשְ ּבִ
ר  ר ִמּנָה ׂשָ ְעּתֹו ּכֲַאׁשֶ ּקוּל ּדַ ׁשִ ֶלְך ּבְ י ָטָעה ַהּמֶ ֲהמֹון ָהָעם ּכִ
ֶלְך ְלֶאָחד ִמּנְִתינָיו  וּם ּכְָך הֹוָרה ַהּמֶ ּבֹוֵגד ֶלֱאמוּנָָתם. ִמּשׁ
ן ְלִלּבוּן  ְבׁשָ ַעל ּכִ ִמְפָעלֹו ּפָ ּבְ ַעל ִמְפָעל ְלִיּצוּר ְלֵבִנים ׁשֶ ּבַ
"ַהִאם  ַאל:  ְוִיׁשְ ָריו  ִמּשָׂ ֶאָחד  ֵאָליו  יָבֹוא  ִאם  ׁשֶ ְלֵבִנים 
ִליכֹו ֶאל  ֶלְך", יֵׁש ְלָתְפסֹו ִמּיָד וְּלַהׁשְ הֹוָרַאת ַהּמֶ יָת ּכְ ָעׂשִ

ן ָהֵאׁש. ְבׁשַ ּכִ
ה ְוָאַמר לֹו: ֵלְך  י מֹׁשֶ ֶלְך ְלַרּבִ ׁשוּבֹו ָלַאְרמֹון ָקָרא ַהּמֶ ּבְ
"ַהִאם  ְפָעל:  ַהּמִ ַעל  ּבַ ֶאת  ַאל  וּׁשְ ֵבִנים  ַהּלְ ִמְפַעל  ֶאל 



ִליחוּתֹו  ִלׁשְ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ יָָצא  ֶלְך".  ַהּמֶ הֹוָרַאת  ּכְ יָת  ָעׂשִ
ָעִני  ְיהוִּדי  אֹותֹו  ָעַצר  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְהיֹותֹו  ּבִ ִנְצַטוָּה.  ר  ּכֲַאׁשֶ
מֹונָה  ׁשְ ָמְלאוּ  ְוַהיֹּום  ן  ּבֵ ִלי  יְָלָדה  י  ּתִ ִאׁשְ י!  ַרּבִ ְוָאַמר: 
בֹודֹו  י אֹותֹו ַהִאם מוָּכן ּכְ יִָמים ְלִהוְָּלדֹו ַוֲעַדִין לֹא ַמְלּתִ
ַמּה  ִני? וַּמּדוַּע לֹא ִהְזַמְנּתָ מֹוֵהל? ּתָ ָלבֹוא ְוָלמוּל ֶאת ּבְ
יַע  ַהּמֹוֵהל לֹא ִהּגִ י ָענָה ָהִאיׁש ֶאּלָא ׁשֶ ה. ִהְזַמְנּתִ י מֹׁשֶ ַרּבִ
י  ַרּבִ ָסר  ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ַקע  ׁשְ ּתִ ְמַעט  ְועֹוד  ְמֻאֶחֶרת  ָעה  ָ ְוַהּשׁ
ינֹוק ְוַאף ֵהיִטיב ֶאת  ית ָהִאיׁש וָּמל ֶאת ַהּתִ ה ֶאל ּבֵ מֹׁשֶ

ְבֵרי ּתֹוָרה. א ּדִ ּה נָׂשָ ְצָוה ּבָ ְסעוַּדת ַהּמִ ִלּבֹו ּבִ
ׁשוּתֹו  ַלת ׂשֹוְנאֹו וְּבִהְתַרּגְ ר ַהּצֹוֵרר ַעל ַמּפָ ׂש ַהּשָׂ יְנַתִים ׂשָ ּבֵ
ת ִלְלֵבִנים  ית ַהֲחרֹׁשֶ ין ֶאּלָא ָרַכב ֶאל ּבֵ ה לֹא ִהְמּתִ ָהַרּבָ
יָת  ַאל: "נוּ, ַהִאם ָעׂשִ ת ְוׁשָ ית ַהֲחרֹׁשֶ ַעל ּבֵ ם ִנּגַׁש ֶאל ּבַ ׁשָ
ת  ַהֲחרֹׁשֶ ית  ּבֵ ַעל  ּבַ אֹותֹו  ַפׂש  ּתָ ֶלְך?"...  ַהּמֶ הֹוָרַאת  ּכְ

ן ָהֵאׁש!... ְבׁשַ ִליכֹו ֶאל ּכִ ִבְגּדֹו ְוִהׁשְ ּבְ
הוּא:  ַאף  ַאל  ְוׁשָ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ יַע  ִהּגִ ַקּלָה  ָעה  ׁשָ ֲעבֹור  ּכַ
ַעל  ּבַ ָענָה  ּכֵן"  "ָאֵכן  ֶלְך?.  ַהּמֶ הֹוָרַאת  ּכְ יָת  ָעׂשִ "ַהִאם 
ַמן  ְּ ָבר ִמז י ַהּבֹוֵגד ּכְ ֶלְך ֶוֱאמֹר לֹו ּכִ ְפָעל "ׁשוּב ֶאל ַהּמֶ ַהּמִ
ֶלְך  ר ַלּמֶ ֶלְך וִּבּשֵׂ ה ֶאל ַהּמֶ י מֹׁשֶ ב ַרּבִ ָהַפְך ְלֵאֶפר...". ׁשָ
לוּת  ְלׁשְ ּתַ ֶלְך וֵּבֵרר ִעּמֹו ֶאת ִהׁשְ ַמּה ַהּמֶ ָבִרים. ּתָ ֶאת ַהּדְ

ַהּכֹל ִנְתּגַּלָה ַלֲאׁשוּרֹו. ָהִעְניִָנים ַעד ׁשֶ
ילֹו ְוָעַרְך ְסעוַּדת הֹוָדיָה  ִהּצִ ה ַלה' ַעל ׁשֶ י מֹׁשֶ הֹוָדה ַרּבִ
"ַאְבָרָהם  ִנְקָרא  ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם  ָאַמר:  ּה  ּבָ דֹוָלה  ּגְ
וִּבְזכוָּתּה  ִמיָלה  ִמְצַות  ּבְ ֵהֵחל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  הוּא  אֹוֲהִבי" 
ה זִָכיִתי הֹודֹות  י מֹׁשֶ ן ָהֵאׁש. ּגַם ֲאִני ִסּיֵם ַרּבִ ְבׁשַ ל ִמּכִ ִנּצַ

ן ָהֵאׁש!  ְבׁשַ ְלִמְצָוה ְיָקָרה זֹו ְלִהּנֵָצל ִמּכִ
ְבִרית ִמיָלה! ָקַבע ָהַרב  יבוּת ְלִתינֹוק ְמיָֻחס ּבִ ֵאין ֲחׁשִ

ִריְסק ִמּבְ
ר ָעְרָלתֹו" )יב, ג( ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ "וַּביֹּום ַהּשׁ

ִוי  ַהּלֵ ְזֵאב  ִיְצָחק  י  ַרּבִ  - ִריְסק  ִמּבְ ָהַרב  ַעל  ְמֻסּפָר 
ֵביתֹו  ּבְ ִהְתַקּיְָמה  ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ַזַצ"ל,  סֹולֹוֵבְייִצ'יק 
ִרית ִנּגַׁש  ל ַהּבְ ִסיּוָּמּה ׁשֶ ָכָדיו. ּבְ ִרית ִמיָלה ְלֶאָחד ִמּנְ ּבְ
זִָּכינוּ  רוְּך ה' ׁשֶ א - ָהַרב ְוָאַמר: "נוּ... ּבָ ּבָ ַהּמֹוֵהל ֶאל ַהּסַ
ְוֶאָחד  ָהַרב,  ֵבית  ּבְ ְועֹוד  ִמיָלה,  ִרית  ּבְ ִמְצַות  ְלַקּיֵם 

ֱאָצָאיו..." ִמּצֶ
ב  ה חֹוׁשֵ וָּנְָתָך?! ַהִאם ַאּתָ ּלֵא ָהַרב ְוָתָהה: "ְלַמה ּכַ ִהְתּפַ
יבוּת  י ׁשֹונָה ִהיא ֵמֲחׁשִ ֵביִתי וְּלנְֶכּדִ ִרית ּבְ ל ּבְ יּוָּמּה ׁשֶ ּקִ ׁשֶ

ִרית ַאֶחֶרת?! ּבְ
ד  ָבר ּדֹוֶמה: ָהיָה ֵאיזֶה ְמַלּמֵ ל ְלַמה ַהּדָ ֶאְמׁשֹל ְלָך ָמׁשָ



ל... ּטֵ ְמַעט' ִהְתּבַ 'ּכִ ּדוְּך ׁשֶ ִ ַהׁשּ
ְמָבֵאר  מו(  )יג,  בֹו"  מֹוׁשָ ֲחנֶה  ַלּמַ ִמחוּץ  ב  יֵׁשֵ ָדד  "ּבָ
ָאר  ְ ִמּשׁ ַהְמצָֹרע  ּנָה  ּתַ ׁשְ ּנִ ַמה  ַרּבֹוֵתינוּ,  ָאְמרוּ  "י:  ַרׁשִ
יל  ִהְבּדִ ְוהוּא  הֹוִעיל  ֶאּלָא  ָדד?  ּבָ ב  יֹוׁשֵ הוּא  ׁשֶ ְטֵמִאים 
ּתֹו וֵּבין ִאיׁש ְלֵרֵעהוּ, ַאף הוּא  ין ִאיׁש ְלִאׁשְ ָלׁשֹון ָהַרע ּבֵ ּבְ

ָדד! ב ּבָ ֵדל ֵמֲאֵחִרים ְויֵׁשֵ ִיּבָ
ִנית  ַרּבָ ה ּבְ ִליָט"א: ַמֲעׂשֶ ֵטיין ׁשְ ְרׁשְ י ִיְצָחק ִזיְלּבֶ ִסּפֵר ַרּבִ
בוּ  יָׁשְ ֵמֲאחֹוֶריָה  אֹוטֹוּבוּס.  ּבְ ַעם  ּפַ ּנְָסָעה  ׁשֶ ְידוָּעה 
ֵמַחְברֹוֵתיֶהן  ַאַחת  ַעל  ָהַרע  ָלׁשֹון  רוּ  ּבְ ּדִ ׁשֶ נֹות  ּבָ י  ּתֵ ׁשְ
ּלָה ְמאֹד  ּנוּ ֶאת ַהּכַ נֹות ּגִ ָבר. ַהּבָ ִהְתָאְרָסה זֶה לֹא ִמּכְ ׁשֶ
ֶהָחָתן  ַעל  ְלַרֵחם  ּיֵׁש  ׁשֶ ָהְיָתה  וַּמְסָקנָָתם  ַנאי  ּגְ ִכּנוּיֵי  ּבְ
נֹות  י ַהּבָ ּתֵ ִנית ֶאל ׁשְ ָה"ֻאְמָלל"... ְלֶפַתע ִהְסּתֹוְבָבה ָהַרּבָ
י!  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ַעל  ְמאֹד  ָלֵכן  ֲאִני מֹוָדה  ְוָאְמָרה: 
ֶכף וִּמּיָד!  ּדוְּך ּתֵ ִ ל ֶאת ַהׁשּ ּיְַבּטֵ ִני! ֶאְדַאג ׁשֶ ֶהָחָתן הוּא ּבְ
ְמאֹד  ִנְבֲהלוּ  נֹות  ַהּבָ ֻאְמָלל...  ִיְהיֶה  ִני  ּבְ ׁשֶ י רוָֹצה  ֵאינֶּנִ
עֹוֵמד  ְגָלָלן  ּבִ ִדּבוָּרן.  ּבְ ּגְָרמוּ  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ֵהִבינוּ  ר  ּכֲַאׁשֶ

ֵהם  ִפי ׁשֶ ָבִרים ּכְ ִחי ֶאת ַהּדְ ּקְ ל!... ַאל ּתִ ּטֵ ּדוְּך ְלִהְתּבַ ִ ַהּשׁ
אֹד  ּמְ ּמוָּבן ׁשֶ ִנית - ּכַ נֹות לֹוַמר ָלַרּבָ נֶֶאְמרוּ - ִמֲהרוּ ַהּבָ

ּדוְּך. ִ ל ֶאת ַהׁשּ ִנים ָואֶֹפן ְלַבּטֵ ׁשוּם ּפָ ִהְגַזְמנוּ... ָאסוּר ּבְ
ו  ן אֹוְמרֹות ַעְכׁשָ ִנית - זֹאת ַאּתֶ ה ָהַרּבָ ׁשָ לֹא ָולֹא - ִהְתַעּקְ
ּדוְּך, אוָּלם ֲאִני  ִ ּטוּל ַהׁשּ ת ּבִ ן רוֹצֹות ִלְהיֹות ִסּבַ י ֵאין ַאּתֶ ּכִ
ָבר ֶאְצִלי  ֱאֶמת וְּבָתִמים, ַעל ּכֵן נְֶחָרץ ַהּדָ ּדֹוֶאֶגת ִלְבִני ּבֶ

ּדוְּך ִויִהי ָמה! ִ ל ֶאת ַהׁשּ ְלַבּטֵ
ֶבִכי.  ּבְ וָּפְרצוּ  ַצַער  ֵמרֹב  ן  ַנְפׁשָ ֶאת  יְָדעוּ  לֹא  נֹות  ַהּבָ
ָמה  ְמִבינֹות  ן  ַאּתֶ ר  ּכֲַאׁשֶ  - ִנית  ָהַרּבָ ָאְמָרה   - ו  ַעְכׁשָ
ָלל... אוָּלם  ִני ּכְ ֶהָחָתן ֵאינֹו ּבְ יֶתן אוַּכל ְלַגּלֹות ָלֵכן ׁשֶ ֲעׂשִ
ָהַרע  ָלׁשֹון  ר  ְמַדּבֵ ָאָדם  ים  ְלִעּתִ ן,  ְלַמְדּתֶ ֵמֶאֶלף  עוּר  ׁשִ
ֵאין הוּא ֵמִבין  וּם ׁשֶ ְחֵרר ֶאת ַחְרֻצּבֹות ְלׁשֹונֹו ַרק ִמּשׁ וְּמׁשַ
ן ֶאת  ּתֶ ַחׁשְ ׁשֶ ּבוּרֹו. ְלַאַחר  ִמּדִ ּגַָרם  ׁשֶ ַהּנֶזֶק ֶהָעצוּם  ֶאת 
ָעלוּל ְלִהּגֵָרם, ׁשוּב  ן ֵהיֵטב ֶאת ַהּנֶזֶק ׁשֶ יֶתן ְוֵהַבְנּתֶ ֲעׂשִ ׁשֶ

ְך. ְחְזרוּ ַעל ּכָ לֹא ּתַ

ּדֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ָכרֹו  ׂשְ אוָּלם  נֱֶאָמנָה  ְמַלאְכּתֹו  ה  עֹוׂשֶ ָהיָה  ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ
ַעם ַאַחת  ָהיָה זָעוּם ְוָכל יָָמיו ָהיָה ָעִני ְוֶאְביֹון. ְוִהּנֵה ּפַ
ל  ׁשֶ אוְֹצרֹוָתיו  ּכָל  ִלי  ָהיָה  "ִאם  ד:  ַהְמַלּמֵ א  ּטֵ ִהְתּבַ
ְלִמיָדיו לֹא  ּנוּ..". ּתַ יר ִמּמֶ יְלד ָהִייִתי עֹוד יֹוֵתר ָעׁשִ רֹוְטׁשִ
ִחיּוְּך:  ּבְ יב  ד ֵהׁשִ וָּנְָתָך?! ַהְמַלּמֵ ּכַ ֲאלוּ: "ְלַמה  ְוׁשָ ֵהִבינוּ 
ה ִאם ִיְהיוּ ִלי ֶאת ּכָל אוְֹצרֹוָתיו  בוּ ֶרַגע!... ְלַמֲעׂשֶ "ִחׁשְ

ָכִרי  ׂשְ ֶאת  ּגַם  ִלי  ִיְהיֶה  נֹוָסף  ּבְ ֲאָבל  יְלד,  רֹוְטׁשִ ל  ׁשֶ
ד..." תֹור ְמַלּמֵ ל ּבְ ֲאִני ְמַקּבֵ ַהּמוָּעט ׁשֶ

יָלה: ִמְצָוה זֹו ּכֹה  ִרית ַהּמִ ִמְצַות ּבְ ל, ּגַם ּבְ ְמׁשָ ּכֵן הוּא ַהּנִ
ָלל  יבוּת ּכְ ֵאין ֵעֶרְך ַוֲחׁשִ ֵדי ׁשֶ ֲחׁשוָּבה ְלֵאין ָערֹוְך ַעד ּכְ

ּמֹול... ל ַהּנִ ְלִיחוּסֹו ׁשֶ



י ֶרְך ֱאמוּנָה ָבָחְרּתִ ּדֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ן  ַרּבָ ַעל  ִחזּוּק  ְוִדְבֵרי  ִפים  ְמַאּלְ ִסּפוִּרים 

נְֶכּדֹו  י  ִמּפִ ַזַצ"ל  ַקְניְֵבְסִקי  ַחּיִים  י  ַרּבִ ַהּתֹוָרה  ר  ׂשַ ָמָרן 

ִליָט"א ַרב  ְרג ׁשְ ַדְליָה הֹוִניְגְסּבֶ י ּגְ יתֹו ַהּגָאֹון ַרּבִ נֱֶאַמן ּבֵ

ְך  ֶמׁשֶ ַעְצמֹו ּבְ ַמע ּבְ ָ ּשׁ ָבִרים ׁשֶ ביהמ"ד "ׁשֹונֶה ֲהָלכֹות", ּדְ

ָרן ַזַצ"ל ִנים ִמּמָ ָ ַהּשׁ

ל ר' ַחּיִים ּבוּד ָאב ׁשֶ ַהּכִ

ֵלער ַזַצ"ל ָהיָה  ַטְיּפְ ל ר' ַחּיִים ְלָאִביו ַהּסְ ּבוּד ָאב ׁשֶ ַהּכִ

א  ְכָלל. הוּא ָהיָה הֹוֵלְך ְלַאּבָ ר ְלָתֵאר ּבִ ִאי ֶאְפׁשָ אֶֹפן ׁשֶ ּבְ

יׁש לֹו ֶאת  ּלֹו ּכָל ּבֶֹקר, ַעד ַהיֹּום ָהַאֲחרֹון, הוּא ָהיָה ַמּגִ ׁשֶ

ִבינָה  ּלֹו נַָתן לֹו ֶלֱאכֹל ּגַם ֵמַהּגְ א ׁשֶ ֲארוַּחת ַהּבֶֹקר, ְוַאּבָ

ה. ְוַגם ְלַאַחר  ְחי' ָהְיָתה עֹוׂשָ ְרזֵם ּתִ ִנית ּבַ ֲאחֹותֹו ָהַרּבָ ׁשֶ

יֹום  ּכָל  יד  ְלַהּגִ הֹוֵלְך  ָהיָה  הוּא  ִנְפַטר,  ֵלער  ַטְיּפְ ַהּסְ ׁשֶ

ָהַלְך  ְוהוּא  ַאְלָמנָה,  ָהְיָתה  ִהיא  ַלֲאחֹותֹו,  טֹוב  ּבֶֹקר 

ָבר לֹא ָהיָה לֹו ּכַֹח ָאז  ִנים ּכְ ָ ְך ַהּשׁ ֶהְמׁשֵ ֵאֶליָה ּכָל ּבֶֹקר. ּבְ

ְקֶוה  י. הוּא ּגַם ָהיָה הֹוֵלְך ַלּמִ ִ ּשׁ יַע ּכָל יֹום יֹום ׁשִ הוּא ִהּגִ

ֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּדֶ ּבְ



הוּא  ׁשֶ ִנים  ָ ַהּשׁ ְך  וְּבֶהְמׁשֵ ֵלער,  ַטְיּפְ ַהּסְ ל  ׁשֶ ְניָן  ּבִ ּבַ ם  ׁשָ

יתֹו. ַחת ּבֵ ּתַ ּמִ ְקֶוה ׁשֶ נְֶחַלׁש ִהְתִחיל ָלֶלֶכת ַלּמִ

ַעד  ֲאַחּכֶה  ֲאִני  ְוִכי  הוּ,  ֶ ַמּשׁ יד  ַאּגִ ֲאִני  ׁשֶ ׁש  ּקֵ ּבִ א  "ַאּבָ

ּבֶֹקר?" ָמָחר ּבַ

ל ר'  ֵטיין, ָאִביו  ׁשֶ ׁשְ מוֵּאל ֶאּפְ ם ר' ׁשְ ׁשֵ ּבְ ָהיָה ְיהוִּדי 

מוֵּאל  ׁשְ ר'  ַחּיִים.  ר'  ל  ׁשֶ ְיִמינֹו  יָד  ֵטיין,  ׁשְ ֶאּפְ ְעיָה  ְיׁשַ

ְמַחת  ׂשִ ּבְ "ֶלֶדְרָמן".  נֶֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ִאים  ֵמַהּגַּבָ ָהיָה 

ֲעבוּר  ְצָדִדי  ֶחֶדר  ּבְ פֹות  ַהּקָ ָעׂשוּ  ׁשֶ ִנים  ׁשָ ָהיוּ  ּתֹוָרה 

תֹו. ָהיָה ִנְרֶאה  ל ֻחְלׁשָ ׁשֶ ִמְניָן ְמֻצְמָצם, ּבְ ֵלער ּבְ ַטְיּפְ ַהּסְ

ִנְכנַס  ּלֹא  ׁשֶ אֹו  ִנְכנַס  לֹא  מוֵּאל  ׁשְ ר'  ׁשֶ ֵלער  ַטְיּפְ ַלּסְ

ׁש ֵמר' ַחּיִים  ּקֵ ִריְך ְלַפּיְסֹו. הוּא ּבִ ּצָ ׁש ׁשֶ ִמּיָד, ְוהוּא ָחׁשַ

מוֵּאל  ׁשְ ר'  ֶאת  ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה:  ְמַחת  ׂשִ מוָֹצֵאי  ּבְ

ּבֹו  נֲָהגוּ  לֹא  אוַּלי  ׁשֶ ִמי,  ׁשְ ּבִ אֹותֹו  ַפּיֵס  ּתְ ֵטיין,  ׁשְ ֶאּפְ

הוּא ָהיָה ָצִריְך ְלִהּכָנֵס. ְניָן ׁשֶ ּמִ יק ּכָבֹוד ּבַ ַמְסּפִ

בֹוָרה  ּדְ ְרחֹוב  ּבִ מוֵּאל  ׁשְ ל ר'  ׁשֶ ְלֵביתֹו  ָהַלְך  ַחּיִים  ר' 

ְלַפּיֵס  ׁש  ּקֵ ּבִ א  ַאּבָ ְוָאַמר:  קֹומֹות   3 ָעָלה  ִביָאה,  ַהּנְ

ֲהלֹא  ְפִליָאה:  ּבִ ֵהִגיב  מוֵּאל  ׁשְ ר'  ְניָן.  ַהּמִ ַעל  ֶאְתֶכם 

ו  ַעְכׁשָ ַער ְלָך  ּבָ נֵּץ, ַמה  ּבַ ּכָל יֹום  י  ּלֵל ִאּתִ ה ִמְתּפַ ַאּתָ

נֵּץ. יד ִלי ֶאת זֶה ּבַ ּגִ א ַלנֵּץ, ּתַ ָלבֹוא, ַוֲהֵרי ָמָחר ָהִייִתי ּבָ

הוּ, ְוִכי ֲאִני  ֶ יד ַמּשׁ ֲאִני ַאּגִ ׁש ׁשֶ ּקֵ א ּבִ ָענָה לֹו ר' ַחּיִים: ַאּבָ

ָאִבי ָאַמר ִלי  ּבוּד ָאב! ִמּיָד ׁשֶ ּבֶֹקר? ּכִ ֲאַחּכֶה ַעד ָמָחר ּבַ

אִתי ֵאֶליךָ, ְוִכי ֲאַחּכֶה ַעד ָמָחר  י ְלָכאן וִּמּיָד ּבָ ַרְזּתִ ִהְזּדָ

ּבוּד ָאב? ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּכִ

ָרֵאל ל ר' ַחּיִים ְויְַלֵדי ִיׂשְ ַהּיַַחס ׁשֶ
ה, זֶה ְמַחזֵּק אֹוָתם" "ֲאִני ּכֹוֵתב ָלֶהם ִמּלָ

ר  ּבַ ַנַער  ּכָל  ָרֵאל.  ִיׂשְ יְַלֵדי  ּכָל  ֶאת  ְמאֹד  ֵקֵרב  הוּא 

ִנים,  ּפָ ְמאֹור  ּבִ לֹו  ְמַקּבְ ָהיָה  ֵאָליו  יַע  ַמּגִ ָהיָה  ׁשֶ ִמְצָוה 

"ס. הוּא ָרָצה  ַ ְוָהיָה ְמעֹוֵדד אֹותֹו ִלְלמֹד ְוָלַדַעת ֶאת ַהּשׁ

"ס.  ׁשַ ִלְגמֹר  "ס,  ׁשַ ָלַדַעת  ִגים,  ֻמּשָׂ ַלְיָלִדים  ְלַהְכִניס 

ר זֶה ָלַדַעת  ר זֶה ִלְגמֹר, ָהִעּקָ הוּא ָהיָה אֹוֵמר: לֹא ָהִעּקָ

חֹות  ָכבֹוד לֹא ּפָ ּמוָּבן. הוּא ִהְתיֵַחס ְלָכל יֶֶלד ּבְ ְוַלֲחזֹר ּכַ

ר ְמֻבּגָר ְואוַּלי ֲאִפילוּ ְקָצת יֹוֵתר. ֵמֲאׁשֶ

יר ִלי, ֲהלֹא  י ֶאת ר' ַחּיִים: ָהַרב יְַסּבִ ַאְלּתִ יֹום ֶאָחד ׁשָ

ָכל יֹום,  ִבים ּבְ עֹות ַרּבֹות ְועֹונֶה ְלִמְכּתָ ִקיַע ׁשָ ָהַרב ַמׁשְ

ֶרְך ָחְכָמה" נֹוָסף,  ּבֹון ִחּבוּר ֵחֶלק "ּדֶ ַוֲהֵרי זֶה ַעל ֶחׁשְ

ה צֹוֵדק,  ְגַלל זֶה. הוּא ָענָה ִלי: ַאּתָ ם ּבִ ָהַרב לֹא ִמְתַקּדֵ

ֲאִני עֹונֶה ֵאּלוּ ְצִעיִרים  ר ְלִמי ׁשֶ ִעּקָ ְרֶאה, ֲהלֹא ּבְ ֲאָבל ּתִ

ְוֵהם  ִמּלָה  ֵאיזֹו  ָלֶהם  ּכֹוֵתב  ֲאִני  אֹוָתם,  ְמַחזֵּק  ְוזֶה 

ר ֲאִני  ה ָלֶהם ַאֲהַבת ּתֹוָרה, וְּבִעּקָ ֵמִחים ְוַגם זֶה עֹוׂשֶ ׂשְ

ִעיִרים. רוֶֹצה ְלַחזֵּק ֶאת ַהּצְ

ִדְבֵרי ּתֹוָרה ָכִדים ּבְ ר ִעם ַהּנְ ׁשֶ ַהּקֶ
יַַחס.  ל  ִקּבֵ נֶֶכד  ְוָכל  ְנָכָדיו  ִעם  י  ִאיׁשִ ר  ֶקׁשֶ לֹו  ָהיָה 

יד ֵאיזֹו  ִלּמוּד, ּכָל יֶֶלד ָהיָה ָצִריְך ְלַהּגִ יַח ִאּתֹו ָהיָה ּבְ ַהּשִׂ

ְוהוּא  ַעם,  ּפַ י  ִמּדֵ ּתֹוָרה  ַבר  ּדְ ֵאיזֶה  ִלּמוּד אֹו  ּבְ ֵאָלה  ׁשְ

ַלח ִלי, ֲאִני ֶאְכּתֹב ְלָך  ׁשְ הוּ, ּתִ ֶ ְכּתֹב ַמּשׁ ָהיָה ּדֹוֵרׁש: ּתִ

ֶהָעָרה. 

ת הוּא ָהיָה ִמְתיֵַחס ְלָכל ֶאָחד ְוֵחֶלק  ּבָ ַ ְסֻעּדֹות ַהּשׁ ּגַם ּבִ

ה לֹא  ה ַאּתָ ְוׁשֹוֵאל: "ָלּמָ ּפֹונֶה  ְלֻכּלָם. הוּא  ְרכֹוִנים  ּבִ

ּלֹו ְוִעם  גֹּוֵמר ֶלֱאכֹל?" ְוַהּכֹל ָהיָה ִעם חוּׁש ַההוּמֹור ׁשֶ

ְך ַעד סֹוף יָָמיו.  ּלֹו, ּכָ ְמַחת ַהַחּיִים ׁשֶ ׂשִ


