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ּתֹוָרה" ְהיוּ ֲעֵמִלים ּבַ ּתִ "ׁשֶ
ים ִמּטוֹת ְלֵבית ַהחֹוִלים ִ ַרם ֲחִמּשׁ ּתָ ַהּבָחוּר ׁשֶ

"י:  ֵלכוּ" )כו, ג(, ּכַָתב ַרׁשִ ֻחּקַֹתי ּתֵ ֵתנוּ "ִאם ּבְ ָפָרׁשָ )ּכָתוּב ּבְ
ּתוָֹרה". ְהיוּ ֲעֵמִלים ּבַ ּתִ "ׁשֶ

ּלֹא  ׁשֶ ֲעיָָרה  ָהיְָתה  זצ"ל  ַחּיִים"  "ֶהָחֵפץ  ל  ׁשֶ ְתקוָּפתוֹ  ּבִ
ְלֵטל ַעד  ָחָלה - ֻהְצַרְך ְלִהּטַ ּה ּבֵית חוִֹלים, וִּמי ׁשֶ ָהיָה ּבָ
ֵהֵסב  ָהִעְניָן  ׁשֶ ּכַּמוָּבן  מוָּכה.  ַהּסְ ִעיר  ּבָ ׁשֶ ַהחוִֹלים  ְלֵבית 
ֶרְך  ה ַלחוֶֹלה, וְּפָעִמים ִטְלטוֵּלי ַהּדֶ ַצַער ַרב ְוַטְלָטָלה ָקׁשָ
קוֹם  י ַהּמָ ַאף ֶהְחִמירוּ ֶאת ַמּצָבוֹ. יוֹם ֶאָחד ֶהְחִליטוּ ַאְנׁשֵ
ִעיָרם.  יעוּ ַמִים ַעד נֶָפׁש - ְוֵהם ּבוִֹנים ּבֵית חוִֹלים ּבְ ִהּגִ ׁשֶ
ֶאת  נוּ  ִמּמְ ָהִעיר  יֵרי  ֲעׁשִ ְוִגיִדים,  עוֹר  ָקְרָמה  ְכִנית  ַהּתָ
ָלאָכה, ְוַכֲעבֹר  חוּ ַעל ַהּמְ קוֹם ִנּצְ רוֹיְֶקט - ְוַעְסָקנֵי ַהּמָ ַהּפְ
ּכֵָעת  ּלוֹ.  ּתִ ַעל  ַהחוִֹלים  ּבֵית  ב  ְוִנּצַ ָקם  ְקָצָרה  קוָּפה  ּתְ
ָצִריְך  ְוָהיָה  ַהחוִֹלים,  ּבֵית  ִנים"  "ּפְ ּתוַּח  ּפִ ַלב  ׁשְ יַע  ִהּגִ
ם ּכְָך ָעְרכוּ  יּוּד ַהיָָּקר . ְלׁשֵ ּטוֹת ְוַהּצִ ן ֶאת ַהּמִ ְלַאְרגֵּן וְּלַמּמֵ
ּכְאוֵֹרַח  ַחּיִים  ֶהָחֵפץ  ֶאת  ְוֵהִביאוּ  ְמיָֻחד  ֵארוַּע  ָהַעְסָקִנים 
יבוּת  ְפנֵיֶהם ַעל ֲחׁשִ יֵרי ָהִעיר ְונֲָאמוּ ּבִ נוּ ֶאת ֲעׁשִ ּכָבוֹד, ִזּמְ
יל נֶֶפׁש", ְוֵהֵחּלוּ ְלַהְתִרים אוָֹתם  ּצִ ל "ַהּמַ ָהִעְניָן וַּמֲעָלתוֹ ׁשֶ

ִפי ְיָכְלּתוֹ. "ִמּטוֹת"- ּכָל ֶאָחד ּכְ

ֶהָחֵפץ  ֶאל  ְוִנּגַׁש  קוֹם  ַהּמָ ֶאל  יָבה  ְיׁשִ ּבָחוּר  ִנְכנַס  ְלֶפַתע 
ּפֶֶלא.  ַבר  ּדְ ָקָרה  ְוִהּנֵה  ַמה.  ַבר  ּדְ ְלהוִֹדיעוֹ  ֵדי  ּכְ ַחּיִים 
ָרָאה ָהַרב ֶאת ַהּבָחוּר, הוּא ָקם ִלְכבוֹדוֹ ְוִהְתיֵַחס  ֶרַגע ׁשֶ ּבָ
ַעל   - קוֹם  ַהּמָ יֵרי  ַלֲעׁשִ ָבר  ַהּדָ ָחָרה   . גָּדוֹל  ָכבוֹד  ּבְ ֵאָליו 
הוּא ְמַכּבֵד  ֶ ה ּשׁ יָבה יוֵֹתר ִמּמַ ָהַרב ְמַכּבֵד ּבָחוּר ְיׁשִ ּכְָך ׁשֶ
ַאל  יִרים לֹא יָכוֹל ָהיָה ְלִהְתַאּפֵק - ְוׁשָ אוָֹתם, ְוַאַחד ָהֲעׁשִ
ַרם  ה ִמּטוֹת ּתָ ּמָ בוֹד ָהַרב! ּכַ ֵאָלה ְמַקְנֶטֶרת וְּמִביָכה: ּכְ ׁשְ
יב  ֵהׁשִ ְדֵהָמה,  ַהּתַ ְלַמְרּבֵה  ַהחוִֹלים?  ְלֵבית  ַהזֶּה  ַהּבָחוּר 
ר  ים ִמּטוֹת"! ּכֲַאׁשֶ ִ ַרם "ֲחִמּשׁ ַהּבָחוּר ּתָ לוֹ ֶהָחֵפץ ַחּיִים ׁשֶ
אוּ ְמאֹד! ֲהֵרי  ּלְ ׁשוָּבה, ֵהם ִהְתּפַ יִרים ֶאת ַהּתְ ְמעוּ ָהֲעׁשִ ׁשָ
ן  יָבה ְלַמּמֵ 50 ִמּטוֹת זֶה הוֹן ָעָתק, וֵּמֵהיָכן יָכוֹל ּבָחוּר ְיׁשִ

ּכָזוֹ? ַמֲעָצָמה ׁשֶ
ם ּתוְֹרִמים  יר: ַאּתֶ ִליָאָתם, ְוִהְסּבִ ָרָאה ֶהָחֵפץ ַחּיִים ֶאת ּפְ
ַהְרּבֵה  ַרם  ּתָ ַהזֶּה  ַהּבָחוּר  ַאְך  ּיְִהיוּ".  ׁשֶ "ַלחוִֹלים  ִמּטוֹת 
ּכָאן  ִנְלֶמֶדת  ר  ֲאׁשֶ ּתוָֹרתוֹ  ְזכוּת  ּבִ ִיְהיוּ"!!!  ּלֹא  "ׁשֶ ִמּטוֹת 
ַפע גָּדוֹל ּבָעוָֹלם ָהֶעְליוֹן -  ְויֶזַע, ִמְתעוֵֹרר ׁשֶ ָעָמל  ּבְ ִעיר  ּבָ
ֵבית ַהחוִֹלים "ּפוֵֹחת ְוהוֵֹלְך", וִּבְזכוּתֹו  ר ַהחוִֹלים ּבְ וִּמְסּפַ

ים ִמּטוֹת. ִ ֵבית ַהחוִֹלים - ּפָחוֹת ֲחִמּשׁ ָצִריְך ּבְ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּבְ

אוּל  ׁשָ ַאּבָא  ִציֹּון  ּבֶן  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ַהַחְברוָּתא 
זַַצ"ל!

יַבת ּפָֹרת יוֵֹסף. יׁשִ יַע ִלְלמֹד ּבִ ִהּגִ ָבחוּר ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
ּנוּ.  מוּ ִמּמֶ ָדד ְוַהּכֹל ִהְתַעּלְ ב ּבָ יָּׁשַ ֵקט ׁשֶ הוּא ָהיָה ּבָחוּר ׁשָ

ַקל ַלֲעזֹב  ָ ּשׁ ת ַעד ׁשֶ ׁשֶ תוְֹך ֶחְבָרה ְמגֻּבֶ יׁש נֶַטע זָר ּבְ הוּא ִהְרּגִ
יָבה. ְוִלְנטֹׁש ֶאת ַהּיְׁשִ

ּבֶן  י  ַרּבִ ַהגָּאוֹן  ְליִָמים  ְמֻבגָּר,  ּבָחוּר  ְליָדוֹ  ב  ֵ ִהְתיַּשׁ ְלֶפַתע 
"אוַּלי  יָבה,  ַהְיׁשִ ֻציָּנֵי  ִמּמְ ָהיָה  ׁשֶ זַַצ"ל,  אוּל  ׁשָ ַאּבָא  ִציֹּון 



ירוֹ ֲאָבל  יַע לוֹ, ָאְמנָם ַהּלָּה לֹא ִהּכִ ַחְברוָּתא?" ִהּצִ ִנְלַמד ּבְ
ְגיָה,  ִנְבֵכי ַהּסֻ ִעיָקה. ָצְללוּ ּבְ ִדידוּת ַהּמְ ַהּכֹל טוֹב יוֵֹתר ֵמַהּבְ

אוַֹרְיָתא. ִרְתָחא ּדְ חוּ ּבְ ִהְתנַּצְ
ֵאָליו  ׁשוּ  ִנּגְ חוִּרים  ּבַ ׁשֶ ּכְ ּה  ַהּלָ ע  ֻהְפּתַ ָצֳהָרִים  ֲארוַּחת  ּבַ
ֵרר  ִהְתּבָ מוֹ.  ׁשְ ּבִ ְמעוּ  ָ ּשׁ ׁשֶ יָפוֹת  ְסָברוֹת  ַעל  לוֹ  ְוֶהֱחִמיאוּ 
ְּקֹו  ְלַחז ֵדי  ּכְ ְסָברוָֹתיו  ֶאת  יָבה  ְיׁשִ ּבַ ְרֵסם  ּפִ ִציּוֹן  ן  ּבֶ י  ַרּבִ ׁשֶ
ם  ִעּמָ ע  ּיְִקּבַ ׁשֶ ׁשוֹ  ְלַבּקְ ּבָאוּ  ְוָאֵכן  טוֹב.  ם  ׁשֵ לוֹ  ְוָלֵתת 
ְוַכיּוֹם  יָבה  ַהְיׁשִ ִחיר  ּבְ ְוִנְהיָה  ִהְתַעּלָה  ַהּבָחוּר  ַחְברוָּתא. 

יבוֹת. )יִָגילוּ ְבַמְלּכָם( י ַהְיׁשִ אוּל זַַצ"להוּא ֶאָחד ִמּגְדוֵֹלי ָראׁשֵ ן ִציּוֹן ַאּבָא ׁשָ י ּבֶ ַרּבִ

ְלִכוּוּן  ְלֶפַתע  ָרץ  זַַצ"ל  ֵלער  ַטְיּפְ ַהּסְ
ְזָרח... ַהּמִ

ֵטְיין זַַצ"ל: י ְראוֵּבן ַקְרִליְנׁשְ ח ַרּבִ ׂשָ
ִיץ.  ַהּקַ יֵמי  ּבִ ַאְנְגִּליָה  ּבְ הוֹת  ִלׁשְ י  נֱֶאַלְצּתִ ִנים  ָ ַהּשׁ ַאַחת  ּבְ

ם ֶלָהִרים. ים ְמאֹד נוְֹסִעים ׁשָ ִיץ, ַרּבִ ּקַ ּבַ
ל  ׁשֶ קוּתוֹ  ּלְ ְלִהְסּתַ ָהִראׁשוֹן  נָה  ָ ַהּשׁ יוֹם  ִלְקַראת  זֶה  ָהיָה 
י ָראוּי  יַבת ִמיר ָהיָה ָסבוּר ּכִ ֵלער זַַצ"ל. רֹאׁש ְיׁשִ ַטְיּפְ ַהּסְ
זַַצ"ל  ֶאְייֶדְלַמן  ְזֵאב  י  ֵמַרּבִ ׁש  וִּבּקֵ יָבה,  ְיׁשִ ּבַ ֶהְסּפֵד  ַלֲערְֹך 

יד. יָּבוֹא ְלַהְסּפִ ַאְנְגִּליָה, ׁשֶ ָהה ָאז ּבְ ָ ּשׁ ׁשֶ

ֵלער,  ַטְיּפְ ל ַהּסְ ִאיפוֹת ׁשֶ ְ י ְזֵאב ֶאת ַהּשׁ יר ַרּבִ ְדָבָריו ִהְזּכִ ּבִ
י ַפְייֵבל  ֲחֻתנַּת ָאִחיו ַרּבִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ֵלער ִהׁשְ ַטְיּפְ י ַהּסְ ְוִסּפֵר ּכִ
י ָהאוָּלם ִעם  ִצּדֵ ב ּבְ ה יָׁשַ ֻעּדָ ַעת ַהּסְ חוּ"ל. ּכָל ׁשְ ֶאְייֶדְלַמן ּבְ
ה  ָרׁשָ ֶהָחָתן עוֵֹמד לוַֹמר ּדְ יָּד ְוָלַמד. ְלֶפַתע ִהְכִריזוּ ׁשֶ ָמָרא ּבַ ּגְ
נֱֶעַמד  ִריָצה,  ּבְ ְמַעט  ּכִ ְזָרח  ַהּמִ ְלִכוּוּן  ִמֵהר  הוּא  ִלּמוּד.  ּבְ
ַמע  ֵדי לֹא ְלַהְפִסיד ִמּלָה, )ֱהיוֹת ְוהוּא לֹא ׁשָ ָסמוְּך ְמאֹד ּכְ
אוֹן  ּמָ ּמוּד ְוַהּצִ ׁשוַּקת ַהּלִ ׁש(. ּתְ טוֹב ְונֱֶאַלץ ַלֲעמֹד ָקרוֹב ַמּמָ
ִזְכרוִֹני  אוֹתוֹ ַלְיָלה – נְֶחְרטוּ ּבְ ָרִאיִתי ּבְ ַהזֶּה ְלִדְבֵרי ּתוָֹרה ׁשֶ

ִנים. רוֹת ׁשָ ַעׂשְ

ּכָל  ֶאת  ּפֶה  ַעל  ּבְ ְלַהְרצוֹת  ֵהֵחל  ַהיֶֶּלד 
"ס ְלִפי ֵסֶדר! ַ ׁשּ ּבַ ֶסְכּתוֹת ׁשֶ מוֹת ַהּמַ ׁשְ

קוָּפה  ּתְ ֵלער  ַטְיּפְ ַהּסְ ֵבית  ּבְ ר  ּקֵ ּבִ י  ּכִ ְזֵאב  י  ַרּבִ ִסּפֵר  עוֹד 
זַַצ"ל,  ַחּיִים  י  ַרּבִ נוֹ,  ּבְ ַהּקֶֹדׁש.  ְלֶאֶרץ  ּבוֹאוֹ  ְלַאַחר  ְקָצָרה 

ָהיָה ָאז יֶֶלד ָקָטן ְמאֹד.
ֵאיְך  ְלָך  ַאְרֶאה  "ּבוֹא  ְזֵאב:  י  ְלַרּבִ ָאז  ָאַמר  ֵלער  ַטְיּפְ ַהּסְ
ֵלער ִנּגַׁש ָלָארוֹן  ַטְיּפְ י". ָמָרן ַהּסְ ּלִ ֲאִני ְמַחנְֵּך ֶאת ַחּיִים ׁשֶ
יד!" ַהיֶֶּלד ֵהֵחל  ּגִ יָדוֹ ֻסּכִָריָּה. ָקָרא ַליֶֶּלד: "ַחּיִים ּתַ ְוהוִֹציא ּבְ

"ס ְלִפי  ַ ׁשּ ּבַ ֶסְכּתוֹת ׁשֶ מוֹת ַהּמַ ַעל ּפֶה ֶאת ּכָל ׁשְ ְלַהְרצוֹת ּבְ
ּכִָריָּה  ַהּסֻ ֶאת  ְונַָטל  ָקַפץ  ְל"עוְּקִצין"  יַע  ִהּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֵסֶדר, 

ִמיָּדוֹ...
ׁש יוְֹדִעים ְורוִֹצים ָלַדַעת ֶאת ּכָל  ִגיל ׁשֵ ם ְמִביִנים? ִאם ּבְ ַאּתֶ

ּכָתוּב ּבֶָהם... ֶ ֶסְכּתוֹת, אח"כ יוְֹדִעים ּגַם ַמה ּשׁ מוֹת ַהּמַ ׁשְ
ֲעִליַּת ָהָאָדם. ָהָרצוֹן הוּא  ּתוְֹקקוּת ִהיא ֵחֶלק ֶמְרּכִָזי ּבַ ַהִהׁשְ

ּתוָֹרה. ית ּבַ ֵלמוּת ֲאִמּתִ ֶאֶבן ּבַֹחן ִלׁשְ



ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה  ּבְ

ַמּכוֹת  ֹוֵטר  ַהּשׁ ֶאת  ִהּכָה  ׁשֶ ד  ַהְמַלּמֵ
ֶאְמַצע ַהּתֹוְספוֹת! ִנְמָרצוֹת... ּבְ

ּתוָֹרה.  ְלַחיֵּי  ּגְבוֹהוֹת,  ִאיפוֹת  ִלׁשְ  – ּיְִהיֶה  ׁשֶ ָראוּי  ּבָט,  ַהּמַ
ִמּכֵיוָן  זֶה  ָהיָה  ַלּתוָֹרה,  ְצֵמִאים  ָהיוּ  ׁשֶ ַהּלָלוּ,  ַהּגְדוִֹלים 
ר  ָמָרא ֶאָחד, ֶאְפׁשָ ף ּגְ ּתוָֹרה. ּגַם ּדַ ּבַ ִתיקוּת ׁשֶ ָחׁשוּ ֶאת ַהּמְ ׁשֶ
יׁש ְמִתיקוּת.  ַלֲחזֹר ָעָליו ׁשוּב וָׁשוּב, ַלֲהִבינוֹ ֵהיֵטב, וְּלַהְרּגִ
ְמִביִנים  וָׁשוּב,  ׁשוּב   – ַאַחת  נָיוֹת  ִמׁשְ ֶכת  ַמּסֶ ַעל  חוְֹזִרים 

ר. ִאים שַֹׂבע ְואֹׁשֶ אוָֹתּה ְוקוִֹנים אוָֹתּה, וִּמְתַמּלְ
ַלח  י ַחּיִים זַַצ"ל ׁשָ ַרּבִ ד ָחׁשוּב ְמאֹד, ׁשֶ ְבִריְסק ָהיָה ְמַלּמֵ ּבִ

ְוָקא ֶאְצלוֹ. ֶאת ְיָלָדיו ִלְלמֹד ּדַ
ָמָרא.  יּהַ ֶאת ֵעינָיו ֵמַהּגְ ּמוּד לֹא ִהְגּבִ ַעת ַהּלִ ׁשְ ד, ּבִ אוֹתוֹ ְמַלּמֵ

ָמאק ְמיָֻחד. טוּב ַטַעם וְּבִגיׁשְ ד ּבְ ָלַמד ְוִלּמֵ
ְלמוֵּדי ַהּתוָֹרה,  ִביִקים ָסְגרוּ ֶאת ּתַ ַהּבוְֹלׁשְ קוָּפה ׁשֶ יָעה ּתְ ִהּגִ
ּלָה ׁשוֵֹטר ֶאת ְמקוֹם  ַמֲחבוֹא. יוֹם ֶאָחד ּגִ ְונֶֶאְלצוּ ִלְלמֹד ּבְ
ְחָסן,  ד. ִנְכנַס ַלּמַ ֲחבוֹא ּבוֹ ָלְמדוּ ַהְיָלִדים ִעם אוֹתוֹ ְמַלּמֵ ַהּמַ
ִגין  ּבְ ְלָעְצרוֹ  ֵדי  ּכְ ַהחוָּצה  כוֹ  ְלָמׁשְ ה  ְוִנּסָ ֶאָחד,  יֶֶלד  ַפס  ּתָ

ְמעוּ ְוִייָראוּ... ִצּבוּר. ְלַמַען ִיׁשְ ִלּמוּד ּתוָֹרה ּבְ
 – ָלגָן  ּבָ ָהיָה  ׁשֶ ּכֵיוָן  ֲאָבל  ְתִחּלָה,  ּבִ ִהְבִחין  לֹא  ד  ַהְמַלּמֵ
קוֹמֹו  ִמּמְ יֶֶלד. ָקם  ְך  ׁשוֵֹטר מוֹׁשֵ ְוָרָאה  ֵעינָיו,  יּהַ ֶאת  ִהְגּבִ
ה ַמּכוֹת  ּמָ וֵֹטר, ִהּכָהוּ ּכַ פוָּכה, ִמֵהר ִלְקַראת ַהּשׁ ֵחָמה ׁשְ ּבְ

ֶאְגרוֹף ְוָקָרא לוֹ: "ָחצוּף, ְמנֻוָּל!"...
ׁש,  ד ַמּמָ זֶּה ׁשֵ ב ׁשֶ ּנְִרֶאה ָחׁשַ וֵֹטר ּכַ ׁש נֵס. ַהּשׁ ָהיָה ָלֶהם ַמּמָ

רוְּסיָה ְלַהּכוֹת ׁשוֵֹטר זֶה ַסּכָנַת עֹנֶׁש ָמוֶת ִמיִָּדי, ְוִהּנֵה  י ּבְ ּכִ
הוּא ְמַקּבֵל ַמּכוֹת ֲהגוּנוֹת...

ְחָסן,  ד. ִנְכנַס ַלּמַ ֲחבוֹא ּבוֹ ָלְמדוּ ַהְיָלִדים ִעם אוֹתוֹ ְמַלּמֵ ַהּמַ
ִגין  ּבְ ְלָעְצרוֹ  ֵדי  ּכְ ַהחוָּצה  כוֹ  ְלָמׁשְ ה  ְוִנּסָ ֶאָחד,  יֶֶלד  ַפס  ּתָ

ְמעוּ ְוִייָראוּ... ִצּבוּר. ְלַמַען ִיׁשְ ִלּמוּד ּתוָֹרה ּבְ
 – ָלגָן  ּבָ ָהיָה  ׁשֶ ּכֵיוָן  ֲאָבל  ְתִחּלָה,  ּבִ ִהְבִחין  לֹא  ד  ַהְמַלּמֵ
קוֹמֹו  ִמּמְ יֶֶלד. ָקם  ְך  ׁשוֵֹטר מוֹׁשֵ ְוָרָאה  ֵעינָיו,  יּהַ ֶאת  ִהְגּבִ
ה ַמּכוֹת  ּמָ וֵֹטר, ִהּכָהוּ ּכַ פוָּכה, ִמֵהר ִלְקַראת ַהּשׁ ֵחָמה ׁשְ ּבְ

ֶאְגרוֹף ְוָקָרא לוֹ: "ָחצוּף, ְמנֻוָּל!"...
ׁש,  ד ַמּמָ זֶּה ׁשֵ ב ׁשֶ ּנְִרֶאה ָחׁשַ וֵֹטר ּכַ ׁש נֵס. ַהּשׁ ָהיָה ָלֶהם ַמּמָ
רוְּסיָה ְלַהּכוֹת ׁשוֵֹטר זֶה ַסּכָנַת עֹנֶׁש ָמוֶת ִמיִָּדי, ְוִהּנֵה  י ּבְ ּכִ

הוּא ְמַקּבֵל ַמּכוֹת ֲהגוּנוֹת...
וָּבַרח  יָָצא  ָהַעְצִמי,  חוֹן  ּטָ ַהּבִ ֶאת  ִאּבֵד  ׁשוּט  ּפָ וֵֹטר  ַהּשׁ

זֵּר. קוֹם, ְוַהְיָלִדים ִמֲהרוּ ְלִהְתּפַ ֵמַהּמָ
י ַחּיִים: "ּתֹאַמר ִלי, ֵאיְך לֹא ָהיָה  ַאל אוֹתוֹ ַרּבִ ְלָמֳחָרת ׁשָ
ּכְָך  יָת זֹאת,  ָעׂשִ ֵאיְך  ְלָך נֵס, ֲאָבל  ַחד? נָכוֹן, ָהיָה  ּפַ ְלָך 

ְלַהּכוֹת ׁשוֵֹטר ַמּכוֹת נֱֶאָמנוֹת?".
ַמע ַמה  ָהַרב לֹא ׁשָ ּנְִרֶאה ׁשֶ יק: "ּכַ ּדִ ד ַהּצַ יב לוֹ ַהְמַלּמֵ ֵהׁשִ
י ֶאת ַהּתוְֹספוֹת,  ְרּתִ ֶאְמַצע ַהּתוְֹספוֹת, ִהְסּבַ ָהיָה. ָהִיינוּ ּבְ ֶ ּשׁ
ִניָמה. ְוִכי  ְייגֶץ ִנְכנַס ּפְ ֵשׁ ֶאְמַצע, וְּבִדיּוּק ָאז אוֹתוֹ  ׁש ּבְ ַמּמָ
ֶאְמַצע ַהּתוְֹספוֹת?!"... ַמע ּכָזֹאת ֻחְצּפָה, ְלַהְפִריַע ּבְ ָהַרב ׁשָ

ֶרת! ּכָל ִמּלָה נוֶֹסֶפת – ְמיֻּתֶ



ֲהלֹא  ם  ִנְכנְַסּתֶ "ֵאיְך  ַמּה:  ּתָ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ
ֶלת ָהיְָתה ְנעוָּלה?!". ַהּדֶ

י ְזֵאב ֶאְייֶדְלַמן זַַצ"ל,  י ֵמַרּבִ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ְרצֹוִני ְלַסּפֵר ַמה 
ַעת  ׁשְ ּבִ ם  ְונֹוַכח ׁשָ ָאִביו ָהיָה ֵעד ָלּה  ׁשֶ ה ֻמְפָלָאה  ֻעְבּדָ
ַדְליָה נֶָדל  י ּגְ ָאְזנֵי ַרּבִ ָבר ּבְ י ֶאת ַהּדָ ה. ְליִָמים ִסּפְַרּתִ ַמֲעׂשֶ
ָהיְָתה  ּבֱֶאֶמת  ּכְָך  י  ּכִ ֱאֶמת,  ּפוּר  "ַהּסִ א:  ּטֵ ִהְתּבַ ׁשֶ זַַצ"ל, 

ל ָהִאיׁש". ַמהוּתֹו ׁשֶ
ִריְסק  ּבְ ה ֵמָהִעיר  ָ א ִאּשׁ ה סוֹקוֹלוְֹבְסִקי זַַצ"ל נָׂשָ י מֹׁשֶ ַרּבִ
ִקיָדה ּגְדוָֹלה.  ׁשְ ב ְוָלַמד ּבִ ְצִעירוּתוֹ. יָׁשַ ּה ּבִ יַע ָלדוּר ּבָ ְוִהּגִ

ְרִציפוּת. ב ְולוֵֹמד ּבִ ֶחֶדר ְויוֹׁשֵ הוּא ָהיָה ִנְסגָּר ּבַ
ְדִחיפוּת. לֹא ָהְיָתה  יוֹם ֶאָחד, ַרֲעיָתוֹ ָהְיָתה ְצִריָכה אוֹתוֹ ּבִ
ּכֵיוָן  ּפַָתח.  לֹא  ַאְך  ַחְדרוֹ,  ֶלת  ּדֶ ַעל  ְוָדְפָקה  ֵרָרה  ּבְ ָלּה 
ְפָקה ָחזָק יוֵֹתר, ַאְך ּגַם  הוּ ּכָזֶה, ּדָ ֶ ם אוֹ ַמּשׁ י ִנְרּדַ ֵהִבינָה ּכִ ׁשֶ
ּלֹא נֶֶעְנָתה –  ֶ ְפָקה ָחזָק יוֵֹתר, וִּמּשׁ גוָּבה. ּדָ ָאז לֹא ָהְיָתה ּתְ
גוָּבה". ִנְכְנָסה ְלַפַחד: "ִמי יוֵֹדַע ַמה ּקוֶֹרה, הוּא נָעוּל ְוֵאין ּתְ
אוָֹתּה,  יַע  ִהְרּגִ ׁשֶ ָחִמיו,   – ָאִביָה  ֶאת  ִמיָּד  ם  ְלׁשָ ִהְזִעיָקה 
ֶלת,  ְדאֹג. ֵהֵחל ִלְדּפֹק ּגַם הוּא ַעל ַהּדֶ ֵאין ָלּה ַמה ּלִ ְוָאַמר ׁשֶ

ֵהל. ָבר ֵהֵחל ְלִהּבָ ַאְך ֵאין קוֹל ְוֵאין עוֹנֶה, ּגַם הוּא ּכְ
יׁש ֵמֵעץ  ּטִ ֵמַהַחּלוֹן לֹא יְָכלוּ ְלִהּכָנֵס, ְוָלֵכן ִנּסוּ ִלְדּפֹק ִעם ּפַ

ְרזֶל. יׁש ִמּבַ וַּפּטִ
ְוָקְראוּ  ַאֶחֶרת  ֵעָצה  ָהְיָתה  לֹא   – הוִֹעיל  לֹא  זֶה  ּגַם  ׁשֶ ּכְ

ְלפוֵֹרץ.
ָטעוּת.  ְלָך  ְהיֶה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ִלי:  יר  ִהְסּבִ ֶאְייֶדְלַמן  ְזֵאב  י  ַרּבִ

ים ֵאיזֹו  עוֹׂשִ ל ַהיּוֹם ׁשֶ ל ָאז לֹא ָהיָה ּכַּפוְֹרִצים ׁשֶ ַהּפוֵֹרץ ׁשֶ
הוּ ָקָטן  ֶ ְנעוּל, וַּמְקִסימוּם ׁשוְֹבִרים ַמּשׁ ּמַ ל ִסיבוּב ּבַ ָחְכָמה ׁשֶ
ֶלת  ְפִנים וּפוְֹתִחים. לֹא וָלֹא, ַהּפוֵֹרץ ָהיָה ׁשוֵֹבר ֶאת ַהּדֶ ּבִ
ַסּכָנַת  ֵמֲחַמת  ֵרָרה  ּבְ ָהְיָתה  לֹא  ר  ּכֲַאׁשֶ ְוַרק  ַלֲחִתיכוֹת, 

ְנָפׁשוֹת, ָהיוּ ַמְזִמיִנים ּפוֵֹרץ.
ּכֵיוָן  ִראׁשוֹנָה,  ְלֶעְזָרה  ִהְתּכוְֹננוּ  ַהּפוֵֹרץ  ִעם  יַַחד  ּכַּמוָּבן, 
ר  ֶאְפׁשָ ַמּצָב ׁשֶ הוּא ּבְ הוּא ֵמת, אוֹ ׁשֶ ָעָרה ָהיְָתה אוֹ ׁשֶ ַהַהׁשְ ׁשֶ
רוּ ֶאת  ם, ִהּכוּ ְוִנּסְ ְמַלאְכּתָ ילוֹ. ַהּפוְֹרִצים ֵהֵחּלוּ ּבִ עוֹד ְלַהּצִ
ר  ֶלת ֶהָעָבה. ּכֲַאׁשֶ ּדֶ ָהֵעץ, ְותוְֹך ְזַמן ָקָצר ִנְפַער חוֹר גָּדוֹל ּבַ
י ַהַהּצָָלה  ִניָמה, ִמיָּד ִנְכְנסוּ ַאְנׁשֵ רוּת ְלִהּכָנֵס ּפְ ָהְיָתה ֶאְפׁשָ
י ְזֵאב  ל ַרּבִ ּגַם ָאִביו ׁשֶ ׁשֶ ּתוֹ, וָעוֹד, ּכְ ְוַאֲחֵריֶהם – ָחִמיו, ִאׁשְ

ינֵיֶהם. ֶאְייֶדְלַמן ּבֵ
ְלוָה ְליַד  ׁשַ ב ּבְ ה זַַצ"ל יוֹׁשֵ י מֹׁשֶ ְוִהּנֵה ְלַתְדֵהַמת ּכֻּלָם, ַרּבִ

ְלָחן ְולוֵֹמד! ֻ ַהּשׁ
רֹאׁשֹו,  ֶאת  יּהַ  ִהְגּבִ ים,  ּבֲַאנָׁשִ ַהֶחֶדר  ִהְתַמּלֵא  ר  ּכֲַאׁשֶ
ם ֲהלֹא  ִנְכנְַסּתֶ ַאל: "ֵאיְך  ְוׁשָ לֹא ַמֲאִמין  ּכְ יט ְסִביבֹו  ִהּבִ

ֶלת ָהיְָתה ְנעוָּלה?!". ַהּדֶ
ֵמֵעד  י  ַמְעּתִ ׁשָ ּכְָך  ה.  ֻעְבּדָ זֹו  ֲאָבל  ְיֻסּפַר,  י  ּכִ ן  ְיֻאּמַ לֹא 
י לֹא יֲַאִמינוּ,  ּפוּר ּכִ ִמיד ֶאת ַהּסִ ְרִאיָּה. ֲאִני ּפֹוֵחד ְלַסּפֵר ּתָ

ָהיָה. ה ׁשֶ ֲאָבל זֶה ַמֲעׂשֶ
מֹו יָָצא ֵמָהעֹוָלם.  ר הוּא ִנְכנַס ִלְלמֹד ֻסְגיָא – ּכְ ּכֲַאׁשֶ

)"יחי ראובן"(


