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ַלח ת ׁשְ ֶרְך – ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה  ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ְוהֹוִדיַע  ַהחֹוִלים  ְלֵבית  יַע  ִהּגִ ָהָאב 
"ֲאִני  ָלמוּת  ּנָָטה  ׁשֶ נֹו  ּבְ ת  ִמּטַ ְליַד 

ְיָתה"... חֹוזֵר ַהּבַ
ה ָלֶכם" )יד, כח( ָאְזנָי ּכֵן ֶאֱעׂשֶ ם ּבְ ְרּתֶ ּבַ ר ּדִ "ּכֲַאׁשֶ

ת  ּדָ י  ַאְנׁשֵ ַהחוִֹלים  י  ָבּתֵ ּבְ ְלַהֲחִזיק  נָהוּג  ִרית  ַהּבְ ַאְרצוֹת  ּבְ
ּבוֹ יָמוּת  ּיְִהיוּ מוָּכִנים ְלָכל ִמְקֶרה ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ים ׁשוִֹנים, ּכְ ֵמַעּמִ
ִטיָרה.  ַמֲעַמד ַהּפְ ת ּבְ נוְֹכחוּת ִאיׁש ּדָ יַע ֶאת ְרצוֹנוֹ ּבְ ָאָדם ְויַּבִ
ת ֵהם ַמֲחִזיִקים ּגַם ַרב ְיהוִּדי, וְּמיְַדִּעים אוֹתֹו  י ַהּדָ ין ּכָל ַאְנׁשֵ ּבֵ

ל חוֶֹלה ְיהוִּדי ַהּנוֶֹטה ָלמוּת. ַעל ּכָל ִמְקֶרה ׁשֶ
ִרית  ַאְרצוֹת ַהּבְ י ַהחוִֹלים ּבְ ּתֵ ַאַחד ַהיִָּמים הוָּבא ְלֶאָחד ִמּבָ ּבְ
ָהרוְֹפִאים  ָרִכים.  ּדְ ְתאוּנַת  ּבִ ֲאנוּׁשוֹת  ּנְִפַצע  ׁשֶ ָצִעיר  ְיהוִּדי 
עוָֹתיו ְספוּרוֹת.  י ַמּצָבוֹ נוָֹאׁש וּׁשְ ילוֹ הוִֹדיעוּ ִמיָּד ּכִ ָחׁשוּ ְלַהּצִ ׁשֶ
ְתגּוֶֹרֶרת  ִכיסוֹ, ֻהְזֲעָקה ֲאחוֹתוֹ, ַהּמִ ּנְִמְצאוּ ּבְ עוּדוֹת ׁשֶ י ּתְ ַעל ּפִ
ִהיא  ׁשֶ ה ּכְ ּטָ ָסמוְּך ְלֵבית ַהחוִֹלים. ָהָאחוֹת ָעְמָדה ְליַד ַהּמִ ּבְ
י יֵׁש ָלֶהם ָאב  ָרה ָלַרב ּכִ ְבִכי ַמר, וְּבתוְֹך ּכְָך ִסּפְ ַחת ּבִ ִמְתיַּפַ

ב ְזֵקִנים. מוֹׁשַ ְתגּוֵֹרר ּבְ זֵָקן ַהּמִ
ִנְפַצע,  נֹו  ּבְ י  ּכִ לֹו  ְוהֹוִדיַע  ַהזֵָּקן,  ֶאל  יַע  ְלַהּגִ ִמֵהר  ָהַרב 
ֵדי  ה, ּכְ ׁשֶ ַסּפֵר לֹו ַעל ַמצָּבֹו ַהּקָ ּוֵן ִמּלְ ִמְתּכַ הוּא ִנְמנַע ּבְ ׁשֶ ּכְ
יַע ֶאת ָהָאב ַהזֵָּקן  יׁש. ָהַרב ִהּסִ ׁשִ ַהּקָ ּלֹא ְלַהְבִהיל ֶאת  ׁשֶ
צָּב ִויַעּכֵל ֶאת  ַעְצמֹו ֶאת ַהּמַ יְִּרֶאה ּבְ ֵדי ׁשֶ ְלֵבית ַהחֹוִלים ּכְ

ָהעֹוֵמד ְלִהְתַרֵחׁש ַרֲחָמנָא ִליְצָלן.
ַמְחֶלֶקת  ר ַהּכָָרה ּבְ ַכב ְמֻחּסַ ָ ּשׁ ן, ׁשֶ ת ַהּבֵ ַהזֵָּקן נֱֶעַמד ְליַד ִמּטַ

יִרים ַהְמַצְפְצִפים, ַאְך  ְכׁשִ ִטּפוּל ִנְמָרץ, ָסַקר אוֹתוֹ ְוֶאת ַהּמַ
ֲעלוּת אוֹ ַסֲעַרת ְרגָׁשוֹת. ָהַרב,  ָרה ׁשוּם ִהְתּפַ נָיו לֹא ִנּכְ ַעל ּפָ
ּצָב,  ָכל ַהּנְִרֶאה ַהזֵָּקן ֵאינוֹ קוֵֹלט ֶאת ֻחְמַרת ַהּמַ י ּכְ ֵהִבין ּכִ ׁשֶ
ּצָב.  ָמעוּת ַהּמַ יר לוֹ ֶאת ַמׁשְ ת וְּלַהְסּבִ ׁש ִמן ָהרוֵֹפא ָלגֶׁשֶ ּקֵ ּבִ

ן -  ב ַהּבֵ י ְלִפי ַמּצַ יוֵֹתר, ּכִ ָהרוֵֹפא ִנּגַׁש ְוָאַמר ּבָאֶֹפן ַהּבָרוּר ּבְ
עוֹת ְספוּרוֹת ִלְחיוֹת. י נוְֹתרוּ לוֹ ַרק ׁשָ ִנְרֶאה ּכִ

ַאל  ְוׁשָ ַהזֵָּקן  ֶאל  ָהַרב  ֵאפֹוא,  ׁש,  ִנּגַ ָאִדיׁש.  נוַֹתר  ַהזֵָּקן 
יָעה  ְפּתִ ׁשוָּבתֹו ַהּמַ ַכּוָנְָתךָ ַלֲעׂשוֹת ּכֵָעת?", ּתְ אוֹתֹו: "ַמה ּבְ
ל ַהזֵָּקן ָהיְָתה: "ֲאִני הֹוֵלְך ַהּבַיְָתה"... - "ַמה ּפֵרוּׁש?"  ׁשֶ
יב  ִליָאתֹו, ְוַהזָָּקן ֵהׁשִ יר ֶאת ּפְ - לֹא יָכֹול ָהיָה ָהַרב ְלַהְסּתִ
חֹון ֻמְחָלט: "הוּא ִיְהיֶה ּבִָריא!" ּבָטוַּח ָהיָה ָהַרב  ִבּטָ לֹו ּבְ
ָכל זֹאת הוּא  ַעת, ַאְך ּבְ ָבר ִאּבֵד ֶאת ְצִלילוּת ַהּדַ י ַהזֵָּקן ּכְ ּכִ
ְנךָ?" "ַמצָּב  ל ּבִ צָּבֹו ׁשֶ ה ֵמִבין ַמה ּמַ אֹל: "ַאּתָ הֹוִסיף ִלׁשְ
ָבָריו - "הוּא ִיְהיֶה ּבִָריא, ַוֲאִני  ל ַהזֵָּקן ֶאת ּדְ ּטֵ ַמצָּב" - ּבִ

הֹוֵלְך ַהּבַיְָתה".
ַהזֵָּקן:  ָאַמר  ָהַרב,  ּבוֹ  ּנַָעץ  ׁשֶ ַהֶחְמָלה  ֵטי  ַמּבָ ֶאת  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ
ָמע ְלָך מוּזָר, ֲהלֹא ֵכן? ָהָבה ַוֲאַסּפֵר ְלָך ִסּפוּר  אי ֲאִני ִנׁשְ ַוּדַ "ּבְ
ל ֶה"ָחֵפץ  יר ֶאת ִהְתנֲַהגוִּתי". "ֲאִני ֵמָראִדין, ֵמִעירוֹ ׁשֶ יְַּסּבִ ׁשֶ
רוָּרה",  נָה ּבְ ׁשְ יס ֶה"ָחֵפץ ַחּיִים" ֶאת ַה"ּמִ ִהְדּפִ ְזַמן ׁשֶ ַחּיִים". ּבִ
ֵדי  ּכְ ִחּבוּרוֹ,  ּבְ ּיְִלְמדוּ  ׁשֶ ים  ּתִ ּבָ ֲעֵלי  ּבַ ל  ׁשֶ ִאְרגֵּן ְקבוָּצה  הוּא 
ַהּכָתוּב,  ְמִביִנים ֶאת  ְוַהִאם ֵהם  ִמְתַקּבֵל  ּכֵיַצד הוּא  ִלְבחֹן 
ֲהֵרי ְלַמֲענָם ָטַרח ְויַָגע ַעל ִחּבוּרוֹ. ֲאִני ָהִייִתי ֶאָחד ֵמַחְבֵרי  ׁשֶ
נָה  "ִמׁשְ ָפנָיו  ּבְ ִלְלמֹד  זִָכיִתי  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ַהזּוֹ.  בוָּצה  ַהּקְ
אוִֹתי  ֵרְך  ּבֵ הוּא  ֵעינָיו.  ּבְ ֵחן  ָמָצא  י  ּלִ ׁשֶ ּמוּד  ְוַהּלִ רוָּרה",  ּבְ
ַלֲאִריכוּת  ֶאְזּכֶה  ׁשֶ ָהַאַחת,  ָרכוֹת:  ּבְ ה  ַכּמָ ּבְ ְלָכְך  ְתמוָּרה  ּבִ
ן  ּבֶ ַרק  ֲאִני  יּוֹם  ּכַ ַחיַּי.  ּבְ יָמוּתוּ  לֹא  ּיְָלַדי  ׁשֶ ִניָּה,  ְ ְוַהּשׁ יִָמים, 
יִָמים,  ַלֲאִריכוּת  ב  ּנְֶחׁשָ ׁשֶ יל  ּגִ ֵאינוֹ  ֲעַדִין  זֶה  ׁש.  ְוׁשֵ ְבִעים  ׁשִ
ִני  ּבְ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ְתַקיֵּם - ּבְ ִניָּה ּתִ ְ ָרָכה ַהּשׁ ּגַם ַהּבְ ֵדי ׁשֶ ְוִאם ּכֵן, ּכְ

יְָתה..." ִריא, ְוָלֵכן ּגַם ֲאִני הוֵֹלְך ַהּבַ ִיְהיֶה ּבָ



ָבָריו, נַָסע ִעם ַהזֵָּקן ְלֵביתוֹ, ְוַגם ָהַרב ָחזַר  מַֹע ָהַרב ֶאת ּדְ ׁשְ ּכִ
ְבָכל  ּבָא ָהַרב ְלֵבית ַהחוִֹלים ּכִ ׁשֶ ּבֶֹקר, ּכְ ְלֵביתוֹ. ְלָמֳחָרת ּבַ
ַהּפָצוַּע.  ַהּצִָעיר  לוֹם  ׁשְ ּבִ ְלִהְתַעְניֵן  ָלרוֵֹפא  ִמיָּד  ִנּגַׁש  יוֹם, 
ָהרוֵֹפא ַאְך ָרָאה אוֹתוֹ, ְוָקָרא ְלֶעְברוֹ: "ַהְפֵלא וֶָפֶלא! הוּא 
ּצָב ּבוֹ ָהיָה נָתוּן, עוֹד ֶאְתמוֹל ָהיָה  ּפַָקח ֶאת ָהֵעינִַים! ְלִפי ַהּמַ
ׁש!"  ָאמוּר ָלמוּת, ַאְך ְללֹא ׁשוּם ֶהְסּבֵר ְרפוִּאי - הוּא ִהְתאוֹׁשֵ
ֵהם  ׁשֶ ת ַהחוֶֹלה ּכְ עוֹת ְורוְֹפִאים ָסְבבוּ ֶאת ִמּטַ ר ׁשָ ָחְלפוּ ִמְסּפַ
ה, ְוִהְבִריא  ּטָ בוַּעִים - יַָרד ַהּצִָעיר ִמן ַהּמִ ים. ּכֲַעבֹר ׁשְ ִנְרגָּׁשִ

ְחִריָדה לֹא נוַֹתר ּבוֹ! אוּנָה ַהּמַ ַלֲחלוִּטין. ׁשוּם זֵֶכר ִמן ַהּתְ
ל  ׁשֶ ּכֹחוֹ  זַַצ"ל:  ַבְדרוֹן  ׁשְ לוֹם  ׁשָ י  ַרּבִ ּפוּר הוִֹסיף  ַהּסִ ׁשוֵּלי  ּבְ
וּם ִחּדוּׁש, ֲאָבל ִחּדוּׁש  ִבְרכוָֹתיו - ֵאין ּבוֹ ִמּשׁ ֶה"ָחֵפץ ַחּיִים" ּבְ
ל אוֹתוֹ ִאיׁש  ְפֶלגֶת ׁשֶ ְוִלּמוּד גָּדוֹל הוּא ֱאמוּנַת ַהֲחָכִמים ַהּמֻ
ָרכוֹת  ַהּבְ ִקיּוּם  ּבְ ִמיָמה  ַהּתְ ֱאמוּנָתוֹ  ּגַם  ׁשֶ ָסֵפק,  ֵאין  זֵָקן. 
ַאל  הוּ! )'ׁשְ ּכְָלׁשֶ גָם  לֹא ּפְ יּוּם ּבְ ֵלמוּת ַהּקִ ּבֵל, ִסּיְָעה ִלׁשְ ּקִ ׁשֶ

ת קֶֹדׁש'( ּבַ ָאִביָך ְויַגְֵּדָך', 'וָּמתוֹק ָהאוֹר - ׁשַ

ְצוֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

רוָּמה  ַהּתְ ִציִצית-  ִמְצַות  ְזכוּת  ּבִ
אֹור  ְלמֹוְסדֹות  יָעה  ִהּגִ ׁשֶ יָעה  ְפּתִ ַהּמַ

ַהַחּיִים
ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ְוָעׂשוּ ָלֶהם ִציִצת  נֵי ִיׂשְ ּבֵר ֶאל ּבְ "ּדַ

ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם" )טו, לח( ַעל ּכַ
ְרדֹו ַזַצ"ל  ה ּפָ י מֹׁשֶ ִנים ִעם ַרּבִ ִסּפוּר ְמַרּגֵׁש ָהיָה ִלְפנֵי ׁשָ

ַרק. ְבנֵי ּבְ ד מֹוְסדֹות אֹור ַהַחּיִים ּבִ ְמיַּסֵ
ָסִפים ְלַמַען  ֵדי ֶלֱאסֹף ּכְ יַע ְלָקִליפֹוְרִנּיָה ּכְ ְרדֹו ִהּגִ ָהַרב ּפָ
ִנְכנַס  ַרק  דֹוָלה,  ּגְ ה  ֻחְלׁשָ יׁש  ִהְרּגִ ְתאֹום  ּפִ ַהּמֹוָסדֹות. 
ִית ִמֵהר  ַעל ַהּבַ ה. ּבַ ּטָ ּבֹו ִהְתָאֵרַח, ְונַָפל ַעל ַהּמִ ִית ׁשֶ ַלּבַ
ָהיָה  ְרדֹו  ּפָ ָהַרב  ְמקֹוִמי.  ְלרֹוֵפא  ָקָרא  ֶעְזָרה,  ְלַהְזִעיק 
ִעם  ֵגׁש  ְלִהּפָ ְכנֵן  ּתִ עֹות,  ׁשָ ה  ַהְרּבֵ נַָסע כ"כ  ָעצוּב הוּא 
ּיְַחִלים וִּמּיָד  ו הוּא לֹא יוַּכל. הוּא ִקוָּה ׁשֶ ְנִדיִבים, ְוַעְכׁשָ

יְַצִליַח ַלֲחזֹר ָאְרָצה.
יַע ָהיָה ְיהוִּדי, ַאְך לֹא ָראוּ ָעָליו ׁשוּם ִסיָמן  ִהּגִ ָהרֹוֵפא ׁשֶ
וָּבא ְלאֹותֹו ָמקֹום  ח,  ְוִנּדָ ָקָטן  וּב  ִיּשׁ ּבְ ּגַָדל  ְיהוִּדי. הוּא 
ִהּלֹות  ַהּקְ ִעם  ֶהּכֵרוּת  ׁשוּם  ה  ָעׂשָ לֹא  הוּא  ָלֲעבֹוָדה, 
הוּא  ְרדֹו  ּפָ ָהַרב  ֶאת  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ם.  ׁשָ ָהיוּ  ׁשֶ ַהְיהוִּדיֹּות 
ַדק אֹותֹו ָהרֹוֵפא, ָהַרב  ּבָ ׁשֶ ּכְ ִהְתַרּגֵׁש ְמאֹד, ַרב ְיהוִּדי! 

ָרָאה  ָהרֹוֵפא  ַהֻחְלָצה.  ֶאת  ְלהֹוִריד  ָצִריְך  ָהיָה  ְרדֹו  ּפָ
ּכֵָאּלֶה  יֵׁש  ַהיֹּום  ַעד  ַמה,  ֶהֱאִמין?!  ְולֹא  יִצית  ַהּצִ ֶאת 

ים ִציִצית?! ּלֹוְבׁשִ ׁשֶ
ָרֵאל יֵׁש ְיהוִּדים ִעם  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּלֹא ַרק ּבְ ר לֹו ׁשֶ ָהַרב ִסּפֵ
דֹולֹות  ּגְ ְקִהּלֹות  יֵׁש  ִרית  ַהּבְ ַאְרצֹות  ּבְ ּגַם  א  ֶאּלָ ִציִצית 
ים ִציִצית. ָהרֹוֵפא ָהיָה  ּלֹוְבׁשִ וְּמפָֹארֹות ַוֲהמֹון ְיהוִּדים ׁשֶ

ִנְרּגַׁש ְמאֹד.
ּיֵׁש לֹו,  ְפָעל ַהּגָדֹול ׁשֶ ר לֹו ַעל ִעּסוָּקיו, ַעל ַהּמִ ָהַרב ִסּפֵ
נוּ  ִיְתַחּתְ ָהֵעת  בֹוא  ּבְ בס''ד  ּלָם  ּכֻ ׁשֶ נֹות  ּבָ ֶאֶלף  ּכְ ּבֹו  ׁשֶ
ים ִציִצית. ָהרֹוֵפא  ין ְולֹוְבׁשִ ִפּלִ יִחים ּתְ ּנִ ּמַ ים ׁשֶ ִעם ֲאנָׁשִ
ין יֵׁש ּכֵָאּלֶה  ִפּלִ ּגַם ַעל ּתְ מַֹע ׁשֶ ל ִלׁשְ ָהיָה ָהמוּם וְּמֻבְלּבָ
ַהּיֲַהדוּת ִנְגְמָרה... ָהַרב  ב ׁשֶ יִדים ַהיֹּום. הוּא ָחׁשַ ְקּפִ ּמַ ׁשֶ
יַח  יַע לֹו ְלַהּנִ ַדאי ְלָקְרבֹו, הוּא ִהּצִ ּכְ ְרדֹו ִמּיַד ֵהִבין ׁשֶ ּפָ
ין ְוָקָרא  ִפּלִ יַח ּתְ דֹוָלה ִהּנִ ׁשוּת ּגְ ִהְתַרּגְ ין ְוָהרֹוֵפא ּבְ ִפּלִ ּתְ
ֵאין  ׁשֶ ֲאִפילוּ  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ב  ָחׁשַ ְרדֹו  ּפָ ָהַרב  ַמע.  ׁשְ ְקִריַאת 
יכְֹלתֹו ָלֶלֶכת ְוֶלֱאסֹף ּכֶֶסף ֲעבוּר מֹוְסדֹוָתיו, ַהּכֹל ָהיָה  ּבִ
ּיְהוִּדי  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ְמֻרָחק  כ"כ  ְלָמקֹום  יַע  ְלַהּגִ ֵדי  ּכְ ֶוה  ׁשָ

ַעם ַאֶחֶרת. ר לֹו ּפַ ין, ְוִאּלוּ ּכֶֶסף ד' ְיַסּדֵ ִפּלִ יַח ּתְ יַּנִ
ׁש  ָרד וִּבּקֵ ׂשְ ר ָאָדם זָר ַלּמִ ֵ קוָּפה ֲאֻרּכָה ִהְתַקּשׁ ַאֲחֵרי ּתְ



ר וְּבָכל זֹאת  ִמי ְמֻדּבָ ְרדֹו לֹא יַָדע ּבְ ּמֹוָסד. ָהַרב ּפָ ר ּבַ ְלַבּקֵ
יָעה וִּמי מֹוִפיַע? ָהרֹוֵפא  ה ִהּגִ ִגיׁשָ ְמָחה. ַהּפְ ׂשִ ִהְזִמינֹו ּבְ
ִלְראֹות  ׁש  ּקֵ ּבִ ְוָהרֹוֵפא  ֵגׁש,  ְלִהּפָ ׁשוּ  ִהְתַרּגְ ֵהם  ַעְצמֹו.  ּבְ
ּלֹוְמדֹות ֶאֶלף  ָבר נָכֹון ׁשֶ ֱאֶמת ַהּדָ ֶאת מֹוְסדֹוָתיו, ַהִאם ּבֶ
ה ְוָהרֹוֵפא  ה ְלִכּתָ ּתָ ְניָן ְלִבְניָן וִּמּכִ ִמּבִ נֹות? ֵהם ָעְברוּ  ּבָ

ָרָאה ְוִהְתַרּגֵׁש ְמאֹד.
ָהרֹוֵפא  ָאַמר  ְוָאז  ָרד  ׂשְ ַלּמִ ֵהם  נוּ  ּפָ יּוּר  ַהּסִ ִסיּוּם  ּבְ
ְכָלל...  ּבִ ִלי  ֵאין  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ֲהמֹון,  ִלי  יֵׁש  ּכֶֶסף  ְרֶאה,  "ּתִ

י  ְבּתִ ְלִמידֹות, ָחׁשַ ּבֹו ֶאֶלף ּתַ ְרּתָ ִלי ַעל ַהּמֹוָסד ׁשֶ ּפַ ּסִ ׁשֶ ּכְ
זֹּו ּגְֻזָמה. ָרִציִתי ָלבֹוא ִלְבּדֹק, ְוִאם זֶה נָכֹון ָלֵתת ְלָך  ׁשֶ
ִמּיָד  ָהרֹוֵפא  מֹוִתי...".  ְלַאַחר  י  ּלִ ׁשֶ ה  ַהְירוּׁשָ ּכָל  ֶאת 
ְסּפֹו ִיּנֵָתן  ּכָל ּכַ קֹום ָחַתם ׁשֶ ין וַּבּמָ ׁש ִלְקרֹא ְלעֹוֵרְך ּדִ ּקֵ ּבִ
יר לֹו  ְלמֹוְסדֹות אֹור ַהַחּיִים. ָהַרב הֹוָדה לֹו ְמאֹד ְוִהְסּבִ

דֹוָלה וְּזכוּת ֲעצוָּמה זֶה. ֵאיזֹו ִמְצָוה ּגְ
ְזכוּת ַמה זָָכה ְלָכל זֶה?  ר ּבִ ְרדֹו ִהְתַרּגֵׁש ְמאֹד ְוִסּפֵ ָהַרב ּפָ

ֶאֶרץ ְרחֹוָקה... ּיֵם ּבְ ּקִ ְזכוּת ִמְצַות ִציִצית ׁשֶ ּבִ

ׁשוּת  ַהִהְתַעּקְ ְזכוּת  ּבִ ל  ִנצַּ ַהּבָחוּר 
יִצית... ּלֹא ְלהֹוִריד ֶאת ַהצִּ ׁשֶ

ָבחוּר  ה ּבְ ִליָט"א: ַמֲעׂשֶ ֵטיין ׁשְ ְרׁשְ י ִיְצָחק ִזיְלּבֶ ר ַרּבִ ִסּפֵ
יבֹות  ַאַחת ַהְיׁשִ חוּר לֹוֵמד ּבְ ה, ַהּבָ ׁשָ ֲחָלה ַהּקָ ּמַ ָחָלה ּבַ ׁשֶ
ְוָלַאֲחרֹונָה  ִיּסוִּרים נֹוָרִאים,  ּבְ ר  ִהְתיַּסֵ דֹוׁשֹות. הוּא  ַהּקְ
בֹואֹו  ֵבית ַהחֹוִלים. ּבְ ימֹוְתַרִפים ּבְ ל ִטּפוִּלים ּכִ ֵהֵחל ְלַקּבֵ
ְוָלֵכן  ְסֶטִריִלּיִים  ָגִדים  ּבְ ִלְלּבֹׁש  ָצִריְך  הוּא  ְחָלָקה  ַלּמַ
ַהחֹוִלים.  ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ָגִדים  ּבְ ּבַ ָגָדיו  ּבְ ֶאת  ְלַהֲחִליף  ָעָליו 
ֵבית ַהחֹוִלים ֵאין ִציִצית,  ּבְ יָון ׁשֶ חוּר ֶהֱחִליף, ַאְך ִמּכֵ ַהּבָ

ַעל  ֲענֶה  ּתַ ׁשֶ וְּנִקּיָה,  ֶסת  ְמֻכּבֶ ִציִצית  ִעּמֹו  ֵהִביא  הוּא 
ית ַהחֹוִלים. ל ּבֵ ִריׁשֹות ׁשֶ ַהּדְ

יָמה  יִצית, ִהיא לֹא ִהְסּכִ ר ָהָאחֹות ָרֲאָתה ֶאת ַהּצִ ּכֲַאׁשֶ
יֹּוִריד  ׁשֶ ּנוּ  ִמּמֶ ה  ְוָדְרׁשָ יִצית  ַהּצִ ִעם  ּפוּל  ַלּטִ ְלַהְכִניסֹו 
וְּסֶטִריִלי,  נִָקי  זֶּה  ׁשֶ יר  ִהְסּבִ חוּר  ַהּבָ ׁשֶ ְוַלְמרֹות  אֹוָתּה, 
ְכִניס  ְך לֹא ּתַ ּכָ ה ׁשֶ ׁשָ ר ְוִהיא ִהְתַעּקְ לֹא ָהיָה ִעם ִמי ְלַדּבֵ
ּלֹו ְולֹא ָרָצה  יק ָעַמד ַעל ׁשֶ ּדִ חוּר ַהּצַ ּפוּל, ַאְך ַהּבָ אֹותֹו ַלּטִ

ין. חוּץ ְוִהְמּתִ ב ּבַ נָפֹות. הוּא יָׁשַ ע ַהְכּ ְלהֹוִריד ֶאת ַאְרּבַ



ִחיֵרי ָהרֹוְפִאים  ָמקֹום ֶאָחד ִמּבְ עֹות ָעַבר ּבְ לֹׁש ׁשָ ֲעבֹר ׁשָ ּכַ
ֶאת  חוּר  ַהּבָ ַטח  ׁשָ חוּץ?  ּבַ ה  עֹוׂשֶ חוּר  ַהּבָ ַמה  ְוִהְתַעְניֵן 
ַמע זֹאת ָהרֹוֵפא ְוִנְכנַס ַלֲחַדר  ְפנֵי ָהרֹוֵפא, ׁשָ ָעיָה ּבִ ַהּבְ
ְוִנְסָער.  ּלֹו  ּכֻ ִנְרּגָׁש  יָָצא  ַקּלָה  ָעה  ׁשָ ְלַאַחר  ַהִטּפוִּלים, 
ָהרֹוֵפא  ָענָה  ִנְרּגָׁש?  ְך  ּכָ ּכָל  הוּא  ַמה  חוּר  ַהּבָ ָאלֹו  ׁשְ
יִצית  ַהּצִ ִעם  ּפוּל  ַהּטִ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִיּכָנֵס  ִראׁשֹון  ָבר  ּדָ ׁשֶ

ר לֹו. ְוַאַחר ּכְָך הוּא ְיַסּפֵ
ָמעֹות  ּדְ ׁשֶ חוּר ּכְ ה, ִנּגַׁש ָהרֹוֵפא ַלּבָ ׁשֶ ּפוּל ַהּקָ ְגַמר ַהּטִ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר  ֵאינֹו  ׁשֶ ְיהוִּדי  ֲאִני  ר:  ְלַסּפֵ ְוֵהֵחל  ֵעינָיו  ּבְ
ָהֱאלִֹקים  ּכֵיַצד  ִלְראֹות  זִָכיִתי  ַעם  ַהּפַ ֲאָבל  וִּמְצוֹות, 

ַלֶחֶדר  י  ְכנְַסּתִ ּנִ ׁשֶ ּכְ ְרצֹונֹו!  ֶאת  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִמי  ַעל  ׁשֹוֵמר 
ךָ,  ּלְ ׁשֶ יִצית  ַהּצִ ִעם  ָעיָה  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ָהָאחֹות  ֶאת  ְכנֵַע  ְלׁשַ
י  ֶהֱאַמְנּתִ ְולֹא  ל,  ְמַקּבֵ ה  ַאּתָ ִטּפוּל  ֵאיזֶה  ָלַדַעת  ָרִציִתי 
ּלֹא  ׁשֶ ָטעוּת ִטּפוּל  ּבְ ַע  ְלַבּצֵ נָה  וְּ ִהְתּכַ ָהָאחֹות  ׁשֶ ִלְראֹות 
ָמֶות  ַעד  ְבָך  ַמּצָ ֶאת  ר  ְלַדְרּדֵ יָכֹול  ְוָהיָה  ְלךָ,  ַמְתִאים 
ָתה זֹאת  ָהָאחֹות לֹא ָעׂשְ ָחִליָלה! ָהרֹוֵפא הֹוִסיף ְוָאַמר ׁשֶ
ׁש ְועֹוֵמד ַעל ְרצֹוְנָך  ַכוָּנָה, ֲאָבל ִאם לֹא ָהִייָת ִמְתַעּקֵ ּבְ
ו,  ב ָהִייָת ַעְכׁשָ ֵאיזֶה ַמּצָ יִצית ִמי יֹוֵדַע ּבְ ִלְלּבֹׁש ֶאת ַהּצִ
יִצית -  ִלי ַהּצִ ּפוּל ּבְ ל ֶאת ַהּטִ ַרְבּתָ ְלַקּבֵ ּסֵ ְזכוּת ׁשֶ ְוַרק ּבִ

ָך ָאסֹון ּגָדֹול. ִנְמַנע ִמּמְ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

ִרים  ֶעׂשְ ִסיָון: "ְוַתְניָא ּבְ ָהיָה זֶה בכ"ט ּבְ ֲעִנית )כט, א( ׁשֶ ֶכת ּתַ ַמּסֶ ָמָרא ּבְ ּגְ ְמבָֹאר ּבַ

ִלים". ה ְמַרּגְ ַלח מֹׁשֶ ִסיָון ׁשָ ָעה ּבְ ְוִתׁשְ

ִלים? נוּ ֶאת ַהְמַרּגְ ה ַרּבֵ ַלח מֹׁשֶ ֲאִריְך ׁשָ ֵאיזֶה ּתַ ם ּבְ ַהְיַדְעּתֶ


