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ֵעי ת ַמּסְ ֶרְך ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ח אֹתֹו  ר ָמׁשַ דֹל ֲאׁשֶ ּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ּבָ ב  "ְויָׁשַ
ְלכֵֹהן  לֹו  ָהיָה  ׁשֶ "ְלִפי  "י:  ַרׁשִ ַתב  ּכָ ַהּקֶֹדׁש"  ֶמן  ׁשֶ ּבְ
ָרֵאל  ְלִיׂשְ זֹו  ָלה  ּקָ ּתַ ֱאַרע  ּתֶ ּלֹא  ׁשֶ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ דֹול  ּגָ

ַחּיָיו". ּבְ

ָרֵאל  דֹוֵלי ִיׂשְ ל ּגְ ר ִסּפוִּרים ַעל ַהְנָהָגָתם ׁשֶ ן ִמְסּפַ ְלַהּלָ
ל  ְלִלים ַעל ּכָ א ַהּדֹור, ּדֹוֲאִגים וִּמְתּפַ ַמּשַׂ ִאים ּבְ ַהּנֹוׂשְ

ל. ׁשֵ ּלֹא ִיּכָ יִָחיד ְויִָחיד ׁשֶ

ְלַבּסֹוף  ָהרֹוֵפא.  י  ִמּפִ ים  ּלִ ַהּמִ קּו  נְֶעּתְ
לּו ּבֹו?" רּוָפה ִטּפְ ֵאיזֹו ּתְ ַאל: "ּבְ ׁשָ

ר:  ְמֻסּפָ ֵאְייֶגר"  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ "ִנְפְלאֹות  ֵסֶפר  ּבְ
ָמֶות  ֲעֵרי  ׁשַ ַעד  יַע  ִהּגִ ׁשֶ חֹוֶלה  ָהיָה  ּפֹוְזָנא  ּבְ
ְרפּוָאה  ֵאין  ׁשֶ ָאְמרּו  ֵמַחּיָיו,  ִהְתיֲָאׁשּו  ְוָהרֹוְפִאים 

ְלַמֲחָלתֹו.
ּפֹוְזָנא.  ֶרְך  ּדֶ ֶלְך עֹוֶבֶרת  ַהּמֶ ַמְלַית  ּפָ ׁשֶ נֹוַדע  יְנַתִים  ּבֵ
ֶלְך ֶאל ַהחֹוֶלה.  ל ַהּמֶ ְוִהְבִהילוּ ֶאת רֹוְפאֹו ׁשֶ ִמֲהרוּ 
ִדְבֵרי  ּכְ  - ֲעׂשֹות  ּלַ ַמה  ֵאין  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ יַע  ְוִהּבִ ְדקוּ  ּבָ

ְדמוּ לֹו. ּקָ ָהרֹוְפִאים ׁשֶ
י ֲעִקיָבא ֵאְייֶגר ַזַצ"ל, ַרב ָהִעיר.  אֹון ַרּבִ ַמע זֹאת ַהּגָ ׁשָ
ַאל  בֹודֹו, ִאם ֶאׁשְ ָנה ֶאל ָהרֹוֵפא ְוָאַמר: "ִיְסַלח ִלי ּכְ ּפָ

ֵאָלה". אֹותֹו ׁשְ
ֶאת  ָהַרב  ַאל  ִיׁשְ בֹוד!  ַהּכָ ָכל  "ּבְ ָהרֹוֵפא:  ָעָנה 

ֵאָלתֹו!" ׁשְ

ַמֲחָלה זֹו -  ֶלְך, ָחִליָלה, ּבְ ַאל ַהּגָאֹון: "לוּ ָחָלה ַהּמֶ ׁשָ
ים?" ֶמה ָהיוּ עֹוׂשִ

יב: "אַֹמר  נֹוַתר ָהרֹוֵפא ּדֹוֵמם, וְּלַאַחר ֶרַגע ָארְֹך ֵהׁשִ
ִנְבֵכי ַהּיַַער, ַהְרֵחק  ָלַרב ֶאת ָהֱאֶמת. יֵׁש עֹוף ֶאָחד ּבְ
אֹותֹו  יָצוּדוּ  ִאם  ׁשֶ ָנִדיר,  עֹוף  וּב.  ִיּשׁ ְמקֹום  ל  ִמּכָ
ֶּה, זֹו  ָרק ַהז קוּ ֶאת ַהחֹוֶלה ִמן ַהּמָ רֹו ְוַיׁשְ ׂשָ לוּ ּבְ ְ ִויַבּשׁ
ה לוּ  ַאל ֶמה ָהִייִתי עֹוׂשֶ בֹוד ָהַרב ׁשָ ִהיא ְרפוָּאתֹו. ּכְ
ֻלּגֹות  ַמֲחָלה זֹו - וְּבֵכן, ָהִייִתי ׁשֹוֵלַח ּפְ ֶלְך ּבְ ָחָלה ַהּמֶ
ֶרְך, ִלְלחֹם  ֶהם ּדֶ ס ּבָ ַחּיִָלים ִלְפׁשֹט ַעל ַהְיָערֹות, ְלַפּלֵ
ּכוִּיים,  ים ַהּסִ ר ֶאת ָהעֹוף. ַרּבִ ֶרף - וְּלַאּתֵ ַחּיֹות ַהּטֶ ּבְ
ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ֵרר  ִיְתּבָ ַהְמָפֵרְך  ָעם  ּסָ ִמּמַ יָׁשוּבוּ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ָלׁשוּב ַעל  ְוִיְצָטְרכוּ  ּדֹוֶמה,  א עֹוף  ֶאּלָ רוּׁש  ַהּדָ ָהעֹוף 
ִעְקבֹוֵתיֶהם, וִּמי יֹוֵדַע ִאם ִיְמְצאוּ ֶאת ָהעֹוף ְוַיְצִליחוּ 
ֶלְך - ֲאָבל  ִביל ַהּמֶ ׁשְ ים ּבִ ל זֹאת ָהיוּ עֹוׂשִ ַלֲהִביאֹו. ּכָ
ֲחָלה ֲחׂשוַּכת  ל ֵעָצה, ְוַהּמַ ׁשוּט ֵאין ּכָ ִביל ָאָדם ּפָ ׁשְ ּבִ

א". ַמְרּפֵ



אֹון ִנְכַנס ְלַחְדרֹו. ָלַקח  ָהַלְך ָהרֹוֵפא ְלַדְרּכֹו, ְוַהּגָ
ְלבֹוֵרא  ְתִחּנָה  ּבִ ַנְפׁשֹו  ַפְך  ְוׁשָ ים,  ִהּלִ ּתְ ֵסֶפר  יָדֹו  ּבְ

ן ַלחֹוֶלה ֶאת ְרפּוָאתֹו. ַזּמֵ ּיְ עֹוָלם ׁשֶ
ְכׁשוְּך,  ׁשִ קֹול  ַמע  ִנׁשְ ּנוּר  ַהּתַ וִּמן  ל,  ּלֵ ִמְתּפַ עֹודֹו 
י קֹול  ג, ּכִ ּיֲַעלוּ ַלּגַ אֹון ׁשֶ ׁש ַהּגָ ּקֵ ְקׁשוּק וְּטִפיָחה. ּבִ ׁשִ
 - ג  ַלּגַ ִית  ַהּבַ ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ָעָלה  ה.  ָהֲאֻרּבָ ִמן  ּבֹוֵקַע 
ִלי  ִמּבְ ה,  ֲאֻרּבָ ּבָ ֶטת  ִמְתַחּבֶ מוָּזָרה  ִצּפֹור  וָּמָצא 
ְלַחְדרֹו  ִעּמֹו  ב  ְוׁשָ ָהעֹוף,  ֶאת  ָנַטל  ְלֵהָחֵלץ.  ְיכֶֹלת 
ְוָהַלְך  ָהעֹוף  ֶאת  ָנַטל  ַהּגָאֹון,  ֵני  ּפְ ָנֲהרוּ  ָהַרב.  ל  ׁשֶ
ֶאת  ל  ֵ ְלַבּשׁ ִית  ַהּבַ ִלְבֵני  הֹוָרה  ַהחֹוֶלה.  ְלֵבית  ִעּמֹו 
ֶאת  ׁשֶ ְוִצוָּה   - ָרק  ֵמַהּמָ ַלחֹוֶלה  וְּלַהְגִמיא  רֹו,  ׂשָ ּבְ
ֻמְצָנע.  ָמקֹום  ּבְ ְמרוּ  ִיׁשְ ֵמָהעֹוף  ְמְרטוּ  ּיִ ׁשֶ ַהּנֹוצֹות 
ֶרְך ּפֹוְזָנא.  ֶלְך ּדֶ ים ָנַסע רֹוֵפא ַהּמֶ ה ֳחָדׁשִ ּמָ ֲעבֹר ּכַ ּכַ
ִעְניָנֹו ְמעָֹרבוּת  ּבְ ה  ּלָ ּגִ ָהַרב  ׁשֶ הוִּדי  ַהּיְ חֹוֶלה  ּבַ ר  ִנְזּכַ
ָבר,  ִמּכְ ֶזה  ִנְפַטר  ַהחֹוֶלה  ׁשֶ ָהיָה  ׁשֶ טוַּח  ּבָ ה.  ַרּבָ ּכֹה 

א  ַהחֹוֶלה ִהְתַרּפֵ רוּהוּ ׁשֶ ּשְׂ וְּבָכל זֹאת ָעָלה ְלֵביתֹו. ּבִ
ִאם  ֲעבֹוָדתֹו.  ְמקֹום  ּבִ ֵעת  ּכָ ׁשֹוֶהה  ְוהוּא  ָבר,  ִמּכְ ֶזה 

ין, ִיְפּגֹׁש ּבֹו. ָהרֹוֵפא ַיְמּתִ
ֵאיזֹו  ַאל: "ּבְ י ָהרֹוֵפא. ְלַבּסֹוף ׁשָ ים ִמּפִ ּלִ קוּ ַהּמִ ֶנְעּתְ

לוּ ּבֹו?" רוָּפה ִטּפְ ּתְ
לֹו  ְ ְלַבּשׁ ְוהֹוָרה  ְלָכאן עֹוף,  ֵהִביא  יבוּהוּ: "ָהַרב  ֱהׁשִ

ָרק". ּמָ קֹות ֶאת ַהחֹוֶלה ּבַ וְּלַהׁשְ
לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ נֹוָסף,  עֹוף  יֵׁש  לוּם  "ּכְ ְוָאַמר:  ּתֹוֵמם  ִהׁשְ

אֹוָתן ְסֻגּלֹות ִרּפוּי?"
ֶמֶרת.  ָהַרב הֹוָרה ִלְגנֹז ֶאת נֹוצֹות ָהעֹוף ְלִמׁשְ רוּ ׁשֶ ִנְזּכְ

ֶהן ְוָקַבע: הֹוִציאוּן ְוֶהְראוּן ָלרֹוֵפא. ִהְתּבֹוֵנן ּבָ
ִליֵדי  יַע  ִהּגִ יַצד  ּכֵ  - ָנִדיר  עֹוף  אֹותֹו  ֶזה  "ֲהֵרי 
יג  ְלַהּשִׂ יָכֹול  ָהַרב  ׁשֶ ָלַדַעת  י  נֹוַכְחּתִ ה  ַעּתָ ָהַרב? 
ֶלְך  ַהּמֶ ַעל  ה  ְקׁשֶ ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ַאף   - ֶחְפצֹו  ל  ּכָ תֹו  ְתִפּלָ ּבִ

ְגדּוֵדי ַחּיָָליו!"... יג ּבִ ְלַהּשִׂ



ֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּדֶ ּבַ

ִביל ִחזּּוק ְיהּוִדי ֶאָחד..." ׁשְ ֶוה ּבִ "ַהּכֹל ׁשָ
ְרׁשֹון  ּגֵ י  ַרּבִ יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש  ָמָרן  ָה"ג  ּבַ ּכְ ַרׁשְ
ַהחֹוִלים  ֵבית  ּבְ ַעם  ּפַ ז  ּפַ ֻאׁשְ ִליָט"א  ׁשְ ֶטיין  ֵאֶדְלׁשְ
ם ַאף  ָהה ׁשָ ֹוֵמר" ְלצֶֹרְך ִטּפּול ְרפּוִאי ְוׁשָ ל ַהּשׁ "ּתֶ

ת קֶֹדׁש. ּבַ ׁשַ ּבְ
רֹאׁש  ל  ׁשֶ ֻחּמֹו  ֶאת  ִלְמּדֹד  ָה"ָאח"  יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְרׁשֹון ַמְדחֹם  י ּגֵ ׁש ַרּבִ ּקֵ יִגיָטִלי. ּבִ ַמְדחֹם ּדִ יָבה ּבְ ַהְיׁשִ
יג  ִהּשִׂ ָהָאח  ת.  ּבָ ׁשַ ִחּלוּל  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ית",  ְסּפִ "ּכַ
ַהחֹם  ֶאת  ָמַדד  ְרׁשֹון  ּגֵ י  ַרּבִ ית.  ְסּפִ ּכַ ַמְדחֹם  ֲעבוּרֹו 
ִיְכּתֹב ֶאת  ָהָאח לֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְדחֹם  יא" ֶאת ַהּמַ ְו"ֶהְחּבִ

ת. ּבָ ׁשַ ַהּתֹוָצָאה ּבְ
ֶאת  ָלַדַעת  יוַּכל  יַצד  ּכֵ ָהָאח  ל  ׁשֶ ֵאָלתֹו  ִלׁשְ
ְחזֹר  ּתַ ְדַאג,  ּתִ "ַאל  ְרׁשֹון  ּגֵ י  ַרּבִ יב  ֵהׁשִ ַהּתֹוָצאֹות, 
ּתֹוְצאֹות  ל  ּכָ ֶאת  י  ּנִ ִמּמֶ ַמע  ְוִתׁשְ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ
ְמֻדּיָק". ְוָכְך ָהיָה.  ת ּבִ ּבָ ַ ַמֲהַלְך ַהּשׁ ָהיוּ ּבְ ִדידֹות ׁשֶ ַהּמְ
ְפֵני ָהָאח ֶאת  ְרׁשֹון ּבִ י ּגֵ ת ָחַזר ַרּבִ ּבָ ַ ֵצאת ַהּשׁ ִמּיָד ּבְ

ְפרֹוְטרֹוט. ל ַהּתֹוָצאֹות ּבִ ּכָ
ְלִקּדוּׁש  ְוָגַרם  ְחָלָקה  ּמַ ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְרַסם  ּפֻ ֶזה  ה  ַמֲעׂשֶ
מַֹע  ִלׁשְ ׁשוּ  ּקְ ּבִ ְחָלָקה  ּמַ ּבַ ֶמֶרת  ִמׁשְ אֹוָתּה  י  ַאְנׁשֵ ה'. 
ְחָלָקה  ְכַנס ַלּמַ ּנִ ְבֵרי ִחזּוּק, ְוָכל ָזר ׁשֶ ְרׁשֹון ּדִ י ּגֵ ֵמַרּבִ
ִבים  ת יֹוׁשְ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַמֲהַלְך ְסֻעּדַ יַצד ּבְ ִנְדַהם ִלְראֹות ּכֵ
ל ַמְחֶלֶקת "ִטּפוּל ִנְמָרץ"  ֶות ׁשֶ י ַהּצֶ ָהרֹוְפִאים ְוַאְנׁשֵ
ַבר ִחזּוּק ְוִהְתעֹוְררוּת ֵמרֹאׁש  מַֹע ּדְ ֹוֵמר ִלׁשְ ֶתל ַהּשׁ ּבְ

יָבה. ַהְיׁשִ
ם  ּגַ ִהְתעֹוְררוּ  ְרׁשֹון  ּגֵ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ּפוּזֹו  ִאׁשְ ִעְקבֹות  ּבְ
ַהּתֹוָרה  ַהְתָמַדת  ּבְ ְלִחזּוּק  דֹוׁשֹות  ַהּקְ יבֹות  ְיׁשִ ּבַ
ְרׁשֹון ֵהִגיב: "ַעד  ּגֵ י  ַרּבִ ְך  ּכָ ַמע ַעל  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ִלְרפוָּאתֹו. 
ל זֹאת וַּמּדוַּע ִנְגְזָרה  י ַעל ָמה ֵאַרע ִלי ּכָ ְבּתִ ה ָחׁשַ ַעּתָ
ֶוה ַאף  ו, ַהּכֹל ָהיָה ׁשָ ל ַהֲחָרָדה ַהזֹּאת. ֲאָבל ַעְכׁשָ ּכָ

ל ְיהוִּדי ֶאָחד!" ִביל ִחזּוּקֹו ׁשֶ ׁשְ ּבִ
)ַהְלמוּת ֲעֵמִלים - ח"ב(

ה ַאַחת... ָרׁשָ ל ּדְ ּכָֹחּה ׁשֶ
ַזַצ"ל  ַצְדָקה  ְיהוָּדה  י  ַרּבִ ָמָרן  ֶאת  ְקפוּ  ּתָ ׁשֶ ְלַאַחר  ּגַם 
את  ָלׂשֵ ְנָהגֹו  ִמּמִ ּנָה  ׁשִ לֹא  יָָמיו,  ֲערֹב  ּבַ ים  ָקׁשִ ֳחָלִאים 
ְך  ָאלוּהוּ: ַמּדוַּע ֵאינֹו ָחֵדל ִמּכָ ֶקֶרב ָהָעם. ׁשְ רֹוָתיו ּבְ ּבְ ִמּדִ
ְיֵדי  ַעל  ְצַטוָּה  ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ּגוּפֹו,  ִריאוּת  ּבְ ַעל  מֹר  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ

ְמנוָּחה? ָהרֹוְפִאים ְלַהְרּבֹות ּבִ
ם יֹוְדִעים ֵאיזֹו ַאֲחָריוּת ֲאִני  יב ָהַרב ַצְדָקה: "ְוִכי ַאּתֶ ֵהׁשִ
ר ָלַדַעת ֵאּלוּ ּתֹוָצאֹות  ל ָעַלי ִאם ָאנוַּח? ְוִכי ֶאְפׁשָ ְמַקּבֵ

ַעל  א ֵאַלי ְיהוִּדי ּבַ רֹוב ּבָ ה ַאַחת? ִהּנֵה ֶזה ִמּקָ נָן ִלְדָרׁשָ יֶׁשְ
ַרְך  יָלָדיו, ֶזַרע ּבֵ ף ּבִ הוּא ֻמּקָ ׁשֶ ָחזוּת ֲחֵרִדית ֻמְבֶהֶקת, ּכְ
ִחּלֹוִני  ָהיָה  ָרחֹוק  ֲהלֹא  ָעָבר  ּבֶ ׁשֶ ִלי,  ר  ְמַסּפֵ ְוהוּא  ה', 

ּגָמוּר,
"ָקָטמֹון",  כוַּנת  ׁשְ ּבִ י,  ּלִ ׁשֶ ַאַחת  ה  ָרׁשָ ּדְ ַעת  ּפָ ֵמַהׁשְ ֲאָבל 
יתֹו ֵמֶרֶדת  ּבֵ נֵי  ּבְ ּכָל  יל ַעְצמֹו, ְוֶאת  ְוִהּצִ ְתׁשוָּבה  ּבִ ָחַזר 

ַחת... ׁשַ
)"ְוזֹאת ִליהוָּדה"(



ירֹות ַעל  ְיׁשִ ּדּוֶרֶגל  ַהּכַ ְגַרׁש  ִמּמִ ּדּור ָעף  ַהּכַ
ל ָהַרב... רֹאׁשֹו ׁשֶ

ִנים:  ָ ּשׁ ּבַ רֹות  ֲעׂשָ ֶזה  ַדּיָנוּת  ּבְ ַהְמַכֵהן  ֻמְפָלג  ת"ח  ר  ִסּפֵ
"הֹוַרי ָהיוּ ִנּצֹוֵלי ׁשֹוָאה ְמֻבּגִָרים. לֹא ָהְיָתה ָלֶהם ְיכֶֹלת 
י  ְלּתִ ְלּגַ י. ִהְתּגַ ּתִ ַרׁשְ ּדָ ב ׁשֶ ׂשוַּמת ַהּלֵ ית ָלֵתת ִלי ֶאת ּתְ ַנְפׁשִ
ר  ּבַ יל  ּגִ ִלְפנֵי  ַוֲעַדִין  ע,  ְלֶפׁשַ ְמַעט  ּכִ י  ְעּתִ ְוִהּגַ ְרחֹובֹות  ּבָ

ִמְצָוה.
ּדוֶּרֶגל  ּכַ נֶֶסת וְּליָדֹו ִמְגַרׁש  ית ַהּכְ ּבֵ ית הֹוַרי ָהיָה  ּבֵ ְליַד 

תֹות. ּבָ ׁשַ ר ּבְ ִעּקָ י ִעם ֲחֵבִרים. ּבְ ַחְקּתִ ּבֹו ׂשִ ׁשֶ
נֶֶסת.  ית ַהּכְ ר ְלִכוּוּן ּבֵ ַכּדוּר ְוהוּא ָעף ַהְיׁשֵ ַחְקנוּ ּבְ ַעם ׂשִ ּפַ
ָהִראׁשֹון  ָמָרן  הוּא  ֲהלֹא  ָהַרב,  יָָצא  ֶזה  ֶרַגע  ּבְ ִדּיוּק  ּבְ
ְעּתֹו  ִמְגּבַ ַגע ּבְ ּדוּר ּפָ ְלִציֹּון ָהַרב עֹוַבְדיָה יֹוֵסף ַזַצ"ל. ַהּכַ
ֶאת  ֵהִרים  הוּא  חֹוק...  ִמּצְ ְענוּ  ּקַ ִהְתּפַ אֹוָתּה.  יל  ְוִהּפִ
י  ַבּתִ ֵהׁשְ י.  ְחּתִ ּפַ ְלִמׁשְ ַאל  ְוׁשָ ְגָרׁש  ַלּמִ ֵאַלי  ְוִנּגַׁש  ַהּכֹוַבע 

ה... ֻחְצּפָ ּבְ
ָנה.  ׁשֵ ה ּדְ ה ִקּדוּׁש ְוָעַרְך ִלי ְסֻעּדָ הוּא ָקָרא ִלי ְלֵביתֹו ָעׂשָ
רֹב  ְמַעט  ָאַכל  ָהַרב  בוַּע.  ׁשָ ָאַכל  ּלֹא  ׁשֶ ֶאָחד  ּכְ י  ָאַכְלּתִ
ָנה  י ּגַם ֶאת ַהּמָ י ָאַכְלּתִ י ּכִ י. ְליִָמים ֵהַבְנּתִ ר ִאּתִ ּבֵ ַמן ּדִ ְּ ַהז

ִאים. ּיִָמים ַהּבָ ּלֹו... הוּא ִהְזִמין אֹוִתי ָלבֹוא ּגַם ּבַ ׁשֶ
ּכָמֹוִני  ְיָלִדים   12 עֹוד  ּיֵׁש  ׁשֶ ִלי  ה  ּלָ ִהְתּגַ ַמן  ְּ ַהז "ִעם 
ְוַגם  אֹותֹו  י  ָאַהְבּתִ ִית.  ּבַ ּבַ ֶּה  ַהז ָהַרב  ֵאֶצל  ֵמָהְרחֹוב, 
ד אֹוִתי  ְלַלּמֵ פוּי טֹוָבה, הוּא ֵהֵחל  ּכְ ִלְהיֹות  י  יָכְֹלּתִ לֹא 
ָנה  ׁש, ִמׁשְ י ֻחּמָ ין. ָלַמד ִאּתִ ִפּלִ ְצוֹות. ָקנָה ִלי ּתְ ינֵי ַהּמִ ּדִ

יָבה... ְזכוּתֹו ִליׁשִ י ּבִ וְּגָמָרא. ְליִָמים ָהָלְכּתִ
ן אֹוִתי  ִחּתֵ וְּלַדּיָנוּת... הוּא  נוּת  ְלַרּבָ י  ֻהְסַמְכּתִ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבַ

ק ִלְנָכַדי... ֲחֻתּנֹות ְיָלַדי ְוָהיָה ַסְנּדָ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְוִהׁשְ
ֵאר ַהּדֹור"( )"ּפְ

ּבָת ַ ֶדֶרְך ַהּשׁ ּבְ



ל  ׁשֶ ִעצּּוָמּה  ּבְ ִרְכּבֹו  ַמֲחנֶה  ָהיָה  ַהּיְהּוִדי 
עּור ּתֹוָרה... מַֹע ׁשִ ת רח"ל ְוִנְכנַס ִלׁשְ ּבָ ַ ַהּשׁ

ּמֹוֵסר  עוִּרים ַהְמַעְנְיִנים ׁשֶ ִ ַמע ַעל ַהּשׁ ָאָדם ִחּלֹוִני ּגָמוּר, ׁשָ
ׁש  ת קֶֹדׁש. וִּבּקֵ ּבַ ׁשַ אּול ַזַצ"ל ּבְ ן ִציֹּון ַאּבָא ׁשָ י ּבֶ ָמָרן ַרּבִ

ָלתֹו. ּכָ יר ֶאת ְיִדיעֹוָתיו ְוַהׂשְ ְלַהֲעׁשִ
ִרְכּבֹו  ֶאת  ַמֲחנֶה  אֹותֹו  ָרָאה  עוּר  ִ ַהּשׁ ֹוְמֵעי  ִמּשׁ ֶאָחד 
ַעס ְוָאַמר  עוּר. הוּא ּכָ ִ ה וָּבא ַלּשׁ ּפָ ְרחֹוב ָסמוְּך, חֹוֵבׁש ּכִ ּבִ
ן  י ּבֶ ְהיֶה"! ַאְך ָזַכר ֶאת הֹוָרַאת ַרּבִ ְלַעְצמֹו "ָהיֹה לֹא ּתִ
ְוֶהְחִליט  ֲהָלָכה  ַסק  ּפְ ָצִריְך  ַחּיִים  ּבַ ָבר  ּדָ ָכל  ּלְ ׁשֶ ִצּיֹון, 

ן ִצּיֹון. י ּבֶ ְך ֶאת ַרּבִ אֹל ַעל ּכָ ִלׁשְ
רוּ ִעּמֹו  ַדּבְ ן ִצּיֹון ְוָאַמר: "ָחִליָלה ָוַחס, ַאל ּתְ י ּבֶ ַמע ַרּבִ ׁשָ
ב  ׁשֵ ָאה ּתֵ ת ַהּבָ ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ׁש, ׁשֶ ִמּטֹוב ְוַעד ַרע. ַרק זֹאת ֲאַבּקֵ

ֶרֶמז ִמי ָהִאיׁש". ן ִלי ּבְ ב הוּא, וְּתַסּמֵ ּיָׁשַ קֹום ׁשֶ ָסמוְּך ַלּמָ
ִצּיֹון  ן  ּבֶ י  ַרּבִ ִניַסת  ּכְ ְוָעם  ַרּבֹו.  ִמְצַות  ּכְ ְלִמיד  ַהּתַ ה  ָעׂשָ
ֵאָליו  ָנה  ּפָ ִמּיָד  ַהּכֹל,  ִלְפִליַאת  ְוִהּנֵה  לֹו.  ן  ִסּמֵ עוּר  ִ ַלּשׁ
לֹום"!  ׁשָ ת  ּבָ חֹם "ׁשַ ּבְ וֵּבְרכֹו  ִנים  ּפָ ְמאֹור  ּבִ ִצּיֹון  ן  ּבֶ י  ַרּבִ
בוַּע  ָ וַּבּשׁ ַסְפָסל ָקרֹוב  ּבְ ֲעבוּרֹו ָמקֹום  ַפּנוּ  ּיְ ׁשֶ ׁש  ּקֵ ּבִ הוּא 
ה  ַאּתָ ת  ּבָ ַ "ַהּשׁ לֹו:  ָאְמרֹו  ּבְ דֹו  ְלַכּבְ הֹוִסיף  ַאֲחָריו  ּלְ ׁשֶ

ְפָסל ְליִָדי"... ּסַ ב ּבַ יֹוׁשֵ
ן ִצּיֹון,  י ּבֶ ל ַרּבִ יתֹו ׁשֶ ֶדֶלת ּבֵ ִפיקֹות ּבְ ְמעוּ ּדְ ֶעֶרב ֶאָחד ִנׁשְ
ִלְקָראתֹו  ָזַרח  ִצּיֹון  ן  ּבֶ י  ַרּבִ ַההוּא.  ָהָאָדם  ב  ִנּצַ ַתח  וַּבּפֶ
ֵצל קֹוָרִתי.  א ּבְ רוְּך ַהּבָ לֹום ְלָך ּבָ ִהְתַלֲהבוּת: "ׁשָ לֹו ּבְ ְוִקּבְ

ִניָמה"! נֵס ּפְ ִהּכָ
ְוָאַמר,  ת  ֵ ִהְתַעּשׁ ׁשֶ ַעד  ַמֲחִריד  ֶבִכי  ּבְ ַרץ  ּפָ ִחּלֹוִני  אֹותֹו 

ִתי ְולֹא  יַח ִלי, ֵאיִני ָאָדם ּדָ בֹוד ָהַרב, ַמְצּפוִּני ֵאינֹו ַמּנִ "ּכְ
בֹוד ְמָלִכים ָהַרב חֹוֵלק  ת, וְּבָכל זֹאת ֵאיֶזה ּכְ ּבָ ׁשֹוֵמר ׁשַ

ִלי"?!
ר  ּבֵ ּדִ ְמִתיָקה,  ִדְבֵרי  ּבְ דֹו  ּבְ ּכִ ִציֹּון.  ן  ּבֶ י  ַרּבִ יעֹו  ִהְרּגִ
בּועֹות  ׁשָ ׁשּוָבה. לֹא ָעְברּו  ּתְ ֶרְך  ּדֶ ִלּבֹו ְוהֹוָרה לֹו  ַעל 
ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר  ִלְהיֹות  ָהַפְך  ְיהּוִדי  ְואֹותֹו  ְספּוִרים 

ַתְלמּוֵדי ּתֹוָרה... נָיו ִלּמּוֵדי ה' ּבְ ּוִמְצוֹות ְוָכל ּבָ
)"יִָגילוּ ְבַמְלּכָם"(


