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ת ַמּטוֹת ֶרְך ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ֲאָבל  ָנה,  ׁשָ ֵמָאה  ְחיֶה  ּתִ ׁשֶ ִקיְנד,  "ַמְיין 
יִצית?..." ה רֹוֶצה ֵמַהצִּ ָמה ַאּתָ

ה" )ל, ג( יו יֲַעׂשֶ ָכל ַהּיֵֹצא ִמּפִ "ּכְ

ָכל ַהּיֵֹצא  "ּכְ ה, יֵׁש לֹו ְזכוּת ׁשֶ ה זֹו ִמּלָ ֶאְצלֹו ִמּלָ ִמי ׁשֶ
ָנה!... ְחיֶה ֵמָאה ׁשָ ּיִ ה", ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ יו ַיֲעׂשֶ ִמּפִ

ַזַצ"ל  ַקְניְֵבְסִקי  ַר"ח  ַהּגְ ַהּתֹוָרה  ר  ׂשַ ָרן  ִמּמָ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ִני.  ְמֻדּמַ ּכִ ַזַצ"ל  ַקֶרִליץ  ֵמִאיר  י  ַרּבִ ִמּדֹודֹו  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ
מֹוֶנה,  וּׁשְ ִעים  ׁשְ ּתִ ֶבן  ּכְ יׁש,  יָׁשִ ְיהוִּדי  יר  ִהּכִ הוּא 

ּיֹום ֶאָחד ִנְהיָה חֹוֶלה. ׁשֶ
"לֹא,  ָאַמר:  יׁש  ַהּיָׁשִ ֲאָבל  רֹוְפִאים,  ְלַהְזִעיק  ׁשוּ  ּקְ ּבִ

ית חֹוִלים". לֹא! לֹא ָצִריְך רֹוְפִאים ְולֹא ּבֵ
ַמה ּיֵׁש?

ְהיֹותֹו יֶֶלד ָקָטן. ֵאַרע ִעּמֹו ּבִ ר ָלֶהם ֶאת ׁשֶ ִסּפֵ
ית  ַטּלִ ּבְ ַהּיֹום  ל  ּכָ ְך  ְמַהּלֵ ָהיָה  יְלָנא  ִמוִּ אֹון  ַהּגָ
ֶנֶסת,  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ִהְסּתֹוֵבב  יֹום  וְּבאֹותֹו  וְּתִפיִלין. 
ֵעת  י ּבְ ה, ּכִ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ קוַּע. לֹא ּבְ ָהלֹוְך ֲחזֹור. ָהיָה ׁשָ
ֶנֶסת. ֲאָבל  ֵבית ַהּכְ ַסע ָהלֹוְך ַוֲחזֹור ּבְ ה לֹא ּפָ ִפּלָ ַהּתְ

עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים. קוַּע ּבָ ֵעת ִהְסּתֹוֵבב – רֹאׁשֹו ׁשָ ּכָ
ַרְך ַעל חוֵּטי  ם ֵלב, ּדָ ָתָמא לֹא ׂשָ ָטן, ִמּסְ ְוַהּיֶֶלד ַהּקָ

אֹון. ל ַהּגָ יתֹו ׁשֶ ַטּלִ ּבְ יִצית ׁשֶ ַהּצִ
לֹא  י  ּכִ ֶנֱעַצר,  ֲאָבל  ָלֶלֶכת,  יְך  ְלַהְמׁשִ ָרָצה  ַהּגָאֹון 
ָהֶרֶגל.  ֶאת  יֹוִריד  ַהּיֶֶלד  ׁשֶ ין  ִהְמּתִ ָלזוּז.  ָהיָה  יָכֹול 

ֲאָבל ַהּיֶֶלד ָעַמד ַעל ָעְמדֹו, לֹא ִהְבִחין.
ִני[,  ]-ּבְ ִקיְנד  "ַמְיין  ְוָאַמר:  ַהּיֶֶלד  ֶאל  ָנה  ּפָ אֹון  ַהּגָ
רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ָמה  ֲאָבל  ָנה,  ׁשָ ֵמָאה  ְחיֶה  ּתִ ׁשֶ

יִצית?..." ֵמַהּצִ
י  ִמּפִ ֵרְך  ְלִהְתּבָ ָזָכה  ָנם  ּבְ ה.  ְסֻעּדָ ָעׂשוּ  ַהּיֶֶלד  הֹוֵרי 
ֵמָאה  ְחיֶה  ּיִ ׁשֶ ב,  ַאּגַ ֶדֶרְך  ּבְ לֹו  ָאַמר  ֲהֵרי  ׁשֶ ָר"א,  ַהּגְ

ָנה! ׁשָ
ַאף  מֹונֶה,  ּוׁשְ ִעים  ׁשְ ּתִ ְלִגיל  יעֹו  ַהּגִ ּבְ ה,  ַעּתָ ְוִהּנֵה 
ְפחֹד, לֹא ָצִריְך  ב, ָאַמר: "ֵאין ִלי ַמה ּלִ ּכָ ּנַָפל ְלִמׁשְ ׁשֶ
אֹון ָאַמר  ית חֹוִלים. ַהּגָ רֹוְפִאים, לֹא ְרפּואֹות ְולֹא ּבֵ

ָנַתִים יִָמים!"... ָנה. יֵׁש ִלי עֹוד ׁשְ ֶאְחיֶה ֵמָאה ׁשָ ׁשֶ
ה"!  יֲַעׂשֶ יו  ִמּפִ ַהּיֵֹצא  ָכל  "ּכְ  – ָברֹו"  ּדְ יֵַחל  ִאם "לֹא 

)'ְיִחי ְראוֵּבן'(

ִטיַח ִהְתִחיל ִלְבעֹר... ָ ַהּשׁ
ֵטיין  ְרׁשְ י ִיְצָחק ִזיְלּבֶ ל ַרּבִ מֹות ְסָפָריו ׁשֶ ַאַחת ֵמַהְקּדָ ּבְ
הוּא  ַרק,  ְבֵני-ּבְ ּבִ ָרַמת-ֶאְלָחָנן  ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ִליָט"א,  ׁשְ

י  ַרּבִ ִתיבֹות,  ִמּנְ ַהְמֻפְרָסם  יק  ּדִ ַהּצַ אֹודֹות  ר  ְמַסּפֵ

ַעם  ּפַ י  ּכִ ָסאִלי',  א  ָבּ ַה'ּבָ ַזַצ"ל,  ַאּבוֲּחִציָרא  ָרֵאל  ִיׂשְ
ת קֶֹדׁש, וִּפְתאֹם ָנְפָלה ְמנֹוַרת ּבַ ׁשַ ב ְוָלַמד ּבְ הוּא יָׁשַ



ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ָלר  ְנּדְ ַהּסַ ים  ִהְסּכִ לֹא  ַמּדּוַע 
זּוג ַהּנֲַעַלִים?

ַעם  ּפַ ָמַסר  ַזַצ"ל,  ִליְפקֹוִביץ  ְיהּוָדה  ִמיְכל  י  ַרּבִ
ר  ִסּפֵ ָבִרים  ַהּדְ ּוְבתֹוְך  ה,  ַהּפֶ ִמיַרת  ׁשְ ַעל  יָחה  ׂשִ

א: ּפּור ַהּבָ ֶאת ַהּסִ
ַעם  ּפַ ִנְצַרְך  הוּא  וֹואלִֹז'ין,  ְמגוָּריו  ִעיר  ּבְ ַיְלדוּתֹו,  ּבְ
ֵדי  ּכְ קֹוִמי  ַהּמְ ָלר  ְנּדְ ַלּסַ ְוִנְכַנס  ִמְנָעָליו  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ
ְמִחיר  ּבִ ָנַקב  ָלר  ְנּדְ ַהּסַ ּקוּן.  ּתִ עוּן  ַהּטָ ֶאת  ן  ַתּקֵ ּיְ ׁשֶ
ּקוּן ַהּנַַעל לֹא ָאמוּר ֶלֱארְֹך  ּתִ ָהֲעבֹוָדה, ְוָאַמר לֹו ׁשֶ

ַסּיֵם. ּיְ קֹום ַעד ׁשֶ ּמָ יְנַתִים ּבַ ה ּבֵ ַחּכֶ ּיְ ְזַמן ַרב, ְוׁשֶ
י ִמיְכל  ב ַרּבִ ְמַלאְכּתֹו, יָׁשַ ָלר ּבִ ְנּדְ ם ַהּסַ עֹוד ִמְתַקּדֵ ּבְ

יט ָסִביב. ְיהוָּדה ְוִהּבִ
ִפים  ּדָ ַהּמַ ין  ּבֵ זוִּרים  ּפְ ָהיוּ  ים  ַרּבִ קֶֹדׁש  ִסְפֵרי 
ָלר  ְנּדְ ַהּסַ י  ּכִ רוּר  ּבָ ְוָהיָה  ר,  ַהּצַ ּכוְּך  ּבַ ׁשֶ ְוָהֲארֹונֹות 

ר  ְמֻחּסַ הוּא  ׁשֶ ָמַתי  ְוִכי  ַמּנֹו,  ְּ ִמז ֶרַגע  ל  ְמַבּטֵ ֵאינֹו 
ּתֹוָרה. ֲעבֹוָדה הוּא ִמּיָד ּפֹוֵתַח ֵסֶפר ְוהֹוֶגה ּבַ

זוּג  יָדֹו  ּבְ ׁשֶ ּכְ נֹוַסף  ְיהוִּדי  קֹום  ַלּמָ ִנְכַנס  יְנַתִים  ּבֵ
ֵאּלוּ",  ֶאת  ִלי  ן  ַתּקֵ ּתְ ִאם  ַמח  "ֶאׂשְ ְלִתּקוּן.  ַנֲעַלִים 
"ֲאִני  ָלר.  ְנּדְ ַלּסַ ֲעַלִים  ַהּנַ ֶאת  יט  ְוהֹוׁשִ ּה  ַהּלָ ָאַמר 
ֲעַלִים  לֹוִני לֹו ֵהֵבאִתי ֶאת ַהּנַ ָלר ּפְ ְנּדְ ו ִמּסַ יַע ַעְכׁשָ ַמּגִ
א  ן ִלי אֹוָתן, ֶאּלָ ּקֵ ּלֹא ּתִ ְלַבד ׁשֶ ְלִתּקוּן, ַאְך לֹא זוּ ּבִ

ה". ִחּלָ ּתְ ָהיָה ּבַ ֶ דֹול יֹוֵתר ִמּשׁ ַאף ּגַָרם ֵנֶזק ּגָ
ְוָדָחה  לוּ,  ַהּלָ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ָלר  ְנּדְ ַהּסַ ַמע  ׁשָ ַאְך 

ֶטת. יפוּת ֶאת ַהּיָד ַהּמוּׁשֶ ַתּקִ ּבְ
לֹוֵקַח  י  "ֵאיֶנּנִ ֶנֱחָרצוּת.  ּבְ ִהְכִריז  ְלָך!",  ן  ֲאַתּקֵ "לֹא 
)'אְֹצרֹוֵתיֶהם  ָהַרע!"...  ָלׁשֹון  ֵרי  ַסּפְ ִמּמְ ֲעבֹודֹות 

א'( ֲאַמּלֵ

ְרָמה לֹו ְלַהְתִחיל ִלְבעֹר  ִטיַח, ּגָ ָ ּשׁ ְגָעה ּבַ ּפָ ָהָבה ׁשֶ ה. וַהּלֶ ֶמן ַעל ָהִרְצּפָ ֶ ַהּשׁ
ִית ׁשֹוְמִרים  ּבַ אן ּבַ ּה: "ּכָ ְמׂשֹוֵחַח ִעּמָ א ָסאִלי' ַעל ָהֵאׁש ְוָאַמר ּכִ ָבּ יט ַה'ּבָ ִהּבִ

קֹום!!! ּמָ אן!", ְוָהֵאׁש ֶנֶעְצָרה ּבַ ת; ֵאיְך ָלְך ְרׁשוּת ִלְבעֹר ּכָ ּבָ ׁשַ
ֶּה  ּפוּר ַהז יק ֻמְפָלג, ְוַהּסִ ְלִמיד ָחָכם ְוַצּדִ א ָסאִלי' ָהיָה ָקדֹוׁש ֶעְליֹון, ּתַ ָבּ ַה'ּבָ
ָהיָה  ּבוּר. ּכַֹח ׁשֶ ל ּכַֹח ַהּדִ ִסיִסי ׁשֶ ּבְ ָתִאים - ֶזהוּ ּכַֹח  ל ּפְ הוּא לֹא מֹוֵפת ׁשֶ

נוּ! ּלָ ה ׁשֶ ָראוּי ַעל ַהּפֶ יָכֹול ִלְהיֹות ְלָכל ְיהוִּדי, ִאּלוּ ַרק ָהִיינוּ ׁשֹוְמִרים ּכָ



ֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּדֶ ּבַ

ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ׁש ַלֲעלֹות ַעל  יֲַעקֹב ִהְתַעּקֵ י  ַרּבִ
ָנה! ִעים ׁשָ ׁשְ ן ְלַמְעָלה ִמּתִ ָהיָה ּבֶ ׁשֶ ּכְ

ֲחֻתּנֹות,  ּבַ ּדֹוֵרׁש  ַזַצ"ל  ִליְנְסִקי  ּגָ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ָהיָה  ׁשֶ ּכְ
קֹוָמתֹו  ַעל  ְוִלְצחֹק  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ַלֲעלֹות  ָנַהג 
ִהְזִקין  ׁשֶ ּכְ ָהַאֲחרֹונֹות  ַחּיָיו  נֹות  ׁשְ ּבִ ֲאָבל  מוָּכה.  ַהּנְ
ס ְוַלֲעלֹות. ְוִהּנֵה  ְוֶנֱחַלׁש, לֹא ָהיָה ְמֻסּגָל עֹוד ְלַטּפֵ
ָנה,  ִעים ׁשָ ׁשְ ן ְלַמְעָלה ִמּתִ ָהיָה ּבֶ ׁשֶ ַאֲחִרית יָָמיו – ּכְ ּבְ
ָכָדיו ַלֲעלֹות ַעל  ֲחֻתּנַת ֶאָחד ִמּנְ ה ַמֲאָמץ ְמיָֻחד ּבַ ָעׂשָ

ְלָחן ְוִלְדרֹׁש. ֻ ַהּשׁ
ּיֲַעֶלה  ל צֶֹרְך ׁשֶ ֵאין ּכָ ְכֵנַע ֶאת ָהַרב, ׁשֶ ה ְלׁשַ ַהּנֶֶכד ִנּסָ
ִאם  ם  ּגַ ָבָריו,  ּדְ ֶאת  ֹוְמִעים  ּשׁ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ַעל 
י  ן ַלֲעלֹות. ֲאָבל ַרּבִ ְלָחן ְוֵכן ְמֻסּכָ ֻ לֹא ַיֲעֶלה ַעל ַהּשׁ

ל  ִסּכוּמֹו ׁשֶ ׁש ַלֲעלֹות. ּבְ ר ְוהוּא ִהְתַעּקֵ ַיֲעקֹב לֹא ִוּתֵ
ן  ְלָחן ְוָדַרׁש. ְלַאַחר ִמּכֵ ֻ עוּ לֹו ְוָעָלה ַעל ַהּשׁ ִעְניָן ִסּיְ
ָבר  ּכְ ָהַאֲחרֹונֹות  ִנים  ָ ַהּשׁ ָכל  ּבְ א,  "ַסּבָ ַהּנֶֶכד:  ַאל  ׁשָ

ֵעת?". ָרה ּכָ ְלָחן, וַּמה ּקָ ֻ לֹא ָעִליָת ַעל ַהּשׁ
י. ַהִאם  ן, ָנכֹון, ֲאָבל ְלָך ִהְבַטְחּתִ נוּ: "ּכֵ יב לֹו ַרּבֵ ֵהׁשִ
ִנים  ה ׁשָ י ִלְפֵני ַהְרּבֵ ר ּכִ ה זֹוֵכר?". ְוָאז ַהּנֶֶכד ִנְזּכַ ַאּתָ
ֶאֱעֶלה  ךָ,  ּלְ ׁשֶ ֲחֻתּנָה  "ּבַ ַיֲעקֹב:  י  ַרּבִ א  ּבָ ַהּסַ לֹו  ָאַמר 

ְלָחן ְוֶאְדרֹׁש!". ֻ ַעל ַהּשׁ
ְכָלל  ִנים ּכֹה ַרּבֹות ּוִמי ּבִ ִמי זֹוֵכר ַהְבָטָחה ִלְפֵני ׁשָ
אֹוָתּה?  ְלַקּיֵם  ָצִריְך  ׁש  ְוַחּלָ ָזֵקן  ָאָדם  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ
ץ ְמאֹד  י יֲַעקֹב ָזַכר ֶאת ַהַהְבָטָחה ְוִהְתַאּמֵ ֲאָבל ַרּבִ

ְלַקּיֵם אֹוָתּה!
י ַיֲעקֹב אֹוֵמר'( )ִמּתֹוְך 'ַרּבִ

ל ל ָאִביו ׁשֶ ְסִעיִרים ׁשֶ ָבִרים ַהּמַ ַהּדְ
ְצָוה! ת ַהּמִ ְסֻעּדַ י ִאיֶסר ַזְלָמן ּבִ ַרּבִ

ָברֹו" )ל, ג( "לֹא יֵַחל ּדְ
ֲעִנּיִים  ְלהֹוִרים  נֹוַלד  ַזַצ"ל  ֶמְלֵצר  ַזְלָמן  ִאיֶסר  י  ַרּבִ
ְצִעירוָּתם,  ּבִ ם  ּלָ ּכֻ ֵמתוּ  ְלָפנָיו,  ּנֹוְלדוּ  ׁשֶ ֶאָחיו  ְמרוִּדים. 
יַע  ּיֹוׁשִ ה ַלה' ׁשֶ ְתִפּלָ ַבד ָאחֹות ַאַחת, ְוהֹוָריו ִהְרּבוּ ּבִ ִמּלְ
ה'  יֹום  ּבְ ְוִהּנֵה  יִָמים.  ּיֲַאִריְך  ׁשֶ ן  ּבֵ ָלֶהם  ְוִיוֵָּלד  אֹוָתם 

ן. ַנת תר"ל נֹוַלד ָלֶהם ּבֵ ׁשְ ֲאָדר ּבִ ּבַ
יו"ט  י  ַרּבִ ִמיר,  ת  ְקִהּלַ ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ף  ּתֵ ּתַ ִהׁשְ ִרית  ּבְ ּבַ
ַהּנֹוַלד  ָהַרְך  ְוֶאת  ָהֵאם  ָהָאב,  ֶאת  ֵרְך  ּבֵ ׁשֶ ִליְפַמאן, 
ה  לֹו ְלתֹוָרה, ְלֻחּפָ ְזּכוּ ְלַגּדְ ּיִ ת ּכֲֹהִנים, ְוִאֵחל ָלֶהם ׁשֶ ְרּכַ ּבִ
ְכָלָלם,  ּבִ ְוהוּא  ַהּנֹוְכִחים  ְזּכוּ  ּיִ ְוׁשֶ טֹוִבים,  ים  וְּלַמֲעׂשִ
ָהַרְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהָאב  ה  ּיֲַעׂשֶ ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ת  ְסֻעּדַ ּבִ ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ְצוֹות. יַע ַלּמִ ּמֹול יַּגִ ַהּנִ
ַזְלָמן,  ִאיֶסר  ינֹוק  ַהּתִ ַעל  ָמר  ִמׁשְ ִמּכָל  ְמרוּ  ׁשָ ַהזּוּג  נֵי  ּבְ
ת  ּבָ ַ יָעה ַהּשׁ ָבם. ִהּגִ ְלִפי ַמּצָ ר יְָכלוּ  ְוֶהֱעִניקוּ לֹו ּכָל ֲאׁשֶ
ר ִמְצָוה, ִהְזִמין  ְהיֹותֹו ּבַ ּה ָעָלה ִאיֶסר ַזְלָמן ַלּתֹוָרה ּבִ ּבָ ׁשֶ

נֵי ָהִעיר. י יו"ט ִליְפַמאן, ְועֹוד ֵמַרּבָ ָאִביו ֶאת ַרּבִ

ּדוּׁש,  ּקִ דֹוָלה. ּבַ נֵי ֲעִנּיוָּתם ַהּגְ יֹוֵתר ִמּפְ ל ּבְ ּדוּׁש ָהיָה ּדַ ַהּקִ
י  ְבּתִ ָחׁשַ לֹא  ְוַרּבֹוַתי,  מֹוַרי  ְוָאַמר:  ֶרץ  ּפֶ רוְּך  ּבָ י  ַרּבִ ָקם 
ּכֹה  ִבי  וַּמּצָ הֹוִאיל  ְצָוה.  ַהּמִ ר  ּבַ ְלֶרֶגל  ִקּדוּׁש  ַלֲעׂשֹות 
ַעת  ׁשְ ּבִ ַאְך  ּדוּׁש,  ַלּקִ הֹוָצאֹות  ְלהֹוִציא  ִלי  ָאסוּר  ה,  ָקׁשֶ
ָרא  ַהּמָ אֹוִתי  ְרכוּ  ּבֵ ִרית,  ַלּבְ ַזְלָמן  ִאיֶסר  ל  ׁשֶ ַהְכנָָסתֹו 
ֶאְזּכֶה  ׁשֶ ַהּנֹוְכִחים,  ָאר  וּׁשְ יו"ט"  י  ְלּבוּׁשֵ ַה"ּמַ ַאְתָרא  ּדְ

ָהַרְך  ֶאת  ְלַהְכִניס 
ְצוֹות  ַלּמִ ַהּנֹוַלד 
ִקּדוּׁש  ְוַלֲעׂשֹות 
ַוֲאִני  ִמְצָוה,  ת  וְּסֻעּדַ
ָלֵכן  "ָאֵמן".  ָעִניִתי 
זֹוִהי  י  ּכִ ֲאִני  ׁש  חֹוׁשֵ
ר  ֲאׁשֶ נֶֶדר  ּבְ ָלה  ַקּבָ
ה  ּבָ ָעַלי ְלַקּיְמֹו, וִּמּסִ
חֹוָבה  י ׁשֶ זֹו ֶהְחַלְטּתִ
ָעַלי ַלֲעׂשֹות ִקּדוּׁש!
)'אֹוְצרֹות ַהּתֹוָרה'(



ִהְצִליַח  ְולֹא  נֱֶעַצר  יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש 
ם ֶאל ַה"ּכֶֹתל"... ְלִהְתַקּדֵ

ֶאָחד  ָנה  ּפָ ַעם  ּפַ ִליָט"א:  ׁשְ ַוְיְנֶגְרֶטן  הגרי"מ  ר  ִסּפֵ
ַכי  ְבַעת ָמְרּדְ יַבת ֶחְברֹון–ּגִ יׁשִ ְלִמיִדים ּבִ ֵמֲחׁשוֵּבי ַהּתַ
ִפיו:  ּבְ ֵאָלתֹו  וּׁשְ ַזַצ"ל,  ַזְקס  ל  ִהּלֵ י  ַרּבִ ְוַרּבֹו  ְלמֹורֹו 
ַהּכֶֹתל  ְסִביַבת  ּבִ נוּ  ַרּבֵ ֶאת  רֹוִאים  ֵאין  "ַמּדוַּע 
יַע  ְלַהּגִ ָנַהג  לֹא  ן  ּכֵ ]ׁשֶ ְידוִּעים?"  ים  ְזַמּנִ ׁשוּם  ּבְ
ְלִמיֵדי  ּתַ ִעם  ַיַחד  ֲעָרִבי  ַהּמַ ַלּכֶֹתל  בוּעֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ
הוּא  וָּמַתי  ַהִאם  ְלִאיׁש  יָדוַּע  ָהיָה  ְולֹא  יָבה,  ׁשִ ַהּיְ

ָנה[. ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ יַע ְלָפְקדֹו ּבְ ַמּגִ
ם  ׁשֵ "ּכְ ְרִצינוּת:  ּבִ ַאְך  חֹוק,  ׂשְ ַבת  ּבְ ַרּבֹו  יבֹו  ֱהׁשִ
'ּבֹוֵרַח'  הוּא  ׁשֶ "י  ּבִ ָהַרׁשְ ִצּיוּן  אֹודֹות  אֹוְמִרים  ׁשֶ
ְסבוָּרִני  ְך  ּכָ ְוַתֲערֶֹבת,  ָרָלמוְּסיָה  ָהַאְנּדְ ֵעת  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ
ל ִמיֵני  ּכָ ֲעׂשוּהוּ  ַה'ּכֶֹתל' ּבֹוֵרַח ֵמַה'ּכֶֹתל', ֵמָאז ׁשֶ ׁשֶ

ָתם וְּנִגיָנָתם"... ְרֵחי ְמקֹום ְמִסּבָ ַאְרֵחי ּפַ
י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֵמי  ּבִ י  ּכִ יֹוְדָעִני  ִהּנֵה  ִנּמוּס:  ּבְ חוּר  ַהּבָ יַע  ִהּצִ
ַהּכֶֹתל,  ַרֲחַבת  ֶאת  ָהאֹוטֹוּבוִּסים  ַאֲחרֹון  ֲעזֹב  ּבַ
ֶדת  ֵקָטה וְּמֻכּבֶ ה ׁשְ קֹום 'ָנִקי' וּמוָּכן ִלְתִפּלָ ה ַהּמָ ַנֲעׂשֶ
ִניָסה  וּר ּכְ יִָדי ִאּשׁ ם, ובס"ד ַאף יֵׁש ּבְ ְמָצא ׁשָ ְלָכל ַהּנִ
ְלַדַעת  ָראוּי  ָבר  ַהּדָ ְוִאם  ָהְרָחָבה,  ְלתֹוְכֵכי  ַעד 
ה, ְוֵכן  ּמָ ְמכֹוִנית ׁשָ ָהַרב, ִהּנֵה ָאנִֹכי יָכֹול ְלַקְחּתֹו ּבִ

ּמוָּבן. יבֹו ּכַ ַלֲהׁשִ

ְוָאֵכן  יָבה,  ַהְיׁשִ רֹאׁש  ֶלב  ַעל  לּו  ִהְתַקּבְ ָבִרים  ַהּדְ
רֹוב  י ַהּקָ ִ ּשׁ ִ יֹום ַהּשׁ ָקַבע הּוא ִעם ַהּדֹוֵבר ָלֵצאת ּבְ
ִנְכְנסּו  ַהְיעּוָדה,  ָעה  ָ ּוַבּשׁ ֲעָרִבי.  ַהּמַ ַהּכֶֹתל  ֶאל 
ַלַחת'  ׁשְ ַה'ּמִ ְוָנְסָעה  ִנית ֶאל ַהְמכֹוִנית,  ְוָהַרּבָ ָהַרב 

ֶחְדָוה ֶאל ְמקֹום ֶחְפָצּה. ּבְ
מוָּכה  תֹוְכֵכי ָהְרָחָבה ַהּסְ ָהג ֶהְחָנה ֶאת ָהאֹוטֹו ּבְ ַהּנַ
ָניו  ּפָ ׁשֶ ּכְ ַרּבֹו  ְלַצד  ְויָָצא  ֲעָרִבי,  ַהּמַ ַהּכֶֹתל  ְלַרֲחַבת 
ִהְבִחין  א ׁשֶ נוּ. ֶאּלָ ׁשֵ ית ִמְקּדָ מוָּעדֹות ֶאל ֵעֶבר ּכֶֹתל ּבֵ

י ֵאין ַרּבֹו ְלִצּדֹו. ְמִהירוּת ֲהִליָכתֹו, ּכִ ְלֶפַתע, ּבִ
י ָהַרב עֹודֹו 'ָנטוַּע'  ֵענוּ ְלָאחֹור, ְוָאז ִהְבִחין ּכִ ָסב ְמיֻּדָ
חוּר  ַהּבָ ָצַעד  א,  ּלֵ ִמְתּפַ ם.  ִמְתַקּדֵ ְוֵאינֹו  ְמקֹומֹו  ּבִ
ִהְתָקֵרב,  ׁשֶ וְּכָכל  יָבה,  ַהְיׁשִ ְלֵעֶבר רֹאׁש  ית,  ֲאחֹוַרּנִ
ְמלֹא  ַען  ִנׁשְ הוּא  ְוִכי  ַרּבֹו,  ּבְ ָאַחז  ַרַעד  י  ּכִ ֵלב  ם  ׂשָ

ָבר ְלַבל ִיּפֹל ח"ו. קֹוָמתֹו ַעל ֵאיֶזה ּדָ
הוּ  ֶ ַמּשׁ אוַּלי  ׁשֶ ׁשֹו  חֹוׁשְ ּבְ ְלִמיד  ַהּתַ ִנְבַהל  ה  ִחּלָ ּתְ
ין,  ּקִ ּתַ ֵאיֶנּנוּ  ּלֹו,  ּכֻ ָהרֹוֵעד  ַזְקס,  ָהַרב  ְבִריאוּת  ּבִ
ת ַהּגוּף  י ֵאין ּכָאן ח"ו ֻחְלׁשַ ְואוָּלם ֵהיִטיב ִלְראֹות ּכִ
ֶאה. ּתָ חוּר ְלַיד ַרּבֹו, ִמׁשְ ַאר ַהּבָ ָבר ַאֵחר. ְוִנׁשְ א ּדָ ֶאּלָ
אוַּכל  ַהִאם  ַהְכָנָעה,  ּבְ ַער  ַהּנַ ַאל  ׁשָ ר,  ִהְתַאְפׁשֵ וְּכׁשֶ

הוּ? ֶ ַמּשׁ ַלֲעזֹר ּבְ
ׁש'! קֹול רֹוֵעד: 'מֹוָרא ִמְקּדָ ְוַנֲעָנה ּבְ

ְרׁשוּ'( )'ּדִ


