
ָנה 2 ָעלֹון מס' 101 | ׁשָ
ָבִרים ת ּדְ ֶרְך ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

י יֹוֵסף  ל ַרּבִ ְכְנסּו ְלָאֳהלֹו ׁשֶ ּנִ ֹוְדִדים ׁשֶ ַהּשׁ
בּו ַעל ִעְקבֹוֵתיֶהם... ם ְוׁשָ ג ִלּבָ ים, ּפָ ַחּיִ
נּו ָלֶכם ָצפָֹנה" )ב, ג( ֶּה ּפְ "ַרב ָלֶכם סֹב ֶאת ָהָהר ַהז

נוּ ָלֶכם ָצפָֹנה"? ָאַמר ַרב ִחּיָא,  ְרׁשוּ ֲחַז"ל: ַמהוּ "ּפְ ּדָ
ְלִהְתּגָרֹות  ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ אֹותֹו  ְרִאיֶתם  ִאם  ָלֶהם,  ָאַמר 
ּנוּ  ינוּ ַעְצְמֶכם ִמּמֶ א ַהְצּפִ ַעְמדוּ ֶנְגּדֹו, ֶאּלָ ֶכם, ַאל ּתַ ּבָ
רבש"ע,  ָרֵאל,  ִיׂשְ לֹו  ָאְמרוּ  עֹוָלמֹו.  ּיֲַעבֹר  ׁשֶ ַעד 
ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ְרִאיֶתם  ִאם  ָלֶהם,  ָאַמר  ִנְבַרח?  וְּלֵהיָכן 
א  ֶאּלָ ָצפֹוָנה  ְוֵאין  ַלּתֹוָרה!  ְרחוּ  ּבִ ֶכם  ּבָ ְלִהְתּגָרֹות 
ּיָה". ִרים ּתוּׁשִ ּנֱֶאַמר )משלי ב( "ִיְצּפֹן ַלְיׁשָ ּתֹוָרה ׁשֶ

ן  ַעל "ַהּבֶ ים ַזַצ"ל ּבַ י יֹוֵסף ַחּיִ ַנת תרכ"ט יָָצא ַרּבִ ׁשְ ּבִ
ְיהוִּדים  עֹוד  ִעם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְלַדְרּכֹו  ַחי"  ִאיׁש 
ָלֶהם  ׁש  ּמֵ ְמׁשַ ִכיר  ׂשָ ַעְרִבי  ׁשֶ ּכְ ים.  ַמּלִ ּגְ ַעל  ְרכוִּבים 

ֶרְך. מֹוֵרה ּדֶ ר ּכְ ְדּבָ ַרֲחֵבי ַהּמִ ּבְ
ִסיָעה  ַהּנְ קֹוֵדם  ָהַעְרִבי  ִעם  ִהְתָנה  ים  ַחּיִ יֹוֵסף  י  ַרּבִ
ְרּכֹו.  ּדַ יְך  ַיְמׁשִ ְולֹא  הוּא  ׁשֹוֵבת  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ׁשֶ
ת ָחַזר ּבֹו ָהַעְרִבי  ּבָ ַ ְפרֹס ַהּשׁ ל, ַאְך ּבִ ָהַעְרִבי ָסַבר ְוִקּבֵ

וְּלַהְזִהיר  ַהּנֹוְסִעים  ֶאת  ְלַהְפִחיד  ה  ְוִנּסָ ֵמַהְבָטָחתֹו 
ׁש  ֵמֲחׁשַ קֹום,  ּמָ ּבַ ב  ְלִהְתַעּכֵ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ י  ּכִ אֹוָתם 
י יֹוֵסף  ִביָבה. ְואוָּלם ַרּבִ ּסְ ְרצוּ ּבַ ָ ּשׁ ר ׁשֶ ְדּבָ ׁשֹוְדֵדי ַהּמִ
ֵמַעל  יַָרד  ְוַאְזָהרֹוָתיו.  ַלֲאִמירֹוָתיו  ָעה  ׁשָ לֹא  ים  ַחּיִ

יו. ּבֹות ּבֹו הוּא ַוֲאָנׁשָ ָמל ְוָנַטע ָאֳהלֹו ִלׁשְ ַהּגָ
ִקיֵקי  ִמּנְ ֶאָחד  ּבְ א  ְוֶנְחּבָ ֵמֶהם  ָהַלְך  ַעְרִבי  אֹותֹו 
ְלִהּנֵָצל  ב  ָחׁשַ ְוָכְך  ָהאֶֹהל,  ִמן  ַהְרֵחק  ָלִעים,  ַהּסְ
קֶֹדׁש  ת  ּבַ ׁשַ ֵליל  ּבְ ְדַהם  ּנִ ַמה  ְוִהּנֵה  ֹוְדִדים.  ַהּשׁ ִמן 
י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְלָאֳהלֹו  ֹוְדִדים  ַהּשׁ אוּ  ּבָ ָאֵכן  י  ּכִ ְראֹותֹו  ּבִ
ַאְך  וְּלָבְזזֹו,  ָעָליו  ל  ְלִהְתַנּפֵ ְוָאְמרוּ  ים  ַחּיִ יֹוֵסף 
ּתֹוָרה, וָּפָניו ְמִאיִרים  ב ְועֹוֵסק ּבַ ְראֹוָתם אֹותֹו יֹוׁשֵ ּבִ

ם ַוּיָׁשוּבוּ ַעל ִעְקבֹוֵתיֶהם. ג ִלּבָ ְפֵני ַמְלָאְך, ּפָ ּכִ
קֹום ַמֲחבֹואֹו ְוָכַרע  ְמרּוָצה ִמּמְ ִמּיָד ֵהִגיַח ָהַעְרִבי ּבִ
ׁש  ְמַבּקֵ הּוא  ׁשֶ ּכְ ים,  ַחּיִ יֹוֵסף  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ לֹוָתיו  ְלַמְרּגְ
י ִאיׁש ֱאלִֹקים  ָרָאה ְוֵהִבין ּכִ ּנּו ְסִליָחה ַאַחר ׁשֶ ִמּמֶ

ָקדֹוׁש הּוא.
דֹוֵלי ַהּדֹורֹות'( )'ּגְ



א ִאם לֹא ָהיָה ִלי ֶטֶלפֹון, לֹא ָהיָה  ּמָ "ְוׁשֶ
ר..." ְנעּול ִמְתַקְלֵקל ְולֹא ָהִייִתי ִנְסּגָ ַהּמַ

ים" )א, יג( ים ֲחָכִמים ּוְנבנִֹ "ָהבּו ָלֶכם ֲאָנׁשִ
'ּפָֹרת  יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש  ַזַצ"ל  ַצְדָקה  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָמָרן 
ֵמַעְצמֹו  ְלָהִסיר  ִמיד  ּתָ ַאג  ּדָ ֵלב  ַטֲהַרת  ּבְ יֹוֵסף', 
ְלַקּיֵם  ּיוַּכל  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ים,  ַהִחיצֹוִנּיִ ְפִריִעים  ַהּמַ ל  ּכָ
ים  ּכִ ְלַהׁשְ וִּבְמיָֻחד  ָראוּי,  ּכָ וְּסָדָריו  עוָּריו  ׁשִ ֶאת 
ֵני  ּפְ ַנְפׁשֹו  יַח  ׂשִ ּפְֹך  ִלׁשְ ְמָנת  ַעל  ַהּבֶֹקר  מֶֹרת  ַאׁשְ ּבְ

ה". ִפּלָ א ּתְ יָחה ֶאּלָ ר ֶעְליֹון – "ֵאין ׂשִ ּדַ
ֵאין  ַמּדּוַע  נּות,  ּמְ ִהְזּדַ ּבְ נּו  ַרּבֵ ֶאת  ַאל  ׁשָ הּו  ִמיׁשֶ
ֲאִני  "ָרִגיל  לֹו:  יר  ִהְסּבִ ֶטֶלפֹון,  יר  ַמְכׁשִ ִדיָרתֹו  ּבְ
ֶמת ַעל ֶעֶרׂש ְיצּוִעי, ַאֶחֶרת לֹא  ָעה ֻמְקּדֶ ׁשָ ַלֲעלֹות ּבְ
ֲחִרית ִעם ַהּנֵץ  ל ׁשַ ּלֵ ֲחצֹות, ּוְלִהְתּפַ אּוַכל ָלקּום ּבַ
אֶֹפן ׁשֹוֶנה,  לּו ּבְ ים ֻהְרּגְ ה... ְוִאּלּו רֹב ָהֲאָנׁשִ ַהַחּמָ
ׁש ֲאִני, ִאם  ָעה ְמֻאֶחֶרת... חֹוׁשֵ ׁשָ ׁשֹוְכִבים ִליׁשֹן ּבְ

ׁשּו ֶאְצִלי ַחס ְוָחִליָלה". ּבְ ּתַ ָבִרים ִיׁשְ ַהּדְ ן, ׁשֶ ּכֵ
יר  ַמְכׁשִ ְלַהְזִמין  ְיכֹוִלים  "ֲהֵרי  ַאל:  ְוׁשָ ה  ַהּלָ ָחַזר 

ּלֹא ִיְגרֹם ַהְפָרעֹות?" ר ָחסוּי' ׁשֶ ֶטֶלפֹון ִעם 'ִמְסּפָ
ִחּלוּל  וּם  ִמּשׁ ָכְך  ּבְ "ִיְהיֶה  יבֹו:  ֶוֱהׁשִ ָהַרב  ַנֲעָנה 
ִאיׁש  ּבָ יֵׁש  יֲֻהָרה  ִרּיֹות...  ַהּבְ ּיֹאְמרוּ  ַמה  ם...  ֵ ַהּשׁ

אוּת..." ִהְתַנּשְׂ ֶּה, ְונֹוֵהג ּבְ ַהז
ִנים  ַרּבָ ה  ּמָ ּכַ "ַוֲהֵרי  ּנוּ:  ִמּמֶ ֹוֵאל  ַהּשׁ ה  ִהְרּפָ לֹא 

יִקים ָעׂשוּ ֵכן?" דֹוִלים ְוַצּדִ ּגְ
יִקים,  ְוַצּדִ דֹוִלים  ּגְ ה  "ֵהּמָ ּלֹו:  ׁשֶ ּבְ ַאר  ִנׁשְ הוּא  ַאְך 
בוָּרתֹו...  ּגְ ָכִאיׁש  י  ּכִ ָלֶהם,  יֶָאה  ֶּה  ַהז ַהּנַֹהג  וְּלָכְך 

ִדי..." ְוָאנִֹכי לֹא ֵכן ִעּמָ
ְוִהְתִקינוּ  ָבִרים  ַהּדְ בוּ  ּבְ ִנְסּתַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ יָָמיו,  סֹוף  ּבְ
ִראׁשֹוָנה  יָחה  ׂשִ ּבְ ר  ֵ ִהְתַקּשׁ ֶטֶלפֹון,  יר  ַמְכׁשִ ֵביתֹו  ּבְ

אוּל ַזַצ"ל רֹאׁש  א ׁשָ ן ִצּיֹון ַאּבָ י ּבֶ ִעם ֲעִמיתֹו ָמָרן ַרּבִ
ְך  ִדְבֵרי ּתֹוָרה. ּכָ ר ִעּמֹו ּבְ יַבת "ּפָֹרת יֹוֵסף", ְלַדּבֵ ְיׁשִ
ן  ַהּבֵ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ְצָדָקה,  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ִלְבנֹו  ַעְצמֹו  ּבְ ה  ּלָ ּגִ
ֶזה ְלָצְרֵכי  יר ּכָ י ִהְזִמין ַמְכׁשִ ַאְקַראי, ּכִ ר ְלָפָניו ּבְ ִסּפֵ

יתֹו. ּבֵ
ָך  ּלְ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  יָחה  ַהּשִׂ "ׁשֶ ִני", הֹוִסיף,  ּבְ "ְרֵאה 
ּתֹוָרה,  ִדְבֵרי  ּבְ ְהיֶה  ּתִ ֶהָחָדׁש  ֶלפֹון  ַהּטֶ יר  ַמְכׁשִ ּבְ

ה..." ָ ְקֻדּשׁ ֵדי ַלֲחנְֹך אֹותֹו ּבִ ּכְ
ֶלפֹון,  ַהּטֶ יר  ַמְכׁשִ ֶאת  ֵביתֹו  ּבְ ִהְתִקינוּ  ׁשֶ ְלַאַחר 
ִלי  ִניָמה, ִמּבְ ֵביתֹו ּפְ נוּ 'ִנְנַעל' ּבְ ַרּבֵ ֵאַרע יֹום ֶאָחד ׁשֶ
ְרָתה  ּקָ ָלה ׁשֶ ּקָ ֶלת ְוָלֵצאת, ֵעֶקב ּתַ ּיוַּכל ִלְפּתַֹח ַהּדֶ ׁשֶ
ר  ֵ ִהְתַקּשׁ ֵרָרה  ּבְ ֵלית  ּבְ ִניִמי.  ַהּפְ ד  ַהּצַ ִמן  ְנעוּל  ּמַ ּבַ
ִליָט"א,  ׁשְ י  ִּ ַנז ּכְ ׁשִ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ֲחָתנֹו  ֶאל  ֶטֶלפֹוִנית 
ֶלת  ַהּדֶ ִלְפּתַֹח  ּיָבֹוא  ׁשֶ ָמקֹום,  ִקְרַבת  ּבְ ְתּגֹוֵרר  ַהּמִ

ְחְררֹו. חוּץ וְּלׁשַ ִמּבַ
הוּא  ׁשֶ ּכְ ֶלת,  ַהּדֶ וָּפַתח  קֹום  ַהּמָ ֶאל  ֲחָתנֹו  ָחׁש  ִמּיָד 
רֹוב  ֻהְתַקן ּפֹה ֶזה ִמּקָ ְמָחה: "ַמה ּטֹוב ׁשֶ ׂשִ א ּבְ ּטֵ ִמְתּבַ
לוּא  ּכָ ָחִמי  ָהיָה  ְלָעָדיו  ּבִ ֲהֵרי  ֶלפֹון,  ַהּטֶ יר  ַמְכׁשִ

ְללֹא  ְפִנים  ּבִ
אוָּלם  מֹוָצא!" 
ַעל  ֵהִגיב  נוּ  ַרּבֵ
ָאְמרֹו:  ּבְ ֲאָתר 
לֹא  ִאם  א  ּמָ "ְוׁשֶ
ֶטֶלפֹון,  ִלי  ָהיָה 
ְנעוּל  ַהּמַ ָהיָה  לֹא 
ְולֹא  ִמְתַקְלֵקל 

ָהִייִתי ִנְסּגָר..."
)'ְוזֹאת ִליהוָּדה'(

ֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּדֶ ּבַ



ַהֶחְבָרה  ְמַנֵהל  ִעם  ׁש  ִנְפּגַ ִצּיֹון  ן  ּבֶ י  ַרּבִ
ַקת ַהְמָקֵרר... ׁש ִלְדחֹות ֶאת ַאְסּפָ ּוִבּקֵ

ין  ּבֵ יֵמי  ּבִ עוָּריו  ׁשִ ּבְ ַזַצ"ל  ֶפְלַמן  ִצּיֹון  ן  ּבֶ י  ַרּבִ
ָמָרן   - ֵלער  ַטְיּפְ ֵמַהּסְ ה  ַמֲעׂשֶ ר  ְמַסּפֵ ָהיָה  ָצִרים,  ַהּמְ

ה: ֲעׂשֶ ָרֵאל ַקְניְֵבְסִקי ַזַצ"ל ְוָכְך ַהּמַ י יֲַעקֹב ִיׂשְ ַרּבִ
קֹוִנים  ָהיוּ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ָהְיָתה  יִָמים  אֹוָתם  ּבְ
ָהיָה  ַאֵחר,  י  ַמּלִ ַחׁשְ מוָּצר  ל  ּכָ אֹו  ָחָדׁש  ְמָקֵרר 
קֹוַח.  יַע ְלֵבית ַהּלָ ַהּמוָּצר ִהּגִ ה ְזַמן ַעד ׁשֶ לֹוֵקַח ַהְרּבֵ
ה  ּמָ ּכַ ֲאִפילוּ  ין  ְלַהְמּתִ ְצִריִכים  ָהיוּ  ְוִלְפָעִמים 
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ קֹוַח  ַהּלָ ל  ׁשֶ ּתֹורֹו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  בוּעֹות,  ׁשָ

ָנה. ּקָ ַהּמוָּצר ׁשֶ
ִצּיֹון  ן  ּבֶ י  ַרּבִ ָקָנה  ִסיָון  חֶֹדׁש  ת  ְתִחּלַ ּבִ ַאַחת  ָנה  ׁשָ
ַהֶחְבָרה  ִעם  ם  ִסּכֵ ָנה  ּקָ ּוְכׁשֶ ְלֵביתֹו,  חֶֹדׁש  ְמָקֵרר 
ֲאִריְך  ִית, ְוַהּתַ יַע ַלּבַ ּבֹו ַהְמָקֵרר יַּגִ ֲאִריְך ׁשֶ ַעל ַהּתַ
ָחְלפּו  ּמּוז.  ּתַ חֶֹדׁש  ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ּיִָמים  ּבַ ָהיָה 
ל  ִקּבֵ ַהְמיָֹעד,  ֲאִריְך  ַהּתַ ִהְתָקֵרב  ּוְכׁשֶ ַהּיִָמים 
ים  ּבּוׁשִ ׁשִ ֵעֶקב  ׁשֶ ֵמַהֶחְבָרה  ב  ִמְכּתָ ִצּיֹון  ן  ּבֶ י  ַרּבִ
זֹאת  חֶֹדׁש,  ל  ׁשֶ ִאחּור  ּבְ יַע  יַּגִ ַהְמָקֵרר  ָקה  ַאְסּפָ ּבָ

ת חֶֹדׁש ָאב. ְתִחּלַ יַע ּבִ הּוא יַּגִ אֹוֶמֶרת ׁשֶ
ַמה  יַָדע  ְולֹא  ב,  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת  ָרָאה  ִצּיֹון  ן  ּבֶ י  ַרּבִ
ָאב  חֶֹדׁש  ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ַהּיִָמים  ֲהֵרי  ַהְכִריַע,  ּלְ
ְולֹא  קֹוִנים  לֹא  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ַהּיִָמים,  ַעת  ׁשְ ּתִ ְיֵמי  ֵאּלוּ 
ִית  ּבַ ּבַ ׁש  ְלַחּדֵ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ים  ֲחָדׁשִ ָבִרים  ּדְ ים  ׁשִ ְמַחּדְ
אי  ַוּדַ ּבְ ִית,  ֵני ַהּבַ ְמָחה ְלָכל ּבְ ֶּהוּ ׂשִ ז ְמָקֵרר ָחָדׁש, ׁשֶ
ֲאָבל  ַהּיִָמים.  ַעת  ִתׁשְ ּבְ ִית  ַלּבַ ַלֲהִביאֹו  ָראוּי  ּלֹא  ׁשֶ
ֶאת  ִלְדחֹות  ׁש  ִויַבּקֵ ַלֶחְבָרה  ר  ֵ ִיְתַקּשׁ ִאם  ִני  ׁשֵ ד  ִמּצַ
יָמה,  ָהְרׁשִ ְלסֹוף  אֹותֹו  ִיְדחוּ  ֲהֵרי  ֶּה,  ַהז ֲאִריְך  ַהּתַ
ַעד  בוּעֹות  ׁשָ ר  ִמְסּפַ עֹוד  ין  ְלַהְמּתִ ִיְצָטֵרְך  ׁשוּב  ְוָאז 
ל  ְלַקּבֵ ֶזה  אֶֹפן  ּבְ ְלָהֵקל  יֵׁש  ְואוַּלי  ַהְמָקֵרר.  ַעת  ְלַהּגָ
ִיְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּיִָמים,  ַעת  ִתׁשְ ּבְ ַהְמָקֵרר  ֶאת 

ה ְזַמן. ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ין ּכָ ְלַהְמּתִ

יַע  ֵלער ְוִהּצִ ַטְיּפְ ית ַהּסְ ִפיו, ָעָלה ֶאל ּבֵ ֵאָלתֹו ּבְ ְ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ָדת  ה ְלַהְכָרָעתֹו ּכְ ֵאָלה ְוִצּפָ ְ ל ִצְדֵדי ַהּשׁ ְלָפָניו ֶאת ּכָ
ַעת  ִתׁשְ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ ֵלער,  ַטְיּפְ ַהּסְ ָאַמר  ֲעׂשֹות.  ּלַ ַמה 
ְמָחה  ּגֹוֵרם ׂשִ ל ְמָקֵרר ָחָדׁש ׁשֶ ַהּיִָמים ֵאין ָראוּי ְלַקּבֵ
ְלַאֲחֵרי  ַהְמָקֵרר  ַקת  ַאְסּפָ ֶאת  ִלְדחֹות  ְוָראוּי  ה,  ַרּבָ
ִיְצָטֵרְך  ֶזה  ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ ֵכן  ּתָ ּיִ ׁשֶ ֲאִפילוּ  ַהּיִָמים  ַעת  ׁשְ ּתִ
ֵלער  ַטְיּפְ ַהּסְ הֹוִסיף   - ֲאָבל  ַרב  ְזַמן  עֹוד  ין  ְלַהְמּתִ
ֶאת  ִלְדחֹות  ׁש  ִויַבּקֵ ַהֶחְבָרה  ֶאל  ר  ֵ ִיְתַקּשׁ ּלֹא  ׁשֶ  -
ִלְפּגֹׁש  ׁש  ִויַבּקֵ ַהֶחְבָרה  ֶאל  ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ א  ֶאּלָ ָקה,  ָהַאְסּפָ
ַהּיִָמים,  ַעת  ׁשְ ּתִ ִעְנַין  ֶאת  לֹו  יר  ְוַיְסּבִ ַהְמַנֵהל,  ֶאת 
ּנְֶחַרב  ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ֲאֵבלוּת  ְיֵמי  ֵהם  ׁשֶ
ָראוּי  ְולֹא  ֵמִחים  ׂשְ ֵאין  זֹו  ה  ּבָ וִּמּסִ לוּ,  ַהּלָ ּיִָמים  ּבַ
ן  ְמָחה, ֵמֲחַמת ּכֵ ּגֹוְרִמים ׂשִ ים ׁשֶ ָבִרים ֲחָדׁשִ ל ּדְ ְלַקּבֵ
ְלַאֲחֵרי  ַהְמָקֵרר  ַקת  ַאְסּפָ ֶאת  ִלְדחֹות  ׁש  ְמַבּקֵ ִהּנֹו 
ֶאת  יֵַדע  ַהְמַנֵהל  ם  ּגַ ׁשֶ ָראוּי  ׁשֶ וּם  ִמּשׁ ָאב.  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ִעְנַין ֻחְרּבַ
ֶאל  ָנַסע  הוּא  ְדָבָריו.  ּכִ ה  ָעׂשָ ִצּיֹון  ן  ּבֶ י  ַרּבִ ְוָאֵכן, 
טוּב ַטַעם ָוַדַעת, ֶאת ַמהוָּתם  יר לֹו ּבְ ַהְמַנֵהל ְוִהְסּבִ
ְפָרט,  ַעת ַהּיִָמים ּבִ ְכָלל ְוִתׁשְ ָצִרים ּבִ ין ַהּמְ ל ְיֵמי ּבֵ ׁשֶ
ים  ֲחָדׁשִ ָבִרים  ּדְ ְקִנּיַת  ִעְנַין  הוּא  ָחמוּר  ה  ְוַכּמָ
ֶאת  ִלְדחֹות  ׁש  ּקֵ ּבִ ְוָלֵכן  לוּ.  ַהּלָ ּיִָמים  ּבַ ָלָתם  ְוַקָבּ

ָאב. ָעה ּבְ ׁשְ ַקת ַהְמָקֵרר ְלַאֲחֵרי ּתִ ַאְסּפָ
ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ָלִראׁשֹוָנה,  ה  ַעּתָ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ַהְמַנֵהל 
לּו  ׁש ְמאֹד. ְוָאַמר ִמּיָד ִאם ַהּיִָמים ַהּלָ לּו, ִהְתַרּגֵ ַהּלָ
ִלְפֵני  ֶּה  ַהז בּוַע  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ֲאִני ֶאְדַאג  ְך ֲחמּוִרים,  ּכָ ל  ּכָ
יִָמים  ה  ּמָ ּכַ ֲעַדִין  ָהיָה  )ׁשֶ ָהֲאֵבלּות  ְיֵמי  ּיְַתִחילּו  ׁשֶ
ּוְכָבר  ַהְמָקֵרר.  ֶאת  לּו  ַקּבְ ּתְ ַתּמּוז(  ּבְ י"ז  ִלְפֵני 

ַלח ֶאת ַהְמָקֵרר ְלֵביָתם. אֹותֹו יֹום ׁשָ ּבְ
ֶּה ַעל ַאְבֵרְך,  ּפוּר ַהז ר ֶאת ַהּסִ ן ִצּיֹון ָהיָה ְמַסּפֵ י ּבֶ ַרּבִ
ּלֹא  ַדְרּכֹו ׁשֶ ה, ּכְ ֲעׂשֶ ַעל ַהּמַ הוּא ָהיָה ּבַ יר ׁשֶ ְולֹא ִהְזּכִ

עוָּריו. ׁשִ יר ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ִהְזּכִ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ



ָהבֹות... ּלֶ ָעָלה ּבַ ְרִטיס ַהַהְגָרָלה ׁשֶ ּכַ
ל ִנְפָלא, ְלעֹוֵרר  ן ִצּיֹון ֶפְלַמן ַזַצ"ל ָמׁשָ י ּבֶ ר ַרּבִ ִסּפֵ

לוּ. ּיִָמים ַהּלָ ִלים ּבַ ְלִהְתּבֹוֵנן ַעל ָמה ִמְתַאּבְ
ִהְצִליַח  ַרב  י  קֹׁשִ ּבְ ׁשֶ ְוֶאְביֹון,  ָעִני  ָאָדם  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ
ת  ְמַכּתֵ ָהיָה  יֹום  יֹום  ְלֵביתֹו.  ֶטֶרף  יֹום  ל  ּכָ ְלָהִביא 
ֵדי ְלַהְרִויַח ְמַעט  ּנֹות, ּכְ ֲעבֹודֹות ׁשֹונֹות ּוְמׁשֻ ַרְגָליו ּבַ

יתֹו ְלָצְרֵכי אֹותֹו ַהּיֹום. יק לֹו ְוִלְבֵני ּבֵ ּיְַסּפִ ֶסף ׁשֶ ּכֶ
ְוִלְקנֹות  ָּלֹו,  ַמז ֶאת  ְלַנּסֹות  ֶהָעִני  ֶהְחִליט  ֶאָחד  יֹום 
ֶסף  ּכֶ ְסכוּם  ּבִ ּבֹו  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ַהְגָרָלה  ְרִטיס  ּכַ
ּבֹו  ְך  ְלִהְתַהּפֵ יָכֹול  הוּא  ֶאָחד  יֹום  ּבְ ׁשֶ ְמאֹד,  דֹול  ּגָ
ה,  ָעׂשָ ְך  ּכָ ה  ְלַמֲעׂשֶ ָבה  ְחׁשָ ִמּמַ ְוָאֵכן  דֹול.  ּגָ יר  ְלָעׁשִ
ְלֵביתֹו.  ִעּמֹו  יַע  ְוִהּגִ ר,  ַהְמֻדּבָ ְרִטיס  ַהּכַ ֶאת  ָקָנה 
ׁש  וִּבּקֵ ּתֹו,  ְלִאׁשְ ֶּה  ַהז ְרִטיס  ַהּכַ ֶאת  ֶהְרָאה  ִית  ּבַ ּבַ
ְרִטיס  הוּא ּכַ וּם ׁשֶ מֹר ָעָליו ַעד ְמאֹד, ִמּשׁ ׁשְ ּתִ ּנָה ׁשֶ ִמּמֶ
ה  ָ ה ּתֹוֶעֶלת. ָהִאּשׁ ּיָכֹול ְלָהִביא ָלֶהם ַהְרּבֵ ָחׁשוּב ׁשֶ
ָארֹון  ְרִטיס ּבָ יָחה ֶאת ַהּכַ ֲעָלּה, ְוִהּנִ ִמְצַות ּבַ ָתה ּכְ ָעׂשְ

ֶמֶרת. ם ְלִמׁשְ ֵהא ֻמּנָח ׁשָ ּיְ ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ ָהֶעְליֹון ׁשֶ
ֲעסוָּקה  ָהְיָתה  א  ָהִאּמָ ֳהַרִים,  ַהּצָ ַעת  ׁשְ ּבִ ֶאָחד  יֹום 
הוּ ְמַעְניֵן  ֶ ׂשוּ ַמּשׁ ִית ִחּפְ ּבַ ָהיוּ ּבַ ִעּסוֶּקיָה, ְוַהְיָלִדים ׁשֶ ּבְ
ָלתוּר  ֵדי  ּכְ ָהֲארֹונֹות  ֶאת  וָּפְתחוּ  ִעּמֹו,  ק  ְלִהְתַעּסֵ
א,  ּסֵ ַאַחר ֵאיֶזה ֵחֶפץ ְמַעְניֵן. ֶאָחד ֵמַהְיָלִדים ָלַקח ּכִ
ָעתֹו  וְּלַהְפּתָ ָהֶעְליֹון  ָהָארֹון  ֶאת  וָּפַתח  ָעָליו  ָעָלה 
ָעָליו  ֻצּיָר  ּמְ ׁשֶ ְויֶָפה,  דֹול  ּגָ ְרִטיס  ּכַ ם  ׁשָ רֹוֶאה  הוּא 
ֶּה,  ַהז ּיוּר  ֵמַהּצִ ֵעל  ִהְתּפַ ַהּיֶֶלד  ים.  ַמְרׁשִ ְמאֹד  ִצּיוּר 

ָחָקיו.  ִמׂשְ ּבְ ִעּמֹו  ֵחק  ְלׂשַ ֵדי  ּכְ ְרִטיס  ַהּכַ ֶאת  ְוָלַקח 
ֵחק  ְלׂשַ ְוִהְתִחילוּ  ְסִביבֹו,  צוּ  ִהְתַקּבְ ם  ּלָ ּכֻ ַהְיָלִדים 
ִלְצּבַֹע  ּבֹו,  ֻצּיָר  ּמְ ׁשֶ ּיוּר  ַהּצִ ֶאת  יק  ְלַהְעּתִ ְרִטיס,  ּכַ ּבַ

אֹותֹו, ְוָכֵהּנָה ְוָכֵהּנָה.
ָראוּי,  ָחק ַהְיָלִדים לֹא ִנְזֲהרוּ ּכָ ׂשְ ֶאְמַצע ַהּמִ ְתאֹם ּבְ ּפִ
וְּבֶרַגע  ּנָה,  ּפִ ּבַ ַלק  ּדָ ׁשֶ ּנוּר  ַהּתַ ָנַפל ְלתֹוְך  ְרִטיס  ְוַהּכַ
ַהּיֶֶלד  ֵאֶפר.  רוֵּרי  ּפֵ ה  ְלַכּמָ ְוָהַפְך  ּלֹו  ּכֻ ַרף  ִנׂשְ ֶאָחד 
ּיוּר  ַהּצִ ַעל  ְמאֹד  ִהְצַטֵער  ְרִטיס  ַהּכַ ֶאת  ַקח  ּלָ ׁשֶ
ָאַבד, וֵּמרֹב ַצַער ִהְתִחיל ִלְבּכֹות. ַהְיָלִדים  ַהּיֶָפה ׁשֶ
ֵהִבינוּ  ּבֹוֶכה,  דֹול  ַהּגָ ֲאִחיֶהם  ֶאת  ָראוּ  ׁשֶ ים  ַטּנִ ַהּקְ
ֵהם  ם  ּגַ ִהְתִחילוּ  וְּלִפיָכְך  ִלְבּכֹות,  ו  ַעְכׁשָ ִריְך  ּצָ ׁשֶ
ָהֵעת  אֹוָתּה  ל  ּכָ ִהְבִחיָנה  ּלֹא  ׁשֶ א  ָהִאּמָ ִלְבּכֹות. 
ְרָזה  ְמָעה ֶאת ַהְיָלִדים ּבֹוִכים ִהְזּדָ ָ ּשׁ ׁשֶ יֶהם, ּכְ ַמֲעׂשֵ ּבְ
ַעל  ָלּה  רוּ  ּפְ ּסִ וְּכׁשֶ ָלֶהם,  ָרה  ּקָ ַמה  ִלְבּדֹק  ִמּיָד 
הֹוִרידוּ ִמְלַמְעָלה ְוהוּא  ּיוּר ַהּיֶָפה ׁשֶ ְרִטיס ִעם ַהּצִ ַהּכַ
ֲעָלּה  ּבַ ׁשֶ ַהּיָָקר  ְרִטיס  ּכַ ּבַ ר  ֻדּבָ ּמְ ׁשֶ ֵהִביָנה  ַרף,  ִנׂשְ
ְרֶאה  ּנִ ּכַ ַרף  ִנׂשְ ְוִאם הוּא  ָעָליו.  מֹר  ִלׁשְ ּנָה  ִמּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ
הוּ ָחׁשוּב, ְוַגם ִהיא ִהְתִחיָלה ִלְבּכֹות  ֶ ִהְפִסידוּ ַמּשׁ ׁשֶ

ְרִטיס. ֵרַפת ַהּכַ ַעל ׂשְ
ְרִטיס  א ָהַלְך ִלְבּדֹק ֵאיֶזה ּכַ אֹותֹו ְזַמן ָהַאּבָ ִדּיוּק ּבְ ּבְ
ְרִטיס  ַהּכַ ׁשֶ רֹוֶאה  הוּא  ָעתֹו  וְּלַהְפּתָ ַהְגָרָלה,  ּבַ ָזָכה 
ּיָכֹול  ׁשֶ ָעצוּם  ֶסף  ּכֶ ְסכוּם  ּבִ ְוָזָכה  ּגֹוָרל,  ּבַ ָעָלה  ּלֹו  ׁשֶ
ָלרוּץ  ְוִהְתִחיל  ְלאֹור,  ְך  ֵמחֹׁשֶ בֹו  ַמּצָ ֶאת  ַלֲהפְֹך 

ְרִטיס. הוּא ֵדי ְלָהִביא ֶאת ַהּכַ ְמָחה ְלֵביתֹו ּכְ ׂשִ ּבְ



ַאל  ָ ּשׁ ם ּבֹוִכים, וְּכׁשֶ ּלָ ִית, ְוהוּא רֹוֶאה ֶאת ּכֻ ִנְכַנס ַלּבַ
ַרף  ִנׂשְ ַהַהְגָרָלה  ל  ׁשֶ ְרִטיס  ַהּכַ ׁשֶ ֵהִבין  ָרה,  ּקָ ַמה 
ן  ם הוּא ִהְתִחיל ִלְבּכֹות... ַעל ָהָאְבּדָ ֵאׁש... וִּמּיָד ּגַ ּבָ

ְרִטיס. ֵרַפת ַהּכַ ׂשְ ה ּבִ ִהְפִסיד ַעּתָ דֹול ׁשֶ ַהּגָ
ה  ּבָ ל ֶאָחד ִמּסִ ם ּבֹוִכים, ֲאָבל ּכָ ּלָ ּכֻ ה ׁשֶ יֹוֵצא ְלַמֲעׂשֶ
ָאַבד, ֶזה ּבֹוֶכה  ּיוּר ַהּיֶָפה ׁשֶ ַאֶחֶרת, ֶזה ּבֹוֶכה ַעל ַהּצִ
ם ּבֹוִכים,  ּלָ י ּכֻ ָאַבד, ֶזה ּבֹוֶכה ּכִ ְרִטיס ַהּיָָקר ׁשֶ ַעל ַהּכַ
ֶזה  ּבֹוֶכה  הוּא  ָמה  ַעל  וֵּמִבין  ּבֹוֶכה  ׁשֶ ַהּיִָחיד  ֲאָבל 
ָהיָה  הוּא  ה  ּמָ ּכַ ְרִטיס  ַהּכַ ּתֶֹכן  ֶאת  ִבין  ּמֵ ׁשֶ א  ָהַאּבָ

ֵרָפתֹו. ׂשְ ה ּבִ ה ִהְפִסיד ַעּתָ ֶוה ְוַכּמָ ׁשָ
ן  ֻחְרּבַ ִכי ַעל  ְוַהּבֶ ִעְנַין ָהֲאֵבלוּת  ּבְ ָבר הוּא  ַהּדָ אֹותֹו 
ּבֹוִכים ַעל ַההֹוד ְוֶהָהָדר  ֵאּלוּ ׁשֶ ׁש, יֵׁש ּכָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ַעל  ּבֹוִכים  ׁשֶ יֵׁש  ִית,  ַהּבַ ְלִבְנַין  ָהיָה  ׁשֶ ַהִחיצֹוִני 
ְויֵׁש  ִית,  ַהּבַ ן  ֻחְרּבַ ּבְ ִהְפִסיד  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ
ֲאָבל  ּבֹוִכים.  ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ וּבֹוִכים  לוּם  ּכְ ְמִביִנים  ּלֹא  ׁשֶ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ ָרגֹות  ּדְ ֵאיֶזה  ִמְתּבֹוֵנן  יל,  ּכִ ׂשְ ַהּמַ ָהִאיׁש 
ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָהיָה  ׁשֶ ּכְ ָזכוּ  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ְוַטֲהָרה 
ַקּיָם, ְלֵאיזֹו רֹוְממוּת ָעלוּ ְוִנְתַעּלוּ, ְוָכל ֶזה ִהְפִסידֹו 
י  ֲאִמּתִ הוּא  ַער  ְוַהּצַ ִכי  ַהּבֶ ְוֶאְצלֹו  ִית.  ַהּבַ ן  ֻחְרּבַ ּבְ
ן  ֻחְרּבַ ּבְ ִהְפַסְדנוּ  ׁשֶ י  ָהֲאִמּתִ ַהֶהְפֵסד  ֶאת  ִבין  ּמֵ ׁשֶ
ַעל  לוּ,  ַהּלָ ּיִָמים  ּבַ ְלִהְתּבֹוֵנן  ָצִריְך  ֶזה  ְוַעל  ִית.  ַהּבַ

ָמה ִלְבּכֹות...
ּיֹון'( ֵלִמים ִמּצִ )'ׁשְ


