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ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ א ׁשֶ ִנים ֶנֱאָמִנים ְלַאּבָ ִלְהיֹות ּבָ
ָהָאסֹון  ֶאת  ְוָרָאה  ָבה  ֵמַהּתֵ ָיָצא  ֹנַח  ר  ֲאׁשֶ ּכַ )ח-כ(  ִמְזֵבַּח ַלה' "  ֹנַח  "ַוִיֶּבן 
ֵני  ּבְ ַלת  ְוַהּצָ ָלתֹו  ַהּצָ ֵנס  ּגֶֹדל  ֶאת  ֵהִבין  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ַקד  ּפָ ׁשֶ ַהּנֹוָרא 
ַרת ַהּטֹוב ְלבֹוֵרא עֹוָלם ַעל  ַהּכָ ַרְך, ּכְ ן ַלה' ִיְתּבָ ְחּתֹו, ְוִהְקִריב ָקְרּבָ ּפַ ִמׁשְ

ִנְפְלאֹוָתיו ְוַעל ֹרב ֲחָסָדיו.
יִרים  ה. הֹוֶריָה ָהֲעׁשִ ה ָקׁשָ ּנֹוְלָדה ִעם ְלקּות ְרִאּיָ ִתיֹנֶקת ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
יָה ַעל ַאף ַהּמּום  ַחּיֶ ְצִליַח ּבְ ּתַ ֵדי ׁשֶ ל הֹוָנם ְואֹוָנם ּכְ ּה ֶאת ּכָ ִקיעּו ּבָ ִהׁשְ
ֵהן  ְמֹאד,  ְוִהְצִליָחה  ַרב  ר  ֹאׁשֶ ָלֶהם  ה  ֵהֵסּבָ ת  ַהּבַ ְוָאֵכן  נֹוְלָדה,  ִעּמֹו 

ִחיָנה ִלּמּוִדית.  ִחיָנה ֶחְבָרִתית ְוֵהן ִמּבְ ִמּבְ
ר ֵיאֹות  ׂשּו ָלּה ֶעֶלם ֲחמּודֹות ֲאׁשֶ יָעה ְלִפְרָקּה, הֹוֶריָה ִחּפְ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ּכַ
ָנָאה,  יָרה  ּדִ ִהְבִטיחּו  ְלָכְך  ּוִבְתמּוָרה  לּוָתּה,  ֻמְגּבָ ַלְמרֹות  ָלּה  א  ׂשֵ ְלִהּנָ

ים. נֹות ַחּיִ ֶסף ַרב ּוְדָאָגה ְלָכל ַמְחסֹוָרם ְלֹאֶרְך ָיִמים ּוׁשְ ּכֶ
רּוִמּיֹות  ַעל ִמּדֹות ּתְ ּבַ חּור ְמֻיָחד,  ּבָ ים ִנְמָצא  ַרּבִ ים  ְלַאַחר ִחּפּוׂשִ
ְך  ִמּכָ חֹות  ּפָ לֹא  ַאְך  ְמֹפֶאֶרת,  ָהְיָתה  ה  ַהֲחֻתּנָ ָלּה.  א  ׂשֵ ְלִהּנָ ים  ִהְסּכִ ׁשֶ
ל  ּכָ ְלֹאֶרְך  ן.  ּבֵ ָלֶהם  נֹוַלד  ְוַאף  ר  ְוֹעׁשֶ ר  ֹאׁשֶ ּבְ ָחיּו  ַהּזּוג  ֵני  ּבְ ת.  ׁשֶ ְמַרּגֶ
ּוְבַסְבָלנּות ֵאין  ֶנֱאָמנּות  ּבְ ּה  ּבָ ְוָתַמְך  ּתֹו  ִאׁשְ ַעל ָסַעד ֶאת  ַהּבַ ִנים  ָ ַהּשׁ

ְמַעט ְללֹא ֶעְזָרָתּה. ָטן ּכִ ְבָנם ַהּקָ ל ּבִ ֵקץ, ְוַאף ִטּפֵ
א ִלּקּוֵיי  ּיֹוֵדַע ְלַרּפֵ רֹוֶפּסֹור ׁשֶ ֵני ַהּזּוג ַעל ּפְ ְמעּו ּבְ ִמים, ׁשָ יֹום ִמן ַהּיָ ּבְ
יב  ָיׁשִ אּוַלי  ׁשֶ ּפּול,  ַהּטִ ֶאת  ְלַנּסֹות  ֶהְחִליטּו  ֵהם  ם.  ְמֻסּיָ ִמּסּוג  ה  ְרִאּיָ
ִרית  ְך ָהָיה ָצִריְך ָלטּוס ְלַאְרצֹות ַהּבְ ם ּכָ ה ֶאת ְמאֹור ֵעיֶניָה. ְלׁשָ ָ ָלִאּשׁ
ּתּוַח.  ַלּנִ ַמְתִאיָמה  ָאֵכן  ִהיא  ִאם  ְוִלְבּדֹק  יפֹות  ַמּקִ ִדיקֹות  ּבְ ַלֲעבֹר  ֵדי  ּכְ
ּפּול  ַלּטִ ִרית,  ַהּבְ ְלַאְרצֹות  ָטס  ְוַהּזּוג  ַההֹוָצאֹות  ל  ּכָ ֶאת  מּו  ּלְ ׁשִ הֹוֶריָה 

ַרְך ָיבֹוא ָמזֹור ְלזּוג ֵעיֶניָה ַהחֹולֹות. ֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ ּבְ ִתְקָוה ׁשֶ ַהְמֻיָחל, ּבְ
ּתּוַח  ַהּנִ ָאֵכן  ׁשֶ רֹוֶפּסֹור  ַהּפְ ָלֶהם  ר  ּשֵׂ ּבִ ִדיקֹות,  ּבְ ִסְדַרת  ְלַאַחר 
ּתּוַח ַיְצִליַח -  י ִאם ַהּנִ ָבּה, ַאְך ַיַחד ִעם ֹזאת הֹוִדיַע, ּכִ ַמְתִאים ְלַמּצָ
ֶלֶמת. ַאְך  ְמַעט ֻמׁשְ ה ּכִ ִעים ֲאחּוִזים, ְרִאּיָ ִתׁשְ ה ּתּוַכל ִלְראֹות ּכְ ָ ָהִאּשׁ
ְמַעט  ֶאת  ְוַגם  ֻמְחָלט,  ִיְהֶיה  ִעְורֹוָנּה   - ָחִליָלה  ל,  ׁשֵ ִיּכָ ּתּוַח  ַהּנִ ִאם 

ֵעת ִלְקלֹט - לֹא ּתּוַכל ִלְראֹות עֹוד. ֶלת ּכָ ִהיא ְמֻסּגֶ ָלִלים ׁשֶ ַהּצְ
ּכּון. ַדַעת ּתֹוָרה ְוֶהְחִליטּו ָלַקַחת ֶאת ַהּסִ ֵני ַהּזּוג ִהְתָיֲעצּו ּבְ ּבְ

בּוַע, נּוַכל  ׁשָ עֹוד ּכְ ים. "ּבְ עֹות מֹוְרטֹות ֲעַצּבִ ּתּוַח ָעַרְך ָחֵמׁש ׁשָ ַהּנִ
ע  ְוַאְרּבַ ִרים  ֶעׂשְ ֵעיַנִיְך,  ֵמַעל  ַהִחיצֹוִנית  ה  ָהְרִטּיָ ְכַבת  ׁשִ ֶאת  ְלהֹוִריד 

ּתּוַח  ן נּוַכל ַלֲהִסיָרן ְלַגְמֵרי, ְוַרק ָאז ֵנַדע ִאם ָאֵכן ַהּנִ עֹות ְלַאַחר ִמּכֵ ׁשָ
רֹוֶפּסֹור ִלְבֵני ַהּזּוג. ִהְצִליַח", ָאַמר ַהּפְ

ָהְרִטּיֹות  ְכַבת  ׁשִ ֶאת  רֹוֶפּסֹור הֹוִריד  ַהּפְ ֶמַתח,  ְרוּוי  בּוַע  ׁשָ ֲעֹבר  ּכַ
ֲחָרָדה.  רֹוֶפּסֹור ּבַ ַאל ַהּפְ הּוא?" ׁשָ ל ׁשֶ ּנּוי ּכָ ה ׁשִ יׁשָ ָהִראׁשֹוָנה. "ַאתְּ ַמְרּגִ
ְיכֹוָלה  לֹא  ֲעַדִין  ַאְך  ה,  ָלְרִטּיָ ַחת  ִמּתַ אֹור  ְמַעט  רֹוָאה  ֲאִני  ן!!!  "ּכֵ

ה. ָ יָבה ָהִאּשׁ ָבר", ֵהׁשִ ִלְראֹות ּדָ
ֹאֶפן  עֹות ֵנַדע ּבְ ע ׁשָ ִרים ְוַאְרּבַ עֹוד ֶעׂשְ "ָיֶפה! ֶזה ִסיָמן ְמעֹוֵדד! ּבְ

רֹוֶפּסֹור. ר ַהּפְ ּשֵׂ ָרה", ּבִ ּפְ ּתַ ֵתְך ִהׁשְ ֻמְחָלט ִאם ְרִאּיָ
ּתּוַח ַיֲעֶלה ָיֶפה ְוֵהם יּוְכלּו ִלְחיֹות  ָאֵכן ַהּנִ לּו ַיַחד ׁשֶ ּלְ ֵני ַהּזּוג ִהְתּפַ ּבְ

ָטן. ָנּה ַהּקָ ה ִלְראֹות ֶאת ּבְ ְזּכֶ ה ּתִ ָ ים ְרִגיִלים, ְוָהִאּשׁ ַיַחד ַחּיִ
ר ָלְך  ב ְלַסּפֵ עֹות. "ַרְעָיִתי ַהְיָקָרה! ֲאִני ַחּיָ לֹוׁש ׁשָ ִרים ְוׁשָ ָעְברּו ֶעׂשְ

י ָלְך ֲעַדִין"... ְרּתִ הּו, סֹוד אֹותֹו לֹא ִסּפַ ֶ ַמּשׁ
ר ִלי". יִרי, ַסּפֵ ן! ַיּקִ "ּכֵ

ֵאִבים  ּכְ ִעְקבֹות  ּבְ ַאְך  ָבר,  ּדָ ְלָכל  ִריא  ּבָ ָאָדם  י  ּנֹוַלְדתִּ ׁשֶ ָלְך  ִעי  "ּדְ
ְמאֹור  ֶאת  ד  ְלַאּבֵ הֹוֵלְך  ֲאִני  ׁשֶ ְלהֹוַרי  רּו  ְ ּוִבׂשּ ִדיקֹות  ּבְ י  ָעַבְרּתִ ֵעיַני,  ּבְ
ַרְייל,  ַתב ּבְ י ּכְ ם ָלַמְדּתִ ֵבית ֵסֶפר ְלִעְוִרים ְוׁשָ י ִלְלמֹד ּבְ ד ִהְתַחְלּתִ ֵעיַני. ִמּיָ
י  ַחּיַ ר ַיַעְזרּו ִלי ּבְ ָבִרים ֲאׁשֶ ה, ְועֹוד ּדְ ֶכֶלב ְנִחּיָ ל ִעְוִרים, ּבְ ַמּקֵ ּמּוׁש ּבְ ׁשִ
ַאְך  ֵעיַני,  ְמאֹור  ָבה  ּכָ ִלּמּוַדי  ֶאת  י  ְמּתִ ּיַ ּסִ ׁשֶ ְלַאַחר  ִדּיּוק  ּבְ ַהֲחׁשּוִכים. 

ר!!" ם ֲאִני ִעּוֵ ּגַ ִעי ָלְך ׁשֶ ה! ּדְ י ִלְסעֹד אֹוָתְך ַעד ַעּתָ ְזכּות ֶזה ִהְצַלְחּתִ ּבִ
ד  ִמּיָ ַאְך  ְך,  ּכָ ַעל  ָיְדָעה  לֹא  ָלל  ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ ֶהֶלם,  ּבְ ִנְתְקָפה  ה  ָ ָהִאּשׁ
ית ֵאיָנּה  ה ִלי, ַאֲהָבה ֲאִמּתִ ּנֶ ָלל לֹא ְמׁשַ עֹוְדָדה אֹותֹו ְוָאְמָרה לֹו: "ֶזה ּכְ

י!" ּלִ ה ָהֵעיַנִים ׁשֶ ָדָבר! ַאּתָ לּוָיה ּבְ ּתְ
ֵעת  ֶבֶרת, ֲאִני הֹוֵלְך ְלָהִסיר ּכָ לֹום ּגְ יַע. "ׁשָ רֹוֶפּסֹור ִהּגִ יְנַתִים ַהּפְ ּבֵ
לֹא  ָהאֹור  ָעְצַמת  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָהֵעיַנִים  ֶאת  ַעְצִמי  תַּ יְנַתִים  ּבֵ ָהְרִטּיֹות,  ֶאת 
ם  ּיֵ ּסִ ּיּות, ּוְלַאַחר ׁשֶ ִאּטִ רֹוֶפּסֹור ֵהִסיר ֶאת ָהְרִטּיֹות ּבְ ֶהן". ַהּפְ ע ּבָ ְפּגַ ּתִ

ה ִלְפֹקַח ֶאת ֵעיֶניָה. ּנָ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ּבִ
ה ִנְפָלא!!!"... ּמָ "ֲאִני רֹוָאה!!! ֲאִני רֹוָאה!!! ּכַ

ים  ֻחּלִ ַמִים ַהּכְ ָ ַתְדֵהָמה ַעל ַהּשׁ ָלה ּבְ ּכְ ה ָרָצה ֶאל ַהַחּלֹון ְוִהְסּתַ ָ ָהִאּשׁ
ִהְתַלֲהבּות. ַקף ֵמַהַחּלֹון ְוָקְפָצה ּבְ ׁשְ ּנִ ְפָלא ׁשֶ ְוַעל ַהּנֹוף ַהּנִ

ֵעת  ּכָ ׁשֶ א  ֶאּלָ ֵהֵחּלּו,  ים  ֲחָדׁשִ ים  ְוַחּיִ ְיָתה  ַהּבַ ָחַזר  ר  ָ ַהְמֻאּשׁ ַהּזּוג 
ָתה  ַעת ְלַבְעָלּה. ִהיא ִהְרּבְ ָהְיָתה ְמַסּיַ ה ִהיא זֹו ׁשֶ ָ ל, ְוָהִאּשׁ ְלּגַ ְך ַהּגַ ִהְתַהּפֵ
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ה  יׁשָ ַמן ִהְרּגִ ה, ְוִעם ַהּזְ ִהיא ָיָפה ְמֹאד, ְצִעיָרה ְוַרֲעַנּנָ ְרִאי ְוָרֲאָתה ׁשֶ ל ּבָ ּכֵ ְלִהְסּתַ
ר. י ִלְחיֹות ִעם ָאָדם ִעּוֵ קֹׁשִ

ָרה ְלַבְעָלּה:  ְ ר ָיִמים ִהְתַקּשׁ ִית ְוַכֲעֹבר ִמְסּפַ ה ֶאת ַהּבַ ָ יֹום ֶאָחד, ָעְזָבה ָהִאּשׁ
ה ָצִריְך ְלָהִבין אֹוִתי,  י ְיכֹוָלה... ַאתָּ ְך, ֲאִני ְצִעיָרה ְוָיָפה, ֵאיֶנּנִ ה ִלי ִלְחיֹות ּכָ "ָקׁשֶ

ה ִלי ְמֹאד"... ָקׁשֶ
ַתְדֵהָמה,  ְעָלּה ּבְ יב ּבַ ְך", ֵהׁשִ ּלָ ִחיָרה ׁשֶ ַאּתְ אֹוֶמֶרת... זֹו ּבְ ֶ "ֲאִני ֵמִבין ֶאת ַמה ׁשּ

ם. ּבֹו ׁשֹוֵתת ּדָ ּלִ ׁשֶ ּכְ
ָעַבר,  ַתב: "ִלְכבֹוד ַרְעָיִתי ְלׁשֶ ב ּובֹו ּכָ ַלח ָלּה ִמְכּתָ ַעל ׁשָ ְרׁשּו, ַהּבַ ִהְתּגָ ְלַאַחר ׁשֶ
לּו  ַהּלָ ִנים  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְלֹאֶרְך  אֹוָתְך  י  ַעְדּתִ ּסָ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ׁשֶ ָלְך  ר  ְלַסּפֵ ַרק  ָרִציִתי 
ְך  ּלָ ׁשֶ ּתּוַח  ַהּנִ ַמֲהַלְך  ּבְ ַלֲחלּוִטין.  ִריא  ּבָ ָאָדם  ֱאֶמת  ּבֶ ָהִייִתי  ֵקץ,  ֵאין  ֶנֱאָמנּות  ּבְ
ל  ׁשֶ חּוָפה  ּדְ רּוָמה  ּתְ ְצִריָכה  ַאּתְ  ׁשֶ ָאַמר  רֹוֶפּסֹור  ְוַהּפְ ֵבְך  ַמּצָ ּבְ כּות  ּבְ ִהְסתַּ ָחָלה 
י! ְוָכְך  ּלִ ְרִנית ׁשֶ י ָלְך ֶאת ַהּקַ ַרְמּתִ ֵדי ִלְראֹות. ִמּתֹוְך ַאֲהָבִתי ֵאַלִיְך - ּתָ ַקְרִנית ּכְ
י ֹחֶסר  יׁשִ ְרּגִ ּלֹא ּתַ ֵדי ׁשֶ ִנים ּכְ ָ י ִעם ַהּשׁ ְרתִּ ִהְתַעּוַ י ָלְך ׁשֶ ְרּתִ ר. ִסּפַ י ֲאִני ְלִעּוֵ ָהַפְכתִּ

נֹוחּות"... 
ל ּבּוז  יׁש ְרָגׁשֹות ׁשֶ ּלֹא ְלַהְרּגִ ר ׁשֶ זֹו? ִאי ֶאְפׁשָ ה ּכָ ָ ִבים ַעל ִאּשׁ ָמה ָאנּו חֹוׁשְ
ַעד  ּסָ ִנים ׁשֶ ָ ל ַהּשׁ יָרה לֹו טֹוָבה ַעל ּכָ ְמָרה ֱאמּוִנים ְלַבְעָלּה ְולֹא ִהּכִ ּלֹא ׁשָ ַעל ׁשֶ

ה?!  ּנָ רּוִעים ִמּמֶ ְך! ַאְך, ַהִאם ֵאין ָאנּו ּגְ ל ּכָ אֹוָתּה ְוָעַזר ָלּה ּכָ
ַמִים!!! ָ ּשׁ ּבַ י ָאִבינּו ׁשֶ ַלּפֵ ה ּכְ ָ אֹוָתּה ִאּשׁ י ָאנּו ִמְתַנֲהִגים ּכְ ַמּדּוַע?! ּכִ

ַמה  ם ּבְ ִלים ּגַ ּכְ ּבֹוֵרא עֹוָלם ָנַתן ָלנּו ֵעיַנִים ִלְראֹות, ַאְך ָאנּו ִלְפָעִמים ִמְסּתַ
ְוָאנּו  ֶהן,  ּבָ ָלֶלֶכת  ַרְגַלִים  ָלנּו  ָנַתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל.  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָלנּו  ָאסּור  ֶ ׁשּ
ַרְך ַמֲעִניק ָלנּו  ֵלְך. ה' ִיְתּבָ ּנֵ הּוא לֹא רֹוֶצה ׁשֶ מֹוְרִדים ּבֹו ְוהֹוְלִכים ִלְמקֹומֹות ׁשֶ
ָכל ָהעֹוֶלה ַעל  ים ּכְ נּו, ֲאָבל ָאנּו ִלְפָעִמים עֹוׂשִ ָכל ֶרַגע, ַמְפִעים ֶאת ִלּבֵ יָמה ּבְ ְנׁשִ

י ּתֹוָרֶתָך( דֹוָלה ִמּזֹו...?! )ָמה ָאַהְבּתִ ִפּיּות טֹוָבה ּגְ רּוֵחנּו – ֲהֵיׁש ּכְ

ים יל ַחּיִ ִהּצִ ֶחֶסד ׁשֶ
ַבע  ת ׁשֶ ִנית ּבַ ָרה ָהַרּבָ ֶנה! ִסּפְ "ַוִּיָשֶּׁאר ַאְך ֹנַח ַוֲאֶשׁר ִאּתֹו ַבֵּתָּבה" )ז-כג( עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ
י ַאְרֵיה  יק ַרּבִ ּדִ אֹון ַהּצַ ר ָסִבי ַהּגָ יָקה, ּגָ ַלִים ָהַעתִּ ירּוׁשָ ר ַקְנֵיְבְסִקי ע"ה: ּבִ ֶאְסתֵּ

ֵלִוין זצוק"ל.
יֹנֶקת  ּה ַהּתִ ּתָ אֹותֹו ְזַמן ָנָחה ּבִ ּכֶֹלת. ּבְ ִמים ִמֲהָרה ָסָבִתי ע"ה ֶאל ַהּמַ ַאַחד ַהּיָ ּבְ
ה.  ּטָ ֵדר חֹוֶסֶמת ַלּמִ ִמין ּגָ ְצָרה ּכְ ּיָ ה, ׁשֶ ה ָהְיָתה ַקֲעַרת ַמִים ֲעֻמּקָ ּטָ ה. ְלַצד ַהּמִ ּטָ ּמִ ּבַ
ה ַמִים ְלַהְרוֹות ֶאת ִצְמאֹונֹו.  ּנָ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ּבִ ּה ְיהּוִדי ָזֵקן, ׁשֶ ַגׁש ּבָ ּכֶֹלת ּפָ ּה ַלּמַ ַדְרּכָ ּבְ
ּתֹות  ה, ְוָאִביא ְלָך ִלׁשְ ִנּיָ ְמָחה: "ַרק ָאׁשּוב ְלֵביִתי ְלַאַחר ַהּקְ ׂשִ ָאְמָרה לֹו ָסָבִתי ּבְ

ִית".  ּבַ ׁש ִלי ּבַ ּיֵ ִים ׁשֶ ִמן ַהּמַ
א, ָצֵמא ֲאִני, ֵאין ִלי ַסְבָלנּות ְלַחּכֹות".  הּוִדי: "ָאּנָ ּה ַהּיְ ִהְפִציר ּבָ

ׁשֹו. א ֶאת ְמֻבּקָ ֵדי ְלַמּלֵ ד, ּכְ ְיָתה ִמּיָ ְמָעה ֹזאת ָסָבִתי, ַנַעְנָתה ְוָחְזָרה ַהּבַ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ה  ַטּנָ יֹנֶקת ַהּקְ יָה! ַהּתִ ָהָלה ִמּפִ ְרָצה ִצְוַחת ּבֶ ְיָתה ּפָ ְכִניָסָתּה ַהּבַ ד ּבִ ה, ִמּיָ ְוִהּנֵ
עֹוד  ְיָתה ּבְ ִים! ִאם ָהְיָתה ִנְכֶנֶסת ַהּבַ תֹוְך ַקֲעַרת ַהּמַ ְכָבה ּבְ ִית, ׁשָ ּבַ ֲאָרה ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ד  ֶכף ּוִמּיָ יֹנֶקת ּתֵ י... ָסָבִתי הֹוִציָאה ֶאת ַהּתִ ָבר ָהָיה ְמֻאָחר ִמּדַ ּקֹות - ּכְ ר ּדַ ִמְסּפַ
הּוִדי. ִהיא  ֵסֶדר, ָרָצה ְלָהִביא ּכֹוס ַמִים ַלּיְ רּוְך ה' ַהּכֹל ּבְ ּבָ ָרֲאָתה ׁשֶ ִים, ּוְכׁשֶ ֵמַהּמַ
מּותֹו לֹא ִנְרֲאָתה ְמלֹא ָהֹאֶפק!  לֹא ָהָיה, ּדְ ֵקן ֶנְעַלם ּכְ ְנָתה ָאֶנה ָוָאָנה, אּוָלם ַהּזָ ּפָ
ִליחּותֹו  א ֶאת ׁשְ ּלֵ ּמִ ּה, ּוְלַאַחר ׁשֶ ּתָ יל ֶאת ּבִ ְכֵדי ְלַהּצִ רֹום ּבִ ִליַח ֶנֱאָמן ָהָיה ִמּמָ ׁשָ
ְדָלה ְוָהְיָתה  ָיִמים ּגָ ּלְ ְדָקִנית ע"ה, ׁשֶ י ַהּצִ יֹנֶקת - ָהְיָתה ִאּמִ ֶנְעַלם ְוָהַלְך לֹו. ַהּתִ
רּו  ּפְ ּסִ ׁשֶ ּכְ זצוק"ל.  יב  ֶאְלָיׁשִ לֹום  ׁשָ יֹוֵסף  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ָמָרן  ְלָאִבי,  ָחֵבר  ת  ְלֵאׁשֶ
ְהֶיה  י ע"ה: "ִהיא ּתִ א ַעל ִאּמִ ּטֵ ַסח ְפַרְנק ַזַצ"ל, ִהְתּבַ י ְצִבי ּפֶ אֹון ַרּבִ ִסּפּור ֶזה ַלּגָ

ֹמֶרת( ַאׁשְ י ּבְ ִליׁשִ ְמלָֹאּה. )ׁשְ ָמה ּבִ ְרָכתֹו ִנְתַקּיְ דֹול ַהּדֹור". ְוָאֵכן, ּבִ ת ּגְ ֵאׁשֶ
הּוא  ָאֶרץ  ּבָ ַהֲחׁשּוִבים  ַהּכֹוְלִלים  ַאַחד  ָראּון:  ּבְ ִיְגָאל  י  ַרּבִ ָהַרַה"ג  ִלי  ר  ִסּפֵ
ֵטיין. ַאְבֵרֵכי  ְרׁשְ י ִיְצָחק ִזיְלּבֶ אֹון ַרּבִ ָראׁשּות ַהּגָ ִעיר חּולֹון, ּבְ ִוד' ּבָ ית ּדָ ּכֹוֵלל 'ּבֵ
ֵני  ָעה ָהאֹוֶסֶפת אֹוָתם ִמּבְ ַהּסָ ּבֶֹקר, ּבְ ים ּבַ ִ מֹוֶנה ַוֲחִמּשׁ ָעה ׁשְ ׁשָ ַהּכֹוֵלל יֹוְצִאים ּבְ

ַרק ְלחּולֹון. ּבְ
ֵאלֹות  ְ ּוֵמִביא ֶאת ַהּשׁ ק,  ּוְמַרתֵּ עּור ְמַעְנֵין  ִסיָעה ַמֲעִביר ָהַרב ׁשִ ַהּנְ ַמֲהַלְך  ּבְ
ֵאלֹות  עֹות ָהַאֲחרֹונֹות, ׁשְ ָ ע ַהּשׁ ִרים ְוַאְרּבַ ַמֲהַלְך ֶעׂשְ ֲאלּו אֹותֹו ּבְ ָ ּשׁ בֹות ׁשֶ ְרּכָ ַהּמֻ

ָעה.  ָ ִעְנְיֵני ַהּשׁ ט ְוֵהן ּבְ ּפָ ן ִמׁשְ ִעְנְיֵני ֹחׁשֶ ְמֻיָחד, ֵהן ּבְ ְנִדירֹות ּבִ
ַה'ַחְברּוָתא';  ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ַעל  רּו  ּבְ ּדִ ְלחּולֹון,  ַרק  ּבְ ֵני  ִמּבְ ִסיעֹות  ַהּנְ ַאַחת  ּבְ
ָלֶזה  ֶזה  ִדים  ַחּדְ ּמְ ׁשֶ ַהִחידּוד  א,  ַצְוּתָ ּבְ ִלּמּוד  ּבְ ְפׁשּוף  ִ ַהּשׁ ַחְברּוָתא,  ִעם  ּמּוד  ַהּלִ

ים אֹוֲהִבים ֶזה ֶאת ֶזה. ֲעׂשִ ּנַ ם ַעד ׁשֶ ָ ֵאיָנם ָזִזים ִמּשׁ ְך ׁשֶ ֲהָלָכה, ְוַעל ּכָ ּבַ
ִעְנַין  י ּבְ ר ָלֶהם ִסּפּור ִאיׁשִ הּוא רֹוֶצה ְלַסּפֵ ָבָריו, ָאַמר ָלֶהם ָהַרב, ׁשֶ ִסּיּום ּדְ ּבְ

ַה'ַחְברּוָתא'.

ָעה ַאַחת  ָ ִמּשׁ י  ִ ּשׁ ׁשִ ל יֹום  ּכָ ַחְברּוָתא  ּבְ ִלְלֹמד  ַתח ָהַרב, "ָזִכיִתי  ּפָ דּוַע",  ּיָ "ּכַ
ים  י ַחּיִ דֹול ַרּבִ אֹון ַהּגָ ר ַהּתֹוָרה ַהּגָ ֵרה, ִעם ָמָרן ׂשַ ים ֶעׂשְ ּתֵ ָעה ׁשְ ָ ֵרה ְוַעד ַהּשׁ ֶעׂשְ
ַנת  ְ ִנים, ִמּשׁ ִים ׁשָ ּתַ ִעים ּוׁשְ ָכה ָקרֹוב ְלַאְרּבָ ַקְנֵיְבְסִקי ַזַצ"ל. ַהַחְברּוָתא ַהּזֹו ִנְמׁשְ

ִטיָרתֹו. תשל"א ְוַעד יֹום ּפְ
ִנית ֵלָאה קּוק,  י ֵלָאה, ָהַרּבָ תִּ ְזכּות ּבִ ל ַהַחְברּוָתא ַהּזֹו ִהיא ּבִ י ּכָ עּו ָלֶכם, ּכִ ּדְ
ִנים,  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ים  תֵּ ׁשְ ת  ּבַ ָהְיָתה  ִהיא  ׁשֶ ּכְ ֶבְרָיה.  ִמּטְ ּדֹב קּוק  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ת  ֵאׁשֶ
ַחְברּוָתא  ּבְ ַיַחד  ִאּתֹו  ִלְלֹמד  ַזַצ"ל,  ַקְנֵיְבְסִקי  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ יִסי  ּגִ ִלי  יַע  ִהּצִ
י,  ּתִ ִאׁשְ ב ְלָסֵרב לֹו.  ַחּיָ ְוָהִייִתי  י ַלֲעׂשֹות ֹזאת,  ָיֹכְלתִּ י. אּוָלם לֹא  ִ ּשׁ ׁשִ ל יֹום  ּכָ
ִית  ַהּבַ ִנְקיֹון  ּבְ יֹוֵתר  ַלֲעֹזר  י  ְוֶנֱאַלְצּתִ ָחְלָתה,  ַז"ל,  ה  ּנָ ׁשֹוׁשַ יָזה  ַעּלִ ִנית  ָהַרּבָ
ּלֹא  י ֵלָאה ׁשֶ ּתִ ְמָעה ּבִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ִליִלית, ַאְך  ׁשּוָבה ׁשְ י ַלֲענֹות לֹו תְּ ּוְבִסּדּורֹו. ָעַמְדתִּ
ד ְוָאְמָרה  ה ֵאַלי ִמּיָ ׁשָ ִית, ִהיא ִנּגְ ְגַלל ִעְנְיֵני ַהּבַ יִסי ּבִ אּוַכל ִלְלֹמד ַחְברּוָתא ִעם ּגִ
ְהֶיה  ּתִ ְוִהיא  י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ל  ׁשֶ ְפִקיִדים  ַהתַּ ל  ּכָ ַעְצָמּה ֶאת  ַעל  ִהיא לֹוַקַחת  ׁשֶ ִלי 

ת. ּבָ ִית ְוַעל ֲהָכָנתֹו ִלְכבֹוד ׁשַ ְקיֹונֹות, ַעל ִסּדּור ַהּבַ ל ַהּנִ ַאְחָרִאית ַעל ּכָ
ּכֹה  ְפִקיד  ּתַ ַעְצָמּה  ַעל  ָלַקַחת  ּתּוַכל  ׁשֶ טּוָחה  ּבְ ִהיא  ַהִאם  אֹוָתּה,  י  ַאְלּתִ ׁשָ

ִנים! ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ת ׁשְ ה ְוַאֲחָרִאי, ֲהֵרי ִהיא ַרק ּבַ ָקׁשֶ
ֵאין ִלי  ָלה זֹו, ְוׁשֶ ַמּטָ ְצִליַח ּבְ ִהיא ּתַ חֹון ָעצּום ׁשֶ ִבּטָ ָרה ִלי ּבְ ּדְ י ֵלָאה ׁשִ ּוִבּתִ
ַנת תשל"א ְוַעד  ְ ּמּוד. ּוֵמָאז, ִמּשׁ א ַרק ַעל ַהּלִ ִית ֶאּלָ ְדֹאג ְוַלְחׁשֹב ַעל ַהּבַ ַמה ּלִ
ִנית  י ָהַרּבָ ּתִ ל ּבִ ְזכּוָתּה ׁשֶ ר ַהּתֹוָרה, ַהּכֹל ּבִ י ַחְברּוָתא ִעם ׂשַ ִטיָרתֹו, ָלַמְדתִּ ְליֹום ּפְ

ַטְחנּו( ָך ּבָ דֹוָלה!" )ּבְ ַרת ַהּטֹוב ּגְ יָה ַהּכָ ַלּפֶ ֵלָאה... ֵיׁש ִלי ּכְ

ירֹו הּוא חֹוֶלה ְולֹא ַמּכִ ׁשֶ ר ֶאת ָאִביו ּכְ ָלטּוס ְלחּוץ ָלָאֶרץ ְלַבּקֵ
חּוץ ָלָאֶרץ ְוהּוא חֹוֶלה ֶאְלְצַהְיֶמר, ַהִאם ֵיׁש ִעְנָין  ר ּבְ ּגָ א  ֵאָלה: ָהַאּבָ ׁשְ
לֹא  א  ָהַאּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ רֹו,  ְלַבּקְ ָלבֹוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ר  ּגָ ׁשֶ ן  ַהּבֵ ַעל  ּוִמְצָוה 

ָלל? ירֹו ּכְ ַמּכִ
ָאִביו  ׁשֶ ַוֲאִפּלּו  ָאִביו,  ֶאת  ר  ְלַבּקֵ ן  ַהּבֵ ַעל  ִמְצָוה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ אי  ַוּדַ ׁשּוָבה:  ּתְ
ַמְרִאים  ן  ַהּבֵ ּקּוֵרי  ּבִ ׁשֶ יָון  ּכֵ אֹותֹו,  ַהּסֹוְבִבים  ֶאת  יר  ַמּכִ ְולֹא  ְמַזֶהה  לֹא 
ִיְהֶיה  א  ַאּבָ ּבָ ּפּול  ַהּטִ יָלא  ּוִמּמֵ ּבֹו,  ִהְתַעְנְינּות  ׁש  ּיֵ ׁשֶ א  ַאּבָ ּבָ ִלים  ַלְמַטּפְ
חֹוְזִרים  ֵהם  ׁשֶ ְרָגִעים  ָנם  ֶיׁשְ ֶאְלְצַהְיֶמר  ְלחֹוֵלי  ם  ּגַ ׁשֶ ְועֹוד,  טֹוב.  יֹוֵתר 
ּבּוד ָאב  ֶזה ּכִ ַמח, ֵיׁש ּבָ נֹו ְוִיׂשְ א ְיַזֶהה ֶאת ּבְ ַעת, ְוִאם ָהַאּבָ ִלְצִלילּות ַהּדַ
ָוֵאם  ָאב  ּבּוד  ּכִ ְצַות  ּמִ ׁשֶ ֶנֱאַמר  )יו"ד רמ, ד(  ָערּוְך  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ ׁשֶ ְועֹוד,  ָוֵאם. 
ה, ַמְכִניס ּומֹוִציא", ְולֹא ֶנֱאַמר  יׁש ּוְמַכּסֶ ֵקהּו, ַמְלּבִ ִהיא - "ַמֲאִכילֹו ּוַמׁשְ

ירֹו. ָאִביו ָצִריְך ְלַהּכִ ם ׁשֶ ׁשָ
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