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  ב"ה 

    הֵיכָן ַאְרבַּעַת הַּמִינִים?!
ַהּתֹוָרה'ָמָרן   ַחִּיים      - '  ַׂשר  ַעל  י  ַקְנֵיְבְסִק ַרִּבי  ַמְקִּפיד 

ְמַׁשֶּנה   הּוא  ֵאין  ּוִמְנָהג.  ֲהָלָכה  ְּבָכל  יּו"ד  ֶׁשל  קֹוצֹו 

  ִמִּמְנַהג ֲאבֹוָתיו, ְולּו ְּכהּוא ֶזה. 

ִמְנַהג   ַעל  ְמאֹוד  ַעד  ַחִּיים  ַרִּבי  ַמְקִּפיד  ְלָמָׁשל,  ָּכ�, 

ַא  ֶאת  ִלְׂשֹרף  ְּבֶעֶרב  ִיְׂשָרֵאל  ֶהָחֵמץ  ִעם  ַהִּמיִנים  ְרַּבַעת 

ְּבָכל ָׁשָנה ּבֹוֵדק ַרִּבי ַחִּיים ֶאת ֶהָחֵמץ ְּבֵליל ְּבִדיַקת  ֶּפַסח.

ּוַבְּסָדִקים ַּבחֹוִרים  ֲאֻרּכֹות,  ָׁשעֹות  ְּבֶמֶׁש�  ַרק  ָחֵמץ   .

  ְלַאַחר ִמֵּכן ֲהֵרי הּוא עֹוֶלה ַעל ְיצּועֹו ִלְׁשַנת ַלְיָלה ְקָצָרה. 

זֹו, ַאַּגב, ָהְיָתה ַהִּסָּבה ְלָכ�, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִחֵּפׂש ַאַחר ִּדיָרה 

ִלְמגּוִרים, ִּבֵּקׁש ַרִּבי ַחִּיים ְלִהְתּגֹוֵרר ְּבִדיָרה ְקַטָּנה, ַעל  

 ֹ ל ֶהָחֵמץ  ֶׁשְּבִדיַקת  ְׁשעֹות  ְמָנת  ָּכל  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ִּתְגֹזל  א 

  ַהַּלְיָלה... 

ְואּוָלם, ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ָעֶליָה ָנסֹוב ִסּפּוֵרנּו, לֹא ָמָצא ַרִּבי ַחִּיים ֶאת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים. ְּבַמֲהַל� 

ָחֵמץ   ִּבְבִדיַקת  ֶׁשִהְׁשִקיַע  ָהֲאֻרּכֹות  ְּבַאְרַּבעַ   –ַהָּׁשעֹות  ִהְבִחין  ְלַאַחר לֹא  ְוַגם  ַהִּמיִנים,  ת 

  ֶׁשִּנְסַּתְּיָמה ְּבִדיַקת ֶהָחֵמץ, ַּכֲאֶׁשר ָּפָנה ַרִּבי ַחִּיים ָלתּור ַאַחר ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים, לֹא ְמָצָאם.

ְּבפִ  ַלְּדָלתֹות,  ֵמֵעֶבר  ָהֲארֹונֹות,  ֵמֲאחֹוֵרי  ִחְּפׂשּו  ֵהם  ַלִחּפּוִׂשים.  ִהְצָטְרפּו  ַהַּבִית  ּנֹות  ְּבֵני 

  ִנְסָּתרֹות. ְואּוָלם, ְללֹא הֹוִעיל. ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ֶנֶעְלמּו ְּכִאּלּו ָּבְלָעה אֹוָתם ָהֲאָדָמה. 

"אּוַלי ְיַוֵּתר ָהַרב ַהָּׁשָנה ַעל ַהִּמְנָהג?" ָׁשֲאלּו ְּבֵני ַהַּבִית. ֵהם ָחְׁשׁשּו ִלְׁשלֹומֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים,  

  ְמִׁשי� ּוְלַחֵּפׂש ַאַחר ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים. ַא� ָמָרן לֹא ָאָבה ִלְׁשֹמַע. ֶׁשִהְתַעֵּקׁש ְלהַ 

"ָעַלי ִלְמצֹא ֶאת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים, ִויִהי ָמה! ֶזהּו ִמְנָהג ָחׁשּוב, ְוֵאיִני ִמְתַּכֵּון ְלַבְּטלֹו!" ָאַמר 

  ְּבֹתֶקף. 

ִה  ֲאֻרּכֹות עֹוד  ָׁשעֹות  ְּבֶמֶׁש�  ְלַבּסֹוף, ְוָאֵכן,  ַהִּמיִנים.  ַאְרַּבַעת  ַאַחר  ְלַחֵּפׂש  ַחִּיים  ַרִּבי  ְמִׁשי� 

ְּבָׁשָעה ָׁשלֹוׁש ִלְפנֹות ֹּבֶקר, ָעְלָתה ַהַהְׁשָעָרה ְּבֹמחֹו, ִּכי אּוַלי ִהְׁשִלי� ִמי ִמְּבֵני ַהַּבִית ְּבָטעּות  

  ָּקיֹון ִלְקַראת ְּבִדיַקת ֶהָחֵמץ.ֶאת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְלַפח ָהַאְׁשָּפה ְּבַמֲהַל� ַהּנִ 

ּו  ְׁשַעת ִלְפנֹות ֹּבֶקר ָהְיָתה, ַּכֲאֶׁשר ַרִּבי ַחִּיים ָיַרד ֶאל ַּפח ָהַאְׁשָּפה ֶׁשְּבָסמּו� ַלִּבְנָין. ְואֹו ָאז, אֹור

  ֵעיָניו. ָאֵכן ֵּכן, ֵמֲאחֹוֵרי ַּפח ָהַאְׁשָּפה ָנחּו ָלֶהם ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים. 

ָׁשו ֶאְפָׁשר ָלֶלֶכת ִליֹׁשן!" ָאַמר ַרִּבי ַחִּיים ְּבִחּיּו� ֶׁשל ִסּפּוק. הּוא ָאַחז ְּבַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים  "ַעכְ 

    .ְּבֶחְרַדת ֹקֶדׁש, ֶהֱעָלה אֹוָתם ֶאל ַהִּדיָרה, ְוָעָלה ַעל ְיצּועֹו ִלְׁשַנת ַלְיָלה ְקַצְרָצָרה



  ב"ה 

  ד ּמְיֻחָ  'סִיּוּם'
ְמַסֵּים ְּבָכל ָׁשָנה י  ַקְנֵיְבְסִק ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים  

ַּבְבִלי, ַּתְלמּוד  ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ַּתְלמּוד 

'טּור' ּתֹוֶסְפָּתא    ְירּוַׁשְלִמי,  ָערּו�',  ְו'ֻׁשְלָחן 

ֶאת  ְועֹוד.  ְּברּוָרה'  'ִמְׁשָנה  ֹזַהר,  ּוִמְדָרִׁשים, 

ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, ַהִּסּיּום ַהּכְ  ַרִּבי ַחִּיים  ָלִלי עֹוֵר� 

ִסּיּוִמים  עֹוֵר�  הּוא  ַהָּׁשָנה  ְימֹות  ּוְבַמֲהַל� 

ַרִּבים, ָּבֶזה ַאַחר ֶזה, ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשהּוא ַמִּגיַע  

  ְלסֹוָפּה ֶׁשל ַמֶּסֶכת ִמַּמֶּסְכּתֹות ַהַּׁש"ס.

ְּבָכל ִסּיּום ֶׁשָּכֶזה, ְמַבֵּקׁש ַרִּבי ַחִּיים ִמֶּנְכּדֹו:  

ַרִּבי ַחִּיים לֹוֵגם ֶאת  ֶנְחָּגג ְּבֶמֶׁש� ְרָגִעים ְספּוִרים. ַהָּגאֹון  "ָאָּנא, ָהֵבא ִלי ּכֹוִסית ַיִין". ַהִּסּיּום 

ֶכת, ְוַכֲעֹבר ֶרַגע ָקט ְּכָבר ָׁשקּוַע רֹאׁשֹו ְוֻרּבֹו ּכֹוִסית ַהַּיִין ִלְכבֹוָדּה ֶׁשל ּתֹוָרה ְּבִׂשְמַחת ִסּיּום ַהַּמּסֶ 

  ַּבַּמֶּסֶכת ַהָּבָאה...

ג ָּכָאמּור, ַמֲחֶזה ֶזה חֹוֵזר ַעל ַעְצמֹו ַעְׂשרֹות ְּפָעִמים ְּבַמֲהַל� ַהָּׁשָנה. ַהַּמֲעָבר ֵּבין ַהַּמֶּסְכּתֹות ֶנְחּגָ 

  י� ִמָּיד, ֶאל ַהַּמֶּסֶכת ַהָּבָאה.ִּבְׁשִתַּית ּכֹוִסית, ְוַהִּלּמּוד ַמְמִׁש 

ׁש  ַא� ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּבא, ֶׁשֵאַרע ְּבִתְׁשַעת ַהָּיִמים, ָהָיה יֹוֵצא ֹּדֶפן. ְּבֵסֶדר יֹומֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים יֵ 

ם ַמְתִחיל ֶאת יֹומֹו ְּבָׁשָעה ְׁשַּתִים  ְמנּוַחת ָצֳהַרִים ְקָצָרה, ְלֶמֶׁש� ֶעֶׂשר ַּדּקֹות. ֵיׁש ְלַצֵּין, ִּכי ַרִּבי ַחִּיי

  ַּבַּלְיָלה, ּוְמנּוַחת ַהָּצֳהַרִים ַהְּקָצָרה ִהיא ַהְּמנּוָחה ָהִראׁשֹוָנה ֵמָאז ַהָּׁשָעה ְׁשַּתִים ַּבַּלְיָלה.

ֶעֶׂשר ַּדּקֹות ִהְתעֹוֵרר,  ְּבאֹותֹו יֹום ִמיֵמי ִּתְׁשַעת ַהָּיִמים, ָעָלה ַרִּבי ַחִּיים ַעל ְיצּועֹו ִליֹׁשן. ַּכֲעבֹור  

  ּוָפָנה ֶאל ֶנְכּדֹו: "ָאָּנא, ָהֵבא ִלי ּכֹוִסית ַיִין!" 

  ַהֶּנֶכד, ֶׁשָּיַדע ִּכי ָסִביו ֵאינֹו עֹוֵמד ִּבְפֵני ִסּיּום ַמֶּסֶכת, לֹא ֵהִבין. "ּכֹוִסית ַיִין? ַמּדּוַע?" 

  "ִלְכבֹוד ַהִּסּיּום!" ֵהִׁשיב ַרִּבי ַחִּיים.

  ִסּיּום?" ִהְתַעְנֵין ַהֶּנֶכד. "ֵאיֶזה

  "ִסּיּום ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות!" ָאַמר ַרִּבי ַחִּיים. 

  "ָמַתי ִהְסִּפיק ַסָּבא ִלְלֹמד ּוְלַסֵּים ֶאת ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות?" לֹא ֵהִבין ַהֶּנֶכד.

  "ַעְכָׁשו, ְּכֶׁשָּיַׁשְנִּתי!" ָאַמר ַרִּבי ַחִּיים ְּבַפְׁשטּות.

ַתר ָנטּוַע ַעל ְמקֹומֹו ְּבַתְדֵהָמה. ְּדָמעֹות ָעלּו ְּבֵעיָניו. ְלֶפַתע ֵהִבין, ִּכי ֹמחֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים, ַהֶּנֶכד נֹו

  ֹקֶדׁש ַהָּקָדִׁשים, ַמְמִׁשי� ַלֲהגֹות ַּבּתֹוָרה ַּגם ִּבְׁשעֹות ַהֵּׁשָנה, ְּכִאּלּו הּוא ֵער...

ַחִּיים: "ִמְסַּתֵּפק ֲאִני ִאם ֻמָּתר ִלְׁשּתֹות ַיִין ְּבִתְׁשַעת ַהָּיִמים, ְּבִסּיּום  ּוְלֶפַתע ִנְׁשַמע קֹולֹו ֶׁשל ַרִּבי  

ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַעל ִלּמּוד ִמּתֹו� ֵׁשָנה", ָאַמר, "ָהֵבא ִלי, ֵאפֹוא, ּכֹוִסית ֶׁשל ַמְׁשֶקה טֹוב ַאֵחר, ִלְכבֹוָדּה 

         ֶׁשל ּתֹוָרה, ְוַאְמִׁשי� ִלְלֹמד"...



  ב"ה 

ֵ ק צִָדי   ר גּוֹז
ִּבְתקּוַפת ִמְלֶחֶמת ַהִּמְפָרץ ָמְצאּו ּתֹוָׁשֵבי ְּבֵני 

ְּבַרק ַמֲחֶסה ֵאיָתן ַּתַחת ַהְבָטָחתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון  

ִטיִלים!   ַרִּבי   ִיְּפלּו  לֹא  ְּבַרק  ִּבְבֵני  ִּכי  ַחִּיים, 

"ָּכ� ִקַּבְלִּתי ִמָּמָרן ַה'ֲחזֹון ִאיׁש'!" ָאַמר ַרִּבי  

  ַחִּיים. 

ן, ִּכי ָהִעיר ְּבֵני ְּבַרק ִנְמֵצאת ִּבְתחּום ֵיׁש ְלַצּיֵ 

ּוְמֻרֶּבה   ָצפּוף  ָעִרים  ֶרֶצף  ֶׁשהּוא  ָּדן,  ּגּוׁש 

ֻאְכלּוִסין. ּגּוׁש ָעִרים ֶזה, ּוְבֶמְרָּכזֹו ֵּתל ָאִביב,  

ַסַדם   ִמַּבְגָּדד,  ַהּצֹוֵרר  ֶׁשל  ַהַּכֶּוֶנת  ַעל  ָעַמד 

  ִּכי ֵּתל ָאִביב ֻּתְפַצץ! חּוֵסיין, ֶׁשִהְצִהיר ָחזֹור ְוַהְצֵהר, 

ה ְּבַרם, ְּבעֹוד ְּבֵתל ָאִביב, ְּבָרַמת ַּגן, ִּבְכָפר ַסָּבא ּוְבֶפַתח ִּתְקָוה, ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהְיָתה ִנְׁשַמַעת ַאְזָעָק 

מּוָזָרה. ַׁשְלָוה  ׂשֹוֶרֶרת  ָהְיָתה  ְּבַרק  ְּבֵני  ָּבִעיר  ַּבּתֹוָׁשִבים,  אֹוֶחֶזת  ֶּבָהָלה  ַחִּיים    ָהְיָתה  "ַרִּבי 

  ִהְבִטיַח!" ָׂשחּו ַהְּבִרּיֹות ֶזה ָלֶזה, ְוָאֲחזּו ְּבֵסֶפר ַהְּתִהִּלים... 

ְׁשַמַעת ַא� ַרִּבים ִמּתֹוָׁשֵבי ְּבֵני ְּבַרק ָרצּו ְלִהְסּתֹוֵפף ַמָּמׁש ְּבִצּלֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהְיָתה נִ 

ָהיּו ָרִצים ֲהמֹוִנים ְלִכּוּון ֵּביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים. ְוִהֵּנה, ִנְפָּתח ַחּלֹון ַהַּבִית, ְוַרִּבי   ַאְזָעָקה ִּבְבֵני ְּבַרק

  ַחִּיים מֹוִציא ֶאת ַהְּגָמָרא ִמַּבַעד ַלַחּלֹון ְולֹוֵמד, ְלֵעיֵני ֹּכל... 

יַע "ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֶׂשה ֵּכן?" ָׁשֲאָלה ַּפַעם ָהַרָּבִנית, ְוַרִּבי ַחִּיים ִהְסִּביר: "ֲאִני עֹוֶׂשה ֵּכן, ְּכֵדי ְלַהְרּגִ 

  ֶאת ּתֹוָׁשֵבי ְּבֵני ְּבַרק, ֶׁשֵּיְדעּו ִּכי ִּבְבֵני ְּבַרק ֵאין ָמה ְלַפֵחד! ִּבְבֵני ְּבַרק לֹא ִיְּפלּו ִטיִלים!" 

ַאִין ְל� ַהִּבָּטחֹון לֹוַמר זֹאת?" ָּתְמָהה ָהַרָּבִנית, ְוַרִּבי ַחִּיים ָחַׂשף ֶאת ַהּסֹוד: "ֵאיִני אֹוֵמר  "ּומֵ 

  זֹאת ְּבִחָּנם! ְּבָכל ֹּבֶקר ֲאִני ָקם ָׁשָעה ֻמְקָּדם יֹוֵתר, ְּכֵדי ְלַהְרּבֹות ְזכּות ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה!" 

ים נֹוֵהג ָלקּום ְּבָׁשָעה ְׁשַּתִים ַּבַּלְיָלה! ְּכלֹוַמר, ִּבְתקּוַפת ַהִּמְלָחָמה, ֵסֶדר יֹומֹו ֵיׁש ִלְזֹּכר, ִּכי ַרִּבי ַחּיִ 

  ֶהָעמּוס ֵהֵחל ְּבָׁשָעה ַאַחת ַּבַּלְיָלה! 

ַהִּמ  ִמְלֶחֶמת  ֶׁשִּביֵמי  ִסֵּפר  ַחִּיים,  ְלַרִּבי  ַהְּמֹקָרב  ַאייְנֶפְלד,  ָנָתן  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִהְבִחין ְּבנֹוָסף,  ְפָרץ 

  ְּבִעּגּוִלים ְׁשחֹוִרים ְסִביב ֵעיָניו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים, ְּכתֹוָצָאה ִמִּמעּוט ֵׁשָנה. 

ָכל ְוָאֵכן, ְזכּות ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ְוַהְבָטָחתֹו ֶׁשל ָמָרן ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ָּפֲעלּו ֶאת ְּפֻעָּלָתם. ּבְ 

  ה לֹא ָנַפל ִּבְתחּוֵמי ָהִעיר ְּבֵני ְּבַרק ְולּו ִטיל ֶאָחד! ַמֲהַל� ַהִּמְלָחמָ 



  ב"ה 

ָ הֶ  ְ ב חָל   ׁשֶנִּׁשְּפָך
ִהְקִּפיד ֵמָאז  י  ַקְנֵיְבְסִק ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים  

ַה'ֲחזֹון   ִמְנֲהֵגי  ָּכל  ַעל  ַּבֲחרּותֹו  ְיֵמי 

    .ִאיׁש'

ֶאָחד ִמִּמְנֲהֵגי ַה'ֲחזֹון ִאיׁש', נֹוֵגַע ְלִעְנַין  

ִּגּלּוי ַהַּמְׁשִקים. ֲחָכֵמינּו ָאְסרּו ִלְׁשּתֹות  

ְמגִֻּלים, נָ  ַמְׁשִקים  ַאְרִסי  ֶׁשָּמא  ָחׁש 

ֶאֶרס ְּבתֹוָכם  ַהִּדין  ֵהִטיל  ּוֵמִעַּקר   ,

ֶׁשּנֹוְתרּו   ַמְׁשִקים  ַעל  ָחל  ֶזה  ִאּסּור 

אּוָלם   ָׁשֵלם.  ַלְיָלה  ְּבֶמֶׁש�  ְמגִֻּלים 

ָהִאּסּור   ִאיׁש',  ַה'ֲחזֹון  ָמָרן  ְלִׁשיַטת 

  ִלְׁשּתֹות ַמְׁשִקים ְמגִֻּלים ָחל ַּגם ַעל ַמְׁשִקים ֶׁשּנֹוְתרּו ֶרַגע ָקט ְללֹא ַהְׁשָּגָחה... 

ָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ִהְקִּפיד ַעל ָּכ�, ְוָכ� הֹוָרה ַּגם ְלַרְעָיתֹו ַהְּצִעיָרה. ְוָאֵכן, ִהיא ִהְקִּפיָדה ַעל ָּכ�  ַּגם הַ 

  ַעד ְמאֹוד. 

ֶהֱעִמיָדה  ִסּפּוֵרנּו,  ָנסֹוב  ָעָליו  יֹום,  ְּבאֹותֹו  ֲחֻתָּנָתם.  ְלַאַחר  ְקָצָרה  ְּתקּוָפה  ֵאַרע  ַהָּבא  ַהַּמֲעֶׂשה 

  ַרָּבִנית ִסיר ָחָלב ַעל ַהְּפִרימּוס, ְוִהְמִּתיָנה ֶׁשַהַּמְׁשֶקה ִיְרַתח. הָ 

ֶפַתע ְּכהֹוָרָאתֹו ֶׁשל ַּבֲעָלּה ַהָּדגּול, ִהְׁשִּגיָחה ָהַרָּבִנית ַעל ַהִּסיר ְולֹא ֵהִסיָרה ִמֶּמּנּו ֶאת ֵעיֶניָה. אּוָלם לְ 

  ַחת ַהְּׁשֵכנֹות, ֶׁשִּבְּקָׁשה ִלְׁשֹאל ְּדַבר ָמה.ִנְׁשְמָעה ְנִקיָׁשה ַעל ַהֶּדֶלת. ָהְיָתה זֹו אַ 

ָהַרָּבִנית ִמֲהָרה ֶאל ַהֶּדֶלת, ְוָׁשְכָחה ְלֶרַגע ָקט ֶאת הֹוָרָאתֹו ֶׁשל ַּבֲעָלּה, ֶׁשּלֹא ְלָהִסיר ֶאת ָהֵעיַנִים ִמן  

  ב נֹוַתר ְמגֶֻּלה ְלֶמֶׁש� ַּכָּמה ְרָגִעים!"ַהִּסיר. ַרק ַּכֲאֶׁשר ָסְגָרה ֶאת ַהֶּדֶלת ִנְזְּכָרה. "אֹוי ַוֲאבֹוי! ֶהָחלָ 

ים ַּבַּצר ָלּה ָּפְנָתה ֶאל ַרִּבי ַחִּיים ְוָׁשֲאָלה ָמה ָעֶליָה ַלֲעׂשֹות. "ֵיׁש ִלְׁשֹּפ� ֶאת ֶהָחָלב!" הֹוָרה ַרִּבי ַחּיִ 

  ְלַאְלַּתר.

ע, ּוַמָּצָבם ֶׁשל ָהַאְבֵרִכים ָהָיה ָקֶׁשה עֹוד יֹוֵתר. ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָהָיה ַהַּמָּצב ַהַּכְלָּכִלי ָּבָאֶרץ ְּבִכי ַר 

ַהְּפרּוָטה לֹא ָהְיָתה ְמצּוָיה ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים, ְוֶהָחָלב ַּגם הּוא לֹא ָהָיה ָמצּוי ְּבֶׁשַפע. ָהַרָּבִנית  

ם ֵאין ְנָחִׁשים, ּוִבְכָלל, ֲהֵרי ֶהָחָלב ָהָיה ִנְּסָתה ְלַׁשְכֵנַע: "ָהַרב, לֹא ֲחָבל ִלְזֹרק ִסיר ָחָלב?! ַוֲהלֹא ַהּיֹו

  ָּגלּוי ַרק ְלֶמֶׁש� ְרָגִעים ּבֹוְדִדים..." ָטֲעָנה.

ן ֲאָבל ַרִּבי ַחִּיים לֹא ִהְׁשַּתְכֵנַע. "ֵיׁש ִלְזֹרק ֶאת ֶהָחָלב! ֵאיֶנּנּו ְמַעְרֲעִרים ַעל ִמְנָהָגיו ֶׁשל ָמָרן ַה'ֲחזֹו

  ת. ִאיׁש'!" ָּפַסק ְּבַחּדּו

ֶאל  ַּבֲעִדינּות  ְּתכּוָלתֹו  ֶאת  ְוָיְצָקה  ָהרֹוֵתַח,  ֶהָחָלב  ִסיר  ֶאת  ָנְטָלה  ִהיא  ְוִקְּבָלה.  ָׁשְמָעה  ָהַרָּבִנית 

  ַהִּכּיֹור.

  --- ְוָאז, ִנְפְלָטה ְצָוָחה ִמִּפיָה. ְּבַתְחִּתית ַהִּסיר, ָנח לֹו ָנָחׁש ָקָטן, ְללֹא רּוַח ַחִּיים

  ָאֵכן, ִמן ַהָּׁשַמִים הֹוִכיחּו ֶאת ִצְדָקתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ִּבְדֵבקּותֹו ְּבִמְנֲהֵגי ּדֹודֹו. 



  ב"ה 

ּ ם הַכְֵּאבִי   ׁשֶנֶּעֶלְמו

ה ַהָּבא ֵאַרע ְּבִׂשְמַחת ּתֹוָרה  ַהַּמֲעׂשֶ 

ֲאִמיַרת   ְּבֶאְמַצע  ְׁשַנת תשנ"ח,  ֶׁשל 

ַהַהֵּלל. ַהָּגאֹון ַרִּבי ָנָתן ַאייְנֶפְלד ָחׁש  

ַהְּכֵאב    ִּבְכֵאב   ַהְּׂשָמאִלית.  ְּבַרְגלֹו 

ָּכ�   ְּכֵדי  ַעד  ְוִהְתַעֵּצם,  ָהַל� 

ָיכֹול   לֹא  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ֶׁשְּבִסּיּוָמּה 

ְלֵביתֹו ָהיָ  ַרְגלֹו.  ַעל  ִלְצֹעד  ה 

הֹוִבילּוהּו ְּבִכֵּסא ַּגְלַּגִּלים. ַהְּכֵאִבים  

ִהְתַחְּזקּו, ְוָכל ְנִגיָעה ָּבֶרֶגל ָּגְרָמה לֹו  

  ְלִיּסּוֵרי ֹּתֶפת. 

ַהְפנָ  ָרַׁשם  אֹותֹו  ֶׁשָּבַדק  ְוָהרֹוֵפא  ַהחֹוִלים,  ֵּבית  ֶאל  ָנָתן  ַרִּבי  ִהִּגיַע  ַהַחג  ְלִצּלּוִמים. ְּבמֹוָצֵאי  ָיה 

ָׁשבּור ְוָרצּוץ ָּפָנה ַרִּבי ָנָתן    . הָקׁשָ ה  ַמֲחלָ ַהְּבׂשֹוָרה ָהָרָעה ִהִּגיָעה ְלַאְלַּתר. ְּבַרְגלֹו ֶׁשל ַרִּבי ָנָתן ֻאְבֲחָנה  

  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ִלְרפּוָאתֹו.ְלִהָּוֵעץ ְּברֹוְפִאים ְמֻלָּמִדים, ַּכֲאֶׁשר ְּבַמְקִּביל הּוא ׁשֹוֵלַח ֶאל ַרִּבי ַחִּיים, 

, ַא� ְּבָכל ִמְקֶרה, ֵיׁש ֹצֶר� ְּבִטּפּול הֹוֵלם, ִּבְזִריקֹות  ה ָקׁשָ ה  ְּבַמֲחלָ ַאַחד ָהרֹוְפִאים ָטַען ִּכי ֵאין ְמֻדָּבר  

  ִפיְזיֹוֶתַרִּפי ְּבֶמֶׁש� ָׁשָנה ְׁשֵלָמה. ּוִבְמַׁשְּכֵכי ְּכֵאִבים ְּבֶמֶׁש� ֹחֶדׁש ָוֵחִצי, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ֵיׁש ֹצֶר� ְּבִטּפּול

ָיְצאָ  ֲחִמיִׁשי  ְּביֹום  ָלזּוז.  ְיֹכֶלת  ִמְּבִלי  ְּבִמָּטתֹו  ֻמָּטל  ָהָיה  ָנָתן  ְוַרִּבי  ּתֹוָרה,  ִמִּׂשְמַחת  ָחַלף  ה ָׁשבּוַע 

ינֹו א אֵ ַרְעָיתֹו ִלְקִנּיֹות ִלְכבֹוד ַׁשָּבת, ְוַרִּבי ָנָתן ִּבֵּקׁש ִמֶּמָּנה ֶׁשִּתְנַעל ֶאת ַהֶּדֶלת ִמַּבחּוץ, ִמֵּכיָון ֶׁשהּו

  ְמֻסָּגל ָלֶגֶׁשת ֶאל ַהֶּדֶלת. 

 ּוְלֶפַתע, ִנְׁשְמעּו ְנִקיׁשֹות ָרמֹות. "ִמי ָׁשם?" ָׁשַאל ַרִּבי ָנָתן, "ֶזה ֲאִני, ֶאְּפְׁשֵטיין!" ִנְׁשְמָעה ַהְּתׁשּוָבה

  ֲעלֹות ְלַבֵּקר ֶאְצְלֶכם!" ִמִּפי ֶנֱאָמנֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים, "ָהַרב ִנְמָצא ְלַמָּטה ַּבְּמכֹוִנית, ָהַרב רֹוֶצה לַ 

ִּיים ֶאל ַרִּבי ָנָתן ִּדָּדה ִמִּמָּטתֹו, ְמַחֵּפׂש ַאַחר ַמְפֵּתַח, ַא� ִחּפּוָׂשיו ֶהֱעלּו ֶחֶרס. ּוֵביְנַתִים, ִהִּגיַע ַרִּבי חַ 

: "ַרֵּבנּו, ֵיׁש ִלי ִיּסּוִרים נֹוָרִאים", ַהִּבּקּור ִהְתַנֵהל ִמְּׁשֵני ֶעְבֵרי ַהֶּדֶלת. ַרִּבי ָנָתן זֹוֵעק ִּבְדָמעֹות   ַהֶּדֶלת.

  ְוַרִּבי ַחִּיים ְמָבֵר�: "ַרִּבי ָנָתן, ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה! ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה!"

ַהַּבִית,   ֶאל  ָׁשב  ַּכֲאֶׁשר  ְוָאז,  ַהִּמְרֶּפֶסת.  ִמן  ְּבֵעיָניו  ַאֲחָריו  ָעַקב  ָנָתן  ְוַרִּבי  ַהָּמקֹום,  ֶאת  ָעַזב  ָהַרב 

  ין ַרִּבי ָנָתן, ִּכי הּוא צֹוֵעד ַעל ְׁשֵּתי ַרְגָליו!ִהְבִח 

"ַהֻאְמָנם?!" ָקָפא ַעל ְמקֹומֹו. הּוא ִנָּסה ִּבְזִהירּות ְלַהְׁשִעין ֶאת ֹּכֶבד ּגּופֹו ַעל ַרְגלֹו ַהְּׂשָמאִלית, ְולֹא  

  ּוָמה... ַהְּכֵאִבים ֶנֶעְלמּו ְּכלֹא ָהיּו!ָחׁש ֲאִפּלּו ִּבְמַעט ְּכֵאב... הּוא ִמֵּׁשׁש ַּבֲחָׁשׁש ֶאת ָהֶרֶגל, ּוְמא

ֶאת   ַמְׁשִלים  "ֲאִני  ְּבֹאֶׁשר.  ְמַרֵּקד  ָמְצָאה אֹותֹו  ָקָצר,  ְזַמן  ַּכֲעבֹור  ַהַּבִית,  ֶאל  ַרְעָיתֹו  ָׁשָבה  ַּכֲאֶׁשר 

  ָהִרּקּוִדים ֶׁשל ִׂשְמַחת ּתֹוָרה!" ִהְכִריז...

ִּיים? ּוְבֵכן, ַרִּבי ַחִּיים ַנֲעָנה ְּבִבּטּול: "ּוָמה ַהֶּפֶלא? ַוֲהלֹא זֹו ְּגָמָרא  ּוָמה ָהְיָתה ְּתגּוָבתֹו ֶׁשל ַרִּבי חַ 

  ְמֹפֶרֶׁשת, ֶׁשּלֹא ְּתֵהא ִּבְרַּכת ֶהְדיֹוט ַקָּלה ְּבֵעיֶני�...". 



  ב"ה 

ַ ן הֶחָתָ    םׁשֶנֶּעֱל

ַהָּצַעת   ְלהֹוָריו  ִהִּגיָעה  ִׁשּדּוִכין,  ְלִגיל  ַחִּיים  ַרִּבי  ִהִּגיַע  ַּכֲאֶׁשר 

ָהַרָּבִנית ַּבת ֶׁשַבע ָמָרן     ִׁשּדּו� ֶׁשל  ַהְּבכֹוָרה ֶׁשל  ֶאְסֵּתר, ִּבּתֹו 

ָהַרב ֶאְלָיִׁשיב זצוק"ל. ֵּבין ַהְּצָדִדים ִּתֵּו� ַהּדֹוד ַהָּגדֹול, ָמָרן  

' זצוק"ל, ֶׁשִהִּגיַע ְלָאִביו ַהְּסַטְיֶּפֶלר ְוִהְמִליץ ְּבֹחם  ַה'ֲחזֹון ִאיׁש

ַעל ַהִּׁשּדּו�. הּוא ָאַמר לֹו ִּכי ַהַּבת ַהְּמֻדֶּבֶרת ִהיא 'ַּבת ַּתְלִמיד  

ָחָכם' ִּבְמלֹא מּוַבן ַהִּמָּלה, ְוָסַמ� ֶאת ָיָדיו ַעל ַהַהָּצָעה. ְוָאֵכן,  

  אּו ְּבֵני ַהּזּוג ִּבְבִרית ָהֵארּוִסין. ַּכֲעבֹור ָׁשבּועֹות ְספּוִרים ּבָ 

ְלִהְתָאֵרַח   ַהַּכָּלה  ַּפַעם  ֻהְזְמָנה  ָהֵארּוִסין  ְּתקּוַפת  ְּבַמֲהַל� 

ְּבַׁשָּבת ֵאֶצל ֲחָתָנּה ַרִּבי ַחִּיים. ַהַּכָּלה ֶׁשִהְתּגֹוְרָרה ִּבירּוָׁשַלִים  

ִּבְׁשעֹו  ְּבַרק  ִלְבֵני  ְלַהִּגיַע  ֲאמּוָרה  יֹום  ָהְיָתה  ֶׁשל  ַהָּצֳהַרִים  ת 

ְירּוָׁשַלִים   ֵּבין  ָיִׁשיר  אֹוטֹוּבּוס  ָהָיה  לֹא  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ִׁשִּׁשי. 

ִלְבֵני ְּבַרק, ּוִבְכֵדי ְלַהִּגיַע ָהָיה ֹצֶר� ִלְנֹסַע ְלֵתל ָאִביב ּוִמָּׁשם ְלַהְמִׁשי� ְּבאֹוטֹוּבּוס נֹוָסף ִלְבֵני  

  ְּבַרק.

ָתן ִנְׁשַלח, ִאם ֵּכן, ְלֵתל ָאִביב, ִּבְכֵדי ְלַהְמִּתין ְלַכָּלתֹו ַּבַּתֲחָנה ַהֶּמְרָּכִזית ּוְלַלּוֹות  ַרִּבי ַחִּיים ֶהחָ 

  אֹוָתּה ְּבַדְרָּכּה ִלְבֵני ְּבַרק. 

ַחִּיים ַרִּבי  ַהַּבִית. ָאִביו ֶׁשל  ֶּדֶלת  ַעל  ִנְׁשְמָעה  ּוְדִפיָקה  ִהִּגיַע,  ַּבָּצֳהַרִים  ַהְּסַטְיֶּפֶלר יֹום ִׁשִּׁשי   ,

  ַזַצ"ל, ָּפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת, ְוִהֵּנה הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהַּכָּלה ַּבת ֶׁשַבע ְּכֶׁשִהיא ְלַבָּדּה.

"ֵהיָכן ֶהָחָתן?" ָׁשַאל אֹוָתּה, ַא� ִהיא ְּכָלל לֹא ָרֲאָתה אֹותֹו, ְולֹא ָיְדָעה ִּכי ָאמּור ָהָיה ְלַחּכֹות  

  ִזית ְּבֵתל ָאִביב. ָלּה ַּבַּתֲחָנה ַהֶּמְרּכָ 

ם  ִמֵהר ַהְּסַטְיֶּפֶלר ְוָיָצא ְּבַעְצמֹו ַלַּתֲחָנה ַהֶּמְרָּכִזית ְּבֵתל ָאִביב, ָׁשם, ַּכָּצפּוי, ִּגָּלה ֶאת ַרִּבי ַחִּיי 

ְׁשִקיעּותֹו ֵמֹרב  ֶׁשְּבָידֹו.  ַּבְּגָמָרא  ָׁשקּוַע  ְוֻכּלֹו  ְצָדִדי  ַסְפָסל  ַעל  יֹוֵׁשב  ְּכֶׁשהּוא  ּוְצִליָלתֹו  ֶהָחָתן   

ַּבּסּוְגָיה ֶׁשָּלַמד, לֹא ָׂשם ִלּבֹו ַלָּׁשעֹון ְולֹא ִהְבִחין ִּכי ָהאֹוטֹוּבּוס ִמירּוָׁשַלִים ִהִּגיַע ְזַמן ַרב ֹקֶדם  

ַפח לֹו ָלֵכן, ְוִכי ַּכָּלתֹו ְּכָבר ִנְמֵצאת ְּבֵביתֹו ֶׁשִּבְבֵני ְּבַרק. ַרק ַּכֲאֶׁשר ִנַּגׁש ָאִביו ָסמּו� ֵאָליו ְוטָ 

ְוַיַחד ָעלּו ָלאֹוטֹוּבּוס    -ַעל ִׁשְכמֹו   ַרק ָאז ִהְתַנֵער ִמִּלּמּודֹו ְוָקם ִמְּמקֹומֹו ִלְכבֹודֹו ֶׁשל ָאִביו, 

  ֶׁשהֹוִביָלם ַּבֲחָזָרה ִלְבֵני ְּבַרק ִּבְכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַקֵּבל ֶאת ָּפֶניָה ֶׁשל ַּכָּלתֹו. 

ָהְיָתה ָּתִמיד ְמַסֶּפֶרת ְּכֶהְמֵׁש� ְלִסּפּור ֶזה, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהָיה ֶהָחָתן ַרִּבי  ָהַרָּבִנית, ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום,  

ְּבנֹות   ָּכל  ִמֵּבין  ַּכָּלתֹו  ֶאת  ְלַזהֹות  ָיַדע  לֹא  ַּפַעם  ַאף  ְּבֵביָתּה,  ִלְׁשֹּבת  ִלירּוָׁשַלִים  ַמִּגיַע  ַחִּיים 

תֹו� ֵסֶפר, ּוְבָכל ַּפַעם ָהָיה ָצִרי� ְלָבֵרר ִמי זֹו ַּבת ֶׁשַבע  ַהִּמְׁשָּפָחה. ָּתִמיד רֹאׁשֹו ָהָיה ָׁשקּוַע ּבְ 

  ַּכָּלתֹו. 



  ב"ה 

ִ ה הְַמחָׁשָ  ַָמי   ם ִמׁשּ

ְּבֶאָחד ִמן ַהָּיִמים ָיַׁשב ַרִּבי ַחִּיים ְּכֶהְרֵּגלֹו ְוָלַמד. 

ֶׁשל  ִהְלָכִתי  ְּבִלּמּוד  ָעסּוק  ָהָיה  ָהֵעת    ְּבאֹוָתּה 

ּוִבְׁשָר  ְּבעֹופֹות  ָטֳהָרה  ִהְתַיַּגע  ִסיָמֵני  ְוהּוא  ִצים, 

ְועֹוף   ֶׁשֶרץ  ַחָּיה,  ְּבָכל  ַהִּנְלֶמֶדת.  ַּבּסּוְגָיה  ַרּבֹות 

ָהָיה צֹוֵלל ְלָעְמָקּה ֶׁשל ֲהָלָכה, ָּדן ְּבָכל ַהְּפָרִטים  

ְּפָרט   ְלָכל  ִסּמּוִכין  ּומֹוֵצא  אֹוָתּה,  ַהַּמְרִּכיִבים 

ִהִּגי ִלּמּודֹו,  ְּבַמֲהַל�  ְוָאז,  ְלֵברּור  ַּבֲהָלָכה.  ַע 

ּוְלִלּבּון ֻסְגַית ָהַאְרֶּבה, ֶׁשַּכָּידּוַע ִהּנֹו ֶׁשֶרץ ָטהֹור, 

ָאנּו   ֵאין  ְּבָיֵדינּו,  ָמֹסֶרת  ֶׁשֵאין  ִמּׁשּום  אּוָלם 

ָהָיה   ַקְנֶיְבְסִקי  ַחִּיים  ַרִּבי  ַּכּיֹום.  אֹוְכִלים אֹותֹו 

ֶׁשל ָהַאְרֶּבה, ְלֵׁשם ָּכ� ִּבֵּקׁש ִמֶּנְכָּדתֹו ֶׁשָּתִביא   ָחֵפץ ְמאֹוד ָלַדַעת ֵּכיַצד ִנְרִאים ִסיָמֵני ַהָּטֳהָרה

לֹו ֶאת ֵסֶפר ַהִּלּמּוד ְּבֶטַבע, ֶׁשּבֹו ִהיא לֹוֶמֶדת ְּבִכָּתָתּה ַעל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ְוָהעֹופֹות ַהּׁשֹוִנים. ָׁשם 

, ֵאיזֹו צּוָרה ֵיׁש ִלְכָנָפיו ּוְלַרְגָליו, ְוַעל ִּפי  יּוַכל ִלְראֹות ֵּכיַצד ִנְרֶאה ָהַאְרֶּבה  -ָחַׁשב ַרִּבי ַחִּיים   -

  ֶזה ִלְלֹמד ּוְלָהִבין ֶאת ִסיָמֵני ָטֳהָרתֹו. 

אּוָלם ַּגם ְלַאַחר ֶׁשִעֵּין ַּבֵּסֶפר ׁשּוב ָוׁשּוב, ּוָבַדק ֵהיֵטב ֶאת ַהְּתמּונֹות ֶׁשּמֹוִפיעֹות ּבֹו, לֹא ִהְצִליַח 

ל צּוָרתֹו ְוִסיָמֵני ַהָּטֳהָרה ֶׁשּלֹו, ִחֵּפׂש ּוָבַדק ִּבְסָפִרים ֲאֵחִרים, ְוַאף ֶנֱעַזר ְלַהִּגיַע ְלֵברּור ַמִּקיף ׁשֶ 

לֹא   ַהֹּכל,  ַלְמרֹות  ַא�  ְלסּוָגיו.  ָהַאְרֶּבה  ֶׁשל  ֶאְנִציְקלֹוֶּפְדָיה  ִמּתֹו�  ְּתמּוָנה  לֹו  ֶׁשִהִּׂשיג  ְּבֶנְכּדֹו 

ֵהֵצר ַעל ָּכ� ְּביֹוֵתר, הּוא ָּפָנה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִּבְתִחָּנה ֶׁשָּיִאיר ָמָצא ַרִּבי ַחִּיים ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו, וְ 

  ֶאת ֵעיָניו ִּבְכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלָהִבין ֶאת ָּכל ְצָדֵדי ַהֲהָלָכה ּוְפָרֶטיָה. 

ְּבָסמּו� ַלָּמקֹום ּבֹו ָיַׁשב ַרִּבי  ְלֶפַתע, ְּכמֹו ְּבַהְזָמָנה, ָנַחת ְלֶפַתע ָחָגב ְיַרְקַרק ְוָנח ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון  

ִּבי  ַחִּיים ְוָלַמד. ַרִּבי ַחִּיים, ֶׁשִהִּביט ְלֶרַגע ַלַחּלֹון, ִהְבִחין ַּבֶחֶרק ַהְּמעֹוֵפף ֶׁשְּכִאּלּו ִחָּכה ָלֶרַגע ֶׁשַר 

הּוא ָהַאְרֶּבה ֶׁשָעָליו ְמַדֶּבֶרת  ַחִּיים ִיְפֶנה ֵאָליו, ֶׁשֵּכן ָחָגב ֶׁשל ָיֵמינּו, ְלִפי ֵּדעֹות ְמֻסָּימֹות, הּוא  

ַהּתֹוָרה. ַרִּבי ַחִּיים ָחׁש ְּכִאּלּו ִמָּׁשַמִים ָׁשְלחּו לֹו ֻּדְגָמה מּוָחִׁשית ַלּסּוְגָיה ָּבּה הּוא עֹוֵסק ָּכֵעת.  

ּלּוכֹו, ְּבצּוַרת ַהְּכָנַפִים  הּוא ִהְתָקֵרב ַלַחּלֹון ְוִהִּביט ָּבַאְרֶּבה ִמָּכל ְצָדָדיו, ִהְבִחין ְּבִדּיּוק ְּבֹאֶפן ִה 

ּוְבַמְרֵאה ָהַרְגַלִים ֶׁשּלֹו, ְוָכ� ָיכֹול ָהָיה ְלָהִבין סֹוף סֹוף ֶאת ִסיָמֵני ַהָּטֳהָרה ּוְלָמה ִהְתַּכְּוָנה 

ֶהָחָגב ּוָפַרח   ַהּתֹוָרה. ַרק ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ַרִּבי ַחִּיים ְלִהְתַעֵּמק ְּבצּוָרתֹו ֶׁשל ָהַאְרֶּבה, ִנְפַרד ִמֶּמּנּו

  ַּבֲחָזָרה ֶאל ֶמְרֲחֵבי ָהֹאֶפק. 

  



  ב"ה 

  ח ֵמצַ  עֵז 

ִמְתַחְּזִקים   ַּתְלִמיִדים  ְקבּוַצת  ַּכֲאֶׁשר  ֶזה  ָהָיה 

ַהּתֹוָרה,   ַׂשר  ָמָרן  ֶׁשל  ַחְדרֹו  ֶאל  ִנְכְנָסה 

  ִמִּפיו.  ְלִהְתָּבֵר�

הָ  ְּבַרָּבם,  ְמֻלִּוים  ַעד  ַהַּתְלִמיִדים,  ִנְרָּגִׁשים  יּו 

זֹוִכים   יֹום  ְּבָכל  לֹא  ֶׁשֲהֵרי  ִנְׁשָמָתם,  ֹעֶמק 

  ְלִהָּכֵנס ְלַחְדרֹו ֶׁשל ְּגדֹול ַהּדֹור.

ַּכֲאֶׁשר   ֶזה,  ַאַחר  ָּבֶזה  ַּבַּס�,  ָעְברּו  ַהַּתְלִמיִדים 

ַרִּבי ַחִּיים ַמֲאִציל ִמִּבְרָכתֹו ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד  

  ַהְצָלָחה, ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה"... ֵמֶהם: "ְּבָרָכה וְ 

ִלְפֵני  ָעַבר  ַהַּתְלִמיִדים  ַאַחד  ַּכֲאֶׁשר  ִהֵּנה,  ַא� 

  ַרִּבי ַחִּיים, הּוא ִהְתַעֵּלם ִמֶּמּנּו ְולֹא ֵּבֵר� אֹותֹו. 

ִלְבָר  ִיְזֶּכה  ְוִצָּפה ֶׁשַהַּפַעם  ֶנֱעַמד ְּבסֹוף ַהּתֹור,  ְלַוֵּתר. הּוא  ִנְתָּבֵר�, לֹא ִהְתַּכֵּון  ָכה. ַהַּתְלִמיד, ֶׁשּלֹא 

  ְואּוָלם, ַּגם ַהַּפַעם ִהְתַעֵּלם ִמֶּמּנּו ַרִּבי ַחִּיים. 

ה, ְוהּוא ֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה. הּוא ָאַחז ִּבְזרֹועֹו ַהַּפַעם ִהְבִחין ְּבָכ� ַּגם ָהַרב, ֶׁשִּלָּוה ֶאת ַהְּקבּוצָ 

  ֶׁשל ַהַּתְלִמיד ְוֵקֵרב אֹותֹו ְלַרִּבי ַחִּיים, ִּכְמַבֵּקׁש ֶׁשַּיֲאִציל ָעָליו ִמִּבְרָכתֹו. 

ָבֵר� ִמי ֶׁשּלֹא ַמְקִּפיד ַעל ְוָאז ֵאַרע ַהָּדָבר. ַרִּבי ַחִּיים ֶהֱעָוה ֶאת ָּפָניו, ְוֵהִגיב ְּבַלַחׁש: "ֵּכיַצד אּוַכל לְ 

  ָּבָׂשר ְּבָחָלב?!"...

 ִּדְמַמת ָמֶות ִהְׂשָּתְרָרה. ּוְלֶפַתע ִהְׁשַּתְחֵרר ַהַּתְלִמיד ֵמֲאִחיָזתֹו ֶׁשל ַרּבֹו ְוָרץ ַהחּוָצה, ְּכֶׁשהּוא ּפֹוֵרץ 

  ְּבֶבִכי.

  "ַהֻאְמָנם?! ַהִאם ֵאיְנ� ַמְקִּפיד ַעל ָּבָׂשר ְּבָחָלב?!" ָהַרב ִמֵהר ָלרּוץ ַאֲחָריו, ִנְרָעׁש ַעד ָעְמֵקי ִנְׁשָמתֹו.  

ָחְלפּו ַּכָּמה ַּדּקֹות ַעד ֶׁשַהַּתְלִמיד ִהְצִליַח ְלַהְסִּדיר ֶאת ְנִׁשיָמתֹו. "ָאֵכן", הֹוָדה ְלַבּסֹוף ְּבֵׁשֶפל קֹול, 

ַמן ַהִּנְדָרׁש ֵּבין ָּבָׂשר ְלָחָלב. ֵמַעָּתה ֲהֵריִני ְמַקֵּבל "ַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון ֵאיִני ַמְקִּפיד ָּכל ָּכ� ְלַהְמִּתין ֶאת ַהּזְ 

  ָעַלי ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה".

ְוִכי ַעל ֵּכן ִנְׁשַּבר ִלּבֹו ּבְ  ִקְרּבֹו. ָהַרב ֵהִבין, ִּכי ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ָנְקבּו ְּבִלּבֹו ֶׁשל ַהַּתְלִמיד ְּכֵחץ, 

  ה ֵהֵחָּלה ְׁשֵאָלה ַאֶחֶרת ְלַנֵּקר ְּבֹמחֹו. ֵּכיַצד ָיַדע זֹאת ַרִּבי ַחִּיים?ְואּוָלם ַעּתָ 

ְוִנְכַנס ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְּפִניָמה. "ֵּכיַצד ָיַדע ָהַרב ֶׁשַהָּבחּור ֵאינֹו ַמְקִּפיד ַעל ָּבָׂשר   הּוא ָסב ַעל ִעְקבֹוָתיו 

  רּוַח ַהֹּקֶדׁש?" ְּבָחָלב?" ָׁשַאל ְּבִיְרָאה, "ַהִאם ָהְיָתה זֹו

"לֹא", ֵהִׁשיב ַרִּבי ַחִּיים ְּבַפְׁשטּות, "ֶאָּלא ַמאי? ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל ָּכתּוב, ֶׁשִּמי ֶׁשֵאינֹו ַמְקִּפיד ַעל ָּבָׂשר 

  ַעל ָּכ�".ְּבָחָלב, ְּדמּות ֶׁשל ֵעז מֹוִפיָעה ַעל ִמְצחֹו... ְּדמּות ָהֵעז ִּגְּלָתה ִלי, ֶׁשַהָּבחּור ֵאינֹו ַמְקִּפיד 

'ָאֵכן', ִהְרֵהר ָהַרב ְּבִלּבֹו, 'ָּכ� ָּכתּוב ְּבִדְבֵרי ֲחַז"ל, אּוָלם ִמי ֵהם ַהּזֹוִכים ִלְראֹות זֹאת? ַרק ְיִחיֵדי  

  ְסגָֻּלה, ֶׁשִּקְּדׁשּו ֶאת ַעְצָמם ְּבַתְכִלית ַהְּקֻדָּׁשה...'.



  ב"ה 

 ֹ ַ ׁשֶהֻב הַחו   רחְז

ַׂשר  ַהְּיהּוִד  ָמָרן  ֶׁשל  ַחְדרֹו  ֶאל  ֶׁשִּנְכַנס  י 

  ַהּתֹוָרה, ָהָיה ִנְרֶאה ָׁשבּור ּוְמֻדָּכא. 

"ַמָּצִבי  ְׁשִהּיֹות,  ְללֹא  ָּפַתח  ָהַרב",  "ְּכבֹוד 

ְלחֹובֹות   ִנְקַלְעִּתי  ָלַאֲחרֹוָנה  ְּביֹוֵתר.  ָקֶׁשה 

ֶׁשל ְלַמְעָלה ִמֵּמָאה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף     ְּכֵבִדים

ַלֲעֹמד  ְׁשָקִלי אּוַכל  ֵּכיַצד  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ם, 

  ָּבֶהם!"

ָהִאיׁש,   ֶׁשל  ִלְדָבָריו  ִהְקִׁשיב  ַחִּיים  ַרִּבי 

הֹוָרה:   ּוְלַבּסֹוף  ַחָּייו,  ְּבָאְרחֹות  ִהְתַעְנֵין 

ִמְתּגֹוֵרר   ַאָּתה  ּבֹו  ַהָּמקֹום  ִּדיָרה!  "ַּתֲעֹבר 

  ֵאינֹו טֹוב ְלִחּנּו� ְיָלֶדי�!"

בֹוד ָהַרב", ֵהִגיב ָהִאיׁש ְּבֵׁשֶפל קֹול, "ָלַאֲחרֹוָנה ֻהַּצע ִלי ִלְרֹּכׁש ֶׁשַטח ְּבִגְבָעַתִים ְוִלְבנֹות ָעָליו "ָאֵכן, ּכְ 

ֶאת ֵּביִתי, אּוָלם ְּכֵדי ִלְקנֹות ֶאת ַהֶּׁשַטח ֶאְצָטֵר� ָלַקַחת ַהְלָוָאה נֹוֶסֶפת, ְוִנְרֶאה ִלי ֶׁשַהָּדָבר ִיְקֶׁשה 

  ֵתר".ָעַלי עֹוד יֹו

  ֶאָּלא ֶׁשַרִּבי ַחִּיים ָהָיה ֶנֱחָרץ. "ַּתֲעֹבר ִּדיָרה, ְוה' ַיֲעֹזר ֶׁשִּתְמָצא ֶּכֶסף ְלַכּסֹות ֶאת ָּכל ַהחֹובֹות!" 

  ַהּׁשֹוֵאל לֹא ָהָיה ָצִרי� יֹוֵתר ִמָּכ�. הּוא ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלַמֵּלא ַאַחר ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים, ִהְתָּבֵר� 

  ִּב"ְבָרָכה ְוַהְצָלָחה", ְוָיָצא ְלַדְרּכֹו. 

ֵּכָהה,  ַׂשִּקית  ְּבָיָדיו  ָאַחז  ַהַּפַעם  ַחִּיים.  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבַחְדרֹו  ַּבֵּׁשִנית  הֹוִפיַע  ְוָהִאיׁש  ָחַלף,  ָיִמים   ֹחֶדׁש 

  ְמֻלְכֶלֶכת ְּבחֹול, ּוָפָניו ִהְסִּגירּו ִּכי הּוא ָנתּון ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֲעצּוָמה.

ְּבִלי ְלַהְמִּתין ִלְתׁשּוָבה ָּפַתח ְוִסֵּפר: "ִלְפֵני ְּכֹחֶדׁש ָהִייִתי ָּכאן, "ַהִאם ָהַרב ְמַזֶהה אֹוִתי?" ָׁשַאל, ּוִמ 

ר  ִסַּפְרִּתי ַעל חֹובֹוַתי ַהְּכֵבִדים, ְוָהַרב הֹוָרה ִלי ַלֲעֹבר ִּדיָרה, ּוֵבְרַכִני ֶׁשְּבֶעְזַרת ה' ֶאְמָצא ֶּכֶסף ִלְסּגֹ 

  ֶאת ָּכל ַהחֹובֹות!" 

  ַרב, ֶׁשַהְּבָרָכה ִהְתַקְּיָמה, ְּפׁשּוָטה ְּכַמְׁשָמָעּה!" ָאַמר. "ָּבאִתי ְלַבֵּׂשר לָ 

 "ָנַטְלִּתי ַהְלָואֹות ְוָרַכְׁשִּתי ֶאת ַהֶּׁשַטח, ְוִלְפֵני ַּכָּמה ָיִמים ָעִלינּו ִעם ְטַרְקטֹור ְלַיֵּׁשר ֶאת ָהֲאָדָמה.

  ְקלּו ַהּפֹוֲעִלים ֶׁשִּלי ַּבַּׂשִּקית ַהּזֹו!"ְוִהֵּנה, ֶאְתמֹול, ְּבַמֲהַל� ַהֲחִפיָרה ָהִראׁשֹוָנה, ִנְת 

  ָהִאיׁש ָּפַתח ֶאת ַהַּׂשִּקית ַהְּמֻאֶּבֶקת, ְוָחַפן ִמּתֹוָכּה... ַמְטְּבעֹות ָזָהב נֹוְצִצים!

ָּבֲאָדָמה, ְּכָכל "ְּכבֹוד ָהַרב, ַהַּׂשִּקית ַהּזֹו ְמִכיָלה ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ַמְטְּבעֹות ָזָהב, ֶׁשַּמאן ְּדהּוא ִהְטִמין  

ּוק ֵמָאה ַהִּנְרֶאה, ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות! ָּכל ַמְטֵּבַע ָּכזֹו, ָׁשָוה ַּכּיֹום ֶאֶלף ְׁשָקִלים! ְּבַס� ַהֹּכל ֵיׁש ָּכאן ְּבִדּי

  ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְׁשָקִלים, ְּבִדּיּוק ִּכְסכּום ַהחֹובֹות ֶׁשֲאִני ַחָּיב!"

ָמה!" ִהְתַרֵּגׁש ָהִאיׁש ְוֵעיָניו ָנְצצּו ְּדָמעֹות, ְוָכל ַהּנֹוְכִחים ִנְסֲחפּו ְּבִהְתַרְּגׁשּותֹו. ֻּכָּלם, "ַהְּבָרָכה ִהְתַקּיְ 

  ְלַבד ֵמַרִּבי ַחִּיים, ֶׁשֵהִגיב ְּבַׁשְלַות ַהֶּנֶפׁש: "ֶׁשִּיְהֶיה ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה!".



  ב"ה 

 ַּ   ההַּתוֹרָ ן ג

ְמֹקָרב  ִלְהיֹות  ֶׁשָּזָכה  ִמי  ַחִּיים ל  ָּכל    ַרִּבי 

ָיכֹול ְלָהִעיד, ִּכי ָמה  , ְולּו ִּבְמַעט,  בסקי קניי

ְׁשִקיָעתֹו    –ִמֹּכל הּוא     ֶׁשְּמַאְפֵין אֹותֹו יֹוֵתר

ַהּתֹוָרה.ְּבלִ  ִלְצ�ל   ּמּוד  ְמֻסָּגל  ַחִּיים  ַרִּבי 

ּוְבָכל   ַמָּצב  ְּבָכל  ַמֲעִמיק,  ּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד 

ִמָּכל  ַלֲחלּוִטין  ִמְתַעֵּלם  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ְּתַנאי, 

  ַהּסֹוֵבב אֹותֹו. 

ֶׁשַרִּבי   ְלָכ�,  ַהִּסּבֹות  ַאַחת  ַאַּגב,  ִהיא,  זֹו 

ֵלילֵ  ְמָסֵרב  ֵאינֹו  ְלַסְנְדָקאּות.  ַחִּיים   �

ַהַּסְנְדָקאּות ֵאיָנּה ַמְפִריָעה אֹותֹו ִמַּתְלמּודֹו,  

ַהְּזַמן,   ָּכל  ְּבִלּמּודֹו  ַמְמִׁשי�  ֶׁשהּוא  ִמּׁשּום 

  ְּבַדְרּכֹו ַלְּבִרית, ְּבִׁשְבּתֹו ְּכַסְנָּדק, ּוְבׁשּובֹו ַהַּבְיָתה...

ַקַחת ֶאת ָמָרן ַׂשר ַהּתֹוָרה ְלַסְנְדָקאּות ְּבִרְכּבֹו, ִסֵּפר ִּכי ַּכָּמה  ַאַחד ָהַאְבֵרִכים ִּבְבֵני ְּבַרק, ֶׁשָּזָכה לָ 

ָּבֶרֶכב,   ִּבְמקֹומֹו  ֵליֵׁשב  ַחִּיים  ַרִּבי  ִהְמִׁשי�  ַהְּבִרית,  ֶנֶעְרָכה  ּבֹו  ַלָּמקֹום  ֶׁשְּבַהִּגיָעם  ֵאַרע,  ְּפָעִמים 

  ְלָכ�, ֶׁשַהֶּנָהג ְּכָבר ִהִּגיַע ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו... ְּכֶׁשהּוא ָעסּוק ְּבסּוְגָיה, ִמְּבִלי ָלִׂשים ֵלב 

ַרִּבי ַחּיִ  ַרִּבי ַחִּיים, ְוהּוא ְמַלֵּמד ַעל ָּכ�, ֶׁשְּׁשִקיָעתֹו ֶׁשל  ִּביֵמי ְצִעירּותֹו ֶׁשל  ים ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּבא ֵאַרע 

  ְּבִלּמּוד ֵהֵחָּלה עֹוד ָאז, ִמיֵמי ַאְבֵרכּותֹו. 

ֶׁשָהַרָּבִנית ע"ה ָׁשֲהָתה ְּבֵבית ַהחֹוִלים, ְלַאַחר ַאַחת ַהֵּלדֹות. ַרִּבי ַחִּיים, ֶׁשָהָיה ָאז  ָהָיה ֶזה ְלַאַחר  

  ַאְבֵר� ָצִעיר, ֶנֱאַלץ ָלַקַחת ֶאת ְיָלָדיו ַלֵחיֶדר ְּבַעְצמֹו.

ם ָלַמד ְּבנֹו ַהָּקָטן, ֵסֵרב ַהֶּיֶלד ַלֲעֹזב ֶאת  , ׁשָ ןַהּגַ ְוִהֵּנה, ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ַרִּבי ַחִּיים ִעם ְּבנֹו ַהָּקָטן ְלִכַּתת  

  ָידֹו ֶׁשל ָאִביו. "ַאָּבא, ַאָּבא, ַאל ֵּתֵל�", ָּבָכה, ְּכֶׁשִּדְמעֹוָתיו זֹוְלגֹות ַעל ְלָחָייו ְּבֶׁשֶטף. 

ָרָאה ָּכ� ַרִּבי ַחִּיים, ְוַרְעיֹון ִעיל.  ַרִּבי ַחִּיים ִנָּסה ְלַהְרִּגיַע ֶאת ַהָּפעֹוט ּוְלַפֵּיס ֶאת ַּדְעּתֹו, אּוָלם ְללֹא הֹו

  ַהִּכָּתה, ְוִלְלֹמד.ָעָלה ְּבֹמחֹו. הּוא ָּפָנה ֶאל ַהְּמַלֵּמד ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְרׁשּות, ָלֶׁשֶבת ְּבִפַּנת 

ַהְּמַלּמֵ  ָּתָהה  ָּכאן?!"  ֵיָרַגע "ִלְלֹמד  ָקָצר  ְזַמן  "ְּבתֹו�  ָחַׁשב:  ּוְבִלּבֹו  לֹא?",  ָלָּמה  "ְּבֶעֶצם,  ְּבקֹול,  ד 

   ַהֶּיֶלד, ְוָהָאב יּוַכל ָלֶלֶכת ְלַדְרּכֹו".

ְּבִלּמּוד    ִהְתַיֵּׁשב, ֵאפֹוא, ַרִּבי ַחִּיים, ַעל ִּכֵּסא ָקָטן ְּבִפַּנת ַהִּכָּתה, ָּפַתח ֶאת ַהְּגָמָרא ֶׁשָאַחז ְּבָיָדיו, ְוָצַלל

  ָמתֹוק ּוַמֲעִמיק. 

ָמׁש ִמְּמקֹומֹו. ֵאינֹו  ַחִּיים  ְוַרִּבי  ְוָׁשלֹוׁש,  ְׁשָעַתִים  ָלֶהם עֹוד  ָנְקפּו  ָחְלָפה,  ְּבִלּמּוד    ָׁשָעה  ָהָיה  ָׁשקּוַע 

  , ְּכִאּלּו ָהָיה יֹוֵׁשב ְּבכֹוֵלל 'ֲחזֹון ִאיׁש'...ןַהּגַ ְּבִכַּתת 

ֵער ַרִּבי  ַרק ְּבָׁשָעה ַאַחת ַּבָּצֳהַרִים, ַּכֲאֶׁשר ַהִּלּמּוִדים ִהְסַּתְּימּו ְוַהְּמַלֵּמד ִּבֵּקׁש ִלְסֹּגר ֶאת ַהִּכָּתה, ִהְתנַ 

  ּודֹו ּוָפָנה ֵליֵל� ַהַּבְיָתה.ַחִּיים ִמַּתְלמ



  ב"ה 

   ְמעִיל לְסֵפֶר ּתוָֹרה

ֲאַב"ד   ְקַרייְזִויְרט,  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 

ָיה, ָעַמד ְּבִקְׁשֵרי ְיִדידּות  ַאְנְטֶוְרְּפן ֶׁשְּבֶּבְלגִ 

ַהָּגאֹון   ִעם  ַהְּׁשַנִים    ֲעֻמִּקים  ַחִּיים.  ַרִּבי 

ֲעֵנָפה,  ִמְכָּתִבים  ֲחלּוַפת  ֵּביֵניֶהם  ִנֲהלּו 

 ְוִחְּדדּו ֶזה ֶאת ֶזה ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה. 

ָׁשָנה ַאַחת ִּבֵּקר ַרָּבּה ֶׁשל ַאְנְטֶוְרְּפן ְּבֶאֶרץ  

ִּבּקֵ  הּוא  ְּגדֹוֵלי  ַהֹּקֶדׁש.  ֶׁשל  ְּבָבֵּתיֶהם  ר 

ֶׁשל   ִלְמעֹונֹו  ַּגם  ָעָלה  ַהֶּיֶתר  ּוֵבין  ִיְׂשָרֵאל, 

  ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים.

ַעל ִרְׁשֵמי ַהִּבּקּור ִסֵּפר ְּבׁשּובֹו ְלַאְנְטֶוְרְּפן.  

ַאְנְטֶוְרְּפן  ֶׁשל  ַרָּבּה  ִסֵּפר  ֶזה",  "ְּבִבּקּור 

  "ָזִכיִתי ִלְרֹּכׁש ְמִעיל ְלֵסֶפר ּתֹוָרה!"  ְּבִהְתַרְּגׁשּות ִלְמֹקָרָביו, 

"ְמִעיל ְלֵסֶפר ּתֹוָרה?!" ָּתְמהּו ַהְּמֹקָרִבים, "ְוִכי ֲעבּור ָּכ� ָצִרי� ִלְנֹסַע ַעד ְלֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש? ֲהלֹא ַּגם 

  יִלים ְמֻהָּדִרים ִויֵפהִפִּיים...". ְּבַאְנְטֶוְרְּפן ֵיׁש ִסְפֵרי ּתֹוָרה ָלֹרב, ְוֶאְפָׁשר ִלְרֹּכׁש ָלֶהם ַּגם ָּכאן ְמעִ 

יל ַא� ַרִּבי ַחִּיים ֵהִניף ָידֹו ְּבִבּטּול. "ֵאיִני ְמַדֵּבר ַעל ְמִעיל ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב! ֲאִני ְמַדֵּבר ַעל ְמעִ 

  ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה!"

  יל ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה?! ַמאי ַמְׁשָמע?!"ְּתִמיָהָתם ֶׁשל ַהְּמֹקָרִבים ָּגְבָרה ִׁשְבָעַתִים. "ְמעִ 

ְּבִד  ִעּמֹו  ַקְנֶיְבְסִקי, ׂשֹוַחְחִּתי  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ִלְמעֹונֹו  ַסְרִּתי  "ַּכֲאֶׁשר  ְוִסֵּפר:  ָּפַתח  ְבֵרי  ְוָהַרב 

ַמע ָאְזַני. ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ַעל ָּכל ֲחָלֶקיָה, ְּפרּוָׂשה ּתֹוָרה, ָּפִנים ֶאל ָּפִנים, ְוִנְדַהְמִּתי ְלַמְרֵאה ֵעיַני ּוְלִמְׁש 

ְוִסְפֵרי, ּתֹו  ִוירּוַׁשְלִמי, ִסְפָרא  ַּבְבִלי  ְּכַעל ַּכף ָידֹו. ְּגָמָרא ּוִמְדָרׁש,  ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי  ֶסְפָּתא  ִּבְפֵני 

רּו�'. ַהֹּכל ַּבֹּכל ִמֹּכל ֹּכל, ָאצּור ְּבֹמחֹו ִּבְבִהירּות ֻמְפָלָאה  ּוְמִכיְלָּתא, ַאָּגָדה ַוֲהָלָכה, 'טּור' ְו'ֻׁשְלָחן עָ 

  ּוְבַעְמקּות ֲעצּוָמה!"

ִקי "ִהְתַרַּגְׁשִּתי ָּכל ָּכ�", ִסֵּפר ָהַרב ְקַרייְזִויְרט, ָּגאֹון ָעצּום ִמַּצד ַעְצמֹו, "ַעד ֶׁשָּפִניִתי ָלַרב ַקְנֶיְבְס 

  ִלְרֹּכׁש ֲעבּורֹו ְפַראק ָחָדׁש!" ּוִבַּקְׁשִּתי ֶאת ְרׁשּותֹו

  "ַּכּמּוָבן, ָהַרב ַקְנֶיְבְסִקי ִהְתַנֵּגד ֶנֱחָרצֹות. הּוא ָטַען ֶׁשֵאין לֹו ֹצֶר� ְּבָכ�, ְוֶׁשֵאּלּו ֵהם מֹוָתרֹות, ַא� 

  ַיִּתיר ִלי ִלְקנֹות ֲעבּורֹו ֶאת ַהְפַראק". ֲאִני ִהְתַחַּנְנִּתי ְוִהְתַעַּקְׁשִּתי, ִּבַּקְׁשִּתי ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִעִּמי ֶחֶסד וְ 

ַוֲאנִ  ִהְתַרָּצה,  ַקְנֶיְבְסִקי  ָהַרב  ְּבָיִדי.  ָעָלה  "ְמֻבָּקִׁשי  ָזֲהרּו,  ְוֵעיָניו  ְקַרייְזִויְרט  ָהַרב  ִסֵּפר  י  "ְוָאֵכן", 

  ר ְוֵאיכּוִתי".ָיָצאִתי ְלַאַחת ַהֲחנֻּיֹות ֶׁשִּבְבֵני ְּבַרק ְוָרַכְׁשִּתי ֲעבּורֹו ְפַראק ְמֻהּדָ 

 "ִאְמרּו ָנא ַאֶּתם!" ָקְרנּו ָּפָניו ֶׁשל ָהַרב ְקַרייְזִויְרט, "ַהִאם ֵאין זֹו ַהְלָּבַׁשת ְמִעיל ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל

  "...ֶּפה?! ָהַרב ַקְנֶיְבְסִקי הּוא ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה! ַוֲאִני ָזִכיִתי ְלַהְלִּביׁשֹו ִּבְמִעיל ְמֹפָאר!

  


