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תוכן הענינים

ַהְּמַלֵּמד ַהָּמסּור, ַרִּבי ַאְבָרָהם, ָאַהב ֶאת ַּתְלִמיָדיו ַאֲהַבת ֶנֶפׁש. ְוֵהם 
ֵהִׁשיבּו לֹו ַאֲהָבה. ַעל ֵּכן, ַּכֲאֶׁשר ָּתְקָפה אֹותֹו ַמֲחַלת ַהּמֹונֹו, ָּתַקף 

אֹותֹו ֶעֶצב נֹוָרא. ְּבֶמֶׁשְך ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה, ָּבּה ֹלא ָיַכל ְלַלֵּמד, ִהְתַיֵּסר 
ְוִהְתַעָּנה, ַעד ֶׁשְּבַחְסֵּדי ָׁשַמִים ִהִּגיָעה ְיׁשּוָעתֹו... ֶּדֶרְך ָמָרן!

ַהְּמַלֵּמד ַהָּמסּור, ַרִּבי 
ַאְבָרָהם, ָאַהב ֶאת 

ַּתְלִמיָדיו ַאֲהַבת ֶנֶפׁש. 
ְוֵהם ֵהִׁשיבּו לֹו ַאֲהָבה. 

ַעל ֵּכן, ַּכֲאֶׁשר ָּתְקָפה אֹותֹו ַמֲחַלת ַהּמֹונֹו, ָּתַקף אֹותֹו ֶעֶצב 
נֹוָרא. ְּבֶמֶׁשְך ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה, ָּבּה ֹלא ָיַכל ְלַלֵּמד, ִהְתַיֵּסר 

ְוִהְתַעָּנה, ַעד ֶׁשְּבַחְסֵּדי ָׁשַמִים ִהִּגיָעה ְיׁשּוָעתֹו... ֶּדֶרְך ָמָרן!

ִׁשְמעֹו ֶׁשל ָמָרן ָחָצה 
ָיִמים ַוֲאָרצֹות, ֹלא ַרק 
ִּביֵמי ְּגֻדָּלתֹו ּוְכֻהָּנתֹו 
ָּכ'ִראׁשֹון ְלִצּיֹון' ְוָכַרב 
ָהָראִׁשי ְלִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ַּגם ַהְרֵּבה ֹקֶדם ְלָכְך. ְלִעִּתים, ָּתהּו 

ִזְקֵני ַהּדֹור ֶׁשִּנְפְּגׁשּו ִעּמֹו ָלִראׁשֹוָנה, ַהִאם ָהַאְבֵרְך ַהָּצִעיר, הּוא 
הּוא ַהָּגאֹון ָהַאִּדיר, ֶׁשִחּבּוָריו ְמֵלִאים ַּבֲחִריפּות ּוְבַעְמקּות, 

ִּבְבִקיאּות ּוִביֹכֶלת ְּפִסיָקה ְנִדיָרה...

ַהְמָלצֹוָתיו ֶׁשל ָמָרן 
ְמַעְּטרֹות ְמאֹות ְוַאְלֵפי 
ְסָפִרים, ָמָרן ָידּוַע ְּכִמי 
ֶׁשִהְרִעיף ִּתְׁשָּבחֹות ֵאין 
ְספֹור ַעל ְמַחְּבֵרי ְסָפִרים ְוקּוְנְטֵרִסים. אּוָלם ְמַעְנֵין ַעד ְמֹאד 

ָלַדַעת, ִּכי ֵמֲאחֹוֵרי ִרּבּוי ַהַהְמָלצֹות ַהָּללּו עֹוֵמד ַמֲעֶׂשה ֶׁשֵאַרע 
ִעם ָמָרן ִּביֵמי ַיְלדּותֹו. ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּגַרם לֹו ְלָהִבין ַמהּו סֹוד ֹּכחֹו 

ֶׁשל ָהִעּדּוד...

ַהְקָּפָדתֹו ֶׁשל ָמָרן ַעל 
ִּדְקּדּוֵקי ַהֲהָלָכה ָהְיָתה 

ֲעצּוָמה ְונֹוָרָאה, ְוָהַרָּבִנית 
ִסְּיָעה לֹו ְּבָכְך ְּבָכל ְמֹאָדּה. 

ְלַבד ִמְּמִסירּוָתּה, ְלַבל 
ַיְפִריֵעהּו ִאיׁש ִמִּלּמּודֹו, ָחְׁשָבה ָתִמיד ֵּכיַצד ּתּוַכל ְלַמֵּלא ֶאת 
ְרצֹונֹו ְוִלְהיֹות לֹו ְלֵעֶזר ַּבֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו. ַהְּמַרֵּתק הּוא, ֶׁשִהיא 

ִהְמִׁשיָכה ְּבָכְך ַּגם ְלַאַחר ְּפִטיָרָתּה...

ַעל ֹּכַח ִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ָמָרן, 
ֵאין ֹצֶרְך ְלַהְכִּביר ִמִּלים. 

אּוָלם ַהִאם ָיַדְענּו, ִּכי ַּגם 
ְּתמּוָנתֹו ֶׁשל ָמָרן ֲעׂשּוָיה 

ַהְּמַרֵּתק ֶׁשֵאַרע ִעם ַרִּבי ְלַׁשּנֹות ַמָּצִבים ְלטֹוָבה? ֵמַהַּמֲעֶׂשה 
ִּפְנָחס, ְּבִלּבֹו ֶׁשל ַהְּכָפר ָהַעְרִבי, ָאנּו ְלֵמִדים, ִּכי ֲאִפּלּו ַעְרִבי 
ׂשֹוֵנא ִיְׂשָרֵאל, ָעׂשּוי ָלֶסֶגת ְלָאחֹור, ֹנַכַח ְּתמּוָנתֹו ַהַּמְרִׁשיָמה 

ֶׁשל ָמָרן ַמְלָּכא... 

ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּבא, ֶׁשֵאַרע 
ִּביֵמי ְצִעירּותֹו ֶׁשל ָמָרן, 

ְמַלֵּמד ַעל ְרִגיׁשּותֹו 
ֶׁשל ָמָרן ְלַתְלִמיָדיו. ַעל 
ַאף ְׁשִקיעּותֹו ַּבּתֹוָרה, ָיַדע ָמָרן ְלַזהֹות ִמי ִמַּתְלִמיָדיו ָׁשרּוי 

ִּבְמצּוָקה, ּוִמי ָזקּוק ְלֶעְזָרתֹו. ַּכֲאֶׁשר ָחׁש ְּבָכְך, ֶנְחַלץ ִמָּיְזָמתֹו 
ְלָבֵרְך ּוְלעֹוֵדד, ְוַהְּבָרָכה, ַּכּמּוָבן, ָּפֲעָלה ֶאת ְּפֻעָּלָתּה...

ַהָּנִדיב ָהֲאֶמִריָקִאי ָהָיה 
ָּבטּוַח ֶׁשָּמָרן ִיְזֹּכר אֹותֹו. 
ְוָאֵכן, הּוא ֹלא ָטָעה. ָמָרן 
ָזַכר אֹותֹו ֵהיֵטב. אּוָלם 
ַּבִּמְפָּגׁש ַהְּמַרֵּגׁש ַההּוא, ֵּבין ַהָּנִדיב ְלָמָרן, ָמַסר ָמָרן ַלָּנִדיב 

הֹוָרָאה, ֶׁשְּבאֹותֹו ֶרַגע ִנְרֲאָתה ַלָּנִדיב ְּכִבְלִּתי ֲחׁשּוָבה. ַמה ֲחָבל 
ֶׁשֹּלא ָׂשם ִלּבֹו ְלִדְבֵרי ָמָרן, ִאּלּו ָהָיה ָׂשם ֵלב ְלָכְך, ָהָיה חֹוֵסְך 

ֵמַעְצמֹו ַעְגַמת ֶנֶפׁש ְמֻיֶּתֶרת...

ַיֲעֹקב, ָּבחּור ְמֻבָּגר, 
ְמַבֵּקׁש ְּכָבר ְזַמן ָרב ֶאת 
ִׁשּדּוכֹו, ַאְך ְלֹלא ַהְצָלָחה. 

ַהַּמֲאָמִצים ָהַרִּבים 
ֶׁשעֹוִׂשים הּוא ְוהֹוָריו, 

עֹוִלים ַּבֹּתהּו. ִלּבֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב ִנְׁשָּבר ְּבִקְרּבֹו, ְוַהֵּיאּוׁש ִמְזַּדֵחל 
ֶאל ּתֹוכֹו ַאט ַאט. אּוָלם ַהְּנִסיָעה ַהִהיא ִלירּוָׁשַלִים, ֶאל ֵּביתֹו 

ֶׁשל ָמָרן, ְמַׁשָּנה ֶאת ַהְּתמּוָנה ֻּכָּלּה...
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ַּתְלִמיִדים ְיָקִרים,
ַהּיֹום ִנְלַמד ַעל ֵלָדתֹו 

ֶׁשל ִיְצָחק ָאִבינּו.

ַמה ּקֹוֶרה ִלי?
ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֹלא טֹוב!

ְיָלִדים ֲחִביִבים, 
ִהְתַנַהְגֶּתם ִנְפָלא!

ְּתַׂשֲחקּו ֵּביֵניֶכם 
ִמְסַּפר ַּדּקֹות,

ֲאִני ֵּתֶכף חֹוֵזר...

ַּכֲעֹבר ֶרַבע ָׁשָעה

ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ַמה ָּקָרה 
ִלי, ָיַׁשְנִּתי ַּדי ַּבַּלְיָלה, 

ּוְבָכל ֹזאת ֲאִני ַמְרִּגיׁש 
ַחָּלׁש ָּכל ָּכְך. ָּכל 

ַהְּׁשִריִרים ֶׁשִּלי ּכֹוֲאִבים, 
ּכֹוֲאִבים ְמֹאד...

ַּתִּגיד ִלי,
ָקָרה ָלַרב
ַמֶּׁשהּו?

ֹלא יֹוֵדַע,
הּוא ָּכל ַהְּזַמן

ְמַפֵהק

ָנכֹון,
ִנְרֶאה ִלי ֶׁשהּוא 
ְקָצת ֹלא ַמְרִּגיׁש 

טֹוב

ּבֹואּו ִנְתַּפֵּלל 
ָעָליו, ֶׁשִּיְהֶיה 

ָּבִריא

ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע,
ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֶאַּקח

יֹום ֹחֶפׁש.

 ִמי ָׁשם?
ִהָּכֵנס!

ֲאַנְחנּו ְּבֶעֶצם ִמְתַּפְּלִלים
ַּגם ַעל ַעְצֵמנּו,

ִּכי הּוא ְמַלֵּמד אֹוָתנּו...

ָלָּמה? 
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ְּכבֹודֹו!
ֲאִני ָחׁש ֶׁשֹּלא ְּבטֹוב...

ֲאִני ֻמְכָרח ָלֶלֶכת 
ַהַּבְיָתה, ָלנּוַח ְמַעט...

ָׁשלֹום
ַלְּמַלֵּמד ַהָּיָקר,
ְּבַבָּקָׁשה ִהָּכֵנס,
ַרִּבי ַאְבָרָהם

ר' ְׁשמּוֵאל,
ִּתָּכֵנס ַלִּכָּתה ֶׁשל ַרִּבי 

ַאְבָרָהם, ְלַהֲחִליף אֹותֹו. 
הּוא ֹלא ַמְרִּגיׁש ָּכל ָּכְך טֹוב, 
ְוֹלא יּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ְלַלֵּמד 

ַהּיֹום...

ֵאיֶנִּני יֹוֵדַע... ְמַעט 
ֻחְלָׁשה... ֲאַנֶּסה ָלנּוַח...

טֹוב, ִנְסַּתֵּדר...
ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה!

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,
ֵּתן ִלי ֹּכַח ְלַהְמִׁשיְך 
ְלַלֵּמד ֶאת ַיְלֵדי 
ִיְׂשָרֵאל ּתֹוָרה!

ַמה ָּקָרה, ַאְבָרָהם?! 
ַמּדּוַע ָחַזְרָּת ֻמְקָדם 

ָּכל ָּכְך?!

ֲאִני ָחׁש ֶׁשֹּלא 
ְּבטֹוב, ִמין ֻחְלָׁשה 
ָּכֹזאת, ֲאִני הֹוֵלְך 

ָלנּוַח...

ַמה ָּקָרה,
ַרִּבי ַאְבָרָהם?

הנהלה

ַאְבָרָהם, ֹּבֶקר טֹוב,
קּום, ַהָּׁשָעה ְמֻאֶחֶרת!
ָעֶליָך ָלֵצאת ְלַלֵּמד
ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה 

ֹלא,
הּוא ֹלא יּוַכל ְלַהִּגיַע. 

ֲאִני ְמַקָּוה ֶׁשַהֹּכל 
ְּבֵסֶדר ִאּתֹו...

ֵאיֶנִּני ְמֻסָּגל,
ִרְבָקה,

ֵאיֶנִּני ְמֻסָּגל...

ָמה ַאָּתה
ַמְרִּגיׁש? 

ֲעֵיפּות נֹוָרָאה,
ָרצֹון ִליֹׁשן ָּכל ַהְּזַמן, 

ְּתִׁשיׁשּות ְּכָלִלית 
ּוְכֵאֵבי ְׁשִריִרים 

נֹוָרִאִּיים...

ּוְבֵכן, ֲאִני רֹוֵׁשם ְלָך 
ָּכאן ְּבִדיקֹות ָּדם! 

ְּתַבֵּצַע אֹוָתן ִּבְדִחיפּות 
ְוַתֲחֹזר ֵאַלי ָמָחר.

ַאְבָרָהם, ִהְתַקַּׁשְרִּתי 
ָלרֹוֵפא. ֵיׁש ּתֹור ְּבעֹוד 

ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות.
ּבֹוא ִנַּסע!


