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·¢Á†‰Ú„Â˙‰†¯ÙÒ©†‰¯ÈÙÒ‰†ÈÓÈ†ÛÂÒ·˘†‚Á‰†Ì˘Î†‡Â‰†˙ÎÒÓ‰
‰¯ÈÙÒ‰†ÈÓÈ·†„ÂÓÏÏ†ÌÈ‚‰Â†˙ÂÙÒÂ†˙ÂÏÈ‰˜Â†„¢·Á†È„ÈÒÁ†Æ®ÊÓ¯†ßÓÚ
ÌÈ¯ÂÚ˘†˙ÁÓ˘†ÈÙÏ†¨ÌÈÙ„†‰Ú˘˙Â†ÌÈÚ·¯‡†‰·†˘È˘†‰ËÂÒ†˙ÎÒÓ
¨ÌÈ‚‰Ó‰†¯ÙÒ†ª·†¨‚Î†¯ÓÂÚ‰†˙ÁÓ©†¯ÓÂÚÏÂ†‰ËÂÒÏ†‡Ï‡†‰¯˘Î†‰È‡

Æ®„¢·Á†È‚‰Ó

ÌÈ·ÂˆÚ†ÌÈ˘‡Ï†‰˜ÈÒÂÓ
ÌÈ˜ÒÈ„Â†˙ÂËÏ˜†¨ÙÈÈË·†‰˜ÈÒÂÓ†˙ÚÈÓ˘†ÔÈÈÚ·†¯·Ú·†¯·Î†Â·˙Î
˙¯ÈÙÒ†ÈÓÈ·†¨®ÆÆÆÌÈÏÏÎÂ˘Ó‰Â†ÌÈ¯ÈÚÊ‰†ÌÈ‚‰†Ì‚†ÂÈÏ‡†ÂÚÈ‚‰†Ê‡ÓÂ©
ÛÈÒÂÂ†¨ÌÈÏÈÓ†¯ÙÒÓ·†¯·Ú·†Â·˙Î˘†‰Ó†˙‡†ÌÎÒ†¨‰‰†Ê‡†Æ¯ÓÂÚ‰

∫‡¢ËÈÏ˘†Ù¯‡˜†Ó¢Ó¯‚‰†Ï˘†Â¯ÙÒÓ†ÔÈÈÚÓ†ÚË˜

˙¯„‚‰†®±†∫‰Ê†¯ÂÒÈ‡·†ÌÈ‚‰ÓÂ†˙Â¯„‚‰†¯ÙÒÓ†Â‡ˆÓ†∫ÌÂÎÈÒÏ†Ê‡
˙ÓÂ¯˙‰†‚‰Ó†®≤†Æ‰Ï‡†ÌÈÓÈ·†¢˙ÂÏÂÁÓÂ†ÌÈ„Â˜È¯¢†¯ÂÒ‡˘†·¢˘Ó‰
˙¢Â˘‰†È¯ÙÒ·†‡·ÂÓ‰†‚‰Ó‰†®≥†Æ‰Ù·†Ì‚†¯¯Â˘Ï†‡Ï˘†Â˙ÚÈÒÂ†Ô˘„‰
ÌÈ¯ÂÒ‡†¯ÓÊ†ÈÏÎ˘†ÔÁÏÂ˘‰†ÍÂ¯Ú‰†È¯·„†®¥†Æ¯ÓÊ†ÈÏÎ†ÚÂÓ˘Ï†‡Ï˘
ÔÈ·‰†Û‡˘†¨¯ÊÚÈÏ‡†ıÈˆ‰†È¯·„†®µ†ÆÏÂÁÓÂ†„Â˜È¯†¯ÂÒÈ‡Ó†ÔÎ˘†ÏÎÓ
¯È˘Ï†Ì‚†¯Ò‡†¢˙ÂÏÂÁÓÂ†ÔÈ„Â˜È¯¢†ÏÏÎ·˘†¨‰˘Ó†˙Â¯‚‡‰†È¯·„·†ÔÎ
‡·ÂÓ‰†‚‰Ó‰†ÈÙÏ†ÆÏÂÁÓÂ†„Â˜È¯†È„ÈÏ†ÌÈ‡È·Ó‰†‰Ù†≠È¯È˘†ÚÂÓ˘ÏÂ
¨¯ÓÊ†ÈÏÎ†˙¯È˘†ÔÈ„Î†¨‰¯ÂÒ‡†‰˜ÈÊÂÓ†˙ÚÈÓ˘˘†‰‡¯†˙¢Â˘‰†È¯ÙÒ·
¯Ò‡†‡Ï†Í‡†¨¯ÂÒ‡†ÏÂÁÓÂ†„Â˜È¯˘Î†˜¯†Â‡ˆÓ†ß‰¯Â¯·†‰˘Óß·†Í‡
ß¯ÊÚÈÏ‡†ıÈˆß‰†Ï˘†ÂÈ¯·„†ÈÙÏÂ†Æ‰˜ÈÊÂÓÏ†ÔÈÊ‡‰Ï†Â‡†¯ÓÊ†ÈÏÎ†ÚÂÓ˘Ï

ÆÏÂÁÓÂ†„Â˜È¯Ï†‰‡È·Ó‰†‰˜ÈÊÂÓ†ÚÂÓ˘Ï†¯Ò‡ÈÈ†·¢˘Ó‰†˙·‰·

ÒÁÈÈ˙‰˘†¨‡¢ËÈÏ˘†Ù¯‡˜†Ó¢Ó¯‚‰†Ï˘†ß‚Á·†‚Á†˙ÂÎÏ‰ß†¯ÙÒ·†È˙È‡¯Â
¨¢Â¯ÂÒÈ‡†˘¯Ù˙†‡Ï†‰Ê†¯·„¢˘†·˙ÂÎ†‡Â‰†Æ‰Ê‰†ÈÏ˜ÈÒÂÓ‰†‡˘ÂÏ
ÈÂ·È¯†Ì‰·†˘È˘†¨˙Â˘¯†Ï˘†˙ÂÏÂÁÓÂ†ÌÈ„Â˜È¯†Â¯Ò‡†˜¯†ÌÈ˜ÒÂÙ‰˘
Ì„‡·†‡ÏÂ†˙ÂÏÂÁÓÂ†„Â˜È¯Î†≠ÌÈ·¯·Â†¨‰¯È˙È†‰ÁÓ˘†Ï˘†˙ÂÏÚÙ˙‰
¯·Î˘†ÛÈÒÂÓ†‡Â‰†Í‡†Æ‰¯È˙È†‰ÁÓ˘†‰·†ÔÈ‡˘†¨„·Ï†‰ÚÈÓ˘·†„ÈÁÈ
¢‰˘Ó†˙Â¯‚‡¢·†·˙Î˘†ÈÙÎ†¨‰˜ÈÊÂÓ†ÚÂÓ˘Ï†¯ÂÒ‡Ï†‚‰Ó‰†Ë˘Ù˙
Ì„‡˘†„ÂÚ†ÛÈÒÂÓ†Ù¯‡˜†Ó¢Ó¯‚‰†ÆÌÈ¯ÙÒ†„ÂÚ·Â†¢˜ÁˆÈ†˙ÁÓ¢·Â
¨ÌÈÙÙÂ¯‰†ÂÈ·ˆÚ†˙‡†ÚÈ‚¯‰Ï†ÍÈ¯ˆ†‡Â‰Â†‰¯ÂÁ˘†‰¯ÓÂ†˙Â·ˆÚ†ÂÏ†˘È˘
È˙ÚÓ˘†ÍÎÂ¢†∫·˙ÎÂ†¨‰Úˆ·†‰˜ÈÒÂÓ†ÚÂÓ˘Ï†ÂÏ†Ï˜‰Ï†ÌÂ˜Ó†˘È
ÈÏÚ·†ÌÈ¯ÂÓ˘†È˙ÚÓ˘†ÍÎÂ†¨‡¢ËÈÏ˘†È˜Ò·ÈÈ˜†ÌÈÈÁ†È·¯†ÔÂ‡‚‰Ó

Æ¢‰‡¯Â‰



ÁÈ˘†„ÂÒ·¥†ßÓÚ
‰ÂÈˆ†‡Ï†¯˘‡†‰¯Ê†˘‡
¯·ÏÈÙ†ÈÂÏ‰†·˜ÚÈ†·¯‰†Ø

ÈÈÓ˘†˙˘¯Ù

¨ÌÈ˘¯„Ó‰†ÔÈ·†˙˜ÂÏÁÓ†‰¯Â‡ÎÏ†˘È†Â‰È·‡Â†·„†Ï˘†Ì‡ËÁ†ÔÈÈÚ·
ÏÈ·˘·¢†∫®Î†¯¢˜ÈÂ©†˘¯„Ó‰†È¯·„Î†ÌÈ·¯†ÌÈ‡ËÁ†Ô‡Î†ÂÈ‰†Ì‡‰
ªÌÈÙÏÂ†ÈÙÏ†ÂÒÎ˘†¨‰·È¯˜‰†ÏÚ†∫Ô¯‰‡†Ï˘†ÂÈ·†Â˙Ó†ÌÈ¯·„†‰Ú·¯‡
˙È·Ó†˘‡†¨‰¯Ê†˘‡†ÏÚ†ªÂÂËˆ†‡Ï˘†Ô·¯˜†Â·È¯˜‰˘†¨‰·¯˜‰‰†ÏÚÂ
Æ¢Â˘Ú†ÂÓˆÚÓ†˘È‡†¨‰ÊÓ†‰Ê†‰ˆÚ†ÂÏË†‡Ï˘†ÏÚÂ†ªÂÒÈÎ‰†ÌÈ¯ÈÎ‰
∫˘¯„Ó‰†Â˙Â‡·†˙‡·ÂÓ‰†˙¯Á‡‰†‰Ú„Î†„Á‡†‡ËÁ†Ô‡Î†‰È‰˘†Â‡
¨ÔÁ¯ÂÒ†¯ÈÎÊÓ†ÔÏÂÎ·Â†Ô¯‰‡†È·†Ï˘†Ô˙˙ÈÓ†¯ÈÎÊÓ†˙ÂÓÂ˜Ó†‰Ú·¯‡·¢
‡Ï˘Â†ÆÆÆ„·Ï·†‰Ê†ÔÂÚ†‡Ï‡†Ì„È·†‰È‰†‡Ï˘†ÍÚÈ„Â‰Ï†ø‰ÓÏ†ÍÎ†ÏÎ
¯˙Ò·†Ì„È·†ÂÈ‰†ÌÈÏ˜ÏÂ˜Ó†ÌÈ˘ÚÓ†¯ÓÂÏ†ÌÏÂÚ†È‡·Ï†‰Ù†ÔÂÁ˙Ù†‰È‰È
È¯‰˘†¨˙˜ÂÏÁÓ†Ô‡Î†ÔÈ‡˘†¯ÓÂÏ†¯˘Ù‡†Î¢ÙÚ‡Â†Æ¢Â˙Ó†ÔÎ†È„È†ÏÚ˘
¨¢Ì˙Â‡†‰ÂÈˆ†‡Ï†¯˘‡†‰¯Ê†˘‡¢†∫„·Ï·†„Á‡†‡ËÁ†¯ÎÊÂÓ†‰¯Â˙·
ÌÈÙÒÂ†ÌÈ‡ËÁ†„ÂÚÂ†ÌÈ¯ÎÊ‰†ÌÈ‡ËÁ‰†ÏÎ˘†˘¯Â˘‰†‡Â‰˘†ÔÎ˙ÈÂ
ÂÈ‰˘†ÈÙÓ†ÌÈ˘†Â‡˘†‡Ï˘†Â‡†¨Ì·¯†ÈÙ·†‰ÎÏ‰†Â¯Â‰˘†ÂÓÎ©
˘„ÁÏ†ÌÓˆÚÏ†Â˘¯‰˘†Ì‰Ï˘†È„ÂÒÈ‰†‡ËÁ‰Ó†ÂÚ·†ÌÏÂÎ†¨®ÌÈˆÁ˘
¯‡˘Ï†Í¯„‰†‰¯ˆ˜†Ô‡ÎÓÂ†¨‰ÂÈˆ†‡Ï†ß‰˘†˙Â‚‰‰†ß‰†˙„Â·Ú·
È·Â¯˜†ÌÈ˜È„ˆ†ÂÈ‰†Â‰È·‡Â†·„†ÈÎ†ÔÈÈˆÏ†Â˙·ÂÁ†¨ÍÎ†Â‡†ÍÎ†ÆÌÈ‡ËÁ‰
ÂÈ˘ÎÚ¢†∫Ô¯‰‡Ï†‰˘Ó†¯Ó‡˘†„Ú†¨¢˘„˜‡†È·Â¯˜·¢†∫·Â˙ÎÎ†ÌÂ˜Ó‰
®·È†¯¢˜ÈÂ©†˘¯„Ó·Â†®È¢˘¯©†¢ÍÓÓÂ†ÈÓÓ†ÌÈÏÂ„‚†Ì‰˘†È‡†‰‡Â¯
ÌÈÏÂ„‚†Ì‚˘†‡Â‰†Á˜Ï‰Â†¨¢ÂÓÓ†ÔÈ·È·Á†ÍÈ·†È˘†Â‡ˆÓ¢†∫‡·ÂÓ
‡ËÁ‰˘†ÈÙÓÂ†Æ‰¯Ê†˘‡†˙·¯˜‰†‡ËÁ·†Ï˘ÎÈ‰Ï†ÌÈÏÂÏÚ†ÌÈ˜È„ˆÂ
‰Ú·¯‡·†Â˙Â‡†¯ÈÎÊ‰Ï†Í¯Âˆ†‰¯Â˙‰†‰˙‡¯†¯Â„†ÏÎ·†ÁÈÎ˘†‰Ê‰

Æ˙ÂÓÂ˜Ó

¯·ÁÏÂ†¯·Á˙‰Ï†ÌÈÒÓ‰†¨ÌÓˆÚÏ≠˙·˘≠ÌÈ˘ÂÚ‰†ÌÈÈÂˆÓ†Â¯Â„·†Ì‚
ÌÈÎ¯„·†‡Ï‡†Ú·˜†ÂÓˆÚ†‰¢·˜‰˘†ÌÈÎ¯„·†‡Ï†‰¢·˜‰†Ï‡†ÌÈ¯Á‡
ÌÈÏÎÂ†Ïˆ‡†Ì‡†∫ÌÈÙÂ‡†‰ÓÎ·†˙‡Ê†ÌÈ‡ˆÂÓ†Â‡†ÆÌÈ˘„ÁÓ†Ì‰˘
¨ÌÈÈÚ·Ë†ÏÚ†˙ÂÁÂÎ†ÈÏÚ·Î†ÌÓˆÚ†ÌÈ‚ÈˆÓÂ†ÌÈÏ·Â˜ÓÏ†ÌÈÊÁ˙Ó‰
‰ÚÙÂ˙‰†Æ‰Ï˜†ÏÚ†ÂÓÚ†˙·†¯·˘†‡Ù¯Ï†ÏÈÏ‡†˙ÂÙÂ¯˙·†ÌÈÒÓÂ
ÍÓ˙Ò‰Ï†‡Ï˘†¯È‰ÊÓ†‡·Â„Ó†„È‚Ó‰†¯·ÎÂ†‰˜È˙Ú†‰‡¯Î†‡È‰†ÂÊ‰
ÂÈ˜Ï‡†ß‰Ï†˙Â¯˙Ò‰¢†∫˜ÂÒÙ‰†˙‡†¯È·Ò‰†ÍÎÂ†ÂÏ‡†¯˙Ò†ÈÏÚ·†ÏÚ
¨¢˙‡Ê‰†‰¯Â˙‰†È¯·„†ÏÎ†˙‡†˙Â˘ÚÏ†ÌÏÂÚ†„Ú†ÂÈ·ÏÂ†ÂÏ†˙ÂÏ‚‰Â

ÌÈ¯·„·†Ì‡†ÈÎ†˙Â¯˙Ò·†ÏÈÁ˙‰†‡Ï†‰¯Â˙†Ô˙Ó·†‰¢·˜‰˘†ÂÓÎ˘
˘‡¯Ó†‡Ï¢†∫®ÁÓ†‰ÈÚ˘È©†·Â˙ÎÎ†¨‰‡Â¯†ÏÎ†ÔÈÚÏ†ÌÈ¯‡Â·ÓÂ†ÌÈÏ‚‰
ÈÓ†ÈÙÓ†˙Â¯˙Ò†ÂÏ·˜˙†Ï‡¢†Ì˙‡†Ì‚†ÍÎ†¨¢¯Ó‡Ï†È˙¯·„†¯˙Ò·
‰·¯‰†ÂÈÙÓ†˙ÚÓ˘Â†˙Ú„È†¯·Î˘†ÌÎÁ†Â˙Â‡Ó†˜¯†Ì‡†ÈÎ†¨ÔÓ„Ê˘
Ï·‡†¨ÔÎ†Ì‚†¯˙Ò·†ÌÎÁ†‡Â‰†ÈÎ†ÔÈÓ‡‰Ï†ÏÎÂ˙†ÂÈÏ‡†¨‰Ï‚·†ÌÈ˘Â„ÈÁ
ÚÈÓ˘ÈÂ†‰Ï‚‰†˜ÏÁ·†‰¯Â˙·†ÏÂ„‚†‡Â‰†Ì‡†ÍÏˆ‡†˜Â„·†ÂÈ‡†¯˘‡Î
¨¯Â·ÚÂ†ÂÈÏÚÓ†®‰„Èˆ‰†ÊÂÊ©†‰Ë˘†¨‰¯Â˙†È¯˙Ò†Ì‰˘†¯Ó‡ÈÂ†ÌÈ¯·„†ÍÏ

Æ¢ÂÓÓ†„ÂÓÏ˙†‰Ó†ÈÎ

‰¯Â˙‰†˙‡†ÌÈ„ÓÂÏ‰†Ïˆ‡†Ì‚†‡ÂˆÓÏ†Â‡†ÌÈÏÂÎÈ†¢‰¯Ê‰†˘‡¢‰†˙‡
·˙Î†Ì‰ÈÏÚ†¨Ì˙Ú„Ï†ÔÈÎÂÓÒ†‰¯Â˙·†ÌÈ˘˜·ÓÂ†˙ÂÓÂ„˜†˙ÂÚ„†ÌÚ
ÌÈ˜¯Ù†‰ÂÓ˘†ÏÚ©†¢ÌÂ¯Ó†ÈÓ¢†Â¯ÙÒÏ†Â˙Ó„˜‰·†Ù¢Ï¯Á†Ó¢È¯‰
˙¯˘ÈÈ‰·†Ì„‡Ï†‰‡·†˙È˙ÈÓ‡‰†‰¯Â‰Ë‰†ß‰†˙‡¯È¢˘†∫®Ì¢·Ó¯Ï
¨ÔÏÂÎÓ†‰ÏÂ„‚‰†‰ÂÂÚ‰†˙„Ó†˙ÈÈ˜·†„ÁÂÈÓ·Â†¨ÌÎÂÎÈÊÂ†˙Â„ÈÓ‰
˙ÎÁÓ†‡È‰˘†‰Ó†ÏÎ†˙‡†‰ÓÓ†Ï·˜ÏÂ†‰¯Â˙‰†ÔÓ†˜ÈÏ†‰„ÂÒÈ†„ÂÒÈ˘
‰¯Â˙‰†„ÂÓÈÏ·†˘Ó˙˘‰ÏÂ†˙ÂÓÂ„˜†˙ÂÁ‰†È¯Á‡†˙ÎÏÏ†‡ÏÂ†ÆÂ˙Â‡
È¯Á‡†‰ÎÈÏ‰†ÍÏ†ÔÈ‡†‰Ê†ÔÙÂ‡·˘†¨Ì‰ÈÈÂ‡ÓÂ†ÌÂˆ¯Ï†ÔÈÎÂÓÒ†‡ÂˆÓÏ
Â‰ÊÂ†Æ˙„ÓÏÓÂ†‰¯ÂÓ†∫‡È‰†ÔÎ†‰Ó˘Î†‰¯Â˙Â†¨ÂÊÓ†‰ÏÂ„‚†·Ï‰†˙Â¯È¯˘
¯˙ÂÈ‰†ÂÏÈÙ‡†¨Ì„‡‰†È˘‚¯†ÏÎÓ†˙ÂÙ˙‰Ï†¨‰Ó˘Ï≠‰¯Â˙≠„ÂÓÈÏ†„ÂÒÈ
ÌÈÙˆÓÂ†ÌÈ„ÓÂÚ†˙ÂÈ‰ÏÂ†‰¯Â˙‰†ÈÙÏÎ†ÂÏÂÎ†˘‡¯‰†ÔÈÎ¯‰ÏÂ†¨ÌÈÎÊ
Ì‚†‡ÂˆÓÏ†Â‡†ÌÈÏÂÎÈ†¢‰¯Ê†˘‡¢‰†˙‡†Æ¢˙Ó‡·†‰˘„˜†¯Â‡Ó†˙Â‰ÈÏ
Â˘‡¯·†ÌÈ„ÓÂÚ‰˘Î†È„ÂÁÈÈ†˘¯„Ó†˙È·†˘„ÁÏ†ÌÈÒÓ‰†Ì˙Â‡†Ïˆ‡
¨˙È„ÂÁÈÈ†Í¯„†ÏÂÏÒÏ†‰˘Â¯„‰†˙È¯Â˙‰†‰¯˘Î‰‰Â†Ú„È‰†Ì‰Ï†ÔÈ‡
„ÈÓÏ˙†ÏÎÂ¢†∫®„¢‰†‰¢Ù†‰¯Â˙†„ÂÓÏ˙†ßÏ‰©†Ì¢·Ó¯‰†·˙Î†Ì‰ÈÏÚ˘
∫¯Ó‡†ÂÈÏÚÂ†¨ÁÂ¯†Ò‚Â†‰ËÂ˘†Ú˘¯†‰Ê†È¯‰†‰¯ÂÓÂ†‰‡¯Â‰Ï†ÚÈ‚‰†‡Ï˘
‰¯Â˙†Â·¯‰†‡Ï˘†ÌÈË˜‰†ÌÈ„ÈÓÏ˙‰†ÂÏ‡†¨ß‰ÏÈÙ‰†ÌÈÏÏÁ†ÌÈ·¯†ÈÎß
ÔÈˆÙÂ˜Â†Ì¯ÈÚ†È˘‡†ÔÈ·Â†ı¯‡‰†ÈÓÚ†ÈÙ·†Ï„‚˙‰Ï†ÌÈ˘˜·Ó†Ì‰Â†ÈÂ‡¯Î
Ì‰Â†˙˜ÂÏÁÓ‰†ÌÈ·¯Ó‰†Ì‰†¨Ï‡¯˘È·†˙Â¯Â‰ÏÂ†ÔÈ„Ï†˘‡¯·†ÔÈ·˘ÂÈÂ
ß‰†Ì¯Î†ÌÈÏ·ÁÓ‰Â†‰¯Â˙†Ï˘†‰¯†ÔÈ·ÎÓ‰Â†ÌÏÂÚ‰†˙‡†ÌÈ·È¯ÁÓ‰

Æ¢˙Â‡·ˆ
ÁÓ˘Â†¯˘Î†‚Á
Ï‡¯˘È†ÌÚ†ÏÎÏ



ÁÈ˘†„ÂÒ·µ†ßÓÚ
סיפור�לשבת�וחגסיפור�לשבת�וחג

¢ÈÁ„Ó†ÈÏ‚¯†˙‡†‰ÚÓ„‰†ÔÓ†ÈÈÚ†˙‡¢
למרן�ה"חפץ�חיים",�רבי�ישראל�מאיר�הכהן�מראדין�היה�חתן,
הרב�צבי�(הירש)�לוינסון,�אשר�נפטר�בגיל�צעיר.�הוא�היה�אדם
מיוחד�עד�למאוד�בכל�הליכותיו�וידען�מופלג�בכל�מקצועות
התורה.�עד�כדי�כך,�שכשנפטר,�רעייתו,�בתו�של�מרן�בעל�ה"חפץ
חיים",�באה�בפני�אביה�הגדול�וטענה�בפניו:�"אבא,�מכל�הנבראים
שישנם�בעולם,�לא�מצא�הקדוש�ברוך�הוא�רק�את�בעלי?",�אמר
לה�ה"חפץ�חיים":�"וכי�מה�רצית,�כי�במקום�זה�הקב"ה�יקח�שליש

מהעולם?!"�כה�גדול�היה�האיש!

להרב�לוינסון�הייתה�אחות�חילונית.�יום�אחד�קרה�אסון�איום
במשפחה�הזאת:�היא�ובעלה,�שניהם�נפטרו�והשאירו�אחריהם

ילד�יתום�בן�עשר.

נסע�רבי�צבי�לבית�אחותו,�שם�פגש�את�אחיינו�האומלל.�ארז�את
חפציו,�כל�מה�שהיה�בחדרו,�ולקח�אותו�עמו�אליו�הביתה,�לראדין.
בבית�ייחד�לו�חדר,�ועיצב�אותו�עבורו�בדיוק�כמו�החדר�שהיה

לו�בביתו.

דא�עקא,�שהילד�לא�היה�רגיל�ללמוד�תורה,�ומתוך�שעמום,�היה
יושב�ובוכה�שעות�רבות.

אמר�הרב�צבי:�אין�ברירה,�נדאג�ללמדו�את�אותם�המקצועות
שהיה�רגיל�ללמוד�בבית�הספר�הכללי,�ושכר�עבורו�מורה��שיקנה

לו�את�השפה�הרוסית.

מי�שקרא�מעט�ספרים�על�התקופה�ההיא,�יודע�שאצל�מרן�ה"חפץ
חיים",�לימוד�רוסית�היה�מעשה�חמור�עד�למאוד.�הוא�נלחם�בכל
כוחותיו�נגד�שילוב�מקצועות�חול�ולימוד�שפות�בבתי�הספר
היהודיים.�והנה�כאן�חתנו,�הרב�צבי,�מביא�אליו�הביתה�מורה

ללמד�רוסית�את�הילד�הזה!

באו�אנשי�העיירה�אל�ה"חפץ�חיים",�והרימו�קול�צעקה:�לימוד
רוסית�בביתו�של�גדול�הדור!�הייתכן?!

ענה�להם�מחבר�הספר�"שמירת�הלשון":�"רבי�צבי�הוא�אדם�גדול,
והוא�יודע�מה�שהוא�עושה",�ובזה�נגמר�הדיון.

עברו�שנים,�הילד�גדל,�עזב�את�ראדין�והתגייס�לצבא�הרוסי.�לאחר
כמה�שנים,�ביום�בהיר�אחד,�הוא�הגיע�לעיירה,�לבוש�מדים�ועטור

מדליות�ודרגות.

התברר�שהילד�הקטן�הבכיין�התבגר�ונעשה�קצין�בכיר�בצבא
הרוסי.

הוא�ניגש�ישר�לבית�האלמנה,�הרבנית�לוינסון�(בעלה�כבר�נפטר),
ישב�ושוחח�איתה�כשעתיים,�ובסיומן�קם�והלך�לדרכו.�איש�לא

ידע�מה�הייתה�מטרת�בואו�ועל�מה�נסבה�השיחה.

חלפו�שנים,�וכל�בני�משפחתו�הקרובים�של�ה"חפץ�חיים"�נפטרו.

נשארה�רק�הרבנית�פייגה�זקס,�שהתאחדה�עם�משפחתה�בארה"ב.

בחתונת�אחד�מצאצאיה,�נכנס�לפתע�לאולם�אדם�שהיה�נראה
כמו�גוי,�ופנה�לאורחים�ושאל:�"היכן�פייגה",�היא�ניגשה�אליו

והתעניינה�"במה�אוכל�לעזור?"

אמר�לה�האורח�הלא�קרוא:�"אני�הוא�הנער�שגדלתי�אצל�רבי
צבי".

"הו,�אני�שמחה�שבאת",�הייתה�תגובת�הרבנית,�"בוא,�שב�איתנו".
ואז,�עוד�באותו�ערב,�הוא�סיפר�לה�את�כל�המוצאות�אותו�מעת

שיצא�מבית�משפחת�לוינסון.

"דעי�לך",�כך�אמר,�"באותו�לילה�שהיו�האנשים�אצל�ה"חפץ�חיים"
וקבלו�על�כך�שרבי�צבי�לוינסון�שכר�מורה�לרוסית�עבור�אחיינו,
וה"חפץ�חיים"�דחה�אותם,�בטענה�שרבי�צבי�אדם�גדול�הוא,
באותו�לילה�בא�ה"חפץ�חיים"�לביתו�של�רבי�צבי�ואמר�לו:�"יודע
אני�שהנך�מקפיד�על�קלה�כבחמורה,�לכן�אין�לי�שום�טענות
כלפיך,�אלא�ש'תורה�היא�וללמוד�אני�צריך'.�תסביר�לי�בבקשה:
איך�קרה�הדבר�שהבאת�לביתך�מורה�לשפה�הרוסית�עבור�בן

אחותך?".

נענה�רבי�צבי�ואמר:�"�הרי�הילד�הזה�הוא�יתום�מאבא�ומאמא.
הוא�אינו�מפסיק�אפילו�לרגע�לבכות,�ואני�יושב�וחושב,�איך�יכול
אני�לעשות�משהו�שיהיה�לו�טוב�יותר�כדי�שיבכה�פחות.�לכן,

שכרתי�לו�מורה�לרוסית,�וזה�באמת�עוזר.�הוא�בוכה�פחות".

אמר�לו�ה"חפץ�חיים":�"נהגת�כשורה,�אתה�צודק".

"אני",�כך�מספר�אותו�אחיין�של�הרב�צבי�לוינסון�לרבנית,�"שמעתי
השיחה�הזאת�של�ה"חפץ�חיים",�עם�רבי�צבי,�ראיתי�ושמעתי�איך
יושבים�שני�גדולי�הדור�ודנים�כיצד�ניתן�למנוע�דמעה�מיתום,

והדברים�חדרו�עמוק�אל�תוך�לבי.

עברו�שנים,�התגייסתי�לצבא,�ושם�עמדתי�בפני�נסיונות�קשים,
אבל�היו�שני�דברים�ששמרתי�עליהם�במסירות�נפש:�לא�חיללתי

שבת�וחג,�ולא�הסכמתי�בשום�אופן�להתחתן�עם�גויה.

עד�שפעם�אחת�עמדתי�בפני�ניסיון�נורא.�הייתה�גויה�אחת�שרציתי
להתחתן�איתה,�אך�ידעתי�שאם�אתחתן�איתה,�אנתק�את�עצמי
מעם�ישראל.�ואז�חשבתי�לעצמי:�עם�כזה,�ששני�הגדולים�שלו
מסוגלים�לשבת�ולדון�במלוא�כובד�הראש�איך�למנוע�כמה�דמעות
מיתום,�עם�כזה�לא�עוזבים�ברגע.�צריכים�על�זה�שיקול�דעת
גדול!�החלטתי�שטרם�אעשה�את�הצעד�המכריע�הזה,�אלך
להתייעץ,�ועם�מי�יכול�אני�להתייעץ,�מי�יש�לי�בעולם?�הרבנית

לוינסון!
ÆÆÆ‡·‰†„ÂÓÚ·†Í˘Ó‰
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לפעמים�זוכה�אדם�לראות�בחוש�כיצד�תפילתו�נענית.�על�מעשה
כזה�סיפר�רבי�דוד�שמידל�מ"אתרא�קדישא",�שעיניהם�פקוחות
על�כל�בתי�העלמין�היהודיים�בעולם.�(רק�באחרונה�חשפו�חילול
זוועתי�ממש,�שקשה�לתאר�במלים,�של�בית�עלמין�יהודי�באוקראינה.):

בעיר�גרודנא�שבבלארוס,�החריבו�הגויים�את�בית�הקברות�היהודי
שבמקום.�את�כל�העצמות�שנחשפו�והתגוללו�כדומן�על�פני

האדמה,�אספו�בתוך�ארגזים�והניחו�במחסן.

הרב�שמידל�הקים�קול�זעקה�גדולה�בעניין.�טילפן�לראשי�הממשל
המקומי,�דיבר�עם�כל�הגורמים�הנוגעים�בדבר,�ולאחר�משא�ומתן
ארוך�ומיגע,�הסכימו�הרשיות�לאפשר�לו�לקבור�את�העצמות.

מיד�מינה�שליח�יהודי�מהארץ�לטפל�בהבאת�העצמות�לקבורה
כדת�משה�וישראל.�הורה�לו�לטוס�לשם,�לגשת�אל�האחראי�ולקבל
ממנו�את�ארגזי�העצמות,�כדי�לקברן�בבית�הקברות�המקומי.
והוסיף�הרב�שמידל�וביקשו�להשתדל�מאוד,�שמיד�כאשר�יקבל
לידיו�את�שקי�העצמות,�יעשה�הכול�כדי�שעוד�באותו�יום�ייקברו
בקבר�ישראל,�לקיים�את�המצווה�"כי�קבר�תקברנו�ביום�ההוא".

הגיע�השליח�לבלארוס,�נסע�לעיר�גורדנא�ונכנס�למשרד�בית
העלמין.�אמר:�"שלום,�אני�נשלחתי�בקשר�לעצמות�של�היהודים".

בתחילה�הם�ניסו�להתחמק,�אמרו:�"האחראי�לא�נמצא".

–�טוב�אני�אחכה�לו.

–�לא�הבנת,�הוא�לא�יבוא�בעוד�כמה�דקות�הוא�יבוא�בעוד�שבועיים.

–�זה�בסדר,�הבאתי�איתי�מספיק�אוכל,�אמתין�לו�כאן�עד�שיבא...

ראו�הרוסים�שמדובר�באגוז�קשה�לפיצוח,�הרימו�כמה�טלפונים,
ובסוף�אמרו�לו:�"טוב�תיגש�עם�משאית�למחסן�במקום�מסוים,

ותיקח�משם�את�שקי�העצמות".

פנה�למקומי�שאינו�יהודי,�שכר�אותו�עם�המשאית�שלו�להעביר
את�העצמות,�תוך�שהוא�מסביר�לו�שמוכרחים�לסיים�את�קבורת

העצמות�עוד�בו�ביום,�והבטיח�לו�תוספת�תשלום�על�כך.

העמיסו�את�העצמות�והביאו�אותן�למתחם�בית�הקברות.�"כעת",
אמר�היהודי�לגוי,�"עלינו�לסיים�את�הקבורה�עד�שהשמש�תשקע".

"מה�פתאום",�התפלא�הגוי,�"זה�לא�בא�בחשבון"!

"אבל�אני�סיכמתי�איתך",�התעקש�היהודי.

"גם�אם�סיכמנו,�זה�פשוט�לא�שייך�להספיק�להכניס�את�כל�תכולת
המשאית�הזו�לתוך�האדמה�עד�השקיעה!�אפילו�אם�אביא�עוד

שני�אנשים�לא�נספיק.�רק�אם�היה�לי�חמשים�פועלים,�זריזים
ונמרצים,�אולי�הייתי�יכול�לסיים�את�המלאכה�בזמן,�אבל�בצורה

כזאת–�פשוט�לא�שייך!

בחן�היהודי�את�המצב�וראה�שהצדק�עמו,�זוהי�משימה�בלתי
אפשרית!

נעמד�והתפלל�מעומק�לבו:�רבונו�של�עולם,�אני�עשיתי�מה�שיכולתי,
באתי�מהארץ,�התעקשתי�איתם,�שכרתי�את�הנהג�הזה�והודעתי
לו�מראש�שצריכים�לקבור�את�העצמות�היום,�עשיתי�כל�מה
שביכולתי�לעשות,�יותר�מזה�אינני�יכול�לעשות.�אנא�ממך,�עשה

אתה�את�השאר!

הוא�טרם�כילה�לסיים�תפילתו�האישית�לבורא�עולם,�והנה�הוא
מופתע�שמישהו�דופק�לו�על�הגב.�הוא�הביט�לאחוריו�והנה�הוא

רואה�יהודי.

"היהודי�שאל�אותו�היכן�הקבר�של�פלוני?"

"אינני�יודע",�ענה,�"ומי�אתם?"

"אנחנו�באנו�לכאן�להתפלל..."

"מי�זה�אנחנו?"

הוא�הסתכל�לעבר�הכניסה�לבית�הקברות,�והנה�הוא�רואה�אוטובוס
עמוס�בחורים.

"כמה�בחורים�יש�באוטובוס?"�'�שאל�האיש.

"חמשים"...

עלה�לאוטובוס�והכריז:�"ברצוני�לספר�לכם�סיפור�מה�אני�בדיוק
עושה�כאן",�ואז�סיפר�את�כל�הסיפור,�וסיים:�"אינני�'מקובל'�או
בעל�מופת,�אך�דבר�אחד�יודע�אני�ברורות:�תוך�כדי�שהתפללתי,
אתם�הגעתם�למקום�בעוד�אני�מתפלל!�עכשיו�תעשו�מה�שאתם

רוצים"...

כל�הבחורים,�בלי�אומר�ובלי�דברים,�הורידו�את�החליפות�המהודרות,
הפשילו�שרוולים�והתחילו�לעבוד�במסירות�עצומה.�עד�שקיעת

השמש�כל�העצמות�היו�טמונות�בתוך�האדמה!

דקות�ספורות�לפני�השקיעה�תמה�ונשלמה�מלאכת�הקודש.

בזאת�נסתיימה�שליחותו,�ומיודענו,�נציג�אתרא�קדישא,�שב�ארצה
בהרגשת�סיפוק�עצומה,�שבחסדי�ה'�זכה�לקיימה�על�הצד�הטוב

ביותר.

הגעתי�לראדין,�ישבתי�עם�הרבנית�וספרתי�לה�את�סיפורי,�והיא
שכנעה�אותי�בכל�כוחה�לא�לעשות�זאת.�היא�אמרה�לי:�"היום
נראה�לך�שיהיה�לך�טוב�עם�הגויה,�אך�דע�לך:�ביום�שלא�תמצא
חן�בעיניה�במשהו�הקטן�ביותר,�היא�תירק�עליך�ותצעק�שאתה
יהודי�מלוכלך.�לא�כדאי�לך�להתעסק�איתה,�כי�בסוף�אתה�עוד

תסבול�ממנה.�עליך�להישאר�יהודי�לעולם".

"ואני",�המשיך�אותו�רוסי�וסיפר�לרבנית�פייגה,�"קיבלתי�את�דבריה,
והלכתי�להודיע�לאותה�גויה�שאין�בכוונתי�להתחתן�איתה.�אבל

עוד�לפני�שהספקתי�לומר�לה�זאת,�היא�כבר�ירקה�עלי!!".

"נשארתי�יהודי",�סיים�את�דבריו�בהתרגשות,�"בזכות�ה"חפץ�חיים"
ורבי�צבי,�בגלל�ששמעתי�כמה�איכפת�להם�מדמעה�של�יתום"!!

ÆÆÆ‡·‰†„ÂÓÚ·†Í˘Ó‰
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נענה�ואמר�לו:�הרי�פסוק�מפורש�הוא�במגילת�רות�(א,�ח–ט),
שנעמי�אומרת�לשתי�כלותיה:�"יעש�ה'�עמכם�חסד�כאשר�עשיתם
עם�המתים�ועמדי�יתן�ה'�לכם�ומצאן�אשה�בית�אישה"...�(שמעתי
מפי�המגיד�הרב�שלמה�לוונשטיין�והנ"ל�רואים�אור�גם�בפירושו
להגדה�של�פסח�"ומתוק�האור".�את�הסיפור�על�ה"חפץ�חיים"
שמע�מפי�הרב�ראובן�קרלשטיין�שאת�פרטיו�שמע�מפי�נינו�של

ה"חפץ�חיים").

כששב�לביתו,�נשא�עיניו�השמימה�ואמר:�"רבונו�של�עולם,�זיכית
אותי�במצווה�כזאת�גדולה,�אך�שמחתי�אינה�שלימה�מאחר�ובביתי
בת�אחת�והיא�בת�שלושים,�ועוד�אחת�בת�שלושים�וחמש.�יהי
רצון�מלפניך�שיתחתנו�כבר�וימצאו�מנוחתן�בבית�משלהן".�תוך
חדשיים�שתיהן�התארסו!�וכעבור�זמן�קצר�נישאו�והקימו�משפחות

לתפארה.

כעת�זה�כבר�היה�ממש�מופת�גלוי.�כאשר�סיפר�זאת�לחכם�אחד,

¢·ÊÎ†Ì„‡†ÏÎ†ÈÊÙÁ·†È˙¯Ó‡†È‡¢
כה�אמר�וסיפר�הגאון�הרב�אביגדר�הלוי�נבנצל�שליט"א�לתלמידי

ישיבת�הכתל,�במהלך�שיעורו�השבועי:

"לפעמים�נראה�לנו�שמישהו�אינו�נוהג�כשורה,�אך�הרבה�תלוי
בחינוך�שהוא�קיבל.�אי�אפשר�לדון�יהודי�שעלה�מרוסיה,�כמו
שדנים�יהודי�שגדל�בירושלים�או�בבני�ברק.�גם�יהודי�שעלה
מאתיופיה,�לא�תמיד�יודע�כל�מה�שיודע�יהודי�שגדל�כאן.�זוהי
ודאי�סיבה�טובה�לדון�לכף�זכות,�לקחת�בחשבון�היכן�גדל�והתחנך
יהודי�זה�שאנו�דנים�אותו.�אבל,�חוץ�מזה,�צריכים�לקחת�בחשבון
שלפעמים�איננו�מבינים�כלל�את�מה�שרואות�עינינו.�"אני�אמרתי
בחפזי,�כל�האדם�כזב"�(הלל,�תהלים�קטז,�יא)�אם�הייתי�ממתין
ולא�נחפז,�הייתי�רואה�שלא�האדם�כוזב,�אלא�העיניים�שלי�כוזבות.

הייתי�רואה�את�הדברים�נכון.

"אספר�סיפור�נאה�שקראתי�בעניין�זה.�מעשה�בשני�ידידים�טובים,
שהמציאו�המצאה�מסוימת,�והקימו�יחד�מפעל�ליצור�אותה
המצאה.אחד�השותפים�עסק�בייצור�המוצר,�וחברו�עסק�בשיווקו.
יום�אחד�נסע�המשווק�לארה"ב�ופגש�שם�אדם�שהסכים�להזמין
�30אלף�יחידות�של�המוצר�והיה�מוכן�גם�לשלם�סכום�יפה�כמקדמה,
אבל�בשני�תנאים:�המוצרים�צריכים�להגיע�אליו�עד�לתאריך
מסוים,�וכן,�עליו�לקבל�זיכיון�בלעדי�להפצת�המוצר�בארה"ב
וקנדה.�המשווק�ידע�שכרגע�ישנם�במחסני�המפעל�רק�שבעת
אלפים�יחידות�שמוכנות�לשיווק�מידי,�ולכן�שוחח�עם�שותפו
בטלפון,�וסיכמו�ביניהם�שאפשר�להגיע�למספר�היחידות�הנדרשות

עד�התאריך�הנקוב.

"סגר"�המשווק�את�העסקה�עם�המזמין,�חתם�על�חוזה,�לקח�את
המקדמה�וחזר�לארץ.�בהגיעו�למפעל�חשכו�עיניו.�המקום�ריק,
אין�מכונות,�אין�פועלים,�אין�מוצרים,�אין�שותף,�אין�שום�דבר.
הדבר�היחיד�שמצא�שם�היה�יומן�של�המפעל,�ובו�כתוב�ששבעת
אלפים�היחידות�שהיו�במחסנים�נמכרו�לחברה�המתחרה.�החליט
בלבו,�ששותפו�בגד�בו�לכל�אורך�הדרך.�איך�ייתכן�אחרת?�הרי

כל�הסימנים�מצביעים�לכיוון�זה.

ומה�התברר�לבסוף?�מערכת�החשמל�במפעל�קרסה,�ובלי�חשמל
המכונות�אינן�עובדות.�השותף�התקשר�לחברת�החשמל�אבל
שם�נאמר�לו�שיהיה�עליו�להמתין�ימים�רבים�עד�שניתן�יהיה�לתקן
את�הקלקול,�ובינתיים�יעבור�התאריך�שהתחייבו�לגביו�לספק�את
הסחורה.�לא�נותרה�ברירה�אלא�להעביר�את�המפעל�למקום
אחר.�שכירת�מקום�חדש�והעברת�המכונות�עולה�כסף�רב,�וכדי
להשיג�את�הסכום�הנדרש�לכך,�לא�הייתה�ברירה�אלא�למכור
את�שבעת�אלפים�היחידות�לחברה�אחרת.�לא�לפני�שזו�התחייבה
בהסכם�חתום,�שלא�למכור�את�המוצרים�בארה"ב�וקנדה.�בכסף
שקיבל�העביר�את�המפעל�למקום�החדש,�העביד�את�הפועלים
בשלוש�משמרות,�הספיק�לשלוח�את�כל�המשלוח�לאמריקה,
אבל�היות�והפועלים�עבדו�בשלוש�משמרות,�נתן�להם�חופשה
של�שבוע�ימים.�לכן,�כרגע�אין�מכונות�במבנה�הקודם,�אין�פועלים,
אין�מוצרים�ואין�שותף.�אבל,�הכול�בסדר�גמור�והשותף��פעל
כראוי�ובנאמנות.�בשעת�מעשה�אין�רואים�תמיד�את�התירוץ.

צריך�לדעת�לדון�לכף�זכות."
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שו"ת�חורף�הרב�שבתי�יגל�/�הכולל�הקהילתי�רעננה
‰‡¯†Ï‡ÚÓ˘È†ß¯„†‡˙ÈÈ¯·††∞
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ÈÂÏ‰†‰ÈËÙ˘†È·¯†ÔÂ‡‚‰†˙‡Ó†¨˙ÂÈ‚ÂÒ†È˘Â„ÈÁÂ†‰„Â˙†È·˙ÎÓ†¨‰·˘ÁÓÂ
‰ÈÁ¯Ê†‰„Â‰È†È·¯†Ï·Â˜Ó‰†ÔÂ‡‚‰†Â·Ó†˙ÂÙÒÂ‰Â†˙Â¯‡‰†ÌÚ†Ï¢ˆÊ†Ï‚Ò

∫·Â˙Î†‰Ê‰†¯Â„‰†Ï˘†ÌÈ¯˙Ò‰†ÌÈ˜È„ˆ‰Ó†‰È‰˘†¨Ï¢ˆÊ†Ï‚Ò†ÈÂÏ‰

Ï‡ÚÓ˘È†ß¯„†‡˙ÈÈ¯·†ø‰‡¯†‰Ó†¨ÒÈÂ†‰‡¯†ÌÈ‰†∫‰‡ÈÏÙ†˘¯„Ó†˘È¢
∫Ì˙Â˘ÙÎ†ÌÈ¯·„‰†ÈÈÚ·†ÌÈ‡¯Â†ÆÌÈ˘Â¯ÈÙ†‰·¯‰†‰Ê·†Â¯Ó‡Â†Æ‰‡¯
¨Ï‡ÚÓ˘È†ß¯†˘¯Â„˘†˙Â„‚Ó‰†˙Á‡†‰˙Ï‚˙†ÛÂÒ†ÌÈ†˙ÚÈ¯˜†Ò·

ÛÈ˘†ÏÂ‡˘†Ø†ÌÈ·È·˘
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ÏÏÎ‰†ÏÚ†„ÓÏÏ†‡Ï‡†‡ˆÈ†ÂÓˆÚ†ÏÚ†„ÓÏÏ†‡Ï†ÏÏÎ‰†ÔÓ†‡ˆÂÈ‰†Ë¯Ù‰˘
Ô·†ÔÂ˘Á†ıÙ˜˘†È¯Á‡††Ï¢ÊÁ†È¯·„Î†‰‡·˘†ÛÂÒ†ÌÈ†˙ÚÈ¯˜†Æ‡ˆÈ†ÂÏÂÎ
ÔÈÓÈ·†Ë·˘†¯È‡Ó†ß¯†˙Ú„ÏÂ†¨‰„Â‰È†ß¯†˙Ú„Ï†ßÂÎÂ†˘‡¯·†·„ÈÓÚ
¨ß‰†¯·„†ÌÈÈ˜Ï†˘Ù†˙Â¯ÈÒÓ†Â‡¯‰†®‡¢Ú†Ê¢Ï†‰ËÂÒ©†‰ÏÁ˙†ÌÈÏ†„¯È
¨ÌÈÓ·†ÌÓËÂÁ†„Ú†ÂÒÎÂ†®Â¢Ë≠„¢È†˙ÂÓ˘©†¢ÂÚÒÈÂ†Ï‡¯˘È†È·†Ï‡†¯·„¢
ÌÈ˜Ï‡†ÈÚÈ˘Â‰¢†®Ë¢Ò†ÌÈÏ‰˙©†‡¯˜Ó‰Ó†ÔÂ˘Á†ÏÚ†®Ì˘©†Ï¢ÊÁ†˘¯„ÎÂ
Ú·Ë·†ÁÂÎ†ÔÈ‡†˘Ù†˙Â¯ÈÒÓ†‰‡¯Ó†Ì„‡˘ÎÂ†Æ¢˘Ù†„Ú†ÌÈÓ†Â‡·†ÈÎ
ÏÏÎ‰†ÏÎ†ÏÚ†„ÓÏÏ†‡·†≠†ÌÚ·†ÌÈË¯Ù·†‰Ï‚˙‰˘†‰Ê‰†ÁÂÎ‰Â†Æ·ÎÚÓ
ÏÎ†ÏÚ†„ÓÏÏ†‡·†‰Ê†¨„ÂÚÂ†ÆÒÈÂ†‰‡¯†ÌÈ‰†¨ÔÎÏÂ†ÆÏ‡¯˘È†˙È·†ÏÎ†Ï˘
ÂÁÂÎ·†„ÈÓ˙†˘È˘†¨ÔÓÊÂ†ÔÓÊ†¨ÍÈ¯‡˙Â†ÍÈ¯‡˙†ÏÎ†ÏÚÂ†‰ÙÂ˜˙Â†‰ÙÂ˜˙
ÆÚ·Ë·†ËÂÏ˘Ï†¢ÌÈ˜ÂÏ‡†ÌÏˆ¢†ÏÈˆ‡‰†¯‡Â˙‰†˙‡†‡˘Â‰†Ì„‡‰†Ï˘

Æß‰†¯·„†˙‡†ÌÈÈ˜Ï†È„Î†Ú·Ë‰†˙‡†Â˘È†ÌÈÓ˘ÓÂ

ÚÂ„ÓÂ†¨ÌÏÂÚ‰†˙‡†ÍÂÙ‰Ï†ÌÂË‡†˙ˆˆÙ†Ï˘†‰ÁÂÎ·˘†ÔÈÓ‡Ó†Â¯Â„
Â„È·†˘È˘†¨¯˙ÂÈ·†ÏÂ„‚‰†ÌÂË‡‰†‡Â‰†‡Â‰†ÂÓˆÚ·†Ì„‡‰˘†ÔÈÓ‡†‡Ï

ÆÆÆÏ·˙‰†˙‡†ÍÂÙ‰Ï

Ï·‡†Æ‰ÓÈÓÈ†ÌÈÓÈÓ†¯ÒÂÓ‰†ÈÓÎÁ†ÌÈ¯ÓÂ‡†ÍÎ†¨ÔË˜†ÌÏÂÚ†‡Â‰†Ì„‡‰
‚È˘‰Ï†ÌÈÙ„Â¯†˙ÂÈ¯·‰†·Â¯†ÆÔË˜‰†ÌÏÂÚ·†Ï˘ÓÓÏ†ÌÈÎÂÊ†ÏÂÎ‰†‡Ï
˙ÂÁÂÎÂ†¨˙Â‰ÈÏ†È„Î†ÔÂÓÓ‰†˙‡Â†¨‰ÓÂ„Ó‰†„Â·Î‰†˙‡†¨Ì‰Ï†·¯Ú‰†˙‡
Ì‰ÈÙÂÒÈÎÂ†ÌÂˆ¯†˙‡†ÌÈËÓÂ†¨Ì‰·†ÌÈÏ˘ÂÓ‰†‰Ó‰†‡Ï‰†Ú·Ë‰
ÌÈ¯·‚˙Ó‰†ÌÈËÚÂÓ†Ì‰Â†‰ÈÈÏÚ†È·†˘È†¨Ï·‡†¨Ì·Ï†˙ÂÂ‡˙†‡ÏÓÏ†¨Ì‰ÈÏ‡
Ì‰†ÆÌ¯ˆÈ·†ÌÈÏ˘ÂÓ†¨ÌÚ·†ÌÈÏ˘ÂÓ‰†‰Ó‰†Ì‰Â†¨‡È‰˘†‰ÈÈË†ÏÎ†ÏÚ

Æ˙ÂÈ¯‡·†ÌÈÏ˘ÂÓ‰

ÌÈ·ÂÏ˘†ÌÏÂÎ†˙ÂÓÏÂÚ‰˘†¯ÒÂÓ‰Â†ÌÈÏ·Â˜Ó‰†È¯ÙÒÓ†ÂÏ†ÚÂ„È˘†ÈÙÎÂ
˙ÂÁÂÎ†„„˘Ï†¨ÏÚÓÓ†˙ÂÓÏÂÚ‰†˙‡†ÚÈÓ†Â¯ˆÈ†˙‡†˘·ÂÎ‰Â†¨‰Ê·†‰Ê
È˙ÈÓ‡‰†Ï˘ÂÓ‰†‡Â‰†‡Â‰†ÂÈÏÚ†ÍÂÒ†˘Â„˜‰†ÌÏˆ‰˘†Ì„‡‰†È¯‰†ÆÚ·Ë‰
ÌÈÈÂÈ˘†ÌÈÓ¯‚†ÂÁÂÎÂ†Â˙ÂÎÊ·†Ì‚†‡Ï‡†¨ÂÏ˘†ÔË˜‰†ÂÓÏÂÚ†ÏÚ†˜¯†‡Ï
˙ÚÈ¯˜†·˘ÁÈ†ÔË˜†¯·„Ï˘†ÂÈÏ‡Ó†Ô·ÂÓ†¨ÔÎÏÂ†ÆÌÂ˜È‰†ÏÎ·†ÌÈÈÏ˜È„¯

ÆÛÒÂÈ†Ï˘†ÂÂ¯‡†˙ÂÎÊ·†ÛÂÒ†ÌÈ

ÌÈÒÂÙÈËÂ†¨ÌÈ¯ˆÓ†˙‡ÈˆÈ†Ï˘†¯Â„·†ÌÈ˜È„ˆ†Â·¯˜Ó†„ÈÏÂ‰Ï†Ï‚ÂÒÓ‰†ÌÚ‰
¯˘‡†ÌÈ¯ÈÓË†˙ÂÁÂÎ†ÌÈÊÂ‚†Â·†¨ßÂÎÂ†·„ÈÓÚ†Ô·†ÔÂ˘ÁÎÂ†˜È„ˆ‰†ÛÒÂÈÎ

Æ¢˙ÂÏ‚˙‰Ï†„ÂÚ†ÌÈÎÈ¯ˆ

ÏÂÚÙÏ†˙‡Ê†ÏÎ·Â†˘ÈÈ·˙‰Ï††∞
˙Â·¯Â˜†ÏÚ†Ô‰Î‰†ÔÂ¯‰‡Ï†Â·¯†‰˘Ó†Ï˘†ÂÈÂÂÈˆ·†˙Á˙ÂÙ†ÈÈÓ˘†˙˘¯Ù
ÔÂ¯‰‡†Ï‡†‰˘Ó†¯Ó‡ÈÂ¢†∫¯Ó‡†ÔÎÓ†¯Á‡ÏÂ†¨ÌÈ‡ÂÏÈÓÏ†ÈÈÓ˘‰†ÌÂÈ‰
·¯˜†∫È¢˘¯†¯‡·ÓÂ†¨®Ê†¨ßË©†ßÂ‚Â†¢Í˙‡ËÁ†˙‡†‰˘ÚÂ†Á·ÊÓ‰†Ï‡†·¯˜
‰˙‡†‰ÓÏ†‰˘Ó†ÂÏ†¯Ó‡†Æ˙˘‚Ï†‡¯ÈÂ†˘Â·†ÔÂ¯‰‡†‰È‰˘†¨Á·ÊÓ‰†Ï‡
∫Ë¢˘Ú·‰†Ì˘·†‰¯Ó‡†˙‡·ÂÓ†˙Â„ÈÒÁ‰†È¯ÙÒ·†Æ¢˙¯Á·†ÍÎÏ†˘Â·

ÍÈ‡Â†‰˘Â·†Í·†˘È˘†ÏÏ‚·†¨¯ÓÂÏÎ†°˙¯Á·†ÍÎÏ†ø˘Â·†‰˙‡†‰ÓÏ
Æ‰„Â·ÚÏ†Í·†¯Á·†ß‰˘†‰·ÈÒ‰†ÂÊ†¨˙¯Á·†ÍÎÏ†¨‰„Â·ÚÏ†ÈÂ‡¯†˘È‚¯Ó
ß‰†ıÙÁ†‰È‰†‡Ï†¨ÏÂ„‚‰†Ô‰Î‰†˙ÂÈ‰Ï†ÈÂ‡¯†‰˙‡†ÈÎ†˘È‚¯Ó†˙ÈÈ‰†ÂÏÈ‡

Æ·¯†Â‰È‡†¨¯ÈÚÊ†Â‰È‡„†Ô‡Ó†Æ„È˜Ù˙Ï†Í·

ÂÈ¯ÙÒ·†‡¢ËÈÏ˘†‚¯·ÈÈÂ†ÌÁÓ†˜ÁˆÈ†È·¯†¨‡ÏÂËÓ†¯¢ÂÓ„‡‰†·˙ÂÎ
¨„¢·Á†È¯ÙÒÓ†„Á‡·†È˙‡¯˜¢†∫¢ÈÂÓÁÈ†‰Ó‰¢†¨ÚÂ·˘‰†˙˘¯Ù†ÏÚ
‚‰Â†‰È‰†‡Ï†®‡È˙‰†ÏÚ·†Ï˘†Â·©†¯Ú·†·Â„†È·¯†¨ÈÚˆÓ‡‰†¯¢ÂÓ„‡‰˘
ÏÎ¢†Ï˘†‰ÈÈÏÚ·†‰¯Â˙†˙ÁÓ˘·†˜¯†Æ‰ÏÂÎ†‰˘‰†Í˘Ó·†‰¯Â˙Ï†˙ÂÏÚÏ
ÂÏ‡˘†¯˘‡Î†ÆÌ˙‡†„ÁÈ†Í¯·ÓÂ†ÌÈ„ÏÈ‰†ÌÚ†ÛÙÂËˆÓ†‰È‰†¢ÌÈ¯Ú‰
˘È‚¯Ó†ÂÈ‡Â†‰¯Â˙‰†ÈÙÓ†˘Â·†‡Â‰†ÈÎ†¨¯È·Ò‰†¨ÂÊ†Â˙‚‰‰†ÏÚ†Â˙Â‡
ÍÎ†ÏÚ†È˙¯ÙÈÒÂ†ÂÊ†‰‚‰‰Ó†„Â‡Ó†È˙ÏÚÙ˙‰†Æ‰¯Â˙Ï†˙ÂÏÚÏ†ÈÂ‡¯
ÂÏˆ‡†‰ÓÈÈ˜˙‰†ÌÈÓÈ†‰ÓÎ†¯Á‡Ï†Æ¯Â‚Ó†¢ÌÁÓ†ÈÙ¢†ÏÚ·†¯¢ÂÓ„‡Ï
¯¢ÂÓ„‡Ï†¯ÓÂÏ†È˘˜È·†¯ÈÚˆ†Í¯·‡†‰È‰˘†¯ÙÂÒ‰Â†¨‰¯Â˙†¯ÙÒ†˙ÒÎ‰
‰¯Â˙†ÈÏÂ„‚†Â‡ˆÓÈÈ†Ì˘†¨˙ÂÈ˙Â‡‰†˙·È˙Î†„ÓÚÓÓ†Â˙Â‡†¯¯Á˘È˘
ÈÏ†˙¯ÙÈÒ†¢ÌÁÓ†ÈÙ¢‰†¯Ó‡†ÆÌ˙ˆÈÁÓ·†„ÂÓÚÏ†˘ÈÈ·˙‰†Í¯·‡‰Â
ÍÎ†˘Á†È‡†Ì‚†‰‰†Æ‰¯Â˙Ï†˙ÂÏÚÏ†˘Â·†‰È‰˘†ÈÚˆÓ‡‰†¯¢ÂÓ„‡‰†ÏÚ
‰ÏÂÚ†È‡Â†ÈÈ„È·†ÈÈ˙Â·‡†‚‰Ó†Í‡†¨‰ÈÈÏÚÏ†È˙Â‡†ÌÈ‡¯Â˜˘†ÌÚÙ†ÏÎ·
Í¯·‡Ï†¯Ó‡˙†Æ·Ï‰†ÌÈÙ·†„Â‡Ó†˘ÈÈ·˙Ó†È‡†˙‡Ê†ÌÚ†„ÁÈÂ†¨‰¯Â˙Ï

Æ˘ÈÈ·˙ÈÂ†‡Â·È˘

ÆÔÂÎ‰†¯·„‰†˙‡†˙Â˘ÚÏÓ†˙ÚÂÓ†‰˘Â·†‰È‰˙†‰˘Â·‰˘†¯ÂÒ‡†¨¯ÓÂÏÎ
·‰Ê‰†ÏÈ·˘†Æ˙ÓÈÈ˜†‡È‰˘†„Â‡Ó†·ÂËÂ†‰ÏÂ„‚†‰ÏÚÓ†‰˘Â··†˘È†¨Í„È‡Ó

Æ¢ÏÂÚÙÏ†˙‡Ê†ÏÎ·Â†˘ÈÈ·˙‰Ï†¨ÔÎ†Ì‡†¨‡Â‰

¨¢ÔÂÁ‚†ÏÚ†ÍÏÂ‰†ÏÎ¢†‰˘¯Ù·†˜ÂÒÙ‰†ÏÚ†∫‡¢ËÈÏ˘†¯¢ÂÓ„‡‰†ÛÈÒÂÓÂ
ÔÈ˘Â„È˜©†‰¯Â˙†¯ÙÒ†˙ÂÈ˙Â‡†Ï˘†ÔÈÈˆÁ†‡Â‰†ÔÂÁ‚„†ÂÈÂ†Ï¢ÊÁ†ÌÈ¯ÓÂ‡
‰¯Â˙†‰·¯‰†„ÓÏ˘†Ì„‡Ï†ÊÓ¯†‰Ù†˘È†ÈÎ†¨˜ˆÂ˜Ó†È·¯‰†¯Ó‡†Æ®‡¢Ú†¨Ï
¯·Î†È˙¯Ó‚†¨ÂÏ†‰ÂÂ˘È†ÈÓÂ†ÂÏ†‰Ó„È†ÈÓ†¨˙Â‡˘˙‰Ï†ÚÈ‚‰Ï†‰ÏÈÏÁ†ÏÂÎÈÂ
ÍÏ†ÔÈ‡Â†¨ÍÓˆÚ†ÏÙ˘‰†¨ÔÂÁ‚†ÏÚ†ÍÏ†∫Ï¢ÊÁ†ÂÏ†ÌÈ¯ÓÂ‡†¨‰¯Â˙‰Ó†ÈˆÁ
˜ÈÊÁ˙†Ï‡†‰·¯‰†‰¯Â˙†˙„ÓÏ†Ì‡¢†Ï¢ÊÁ†¯Ó‡ÓÎÂ†Æ˙Â‡‚˙‰Ï†‰Ó·

Æ¢˙¯ˆÂ†ÍÎÏ†ÈÎ†¨ÍÓˆÚÏ†‰·ÂË

®Á†¨ß·†˙Â·‡©
סיפור�לשבתסיפור�לשבת
ÆÆÆÔ¯‰‡†Ì„ÈÂ

להלן�סיפור�מרטיט�המובא�בכתבי�רבי�חיים�ויטאל�זצ"ל�ובו�אולי
טמונה�התשובה�למאורעות�הקשים�ביותר�שחווה�עם�ישראל

בימים�הללו:

אברך�נשוי�מזה�שנים�אחדות�ואחיו�הצעיר�יצאו�בליל�שבת�מבית
הכנסת�בדרך�לבית�אמם�לברכה�בשבתא�טבא,�בבית�השתררה

חמימות�נעימה,�הנרות�דלקו�ברוגע,�השולחן�ערוך�לכבודה�של
שבת.�רק�הכסא�הפנוי�בראש�השולחן,�הכסא�של�אביהם�שהלך
לעולמו�שנתיים�לפני�כן,�הפריע�לפתע�את�המנוחה.�רגשות�געגועים
וצער�מלאו�את�הלבבות,�אמא�ישבה�כדרכה�על�כסאה�ועיינה

ÆÆÆ‡·‰†„ÂÓÚ·†Í˘Ó‰
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בספר,�שבתא�טבא�–�אמרו�הבנים,�שבתא�טבא�אמרה�האם,
כשהיא�משתדלת�בכל�כוחה�להסתיר�את�הדמעות�שזלגו�מעיניה
ללא�הרף.�–�שוב�את�בוכה,�אמר�בנה�יוסף�הרי�צריך�להיות�גבול
לדבר,�היום�שבת�קודש�ואסור�להצטער.�אבל�יודעים�אתם,�אמרה
האם,�היום�לפני�שנתיים�הלך�אביכם�מן�העולם�ואיך�אפשר
להתאפק�ולא�לבכות?��אמר�יוסף�היום�יש�לך�סיבה�אבל�מה�היה
אתמול�ושלשום?�כבר�עברו�שנתיים�ואין�את�יכולה�למצוא�מרגוע.
את�בוכה�ומצטערת,�ואבא�בגן�עדן,�בודאי�אינו�שבע�רצון�מכך.
ובורא�עולם�–�בודאי�שגם�הוא�אינו�רוצה�בזה,�בשולחן�ערוך
נאמר�מתי�צריך�להצטער�הרבה,�מתי�פחות,�ומתי�לחדול.�אם
אינך�נוהגת�כך,�את�מראה�שאינך�מסכימה�לרצון�הבורא.�סיים

הבן�את�דבריו.

האם�קמה,�מחתה�את�דמעותיה�ואמרה:�הצדק�איתך,�יוסף.�בכל
כוחותי�רוצה�אני�לשכוח,�אבל�אין�אני�יכולה,�ושוב�החלה�למחות
את�דמעותיה.�פתחה�שושנה�הקטנה�ואמרה:�אמא�אנו�רוצים
לראות�אותך�שמחה�תמיד,�גם�אני�רוצה,�אמרה�אמא,�אני�מבטיחה

לכם�שאשתדל�לשמוח�בכל�כוחי.

ברך�יוסף�את�אמו�בשבתא�טבא�ופנה�ללכת�לביתו,�דוד�הצעיר
התגורר�בבית�אמו�ומלא�את�תפקידו�של�אבא,�הוא�קידש�על
היין,�ובמשך�כל�הסעודה�הרגישו�כולם�את�מנוחת�השבת�האמיתית,
אמא�אפילו�חייכה.�הבנים�סיפרו�מפרשת�השבוע�והאם�שאבה
נחת.�כולם�הלכו�לישון�בשעה�מאוחרת�וגם�האם�הרגישה�בקרבה

מרגוע�שלא�הרגישה�כמותו�מיום�שבעלה�הלך�ממנה.

בזכרונה�עלה�השידוך�שהוצע�לה�לאחרונה,�וכשהיא�נזכרת�בו
היא�רועדת�כולה,�אבל�הפעם�ישנה�במנוחה.�ובחלומה�הנה�אנשים
רצים,�גם�היא�רצה�וכך�יצאו�את�העיר�ובאו�ליער�עבות.�הם
המשיכו�לרוץ�בתוך�החשיכה,�ולפתע�חדר�האור�והיער�הסתיים,
השמש�נראית�באור�גדול,�והיא�רואה�לפניה�גן�גדול�מלא�פרחים
יפים�ונהדרים�המפיצים�ריח�נפלא.�מסביב�לגן�נראו�אפיקי�מים

תכולים.

לפתע�ראתה�לפניה�יהודי�בעל�זקן�כסוף,�לבוש�בגד�לבן�ארוך.
היהודי�שאל�אותה�אם�היא�רוצה�לראות�את�בעלה,�ומיד�הלכה
אחריו�בלב�דופק.�הזקן�נעצר�ליד�עץ�גדול�מלא�פירות�יפים
וגדולים,�ומרחוק�ראתה�מגרש�גדול,�מגודר�בגדר�מוזהבת,�בתוך
המראה�ראתה�יהודים�מלובשים�בגדים�צבעונים�יושבים�בשורות
ולומדים�תורה,�באמצע�עמד�יהודי�צעיר�ואמר�לפניהם�שיעור...
חכי�קצת,�אמר�היהודי�הזקן,�מיד�יסיימו�את�השיעור�ואז�תראי
אותו.�היא�הסתכלה�לכל�עבר�ולא�האמינה�למראה�עיניה,�השיעור
נגמר�והיהודי�שאמר�את�השיעור�התחיל�ללכת�לעברה,�פתאום
הכירה�רחל�את�הבגד�העליון�של�בעלה,�ראשה�הסתחרר�והיא
ראתה�שזה�בעלה�העומד�לידה.�"אברהם"!�צעקה�ונפלה�על�העץ
שעמד�לידה.�"אני�הוא",�השיב�בעלה,�הרגעי!�זמן�רב�נשארה�על

עמדה�בעיניים�עצומות.

מששבה�אליה�נפשה�פקחה�את�עיניה�ושאלה:�מדוע�הלכת�ממני
בגיל�כה�צעיר?�דעי�לך,�השיב�בנעימות,�העולם�שבו�את�חיה�הוא
כמו�ארץ�גזרה�שלשם�נשלחים�אנשים�בכדי�להשלים�עניינים
מסויימים�או�לסבול�על�עבירות�שעשו�מקודם,�העולם�האמיתי
הוא�כאן,�אני�כבר�שהיתי�פעם�בעולם�לפני�שהכרת�אותי,�הייתי
גאון�וצדיק�גדול,�אבל�לא�רציתי�לישא�אישה�ולהוליד�בנים,�שלא
יפריעו�מלימודי.�כשהסתלקתי�מן�העולם�נתנו�לי�ראשות�של

ישיבה�בגן�עדן�והתחלתי�לעלות�במעלות�עליונות,�כשמצאו�שלא
נשאתי�אישה�ולא�הולדתי�בנים,�נשלחתי�לעולם�שוב,�כדי�לישא
אישה�ולהוליד�בנים,�ונשאתי�אותך�לאשתי.�כשנולד�ילדנו�השביעי
קראו�לי�לשוב�לגן�עדן�לישיבה�שלי,�שבה�חיכו�לי�כולם,�גדולה
זכותך�שאני�בעלך,�כי�יש�לי�כאן�שם�טוב,�וכשיבוא�הזמן�נחיה

שוב�ביחד�ובעונג,�בעולם�זה.

אמרה�לו�אשתו,�לא�ידעתי�שאתה�למדן�כה�גדול,�ואף�פעם�לא
היה�לך�זמן�ללמוד�הרבה.�ענה�בעלה:�גם�אני�לא�ידעתי,�כיון
שבאתי�לעולם�רק�ליתן�את�מה�שחסר�לי�–�לישא�אישה�ולהוליד
בנים�ולפרנסם�כראוי,�וכשיצאתי�מן�העולם�מיד�נתמלא�ראשי

בידיעת�התורה�לאין�קץ.

הוסיפה�אשתו�לדבר,�ושאלה:�מדוע�יוסף�שלנו�אינו�מצליח�בעסקיו?
השיב�לה�בעלה:�בודאי�את�זוכרת�את�הדין–תורה�שהיה�ליוסף
עם�יהודי�אחד,�יוסף�זכה�בדין,�אבל�מכיון�שציער�את�היהודי�רצו
להענישו�בעונש�חמור.�אני�העתרתי�בעדו�וביקשתי�שיתנו�לו�רק
ארבע�שנים�קשות�בעסקיו.�בעוד�שנה�תיגמר�תקופת�העונש�והוא
יתחיל�להצליח.�ומה�עם�דוד�שלנו,�הרי�מלאו�לו�עשרים�וארבע,
ועדיין�אין�מציעים�לפניו�שום�שידוך,�וגם�אין�לי�הוצאות�לחתנו?
חייך�בעלה�ואמר:�הסיבה�לכך�היא,�שבת�זוגו�של�דוד�איחרה
לבוא�לעולם,�עכשיו�היא�רק�בת�שלוש�עשרה�וגרה�בארץ�אחרת,
בעוד�חמש�שנים�תבוא�אל�עירכם,�תתחתן�עם�דוד�ותתן�לו�את

כל�הוצאות�החתונה.

רחל�התחילה�לרעוד�ובזכרונה�עלה�זכרון�מכאיב,�ללא�כוח�שאלה
את�בעלה:�מפני�מה�קרה�האסון�לבננו�בן�השלוש,�והוא�נהרג�על

ידי�גוי�שיכור?�חייך�בעלה�ואמר:�בואי�אחרי!

היא�התחילה�ללכת�והגיעה�לגן�מלא�אור�ובו�שתולים�עצים�קטנים
פורחים�מכל�צדדיהם,�כאילו�מתבוננים�בה.�מן�השמים�ירדו�כמין
עמודי�אור�בצבעים�שונים.�ציפורים�נאות�פרחו�מעץ�לעץ�והיא
שמעה�את�שירתן.�היו�ששרו�"אור�זרוע�לצדיק�ולישרי�לב�שמחה",
אחרות�זימרו�"למען�יזמרך�כבוד",�זבובים�גדולים�מכל�הצבעים
עפו�ושרו�לתוך�אזניה�"שלום,�שלום,�שלום,�לרחוק�ולקרוב",�צבאים
קטנים�רצו�בעשב�ושרו�"ואני�אשיר�עוזך�וארנן�לבוקר�חסדך".
גם�העשב�עצמו�שר�"יהי�כבוד�ה'�לעולם".�העצים�זמרו�אף�הם

"ירננו�כל�עצי�יער".

לפתע�ראתה�מלמעלה�עגולי�אש�מרצדים�בשלל�צבעים,�הם
התייצבו�לידה�כעמודים�ואחריהם�באו�מלמעלה�מלאכים�קטנים
בעלי�כנפיים�וגם�הם�ניצבו�לידה,�מסביב�נשמעה�מנגינה�נהדרת
של�כלי�נגינה,�הרגישה�שנשמתה�פורחת�ממנה�והיא�עומדת
להתעלף,�מיד�לקח�בעלה�עשב�מן�הגן�והניחו�על�אפה,�רוחה
שבה�אליה,�הביטה�שוב�וראתה�חופה�עשויה�אבנים�טובות�נוצצות
בכל�צבעי�הקשת,�אל�מתחת�לחופה�בא�מעין�מלאך�ועמד�מולה,
היא�הכירה�שזה�בנה�ההרוג,�והוא�צוחק�לפניה�בחדווה�רבה,�היא
התעלפה�בשנית,�ושוב�נתן�לה�בעלה�להריח�מאותו�עשב,�היא
פקחה�את�עיניה�וראתה�שאין�זו�טעות,�היה�זה�בנה�ולא�אחר.

פתחה�ושאלה�אותו:�מדוע�הלכת�ממני�בגיל�כל�כך�צעיר?�השיב
לה�הילד:�הכול�לפי�חשבונו�של�בורא�העולם,�כבר�הייתי�בעולם
לפני�שנולדתי�אצלך,�נולדתי�אז�למשפחה�מיוחסת,�בעירנו�אירעו
מעשי�פרעות�והגויים�רצחו�את�כל�היהודים,�נשארתי�אני�לבדי

ÆÆÆ‡·‰†„ÂÓÚ·†Í˘Ó‰



ÁÈ˘†„ÂÒ·±±†ßÓÚ

∫˙ÈÙ¯‚†‰ÎÈ¯ÚÂ†·ÂˆÈÚ

˙Â·Â‚˙†Ï·˜Ï†ÁÓ˘
ÌÈ‡¯Â˜‰Ó†˙Â¯Ú‰Â

besod@013net.net†∫Ï¢‡Â„·

gilwein26@012.net.il†ÆÏÈÈÓÈ‡

„ÂÒ·ÁÈ˘ÌÈÂ˘†Ì‰ÈÙÂˆ¯Ù˘†Ì˘Î
˙ÂÂ˘†Ì‰È˙ÂÚ„†ÍÎ†††††††††††††

כבן�חצי�שנה.�לקחה�אותי�גויה�לביתה�ואצלה�גדלתי,�עד�שפדו
אותי�היהודים�וחזרתי�להיות�ביניהם�עד�שנהייתי�לגאון�גדול�וחייתי
כל�שנותי�בנחת�ובשלווה.�כשנפטרתי�מן�העולם,�התקבלתי�לעולם
האמת�בשמחה�ועליתי�מעלה�מעלה�עד�שהגעתי�למקום�שממנו
לא�יכולתי�לעלות�עוד.�מכיון�שינקתי�שנה�אצל�אישה�נוכריה,
משפטי�יצא�שאוולד�שוב�ואינק�שלוש�שנים�אצל�אם�יהודיה�ואז
אוכל�לבוא�אל�מקומי�הגבוה.�אז�נולדתי�אצלך,�אימא,�וזכות
גדולה�היא�עבורך.�כשנסתיימו�שלוש�השנים�נלקחתי�חזרה�אל

מקומי,�כי�לא�היה�לי�כבר�מה�לעשות�בעולם�האומלל�הזה.

אבל�מדוע�הלכת�באופן�נורא�כל�כך?�הוסיפה�האם�לשאול.�השיב
הבן�ואמר�–�כשעמדתי�להיפטר�מן�העולם,�נגזרה�גזירה�גדולה
על�יהודי�עירנו�וכולם�היו�אמורים�להיהרג,�גם�את�ואבינו,�אז
כיבדו�אותי�שאהיה�כפרת�העיר�כולה�ונרצחתי�למענם,�ובכך
הצלתי�את�העיר�כולה.�לכן�זוכה�אני�לכל�הכבוד�הגדול�הזה�כאן,

לאף�אחד�בגן�עדן�אין�רשות�לראות�אותי,�רק�לאבא�בכל�זמן
שירצה,�הילד�צחק�בנעימות,�התחיל�להתרחק�ונעלם.�אז�אמר
לה�בעלה:�ראית�שלכל�הקושיות�יש�תירוצים,�הן�הבורא�אינו�יוצר
שום�רע.�כעת�על�לחזור�אל�שיעורי.�הוא�ליווה�אותה�אל�המקום
הראשון�שליד�העץ�ואמר�לה:כאן�טוב�לי�מאוד,�אבל�אין�אני�יכול
לסבול�את�אנחותיך�ואת�דמעותיך,�תעשי�לי�טובה�גדולה,�אם
תתחילי�לחיות�בשמחה,�הנה�הציעו�לך�שידוך�הגון�–�אל�תתנגדי.
בעלה�נעלם�והיהודי�הזקן�נראה�שוב,�והוא�הובילה�אל�היער
הגדול.�היא�הקיצה�משנתה�כאילו�נולדה�מחדש.�זמן�כה�רב
שכבה�כשחיוך�נסוך�על�פניה,�והמשיכה�לראות�את�בעלה�המאושר
ובנה�המחייך.�אבן�גדולה�נגולה�מעל�לבה�והיא�קיבלה�תנחומים.

בכעת�נישאה�בשנית�וחיה�את�חייה�בשמחה�ונועם.
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