
ִהְתּפַּתְלָה ּבִכְַפר ָהרֹוֶאה. לְיַד ַאַחד  ֶרךְ ַהּכְֻרּכָר ׁשֶ ְמנֵַחם, נַַהג ַהּמֹונִית, נַָסע ּבְִאּטִיּוּת עַל ּדֶ
נֵי ַסלִּים גְּדֹולִים. ה, וּבְיֶָדיָה ׁשְ הַּבָּתִים הוּא ָרָאה ִאּשָׁ

ה ֵהיכָן גָּר ָהַרב נִֵריָּה?” ׁשָ “ּפִיּפְ, ּפִיּפְ,” צַָפר ְמנֵַחם, “ּתוּכְלִי לֹוַמר לִי ּבְבַּקָ
ָרה ֵהיֵטב  ה. ִהיא ִהנִּיָחה ּבִזְִהירוּת ֶאת ַהּסַלִּים ַהּכְבִֵדים וְָקׁשְ “ּבְוַּדַאי וּבְוַּדַאי!” עָנְָתה הִָאּשָׁ

ּה. לְּרֹאׁשָ ֶאת ַהּמְִטּפַַחת ׁשֶ
ף  ּתְִרֶאה ּבַיִת ֻמּקָ ר,” ִהצְּבִיעָה ּבְיָָדּה, “ּכְׁשֶ ךְ יָׁשָ “ַהְמׁשֵ

ל ָהַרב נִֵריָּה.  הוּא הַּבַיִת ׁשֶ ּבַעֲצֵי ּפְִרי ּתֵַדע ׁשֶ
ם עֵץ ֵפיגּ’ֹויָה וְעֵץ ֲאבֹוָקדֹו וְעֵץ ִרּמֹונִים וְעֵץ...” ָהַרב נַָטע ׁשָ

ה.  “ֲאנִי ִמצְַטעֵר, ֲאנִי ְמַמֵהר ְמאֹד!” ִהְפִסיק ְמנֵַחם ֶאת ּדִבְֵרי הִָאּשָׁ
ּקֹות.  ֵדה ַהּתְעוָּפה ּבְעֹוד ּכַּמָה ּדַ “עָלַי לְַהּסִיעַ ֶאת ָהַרב לִׂשְ

הוּא צִָריךְ לְלַּמֵד ּתֹוָרה ּבֲַאָרצֹות ְרחֹוקֹות!”
יךְ לִנְסֹעַ ּבַּכְבִיׁש ַהּצַר.  לֹום וְִהְמׁשִ נֹוֵפף ְמנֵַחם לְׁשָ

הִּבִיט ּכֹה וָכֹה, ַאךְ ֶאת ּבֵית ָהַרב לֹא ָרָאה!

ַהֲחֵבִרים ַהּטֹוִבים
 ֶׁשל ָהַרב ֵנִרָּיה 

ֶהעֱלָה עֲנַן ָאבָק, נַָסע לְִקָראתֹו. ְטַרְקטֹור ָאדֹם, ׁשֶ
ה ֵהיכָן גֵּר ָהַרב נִֵריָּה?” ׁשָ “ּפִיּפְ, ּפִיּפְ,” צַָפר ְמנֵַחם, “ּתוּכַל לֹוַמר לִי ּבְבַּקָ

“ּבְוַּדַאי וּבְוַּדַאי!” עָנָה נַַהג ַהּטְַרְקטֹור. הוּא הֹוִריד ֶאת ּכֹובָעֹו וְנִגֵּב ֶאת ִמצְחֹו ַהְמיֻּזָע.
ים ַרּבִים נִכְנִָסים ֵאלָיו ּתֵַדע  ֲאנָׁשִ ּתְִרֶאה ּבַיִת ׁשֶ “ַסע לַּכִוּוּן ַהּזֶה,” הוּא ִהצְּבִיעַ ּבְיָדֹו, “ּכְׁשֶ

ל ָהַרב נִֵריָּה. הוּא ְמיַעֵץ וְעֹוזֵר לְכֻלָּם.  הוּא הַּבַיִת ׁשֶ ׁשֶ
”... ים ׁשֶ יבָה, לְַרּבָנִים, לֲַאנָׁשִ לְבַחוִּרים ֵמַהיְׁשִ

“ֲאנִי ִמצְַטעֵר, ֲאנִי ְמַמֵהר ְמאֹד!” ִהְפִסיק ְמנֵַחם ֶאת ּדִבְֵרי ָהִאיׁש. 
ּקֹות.  ֵדה ַהּתְעוָּפה ּבְעֹוד ּכַּמָה ּדַ “עָלַי לְַהּסִיעַ ֶאת ָהַרב לִׂשְ

הוּא צִָריךְ לְלַּמֵד ּתֹוָרה ּבֲַאָרצֹות ְרחֹוקֹות!”
יךְ לִנְסֹעַ ּבַּכְבִיׁש ַהּצַר.  לֹום וְִהְמׁשִ נֹוֵפף ְמנֵַחם לְׁשָ

הִּבִיט ּכֹה וָכֹה, ַאךְ ֶאת ּבֵית ָהַרב לֹא ָרָאה!
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נֵי יְלִָדים עְָמדוּ ּבְצַד ַהּכְבִיׁש וְָרצוּ לֲַחצֹות אֹותֹו. ׁשְ
ה ֵהיכָן גָּר ָהַרב נִֵריָּה?” ׁשָ “ּפִיּפְ, ּפִיּפְ,” צַָפר ְמנֵַחם, “ּתוּכְלוּ לֹוַמר לִי ּבְבַּקָ

הוּא רֹוֶאה אֹוָתנוּ!” לֹום ּכְׁשֶ ּתִָמיד אֹוֵמר לָנוּ ׁשָ ַאל הַיֶּלֶד, “זֶה ָהַרב ׁשֶ “ָהַרב נִֵריָּה?” ׁשָ
יֵחי ֲהַדס  לְָּפנָיו ׂשִ ּתְִרֶאה ּבַיִת ׁשֶ “ּתִּסַע לַּכִוּוּן ַהּזֶה,” ִהצְּבִיעָה ַהיַּלְּדָה ּבְֶאצְּבָעָּה, “ּכְׁשֶ

ל ָהַרב נִֵריָּה. לְִפנֵי ַחג ַהּסֻּכֹות, ָהַרּבָנִית נִֵריָּה ְמַחלֶֶּקת לְכֻלָּם  הוּא הַּבַיִת ׁשֶ ּתֵַדע ׁשֶ
ִרים -  ה עַנְֵפי ֲהַדּסִים ּכְׁשֵ לֹׁשָ ׁשְ

ּפַַחת ֶרגֶן וְגַם לְ...” לָּנוּ וְגַם לְִמׁשְ לְַאּבָא ׁשֶ
“ֲאנִי ִמצְַטעֵר, ֲאנִי ְמַמֵהר ְמאֹד!” 

בְֵרי ַהיַּלְּדָה. “עָלַי לְַהּסִיעַ ֶאת ָהַרב  ִהְפִסיק ְמנֵַחם ֶאת ּדִ
ּקֹות.  ֵדה ַהּתְעוָּפה ּבְעֹוד ּכַּמָה ּדַ לִׂשְ

הוּא צִָריךְ לְלַּמֵד ּתֹוָרה ּבֲַאָרצֹות ְרחֹוקֹות!”
יךְ לִנְסֹעַ ּבַּכְבִיׁש  לֹום וְִהְמׁשִ נֹוֵפף ְמנֵַחם לְׁשָ

ַהּצַר. הִּבִיט ּכֹה וָכֹה, 
ַאךְ ֶאת ּבֵית ָהַרב לֹא ָרָאה!

ף עֲצֵי ּפְִרי גְּבֹוִהים.  ּבַּצֶֹמת עַָמד ּבַיִת ָקָטן, ֻמּקָ
יֵחי ֲהַדס ֵריָחנִיִּים.  ּבַּכְנִיָסה לַּבַיִת גְָּדלוּ ׂשִ

טוּ ֶאת ַהּכְנִיָסה לַּבַיִת. ים ּבַעֲצִיצִים ִקּשְׁ צְָמִחים יְֻרּקִ
ַמח ְמנֵַחם. ל ָהַרב נִֵריָּה!” ׂשָ “ִהגַּעְּתִי סֹוף סֹוף לְבֵיתֹו ׁשֶ
“ּפִיּפְ, ּפִיּפְ,” הוּא צַָפר ׁשוּב וָׁשוּב, “ּכְבָר ְמֻאָחר ְמאֹד!”

ָהַרּבָנִית נְֶחּפְזָה הַחוּצָה וּבְיָָדּה ִמזְוָָדה.
ֵדה ַהּתְעוָּפה?” “ּבָרוּךְ הַּבָא!” ִהיא ּפָנְָתה ֵאלָיו, “ּבָאָת לַָקַחת ֶאת ָהַרב לִׂשְ

“ּכֵן. ַהּמָטֹוס ּתֵכֶף יְַמִריא,” הוּא עָנָה, “ֵאיפֹה ָהַרב?”
לֹום לֲַחבֵָריו ַהּטֹובִים...”  ּקֹות. ָהַרב אֹוֵמר ׁשָ “ּבֹוא, ִהּכָנֵס לְכַּמָה ּדַ

ָאְמָרה ָהַרּבָנִית ּבְִחיּוּךְ ָרָחב.

רֹון  ֶקט ּבַּמְִסּדְ ַרר ּבַּבַיִת. הוּא ּפַָסע ּבְׁשֶ ֶקט ׂשָ ּפַַחת נִֵריָּה. ׁשֶ ל ִמׁשְ נִכְנַס ְמנֵַחם לַּבַיִת ׁשֶ
ל ָהַרב וְלֹא ָרָאה ַאף ֶאָחד. ַהּמֹובִיל לְַחְדרֹו ׁשֶ

“ִמּמִי נְִפָרד ָהַרב? ִמי ֵהם ֲחבֵָריו ַהּטֹובִים?” ִהְסּתְַקֵרן ְמנֵַחם וְֵהצִיץ לְתֹוךְ הֶַחֶדר. 
גְָּדׁשוּ ֶאת הֶַחֶדר.  ֵפי ַהּסְָפִרים ָהַרּבִים ׁשֶ הוּא ָרָאה ֶאת ָהַרב עֹוֵמד לְבַּדֹו מוּל ַמּדְ

ק לֹו וְֶהֱחזִיר אֹותֹו ֲחזָָרה לְַמּדַף ַהּסְָפִרים.  ָהַרב הֹוצִיא ֻחּמָׁש ֵמַהּמַּדָף, נָׁשַ
ק לֹו וְֶהֱחזִיר גַּם אֹותֹו לַּמָקֹום.  ַאַחר ּכָךְ הֹוצִיא ֵסֶפר גְָּמָרא, נָׁשַ

ֵסֶפר ַאַחר ֵסֶפר הֹוצִיא ָהַרב ִמּמְקֹומֹו וְנְִפַרד ִמּמֶנּוּ ּבְִהְתַרגְּׁשוּת. 
נִּּצְבוּ ֵמָהִרצְּפָה וְעַד ַהּתְִקָרה. ִפים ׁשֶ ּדָ כַח וְלֹא ִדלֵּג עַל ׁשוּם ֵסֶפר ֵמַהּמַ הוּא לֹא ׁשָ

“ֲאנִי ִמצְַטעֵר, ַאךְ עָלַי לְַמֵהר,” ִהְתנַּצֵל ָהַרב וְלִּטֵף ּבְעֵינָיו 
ּקֹות עָלַי לִנְסֹעַ לְֶאֶרץ ְרחֹוָקה.  ֶאת ְסָפָריו ָהֲאהוּבִים, “ּבְעֹוד ּכַּמָה ּדַ

ם ּתֹוָרה וְֶאֱחזֹר ֲאלֵיכֶם ּבְִמֵהָרה!” ֶאת ַאַחי ַהיְּהוִּדים ֲאלַּמֵד ׁשָ
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