
 ַּבֲחַדר ַהְּסָפִרים
ֶׁשל ַאָּבא

ַחְדֵרי ְסָפִרים ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ
ִטים ֶאת עֹולַם יַלְדוּתֹו. ְמַקּשְׁ

)הרב נריה, “זרעים”, תרצ”ו(

אִיֵּר: ֶאלְָחנָן ּבֶן אוִּריּכְָתבָה: ּתָָמר זְַקס



ִרים ּבְרוְּסיָה ָהְרחֹוָקה, יְָרדוּ  נִים ַרּבֹות, ּבְֶאָחד ִמלֵּילֹות ַהחֶֹרף ַהּקָ לְִפנֵי ׁשָ
ָרכִים  בוּ ּבְָחזְָקה, ַהּדְ לֶג גְּדֹולִים עַל ָהֲאָדָמה. רוּחֹות עַּזֹות נָׁשְ ּפְִתיֵתי ׁשֶ

ּכֻלָּן ּכֻּסוּ ּבְלָבָן, ַקר ָהיָה ּבַחוּץ, ַקר ְמאֹד.
ָטן ּבַּמִּטָה.  ה־צְבִי וְָאִחיו ַהּקָ כְבוּ מֹׁשֶ ִמיכַת ַהּצֶֶמר ַהּכְֻחלָּה ׁשָ ּתַַחת ׂשְ

ה־צְבִי ִחּכָה לְַאּבָא. ּבִנְיִָמין נְִרּדַם, ַאךְ מֹׁשֶ
ָרכִים יִָמים ַרּבִים. הוּא נֹוֵסעַ ֵמעִיר  לֶָּהם, ָהַרב ּפְַתְחיָה, נְִמצָא ּבַּדְ ַאּבָא ׁשֶ

לְעִיר וִּמּכְָפר לִכְָפר לְלַּמֵד ּתֹוָרה.
ַאּבָא יֲַחזֹר ַמֵהר הַּבַיְָתה...” ה־צְבִי ּבְלִּבֹו, “ַהלְוַאי ׁשֶ ב מֹׁשֶ “ַהלְוַאי...” ָחׁשַ

ִמיכַת ַהּצֶֶמר ַהּכְֻחלָּה עַד  ךְ ֶאת ׂשְ הוּא ִסּדֵר ֶאת ַהּכִָרית ּתַַחת רֹאׁשֹו, ָמׁשַ
לִכְֵתָפיו, עָצַם ֶאת עֵינָיו, וְכְִמעַט נְִרּדַם.
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ֵקִטים ִמְקצֵה  ְמעוּ צְעִָדים ׁשְ לְֶפַתע נִׁשְ
רֹון, ּדֶלֶת ֲחַדר ַהּסְָפִרים נְִפּתְָחה  ַהּמְִסּדְ

– וְנְִסגְָּרה.
ף  ְפׁשֵ ה־צְבִי עַל ַהּמִּטָה, ׁשִ ב מֹׁשֶ ִהְתיַּשֵׁ
ִמיכָה  ֶאת עֵינָיו וְהֹוִריד ֵמעָלָיו ֶאת הַּשְׂ

ַהּכְֻחלָּה.
ַהִאם זֶהוּ ַאּבָא?

ה־צְבִי ֵמַחְדרֹו. ּבְִקצֵה  הֵצִיץ מֹׁשֶ
רֹון, ּתַַחת ּדֶלֶת ֲחַדר ַהּסְָפִרים,  ַהּמְִסּדְ

כָה. ל אֹור ֶאת ַהֲחׁשֵ ֵהִאיר ּפַס ׁשֶ
הוּא צַָדק, ַאּבָא ּבַּבַיִת! לֹוֵמד ּתֹוָרה 

ּבֲַחַדר ַהּסְָפִרים!
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ה־צְבִי לְעַצְמֹו.  ב מֹׁשֶ ּמַח ֶאת ַאּבָא וְַאְפּתִיעַ אֹותֹו ּבַּסְִפִריָּה!” ָחׁשַ “ֲאׂשַ
ֶקט. הוּא ּפַָתח ֶאת ּדֶלֶת ֲחַדר ַהּסְָפִרים וְנִכְנַס ּבְׁשֶ

ב ַאּבָא, ֶהְחלִיק ֶאת ֶאצְּבָעֹו עַל ּדַף  לְָחן ַהגָּדֹול, יָׁשַ ּבַּסְִפִריָּה, לְיַד הַּשֻׁ
ַהגְָּמָרא, עַָקב ַאֲחֵרי ַהּמִלִּים וְָקָרא ִמּתֹוכֹו.

ב עַל ַהּכִּסֵא לְיַד ַאּבָא –  ית ֵמַהּמַּדָף, ֵאׁשֵ “אֹוִריד ֶאת ֻחּמַׁש ּבְֵראׁשִ
ה־צְבִי לְעַצְמֹו, ִטּפֵס וְעָלָה עַל ַהּכִּסֵא ַהגָּבֹוּהַ  ב מֹׁשֶ וְֶאלְַמד!” ָחׁשַ

לְּיַד ּדֶלֶת ַהּכְנִיָסה.  ׁשֶ
הוּא הֹוצִיא ֵמַהּמַּדָף ֶאת ַהֻחּמָׁש וְֶהֱחזִיק אֹותֹו ּבְיָדֹו. 

ָרצָה לֶָרֶדת ֲחזָָרה, נְִתְקלָה יָדֹו ּבְַמְחזִיק ַהּסְָפִרים,  ּכְׁשֶ
וְהוּא נַָפל ּבְקֹול גָּדֹול עַל ָהִרצְּפָה.
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ַמע ַאּבָא ֶאת ַהּקֹולֹות וְהִֵרים ֶאת רֹאׁשֹו ִמּדַף ַהגְָּמָרא. ִחיּוּךְ  ׁשָ
ה־צְבִי צֹועֵד לְעֶבְרֹו. ָרָאה ֶאת מֹׁשֶ ט עַל ּפָנָיו ּכְׁשֶ גָּדֹול הְִתּפַּשֵׁ

ֶרךְ?  “ַאּבָא, ָמַתי ִהגַּעְּתָ הַּבַיְָתה? ַאּבָא, ָהיָה לְךָ ַקר ּבַּדֶ
לֶג?” יַָרד עָלֶיךָ ׁשֶ

ֵאלֹות,  יב עַל ַהּשְׁ ָרצָה ַאּבָא לְָהׁשִ
אֹל  אֹל וְלִׁשְ יךְ לִׁשְ ה־צְבִי ִהְמׁשִ ַאךְ מֹׁשֶ

וְלֹא נַָתן לְַאּבָא לַעֲנֹות.
“ַאּבָא, ָמַתי ּתְלַּמֵד אֹוִתי ׁשוּב 

ָרה?” עַל ַאבְָרָהם וְׂשָ
גַּם לִי יְִהיוּ  ב ׁשֶ “ַאּבָא, ַאּתָה חֹוׁשֵ

ַהְרּבֵה ְסָפִרים? גַּם לִי ּתְִהיֶה 
ֶאגְּדַל?” לְּךָ ּכְׁשֶ ִסְפִריָּה גְּדֹולָה ּכְמֹו ׁשֶ
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ִהנְֵהן ַאּבָא ּבְרֹאׁשֹו וְצַָחק.
ֵאלֹות וְזֶה  ה־צְבִי, ַאּתָה ׁשֹוֵאל ַהְרּבֵה ׁשְ “מֹׁשֶ

ַאּתָה אֹוֵהב לִלְמֹד וְזֶה ְמצֻיָּן.  טֹוב, ֲאנִי יֹוֵדעַ ׁשֶ
ּתִגְּדַל, גַּם לְךָ ּתְִהיֶה ִסְפִריָּה  ּבְעֶזְַרת ה’, ּכְׁשֶ

גְּדֹולָה, וּבְוַּדַאי יְִהיוּ ּבָּה ְסָפִרים ַרּבִים!
נֵּלֵךְ  עָה ּכְבָר ְמֻאֶחֶרת, ִהגִּיעַ ַהּזְַמן ׁשֶ ו הַּשָׁ עַכְׁשָ

יךְ לִלְמֹד יַַחד עַל  לִיׁשֹן. ָמָחר ּבַּבֶֹקר נְַמׁשִ
ָרה.” ַאבְָרָהם וְׂשָ

“וְגַם עַל יִצְָחק וְִרבְָקה, וְ... עַל יַעֲקֹב וְָרֵחל 
ה־צְבִי. ׁש מֹׁשֶ וְלֵָאה.” ּבִּקֵ

ה־צְבִי ֶאל  ַאּבָא ִהנְֵהן ּבְרֹאׁשֹו וְלִוָּה ֶאת מֹׁשֶ
ַחְדרֹו. הוּא עָזַר לֹו לְִהּכָנֵס לַּמִּטָה וְכִּסָה אֹותֹו 

ִמיכַת ַהּצֶֶמר ַהּכְֻחלָּה. ּבִׂשְ
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ִמיכָה, ַחם  ּבֶַחֶדר, ּתַַחת הַּשְׂ
ה־צְבִי.  וְנָעִים ָהיָה לְמֹׁשֶ

ַמח.  הוּא עָצַם ֶאת עֵינָיו וְׂשָ
ַאּבָא ָחזַר הַּבַיְָתה, וָּמָחר 

נֵיֶהם יַַחד עַל  ּבַּבֶֹקר יִלְְמדוּ ׁשְ
ָרה ּבַּסְִפִריָּה! אוּלַי  ַאבְָרָהם וְׂשָ

יְַסּפִיקוּ לִלְמֹד גַּם עַל יִצְָחק 
וְִרבְָקה. וְאוּלַי, אוּלַי גַּם עַל 

יַעֲקֹב, ָרֵחל וְלֵָאה!
ה  נָה, מֹׁשֶ נָה עָבְָרה וְעֹוד ׁשָ ׁשָ

ָטן גַָּדל וְעָלָה לְֶאֶרץ  צְבִי ַהּקָ
ָרֵאל לִלְמֹד ּבָּה ּתֹוָרה. ּכְמֹו  יִׂשְ

ל ָהַרב  לְָאבִיו, גַּם ּבְבֵיתֹו ׁשֶ
ה־צְבִי נִֵריָּה ּבִכְַפר ָהרֹוֶאה  מֹׁשֶ

נָּה עַד ַהיֹּום ִסְפִריָּה גְדֹולָה.  יֶׁשְ
ִפים עֲמוִּסים  וּבַּסְִפִריָּה ַמּדָ
ּבְִסָפִרים – ֵמָהִרצְּפָה וְעַד 

לַּתְִקָרה! ִמּסְָפִרים ֵאלּוּ לִּמֵד 
ָהַרב ֶאת ַהּתַלְִמיִדים ָהַרּבִים 

הִֵקים. יבָה ׁשֶ ּבַיְׁשִ
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