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ִסּפּור

ָהַרב ְוַצַּלַחת ָהִאְטִרּיֹות

ָעִׁשיר  ֲהִכי  ָהִאיׁש  ֶׁשהּוא  ִביר,  ַהּגְ ֶׁשל  ֹפָאר  ַהּמְ ֵביתֹו  ּבְ ִלְסעּוָדה  יַע  ִהּגִ ֶאָחד  דֹול  ּגָ ַרב 

ְחּתֹו ֶׁשל ָהַרב. ָטַעם ָהַרב ְמַעט ֵמָהִאְטִרּיֹות  ַצּלַ ף ְמֵלָאה ִאְטִרּיֹות ּבְ ד ֵהִניחּו ּכַ ֲעָיָרה. ִמּיָ ּבָ

א אֹוָתּה  ְלָיָדיו ּוִמּלֵ ף  ַהּכַ ִלי ְלַחּכֹות ְלתֹורֹו, ָנַטל ֶאת  ּבְ ָניו.  ּפָ ט ַעל  ֵ ּשׁ דֹול ִהְתּפַ ּגָ ְוִחּיּוְך 

ָרק. דּוָׁשה ְלתֹוְך ַהּמָ ף ּגְ ֲעֵרַמת ִאְטִרּיֹות ְוֶהֱעִמיס ּכַ ׁשּוב ּבַ

ֲאָבל  ְוָחׁשּוב!  דֹול  ּגָ ַרב  ְועֹוד  ס,  ְמֻנּמָ ָאָדם  ִמְתַנֵהג  לֹא  ְך  ּכָ ְנבּוִכים:  ָהיּו  ַהֲחִסיִדים 

ה ַאַחת ְלִמיֶׁשהּו ַאֵחר. ַעְכָׁשו  ָהַרב ֶהֱעִמיס ּוָבַלע, ֶהֱעִמיס ּוָבַלס, ְולֹא הֹוִתיר ְולּו ִאְטִרּיָ

ִׁשים. ׁש ְמֻבּיָ ָבר ָהיּו ַמּמָ ַהֲחִסיִדים ּכְ

ד.  ס ּוְמֻכּבָ ָאָדם ְמֻנּמָ עּוָדה ִהְתַנֵהג ָהַרב ּכְ ה ְוַעד ְלסֹוף ַהּסְ ִנּיָ ְ ָנה ַהּשׁ ְוָאז, ִעם ּבֹוא ַהּמָ

ם לֹא ֵהֵעז ִלְׁשֹאל. ְך קֶֹדם ָלֵכן, ְוִאיׁש ּגַ ִאיׁש לֹא ֵהִבין ַמּדּוַע ָנַהג ָהַרב ּכָ

תֹו. פּו ְקרֹוָביו ְסִביב ִמּטָ ָטה ָהַרב ָלמּות, ִהְתַאּסְ ֶׁשּנָ ֲעבֹר ָׁשִנים, ּכְ ּכַ

ם ֶאת ָהֲארּוָחה  אי זֹוְכִרים ַאּתֶ ָקִרים, ַוּדַ ַני ַהּיְ ֵהִרים ָהַרב ְלֶרַגע ֶאת רֹאׁשֹו ְוָאַמר: “ּבָ

ה ָׁשִנים...“ ה־ַהְרּבֵ ְפֵני ַהְרּבֵ ַהִהיא ִמּלִ

ר. ם ָיְדעּו ַעל ָמה ְמדּבָ ּלָ ִאיׁש לֹא ֵהִׁשיב, ֲאָבל ּכֻ

י ַטֲעָמן ָמלּוַח ְמאֹוד.  י ּכִ י ֵמָהִאְטִרּיֹות, ַחְׁשּתִ ַעְמּתִ ֶׁשּטָ ד ּכְ “ּוְבֵכן,“ ִהְמִׁשיְך ָהַרב, “ִמּיָ

ִביר ּבּוָׁשה  ֵרם ַלּגְ ּגָ לּוחֹות — ּתִ ִביר ְוָהאֹוְרִחים ִיְטֲעמּו ֵמָהִאְטִרּיֹות ַהּמְ י ִאם ַהּגְ י ּכִ ָיַדְעּתִ

י ֶמַלח.  ֲעָתה ּוָבְזָקה יֹוֵתר ִמּדַ ֶלת ָהֻאְמָלָלה ֶׁשּטָ ֶ ַבּשׁ ר ֶאת ַהּמְ ס ְלַפּטֵ דֹוָלה, ְוהּוא לֹא ְיַהּסֵ ּגְ

יתֹו  ִמּבֵ ְוֻתְׁשַלְך  ה  ָ ִאּשׁ אֹוָתּה  ה  ּזֶ ְתּבַ ּתִ ֶ ִמּשׁ ֲאִני  ה  ּזֶ ֶׁשֶאְתּבַ ֶׁשּמּוָטב  י  ֶהְחַלְטּתִ קֹום  ּמָ ּבַ ּבֹו 

ה, ִלְפֵני מֹוִתי, ֲאִני  י ָאז. ְוַעּתָ ה, ֲחִסיִדים ֲאהּוִבים, ַלִהְתַנֲהגּות ֶׁשּלִ ּבָ ִביר. זֹו ַהּסִ ֶׁשל ַהּגְ

ֶלת ָהָיה  ֶ בֹוָדּה ֶׁשל אֹוָתּה ְמַבּשׁ י ָלֶכם ּבּוָׁשה. ֲאָבל ּכְ ַרְמּתִ ׁש ֶאת ְסִליַחְתֶכם ַעל ֶׁשּגָ ְמַבּקֵ

בֹוד ֶׁשּבֹו ֵיׁש  ּפּור ָהַפְך ְלֻדְגָמה ּוְלָמָׁשל ַעל ַהּכָ ֵעיַני.“ ָאַמר ְוָעַצם ֶאת ֵעיָניו. ְוַהּסִ ָיָקר ּבְ

זּוָלתֹו. ִלְנֹהג ִאיׁש ּבְ


