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ְלמוּד-ּתֹוָרה. ּתַ ָנִסים ּבַ אוַּלם ַהּכְ

עֹוד ִעְרּבּוב ֶאָחד ַאֲחרֹון, ִלְפֵני 
ֶׁשּמֹוִציִאים ֶאת ַהֶּפֶתק ַהּזֹוֶכה ַּבּגֹוָרל...

 ְוַהּזֹוֶכה
ְּבַכְרִטיס ִטיָסה ָלַרִּבי 
הּוא... ֶּפֶתק ִמְסָּפר...

ה  ַּתֲעֶל
ְׁשמּוִליק, ַאל 

ִּתְתַּבֵּיׁש!

 ַטֶייעֶרע ְּבִריֶדער...
ֶוועְלן ִמיר ָפָאְרן 

צּום ֶרִּבי'ן!

ַמָּזל-טֹוב ְׁשמּוִליק! 
ַאָּתה ִּתְהֶיה ַהָּנִציג 
ֶׁשל ָּכל ַיְלֵדי ַּתְלמּוד-

ַהּתֹוָרה ַלְּנִסיָעה ָלַרִּבי!!

ֵאיִני ַמֲאִמין! אּוַכל 
ְלִהְצָטֵרף ְלַאָּבא ֶׁשִּלי, 
לּוִחים! ַהָּטס ְלִכּנּוס ַהּׁשְ

ָרִציִתי ָּכל 
ָּכְך ִלְזּכֹות!

ּוָואּו, ֵאיֶזה 
ֵּכף לֹו! הּוא 
ָיטּוס ָלַרִּבי!

 ֵיׁש ִלי!
ָזִכיִתי!!!
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ַהנֹוב ַחת ּכָ ּפַ ית ִמׁשְ ּבֵ

ַאָּבא, ִאָּמא, 
ָזִכיִתי ְּבַכְרִטיס 

ִטיָסה!

ר  ֵאיֶזה ֹיִפי, ְׁשמּוִליק. ִנְתַקּׁשֵ
ִּבְמִהירּות ַלּסֹוֵכן, ֲאִני ֲהֵרי 
נֹוֵסַע ַהּיֹום. אּוַלי ַּתְסִּפיק 

ְלִהְצָטֵרף ֵאַלי ַלִּטיָסה!

ָׁשַמְעָּת ֶאת ַהֲחָדׁשֹות, ָירֹון? 
ְׁשמּוִליק ָזָכה ְּבַכְרִטיס 

ִטיָסה ְוהּוא ִמְצָטֵרף ַהּיֹום 
ָלַרב ַלְּנִסיָעה ָלַרִּבי!

 ַּכָּמה ֲחָבל
ֶׁשֶמּעְנִדי ֹלא ָזָכה ַּגם. ִנְרֶאה 
ֶׁשהּוא ִמְצַטֵער ָּכל-ָּכְך. אּוַלי 
ַאָּבא ֶׁשִּלי יּוַכלַלֲעֹזר ָּבִעְנָין...

ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ָּכל 
ָּכְך ִלְנֹסַע ָלַרִּבי... 
ַהְלַואי ֶׁשַּגם ֲאִני 

ָהִייִתי זֹוֶכה..

ֵאיֶזה ֹיִפי! 
ֶׁשִּתְהֶיה ְנִסיָעה 

טֹוָבה!!
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ל ְיהוָּדה ָרדֹו ׁשֶ ִמׂשְ ּבְ

 ַאָּבא,
 ֲאִני רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש
ִמְּמָך ַּבָּקָׁשה...

ֲאִני ַחָּיב ִלְנֹסַע ִּבְזִהירּות, ַאְך 
ַּגם ִּבְמִהירּות, ִאם ֲאִני רֹוֶצה 

ְלַהְסִּפיק ְלַהִּגיַע ַּבְּזַמן...

... ְּבִקּצּור, ַאָּבא, אּוַלי ּתּוַכל ָלֵתת 
ִני ֶׁשל ָהַרב, ֶמעְנִּדי, ַּכְרִטיס  ַלֵּבן ַהּׁשֵ
ִטיָסה ְּבַמָּתָנה? ְּבַבָּקָׁשה, ִּבְׁשִביְלָך 

ִהֵּנה, ֵיׁש ָּכאן ַמְסִּפיק ֶזה ֹלא ֶנְחַׁשב ְסכּום ָּגדֹול...
ִּבְׁשִביל ִלְקנֹות ַּכְרִטיס 
ִטיָסה נֹוָסף. אּוַלי ֲאִפּלּו 

ֵאר ְקָצת ֹעֶדף... ִיּׁשָ

ּתֹוָדה, ַאָּבא. 
ּתֹוָדה ַרָּבה!

 ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֶאְצָטֵרף ַּגם ֲאִני ְּבַעְצִמי
ַלִּטיָסה ַהּזֹו. ֲאִני ָצִריְך ִלְראֹות ַאַחת ּוְלָתִמיד 

ִמיהּו ָהַרב ַהֶּזה ֶׁשַהֵּבן ֶׁשִּלי אֹוֵהב ָּכל-ָּכְך!

ֶזהּו, ָאדֹון 
ַנָהג. ֵאּלּו ָּכל 

ַהִּמְזָודֹות.

 ִאם-ֵּכן, 
ֶאְפָׁשר ָלֵצאת 

ַלֶּדֶרְך!

ָרִציִתי ָּכל-ָּכְך 
ִלְנֹסַע ִאָּתם!!

ֲעֹצר, ַנָהג! 
ַחֵּכה ֶרַגע!!!

ֶּבַטח ֶׁשֶאֱעֹצר, ַאָּתה 
חֹוֵסם ִלי ֶאת ַהֶּדֶרְך! ֵאיְך 

ֶאְפָׁשר ִלְנֹסַע ָּכָכה?!
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 ַהֶּכֶסף
ֵמַהַּכֶּסֶפת

ל: ָמׁשָ
ִנְרֶאה ֶׁשְּיהּוָדה הּוא ָעִׁשיר ָּגדֹול ְמֹאד, ֲאָבל ַהַּכֶּסֶפת ֶׁשּלֹו 
ִנְמָצא  ֶׁשּלֹו  ַהֶּכֶסף  ָּכל  ַּכִּנְרֶאה  ַיֲחִסית...  ְקַטָּנה  ִנְרֵאית 

ַּבַּבְנק!

ַהֶּכֶסף  ִאם  ֶהְבֵּדל  ֵאין ׁשּום  ָעִׁשיר  ָאָדם  ִּבְׁשִביל  ְּבֶעֶצם, 
ֶׁשּלֹו ִנְמָצא ֶאְצלֹו ִּבְמֻזָּמן - ָּבַאְרָנק אֹו ַּבַּכֶּסֶפת, אֹו ָׁשמּור 
ַּבִּכיס,  ֶאְצלֹו  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ִלְׁשֹמר  ָצִריְך  הּוא  ֵאין  ַּבַּבְנק. 
ׁשּוב  אֹותֹו  ְוִלְסֹּפר  ְּבֶאְצְּבעֹוָתיו  ַהְּזַמן  ָּכל  אֹותֹו  ׁש  ְלַמּׁשֵ

ְוׁשּוב ְוׁשּוב...

ָעָליו  ִלְסֹמְך  ֶׁשֶאְפָׁשר  ֵאיכּוִתי,  ְּבַּבְנק   ְמֻדָּבר  ַרק  ִאם 
ְלהֹוִציא  יּוַכל  הּוא   - ַהֶּכֶסף  ֶאת  ִיְצָטֵרְך  ֶׁשהּוא  ֶׁשְּבֶרַגע 
ְּכִאּלּו הּוא  ֶנְחַׁשב  ַּבַּבְנק  ֶׁשִּנְמָצא  ַהֶּכֶסף  ֵמַהַּבְנק,  אֹותֹו 

ֶאְצלֹו ַּבִּכיס...

ל: ִנְמׁשָ
א". ֲחַז"ל  ֶמת ָלעֹוָלם ַהּבָ ֶרן ַקּיֶ ְצוֹות ֶנֱאַמר: "ַהּקֶ ַעל ִקּיּום ַהּמִ
ָעצּום!  הּוא  ְצוֹות  ַהּמִ ִקּיּום  ַעל  ָכר  ַהּשָׂ ׁשֶ אֹוָתנּו  ִדים  ְמַלּמְ
ים  יׁשִ ַמְרּגִ ְוֵאיֶנּנּו  ָכר,  ַהּשָׂ ֶאת  ו  ַעְכׁשָ רֹוִאים  ֵאיֶנּנּו  ָנכֹון, 
עֹוָלם, ֵאֶצל  יֹוֵתר ּבָ ְנק" ַהּטֹוב ּבְ "ּבַ מּור ּבַ אֹותֹו. ֲאָבל הּוא ׁשָ
ַמן,  ַהּזְ יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ טּוִחים  ּבְ ַוֲאַנְחנּו  רּוְך-הּוא,  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ

ִדּיּוק. יַע ָלנּו ּבְ ּגִ ָכר ַהּמַ ל ֶאת ַהּשָׂ ֲאַנְחנּו ְנַקּבֵ

)ּתֹוַרת ְמַנֵחם ִהְתַוֲעֻדּיֹות ֵחֶלק לג ַעּמּוד 183(
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 ְּכבֹוד ָהַרב,
ַאָּבא ֶׁשִּלי ִהְסִּכים ָלֵתת ַמָּתָנה 

 ְלֶמעְנִּדי - ַּכְרִטיס ִטיָסה!
הּוא ָיֹכל ְלִהְצָטֵרף ֲאֵליֶכם!!!

ַּגם ַאָּתה 
נֹוֵסַע!

 ֵאיִני 
ַמֲאִמין!

ַּכָּמה ְמַרֵּגׁש!

ָירֹון, ָּכל 
ַהָּכבֹוד!

ַחָּיִבים ְלִהְזָּדֵרז, 
ָוֹלא, ֹלא ַנְסִּפיק 

ֶאת ַהִּטיָסה...

 ָיֶפה ְמֹאד, ֲאדֹון 
אֹוַפּנֹוָען! ַּבַהְתָחָלה 

ָחַסְמָּת ִלי ֶאת 
ַהֶּדֶרְך, ְוַעְכָׁשו 

ַאָּתה מֹוִציא ִלי ֶאת 
ַהּנֹוְסִעים ֵמַהּמֹוִנית! 

ֵאיְך ֶאְפָׁשר 
ִלְנֹסַע ָּכָכה?!

 ַמֵהר, ַמֵהר, ִּתְדַחף ֶאת 
ַהֹּכל ַלִּמְזָוָדה. ְנַסֵּדר ֶאת 

ַהְּבָגִדים ְּכֶׁשַּנִּגיַע...

ֵּכן, ַחָּיִבים 
ְלִהְזָּדֵרז!!!

ְנִסיָעה 
טֹוָבה!

ָּכל ַהָּכבֹוד איי בייי בייי בייי אוי טדדדדדם!
ְלַחַּב"ד!

אֹוי, ְׁשַכְחֶּתם 
ֶאת ַהְּסֶוֶדר ֶׁשל 
ֶמעְנִּדי... טֹוב, 
ַוַּדאי ִּתְסַּתְּדרּו...
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ֶבת ַתֲחַנת ָהַרּכֶ ּבְ

ִהְזָּדְרזּו, ְיָלִדים. ָיָצאנּו 
ְּבִאחּור, ֲאַנְחנּו ֲעלּוִלים 
ְלַהְחִמיץ ֶאת ָהַרֶּכֶבת!

ָהלֹו, ְיַלּדּוֶדס, 
ְמִהירּות ֶזה ְּבֵסֶדר, 

ֲאָבל ָצִריְך ַּגם 
ְזִהירּות! ִּכְמַעט 

ְּתַלְׁשֶּתם ִלי 
ֶאת ַהָּיִדית...

ִהְזָּדְרזּו, 
ִהְזָּדְרזּו...

ְׁשמּוִליק, 
ַהְּצָעִדים ֶׁשל 
ַאָּבא ַמָּמׁש 

ֲעָנִקִּיים.

 ֵּכן,
ִאם ֲאַנְחנּו רֹוִצים 

ִלְהיֹות ַּבֶּקֶצב ֶׁשּלֹו, 
 ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים

ָלרּוץ!

ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם ר' ָּברּוְך! 
ְּברּוִכים ַהָּבִאים!

ִמי ָהָיה ַמֲאִמין ֶׁשִּנְתֹּפס 
ֶאת ָהַרֶּכֶבת. ֲהֵרי ָעַמְדנּו 

ָּבְרִציף ַהֹּלא ָנכֹון...

ה  ְלַכְּתִחָּל
ַאִריֶּבער!

ִהֵּנה, זֹו 
ָהַרֶּכֶבת ִלְׂשֵדה 

ַהְּתעּוָפה.



ל: ָמׁשָ
ּוָואּו, ְּבֵאיזֹו ְמִהירּות ַאָּבא הֹוֵלְך! ַהְּפִסיעֹות ֶׁשּלֹו ְּגדֹולֹות 
ְצִריִכים  ְוְׁשמּוִליק  ֶמעְנִדּי  ְמֹאד.  ִמְזָּדֵרז  ְוהּוא  ָּכל-ָּכְך, 

ַמָּמׁש ָלרּוץ ִּבְׁשִביל ְלַהְצִליַח ְלִהְתַקֵּדם ַּבֶּקֶצב ֶׁשּלֹו.

ְוהּוא הֹוֵלְך ַמֵהר,  ֵיׁש ּכֹוַח,  ְלִמיֶׁשהּו  ָּכָכה. ִאם  ֶזה  ָּתִמיד 
ֵאר ְּבֶקֶצב ַהֲהִליָכה  ְצִריִכים ְלִהְתַאֵּמץ ּוְלִהְזָּדֵרז ְּכֵדי ְלִהּׁשָ
ֵאר ֵמָאחֹור... ְוִאם אֹותֹו ֶאָחד ַמְגִּביר ֶאת  ֶׁשּלֹו ְוֹלא ְלִהּׁשָ
ַהְּמִהירּות? ֵאין ְּבֵרָרה, ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְמִׁשיְך ְוָלֶלֶכת ִאּתֹו 

- ָצִריְך ְלִהְתַאֵּמץ ִּבְׁשִביל ְלַהְמִׁשיְך ְוִלְהיֹות ָקרֹוב ֵאָליו.

ּוַמה ּקֹוֶרה ְּכֶׁשאֹותֹו ֶאָחד, ֶהָחָזק ְוַהִּגּבֹור, ַמְתִחיל ָלרּוץ?... 
אֹו-הֹו! ֶזה ְּכָבר אֹוֵמר ֶׁשַחָּיִבים ְלִהְתַאֵּמץ ְמֹאד ִּבְׁשִביל 
ָּפׁשּוט   - ָוֹלא  ִאּתֹו.  ַיַחד  ּוְלִהְתַקֵּדם  ְלַהְמִׁשיְך  ְלַהְצִליַח 

ִנְׁשָאִרים ֵמָאחֹור...

ל: ִנְמׁשָ
ִאם  ַמן.  ַהּזְ ל  ּכָ ְועֹוד  עֹוד  רּוָחִנּיֹות  ַמֲעלֹות  ּבְ עֹוֶלה  י  ָהַרּבִ
ר  ִאי-ֶאְפׁשָ י,  ָהַרּבִ ֶאל  ְקׁשּוִרים  ְוִלְהיֹות  יְך  ְלַהְמׁשִ רֹוִצים 
ּוְלַנּסֹות  ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ץ  ְלִהְתַאּמֵ ָצִריְך  נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ל  ּכָ ָלנּוַח. 
"ָלרּוץ"  ץ  ְתַאּמֵ ּמִ ׁשֶ ְלִמי  ּוֻמְבָטח  ְועֹוד,  עֹוד  ְלִהְתַעּלֹות 
ַמִים ְוַיְצִליַח ִלְהיֹות ָקׁשּור  ָ ל ֶעְזָרה ֵמַהּשׁ ַקּבֵ ּיְ רּוָחִנּיּות, ׁשֶ ּבְ

י. ָלַרּבִ

)ּתֹוַרת ְמַנֵחם ִהְתַוֲעֻדּיֹות ֵחֶלק ב ַעּמּוד 161, 169(
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ֲהִליָכה ִעם 
ָאָדם ָמִהיר 


