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מ. זיגלבוים

א.

בשעת דמדומים של בין-ערביים, עת של רצון ועונג, התאספו מספר 

ושמעו  האמצעי,  האדמו"ר  של  בנו  נחום,  מנחם  רבי  סביב  חסידים 

מפיו סיפורי מופת שהיה ֵעד להם. מופתים שמימיים ומרעישי נפש, 

הקשורים למקום קבורתם של הסבא הגדול כ"ק האדמו"ר הזקן  -  

בהאדיטש,  ושל אביו האדמו"ר האמצעי  - בניעז'ין.  

המופלאים,  הדברים  את  לשמוע  להיטיב  כדי  סביבו  הכל  הצטנפו 

ביניהם הרטיט במיוחד סיפור  השליחות  המוזרה     של...  חולדה:

באחד מימי  היריד שהתקיים בקיץ האחרון, הגיע לניעז'ין פקיד יהודי 

ובידו  ממוסקבה,  הידוע  הסוחר  זעליג  של  אמונו  איש  אהרון,  בשם 

אלף רובל טבין ותקילין לקניית סחורה עבור אדוניו. העסקה נכתבה 

ונחתמה עוד קודם לכן בין הצדדים, ולא נותר לאהרון אלא למסור 

את המזומנים וליטול את הסחורה.

קודם  קלה  שעה  לניעז'ין  שהגיע  כיון  אהרון,  של  מזלו  איתרע  והנה 

כניסת השבת והשעה דחקה לו, בחר באכסניה הראשונה שנזדמנה 

ולאו  לפניו,  יצא  ששמו  ליהודי  דווקא  שייכת  היתה  זו  אכסניה  לו. 

דווקא לטובה...

מכיוון שלא רצה להחזיק את הכסף ברשותו מחשש  'עינא פקיחא'  

של ארחי פרחי שמצאו מקום לינה באכסניה, הפקיד אהרון את אלף 
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זקן  מכובד,  פנים  סבר  בעל  היה  הלה  האכסניה.  בעל  בידי  הרובל 

אהרון  אימון.   ומעורר  מרשים  כולו  וכל  פניו  את  עיטר  והדור  ארוך 

טרם  היקר,  הכסף  צרור  את  בידיו  להפקיד  ומיהר  לרגע,  היסס  לא 

תפרוש עליהם השבת את כנפיה.

את  ממנו  ליטול  כדי  בעל האכסניה  אל  אהרון  ניגש  השבת  בצאת   

ומשך  קמות  בעיניים  בו  הביט  האכסניה  בעל  אך  בחזרה,  ממונו 

בכתפיו:

"על איזה פיקדון כבודו מדבר?" שאל בתמיהה.

אהרון נדהם, נעץ מבטו בפני בעל הבית, מנסה לירד לסוף דעתו. אך 

כעבור רגע התעשת וחזר על  בקשתו, מתאמץ לדבר באורך רוח. 

פניו של בעל האכסניה בערו מעלבון וכעס, הכה בשולחן בזעם וצווח 

בקול ניחר:

לפני  נבזה,  שקרן  מביתי,  לך  הסתלק  רוצה?  אתה  רובל  אלף   "

שאפליא בך את מכותי!"

אפילו  העז  ולא  האכסניה,  בעל  של  ומאיומיו  מפניו  אהרון  נתחלחל 

לפצות את פיו. בלי אומר, נסוג לאחוריו  אסף בבהילות את חפציו 

המועטים, ויצא מן האכסניה כל עוד נפשו בו.

ממעל  בו  הביט  חיוור  ירח  פניו.  את  בחוץ  קידמה  סגרירית  רוח 

או  מכר  היה  לא  לאהרון  מאדם,  וריק  חשוך  היה  הרחוב  בעצבות. 

מודע בכל העיר, והוא החל לסובב ברחובות הזרים לו, עד שרגליו 

נשאוהו בלי משים לעבר בית המדרש. נכנס אהרון ועמד בפתח בית 

בעששית.  שהוארה  אחת  מפינה  חשוך,לבד  היה  המקום  המדרש. 

שם  יושב  נחום  מנחם  רבי  את  וראה  פינה  לאותה  אהרון  התקרב 

ושוקד על ספריו.

 סבר פניו העדין והתמדתו העצומה הותירו בו רושם עז  - 'זה האיש 

שאוכל להיוועץ עמו', הבזיקה במוחו מחשבה. בצעדים מתוחים ניגש 

אל מקום מושבו של רבי נחום. הגביה רבי נחום את עיניו, וכשהבחין 

סיפר  למולו.  התיישב  ואהרון  לשלום,  בראשו  קלות  הניד  באהרון 

אהרון לרבי נחום את כל הקורות עימו מאז נשלח ממוסקבה  על ידי 

זעליג הסוחר, ואת כל שאירע לו עם בעל האכסניה, החמסן האכזר.

" אלף רובל כסף  שאינם שלי הפקדתי בידי חמסן", סיים אהרון את 

סיפורו,  "אלף רובל אינם שלי אלא של אדוני, ועתה נגזלו  ואבדו!" 

אמר ופרץ בבכי מר.

ר' נחום נד לו בראשו בעצב וברחמים. ככל אנשי ניעז'ין שמע גם הוא 

על 'מיעוט יושרו' של בעל האכסניה. עתה, צלל במחשבות עמוקות 

בניסיון למצוא דרך לחלץ את הכסף מידי האכסנאי...

למחרת עם בוקר הזדרז  ר' נחום לקרוא לבעל האכסניה ושאל אותו 
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בעניין סכום הכסף שהפקיד בידו אהרון בערב שבת, אך הלה משך 

בכתפיו בזעם עצור:

הלז  הזר  אלי  פנה  "אמש  השיב,  פיקדון"  שום  על  דבר  יודע  "אינני 

וביקש ממני סכום כסף עצום שהפקיד בידי כביכול, אך אינני מכירו 

ועד לאותו רגע לא ראיתיו מעולם!".

חזר רבי נחום אל אהרון והודיעו שלצערו הרב אין  בכוחו לעזור לו. 

מעולם,  נכתב  לא  פיקדון  שטר  ואף  היו,  לא  הכסף  להפקדת  עדים 

וממילא דין תורה לא יסייע במצב זה, כדי שבעל הפיקדון יקבל את 

כספו בחזרה. עם זאת, כיוון שניכרים  היו דברי אהרון שדברי אמת 

הם, יעץ לו ללכת אל האוהל הקדוש של האדמו"ר הזקן בהאדיטש, 

של  בלבו  תשובה  של  רוח  הקב"ה  יערה  רחמים, "אולי  שם  ולבקש 

האכסנאי ויתעורר להשיב כסף לא לו". 

האוהל  אל  שבור  בלב  ונסע  נחום  רבי  כהצעת  אהרון  אפוא,  עשה, 

הקדוש שבהאדיטש  לעורר עליו רחמים.

ב.

היה זה יום רגיל ושגרתי באכסניה. לעת הצהריים התפנה בעל הבית 

מעיסוקיו בשירות האורחים וניגש לאכול את סעודת הצהריים שלו. 

והנה , בעודו עורך את שולחנו לסעודה נבעת לפתע ממראה עיניו: 

חולדה גדולה וכרסתנית, קפצה והתייצבה על המפה הצחורה, בדיוק 

סמוך לצלחת המרק שלפניו.

חלחלה וגועל  אחזו  בבעל האכסניה, היצור המבחיל והמבהיל הזה 

 , וכלימה  מבושה  החווירו  פניו  השולחן.  מן  להסתלק  בתוקף  סרב 

עיניהם  לנגד  כך,  למולו,  להתייצב  התעקשה  המחוצפת  החולדה 

הנדהמות של אורחי האכסניה. הוא החל לנפנף בידיו לעבר החולדה 

הנועזת, אך זו רבצה נחושה על מקומה לא נעה לא זעה! 

להדוף  וניסה  ברוחו,  האכסניה  בעל  עצר  לא  וזעמו,  חרפתו  בגודל 

אותה במו ידיו –  או-אז זינקה החולדה הישר אליו ונעצה בחוזקה 

על  התנודד  הוא  מפיו,  נפלטה  חנוקה  זעקה  בצווארו.  ציפורניה  את 

מקומו, ונפל מלוא קומתו ארצה.

 הסובבים המשתאים שהביטו כל העת במחזה המבעית, ניגשו וניסו 

אותה  אך  מארחם,  של  לצווארו  שנצמד  החצוף  היצור  את  להסיר 

הרפו  לא  ציפורניה   בבשרו,  אחיזתה  את  העמיקה  קטנה  מפלצת 

ממנו, ניכר היה שחייו בסכנה ממש.  הכל הבינו שאין זה מקרה בגדר 

הטבע, וכי יש דברים בגו, ואין טעם לנסות ולהיאבק בחולדה, זה רק 

יזיק לו יותר!

חלפו דקות ארוכות וקשות מנשוא. בעל האכסניה ָשׂרוע חסר אונים , 

מבוהל ומבועת , כשלצווארו ישובה בנחת החולדה העקשנית.

לפתע נשמעה גניחה עמומה מפי בעל האכסניה, הוא אותת לעבר 
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העומדים סביב, שיגשו אליו. בקושי רב הצליחו לשמוע את המלים 

שלחש מבין שפתותיו: 

"יודע אני בשל מה הגיעה אלי הצרה הגדולה הזו. זהו עונש שבא עלי 

כי מעלתי בכספי הפיקדון שמסר לידי  ר' אהרון. אלף רובל כסף נתן 

בידי לשמור לו עד צאת השבת, ואני הכחשתי זאת במצח נחושה!"

הנוכחים החליפו מבטים ביניהם, כן הם הרי מכירים את מעלליו של 

כנראה  ומהוידוי,  הלב  מגילוי  למדי  שהופתעו  אלא  הנכבד,  מיודעם 

שהחולדה עשתה את שליחותה נאמנה!...

עתה ציפו הכל שבעקבות ה"וידוי הגדול" של האומלל, תניח לו עתה 

עדיין  ציפורניה  מאחיזתה,   סרה  לא  זו   – לא  אך   , ותלך  החולדה, 

המשיכו ללפות את צווארו, כמרמזות שטרם תיקן את עוונו, ואין די 

בוידוי!.

אכן,רק עתה כנראה, ירד האכסנאי לסוף דעתה של החולדה, קולו 

נשמע שוב, רוטט ומתחנן: " אנא, לכו ובקשו בשמי מחילה מהצדיק 

רבי נחום, על שהעזתי פנים כנגדו,  והתכחשתי  בחציפות לאזהרתו. 

חוסו עלי ומהרו,  ותסור ממני הקללה האיומה הזו שדבקה בי!".

לא חלפה שעה ארוכה, ודמותו ההדורה של רבי נחום נראתה בפתח. 

קרב הצדיק אל האכסנאי, וכשראה את החולדה לופתת בעקשנות 

את גרונו, הרצינו פניו. 

מחול  לך,  מחול  החולדה: "  לאזני  ולחש  האכסנאי   לעבר  רכן  הוא 

ובאיש  בחולדה  דרוכה  בציפייה  והתבונן  קמעא  המתין  אחר  לך", 

המתייסר כל-כך. אך מאום לא קרה. החולדה  לא זעה אף כמלוא 

הנימה.

לי,  נא  "אמור  שאל:  ואז  קמעא  הרהר  מאד,  הרצינו  נחום  רבי  פני 

שמא הטחתה דברים גם כלפי אבא?"

של  קל  בהנהון  הבחינו  הנוכחים  בחדר,  נשמעה  עמוקה  גניחה 

האכסנאי, והמתח הרקיע לשחקים...

"אם כן" הכריז רבי נחום "עליך ללכת אל האוהל הקדוש של אאמו"ר  

הרב דוב בער, ולבקש ממנו מחילה גמורה!".

בלית ברירה, נאלץ האכסנאי הנרעש, להינשא על כפיים, בידי אורחי 

האכסניה,  אל האוהל הקדוש. ולנגד עיניהם המשתאות השתטח על 

הציון ושפך את ליבו בבכי קורע לב  ובתחנונים למחילתו של  הרבי, 

בעיני  והטוב  הישר  את  ורק  אך  יעשה  והלאה  מעתה  כי  בהבטיחו 

אלוקים ואדם.

         טרם הספיק לסיים את דבריו, זינקה לפתע החולדה מצווארו,  

האוהל  בפינת  קטנה  מחילה  של  באפלוליתה  נעלמה  עין,  וכהרף 

הקדוש...     

("לַסּפר מבראשית").


