
ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ָעלֹון מס' 24 
ת ַוּיֵָרא ָרׁשַ ּפָ

ִמְצַות  ֶאת  ְוִקּיֵם  יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ָעַמד  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ִלי ַלְחׁשֹׁש  ע, ִמּבְ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ִגיל ּתִ ִרית ִמיָלה ּבְ ּבְ
ֶּה'  ַהז ַהּיֹום  ֶעֶצם  'ּבְ ִנּמֹול  הּוא  ְלַפֵחד.  ִלי  ּוִמּבְ
ָצֳהֵרי ַהּיֹום  ּוְכִדְבֵרי ֲחַז"ל – ִקּיֵם ֶאת ִמְצַות ה' ּבְ
יל  ְלַהְגּדִ ָרה  ַמּטָ ּבְ ְוזֹאת  ֵהָחֵבא,  ּבְ ְולֹא  י  ֻפְמּבִ ּבְ  -
ּיּוַכל ָלנּוַח "הֹוִציא הקב"ה  ְכֵדי ׁשֶ ַמִים. ּבִ בֹוד ׁשָ ּכְ
אֹוְרִחים".  ּבְ ְלַהְטִריחֹו  ּלֹא  ׁשֶ  – יָקּה  ִמּנְַרּתִ ה  ַחּמָ
ֱאִליֶעֶזר  ֶאת  ַלח  ׁשָ ַאְבָרָהם  י  ִכּ ֶרת  ְמַסּפֶ ָמָרא  ַהּגְ
יתֹו ָלתּור ַאַחר אֹוְרִחים, ַאְך הּוא  ַעְבּדֹו נֱֶאַמן ּבֵ
ְלַאְבָרָהם  ר  ְמַסּפֵ הּוא  ׁשֶ ּכְ ֵריקֹות',  יַָדִים  'ּבְ ב  ׁשָ
ְרחֹובֹות.   ֶמׁש יֹוֶקֶדת ְוֵאין נֶֶפׁש ַחּיָה ּבָ ֶ חּוץ ַהּשׁ ּבַ ׁשֶ

ַהּקֹוַפַחת,  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַעל  ַמע  ׁשָ ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם  ׁשֶ ּכְ
ְכֵדי ְלָזֵרז ֶאת ְרפוָּאתֹו,  ה זֹאת ּבִ ב שהקב"ה ָעׂשָ ָחׁשַ
ְכָנֶפיָה'.  ּבִ א  וַּמְרּפֵ  – ְצָדָקה  ֶמׁש  'ׁשֶ ֶנֱאַמר  ֲהֵרי  ׁשֶ
א  ְכֵדי ְלִהְתַרּפֵ ֶפַתח ָהאֶֹהל ּבִ ֶבת ּבְ ן, יָָצא ָלׁשֶ ַעל ּכֵ
ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֵאין  ׁשֶ ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך  ֶמׁש.  ֶ ַהּשׁ ְרֵני  ִמּקַ
ה  ּבָ ּלֹא זֹו ַהּסִ ְמַסּיַַעת וְּמָזֶרֶזת ֶאת ַהְחָלָמתֹו, ֵהִבין ׁשֶ
ֵדי לֹא  ה זֹאת ּכְ ה' ָעׂשָ א ׁשֶ ֶמׁש, ֶאּלָ ֶ ַרת ּכַֹח ַהּשׁ ְלַהְגּבָ

אֹוְרִחים. ְלַהְטִריחֹו ּבְ
ִקּיוּם  ְוִכי  ֶאְטַרח"?  ּלֹא  "ׁשֶ ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם  ָאַמר 
י!  ִמְצָוה ִהיא ִטְרָחה ֲעבוִּרי? ִמְצָוה זֹו ְזכוּת ְולֹא קֹׁשִ
ֶפַתח ָהאֶֹהל ִלְראֹות ַהִאם יֵׁש עֹוֵבר  ב ּבְ ץ ְויָׁשַ ִהְתַאּמֵ
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ִלְדַבר  ּתֹוֵקק  ִמׁשְ ְך  ּכָ ל  ָכּ הוּא  ׁשֶ ָרָאה  ב. הקב"ה  ָוׁשָ
ׁש ְלַהְכִניס אֹוְרִחים, ָלֵכן ֵהִביא ֶאת  ִמְצָוה, ּכֹה ְמַבּקֵ

ים. ְדמוּת ֲאָנׁשִ אוּ ּבִ ּבָ ְלָאִכים ׁשֶ ג' ַהּמַ
ּיוּם ְואֶֹפן  ֵני ֲחָלִקים: ֶעֶצם ַהּקִ ָנם ׁשְ ִקּיוּם ִמְצָוה יֶׁשְ ּבְ
ב  ּלֵ ּבַ ָמה  רֹוֶאה  ָוֵלב  ָליֹות  ּכְ ּבֹוֵחן  הקב"ה  ּיוּם.  ַהּקִ
ִמּתֹוְך  ִעים  ְמַבּצְ ַהִאם  ִמְצוֹות.  ִקּיוּם  ֵעת  ּבְ נוּ  ּלָ ׁשֶ

ל ִמְצָוה!  ְמָחה ׁשֶ ִפּיָה, אֹו ִמּתֹוְך ׂשִ ת ּכְ חוּׁשַ ּתְ
ַמֲעַמד 'ֲעֵקַדת ִיְצָחק' ָאנוּ מֹוְצִאים  ֵתנוּ, ּבְ ָרׁשָ סֹוף ּפָ ּבְ
ֲעַמִים קֹוֵרא ַמְלַאְך ה' ְלֵעֶבר  י ֶזה. ּפַ ׁשוּב ְיסֹוד ֶעְרּכִ
ר הוּא ׁשֹוֵלַח  ֲאׁשֶ ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ּכַ ּפַ ַאְבָרָהם ָאִבינוּ; ּבַ
ָאז  נֹו.  ּבְ ֶאת  חֹט  ִלׁשְ ֲאֶכֶלת  ַהּמַ ֶאת  ְולֹוֵקַח  יָדֹו  ֶאת 
ַעׂש לֹו  ַלח יְָדָך ֶאל ַהּנַַער ְוַאל ּתַ ׁשְ הוּא ׁשֹוֵמַע "ַאל ּתִ
ה...".  י ְיֵרא ֱאלִֹקים ַאּתָ ּכִ י  ה יַָדְעּתִ י ַעּתָ ּכִ ְמאוָּמה. 
ַלה',  ָהַאִיל  ֶאת  וַּמְקִריב  ֲעֶלה  ּמַ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ִנית,  ֵ ּשׁ ּבַ
יָת  ר ָעׂשִ י ַיַען ֲאׁשֶ ִליחוּת ה' "ִכּ ׁשְ קֹוֵרא ֵאָליו ַמְלָאְך ּבִ
ה  ַאְרּבֶ ה  ְוַהְרּבָ ֲאָבֶרְכָך  ָבֵרְך  י  ּכִ ֶּה...  ַהז ָבר  ַהּדָ ֶאת 
ה לֹא ִחּכָה  ִמיָהה, ָלּמָ ֶאת ַזְרֲעךָ....". ְוָכאן עֹוָלה ַהּתְ
ְיִחידֹו  נֹו  ּבְ ֶאת  ַיֲעקֹד  ָאִבינוּ,  ַאְבָרָהם  ׁשֶ ְלָאְך  ַהּמַ
ֵלב  ּבְ מוָּכן  הוּא  ׁשֶ ְויֹוִכיַח  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ֲאהוּבֹו 
ְבָרָכה זֹו? ֵלם ְלַהְקִריבֹו ַלה', ְוַרק ָאז ְיָבֵרְך אֹותֹו ּבִ ׁשָ

יַצד ַאְבָרָהם  ַמִים ָרצוּ ִלְראֹות ּכֵ ָ ּשׁ ּמִ ׁשוָּבה ִהיא ׁשֶ ַהּתְ
ֶאת  חֹט  ִלׁשְ לֹא  ְלָאְך  ֵמַהּמַ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ְלַאַחר  ִיְתַנֵהג 
ת  חוּׁשַ "ּתְ אֹו  ֲהָקָלה"  ת  חוּׁשַ "ּתְ יָחוּׁש  ַהִאם  נֹו.  ּבְ
ה  ִהְקִריב ֶאת ָהַאִיל ְוָעׂשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ַהְחָמָצה". ְוָאֵכן, ּבְ
ל ַאְבָרָהם "... ְיִהי  ּלֵ ן, ִהְתּפַ ְרּבָ י ַהּקָ ל ַמֲעׂשֵ ּבֹו ֶאת ָכּ
ִני ַעל  ּבְ ֵאיְבֵרי  ַמֲעֶלה ֶאת  ֲאִני  ִאּלוּ  ּכְ ב  ּיֵָחׁשֵ ׁשֶ ָרצֹון 
ִאּלוּ  ל ַאִיל ֶזה ְלִפי ה' ּכְ ְתַקּבֵ ּיִ ַח... ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְזּבֵ ַהּמִ

ִני ֲאהוִּבי...".  י ְלָפָניו ֶאת ּבְ ִהְקַרְבּתִ
ֵדי  ּכְ ַרק  ִמְצוֹות  ְמַקּיֵם  ֵאינֹו  ַאְבָרָהם  ׁשֶ ָראוּ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ה,  ְתִחּלָ ּבִ ֵרְך.  ְלִהְתּבָ ָזָכה  הוּא  חֹוָבה"  ְיֵדי  "ָלֵצאת 
ה  ְלָאְך "ַעּתָ נֹו אֹוֵמר לֹו ַהּמַ ִחיַטת ּבְ ְ ר ִנְמַנע ִמּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ
ה". ְיֵרא ֱאלִֹקים – ַאְך הוּא  י ְיֵרא ֱאלִֹקים ַאּתָ י ּכִ יַָדְעּתִ

ׁשֹוֵמַע  ֱאלִֹקים'  'ְיֵרא  ֱאלִֹקים".  "אֹוֵהב  ָקרוּי  ֶטֶרם 
ַבר ה',  קֹול ה'. אוָּלם 'אֹוֵהב ֱאלִֹקים' רֹוֶצה ֶאת ּדְ ּבְ
ֵאינֹו ַזּכַאי  ׁשֶ א – ָחׁש ִנְפָסד ּכְ ַרּבָ ֵאינֹו ָחׁש ִטְרָחה, ְוַאּדְ

יָמה. ׂשִ ּמְ ַלֲעמֹד ּבַ
ב  ּלֵ ּבַ ים  יׁשִ ַמְרּגִ ֲאַנְחנוּ  ָמה  ְך!  ִמּכָ ִנְלַמד  ּגָדֹול  ְיסֹוד 
)ַוֲהֵרי  ִמְצוֹות?  ְלַקּיֵם  ַמְצִליִחים  לֹא  ֲאַנְחנוּ  ׁשֶ ּכְ
נוּ...(  ִלּבֵ ֶאת  יׁש  וַּמְרּגִ בֹוֵתינוּ  ַמְחׁשְ ֶאת  קֹוֵרא  ה' 
ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּבְ ִית  ּבַ ּבַ אֹוְכִלים  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ים  יׁשִ ַמְרּגִ ָמה 
יֹום  ּבְ ֶלֱאכֹל  ְדָרׁש  ּנִ ׁשֶ ָאָדם  ִמים,  ׁשָ ּגְ יֹוְרִדים  י  ִכּ
ִצּבוּר  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יָכֹול  ּלֹא  ׁשֶ "ִבּדוּד"  ּבְ ְוָאָדם  צֹום 

עוֵּרי ּתֹוָרה?  ּמוִּדים ְוׁשִ ּלִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ וְּלִהׁשְ
ּפוּר.  ּכִ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ ָהַרב  ֵמֲחַדר  יֹוְצִאים  ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ
צוּם" ְוִחּיוְּך  ַטר אֹוִתי ִמּלָ ָהֶאָחד יֹוֵצא ָזחוַּח "ָהַרב ּפָ
פוּף. "ָהַרב  ָניו. ָהַאֵחר יֹוֵצא ִחוֵּר ְוָשׁ ָרָחב נָסוְּך ַעל ּפָ
ְמָעה  ּדִ ְמַנּגֵב  הוּא  ׁשֶ ּכְ ָלצוּם..."  ִלי  ה  ַמְרׁשֶ ֵאינֹו 
ִמים  ַמִים רֹוׁשְ ָ ּשׁ ֶחֶלת ַעל ֶלְחיֹו... ּבַ ֶרֶצת וִּמְזּדַ ְתּפָ ַהּמִ

ִאּלוּ ָצם! אֹותֹו ּכְ
ְולֹא  ְוֶנֱאַנס  ִמְצָוה,  ַלֲעׂשֹות  ׁש  ּקֵ "ּבִ ִדים  ְמַלּמְ ֲחַז"ל 
ַמִים  ָ ּשׁ ָאּה! ּבַ ִאּלוּ ֲעׂשָ ָאּה, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָתוּב ּכְ ֲעׂשָ
ם,  ּצָ ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ּפוּר  ּכִ יֹום  ּבְ ם  ּצָ ׁשֶ ְלָאָדם  ִמים  רֹוׁשְ
ׁש' ְוָרָצה  ּקֵ י 'ּבִ ֵביתֹו, ִכּ ַעד ּבְ ּסָ ה ַלְמרֹות ׁשֶ ֻסּכָ ב ּבְ ּיָׁשַ ׁשֶ

ֱאֶמת! ּבֶ
ָהָרצֹון".  ְפֵני  ּבִ ָהעֹוֵמד  ָבר  ּדָ "ֵאין  ַקְדמֹוִנים:  ָאְמרוּ 
ָרִאינוּ  לֹא  ְוִכי  ֱאֶמת':  ָה'ִאְמֵרי  ָהַאְדמֹו"ר  ַאל  ִנׁשְ
ָהַאְדמֹו"ר;  יר  ִהְסּבִ ַמְצִליַח?  ְוֵאינֹו  רֹוֶצה  ׁשֶ ָאָדם 
ָך ִלְרצֹות!"  ּמֹוֵנַע ִמּמְ ָבר ׁשֶ וַָּנת ָהִאְמָרה ִהיא "ֵאין ּדָ ּכַ
ְצָוה,  ֶרַגע ֶאת ַהּמִ ר ָאָדם לֹא ְמֻסּגָל ְלַקּיֵם ּכָ ֲאׁשֶ ּגַם ּכַ

ְלָפחֹות ָעָליו ִלְרצֹות!
ָצִריְך  "ָאָדם  יְסָחא  ׁשִ ִמּפְ ּבוָּנם  י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ָאַמר 
ְהיֶה ָרצֹון.  ּיִ ר ֵאין ָרצֹון, ָצִריְך ִלְרצֹות ׁשֶ ֲאׁשֶ ִלְרצֹות. ּכַ
ְוִלְרצֹות  ִלְרצֹות  ָצִריְך  מֹוִעיל,  ֵאינֹו  ֶזה  ּגַם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְוִלְרצֹות...".

ְצָוה ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ִמְצַות  ֶאת  ְלַקּיֵם  אֹוָתנּו  ד  ְמַלּמֵ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
יֹוֵתר. הקב"ה  צּּוָרה ַהּנֲַעָלה ּבְ ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ּבַ
הּוא  ְוִהּנֵה  ַהחֹוֶלה'  ֶאת  ר  'ְלַבּקֵ ֵאָליו  ה  ּלֶ ִמְתּגַ
ים. ַאְבָרָהם אֹוֵמר להקב"ה:   ה ֲאָנׁשִ לֹׁשָ רֹוֶאה ׁשְ
יַח אֹוְתךָ, ִרּבֹונֹו- ֵלְך, ָעַלי ְלַהּנִ ן ָנא, ַאל ּתֵ "ַהְמּתֵ
ְלֵביִתי!"  ה  ֵאּלֶ אֹוְרִחים  ּוְלַהְכִניס  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ
דֹוָלה ַהְכָנַסת אֹוְרִחים יֹוֵתר  ְרׁשּו ֲחַז"ל "ּגְ ִמּכָאן ּדָ

ִכיָנה!" ְ ֵני ַהּשׁ ַלת ּפְ ּבָ ִמּקַ

ַמד  ּלָ ׁשֶ ֵרה  ֶעׂשְ ע  ַאְרּבַ ן  ּבֶ חוּר  ּבָ 'ֶלה,  ֵלְייּבָ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ
יָָצא  י  ֲחִמיׁשִ יֹום  ָצֳהֵרי  ּבְ רוְּסיָה.  ּבְ ְקַטּנָה  יָבה  יׁשִ ּבִ
ְרצוַּפת  ָהְיָתה  ֶרְך  ַהּדֶ ּפֹוִלין.  ּבְ ׁשֶ ְלֵביתֹו  ֶבת,  ַרּכֶ ּבְ
ֵהִבין  ֶכת  ֶ ֻמּשׁ ַהּמְ ִסיָעה  ַהּנְ ַמֲהַלְך  ּבְ ִעּכוִּבים. 
ִניַסת  יַע ְלֵביתֹו ִלְפֵני ּכְ י לֹא ַיְצִליַח ְלַהּגִ 'ֶלה ִכּ ֵלְייּבָ
ְהיֹותֹו  ֶרְך! ּבִ ּדֶ ֶבת ּבַ ת, ְוִכי ָעָליו ָלֶרֶדת ִמן ָהַרּכֶ ּבָ ַ ַהּשׁ
ַואי  ּתְ ְלאֶֹרְך  ָהֲעיָרֹות  ֶאת  יר  ִהּכִ לֹא  ָצִעיר  חוּר  ּבָ
ין  ם 'ַראִדין' ּבֵ ֵ ר ָקְלטוּ ָאְזָניו ֶאת ַהּשׁ ֲאׁשֶ ֶבת. ּכַ ָהַרּכֶ



דֹוָלה,  ְמָחה ּגְ ַמח ׂשִ ֶבת, ׂשָ ֲעצֹר ָהַרּכֶ ֶהן ּתַ ָהֲעיָרֹות ּבָ
ם  ּגָר ׁשָ ֶהָחֵפץ ַחּיִים ַזַצ"ל  נוּ  ֵָּקן, ַרּבֵ ּדֹודֹו ַהז ֱהיֹות ׁשֶ
ל ֶהָחֵפץ ַחּיִים[. הוּא  'ֶלה ָהיָה ָאִחיו ׁשֶ ל ֵלְייּבָ ]ָסבֹו ׁשֶ
ּבֹות  ִלׁשְ ְזּכֶה  ּיִ ְוׁשֶ ָרה  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ ִהְדִריכֹו  ׁשֶ הֹוָדה ַלה' 

יק ַהּדֹור. ל ּדֹודֹו, ַצּדִ ֵביתֹו ׁשֶ ּבְ
י אחה"צ,  ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ַראִדין ּבְ ֶבת ּבְ 'ֶלה יַָרד ִמן ָהַרּכֶ ֵלְייּבָ
דֹוָלה  ּגְ ׁשוּת  וְּבִהְתַרּגְ ְמִהירוּת  ּבִ ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ה  ְוָעׂשָ
ְיֵדי  ל ַעל  ִהְתַקּבֵ ְכַנס  ּנִ ֶ ִמּשׁ ַחּיִים.  ֶהָחֵפץ  ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו 
ָבר  ָעה ּכְ אֹוָתּה ׁשָ ִנים. ּבְ ּפָ ְמָחה וְּמאֹור  ׂשִ ּבְ ִנית  ָהַרּבָ
ִעם  עוּר  ׁשִ ְוָלַמד  נֶֶסת,  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ַחּיִים  ֶהָחֵפץ  ב  יָׁשַ
ִנית ִזֲהָתה  ת. ָהַרּבָ ּבָ ַ ִניַסת ַהּשׁ י ָהִעיר ִלְקַראת ּכְ ַאְנׁשֵ
יָעה לֹו ָלנוַּח ִקְמָעה  ֵני ַהּנַַער, ְוִהּצִ ִסיָמֵני ֲעיֵפוּת ַעל ּפְ
ְיָלה  ּלַ ּבַ ן  יָׁשַ ְולֹא  ֱהיֹות  נֶֶסת,  ַהּכְ ְלֵבית  ּיֵֵצא  ׁשֶ ִלְפֵני 
ִהְתעֹוֵרר  ׁשֶ ּכְ ִמּיָד  ֶהָעיֵף.  'ֶלה  ֵלְייּבָ ם  ִנְרּדַ ָפָניו,  ּלְ ׁשֶ
ת  ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ ב ְלַיד ׁשֻ נוּ ֶהָחֵפץ ַחּיִים יֹוׁשֵ י ַרּבֵ ִהְבִחין ִכּ
ׁשֹו  ה, וִּבּקְ ֲחִמימוּת ַרּבָ לֹו ּבַ יק ִקּבְ ּדִ ֵסֶפר. ַהּצַ וְּמַעּיֵן ּבְ
ת ְוַעְרִבית, וְּלַאַחר  ּבָ ַלת ׁשַ ל ַקּבָ ּלֵ ִלּטֹל יָָדיו וְּלִהְתּפַ
'ֶלה  ת. ִסּיֵם ֵלְייּבָ ּבָ ַ ת ַהּשׁ א ֶאת ְסֻעּדַ ַצְוּתָ ן יֹאְכלוּ ּבְ ִמּכֵ
ִנית  ָלַרּבָ ַחּיִים  ֶהָחֵפץ  קֹוֵרא  ְוִהּנֵה  תֹו,  ִפּלָ ּתְ ֶאת 
ם:  ּתָ לֹׁשְ וּׁשְ 'ִקּדוּׁש'  ה  ָעׂשָ ָהַרב  ֲאֵליֶהם,  ְלִהְצָטֵרף 
בוּ  ֵרה יָׁשְ ע ֶעׂשְ ן ָהַאְרּבַ ִנית ְוַהּנַַער ּבֶ ֵָּקן, ָהַרּבָ ָהַרב ַהז

ת. ּבָ ַ ה ַהּשׁ ֶלֱאכֹל ֶאת ְסֻעּדָ
ָנה, ְוַגם ֵלְייּב  ָנה ֶה'ָחֵפץ ַחּיִים' ְלׁשֵ ה ּפָ ֻעּדָ ַאֲחֵרי ַהּסְ
ֵלְייּב  ָקם  ְלֵהָרֵדם.  ִהְצִליַח  לֹא  ַאְך  ְלַחְדרֹו,  ָהַלְך 
י  ִכּ ְורֹוֶאה  עֹון  ָ ּשׁ ּבַ ַמְבִחין  הוּא  ח.  ְטּבָ ַלּמִ ְוהֹוֵלְך 

ַמּה ְלַעְצמֹו,  ע ִלְפנֹות ּבֶֹקר!! ֲהֵכיַצד!? ּתָ ָעה ַאְרּבַ ָ ַהּשׁ
ב  ָחׁשַ ִהְתַקְלֵקל',  עֹון  ָ ַהּשׁ 'אוַּלי  וָּרה,  ּשׁ ּכַ לֹא  הוּ  ֶ ַמּשׁ
ָרָאה  נָתֹו  ְ ִמׁשּ ָקם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּבֶֹקר.  ַעד  ם  ְוִנְרּדַ ְלַעְצמֹו 
ֶאת  ָפֶניָה  ּבְ ַטח  ׁשָ הוּא  ח.   ְטּבָ ּמִ ּבַ ִנית  ָהַרּבָ ֶאת 
ּפֹוֵעל  ח  ְטּבָ ּמִ ּבַ עֹון  ָ ַהּשׁ ַהִאם  ֶאֶמׁש,  יל  ִמּלֵ ִמיָהתֹו  ּתְ
ּיְַמנוּ  ּסִ א ׁשֶ ִנית, "ֶאּלָ אי", ָעְנָתה לֹו ָהַרּבָ ָראוּי? "ַוּדַ ּכָ
ל  ָכּ י  ְנּתִ יָׁשַ "ַהִאם  ְמֻאֶחֶרת".  ָעה  ׁשָ ּבְ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ֶאת 
ַאל  ׁשָ ת?"  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ י  ְעּתִ ִהּגַ ֵמָאז  ְזַמן  ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ
ָהיוּ  לֹא  ִנית  ְוָהַרּבָ ַחּיִים  ֶהָחֵפץ  ׁשֶ ַלְמרֹות  'ֶלה.  ֵלְייּבָ
ַעם  ַהּפַ ַהּמֹוְפִתית,  ִהְתַנֲהגוָּתם  ּבְ ֵאר  ְלִהְתּפָ ְרִגיִלים 
ָחַזר  ׁשֶ "ּכְ ר ַלּנַַער ָהאֹוֵרַח ֶאת ָהֱאֶמת, ׁשֶ ֶנֶאְלצוּ ְלַסּפֵ
ָרִציִתי  ה,  ֲעֻמּקָ ָנה  ׁשֵ ְנּתָ  יָׁשַ נֶֶסת,  ַהּכְ ית  ִמּבֵ ָהַרב 
נוּ, ֲאָבל  ַמע ִקּדוּׁש ְוִתְסַעד ִעּמָ ׁשְ ּתִ ֵדי ׁשֶ ְלָהִעיר אֹוְתָך ּכְ
ה  ַאּתָ ָעיֵף  ׁשֶ ָאַמר  הוּא  ים!   ִהְסּכִ לֹא  יק  ּדִ ַהּצַ ְעִלי  ּבַ
ְתעֹוֵרר.  ּתִ ה, ְוהוּא ְיַחּכֶה ְלָך ַעד ׁשֶ ִסיָעה ָהֲאֻרּכָ ֵמַהּנְ
ׁש  ּקֵ ֲאִני ֶאְרַעב, ָלֵכן ּבִ ְך לֹא ָרָצה ׁשֶ ָ ָעַבר ְזַמן ְמֻמּשׁ ׁשֶ ּכְ
ה.  ֻעּדָ ַהּסְ ֶאת  י  ִאּתִ ְויֹאַכל  ׁש  ַקּדֵ ּיְ ׁשֶ ַאֲהרֹן,  ֵננוּ,  ִמּבְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְוָאַמר  ִלְלמֹד  ב  ֵ ִהְתַיּשׁ ַעְצמֹו  ַחּיִים  ֶהָחֵפץ 
ת  ִלְסֻעּדַ ִלְכבֹוְדָך  ַיַחד  ב  ְוֵנׁשֵ ִלי,  ִיְקָרא  ְתעֹוֵרר  ּתִ

ת". ּבָ ַ ַהּשׁ
ַלְיָלה  ַעת  ׁשְ ַעד  ַחּיִים  ֶהָחֵפץ  נוּ  ַרּבֵ ין  ִהְמּתִ ְך  ּכָ
דֹוָלה  ּגְ י  ִכּ ְוַהּכֹל  ת,  ּבָ ׁשַ ת  ְסֻעּדַ ְסעֹד  ִמּלִ ְמֻאֶחֶרת 

ִכיָנה! ְ ֵני ַהּשׁ ַלת ּפְ ַהְכנַָסת אֹוְרִחים יֹוֵתר ֵמַהְקּבָ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ יֹום  ָחל  בּוַע  ָ ַהּשׁ
ַהּתֹוָרִנית  ַהּיֲַהדוּת  ֶאת  ִהְנִהיג  ׁשֶ ִאיׁש",  ַה"ֲחזֹון 
הֹוָרה,  ְוַהּטְ רּוָפה  ַהצְּ ָקָפתֹו  ְוַהׁשְ ּתֹוָרתֹו  כַֹח  ּבְ
רּוִמּיֹות.  ַהּתְ ּוְבִמּדֹוָתיו  ַהּבֹוֶהֶקת  ּיוּתֹו  ִאיׁשִ ּבְ
ָרה  ִמׂשְ ל  ָכּ ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  נּו  ַרּבֵ א  ִמּלֵ לֹא  ֵמעֹוָלם 
יָָצא  ַרק  ּבְ ְבֵני  ּבִ ָטן  ַהּקָ ֵמַחְדרֹו  ִמית.  ִרׁשְ ּתֹוָרִנית 
אֹל  א ִלׁשְ ׁש ה' ּבָ ים, ְוָכל ְמַבּקֵ אֹור ּתֹוָרתֹו ְלֶמְרַחּקִ
ִאּגֶֶרת  ּבְ ַתב  ּכָ ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ְידוִּעים  ה'.  ַבר  ּדְ ּנּו  ִמּמֶ
"ְוָאְמָנם ָהִאיׁש ַהזֹּוֶכה ִליִדיַעת ַהּתֹוָרה הוּא הֹוֵלְך 
ֶבן ָאָדם,  ים ְוִנְדֶמה ָלָאָדם ָהרֹוֶאה ָלֵעיַנִים ּכְ ין ֲאָנׁשִ ּבֵ
ְתמוָּתה,  ֵני  ּבְ ִעם  ַהּגָר  ַמְלָאְך,  הוּא  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל 
ה".  ָרָכה וְּתִהּלָ ל ּבְ ְוַחי ַחּיֵי ֲאִצילוּת וְּמרֹוָמם ַעל ָכּ
ַהָחְכמֹות.  ָכל  ּבְ נוּ  ַרּבֵ ָהיָה  ּגָדֹול  ַהּתֹוָרה  ִמּכַֹח 

ַח מַֹח(  ּפוּר ּבֹו ִהְדִריְך נֹוְירֹוִכירֹוְרג )ְמַנּתֵ יָדוַּע ַהּסִ
ל  ל ְמֻטּפָ מֹחֹו ׁשֶ ב ּבְ ַע ֲהִליְך ְרפוִּאי ֻמְרּכָ יַצד ְלַבּצֵ ּכֵ
ָהַרב  ְרטוֵּטי  ׂשִ ֶאת  ָרָאה  ָהרֹוֵפא  ּבֹו.  ִלְפּגַֹע  ִלי  ִמּבְ
אוִּניֶבְרִסיָטה  ֵאיזֹו  ּבְ ַאל  ׁשָ הוּא  ְמאֹד!  ֵעל  ְוִהְתּפַ
דֹו  ּמְ ּלִ ׁשֶ רֹוֶפסֹור  ַהּפְ ִמי  זֹו?  ִטּפוִּלית  יָטה  ׁשִ ָלַמד 
ף  ְרָכה ּכַ י ֵמעֹוָלם לֹא ּדָ יב ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ִכּ ְך? ֵהׁשִ ּכָ
ׁשוּם מֹוַסד ִלּמוּד ְרפוִּאי, ַאְך ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה  ַרְגלֹו ּבְ

ה... זֹוֶכה ִלְדָבִרים ַהְרּבֵ
ֶאל  ָהָהר  ִמן  'ָלֶרֶדת  נוּ  ַרּבֵ יַָדע  ַמֲעָלתֹו  ּגֶֹדל  ִעם 
יָבה ָצִעיר  חוּר ְיׁשִ ד ְלָכל ּבָ ָהָעם', ְוָלֵתת ַיַחס ְמַכּבֵ
ִמּדֹוָתיו.  ּבְ ָלם ָהיָה  ְלמוּד ּתֹוָרה. ֻמׁשְ ּתַ ְלַיְלֵדי  ְוַאף 
ד אֹוָתנוּ ֵהיַאְך ְלִהְתַיֵחס  ַלּמֵ יׁש ִלְפֵניֶכם ִסּפוּר ַהּמְ ַנּגִ

ר הוּא... ֲאׁשֶ ְלָכל יֶֶלד ּבַ



ה  ֹוָאה ַהּנֹוָרָאה. ֵמֵאירֹוּפָ ל ַהּשׁ ִעּצּוָמּה ׁשֶ ָהיָה ֶזה ּבְ
ְיָלִדים,  ֶאֶלף  ּכְ ת  ּבַ ְקבוָּצה  ֻהְבְרָחה  ַהּבֹוֶעֶרת 
י  ַמּנִ ְּ ַהז ָנם  ּכָ ִמׁשְ ם  ׁשֵ ַעל   - ֶטֱהַרן'  'ַיְלֵדי  ּנְִקְראּו  ׁשֶ
ַנת  ׁשְ ּבִ ַאְרָצה  ָעלּו  ׁשֶ ַעד  ָהְרחֹוָקה,  ִאיַראן  ִביַרת  ּבְ
ִלים  תש"ג. ֵאּלּו ָהיּו ְיָלִדים ֻאְמָלִלים - אּוִדים ֻמּצָ
יל  ִמּגִ ּוְבִריחֹות  ִפים  ִמְרּדָ ָצרֹות,  ְבעּו  ּשָׂ ׁשֶ ֵמֵאׁש 
מֹוָסדֹות  ֵלט ּבְ יעּו ַאְרָצה - ֵהֵחּלּו ְלִהּקָ ִהּגִ ׁשֶ ָצִעיר. ּכְ
ג  ּגַ קֹוַרת  ְוֶהֱעִניקּו  ֲעֵריֶהם  ׁשַ ֶאת  ְתחּו  ּפָ ׁשֶ ׁשֹוִנים, 
קּו  ּנֻּתְ ׁשֶ ִנים  ִמְסּכְ ְיָלִדים  ְלאֹוָתם  ִחּנּוִכי,  ּומֹוָסד 

ַאַחת ֵמהֹוֵריֶהם ָהאֹוֲהִבים. ּבְ
ֶבן 12.  לֹמֹה, ָהיָה יָתֹום ּכְ ה, ׁשְ ֶאָחד ֵמַהְיָלִדים ָהֵאּלֶ
ַרק.  ְבֵני ּבְ ַתְלמוּד ּתֹוָרה ּבִ ּמוִּדים ּבְ ל ַלּלִ הוּא ִהְתַקּבֵ
ָקָטן,  יֶֶלד  ל  ׁשֶ ּכְ ָהְיָתה  ּמוִּדים  ּלִ ּבַ ֲהָבנָתֹו  ׁשֶ ַלְמרֹות 
ילֹו,  ּגִ ֵני  ּבְ ִכיַתת  ּבְ אֹותֹו  צוּ  ּבְ ְוׁשִ ּבֹו  ִלְפּגַֹע  ָרצוּ  לֹא 
ַמֲאָמץ  ּבְ ֲעבוּרֹו,  ּבַ רוּ  ּכְ ִנׂשְ ָרִטּיִים  ּפְ ִדים  ַלְמּ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ינֹו  ּבֵ ׁשֶ ֶהָעצוּם  ּמוִּדי  ַהּלִ ַער  ַהּפַ ַעל  ר  ֵ ְלַגּשׁ יק  ְלַהְסּפִ

ילֹו. ֵני ּגִ ְלֵבין ּבְ
ל  ָכּ ֶאת  ָלַקַחת  ַהַהְנָהָלה  ֶהְחִליָטה  ַהּיִָמים,  ַאַחד  ּבְ
ַה'ֲחזֹון  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ן  ַרּבָ ֵאֶצל  ְלִמְבָחן  ה  ּתָ ַהּכִ ֵני  ּבְ
ְלָחָמה,  ַהּמִ ִליט  ּפְ לֹמֹה,  ְ ּשׁ ׁשֶ רוּר  ּבָ ָהיָה  ַזַצ"ל.  ִאיׁש' 
ָרחֹוק  ְהיֹותֹו  ּבִ ֵאלֹות,  ְ ַהּשׁ ַעל  ַלֲענֹות  יוַּכל  לֹא 
ה.  ּתָ ּמוִּדּיִים ֵמֲחֵבָריו ַלּכִ ָגיו ַהּלִ ֵ ֶהׂשּ ּבְ ת  ְמַטֲחֵוי ֶקׁשֶ ּכִ
ְבָחן,  ַלּמִ ְלַקְחּתֹו  ַהַהְנָהָלה  ֶהְחִליָטה  זֹאת  ַלְמרֹות 
ִסּפוּרֹו  ּבְ ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  ֶאת  ַע  ְלַיּדֵ ְמַתְכְנִנים  ֵהם  ׁשֶ ּכְ
א  ְבָחן, ֶאּלָ ֵעת ַהּמִ ג ָעָליו ּבְ י ַהּכָאוּב, ְלַמַען ְיַדּלֵ ָהִאיׁשִ
ָבר  ַהּדָ ח  ּכַ ִנׁשְ ְבָחן -  ַהּמִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ה -  ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ ׁשֶ

ם. ּבָ ִמּלִ
ב ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' וָּבַחן  ּקֹות ֲאֻרּכֹות יָׁשַ ְבָחן ֵהֵחל. ּדַ ַהּמִ
ׁשוָּבה  ֵאָלה, ּתְ ֵאָלה ַאַחר ׁשְ ים, ׁשְ ֶאת ַהְיָלִדים ָהַרּכִ
ְוָגַדל, הוּא  ָהַלְך  ִחּיוּכֹו  ֵהִאירוּ,  ָניו  ּפָ ׁשוָּבה.  ּתְ ַאַחר 
ל  ָכּ ִקיִאים  ַהּבְ ים  ָהַרּכִ ַהְיָלִדים  ַעל  ַמְחָמאֹות  ַפע  ׁשָ
ַאף  ַעל  ג  ְלַדּלֵ לֹא  יד  ִהְקּפִ הוּא  ְלָמד.  ַהּנִ חֶֹמר  ּבַ ְך  ּכָ
לֹמֹה,  ל ׁשְ יַע ּגַם ּתֹורֹו ׁשֶ ּקֹות, ִהּגִ ה ּדַ ּמָ יֶֶלד, ְוַכֲעבֹר ּכַ

ֶזה?' ִמְקֶרה ּכָ ין ּבְ ַאל: 'ָמה ְיֵהא ַהּדִ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ר  ִנּכָ ָעָנה.  לֹמֹה לֹא  ׁשְ ְוָעמֹק.  ֶקט ָמתוַּח  ׁשֶ ֵרר  ּתָ ִהׂשְ
ֵאָלה,  ְ ַלּשׁ ָהֶרַקע  ֶאת  לֹא  ֵמִבין  ְוֵאינֹו  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  י  ִכּ
ף ִהיא ְקׁשוָּרה,  ֵאָלה ַעְצָמּה, לֹא ְלֵאיֶזה ּדַ ְ לֹא ֶאת ַהּשׁ
ׁשוָּבה...  ּתְ יב  ְלָהׁשִ ַלְיכֶֹלת  ִמְתָקֵרב  ֵאינֹו  ׁשֶ אי  וְּבַוּדַ
טֹו  ַמּבָ ל.  וְּמֻבְלּבָ ָנבֹוְך  בוּי,  ּכָ ֶבת  ָלׁשֶ הֹוִסיף  לֹמֹה  ׁשְ
ָחָלל, ּבֹוהֹות, וִּפיו  ְזגוִּגית ֲחלוָּלה, ֵעיָניו ְנעוּצֹות ּבֶ ּכִ

ֵאֶלם.  ָסגוּר ּבְ
ָעִדיף  י  ִכּ ַלַחׁש  ּבְ יר  וְּלַהְסּבִ ְלִהְתָקֵרב  ב  ָחׁשַ ַהְמַנֵהל 
ת  ּדַ ּמִ ֶה'ָחזֹון ִאיׁש', ׁשֶ א ׁשֶ א... ֶאּלָ ַלֲעבֹר ֶאל ַהּיֶֶלד ַהּבָ
יְך  ָדמֹו, לֹא ִמֵהר ְלַהְמׁשִ ְבָלנוּת ָהְיָתה ְטבוָּעה ּבְ ַהּסַ

ְוַגם  יר  ִהְסּבִ ׁשוָּבה.  ַהּתְ ֶאת  ַעְצמֹו  ּבְ ְוָאַמר  ָהְלָאה, 
ל  ָכּ ִאּלוּ  ּכְ ְוָאז,  ֹוֵתק.  ַהּשׁ ַהּיֶֶלד  ם  ׁשֵ ּבְ ְביָכֹול  ּכִ ִסּכֵם, 
ּיִָביא  ׁש ֵמַהּיֶֶלד ׁשֶ ּקֵ עֹוָלם עֹוֵמד ִלְרׁשוּתֹו, ּבִ ּבָ ַמן ׁשֶ ְּ ַהז

ין... ֶכת ִקּדוּׁשִ ָמָרא, ַמּסֶ לֹו ּגְ
דֹול  ּגְ ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ יָמָתם.  ְנׁשִ ֶאת  ָעְצרוּ  ַהּנֹוְכִחים  ל  ָכּ
ּלֹו,  ּכֻ ַהֲחֵרִדי  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ים  ָהֲעַצּבִ ז  ֶמְרּכַ ַהּדֹור, 
יָלִדים וְּבַרּבֹוֵתיֶהם,  לֹון ָעמוּס ּבִ ל יֹום. ַהּסָ ִעּצוּמֹו ׁשֶ ּבְ
ֶאת  עֹוֵצר  הוּא  ַאְך  ם,  ְלִצּדָ ּכָאן  ב  יֹוׁשֵ ַהּדֹור  דֹול  ּגְ
ִאּתֹו  ִלְלמֹד  וַּמְתִחיל  ַהּיֶֶלד,  ֶאת  ֵאָליו  ְמָקֵרב  ַהּכֹל, 
ין:  ֶכת ִקּדוּׁשִ ַמּסֶ ה ּבְ ָפַתִים, ֻסְגיָא ְקָצָרה ְוַקּלָ ֶמֶתק ׂשְ ּבְ
ַסם  ּכְ ּתֹוָרה  ָלה  ִנְמׁשְ ם.  ּתָ ַסם  ם  ְמּתָ ְוׂשַ נָן,  ַרּבָ נוּ  'ּתָ
ַבׁש  ִמּדְ ָמתֹוק  קֹול  ּבְ ַמְקִריא  ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  ַחּיִים'. 
ה. 'ַאיי ַאיי ַאיי,'  ִמּלָ ה ּבְ ַרְייָתא ִמּלָ ְבֵרי ַהּבָ ְוקֹוֵרא ִמּדִ
ֶהְמיָתֹו:  ּבְ ַהּיֶֶלד  ּגַם  ְוכֹוֵבׁש  ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  ִמְתמֹוֵגג 
קֹוֵרא,  ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  ַחּיִים!'  ְלַסם  ַהּתֹוָרה  ָלה  'ִנְמׁשְ
רוָּפה, ַסם ַחּיִים!  מֹו ּתְ נַֹעם: 'ַהּתֹוָרה ִהיא ּכְ יר ּבְ וַּמְסּבִ
מוּר,  ְוׁשָ מוָּגן  הוּא   - ַלּתֹוָרה  ר  ְמֻחּבָ ָאָדם  ׁשֶ ְזַמן  ל  ָכּ
אֹוֵמר:  הוּא  רוְּך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יִֹפי,  ֵאיֶזה  ְרֶאה  ּתִ ֲאָהּה! 
ְבִלין!' ֵהַבְנּתָ  ָראִתי לֹו ּתֹוָרה ּתַ ָראִתי יֵֶצר ָהָרע - ּבָ 'ּבָ

ֲאָבִהּיוּת... יִרי?' - ׁשֹוֵאל ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ּבַ ִני ַיּקִ ּבְ
ִאיׁש',  ַה'ֲחזֹון  'ֵהִבין'!  ׁשֶ ֻסְגיָא  ִהּנֵה,  ְמַהְנֵהן.  ַהּיֶֶלד 
ַמע  ְלׁשֵ ֲחֵרִדים  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ּיְהוֵּדי  ׁשֶ ַהּדֹור  דֹול  ּגְ
ֶמֶתק  ֶבת ַהזֹּו ּבְ ְרּכֶ ְגיָא' ַהּמֻ ד אֹותֹו ֶאת ַה'ּסֻ מֹו, ִלּמֵ ׁשְ

י. ְוֵאיְך לֹא יִָבין? ּקִ ְרּדַ ד ּדַ ְמַלּמֵ ָפַתִים, ּכִ ׂשְ
ל  ָכּ וּמוּל  ם,  ְלֻכּלָ ָניו  ּפָ ֶאת  ׁשוּב  ֵמֵסב  ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון 
ן  ב ְואֹוֵמר ַלּיֶֶלד: 'ִאם ּכֵ ִדים, הוּא ׁשָ ַהְיָלִדים ְוַהְמַלּמְ
ֵדִני ָנא ֶאת ֻסְגיַת  ִני, ָהָבה ִנְרֶאה ֶאת ְיִדיעֹוֶתיָך! ַלּמְ ּבְ
ב  ֵ ַעם, ִמְתַיּשׁ לֹמֹה, ְמֻחיְָּך ֵמֵאי ּפַ ְבִלין'!' וּׁשְ 'ּתֹוָרה ּתַ
ל ַמּבוֵּעי  ּכָ אֹון עֹוָלם ׁשֶ ּגְ עוּר' ְלאֹותֹו  ְלִצּדֹו ְו'נֹוֵתן ׁשִ
ְבֵרי  ּדִ ֶאת  קֹוֵרא  הוּא  ָפָניו...  ּבְ תוִּחים  ּפְ ַהּתֹוָרה 
ִלְפֵני  ַאְך  ָמָעם  ְ ּשׁ ׁשֶ ִפי  ּכְ  - ק  וְּמַנּמֵ יר  ַמְסּבִ ָמָרא,  ַהּגְ
ה  ִמּלָ ל  ִמּכָ ִמְתמֹוֵגג  ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  ׁשֶ ּכְ ה,  ַקּלָ ָעה  ׁשָ

ִחּיוִּכים ְמִביִנים... וְּמעֹוֵדד ּבְ
אֹון  לֹמֹה ִסּיֵם, 'ּגְ ְ ּשׁ ׁשֶ ּכְ 'ֲאָהּה!' - קֹוֵרא ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' 
ֶכת לֹא  ַמּסֶ ַמד ֻסְגיָא ּבְ ּלָ עֹוָלם צֹוֵמַח ָלנוּ ּפֹה, יֶֶלד ׁשֶ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ְוֵהיִטיב  ּפַ ֶרת, ָקַלט אֹוָתּה ֵהיֵטב ּבַ ֻמּכֶ
ֵחיָלְך  וְּלַהְבִהיָרּה!  ָמּה  ְלַסּכְ וְּלָבֲאָרּה,  יָרּה  ְלַהְסּבִ
לֹמֹה  ְ ּשׁ ׁשֶ חֹם, ּכְ ְלאֹוַרְיָתא!' - ַמְחִמיא ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ּבְ

ׁשוּת... ַמְסִמיק ֵמִהְתַרּגְ
ַנֵהל  ְוַלּמְ ִדים  ַלּמְ ַלּמְ ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  אֹוֵמר   - 'ַרּבֹוַתי!' 
ִלְגדֹולֹות  י  ִכּ ֶּה,  ַהז ַהּיֶֶלד  ַעל  ַעִין  ימוּ  'ׂשִ ים,  ְרּגָׁשִ ַהּנִ
ֵאיזֹו  ֲהָבָנה,  ֵאיזֹו  ְקִליָטה,  ְיכֶֹלת  ֵאיזֹו  נֹוַעד!  הוּא 
ׁש ַמְפִעים!' - אֹוֵמר ַה'ֲחזֹון  עוּר... ַמּמָ ְיכֶֹלת ְמִסיַרת ׁשִ
ׁשוּת,  ִהְתַרּגְ ֵכנוּת, ְלעֹוֵדד ּבְ ִאיׁש', מֹוִסיף ְלַהְחִמיא ּבְ



ָפָניו... ּלְ ָעְצָמה, ִלְבנֹות ֶאת ֶנֶפׁש ַהּיֶֶלד ׁשֶ ן ּבְ ְלַדְרּבֵ
ּתֹוָרה  ְלמוּד  ַהּתַ ִחיָנה, ָקָרא ְמַנֵהל  ַהּבְ ּיְָמה  ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ
ְבֲחנוּ  ּנִ ֶ ִדים ְוָאַמר: 'ְראוּ ָנא! יֹוֵתר ִמּשׁ ֶאל ֶצֶות ַהְמַלּמְ
עוּר  ׁשִ ְלנוּ  ִקּבַ ָאנוּ  ִאיׁש',  ַה'ֲחזֹון  ֵאֶצל  ַהְיָלִדים 
ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ם ׁשֶ אֶֹרְך רוַּח ְלָכל יֶֶלד. ַרּבָ ַסְבָלנוּת, ּבְ ּבְ
ְבָלנוּת  ַמן, ַהּסַ ְּ מֹותֹו, ְויֵׁש לֹו ֶאת ְמלֹוא ַהז ֵאין ּכְ ּגָאֹון ׁשֶ
ּמוּד, ְלַעּכֵב ֶאת  ּלִ ב, ְלַהֲעִניק ְליֶֶלד ָזר ַטַעם ּבַ ׁשֶ ְוַהּקֶ
ֵדי ְלַהְחִמיא לֹו ְוִלְבנֹות ֶאת ַנְפׁשֹו!' ל ֵסֶדר יֹומֹו- ּכְ ָכּ

ה  ּמָ ּכַ עֹוד  ּתֹוָרה  ְלמוּד  ּתַ ּבַ ִלְלמֹד  הֹוִסיף  לֹמֹה  ׁשְ
ָמקֹום  ּבְ ְלִלּמוִּדים  ם  ִהְתַקּדֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ים,  ֳחָדׁשִ
ְלמוּד  ף ְמַנֵהל ַהּתַ ּתֵ ּתַ ִנים, ִהׁשְ ה ׁשָ ּמָ ֲעבֹור ּכַ ַאֵחר. ּכַ
ֵהיַכל  ּבְ ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ֵליל  ל  ׁשֶ פֹות'  'ַהּקָ ּבַ ּתֹוָרה 
ּבוִּדים  ַהּכִ ְקִהּלֹות ַרּבֹות ׁשֶ ְנָהג ּבִ יַבת ּפֹוִניֶבז'. ַהּמִ ְיׁשִ
י,  ְסּפִ ּכַ ְמִחיר  ּבִ ה  ְרּבֶ ַהּמַ ְלָכל  ִרים  ִנְמּכָ פֹות'  'ַהּקָ ּבַ
ה  ְרּבֶ ִרים ְלָכל ַהּמַ יָבה - ֵהם ִנְמּכָ ֵהיַכל ַהְיׁשִ ְוָכאן - ּבְ

ָמָרא. י ּגְ ּפֵ ְמִחיר ּדַ ּבִ
ָמָרא'  י ּגְ ּפֵ ּבוּד ָהִראׁשֹון. 'ֵמָאה ּדַ ְכָרז ַעל ַהּכִ ֵהֵחל ַהּמִ
ְמִחיר ַהְתָחָלִתי, וִּמּיָד ֵהֵחּלוּ טֹוֵבי  אי ּכִ ּבַ - ִהְכִריז ַהּגַ
י  ִכּ ָצַעק  ֶאָחד  ְלִהְתמֹוֵדד.  יָבה  ְיׁשִ ּבַ ְתִמיִדים  ַהּמַ
ָנה  ָ ַהּשׁ ֲחִצי  ּבַ ָמָרא  ּגְ י  ּפֵ ּדַ  150 ִלְלמֹד  ִמְתַחּיֵב  הוּא 
ְוָעָלה  ָהַלְך  ִחיר  ְוַהּמְ  ,200 ָצַעק  ֵרֵעהוּ  רֹוָבה,  ַהּקְ
ַהְתָמָדה. 300, 400, 480, 490, ֲחֵמׁש ֵמאֹות! -  ּבְ
ָמָרא  ּגְ י  ּפֵ ּדַ  500 ִראׁשֹוָנה,  ַעם  ּפַ ָמָרא  ּגְ י  ּפֵ ּדַ  500'
ית!',  ִליׁשִ ַעם ׁשְ ָמָרא ּפַ י ּגְ ּפֵ ִנּיָה, ֲחֵמׁש ֵמאֹות ּדַ ַעם ׁשְ ּפַ
חוּר  ַהּבָ לֹו!  'ָזָכה  ְוִהְכִריז:  ִנָחר,  ּגָרֹון  ּבַ אי  ּבַ ַהּגַ ָזַעק 

לֹמֹה ַהּיָָקר!' ְתִמיד ׁשְ ַהּמַ
ם  ֵ ַהּשׁ ְחּתֹו,  ַפּדַ ּבְ ַהְמַנֵהל  ּגֵֵרד   - לֹמֹה?!  ׁשְ לֹמֹה?!  ׁשְ
ִאּמוּץ  ל  ׁשֶ ִים  ּתַ וּׁשְ ה  ּקָ ּדַ עֹוד  ר...  ֻמּכָ לֹו  ָמע  ִנׁשְ
ִהְבִליַח  וְּלֶפַתע  ְקָמִטים,  ֶנְחַרׁש  ִמְצחֹו  ָבה,  ֲחׁשָ ַהּמַ
ֶטֱהַרן,  ִמּיְַלֵדי  ַהּיֶֶלד  ֶזה  רֹון:  ּכָ ִּ ַהז ֵפי  ְרּתְ ִמּמַ ם  ֵ ַהּשׁ
ה,  יַע ָלָאֶרץ ְולֹא יַָדע צוַּרת אֹות! ְוַעּתָ ִהּגִ ָהֻאְמָלל ׁשֶ
ִסּכוּי,  ל  ָכּ ַוֲחַסר  ֻאְמָלל  יֶֶלד  אֹותֹו  ָהרֹואֹות:  ֵעיָניו 
תֹוָרה וְּבִיְרַאת  ַרח ְלִתְפָאָרה, ּגַָדל ְלָבחוּר ֻמְפָלג ּבְ ּפָ
ִהְתַחּיֵב  ה,  ִמּלָ ִלְלמֹד  יַָדע  ּלֹא  ׁשֶ יֶֶלד  אֹותֹו  ַמִים!  ׁשָ
י  ִכּ ן  ְיֻאּמַ לֹא  ָנה!  ׁשָ ֲחִצי  ּבַ ָמָרא  ּגְ י  ּפֵ ּדַ  500 ִלְלמֹד 

ר! ְיֻסּפַ
ִהְצִליַח  יַצד  ּכֵ ִמיָהה:  ַהּתְ ּבֹו  ּגֲָאָתה  זֹאת,  ְראֹותֹו  ּבִ
ׁשֹוָאה  ִנּצֹול  יַע  ִהּגִ ֵאיְך  ֶזה?  ּכָ יא  ְלׂשִ יַע  ְלַהּגִ לֹמֹה  ׁשְ
ַוֲהָבָנה  ַהְתָמָדה  ִליכֹולֹות  ִסּכוּי,  ל  ָכּ ְנטוּל  ֻאְמָלל, 
ר:  ִנְזּכַ וְּלֶפַתע  ְוִהְתּבֹונֵן  ב  ׁשָ הוּא  ה?  ֵאּלֶ ּכָ ֻמְפָלאֹות 
ִקיַע  ִהׁשְ ּקֹות ְיָקרֹות ׁשֶ ּדַ אֹוָתם ִרְגֵעי ַסְבָלנוּת, אֹוָתן 
ּבֹו ַה'ֲחזֹון ִאיׁש'. אֹותֹו ְזַמן יָָקר ּבֹו ָלַמד ִעּמֹו, ִהְטִעימֹו 

ִתיקוּת ַהּתֹוָרה, ֶהְחִמיא לֹו ְללֹא ֶהֶרף ְוָטַרח ַעד  ִמּמְ
לֹמֹה  ׁשְ יל ֶאת  ִהּצִ ְלַמֲענֹו,  יֹומֹו  ָעַצר ֶאת  ׁשֶ ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ

ְוֵהִביא אֹותֹו ִלְהיֹות ַמְתִמיד ִנְבָחר!
יל  נוּ ְלַהּצִ יָכְלּתֵ נוּ! ּבִ ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ִסּפוּר ֶזה ְמַחּיֵב ָכּ
ַחְסֵרי ִסּכוּי.  י חוּץ ּכְ ַלּפֵ ְרִאים ּכְ ּנִ ה ׁשֶ ֵאּלֶ מֹות, ּגַם ּכָ ְנׁשָ
ים ַעל  עֹות' ִסּפוֵּרי מֹוֵפת ַרּבִ ֵני 'ֶקֶרן ַהַהּסָ בס"ד ְלַרּבָ
ָהְיָתה  יָתם  ֵראׁשִ ּתֹוָרה,  ְלַתְלמוֵּדי  עוּ  ֻהּסְ ׁשֶ ְנָעִרים 
ׁשֹות, ַאְך  ִמְצָער, ָרָמה ְנמוָּכה, ְיִדיעֹות ּתֹוָרִנּיֹות ַחּלָ
יבֹות ְקדֹוׁשֹות.  ִעם ֵאמוּן וְּתִמיָכה ִהְתַעּלוּ ְוָעְברוּ ִליׁשִ
ֲהִליְך  ּתַ ֶאת  ַאף  ים  ְמַלוִּ עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ִעיֵלי  ּפְ
ְלטוּת  ַהִהּקָ י  ַלּבֵ ׁשְ ָכל  ּבְ הֹוִרים  ּבַ ּתֹוְמִכים  ֲעָבר,  ַהּמַ
ִלְנָעִרים  ים  וִּמְתַלוִּ ֶבת,  ֶ ַקּשׁ ים אֶֹזן  ׁשִ ּמְ ְמׁשַ יָבה,  ְיׁשִ ּבַ

יָבִתי! ת ְלבוּׁש ְיׁשִ ְרִכיׁשַ ה ַאף ּבִ ֵאּלֶ
ִאים ֶאת ֵהיְכֵלי ַהּתֹוָרה,  חוִּרים ְמֻצּיִָנים ְמַמּלְ ְמאֹות ּבַ
י  ָבּתֵ ֶהם ּבְ ּלָ ּמוּד ׁשֶ נֹות ַהּלִ ִהְתִחילוּ ֶאת ׁשְ חוִּרים ׁשֶ ּבַ
וּם  ִרּשׁ ִעיֵלי  ּפְ ל  ׁשֶ ְמִסירוָּתם  וִּמּכַֹח  ָלִלּיִים,  ּכְ ֵסֶפר 
י ֵסֶפר ּתֹוָרִנּיִים  ָבּתֵ עֹות' ָעְברוּ ִלְלמֹד ּבְ ל 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ׁשֶ
י, צְֹרפוּ  ל ַה'ִחּנוְּך ָהַעְצָמִאי', ִנְקְלטוּ ַלְמרֹות ַהּקֹׁשִ ׁשֶ
ָנה  י ׁשָ ים ַאִחים ֲאַנְחנוּ! ִמּדֵ ִֹני, ַאְך ֲאָנׁשִ ַלְמרֹות ַהׁשּ
ל  ׁשֶ ּתֹוָרה  י  ִחּדוּׁשֵ ַמַאְמֵרי  ְמיָֻחד  ֵסֶפר  ּבְ יִסים  ַמְדּפִ

ָחִקים!  ה. ְזֻכּיֹות ַמְרִקיעֹות ׁשְ חוִּרים ֵאּלֶ ּבַ
ִנים  ּבָ ֵלב  ֵקרוּב  ל  ׁשֶ יר  ָהַאּדִ ְפָעל  ּמִ ּבַ ֵחֶלק  ְקחוּ 
ִמּיְַלֵדי  ה  ַיְלּדָ אֹו  יֶֶלד  צוּ  ַאּמְ ַמִים!  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם 
וּם  ִרּשׁ ַהְצָלַחת  ּבְ ָלנוּ  ִעְזרוּ  וְּבָכְך  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן 
ל ַה'ִחּנוְּך  ּיֹוֵתר ְיָלִדים ְלמֹוָסדֹות ּתֹוָרִנּיִים ׁשֶ ה ׁשֶ ּמָ ּכַ
פוְּתֶכם  ּתְ ׁשֻ נוּ!  ִעּמָ ֶכם  ְוִלּבְ ְיֵדיֶכם  נוּ  ּתְ ָהַעְצָמִאי'! 
רֹוִאים  ֲאַנְחנוּ  עֹות.  ַהַהּסָ י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ ֶאת  ִניָעה  ַהּמְ ִהיא 
ֵעיֵני  נוּ ַהֲחזֹון ִאי"ׁש ָרָאה ּבְ ִסיָעה, ַרּבֵ ת ַהּנְ ִחּלַ ֶאת ּתְ

ְך...  דַֹלח ּגַם ֶאת ַהֶהְמׁשֵ ַהּבְ



ֶזל?   ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִנְזַהר ִמן ַהּגֶ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ • ֵהיָכן ָלַמְדנּו ּבַ
ְך, ְלָכְך ִנְפַרד  ידוּ ַעל ּכָ דֹות ָזִרים, ְוִאּלוּ רֹוֵעי לֹוט לֹא ִהְקּפִ ׂשְ ְנסוּ ֶלֱאכֹל ּבִ ּלֹא ִיּכָ יו יְָצאוּ ְזמוִּמים ׁשֶ ַמּלָ ּגְ

ן ָאִחיו. ַאְבָרָהם ִמּלֹוט ּבֶ
ְלָחָמה? יל ֵמַהּמִ ִהצִּ י ְסדֹום ׁשֶ • ַמּדּוַע לֹא ָרָצה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָלַקַחת ֶאת ְרכּוׁש ַאְנׁשֵ

ֵאי עֹוָלם ִיְראוּ שהקב"ה הוּא  ל ּבָ ּכָ ירוּת. ַאְבָרָהם ָרָצה ׁשֶ ֲעׁשִ הוּא ְיָבְרכֹו ּבַ הקב"ה ִהְבִטיַח ְלַאְבָרָהם ׁשֶ
י ֶאת ַאְבָרָהם". ְרּתִ ֶלְך ְסדֹום יֹאַמר "ֲאִני ֶהֱעׁשַ ּמֶ יר אֹותֹו, ְולֹא ָרָצה ׁשֶ ֲעׁשִ ַהּמַ

ִמי ָהְיָתה ָהָגר, ּוִמי ָהיָה ָאִביָה? 
ּתֹו  ְרעֹה ֶאת ּבִ ָרה יְָרדוּ ִמְצַרְיָמה ָמַסר ּפַ ר ַאְבָרָהם ְוׂשָ ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ְוַכֲאׁשֶ ל ּפַ ּתֹו ׁשֶ ָהָגר ָהְיָתה ּבִ

ַבִית ַאֵחר." ִביָרה( ּבְ ַבִית ֶזה, ְולֹא ַמְטרֹוָנה )ּגְ ְפָחה ּבְ י ׁשִ ּתִ ֵהא ּבִ ָאְמרֹו "מוָּטב ּתְ ָרה ּבְ ְלׂשָ
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ֶמַלח? ְוָקא ּבְ ת-לֹוט ּדַ ה ֵאׁשֶ ַמּדּוַע נֶֶעְנׁשָ
ָהָגר. ָהְיָתה  ַאְבָרָהם?ִמי  ית  ִמּבֵ ָמֵעאל  ִיׁשְ ֶאת  נּו  ִאּמֵ ָרה  ׂשָ ִהְרִחיָקה  ַמּדּוַע 
ֶרְך ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו  ֶרְך'. ַמּדּוַע ָאְרָכה ַהּדֶ יִקים ָמָצאנּו 'ְקִפיַצת ַהּדֶ ֵאֶצל ַצּדִ

ַדְרּכֹו ָל'ֲעֵקָדה'? ג' יִָמים ּבְ

ייל: zaida@kerenh.org.il אֹו לפקס 03-8004455   ְלחּו ָלנּו ַלּמֵ ׁשִ
ָעלֹון ַהּבָא. ְתרֹון ּבָ ּלֹו ִעם ַהּפִ ם ׁשֶ ֵ ַתר ֶאת ַהִחידֹות – ְנַפְרֵסם ֶאת ַהּשׁ ּפָ ְוִמי ׁשֶ

ת ֶלְך ְלָך ׁשוּבֹות ְלָפָרׁשַ ּתְ

ענו על לפחות אחת מהשאלות הבאות: 

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

עלון זה מוקדש לרפואתו השלמה 
של הרב אברהם נחמן בן שיינע רחל בתושח"י


