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ָרה ת ַחּיֵי ׂשָ ָרׁשַ ּפָ

ָראּוי  ּדּוְך  ׁשִ ְמִציַאת  ְסִביב  ָנסֹוב  ֵתנּו  ָרׁשָ ּפָ ז  ֶמְרּכַ
יַע  ִהּגִ נּו  ִאּמֵ ָרה  ׂשָ ִטיַרת  ּפְ ַאֲחֵרי  ָאִבינּו.  ְלִיְצָחק 
ַקל  לֹא  הֹוָריו.  ֶדֶרְך  ּבְ ִית  ּבַ יִָקים  ְצָחק  ּיִ ׁשֶ ַמן  ְּ ַהז
ֶאת  יַע  ּבִ ַמׁשְ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  טֹוב!  ּדּוְך  ׁשִ ִלְמצֹא 
נֹות  ִמּבְ ה  ָ ִאּשׁ ח  ִיּקַ ּלֹא  ׁשֶ ֱאִליֶעֶזר  סּור  ַהּמָ ַעְבּדֹו 
ָרעֹות  ִמּדֹות  ֲעלֹות  ּבַ בע"ז,  קּועֹות  ְ ַהּשׁ ַנֲעִני  ַהּכְ
ח  ְוִיּקַ ע ֶאל ַאְרצֹו ּומֹוַלְדּתֹו  ִיּסַ א  ָחתֹות, ֶאּלָ ּוֻמׁשְ

ְחּתֹו.  ּפַ ׁשְ ה ִמּמִ ָ ִאּשׁ
ַהּתֹוָרה  ְוַכּיָדוַּע,  ֶזה.  ֵתאוּר  ּבְ ַמֲאִריָכה  ַהּתֹוָרה 
ֵאיָנּה ְמָפֶרֶטת וַּמֲאִריָכה ְסָתם. ַהּתֹוָרה ִהיא ֵסֶפר 
ן, אֹות הוּא  ּכֵ ה  עֹוׂשָ ִהיא  ְוִאם  ּיֹות!  ַמֲעׂשִ הֹוָראֹות 
ַחּיֵי  ֲעבוּר  ָמעוִּתי  ַמׁשְ ֶזה  א  נֹוׂשֵ י  ִכּ ְלָכְך  ְוִסיָמן 
ּנָה  ִמּמֶ ְוִנְלַמד  זֹו  ה  ָפָרׁשָ ּבְ ִנְתּבֹונֵן  ָהָבה  ַהּיְהוִּדי. 

ר! ָאְרחֹות ַחּיִים ְוַדְרֵכי יֹׁשֶ
ָכל  ְבּ ל  ֵשׁ ַהמֹּ יתֹו  ֵבּ ְזַקן  ַעְבּדֹו  ֶאל  ַאְבָרָהם  ֹּאֶמר  "ַוי
ֵואלֵֹקי  ַמִים  ַהָשּׁ ֱאלֵֹקי  ה'  ַבּ יֲעָך  ִבּ ְוַאְשׁ לֹו...  ר  ֲאֶשׁ
ַנֲעִני".  נֹות ַהְכּ ה ִלְבִני ִמְבּ ח ִאָשּׁ ר לֹא ִתַקּ ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ
ָאִבינוּ  ֵמַאְבָרָהם  ְלֵמִדים  ָאנוּ  י  ִכּ ַרּבֹוֵתינוּ,  ְרׁשוּ  ּדָ
ר ֵהם  ֲאׁשֶ ים, ּכַ ים ַרּבִ ַהְנָהָגה ְיהוִּדית ְיסֹוִדית! ֲאָנׁשִ
ר ַמְזִמיִנים נֶֹפׁש אֹו  ֲאׁשֶ ּכַ ים ָרִהיט אֹו ֶרֶכב,  רֹוְכׁשִ
ַעד  ְוׁשֹוֲאִלים,  חֹוְקִרים  ִוים,  וַּמׁשְ ּבֹוְדִקים  ִטיָסה, 
ִלְהיֹות  ּיָכֹול  ׁשֶ טֹוב  ָהִכי  ֶאת  יגוּ  ִהּשִׂ ׁשֶ טוִּחים  ּבְ ׁשֶ

ה  ָ י ְקֻדׁשּ ִמיׁשֵ ׁשְ ר קֹוִנים ּתַ ֲאׁשֶ ְתחוּם ֶזה. ַאְך ּכַ ַקּיָם ּבִ
יֶֶלד  ִמים  רֹוׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ קֶֹדׁש,  ֵסֶפר  אֹו  ְמזוָּזה  מֹו  ּכְ
ר ּבֹוְדִקים  ֲאׁשֶ ְלֵבית ֵסֶפר )ּבֹו ֲעִתידֹו יְֻכַרע!(, אֹו ּכַ
ִקים  ּפְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ יֵׁש  רוּת,  ׁשְ ּכַ ת  וְּתֻעּדַ ֶסֶמל 

ִלי ַלְחקֹר. ִלי ְלַהֲעִמיק וִּמּבְ ֻמָעט ִמּבְ ּבְ
ְוֶאת  ט  ּבָ ַהּמַ ֶאת  ָלנוּ  ר  ֵ ְמַיּשׁ ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם 
מֹוֵסר  הוּא   – ַוֲעָסָקיו  ָממֹונֹו  ִעְנְיֵני  ּבְ ָבה!  ֲחׁשָ ַהּמַ
ֵעיַנִים ֲעצוּמֹות.  יֵדי ַעְבּדֹו. סֹוֵמְך ָעָליו ּבְ ֶאת ַהּכֹל ּבִ
ּדֹורֹוָתיו  וְּבַהֲעָמַדת  ִלְבנֹו  ּדוְּך  ׁשִ ּבְ רוָּחִנּיוּת,  ּבְ ַאְך 
ְוִנְזָהר  ַמְתֶרה  יַע,  ּבִ וַּמׁשְ חֹוֵזר  הוּא   – ָהֲעִתיִדּיִים 

יֹוֵתר. ְחִמיר ּבְ ד ַהּטֹוב ְוַהּמַ ַהּכֹל ִיְהיֶה ַעל ַהּצַ ׁשֶ
נוּ  ּלָ ּכֻ ַאף  ְוִנׁשְ ׁשֹוֲאִפים(  נוּ  ּלָ ּכֻ )ְוִנְהיֶה  ַהְלַואי 
ִמְצָוה,  ר  ּבַ ַנַער  ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ רוּת  ַכׁשְ ּבְ ִקיַע  ְלַהׁשְ
מֹו  ּכְ ְצָוה,  ַהּמִ ת  ְסֻעּדַ ּבִ ְוָהאֶֹכל  ָהאוָּלם  רוּת  ְוַכׁשְ
יַמת  וִּבְרׁשִ ָהָארְֹך  ְפִריט  ּתַ ּבַ ָבה  ַמֲחׁשָ ִקיִעים  ׁשְ ּמַ ׁשֶ

ָמה! ׁשָ ימוּ ֵלב ֶאל ַהּנְ ְזָמִנים. ׂשִ ַהּמֻ
ר  ׂשַ ּכְ ׁש  ּמֵ ִ ׁשּ ׁשֶ ִמי  ֵנאל',  ְרּבַ ַאּבַ ִיְצָחק  'ּדֹון  נוּ  ַרּבֵ
ַהּנֹוָרא,  ַהּגֵרוּׁש  ִלְפֵני  ְסָפַרד  ֶמֶלְך  ֵאֶצל  אֹוָצר 
י ַאְבָרָהם ּפֹוֵסל  רוּר ִכּ ת: ּבָ ׁשֶ ּקֶ ֵאָלה ִמְתּבַ ַמֲעֶלה ׁשְ
ֲהִליכֹות  ֲעלֹות  ּבַ ְהיֹוָתן  ּבִ ַנַען  ּכְ נֹות  ּבְ ף ֶאת  ַהּסַ ַעל 
וּמֹוַלְדּתֹו?  ַאְרצֹו  ְבנֹות  ּבִ ָמָצא  ָמה  ַאְך  ְקלֹוָקלֹות. 

נֹות ֲאַרם ַנֲהַרִים ִצְדָקִנּיֹות?  ְוִכי ּבְ

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

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ



ּנוּ ֵאּלוּ ֵמֵאּלוּ? ּתַ לוּ ָרעֹות, וָּמה ִנׁשְ לוּ ָרעֹות ְוַהּלָ ַהּלָ
ָאְמָנם  י  ִכּ ְדָרׁשֹוָתיו,  ּבִ ירֹוְנִדי  ּגִ ים  ִנּסִ נוּ  ַרּבֵ יר  ַמְסּבִ
ֱאמוּנֹות  ַאַחר  ַההֹוְלִכים  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  יֵׁש 
ּגוָּפם  ַאְך  גוָּעה  ּפְ ם  ַנְפׁשָ ׁשֹות.  ּבָ ְמׁשֻ ְוֵדעֹות  ּכֹוְזבֹות 
ְמֵלֵאי  ָרעֹות,  ִמּדֹות  ִעם  ִעים  ְרׁשָ ְויֵׁש  ָחת.  ֻמׁשְ ֵאינֹו 
ִמים.  ִפיכוּת ּדָ ִקְנָאה ְוַתֲאָוה וַּבֲעֵלי ֲעֵבָרה, ָמדֹון וּׁשְ
ם. יַָדע ַאְבָרָהם ָאִבינוּ  גוָּפם וְּבַנְפׁשָ גוִּעים ּבְ לוּ ּפְ ַהּלָ
ִמעוּטֹו".  ּבְ "ָהָרע  ְבִחיַנת   ּבִ ּדוְּך  ׁשִ ִלְמצֹא  ָעָליו  ׁשֶ
ְמָצא,  ּנִ ּבַ ֵאינָן  ְלַגְמֵרי  רֹות  ׁשֵ ּכְ חֹות  ּפָ ׁשְ ּמִ ׁשֶ יָון  וִּמּכֵ
גוָּעה  ּפְ ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ת  ּבַ ָלַקַחת  ַמֲעִדיף  ַאְבָרָהם 
ֻקְלֶקֶלת  ּמְ ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ת  ּבַ ְולֹא  וֶּבֱאמוּנֹות,  ֵדעֹות  ּבְ
עֹוְברֹות  לוּ  ַהּלָ י  ִכּ  – וְּבַהְנָהגֹות  ִמּדֹות  ּבְ ֶחֶתת  וֻּמׁשְ

ה! תֹוָרׁשָ ּבְ
ַנֲהַרִים  ַלֲאַרם  יעוּ  ִהּגִ ּבְ ְלַדְרּכֹו.  יֹוֵצא  ֱאִליֶעֶזר 
יַצד ִיְמָצא  ה ְלַעְצמֹו ִסיָמן ּכֵ ל להקב"ה ְועֹוׂשֶ ּלֵ ִמְתּפַ
אַֹמר  ר  ֲאֶשׁ ַהַנֲּעָרה  "ְוָהיָה  ְלִיְצָחק:  ְראוּיָה  ה  ָ ִאּשׁ
ְוַגם  ֵתה  ְשׁ ְוָאְמָרה  ה  ֶתּ ְוֶאְשׁ ְך  ַכֵדּ ָנא  י  ַהִטּ ֵאֶליָה 
ְלִיְצָחק". הוּא  ָך  ְלַעְבְדּ ֶקה אָֹתּה הַֹכְחָתּ  ַאְשׁ יָך  ְגַּמֶלּ
ֲעַלת ִמּדֹות טֹובֹות! ִמּדֹות טֹובֹות ֵהן  ה ּבַ ּלָ ׂש ּכַ ְמַחּפֵ
ב, ְרִגיׁשוּת ַלזּוַּלת,  ּה! ְנִדיבוּת ַהּלֵ ּלָ ִסיס ַלּתֹוָרה ּכֻ ַהּבָ
ל  ׁשֶ ְלֵביתֹו  ְתִאים  ּתַ זֹו  ּכָ ַנֲעָרה  ֵחן!  ְוַעְנַות  טוּת  ׁשְ ּפַ
לֹׁש  ׁשָ לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ל  "ָכּ ֶנֱאַמר:  ָעָליו  ָאִבינוּ,  ַאְבָרָהם 
ַעִין  ָאִבינוּ:  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ִמּתַ לוּ  ַהּלָ ִמּדֹות 

ָפָלה". טֹוָבה, רוַּח ְנמוָּכה ְוֶנֶפׁש ׁשְ
הוּא  ֲחָסֶדיָה.  ֶאת  ְוָרָאה  ִרְבָקה,  ֶאת  ַגׁש  ּפָ ֱאִליֶעֶזר 
ְלִיְצָחק!"  ָך  ְלַעְבְדּ הַֹכְחָתּ  "אָֹתּה  ִבְטָחה:  ּבְ ַמְכִריז 
ל ּגוָּפּה  ֵעיֶניָה יָפֹות - ָכּ ה ׁשֶ ּלָ י "ּכַ ָמָרא אֹוֶמֶרת ִכּ ַהּגְ
ָמה  יָָקר':  ִלי  ַה'ּכְ נוּ  ַרּבֵ ׁשֹוֵאל  ִדיָקה".  ּבְ ָצִריְך  ֵאין 
ֲעלֹות ֵעיַנִים  ֵעיַנִים יָפֹות? ְוִכי ֵאין ְמכָֹערֹות ּבַ ְמיָֻחד ּבְ
ַמְרֶאה ִחיצֹוִני  יָפֹות? ְועֹוד, ֵמֵאיָמַתי עֹוְסִקים ֲחַז"ל ּבְ
א,  ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי! ֶאּלָ ּלֹות, ֲהֵרי ׁשֶ ל ּכַ ְוגוָּפִני ׁשֶ
ִמּדֹות.  ַעל  ִרים  ְמַדּבְ ַרּבֹוֵתינוּ  יָָקר',  ִלי  ַה'ּכְ אֹוֵמר 
טֹוָבה  ַעִין  וָָּנה  ַהּכַ יָפֹות"  "ֵעיֶניָה  יִֹפי!  ּבְ ְולֹא  אִֹפי  ּבְ
ל  ָכּ ִלְבּדֹק  צֶֹרְך  ֵאין  ה  וֵּמַעּתָ ַלזּוַּלת,  ְנִתיָנה  ת  וִּמּדַ
אי  ַוּדַ ִאם יֵׁש ָלּה ַעִין טֹוָבה, ּבְ יַון ׁשֶ יֶֶתר ֲהִליכֹוֶתיָה. ּכֵ

ָכל ַהּיֶֶתר ִהיא ִמְצַטּיֶנֶת.  ּבְ ׁשֶ
ַאְוָתן  ִנים, ּגַ ִמּדֹוָתיו, ָחצוּף ְוַעז ּפָ גוּם ּבְ ר ָאָדם ּפָ ֲאׁשֶ ּכַ
ְולֹא  ְלִהְתַרֵחק  ָראוּי  ֶזה  ּכָ ֵמָאָדם  ֲהֵרי  א,  וִּמְתַנּשֵׂ
"ם:  ָהַרְמּבַ נוּ  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ּדוִּכים.  ׁשִ ֵרי  ִקׁשְ ּבְ ִעּמֹו  ָלבֹוא 
ֵמֶהן  א  ִלָשּׂ ר  וֻּמּתָ רוּת  ׁשְ ּכַ ֶחְזַקת  ּבְ חֹות  ּפָ ִמׁשְ ל  "ָכּ
חֹות  ּפָ י ִמׁשְ ּתֵ י ֵכן - ִאם ָרִאיָת ׁשְ ה. ְוַאף ַעל ּפִ ִחּלָ ְלַכּתְ

ִהיא  ׁשֶ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ָרִאיָת  אֹו  ִמיד,  ּתָ זֹו  ּבְ זֹו  ְתּגָרֹות  ּמִ ׁשֶ
ה  ַמְרּבֶ הוּא  ׁשֶ ִאיׁש  ָרִאיָת  ִמיד, אֹו  ּתָ ְמִריָבה  ֲעַלת  ּבַ
ָלֶהן  ין  ׁשִ חֹוׁשְ  - יֹוֵתר  ּבְ ִנים  ּפָ ְוַעז  ַהּכֹל  ִעם  ְמִריָבה 
ֵהם".  ְסלוּת  ּפַ ִסיָמֵני  ֵאּלוּ  ׁשֶ ֵמֶהן,  ְלִהְתַרֵחק  ְוָראוּי 
ְלִמיָדיו  ּתַ ֶאת  ְלַהְנחֹות  ָהיָה  ָרִגיל  ׁשֶ יק  ַצּדִ ָהיָה 
ֵהם:  ְוֵאּלוּ  ָבִרים,  ּדְ ה  לֹׁשָ ׁשְ ִלְבּדֹק  ָצִריְך  ּדוְּך  ׁשִ "ּבְ

ִמּדֹות, ִמּדֹות וִּמּדֹות".
 400- ּכְ ִלְפֵני  ַחי  )ׁשֶ "ְך  ַ ַהׁשּ ל  ׁשֶ ַרּבֹו  ַעל  ר  ְמֻסּפָ
ַאּמֹות  ּבְ ֵדד  ָאְמָנם ֵאינֹו יָכֹול ְלִהּמָ ָנה(, ִסּפּור ׁשֶ ׁשָ
ה ָחׁשּוב  ּמָ ל יֵָמינּו, ַאְך הּוא ַמְמִחיׁש ַעד ּכַ ה ׁשֶ ִמּדָ
ַהְמיָֹעד  ל  ׁשֶ ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ַעל  ר  ֵ ּשׁ ְלִהְתּפַ ּלֹא  ׁשֶ

ּדּוְך.  ְלׁשִ
ָראָקא  ִמּקְ יל  ֶהעׁשִ ר'  י  ַרּבִ ּבָ קוּ  ָחׁשְ ים  ַרּבִ ִביִרים  ּגְ
ִעם  יל  ֶהעׁשִ י  ַרּבִ ך  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ַבּסֹוף  ּלְ ׁשֶ ַעד  ְלָחָתן,   –
ְמיָֻחד.  ּבִ ר  ָ ְמֻאּשׁ ַעְצמֹו  ָחׁש  ׁשֶ ד,  ְמֻכּבָ ָנִגיד  ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ
ל  ׁשֶ ְלִעירֹו  יל  ֶהעׁשִ י  ַרּבִ יַע  ִהּגִ ַהּמֹוֵעד,  ִהְתָקֵרב  ּבְ
ָסמוְּך  ּבְ ְמֻרוָּח,  ַבִית  ּבְ נֹו  ּכְ ְלׁשַ ַאג  ּדָ ה  ְוַהּלָ חֹוְתנֹו, 

ּלֹו. ְלֵביתֹו ׁשֶ
יט  יל ְוִהּבִ י ֶהעׁשִ ְפֵני ַהֲחֻתּנָה ָעַמד ַרּבִ ּלִ י ׁשֶ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ּבְ
מוְּך  ִית ַהּסָ ּבַ ְתַרֵחׁש ּבַ ּמִ ֵמַהַחּלֹון, ְוִהּנֵה ִנְתְקלוּ ֵעיָניו ּבַ
ח ְרַחב ַהּיַָדִים ָעְמלוּ ַעל  ְטּבָ ּמִ ית חֹוְתנֹו ֶלָעִתיד: ּבַ – ּבֵ
ַעל  אֹוָתּה  ְטחוּ  ׁשָ ן  ִמּכֵ וְּלַאַחר  דֹוָלה,  ּגְ ה  ִעּסָ ֲהָכַנת 
ה ְמַעט, ְויוְּכלוּ  ֶ ׁש ְוִתְתַקׁשּ ְתַיּבֵ ּתִ ֵדי ׁשֶ ָחֵצר, ּכְ ְלָחן ּבֶ ׁשֻ
יל  ֶהעׁשִ י  ַרּבִ עֹוד  ּבְ ּקֹות.  ּדַ ְלִאְטִרּיֹות  אֹוָתּה  ִלְפרֹס 
ָמָצא  ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ַעל  טוָּחה  ְ ַהּשׁ ה  ִעּסָ ּבָ וִּמְתּבֹונֵן  עֹוֵמד 
ְרּכֹו ֶאל  ָחֵצר ֶאת ּדַ ׁשֹוְטִטים ּבֶ ְרְנגֹוִלים ַהּמְ ֶאָחד ֵמַהּתַ

ּה ַלֲהָנָאתֹו. ר ּבָ ְויֹון ֶנֶפׁש ָעַמד ְוִנּקֵ ה, וְּבׁשִ ָהִעּסָ
ּתֹו  יל ַמֲחֶזה נֹוָרא: ּבִ י ֶהעׁשִ ְוָאז ִנְגָלה ְלֶנֶגד ֵעיֵני ַרּבִ
ח  ְטּבָ ֵמַהּמִ ִהְבִחיָנה  ׁשֶ יֶֹעֶדת,  ַהּמְ תֹו  ּלָ ּכַ ַהּנִָגיד,  ל  ׁשֶ
ֶלָחֵצר,  ַזַעם  ֲחַמת  ּבַ ָאָצה  ְרְנגֹול,  ַהּתַ ל  ׁשֶ הוּ  ַמֲעׂשֵ ּבְ
יָחה  ְוַהּטִ יֶָדיָה,  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ָהֻאְמָלל  ְרְנּגֹול  ּתַ ּבַ ָאֲחָזה 
ִהְצִליַח  בָֹהל  ַהּמְ ְרְנגֹול  ַהּתַ ֶהָחֵצר.  ַקְרַקע  אֹותֹו ֶאל 
י  קֹום, ַאְך ַרּבִ ֵלט ֵמַהּמָ י ַלֲעמֹד ַעל ַרְגָליו וְּלִהּמָ קֹׁשִ ּבְ
ֻסּגֶֶלת  ּמְ ׁשֶ ה  ִאׁשָּ "ַהִאם  ְמקֹומֹו.  ַעל  ָקָפא  יל  ֶהעׁשִ
ַח  ּלֵ ה?" ּפִ ָ ח ִלי ְלִאּשׁ ַעס, ֶאּקַ ִעּתֹות ּכַ ְך ּבְ ְלִהְתַנֵהג ּכָ
ים ְלָכְך! ַאְך  ֶאת מֹחֹו ִהְרהוּר ּכֹוֵאב. "לֹא, לֹא ַאְסּכִ
ֵאיְך  ָרֵאל,  ִיׂשְ ת  ּבַ ְלַבּיֵׁש  ֵהן לֹא אוַּכל  ה?  ֶאֱעׂשֶ ָמה 
ֶאת  ְוָטָוה  יל  ֶהעׁשִ י  ַרּבִ יְך  ִהְמׁשִ ּדוְּך?"  ִ ַהׁשּ ל  ֲאַבּטֵ
מֹחֹו ַרְעיֹון נֹוָעז: "ִאם ֵאיִני  ִהְרהוָּריו. וְּלֶפַתע ִנְצנֵץ ּבְ
ל  ַבּטֵ ּתְ ִהיא  ׁשֶ ִתי  ְלַכּלָ ֶאְגרֹם  ּדוְּך,  ִ ַהׁשּ ל  ְלַבּטֵ יָכֹול 

ּדוְּך!"... ִ ֶאת ַהׁשּ



ָרְכנוּ  ם  ׁשָ ְדָרׁש,  ַהּמִ ְלֵבית  ְויָָצא  ְמִעילֹו  ָלַבׁש  הוּא 
י  ַרּבִ ְלמוָּדםץ  ּתַ ַעל  צֹוְרִבים  ה  ּמָ ּכַ ֵעת  אֹוָתּה  ּבְ
ז  ֶמְרּכַ ּבְ ׁשֶ יָמה  ַהּבִ ֶאל  יַע  ְוִהּגִ יֵניֶהם  ּבֵ ָחַמק  יל  ֶהעׁשִ
ָהְיָתה  ָדָקה, ׁשֶ ת ַהּצְ ֻקּפַ ְדָרׁש. ֵעיָניו ִנְתְקלוּ ּבְ ית ַהּמִ ּבֵ
ּה. הוּא ִנֲעַנע אֹוָתּה  ָבה, ְויָָדיו ָאֲחזוּ ּבָ ֻמּנַַחת ַעל ַהּתֵ
ׁש  ַבּקֵ ּמְ ִמי ׁשֶ ה ַעְצמֹו ּכְ ֵדי ִלְגרֹם ְלַרַעׁש, ְוָעׂשָ ְמַעט, ּכְ
ְמעוּ  ּנָב!" ִנׁשְ ּנָב! ּגַ ָבר: "ּגַ כוָּלָתּה. ְוָאז ֵאַרע ַהּדָ ִלְגנֹב ּתְ
ר ָהיָה  ְדָרׁש, ְותֹוְך ְרָגִעים ִמְסּפָ ֵבית ַהּמִ ִריאֹות ּבְ ַהּקְ
ֵבי  ל יֹוׁשְ ין ְזרֹועֹוֵתיֶהם ׁשֶ ִבְצַבת ּבֵ יל ָאחוּז ּכְ י ֶהעׁשִ ַרּבִ

ים. ְרּגָׁשִ ְדָרׁש ַהּנִ ית ַהּמִ ּבֵ
ְלַמְרֵאה  ַעְצָמם  ֶאת  ַהּלֹוְמִדים  ֲאלוּ  ׁשָ ֶזה?"  "ִמיהוּ 
מוָּעה  ְ ַהּשׁ ֶזהוּתֹו.  נֹוְדָעה  ְמֵהָרה  ַעד  אוָּלם  ָּר,  ַהז
ה  ַמֲעׂשֶ ַעת  ׁשְ ּבִ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ס  ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ּנָב  ַהּגַ ַעל 
ית  ּבֵ א  ִהְתַמּלֵ ְרָגִעים  ְותֹוְך  ָנַפִים,  ּכְ ָלּה  ָתה  ָעׂשְ
ַהּנִָגיד",  ל  ׁשֶ ֲחָתנֹו  "ֶזהוּ  ַסְקָרִנים.  ְקַהל  ּבִ ְדָרׁש  ַהּמִ

יל, וִּמֲהרוּ ְלַקְחּתֹו  י ֶהעׁשִ ָבר ַעל ַרּבִ יעוּ יֹוְדֵעי ּדָ ִהְצּבִ
ְזיֹונֹות  ּבִ ִלְמַנת  יל  י ֶהעׁשִ ַרּבִ ָזָכה  ם  ׁשָ ְלֵבית חֹוְתנֹו, 

א. ּבָ ת ׁשֶ ְלֻעּמַ ְוֵחרוִּפים, ְוגַֹרׁש ֵמָהִעיר ּכִ
ָצַעד  הוּא  ָלל.  ּכְ ִנְפּגַע  לֹא  יל  ֶהעׁשִ י  ַרּבִ אוָּלם 
ְמָחה,  ִמּשִׂ ּדֹוְמעֹות  ֵעיָניו  ֵמָהִעיר,  ַהּיֹוֵצא  עֹול  ׁשְ ּמִ ּבַ
ְלָך  "ּתֹוָדה  פוָּלה:  ּכְ הֹוָדָאה  רֹוֲחׁשֹות  ָפָתיו  וּׂשְ
ּדוְּך  ִ ִמּשׁ ִני  ְלּתַ ִהַצּ ֲעַמִים:  ּפַ יִָדי  ּבְ ּיְַעּתָ  ּסִ ׁשֶ רבש"ע 

ָרֵאל"… ת ִיׂשְ ּלֹא ְלַבּיֵׁש ּבַ ִני ׁשֶ נֹוָרא, ַוֲעַזְרּתַ
יל ָצִעיר ָעֵלינוּ ְלַסּגֵל ִמּדֹות טֹובֹות. ְידוָּעה ִאְמָרתֹו  ִמּגִ
ְנֶטר: "יֹוֵתר  ָרֵאל ַסּלַ נוּ ִיׂשְ נוַּעת ַהּמוָּסר ַרּבֵ ל ֲאִבי ּתְ ׁשֶ
ל  ר ְלַסּיֵם ֶאת ָכּ ה ָרָעה ַאַחת, ֵמֲאׁשֶ ה ַלֲעקֹר ִמּדָ ָקׁשֶ
ַאַחת,  ַבת  ּבְ לֹוְמִדים  לֹא  "ס  ַ ַהׁשּ ל  ָכּ ֶאת  "ס".  ַ ַהׁשּ
ִנים  ּדֹות. ְמַסּמְ ִתּקוּן ַהּמִ ְך ּגַם ּבְ ף. ּכָ ף ַאַחר ּדַ א ּדַ ֶאּלָ
ִעְקִבּיוּת וְּבַהְתָמָדה!  ִמים ְלֶעְבָרּה... ּבְ ָרה וִּמְתַקּדְ ַמּטָ

ה ְוַנְצִליַח!! ם ה' ַנֲעׂשֶ ׁשֵ ּבְ

יר  ׁשִ ּבְ סּוק  ַהּפָ ֶאת  ְרׁשּו  ּדָ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
נּו.  ין ַהחֹוִחים" ַעל ִרְבָקה ִאּמֵ ּנָה ּבֵ ׁשֹוׁשַ יִרים "ּכְ ִ ַהּשׁ
ָלָבן  ָאִחיָה  ְמאֹד,  דֹול  ּגָ ע  ָרׁשָ ָהיָה  תּוֵאל  ּבְ ָאִביָה 
ְמקֹום  ְמקֹוָמּה  עוּתֹו.  ִרׁשְ ּבְ הּוא  ַאף  ַלט  ּבָ י  ָהֲאַרּמִ
ָלּה  ָצְמָחה  לּו  ַהּלָ ַהּקֹוִצים  ל  ָכּ ין  ּוִמּבֵ ע.  ֶרׁשַ י  ַאְנׁשֵ
ֲהָדָרּה,  ּבַ ְוֵאיָתָנה  ָטֳהָרּה  ּבְ ּבֹוֶהֶקת  יָקה,  ּדִ ַהצַּ ִרְבָקה 
ַהחֹוִחים,  ין  ּבֵ ַהצֹּוַמַחת  ְיֵפהִפּיָה  ּנָה  ׁשֹוׁשַ ּכְ ׁש  ַמּמָ
צֹּוַמַחת ְויֹונֶֶקת  ּנָה ׁשֶ מֹו ׁשֹוׁשַ ִרים. ּכְ ְרּדָ ַהּקֹוִצים ְוַהּדַ
ִמים ַעל  ְרַקע ֶאת ִחּיוָּתּה, ְוַהחֹוִחים ְסִביָבה ְמַאּיְ ֵמַהּקַ
ְויֹוְנִקים  ֵמיֶמיָה  ֶאת  ׁשֹוִתים  ֵהם  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵלמוָּתּה  ׁשְ
ל  י ְמקֹוָמּה ׁשֶ ְך ִהּוּו ָאִביָה, ַאֶחיָה ְוַאְנׁשֵ ֶאת ּכָֹחּה, ּכָ
ִדים  ָתּה. ֲחַז"ל ְמַלּמְ ָ ׁש ַעל ְקֻדּשׁ ל ַמּמָ ִרְבָקה ִאּיּום ׁשֶ
ֵני  ֶרְך ִמּפְ י ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָזָכה ִלְקִפיַצת ַהּדֶ ִכּ
ְוחֹוָבה  ִרְבָקה,  ל  ׁשֶ ָטֳהָרּה  ַעל  י  ׁשִ ַמּמָ ִאּיּום  ָהיָה  ׁשֶ

ם! ָ יַע ַמֵהר ּוְלהֹוִציָאּה ִמּשׁ ָהיָה ְלַהּגִ

ין חֹוֵחי ַאְרֵצנוּ! ְיָלִדים ִויָלדֹות  ֵדלֹות ּבֵ ים ַרּבֹות ּגְ ּנִ ׁשֹוׁשַ
רוָּחִנּיוּת וְּלָהִפיץ ֵריַח  ַח ּבְ ּתֵ ִעם ּפֹוֶטְנְציָאל ּגָדֹול ְלִהְתּפַ
ִאּיוּם  ּבְ ְנתוִּנים  לוּ  ַהּלָ ַאְך  ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדׁשּ ל  ׁשֶ ָנִעים 
ֶֹרׁש  ְבֵני ְסִביָבָתם, ְלָעְקָרם ִמן ַהׁשּ ל ַהְטָמָעה ּבִ ִמיִדי ׁשֶ ּתְ

יַע ְלַחּיִים רוָּחִנּיִים ח"ו. ד ֶאת ִסּכוּיֵיֶהם ְלַהּגִ וְּלַאּבֵ
ר  ְכֵדי ְלַאּתֵ ּיִָמים ּבִ ים ֵלילֹות ּכַ עֹות עֹוׂשִ ִעיֵלי ֶקֶרן ַהַהּסָ ּפְ
ְלָמקֹום  ִרי  ָהֶאְפׁשָ ם  ֶהְקּדֵ ּבַ ְלַהֲעִביָרם  ה,  ֵאּלֶ ים  ּנִ ׁשֹוׁשַ
בוָּתם  ּלְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ָלֶהם  וְּלַסּיֵַע  רוָּחִנית,  ִחיָנה  ִמּבְ טוַּח  ּבָ
ק וְּזקוִּקים  עֹון ְמַתְקּתֵ ָ ה ְוָהְראוּיָה. ַהּשׁ ֲערוָּגה ַהֲחָדׁשָ ּבַ
ל  ת ִסּפוּק ַעל ָכּ חוּׁשַ ָנּה ּתְ ֶרְך'! ָאְמָנם יֶׁשְ ִל'ְקִפיַצת ַהּדֶ
ִהְצָטְרָפה  ׁשֶ ְלִמיָדה  ּתַ ל  ָכּ ַעל  וָּבא,  ִהְתָקֵרב  ׁשֶ ְלִמיד  ּתַ
ֵאָלה  ְ ֶרת ַהּשׁ ב ְמנַּקֶ ּלֵ ְלמֹוְסדֹות 'ִחּנוְּך ָהַעְצָמִאי', ַאְך ּבַ

יל...?".  ְקנוּ ְלַהּצִ ה לֹא ִהְסּפַ ּמָ "ּכַ

ֶדֶרְך ַהּיֲַהדוּת ּבְ



ה  ּלָ ּכַ ְוִעּמֹו  ב  ׁשָ ַאְבָרָהם  ֶעֶבד  ֱאִליֶעֶזר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֵאת  ְלִיְצָחק  ָהֶעֶבד  ר  "ַוְיַסֵפּ נֱֶאַמר  ָאִבינּו,  ְלִיְצָחק 
ה לֹו  ּלָ "י ְמָפֵרׁש: 'ִגּ ִ ר ָעָשׂה". ַרּשׁ ָבִרים ֲאֶשׁ ל ַהְדּ ָכּ
ָנה  ּמְ ְזּדַ ּנִ ְוׁשֶ ָהָאֶרץ  לֹו  ְפָצה  ּקָ ׁשֶ לֹו,  ּנֲַעׂשּו  ׁשֶ ים  ִנּסִ
ֱאִליֶעֶזר  ָחָוה  ים  ַרּבִ ים  ִנּסִ תֹו'.  ְתִפּלָ ּבִ ִרְבָקה  לֹו 
ם.  ֵ ִמְתַרּשׁ ֵאינֹו  ֲעַדִין  ָאִבינּו  ִיְצָחק  ַאְך  ַדְרּכֹו!  ּבְ
ִרְבָקה  ׁשֶ ֵברּור:  ּבְ ֶאָחד  ָבר  ּדָ ִלְראֹות  רֹוֶצה  הּוא 
ִהיא  ָרה ִאּמֹו ְוׁשֶ ל ׂשָ א ֶאת ְמקֹוָמּה ׁשֶ ְראּויָה ְלַמּלֵ
"ַוְיִבֶאָה  ַהּתֹוָרה  יָכה  ַמְמׁשִ ְדָרֶכיָה.  ּבִ צֹוֶעֶדת 
"י: "ַוְיִביֶאָה  ִ ֵרׁש ַרּשׁ ּפֵ ִיְצָחק ָהאֱֹהָלה ָשָׂרה ִאּמֹו" 
ית  ְוַנֲעׂשֵ לֹוַמר  ּכְ ִאּמֹו,  ָרה  ׂשָ ִהיא  ַוֲהֵרי  ָהאֱֹהָלה 
יָקה  ָרה, ַצּדִ מֹו ׂשָ ֱאֶמת ּכְ ָרה ִאּמֹו". ִהיא ּבֶ ְגַמת ׂשָ ּדֻ
לֹו  ִהי  ַוְתּ ִרְבָקה  ֶאת  ח  "ַוִיַּקּ נֱֶאַמר:  ָלֵכן  ָרה.  ּוְכׁשֵ

ה ַויֱֶּאָהֶבָה". ְלִאָשּׁ
ּנוִּיים. "ּתֹוָרה  נֶת ְלׁשִ ה ְולֹא ִנּתֶ נוּ ְקדֹוׁשָ ּלָ ת ׁשֶ ַהּמֹוֶרׁשֶ
ל "ִעְדּכוּן"  ת ַיֲעקֹב". ָכּ ה ְקִהּלַ ה מֹוָרׁשָ ִצוָּה ָלנוּ מֹׁשֶ
ָפֵנינוּ,  ּלְ ׁשֶ ּפוּר  ַהּסִ סֶֹרת.  ַהּמָ ִביַרת  ׁשְ ֶעֶצם  ּבְ ְמַהוֶּה 
ֲאמוָּרה  ׁשֶ סֶֹרת,  ַהּמָ ִמיַרת  ׁשְ ֶעְקרֹון  ֶאת  ַמְמִחיׁש 

נוּ וְּלַכוֵּן ֶאת ָאְרחֹוֵתינוּ. ְרּכֵ ְלַהְנחֹות ֶאת ּדַ
ִית ַהּגָבֹוּהַ  עֹון ַעל ַהּבַ לוּי ׁשָ ִנים ַרּבֹות ָהיָה ּתָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ
ל ִטְרדֹות ַהּיֹוְמיֹום, ָהיוּ  ִעּצוָּמם ׁשֶ ֲעיָָרה. ּבְ יֹוֵתר ּבָ ּבְ
וְּלַאַחר- עֹון  ָ ַהּשׁ ֶאל  ֵעיֵניֶהם  ִאים  נֹוׂשְ ִבים  ַהּתֹוׁשָ

ֵהם  ִלְפָעִמים  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ עֹוָנם  ׁשְ ֶאל  יִטים  ַמּבִ ן  ִמּכֵ
ִנים אֹותֹו  ן ְוָהיוּ ְמַכוְּ עֹוָנם לֹא ְמֻכוָּ י ׁשְ ים ִכּ ְמַגּלִ ָהיוּ 

ֶהְתֵאם. ּבְ

ֲעיָָרה.  ּבָ לוּנֹות  ּתְ ַמע  ָ ְלִהּשׁ ֵהֵחּלוּ  ִנים,  ָ ַהּשׁ ָחְלפוּ  ׁשֶ ּכְ
ְצִריִכים  ָאנוּ  ַמּדוַּע  ְך?  ל-ּכָ ָכּ ּגָבֹוּהַ  עֹון  ָ ַהּשׁ "ַמּדוַּע 
ָעה?"  ָ ַהּשׁ ָמה  ָלַדַעת  ֵדי  ּכְ ַרק  ְלַצוָּאֵרנוּ  ְלַהְכִאיב 
נוַּכל  לֹא  ִלְפעֹל?  ַיְפִסיק  עֹון  ָ ַהּשׁ לוּ  ִיְקֶרה  "וָּמה 
עֹון  ָ ן אֹותֹו!" "ַהִאם לֹא ִייַטב לֹו ִנְתָלה ֶאת ַהּשׁ ְלַתּקֵ

גַֹבּה ָהֵעיַנִים?" ּבְ
ֻהְחַלט  ָהֲעיָָרה,  מֹוֶעֶצת  ּבְ סֹוֶעֶרת  יָבה  ְיׁשִ ְלַאַחר 
עֹון ְלַבִית ָנמֹוְך יֹוֵתר. ָ רֹב קֹולֹות ְלַהֲעִביר ֶאת ַהּשׁ ּבְ

ִאי  ים ָחׁשוּ ּבְ ר ֲאָנׁשִ ֲאׁשֶ ּנֶה ֵאַרע. ּכַ הוּ ְמׁשֻ ֶ ַאְך ָאז ַמּשׁ
ָהִעירֹוִני  עֹון  ָ ַהּשׁ וֵּבין  ֶהם  ּלָ ׁשֶ עֹון  ָ ַהּשׁ ין  ּבֵ ַהְתָאָמה 
ָהִעירֹוִני.  עֹון...  ָ ַהּשׁ ֶאת  ִנים  ְמַכוְּ ָהיוּ  ֵהם  לוּי,  ַהּתָ
י ְמֻדּיָק" ֵהם ָהיוּ אֹוְמִרים.  ּלִ עֹון ׁשֶ ָ ַהּשׁ טוַּח ׁשֶ "ֲאִני ּבָ
ם ֵהִזיזוּ ֶאת ְמחֹוֵגי  ּלָ י ּפֹוְסִקים, ּכֻ ְלּתִ וּוִּנים ּבִ ְלַאַחר ּכִ
ִלְפעֹל,  ָחַדל  עֹון  ָ ַהּשׁ וְּלָכאן,  ְלָכאן  ָהִעירֹוִני  עֹון  ָ ַהּשׁ
עֹוד  ּבֹו  ֵאין  י  ִכּ ֶהְחִליָטה  ָהִעיר  ּמֹוֶעֶצת  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַעד 

רֹוב. ה ַהּקָ ּפָ ַלְך ְלַפח ָהַאׁשְ צֶֹרְך, ְוהוּא ֻהׁשְ
ֵהא  זֹּאת ַהּתֹוָרה לֹא ּתְ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמוָּנה ׁשְ "ֲאִני ַמֲאִמין ּבֶ
ן  וְּלַעְדּכֵ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ּנֹות  ְלׁשַ ן  ִנּתָ לֹא  ֻמְחֶלֶפת...". 
ין  ּבֵ ֶלֶמת  ֻמׁשְ ַהְתָאָמה  ָמָצא  ִיְצָחק  ת.  ַהּמֹוֶרׁשֶ ֶאת 
נוּ ָעֶליָה- ָרה ִאּמֵ ל ׂשָ ל ִרְבָקה ְלֵאּלוּ ׁשֶ ֲהִליכֹוֶתיָה ׁשֶ

ה. ָ ַחר לֹו ְלִאּשׁ אֹוָתּה ּבָ לֹום, ָלֵכן ִהיא זֹו ׁשֶ ָ ַהּשׁ
"ֱאֶמת".  הוּא  הקב"ה  ל  ׁשֶ חֹוָתמֹו  י  ִכּ ילוּ  ּגִ ֲחַז"ל 
הקב"ה?  ל  ׁשֶ ִמּדֹוָתיו  ל  ִמּכָ "ֱאֶמת"  ְוָקא  ּדַ וַּמּדוַּע 
ן  י "ֶאת ָהֱאֶמת לֹא ִנּתָ י ִמּקֹוְצק ִכּ יק ָהַרּבִ ּדִ ָאַמר ַהּצַ

ָבר ֵאיֶנּנָה ֱאֶמת!" ִפים – ִהיא ּכְ ַזּיְ ּמְ ֶרַגע ׁשֶ ְלַזּיֵף. ּבָ

ה ֶרְך ַהּמֹוָרׁשָ ּדֶ ּבַ

ַאְבָרָהם  ֶאת  ַרְך  ֵבּ ַוה'  יִָּמים  ַבּ א  ָבּ ָזֵקן  "ְוַאְבָרָהם 

ן! ֱהיֹות ַוה'  ִגַמְטִרּיָה ּבֵ ּכֹל", ּבְ "י "ּבַ ִ ַתב ַרּשׁ ל" ּכָ כֹּ ַבּ

יְך  ַמְמׁשִ ְוָלֵכן  ה,  ָ ִאּשׁ יאֹו  ְלַהּשִׂ ָעָליו  ֵבן,  ּבְ ְרכֹו  ּבֵ

ּדּוְך.  ִ ְדַבר ְמִציַאת ַהׁשּ ה ֶאת ַעְבּדֹו ּבִ ַאְבָרָהם ּוְמַצּוֶ

ַהּתֹוָרה  ּכָאן  ת  ׁשֶ ּמֶ ּתַ ִמׁשְ ה  ָלּמָ ֵאָלה:  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ִנׁשְ

ְמפָֹרׁש  יַמְטִרּיָה? ַמּדּוַע לֹא נֱֶאַמר ּבִ י ּגִ ֶרֶמז ַעל-ּפִ ּבְ

ּכֹל"  ה ִלְכּתֹב "ּבַ ֵבן"? ָלּמָ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבְ "ַוה' ּבֵ

ה  מֹׁשֶ נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ן?  ּבֵ ִהיא  ָנה  ּוָ ַהּכַ ׁשֶ ְוִלְדרֹׁש 

לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ י  ִכּ זצ"ל  ֵטיין  ַפְייְנׁשְ

ְרכֹו ה'  ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ָאְמָנם ּבֵ ּכָאן ֵמַהְנָהָגתֹו ׁשֶ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ



ִמְקֵנה  ְוָזָהב,  ֶסף  ּכֶ אֹוְצרֹות  ְואָֹהִלים,  ים  ּתִ ּבָ ּכֹל,  ּבַ

ָפחֹות  ּוׁשְ ֲעָבִדים  ַוֲחמֹוִרים,  ים  ַמּלִ ּגְ ּוָבָקר,  צֹאן 

ּכֹל"  "ּבַ ע  ּפָ ְמׁשֻ הּוא  ׁשֶ ֶזה  ַאְבָרָהם  ֵעיֵני  ּבְ ַאְך   –

ִיְצָחק  נֹו  ּבְ ן"!  "ּבֵ א  ֶאּלָ ָחְמִרי,  ִלְרכּוׁש  ָנה  ּוָ ַהּכַ ֵאין 

ל עֹוָלמֹו, הּוא ַהּכֹל ֲעבּור ָאִביו. ָמה יֵׁש לֹו  הּוא ָכּ

ֶּה. ל ַחּיֵי עֹוָלם ַהז ן! ֶזה ָחׁשּוב יֹוֵתר ִמּכָ עֹוָלם? ּבֵ ּבָ

ְוַהִפיַנְנִסּיִים.  ָהִעְסִקּיִים  ַחּיֵיֶהם  ּבְ קוִּעים  ׁשְ ים  ֲאָנׁשִ

ִרים ַלֲעבֹוָדה,  עֹות ְויִָמים ִמְתַמּסְ ר ׁשָ ה ֲאׁשֶ ֵאּלֶ ָנם ּכָ יֶׁשְ

ֶאת  ְוׁשֹוְכִחים  יו,  וַּמְנַעּמָ ֶּה  ַהז עֹוָלם  ֵמַחּיֵי  ֶנֱהִנים 

ְכֵדי  ר: ֶאת ַיְלֵדיֶהם ַהְיָקִרים! ֲהֵרי ָאָדם עֹוֵבד ּבִ ָהִעּקָ

ֶאת  ְלַנֵהל  ֵדי  ּכְ ְלַפְרנָָסה?  ָזקוּק  וַּמּדוַּע  ְרנֵס.  ְלִהְתּפַ

וְּרכוּׁש?  ִית  ּבַ ָלנוּ  יֵׁש  ָמה  וַּבֲעבוּר  ָראוּי.  ּכָ יתֹו  ּבֵ

יָחה  ּכִ מֹון ַמׁשְ ְרִדיַפת ַהּמָ ִביל ְיָלֵדינוּ! ַאְך ָמצוּי ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ִרּיִים – ְיָלֵדינוּ! ָרה ְוֶאת ַהּיַַעד ָהִעּקָ ּטָ ֶאת ַהּמַ

ְמֻאֶחֶרת,  ָעה  ׁשָ ּבְ ֵמָהֲעבֹוָדה  ְיָתה  ַהּבַ ָחַזר  ֶאָחד  ָאב 

ֶפַתח  ּבְ לֹו  ְמַחּכֶה  ַהּיֶֶלד  נֹו  ּבְ ֶאת  וָּמָצא  וְּמֻרּגָז,  ָעיֵף 

אֹל אֹוְתָך  ר ִלׁשְ א, ֶאְפׁשָ ַאל אֹותֹו: "ַאּבָ נֹו ׁשָ ִית. ּבְ ַהּבַ

א,  א. "ַאּבָ ָהַאּבָ ָעָנה  ָהִעְניָן?"  ַטח, ָמה  "ּבֶ ֵאָלה?"  ׁשְ

"ֶזה  ן.  ַהּבֵ ַאל  ׁשָ ָעה?"  ׁשָ ּבְ ַמְרִויַח  ה  ַאּתָ ֶסף  ּכֶ ה  ּמָ ּכַ

ֵאָלה  ׁשְ ׁשֹוֵאל  ה  ַאּתָ ְכָלל  ּבִ ַמּדוַּע  ִליָלִדים,  ִעְניָן  לֹא 

רֹוֶצה  ׁשוּט  ּפָ "ֲאִני  ַכַעס.  ּבְ ָהָאב  יב  ֵהׁשִ זֹאת?"  ּכָ

ַמְרִויַח  ה  ַאּתָ ֶסף  ּכֶ ה  ּמָ ּכַ ִלי.  ֲעֵנה  ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ָלַדַעת. 

קֶֹצר רוַּח: "ִאם  ן. ָהָאב ָעָנה ּבְ יְך ַהּבֵ ָעה?" ִהְמׁשִ ׁשָ ּבְ

ָקִלים  ׁש ָחׁשוּב ְלָך ָלַדַעת, ָאז ֲאִני ַמְרִויַח ֵמָאה ׁשְ ַמּמָ

יָכֹול  ה  ַאּתָ א,  "ַאּבָ ָטן  ַהּקָ ן  ַהּבֵ ָאַמר  ָעה". "ָאה"  ׁשָ ּבְ

ַעס:  ָקִלים?" ָהָאב ּכָ ִרים ׁשְ ה ְלַהְלוֹות ִלי ֶעׂשְ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ַאְלּתָ  ׁשָ ְגָלָלּה  ּבִ ַהְיִחיָדה  ה  ּבָ ַהּסִ "ִאם 

ֶסף ֲעבוּר ַעְצְמךָ, ֵלְך ִמּיָד  ּכֶ ל  ֵדי ְלַקּבֵ ּכְ ַהזֹּאת, ִהיא 

ְך  ל ּכָ עֹות ַרּבֹות ְוָקׁשֹות ָכּ ל יֹום ֲאִני עֹוֵבד ׁשָ ִליׁשֹן! ָכּ

ְוֵאין ִלי ְזַמן ְלִהְתַנֲהגוּת ַיְלּדוִּתית ִמּסוּג ֶזה." 

ֶלת. ָהִאיׁש  ְוָסַגר ֶאת ַהּדֶ ֶקט ְלַחְדרֹו  ׁשֶ ּבְ ַהּיֶֶלד ָהַלְך 

ל  ׁשֶ ֵאָלה  ְ ַהּשׁ ַעל  יֹוֵתר  עֹוד  ֲאִפּלוּ  ּכֹוֵעס  ב,  ֵ ִהְתַיּשׁ

ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  ֵאלֹות  ׁשְ אֹל  ִלׁשְ ֵמֵעז  הוּא  ֵאיְך  נֹו,  ּבְ

ֶסף? ַאֲחֵרי ְזַמן ָמה, ָהָאב ִנְרּגַע. הוּא  ל ְקָצת ּכֶ ְלַקּבֵ

ְואוַּלי  נֹו.  ּבְ י ִעם  ִמּדֵ ָקׁשוַּח  ְקָצת  ָהיָה  אוַּלי  ׁשֶ ב  ָחׁשַ

ִרים  ֶעׂשְ ִעם  ִלְקנֹות  ָצִריְך  ֱאֶמת  ּבֶ הוּא  ׁשֶ הוּ  ֶ ַמּשׁ יֵׁש 

ׁש  ְמַבּקֵ לֹא  הוּא  ׁשֶ ִהיא,  ָהֱאֶמת  ה.  ָהֵאּלֶ ָקִלים  ְ ַהּשׁ

ים ְקרֹובֹות. ֶסף ְלִעּתִ ּכֶ

ֶלת:  ַהּדֶ ֶאת  וָּפַתח  נֹו,  ּבְ ל  ׁשֶ ַהֶחֶדר  ֶאל  ׁש  ִנּגַ ָהִאיׁש 

ֵער"  ֲאִני  א,  ַאּבָ "לֹא  ַאל.  ׁשָ הוּא  ן?"  ּבֵ ן,  יָׁשֵ ה  "ַאּתָ

יֹוֵתר  ָעֶליָך  י  ַעְסּתִ ּכָ אוַּלי  ׁשֶ י  ְבּתִ "ָחׁשַ ן.  ַהּבֵ יב  ֵהׁשִ

י". ָאַמר ָהָאב, "ָהיָה ִלי יֹום ָארְֹך ְוהֹוֵצאִתי ֶאת  ִמּדַ

ָקִלים".  ׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ְלָך  ִהּנֵה  ָעֶליךָ,  י  ּלִ ׁשֶ ַעס  ַהּכַ ל  ָכּ

א!"  ַאּבָ "ּתֹוָדה,  ְוִחּיְֵך.  ה  ּטָ ּמִ ּבַ ב  ֵ ִהְתַיּשׁ ָטן  ַהּקָ ן  ַהּבֵ

ִרית  ַלּכָ ַחת  ִמּתַ ֶאל  יָדֹו  ֶאת  יט  הֹוׁשִ ָאז  ָקָרא.  הוּא 

ו יֵׁש  ִטים. "ַעְכׁשָ ְמֻקּמָ ָטרֹות  ׁשְ ר  ִמְסּפַ ם  ָ ִמּשׁ ְוהֹוִציא 

יׁש אֹוָתם ְלָאִביו. "ַהִאם  ָקִלים!" הוּא ִהּגִ ִלי ֵמָאה ׁשְ

א, ּבֹוא  ה ַאּבָ ׁשָ ַבּקָ ָך? ּבְ ַמּנְ ְּ ָעה ִמז ֲאִני יָכֹול ִלְקנֹות ׁשָ

ָך ִלְקַראת  ְיָתה, ֲאִני רֹוֶצה ִלְלמֹד ִאּתְ ם ַהּבַ ָמָחר ֻמְקּדָ

ֲארוַּחת  ָך  ִאּתְ ַיַחד  ֶלֱאכֹל  ְך  ּכָ ְוַאַחר  תֹוָרה,  ּבְ ִמְבָחן 

ֶעֶרב!"...

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ים  ׁשִ ַהְמֻקּדָ קֹומֹות  ַהּמְ ַאַחד 

ָלה", ִקְבֵרי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו  ְכּפֵ הּוא "ְמָעַרת ַהּמַ

ָעלּו  ַהּדֹורֹות  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָהָאבֹות.  ִעיר  ֶחְברֹון,  ּבְ

ְדַבר ְיׁשּוָעה  ּבִ ע  ׁשַ קֹום, ְלִהּוָ ּמָ ּבַ ל  ּלֵ ְיהּוִדים ְלִהְתּפַ

יַח  ַפְך ׂשִ ן ְיפּונֶה ׁשָ ֵלב ּבֶ י ּכָ ָבר ִכּ ְוַרֲחִמים. ָמָצאנּו ּכְ

ַאַחר  ְך  ׁשֵ ְוִיּמָ ֵפס  ִיּתָ ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ֶזה  ָקדֹוׁש  ָמקֹום  ּבְ

ִלים.  ֲעַצת ַהְמַרּגְ

יָלה ֶאת ַהּתֹוָרה  ִהּצִ ה ׁשֶ ִפּלָ ְלָפֵנינוּ ִסּפוּר ְמיָֻחד ַעל ּתְ

ִפּלָה ֶדֶרְך ַהּתְ ּבְ



ה!  דֹוׁשָ ַהּקְ

י  ִכּ ם-טֹוב,  ׁשֵ ַעל  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ נוּ  ַרּבֵ ָרָאה  ַאַחת  ַעם  ּפַ

ְכֶלה ֵמֶהם, ַחס  ּתִ ָרֵאל - ׁשֶ ֵזָרה נֹוָרָאה ַעל ִיׂשְ ִנְגְזָרה ּגְ

ָלּה  ֵמיִמית ִקּבְ ְ ֵזָרה ַהּשׁ ה. ַהּגְ ַעל-ּפֶ ּבְ לֹום, ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְוׁשָ

יִלים  ּכִ ׂשְ ַהּמַ ִעם  ַיַחד  ּבְ ַהּצֹוְרִרים  ִמי.  ׁשְ ּגַ ּטוּי  ּבִ ּגַם 

ל  ׁשֶ ם  ֶעְרּכָ ּבְ 'ְמַמֶעֶטת'  ָמָרא  ַהּגְ ׁשֶ 'הֹוָכחֹות'  ֵהִביאוּ 

ֵרָפה ה' ְיַרֵחם. ְלמוּד ִלׂשְ נוּ ֶאת ַהּתַ ן ּדָ ַהּגֹוִיים ְוַעל ּכֵ

חוָּפה ְלִגיסֹו  דֹוׁש ִאּגֶֶרת ּדְ ם טֹוב ַהּקָ ַעל ׁשֵ ַלח ַהּבַ ׁשָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ָעָלה  ר  ֲאׁשֶ יטֹוב,  ִמּקִ ּגְֵרׁשֹון  י  ַרּבִ

יסֹו: "ַמֵהר, קוּם  ׁש ִמּגִ ּקֵ ַלִים. הוּא ּבִ ירוּׁשָ ְוִהְתּגֹוֵרר ּבִ

ל  ּלֵ ְתּפַ ָלה, ּתִ ְכּפֵ נֵס ֶאל ְמָעַרת ַהּמַ ַוֲעֵלה ֶחְברֹוָנה. ִהּכָ

ים: "ֲאבֹות ָהעֹוָלם,  דֹוׁשִ ם ְותֹאַמר ֶאל ָהָאבֹות ַהּקְ ׁשָ

ָצָרה  ּבְ ו  ַעְכׁשָ הוּא  ׁשֶ ָלֶכם  מֹוִדיַע  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ

ה,  ַעל-ּפֶ ּבְ ּנוּ ֶאת ַהּתֹוָרה ׁשֶ לֹל ִמּמֶ דֹוָלה! רֹוִצים ִלׁשְ ּגְ

ׁשוּ ַרֲחִמים". ּקְ ן ּבַ ַעל ּכֵ

ִלְמָעַרת  נֵס  ְלִהּכָ ׁש  וִּבּקֵ ְלֶחְברֹון  ּגְֵרׁשֹון  ר'  נַָסע 

ִניָסה ַלּיְהוִּדים ֲאסוָּרה ָהְיָתה  ַהּכְ א ׁשֶ ָלה. ֶאּלָ ְכּפֵ ַהּמַ

קֹום ְולֹא נְָתנוּ לֹו  ּמָ ּבַ ְלטוּ  ּיִָמים ָהֵהם. ָהֲעָרִבים ׁשָ ּבַ

ב  ִהְתַיּצֵ קֹום  ַהּמָ ַעל  ַמר  ָ ּשׁ ׁשֶ ְמֵעאִלי  ׁשְ ַהּיִ נֵס.  ְלִהּכָ

ּגְֵרׁשֹון  י  ַרּבִ אוָּלם  ֶנֶפׁש,  ְלַהּכֹותֹו  ּגְֵרׁשֹון  י  ַרּבִ מוּל 

ָרֵאל.  ַלל ִיׂשְ ל ּכְ ִליַח ׁשֶ הוּא ׁשָ לֹא ִנְבַהל. הוּא יַָדע ׁשֶ

ה  ְך ָעׂשָ ם. ּכָ ָ ַע ָזָהב וָּבַרח ִמּשׁ י ּגְֵרׁשֹון ַמְטּבֵ נַָתן לֹו ַרּבִ

ַע וָּבַרח. ְוָכְך  ִני – נַָתן ַמְטּבֵ ֵ ּיֹום ַהּשׁ י ּגְֵרׁשֹון ּגַם ּבַ ַרּבִ

ּנַָתן ֶאת  י . וַּבּיֹום ָהְרִביִעי, ַאֲחֵרי ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּגַם ּבַ

ְמֵעאִלי  ׁשְ ַהּיִ ִמן  וְּבַתֲחנוִּנים  ְבִכּיָה  ּבִ ׁש  ּקֵ ּבִ ַע,  ְטּבֵ ַהּמַ

ָלה ְונַָתן ְליָדֹו ׁשוּב,  ְכּפֵ נֵס ִלְמָעַרת ַהּמַ ן לֹו ְלִהּכָ ּתֵ ּיִ ׁשֶ

ְמֵעאִלי ַרֲחִמים ָעָליו ְונַָתן  ׁשְ א ַהּיִ ַע ָזָהב. ִהְתַמּלֵ ַמְטּבֵ

ִלְפִנים  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  לֹו  ְוֶהְרָאה  ָעַמד  ְוַגם  ְרׁשוּת,  לֹו 

ָעָרה. ַהּמְ

ה,  ם ַהְרּבֵ ב ׁשָ ְתַעּכֵ ֵרז ְוַאל ּתִ ֹוֵמר: "ִהְזּדָ ָאַמר לֹו ַהּשׁ

ּגְֵרׁשֹון  ר'  ִנְכַנס  ָמר".  ׁשְ ַהּמִ ף  ִמְתַחּלֵ ָעה  ׁשָ עֹוד  ּבְ י  ִכּ

וָּה ָעָליו  ּצִ ִניָמה,  ְוָאַמר ִלְפֵני ִקְבֵרי ָהָאבֹות ָמה ׁשֶ ּפְ

ָלל.  ל ַעל ָצרֹות ַהּכְ ּלֵ יסֹו הבעש"ט, ְוהֹוִסיף ְלִהְתּפַ ּגִ

וְּבִדּיוּק  ָמר  ׁשְ ַהּמִ ֶאת  יְנַתִים ֶהְחִליפוּ  ּבֵ חוּץ  ּבַ ְוִהּנֵה, 

רֹוִאים?  ֵהם  וָּמה  ֻמּנֶה,  ַהּמְ ְמֵעאִלי  ׁשְ ַהּיִ ר  ַהּשַׂ יַע  ִהּגִ

אֹותֹו  ְפׂשוּ  ּתָ ָלה.  ְכּפֵ ַהּמַ ְמָעַרת  ֲחַצר  ּבַ ְיהוִּדי  ִאיׁש 

ֵאיזֹו ִמיָתה  טֹו ּבְ ּפָ ֶוֱהִטילוּהוּ ְלֵבית ַהּסַֹהר ַלְחרֹץ ִמׁשְ

ַלֲהִמיתֹו.

דֹוׁש  י, וְּלַבַעל ָה'אֹור ַהַחּיִים' ַהּקָ ּיֹום ַהֲחִמיׁשִ ַוְיִהי ּבַ

ָהיָה ָרִגיל ִלְלמֹד  י ּגְֵרׁשֹון, ׁשֶ ים ְלַרּבִ ִּ ְעּגוִּעים ַעז ּגַ ָהיוּ 

ָכל  ּבְ ׂשֹו  ְלַחּפְ ׁש  ּקֵ ּבִ הוּא  ִלים.  ֻקּבָ ַהּמְ יַבת  יׁשִ ּבִ ִאּתֹו 

יָעה  י ּגְֵרׁשֹון לֹא ִנְמָצא. ְלֶפַתע ִהּגִ ַלִים, ֲאָבל ַרּבִ ְירוּׁשָ

ָלה.  ְכּפֵ ַהּמַ ְמָעַרת  ּבִ ס  ִנְתּפַ ֶאָחד  ּיְהוִּדי  ׁשֶ מוָּעה  ְ ַהּשׁ

י  ַרּבִ ֶּהוּ  ז ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַהַחּיִים  ָהאֹור  נוּ  ַרּבֵ יַָדע  ִמּיָד 

ל  ָכּ ְלִהְתַנֵחם.  וֵּמֵאן  ָמָרה  ַוּיְֵבּךְ  יטֹוב.  ִמּקִ ּגְֵרׁשֹון 

ָאִחי.  "הֹוי  ְצַעק:  ַוּיִ יו  ְרּכָ ּבִ ין  ּבֵ רֹאׁשֹו  יַח  ִהּנִ ְיָלה  ַהּלַ

הֹוי ָאִחי!"

ֶאת  ְלַהֲעִניׁש  ה  ֻקּדָ ַהּפְ יְָצָאה  ּבֶֹקר,  ּבַ י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ

"אֹור  ָהַרב  זֹאת  ַמע  ָ ּשׁ ֶ ִמּשׁ ָמֶות.  עֶֹנׁש  ּבְ ּגְֵרׁשֹון  ר' 

דֹוָלה וָּמָרה.  ָכל ָהִעיר ְוָזַעק ְזָעָקה ּגְ ַהַחּיִים", ָהַלְך ּבְ

ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ָהיָה  ָבר  ּכְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ה  ּלָ ּכִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַוְיִהי 

ן  ּבֶ ַחּיִים  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ִמְדָרׁשֹו  ֵבית  ּבְ ָמׁשֹות.  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ

ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ דֹוׁש, ַמְכִניִסים ֶאת  ַהּקָ ַהַחּיִים  ָעָטר, ָהאֹור 

ֶלת,  ַהּדֶ ֶאת  ּגְֵרׁשֹון  י  ַרּבִ ַתח  ּפָ ׁש  ַמּמָ ֶרַגע  וְּבאֹותֹו 

ׂשֹון  ְמָחה ְוׂשָ לֹום !" ֵמרֹב ׂשִ ת ׁשָ ּבָ ְמָחה: "ׁשַ ׂשִ ְוָאַמר ּבְ

ל  ָמתֹו ׁשֶ ְרָחה ִנׁשְ י ּכֹל ְוִכְמַעט ּפָ ים ִמּפִ ּלִ ַהּמִ ֶנֶעְתקוּ 

ֵזָרה  ַהּגְ ְטָלה  ּבָ י  ִכּ יְָדעוּ  ּגַם  ָאז  ַהַחּיִים'.  'אֹור  ַעל  ּבַ

ַהּנֹוָרָאה.

ֵזָרה  ּגְ ל  ָכּ ל  ּוְלַבּטֵ ּבֹר  ִלׁשְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהָאבֹות  כַֹח  ּבְ

ִמי  ָהָאבֹות,  ֵאֶצל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ה.  ָקׁשָ

לֹו  יֵׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ם,  ׁשָ ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים  ְלָמה  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ

ן ְיֻפּנֶה. ֵלב ּבֶ ּנֱֶאַמר ַעל ּכָ מֹו ׁשֶ 'רּוַח ַאֶחֶרת' ּכְ

ְמָעַרת  ַעל  ים  ַרּבִ ָרִקים  ּפְ ּכֹוֵלל  'ַהזַֹּהר',  ֵסֶפר 

ִהיא  ָלה  ְכּפֵ ַהּמַ ְמָעַרת  י  ִכּ מּוָבא  ֶהם  ּבָ ָלה,  ְכּפֵ ַהּמַ

ִפּלֹות,  ְוַהּתְ מֹות  ׁשָ ַהּנְ עֹולֹות  ּה  ְרּכָ ּדַ ֵעֶדן,  ן  ּגַ ַתח  ּפָ

רּוַח  ֶבת  נֹוׁשֶ ּוָבּה  ְמיָֻחד,  רּוָחִני  ּבֹוֵקַע אֹור  ּנָה  ִמּמֶ

ן ֵעֶדן. ִמּגַ



ֶמַלח?  ְוָקא ּבְ ת-לֹוט ּדַ ה ֵאׁשֶ • ַמּדּוַע נֶֶעְנׁשָ
אֹוְרִחים ְולֹא ָרְצָתה ְלָהִביא ִלְפֵניֶהם ֶמַלח. י ֵעיֶניָה ָהיוּ ָצרֹות ּבְ ִכּ

ית ַאְבָרָהם?  ָמֵעאל ִמּבֵ נּו ֶאת ִיׁשְ ָרה ִאּמֵ • ַמּדּוַע ִהְרִחיָקה ׂשָ
יו ָהָרִעים ַמֲעׂשָ ַקְלֵקל ֶאת ִיְצָחק ּבְ ּיְ ׁש ׁשֶ ֵמֲחׁשָ

ַדְרּכֹו ָל'ֲעֵקָדה'?  ֶרְך ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ג' יִָמים ּבְ ֶרְך'. ַמּדּוַע ָאְרָכה ַהּדֶ יִקים ָמָצאנּו 'ְקִפיַצת ַהּדֶ • ֵאֶצל ַצּדִ
ָהה ג' יִָמים וְּבָכל זֹאת ִקּיֵם ִצוּוּי ה'. ּתָ א ִהׁשְ ְתאֹם, ֶאּלָ ְעּתֹו ּפִ ּלֹא יֹאְמרוּ שהקב"ה ָטַרף ֶאת ּדַ ׁשֶ
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נּו? ָרה ִאּמֵ ל ׂשָ ָויָה ׁשֶ ם ּוָבאּו ַלּלְ יחּו ְמַלאְכּתָ י ָהִעיר ִהּנִ ל ַאְנׁשֵ ּכָ ִמּנִַין ׁשֶ
ה ְלִיְצָחק? ּלָ ִסּפּור ֲהָבַאת ּכַ ֵתנּו, ּבְ ָפָרׁשָ ם "ֱאִליֶעֶזר" ּבְ ֵ ר ַהּשׁ ָעִמים ֻמְזּכָ ה ּפְ ּמָ ּכַ

ת ִמְנָחה"? ִפּלַ ן ּתְ ּקֵ י "ִיְצָחק ָאִבינּו ּתִ ים ִכּ ֵתנּו ּדֹוְרׁשִ ָפָרׁשָ סּוק ּבְ ֵמֵאיֶזה ּפָ

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 ַוּיֵָרא ׁשּובֹות ְלָפָרׁשַ ּתְ

ענו על לפחות אחת מהשאלות הבאות: 

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

מעונינים להנציח את העלון הבא לזכות יקירכם? 
zaida@kerenh.org.il :צרו איתנו קשר במייל


