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ָקִלים" ּפִָטים "ׁשְ ת ִמׁשְ ּפָָרׁשַ

לע"נ מרן הגאון ר' יעקב בן ר' צבי יהודה אדלשטיין זצוק"ל אשר 
מסר נפשו למען ילדי קרן ההסעות )יום פטירתו חל בשבוע זה(

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ָאנוּ ֻמְזָמִנים ַלֲארוָּחה ֵאֶצל ַהּדֹוִדים.  ְנָתֵאר ְלַעְצֵמנוּ ׁשֶ
י  ּתֵ ׁשְ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ְלָפנֵינוּ  ַהּדֹוָדה  ַמֲעִמיָדה  בֹוֵאנוּ  ּבְ
ּפָרוּס.  ֶלֶחם  ִעם  ית  ּקִ ְוׂשַ ְסגוּרֹות  ּמוִּרים  ׁשִ ֻקְפָסאֹות 
ּתֹוְך  ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ַעל  יַח  וַּמּנִ ְיָרקֹות  ה  ּמָ ּכַ מֹוִציא  ַהּדֹוד 
ְוֶקֶרׁש  ּכוּ"ם  ַהּסַ חֹות,  ּלָ ַהצַּ ְלֵעֶבר  יַע  ַמְצּבִ הוּא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ִבינָה  ם ּגְ ה, ִהּנֵה ֲארוַּחת ּבֶֹקר! יֵׁש ּגַ ׁשָ ַבּקָ ַהִחּתוּךְ. "ּבְ

ָקֵרר...". ּמְ ן ּבַ ְוֶלּבֶ
וְּמֻצוֶּה  בוָּרה,  ַהּגְ י  ִמּפִ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְמַקּבֵ נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
לֹו  אֹוֵמר  ֵתנוּ  ָרׁשָ ּפָ ֶפַתח  ּבְ ָרֵאל.  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ֶאת  ָדּה  ְלַלּמְ
ִלְפנֵיֶהם".  ים  ׂשִ ּתָ ר  ֲאׁשֶ ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ "ְוֵאּלֶה  הקב"ה: 
ּיְקוּ: לֹא נֱֶאַמר  ּדִ ְבֵרי ֲחַז"ל ׁשֶ דֹוׁש ֵמִביא ֶאת ּדִ "י ַהּקָ ִ ַרּשׁ
ים  ׂשִ ר ּתָ ֵדם" ֶאּלָא "ֲאׁשֶ ַלּמְ ר ּתְ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ "ְוֵאּלֶה ַהּמִ
לֹו  "ָאַמר  ָמָרא  ַהּגְ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  יְך  ַמְמׁשִ "י  ִ ַרּשׁ ִלְפנֵיֶהם", 
ָך לֹוַמר  ְעְתּ ֲעֶלה ַעל ַדּ ה: לֹא ּתַ רוְּך הוּא ְלמֶֹשׁ דֹוׁש ָבּ ַהָקּ
ָעִמים,  לֹוׁש ְפּ ִים אֹו ָשׁ ַתּ ֶרק ְוַהֲהָלָכה ְשׁ נֶה ָלֶהם ַהֶפּ ֶאְשׁ
ַמְטִריַח  ְוֵאיִני  נָָתּה,  ִמְשׁ ְכּ ִפיֶהם  ְבּ ְסדוָּרה  ֵהא  ְתּ ֶשׁ ַעד 

ר  ָבר וֵּפרוּׁשֹו. ְלָכְך נֱֶאַמר: "ֲאֶשׁ ַעְצִמי ַלֲהִבינָם ַטֲעֵמי ַהָדּ
ִלְפנֵי  ֶלֱאכֹול  וּמוָּכן  ֶהָערוְּך  ְלָחן  ֻשׁ ְכּ ִלְפנֵיֶהם",  ִשׂים  ָתּ

ָהָאָדם".
ְבֵרי ַהּתֹוָרה  יר וְּלָבֵאר ֶאת ּדִ ד, ְלַהְסּבִ חֹוַבת ָהַרב ְלַלּמֵ
ְרֶאה ֶהָערוְּך  רוִּרים ַלּלֹוֵמד. זֹאת ְועֹוד: ַהּמַ ּיְִהיוּ ּבְ ַעד ׁשֶ
ק ֶלֱאכֹל, ְוַאף  ה ֵחׁשֶ ְלָחן מֹוִסיף ַהְרּבֵ ֻ ל ַהּשׁ ב ׁשֶ ֻעּצָ ְוַהּמְ
יָָפה  צוָּרה  ּבְ ֻמּגָׁש  ִלְהיֹות  זֹון  ַהּמָ ַעל  ָאבֹון.  ּתֵ ַח  ְמַפּתֵ
ָרִחים,  ִעּצוֵּבי ּפְ ְלָחן ּבְ ֻ ט ֶאת ַהּשׁ ֵ ַדאי ְלַקּשׁ ִטית, ּכְ ְוֶאְסּתֶ
יֹּות ִצְבעֹוִניֹּות ְועֹוד. ְוִכי ָמה ֵאּלֶה ְקׁשוִּרים ִלְתזוּנָה?  ַמּפִ
ּפָה?  ַהּמַ ֶצַבע  וַּמִהי  אֹוְכִלים  ַחת  ַצּלַ ֵאיזֹו  ּבְ ּנֶה  ְמׁשַ ָמה 
ֲאָוה  ּתַ ְמעֹוֶרֶרת  ָהָאָדם,  ַעל  ּפֹוֶעֶלת  ִביָבה  ַהּסְ ׁשֶ ֶאּלָא, 

יָעה ַעל ָהִעּכוּל ְוַעל ַהּשַֹׂבע. ּפִ וַּמׁשְ
ד ּתֹוָרה  ה. לֹא ְלַלּמֵ ִדְבֵרי הקב"ה ְלמֹׁשֶ ל זֶה ִנְכָלל ּבְ ָכּ
ים ִלְפנֵיֶהם. ַלֲערְֹך,  ֲעֶמֶמת, ֶאּלָא ָלׂשִ ה וְּמׁשַ צוָּרה ְיֵבׁשָ ּבְ
ְפנֵי  ּבִ ים  ָהֲעֻמּקִ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  יׁש  וְּלַהְנּגִ יׁש  ְלַהּגִ
ַרת  וְּבַהְסּבָ ִעְניָן,  יִציַרת  ּבִ י,  ְבּתִ ַמֲחׁשַ ֵגרוּי  ּבְ ַהּלֹוְמִדים 



ְלָחן ָערוְּך וּמוָּכן  יַע ְלׁשֻ ַהּלֹוֵמד יַּגִ ּמוּד. ׁשֶ יֵבי ַהּלִ ל ַמְרּכִ ָכּ
יט יָד ְוֶלֱאכֹל! וִּמּיָד ִיְרֶצה ְלהֹוׁשִ

ִהְתִחיל  יָבה ׁשֶ ְלִמיד ְיׁשִ י ִעם ַאֲהרֹן, ּתַ בוַּע ׂשֹוַחְחּתִ ָ ַהּשׁ
ַתְלמוּד  ּבְ ִנים  ׁשָ ע  ַאְרּבַ ִלְפנֵי  ָהרוָּחִנית  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת 
ם  ׁשָ ּתוַּח,  ּפִ ֲעיַָרת  ּבַ ָהַעְצָמִאי'  'ַהִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ּתֹוָרה 
עֹות'. ִעם ּתֹם  ִעילוּת 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ָזָכה ְלִהְתָקֵרב ִמּכַֹח ּפְ
מוּ ְלִלּמוֵּדי  ר ֲחֵבָריו ִנְרׁשְ ִלּמוָּדיו בבי"ס ְיסֹוִדי, ּכֲַאׁשֶ
ְפִעילוּת  ְחּתֹו ּבִ ּפַ ָפה ִמׁשְ ּתְ ּתַ ִעירֹו, ִהׁשְ ינִַים ּבְ ֲחִטיַבת ּבֵ
ֶאת אֶֹרן לבי"ס  ִלְרׁשֹם  ְלַהְחָלָטה  ֵהִביָאה  ׁשֶ ּתֹוָרִנית 
וִּבְפִעילוּת  ָעה,  ַהּסָ לֹו  רוּ  ִסּדְ עֹות'  ַהּסָ 'ֶקֶרן  ּבְ ּתֹוָרִני. 
ִאּתֹו  ּיְִלְמדוּ  ׁשֶ ים  ֲחָדׁשִ ֲחֵבִרים  יר  ְלַהּכִ ַמח  ׂשָ ַקִיץ 
עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ִעיל  ּפְ ַהּתֹוָרה.  ְלמוּד  ּתַ ּבַ ז'  ה  ִכּתָ ּבְ
ם  נוּת ּגַ ִהְתַאְרּגְ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ מוֵּאל, ִסּיֵַע ַלּמִ ִעירֹו, ָהַרב ׁשְ ּבְ
יָמה ּכָתוּב ְלָהִביא 'קצשו"ע  ְרׁשִ ִעם ִסְפֵרי ִלּמוּד; )"ּבָ
ָגִדים  ּבְ ת  ְרִכיׁשַ ּבִ ְוַאף  זֶה?"(  ָמה  אְנְצְפִריד'.  ּגַ

ָּה!  ׁשוּת ָהְיָתה ַעז ְלמוּד ּתֹוָרה. ַהִהְתַרּגְ ַמְתִאיִמים ַלּתַ
ִנים  ׁשוּת. ַרּבָ רֹוְממוּת ְוִהְתַרּגְ ַהּיִָמים ָהִראׁשֹוִנים ָעְברוּ ּבְ
יַרת  ׁשִ נֶֶסת שבת"ת,  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ִפּלֹות  ּתְ ִנים,  ּפָ יֵרי  ַמְסּבִ
וּם  ְוִרּשׁ ְזֻכיּוֹת  ְצִביַרת  ִמְבָצע  ֱאלוּל,  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ּבְ ַהּלֵל 
יִקים ּגְמוִּרים"  ל ַצּדִ י ְמיָֻחד "ִסְפָרם ׁשֶ ִפנְָקס ִאיׁשִ ִמְצווֹת ּבְ

ִמְבָצע שהת"ת ָעַרךְ. ּבְ
ֲעמוּם.  י. ׁשִ ה יִָמים ִהְתִחיל אֶֹרן ָלחוּׁש קֹׁשִ ּמָ ַאְך ְלַאַחר ּכַ
ָמָרא.  עוֵּרי ַהּגְ יָּכוּת. הוּא ֵאינוֹ ֵמִבין ֶאת ׁשִ ִנּתוּק. חֶֹסר ׁשַ
ִגים  ֻמּשָׂ ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ַחנְֵּך  ַהְמּ לוֹ.  זָרוֹת  יּוֹת  ָהֲאַרּמִ ים  ּלִ ַהּמִ
ּכַֹח  ִמיגּוֹ...  א...  ּמָ ְוׁשֶ ִרי  ּבָ ּכֶֶפל...  ֻמּכִָרים...  ֵאינָם  ׁשֶ
אוַּלי  ְלִלּבוֹ,  ָחְדרוּ  ְנִעימוֹת  לֹא  בוֹת  ַמֲחׁשָ ֲענָה...  ַהּטַ

ִביִלי? ׁשְ ְכָלל ּבִ ֶרְך ָחזוֹר?... זֶה ּבִ ָטִעיִתי?... יֵׁש ּדֶ
ּבָא  סוּר  ַהּמָ עוֹת'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ִעיל  ּפְ מוֵּאל,  ׁשְ ָהַרב  ְוִהּנֵה 
ַחנְֵּך יְָצאוּ  ֵתאוּם ִעם ַהְמּ ַתְלמוּד ַהּתוָֹרה! ּבְ ר אוֹתוֹ ּבְ ְלַבּקֵ
מוֵּאל ִהְבִחין  ית. ָהַרב ׁשְ יָחה ִאיׁשִ רוָֹבה, ְלׂשִ ּנָה ַהּקְ ְמַעט ַלּגִ
ה  חוּׁשָ ַמע ַעל ַהּתְ ֵמַח. הוּא ׁשָ י אֶֹרן לֹא ָרגוַּע ְולֹא ׂשָ ִמיָּד ִכּ
ְלמוּד  ַהּתַ ְמנֵַהל  ִעם  יָחה  ׂשִ ּבְ ָמָרא.  ַהּגְ עוֵּרי  ׁשִ ּבְ ה  ׁשָ ַהּקָ
ָעיָה'  ַה'ּבְ ֵאין  י  ִכּ ּכֻּלָם  ֵהִבינוּ  ֻמְבָהק,  ִחּנוְּך  ִאיׁש  ּתוָֹרה, 
קוָֹמה,  עוּר  ׁשִ ַעל  ּבַ ְמַחנְֵּך  ְוָקא  ּדַ הוּא  ׁשֶ ַחנֵּךְ,  ַהְמּ ִמּצַד 
ִהְתִחילוּ  הת"ת  יְַלֵדי  ָמָרא.  ַהּגְ ִלּמוּד  ּבְ ָעִרים"  "ּפְ ּבַ ֶאּלָא 
ִנים ָהִראׁשוֹנוֹת ָרְכׁשוּ  ָ ִנים, וַּבּשׁ ה ׁשָ ּמָ ָמָרא ִלְפנֵי ּכַ ִלְלמֹד ּגְ
ֵלי ֲעבוָֹדה"  מוֹ "ּכְ ֵהם ּכְ ָמָרא, ׁשֶ נֻיּוֹת ְלִמיָדה ַלֲהָבנַת ַהּגְ ְמיֻּמָ
ֶאת  ָלְמדוּ  ֲאָרִמית,  ּבַ ִסיס  ּבָ ִמּלוֹת  ָלְמדוּ  זֶה.  ִמְקצוַֹע  ּבְ
ֶרְך  ּדֶ ְוֶאת  ֲהָלִכים  ַהּמַ ֶאת  ִהְפִנימוּ  ְגיָא',  'ּסֻ ּבַ יַח  ַהּשִׂ ִסְגנוֹן 
יַע  ּגִ ַהּמַ ָאָדם  ל  ׁשֶ מֹו  ּכְ הוּא  אֶֹרן  ל  ׁשֶ בֹו  ַמּצָ יָבה.  ַהחֲׁשִ

בֹוָהה, ַאְך ֵאין לֹו  ָרָמה ּגְ ְלִמְסֶעֶדת יֹוְקָרה, ָהאֶֹכל ֻמּגָׁש ּבְ
ֵלי ֲעבֹוָדה", לֹא נְָתנוּ לֹו ַסּכוּ"ם... "ּכְ

לַֹח ַאְבֵרְך ִמְקצֹוִעי  רוּ ִמּיָד ִלׁשְ ְ עֹות' ִאּשׁ נֵי 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ַרּבָ
יר לֹו  בוַּע. ָהַרב ִהְסּבִ ׁשָ ָעִמים ּבְ לֹׁש ּפְ ִלְלמֹד ִעם אֶֹרן ׁשָ
יֹות,  ׁשְ ּנִָאים ְלָאמֹוָרִאים, ִסְגנֹונֹות ַהּקֻ ין ּתַ ל ּבֵ ֶאת ַהֶהְבּדֵ
ָלַמד  אֶֹרן  ָמָרא.  ַהּגְ ַחְכֵמי  ין  ּבֵ ּכוַּח'  ַה'וִּ ַמְטרֹות  ְוֶאת 
ָהָתם...  נַן  ּתְ ָמָרא...  ּגְ ּבַ ְמרוִּרים'  ַה'ּתַ ֶאת  יר  ְלַהּכִ ּגַם 
ֶמְרֲחֵבי  ֵמי... וְּלִהְתַמּצֵא ּבְ ָלָמא... ֵהיִכי ּדָ ׁשְ וְּרִמיְנהוּ... ּבִ

יק. דֹוׁש ְוָהַעּתִ ָהַעּמוּד ַהּקָ
כוּ  ְמׁשְ ּנִ עוִּרים ֵאּלֶה, ׁשֶ ֶאְמָצעוּת ׁשִ סֹוף טֹוב ַהּכֹל טֹוב! ּבְ
ּמוּד'.  ּלִ ל אֶֹרן 'ַטַעם ּבַ ה ז', ִקּבֵ ּתָ ל ּכִ ל ַהחֶֹרף ׁשֶ ְלאֶֹרְך ָכּ
ַסח ִעם ַהְחָלָטה  ר ִמְצָוה ָחַגג ַאֲחֵרי ְיֵמי ַחג ַהּפֶ ֶאת ַהּבַ
יצֹות  ַאּמִ ְוַהְחָלטֹות  ּתֹוָרה',  ן  'ּבֶ חוּר  ּבָ ִלְהיֹות  יָצה  ַאּמִ

ׁשֹות...! ִמְתַמּמְ
ּפוּר  ת ַהּסִ ְתִחּלַ י ּבִ ם ֵלב, קֹוְרִאים ְיָקִרים, ִכּ ְמּתֶ אי ׂשַ ַוּדַ ּבְ
ַמֲהָלכֹו הוּא ָעַבר ְלאֶֹרן? ָהֱאֶמת  י ַעל ַאֲהרֹן, ַאְך ּבְ ְרּתִ ּבַ ּדִ
ִעם  ָעָלה  ְקַטּנָה,  יָבה  ִליׁשִ ִניָסתֹו  ּכְ ִלְקַראת  י  ִכּ ִהיא 
ֵרְך  ְלִהְתּבָ עֹות'  ַהַהּסָ ֶקֶרן  'יְַלֵדי  ֶרב  ִמּקֶ נֹוָסִפים  ֲחֵבִרים 
י ַחּיִים ַקְניְֵבְסִקי  דֹוׁש ַרּבִ ר ַהּתֹוָרה, ַהּגָאֹון ַהּקָ י ָמָרן ׂשַ ִמּפִ
ל אֶֹרן - ְלַאֲהרֹן. מֹו ׁשֶ ּנֹות ֶאת ׁשְ הֹוָרה ְלׁשַ ִליָט"א – ׁשֶ ׁשְ

יָבה  יׁשִ ּבִ ִנּיָה  ׁשְ נָה  ׁשָ יָבה,  ְיׁשִ חוּר  ּבָ ֲעַדִין  הוּא  ַאֲהרֹן 
ֵאינֶּנוּ  ֲעַדִין  ּנוּ".  ִמּמֶ יֵֵצא  יֹוְדִעים "ָמה  ֲעַדִין לֹא  ְקַטּנָה. 
עֹות'  ל 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ִעילוּת ׁשֶ ְיכֹוִלים ְלִהְתַרּגֵׁש ְולֹוַמר "ַהּפְ
יל  ּצִ ַהּמַ ּכָל  ׁשֶ ֲהַגם  ַהּדֹור",  דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד  ֶאת  ֵהִניָבה 
יל עֹוָלם ָמֵלא.  ַאְך ִהּנֵה,  ִאּלוּ ִהּצִ ָרֵאל ּכְ נֶֶפׁש ַאַחת ִמּיִׂשְ
ַהּנֶֶפׁש  ִניֵמי  ַרּגֵׁש וְּמַחּיֵב ַעד  ּמְ ׁשֶ ו ִלְפנֵיֶכם, ִסּפוּר  ַעְכׁשָ

ִניִמּיִים... ַהּפְ
ִמְזַרח ארה"ב, ִלְפנֵי  דֹוָלה ּבְ יִָּתית ּגְ ֲעׂשִ יְטְסּבוְּרג, עיר ּתַ ּפִ
ה  ים ֲעֵמִלים ָקׁשֶ ַרּבִ ִרים  נָה. ְמַהּגְ מֹוִנים ׁשָ ְ ְלַמְעָלה ִמּשׁ
י  קֹׁשִ ּבְ לוֹת  ְמַכְלּכְ נוֹת  ּמְ ִמְזּדַ ָחק  ּדְ ֲעבֹודוֹת  ְלַפְרנָָסָתם, 
ם ֵהם  ִרים ׁשָ ּגָ ִתּיִים ׁשֶ נֵי ַהּבַיִת... ּבֵין ַהּיְהוִּדים ַהּדָ ֶאת ּבְ
ים  ׂשִ ִמּפֹוִלין וְּמַחּפְ ְיינֶר. ַההֹוִרים ִהְגרוּ  ּפַַחת ׁשַ נֵי ִמׁשְ ּבְ
ּבֵיְנַתִים  ָמְצאוּ.  ֶטֶרם  זָָהב  ַהזָָּהב'.  'ֶאֶרץ  ּבְ ַמזָָּלם  ֶאת 
ִלים  ּדְ ּתַ ה ִמּבֶֹקר ַעד ֶעֶרב. ִמׁשְ ִמְתמֹוְדִדים ִעם ֲעבֹוָדה ָקׁשָ
ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה, ַאְך  ל ֶאת יְַלֵדיֶהם ּבְ ר' ּדֹב וגב' ּפֶעְרל ְלַגּדֵ
ַהּיְהוִּדים  ַהּנְָעִרים  ית  ַמְרּבִ י  ִכּ ְראוָֹתם  ּבִ ּכַּלוֹת  ֵעינֵיֶהם 
נֶֶסת, וַּמְרֵאיֶהם ּדֹוֶמה ְלגֹויֵי  ֵבית ַהּכְ ּפֹוְסִקים ְלִהְתיַצֵּב ּבְ
ל עֹוָלם:  ִּיָלה ָהֵאם ָלִרּבֹונֹו ׁשֶ ָמעוֹת ַרּבוֹת ִהז ּדְ ָהָאֶרץ. 

מֹר ַעל יֲַהדוָּתם!" מֹר ַעל ְיָלַדי, ֲעזֹר ָלֶהם ִלׁשְ "ָאנָּא, ׁשְ
ָלח  ׁשְ ּנִ ּלָח', ְיהוִּדי ׁשֶ יָתם ּדֹוֵפק 'ְמׁשֻ ֶלת ּבֵ ַוְיִהי ַהיֹּום ְוַעל ּדֶ



ּתֹוָרה,  ן  ַמּתַ ְלַאַחר  ָהִראׁשֹונָה  ה  ָרׁשָ ַהּפָ ֵתנוּ,  ָפָרׁשָ ּבְ
קֹום'  ַלּמָ ָאָדם  'ּבֵין  ֵהן  ׁשֶ ִמְצווֹת  ּבֵין  ן  ְמֻגּוָ ּלוּב  ׁשִ יֵׁש 
ְצווֹת  ֵהן 'ּבֵין ָאָדם ַלֲחֵברֹו'. ִמּבֵין 52 ַהּמִ ְלֵבין ִמְצווֹת ׁשֶ
דֹוֵלי  ל 'ּבֵין ָאָדם ַלֲחֵברֹו'! ּגְ ן ֵהן ִמְצווֹת ׁשֶ ה – ֻרּבָ ּפָָרׁשָ ּבַ
ִהְצַטּיְנּו  ְבָהִקים  ַהּמֻ ַהּתֹוָרה  ַחְכֵמי  ַהּדֹורוֹת,  וְּמאֹוֵרי 
י ֶחֶסד וִּבְרִגיׁשוּת  ִרּבוּי ַמֲעׂשֵ ם ּבְ ּתֹוָרה - ּגַ ַבד ֲעָמָלם ּבַ ִמּלְ
ִהנֵּה  י  ִכּ ִליָט"א  ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד  ַרׁש  ּדָ ַלזּוַּלת. 
"ֶעֶבד  ִמְצַות  ִהיא  ֵתנוּ  ּפָָרׁשָ ֶאת  ַהּפוַֹתַחת  ְצָוה  ַהּמִ ָלנוּ, 
ּבְֵך  ִהְסּתַ ׁשֶ זֶה  ַהַחּלָׁש...  ָלָאח  ְוַהיַַּחס  ּפוּל  ַהּטִ ִעְבִרי", 
ֶדת ִלְנהֹג  יב... ַהּתֹוָרה ְמַלּמֶ ֵאין לֹו ָמה ְלָהׁשִ ְגנֵָבה ַעד ׁשֶ ּבִ

ּקוּמֹו. ָכבֹוד ְוִלְפעֹל ְלׁשִ ּבֹו ּבְ
נוּ ַהגָּאוֹן ַהגָּדוֹל  אוֹרוֹת ְוִנְלַקח ֵמִאּתָ ָעַבר ָלקוּ ַהּמְ בוַּע ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ִיְצָחק  הג"ר  ָהַרב  ל  ׁשֶ נוֹ  ּבְ זַַצ"ל,  סוֹלוֵֹבְיִצ'יק  ִוד  ּדָ י  ַרּבִ
יִגיָעה  ְלֵעֶסק ַהּתוָֹרה ּבִ ׁשוּ  ּכָל יָָמיו ֻהְקּדְ ִריְסק, ׁשֶ ְזֵאב ִמּבְ
ְלִמיִדים  ּתַ ֶהֱעִמיד  ִריְסק  ּבְ יַבת  ְיׁשִ וְּכרֹאׁש  וְּבַהֲעָמָקה, 

תוָֹרה ְוהוָֹרָאה. ַהְרּבֵה, ּגְדוִֹלים ּבְ
וָּפז  זָָהב  חוֵּטי  ּבְ ִהיא  ְטווּיָה  ִריְסק'  'ּבְ נֵי  ַרּבָ ֶלת  ׁשוֹׁשֶ
ַחּיִים  הג"ר  ּפָָחה  ׁשְ ַהּמִ ֵמרֹאׁש  ֵהֵחל  ַהּתוָֹרה.  עוַֹלם  ּבְ
ֶרְך ֲאבוֹת  יְלנָא, ּדֶ ל ַהּגְָר"א ִמוִּ ְלִמידוֹ ַהגָּדוֹל ׁשֶ ִמוּוֹלוִֹז'ין ּתַ
י  ַעל 'ּבֵית ַהּלִֵוי' ַרּבִ ּפָָחה, ַהּנִָצי"ב ִמוּוֹלוִֹז'ין, ַהגָּאוֹן ּבַ ׁשְ ַהּמִ

יָבִתית( וְּגאוֹן ַהּגְאוִֹנים  ַהגָּיָה ְיׁשִ ע ּבֶער" ּבְ יוֵֹסף ּדֹב )"ר' יוֹׁשֶ
ֵבל  נֵי ּתֵ ִריְסק. ַעּמוֵּדי ּתוָֹרה ֵאּלֶה ֵהִאירוּ ּפְ י ַחּיִים ִמּבְ - ַרּבִ
א  ֵבי ִמְדָרׁשָ ְבֵריֶהם ּבְ ִרים ּדִ ּדְ זַֹהר ּתוָֹרָתם, ְוַעד ַהיּוֹם ִמְתּבַ ּבְ

יְִרַאת ּכָבוֹד ְוַהְדַרת קֶֹדׁש. ּבְ
ַלֲאֵסַפת  ֵמִעירוֹ  ִריְסק  ִמּבְ ַחּיִים  י  ַרּבִ יָָצא  ַהיִָּמים  ַאַחד  ּבְ
ִנים  ִעיר קוְֹבנָה. ַרּבָ ִהְתַקּיְָמה ּבָ ִנים ֲחׁשוָּבה וְּדחוָּפה, ׁשֶ ַרּבָ
ִביָבה ָלדוּן  פוּ ִמּכָל ַאְרצוֹת ַהּסְ י ִצּבוּר ִהְתַאּסְ ים ְוָראׁשֵ ַרּבִ
נֵי  ּבְ ַאֵחינוּ  ְלַמַען  ַהּפֶֶרק  ַעל  ָעְמדוּ  ׁשֶ ִזּיִים  ֶמְרּכָ ִאים  נוֹׂשְ ּבְ
ַהּדוֹר'  'ּגְאוֹן  ֶאת  ִזהוּ  ַהּיְהוִּדים  ָהַרּכֶֶבת  נוְֹסֵעי  ָרֵאל.  ִיׂשְ

ִמי  לֹום, ׁשְ יָבה. "ׁשָ ָסִפים ֲעבוּר ְיׁשִ ֵמִעיר ְלִעיר ֶלֱאסֹף ּכְ
יַע ְלִעיְרֶכם, ֲאִני ׁשוֶֹהה  ֲאִני ַמּגִ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ר. ּבְ ְנּדֶ ַאְבָרָהם ּבֶ
י ְלֵאזוֹר זֶה, ְוָאְמרוּ ִלי  ַעם נְִקַלְעּתִ ל ָהִעיר. ַהּפַ ּצַד ָהַאֵחר ׁשֶ ּבַ
רוּת". ַהִאם אוַּכל ְלִהְתָאֵרַח  ּבָת ְוַכׁשְ ִית ׁשוֵֹמר ׁשַ ם "ּבַ ַאּתֶ ׁשֶ
ָהיָה  נֶֶעְנָתה,  תוֹ  ׁשָ ּקָ ּבַ ׁשֶ ּבָרוּר  יִָמים?"  ר  ְלִמְסּפַ ֶאְצְלֶכם 

ִית.  ּבַ ּלֵב ְוָהיָה ָמקוֹם ּגַם ּבַ ָמקוֹם ּבַ
ֵרה,  ׁש ֶעׂשְ ֵ ן ַהּשׁ ן, ַהּנַַער ִיְצָחק ּבֶ ר' ַאְבָרָהם שׂוֵֹחַח ִעם ַהּבֵ
ה ִסיֵּם ּבֵית  י זֶה ַעּתָ ִכּ ה לוֵֹמד...". ִיְצָחק ִסּפֵר  "ֵהיָכן ַאּתָ
"וָּמה  ֶהָעִתיד.  י  ְלַגּבֵ ֶהְחִליט  לֹא  ֲעַדִין  ְוהוּא  יכוֹן,  ּתִ ֵסֶפר 
יָבה?"  "ְיׁשִ ִתיּוּת.  ִאְכּפָ ּבְ ַאְבָרָהם  ׁשוֵֹאל ר'  יָבה?"  ְיׁשִ ִעם 
ַאְבָרָהם  ר'  יָבה!"  ְיׁשִ יְטְסּבוְּרג  ִפּ ּבְ "ֵאין  ּכֻּלָם,  ׁשוֲֹאִלים 
ִגיל זֶה,  יָבה ְמֻציֶּנֶת ִלְנָעִרים ּבְ ְניוּ יוְֹרק יֵׁש ְיׁשִ י ּבִ יר ִכּ ַמְסּבִ
ית ֶאת  לוִֹביץ זוֶֹכה ְלַהּצִ ָרגָא ַפיְבל ֶמְנּדְ י ׁשְ ְוִכי ַהגָּאוֹן ַרּבִ

ָאֶמִריָקה ַהָחְמִרית.  אוֹר ַהּתוָֹרה ּבְ
ְוֶאְדַאג  יָבה  ַלּיְׁשִ ית  ִאיׁשִ ִלי ֶאת ִיְצָחק! ֲאַלוֶּה אוֹתוֹ  נוּ  "ּתְ
ַאגָָּדה!  מוֹ ּבְ ָאר, ּכְ ְ ְלָכל ְצָרָכיו!" ִהְתַחיֵּב ר' ַאְבָרָהם. ְוַהּשׁ

רוֹן  ׁשְ ַבַעל ּכִ ּתוָֹרה, ִהְתּגַּלָה ּכְ ַהּנַַער ִיְצָחק ָעָלה ְוִהְתַעּלָה ּבַ
ְצווֹת.  ּלוּב נֶֶפׁש הוִֹמיָּה ִלְתִפּלָה וְּלִקיּוּם ַהּמִ ׁשִ נִָדיר ּבְ

ַבע יִָמים, ה"ה ַהגָּאוֹן  בוַּע זֵָקן וּׂשְ ָ 'ַהּנַַער ִיְצָחק' ִנְפַטר ַהּשׁ
יינֶר זַַצ"ל, ֲחֵבר מוֶֹעֶצת ּגְדוֵֹלי ַהּתוָֹרה,  י ִיְצָחק ׁשֵ ַהגָּדוֹל ַרּבִ
ְיינֶר זָָכה  ַלִים. הג"ר ִיְצָחק ׁשַ ירוּׁשָ יַבת "ָקֵמִניץ" ּבִ רֹאׁש ְיׁשִ
ַאֲהָבה  ד ּבְ ְלִמיִדים, אוָֹתם ִלּמֵ ל ּתַ ים ׁשֶ ְלָעִמיד ֲאָלִפים ַרּבִ

ים' ִלְרָבבוֹת. וְּבָחְכָמה, ְוָהיָה 'אוִּרים ְוֻתּמִ
ֲעֵרי 'ּגַן ֵעֶדן' ָקְרנוּ אוָֹרה  ָמתוֹ ָעְלָתה ְלגְָבֵהי ְמרוִֹמים, ׁשַ ִנׁשְ
ר'  ַמת  ִנׁשְ ּכָבוֹד  ְלַאַחר  ֻהְזְמנָה  אי  ַוּדַ ּבְ ם  ְלׁשָ ִלְקָראתוֹ. 
יו. ר' ַאְבָרָהם  תוְֹצאוֹת ַמֲעׂשָ יְִּרֶאה ּבְ ר זַ"ל, ׁשֶ ְנּדֶ ַאְבָרָהם ּבֶ
נָם  לַֹח ֶאת ּבְ הוִֹרים וְּלַסיֵַּע ָלֶהם ִלׁשְ ִגּּלָה ַאֲחָריוּת ִלְתמְֹך ּבַ
ַהִאם  יָבה.  ַלּיְׁשִ ְוִלוָּהוּ  ּבָעֹל  א  נָׂשָ הוּא  יָבה,  ַלּיְׁשִ ַהּצִָעיר 
ְּכוּת  ַהז גֶֹּדל  ֶאת  ְלַעְצְמָך  ְלָתֵאר  יָכוֹל  יָָקר,  קוֵֹרא  ה,  ַאּתָ

ָמתוֹ? ִצְדָקתוֹ עוֶֹמֶדת ָלַעד! יֵּׁש ְלִנׁשְ ׁשֶ
ַהּדֹור  דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶאת  ִזּכָה  ַאְבָרָהם  ר' 

וַּמְנִהיָגיו ַהּתֹוָרִנּיִים!

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

רבי חיים מבריסק זצ"ל



יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

ַרּכֶֶבת  נוּ ֵאָליו ִלְבָרָכה וְּלֵעָצה. ּבָ ים ּפָ ין ַהּנוְֹסִעים, ְוַרּבִ ּבֵ
ָהַרב:  ְרּכַת  ּבִ ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ א  ּבָ ׁשֶ יָבה  ְיׁשִ ּבָחוּר  ּגַם  נַָכח 
י  ֵאינֶּנִ ָמה.  ְדַבר  ּבִ ִדינָה  ַהּמְ ְלטֹונֹות  ׁשִ ִעם  ֲאִני  ְך  "ְמֻסּבָ
י ִיְגְזרוּ ָעַלי ְקנָס ּגָבֹוּהַ  י, ְוָחֵרד ֲאִני ִכּ מוֵֹצא ָמנֹוַח ְלַנְפׁשִ
יר ֶאת ָהִעְניָן.  אֹו ֲאִפּלוּ ַמֲאָסר. ֲאִני נֹוֵסַע ְלקֹוְבנָה ְלַהְסּדִ
ַמּיָא  ׁשְ ּדִ א  ִסּיְַעּתָ ּבְ ַאְצִליַח  ׁשֶ ָהַרב  ְרּכַת  ּבִ ֶאת  ׁש  ֲאַבּקֵ

ָבְך!" ָלֵצאת ִמן ַהּסְ
"ִאם  וּמֹוִסיף:  ַהּלֵב  ֵמעֶֹמק  ְמָבְרכֹו  ַמֲאִזין,  ַחּיִים  י  ַרּבִ
אוָּלם  ּבְ ִנים  ַרּבָ ֲאֵסַפת  ּבַ ֶאְהיֶה   – ֶעְזָרִתי  ֶאת  ְצָטֵרְך  ּתִ
י  ר ִכּ ּשֵׂ ַמח ּגַם ְלִהְתּבַ ס ִלְפנֹות ֵאַלי! ֶאׂשְ ַהּסֵ לֹוִני. ַאל ּתְ ּפְ

ִכי טֹוב!" ּיֵם ּבְ ַהּכֹל ִהְסּתַ
כֶֹבד  ּבְ ַמֲעִמיִקים  יּוִּנים  ּדִ פוּ.  ִהְתַאּסְ ִדים  ְכּבָ ַהּנִ ִנים  ָהַרּבָ
ֶאְמַצע  ּבְ ְוִהּנֵה,  ֲאֻרּכֹות.  עֹות  ׁשָ נֵי  ּפְ ִכים ַעל  ִנְמׁשָ רֹאׁש 
חוּר  י ּבָ ֵרר ִכּ חוּץ. ִמְתּבָ יּוִּנים ׁשֹוְמִעים ַרַעׁש ִמּבַ ַאַחד ַהּדִ
ֹוֵמר  ַהּשׁ ּנוּס!  ַהּכִ ֶאְמַצע  ּבְ וְּלַהְפִריַע  ְלִהּכָנֵס  ׁש  ְמַבּקֵ
ִריְסק ָאַמר ִלי  ָמע צוֵֹעק: "ָהַרב ִמּבְ בֹו, ַאְך ַהּבָחוּר ִנׁשְ ְמַעּכְ
י ָאְמנָם  ַמע ִכּ י ַחּיִים ְוׁשָ ָלבוֹא ֵאָליו!" יָָצא ֵאָליו ַהגָּאוֹן ַרּבִ
יס'  ֵמי ּכִ ׁש 'ּדְ ּמוָּכן ַלֲעזֹר לוֹ, ַאְך הוּא ְמַבּקֵ ִכיר ׁשֶ ִקיד ּבָ יֵׁש ּפָ

ַסְך ָמאַתִים רוּּבָל. ּבְ
ָהַרב.  ָאְזנֵי  ּבְ ַהּבָחוּר  ָכה  ּבָ  "? גָּבוֹּהַ ּכֹה  ְסכוּם  ִלי  "ֵמַאִין 

ר ְלָצְרֵכי ַהּבָחוּר  . הוּא ִמְתַמּסֵ ִמְתַמְהֵמּהַ י ַחּיִים ֵאינוֹ  ַרּבִ
ִעיר. ּתוְֹך ְזַמן  יִרים ּבָ י ְנִגיִדים ַוֲעׁשִ וְּלַהְרגָָּעתוֹ, וּפוֹנֶה ְלָבּתֵ
וֵּבְרכֹו  ַלּבָחוּר  יׁשוֹ  ִהּגִ ָהַרב  ַהגָּדוֹל.  כוּם  ַהּסְ נֱֶאַסף  ָקָצר 

ר ִיְפנֶה. ָכל ֲאׁשֶ יְַּצִליַח ּבְ ׁשֶ
ת נְָטׁשוֹ ֶאת ָהֲאֵסָפה.  ּנוּס ִסּפֵר ַעל ִסּבַ ׁשוּבוֹ ְלאוַּלם ַהּכִ ּבְ
ִריְסֶק'ר ַרב! ַהִאם זֶה  תוָֹכָחה: "ּבְ ִנים ּבְ נָה ֵאָליו ַאַחד ָהַרּבָ ּפָ
ָרֵאל,  ַלל ִיׂשְ ָמעוִּתי ֲעבוּר ּכְ יּוּן ּכֹה ַמׁשְ ָראוּי וְּמֻכּבָד ַלֲעזֹב ּדִ

ִביל ּבָחוּר ֶאָחד?"  ׁשְ ּבִ
ָעְצָמה,  ּבְ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ַפק  ּדָ ְמלוֹא קוָֹמתוֹ,  ָקם  ַחּיִים  י  ַרּבִ

ָרֵאל!" ַלל ִיׂשְ יָבה הוּא ּכְ בוֹד ָהַרב! ּבָחוּר ְיׁשִ ְוָענָה: "ּכְ
עוֹת',  ַהּסָ 'ֶקֶרן  ּבְ ִעיל  ַהּפָ יָָקר  ְלַאְבֵרְך  זֶה  ִסּפוּר  י  ְרּתִ ִסּפַ
חוֵּרי 'ֶקֶרן  ר ִעם ּבַ ׁשֶ ִמיַרת ַהּקֶ ְרנוּ ַעל חוַֹבת ׁשְ ּבַ ּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ּקוִּרים  יִדים ַעל ַהּבִ ְכּבִ ּמַ יֵמי ַהּקוֹרוֹנָה ׁשֶ ְפָרט ּבִ עוֹת', ּבִ ַהַהּסָ
ל  יו ׁשֶ ִחּדוּׁשָ ן-ּתוָֹרה ִמְתַעּנֵג ּבְ ל ּבֶ ר ָהָרִציף. "ָכּ ׁשֶ ְוַעל ַהּקֶ
ִעיּוּן. ְנַדְמיֵן ֶאת ַהּכֶנֶס,  ה זֶה ּבְ "ר' ַחּיִים". ָהָבה ִנְלַמד ַמֲעׂשֶ
יִָּנים  ּדַ ּתוָֹרה,  ּגְדוֵֹלי  ִפים.  ִמְתַאּסְ ִדים  ְוִנְכּבָ ים  ַרּבִ ִנים  ַרּבָ
ָרֵאל'.  ַלל ִיׂשְ יָבה עוְֹזִבים ֶאת ִעּסוֵּקיֶהם ְלַמַען 'ּכְ י ְיׁשִ ְוָראׁשֵ
ָרֵאל',  ַלל ִיׂשְ ר ַאף הוּא ְלַמַען 'ּכְ ִריְסק ִמְתַמּסֵ י ַחּיִים ִמּבְ ַרּבִ
ְלִמיד, ִהּנֹו  ל ּבָחוּר ְוָכל ּתַ ּכָל ֶאָחד ְוֶאָחד, ָכּ ׁש ׁשֶ ַאְך הוּא ִחּדֵ

ָרֵאל"...! ַלל ִיׂשְ "ּכְ

ֲחֻתּנָה  ּבַ ֵחֶלק  ִלּטֹל  פוּ  ִהְתַאּסְ ָהֲעיָָרה  ְיהוֵּדי  כָּל 
ָלר ְוָעִני ָמרוּד.  ֲעָברֹו ַסְנּדְ ה ָהיָה ּבַ ּלָ פֶֹאֶרת. ֲאִבי ַהּכַ ַהּמְ
ה  ְונֲַעׂשָ ִנים  ּפָ ַהַהְצָלָחה  לֹו  ֵהִאיָרה  ִנים  ָ ַהּשׁ ְרבֹות  ּבִ
יַע ַלֲחֻתּנָה  ָלר ַאף הוּא, ִהּגִ ָאִמיד. ֲחֵברֹו ִמן ֶהָעָבר, ַסְנּדְ
ָלר  ָהיָה ַסְנּדְ ְמָחה ׁשֶ ַעל ַהּשִׂ ָּה ַעל ּבַ ְוִנְתַמּלֵא ִקְנָאה ַעז
ַעת  ַבר ָעָליו, וִּבׁשְ ְנָאה ּגָ יר. ֶרֶגׁש ַהּקִ ה ָעׁשִ ּכָמֹוהוּ ְונֲַעׂשָ
ָלר  ְנּדְ ַהּסַ ה,  ּלָ ַהּכַ ֲאִבי  ִלְפנֵי  נֲַעלֹו  ֶאת  ָחַלץ  ַהֻחּפָה 
ִלי  יֲַעֶלה  ה  ּמָ "ּכַ ם:  ּלָ ּכֻ ְלֵעינֵי  אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ ָעַבר,  ְלׁשֶ

ן נַַעל זֹו?" ְלַתּקֵ
ה  צוָּרה ָקׁשָ ְמָחה ּבְ ַבַעל ַהּשִׂ ְגָעה ּבְ ֵאָלה ָהעֹוְקָצִנית ּפָ ְ ַהּשׁ
ּבוֹ לֹא יָכוֹל  ּלִ ֵדי ּכָךְ, ׁשֶ ה ִהְכִריָעה אוֹתוֹ ַעד ּכְ ְמאֹד. הַּבוּׁשָ
ַחת ַלֻחּפָה. לֹא הוִֹעילוּ  את זֹאת ְוהוּא ִהְתמוֵֹטט ִמּתַ ָהיָה ָלׂשֵ
ּתוֹ ַהּכַּלָה... ַמֲהַלְך ֲחֻתנַּת ּבִ נְִסיוֹנוֹת ַהַהְחיָָאה. ָהִאיׁש ִנְפַטר ּבְ
ָרֵאל  י יִׂשְ ָרֵאל ְוִתְפַאְרּתוֹ, ַרּבִ אוָֹתּה ֲחֻתנָּה נַָכח גַּם ּגְאוֹן יִׂשְ ּבְ
ּדוֹת  ר ָרָאה ְלֵהיָכן מוִֹליכוֹת ַהּמִ ִקין ֵמָהִעיר ַסּלְַנט. ּכֲַאׁשֶ ִליּפְ
ר'  ַהּמוָּסר.  נוַּעת  ּתְ ֶאת  ְלָהִקים  ֶהְחִליט  ָהָאָדם,  ֶאת  ָהָרעוֹת 

ָאזְנֵי  נַֹעם ִאְמרוָֹתיו ּבְ ָרֵאל ִהְתִחיל ַלעֲבֹר ֵמִעיר ְלִעיר, ִלְדרֹׁש ּבְ יִׂשְ
נָן.  ת ֶאת ִמדּוָֹתיו וְּלַתּקְ ּבוּר ַעל חוַֹבת ָהָאָדם ִלְלמֹד מוָּסר, ְלַסּתֵ ַהּצִ
מַֹע  ים ִלׁשְ פוּ ֲאנָׁשִ י מוָּסר' ּבֶָהם יְִתַאּסְ הוּא ֵהִקים ּבַעֲיָרוֹת 'ּבָּתֵ
ָרֵאל  ַחְברוָּתא. ָרִגיל ָהיָה ר' יִׂשְ ְבֵרי ִהְתעוְֹררוּת, ְוִלּמוּד 'מוָּסר' ּבְ ּדִ
ַ"ס –  ל ַהׁשּ ָכּ לוַֹמר ְלַתְלִמיֵדי ַהֲחכִָמים: "ַקל יוֵֹתר ְלַסיֵּם ֶאת 

ה ְמגֻנָּה ַאַחת! ן ִמּדָ ּפֵי ּגְָמָרא!( – ֵמֲאׁשֶר ְלַתּקֵ )2711 ּדַ
זָּכָה  ׁשֶ זֶה,  גָּאוֹן  ׁשֶל  ִטיָרתוֹ  ּפְ יוֹם  ָבט,  ׁשְ ּבִ כ"ה  יוֹם  ּבְ ָבוַּע,  ַהּשׁ
ָקָהל,  מוּל  ְדָרׁשוָֹתיו  ּבִ ָרֵאל.  יִׂשְ ַעם  ּבְ ָקדוֹׁש  חוָֹתם  יַע  ְלַהְטּבִ
ׁשַָמע  ַרּבוֹת  ָעִמים  ּפְ ׁשֶ ִלְקחוֹ,  ׁשֵי  ְמַבּקְ ִעם  יּוֹת  ִאיׁשִ יחוֹת  וְּבׂשִ
נֶּה...". ָרִגיל  ּתַ ֵמֶהם: "ֲאנִי ּכְָבר ְמֻבגָּר, ּכָכָה ֲאנִי... ּכְָבר לֹא ֶאׁשְ

ּפוּר ַהּבָא:  ָהיָה ְלעוְֹרָרם ע"י ַהּסִ
ַעת ַליְלָה  ׁשְ ְרחוֹב ָהִעיר ּבִ ָרֵאל ּבִ י יִׂשְ ָהיָה זֶה ּכֲַאׁשֶר ָהַלְך ַרּבִ
ְמַלאְכּתוֹ. ִאחוָּרּה ׁשֶל  לָר עֲַדיִן ָעסוּק ּבִ נְּדְ ְמֻאֶחֶרת, ְוָרָאה ֶאת ַהּסַ
ּכְָבר ָראוּי ָהיָה  ֵער וְּלַהְרֵהר ׁשֶ ָרֵאל ְלׁשַ י יִׂשְ ָָעה גְָּרָמה לוֹ ְלַרּבִ ַהּשׁ
זְַמן ּכְנִיָסתֹו  ּבִ ִלְסגֹּר ֶאת ַהֲחנוּת ְוִלְפנוֹת ְללֵיל ְמנוָּחה. וִּבְפָרט, ׁשֶ
י ִאם ִטיּפ-ִטּפָה, עוֹד ְמַעט  ַלֲחנוּת הוּא ָרָאה ׁשֶּלֹא נוַֹתר ֵמַהנֵּר ִכּ



ת  ּפָָרׁשַ ּבַת רֹאׁש-חֶֹדׁש ֲאָדר, קוְֹרִאים גַּם ֶאת  ׁשַ ּבָת זוֹ,  ׁשַ ּבְ
ה זוֹ ִנְצַטוּוּ  ָפָרׁשָ יּוֹת'. ּבְ ָקִלים, ָהִראׁשוֹנָה ִמּבֵין 'ַאְרּבַע ַהּפָָרׁשִ ׁשְ
ָכל  ֶקל ּבְ ֶ ְרּבָנוֹת ַמֲחִצית ַהּשׁ ָרֵאל ִלְתרֹם ַלֲעבוַֹדת ַהּקָ נֵי יִׂשְ ל ּבְ ָכּ
ל לֹא יְַמִעיט  יר לֹא יְַרּבֶה ְוַהּדַ נָה. ַהּתוָֹרה ְמַצוָּה: "ֶהָעׁשִ נָה ְוׁשָ ׁשָ
ין  ֶקל... ְלַכּפֵר ַעל נְַפׁשֵֹתיכֶם". ָעֵלינוּ ִלְלמֹד ִמּדִ ָ ֲחִצית ַהּשׁ ִמּמַ
וֶה. ָאְמנָם ַמְדֵרגַת ָהָאָדם  ל יְהוִּדי ִויהוִּדי – ׁשָ ּבִָסיס, ָכּ י ּבַ זֶה ִכּ
ַמֲעלוֹת  ה ָהָאָדם ָעֵמל ְועוֶֹלה ּבְ ָקָעה, ַעד ּכַּמָ ת ַהַהׁשְ ִמּדַ לוּיָה ּבְ ּתְ
ם וְּלִהְתַעּלוֹת.  נָה ַהיְּכֶֹלת ְלִהְתַקּדֵ ַהּתוָֹרה, ַאְך ְלָכל ֶאָחד נִּתְ
יר  ְכֵדי ְלַהְחּדִ ְויוִֹנית, ּבִ ִ ת ַהַהְתָחָלה, ַהׁשּ ָעֵלינוּ ִלְזּכֹר ֶאת נְֻקּדַ

ַעְצֵמנוּ וִּבְבנֵי ְסִביָבֵתנוּ.  ִקיַע – ּבְ ּבָנוּ מוִֹטיַבְציָה ְלַהׁשְ
ֶקל, ְלַהְראוֹת ָלָאָדם ׁשֶהוּא  ֶ ֲחִצית ַהּשׁ ַרְעיוֹן נוָֹסף ַהנְִּלָמד ִמּמַ
ֵלם, ְוהוּא  לוַֹמר, ָהָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ׁשֶהוּא לֹא ׁשָ ַרק ֲחִצי. ּכְ
ֵלמוּת. ֵאין  ְכֵדי ִלְזּכוֹת ִלׁשְ ּבוּר ּבִ ָצִריְך ְלַאֵחד ֶאת ַעְצמוֹ ִעם ַהּצִ
ֵלמוּת.  ְ ָלָאָדם ַלֲחׁשֹב ׁשֶהוּא ֶהָחָכם ִמּכָל ָאָדם וְׁשֶהוּא ֶסֶמל ַהּשׁ
ֵלמוּת וְּלַדְרגָּה ּגְבוָֹהה  ִאיָפה ִלׁשְ ְ ַהּשׁ ל ָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת ׁשֶ ָכּ
ּכָל ֶאָחד נוֵֹתן  ׁשֶ ּלוֹ. ּכְ ָקָפה ׁשֶ ְבִסיס ַהַהׁשְ יוֵֹתר, ְצִריָכה ַלֲעמֹד ּבִ
ּבוּר  ַהּצִ ִצּבוּר.  נוֹת  ָקְרּבְ קוִֹנים  ְצַטּבֵר  ַהּמִ כוּם  ֵמַהּסְ ַמֲחִצית, 

ּפָָעה ּגְדוָֹלה. ָרט ַהׁשְ יַע ַעל ַהּפְ ּפִ ַמׁשְ
ָקִלים  ת ׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ 'נוֵֹתן' ֶאּלָא 'ְמַקּבֵל'.  ֲעִניק ַלזּוַּלת ֵאינוֹ  ַהּמַ
ּלָה 'ְונְָתנוּ' ִהנָּּה  נֱֶאַמר: "ְונְָתנוּ ִאיׁש ּכֶֹפר נְַפׁשוֹ ַלה'...". ַהּמִ
מֹאל  וִּמּשְׂ מֹאל  ִלׂשְ ִמיִָּמין  ַהנְִּקֵראת  )ִמּלָה  "ִפיְלְנְדרוֹם" 
י ַהנּוֵֹתן ַלזּוַּלת, ה'  ד ִכּ זֶּה ּבָא ְלַלּמֵ ְדָרׁש ׁשֶ ּמִ ְרׁשוּ ּבַ ְליִָמין(, ּדָ

ֲחזָָרה! נוֵֹתן לוֹ ּבַ
ִנים ִלְפִטיָרתוֹ ׁשֶל  ָבט, יְִמְלאוּ ַאְרּבַע ׁשָ ׁשְ יוֹם כ"ז ּבִ בוַּע, ּבְ ָ ַהּשׁ
ֵטין זצוק"ל,  י יֲַעקֹב ֶאְדְלׁשְ ָרֵאל, ַהגָּאוֹן ַהגָּדוֹל ַרּבִ ל יִׂשְ אוֲֹהָבם ׁשֶ

ים  ים נֵאוֹתוּ ְלאוֹרוֹ. ְלִעּתִ ֲאָלִפים ַרּבִ רוֹן, ׁשֶ ָ ַרּבָּה ׁשֶל ָרַמת ַהּשׁ
'גּוְֹזִלים  ָפנָיו ׁשֶ ִלים ּבְ ַהּבִָאים ֵאָליו ְלֵעָצה וְּבָרָכה ִמְתנַּצְ ָהיוּ 
דוֹׁש,  ָרָאה ֵאֶצל ַרּבוֹ ַהּקָ ֶאת ְזַמנּוֹ'. ַרּבֵנוּ ָהיָה ְמַסּפֵר ֶאת ׁשֶ
ָפנָיו  יָבה ָסִרים ְלֵביתוֹ ִלְפרֹשׂ ּבְ נֵי יְׁשִ ַרּבֵנוּ ַהֲחזוֹן ִאי"ׁש. ָהיוּ ּבְ
ָהיוּ  ׁשֶ ּכְ ִהְלָכִתיּוֹת.  ֵאלוֹת  ׁשְ אֹל  ְוִלׁשְ ִלּמוּד  ּבְ ֶאת ְסֵפקוֵֹתיֶהם 
ְזַמנּוֹ ַהיָָּקר, ָהיָה ַהֲחזוֹן ִאיׁש  י ׁשוֲֹאִלים ֵאּלֶה ּפוְֹגִעים ּבִ ְמִעיִרים ִכּ
ֵאלוֵֹתיֶהם! ֵהם נוְֹתִנים ִלי  ׁשְ ַרּבָא! ֵהם ְמַסיְִּעים ִלי ּבִ יב: "ַאּדְ ֵמׁשִ
יר  י יֲַעקֹב ַמְסּבִ נוּת ְלַעיֵּן וְּלַהּגִיַע ְלֵברוּר!" ָהיָה ַהגָּאוֹן ַרּבִ ּמְ ִהְזּדַ
ֵאַלי!  ּבִָאים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ "ּתוָֹדה  ּפָנָיו:  ֶאת  ֵחר  ְלׁשַ ַלּבִָאים  ּפִָנים 

ים'! ִרים ִלי ִלְהיוֹת 'ְמזַּכֵה ָהַרּבִ ם עוְֹזִרים ִלי וְּמַאְפׁשְ ַאּתֶ
ְמֵהָרה ְלַהֲעלוֹת ֶאת ַמֲחִציּוֹת ׁשְָקֵלינוּ ְלֵבית  ּנְִזּכֶה ּבִ יְִהי ָרצוֹן ׁשֶ
ִנְזּכֶה  ְוָכְך  יְהוִּדים  ְועוֹד  ְלעוֹד  ְונְַחּבֹר  ַליִם,  ירוּׁשָ ּבִ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

י ּכְָבר, נְִגָמר עוֹד יוֹם. הוּא יִגֵָּמר ְויְִכּבֶה ֵמֵאלָיו. ּדַ
ִנְגָמר  ְמַעט  ּכִ ַהנֵּר  ֲהֵרי  ׁשֶ ּכָךְ,  ַעל  לָר  ְנּדְ ַהּסַ ֶאת  ַאל  ׁשָ הוּא 
ֶאת  ְוַלֲעזֹב  ְלַסיֵּם  ָבר  ּכְ ַדאי  ּכְ ַהִאם לֹא  ְמֻאֶחֶרת...  ָעה  ָ ְוַהּשׁ

ָהֲעבוָֹדה?
ּבֹו  ּפָט ׁשֶ ַאר ָלנֶַצח, ִמׁשְ ּנִׁשְ ּפָט ׁשֶ אוֹתוֹ ִמׁשְ לָר, ּבְ ְנּדְ ָענָה לוֹ ַהּסַ
ַהנֵּר  ל ְזַמן ׁשֶ י, ָכּ ָמעוִּתי: "ַרּבִ ִמים ְוגַם ָעמֹק וַּמׁשְ ְזַמּנִית הוּא גַּם ּתָ
ּפָט ּכְהוָֹרַאת  ׁשְ ָרֵאל ָלַקח ֶאת ַהּמִ י יִׂשְ ן". ַרּבִ ר ְלַתּקֵ ּדוֵֹלק ֶאְפׁשָ
ל-ּכְָך ְקרוֹבוֹת  ים ָכּ י ְלִעּתִ ית ְמאֹד. ִכּ ַחיִּים, ְוַההוָֹרָאה ִהיא ַמֲעׂשִ
ָבר ָאְבָדה  ּכְ ה ׁשֶ ַהיֵּאוּׁש ִמְתגַּּבֵר ַעל ָהָאָדם, ַעד ׁשֶהוּא ְמַדּמֶ
ָבר  ּכְ ְקוָתוֹ ְוָכל ֲחלוֹמוָֹתיו נָגֹזּוּ. הוּא ּכֹה ִעוֵּת ֶאת ַחיָּיו ַעד ׁשֶ ּתִ

ן. ר ְלַתּקֵ ָבר ִאי ֶאְפׁשָ ּכְ ל-ּכְָך ְמֻקְלָקל ׁשֶ ַהּכֹל ְמֻקְלָקל. ָכּ

ֶלת ֶאת  ַסּמֶ ַאיי, ֵאיזוֹ ִמּלָה ַאְכזִָרית ִהיא זוֹ – יֵאוּׁש! ִמּלָה ַהּמְ
רוּת  ל ֶאְפׁשָ ִניָסה ְלַרע ְללֹא מוָֹצא, ְללֹא ָכּ ֶרךְ, ֶאת ַהּכְ ּגְַמר ַהּדֶ
ֵאין ֲאִפּלוּ ַטַעם ָקלוּׁש  ִניָעה ׁשֶ ת ּכְ ה ֶאל ַהּטוֹב. זוֹ ַהַהְרגָּׁשַ ּגִיׁשָ
ִקיַע  ן, ְולֹא יֲַעזֹר ְלַהׁשְ ַמֲאָמץ ְלַתּקֵ יְך ָהְלָאה ּבְ ְלנַּסוֹת וְּלַהְמׁשִ

יֶֶּמת. ּלָה ַהּקַ רוּת ַהּדַ ִפי ָהֶאְפׁשָ יִציַרת אוֹר ְלָפחוֹת ּכְ ּבִ
ָרֵאל, ֵאין ָמקוֹם ְליֵאוּׁש!  י ִיׂשְ ַהנֵּר ּדוֵֹלק, אוֵֹמר ַרּבִ ל ְזַמן ׁשֶ ָכּ

ן! ן? ָאז ָהָבה ְנַתּקֵ נוּת ְלַתּקֵ ּמְ ֲעַדִין יֵׁש ִהְזּדַ
ל  ׁשֶ ִמיּוּת  "ַהּגַׁשְ ָרֵאל:  ִיׂשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ֲאִמיָרתוֹ  ֶאת  ּגַם  ִנְזּכֹר 
ְלָקְרָבם  ַלֲאֵחִרים,  ִלְדאֹג  י".  ּלִ ׁשֶ ָהרוָּחִניּוּת  ִהיא  ַהזּוַּלת 
ִנְמָצִאים   – לרבש"ע  ָהַאֵחר  ֶאת  ָקְרִבים  ּמְ ׁשֶ ּכְ וְּלעוְֹדָדם. 

ַעְצֵמנוּ ִמְתָקְרִבים ֵאָליו יתב"ש! ֲאנְַחנוּ ּבְ

ֵטְין זצוק"ל י יֲַעקֹב ֵאֶדְלׁשְ ָמָרן ַהּגָאֹון ַרּבִ



נוּ? ה ַרּבֵ ֵאיזֹו ֵעָצה נַָתן ִיְתרֹו ְלמֹׁשֶ

ּפֹט ֶאת ָהָעם. ּיֵָקּלוּ ָעָליו ִלׁשְ ּיִָנים נֹוָסִפים ׁשֶ • ְלַמּנֹות ּדַ

ָמע'? ה ְוִנׁשְ ַהְכָרַזת 'ַנֲעׂשֶ ָמה ְמיָֻחד ּבְ

ּנּו ׁש ִמּמֶ ֶטֶרם ׁשֹוֵמַע ָמה ה' ְמַבּקֵ • ּבֲַאִמיָרה זֹו ַמְכִריז ַהּיְהוִּדי ַעל נֱֶאָמנוּתֹו ַלה' עֹוד ּבְ

ֵאין ְלַבּיֵׁש ֲאִפּלוּ ּדֹוֵמם? ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ֵהיָכן ָלַמְדנוּ ּבַ

רֹו ׂשָ ּלֹא יֵָרֶאה ּבְ ַמְדֵרגוֹת, ֶאּלָא ע"י ּכֶֶבׁש, ׁשֶ ְזּבֵַח ּבְ ֵאין ַלֲעלוֹת ַלּמִ • ׁשֶ
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ת ִיְתרֹו ׁשּובֹות ְלָפָרׁשַ ּתְ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

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

ָכל ֶאָחד ֵמֶהם? ת זֹו, ּוָמה קֹוְרִאים ּבְ ּבָ ׁשַ ה ִסְפֵרי ּתֹוָרה מֹוִציִאים ּבְ ּמָ ּכַ

ְוֶאת  ַלְחְמָך  ֶאת  "ּוֵבַרְך  ִלְזַמּנֵנּו:  ֶרֶלַוְנִטי  ּכֹה  ׁשֶ סּוק,  ַהּפָ ֶאת  ֵלם  ַהׁשְ
ֵמיֶמיךָ..."

ְמפָֹרׁש  ּבִ ַהּתֹוָרה  אֹוֶמֶרת  ֲעֵבָרה  ֵאיזֹו  ַעל  ְלִהְתַרֵחק.  יֵׁש  ִאּסּור  ל  ִמּכָ
ּנָה? ָעֵלינּו ְלִהְתַרֵחק ִמּמֶ ׁשֶ

ֵאלֹות ַהּבָאֹות: ְ ֲענוּ ַעל ְלָפחֹות ַאַחת ֵמַהּשׁ


