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ֶרְך – ֶלְך ְלָך ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ְלָך  "ֶלְך  ָאִבינּו:  ַאְבָרָהם  ֶאל  קֹוֵרא  ה'  קֹול 
ַמִהי  ָאִביךָ...".  ית  ּוִמּבֵ ָך  ּוִמּמֹוַלְדּתְ ֵמַאְרְצָך 
י  ִכּ ֲחָכִמים  ְרׁשוּ  ּדָ ְלָך"?  "ֶלְך  ּטּוי  ַהּבִ ִפילּות  ּכְ
ַיְנקוּת  יל  ִמּגִ ַעְצְמָך".  ֶאל  "ֶלְך  ם  ּגַ ְלָפֵרׁש  ן  ִנּתָ
א  ֻהְחּבָ ַיְנקוּתֹו  ּבְ ִמיִדי.  ּתְ ִחּפוּׂש  ּבְ ַאְבָרָהם  ָהיָה 
ְלָהְרגֹו  ׁש  ַבּקֵ ַהּמְ ִנְמרֹוד  ֶלְך  ַהּמֶ ׁש  ֵמֲחׁשַ ְמָעָרה  ּבִ
ֵצאתֹו  ּבְ ַהּכֹוָכִבים(.  )חֹוֵזי  ִאְצַטְגִניָניו  ֲעַצת  ּבַ
ַהּיֵָרַח  ֶאת  ָרָאה  ַלְיָלה,  ַעת  ׁשְ ּבִ ָעָרה,  ַהּמְ ִמן 
יְָפיֹו,  ֲהַדר  ּבַ ִהְתּבֹוֵנן  הוּא  רוּם.  ֵמי  ׁשְ ּבִ ֵמִאיר 
ָכבֹוד  ּבְ אֹותֹו  סֹוְבִבים  ָהָרִקיַע  ּכֹוְכֵבי  ֶאת  ָרָאה 
הוּא  ַהּיֵָרַח  י  ִכּ ִעיר  ַהּצָ ְכלֹו  ׂשִ ּבְ ְוֶהְחִליט  ה,  וְּגֻדּלָ
ל  ּלֵ ְרָתיו. ִהְתִחיל ְלִהְתּפַ ְוַהּכֹוָכִבים - ְמׁשָ ֶלְך,  ַהּמֶ
ִחיׁש  ְויָָצא  ּבֶֹקר,  ּבַ ָנתֹו  ְ ִמּשׁ ָקם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך  ַלּיֵָרַח. 

רוּחֹו  יב  ֵהׁשִ ׁשֶ ַעל  ַלּיֵָרַח  ְלהֹודֹות  ְכֵדי  ּבִ ָעָרתֹו  ִמּמְ
ָבָנה  ַהּלְ ְמקֹום  ֶאת  יֵָרַח!  ְוֵאין   – ְוִהּנֵה  ִקְרּבֹו,  ּבְ
ֵעת  ּכָ ָעְצָמה.  ּבְ ְוַהזֹּוַרַחת  ַהֲחָזָקה  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְפָסה  ּתָ
ֶאֶמׁש ָטָעה! לֹא ַהּיֵָרַח הוּא ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ֵהִבין ׁשֶ
ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֵהֵחל  הוּא  יָרה!  ָהַאּדִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ִאם  י  ִכּ
ַהּיֵָרַח  י  ִכּ ִהְבִחין  ׁשוּב  א  ַהּבָ ְיָלה  ּלַ ּבַ ַאְך  ֶמׁש,  ֶ ַלּשׁ
ַלֲחׁשֹב  ִהְתִחיל  ֶמׁש...  ֶ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְמקֹוָמּה  ֶאת  ַפס  ּתָ
ָהעֹוָלם!  ַמְלֵכי  ה  ֵהּמָ ֶזה,  ְולֹא  ֶזה  לֹא  י  ִכּ ְוֵהִבין 
יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ יר  ְוַאּדִ דֹול  ּגָ הוּ"  "ִמיׁשֶ ִלְהיֹות  ַחּיָב 
ַמֲעֶלה  ָהָרִקיַע,  ל  ְלּגַ ּגַ סֹוֵבב  ּמְ ׁשֶ ֶזה  הוּא  ׁשֶ ֵמֶהם, 
ֶעֶרב,  ּבָ ַקע  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ְמסֹוֵבב  ְזָרח,  ִמּמִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֶאת 
ָרִקיַע  ּבָ ַהּכֹוָכִבים  ֶאת  ר  וְּמַסּדֵ ַהּיֵָרַח  ֶאת  ֵמִאיר 

ְרצֹונֹו... ּכִ



ה'  י  ַמֲעׂשֵ ַגְדלוּת  ּבְ ַהִהְתּבֹוְננוּת  ִמּתֹוְך  ְוָכְך, 
ִנים.  ִגיל ג' ׁשָ יר ַאְבָרָהם ֶאת ּבֹוְראֹו ּבְ עֹוָלם, ִהּכִ ּבָ
ַהּבֹוֵרא  ל  ׁשֶ תֹו  ָ וְּקֻדּשׁ ְדלֹו  ּגָ ֵמרֹב  י  ִכּ ֵהִבין  הוּא 
ָעְברוּ,  ִנים  ָ ַהּשׁ ִרּיֹות.  ַהּבְ ֵמֵעיֵני  ר  ִנְסּתָ הוּא   -
ֶאת  וְּלַגּלֹות  ָכְך  ּבְ ַלֲעסֹק  ה  ַמְרּבֶ ָאִבינוּ  ְוַאְבָרָהם 
ּטֹוִעים ֵהם ַאֲחֵרי ַהְבֵליֶהם, וְּברֹב  ִרּיֹות ׁשֶ ָאְזֵני ַהּבְ

ִלים וַּמְקִטיִרים ָלֱאִליִלים. ּלְ ׁשוָּתם ִמְתּפַ ִטּפְ
ֲחנוּת  ַעל  מֹר  ִלׁשְ ׁש  ּקֵ ִהְתּבַ ַאְבָרָהם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֶאת  ף  ּתֵ ׁשִ ָאִביו,  ַרח  ּתֶ ל  ׁשֶ ֻטְמָאה'  י  ִמיׁשֵ ׁשְ 'ּתַ
ה,  ַאּתָ ׁשֶ ֵכן  "ֲהִיּתָ בֹוָתיו:  ַמְחׁשְ ּבְ ַלֲחנוּת  ִאים  ַהּבָ
ְוִתְסּגֹד  ְיָהְבָך  ְתֶלה  ּתִ יל,  ּכִ וַּמׂשְ ּבֹוֵגר  ֲאדֹוִני, 
ית  ִמּבֵ יָָצא  בוַּע  ׁשָ ִלְפֵני  ַרק  ׁשֶ ָחָדׁש,  ֶלֱאִליל 
ּבוּל  ָהיָה  הוּא  בוַּעִים  ׁשְ ִלְפֵני  ַרק  ֲהֵרי  ַהּיֹוֵצר? 
ֵמִבין  ָאָדם  ה,  ְוַאּתָ ַער,  ּיַ ּבַ ִנְכַרת  ַהחֶֹדׁש  ֵעץ, 

ֲחֶוה ְלֶפֶסל ֶזה? ּתַ ׁשְ ְוָחָכם, ּתִ
ן  ְבׁשַ ל ִמּכִ ִסיֵלי ָאִביו, ִנּצַ ץ ֶאת ּפְ ָהַרס ְוִנּפֵ ְלַאַחר ׁשֶ
ֶלְך  ַהּמֶ ִנְמרֹוד.  ֶלְך  ַהּמֶ ִליכֹו  ִהׁשְ ֵאָליו   – ָהֵאׁש 
ֵאֶצל ֲהמֹון  ִנְקָלִטים  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ

ְתׁשוָּבה"... ּלֹו "ַיְחזֹר ּבִ י ָהָעם ּכֻ ׁש ִכּ ָהָעם, ָחׁשַ
ַצַעד  ה  ֲעׂשֵ ם!  ִהְתַקּדֵ ְלָך".  "ֶלְך  ה':  ֵאָליו  קֹוֵרא 
ָך!  ֶאֶרץ מֹוַלְדּתְ ְוֶאת  ָאִביָך  ית  ּבֵ ֲעזֹב ֶאת  יץ –  ַאּמִ
ָך.  ִמּמְ ָלֵצאת  ָעִתיד  ח  ּבָ ְמׁשֻ ְך  ְוֶהְמׁשֵ דֹול  ּגָ ַעם 
ֶאת  ה  ּלֵ ּגַ ִלְפִניִמיוְּתָך,  ְלַעְצְמָך,  ְלָך,  ְלָאן?  ֶלְך! 

ַמן ָלקוּם ְוָלֶלֶכת!  ְּ יַע ַהז ּיוְּתָך, ִהּגִ ִאיׁשִ
ְיהּוִדי  ל  ָכּ ֶקֶרב  ּבְ י  ִכּ נֱֶאַמר  ַהּקֶֹדׁש  ִסְפֵרי  ּבְ
ֲאטֹוִמי"  ְרִעין  "ּגַ ה.  ָ ְקֻדׁשּ ל  ׁשֶ דֹול  ּגָ אֹוָצר  ָטמּון 
ַח  ְלַפּתֵ ן  ִנּתָ ה  ֶּ ַהז יצֹוץ  ַהּנִ ֶאת  רּוָחִנּיּות.  ל  ׁשֶ
ה!  ַמֲעׂשֶ ְוַלֲעׂשֹות  ָלקּום  ַחּיִָבים  ַאְך  ּוְלַהְצִמיַח, 
"ֶלְך  הּוא,  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְיהּוִדי,  ְלָכל  קֹוֵרא  הקב"ה 
ּתֹוָרה,  עּוֵרי  ׁשִ ְקַבע  ים,  ַחּיִ ּבַ ם  ְתַקּדֵ ּתִ ְלָך!"  
ה ְלָך ַרב ּוְקֵנה  ה ְרִציִני, ֲעׂשֵ ִפּלָ ן ּתְ ִהְצָטֵרף ְלִמְניַ

ּתֹוָרה.  ְלָך ַחְברּוָתא ְלִלּמּוד ְוָעָמל ּבַ
ְלִעיר,  ֵמִעיר  ָעְברוּ  נוּ  ִאּמֵ ָרה  ְוׂשָ ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם 
יר  ְלַהּכִ ּיֵׁש  ׁשֶ ְוהֹוִדיעוּ  ָקְראוּ  ה'",  ם  ׁשֵ ּבְ ְקָרא  "ַוּיִ

ֶאת ֱאלֵֹקי ָהעֹוָלם! 
ֶמְרָחק  מֹר  ִלׁשְ ְכֵדי  ּבִ ׁשֶ ָרה  ְוׂשָ ַאְבָרָהם  יְָדעוּ 
ֶהָהמֹון,  ַאֲחֵרי  ַחף  ֵמַהּסַ ֶּה,  ַהז עֹוָלם  ּתוּיֵי  ִמּפִ
ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ִלְקרֹוֵבי  ֵמַהִחּבוּר 
ָהעֹוָלם.  ֻאּמֹות  ֵמַהְבֵלי  ִלים  ִנְבּדָ ִלְהיֹות  ֲעֵליֶהם 

ֲחַז"ל  ְוָדְרׁשוּ  ָהִעְבִרי",  "ַאְבָרָהם  ָקרוּי  ַאְבָרָהם 
ִני'.  ֵ ל ָהעֹוָלם ֵמֵעֶבר ֶאָחד – ְוהוּא ֵמָהֵעֶבר ַהּשׁ ּכָ 'ׁשֶ
ֵמאוּר- ָעַבר  ַאְבָרָהם  יָָמיו,  רֹב  נֹוֵדד  ְהיֹותֹו  ּבִ
ַנַען, יַָרד ְלָהֵרי  ֶרְך ֲאָרם ְלֶאֶרץ ּכְ ים ְלָחָרן, ּדֶ ּדִ ׂשְ ּכַ
ְלִמְצַרִים  יָָצא  ַלִים,  ְירוּׁשָ ְלִכוּוּן  ם  ָ וִּמּשׁ ֵא-ל  ית  ּבֵ
ֵאזֹור  ּבְ ֲעָרד  ִהיא  ׁשֶ ִלְגָרר  ָעַבר  ְלֶחְברֹון,  ב  ְוׁשָ
ַמְמֵרא:  ֵאלֹוֵני  ּבְ כֹות  ָ ְמֻמּשׁ ב  יָׁשַ ְוֵכן  ים  ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ
ֲחזוּתֹו  ל ּבַ יַע ָהיָה ׁשֹוֶנה ְוִנְבּדָ ָכל ָמקֹום ֵאָליו ִהּגִ ּבְ

ֵמַהּגֹוִיים...
רוָּחִני  ּפֹוֶטְנְציָאל  ִזָהה  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ִעיל  ּפְ
ֶאת  ֵהִביא  שבס"ד  ָעִרים  ַהּנְ ַאַחד  ֶקֶרב  ּבְ ָעצוּם 
ִנים  ׁשָ ְלַאַחר  ּתֹוָרִני.  ֵסֶפר  ְלֵבית  מֹו  ְלָרׁשְ הֹוָריו 
ֶאל  ַהִחּלֹוִני  וּב  ּשׁ ּיִ ּבַ יתֹו  ִמּבֵ יֹום  יֹום  ָנַסע  ֶהן  ּבָ ׁשֶ
ל 'ִחּנוְּך  ית ֵסֶפר ׁשֶ ּה יֵׁש ּבֵ מוָּכה ּבָ ָעַבר ָהִעיר ַהּסְ
ַח  ּתֵ ְוִהְתּפַ ִלּמוָּדיו  ּבְ ַער  ַהּנַ ם  ִהְתַקּדֵ ָהַעְצָמִאי', 
יָבה  יׁשִ ּבִ ִלְלמֹד  יְך  ְלַהְמׁשִ ִלּבֹו  ָחַפץ  ּיוּתֹו,  ִאיׁשִ ּבְ
ְלָקחֹו  יָבה  ִליׁשִ ֲעָבר  ַהּמַ ִלְקַראת  ה.  ְקדֹוׁשָ
ה  ְמַלּוֶ ָבר  ּכְ ׁשֶ סּור  ַהּמָ ִעיל  ַהּפָ  - ּלֹו"  ׁשֶ "ָהַאְבֵרְך 
ְמִסירּות  ִנים, ּבִ ה ׁשָ ּמָ ְחּתֹו ּכַ ּפַ ַער ְוֶאת ִמׁשְ ֶאת ַהּנַ
ֵאזֹור ֲחֵרִדי, ַלֲערְֹך  ה ּבְ ׁשָ ּוְבַאֲהָבה,  ַלֲחנּות ַהְלּבָ
ַהּתֹוָרה.  ְלעֹוַלם  ִניָסה  ַהּכְ ִלְקַראת  ְקִנּיָה  יַַחד 
ֻחְלצֹות ְלָבנֹות,  חֹורֹות, ּבְ ִמְכָנַסִים ׁשְ ֲחרוּ ּבְ ַיַחד ּבָ
וִּבְסֶוֶדִרים  ֻמְתֶאֶמת  ה  ִכּפָ ּבְ ֲעִדינֹות,  ַנֲעַלִים  ּבְ
חוּר ַעל ִמְכַנס  ל ַהּבָ ְראוִּיים. ְוִהּנֵה, ָנְפלוּ ֵעיָניו ׁשֶ
ִנּיֹות.  ַהּקְ ְלֶעְגַלת  ְלהֹוִסיפֹו  ׁש  וִּבּקֵ ָאְפָנִתי,  'יְנס  ּגִ
ְלֶבן-ּתֹוָרה  ָראוּי  לֹא  י  ִכּ ַער  ַלּנַ ָהַאְבֵרְך  יר  ִהְסּבִ
חוּר;  ַהּבָ ַמּה  ּתָ "ַמּדוַּע?"  'יְנס.  ּגִ ִמְכְנֵסי  ִלְלּבֹׁש 
לֹו  יר  ִהְסּבִ ֵאּלוּ?"  ִמְכָנַסִים  ּבְ ָצנוַּע  לֹא  ָמה  "ְוִכי 
ִניעוּת  ַהּצְ ִלְכָלֵלי  ֵמֵעֶבר  י  ִכּ יַח,  נַֹעם-ׂשִ ּבְ ָהַאְבֵרְך 
נֹוָסף  ָלל  ּכְ יֵׁש  ָרֵאל,  ִיׂשְ וַּבת  ן  ּבֶ ל  ָכּ ִבים  ַחּיְ ַהּמְ
ִוית".  ָהַעְכׁשָ ַהּגֹוִיית  ֵמָהָאְפָנה  ל  ִנְבּדָ "ִלְהיֹות 
ְצִחית  ַהּנִ ָהֱאלִֹקים  ְקִריַאת  ֶאת  ֹוֵמַע  ּשׁ ׁשֶ ִמי  ּכְ
ֶסֶמל  ה  ַהוֶּ ּמְ ׁשֶ ָבר  ּדָ ל  ִמּכָ ִמְתַרֲחִקים   – ְלָך"  "ֶלְך 
ְסּפֶֹרת  ִלְפִריַקת עֹל ַוֲהִליָכה ַאֲחֵרי ַהֲהָבִלים. ַהּתִ
'ֶקט,  ָּ ָקַפִים, ַהז ׁשְ ֶהם. ַהּמִ ּלָ ֶ ְהיֶה ׁשֹוָנה ִמּשׁ נוּ ּתִ ּלָ ׁשֶ
רוּי  ַהּקָ ָלל  ַהּכְ ְלִפי  ִיְהיוּ  ְועֹוד  ה  ֵאּלֶ ל  ָכּ ֲעַלִים,  ַהּנַ
ָהֵעֶבר  ִמן  ִלְהיֹות  יד  ְלַהְקּפִ  – ָהִעְבִרי"  "ַאְבָרָהם 
ִהְפִנים  ׁשֶ ְלַאַחר  ְלִמיד,  ּתַ ַעם  ּפַ ִלי  ָאַמר  ָהַאֵחר! 
 – ַהּגוּף  ֶאת  ה  ְמַכּסֶ הוִּדי  ַהּיְ בוּׁש  "ַהּלְ זֹו  ּתֹוָבָנה 



ָמה"! ׁשָ ף ֶאת ַהּנְ ְוחֹוׂשֵ
ָבה'  'ַמּצֵ ֶהֱעִמידוּ  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהָאבֹות  י  ִכּ ָמָצאנוּ 
ְלַהְקִריב  דֹוָלה(  ּגְ ַאַחת  ֵמֶאֶבן  ֶהָעׂשוּי  ַח  ִמְזּבֵ )ִמין 
אֹוֶסֶרת  ַהּתֹוָרה  הקב"ה.  ִלְכבֹוד  ָעָליו  ְוִלְנסְֹך 
ָבה  ָבה, ְוַאף ֶנֱאַמר: "לֹא ָתִקים ְלָך ַמּצֵ ֲהָקַמת ַמּצֵ
יֵמי  ּבִ י  ִכּ ֲחַז"ל  ְוָדְרׁשוּ  ֱאלֶֹקיָך".  ה'  ֵנא  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ
ר ַהּגֹוִים ִהְתִחילוּ  ֲאׁשֶ ָהָאבֹות ֶזה ָהיָה ָאהוּב, ַאְך ּכַ
ִֹני  "ַהׁשּ ָעֵלינוּ.  ָבר  ַהּדָ ֶנֱאַסר   – ָבה  ַמּצֵ ּבְ ְלַהְקִריב 
ִפיַסת ְיסֹוד". ֶאת  ה ּתְ ְדלוּת ְמַהוָּ רֹון, ַהִהּבָ הוּא ִעּקָ
י ַחּיִָלים  ְכֵרְזָנה ִכּ עֹז, ְוִציִצּיֹוֵתינוּ ּתַ ין ּבְ ה ַנְפּגִ ּפָ ַהּכִ

יו. ֶנֱאָמִנים ָאנוּ ַלה' וְּלָקָדׁשָ
ץ ֱאִליֵלי ֵעץ ְוֶאֶבן, חֶֹמר  ַבר ְוִנּפֵ ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ׁשָ
ָנם 'ֱאִליִלים' ֲאֵחִרים; ֱאִליֵלי  יֵָמינוּ יֶׁשְ ֶכת. ּבְ וַּמּתֶ
מוִּזיָקה ְוֶזֶמר, ֱאִליֵלי ְסּפֹוְרט וּפֹוִליִטיָקה, ֱאִליֵלי 
ֶחְבָרִתּיֹות'  'ְקבוּצֹות  ֶוֱאִליֵלי  יִגיָטִלי  ּדִ ָחק  ִמׂשְ

ָהֱאלִֹקי,  ָהאֹור  ֶאת  חֹוְסִמים  ה  ֵאּלֶ ל  ָכּ ְלִמיֵניֶהם. 
ֶאת  אֹוְטִמים  ַלה',  ַהִהְתָקְרבוּת  ֶאת  מֹוְנִעים 
ֵאֵלינוּ  ְקִריַאת ה'  ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ ִניִמּיֹות  ַהּפְ ָהָאְזַנִים 

"ֶלְך ְלָך...".
ֵמֵעֶבר  ה  ַהְרּבֵ ים  עֹוׂשִ עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ִעיֵלי  ּפְ
י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ ֶאת  לֹא  ַלּמֹוָסדֹות.  ְלִמיִדים  ּתַ ַעת  ְלַהּסָ
ַאף  א  ֶאּלָ ְמִניִעים,  ֵהם  ְלַבד  ּבִ ָעה  ַהַהּסָ ִרְכֵבי 
ּתֹוְמִכים  ֶפׁש.  וַּבּנֶ ב  ּלֵ ּבַ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ ֶאת 
אֶֹזן  ים  ׁשִ ּמְ ְמׁשַ בוָּתם,  ּלְ ּתַ ִהׁשְ י  ַלּבֵ ׁשְ ּבִ ְלִמיִדים  ּתַ ּבַ
ם, נֹוְתִנים ָלֶהם אֶֹמץ  ְחּתָ ּפַ ֶבת ָלֶהם ְוִלְבֵני ִמׁשְ ֶ ַקּשׁ
ַוֲעִדיָנה,  ה  ְקדֹוׁשָ ה,  ֲחָדׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ ְלַהְתִחיל  ֵלב 
כֹוִנים  ְוַהּנְ יִצים  ָהַאּמִ ַצֲעֵדיֶהם  ּבְ ֶהם  ּבָ ּתֹוְמִכים 
"ֶלְך  הוִּדי:  ַהּיְ ַמת  ִנׁשְ ֶאל  -ל  ַהּקֵ ְקִריַאת  ִקּיוּם  ּבְ

ְלָך...". 

ה  ִהְצַטּוָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְבָרָהם  ל  ִקּבֵ דֹולֹות  ּגְ ַהְבָטחֹות 
חּוץ  נֹוָדע.  ַהּלֹא  ֶאל  ָלֶלֶכת  הקב"ה  י  ִמּפִ
טֹוב  ם  ְוׁשֵ ירּות  ֲעׁשִ ְלֶצֱאָצִאים,  ֵמַהַהְבָטָחה 
נֹוֶסֶפת:  ְלַהְבָטָחה  זֹוֶכה  ַאְבָרָהם  ָהעֹוָלם,  ָכל  ּבְ

ְלָך ָאאֹר". "ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקּלֶ

ָנְקָטה  ְולֹא  ַהּתֹוָרה  ָתה  ּנְ ִ ּשׁ ׁשֶ ְלָכְך  ֵלב  ים  ָנׂשִ
ּנְָקָטה  ׁשֶ ׁשֹון  ַהּלָ אֹוָתּה  ּבְ ל",  ֲאַקּלֵ ְלָך  "וְּמַקּלֶ

"ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך".
ְפֵני  ִמּלִ יֹוִמין,  יק  ַעּתִ ִסּפוּר  ֶאְמָצעוּת  ּבְ זֹאת  ָנִבין 

ָנה...  ֶאֶלף ׁשָ

ֶדֶרְך ַהּיֲַהדוּת ּבְ



ּוק  ּשׁ ּבַ עֹוֵבר  ַהּנִָגיד  מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ָהיָה  ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ
ָמעֹות ְקָללֹות ָרמֹות ְלֶעְברֹו. ָהיָה  קֹוִמי, ָהיּו ִנׁשְ ַהּמְ
'ֶהְחִמיר'  ָרֵאל, ׁשֶ ֶזה ַאַחד ַהּמֹוְכִרים; ּגֹוי ׂשֹוֵנא ִיׂשְ
ְיהּוִדי  ְוָכל  ֵמֲאבֹוָתיו,  סּוָרה  ַהּמְ ְיהּוִדים  ְנַאת  ׂשִ ּבְ

ֶבט ְלׁשֹונֹו. ֵ ם ָהיָה טֹוֵעם ִמּשׁ ָעַבר ׁשָ ׁשֶ
ִפְקחוּת ְיֵתָרה. ָחבוּס  ִגיד ִהְצַטּיֵן ּבְ מוֵּאל ַהּנָ י ׁשְ ַרּבִ
ב  ִחּבֵ ְסָפַרד,  ּבִ ׁשֶ ָרָנָדה  ּגְ ל  ׁשֶ יָטּה  ּלִ ׁשַ ַמאְכָסן,  ן  ּבֶ
ם,  ַהּפֹוִליִטּיִ ְפִקיִדים  ּתַ ּבַ אֹותֹו  ם  ְוִקּדֵ ְמאֹד  אֹותֹו 
ר  ׂשַ ּכְ ן  ִמּכֵ וְּלַאַחר  ָצָבא  ר  ׂשַ ּכְ ְמַכֵהן  הוּא  ׁשֶ ּכְ
ָוִזיר  ׁש ּכְ ּמֵ ר ִנְתַמּנָה ְלׁשַ ֲאׁשֶ יַע ּכַ יא ִהּגִ ָהאֹוָצר. ְלׂשִ

ל. ת ַהּמֹוׁשֵ ָרה ָהִכי ְקרֹוָבה ְלַדְרּגַ ׂשְ - ַהּמִ
ַהּגֹוי  ַפְך  ׁשָ וּק,  ּשׁ ּבַ מוֵּאל  ׁשְ י  ַרּבִ ָעַבר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
אוָּלם  ּדוִּפים,  ּגִ ּבַ ׁשֶ רוִּעים  ַהּגְ ֶאת  רֹאׁשֹו  ַעל 
יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ ּתֹוָרה  ּבַ ָהיָה  יר  ָעׁשִ ׁשֶ מוֵּאל,  ׁשְ י  ַרּבִ

ָבר. ַתק ְולֹא ָעָנה ּדָ ִמי, ׁשָ ׁשְ רֹו ַהּגַ ֵמָעׁשְ
ֶאל  ִגיד  ַהּנָ מוֵּאל  ׁשְ י  ַרּבִ ה  ִהְתַלוָּ ָעִמים  ַהּפְ ַאַחת  ּבְ
ָלֶרֶדת  ה  ִאוָּ ָהַאֲחרֹון  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרָנָדה,  ּגְ ל  מֹוׁשֵ
ָרָאה  ׁשֶ ַהּגֹוי,  רֹוב.  ִמּקָ ְנִתיָניו  ֶאת  ְוִלְראֹות  וּק  ַלּשׁ
ק  ְקּדֵ ּדִ לֹא  מוֵּאל,  ׁשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ מוּתֹו  ּדְ ֶאת  ֵמָרחֹוק 
ֶפַתח  ּבְ ֶנֱעַמד  הוּא  ְלִצּדֹו.  ּפֹוֵסַע  ִמי  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ
מוֵּאל ֶעְלּבֹונֹות  י ׁשְ ַהֲחנוּת וְּבקֹולֹו ִהְרִעים ַעל ַרּבִ

וְּנָאצֹות.
מוֵּאל  ׁשְ י  ַרּבִ ֶאת  ְראֹותֹו  ּבִ ַאְך  ֶנְחַרד.  ל  ַהּמֹוׁשֵ
ה  עֹוׂשֶ הוּא  ְך  "ּכָ ְבָעַתִים:  ׁשִ ַאּפֹו  ָחָרה  ׁשֹוֵתק, 
ַהְכָנָעה.  ּבְ וּר  ְלִאּשׁ ִהְנֵהן  מוֵּאל  ׁשְ י  ַרּבִ ִמיד"?  ּתָ
רֹת  "ּכְ ְזָעם:  ַהּנִ ל  ַהּמֹוׁשֵ י  ִמּפִ ִמּיָד  נֹוְרָתה  ה  ֻקּדָ ַהּפְ
ִהְנֵהן  מוֵּאל  ׁשְ י  ַרּבִ ר!"  ְלַאְלּתַ ָהָרָעה  ְלׁשֹונֹו  ֶאת 

ַדְרּכֹו. יְך ּבְ ל ִהְמׁשִ וּר, ְוַהּמֹוׁשֵ ׁשוּב ְלִאּשׁ
ְלִמי  ְלָבֵרר  וְּפִקיָדיו  ְלעֹוְזָריו  הֹוָרה  מוֵּאל  ׁשְ י  ַרּבִ
ְסּפֹו  ִמּכַ ם  ּלֵ ׁשִ הוּא  ָסִפים.  ּכְ ֶזה  ּגֹוי  סֹוֵחר  ַחּיָב 
בוַּע  ׁשָ י  ִמּדֵ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ַלח  ְוׁשָ חֹובֹוָתיו,   ל  ָכּ ֶאת 
מוֵּאל  י ׁשְ ה ַרּבִ יתֹו ִצוָּ י ּבֵ בוָּאה וֵּפרֹות. ַעל ַאְנׁשֵ ּתְ
ם ִאם ֵאין ָלֶהם  ל ַהּסֹוֵחר - ּגַ חֹוָרתֹו ׁשֶ ִלְקנֹות ִמּסְ
ַהּגֹוי,  ַהּסֹוֵחר  ים.  ַלֲעִנּיִ זֹאת  ק  וְּלַחּלֵ ּה,  ּבָ צֶֹרְך 
ָאה ְלנַֹכח  ּתָ ע ָעְנׁשֹו, ִהׁשְ ּצַ ֲעַדִין לֹא ּבֻ א ׁשֶ ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ
ִלּבֹו  ִגיד.  ַהּנָ מוֵּאל  ׁשְ י  ַרּבִ ָעָליו  ִהְרִעיף  ׁשֶ ַהּטֹוב 
ל  ָרכֹות ַעל רֹאׁשֹו ׁשֶ ְך ְלמוָּטב וִּפיו ִהְרִעיף ּבְ ֶנְהּפַ

וּק. ּשׁ ָהיָה עֹוֵבר ּבַ ָכל ֵעת ׁשֶ מוֵּאל ּבְ י ׁשְ ַרּבִ
י  ַרּבִ ִלְוַית  ּבְ ׁשוּב  ִנְקַלע  ל  ְוַהּמֹוׁשֵ ָחְלפוּ,  ים  ֳחָדׁשִ
מוֵּאל,  י ׁשְ ָרָאה ֶאת ַרּבִ וּק. ַהּסֹוֵחר, ׁשֶ מוֵּאל ַלּשׁ ׁשְ

ה  ּבָ ּגַ ָזַקף  ל  ַהּמֹוׁשֵ ָרם.  קֹול  ּבְ אֹותֹו  ַח  ּבֵ ְמׁשַ ֵהֵחל 
ְלׁשֹונֹו  ֶאת  ִלְכרֹות  אֹוְתָך  יִתי  ִצוִּ "ֵהן  עוָּסה:  ּכְ
ר  ָכל ֲאׁשֶ יִתי ּכְ ל: "ָעׂשִ מוֵּאל ִהְתַנּצֵ י ׁשְ יו". ַרּבִ ִמּפִ
יו,  ִמּפִ י  ַרּתִ ּכָ ָהָרָעה  ְלׁשֹונֹו  ֶאת  ֲאדֹוִני.  יַתִני,  ִצוִּ

י לֹו ָלׁשֹון טֹוָבה"... ְמּתִ יָה ׂשַ ְוַתְחּתֶ
ֵאר  ּבֵ ל?  ֲאַקּלֵ ֶנֱאַמר  לֹא  ַמּדוַּע  ָאאֹר",  ְלָך  "וְּמַקּלֶ
ִהְבִטיַח  הקב"ה  ָטא:  ֵמַאּפְ ֵמִאיר  י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ
ַקְלִלים  ּמְ ׁשֶ ֵאּלוּ  ּלֹו,  ׁשֶ ֹוְנִאים  ַהּשׂ ׁשֶ ְלַאְבָרָהם 
ְכָלם,  ׂשִ ֵעיֵני  יוֲּארוּ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלֶהָאָרה.  ִיְזּכוּ  אֹותֹו, 
ְמקֹום  ּבִ ַאְבָרָהם  ֶאת  ֶלֱאהֹב  ְלטֹוָבה  ם  ִלּבָ יֵָהֵפְך 

נֹא אֹותֹו. ִלׂשְ
ְבָך  "ְוִנְבְרכּו  תּוב:  ַהּכָ ל  ׁשֶ כֹו  ֶהְמׁשֵ יּוַבן  ֶזה  ְלִפי 
ׂשֹוְנִאים  ִיְהיּו  ִאם  ֲהֵרי  ׁשֶ ָהֲאָדָמה".  חֹת  ּפְ ִמׁשְ ּכֹל 
יַצד  ּכֵ ַמִים,  ָ ִמּשׁ לּו  ִויֻקּלְ ַאְבָרָהם  ֶאת  לּו  ַקּלְ ּיְ ׁשֶ
אּוָלם  ַאְבָרָהם?  מֹו  ּכְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵניֶהם  ּבְ ֶאת  ְיָבְרכּו 
ִיְרצּו  ם  ּלָ ּכֻ ְלאֹוֲהִבים,  יֵָהְפכּו  ֹוְנִאים  ַהּשׂ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

מֹו ַאְבָרָהם. ָבִנים ּכְ ֵרְך ּבְ ְלִהְתּבָ
ֶאת  ַחּיֵינוּ.  ּבְ זֹו  ִחּיוִּבית  ה  יׁשָ ּגִ ץ  ְלַאּמֵ נוּ  ּלָ ּכֻ ַעל 
אֹור! ֶאת  א ּבְ ַמְקלֹות – ֶאּלָ ים ּבְ ְך ֵאין ְמָגְרׁשִ ַהחֹׁשֶ
נוּת,  ְעּתָ ּדַ ִוּכוַּח,  ֶאְמָצעוּת  ּבְ ַנְפִחית  לֹא  ְנָאה  ַהּשִׂ
ַאֲהַבת  טֹוָבה,  ה  ִמּלָ וּפֹוִליִטי.  ִעּתֹוָנִאי  ּפוְּלמוּס 
ִלים  ַהּכֵ ה  ֵהּמָ ֲהלֹא  ִחּיוִּבית,  יָבה  ֲחׁשִ ָרֵאל,  ִיׂשְ

יֹוֵתר ְלֵקרוּב ַהזּוַּלת ֵאֵלינוּ. ַהּטֹוִבים ּבְ
ִית'  ּבַ ּקוֵּרי  'ּבִ ָעַרְך  ׁשֶ עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ִעיל  ּפְ ר  ִסּפֵ
ְחרוּר  ׁשִ ִעם  ָנה,  ׁשָ ֲחִצי  ּכַ ִלְפֵני  וִּבים,  ּשׁ ַהּיִ ַאַחד  ּבְ
ִעילוּת  ה ְלַהְתִחיל ּפְ ָרה ְקדֹוׁשָ ַמּטָ ֶגר', ּבְ ָרַמת ַה'ּסֶ
ְלַאַחד  יעֹו  ַהּגִ ּבְ ים.  ּתֹוָרִנּיִ ֵסֶפר  י  ְלָבּתֵ וּם  ִרּשׁ
ם  ַאּתֶ ְלָכאן!  ְתָקֵרב  ּתִ "ַאל  ְצָעָקה  ַמע  ׁשָ ים  ּתִ ַהּבָ
ִחּיוְּך  ַלּצֹוֵעק  יב  ֵהׁשִ ִעיל  ַהּפָ ַמֲחלֹות"!  ְמִפיֵצי 
ִאּתֹו   ֶבת  ָלׁשֶ יַע  ְוִהּצִ ִנים,  ּפָ ְמאֹור  ּבִ ְרכֹו  ּבֵ ָנִעים, 
יָחה  ׂשִ ְלַאַחר  טוַּח...  ּבָ ֶמְרָחק  ּבְ ִית,  ַהּבַ ֲחַצר  ּבַ
ְמֻצּיִָנים  ּה  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  נֹוֶטֶפת  ְנִעיָמה, 
מֹר ַעל  יכוּ ָאְמָנם ִלׁשְ עֹות' ִהְמׁשִ ַאְבְרֵכי 'ֶקֶרן ַהַהּסָ
ִהְצַטְמֵצם...  י  ְפׁשִ ַהּנַ ְרָחק  ַהּמֶ ַאְך  ִפיִזי'  'ֶמְרָחק 
ִהְתִחיָלה  זֹו  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ל  ׁשֶ כֹוָרה  ַהּבְ ם  ּתָ ּבִ בס"ד 
ָהַעְצָמִאי'  'ִחּנוְּך  ֵסֶפר  ֵבית  ּבְ ִלּמוֶּדיָה  ֶאת  ָנה  ָ ַהּשׁ
ָעקֹם  ַקו  הוּא  "ִחּיוְּך  וָּבם.  ְלִיּשׁ מוָּכה  ַהּסְ ִעיר  ּבָ
ב  ִמּלֵ יֹוֵצא  ֶזה  ִחּיוְּך  ר  ְוַכֲאׁשֶ ַהּכֹל".  ֶאת  ר  ֵ ַיּשׁ ּמְ ׁשֶ

ה... ה ְוַכּמָ ּמָ ָטהֹור ְוַזְך – ַעל ַאַחת ּכַ



ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ

"ְוֶאת  ֵתנּו:  ָפָרׁשָ ּבְ ַהּנֱֶאָמר  ֶאת  ים  ּדֹוְרׁשִ ֲחַז"ל 
ִהְכִניסּו  ׁשֶ ִרים  ַהּגֵ ֵאּלּו  ְבָחָרן",  ָעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ ַהּנֶֶפׁש 
ֲחֵברֹו  ן  ּבֶ ֶאת   ד  ַהְמַלּמֵ ְל  ּכִ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ

אֹו. ִאּלּו ֲעׂשָ תּוב ּכְ ּתֹוָרה ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַיְלֵדי  ִחּנוְּך  ּבְ ִקיַע  ְלַהׁשְ ִהיא  ֲעצוָּמה  ְזכוּת 
הוּא  ַעְצמֹו  ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם  ְוָהְרחֹוִקים.  רֹוִבים  ַהּקְ
ע"ז,  עֹוֵבד  ַרח  ּתֶ ָאִביו  ֱהיֹות  ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ ְלָכְך  ְגָמא  ּדֻ
'ֶקֶרן  ֵני  ַרּבָ יֹוֵתר.  ּבְ בֹוהֹות  ַהּגְ ָלָרמֹות  ה  ִהְתַעּלָ הוּא 
ַטח ְוֶאת ָהַאְבֵרִכים  ֶ ִעיֵלי ַהּשׁ עֹות' ַמְנִחים ֶאת ּפְ ַהַהּסָ
ָבה "ָמה יֵֵצא  ַמֲחׁשָ סוִּרים ְלעֹוָלם לֹא ְלִהְתיֵָאׁש ּבְ ַהּמְ
ְרחֹוִקים,  ים  ּתִ ִמּבָ ְלִמיִדים  ּתַ ָנם  יֶׁשְ זֹו".  ָחה  ּפָ ׁשְ ִמּמִ

ְרָאה!  ַדְרּגֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּיִ סוּ ּבְ ּפְ ּטִ ׁשֶ

ל  ׁשֶ ָהעֹוָלִמית  דֹוָלה'  ַהּגְ ֵנִסּיָה  ּכְ 'ּבַ תרצ"ז,  ַנת  ׁשְ ּבִ
ָקאּפ  ׁשְ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ָעַמד  ָרֵאל',  ִיׂשְ ת  'ֲאֻגּדַ
ִלְדאֹג  ָלל  ַהּכְ חֹוַבת  ַעל  ֶלָהבֹות  חֹוֵצב  ְנאוּם  א  ְוָנׂשָ
יר ֶאת  ְדָבָריו ִהְזּכִ ה. ּבִ ְלִחּנוְּך ְיהוִּדי ְלָכל יֶֶלד ְוַיְלּדָ
ֵתנוּ  ָרׁשָ ּפָ ת  ְתִחּלַ ּבִ "י  ִ ַרּשׁ ּבְ ַהּמוָּבִאים  ֲחַז"ל  ְבֵרי  ּדִ
ַרׁש: "ָמה יִָביא  ָך חֹוְתִמים". ְוכֹה ּדָ ָרָכה – ּבְ "ֶוְהיֵה ּבְ
ָבר  ֵאיזֹו ְזכוּת ַנְחּתֹם ּכְ ָבר ֶאת סֹוף ְוֵקץ ַהּגָלוּת? ּבְ ּכְ
ָך  ּבְ ָאִבינוּ?  ְלַחן  ׁשֻ ֵמַעל  ָהִרחוּק  נֹות  ׁשְ ִים  ַאְלּפַ ֶאת 
ִויַגּלוּ ֶאת  ִקיעוּ  ַיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֻדְגָמְתךָ,  ּבְ ָך –  ּבְ חֹוְתִמין! 
ילוּ ְלָקֵרב ַאף  ּכִ ר ַיׂשְ ֲאׁשֶ ַרח, ּכַ אֹור ַהּתֹוָרה ִלְבֵני ּתֶ
ַני ָהְרחֹוִקים, ָאז - חֹוְתִמין! ַנְחּתֹם ֶאת ַהּגָלוּת  ֶאת ּבָ

ְרָנָנה! ר ְוָנׁשוּב ְלִצּיֹון ּבִ ַהּמַ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

ִמים, הּוא יֹום  ׁשָ ִאיַלת ּגְ ָון, יֹום ׁשְ ַמְרֶחׁשְ יֹום ז' ּבְ ּבְ
ֵמִאיר  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ִלין'  ִמּלּוּבְ 'ָהַרב  ל  ׁשֶ ִטירֹות  ּפְ

ף ַהּיֹוִמי'.  ד ּוְמחֹוֵלל ַרְעיֹון ַה'ּדַ יָרא, ְמיַּסֵ ּפִ ׁשַ
בֹוֵתיֶהם,  ָכל ְמקֹומֹות מֹוׁשְ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאְלֵפי  ִרְבבֹות 
ִלּמוּד  ּבְ יֹומֹו  ּבְ יֹום  ַבר  ּדְ ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ קֹוְבִעים 
כֹוְלֵלי  ּבְ ָאִביב,  ֵתל  ּבְ ֶנֶסת  ּכְ י  ָבּתֵ ּבְ ַהּיֹוִמי.  ף  ַהּדַ
ְבֵני  ּבִ יבֹות  ַהְיׁשִ ֵהיְכֵלי  ּבְ ַלִים,   ירוּׁשָ ּבִ ַאְבֵרִכים 
רֹום,  ּדָ ּבַ ִמְדָרׁש  י  ָבּתֵ ּבְ פֹון,  ּצָ ּבַ ּיֹות  ִמְדָרׁשִ ּבְ ַרק,  ּבְ
קֹול  ָמע  ִנׁשְ ּבֹו  ָמקֹום  וְּבָכל  ָאֶמִריָקה  ּבְ ה,  ֵאירֹוּפָ ּבְ
ַהּיֹוִמי'.  ף  'ּדַ עוּר  ׁשִ מַֹע  ְוִלׁשְ ֵנס  ְלִהּכָ ן  ִנּתָ ּתֹוָרה, 
ִמים  וְּמֻתְרּגָ ֲערוִּכים  ֻמְקָלִטים,  ִרים,  ּדָ ְמׁשֻ עוִּרים  ׁשִ

פֹות. ִלְבִליל ׂשָ
יָבה  עֹוָלם. ְיׁשִ דֹוָלה ּבָ יָבה ַהּגְ ׁשִ ף ַהּיֹוִמי ָהַפְך ַלּיְ ַהּדַ
ְגָזִרים, וְּבָכל  ל ָהֵעדֹות ְוַהּמִ ּה לֹוְמִדים ְיהוִּדים ִמּכָ ּבָ
דֹוָלה.  כוּת ַהּגְ ְּ יָרא ַלז ּפִ י ֵמִאיר ׁשַ יָלִאים. ָזָכה ַרּבִ ַהּגִ
לֹא  נֹוָתיו  ׁשְ ֵמיַטב  ּבְ ְתאֹוִמית  ַהּפִ ְפִטיָרתֹו  ּבִ ָאְמָנם, 
ְלִמיִדים  ּתַ ַאְך  וָּבנֹות,  ִנים  ּבָ ַאֲחָריו  ִאיר  ְלַהׁשְ ָזָכה 



ִאיר ַאֲחָריו ָלרֹב.  ף ַהּיֹוִמי ִהׁשְ לֹוְמֵדי ַהּדַ
ת  ִנּצַ ֵהיָכן  ּלֹו?  ׁשֶ ֶגת  ַהְמֻפּלֶ ַהּתֹוָרה  ַאֲהַבת  וֵּמַאִין 
ָבר  ּכְ י  ִכּ ֲאחֹותֹו,  ָרה  ִסּפְ ְלָבבֹו?  ּבִ ַהּבֹוֵער  יצֹוץ  ַהּנִ
ֶעְדיֹו  י  ִכּ קֹוִמי  ַהּמְ ד  ַלּמֵ ַהּמְ ִזָהה  ָצִעיר,  יֶֶלד  ְהיֹותֹו  ּבִ
ִמּתֹוְך  ַההֹוִרים,  ֶאת  ף  ּתֵ ׁשִ ד  ַלּמֵ ַהּמְ ִלְגדֹולֹות. 
רֹונֹות  ׁשְ ּכִ יֵׁש  ָטן  ַהּקָ ְלֵמִאיר  י  ִכּ ה,  ֲעֻמּקָ ַאֲחָריוּת 
ילֹו.  ֵני ּגִ ה ִעם ּבְ ִכּתָ ִאיר אֹותֹו ּבְ ֻמְפָלִגים ַוֲחָבל ְלַהׁשְ
ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ַאְבֵרְך  ָלֲעיָָרה  ְלָהִביא  ָלֶכם  ַדאי  "ּכְ
ְוָאֵכן,  ֵביְתֶכם!"  ּבְ ׁשֶ ַהּיֲַהלֹום  ֶאת  ׁש  ִויַלֵטּ ם  ַקּדֵ ּיְ ׁשֶ
תוִּחים  ּפְ ָהיוּ  ָרִכים  ַהּדְ ִביֵלי  ׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ תֹם ַהחֶֹרף,  ּבְ
וָּפנוּ  ָחָכם,  ְוַתְלִמיד  ָראוּי  ַאְבֵרְך  רוּ  ִאּתְ ים,  וְּנִגיׁשִ
ׁש  ּמֵ ַסח" ִויׁשַ יַע ָלֲעיָָרה "ַאֲחֵרי ּפֶ ּיַּגִ ה ׁשֶ ׁשָ ַבּקָ ֵאָליו ּבְ
ל  ׁשֶ רֹונֹוָתיו  ׁשְ ּכִ ֶאת  ַח  ִויַפּתֵ ּיְרֹוֵמם  ׁשֶ ָרִטי  ּפְ מֹוֶרה 

ִעיר.  ֵמִאיר ַהּצָ
ִנית  ָהַרּבָ יְָצָאה  ַסח,  ַהּפֶ ַחג  ְלָמֳחַרת  ַחג,  ִאְסרוּ  ּבְ
ָאה  ַהּבָ ֶבת  ָלַרּכֶ ין  ְלַהְמּתִ ֵמִאיר  ָנּה  ּבְ ִעם  ָלא  ַמְרּגָ
'ַאֲחֵרי  ּיָבֹוא  ׁשֶ ָהַרב  ִעם  "ָקַבְענוּ  דֹוָלה.  ַהּגְ ֵמָהִעיר 
ָהָבה  ֶבת,  ָהַרּכֶ יָעה  ַמּגִ ּבֶֹקר  ּבַ  10 ָעה  ׁשָ ּבְ ַסח',  ּפֶ
ִלְבָנּה  ת  ׁשֶ ֻרּגֶ ַהְמּ ָהֵאם  ָאְמָרה  ָרִציף!  ּבָ לֹו  ין  ַנְמּתִ

ַאְך  ְויֹוְרִדים,  ָאה, נֹוְסִעים עֹוִלים  ּבָ ֶבת  ָהַרּכֶ ַהּיָָקר. 
ְוָהֵאם  ּה,  ְלַדְרּכָ יֹוֵצאת  ֶבת  ָהַרּכֶ ֵאיֶנּנוּ!  ָהַאְבֵרְך 
ֶאת  ִעיר  ַהּצָ ֵמִאיר  א  נֹוׂשֵ ּבֹוִכּיֹות.  ְוֵעיֶניָה  ֶבת  ִנּצֶ
נֹוָרא!  לֹא  א,  "ִאּמָ ּבֹוָכה!  ִאּמֹו  ֶאת  ְורֹוֶאה  ֵעיָניו 
ְרֶאה  ּנִ ּכַ ַטח הוּא יָבֹוא ָמָחר, ַרק ֶאֶמׁש יָָצא ֶהָחג,  ּבֶ
ֶבת..."  ָהַרּכֶ ְלַתֲחַנת  ָמָחר  ָנׁשוּב  ן.  ִהְתַאְרּגֵ ֶטֶרם 
ּפֹוָנה  סוָּרה  ַהּמְ ָהֵאם  ַאְך  ִאּמֹו.  ֶאת  יַע  ְלַהְרּגִ ה  ִנּסָ
ָמה   – ַהּיֹום  ל  ׁשֶ ּמוּד  "ְוַהּלִ נֹוֶקֶבת:  ֲאִמיָרה  ּבַ ִלְבָנּה 
ל  ׁשֶ יֹום  ַעל  ִרים  ְמַוּתְ ַקּלוּת  ּבְ ְך  ּכָ ְוִכי  ָעָליו?  ִיְהיֶה 

ִלּמוּד ַהּתֹוָרה?"
ה  ּוְקדֹוׁשָ ָנה  ּכֵ ְקִריָאה  ִלּבֹו.  ֶאת  ְבָתה  ׁשָ זֹו  ֲאִמיָרה 
ִרים ַעל יֹום ֶאָחד  ְמַוּתְ א ְיהּוִדּיָה. לֹא  ל ִאּמָ ב ׁשֶ ִמּלֵ
ָמעֹות ְיהּוִדּיֹות יֹוְרדֹות ַעל ְלָחיֵי ִאּמֹו  ּדְ ל ִלּמּוד!  ׁשֶ
ָלַמד  ָטן  ַהּקָ ּוֵמִאיר  ֻהְפַסד,  ׁשֶ יֹוִמי  ִלּמּוד  ֲעבּור  ּבַ
ּבֹוִכים   – ּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְללֹא  חֹוֵלף  ׁשֶ יֹום  ַעל  י  ִכּ
ָחה ַאֲהָבתֹו ֶהָעָזה ַלּתֹוָרה,  ּתְ ְך ִהְתּפַ ּוִמְצַטֲעִרים. ִמּכָ
יֹוִמי,  יֹום  ִלּמּוד  ַהּיֹוִמי,  ף  ַהּדַ ַרְעיֹון  יל  ִהְבׁשִ ּוִמּכָאן 
ַמע  "ׁשְ ַהּתֹוָרה.  ַאֲהַבת  ִמּתֹוְך  ְוִעְקִבּיוּת  ַהְתָמָדה  ּבְ

ָך"... ּטֹׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ִני מּוַסר ָאִביָך – ְוַאל ּתִ ּבְ

ָרֵחל  ל  ׁשֶ ִטיָרָתּה  ּפְ יֹום  ָחל  רֹוב  ַהּקָ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ
ַעל  ּלֵל  ְלִהְתּפַ עֹוִלים  לוּת  ַהּגָ נֹות  ׁשְ ְלאֶֹרְך  נוּ.  ִאּמֵ
ְמקֹום  ּפָכֹות ּבִ ָמעֹות ָלרֹב ִנׁשְ ית ֶלֶחם. ּדְ ֶדֶרְך ּבֵ ִקְבָרּה ּבְ

נוּ.  ל ֵאם אֹוֶהֶבת, ְוַאף ִהיא ּבֹוָכה ִעּמָ ְקבוָּרָתּה ׁשֶ
ְדָלה  ּגָ ּה,  ֵמִאּמָ ָצִעיר  ִגיל  ּבְ ָמה  ִהְתַיּתְ נוּ  ִאּמֵ ָרֵחל 
ַלֲעבֹד  ְוֶנֶאְלָצה  י,  ָהֲאַרּמִ ָלָבן   - ָאִביָה  ֵאֶצל 
ְלַיֲעקֹב  א  ׂשֵ ְלִהּנָ ָתה  ִצּפְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִית.   ַהּבַ ְלַפְרָנַסת 
ֲאחֹוָתּה  ֶאת  ְוִהְכִניס  ִמְרָמה  ּבְ ָאִביָה  א  ּבָ ָאִבינוּ, 
רֹות  ְמיֻּסָ ֲעָקרוּת  נֹות  ׁשְ מוָּרָתּה.  ּתְ ה  ַלֻחּפָ ֵלָאה 
וִּבְניִָמין.  יֹוֵסף   – ֶניָה  ּבָ ֵני  ִלׁשְ ְכָתה  ָּ ז ׁשֶ ַעד  ָעְברוּ, 
ִלי  ִמּבְ וֵּמָתה,  ֵלָדתֹו  ּבְ ָתה  ְ ִהְתַקּשׁ ְניִָמין  ּבִ ֵלַדת  ּבְ

ִנים ְוִלְראֹות ַנַחת. ל ֶאת ַהּבָ ִלְזּכֹות ְלַגּדֵ
ְנִהי  ָמע,  ִנׁשְ ָרָמה  ּבְ "קֹול  א:  ְמַנּבֵ ִיְרְמיָה  ִביא  ַהּנָ
ֵמֲאָנה  ֶניָה,  ּבָ ַעל  ה  ְמַבּכָ ָרֵחל  ַתְמרוִּרים,  ִכי  ּבְ
ַעל  ּבֹוָכה  ִהיא  ֵאיֶנּנוּ."  י  ּכִ ֶניָה  ּבָ ַעל  ְלִהּנֵָחם, 
ִקים  ֶאֶרץ ָנְכִרּיָה - ְמֻנּתָ ָגלוּת, ּבְ ְמָצִאים ּבְ ֶניָה ַהּנִ ּבָ

ַעל  ם  ּגַ ּבֹוָכה  ִהיא  ם.  ּתָ וּמֹוַרְשׁ ַנֲחָלָתם  ֵמֶאֶרץ 
ִקים  ְמֻנּתָ רוָּחִנית,  ָגלוּת  ּבְ ְמָצִאים  ַהּנִ ֶניָה  ּבָ
ַעת  ְעּגַ ת ֲאבֹוֵתינוּ. ִהיא ִמְתּגַ ִמּתֹוַרת ַחּיֵינוּ וּמֹוֶרׁשֶ
ִכי  ְלָבֶניָה! הקב"ה קֹוֵרא ֵאֶליָה :"ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמּבֶ
ְקָוה  ֵתְך! יש ּתִ ָכר ִלְפֻעּלָ י יֵׁש ׂשָ ְמָעה, ּכִ ְוֵעיַנִיְך ִמּדִ
ַיְחְזרוּ  ַנִיְך  ּבָ ִלְגבוָּלם!"  ָבִנים  בוּ  ְוׁשָ  - ְלַאֲחִריֵתְך 
ִלְגבוּלֹות  יָׁשוּבוּ  ְוַאף  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ִלְגבוּלֹות 

ָהרוָּחִנּיוּת.
ַמּדוַּע  ְלִהּנֵָחם!  ְמָמֶאֶנת  ֶניָה.  ּבָ ַעל  ּבֹוָכה  א  ִאּמָ
ֵאיְך  ֲאִביֶהם?  ְלַחן  ׁשֻ ֵמַעל  ִנים  ַהּבָ ִהְתַרֲחקוּ 
ְלעֹוַלם  ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְלֵחיק  ִנים  ַהּבָ ֶאת  יִבים  ְמׁשִ

ְצוֹות?  ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
ָאִביָה  ָלָבן  ֶאת  ְלַהְפִריׁש  ֲעָלה  ּפָ נוּ  ִאּמֵ ָרֵחל 
ק  ּה ְוִנְדּבַ ַדְרּכָ ָרִפים". ָהָבה ֵנֵלְך ּבְ ֵמֱאִליָליו - ַה"ּתְ
ֶאת  ַנְטִמין  ֶנַצח,  ְלַחּיֵי  מֹות  ְנׁשָ יל  ַנּצִ יָה.  ַמֲעׂשֶ ּבְ
ְיָלֵדינוּ,  ִחּנוְּך  ֶאת  הֹוְרִסים  ׁשֶ ְלִמיֵניֶהם  ָרִפים  ַהּתְ

ל ֶאת ְיָלֵדינוּ ְלַאֲהַבת ה' ְוִיְרָאתֹו! ְנַגּדֵ

ִפּלָה ֶדֶרְך ַהּתְ ּבְ



ּבָעוָֹלם? ֲעֵלי ַהַחּיִים ׁשֶ ָבה ְלָכל ּבַ ּתֵ ֵאיְך ָהיָה ָמקוֹם ּבַ
ֵדי  ָבה ּכְ ִניַּת ַהּתֵ אי ָהיָה ּכָאן נֵס לֹא ִטְבִעי, ַאְך הקב"ה ִצּוָה ֶאת ּבְ ַוּדַ ּבְ • ּכַָתב ָהַרְמּבַ"ן ׁשֶ

ַבע... תֹוְך ַהּטֶ יׁש ֶאת ַהנֵּס ּבְ ְלַהְלּבִ
ית ְוִציִצית?  ָרֵאל ְלִמְצַות ַטּלִ נֵי ִיׂשְ ַמּדוַּע זָכוּ ּבְ

בֹוד. דֹול ְונַָהג ּבֹו ּכְ ֶבֶגד ּגָ ה ֶאת ָאִביו ּבְ ּסָ ּכִ ם ּבֶן נַֹח ׁשֶ ְזכוּת ׁשֵ • ּבִ
ִגיל זֶה?  ָהיָה ּבְ ׁשֶ ִגיל 48. ָמה ָקָרה ּכְ יר ֶאת ּבוְֹראוֹ ּבְ י ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ִהּכִ ֲחזַ"ל אוְֹמִרים ִכּ

ּבָעֹוָלם  ֻטְמָאה  ִרּבוּי  יֵּׁש  ׁשֶ ּכְ ֲחָכֵמינוּ   ָאְמרוּ  ה'.  ַלּגָ ַהּפְ 'ּדֹור  ָחָטא  ָהיָה  נָה  ׁשָ אוָֹתּה  ּבְ  •
ה! ָ ֻדּשׁ ָתּה ַהּקְ ִמְתַחזֶֶּקת ְלֻעּמָ

ׁשוּבֹות ְלָעלֹון פר' נַֹח ּתְ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ
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זֶל? ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ִנְזָהר ִמן ַהּגֶ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ֵהיָכן ָלַמְדנוּ ּבַ

ְלָחָמה? יל ֵמַהּמִ ִהצִּ י ְסדֹום ׁשֶ ַמּדוַּע לֹא ָרָצה ַאְבָרָהם ָלַקַחת ֶאת ְרכוּׁש ַאְנׁשֵ

ֵלם'? י ֶצֶדק ֶמֶלְך ׁשָ ִמיהוּ 'ַמְלּכִ

ת ֶלְך ְלךָ: ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ


