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ת ִיְתרֹו ָרׁשַ ּפָ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ת  ָרׁשַ בוַּע - ּפָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ל ּפָ ם ׁשֶ ֵ ַעם ַעל ַהּשׁ ם ּפַ ְבּתֶ ֲחׁשַ
ּה ָאנוּ קֹוְרִאים ַעל ַמֲעַמד  ה ְמיֶֻחֶדת זֹו, ּבָ ָרׁשָ ִיְתרֹו? ּפָ
ָמה  יֵּר! ּבְ ִהְתּגַ ן ּתֹוָרה, ְקרוּיָה ע"ש ּגֹוי ׁשֶ ַהר ִסינַי וַּמּתַ
מֹו?  ׁשְ ַעל  ְקרוּיָה  ה  ְקדֹוׁשָ ּכֹה  ה  ָרׁשָ ּפָ ׁשֶ ִיְתרֹו,  ָזָכה 
ֶדת ְרחֹוִקים  ַהּתֹוָרה ַמֲעִריָכה וְּמַכּבֶ ׁשֶ ּבָא –  ֵדנוּ  ְלַלּמְ
ה'  ְלַאֲהַבת  ֲחֵפָצה  וְּבנֶֶפׁש  ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ ִהְתָקְרבוּ  ׁשֶ
ָהֱאִליִלים  ל  ָכּ ֶאת  ְוָטַעם  יר  ִהּכִ ִיְתרֹו  ַמִים.  ׁשָ ְוִיְרַאת 
יֵּר!  ְוִהְתּגַ  – ָובֹהוּ  ּתֹהוּ  ֵריק,  ַהּכֹל  ׁשֶ ָרָאה  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ
ְוִהְפנָה  ה  ִהְתַעּלָ ִיְתרֹו  ַאְך  יֹוְדִעים ֶאת ָהֱאֶמת,  ים  ַרּבִ
ַלְמרֹות  להשי"ת,  ְוִהְתָקֵרב  ַהֲהָבִלים  ְלֶדֶרְך  עֶֹרף 
קּו  ְמִחיר ּכֵָבד. ִנּדוּ אֹותֹו, ִנּתְ ֲעָבר ּכָרוְּך ּבִ ַהּמַ ּיַָדע ׁשֶ ׁשֶ
הוּא  ַאְך  נֹוָתיו,  ּבְ ֶאת  קוּ  ְוִסּלְ אֹותֹו  ִמיצוּ  ִהׁשְ ר,  ֶקׁשֶ

ַדְעּתֹו וֶּבֱאמוּנָתֹו.   ַאר ֵאיָתן ּבְ ִנׁשְ

ד  ְלַלּמֵ ִיְתרֹו,  ם  ׁשֵ ַעל  ְקרוּיָה  ַהּתֹוָרה'  ַלת  'ַקּבָ ת  ָרׁשַ ּפָ
יג ֶאת  ִביל ְלַהּשִׂ ׁשְ י ֲעבוּר ּתֹוָרה יֵׁש ְלַהְקִריב. ּבִ אֹוָתנוּ ִכּ
ּלֵם ְמִחיר. ַאְך ִמּכָל זֹאת לֹא ַמְפִסיִדים  ָהֱאֶמת ָצִריְך ְלׁשַ
י  ַמע וָּבא. הוּא ֶהְחִליט "לֹא ּדַ ֶאּלָא ַמְרִויִחים! ִיְתרֹו ׁשָ
אֹף ְלִהְתָקֵרב ַלה'!"  ִהְתַרֲחקוּת ֵמַהְבֵלי עוה"ז, יֵׁש ִלׁשְ ּבְ
ַלת ַהּתֹוָרה.  ת ַקּבָ ָרׁשַ ֵתנוּ, ּפָ ָרׁשָ ל ּפָ זֹאת ַה"ּכֹוֶתֶרת" ׁשֶ
ל קֶֹדׁש- ִטיָרתֹו ׁשֶ ָבט יָחוּל יֹום ּפְ ׁשְ יֹום כ"ב ּבִ בוַּע ּבְ ָ ַהּשׁ
סוּק ַהּנֱֶאָמר  ַרׁש ֶאת ַהּפָ י ִמּקוְֹצק. הוּא ּדָ ים ָהַרּבִ ָדׁשִ ַהֳקּ
וְּנגַֹע   - ָהר  ּבָ ֲעלֹות  ָלֶכם  ְמרוּ  ָ "ִהּשׁ בוַּע:  ָ ַהּשׁ ת  ָפָרׁשַ ּבְ
קוּת  ּפְ 'ִהְסּתַ ּלֹו!  ּכֻ ֶאת  בֹׁש  ּכְ ָלָהר?  ָעִליָת   - ָקֵצהוּ"  ּבְ
רוָּחִניּוּת  רוָּחִניּוּת! ּבְ ה טֹוָבה, ַאְך לֹא ּבְ ֻמָעט' ִהיא ִמּדָ ּבְ

בוּל. ַמִים ֵהם ַהּגְ ָ ַהּשׁ



ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּבְ

ּיָה  ִצּפִ ּבְ ָרֵאל עֹוְמִדים ְלַרְגֵלי ַהר ִסינַי  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ר  ּכֲַאׁשֶ
ְואֹוֵמר  הקב"ה  ּפֹוֵתַח  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַקּבֵל 
נוּ: "ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית יֲַעקֹב – ְוַתֵגּיד ִלְבנֵי  ה ַרּבֵ ְלמֹׁשֶ
ׁשֹון; "ּכֹה תֹאַמר  ְרׁשוּ ֶאת ּכֶֶפל ַהּלָ ָרֵאל". ֲחַז"ל ּדָ ִיׂשְ
 – ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבנֵי  ְוַתֵגּיד  ים,  ַהּנָׁשִ ֵאּלוּ   – יֲַעקֹב  ְלֵבית 

ים".  ֵאּלֶה ָהֲאנָׁשִ
ִחּלָה!  ים ּתְ ּנָׁשִ וּוּי הוּא ְלַהְתִחיל ּבַ י ַהּצִ ים ֵלב ִכּ ְוָחׁשוּב ָלׂשִ
ַעל  ָבִרים. ּכֵיוָן ׁשֶ ים ִלְפנֵי ַהּגְ ְפסוִּקים ֵאּלֶה ֻמְזּכָרוֹת ַהּנָׁשִ ּבִ
ֶאת  ַעְצָמּה  ַעל  וְּמַקּבֶֶלת  ַבְעָלּה  ּבְ ּתוֶֹמֶכת  ה  ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ ְיֵדי 
יׁש  עוֹת ִלּמוּדוֹ,  ִהיא ְמעוֶֹדֶדת אוֹתוֹ ְלַהְקּדִ ׁשְ יִת ּבִ ִנהוּל ַהּבַ
ִלְלמֹד  ָלֶלֶכת  לוֹ  ֶרת  ְמַאְפׁשֶ וְּבָכְך  ַלּתוָֹרה  ִעּתוָֹתיו  ֶאת 

ּתוָֹרה.
ֱהיוֹת  ִראׁשוֹנוֹת,  ִנְצַטוּוּ  ים  ַהּנָׁשִ ׁשֶ ְדָרׁש,  ּמִ ּבַ נוָֹסף  ּפֵרוּׁש 

נֵיֶהן ְלַתְלמוּד ּתוָֹרה. ים ַמְנִהיגוֹת ֶאת ּבְ ְוַהּנָׁשִ
ְלַדּבֵר ֶאל  ַעל ַהּתוָֹרה: "ִצוָּה  ִמְדָרׁשוֹ  ּבְ ַחיֵּי  ּבְ נוּ  ַרּבֵ ּכַָתב 
ה  ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ ֶאֶרץ...  ְוֶדֶרְך  מוָּסר  ן  ְלַלְמּדָ ִחּלָה  ּתְ ים  ַהּנָׁשִ
נָּה  ִהיא ְיכוָֹלה ִלְמׁשְֹך ֶאת ּבְ ַהּטוָֹבה ִהיא ִסּבָה ַלּתוָֹרה, ׁשֶ
ְמַרֶחֶמת  ְוִהיא  יִת  ּבַ ּבַ ְמצוּיָה  ִהיא  ׁשֶ ְלִפי  ְדָרׁש  ַהּמִ ְלֵבית 
ֵדי ִלְמׁשְֹך אוֹתוֹ ַאַחר ִלּמוּד ַהּתוָֹרה  ָעָליו ]אוֶֹהֶבת אוֹתוֹ[ ּכְ
ה  ָ ּנָה, וְּלָכְך ְראוּיָה ָהִאּשׁ י יְַזִקין לֹא יָסוּר ִמּמֶ ִמּנְעוָּריו ְוַגם ִכּ
ּבָת  ׁשַ ל  ׁשֶ ַהנֵּר  ַהְדָלַקת  ַעת  ׁשְ ּבִ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַלּשׁ ּלֵל  ְלִהְתּפַ
ְמִאיִרים  ִנים  ּבָ ָלּה ה'  ן  יִּּתֵ ׁשֶ ָעֶליָה,  ֶלת  ֻמּטֶ ִמְצוָה  ִהיא  ׁשֶ
ְצוָה,  יַּת ַהּמִ ַעת ֲעׂשִ ׁשְ ַמַעת ּבִ ִפּלָה יוֵֹתר ִנׁשְ י ַהּתְ ּתוָֹרה, ִכּ ּבַ
ֲעֵלי ּתוָֹרה  ְזּכֶה ְלָבִנים ּבַ הוּא אוֹר - ּתִ ּבָת ׁשֶ וִּבְזכוּת נֵר ׁשַ

י נֵר ִמְצוָה ְותוָֹרה אוֹר". ּנֱֶאַמר "ּכִ ַהנְִּקֵראת אוֹר. ׁשֶ
ּדוֹרוֹת ָהַאֲחרוִֹנים ָהיָה ַהגָּאוֹן  ָרֵאל ּבַ ֶאָחד ִמּגְדוֵֹלי ַחְכֵמי ִיׂשְ
ְניוּ- ּבִ ְרִלין' ׁשֶ נוּ ַחּיִים ּבֶ יַבת 'ַרּבֵ י ִיְצָחק הוְּטנֶר, רֹאׁש ְיׁשִ ַרּבִ

עוֹת  ּפָָעה, הוֹגֶה ּדֵ יוְֹרק. ָהַרב הוְּטנֶר ָהיָה ַמְנִהיג ַרב ַהׁשְ
ַחד ִיְצָחק' ָהְפכוּ ֶאֶבן ְיסוֹד.  ר ִסְדַרת ְסָפָריו 'ּפַ ַמֲעִמיק ֲאׁשֶ
ּנוּ  ֲחרוּ ְלִפְתחוֹ ְלַקּבֵל ִמּמֶ ים ׁשִ יָבה ִויהוִּדים ַרּבִ י ְיׁשִ ָראׁשֵ

יב ֵמָעווֹן.  ים ֵהׁשִ ית, ְוַרּבִ ֲעַצת ה' ְוַהְדָרָכה ִחּנוִּכית ַמֲעׂשִ
ִקְרּבֹו  יָתה ּבְ ִהּצִ ִזְקנוּתוֹ ִסּפֵר ָהַרב ַעל ִאּמוֹ, ָמַרת ַחּנָה, ׁשֶ ּבְ
ץ  ִהְתַאּמֵ יוֵֹאל  ַחּיִים  ר'  ָאִביו  ַהּתוָֹרה.  ַאֲהַבת  ֵאׁש  ֶאת 
ּפוִֹלין  ֲעיָרוֹת  ין  ּבֵ ָהיָה  נוֵֹדד  ְחּתוֹ.  ּפַ ִמׁשְ ַפְרנַָסת  ּבְ ְמאֹד 
ה  ב ְלֵביתוֹ ַרק ַאַחת ְלַכּמָ ים ָהיָה ׁשָ ִסְדִקית, וְּלִעּתִ ִלְסחֹר ּבְ
ר נֵחוֹן ֵמֵאת ה'  נוֹ ִיְצָחק, ֲאׁשֶ בוּעוֹת. הוּא ָרוָה נַַחת ִמּבְ ׁשָ

ָהיְָתה  ָהָאב,  מוּת  ּדְ ר  ֶהְעּדֵ ּבְ ְנִדיִרים.  ִלּמוּד  רוֹנוֹת  ִכׁשְ ּבְ
נָּה ְלִלּמוּד ְוַהְתָמָדה.  ָהֵאם ְמעוֶֹדֶדת ֶאת ּבְ

ִליַח, וְּביָדוֹ ֲחִביָלה ְקַטּנָה.  יַע ְלֵביָתם ׁשָ ַאַחד ַהיִָּמים ִהּגִ ּבְ
ָאַמר  ַהּגְדוָֹלה",   ִעיר  ּבָ ׁשֶ יִָּריד  ּבַ ְעֵלְך  ּבַ ֶאת  י  ּתִ ַגׁשְ "ּפָ
ּנִי ִלְמסֹר ָלְך ֲחִביָלה  ׁש ִמּמֶ ּקֵ ְלָמַרת ַחּנָה הוְּטנֶר, "הוּא ּבִ
ּנֱֶאַלץ  ל ָאב ִמְתּגְַעגֵַּע, ׁשֶ ב ַחם ׁשֶ ֲחִביָלה ָהיָה ִמְכּתָ זוֹ". ּבַ
ְרנָָסָתם, ְצרוֹר ָקָטן ִעם ְמַעט ּכֶֶסף,  ְלַהְרִחיק ְנדוֹד ְלַמַען ּפַ
ְמָלה יָָפה. "ּכְאוֹת ְלַגְעגּוַּעי וִּמּתוְֹך ַמְזּכֶֶרת ַאֲהָבה  ְוֵכן ׂשִ

בוֹ.  ִמְכּתָ ה!" ּכַָתב ָהָאב ּבְ ְמָלה ֲחָדׁשָ י ָלְך ׂשִ ּתִ ָרַכְשׁ
ְמָלה ַהיָָּפה  ְמַחת ִאּמוֹ ַעל ַהּשִׂ ׂשִ יׁש ּבְ ִהְרּגִ ָטן ׁשֶ ִיְצָחק ַהּקָ
ְמָלה  ַהּשִׂ ֶאת  י  ׁשִ ְלּבְ ּתִ ָמַתי  א!  "ִאּמָ ַאל:  ׁשָ ָלה,  ּבְ ּקִ ׁשֶ
ְבנָּה  ּבִ ַחּנָה  יָטה  ִהּבִ ּבָת קֶֹדׁש?"  ׁשַ ּבְ ה? ַהיּוֹם, אוֹ  ַהֲחָדׁשָ
נָיוֹת,  נֵּן ִמׁשְ י אוְֹתָך ְמׁשַ ַמְעּתִ ֵאָלה: "ׁשָ ׁשְ יָבה ּבִ ַהיָָּקר, ְוֵהׁשִ
ה ָעִתיד ַלֲערְֹך 'ִסיּוּם  מוְּתךָ, ָמַתי ַאּתָ ִהְתַקּדְ ֵמָחה ּבְ ֲאִני ׂשְ
ד  ַלּמֵ חֶֹדׁש ָצפוּי ַהּמְ עוֹד ּכְ ב: "ּבְ ֵ ֶכת'?" ַהיֶֶּלד ִהְרֵהר ְוִחּשׁ ַמּסֶ
ֲערְֹך  ּתַ ר  ּכֲַאׁשֶ ם  ֵ ֶעְזַרת-ַהּשׁ "ּבְ זוֹ".  ֶכת  ַמּסֶ נוּ  ִאּתָ ְלַסיֵּם 
ל  ה ִלְכבוָֹדּה ׁשֶ ְמָלה ַהֲחָדׁשָ ׁש ֶאת ַהּשִׂ ֶכת', ֶאְלּבַ 'ִסיּוּם ַמּסֶ

ֲחִגיִגיּוּת.  ּתוָֹרה!" ִהְכִריזָה ָהֵאם ּבַ
ְלׁשֹוְמֵעי  הוְּטנֶר  ָהַרב  זֹאת  ִסּפֵר  ַרּבוֹת  ִנים  ׁשָ ְלַאַחר 
אוֹתֹו ֶרַגע  י ָעְבָרה ֵאַלי ּבְ ל ִאּמִ ִלְקחֹו. "ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה ׁשֶ
בֹוד ַהּתֹוָרה'  י ֵאיְך 'ּכְ ּתִ ׁשְ יָה ִחיּוִּבית. ִהְרּגַ מֹו ַמּכַת ֵאנְֶרּגְ ּכְ
ְבִעית  ַהּטִ ִמיָהה  ַהּכְ ַלְמרוֹת  ִאיפוֶֹתיָה.  ׁשְ ְסּגַת  ּפִ הוּא 
ִלי  ֶהְרֲאָתה  ַהיָָּפה, ִהיא  ְמָלה  ַהּשִׂ ת  ְלִביׁשַ ּבִ ׁש  ְלִהְתַחּדֵ

ית ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה ַמִהי...".  ֻדְגָמא ִאיׁשִ ּבְ
***

'ֶקֶרן  וְּפִעיֵלי  נֵי  ַרּבָ ל  ׁשֶ ַהּגְדוָֹלה  יָּה  ָהֲעׂשִ ִמְסגֶֶּרת  ּבְ
ָהֵאיָתנָה  ֲעִמיָדָתם  מוּל  ִנְדָהִמים  עוְֹמִדים  עוֹת',  ַהַהּסָ
ל  ְוִצְדָקִניּוֹת ְלַמַען ַהִחּנוְּך ַהּתוָֹרִני ׁשֶ יצוֹת  ַאּמִ ים  ל נָׁשִ ׁשֶ

יְַלֵדיֶהן. 
וָנֶֶפׁש  ֵלב  ּבְ סוּר  ַהּמָ וִָתיק,  ּתוָֹרה  ְלמוּד  ּתַ ְמנֵַהל  ְמַסּפֵר 
ֵאָליו  נָה  ּפָ ִנים  ׁשָ ר  ִמְסּפַ ִלְפנֵי  י  ִכּ ָרֵאל   ִיׂשְ יְַלֵדי  ְלֵקרוּב 
וּם בביה"ס ִעם  ת ִרּשׁ ִגיׁשַ עוֹת', ְוֵתֵאם ּפְ ִעיל 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ּפְ
וּב ָקָטן  יעוּ ֵאם וְּבנָּה ִמּיִּשׁ ה ִהּגִ ִגיׁשָ ּפָָחה ִמְתַחזֶֶּקת. ַלּפְ ִמׁשְ
ָהֵאם  ָהַעְצָמִאי'.  'ִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ביה"ס  ּה  ּבָ ׁשֶ ְלִעיר  מוְּך  ַהּסָ
נָּה בביה"ס ַהּתוָֹרִני.  ּלֵב ֶאת ּבְ ָתה ָרצוֹן ְלׁשַ ִהְתַעְנְינָה ְוִגּלְ
ה  ְגׁשָ עוֹת' אוָֹתּה ּפָ ל 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ִעיָלה ׁשֶ ָרה ַעל ּפְ ִהיא ִסּפְ



ְָּקה  ִחז ִעיָלה  ַהּפְ וּב.  ּיִּשׁ ּבַ ּפָָחה  ִמׁשְ ֵאֶצל  ֲאֵבִלים'  'ִנחוּם  ּבְ
ֶקֶרב ֵאם  יָתה ּבְ ּפָָחה ְוַהּבָאוֹת ְלנֵַחם, ְוִהּצִ ׁשְ ֶאת ְנׁשוֹת ַהּמִ
ן ַה-10 לבי"ס  נָּה ּבֶ ְצִעיָרה זוֹ מוִֹטיַבְציָה ְלַהֲעִביר ֶאת ּבְ

ּתוָֹרִני.
ֵעינָיו  ְמֻכנָּס.  ב  יוֹׁשֵ ַהיֶֶּלד  ָהֵאם,  ל  ׁשֶ ָהָרצוֹן  "ַלְמרוֹת 
ִניִתי  נֵַהל "ּפָ יו ַמִים", ְמַסּפֵר ַהּמְ ּפָלוֹת ְוהוּא ְמַמּלֵא ּפִ ֻמׁשְ
מַֹע ּגַם אוְֹתָך!  מוֹ "אוֹר! ָחׁשוּב ִלי ִלׁשְ ׁשְ ַליֶֶּלד, ְקָראִתיו ּבִ
ה  ִהיא ִמְתַעְניֶנֶת בבי"ס ַהּתוָֹרִני, ָמה ַאּתָ א אוֶֹמֶרת ׁשֶ ִאּמָ
יב:  ְוֵהׁשִ ּפַָתח  ֶרַגע  ְוַאַחר  נֵַהל,  ּמְ ּבַ יט  ִהּבִ ַהיֶֶּלד  אוֵֹמר?" 
ְכָלל לֹא רוֶֹצה! יֵׁש ִלי ֲחֵבִרים, ֲאִני לֹא יוֵֹדַע ָמה  "ֲאִני ּבִ
ְרָרה  ׂשָ ָמָמה  ּדְ ָעה...".  ַהּסָ ּבַ ִלְנסַֹע  רוֶֹצה  לֹא  ָמָרא,  ּגְ זֶה 
יב, ַאְך ְלֶפַתע ּפוֶֹרֶצת  נֵַהל ְמַהְרֵהר ּכֵיַצד ְלָהׁשִ ֶחֶדר. ַהּמְ ּבַ
ּה  ינָה ֶאת רֹאׁשָ נֶיָה, ַמְרּכִ ה ֶאת ּפָ ְבִכי ַעז. ִהיא ְמַכּסָ ָהֵאם ּבִ

קוֹל גָּדוֹל! וּבוָֹכה ּבְ
ִכי ִהיא ּפוֹנָה ִלְבנָּה: "אוֹר! ֲאִני רוָֹצה ְלַסּפֵר  ֵדי ּבְ ּתוְֹך ּכְ
רוְּסיָה,  ּבְ י  גַָּדְלּתִ ַחּיִים!  ּבַ ְלָך  י  ְרּתִ ִסּפַ ּלֹא  ׁשֶ הוּ  ֶ ַמּשׁ ְלָך 
ֶפר  ֵבית ַהּסֵ י ּבְ ּלַָמְדּתִ ׁשֶ ִגיל ָצִעיר, ּכְ ֶאֶרץ ָקָרה וְּמנֻּכֶֶרת. ּבְ
ַראְייָקה'. לֹא  ַלַעג 'ִאיּבְ ִתי ְלֶעְבִרי ּבְ ּתָ ָהִעירוִֹני, ִסּנְנוּ יְַלֵדי ּכִ
ָבר  ַהּדָ ׁשֶ הוּ לֹא טוֹב. ּכְ ֶ זֶּה ַמּשׁ י ׁשֶ י ָמה זֶה, ַרק ֵהַבְנּתִ יַָדְעּתִ
ירוּ ִלי  י ֶאת הוַֹרי. ִהְסּבִ ַאְלּתִ ָחזַר ַעל ַעְצמוֹ ׁשוּב ְוׁשוּב, ׁשָ
ֲאנְַחנוּ.  ְיהוִּדים  ְוִכי  'ְיהוִּדיָּה',  ּה  ּפֵרוּׁשָ ַראְייָקה'  ִאיּבְ ׁשֶ
ִלים אוִֹתי  ה ְמַקּלְ הוּ ַרע... ָלּמָ ֶ י אוָֹתם ִאם זֶה ַמּשׁ ַאְלּתִ ׁשָ
יר.  הוַֹרי ְנבוִֹכים, לֹא יוְֹדִעים ָמה ְלַהְסּבִ ָכְך? ָרִאיִתי ׁשֶ ּבְ
ָרה ִלי ְמַעט ִזְכרוֹנוֹת ַעל  אֹל ֶאת ָסָבִתי. ִהיא ִסּפְ י ִלׁשְ ָהַלְכּתִ
ְוַעל ֲחלוֹמוֶֹתיָה  ְלָחמוֹת",  ַהּמִ ִנים "ִלְפנֵי  ָ ַהּשׁ הוֶֹריָה, ַעל 

ַראְייִקים"...".  ָרֵאל, ֶאֶרץ ָהִאיּבְ ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ

ם לֹא ְיַקְללוּ  ָ ּשׁ י ַלְחלֹם ַעל ֶאֶרץ זוֹ. ֶאֶרץ ׁשֶ ּלֵב ִהְתַחְלּתִ ּבַ
ַראְייִקים' ּכָמוִֹני... ם ּכֻּלָם 'ִאיּבְ י ׁשָ אוִֹתי, ִכּ

ְרזֶל' ְוִהְתמוְֹטטוּת  ָעִלינוּ ַאְרָצה ְלַאַחר ְנִפיַלת 'ָמַסְך ַהּבַ ׁשֶ ּכְ
ֵמַהּנְָכִרים  ׁשוִֹנים  ַהּיְהוִּדים  ׁשֶ ָרִאיִתי  לֹא  ַהּקוֹמוִֹניְזם, 
עוֹת'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ל  ׁשֶ ִעיָלה  ַהּפְ ֶאת  י  ּתִ ַגׁשְ ּפָ ׁשֶ ּכְ רוְּסיָה...  ּבְ
ּנָה ַעל יֲַהדוּת!  י ִמּמֶ ַמְעּתִ ֵכִנים,  ׁשָ ְ ֵבית ָהֲאֵבִלים ֵאֶצל ַהּשׁ ּבְ
זּוֹ ָהֱאֶמת! י ׁשֶ ָרה ַעל ָהֱאלִֹקים ְוַעל ּתוָֹרתוֹ. ֵהַבְנּתִ ִהיא ִסּפְ

יָמָתּה  ְנׁשִ ַאְך  ּבוִֹכים,  קוֹל  ּבְ ֲעַדִין  ְלַסּפֵר,  יָכה  ַמְמׁשִ ִהיא 
מֹו  יְך ִלְחיוֹת ּכְ ָבה ֵאֶליָה. "אוֹר! לֹא ּבָאִתי ָלָאֶרץ ְלַהְמׁשִ ׁשָ
ְיהוִּדיָּה!  ַראְייָקה'!  'ִאיּבְ ִלְהיוֹת  ִביל  ׁשְ ּבִ ּבָאִתי  'רוְּסִקיָּה'! 
ַקל,  לֹא  זֶה  ָחָדׁש,  בבי"ס  ּתוָֹרה  ְלַמד  ּתִ ׁשֶ ים  ַמְסּכִ ַאּבָא 

י!" ְהיֶה ְיהוִּדי ֲאִמּתִ ֲאָבל ּתִ
ֶאת  ֵהֵמּסוּ  ִמּלוֶֹתיָה  ִאּמוֹ,  ְבֵרי  ִמּדִ ִהְתַרגֵּׁש  ּכְָך  ל  ָכּ אוֹר 
ְרֵדי  ֵאם מוּל ִמׂשְ נֵַהל ּתֵ ָמתוֹ. ַהּמְ ַעל ִנׁשְ פוֹר ׁשֶ ְכַבת ַהּכְ ׁשִ
אוֹתֹו  ֶלֱאסֹף  ּיִּכָנֵס  ׁשֶ עוֹת  ַהַהּסָ ֶרֶכב  ַעל  עוֹת'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן 
ִלים  ית ְויַׁשְ ּיְִתמְֹך ּבוֹ ִרְגׁשִ נָה ַאְבֵרְך ׁשֶ ֶרן' ִמּמְ וּב, ְוַה'ּקֶ ֵמַהּיִּשׁ
ר-ִמְצוָה,  ְמַחת ַהּבַ ֵאר ֶאת ׂשִ ֲעֵרי ְלִמיָדה. ְליִָמים ּתֵ ִאּתוֹ ּפַ

נַַער ׁשוֵֹמר ּתוָֹרה וִּמְצווֹת. ָבר ִנְרֶאה ָהיָה אוֹר ּכְ ּה ּכְ ּבָ
ָעשׂוּי  אוֹר   – ָבָריו  ּדְ ֶאת  נֵַהל  ַהּמְ ְמַסיֵּם   – ם  ֵ ַהּשׁ ּבָרוְּך 
ַהְצָלָחה  ְלַאַחר  ּגְדוָֹלה,  יָבה  ִליׁשִ זוֹ  נָה  ׁשָ סוֹף  ּבְ ַלֲעלוֹת 
ו  ַעְכׁשָ ַעד  ְקַטּנָה.  יָבה  יׁשִ ּבִ ִלּמוּד  נוֹת  ׁשְ לֹׁש  ׁשְ ּבִ ֲעצוָּמה 
ה ׁשוֵֹאף ַלֲעלוֹת  וּב ּבוֹ גָּר, ְוַעּתָ רוָֹבה ַלּיִּשׁ יָבה ַהּקְ ְיׁשִ ָלַמד ּבַ
יבוֹת  ה ְיׁשִ ּמָ ִנים ִמּכַ יָבה ּגְדוָֹלה, וֱֶהיוֹת ְוַרּבָ ַלִים ִליׁשִ ִלירוּׁשָ
נֵַהל,  ּפוֹנוֹת ֵאָליו ְורוֹצוֹת ִלְקלֹט אוֹתוֹ, הוּא ִמְתַעְניֵן: "ַהּמְ

יךְ, ָמה ָהִכי טוֹב ֲעבוִּרי..." ְלָאן ְלַהְמׁשִ
א! ּכֹה ּתֹאַמר ְלֵבית יֲַעקֹב! ל ִאּמָ ָמעוֹת ׁשֶ ּדְ

ל 'ר' ַחּיִים  ִטיָרתֹו ׁשֶ ָבט, יָחוּל יֹום ּפְ ׁשְ יֹום כ' ּבִ בוַּע, ּבְ ָ ַהּשׁ
זָּנַח  יל ׁשֶ ּכִ ּדֹוְקטֹור' - ד"ר ּבְֶרנַהְרד, רֹוֵפא ְמֻפְרָסם וַּמׂשְ
ּבֱֶאלֵֹקי  רוָּפה,  ַהצְּ ּבֱָאֶמת  ְוָדַבק  ֲחֵבָריו  ְוֶאת  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת 

ָרֵאל ְותֹוָרתֹו.  ִיׂשְ
ָהיוּ ְקרוִֹבים  ֲעיָָרה ּפוָֹלִנית ְלהוִֹרים ׁשֶ ְרנַהְרד נוַֹלד ּבַ ד"ר ּבֶ
ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ רוְֹפָאם  ּכְ ׁש  ּמֵ ׁשִ הוּא  ּכָָלה.  ַהַהׂשְ יַטת  ְלׁשִ
יְֵּך ְלחוּג  ּתַ ְמָלָכה. הוּא ִהׁשְ רוְּסיָה, ֶמֶלְך ּפוִֹלין ַוֲאִציֵלי ַהּמַ ּפְ
ֶהם ָלְמדוּ  ּבָ י ֵסֶפר ׁשֶ ּתֵ דוּ ּבָ ר ִיּסְ ְתּבוְֹלִלים, ֲאׁשֶ ַהּיְהוִּדים ַהּמִ
ַמֲהַלְך  ְמַעט גּוֹי". ּבְ ִמְתּבוֵֹלל, "ּכִ פוָֹלִנית. ֶאת ַחיָּיו ַחי ּכְ ּבְ

רוֵֹפא  ּכְ כוּפוֹת  ּתְ ׁש  ּמֵ ְוׁשִ ֻמְמֶחה,  רוֵֹפא  ּכְ ֻהּכַר  ִנים  ָ ַהּשׁ
ל ּפוִֹלין  ֶרד ַהגָּדוֹל' ׁשֶ 'ּמֶ ָבר. ּבַ ל ּדָ ק ָכּ ַ יו ִיּשׁ ַעל ּפִ חוֹז ׁשֶ ַהּמָ

י.  ְלכוִּתי ָהָראׁשִ ָבִאי ַהּמַ ׁש ּגַם ּכָרוֵֹפא ַהּצְ ּמֵ ׁשִ
ֲעיָָרה  ּפוּר, ָעַבר ָהרוֵֹפא ּבָ ל יוֹם ּכִ ִעּצוּמוֹ ׁשֶ נָה ַאַחת, ּבְ ׁשָ
ּלוֹ. ֵמַאַחד  פֶֹאֶרת ׁשֶ ְרּכָָבה ַהּמְ ּמֶ ב ּבַ הוּא יוֹׁשֵ ׁשֶ ֶלעלוֹב, ּכְ
יַע  ל יוֶֹלֶדת, ְוהוּא ָסר ְלֵביָתּה ְלַהּצִ ים ּבְָקעוּ ְצָעקוֹת ׁשֶ ּתִ ַהּבָ
ל 'ַהּיְהוִּדי  ׁשֶ ּתוֹ  ה ָהְיָתה ּבִ ָ ְקצוִֹעית. ָהִאּשׁ ַהּמִ ֶאת ֶעְזָרתוֹ 
ִוד  ּדָ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ִלְבנוֹ  ְנשׂוָּאה  יְסָחא',  ׁשִ ִמּפְ דוֹׁש  ַהּקָ
ָעה- ׁשָ ּבְ ִריא  ּבָ ינוֹק  ּתִ יְָלָדה  ה  ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ ְלַאַחר  ִמּלֶעלוֹב. 

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ



ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ

עֹוָלם,  ּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבנֹות  דֹול  ַהּגָ ַהִחּנוִּכי  ְפָעל  ַהּמִ
ָהעֹוָלם  ַרֲחֵבי  ּבְ יֲַעקֹב".  ית  "ּבֵ מֹוְסדֹות  ַמֲעֶרֶכת  הוּא 
ּכֵן  ָרֵאל,  ִיׂשְ נֹות  ּבְ ֶאֶלף  ָאה  ִמּמֵ ְלַמְעָלה  לֹוְמדֹות  ּכֻּלֹו 
ְוֶסִמינִָרים  וְּבִתיכֹוִנים  ְיסֹוִדּיִים,  ֵסֶפר  י  ָבּתֵ ּבְ ינָה,  ְרּבֶ ּתִ
י  ּתֵ ית יֲַעקֹב". וַּמּדוַּע ִנְקְראוּ ּבָ ם "ּבֵ ֵ ַחת ַהּשׁ ְלהֹוָרָאה ּתַ
ם ִנְבַחר  ֵ י ַהּשׁ ים יֹאְמרוּ ִכּ ם זֶה? ַרּבִ ׁשֵ ֶפר ְלָבנֹות ּבְ ַהּסֵ
ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ִלְקַראת  ֵתנוּ.  ָפָרׁשָ ּבְ ׁשֶ ַהּפָסוּק  ם  ַעל-ׁשֵ
נוּ: "ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית יֲַעקֹב  ה ַרּבֵ ׁשֹוֵלַח הקב"ה ֶאת מֹׁשֶ

ית יֲַעקֹב – ֵאּלּו  ְרׁשוּ "ּבֵ ָרֵאל", ַוֲחַז"ל ּדָ יד ִלְבנֵי ִיׂשְ ְוַתּגֵ
ים". ַהּנָׁשִ

ׁשוָּבה  ּתְ ָמָצאִתי  ַאְך  זֹו,  ְתׁשוָּבה  ּבִ ֱאֶמת  ּיֵׁש  ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ
ית יֹוֵתר! נֹוֶסֶפת, ֲאִמּתִ

ִסְמְטאֹות  ּבְ ִניֶרר  ׁשְ ָרה  ׂשָ ָמַרת  ְצִניעוּת  ּבִ ָלּה  ֶכת  ִמְתַהּלֶ
ְוַהּלֹוֶהֶטת  ֹוֶקֶקת  ַהּשׁ ּה  וְּבַנְפׁשָ ּפֹוִלין,  ּבְ ׁשֶ ְקָראקֹוב 
ְלמוֵּדי- ּיְִפַעל ְלַצד ּתַ ית ֵסֶפר' ְלָבנֹות, ׁשֶ ׁש ַרְעיֹון 'ּבֵ ּבֵ ִמְתּגַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ִנְצִחיּוּת  ֶאת  ִרים  ּמְ ׁשַ ַהְמּ ְלָבִנים,  ַהּתֹוָרה 

ה נַַחת  ּמָ יק ִמּלֶעלוֹב ָלרוֵֹפא, ְוָאַמר: "ּכַ ּדִ נָה ַהּצַ טוָֹבה, ּפָ
ֵלָמה!"  ְתׁשוָּבה ׁשְ ׁשוּב ּבִ ל עוָֹלם ִאם ּתָ רוַּח ִיְהיֶה ָלִרּבוֹנוֹ ׁשֶ
ל  ׁשֶ הוֹר  ַהּטָ ּבוֹ  ִמּלִ יְָּצאוּ  ׁשֶ יִרים  ְוַהְיּׁשִ ַהּנוְֹקִבים  ָבִרים  ַהּדְ
ל ָהרוֵֹפא,  דוֹׁש, ִנְכְנסוּ ְלִלּבוֹ ׁשֶ ּפוִּרים ַהּקָ יוֹם ַהּכִ יק ּבְ ּדִ ַהּצַ
ר  עוֹת ֲאֻרּכוֹת. ּכֲַאׁשֶ ית ׁשָ יָחה ִאיׁשִ ׂשִ יכוּ ּבְ נִַים ִהְמׁשִ ְ ְוַהּשׁ
ֵאינֹו  יק  ּדִ ַהּצַ ַרּבָם  ׁשֶ ַעל  ִמיָהה  ּתְ יעוּ  ִהּבִ ְלִמיִדים  ַהּתַ
ָמה זֹו  ָדִאית ִהיא ְנׁשָ יב: 'ּכְ ְתִפּלוֹת ַהיּוֹם,  ֵהׁשִ ף ּבִ ּתֵ ּתַ ִמׁשְ

ּפוִּרים'.  יוֹם ַהּכִ ְגָלָלּה ּבְ ּלֵל ּבִ ַאף לֹא ְלִהְתּפַ
ָהרֹוֵפא  ְלַאֲחֶריָה  ַאְך  יָדוַּע,  לֹא  ַאר  ִנׁשְ יָחה  ַהּשִׂ ּתֶֹכן 
י  ֶצה ֶאל ָקֶצה. הוּא ִהְצָטֵרף ָלַרּבִ נָּה ֶאת אַֹרח ַחיָּיו ִמּקָ ׁשִ
ֲחִסיִדים  ִלין', ׁשֶ ִמּלֶעלֹוב ִלְנִסיעוָֹתיו ְלַרּבֹו ַה'חֹוזֶה ִמּלוּּבְ
ְמִחּצָתֹו ְוָראוּ ּבֹו ִאיׁש מֹוֵפת ְוָקדֹוׁש,  ים ִהְסּתֹוְבבוּ ּבִ ַרּבִ

ירוּ ַעְצָמם ְלָפנָיו ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. ְוִהְזּכִ
ִפי  ִוד ּדוְֹקטוֹר', ּכְ ּדָ י ַחּיִים  נוָֹתיו ָהַאֲחרוֹנוֹת ָעַבר 'ַרּבִ ׁשְ ּבִ
ָסמוּךְ,  יוֶֹטְרקוֹב. ּבְ ּפְ ֶקֶרב ַהֲחִסיִדים, ְלִהְתגּוֵֹרר ּבִ ּכֻּנָה ּבְ ׁשֶ
יאוּתֹו  ְנׂשִ ֶאת  לֹמֹה'  ׁשְ ְפֶאֶרת  ַה'ּתִ ִהְנִהיג  ָרדוְֹמְסק  ִעיר  ּבָ
יד ָעָליו ָחְליוֹ,  ל ַהד"ר, ֵעת ִהְכּבִ ָחְליוֹ ָהַאֲחרוֹן ׁשֶ ים. ּבְ ַרּבִ ּבָ
ר ֶאת ֵרֵעהוּ ַהחוֶֹלה. ָהיָה זֶה  י ֵמָרדוְֹמְסק ְלַבּקֵ נַָסע ָהַרּבִ
ים - ּבִָאים  יִקים ִנְפגָּׁשִ נֵי ַצּדִ ְ ּשׁ ָבט תרי"ח. וְּכׁשֶ ׁשְ יוֹם כ' ּבִ ּבְ

ים. ם ֲחִסיִדים ַרּבִ ִעּמָ
ִנים ְלַאַחר ִמּכֵן ֲחִסיִדים  ֵמיִמי, ְוׁשָ ינֵיֶהם ָהיָה ׁשְ ְפגָּׁש ּבֵ ַהּמִ
ים ַלּדוֹרוֹת ַהּבִָאים.  ׁשִ ַרּגְ ֶרֶטט ֶאת ָהְרגִָעים ַהּמְ ֶהֱעִבירוּ ּבְ
ַהד"ר  ִמיַע  ִהׁשְ ְסאוֹ,  ּכִ ַעל  ֵמָרדוְֹמְסק  י  ָהַרּבִ ב  ֵ ִהְתיַּשׁ ֶ ִמּשׁ
י ֵמָרדוְֹמְסק ָסבוּר  ל ָאָדם. ָהַרּבִ ּבֶֶרת גּוּפוֹ ׁשֶ ׁשַ ֲאנָָחה ַהּמְ
ְוָקָרא  ָהָרחוֹק,  ַהגָּדוֹל ַעל ֲעָברוֹ  א נֱֶאנָח ֵרֵעהוּ  ּמָ ׁשֶ ָהיָה 
י נִָזיר: "ְוַהיִָּמים ָהִראׁשִֹנים  ְלָפנָיו ֶאת ַהּפָסוּק ַהּנֱֶאָמר ְלַגּבֵ

בוּ ְוִנְמֲחקוּ. לוּ", ּכְאוֵֹמר, ָהֲעֵברוֹת ַהּלָלוּ לֹא יֵָחׁשְ ִיּפְ
ר ַעל ָהֲעֵבָרה  ֵעק ָהרוֵֹפא ְונֲַענָה: "ָחִליָלה, ֵאיִני ְמַוּתֵ ִנְזּדַ
ְתׁשוָּבה  ּבִ י  ִכּ ֲחזַ"ל  ָאְמרוּ  ֲהֵרי  י!  ּלִ ׁשֶ יוֵֹתר  ּבְ ַטּנָה  ַהּקְ
ְוָעווֹן  ֵחְטא  ּכָל  ׁשֶ ֲהֵרי  ִלְזֻכיּוֹת,  נֱֶהָפִכים  ְזדוֹנוֹת  ֵמַאֲהָבה 
ר אוֹ ֵאָאנַח ֲעֵליֶהם...?"  ְזֻכיּוֹת! ְוִכי ֲאַוּתֵ ה ֲעבוִּרי ּכִ ֵהם ַעּתָ
ָמתֹו  יב ִנׁשְ ָבָריו ָהַאֲחרוִֹנים, וִּמיָּד ְלַאֲחֵריֶהם ֵהׁשִ ֵאּלוּ ָהיוּ ּדְ

ְליוְֹצָרּה.
ְבֵרי ֲחזַ"ל:  ּדִ ים  ֶאת  ֶרֶטט ִסּפוּר זֶה, ְוָחׁשִ ּבְ קוְֹרִאים ָאנוּ 
יִקים ּגְמוִּרים  ׁשוָּבה עוְֹמִדים – ֵאין ַצּדִ ֲעֵלי ּתְ ּבַ ָמקוֹם ׁשֶ "ּבְ
ת ִיְתרוֹ! ִיְתרוֹ ָעזַב ֶאת  ָפָרׁשַ ֶסר ּבְ ְיכוִֹלים ַלֲעמֹד!" זֶהוּ ַהּמֶ

ִלים ֶאת ַהּתוָֹרה! ַהּכֹל ֲעבוּר ַהּתוָֹרה! ּכְָך ְמַקּבְ

מֹו  ׁשְ ּבִ ּגַם  ַהּיָדוַּע  ּדֹוְקטֹור"  ִוד  ּדָ ַחּיִים  "ר'  יק  ּדִ ַהּצַ יֹוַקן  ּדְ
ְרַנהְרד". "ד"ר ּבֶ



דֹוֵלי  ּגְ ׁשֶ ְלַאַחר  ֶהָעִתיד.  ְלדֹור  וִּמְצָוה  ּתֹוָרה  וַּמְנִחיִלים 
י גֹּוַלת ֲאִריֵאל  ִני, ְוָראׁשֵ ַרְעיֹון ַהַחְדׁשָ ְקלוּ ְוָדנוּ ּבָ ָרֵאל ׁשָ ִיׂשְ
ְוִגיִדים.  ִלְקרֹם עֹור  ְכִנית  ַהּתָ ִהְתִחיָלה  יֶָדיָה,  ֶאת  ְּקוּ  ִחז
ָצה  ם ִהְתַקּבְ ְניַן ְמגוִּרים, ְוׁשָ תֹוְך ּבִ יָרה ּבְ ְכרוּ ּדִ ְתִחּלָה ׂשָ ּבִ
ָבר  ִניֶרר'. ַהּדָ ְלִמידֹות 'ְפָראֹו ׁשְ ל ּתַ בוָּצה ָהִראׁשֹונָה ׁשֶ ַהּקְ
י ָהַרַעׁש ַמְפִריַע,  ִכּ ֲענוּ  ּטָ ְניָן, ׁשֶ יֵָּרי ַהּבִ ִהְפִריַע ְלֵחֶלק ִמּדַ
ֲאֵסַפת  ְלַכּנֵס  ֶהְחִליטוּ  ְך,  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ׁשֹונֹות.  ְטָענֹות  ְועֹוד 
ַהִאם  יְֻחַלט  ּה  ּבָ ָעה  ַהְצּבָ ָעֵרְך  ּתֵ ַמֲהָלָכּה  ּבְ ִית',  ּבַ 'ַוַעד 
ַאַחד  ְניָן.  ּבִ ּבַ ׁשֶ יָרה  ּדִ ּבַ ּמוִּדים  ַהּלִ ְך  ֶהְמׁשֵ ֶאת  ר  ְלַאְפׁשֵ
ָהַאְדמֹו"ר  ַרּבֹו  ֶאת  אֹל  ִלׁשְ 'גּוּר',  ָלֲעיָָרה  נַָסע  יִָּרים  ַהּדַ
ַמע ֶאת  ַעל ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ׁשָ י ּבַ יַע. ָהַרּבִ ִמגּוּר ּכֵיַצד ְלַהְצּבִ
זֶה ָהיָה  ָבר ּכָ ֵמַח ִאּלוּ ּדָ ֵאָלה, ְוֵתֶכף ֵהִגיב: "ָהִייִתי ׂשָ ְ ַהּשׁ
ל ֶהָחִסיד  ָעתֹו ׁשֶ י!" ַאְך ַלְמרֹות ַהְצּבָ ּלִ ֵביִתי ׁשֶ ַע ּבְ ּצֵ ִמְתּבַ
ֶהם, ָקְבעוּ ָהרֹב  ּלָ ְניָן ׁשֶ ּבִ ֶפר' ּבַ ית ַהּסֵ ְך ִקיּוּם 'ּבֵ ְלַמַען ֶהְמׁשֵ

ִניֶרר ִלְנּדֹד ְוִלְמצֹא ָמקֹום ַאֵחר... ָרה ׁשְ י ַעל גב' ׂשָ ִכּ
ֲעַדת  ֵדי  ְכּבְ ִמּנִ לוְּקְסְנּבוְּרג,  ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ ַהּנִָגיד  ֶהָחִסיד 
ִניֶרר  ׁשְ גב'  ִמיְָּזַמת  ִהְתַרּגֵׁש  ְקָראקֹוב,  ִעיר  ּבָ גּוּר  ֲחִסיֵדי 
ַרּבֹו  ַעת  ּדַ ֶאת  ַמע  ׁשָ ְוַאף  ְלָבנֹות,  ֵסֶפר  ית  ּבֵ ד  ְליַּסֵ
ֵביתֹו.  ח ּבְ זֶה ָהיָה ִנְפּתָ ָבר ּכָ ֵמַח לוּ ּדָ ָהיָה ׂשָ ָהַאְדמֹו"ר ׁשֶ
ּמוּׁש  ְלׁשִ ְוֶהֱעִמידֹו  נֹוַח,  ַהּמָ ָאִביו  ית  ּבֵ וִּפּנָה ֶאת  ַהוָָּאֻקם 

דֹוִלים,  ּגְ ֲחָדִרים  ַעל  ּבַ יַָדִים  ְרַחב  ִית,  ַהּבַ ֶפר.  ַהּסֵ ית  ּבֵ
ר  ּכֲַאׁשֶ ִלּמוּד!  ְלִכּתֹות  ְמאֹד  ִהְתִאים  ְצמוָּדה,  ָחֵצר  ִעם 
ֵרי  ׁשְ חֶֹדׁש ּתִ ִניֶרר ֶאל  ַה"ֵחיֶדר" ְלָבנֹות, ּבְ ִנְכְנָסה ָמַרת ׁשְ
13- ִגיָלֵאי  ּבְ ָהִראׁשֹונֹות  ְלִמידֹוֶתיָה  ּתַ  25 ִעם  תרע"ט, 

ית יֲַעקֹב",  ֶלט ָצנוַּע "ּבֵ ִניָסה ׁשֶ ֶלת ַהּכְ 14, ָקְבעוּ ֵמַעל ּדֶ
נֹוַח. ִית, ר' יֲַעקֹב לוְּקְסְנּבוְּרג ַהּמָ ַעל-ַהּבַ ְלַהְנִציַח ֶאת ּבַ

ם  ֵ ּשׁ ה, ּכַ ּמוִּדית ַהֲחָדׁשָ ְסּגֶֶרת ַהּלִ ּלָם ַלּמִ ַמן ָקְראוּ ּכֻ ְּ ִעם ַהז
ם זֶה ִהְתִאים ּגַם ְלַמהוּת  ִניָסה. ׁשֵ ֶלת ַהּכְ ע ֵמַעל ּדֶ ּנְִקּבַ ׁשֶ
ִפי  ּכְ ְלָבנֹות,  ּתֹוָרִני  ְיהוִּדי  ִחּנוְּך  ְמקֹום  ֶפר,  ַהּסֵ ית  ּבֵ

סוּק "ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית יֲַעקֹב"... ּפָ ְדָרׁש ּבַ ּנִ ׁשֶ
ַמת  ּיֵׁש ְלִנׁשְ ֻכיֹּות ׁשֶ ְּ יֹונֵי ַהז ֵער ֶאת ִמּלְ ִמי ְיָתֵאר וִּמי ְיׁשַ
י יֹום וִּמּיָד  ַכי לוְּקְסְנּבוְּרג ִמּדֵ י ָמְרּדְ י יֲַעקֹב וְּבנֹו ַרּבִ ַרּבִ
ִהְנִציַח  ָחְכָמתֹו  ּבְ ְוהוּא  ִמְצֹות' –  ח  ִיּקַ 'ֲחַכם ֵלב  ָעה!  ׁשָ
ֲאָלִפים  ְמאֹות  ִפי  ּבְ א  ִנּשָׂ מֹו  וּׁשְ יֲַעקֹב,  י  ַרּבִ ָאִביו  ֶאת 

עוָּדה!  ַלּתֹוָרה ְוַלּתְ
ה  ּמָ ָעתֹו ּכַ ׁשְ ַכי לוְּקְסְנּבוְּרג לֹא יַָדע ּבִ י ָמְרּדְ ֶהָחִסיד ַרּבִ
ּלֹו  עֹוָלם ּכֻ ׁש ּבָ ּכַֹח יֵׁש ִלְתרוָּמתֹו, ְוֵאיזֶה ֶהֶדף ָקדֹוׁש יְֻרּגַ
ל ִמְצָוה  ם ָכּ ַמִים יֹוְדִעים! ׁשָ ָ ּשׁ ִמְמִסיַרת ּבֵית ָאִביו. ַאְך ּבַ
ֵאין  ים ָאנוּ זֹוִכים ִלְזֻכיֹּות ַרּבֹות ׁשֶ ְרׁשוָּמה, וְּבִזּכוּי ָהַרּבִ

ָכָרן! ן ׂשְ ֵקץ ְלַמּתַ

ִהְקְנָתה ָמַרת ַחּנָה  ְרנוּ ַעל ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָעלֹון זֶה ִסּפַ ּבְ
דֹוֵלי  ִמּגְ ָהיָה  יִָמים  ּלְ ׁשֶ ִמי  ִיְצָחק,  ַהּיֶֶלד  ִלְבנָּה  הוְּטנֶר 
יר ְמיָֻחד וְּמַרּגֵׁש, אֹותֹו ּכַָתב ָהַרב הוְּטנֶר  ן ׁשִ ָרֵאל. ְלַהּלָ ִיׂשְ
נֵי ֵהיָכלֹו  ִרי ִמּבְ נוּ ֶאְלָעזָר ַאְזּכָ ּכַָתב ַרּבֵ ַקל ֶקַטע ׁשֶ )ַעל ִמׁשְ
ים ְמׁשֹוְרִרים  ֶפר ַה'ֲחֵרִדים'(, ְוַרּבִ ַעל ַהּסֵ ל ָהֲאִריַז"ל, ּבַ ׁשֶ

אֹותֹו ְוַעל יָדֹו ִמְתעֹוְרִרים ְלַאֲהַבת ה' ְוִיְרָאתֹו:

בֹודֹו,  ּכָן ֶאְבנֶה - ַלֲהַדר ּכְ ְלָבִבי ִמׁשְ ּבִ
ַח ָאִקים - ְלַקְרנֵי הֹודֹו, ּכָן ִמְזּבֵ ׁשְ וַּבּמִ

ח ִלי - ֶאת ֵאׁש ָהֲעֵקָדה,  ִמיד ֶאּקַ וְּלנֵר ּתָ
י ַהּיְִחיָדה. ן ַאְקִריב לֹו - ֶאת נְַפׁשִ וְּלָקְרּבָ

ֶדֶרְך ָהֱאמּוָנה ּבְ

הרב יצחק הוטנר זצ"ל



ח ִמְצֹות"?  ֵתנוּ: "ֲחַכם ֵלב ִיּקַ ָפָרׁשָ  • ַעל ִמי ִנְדָרׁש ּבְ

ל יֹוֵסף. ְמִציַאת ְוַהֲעָלַאת ֲארֹונֹו ׁשֶ ַּת ִמְצַרִים, ָעַסק הוּא ּבִ ִבז ָעה שבנ"י ָעְסקוּ ּבְ ׁשָ ּבְ נוּ, ׁשֶ ה ַרּבֵ ַעל מֹׁשֶ

י  ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ָפה ַהּנֹוְכִחית רח"ל: "ּכָל ַהּמַ ּגֵ ְתִאים ִליֵמי ַהּמַ ְך ַהּפָסוּק, ַהּמַ תֹב ֶאת ֶהְמׁשֵ • ּכְ
י ..." ים ָעֶליךָ ִכּ  ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ

ֲאִני ה' רְֹפֶאָך! 

ים, ְוֵצא ִהּלֵָחם  ַחר ָלנוּ ֲאנָׁשִ ְלִמידֹו "ּבְ ַע ּתַ נוּ ִליהֹוׁשֻ ה ַרּבֵ • ָמה לֹוְמִדים ֵמֲאִמיַרת מֹׁשֶ
ֲעָמֵלק..."  ּבַ

ָך!'. ּלְ ׁשֶ ְלִמיְדָך ָחִביב ָעֶליָך ּכְ בֹוד ּתַ 'ּיְִהי ּכְ ַחר ָלנוּ". ִמּכָאן ׁשֶ ה ּפֹונֶה ְלַתְלִמידֹו "ּבְ מֹׁשֶ

ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ׁשּובֹות ְלָפָרׁשַ ּתְ

ת ִיְתרֹו ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

נּו? ה ַרּבֵ  ֵאיזֹו ֵעָצה ָנַתן ִיְתרֹו ְלמֹׁשֶ

ָמע'? ה ְוִנׁשְ ַהְכָרַזת 'ַנֲעׂשֶ  ָמה ְמיָֻחד ּבְ

ֵאין ְלַבּיֵׁש ֲאִפּלּו ּדֹוֵמם? ה ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ ֵהיָכן ָלַמְדנּו ּבַ

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


