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ַהֲעלוְֹתָך ת ּבְ ֶרְך – ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה  ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ַטּנִים ַהּלָלּו  ָבִרים ַהּקְ ַהּדְ "ֵאיְך זֶה ׁשֶ
ֲעַדִין ַמְטִריִדים אוְֹתךָ"?!

ִהְתַאוּּו  ִקְרּבֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ "ְוָהאַסְפֻסף  ֵתנוּ:  ָפָרׁשָ ּבְ ּכָתוּב 
ָרֵאל ַויֹּאְמרוּ ִמי יֲַאִכֵלנּו  נֵי ִיׂשְ ם ּבְ בוּ ַוּיְִבּכוּ ּגַ ֲאָוה ַויָּׁשֻ ּתַ
ִמְצַרִים ִחנָּם ֵאת  ר נֹאַכל ּבְ ָגה ֲאׁשֶ ר: זַָכְרנוּ ֶאת ַהּדָ ׂשָ ּבָ
ָצִלים  ִחים ְוֶאת ֶהָחִציר ְוֶאת ַהּבְ ִאים ְוֵאת ָהֲאַבּטִ ֻ ּשׁ ַהּקִ

וִּמים"  )יא, ד-ה( ְוֶאת ַהּשׁ
נוּ ְמׁשוָּלם  ַרּבֵ ה ּבְ ֵסֶפר יְַלקוּט ֵמַעם לֹוֵעז ֵהִביא ַמֲעׂשֶ ּבְ
ִנְרֶאה  ַעם:  ּפַ ֶלְך  ַהּמֶ ָאלֹו  ׁשְ ֶלְך.  ַהּמֶ ל  ׁשֶ רֹוְפאֹו  ָהיָה  ׁשֶ
ֵעינֵיֶהם  ּבְ ֵחן  ָמְצָאה  ְולֹא  טֹוָבה  פוּיֵי  ּכְ ָהיוּ  ֲאבֹוֶתיָך  ׁשֶ
ֲהֵרי ָהיָה ָלֶהם ַמן  ר נַָתן ָלֶהם הקב"ה. ׁשֶ ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ
ָהיָה ּבֹו ַטַעם ַמַעְדנֵי  ַמִים ׁשֶ ָ הֹוִריד ָלֶהם הקב"ה ִמן ַהּשׁ ׁשֶ
ִהְתלֹוְננוּ  ה  ָלּמָ ן  ּכֵ ִאם  ָהעֹוָלם,  ְלָכל  ּיָדוַּע  ּכַ ְמָלִכים 

חוִּתים? ֵהם ַמַאְכֵלי ַהּפְ וִּאים ְוׁשוִּמים ׁשֶ ׁשוּ ִקּשׁ וִּבּקְ
ְלָך  יב  ָאׁשִ ְלָמָחר  ֶלְך,  ַהּמֶ ֲאדֹוִני  ְמׁשוָּלם:  י  ַרּבִ ָענָה 

ׁשוָּבה. ּתְ
ָהיָה ְמֻמּנֶה ַעל ַמַאְכֵלי  ר ׁשֶ י ְמׁשוָּלם ֵאֶצל ַהּשָׂ ָהַלְך ַרּבִ

ֶלְך ָרִגיל ֶלֱאכֹל ַאֲחֵרי  ַהּמֶ ֶלְך ְוָאַמר לֹו: יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ַהּמֶ
עֹוד  לֹו  ָלֵתת  ּתֹוִסיף  ַאל  ו  ֵמַעְכׁשָ ָקָטן.  ׁשוּם  ְסעוָּדתֹו 
ה  יק לֹו, ְוֵכן ָעׂשָ ִּ ָבר ַמז ַהּדָ י ֲאִני רֹוְפאֹו ְויֹוֵדַע ׁשֶ ׁשוּם, ּכִ

ְלָחן ׁשוִּמים. ֻ ר, וְּלָמֳחָרת לֹא ֵהִביא ַלּשׁ אֹותֹו ׂשָ
ְלָפנָיו  ֵהִביאוּ  ּלֹא  ׁשֶ ְסעוָּדתֹו  ְלַאַחר  ֶלְך  ַהּמֶ ָרָאה  ׁשֶ ּכְ
ֵהֵבאֶתם  לֹא  ַמּדוַּע  ְוָאַמר:  ּכַָעס  ֶהְרּגֵלֹו,  ִפי  ּכְ ׁשוִּמים 
רֹוֵפא  ת  ְפֻקּדַ ּבִ ה  ַנֲעׂשָ זֶּה  ׁשֶ ר  ַהּשָׂ לֹו  יב  ֵהׁשִ ׁשוּם?  ִלי 

ֶלְך. ַהּמֶ
ר  ַקְדּתָ ַעל ַהּשָׂ ה ּפָ י ְמׁשוָּלם: ָלּמָ ֶלְך ֶאת ַרּבִ ַאל ַהּמֶ ׁשָ

ּלֹא ְלָהִביא ׁשוּם? ׁשֶ
יָך  ּפִ ֶ ּשׁ ַמה  ָאְזנֶיָך  ְמעוּ  ִיׁשְ ְוָאַמר:  ְמׁשוָּלם  י  ַרּבִ ָענָה 
וִּמּיָד  ׁשוּם  ְלָך  ֵהִביאוּ  לֹא  ַאַחת  ַעם  ּפַ ֲהֵרי  ׁשֶ ר,  ְמַדּבֵ
ִמְצַרִים  ָרֵאל ָהיוּ ְרִגיִלים ֶלֱאכֹל ּבְ נֵי ִיׂשְ , ְוִאּלוּ ּבְ ַעְסּתָ ּכָ
ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָהיוּ  ְוִהּנֵה  ְך,  ּכָ ּכָל  ה  ְמֻרּבֶ ְזַמן  ֵאּלֶה  ַמֲאָכִלים 
ׁשוּם  ִלְטעֹם  ִלי  ּבְ ָמן  ַרק  אֹוְכִלים  ְוָהיוּ  נָה  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ
 , ְרּתָ ּבַ ּדִ יֶָפה  ֶלְך  ַהּמֶ לֹו  ָאַמר  ִהְתלֹוְננוּ.   ְוָלֵכן  ָקָטן, 

ָבֶריָך ֱאֶמת ְותֹוַרְתֶכם ֱאֶמת. ּדְ



ַעם  ל  ׁשֶ ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ֶבת  נְֶחׁשֶ ַמּדוַּע  אֹל  ִלׁשְ יֵׁש  וֶּבֱאֶמת 
ֶלֱאכֹל  ָרצֹון  ּבָ נֹוָרא  ְך  ּכָ ּכָל  ַמה  ְוִכי  ַלֲעֵבָרה,  ָרֵאל  ִיׂשְ
אֹוָתם  ֶהֱעִניׁשוּ  ַמה  נֵי  ִמּפְ ָצל?  ּבָ ְוֶלֱאהֹב  ׁשוּם  ְקָצת 
ִפיֶהם? ָליו ּבְ ׂשְ ׁשֶ ְך ָחמוּר ְוֵהִמיתוּ אֹוָתם ּכְ עֹנֶׁש ּכָל ּכָ ּבְ

י ְיהוָּדה  ל ַרּבִ מֹו ׁשֶ ׁשְ רוּץ ּבִ ֵסֶפר ָמתֹוק ָהאֹור ֵמִביא ּתֵ ּבְ
ֵרץ זֹאת ַעל  ּתֵ יַבת ּפֹוַרת יֹוֵסף, ׁשֶ ַצְדָקה ַזַצ"ל רֹאׁש ְיׁשִ
ִלְנסַֹע  ָעָליו  י  ּכִ ֶהְחִליט  ׁשֶ ְוֶאְביֹון  ָעִני  ל אֹודֹות  ָמׁשָ י  ּפִ

ֶאֶרץ ַהזָָּהב. ְלַאֶמִריָקה וְּלנַּסֹות ֶאת ַמזָּלֹו ּבְ
ָטן,  ַהּקָ נֹו  ּבְ ִעם  ִלְנסַֹע  רוּתֹו  ֶאְפׁשָ ּבְ ָהיָה  ּלֹא  ׁשֶ ֵמַאַחר 
ּיְִלַמד ּכָָראוּי  יַח ׁשֶ ּגִ ּנוּ ְלַהׁשְ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ֵכן, ּבִ ִהְפִקידֹו ֵאֶצל ׁשָ

ִמיָרה. ְ רוּת ַהּשׁ ּלֵם לֹו ַעל ׁשֵ ּיָׁשוּב ְיׁשַ ׁשֶ ּכְ ְוִהְבִטיַח ׁשֶ
ִמְליֹונֵר  ּכְ ָחַזר  ׁשֶ ּכְ ַאְך  ִנים,  ּפָ לֹו  ֵהִאיָרה  ַהַהְצָלָחה 
ְוהוּא  אוְּרוֹות,  ְלׁשֹוֵמר  ָהַפְך  נֹו  ּבְ י  ּכִ ִהְבִחין  ְיָתה,  ַהּבָ

ָצל ְוׁשוּם. ָרִגיל ֶלֱאכֹל ֶלֶחם יֵָבׁש, ּבָ
ּלֹו ָהיָה ָלַקַחת ֶאת ַהּנַַער, ִלְבנֹות לֹו  ַעד ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּצַ

ן אֹותֹו. ִויָלה ְמפֶֹאֶרת וְּמֵלָאה ּכָל טוּב וְּלַחּתֵ
ן ְלָאִביו. יַע ַהּבֵ ֲעבֹור ְזַמן ַמה ִהּגִ ּכַ

ְלעֹוד  זָקוּק  ה  "ַאּתָ ָהָאב,  ִהְתַעְניֵן  ֵסֶדר?",  ּבְ "ַהּכֹל 
הוּ?". ֶ ַמּשׁ

רֹאׁשֹו, "ֲאִני ָרִגיל ֶלֱאכֹל  ן ּבְ ה", ְמַהְנֵהן ַהּבֵ "ּתֹוָדה ַרּבָ
ר ִלי ֶאת ָהִעְניָן ַהזֶּה?..." ׁשוּם וָּבָצל... ּתוַּכל ְלַסּדֵ

ָהָאב  ֶאת  ִהְכִעיָסה  ִלְכאֹוָרה,  ִמיָמה,  ַהּתְ ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ
ֱאֶמת  ּבֶ ָצל,  ּבָ אֹו  ׁשוּם  ּתֹאַכל  ׁשֶ ָעיָה  ּבְ ִלי  "ֵאין  ְמאֹד. 
ֵאיִני ֵמִבין, הוֵֹצאִתי אֹוְתָך  ן, "ַרק ׁשֶ יר ַלּבֵ ּלֹא", ִהְסּבִ ׁשֶ
, ַמּדוַּע  ְך ּגָבֹוּהַ תֹות ְוֵהֵבאִתי אֹוְתָך ְלָמקֹום ּכָל ּכָ ּפָ ֵמַאׁשְ
יו,  ַעּמָ ּבְ ַעל  ּבַ ִביר,  ּגְ ה  ַאּתָ ַעְצְמָך?  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ יוֵֹצא  ֵאיְנָך 
ָבִרים  ַהּדְ ִעְנְינֵי אֶֹכל, ֵאיְך זֶה ׁשֶ ק ּבְ ְוֵאיְנָך ָאמוּר ְלִהְתַעּסֵ

ַטּנִים ָהֵאּלוּ ֲעַדִין ַמְטִריִדים אֹוְתָך?!... ַהּקְ
ָהַרב  ְמַסּיֵם   - ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  הוִֹציא  הקב"ה 
תֹוָכם  ִכינָתֹו ּבְ ָרה ֶאת ׁשְ ן, ִהׁשְ ּכָ נָה ָלֶהם ִמׁשְ ַצְדָקה - ּבָ
ֶהם ֲעַדִין נֹוַתר  ּלָ ְורֹוֵמם אֹוָתם ִלְפָסגֹות, ֲאָבל ָהרֹאׁש ׁשֶ
ְך עֹוְררוּ ֲעֵליֶהם ֶאת ֲחרֹון ָהַאף  ל ּכָ ׁשוּם וְּבָבָצל. וְּבׁשֶ ּבְ

ַהּגָדֹול.

מַֹח  ְוִלׂשְ ֲחֵברֹו  ל  ׁשֶ טֹוָבתֹו  ּבְ ַלְחּפֹץ 
ּה! ּבָ

ַהְמַקנֵּא  ה  מֹׁשֶ לֹו  "ַויֹּאֶמר  ֵתנוּ:  ָפָרׁשָ ּבְ קֹוְרִאים  ָאנוּ 
ן ּכָל ַעם ה' ְנִביִאים"  )יא, כט( ה ִלי וִּמי יִּתֵ ַאּתָ

ָפסוּק זֶה רֹוִאים ֶאת  ּבְ י  ּכִ דֹוׁש  ֵאר ָהאֹור ַהַחּיִים ַהּקָ ּבֵ
ּלֹא ָהיָה ּבֹו ּכָל  נוּ ע"ה, ׁשֶ ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ ּגָָבה ׁשֶ ׂשְ ַמֲעָלתֹו ַהּנִ

ּיְִהיוּ  ְלִמיָדיו ׁשֶ י ֵאּלוּ ִמּתַ ַלּפֵ ל ִקְנָאה, לֹא ַרק ּכְ ֶמץ ׁשֶ ׁשֶ
ָכל  ָאְמרוּ ֲחַז"ל "ּבְ מֹו ׁשֶ ר ָעָליו, ּכְ ִלים ִמן ָהרוַּח ֲאׁשֶ ְמֻאּצָ
נֹו ְוַתְלִמידֹו" )סנהדרין קה, ב(,  ָאָדם ִמְתַקּנֵא חוּץ ִמּבְ
ְוִיְהיוּ  ן ה' ֶאת רוּחֹו ַעל ּכָל ָהָעם  ִיּתֵ ֶאּלָא ֲאִפילוּ ִאם 
ָבר  ּדָ ַעְצָמם"  ְזכוּת  "ּבִ ֶאּלָא  הוּא,  ִמּכֹחֹו  לֹא  ְנִביִאים, 
זֶה, ֶאּלָא  י ֵכן הוּא לֹא ְיַקּנֵא ּבָ ִאים ּבֹו, ַאף ַעל ּפִ ְתַקּנְ ּמִ ׁשֶ

ְך ִיְהיֶה. ָאֵכן ּכָ ּתֹוֵקק הוּא ׁשֶ ה, ִמׁשְ ַאְדַרּבָ

"ַהּבֹוֵטַח ּבַה' ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבנּוּ"

ָרֵאל  יַָּרד ִלְבנֵי ִיׂשְ ן ׁשֶ ֵתנוּ ָאנוּ קֹוְרִאים ַעל ַהּמָ ָפָרׁשָ ּבְ
ֶאֶרץ  ּבְ ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָצְרֵכיֶהם  ֶאת  ִסּפֵק  ר. הקב"ה  ְדּבָ ּמִ ּבַ
ְוֵהם  ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ָמן  ָלֶהם  יַָרד  יֹום  י  ִמּדֵ ְזרוָּעה,  לֹא 

י ַמְחסֹוָרם. ּיְַסּפֵק ָלֶהם ּדֵ ֶהֱאִמינוּ בהקב"ה ׁשֶ
ֵמַח  ׂשָ הוּא  ֲהֵרי  ָצְרּכֹו,  ּכָל  לֹו  ק  ּיְַסּפֵ ׁשֶ ה'  ּבַ ַהּבֹוֵטַח 

ָחר! ֲאַגת ַהּמָ ֶחְלקֹו ְוֵאינֹו ּדֹוֵאג ּדַ ּבְ
יָרא  ּפִ מוֵּאל ׁשַ ה ׁשְ י מֹׁשֶ ל ַרּבִ יָבתֹו ׁשֶ ְכנָה ְיׁשִ ר ׁשָ ּכֲַאׁשֶ

ַלִים,  ירוּׁשָ ּבִ ּבוְּרג  ֶרׁשְ ּפְ יַבת  ְיׁשִ ל  ׁשֶ ִבְניָנֶיָה  ּבְ ַזַצ"ל 
סֹוף ְזַמן ַהחֶֹרף ַוֲעַדִין  ִכירוּת ּבְ ּיֵם מֹוֵעד חֹוזֵה ַהּשְׂ ִהְסּתַ

יָבה ָמקֹום ַאֵחר. לֹא ִנְמָצא ַלְיׁשִ
לוּ הֹוָדָעה ִלְקַראת  י ְיַקּבְ חוִּרים ּכִ ְך הֹוִדיעוּ ַלּבַ ֵעֶקב ּכָ

יַע. א ְלֵאיזֶה ָמקֹום ֲעֵליֶהם ְלַהּגִ ַמן ַהּבָ ְּ ַהז
ַוֲעַדִין לֹא ִנְמָצא ָמקֹום. נֵָקל  ְוָעְברוּ  יִָמים  ְוִהּנֵה נְָקפוּ 
ר ֵאין ּכָל מוָֹצא ִנְרָאה  ַתח ְוַהֲחָרָדה ּכֲַאׁשֶ ֵער ֶאת ַהּמֶ ְלׁשַ

אֶֹפק... ּבָ
יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש  יַד  ּבְ ּיֵַע  ּסִ )ׁשֶ ְלִמיִדים  ַהּתַ ַאַחד  ר  ְמַסּפֵ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּבְ



ּדֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

י יוֹם  ה ִמּדֵ י מֹׁשֶ ָרה ְלַרּבִ ְ ה ִהְתַקּשׁ ָ ָהִאּשׁ
ֵאָלה ְקבוָּעה... י ִעם ׁשְ ִ ּשׁ ׁשִ

ׂא ָהָעם" )יא, יז( ַמָשּ ךָ ּבְ "ְונְָשׂאוּ ִאְתּ
לוּ ֲעֵליֶהם טַֹרח  ּיְַקּבְ ֶהם ַעל ְמנָת ׁשֶ "י: "ִהְתנָה ִעּמָ ּכַָתב ַרׁשִ

נַי ְוכוּ'" ּבָ
ַאַחר  ּלְ ׁשֶ זַַצ"ל  ֵטיין  ַפְייְנׁשְ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ נֵי  ִמּבְ ֶאָחד  ִסּפֵר 
ָכל ֶעֶרב  ֵאַלת ַרב' ּבְ ָאל 'ׁשְ ִטיַרת ָאִביו ַהגָּדוֹל ֵהֵחל ִנׁשְ ּפְ
ה: 'יֹאַמר ִלי ָהַרב ָמַתי הוּא  ָ ִאּשׁ ֵאיזוֹ  ַאְלּתוֹ  ְ ּשׁ ּבָת – ׁשֶ ׁשַ
ָעִמים  ּפְ ּבַ ְוִהּנֵה  זֶה?'  בוַּע  ׁשָ ּבְ ּבָת  ׁשַ נֵרוֹת  ַהְדָלַקת  ְזַמן 
ָכל  ּבְ ר ָרָאה ׁשֶ ן ּכַהֹגֶן, ַאְך ּכֲַאׁשֶ ָהִראׁשוֹנוֹת ָענָה ָלּה ַהּבֵ
ֵאָלה זוֹ,  אֹל ׁשוּב וָׁשוּב ׁשְ ֶרת ִלׁשְ ֶ ּבָת ִהיא ִמְתַקּשׁ ֶעֶרב ׁשַ
ר  ֶאְפׁשָ נֵָקל  ּבְ ׁשֶ נַֹעם,  ַדְרֵכי  ּבְ ָעִמים  ַהּפְ ַאַחת  ּבְ ָלּה  ָאַמר 
בוַּע  ׁשָ בוַּע ּבְ י ׁשָ ם ּכָתוּב ִמּדֵ נָה', ׁשָ יג ְוִלְקנוֹת 'לוַּח ׁשָ ְלַהּשִׂ

ָמַתי ָצִריְך ְלַהְדִליק נֵרוֹת.
ְוָאְמָרה  ָאה  ּלְ ִהְתּפַ ָבָריו  ּדְ ֶאת  ה  ָ ָהִאּשׁ מַֹע  ׁשְ ּכִ ַוְיִהי 
ֶרת ְלָאִביו  ֶ ִהיא ִמְתַקּשׁ ִנים ַרּבוֹת ׁשֶ ָבר ׁשָ ּכְ ְתִמימוּת, ׁשֶ ּבִ

ֵטיין זַַצ"ל ְלָבֵרר ֶאְצלוֹ ְזַמן ַהְדָלַקת נֵרוֹת,  ה ַפְייְנׁשְ י מֹׁשֶ ַרּבִ
ָהיָה  יָדוַּע  ַוֲהֵרי  זוֹ...  ׁשוָּטה  ּפְ ָלּה ֵעָצה  וֵּמעוָֹלם לֹא נַָתן 
נַאי ְמנַת ֶחְלקוֹ, ְולֹא עוֹד ֶאּלָא  ֵאין ַהּפְ ִמי ׁשֶ ה ּכְ י מֹׁשֶ ַרּבִ
ֵאלוֹת  ׁשְ יב ׁשוֲֹאָליו ּבִ ֵתָפיו ְלָהׁשִ עֹל ּכֵָבד ָהיָה רוֵֹבץ ַעל ּכְ ׁשֶ
לֹא  ואעפ"כ  ּכֻּלוֹ,  ָהעוָֹלם  ִמּכָל  ְלִפְתחוֹ  יעוּ  ִהּגִ ׁשֶ ָקׁשוֹת 
ִנים יָפוֹת  ֵסֶבר ּפָ ה ּבְ ָ ֲענוֹת ְלאוָֹתּה ָהִאּשׁ ָמנַע ֶאת ַעְצמוֹ ִמּלַ

יָעה ְלַדְעּתוֹ. נֵָקל ָהיְָתה ַמּגִ ּבְ ָדָבר ׁשֶ בוַּע ּבְ ׁשָ בוַּע ּבְ י ׁשָ ִמּדֵ
ה( ָרׁשָ ֵאר ַהּפָ )ּבְ

יָבה  ַהְיׁשִ ְלרֹאׁש  ֵאּלוּ  יִָמים  ּבְ ִנְכנַס  י  ּכִ ָמקֹום(  ׂש  ְלַחּפֵ
ִפּנָתֹו  ֵלו ּבְ ב ׁשָ מוֵּאל ְוִנְדַהם ִלְראֹותֹו יֹוׁשֵ ה ׁשְ י מֹׁשֶ ַרּבִ

לוּם לֹא ָקָרה. ִאּלוּ ּכְ ּתֹוָרה ּכְ ִהְתַלֲהבוּת ּבַ ְוהֹוֶגה ּבְ
ֵאין  ב הוּא ׁשֶ ּצָ ַאל: ֲהלֹא ַהּמַ ְפִליָאה ְוׁשָ ְלִמיד ּבִ ִנּגַׁש ַהּתַ

יָבה? ׁשוּם ִסיָמן ִלְמִציַאת ָמקֹום ַלְיׁשִ
יָבה  "ַהְיׁשִ ְוֵהִגיב:  רֹאׁשֹו  מוֵּאל  ׁשְ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ ֵהִרים 
נוּ  ּלָ ינוּ ֶאת ׁשֶ ל ּבֹוֵרא עֹוָלם! ָאנוּ ָעׂשִ יָבה ׁשֶ י?! ַהְיׁשִ ּלִ ׁשֶ
ּלֹו"! ְוִהּנֵה לֹא ָחַלף ְזַמן ַרב,  ה ֶאת ׁשֶ אי יֲַעׂשֶ ַוּדַ ְוהוּא ּבְ
מוֵּאל ִאיׁש  ה ׁשְ י מֹׁשֶ ַגׁש ַרּבִ ִדיַקת ָחֵמץ ּפָ ְוָסמוְּך ְלֵליל ּבְ
ְמעֹו ַעל  ׁשָ ר ִמּיָד ּבְ ִמְקצֹועֹו, ֲאׁשֶ ָלן ּבְ יָָקר וַּבר-ֵלָבב, ַקּבְ
ְלַהְקצֹות  יָכְלּתֹו  ּבִ י  ּכִ יַע  ִהּצִ יָבה  ַלְיׁשִ ָמקֹום  ְמצוַּקת 
ה  ַעּתָ זֶה  ּיֵם  ּסִ ׁשֶ ִבְניָן  ּבְ ירֹות  ּדִ י  ּתֵ ׁשְ יָבה  ַהְיׁשִ ֲעבוּר 
ִדיַקת ָחֵמץ  ּבְ ֵליל  ּבְ ְוָאֵכן  כוּנַת ַהר נֹוף....  ׁשְ ּבִ ִלְבנֹות 
ִנְגַמר  קֹום,  ַהּמָ ֶאת  ָרָאה  מוֵּאל  ׁשְ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ ׁשֶ ַאֲחֵרי 

יָבה  קֹום ִלְהיֹות ַאְכַסְניָה ַלְיׁשִ ִכי טֹוב, ְוזָָכה ַהּמָ ָבר ּבְ ַהּדָ
עוִּרים  ִ ַלּשׁ ן  ּכָ ִמׁשְ ְוִלְהיֹות  ּתֹוָרָתּה,  ֵמֲעַמל  ְוִלְסּפֹג 

קוָּפה ֲאֻרּכָה וּפֹוִרּיָה. ּתְ
)ְיׁשוּרוּן - יח(

ה ְׁשמוֵּאל ַׁשִפיָרא ַזַצ"ל ַרִּבי מֹׁשֶ

ַרִּבי מֶֹׁשה ַפְייְנְׁשֵטיין ַזַצ"ל



יַבת ֵליְקווּד ית ִליׁשִ ָהַרב ִמּפֹוִניֶבז' ָעַרְך ַמְגּבִ
י ַאֲהרֹן  יַבת ֵליְקווּד ַרּבִ ד ְורֹאׁש ְיׁשִ ל ְמיַּסֵ ִטיָרתוֹ ׁשֶ יוֹם ּפְ ּבְ
ִהיא  ְמאֹד.  ה  ָקׁשֶ ַמּצָב  ּבְ יָבה  ַהְיׁשִ ָהיְָתה  זַַצ"ל,  קוְֹטֶלר 
ִחינָה רוָּחִנית ְוֵהן  ָעְמָדה ַעל ַסף ִהְתמוְֹטטוּת נוָֹרָאה ֵהן ִמּבְ
ן ָהַרב ִמּפוִֹניֶבז'  ּמֵ אוֹתוֹ ְזַמן ִנְזּדַ ִדיּוּק ּבְ ִמית, ּבְ ִחינָה ּגַׁשְ ִמּבְ
ֵדי ְלַהְתִרים  ְהְנָמן זַַצ"ל ְלַאֶמִריָקה ּכְ לוֹם ּכַ י יוֵֹסף ׁשָ - ַרּבִ
ׁשוּת  ִהְתַרּגְ ִמיַע ּבְ יַבת ּפוִֹניֶבז'. הוּא ִהׁשְ ְנִדיֵבי ַעם ֲעבוּר ְיׁשִ
ַעל  ִהְכִריז  ַמֲעָמד  וְּבאוֹתוֹ  ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ ַעל  ֶהְסּפֵד  ְבֵרי  ּדִ
ְמַמּלֵא ְמקוֹמֹו  ּכִ זַַצ"ל  נֵיאוֹר קוְֹטֶלר  ׁשְ י  ַרּבִ נוֹ  ּבְ ַרת  ַהְכּתָ
ֵליְקווּד, ִהּנִיַח  ּבוּר ּבְ יָבה, ְוִהּנֵה ְלַתְדֵהַמת ַהּצִ ָראׁשוּת ַהְיׁשִ ּבְ
יַע - ִאּסוּף  ָמּה ִהּגִ ׁשְ ּלִ ׁשֶ ָרתוֹ  ּצַד ֶאת ַמּטְ ָהַרב ִמּפוִֹניֶבז' ּבַ
ָכל ּכֹחוֹ ְלַהּצַָלת  ם ּבְ יַבת ּפוִֹניֶבז', ְוִנְרּתַ ָסִפים ְלַמַען ְיׁשִ ּכְ
ל ַעְסָקִנים  יַבת ֵליְקווּד. הוּא ִהְזִעיק ִמיָּד ֲאֵסַפת ֵחרוּם ׁשֶ ְיׁשִ
ֵמַעּמוֵּדי  ַהְיים,  ְנּדְ ּבֶ ַחּיִים  ַהּנִָגיד ר'  ל  ׁשֶ ְמעוֹנוֹ  ּבִ ְונְַדָבִנים 

תוֹ ִהְתַחּיְבוּ ְלַגיֵּס  ִריׁשָ י ּדְ יַבת ּפוִֹניֶבז' ְוַעל ּפִ ל ְיׁשִ וְֶך ׁשֶ ַהּתָ
יִָּמים ָהֵהם( ְלִפְרעוֹן  ִמיִָּדית ֵמָאה ֶאֶלף ּדוָֹלר )ְסכוּם ָעָתק ּבַ

יַבת ֵליְקווּד. ַהחוֹבוֹת ָהרוְֹבִצים ַעל ְיׁשִ
ָהַרב  ׁשֶ ה  ָהֻעְבּדָ ִמן  ֵעל  ְוִהְתּפַ ּתוֵֹמם  ִהׁשְ ּבוּר  ַהּצִ ּכָָאמוּר, 
ֵאינָה  יָבה ׁשֶ ֳעִבי ַהּקוָֹרה ְלַמַען ַהְיׁשִ ִמּפוִֹניֶבז' ִנְכנַס ּכָל ּכְָך ּבָ
אוּ  ּנָׂשְ ׁשֶ ַהּתוְֹרִמים  ֵמיַטב  ֶאת  ְלַמֲענָּה  ְמַגיֵּס  ְוהוּא  ּלוֹ  ׁשֶ
יַבת ּפוִֹניֶבז' - ִמְפַעל ַחיָּיו.  ל ְיׁשִ עֹל ִקיּוָּמּה ׁשֶ ה ּבְ ַעד ַעּתָ
ּכֵיַצד  ַהּפֶֶלא  ְלַמְרֵאה  ְלַהֲאִמין  וּ  ִהְתַקּשׁ ׁשוּט  ּפָ ים  ָהֲאנָׁשִ
יב  ִאּלוּ ׁשוֵֹכַח ִמּכָל מוְֹסדוָֹתיו ַהּגְדוִֹלים, וַּמּצִ ְהְנָמן ּכְ ָהַרב ּכַ
ַצת  ְניַן ַהּתוָֹרה, ְוַהְרּבָ ָרה ַאַחת ִויִחיָדה: ּבִ מוּל ֵעינָיו ַרק ַמּטָ
ל  ָרֵאל, וְּלִדידוֹ ֵאין ֶהְבּדֵ ּכַח ּתוָֹרה ִמּיִׂשְ ּתַ ׁשְ ּלֹא ּתִ ּתוָֹרה ׁשֶ

יָבה ַאֶחֶרת... יַבת ּפוִֹניֶבז' אוֹ ְיׁשִ יׁשִ ין ִאם ְמֻדּבָר ּבִ ּבֵ
)ָהַרב ִמּפוִֹניֶבז' - ח"ג(

ִּבְנַין ַהְּיִׁשיָבה ְּבֵליְקוּוד


