
בוּעֹות ת נָׂשֹא ְוַחג ׁשָ ָרׁשַ ֶרְך  ּפָ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

 ּכַֹח ָהָרצוֹן! 
ה ְלָהִקים ֶאת  יֹום ּכַּלוֹת מֹׁשֶ ֵתנוּ "ַוְיִהי ּבְ ָפָרׁשָ הּכָתוּב ּבְ
ׁש אֹתֹו ְוֶאת ּכָל ּכֵָליו ְוֶאת  ח אֹתֹו ַוְיַקּדֵ ּכָן ַוּיְִמׁשַ ׁשְ ַהּמִ
ׁש אָֹתם" )ז, א( ֵחם ַוְיַקּדֵ ְזּבֵַח ְוֶאת ּכָל ּכֵָליו ַוּיְִמׁשָ ַהּמִ

ּלֹא ָהיָה  ת ְפקוֵּדי( ׁשֶ ָרׁשַ ְנחוָּמא ּפָ ֲחזַ"ל )ִמְדַרׁש ּתַ ְמבָֹאר ּבַ
ה  ר מֹׁשֶ ר וָָדם, ְוַכֲאׁשֶ ׂשָ כַֹח ּבָ ּכָן ּבְ ׁשְ ן ְלָהִרים ֶאת ַהּמִ ִנּתַ
ּלוֹ,  ָקל ַהּכֵָבד ׁשֶ ׁשְ ּכָן ַלְמרוֹת ַהּמִ ׁשְ נוּ ּבָא ְלָהִרים ֶאת ַהּמִ ַרּבֵ

ָלאָכה. ִלים ֶאת ַהּמְ ָכל ְיָכְלּתוֹ והקב"ה ִהׁשְ ה ּכְ הוּא ָעׂשָ

ַמה  ֶאת  ה  עוֹׂשֶ ָהָאָדם  ָהָרצוֹן!  ּכַֹח  ַרב  ָמה  ָאנוּ  רוִֹאים 
ָאר. ְ ִלים לוֹ ֶאת ַהּשׁ כֹחוֹ ַלֲעשׂוֹת, והקב"ה ַמׁשְ ּבְ ֶ ּשׁ

ָרֵאל  עוֹד יִָמים ְספוִּרים ִנְזּכֶה ּכֻּלָנוּ, יַַחד ִעם ּכָל ּבֵית ִיׂשְ ּבְ
ן ּתוָֹרֵתנוּ. בוּעוֹת – ַחג ַמּתַ ָ יַע ֶאל ַחג ַהּשׁ ְלַהּגִ

נוּ  ְיָכְלּתֵ ָכל  ּכְ ה  נֲַעׂשָ ְמאֹד".  ָבר  ַהּדָ ֵאֶליָך  ָקרוֹב  י  "ּכִ
ה - ִמּתוְֹך ָעָמל ִויִגיָעה,  דוֹׁשָ ִלּמוּד ַהּתוָֹרה ַהּקְ ִקיַע ּבְ ְונַׁשְ
 - וְּלַקיֵּם  ַלֲעשׂוֹת  מֹר,  ִלׁשְ ּגַם  ֲעֵדנוּ  ּבַ ְיַסּיְעוּ  ַמִים  ָ ַהּשׁ וִּמן 

ַאֲהָבה! ּבְ
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ְִּקים  ַחז ַהּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ִמּגְדוֵֹלי  ִסּפוִּרים  ה  ּמָ ּכַ ּכָאן  נִָביא 
ָמעוּת ּכַֹח ָהָרצוֹן. ים ֶאת גֶֹּדל ַמׁשְ וַּמְמִחיׁשִ

ִסְפרוֹ 'ַחיֵּי עוָֹלם': ֶאל  ה ּבְ ֵלער זַַצ"ל ֵמִביא ַמֲעׂשֶ ַטְיּפְ ַהּסְ
ֵרה ְוָאַמר לֹו  ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ יַע נַַער ּבֶ ַהֲחַתם סֹוֵפר זַַצ"ל ִהּגִ
ְמעוּ זֹאת  ָ ּשׁ ׁשֶ ּה. ּכְ ָקה ּבָ ְרצוֹנוֹ ִלְלמֹד ּתוָֹרה ְונְַפׁשוֹ ָחׁשְ ׁשֶ
ר לֹא  ִנים ֲאׁשֶ ׁשָ ן 17  ּבֶ חוִּרים ָלֲעגוּ לוֹ: ֲהֵכיַצד נַַער  ַהּבַ
ֲאָבל  ָמָרא?  ּגְ ִלְלמֹד  ּכֵָעת  ְלַהְתִחיל  ְרצוֹנוֹ  ִמיָָּמיו  ָלַמד 
ִלְלמֹד  ָהרוֶֹצה  ּכָל  ֲהֵרי  ְצֲחקוּ,  ּתִ ה  ָלּמָ ֶהם:  ּבָ גַָּער  ַרּבָם 
יָבוֹא ְוִיְלַמד! ַרּבָם ֵקֵרב ֶאת ַהּנַַער, ְוָקַבע ֲעבוּרוֹ ַחְברוּתוֹת 
ֲאָבל  ַאַחת.  ָעה  ׁשָ ִעּמוֹ  ִיְלַמד  ֶאָחד  ּכָל  ׁשֶ חוִּרים  ּבַ ִעם 
ֵרה  ַבע ֶעׂשְ יל ׁשְ ּנַַער זֶה לֹא ָלַמד ַעד ּגִ רוֹן זֶה ׁשֶ נוָֹסף ְלִחּסָ ּבְ
מַֹע וָּמִהיר ְלַאּבֵד,  ה ִלׁשְ ָהיָה ָקׁשֶ רוֹן נוָֹסף ׁשֶ ִחּסָ ָהיָה לוֹ 
ָעִמים, ַמֵהר ְמאֹד  נָה ְמָאה ּפְ ּגַם ִאם ָלְמדוּ ִעּמוֹ ִמׁשְ ּכְָך ׁשֶ
ִאּלוּ לֹא ְלָמָדּה  ֵעינָיו ּכְ ָהיָה ׁשוֵֹכַח אוָֹתּה וְּלָמֳחָרת ָהיְָתה ּבְ
ג ְוַאף ָעָלה ְוָעָלה ְוהוּא  קוֹ ַלּתוָֹרה לֹא ּפָ ֵמעוָֹלם. ֲאָבל ֶחׁשְ
ּבָחוּר  ְלַמְדֵרַגת  יַע  ִהּגִ ַהיִָּמים  וִּבְרבוֹת  ִלּמוּדוֹ,  ּבְ ִהְתִמיד 
ּתוָֹרה, ּגַם יְִרָאתוֹ ָהְיָתה ְטהוָֹרה ְוָעָלה ְוִהְצִליַח  ֻמְפָלג ּבַ
ְלִמיד ָחָכם  ִעיר ַמֶטְרְסדוְֹרף ְוָהיָה ּתַ ּנְִתַמּנָה ְלַדיָּן ּבָ ַעד ׁשֶ
ִסְפֵרי ֲחַתם סוֵֹפר,  ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְוֻהְזּכַר  ּתוָֹרה,  ּבַ גָּדוֹל 
נִָאים ְולֹא ָהיָה ִנְרָאה  ה? לֹא ָהיוּ לוֹ ֶאת ַהּתְ ְוָכל זֶה ָלּמָ
ר  ִוּתֵ ּלֹא  ׁשֶ ּבוֹ  ָהיָה  ׁשֶ ָהַעז  ָהָרצוֹן  ּכַֹח  ֲאָבל  יְַּצִליַח,  ׁשֶ
ְלָכזֹאת  אוֹתוֹ  ֵהִביא  זֶה  וְּלִהְתַעּלוֹת  ַלֲעלוֹת  ּתוֵֹקק  ְוִהׁשְ

ַמְדֵרגָה.

ּדוְּך  ׁשִ ִחּפֵשׂ  י ַאְיזֶל ָחִריף זַַצ"ל ׁשֶ ה ַעל ַרּבִ ֲעׂשֶ נוַֹדע ַהּמַ
ֵאָלה ֲחִריָפה  ַאל ׁשְ יַבת ווֹלֹאִז'ין ְוׁשָ יַע ִליׁשִ ְלִבּתוֹ. הוּא ִהּגִ
י  ּכִ ָהיָה  ַדְעּתוֹ  ּבְ ָעֶליָה.  לוֹ  יב  ְלָהׁשִ יַָדע  לֹא  ֶאָחד  ְוַאף 
ֵחהוּ ְלָחָתן  יָתוֹ ִיּקָ יב ַעל קוּׁשְ יל ְלָהׁשִ ּכִ ר יַׂשְ ְלִמיד ֲאׁשֶ ַהּתַ
ּלֹו  ְרּכָָרה ׁשֶ יָבה ָרַדף ַאֲחֵרי ַהּכִ יָָּצא ֵמַהְיׁשִ ׁשֶ ּתוֹ. ּכְ ֲעבוּר ּבִ
י ַאְיזֶל: אוְֹתָך ֲאִני  ׁשוָּבה. ָאַמר ַרּבִ ַאל ַמה ַהּתְ ְוׁשָ ּבָחוּר 
ְבֵרי  ָך ָלַדַעת ֶאת ּדִ ּלְ י ּכַֹח ָהָרצוֹן ׁשֶ י, ּכִ רוֶֹצה ְלָחָתן ְלִבּתִ
ן ֲעִליָּה  ה רוֵֹדף ַאֲחַרי, ּכָזֶה ּבֶ ַאּתָ ַהּתוָֹרה ּכֹה גָּדוֹל ַעד ׁשֶ

ֲאִני רוֶֹצה...

ַעם ַאַחת גְָּבָרה  ּפַ י זְַלָמן ִמוֹּולֹאִז'ין זַַצ"ל, ׁשֶ ְמֻסּפָר ַעל ַרּבִ
ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ְמֻסיָּם  ֵסֶפר  ִמּתוְֹך  ִלְלמֹד  ַעזָּה  ׁשוָּקה  ּתְ ִלּבוֹ  ּבְ
ה  ּמָ ָהיוּ ְצִריִכים ּכַ יַע ְלזֶה ֻהְצַרְך ְלָהִזיז ַאְרגָּז ּכֵָבד ׁשֶ ְלַהּגִ

ְזכוּת ַאֲהַבת ַהּתוָֹרה  ִביל ְלָהִזיזוֹ, ֲאָבל ּבִ ׁשְ ים ּבִ ה ֲאנָׁשִ ְוַכּמָ
יָדֹו  ּבְ ָעָלה  ֶפר,  ּסֵ ּבַ ִלְלמֹד  ָהַעזָּה  וְּתׁשוָּקתוֹ   ּבוֹ  ֲעָרה  ּבָ ׁשֶ

כוֹחוֹת ַעְצמוֹ ֶאת ָהַאְרגָּז ַהּכֵָבד... ְלָהִזיז ּבְ
ֵרָפה  ׂשְ ַעת  ׁשְ ּבִ ְלֻדְגָמא  ָאָדם  נֵי  ּבְ ְסָתם  ּבִ יֵָמינוּ  ּבְ ֲאִפילוּ 
ֵמַעל  ַהְרּבֵה  ֵהם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ַלֲעשׂוֹת  ְמֻסגָּל  ָאָדם  רח"ל, 
נוַּפת  י ַהֶהְכֵרַח ְוַהּצֶֹרְך ַהגָּדוֹל נוְֹתִנים ָלָאָדם ּתְ ּכֹחוָֹתיו ּכִ

יָרה ַהְרּבֵה ֵמַעל ּכֹחוָֹתיו. ּכַֹח ַאּדִ

לֹוְיזְֶנּבוְּרג זַַצ"ל.  י ִמּקְ ּפֵר ָהַרּבִ ּסִ נִָביא ּכָאן ִסּפוּר נוָֹסף ׁשֶ
ׁש טוָֹבה ֵמֵאיזֶה ְיהוִּדי ְלַמַען ּבֵית ַהחוִֹלים  ּקֵ י ּבִ ַעם ָהַרּבִ ּפַ
ֲאִני  ה ָמה ׁשֶ 'ַלִניָּאדוֹ', ָאַמר לוֹ ַהְיהוִּדי: "ֶרּבֶה, ֲאִני ֶאֱעׂשֶ
ה הוּא יָכוֹל.  ן ָאָדם לֹא יוֵֹדַע ַעד ּכַּמָ י: ּבֶ יָכוֹל"! ָאַמר לוֹ ָהַרּבִ
ֵדי  וָֹאה הוּא ָהיָה ַחּלָׁש ְמאֹד ַעד ּכְ ְפנֵי ַהּשׁ ּלִ י ׁשֶ ְוִסּפֵר ָהַרּבִ
ָהיָה ַחּלָׁש  ָמָרא ֵמרֹב ׁשֶ א ֲעבוּרוֹ ֶאת ַהּגְ ְלִמידוֹ נָׂשָ ּתַ ּכְָך ׁשֶ
יעוּ ַהגְֶּרָמִנים  וָֹאה ְוִהּגִ ְרָצה ַהּשׁ ְולֹא ָהיָה לוֹ ּכַֹח, ְוִהּנֵה ּפָ
ָפֶרךְ. וְּמַסּפֵר ָהַאְדמוֹ"ר זַַצ"ל  ְוִהְתִחילוּ ְלַהֲעִביד אוָֹתם ּבְ
ָהִייִתי ָצִריְך  ֵבִדים ׁשֶ ים ּכְ ּקִ ָמָרא, ֶאּלָא ׂשַ אִתי ָעַלי ּגְ לֹא נָׂשָ
עוֹת ַרּבוֹת!  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ר קוֹמוֹת ְוָלֶרֶדת, ְוָכְך ּבְ ְלַהֲעלוֹת ֶעׂשֶ
ן ָאָדם לֹא יוֵֹדַע ַמה הוּא יָכוֹל, וִּבְפָרט  ּבֶ ַהֶהְסּבֵר הוּא, ׁשֶ

רוָּחִניּוּת. ּבְ

ָהיָה  ׁשֶ ּכְ אוָֹפִקים  יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש  זַַצ"ל  ָקִמיל  ַחּיִים  י  ַרּבִ
ִעם  יַַחד  ֲאָבל  ּמוּד,  ַהּלִ ֲהָבנַת  ְמאֹד  ָעָליו  ָתה  ָקׁשְ ּבָחוּר 
רוֹת  ַעׂשְ ָעַמל  זַַצ"ל הוּא  ׇרהְמס  ֵאיּבְ ַאְריֵה  י  ַרּבִ  - ֵרֵעהוּ 
ִהְצִליַח ְלָהִבין ֶאת  ָעִמים ַעל ּכָל ֶקַטע ְוֶקַטע ַעד ׁשֶ וְּמאוֹת ּפְ
יֵצי  ֶאָחד ִמּגְדוֵֹלי ַהּדוֹר וַּמְרּבִ ְגיָה, וְּליִָמים זָָכה ִלְהיוֹת ּכְ ַהּסֻ
ִאיָפה ּגְדוָֹלה  יֵּׁש ׁשְ ׁשֶ ְגיוֹת ַעל ּבוְּריָן. ּכְ ֲהָבנַת ַהּסֻ ַהּתוָֹרה ּבַ

ר ַלֲעשׂוֹת ַהּכֹל! ְוכַֹח ָרצוֹן ֶאְפׁשָ

רוֶֹצה  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ּכוֵֹתב  זַַצ"ל  וֹוְלּבֶה  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ יַח  ּגִ ׁשְ ַהּמַ
ְרצוֹנוֹ.  ּבִ ָדָבר ְמֻסיָּם ָצִריְך ִלְהיוֹת ָחזָק ְמאֹד  ּבְ ְלִהְתַחזֵּק 
ְיַחזֵּק  ִפּלָה,  ַהּתְ ֲעבוַֹדת  ּבַ ְלִהְתַחזֵּק  רוֶֹצה  ׁשֶ ִמי  ְלֻדְגָמא 
ָהַרב  וְּמַסיֵּם  יְַדִריכוּהוּ,  ַמִים  ָ ַהּשׁ וִּמן  ִעְניָן  ּבָ ְרצוֹנוֹ  ְמאֹד 
ָאָדם  ֶ ווְֹלּבֶה זַַצ"ל: ְוָעֵלינוּ ָלַדַעת ֱאֶמת נוָֹרָאה זֹאת: ַמה ּשׁ
ַחיָּיו - וְּלֵהֶפְך: ַמה  ּבְ יג  ּבֱֶאֶמת רוֶֹצה - ֶאת זֶה הוּא ַמּשִׂ
ָהיָה ְרצוֹנוֹ... ְוָכל  ֶ ּלוּי ַעל ַמה ּשׁ ַחיָּיו זֶה ַהּגִ יג ּבְ ָאָדם ַמּשִׂ ֶ ּשׁ

יָדוֹ. ֵהר ְמַסּיְִעין ּבְ ַהּבָא ִלּטָ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּבְ



בוּעוֹת... ָ ל ַחג ַהּשׁ ִעצּוּמוֹ ׁשֶ יַָּרד ּבְ ם ׁשֶ ׁשֶ ַהּגֶ
ן  בוּעוֹת, ְזַמן ַמַתּ ל ֶעֶרב יוֹם טוֹב ַחג ַהָשּ ָבְקרוֹ ֶשׁ ָהיָה זֶה ְבּ
ּה  ל ְגּאוֹן ּפוְֹסֵקי גִָּליְציָה ְוַרָבּ ּתוָֹרֵתנוּ. ְדּמוּתוֹ ַהֲהדוָּרה ֶשׁ
לֹום ָמְרְדַּכי ַהּכֵֹהן  י ָשׁ ְפָלא ַרִבּ ֶרעזַ'אן, ַהגָּאוֹן ַהּמֻ ל ְבּ ֶשׁ
ֶרעזַ'אן,  "ם ִמְבּ ַהְרׁשָ ִסּלוִּדין ַהּמַ ֻכֶנּה ְבּ ַבְדרֹון זָצָ"ל ַהּמְ ׁשְ
ָשְׂרָרה  ר  ֲאֶשׁ ה  ַהַגָּסּ ָלֲאִויָרה  ֻמְחָלט  ִנגּוּד  ּכְ ָהְיָתה 

ֶרעזַ'אן. מוּך ִלְבּ ָבִאי ַהָסּ ַסְרְקִטין ַהּצְ ְקּ ַבּ
י  ֶעֶרב יוֹם ָקדוֹׁש זֶה? ַרִבּ ְוָקא ְבּ קוֹם ַדּ ּמָ שׂ ַבּ ָמה הוּא ִחֵפּ
ל ַעל ַעְצמֹו  מוָּכה, ִקֵבּ ל ָהִעיר ַהְסּ ּה ֶשׁ ַרָבּ לוֹם ָמְרְדַּכי, ּכְ ָשׁ
ְרתוּ  ֵשּׁ ֶאת ָהַאֲחָריוּת ִלְדאֹג ַאף ְלאוָֹתם ַחיִָּלים ְיהוִּדים ֶשׁ
ִמֵדּי ֶעֶרב יוֹם טוֹב  קוֹם ּכְ ָבִאי. הוּא ִהִגּיַע ַלּמָ ֲחנֶה ַהּצְ ּמַ ַבּ
חוִֹזית  ַהּמְ ֻלגָּה  ַהּפְ ַעל  ָהַאְחַראי  ַהגֶּנֶָרל  ֶאת   ֹׁ ִלְפגּש ֵדי  ּכְ
ּרוּת  י יוִֹאיל ִלְפטֹר ֶאת ַהַחיִָּלים ַהְיּהוִּדים ִמֵשׁ ׁשוֹ ּכִ וְּלַבְקּ

נֵי ְיֵמי ַהַחג. ׁשְ ַתְרִגּיִלים ִבּ פוּת ְבּ ְתּ ַתּ וֵּמִהׁשְ
ן  ִנַּתּ ַצו ַמְלכוִּתי ֶשׁ ִמיד ְבּ מוֹ ָתּ יֵַּע ּכְ לוֹם ָמְרְדַּכי ִהְסַתּ י ָשׁ ַרִבּ
ְכבוֹדֹו  ִבּ ָהרוִּסי  ַהָצּאר  ִמיֵדי  ָלֵכן  קֶֹדם  ְספוּרוֹת  ִנים  ָשׁ
ַהְיּהוִּדים  ַלַחיִָּלים  ה  ֻחְפָשׁ ַהָצּאר  ֶהֱעִניק  ּבוֹ  ֶשׁ וְּבַעְצמוֹ, 
ַטח לא  ֶשּׁ ַבּ ִדים  ַפְקּ ָכל ַמֲחנוֹת ַהָצָּבא. ִמּשוּם ָמה, ַהּמְ ְבּ
ִמיד ֻהְצַרך  ָטְרחוּ ְלַקיֵּם ֵמֲאֵליֶהם ֶאת ְדַּבר ַהַצּו, ְוִכְמַעט ָתּ
ֲענֶה ָהיָה  ָלל ַהּמַ ֶדֶרְך ּכְ יר' ָלֶהם ֶאת ִקיּוּמוֹ. ּבְ ָהַרב 'ְלַהְזּכִ

ׁש. ֵבּ ַתּ ַעם ְדַּבר ָמה ִהׁשְ ִחיּוִּבי, אוָּלם ַהַפּ
תֹו,  ָשׁ ָקּ ַבּ ֶאת  יַע  ְלַהִבּ "ם  ַהְרׁשָ ַהּמַ יק  ִהְסִפּ ֶטֶרם  ְבּ עֹוד 
ַעם,  "ַהַפּ ׁש;  ִעֵקּ ֵסרוּב  ַהֶגּנֶָרל  ל  ֶשׁ נָיו  ָפּ יעוּ  ִהִבּ וְּכָבר 
ַתְרִגּיל  ְבּ ָמָחר  ּפוְֹתִחים  ָאנוּ  ִרי!  ֶאְפָשׁ ל ֹא  זֶה  ינֶר,  ַרִבּ
ל ּכָל  יְַּצִריְך ִהְתַגְיּסוּת ֻמְחֶלֶטת ֶשׁ ף ֶשׁ ָארֹוְך וְּרַחב ֶהֵקּ
ִהְכִריז  ְלִאיׁש",  ה  ֻחְפָשׁ ר  ְלַאְפֵשׁ נוַּכל  לֹ א  ַהְגּדוִּדים 
ק ַהַצּו  ֶהְעֵתּ תֹו ְבּ ה ְלנֹוֵפף ְלֻעּמָ "ם ִנָסּ ַהְרׁשָ נְֶחָרצוֹת. ַהּמַ
ָלל ל ֹא ִהְתַרֵגּׁש:  יָסר, אוָּלם ַהּלָה ּכְ נַָּתן ַהֵקּ ְלכוִּתי ֶשׁ ַהּמַ
י ַהָצָּבא", ָסַתם ְולֹ א  ַעם הֹוָרָאה זֹו נֹוֶגֶדת ֶאת ֻחֵקּ "ַהַפּ

ֵרׁש. ֵפּ
ְדָבִרים  ד ֶהָעִריץ ִבּ ַפֵקּ "ם ִלְפנוֹת ַלּמְ ַהְרׁשָ ה ַהּמַ ְתִחּלָה ִנָסּ ִבּ
ַגּסוּת,  ַהיּוְֹצִאים ִמן ַהּלֵב, אוָּלם ַהּלָה ָדָּחה ֶאת ַהְדָּבִרים ְבּ
יחוֹ,  יו ַעל ה' ְוַעל ְמִשׁ ִפּ ָלב ְמֻסיָּם ַאף ֵהֵחל ִלְפעֹר  וְּבָשׁ

ָלן. ַרֲחָמנָא ִליּצְ
ּתֹק. הוּא ָעָטה ַעל  "ם ִלׁשְ ַהְרׁשָ ָלב זֶה ל ֹא יָכוֹל ָהיָה ַהּמַ ָשׁ ְבּ
ַרְך  ם ִיְתָבּ י ַהֵשּׁ ד: "ַדּע ּכִ ַפֵקּ ת ְרִציִנית ְוָאַמר ַלּמְ נָיו ֲאֶרֶשׁ ָפּ

ּלוֹ ֵהם, ְוִאם  ַמִים ְוָהָאֶרץ – ֶשׁ יֵמי ַהַחג; ַהָשּׁ ּבוֹת ִבּ ִצוָּנוּ ִלׁשְ
ְלהוִֹריד  הוּא  יָכוֹל  רוִֹבים,  ַהְקּ יּוַֹמִים  ַבּ ּבוֹת  ֶשִנּׁשְ ְרצוֹנוֹ 
ְרִגּיל  נַע ַהַתּ ַמִים ְוַעל ּכְָרֲחָך ִיּמָ ִמים ִמן ַהָשּׁ ל ְגָּשׁ ֶטף ֶשׁ ֶשׁ

ֻתְכנָן". ַהּמְ
יו  ִפּ ֶאת  ְלַמּלֵא  ֵהֵחל  ָהַרב,  ִדְּבֵרי  ֶאת  ד  ַפֵקּ ַהּמְ מַֹע  ׁשְ ּכִ
ַלַעג:  ִהיִרים ְוָאַמר ְבּ ַמִים ַהְבּ יט ֶאל ַהָשּׁ חוֹק. הוּא ִהִבּ ׂשְ ִבּ
ֶמׁש  ז ֶאת ְזַמּנְְך ְוֶאת ְזַמִנּי. ֲהל ֹא ַהֶשּׁ "ְיִדיִדי, ֲחָבל ְלְך ְלַבְזֵבּ
ׁש  י ֵאין ַמּמָ ֶאֶלף ֵעִדים ּכִ ִעיד ּכְ ל יוֹם ָתּ ִעּצוּמוֹ ֶשׁ ַהּקוַֹפַחת ְבּ

ּכָזוֹ"?!... ֵעת ֶשׁ ם ְבּ ְדָבֶריְך ְוִכי ִמי יוַּכל ְלהוִֹריד גֶֶּשׁ ִבּ
ַבע  ּנוֹת ֶאת ַהֶטּ ָרֵאל הוִֹכיַח ֶאת ְיכוֹלוָֹתיו ְלַשׁ "ֱאל ֵֹקי ִיׂשְ
יבוֹ. ְוַאף  "ם ַלֲהִשׁ ַהְרׁשָ ה ַהּמַ ָעִמים", ִנָסּ ָבר ֵאין ְספֹר ּפְ ּכְ
ה  ֵמַהַחּמָ סוּף,  יַם  ְקִריַעת  ִמנֵּס  ִלְדָבָריו  ִסּמוִּכין  ֵהִביא 
ֵאְרעוּ  ֶשׁ נוָֹסִפים  ים  ַרִבּ ֲעִשׂים  וִּמּמַ ַע  ִליהוֹֻשׁ ָעְמָדה  ֶשׁ
ִנים ַאף ל ֹא ָטַרח  ַהגֶּנֶָרל ַעז ַהָפּ ַמֲהַלְך ַהּדוֹרוֹת, ֶאּלָא ֶשׁ ְבּ

ְיָּמה... ה ִהְסַתּ ִגיָשׁ קוֹמוֹ ּכְאוֵֹמר: ַהּפְ ְלָהִגיב, ַרק ָקם ִמּמְ
ַעד  ח נֶֶפׁש ִמַבּ ְברֹון ֵלב וַּמַפּ ִשׁ "ם ְבּ ַהְרׁשָ ר יָָצא ַהּמַ ּכֲַאֶשׁ
ָעִשׂינּו  "ָאנוּ  ִלְמַלּוֵהו:ּ  ָאַמר  ָבִאי,  ַהצְּ ֲחנֶה  ַהּמַ ַער  ְלַשׁ
ָאִבינּו  ַעל  ֶאּלָא  ֵען  ְלִהָשּׁ ָלנוּ  ֵאין  ה  וֵּמַעָתּ ּלָנוּ,  ֶשׁ ֶאת 
ְלַמַען  מֹו  ׁשְ ֶאת  ְלַקֵדּׁש  יָכֹול  ַוַדּאי  ְבּ ר  ֲאֶשׁ ַמִים,  ָשּׁ ַבּ ֶשׁ
נָיו". ם ה' נְִקָרא ָעֵלינוּ ְוִייְראוּ ִמָפּ י ֵשׁ יְִראוּ ּכָל ָהָאֶרץ ּכִ

ְוַאף  ֻעזָּּה,  ְמלוֹא  ִבּ ה  ַהַחּמָ זְָרָחה  ַהיּוֹם  ּכָל אוֹתוֹ  ְך  ֶמֶשׁ ְבּ
ַמִים  ַהָשּׁ ָהיוּ  ָמר',  ׁשְ ַהּמִ 'ֵליל   – בוּעוֹת  ַהָשּ ַחג  ֵליל  ְבּ

ְמלוֹא ֻעזָּם. ְבִהירוָּתם, ְוַהּכוָֹכִבים זֲָהרוּ ִבּ ִבּ
ִלים ִעם רַֹע ַהְגּזֵָרה,  "ם ִהׁשְ ַהְרׁשָ י ַאף ַהּמַ ַבר ּכִ ָסּ ָהיָה ִמי ֶשׁ
ּקוּן', נֱֶעַמד  ַה'ִתּ ִסיּוּם ֲאִמיַרת  ַלְיָלה ִעם  ִאיׁשוֹן  ְבּ ֶשׁ ֶאּלָא 
ַלף  ָשׁ ְדָרׁש. הוּא  ַהּמִ ית  ֵבּ ִמְזַרח  ְבּ קוֹמוֹ  ִמּמְ ָהַרב  ְלֶפַתע 
ם  ָשׁ ְקּ ֶקה' ְמעוֵֹרר וָּמזַג ִלְבנֵי ֲחבוָּרתוֹ, ַאַחר ִבּ ְקּבוּק 'ַמׁשְ ַבּ
ת  ַשׁ וְּבַבָקּ ְתִפּלָה  ִבּ ִמּכָֹחם  יֶֶתר  ץ  וְּלִהְתַאּמֵ ַחִיל  ֶלֱאזֹר 

ל ַהְגּזֵָרה. ֵטּ ַרְך ְוִתְתַבּ מוֹ יְִתָבּ ַרֲחִמים ְלַמַען יְִתַקֵדּׁש ׁשְ
ים, ל ֹא  ִהּלִ ה ִסְיּמוּ ֶאת ּכָל ֵסֶפר ַהְתּ זֶּה ַעָתּ נֵי ַהֲחבוָּרה ֶשׁ ְבּ
ִליׁש  ְדָמעוֹת ָשׁ ם. ֵהם ֶהֱעִתירוּ ִבּ ֵאֲחרוּ ְלַקיֵּם ֶאת ִמְצַות ַרָבּ
ם יְִגרֹם  עוָֹלם, וְּכִדְבֵרי ַרָבּ מוֹ ָבּ י ְיַקֵדּׁש ֶאת ׁשְ ִלְפנֵי ה' ּכִ

דוֹׁש. יּוֹם ַהָקּ ַהַחיִָּלים ַהְיּהוִּדִיּים ל ֹא ִיְצָטְרכוּ ַלֲעבֹד ַבּ ֶשׁ
ַמִים  נֵי ַהֲחבוָּרה, ַהָשּׁ ְבּ ַחר ָעָלה, אוָּלם ְלַדֲאבוֹן ֵלב  ַהַשּׁ
ִלְטִביַלת  יָָצא  "ם  ַהְרׁשָ ַהּמַ ָהיוּ.  ֶשׁ ִפי  ּכְ ִהיִרים  ְבּ נוְֹתרוּ 
ְלִמיָדיו, ִהְרִגיָעם  נֵי ַתּ דֹק ֶעֶצב ַעל ּפְ ר נוַֹכח ְבּ ַחר, ְוַכֲאֶשׁ ַהַשּׁ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ



ַוַדּאי ֵאין  ל. ֲהלֹ א ְבּ ְתַקֵבּ ִפּלֵָתנוּ ִתּ ְתּ ְראוּ ֶשׁ אוְֹמרוֹ: "עוֹד ִתּ ְבּ
ּכָזֶה". ע ָעִריץ ֶשׁ ַרְך ַעל ְיֵדי ָרָשׁ מוֹ ִיְתָבּ ִיְּתַחּלֵל ׁשְ ְרצוֹן ה' ֶשׁ
ס  ִטֵפּ ם,  ִמָשּׁ ְספוִּרים  ִקילוֶֹמְטִרים  ֶמְרַחק  ְבּ ֵעת,  ְבּ ּה  ָבּ
ְלֵעֶבר  ּבוַֹטַחת  ְרִכיָבה  ִבּ וָּפנָה  סוּסוֹ  ַעל  ַהגֵֶּאה  ַהגֶּנֶָרל 
ַעם  ִמַפּ ל ַֹח  ׁשְ ִמּלִ ק  ִמְתַאֵפּ ֵאינוֹ  הוּא  ֶשׁ ּתוְֹך  ַסְרְקִטין,  ַהְקּ
ַהִגּיעֹו  ְבּ ִהיִרים.  ַהְבּ ַמִים  ַהָשּׁ ְלֵעֶבר  ִנָצּחוֹן  ֵטי  ַמְבּ ְלַפַעם 
אוֹת  ֲחצוְֹצָרה,  ַבּ ְקצוּבוֹת  ַקע  ָתּ ַהַחיִָּלים  ְמגוֵּרי  ִלְמקוֹם 
נְֻקַדּת ַהְיִּציָאה. אֶֹפן ִמיִָּדי ִבּ ַעל ַהַחיִָּלים ְלִהְתיֵַצּב ְבּ ְלָכְך ֶשׁ
ַהְיִּציָאה  ַרֲחַבת  ָהְמָתה  ָבר  ּכְ ִמּכֵן  ְלַאַחר  ַדּּקוֹת  ה  ּכַּמָ
רוַּעת  ְתּ ָרב.  ַלְקּ ְדּרוִּכים  ִנְּראוּ  ֶשׁ ַהַחיִָּלים  ֵמֲהמֹון 
ְתאֹום  ִפּ ֶפַתע  ְבּ ָאז,  ֶשׁ ֶאּלָא  ְמָעה,  ִנׁשְ ָבר  ּכְ ַהְיִּציָאה 

י יֵָאֵמן. ְלִתּ ִהְתַרֵחׁש ַהִבּ
ָעה ֻמְחֶלֶטת ֵהֵחּלָה ִלְנׁשֹב רוַּח ַעזָּה ְוָעְצָמִתית, וַּבד  ַהְפָתּ ְבּ
ָעִבים, קוֹלוֹת ְרָעִמים ַמְחִריִדים  ַמִים ֶבּ ַהָשּׁ ּסוּ  ַבד ִהְתּכַ ְבּ
ְספוִּרים  ְרגִָעים  ִלְברֹק.  ֵהֵחּלוּ  וְּבָרִקים  ַמע,  ְלִהָשּׁ ֵהֵחּלוּ 
ל ֹא  ּכָמוָֹה  ֶשׁ ָעְצָמה  ְבּ ַעז  ם  גֶֶּשׁ ָלֶרֶדת  ֵהֵחל  ִמּכֵן  ְלַאַחר 
ָקם יְָצאוּ  ֵלי ִנׁשְ ִים, ּכְ ּמַ גוּ ַבּ ְגֵדיֶהם ִנְסּפְ ירוּ ַהַחיִָּלים. ִבּ ִהּכִ
ד  ַפֵקּ ה ַהּמְ ְתִחּלָה ִנָסּ ֻעּלָה, ְוָכל גּוָּפם ָרַעד ִמּקֹר. ִבּ ַלל ּפְ ִמּכְ
ַחת קוַֹרת ַגּג.  ִהּכָנֵס ַתּ ַעד ַחיָָּליו ִמּלְ ה ָהעֶֹרף ִלְמנַֹע ְבּ ְקֵשׁ
ְכִניּוֹת...  ָתּ ּנוּי ַבּ י ֵאין ּכָל ִשׁ ה ְלַהְכִריז נוָֹאׁשוֹת ּכִ הוּא ִנָסּ
ת ְוִיּכָנַע, ֲעלוִּלים  י ִאם לֹ א ִיְתַעֵשּׁ אוָּלם ַעד ְמֵהָרה ֵהִבין ּכִ

ַהַחיִָּלים ְלַכּלוֹת ּבוֹ ֶאת זֲַעָמם, וִּמיָּד הוָֹרה ְלָכל ַהֶנֱּאָסִפים 
ָלׁשוּב ְלָאֳהֵליֶהם.

יְך  ם ִהְמִשׁ ְלֶרֶמז ָעֶבה יוֵֹתר ל ֹא ָהיָה ַהגֶּנֶָרל זָקוּק. ַהגֶֶּשׁ
ר גָּרוּ  לוֹם ַחיָָּליו ֲאֶשׁ ׁש ִלׁשְ ָחַשׁ ד ֶשׁ ַפֵקּ זַַעף, ְוַהּמְ ָלֶרֶדת ְבּ
ית  אָֹהִלים ּדוְֹלֵפי ַמִים, ִמֵהר ְלָהִריץ ֶאת סוּסוֹ ְלֵעֶבר ֵבּ ְבּ
ׁש  ֵקּ קוֹם ִבּ ַהִגּיעוֹ ַלּמָ "ם. ְבּ ַהְרׁשָ ּלֵל ַהּמַ ּבוֹ ִהְתַפּ נֶֶסת ֶשׁ ַהּכְ
 – ָהֱאלֹ ִקים'  'ַמְלַאְך  ל  ֶשׁ נָיו  ָפּ ֶאת  ְלַחּלוֹת  ֵדי  ּכְ ְלִהּכָנֵס 

נְֶגּדוֹ. נָיו ּכְ ׁש ֶאת ְסִליָחתוֹ ַעל ֶשֶהֱחִציף ָפּ ְלׁשוֹנוֹ, וְּלַבֵקּ ּכִ
י  ַהְכנָָעה, "נוַֹכְחִתּ ד ְבּ ַפֵקּ נָה ַהּמְ "ָאָנּא, ִיְסַלח ִלי ָהַרב", ָפּ
עוֵֹשׂי  וְּכַמְלָאָכיו,  ָרֵאל  ִיׂשְ ּכֵאל ֵֹקי  ֵאין  ָאֵכן,  י  ּכִ ִלְראוֹת 
ה  ָשׁ ָקּ ּכָאן וֵָאיָלְך ֲאַמּלֵא ּכָל ַבּ ּמִ ְרצוֹנוֹ. ַמְבִטיַח ֲאִני ָלַרב ֶשׁ
ְוֵאין הוּא ָצִריְך יוֵֹתר ַאף ְלַהְטִריַח  ּנוּ,  ְפנֶה ֵאַלי ִמּמֶ ֻתּ ֶשׁ
ה  ָשׁ ְלַבָקּ ַאף  ְלֵהָעֵתר  ֲאִני  ִמְתַחיֵּב  ֵאַלי.  ְלַהִגּיַע  ַעְצמוֹ 
י  יָכְֹלִתּ ָכל  ּכְ ֵדּל  ַתּ ְוֶאׁשְ ִליָחיו,  ׁשְ ֶאְמָצעוּת  ְבּ ֵאַלי  יְַּפנֶה  ֶשׁ

ָאּה". ְלַמּלְ
ל  ֶשׁ ִנְלָהב  ְל'ָחִסיד'  ד  ַפֵקּ ַהּמְ ָהַפְך  ָוֵאיָלְך  זֶה  ִמיֹּום 
ְפִטיָרתֹו  ה ֲארֹון ָהֱאל ִֹקים, ִבּ ָבּ ִנּׁשְ "ם. וְּבֵעת ֶשׁ ַהְרׁשָ ַהּמַ
ַאֲחֵרי  ַחיִָּלים  ְגּדוּד  רֹאׁש  ְבּ ָצַעד  ַאף  "ם,  ַהְרׁשָ ַהּמַ ל  ֶשׁ
ְדָּמעוֹת  ֶשׁ ּתֹוְך  ַאֲחרֹון,  ּכָבֹוד  לֹו  ַלֲחל ֹק  ֵדי  ּכְ תו  ִמָטּ
ם  לֹום' – אֶֹהל ֵשׁ ׁשוּחוֹת. )'ַדְּרֵכי ָשׁ נָיו ַהְקּ זֹוְלגוֹת ַעל ָפּ

אוֹת לא(


