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ת ּבָָלק ָרׁשַ ֶרְך – ָפּ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ּבַאי  ַזַעם ְוִהְתנַּפֵל ַעל ַהּגַ ָהִאיׁש ָרץ ּבְ
ְצָעקֹות... ּבִ

י  ַרּבִ עֹוָלם  אֹון  ּגְ ַרּבֵנוּ  ל  ׁשֶ דֹורֹו  ּבְ ֵאַרע  ֻמְפָלא  ה  ַמֲעׂשֶ
ָפנֵינוּ צַֹהר ָקָטן  ל ִלְפּתַֹח ּבְ יץ זַַצ"ל, ַהְמֻסּגָ ׁשִ ְיהֹונָָתן ַאְיּבְ
ְלָעם  ּבִ ל  ׁשֶ ָכִנית  ַהֲהַפְכּפְ יּוּתֹו  ִאיׁשִ אֹודוֹת  ֲהָבנָה,  ל  ׁשֶ
ר  ּתֵ ָרִגיל ָהיָה ְלִהְסּתַ ה ׁשֶ ְדקוּת ַהְמֻעּשָׂ ע. ְלַהְבִחין ּבַצִּ ָהָרׁשָ

ְרׁשֹו וַּמהוּתֹו. ׁשָ ּלֵם ּבְ ּגִ ּדוֹת ׁשֶ יָה, וְּברַֹע ַהּמִ ְחּתֶ ּתַ
ִעְקבוֹת ְרִדיפוֹת  ַרֲחֵבי ָהעוָֹלם, ּבְ י ְיהוֹנָָתן ּבְ ּנַָדד ַרּבִ ֵעת ׁשֶ ּבְ
ִנים ְלִהְתַעּכֵב  ָ ַאַחת ַהּשׁ ָהיוּ ְמנַת ֶחְלקוֹ, נֱֶאַלץ ּבְ נוָֹראוֹת ׁשֶ
ירוּהוּ  ּלֹא ִהּכִ ִעיר ְמֻסיֶֶּמת ׁשֶ ּפוִּרים ּבְ דוֹׁש יוֹם ַהּכִ יּוֹם ַהּקָ ּבַ
רוֹב  נֶֶסת ַהּקָ ְמעוֹ. הוּא ִנְכנַס ְלֵבית ַהּכְ ְמעוּ ֶאת ׁשִ ְולֹא ׁשָ
ָסמוְּך ֵאָליו יוַּכל  ר ּבְ ֵכן טוֹב ֲאׁשֶ ּלוֹ, ְוִחּפֵשׂ ׁשָ ָלַאְכַסְניָה ׁשֶ

ִפּלוֹת. ֵעת ַהּתְ ֶבת ּבְ ָלׁשֶ
ב וִּמְתּכוֹנֵן  יּוֹׁשֵ י ְיהוֹנָָתן ְיהוִּדי ְמֻכּבָד, ׁשֶ זִָוית ֵעינוֹ ָקַלט ַרּבִ ּבְ
ים  ִנּסִ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ִוּדוּיוֹ  ֶאת  וְּרִחימוּ.  ְדִחילוּ  ּבִ דוֹׁש  ַהּקָ ַליּוֹם 
לוֵֹמי ֱאמוּנֵי  ְרִגיִלים ׁשְ ֲחנוִּנים ׁשֶ ִפּלוֹת ְוַהּתַ ָאר ַהּתְ גָּאוֹן וּׁשְ
ְדֵבקוּת  ּבִ ְיהוִּדי  אוֹתוֹ  ָאַמר  זוֹ,  ָרצוֹן  ֵעת  ּבְ לוַֹמר  ָרֵאל  ִיׂשְ
ִסיּוּם  ּבְ ְוָאַמר  ַוֲאנָחוֹת. הוּא הוִֹסיף  ְבִכיּוֹת  ּבִ ֵלב,  ְברוֹן  ְוׁשִ
י  ּכִ ה ֲהֵרי יוֵֹדַע ּבֱֶאֶמת –  ל עוָֹלם, ַאּתָ ׁשֶ ִפּלָתוֹ: "ִרּבוֹנוֹ  ּתְ
ֶאּלָא ָעָפר וֵָאֶפר...".  לוּם  ּכְ ְוֵאיִני  י  ַלּפַ ּכְ ָבִרים ְנכוִֹנים  ַהּדְ
ָאֵכן  ְוהוּא  ְיהוֹנָָתן,  י  ַרּבִ ֵעינֵי  ּבְ ֵחן  ָמְצָאה  ִפּלָתוֹ  ּתְ צוַּרת 
ַהְכנָָעה  ּנֶֶאְמָרה ּבְ ִפּלָתוֹ ׁשֶ מוְּך ֵאָליו. ּתְ קוֹם ַהּסָ ּמָ ב ּבַ ֵ ִהְתיַּשׁ
ִהְתעוְֹררוּת  לוֹ  ְוגְָרָמה  ְיהוֹנָָתן,  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְלָאְזנָיו  ָעְרָבה 
נוּ  ַמִים ִזּמְ ָ י ִמן ַהּשׁ ַמח ּכִ ּפָָעה טוָֹבה. הוּא ְמאֹד ׂשָ ַרּבָה ְוַהׁשְ
יוֹם  ֵליל  ּבְ ֵהן  ָהיָה  ּכְָך  ִפּלוֹת.  ּתְ ּבַ ֵאָליו  ָסמוְּך  ֶבת  ָלׁשֶ לוֹ 

ֲחִרית ְלָמֳחָרת. ְתִפּלַת ׁשַ ּפוִּרים ְוֵהן ּבִ ַהּכִ

ַעת ְקִריַאת ַהּתוָֹרה, ִהְזִמין ַהּגַּבַאי  יָעה ׁשְ ר ִהּגִ אוָּלם ּכֲַאׁשֶ
ֵדי  ִנְכּבְ ין  ּבֵ ִנְמנָה  ּנְִרֶאה  ּכַ ר  ֲאׁשֶ ִלים,  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ַאַחד  ֶאת 
י, ָהֲעִליָּה ַהְמֻכּבֶֶדת  ִליׁשִ ִהּלָה, ַלֲעלוֹת ַלּתוָֹרה ַלֲעִליַּת ׁשְ ַהּקְ
ְיהוֹנָָתן  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ֵכנוֹ  ׁשְ  – ְיהוִּדי  אוֹתוֹ  ֶאת  ְוִאּלוּ  יוֵֹתר,  ּבְ

ְפַסל – ִהְזִמין ַהּגַּבַאי ַלֲעלוֹת ַלֲעִליַּת ְרִביִעי. ַלּסַ



ְלָעם  ּבִ ל  ׁשֶ ָחתֹות  ׁשְ ַהּמֻ ּדֹות  ַהּמִ
ע ָהָרׁשָ

אֹון  ַהּגָ ים',  ַהַחּיִ 'ַמְעְיֵני  ִסְפרֹו  ּבְ ֵמִביא  ֶזה  ִסּפּור 
ֲעֵלי  ּבַ דֹוֵלי  ִמּגְ ַזַצ"ל,  ַזְייִצ'יק  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהצַּ
א  ּבָ ְלִמיֵדי ַה'ּסַ ָפֵנינּו, ֵמֲחׁשּוֵבי ּתַ ּלְ ּדֹור ׁשֶ ַהּמּוָסר ּבַ
י יֹוֵסף יּוֶזל הֹוְרִביץ  אֹון ַרּבִ ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק' ָמָרן ַהּגָ
ע. ְלָעם ָהָרׁשָ ל ּבִ ּיּותֹו ׁשֶ ה זֹאת ְלִאיׁשִ ַזַצ"ל, ּוְמַדּמֶ

ִדְבֵרי  ִלי ְלַעּיֵן ּבְ ה, ִמּבְ ָרׁשָ ְפסוֵּקי ַהּפָ יט ּבִ י ִאם ַנּבִ ּכִ
ן ִלְטעֹות ְלֶרַגע ְוַלֲחׁשֹב  י ַהּתֹוָרה, ִנּתָ ֲחַז"ל וְּמָפְרׁשֵ
ִמיָנּה,  ּבְ ְמיֶֻחֶדת  ָהְיָתה  ְלָעם  ּבִ ל  ׁשֶ ּיוּתֹו  ִאיׁשִ י  ּכִ  –
ְמעוּ  ׁשְ ּנִ ְפָלִגים ׁשֶ ּטוִּיים ַהּמֻ י. ַהּבִ יק ְוָחִסיד ֲאִמּתִ ַצּדִ
ַטַעם  ָטֲעמוּ  ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  יֵקי  ְלַצּדִ ּתֹוֲאִמים  יו,  ִמּפִ

ֵחְטא ִמיֵמיֶהם.
ְלַהְזִמינֹו ָלבֹוא  וִּמְדיָן  ִזְקֵני מֹוָאב  אוּ  ּבָ ׁשֶ ּכְ ה  ְתִחּלָ ּבִ
ְיָלה  ַהּלַ פֹה  "ִלינוּ  ְלָעם:  ּבִ ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ ֲאֵליֶהם, 
ֵאָלי"  ם  ֵ ַהּשׁ ר  ְיַדּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָבר  ּדָ ֶאְתֶכם  בִֹתי  ַוֲהׁשִ
ֶמֶלְך  ָלק  ּבָ ה  ִנּסָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבַ ם  ּגַ ְך  ּכָ ח(.  )כב, 
יב ָלֶהם:  ֵהׁשִ וָּממֹון,  בֹוד  ּכָ ִפּתוּיֵי  ּבְ ְלַפּתֹותֹו  מֹוָאב 
ְוָזָהב לֹא אוַּכל  ֶסף  ן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ּכֶ ִיּתֶ "ִאם 
ם ֱאלָֹקי ַלֲעׂשֹות ְקַטּנָה אֹו ְגדֹוָלה"  ֵ י ַהּשׁ ַלֲעבֹר ֶאת ּפִ

א  ּבָ ׁשֶ ְך, ּכְ ֶהְמׁשֵ ּטוּי ּדֹוֶמה ָחַזר ְוָאַמר ּבַ )שם, יח(. ּבִ
ָבר  ַהּדָ ְמאוָּמה,  ר  ּבֵ ּדַ אוַּכל  ֲהיָכֹל  ה  "ַעּתָ ְלִמְדיָן: 

ר" )כב, לח(. ִפי אֹתֹו ֲאַדּבֵ ים ֱאלִֹקים ּבְ ר יָׂשִ ֲאׁשֶ
ַמִים  ל ָאָדם ְיֵרא ׁשָ ְדִמית ׁשֶ ָבָריו נֹוֵתן ָלנוּ ּתַ ח ּדְ ֻנּסַ
ִהּנֹו  קֹונֹו.  י  ּפִ ֶאת  ִהְמָרה  לֹא  עֹודֹו  ּמֵ ׁשֶ ים,  ַרּבִ ּבָ
לֹו  ֵאין  ׁשֶ ַעד  ַבֲחמוָּרה,  ּכְ ה  ַקּלָ ַעל  ִהּדוּר  ּבְ יד  ַמְקּפִ

ַרְך ְמאוָּמה. זוַּלת ְרצֹונֹו ִיְתּבָ
ַהּגָמוּר  ַהֵהֶפְך  ֶאת  הֹוִכיחוּ  יו  ַמֲעׂשָ פַֹעל,  ּבְ אוָּלם 

בֹוִהים: ּבוָּריו ַהּגְ ִמּדִ
ל  י ּכָ ֶכת ַסְנֶהְדִרין )קו, ב( אֹוֶמֶרת, ּכִ ַמּסֶ ָמָרא ּבְ ַהּגְ
ֶחְטָאם  ּבְ ִלְדרֹׁש  ֵאין  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ִלְגַנאי  ְמנוּ  ּנִ ׁשֶ ֵאּלוּ 
אֹודֹוָתם.  ֲחַז"ל  ְרׁשוּ  ּדָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ְוַדּיֶינוּ  י,  ִמּדַ יֹוֵתר 
ּבֹו  ִלְדרֹׁש  ְמָצא  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְלָעם,  ּבִ ֵאֶצל  אוָּלם 

רֹׁש. ִלְגַנאי – ּדְ
ְלָעם  ּבִ י  ּכִ ַהּמֹוֵסר,  ֲעֵלי  ּבַ יִרים  ַמְסּבִ ֶזה,  ּבָ ַהֲהָבָנה 
ַעד  ְוָהרַֹע  ִחיתוּת  ְ ַהּשׁ יא  ׂשִ ֶאת  ם  ּלֵ ּגִ ַמהוּתֹו  ּבְ
ֵצא ּבֹו ִהּנֹו ֱאֶמת  ּמָ ּיִ ׁשֶ ַנאי  ּגְ ל  ְרׁשֹו ִויסֹודֹו. ָלֵכן ּכָ ׁשָ
ּיָם ְוָכלוּל  ּקַ ְך ְלאֹותֹו ׁשֶֹרׁש ַרע ׁשֶ ַלֲאִמּתֹו, ְוֶזה ֶהְמׁשֵ
ָהרַֹע  עֶֹמק  ֶאת  ְלַמּצֹות  ַיְצִליחוּ  לֹא  וְּלעֹוָלם  ּבֹו, 

א'( ָהיוּ ּבֹו. )'אֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמּלֵ עוּת ׁשֶ ְוָהִרׁשְ

ְרִביִעי, ָרץ  ַלֲעִליַּת  ֻהְזַמן ַרק  הוּא  ׁשֶ ְיהוִּדי  ָרָאה אוֹתוֹ  ׁשֶ ּכְ
לוִֹני  ֶצף ֶקֶצף: "ֶאת ּפְ ׁשֶ זַַעם ְלֵעֶבר ַהּגַּבַאי ְוִהְתנַּפֵל ָעָליו ּבְ ּבְ
ה הוּא  ּמֶ יֵּׁש ְלָך! ּבַ ְתּבַ ְרִביִעי? ּתִ י ְואוִֹתי ַרק ּבִ ִליׁשִ ׁשְ ְדּתָ ּבִ ּבַ ּכִ
ק, הוּא  ה ַהּגַּבַאי ְלִהְצַטּדֵ ּנִּסָ כֹל ׁשֶ ּנִי?!". ּכְ ְמֻכּבָד יוֵֹתר ִמּמֶ

טוֹן גָּבוֹּהַ יוֵֹתר ַעל יָָדיו. ֻהְתַקף ְוִנְנזַף ּבְ
רוּחֹו  ּבְ ְיהוֹנָָתן  י  ַרּבִ ַלט  ׁשָ לֹא  ִלְמקוֹמוֹ,  ָהִאיׁש  ָחזַר  ׁשֶ ּכְ
ּבוְֹדדוֹת  ּקוֹת  ּדַ ִלְפנֵי  ַרק  ֵהן  בוֹדוֹ,  ּכְ ְמִחיַלת  "ּבִ ָאלוֹ:  וּׁשְ
רוְֹתחוֹת  ָמעוֹת  ּדְ ַפְכּתָ  ׁשָ ְוִנְדּכֶה,  ּבָר  ִנׁשְ ֵלב  ּבְ ְלּתָ  ּלַ ִהְתּפַ
ּלֹא  ׁשֶ "ַעד   : ָאַמְרּתָ ׁשֶ ּכְ ֵלב  קוְֹרעוֹת  ֲאנָחוֹת  ְוִהְתַאּנְַחּתָ 
י,  נוַֹצְרּתִ לֹא  ִאּלוּ  ּכְ י  ּנוַֹצְרּתִ ׁשֶ ו  ְוַעְכׁשָ ְכַדאי,  ֵאיִני  י  נוַֹצְרּתִ
ּקוֹת ּבוְֹדדוֹת,  י ִאם ּדַ ַחיַּי...", ְוִהּנֵה לֹא ָעְברוּ ּכִ ָעָפר ֲאִני ּבְ
ַבְרּתָ  ּסָ ה ׁשֶ ְגַלל ּכָבוֹד ְמֻדּמֶ ֲערוִּריָּה ּבִ וְּכָבר ִהּנְָך ְמחוֵֹלל ׁשַ

ֵכן?". יַע ְלָך? ּכֵיַצד ִיּתָ ּגִ ּמַ ׁשֶ
ה  "ָלּמָ ַמִים:  ָ ַלּשׁ זוֶֹעֶקת  וֱֶאִוילוּת  טוּת  ַפׁשְ ּבְ יב  ֵהׁשִ ָהִאיׁש 

דוֹׁש  י ַלּקָ ָבר ּכֹה ּפָׁשוּט? ֶאת זֹאת ָאַמְרּתִ בוֹדוֹ ֵאינוֹ ֵמִבין ּדָ ּכְ
נוֹגֵַע  זֶּה  ֲאָבל ַמה  ְלִהּכָנַע.  ְמֻסגָּל  ֲאִני  ְלָפנָיו  ּבָרוְּך הוּא, 
ַלּגַּבַאי?! ֲהֵרי ּגַם הוּא ָעָפר וֵָאֶפר ּכָמוִֹני, ַוֲהֵרי ֲאִני יוֵֹתר 
ֲעִליָּה ַהְמֻכּבֶֶדת?!"... י ּבָ ְדּתִ ּנוּ. ָאז ַמּדוַּע לֹא ּכֻּבַ ְמֻכּבָד ִמּמֶ

נֻיּוֹת  ּמְ ִהְזּדַ ּפוּר ַהזֶּה ּבְ ב וְּמַסּפֵר ֶאת ַהּסִ י ְיהוֹנָָתן ָהיָה ׁשָ ַרּבִ
ר  ּכֲַאׁשֶ ּגַם  ִצּדוֹ;  ּבְ ִנְפָלא  ּכֵל  ַהׂשְ מוַּסר  וּמוִֹסיף  ׁשוֹנוֹת, 
ל ִקְרַבת ֱאלִֹקים, ְוַגם ְלַאַחר  ַדְרגָּה ּגְבוָֹהה ׁשֶ ָאָדם ִנְמָצא ּבְ
כוּת ַהּנֶֶפׁש ְוַכוָּנַת ַהּלֵב,  ּפְ ּתַ ִהׁשְ ֵלָמה ּבְ ִפּלָה ׁשְ ּלֵל ּתְ ִהְתּפַ ׁשֶ
ַעת  ּדוֹת יְַבִליעוּ ֶאת ַהּדַ ָחתוֹת, ֲאזַי ַהּמִ ר ִמּדוָֹתיו ֻמׁשְ ּכֲַאׁשֶ
יוֹן  ִנּסָ ְפנֵי  ּבִ יֲַּעמֹד  ׁשֶ ּכְ ָהֱאֶמת  וְּבֶרַגע  ֶכל,  ַהּשֵׂ ֶאת  ְויְַרִעילוּ 
יג  ִהּשִׂ גוֹת ׁשֶ ֶרַגע ֶאָחד ֶאת ּכָל ַהַהּשָׂ - הוּא ָעלוּל ְלַאּבֵד ּבְ
 – הוֹם  ַהּתְ ְלעֶֹמק  ָעצוּם  ִמגַֹּבּה  ר  ְרּדֵ וְּלִהּדַ וָיֵזַע,  ָעָמל  ּבְ

ִחינָה מוָּסִרית. ִמּבְ



ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּבְ

ל ָהַאְדמֹו"ר  יָעה ׁשֶ ְפּתִ ה ַהּמַ ׁשָ ּקָ ַהּבַ
ִכּנּוס ָהרֹוְפִאים ים ּבְ ּלִ עֹוְרָרה ּגַ ׁשֶ

ֵני  ַה"ּפְ ַעל  ּבַ ָהַאְדמֹו"ר  ַעל  ר  ְמֻסּפָ ְמיָֻחד  ִסּפוּר 
ֲאִמיַרת  ִלְפֵני  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ ַזַצ"ל.  ִמּגּור  ְמַנֵחם" 
ּתֹור  ְוָהיָה  ָקָהל,  ַלת  ַקּבָ ָהְיָתה  ַעם,  רֹב  ּבְ ְסִליחֹות 
ּתֹור  ין ָהעֹוְמִדים ּבַ ָרָכה. ּבֵ ָרצוּ ּבְ ים ׁשֶ ל ֲאָנׁשִ ָארְֹך ׁשֶ
ל  ָהיָה ְמַטּפֵ ם ד"ר ֻמְמֶחה ִלְרפוַּאת ֵעיַנִים, ׁשֶ ָהיָה ּגַ
ִנְכַנס  ּתֹורֹו,  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ָהַאְדמֹו"ר.  ֵעיֵני  ּבְ ְקִביעוּת  ּבִ
יֹוֵצא  הוּא  ׁשֶ ְוָאַמר  ָרָכה  ּבְ ׁש  וִּבּקֵ ִניָמה  ּפְ הד"ר 
ְתַקּיֵם  ּמִ ׁשֶ ּנוּס  ּכִ ֵעיַנִים,  רֹוְפֵאי  ל  ׁשֶ עֹוָלִמי  ְלִכּנוּס 

ה. ֵאירֹוּפָ ָנה ּבְ ׁשָ ַעם ּבְ ּפַ
יר  ִהְסּבִ הד"ר  ּנוּס?  ַהּכִ ַרת  ּטְ ּמַ ַמה  ִהְתַעְניֵן:  י  ָהַרּבִ
ים  ִרים ַעל ִחּדוּׁשִ עֹות, ְמַסּפְ ֲחִליִפים ָהרֹוְפִאים ּדֵ ּמַ ׁשֶ
ׁש  ֲחׁשָ יֵׁש  ַהִאם  ַאל  ׁשָ י  ָהַרּבִ ְוַכּדֹוֶמה.  ְוַתְגִלּיֹות 
ר  ְלַסּפֵ ִיְרֶצה  לֹא  ְמיֶֻחֶדת  ְגִלית  ּתַ לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ רֹוֵפא  ׁשֶ
ָהרֹוֵפא  ִבילֹו?  ׁשְ ּבִ בֹוד  ַהּכָ ל  ּכָ מֹר ֶאת  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ זֹאת 
ָאַמר  ְוָאז  ַלֲענֹות  יק  ִהְסּפִ ְולֹא  ֵאָלה  ְ ֵמַהּשׁ ֵעל  ִהְתּפַ
יד  ּבוּר ְוַתּגִ ׁש ֶאת ְרׁשוּת ַהּדִ ַבּקֵ ּנוּס ּתְ יַע ַלּכִ ּגִ י: ּתַ ָהַרּבִ

ָך  ִמּמְ ׁש  ּקֵ ּבִ ַלִים  ִמירוּׁשָ י  ַרּבִ ׁשֶ ָהרֹוְפִאים  ַלֲחֵבֶריָך 
אן,  ּכָ ִסים  ּנְ ְתּכַ ַהּמִ ל  ּכָ ָאנוּ  ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ ם  ְלֻכּלָ לֹוַמר 
נוּ,  ּלָ ׁשֶ ִלים  ַהְמֻטּפָ ל  ׁשֶ ָהְרִאּיָה  ֶאת  ר  ּפֵ ְלׁשַ רֹוִצים 
ִלְראֹות טֹוב,  ַעִין טֹוָבה  ְהיֶה  ּתִ ָלֶהם  ם  ּגַ ׁשֶ ְודֹוֲאִגים 
ִחיָנה  ִמּבְ טֹוָבה  ַעִין  ּבְ ִלְראֹות  ָעֵלינוּ  חֹוָבה  ם  ּגַ ְך  ּכָ
ים  ּיִ ִאיׁשִ ּקוִּלים  ׁשִ ַלֲעזֹב  ְצִריִכים  ֲאַנְחנוּ  מוָּסִרית. 
ֶאת  ם  ְלַקּדֵ ֵדי  ּכְ ַהּכֹל  ְוַלֲעׂשֹות  ְוכוּ'  בֹוד  ּכָ ל  ׁשֶ
ֵני ָהָאָדם, ְלַגּלֹות  עֹוָלם, ְלטֹוַבת ּבְ ְרפוַּאת ָהֵעיַנִים ּבָ
סֹודֹות  וְּלַגּלֹות  ְקצֹוַע  ַלּמִ ַלֲחֵבֵרינוּ  ם  ּגַ טֹוָבה  ַעִין 

ם ַלֲחֵבֵרינוּ. רֹות ּגַ ְוַתְגִלּיֹות ִנְסּתָ
ת ָהַאְדמֹו"ר, הֹוָדה לֹו ְויָָצא  ׁשַ ּקָ ַמע ֶאת ּבַ ָהרֹוֵפא ׁשָ

ֵמַחְדרֹו.
ל  ִמּכָ ָהֵעיַנִים  רֹוְפֵאי  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּנוּס  ַהּכִ יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
יַע  ִהּגִ ם, וְּכׁשֶ יב ְלֻכּלָ ַלִים ִהְקׁשִ ָהעֹוָלם, הד"ר ִמירוּׁשָ
ם  ר ְלֻכּלָ י ְוִסּפֵ ת ָהַרּבִ ׁשַ ּקָ ַכח ֶאת ּבַ ר, לֹא ׁשָ ְזַמּנֹו ְלַדּבֵ
אוָּלם,  ּבָ ָמָמה  ּדְ ָהְיָתה  ַלִים.  ִמירוּׁשָ ֵָּקן  ַהז ָהַרב  ַעל 
אֹוֵמר,  ַלִים  ִמירוּׁשָ ָזֵקן  ַרב  ָמה  מַֹע  ִלׁשְ ָרצוּ  ם  ּלָ ּכֻ
ֲחרוּת  ּתַ ׁשֶ ְוהֹוִסיף  ַעִין טֹוָבה  ַעל  יר  ִהְסּבִ ְוָאז הד"ר 

ּדֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ַעִין טֹוָבה
ִמי  ל  "ּכָ אֹוֶמֶרת:  יט(  )ה,  ָאבֹות  ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ָנה  ׁשְ ַהּמִ
ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ִמּתַ לוּ  ַהּלָ ָבִרים  ּדְ ה  לֹׁשָ ׁשְ יָדֹו  ּבְ ּיֵׁש  ׁשֶ
ְלִמיָדיו  ִמּתַ ֲאֵחִרים  ָבִרים  ּדְ ה  לֹׁשָ וּׁשְ ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם 
ְוֶנֶפׁש  ְנמוָּכה  ְורוַּח  טֹוָבה  ַעִין  ע.  ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ ל  ׁשֶ
ָרָעה  ַעִין  ָאִבינוּ.  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ִמּתַ ֵפָלה  ׁשְ
ְלָעם  ּבִ ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ִמּתַ ְרָחָבה  ְוֶנֶפׁש  בֹוָהה  ּגְ ְורוַּח 

ע". ָהָרׁשָ
ִקְנָאה ַעל ֲחֵברֹו  ֵאין לֹו  ׁשֶ "י "ַעִין טֹוָבה -  ַרׁשִ ֵאר  ּבֵ

ְכבֹודֹו". בֹוד ֲחֵברֹו ּכִ ְוָחִביב ָעָליו ּכְ

קֹוְרִאים  ָאנוּ  ֶ ּשׁ ַמה  ֶזה  טֹוָבה"  "ַעִין  ׁשֶ ְמָבֵאר  "י  ַרׁשִ
ְמָחתֹו.  ׂשִ ּבְ ֵמַח  ְוׂשָ ּבֹו  ְמַקּנֵא  ֵאינֹו  ׁשֶ ִני,  ֵ ַלּשׁ ן  ְלַפְרּגֵ  -
ָרס יָָקר, ֵאיְך הוּא  ל ּפְ ּלֹו ִקּבֵ ָחֵבר ׁשֶ ּיֶֶלד ׁשֹוֵמַע ׁשֶ ׁשֶ ּכְ
גוָּבתֹו  ּתְ ְלָעם,  ּבִ ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ִמּתַ הוּא  ִאם  ֵמִגיב? 
לֹא  הוּא  ה  ּתָ ּכִ ּבַ י  ִאּתִ ָלַמד  ֲהֵרי  הוּא  ָמה???  ִהיא: 
ּלֹו  ׁשֶ ְוָהֵעיַנִים  לֹו?  ָנְתנוּ  ה  ָלּמָ ֻמְצָלח...  ֶזה  ּכָ ָהיָה 
ל ַאְבָרָהם  ְלִמיָדיו ׁשֶ ְנָאה. ְוִאם הוּא ִמּתַ יֹוְצאֹות ִמּקִ
ְך  ל ּכָ ְמָחה, ֲאִני ּכָ גוָּבתֹו ִהיא: ָאה, ֵאיזֹו ׂשִ ָאִבינוּ, ּתְ
ָנה ְיָקָרה ְוִנְפָלָאה.  ל ַמּתָ הוּא ִקּבֵ ְמָחתֹו ׁשֶ ׂשִ ֵמַח ּבְ ׂשָ

ל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ! ְלִמיד ׁשֶ ר ּתַ ְך ְמַדּבֵ ּכָ



ּבֹון  ֶחׁשְ א ַעל  ּבָ ֶּה  ז ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ָבר טֹוב ֲאָבל לֹא  ּדָ ִהיא 
ַהחֹוִלים.

ָבִרים ְוָאז ָקם ד"ר ְיגוְּסַלִבי ְוָאַמר  יבוּ ַלּדְ ם ִהְקׁשִ ּלָ ּכֻ
לֹא  וְּמיֶֻחֶדת הוּא  ה  ֲחָדׁשָ ְגִלית  ּתַ לֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ְנאוּמֹו  ּבִ
ָבִרים  ַהּדְ ְלַאַחר  ַאְך  זֹאת,  ר  וְּלַסּפֵ ף  ּתֵ ְלׁשַ ְכֵנן  ּתִ

ְלִלּבֹו  ּנְָגעוּ  ׁשֶ ַלִים  ִמירוּׁשָ הד"ר  ל  ׁשֶ ַהְמיָֻחִדים 
ָכִני וִּמי  ְהּפְ ִחּדוּׁש ַהּמַ ם ּבַ ּלָ ף ֶאת ּכֻ ּתֵ הוּא רֹוֶצה ְלׁשַ
י.  ִאיׁשִ אֶֹפן  ּבְ ּיָבֹוא  ׁשֶ ָרִטים  ּפְ עֹוד  מַֹע  ִלׁשְ רֹוֶצה  ׁשֶ

דֹול. ם ִקּדוּׁש ד' ּגָ ִעְקבֹות זֹאת ָהיָה ׁשָ ּמוָּבן, ּבְ ּכַ

תֹו? יַח ֶאת ְסֻעּדָ ּגִ ׁשְ ַמּדּוַע ָעַצר ַהּמַ
י ּדֹב יֶָפה ַזַצ"ל אֹודֹות  יַח ַרּבִ ּגִ ׁשְ ל ַהּמַ ר ֶנְכּדֹו ׁשֶ ִסּפֵ
אֶֹפן  ּבְ ַהזּּוַלת  י  ַלּפֵ ּכְ טֹוָבה  ַעִין  ת  ִמּדַ ּבְ ַהְנָהָגתֹו 

ְמיָֻחד. 

א  ּבָ ל ַהּסַ ַחְדרֹו ׁשֶ ָאַכְלנוּ ֲארוַּחת ֶעֶרב ּבְ ְזַמן ׁשֶ ַעם ּבִ ּפַ
ֲחַדר  ָעה ּבַ אֹוָתּה ׁשָ ָמה ּבְ יַבת 'קֹול ַיֲעקֹב' ִהְתַקּיְ יׁשִ ּבִ
ִהְתָאֵרס.  ׁשֶ ְלָבחוּר  ָחָתן  ְמַחת  ׂשִ יָבה  ְיׁשִ ּבַ ָהאֶֹכל 
ה  ְמֻרּבָ ֲהָנָאה  ּבַ יב  ְוִהְקׁשִ ֶלֱאכֹל  ִהְפִסיק  יַח  ּגִ ׁשְ ַהּמַ
ְוָאַמר  ָהאֶֹכל,  ֵמֲחַדר  יָרה  ָהַאּדִ יָרה  ִ ַהּשׁ ְלקֹול 

חוִּרים  ַהּבַ ֵאיְך  ִלְראֹות  ַח  ּמֵ ְמׂשַ ה:  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ
ֶהם... ּלָ ְמַחת ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ׂשִ ֵמִחים ּבְ ׂשְ

ֶאת  ַח  ּבֵ ׁשִ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ִמּיָד  ִהְתַקּיֵם  ׁשֶ 'ַוַעד'  ּבְ
ם  ְרּתֶ ַ ׁשּ מַֹע ֵאיְך ׁשֶ י ְמאֹד ִלׁשְ ַמְחּתִ חוִּרים ְוָאַמר: ׂשָ ַהּבַ
ַח  ּמֵ ְמָחתֹו. יֵׁש ִמְצָוה ְלׂשַ ׂשִ ם ּבְ ַמְחּתֶ ֶלָחָתן ַהּיָָקר וּׂשְ
מַֹח  ִלׂשְ  - נֹוֶסֶפת  ִמְצָוה  ְויֵׁש  ה,  ּלָ ְוַהּכַ ֶהָחָתן  ֶאת 

ְמָחָתם. ׂשִ ּבְ
קֹוָרָביו  ְמַחת ֶאָחד ִמּמְ ָהַלְך ְלׂשִ ְזַמן ׁשֶ ַעם ַאֶחֶרת ּבִ ּפַ
ְיהוִּדי  ל  ׁשֶ ְפִקיד  ַהּתַ ַמה  ה  ַהֻחּפָ ְזַמן  ּבִ אֹותֹו  ֲאלוּ  ׁשָ
ְמַחת  ׂשִ ַח...( ּבְ ּמֵ מַֹח )ְולֹא ַרק ְלׂשַ ו? ְוָאַמר: ִלׂשְ ַעְכׁשָ



ה ְמאֹד ָלדוּן ְלַכף ְזכוּת  ׁשֶ ּקָ ה ִמְקִרים ׁשֶ ם ַהְרּבֵ יֵׁש ּגַ
ה  ָקׁשֶ ָהיָה  ַזַצ"ל  ּדֹב  י  ְלַרּבִ ִני,  ֵ ַהּשׁ ַעל  ְוַלֲחׁשֹב טֹוב 
ִני,  ֵ רֹון ֵאֶצל ַהּשׁ ּיֵׁש ִחּסָ ה ׁשֶ ִלים ִעם ָהֻעְבּדָ ְמאֹד ְלַהׁשְ
ץ... ְוָהיָה אֹוֵמר:  ׁשוּט ִמְתַאּמֵ ֵאּלוּ ָהיָה ּפָ ִמְקִרים ּכָ ּבְ
ׁשוּב  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ים  ׂשִ ְמַחּפְ ֵחֶפץ  ּנֱֶאָבד  ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ
ְכָלל,  ּבִ ים  ֶהְגיֹוִנּיִ ּלֹא  ׁשֶ ְמקֹומֹות  ּבִ ַוֲאִפילוּ  ָוׁשוּב 
ִציאוּת  ַהּמְ ִעם  ִלים  ְלַהׁשְ ְיכֹוִלים  ּלֹא  ׁשֶ וּם  ִמּשׁ
ִלים ִעם  ּלֹא יָכֹול ְלַהׁשְ ם ִמי ׁשֶ ְך ּגַ ַהֵחֶפץ ֶנֱאָבד, ּכָ ׁשֶ
ה עֹוד ְועֹוד  ִני - ַיֲעׂשֶ ֵ רֹון ֵאֶצל ַהּשׁ ל ִחּסָ ְמִציאוּת ׁשֶ

ַמֲאָמץ ִלְמצֹא ֵאיְך ָלדוּן אֹותֹו ְלַכף ְזכוּת...
ָהיוּ  ׁשֶ דֹול  ּגָ ְלֶכֶנס  ָנַסע  ָהַרב  ׁשֶ ַעם  ּפַ ֵאַרע  ׁשֶ ם  וְּכׁשֵ

ְוָאְמרוּ  ֵארוַּע  אֹותֹו  ַעל  ּקֶֹרת  ּבִ ָלֶהם  ָהיָה  ׁשֶ ֵאּלוּ  ּכָ
ְמֻסּיָם...  ְלתֹוֵרם  בֹוד  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ה  ַנֲעׂשָ ם  ׁשָ ַהּכֹל  ׁשֶ
ְכחוּ  ׁשָ ֵהם  ָאַמר:  ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ּדֹב  י  ַרּבִ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ִסּבֹות  עֹוד  ַלֲחׁשֹב  ר  ֶאְפׁשָ ְזכוּת,  ְלַכף  אֹותֹו  ָלדוּן 
ּיֵׁש לֹו 'ֵלב טֹוב'  י ׁשֶ ּמִ ֶנס ְוָאַמר ׁשֶ ָמם ֶנֱעַרְך ַהּכֶ ׁשְ ּלִ ׁשֶ

צוָּרה ִחּיוִּבית. ֶנס ּבְ ַרת ַהּכֶ יָכֹול ִלְראֹות ֶאת ַמּטְ
ָכל  ּכְ ֵּק  ִנְתַחז נּו,  ִלּבֵ ִלְתׂשּוֶמת  ה  ֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ח  ִנּקַ
ְזכּות  ְלַכף  ַהזּּוָלת  ֶאת  ָלדּון  יד  ְונְַקּפִ נּו  ְיָכְלּתֵ
ִלְהיֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ  - טֹוב  ַרק  ִני  ֵ ַהּשׁ ַעל  ְוַלֲחׁשֹב 

לֹום. ָ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ְלִמיָדיו ׁשֶ ִמּתַ


