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בֹוא י ּתָ ת ּכִ ֶרְך - ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

ה ׁשָ ּפְ ֶרֶתת ַהּטִ ֶרֶתת ַהֲחָכָמה ְוַהְמׁשָ ַהְמׁשָ
ְיֵמי חֶֹדׁש ֱאלוּל ֵהם ְיֵמי ֲהָכנָה ַלּיִָמים ַהּנֹוָרִאים. ָלֵכן 
יִָמים ֵאּלוּ ִמְתַחזֵּק וֵּמיִטיב ֶאת ִהְתנֲַהגוּתֹו  ּכָל ֶאָחד ּבְ

ין. ּדִ נָה ְוִלְזּכֹות ּבַ ָ ֵדי ָלבֹוא מוָּכן ְלרֹאׁש ַהּשׁ ּכְ
ְבֵרי ַחּיִים"  ַעל "ַהּדִ ְך ָהַאְדמֹו"ר ּבַ ל ִנְפָלא ָאַמר ַעל ּכָ ָמׁשָ

אְנז ַזַצ"ל: ִמּצַ
ִנּיָה  ְ ְוַהּשׁ ַוֲחרוָּצה,  ֲחָכָמה  ַאַחת  ְרתֹות;  ְמׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ָהיוּ 

ה ַוֲחרוָּצה. ׁשָ ִטּפְ
ָהְיָתה ּגַם ֲחרוָּצה  ינֵיֶהן ָהיָה ּגָדֹול - ַהֲחָכָמה ׁשֶ ל ּבֵ ַהֶהְבּדֵ
ָהְיָתה  ׁשֶ ַלְמרֹות  ֶעֶרב  ּבָ ֲאָבל  ַהיֹּום  ּכָל  ְזִריזוּת  ּבִ ָעְבָדה 
ָחְכָמָתּה  א ּבְ ֲעיֵָפה ְמאֹד ֵמֲעַמל ַהיֹּום לֹא ָהְלָכה ִליׁשֹן ֶאּלָ
ְליֹום  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ּכָל  ֶאת  ָלּה  ְמִכינָה  ָהְיָתה 
אֹוָתם  יָחה  ְוִהּנִ ָקה  ְלַהּסָ ֵעִצים  ֵהִכינָה  ִהיא  ֳחָרת:  ַהּמָ
ַמח, ֵהִכינָה ֶאת  ָתה ֶאת ַהּקֶ ּנוּר. ִהיא ִנּפְ ְלִיּבוּׁש ְליַד ַהּתַ
ָהְיָתה  מוָּכן  ָהיָה  ַהּכֹל  ׁשֶ ּכְ ְוַרק  ים  רוּׁשִ ַהּדְ ְצָרִכים  ַהּמִ

הֹוֶלֶכת ִליׁשֹן.
ה  ּנוּר, ָלׁשָ יָקה ֶאת ַהּתַ ָמה, ָהְיָתה ַמּסִ ּקָ ׁשֶ ּכְ ִמּיָד  ּבֶֹקר  ּבַ
ְלָחן,  יְנַתִים ָעְרָכה ׁשֻ יָחה אֹותֹו ִלְתּפַֹח, ּבֵ ֵצק ַמּנִ ֶאת ַהּבָ
ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ב  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְוָאז  ֵצק.  ַהּבָ ֶאת  ֶלֱאפֹות  ָחְזָרה 

ִית  ַהּבַ ְוָכל  וְּמִריחֹות  מוָּכנֹות  ָהיוּ  ַהַחּלֹות  ִפּלָה,  ֵמַהּתְ
ִניחֹוחֹות ֲעֵרִבים. ִהְתַמּלֵא ּבְ

ֲחרוָּצה  ָהְיָתה  ָאְמנָם   – ה  ׁשָ ּפְ ַהּטִ ִנּיָה  ְ ַהּשׁ ֶרֶתת  ַהְמׁשָ
ּיְָמה ָהְלָכה  ּסִ ׁשֶ ֶעֶרב ִמּיָד ּכְ ה ּכָל ַהיֹּום, ֲאָבל ּבָ ְוָעְבָדה ָקׁשֶ
ָקה, ַאְך ֵהם  ּבֶֹקר ִהיא ִמֲהָרה ְלָהִביא ֵעִצים ְלַהּסָ ִליׁשֹן. ּבַ
ה  ֶהם, ִהיא ָעְבָדה ַהְרּבֵ ָסה ּבָ ָהיוּ ַלִחים ְוָהֵאׁש לֹא ִנְתּפְ
ן  ָעׁשָ ִית ִהְתַמּלֵא ּבְ ִהְצִליָחּה ַהּבַ ׁשֶ ְזַמן ְלַהְדִליק וְּלַבּסֹוף ּכְ
ַמח ְלַהְתִחיל ְלַנּפֹות, ְוָאז לֹא ָהיָה  ַמְחִניק. ִהיא ָרָצה ַלּקֶ
הוּא ִהיא ָאְפָתה  ֵצק וְּכמֹו ׁשֶ יַח ֶאת ַהּבָ ָבר ְזַמן ְלַהְתּפִ ּכְ
ַמְחִניק  ן  ְלָעׁשָ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ִנְכנַס  ְוָאז  ּנוּר  ַלּתַ ְוִהְכִניָסה 
ֵצאנָה  ַהַחּלֹות ּתֵ ְלָחן ֵריק, הוּא ָהיָה ָצִריְך ְלַחּכֹות ׁשֶ ְוׁשֻ
ַעל  ּבַ ֶהְתֵאם...  ּבַ ַעם  ְוַהּטַ פוּחֹות  ּתְ ָהיוּ  לֹא  ְכָלל  ּבִ ְוֵהן 
ַעס ֲהֵרי ִהיא  ִית ּכַָעס, ְוִהיא לֹא ְמִבינָה ַעל ָמה ַהּכַ ַהּבַ

ְך... ָצה ּכָל ּכָ ה ְוִהְתַאּמְ ָעְבָדה ָקׁשֶ
ָהָאָדם יְַתִחיל ְלִהְתּכֹונֵן  ֵכן ׁשֶ ין. לֹא ִיּתָ יֵמי ַהּדִ ם ּבִ ְך ּגַ ּכָ
י ָאז הוּא ִיְדֶמה  נָה ַעְצמֹו, ּכִ ָ רֹאׁש ַהּשׁ נָה ּבְ ָ ְלרֹאׁש ַהּשׁ
ִכין ַעְצמֹו ִלְפנֵי ּבֹוא  ּמֵ ֵרי ִמי ׁשֶ ִנּיָה, ַאׁשְ ְ ֶרֶתת ַהּשׁ ַלְמׁשָ

ין. ַהּמֹוֵעד ְוָאז הוּא יָכֹול ָלבֹוא מוָּכן ְליֹום ַהּדִ



לוּ ַעל ָהִאיׁש, ְלֶפַתע  ִהְתנַּפְ ֹוְדִדים ׁשֶ ַהּשׁ
ְרחוּ ְמֻפָחִדים וְּמבָֹהִלים! ּבָ

ָראוּ ֶאת  ׁשֶ ָעִרים ַהּפֹוֲחִזים ּכְ ֶמה ָעׂשוּ ַהּנְ
נֵי ָמָרן ֶהָחזֹון ִאיׁש? ּפְ

תֹוְך ָהרֹאׁש! ּבְ ין ׁשֶ ִפּלִ ַהּתְ
ם ה' ִנְקָרא ָעֶליךָ ְויְָראּו  י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ "ְוָראוּ ּכָל ַעּמֵ

ּךָ" )כח, י( ִמּמֶ
ָרכֹות )ו, א(  ֶכת ּבְ ַמּסֶ ּבְ ָמָרא  ָרָכה זֹו? ַהּגְ ּבְ רוּׁש  ַמה ּפֵ
ַהּגָדֹול  ֱאִליֶעזֶר  ר'  "ְוַתְניָא  ַהזֶּה:  סוּק  ַהּפָ ַעל  אֹוֶמֶרת 

רֹאׁש". ּבָ ין ׁשֶ ִפּלִ אֹוֵמר ֵאּלוּ ּתְ
ָגלוּת  רוּי ּבְ ָהיָה ׁשָ ֵעת ׁשֶ ּבְ יְלנָא ׁשֶ ָר"א ִמוִּ ר ַעל ַהּגְ ְמֻסּפָ
ִית ּבֹו ִהְתָאֵרַח.  ַעל ַהּבַ לוּ ׁשֹוְדִדים ַעל ּבַ ָעַרְך, ִהְתַנּפְ ׁשֶ
ֵדי  ַמע ְצָעקֹות נֹוָראֹות, וִּמֵהר ָלֵצאת ֵמַחְדרֹו ּכְ הוּא ׁשָ
ין  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת  ֹוְדִדים  ַהּשׁ ָראוּ  ֶ ִמּשׁ ָרן.  ׁשְ ּפִ ֶאת  ְלָבֵרר 
ְמֻפָחִדים  וָּבְרחוּ  ִית  ַהּבַ ְלַבַעל  ִהּנִיחוּ  ִמּיָד  ָעָליו,  ׁשֶ
ַאל  ׁשָ דֹוָלה,  ַהּגְ ָהָלה  ֵמַהּבֶ ּנְִרּגַע  ׁשֶ ְלַאַחר  וְּמבָֹהִלים. 
ּיְִבְרחוּ ֵמרֹב  ִית ֶאת ַהּגָאֹון: "ֵאיְך ּגַָרְמּתָ ָלֶהם ׁשֶ ַעל ַהּבַ ּבַ
יֵׁש לֹו  ֲעַדִין לֹא יַָדע ִעם ִמי  ָהַאְכְסַנאי ַההוּא  ַחד?"  ּפַ
נֵי ַהגֹּוָלה,  ל ּכָל ּבְ ן ׁשֶ ַרּבָ ר ּבְ ֻדּבָ ּמְ ֵעֶסק, הוּא לֹא ֵהִבין ׁשֶ
ה: "ֵאיְך זֶה יָכֹול  הוּא ְסָתם אֹוֵרַח, ָלֵכן ִהְקׁשָ ב ׁשֶ ְוָחׁשַ

ִלְהיֹות?".
י  ּכָתוּב: "ְוָראוּ ּכָל ַעּמֵ ָענָה לֹו ַהּגָאֹון: "ֲהֵרי זֶה ְמפָֹרׁש ּבַ
ּכֵָעת  ּךָ"'...  ִמּמֶ ְויְָראוּ  ָעֶליךָ,  ִנְקָרא  ה'  ם  ׁשֵ י  ּכִ ָהָאֶרץ 
ּכֵן,  "ִאם  ה:  ְוִהְקׁשָ ְוָחַזר  ֵהִבין,  ְכָלל לֹא  ּבִ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ
ין  ִפּלִ ּתְ י ֵהם לֹא ִנְבֲהלוּ? ַמה ּיֵׁש ּבַ ּלִ ין ׁשֶ ִפּלִ ה ֵמַהּתְ ָלּמָ
ֱאִליֶעזֶר  י  "ַרּבִ ַהּגָאֹון:  לֹו  ָענָה  אֹוָתם?"  ֵהִניס  ׁשֶ ָך  ּלְ ׁשֶ
ֶאּלָא:  ָהרֹאׁש',  ַעל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ 'ֵאּלוּ  ָאַמר:  לֹא  ַהּגָדֹול 
ין  ִפּלִ ֵמַהּתְ ִהְתיְָראוּ  לֹא  ֵהם  רֹאׁש',  ּבָ ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ 'ֵאּלוּ 
ִנְבֲהלוּ  ֵהם  ךָ.  ּלְ ֶ ִמּשׁ ׁשֹונֹות  ֵאינָן  ֵאּלוּ  י;  רֹאׁשִ ַעל  ׁשֶ
ין  ִפּלִ ּתְ י.  ּלִ ׁשֶ ָהרֹאׁש  תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ין  ִפּלִ ֵמַהּתְ ְוִנְרֲעׁשוּ 
ם ִיחוּד"  "ְלׁשֵ אֹוְמִרים ּבִ מֹו ׁשֶ רֹאׁש ְצִריִכים ִלְהיֹות ּכְ ּבָ ׁשֶ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ין: ַעל ָהרֹאׁש נֶֶגד ַהּמַֹח, 'ׁשֶ ִפּלִ ְפנֵי ַהּנַָחת ּתְ ּלִ ׁשֶ

ִדים  ְעּבָ ּלָם ִיְהיוּ ְמׁשֻ י ְוכֹחֹוַתי, ּכֻ ָאר חוּׁשַ מִֹחי ִעם ׁשְ ּבְ ׁשֶ
ין,  ִפּלִ תֹוְך ָהרֹאׁש ֻמּנִָחים ַהּתְ ּבְ ׁשֶ ַרְך". ּכְ ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתּבָ
ָהָאֶרץ  י  ַעּמֵ ַרְך  ִיְתּבָ ַלֲעבֹוָדתֹו  ד  ְעּבָ ְמׁשֻ ּלֹו  ּכֻ ַהּמַֹח  ׁשֶ ּכְ

רֹוִאים זֹאת וִּמְתיְָרִאים.
*

ַעם ִעם ֶה"ָחזֹון  ּנַָסע ּפַ ר ַעל ָהַרב ִמּפֹוִניֶבז' ַזַצ"ל, ׁשֶ ְמֻסּפָ
ּיִָמים ָהֵהם  ָאֶרץ. ּבַ ַאַחת ֶהָעִרים ּבָ מֹוִנית ּבְ ִאיׁש" ַזַצ"ל ּבְ
כוּנֹות ָהַעְרִביֹּות,  ְ ּשׁ ׁש ַרב ִמּנְִסיָעה ּבַ עֹוד לֹא ָהיָה ֲחׁשָ
כוּנֹות  ְ ַאַחת ֵמַהּשׁ דֹוֵלי ַהּדֹור ּבְ נֵי ּגְ ַדְרּכָם ָחְלפוּ ׁשְ ְוָאֵכן, ּבְ
ַמֲאָרב  ְרָחִחים  ּפִ ה  ּמָ ּכַ ָטְמנוּ  ָאז  ִדיּוּק  ּבְ ׁשֶ ֶאּלָא  לוּ.  ַהּלָ
ׁש  ָחׁשַ ַהּנַָהג  ֲאָבִנים.  ְלֶעְבָרּה  ְליַּדֹות  ְוֵהֵחּלוּ  ַלּמֹוִנית, 
ּנוּ ַלֲעצֹר. הוּא  ׁש ִמּמֶ ּקֵ נֵיֶהם ְמאֹד, ֲאָבל ֶהָחזֹון ִאיׁש ּבִ ִמּפְ
ֶבָהָלה: "ָהַרב,  ֶלת, ְוַנַהג ַהּמֹוִנית ִנְזַעק ּבְ ַתח ֶאת ַהּדֶ ּפָ
ֶכם!" אוָּלם ֶהָחזֹון ִאיׁש  ִהזֵָּהר נָא, ֵהם ֲעלוִּלים ִלְפגַֹע ּבָ
ָעִרים  ַהּנְ ְונֱֶעַמד מוּל  ְלַאְזָהרֹוָתיו, הוּא יָָצא  ַמע  ׁשָ לֹא 
עֹוד   - ּכָל  ּלָם  ּכֻ ְרחוּ  ּבָ אֹותֹו  ָראוּ  ׁשֶ ּכְ ִמּיָד  ַהּפֹוֲחִזים. 

ם ּבָם… ַנְפׁשָ
ֶלִזיְנֵגר ִמּלֹוְנדֹון: ַנֲעָרה,  י ֶאְליִָקים ׁשְ ר ַרּבִ ִסּפוּר נֹוָסף ִסּפֵ
ָחה ִחּלֹוִנית, ָחְפָצה ִלְחיֹות ַחּיֵי ּתֹוָרה. ִהיא  ּפָ ת ְלִמׁשְ ּבַ
ְלטֹונֹות  ִ ְוַהּשׁ ְלָבנֹות,  מֹוָסד  ל  ׁשֶ ְפִניִמּיָה  ּבִ ָרה  ּתְ ִהְסּתַ
ֲחִטיָפה…  מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ָחמוּר,  ִליִלי  ּפְ ִעְניָן  ָכְך  ּבְ ָראוּ 
ָהיוּ  ֲאמוִּרים  ַמֲהָלָכּה  ּבְ ֲחִקיָרה,  ּבַ ְתָחה  ּפָ ָטָרה  ׁשְ ַהּמִ
ל ָמָרן ֶה"ָחזֹון ִאיׁש" ַזַצ"ל,  יַע ְלֵביתֹו ׁשֶ ַהחֹוְקִרים ְלַהּגִ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

ָמָרן ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' זצוק"ל



ָכל  י יֵׁש לֹו יָד ּבְ דוּ ּבֹו ּכִ ִעְניָן. ֵהם ָחׁשְ ֵדי ַלֲחקֹר אֹותֹו ּבָ ּכְ
ֲחִטיָפה. ים אֹותֹו ּבַ בוּ ַאף ְלַהֲאׁשִ ה, ְוָחׁשְ ָרׁשָ ַהּפָ

ְלֵביתֹו  יעוּ  ִהּגִ ֹוְטִרים  ַהּשׁ ר  ּכֲַאׁשֶ ׁשֶ ֶאְליִָקים,  י  ַרּבִ ר  ִסּפֵ
נָה הוּא ֶאל ֶהָחזֹון  חוּץ, ּפָ ל ֶהָחזֹון ִאיׁש וְּכָבר ָעְמדוּ ּבַ ׁשֶ
ִאיׁש ְוהֹוִדיעֹו ַעל ּכָךְ. ָאַמר לֹו ֶהָחזֹון ִאיׁש: "ֵצא ֶוֱאמֹר 
ׁש ֵמֶהם,  י ֶאְליִָקים ָחׁשַ ִמּכָאן". אוָּלם ַרּבִ ּיְֵלכוּ  ָלֶהם ׁשֶ
לֹו  ָאַמר  נֵיֶהם.  ִמּפְ ּפֹוֵחד  הוּא  י  ּכִ ִאיׁש  ֶלָחזֹון  ְוָאַמר 
ה ְמַפֵחד, ֲאָבל ֲאִני לֹא ְמַפֵחד!" ֶהָחזֹון  ֶהָחזֹון ִאיׁש: "ַאּתָ

אֹותֹו  ָראוּ  ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ ֶהָחֵצר.  ֶאל  יתֹו  ִמּבֵ ְויָָצא  ָקם  ִאיׁש 
ַחד!  ְרחוּ ֵמרֹב ּפַ ׁשוּט ּבָ ם. - ּפָ ָ קוּ ִמּשׁ ּלְ ֹוְטִרים ִהְסּתַ ַהּשׁ
ם  י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ָרָכה "ְוָראוּ ּכָל ַעּמֵ ָמה ַהּבְ ְ ּשׁ ְך ִהְתּגַ ּכָ
י ֱאִליֶעזֶר  ַרּבִ ּךָ", וְּכִדְבֵרי  ִמּמֶ ְויְָראוּ  ִנְקָרא ָעֶליךָ,  ה' 
תֹוְך  'ּבְ ין  ִפּלִ ַהּתְ ׁשֶ ּכְ רֹאׁש".  ּבָ ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ "ֵאּלוּ  דֹול  ַהּגָ

ָהרֹאׁש' ָהרֹוִאים ִמְתיְָרִאים…
)ע"פ "ְיִחי ְראוֵּבן"(

יַּת נֶֶדר ִהירוּת ֵמֲעׂשִ ְּ ּבוּר ְוַהז ל ַהּדִ ּכֹחֹו ׁשֶ
"ְוָאַמְרָתּ ִלְפנֵי ה' ֱאלֶֹקיךָ" )דברים כו, יג(

ִמיְכל  ְיִחיֵאל  י  ַרּבִ ֵהִביא  ּבוּר  ַהּדִ ל  ׁשֶ ַהּגָדֹול  ּכֹחֹו  ַעל 
ְבֵרי ָה'אֹור ַהַחּיִים' )על דברים  ִליָט"א ֶאת ּדִ ֶטְרן ׁשְ ׁשְ
מֹר"  ׁשְ ּתִ ָפֶתיךָ  ׂשְ "מֹוָצא  "ְוָאְמרֹו  ּכַָתב:  ׁשֶ כד(  כג, 
ּתוַּכל  יָך ַעד ׁשֶ הוִֹציא ַהּנֶֶדר ִמּפִ ין ִמּלְ ְמּתִ רוּׁש: ּתַ ְוגֹו' ּפֵ
ַהּנֶֶדר  וְּתַקּיֵם  ּדֹר  ּתִ ָאז  ַהּנֶֶדר,  ְלַקּיֵם  רוּׁש  ּפֵ ַלֲעׂשֹות, 

."' ר נַָדְרּתָ יָת ּכֲַאׁשֶ ָסמוְּך ְלִנְדְרךָ, ְוהוּא ָאְמרֹו 'ְוָעׂשִ
ָבָריו  ּדְ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ׁשֶ ִמי  ְוָלֵכן  ָחׁשוּב,  ָבר  ּדָ הוּא  ּבוּר  ַהּדִ
ה  ָלל, ְוָלֵכן ָאַמר מֹׁשֶ ר ּכְ ּלֹא ְלַדּבֵ לֹא יֹוִעילוּ - ָעִדיף ׁשֶ
יר ְמַמּלֵל".  ְרגּוּם: "יַּקִ ּתַ ָפָתִים", וֵּבֵאר ּבַ "ַוֲאִני ֲעַרל ׂשְ
ָבר  ּבוּר הוּא ּדָ ה ָאַמר: 'ַהּדִ ּמֹׁשֶ י ר' ּבוּנֶם, ׁשֶ ֵאר ָהַרּבִ ּבֵ
ְפנֵי  ּבוִּרי ּבִ ּלֹא יֹוִעיל ּדִ י ׁשֶ ַבּנִ חֹוׁשְ יָון ׁשֶ יָָקר ֶאְצִלי, וִּמּכֵ
ל 'ַאל ּתֹאַמר  ר'. ְוזֶהוּ ִעְניָן ׁשֶ ְרעֹה, ָעִדיף ִלי לֹא ְלַדּבֵ ּפַ

ָמע'. ֵאינֹו ִנׁשְ ָבר ׁשֶ ּדָ
ׁשוּ  ּקְ ָרֵאל, ּבִ יַע ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִהּגִ ׁשֶ ֶטְרּבוְּרג ּכְ י ִאיָצֶל'ע ִמּפֶ ַרּבִ
ּנִַים  ּיֵׁש לֹו ב' ׁשֹוְמִרים: ׁשִ ר, ָאַמר: "ָאָדם ׁשֶ ּיְַדּבֵ ּנוּ ׁשֶ ִמּמֶ
ָבר ָאַבד ׁשֹוֵמר ֶאָחד  ר, ֲאָבל ִלי ּכְ ָפַתִים - יָכֹול ְלַדּבֵ וּׂשְ
י ָחֵסר ִלי ׁשֹוֵמר..." ר ּכִ רוּ - ַוֲאִני ְמַפֵחד ְלַדּבֵ ּנַי נָׁשְ - ׁשִ

יֵמי ַהּנְעוִּרים  ֶרְסַלב: ּבִ י ַנְחָמן ִמּבְ ל ַרּבִ ְידוָּעה ִאְמָרתֹו ׁשֶ
ֲחָבל  ּתֹק,  ִלׁשְ לֹוְמִדים  ְקנָה  ִּ ַהז וִּביֵמי  ר,  ְלַדּבֵ לֹוְמִדים 

ּתֹק... ּלֹוְמִדים ִלׁשְ ר ִלְפנֵי ׁשֶ ּלֹוְמִדים ְלַדּבֵ ׁשֶ

ֶאת  ָקִמינְֶצִקי  יֲַעקֹב  י  ַרּבִ ּנָה  ׁשִ ַמּדוַּע 
ִנים? רֹות ׁשָ ַהְנָהָגתֹו ְלַאַחר ַעׂשְ

רוּיָה  ׁשְ ה  ַמּצָ ָאַכל  לֹא  ַזַצ"ל  ָקִמינְֶצִקי  יֲַעקֹב  י  ַרּבִ
ֵאֶצל  ִהְתַאְכֵסן  חוּר  ּבָ עֹודֹו  ּבְ ׁשֶ ְגַלל  ּבִ זֶה  ָהיָה  ֶפַסח.  ּבְ
ִית עוָּגה ְוהוּא  ֲעַלת ַהּבַ ָאָדם ֶאָחד, וְּבֶפַסח נְָתנָה לֹו ּבַ
ֵדי לֹא ְלַבּיֵׁש  ׁשֹות ׁשֹוִנים, ַאְך ּכְ לֹא ָרָצה ְלָאְכָלּה ֵמֲחׁשָ
ֵדי  רוּיָה, וֵּמָאז ּכְ ֵאינֹו אֹוֵכל ׁשְ ִית ָאַמר ׁשֶ ֲעַלת ַהּבַ ֶאת ּבַ

ֶפַסח'. רוּיָה ּבְ ּבוּרֹו נַָהג 'לֹא ֶלֱאכֹל ׁשְ לֹא ְלָהֵפר ֶאת ּדִ
ִבּקוּרֹו ָהַאֲחרֹון  ּבְ י יֲַעקֹב ָקִמינְֶצִקי, ׁשֶ ר ַעל ַרּבִ עֹוד ְמֻסּפָ
ין  ִפּלִ ּתְ יַח  ַמּנִ ִלְראֹותֹו  ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ נֵי  ּבְ עוּ  ֻהְפּתְ ָאֶרץ  ּבָ
ר,  ִפּלָה. ַמה ֱהִביאֹו ְלָכְך? ִסּפֵ ם ְלַאַחר ַהּתְ נוּ ּתָ ל ַרּבֵ ׁשֶ
ַפְייֶבל  י  ַרּבִ ְיֵדי  ַעל  ּנְִקָרא  ׁשֶ ּכְ ִנים,  ׁשָ יֹוֵבל  ּכְ ְפנֵי  ּלִ ׁשֶ
ָוַדַעת',  'ּתֹוָרה  יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש  ּבְ ַלֲעמֹד  ַזַצ"ל  לֹוִביץ  ֶמְנּדֵ
ם.  נוּ ּתָ ל ַרּבֵ ין ׁשֶ ִפּלִ יָחה אֹודֹות ּתְ ינֵיֶהם ׂשִ ָחה ּבֵ ּתְ ִהְתּפַ
לֹוִביץ, "ַוֲהֵרי ּגַם  ָאלֹו ָהַרב ֶמְנּדֵ יֵחן?", ׁשְ ּנִ "ַמּדוַּע לֹא ּתַ
יבֹו  ֱהׁשִ ִעים!".  ׁשְ ּתִ ְלִגיל  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ יָחן  ִהּנִ ַחּיִים  ֶהָחֵפץ 
יֵחם  ִעים ַאּנִ ׁשְ יַע ְלִגיל ּתִ ַאּגִ ׁשֶ ַבת ְצחֹוק: "ּכְ י יֲַעקֹב ּבְ ַרּבִ

ַאף ֲאִני...!"
ָבר,  לֹוִביץ ִנְפַטר זֶה ִמּכְ ִנים ָחַלף ֵמָאז, ָהַרב ֶמְנּדֵ יֹוֵבל ׁשָ
יַח  ְלַהּנִ ִהְתִחיל   - ִעים  ׁשְ ּתִ ְלִגיל  יֲַעקֹב  י  ַרּבִ יַע  וְּבַהּגִ
ּיְָצָאה  ׁשֶ ִאְמָרה  אֹוָתּה  וּם  ִמּשׁ ם,  ּתָ נוּ  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ

יו... ִמּפִ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ



ין  ְעּבִ ׁשִ ָהַרב ִמּטְ ׁשֶ ע ּכְ ַהּיְהוִּדי ָהיָה ֻמְפּתָ
רֹות  ר ֵאַרע ִלְפנֵי ַעׂשְ יר לֹו ֶאת ֲאׁשֶ ִהְזּכִ

ִנים.... ׁשָ
ר  ּכֲַאׁשֶ יתֹו,  ּבֵ ַתח  ִמּפֶ יָָצא  ַזַצ"ל  ין  ְעּבִ ׁשִ ִמּטְ ָהַרב  ָמָרן 
ׁש  ּמֵ ַהְמׁשַ ָרָאה  ׁשֶ ּכְ רוּם.  ּפָ ִבְגדֹו  ּבְ ׁשֶ ְפּתֹוִרים  ַהּכַ ַאַחד 
ַעד  ְמַעט  ין  ּיְַמּתִ ׁשֶ ָלַרב  ָאַמר  ִלּפֹל,  עֹוֵמד  ְפּתֹור  ַהּכַ ׁשֶ

ְפּתֹור. ּיִָביא חוּט וַּמַחט ְוִיְתּפֹר לֹו ֶאת ַהּכַ ׁשֶ
ֶאת  לֹו  ַפר  ּתָ ְלִמיד  ְוַהּתַ ין,  ִהְמּתִ ין  ְעּבִ ׁשִ ִמּטְ ָהַרב 
ל  גוּפֹו ׁשֶ ַחט ּבְ ר ִסּיֵם ִלְתּפֹר ִנְכְנָסה ַהּמַ ְפּתֹור. ּכֲַאׁשֶ ַהּכַ
ּיְִהיֶה  ִני ׁשֶ ׁשָ ְלִמיד נֱֶחַרד ְמאֹד, ְוָאַמר לֹו: "חֹוׁשְ ָהַרב. ַהּתַ
ֲחׁשֹׁש, ְוַגם  ֲעבוּר זֶה!". ָאַמר לֹו ָהַרב: "ַאל ּתַ ִלי ּגֵיִהּנֹם ּבַ

ם!" ָ ִאם יְַכִניסוּ אֹוְתָך ַלּגֵיִהּנֹם, ֲאִני אוִֹציא אֹוְתָך ִמּשׁ
ָהַרב  ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ ִלְפנֵי  יֹוֵתר,  ְמֻאָחר  ִנים  ׁשָ רֹות  ַעׂשְ
ְוָאַמר לֹו:  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ְלאֹותֹו  ָהַרב  ָקָרא  ין,  ְעּבִ ׁשִ ִמּטְ
אוִֹציא  ׁשֶ ְלָך  י  ִהְבַטְחּתִ ִנים  ׁשָ ְפנֵי  ּלִ ׁשֶ ה  ַאּתָ "ֲהזֹוֵכר 
ין  ְעּבִ ׁשִ אֹוְתָך ֵמַהּגֵיִהּנֹם?". ַהּלָה ָעַמד ּדֹוֵמם, ָהַרב ִמּטְ
לֹו  קֹוֵרא  הוּא  ְוִהּנֵה  יֹּום,  ּכַ ַהּדֹור  דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד  הוּא 
הוּא ַעְצמֹו ֵאינֹו זֹוֵכר... ָאַמר  ָבר ׁשֶ וְּמׂשֹוֵחַח ִאּתֹו ַעל ּדָ
ה ָעַלי ֶאת  ְקׁשֶ י ֲאַקּיֵם, ַאְך ַאל ּתַ ִהְבַטְחּתִ ֶ לֹו: "ֶאת ַמה ּשׁ

ָלאָכה...! ַהּמְ
י 'ִמּדֹות ְוַהְנָהגֹות טֹובֹות'( )ַעל ּפִ
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