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ת ִנּצִָבים ֶרְך ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

דֹול  ַהּגָ ז  ָהַאְרּגָ ֶאת  ֵהִרים  ַזְלָמֶל'ה  י  ַרּבִ
ְוַהּכֵָבד ְלַבּדֹו!

ֵלאמֹר  ִהוא  ַמִים  ָ ַבּשׁ "לֹא  ֵתנוּ  ָפָרׁשָ ּבְ קֹוְרִאים  ָאנוּ 
אָֹתּה  ִמֵענוּ  ְויַׁשְ נוּ  ּלָ ֶחָה  ְוִיּקָ ַמְיָמה  ָ ַהּשׁ נוּ  ּלָ יֲַעֶלה  ִמי 
ִפיךָ וִּבְלָבְבָך  ָבר ְמאֹד ּבְ י ָקרֹוב ֵאֶליךָ ַהּדָ ּנָה... ּכִ ְונֲַעׂשֶ

ַלֲעׂשֹתֹו".
ַמִים  ָ ּשׁ ִאם ּבַ ֶכת ֵערוִּבין )נה, א( "ׁשֶ ַמּסֶ ָמָרא ּבְ אֹוֶמֶרת ַהּגְ

ה ָצִריְך ַלֲעלֹות ַאֲחֶריָה". ִהיא ַאּתָ
ה  ַעּתָ ּגַם  ׁשֶ ַזַצ"ל  יְלנָא  ִמוִּ ַזְלָמֶל'ה  י  ַרּבִ ַהּגָאֹון  ָאַמר 
ִנְמֵצאת  ִהיא  ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ַעד  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ֵאינָּה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ
יָגּה,  וְּלַהּשִׂ ץ  ְלִהְתַאּמֵ ְויֵׁש  ָהָאָדם  יַד  ג  ֵמֶהּשֵׂ ֶמְרַחק  ּבְ

יַע ֵאֶליָה. ֲאָמץ וְּלַהּגִ חֹוָבה ִהיא ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּמַ
ֵעת ִלּמוּדֹו  י ַזְלָמֶל'ה ִנְזַקק ְלֵאיזֶה ֵסֶפר ּבְ ַרּבִ ַעם ׁשֶ ֵאַרע ּפַ
ַאְרּגָז  ְלָהִזיז  ֻהְזַקק  ֶפר  ַהּסֵ ֶאל  יַע  ְלַהּגִ ְכֵדי  ּבִ ֵביתֹו.  ּבְ
י  ים. ַרּבִ ה ֲאנָׁשִ לֹׁשָ א ַהּמוָּרם ַרק ע"י ׁשְ ּגָדֹול ְוָכֵבד, ַמּשָׂ
ּיָדוַּע ִאיׁש ּכָחוּׁש ְוָחלוּׁש, ֲאָבל ֲהֵרי - "לֹא  ַזְלָמֶל'ה ָהיָה ּכַ

ַמִים ִהיא". ָ ַבּשׁ
ּיְָקָדה ּבֹו, ִנּגַׁש ֶאל  רֹב ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה ׁשֶ י ַזְלָמֶל'ה, ּבְ ַרּבִ
מֹחֹו ֶאת ַמֲאַמר ֲחַז"ל -  ּנֵן ּבְ הוּא ְמׁשַ ֵדי ׁשֶ ָהַאְרּגָז, ּתֹוְך ּכְ

ה ָצִריְך ַלֲעלֹות ַאֲחֶריָה", וֵּמרֹב  ַמִים ִהיא ַאּתָ ָ ּשׁ ִאם ּבַ "ׁשֶ
ְוִהְצִליַח ְלָהִרים ֶאת ָהַאְרּגָז  ל עֹז וְּגבוָּרה  ִקּבֵ ׁשוָּקתֹו  ּתְ

ָהיָה ָצִריְך. ֶפר ׁשֶ ְלַבּדֹו, ְונַָטל ֶאת ַהּסֵ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ



ְהיֹותֹו ָקרֹוב" "ְקָרֻאהוּ ּבִ
ִמן  ֶאָחד  נַַער  ַרץ  ּפָ ֶמת,  ֻמְקּדֶ הֹוָדָעה  לֹא  ּבְ ְלֶפַתע, 
ֶלךְ.  ַהּמֶ ֶמְרּכֶֶבת  ְלֵעֶבר  ר  ַהְיׁשֵ ָקִדיָמה  ְוָרץ  וָּרה  ַהּשׁ
ֲעָדם,  ּבַ ָעַצר  ֶלְך  ַהּמֶ ַאְך  ְלַהְרִחיקֹו,  ִמֲהרוּ  ַהַחּיִָלים 
מַֹע ַמה  ְרּכָָבה, ִלְקרֹא ַלּיֶֶלד ְוִלׁשְ הֹוָרה ַלֲעצֹר ֶאת ַהּמֶ

ִפיו. ּבְ
מַֹע  ּיִָמים ָהֵאּלוּ שהקב"ה ִנְמָצא ָקרֹוב ֵאֵלינוּ וָּבא ִלׁשְ ּבַ
נוּת  ּמְ ַהִהְזּדַ ֶאת  ֵהיֵטב  ל  ְלַנּצֵ ְצִריִכים  ָאנוּ  ְוָעֵתנוּ  ׁשַ
"ְקָרֻאהוּ  ַהּכָתוּב  וְּכַמֲאַמר  ְלִפְתֵחנוּ  ָלה  ְתּגְַלּגְ ּנִ ׁשֶ
אי  ַוּדַ ּבְ ַנּצֵל ֶאת ַהּיִָמים ָהֵאּלוּ  ּמְ ְהיֹותֹו ָקרֹוב". וִּמי ׁשֶ ּבִ
י  ּכִ נָה  ָ ַהּשׁ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ יג  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ יג  ַמּשִׂ

ִפינוּ. מַֹע ַמה ּבְ ֶלְך ֶאְצֵלנוּ ִלׁשְ ַהּמֶ
ַהֲחֵרִדית"  "ָהֵעָדה  ֲאַב"ד  ּגַ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ יָדוַּע  ִסּפוּר  נֹו  יֶׁשְ

י ִיְצָחק טוְּביָה ַוְייס זצוק"ל: ַלִים ָמָרן ַרּבִ ְירוּׁשָ
רֹוץ ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם  נַת תרצ"ט, יִָמים ֲאָחִדים ִלְפנֵי ּפְ ׁשְ
ּלָם  ֶחְזַקת ַסּכָנָה וִּבְלּבוּל, ּכֻ ָבר ּבְ ָרִכים ּכְ ִנּיָה, ּכָל ַהּדְ ְ ַהּשׁ

יל ַנְפׁשֹוֵתיֶהם. ְרֵכי ִמּלוּט ְלַהּצִ ים ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ
ׂשֹוַרת  ּבְ ָטה  ְ ּשׁ ִהְתּפַ לוּ,  ַהּלָ רוִּפים  ַהּטְ ֵמַהּיִָמים  ֶאָחד  ּבְ
ָלה  ַהּצָ ַרּכֶֶבת  נָה  ֻאְרּגְ קוִֹצים.  ֵדה  ׂשְ ּבִ ֵאׁש  ּכְ ָלה  ַהּצָ
ְיָלִדים  ל  ִליָלִדים! ַרּכֶֶבת ַהְמיֶֹעֶדת ְלַכּמוּת ְמֻסּיֶֶמת ׁשֶ
ּיְִזּכוּ  ׁשֶ ֵאּלוּ  ַחּיִים,  יַלת  ַמּצִ ּכְ ֲעבוָּרם  ׁש  ּמֵ ׁשַ ּתְ ׁשֶ ְלַבד,  ּבִ
ח ֲעֵליֶהם ָחסוּת  ּקַ ם ּתִ ִלּיָה, ׁשָ יעוּ ְלַאְנּגְ ַלֲעלֹות ָעֶליָה, יַּגִ

ְמָלָכה ָהַאְנְגִּלית. ַהּמַ
ָלרוּץ  ַההֹוִרים  ּכָל  ֶאת  ֵהִביָאה  ְרִנינָה  ַהּמַ ׂשֹוָרה  ַהּבְ
וּר  ַגת ִאּשׁ רוָּתם ְלַהּשָׂ ֶאְפׁשָ ּבְ ְוָלתוּר, ְוַלֲעׂשֹות ּכָל ָמה ׁשֶ

ִיְהיֶה ֶאָחד ֵמאֹוָתם  נָם  ּבְ ׁשֶ א  ְלַוּדֵ זוּ,  ַרּכֶֶבת  ֲעִלּיָה ַעל 
ַהְיָלִדים.

ה  ל ַהּיֶֶלד ִיְצָחק טוְּביָה, ִנּסָ לֹמֹה ַוְייס, ָאִביו ׁשֶ ּגַם ר' ׁשְ
ִהְצִליַח  ְוָאֵכן  יתֹו,  ּבֵ ְליְַלֵדי  ָלה  ַהּצָ ְלָהִביא  ֶרְך  ּדֶ ָכל  ּבְ

ַמּיָא. ׁשְ א ּדִ ִסּיְַעּתָ ּבְ
ֵרה,  ים ֶעׂשְ ּתֵ ִגיל ׁשְ יֶֶלד ּבְ ְלָמֳחָרת ִנְפַרד ַהּיֶֶלד ֵמהֹוָריו ּכְ
ָעָלה  ׁשֶ ִלְפנֵי  וִּבְתִפּלָה.  ֶדַמע  ּבְ ְצָוה,  ַהּמִ ר  ּבַ ִלְפנֵי 
ֵרָדה:  ּפְ נַת  ַמּתְ הי"ד  לֹמֹה  ׁשְ ר'  ָאִביו  לֹו  נַָתן  ָלַרּכֶֶבת 
ָכל ֵעת  ה' ּבְ ִפּלָה ּבֹו ּכַָתב ִלְבנֹו 'ֱאחֹז ַעְצְמָך ּבַ ִסּדוּר ּתְ

וְּבָכל ָמקֹום'.
ל  ֻמּצָ אוּד  ִלְהיֹות  טוְּביָה,  ִיְצָחק  ַנַער  אֹותֹו  זָָכה  ָכְך  ּבְ

ּה הי"ד. ּלָ ֵמֵאׁש יִָחיד ִמּכָל ָהֲעיָָרה ּכֻ
ְלַמֲחנֶה  ַהְיָלִדים  ּנוּ  ּפֻ ם  ׁשָ ִלּיָה,  ְלַאְנּגְ יָעה  ִהּגִ ָהַרּכֶֶבת 
ָהַפְך  טוְּביָה  ִיְצָחק  ַהּיֶֶלד  יָרה.  ַהּבִ ְללֹוְנדֹון  ְסִמיכוּת  ּבִ
יחֹות ִחזּוּק  ׂשִ ֵהִפיָחה ַחּיֵי רוַּח ּבְ ּה ִלְדמוּת נֱֶעֶרֶצת ׁשֶ ּבָ
ֲחנֶה. ֵבי ַהּמַ ָכא, ּתֹוׁשָ ִלים ֵמֵעֶמק ַהּבָ ַלֲחֵבָריו, אוִּדים ֻמּצָ
ת  ֲחנֶה ֻמְרּגֶׁשֶ נַת ת"ש, וְּבתֹוְך ַהּמַ ן, ׁשְ נָה ְלַאַחר ִמּכֵ ׁשָ
ְלאֹוֵרַח ַרם  ים  ְמַצּפִ ִמים  ַהְמיֻּתָ ַהְיָלִדים  ה.  ַרּבָ כוּנָה  ּתְ
וְּבַעְצמֹו  ְכבֹודֹו  ּבִ ַאְנְגִּלּיָה  ֶמֶלְך  הוּא  ֲהלֹא  ַמֲעָלה. 
יל,  ִהּצִ אֹוָתם  ׁשֶ ַהְיָלִדים,  ֶאת  ר  ְלַבּקֵ יַע  ְלַהּגִ עֹוֵמד  ׁשֶ
ֶרְך,  ֶדה ַעל ֵאם ַהּדֶ יֹּום ַהְמיָֹעד יְָצאוּ ּכָל ַהְיָלִדים ַלּשָׂ ּבַ
וָּרה  ֶמת, ּפַָרץ נַַער ֶאָחד ִמן ַהּשׁ לֹא הֹוָדָעה ֻמְקּדֶ ְלֶפַתע, ּבְ

ֶלךְ. ר ְלֵעֶבר ֶמְרּכֶֶבת ַהּמֶ ְוָרץ ָקִדיָמה ַהְיׁשֵ
ֶלְך ָעַצר ּבֲַעָדם, הֹוָרה  ַהַחיִָּלים ִמֲהרוּ ְלַהְרִחיקֹו, ַאְך ַהּמֶ

ִפיו. מַֹע ַמה ּבְ ְרּכָָבה, ִלְקרֹא ַליֶֶּלד ְוִלׁשְ ַלֲעצֹר ֶאת ַהּמֶ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ



ִלְפנֵי  ְוָאַמר  וָּפַתח  ה  ִקּדָ ַהּיֶֶלד  ַקד  ּבֹוֲהקֹות  ֵעיַנִים  ּבְ
ה ֲאִסיר ּתֹוָדה ֲאִני ְלָפנֶיךָ,  ּמָ ּכַ ֶלְך!  ֶלְך: "ֲאדֹוִני ַהּמֶ ַהּמֶ
ַהּיֶֶלד  ַרץ  ּפָ ּכָאן  נוּ",  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ַהּגָדֹול  ָך  ַחְסּדְ ַעל 
ֲאדֹוִני  "ֲאָבל  ְוָאַמר:  יְך  ִהְמׁשִ ִחּנָה  ּתְ ּלֹו  ּכֻ וְּכׁשֶ ְבִכּיָה,  ּבִ
ֶאת  י  ִלּבִ ַעל  ַהֲעלֹוִתי  ּבְ ֵלָמה  ׁשְ ֵאינָּה  ְמָחִתי  ׂשִ ֶלְך!  ַהּמֶ
תֹוְך  ּבְ ֵמָאחֹור  ֲארוּ  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַהְיָקִרים,  ְלהֹוַרי  ַהּגֲַעגוִּעים 
יוֵֹצאת  י  ַנְפׁשִ ֶרף!  ַהּטֶ ַחיֹּות  ין  ּבֵ ם  ׁשָ ַהּנֹוָרִאי,  ַהּגֵיִהּנֹם 
גֹוָרָלם...  ָאָגה ֲעֵליֶהם, ִמי יֹוֵדַע ֶמה ָעָלה אֹו יֲַעֶלה ּבְ ִמּדְ
ְמָחִתי  ׂשִ ָהְיָתה  ָאז  י  ּכִ אֹוָתם,  ּגַם  יל  ַמּצִ ָהִייָת  ַרק  לוּ 

ֵלָמה!" ׁשְ
ַאל  ׁשָ ַרק  לוּם.  ּכְ ָענָה  ְולֹא  הוּא,  ֶמֶלְך  ֲהלֹא  ֶלְך,  ַהּמֶ

לֹום. ֶלְך ְלׁשָ יב ַהּנַַער, נֹוֵפף לֹו ַהּמֶ ֵהׁשִ ֶ מֹו וִּמׁשּ ִלׁשְ
ָאִביו  ֲחנֶה  ַהּמַ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ הֹוִפיעוּ  יִָמים  בוַּעִים  ׁשְ ֲעבֹור  ּכַ

קוּ ֶאת  ְגדוּד ַמְלכוִּתי, ִחּבְ ים ּבִ ל אֹותֹו יֶֶלד, ְמֻלוִּ ְוִאּמֹו ׁשֶ
ָלָתם  ַהּצָ ָאה  ּבָ יָדֹו  ַעל  ׁשֶ יץ  ָהַאּמִ ן  ַהּבֵ ֶהָחָכם...  נָם  ּבְ

ַלת ַחּיֵיֶהם. וְּתׁשוָּעָתם, ַהּצָ
ָחְדלוּ  ּלֹא  ׁשֶ ַהְיָלִדים  ָאר  ׁשְ ְמעֹות  ּדִ ֶאת  ְלָתֵאר  ר  ְמיֻּתָ
ֶלְך  ַהּמֶ ֵעת ׁשֶ ׁש ּבְ ילוּ ּגַם ֵהם ְלַבּקֵ ּכִ ִהְתָחֵרט, ִאּלוּ ִהׂשְ ִמּלְ
ִנְרֶאה  ָהיָה  ַהּכֹל  ילוּ...  ּכִ ִהׂשְ ַרק  ֶדה. אֹוי. לוּ  ּשָׂ ּבַ ָהיָה 

ַאֶחֶרת.
ָהֵאּלּו  ִבים  ּגָ ׂשְ ַהּנִ ַהּיִָמים  ֶאת  ְננַצֵּל  נוּ  ּלָ ּכֻ אי  ַוּדַ ּבְ
ְהיֹותֹו  ּבִ "ְקָרֻאהוּ  ֵאֵלינוּ,  ָקרֹוב  הקב"ה   - ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ
ּנוּ ֶאת  ׁש ִמּמֶ ָקרֹוב", נָׁשוּב ְלָפנָיו ְוִנְתָקֵרב ֵאָליו וְּנַבּקֵ
ִמיּוּת, ְוִנְזּכֶה  רוָּחִניּוּת וְּבַגׁשְ ָאנוּ ְצִריִכים ּבְ ֶ ּכָל ַמה ּשׁ

ָרָכה ְוַהְצָלָחה. ַפע ּבְ ּנוּ ַחּיִים טֹוִבים, ׁשֶ ְלַקּבֵל ִמּמֶ

ְלִהְתַרֵחק ֵמַהּכַַעס
נָה ַעד יֹום  ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּמֵ יִָמים ֵאּלוּ ׁשֶ ּבְ ֲחַז"ל ׁשֶ מוָּבא ּבַ

ֵָּהר ְלִהְתַרֵחק ֵמַהּכַַעס. ּפוּר ָצִריְך ְמאֹד ְלִהז ּכִ
ִריְך ְמאֹד ְלִהזֵָּהר  ּצָ רוָּרה )תקפג, ה( ׁשֶ נָה ּבְ ׁשְ ְוָכַתב ַהּמִ
נָה.  ָ יַע ַרע ַעל ּכָל ַהּשׁ ּפִ י זֶה ַמׁשְ נָה ּכִ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ְכעֹס ּבְ ִמּלִ
ן  ִריְך ְלִהְתַרֵחק ִמזֶּה, ַהּיֵֶצר ָהַרע ְמַזּמֵ ּצָ ְגַלל ׁשֶ ְוַדְוָקא ּבִ
נֵי- ּבְ גֹון ׁשֶ ַעס ּכְ ל ּכַ ה ִנְסיֹונֹות ׁשֶ ּיִָמים ָהֵאּלוּ ַהְרּבֵ ָלנוּ ּבַ

ֵבית  אי ּבְ ִריְך, ְוַהּגַּבַ ּצָ מֹו ׁשֶ יק ְמֻאְרּגִָנים ּכְ ִית לֹא ַמְסּפִ ַהּבַ
ַהַחזָּן לֹא  ָרִציָת, אֹו ׁשֶ קֹום ׁשֶ נֶֶסת לֹא נַָתן ְלָך ֶאת ַהּמָ ַהּכְ

ֵהּנָה ְוָכֵהּנָה. יק טֹוב ְוַכּדֹוֶמה ְועֹוד ּכָ ה ַמְסּפִ ָעׂשָ
הוּא  ָהַרע  ַהּיֵֶצר  ְרצֹון  ׁשֶ וּם  ִמּשׁ ִהיא  ְלָכְך  ה  ּבָ ְוַהּסִ
לֹון  ָ ּשׁ ּכֹוֵעס הוּא גֹּוֵרם ְלַעְצמֹו ּכִ יל אֹוָתנוּ וִּמי ׁשֶ ְלַהְכׁשִ
י הקב"ה רוֶֹצה ָלֵתת  ין ַרֲחָמנָא ִליְצָלן, ְוָדָבר נֹוָסף ּכִ ּדִ ּבַ
ֲעֵברֹות  ה  ַהְרּבֵ עֹוְבִרים  ְוָאנוּ  ֶוֱהיֹות  טֹוָבה,  נָה  ׁשָ ָלנוּ 
נָה טֹוָבה, הקב"ה נֹוֵתן ָלנוּ  יָעה ָלנוּ ׁשָ ְך ַמּגִ ְולֹא ּכָל ּכָ

ר ַעל ַהּיֵֶצר  ְתּגַּבֵ ּנִ ּנֲַעמֹד ּבֹו, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ ֵדי ׁשֶ יֹון ּגָדֹול ּכְ ִנּסָ
ַפע  ׁשֶ ל  ׁשֶ נָה טֹוָבה  ׁשָ ָלנוּ  ן  ִיּתֵ יֹון הקב"ה  ּסָ ּנִ ּבַ ְוַנֲעמֹד 

ָכל ָהִעְניִָנים. ַמּיָא ּבְ ׁשְ ְוִסּיְַעָתא ּדִ
זֶּה  ׁשֶ יׁש  נְַרּגִ ִלְכעֹס  רוִֹצים  ָאנוּ  ׁשֶ ָעה  ָ ַהּשׁ יָעה  ּגִ ּמַ וְּכׁשֶ
ְך  ר ְוַאַחר ּכָ ֶוה ֶרַגע ֶאָחד ְלִהְתּגַּבֵ ַפע ְוׁשָ ל ׁשֶ יֹון ְלַקּבֵ ִנּסָ

נָה ֵלָהנֹות, ָ ּכָל ַהּשׁ
נָה  ָ רֹאׁש ַהּשׁ ִנים ָאָדם ּבְ ֵאין ּדָ ָמָרא ׁשֶ ּגְ ּכָתוּב ּבַ וְּכמֹו ׁשֶ
ִפי  ּלְ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ָעה,  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ל  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ְלִפי  ֶאּלָא 
ִנים אֹוָתנוּ. ם ּדָ יִָמים ֵאּלוּ ּכְָך ּגַ ָאנוּ ִמְתנֲַהִגים ּבְ ֵאיְך ׁשֶ

י  ּכִ ָעֵלינוּ  ַהְמָלַכת הקב"ה  ּכְ ב  ּגַם נֱֶחׁשָ ְוָדָבר זֶה הוּא 
ּנוּ ְוֵאין ָאָדם זֹוֵקף  יַע ִמּמֶ ַהּכֹל ַמּגִ ְלכוּת זֶה ׁשֶ ֵחֶלק ֵמַהּמַ
ּגַם  יָלא  ַמְעָלה וִּמּמֵ ִליחוּת ִמּלְ ִלי ׁשְ ּבְ ה  ַמּטָ עֹו ִמּלְ ֶאְצּבָ
זֶה  ַרק  ָעֵלינוּ  ִנְגַזר  ַער  ַהּצַ י  ּכִ ְכעֹס  ּלִ ַמה  ּבְ ָלנוּ  ֵאין  ן  ּכֵ
ֵרי  לֹוִני, ְוָדָבר זֶה הוּא ֵמִעּקְ ִליַח ַהּפְ ָ ה ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ַנֲעׂשֶ

יִָמים ֵאּלוּ. ָהֲעבֹוָדה ּבְ



ָהָאֶרץ  ַעל  ֶהֱחִליקוּ  ִנית  ְוָהַרּבָ ָהַרב 
נָה... ָ ת ֵליל רֹאׁש ַהּשׁ ל ְסֻעּדַ ִעצּוָּמּה ׁשֶ ּבְ

ֵליל  ַעם ּבְ ָתאיָה ַזַצ"ל. ּפַ י ְיהוָּדה ּפְ יק ַרּבִ ּדִ ר ַעל ַהּצַ ְמֻסּפָ
ת  רֹות ֲעִנּיִים וִּבְתִחּלַ ֵביתֹו ַעׂשְ נָה ִהְתָאְרחוּ ּבְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ
ה ֶאָחד ֵמָהֲעִנּיִים ִהְתַנֵהג לֹא ּכָָראוּי ְוַעל ְיֵדי ּכְָך  ֻעּדָ ַהּסְ
ָכל ַהֶחֶדר  דֹוָלה ּבְ נְָפלוּ ַהּנֵרֹות ְוִנְכּבוּ ְוִנְהְיָתה ֲאֵפָלה ּגְ

יגוּ נֵרֹות ְלַהְדָלָקה חֹוזֶֶרת. ְולֹא ִהּשִׂ
ּגָדֹול  ַמּגָׁש  ִעם  ִנית  ָהַרּבָ ִנְכְנָסה  ּקֹות  ּדַ ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר 
ִהְתָקְרָבה  ִהיא  ֵאר,  ְלִהְתּפָ יֶָדיָה  ה  ַמֲעׂשֵ ָדִגים  ּבְ ָעמוּס 
ַעל ָהָאֶרץ,  ֶמן ׁשֶ ֶ ֵאִריֹּות ַהּשׁ ְלָחן ְוֶהֱחִליָקה ַעל ׁשְ ֻ ֶאל ַהּשׁ
ָבר  ֵאִבים ְוָכֵעת ּכְ ְך ְוִהיא ַעל ָהָאֶרץ גֹּוַנַחת ִמּכְ ּפַ ַהּכֹל ִנׁשְ
י  ר ַרּבִ ִגים לֹא ְלרֹאׁש ְוַגם לֹא ְלזָנָב, ְמַסּפֵ לֹא ִיְהיוּ ָלּה ּדָ
ְרַקע ְוִהּנֵה ּגַם  ִנית ָלקוּם ֵמַהּקַ י ְלַסּיֵַע ָלַרּבָ ְיהוָּדה: ַקְמּתִ

י... י ְונַָפְלּתִ ֲאִני ֶהֱחַלְקּתִ
ְלַות  ַ ִמּשׁ יָָצאִתי  ְולֹא  ַעְצִמי  ּבְ י  ַלְטּתִ ׁשָ ָהֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ
ִלי  ָהְיָתה  נָה  ָ ַהּשׁ וְּבאֹוָתּה  ב..  ּצָ ַהּמַ ַעל  ִלְכעֹס  ַהּנֶֶפׁש 
ּלוִּיים  נָה ַאֶחֶרת ְוָהיוּ ִלי ּגִ נָה ְמבֶֹרֶכת יֹוֵתר ִמּכָל ׁשָ ׁשָ

ר. ְגֶלה וַּבּנְִסּתָ ּנִ ים ֻמְפָלִאים ּבַ י ִחּדוּׁשִ ּתִ ׁשְ ְוִחּדַ
יֹון  ּיֵׁש לֹו ִנּסָ ַעס ְוֵכן ִמי ׁשֶ ל ּכַ יֹון ׁשֶ יַע לֹו ִנּסָ ּגִ ּמַ ְוָלֵכן ִמי ׁשֶ

ה לֹו ָעֶול, ְוִלְפָעִמים ָהַרס לֹו  ָעׂשָ ַהִאם ִלְמחֹל ְלָאָדם ׁשֶ
ִית  לֹום ַהּבַ ּדוְּך אֹו ׁשְ ִ ְרנָָסה; ֶאת ַהׁשּ ֶאת ַהַחּיִים; ֶאת ַהּפַ
ְלָוה וְּלַהְבִליג  ׁשַ ֵאר ּבְ ָ ל ְלִהּשׁ ּדֵ ּתַ ַמח ְוִיׁשְ ּיִׂשְ ְוַכּדֹוֶמה, ׁשֶ
ְכִלית ָהָאָדם ְלַהֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו;  י ּתַ ּיָכֹול, ּכִ ָכל ׁשֶ ּכְ
וְּמתוָּקה  טֹוָבה  נָה  ְלׁשָ ִיְזּכֶה  ְך  ּכָ ְיֵדי  ְוַעל  ְבָרן,  ְלׁשָ

ִמיד. ִמּתָ
ָרה"( י ַוֲאַדּבֵ )"ֶהֱאַמְנּתִ

ֵעָצה   - ִריֹּות  ַלּבְ ִנים  ּפָ וְּלָהִאיר  ְלַחּיְֵך 
ין! יֹום ַהּדִ ִלְזּכֹות ּבְ

"ְוָכל ּבֵָאי עֹוָלם יַַעְברוּן ְלָפנֶיךָ ִכְבנֵי ָמרֹון"
ֲאִביְגדֹור  ר'  ַהּגָאֹון  ֶאל  ְיהוִּדי  ִנּגַׁש  ַעם  ּפַ ׁשֶ ִרים  ְמַסּפְ
נָה  ָ ְפנֵי רֹאׁש ַהּשׁ ּלִ ּיִָמים ׁשֶ ִמיֶלר זצוק"ל ְלֵעת ִזְקנוּתֹו ּבַ
ָהְראוּיָה  ַהֲהָכנָה  ִהיא  ּכֵיַצד  נוּ,  ַרּבֵ ֵדִני  ְיַלּמְ ָאלֹו:  וּׁשְ
ִנים  לֹוַמר ְלָהִאיר ּפָ יב, "ְלַחּיְֵך", ּכְ נָה, ְוֵהׁשִ ָ ְלרֹאׁש ַהּשׁ

ְמָחה ְלָכל ֶאָחד. ל ׂשִ ׁשֶ

ֶאת  ָהַרב  ֵהִבין  לֹא  ִזְקנוּתֹו  רֹב  ּלְ ׁשֶ ב  ָחׁשַ ַהּיְהוִּדי 
ִלְקַראת  ָרָכה  ּבְ ּנוּ  ִמּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ ֵאָלה,  ְ ַהּשׁ
ַאל אֹותֹו  ב ְוׁשָ ין, ְוָלֵכן ׁשָ ּפוִּרים ֶאּלָא ִלְקַראת יֹום ַהּדִ
ָהַרב  ְוׁשוּב  ין,  ַהּדִ יֹום  ִלְקַראת  ָהְראוּיָה  ַהֲהָכנָה  ַמִהי 

ֲאִביְגדֹור ִמיֶלר ָחַזר ְוָאַמר "ְלַחּיְֵך".
רֹב ִזְקנוִּתי לֹא  ּלְ ִבים ׁשֶ ם חֹוׁשְ וָּנָתֹו, ַאּתֶ ֵאר ֶאת ּכַ הוּא ּבֵ
ל.  ֶדֶרְך ָמׁשָ יָחִתי ּבְ ֵאָלה, ֲאָפֵרׁש ֶאת ׂשִ ְ י ֶאת ַהּשׁ ֵהַבְנּתִ
ַרֲחֵבי  ּבְ ַהְמֻפזָּרֹות  ֲחנֻיֹּות  ת  ֶרׁשֶ רֹאׁש  ּבְ עֹוֵמד  ׁשֶ ְלִמי 

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

הרב יהודה פתאיה זצ"ל
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ְרׁשוּתֹו  ר ּבִ ָכל ֲחנוּת ֲאׁשֶ ִמְנָהגֹו נֹוֵהג, ּבְ ָהִעיר, עֹוָלם ּכְ
יַע ַאֲחִרית  ְרָתיו, ַעד ַהּגִ ִמְתַנֶהֶלת ַעל ְיֵדי עֹוְבָדיו וְּמׁשָ
]ַהְכנָסֹות  ַמֲאזָן  ְויֲַערְֹך  ְזַמן  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ח  ִיּקַ ָאז  נָה  ׁשָ
ָכל  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ֵהיֵטב  ִויָבֵרר  הוָֹצאֹות[,  נֶֶגד  ּכְ
ה  י ַהְרּבֵ לֹוִני יֵׁש ִמּדַ ָמקֹום ּפְ י ּבְ ַהֲחנֻיֹּות, ְוהוּא ְיַגּלֶה ּכִ
לֹוִני ַאֵחר, אֹו  לַֹח ֵחֶלק ֵמֶהם ְלָמקֹום ּפְ עֹוְבִדים ְויֵׁש ִלׁשְ
לֹוִני ָצִריְך ְלַפְרֵסם יֹוֵתר ַעל ִקיּוּם ַהֲחנוּת  ָמקֹום ּפְ ּבְ ׁשֶ
ִקְרָבָתם,  זָּכוּ ַלֲחנוּת ּכָזֹאת ּבְ ְלַמַען יְֵדעוּ ּדֹור ָהַאֲחרֹון ׁשֶ
חֹוָרה,  ַהּסְ ִמינֵי  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  י  ִליׁשִ ׁשְ וְּבָמקֹום 
ִאם  ַאף  לֹו  ָאְמרוּ  ַהיֹּוֲעִצים  ין  ּבֵ זֶה  ַעל  ר  ִנְדּבַ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ְחֵרר ֵחֶלק ִמּפֹוֲעֶליךָ, חוּס נָא ֲחמֹל  ָעֶליָך ְלׁשַ ִנְרֶאה ׁשֶ
ִהיָּתֹו ְמִביָאה ְלָך  י ֶעֶצם ׁשְ ַסּלֵק, ּכִ לֹוִני ַאל ּתְ נָא, ֶאת ּפְ

ִנים  ַהּפָ ְוֶהָאַרת  ַהִחיּוְּך  ְיֵדי  ַעל  חוּץ  ִמּבַ ים  ַרּבִ קֹוִנים 
ָעָריו. ׁשְ ִאים ּבִ הוּא ֵמִאיר ְלָכל ַהּבָ ׁשֶ

רוְּך הוּא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ יֹום  נָה, הוּא  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ּגַם  ְך  ּכָ
ה  ַהּנֲַעׂשֶ ּכָל  ּבֹוֵחן וּבֹוֵדק ֶאת  ְביָכֹול ַמֲאזָן,  ּכִ ּבֹו  עֹוֵרְך 
ְבנֵי ָמרֹון",  ֵאי עֹוָלם יַַעְברוּן ְלָפנֶיָך ּכִ עֹוָלמֹו, "ְוָכל ּבָ ּבְ
ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ֵמעֹוְבָדיו  ה  ּמָ ּכַ ַעל  ַמְחִליט  הוּא  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ
ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ עֹוְבִדים  ה  ְוַכּמָ זֶה  ֵמֵעֶסק  אֹוָתם  ר  ְלַפּטֵ
ֵאּלוּ  ָאְמנָם  ַחי,  ָהעֹוָלם  ְך  ּכָ זֶה,  ֵעֶסק  ּבְ ִאיר  ְלַהׁשְ

ִאיר. ִנים ְלָבֵאי עֹוָלם אֹוָתם הקב"ה ַמׁשְ ִאיִרים ּפָ ַהּמְ
ָלֶכם  י  נַָתּתִ ַוֲהגוּנָה  טֹוָבה  ֵעָצה  י  ּכִ ִבין  ּתָ ה  ֵמַעּתָ

ין. ִלְקַראת יֹום ַהּדִ


