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ת ָוֶאְתַחנַּן ֶרְך ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ים  ַחּיִ הּוִדי ֵמֶהָחֵפץ  ַהּיְ ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ַהּתֹוֵכָחה 
ֶבת... ַתֲחַנת ָהַרּכֶ ּבְ

ָכל  ה  ַתֲעׂשֶ ׁשֹו... לֹא  ְלַקּדְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ֶאת  מֹור  "ׁשָ
ָך ַוֲאָמֶתָך ְוגֹו"   ָך ְוַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶ ְמָלאָכה ַאּתָ

)ו, יב-יג(
ֶבת,  ַרּכֶ ּבָ ַעם  ּפַ ּנַָסע  ׁשֶ ַזַצ"ל  ים  ַחּיִ ר ַעל ֶהָחֵפץ  ְמֻסּפָ
ַזַצ"ל.  סֹורֹוְצִקין  ַזְלָמן  י  ְוַרּבִ ֲחָתנֹו  ָהיוּ  ִעּמֹו  ְוַיַחד 
ֶבת  ָהַרּכֶ ָעְצָרה  ׁשֶ ּכְ ַאַחת,  ֲעיָָרה  ְלַיד  ָעְברוּ  ם  ַדְרּכָ ּבְ
"יֵׁש  לֹו:  ְוָאַמר  ַזְלָמן  י  ַרּבִ ֶאל  ְיהוִּדי  ׁש  ִנּגַ ֲחָנה  ּתַ ּבַ
וִּבְרצֹונֹו  ְזַמן חֹוֶלה ְמאֹד,  ה  ַהְרּבֵ ָבר  ּכְ ׁשֶ ְיהוִּדי  אן  ּכָ

נֹו  ּבְ ְלךָ,  ע  ּדַ ֲאָבל  ים.  ַחּיִ ֵמֶהָחֵפץ  ָרָכה  ּבְ ׁש  ְלַבּקֵ
ִרְפיֹון  ּגֹוֵרם  וְּבָכְך  ת,  ּבָ ׁשַ ל  ְמַחּלֵ ֶּה  ַהז הוִּדי  ַהּיְ ל  ׁשֶ
ר  ְלַסּפֵ ָעֶליָך  ָהִעיר.  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ּבִ
ָכְך  ּבְ ְרָכתֹו  ּבִ ֶאת  ּיְַתֶנה  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ים,  ַחּיִ ֶלָחֵפץ  זֹאת 

ת". ּבָ ל ׁשַ ן ַיְפִסיק ְלַחּלֵ ַהּבֵ ׁשֶ
ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ים  ַחּיִ ל ֶהָחֵפץ  ַזְלָמן ָאַמר ַלֲחָתנֹו ׁשֶ י  ַרּבִ
ָראוּ  ַאְך  ַיַחד,  ּבְ ֵאָליו  ׁשוּ  ִנּגְ ְוֵהם  ָלַרב,  זֹאת  לֹוַמר 
יָלא  וִּמּמֵ ְזַעק,  ּתִ לֹא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ  – ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת  לוּ  ַחּלְ ּתְ

ְהיֶה ְקרֹוָבה ָלבֹוא. ָהְרפוָּאה ּתִ
ת קֶֹדׁש"( ּבַ )"וָּמתֹוק ָהאֹור - ׁשַ



ַמע  תֹו ְולֹא ׁשָ ְתִפּלָ קּוַע ּבִ ִוד ָהיָה ׁשָ י ּדָ ַרּבִ
ֶאת ַרֲעֵמי ַהְיִרּיֹות...

ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" )ג, כג( "ָוֶאְתַחּנַן ֶאל ה' ּבָ
יַצד? "עֵֹמד ִלְפֵני ה'", ּכֵ

י  ַרּבִ ָרן  ִמּמָ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ַזַצ"ל  ִליְנְסִקי  ּגָ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ר  ִסּפֵ
ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ְזֵקנֹו  ַעל  ה  ַמֲעׂשֶ ַזַצ"ל  ֵטיין  ַפְייְנׁשְ ה  מֹׁשֶ

ִריִצים. ֲחַצר ַאַחד ַהּפָ ָהיָה ְמַנֵהל ֲאחוָּזה ּבַ ַזַצ"ל ׁשֶ
ּכֹוִרים,  ִ ַהּשׁ ֲחֵבָריו  ָאְזֵני  ּבְ ִריץ  ַהּפָ ֵאר  ִהְתּפָ ַעם  ּפַ
עֹוֵמד  הוּא  וְּכֶשׁ דֹול,  ּגָ יק  ַצּדִ ּלֹו  ׁשֶ ָהֲאחוָּזה  ַנֵהל  ּמְ ׁשֶ
ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ ַעד  ָבר,  ּדָ ׁשֹוֵמַע  ֵאינֹו  קֹונֹו  ִלְפֵני  ה  ְתִפּלָ ּבִ
אֹוָתּה  ּבְ ]ְוָהרֹוִבים  ָאְזנֹו  ְלַיד  רֹוֶבה  ּבְ ִיירוּ  ִאם  ם  ּגַ ׁשֶ

ָלל. ָכְך ּכְ ִמיעוּ ַרַעׁש ַרב[ לֹא יָחוּׁש ּבְ ֵעת ִהׁשְ
ִעּמֹו  ְוִהְתָעְרבוּ  ִריץ  ַהּפָ ְלִדְבֵרי  ֲחֵבָריו  ֶהֱאִמינוּ  לֹא 

ֶּה. ָנְטלוּ רֹוֵביֶהם ִלְבחֹן, ַהִאם  ָבר ַהז ּדָ ֵכן ּכַ ּלֹא ִיּתָ ׁשֶ
ָבר. ֱאֶמת ְוָנכֹון ַהּדָ

ה. ְתִפּלָ ִוד ּבִ י ּדָ ם ָעַמד ַרּבִ ֶדה, ׁשָ יְָצאוּ ַלּשָׂ
ִריץ  ַהּפָ ם  ּגַ רֹוֵביֶהם,  ֶאת  ָטֲענוּ  ִריִצים  ַהּפָ ל  ּכָ

פוּ ֶאת רֹוֵביֶהם. ּתְ ַבּדֹו, ּכִ ם, ִמּלְ ּלָ ַהְמָאֵרַח. ּכֻ
ְולֹא  ְלרֹאׁשֹו,  ֵמַעל  יָרוּ  "מֹוִדים"  ּבְ ֲחָוה  ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ּכְ
חוַּח,  ׁשָ ְך,  ּכָ ַאר  ִנׁשְ ַהְיִרּיֹות.  ֲהמֹון  ַרֲעֵמי  ֶאת  ַמע  ׁשָ

ף ְלִאּטֹו. ּקֵ ִהְזּדַ ַעד ׁשֶ
תֹו,  ִפּלָ ּתְ ִסּיוּם  ּבְ ִסיעֹות  ּפְ לֹׁש  ׁשָ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ַסע  ּפָ ׁשֶ ּכְ

ע ִלְראֹות ֶאת ַהִהְתּגֹוְדדוּת ֵמֲאחֹוָריו. ֻהְפּתַ
ַעל  לֹו  ר  ִסּפֵ ִהְתָעְרבוּת  ּבַ ָָּכה  ז ׁשֶ ר  ָ ַהְמֻאּשׁ ִריץ  ַהּפָ
ַהְיִרּיֹות,  ִמּקֹול  ִנְבָעת  ָהִייָת  "ִאּלוּ  ְוָאַמר:  ַהְמאָֹרע 

)" ְדּתָ ָך"! )"ְוִהּגַ ָהִייִתי ֲאִני יֹוֶרה ּבְ

ַעל  עֹוֵזר  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ
ל ִמְצַות ֶחֶסד... עּוָרּה ׁשֶ ׁשִ

י ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם"  יֶתם ּכִ ם ַוֲעׂשִ ַמְרּתֶ "ּוׁשְ
)דברים ד, ו(
עוּר? ִ ַמהוּ ַהּשׁ

אֹון  ַעל ָה'ֲאִחיֶעֶזר', ּגְ יְלָנא ּבַ ים עֹוֵזר ִמוִּ י ַחּיִ ָמָרן ַרּבִ
ַעם  ּפַ ֲחָסִדים.  ְגִמילוּת  ּבִ ה  ִהְרּבָ ּיָדוַּע,  ּכַ אֹוִנים,  ַהּגְ
ֶבת,  ֻמְרּכֶ ֶחֶסד  ת  ׁשַ ּקָ ּבַ וְּבִפיו  ְלֵביתֹו  ָאָדם  ִנְכַנס 
ֵנֶזק  ְלִהּגֵָרם  ָהיָה  יָכֹול  ֶעְטיָּה  ּבְ ׁשֶ ֶכת,  וְּמֻסּבֶ ה  ָקׁשָ
יב  ֵהׁשִ אֹון  ַהּגָ ּכוּן,  ַהּסִ ַלְמרֹות  ִויְלָנא.  ּבְ נוּתֹו  ְלַרּבָ
ַלֶחֶדר  ִנְכְנָסה  ִנית  ָהַרּבָ ְוַיֲעזֹר.  ְלַמֲענֹו  ִיְפַעל  י  ּכִ לֹו 

עוּר וְּגבוּל ַלֶחֶסד?!". ְוָתְמָהה: "ַהִאם ֵאין ׁשִ
ַלֶחֶסד,  בוּל  ּגְ יֵׁש  "ָאֵכן  ָלּה,  ָאַמר   - ְך"  ִאּתָ ֶדק  "ַהּצֶ

בוּל ַהְמֻדּיָק?"... ֲאָבל אוַּלי ּתוְּכִלי לֹוַמר ִלי ֵהיָכן ַהּגְ

ִניחֹוְבְסִקי ַזַצ"ל. י ַאְבָרָהם ּגְ י ַרּבִ ַמע ִמּפִ ִסּפוּר ֶזה ִנׁשְ
ַמֲעֶנה  ָמָצא  לֹא  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ָהִעּלוּי  מֹחֹו 

זֹו,  ֵאָלה  ִלׁשְ
עֹוָתיו  ׁשְ ַעד 
ַעל  ָהַאֲחרֹונֹות 
ָהֲאָדָמה.  ֵני  ּפְ
ֵהִביָאה  זֹו  ֵאָלה  ׁשְ
ים  ַרּבִ ים  ִחּדוּׁשִ
 - ֶחֶסד  ִהְלכֹות  ּבְ

עוּר. ְללֹא ׁשִ

ִפּלָה ֶדֶרְך ַהּתְ ּבְ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּבְ



ְטִרּיָה  יב ֶאת ַהּמִ י ַאְבָרָהם ָנַסע ְלָהׁשִ ַרּבִ
ְלַתְלִמידֹו...

ין  ְעּבִ יַבת ְטׁשִ יׁשִ י. ֶטֶלפֹון ִצּבוִּרי ְמַצְלֵצל ּבִ ִ ּשׁ ֵליל ׁשִ
ְלָהִרים  ׁש  ִנּגַ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ְמֻאֶחֶרת.  ַלְיָלה  ַעת  ׁשְ ּבִ

ֶלפֹון. ֶאת ַהּטֶ
י  ַרּבִ ג'.  עוּר  ִ ִמּשׁ חוּר  ּבָ ׂש  ִחּפֵ א'  עוּר  ִ ִמּשׁ חוּר  ּבָ
חוּר  ׂש ֶאת ַהּבָ תֹו, ְויָָצא ְלַחּפֵ ׁשָ ּקָ א ֶאת ּבַ ַאְבָרָהם ִמּלֵ
ל  ׁשֶ יר ֶאת קֹולֹו  ִהּכִ ּמוָּבן לֹא  ּכַ ן  )ַהְמַטְלּפֵ ׁש  ַהְמֻבּקָ

י ַאְבָרָהם(. ַרּבִ
אֹותֹו  רֹוֶאה  לֹא  "ֲאִני  ר:  וִּבּשֵׂ פֹוֶפֶרת  ְ ַלּשׁ ב  ׁשָ הוּא 
ר  ֶאְפׁשָ ָמה  ְליָדֹו,  ֲחָדִרים  ה  ּמָ ּכַ ן  יָׁשֵ ֲאִני  ֶרַגע,  ּכָ

ַאל. ִלְמסֹר לֹו?", ׁשָ
י  ַכְחּתִ ׁשָ ָתִמיר  ּבְ ֲחֻתּנָה  ּבַ ָהֶעֶרב  א',  עוּר  ִ ִמּשׁ "ֲאִני 
יֹוֵרד  הוּא  ַרק,  ּבְ ִלְבֵני  י  ְוָנַסְעּתִ י  ּלִ ׁשֶ ְטִרּיָה  ַהּמִ ֶאת 
ְקּפֹץ  ּיִ ׁשֶ לֹו  ְלהֹוִדיַע  רֹוֶצה  ָהִייִתי  ַרק,  ּבְ ִלְבֵני  ָמָחר 
ִליכוּ  ּיַׁשְ ׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ ַחד  ַהּפַ אֹוָתּה,  ִלי  ְויִָביא  ָלאוָּלם 

ה". ּפָ אֹוָתּה ָלַאׁשְ
י  ַרּבִ ִהְתַעְניֵן  ֶכם?",  ּלָ ׁשֶ תֶֹבת  ְוַהּכְ ם  ֵ ַהּשׁ "ַמה 

יב. ַער ֵהׁשִ ַאְבָרָהם, ְוַהּנַ

ְמקֹומֹו  ַעל  יָבֹוא  ַהּכֹל  י  ּכִ ִהְבִטיַח  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ
ְדאֹג". לֹום: "ֵאין ְלָך ַמה ּלִ ׁשָ ּבְ

ָחֵבר  "ִעם   - ד.  ַהְמַאּבֵ ִהְתַעְניֵן  י?",  ְרּתִ ּבַ ּדִ ִמי  "ִעם 
ּלֹו". ׁשֶ

ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ֳהַרִים,  ּצָ ּבַ ִים  ּתַ ׁשְ ָעה  ׁשָ ּבְ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ
יַח  ַרק, ְוִהּנִ ְבֵני ּבְ ְרחֹוב ַוֶסְרַמן ּבִ ִית ּבִ ֶדֶלת ַהּבַ ַפק ּבְ ּדָ

ְטִרּיָה. ֶאת ַהּמִ
ַער ָהיוּ ְלָבנֹות  ֵני ַהּנַ חֹוָרה, ֲאָבל ּפְ ְטִרּיָה ָהְיָתה ׁשְ ַהּמִ
ין ָטַרח?! ַהִאם  ְעּבִ יַבת ְטׁשִ ֵמֶהֶלם: "ַמּדוַּע רֹאׁש ְיׁשִ

ִמיר?"... ָהַרב ָהַלְך ַעד ְלאוָּלֵמי ּתָ
ַרק  ין ּכֹה נֹוֵסַע ִלְבֵני ּבְ לוּם! ֲאִני ּבֵ לוּם, ֶזה ּכְ "ֶזה ּכְ
ַלֲאִבי  ָנה  ּפָ ְוָאז  לוּם!".  ּכְ ׁש  ַמּמָ ֶזה  י,  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  י  ִמּדֵ
ךָ,  ּלְ ן ׁשֶ ְפָרט ַהּבֵ ַתח ְוָאַמר לֹו: "ּבִ ּפֶ ּנֱֶעַמד ּבַ חוּר ׁשֶ ַהּבָ
חוּר  ַהּבָ ֲאִבי  ַהּכֹל".  ֶאת  ְלַמֲענֹו  ַלֲעׂשֹות  ִלי  טֹוב 
יֵאֹות  יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש  אוַּלי  ן,  ּכֵ "ִאם  ׁש:  ּקֵ ּבִ ׁש  ְרּגָ ַהּנִ
ָמָרא  ּגְ ְלִלּמוּד  ְזַמן  ִעּמֹו  ְוִלְקּבַֹע  ְלַמֲענֹו,  ַלֲעׂשֹות 

א?". ַצְוּתָ ּבְ
ְלִמיד רוּ ָהַרב ְוַהּתַ וֵּמָאז ִנְקׁשְ

ְקִריִמילֹוְבְסִקי,  ַכי  ָמְרּדְ ָהַרב  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַעל  ּבַ י  )ִמּפִ
ְלִמידֹו וְּמקָֹרבֹו(. ּתַ



ים!" י ַחּיִ אֹל ֶאת ַרּבִ "ְצִריִכים ִלׁשְ
י ַאְבָרָהם, ְוהּוא לֹא  ר ְיהּוִדי ִהְתיֵַעץ ִעם ַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
ְלַעְצמֹו  ץ  ִאּמֵ ַעְצמֹו,  ַעל  ַהַהְכָרָעה  ֶאת  ִלּטֹל  ָרָצה 
ֶלער'  ֹוֵאל ְלָמָרן 'ְסַטְיּפְ ִתי - ָלֶלֶכת ִעם ַהּשׁ ִמְצָוה ַרּבָ
ֵלער' ָנַהג  ַטְיּפְ ִטיַרת ַה'ּסְ ָעתֹו, ּוְלַאַחר ּפְ ׁשְ ַזַצ"ל, ּבִ

ים ַקְניְֵבְסִקי ַזַצ"ל. י ַחּיִ ָלֶלֶכת ִלְבנֹו, ָמָרן ַרּבִ
י  ַרּבִ ִעְניָן ׁשֶ ַאל ּבְ יר ֶאת ָהִאיׁש, ְוׁשָ ר לֹא ִהּכִ ֲאׁשֶ ם ּכַ ּגַ
ְללֹא  ְלַהְכִריַע, לֹא הֹוִתיר אֹותֹו  ָרָצה  ַאְבָרָהם לֹא 
א יָָצא ִאּתֹו  ים, ֶאּלָ י ַחּיִ ַלח אֹותֹו ְלַרּבִ ַמֲעֶנה ְולֹא ׁשָ
ִאם  ַרק  ֲאָבל,  ית,  ֲעׂשִ ַהּמַ ָעיָתֹו  ּבְ ֶאת  ְלַהְרצֹות  ַיַחד 
ַעם ָלַחׁש ַלַחְברוָּתא:  י. ּפַ ֶּה צֶֹרְך ֲאִמּתִ ז רוּר ׁשֶ ָהיָה ּבָ
'ּבֹוא  ֹוֵאל:  ַלּשׁ יַע  ַמּצִ ֲאִני  ׁשוּט,  ּפָ יֹון  ִנּסָ ה  עֹוׂשֶ ֲאִני 
יב ִמּיָד  ים', ִאם ָהִאיׁש ֵמׁשִ י ַחּיִ ע ְלַרּבִ ה ְוִנּסַ י ַעּתָ ִאּתִ
ִאם  ֲאָבל  ְלַמֲענֹו,  ֶאְטַרח  ָאֵכן   - ְמָחה  וְּבׂשִ ָרצֹון  ּבְ
א לֹא  י ַהּנֹוׂשֵ ק וְּמַגְמּגֵם, מוָּבן ִלי ִמּיָד ּכִ הוּא ִמְתַחּמֵ
חוּף,  ְתרֹון לֹא ּדָ ָרה לֹא ּבֹוֶעֶרת ְוַהּפִ ַמְכִאיב לֹו, ַהּצָ
ּנֱֶאַמר  )ּכַ ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ ַעד  ֶאְטַרח  לֹא  ֲאִני  ם  ּגַ ְך  ּכָ ְוִאם 

ֲעזֹב 'ִעּמֹו'(. 'ָעזֹב ּתַ
ְמַעט  ּכִ ִליַח,  ׁשָ ה  ַנֲעׂשָ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ְמֻסּיָם  ָלב  ׁשָ ּבְ
ים...  י ַחּיִ יַע ְלַרּבִ ל ְיהוִּדים ְמֻסּיִָמים, ְלַהּגִ ָקבוַּע, ׁשֶ
ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ָלֶהם,  ָהְיָתה  ׁשֶ ַהְכָרָעה  ֵאַלת  ׁשְ ל  ּכָ
ָאנוּ  ָנִעים,  לֹא  "ָלנוּ  ְוַהּנַֹח...  סוּר  ַהּמָ ִליַח  ָ ַהּשׁ ָהיָה 

ִביֵלנוּ". ׁשְ ַאל ּבִ ָהַרב ִיׁשְ אֹל, אוַּלי ׁשֶ ּפֹוֲחִדים ִלׁשְ
י ַאְבָרָהם  ר ַהּתֹוָרה, ַרּבִ אֹל, ְוׂשַ ֲחדוּ ִלׁשְ ֱאֶמת ּפָ ֵהם ּבֶ

אֹל. ֶזה ָקָרה  ִליחוָּתם ִלׁשְ ׁשְ ִניחֹוְבְסִקי, יָָצא ְוָהַלְך ּבִ ּגְ
ַאל  ְוׁשָ ָלִעיר  ִמחוּץ  ִהְתּגֹוֵרר  ֹוֵאל  ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרּבֹות 

"ֲאִני  רוָּתיו:  ׁשֵ ֶאת  יַע  ִהּצִ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ֶטֶלפֹוִנית, 
ר ֵאַלי ָמָחר". ֵ ְתַקּשׁ ים, ּתִ י ַחּיִ ַאל ֶאת ַרּבִ ֶאׁשְ

ים ָהיוּ  י ַחּיִ ׁשוּבֹות ִעם ַרּבִ ֵאלֹות ְוַהּתְ ְ ָלל ַהּשׁ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
ם  ּגַ ֶזה  יֹום  ּבְ ו'.  יֹום   - בוַּע  ָ ּשׁ ּבַ ֶאָחד  ְליֹום  זֹות  ְמֻרּכָ
ָלִעיר,  ִמחוּץ  ֲאִפילוּ  יעוּ  ִהּגִ ׁשֶ ים  ַרּבִ ֵאָליו  ִהְצָטְרפוּ 
"ם.  ּבָ ַרׁשְ ִלְרחֹוב  ם  ִאּתָ ָנַסע  דֹוָלה  ּגְ ִמְנָחה  ְוַאֲחֵרי 
ים... ְך ְלַמַען ֲאָנׁשִ ל ּכָ ִאיׁש לֹא ֵהִבין ַמּדוַּע טֹוֵרַח ּכָ

ָרָכה  ּבְ ה  ַאּתָ ָרָכה  ּבְ ָצִריְך  לֹא  ה  "ַאּתָ
ַעְצְמךָ..." ּבְ

ְמקֹום  ְלַיד  ים  ַחּיִ י  ְלַרּבִ ין  ְלַהְמּתִ לֹו,  ָהיָה  ִמְנָהג 
ַאל.  ׁשָ ְוָאז  ת,  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ֲהָרה  ַהּטַ ְקֵוה  ִמּמִ ְיִציָאתֹו 
ְרחֹוב  ּבִ ים  ֲאָנׁשִ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ִאּתֹו  בוּ  ִנּצְ ֶאָחד  י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום 
ם  ׁש ִאּתָ י ַאְבָרָהם ִנּגַ ְקֶוה. ַרּבִ ְיִציָאה ֵמַהּמִ "ם ּבַ ּבָ ַרׁשְ

ִני  ֵ ְלִפי ַהּתֹור - ִעם ָהֶאָחד ִלְבָרָכה ִליָלִדים, ִעם ַהּשׁ
ָרָכה  ּבְ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ִעם  ָחָדׁש,  ּכֹוֵלל  אֹודֹות  ְלֵעָצה 
ַהְכָנָעה  ּבְ ִהְתּכֹוֵפף  ִסּיֵם,  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוכוּ'.  ִית  ּבַ לֹום  ִלׁשְ
ִחּיוְּך  ּבְ יט  ִהּבִ ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ְלַעְצמֹו,  ָרָכה  ּבְ ׁש  וִּבּקֵ
ָרָכה  ּבְ ה  ַאּתָ ָרָכה  ּבְ ָצִריְך  לֹא  ה  "ַאּתָ ְוָאַמר:  ָרָחב 

ַעְצְמךָ..." ּבְ

ֶדֶרְך ַהֶחֶסד ּבְ



ַרק ַלִים ִלְבֵני ּבְ ִמירּוׁשָ
ַלִים.  ְמיָֻחד ִמירוּׁשָ יַע ְלָכְך ּבִ ֲעַמִים ִהּגִ ַעם ְולֹא ּפַ לֹא ּפַ
ְויַָרד  לֹוִני,  ּפְ ן  ּבֶ לֹוִני  ּפְ ִעם  ין  ְעּבִ ְטׁשִ יַבת  ִמיׁשִ יָָצא 
חוּף  ּדָ ָהיָה  א  ַהּנֹוׂשֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ ים.  ַחּיִ י  ְלַרּבִ ַרק  ּבְ ִלְבֵני 
ּיֵׁש ִלְנסַֹע  ֹוֵאל ִהְתּבַ ּקוַּח ֶנֶפׁש, ְוַהּשׁ ְבִחיַנת ּפִ ְמאֹד, ּבִ
ְואֹונֹו  יֹומֹו  ֶאת  ַרם  ּתָ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ְלַבּדֹו,  ֵנס  וְּלִהּכָ
ִמיד ְלִפּקוַּח ֶנֶפׁש ִהְלָכִתי,  ְלַמֲענֹו ִלְנסַֹע ִעּמֹו. "לֹא ּתָ

י" - - - ם ְלִפּקוַּח ֶנֶפׁש ַנְפׁשִ א ּגַ ֶאּלָ
ָצֳהֵרי יֹום  יַע ּבְ י ַאְבָרָהם ִהּגִ ַרּבִ מֹו ֵעיַני ָרִאיִתי ׁשֶ "ּבְ
ֶנֶסת 'ֶלֶדְרָמן', ְמֻלוֶּה  דֹוָלה, ְלֵבית ַהּכְ י ְלִמְנָחה ּגְ ִ ּשׁ ׁשִ
ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ֶאת  אֹל  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ ַלִים,  ִמירוּׁשָ יהוִּדי  ּבִ
א ְלעֹוד ֶחֶדר  ְנּתָ ּכַ יָרה ְוָלַקַחת ַמׁשְ 'ַהִאם ְלַהְרִחיב ּדִ

ה?'. יָרה ֲחָדׁשָ י, אֹו ִלְקנֹות ּדִ ִליׁשִ ׁשְ
ַלִים.  ְירוּׁשָ ְלִכוּוּן  ֲחָזָרה  יָָצא  ִמּיָד  ׁשוָּבה  ַהּתְ ִסּיוּם  ּבְ
אֹותֹו  פוּ  ַעּיְ ּיְ ׁשֶ נֹוֵתן  ָהַרב  'ֵאיְך  ָפָניו:  ּבְ י  ַמְהּתִ ּתָ
ֵאָלה  ְ הוִּדי ַהּשׁ ּיְ ּלַ ְך?! ָנכֹון ׁשֶ ֵדי ּכָ ילוּ אֹותֹו ַעד ּכְ ּפִ ְוַיׁשְ
ַרק  ֵני ּבְ ְיָקָרה וְּדחוָּפה ְמאֹד, וַּפַחד ִלְנסַֹע ְוָלׁשוּב ִמּבְ
יַָדִים ֵריקֹות, ֲאָבל ַמּדוַּע ָהַרב ַחּיָב ִלְנסַֹע ִאּתֹו?!'.  ּבְ
ִמיָהה...  לֹא ֵמִבין ֶאת ַהּתְ יט ָעַלי ּכְ י ַאְבָרָהם ִהּבִ ַרּבִ
אן  ּכָ יֵׁש  ָלה  ּפָ ַהׁשְ ְוִכי  ּקוּל?  ׁשִ ִהיא  ֲעיֵפוּת  )ְוִכי 
לֹא  ָרִאיִתי  ׁשֶ ְולוֵּלי  טֹוָבה?!(  רֹוֶצה  ְיהוִּדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְלִמיד ָחָכם. י" - ֵהִעיד ּתַ ֶהֱאַמְנּתִ
ֶפר 'ַוּיֹאֶמר ִהּנִֵני'( )ִמּתֹוְך ַהּסֵ

ְיָלִדים ְיָקִרים!
ים. ַמּנִ ְּ ין ַהז ת ּבֵ ֶרְך יֹוֵצא ְלֻחְפׁשַ ְליֹון ֵציָדה ַלּדֶ ּגִ

ה ָראּוי ֶאת ְיֵמי ַהֻחְפׁשָ ל ּכָ יל ְלַנצֵּ ּכִ ּנַׁשְ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ׁשוּת ַלֲאִגיַרת ּכֹוחֹות ּוְלִהְתַחּדְ

ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלטֹוָבה! ִלְקַראת ְיֵמי ֱאלּול ַהּבָ


