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ת ׁשֹוְפִטים ֶרְך ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ֵני חֶֹדׁש  ּפְ ִלים ָאנּו ֶאת  ִחיל ּוְרָעָדה ְמַקּבְ ּבְ ֱאלּול! 
י  ל ְיהּוִדי ִרְגׁשֵ ֵלב ּכָ ה ֱאלּול ְמעֹוֶרֶרת ּבְ ּלָ ֱאלּול. ַהּמִ
ין,  ַהּדִ ְליֹום  ָאנּו  ִמְתָקְרִבים  ׁשּות.  ְוִהְתַרּגְ ׁשּוָבה  ּתְ
יֵננּו. ֶזר ּדִ ּיֲַחרֹץ ֶאת ּגֶ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ  ְוָעֵלינּו ְלִהְתּכֹונֵן ַלּמִ

ׁשּוָבה  ּתְ  - ינוּ  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ִרים  ּפְ ְמׁשַ ָאנוּ  ֶזה  חֶֹדׁש  ּבְ
ים  וַּמְרּבִ ה  ִפּלָ ּתְ  - ָהָאֶרץ  ל  ׁשֹוֵפט-ּכָ ֶאל  ִנים  ִמְתַחּנְ

ְזכוּיֹות - ְצָדָקה. ּבִ
ים  ֲאָנׁשִ ְלָך  ַלח  'ׁשְ ים  ּלִ ַהּמִ ַעל  ִלים,  ַרּגְ ַהּמְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ
 – "ַוּיָֻתרוּ  אוְּנְקלֹוס  ְמַתְרּגֵם  ַנַען'  ּכְ ֶאֶרץ  ֶאת  ְויָֻתרוּ 
ה 'ֱאלוּל' הוּא ִחּפוּׂש.  ּלָ רוּׁש ַהּמִ ּפֵ לוּן". ֲהֵרי ׁשֶ ִויַאּלְ
ָרֵכינוּ ְוָנׁשוָּבה  ה ּדְ ׂשָ יַמת חֶֹדׁש ֱאלוּל ִהיא 'ֶנְחּפְ ְמׂשִ

ֶאל ה''!
ֵחֶלק  ּבַ ְמאֹוד  ֲעסוִּקים  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ָנם  יֶׁשְ ְלַצֲעֵרנוּ, 

ֹוָפר  ל חֶֹדׁש ֱאלוּל: ִמְתַלֲהִבים ִמּקֹול ַהּשׁ ַהִחיצֹוִני ׁשֶ
נֹוְסִעים  ֶמת,  ַתְרּדֶ ּבְ ָעמֹק  קוָּעה  ׁשְ ם  ַנְפׁשָ אוָּלם   –
ִקְרַבת  ָלחוּׁש  ִלי  ִמּבְ  – ְסִליחֹות  ַלֲאִמיַרת  ַלּכֶֹתל 
רֹאׁש  ֵליל  ִסיָמֵני  ְועֹוד  ַבׁש  ּדְ ים  רֹוְכׁשִ ֱאלִֹקים, 
ִלים. ִלי ְלִהְתּבֹוֵנן ָמה ַה'ִסיָמִנים' ְמַסּמְ ָנה – ִמּבְ ָ ַהּשׁ

ְמָמִנים ַהִחיצֹוִנים  ל ַהּסַ ב! ּכָ ּלֵ ׁשוָּבה הוּא ּבַ ר ַהּתְ ִעּקַ
ּיָה  ֲעׂשִ ָמה.  ׁשָ ַהּנְ י  ִרְגׁשֵ ֶאת  ְלעֹוֵרר  ְכֵדי  ּבִ ֵהם 
ְלֻקְפַסת  ּדֹוָמה  ִניִמית  ּפְ ִהְתּבֹוְננוּת  ִלי  ּבְ ִחיצֹוִנית 
ָקׁשוּר  וַּמְבִריק,  יָָפה  ֲעִטיָפה  ְנַיר  ּבִ ֲעטוָּפה  ָנה  ַמּתָ
ֵרׁש,  ְמַרׁשְ ֵצלֹוָפן  ּבְ ָעטוּף  נֹוְצִצים,  ֶסֶרט  חוֵּטי  ּבְ
ְפָסה  ַהּקֻ ַאְך  ִצְבעֹוִנּיֹות,  זֹוֲהרֹות  קֹות  ַמְדּבֵ ּבְ ט  ָ ְמֻקּשׁ

ֵריָקה!...

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ



ָאָדם  ַדְוָקא  ּבְ ׂש  ִחּפֵ ִכיר  ַהּבָ ס  ַהְמַהְנּדֵ
ֵאינֹו יֹוֵדַע ְקרֹא ּוְכתֹב... ׁשֶ

ר יורֹּוךָ" )דברים י"ז, י'( כלֹ ֲאֶשׁ ַמְרָתּ ַלֲעׂשותֹ ּכְ "ְוָשׁ
ָהֱאמוָּנה  ל  ׁשֶ ּכָֹחּה  ַעל  בוּ  ִנְכּתְ ים  ַרּבִ ִסּפוִּרים 
מַֹע ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים, ּדֹור  ְצָוה ִלׁשְ בֹוֵרא עֹוָלם, ְוַהּמִ ּבְ
ה: "לֹא ָתסוּר ִמן  ָרׁשָ ּפָ ּנֱֶאַמר ּבַ יו. וְּכִפי ׁשֶ ּדֹור ְודֹוְרׁשָ

מֹאל". ידוּ ְלָך יִָמין וּׂשְ ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ ַהּדָ
ר  ְמַסּפֵ ִליָט"א,  ׁשְ ַאּבּוֲחִציָרא  ִוד  ּדָ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהצַּ
ַהּמֹוִפיַע  ִפי  )ּכְ ָאִביו  ַעל  ַמְדִהים  ִסּפוּר  ֶזה  ִעְניָן  ּבְ
יְָדָך'(: ֵסֶפר 'ִהּנִֵני ּבְ יר ַיֲעקֹב', וְּמצֹוָטט ּבְ ֵסֶפר 'ַאּבִ ּבְ
ָרֵאל, ָהיוּ נֹוֲהִגים  ָעְמדוּ ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְיהוִּדים ׁשֶ
י  ל ַרּבִ ם, ְלֵביתֹו ׁשֶ ָלסוּר ֶטֶרם ֵצאָתם ֵמֶאֶרץ מֹוַלְדּתָ
ָהֲעִלּיָה  ָהְיָתה  ה  ַקּלָ לֹא  ַזַצ"ל.  ַאּבּוֲחִציָרא  ֵמִאיר 
ים  ַרּבִ ַעל  ֵהִעיקוּ  וְּדָאגֹות  ׁשֹות  ַוֲחׁשָ ַהּקֶֹדׁש,  ְלֶאֶרץ 
דֹול  ַהּגָ ַעד  ַהּצַ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָעְמָדם  ּבְ ים,  ָהֲאָנׁשִ ִמן 
ּיְָצאוּ  יָעם וְּמעֹוְדָדם, ַעד ׁשֶ י ֵמִאיר ָהיָה ַמְרּגִ ֶּה. ַרּבִ ַהז

ִָּקים. ֶרְך ְמֻחז ַלּדֶ
ׁש  ּקֵ ּבִ ָהִאיׁש  ֵמִאיר.  י  ַרּבִ ֶאל  ְיהוִּדי  יַע  ִהּגִ ֶאָחד  יֹום 
ה  ְוָלּמָ ָמה  ַעל  ַמר.  ִכי  ּבֶ ִלְבּכֹות  ֵהֵחל  ַאְך  ֵרד,  ְלִהּפָ

ִכי? ַהּבֶ
"וֵּמֵהיָכן  יר.  ִהְסּבִ הוּא  ֲאִני",  ַעת  ִמּדַ ִנְבָער  -"ֵהן 
ִדים  ְמֻלּמָ ם  ּלָ ּכֻ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַהּקֶֹדׁש,  ֶאֶרץ  ּבְ ְרֵנס  ֶאְתּפַ

ְויֹוְדִעים ְקרֹא וְּכתֹב?"
ָזן  ַרְך  ִיְתּבָ "ַהּבֹוֵרא  ְוָאַמר:  ֵמִאיר  י  ַרּבִ יעֹו  ִהְרּגִ
ִרּיֹוָתיו  ּבְ ְלָכל  וָּמזֹון  ִמְחיָה  וַּמְתִקין  ַלּכֹל,  וְּמַפְרֵנס 
ְקרֹא  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ֲחָסָדיו.  וְּברֹב  ַרֲחָמיו  ּבְ ָרא  ּבָ ר  ֲאׁשֶ

ְיִדיַעת  ּתֹוַבַעת  ׁשֶ ְרָנָסה  ּפַ ַהּבֹוֵרא  לֹו  ן  ְמַזּמֵ וְּכתֹב, 
לֹו  ן  ְיַזּמֵ וְּכתֹב,  ְקרֹא  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ וִּמי  וְּכתֹב,  ְקרֹא 

ֵאיָנּה ַמְצִריָכה ְיִדיַעת ְקרֹא וְּכתֹב". ְרָנָסה ׁשֶ ּפַ
ְלָכל  ר  ִסּפֵ דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  וְּבׂשִ ָהִאיׁש,  ֵני  ּפְ אֹורוּ 
הֹוִסיף  ְועֹוד  ל,  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ָרָכה  ַהּבְ ַעל  ִויִדיָדיו  ָריו  ַמּכָ
ָעָלה  ָלל.  ּכְ ָאָגה  ּדְ ׁשוּם  ִלּבֹו  ּבְ ֵאין  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְוָאַמר 
ל  נֹו ִהְתַקּבֵ ִקְרַית ָאָתא. ּבְ ב ּבְ ֵ ָהִאיׁש ַאְרָצה, ְוִהְתַיּשׁ
ֶאְמְצֵעי  ְלִפּתוַּח  ָהָרׁשוּת  ְרָפֵא"ל,  ִקְרַית  ּבְ ָלֲעבֹוָדה 
ֵסי  ְמַהְנּדְ ִכיֵרי  ִמּבְ ֶאָחד  ל  ׁשֶ ְלעֹוְזרֹו  ְוָהיָה  ְלִחיָמה, 

יִלים. ַהּטִ
ָעיָה ְקַטּנָה  ס ִעם עֹוְזרֹו ַעל ּבְ יֹום ֶאָחד ׂשֹוַחח ַהְמַהְנּדֵ
רֹות  ְכִנּיֹות סֹוִדּיֹות ִמְצַטּבְ ל ּתָ ַאְך ְמִציָקה - ֲעֵרמֹות ׁשֶ
ִטיחוּת ַהֲחמוּרֹות  ַאת הֹוָראֹות ַהּבְ ְרֵדיֶהם, וִּמּפְ ִמׂשְ ּבְ
עֹות  ּקְ ִמְתּפַ ֵגרֹות  ַהּמְ ה.  ּפָ ָלַאׁשְ ִליָכן  ְלַהׁשְ ָאסוּר   -
ים? ִפים עֹוְמִדים ִלְקרֹס, ָמה עֹוׂשִ ּדָ ֵמרֹב ַנּיֶֶרת, ַהּמַ

וְּכתֹב",  ְקרֹא  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאָדם  ְלָהִביא  -"ָצִריְך 
ְכִנּיֹות". ִמיד ֶאת ַהּתָ ָאַמר ָהעֹוֵזר, "ְוהוּא ַיׁשְ

וְּכתֹב?",  ְקרֹא  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאָדם  ִנְמָצא  -"ֵהיָכן 
ס. ָהה ַהְמַהְנּדֵ ּתָ

ֶזה – ָאִבי!". יר ָאָדם ּכָ -"ֲאִני ַמּכִ
יַצד ְלַהֲחִזיק  ָאֵכן ָהָאב ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכֵ ְדקוּ וָּמְצאוּ, ׁשֶ ּבָ
לוּהוּ,  ִקּבְ הוּא.  ְוָהגוּן  ר  יָׁשָ ָאָדם  ׁשֶ ָראוּ  ְוֵכן  ִעּתֹון, 
וִּמּבֶֹקר  ָרד,  ִמׂשְ ִלְרׁשוּתֹו  ֶהֱעִמידוּ  ָלֲעבֹוָדה,  ֵאפֹוא, 
ל  ְוִקּבֵ סֹוִדּיֹות,  ְכִנּיֹות  ּתָ ִמיד  ְוִהׁשְ ָעַמד  ֶעֶרב  ַעד 

ּכֶֹרת ָנָאה. ַמׂשְ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ



ָנה ָחְלפוּ, ְוהוּא יָָצא ְלִגְמָלאֹות. ֶהֱעִניקוּ  ים ׁשָ לֹוׁשִ ׁשְ
ְלֵביתֹו.  ָלחוּהוּ  וּׁשְ ה,  ִריׁשָ ּפְ וִּפּצוּיֵי  ָנָאה  ְנְסיָה  ּפֶ לֹו 

ָתה ָעָליו. ְכּפְ ּנִ ה ׁשֶ ִריׁשָ ה ֵמַהּפְ ָהִאיׁש לֹא ָהיָה ְמֻרּצֶ
ַחי  ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ֵמִאיר,  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאל  ֵאפֹוא,  א,  ּבָ
ִלי  ִהְבִטיַח  ֲאִביֶכם  "מֹו"ר  ְוָקַבל:  ַאּבוֲּחִציָרא, 
ֵמֲעבֹוָדִתי!".  רוִּני  ּטְ ּפִ ו  ְוַעְכׁשָ ים,  ַהַחּיִ ְלָכל  ְרָנָסה  ּפַ
ֶדת  ְכּבֶ ְנְסיָה ַהּנִ ן ַהּפֶ ּכֵ ׁשוָּבתֹו ְלִצּדֹו ָהְיָתה, ׁשֶ ָאְמָנם ּתְ
ִוד  י ּדָ ְרָנָסה ֲהגוָּנה, ַאְך ַרּבִ ֶגֶדר ּפַ ל - ַאף ִהיא ּבְ ּבֵ ּקִ ׁשֶ
ָברֹו  ָאָגה ִאם ִהְבִטיַח ָאִבי - ּדְ ַחי ִהְבִטיַח לֹו: "ַאל ּדְ

לֹא יָׁשוּב ֵריָקם!"...
ָהִאיׁש  ֶאל  נוּ  ּפָ ְפָעל  ַהּמִ וִּמן  ַהּיִָמים,  ָאְרכוּ  לֹא 
ִלְמצֹא  ִהְצִליחוּ  ּלֹא  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַלֲעבֹוָדתֹו,  ּיָׁשוּב  ׁשֶ
ִעים  ּקְ ִמְתּפַ ָבר  ּכְ ָרִדים  ׂשְ ְוַהּמִ מֹוהוּ,  ּכָ ּבוּר  ַתֲחִליף 

ֵמרֹב ַנּיֶֶרת...
ֵמִאי  ְרֵנס  ְלִהְתּפַ יְך  ְוִהְמׁשִ ַלֲעבֹוָדתֹו,  ָהִאיׁש  ב  ׁשָ

ְיִדיַעת ְקרֹא ּוְכתֹב...
בֹוא, ַאְך לֹא  י ַהְיׁשּוָעה ּבֹוא ּתָ ֵדנּו ּכִ ִסּפּור ֶזה ְמַלּמְ

ִבים. 'ֲאַנְחנּו' חֹוׁשְ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ יָעה ּבַ ִמיד ִהיא ַמּגִ ּתָ

ֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּדֶ ּבַ

יְך  י ִאיָסר ַזְלָמן ְולֹא ִהְמׁשִ ַמּדּוַע ָעַצר ַרּבִ
נֹו ְונְֶכּדֹו ַעד ַהְמכֹוִנית? ְלַלּוֹות ֶאת ּבְ

טו( )יז,  ָנְכִרי"  ִאיׁש  ָעֶליָך  ָלֵתת  תּוַכל   "לֹא 
ֵסֶפר ַהִחּנוְּך: ַתב ּבְ ּכָ

ָלרֹאׁש  ַהְמֻמּנֶה  ִמְהיֹות  י  ּכִ יָדוַּע,  ְצָוה  ַהּמִ "ׁשֶֹרׁש 
ל  ר, ָצִריְך ִלְהיֹות ַעל ּכָ ְיַדּבֵ ר  ָכל ֲאׁשֶ ּבְ ָמע ַלּכֹל  ִנׁשְ
ַרְחָמִנים,  ֵני  ּבְ ַרְחָמִנים  ֵהם  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶַּרע  ִמז ִנים  ּפָ
ׁשוּם  ּבְ ם  ֻעּלָ יד  ְלַהְכּבִ ּלֹא  ׁשֶ ָהָעם  ַעל  ַרֵחם  ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ר,  ֶדק ְוַהּיֹׁשֶ ָבִרים, ְויֹאַהב ָהֱאֶמת ְוַהּצֶ ל ַהּדְ ָבר ִמּכָ ּדָ
ע"ה  ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם  ַחת  ּפַ ׁשְ ִמּמִ הוּא  ׁשֶ ָכל  ּבְ ּיָדוַּע  ּכַ
ַחְכֵמי  ָאְמרוּ  ׁשֶ וְּכֵעין  ֵאּלוּ,  טֹובֹות  ל  ּכָ ּה  ּבָ ּיֵׁש  ׁשֶ

ָבָניו". ַבע ָהָאב ָצפוּן ּבְ ּטֶ ַבע ׁשֶ ַהּטֶ
ִאְפְיָנה  ַרְחָמִנים'  ֵני  ּבְ 'ַרְחָמִנים  ל  ׁשֶ ַהזֹּו  ה  ּדָ ַהּמִ
א  ֶאּלָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמְלֵכי  ֶאת  ַרק  לֹא  ַהּדֹורֹות  ַמֲהַלְך  ּבְ
ִהְתַנֲהגוּ ְלצֹאן ַמְרִעיָתם  ָרֵאל, ׁשֶ דֹוֵלי ִיׂשְ ל ּגְ ם ֶאת ּכָ ּגַ

דֹוָלה. ֶחְמָלה וְּבַרְחָמנוּת ּגְ ּבְ
ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ָהֲעָנִקית  ְדלוָּתם  ּגַ
ּיֵׁש  ׁשֶ ְוָהַרֲחִמים  ָהְרִגיׁשוּת  ת  ִמּדַ ּבְ ְוָקא  ּדַ ֶדת  ִנְמּדֶ
ֵני  ר הוּא. 'ַרְחָמִנים ּבְ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּבַ ן-ִיׂשְ ל ּבֶ ָלֶהם ַעל ּכָ
ׁשוּם  ם ַעל ָהָעם ּבְ יִדים ֻעּלָ ַרְחָמִנים' ֵהם, ְולֹא ַמְכּבִ
ר  ֲאׁשֶ ּבַ 'ַהִחּנוְּך'  ל  ׁשֶ ְלׁשֹונֹו  ּכִ ָבִרים,  ַהּדְ ל  ִמּכָ ָבר  ּדָ

ֶלְך. ל ַהּמֶ ִלְטָבָעיו ׁשֶ

יַצד  ּכֵ ם אֹוָתנוּ  ּגַ ַחּנְֵך  ּתְ ה,  ֵאּלֶ ים  ַמֲעׂשִ ּבְ ִהְתּבֹוְננוּת 
ב  ְלַמּצָ יַע  וְּלַהּגִ ּיֹות,  ּקֻ י-ּדַ ַדּקֵ ּבְ ים  ׁשִ ְלֶהְרּגֵ יַע  ְלַהּגִ

ל זוָּלֵתנוּ. יׁש ֶאת ִלּבֹו ׁשֶ ּבֹו נוַּכל ְלַהְרּגִ ׁשֶ
ִליָט"א:  ׁשְ ֵטיין  ְרׁשְ ִזיְלּבֶ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ָמָרן  ר  ִסּפֵ
ַתְלמּוד  י ּבְ ַמְדּתִ ּלָ ֵעת ׁשֶ ִהְתַרֵחׁש ּבְ ה ׁשֶ ְזכּוָרִני ַמֲעׂשֶ
ֶקֶרב  ה ּבְ ׁשּות ַרּבָ ַרם ְלִהְתַרּגְ ּגָ ים', ְוׁשֶ ּתֹוָרה 'ֵעץ ַחּיִ

ה. ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ ָהיּו נֹוְכִחים ּבִ ל ַהְיָלִדים ׁשֶ ּכָ
ַזַצ"ל,  ֶמְלֵצר  ַזְלָמן  ִאיֶסר  י  ַרּבִ ָרן  ּמָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ֶזה  ָהיָה 
ְוֶנְכּדֹו  ַזַצ"ל  י ַאֲהרֹן קֹוְטֶלר  ַרּבִ ָמָרן  ִלוָּה ֶאת ֲחָתנֹו 
ם  ַדְרּכָ ּבְ ְלַאֶמִריָקה,  ׁשוָּבם  ִעם  ַזַצ"ל,  ֵניאֹור  ׁשְ י  ַרּבִ

ל ֵליְקווּד. דֹול ׁשֶ ְלָהִקים ֶאת ִמְבַצר ַהּתֹוָרה ַהּגָ
י ַאֲהרֹן קֹוְטֶלר ַזַצ"ל – וְּבנֹו,  אֹון ַרּבִ ָהָאב – ָמָרן ַהּגָ
ְרֵני  ּפָ ִמּצִ ים  י-ִנּסִ ִנּסֵ ּבְ ּיָדוַּע  ּכַ לוּ  ִנּצְ ַהּתֹוָרה,  ֲעָנֵקי 
ֶאֶרץ  ּבְ ְקָצָרה  ִהּיָה  ׁשְ וְּלַאַחר  ֹוָאה,  ּשׁ ּבַ ַהּנָאִצים 
ָזָכה  ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ וָּמָרן  ְלַאֶמִריָקה,  ָטסוּ  ָרֵאל  ִיׂשְ
ן  ת ָהַאֶמִריָקִנית. ַהּבֵ ׁשֶ ּיַּבֶ ִקיֵמי ַהּתֹוָרה ּבַ ִלְהיֹות ִמּמְ
ְוַהֲחֻתּנָה  ְתקוַּפת ֵאירוָּסיו,  ּבִ ָאז  ָהיָה  ֵניאֹור,  ׁשְ י  ַרּבִ

ָהְיָתה ֲאמוָּרה ְלֵהָעֵרְך ִמּיָד ִעם ׁשוּבֹו ְלַאֶמִריָקה.
ֵעת  ּבְ ַזְלָמן,  ִאיֶסר  י  ַרּבִ ַעל  ָרה  ִנּכְ ה  ַרּבָ ׁשוּת  ִהְתַרּגְ
ְדֵרגֹות,  ֶגֶרם ַהּמַ ּנוּ ְויְָרדוּ ּבְ ֲחָתנֹו ְוֶנְכּדֹו ִנְפְרדוּ ִמּמֶ ׁשֶ
ָאמוּר  ָהיָה  ְוׁשֶ ה,  ְלַמּטָ ין  ִהְמּתִ ׁשֶ ָלֶרֶכב  ם  ַדְרּכָ ּבְ

עוָּפה. ֵדה ַהּתְ ְלהֹוִביָלם ִלׂשְ



י ִאיֶסר  ַרּבִ ְלמוּד ּתֹוָרה ׁשֶ ְלִמיֵדי ַהּתַ ְוִהּנֵה, ִהְבִחינוּ ּתַ
י  א ִלוָּה ֶאת ַרּבִ ׁש, ֶאּלָ ַזְלָמן לֹא יַָרד ַעד ָלְרחֹוב ַמּמָ
הֹוִבילוּ  ׁשֶ ְדֵרגֹות  ַהּמַ ֶאְמַצע  ַעד  ַרק  ְוָאִביו  ֵניאֹור  ׁשְ

ּנוּ. קֹו ְוִנְפַרד ִמּמֶ ְ ִביׁש, ְוִנּשׁ יָרתֹו ֶאל ַהּכְ ִמּדִ
ה  ְוָלּמָ ׁשוּ ָלַדַעת ַמּדוַּע  ּקְ ּבִ ְלמוּד ּתֹוָרה  ְלִמיֵדי ַהּתַ ּתַ

ָבר הוּא! כֹוִנית. ֲהלֹא ּדָ לֹא יַָרד ַהּגָאֹון ַעד ַלּמְ
ׁשוָּבה  י ִאיֶסר ַזְלָמן ַזַצ"ל ּתְ יב ָלֶהם ָמָרן ַרּבִ ְוָאז ֵהׁשִ
ל  ל ּכָ ִריָכה ְלַהְרִעיד ֶאת ִלּבֹו ׁשֶ ּצְ ְוׁשֶ ַמְרִטיַטת-ֵלב, 
ָזכוּ  לֹא  י  ֶנְכּדִ ל  ׁשֶ ֲחֵבָריו  ל  ּכָ "ֲהֵרי  נּו:  ֵמִאּתָ ֶאָחד 
ם ֶנֶעְקדוּ ַעל  ה. ֻרּבָ ּבֹו הוּא ִנְמָצא ַעּתָ ב ׁשֶ ּצָ יַע ַלּמַ ְלַהּגִ
רוִּתי ֵליֵרד ַעד  ֶאְפׁשָ יַצד יֵׁש ּבְ ן ּכֵ ם, ְוִאם ּכֵ ֵ ִקּדוּׁש ַהּשׁ
ְמָחִתי;  ׂשִ ֶאת  ין  וְּלַהְפּגִ ם,  ּלָ ּכֻ ְלֵעיֵני  קֹו  ְ וְּלַנּשׁ ָלְרחֹוב 

ֶּה!". יעוּ ָלֶרַגע ַהז ּלֹא ִהּגִ חֹות ַרּבֹות ׁשֶ ּפָ ֲהֵרי יֵׁש ִמׁשְ

ְלַגְדלוּת  זֹוִכים  ְך  ּכָ
ם,  ֵ ַהּשׁ וְּלִקְרַבת 
ִמּדֹות  ֵהן  ְוֵאּלוּ 
ַחת ַאְבָרָהם  ּפַ ׁשְ "ִמּמִ
ּיֵׁש  ׁשֶ ע"ה  ָאִבינוּ 
ל טֹובֹות ֵאּלוּ,  ּה ּכָ ּבָ
ַחְכֵמי  ָאְמרוּ  ׁשֶ וְּכֵעין 
ָהָאב  ַבע  ּטֶ ׁשֶ ַבע  ַהּטֶ
ְלׁשֹון  ָבָניו",  ּבְ ָצפוּן 

ִמְצָוֵתנוּ. 'ַהִחּנוְּך' ּבְ
ה  ֲעִריַכת ָהַרב מֹׁשֶ ְמָחה' – ּבַ ׂשִ י ֵסֶפר 'ִמְצוֹות ּבְ )ַעל ּפִ

ִמיָכֵאל צֹוֶרן(

יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש  ַזַצ"ל  ֵליּבֹוִביץ  ער  ּבֵ רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ
ֵאינֹו  ָבר ׁשֶ יו ּדָ ל ְלהֹוִציא ִמּפִ ָקֵמִניץ, לֹא ָהיָה ְמֻסּגָ
ּנֹות, ְוכֹה ָהיָה  ר לֹו ְלׁשַ ָהיָה ֻמּתָ ָמקֹום ׁשֶ ם ּבְ ֱאֶמת ּגַ

ה. ֲעׂשֶ ַהּמַ
רוְּך  י ּבָ יַע ַרּבִ ִסּיוּם ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה ִהּגִ ּבְ
וְּתָלאֹות  נֹות  ַסּכָ ְלַאַחר  ּפֹוִלין  ִלְגבוּל  ַזַצ"ל  ער  ּבֵ
ֶאְזָרח  הוּא  ַהִאם  ַאל  ִנׁשְ הוּא  בוּל  ּגְ ּבַ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ַרּבֹות 
ְלהֹוִציא  ְמֻסּגָל  ָהיָה  ּלֹא  ׁשֶ ער  ּבֵ רוְּך  ּבָ י  ַרּבִ ּפֹוָלִני? 
י ֶאְזָרח  ֵאינֹו ֱאֶמת ָעָנה ִמּיָד, לֹא! ֵאיֶנּנִ ָבר ׁשֶ יו ּדָ ִמּפִ

פֹוִלין.  ְלִמיִדים ּבְ ּפֹוָלִני, ַאְך יֵׁש ִלי ּתַ
ָהיָה לֹו  ּפֹוָלִני לֹא  ֶאְזָרח  ֵאינֹו  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ְלָהִבין  ָצִריְך 
בוּל  ַהּגְ ׁשֹוְמֵרי  אוָּלם  ְלפֹוִלין.  ֵנס  ְלִהּכָ ִסּכוּי  ׁשוּם 

ֵנס. ּבֹו ְוִהְרׁשוּ לֹו ְלִהּכָ ֶנֱהנוּ ֵמָהֱאֶמת ׁשֶ
*

לֹא  ֱאֶמת  ַהּדֹוֵבר  ׁשֶ ֵאּלוּ  ִסּפוִּרים  ּבְ רֹוִאים  ָאנוּ 
לֹא  ֶקר  ֶ וִּמּשֶׁ ַמְרִויַח!  הוּא  א  ֶאּלָ ַמְפִסיד  ֵאינֹו  ׁשֶ ַרק 
ִלי ֶזה יֵׁש לֹוַמר ַרק ֱאֶמת ְולֹא  ָלל, ְוַאף ּבְ ַמְרִויִחים ּכְ

ָתה ָעֵלינוּ ַהּתֹוָרה. ְך ִצוְּ ּכָ ְגַלל ׁשֶ ֶקר, ּבִ ׁשֶ

י ִאיֶסר ַזְלָמן ַזַצ"ל ָמָרן ַרּבִ


