
ת,  ּבָ אֹותֹו ֵליל מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ
ָרה  ׂשֹוָרה ַהּמָ ָטה ַהּבְ ְ ּשׁ ִהְתּפַ
ָכל ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ. "ָהַרב  ּבְ
ַאַּבְרֶג'ל ִנְפַטר! ָהַרב יֹוָרם 
ָבבֹות  ָהַלְך ְלעֹוָלמֹו!" ַהּלְ
ֵסְרבּו ְלַהֲאִמין, ָהָאְזַנִים ָצְללּו 
מַֹע. ַהֻאְמָנם? ַהִאם  ְ ִמּשׁ
מּות ַהִחּיּוִנית, ָהָעְצָמִתית,  ַהּדְ
ֵמי רּום?! ָקה ָלּה ִלׁשְ ּלְ ִנְסּתַ
ָיגֹון  י  ֻמּכֵ ֵהם  ׁשֶ ּכְ ִלְנִתיבֹות  ם  ְרּכָ ּדַ ֶאת  ָעׂשּו  ַאְבֵרִכים  ַאְלֵפי 
ֶזה  יֹוָרם,  ָהַרב  ל  ׁשֶ ַמֲחָלתֹו  ַעל  ָיְדעּו  ֵהם  ָאֵכן,  ַרַעם.  ַוֲהלּוֵמי 
ְוִהְתִמידּו  לֹות'  'ַקּבָ ַעְצָמם  ַעל  לּו  ִקּבְ ִלְרפּוָאתֹו,  ירּו  ֶהְעּתִ ָבר  ִמּכְ
לֹא  ֵמעֹוָלם  אּוָלם  דֹול.  ַהּגָ אֹור  ַהּמָ ל  ׁשֶ ְלַהְחָלָמתֹו  ִלּמּוָדם  ּבְ
ַאְבֵרִכים,  ַאְלֵפי  אֹוָתם  ֲעבּור  ִיְתַרֵחׁש.  ִמּכֹל  רּוַע  ַהּגָ ׁשֶ ֶהֱאִמינּו 
ם  ַעְנּתָ ל ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ, ָהַרב יֹוָרם לֹא ָהָיה ַרק ִמׁשְ ה, ִמּכָ ֵני ֲעִלּיָ ּבְ
ָהְלכּו  ֵאָליו  ֶהם!  ּלָ ׁשֶ ַהַּמֲעָרִבי'  'ַהֹּכֶתל  ם  ּגַ ָהָיה  הּוא  ִמית!  ׁשְ ַהּגַ

א  ּבָ ַהִאם  ַהֻאְמָנם?!  ְוִעּדּוד.  ָרָכה  ּבְ ְוֶנָחָמה,  ֵעָצה  ְקׁשּו  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֳהַרִים?! ּצָ ֶמׁש ּבַ ֶ ַהּשׁ

ְמִסירּות  ּבִ ֶהֱחִזיק  יֹוָרם  ָהַרב  ׁשֶ ַאְבֵרִכים,  ַאְלֵפי  אֹוָתם  ּוְלַצד 
ִמְליֹון  ה  ָ ֵמֲחִמּשׁ ְלַמְעָלה  ל  ׁשֶ ּכֹוֵלל  ְסכּום  ּבִ יו,  ַחּיָ ִמְפַעל  ּכְ ֶנֶפׁש, 
ים  רֹות ַאְלֵפי ֲאָנׁשִ חֶֹדׁש, ָזְרמּו ֶאל ָהִעיר ְנִתיבֹות ֶעׂשְ ּבְ ָקִלים  ׁשְ
ִרים ּוְצִעיִרים,  ֵני תֹוָרה, ְמֻבּגָ ׁשּוִטים ְלַצד ּבְ ים ּפְ ל ָהָאֶרץ. ֲאָנׁשִ ִמּכָ

ָהַרב  ָהָיה  ה  ּמָ ּכַ ַעד  ֵרר  ִהְתּבָ ְתאֹם  ּפִ ְלֶפַתע  ָוַטף.  ים  ָנׂשִ ים,  ֲאָנׁשִ
מּותֹו ַהּקֹוֶרֶנת,  יָעה ֲעֵליֶהם ּדְ ּפִ ה ִהׁשְ ּמָ יֶהם. ַעד ּכַ יֹוָרם ֵחֶלק ֵמַחּיֵ
ַהּפֹארֹות,  ַרב  דֹול,  ַהּגָ ִאיָלן  ּבָ לּו  ַהּלָ ִנְתלּו  ה  ּמָ ּכַ ַעד  ַההֹוד.  ת  ַרּבַ

ְזָרח... ֵני ַהּמִ ִתיבֹות ֶאת ּפְ ֵהִאיר ִמּנְ ׁשֶ
ים  ִ ִמְתַקּשׁ ים  ַלּוִ ַהּמְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָוָיה,  ַהּלְ ע  ַמּסַ ְך  ִנְמׁשַ ֲאֻרּכֹות  עֹות  ׁשָ
אֹותֹו  ּבְ ִים,  ּמַ ּכַ ם  ׁשָ ָזְלגּו  ָמעֹות  ַהּדְ ֵחם.  ְלִהּנָ ְמָמֲאִנים  ֵרד,  ְלִהּפָ

ָבבֹות  ים. ַהּלְ ׁשִ ּגּוִעים ַהּקָ ל ְיֵמי ַהּפִ ִעּצּוָמם ׁשֶ ת, ּבְ ּבָ ֵליל מֹוָצֵאי ׁשַ
ַמְרִטיֵטי  ִדים  ַהֶהְסּפֵ אּו  ּשְׂ ּנִ ׁשֶ כֹל  ּכְ ַאט,  ַאט  ְלַהֲאִמין.  ֵסְרבּו 
ֲהמֹוֵני  ל  ׁשֶ ּוְלמָֹחם  ם  ְלִלּבָ ַלְחּדֹר  ָרה  ַהַהּכָ ה  ֵהֵחּלָ ב,  ַהּלֵ ִניֵמי 
ִעיר  ּבָ ַהּתֹוָרה  ַמְמֶלֶכת  ֵמִקים  ַאַּבְרֶג'ל,  יֹוָרם  ָהַרב  ָרֵאל.  ִיׂשְ ית  ּבֵ

ׁש ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים... ּקֵ רֹוָמה ְוָצפֹוָנה, ִנְתּבַ ם ּדָ ָ ְנִתיבֹות, ּוִמּשׁ
ּוְכָבר  ַהּכֹל,  ַסְך  ּבְ ָשִנים  מֹוֶנה  ּוׁשְ ים  ִ ֲחִמּשׁ ן  ּבֶ ָהָיה,  כֹחֹו  יא  ׂשִ ּבְ
ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ רֹות.  ַלֲעׂשָ מֹוֵפת  ִסּפּוֵרי  אֹודֹוָתיו  ָמִעים  ִנׁשְ
ִלי  ִמּכְ ְמִעיִדים  ְרַקע,  ּקַ ּבַ ְוַרְגֵליֶהם  ָצלּול  ם  ראֹׁשָ ׁשֶ ֻמְבָהִקים, 
ָרָכה  ּבְ ּכַֹח  ַעל  ּבַ ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ַעל  ּבַ ָהָיה  יֹוָרם  ָהַרב  י  ּכִ ִראׁשֹון 
צֹוַמַחת  ִין  ִמּנַ ַהּכַֹח?  נֹוֵבַע  ֵמַאִין  ַאְך  ָמעֹו.  ַמׁשְ ּכְ ׁשּוטֹו  ּפְ ָעצּום, 
רֹות  ֶעׂשְ ִלים ָאנּו ּבְ ׁשּוָבה ְלָכְך ְמַקּבְ ִדיָרה ַהּזֹו? ֶאת ַהּתְ ַהְיכֶֹלת ַהּנְ
ַעל  ִרים  ַסּפְ ַהּמְ ַהּמֹוֵפת  ִסּפּוֵרי  ִני,  ֵ ַהּשׁ ַהּסּוג  ִמן  ַהּמֹוֵפת  ִסּפּוֵרי 
לּותֹו  ּטְ ל ָהַרב יֹוָרם ְלַהְחָזַקת ַהּתֹוָרה, ַעל ִהְתּבַ ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ׁשֶ
ְגָפִני,  יו ַהּסַ ֶהֱחִזיק, ַעל אַֹרח ַחּיָ ִליל ְלטֹוַבת ַאְבְרֵכי ַהּכֹוְלִלים ׁשֶ ּכָ

ֱאָצלֹות. ְוַעל ִמּדֹוָתיו ַהּנֶ
ּוָרה  ַהּשׁ ִמן  ָאָדם  ֲהלֹא,  ׁשֶ ֵהם!  מֹוֵפת  ִסּפּוֵרי  ֵאּלּו,  ם  ּגַ ָאֵכן! 
ל  ׁשֶ ירֹוֵתיֶהם  ּדִ ְוֶאת  יָרתֹו  ּדִ ֶאת  ן  ּכֵ ּוְלַמׁשְ ָלקּום  ל  ְמֻסּגָ ֵאינֹו 
ל ַאְבְרֵכי ַהּכֹוֵלל  ּכֹורֹוֵתיֶהם ׁשֶ ם ֶאת ַמׂשְ ּלֵ ֵדי ְלׁשַ ֵני ָבָניו, ַרק ּכְ ׁשְ

ָראׁשּותֹו... ּבְ ׁשֶ
ה  ָ ל ֲחִמּשׁ ּוָרה ֵאינֹו ְמַגְלּגֵ ָאָדם ִמן ַהּשׁ ּום ׁשֶ ִסּפּוֵרי מֹוֵפת ֵהם, ִמּשׁ
ִנים ִעם  ר ׁשָ ֶעׂשֶ יל ִמְסּתֹוֵבב ּכְ י חֶֹדׁש, ּוְבַמְקּבִ ָקִלים ִמּדֵ ִמְליֹון ׁשְ

אֹותֹו זּוג ַנֲעַלִים!
ֶאת  ר  ּבֵ ְמׁשַ ֵאינֹו  ּוָרה  ַהּשׁ ִמן  ָאָדם  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ֵהם,  מֹוֵפת  ִסּפּוֵרי 
ֵאין  ִנים  ּפָ ֶהָאַרת  ּבְ ַהּכֹחֹות,  לֹות  ּכְ ֶפׁש, ַעד  ַהּנֶ לֹות  ּכְ ִמּדֹוָתיו ַעד 
ה! ה ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ ָעה ּוְבָכל ְזַמן, ְועֹוד ּכָ ָכל ׁשָ ִעּדּוד ּוְבנַֹחם, ּבְ סֹוִפית, ּבְ

נּו  ִלּבֵ ּבְ ְמָלה  ּגָ אֹורֹות,  ַהּמְ בּו  ּכָ ּבֹו  ת,  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ֵליל  אֹותֹו  ּבְ
יק,  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ִנים  ַהּפָ ת  ַרּבַ מּותֹו  ּדְ ֶאת  ְלָהִאיר  ַהַהְחָלָטה, 

אֹור ְיָקרֹות, ָהאֹור לֹו ִהיא ְראּוָיה. ָהַרב יֹוָרם ַאַּבְרֶג'ל, ּבְ

ִנְפָרִדים 
 ֵמָהַרב 
ְּפֲעִלים

יבֹות  ְיׁשִ ִלּמּוָדיו ּבַ ׁשּוט, ִהְתִמיד ּבְ ַבִית ּפָ ַדל ּבְ ּגָ ָהַרב יֹוָרם, ׁשֶ
י  אֹון ַרּבִ יָבה ַהּגָ ֵבן ַעל רֹאׁש ַהְיׁשִ ב ּכְ דֹוׁשֹות, ָזָכה ְלִהְתַחּבֵ ַהּקְ
ל  ת ְמפֶֹאֶרת ׁשֶ עֹוָתיו ֶרׁשֶ ר ֶאְצּבְ ֶעׂשֶ ׁשָכר ֵמִאיר, ְוֵהִקים ּבְ ִיּשָׂ
רֹות ּכֹוְלִלים ּומֹוְסדֹות ִחּנּוְך, ְלָבִנים ּוְלָבנֹות, ְלַאְבֵרִכים  ֶעׂשְ
ְולּו  יּה  ְלַנְפׁשֵ ִטיבּוָתא  ַמֲחִזיק  ֵאינֹו  הּוא  ׁשֶ ּכְ ים,  ּתִ ּבָ ּוְלַבֲעֵלי 

הּוא ֶזה. ּכְ
הֹור  ָוָיה. ּגּופֹו ַהּטָ ע ַהּלְ ם ַמּסַ ּיֵ לֹׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר ִהְסּתַ ָעה ׁשָ ׁשָ ּבְ
ָסמּוְך ִלְמקֹום  ין ִרְגֵבי ֶהָעָפר, ּבְ ל ָהַרב יֹוָרם ַאַּבְרֶג'ל ִנְטַמן ּבֵ ׁשֶ
א ָסאִלי', אֹותֹו ָזָכה ָהַרב  ּבָ ל ָהַאְדמֹו"ר ִסיְדָנא 'ּבָ ְמנּוָחתֹו ׁשֶ
ֵהֵחל  ְרָגִעים  אֹוָתם  ּבְ ׁש  ַמּמָ ָיָמיו.  ַאֲחִרית  ּבְ ׁש  ּמֵ ְלׁשַ יֹוָרם 
ִתיַבת  ּכְ ֶאְמָצעּות  ּבְ יֹוָרם,  ָהַרב  ל  ׁשֶ ִלְדמּותֹו  ַהִחּבּור  ע  ַמּסַ

יֵדיֶכם. ּבִ ה ׁשֶ ֶפר ַהּזֶ ַהּסֵ
ָעִלים  ְרֶג'ל, ַרב ַהּפְ ָאה ְיָקָרה הֹוִתיר ַאֲחָריו ָהַרב יֹוָרם ַאּבַ ַצּוָ
ַאֲהַבת  ְלַהְרּבֹות  ַאֲהָבה!  ְלַהְרּבֹות  ְוִהיא:  ּוְלִיְרָאה,  ְלתֹוָרה 
ַאֲהַבת  ּוְלַהְרּבֹות  ַרְך,  ִיְתּבָ ַלה'  ַאֲהָבה  ְלַהְרּבֹות  ּתֹוָרה, 

ָרֵאל! ִיׂשְ
ְגבּוֵלנּו,  ּבִ ֶבר  ָוׁשֶ ׁשֹד  עֹוד  ַמע  ָ ִיּשׁ ּלֹא  ׁשֶ ה,  ּוְתִפּלָ ִתְקָוה  ָאנּו 
ִתים  ַהּמֵ ת  ְוִלְתִחּיַ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמׁשִ ְלִביַאת  ְמֵהָרה  ּבִ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ
יֹוָרם  ָהַרב  ל  ׁשֶ ָניו  ּפָ ִזיו  ּבְ ַלֲחזֹות  ה  ְזּכֶ ּנִ ְוׁשֶ ְבָיֵמינּו,  ְמֵהָרה  ּבִ
ָאז,  ְוַעד  ה.  ִלְתִחּיָ קּומּו  ּיָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ יֵקי  ַצּדִ תֹוְך  ּבְ ְרֶג'ל,  ַאּבַ
יֹוֵסף  ַחִּיים  ָהַרב  ַדְרּכֹו,  יֵכי  ַמְמׁשִ ֲאהּוָביו,  ָניו  ּבָ ַעל  ל  ּלֵ ִנְתּפַ
ָלֶהם  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ים,  ֲאֻרּכִ ים  ְלַחּיִ ְדלּו  ּבָ ּיִ ׁשֶ ִיְׂשָרֵאל,  ְוָהַרב  ָּדִוד 
ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ ִמְפָעל  ֶאת  יְך  ְלַהְמׁשִ ַהּכַֹח  ֶאת  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא 
ְוִלְתעּוָדה,  ְלתֹוָרה  ִלים  ַחּיָ יר  ְלַהְגּבִ ְזּכּו  ּיִ ְוׁשֶ דֹול,  ַהּגָ ֲאִביֶהם 

ית ה'... ֶרְך ָהעֹוָלה ּבֵ ּדֶ ּבַ
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ִהְפִציַע  ַאַּבְרֶג'ל,  ִמיָכֵאל  יֹוָרם  ָהַרב  יק,  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ אֹורֹו 

ת קֶֹדׁש, י"ז  ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ ָנה, ּבְ מֹוֶנה ׁשָ ים ּוׁשְ ִ ֲחִמּשׁ עֹוָלם ִלְפֵני ּכַ ּבָ

ּום  ם ִמיָכֵאל הֹוִסיפּו לֹו הֹוָריו ִמּשׁ ֵ ַנת תשי"ז. ֶאת ַהּשׁ ִסיָון ׁשְ ּבְ

ְלָאְך ִמיָכֵאל ְוכֹוֵתב  ב ַהּמַ ּה יֹוׁשֵ ָעה ּבָ ת, ׁשָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּנֹוַלד ּבְ ׁשֶ

ַמִים. ָ ּשׁ ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ ֶאת ְזֻכּיֹוֵתיֶהם ׁשֶ

ם ִהְצטֹוֵפף  ֶגב, ׁשָ ּנֶ ּבַ רֹוׁש ׁשֶ ב ּבְ ֵבי ַהּמֹוׁשָ ָהַרב נֹוַלד ְלהֹוָריו, ּתֹוׁשָ

חֹם  ַבִית ָקָטן, ַאְך ָמֵלא ּבְ ר ֶאָחיו ְוַאְחיֹוָתיו ּבְ ֵנים ָעׂשָ ַיַחד ִעם ׁשְ

ּוְבַאֲהָבה.

ִחיד  ַהּיָ ִתי  ַהּדָ ֶפר  ַהּסֵ ֵבית  ּבְ ָהַרב  ה  ָעׂשָ ַיְלדּותֹו  נֹות  ׁשְ ֶאת 

ֶאת  ַרּבֹוָתיו  ִזהּו  ַיְלדּותֹו  ּבְ ּוְכָבר  ִיְצָחק'.  יֹוֵסף  'ָאֳהֵלי  ּוב,  ּשׁ ּיִ ּבַ

ר  ְכׁשָ ֶלד ַהּמֻ ֻיָחדֹות. ַהּיֶ רּוִכים ְוֶאת ְיכֹולֹוָתיו ַהּמְ רֹונֹוָתיו ַהּבְ ׁשְ ּכִ

ִלּמּוד  נֹות  ׁשְ מֹוֶנה  ׁשְ ּוְלַאַחר  ּתֹות,  ַהּכִ ֵני  ּפְ ַעל  ילּות  ַקּלִ ּבְ ג  ּלֵ ּדִ

ל  יכֹון ַהּתֹוָרִני ׁשֶ ַער ֶאל ַהּתִ יְך ַהּנַ "ִדי, ִהְמׁשִ ֶפר ַהַחּבָ ֵבית ַהּסֵ ּבְ

ְלָבד, ֶהְחִליט  ָנַתִים ּבִ ֲעבֹר ׁשְ ְכָפר ַמְימֹון.ּכַ ָהַרב ַיֲעקֹב ֲאִריֵאל ּבִ

ַלֲעִתידֹו  ׁשּו  ָחׁשְ ׁשֶ הֹוָריו,  ֶאת  ה.  ְקדֹוׁשָ יָבה  ִליׁשִ ַלֲעבֹר  ַער  ַהּנַ

עֹל  ָעָליו  ל  ַקּבֵ ַהּמְ ל  ּכָ י  ּכִ ַרּבֹוֵתינּו,  ִדְבֵרי  ּבְ יַע  ִהְרּגִ ִלי,  ְלּכָ ַהּכַ

נֹות  ֶרְך ֶאֶרץ. ֶאת ׁשְ נּו עֹל ַמְלכּות ְועֹל ּדֶ ּתֹוָרה – ַמֲעִביִרים ִמּמֶ

ַלִים,  ירּוׁשָ יַבת 'ֵּבית ַאֲהֹרן' ּבִ יׁשִ ה ָהַרב ּבִ ה ָעׂשָ ַטּנָ יָבה ַהּקְ ַהְיׁשִ

ּוְלַאֵחר  ָלה.  ֻהּלָ יַבת 'ֶחְברֹון' ַהּמְ ְיׁשִ ל  לּוָחה ׁשֶ ָהְיָתה ֵמֵעין ׁשְ ׁשֶ

ָעַבר  נּות,  ִהְצַטּיְ ּבְ ה  ַטּנָ ַהּקְ יָבה  ְיׁשִ ּבַ ִלּמּוָדיו  נֹות  ׁשְ ֶאת  ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ

 - ִחְזִקָּיהּו  'ְּכֶנֶסת  יַבת  יׁשִ ּבִ ְקָצָרה  קּוָפה  ּתְ ְך  ְלֶמׁשֶ  ִלְלמֹד 

ְּכַפר ֲחִסיִדים'.

ְנִתיבֹות,  ר ּבִ ֶגב' ֲאׁשֶ יַבת 'ַהּנֶ רֹוָמה, ְוָעָלה ִליׁשִ ב ָהַרב ּדָ ם ׁשָ ָ ִמּשׁ

ר  ְכׁשָ ַער ַהּמֻ ׂשָכר ֵמִאיר. ַהּנַ י ִיּשָׂ דֹול, ַרּבִ אֹון ַהּגָ ּה ָעַמד ַהּגָ רֹאׁשָ ּבְ

ְזרֹועֹות  ְבָרָכה ּבִ ל ּבִ יָבה ְוִהְתַקּבֵ ְתִמיד ִנְבַחן ֵאֶצל רֹאׁש ַהְיׁשִ ְוַהּמַ

ֵרה  ָכה ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ְמׁשְ ּנִ קּוָפה ׁשֶ ה ּתְ תּוחֹות. ֵמאֹותֹו ֶרַגע ֵהֵחּלָ ּפְ

ֶגב'. יַבת 'ַהּנֶ יׁשִ ל ִלּמּוד ּפֹוֶרה ּבִ ִנים ׁשֶ ֵרה ׁשָ ִנים, ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ׁשָ

ּתֹוָרתֹו.  רֹב  ֶאת  ָהַרב  ָרַכׁש  ֶגב',  'ַהּנֶ יַבת  יׁשִ ּבִ ם,  ׂשָ

עֹות  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ְוָלַמד  ב  ָיׁשַ הּוא 

יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש  ר  ֲאׁשֶ ּכַ יָמָמה,  ּבִ

ע  ֶאְצּבַ ּבְ ָעָליו  מֹוֶרה 

לּוָיה. ַהֲעָרָכה ּגְ ּבְ

ִריְך", ּצָ מֹו ׁשֶ ְלְמדּו ּכְ "ִאם ּתִ

ֶאָחד  יֹום  ְהיּו  ּתִ "אּוַלי  ְבָחִרים,  ַהּמֻ ְלַתְלִמיָדיו  לֹוַמר  ָנַהג 
רֹאׁש  ִעם  ַחְברּוָתא  ּבְ ִלְלמֹד  ָזָכה  ָהַרב  יֹוָרם..."...  י  ַרּבִ מֹו  ּכְ
ׁש.  נֹו ַמּמָ ִאּלּו ָהָיה ּבְ יָבה ִהְתַיֵחס ֵאָליו ּכְ יָבה, ְורֹאׁש ַהְיׁשִ ַהְיׁשִ
ין ִלּמּוֵדי  ֶנת ּבֵ צּוָרה ְמֻאּזֶ ב ָהַרב ּבְ ּלֵ יָבה, ׁשִ ַהְדָרַכת רֹאׁש ַהְיׁשִ ּבְ
ָמָרא  ַהּגְ ְלדּותֹו, ְלֵבין ִלּמּוד  ִמּיַ ְך עֹוד  ִנְמׁשַ ַהֲחִסידּות, ֲאֵליֶהם 

ְוַהֲהָלָכה.

יָבה,  ְיׁשִ ּבַ ִלּמּוד  נֹות  ׁשְ ֵרה  ֶעׂשְ ֲחֵמׁש  ְלַאַחר  תש"ן,  ַנת  ׁשְ ּבִ
יַע  ִהּגִ ְוִכי  ּוַבּפֹוְסִקים,  "ס  ׁשַ ּבְ ֵרסֹו  ּכְ א ֶאת  י ִמּלֵ ּכִ יׁש ָהַרב  ִהְרּגִ
יַע ַעל ֲאֵחִרים. ְלַאַחר ִהְתָיֲעצּות ִעם מֹורֹו ְוַרּבֹו,  ּפִ ַמן ְלַהׁשְ ַהּזְ
ִמְקָלט ָקָטן  ַתח ָהַרב ֶאת ַהּכֹוֵלל ָהִראׁשֹון, ּבְ יָבה, ּפָ רֹאׁש ַהְיׁשִ
ְלָכל  ּוֵמֵעֶבר  ֵמַעל  יָרה,  ּבִ ּכַ ָהְיָתה  ַהַהְצָלָחה  ְנִתיבֹות.  ִעיר  ּבָ
ְוֻהְחַזק  ַאְבֵרִכים  רֹות  ֶעׂשְ ה  ּמָ ּכַ ָנה  ּמָ ׁשֶ ָטן,  ַהּקָ ַהּכֹוֵלל  ְמיֹון.  ּדִ
בֹוָתיו  ִעּקְ ּבְ דֹול, ׁשֶ ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ִהְתַרֵחב ַעד ְמֵהָרה ְלכֹוֵלל ּגָ ּבִ
ַהּכֹוְלִלים  ת  ֶרׁשֶ ָהָאֶרץ.  ַרֲחֵבי  ָכל  ּבְ ּכֹוְלִלים,  ָועֹוד  עֹוד  ָקמּו 
ַעת ֲאָלִפים ַאְבֵרִכים, אֹוָתם ֶהֱחִזיק  ּיֹום ְלַמְעָלה ֵמַאְרּבַ מֹוָנה ּכַ
יֹון  ִמּלְ ה  ָ ֲחִמּשׁ ּכַ ל  ׁשֶ ּכֹוֵלל  ְסכּום  ּבִ ָחְדׁשֹו  ּבְ חֶֹדׁש  י  ִמּדֵ ָהַרב 

ָקִלים... ׁשְ

ְמִסירּות ֶנֶפׁש מֹוָסדֹות נֹוָסִפים,  ְולֹא ַרק ּכֹוְלִלים. ָהַרב ֵהִקים ּבִ
ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ּכַ לֹוְמִדים  ּבֹו  ְנִתיבֹות,  ּבִ 'ְּבָנָיהּו'  ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ
יָבה  ְיׁשִ ַבע,  ׁשֶ ְבֵאר  ּבִ ַחִּיים'  ַמִים  'ְּבֵאר  ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ְיָלִדים, 
ְיסֹוִדי  ֵסֶפר  ית  ּבֵ ְנִתיבֹות,  ִעיר  ּבָ ַּבחּוִרים'  'ִּתְפֶאֶרת  ְלַבחּוִרים 
לֹׁש  ַבד זֹאת הּוְקמּו ׁשָ ְלָבנֹות 'ָיבֹוא ְּבִרָּנה', ֶסִמיָנר ְוִתיכֹון. ִמּלְ
ִרים  ֶעׂשְ ּוִבְרחֹובֹות,  ֶאְלָעד  ּבְ ֶמׁש,  ׁשֶ ֵבית  ּבְ ְקַטּנֹות  יבֹות  ְיׁשִ
ְל'ַמְתִמיִדים',  ֶעֶרב  יבֹות  ְיׁשִ ים,  ְוַגּנִ יֹום  ְמעֹונֹות  ָעה  ְוַאְרּבָ

ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ. ים ּבְ רּוׂשִ ְוכֹוְלֵלי ֶעֶרב ַהּפְ

ּוְלֵביתֹו  ְלַעְצמֹו  ָהַרב  ל  ׁשֶ ִהְתַיֲחסּותֹו  ין  ּבֵ ַע  ּוֵ ׁשַ ַהּמְ ּגּוד  ַהּנִ
ֶאת  ָחְבׁשּו  ׁשֶ ָהַאְבֵרִכים  ְלַאְלֵפי  ִהְתַיֲחסּותֹו  ְלֵבין  ָרִטי,  ַהּפְ
ַרׁש ָהַרב  ַע. ְלַעְצמֹו לֹא ּדָ ּוֵ ֵהִקים, ָהָיה ְמׁשַ ַסְפָסֵלי ַהּכֹוְלִלים ׁשֶ
ּוְצפּוָפה  ה  ְקַטּנָ ּכּון  ׁשִ יַרת  ּדִ אֹוָתּה  ּבְ ִהְתגֹוֵרר  הּוא  ְמאּוָמה. 
ׁשּוָטה,  ּפְ ְרֶזל  ּבַ ת  ִמּטַ אֹוָתּה  ַעל  ן  ָיׁשֵ ִנים,  ׁשָ רֹות  ֶעׂשְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ

ֵדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפׁשֹו. ְוָאַכל ַרק ּכְ

ַוֲעבּור  מֹוְסדֹוָתיו  ֲעבּור  חֶֹדׁש  ּבְ ָקִלים  ׁשְ ִמְליֹוֵני  ס  ְמַגּיֵ עֹודֹו  ּבְ
ְולּו  ְלַעְצמֹו  ָהַרב  ָנַטל  לֹא  ַהְיָקִרים,  ָהַאְבֵרִכים  ַאְלֵפי  ַהְחָזַקת 

חּוָקה ַאַחת. רּוָטה ׁשְ ּפְ

ִנית,  ל ָהַרּבָ ּה ׁשֶ ְרּתָ ּכֻ ׂשְ ִצְמצּום ִמּמַ ְרְנסּו ּבְ יתֹו ִהְתּפַ הּוא ּוְבֵני ּבֵ
ִנים ָלַבׁש  רֹות ׁשָ ְך ֶעׂשְ ֶמׁשֶ נֹות. ּבְ ֶפר ַלּבָ ית ַהּסֵ ַנֶהֶלת ֶאת ּבֵ ַהּמְ
נֹו,  ּבְ ת  ַלֲחֻתּנַ ָרַכׁש  ׁשֶ ֲעַלִים  ַהּנַ ְוֶאת  ָגִדים,  ּבְ אֹוָתם  ֶאת  ָהַרב 

ְלַמְעָלה  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֶהֱחִליף  לֹא  ִליָט"א,  ׁשְ ָּדִוד  יֹוֵסף  ַחִּיים  ָהַרב 
ִנים! ֵמָעׂשֹור ׁשָ

ֶאת  ִקיִעים  ׁשְ ּמַ ַהׁשֶ ים  ַלֲאָנׁשִ ִבּטּול  ּבְ ִמְתַיֵחס  ָהָיה  ִמיד  ּתָ
ִביל  ׁשְ "ּבִ  , ָתֵמּהַ ָהָיה  ָמה?!"  ִביל  ׁשְ "ּבִ ה.  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ַעְצָמם 

אנּו ָלעֹוָלם?!"... ִביל ֶזה ּבָ ׁשְ ָמה?! ְוִכי ּבִ

ְלֶהֶפְך,  ְלמֹוְסדֹוָתיו.  ִלְתרֹם  ִאיׁש  ַעל  ֵמעֹוָלם  ָלַחץ  לֹא  ָהַרב 
ְוָצלּול:  רּור  ּבָ קֹול  ּבְ ַמְבִהיר  ָהָיה  ִצּבּור,  ּבְ ּדֹוֵרׁש  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ה לֹו ִלְתרֹם! ִאם ִיְתרֹם  י ַמְרׁשֶ ֵאין לֹו ְיכֶֹלת ִלְתרֹם, ֵאיֶנּנִ "ִמי ׁשֶ
ֶסף  ן, ּכֶ ּכֵ יתֹו, ּוְלמֹוְסדֹוֵתינּו! ׁשֶ פּול. לֹו ְוִלְבֵני ֵביתֹוּבֵ ה ָעֶול ּכָ ַיֲעׂשֶ
ֶסף לֹא טֹוב! ּוִמי  ֵאין לֹו ְיכֶֹלת ִלְתרֹם, הּוא ּכֶ יַע ֵמָאָדם ׁשֶ ּגִ ַהּמַ
ְבָרָכה!"  רּוָמתֹו ּבִ ל ֶאת ּתְ ׁש לֹו ְוָיכֹול ִלְתרֹם, ִאם ִיְתרֹם, ְנַקּבֵ ּיֵ ׁשֶ
ֶהֱעִניקּו  ּלֹו, ֵהם ׁשֶ ל ָהַרב, ְוכַֹח ַהְחָזַקת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּכַֹח ַהּתֹוָרה ׁשֶ
יק ּגֹוֵזר  ְבִחיַנת "ַצּדִ ָרכֹות ְוַהְיׁשּועֹות. ָהַרב ָהָיה ּבִ לֹו ֶאת ּכַֹח ַהּבְ
יו,  קֹורֹות ַחּיָ ר ְמַעְלֲעִלים ּבְ ם", ְוַכֲאׁשֶ רּוְך הּוא ְמַקּיֵ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ

ֶלא... ְבִחיַנת ּפֶ ֵאין ֶזה ּבִ

ה,  ל ַמֲחָלה ָקׁשָ ִים ׁשֶ ָנה, ְלַאַחר ָחְדׁשַ מֹוֶנה ׁשָ ים ּוׁשְ ִ ִגיל ֲחִמּשׁ ּבְ
ָניו ַעל ַאֲהַבת  ה ֶאת ּבָ הּוא ְמַצּוֶ ׁשֶ ק ָהַרב ְלֵבית עֹוָלמֹו, ּכְ ּלֵ ִנְסּתַ
ָעתֹו:  ׁשְ ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּבִ ָצָתּה תורה, ּכְ ָרֵאל, ַאֲהַבת ּתֹוָרה ְוַהְרּבָ ִיׂשְ

ִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה"...". "אֹוֵהב ֶאת ַהּבְ

ִסּפּוִרים  ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ִרים  ֶעׂשְ ִצים  ְמֻקּבָ ְפֵניֶכם  ּלִ ׁשֶ ֶפר  ּסֵ ּבַ
יק,  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ָעִלים,  ַהּפְ ת  ְוַרּבַ ְפָלָאה  ַהּמֻ יו  ַחּיָ ֶכת  ּסֶ ִמּמַ
ַהִחּזּוק ָהעֹוֶלה  ָהַרב יֹוָרם ִמיָכֵאל ַאַּבְרֶג'ל זצוק"ל. ִויִהי ָרצֹון ׁשֶ
יַח ִצְדֵקנּו,  יַאת ְמׁשִ הֹוָרה, ַעד ּבִ ָמתֹו ַהּטְ ֵמֶהם ִיְהֶיה ְלִעּלּוי ִנׁשְ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ָאֵמן. ּבִ

ֲהלֹום,  ַעד  ָיִדי  ּבְ ע  ּיַ ּסִ ׁשֶ ַעל  עֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ְלהֹודֹות  ַהָּמקֹום  ְוָכאן 

רּוַח  ָרֵאל ּבְ ִרין ּוַבֲעִקיִפין ְלִחּנּוְך ַיְלֵדי ִיׂשְ ֵמיׁשָ ׁשּור ּבְ ָכל ַהּקָ ּוִבְפָרט ּבְ

ַהּטֹוָבה  ל  ּכָ ַעל  ף ֵלאלֹקי ָמרֹום,  ִאּכַ ם ה',  ֲאַקּדֵ ה  ּמָ ּבַ ָסָבא.  ָרֵאל  ִיׂשְ

ָמַלִני ַעד ּכֹה? ר ּגְ ֲאׁשֶ

ה  ְתַלּוֶ ּמִ ַרת ַהּטֹוב ְלִמי ׁשֶ ָרָכה ְוֵאין סֹוף ַהּכָ ר ִמּלֹות ּבְ ּגֵ ית, ֲאׁשַ ָראׁשִ

ִנים ַרּבֹות,  ֵלָמה ֶזה ׁשָ ְמִסירּות ֵאין ֵקץ ּוְבֶנֱאָמנּות ׁשְ ֲעבֹוָדִתי, ּבִ ֵאַלי ּבַ

ְקצֹוִעי ְוַהְמֻיָחד, ְיִדיִדי ְוַרב ֲחִביִבי, הרה"ג  ׁשֹון ַהּמִ ֲהלֹא הּוא עֹוֵרְך ַהּלָ

ִדיר, ֵהן  ֵעִני ּתָ ַעִני ּוְמַסּיְ ּיְ ּסִ ִליָט"א. ַעל ׁשֶ י ָׁשאּול עֹוַבְדָיה ָּפָתָיה ׁשְ ַרּבִ

ְקצֹוִעית  חּוִדית, ַהּמִ ַדְרּכֹו ַהּיִ ַהֲאָדַרת ַהּתֶֹכן, ּבְ ׁשֹון ְוֵהן ּבְ ֲעִריַכת ַהּלָ ּבַ

ֶפר ֶהָחׁשּוב  ל ּכֹחֹו ּוִמְרצֹו ְלָפֵאר ֶאת ַהּסֵ ם ֶאת ּכָ ה ׂשָ ֶקת. ְוַעּתָ ְוַהְמֻדּיֶ

ּתֹוָדה  ֵחן.  ְוׁשֹוַפַעת  ֶלֶמת  ֻמׁשְ ְיִציָרה  ִלְכֵדי  תֹו  ׁשָ ַהּגָ ּבְ ַע  ּוְלַסּיֵ ה  ַהּזֶ

ָהַרב  הּוא  ֲהלֹא  ל,  ֻהּלָ ַהּמְ ן  ָהָאּמָ ר,  ּיָ ַהּצַ ֲחִביִבי,  ְוַרב  ִליִדיִדי  ְמֻיֶחֶדת 

ֶפר  ַהּסֵ י  ּפֵ ּדַ רֹב  ּבְ ים  ְקצֹוִעּיִ ְוַהּמִ ְקִסיִמים  ַהּמַ ִצּיּוָריו  ַעל  ֵחן,  ֲאִביַׁשי 

ֲעצֹוָתיו  ּבַ ֶפר  ַהּסֵ ְיִציַרת  י  ַלּבֵ ׁשְ ָכל  ּבְ ִדיר  ּתָ ַע  ּוְמַסּיֵ ע  ִסּיַ ר  ֲאׁשֶ ְוַעל 

רּוַכת  ּבְ ֶרת  ּיֶ ֵלּצַ זֹאת  ּבָ אֹוֶדה  ָרה.  ּטָ ַהּמַ ֶאל  ְוַהּקֹוְלעֹות  ימֹות  ְחּכִ ַהּמַ

ָהֲעִטיָפה  ִצּיּור  ַעל  תחי'  ַצייטִלין  ָּתָמר  הגב'  ִנית  ָהָאּמָ ּוִרים,  ּשׁ ַהּכִ

ַע  ּבֹוִרים ּוְלַסּיֵ ּגִ ֶכם ָלבֹוא ְלֶעְזַרת ה' ּבַ ָתה ׁשֶ ר ִהּטְ ְרִהיב ְוַעל ֲאׁשֶ ַהּמַ

ֶאה  ּיָ ּכַ ּוִבְזַמּנֹו  ִעּתֹו  ּבְ ֵיֵצא  ֶפר  ַהּסֵ ׁשֶ ְמָנת  ַעל  ְוזֹאת  ִצּיּוִרים  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ּבְ

ל ּתֹוָדה ְוַהֲעָרָכה  ְך ָחב ֲאִני ָלּה ֶאת ּתֹוָדִתי. ָחְפַנִים ׁשֶ אּות ְוַעל ּכָ ְוַכּיָ

דֹוָלה  ְקצֹוִעית, הגב' ְיהּוִדית ִהירׁשָמן. ּתֹוָדה ּגְ יָהה ַהּמִ ּגִ ִנית ְוַהּמַ ְקּדָ ַלּנַ

ְמֶלאֶכת  ַעל  ֶאְרַלְנֶגר  ֵמִאיר  י  ַרּבִ הרה"ג  חּוִדי,  ַהּיִ ְוָלעֹוֵרְך  יּהַ  ּגִ ַלּמַ

ָכל  ּפּוֵרי ַהּתֶֹכן ְוַעל ִסּיּועֹו ּבְ הֹות ָלׁשֹון ּוְבׁשִ ַהּגָ ֶקת ּבְ ֶבת ַהְמֻדּיֶ ֲחׁשֶ ַהּמַ

ן, הגב' ִמיִרי פַלְקֶסר,  ַיד ָאּמָ ָרִפיָקִאית ּבְ ֶבת ְוַהּגְ ן אֹוֶדה ַלְמַעּצֶ ֵעת. ּכֵ

ָהֲעִטיָפה  ִעּצּוב  ְוַעל  סֹופֹו  ְוַעד  תֹו  ִחּלָ ִמּתְ ֶפר  ַהּסֵ ְוִעּמּוד  ִעּצּוב  ַעל 

ָכל ִעְנְיֵני  ת ֵחן. ְוֵכן ַעל ֶהָערֹוֶתיָה ְוֶהָארֹוֶתיָה ּבְ ֶבת ְוַרּבַ ְמֶלאֶכת ַמֲחׁשֶ

ַּגְבִרי רּוִּבין  ַהְיָקִרים ַמר  ִליִדיֵדנּו  ּתֹוָדֵתנּו  א ֶאת  ִנּשָׂ ֵכן  מֹו  ּכְ ֶפר.  ַהּסֵ

ְרתּו  ר ׁשֵ ר ָלַרב ַחִּיים ְקָהִתי ֲאׁשֶ הי"ו ְוֵכן ָלַרב ַיֲעֹקב יֹוֵסף הי"ו ּוְבִעּקָ

ְוַהְנָהגֹות  ֻמְפָלאֹות  ֻעְבּדֹות  ַמְענּו  ׁשָ יֶהם  ִמּפִ ר  ַוֲאׁשֶ ִניָמה  ּפְ ּקֶֹדׁש  ּבַ

ָקר ְולּוֵלא  ם ַהּיָ ַמּנָ ְרמּו ִמּזְ ר ּתָ נּו זצוק"ל ַוֲאׁשֶ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ ֶנֱאָצלֹות ֵמַחּיָ

זֹאת  ּבָ פֶֹאֶרת.  אֹוֶדה  ַהּמְ ְנּתֹו  ַמְתּכֻ ּבְ ֶפר  ַהּסֵ יֹוֵצא  ָהָיה  ֶעְזָרָתם, לֹא 

תחי',  אֹוֶדל  בּוָדה  ַהּכְ ְוַרְעָיתֹו  ִליָט"א,  ׁשְ ַהְרֵאל  ָהַרב  יִרי  ַיּקִ ְלָאִחי 

ּפּוִרים  ַהּסִ ִלּקּוט  ּבְ עּו  ִסּיְ ֶפר,  ַהּסֵ ל  ּכָ ֶאת  יסֹוִדּיֹות  ּבִ יהּו  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ

ֲעָרה. ֶהָערֹוֵתיֶהם ַהּקֹוְלעֹות ֶאל ַהּשַׂ ְוֵהִאירּו ֶאת ֵעיֵנינּו ּבְ

ִלּקּוט  ּבְ ֵהן  ֶזה  ֵסֶפר  ּבְ ִעים  ַסּיְ ַהּמְ ְלָכל  ֵלב  ְמָקֵרב  ּתֹוָדה  ֵכן,  מֹו  ּכְ

ְמִסיַרת ֻעְבּדֹות ְוַהְנָהגֹות ַעל ָהַרב ַזַצ"ל. ּפּוִרים ְוֵהן ּבִ ַהּסִ

ְוַאֲהֹרן,  יֹוֵסף  ְיהּוָדה,  ְרָפֵאל,  ָּדִוד,  ְפָלִאים:  ַהּנִ ִליָלַדי  ְמֻיֶחֶדת  ּתֹוָדה 

ַהּתֶֹכן  ּפּור  ׁשִ ּבְ ֵהם  ַאף  עּו  ְוִסּיְ ֵחן  ְנֻקּדֹות  ְסיֹוָנם'  ִמ'ּנִ ְרמּו  ּתָ ר  ֲאׁשֶ

ת  ֵאׁשֶ ְוַהֲחׁשּוָבה,  בּוָדה  ַהּכְ ְלַרְעָיִתי  ָבר, אֹוֶדה  ּדָ ַאֲחִרית  ּיּוִרים.  ְוַהּצִ

ֲעִמיד  ַהּמַ ָדָבר  ּכְ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ תחי',  ַנֲעָמה  ָמַרת  ְעָלּה,  ּבַ ֲעֶטֶרת  ַחִיל 

ֶאת  ׁשֹוֵאב  ֲאִני  ה  ּנָ ִמּמֶ ּפֹוֵעל,  ֲאִני  ּה  ּלָ ֶ ִמּשׁ ַהּקֶֹדׁש,  ְמֶלאֶכת  ְלָכל 

ָכל  ִמיִדי ּבְ י לּוֵלא ִסּיּוָעּה ַהּתְ ַרת ּתֹוָדִתי, ּכִ ּכֹחֹוַתי, ְוָלּה ֲאִני ָחב ֶאת ַהּכָ

ל ׁשּום ְיִציָרה,  ְגָמר ׁשֶ י ְלָבֵרְך ַעל ַהּמֻ ה, לֹא ָיכְֹלּתִ דֹול ַהּזֶ ְפָעל ַהּגָ ַהּמִ

ִנים  ים ּוְמֻתּקָ ים ֲאֻרּכִ נּו ה' ְלַחּיִ ּה הּוא. ְיַזּכֵ ּלָ ֶכם, ׁשֶ ּלָ י ְוׁשֶ ּלִ ּוְלִפיָכְך - ׁשֶ

ל ֲעָמֵלנּו, ָאֵמן.    ְוִלְראֹות ַנַחת ִמּכָ
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רּוַכת ְיָלִדים,  ָחה ּבְ ּפָ ִמׁשְ ַדל ּבְ ּגָ ָרה ּבֹו עֹוד ִמיֵמי ַיְלדּותֹו. ָהַרב, ׁשֶ ל ָהַרב ִנּכְ תֹו ַוֲחִסידּותֹו ׁשֶ ָ ֻדּשׁ
ְצוֹות. ֲהָלָכה ּוִבְרִדיָפתֹו ַאַחר ַהּמִ ִדְקּדּוקֹו ּבַ ְטנּותֹו, ּבְ ָבר ִמּקַ ין ֶאָחיו ּכְ ט ּבֵ ּלֵ ִהְתּבַ

ל  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ּמּות  ּכַ ָקָנה  ָהַרב  ל  ׁשֶ ָאִביו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִיץ,  ַהּקַ י  ֵמָחְדׁשֵ ֶאָחד  ּבְ ֵאַרע  א  ַהּבָ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ
בּוַע. אֹותֹו ׁשָ ם ּבְ ְכְנָנה ְלִהְתַקּיֵ ּתֻ ית ׁשֶ ְחּתִ ּפַ ְמָחה ִמׁשְ יִחים, ְלצֶֹרְך ׂשִ ֲאַבּטִ

ֶאל  ֲעָגָלה  ּבַ ְוהֹוִביל אֹוָתם  ִביָבה,  ַהּסְ ֵמַחְקָלֵאי  ֵמֶאָחד  יִחים  ֲאַבּטִ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ּמּות  ּכַ ָקָנה  ָהַרב  ל  ׁשֶ ָאִביו 
ִית, ָאץ ָרץ ַלֲעבֹוָדתֹו. ֶפַתח ַהּבַ יָחם ּבְ ִהּנִ ִית. ְלַאַחר ׁשֶ ַהּבַ

ר  דֹול. הּוא ּתָ לֹוַח ַהּגָ ׁשְ ּמִ ל ּבַ ֲעָבר, ֶהְחִליט ְלַטּפֵ ׁש ְלַפּנֹות ֶאת ַהּמַ ּקֵ ּבִ ה ָחְלָפה, ְוַאַחד ָהַאִחים, ׁשֶ ָעה ַקּלָ ׁשָ
ּטֹות  ַחת ַלּמִ יִחים ִמּתַ יַח ֶאת ָהֲאַבּטִ מֹחֹו. "ַאּנִ ִרי, ּוְלֶפַתע ִנְצֵנץ ַרְעיֹון ּבְ ֵעיָניו ַאַחר ְמקֹום ַאְחָסָנה ֶאְפׁשָ ּבְ
ַחת  יִחים ִמּתַ תֹוְך ְזַמן ָקָצר ָמְצאּו ַעְצָמם ָהֲאַבּטִ ה. ּבְ ָבה ְלַמֲעׂשֶ ֲחׁשָ ָנה", ָאַמר ְלַעְצמֹו. ּוִמּמַ ֵ ֲחַדר ַהּשׁ ּבַ ׁשֶ

ָנה... ֵ ֲחַדר ַהּשׁ ּבַ ּטֹות ׁשֶ ַלּמִ

ים  יִחים ַרּבִ י ֲאַבּטִ ה, ּכִ ם ִלּבֹו ָלֻעְבּדָ ִית ָעלּו ַעל ְיצּוָעם ִליׁשֹן. ִאיׁש לֹא ׂשָ ָנָפיו ּוְבֵני ַהּבַ ַרׂש ֶאת ּכְ ָהֶעֶרב ּפָ
ָנה. "אֹוי ַוֲאבֹוי!" ָלַחׁש ָהַרב  ֵ קּומֹו ִמן ַהּשׁ ָכְך ָהַרב, ּבְ ַעת ּבֶֹקר ִהְבִחין ּבְ ׁשְ ּטֹות. ַרק ּבִ ַחת ַלּמִ ׁשֹוְכִנים ִמּתַ

ה, ְורּוַח ָרָעה ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם!" ּטָ ַחת ַהּמִ יחּו אֹוָתם ִמּתַ ֲאִכיָלה! ִהּנִ יִחים ֲאסּוִרים ּבַ ְלַעְצמֹו, "ֲהלֹא ָהֲאַבּטִ

ָעָלה  ּוְלַבּסֹוף  יִחים,  ָהֲאַבּטִ ֵמֲאִכיַלת  ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ִלְמנַֹע ֶאת  יּוַכל  יַצד  ּכֵ ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ֵעָצה  ס  ִטּכֵ הּוא 
לּום –  ׁשְ מּוַרת ּתַ ע לֹו – ּתְ ַסּיַ ּיְ ב ׁשֶ ְלֵדי ַהּמֹוׁשָ ׁש ֵמֶאָחד ִמּיַ ת ֶחְסכֹונֹוָתיו, ּוִבּקֵ ֻקּפַ מֹחֹו. הּוא ָאַחז ּבְ ַרְעיֹון ּבְ

ִביָבה. ֵבי ַהּסְ ְדִוי ִמּתֹוׁשָ ל ּבֶ ְרֶעה ׁשֶ ְטֵחי ַהּמִ ֵהָחֵבא, ֶאל ׁשִ יִחים ּבְ רֹות ָהֲאַבּטִ ְלהֹוִביל ֶאת ַעׂשְ

ֶלד  ַהּיֶ ׁש  ְמַבּקֵ ַמּדּוַע  ֵהִבין  ּלֹא  ׁשֶ ְדִוי,  ַהּבֶ ֵמָהרֹוֶעה  ֶלד  ַהּיֶ ׁש  ּקֵ ּבִ יָך!"  ִעּזֶ ֶאת  לּו  ַהּלָ יִחים  ֲאַבּטִ ּבָ "ַהֲאֵכל 
ים... יִחים ָהֲעִסיִסּיִ ר ֵמָהֲאַבּטִ ּטֵ ְלִהְתּפַ

ִלְקנֹות  ֲאִני  ׁש  "ְמַבּקֵ ָסמּוְך.  ּבְ ָעְמָדה  ׁשֶ יִחים  ֲאַבּטִ ת  ִמְקׁשַ ֶאל   – ֲחֵברֹו  ִלְוַית  ּבְ  – ֶלד  ַהּיֶ יְך  ִהְמׁשִ ם  ָ ִמּשׁ
ל ֶחְסכֹונֹוָתיו. יג ֶאת ּכָ יִחים ְויֹוֵתר", ָאַמר ְוִהּצִ ָרה ֲאַבּטִ ֲעׂשָ

ׁש  ֲאִכיָלה. "ְמַבּקֵ ָטעּות ּבַ ֶאְסרּו ּבְ ּנֶ יִחים ׁשֶ ְקָצָרה ַעל ָהֲאַבּטִ ר לֹו ּבִ ּתֹוֵמם ַהּמֹוֵכר. ָהַרב ִסּפֵ "ּוַמּדּוַע?" ִהׁשְ
ְתִמימּות. י", ָאַמר ּבִ ְחּתִ ּפַ ֵני ִמׁשְ יִחים ֲאֵחִרים, ֲעבּור ּבְ ֲאִני ִלְקנֹות ֲאַבּטִ

ְלִקּיּום  ֶלד  ַהּיֶ ל  ׁשֶ ל ָהַרב. ְמִסירּותֹו  ׁשֶ ְחּתֹו  ּפַ ְלִמׁשְ ֵכנּות  ׁשְ ּבִ ִהְתּגֹוֵרר  ׁשֶ ַהּמֹוֵכר,  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ ָמעֹות ָעלּו  ּדְ
ם!" ָאַמר  ִחּנָ י ִאם ּבְ לּום ּכִ ׁשְ מּוַרת ּתַ ָך, אּוָלם לֹא ּתְ ת ַנְפׁשְ ַאּוַ יִחים ּכְ ן ְלָך ֲאַבּטִ ַהֲהָלָכה ָנְגָעה ְלִלּבֹו. "ֶאּתֵ

ׁשּות.  ִהְתַרּגְ ּבְ

ְרֶג'ל. ַחת ַאּבַ ּפַ ם ְלֵבית ִמׁשְ ְרּכָ יִחים ֶאת ּדַ      ּתֹוְך ְזַמן ָקָצר ָעׂשּו ָהֲאַבּטִ

ְק
יִחים? ְלָאן ֶנֶעְלמּו ָהֲאַבּטִ


