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ל  ְמָהר ּבוֹ ָנַדם ִלּבוֹ ׁשֶ ר ְוַהּנִ ִדּיּוק ָחְלפּו ֵמאוֹתוֹ ַהּיוֹם ַהּמַ ִנים ּבְ לֹׁש ׁשָ ים ְוׁשָ ִ ּשׁ
ַאְרצוֹ    ָרֵאל ּבְ ל ַעם ִיׂשְ ֶרְך ׁשֶ ְנִהיג ּוַמְתֵוה ַהּדֶ ָרֵאל, ַהּמַ ל ִיׂשְ ן ׁשֶ דוֹל ַהּדוֹר, ַרּבָ ּגְ
ל ַה'ֲחזֹון  ִאירוֹת ׁשֶ ָניו ַהּמְ ִזיו ּפָ נּו לֹא ָזכּו ָאְמָנם ַלֲחזוֹת ּבְ ים ֵמִעּמָ ים ַרּבִ ַרּבִ
הוֹר, אּוָלם  יו ַהּטָ מַֹע ֶאת ֲעצוָֹתיו ְוִדְבֵרי ַהִחּזּוק ִמּפִ י ַחּיּותוֹ,  ְוִלׁשְ ַחּיֵ ִאיׁש' ּבְ
יִעים ּוְמַחְלחִלים  ּפִ ים ַמׁשְ ֶמת, ְוִדְבֵרי ָקְדׁשוֹ ּוְכָתָביו ָהַרּבִ ה ְוַקּיֶ הוָֹרה עוָֹדּה ַחּיָ מּותוֹ ַהּטְ ּדְ

ָעה ּוָמקוֹם  ָכל ׁשָ ּבְ

יוָֹקנֹו  ּדְ ּוְדמּות  ּוְבִסּלּוִדין,  ַהֲעָרָצה  ּבְ מוֹ  ׁשְ ר  ֻמְזּכָ ַהּיוֹם  ַעד  ַמּדּוַע  ִאיׁש'?  ַה'ֲחזֹון  ָהָיה  ִמי 
ָרֵאל? י ִיׂשְ ּתֵ ים ִמּבָ ים ַרּבִ ַרּבִ ֶקֶפת ּבְ ִנׁשְ

מּות מוֵֹפת,  ֵלא: ַרִּבי ַאְבָרָהם ְיַׁשְעָיהּו ָקֶרִליץ זי"ע, ָהָיה ּדְ מוֹ ַהּמָ ׁשְ ָאֵכן, ַה'ֲחזֹון ִאיׁש', אוֹ ּבִ
ֶאֶרץ  ׁש ּפֹה ּבְ ל ַמּמָ ָכה ׁשֶ יוֹן ִהְצִליַח ַלֲעׂשוֹת ַמְהּפֵ ִנּגּוד ְלָכל ִהּגָ ּבְ ַמְנִהיג ָעׂשּוי ְללֹא ָחת, ׁשֶ

ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ַהּקֶֹדׁש ּוְלהוִֹתיר חוָֹתמוֹ ּבְ

ל רּוחוֹת  ּכָ ֶאת  ַלֲהדֹף  ְוִהְצִליַח  פּוָפה,  ְוַהּכְ נּוָמה  ַהּצְ קוָֹמתוֹ  ּבְ ֲעָרָכה,  ּמַ ּבַ ב  ִנּצַ ּבוֵֹדד  ל  ַחּיָ ּכְ
ִדיָנה,  ַהּמְ ֲהָקַמת  ל  ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ָרֵאל   ִיׂשְ ֶאֶרץ  ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ְקֻדּשׁ ֶאת  ַלֲעקֹר  מּו  ִאּיְ ׁשֶ ְמָאה  ַהּטֻ
ת  ל ֲחלּוִצּיּות ּוְבִנּיַ ִבי ַאַחר ִאיֵדיָאִלים ׁשֶ ים ָהְלכּו ׁשֶ ים ַרּבִ ָגאוֹן ְוַרּבִ ּיוֹנּות הּוַנף ּבְ ֶגל ַהּצִ ּדֶ ׁשֶ ּכְ
ִמיַרת  ׁשְ ֶאת  יִחים  ּוַמּנִ ָסָבא,  ָרֵאל  ִיׂשְ ת  מוֶֹרׁשֶ ֶאת  ַאט  ַאט  זוְֹנִחים  ֵהם  ׁשֶ ּתוְֹך  ָהָאֶרץ, 
ָעַמד  ל ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ׁשֶ ְמׁשוֹ ׁשֶ ֶבל, ְוִהְפִציָעה ׁשִ ֶקֶרן ָזִוית  אוֹ ָאז ָעָלה ֲאִרי ִמּבָ ַהֲהָלָכה ּבְ
ה,  ִמּטָ ְ ת, ַהּשׁ ּבָ ַ ֶרץ, ּוְבַדם ִלּבוֹ ָזַעק ֶאת ַזֲעַקת ַהּתוָֹרה, ִהְנִחיל ֵמָחָדׁש ֶאת ִהְלכוֹת ַהּשׁ ּפֶ ּבַ
חוֹן ַרק בהשי"ת ְלַבּדוֹ  ּטָ ָרֵאל ֶאת ָהֱאמּוָנה ְוַהּבִ ֶקֶרב ַעם ִיׂשְ ק ּבְ רוֹת,  ְוִחּזֵ רּומוֹת ּוַמַעׂשְ ּתְ

ְוֶאָחד  ל ֶאָחד  ּכָ ּוְלַמַען  ְכָלל,  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ְלַמַען ַעם  ָמַסר  ְוַנְפׁשוֹ  ל ִלּבוֹ  ּכָ ֶאת 
ְמֵלָאה  ֵלב  ְתׂשּוֶמת  ּבִ ֶנֶפׁש   ּוַמר  ה  ִנְדּכֶ ְלָכל  ַהּיוֹם  עוֹת  ׁשְ ָכל  ּבְ תּוַח  ּפָ ָהָיה  יתוֹ  ּבֵ ְפָרט   ּבִ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ִויׁשּועוֹת ַרּבוֹת ּומוְֹפִתים ִנְכְרכּו  ְרכוָֹתיו ַעל ּכָ יר ּבִ יב, עוֵֹדד, ִנֵחם ְוֶהְעּתִ ִהְקׁשִ

מוֹ      ׁשְ ּבִ

ָרֵאל, ְוַה'ֲחזֹון ִאיׁש'  נוֹת ִיׂשְ ּיּוס ּבְ ל ּגִ ה ׁשֶ ֵזָרה ֲאֻיּמָ ִטיָרתוֹ ִרֲחָפה ּגְ ים ֲאָחִדים ִלְפֵני ּפְ ֳחָדׁשִ
ׁש לֹא ָעַמד יוֵֹתר  ֵזָרה, ַאְך ִלּבוֹ ַהַחּלָ ל ֶאת ַהּגְ ֶרְך ָעַמל ְלַבּטֵ ָכל ּדֶ ָכל ּכֹחוֹ, ּבְ ֶנְגָדּה ּבְ ָעַמד ּכְ

ַמְיָמה  ָ ְסָעָרה ַהּשׁ ָמתוֹ ּבִ ְבִעים ְוָחֵמׁש ָעְלָתה ִנׁשְ ָכְך, ּוְבִגיל ׁשִ ּבְ

לּוי, ְוִלְלמֹד ּתוָֹרה  ּגָ ם ִמְצווֹת ּבַ ר ְיכוִֹלים ָאנּו ְלַקּיֵ ֲאׁשֶ רוֹת ֲעָמלוֹ, ּכַ ַעד ַהּיוֹם ֶנֱהִנים ָאנּו ִמּפֵ
ֶרְך  ית ַהּדֶ ֵראׁשִ ּלֹא ָהְיָתה לּוֵלא ִמְלַחְמּתוֹ ָאז – ּבְ ה ׁשֶ ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ֻעְבּדָ ּפֹה ּבְ

לֹא  ַהֲהָלָכה,  ַמר  ִמׁשְ ַעל  ַלֲעמֹד  הוֹרוֹת,  ַהּטְ ָרָכיו  ִמּדְ ִלְלמֹד  ְמַעט  ּבִ ְולּו  ְוַנְצִליַח  ּוְלַואי 
ית ה'  ֶרְך ָהעוָֹלה ּבֵ ּדֶ בוָֹתיו, ּבַ ִעּקְ ְלִעיִגים, ּוְלַנּסוֹת ִלְצעֹד ּבְ ְלִהְתָיֵאׁש ְולֹא ְלֵהָרַתע ִמן ַהּמַ

ַאְברָָהם אוָֹחיוֹן  

ִׁש



9 89

נּו  ק ֵמִעּמָ ּלֵ ָנה ָחְלפּו ֵמָאז ִהְסּתַ ים ׁשָ ִ ּשׁ ִ וֵֹתר ִמּשׁ
ָמָרן  הּוא  ֲהלֹא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ן  ַרּבָ ַהּדוֹר,  ֵאר  ּפְ
ָקֶרִליץ  ְיַׁשְעָיהּו  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ִאיׁש',  ַה'ֲחזֹון 
אוֹנּות  ּגְ ָאְרחוָֹתיו  ּבְ ב  ּלֵ ִ ּשׁ ׁשֶ יץ,  ָהַאּמִ ָהִאי"ׁש  זי"ע, 
ְלַצד  ְוֶחְמָלה  ְרִגיׁשּות  ַוֲעָנָוה,   טּות  ׁשְ ּפַ ְלַצד  ּתוָֹרה  ּבַ
ַחם ַעל ִצְביוָֹנּה  ּלָ י ׁשֶ עֹז ְוַתֲעצּומוֹת ֶנֶפׁש  ַמְנִהיג ֲאִמּתִ
ים  ל ַהְמַנּסִ ֶרץ מּול ּכָ ּפֶ ר ָעַמד ּבַ ל ָהָאֶרץ, ַוֲאׁשֶ ָהרּוָחִני ׁשֶ

ְלַקְעֵקַע ֶאת ְיסוֹדוֹת ַהּתוָֹרה 

ִנְרֵאית  ָהְיָתה  יַצד  ּכֵ ַעת  ַהּדַ ַעל  ְלַהֲעלוֹת  ַהּיוֹם  ה  ָקׁשֶ
לּוֵלא  ְפָרט,  ּבִ ְבַרק  ֵני  ּבְ ְוָהִעיר  ְכָלל  ּבִ ה  דוֹׁשָ ַהּקְ ָהָאֶרץ 
ִריׁש ֶאת  נוֹ, ַמְנִחיל ּוַמׁשְ ּכָ ּה ֶאת ִמׁשְ ָהָיה הּוא קוֵֹבַע ּבָ
ָכל  ּבְ רוֹת  ׁשָ ּפְ ְללֹא  ִקּיּוָמּה  ַעל  יַע  ּפִ ּוַמׁשְ ַהֲהָלָכה  ַבר  ּדְ
ְרסּום  ַרח ִמּפִ יו ּבָ ל ַחּיָ ּכָ ָרט ּוְפָרט  הּוא ָהִאי"ׁש ֶהָעָנו, ׁשֶ ּפְ
ר  ֲאׁשֶ ָמּה,  אּוָלם ּכַ ַאף ַרק ִלְלמֹד ּתוָֹרה ִלׁשְ ה, ְוׁשָ ִהּלָ ּוִמּתְ
ִקּיּום  ֵאי  נוֹׂשְ ָכל  ּבְ ָעם  ּבָ ָתה  ׂשְ ּפָ ׁשֶ ַהּבּורּות  ֶאת  ָרָאה 
ְלָאְפיֹו  ּוְבִנּגּוד  ֲאָנן,  ׁשַ ֵתר  ְלִהּוָ ָהָיה  ָיכוֹל  לֹא  ַהֲהָלָכה – 
ָחׁשּו  ָרִנים, ׁשֶ ׁשְ ֶנֶגד ַהּפַ ָכל ּכֹחוֹ ּכְ ב ּבְ ֶהָעִדין – ָקם ְוִהְתַיּצֵ
וֵֹתת, ְוַאט  מוֹ ַהּשׁ הוֹר הּוא זוֵֹעק, ָראּו ֶאת ּדָ ּבוֹ ַהּטָ י ִמּלִ ּכִ

ְבֵרי ַהּתוָֹרה  רוָֹתיו – ּדִ ּבְ ם ֶאת ּדִ ַאט ֵהֵחּלּו ְלַקּיֵ

ְבִעים  ׁשִ ִמּתוְֹך  ִביִבים  ׁשְ ִנְלְקטּו  ְפֵניֶכם  ּלִ ׁשֶ ֶפר  ּסֵ ּבַ
ה  ִטּפָ ם ּכְ ִהּנָ ה ִסּפּוִרים ׁשֶ ָ ִרים ַוֲחִמּשׁ נוָֹתיו, ֶעׂשְ ְוָחֵמׁש ׁשְ
ים  ׁשִ ַבּקְ ּמְ ׁשֶ ּתוָֹרה,  ְוַאֲהַבת  ִסּפּוֵרי מוֵֹפת  ם,  ַהּיָ ִמּתוְֹך 
ּיּותוֹ ּוְפָעָליו  ְלָהִאיר ְולּו ְרָגִעים ּבוְֹדִדים ִמּתוְֹך זַֹהר ִאיׁשִ

ְקִריִנים  ַהּמַ

ְּביֹום י"א ְּבֶחְׁשָון ֶׁשל ְׁשַנת תרל"ט נֹוַלד ַרִּבי ַאְבָרָהם 
ל  ּה ׁשֶ ְיַׁשְעָיהּו ַלהֹוָריו, ַרִּבי ְׁשַמְרָיהּו יֹוֵסף ָקֶרִליץ, ַרּבָ
ִנית  ָהַרּבָ ַהִצְדָקִנית,  ּוְלַרְעָיתוֹ  ה,  קוֹסוֹּבָ ָהֲעָיָרה 
ים,  יׁשִ ְרׁשִ ּתַ ַזע  ִמּגֶ ָהיּו  ׁשֶ ֵלָאה,  ה  ָראׁשָ
ַראג    ִמּפְ ֲהַר"ל  ַהּמַ ֶצֱאָצֵאי 
ה  ָ ְקֻדּשׁ ָספּוג  ֶזה,  ַבִית  ּבְ
ָיַנק  ַהּתוָֹרה  ְוַאֲהַבת 

ב ַהַחם,  ַהּלֵ הּוִדי,  ַהּיְ ַהט  ַהּלַ ְעָיהּו ֶאת  ְיׁשַ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ
ְלדּותֹו  ָבר ִמּיַ ה   ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ֶפׁש ְלָכל ּדָ ּוְמִסירּות ַהּנֶ
ְגאוֹנּותוֹ,  ל רוָֹאיו ּבִ ְדלּות, ְוִהְפִליא ֶאת ּכָ רּו ּבוֹ ִניָצֵני ּגַ ִנּכְ

ּתוָֹרה    ִמיִדית ִלְגּדֹל ּבַ ִאיָפתוֹ ַהּתְ ֲהִליכוָֹתיו ּוִבׁשְ ּבַ

דֹו  ּמְ ּלִ ׁשֶ ָרִטי  ּפְ ד  ְמַלּמֵ ָאִביו  לוֹ  ַכר  ׂשָ ַיְלדּותוֹ  נוֹת  ׁשְ ּבִ
ֵרסֹו  א ּכְ ּה, ּוְמַמּלֵ ב ְוהוֶֹגה ּבָ ּתוָֹרה, יוֹם ָוַלְיָלה ָהָיה יוֹׁשֵ
ה ְלַמְעָלה ִמּמוֹרֹו  י ָעָלה ַהְרּבֵ "ס ּוְבפוְֹסִקים, ַעד ּכִ ׁשַ ּבְ
ְוָהיּו  דוֹל,  ַהּגָ ֵמָאִביו  ּתוָֹרה  ְוָסַפג  יְך  ִהְמׁשִ ָאז  אוֹ  ְוַרּבוֹ  
יִגיָעה,  ּבִ ְלמּוד,  ַהּתַ ַרֲחֵבי  ּבְ ְמׁשוְֹטִטים  ו  ַיְחּדָ ֵניֶהם  ׁשְ
י ַהֲהָלָכה  ָכל ִמְכַמּנֵ ִהירּות, ּבְ ֵדי ּבְ ִעּיּון ּוְבַעְמקּות ַעד ּכְ ּבְ
ְמאָֹדּה  ָכל  ּבְ ָדמוֹ  ּבְ ָגה  ִנְסּפְ ֵמָאז  ָבר  ּכְ ית   ֲעׂשִ ַהּמַ
ָרֶטיָה  ּפְ ל  ּכָ ַעל  ִמיָרָתּה   ּוׁשְ ַהֲהָלָכה  ְיִדיַעת  יבּות  ֲחׁשִ
ֵנר  ְוָהְיָתה  ְלַעְצמוָֹתיו  ָחְדָרה  זוֹ  ָדה  ְוַהְקּפָ ְוִדְקּדּוֶקיָה, 

ְלַרְגלוֹ ַעד יוֹמוֹ ָהַאֲחרוֹן  

ֶנֶדר ִלְלמֹד ּתוָֹרה  ל ַעל ַעְצמוֹ ּבְ יעוֹ ְלִמְצווֹת ִקּבֵ ֵמָאז ַהּגִ
ְרסּום אוֹ ֶרַוח,  ְוָאֵכן  בוֹד, ּפִ ַרת ּכָ ָמּה, ְללֹא ׁשּום ַמּטְ ִלׁשְ
ֵנאוֹת  לֹא  ִהי,  ְלׁשֶ ּכָ ּתוָֹרִנית  ָרה  ִמׂשְ א  ָנׂשָ לֹא  ָיָמיו  ל  ּכָ
יָבה,  ְיׁשִ ָראׁשּות  נּות אוֹ  ַרּבָ ל  ׁשֶ ׁשּום עֹל  ָעָליו  ל  ְלַקּבֵ
ם  ְלַקּיֵ ַאף  ׁשָ ּוְבָכְך  ְוַהְפֵצר,  ָחזוֹר  ּבוֹ  ִהְפִצירּו  ׁשֶ ַלְמרוֹת 
ֵבית  ּבְ ָהָיה ָספּון  ִנים  ׁשָ רוֹת  ַעׂשְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ְך,  ּכָ ִנְדרוֹ   ֶאת 
ְוַרק  ַאְך  ְנתּוִנים  ַמְעָיָניו  ל  ּכָ ׁשֶ ּכְ ָוַלִיל,  יוָֹמם  ְדָרׁש  ַהּמִ
י ָּכל ָהעֶֹנג ֶׁשֵּיׁש  ַתב, ּכִ רוָֹתיו ַאף ּכָ ַאַחת ֵמִאּגְ ַלּתוָֹרה  ּבְ
לֹו ָּבעֹוָלם הּוא ַרק ִמִּלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך!

ַאְך  ְלָוה,  ׁשַ ּבְ ב  ֵליׁשֵ ְעָיהּו  ְיׁשַ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ לוֹ  ׁש  ּקֵ ּבִ
ָצרוֹת ִמחּוץ  ְוַאף  ּוְנדּוִדים,  ַצַער  ִמְלָחָמה, עִֹני,  ֵאיַמת 
ה ֶאת  ָ א ְלִאּשׁ ַנת תר"ס ָנׂשָ ׁשְ ִית ָהיּו ְמָנת ֶחְלקוֹ   ּבִ ּוִמּבַ
ֵמָהֲעָיָרה  יי,  ּבַ ְלֵבית  ְתָיה  ּבַ ָמַרת   – ַהִצְדָקִנית  ַרְעָיתוֹ 
ּכּויָדן ַעל ַהּתוָֹרה  ם ּבְ ַקד ׁשָ ָנה ׁשָ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ּכּויָדן, ׁשְ
ִמְלֶחֶמת  ְרָצה  ּפָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ּוְבִצְנָעה,   ֲעצּוָמה  יִגיָעה  ּבִ
ם  ֵלט ַעל ַנְפׁשָ ֵני ַהּזּוג ְלִהּמָ ָהעוָֹלם ָהִראׁשוָֹנה ֶנֶאְלצּו ּבְ
ם  ָ ִמּשׁ ץ,   ְסטוֹיּבְ ָלֲעָיָרה  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  רּוְסָיה,   ְלתוְֹכֵכי 
ִריקוֹת  ׁשְ ַחת  ּתַ ִמיְנְסק    ָלֲעָיָרה  ְנדּוֵדיֶהם  ּבִ יכּו  ִהְמׁשִ
ּתוָֹרה,  ּבַ ַלֲהגוֹת  ל ָהֵעת  ּכָ יְך  ִהְמׁשִ ָמֶות,  ְוַכּדּוֵרי  ָגִזים  ּפָ
ֵני ַהּזּוג ְלִויְלָנא,  בּו ּבְ ְלָחָמה   ָאז ׁשָ ל ַהּמִ ַעד ְלִסּיּוָמּה ׁשֶ
ָתם ַאְרָצה  ַנת ֲעִלּיָ ַנת תרצ"ג, ׁשְ ם ִהְתּגוְֹררּו ַעד ִלׁשְ ְוׁשָ

ֶטן, הּוא ְוַרְעָיתֹו  ל ָיָמיו לֹא ָזָכה ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ִלְפִרי ּבֶ  ּכָ
ים  ַרּבִ ְיֵמיֶהם  אּוָלם ְסָפִרים  ים ַעד סוֹף  ֲעִריִרּיִ נוְֹתרּו 
ים, ְוֵאּלּו  ַרּבִ ם ֶאת ּתוָֹרתוֹ ּבָ ְרּכָ ָזָכה ְלהוִֹציא  ּוְלָהִפיץ ּדַ

ָבִנים   ָהיּו ֲאהּוִבים ָעָליו ּכְ

יו – ָהָיה ַה'ֲחזֹון ִאיׁש'  נוֹת ַחּיָ ְ ִליׁש ִמּשׁ ֵני ׁשְ ַמֲהַלְך ׁשְ ּבְ
ַגְדלּותֹו  ּבְ ירּו  ִהּכִ ה  ְסֻגּלָ ְיִחיֵדי  ְוַרק  ִלים,  ַהּכֵ ֶאל  א  ֶנְחּבָ
ת  א ְלַדְרּגַ ה ְוִהְתַנּשֵׂ ל ָיָמיו ֵאּלּו ָעָלה ְוִנְתַעּלָ ּוַמֲעלוָֹתיו, ּכָ
נוָֹתיו ָהַאֲחרוֹנוֹת  ִרים ׁשְ ֶעׂשְ ׁש  ַרק  ּבְ ַמְלָאְך ֱאלִֹקים ַמּמָ
ֶאֶרץ   – ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ ַפְלֵטִרין  ּבְ ְלִהְתּגוֵֹרר  יַע  ִהּגִ ֵעת   –
ה ֶאת ַטֲעמֹו  ּנָ ים' זי"ע,  ׁשִ הוָֹרַאת ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ ַהּקֶֹדׁש, ּבְ
ִנים ֵאּלּו ָהַלְך ִלְפֵני ָהָעם  ׁשָ ים  ּבְ ַרּבִ ּלוֹת ּבָ ְוֵהֵחל ְלִהְתּגַ
ָכל ּכֹחוָֹתיו ְלַהְטִמיַע  ֲחֶנה, ְוָדַאג ּבְ ַעּמּוד ֵאׁש ִלְפֵני ַהּמַ ּכְ
יר  ּוְלַהְחּדִ ת,  ׁשֶ ְתַחּדֶ ַהּמִ ָאֶרץ  ּבָ תוֹ  ָ ֻדּשׁ ִמּקְ ִניצוֹצוֹת 
ִנים ֵהֵחּלּו  אוָֹתן ׁשָ ַבר ה' - זוֹ ֲהָלָכה   ּבְ ַלֲהמוִֹנים ֶאת ּדְ
יַע ָלָאֶרץ,  ָנה ְלַהּגִ ה ָהֲעׁשֵ חוֹזוֹת ֵאירוֹּפָ ִריֵדי ֶהָחָרב ִמּמְ ׂשְ
יַע ִמּטּובוֹ ְלדוֹר  ּפִ ָאב ַרחּום, ִהׁשְ ׁש הּוא ָלֶהם ּכְ ּמֵ ּופֹה ׁשִ

ה    ּיָ ּנּו ֵעָצה ְותּוׁשִ ם ֶנֱהנּו ִמּמֶ ָעִני ְוכוֵֹאב ְוֻכּלָ

ִקי  תוָֹרה ָהָיה ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ּבָ ּבְ ְוַגְדלּותוֹ  אוֹנּותוֹ  ִמּכַֹח ּגְ
ְצְרכּו ְלִיעּוץ ְרפּוִאי  ּנִ ים ׁשֶ ים ַרּבִ ִעְנְיֵני ְרפּוָאה, ַרּבִ דוֹל ּבְ ּגָ
לֹא  כוֹן   ַהּנָ ּפּול  ַהּטִ ַעל  ַמְמִליץ  ָהָיה  ְוהּוא  ֵאָליו,  נּו  ּפָ
ף  ּתוְֹמִמים ֵמֶהּקֵ ֲעַמִים ָהיּו ָהרוְֹפִאים ִמׁשְ ַעם ְולֹא ּפַ ּפַ
ִמיד  ּתָ קוֹת, ׁשֶ י ַהְנָחיוָֹתיו ַהְמֻדּיָ ְיִדיעוָֹתיו, ּופוֲֹעִלים ַעל ּפִ

ְנכוֹנוֹת        הוִֹכיחּו ֶאת ַעְצָמן ּכִ

קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ְלַאַחר  ָנה  ׁשָ ים  ִ ּשׁ ִ ִמּשׁ יוֵֹתר   – ַהּיוֹם  ַעד 
ִצְביוָֹנּה  ְלַמַען  ַחם  ּלָ ׁשֶ ִמְלֲחמוָֹתיו  ֵהֵדי  נוְֹתרּו  ֲעַדִין   –
ַמֲאִציָלה  עוָֹדּה  דוָֹלה  ַהּגְ רּוחוֹ  ָהָאֶרץ,  ל  ׁשֶ ָהרּוָחִני 
יִכים  ַמְמׁשִ תוָֹרתוֹ  ְוִדְבֵרי  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵעיֵני  ֶאת  ּוְמִאיָרה 
ְדֵרי ַהֲהָלָכה  ִחּזּוק ּגִ ִית ְיהּוִדי, ִאם ּבְ ָכל ּבַ ים ּבְ ּלִ ְלַהּכוֹת ּגַ
רּומוֹת  ת ּתְ ה, ַהְפָרׁשַ ִמּטָ ָאֶרץ: ׁשְ ּבָ לּויוֹת  ְצווֹת ַהּתְ ּמִ ּבַ
חוֹן,  ּוִבּטָ ֱאמּוָנה  ּבֶ ִחּזּוק  ִדְבֵרי  ּבְ ִאם  ְועוֹד,   רוֹת  ּוַמַעׂשְ
ַה'ֲחזֹון  ִסְפֵרי  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ְמָצִאים  ַהּנִ ּתוָֹרתוֹ  י  ִחּדּוׁשֵ ּבְ ְוִאם 

ִית ְיהּוִדי  ָכל ּבַ ּבְ ִאיׁש' ׁשֶ

ָיִדי ַעד  ע ּבְ ּיַ ּסִ ְוָכאן ַהָּמקֹום ְלהֹודֹות ְלבוֵֹרא עוָֹלם ַעל ׁשֶ
ְלִחּנּוְך  ּוַבֲעִקיִפין  ִרין  ֵמיׁשָ ּבְ ׁשּור  ַהּקָ ָכל  ּבְ ּוִבְפָרט  ֲהלוֹם, 

ף  ם ה', ִאּכַ ה ֲאַקּדֵ ּמָ ָרֵאל ָסָבא  ּבַ רּוַח ִיׂשְ ָרֵאל ּבְ ַיְלֵדי ִיׂשְ
ָמַלִני ַעד ּכֹה? ר ּגְ ל ַהּטוָֹבה ֲאׁשֶ ֵלאלֵֹקי ָמרוֹם, ַעל ּכָ

ַרת ַהּטוֹב ְלִמי  ָרָכה ְוֵאין סוֹף ַהּכָ ר ִמּלוֹת ּבְ ּגֵ ית, ֲאׁשַ ֵראׁשִ
ּוְבֶנֱאָמנּות  ֵקץ  ֵאין  ְמִסירּות  ּבִ ֲעבוָֹדִתי,  ּבַ ֵאַלי  ה  ְתַלּוָ ּמִ ׁשֶ
ְקצוִֹעית ַהגב' ִמיִרי  ׁשוֹן ַהּמִ ֵלָמה, ֲהלֹא ִהיא עוֶֹרֶכת ַהּלָ ׁשְ
ׁשוֹן  ֲעִריַכת ַהּלָ ִדיר, ֵהן ּבַ ִני ּתָ ְעּתַ ַסּיַ ּמְ ִהיְלסֹון תחי', ַעל ׁשֶ
ְקצוִֹעית   וַהּמִ חּוִדית  ַהּיִ ּה  ַדְרּכָ ּבְ ַהּתֶֹכן,  ַהֲאָדַרת  ּבְ ְוֵהן 
ן  ָאּמָ ִויֵדי  ּוִרים  ּשׁ ַהּכִ רּוַכת  ּבְ ֶרת  ּיֶ ַלּצַ ְמֻיֶחֶדת  ּתוָֹדה 
ְקִסיִמים  ַהּמַ ֶפר  ַהּסֵ ִצּיּוֵרי  ַעל  תחי'  יֹוֵסִפי  ָׂשִרית  ַהגב' 
ֶפר  י ְיִציַרת ַהּסֵ ַלּבֵ ָכל ׁשְ ָעה ּבְ ר ִסּיְ ים ְוַעל ֲאׁשֶ ְקצוִֹעּיִ ְוַהּמִ
ָחְפַנִים  ָרה   ּטָ ַהּמַ ֶאל  ְוַהּקוְֹלעוֹת  ימוֹת  ְחּכִ ַהּמַ ֲעצוֶֹתיָה  ּבַ
ְקצוִֹעית, ַהגב'  יָהה ַהּמִ ּגִ ִנית ְוַהּמַ ְקּדָ ל ּתוָֹדה ְוַהֲעָרָכה ַלּנַ ׁשֶ
חּוִדי,  ַהּיִ ְוָלעוֵֹרְך  יּהַ  ּגִ ַלּמַ דוָֹלה  ּגְ ּתוָֹדה  ָמן   ִהיְרְשׁ ְיהּוִדית 
ֶבת  ֲחׁשֶ ַהּמַ ְמֶלאֶכת  ַעל  ֶאְרַלְנֶגר  ֵמִאיר  ַרִּבי  הרה"ג 
ָכל  ּפּוֵרי ַהּתֶֹכן ְוַעל ִסּיּועוֹ ּבְ הוֹת ָלׁשוֹן ּוְבׁשִ ַהּגָ ֶקת ּבְ ַהְמֻדּיֶ
ַהגב'  ן,  ָאּמָ ַיד  ּבְ ָרִפיָקִאית  ְוַהּגְ ֶבת  ַלְמַעּצֶ אוֶֹדה  ן  ּכֵ ֵעת  
תוֹ ְוַעד  ִחּלָ ֶפר ִמּתְ ָׂשָרה ִאיַטח תחי' ַעל ִעּצּוב ְוִעּמּוד ַהּסֵ

ֶפר  ָכל ִעְנְיֵני ַהּסֵ סוֹפוֹ  ְוֵכן ַעל ֶהָערוֶֹתיָה ְוֶהָארוֶֹתיָה ּבְ

ִליִדיד  ְיֵתָרה  ה  ּוְבִחּבָ ֵקץ  ֵאין  יִדידּות  ּבִ ׁש  ֻמְקּדָ ֶפר  ַהּסֵ
ְסֵּויד שליט"א,  ַחִּיים  ַרִּבי  ְוֶהָחׁשּוב הרה"ג  ָקר  ַהּיָ י  ַנְפׁשִ

ז הע"י  ים ְוַהְיָקִרים ִמּפַ ְלַרְעָיתוֹ תחי' ְוִליָלָדיו ָהַרּכִ

ת  ֵאׁשֶ ְוַהֲחׁשּוָבה,  בּוָדה  ַהּכְ ְלַרְעָיִתי  ָבר, אוֶֹדה  ּדָ ַאֲחִרית 
ָדָבר  ר ִהיא ּכְ ְעָלּה, ָמַרת ַנֲעָמה תחי', ֲאׁשֶ ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ
ה  ּנָ ּה ֲאִני ּפוֵֹעל, ִמּמֶ ּלָ ֶ ֲעִמיד ְלָכל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש, ִמּשׁ ַהּמַ
ּתוָֹדִתי,  ַרת  ַהּכָ ֲאִני ָחב ֶאת  ְוָלּה  ּכֹחוַֹתי,  ֲאִני ׁשוֵֹאב ֶאת 
ה, לֹא  ַהּזֶ דוֹל  ַהּגָ ְפָעל  ָכל ַהּמִ ּבְ ִמיִדי  י לּוֵלא ִסּיּוָעּה ַהּתְ ּכִ
י  ּלִ ל ׁשּום ְיִציָרה, ּוְלִפיָכְך - ׁשֶ ְגָמר ׁשֶ י ְלָבֵרְך ַעל ַהּמֻ ָיכְֹלּתִ

ִנים  ים ּוְמֻתּקָ ים ֲאֻרּכִ נּו ה' ְלַחּיִ ּה הּוא  ְיַזּכֵ ּלָ ֶכם, ׁשֶ ּלָ ְוׁשֶ
ל ֲעָמֵלנּו, ָאֵמן     ְוִלְראוֹת ַנַחת ִמּכָ

מַרְֶחשְׁוָן תשע"ז
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