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ל  ׁשֶ ְלֵסֶמל  ָהַפְך  ׁשֶ ם  ׁשֵ   - ַהְמֻקָּבִלים"  ְזַקן   - ַּכדּוִרי  "ָהַרב 

ַרק  לֹא  ּוְקֵמיעֹות,  מֹוְפִתים  ִסּפּוֵרי  ה,  ָ ּוְקֻדּשׁ ִריׁשּות  ּפְ

תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּדּוִרי - ּבִ ּלֹו. ָהַרב ּכַ ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ י ִאם ּבְ ַלִים, ּכִ ירּוׁשָ ּבִ

סֹות  י ִנְתּפָ ְלּתִ יו ְלַמֲעלֹות ּבִ ַחּיָ יַע ּבְ ּוְבָטֳהָרתֹו - ִהְצִליַח ְלַהּגִ

עֹוָלם  נּו ּבָ ַרְך ּפֹה ִעּמָ ָנה ּדָ ָאה ׁשָ ל ַמְלָאְך. יֹוֵתר ִמּמֵ ה ׁשֶ ַדְרּגָ ּבְ

יַע  ַמּגִ  - רֹאׁשֹו  ַאְך  ַאְרָצה,  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ּכְ ִמי,  ׁשְ ְוַהּגַ ַהָחְמִרי 

ְרִצינּות  ׁש ָהָיה ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹונֹו ּבִ ל ָיָמיו ְמַבּקֵ ַמְיָמה. ּכָ ָ ַהּשׁ

ִלי ֵלָהנֹות ִמן ָהעֹוָלם  ָבה ִויִגיָעה, ִמּבְ י ַמֲחׁשָ ַמֲעַמּקֵ ָנה, ּבְ ּוָ ַהּכַ

ְכהּוא ֶזה.   ַהָחְמִרי ּבִ

ּכֹה  ָסגֹות  ּפְ ִלְכּבֹׁש  ָזָכה  ְוֵכיַצד  זיע"א  ּדּוִרי  ּכַ ָהַרב  ָהָיה  ִמי 

ל רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְוָטֳהָרה? בֹוהֹות ׁשֶ ּגְ

ּדּוִרי לֹא ִהְתִחיל ַלֲעלֹות  ל ַלְחׁשֹב - ָהַרב ּכַ ֻקּבָ ּמְ ֶ ִנּגּוד ְלַמה ּשׁ ּבְ

ְרּכֹו  ּדַ ָלה,  ּבָ ַהּקַ ִלּמּוֵדי  ְזכּות  ּבִ ַמְיָמה  ָ ַהּשׁ יָעה  ּגִ ַהּמַ ֶרְך  ּדֶ ּבַ

ִקי  ּבָ ּוַבּפֹוְסִקים.  "ס  ַ ּשׁ ּבַ ֵרסֹו  ּכְ ִמּלּוי  ִמּתֹוְך  ְוָקא  ּדַ ה  ֵהֵחּלָ

ָרׁש, ּתֹוָספֹות  ט ְוַהּדְ ׁשָ י ַהּתֹוָרה - ַהּפְ ָכל ִמְכַמּנֵ ָעצּום ָהָיה ּבְ

ְגֶלה  ּנִ ּבַ ְזכּות עֶֹמק ְיִדיָעתֹו  ים ָלאֶֹרְך ְוָלרַֹחב, ְוַרק ּבִ ּוְמָפְרׁשִ

עֶֹמק  ר, ּבְ ְסּתָ ם ֶאת ְצפּונֹות ּתֹוַרת ַהּנִ - ָזָכה ִלְצלֹל ּוְלָהִבין ּגַ

חּוִדים. ִמּתֹוְך ָטֳהָרה ּוְפִריׁשּות, ָרַכׁש ֶאל ִקְרּבֹו  נֹות ְוַהּיִ ּוָ ַהּכַ

ָלה  ַקּבָ ִעְנְיֵני  ּבְ בֹוהֹות  ּגְ גֹות  ְלַהּשָׂ יַע  ְוִהּגִ ַהּסֹוד,  ּתֹוַרת  ֶאת 

ַדם ִלּבֹו, ּתֹוְך  ּבְ ַתב  ּכָ ֵמיעֹות אֹוָתן  ַהּקְ ֶלא ׁשֶ ית. לֹא ּפֶ ַמֲעׂשִ

ֶהן  ּלָ נֹות ְוצֹומֹות, ָעׂשּו ֶאת ׁשֶ ּוָ כּות, ִיחּוֵדי ּכַ ּכְ ֲהרּות ְוִהְזּדַ ִהּטַ

ְזַקק ָלֶהן.  ּנִ ּוָפֲעלּו ְיׁשּועֹות ְלָכל ִמי ׁשֶ

ִעיָרק, ְלסֹוֵחר  ּבְ ד ׁשֶ ְגּדַ ִעיר ּבַ ּכֹות ּבָ ַחג ַהּסֻ ּדּוִרי נֹוַלד ּבְ ָהַרב ּכַ

יָבא,  ּדִ ּדּוִרי  ּכַ ר'  ם  ׁשֵ ּבְ ּתֹוָרה  ְואֹוֵהב  ֵסֶפר  יֹוֵדַע  ְבִליִנים  ּתַ

אֹותֹו  ּבְ ָחל  ׁשֶ יִזין  ּפִ ָהֻאׁשְ ם  ׁשֵ ַעל  'ִיְצָחק',  ִנְקָרא  מֹו  ּוׁשְ

ן  יַע ַה'ּבֶ ּלֹו ִהּגִ יָלה ׁשֶ ְבִרית ַהּמִ י ּבִ ַהּיֹום. ְוָידּוַע ּכִ

ָזֵקן  ָבר  ּכְ ָהָיה  ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ַחי'  ִאיׁש 

ק  ַסְנּדָ ּכְ ׁש  ּמֵ ְלׁשַ ְוָחלּוׁש, 

ּוֵבְרכֹו  ָהַרְך,  ינֹוק  ַלּתִ

ן  ל ַה'ּבֶ ד, ִעירֹו ׁשֶ ַבְגּדַ ם ּבְ ּתֹוָרה ְוַיֲאִריְך ָיִמים.  ׁשָ ל ּבַ ְגּדַ ּיִ ׁשֶ

ִפְקחּותֹו  ּבְ ּכֹל  ְלֵעין  ָהָיה  ר  ְוִנּכָ ָטן  ַהּקָ ִיְצָחק  ַדל  ּגָ ַחי',  ִאיׁש 

ִעירֹו,  ּבְ ית ִזיְלָכה' ׁשֶ יַבת 'ּבֵ יׁשִ ְנעּוָריו ָלַמד ּבִ ּוְבַהְתָמָדתֹו. ּבִ

ִלּמּוד ַהּתֹוָרה,  בֹוהֹות ּבְ גֹות ּגְ ים ְוַהּשָׂ ם ָקָנה ִקְנָיִנים רּוָחִנּיִ ׁשָ

ַמֲהַלְך  "ס!  ּבְ ַ ל ַהּשׁ ם ֶאת ּכָ ָבר ָזָכה ְלַסּיֵ ֵרה ּכְ ַבע ֶעׂשְ ּוְבִגיל ׁשְ

ׁשּות  ִהְתַרּגְ ְרָרה  ׂשָ ִלְדרֹׁש,  ָקם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּיּום,  ַהּסִ ְסעּוַדת 

ַער  ַהּנַ ִמן  ֲעלּו  ִהְתּפַ ָהִעיר  ֵני  ַרּבָ ְוָכל  ָהַרב,  ָהל  ּקָ ּבַ דֹוָלה  ּגְ

ה  ַיְרּבֶ ְלַבל  לֹו  ָיֲעצּו  ַאְך  ַהּתֹוָרה,  י  ִמְכַמּנֵ ָכל  ּבְ ִקי  ַהּבָ ָהַרְך 

ֶהְחִליט  ַהּיֹום   ֵמאֹותֹו  ְוָאֵכן,  ָהָרע.   ַעִין  ֵני  ִמּפְ ְדָרׁשֹות  ּבִ

ּתֹק, ְוָאֵכן  יר ֶאת ְיִדיעֹוָתיו ָהַרּבֹות ְוִלׁשְ ַער ְלַהְסּתִ ִיְצָחק ַהּנַ

ְתָקן ְוִלְקרֹא  ַ ְתִמיד ְוַהּשׁ ַער ַהּמַ ל ַלּנַ ם ְלִהְתַרּגֵ ּלָ ֵמָאז ֵהֵחּלּו ּכֻ

ה אּוָלם  ַער ִיְצָחק ָעָלה ְוִנְתַעּלָ ְתָקן".  ַהּנַ לֹו: "ר' ִיְצָחק ַהּׁשַ

ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּתֹוַרת  ְוָקא ֶאת  ּדַ ִלְקנֹות  ְרצֹונֹו  ָהָיה  ַעז 

הֹוָריו,  ית  ּבֵ ֶאת  ָעַזב  ָכְך,  ּבְ רּוכֹות  ַהּכְ ָהַרּבֹות  נֹות  ּכָ ַהּסַ ַאף 

י  ּבֵ ּגַ ַעל  ַהּקֶֹדׁש,  ְלֶאֶרץ  ָעָמיו  ּפְ ם  ׂשָ ָרִכים  ּדְ לֹא  ּוִבְדָרִכים 

ל  ׁשֶ ִסּיּומֹו  ּבְ ׁשֶ ַעד  ׂשֹא,  ִמּנְ ים  ָקׁשִ ָנִאים  ּתְ ּתֹוְך  ֲחמֹוִרים 

ל ֶאֶרץ  ֲהמֹורֹות, ָזָכה ְלחֹוֵנן ֶאת ֲעָפָרּה ׁשֶ ע ָרצּוף ַהּמַ ּסָ ַהּמַ

ִעיר  נֹו ּבָ ּכָ י ָאז ָקַבע ֶאת ִמׁשְ ק ֶאת ַאְדָמָתּה. ִמּנִ ֵ ַהּקֶֹדׁש ּוְלַנּשׁ

יַבת 'ׁשֹוַׁשִּנים ְלָדִוד',  יׁשִ ּתֹוָרה ּבִ יְך ִלְגּדֹל ּבַ יָקה, ְוִהְמׁשִ ָהַעּתִ

ִלים  ַהְמֻקּבָ דֹוֵלי  ּגְ י  ִמּפִ ַהּסֹוד  ּתֹוַרת  ֶאת  ִלְלמֹד  ֵהֵחל  ם  ׁשָ

ֲעבֹותֹות ַאֲהָבה,  ר ּבַ י ֶאְפַרִים ַהּכֵֹהן, ֵאָליו ִנְקׁשַ ם ַרּבִ ּוְברֹאׁשָ

יֹוֵסף'  'ּפֹוָרת  יַבת  יׁשִ ּבִ ִעּמֹו  ַיַחד  יְך  ִהְמׁשִ ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר 

ַלִים.  ירּוׁשָ יָקה ּבִ ִעיר ָהַעּתִ הּוְקָמה ָאז ּבָ ֲעִטיָרה, ׁשֶ ַהּמַ

ָרה  ׂשָ ְדָקִנית  ַהּצִ ַרְעָיתֹו  ֶאת  ה  ָ ְלִאּשׁ א  ָנׂשָ תרפ"ז  ַנת  ׁשְ ּבִ

יָבא'  ִמ'ּדִ ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ם  ׁשֵ ֶאת  ה  ּנָ ׁשִ ּוֵמָאז  ָנָקאׁש,  ְלֵבית 

ל  ּכָ ְלָאִביו.  ְוַהֲעָרָכה  בֹוד  ּכָ ָכְך  ּבְ יַע  ְלַהּבִ ְכֵדי  ּבִ ּדּוִרי',  ְל'ּכַ

ֶקֶרן ָזִוית , הּוא ְותֹוָרתֹו, אּוָלם  ב ּבְ ְרסּום, ְוָיׁשַ ַרח ִמּפִ ָיָמיו ּבָ

ִסּפּוֵרי  ן  ּכֵ ׁשֶ אֹונּותֹו,  ּגְ ֶאת  יר  ְלַהְסּתִ ִהְצִליַח  ַרב  ִלְזַמן  לֹא 

רֹוִאים,  ְלָכל  ָהָיה  ר  ְוִנּכָ מֹו,  ׁשְ ּבִ כּו  ִהְתַהּלְ ָאז  ָבר  ּכְ מֹוְפִתים 

ְרֵסם  ִהְתּפַ ְמֵהָרה  ַעד  ִלְפֵניֶהם.  ב  יֹוׁשֵ ׁשּוט  ּפָ ָאָדם  לֹא  י  ּכִ

ְלִקְרָבָתם  ְוָזָכה  ְפָלִאים,  ַהּמֻ ְתִמיִדים  ַהּמַ ַאַחד  ּכְ יָבה  ְיׁשִ ּבַ

יְך ִלְלמֹד  ּוָאיו ִהְמׁשִ ם ְלַאַחר ִנּשׂ ָאז, ּגַ יָבה ּדְ י ַהְיׁשִ ל ָראׁשֵ ׁשֶ

ן  ם ַאף ִהְתּגֹוֵרר ַעד ְלֻחְרּבַ יַבת 'ּפֹוָרת יֹוֵסף' ְוׁשָ יׁשִ ַאְבֵרְך ּבִ ּכְ

ָהרַֹבע  ֵבי  ּתֹוׁשָ ֶנֶאְלצּו  ּה  ּבָ תש"ח,  ַנת  ׁשְ ּבִ יָקה  ָהַעּתִ ָהִעיר 

ה  ּנֹות ֶאל ָהִעיר ַהֲחָדׁשָ ִני ּוְלִהְתּפַ ְרּדֵ ְגיֹון ַהּיַ ְפֵני ַהּלִ ַנע ּבִ ְלִהּכָ

ְכֵאב ּוְבַצַער. ּבִ

ּדּוִרי ְלִהְתּגֹוֵרר  ַחת ּכַ ּפַ יָקה ָעְברּו ִמׁשְ ן ָהִעיר ָהַעּתִ ֵמָאז ֻחְרּבַ

ַאף  ַעל  אּוָלם  ּכֹל,   ּוְבחֶֹסר  עִֹני  ּבְ ָרֵאל',  ִיׂשְ ית  'ּבֵ כּוַנת  ׁשְ ּבִ

ַסק  ּפָ לֹא  ְלָחמֹות,  ְוַהּמִ ְהּפּוכֹות  ַהּתַ נֹות,  ּכָ ְוַהּסַ ִיים  ׁשָ ַהּקְ

יַבת  יׁשִ ּבִ ּוְבַעְמקּות,  ַהְתָמָדה  ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ַלֲהגֹות  ְלֶרַגע  נּו  ַרּבֵ

ִביבֹו  ּסְ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ים ְלָדִוד', ׁשֹוֵכַח ֶאת ּכָ ִנּ ִלים 'ׁשֹוׁשַ ַהְמֻקּבָ

ַוֲחִסידּות.   ָלה  ַקּבָ מּוָסר,  ל  ׁשֶ ִקְנָיִנים  ָועֹוד  עֹוד  ְוקֹוֶנה 

אֹו  י  קֹׁשִ ׁשּום  אּוָלם  ְפׁשּוטֹו,  ּכִ ֶלֶחם  ְלַפת  יעּו  ִהּגִ ָעִמים  ּפְ

ְך ָצַמח ְוָגַדל, ְוַאט  ְברּו ֶאת רּוחֹו, ּכָ יֹון לֹא ָיְכלּו לֹו ְולֹא ׁשָ ִנּסָ

ְיׁשּועֹות,  ּופֹוֵעל  ָחָכם  ָעצּום,  ָבִקי  ּכְ מֹו  ׁשְ ְרֵסם  ִהְתּפַ ַאט 

ַמן  ַהּזְ ִעם  ה.  ּיָ ְותּוׁשִ ֵעָצה  ּנּו  ִמּמֶ ֵלָהנֹות  אּו  ּבָ ים  ַרּבִ ים  ְוַרּבִ

ָנה  ָטֳהָרה ּוְבַכּוָ ֵמיעֹות אֹוָתן ָהָיה ּכֹוֵתב ּבְ ְרְסמּו ַהּקְ ם ִהְתּפַ ּגַ

ִציֶריָה,  ַעל  ָלנּוַע  ִית  ַהּבַ ֶלת  ּדֶ ָחְדָלה  לֹא  ָאז  י  ּוִמּנִ ֲעצּוָמה, 

ַלֲעָצתֹו  ִלְזּכֹות  ֵבל  ּתֵ ַקְצוֹות  ל  ִמּכָ ים  ֲאָנׁשִ אּו  ּבָ ָהֵעת  ל  ּכָ

מֹוְפִתים  ְוִסּפּוֵרי  ִליׁשּוָעה,  ָקֵמיַע  ּנּו  ִמּמֶ ל  ּוְלַקּבֵ ּוִבְרכֹוָתיו, 

מֹו.  ׁשְ ִויׁשּועֹות ַרּבֹות ִנְכְרכּו ּבִ

ָניו  ּבָ ְוִעם  הּו,  ֵאִלּיָ ַסְלָמאן  י  ַרּבִ נּו ִעם  ְלַרּבֵ ָהָיה  ָהדּוק  ר  ֶקׁשֶ

ַע  ְעׁשֵ ּתַ ָיָמיו ָהָיה ִמׁשְ ְוָכל  הּו,  ָנִעים ֵאִלּיָ י  ְוַרּבִ ַכי  י ָמְרּדְ ַרּבִ  -

ִנים  דֹוֵלי ּתֹוָרה ְוַרּבָ ְמחּו ִלְהיֹות ּגְ ּצָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַעד ׁשֶ ם ּבְ ִעּמָ

מֹו ֵכן ָהָיה ָקׁשּור ְמאֹד ָלַרב עֹוַבְדָיה  ָרֵאל.  ּכְ ים ְלִיׂשְ ּיִ ָראׁשִ

"ס' . נּוַעת 'ׁשַ ֲהָקַמת ּתְ ע לֹו ַרּבֹות ּבַ יֹוֵסף, ְוִסּיַ

ִנְפָלאֹות  ִסּפּוֵרי  ר  ְלַסּפֵ ָרתֹו  ַמּטְ ֵאין   - יֵדיֶכם  ּבִ ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ

עֹוֵמד  ׁשֶ ָהָאָדם  ֶאת  ְלָתֵאר  א  ֶאּלָ ֵמיִמּיֹות,  ׁשְ ּיֹות  ּוַמֲעׂשִ

מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ה,  ָ ִאּשׁ ְילּוד  ָאָדם  ִהְצִליַח  יַצד  ּכֵ ֵמֲאחֹוֵריֶהם, 

ָהַפְך  ׁשֹו ּוְלַטֲהרֹו ַעד ׁשֶ מֹונּו, ְלַהְכִניַע ֶאת ּגּופֹו ַהָחְמִרי, ְלַקּדְ ּכָ

ת ַמְלָאְך. ְוֶזהּו  יַע ְלַדְרּגַ פּות, ְוִהּגִ ּגְ ה ְוִהְסּתַ ָ ל ְקֻדּשׁ ְלֵסֶמל ׁשֶ

יֹוֵתר!  דֹול ּבְ ְללֹא ָסֵפק ַהּמֹוֵפת ַהּגָ

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

ִרין ּוַבֲעִקיִפין ְלִחּנּוְך ַיְלֵדי  ֵמיׁשָ ׁשּור ּבְ ָכל ַהּקָ ֲהלֹום, ּוִבְפָרט ּבְ

ף ֵלאלֵֹקי  ם ה', ִאּכַ ה ֲאַקּדֵ ּמָ ָרֵאל ָסָבא. ּבַ רּוַח ִיׂשְ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

ָמַלִני ַעד ּכֹה? ר ּגְ ל ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ָמרֹום, ַעל ּכָ

ַהּטֹוב  ַרת  ַהּכָ סֹוף  ְוֵאין  ָרָכה  ּבְ ִמּלֹות  ר  ּגֵ ֲאׁשַ ית,  ֵראׁשִ

ּוְבֶנֱאָמנּות  ְמִסירּות  ּבִ ְקצֹוִעית,  ַהּמִ ׁשֹון  ַהּלָ ְלעֹוֶרֶכת 

ָעָבר  ּבֶ ִסּיּוָעּה  ַעל  ִהיְלסֹון,  ִמיִרי  הגב'  ִהיא,  ֲהלֹא  ֵלָמה,  ׁשְ

ּה  ַדְרּכָ ּבְ ַהּתֶֹכן,  ַהֲאָדַרת  ּבְ ְוֵהן  ׁשֹון  ַהּלָ ֲעִריַכת  ּבַ ֵהן  ּוַבהֶֹוה, 

ִליִדיִדי  ְמֻיֶחֶדת  ּתֹוָדה  ֶקת.  ְוַהְמֻדּיֶ ְקצֹוִעית  ַהּמִ חּוִדית,  ַהּיִ

ִצּיּוֵרי  ַעל  ִיְׂשָרֵאל,  ְיהּוָדה  ר'  ן,  ָהָאּמָ ר,  ּיָ ַהּצַ ֲחִביִבי,  ְוַרב 

ֶרת  ּיֶ ַלּצַ זֹאת  ּבָ אֹוֶדה  ְרִהיִבים.  ְוַהּמַ ְקִסיִמים  ַהּמַ ֶפר  ַהּסֵ

ַעל  ְּדבֹוָרה קֹוטֹוְבְסִקי   הגב'  ִנית  ָהָאּמָ ּוִרים,  ּשׁ ַהּכִ רּוַכת  ּבְ

ְוַהֲעָרָכה  ּתֹוָדה  ל  ׁשֶ ָחְפַנִים  ְרִהיב.  ַהּמַ ָהֲעִטיָפה  ִצּיּור 

ִהיְרְשָׁמן.  ְיהּוִדית  הגב'  ְקצֹוִעית,  ַהּמִ יָהה  ּגִ ְוַהּמַ ִנית  ְקּדָ ַלּנַ

ֵמִאיר  י  ַרּבִ הרה"ג  חּוִדי,  ַהּיִ ְוָלעֹוֵרְך  יּהַ  ּגִ ַלּמַ דֹוָלה  ּגְ ּתֹוָדה 

ָלׁשֹון  הֹות  ַהּגָ ּבְ ֶקת  ַהְמֻדּיֶ ֶבת  ֲחׁשֶ ַהּמַ ְמֶלאֶכת  ַעל  ֶאְרַלְנֶגר 

ֶבת  ַלְמַעּצֶ אֹוֶדה  ן  ּכֵ ֵעת.  ָכל  ּבְ ִסּיּועֹו  ְוַעל  ַהּתֶֹכן  ּפּוֵרי  ּוְבׁשִ

ִעּצּוב  ַעל  ְפַלְקֶסר,  ִמיִרי  הגב'  ן,  ָאּמָ ַיד  ּבְ ָרִפיָקִאית  ְוַהּגְ

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

ָכל  ת ֵחן ְוַעל ֶהָערֹוֶתיָה ְוֶהָארֹוֶתיָה ּבְ ֶבת ְוַרּבַ ְמֶלאֶכת ַמֲחׁשֶ

ְוַרב  ִליִדיִדי  ַרת ַהּטֹוב  ְוַהּכָ ל ּתֹוָדה  ֶפר. ָחְפַנִים ׁשֶ ַהּסֵ ִעְנְיֵני 

ר הּוא  ר ֶהָחׁשּוב, ֲאׁשֶ ּיָ ן ְוַהּצַ ֲחִביִבי ָהַרב רֹון ֶסַגלֹוִביץ', ָהָאּמָ

ָפִרים. ָכל ִעְנְיֵני ֲהָפַקת ַהּסְ ִלי ַלֲאִחיֶעֶזר ְוַלֲאִחיָסָמְך ּבְ

ת  ֵאׁשֶ ְוַהֲחׁשּוָבה,  בּוָדה  ַהּכְ ְלַרְעָיִתי  אֹוֶדה  ָבר,  ּדָ ַאֲחִרית 

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

ה  ּנָ ִמּמֶ ּפֹוֵעל,  ֲאִני  ּה  ּלָ ֶ ִמּשׁ ַהּקֶֹדׁש,  ְמֶלאֶכת  ְלָכל  ֲעִמיד  ַהּמַ

י  ַרת ּתֹוָדִתי, ּכִ ֲאִני ׁשֹוֵאב ֶאת ּכֹחֹוַתי, ְוָלּה ֲאִני ָחב ֶאת ַהּכָ

י  ה, לֹא ָיכְֹלּתִ דֹול ַהּזֶ ְפָעל ַהּגָ ָכל ַהּמִ ִמיִדי ּבְ לּוֵלא ִסּיּוָעּה ַהּתְ

ֶכם,  ּלָ י ְוׁשֶ ּלִ ל ׁשּום ְיִציָרה, ּוְלִפיָכְך - ׁשֶ ְגָמר ׁשֶ ְלָבֵרְך ַעל ַהּמֻ

ְוִלְראֹות  ִנים  ּוְמֻתּקָ ים  ֲאֻרּכִ ים  ְלַחּיִ ה'  נּו  ְיַזּכֵ הּוא.  ּה  ּלָ ׁשֶ

ל ֲעָמֵלנּו, ָאֵמן.    ַנַחת ִמּכָ

  
    ניסן תשע"ח

ְזַקן      אברהם אוחיון 
ִלים ַהְמֻקּבָ

ְזַקן 
ִלים ַהְמֻקּבָ

ָמה ַלהֹוִרים ַהְקּדָ
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ְכִריִזים  ַמַעת  ְלֵמָרחֹוק, ְקִריאֹות ָהרֹוְכִלים ַהּמַ ל ִעיָרק, ִנׁשְ יָרה ׁשֶ ְגַדד - ִעיר ַהּבִ ּבַ ּוק ּבְ ת ַהּשׁ ֻמּלַ
ִאים  ְבִליִנים ִנּשָׂ ל ּתַ ְרְנגֹוִלים. ֵריחֹות ַעִזּים ׁשֶ גֹות ִעם קֹולֹות ִקְרקּוֵרי ַהּתַ ם ִמְתַמּזְ ְלּתָ ַעל ַמְרּכֻ
ִאים ַעל  ֵהם נֹוׂשְ ׁשֶ ין ֶהָהמֹון, ּכְ ם ּבֵ ְרּכָ ִסים ֶאת ּדַ אֹות ִנְרִאים ְמַפּלְ ֲאִויר, ַוֲחמֹוִרים ְטעּוֵני ַמּשָׂ ּבָ

ם ְסחֹורֹות ַוֲאִריִגים. ּבָ ּגַ

ר, ֵריחֹות ֲאֵחִרים,  ה ְלֶפַתע ַהּנֹוף ִלְבִלי ַהּכֵ ּנֶ ּתַ ּוק ַההֹוֶמה, ִמׁשְ ִאם ַרק ּפֹוְסִעים ְצָעִדים ּבֹוְדִדים ַאֲחֵרי ַהּשׁ
ְגַדד,  ּבַ הּוִדים ּבְ כּוַנת ַהּיְ ֲאִויר, ְוקֹול ִלּמּוד ָמתֹוק ּבֹוֵקַע ֵמַהַחּלֹונֹות.  זֹוִהי ׁשְ ים ּבָ ׁשִ ה ְוָחְכָמה, ֻמְרּגָ ָ ל ְקֻדּשׁ ׁשֶ
ֶבת  ִנּצֶ נּוִעים,  ַהּצְ ָהְרחֹובֹות  ין  ּבֵ ם,  ׁשָ ַמִים.  ׁשָ ְוִיְרֵאי  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ׁשֶ ים  ַרּבִ ּדֹורֹות  ל  ְלַגּדֵ ְכָתה  ּזָ ׁשֶ
ית ִזיְלָכה' ָהְיָתה  יַבת 'ּבֵ ָדאְלָלה סֹוֵמְך ַזַצ"ל. ְיׁשִ י ַעּבְ אֹון ַרּבִ ית ִזיְלָכה' אֹוָתּה ֵהִקים ַהּגָ יַבת 'ּבֵ ָגאֹון ְיׁשִ ּבְ
ּנֹוַדע  צּו טֹוֵבי ַהּלֹוְמִדים, ׁשֶ ם ִהְתַקּבְ ּתֹוָרה, ּוְלׁשָ ֲאפּו ִלְגּדֹל ּבַ ָ ּשׁ ְזָרח ׁשֶ ֵני ַאְרצֹות ַהּמִ ֶאֶבן ׁשֹוֶאֶבת ְלָכל ּבְ

ה. ָמם ִלְתִהּלָ ׁשְ

ָאָדם  ָהָיה  יָבא  ּדִ ָהַרב  ְדָקִנית.  ַהּצִ ַרְעָיתֹו  ִעם  יָבא  ּדִ ּדּוִרי  ּכַ י  ַרּבִ ִמים  ׂשָ ַהּבְ סֹוֵחר  ִהְתּגֹוֵרר  ָהִעיר  ְגַדד  ּבַ ּבְ
ים. ְוֶאת  ִמים ְוַתְבִליִנים ֵריָחִנּיִ ׂשָ ְמִכיַרת 'ָעָטאר' -  ּבְ ָעַסק ְלַפְרָנָסתֹו ּבִ ְנׂשּוא ָפִנים, ָאִמיד ְויֹוֵדַע ֵסֶפר, ׁשֶ
י ַהּתֹוָרה, ּוֵמעֹוָלם  ָכל ִמְכַמּנֵ ִקי ּבְ רֹות ְצָדָקה ָוֶחֶסד.  ַלְמרֹות ֱהיֹותֹו סֹוֵחר, ָהָיה ּבָ ְסּפֹו ָהָיה ּתֹוֵרם ְלַמּטְ ּכַ

י ּבֶֹקר ָוֶעֶרב.  ים ִמּדֵ עּוָריו ַהּיֹוִמּיִ ר ַעל ׁשִ לֹא ִוּתֵ

ל ִיְצָחק  מֹו ׁשֶ ׁשְ ָרֵאל - ִיְצָחק, ּכִ ִיׂשְ מֹו ּבְ כֹור, ְוִנְקָרא ׁשְ ן ּבְ יָבא ּוְלַרְעָיתֹו ּבֵ ּכֹות נֹוַלד ָלַרב ּדִ ַחג ַהּסֻ ה, ּבְ ְוִהּנֵ
ל רֹוָאיו  ִהְפִליא ֶאת ּכָ ַדל ִלְהיֹות ֶעֶלם ֲחמּודֹות, ׁשֶ יָבא ּגָ ֶלד ִיְצָחק ּדִ יֹום ֶזה. ַהּיֶ יַע ּבְ ּגִ ּמַ יִזין ׁשֶ ּפִ ָאִבינּו ִמן ָהֻאׁשְ
ֵעל  ִהְתּפַ ן ִאיׁש ַחי' - ׁשֶ ל ַה'ּבֶ תֹור ֶיֶלד ָזָכה ְלִקְרָבתֹו ׁשֶ רּוִכים. ּבְ רֹונֹוָתיו ַהּבְ ִמּדֹוָתיו, ּוְבִכׁשְ ֲהִליכֹוָתיו, ּבְ ּבַ

ּתֹוָרה ְוַיֲאִריְך ָיִמים. ל ּבַ ְגּדַ ּיִ ְפָלא, ּוֵבְרכֹו ׁשֶ ֶלד ַהּמֻ ְמאֹד ִמן ַהּיֶ

בֹוהֹות  ִאיפֹוָתיו ַהּגְ ֲערּות, ָרָאה ָאִביו ֶאת ׁשְ יַע ְלִגיל ַהּנַ ר ִהּגִ יַבת 'ָחָכם ִיְצָחק' , ְוַכֲאׁשֶ יׁשִ ַיְלדּותֹו ָלַמד ּבִ ּבְ
ִנים  ְוׁשָ ָיִמים  ְלַאַחר   ,17 ְלִגיל  יעֹו  ַהּגִ ּבְ ְגַדד.  ּבַ ּבְ ׁשֶ ִזיְלָכה'  ית  'ּבֵ ִנים  ְלַרּבָ ְדָרׁש  ַהּמִ ְלֵבית  אֹותֹו  ַלח  ְוׁשָ
ְגַדד  ּבַ ל  ׁשֶ ַהֲחׁשּוִבים  ֶניָה  ַרּבָ ֻהְזְמנּו  ַהְמאָֹרע  ִלְכבֹוד  "ס!  ַ ַהּשׁ ֶאת  ם  ְלַסּיֵ ָידֹו  ּבְ ָעָלה  ְוַהְתָמָדה,  ָעָמל  ל  ׁשֶ

ּיּום. ּסִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ְלִמיֵדי  ּתַ ִהְפִליָאה ֶאת  ׁשֶ ּוִבְבִהירּות,  ְמִתיקּות  ּבִ תֹו  ָרׁשָ ּדְ את ֶאת  ָלׂשֵ ְוֵהֵחל  ַער  ַהּנַ עּוָדה ָקם  ַהּסְ ַמֲהַלְך  ּבְ
ַדאי ְלָך ְלַהְרּבֹות  ּנּו: "לֹא ּכְ ים ִמּמֶ ׁשִ ֵהם ְמַבּקְ חֹו, ּתֹוְך ׁשֶ ּבְ ה, ָקמּו ְלׁשַ ָרׁשָ ל אֹוָתּה ּדְ ִסּיּוָמּה ׁשֶ ַהֲחָכִמים. ּבְ

ָבר ָעלּול ְלעֹוֵרר ַעִין ָהָרע!" ִצּבּור, ַהּדָ ְדָרׁשֹות ּבְ ּבִ

ים,  ַרּבִ ּבָ ֵאינֹו ַמְרֶאה ֶאת ְיִדיעֹוָתיו  ָבִרים ְלִלּבֹו, ּוֵמאֹותֹו ַהּיֹום ֶהְחִליט ׁשֶ ַער ְוָלַקח ֶאת ַהּדְ ַמע זֹאת ַהּנַ ׁשָ
ְתָקן".  ַ י ִיְצָחק ַהּשׁ ִפי כֹל: "ַרּבִ י ָאז ִנְקָרא ּבְ ּוִמּנִ

ֲה
ֶנֶגד ַעִין ָהָרע



הּוא ׁשֹוֵקד  יִגיָעה ְוַהְתָמָדה ֲעצּוָמה, ּתֹוְך ׁשֶ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּבִ ל ָהֵעת ּבְ ה ּכָ ַער ִיְצָחק ָעָלה ְוִנְתַעּלָ ּנַ
ְמֵלָאה  ִעיר  ָהְיָתה  ְגַדד  ּבַ ׁשֶ ַלְמרֹות  אּוָלם  ִזיְלָכה'.  ית  'ּבֵ ִנים  ְלַרּבָ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ִלּמּודֹו  ַעל 
ָתּה.  ָ ֻדּשׁ אֹב ִמּקְ ל ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְוִלׁשְ ל ָיָמיו ְלחֹוֵנן ֶאת ֲעָפָרּה ׁשֶ ַער ּכָ ׁש ַהּנַ ּקֵ ֲחָכִמים ְוסֹוְפִרים, ּבִ

ּה.  ב ּבָ ֵ ָרֵאל ּוְבָכל ְמאֹודֹו ָרָצה ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַיּשׁ תֹוַרת ֶאֶרץ ִיׂשְ י ֵאין ּתֹוָרה ּכְ ָידֹוַע ָיַדע ּכִ

ַהּקֶֹדׁש.  ְלֶאֶרץ  ָעֶמיָה  ּפְ ָמה ֶאת  ּשָׂ ׁשֶ ִלְקבּוָצה  ְלִהְצָטֵרף  נּות  ּמְ ִהְזּדַ ְלָפָניו  ִנְקְרָתה  ַנת תרס"א,  ׁשְ ּבִ ה,  ְוִהּנֵ
ֶרְך  ת ַהּדֶ ל ִאּמֹו, ּוְבִבְרּכַ ְתִפּלֹוֶתיָה ַהַחּמֹות ׁשֶ ה ּבִ ֶרְך, ְמֻלּוֶ ִסיָעה, ְוָיָצא ַלּדֶ רּוׁש ַלּנְ הּוא ִמֵהר ְלָהִכין ֶאת ַהּדָ

ן ִאיׁש ַחי'.  ל ַרּבֹו, ַה'ּבֶ ל ָאִביו ְוׁשֶ ׁשֶ

ן,  ַיְרּדֵ ֶרְך  ּדֶ ָעַבר  ַדְרּכֹו  ּבְ ים,  ִמיִניָמִלּיִ ָנִאים  ּתְ ּוְללֹא  ֲחמֹוִרים  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ָרִכים  ּדְ ּבַ ְלֵטל  ִהּטַ ים  ֳחָדׁשִ ה  לֹׁשָ ׁשְ
ׁשּות  ִהְתַרּגְ ָרֵאל. ּבְ ק ֶאת ַאְדַמת ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵ סֹופֹו ָזָכה ְלַנּשׁ ּבְ ִיים, ַעד ׁשֶ ן ָרצּוף ַמֲהמֹורֹות ּוְקׁשָ ַמְסלּול ְמֻסּכָ ּבְ

יָקה.  ִעיר ָהַעּתִ ּבָ ִלים ׁשֶ יַבת ַהְמֻקּבָ יׁשִ נֹו ּבִ ּכָ ַלִים, ְוָקַבע ֶאת ִמׁשְ ַעָזּה ָעָלה ִלירּוׁשָ

ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ַאּמֹות  ד'  ּבְ קּוַע  ׁשָ ּלֹו  ּכֻ ְוָכל  חּוץ,  ּבַ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ׁשֹוֵכַח  יתֹו,  ִמּבֵ ְמֻרָחק  ָהָיה  ִנים  ׁשָ ׁש  ׁשֵ
ַוֲהָלָכה.

ְעּגּוִעים ֵאָליו... ַעל  ם יֹוֵצאת ִמּגַ י ַנְפׁשָ ְגַדד, ּכִ ׁשּוב ְלּבַ ּיָ ת ׁשֶ ׁשֶ ב ֵמִאּמֹו ּובֹו ִהיא ְמַבּקֶ ל ִמְכּתָ יֹום ֶאָחד ִקּבֵ
ם ֶאת ְרצֹון הֹוָריו ְוַרּבֹו. ֵאב, ִנְפַרד ֵמֲחֵבָריו ְוָיָצא ְלַקּיֵ ן ִאיׁש ַחי'. ְוַלְמרֹות ַהּכְ ם ַה'ּבֶ ב ָהָיה ָחתּום ּגַ ְכּתָ ַהּמִ

ִנים  לֹׁש ׁשָ ָרֵאל. ׁשָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָנה ּבְ ּקָ ּתֹוָרה ׁשֶ ּלֹו ָספּוג ּבַ ן, ּכֻ ב ַהּבֵ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ָאה ֶאת ָהִעיר ּכַ ְמָחה ֲעצּוָמה ִמּלְ ׂשִ
ת ַרּבֹו. ְמִחּצַ יְך ְלַהְתִמיד ּוְלִהְתַעּלֹות ּבִ ְגַדד, ַמְמׁשִ ּבַ ַאר ּבְ ִנׁשְ

ָהִעיר  ּוְבֵני  ְלִמיָדיו  ּתַ ל  ּכָ ׁשֶ ּכְ ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ יָבה  ִליׁשִ ַחי'  ִאיׁש  ן  ַה'ּבֶ נּו  ַרּבֵ ׁש  ּקֵ ִנְתּבַ תרס"ט  ֱאלּול  ּבֶ י"ג  ּבְ  
ל  ּכָ י  ּכִ ְוִהְכִריזּו  הּוִדים,  ַהּיְ ַצֲעֵדי  ְלָהֵצר ֶאת  ְלטֹונֹות ִעיָרק  ׁשִ ֵהֵחּלּו  קּוָפה  ַהּתְ אֹוָתּה  ּבְ בּוִרים.   ּוׁשְ ֲאֵבִלים 
י ֵאין ְמקֹומֹו  י ִיְצָחק ִלְראֹות ּכִ ּיּוס.  ָאז נֹוַכח ַרּבִ ל ַצו ּגִ י ִיְצָחק ִקּבֵ ס ִלְצָבא ִעיָרק, ְוַגם ַרּבִ ּיֵ ב ְלִהְתּגַ חּור ַחּיָ ּבָ
ַדְרּכֹו ָעַבר  ְדָרִכים ֲעַקְלַקּלֹות, ּוָבַרח ְלִכּוּון ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. ּבְ ן ָיָצא ׁשּוב ּבִ ְגַדד, ּוְבַצַעד נֹוָעז ּוְמֻסּכָ ּבַ יֹוֵתר ּבְ
ְדֵבקּות ְלַהְצָלַחת  ן ּבִ ָכה ְוִהְתַחּנֵ ם ּבָ ים ִויַטאל, ׁשָ י ַחּיִ ל ַרּבִ ְכֵדי ַלֲעלֹות ַעל ִקְברֹו ׁשֶ סּוְרָיה, ּבִ ּבְ ק ׁשֶ ׂשֶ ַדּמֶ ּבְ
ֶחֶדר ָקָטן  יתֹו ָקַבע ּבְ ָרֵאל, ְוֶאת ּבֵ יו ַעל ַאְדַמת ֶאֶרץ ִיׂשְ ַחּיָ ה ּבְ ִנּיָ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ ְרכּו ַרְגָליו ּבַ עֹו. סֹוף סֹוף ּדָ ַמּסָ

יָקה. ִעיר ָהַעּתִ ּבָ

ַה
ֶאל ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש
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ְמָטאֹות, ָסמּוְך ְוִנְרֶאה  ין ַהּסִ ה ֲאפּוָפה ּבֵ ָ ה ְקֻדּשׁ ּמָ ָרֵאל! ּכַ ה ְמתּוָקה ִהיא ּתֹוַרת ֶאֶרץ ִיׂשְ ּמָ ֹו! ּכַ
הּוא  נֹו, ּתֹוְך ׁשֶ ּכָ י ִיְצָחק ִלְקּבַֹע ּבֹו ֶאת ִמׁשְ ַחר לֹו ַרּבִ ּבָ קֹום ׁשֶ ׁש ֶהָחֵרב. ֶזהּו ַהּמָ ְקּדָ ִלְמקֹום ַהּמִ
ָלה.   ּבָ ִלּמּוד ַהּקַ ְלמּודֹו ּבְ קֹד ַעל ּתַ יְך ִלׁשְ ל ָהָאֶרץ, ּוַמְמׁשִ ים ׁשֶ ְחּכִ סֹוֵפג ֶאל ִקְרּבֹו ֶאת ֲאִויָרּה ַהּמַ

בֹוד ְלָאִביו. ֵדי ַלֲחלֹק ּכָ יָבא' ְל'ַכּדּוִרי', ּכְ ְחּתֹו ִמ'ּדִ ּפַ ם ִמׁשְ ה ֶאת ׁשֵ ּנָ ָאֶרץ - ׁשִ ּבָ

'ֵבית  ְכָנה ּבְ ָ ּשׁ ים ְלָדִוד' ׁשֶ ּנִ יַבת 'ׁשֹוׁשַ יׁשִ ה ּבִ ְתִחּלָ אֹוִנים, ּבִ ְתִמיִדים ַהּגְ ַאַחד ַהּמַ ם ּכְ ַעד ְמֵהָרה ָקָנה לֹו ׁשֵ
ִעיר  ּבָ ָתּה  ִנּיָ ּבְ ָמה  ּיְ ִהְסּתַ ָנה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ִדּיּוק  ּבְ ׁשֶ ֲעִטיָרה,  ַהּמַ יֹוֵסף'  'ּפֹוָרת  יַבת  יׁשִ ּבִ ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר  ָרֵאל',  ִיׂשְ

ֲעָרִבי.  יָקה, מּול ַהּכֶֹתל ַהּמַ ָהַעּתִ

ם ִהיא  ּגַ ָרה ְלֵבית ָנָקאׁש, ׁשֶ ִנית ׂשָ ה ֶאת ַרְעָיתֹו ָהַרּבָ ָ א ְלִאּשׁ ֵטֵבת תרפ"ז ָמָצא ֶאת ִזּוּוגֹו, הּוא ָנׂשָ י"ב ּבְ ּבְ
יָקה, ְוַרְעָיתֹו  ִעיר ָהַעּתִ ֶחֶדר ָקָטן ּבָ ֵני ַהּזּוג ִהְתּגֹוְררּו ּבְ ִנים קֶֹדם. ּבְ ר ׁשָ ּה ִמְסּפַ ְחּתָ ּפַ ְגַדד ִעם ִמׁשְ ָעְלָתה ִמּבַ

ְתבּוָנה. ִית ּבִ ל ִעְנְיֵני ַהּבַ ֶלת ֶאת ּכָ ִהיא ְמַכְלּכֶ ׁשֶ ּתֹוָרה, ּכְ קֹד ּבַ ַעת לֹו ִלׁשְ ִנית ְמַסּיַ ָהַרּבָ

ֲעבֹותֹות  ּבַ ר  ִנְקׁשַ ם  ׁשָ ָיִמים,  אֹוָתם  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ַהֲחׁשּוָבה  ית  ָפַרּדִ ַהּסְ יָבה  ַהְיׁשִ ָהְיָתה  יֹוֵסף'  'ּפֹוָרת  יַבת  ְיׁשִ
ֶאת  ְמאֹד  ב  ִחּבֵ ַהּכֵֹהן  ֶאְפַרִים  ָחָכם  ַלִים.  ירּוׁשָ ּבִ ִלים  ַהְמֻקּבָ רֹאׁש  ָהָיה  ׁשֶ ַהּכֵֹהן,  ֶאְפַרִים  י  ַרּבִ ֶאל  ַאֲהָבה 
ִנְבָנה,  ה  ַעּתָ ה  ּזֶ ׁשֶ יָבה  ַהְיׁשִ ְנַין  ּבִ ְוָהָדר'.  'עֹז  ְקְרָאה  ּנִ ׁשֶ ִלים  ַהְמֻקּבָ ַלֲחבּוַרת  אֹותֹו  ְוֵצֵרף  ִעיר  ַהּצָ ְמָדן  ַהּלַ
ירֹות  ּדִ ם  ּגַ ה,  ִניִמּיָ ַהּפְ ְוַחְדֵרי  ּמּוד  ַהּלִ אּוַלּמֹות  ַבד  ִמּלְ ָהיּו  ּובֹו  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ְמקֹום  מּול  ְלִתְפָאָרה  ִהְתנֹוֵסס 
ֶהם. ִעם  ּלָ יָרה ִמׁשֶ ְצאּו ּדִ ּמָ ִנים ַעד ׁשֶ ר ׁשָ ם ִמְסּפַ ִהְתּגֹוְררּו ׁשָ ים ׁשֶ יָבה ָהֲעִנּיִ ֲעבּור ַאְבְרֵכי ַהְיׁשִ ְקַטּנֹות ּבַ
ירֹות נֹוְתרּו  יָבה ֶאת ִמְנָהָגּה, ְוַהּדִ ירֹות, ִהְפִסיָקה ַהְיׁשִ ר ִהְתַרּבּו ָהַאְבֵרִכים ְולֹא נֹוְתרּו עֹוד ּדִ ֲאׁשֶ ַמן, ּכַ ַהּזְ
ָלגּור  ָעַבר  ם  ּוְלׁשָ יֹוֵסף',  'ּפֹוָרת  יַבת  יׁשִ ּבִ יָרה  ּדִ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ם  ּגַ ל  ִקּבֵ ְך  ּכָ ְלַבד.  ּבִ ָלה  ּבָ ַהּקַ ַחְכֵמי  ִלְמגּוֵרי 

ְחּתֹו. ּפַ ִעם ִמׁשְ

ֵבי  ּתֹוׁשָ ַעל  ֵאיָמָתם  ֶאת  יִלים  ַמּטִ ָהיּו  ָהַעְרִבים  ְוָנִפיץ.  ָמתּוַח  ָהָיה  ָיִמים  אֹוָתם  ל  ׁשֶ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ב  ּצָ ַהּמַ
הּוִדים  ּיְ ל ָלּה, ְוִלְפּגַֹע ּבַ ים ְלִהְתַנּכֵ יָבה, ְמַנּסִ ְנְיֵני ַהְיׁשִ יִטים ַעל ּבִ הּוִדי, ּוְבֵעיַנִים ַרְצָחִנּיֹות ָהיּו ַמּבִ ָהרַֹבע ַהּיְ
עֹודֹו ּפֹוֵסַע  יָבה.  יֹום ֶאָחד - ּבְ ִית ְלֵעֶבר ַהְיׁשִ ּוּון ַהר ַהּבַ ָמעֹות ְיִרּיֹות ִמּכִ ַעם ָהיּו ִנׁשְ י ּפַ ם. ִמּדֵ נּוֵאי ַנְפׁשָ ׂשְ
ֵנס לֹא  ן ֶאת רֹוֵבהּו ְלֶעְברֹו. ַאְך ּבְ ִפים ָהַעְרִבים ְוִכּוֵ ּלָ ּדּוִרי ֶאָחד ִמן ַהּצַ ַרב ּכַ ַעל ַמְרְצפֹות ָהֶאֶבן - ִהְבִחין ּבָ
י ַרק ַהּתֹוָרה ִהיא  ּכִ ְגִליָמתֹו. ׁשּוב ָחׁש ָהַרב  ּבִ ל ָהַרב, ְוַרק חֹוֵרר חֹור  הֹור ׁשֶ ִליַע ְלתֹוְך ּגּופֹו ַהּטָ ָחַדר ַהּקָ

ה ָעָליו! ִגּנָ ּמְ ׁשֶ

ל ּתֹוָרה ן ׁשֶ ּכָ ִמׁשְ

ה


