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הוּבים ֶשׁ ִלּי.
ַא ִ
ְק ִרים ו ֲ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם י ְָל ִדים י ָ
לוֹמד.
רוּע ֶשׁ ָקּ ָרה ְבּ ֵבית ַה ֵסּ ֶפר בּוֹ ֲאנִ י ֵ
ַהיּוֹם ֲא ַס ֵפּר ָל ֶכם ַעל ֵא ַ
רוּתים.
וְח ְד ֵרי ַה ֵשּׁ ִ
וּמ ַס ֵדּר ֵאת ַה ִכּתּוֹתַ ,ה ִמּ ְס ְדּרוֹנוֹת ַ
מּוּדים ְ
אַחר ַה ִלּ ִ
יע ַ
ָתּןְ .בּ ָכל יוֹם הוּא ַמגִּ ַ
עוֹבד אָב ַבּיִת וּ ְשּׁמוֹ נ ַ
ְבּ ַבית ִס ְפ ֵרנוּ ֵ
ידים ְבּ ִסיוּם
אַשׁ ָפּה ֶשׁנִּ ְמ ֵצאת ְבּ ִמגְ ָרשׁ ַה ֲח ַניָּה ְליַד ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר .אָנוּ ַה ַתּ ְל ִמ ִ
אַשׁ ָפּה ְל ַמכּ ָֹלת ָה ְ
אַחר ִמ ֵכּן הוּא ְמ ָפנֶה ֵאת ָה ְ
ְל ַ
בוּעְ ,כּ ֶשׁ ָבּאנוּ ְבּיוֹם
אוֹמ ִרים לוֹ ָשׁלוֹםַ .ה ָשּׁ ַ
וּל ִע ִתּים ְרחוֹקוֹת ְ
ְתה ִמיָּד ְבּ ִה ָשּׁ ַמע ַה ִצּ ְלצוּל ְבּקוֹלוֹת ָצ ֲה ָלהְ ,
מּוּדים ָר ִצים ַה ַבּי ָ
ָה ִל ִ
מּוֹרה ַל ִכּ ָתּה הוּא ִבּ ֵקּשׁ ִמ ָכּל ֶא ָחד
לוּך ָהיָה ְמ ֻפזָּר ְבּ ָכל ִפּ ָנּהְ .כּ ֶשׁנִּ ְכנַס ַה ֶ
ְה ִלּ ְכ ְ
מּוּדים ָר ִאינוּ ֶשׁ ַה ִכּתּוֹת לֹא ְמ ֻס ָדּרוֹת ו ַ
ִראשׁוֹן ַל ִל ִ
ָפהָ .מה ִפּ ְתאֹם?
ידים ֶשׁ ִה ְת ִחילוּ ְל ַד ֵבּר לֹא י ֶ
אַך ָהיוּ ַתּ ְל ִמ ִ
יכה ְל ַפח ֶשׁ ְבּ ִפנַּת ַה ִכּ ָתּהָ .כּ ְך ָע ִשׂינוְּ ,
אַשׁ ָפּה ְס ִביבוֹ ְו ַי ְשׁ ִל ָ
ְשׁי ִָרים ֵאת ָה ְ
ַקּה
ָתּן ַה ְמּנ ֶ
ָפה ָכּ ְך ַל ָדּ ֶבּר ,וְ נ ַ
אָמרוֶּ ,שׁזֶּה לֹא י ֶ
ידים ֲא ֵח ִרים ֶשׁ ְ
אַך ָהיוּ גַּם ַתּ ְל ִמ ִ
ַקּהְ .
ָתּן ַה ְמּנ ֶ
ידנוִּ .בּ ְשּׁ ִביל זֶה יֵשׁ ֶאת נ ַ
זֶה לֹא ַתּ ְפ ִק ֵ
ֶח ְל ָקה
וְגוֹע ֶשׁתְ .בּ ִלי ָל ִשׂים ֵלב ,נ ֶ
רוֹע ֶשׁת ֶ
לוּך ֶשׁיֵּשׁ ְס ִביבוַֹ .ה ִכּ ָתּה ָה ְפ ָכה ִל ְהיוֹת ֶ
אַח ַראי ַל ִלּ ְכ ְ
לֹא ַחיָּב ָלנוּ שׁוּם ָדּ ָבר ,ו ְָכל ֶא ָחד ֲ
בוּצה ְשׁנִ יָּה ֶשׁ ָטּ ֲע ָנה
וּק ָ
חוֹבה ְלנַקּוֹת ֶאת ָמה ֶשׁהוּא ִל ְכ ֵל ְךְ ,
אַח ָריוּת וְ ָ
אַחת ַטּ ֲענָה ֶשׁיֵּשׁ ְל ָכּל ֶא ָחד ֲ
בוּצה ַ
ַה ִכּ ָתּה ִל ְשׁ ֵתּי ְקבוּצוֹתְ .ק ָ
לוּך ֶשׁ ִה ְצ ַט ֵבּר
מּוֹרהֶ ,שׁ ָעזַר ָלנוּ ֶל ֱאסֹף ֶאת ָה ִל ְכ ְ
בוֹדהַ .ה ֶ
ֲשׂה ֵאת ָה ֲע ָ
ַקּה ֶשׁיַּע ֶ
וּבּ ְשּׁ ִביל זֶה ְמ ַשׁ ְלּ ִמים ַל ְמּנ ֶ
ֶשׁזֶּה לֹא ַה ַתּ ְפ ִקיד ֵשׁ ָלהִּ ,
ְע ֶצב נִ ְראָה ְבּ ֵעינָיו.
מּוֹרה ַבּ ִכּ ָתּה ו ֶ
ְתה ְמ ֻס ֶדּ ֶרת וּנְ ִקיָּה ִה ִבּיט ַה ֶ
אַחר ַכּ ָמּה ַדּקּוֹת ְכּ ֶשׁ ַה ִכּ ָתּה ָהי ָ
אָמר ָדּ ָברְ .ל ַ
אַך לֹא ַ
ְבּ ִכּ ָתּה ִה ְק ִשׁיב ְ
וְל ֶכןַ ,עד ֶשׁיּ ְִמ ֵצא ַמ ֲח ִליף ,אָנוּ ְמ ַח ְפּ ִשׂים ִמ ְת ַנ ְדּ ִבים ֶשׁ ְיּנַקּוּ
ַקּה ַח ָלּה וְהוּא ְמ ֻא ְשׁ ָפּז ְבּ ֵבית ָה ְרפוּאָהָ .
ָתּן ַה ְמּנ ֶ
יתי ְל ֵס ֶפּר ָל ֶכם ֶשׁנּ ַ
ָר ִצ ִ
ַחנוּ לֹא נִ ְשׁ ַתּ ֵתּף .זֶה
רוֹציםֲ ,אנ ְ
ֶאת ַה ִכּתּוֹת וְ ַה ִמּ ְס ְדּרוֹנוֹת ִמדֵּי יוֹם ְבּיוֹמוֹ .אוּף!! ָר ְטנּוּ ֶח ֶלק ִמ ַתּ ְל ִמי ֵדי ַה ִכּ ָתּהָ ,מה ִפּ ְתאֹם ,לֹא ִ
אָמרוּ ַח ֵב ַרי ְל ִכ ָתּה
מּוֹרהֶ ,שׁ ִה ְק ִשׁיב ְל ָמּה ֶשׁ ְ
ימיםַ .ה ֶ
וּלנַקּוֹת ֶאת ֵבּית ַה ֵסּ ֶפר? לֹא ַמ ְס ִכּ ִ
ְתה ְל ִה ָשּׁ ֵאר ְ
לֹא ֵפירְ ,בּ ְמקוֹם ָל ֶלכֶת ַה ַבּי ָ
וּכ ְב ָנה
יך ְ
ָס ְ
ָדל ְבּ ֵבית ַפּ ְרעֹה ְכּנ ִ
ֹשׁה ַר ֵבּנוּ ֶשׁגּ ַ
ַיראְ ,בּ ִס ְבל ָֹתם" .מ ֶ
ֵצא ֵאל ֶא ָחיו ,ו ְ
ֹשׁה ָוי ֶ
ֶא ַמר" :וְ יִגְ ַדּל מ ֶ
בוּע נ ֱ
אָמרְ :בּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ַ
ַעשׂוּ ַהכֹּל ְל ַמ ֲענוֹ .כָּל ֶא ָחד
ֻלּם ִשׂ ֲחקוּ ִאתּוֹ ו ֲ
אָה ָבה אוֹתוֹ ְוכ ָ
נּוּקיםַ .בּ ְתיָה ָכּל ָכּ ְך ֲ
ַה ְמּ ֻא ָמּץ ֶשׁל ַבּת ֶמּ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִםָ ,היָה ָרגִ יל ְל ַחיֵּי ִפּ ִ
טוֹבים ֶשׁלּוָֹ .כּ ְך ֵהם ִקוּוּ,
ֹשׁה ,וְ ִל ְהיוֹת ֲח ֵב ִרים ֲה ִכי ִ
ְע ְב ֵדּי ַפּ ְרעֹהָ ,עשׂוּ ַהכֹּל ִבּ ְכ ֵדי ִל ְמצֹא ֵחן ְבּ ֵעינֵי מ ֶ
וְ ֵא ָחד ִמ ָשׂ ֵרי ַה ֶמּ ֶל ְך ו ַ
ֹשׁה ַר ֵבּנוּ ָהיוּ ֶאת ָכּל ַה ִסּבּוֹת ֲה ִכי טוֹבוֹת
מוּלםְ .למ ֶ
ָשׁיב ָל ֶהם ִכּגְ ָ
ֵל ְכ ֶשׁיִגְ ָדל וְ י ְִהיֶה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִם ִי ְזכֹּר ֶאת ָמה ֶשׁ ֵהם ָעשׂוּ ֲעבוּרוֹ ,וְ י ִ
אַח ָריוְ ,מ ַס ְדּ ִרים ִבּ ְשׁ ִבילוֹ,
ַקּים ֲ
וֹרה ְסּ ִביבוֹ .יֵשׁ לוֹ ֵמ ַשּׁ ְר ִתּים ֶשׁ ְמּנ ִ
ְבּעוֹ ָלם ִל ְהיוֹת יֶלֶד ְמ ֻפנָּקֶ ,שׁלֹּא י ְִהיֶה ִא ְכ ַפּת לוֹ ִמ ָכּל ָמה ֶשׁקּ ֶ
ַהג ְבּ ִמ ָדּה ָכּל ָכּ ְך
מוּכן ְל ִה ְתנ ֵ
ֹשׁה ַר ֵבּנוּ לֹא ָ
אַך מ ֶ
ָביאוּ לוְֹ .
וּמ ָיּד י ִ
עוֹלם ְולֹא ַלעֲשׂוֹת ָדּ ָברַ .דּי לוֹ ֶשׁיּ ְַב ֵקּשׁ ִ
יך ֵל ָהנוֹת ֵמ ָה ָ
וְהוּא ַרק ָצ ִר ְ
ְלוֹמרָ ,מה ִא ְכ ַפּת ִלי,
מוּכן ַל ַעמוֹד ֵמ ַה ַצּד ו ַ
וּמ ָיּד ִמ ְת ָע ֵרב .הוּא לֹא ָ
ְרוֹאה ָעוֶלַ .חיָּל ִמ ְצ ִרי ַמ ֶכּה ֶע ֶבד ִע ְב ִריִ ,
יוֹצא ְל ַטיֵּל ו ֶ
ָר ָעה .הוּא ֵ
שוּבים
ֹשׁה ַר ֵבּנוִּ ,ל ְהיוֹת ְק ִ
ָבים ִל ְלמֹד ִממּ ֶ
עוֹשׂה ְבּ ִדיּוּק ָמה ֶשׁ ַה ֶמּ ֶל ְך ְמ ַצוֶּה אוֹתוֹ .אָנוּ ַחיּ ִ
וְה ַחיָּל ַה ִמּ ְצ ִרי ֶ
זוֹ לֹא ַה ְבּ ָעיָה ֶשׁ ִלּיַ .
אַח ָריוּת ֶא ָחד
ֻלּנוּ יֵשׁ ֲ
וּלכ ָ
ֲר ִבים זֶה ְלזֶהְ ,
ִשׂ ָר ֵאל ע ֵ
אַח ִרים ,וּ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל ְמאֹד ַל ֲעזֹר ְל ָכל ִמי ֶשׁזָּקוּק ְל ָכ ְךְ ,בּנֵי י ְ
אָדם ֵ
ָלק ִֹשׁי ֶשׁל ְבּנֵי ָ
וּמה ִא ְת ֶכם
ַדּבוּתָ .
ַדּב ָהיוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים ֶשׁנִּ ְר ְשׁמוּ ַל ִה ְתנ ְ
בוּצה ֶשׁ ֵסּ ְרבוּ ְל ִה ְתנ ֵ
ַח ֵב ֵרי ַה ְקּ ָ
יבה ֶק ֶשׁב ָרב ,ו ֲ
ְכּ ַל ֵפּי ַה ֵשּׁנִ יַ .ה ִכּ ָתּה ִה ְק ִשׁ ָ
וּמי
אַשׁ ָפּה ַל ַפּח? ִ
וּב ֵבית ַה ֵסּ ֶפר ִמי ֵמ ִרים ֶאת ָה ְ
וּבגַּן ְ
אַח ֵריכֶם? ַ
ַקּה ֲ
וּמי ְמנ ֶ
יבים ֶשׁ ִלּי? ִמי ֵמ ַס ֶדּר ָלכֶם ֵאת ַה ַמּ ָצּ ִעים ַבּבּ ֶֹקר? ִ
ֲח ִב ִ
ָא ָרא.
ַקּה? ְל ִה ְת ָראוֹת ַבּ ַשּׁ ָבּת ֲה ָבּאָה ָפּ ָר ַשׁת ו ֵ
ֵמ ִרים ֶאת ַה ִכּ ְסאוֹת ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ְל ָה ֵקל ַעל ַה ְמּנ ֶ

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
אָדם יֵשׁ ֵשׁם
ְמה"ְ .ל ָכל ָ
ִשׂ ָר ֵאלַ ,ה ָבּ ִאיםִ ,מ ְצ ָרי ָ
ְא ֶלּהְ ,שׁמוֹת ְבּנֵי י ְ
"ו ֵ
אוֹתנוּ ְבּ ָכל ָמקוֹם ַעל יְדֵי ַה ִמּדּוֹת
ַצּג ָ
נּוֹלדְ .שׁ ֵמנוּ ְמּי ֵ
ָתנּוּ לוֹ ְכּ ֶשׁ ַ
אָביו ו ְִאמּוֹ נ ַ
ֶשׁ ִ
אָמר ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך "טוֹב
ַהגִ ים .ו ְָכּ ְך ַ
יך ֶשׁ ֲאנוּ ִמ ְתנ ֲ
וְא ְ
אָפיֵנוֵּ ,
כוּנוֹתּינוְּ ,
ֵ
ֶשׁ ָלּנוְּ ,תּ
יוֹתר ִמ ֶשּׁ ֶמן טוֹב.
חוֹשׁ ִבים ָעלֵינוּ ָחשׁוּב ֵ
וּמה ֶשׁ ְ
ֵשׁםִ ,מ ֶשּׁ ֶמן טוֹב"ַ .ה ֵשּׁם ַהטּוֹב ָ
ָבים ַל ֲעשׂוֹת ְדּ ָב ִרים
ְק ִריםֲ .אנוּ ַחיּ ִ
יוֹתר ִמ ָכּל ִמינֵי ְדּ ָב ִרים י ָ
ְשׁ ֵמנוּ ַהטּוֹב ָחשׁוּב ֵ
ַהג ְבּ ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ .לֹא ְל ִה ְת ַח ֵצּף
וּל ִה ְתנ ֵ
יּוּביִּים ִבּ ְכ ֵדי ְל ְשׁמוֹר ַעל ְשׁ ֵמנוּ ַהטּוֹב ְ
ִח ִ
וּל ָכ ֵבּד ֲא ֵח ִריםַ .ל ֲעשׂוֹת ַמ ֲע ִשׂים
אַח ָריוּתְ ,
ֹשׁרֲ ,
ַהג ְבּי ֶ
ָבּל ֵאת ַה ֶפּהְ ,ל ִה ְתנ ֵ
וּלנ ֶ
ְ
וּל ָק ֵיּם ִמ ְצווֹת .נִ ְזכֹּר ָתּ ִמיד ִל ְשׁמֹר ַעל ְשׁ ָמם ֶשׁל ֲא ֵח ִרים,
וּמ ֲע ֵשׂי ֶח ֶסדְ ,
טוֹ ִבים ַ
אוֹתנוּ ְבּ ָכבוֹד.
ִצּג ָ
ְולֹא ִל ְפג ַֹע ָבּ ֶהםָ ,כּ ְך ְשׁ ֵמנוּ ְיי ֵ

ְתה
ֹשׁה נִ ְהי ָ
דּוּע יָד מ ֶ
ַ .1מ ַ
ְמצ ַֹר ַעת ְכּ ָשׁ ֶלג?
יכן ָמ ָצאנוּ ֶשׁנִּ ְפ ָרע ָה ָקּ ָבּ"ה ֵמ ַהזְּ ֵקנִ ים
ֵ .2ה ָ
ְאַהרֹן
ֹשׁה ו ֲ
ַעל זֶה ֶשׁלֹּא ָה ְלכוּ ִעם מ ֶ
ֵאל ַפּ ְרעֹה?
זוֹכה
ַדּ ֶלת ֶאת ְבּנָהּ וְאַף ָ
ִ .3מי זוֹ ֶשׁ ְמּג ֶ
ְל ַת ְשׁלוּם ַעל ָכּ ְך?
ִ .4מי ֵהם " ַה ַחיּוֹת" ַה ְמּ ַה ְלּכוֹת ַעל ְשׁ ַתּיִם?




    

     

אַב ָר ָהם.
וּשׁמוֹ ְ
לוּבּ ִלין ָהיָה מוֹכֵר י ְָרקוֹת ְ
ְבּ ִעיר ְ
תּוֹרה וְ ִה ְת ַע ֵמּק
לוּבּ ִליןָ ,ל ַמד ָ
לוּריָא ֶשׁ ָהיָה ַר ָבּה ֶשׁל ָה ִעיר ְ
ַר ִבּי ְשׁלֹמֹה ְ
ְתה לוֹ וְהוּא לֹא ָמ ָצא
וּמ ֻס ֶבּ ֶכת ְמאֹד ַבּ ַתּ ְלמוּדְ .שׁ ֵא ָלה ָהי ָ
ְבּסוּגְ יָה ֲע ֻמ ָקּה ְ
אַב ָר ָהם מוֹ ֵכר ַהיּ ְָרקוֹתְ .ל ֶפ ַתע ָשׁ ַמע
גוֹרר ְ
ירה ֶשׁ ִמּ ַתּ ְח ָתּיו ִה ְת ֵ
שׁוּבהָ .בּ ִד ָ
ְתּ ָ
לוֹמד
אוֹתּהּ סוּגְ ָיה ֶשׁהוּא ֵ
לוֹמד ֶאת ָ
מוֹכר ַהיּ ְָרקוֹת ֵ
אַב ָר ָהם ֵ
ָה ַרב ֶאת ְ
וּל ַה ְפ ָתּ ָעתוֹ,
יקה אוֹתוְֹ ,
שׁוֹאל ֶאת ָע ְצמוֹ ֶאת ַה ְשּׁ ֵא ָלה ַה ָקּ ָשׁה ֶשׁ ֶה ֱע ִס ָ
ְו ֵ
צוּרה נִ ְפ ָלאָהִ .ה ְת ָבּרֵר
אַב ָר ָהם ַהיּ ְַר ָקן ְמ ַתּ ֵרץ ֶאת ַה ְשּׁ ֵא ָלה ְבּ ָ
ָשׁ ַמע ֶשׁ ְ
ֻלּם ָח ְשׁבוּ
אַב ָר ָהם מוֹ ֵכר ַהיּ ְָרקוֹת ִה ְס ִתּיר ֶאת ַע ְצמוֹ ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ָשׁנִ ים ְוכ ָ
ֶשׁ ְ
אַב ָר ָהם מוֹכֵר ַהיּ ְָרקוֹת,
ָרד ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ְ
מוֹכר י ְָרקוֹת ָפּשׁוּטָ .ה ַרב ֶשׁיּ ַ
ֶשׁהוּא ֵ
אָמר לוֹ
אַך הוּא ֵס ַרבָ .ה ַרב ַ
תּוֹרה ְ
גוֹתּיו ַבּ ָ
ִבּ ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ְלגַלּוֹת ֶאת ַמ ְדּ ֵר ָ
ֵירת ָרב ַה ָמּקוֹם ְלגַלּוֹת
ִשׂ ָר ֵאל הוּא גּוֹזֵר ָע ָליו ִבּגְ ז ַ
טוֹבת ַעם י ְ
ֶשׁ ֵכּיוָן ֶשׁזֶּה ְל ַ
אַב ָר ָהם
וּמה הוּא ְכּ ֵדי ָל ַד ַעת ֶאת ַדּ ְרגָּתוֹ ָה ֲא ִמ ִתּית ֶשׁל ַהיּ ְַר ָקןְ .
ִמי הוּא ָ
תּוֹרהְ .כּ ֶשׁ ִהז ְַדּ ֵקּן ָה ַרב,
יעוֹתיו ַבּ ָ
לֹא ָהיָה ָיכֹל ָה ַיה ְל ָס ֵרב וְגִ ָלּה ְל ַרב ֶאת י ְִד ָ
אַב ָר ָהם מוֹכֵר
לוּבּ ִלין ְל ָמנוֹת ֶאת ְ
ַסי ְק ִה ַלּת ְ
וּבהּ ִבּ ֵקּשׁ ְמ ַפ ְרנ ֵ
ִה ְשׁ ִאיר ַצוָּאָה ָ
מוֹכר
ַהיּ ְָרקוֹת ְכּ ַרב ָה ִעירַ .מנְ ִהיגֵי ַה ְקּ ִה ָלּה נִ ְד ֲהמוּ ֵמ ַה ַצּוָּאָה וְ ֵהם נִ גְּ שׁוּ ְל ֵ
אַך
אַב ָר ָהם נִ ָסּה ְל ִה ְת ַח ֵמּק ְ
וּב ְקּשׁוּ ִמ ֶמּנּוּ ִל ְהיוֹת ַרב ָה ִעירְ .
ַהיּ ְָרקוֹת ִ
ַמנְ ִהיגֵי ַה ְקּ ִה ָלּה ֶה ְראוּ לוֹ ֵאת ַה ַצּוָּאָה וְהוּא ִה ְס ִכּיםַ .מנְ ִהיגֵי ַה ְקּ ִה ָלּה
לוּבּ ִלין ו ְִה ְכ ִתּירוּ אוֹתוֹ
ֻבּ ִדים ְכּ ָראוּי ְל ַרב ָה ִעיר ְ
ָדים ְמכ ָ
ִה ְל ִבּישׁוּ אוֹתוֹ ִבּ ְבג ִ
ְא ֶלּה
אַשׁרֵינוּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ֵא ֶלה ָהי ְַר ָקּנִ ים ֶשׁ ָלּנוּ ו ֵ
ְבּרֹב ָעם וְ ָה ְדּ ַרתּ ֶמ ֶל ְךְ .
רוּחנִ יּוּת
יקים נִ ְס ָתּ ִרים ַבּ ָע ֵלי ַמ ְד ֵרגוֹת ָ
ָטים ֶשׁ ָלּנוּ .גַּם ַהיּוֹם יֵשׁ ַצ ִדּ ִ
ַה ַחיּ ִ
ֵדע ֶשׁ ְבּ ָכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָתּנוּ יֵשׁ
ְה ִע ָקּר ֶשׁנּ ַ
שׁוּטים ,ו ָ
ָשׁים ְפּ ִ
ֲעצוּמוֹת וְנִ ְר ִאים ַכּ ֲאנ ִ
ַעצוּמוֹת.
יע ְל ַמ ְד ֵרגוֹת גְּ דוֹלוֹת ו ֲ
ֶא ְפ ָשׁרוּת ְל ַהגִּ ַ














יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ



סוֹכאטשוֹב.
אַב ָר ָהם ִמ ָ
ְ
אַב ָר ָהם ָהיָה ְבּנוֹ
דּוֹלי ַר ָבּנֵי ַה ֲח ִסידוּתַ .ר ִבּי ְ
ִמגְּ ֵ
יבה ו ְָר ָבּה ֶשׁל
ְשׁ ָ
ְאב נַחוּם ,רֹאשׁ י ִ
ֶשׁל ַר ִבּי ז ֵ
אַהרֹן בוֹרנְ ְשׁ ֵטיין
אלּאְ ,ו ָהיָה ְבּנוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֲ
ָבּ ֶ
עוֹדנּוּ
אַב ָר ָהם ִה ְת ַפּ ְר ֵסם ְבּ ֶ
משטצקאציןַ .ר ִבּי ְ
ְהוּדי ,ו ְָרבּוּ
עוֹלם ַהיּ ִ
אַדּיר ְבּ ָכל ָה ָ
ֲא ָב ֵר ְך ְכּגָאוֹן ִ
ידּים.
יצּיו ְבּיִחוּד ְבּ ֶק ֵרב ֲהמוֹנֵי ַה ֲח ִס ִ
ַמ ָע ִר ָ
ַשּׁב
ִשׁ ֵמּשׁ ְבּ ַר ָבּנוּת ְבּ ַכ ָמּה ְק ִהלּוֹת .הוּא ִה ְתי ֵ
אַך
יבהְ ,
ְשׁ ָ
אָביו ָה ַיה רֹאשׁ י ִ
וּכ ִ
סוֹכאטשוֹבְ ,
ֵבּ ָ
אַחרוֹנוֹת ְבּ ֶשׁל
נוֹתיו ָה ֲ
ִה ְפ ִסיק ְבּ ָכ ְך ַרק ִבּ ְשׁ ָ
אַב ָר ָהם ָהיָה ֲח ָתנוֹ
ַמ ֲח ַלת ִשׁעוּל ָק ֶשׁהַ .ר ִבּי ְ
קּוֹצקַ ,בּ ַעל ִבּתּוֹ ָשׂ ָרה,
ַחם ָמנְ ֵדל ִמ ְ
ֶשׁל ַר ִבּי ְמנ ֵ
חוֹתנוֹ וְ ֻה ְשׁ ַפּע ִמ ֶמּנּוּ
ָשׁב ֶבּ ָח ֵצר ְ
ְשׁנִ ים ַרבּוֹת י ַ
וָ
ירתוֹ
ַה ְשׁ ָפּ ָעה ֵמרוּ ָבּה ַבּ ֲח ִסידוֹתְ .ל ֲא ַחר ְפּ ִט ָ
וְאַל ֵפי
אַדמוֹ"ר ְ
ָהג גַּם הוּא ְכּ ְ
חוֹתנוֹ ,נ ַ
ֶשׁל ְ
וּב ֲח ֵצרוֹ.
וּמ ָרחוֹקָ ,דּ ְבקוּ בּוֹ ַ
ידּיםִ ,מ ָקּרוֹב ֵ
ֲח ִס ִ
נִ ְפ ַטר ְבּיוֹם י"א ֲא ָדר תר"עְ ,כּ ֶשׁהוּא ֵבּן
וְאַחת.
ִשׁ ְב ִעים ַ
מוּאלֵ ,מ ָח ֵבּר ַה ֵסּ ֶפר " ֵשׂם
ְבּנוּ י ְִחידוֹ ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ַשּׁב בזגרז' וְ נִ ְפ ַטר ָבּהּ ְבּיוֹם
מוּאל" ִה ְתי ֵ
ִמ ְשּׁ ֵ
כ"ד ֵט ֵבת תרפ"ו ).(1926
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