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הוּבים ֶשׁ ִלּי.
ַא ִ
ְק ִרים ו ֲ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם י ְָל ִדים י ָ
קוֹר ִאים ְבּקוֹל " ָחזָק
ֻלּם ְ
מּוֹרה ִס ֵפּר ָלנוּ ֶשׁ ְבּ ִסיוּם ַה ָפּ ָר ָשׁה כּ ָ
ֵאשׁיתַ .ה ֶ
ְכּ ֶשׁנִּ ְק ָרא ַה ַשּׁ ָבּת ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ַו ְי ִחיֲ ,אנוּ ְמ ַסיּ ְִמים ֵאת ֵס ֶפר ְבּר ִ
ֵאשׁית
ַמנוּ ְכּ ָבר ִל ְקרֹא ֶאת ָכּל ֵס ֶפר ְבּר ִ
ַחנוּ ִסיּ ְ
לוֹמר "וְנִ ְתּ ַחזַק"ֲ ,ה ֵרי ֲאנ ְ
יך ַ
דּוּע ָצ ִר ְ
מּוֹרה ַמ ַ
יתי ִל ְשׁאֹל ֵאת ַה ֶ
ָחזָק וּנְ ַת ְח ַזק"ָ .ר ִצ ִ
ְתה.
ְה ַל ְכנוּ ַה ַבּי ָ
ָצאנוּ ֵמ ַה ִכּ ָתּה ו ָ
ֻלּנוּ י ָ
אַך לֹא ִה ְס ַפּ ְק ִתּיַ .ה ִצּ ְלצוּל ֶשׁל ִסיּוּם ַה ִשּׁעוּר נִ ְשׁ ַמע ְבּ ָח ָלל ָה ֲאוִ ירְ ,וכּ ָ
יך ְל ִה ְת ַחזֵּק? ְ
וּל ָמּה ָצ ִר ְ
ְ
אוֹמ ִרים " ָחזָק ָחזָק וְנִ ְתּ ַחזַק".
דּוּע ְ
וּמ ַ
אַבּא ִבּ ְס ֻע ַדּת ַה ַשּׁ ָבּת ָמה ַה ִמּנְ ָהג ַהזֶּה ַ
ֶה ְח ַל ְט ִתּי ֶשׁ ֶא ְשׁאַל ֶאת ָ
אָחי
יתי ֶאת ִ
אתיֵ ,איזֶה ֵכּיףְ .כּ ָבר ַכּ ָמּה ְשׁבוּעוֹת ֶשׁלֹּא ָר ִא ִ
ְתה ְל ַשּׁ ָבּת .וְאווּ ָק ָר ִ
יע ַה ַבּי ָ
יתן ַמגִּ ַ
אָמ ָרה ִלי ִא ָמּאֵ ,א ָ
יתיְ ,
ַע ִתּי ְל ֵב ִ
ְכּ ֶשׁ ִהגּ ְ
ֻחד ֶשׁבּוֹ
יתן ָבּא ,הוּא ַמ ְק ִדּישׁ ִלי זְ ַמן ְמי ָ
יע ְל ֻח ְפשׁוֹת ְק ָצרוֹתְ .כּ ֶשׁ ֵא ָ
יתן ָק ִצין ְבּ ַצּ ַה"ל ,וְ הוּא ַמגִּ ַ
אָחי ֵא ָ
יתןָ .שׁ ַכ ְח ִתּי ְל ַס ֶפּר ָל ֶכם ֶשׁ ִ
ֵא ָ
ֻח ֶדת
ידה ְמי ֶ
יח ָ
יתן ְמ ָשּׁרֶת ִבּ ִ
מּוּבן ַרק ָמה ֶשׁ ֻמּ ָתּר לוֹ ְל ַס ֶפּרֵ .א ָ
עוֹשׂה ְבּ ָצ ָבאַ ,כּ ָ
יוֹשׁ ִבים ְבּ ַח ְדרוֹ ,וְהוּא ְמ ַס ֵפּר ִלי ָמה הוּא ֶ
ַחנוּ ְ
ֲאנ ְ
ָצאנוּ
בוֹדהּ ֶשׁל ַה ַשּׁ ָבּתְ .כּ ֶשׁ ִנּ ְכנְ ָסה ַה ַשּׁ ָבּת י ָ
וּמיָּד נִ ְכנַס ְל ִה ְת ַק ֵלּ ַח ִל ְכ ָ
ְתה ָעיֵף ְמאֹדִ ,
יתן נ ְִכנַס ַה ַבּי ָ
וְסוֹדיתְ .כּ ָשׁ ָעה ִל ְפנֵי ַשׁ ָבּת ֵא ָ
ִ
יל ָך
ידה ִבּ ְשׁ ִב ְ
ְאָמר ִליִ :תּ ְתכּוֹנֵן .יֵשׁ ִלי ִח ָ
אוֹתי ו ַ
יתן ִח ֵבּק ִ
ֶסתָ .בּ ֶד ֶר ְך ֵא ָ
ידידיָה ַה ָקּ ָטן ֵאל ֵבּית ַה ְכּנ ֶ
יתן ו ְָר ֵחלְ ,ו ִ
אַבּא ו ְִא ָמּאֵ ,א ָ
ֻלּנוָּ ,
כָּ
יתן
ְאָמרַ :תּ ְמ ִתּין ְבּ ַס ְב ָלנוּת .זֶה ָהיָה לֹא ַקל ְל ַה ְמ ִתּיןִ ,כּי ָתּ ִמיד ָהיוּ ָל ֵא ָ
יתן ִחיּ ְֵך ו ַ
ְא ָ
אוֹתי ַע ְכ ָשׁו ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי ,ו ֵ
ְל ֻשׁ ְל ָחן ַה ַשּׁ ָבּתְ .שׁאַל ִ
ֻחדוֹת.
וּמי ָ
ִחידוֹת ְמ ַענְ יְנוֹת ְ
אָמר
אַבּאְ ,בּ ַב ָקּ ָשׁהַ ,
אַבּאַ ,מ ִהי ְשׁ ֶא ְל ָתּ ְך? ָ
בוּעֵ .כּן ָענָה ָ
אַבּא ,יֵשׁ ִלי ְשׁ ֵא ָלה ַעל ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
אָמ ְר ִתּי ְל ָ
ְכּ ֶשׁ ֵה ֵח ָלּה ְס ֻע ַדּת ַה ַשּׁ ָבּת ַ
אוֹמ ִרים " ָחזָק ָחזָק וּנִ ְתּ ַחזַק"? זוֹ
דּוּע ַה ַשּׁ ָבּת אָנוּ ְ
יתן ָשׁאַלַ :מ ַ
ְא ָ
אַבּא .ו ֵ
ידה ֶשׁ ִלּי? ְבּ ֵסדֶרָ ,ענָה ָ
יתןֶ ,תּן ִלי ְרשׁוּת ִל ְשׁאֹל ֶאת ַה ִח ָ
ֵא ָ
כּוֹח,
חוּשׁה ֶשׁל נִ ָצּחוֹן ְו ַ
ֶשׁנָהּ ְתּ ָ
ְאָמרְ :כּ ֶשׁ ְמּ ַסיּ ְִמים ָדּ ָבר י ְ
יתן ו ַ
וּב ֵא ָ
אַבּא ִה ְתבּוֹנֵן ִבּי ָ
ָד ְע ָתּ? ָ
יך י ַ
אתי ְבּקוֹלֵ ,א ְ
ַה ְשּׁ ֵא ָלה ֶשׁ ִלּי ָק ָר ִ
ַמנוּ,
אוֹמ ִרים " ָחזָק ָחזָק" ַעל ָמה ֶשׁ ִסּיּ ְ
אַמּץָ ,ל ֵכן אָנוּ ְ
יך ְו ְל ִה ְת ֵ
נוּח ְולֹא ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁזֶּהוּ ֵמ ַע ְכ ָשׁו ֶא ְפ ָשׁר ָל ַ
וְ ִל ְפ ָע ִמים ְ
ַמ ָתּ ָהיָה ַרק ֶח ֶלק
זוֹכר ַכּ ָמּה ָק ֶשׁה ָהיָה ְל ָך ְכּ ֶשׁ ִה ְת ַח ְל ָתּ ְל ָשׁ ֶרת ְבּ ַצּ ַה"ל ,ו ְָכל ָשׁ ָלב ֶשׁ ִסּיּ ְ
אַתּה ֵ
יתןָ ,
"וְ נִ ְתּ ַחזַק" ִל ְק ַראת ַה ֶה ְמ ֵשׁ ְךֵ .א ָ
יתי,
קּוּר ִסים ֶשׁ ָע ִשׂ ִ
ַס ִבּיר ָלנוּ ֶאת ַה ָכּ ָונָה ֶשׁל "וְ נִ ְתּ ַחזַק"ְ .בּ ֶא ַחד ַה ְ
יטב .יֵשׁ ִלי ִספּוּר ֶשׁיּ ְ
זוֹכר ֵה ֵ
יתן ֵ
ִמ ַמּ ְסלוּל אָר ְֹך? ֵכּןָ ,ענָה ֵא ָ
ֶשׁק ְו ָה ֵאפוֹד ,לֹא ֵה ֵקלּוּ
ָשׂאנוּ ַמ ָשּׂא ָכּ ֵבד ,וְ ַהנּ ֶ
ָבוֹהַּ .על ַהגַּב נ ָ
יכים ְל ַט ֵפּס ַעל ַהר גּ ַ
שׁוּך ְבּ ֶשׁ ַטח ִמ ְד ָבּ ִרי ,וְ ָהיִינוּ ְצ ִר ִ
ַצ ֲע ְדנוּ ְבּ ַלי ְָלה ָח ְ
ְאינִ י
ַשׁ ִתּי ֶשׁ ֵאין ִלי כּ ַֹח ו ֵ
יוֹתרִ ,ה ְרגּ ְ
ְתה ָק ֶשׁה ֵ
ְה ֲע ִליָּה ָהי ָ
אַך ְכּ ָכל ֶשׁ ִטּ ַפּ ְסנוּ ו ָ
רוּציםְ ,
וּמ ִ
ֻלּנוּ ַה ִינוּ ְשׂ ֵמ ִחים ֵ
ָע ֵלינוִּ .בּ ְת ִח ַלּת ַה ַמּ ָסּע ,כּ ָ
אַך ֵה ַבנְ ִתּי,
נוּחְ .
ְא ְפ ָשׁר ָל ַ
ַמ ִתּי ו ֶ
ְח ַשׁ ְב ִתּי זֶהוּ ,סוֹף סוֹףִ ,סיּ ְ
ָע ִתּי ַל ִפּ ְסגָּה ו ָ
אַחר ַמ ֲא ָמ ִצים ַר ִבּים ִהגּ ָ
יע ְל ִפ ְסגָּהְ .ל ַ
יח ְל ַהגִּ ַ
אַצ ִל ַ
ֵע ִאם ְ
יוֹד ַ
ידה
יך ַבּיּ ְִר ָ
וּבכּ ַֹח ַהזֶּה ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
יתיַ ,
יוֹתר ִמ ְלּ ַט ֵפּסֶ .ה ְח ַל ְט ִתּי ְל ִה ְת ַחזֵּק ֵמ ַה ַה ְצ ָל ָחה ֶשׁ ָע ִל ִ
ֶדת ֵמ ַה ַהרְ ,וזֶה ָק ֶשׁה ֵ
יך ָלר ֶ
ֶשׁ ַע ְכ ָשׁו ָצ ִר ְ
יתן.
אַבּאֶ .בּ ֱא ֶמת ַצ ָדּ ְק ָתּ ֵא ָ
אָמר ָ
ָפהַ ,
ַה ָקּ ָשׁה ַעד ְל ִסיּוּם ַה ָשּׁ ָלב ַה ָבּא .י ֶ
ַת ִחיל ִל ְקרֹא ְבּ ַשּׁ ָבּת
ַמנוּ ִל ְקרֹא" ,וְ נִ ְתּ ַחזַק" ִל ְק ַראת ֵס ֶפר ְשׁמּוֹת ֶשׁנּ ְ
אשׁית ֶשׁ ִסּיּ ְ
אוֹמ ִרים ַה ַשּׁ ָבּת " ָחזָק ָחזָק" ַעל ָכּל ֵס ֶפר ְבּ ֵר ִ
אָנוּ ְ
וּל ִה ְשׁ ַתּדֵּלְ ,ולֹא ָל ָחשׁוֹב ֶשׁ ַע ְכ ָשׁו
יך ְ
יכים אָנוּ ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
וְכל ַה ְצ ָל ָחה ֶשׁ ִה ְצ ַל ְחנוְּ ,צ ִר ִ
יכים ִל ְלמֹד ֶשׁ ָכּל ֶרגַע ְבּ ַחיִּיםָ ,
ַחנוּ ְצ ִר ִ
ַה ָבּאָהֲ .אנ ְ
ַחד ִל ְקרֹא ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ְשׁמוֹת ,וְ ָכ ְך נְ ַקיֵּם ֶאת ָמה ֶשׁ ָלּ ַמ ְדנוּ ַה ַשּׁ ָבּת.
ַת ִחיל י ַ
נוּח ְולֹא ַלעֲשׂוֹת ָדּ ָבר .בּוֹאוּ ְונ ְ
ֶא ְפ ָשׁר ְכּ ָבר ָל ַ
יתן? ְל ִה ְת ָראוֹת ַבּ ַשּׁ ָבּת ֲה ָבּאָהַ ,שׁ ָבּת ָפּ ָר ַשׁת ֵשׁמוֹת.
אָחי ֵא ָ
ְק ִרים ַעל ִ
אוֹמ ִרים ֲח ֵב ַרי ָהי ָ
אַתּם ְ
ָמה ֶ

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

  
   
  
    
ָמיו
אשׁיתְ ,מ ַס ֶפּ ֶרת ַעל י ָ
אַחרוֹ ָנה ְבּ ֵס ֶפר ְבּ ֵר ִ
ַה ָפּ ָר ָשׁה ָה ֲ
ַעקֹב,
ַשּׁה ֶאל י ֲ
וּמנ ֶ
יוֹסף ֵמ ִביא ֶאת ָבּנָיוֶ ,א ְפ ַרים ְ
ַעקֹב ֲא ִבינוֵּ .
אַחרוֹנִ ים ֶשׁל י ֲ
ָה ֲ
ַעקֹב ֶאת ָכּל ָבּנָיו,
אַחר ָכּ ְך ְמ ָב ֵר ְך י ֲ
יהם ְכּ ָבּנָיוַ .
ַחס ֲא ֵל ֶ
ַעקֹב ִמ ְתי ֵ
ֵשׁ ַי ָב ְר ֶכםְ ,וי ֲ
ֻח ֶדת לוֹ.
ָמיןָ ,כּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִבּ ְב ָר ָכה ַה ְמּי ֶ
ְעד ִבּנְ י ִ
אוּבן ו ַ
ֵמ ְר ֵ
יהם ָה ָיה ִמשׁוּם ֶשׁלֹא ָר ָצה
ַחסוֹ ֲא ֵל ֶ
יוֹסף ֶשׁיּ ֲ
ַעקֹב ֵמתֲ ,ח ְשׁשׁוּ ֲא ֵחי ֵ
אַחר ֶשׁיּ ֲ
ְל ֵ
אַחר
יך ִל ְדאֹג ָל ֶהם גַּם ַע ָתּהְ ,ל ֵ
ַמ ִשׁ ְ
יח ָל ֶהם ֶשׁיּ ְ
יוֹסף ַמ ְב ִט ַ
יהם ,אַ ְך ֵ
ִל ְפגֹ ַע ְבּ ֲא ִב ֶ
ַעקֹב.
ֶשׁ ֵמּת י ֲ

ֶח ְשׁבוּ
ִ .1מי ֵהם ַהנְּ ָכ ִדים ֶשׁנּ ְ
ְל ָבּנִ ים?
ָ .2מה ִהיא ִבּ ְר ַכּת ָהאָבוֹת ְל ָבּנִ ים?
טּוֹבים ֵשׁאָסוּר
ִ .3מי ֶהם ַה ֲח ֵב ִרים ַה ִ
ַח ָדּו?
ָל ֶהם ְלגוּר י ְ
אַריֵהִ ,מי ְלשׁוֹרִ ,מי
ִ .4מי נִ ְמ ָשׁל ְל ְ
וּמי
ָלה ִ
ָחשִׁ ,מי ָלאַיּ ָ
ַל ֲחמוֹרִ ,מי ְלנ ָ
ְאב?
ִלז ֵ




    

     

ְבּ ָכל יוֹם ִשׁ ִשּׁי אָפוּ ַה ְשּׁ ֵכנוֹת ֶשׁל ַר ִבּי ֲחנִ ינָא
דּוֹסא ָחלוֹת ִל ְכבוֹד ַשׁ ָבּתְ .בּ ָכל ַה ָבּ ִתּים ֶשׁ ָבּ ְשׁכוּנָה ָהיוּ ַה ָבּ ִתּים
ֶבּן ָ
ֵיח טוֹב ֶשׁל ֶל ֶחם ָט ִרי
ְע ָשׁן ִנ ְראָה ִמ ְס ָתּ ְל ֵסל ִמ ָכּל ָה ֲארֻבּוֹת .ר ַ
מוּס ִקים ,ו ָ
ָ
אַך ַה ַתּנּוּר
ֻבּת ֵבּיתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֲחנִ ינָא ָע ָלה ָע ָשׁןְ ,
ָדף ְבּ ָכל ָה ְרחוֹב .גַּם ֵמ ֲאר ַ
נַ
אוּמהֲ .א ִפלּוּ ְמ ַעט ֶק ַמח ֵל ֲא ִפיָית ַח ָלּה ְק ַטנָּה לֹא
ָהיָה ֵריק ,לֹא ָהיָה בּוֹ ְמ ָ
יקה ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁל
נִ ְמ ְצאָה ָבּ ַבּיִתְ .כּ ֵדי ֶשׁלֹּא ְל ִה ְת ַבּיֵּשְׁ ,בּ ָכל בּ ָֹקר יוֹם ִשׁ ִשּׁי ֶה ִס ָ
ֲלים ַה ְר ֵבּה ָע ָשׁן,
דּוֹסא ֶאת ַה ַתּנּוּר ְבּ ֵע ִצים ַל ִחיםַ ,ה ַמּע ִ
ַר ִבּי ֲחנִ ינָא ֶבּן ָ
שׁוֹבנָה :גַּם
ְתּ ַח ְ
ֻבּה ,ו ַ
יוֹצא ִמן ָה ֲאר ָ
יך ֵ
" ִתּ ְר ֶאינָה ַה ְשּׁ ֵכנוֹת ֶאת ֵה ָע ָשׁן ַה ָסּ ִמ ְ
אַחת
אָמ ָרה ַ
אַחת ְ
אוֹפה ַע ְכ ָשׁו ְל ַשּׁ ָבּת!" ַפּ ַעם ַ
ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֲחנִ ינָא ָ
ֻבּת ֵבּיתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֲחנִ ינָא?
יוֹצא ָע ָשׁן ַרב ָכּזֶה ֵמ ֲאר ַ
ַה ְשּׁ ֵכנוֹת ְבּ ִל ָבּהָ " :ל ָמּה ֵ
ֶאפוֹת! ֵא ֵל ְך
יוֹד ַעת ֲאנִ יֶ ,שׁ ֵאין ָל ֶהם שׁוּם ָדּ ָבר ָל ֶאכוֹלְ ,ולֹא ֶק ַמח ְכּ ֵדי ל ֱ
ַ
יתיְ ,וי ְִהיֶה ָלנוּ ַעל ָמה
אַחר ָכּ ְך ֲא ַס ֵפּר ָמה ָר ִא ִ
עוֹשׂים ָשׁםַ .
ִל ְראוֹת ָמה ֵהם ִ
ִל ְצחוֹק!" ָה ְל ָכה ַה ְשּׁ ֵכנָה ו ְָד ְפ ָקה ַעל ֶדּלֶת ַה ַבּיִתִ " :פּ ְת ֵחי נָא ִליְ ,שׁ ֵכנְ ִתּי!"
אוֹתהּ ְל ִה ָכּנֵסְ .ו ְכּ ֶשׁלֹּא ָענוּ ָלהָּ ,פּ ְת ָחה ְבּ ַע ְצ ָמהּ ֶאת
ַזְמינוּ ָ
ְולֹא ִח ְכּ ָתּהּ ֶשׁיּ ִ
ֶיה? ַה ַתּנּוּר ָהיָה
וּפ ְת ָחה אוֹתוֹ .וּ ָמה ָראוּ ֵעינ ָ
ַה ֶדּ ֶלת וְ נִ ְכנְ ָסהִ .נגְּ ָשׁה ַל ַתּנּוּר ָ
נוֹדף ֵמ ֵהן ,וּ ְליַד ַה ַתּנּוּר ְק ָע ָרה
ָעים ֵ
יח נ ִ
יטבְ ,ו ֵר ַ
ָמ ֵלא ַחלּוֹת יָפוֹת ֲאפוּיוֹת ֵה ֵ
נוֹספוֹתָ .ע ְמ ָדה ַה ְשּׁ ֵכנָה נִ ְד ֶה ֶמתַ :חלּוֹת
דוֹלה ְמ ֵלאָה ָבּ ֵצק ֶל ֲא ִפיָית ַחלּוֹת ָ
גְּ ָ
יאי
בּוֹאי נָא ַמ ֵהרָ ,ה ִב ִ
יָפוֹת ְכּ ֵא ֶלּה ,גְּדוֹלוֹת וְ חוֹמוֹת ,ו ְָכלָ -כּ ְך ַה ְר ֵבּה! ִ
ְת ָשּׂ ַר ְפנָה!" ָק ְראָה ַה ְשּׁ ֵכנָהֶ .ה ִבינָה
מוּכנוֹת וְעוֹד ְמ ַעט ו ִ
יך ָ
לוֹתּ ְ
ָמ ְר ָדה! ֲח ַ
ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֲחנִ ינָא ֶשׁ ַה ָקּ ָבּ"ה ָע ָשׂה ָלהּ נֵסֲ ,חזְ ָרה ַל ִמּ ְט ָבּחְ ,ו ַה ָמ ְר ָדה
ְשׁה ַה ְשּׁ ֵכנָה ַה ַסּ ְק ָרנִ ית ַעל ֶשׁנִּ ְכנְ ָסה ְבּ ִלי ְרשׁוּתְ ,ו ָפּ ְת ָחה ֶאת
ָדהִּ .ה ְת ַבּיּ ָ
ְבּי ָ
וְה ְס ַתּ ְלּ ָקה ִמן ַה ַבּיִת.
יחה ִ
נוּרה ֶשׁל ֵא ֶשׁת ַה ַצּ ִדּיקִ .מ ֲה ָרה ְל ַב ֵקּשׁ ְס ִל ָ
ָתּ ָ














יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ
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אַב ָר ָהם מטשכאנוב ִמ ְגּדּוֹ ֵלי
ְ
אָביו ר'
נוֹלד ִבּ ְשׁנַת תקמ"ט ְל ִ
ַר ָבּנֵי ַה ֲח ִסידוּתַ .
וֹצק
אָביו ִל ְפל ְ
ַער נִ ְשׁ ַלח ַעל יְדֵי ִ
ְר ָפ ֵאלְ .בּעוֹ ֶדנּוּ נ ַ
ָצא ְשׁמוֹ ִל ְת ִה ָלּה ְכּ ִעלּוּי,
תּוֹרהַ .מ ֵהר י ָ
ִל ְלמֹד ָ
וּפ ְרנַס ַה ְקּ ִה ָלּה ר' ָדּן ַלנְ ָדּא ָל ְקחוּ ְכּ ָח ָתן ְל ִבתּוַֹ .על
ָ
תּוֹרה.
אַב ָר ָהם וְ ָע ַסק ַבּ ָ
ָשׁב ַר ִבּי ְ
חוֹתנוֹ י ַ
ֻשׁ ְל ָחן ְ
יהוּדי
אַדמוֹ"ר ִמ ְסּ ְט ִריקוֹב ִה ְתכּוֹנֵן ִלנְ ס ַֹע ִל ִ
ְבּ ֲע ָצת ְ
ינְתיִם נִ ְפ ַטּר
ַה ָקּדוֹשׁ מפשיסחהֶ ,א ָלּא ֶשׁ ֵבּ ַ
ידית ִה ְצ ַט ֵער ַעל ָכּ ְך ַגּם
וּל ִפי ָמסֹרֶת ֲח ִס ִ
הוּדיְ ,
ַהיְּ ִ
ֵע ֲאנִ י ֶשׁהוּא ָקדוֹשׁ ֵמ ֶר ֶחם
אָמר" :יוֹד ַ
יְּהוּדי ֶשׁ ַ
ַה ִ
יע ָע ָליו"ָ .ר ִבּים ֲא ֶשׁר ִה ְתבּוֹנֵנּוּ
וְ ָיכ ְֹל ִתּי ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ְשׁ ֵמּשׁ
וּב ִצ ְד ָקתוֹ ִה ְפ ִצירוּ בּוֹ ֶשׁיּ ַ
ֻלּתוֹ ְ
ִמ ָקּרוֹב ִבּגְ ד ָ
אַב ָר ָהם ִק ֵבּל ַעל ָע ְצמוֹ ֵאת
אַדמוֹ"ר .ר' ְ
ָל ֶהם ְ
בוֹתּי י ְָכלוּ ְל ַה ְס ִתּיר
וְאָמר ְבּ ַצ ַערֲ " :א ָ
ַה ַתּ ְפ ִקיד ַ
אַח ַרי".
רוֹתּי ָר ִצים ֲ
ַע ִ
ַע ְצ ָמםֲ ,א ָבל ֲאנִ יְ ,בּ ֶח ְט ִאיִ ,מנּ ֲ
אַב ָר ָהם ֵא ֶצל ַר ִבּי ִשׂ ְמ ָחה בּוּנֶם
ָפ ָע ַמיִם ִבּ ֵקּר ַר ִבּי ְ
אָמר" :הוּא
הוֹסיףְ .כּ ֶשׁנִּ ְשׁאַל ַ
מפשיסחה וְ לֹא ִ
אוֹתי ָכּל ָכּ ְך ֶשׁלֹּא ָיכ ְֹל ִתּי ְל ַק ֵבּל
ָהיָה ְמ ַח ֵבּב ִ
ֵמרוּחוֹ"ִ .מ ָכּל ַה ְתּפוּצוֹת ָפּנוּ ֵא ָליו ְבּשׁוּ"ת.
גוּטמּאכֶר ְבּ ִענְ יָן יְשׁוּב
ָ
ֵיהם גַּם ַר ִבּי ֱא ִליָהוּ
ֵבּינ ֶ
ֵהנוֹת ִמ ֶמּנּוּ
ָהרוּ ֵא ָליו ל ָ
ִשׂ ָר ֵאלֲ .א ָל ִפים נ ֲ
ֶא ֶרץ  -י ְ
דּוּשׁי
זְמנּוֹ ִה ַקּ ִדּישׁ ְל ִח ֵ
וְתוּשׁיָּהֶ .את ִע ָקּר ַ
ִ
ֵע ָצה
תּוֹרהְ .ל ֵעת זִ ְקנוּתוֹ ָע ַסק ְבּיִחוּד ְבּ ֵסדֶר ֳק ָד ִשׁים
ָ
וְ ַט ֲהרוֹת.
נִ ְפ ַטר ְבּה' ֲא ָדר תרל"הְ ,כּ ֶשׁהוּא ֵבּן פ"ו.
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