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ֶיֶלד ָקדֹוׁש 
ְוָטהֹור

ָּבִעיר ִנקֹוַלֶיב ֶׁשְּבאּוְקָרִאיָנה, 
ִמְתּגֹוְרִרים ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק 

ְוָהַרָּבִנית ַחָּנה.
ָּבִעיר ְקִהָּלה ֲחִסיִדית ְּגדֹוָלה, 
ְוָאִביָה ֶׁשל ָהַרָּבִנית ַחָּנה הּוא 

ַרב ַהְּקִהָּלה. 

ְּביֹום ִׁשִּׁשי י"א ְּבִניָסן, ֶעֶרב 
'ַׁשַּבת-ַהָּגדֹול', 

ְלַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ְוָהַרָּבִנית ַחָּנה 
נֹוָלד ֶּבן ְּבכֹור - ָהַרִּבי!

ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה 
ִמְּלָאה ֶאת ַהְּלָבבֹות.

ַההֹוִרים ָׁשְלחּו ִמְכָּתִבים 
ִליִדיִדים ְוִלְקרֹוֵבי ִמְׁשָּפָחה,

ּוִבְּׂשרּו ָלֶהם 
ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ְּבִׂשְמָחה:

"נֹוַלד ָלנּו ֵּבן ְלַמָּזל טֹוב!"

ַּגם ִלְליּוָּבאִוויְטׁש 
ָׁשְלחּו ִמְכָּתב,

ֶאל ָהַרִּבי ָהַרַׁש"ּב.

ְוִהֵּנה, ַּכָּמה ְּגדֹוָלה 
ָהְיָתה ַהַהְפָּתָעה!

הֹוֵרי ָהַרִּבי ִקְּבלּו ִמְבָרק 
ָמִהיר ֵמָהַרִּבי ָהַרַׁש"ּב:

ַהֶּיֶלד ֶׁשּנֹוַלד ָלֶכם 
הּוא ָקדֹוׁש ְוָטהֹור, 

ֲעֵליֶכם ְלִהְתַנֵהג 
ִעּמֹו ְּבֹאֶפן ְמֻיָחד!

ִלֹּטל ֶאת ָיָדיו ְּכֶׁשֵּנעֹור 
ִמְּׁשָנתֹו

ְוׁשּוב ִלְפֵני ֶׁשאֹוֵכל ְמָנתֹו.

ְועֹוד ִׁשָּׁשה ִמְכָּתִבים ְמִהיִרים 
ּוְדחּוִפים ִנְׁשְלחּו 

ְלהֹוָריו ֶׁשל ָהַרִּבי!

ְּבִמְכָּתִבים ֵאּלּו ָּכַתב ָהַרִּבי 
ָהַרַׁש"ּב הֹוָראֹות ְמֻיָחדֹות,

ְוהֹוָריו ֶׁשל ָהַרִּבי ִקְּימּו 
ֶאת ָּכל ַהְּפָרִטים.

ְוִהֵּנה ִהִּגיַע ֹחל ַהּמֹוֵעד 
ֶׁשל ֶּפַסח.

אֹוְרִחים ַרִּבים ִהִּגיעּו 
ִלְבִרית ַהִּמיָלה. 

ָקְראּו ַההֹוִרים ַלִּתינֹוק
ְמַנֵחם ֶמעְנֶּדל, 

ַעל ֵׁשם ַהַּסָּבא-ַרָּבה, 
ַאְדמֹו"ר ַה'ֶצַמח-ֶצֶדק'.

ְמַנֵחם ֶמעְנֶּדל ָּגַדל 
ְוָהָיה ֶיֶלד ְמחֹוָנן,

ְיֵרא ָׁשַמִים ְוַלְמָדן.

ְמֻיָחד ָּכל ָּכְך ָהָיה ַהֶּיֶלד 
ְמַנֵחם ֶמעְנֶּדל.

ְּכֶׁשָהָיה ַרק ֶּבן ְׁשָנַתִים, 
הּוא ְּכָבר ָׁשַאל ְּבֵליל ַהֵּסֶדר 

ֶאת ַאְרַּבע ַהֻּקְׁשיֹות.
הּוא ָלַמד ּתֹוָרה ַמָּמׁש 

ְּכמֹו ָּגדֹול,
ּוְבִגיל ָצִעיר ְּכָבר ִהְתַּפֵּלל 

ֶאת ָּכל ַהְּתִפּלֹות.

ָהַרִּבי ִסֵּפר ַלֲחִסיִדים
ַעל ַמה הּוא ָחַׁשב ְּבַיְלדּותֹו, 

ְּכֶׁשהּוא ָהָיה ַרְך ְּבָׁשִנים. 
"ִמּיֹום הֹוְלִכי ַל'ֶחֶדר' ִּדְמַיְנִּתי 
ֶאת ִצּיּור ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה..."

ְוַעל ַּתְפִקיֵדנּו ְלָקֵרב אֹוָתּה 
ֵאֵלינּו, ֶׁשָּתבֹוא ִּבְמֵהָרה.

ָּכל ִמי ֶׁשִהִּכיר ֶאת ָהַרִּבי 
ְּבַיְלדּותֹו, ִהְרִּגיׁש 

ֶׁשַהֶּיֶלד ְמֻיָחד.
ֶיֶלד ֶׁשִּיְגַּדל ִלְהיֹות ָּגדֹול 

 ֲאִמִּתי ְּבִיְׂשָרֵאל.

 לזכות הילדים חיילים בצבאות ה’

 שלום-דב-בער, שניאור-זלמן,
 יוסף ויחיאל-מיכאל שיחיו

 נדפס על-ידי הוריהם
 לוי-יצחק ומלכה שיחיו

גרונר

ׁש ֵסֶפר ֶזה ֻמְקּדָ

רּות ְ  ְלִחּזּוק ַהִהְתַקּשׁ
יֵאנּו ִלְנׂשִ

ת ַ בֹוד-ְקֻדּשׁ ּכְ
נּו ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

אִוויְטׁש יּוּבַ ִמּלְ

יא ּדֹוֵרנּו ְנׂשִ
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ָהַרִּבי עֹוֵזר ַלְּיהּוִדים
ֵאיזֹו ַהְפָּתָעה ְנִעיָמה! ַסָּבא ִהִּגיַע ְלַבֵּקר אֹוָתנּו.

ֲאִני ָׂשֵמַח ְמאֹוד ְּכֶׁשהּוא ַמִּגיַע ְלֵביֵתנּו. 
ַסָּבא ְמַסֵּפר ִסּפּוִרים ְמַרְּתִקים,

ְוִלְפָעִמים ַּגם ְמַחֵּלק ָלנּו ַמְמַּתִּקים.
"ַסָּבא, ַסָּבא, אּוַלי ְּתַסֵּפר ָלנּו ִסּפּור?" ִּבַּקְׁשִּתי.

"ְּבִׂשְמָחה, יֹוִסי, ַצִּדיק ָקָטן ֶׁשִּלי".
ַסָּבא ִהְתִחיל ְלַסֵּפר, 

ַוֲאַנְחנּו ַהְּיָלִדים ָיַׁשְבנּו ְמֻרָּתִקים:
"ַהִּסּפּור ִהְתַרֵחׁש ִלְפֵני ַהְרֵּבה ָׁשִנים, 

ְּכֶׁשֲאִני ְוָסְבָתא ָהִיינּו ְצִעיִרים.
ַּבּׁשֹוָאה, ַּבִּמְלָחָמה ָהֲאֻיָּמה, 

ַהֶּגְרָמִנים ָרצּו ַלֲהֹרג ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים.

'ֵאיֶנּנּו נֹוְתִנים ָמקֹום ַלְּפִליִטים, 
ֲאָנִׁשים ֶׁשֵמַהַּבִית ֶׁשָּלֶהם ּבֹוְרִחים'.

ִהְתַחַּנּנּו ֵאָליו: 'ְּבַבָּקָׁשה, ַהְכֵנס אֹוָתנּו! ַרק ָּכְך נּוַכל 
ְלִהָּנֵצל ֵמַהֶּגְרָמִנים!' ַאְך הּוא ֵסֵרב.

'ַרק ֶאְפָׁשרּות ַאַחת ֵיׁש ָלֶכם', ָאַמר ַהּׁשֹוֵמר,
'ִאם ַּתְראּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ְׁשָטר ֶׁשל ֵמָאה ּדֹוָלר, 

אּוַכל ְלַהְכִניס ֶאְתֶכם'.
ֲאָבל ֶזה ָהָיה ְסכּום ָעצּום. 

ַרק ַלֲעִׁשיִרים ְּגדֹוִלים ָהָיה ְסכּום ֶׁשָּכֶזה.

ַמה ַּנֲעֶׂשה? ֵאיֹפה ִניַׁשן?
ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהָּׁשֵאר ָּבְרחֹוב, ֶזה ַמָּמׁש ְמֻסָּכן!

ָעַזְבנּו ֶאת ֵּבית ַהָּמלֹון, ְּכֶׁשָאנּו ֻמְדָאִגים ְמאֹוד: 
ֵמֵהיָכן ַמִּׂשיִגים ֵמָאה ּדֹוָלר?

ְוָאז ָּפַגְׁשנּו ֶאת ָהַרִּבי. 
ַּגם הּוא ָּבַרח ִמְּפֵני ַהֶּגְרָמִנים, 

ַאְך אֹוָתנּו הּוא ִקֵּבל ִעם ִחּיּוְך ַעל ַהָּפִנים.
'ָׁשלֹום ָלֶכם, ְיהּוִדים! ָלָּמה ַאֶּתם ָּכל ָּכְך ֻמְדָאִגים?

ֶּבַטח ְׁשָטר ֶׁשל ֵמָאה ּדֹוָלר ַאֶּתם ְמַחְּפִׂשים. 

ִהֵּנה, ְקחּו ֶאת ַהְּׁשָטר, ִּתָּכְנסּו ְלֵבית ַהָּמלֹון, 
ְוַתְחִזירּו ִלי אֹותֹו ְּביֹום ִראׁשֹון'.

ַרְצנּו ִמָּיד ְלֵבית ַהָּמלֹון. ִהַּצְגנּו ֶאת ַהְּׁשָטר ִלְפֵני 
ַהּׁשֹוֵמר, ְוהּוא ִהְכִניס אֹוָתנּו.
ָהַרִּבי ַמָּמׁש ִהִּציל ֶאת ַחֵּיינּו.

ָהַרִּבי ִהִּציל ָּכְך עֹוד ַהְרֵּבה ְּפִליִטים, 
ְיִחיִדים ּוִמְׁשָּפחֹות. 

ְלֻכָּלם הּוא ָעַזר ְּבָפִנים ְמִאירֹות.
ָּכְך ָהַרִּבי ִלֵּמד אֹוָתנּו ַמִהי ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל,

ְלַחֵּפׂש ַלֲעֹזר ִליהּוִדי ַאֵחר".

ָסְבָתא ַוֲאִני ָּבַרְחנּו ְלָצְרַפת, 
ְוָכְך ִנַּצְלנּו ְּבִנִּסים ְּגדֹוִלים.
ִהַּגְענּו ְלָּפִריז, ִעיר ַהִּביָרה, 

ְוִהְתַחְלנּו ְלַחֵּפׂש ְמקֹום ִליָנה.
ִנְכַנְסנּו ְלֵבית ָמלֹון, 

אּוַלי ֹּפה ִיְּתנּו ָלנּו ָמקֹום ִליֹׁשן.
ַאְך ַהּׁשֹוֵמר ַּבְּכִניָסה ָעַצר אֹוָתנּו:

'ְלֹפה ִנְכָנִסים ַרק ֲעִׁשיִרים'. 
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ַהְּׁשלּוִחים 
ֶׁשל ָהַרִּבי

ְּבִסיִּביר ֶׁשְּברּוְסָיה, ְּבִעיר ְקַטָּנה, 

ֶׁשּיֹוֵרד ָּבּה ֶׁשֶלג ִּכְמַעט ָּכל ַהָּׁשָנה, 

ָּגָרה ִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ְׁשלּוִחים.

ֵהם ַהְּיִחיִדים ֶׁשּׁשֹוְמִרים 

ִמְצוֹות ְּבָכל ַהְּסִביָבה.

יֹוִסי ְוֵלָאהֶל'ה ִהִּביטּו ַיַחד ַּבַחּלֹון, 

ַהֶּׁשֶלג ִּכָּסה ֶאת ָּכל ָהְרחֹוב.

ֵהם ָראּו ֶאת ַאָּבא ָעטּוף ִּבְמִעיל, 

ַעְכָׁשו הּוא ְּכָבר ָהָיה ַמָּמׁש ָקרֹוב.

ָׁשַאל יֹוִסי ֶאת ֵלָאהֶל'ה: "ַאְּת זֹוֶכֶרת 

ֶאת ְּבֵני ַהּדֹוִדים ַהָּגִרים 

ַּבִּמְזָרח ָהָרחֹוק?

ֵהם ָּגִרים ְּבָמקֹום ְמַרֵּתק, ָסִביב 

ְלֵביָתם ָהִרים ְּגבֹוִהים, 

ְמֻכִּסים ֵעֶׂשב ָיֹרק.

ָּפַגְׁשנּו אֹוָתם ְּכֶׁשַּטְסנּו ִלְניּו-יֹוְרק, 

ְלִכּנּוס ַהְּׁשלּוִחים,

ְּכָבר ָעְברּו ֵמָאז ַּכָּמה ֳחָדִׁשים.

ָּפַגְׁשנּו ָׁשם עֹוד ַהְרֵּבה ְיָלִדים 

ֶׁשַּגם ֵהם ְׁשלּוִחים,

ֵהם ָּגִרים ֻּכָּלם ִּבְמקֹומֹות ְמַרְּתִקים, 

ְלַיד ִמְגָּדִלים, ְנָהרֹות ּוְגָׁשִרים".

"ַוַּדאי ֶׁשֲאִני זֹוֶכֶרת", ָאְמָרה ֵלָאהֶל'ה 

ַהְּקַטָּנה ְּבקֹול ָעצּוב,

"ֲאִני ָהִייִתי ְׂשֵמָחה ְמאֹוד ִאּלּו ָיֹכְלנּו 

ִלְפֹּגׁש אֹוָתם ׁשּוב". 

ֵּביְנַתִים, ַאָּבא ִנְכַנס ַהַּבְיָתה ְוִחֵּבק 

ֶאת ַהְּיָלִדים ִחּבּוק אֹוֵהב.

ְוָאז ֵלָאהֶל'ה ְויֹוִסי ָׁשֲאלּו ִמָּכל ַהֵּלב:

"ַאָּבא, ַאָּבא, ַהְסֵּבר ָלנּו, ְּבַבָּקָׁשה, 

ַמּדּוַע ָאנּו ָּגִרים ְּבָמקֹום 

ָרחֹוק ָּכל ָּכְך ּוְמֻבָּדד?

ָלָּמה ֵאין ֲאַנְחנּו ָּגִרים, ְלָמָׁשל, 

ִּבְכָפר-ַחַּב"ד?

ָּכְך ָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלִהָּפֵגׁש יֹוֵתר ִעם 

ְקרֹוֵבי ַהִּמְׁשָּפָחה,

ָהיּו ָלנּו יֹוֵתר ֲחֵבִרים, ְוַהְּסִביָבה 

ָהְיָתה יֹוֵתר ְנִעיָמה".   

ַאָּבא ֵהִרים ֶאת ָידֹו, ְוִהְצִּביַע ַעל 

ַהְּתמּוָנה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשַעל ַהִּקיר,

ִהְסַּתְּכלּו ֵלָאהֶל'ה ְויֹוִסי ַּבְּתמּוָנה, 

ָהַרִּבי ִחֵּיְך ָׁשם ִחּיּוְך ֵמִאיר.

"ָהַרִּבי ָׁשַלח ֶאת ַהֲחִסיִדים ְלָכל ִּפָּנה, 

ִלְדֹאג ֶׁשעֹוד ְיהּוִדי ְיַקֵּים ִמְצָוה.

ַּגם ֲאַנְחנּו ְמִפיִצים ָּכאן ַיֲהדּות, 

ּוְמָקְרִבים ְנָׁשמֹות ֶאל ַהּתֹוָרה.

ֲאַנְחנּו, ְוַגם ְּבֵני ּדֹוֵדינּו ַהְּיָקִרים, ָאנּו 

ְׁשלּוִחים ֶׁשל ָהַרִּבי ִּבְמקֹומֹות ִנָּדִחים.

זֹוִהי ְזכּות ְּגדֹוָלה, 

ְוָלֵכן ֲאַנְחנּו ְׂשֵמִחים!

ְׁשלּוֵחי ָהַרִּבי ְמָקְרִבים ָּכל ְיהּוִדי 

ְּבַאֲהָבה ְּגדֹוָלה,

ּוְמִכיִנים ֶאת ָהעֹוָלם ַלְּגֻאָּלה".



ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים | 17ָהַרִּבי ֶׁשָּלנּו | 16

ִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים
ְׁשַמְעֶּתם ַּפַעם ַעל ִמְלָחָמה ֶׁשִּנְמְׁשָכה

ַרק ִׁשָּׁשה ָיִמים?
ֵּכן, ָהִייִתי ָאז ֶיֶלד...ֶזה ָהָיה ִלְפֵני ָׁשִנים.

ִמָּכל ַהְּצָדִדים ֶׁשל ָהָאֶרץ ַהְּקַטָּנה ֶׁשָּלנּו 
ִנּסּו ְלִהָּלֵחם ָּבנּו.

ְצָבא ִמְצַרִים ֵמַהָּדרֹום, סּוְרָיה ּוְלָבנֹון ֵמַהָּצפֹון, 

ֵמַהִּמְזַרח ְצָבא ַיְרֵּדן ָעַמד ְּבִהּכֹון,
ּוִמַּמֲעָרב - ִנְׁשַאר ַהָּים ַהִּתיכֹון.

ָּכל ּתֹוָׁשֵבי ָהָאֶרץ ָהיּו ַּבֲחָרָדה ְּגדֹוָלה. 
ֵאין ְלָאן ִלְבֹרַח, ֵאין ְלָאן ְלִהָּמֵלט ִמְּפֵני ַהַּסָּכָנה.

ּוִמּתֹוְך ָּכל ַהֶּבָהָלה  -  
ִנְׁשַמע ֵמָרחֹוק קֹול ֶאָחד ָרגּוַע.
קֹול ָמֵלא ִעידּוד, ָמֵלא ִּתְקָוה:

"ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ, ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמְחִריד".

ָהַרִּבי הּוא ֶׁשעֹוֵדד ֶאת ַהּתֹוָׁשִבים,
"ַאל ְּדָאָגה, ּתֹוָׁשֵבי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ַאֶּתם עֹוד ִּתְראּו ִנִּסים!"

ְוָאז ִהִּגיָעה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהְפָּתָעה ְמֻיֶחֶדת:
ַקֶּלֶטת ֶׁשל ִּדְבֵרי ָהַרִּבי ַלְּיהּוִדים ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש!
ַהֲחִסיִדים ִמֲהרּו ְלַהְׁשִמיַע ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרִּבי ְלָכל 

ַהְּיהּוִדים ָּבָאֶרץ:
"ֹלא ַרק ֶׁשֹּלא ַנְפִסיד ַּבְּקָרבֹות, 

ֶאָּלא ַּגם ִנְכֹּבׁש ְמקֹומֹות ֲחָדִׁשים ְּבֶאֶרץ ָהָאבֹות.
ָקרֹוב הּוא ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ַנְחֹזר ְלִהְתַּפֵּלל ַּבֹּכֶתל 

ַהַּמֲעָרִבי ּוִבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה,
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל - ִּתְהיּו ְּבִׂשְמָחה!"

ָהַרִּבי ַּגם עֹוֵרר ְלהֹוִסיף 
ְּבִמְצוֹות ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים,

ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ֶׁשֻּכָּלם ַיִּניחּו ְּתִפִּלין, ּוִבְמֻיָחד ַהַחָּיִלים,
ַלְּתִפִּלין ֵיׁש ְסֻגָּלה ְלַהְפִחיד ֶאת ָהאֹוְיִבים!

ִּדְבֵרי ָהַרִּבי ִהְרִּגיעּו ֶאת ַהּתֹוָׁשִבים, 
ְוַהַחָּיִלים ָיְצאּו ְלִהָּלֵחם ְּבטּוִחים.

ְוָאֵכן, ְּבִנֵּסי ִנִּסים,
ָּגַבְרנּו ַעל ָהאֹוְיִבים ָהַרִּבים ְוַהֲחָזִקים.

ִנָּצחֹון ָרַדף ִנָּצחֹון,
ִׁשְחַרְרנּו ֶאת ַהֹּכֶתל, ֶאת ֶקֶבר ָרֵחל,

ְוֶאת ִקְבֵרי ָהָאבֹות ְּבֶחְברֹון. 

ַעְכָׁשו ֲאִני ַמְחִזיק ָחָזק ַּבָּיד ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשִּלי, 
ֶׁשֹּלא ֵאֵלְך ָּכאן ְלִאּבּוד,

ַּבְּכִניָסה ְלַרֲחַבת ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי.

ֲהמֹוֵני ָהֲאָנִׁשים ָּבאּו ַהּיֹום ְלָכאן,
ְלַנֵּׁשק ֶאת ָהֲאָבִנים ּוְלִהְתַּפֵּלל ַּבָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש.

ֻּכָּלם מֹוִדים ַעל ַהִּנִּסים ַהְּגלּוִיים,
ְוָכל ַהָּקָהל רֹוֵקד ְּבַמְעָּגִלים.

ּוְכֶׁשֲאִני רֹוֵקד ִעם ַאָּבא ְלַיד ַהֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי, 
ֲאִני רֹוֶאה ֵאיְך ִּדְבֵרי ָהַרִּבי ִהְתַּגְּׁשמּו ֻּכָּלם, 

ַוֲאִני מֹוֶדה ְלבֹוֵרא עֹוָלם,
ֶׁשָּׁשַתל ְּבדֹוֵרנּו ַמְנִהיג ֲאִמִּתי, 

ַמְנִהיג ֶׁשְּמַחֵּזק ּוְמעֹוֵדד ָּכל ְיהּוִדי.
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ַהֶּיֶלד ֵמַהְּתִקיעֹות
ֹראׁש ַהָּׁשָנה ִּבְׁשַבע ֵמאֹות ִׁשְבִעים.

ַאְלֵפי ֲחִסיִדים ִהְצטֹוְפפּו ְּבתֹוְך ָהאּוָלם,
ַמְמִּתיִנים ָלֶרַגע ַהְּמֻיָחד.

ֶרַגע ַנֲעֶלה, נֹוָרא הֹוד, ָמֵלא ָהָדר. 
ָהֶרַגע ֶׁשּבֹו ִיְתַקע ָהַרִּבי ַּבּׁשֹוָפר.

ֻּכָּלם ִנְדֲחפּו ְּכֵדי ַלֲעֹמד ָקרֹוב,
ִלְׁשֹמַע ְוִלְראֹות ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר טֹוב.

ֶזה ֶרַגע ְמֻיָחד ְּביֹוֵתר,
ִלְׁשֹמַע ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ִמְּנִׂשיא ִיְׂשָרֵאל!

ָהַרִּבי ֶהְחִזיק ְּבָיָדיו ֲחִביָלה,
ְוָעָלה ַעל ַהִּביָמה ֶׁשל ְקִריַאת ַהּתֹוָרה.

ַאֲחֵרי ָהַרִּבי ָעלּו ַהַּמְזִּכיִרים,
ַּגם ֵהם ֲחִבילֹות ַמְחִזיִקים.

ְּבתֹוְך ַהֲחִבילֹות ָהיּו ַּפִנ"ים ַרִּבים, 
ֶׁשָּכְתבּו ֶאל ָהַרִּבי ַאְלֵפי ְיהּוִדים.

ַּבַּפִנ"ים ֵהם ִּבְּקׁשּו ַּבָּקׁשֹות, 
ְרפּוָאה, ַּפְרָנָסה ּוְבׂשֹורֹות טֹובֹות.

ָהַרִּבי חֹוֵׁשב ַעל ֻּכָּלם ְּבֵעת ַהְּתִקיעֹות,
ּוִמְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם ְּבַכָּוָנה ַרָּבה.

ָהַרִּבי אֹוֵמר ַּכָּמה ְּפסּוִקים ִלְפֵני ַהְּתִקיעֹות.

ְוָאז נֹוֵטל ֶאת ַהּׁשֹוָפר ְּבָידֹו, ּוְמָבֵרְך ֶאת ַהְּבָרכֹות.

ָהַרִּבי ְמַנֶּסה ִלְתֹקַע ַּבּׁשֹוָפר,

ַאְך ִּפְתאֹום הּוא ֶנֱעַצר.

ַהּקֹולֹות ֵאיָנם יֹוְצִאים ְּברּוִרים,

ַּכִּנְרֶאה ִמְתַרֵחׁש ַמֶּׁשהּו ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים.

ַּבָּקָהל עֹוֵמד ְיהּוִדי ֶׁשִהְתָקֵרב ָלַאֲחרֹוָנה ַלַּיֲהדּות.

הּוא ְּכָבר ְמַקֵּים ִמְצוֹות, ֲאָבל ֹלא ַמָּמׁש ִּבְׁשֵלמּות.

הּוא ַמְרִּגיׁש ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְמַחִּכים 

ֶׁשהּוא ִיְתעֹוֵרר ִּבְתׁשּוָבה,

ִויַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלהֹוִסיף עֹוד ִמְצָוה.

ָלִאיׁש ֹלא ָהיּו ְיָלִדים, הּוא ְוִאְׁשּתֹו ָהיּו ֲעצּוִבים.

ֵמָהַרִּבי הּוא ִּבֵּקׁש ְּבָרָכה, 

ַאְך ֲעַדִין ֹלא ָזָכה ִלְתׁשּוָבה.

הּוא ָעַצם ֶאת ָהֵעיַנִים, ְוָאַמר ְּבֶׁשֶקט:

"ֲאִני ַמְבִטיַח ְלהֹוִסיף עֹוד ִמְצָוה, 

ַאְך ָאָּנא, ַהֵּׁשם, ָּבֵרְך אֹוִתי ְּבֶיֶלד עֹוד ַהָּׁשָנה!"

ַרק ִקֵּבל ָעָליו ֶאת ַהַהְחָלָטה ַהּטֹוָבה,

ְוִהֵּנה ִנְׁשְמָעה ַהְּתִקיָעה. 

ַאֲחֶריָה ָּבאּו ַּגם ַהְּׁשָבִרים ְוַהְּתרּוָעה. 

ָהַרִּבי ָּתַקע ֶאת ָּכל ַהְּתִקיעֹות, 

ְוִהְמִׁשיְך ְלִהְתַּפֵּלל ֶאת ָּכל ַהְּתִפּלֹות.

עֹוד ֹלא ָחְלָפה ָׁשָנה ְׁשֵלָמה, ְוִהֵּנה ַהְּיהּוִדי ַהָּיָקר 

ִקֵּבל ֵמַהֵּׁשם ַמָּתָנה!

נֹוַלד לֹו ִּתינֹוק ָקָטן ּוָבִריא. 

הּוא ְוִאְׁשּתֹו ָהיּו ְׂשֵמִחים ִּבְמֻיָחד .

ְּכֶׁשִהִּגיַע ׁשּוב ֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי, 

ֵהִביא ָהָאב ֶאת ַהִּתינֹוק ֶאל ָהַרִּבי.

הּוא ִחָּכה ְלִׂשְמַחת ּתֹוָרה, 

ִצָּפה ָלֶרַגע ֶׁשְּיַחֵּלק ָהַרִּבי ּכֹוס ֶׁשל ְּבָרָכה.

ֻּכָּלם ָעְברּו ְוִקְּבלּו ֵמָהַרִּבי ְמַעט ַיִין, 

ִקְּבלּו ְּבָרָכה ְוָאְמרּו - 'ְלַחִּיים'. 

ִהִּגיַע ּתֹורֹו ֶׁשל ָהָאב, ַהַּמְחִזיק ֶאת ְּבנֹו ַהָּקָטן.

הּוא ִהִּגיׁש ֶאת ַהּכֹוִסית ְוִצָּפה ַלְּבָרָכה,

ַאְך ָהַרִּבי ָעַצר ְוָׁשַאל ְׁשֵאָלה: 

"ֶזהּו ַהֶּיֶלד ֵמַהְּתִקיעֹות?"

ַהְּיהּוִדי ָעַמד ֻּכּלֹו ִנְדַהם: 

ֹלא ִסַּפְרִּתי ְלַאף ֶאָחד ָּבעֹוָלם

ַעל ַהַהְחָלָטה ַהּטֹוָבה ֶׁשִּקַּבְלִּתי ִּבְׁשַעת 

ַהְּתִקיעֹות! 

ֲאָבל ַעל ָהַרִּבי ֵאין ׁשֹוֲאִלים ְׁשֵאלֹות.

ָהַרִּבי ִמְתַּפֵּלל ָעֵלינּו ְודֹוֵאג ָלנּו ְלָכל ַהְּבָרכֹות.

ָעֵלינּו ַרק ְלַהְמִׁשיְך ּוְלַהְחִליט ְלהֹוִסיף ְּבִמְצוֹות.
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ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח 
ָעַמְדִּתי ִּבְׁשַבע ֵמאֹות ִׁשְבִעים.

ַהֲחִסיִדים ְסִביִבי ִנְראּו ְמֻהְרָהִרים, ְרִציִנִּיים. 

ָהַרִּבי ָאַמר ֶזה ַעָּתה ִׂשיָחה ֲחׁשּוָבה,

ִׂשיָחה ֶׁשַהֲחִסיִדים ֹלא יּוְכלּו ִלְׁשֹּכַח אֹוָתּה.

ָׁשַאְלִּתי ֶאת ֶהָחִסיד ֶׁשָעַמד ַּבִּפָּנה:

"ֱאֹמר ִלי, ְּבַבָּקָׁשה, ַמּדּוַע ָזַעק ָהַרִּבי ַּבִּׂשיָחה?

ַהְסֵּבר ִלי, ַמה ַּמְפִריַע ָּכל ָּכְך ָלַרִּבי?"

ֶהָחִסיד הֹוִׁשיב אֹוִתי ַעל ַהַּסְפָסל ַהָּגדֹול,

ְוִהְסִּביר ִלי ְלַאט-ְלַאט ֶאת ַהֹּכל:

"ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו ָיבֹוא ַהָּמִׁשיַח.

ַהָּדָבר ָקרֹוב ְמאֹוד - ָּכְך ָהַרִּבי ִהְבִטיַח.

ֲאָבל ַהֵּׁשם רֹוֶצה ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַמֲאַמִּצים,

ֶׁשַּנְרֶאה לֹו ֶׁשֶּבֱאֶמת ֶאת ַהָּמִׁשיַח ָאנּו רֹוִצים.

ָהַרִּבי ָאַמר ִׂשיָחה ְועֹוד ִׂשיָחה,

ָהַרִּבי ִּדֵּבר, ָזַעק ּוָבָכה:

'ֲחִסיִדים, ֶאת ַהָּמִׁשיַח ָעֵלינּו ְלָהִביא ִּבְמֵהָרה!'

'ֲעׂשּו ָּכל ַמה ֶּׁשַאֶּתם ְיכֹוִלים,

ְלִביַאת ָמִׁשיַח ִלְהיֹות מּוָכִנים.

ַהָּגלּות ֲאֻרָּכה ְוָקָׁשה,

ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלַהְמִּתין ֲאִפּלּו עֹוד ַּדָּקה!'

ְּבָיֵדינּו ְלָקֵרב ֶאת ִּביַאת ַהּגֹוֵאל,

ְצִריִכים ַרק ְמַעט יֹוֵתר ְלִהְׁשַּתֵּדל.

ְלַבֵּקׁש ֶּבֱאֶמת, ִלְזֹעק 'ַעד ָמַתי',

ֶׁשֹּיאַמר ְּכָבר ַהֵּׁשם ַלָּגלּות - ַּדי.

ְלהֹוִסיף ְּבִמְצוֹות ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים,

ִלְלֹמד ַעל ַהָּיִמים ֶׁשִּמְתָקְרִבים,

ַּכָּמה טֹוב ִיְהֶיה ָהעֹוָלם ְּכֶׁשָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה,

ֹלא ִּתְהֶיה עֹוד ׁשּום ִמְלָחָמה,

ִיְהֶיה ֶׁשַפע ֶׁשל ַמְמַּתִּקים ּוַמֲעַדִּנים,

ֻּכָּלנּו  ִנְהֶיה ְׂשֵמִחים ּוְמֻאָּׁשִרים.

ִמן ַהָּׁשַמִים ֵיֵרד ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש,

ְוַנְקִריב ֶאת ַהָּקְרָּבנֹות ֵמָחָדׁש.

ָיקּומּו ִלְתִחָּיה ָּכל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְפְטרּו,

ְוָכל ַהָּצרֹות ְוַהְּדָבִרים ָהָרִעים - ִיָּגְמרּו".

ִהְקַׁשְבִּתי ְלָכל ַהְּדָבִרים ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ַהֲחִסיִדי,

ְוַהְּדָבִרים ַמָּמׁש ִנְכְנסּו ְלתֹוְך ִלִּבי.

ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֲאִני ַמָּמׁש רֹוֶצה ֶׁשַהָּמִׁשיַח ְּכָבר ָיבֹוא,

ְוֶהְחַלְטִּתי ֶׁשֶאֱעֶׂשה ַהֹּכל ְּכֵדי ְלָזֵרז אֹותֹו.

ִאם ָיבֹוא ֵאַלי ַהֵּיֶצר ָהַרע,

ִויַׁשְכֵנַע אֹוִתי ַלֲעׂשֹות ֲעֵבָרה,

ֹאַמר לֹו - "ַמה ִּפְתאֹום?!

ֲאִני ֲהֵרי רֹוֶצה ֶׁשַהָּמִׁשיַח ָיבֹוא ַהּיֹום!" 

אֹוִסיף ַמֲעֶׂשה טֹוב, עֹוד ִמְצָוה,

ְוִהֵּנה, ֲאִני ְּכָבר רֹוֶאה ֶאת אֹור ַהְּגֻאָּלה!
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ָהֹאֶהל ַהָּקדֹוׁש
ֲאִני יֹוֵׁשב ְּבתֹוְך ַהָּמטֹוס ַהָּגדֹול ַעל ַיד ַהַחּלֹון, 

יֹוֵׁשב ּוַמִּביט ַעל ָהֲעָנִנים.
ֲאִני ִמְתַרֵּגׁש ְמאֹוד. 

ֲאִני נֹוֵסַע ֶאל ָהַרִּבי ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ַּבַחִּיים!

ַהָּמטֹוס ָמֵלא ַּבֲחִסיִדים,
ֻּכָּלם ָטִסים ָלַרִּבי ִלְקַראת ג' ְּבַתּמּוז.

ֲאִני ִנְזָּכר ֶׁשִּלְפֵני ַהְּנִסיָעה ָאַמר ִלי ַאָּבא:
"ְּכֶׁשּנֹוְסִעים ֶאל ָהַרִּבי - ְצִריִכים ִלְהיֹות מּוָכִנים, 

ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ָּכְך ְסָתם.
ָצִריְך ַלְחֹׁשב ּוְלָהִבין ְלָאן ָאנּו נֹוְסִעים, 

ֶזה ַהָּמקֹום ֲהִכי ָיָקר ָּבעֹוָלם!"

ְּכֵדי ִלְהיֹות מּוָכן ֵהיֵטב ַלְּנִסיָעה, 
ָלַמְדִּתי ַּתְנָיא ּוִמְׁשָניֹות ְּבַעל ֶּפה.

ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשָּגַרְמִּתי ְלַרִּבי ַנַחת-רּוַח, 
ְוָהַרִּבי ְּבַוַּדאי ְמֻרֶּצה.

ַעְכָׁשו ִהְכִריזּו ַּבָּמטֹוס ְלַהֵּדק ֲחגֹורֹות, 
ִּכי עֹוד ְמַעט נֹוֲחִתים.

ַיַעְברּו עֹוד ַּכָּמה ַּדּקֹות, ַוֲאַנְחנּו ְּכָבר ַמָּמׁש ַמִּגיִעים!

ֵמַהָּמטֹוס ָיַרְדנּו ְוֶאת ַהִּמְזָודֹות ָאַסְפנּו, 
ְוִנְכַנְסִּתי ִעם ַאָּבא ַלּמֹוִנית.

"ִלְׁשַבע ֵמאֹות ִׁשְבִעים!" ָאַמְרנּו ַלַּנָהג, 
ְוהּוא ָּפַתח ִּבְנִסיָעה.

ִהַּגְענּו ִלְׁשַבע ֵמאֹות ִׁשְבִעים, 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ָהַרִּבי, ִּבְׁשַעת ֹּבֶקר ֻמְקֶּדֶמת.

ִנְכַנְסִּתי ִעם ַאָּבא ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית, 
זֹו ָהְיָתה ְּתִפָּלה ְמֻיֶחֶדת ְמאֹוד.

ָרִאינּו ֶאת ַהִּכֵּסא ָהָאֹדם ְוֶאת ַעּמּוד ַהְּתִפָּלה
ֶׁשל ָהַרִּבי עֹוְמִדים ַעל ַהִּביָמה.

ֵהם עֹוְמִדים ָׁשם ְּכִאּלּו ֵהם ְמַחִּכים ָלֶרַגע 
ֶׁשּבֹו ָיבֹוא ָהַרִּבי ְוִיָּכֵנס ַלְּתִפָּלה.

ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה ָעִלינּו ַעל ָהאֹוטֹוּבּוס ַהְּמֻיָחד, 
ֶׁשִּיַּקח אֹוָתנּו ֶאל ָהֹאֶהל ַהָּקדֹוׁש.

"ָׁשם ִנְהֶיה ֲהִכי ְקרֹוִבים ֶאל ָהַרִּבי", 
ִהְסִּביר ִלי ַאָּבא.

ִהַּגְענּו ֶאל אּוָלם ֲעָנק, ּובֹו ַאְלֵפי ְיהּוִדים.
ֻּכָּלם ִהִּגיעּו ְלָכאן ִלְכבֹוד ג' ְּבַתּמּוז.

ָרִאיִתי ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ּכֹוְתִבים, 
ֵהם ָהיּו ְרִציִנִּיים ְמאֹוד.

ֵהם ּכֹוְתִבים ָלַרִּבי 'ַּפ"נ', ִּפְדיֹון-ֶנֶפׁש, 
ְוֵהם ְמֻרָּכִזים ְלַגְמֵרי.

ָלַקְחִּתי ַּגם ֲאִני ֵעט ְוַדף, 
ְוִהְתַחְלִּתי ִלְכֹּתב ֶאת ַהַּפ"נ ֶׁשִּלי.

ֶאְכֹּתב ָלַרִּבי ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשֵּיׁש ִלי ַּבֵּלב, ֶהְחַלְטִּתי. 

ְלַמְעָלה ַּבַּצד הֹוַסְפִּתי ַּגם ִצּיּור ָקָטן, 
ִצּיּור ֶׁשל ְּפָרִחים, ִצּפֹוִרים ְוֶׁשֶמׁש. 

ֶזהּו ִמְכָּתב ָלַרִּבי, ַוֲאִני רֹוֶצה ֶׁשהּוא ִיְהֶיה ָיֶפה, 
ֲהִכי ָיֶפה ֶׁשֲאִני ָיכֹול.

ִסַּיְמִּתי ִלְכֹּתב ְוִקַּפְלִּתי ֶאת ַהַּדף. ַעְכָׁשו ֲאִני מּוָכן.
ָאַחְזִּתי ַּבָּיד ֶׁשל ַאָּבא, ּוְכֶׁשַהַּפ"ִנים ְּבָיֵדינּו ָצַעְדנּו ַיַחד 

ְלֵעֶבר ַהּתֹור ָהָאֹרְך ַהִּמְׂשָּתֵרְך ְלֵעֶבר ָהֹאֶהל ַהָּקדֹוׁש.
ַאְלֵפי ֲאָנִׁשים ָעְמדּו ִאָּתנּו ַּבּתֹור. ֲחִסיִדים, ְמֹקָרִבים 

ְוַגם ְיהּוִדים ֶׁשִּכָּפה ְקַטָּנה ַעל ֹראָׁשם.

ַהּתֹור ִהְתַקֵּדם ַאט ַאט. ִהְתָקַרְבנּו 
עֹוד ְועֹוד ְלִכּוּון ַהִּצּיּון ַהָּקדֹוׁש.

ֶהְחַזְקִּתי ֶאת ַהַּפ"נ, ְוָיַדְעִּתי ֶׁשֲאִני הֹוֵלְך ְלַהִּגיׁש אֹותֹו 
ָלַרִּבי. ַהֵּלב ָהַלם ְּבִהְתַרְּגׁשּות. 

ִהֵּנה. ִהַּגְענּו. ֲאַנְחנּו ְּכָבר ִּבְפִנים, ִמְׁשַּתְּטִחים ַעל 
ַהִּצּיּון. ֲאִני ַמְרִּגיׁש ָקרֹוב ָלַרִּבי ֶׁשִּלי, קֹוֵרא ֶאת ַהַּפ"נ, 

ּוְבֵעיַני עֹולֹות ְּדָמעֹות.  
ַהֵּׁשם, ֲאִני רֹוֶצה ָּכל ָּכְך ִלְראֹות 

ֶאת ָהַרִּבי ַּבְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה!


