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ר... ∆„ י ַלח∆ ƒכ ם ָ‰ל¿ ּיו… ƒמ

"ִמּיֹום ָהְלִכי ַל"ֶחֶדר" ְועֹוד ֹקֶדם ָלֶזה, 
ה  ֻאּלָ ִדְמיֹוִני ִצּיּור ּגְ ם ּבְ ִהְתִחיל ְלִהְתַרּקֵ
לּותֹו  ָרֵאל ִמּגָ ת ַעם ִיׂשְ ֻאּלַ ָהֲעִתיָדה - ּגְ
ַעל  ֶזה ׁשֶ זֹו ּוְבֹאֶפן ּכָ ה ּכָ ֻאּלָ ָהַאֲחרֹון, ּגְ

ֵזרֹות  לּות ַהּגְ ָיָדּה ִיְהיּו מּוָבִנים ִיּסּוֵרי ַהּגָ
ָמדֹות. ּוְכֵחֶלק ֵמָעִתיד ַמְזִהיר ֶזה  ְ ְוַהּשׁ

יא ֶזה ֶמֶלְך,  ה זֹו ִיְהֶיה "ָנׂשִ ֻאּלָ ּוְכֵחֶלק ִמּגְ
יו  ּבָ ֵאין ַעל ּגַ א ׁשֶ ֶבט - ֶאּלָ יא ׁשֵ לֹא ְנׁשִ

ר  ֹאֶפן ֲאׁשֶ א ה' ֱאלָֹקיו". ְוַהּכֹל ִיְהֶיה ּבְ ֶאּלָ
ּיֹום  ֵלם ּוַבֲהָבָנה ְמֵלָאה "ֵיָאֵמר ּבַ ֵלָבב ׁשָ ּבְ

י"". י ָאַנְפּתָ ּבִ ַההּוא אֹוְדָך ה' ּכִ
(אגרת מיום י"א בניסן תשט"ז, 

אגרות-קודש, כרך יב, עמ' תיד)



ב"‰

ים! ƒר ָ̃ ים י¿ ƒ„ָל י¿

ַעם  ם ל…‡ ּפַ כ∆ מ¿ ¿̂ ˙ ַע ם ‡∆ ∆ּ̇ ַ‡ל¿ ¿ ׁ̆ ‡י  ַוּ„ַ ּב¿

יַח?". ƒ ׁ̆ ‡ ַ‰ּמָ ר ָיבו… ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰ ּכַ י∆ ¿‰ ƒָמ‰ י"

 ˙ ∆‡ ו¿  ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒּמ‰ַŒ˙י ּב≈  ˙ ים, ‡∆ ƒ̇ ַ‰ּמ≈  ˙ ּיַ ƒח ¿ּ̇  ˙ ם ‡∆ ∆ּ̇ ַינ¿ מ¿ ƒ„ּ ּלּו  ƒפ‡ֲ ‡ּוַלי 

ך¿  ל-ּכָ „ ּכָ ׁ̆ עו… ‰ י≈ ֻ‡ּלָ ˜ּוַפ˙ ַ‰ּ‚¿ ¿̇ ƒים – ַ‡ך¿ ּב ƒָליו ַעל ָ‰ֲעָננ ע ‡≈ ּסָ ַ‰ּמַ

ים! ƒ‡ ר¿ ƒם נ יך¿ ‰≈ ם ‡≈ ∆ּ̇ ַ„ע¿ ּל…‡ י¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒָבר ¿„ּ ‰ ּב≈ ַ‰ר¿

י  ƒַרּב‰ָ ‡י.  ַוּ„ַ ּב¿ י„?  ƒ̇ ָע ּב∆ ים  ƒָבר ¿„ּ‰ַ יּו  ¿‰ ƒי יך¿  ≈‡ ָלַ„ַע˙  ּוב  ׁ̆ ָח ם  ƒ‡‰ַ

ָסָפ‰  ַל‰ו… ַע  ≈‚ נו… ּב¿ ָנ‰  ָ‰ַ‡ֲחרו… ˜ּוָפ‰  ¿ּ̇ ּבַ ר  ֻ„ּבָ "מ¿ י  ƒּכ יָח‰  ƒׂ̆ ּב¿ ר  מ≈ ‡ו…

ר  ˙ו… ּב¿ ַר˜  ל…‡   – יַח  ƒ ׁ̆ ּוָמ  ‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ּב¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ּב¿  ˙ ∆„ ֻיח∆ ַ‰ּמ¿

ר  ָּ̃ ƒע ּוּב¿ ם  ַ‚ּ  ‡ ּלָ ∆‡ ,‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ‰ַ ו¿ יַח  ƒ ׁ̆ ַ‰ּמָ יַ‡˙  ƒּב ב  ר≈ ָ̃ ּול¿ ר  ַמ‰≈ ל¿  '‰ ֻ‚ּלָ 'ס¿

ַמן'   ם ַ‰ּז¿ ƒע ˙ יו… ח¿ ƒל' ,‰ ֻ‡ּלָ יַח ּו‚¿ ƒ ׁ̆ י ָמ נ≈ י¿ נ¿ ƒע ˙' ּב¿ יו… ח¿ ƒיל 'ל ƒח ¿̇ ‰ַ י  ל¿ ≈„ ּכ¿

יַח" (˘יח˙ ˘"פ בל˜ ‰'˙נ˘"‡). ƒ ׁ̆ ˙ ַ‰ּמָ מו… י¿ ƒ„ּ

ים ז…‡˙? ƒׂ̆ יך¿ עו… ָ‡ז ‡≈

ַמן  ˙ ַ‰ּז¿ ר∆ ∆‰ נ¿ ƒמ ַבע, ּב¿ ∆̂ ּיּור ו¿ ƒ̂ סּום ּב¿ ָ̃ ע  ַמּסָ ף ל¿ ָטר≈ ¿̂ ƒ‰ ים ל¿ ƒָמנ ם ֻמז¿ ∆ּ̇ ‡ַ

  ˙ ∆‡ ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ ים,  ƒֲעָננ‰ָ ַעל  ם  ƒַלי ָ ׁ̆ ירּו ƒל  ‰ ַנֲעל∆ ַיַח„   .‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ‰ַ ˜ּוַפ˙  ¿̇ ƒל

ם  ח∆ ַ‰ּל∆ מ≈ ל  ע≈ ּפַ ¿̇ ƒנ  , ׂ̆ ב∆ ַ‰ּכ∆ ם  ƒע ל  ַטּי≈ ַ‰ּמ¿ ב  ≈‡ ּז¿ ּבַ יט  ƒַנּב  , ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒּמ‰ַŒ˙י ּב≈

ים... ƒר יּו ֲחס≈ ¿‰ ƒָלל ל…‡ י ּכ¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒּ̃ ַּ̇ מ¿ ַ‰ּמַ ּלּו מ≈ ƒים  ַוֲ‡פ ƒ̂ ל ַעל ָ‰ע≈ ≈„ ָ‚ּ‰ַ

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒל לּו  ּוכ¿ ּ̇ ים,  ƒַרּב  „ עו… ו¿ לּו  ַ‰ּלָ ים  ƒ‡ָל פ¿ ƒּנ‰ַ ים  ƒ„עּו ƒּי‰ַ ל  ּכָ  ˙ ∆‡

 ˙ ∆‡ ‰ ∆‡ ר¿ ƒלּו˙. נ ַמן ַ‰ּ‚ָ ז¿ ƒם – ּב ב ַ‰ּיו… ָּ̂ ם ַלּמַ ָ̇ ים ‡ו… ƒו ¿ ׁ̆ ים ַ‰ּמַ ƒּיּור ƒּ̂ ּבַ

נּו. ּב≈ ƒל ‰ ּב¿ ֻ‡ּלָ ‰ ַלּ‚¿ ּיָ ƒּפ ƒּ̂ ‰ַ ˙ ∆‡ ˜ ַחּז≈ ים, ּונ¿ ƒים ָ‰ַרּב ƒל ≈„ּ ב¿ ∆‰‰ַ

‡ן  ּכָ  ׁ̆ ַמּמָ ָלנּו   ‰ ַחּכָ מ¿  ‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ‰ַ  .„ ‡ו… מ¿ ינּו  ל≈ ≈‡ ָב‰  רו… ¿̃ ˜ּוָפ‰  ¿ּ̇ ‰ַ

 ˙ ∆‡ ך¿  ַנֲ‰פ… ו¿ ַ‡ַח˙  ָו‰  ¿̂ ƒמ  „ עו… יף  ƒס נו… ָ‰ָב‰   .˙ ל∆ ∆„ּ‰ַ י  ר≈ ֲ‡חו… מ≈  –

ָמ‰. ל≈ ¿ ׁ̆ י˙ ּו ƒּ̇ ƒמ‡ֲ ‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ ƒט' – ל ּבָ ַ‰'ּמַ
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לּו˙  ַמן ַ‰ּ‚ָ ז¿ ƒּב
ָנן  ¿ ׁ̆ י∆

˙ נו… ֻסּכָ ˙ מ¿ ַחּיו…

˙ פו… ר¿ ַ‰ּטו…
˙ מו… ≈‰ ּב¿

˙ ַטּנו… ¿̃ ַ‚ם  ˙ ו¿ לו… „ו… ¿‚ּ

י ָ‰ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ ƒל
ַ„‡י  ל…‡-ּכ¿

˙ יו… ¿‰ ƒן ל ָ̇ ָב ר¿ ƒ̃ ּב¿

ן  ∆‰ ˙ ּבָ ּפו… ¿̂ ƒר ל ָׁ̆ פ¿ ∆‡
ב רו… ָּ̃ ƒמ

˙ ַ‚ן ַ‰ַחּיו… ַר˜ ּב¿
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יַח  ƒ ׁ̆ ‡ ַ‰ּמָ בו… ּיָ ∆ ׁ̆ ּכ¿
 ׂ̆ ב∆ ָי‚ּור ַ‰ּכ∆
ב ≈‡ ם ַ‰ּז¿ ƒע

י  ƒ„ ¿‚ּ‰ַ ר ו¿ מ≈ ַ‰ּנָ
יו  ָ„ּ ˆּו ַיח¿ ּב¿ ר¿ ƒי
ב ≈‡ ל…‡ ּכ¿ ל¿

י ָ‰ָ‡ָ„ם  נ≈ ם ּב¿ ַ‚ּ
פּו  ָטר¿ ¿̂ ƒי
ם לו… ָׁ ּ̆ יַ‚˙ ַ‰ ƒ‚ַלֲח

ּלּו   ƒַוֲ‡פ
ים  ƒַטּנ ¿ּ̃ ים ַ‰ ƒ„ָל ַ‰ּי¿
ם ֲחלו… מו… ּבַ ׁ̆ ּכ¿ ַמּמָ
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לּו˙  ַמן ַ‰ּ‚ָ ז¿ ƒּב
ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰ 

˙ כ∆ ר∆ ב… ל…‡-מ¿

ז  ָ‚ּ ‡ ַ‡ר¿ ַמּל≈ י ל¿ ≈„ ּכ¿
ים  ƒיכ ƒר ¿̂

...˙ כ∆ ‰ ָלל∆ ּב≈ ַ‰ר¿

ים  ƒַטּנ ¿̃ ים  ƒ̂ ָ‰ע≈
 ˙ רו… ַ‰ּפ≈ ו¿
ר ≈̇ „ יו… עו…

י˜  ƒּפ ין ַמס¿ ≈‡
ם ֻכּלָ ל¿

ר ≈ּ̇ ַו ים ל¿ ƒיכ ƒר ¿̂
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יַח  ƒ ׁ̆ ‡ ַ‰ּמָ בו… ּיָ ∆ ׁ̆ ּכ¿
‡ּו  ¿ׂ ּ̆ ַנ ¿̇ ƒי
˙ רו… י ַ‰ּפ≈ ≈̂ ֲע

ם  ל ָמ˜ו… ּכָ ƒמ
ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ ‰ י∆ ¿‰ ƒי
˙ ‡ו… ר¿ ƒם ל ָ̇ ‡ו…

ם  ַ‚ּ
 „ ≈„ י ּבו… ƒר ל ּפ¿ ּכָ
˜ ָרחו… ‰ מ≈ ָר‡∆ י≈

ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡
ּנּו  ּמ∆ ƒמ ‡ ַמּל≈ ל¿
!˜ יı ָמ˙ו… ƒמ ˙ ּיו… ƒָחב




