
   

ֻפָצחֹות ָהֲעָצמֹות ַעל ָקִרים ַמִים ֶזֶרם ִהנֵּה" ל ֶאֶרץ: "ַהמְּ ָראֵּ ַנֶעֶרת ִישְּ רּות". ִמתְּ עֹורְּ ָנם ִהיא ַהִהתְּ , ִאִטית ָאמְּ

ֹאד ִאִטית ב, מְּ ַצד ָעקֵּ ָסקֹות, ֲאגּוָדל בְּ ַהפְּ דֹולֹות ּובְּ ַנֶעֶרת ִהיא ָמקֹום ִמָכל ֲאָבל, גְּ י, ִמתְּ ִחָיה ִנָצנֵּ ָקִפים ַהתְּ  ִנשְּ

ִמי ץ לְּ ל ֶשָחפֵּ ַתכֵּ ִהסְּ יִמִסי ֶאָחד. ָיֶפה לְּ ִחָיה ָמנֵּ ָהִקים ַהתְּ ֻעָלה ִהיא ַהֻמבְּ ָבָדה ַהפְּ את ָהעֹוֶמֶדת ַהִנכְּ  ָלצֵּ

ֶכם ֲאֻגָדתְּ ָבָדה מֵּ ִחַית: "ַהִנכְּ ַהֹיִפי ָהָאָמנּות תְּ ִרי וְּ ב". ישראל ארץבְּ  ָהִעבְּ ַלבֵּ ִהיב ַהַמֲחֶזה מְּ אֹות ּוַמרְּ  ֶאת ִלרְּ

ינּו י ַאחֵּ אֹונֵּי, ַהִכָשרֹון ַרבֵּ ָהָאָמנּות ַהֹיִפי גְּ ִאים, וְּ רֹות ָהגּון ָמקֹום ַהמֹוצְּ דֵּ ָחבֹות ַבשְּ בֹוהֹות ַהרְּ ַהגְּ  ַהַחִיים ֶשל וְּ

ָלִלִיים רּוחַ , ַהכְּ ָמה ַלֲהִביָאם אֹוָתם ָנָשא ָמרֹום וְּ רּוָשַליְּ ר, יְּ ַעטֵּ נּו ֶאת לְּ דֹוָשה ִעירֵּ חֹוָתם ֶשִהיא, ַהקְּ נּו ַעל כְּ  ,ִלבֵּ

יֶהם חֵּ ִפרְּ ָמִדים בְּ יֹות, ַהֶנחְּ ָבּה ִלהְּ ִקרְּ ָכבֹוד בְּ ֶאֶרת לְּ ִתפְּ ָרָכה ַגם, ּולְּ תֹוֶעֶלת ִלבְּ  .וְּ

ִסיָמן יּו ֶשַהֹכל ָנכֹון ָכֶזה טֹוב וְּ ִחים ִיהְּ מֵּ ִעיִרים, בוֹ  שְּ ַגם ַהצְּ ִנים וְּ קֵּ ר ַגם, ַהזְּ ר ָקִרים ַהיֹותֵּ ַהיֹותֵּ רּוִדים וְּ  טְּ

ַלת אֵּ ֹאד ַהֲחמּוָרה ַהִקיּום ִבשְּ  .מְּ

ָדה ִעיָמה ַהַילְּ ָהֲאהּוָבה ַהנְּ ָמָדה ַהַבת, וְּ י, ַהֶנחְּ ֻמֶשֶכת ֲאֻרָכה ַמֲחָלה ֶשַאֲחרֵּ י, נֹוֶאֶשת ַגם, ּומְּ ֶאה ַאֲחרֵּ  ֶשל ַמרְּ

ִרים ָפִנים ִסיד ִחּוְּ ָפַתִים, כְּ ֶאה שְּ ַמרְּ ֶלת כְּ כֵּ ר חּום, ַהתְּ ַתנּור בֹועֵּ פּור מּורִס , כְּ ִריִרי ּוִפרְּ ָחה ִהנֵּה, ַצמְּ יֶניהָ  ָפקְּ  עֵּ

ַתח ָפֶתיהָ  ַוִתפְּ גּורֹות שְּ ַטנֹות ַהָיַדִים, ַצר חֹוָתם ַהסְּ נֹוֲעעֹות ַהקְּ נּוָעה ִמתְּ ָבעֹות, ַחִיים ֶשל ִבתְּ  ַהַדקֹות ָהֶאצְּ

ַהַצחֹות כֹות וְּ ן, ָוָאָנה ָאֶנה הֹולְּ שֹות הֵּ ַבקְּ ִקיָדן ֶאת מְּ ָפַתִים. ַתפְּ ַעט, ָנעֹות ַהשְּ ֶאה ָשבֹות ִכמְּ ַמרְּ קֹול, ָבָשר לְּ  וְּ

ֶהן ָכאּוב ָמע מֵּ ִני, ַהֻבָבה, ִאָמא, ִאָמא: "ִנשְּ ַמן ֶשֶזה ַהֲחִביָבה ַהֻבָבה, ַהֻבָבה ִלי תְּ ִאיִתיהָ  ֹלא ַכִביר זְּ  קֹול". רְּ

קֹול ָששֹון ָחה וְּ מֵּ  ַהֹכל, ִשמְּ ם ָהָאב, ִחיםשְּ ָהאֵּ ָהֲאָחיֹות ָהַאִחים וְּ ן ַגם, וְּ ָנה ַהָזקֵּ קֵּ ַהזְּ ָבר וְּ חּו ֶשכְּ ֹרב ָשכְּ  ָשִנים מֵּ

י ֶאת ַגם ֲחקֵּ דּות ִמשְּ נֵּיֶהם ֶשל ַהַילְּ ַטָנה שֹוַשָנה. "בְּ ַבֶקֶשת ַהקְּ טֹוָבה אֹות' ה ָברּוְך", ַהֻבָבה ֶאת מְּ  ַוַדאי. לְּ

ָבר א ַגם(. ז"קל ַשָבת פי על) ַחָמה ֲחָלַצָתּה כְּ ָאהּוב ַהָקרּוא ָהרֹופֵּ ָפָחה ַהַבִית כְּ ַהִמשְּ ֶלק ָלַקַחת וְּ ָחָתּה חֵּ ִשמְּ  בְּ

ף ֲאֶשר ַתַחת ַתתֵּ ַצֲעָרּה ִהשְּ ִכים הּוא ַגם ִהנֵּה, בְּ טֹוָבה אֹות: "ַמסְּ ִזיס", לְּ ַריְּ ָשלֹום ָעַבר ַהקְּ ָוה ַעָתה. בְּ  ַהִתקְּ

ַשֶחֶקת ֶיה ִכי מְּ ַדל, שֹוַשָנה ִתחְּ ִתיף ִתגְּ א, וְּ הֵּ תֵּ ֶבֶרת וְּ ָנם ַהֻבָבה. ַבָבנֹות ִלגְּ ָלה ִהיא ָאמְּ אֵּ  ֲאָבל, ָהִראשֹוָנה ַהשְּ

ַאל עֹוד ַאל ִתשְּ ִתשְּ ִוָיָתּה רּוָחּה. וְּ כּו ּוגְּ לְּ ָחָזק ָהלֹוְך יֵּ ֹרש, וְּ א ַגם עֹוד ִתדְּ פֵּ ֶלֶחם ָבָשר ַגם, ָמָרק ַגם, ַמרְּ  ַגם, וְּ

ָמה ִביִסים ַגם, ַשלְּ ַשֲהרֹוִנים שְּ ט מֹוֶרה ַגם, וְּ עֵּ ֶפר ַגם, וְּ עֹוד, ַוֲעבֹוָדה סֵּ ה. ָועֹוד, וְּ אֵּ ַמרְּ ָבִרים לְּ ֶלה דְּ ֲהלּו ָכאֵּ  ִיצְּ

ן. ַהֹכל ָנה ַהָזקֵּ קֵּ ַהזְּ רּו וְּ גְּ ם ָהָאב. ִגיל ַיחְּ ָהאֵּ יֶהם וְּ ינֵּ פֹות עֵּ ָהֲאָחיֹות ָהַאִחים. ָששֹון ֶדַמע דֹולְּ ִעיִרים וְּ  ַהצְּ

אּו חְּ דּו ַכף ִימְּ קְּ ִירְּ ב ִמטֹוב וְּ ֶזה. לֵּ ֶזה וְּ ִלים לְּ ַמלְּ ַטָנה שֹוַשָנה: "מְּ ָמָדה ַהָיָפה, קְּ ֶנחְּ  !".ֶהָאח, ֻבָבה שֹוֶאֶלת, וְּ

רּוָשַלִים ָקָרה ִציֹון ַבת, ָהֲעָמִקים שֹוַשַנת, ָהֲאהּוָבה יְּ ָקָרה ַהַבת ֹזאת, ַהיְּ , ַהָמָרה ַהָגלּות ַמֲחַלת חֹוַלת, ַהיְּ

עּוָמה ֻמָשָכה ַהזְּ ַהמְּ חּוהָ  ָבֶניהָ . וְּ כֵּ יֹון נֹוֲאשּו ַרִבים, שְּ ִרפְּ ב מֵּ ָוה, לֵּ ַחִיים ִמִתקְּ  ַחִיים ֶזֶרם ַעָתה. ֲעבּוָרה וְּ

ִעיד ַרַעד ַמרְּ ֻדָכאֹות ָהֲעָצמֹות ֶאת ָנִעים בְּ ַהחֹולֹות ַהמְּ ֶלאֶכת, ָאָמנּות, ֹיִפי דֹוֶרֶשת ִהיא, וְּ ֶשֶבת מְּ  אּוַלי. ַמחְּ

ין ִעתוֹ  ַהָדָבר אֵּ רּו, בְּ י ֹיאמְּ בֹון ַבֲעלֵּ ָנם, ֶחשְּ ָרִכים ֶישְּ דּוִמים צְּ ר, קְּ ָרִחים יֹותֵּ ן. ֻמכְּ אּוַלי אּוַלי, כֵּ ש, וְּ ש יֵּ יֵּ , וְּ

ִריָשה ֲאָבל ב ַהָבָאה ַהדְּ רּוָחּה, ָבֶניהָ  ִמלֵּ ָכה ֲאֶשר מֵּ יֶהם ָשפְּ ִריָשה, ֲעלֵּ ָמּה ַהדְּ ַעצְּ  אֹות, ַחִיים אֹות ִהיא בְּ

ָוה ֶנָחָמה ִלישּוָעה ִתקְּ  .וְּ

ָבד ּוַמה יֶננּו ֶזה ַחִיים ֶשאֹות, ָלַדַעת הּוא ִנכְּ יק אֹות ַרק אֵּ ן ַגם בוֹ  יֵּש ִאם ִכי, ַמָמִשי ֹתֶכן ִמָכל רֵּ ִרי כֵּ  פְּ

תֹוֶעֶלת צֹועַ . וְּ ָהִביא ֶבֱאֶמת יּוַכל, ַהָיָפה ָהָאָמנּות ֶשל, ַהֶזה ֶהָחשּוב ַהִמקְּ ָרָכה לְּ תחַ   בְּ ִלפְּ י וְּ ָנָסה ַשֲערֵּ  ַפרְּ

ָכָלה ַכלְּ ָפחֹות וְּ ִמשְּ ינּו ַרבֹות לְּ ַאחֵּ ַמת ַעל מֵּ ָהָיה. "ַהֹקֶדש ַאדְּ יוֹ  וְּ ַמֲאָכל ִפרְּ ָעלֵּהּו לְּ רּוָפה וְּ , ז"מ יחזקאל" )ִלתְּ

הּוא(. ב"י ַפַתח וְּ ן ַגם יְּ ַהֹטַהר ַהֹיִפי ֶרֶגש ֶאת כֵּ י, וְּ נֵּ ָקִרים ִציֹון ֶשבְּ ָשִרים ַהיְּ ֹאד ַעד לוֹ  ֻמכְּ ם, מְּ רֹומֵּ ָפשֹות יְּ  נְּ

ֻדָכאֹות ַרבֹות ת ּומְּ לּות ָלֶהן ָלתֵּ ַתכְּ ִהיָרה ִהסְּ ִאיָרה בְּ ַרת ַעל, ּומְּ ָלאָכה ַהֶטַבע, ַהַחִיים ַהדְּ ַהמְּ בֹוד ַעל, וְּ  כְּ

ַהֲחִריצּות ָהֲעבֹוָדה ֶלה ָכל. וְּ ִציִפים ִהָנם אֵּ ִרינְּ רֹונֹות) פְּ ִאים, ִנָשִאים( ֶעקְּ ַמלְּ ִרי ִאיש ָכל ֶנֶפש ֶאת ֶשמְּ י ִעבְּ שֵּ  ִרגְּ

ָהָדר ִגיל  ". וְּ

  "(בצלאל" ספר בית למייסדי ה"הראי אגרת)
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