
ַּפנָָסִאיםַהְּׁשבּועֹון ֶׁשל ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם
ְצִעיִרים

ב"ה
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 ָּכל ֶאָחד 
ְמֻיָחד
 ַמֲעָטָפה 
ֵמַהִּמְפָקָדה

ְּתעּוַדת ַחָּיל

ם ֶׁשִּלי הּוא   ַהּׁשֵ
ְׁשָרָּגא ֶמֶלְך )ְׁשַרִּגי( ַקְּפָלן.

ם ֶׁשִּלי הּוא   ְוַהּׁשֵ
ָׁשאּול ִיְׂשָרֵאל )ָׁשאּוִלי( ַקְּפָלן.

ֵּכן, ֲאַנְחנּו ְּתאֹוִמים...
ֲאַנְחנּו ְּבֵני ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה.

רּוְסָיה, ַוֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ְּבִכָּתה ז ְּב"ֵחיֶדר ְמַנֵחם" ָּבִעיר.ִלְפֵני ִמְסַּפר ֳחָדִׁשים ָיָצאנּו ִלְׁשִליחּות ְּבמֹוְסְקָבה, ִעיר ַהִּביָרה ֶׁשל 
ִלְפֵני ֶׁשִהַּגְענּו ְלָכאן, ָהִיינּו ֲחֵבִרים ַאְרַּבע ָׁשִנים 
 

ִּבְסִניף ַהָּפָנָסִאים ִּבירּוָׁשַלִים.

 ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה 
 ְׁשלֹוָׁשה ִּפְרֵקי ַּתְנָיא, 

ים ִמְׁשָניֹות   ִׁשּׁשִ
ְוֶאת ָּכל ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית.

 ַוֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעל ֶּפה 
 ְׁשלֹוָׁשה ִּפְרֵקי ַּתְנָיא, 
 ַאְרָּבִעים ִמְׁשָניֹות, 

לֹוִׁשים ַּדֵּפי ְּגָמָרא. ְויֹוֵתר ִמּׁשְ
רֹוִצים ִלְׁשֹמַע ַעל ַהְנָהָגה ֲחִסיִדית ֶׁשֲאַנְחנּו ַמְקִּפיִדים ָעֶליָה?

 ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ְלָבֵרְך 
ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹוְך ַהִּסּדּור 
 
אֹו ַהִּבְרּכֹון ְוֹלא ְּבַעל ֶּפה.

 ֲאִני אֹוֵמר ָּכל יֹום 
ֶאת ָּכל ִׁשעּור ַהְּתִהִּלים ַהּיֹוִמי 

ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית.

ְׁשֵּתי ִטּפֹות 
ַקְּפָלן

ֵאיְך ֶזה ִלְהיֹות ּדֹוִמים ֲאָבל ׁשֹוִנים, 
ַעל ַהַּמֲעָבר ִלְׁשִליחּות ִּבְמִדיָנה ָזָרה, 
ְוַגם ַעל ַהַּצד ַהְּמַׁשֲעֵׁשַע ְּבִלְהיֹות 

ְּתאֹוִמים • ַהִּכירּו ֶאת ְׁשַרִּגי ְוָׁשאּוִלי, 
ַהְּתאֹוִמים ַהֵּזִהים. "ֲאַנְחנּו ִנְרִאים 

אֹותֹו ָּדָבר, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְׁשֵני ְיָלִדים" – 
ֵהם אֹוְמִרים.



י  ַרּגִ ׁשְ ֶאת  ְראּו  ּתִ ָהִעּתֹון.  ל  ׁשֶ ַער  ַ ַהּשׁ ַעל  לּו  ּכְ ְסּתַ ּתִ

י  ּתֵ ׁשְ ֵזִהים?  ְמַעט  ּכִ ּדֹוִמים,  ֵהם  ׁשֶ ָנכֹון  אּוִלי.  ְוׁשָ

ִלְפָעִמים  ה  ָקׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ א  ְלַאּבָ ֲאִפּלּו  ַמִים!  ִטּפֹות 

יֵניֶהם... ְלַהְבִחין ּבֵ

ה ֲאַנְחנּו  ָבר? ָלּמָ נּו ִנְרִאים אֹותֹו ּדָ ּלָ ָאז ַמּדּוַע לֹא ּכֻ

דֹוׁש  ַהּקָ ה  ָלּמָ ִני?  ֵ ֵמַהּשׁ ֶאָחד  ׁשֹוִנים  ִלְהיֹות  ִבים  ַחּיָ

ה? ֵאּלֶ ָרא אֹוָתנּו ּכָ רּוְך הּוא ּבָ ּבָ

ין ַאִחים,  ּבֵ ם  ּגַ ְרֶאה.  ְוַלּמַ ְרצּוף  ַלּפַ ְוֶזה לֹא ָקׁשּור ַרק 

עֹוָלם  ּבָ ֵאין  ׁשֹוֶנה.  הּוא  ֶאָחד  ל  ּכָ  – אֹוִמים  ּתְ ַוֲאִפּלּו 

ֶהם  ּלָ ָבר ְוָהֹאִפי ׁשֶ ִדּיּוק אֹותֹו ּדָ ְרִאים ּבְ ּנִ ים ׁשֶ ֵני ֲאָנׁשִ ׁשְ

ֵזֶהה, ֶאָחד ְלֶאָחד.

ְך? ה ֶזה ּכָ ָלּמָ

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָלַדַעת  ְמֻיָחד,  יׁש  ְלַהְרּגִ רֹוֶצה  נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ל  ּכָ

הּוא  ים  ָקׁשִ ֲהִכי  ָהֶעְלּבֹונֹות  ַאַחד  ֵאין.  ֶאָחד  ַאף  ּלְ ׁשֶ הּו  ֶ ַמּשׁ

ְכָלל  ּבִ ה  "ַאּתָ לֹות:  ּוְמֻכּפָ פּולֹות  ּכְ ֵמְרָכאֹות  ּבְ ְחָמָאה'  ַה'ּמַ

רֹוִצים  לֹא  ֲאַנְחנּו  ם".  ּלָ ּכֻ מֹו  ּכְ ֶאָחד  עֹוד  ְסָתם  ְמֻיָחד,  לֹא 

רֹונֹות  ׁשְ ׁש ָלנּו ּכִ ּיֵ א ְלַהֲאִמין ׁשֶ ם, ֶאּלָ ּלָ יׁש ֶאָחד ֶחְלֵקי ּכֻ ְלַהְרּגִ

ים ָלנּו. ִויכֹולֹות ִיחּוִדּיִ

נּו  רּוְך הּוא ָנַתן ְלָכל ֶאָחד ֵמִאּתָ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ְך. ּכִ ֱאֶמת ּכָ ְוֶזה ּבֶ

ם  ֵ ם". ַהּשׁ ּלָ מֹו ּכֻ נּו הּוא לֹא "ּכְ ּלֹו. ַאף ֶאָחד ֵמִאּתָ ֶ ְפִקיד ִמּשׁ ּתַ

ֵאיזֹו  ִלים  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ה  ַהּזֶ ָלעֹוָלם  נּו  ּלָ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ַלח  ׁשָ

ִמיד  ּתָ לֹא  ַלֲעׂשֹות.  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ַרק  אֹוָתּה  ׁשֶ יָמה,  ְמׂשִ

ָבר  ִדּיּוק, ֲאָבל ּדָ ה ָלנּו ּוַמִהי ּבְ ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֵאיֹפה ִהיא ְמַחּכָ

ְלָעִדית  ּבִ ִליחּות  ׁשְ זֹו  ָמקֹום'.  א  'ְמַמּלֵ ָלנּו  ֵאין  טּוַח:  ּבָ ֶאָחד 

נּו. ּלָ ׁשֶ

ֶאת  ְלַזהֹות  ְמֻיָחִדים,  ֲאַנְחנּו  ה  ּמֶ ּבַ ָלַדַעת  ִהיא  ַהָחְכָמה 

צּוָרה ְנכֹוָנה. ל אֹוָתם ּבְ חּוִדּיּות – ּוְלַנּצֵ רֹון ְוַהּיִ ָ ּשׁ ַהּכִ

ּבֹואּו ִנְהֶיה ְמֻיָחִדים!

ֵיׁש ָלנּו ֶטֶקס ָקָטן ִלְפֵני ֶׁשַאָּבא 
ַמְתִחיל ֶאת ַהִּקּדּוׁש ְואֹוֵמר 

י". ִחַּבְרנּו ֶאת  ּׁשִ ְּבקֹול "יֹום ַהּׁשִ
ַהִּמִּלים ֶׁשל "ִמְזמֹור ְלָדִוד" 
ְלִנּגּון ַחַּב"ִדי ַעִּתיק, "ַהִּנּגּון 

ִמּוִיֶטְּבְסק" הּוא ִנְקָרא, ַוֲאַנְחנּו 
ָׁשִרים אֹותֹו ֻּכָּלנּו ְּבַיַחד. ֶזה 

ַמָּמׁש ְמַרֵּגׁש!

ָהַאִחים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָּלנּו ֵהם 
"ְּתִמיִמים", ַּבחּוֵרי ְיִׁשיָבה 

ְרִציִנִּיים. ֵהם לֹוְמִדים ִּביִׁשיבֹות 
ְּבָאֶמִריָקה ּוְבמֹוְסְקָבה. 

ִּבְׁשִביֵלנּו, ַׁשָּבת ִעם ַה'ְּתִמיִמים' 
ִהיא ַׁשָּבת ְמֻיֶחֶדת ֶׁשֲאַנְחנּו 

יחֹות  ְמַחִּכים ָלּה ְמאֹוד. ַהּׂשִ
ָּבת ֵהן ִׂשיחֹות ֶׁשל  ְּבֻׁשְלַחן ַהּׁשַ

ְּגדֹוִלים, ְמַדְּבִרים ַהְרֵּבה ִּדְבֵרי 
ּתֹוָרה ַוֲחִסידּות, ְועֹוד ָּכל ִמיֵני 
ְּדָבִרים ְמַעְנְיִנים ֶׁשל ַּבחּוִרים 

ְּגדֹוִלים. ְּבִקּצּור, ְמַעְנֵין.

ַאָּבא הּוא ְמַנֵהל ִעם ֲהמֹון 
ִנָּסיֹון. ֹלא ַרק ַּבֵחיֶדר, ַּגם 

ָּבת... הּוא ְּכָבר  ִּבְסעּוַדת ַהּׁשַ
ַמִּכיר ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות ֶאת 

ֵאלֹות ְוַהְּתׁשּובֹות  ָּכל ַהּׁשְ
ְּב'ַדֵּפי ַהֶּקֶׁשר'. ָאז ְּכֶׁשֲאַנְחנּו 

ְמַסְּפִרים, הּוא אֹוֵהב ְלַאְתֵּגר 
אֹוָתנּו ִּבְׁשֵאלֹות ְמקֹוִרּיֹות ֶׁשֹּלא 

ָחַׁשְבנּו ֲעֵליֶהן...

ְׁשֵנינּו עֹוְרִכים ֶאת ֻׁשְלַחן 
ָּבת, ְּבתֹוָרנּות. ְּכָבר  ַהּׁשַ

ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ֲאַנְחנּו 
ּפֹוְרִסים ֶאת ַהַּמָּפה 

ַהְּלָבָנה, ְמַסְּדִרים ֶאת 
ְלָחן ְוַהֵּנרֹות ְועֹוְרִכים  ַהּׁשֻ

ֶאת ַהֵּכִלים.

ֵּבין ַהָּדִגים ַלָּמָרק ֲאַנְחנּו ָׁשִרים 
ִנּגּוִנים ֲחִסיִדִּיים, ּוִבְמֻיָחד אֹוֲהִבים 

ירֹון ִׁשיִרים ֶׁשל  ָלִׁשיר ִמּתֹוְך ַהּׁשִ
ַמְקֵהַלת ַהָּפָנָסִאים.

ָּדן ַהַּלְמָדן עֹוֶנה:
ַנְתִחיל ִמִּפְענּוַח ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות. ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ָהֵאּלּו ַמְרִּכיבֹות 

הּוא "ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ָאֵמן".

ֶאת ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ָהֵאּלּו מֹוִסיִפים ְּכֶׁשְּמַצְּיִנים ֶאת ַאַחת ֵמַאְרַּבע 
ָעֵרי ַהֹּקֶדׁש, ֶׁשֵהן: ְירּוָׁשַלִים, ְצַפת, ֶחְברֹון ּוְטֶבְרָיה. ְלָמָׁשל: "ְׁשמּוִליק 

ַהָּיָקר. ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות ָהַאֲחרֹון ִּבַּקְרִּתי ִעם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי 
ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר ְּבִעיר ָהָאבֹות ֶחְברֹון תובב"א", אֹו "ַהִּכָּתה 

ֶׁשָּלנּו עֹוֶמֶדת ִלְנֹסַע ִלְתִפָּלה ַּבֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש 
תובב"א".

ֵמַהִּמְפָקָדהַמֲעָטָפה 

ָמֵהם ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל "תובב"א", 
ּוָמַתי ִמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבֶהם?

לֹא 
ן ְיׁשָ ַהּבַ

ָלֵמד
2



ַאֲחֵרי ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות, ֲאַנְחנּו 
יֹוְצִאים ִעם ַאָּבא ִלְתִפָּלה 

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ֲאָבל ִלְפֵני ֵכן 
ָּכל ֶאָחד ְּבתֹורֹו ִנָּגׁש לֹוַמר 
ְלִאָּמא "גּוט ַׁשָּבת" ּוְמַקֵּבל 

ַמְמָּתק ְלַׁשָּבת. ְּבִלי ֶזה 
ַהַּמְלָאִכים ֹלא ַמִּגיִעים, ֹלא?

ֲאַנְחנּו ִמְתַּגְעְּגִעים ַלַּבִית 
ִּבירּוָׁשַלִים, ּוְלעֹוד ַּכָּמה 

ְּדָבִרים. ֲאַנְחנּו ֲהִכי 
ִמְתַּגְעְּגִעים ְלַסְבָּתא, 

ִאָּמא ֶׁשל ִאָּמא, ֶׁשָּגָרה 
ַמָּמׁש ַּבִּדיָרה מּוֵלנּו, ֶּדֶלת 
מּול ֶּדֶלת. ְּבָכל ַׁשָּבת ִהיא 

ֵהִכיָנה ָלנּו ָסָלט ַּתּפּוֵחי 
ֲאָדָמה – ִעם ַמְתּכֹון סֹוִדי 

ָּלּה. ֲאַנְחנּו ְמַנִּסים  ִמּׁשֶ
ִלְמֹצא ֶאת ַהּסֹוד ּוְלָהִכין 
ֶאת ַהָּסָלט ַהָּטִעים ֶׁשָּלּה, 

ֲאָבל ֶזה ֹלא ּדֹוֶמה. ֵאין 
ְּכמֹו ַסְבָּתא!

ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ְמאֹוד ָסָלִטים ַחִּיים, ִעם ְיָרקֹות ְּבָכל ַהְּצָבִעים, ְוַגם ִחְלֶּבה ֵּביִתית. ְלִמְקֶרה 
ַאְלֶּתם – ֵּכן, ַּגם ַהַּטַעם ֶׁשָּלנּו ְמאֹוד ּדֹוֶמה. ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ֶאת אֹוָתם ְּדָבִרים... ֶׁשּׁשְ

ִמָּסִביב
ַלֻּׁשְלָחן

ִמְׁשַּפַחת
ַקְּפָלן

ַהִּמְׁשָּפט ַהֶּזה הּוא ְּכָבר ֶּבן ַּכָּמה ֵמאֹות ַרּבֹות ֶׁשל ָׁשִנים. ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה, 
ֶבת  ְּכֶׁשִהְתִחילּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבִּבּטּוי ַהֶּזה, ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ָּפחֹות ְמֻיּׁשֶ

ֵמֲאֶׁשר ְּבָיֵמינּו, ּוַבִּמִּלים ָהֵאּלּו ִּבְּקׁשּו ְיהּוִדים ְלַהְזִּכיר ֶאת ַהְּתִפָּלה ְוַהִּיחּול 
ְלָכְך ֶׁשַהְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַיְחְזרּו ְלִהָּבנֹות ּוְלִהְתַּפֵּתַח.

ַאַּגב, ָמה ְמֻיָחד ְּבַאְרַּבע ֶהָעִרים ָהֵאּלּו? ְירּוָׁשַלִים – ֶזה ָּברּור. ָׁשם ָעְמדּו 
ָּבֵּתי ַהִּמְקָּדׁש, ְוָׁשם ֵאְרָעה ֲעֵקַדת ִיְצָחק; ְצַפת – ִהיא ֶנְחֶׁשֶבת ְל"ִעיר 
ַהֲחָכִמים ְוַהְּמֻקָּבִלים", ָׁשם ַחיּו ְוִלְּמדּו ַחְכֵמי ּתֹוַרת ַהּסֹוד ְוַהַּקָּבָלה, 

ְוַרִּבים ֵמֶהם ַּגם ְקבּוִרים ָּבִעיר; ֶחְברֹון – זֹו "ִעיר ָהָאבֹות", ָׁשם ִּבְמָעַרת 
ַהַּמְכֵּפָלה ְקבּוִרים ָהָאבֹות ְוָהִאָּמהֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל; ּוְטֶבְרָיה 

ם ִהיא ַּתְחֹזר ִלְפֹעל  – זֹו ָהְיָתה ַהַּתֲחָנה ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשל ַהַּסְנֶהְדִרין, ּוִמּׁשָ
ְּכֶׁשָּיבֹוא ַהָּמִׁשיַח "בב"א".

ְּכמֹו ֵכן, ְמֻקָּבל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבִּבּטּוי ַהֶּזה ַּגם ְּכֶׁשַּמְזִּכיִרים ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
"ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש תובב"א".

ִאם ֵיׁש ְׁשֵאָלה ֶׁשְּמַעְנֶיֶנת 
ֶאְתֶכם ְוֹלא ִהְצַלְחֶּתם ִלְמֹצא 
ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ִׁשְלחּו אֹוָתּה 
ַלַּמֲעֶרֶכת. ָּדן ַהַּלְמָדן ִיְמָצא 

ֲעבּוְרֶכם ֶאת ַהְּתׁשּובֹות, 
ִּתְסְמכּו ָעָליו. ִאם ֹלא 
ִּתְׁשֲאלּו – ֵאיְך ֵּתְדעּו?

ֶּדֶלת ַהִּבְנָין ֶׁשֲאַנְחנּו ָּגִרים ּבֹו ִהיא 
ֵכִנים ֶׁשָּלנּו ּגֹוִיים, ָאז ַּגם  ַחְׁשַמִּלית. ַהּׁשְ

ְּבַׁשָּבת ִהיא עֹוֶבֶדת ָּכָרִגיל. ָמה עֹוִׂשים? 
ֶאָחד ֵמעֹוְבֵדי ַהֶּמֶׁשק ַּבֵחיֶדר ֶׁשָּלנּו הּוא 

ַּגם ָׁשֵכן ֶׁשָּלנּו, ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית. ָּכָכה 
ָמָצאנּו 'ּגֹוי ֶׁשל ַׁשָּבת' ֶׁשעֹוֵבד ִּכְמַעט 

ְּכמֹו 'ְׁשעֹון ַׁשָּבת'. הּוא יֹוֵדַע ָמַתי ֲאַנְחנּו 
חֹוְזִרים ֵמַהְּתִפָּלה, ְוָאז ַּגם הּוא ִנְכָנס 

ּופֹוֵתַח ָלנּו ֶאת ַהֶּדֶלת...

"ַוּיֹאֶמר  בּוַע ֶׁשָּלנּו:  ּבֹואּו ִנְקָרא ְּבַיַחד ֶאת ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ְּבָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ָהָאֶרץ  ֶאל  ָאִביָך  ּוִמֵּבית  ּוִמּמֹוַלְדְּתָך  ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך  ַאְבָרם,  ֶאל  ם  ַהּׁשֵ

ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך".

ְלָאן ָלֶלֶכת. הּוא ֹלא  ְלַאְבָרָהם  ִׂשימּו ֵלב! ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא אֹוֵמר 
נֹוֵתן לֹו ַיַעד, ֲאִפּלּו ֹלא ֶרֶמז. ֲאָבל ַאְבָרָהם ַּגם ֹלא ׁשֹוֵאל. הּוא לֹוֵקַח ֶאת 

ם יֹוֵדַע... ַהַּמֵּקל ּוַמְתִחיל ָלֶלֶכת. ְלָאן? ַהּׁשֵ

ַהּמֹוֶלֶדת  ֶאת  ַּתֲעזֹב  ַאֲחַרי".  "ּבֹוא  ְלַאְבָרָהם  אֹוֵמר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְוָכְך  ַאְרֶאָּך".  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  "ֶאל  ִאִּתי  ּובֹוא  ֶׁשְּלָך,  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֶאת  ֶׁשְּלָך, 
ַלֲעֹזב ַאְרצֹו ֲאֶׁשר הּוא יֹוֵׁשב ָּבּה  ִיְקֶׁשה ַעל ָהָאָדם  "ִּכי  ָהַרְמַּב"ן:  ַמְסִּביר 
ם נֹוַלד; ְוָכל ֶׁשֵּכן  ְוָׁשם אֹוֲהָביו ְוֵרָעיו; ְוָכל ֶׁשֵּכן ְּכֶׁשהּוא ֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ֶׁשּׁשָ
ְּכֶׁשֵּיׁש ָׁשם ָּכל ֵּבית ָאִביו; ּוְלָכְך ֻהְצַרְך לֹוַמר לֹו ֶׁשַּיֲעֹזב ַהֹּכל ְלַאֲהָבתֹו ֶׁשל 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא".

ְמִביִנים? ָהִעָּקר הּוא ֹלא ְלָאן, ֶאָּלא ֵמֵאיפֹה. ַההֹוָרָאה ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, ֹלא ַרק ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאָּלא ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו, ִהיא: ַלֲעזֹב ַהֹּכל 

ְוָלֵצאת ִלְׁשִליחּות, ְלָקֵרב ְיהּוִדים ְלתֹוָרה ְוַלֲחִסידּות!
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