
זוֹ  ַהְנָהָגה ל ,ּכָ ֵקִנים ִעם ִהְתַיֲעצּות ׁשֶ ְזַמן ְוטֹוָבה כֹוָנהנְ  ָהְיָתה ַהזְּ   ּדֹורוֹ  ּבִ

ל ה ׁשֶ דֹורוֹ  ַאךְ  ,מֹׁשֶ ל ּבְ עַ  ׁשֶ עַ  .הַמְתִאימָ  ָהְיָתה לֹא ְיהֹוׁשֻ ְלִמיד ְיהֹוׁשֻ  ַהּתַ

סּור ּלֹא ,ַהּמָ ל ַרּבוֹ  ֶאת ָעַזב ׁשֶ   לֹא "ָהֹאֶהל ִמּתֹוךְ  ָיִמיׁש  לֹא ַנַער" – ָיָמיו ּכָ

מוֹ  ְלַהְנִהיג ָהָיה ָיֹכל י ,ַרּבוֹ  ּכְ ֵעת ּכִ ְנִהיג הּוא ּכָ ְלִמיד ְולֹא ַהּמַ  ְוָעָליו ,ַהּתַ

ֶרךְ  ְלַהְנִהיג ּדֶ כֹוָנה ּבַ ּלוֹ  ּוְלדֹורוֹ  לוֹ  ַהּנְ מוֹ  ְנִהיגמַ  ָהָיה ִאם .ׁשֶ ה ּכְ  ָהָיה ,מֹׁשֶ

ב ֶזה ל ַמּצָ ֵני" 'ִעְרּבּוב' ׁשֶ ִרים ׁשְ ּבָ ךְ  - "דֹורלְ  )ַמְנִהיִגים( ּדַ   ַהְנָהַגת ֶהְמׁשֵ

ה ָיָמיו מֹׁשֶ ל ּבְ עַ  ׁשֶ ִדּיּוק .ְיהֹוׁשֻ אֹוָתהּ  ּבְ סִ  ּבְ הּ  ירּותַהּמְ ל ָנתּון ָהָיה ּבָ   ָיָמיו ּכָ

ה ךְ  ,ְלמֹׁשֶ ָהְיָתה ',ה הֹוָרַאת ְלִקּיּום ָמסּור ָהָיה ּכָ ּלוֹ  ְלדֹורוֹ  ְתִאיָמהמַ  ׁשֶ .ׁשֶ

ְתִאיָמה ַהְנָהָגה ֵיׁש  ּדֹור ְלָכל ְמֻיָחד ַהּמַ ד .ֲעבּורוֹ  ּבִ ׁש  ֹוֵרנוּ ּבְ י ִחּדֵ  הֹוָראֹות ָהַרּבִ

א ,ְמֻיָחדֹות נֹוׂשֵ ָרֵאל ַאֲהַבת ּבְ ִדּיּוק .ִיׂשְ מוֹ  ּבְ ָעלֶ  ּכְ   ָעִני'לְ  ְצָדָקה ָלֵתת יךָ ׁשֶ

ִמּיֹות ַגׁשְ ךְ  ',ּבְ ם ְצָדָקה ָלֵתת ֵיׁש  ּכָ רּוָחנִ  ָעִני'לְ  ּגַ ִדיעֹות ָלָאָדם – 'ּיֹותּבְ ַהּיְ ּלוֹ  ׁשֶ   ׁשֶ

ֲהדּות ּיַ י .ַוֲעִנּיּות מּוָעטֹות ּוִמְצוֹות ּתֹוָדה ,ּבַ ָרה' ָקַבע ָהַרּבִ   – 'ַיֲהדּות ִמְבְצֵעי ֲעׂשָ

ין ִמְבַצע ִפּלִ רּות ,ּתְ ׁשְ ֵסֶפר אֹות ,ּכַ   זוֹ  ָהְיָתה לֹא ָנםָאְמ  .ְועֹוד ַהּתֹוָרה ּבְ

ּדֹורֹות ַהַהְנָהָגה דֹוֵרנוּ  ַאךְ  ,ַהּקֹוְדִמים ּבַ לּות רֹוןָהַאחֲ  ַהּדֹור ,ּבְ   ְוָהִראׁשֹון ַלּגָ

ה אּוּלָ ְתִאיָמה ַהַהְנָהָגה זוֹ  ,ַלּגְ יֹוֵתר ַהּמַ ם ְוִהיא ,ּבְ יֹוֵתר ַהּטֹוָבה ֲהָכָנההַ  ּגַ  ּבְ

ַלת ְלֵזרּוז ֵני ְוַקּבָ יחַ  ּפְ ֹפַעל ִצְדֵקנוּ  ְמׁשִ ׁש מַ  ּוְבָקרֹוב ּבְ .ּמָ

ת ָפָרׁשַ ֶלךְ  ּבְ ה ַוּיֵ ה ְמַצּוֶ א ֶאת מֹׁשֶ עַ  ְלִמידוֹ ּתַ  – ְמקֹומוֹ  ְמַמּלֵ   ֵסֶדר ַעל ,ְיהֹוׁשֻ

ָרֵאל ַעם ַהְנָהַגת י" :ִיׂשְ ה ּכִ בֹוא ַאּתָ ךְ  ַעל "...הַהזֶּ  ָהָעם ֶאת ּתָ   ְמָפֵרׁש  ּכָ

ה ,י"ָרׁשִ  ּמֹׁשֶ יׁש  ׁשֶ ה לוֹ  ִהְדּגִ ּלָ ּמִ בֹוא ּבַ בֹוא – ּתָ ָרֵאל ִזְקֵני ִעם ַיַחדבְּ  ּתָ   – ִיׂשְ

ַהְינוּ  ְהֶיה ַהְנָהָגְתךָ  ּדְ ִהְתַיֲעצּות ּתִ ֵקִניםהַ  ּוְבִסּיּועַ  ּבְ ה 'ה ָאְמָנם .זְּ עַ  ִצּוָ  :ִליהֹוׁשֻ

י" ה ּכִ ִביא ַאּתָ ֵני ֶאת ּתָ ָרֵאל ּבְ ִביא :י"ָרׁשִ  ּוְכֵפרּוׁש  – "ִיׂשְ ְרָחם ַעל – ּתָ  ַהּכֹל ,ּכָ

לּוי ךָ  ּתָ ר ,ּבְ ּבָ ֵני ְולֹא ְלדֹור ֶאָחד )ַמְנִהיג( ּדַ ִר  ׁשְ ּבָ יַצד .ְלדֹור יםּדַ   ַעל ֶזה ּכֵ

עַ  ָהָיה ,ְיהֹוׁשֻ ְלִמידוֹ  ׁשֶ סּור ּתַ ל ַהּמָ ה ׁשֶ צּוָרה ָהָעם ֶאת יגְלַהְנהִ  ,מֹׁשֶ  ׁשֹוָנה ּבְ

ךְ  ִלְלמֹד ָאנוּ  נּוַכל ּוָמה ?ֵמַרּבוֹ  הֹוָרָאה ,ִמּכָ י ',ה תַלֲעבֹוַד  ּכְ ַחּיֵ ?יֹום ַהּיֹום ּבְ
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