
"ָאַבד  ַהֲהמֹוִנים,  ָזֲעקּו  ינּו!"  ַחּיֵ ית  ִמּבֵ בֹוד  ּכָ ל  "ֻנּטַ

י  ַבּלֵ ְפָרא ּדְ ים, "ַוי ְלַהאי ׁשֻ ּכּו ַהְמַלּוִ ָחִסיד ִמן ָהָאֶרץ!" ּבִ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶרֶכב  ָאִבי,  "ָאִבי  ִנים,  ְפּדָ ַהּסַ ֵמְררּו  ַאְרָעא"  ּבְ

חּו ַהֲחִסיִדים. יו" ִהְתַיּפְ ּוָפָרׁשָ

ִחירּו ֵמֲהמֹון  מּוִכים ָלּה ִהׁשְ ִקְרַית ַצאְנז ְוָהְרחֹובֹות ַהּסְ

ַנת תשנ"ד, אֹותֹו יֹום ַמר ְוִנְמָהר,  ּמּוז ׁשְ יֹום ט' ּתַ ָאָדם ּבְ

ַרִּבי  דֹוׁש,  י ַהּקָ ל ָהַרּבִ ַמְיָמה ׁשֶ ָ ְסָעָרה ַהּשׁ ּבִ תֹו  יֹום ֲעִלּיָ

ִמַּצאְנז  ָהַאְדמֹו"ר  ַהְלֶּבְרְׁשָטאם,  ְיהּוָדה  ְיקּוִתיֵאל 

ְקלֹויְזְנּבּוְרג.

ְרָאה,  ַהּיִ ַעּמּוד  ַהּתֹוָרה,  ר  ׂשַ ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ָנַפל  ְוָגדֹול  ר  ׂשַ

ֲחֶנה  ַהּמַ ִלְפֵני  ָהַלְך  ר  ֲאׁשֶ ָהֵאׁש  יד  ַלּפִ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ַרף  ׂשְ

ה.  ִנּיָ ְ ל ְיֵמי ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּשׁ ָכה ַהּנֹוָרָאה ׁשֶ ֲחׁשֵ ם ּבַ ּגַ

ד  ִאּבֵ ם ְלַאַחר ׁשֶ ָבה ֵמעֹוָלם, ּגַ ר לֹא ּכָ יד ָהֵאׁש ֲאׁשֶ ַלּפִ

ֹוָאה ַהּנֹוָרָאה. ּשׁ ר ְיָלִדים ּבַ ה ְוַאַחד ָעׂשָ ָ ִאּשׁ

אֹותֹו יֹום, ֲאֵבִלים  יעּו ִלְנַתְנָיה ּבְ ֵני ָאָדם ִהּגִ ֵמָאה ֶאֶלף ּבְ ּכְ

ם.  ּלָ ֵעיֵני ּכֻ ָמעֹות ִנְקוּו ּבְ וּוִיים ּוְסחּוִפים. ַהּדְ ַוֲהמּוִמים, ּדְ

ָרֵאל. ׂשְ ת הֹוד ֶנֶעְקָרה ַהּיֹום ִמּיִ מּות ַרּבַ י ּדְ ם ָחׁשּו ּכִ ּלָ ּכֻ

ָהָאהּוב,  י  ָהַרּבִ אְנז.  ִמּצַ י  ֵמָהַרּבִ ֵרָדה  ַהּפְ ָהְיָתה  ה  ָקׁשָ

ְללֹא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ִאיׁש  ל  ּכָ ַעל  ּוֵמֻחּמֹו  ְרָכתֹו  ִמּבִ ֶהֱאִציל  ׁשֶ

ל  ּכָ ֲעבּור  מֹוָסדֹות  ֵהִקים  ׁשֶ י,  ָהַרּבִ ְוֵעָדה.  ָעה  ּדֵ ל  ֶהְבּדֵ

ְלמּוֵדי  ְזָרח, ּתַ ֵני ֲעדֹות ַהּמִ יבֹות ֲעבּור ּבְ ָרֵאל, ְיׁשִ ַעם ִיׂשְ

ְתָקְרבּו, מֹוְסדֹות ֶעְזָרה, ֶחֶסד  ּנִ ּתֹוָרה ֲעבּור ְרחֹוִקים ׁשֶ

ֵבל. ָכל ַקְצוֹות ּתֵ ֲחנֹות, ּבְ ִליֵטי ַהּמַ ְוִסּיּוַע, ְלָכל ּפְ

ל,  ְלַעּכֵ ן  ִנּתָ ָהֵכיַצד  ֵמָהַרִּבי?!  ְלִהָּפֵרד  ֶאְפָׁשר  ֵּכיַצד 

ם ַהְרֵרי  תֹו ָיכֹול ָהָיה ְלמֹוֵסס ּגַ ִפּלָ כַֹח ֵאׁש ּתְ ּבְ י ׁשֶ ָהַרּבִ ׁשֶ

ֶכת  ּפֶ ּתַ ה ִמׁשְ ִפּלָ ּתְ א עֹוד  ִיּשָׂ פֹוִני, לֹא  ַהּצְ ּקֶֹטב  ּבַ ֶקַרח 

ֵבית ִמְדָרׁשֹו?! ּבְ

ַמְיָמה.  ָ ְסָעָרה ַהּשׁ תֹו ּבִ ּכּו ֶאת ֲעִלּיָ לֹא ַרק ֲחִסיֵדי ַצאְנז ּבִ

ר  ֶקׁשֶ ּבְ ְקׁשּוִרים  ֵהם  י  ּכִ ָמְצאּו,  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ֲהמֹוֵני 

ְוָנַפל  ָחָלה  ָלֵכן  קֶֹדם  ִנים  ׁשָ ר  ֶעׂשֶ ׁשֶ י,  ָהַרּבִ ִעם  יץ  ַאּמִ

ִרּיֹות. ע ִעם ַהּבְ ַמּגָ א ּבְ ּלֹא ּבָ ב, ְוִכְמַעט ׁשֶ ּכָ ְלִמׁשְ

ּה  ּבָ אּוָלם  ְלִעּכּול.  ֶנת  ִנּתֶ י  ְלּתִ ּבִ ֵרָדה,  ַהּפְ ָהְיָתה  ה  ָקׁשָ

ֵטל  ִהּנָ ּבְ ה,  ַעּתָ ַרק  י  ּכִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ֲהמֹוֵני  ָחׁשּו  ֵעת  ּבָ

ֶאת  ָנכֹון  ֵאל  ַמֲעִריִכים  ֵהם  ַהְיָקָרה,  ִלית  ְרּגָ ַהּמַ ֵמֶהם 

מֹול  ּתְ ַאְך  יֵניֶהם  ּבֵ ָכה  ִהְתַהּלְ ׁשֶ ְפָלָאה  ַהּמֻ מּות  ַהּדְ

ַהֶחֶסר  ּוִמן  ַהֲהָוָיה,  ֶרת  ִנּכֶ ר  ַהֶהְעּדֵ ִמן  ן,  ּכֵ ׁשֶ ְלׁשֹום.  ׁשִ

ֵתר. ט ַהּיָ ִנּבָ

לּו  ָחַיִים, ִקּבְ ָמעֹות ַעל ַהּלְ ּוְבאֹותֹו ַמֲעָמד, ִעם ִיּבּוׁש ַהּדְ

ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר, ֶלֱאחֹז  ָרֵאל, ּבְ ית ִיׂשְ ַעל ַעְצָמם ֲהמֹוֵני ּבֵ

ָרף  ל ַהּשָׂ ִליָמתֹו ַהּבֹוֶעֶרת ׁשֶ ׁשּוֵלי ּגְ הּו ּבְ ֶ ַמּשׁ ּוְלֵהָאֵחז ּבְ

אְנז. דֹוׁש ִמּצַ ַהּקָ

ְדמּות  ּבִ ַרק  לֹא  ֲעצּוָמה,  ָרָכה  ּבְ ַאֲחָריו  הֹוִתיר  י  ָהַרּבִ

ְגֶלה  ּנִ ּבַ ַהּתֹוָרה,  ִמְקצֹועֹות  ָכל  ּבְ ִחּבּוָריו  רֹות  ֶעׂשְ

ַהּתֹוָרה  נּות  ַפְרׁשָ ּבְ ֲהָלָכה,  ּבַ ֲחִסידּות,  ּבַ ר,  ְסּתָ ּוַבּנִ

ה,  ַחּיָ ָאה  ַצּוָ ַאֲחָריו  הֹוִתיר  י  ָהַרּבִ ַהּמּוָסר.  י  ּוִבְדרּוׁשֵ

ֶמת. ֶמת ְונֹוׁשֶ ַקּיֶ

ה,  ַעּזָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ל  ׁשֶ ָאה  ַצּוָ ַאֲחָריו  הֹוִתיר  י  ָהַרּבִ

ל  ָאה ׁשֶ י הֹוִתיר ַאֲחָריו ַצּוָ בּולֹות ּוְללֹא ְסָיג, ָהַרּבִ ְללֹא ּגְ

ה ְויֹוֶקֶדת, ִמּתֹוְך ֱאמּוַנת אֶֹמן ְיָקָרה  ה ַחּמָ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ּתְ

ל ִלּמּוד ַהֲהָלָכה  ָאה ׁשֶ י הֹוִתיר ַאֲחָריו ַצּוָ ַוֲעצּוָמה. ָהַרּבִ

ִהְלְכָתא.  ּדְ א  ּבָ ַאּלִ ָתא  ַמְעּתְ ׁשְ ְלַאּסֹוֵקי  ה,  ַרּבָ יִגיָעה  ּבִ

ָרה  ַמּטָ "ס, ּבְ ַ ל ִלּמּוד ַהּשׁ ָאה ׁשֶ י הֹוִתיר ַאֲחָריו ַצּוָ ָהַרּבִ

י  ָהַרּבִ ָמן.  ּוְלַסּיְ ְכּתֹות  ַמֶסּ ְלַהְתִחיל  ד,  ּוְלַלּמֵ ִלְלמֹד 

ל ֲהָקַמת ִמְפֲעֵלי ֶחֶסד ּוְרָוָחה,  ָאה ׁשֶ הֹוִתיר ַאֲחָריו ַצּוָ

י ַהֲהָלָכה. י ְרפּוָאה, ְוַהּכֹל ַעל ּפִ ּתֵ ֲהָקַמת ּבָ ַוֲאִפּלּו ּבַ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֲהמֹוֵני  ַעְצָמם  ַעל  לּו  ִקּבְ ַמר,  יֹום  אֹותֹו  ּבְ ָאז, 

י, ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַעּלֹות, ְוִהְתַעּלּות  ל ָהַרּבִ ְדָרָכיו ׁשֶ ֵליֵלְך ּבִ

ֶכת ַעד ַהּיֹום. ֵאיְנסֹוִפית זֹו ִנְמׁשֶ

ַמְיָמה,  ַהּׁשָ ְוָעְלָתה  ִנְסַּתְּלָקה  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ִנְׁשָמתֹו  ָאֵכן, 

אּוָלם ִמְׁשָנתֹו ְוַצָּוָאתֹו עֹוָדן ַחּיֹות ּופֹוֲעמֹות, ֵמָאז ְוַעד 

עֹוָלם...

 ִנְפָרִדים ִמַצִּדיק 
ְיסֹוד עֹוָלם
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ָרב',  'ַהְקלֹויְזְנּבּוְרֶגער 

ָהַאְדמֹו"ר  הּוא  ֲהלֹא 

ל  ַקּפֵ ּמְ ׁשֶ ם  ׁשֵ אְנז,  ִמּצַ

ים  ַרּבִ ְרָבִדים  תֹוכֹו  ּבְ

ְך. ל ּכָ ּכָ

ְלַכּבֹותֹו  ָיְכלּו  לֹא  ָהֲארּוִרים  אִצים  ַהּנָ ׁשֶ יד  ּפִ ַהּלַ ָהֱאמּוָנה,  ַעּמּוד 

ה  ָ ד ִאּשׁ ִאּבֵ אְנז-ְקלֹויְזְנּבּוְרג, ׁשֶ י ִמּצַ דֹוִנים. ָהַרּבִ רֹב ֵמיֵמיֶהם ַהּזְ ּבְ

ַרק  ֶוֱאמּוָנתֹו ֱאמּוַנת אֶֹמן  ַהּנֹוָרָאה,  ֹוָאה  ּשׁ ּבַ ְיָלִדים  ר  ָעׂשָ ְוַאַחד 

ָמה. ָהְלָכה ְוִנְתַעּצְ

ֹוָאה,  ַהּשׁ ַאֲחֵרי  ר  ִמְסּפָ ֵאין  יבֹות  ְיׁשִ ּכֹוֵנן  ׁשֶ ִמי  ַהּתֹוָרה,  ַעּמּוד 

עּוָריו  ִ ּשׁ ׁשֶ י  ָהַרּבִ ּוְלָוִתיִקים,  ְלעֹוִלים  ים,  ְוִלְסָפַרּדִ ים  ַנּזִ ּכְ ְלַאׁשְ

ֵהִקים  ׁשֶ י  ָהַרּבִ עֹות.  ׁשָ י  ּבֵ ּגַ ַעל  עֹות  ׁשָ כּו  ִנְמׁשְ ְגָמָרא  ּבִ ים  ָהֲעֻמּקִ

ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ּדֹור ׁשֶ ָרה ְלָהִקים  ַמּטָ ּבְ "ס ָהעֹוָלִמי',  ַ ַהּשׁ ֶאת 'ִמְפַעל 

ים ְלַהְרּבֹות  כֹוְלִלים ַרּבִ בֹוָתיו ִהְתעֹוְררּו ּבְ ִעּקְ ּבְ ֲחָכִמים. ִמְפָעל ׁשֶ

ֲחָזרֹות ּוְלַהְרִחיב ֶאת ְיִדיַעת ַהּתֹוָרה. ּבַ

אֹון ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצא   ְסַמְך ַלֲהָלָכה ַעל ְיֵדי ַהּגָ ּנִ ַעּמּוד ַההֹוָרָאה, ִמי ׁשֶ

ָרִכים  ּכְ ִאים  ְמַמּלְ ָסָקיו  ּפְ ׁשֶ י  ָהַרּבִ ְלַבד,  ּבִ ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ׁש  ׁשֵ ִגיל  ּבְ

דֹוֵלי  ּגְ ִפי  ּבְ א,  ִמְדָרׁשָ ֵבי  ּבְ רֹות  ּדְ ִמְתּבַ ֲהָלָכה  ּבַ ּוְתׁשּובֹוָתיו  ים,  ַרּבִ

ּפֹוְסֵקי ַהּדֹור.

ּוְנִדיִרים,  יִרים  ּבִ ּכַ ֶחֶסד  ִמְפֲעֵלי  ְוכֹוֵנן  ֵהִקים  ׁשֶ ִמי  ַהֶחֶסד,  ַעּמּוד 

ית חֹוִלים ַעל ַאְדֵני ַהּתֹוָרה, ַקְרנֹות ְצָדָקה, ִמְקָואֹות ּומֹוְסדֹות  ּבֵ

ַעד  יַע  ּפִ ְוִהׁשְ ֵרְך  ּבֵ ַאְלָמנֹות,  ְועֹוֵדד  ְיתֹוִמים  יא  ִהּשִׂ ׁשֶ ִמי  ִחּנּוְך, 

י. ִלי ּדַ ּבְ

ָמתֹו  ִנׁשְ י  ּכִ ָהָיה  ִנְדֶמה  ים  ִעּתִ ּלְ ׁשֶ ַהּבֹוֵער  ָרף  ַהּשָׂ ַהְּתִפָּלה,  ַעּמּוד 

ָאִביו,  ִלְפֵני  ֵבן  ּכְ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ח  ִמְזּבַ ַלַהב  ַעל  ִמּגּופֹו  ִלְפרַֹח  עֹוֶמֶדת 

לּות ֻמְחֶלֶטת. ּטְ ְבִכּיֹות נֹוָראֹות ּוְבִהְתּבַ יּה ָמֵריּה, ּבִ א ַקּמֵ ַעְבּדָ ּכְ

אְנז ְקלֹויֶזְנּבּוְרג  ַטאם ִמּצַ ְרׁשְ י ְיקּוִתיֵאל ְיהּוָדה ַהְלּבֶ ָהַאְדמֹו"ר ַרּבִ

י ְצִבי ִהיְרׁש,  דֹוׁש ַרּבִ אֹון ַהּקָ ָבט תרס"ה, ְלָאִביו, ַהּגָ חֶֹדׁש ׁשְ נֹוַלד ּבְ

ָאִביו  ד  ִמּצַ ִהְתּגֹוְררּו.  ּה  ּבָ רּוְדִניק.  "ד  ַאּבַ ְוָרב  ַאְדמֹו"ר  ּכְ ֵהן  ּכִ ׁשֶ

ד ִאּמֹו  אְנז, ּוִמּצַ ים" ִמּצַ ְבֵרי ַחּיִ י ְיקּוִתיֵאל ְיהּוָדה ַל"ּדִ ְמֻיָחס ַרּבִ

שָכר". ֵני ִיּשָׂ ַעל ַה"ּבְ יָרא, ּבַ ּפִ י ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ׁשַ ְלַרּבִ

ֻמְפָלג,  ִעּלּוי  ּכְ נֹוַדע  ַיְלדּותֹו  ַחר  ַ ִמּשׁ ָבר  ּכְ

ַעל  ִנְבַחן  ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ ּוְבִגיל 

ָנה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ ּלֹו.  ּכֻ "ס  ַ ַהּשׁ

ר  ְוַכֲאׁשֶ ֵמָאִביו,  ם  ִהְתַיּתֵ

ד  ֶהְסּפֵ יד ֶאת ָאִביו – ִהְפִליא ּבְ רֹוָתיו ּוְלַהְסּפִ ּבְ א ִמּדִ ׁש ִלּשָׂ ּקֵ ִנְתּבַ

ְך ְוָעמֹק. ָ ְמֻמּשׁ

י ֵמִאיר ָאִריק ְוֵאֶצל  אֹון ַרּבִ ל ּתֹוָרה ֵאֶצל ַהּגָ ַבֲחרּותֹו ָלַמד ְוִקּבֵ ּבְ

ַעל  ִנְסַמְך  הּוא  ֶזעְהָמאן.  ְצִבי  ִוד  ּדָ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ִמּדּוְקָלא,  ָהַרב 

ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ׁש  ׁשֵ ִגיל  ּבְ ְלהֹוָרָאה,  ִנְסַמְך  ֵכן  ּוְכמֹו  ְלהֹוָרָאה,  ָיָדם 

אֹוָתם  ָהָיה ּבְ י ֵמִאיר ְיִחיֵאל ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצא, ׁשֶ ְלַבד, ַעל ְיֵדי ַרּבִ ּבִ

ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹוָנה  ַהִהְלָכִתית  ְמכּות  ְוַהּסַ ַלֲאָלִפים  ַאְדמֹו"ר  ָיִמים 

ִליְצָיה. ַיֲהדּות ּגָ

יָבה  ְיׁשִ רֹאׁש  ִאיִציְק'ל,  י  ַרּבִ ֵאֶצל  ם  ּגַ ּתֹוָרה  ל  ִקּבֵ י  ָהַרּבִ

ִליְטׁש  ֶסָגל  ים  ַחּיִ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְוֵאֶצל  ְקֵלייְנַוואְרַדיין,  ּבִ

ִנים נֹוָסִפים. ְך ָנַסע ְלפֹוִלין ִלְלמֹד ֵאֶצל ַרּבָ רֹוְזְנּבֹוים, ּוַבֶהְמׁשֵ

ית  ל ַאְדמֹו"ֵרי ּבֵ ַחְצרֹוֵתיֶהם ׁשֶ י ּבְ ֶאת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ָיַנק ָהַרּבִ

יץ,  אָלאׁשִ י ָחָנא ִמּקָ חֹוְיב ְוַרּבִ ׁשֶ ְעָיה ִמּטְ י ְיׁשַ ַצאְנז, ּדֹודֹו ְזֵקנֹו ַרּבִ

לֹום ֱאִליֶעֶזר ֵמַרְצֶפְרט. י ׁשָ ּוִבְפָרט ֵאֶצל חֹוְתנֹו ְזֵקנֹו ַרּבִ

ְחּתֹו,  ּפַ ה ֶאת ְקרֹוַבת ִמׁשְ ָ י ְלִאּשׁ א ָהַרּבִ יַע ְלִפְרקֹו, ָנׂשָ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ּכַ

ְצִבי  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ הגה"ק  ָהַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ עִסיל,  ּפֶ ָמַרת 

ְוַאַחת  ִרים  ֶעׂשְ ּוְבִגיל  יֶגט.  ִמּסִ ים"  ַחּיִ "ֲעֵצי  ַעל  ּבַ ַטיְטְלּבֹוים, 

ְקלֹוְיְזְנּבּוְרג. ה ּבִ ִהּלָ ה ְלַרב ַהּקְ ִנְתַמּנָ

לֹו.  נֹוְלדּו  ְיָלִדים  ר  ָעׂשָ ְוַאַחד  ָרָמה  ּבָ ַמְמַלְכּתֹו  ֶאת  ִהְנִהיג  י  ָהַרּבִ

ַיֲהדּות  ַעל  ָיְרדּו  ָכה  ֲחׁשֵ ִויֵמי  ַהּנֹוָרָאה  ֹוָאה  ַהּשׁ ְרָצה  ּפָ ָאז  אּוָלם 

ִויָלָדיו  ּתֹו  ֵמִאׁשְ י  ָהַרּבִ ֻהְפַרד  רֹות,  ַהּצָ ֵהֵחּלּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה.  ֵאירֹוּפָ

ֶגטֹו  ּבְ נֹוְתרּו  ִויָלָדיו  ּתֹו  ִאׁשְ אְך.  ְפרֹויְנּבָ ָהֲעבֹוָדה  ְלַמֲחֵנה  ַלח  ְוִנׁשְ

ם ִנְסּפּו. ִוויץ, ׁשָ ָמָדה אֹוׁשְ ְלחּו ְלַמֲחֵנה ַהַהׁשְ ְקלֹוְיְזְנּבּוְרג ְוִנׁשְ

יד ֵאׁש.  י ְלַלּפִ אּוד מּוָצל ֵמֵאׁש, ָהָיה ָהַרּבִ אֹוָתּה ּתֶֹפת נֹוָרָאה, ּכְ ּבְ

ּוִבְמִסירּות ֶנֶפׁש  ַרְך,  ִיְתּבָ ּבֹוֵרא  ּבַ ָכל עֹז ְוַתֲעצּומֹות  ּבְ הּוא ֶנֱאַחז 

א,  ּטֵ ּלֹא ַלֲעבֹר ַעל ִאּסּוֵרי ּתֹוָרה. ְלָיִמים ִהְתּבַ ׁש ִנְלַחם ׁשֶ ל ַמּמָ ׁשֶ

ָנן... ַרּבָ ֲחנֹות לֹא ָעַבר ֲאִפּלּו ַעל ִאּסּור ּדְ ּמַ ְהיֹותֹו ּבַ י ּבִ ּכִ

ְלָבבֹות  ְמעֹוֵדד  הּוא  ׁשֶ ּכְ ַהּנֹוָרָאה,  ֹוָאה  ַהּשׁ ֶאת  ַרד  ׂשָ י  ָהַרּבִ

עֹוד  ְלִהְתָיֵאׁש,  ּלֹא  ׁשֶ סֹוְבָביו  ֶאת  ן  ּוְמַדְרּבֵ ִאים  ְוִנְדּכָ בּוִרים  ׁשְ

ַמְלכּותֹו  ְוֵתָרֶאה  ֶלה  ּגָ ּתִ ְמַעט  עֹוד  ע,  ָהֶרׁשַ ּכֹחֹות  לּו  ִיּפְ ְמַעט 

ר ַהּצֹוֲעִדים  ֲאׁשֶ ֶות ָהֲארּוָרה, ּכַ ל ַצֲעַדת ַהּמָ ִעּצּוָמּה ׁשֶ ם ּבְ ָעֵלינּו. ּגַ

ֵהִפיַח  מֹאל,  ּוִמּשְׂ ִמין  ִמּיָ ָנְפלּו  ַוֲחָלִלים  ָרה  ַהּכָ ִאּבּוד  ַסף  ַעל  ָהיּו 

עֹוד  ַמֲעָמד,  ְלַהְחִזיק  ְפֵניֶהם  ּבִ ן  ְוִהְתַחּנֵ ּצֹוֲעִדים  ּבַ ים  ַחּיִ י  ָהַרּבִ

ְקָצת, עֹוד ְמַעט...

ְפֻעּלֹות  י ּבִ אִצים ָהֲארּוִרים, ֵהֵחל ָהַרּבִ ל ַהּנָ ִניָעָתם ׁשֶ ְוָאֵכן, ִעם ּכְ

ים. ַעל  ְסּפִ ל ַהּנִ ְקבּוָרָתם ׁשֶ ית ַלּכֹל ָעַסק ּבִ ָלה. ֵראׁשִ ּקּום ְוַהּצָ ׁשִ

קֹום  ִג'יּפ ְצָבִאי ִמּמָ ֶהֶגה ְוָנַהג ּבְ ָמיו, ָאַחז ּבַ ּלֹא ָלַמד ְנִהיָגה ִמּיָ ַאף ׁשֶ

ַעְצמֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ים  ְסּפִ ַהּנִ ּגּופֹות  ֶאת  ט  ְמַלּקֵ הּוא  ׁשֶ ּכְ ְלָמקֹום, 

ָרֵאל. ַמִים ּוְמִביָאם ְלֶקֶבר ִיׂשְ ָ ת ַהּשׁ ּפַ ַחת ּכִ ִמּתַ

יבֹות,  ִליִטים ְוֵהֵחל ֵמִקים ְיׁשִ ִריֵדי ַהּפְ י ֶאת ׂשְ ץ ָהַרּבִ יל ִקּבֵ ַמְקּבִ ּבְ

ִפּלֹות. עּוֵרי ּתֹוָרה ְוִסְדֵרי ּתְ ְלמּוֵדי ּתֹוָרה, ְקִהּלֹות, ׁשִ ּתַ

ַעם,  ּפַ לֹא  א  ּטֵ ִהְתּבַ י  ָהַרּבִ י,  ָהַרּבִ ְסִביב  דּו  ִהְתַלּכְ ים  ַרּבִ ֲחִסיִדים 

ְך ָאַמר,  ּה", ּכָ עֹוָלם ִהּנָ ְכִליִתי ּבָ י הּוא ֵאינֹו ָזקּוק ַלֲחִסיִדים. "ּתַ ּכִ

רּוְך הּוא! ָהא ְותּו לֹא!"... דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ַיֲעבֹד ֶאת ַהּקָ ַלל ִיׂשְ ּכְ "ׁשֶ

ְרַמְנָיה  ּגֶ ַאְדַמת  ַעל  ַהֶחֶרב  ִריֵדי  ׂשְ ֶאת  י  ָהַרּבִ ּקֹוֵמם  ׁשֶ ְלַאַחר 

א ֵמָחָדׁש  ם ִנּשָׂ ִרית, ׁשָ ר ְלַאְרצֹות ַהּבְ ים, ִהּגֵ ֶהם רּוַח ַחּיִ ְוֵהִפיַח ּבָ

מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ דֹוׁש,  ַהּקָ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ֶנָחָמה,  ה  ַחּיָ ִנית  ָהַרּבָ ִעם 

ְבָעה ְיָלִדים נֹוְלדּו לֹו. "ד ֵנייְטָרא, ְוׁשִ ּדּוד אּוְנָגר, ַאּבַ

ת  יִרים ְוֶרׁשֶ ּבִ ּה ָיַסד ִמְפָעִלים ּכַ ִויְלַיאְמְסּבּוְרג, ּבָ ב ּבְ ֵ י ִהְתַיּשׁ ָהַרּבִ

ְלָטה  ּבָ יֵניֶהם  ּבֵ ּוְלֶחֶסד,  ְלִחּנּוְך  ְלתֹוָרה,  ׁשֹוִנים  מֹוָסדֹות  ל  ׁשֶ

ה'  ַחּנָ ית  'ּבֵ  – ְלָבנֹות  ָהִראׁשֹון  ַהֲחִסיִדי  ַהִחּנּוְך  ית  ּבֵ ֲהָקַמת 

ּנּו ָיֵתד  ם ּוְלִתְפֶאֶרת ַעד ַהּיֹום, ּוִמּמֶ ִויְלַיאְמְסּבּוְרג, ָהעֹוֵמד ְלׁשֵ ּבְ

ַרֲחֵבי ֵתֵבל.  ים ְלָבנֹות ּבְ י ַהִחּנּוְך ַהֲחִסיִדּיִ ּתֵ ה ְלָכל ּבָ ּוִפּנָ

ִקְרַית  ֶאת  ֵהִקים  ּה  ּבָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  י  ָהַרּבִ ָעָלה  תש"כ  ַנת  ׁשְ ּבִ

ְרָיה  ד מֹוְסדֹות ִחּנּוְך ְוֶחֶסד ּוֵבית נֶֹפׁש. ַהּקִ ְנַתְנָיה ּוָבּה ִיּסֵ ַצאְנז ּבִ

ים ּתֹוְסִסים ּופֹוְרִחים. ְמֵלָאה ַחּיִ

ית ַהחֹוִלים "ַלְנָיאדֹו", ַעל ְמָנת ְלכֹוֵנן  י ֶאת ּבֵ מֹו ֵכן ֵהִקים ָהַרּבִ ּכְ

ים.  ַהַחּיִ ת  ַ ְקֻדּשׁ רֹות ַעל  ׁשָ ּפְ ְללֹא  ִמיָרה  ׁשְ ּתֹוְך  ֲהָלָכה,  ּכַ ְרפּוָאה 

ַרק,  ֵני ּבְ ֵאזֹור ּבְ ית חֹוִלים נֹוָסף, ּבְ ֶאָחד ֵמֲחלֹומֹוָתיו ָהָיה ְלָהִקים ּבֵ

ל  ׁשֶ דּוָתם  ִהְתַנּגְ בֹות  ִעּקְ ּבְ ַהּפַֹעל,  ָיְצָאה ֶאל  ְכִנית לֹא  ַהּתָ אּוָלם 

ְך ַעד ְמאֹד. י ִהְצַטֵער ַעל ּכָ ּגֹוְרִמים ׁשֹוִנים, ְוָהַרּבִ

ׁשּו ְמקָֹרָביו ִלּטֹל ַעל ַעְצָמם ֶאת עֹל הֹוָצאֹות  ּקְ ר ּבִ ֲאׁשֶ ְלָיִמים, ּכַ

י  ָהַרּבִ ֶנֱאַנח  י,  ָהַרּבִ ַעל  יד  ַמְכּבִ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ַטֲעָנה  ּבְ ַהחֹוִלים,  ית  ּבֵ

ִביל  ׁשְ לּום ּבִ יִתי ּכְ ְוָאַמר: "ֲאִני ְיהּוִדי ִעם ָזָקן ָלָבן, ַוֲעַדִין לֹא ָעׂשִ

"ס"... ַ ר ֵהִקים ֶאת "ִמְפַעל ַהּשׁ רּוְך הּוא", ּוְלַאְלּתַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ל  ב ְוָאַהב ְמאֹד ּכָ י ִחּבֵ ָרֵאל ָהְיָתה ֲעצּוָמה. ָהַרּבִ ַאֲהָבתֹו ִלְכַלל ִיׂשְ

ְוַאְלֵפי  ִסיָקתֹו,  ּפְ כַֹח  ּבְ י נֹוַדע  ָהַרּבִ ל ֵעָדה.   ּוִמּכָ ל חּוג  ִמּכָ ְיהּוִדי, 

דֹוֵלי ּפֹוְסֵקי  ִכְתֵבי ּגְ ַאְבֵני ְיסֹוד ּבְ ׁשֹות ּכְ ּמְ ׁשּובֹוָתיו ִנְלָמדֹות ּוְמׁשַ ּתְ

ָהיּו  ְלָהבֹות, ׁשֶ ׁשֹות ְוַהּנִ ְרּגָ ְתִפּלֹוָתיו ַהּנִ י ּבִ מֹו ֵכן נֹוַדע ָהַרּבִ ַהּדֹור. ּכְ

ֶפׁש. לֹות ַהּנֶ ִכּיֹות ַעד ּכְ עֹות, ִמּתֹוְך ּבְ י ׁשָ ּבֵ עֹות ַעל ּגַ כֹות ׁשָ ִנְמׁשָ

ִרית  ַהּבְ ְלַאְרצֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵמֶאֶרץ  י  ָהַרּבִ ָעַקר  תשל"ב  ַנת  ׁשְ ּבִ

ְלַאַחר  תשנ"ד,  ַנת  ׁשְ ַתּמּוז  ּבְ ט'  ּוְביֹום  ִסיִטי,  יּוְניֹון  ּבְ ְוִהְתּגֹוֵרר 

ק ְלֵבית עֹוָלמֹו. ּלֵ ִנים, ִנְסּתַ ר ׁשָ ת ֶעׂשֶ ֶכת ּבַ ֶ ַמֲחָלה ְמֻמּשׁ

ָרה,  ַהּמָ ׂשֹוָרה  ַהּבְ ַדע  ִהּוָ ִעם  הּוִדי  ַהּיְ ָהעֹוָלם  ַעל  ָיַרד  ֵבד  ּכָ ֵאֶבל 

פּו  ּתְ ּתַ ִנים – ִהׁשְ אֹוָתן ׁשָ ר ָעצּום ּבְ ּוְכֶרַבע ִמיְליֹון ְיהּוִדים – ִמְסּפָ

ַהְלָוָיתֹו. ּבְ

ים,  ַרּבִ ִחּבּוִרים  ְדמּות  ּבִ ֲעצּוָמה,  ָרָכה  ּבְ ַאֲחָריו  הֹוִתיר  י  ָהַרּבִ

ָרִכים  ּכְ ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ֶעׂשְ ת  ּבַ ִסְדָרה  ַחִּיים" –  "ֶׁשַפע  ֵהם:  ֲהלֹא 

ֵבי  ָרִכים נֹוָסִפים ּכֹוְלִלים "ִמְכּתְ ה ּכְ ָ ּשׁ ְבֵרי ּתֹוָרה, ׁשִ ל ִלּקּוֵטי ּדִ ׁשֶ

ָרִכים ַעל ַהּמֹוֲעִדים  ה ּכְ ה ְוַכּמָ ּמָ ַבד זֹאת ָיְצאּו עֹוד ּכַ ּתֹוָרה", ּוִמּלְ

ָעה  ַאְרּבָ ְלּפּוִלים ּבְ ְמִצית ּפִ ִאים ׁשֹוִנים.  "ַיִּציב ִּפְתָּגם" – ּתַ ּוְבנֹוׂשְ

ִּדְבֵרי  "אֹוְצרֹות  ָרִכים,  ּכְ ְבָעה  ׁשִ  – ַיִּציב"  ִּדְבֵרי  "ׁשּו"ת  ָרִכים,  ּכְ

ַסר  ּמָ עּוִרים ׁשֶ ׁשִ "ס, "ִאְמֵרי ַיִּציב" -  ַ ַעל ַמֶסְכּתֹות ַהּשׁ ַיִּציב" - 

ִהְלכֹות  ַעל   – ָטֳהָרה"  "ֶׁשַפע  ה",  ַחּנָ ית  "ּבֵ ֶפר  ַהּסֵ ֵבית  ּבְ ְלָבנֹות 

ַסָּבא"  "ִיְׂשָרֵאל  יחֹות,  ׂשִ  – ִוירּוָׁשַלִים"  ְיהּוָדה  "ִמְנַחת  ה,  ִנּדָ

ְּדַרֲעִוין"  ַרֲעָוא   - ַחִּיים  "ֶׁשַפע  ֵסֶפר,  ּבְ צּו  ּבְ ּקֻ ׁשֶ ֲעלֹוִנים  ֶלֶקט   –

"ֶּדֶרְך  ָרִכים,  ּכְ ְבָעה  ׁשִ ּבְ  - תֹוָרה"  "ִמְכְּתֵבי  ָרִכים,  ּכְ ָרה  ֲעׂשָ ּבַ  -

תֹות  ּבָ ַחִּיים", ַו"ֲהִליכֹות ַחִּיים" – ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות ְליֹום יֹום ּוְלׁשַ

ָרִכים. ה ּכְ ָ ֲחִמּשׁ ּוְלמֹוֲעִדים, ּבַ

ְפָלָאה.  ַהּמֻ ַדְרּכֹו  ּבְ ִליָט"א  ׁשְ ָהַאְדמֹו"ִרים  ָניו  ּבָ יִכים  ַמְמׁשִ ּיֹום  ּכַ

ַאְדמֹו"ר  ּכָ ְמַכֵהן  שליט"א,  ֱאִליֶמֶלְך  ְצִבי  י  ַרּבִ הגה"צ  כ"ק  נֹו,  ּבְ

ְמַכֵהן  שליט"א,  ִוד  ּדָ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ הגה"צ  כ"ק  ּוְבנֹו,  ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ

אֹוִנים, ְמַכֲהִנים  ִנים ַהּגְ ִרית. ַוֲחָתָניו, ָהַרּבָ ַאְרצֹות ַהּבְ ַאְדמֹו"ר ּבְ ּכָ

ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ְוָהעֹוָלם. נּות ּבְ ַרּבָ ּבְ

ִזיו  ָאְרחֹוָתיו, ֲעֵדי ֶנֱחֶזה ּבְ ְדָרָכיו ְוִלְצעֹד ּבְ ה ֵליֵלְך ּבִ ְזּכֶ ּנִ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ָיֵמינּו, ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ִתים, ּבִ ת ַהּמֵ ְתִחּיַ ָניו ּבִ ּפָ

    שלכם
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יק ְיסֹוד עֹוָלם ַצּדִ

ּוִמְצוֹות.  ְמרּו ּתֹוָרה  ּלֹא ׁשָ ם ְיהּוִדים ׁשֶ ּגַ ַיְלדּותֹו, ִהְתּגֹוְררּו  ּבְ י  ּה ִהְתּגֹוֵרר ָהַרּבִ ּבָ ֲעָיָרה רּוְדִניק, 
ָרחֹוק  ָהָיה  זֹאת  ְוַלְמרֹות  ָהֲעָיָרה,  ל  ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ֵכנּות  ׁשְ ּבִ ִהְתּגֹוֵרר  לּו  ַהּלָ הּוִדים  ַהּיְ ַאַחד 

ת, ַרְחָמָנא ִליְצָלן. ּבָ ֵדי ִחּלּול ׁשַ ְצוֹות ַעד ּכְ ִמּתֹוָרה ּוִמּמִ

ם  ִהְתַעּלֵ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֶנֶסת.  ַהּכְ ית  ִמּבֵ ָעלּו  ׁשֶ ים  ּנִ ְמׁשֻ ָהִאיׁש קֹולֹות  ל  ׁשֶ ְלָאְזָניו  יעּו  ִהּגִ ֶאָחד  ַלְיָלה 
ִלּבֹו  ּבְ ָעְלָתה  ֲחצֹות,  ַעת  ׁשְ ּבִ ַלְיָלה  י  ִמּדֵ ָנה  ְוִנׁשְ ָבר  ַהּדָ ָחַזר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ אּוָלם  ַהּמּוָזִרים,  ַהּקֹולֹות  ִמן  ָהִאיׁש 

ִאיׁשֹון ַלְיָלה. ֶנֶסת ּבְ ֵבית ַהּכְ אי רּוחֹות ָרעֹות ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ י ַוּדַ ָבה ּכִ ְחׁשָ ַהּמַ

ית  ַמע ֶאת ַהּקֹולֹות ִמּבֵ ר ׁשָ ֲאׂשֶ אֹותֹו ַלְיָלה, ּכַ ה. ּבְ ָבר עֹוֵרר ֶאת ַסְקָרנּותֹו ְוהּוא ֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֶ ַהּדָ
ֶנֶסת. ב ְלֵבית ַהּכְ ּנֵ ְרֶזל ָעֶבה ַעל ְמָנת ְלַהּכֹות ּבֹו ֶאת ָהרּוַח, ְוִהְתּגַ מֹוט ּבַ ד ּבְ ֶנֶסת ֶהָחׁשּוְך, ִהְצַטּיֵ ַהּכְ

ם,  בֹוֵתיֶהם. ַהּקֹולֹות הֹוִבילּוהּו ֶאל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, ְוׁשָ ִעְקּ יָבבֹות ֲחנּוקֹות, ְוָהִאיׁש ָהַלְך ּבְ ְמעּו ּכִ ַהּקֹולֹות ִנׁשְ
ין ּדֶֹפן ָהָארֹון ְלֵבין ּכֶֹתל  ְלַבד, ִמְצטֹוֵפף ּבֵ ִנים ּבִ ר ׁשָ ֶבן ֶעׂשֶ ֶיֶלד ָקָטן, ּכְ ה, ִהְבִחין ָהִאיׁש ּבְ ְלַתְדֵהָמתֹו ָהַרּבָ

ָניו. ב ּוְדָמעֹות ׁשֹוְטפֹות ֶאת ּפָ הּוא ּבֹוֶכה ּוְמַיּבֵ ׁשֶ ְזָרח ּכְ ַהּמִ

ן  ל עֹוָלם", ִהְתַחּנֵ א, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֶלד. "ָאּנָ ל ַהּיֶ תֹו ׁשֶ ְפָסִלים ְוֶהֱאִזין ִלְבִכּיָ ַחת ְלַאַחד ַהּסַ ָהִאיׁש ִהְתּכֹוֵפף ֶאל ִמּתַ
י  ַתח ִלּבִ ַמִים, ּפְ ָ ּשׁ ּבַ א ׁשֶ א, ַאּבָ ל. ָאּנָ ּכֵ יָנה, ֵדָעה ְוַהׂשְ ָך ָחְכָמה, ּבִ ִני ֵמִאּתְ י ַאֲהַבת ּתֹוָרה, ָחּנֵ ִלּבִ ן ּבְ ֶלד, "ּתֵ ַהּיֶ

תֹוָרֶתָך"... ּבְ

ֶאת  ב  ִנּגֵ ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ְוַרק  ֲחצֹות,  ּקּון  ּתִ עֹוֵרְך  הּוא  ׁשֶ ּכְ ִבְכיֹו  ּבְ ֶלד  ַהּיֶ ִהְתּגֹוֵלל  ְרצּופֹות  ָעַתִים  ׁשְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ
ֶנֶסת. ית ַהּכְ ְמעֹוָתיו ְוָיָצא ִמּבֵ ּדִ

ל  נֹו ׁשֶ ָטאם, ּבְ ְרׁשְ ֶלד; ָהָיה ֶזה ְיקּוִתיֵאל ְיהּוָדה ַהְלּבֶ יר ֵהיֵטב ֶאת ַהּיֶ ִקְרּבֹו. הּוא ִהּכִ ל ָהִאיׁש ָהָמה ּבְ ִלּבֹו ׁשֶ
ַרב ָהֲעָיָרה.

ּלֹא ָטַעם ַטַעם  ל ָהַרב, ֶיֶלד ָקָטן ׁשֶ נֹו ׁשֶ ל ָהִאיׁש. "ִאם ּבְ ָבִרים ַקל ָוחֶֹמר", ִהְתַלְחְלחּו ֵעיָניו ׁשֶ "ַוֲהלֹא ַהּדְ
יל  י, ָצִריְך ְלַהּזִ ְעּתִ ָחָטאִתי, ָעִויִתי ּוָפׁשַ ֲאִני, ׁשֶ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ְך ַעל ַאֲהַבת ּתֹוָרה, ַעל ַאַחת ּכַ ֵחְטא, ּבֹוֶכה ּכָ

ר ַעל ֲעוֹונֹוַתי...". ְמָעה ַעל ְמָנת ְלַכּפֵ ַנֲחֵלי ּדִ

ְזַמן  ְוַכֲעבֹר  ׁשּוָבה,  ּתְ ֶרְך  ּדֶ ׁש  ּוִבּקֵ ֶלד,  ַהּיֶ ל  ׁשֶ ָאִביו  ָהֲעָיָרה,  ַרב  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ָהִאיׁש  ב  ִהְתַיּצֵ ַהּיֹום  ְלָמֳחַרת 
ׁשּוָבה ֻמְבָהק. ַעל ּתְ ה ּבַ ָקָצר ַנֲעׂשָ

ִלּבֹו... ֲאָוה ּבְ ֵנס ּגַ ּכָ ן ּתִ ׁש ּפֶ ָטן, ֵמֲחׁשָ ר ָהַרב ִלְמקָֹרָביו, אּוָלם לֹא ִלְבנֹו ַהּקָ ב, ִסּפֵ ה, ַאּגַ ֲעׂשֶ ֶאת ִסּפּור ַהּמַ

עֹוֵרר ִלְתׁשּוָבה ֶלד ׁשֶ ל ַהּיֶ ְכיֹו ׁשֶ ּבִ

ָּב



ָהָיה  "ָהאֹוְסְטרֹוְבֶצ'ר",  ִכּנּויֹו  ּבְ דּוַע  ַהּיָ ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצא,  ְיִחיֵאל  ֵמִאיר  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ְדרֹו 
ֲהָלָכה,  ּבַ ֵאלֹות  ׁשְ אֹל  ִלׁשְ אּו  ּבָ ׁשֶ ׁשּוִטים  ּפְ ְיהּוִדים  ָהיּו  ִאים  ַהּבָ ין  ּבֵ ים.  ֲאָנׁשִ ּבַ ִדיר  ּתָ ָעמּוס 
אּו  ּבָ ִנים ׁשֶ ְוַדּיָ ִנים ֲחׁשּוִבים  ַרּבָ ם  ּגַ יֵניֶהם  ּבֵ ְוָהיּו  ת, ְמזּוָזה ָועֹוד.  ּבָ ח, ׁשַ ְטּבָ רּות ַהּמִ ׁשְ ּכַ ִעְנַין  ּבְ

אֹון. ל ַהּגָ ִדיָרה ׁשֶ ם ֵמַעְמקּותֹו ַהּנְ ֵ ּשׁ סּוְגיֹות ֲעֻמּקֹות ּוְלִהְתּבַ ל ּבְ ְלּפֵ ְלִהְתּפַ

י  ל ָהַרּבִ גּוָבתֹו ׁשֶ ֵאָלה ֲחמּוָרה, ָהְיָתה ּתְ ׁש ְיהּוִדי ּוְבִפיו ׁשְ י ִנּגַ ל ָהַרּבִ ְלָחנֹו ׁשֶ ר ֶאל ׁשֻ ֲאׁשֶ ִמים, ּכַ ַאַחד ַהּיָ ּבְ
ֹוֵאל  ַלּשׁ ְוהֹוָרה  ׁש,  ּוְמֻבּיָ ס  ְמֻכּנָ ּנֹות  ַהּפִ ַאַחת  ּבְ ָעַמד  ׁשֶ ֵרה  ֶעׂשְ ׁש  ׁשֵ ֶבן  ּכְ ַנַער  ַעל  יַע  ִהְצּבִ י  ָהַרּבִ ֲחִריָגה. 

ָפָניו. ֵאָלה ּבְ ְ יַע ֶאת ַהּשׁ ְלַהּצִ

ַעל  אּוָלם  ַהֲחמּוָרה?!  ֵאָלתֹו  ׁשְ ַעל  לֹו  יב  ְלָהׁשִ יּוַכל  ֵרה  ֶעׂשְ ׁש  ׁשֵ ן  ּבֶ ַנַער  ַהִאם  ַהָאְמָנם?!  ָנבֹוְך.  ֹוֵאל  ַהּשׁ
ַער  ֵאָלה, ְוַהּנַ ְ ָפָניו ֶאת ַהּשׁ יַע ּבְ ַער ְוִהּצִ ֹוֵאל ֶאל ַהּנַ י ֵאין ְלַעְרֵער ְוֵאין ְלַהְרֵהר. ָהַלְך ַהּשׁ ל ָהַרּבִ הֹוָרָאתֹו ׁשֶ

ה. יב ֲהָלָכה ְלַמֲעׂשֶ ַדְעּתֹו ְוֵהׁשִ ָחַכְך ּבְ

ִנים ּוְכָבר ֻהְסַמְך ְלהֹוָרָאה  ֵרה ׁשָ ׁש ֶעׂשְ ה ָמְלאּו לֹו ׁשֵ ה ַעּתָ ּזֶ ָטאם, ׁשֶ ְרׁשְ ַער ְיקּוִתיֵאל ְיהּוָדה ַהְלּבֶ ָהָיה ֶזה ַהּנַ
י ֵמִאיר ְיִחיֵאל ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצא. אֹון ַרּבִ ִליְצָיה, ַהּגָ ל ַיֲהדּות ּגָ אֹון ַהֲהָלָכה ׁשֶ ַעל ְיֵדי ּגְ

ִליַח  ַלח ׁשָ ל ָהאֹוְסְטרֹוְבֶצ'ר ְוׁשָ יתֹו ׁשֶ ֹוֵאל לֹא ָנָחה. הּוא ָיָצא ֶאת ּבֵ ל ַהּשׁ ְעּתֹו ׁשֶ ָנה, אּוָלם ּדַ ׁשּוָבה ִנּתְ ַהּתְ
י ֵמִאיר ָאִריק. אֹון ַרּבִ ל ַהּגָ יתֹו ׁשֶ ֶאל ּבֵ

ֵאלֹות  לַֹח ׁשְ ְך ָנכֹון ַלֲעׂשֹות? ִלׁשְ ְתִמיָהה: "ַהִאם ּכָ ִליַח ַעל ַהְמאָֹרע ַהּמּוָזר, ְוהֹוִסיף ּבִ ָ ר ַהּשׁ ֵבד ִסּפֵ ֵלב ּכָ ּבְ
ֲהָלָכה ְלַנַער ָצִעיר?!" ֲחמּורֹות ּבַ

ה..." הּוא  ִתיָקה, ְוַאַחר ֵהִגיב: "ָאֵכן, ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ ּפּור  ַמע ֶאת ַהּסִ י ֵמִאיר ָאִריק ׁשָ אֹון ַרּבִ ַהּגָ
ְסָקָנה... יַע ַלּמַ חּור, ְוַעד ְמֵהָרה ִהּגִ ל ַהּבָ ִליַח ְלאֹוְסְטרֹוְבָצא, ִלְתהֹות ַעל ַקְנַקּנֹו ׁשֶ ַלח ׁשָ ׁשָ

ה  ה ֲעֵליֶהם ְלַהְראֹות ֵמַעּתָ יף ְלָכל ׁשֹוֲחֵטי ָהִעיר אֹוְסְטרֹוְבָצא, ּבֹו ִצּוָ ּקִ ב ּתַ י ֵמִאיר ָאִריק הֹוִציא ִמְכּתָ ַרּבִ
ָרא ְדַאְתָרא. ל ַהּמָ ֵביתֹו ׁשֶ ְמָצא ּבְ ֵרה ַהּנִ ׁש ֶעׂשְ ֵ ן ַהּשׁ ַער ּבֶ יֵניֶהם, ַאְך ְוַרק ַל... ַנּ ְוֵאיָלְך ֶאת ַסּכִ

ל ׁשֹוֲחֵטי ָהִעיר... ל ּכָ ְסָמְך ׁשֶ יֵניֶהם ַהּמֻ ְלַבד, ְלבֹוֵדק ַסּכִ ָנה ּבִ ֵרה ׁשָ ׁש ֶעׂשְ ִגיל ׁשֵ י, ּבְ ְך ָהַפְך ָהַרּבִ ּכָ

ל  ּכָ ׁשֶ ֲהָלָכה,  ּבַ ׁשּובֹות  ּתְ ֵמאֹות  ַבע  ְ ִמּשׁ ְלַמְעָלה  יו  ַחּיָ ּבְ ַתב  ּכָ הּוא  ֲהָלָכה.  ּבַ ָעצּום  אֹון  ּגָ ָהָיה  י  ָהַרּבִ ְוָאֵכן, 
יב", ְואֹור  ְבֵרי ַיּצִ ׁשּו"ת "ּדִ סּו ּבְ ׁשּובֹוָתיו ֻהְדּפְ א ְמֻיָחד. ּתְ נֹוׂשֵ יף ּבְ רּור ֲהָלָכה ָעמֹק ּוַמּקִ ַאַחת ֵמֶהן ָהְיָתה ּבֵ

ל ּפֹוְסֵקי ַהּדֹור. ֶקֶרב ּכָ ֲהָלָכה ּבְ ְתנֹוֵצץ ֵמֶהן ֵמִאיר ּוַמְזִריַח ְנֻקּדֹות ַרּבֹות ּבַ ַהּתֹוָרה ַהּמִ

ַח
ֵרה ׁש ֶעׂשְ ִגיל ׁשֵ מֹוֵרה הֹוָרָאה ּבְ
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יק ְיסֹוד עֹוָלם ַצּדִ


