
ָמָרן ָּבא ַּבָּיִמים

 ציורים: דבורה קוטובסקי         
  עריכת לשון: הרב שאול עובדיה פתיה

הרב אברהם אוחיון                              הרב אלחנן שטיינמן

ספורים נדירים בלווי ציורים אותנטיים 
 ביוגרפיה בלווי תמונות יחודיות ואלבום תמונות

 ממסכת חייו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול ומנהיג הדור
רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל

 עריכת לשון:
שאול עובדיה פתיה

 ניקוד והגהה:
יהודית הירשמן

 הגהות לשון ודקדוק:
 הרב מאיר ארלנגר

נ. נפרשטק 

 ציורים:
דבורה קוטובסקי

 עימוד ועיצוב גרפי:
מירי פלקסר

 עיצוב עטיפה:
רונית שקלים

 צילום תמונות הלוויה:
דוד זר

 ניהול גרפי:
אברהם אוחיון 

© כל הזכויות שמורות

הפצה בלעדית

אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים 
ממנו בשום צורה ובשום אמצעי

אלקטרוני או מכני לרבות צילום והקלטה
 ללא אישור בכתב מהמו"ל

Printed in lsrael

 להזמנות ולמשלוחים
  של כל ספרי הרב אברהם אוחיון

050-4164-500

ֲעמֹד ֵסֶפר ֶזה ּתַ ּמּוד ּבְ ְזכּות ַהּלִ
ָקר ל ָאִבי ּומֹוִרי ַהּיָ ֵלָמה ׁשֶ ְ ִלְרפּוָאתֹו ַהּשׁ

ִליָט"א י ָּדִוד אֹוָחיֹון ׁשְ ה"ה ַרּבִ

דֹוִלים, יו ַהּגְ ַמֲעׂשָ יְך ּבְ הּו ה' ְלַהְמׁשִ  ְיַזּכֵ
רּוִמּיֹות ּדֹוָתיו ַהּתְ ְלַהֲאִציל ֵמָחְכָמתֹו ּוִמּמִ

רֹב עֹז ְוִתְפָאָרה, יָרּה, ּבְ יל ּתֹוָרה ּוְלַהְאּדִ ְלַהְגּדִ
ְחּתֹו ַהְמפָֹאָרה ּפַ ֶקֶרב ִמׁשְ ִמּתֹוְך ַנַחת ְוַהְרָחָבה ּבְ

ְבִריאּות ֵאיָתָנה ּוְנהֹוָרא ֵמַעְלָיא, ּבִ
ָבִראׁשֹוָנה, ְוָיׁשּוב ְלֵאיָתנֹו ּכְ

ֲעָמלֹו, ָרָכה ּבַ ה ִלְראֹות ּבְ ְוִיְזּכֶ
ָניו ּוְבנֹוָתיו ְוָכל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו, ְמַחת ּבָ ׂשִ ּבְ
ים ִיְהיּו. ִנים ְוַרֲעַנּנִ ׁשֵ יָבה, ּדְ ׂשֵ עֹוד ְינּובּון ּבְ



 הַקְּדָָמה 

ץ  תֹוכֹו ִמְקּבַ "ָמָרן ָּבא ַּבָּיִמים" הּוא ֵסֶפר ִיחּוִדי, ַהּכֹוֵלל ּבְ
יָבה ַזַצ"ל,  ִסּפּוִרים ְנִדיִרים ּוַמְפִעיִמים ַעל ָמָרן רֹאׁש ַהְיׁשִ
ִאּיּוִרים  ּבְ ים  ְמֻלּוִ ָהֲעצּוָמה,  ִמּקֹוָמתֹו  ֶטַפח  ִפים  ַהחֹוׂשְ

ַמְרִהיִבים.

ת  ׁשֶ ּוְמַרּגֶ יָפה  ַמּקִ ִּביֹוְגָרְפָיה  ֶפר  ּסֵ ּבַ מֹוִפיָעה  ֵכן,  מֹו  ּכְ
ה  ְמֻלּוָ ַזַצ"ל,  יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש  ָמָרן  ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ קֹורֹות  ַעל 

ְתמּונֹות אֹוֶתְנִטיֹות ּוְנִדירֹות. ּבִ

יף  ַמּקִ ְּתמּונֹות  ַאְלּבֹום  ֶפר  ּסֵ ּבַ מֹוִפיַע  זֹאת  ל  ּכָ ּוְלַצד 
ְצִעירּותֹו  ִמיֵמי  ִניָמה,  ּפְ ַהּקֶֹדׁש  ִמן  מּונֹות  ּתְ ּובֹו  ְוִיחּוִדי 
ַהּקֶֹדׁש  ִרְגֵעי  ָיָמיו.  קּוַפת ַאֲחִרית  ם ִמּתְ ּגַ מֹו  ּכְ ָמָרן,  ל  ׁשֶ
ָהַאְלּבֹום,  י  ּפֵ ּדַ ין  ּבֵ מֹוִפיִעים  ְצֵלָמה  ַהּמַ ֵעין  ּבְ סּו  ְתּפְ ּנִ ׁשֶ
ָמָרן,  ל  ׁשֶ ַמְלכּותֹו  ִליֵמי  ַגְעּגּוַע  ּבְ ב  ַהּלֵ ֶאת  צֹוְבִטים 
ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ְלִביַאת  ה  ְתִפּלָ ּבִ ב  ַהּלֵ ֶאת  ּוְמעֹוְרִרים 

ָיֵמינּו... ְמֵהָרה ּבְ ִתים ּבִ ת ַהּמֵ ְוִלְתִחּיַ

ָמה  ּיְ ִהְסּתַ ַּבָּיִמים"  ָּבא  "ָמָרן  ַוֲעִריַכת  ִתיַבת  ּכְ ְמֶלאֶכת 
נּו  ַקח ֵמִאּתָ ָרה, ַעל ִהּלָ ה ְוַהּמָ ׁשָ מּוָעה ַהּקָ ְ ַדע ַהּשׁ ִעם ִהּוָ
ֵני  ּבְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ם  ַרּבָ יָבה,  ַהְיׁשִ רֹאׁש  ָמָרן  ָהֱאלִֹקים,  ֲארֹון 
ְיהּוָדה  ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ ַהּדֹור,  ּוַמְנִהיג  יר  ָהַאּדִ אֹון  ַהּגָ ַהּגֹוָלה, 

ֵלייּב ְׁשֵטייְנַמן זצוק"ל.

ֶעֶרב  ַרק ּבְ ֵני ּבְ ְדׁשּו ֶאת ּבְ ּגָ ין ְמאֹות ָהֲאָלִפים ׁשֶ ים ִמּבֵ ַרּבִ
ָזכּו  ית עֹוָלמֹו, לֹא  ּבֵ ְלַלּוֹות ֶאת ֵנר ָהֱאלִֹקים ֶאל  ה,  ֲחֻנּכָ
ים ִמן  ָפִנים, ַרּבִ ּבְ ִנים  יָבה ּפָ ִלְראֹות ֶאת ָמָרן רֹאׁש ַהְיׁשִ
ל ַהּכֹל  ם ׁשֶ ְלִמיָדיו. אּוָלם ִלּבָ ים לֹא ִנְמנּו ַעל חּוג ּתַ ַהְמַלּוִ

ח. ָהָיה ָקרּוַע ּוֻמְרּתָ

ט  ְיַנּוֵ יָבה ֵאיֶנּנּו עֹוד? ִמי  ַהֻאְמָנם? ַהִאם ָמָרן רֹאׁש ַהְיׁשִ
ידֹוִנים?  ִים ַהּזֵ ּמַ ּבַ ֲהדּות ַהֲחֵרִדית  ה ֶאת ְסִפיַנת ַהּיַ ֵמַעּתָ
מּול  ַהּדֹור,  ְרְנֵסי  ּפַ ֶאת  טֹוָבה  ֵעָצה  ּבְ ְוַיְדִריְך  ן  ְיַכּוֵ ִמי 

ִמים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו? ַהּקָ

ְלֵבית  ִנְפַטר  יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש  ָרן  ּמָ ׁשֶ ָבר,  ַהּדָ ִסְמִלי  ה  ּמָ ּכַ
ל  ׁשֶ ִנְצחֹוָנם  ֶאת  ל  ַהְמַסּמֵ ֶהָחג  ה,  ֲחֻנּכָ ֶעֶרב  ּבְ עֹוָלמֹו 
ָרֵאל  ל ּתֹוַרת ִיׂשְ ָוִנים, ֶאת ִנְצחֹוָנּה ׁשֶ מֹוָנִאים ַעל ַהּיְ ַהַחׁשְ

ַעל ָחְכַמת ָיָון.

ל  ׁשֶ יָאם  ַמְצּבִ ּכְ ָהָיה  ַהְנָהָגתֹו,  נֹות  ׁשְ ָכל  ּבְ ָמָרן, 
ֶצר ָהָרע  מֹוָנִאים. הּוא ִנֵהל ְקָרבֹות ֵאיָתִנים מּול ַהּיֵ ַהַחׁשְ
ְלטֹון ַהִחּלֹוִני  ִ י ַהּשׁ ט צּוָרה ְולֹוֵבׁש צּוָרה, מּול ַאְנׁשֵ ַהּפֹוׁשֵ
ַהֲחֵרִדי  ִחּנּוְך  ּבַ ַטְלֵפיֶהם  ֶאת  ִדיר  ּתָ ִלְנעֹץ  ים  ׁשִ ַהְמַבּקְ

ל ִצּבּור ַהְיֵרִאים. ים ׁשֶ ּוְבָאְרחֹות ַהַחּיִ

ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְלָעְמקֹו  ָמָרן  ָיַרד  קּוָחה  ְוַהּפְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֵעינֹו  ּבְ
ּבּור, ֵהיַאְך  ֶרק, ְוִהְדִריְך ֶאת ְנִציֵגי ַהּצִ ָעַמד ַעל ַהּפֶ ִעְנָין ׁשֶ

יַצד ִלְפעֹל ְוֵאיָמַתי. ִלְמחֹות ּוָמַתי ִלְמחֹות, ּכֵ

ַהְדָרָכתֹו  חּוץ.  י  ַלּפֵ ּכְ ַרק  ט  ִנּוֵ לֹא  ֵטייְנַמן  ׁשְ ָהַרב  אּוָלם 
רֹות  ַעׂשְ ַהֲחֵרִדי.  ּבּור  ַהּצִ תֹוְך  ּבְ ִנים,  ּפְ י  ַלּפֵ ּכְ ם  ּגַ ָהְיָתה 
לּו ֲעֵליֶהם ְללֹא עֹוְרִרין ֶאת  ּוְמאֹות ְמַנֲהֵלי מֹוָסדֹות ִקּבְ
י  ָראׁשֵ רֹות  ַעׂשְ ק.  ְמֻדּיָ ּבִ הֹוָראֹוָתיו  ְלִפי  ּוָפֲעלּו  ַהְנָהָגתֹו 
רּוַח  אֹב  ִלׁשְ ִניָמה,  ּפְ ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ַלֲעלֹות  ָנֲהגּו  יבֹות  ְיׁשִ
ְמאֹות  הֹוָרָאה.  ׁש  ּוְלַבּקֵ ֵעָצה  אֹל  ִלׁשְ ְוִעידּוד,  ה  ָ ְקֻדּשׁ
ִבְרָכתֹו  ּבְ חּו  ְפּתְ ּנִ ׁשֶ רֹות  ֲעׂשָ יֵניֶהם  ּבֵ ּכֹוְלִלים,  י  ָראׁשֵ
ִעְנְיֵני  ּבְ יָבה,  ַהְיׁשִ רֹאׁש  ָמָרן  ּבְ ֵעץ  ְלִהּוָ ָנֲהגּו  ּוְבהֹוָרָאתֹו, 

ַלת ַאְבֵרִכים. ּמּוד ּוְבִעְנְיֵני ַקּבָ ִסְדֵרי ַהּלִ

ה  ף. ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהּזֶ רּוׁש ּוְמֻסּגָ ָמָרן רֹאׁש ַהְיִׁשיָבה ָהָיה ּפָ
ק,  ֶקה ְמֻמּתָ ָתה ַמׁשְ ָמיו לֹא ׁשָ ָהיּו ָזִרים לֹו ַלֲחלּוִטין. ִמּיָ
א  ֶאּלָ ת "ְמזֹונֹות"  ְרּכַ ּבִ ֵרְך ֵמעֹוָלם  ּבֵ י לֹא  ּכִ ּוַפַעם ֵהִעיד 
ָכל  ַאֲחִרית ָיָמיו. אּוָלם ּכְ ְיָסה אֹוָתּה ָנַהג ֶלֱאכֹל ּבְ ַעל ַהּדַ
יָבה  ַהְיׁשִ ָמָרן רֹאׁש  ָהָיה  ַהּדֹור –  ְלַהְכָוַנת  ָנַגע  ָבר  ַהּדָ ׁשֶ
ֶבת,  ִדּיּוק, ְלֵהיָכן ָהרּוַח נֹוׁשֶ ָרט. הּוא ָיַדע, ּבְ ָכל ּפְ ָמצּוי ּבְ
ל ָנִדיב ַאְלמֹוִני. לֹוִני ְוׁשֶ ל ַעְסָקן ּפְ ּוָמה ֵהם ָהִאיְנֶטֶרִסים ׁשֶ

ּוִפְקחּות  ָחְכָמה  ם  ּגַ מֹו  ּכְ רֹונֹו,  ִמּגְ ָרה  ּבְ ּדִ ַהּקֶֹדׁש  רּוַח 
ֹוֲאִלים ֲהמּוִמים ְוִנְפָעִמים. הֹוִתיָרה ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ

ַאֲהַבת  יָבה,  ַהְיׁשִ רֹאׁש  ָמָרן  ּבְ ּבֹו,  ָהְיָתה  ַלּכֹל,  ּוֵמַעל 
יָפה ֶאת  ה. ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה ִהּקִ ּנָ ֵאין ְלַמְעָלה ִמּמֶ ּתֹוָרה ׁשֶ
ֶאת  ְוִהְבִעיָרה  ַעְצמֹוָתיו  ּבְ ִלֲהָטה  ֶלָהָבה,  ֵאׁש  ּכְ ּלֹו  ּכֻ ל  ּכָ
יָבה ָאַהב ֶאת ַהּתֹוָרה  דֹוָלה. ָמָרן רֹאׁש ַהְיׁשִ ַהּגְ ָמתֹו  ִנׁשְ
ָיִמים  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָעְניֹו.  ּבְ ֶנָחָמתֹו  ָהְיָתה  ְוִהיא  ֱאֶמת,  ַאֲהַבת 
ַעד  ְולֹוֵמד  ְולֹוֵמד  ָמָרא,  ְוַהּגְ הּוא  ַחְדרֹו,  ּבְ ר  ּגֵ ִמְסּתַ ָהָיה 

לֹות ַהּכֹחֹות. ּכְ

ֵמָאה ְוַאְרַּבע ְׁשנֹות ַחִּיים ָּבאּו ֶאל ִסּיּוָמן, ְוִעם ַהְדָלַקת 
ֵנר ִראׁשֹון ֶׁשל ֲחֻנָּכה ִנְטַמן ֵנר ִיְׂשָרֵאל ְּבַאְדַמת ַהּקֶֹדׁש.

אּוָלם  ב,  ַהּלֵ ֶאת  צֹוְרִבים  ְעּגּוִעים  ַהּגַ ּדֹוַמַעת,  ָהַעִין 
ה ְלבֹוֵרא  ְתִפּלָ ִאים ֵעיֵנינּו ּבִ עֹות ָקׁשֹות ֵאּלּו ָאנּו נֹוׂשְ ׁשָ ּבְ
ָעָפר,  ׁשֹוְכֵני  נּו  ִויַרּנְ ָיִקיצּו  ת עֹוָלם,  ֻאּלַ ּגְ ְגָאֵלנּו  ּיִ ׁשֶ עֹוָלם, 
ית  ה ֶאל ּבֵ ִרּנָ נּו ּבְ ּלָ יָבה ַנֲעֶלה ּכֻ ְוַיַחד ִעם ָמָרן רֹאׁש ַהְיׁשִ
הֹוָרה... נֹוָרה ַהּטְ ׁש, ְלַהְדִליק ּוְלָהִאיר ֶאת ֵנרֹות ַהּמְ ְקּדָ ַהּמִ

ָיִדי ַעד  ע ּבְ ּיַ ּסִ ְוָכאן ַהָּמקֹום ְלהֹודֹות ְלבֹוֵרא עֹוָלם ַעל ׁשֶ
ְלִחּנּוְך  ּוַבֲעִקיִפין  ִרין  ֵמיׁשָ ּבְ ׁשּור  ַהּקָ ָכל  ּבְ ּוִבְפָרט  ֲהלֹום, 
ף  ם ה', ִאּכַ ה ֲאַקּדֵ ּמָ ָרֵאל ָסָבא. ּבַ רּוַח ִיׂשְ ָרֵאל ּבְ ַיְלֵדי ִיׂשְ

ָמַלִני ַעד ּכֹה? ר ּגְ ל ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ֵלאלֵֹקי ָמרֹום, ַעל ּכָ

ַרת ַהּטֹוב ְלִמי  ָרָכה ְוֵאין סֹוף ַהּכָ ר ִמּלֹות ּבְ ּגֵ ית, ֲאׁשַ ֵראׁשִ
ּוְבֶנֱאָמנּות  ֵקץ  ֵאין  ְמִסירּות  ּבִ ֲעבֹוָדִתי  ּבַ ֵאַלי  ה  ְתַלּוֶ ּמִ ׁשֶ
ׁשֹון  ַהּלָ עֹוֵרְך  הּוא  ֲהלֹא  ַרּבֹות,  ִנים  ׁשָ ֶזה  ֵלָמה  ׁשְ
י ָׁשאּול  ֻיָחד, ְיִדיִדי ְוַרב ֲחִביִבי, הרה"ג ַרּבִ ְקצֹוִעי ְוַהּמְ ַהּמִ
ִדיר, ֵהן  ֵעִני ּתָ ַעִני ּוְמַסּיְ ּיְ ּסִ ִליָט"א. ַעל ׁשֶ עֹוַבְדָיה ָּפָתָיה ׁשְ
חּוִדית,  ַהּיִ ַדְרּכֹו  ּבְ ַהּתֶֹכן  ַהֲאָדַרת  ּבְ ְוֵהן  ׁשֹון  ַהּלָ ֲעִריַכת  ּבַ
ֶרב ֵלב ְנתּוָנה  ֶקת. ּתֹוָדה ְמֻיֶחֶדת ִמּקֶ ֻדּיֶ ְקצֹוִעית ְוַהּמְ ַהּמִ
ִצּיּוֵרי  ַעל   , ְּדבֹוָרה קֹוטֹוְבְסִקי  הגב'  ן  ָאּמָ יֵדי  ּבִ ֶרת  ּיֶ ַלּצַ
ְרִהיב.  ֵחן ְמֻיָחד ְוַעל ִצּיּור ָהֲעִטיָפה ַהּמַ ֵלִאים ּבְ ֶפר ַהְמּ ַהּסֵ

יָהה  ּגִ ְוַהּמַ ִנית  ְקּדָ ַלּנַ ְוַהֲעָרָכה  ּתֹוָדה  ל  ׁשֶ ָחְפַנִים 

דֹוָלה  ּגְ ּתֹוָדה  ִהיְרְׁשָמן.  ְיהּוִדית  הגב'  ְקצֹוִעית,  ַהּמִ
י ֵמִאיר ֶאְרַלְנֶגר, ַעל ְמֶלאֶכת  חּוִדי, ַרּבִ יּהַ ְוָלעֹוֵרְך ַהּיִ ּגִ ַלּמַ
ּפּוֵרי ַהּתֶֹכן ְוַעל  הֹות ָלׁשֹון ּוְבׁשִ ַהּגָ ֶקת ּבְ ֻדּיֶ ֶבת ַהּמְ ֲחׁשֶ ַהּמַ
ְקצֹוִעית  ַהּמִ יָהה  ּגִ ַלּמַ ֵלב  ֶרב  ִמּקֶ ּתֹוָדה  ָכל ֵעת.  ּבְ ִסּיּועֹו 
קֹות  ֻדּיָ ַהּמְ הֹוֶתיָה  ַהּגָ ַעל  ַנַפְרְׂשַטק  נ.  הגב'  ֶקת  ֻדּיֶ ְוַהּמְ
ָכל  ּבְ ֲעָרה ְוַעל ֶהָערֹוֶתיָה ְוֶהָארֹוֶתיָה  ְוַהּקֹוְלעֹות ֶאל ַהּשַׂ
ן,  ַיד ָאּמָ ָרִפיָקִאית ּבְ ֶבת ְוַהּגְ ַעּצֶ ן אֹוֶדה ַלּמְ ֶפר. ּכֵ ִעְנְיֵני ַהּסֵ
תֹו ְוַעד  ִחּלָ ֶפר ִמּתְ הגב' מ. ְפַלְקֶסר, ַעל ִעּצּוב ְוִעּמּוד ַהּסֵ
חּוִדית  ַהּיִ ָרִפיָקִאית  ְוַהּגְ ֶבת  ַעּצֶ ַלּמְ דֹוָלה  ּגְ ּתֹוָדה  סֹופֹו. 
ָהֲעִטיָפה,  ִעּצּוב  ַעל  ְׁשָקִלים  רֹוִנית  הגב'  ְקצֹוִעית  ְוַהּמִ

ת ֵחן.  ֶבת ְוַרּבַ ְמֶלאֶכת ַמֲחׁשֶ

ְוֶהָחׁשּוב,  ָקר  ַהּיָ ִליִדיֵדנּו  ּתֹוָדֵתנּו  ֶאת  א  ִנּשָׂ ֵכן  מֹו  ּכְ
יָבה זצוק"ל, הרה"ג ַרִּבי  ׁשִ נּו ָמָרן רֹאׁש ַהּיְ ל ַרּבֵ ֶנְכּדֹו ׁשֶ
ַמְענּו ֻעְבּדֹות  יו ׁשָ ר ִמּפִ ַאְבָרָהם ְׁשֵטייְנַמן שליט"א, ֲאׁשֶ
ר ָיַצק  נּו, ַוֲאׁשֶ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ ֻמְפָלאֹות ְוַהְנָהגֹות ֶנֱאָצלֹות ֵמַחּיָ
יו  ֶכת ַחּיָ ּסֶ ָחה ּוִמּמַ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ׁש ִמּתֹוְך ַחּיֵ ּתֶֹכן אֹוֶתְנִטי ּוְמַרּגֵ
ימֹות  ְחּכִ ֲעצֹוָתיו ַהּמַ ע ָלנּו ַרּבֹות ּבַ נּו, ּוְכמֹו ֵכן ִסּיַ ל ַרּבֵ ׁשֶ
ְך ָיבֹוא ַעל  ָחה, ְוַעל ּכָ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ּוִבְתמּונֹות אֹוֶתְנִטּיֹות ׁשֶ

ָרָכה. ַהּבְ

ת  ְוַהֲחׁשּוָבה, ֵאׁשֶ בּוָדה  ָבר, אֹוֶדה ְלַרְעָיִתי ַהּכְ ּדָ ַאֲחִרית 
ָדָבר  ר ִהיא ּכְ ְעָלּה, ָמַרת ַנֲעָמה תחי', ֲאׁשֶ ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ
ה  ּנָ ּה ֲאִני ּפֹוֵעל, ִמּמֶ ּלָ ֶ ֲעִמיד ְלָכל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש, ִמּשׁ ַהּמַ
ַרת ּתֹוָדִתי,  ַהּכָ ְוָלּה ֲאִני ָחב ֶאת  ּכֹחֹוַתי,  ֲאִני ׁשֹוֵאב ֶאת 
ה, לֹא  דֹול ַהּזֶ ְפָעל ַהּגָ ָכל ַהּמִ ִמיִדי ּבְ י לּוֵלא ִסּיּוָעּה ַהּתְ ּכִ
י  ּלִ ל ׁשּום ְיִציָרה, ּוְלִפיָכְך - ׁשֶ ְגָמר ׁשֶ י ְלָבֵרְך ַעל ַהּמֻ ָיכְֹלּתִ
ִנים  ּוְמֻתּקָ ים  ֲאֻרּכִ ים  ְלַחּיִ ה'  נּו  ְיַזּכֵ הּוא.  ּה  ּלָ ׁשֶ ֶכם,  ּלָ ְוׁשֶ

ל ֲעָמֵלנּו, ָאֵמן.   ְוִלְראֹות ַנַחת ִמּכָ

 

כ"ד כסלו תשע"ח

ַאְבָרָהם אֹוָחיֹון 
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ּכִּבּוד הֹורִים

 ּבְַמֲחנֵה 
הָעֲבֹודָה

 ֵאינֶּנִי 
ַאכְלָן ּגָדֹול

 ַהּיִּסּורִים 
ִמְׁשַּתּלְִמים

 נֵס ַהֲחנֻּכָה 
ֶׁשל ָהרַּבָנִית

 מֻבְָטח לֹו 
ֶׁשֹּלא יְִתקַלְֵקל

 יִרְַאת 
ּכָבֹוד לָרַב

ּגִּבֹורֵי כַֹח 
עֹוֵׂשי ּדְבָרֹו!

 ּכָבֹוד 
ּגַם לִילָדִים

 אֹור 
הַַּׁשּבָת 

 ִמָּמַתי 
ְמכִינִים צֵידָה?

 ּבְִמי 
צָרִיך לְַקּנֵא?

 ִּבזְכּות 
הַּדְרָָׁשה

 ָמה אֹוכְלִים 
ּבְמֹוַׁשב הַּזְֵקנִים?

 ֵהם ֹלא 
נִּמֹולּו

 ְּתמּונָה 
ֶׁשל עֲנָוָה

 לָׁשֹון 
רַּכָה

 רַק ָמה 
ֶׁשּמֻכְרִָחים

 ָמַתי 
צָעַק רֵַּבנּו?

 ָמה עֹונִים 
לִַּמְתאֹונְנִים?

 ִמּוִּתּור ֹלא 
ַמפְִסידִים!

 ְׁשֵאלָה 
ַאַחת ָּפחֹות

 אֲבָק 
ֶׁשל ֶׁשֶקר

 ָמה ּדִין 
ַהּנַעֲלַיִם?

 ְמעִיל 
ּבְַתּמּוז

 ּפְרָקִים 
 ִמּתֹולְדֹות ַחּיָיו 

 ְּתמּונֹות 
 ִמַּמֶּסכֶת ַחּיָיו 
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יל אֹותֹו  ִהּצִ רּוְך הּוא ַעל רֹב ֲחָסָדיו ִעּמֹו, ַעל ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ר ּוְלהֹודֹות ַלּקָ ה ְלַסּפֵ נּו ַמְרּבֶ יו ָהָיה ַרּבֵ ל ַחּיָ
ל  ִריד ָיִחיד ִמּכָ ּנֹוַתר ׂשָ ה, ׁשֶ ֹוָאה ָהֲאֻיּמָ ְלִאית ִמן ַהּשׁ ָלתֹו ַהּפִ יֵמי ַיְלדּותֹו, ַעל ַהּצָ ֵמָרָעב נֹוָרא ּבִ
ֶרַגע  ָכל  ּבְ ׁשֶ ֲחָסָדיו  ְוַעל  ָעָליו,  אּו  ּבָ ׁשֶ ֳחָלִיים  ִמיֵני  ל  ִמּכָ ַלח לֹו  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהֲעֵנָפה, ַעל ְרפּוָאה  ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ
תֹוָדה  ׁש ֵסֶפר ֶזה ּכְ ּמֵ ׁשַ ּיְ ָמה ׁשֶ ַהְקּדָ ַתב ּבַ ַחר" ַעל ְנָדִרים, ּכָ ַ ֶלת ַהּשׁ ר ָיָצא ָלאֹור ִסְפרֹו "ַאּיֶ ֲאׁשֶ ְוֶרַגע. ּכַ

ַמל ִעּמֹו. ּגָ רּוְך הּוא ַעל ַהּטֹובֹות ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַלּקָ

ֵרה. יֹום ֶאָחד ִהְכִניס  ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ַנַער ָצִעיר ּבֶ נּו ָהָיה ּבִ ר ַרּבֵ ֲעֵליֶהם ִסּפֵ ֶאָחד ִמן ַהֲחָסִדים ׁשֶ
ה ְלתֹוְך  ֶכת ְקַטּנָ ת ַמּתֶ ים ִנְכְנָסה ִסּכַ ִלי ֵמׂשִ ף, ּוִמּבְ ּגָ ִעיר ַאֲהרֹן ְיהּוָדה ֵלייּב ֶאת ַרְגלֹו ֶאל ַהּמַ ַער ַהּצָ ַהּנַ

תֹוְך ֶעֶצם ֶהָעֵקב.   ְתְקָעה ָעמֹק ּבְ ּנִ ַרְגלֹו, ַעד ׁשֶ

י  ַלּפֵ מּו. ּכְ ָהְלכּו ְוִהְתַעּצְ ֶרֶגל ׁשֶ ים ּבָ ֵאִבים ֲאֻיּמִ ָכְך, ַאְך ְלֶפַתע ָחׁש ּכְ ה לֹא ִהְבִחין ּבְ ְתִחּלָ ּבִ
בּועֹות  ה ׁשָ ָ ּשׁ ים.  ׁשִ ֵאָביו ָהַעּזִ ר ּכְ ׁשֶ ר ָהָיה ְמאּוָמה, ְוַאף ֶאָחד לֹא ֵהִבין ָמה ּפֵ חּוץ לֹא ִנּכָ
ְכֵאִבים נֹוָרִאים. הּוא לֹא ִהְצִליַח ִלְדרְֹך ַעל ָהֶרֶגל ְוָלֵכן ַאף לֹא  ר ּבִ ֵביתֹו ְוִהְתַיּסֵ ַכב ּבְ ׁשָ

ְלמּוד ּתֹוָרה.  ָהַלְך ַלּתַ

ְסִמיכּות ְלֵבית הֹוֵרי  ר ּבִ ּגָ ְוָהָיה  ָבר ָיָצא ְלִגְמָלאֹות,  ּכְ ִריְסק ָהָיה חֹוֵבׁש ָזֵקן, ְיהּוִדי מּוָמר ׁשֶ ּבְ ִעיר  ּבָ
ֶאת  הּוא  ֶהֱעָלה  ֶרֶגל,  ּבָ ָעָיה  ַהּבְ ֶאת  ְלַאְבֵחן  ִהְצִליַח  לֹא  ֶאָחד  ַאף  ׁשֶ בּועֹות  ׁשָ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ְלַאַחר  נּו.  ַרּבֵ
ַלח ֶאת  ֵאִבים. הּוא ׁשָ ּגֹוֵרם ַלּכְ ֶכת ְלתֹוְך ָהֶעֶצם, ְוהּוא ֶזה ׁשֶ ּתֶ ְכַנס ּגּוף ָזר ִמּמַ ּנִ ֵכן  ׁשֶ ּתָ ּיִ ָעָרה ׁשֶ ַהַהׁשְ
ה  ֶבת ְנִסיָעה ֲאֻרּכָ ַרּכֶ נּו ִלְנסַֹע ִעם ִאּמֹו ּבָ ְך ָהָיה ָצִריְך ַרּבֵ ֵבית ַהחֹוִלים. ְלצֶֹרְך ּכָ ֶלד ְלִצּלּום ֶרְנְטֶגן ּבְ ַהּיֶ
י,   ִ ּשׁ יֹום ׁשִ יעּו ְלֵבית ַהחֹוִלים ּבְ ּוְרוּוַית ֵסֶבל, ּוְלַדּדֹות ִעם ַרְגלֹו ַהּכֹוֶאֶבת ַעד ְלֵבית ַהחֹוִלים. ֵהם ִהּגִ
ן, ְוַעל ַאף  ח ְסִביָבּה ִזהּום ָחמּור ּוְמֻסּכָ ּתַ י ִהְתּפַ ֶעֶצם, ְוָראּו ּכִ קּוָעה ּבָ ה ַהּתְ ּכָ ּלּו ֶאת ַהּסִ ם ָאֵכן ּגִ ְוׁשָ
עֹות ַרּבֹות  ִהְצִליחּו ְלַאַחר ׁשָ ּתּוַח, ַעד ׁשֶ ִהּיֹות ַלֲחַדר ַהּנִ ֶלד ְללֹא ׁשְ ָבר ִנְכְנָסה, ֻהְכַנס ַהּיֶ ת ּכְ ּבָ ַ ּשׁ ׁשֶ
ֶנת  ָהְיָתה ְמַסּכֶ ה ׁשֶ ם - ֻעְבּדָ הּום ְלַמְחזֹור ַהּדָ יַע ַהּזִ ַחְסֵדי ה' לֹא ִהּגִ ה ִמן ָהֶעֶצם. ּבְ ּכָ ְלהֹוִציא ֶאת ַהּסִ
ְך ְמאֹד, ַאְך ַלְמרֹות  ב ּוְמֻסּבָ ִמים ָהֵהם ָהָיה ִעְנָין ֻמְרּכָ ּיָ לֹום. ִנּתּוַח ּבַ ׁשָ ּתּוַח ָעַבר ּבְ יו - ְוַהּנִ ָחִליָלה ֶאת ַחּיָ

ּפּוז. ְמקֹומֹות ִאׁשְ ְגַלל ַמְחסֹור ּבִ ֲעָגָלה ְרתּוָמה ְלסּוס, ּבִ ְיָתה ּבַ ָלחּוהּו ַהּבַ ד ְלָמֳחָרת ׁשְ זֹאת ִמּיָ

א ַלֲחלּוִטין.   ַחְסֵדי ה' ִנְרּפָ ּבְ ב ְלֵביתֹו, ַעד ׁשֶ ים ׁשָ ָנִאים ִמיִניָמִלּיִ ךְ, ְללֹא ּתְ  ּכָ

ֵמחֳלָיִים רָעִים ּדִּלִיָתנּו
ּכָ
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נּו,  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ִלְמעֹונֹו  ַרק  ּבְ ְבֵני  ּבִ ה"  "ַנֲחַלת מֹׁשֶ ת  ִהּלַ ִמּקְ ַאְבֵרִכים  ר  ִמְסּפַ יעּו  ִהּגִ ַנת תשס"ז  ׁשְ
ים ֵהם ֵמָהַרב  ׁשִ ָתם, ּוְמַבּקְ ְקִהּלָ ּבּוד ָאב ָוֵאם ּבִ א ּכִ נֹוׂשֵ ּנּוס ְמֻיָחד ּבְ י ֵהם עֹוְרִכים ּכִ רּו לֹו ּכִ ְוִסּפְ
ּקּון,  ּתִ רּוׁש  ַהּדָ א  נֹוׂשֵ ל  ּכָ ק  ְלַחּזֵ יַע  ְלַהּגִ ִמיד  ּתָ ַמח  ּשָׂ ׁשֶ נּו,  ַרּבֵ י  ּכִ ִנים  ַאְרּגְ ַהּמְ ָיְדעּו  ָבִרים.   ּדְ את  ָלׂשֵ
ַעת  ַהּבָ ָתה  ּנְ ּתַ ִהׁשְ ְתאֹום  ּפִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּתֹוְממּו  ִהׁשְ ְמאֹד  ָמה  ַאְך  ים,  ַרּבִ ּבָ ְוִלְדרֹׁש  ּנּוס  ַלּכִ ָלבֹוא  ַמח  ִיׂשְ

ֶהן.  דֹול ִנְרָאה ּבָ ל ָהַרב ְוֶעֶצב ּגָ ִנים ׁשֶ ַהּפָ

ִאּלּו ַמְפִליג ִלְמחֹוזֹות ֲאֵחִרים,  יו ּכְ ְרַעּפָ ׂשַ קּוַע ּבְ ָמָמה, ָהַרב ָהָיה ׁשָ ְרָרה ּדְ ּתָ ִנּיֹות ִהׂשְ ר ׁשְ ְך ִמְסּפַ ֶמׁשֶ ּבְ
ְתֶכם". ׁשַ י יֹוֵדַע ִאם אּוַכל ְלֵהָענֹות ְלַבּקָ ֶקט: "ֵאיֶנּנִ ׁשֶ ְוָאז ַנֲעָנה ְוָאַמר ּבְ

ּבּוד הֹוִרים ּוְלהֹוִכיַח ֲאֵחִרים,  ִעְנְיֵני ּכִ ר ּבְ ְכֵדי ְלַדּבֵ יְך ְוָאַמר: "ּבִ ׁשּוב ָנַדם קֹולֹו ְוָאז ִהְמׁשִ
ן ָהָיה ֶזה  ּכֵ ָכְך, ׁשֶ ָלם ּבְ י יֹוֵדַע ַהִאם ֲאִני ֻמׁשְ ה זֹו, ְוֵאיֶנּנִ ִמּדָ ָלם ּבְ ָצִריְך ֲאִני ַעְצִמי ִלְהיֹות ֻמׁשְ
י אֶֹרז ַלֲארּוַחת ָהֶעֶרב. ׁשּוב ָוׁשּוב ִהְפִציָרה  ָלה ִאּמִ ְ ּשׁ ּבִ ׁשֶ ר ּכְ ֶבן ֶעׂשֶ ְהיֹוִתי ֶיֶלד ָצִעיר ּכְ ּבִ
ְרָחה  ל ַהּטִ ַחת. ְלַאַחר ּכָ ּלַ ּצַ י ִלְנּגַֹע ּבַ ְמּתִ י אֶֹרז ְולֹא ִהְסּכַ אַֹכל, אּוָלם ֲאִני לֹא ָאַהְבּתִ י ׁשֶ ּבִ

י ְלַבּסֹוף ֶאת ָהאֶֹרז.   י ְולֹא ָאַכְלּתִ ְקּתִ ּול, ִהְתַחּמַ ּשׁ ּבִ ְגָעה ּבַ ּיָ ׁשֶ

ֶכם  ִעּמָ ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ אּוַכל  לֹא  אּוַלי  ְוָלֵכן  ֲחׁשּוָבה,  ּכֹה  ִמְצָוה  ּבְ ֲאֵחִרים  ְלהֹוִכיַח  ל  ְמֻסּגָ י  ֵאיֶנּנִ ֵעת  ּכָ
ֶנס לֹא  ַהּכֶ ֵני  ְמַאְרּגְ ַאְך  נּוִגים,  ִהְרהּוִרים  ּבְ ַקע  ׁשָ ְוׁשּוב  ָבָריו  ּדְ נּו ֶאת  ַרּבֵ ְך ָחַתם  ּכָ דֹול".  ַהּגָ ֲעָמד  ּמַ ּבַ

ּנּוס.  ה ּוָבא ַלּכִ ַבּסֹוף ִהְתַרּצָ ּלְ ר ַעל ִלּבֹו, ַעד ׁשֶ רּו ְוִנּסּו ְלַרּצֹותֹו ּוְלַדּבֵ ִוּתְ

ׁשֹות  ְצוֹות ַהּקָ ּזֹו ַאַחת ַהּמִ ר, ְוָאַמר ׁשֶ נּו ְלַדּבֵ ה ַרּבֵ ָעָליו ִהְרּבָ א ׁשֶ ּבּוד הֹוִרים ָהָיה נֹוׂשֵ ּוִבְכָלל, ִעְנַין ּכִ
ּבּוד ַההֹוִרים.  תֹוָצָאה ֵמִאי ּכִ אֹות ּכְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ּבָ ה ּגְ ֲעֵקָביו, ְוַכּמָ ׁש ּבַ ָאָדם ּדָ יֹוֵתר ׁשֶ ּבְ

ָהְיָתה  ם ׁשֶ חּור ְמֻסּיָ נּו אֹודֹות ּבָ יבֹות ְוׂשֹוַחח ִעם ַרּבֵ ׁשִ ַאַחת ַהּיְ יַח ָחׁשּוב ּבְ ּגִ יַע ַמׁשְ ִהּגִ ַעם ָקָרה ׁשֶ ּפַ
ּבּוד הֹוִרים ְמאֹד  ּכִ נּו: "ִמְצַות  ַרּבֵ ּוָבא ְלִהְתַיֵעץ ָמה ַלֲעׂשֹות.  ָאַמר לֹו  רּוָחִנּיּות,  ּבְ ה  ְיִריָדה ָקׁשָ לֹו 
ֵעת  חּור לֹא ִנְמָצא ּכָ י אֹותֹו ּבָ יַח לֹוַמר ּכִ ּגִ ׁשְ ה ַהּמַ ְך ָחמּור ְלַצֵער ֶאת ַההֹוִרים!"  ִנּסָ ל ּכָ ֲחׁשּוָבה! ּכָ
ק ֶאת  ִריְך ְלַחּזֵ ּצָ ְך ׁשֶ ּלֹו ְוָחַזר ַעל ּכָ ׁשֶ נּו נֹוַתר ּבְ ּבּוד הֹוִרים, ַאְך ַרּבֵ ר ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ַעל ּכִ ֶאְפׁשָ ב ׁשֶ ַמּצָ ּבְ

ּבּוד הֹוִרים!  א ּכִ נֹוׂשֵ

ם ִעם  קּוָפה ָהַאֲחרֹוָנה ָהָיה ָלּה ִוּכּוַח ְמֻסּיָ ּתְ ִדּיּוק ּבַ י ּבְ חּור, ָאְמָרה ּכִ ְבֵרי ָהַרב ְלֵאם ַהּבָ ר נֹוְדעּו ּדִ ֲאׁשֶ ּכַ
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְרֶאה  ּנִ "ּכַ ַתְדֵהָמה,  ּבְ ֲאָלה  ׁשָ ָהַרב?"  ָיַדע  יַצד  "ּכֵ ּה.  ִעּמָ ְמׂשֹוַחַחת  ֵאיָנּה  ִהיא  ּוֵמָאז  ּה,   ִאּמָ

ּה.  ס ֶאת ִאּמָ ּמּוָבן, ָהְלָכה ְלַפּיֵ ד, ּכַ רֹונֹו!" ּוִמּיָ ָרה ִמּתֹוְך ּגְ ּבְ       ּדִ

ּכִּבּוד הֹורִים
ִּב
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