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ּתֶׁכן ִעְנָיִנים
ים'                                                               8 ָלׁשֹון ָהַרע ַעל ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ
ֶחֶפת?                                                         10 ַ יַצד ָחְלָפה ַמֲחַלת ַהּשׁ ּכֵ
ִדים!                                                                                   12 ְך ְמַלּמְ ּכָ
ָתא' ְוִדיָרה ְצנּוָעה                                 14 ַמְעּתְ ּב ׁשְ אּוִרים ְל'ׁשַ ֵסֶפר ּבֵ
ֶרת                                                                            16 ֻיּתֶ ְקָרה ַהּמְ ַהּתִ
י ָמָרן?                                             18 ַלּפֵ ל ָהַרב ז'ֹוְלִטי ּכְ ּטֵ ַמּדּוַע ִהְתּבַ
ׁש...                                                     20 לֹמֹה ֶאְלָקֵבץ ְמַבּקֵ י ׁשְ ַרּבִ ׁשֶ ּכְ
ֶלר'?                                                                22 ְלֵהיָכן ֶנְעַלם 'ַהְסַטְיּפֶ
ל ִמְלָחָמה...                                                                        24 חֶֹדׁש ׁשֶ
ָך, ְיכֹוָלה ְלהֹוִעיל ִלי..."                                           26 ּלְ ה ׁשֶ ִפּלָ ם ַהּתְ "ּגַ
ֶרת                                                                                 28 ית ְמֻהּדֶ ִרּבִ
בֹוד                                                                              30 ִנְמָלט ִמן ַהּכָ
ׁש...                                                                             32 ְפׁשּוטֹו ַמּמָ ּכִ
ּבֹון ֶרַוַח ְוֶהְפֵסד                                                                         34 ֶחׁשְ
יא...                                                                         36 ׂשִ ּוְלָאן ָהַלְך ַהּנָ
ָרכֹות ֲהָדִדּיֹות                                                                               38 ּבְ
סּוִסים                                                                            40 לֹא ֵמִבין ּבְ
ַמִים                                                      42 ָ ּשׁ ּבַ א ׁשֶ אֹוֲהִבים ֶאת ַאּבָ ׁשֶ ּכְ
מֹוֵחל ְלָכל ָאָדם!                                                                             44
"ץ                                                          46 ּבֵ ׁשְ ל ִסיָמֵני ַהּתַ ִלְזּכֹר ֶאת ּכָ
רּוץ!"                                             48 ְמָצא ּתֵ ה רֹוֶצה ַלֲעזֹר לֹו? ּתִ "ַאּתָ
חֹות!                                                                        50 ֵאָלה ַאַחת ּפָ ׁשְ
ֶעְלמּו                                                                            52 ּנֶ ֵאִבים ׁשֶ ַהּכְ
ְגָרׁש?                                                                     54 ִמי ָרַכׁש ֶאת ַהּמִ
ל ָמָרן                                                                  56 טֹות ׁשֶ ּלָ אֹוַצר ַהּקַ
ִגיל ֵמָאה...                                                                               58 ם ּבְ ּגַ

אֹורֹות  ִסְדַרת 'ַהּמְ ֶפר ָהִראׁשֹון ּבְ ִנים נֹוַלד ַהּסֵ לֹׁש ׁשָ ׁשָ ִלְפֵני ּכְ

תֹוְך  ּבְ ר  ְוִנְמּכַ ה  ַרּבָ ּפֹוּפּוָלִרּיּות  ַבר  ּצָ ׁשֶ ֶפר,  ַהּסֵ דֹוִלים'.  ַהּגְ

ֶאת  ִעְקבֹוָתיו  ּבְ ֵהִביא  ֳעָתִקים,  ַאְלֵפי  רֹות  ַעׂשְ ּבְ ָקָצר  ְזַמן 

ְדָרה ַהּפֹוַתַחת  ְדָרה. ְוזֹו ָהְפָכה ַלּסִ ּסִ י ּבַ ִליׁשִ ְ ִני ְוַהּשׁ ֵ ֶפר ַהּשׁ ַהּסֵ

ל  ׁשֶ קֹורֹוֵתיֶהם  ַעל  ְוַהֲחׁשּוָבה  ית  ָהֶעְרּכִ ָפִרים  ַהּסְ ִסְדַרת  ּבְ

דֹוֵרנּו  ָעה, ַעּמּוֵדי ַהּתֹוָרה ְוַההֹוָרָאה ּבְ יֵרי ַהּדֵ ָרֵאל, ַאּדִ דֹוֵלי ִיׂשְ ּגְ

ם: "ַהְּמאֹורֹות  ֵ ָלה ֶאת ַהּשׁ ּבְ ּקִ ּוַבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים, ִסְדָרה ׁשֶ

ַהְּגדֹוִלים".

ה  ָ ִרים ַוֲחִמּשׁ ָחְלפּו, ָראּו אֹור ְלַמְעָלה ֵמֶעׂשְ ִנים ׁשֶ ָ לֹׁש ַהּשׁ ׁשְ ּבִ

ָמָרן  ַעל  יב,  ֶאְלָיׁשִ לֹום  ׁשָ יֹוֵסף  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ָמָרן  ַעל  ְסָפִרים, 

יק  ּדִ ְך, ַעל ַהּצַ ִוי ָוואְזֶנר, ַעל ָמָרן ָהַרב ׁשַ מּוֵאל ַהּלֵ י ׁשְ אֹון ַרּבִ ַהּגָ

יָבה  ׁשִ ים ַקְנֶיְבְסִקי, ַעל ָמָרן רֹאׁש ַהּיְ י ַחּיִ ְבְנֵאל, ַעל ָמָרן ַרּבִ ִמּיַ

ֵטייְנַמן ְועֹוד ָועֹוד. י ַאֲהרֹן ְיהּוָדה ֵלייּב ׁשְ אֹון ַרּבִ ַהּגָ

ִלּבֹוֵתיֶהם  יר ּבְ פּוָלה. ָהַאַחת, ְלַהְחּדִ לּו – ּכְ ָפִרים ַהּלָ ַרת ַהּסְ ַמּטְ

ּתֹוָרה  ַאֲהַבת  ּומּוָסר,  ִמּדֹות  ֶנֱאָצִלים,  ֲעָרִכים  ְיָלֵדינּו  ל  ׁשֶ

י ֲאבֹוַתי". י ְלַמֲעׂשֵ יעּו ַמֲעׂשַ ְבִחיַנת: "ָמַתי ַיּגִ ַמִים, ּבִ ְוִיְרַאת ׁשָ

ְבֵרי ְיֵמיֶהם  רּות ַמֲעִמיָקה ִעם ּדִ ר ִליָלֵדינּו ֶהּכֵ ה, ְלַאְפׁשֵ ִנּיָ ְ ְוַהּשׁ

ְבִחיַנת: "ְוָהיּו ֵעיֶניָך רֹאֹות  דֹוֵלי ַהּדֹור, ַעּמּוֵדי ָהעֹוָלם, ּבִ ל ּגְ ׁשֶ

ֶאת מֹוֶריָך".

מֹוֶהם  ּכְ ּוק,  ּשׁ ּבַ רּו  ְמּכְ ּנִ ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ַאְלֵפי  ְמאֹות  ְוָאֵכן, 

ן  ִנּתָ ַהֲחׁשּובֹות.  רֹות  ּטָ ַהּמַ י  ּתֵ ׁשְ ְלִמּלּוי  ֶנֱאָמִנים  ְגִריִרים  ׁשַ ּכְ

ַעְצָמם  ֶאת  מֹוְצִאים  ְיָלִדים  ַאְלֵפי  ְמאֹות  י  ּכִ ֵברּור,  ּבְ לֹוַמר 

ַהּדֹורֹות,  דֹוֵלי  ִמּגְ יִקים  ַצּדִ י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ִקיִאים  ּבְ

סֹוֶפֶגת  ם  ְוַנְפׁשָ ִכים,  ּכְ ּוִמְזּדַ ִנים  ִמְתַעּדְ ֵהם  ַבד  ּבְ ד  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

י  ּה ֲעָרִכים ּוִמּדֹות טֹובֹות, ַהּנֹוְבִעים ֵמָרצֹון ַעז ַוֲאִמּתִ ֶאל ִקְרּבָ

ְכבֹוד  ּבִ ְוַהּזּוַלת,  ַהּתֹוָרה  ַאֲהַבת  ּבְ ַהּדֹור,  דֹוֵלי  ּגְ ֶאת  ְלַחּקֹות 

ים טֹוִבים. ַמִים ּוְבַמֲעׂשִ ִיְרַאת ׁשָ ִרּיֹות, ּבְ ַהּבְ

ְדָרה  יִדים ַלֲעקֹב ַאַחר ַהּסִ י ֵהם ַמְקּפִ ִחים, ּכִ ים ְוטֹוִבים ְמַדּוְ ַרּבִ

ּה. ְרּתָ ִמְסּגַ רֹוֶאה אֹור ּבְ ל ֵסֶפר ׁשֶ ַחת ְוִלְרּכֹׁש ּכָ ּתַ ְתּפַ ַהּמִ

ַאף  ַעל  ְוזֹאת,  ְלָכְך.  ִלים  ְמֻסּגָ ֵאיָנם  ׁשֶ ים  ַרּבִ ָנם  ֶיׁשְ ְואּוָלם, 

ַעל  ָפִרים,  ַהּסְ ְמִחיֵרי  ֶאת  ְלהֹוִריד  ְכֵדי  ּבִ ַהּכֹל  ים  עֹוׂשִ ָאנּו  ׁשֶ

ָהֲעצּוָמה  ָקָעה  ַהַהׁשְ ִמן  ַהּנֹוְבעֹות  ֵבדֹות  ַהּכְ ָהֲעֻלּיֹות  ַאף 

ִצּיּור ּוַבֲעִריָכה. ִלּקּוט, ּבְ ּבְ

הּוא  ֶפר ַהּנֹוְכִחי, 'ַחְכֵמי ַאְׁשְּכַנז', ׁשֶ ְך ָיַצְרנּו ֶאת ַהּסֵ ם ּכָ ְלׁשֵ

ֶלֶקט ֻמְבָחר ִמּתֹוְך ִסְדַרת 'ַהְּמאֹורֹות ַהְּגדֹוִלים' 

ה ִסּפּוִרים, ִסּפּור  ָ ִרים ַוֲחִמּשׁ ִטים ֶעׂשְ ַנז' ְמֻלּקָ ּכְ 'ַחְכֵמי ַאׁשְ ּבְ

ֶאְמָצעּות  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָקדֹוׁש,  יק  ַצּדִ דֹול,  ּגָ ַנִים ְלָכל  ׁשְ ֶאָחד אֹו 

ֶאָחד  ֵסֶפר  ּבְ ַע  ְלִהְתַוּדֵ ִעיר  ַהּצָ ַהּקֹוֵרא  יּוַכל  ֵאּלּו  ִסּפּוִרים 

ָרֵאל. דֹוֵלי ִיׂשְ ל ּגְ ר ַרב ׁשֶ ל ִסּפּוִרים, ּוְלִמְסּפָ ְלִמְגָון ָרָחב ׁשֶ

ִסְדָרה  ּבְ ִמּקֹוְדָמיו  ָקָעתֹו  ַהׁשְ ּבְ נֹוֵפל  ֵאינֹו  ַאְׁשְּכַנז'  'ַחְכֵמי 
יְך  ְלַהְמׁשִ ִיְצַלח,  ָיֵדינּו  ּבְ ה'  ֵחֶפץ  י  ּכִ ה,  ּוְתִפּלָ ְקָוה  ּתִ ְוָאנּו  זֹו, 

דֹוִלים,  אֹורֹות ַהּגְ ָרֵאל, ַהּמְ דֹוֵלי ִיׂשְ ל ּגְ ָמם ׁשֶ ּוְלַהֲאִדיר ֶאת ׁשְ

ם ָאנּו צֹוֲעִדים. ַדְרּכָ ר ּבְ ֲאׁשֶ

ַעד  ָיִדי  ּבְ ע  ּיַ ּסִ ׁשֶ ַעל  עֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ְלהֹודֹות  ַהָּמקֹום  ְוָכאן 
ִרין ּוַבֲעִקיִפין ְלִחּנּוְך ַיְלֵדי  ֵמיׁשָ ׁשּור ּבְ ָכל ַהּקָ ֲהלֹום, ּוִבְפָרט ּבְ

ֵלאלֵֹקי  ף  ִאּכַ ה',  ם  ֲאַקּדֵ ה  ּמָ ּבַ א.  ַסּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ רּוַח  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

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

ְקצֹוִעי  ַהּמִ ׁשֹון  ַהּלָ ְלעֹוֵרְך  ָרָכה  ּבְ ִמּלֹות  ר  ּגֵ ֲאׁשַ ית,  ֵראׁשִ

עֹוַבְדָיה  ָׁשאּול  ַרִּבי  הרה"ג  ֲחִביִבי,  ְוַרב  ְיִדיִדי  ֻיָחד,  ְוַהּמְ

ִרים  ּיָ ִלים, ַהּצַ ֻהּלָ ִנים ַהּמְ ִליָט"א. ּתֹוָדה ְמֻיֶחֶדת ָלָאּמָ ְּפָתָיה ׁשְ
ְוָׂשָרה  ַצייְטִלין  ָּתָמר  ֵחן,  ֲאִביַׁשי  ֵהם  ֲהלֹא  ָקִרים,  ַהּיְ

ָחְפַנִים  ְפָלִאים.  ַהּמֻ ֶפר  ַהּסֵ ִצּיּוֵרי  ַעל  הע"י  קֹוֶנְפִניְצִקי 
הגב'  ְקצֹוִעית,  ַהּמִ יָהה  ּגִ ְוַהּמַ ִנית  ְקּדָ ַלּנַ ְוַהֲעָרָכה  ּתֹוָדה  ל  ׁשֶ

ַיד  ּבְ ָרִפיָקִאית  ְוַהּגְ ֶבת  ַעּצֶ ַלּמְ אֹוֶדה  ן  ּכֵ ִהיְרְשָׁמן.  ְיהּוִדית 
ָרִפיָקִאית  ְוַלּגְ ֶפר.  ַהּסֵ ִעּמּוד  ַעל  ְפֶלְקֶסר,  ִמיִרי  ן, הגב'  ָאּמָ

ָׂשָרה ִאיַטח ַעל ִעּצּוב ָהֲעִטיָפה.

ַחִיל  ת  ֵאׁשֶ ְוַהֲחׁשּוָבה,  בּוָדה  ַהּכְ ְלַרְעָיִתי  אֹוֶדה  ָבר  ּדָ ַאֲחִרית 

ֲעִמיד  ָדָבר ַהּמַ ּכְ ר ִהיא  ַנֲעָמה תחי', ֲאׁשֶ ְעָלּה, ָמַרת  ּבַ ֲעֶטֶרת 

ה ֲאִני ׁשֹוֵאב ֶאת  ּנָ ּה ֲאִני ּפֹוֵעל, ִמּמֶ ּלָ ֶ ְלָכל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש, ִמּשׁ

ִמיִדי  י לּוֵלא ִסּיּוָעּה ַהּתְ ַרת ּתֹוָדִתי, ּכִ ּכֹחֹוַתי, ְוָלּה ֲאִני ָחב ֶאת ַהּכָ

ל  ׁשֶ ְגָמר  ַהּמֻ ַעל  ְלָבֵרְך  י  ָיכְֹלּתִ לֹא  ה,  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ְפָעל  ַהּמִ ָכל  ּבְ

ים  נּו ה' ְלַחּיִ ּה הּוא. ְיַזּכֵ ּלָ ֶכם, ׁשֶ ּלָ י ְוׁשֶ ּלִ ׁשּום ְיִציָרה, ּוְלִפיָכְך - ׁשֶ

ל ֲעָמֵלנּו, ָאֵמן.    ִנים ְוִלְראֹות ַנַחת ִמּכָ ים ּוְמֻתּקָ ֲאֻרּכִ

תשרי תשע"ז
    ַאְבָרָהם אֹוָחיֹון 

ָמה ַלהֹוִרים ַהְקּדָ



ים'  ָלׁשֹון ָהַרע ַעל ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ
ים' ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ

ֵניֶהם  ׁשְ ֶזה.  ְלַצד  ֶזה  ְיהּוִדים,  ֵני  ׁשְ בּו  ָיׁשְ ְלַראִדין  ַהּמֹוִביָלה  ֶבת  ָהַרּכֶ ְקרֹון  ּבִ ָצֳהַרִים.  ַעת 
מּוָכה ְלַראִדין. ֲחָנה ַהּסְ ּתַ דּו ָלֶרֶדת ּבַ ִהְתַעּתְ

ל  יו ׁשֶ ֵרְך ִמּפִ ב ְלִצּדֹו, "נֹוֵסַע ֲאִני ְלַראִדין, ְלִהְתּבָ ָנה ַאַחד ַהּנֹוְסִעים ַלּיֹוׁשֵ ה?" ּפָ "יֹוֵדַע ַאּתָ
ים'". דֹול ַהּדֹור, ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ ּגְ

ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו... ים', ּבִ א ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ ב ְלִצּדֹו, ֵאינֹו ֶאּלָ י ַהּיֹוׁשֵ הּוא לֹא ָיַדע, ּכִ

יָחתֹו,  ׂשִ יְך ָהִאיׁש ּבְ ים', ֲהלֹא ֵכן?" ִהְמׁשִ ְפָלא ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ יק ַהּמֻ ּדִ ַמְעּתָ ַעל ַהּצַ אי ׁשָ ַוּדַ ב ַראִדין, ּבְ תֹוׁשַ "ּכְ
ַעם?" "ַהִאם ָזִכיָת ִלְראֹותֹו ֵאי ּפַ

ָכל ְיהּוֵדי  ׁשּוט, ּכְ דֹול. הּוא ְיהּוִדי ּפָ ֶזה ּגָ יק ּכָ ְמִחי ָיד, "הּוא ֵאינֹו ַצּדִ ָבָריו ּבִ ים' ֶאת ּדְ ל ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ ּטֵ "ֶאה", ּבִ
ָהֲעָיָרה..."

יק  הּוא ַצּדִ ִרים ָעָליו, ׁשֶ ם ְמַסּפְ ּלָ דֹול ַהּדֹור?! ַוֲהלֹא ּכֻ ר ַעל ּגְ ה ְמַדּבֵ יַצד ַאּתָ ַעם, "ּכֵ "ָמה?!" ָרַתח ָהִאיׁש ִמּזַ
אֹון ְוָקדֹוׁש!" ָעצּום, ּגָ

ים'. ׁש ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ ׁשּוט!" ִהְתַעּקֵ הּוא ְסָתם ְיהּוִדי ּפָ "ַוֲאִני אֹוֵמר ְלָך, ׁשֶ

קֹומֹו, ָעַזב ֶאת  ֶבת ְלָיְדָך!" ְוהּוא ָקם ִמּמְ ל ָלׁשֶ ים', "ֵאיִני ְמֻסּגָ 'ָחֵפץ ַחּיִ יַח ָהִאיׁש ּבֶ מֹוָך!" ִהּטִ ּכָ "ָחצּוף ׁשֶ
רֹון ְוָעַבר ְלָקרֹון ַאֵחר. ַהּקָ

ל  ַאל ִלְמקֹום ְמגּוָריו ׁשֶ ֶבת, ְוׁשָ יָעה ְלַראִדין. ִמֵהר ָהִאיׁש ָלֶרֶדת ִמן ָהַרּכֶ ֶבת ִהּגִ ה ָחְלָפה, ְוָהַרּכֶ ָעה ַקּלָ ׁשָ
ב  יַע עֹוד ְמַעט, ׁשֵ ִית: "ָהַרב ַיּגִ ֵני ַהּבַ ַרב, ָאְמרּו לֹו ּבְ ׁש ִלְפּגֹׁש ּבָ ִית ּוִבּקֵ יַע ֶאל ַהּבַ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ים'. ּכַ ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ

ן לֹו..." ְוַהְמּתֵ

ִנְרֲאָתה  ים'  ַחּיִ ֶה'ָחֵפץ  ל  ּוְדמּותֹו ׁשֶ ֶלת  ַהּדֶ ָחה  ִנְפּתְ ה  ְוִהּנֵ ים',  ַחּיִ ֶה'ָחֵפץ  ל  ין ְלבֹואֹו ׁשֶ ְוִהְמּתִ ב ָהִאיׁש  ָיׁשַ
ָהִאיׁש  ֶזהּו  ֲהלֹא  ַהֻאְמָנם?!  ִלְרעֹד.  ֵהֵחּלּו  ְוָיָדיו  ָחְורּו  ָניו  ּפָ עֹם.  ִמּפְ ְוָעַמד  ְמַעט  ּכִ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ַתח.  ּפֶ ּבַ
י, ְמַחל ִלי  ְבִכי. "ַרּבִ ים' ְוֵהֵחל ְמָמֵרר ּבִ ל ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ יו, ְלַרְגָליו ׁשֶ ְחּתָ ֶבת... הּוא ָקַרס ּתַ ַרּכֶ ב ְלִצּדֹו ּבָ ׁשַ ּיָ ׁשֶ

ב. ֶבת..." ִיּבֵ ַרּכֶ ְכבֹוְדָך ּבָ י ּבִ ּלֹא ִנְזַהְרּתִ ַעל ׁשֶ

ָך  ׁש ִמּמְ ִריְך ְלַבּקֵ ּצָ ׁש ְמִחיָלה. ֲאִני הּוא ׁשֶ ים' ִמֵהר ַלֲהִקימֹו ַעל ַרְגָליו. "ֵאין ְלָך ַעל ָמה ְלַבּקֵ ַאְך ֶה'ָחֵפץ ַחּיִ
ר ָלׁשֹון ָהָרע,  ָאסּור ָלָאָדם ְלַדּבֵ י, ׁשֶ ָעה ָלַמְדּתִ אֹוָתּה ׁשָ ֲערּו אֹוְתָך. ּבְ ּצִ ָבִרים ׁשֶ י ְלָך ּדְ ָאַמְרּתִ ְמִחיָלה, ַעל ׁשֶ

ֲאִפּלּו ַעל ַעְצמֹו..."

ְׁש
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יל ֶנֶפׁש.  אֹון ָעצּום, ְוַאּצִ ְנֶטר, ָהָיה ּגָ ָרֵאל ַסּלַ י ִיׂשְ ל ַרּבִ ְנט, ַרּבֹו ׁשֶ ּלַ י יֹוֵסף זּוְנְדל ִמּסַ ּבִ
ָבר, ְוַעְנְוָתנּותֹו ָהְיָתה ִנְפָלָאה. ם ּדָ ִמּדֹוָתיו ַהּטֹובֹות ָהיּו ְלׁשֵ

יָון  ּכֵ ִים,  ַהּמַ ׁשֹוֵאב  ֶאת  ה  ׂשָ ִחּפְ ִהיא  ַאְלָמָנה.  ה  ָ ִאּשׁ יתֹו  ּבֵ ְלַיד  ָעְבָרה  ַאַחת,  ַעם  ּפַ
ָלֵיי ַמִים. ה ּדְ ּמָ יָתּה ּכַ ּיֹוִביל ֶאל ּבֵ ָרְצָתה ׁשֶ ׁשֶ

י יֹוֵסף זּוְנְדל  י יֹוֵסף זּוְנְדל. ַרּבִ ַרּבִ ִים , ּוְלֶפַתע ִהְבִחיָנה ּבְ ַאְך ָהַאְלָמָנה לֹא ָמְצָאה ֶאת ׁשֹוֵאב ַהּמַ
י אּוַלי הּוא ׁשֹוֵאב  ּכִ ָבה  ָחׁשְ יָרה אֹותֹו,  ִהּכִ ּלֹא  ׁשֶ ְוָהַאְלָמָנה  ָעִני,  ִאיׁש  ּכְ טּות,  ַפׁשְ ּבְ ָהָיה ָלבּוׁש 

ִים. ַהּמַ

ִחּיּוב. י יֹוֵסף זּוְנְדל ִהְנֵהן ּבְ ֲאָלה, ְוַרּבִ ִים?" ׁשָ ה הּוא ׁשֹוֵאב ַהּמַ "ַהִאם ַאּתָ

ּמּוָבן?" לּום, ּכַ ׁשְ מּוַרת ּתַ ָלֵיי ַמִים, ּתְ ה ּדְ ָ ים ְלהֹוִביל ְלֵביִתי ֲחִמּשׁ ְסּכִ "ַהִאם ּתַ

ָלֵיי ַמִים. ה ּדְ ָ אֹב ֲעבּור ָהַאְלָמָנה ֲחִמּשׁ ֵאר, ִלׁשְ י יֹוֵסף זּוְנְדל, ְוָהַלְך ֶאל ַהּבְ יב ַרּבִ ְמָחה", ֵהׁשִ ׂשִ "ּבְ

זּוְנְדל ֶאת  יֹוֵסף  י  ַרּבִ ם  ִסּיֵ ר  ְוַכֲאׁשֶ ִים",  ַהּמַ ְצָאה ֶאת "ׁשֹוֵאב  ּמָ ׁשֶ ְמָחה ְמאֹד, ַעל  ׂשָ ָהַאְלָמָנה 
ם לֹו. ּלֵ ה ְלׁשַ ׁשָ ּקְ ְמַלאְכּתֹו, ּבִ

ַאב ֲעבּוְרָך,  ֶאׁשְ ָאה ׁשֶ ַעם ַהּבָ ּפַ ִנימּוס. "ֵאין צֶֹרְך", ָאַמר, "ּבַ ָחה אֹוָתּה ּבְ י יֹוֵסף זּוְנְדל ּדָ ֲאָבל ַרּבִ
ִמי ִלי". ּלְ ׁשַ ּתְ

ה ֶאת "ׁשֹוֵאב  ׂשָ ר ִחּפְ ֲאׁשֶ בּוַע, ּכַ לּום, אּוָלם ְלַאַחר ׁשָ ׁשְ ת ַהּתַ ָרצֹון ִלְדִחּיַ יָמה ּבְ ָהַאְלָמָנה ִהְסּכִ
י יֹוֵסף  יק, ַרּבִ ּדִ אֹון ַהּצַ א ַהּגָ ִים, ֶאּלָ י לֹא ָהָיה ֶזה ׁשֹוֵאב ַהּמַ ֵרר ָלּה ּכִ ם לֹו, ִהְתּבָ ּלֵ ֵדי ְלׁשַ ִים", ּכְ ַהּמַ

זּוְנְדל. 

ׁשּוָטה,  ְמָלאָכה ּכֹה ּפְ יק, ּבִ ְלִמיד ָחָכם ַצּדִ ְך ּתַ ה ְלַהְטִריַח ּכָ יַצד ֵהֵעּזָ ּה, ּכֵ ָאה ֶאת ִלּבָ ֲחָרָטה ִמּלְ
ׁש ֶאת ְסִליָחתֹו. יתֹו, ְלַבּקֵ ְוִהיא ָעְלָתה ֶאל ּבֵ

ָלל לֹא ֵהִבין ַמּדּוַע  ּכְ ָפָלה,  ְוֶנֶפׁש ׁשְ ַעל ַעִין טֹוָבה, רּוַח ְנמּוָכה  ּבַ ָהָיה  י יֹוֵסף זּוְנְדל, ׁשֶ ַרּבִ ֲאָבל 
ית אֹוִתי ִלְגמֹל  ּכִ ּזִ ִחּיּוְך, "ַעל ׁשֶ ת ֶאת ְסִליָחתֹו. "ֲהלֹא ֲאִני ָצִריְך ְלהֹודֹות ָלְך" ָאַמר ּבְ ׁשֶ ִהיא ְמַבּקֶ

גּוִפי..." ְך ֶחֶסד ּבְ ִעּמָ

ַר
ִים ׁשֹוֵאב ַהּמַ
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ָהַרב יֹוֵסף זּוְנְדל



ְך ָהַרב אֹוֶיעְרּבָ

12

ְוֵהם  ִלְפֵניֶהם,  תּוחֹות  ּפְ א  ַקּמָ ָבא  ּבָ ְכּתֹות  ַמּסֶ ִקים.  ְמֻרּתָ בּו  ָיׁשְ ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו 
ים. ְרׁשּות ָהַרּבִ ל ּבִ ְלּגֵ ְתּגַ ִעְנַין ּבֹור ַהּמִ ָריו ַהּקֹוְלִחים ּבְ יִבים ְלֶהְסּבֵ ַמְקׁשִ

ים  ּקִ ר ִמּתֹוְך ׂשַ כּוָנִתית ֶמַלח ְוֻסּכָ ְ ּכֶֹלת ַהּשׁ ּמַ ר ָהַרב, "ָהיּו מֹוְכִרים ּבַ ִנים לֹא ַרּבֹות", ִסּפֵ "ִלְפֵני ׁשָ
ַקל  ק, ׁשָ ר ִמן ַהּשַׂ ר. הֹוִציא ַהּמֹוֵכר ֻסּכָ ׁש ִקילֹוְגַרם ֻסּכָ ּכֶֹלת ּוִבּקֵ יַע קֹוֶנה ַלּמַ ה, ִהּגִ דֹוִלים. ְוִהּנֵ ּגְ
ֶמַלח  ל  ׁשֶ ּמּות  ּכַ ל  ּכָ ִלְקנֹות  ָיְכלּו  ְך  ּכָ ִקילֹוְגַרם.  ל  ׁשֶ ֶקת  ְמֻדּיֶ ְלַכּמּות  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  ְוִהְפִחית,  אֹותֹו, הֹוִסיף 

ר". ְוֻסּכָ

א,  ַקּמָ ָבא  ּבָ ֶכת  ְלַמּסֶ ים  ּקִ ַהּשַׂ ִעְנַין  ָמה  ָיִבינּו  ֵמֶהם  ָבִרים,  ַהּדְ ְך  ְלֶהְמׁשֵ ִקים  ְמֻרּתָ ינּו  ִהְמּתִ ְלִמיִדים  ַהּתַ
ר, ְוַהּמֹוֵכר ָטָעה  ית ֻסּכָ ּקִ ׁש ׂשַ א ּוִבּקֵ ֶזה. ָלקֹוַח ּבָ ּכָ ֲארּו ְלַעְצְמֶכם ִמְקֶרה ָעגּום ׁשֶ ו, ּתָ יְך. "ַעְכׁשָ ְוָהַרב ִהְמׁשִ
ֵדי  ת ּכְ ּבָ ַ ּה ֶאת ַמַאְכֵלי ַהּשׁ ל ּבָ ּבֵ ית, ּתִ ּקִ כּוַלת ַהּשַׂ ְיָתה, ּוְבִלי ִלְבּדֹק ֶאת ּתְ קֹוַח ַהּבַ יַע ַהּלָ ַקל לֹו ֶמַלח. ִהּגִ ְוׁשָ

ְך?!" ל ּכָ ה ַמֲאָכִלים ְמלּוִחים ּכָ ם, ִמי ָיכֹול ְלַהְכִניס ַלּפֶ ֲאָכִלים ִנְפּגַ ל ַהּמַ יָקם. ַאְך ֲאבֹוי, ַטֲעָמם ׁשֶ ְלַהְמּתִ

ׁשֹון   ּוַבּלָ ֲאָכִלים?  ַהּמַ ֶהְפֵסד  ַעל  קֹוַח  ַלּלָ ם  ּלֵ ְלׁשַ ב  ַחּיָ ַהּמֹוֵכר  "ַהִאם  ר,  ָלִעּקָ ָהַרב  יַע  ִהּגִ ְנָבֵרר",  "ָהָבה 
ְגַרם ַעל ָידֹו?" ּנִ ֶזק ׁשֶ ם ַעל ַהּנֵ ּלֵ ב ְלׁשַ ָעָליו ַחּיָ ּבְ ל', ׁשֶ ְלּגֵ ְתּגַ ין 'ּבֹור ַהּמִ ַלח ּדִ ַהִהְלָכִתית: ַהִאם ֵיׁש ַלּמֶ

ם. ִלּבָ ָבִרים ֶנְחְקקּו ּבְ ְלִמיִדים ֵהיֵטב ֶאת ַהּסּוְגָיה ְוֶאת ַהֲהָלָכה, ְוַהּדְ ית, ָזְכרּו ַהּתַ ה ּכֹה ַמֲעׂשִ ְלַאַחר ַהְמָחׁשָ

ת – ֲהֵרי הּוא ֻמְקֶצה,  ּבָ ׁשַ ֵאינֹו ֶנֱאָכל ּבְ ַבר ַמֲאָכל ׁשֶ ֶמת ְוָדנּו ִאם ּדְ סּוְגָיה ְמֻסּיֶ ר ָעְסקּו ּבְ ֲאׁשֶ ְך, ְלֻדְגָמה, ּכַ ּכָ
ת?!" ּבָ ׁשַ אֹותֹו לֹא נֹוֲהִגים ֶלֱאכֹל ּבְ חֹר, ׁשֶ ם ַעל ֶלֶחם ׁשָ ין ֶזה ּגַ ַאל: "ַהִאם ֶנֱאַמר ּדִ ִהְמִחיׁש ָהַרב ְוׁשָ

ּוְלִלּמּוד  ַהּסּוְגָיה,  ְלאֹור  ים  ּיִ ֲעׂשִ ַהּמַ ָדִדים  ַהּצְ ִלְבִדיַקת  ּבֹוֶחֶנת,  ָבה  ְלַמְחׁשָ ְלִמיָדיו  ּתַ יל ֶאת  ִהְרּגִ זֹו  ֶדֶרְך  ּבְ
ַהּנֹוְגִעים  ָרִטים  ּפְ ְלאֹוָתם  ַעד  ָרֶטיָה,  ּפְ ְלָכל  ֵהר  ְתּבַ ּתִ ַהּסּוְגָיה  ׁשֶ אֶֹפן  ּבְ ְוָהִראׁשֹוִנים  ַהּסּוְגָיה  ל  ׁשֶ ְיסֹוִדי 

ה. ֲהָלָכה ְלַמֲעׂשֶ

ְדָרׁש )בראשית רבה י, ט(: "ָאַמר  ּמִ ר ּבַ ֻסּפָ לֹמֹה ַזְלָמן ֵיׁש ְלָהִביא ֶאת ַהּמְ י ׁשְ ל ַרּבִ ֶרְך ִלּמּודֹו זֹו ׁשֶ ַעל ּדֶ
ֶעֶרב  ת ּבְ ּבָ ל ׁשַ ה ׁשֶ ִפּלָ א ּתְ ל ַאּבָ ּלֵ אן ִהְתּפַ ק ֶאָחד ְוָאַמר ִלי: ּכָ ְנּדָ ָמֵעאל ֵאֶצל ּפֻ י ִיׁשְ ַכִני ַרּבִ י ֲחִניָנא, ְמׁשָ ַרּבִ

ת". ּבָ ׁשַ

ק? ַהִאם לֹא ָיכֹול ָהָיה  ְנּדָ י ֲחִניָנא ַעד ְלאֹותֹו ּפֻ ָמֵעאל ֶאת ַרּבִ י ִיׁשְ ם ָמה ֵהִביא ַרּבִ ְך: ְלׁשֵ ּכָ ְוׁשֹוֲאִלים ַעל 
ה? ִפּלָ ַבע ֵמאֹוָתּה ּתְ ּנָ ין ׁשֶ ל ָאִביו, ְוָכְך לֹוַמר לֹו ֶאת ַהּדִ ּלֵ ּבֹו ִהְתּפַ ה ׁשֶ ּנָ ְלָתֵאר לֹו ֶאת ַהּפִ

ַעד  ֲחִניָנא  י  ַרּבִ ֶאת  ְלַהְטִריַח  ַדאי  ּכְ ָהָיה  ָהִעְנָין,  ָרֵטי  ּפְ ֶאת  ד  ּוְלַחּדֵ ְלַהְמִחיׁש  ֵדי  ּכְ ָאֵכן,  י  ּכִ יִרים,  ּוַמְסּבִ
ר. ל ֶהְסּבֵ ה ַמְבִהיָרה יֹוֵתר ִמּכָ י ַהַהְמָחׁשָ ק, ּכִ ְנּדָ ְלאֹותֹו ּפֻ

ַּת
ִדים! ְך ְמַלּמְ ּכָ


