
ה ָהָיה ַעל  ַנת תשנ"ה, ָקׁשֶ ָנה, ׁשְ ל אֹוָתּה ׁשָ ֲאָדר ׁשֶ ּבַ
ְכָלל,  הּוִדי ּבִ ְפָרט ְוַעל ָהעֹוָלם ַהּיְ ַלִים ּבִ ֵבי ְירּוׁשָ ּתֹוׁשָ
ְמָחה". ׂשִ ים ּבְ ְכָנס ֲאָדר ַמְרּבִ ּנִ ֶ ם ֶאת ִמְצַות "ִמּשׁ ְלַקּיֵ

אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ִסּלּוקֹו  ַלִים ִעם  ירּוׁשָ ּבִ ַרר  ׂשָ ֵבד  ּכָ ֵאֶבל 
רֹאׁש  ְך,  אֹוֶיעְרּבָ ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ָמָרן  יר,  ָהַאּדִ

דֹוֵלי ּפֹוְסֵקי ַהּדֹור. יַבת "קֹול ּתֹוָרה" ּוִמּגְ ְיׁשִ

ַזְלָמן  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹוִנים  ָיָמיו  ּבְ
ַמִים  ָ ַהּשׁ ָרֵאל ֶאת  ִיׂשְ ית  ּבֵ ֲהמֹוֵני  ָקְרעּו  אֹוֶיעְרָּבְך, 
חּוִרים,  ּבַ ָמְלאּו  יבֹות  ַהְיׁשִ ֵהיְכֵלי  ְתִפּלֹוֵתיֶהם.  ּבִ
ׁשּו,  ּקְ ּבִ ם  ּלָ ּכֻ ָאָדם.  ֲהמֹון  ּבַ ׁשּו  ִנְגּדְ ֵנִסּיֹות  ַהּכְ י  ּתֵ ּבָ
ּפֹוֵסק  ל  ׁשֶ ִהיָרה  ַהּמְ ְלַהְחָלָמתֹו  לּו  ּלְ ְוִהְתּפַ ִיֲחלּו 

ְך. לֹמֹה ַזְלָמן אֹוֶיעְרּבָ י ׁשְ אֹון ַרּבִ ַהּדֹור, ַהּגָ

חּו.  ִנּצְ ַהּקֶֹדׁש,  ֲארֹון  ּבַ ָאֲחזּו  ׁשֶ ָהֶעְליֹוִנים,  ְואּוָלם 
ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָמתֹו  ְוִנׁשְ ָהֱאלִֹקים,  ֲארֹון  ה  ּבָ ִנׁשְ
ְלכּור  ָבה  ְוׁשָ ָהעֹוָלם  ֶאת  ָעְזָבה  ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ

בֹוד. א ַהּכָ ּסֵ ַחת ּכִ ּה, ּתַ ַמְחַצְבּתָ

ַרִּבי  ל  ׁשֶ תֹו  ִמּטָ ַאַחר  ְרכּו  ּתָ ִהׂשְ ֲאָלִפים  ְמאֹות 
י ׁשּוב  ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן אֹוֶיעְרָּבְך, ְמָסְרִבים ְלַהֲאִמין ּכִ

י ׁשּוב לֹא ִיְזּכּו  ִאיִרים, ּכִ ָניו ַהּמְ נַֹעם ִזיו ּפָ לֹא ֶיֱחזּו ּבְ
ִלְסָבָרתֹו  ְוַלֲעָצתֹו,  ְלִבְרָכתֹו  ֶפת,  ַלּטֶ ַהּמְ ָידֹו  ע  ְלַמּגַ
ִנינּותֹו  ִלׁשְ ַתַער,  ּכְ ה  ַהַחּדָ ִלְפִסיָקתֹו  ָרה,  ׁשָ ַהְיּ

ַהּלֹוֶהֶטת.

ָאְספּו  ַהִאם  אֹורֹות?!  ַהּמְ בּו  ּכָ ַהִאם  ַהָאְמָנם?! 
ַהּכֹוָכִבים ָנְגָהם, ְוָהָרִקיַע ָקַדר?!

ַהּבֹוֵרא  ִלְפֵני  יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ִסּלּוָקם  ה  ָקׁשֶ ָאֵכן, 
ית ֱאלֵֹקינּו. ּוְבאֹוָתם ָיִמים  ֵרַפת ּבֵ ַרְך יֹוֵתר ִמּשְׂ ִיְתּבָ

ַלִים ֵהיֵטב. ֵבי ְירּוׁשָ ָחׁשּו זֹאת יֹוׁשְ

ב  ם ֻמּצָ ְבִחיַנת ֻסּלָ ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן אֹוֶיעְרָּבְך ָהָיה ּבִ
ְדלּותֹו  ּגַ ַאף  ַעל  ַמְיָמה.  ָ ַהּשׁ יַע  ַמּגִ ְורֹאׁשֹו  ַאְרָצה 
הֹוִביָלה  ׁשֶ אֹונּות  ּגְ ּתֹוָרה,  ּבַ ָהֲעצּוָמה  ּוְגאֹונּותֹו 
י  ַרּבִ ָהָיה  ּתֹוָרה",  "קֹול  יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש  ּכְ ָרתֹו  ְלַהְכּתָ
ת ֵסֶבל  ּוב ְלָכל ִטּפַ ְך ֵער ְוַקּשׁ לֹמֹה ַזְלָמן אֹוֶיעְרּבָ ׁשְ

ל ַהּזּוַלת... ְוָעְגַמת ֶנֶפׁש ׁשֶ

ָבר,  ּדָ ם  ְלׁשֵ ָהְיָתה  ִלְסִביָבתֹו  ָהֲעצּוָמה  ְרִגיׁשּותֹו 
ל  ּכָ ת  ְבִנּיַ ּבִ ֶרְך  ּדֶ ְלַאְבֵני  ָהְפכּו  ֲעלֹות  ַהּנַ ְוַהְנָהגֹוָתיו 

ִית ְיהּוִדי. ּבַ

ַרִּבי  ל  ִטיָרתֹו ׁשֶ ֵני ֲעׂשֹוִרים ָחְלפּו ִמּפְ ְ ְלַמְעָלה ִמּשׁ
ָרָמה,  ּבָ מֹו  ׁשְ א  ִנּשָׂ ַוֲעַדִין  אֹוֶיעְרָּבְך,  ַזְלָמן  ְׁשֹלֹמה 
ַמְענּו  ׁשָ ֶאְתמֹול  ַאְך  ל  ָמׁשָ ּוְבַגְעּגּוַע,  ְמִתיקּות  ּבִ
ֲהָלָכה  ְסֵקי  ּפִ ַמְבִריִקים,  ּתֹוָרה  עּוֵרי  ׁשִ יו  ִמּפִ

 ִנְפָרִדים 
ֵמאֹורֹו ֶׁשל עֹוָלם

רֹות  ְיׁשָ ְסָברֹות  ִסים,  ּוְמֻבּסָ ִדים  ְמֻחּדָ
ּוְנכֹוחֹות.

ַזְלָמן,  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  ל  ׁשֶ ּתֹוָרתֹו  ְוָאֵכן, 
ְוָיִאירּו  ָלנּו  ֵהִאירּו  ְוַהְנָהָגתֹו,  ָנתֹו  ִמׁשְ
י  ַרּבִ הֹוִתיר  ׁשֶ ַהֲהָלָכה  ְסֵקי  ּפִ ָלַעד.  ָלנּו 
ים  ְלִמיִדים ָהַרּבִ לֹמֹה ַזְלָמן ַאֲחָריו, ַהּתַ ׁשְ
יו, קֹורֹוָתיו ְוִסּפּור  ֶהֱעִמיד, ֲהִליכֹות ַחּיָ ׁשֶ

ְכֵרנּו ָלַעד... יו, לֹא ָיסּופּו ִמּזִ ַחּיָ

ל  ׁשֶ ְותֹוָרתֹו  יו  ַחּיָ אֹור  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ אֹורֹו 
נּו ָלַעד, ֲעֵדי  ִלּבֵ לֹמֹה ַזְלָמן, ָיִאיר ּבְ י ׁשְ ַרּבִ
ְמֵהָרה  ּבִ ֶצֶדק,  ּגֹוֵאל  ִביַאת  ּבְ ָניו,  ּפָ ֶנֱחֶזה 

ָיֵמינּו, ָאֵמן. ּבְ

ַהּכֹוֵתב ְוחֹוֵתם ִּבְתִפַּלת
 ָמַתי ַיִּגיעּו ַמֲעַׂשי ְלַמֲעֵׂשי ֲאבֹוַתי
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 אֹורֹו 
ל עֹוָלם ׁשֶ

ל  ׁשֶ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ָהאֹור  ָזַרח  התר"ע  ַנת  ׁשְ
ל,  ֻקּבָ אֹון ַהּמְ ל ַהּגָ ֵביתֹו ׁשֶ ר ּבְ ֲאׁשֶ ַמְעָלה, ּכַ
יַבת  ְיׁשִ ד  ְמַיּסֵ ֵלייּב,  ְיהּוָדה  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ
ן ָקָטן,  ַמִים", נֹוַלד ּבֵ ָ ַער ַהּשׁ ִלים "ׁשַ ֻקּבָ ַהּמְ

לֹמֹה ַזְלָמן. ָרֵאל ׁשְ ִיׂשְ מֹו ּבְ ֵרא ׁשְ ּקָ ַוּיִ

ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ֶׁשל  ֶצֱאָצאֹו  ָהָיה  ֵלייּב  ְיהּוָדה  ַחִּיים  ַרִּבי 
ִמּפֹוְלָנָאה,  יֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ֶׁשל  ֲחָתנֹו  אֹוֶיעְרָּבְך,  ֹּדב 

ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ַה"ַּבַעל ֵׁשם טֹוב".

דֹול ְוָעצּום,  ל ּגָ ים ְיהּוָדה ֵלייּב ָהָיה ְמֻקּבָ י ַחּיִ ָאמּור, ַרּבִ ּכָ
ִפי  ט ָהְיָתה ְידּוָעה ּוְמֻפְרֶסֶמת, ּכְ ׁשָ ּפְ ְדלּותֹו ּבַ ם ּגַ ַאְך ּגַ
ְלָחן ָערּוְך  ִסְפרֹו "ֲחַכם ֵלב" ַעל ׁשֻ ּטּוי ּבְ ָאה ִליֵדי ּבִ ּבָ ׁשֶ

ֶאֶבן ָהֵעֶזר.

יו  ְרּכָ ָטן, ְוַעל ּבִ לֹמֹה ַזְלָמן ַהּקָ ל ׁשְ ַדל ְוִנְתַגּדֵ ַבִית ֶזה ּגָ ּבְ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה. ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ דֹול ִהׁשְ ל ָאִביו ַהּגָ ׁשֶ

ּוְלָיִמים  ָאז,  ל  ׁשֶ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ְרָרה  ׂשָ דֹוָלה  ּגְ ֲעִנּיּות 
ִריֵדי ַרֲעבֹון  י ׂשְ א ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן אֹוֶיעְרָּבְך, ּכִ ּטֵ ִיְתּבַ
ְך  רּו ּבֹו ְלֶמׁשֶ ִית, ִנּכְ ּבַ ל ֶקַבע ּבַ ָהָיה אֹוֵרַח ׁשֶ ְלדּות, ׁשֶ ַהּיַ
ָאה ֶאת  ירּות ִמּסּוג ַאֵחר ִמּלְ ִנים ַרּבֹות. ְואּוָלם, ֲעׁשִ ׁשָ

ים ְיהּוָדה ֵלייּב. י ַחּיִ ל ַרּבִ יתֹו ׁשֶ ּבֵ

ְלִמי  רּוׁשַ ַהּיְ ִית  ַהּבַ ִמּתֹוְך  ְך  ּפֵ ּתַ ִהׁשְ ָעצּום  רּוָחִני  ר  עֹׁשֶ
ְיִדיַעת  ֶפׁש,  ַהּנֶ ֲעִדינּות  ַהּתֹוָרה,  ְמִתיקּות  ָטן.  ַהּקָ
ָלֶהם  ָחְברּו  ֵאּלּו  ל  ּכָ ר,  ְסּתָ ְוַהּנִ ְגֶלה  ַהּנִ ַאֲהַבת  ַהֲהָלָכה, 
ים ְיהּוָדה ֵלייּב. ְוַעל אֹוָצרֹות  י ַחּיִ ל ַרּבִ יתֹו ׁשֶ ְתֵלי ּבֵ ין ּכָ ּבֵ
אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ְפָלָאה  ַהּמֻ מּותֹו  ּדְ ָמה  ִנְתַעּצְ ֵאּלּו  ים  רּוָחִנּיִ

ְך. לֹמֹה ַזְלָמן אֹוֶיעְרּבָ י ׁשְ ַרּבִ

יַבת  יׁשִ ּבִ ַזְלָמן  ְׁשֹלֹמה  ַרִּבי  ה  ָעׂשָ ֲחרּותֹו  ּבַ נֹות  ׁשְ ֶאת 
ְוִיְרָאה  ּתֹוָרה  ָסַפג  ם  ְוׁשָ ְלִמית,  ַהְיּרּוׁשַ ים"  ַחּיִ "ֵעץ 

ֶניָה. יָבה ּוֵמַרּבָ י ַהְיּׁשִ ֵמָראׁשֵ

ם  ְלמּוד ָהְיָתה ְלׁשֵ ַים ַהּתַ ּבְ תֹו  ִחּיָ ּוׂשְ ּתֹוָרה  ּבַ ַהְתָמָדתֹו 
י  ַרּבִ ּבְ ָרה  ִנּכְ ָצִעיר  יל  ִמּגִ ָבר  ּכְ זֹאת,  ִעם  ְוַיַחד  ָבר,  ּדָ

ה ִלְתחּום ַהֲהָלָכה. יָכה ַעּזָ לֹמֹה ַזְלָמן ְמׁשִ ׁשְ

ַנת  ׁשְ ּבִ ְלַבד,  ּבִ ָנה  ׁשָ ְוָחֵמׁש  ִרים  ֶעׂשְ ִגיל  ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ
לֹמֹה ַזְלָמן ֶאת ִחּבּורֹו ָהִראׁשֹון  י ׁשְ התרצ"ה, הֹוִציא ַרּבִ

ְלאֹור עֹוָלם.

ֲהָלכֹות,  ִחְקֵרי  ַהּכֹוֵלל  ֵאׁש",  "ְמאֹוֵרי  ֶפר  ַהּסֵ ֶזה  ָהָיה 
ַמל  ַהַחׁשְ ְמאֹור  ְלִעְנַין  ַהּנֹוְגִעים  ּוֵבאּוִרים  ים  ִחּדּוׁשִ

ת ּוְביֹום טֹוב. ּבָ ׁשַ ּבְ

ַהּגֹוָלה  אֹוֵני  ּגְ ֶהֱעִניקּו  ׁשֶ מֹות  ַהְסּכָ ּבַ ְמַעט  ְלַעְלֵעל  י  ּדַ
ן  ּבֶ ִעיר  ַהּצָ ָהַאְבֵרְך  ל  ׁשֶ ְלִסְפרֹו  ַלִים  ְירּוׁשָ ּוְגדֹוֵלי 
ַהַהֲעָרָכה  ַעל  ַלֲעמֹד  ְמָנת  ַעל  ְוָחֵמׁש,  ִרים  ָהֶעׂשְ

יו. ַלּפָ ָרֲחׁשּו ּכְ ָהֲעצּוָמה ׁשֶ

עֹוֵזר  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְמָתֲארֹו  ל,  ְלָמׁשָ ְך,  ּכָ
ּוָבִקי,  ָחִריף  אֹון,  ַהּגָ ָהַרב  בֹוד  ּכְ "הֹוד  רֹוְדִז'יְנְסִקי:  ּגְ
יק, כש"ת  ן ַעּתִ ִסיַני ְועֹוֵקר ָהִרים, ַקְנַקן ָחָדׁש ָמֵלא ָיׁשָ

ְך"... לֹמֹה ַזְלָמן אֹוֶיעְרּבָ נּו ָהַרב ׁשְ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ַזְלָמן  ִאיֶסר  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ים",  ַחּיִ "ֵעץ  יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש 
בֹוד ֲאהּוִבי ֲחִביִבי, ָהַרב  ְך: "ַמֲעַלת ּכְ ֶמְלֶצר, ּכֹוֵתב לֹו ּכָ
דֹוֵלי  ִמּגְ ְחֶיה,  ּיִ ׁשֶ ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ מו"ה  ֲעֶלה,  ַהּנַ אֹון  ַהּגָ
עֹוד  ְלִתְפָאָרה  ִהְתנֹוֵסס  ים,  ַחּיִ ֵעץ  יָבֵתנּו  ְיׁשִ לֹוְמֵדי 
ְכלֹו  ׂשִ ְמִהירּות  ּבִ ְלִעּלּוי ָעצּום,  ּוַבֲחרּותֹו  ְנעּוָריו  ִמיֵמי 
ָצִעיר  ַאְבֵרְך  עֹוֶדּנּו  ׁשֶ ִאם  ה,  ְוַעּתָ ָרה.  ַהְיּׁשָ ּוְסָבָרתֹו 
דֹוִלים  ַהּגְ ַאַחד  ּכְ ה  ַרּבָ ּוְתבּוָנה  ָחְכָמה  הֹוִסיף  ְלָיִמים, 
ים  ים ֲעֻמּקִ ׁש ִחּדּוׁשִ ֻפְרָסִמים... הּוא ְמָבֵאר ּוְמַחּדֵ ַהּמְ

ּוְמתּוִקים"...

ל:  ְוַהּלֵ ַבח  ׁשֶ ְבֵרי  ּדִ ָעָליו  יר  ַמְעּתִ מֹוִלידֹו  ָאִביו  ְוִאּלּו 
ָחְכָמָתא  ָיֵהב  ּוָבּה  אֹוַרְיָתא,  ָלן  ָיֵהב  ּדְ ַרְחָמָנא  ִריְך  "ּבְ
לֹמֹה  ׁשְ ּדִ ִסְפָרא  ּבְ ֲחָדִאי,  ִאי  ַנְפׁשָ ֲחָדִאי  יִמין...  ְלַחּכִ

ים הּוא ִלי"... ַבר ַחּכִ ִרי, ּדְ ַזְלָמן ּבְ

מֹוֵרה  ּכְ ר  ְוֻהּכַ ָהַלְך  ִעיר  ַהּצָ ְוָהַאְבֵרְך  ָחְלפּו,  ִנים  ָ ַהּשׁ
ִעם  ְוַיַחד  קֹוָמתֹו.  עּור  ׁשִ ּבְ ֻיָחד  ַהּמְ הֹוָרָאה 

ַבַעל  ּכְ ְלָפָניו  ְמעֹו  ׁשִ ָהַלְך  זֹאת, 
ִנְבֵכי  ָרה, ַהּצֹוֵלל ּבְ ְסָבָרה ְיׁשָ

ְלמּוד. ַים ַהּתַ

ָמה ַלהֹוִרים ַהְקּדָ

ִּב
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 אֹורֹו 
ל עֹוָלם ׁשֶ

ְתֵרי ּתֹוָרה. ֵמַחד,  ֵני ּכִ ׁשְ ר ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן ּבִ ְוָכְך ִנְתַעּטֵ
רֹאׁש  דֹוֵלי ּפֹוְסֵקי ַהּדֹור. ּוֵמִאיָדְך, ֻהֲעַמד ּבְ ִנְמָנה ַעל ּגְ
ֲעִטיָרה, ְוֶהֱעִמיד ֵמאֹות ַרּבֹות  יַבת "קֹול ּתֹוָרה" ַהּמַ ְיׁשִ
ִמים ְלמֹוֵרי הֹוָרָאה  ַהּיָ ְרבֹות  ּבִ ָהְפכּו  ְלִמיִדים, ׁשֶ ּתַ ל  ׁשֶ

חּוִדית. ַדְרּכֹו ָהַעְמָקִנית ְוַהּיִ יֵצי ּתֹוָרה ּבְ ּוַמְרּבִ

יר,  אֹון ָהַאּדִ ר ַהּגָ לּו, ִנְתַעּטֵ ְתֵרי ַהּתֹוָרה ַהּלָ ֵני ּכִ ּוְלַצד ׁשְ
ּדֹות  ְפֶאֶרת ַהּמִ ֲעֶטֶרת ּתִ ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן אֹוֶיעְרָּבְך, ּבַ

ֱאָצלֹות. ֲעלֹות ְוַהּנֶ ַהּנַ

ַנְפׁשֹו,  ֲעִדינּות  ִעיָמה,  ַהּנְ יָחתֹו  ׂשִ ַהּקֹוֵרן,  ָניו  ּפָ ֵמאֹור 
ל ֵאּלּו  ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּכָ ּבֵ ִעְנָיִנים ׁשֶ ּבְ ּקֹות  גֹוָתיו ַהּדַ ַהּשָׂ
ַמְנִהיג ַהּדֹור, ִאיׁש  ֲעָלה, ּכְ ת ַהּמַ ְסּגַ ֶהֱעִמידּוהּו ַעל רּום ּפִ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ל ּכָ רּוחֹו ׁשֶ ַעל ָהֵעָדה, ַהּיֹוֵדַע ַלֲהלְֹך ּבְ

ַמֲעֶנה  ׁשּו  ּקְ ּבִ הֹוָרָאה  מֹוֵרי  ְלִפְתחֹו.  ֲחרּו  ׁשִ ֲאָלִפים 
ׁשּו  ּקְ ּוָרה ּבִ ים ִמן ַהּשׁ ֵאלֹות ְסבּוכֹות, ֲאָנׁשִ ִהְלָכִתי ִלׁשְ
יֹות  רּוִצים ְלֻקׁשְ ׁשּו ּתֵ ּקְ עּוִרים ּבִ יֵדי ׁשִ ֵעָצה ּוְבָרָכה, ַמּגִ
י  ִמּלֵ ִעּמֹו  ְלַהֲחִליף  ׁשּו  ּקְ ּבִ ַהּדֹור  ּוְגדֹוֵלי  ֲעֻמּקֹות, 

אֹוַרְיָתא... ּדְ

ַלִים  ְירּוׁשָ ָמה  ִהְתַחּמְ ָנה  ׁשָ ְוָחֵמׁש  מֹוִנים  ׁשְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ
דֹול, ַעד ֶׁשְּביֹום כ' ַּבֲאָדר א' ְׁשַנת  אֹור ַהּגָ ל ַהּמָ ְלאֹורֹו ׁשֶ
ִפּלֹות  ּתְ ְלֵבית עֹוָלמֹו.  ָהַאִּדיר  ַהָּגאֹון  ִנְסַּתֵּלק  תשנ"ה 
ֵזָרה ִנְגְזָרה,  ֵעת ָחְליֹו, אּוָלם ַהּגְ לֹומֹו ּבְ אּו ִלׁשְ ַרּבֹות ִנּשְׂ

צֹוִקים. חּו ֶאת ַהּמְ ים ִנּצְ ְוֶאְרֶאּלִ

הּוִדי  ַהּיְ ָהעֹוָלם  ְוַעל  ַלִים  ְירּוׁשָ ַעל  ָיַרד  ֵבד  ּכָ ֵאֶבל 
ִליׁש,  ְדָמעֹות ׁשָ תֹו ּבִ ְכָלל, ְמאֹות ֲאָלִפים ִלּוּו ֶאת ִמּטָ ּבִ
הֹוִתיר ַאֲחָריו. ּתֹוָרה ָהֲעצּוָמה ׁשֶ ִמְתַנֲחִמים ְלִמְצָער ּבַ

י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְלאֹורֹו  ְוֵנֵלְך  ִנְצַעד  ַהּקֹוָמה,  י  ְקַטּנֵ ָאנּו,  ְוַאף 
ל  ׁשֶ ְלאֹורֹו  ּוְלעֹוָלם,  ָלַעד  ְך,  אֹוֶיעְרּבָ ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ

עֹוָלם...

ָיִדי  ַע ּבְ ּיֵ ּסִ ְוָכאן ַהָּמקֹום ְלהֹודֹות ְלבֹוֵרא עֹוָלם ַעל ׁשֶ
ִרין  ֵמיׁשָ ּבְ ׁשּור  ָכל ַהּקָ ּבְ ּוִבְפָרט  ַעד ֲהלֹום, 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַיְלֵדי  ְלִחּנּוְך  ּוַבֲעִקיִפין 
ָמה  א. ּבְ ָרֵאל ַסּבָ רּוַח ִיׂשְ ּבְ
ף ֵלאלֵֹקי  ם ה', ִאּכַ ֲאַקּדֵ

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

ְלעֹוֶרֶכת  ַהּטֹוב  ַרת  ְוַהּכָ ָרָכה  ּבְ ִמּלֹות  ר  ּגֵ ֲאׁשַ ית,  ֵראׁשִ
ִמְקצֹוִעּיּות ּוְבֵחן ְמֻיָחד הגב' ָנֳעִמי ָנָפְרְׁשָטק  ׁשֹון ּבְ ַהּלָ
יֵדי  ּבִ ֶרת  ּיֶ ַלּצַ ְנתּוָנה  ֵלב  ֶרב  ִמּקֶ ְמֻיֶחֶדת  ּתֹוָדה  תחי'. 
ְוָהֲעִטיָפה  ֶפר  ַהּסֵ ִצּיּוֵרי  ַעל  ַצְיְטִלין,  ָּתָמר  הגב'  ן  ָאּמָ
ֶרת.  ְוַעל  ֶ ּשׁ ֵאיָנּה ִמְתּפַ ֵחן ְמֻיָחד ּוָבֵאיכּות ׁשֶ ֵלִאים ּבְ ַהְמּ
ֶפר  י ְיִציַרת ַהּסֵ ַלּבֵ ָכל ׁשְ ִדיר ּבְ ַעת ּתָ ָעה ּוְמַסּיַ ר ִסּיְ ֲאׁשֶ
ָרה. ּתֹוָדִתי  ּטָ ימֹות ְוַהּקֹוְלעֹות ֶאל ַהּמַ ְחּכִ ֲעצֹוֶתיָה ַהּמַ ּבַ
ְּפָתָיה  עֹוַבְדָיה  ָׁשאּול  הרה"ג  ְוֵרִעי  ִליִדיִדי  ְנתּוָנה 
ַדְרּכֹו ַהִיחּוִדית  ׁשֹון ּכְ הֹות ַהּלָ ַהּגָ ַע ּבְ ּיֵ ּסִ שליט"א ַעל ׁשֶ
ִנית  ְקּדָ ַלּנַ ְוַהֲעָרָכה  ּתֹוָדה  ל  ׁשֶ ָחְפַנִים  ְקצֹוִעית.  ְוַהּמִ
ּתֹוָדה  ִהיְרְשָׁמן.  ְיהּוִדית  הגב'  ְקצֹוִעית,  ַהּמִ יָהה  ּגִ ְוַהּמַ
ְקצֹוִעית הגב' ִאיִרית ְורֹוֶצ'ִריְנְסִקי  ְלָדִנית ַהּמִ דֹוָלה ַלּקַ ּגְ
ן  ָכל ֵעת. ּכֵ ֶקת ְוַעל ִסּיּוָעּה ּבְ ֻדּיֶ ּה ַהּמְ תחי' ַעל ְמַלאְכּתָ
ִמיִרי  הגב'  ן,  ָאּמָ ַיד  ּבְ ָרִפיָקִאית  ְוַהּגְ ֶבת  ַעּצֶ ַלְמּ אֹוֶדה 
תֹו ְוַעד סֹופֹו  ִחּלָ ֶפר ִמּתְ ְפֶלְקֶסר, ַעל ִעּצּוב ְוִעּמּוד ַהּסֵ
ְוֵכן  ֵחן.  ת  ְוַרּבַ ֶבת  ַמֲחׁשֶ ְמֶלאֶכת  ָהֲעִטיָפה  ִעּצּוב  ְוַעל 

ֶפר. ָכל ִעְנְיֵני ַהּסֵ ַעל ֶהָערֹוֶתיָה ְוֶהָארֹוֶתיָה ּבְ

ָקִרים ְוַהֲחׁשּוִבים  א ֶאת ּתֹוָדֵתנּו ִליִדיֵדנּו ַהּיְ מֹו ֵכן ִנּשָׂ ּכְ
ם  ֶנְכּדָ הע"י,  ְפָלָאה  ַהּמֻ ּגֹוְלְדֶּבְרג  ִמְׁשַּפַחת  בנש"ק, 
ַמְענּו ֻעְבּדֹות  יֶהם ׁשָ ר ִמּפִ נּו זצוק"ל, ֲאׁשֶ ל ַרּבֵ וש"ב ׁשֶ
ל  נּו 'אֹורֹו ׁשֶ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ ֻמְפָלאֹות ְוַהְנָהגֹות ֶנֱאָצלֹות ֵמַחּיָ
ימֹות  ְחּכִ ֲעצֹוֵתיֶהם ַהּמַ עּו ָלנּו ַרּבֹות ּבַ ר ִסּיְ עֹוָלם' ַוֲאׁשֶ

ָרָכה. ְך ָיבֹואּו ַעל ַהּבְ נּו ְוַעל ּכָ ל ַרּבֵ ּוִבְתמּונֹות ׁשֶ

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

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

     אברהם אוחיון
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ָרה ַנּפֹוְליֹוִנים ֵמָאה ַוֲעׂשָ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ

ְדִחיפּות ְלַהְלָוָאה!" ִאם יּוַכל ָהַרב ַלֲעזֹר ִלי? ֲאִני ָזקּוק ּבִ

ָעַמד  ׁשֶ הּוִדי  ַהּיְ ֶאת  ל  ִקּבֵ ְך,  אֹוֶיעְרּבָ ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ָסבֹו  רּוׁש,  ּפָ ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ
ִנים. ְמאֹור ּפָ ַתח ּבִ ּפֶ ּבַ

יַע ְלָפָניו  ִהּגִ הּוִדי ׁשֶ ֶהֱעִניק ַלּיְ מֹו ׁשֶ ׁש ַהְלָוָאה ָיָפה, ּכְ ַבּקֵ ֵאָלה? ָאֵכן, הּוא ַיֲעִניק ַלּמְ ְ ְוִכי ָמה ַהּשׁ
ֲעֵרי-ֶחֶסד,  ׁשַ 'ֶחְבַרת  ֶאת  ָיַסד  ְך  ּכָ ם  ְלׁשֵ ִדּיּוק  ּבְ ֲהלֹא  ַאֲחָריו.  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ָלֶזה  ְלַהֲעִניק  ָעִתיד  הּוא  ׁשֶ ּוְכמֹו 
יַע  ת ַהַהְלָואֹות ּתֹוׁשִ י ֻקּפַ ַלִים, ּוְבָיְדעֹו ּכִ י ְירּוׁשָ ל ֲעִנּיֵ ְראֹותֹו ֶאת ְמצּוָקָתם ׁשֶ ָלִלי', ּבִ ִמילּות ֲחָסִדים ַהּכְ ּגְ
ְלַעְצמֹו  ִלי ָלַקַחת  ִמּבְ ָמ"ח,  ַהּגְ ת  ְלֻקּפַ רּוׁש  ּפָ ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ יׁש  ִהְקּדִ ַרּבֹות  עֹות  ְוָאֵכן, ׁשָ ים ֵמֶהם.  ַרּבִ

לּום ֲעבּור ֲעבֹוָדתֹו. ׁשְ ׁשּום ּתַ

ְוַאף ָעַבר  ה,  כּוָנה ַהֲחָדׁשָ ְ ַהּשׁ ִיּסּוד  ּבְ רּוׁש ָלַקַחת ֵחֶלק  ּפָ ֶנְחַלץ ָהַרב  ֲעֵרי ֶחֶסד',  'ׁשַ כּוַנת  ׁשְ ר ָקָמה  ֲאׁשֶ ּכַ
ִאים, ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות. י יֹום ְוִנְדּכָ ים ְקׁשֵ ים, ֲאָנׁשִ יָכה ַלֲעִנּיִ יתֹו ְלמֹוֵקד ְמׁשִ ּה. ְוַעד ְמֵהָרה ָהַפְך ּבֵ ָלגּור ּבָ

לֹמֹה ַזְלָמן ּדֹוֵאג ָלֶהם. י ׁשְ י ֵאיָנם ְלַבד, ְוִכי ַרּבִ רּוׁש, הּוַקל ָלֶהם. ֵהם ָחׁשּו ּכִ ל ָהַרב ּפָ ֶחְבָרתֹו ׁשֶ ם, ּבְ ׁשָ

רּוְסָיה,  ּבְ ֵאי ּכֹוֵלל ִמיְנְסק ׁשֶ ּבָ ד ִמּגַ ֶסף ִנְכּבָ יַע ְסכּום ּכֶ ַסח, ָהָיה ָאמּור ְלַהּגִ ֶעֶרב ּפֶ ִנים, ּבְ ָ ַאַחת ַהּשׁ ה, ּבְ ְוִהּנֵ
לֹמֹה ַזְלָמן  י ׁשְ ב, ּוְלַרּבִ לֹוַח ִהְתַעּכֵ ׁשְ לֹמֹה ַזְלָמן. ְיֵמי ַהַחג ָהְלכּו ְוָקְרבּו, אּוָלם ַהּמִ י ׁשְ רֹאׁשֹו ָעַמד ַרּבִ ר ּבְ ֲאׁשֶ
יַצד יּוְכלּו ָהֻאְמָלִלים ִלְרּכֹׁש ַיִין ּוַמּצֹות  ִלּבֹו – ּכֵ ה ְמַכְרֶסֶמת ּבְ ָאָגה ֵהֵחּלָ י ָהִעיר. ַהּדְ לֹא ָהָיה ָמה ָלֵתת ַלֲעִנּיֵ

ַלַחג? 

ׁש: "ֲהתּוַכל ְלַהְלוֹות ִלי ָמאַתִים ָנּפֹוְליֹון ָזָהב? ַאֲחִזיר ְלָך  ר( ּוִבּקֵ ּגָ ָנה ֶאל ר' ַפְיְבל ְסָטאֶלר )ַהּנַ ר לֹו ּפָ ּצַ ּבַ
ְלַאַחר  ְוָאֵכן,  ֶסף.  ַהּכֶ רּוׁש ֶאת  ּפָ ָלַרב  ּוָמַסר  ים  ִהְסּכִ ַפְיְבל  יְנְסק". ר'  ִמּמִ לֹוַח  ׁשְ ַהּמִ יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֶרַגע  ּבָ אֹוָתם 
ָאר ַאֲחִזיר  ְ ָרה ַנּפֹוְליֹון ָזָהב. "ֶאת ַהּשׁ ל ר' ַפְיְבל ְוֶהֱחִזיר לֹו ֵמָאה ַוֲעׂשָ יתֹו ׁשֶ רּוׁש ֶאל ּבֵ יַע ָהַרב ּפָ ַהַחג ִהּגִ

לֹוַח נֹוָסף", ִהְבִטיַח. יַע ִמׁשְ ּגִ ּיַ ֶרַגע  ׁשֶ ְלָך ּבָ

ל ר' ַפְיְבל  יתֹו ׁשֶ ָנה ׁשּוב ֶאל ּבֵ כּום, ּפָ רּוׁש ֶאת ִיְתַרת ַהּסְ לֹמֹה ַזְלָמן ּפָ י ׁשְ ל ַרּבִ ר ִקּבֵ ִים ָחְלפּו, ְוַכֲאׁשֶ ָחְדׁשַ
ִעים ַנּפֹוְליֹוִנים. ׁשְ ַסְך ּתִ ִלים ֶאת ֶהְחֵזר ַהחֹוב, ּבְ ֵדי ְלַהׁשְ ּכְ

ֵמיָטבֹו...  ָבר ָהָיה ָזֵקן ֻמְפָלג, ְוִזְכרֹונֹו לֹא ָהָיה ּבְ ּכְ ַאל ר' ַפְיְבל, ׁשֶ ִעים?!" ׁשָ ׁשְ "ַמּדּוַע ַרק ּתִ

ּפֹוְליֹוִנים ָהִראׁשֹוִנים",  ָרה ַהּנַ י ְלָך ֶאת ֵמָאה ַוֲעׂשָ ָבר ֶהֱחַזְרּתִ לֹמֹה ַזְלָמן. "ֲהלֹא ּכְ י ׁשְ רּוׁש?!" ִנְדַהם ַרּבִ "ָמה ּפֵ
ָאַמר לֹו, "ְוִכי ֵאיְנָך זֹוֵכר?!"

ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ְנט,  ַסּלַ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ינֹו  ּדִ ית  ּבֵ ִלְפֵני  ָהִעְנָין  ֵרָרה הּוָבא  ּבְ ֵלית  ּבְ ר.  ִנְזּכַ ַפְיְבל לֹא  ַאְך לֹא, ר' 

ַה
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אֹוַרְיָתא  בּוָעה ּדְ ׁשְ ַבע ּבִ ָ לֹמֹה ַזְלָמן, ָעֶליָך ְלִהּשׁ י ׁשְ ָדִדים, ּוָפְסקּו: "ַרּבִ ֵני ַהּצְ ְמעּו ֶאת ׁשְ ִנים ׁשָ ּיָ ַלִים. ַהּדַ ְירּוׁשָ
ָרה ַנּפֹוְליֹוִנים". ְצָטֵרְך ְלַהֲחִזיר עֹוד ֵמָאה ַוֲעׂשָ ַבע, לֹא ּתִ ָ ּשׁ ֶסף. ַרק ִאם ּתִ ָאֵכן ֶהֱחַזְרּתָ ֶאת ַהּכֶ ׁשֶ

נּו ִלי  א, ּתְ ה זֹאת?! ָאּנָ י? ֵאיְך ֶאֱעׂשֶ בּוָעה ֲחמּוָרה ִמּפִ ְוֶנֱחַרד. "ָמה?! ְלהֹוִציא ׁשְ לֹמֹה ַזְלָמן ִנְבַהל  י ׁשְ ַרּבִ
ׁש. ּקֵ ְבָעה ָיִמים ַלֲחׁשֹב ַעל ָהִעְנָין", ּבִ ל ׁשִ הּות ׁשֶ ׁשְ

ַבע,  ָ ְלִהּשׁ ְוהֹוִדיַע: "ֵאיִני מּוָכן  ין  ַהּדִ ֵבית  ּבְ ב  ִהְתַיּצֵ ַזְלָמן  לֹמֹה  י ׁשְ ְוַרּבִ ִמים ָחְלפּו ִחיׁש ְמֵהָרה,  ַהּיָ ְבַעת  ׁשִ
כּום, אּוָלם  ִנית ֶאת ַהּסְ ֵ ּשׁ ם ּבַ ּלֵ ֵרָרה, ֲאׁשַ ֵלית ּבְ ל ֱאֶמת! ּבְ בּוָעה ׁשֶ י ֲאִפּלּו ׁשְ ְעּתִ ּבַ עֹוָלם לֹא ִנׁשְ ּמֵ ּום ׁשֶ ִמּשׁ

ַבת ַאַחת". ם ַהּכֹל ּבְ ּלֵ רּות ְלׁשַ ֵאין ִלי ֶאְפׁשָ יָון ׁשֶ לּוִמים, ִמּכֵ כּום ְלַתׁשְ ק ֶאת ַהּסְ ׁש ְלַחּלֵ ֲאַבּקֵ

ָעֶליָך  ֲאִני  ה  ְמַצּוֶ ַזְלָמן.  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ַהְחָלָטְתָך,  ֶאת  ל  ְמַקּבֵ י  "ֵאיֶנּנִ ְוָאַמר:  ַנֲעָנה  ְנט  ַסּלַ מּוֵאל  ׁשְ י  ַרּבִ ַאְך 
ְמּתָ ֲעַדִין  ּלַ ֱאֶמת לֹא ׁשִ ּבֶ ידּו ׁשֶ נּו ָעֶליָך, ְוַיּגִ ים ְיַרּנְ ֲאָנׁשִ ׁש ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ ּום ׁשֶ אֹוַרְיָתא, ִמּשׁ בּוָעה ּדְ ַבע ׁשְ ָ ּשׁ ּתִ ׁשֶ
ָעֵתק  ְסכּום  ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ֻעְבּדָ יֹאְמרּו,  ה,  ִהּנֵ ָעָליו.  ְלַהֲעִרים  יָת  ּסִ ּנִ ְוׁשֶ ַפְיְבל,  ְלר' 
ּלֹא ָלֵתת  ֵדי ׁשֶ ּנּו?! ּוְבֵכן, ּכְ ָוה ִמּמֶ ּלָ יג אֹותֹו ִאם לֹא ֵמאֹוָתּה ַהְלָוָאה ׁשֶ ֶזה ָלֵתת ְלר' ַפְיְבל. ֵמֵהיָכן ִהּשִׂ ּכָ ׁשֶ

ַבע". ָ ב אֹוְתָך ְלִהּשׁ ְך, ֲהֵריִני ְמַחּיֵ רּות ַלֲחׁשֹב ּכָ ים ֶאְפׁשָ ַלֲאָנׁשִ

ִפיו:  ה ַאַחת ָהְיָתה ּבְ ׁשָ ּקָ ַרם, ּבַ ַבע. ּבְ ָ ה ָהָיה לֹו ְלִהּשׁ ׁשֶ ּקָ ין, ַעל ַאף ׁשֶ ל ָעָליו ֶאת ַהּדִ לֹמֹה ַזְלָמן ִקּבֵ י ׁשְ ַרּבִ
ֵדי ְלִהְתּכֹוֵנן ְלַמֲעָמד נֹוָרא ֶזה". ה ָיִמים ּכְ לֹוׁשָ ל ׁשְ הּות ׁשֶ נּו ִלי ׁשְ א, ּתְ "ָאּנָ

ין  בּוָעה, ָיָצא ְלֵבית ַהּדִ ְ יַע יֹום ַהּשׁ לּו, ּוְבַהּגִ ִמים ַהּלָ ת ַהּיָ לֹׁשֶ ׁשְ לֹמֹה ַזְלָמן ּבִ י ׁשְ ְוָאֵכן, ֲהָכנֹות ַרּבֹות ָעַרְך ַרּבִ
ְבִכּיֹות נֹוָראֹות. ים אֹותֹו ּבִ יתֹו ְמַלּוִ ֵני ּבֵ ּבְ ִקיְטל ָלָבן, ּוְכׁשֶ הּוא ָלבּוׁש ּבְ ׁשֶ ּכְ

בּוָעה,  ְ ָרה ַנּפֹוְליֹוִנים ַעל ְיֵדי ַהּשׁ לֹמֹה ַזְלָמן ָחַסְך, ָאְמָנם, ֵמָאה ַוֲעׂשָ י ׁשְ ּפּור. ַרּבִ ם ַהּסִ זֹאת לֹא ּתָ ֲאָבל ּבְ
ֶסף. ׁשּום אֶֹפן ֵלָהנֹות ֵמַהּכֶ אּוָלם הּוא לֹא ָאָבה ּבְ

ְוָכְך ָהָיה  ים ַנּפֹוְליֹון,  ִ ּשׁ ים ַנּפֹוְליֹוֵני ָזָהב. ָלָוה עֹוד ׁשִ ִ ֲחִמּשׁ מּוָרָתּה ּכַ ל ּתְ יָרתֹו ְוִקּבֵ ה? ָמַכר ֶאת ּדִ ָמה ָעׂשָ
כּום. ָידֹו ְמלֹא ַהּסְ ּבְ

ָרֵאל. ְוִסּפּור  ית ִיׂשְ כּוַנת ּבֵ ׁשְ ּבִ ית ַיֲעקֹב" ׁשֶ ֶנֶסת ''ּבֵ ית ַהּכְ לֹמֹה ַזְלָמן ַלֲהָקַמת ּבֵ י ׁשְ יׁש ַרּבִ ֶסף ִהְקּדִ ֶאת ַהּכֶ
רֹון  חֹו: "ְלִזּכָ ֶנֶסת, ְוֶזה ֻנּסָ ית ּכְ אֹותֹו ּבֵ ּבְ פֹוִני ׁשֶ ּכֶֹתל ַהּצְ ע ּבַ ְקּבַ ּנִ ֶלט ׁשֶ ְקָצָרה ַעל ׁשֶ ב ּבִ ּלֹו ִנְכּתַ ה ּכֻ ֲעׂשֶ ַהּמַ
ַדב ַסְך ֵמָאה  ּנָ ְלִאי ְוֶנֱעָלם, ׁשֶ מֹו ּפִ ְדַבת ָנִדיב ֶאָחד ּוׁשְ נּוי ִמּנִ ְדָרׁש ּבָ ית ַהּמִ ה ּבֵ ּזֶ ֵהיַכל ה' ְלעֹוָלם, ׁשֶ טֹוב ּבְ

ָרה ַנּפֹוְליֹון ָזָהב"... ַוֲעׂשָ

ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ֶעֶרב  ּבְ ֶזה  ָהָיה  ָקָצר.  ְזַמן  ֲעבֹור  ּכַ הּוְכָחה  ַזְלָמן  לֹמֹה  ׁשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ִצְדָקתֹו  ַרם,  ּבְ
ָרה  יָעה ְוִסּפְ ר, ִהּגִ ּגָ ל ר' ַפְיְבל ַהּנַ ֵביתֹו ׁשֶ עֹוֶזֶרת ּבְ ה ּכְ ׁשָ ּמְ ִ ּשׁ ה ׁשֶ ע ֶזְלּדָ ר ָהַעְלָמה טֹויּבֶ ֲאׁשֶ ן, ּכַ ַאַחר ִמּכֵ ּלְ ׁשֶ
ים  ׁשִ ּתֹו ְמַבּקְ י ַפְיְבל ְוִאׁשְ ּפֹוְליֹוִנים, ְוִכי ַרּבִ ָרה ַהּנַ ִית ַלַחג ִנְמְצאּו ֵמָאה ַוֲעׂשָ ַעת ִנְקיֹון ַהּבַ ׁשְ י ּבִ ׁשּות ּכִ ִהְתַרּגְ ּבְ

לֹמֹה ַזְלָמן... י ׁשְ ל ַרּבִ ֶאת ְסִליָחתֹו ׁשֶ

דֹול. ב ַהּגָ ל ַהּסָ יו ְוטַֹהר ְלָבבֹו ׁשֶ ּפָ זֹו ָהְיָתה ְנִקּיּות ּכַ ּכָ


