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יֵמי ַחג  ַוְיִהי ּכֹות ּבִ ַנת תשלַהּסֻ ׁשְ ָנה. ח"ּבִ ְבָכל ׁשָ ָנה ּכִ , ְוׁשָ

ח ֵבית ַחּיֵינּו ּבַ הּו ּבְ ל ַקְצֵוי וֹ ׁשָ ִביִעי ַאְלֵפי ֲחִסיִדים ִמּכָ ְ ֶדׁש ַהׁשּ

ַחג. ֵתֵבל ּכֹות ָהְיָתה ֲעבֹוַדת  ּבְ ִסְדָרה  ַהּקֶֹדשׁ ַהּסֻ י ּכְ ל ָהַרּבִ ׁשֶ

ְמַחת "דּות ְלִהְתַועֲ  ְוַהֲחִסיִדים ָהיּו ֶנֱאָסִפים ִמיֵדי ֶעֶרב ׂשִ

ֹוֵאָבה ית ַהׁשּ ֹוֵאָבה לֹא "וּ " ּבֵ ית ַהׁשּ ְמַחת ּבֵ ּלֹא ָרָאה ׂשִ ִמי ׁשֶ

ָמיו ְמָחה ִמּיָ  ".ָרָאה ׂשִ

 
ִמים ָהֵהם ּיָ יֵמי , ּבַ ָבר "תשל'ֻסּכֹות ה חֹול ַהּמֹוֵעדּבִ ח ָהָיה ּדָ

ָנה ַאֶחֶרת ָכל ׁשָ ּלֹא ָהָיה ּבְ יַמת : ׁשֶ י עֹוֵמד ַעל ּבִ ָהָיה ָהַרּבִ ׁשֶ

ֶנֶסת ְכָנס ְלֵבית ַהּכְ ּנִ ל ֵאיַמת ׁשֶ ה, ַמְלכּותֹו ּכָ ִפּלָ ל ּתְ , ִלְפֵני ּכָ

ְתנּועֹות  יָרה ּבִ ִ ָהל ּוְמעֹוֵדד ֶאת ַהׁשּ ָהָיה ִמְסּתֹוֵבב ֶאל ַהּקָ

ִים סֹוֲערֹותָידַ  ּפַ ָהל ָהֲעָנק , ִים ַמְפִליאֹות ּוִבְמִחיאֹות ּכַ ְוַהּקָ

ה ְרָגִעים ּמָ ְך ּכַ דֹוָלה ְלֶמׁשֶ ְמָחה ּגְ ׂשִ  .ָרַקד ַעל ְמקֹומֹו ּבְ

 
ה ְעָנא ַרּבָ יֹום הֹוׁשַ ק , ּבְ ִחּלֵ

רּוַסת  ִמְנָהגֹו ּפְ י ּכְ ָהַרּבִ

ְלָכל ֶאָחד " ֶלעַקאח"

אוּ . ְוֶאָחד ּבָ  ֲחִסיִדים ׁשֶ

ּפּוִרים  ִלְפֵני ֶעֶרב יֹום ַהּכִ

לוּ  אּו  ִקּבְ ּבָ ָאז ְוֵאּלּו ׁשֶ

יְנַתִים ָזכּו ְלָכְך  ּבֵ ִמים ׁשֶ ּיָ ּבַ

ֵעת . ַהּיֹום ה ּבְ ן ַעּתָ ּוְכָאז ּכֵ

ה ִאֵחל ְלָכל ֶאָחד  ַהֲחלֻּקָ

ָנה טֹוָבה : "ְוֶאָחד ׁשָ

 ".ּוְמתּוָקה

 
ְך ַהּיֹום ִהְתַעְנְיָנה  ֶמׁשֶ ּבְ

ִנית הַ  ִצְדָקִנית ָמַרת ַחּיָה ָהַרּבָ

ָקא ע ֵאי "מּוׁשְ ה ֵאֶצל ֶאָחד ִמּבָ

ה ָלַדַעת ֵאיֶזה ֵסֶפר ׁשָ יָתּה ּוִבּקְ - ּבֵ

ְיָלה ּלַ פֹות ְלַבֲעָלּה , ּתֹוָרה ִיְמְסרּו ּבַ ֵעת ָהַהּקָ י -ּבְ ָעָנה . ָהַרּבִ

ה ָטן: "ַהּלָ ָקלוֹ ". "ַהּקָ ה ִמׁשְ ֹאל" ?ְוַכּמָ ִנית ִלׁשְ . הֹוִסיָפה ָהַרּבָ

יֹוֵתר" - ָקלֹו ַקל ּבְ ה" ִמׁשְ ָעָליו. "ָעָנה ַהּלָ ֶתר ׁשֶ " ?ְוִעם ַהּכֶ

ֲאָלה עֹוד ַסק . ָעָנה" ֲעַדִין ַקל ְמֹאד" -. ׁשָ ה ּפָ ַהּלָ ְלַאַחר ׁשֶ

י ִיְהֶיה  ְמֹסר ָלַרּבִ ּיִ ֶפר ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּסֵ ֶהְחֵלִטּיּות ׁשֶ ָטן"ּבְ  - " ַהּקָ

ָקלֹו ַקל ְמֹאד  ִניתָאְמָרה ל - ְוִכי ִמׁשְ יד , ֹו ָהַרּבָ ֵלְך ְלַהּגִ ּיֵ ׁשֶ

ִריא' ְלַחִיים' י ִיְהֶיה ּבָ ָהַרּבִ ֶלא. ׁשֶ ָבר ַלּפֶ ְך . ַוְיִהי ַהּדָ תֹוְך ּכָ ּבְ

ָקא ע ה מּוׁשְ ִנית ַהִצְדָקִנית ָמַרת ַחּיָ  ה"ִצְלְצָלה ָהַרּבָ

ירּות  ְזּכִ ֲעָלּה  -ַלּמַ יד ַהּיֹום ַעל ּבַ ה לֹא ְלַהְכּבִ ׁשָ י ָהַרבִּ  -ּוִבּקְ

ְך טֹוב - ל ּכָ יׁש ּכָ ר . ֱהיֹות ְוֵאינֹו ַמְרּגִ ה ְלַקּצֵ ׁשָ ּקְ ם ּבִ ָלֵכן ּגַ

ֶעֶרב פֹות ּבָ  .ֶאת ָהַהּקָ

 
ת הַ  עֹות" ֶלעַקאח"ֲחלֻּקַ ה ׁשָ ּמָ ָכה ּכַ לוּ . ִנְמׁשְ ּלְ ן ִהְתּפַ ַאֲחֵרי ּכֵ

י ִלְנֹסַע ְלֵביתֹו  ה ָעַמד ָהַרּבִ ִפּלָ ִפַלת ִמְנָחה ְוַאֲחֵרי ַהּתְ ּתְ

ה ָעה ַקּלָ ל . ְלׁשָ ה ׁשֶ ׁשּוָרה ֲחָדׁשָ י ּבְ ֵצאתֹו ִהְבִחין ָהַרּבִ ּבְ

ל  ים ְלַקּבֵ תֹור ּוְמַחּכִ ים ָהעֹוְמִדים ּבְ י". ֶלעַקאח"ֲאָנׁשִ , ָהַרּבִ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ה, אֹוֲהָבם ׁשֶ ּכָ ַעד " ֶלעַקאח"ִחּלֵק , ִנְכַנס ׁשּוב ַלּסֻ

ֶהם ּבָ ְך נָ  ְוַרק ַאַחר, ָלַאֲחרֹון ׁשֶ  .ַסע ְלֵביתוֹ ּכָ

 

י  יק ָהַרּבִ ַמן לֹא ִהְסּפִ ַאת ֹחֶסר ַהזְּ י ִמּפְ בּו ּכִ ְ ָבר ִחׁשּ יֹוְדֵעי ּדָ

ִית ּבַ ּנֹוֲעדּו ְלָכְך ִחּלֵק. ִלְטֹעם ְמאּוָמה ּבַ ּקֹות ׁשֶ ּדַ ְרֶאה, ּבַ ּנִ , ּכַ

ִפַלת ִמְנָחה" ֶלעַקאח" ֹקֶדם , ַאֲחֵרי ְזַמן ַמה. ְלַאַחר ּתְ

ִניַסת ַהַחג י לְ ָחזַ , ּכְ  ".770"ר ָהַרּבִ

 

ְיָלה ּלַ ִמיִני , ַההּוא ּבַ ֵליל ׁשְ

סּוֵקי , ֲעֶצֶרת ה "ִנְקְראּו ּפְ ַאּתָ

פֹות " הֹוֵריתָ  ִלְפֵני ָהַהּקָ

ְמִהירּות  ן[ּבִ ּכֵ ִלְפֵני , ׁשֶ

ִרים  -ֲאִמיָרָתם  ְך ְמַסּפְ ּכָ

רּו  - ַקּצְ ּיְ י ׁשֶ ׁש ָהַרּבִ ּקֵ ּבִ

ַאִמיַרת  פֹותהָ ּבְ ]. ַהּקָ

סּוִקים  ל ַהּפְ ֲאִמיַרת ּכָ

ָעִמים ָאְרָכה  לֹׁש ּפְ ׁשָ

ָעה ֲחִצי ׁשָ ֵעת . ַרק ּכַ ּבְ

ּגּוִנים יַרת ַהּנִ , ׁשִ

לֹוׁש ַמֲחזֹוֵרי ֲאִמיַרת  ין ׁשְ ּבֵ ַהְפָסקֹות ׁשֶ ּבָ

סּוִקים ֲעֵיפּותִהְבִחינּו , ַהּפְ י ּבַ ִהי ַעל ָהַרּבִ ְלׁשֶ ַלְמרֹות ֹעֶצם , ּכָ

ְמחָ  ִ דֹוׁשֹות ּוְמִחיַאת ַהׂשּ ָניו ַהּקְ ָהְיָתה ְנסוָּכה ַעל ּפָ ה ׁשֶ

ּלוֹ  ִים ַהּסֹוֲערֹות ׁשֶ ּפַ  .ַהּכַ

 
י ַיַחד ִעם  ָפה ָהִראׁשֹוָנה ָרַקד ָהַרּבִ ַהּקָ יסֹו ַהַרשַׁ  -ּבַ , ל"ג זַ "ּגִ

ִמיד דֹוָלה ִמּתָ ִהְתַלֲהבּות ּגְ ַעם ּבְ ֵליל . ְוַהּפַ פֹות ּבְ ֲהֵרי ָהַהּקָ

ִמיִני עֲ  ל ׁשְ ְך ׁשֶ ֹוֵאָבה"ֶצֶרת ֵהן ֶהְמׁשֵ ית ַהׁשּ ְמַחת ּבֵ ". ׂשִ

זוּ , ַאְלֵפי ֲחִסיִדים ָרְקדוּ , ָהָיה ָמֵלא ַעד ֶאֶפס ָמקֹום" 770" זְּ ּפִ

ָכל ֹעז רּו ּבְ ִהְתַלֲהבּות, ְוִכְרּכְ ְרקּו . ַהַרְגַלִים ָרְקעּו ּבְ ָהֵעיַנִים ּבָ
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ֵבקּות פֹות . ֵמָעְצַמת ַהּדְ כוּ ִרּקּוֵדי ָהַהּקָ ָהִראׁשֹונֹות ִנְמׁשְ

י ַמֲעָלה ַלּפֵ ְקָעה ְוָעְלָתה ּכְ יָרה ּבָ ִ ה ְוַהׁשּ ָעה ֲאֻרּכָ  .ׁשָ

 
ָרִגיל י ּכָ ית אֹוָתּה ָרַקד ָהַרּבִ ִליׁשִ ְ ָפה ַהׁשּ ַהּקָ ַרם ּבַ ַעל , ּבְ

יֶֻחֶדת לֹו  יָמתֹו ַהּמְ ָבר ֲאָחִדים ֵמַהֲחִסיִדים  -ּבִ עּו ּכְ ֻהְפּתְ

נֵ  י ּפְ ִרים ֵמָהָרִגילְלַהְבִחין ּכִ י ִחּוְ ּלֹא  - ְוָראּו ֵאיְך , י ָהַרּבִ ׁשֶ

ַלל  ָרִגיל ּכְ ָניו  - ּכָ ַחת ֶאת ֵזַעת ּפָ ְטּפַ ּמִ ב ּבַ י ְמַנּגֵ ָהַרּבִ

דֹוׁשֹות ית ַהֲחִסיִדים. ַהּקְ ֲעַדִין לֹא ִהְבִחינוּ , ָאז, ֲאָבל ַמְרּבִ

ּנּוי ַהזֶּה ִ ׁשּ ֵבית, ּבַ ְמָחה ּבְ ִ ָמהַחּיֵינּו ָהלְ  ְוַהׂשּ . ָכה ְוִהְתַעּצְ

ד ְלַאֲחֶריהָ  ִהְתִחילוּ , ָאְמָנם ִמּיָ ָעה ׁשֶ ָפה ָהְרִביִעית ׁשָ ַהּקָ ּבַ

יר  ַלע ָהךְ "ָלׁשִ ָניו ְלֵעֶבר " ַעל ַהּסֶ י ִהְפָנה ֶאת ּפָ ְוָהַרּבִ

ָהל ִים , ַהּקָ ּפַ ֵדי ְמִחיַאת ּכַ  - ּתֹוְך ּכְ

ּלוֹ  ּבּור ּכֻ ָכל ַהּצִ . ָאֲחָזה ְרָעָדה ּבְ

ָניו  י ְלֶפַתע ּפָ ל ָהַרּבִ דֹוׁשֹות ׁשֶ ַהּקְ

יד ּסִ ר ָמָחא ; ֶהְחִוירּו ּכַ ְוַכֲאׁשֶ

ִים  ּפַ יו זֹו ְלזוֹ  - ּכַ ּפָ י ָנְגעּו ּכַ ֹקׁשִ  .ּבְ

 

ֲחֶזה ַהּנֹוְכִחי לֹא ָאַרְך ְזַמן  ַהּמַ

ה. ַרב ָעה ַקּלָ ֲעֹבר ׁשָ ִהְפָנה , ּכַ

ָניו  י ֲחָזָרה ֶאת ּפָ ָהַרּבִ

ָהל דֹוׁשֹות ֵמַהּקָ ַען  ,ַהּקְ ִנׁשְ

ּלוֹ  ָיָדיו ַעל ַהְסֵטעְנֵדר ׁשֶ , ּבְ

ירֹו ַהַרב ְיהּוָדה ּוָפָנה לְ  ַמְזּכִ

ִליטָ  א "ֵלייּב ְגרֹוֶנר ׁשְ

אוֹ  ּסְ ה ְלָקֵרב ֶאת ּכִ ׁשָ ַבּקָ  .ּבְ

 
ב  ֵ ָפה ִהְתַיׁשּ ֹתם ַהַהּקָ ּבְ

אוֹ  ִכּסְ י ּבְ ָעַצם ֶאת וְ , ָהַרּבִ

דֹוׁשֹות   -  - -ֵעיָניו ַהּקְ

ָהל ֶהחְ  ִעיָמהֵלב ַהּקָ ּלָם ָהיּו ַהּמּוִמים. ִסיר ּפְ ין . ּכֻ ּבִ

ּלָם  ְקָפה ֶאת ּכֻ ּתָ ִתיחּות ַהִהיְסֶטִרית ׁשֶ ֶרַגע ָהְפָכה ַהּמְ

מוֹ   - ּוְצָעקֹות !" ָחֵסר ֲאִויר!" "ַמִים: "ִלְקִריאֹות ְסָעָרה ּכְ

יָמה" דֹול !"... ְלִהְתַרֵחק ֵמַהּבִ ֶנֶסת ַהּגָ ית ַהּכְ ל ֶעְבֵרי ּבֵ ִמּכָ

ִכּיֹות ִויָללֹות קֹוְרעֹות ֵלבִנשְׁ   ...ְמעּו ּבְ

 

אן ְתַרֵחׁש ּכָ ִלי ָלַדַעת ַמה ּמִ ׁשּות ִמּבְ ָעְמדוּ , ַהמּוֵמי ִהְתַרּגְ

דֹוָלה  5ַרק ִלְפֵני : "ַהֲחִסיִדים ְמָחה ּגְ אן ׂשִ ּקֹות ָהְיָתה ּכָ ּדַ

יָמתֹו ; ְמֹאד ְמֹאד י עֹוֵמד ַעל ּבִ ם ָראּו ֵאיְך ָהַרּבִ ּלָ ּומֹוֵחא ּכֻ

ִים ְלָכל ֵעֶבר ּפַ ֵעת. ּכַ  - - - !..." ?ּוַמה קֹוֶרה ּכָ

 

ְתאֹום ֶמת, ּפִ ל הֹוָרָאה ֻמְקּדֶ ָהל ָלֵצאת , ְללֹא ּכָ ִהְתִחיל ַהּקָ

ֶנֶסת ית ַהּכְ ְבָהָלה ִמּבֵ י יֹוֵתר ֲאִויר , ּבִ ְהיֶה ָלַרּבִ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

יָמה ּקֹות ְספּורֹות. ִלְנׁשִ ֶנֶסת ָהֲעָנק בֵּ וּ , לֹא ָעְברּו ּדַ ית ַהּכְ

ְדׁשּו אֹותוֹ  ּגָ ל ָהֲאָלִפים ׁשֶ ם ֲעַדִין . ִהְתרֹוֵקן ִמּכָ ַרק ּפֹה ְוׁשָ

ן. ָעְמדּו ִאי ֵאילּו ֲחִסיִדים ּלָ ָלתֹות ְוַהַחּלֹונֹות ִנְפְרצּו ּכֻ , ַהּדְ

חּוץ  ָלֲאִוירָלֵתת  ח ִמּבַ ִריר ְוַהּצַ ִניָסה"ַהּקָ ֶרְך ּכְ ִניָמה" ּדֶ  .ּפְ

 
חּוץ  הּוִלים -ּבַ ם ּבְ ּלָ דֹוָלה, ָעְמדּו ּכֻ ׁשּות ּגְ , ֲאחּוֵזי ִהְתַרּגְ

ִלי ָלַדַעת ַמה ּקֹוֶרה  ִמּבְ

ְפִנים ֶנֶסת, ּבִ ֵבית ַהּכְ . ּבְ

ר : ֶאָחד ַהּנֹוְכִחים ִסּפֵ

ּיֵׁש " ל ֶאָחד ִהְתּבַ ּכָ

ל  ַפְרצּופֹו ׁשֶ יט ּבְ ְלַהּבִ

ִני ּוְלׂשֹוֵחַח ַעל  ֵ ַהׁשּ

ֲחֶזה ַהּנֹוָרא ם כֻּ . ַהּמַ ּלָ

יׁשּו ֶאת ַעְצָמם  ִהְרּגִ

ִמים ְבָיכֹול, ֲאׁשֵ ָכל ַמה , ּכִ ּבְ

ְפִנים ָרה ְוקֹוֶרה ּבִ ּקָ ֶ  ".ׁשּ

 

ׁשוּ  ּקְ ֲעֶלה ְלַחְדרֹו  ּבִ ּיַ י ׁשֶ ֵמָהַרּבִ

ָעה ; ָלנּוַח ְמַעט י לֹא ׁשָ ַאְך ָהַרּבִ

ָעה זוֹ  ה , ַלַהּצָ קֹום ִצּוָ ּמָ ּובֹו ּבַ

פֹות  יְך ֶאת ָהַהּקָ  - ְלַהְמׁשִ

ְמִהירּות  ן -ּבִ ּמָ  .ַעד ּתֻ

 

ָלה יְנַתִים ִמֵהר ִאיׁש ַהּצָ יְסְטִריְצִקי' ר ּבֵ ל ּבִ יַע , ֵליּבְ ְוִהּגִ

ָיָדיו יֵרי ַהַחְמָצן ּבְ ִריָצה ִעם ַמְכׁשִ י . ּבְ ר ִהְבִחין ָהַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ

ֶהם ךְ , ּבָ ה ְסִביבוֹ ... ִחּיֵ ֲעׂשֶ ָכל ַהּנַ ב ּבְ ֵ ִלי ְלִהְתַחׁשּ ב ּבְ  .ְוָיׁשַ

 
ד ַמִים ים ָצֲעקּו ְלָהִביא ִמּיַ ּתֹות , ַרּבִ י ִלׁשְ ָנה ָלֵתת ָלַרּבִ ַכּוָ ּבְ

הוּ  ֶ ד ְלָכךְ ; ַמׁשּ י ִהְתַנּגֵ ה לֹא , ַאְך ָהַרּבִ ּכָ י ִמחּוץ ַלּסֻ ְוָאַמר ּכִ

ה ּתֶ יר! ִיׁשְ ְזּכִ ר ַהּמַ ֲאׁשֶ ם ּכַ ְנָיִמין ְקַלְין , ּגַ ב  -ָהַרב ּבִ ׁשַ ּיָ ׁשֶ



 

 A5ד ביתר עילית"ת תפארת מנחם חב"ת –ח כסלו "מגילת ר

 

ׁשּות י  ָאפּוף ִהְתַרּגְ ה ְלַיד ָהַרּבִ י  -ַעל ָהִרְצּפָ ׁש ֵמָהַרּבִ ּקֵ ּבִ

ִים  אֹות ָלַקַחת ֶאת ַהּמַ ּיָ ָעִמים ׁשֶ ר ּפְ  .לֹא ֵהִגיב - ִמְסּפַ

 
י  ב ָהַרּבִ ּקֹות ָיׁשַ לֹׁש ּדַ ִים ׁשָ ּתַ ׁשְ אוֹ ּכִ ִכּסְ ד ָקם ַעל ַרְגָליו , ּבְ ּוִמּיָ

פֹות יְך ֶאת ָהַהּקָ ָעה זֹו ָהָיה בֵּ . ְלַהְמׁשִ ׁשָ ֶנֶסת ּבְ - ית ַהּכְ

ה " ַזאל"הָ  ְמַעט ֵריק ֵמָאָדם - ְלַמּטָ ָאה ִאיׁש , ּכִ ּוָפחֹות ִמּמֵ

ֲארּו ּבוֹ  יֵניֶהם ; ִנׁשְ ְורֹוְפִאים ְנטּוֵלי , ַסְקָרִנים ּבֹוְדִדים - ּבֵ

ָרה ּלֹא ֵהִבינּו ֲעַדִין ַמה ּקָ  .ֵעָצה ׁשֶ

 

יכּו ֶאת ֲעִר  י ַיְמׁשִ י רֹוֶצה ּכִ ָהַרּבִ ֵרר ׁשֶ פֹות ִהְתּבָ יַכת ָהַהּקָ

ֶנֶסת ית ַהּכְ ּלֹא ַיֲעׂשּו ֹזאת לֹא ֵיֵצא ִמּבֵ ִסְדָרן ְוַעד ׁשֶ . ּכְ

יכוּ  ן, ִהְמׁשִ ַהָקפֹות, ִאם ּכֵ ַהָקָפה ... ּבַ רּו ּבַ ָ ׁשּ ֵעת ׁשֶ ּבָ

ית ַקּלּות, ַהֲחִמיׁשִ יו ּבְ ּפָ י ֶאת ּכַ  - ּוְלַאֲחֶריָה , ָמָחא ָהַרּבִ

ְמקֹומוֹ  ב ׁשּוב ּבִ ֵ  .ִהְתַיׁשּ

 

ֶקטאֶ  ׁשֶ ית ָעְרכּו ּבְ ִ ׁשּ ִ ָפה ַהׁשּ ֵדי לֹא ְלַאּלֵץ ֶאת . ת ָהַהּקָ ּכְ

י ִלְטֹרַח ְוָלקּום  רּו ְולֹא ָרְקדוּ  -ָהַרּבִ ְלִפי ֻנְסָחא . [לֹא ׁשָ

ְמִהירּות ית ּבִ ָפה ַהֲחִמיׁשִ ם ָהַהּקָ ְללֹא , ַאֶחֶרת ֶנֶעְרָכה ּגַ

יָרה ְוִרּקּוִדים ָפה ַהשִּׁ ; ׁשִ יׁש ּוְלַאֲחֵרי ָהַהּקָ ית ׁשּוב לֹא ִהְרּגִ ִ ׁשּ

ב ֵ טֹוב ְוִהְתַיׁשּ י ּבְ ד , ָהַרּבִ ָפה לָ ַאְך ִהְתרֹוֵמם ִמּיָ ַהּקָ

 ].ָהַאֲחרֹוָנה

 
יעּו  ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ִביִעית ְוָהַאֲחרֹוָנה לָ ּכַ ְ ָפה ַהׁשּ אֹוָתּה נֹוֵהג  - ַהּקָ

ית ַהכְּ  ז ּבֵ ֶמְרּכַ יָֻחד לֹו ּבְ ל ַהּמְ ְעּגָ ּמַ י ַלֲעֹרְך ּבַ  - ֶנֶסת ָהַרּבִ

בּוָעה יָמתֹו ַהּקְ ַעם ֵמַעל ּבִ י ַלֲעׂשֹות ֹזאת ַהּפַ יעּו ָלַרּבִ , ִהּצִ

ֶרת ְכֵדי ִלְמנֹוע ִטְרָחה ְמיֻּתֶ ל ֶאת . ּבִ י לֹא ִקּבֵ אּוָלם ָהַרּבִ

דֹוׁשֹות ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָיָדיו ַהּקְ א ָלַקח ּבְ ָעה ֶאּלָ , ַהַהּצָ

פֹות יַמת ָהַהּקָ ֶנֶסת ,ְוָצַעד ְלֵעֶבר ּבִ ית ַהּכְ ז ּבֵ ֶמְרּכַ  .ּבְ

 

י ָהָיה ָאז  ְמֻאָחד( י ָהַרּבִ עּו ּכִ ָהרֹוְפִאים ִיְקּבְ ׁשֶ יֹוֵתר ּכְ

ל  ִעּצּוָמּה ׁשֶ ְך " ַהְתָקַפת ֵלב"ּבְ ִליָאה ֲעצּוָמה ַעל ּכָ יעּו ּפְ ַיּבִ

ֵאין ָלֶזה ׁשּום ֲאִחיָזה  ָאְמָרם ׁשֶ פֹות ּבְ ַהּקָ יְך ּבַ י ִהְמׁשִ ָהַרּבִ ׁשֶ

הִ  ַבעׁשֶ ֶדֶרְך ַהּטֶ  )...יא ּבְ

 
י ָלֶלֶכת ר ִהְתִחיל ָהַרּבִ ֲאׁשֶ ִאם , ּכַ ה ִלְראֹות ּבְ ִחּלָ ִהְסּתֹוֵבב ּתְ

יסֹו ַהַרשַׁ  ם ּגִ ָרִגיל, ג"ּגַ פֹות ּכָ . צֹוֵעד ַאֲחָריו ִלְמקֹום ָהַהּקָ

י ְוַהֲחִסיִדים ִנְצלּו "ַהַרשַׁ  בֹות ָהַרּבִ ִעּקְ ד ָלֶלֶכת ּבְ ָנה ִמּיָ ג ּפָ

ָהִרּקּוד ִיְהיֶה ֶאת הָ  ּנּו ִלְדֹאג ְלָכְך ׁשֶ ׁש ִמּמֶ ֵדי ְלַבּקֵ ה ּכְ ֻעְבּדָ

ר ָכל ָהֶאְפׁשָ  ...ָקָצר ּכְ

 
ֶנֶסת ית ַהּכְ ז ּבֵ ִעיָדה ַעד ְלֶמְרּכַ ַמֲהַלְך ַהּצְ ֵאּלוּ , ּבְ ָהיּו ּכָ

י ל ָהַרּבִ קּו ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ׁשֶ ׁשְ ּנָ ֵלייּב  ְיהּוָדה ַאְך ָהַרב; ׁשֶ

י  -  ְגרֹוֶנר ַעד ִלְפֵני ָהַרּבִ ּצָ ְראֹותֹו ֹזאת  -ׁשֶ ָמַנע  -ּבִ

ק ֵ פֹות, ֵמַהּנֹוְכִחים ְלַנׁשּ ל ָהַהּקָ ֵדי ְלַמֵהר ֶאת ִסּיּוָמן ׁשֶ  .ּכְ

 
ָהל ֶאת  ר ַהּקָ פֹות ׁשָ י ְלִביַמת ָהַהּקָ יַע ָהַרּבִ ִנּגּון "ִעם ִהּגִ

פֹות ָרִגיל ִעם ַהַרשַׁ , "ָהַהּקָ י ָרַקד ּכָ ָהִרּקּוד ַהזֶּה . ל"זַ ג "ְוָהַרּבִ

יד ּסִ רֹות ּכַ דֹוׁשֹות ִחּוְ ָניו ַהּקְ ר ּפָ ֲאׁשֶ י ְוָקָצר ּכַ . ָהָיה ִאּטִ

ב, ג"ַהַרשַׁ  ּצָ ֵהִבין ֶאת ַהּמַ ד ֶאת ָהִרּקּוִדים , ׁשֶ ִהְפִסיק ִמּיָ

ר ִסיבּוִבים ה . ְלַאֲחֵרי ִמְסּפַ ׁשֹוֵאל ָלּמָ ְך ֵאָליו ּכְ י ִחּיֵ ָהַרּבִ

 ...ּקּוִדיםִהְפִסיקּו ֶאת ָהִר 

 
ָפה ִהְכִניסּו ֶאת ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ָחְזָרה ְלָארֹון  ֹתם ַהַהּקָ ּבְ

י ָחַזר ִלְמקֹומוֹ , ַהּקֶֹדשׁ  יעֹו ִלְמקֹומוֹ . ְוָהַרּבִ ַהּגִ יָמתֹו , ּבְ ֵמַעל ּבִ

בּוָעה  י ' ָעֵלינוּ 'ָאְמרּו  - ַהּקְ ְך ִהְכִריז ָהַרּבִ יׁש ְוַאַחר ּכָ ְוַקּדִ

ַדְרּכֹו  ַעם הָ (ּכְ א ַהּפַ ֹאֶפן ַקלֶאּלָ - גּוט יֹום): "ְיָתה ַהַהְכָרָזה ּבְ

ָעִמים" טֹוב ֹלׁש ּפְ נּוָעה . ׁשָ י ּתְ ה ָהַרּבִ ֵעת ָהַהְכָרָזה ָעׂשָ ּבְ

ל ּגּופֹו  ר ּכָ ֲאׁשֶ דֹוׁשֹות ּכַ י ָיָדיו ַהּקְ ּתֵ ׁשְ דֹושׁ ִנְלֶהֶבת ּבִ  ַהּקָ

 !ִמְתַנְעֵנַע ָחָזק

 
ֶנֶסת וְ  ית ַהּכְ י ִמּבֵ ר ָיָצא ָהַרּבִ ֲאׁשֶ דֹוׁש ּכַ  - ָעָלה ְלַחְדרֹו ַהּקָ

ָלתֹות ל ַהּדְ ד ֶאת ּכָ ם ָיְצאּו ַהחּוָצה, ָסְגרּו ִמּיָ ֵעת . ְוֻכּלָ ּכָ

ִפי  י ּכְ ב ִאם ּכִ ּצָ ּלֵט ַעל ַהּמַ ּתַ ירּות ְלִהׁשְ ְזּכִ ֵהֵחּלּו ַחְבֵרי ַהּמַ

הּוִלים ְוִנְבָהִלים ֵער ֵהם ַעְצָמם ָהיּו ּבְ ן ְלׁשַ ּתַ ּנִ  . ׁשֶ

 
לִ  ְך ִמּבְ ְפִניםּכָ ְתַרֵחׁש ּבִ ל ְיִדיָעה ַעל ַהּמִ ם , י ּכָ ּלָ ָעְמדּו ּכֻ

ֶפַתח  ּבְ דֹוָלה ׁשֶ ְרָחָבה ַהּגְ ית . 770ּבָ ּבִ ּלֹא ָרצּו ְלַהׁשְ ֵאּלּו ׁשֶ

ָתם ְרחֹוב ְוֵאּלּו ְלֻעּמָ ִרּקּוֵדיֶהם ּבָ יכּו ּבְ ְמָחה ְוִהְמׁשִ ִ , ֶאת ַהׂשּ

ִכּיֹות קֹוְר  ם ּוָבכּו ּבְ  .ַמֲחֶזה נֹוָרא ְוָאֹים. עֹות ֵלבָעְמדּו ּפֹה ְוׁשָ

 
דֹוׁש ָהָיה ָעָליו  י ְלַחְדרֹו ַהּקָ ר ִנְכַנס ָהַרּבִ ֲאׁשֶ יְנַתִים ּכַ ּבֵ

ירֹו ָהַרב ח יר ּוַמְזּכִ ֵען ַעל ַהּקִ ָ ְכַנס  -א חֹוָדקֹוב .מ.ְלִהׁשּ ּנִ ׁשֶ

ְראֹותֹו זֹאת -ִאּתֹו  יֹוֵתר ּבִ ּדֹו ָאַמר לוֹ . ִנְבַהל ּבְ י ִמּצִ  ָהַרּבִ

ּיֵֵלְך ְלֵחֶדר הַ  ז"ׁשֶ ירֹות" (ֶמְרּכָ ְזּכִ י ). ַהּמַ ֶלת ָסַגרָהַרּבִ , ֶאת ַהּדֶ

ּקֹות ר ּדַ ְפִנים ִמְסּפַ  .ְוִהְתּבֹוֵדד ְלַבּדֹו ּבִ
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ַתח  י לֹא ּפָ ֶלת ְלַאף ֶאָחדֶאת ָהַרּבִ ַתח ְלַבּסֹוף , ַהּדֶ ּפָ וְּכׁשֶ

לוּם  זֶּה לֹא ּכְ א ׁשֶ ּטֵ י , צּות ְיֵתָרהֶזהוּ ַרק ֵמִהְתַאמְּ "ִהְתּבַ ּכִ

י ַעל ָהַרְגַלִים י ְוָעַמְדּתִ ל ַהּיֹום לֹא ָאַכְלּתִ יָלא זֹוִהי , ּכָ ּוִמּמֵ

ְלַבד  ".ֲעֵיפּות ְיֵתָרה ּבִ

 

ָקֵרא ה ַוּתִ ָקא , ַהַמְלּכָ ה מּוׁשְ ְדָקִנית ָמַרת ַחּיָ ִנית ַהּצַ ָהַרּבָ

יָתהּ , ה"ע ֲעָלּה , ִמּבֵ ד ֶאל ּבַ י -ָלבֹוא ִמּיָ ִנית . ָהַרּבִ ָהַרּבָ

יָעה ֵמְרחֹוב ָהֲאחֹוִרי  ְוִנְכְנָסה ְלֵחֶדר , "יּוְניּון ְסְטִריטְ "ִהּגִ

ל  ית ׁשֶ ֶלת ָהָראׁשִ ֶרְך ַהּדֶ י ּדֶ  . 770ָהַרּבִ

ם  ְך הֹורּו ְלֻכּלָ תֹוְך ּכָ  -ּבְ

ֶפַתח  ּבְ ְדָרָכה ׁשֶ ָעְמדּו ַעל ַהּמִ ׁשֶ

ּמּול  -  770 ּמִ ַלֲעֹבר ְלַצד ׁשֶ

ֵדי ְוַלֲעמֹוד ָרחֹוק  יֹוֵתר ּכְ

ָהַרַעׁש לֹא ַיְפִריַע ֶאת ְמנּוַחת  ׁשֶ

י ְך . ָהַרּבִ ידּו ַעל ּכָ ים ִהְקּפִ ֻמּנִ ַהּמְ

ְמֹאד ְולֹא ֵהִניחּו ְלַאף ֶאָחד 

ם. 770ְלִהְתָקֵרב ְלֵעֶבר  ּלָ ְזֵקִנים , ּכֻ

ְצִעיִרים ם, ּכִ ַתח , ָעְמדּו ׁשָ ְוַהּמֶ

ַבר ְוָהַלךְ   .ּגָ

 

ם ֻכּלָ ת  ֲחָרָדה ָאֲחָזה ּבְ ר ֻהּצַ ֲאׁשֶ ּכַ

ל  ה"ְמנֹוַע ָהַאְמּבּוַלְנס ׁשֶ " ַהָצּלָ

ֶרְך ָקַבע ְלַיד  ּוְלָידֹו " 770"ַהחֹוֶנה ּדֶ

. ִנְראּו רֹוְפִאים ָרִצים ָהלֹוְך ָוׁשֹוב

ּסֹוֲחִבים  ּבּור ִהְבִחין ׁשֶ ר ַהּצִ ְוַכֲאׁשֶ

ְנָין ה ֵמָהַאְמּבּוַלְנס ֶאל ּתֹוְך ַהּבִ , ִמּטָ

הִנְתְקפּו ַהּכֹל צְ  ים . ַמְרֹמֶרת ַעזָּ ַרּבִ

ָבר ר ַהּדָ ׁשֶ ִלי ָלַדַעת ּפֵ ְבִכי ַחַסר ַמְעצֹוִרים ִמּבְ ְרצּו ּבִ ַעד ... ּפָ

ּקֹות ְספּורֹות ָיָצא ר ֲעֹבר ּדַ ר ּכַ יְסְטִריְצִקי ' ֲאׁשֶ ל ּבִ ֵליּבְ

יַע ֶאת ַהּבֹוִכים ר  - " הטָ ימִ ֶאת הַ . "ְוִהְרּגִ  - הּוא ִסּפֵ

ָהָלה ִהְכִניסּו ֲעבּור ֶילֶ " תֹוְך ַהּבֶ ר ָרץ ּבְ ֲאׁשֶ ְפַצע ּכַ ּנִ ד ׁשֶ

דֹוָלה ְמַעט ַמה". ַהּגְ ב ּבִ ּצָ יַע ֶאת ַהּמַ רּוז ָאֵכן ִהְרּגִ ַאְך , ַהּכְ

ם ֲעַדִין ָהיּו ַהּמּוִמים ּוְמתּוִחים ּלָ  .ּכֻ

 
ה ּכָ דֹוׁש ְוִנְכַנס ַלּסֻ י ָיָצא ֵמַחְדרֹו ַהּקָ  .ָלבּוׁש ְמִעיל, ָהַרּבִ

ִנית יר ַאֲחָריו, ג"ַרשַׁ הַ  ,ָהַרּבָ ְזּכִ , ֹקֶדם ָלֵכן. ָהרֹוְפִאים ְוַהּמַ

ַחְדרוֹ  הּו ּבְ ֶ י ִיְטַעם ַמׁשּ ָהַרּבִ ׁשּו ׁשֶ ּקְ ַלל ֹזאת , ּבִ י ׁשָ ַאְך ָהַרּבִ

אֹוְמרוֹ  ה, ּבְ ּכָ ֵאיֶנּנּו רֹוֶצה ֶלֱאֹכל ִלְפֵני ִקּדּוׁש ּוִמחּוץ ַלּסֻ  .ׁשֶ

 
ה ְוִהשְׁ  ּכָ ּסֻ ב ּבַ ֵ י ִהְתַיׁשּ ִעין ַקּלֹות ֶאת ֵמַצח ֹראׁשֹו ַעל ָהַרּבִ

דֹוׁשֹות ֵהִביאּו ְלָפָניו ַיִין ּוִמיץ ֲעָנִבים ְלִקּדּוׁש ְוֹאֶכל . ָיָדיו ַהּקְ

י . ֲעבּור ְסעּוַדת יֹום טֹוב יׁשּו ָלַרּבִ ִהּגִ ֲאָכִלים ׁשֶ תֹוְך ַהּמַ ּבְ

ַעם  ר -ַהּפַ ל ֻסּכָ ה ׁשֶ דּוׁשָ ה ּגְ ם ִמּדָ ֲאגּו ְלַהְכִניס ּגַ י ְלִפי , ּדָ ּכִ

ַעת ָהרֹוֵפא ר ָדמוֹ "ֶזִליְגזֹון ז. א' ּדַ ר ּבְ י ֻסּכָ  .ל ָהָיה ָחֵסר ָלַרּבִ

 
א ַעל ַיִין ים ַלֲעׂשֹות ִקּדּוׁש ֶאּלָ י לֹא ִהְסּכִ אֹוְמרוֹ , ָהַרּבִ : ּבְ

) ִניט אֹוְיף ְגֵרעּפ ְדְזשּוס(ַמאְכט ַמַען אֹויף ְוַויין ' ִקּדּושׁ "

ים ַעל =[ ְולֹא ַעל ִמיץ (ַיִין ִקּדּוׁש עֹוׂשִ

 )]".ֲעָנִבים

 
י ֶלעַקאח ידּוׁש ָאַכל ָהַרּבִ , ַאֲחֵרי ַהּקִ

דֹוׁשֹות  ְך ָנַטל ֶאת ָיָדיו ַהּקְ ְוַאַחר ּכָ

עּוָדה ֵרְך ַהּמֹוִציא ְוָאַכל , ַלּסְ ּבֵ

ה רּוַסת ַחּלָ רּוָסה ָטַבל . ּפְ ֶאת ַהּפְ

ִלי  ּכְ ָהָיה ָנתּון ּבַ ַלח ׁשֶ ּמֶ ף(ֹקֶדם ּבַ ) ּכַ

ְלָחן ֻ ׁש ְלָהִביא לֹו . ַעל ַהׁשּ ּקֵ י ּבִ ָהַרּבִ

ִית' זַּ ר ִלְכבֹוד ַהַחג' ּכַ ׂשָ ָטַעם , ּבָ

זֹון ת ַהּמָ ְרּכַ הּו ּוֵבֵרְך ּבִ ֶ  .ַמׁשּ

 
ה ּכָ ּסֻ י ּבַ ב ָהַרּבִ ה ָיׁשַ ָעה ַקּלָ . ְלׁשָ

ב  ּצָ ר ְקָצת ַהּמַ ּפֵ ּתַ ְזַמן ֶזה ִהׁשְ ּבִ

עּוָדה ַאף , ְלטֹוָבה ְוַאֲחֵרי ַהּסְ

דֹוׁשֹותִנְר  ָפָניו ַהּקְ ָון ּבְ ם . ֶאה ּגָ ּגַ

ָכְך ֲהָטָבה  ָהרֹוְפִאים ָראּו ּבְ

ִהי ְלׁשֶ יֹוֵתר, ּכָ ה ָהָיה ּדֶֹפק ַהּלֵב ָנמּוְך ּבְ ִחּלָ ּתְ י ּבַ , ּכִ

ה ַהְרּבֵ ה ָעָלה ּבְ ּכָ ּסֻ יָבתֹו ּבַ ֵעת ְמנּוָחתֹו ִויׁשִ  .ְוִאילֹו ּבְ

 
ְך ָיָצא ָהַרב ַיֲעֹקב ְיהוּ  תֹוְך ּכָ ת "ָדה ָהֶעְכט עּבְ ּכַ ה ִמּסֻ

י י ֵיֵלְך ְלֵביתוֹ , ָהַרּבִ עֹוד ְמַעט ְוָהַרּבִ ָהל ׁשֶ , ְוהֹוִדיַע ַלּקָ

ָרִגיל יֹוֵתר ִלְמָעט ְמנּוָחה, ּכָ ֶעְזַרת, ְוִכי ָזקּוק הּוא ּבְ  ּוָמָחר ּבְ

ֵסֶדר ָבר ִיְהֶיה ּבְ ם ַהּכֹל ּכְ ֵ  .ַהׁשּ

 
ךְ  ה וְ  ַאַחר ּכָ ּכָ י ֵמַהּסֻ ָעה . ִנְכַנס ְלַחְדרֹו ַהָקדֹושׁ ָיָצא ָהַרּבִ ׁשָ ּבְ

עּו ּוָפנּו ְלֵביָתם ִלְסעּוַדת יֹום  ָבר ִנְרּגְ ּכְ ים ׁשֶ זֹו ָהיוּ ְמַעּטִ

חּוץ, טֹוב ַאר עֹוֵמד ּבַ ּבּור ִנׁשְ ל ַהּצִ ְמַיֵחל , ֲאָבל ֹרב רּובֹו ׁשֶ
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ה ְוצֹועֵ  ּכָ י יֹוֵצא ֵמַהּסֻ יָמה ֲעצּוָרה ִלְראֹות ֶאת ָהַרּבִ ְנׁשִ ד ּבִ

 .ְלַחְדרוֹ 

 
ָניו ְמַעט ְוִנְרֲאָתה ֲעֵליֶהן  י ִהְצִהיבּו ּפָ ר ָיָצא ָהַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ

ְמָחה ְמֻסּיֶֶמת ְתנּוַעת ָיד . ׂשִ ָהל ּבִ ָנה ְלֵעֶבר ַהּקָ הּוא ַאף ּפָ

יָרה ִ ל ִעידּוד ַהׁשּ הּו ְלאֹות ׁשֶ ֶ יַע . ִנְמֶרֶצת ַמׁשּ ר ִהּגִ ְוַכֲאׁשֶ

ְפֵני ַהפֶּ  ּלִ ְדֵרגֹות ׁשֶ ן , ַתחַלּמַ ּבּור ְוִסּמֵ ב ּוָפָנה ְלֵעֶבר ַהּצִ ׁשָ

יָרה ִ ַרת ַהׁשּ דֹוׁשֹות ְלַהְגּבָ ָיָדיו ַהּקְ  .ּבְ

 
יד ּסִ דֹוׁשֹות ׁשּוב ְלַהְחִויר ּכַ ָניו ַהּקְ ְכַנס ִהְתִחילוּ ּפָ ּנִ , ְלַאַחר ׁשֶ

חּוץ ֶאת  עֹוֵדד ּבַ ֵעת ׁשֶ צּות ַהְיֵתָרה ּבָ ְרֶאה ֵמִהְתַאּמְ ּנִ ּכַ

יָרה  ִ דֹוׁשֹותַהׁשּ ָיָדיו ַהּקְ יְנַתִים. ּבְ ה, ּבֵ ּכָ ּסֻ ב ּבַ י ָיׁשַ ָהַרּבִ ׁשֶ , ּכְ

ית כ הֹוִרידּו ִמּבֵ ה ׁשֶ ר "ק ַאְדמוֹ "ִהְכִניסּו ְלַחְדרֹו ִמּטָ

ת כ. [ע"צ נ"מֹוַהַרַיי צ "ר מֹוַהַרַיי"ק ַאְדמוֹ "לֹא ָהְיָתה זֹו ִמּטַ

ים ְלָכךְ , ע"נ י לֹא ִהְסּכִ י ָהַרּבִ  ].ּכִ

 
ֶאְמצַ  ָהלּבָ ׁש ְלהֹוִדיַע ַלּקָ ֶלת ַחְדרֹו ּוִבּקֵ י ֶאת ּדֶ ַתח ָהַרּבִ : ע ּפָ

אל ֵזיְך ָהַאְלְטן רּוִאיג אּון מְ " ְמַחת 'ִמזָּ ַראֶווען ׂשִ ָזאל ֵגְיין ּפְ

ְמַחת יֹום =[ "יֹום טֹוב ְמרּו ַעל ְרִגיָעה ְוֵיְלכּו ַלֲעׂשֹות ׂשִ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ְילָ . ]טֹוב ַהּלַ מֹו ֵכן הֹוִדיַע ׁשֶ ְיָתה ּכְ רוּ [ה לֹא ֵיֵלְך ַהּבַ , ִסּפְ

ְיָתה י ַאף ָרָצה ָלֶלֶכת ַהּבַ ָהַרּבִ ִנית ָסְבָרה , ׁשֶ ַאְך ָהַרּבָ

ֵאר בְּ  ָ ָעָליו ְלִהׁשּ ָהל "] 770"ׁשֶ ל ְגרֹוֶנר ָיָצא ֶאל ַהּקָ ָהַרב ֵלייּבְ

י ְבֵרי ָהַרּבִ ךְ . ּוָמַסר ֶאת ּדִ ירֹות  ַאַחר ּכָ ְזּכִ ְרְסָמה ַהּמַ ּפִ

י הֹוָדָעה  י ּכִ ם ָהַרּבִ ׁשֵ פֹות "ּבְ ָבר ַהּקָ ָעׂשּו ּכְ ֵיְלכוּ  -ֵאּלּו ׁשֶ

ֲעַדִין לֹא ָעׂשּו , יֹום טֹובְלֵביָתם ִלְסֹעד ְסעּוַדת  ְוֵאּלּו ׁשֶ

פֹות  ְמָחה - ַהּקָ ׂשִ פֹות ּבְ ֶנֶסת ַלֲעֹרְך ַהּקָ ית ַהּכְ ְנסּו ְלּבֵ ". ִיּכָ

ית ַהכְּ  ָמע ִנְכַנס ַלּבֵ ֻמׁשְ ּבּור ַהּמְ ית . ֶנֶסתַהּצִ ְוָאֵכן ֵמֲחַלל ּבֵ

יָרה ְקָעה ְוָעְלָתה ׁשִ ֶנֶסת ּבָ ֲחָלה , ַהּכְ ְך ִהְזּדַ תֹוְך ּכָ ֲאָבל ּבְ

ָבבֹות ּלְ  .ָהֵאיָמה ּבַ

 
ֵרד ָהל ְלִהּפָ ָמֵאן ַהּקָ ה, ַוּיְ ִנּיָ ית ַחּיֵינוּ , ְולּו ִלׁשְ , ָאְמָנם; ִמּבֵ

ּלוֹ  ּבּור ּכֻ י ַעל ַהּצִ ת ָהַרּבִ ׁשַ ּקָ ְמַעט ,ֲחָזָקה ּבַ ְיָתה , ּכִ ְוָהְלכוּ ַהּבַ

ָאְכלּו ְוָטֲעמּו ְדַבר ָמה, ִלְסֹעד ְסעּוַדת ָחג , ֲאָבל ַאֲחֵרי ׁשֶ

ּמּוָבן ָאבֹון ּכַ ל ּתֵ ֶלךְ , ְללֹא ּכָ ית ַהּמֶ ים ָלׁשּוב ֶאל ּבֵ , ִמֲהרּו ַרּבִ

ה לוֹ  י ּוַמה ּיֵָעׂשֶ לֹום ָהַרּבִ  .ָלַדַעת ֶאת ׁשְ

 
הָ  ר ִהְתָקֵרב ַהּקָ ֲאׁשֶ ְנַין ּכַ הֹורּו לֹו , "770"ל ָקרֹוב ִמיַדי ֶאל ּבִ

ֶמְרָחק ָמה ף ַלֲעֹמד ּבְ ֵדי לֹא ִלְגֹרם ִלְבָהָלה , ׁשֹוְמֵרי ַהּסַ ּכְ

ִרים ָעה . ְוַרַעׁש ְמיֻּתָ ָ ָבר ַעל ַהׁשּ עֹון ֶהְראּו ּכְ ָ ְמחֹוֵגי ַהׁשּ

ִים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ּתַ ָכךְ , ׁשְ יַח ּבְ ּגִ ׁשְ ּיַ  .ַאְך ֵאין ִאיׁש ׁשֶ

 

ַמן ָזְרמּו ְללֹא ֶהֶרף ֲהמֹוֵני רֹוְפִאים לְ  ל ַהזְּ ְך ּכָ ׁשֶ ּמֶ ". 770"ּבַ

ָטָרה ׁשְ ְמכֹוִנּיֹות ַהּמִ יעּו ּבִ ים ֵמֶהם ִהּגִ  .ַרּבִ

 

יְנַתִים ְכַנס ְלַחְדרוֹ , ּבֵ ּנִ ָעה ַאַחת ַאֲחֵרי , ְזַמן ָמה ַאֲחֵרי ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ְיָלה  י -) ְלֶעֶרךְ (ֲחצֹות ַהּלַ ה ָהַרּבִ ּלָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה  - ּגִ ּפַ  - ּבַ

ּלֵב ֵאִבים ּבַ י ָהיּו לֹו ּכְ בֹואּו ֵאָליו עֹוד . ּכִ ּיָ ים ׁשֶ י ִהְסּכִ ָהַרּבִ

ם . רֹוְפִאים ֻמְמִחים ִלְבִדיקֹות ר ִאּתָ ּמּוָכן ְלַדּבֵ הּוא ָאַמר ׁשֶ

ּלֹא ִיְמְסרּו ֶאת ִמְמְצֵאיֶהם ָלַאף ֶאָחד  ַנאי ׁשֶ ּתְ ם לֹא  - ּבַ ּגַ

יִרים . ִלְקרֹוֵביֶהם אֹו ִליִדיֵדיֶהם, ִלְקרֹוָביו ְזּכִ ד ִהְזִעיקּו ַהּמַ ִמּיָ

ע רֹוְפֵאי ֵלב ל ְניוּ , ַאְרּבַ יַטב ָהרֹוְפִאים ׁשֶ ִאיׁשֹון . יֹוְרק-ִמּמֵ ּבְ

ְמִחים לְ  זּו ַהּמֻ יֵריֶהם " 770"ַלְיָלה ֶנְחּפְ ּוִביֵדיֶהם ַמְכׁשִ

ְכָלִלים ׁשֻ  .ַהּמְ

 
ְד  ַעת ָהרֹוְפִאים ּבָ יסֹוִדּיּותַאְרּבַ י ּבִ ֵדי . קּו ֶאת ָהַרּבִ ּתֹוְך ּכְ

ִדְבֵריֶהם י ּבְ ִדיָקה ִהְתָעֵרב ָהַרּבִ ּתֹוְממּו . ַהּבְ ָהרֹוְפִאים ִהׁשְ

א ַהּלֵב נֹוׂשֵ ין ּבְ י ִהְפּגִ ָהַרּבִ ֵהם ָהיוּ . ִמן ַהּיֶַדע ֶהָעצּום ׁשֶ

ֻעּלֹות ַהלֵּ  י יֹוֵדַע ַהּכֹל ַעל ּפְ יַצד ָהַרּבִ  .בַהּמּוִמים ּכֵ

 
י ַאל ָהַרּבִ ַעת ָהרֹוְפִאים ׁשָ ר : "ֶאת ֶאָחד ֵמַאְרּבַ ֲאׁשֶ ּכַ

ֶאְמָצעּות ַמְזֵרק ם ּבְ ם ֵיֵצא , מֹוִציִאים ּדָ ַהּדָ  - ַמה ּגֹוֵרם ׁשֶ

ַחט  ִריָקה(ַהּמַ ּבֹו ) ַהזְּ ְך ֶאת , )ְוָוקּום(אֹו ָהֵריקּות ׁשֶ ַהּמֹוׁשֵ

ִריִדים ם ֵמַהּוְ ַעם". "ָהֵריקּות": ְוָהרֹוֵפא ָעָנה" ?ַהּדָ ר " ּפַ ִסּפֵ

י ָכךְ , לֹו ָהַרּבִ י ּבְ הּוא , ִהְתַעְנַיְנּתִ א ֵאַלי ְוָטַען ׁשֶ הּו ּבָ י ִמיׁשֶ ּכִ

ם ְך ְלֻכּלָ ּיָ י לוֹ . ֵריק ְוֵאינֹו ׁשַ ה: ָאַמְרּתִ ַרּבָ ל ֵריקּות , ַאּדְ ָבר ׁשֶ ּדָ

ֹכַח ָחָזק יֹוֵתר ְך ְלתֹוכֹו ּבְ ִלי; מֹוׁשֵ יָלא הּוא ּכְ ְלָכל ִעְנְיֵני  ּוִמּמֵ

ה י ִסּיֵם" טֹוב ּוְקדֹוׁשָ ִנים : "ְוָהַרּבִ ִמיִני ֲעֶצֶרת ָהַרּבָ ׁשְ ֲהֵרי ּבִ

י , ּוְנאּוִמים ]ֶטְקִסים={ "ֶסעִריָמאִניס"עֹוְרִכים  ֵאיֶנּנִ יָון ׁשֶ ּוִמּכֵ

ר ה ְלַדּבֵ ְמֹסר , ֻמְרׁשֶ ה ּתִ י ְוַאּתָ ָאַמְרּתִ ֶ ִהְנִני אֹוֵמר ַמה ׁשּ

ָאר ְ  ".ְלַהׁשּ

 

ִדיקֹות ָהֵאּלֶה ַאֲחֵרי לֹא הֹוִתירּו עֹוד ִמְמְצֵאי , ַהּבְ

יֹוֵתר: ָהרֹוְפִאים ָמקֹום ְלָסֵפק י ָעַבר ֶהְתֵקף ֵלב ָחָזק ּבְ . ָהַרּבִ
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ב ָחמּור ּצָ ב. ַהּמַ י לֹא , ׁשֹוֵאל ֶאָחד ָהרֹוְפִאים, ַאּגַ ַהִאם ָהַרּבִ

ֵאִבים ִמיַע קוֹ " -" ?ֶנֱאַנק ִמּכְ י לֹא ִהׁשְ ָעָנה , "לָהַרּבִ

יר ְזּכִ ֵמּהַ ָהרֹוֵפא, "ַמה זֹּאת אֹוֶמֶרת" -. ַהּמַ י ", ּתָ ַהִאם ָהַרּבִ

ֵאב ִמיַע ַאְנַחת ּכְ ּסּוִרים? לֹא ִהׁשְ ל ִמּיִ ּתֵ  - " ?ַהִאם לֹא ִהְתּפַ

אוֹ " ִכּסְ ב ּבְ ֵ י ַרק ִהְתַיׁשּ יר, "ָהַרּבִ ְזּכִ ַאף ֶהֶגה לֹא ", ָעָנה ַהּמַ

יו ַמע ִמּפִ ל. ִנׁשְ הּוא ַאִפילוּ . ַאף לֹא ֲאָנָחה, ּוָנהלֹא ּתְ

ָרִגיל פֹות ּכָ ַהּקָ יְך ּבַ   ".ִהְמׁשִ

 
ַמע ָאְזָניו יר " ָעֶליָך ָלַדַעת. "ָהרֹוֵפא לֹא ֶהֱאִמין ְלִמׁשְ ִהְסּבִ

יר ְזּכִ ֵאֵבי ּתֶֹפת", ָהרֹוֵפא ַלּמַ י ָסַבל ּכְ י ָהַרּבִ זֶהּו ֶסֶבל . ּכִ

ֶבל ָהֱאנוֹ  הּוא ֵמַעל ְלֹכַח ַהּסֶ יׁשֶ רֹות . ׁשִ ָבר ַעׂשְ ֲאִני רֹוֵפא ּכְ

ָאָדם  י ּבָ ִנים ּוֵמעֹוָלם לֹא ִנְתַקְלּתִ ׁשָ

ּצּוָרה  ֵהִגיב ִלְכֵאִבים ֵאּלּו ּבַ ׁשֶ

זוֹ  ּכָ י ָיֹכל ְלָהִבין . ׁשֶ ֵאיֶנּנִ

, ִמְלֵמל ָהרֹוֵפא, "ֹזאת

ֵמעֹוָלם ֹקֶדם ָלֵכן לֹא "

תֹוָפָעה  י ּבְ ִנְתַקְלּתִ

ֹזאת  ".ּכָ

 
ֶהְחִליטּו  ָהרֹוְפִאים

י  ד ָלֵתת ָלַרּבִ ִמּיָ

ְזִריָקה ֶנֶגד 

ֵאִבים ֶאָחד . ּכְ

ׁש  ָהרֹוְפִאים ִנּגַ

י  ַאל ֶאת ָהַרּבִ ְוׁשָ

ירֹות ַהִאם ָלֵתת : "ְיׁשִ

י ְזִריָקה ֶנֶגד  ָלַרּבִ

ֵאִבים י , "לֹא" "?ּכְ ָעָנה ָהַרּבִ

ד ֶאָחד ". ֵאין ֹצֶרךְ ", ִמּיָ

קֹום אָ  ּמָ ַכח ּבַ ּנָ ַמר ֵמַהֲחִסיִדים ׁשֶ

ָרְגָזּה ָלרֹוֵפא ה : "ּבְ ִאם ַאּתָ רּור ְלָך ׁשֶ ַהִאם לֹא ּבָ

ֶזה ֹאֶפן ּכָ אי ְיָסֵרב, ׁשֹוֵאל ּבָ ַוּדַ י ּבְ ָהֵרי ַהּיֹום יֹום טֹוב . ָהַרּבִ

ת ָהרֹוֵפא ְפֻקּדַ ר ַלֲעׂשֹות ְזִריָקה ַרק ּבִ ". ּוְלִפי ַהֲהָלָכה ֻמּתָ

י ְוָאַמר רֹוֵפא ֲאִני ִמְצָוה ַעל ": ָהרֹוֵפא ֵהִבין ְוָחַזר ָלַרּבִ ּכְ

ִריָקה ים ַלזְּ י ְלַהְסּכִ י ָעְצַמת . ָהַרּבִ יֹוֵתר ּכִ ִריָקה ִחּיּוִנית ּבְ ַהזְּ

י ֶנת ֶאת ַחּיֵי ָהַרּבִ ֵאִבים ְמַסּכֶ ד!" ַהּכְ ים ִמּיָ י ִהְסּכִ ַאֲחֵרי . ָהַרּבִ

ִריָקה בֹוהַּ , ַהזְּ ִמּנּון ּגָ ָהְיָתה ּבְ ֶ , י ַרק ְמַעטָנח ָהַרבִּ , ַלְמרֹות ׁשּ

ֵעיֵני ָהרֹוְפִאים ֶלא ּבְ ָבר ַלּפֶ  .ַוְיִהי ַהּדָ

 

יֵניֶהם ּוַמְסָקָנָתם ָהְיָתה ַחד  יְנַתִים ִהְתַיֲעצּו ָהרֹוְפִאים ּבֵ ּבֵ

ָמִעית ְחָלָקה ְלִטּפּול ִנְמָרץ : ַמׁשְ ד ַלּמַ י ַלֲעֹבר ִמּיָ ַעל ָהַרּבִ

ל ְניוּ  ים ׁשֶ ִזים ָהְרפּוִאּיִ ְרּכָ ֶאָחד ַהּמֶ ֵעת . יֹוְרק-ּבְ בֹו ּכָ ַמּצָ ּבְ

ָחה ְצמּוָדה ּגָ ְתִאים ּוְלַהׁשְ ּיּוד ַהּמַ  .ֶהָחמּור הּוא ָזקּוק ַלּצִ

 

ׁש ְמַעט י ָהָיה ַחּלָ ל ָהַרּבִ יף, קֹולֹו ׁשֶ ּקִ ֵאיֶנּנֹו ָזז : "ַאְך ּתַ

אן ָאר ּפֹה ,ִמּכָ ַהְחָלָטתֹו ִהיא ". ֲאִני ִנׁשְ י ָאַמר ָלֶהם ׁשֶ ָהַרּבִ

ְסָקָנה ַהּסֹוִפית ע. ַהּמַ ּסַ ּיִ ּבֹון ׁשֶ ֶחׁשְ ְכָלל ּבַ א ּבִ הוּא ; לֹא ּבָ

ַחְדרוֹ  ֵאר ּבְ ָ ָמקֹום . "ִיׁשּ ְמָצא ּבְ ּנִ ה ָאָדם ׁשֶ ֶמה ָהָיה עֹוׂשֶ

ית רֹוְפִאים ֵאין ּבֹו ּבֵ ַאל ָעָנה ָהַר , "?ׁשֶ י ְלֶאָחד ׁשָ ּבִ

ְיָלה ָלנּוַח ; ָהרֹוְפִאים ׁש ָלֵתת לֹו ַהּלַ ּוִבּקֵ

ֵסֶדר  ָרִגיל(ּוְלָמֳחָרת ִיְהֶיה ּבְ  ).ּכָ

 

ַאל ֶאת  רֹוֵפא ַאֵחר ׁשָ

י ֶמה ָהָיה עֹוֶנה , ָהַרּבִ

ב ֵזֶהה  ַמּצָ  - ֶלָחִסיד ּבְ

ָהָיה ׁשֹוֵאל ַהִאם  ׁשֶ

ָלֶלֶכת ְלֵבית 

ׁשּוַבת . ְרפּוָאה ּתְ

י הָ  ְיָתה ָהַרּבִ

ב  ֵאיֶנּנּו ְמֻחּיָ ׁשֶ

ִאּלּו 'ַלֲענֹות ַעל 

 ...'ְיצּוָייר

 
ד ָעָלה ֶאָחד  ִמּיָ

ַהּנֹוְכִחים ַלּקֹוָמה 

בּו ', 770'ָהֶעְליֹוָנה בְּ  ם ָיׁשְ ׁשָ

ִנים ְצָטְרכוּ . ְוִחּכּו ָהַרּבָ ּיִ ה ׁשֶ ִמּדָ ּבְ

ֵאָלה ִהְלָכִתית ֲאלּו , ְלָבֵרר ֵאיזֹו ׁשְ  –ְוׁשָ

י שַׁ  ַעל ּפִ ּקָ י ּבַ ם  -ת ָהַרּבִ ְעּתָ ת ּדַ ְלָבֵרר ֶאת ַחּוַ

ר ְלֵבית ָהְרפּוָאה ֶקׁשֶ ִנים הֹורּו ְלִחּיּוב. ּבְ ר ָחַזר . ָהַרּבָ ֲאׁשֶ ּכַ

ָבָריו י ֶאת ּדְ י ָקַטע ָהַרּבִ ה ְוהֹוִדיַע ֹזאת ְלַרּבִ ֶמר וֹ א, ַהּלָ

שׁ  ּקֵ ִתי : "ּבִ ִריִכים ּוצְ ") ַא ְפרּוֶמער ִאיד("ֱהיֹות ַוֲאִני ְיהּוִדי ּדָ

ִנים קֹול ָהַרּבָ ֹמַע ּבְ ֵדי , ִלׁשְ ַסק ּכְ ידּו ִלי ֶאת ַהּפְ ּגִ יָלא ַאל ּתַ ִמּמֵ

י ֵאין ֹצֶרְך ָלֶלֶכת ְלֵבית ָהרֹוְפִאים, ְלֵצִני ָלֶלֶכתאַ לֹא לְ   ".ּכִ
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י  ׁש ֵאֶצל ָהַרּבִ ַבּקֵ ּתְ ְדָקִנית ׁשֶ ִנית ַהּצִ ׁש ֵמָהַרּבָ ׁשּוב ִנּסּו ְלַבּקֵ

ֵער ֵווייְסט ַאֵליין : "ַאְך ִהיא ָעְנָתה, ְרפּוָאהָלֶלֶכת ְלֵבית הָ 

ֲעׂשֹות=!" [ָוואס צּו ָטאן ַעְצמֹו ַמה ּלַ  ]...הּוא יֹוֵדַע ּבְ

 
י  ִאיׁש לֹא ָיִזיז ֶאת ָהַרּבִ ר ָראּו ָהרֹוְפִאים ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ

ּקֹות, ֵמַהְחָלָטתוֹ  ר ּדַ ְלַבּסֹוף ַנֲעָנה ֶאָחד . ִהְסּתֹוְדדּו ִמְסּפַ

יֵמֶהם וְ  ּפּוז : "ָאַמר ָלַרּבִ ים ְלִאׁשְ י ַמְסּכִ ָאנוּ  -ִאם ֵאין ָהַרּבִ

ל ַאֲחָריּות ד ּוְמִסיִרים ּכָ ָאנּו רֹוְפִאים ֻמְמִחים . עֹוְזִבים ִמּיָ

ַנת ְנָפׁשֹות אן ַסּכָ י ֵיׁש ּכָ יֹון ְוָאנּו אֹוְמִרים ּכִ יֵרי ִנּסָ ִאם . ְוַעּתִ

ֵנס לְ  ים ְלִהּכָ י ֵאינֹו ַמְסּכִ ז ְרפּוִאיָהַרּבִ ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים , ֶמְרּכָ

י  -  - - " ִלְהיֹות ַאֲחָרִאים ְלַחּיֵי ָהַרּבִ

 

ּנֹוַצר ַוְיִהי ב ֶהָחמּור ׁשֶ ּצָ ְראֹוָתם ֶאת ַהּמַ ַוְיַמֲהרּו , ּכִ

יִרים ְזּכִ ר ֲחִסיִדים, ַהּמַ ז , ַיַחד ִעם ִמְסּפַ ְרּכָ ְלָהִביא ִצּיוּד ִמּמֶ

ְברּוְקִלין ּבִ ֶאָחד ָהרֹוְפִאים . ְרפּוִאי ְיהּוִדי ׁשֶ ְוֹזאת לֹא ִלְפֵני ׁשֶ

י ׁש ָלַרּבִ ָידֹו , ִנּגַ דֹושָׁ ָנַגע ּבְ ָמתֹו , הַהּקְ ל ֶאת ַהְסּכָ ׁש ְלַקּבֵ ּוִבּקֵ

י ל ָהַרּבִ ּיּוד ָהָאמּור ְלַחְדרֹו ׁשֶ ל ַהּצִ י . ְלָהִביא ֶאת ּכָ ָהַרּבִ

ים ְתִאים. ִהְסּכִ ּיּוד ַהּמַ ל ַהּצִ ד ֵהִביאוּ ַלֶחֶדר ֶאת ּכָ  . ְוָאֵכן ִמּיָ

 
כְ  ּיּוד ְוַהּמִ ְבִחיַרת ַהּצִ ז ָעַזר ּבִ ְרּכָ . ׁשּורֶאָחד ֵמרֹוְפֵאי ַהּמֶ

י ַלֲחַדר ִטּפּול  ל ָהַרּבִ ה ֶנֱהַפְך ַחְדרֹו ׁשֶ ָעה ַקּלָ ֲעֹבר ׁשָ ּכַ

ְכָלל ְוָגדּוׁש ִצּיּוד י . ִנְמָרץ ְמׁשֻ ר ֶאת ָהַרּבִ אֹותֹו רֹוֵפא ִחּבֵ

ֲעָקב  .ְלִמְכׁשּור ַהּמַ

 
י ְכחּו ַעל ֲאָתר ֶהְחִליטּו ְלַהְזִריק ׁשּוב ָלַרּבִ ּנָ , ָהרֹוְפִאים ׁשֶ

בֹוּהַ יֹוֵתר ֲאָבל ַהפַּ  ִמּנּון ּגָ ּוְלַאֲחֶריָה ָאֵכן ָנח , )מֹוְרִפין(ַעם ּבְ

עֹות ָלֶעֶרךְ  ע ׁשָ ְך ַאְרּבַ ׁשֶ י ַלּמֶ ָאה . ָהַרּבִ ּטְ ְמֻאָחר יֹוֵתר ִהְתּבַ

ִנית ר ְלָכךְ , ָהַרּבָ ֶהְקׁשֵ י ֵאי , ּבְ ָהַרּבִ עֹוָלם לֹא ָזכּור ָלּה ׁשֶ ּמֵ ׁשֶ

ְך ַאְרבַּ  ׁשֶ ן ַלּמֶ ַעם ָיׁשַ עֹותּפַ ָעה ָחֵמׁש ְוֵחִצי !... ע ׁשָ ָ ׁשּ ּבַ

ז(ִלְפנֹות ּבֶֹקר ִהְבִחין ָהרֹוֵפא  ְרּכָ י , ְלַתְדֵהָמתוֹ , )ֵמַהּמֶ ָהַרּבִ ׁשֶ

היָעַבר ַעְכשָׁ  ִני, ו ֶהְתֵקף ָקׁשֶ ה ֵמָהִראׁשֹון; ׁשֵ ַהְרּבֵ ה ּבְ  .ְוָקׁשֶ

 

ם ְעּתָ ים ָיְצאּו ִמּדַ ׁשּוׁשִ יִרים ַהּתְ ְזּכִ ׁשּו  ִלְרָגִעים. ַהּמַ ָחׁשְ

ְבבֹוֵתיֶהם ּלִ ֶהם ׁשֶ דּו ּבָ י ָזקוּק . ִיְבּגְ י ָהַרּבִ רּור ָהָיה ָלֶהם ּכִ ּבָ

ָיָדם ַלֲעׂשֹות. ְלִטּפּול ְרפּוִאי ִמְקצֹוִעי ּוְמֻעּלֶה  ?ַאְך ַמה ּבְ

בּו ֵאין אֹוִנים ִאיׁשֹון ַלְיָלה ָיׁשְ אֹוֵתיֶהם, ּבְ ּסְ ְצמּוִדים , ַעל ּכִ

ל ָהַרבִּ  ְהיֶה ַצֲעָדם ְלַחְדרֹו ׁשֶ ֵאָלה ַמה ּיִ ְ ׁשּ י ְוִיְגעּו ֶאת ֹמָחם ּבַ

א ִנים, ַהּנֹוְכִחים. ַהּבָ ֵעת ָקׁשֹות , ָהרֹוְפִאים ְוָהַרּבָ טּו ּכָ ִהְתַלּבְ

י ְלֵבית ָהְרפּוָאה  ֵדי ְמנּוָחה (ִאם ָלַקַחת ֶאת ָהַרּבִ ּתֹוְך ּכְ

ַאֲחֵרי ְזִריָקה ּלְ ִליָלהֵאּלּו ְלִחּיּוב ְוֵאלּ  -אֹו לֹא ) ׁשֶ , ּו ִלׁשְ

ם ַהַהְכָרָעה ּלָ ָתה ַעל ּכֻ ִנית ע. ְוָקׁשְ ִהְכִריָעה "ָהַרּבָ ה ִהיא ׁשֶ

י ֶנֶגד  הּו ָלַרּבִ ֶ י ָחִליָלה ַלֲעׂשֹות ַמׁשּ ָאְמָרּה ּכִ ִליָלה ּבְ ִלׁשְ

ׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר. ְרצֹונוֹ  ָעה ׁשֵ ׁשָ ֹמחֹו , ְוָאז ּבְ ה ַרַעם ּבְ מֹו ִהּכָ ּכְ

זְ  ל ֶאָחד ַהּמַ יִריםׁשֶ אוֹ , !"ּדֹוְקטֹור ַוְיס: "ּכִ ּסְ ר "ד", ָקַפץ ִמּכִ

יָקאגוֹ  ִ  .!"הּוא ַיֲעֹזר, ַוְיס ִמׁשּ

 
ֹקְרֵבי ַחבַּ  ַעם , ד"ּדֹוְקטֹור ַוְיס ָהָיה רֹוֵפא ֵלב ִמּמְ ר ּפַ ּקֵ ְוַאף ּבִ

י ֲחַצר ָהַרּבִ מֹו ָהַלְך  - הּוא ָהָיה ָאְמָנם ָצִעיר . ּבַ ַאְך ׁשְ

רֹוֵפא  ר ּוַמְבִטיחַ ְלָפָניו ּכְ ר . ֻמְכׁשָ ֵ ה ִהְתַקׁשּ ִנּיָ ד ׁשְ לֹא ְלַאּבֵ ּבְ

יר ֶאל ד ְזּכִ ְלצּול , ָהרֹוֵפא. ר ַוְיס"ַהּמַ ְחַרד ְמַעט ִמּצִ ּנֶ ׁשֶ

ל  ֶמת זֹו ׁשֶ ַעת ּבֶֹקר ֻמְקּדֶ ׁשְ ָנתֹו ּבִ ֵהִעיר אֹותֹו ִמׁשְ ֶלפֹון ׁשֶ ַהּטֶ

טוֹ : "ָקַפץ ְוָאַמר, יֹום טֹוב ס ָהִראׁשֹון ִלְניוּ ֲאִני עֹוֶלה ַעל ַהּמָ

פֹוֶפֶרת, "יֹוְרק ְ  .ְוֵהִניַח ֶאת ַהׁשּ

יְנַתִים ָהל ְלַהְתִחיל , ּבֵ ְפִנים ְוהֹוִדיַע ַלּקָ הּו ִמּבִ ָיָצא ִמיׁשֶ

ים ִהּלִ ל . לֹוַמר ּתְ ֶרֶגל ְקבּוָצה ׁשֶ ּבֶֹקר ָיְצָאה ּבָ ׁש ּבַ ָעה ׁשֵ ׁשָ ּבְ

יֵניֶהם ָהַרב יוֹ  -ַאְבֵרִכים ּוְתִמיִמים  16 ַהןּבֵ ָהַרב , ֵאל ּכְ

ִוד ֶפְלְדָמן ִמים ּדָ ם טֹוב ַהּתָ ער ׁשֵ לֹום ּדּוּבֶ ה , ׁשָ ּמָ ְועֹוד ּכַ

ִמיִמים ַוֲאנָ  ל כ - ׁש "ֵמֲחׁשּוֵבי ַהּתְ ר "ק ַאְדמוֹ "ֶאל ִצּיּונֹו ׁשֶ

ים, ע"צ נ"מֹוַהַרַיי ִהּלִ ם ּתְ ָ ּלֵל ְולֹוַמר ׁשּ , ְמֻאָחר יֹוֵתר. ְלִהְתּפַ

ָעה  ׁשָ ּבֹקֶ  11ּבְ הּ , רּבַ ה ְלַדְרּכָ ִנּיָ ְ ל , ָיְצָאה ְקבּוָצה ׁשּ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ

עֹות ֲהִליָכה ׁש ׁשְ עֹות ְיָמַמת ֶהָחג; ׁשֵ ל ׁשְ ְך ּכָ ֶמׁשֶ  .ְוָכְך ּבְ

 

הּ  ּוְבָכל ר נֹוַדע ּבָ ב ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ֲאׁשֶ ל  ַמּצַ ִריאּותֹו ׁשֶ ּבְ

ב ָמרֹום  ן ִלְפֵני יֹוׁשֵ ׁש ּוְלִהְתַחּנֵ ם ְלַבּקֵ ּלָ י ִמֲהרּו ּכֻ ָהַרּבִ

ִהיָרה ם ; ְלַהְחָלָמתֹו ַהּמְ ֶאֶרץ ַהּקֶֹדשׁ ּגַ ָבר ִחיׁש  ּבְ נֹוַדע ַהּדָ

ים, ַמֵהר דֹוׁשִ קֹומֹות ַהּקְ ּלֵל ְלַיד ַהּמְ ד ָהְלכוּ ְלִהְתּפַ , ּוִמּיָ

ֲעָרִבי"ַיד הַ ְרָבבֹות ָעְמדּו לְ  ּלֵל ִלְרפּוָאתֹו " ּכֶֹתל ַהּמַ ְלִהְתּפַ

י ל ָהַרּבִ רֹוָבה ׁשֶ  .ַהּקְ

 

י ִנים ִלְמֹסר ָלַרּבִ ׁשּו ָהַרּבָ ּקְ י, ְמֻאָחר יֹוֵתר ׁשּוב ּבִ , ְלַדֲעָתם, ּכִ

ים ָלֶלֶכת ְלֵבית ָהְרפּוָאה ד ְלָכְך . ָעָליו ְלַהְסּכִ י ִהְתַנּגֵ ָהַרּבִ
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מָ  ּצּוָרה ַחד ַמׁשְ ָבר : "ְוָאַמר ָלֶהם, ִעיתּבַ י ּכְ ְעּתִ ֶאת ּדַ

י ֶאְתמֹול ה אֹוָתהּ  ,ָאַמְרּתִ ּנֶ  !"לֹא ֲאׁשַ

 

ֵבית : "ְוהֹוִסיף ְהֶיה ִלי ּבְ ּתִ ִעימּות ׁשֶ ֹקל ֶאת ִאי ַהּנְ ָצִריְך ִלׁשְ

ָבר ּדָ ּבַ ֲעלֹות ׁשֶ ּטֹוב יֹוֵתר , ָהְרפּוָאה מּול ַהּמַ ּוְלַהְכִריַע ׁשֶ

ֵאר ָ אן ֲעבּוִרי ְלִהׁשּ  ".ּכָ

 

ה ַאַחת ָ ֵבית כ, ִאׁשּ ֶרֶתת ּבְ ע "צ נ"ר מֹוַהַרַיי"ק ַאְדמוֹ "ְמׁשָ

י - הוּ , ָאְמָרה ָלַרּבִ ֶ ֹאל אֹותֹו ַמׁשּ ְרצֹוָנּה ִלׁשְ ְוָעָנה ָלּה ; ׁשֶ

ִחּיּוב  י ּבְ ֹאל -ָהַרּבִ כֹוָלה ִלׁשְ ּיְ ֲאָלה. ׁשֶ ִאם אֹותֹו : ִהיא ׁשָ

הּו ַאֵחר  ב ָהָיה ֵאֶצל ִמיׁשֶ ַמּצָ

הּוא ָהָיה ׁשֹוֵאל ַהִאם ִלְנֹסַע וְ 

י ָהָיה  ְלֵבית ָהְרפּוָאה ָמה ָהַרּבִ

י ָעָנה ? ְמַיֵעץ לוֹ  ְוָהַרּבִ

ֵאָלה ְ ׁשּ ָוואְלט ֵער ִמיר : "ּבַ

ַהִאם הּוא ָהָיה =: [?ֶגעָפאְלְגט

קֹוִלי ן" - ] ?ׁשֹוֵמַע ּבְ ִהיא " ּכֵ

יָלא. "ָעְנָתה יְך , "ִמּמֵ ִהְמׁשִ

י ִמיר ִאיְצֶטער ן עַדאְרף מֶ , ָהַרּבִ

ֵעת יֵׁש =" [אֹויְך ָפאְלְגן ם ּכָ ּגַ

קֹוִלי ֹמַע ּבְ   ].ִלׁשְ

 
ּנֵס  ֶקר ִהְתּכַ ּבֹ ר ּבַ ָעה ֶעׂשֶ ׁשָ ּבְ

ל ִזְקֵני ַהֲחִסיִדים ְלַיד " ִמְנָין" ׁשֶ

ת  י ִלְתִפּלַ ל ָהַרּבִ ַחְדרֹו ׁשֶ

ֲחִרית ַעד ְקִריַאת ַהּתֹוָרה  ׁשַ

לּו בְּ  ּלְ ן ֵעֶדן ַהתַּ "ִהְתּפַ " ְחּתֹוןּגַ

ָנה ִליִחידּות( , )ֶחֶדר ַהַהְמּתָ

ן "ִנְכְנסּו לְ , ְוִלְקִריַאת ַהּתֹוָרה ּגַ

ל (, "ֵעֶדן ָהֶעְליֹון דֹוׁש ׁשֶ ַחְדרֹו ַהּקָ

י ּתֹוָרה, )ָהַרּבִ ִביָמה . ְוָקְראּו ּבַ ּכְ

ה ּטָ ָעַמד ְלַיד ַהּמִ י ׁשֶ ל ָהַרּבִ ַעם ַהְסֶטעְנֵדר ׁשֶ ׁש ַהּפַ ּמֵ  .ׁשִ

 
ְך  ֶמׁשֶ הּבְ ּטָ י ֵמַהּמִ ה ְוְקִריַאת ַהּתֹוָרה לֹא ָקם ָהַרּבִ ִפּלָ , ַהּתְ

י ּכֹחַ  ְפִטיר ָאַזר ָהַרּבִ ר ִנְקָרא ַלֲעלֹות ְלּמַ ֲאׁשֶ , ֲאָבל ּכַ

ב ֵ ָרכֹות, ִהְתַיׁשּ ק ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ּוֵבַרְך ֶאת ַהּבְ ַאֲחֵרי . ָנׁשַ

קֹול בָּ  י ֶאת ָהַהְפָטָרה ּבְ ַעד , רּור ְוָרִגילַהְקִריָאה ָקָרא ָהַרּבִ

ֹמַע ֶאת ָהַהְפָטָרה חּוץ ָיְכלּו ִלׁשְ ָעְמדּו ּבַ ֲאִפּלּו ֵאּלּו ׁשֶ  .ׁשֶ

לוּ  ּלְ ת מּוָסף ִהְתּפַ ִפּלַ ֲחִרית, ֶאת ּתְ מֹו ׁשַ ן ֵעֶדן "בְּ , ּכְ ּגַ

ְחּתֹון רּו ַהּנֹוְכִחים ". ַהּתַ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ה "וְ " נוּ ֵקיהּוא ֱאלוֹ "ּכַ ַאּתָ

נוּ  ַחְרּתָ חַ " ּבְ יָרה  -ץ "ָזַרת ַהשַׁ ּבַ ִ י ֶאת ַהׁשּ עֹוֵדד ָהַרּבִ

ְתנּועֹות ַקּלֹות  .ּבִ

 

דֹול ָעַמד  ֶנֶסת ַהּגָ ֵבית ַהּכְ ה ּבְ ִפּלָ ֱאַסף ַלּתְ ּנֶ ְקַהל ָהֲאָלִפים ׁשֶ

ַרֲחַבת  ּלֹו ּבְ ְמַעט ּכֻ ב 770ּכִ ּצָ ּבוּר . ְוׂשֹוֵחַח ַעל ַהּמַ ם ַהּצִ ְך ּגַ ּכָ

ְפִנים ָעַמד ּבִ ים כְּ . ׁשֶ י ַרּבִ ָהַרּבִ י ָהרֹוְפִאים ׁשֶ ָבר ָיְדעּו ִמּפִ

ה ּלֵל ּוְבֶאְמַצע . ָעַבר ֶהְתֵקף ֵלב ָקׁשֶ יְנַתִים ֵהֵחּלּו ְלִהְתּפַ ּבֵ

ֶנֶסת  י ְלֵבית ַהּכְ הּו ֵמֲחַדר ָהַרּבִ ֲחִרית ָיַרד ִמיׁשֶ ת ׁשַ ִפּלַ ּתְ

ׂשֹוָרה טֹוָבה ָהרֹוְפִאים ָקְבעוּ : ּבְ ּוְבִפיו 

ב הֹוֵלךְ  ּצָ ַהּמַ ר ׁשֶ ּפֵ ּתַ י . ּוִמׁשְ ָהַרּבִ

םַיְבִריא  ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ   .ּבְ

 
ִיְחי[ לּוִחים ׁשְ ְ ִהְכִריז ', ֶאָחד ַהׁשּ

נּו  ּלָ ּכֻ דֹוָלה ׁשֶ ׁשּות ּגְ ִהְתַרּגְ ּבְ

ִלים ַעל ַעְצֵמנּו  ְמַקּבְ

ר ּפֵ ּתַ ים , ְלִהׁשְ ׁשִ ּוְמַבּקְ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ַלח  ֵמַהּקָ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

י  ֵלָמה ָלַרּבִ ָקרֹוב ְרפּוָאה ׁשְ ּבְ

ִריא ְהֶיה ּבָ ּיִ ן לֹו , ׁשֶ ְוִיּתֵ

ִנים  ֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ

 ].טֹובֹות

 
ַחְדרֹו  ה ּבְ ִפּלָ ְלַאַחר ַהּתְ

י  ַהָקדֹושׁ  ִהְתִחיל ָהַרּבִ

יר  ַמְחתָּ "ָלׁשִ ְוהֹוָרה , "ְוׂשָ

ל ֶאָחד ֵמַהּנֹוְכִחים  ּכָ ׁשֶ

גּוט "ָידֹו לֹוַמר ַיֲעֹבר ַעל 

ם ָאַמר". יֹום טֹוב : ְלֻכּלָ

ֲהִנים " גּוט יֹום טֹוב" ְוַלּכֹ

יעַ  ר ּכֹחַ : "הֹוִסיף ְוִהּבִ ַמְרָיהּו ". ִייׁשַ ר ָעַבר ָהַרב ׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ

ל ָאִביב(ַאְרֵיה -גּור ִאים ) ִמּתֵ ּבָ ר ִעם ַהּגַ ַדּבֵ ּיְ ָאַמר לֹו ׁשֶ

ְצוֹות"אֹודֹות  שַׁ " ְמִכיַרת ַהּמִ יתּבְ ֵראׁשִ ת ּבְ ה זֹו . ּבָ ֻעְבּדָ

ב ּצָ ּמּוָבן ֶאת ַהּמַ ם-ֶהֶעְלָתה ּכַ ּלָ ָהָיה ָנתוּן , רּוַח ֵאֶצל ּכֻ ׁשֶ

ים ְקּדִ ֶפל ֲחַסר ּתַ ׁשֵ ָעה זֹו ּבְ  .ַעד ְלׁשָ

 
עֹות ְוַהד ה ׁשָ ּמָ יָקאגוֹ "ָחְלפּו ּכַ ִ יָסה ִמׁשּ ּטִ יַע ּבַ הוּא . ר ַוְיס ִהּגִ

ית ָהְר  ְכָלִלים ַאף ֵהִביא ִאּתֹו ִמּבֵ יִרים ְמׁשֻ ּלֹו ַמְכׁשִ פּוָאה ׁשֶ



 

 A11ד ביתר עילית"ת תפארת מנחם חב"ת –ח כסלו "מגילת ר

 

אן ִלְמֹסר ֶאת  עּו ּכָ ֻבּצְ ּיְ ִדיקֹות ׁשֶ ֶאְמָצעּוָתם יּוְכלּו ַהּבְ ּבְ

ם  .ַהּתֹוָצאֹות ׁשָ

יַע לְ  ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ן ּכַ ְבִכי ַמר, 770-ִלְפֵני ּכֵ ַרץ ָהרֹוֵפא ּבִ , ּפָ

אֹוְמרוֹ  י: "ּבְ ָהַרּבִ ִמיד ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ׁשֶ ים  ּתָ ְמחֹוֵלל ִנּסִ

י ', ְוִנְפָלאֹות ַלחֹוִלים ְוכוּ  ְלּתִ י ִטּפַ ַעְצִמי יֹוֵדַע ֹזאת ּכִ ֲאִני ּבְ

אֹות ָלָחם ֵאַלי ְלִהְתַרּפְ י ׁשְ ָהַרּבִ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ ְוָכֵעת ָעָלי ָלבֹוא ; ּבָ

ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמוֹ  י ּבִ אֹות ֶאת ָהַרּבִ  ..."ּוְלַרּפְ

 

ר ִנְכַנס ְלַחְדרוֹ  ֲאׁשֶ י ּכַ ל ָהַרּבִ ָניו, ׁשֶ ּנוּ ּפָ ּתַ ָנה . ִהׁשְ י ּפָ ָהַרּבִ

ְצֶיְנט ָרִגיל: "ֵאָליו ְוָאַמר מֹו ּפַ י ּכְ ל ּבִ ַטּפֵ ּתְ ְרצֹוִני ׁשֶ ". ּבִ

יר "דָהרֹוֵפא  ַדק ֶאת ָהַרּבִ חֹוֶלה. "ַוְיס ּבָ ְך ּבְ ל ּכָ ה ְלַטּפֵ . ָקׁשֶ

ה  ִרי - ָקׁשֶ י ר", הּוא ָאַמר, " ֲאָבל ֶאְפׁשָ דֹולֵאיֶנּנִ , ֹוֵפא ּגָ

י'ֲאָבל ֲאִני יֹוֵדַע ַמה זֶּה  ה '; ַרּבִ םְוָלֵכן ֲאִני ְמַקּוֶ ֵ ֶעְזַרת ַהׁשּ  ּבְ

י א ֶאת ָהַרּבִ אּוַכל ְלַרּפֵ יךְ ". ׁשֶ ל : "ְוִהְמׁשִ אן ּכָ ֵאר ּכָ ָ ֲאִני ֶאׁשּ

י ַרּבִ ל ּבָ ֵרׁש ַוֲאַטּפֵ ּדָ ּיִ ר ַיְבִריא, ְזַמן ׁשֶ אי. ַעד ֲאׁשֶ ַוּדַ י ּבְ  ְוָהַרּבִ

 ".ַיְבִריא

 
ד ר ְוהֹוֵלְך , ר ַוְיס ִנְכַנס ַלֶחֶדר"ֵמָאז ׁשְ ּפֵ ּתַ ב ִמׁשְ ּצָ ַהּמַ ָאַמר ׁשֶ

ר ּפֵ ּתַ ְכָלל. ּוִמׁשְ ִדיקֹות ָהיּו ַמְרִאים ֶאת , ּבִ ָעׂשּו ּבְ ׁשֶ ִמיד ּכְ ּתָ

י ְמָצִאים ָלַרּבִ ל . "ְוהּוא ָהָיה ֹאֵמר ָמה ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות, ַהּמִ ּכָ

ָהַרבִּ  ֶ ִדּיּוק -י אֹוֵמר ַמה ׁשּ ן הּוא ּבְ אּו ָהרֹוְפִאים, "ּכֵ ּטְ  .ִהְתּבַ

 

ה ּנֶ ּתַ ִאם ִיׁשְ ׁש ֵמָהרֹוְפִאים ׁשֶ ּקֵ י ּבִ ב , ו"ח, ָהַרּבִ ּצָ ּלֹא  - ַהּמַ ׁשֶ

ֲאלוּ . ְיַפְרְסמּו ֹזאת ן : "ָהרֹוְפִאים ׁשָ ַמּדּוַע לֹא ׂשֹוֵחַח  -ִאם ּכֵ

ו ְך ַעד ַעְכׁשָ י ַעל ּכָ י" ?ָהַרּבִ יְוֵהׁשִ ָהָיה : "ב ָהַרּבִ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ

ֵאב  ֵאב ָעַבר -ִלי ּכְ ל ַהּלֵב ְוַהּכְ קֹום ׁשֶ ּמָ ַעְצִמי ּבַ י ּבְ ְלּתִ ". ִטּפַ

ָהָיה לֹו ֶהְתֵקף ֵלב, ְוׁשּוב ָאַמר ָלֶהם ַמן ׁשֶ ל ַהזְּ ַדע ּכָ ּיָ , ׁשֶ

 ."ֲאָבל לֹא ָרָצה ְלַגּלֹות ֶאת ֶזה

 

ל ָהרֹוְפִאים ָהיּו ַהּמּוִמים  יָמִנים ָעַבר ּכָ ל ַהּסִ ִפי ּכָ ּלְ ְך ׁשֶ ִמּכָ

פֹות ֵעת ָהַהּקָ ה ּבָ ׁשֶ י ֶאת ַהֶהְתֵקף ַהּקָ ְוַלְמרֹות ֹזאת , ָהַרּבִ

ִביִעית ְ ָפה ַהׁשּ י ַלַהּקָ ה, ָצַעד ָהַרּבִ ִפּלָ יָמה ְלִסּיּום ַהּתְ , ָחַזר ַלּבִ

ֶנֶסת ְלַחְדרֹו ְלַמְעָלה  ית ַהּכְ ְדֵרגֹות -ְוָעָלה ִמּבֵ ּמַ ! ּבַ

ֵאּלּו ָהיוּ ּכֹחֹות ַעל  ה ֶאָחד ׁשֶ אּו ּפֶ ּטְ ָהרֹוְפִאים ִהְתּבַ

ים ּיִ זֹו יּוַכל . "ֱאנֹוׁשִ ַאַחר ַהְתָקַפת ֵלב ּכָ ר ְלַהֲאִמין ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ

ה ּכָ ּסֻ ַמְדֵרגֹות ְוָלֶלֶכת ֶלֱאֹכל ּבַ  .ָאְמרוּ !" ָאָדם ַלֲעלֹות ּבְ

 

ר ַעם סֵ : "ֶאָחד ָהרֹוְפִאים ִסּפֵ ַעם , ֶפרָרִאיִתי ּפַ ֶלְך ַאף ּפַ ּמֶ ׁשֶ

ֵני ַעּמוֹ  ֵאין זֶה ְלָכבֹוד, לֹא נֹוֵפל ִלְפֵני ּבְ יָון ׁשֶ , וְּכמֹו ֵכן, ִמּכֵ

י ַעת ", ָאַמר, "ָהַרּבִ ׁשְ ֶנֶסת ּבִ ֵבית ַהּכְ יָמתֹו ּבְ לֹא ָנַפל ַעל ּבִ

י ּדֹוֶמה ְלֶמֶלךְ ; ַהַהְתָקָפה י ָהַרּבִ  !"...ּכִ

 

ה הֹוִדיעוּ  ִפּלָ י, ַאֲחֵרי ַהּתְ ָהַרּבִ ְלָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב (ָאַמר  ׁשֶ

ן ִאיְדן " -) ְגרֹוֶנר ַח ַזּיְ ּמֵ יין ְמׂשַ עְסן ּגֵ ֶמען ָזאל ִניט ַפאְרּגְ

ֶנֶסת ְוכוּ  ֵבית ַהּכְ טּוֶרעם'אּון מְ ' ּבְ יין ִמיט ַא ׁשְ ְוֵכן , ָזאל ּגְ

פֹות  ת ַעְרִבית ְוָהַהּקָ ִפּלַ ְמָחה) ֶעֶרבבָּ (ּתְ ׂשִ אּון ֲאזֹוי , ִיְהיּו ּבְ

ן ּטּוֶרעם - אּון ֶדער ִעיָקר , אֹויְך ָמאְרּגֶ ּלֹא !" [=ִמיט ַא ׁשֶ ׁשֶ

ֶנֶסת י ַהּכְ ָבּתֵ ַח ְיהּוִדים ּבְ ּמֵ חּו ָלֶלֶכת ְלׂשַ ּכְ ם ָמָחר, ִיׁשְ , ְוֵכן ּגַ

ר  ְסָעָרה - ְוָהִעּקָ ּיְֵלכּו ּבִ מֹו ֵכן ָאַמר שֶׁ !] ׁשֶ רֹוִצים ֵאּלּו "ּכְ ׁשֶ

ִריאּוִתי  חַ  -ִלְגֹרם ַלֲהָטַבת ּבְ ּמֵ ּיְֵלכּו ְלׂשַ  !"ׁשֶ

 
ַעל, רֹוֵפא ֶאָחד ֵמִעיר ְקִליְווַלְנד ׁשּוָבה- ּבַ ר ִנְכַנס , ּתְ ֲאׁשֶ ּכַ

י  ה רֹוְפִאים ַעל ֲאָתר  - ַלַרּבִ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ , ָאַמר -ְוָרָאה ּכָ

הִ  ֶזה ׁשֶ ִחּלֵל ֶאת יֹום טֹוב ּבְ ב ׁשֶ חֹוׁשֵ ֶאְמַצע ַהַחגׁשֶ יַע ּבְ י , ּגִ ּכִ

ְעּתוֹ  ת ּדַ לּו ֶאת ַחּוַ דֹול הּוא ִאם ְיַקּבְ י. ָסֵפק ּגָ : ְוָעָנה ָהַרּבִ

ֵעדּות ְלִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש " מֹו ּבְ אֹוְמִרים ָלֵעִדים  -ֶזהּו ּכְ ׁשֶ

ךְ  ת ְויֹום טֹוב ַעל ּכָ ּבָ ִלים ׁשַ בֹואּו ּוְמַחּלְ ּיָ ׁש , ׁשֶ ּיֵ ַלְמרֹות ׁשֶ

לָסֵפק גָּ  ְתַקּבֵ אן ,דֹול ִאם ֵעדּוָתם ּתִ ם ּכָ ְך ּגַ י , "ּכָ ָאַמר ָהַרּבִ

ֵפק" ִלים יֹום טֹוב ַעל ַהּסָ אֹות ְיהּוִדי ְמַחּלְ ְכֵדי ְלַרּפְ  ".ּבִ

 

ַיַחד ִעם ָהַרב (ְקַזְרנֹוְבְסִקי . א.ִלְפנֹות ֶעֶרב ִנְכָנס ָהַרב ש

י) ְגרֹוֶנר. ל.י י , ֶאל ָהַרּבִ ָמעֹות ִאֵחל ָלַרּבִ ּוָבֵעיַנִים זֹוְלגֹות ּדְ

ֵלָמה" ךְ ". ְרפּוָאה ׁשְ י ֵהִגיב ַעל ּכָ ְסִאיז ָדאְך ַא : "ָהַרּבִ

ַחֶגךָ 'ְסִתיָרה צּו  ַמְחּתָ ּבְ ל ָדאְך ָאז ִמיר ָזאל ִווי'מְ '; ְוׂשָ

ִריאּות  ה ַזין  -צּוקּוֶמען ִאין ּבְ ְוָקא ּדּוְרְך ַמְרּבֶ אס ּדַ ִאיז ּדָ

ְמָחה ׂשִ ִכּיֹות". ּבְ ֶזה ָהֵרי =!". [ִאיז ֶנֶגד ְרצֹוִני", ָאַמר, "ּבְ

ַחֶגךָ 'לְ ְסִתיָרה  ַמְחּתָ ּבְ ְבִריאּות '; ְוׂשָ ף ִלי ּבִ ְתַוּסֵ ּיִ  - רֹוִצים ׁשֶ

וְ  ְמָחה- ָקא ַעלָאז ֶזה ּדַ ׂשִ ְרּבּו ּבְ ּיַ ִכּיֹות . ְיֵדי ׁשֶ ֶזה ֶנֶגד  -ּבְ

 !].ְרצֹוִני

 

ּיֹום ְקּבּוֵקי  ּבַ ֵני ּבַ י ְלָהַרב ְקַזְרנֹוְבְסִקי ׁשְ ַההּוא ָנַתן ָהַרּבִ

ֶקה' ִהְכִניסּו ֵאָליו ִלְפֵני ַהַחג(' ַמׁשְ ְכֵדי : ְוָאַמר לוֹ , )ׁשֶ זֶהּו ּבִ

פֹות  ְוֶאָחדְלָכל ֶאָחד ְלַחּלֵק  ְפֵני ָהַהּקָ ּלִ ֵעת ַהִהְתַוֲעדּות ׁשֶ ּבְ
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נּו  - אי ְיַאְרּגְ ַוּדַ ּבְ ְבֵרי ַהּתֹוָרה -ׁשֶ ּה ּדִ רּו ּבָ אי לֹא ְיַחּסְ , ּוְבַוּדַ

ְמָחה ִ פֹות . ַהִהְתעֹוְררּות ְוַהׂשּ ְך ַיֲעְרכּו ֶאת ָהַהּקָ ְוַאַחר ּכָ

ְמָחה ׂשִ ְהֶייָנה ּבְ ּתִ ַר , ְוׁשֶ ּלֹא ִיּגָ ַחת ֶהָחגְוׁשֶ ּמְ ִ מֹו ֵכן ". ע ִמׂשּ ּכְ

ְך ַהּיֹום, ָאַמר ֶמׁשֶ ֶקה עֹוד ּבְ ׁשְ ּתּו ֵמַהּמַ ׁשְ ּיִ ּלֹא ִיְהיֶה , ׁשֶ ׁשֶ

ֵמִכין ֵמַהּיֹום ְלָמָחר  .ּכְ

 
ְך ִנְכַנס ַהַרשַׁ  י"ג ז"ַאַחר ּכָ י הוּא , ל ְלָהַרּבִ י ָאַמר לֹו ּכִ ְוָהַרּבִ

נֹוֵגַע ִלפְ  ִליַח ּבְ ה ֹאתֹו ְלׁשָ ה ָהְרֵאתָ "סּוֵקי עֹוׂשֶ , "ַאּתָ

סּוִקים  רּו ֶאת ַהּפְ ְמּכְ ּיִ יַבת ּתֹוְמֵכי - ְוׁשֶ ִמיִמים -ְלטֹוַבת ְיׁשִ ּתְ

ָרִגיל - ּנּוִיים, ּכָ פּותֹו ; ּוְבִלי ׁשִ ּתְ ּתַ י  -ֶאת ִהׁשְ  - ָאַמר ָהַרּבִ

דֹוָלִרים ְיִחיִדים ן ּבְ ל ּדֹוָלר , ִיּתֵ סּוק ְיַקּבֵ ְקֶנה ּפָ ּיִ ל (ְוָכל ִמי ׁשֶ ׁשֶ

י ֵעת ַהִהְתַוֲעדּות ). ָהַרּבִ ּבְ י ׁשֶ א ָהַרּבִ ּטֵ ִלְפנֹות ֶעֶרב ִהְתּבַ

רּו  פֹות ְיַצּיְ ָאז ֶדער ָוואס ִזיְצט אֹויְפן "ּוַבֲהִליָכה ָלַהּקָ

עְנקל  א !" [=ט ִניטֶפעלְ  -ּבֶ ּסֵ ב ַעל ַהּכִ ּיֹוׁשֵ זֶּה ׁשֶ לֹא  -ׁשֶ

 !...].ָחֵסר

 
ֶעֶרב ע ּבָ ׁשַ ָעה ּתֵ ָ ׁשּ פֹותלִ , ּבַ דֹול , ְפֵני ָהַהּקָ ָהל ַהּגָ ב ַהּקָ ֵ ִהְתַיׁשּ

י . ְלִהְתַוֲעדּות ִעם ִזְקֵני ַהֲחִסיִדים ל ָהַרּבִ אֹו ַהָקדֹוׁש ׁשֶ ּסְ ּכִ

ְמקֹומוֹ  ח ּבִ ָרִגיל, ָהָיה ֻמּנָ קּו ... ּכָ  ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחדִחּלְ

ְמיָֻחד ֲעבּור ַהִהְתַוֲעדוּ  ַלח ּבִ י ׁשָ ָהַרּבִ ֶקה ׁשֶ ׁשְ  .תֵמַהּמַ

 
י ֶאת ַאל ָהַרּבִ ְמַחת ּתֹוָרה ׁשָ ֵליל ׂשִ : ְגרֹוֶנר. ל.ָהַרב י ּבְ

ֶנֶסת" י ּכְ ָבּתֵ ַח ּבְ ּמֵ ן: "ְוָעָנה" ?ַהִאם ָהְלכוּ ְלׂשַ ֲאלֹו ". ּכֵ ׁשּוב ׁשָ

י ֵבית(ָוואס טּוט ִזיְך אּוְנְטן : "ָהַרּבִ ֶנֶסת ּבְ ַמה ּקֹוֶרה =[? )ַהּכְ

ה  ֵבית(ְלַמּטָ ֶנֶסת ּבְ ע: "ָעָנהוְ ] ?)ַהּכְ ׁשַ ָעה ּתֵ ָ ". ִמְתָווַעִדים ִמׁשּ

יְך ְלִהְתַעְנֵין י ִהְמׁשִ ּטּוֶרעם: "ָהַרּבִ ְמֹסר ָלֶהם  ?ִמיט ַא ׁשֶ " ּתִ

ּטּוֶרעם ְהֶיה ִמיט ַא ְגרֹוְיֶסע ׁשֶ ּיִ י ׁשֶ ָאַמְרּתִ  !".ׁשֶ

 
ֵבית  פֹות ּבְ ם ַלֲעֹרְך ֶאת ָהַהּקָ ּלָ ַאַחר ַהִהְתַוֲעדּות ָהְלכּו ּכֻ

ֶנסֶ  דֹולַהּכְ דֹוָלה ַוֲעצּוָמה . ת ַהּגָ ְמָחה ּגְ ׂשִ פֹות ֶנֶעְרכּו ּבְ ָהַהּקָ

ם , ְמֹאד ּגַ יִרים ְוָהִרּקּוִדים" ְלַמְעָלה"ַעד ׁשֶ ִ ְמעּו ַהׁשּ ֵעת . ִנׁשְ ּבְ

נוּ  ה, ָהִרּקּוִדים ִנּגְ ָעה ֲאֻרּכָ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּגּון , ּבְ ָזאל ׁשֹוין "ֶאת ַהּנִ

ה ֻאּלָ י ּגְ הְ [=, "ַזין ּדִ ּתִ הׁשֶ ֻאּלָ ָבר ּגְ ַעם ֶהְחִליפּו ] ֶיה ּכְ ַאְך ַהּפַ

ה"ֶאת ִמּלֹוָתיו בְּ  י ִיְהֶיה שֶׁ [= "ָזאל ְגעזּוְנט ַזין ְדֶער ֶרּבֶ ָהַרּבִ

ִריא ה" - ּוְמֻאָחר יֹוֵתר , ]ּבָ " ֶוועט ְגעזּוְנט ַזין ְדֶער ֶרּבֶ

י[= ִריא ִיְהֶיה ָהַרּבִ ה"ּוְמֻאָחר יֹוֵתר ] ּבָ  "ְגעזּוְנטִאיז  ְדֶער ֶרּבֶ

ִריא[= י ּבָ ֶנֶסת לֹא , ]ָהַרּבִ ֵבית ַהּכְ ַכח ּבְ ּנֹ ל ִמי ׁשֶ ר ּכָ ֲאׁשֶ ּכַ

יו ֶאת ַסֲעַרת ָהִרּקּוד ַהזֶּה ל ְיֵמי ַחּיָ ח ּכָ ּכַ ד ֶאָחד  ,ִיׁשְ ּצַ ּמִ ׁשֶ

ל  ֵעיֵני ּכָ ָמעֹות ּבְ ִני ִעם ּדְ ד ׁשֵ ה ּוִמּצַ ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ִנְרַקד ּבְ

 .ֶאָחד

 
ה ֶאָחד  ּמָ ָהל ּכַ ִאּלּו ָיַדע ַהּקָ ְך ׁשֶ א ַאַחר ּכָ ּטֵ ָהרֹוְפִאים ִהְתּבַ

י  ל  - ַנַחת רּוַח ּגֹוֵרם ִנּגּון ֶזה ָלַרּבִ ִנים אֹותֹו ּכָ ָהיּו ְמַנּגְ

ַמן ְללֹא ֶהֶרף  !ַהזְּ

 

ִרים ָעה , ְמַסּפְ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ ִרים  -ׁשֶ ָ ׁשּ י ׁשֶ ַמע ָהַרּבִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ

ה ִאי" תֹו ְוָעַמד ַעל  - " ז ְגעזּוְנטְדֶער ֶרּבֶ ּטָ י ִמּמִ ָיַרד ָהַרּבִ

דֹוׁשֹות  ָהַר [ַרְגָליו ַהּקְ ְכֵדי ׁשֶ ְגרֹוֶנר יּוַכל ִלְמֹסר . ל.יב ּבִ

ָהל  ְך ָאַמר  -ַלּקָ הּוא  -ּכָ לּוי"ׁשֶ ֹאֶפן ּגָ יׁש טֹוב ּבְ ְוַאף , "]ַמְרּגִ

ָאְזֵני ָהרֹוֵפא א ּבְ ּטֵ ִחּיּוְך ָרָחב נָ , ִהְתּבַ ׁשֶ ָניו ּכְ סּוְך ַעל ּפָ

דֹוׁשֹות אס ִאיז ֲחִסיִדים: "ַהּקְ ָאָלהּו ִאם "... ּדָ ר ׁשְ ְוַכֲאׁשֶ

ה לֹא ַמְפִריִעים ְוטֹוְרִדים ֶאת  ּגּוִנים ְלַמּטָ יִרים ְוַהּנִ ִ ַהׁשּ

הּוא ָזקּוק ָלּה  ְחֶלֶטת ׁשֶ נּוָחה ַהּמֻ ִאיז ַא 'סִ : "ָעָנה -ַהּמְ

ַמאְקע ִמיּוִזיק  !"...ִגעׁשְ

 
ינְ  ָעה ַאַחת ְלֶעֶרְך , ַתִיםּבֵ ׁשָ ְיָלה ְוֵחִציּבְ , ַאַחר ֲחצֹות ַהּלַ

ְחּתֹון"לְ " ִמְנָין"ִנְכַנס  ן ֵעֶדן ַהּתַ ת ַעְרִבית" ּגַ ִפּלַ לּו ּתְ ּלְ , ְוִהְתּפַ

תוֹ  ב ַעל ִמּטָ י יֹוׁשֵ ר ָהַרּבִ ֲאׁשֶ פֹות ָעַרְך . ּכַ ם ֶאת ָהַהּקָ ּגַ

יָבה ַעל ַהמִּ  ֵדי ְיׁשִ י ּתֹוְך ּכְ הָהַרּבִ ָיָדיו , ּטָ ְוֵסֶפר ַהּתֹוָרה ּבְ

דֹוׁשֹות  .ַהּקְ

 
ה וְ  ִפּלָ יַאַחר ַהּתְ פֹות ֵאֶצל ָהַרּבִ ְגרֹוֶנר . ל.ָיָצא ָהַרב י, ָהַהּקָ

ם ְלָמֳחָרת  ִיְתַווַעדּו ּגַ ֶ י ָאַמר לֹו ׁשּ ָהַרּבִ ר ׁשֶ ֵמַהֶחֶדר ְוִסּפֵ

ָרִגיל עּוָדה, ּכָ לּו ָיַדִים ַלּסְ ם ִיּטְ ּלָ ּכֻ ֶקה ְוכִ ; ְוׁשֶ ׁשְ י ֶאת ַהּמַ

ֵעת ַהִהְתַוֲעדּות קּו ּבְ ִהְכִניסּו ֵאָליו ִלְפֵני יֹום טֹוב ְיַחּלְ . ׁשֶ

י יֹום : "ְוׁשּוב ָאַמר ָהַרּבִ ָהְיָתה ּבְ ְמָחה ׁשֶ ִ ַהׂשּ ְרצֹוִני ׁשֶ ּבִ

ִמיִני ֲעֶצֶרת  ִכְפַלִים -ׁשְ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ּיֹום ׂשִ ְהֶיה ּבְ !" ּתִ

י, אֹוְמִרים[ ָהַרּבִ א ׁשֶ ּטֵ ִוויִפיל ֶמען ָהאט ִזיְך ְגעִפיְלְט : "ִהְתּבַ

עֶסער ּוַוי ֶנעְכְטן ; ַהייְנט ִאיז  -ֲאִפּלּו ַא ִמיְלָיאן ָמאל ּבֶ

עם ְצֵוויְטן ָטאג  ן(ּדֶ ֶקען ֶמען ָנאְך ַאְלץ ִפיְלן ) ְמַאְרּגֵ

עֶסער  !"].ּבֶ

 

ר י ַאף ָמַסר ַעל יָ , ָהַרב ְגרֹוֶנר הֹוִסיף ְוִסּפֵ ָהַרּבִ ֶכן ׁשֶ דֹו ּתֹ

ֵעת ַהִהְתַוֲעדּות ְהֶיה ָעָליו ַלְחֹזר ָעֶליָה ּבְ ּיִ יָחה ׁשֶ ִ ְוהֹוָרה , ִמׂשּ

ִעְנָין  ר ּבָ ָהַרב יֹוֵאל " חֹוֵזר"ִעם הַ ") דּוְרְכֶרעְדן("לֹו ְלַדּבֵ

ַהן ר , ּכְ ּיֹוִסיף ְלַדּבֵ  ...'ְוכוּ " ַמְרֵאי ְמקֹומֹות"ׁשֶ
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ּיֹום ים בְּ  ּבְ ִין ֲאָנׁשִ לּו ִמּנַ ּלְ ּבֶֹקר ִהְתּפַ ְמַחת ּתֹוָרה ּבַ ן "ׂשִ ּגַ

ְחּתֹון הּוא ". ֵעֶדן ַהּתַ אֹוְמרֹו ׁשֶ ֶלת ַחְדרֹו ּבְ י ָסַגר ֶאת ּדֶ ָהַרּבִ

ה ָהל, ִנְמָצא ְלַמּטָ ל ַהּקָ דֹול ִעם ּכָ ֶנֶסת  ַהּגָ ֵבית ַהּכְ  ... ַהְינּו ּבְ

 
ָחה הַ  פֹות ִנְפּתְ סוּ ִלְפֵני ָהַהּקָ ֶלת ְוָאְמרּו ֶאת ּפְ ה "ֵקי ּדֶ ַאּתָ

ָרִגיל" ָהְרֵאתָ  י  ,ּכָ סּוק ָהִראׁשֹון ְוָהַאֲחרֹון ָאַמר ָהַרּבִ ֶאת ַהּפָ

ַעְצמוֹ  ָאר , ּבְ ְ חּוץ -ְוַהׁשּ ָעַמד ּבַ ה . ַהִמְנָין ׁשֶ ִפּלָ ַאֲחֵרי ַהּתְ

י ל ָהַרּבִ דֹוׁש ׁשֶ ַחְדרֹו ַהּקָ פֹות ּבְ ֵני . ֶנֶעְרכּו ָהַהּקָ ׁשְ ִסְפֵרי ּבִ

יפּו ֶאת ַהְסֶטעְנֵדר ב . ּתֹוָרה ִהּקִ ַעְצמֹו ָיׁשַ י ּבְ ָהַרּבִ

ה ְוֶהְחִזיק ֵסֶפר  ּטָ ַעל ַהּמִ

דֹוׁשֹות ָיָדיו ַהּקְ ; ּתֹוָרה ּבְ

פֹות  ר ָעׂשּו ֶאת ָהַהּקָ ְוַכֲאׁשֶ

יף ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה  ִהּקִ

ִביב  דֹוׁשֹות ִמּסָ ָיָדיו ַהּקְ ּבְ

ָהָיה ֻמנָּ  ח ְלָפָניו ְלִסּדּורֹו ׁשֶ

ְלָחןַעל  ֻ  ...ַהׁשּ

 
ֳהָרִים ָעה ָחֵמׁש , ַאֲחֵרי ַהּצָ ׁשָ ּבְ

י ֶאת ָהַרב , ָלֶעֶרךְ  ַאל ָהַרּבִ ׁשָ

ה : ְגרֹוֶנר. ל.י ה ְלַמּטָ ֲעׂשָ ַמה ּנַ

ֵבית( ֶנֶסת ּבְ ָהל : ְוָעָנה? )ַהּכְ ַהּקָ

דֹוָלה ְמָחה ּגְ ׂשִ עם . "ּבְ ָזאג ּדֶ

י, "עֹוָלם  ָאז אֹויף", ֵהִגיב ָהַרּבִ

 ַווייֶטער ָזאל ַזין ִמיט ָנאך

ּטּוֶרעם ר וֹ ֱאמ=!" [ֶמערר ׁשֶ

ְהֶיה  'עֹוָלם'לָ  ְך ּתִ ֶהְמׁשֵ ּבַ ְמָחה ׁשֶ ׂשִ

 !]עֹוד יֹוֵתר סֹוֶעֶרת

 

י ָנטּו ִצְלֵלי ֶעֶרב ָסמּוְך , ַוְיִהי ּכִ

ִקיָעה ְ מֹו ֶאֶמׁש ִלְפֵני . ֵהֵסבּו ַהּכֹל ְלִהְתַוֲעדּות, ְלֵעת ַהׁשּ ּכְ

פֹות ָתִמיד .ַהַהּקָ ֶנֶסת ָהָיה ָערּוְך ּכְ ית ַהּכְ ם לֹא וּ ֵמא. ּבֵ

ְמַחת . ֶנֱעַדר ׂשִ רּוי ָהָיה ּבְ י ׁשָ ִמְצַות ָהַרּבִ ּבְ ּבּור ׁשֶ ְוַרק ַעל ַהּצִ

ֶלְך  ֵאין ַהּמֶ ְך ׁשֶ ֶרת ּתוָּגה ַעל ּכָ ָעה ַהַחג ִנּכֶ ׁשָ לּוי ְלַעּמֹו ּבְ ּגָ

 .זוֹ 

ֶפַתח ַהִהְתַוֲעדּות ָמַסר ָהַרב י ָבִרים  .ל.ּבְ ְגרֹוֶנר ֶאת ַהּדְ

ִהְתַוֲעדּות זוֹ  י ַלְחֹזר ּבְ הֹוָרה לֹו ָהַרּבִ ת"ַוֲהֵרי  ׁשֶ  :ָהִעְנָין" ְנֻקּדַ

 
הּו ִעְנָין " ֵאיֶזׁשֶ נֹו ּבְ ר ֶיׁשְ ֲאׁשֶ רֹון -ּכַ ָבר , ִחּסָ ָיֹכל ַהּדָ

ֵני ֳאָפִנים ׁשְ א ּבִ ּטֵ ָבר ) א: (ְלִהְתּבַ ל ַהּדָ ּכָ  )ב(; ָחֵסר) ָהִעְנָין(ׁשֶ

ִעְנָין ָחֵסר ּבָ לֹוַמר. ׁשֶ א , ּכְ ֵלם ֶאּלָ ם ֲאָבל ֵאיֶנּנּו ׁשָ ָבר ַקּיָ ַהּדָ ׁשֶ

רּות ּבְ תֹוֶסֶפת ְוִהְתּגַ ָבר . ָחֵסר ְוָאז ֵיׁש ֶהְכֵרַח ּבְ ְגָמא ַלּדָ  - ּדֻ

ם ִאיַבת ַהּדָ ְ ִריָקה : ִמׁשּ ם ֵמָאָדם ּפֹוֶעֶלת ַהזְּ ּמֹוִציִאים ּדָ ׁשֶ ּכְ

ְהֶיה ְמקֹום ָחָלל ּיִ ָהֲאִויר יֹוֵצא ; ׁשֶ ִמְתַמּלֵא  -ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ

ָדם לֹוַמר. ֶהָחָלל ַהזֶּה ּבְ יְך ְלתֹוכֹו ּתֹוֶסֶפת, ּכְ ֶהָחָלל ַמְמׁשִ . ׁשֶ

ָהָיה ָחֵסר  ָבר ׁשֶ ּדָ א ּגֹוֵרם  - ְורֹוִאים ִמֶזה ׁשֶ רֹון ֶאּלָ ֵאיֶנּנּו ִחּסָ

 .ַלּתֹוֶסֶפת

 

ר" י ִסּפֵ יךְ , "ְוָהַרּבִ עַ ", ִהְמׁשִ ּפַ ם ׁשֶ

יִחידּות  הּו ּבִ ָאַמר לֹו ִמיׁשֶ

הּוא ֵריק ֵמִעְנְיֵני ּתֹוָרה  ׁשֶ

ל ַטַעם , ּוִמְצֹוות יָלא ֵאין ּכָ ּוִמּמֵ

ךְ  ר ִאּתֹו ַעל ּכָ י . ְלַדּבֵ ְוָהַרּבִ

ה: ָעָנה לוֹ  ַרּבָ יָון , ַאּדְ ִמּכֵ

ִלי ֵריק  הּוא ּכְ הּוא ׁשֹוֵאב  - ׁשֶ

ָמתוֹ  ׁשְ , יֹוֵתר ּכֹחֹות ִמּנִ

ל ַעל ַעְצמֹו  ּוִביָכְלּתוֹ  ְלַקּבֵ

ְצוֹות  ."ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

 
ִעְנַין " ּוְכמֹו ֵכן הוּא ּבְ

ְמצּום  ֹצֶרְך  -ַהּצִ ּלְ ׁשֶ

ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלמֹות ָהֵרי 

ר ִהְכִריַח  ְמצּום ְוַהֶהְסּתֵ ַהּצִ

ּלּוי אֹור הַ  . "'ַקו'ֶאת ּגִ

י הֹוִסיף יָון ": ְוָהַרּבִ ּכֵ

ל  נֹו ִעְנָין ׁשֶ ּיֶׁשְ ֶקד "ׁשֶ ִיּפָ

ֶבךָ  לֹא ָצִריְך  -" מֹוׁשָ

ֵרם ַעל ְיֵדי ֶזה  ָרעֹוןְלִהּגָ ; ּגֵ

ה ַרּבָ א ַאּדְ  ".ֶאּלָ

 
ֵאר ֶאת ָהִעְנָין  ַהן ּבֵ ם ְוָאז ָהַרב יֹוֵאל ּכְ ָהַרב ְגרֹוֶנר ִסּיֵ

ֲארּוָכה י, ּבָ הֹוָרַאת ָהַרּבִ  .ּכְ

ְך ְזַמן ַרבִזְקֵני ַהֲחִסיִדים ִהתְ  ֶמׁשֶ נּו ּבְ ַכי . ַווַעדּו ְוִנּגְ ָהַרב ָמְרּדְ

יַחת י, ל ָאַמר"ְמעְנְטִליק ז ִמים ֵלב ְלׂשִ ר ׂשָ ֲאׁשֶ ּכַ ֵרי "ׁשֶ ׁשְ ג ּתִ

י , )ח"תשל( ָהַרּבִ ָהאט ׁשֹוין ַאֶלעס ֶדעָמאְלט "רֹוִאים ׁשֶ

אָוואְרְנט ַאג ְלַהּכֹל[= "ּבַ יחֹות "ְרֵאה ( ]ְוָצָפה ַהּכֹל ֵמֹראשׁ  ּדָ ׂשִ
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ל כ ַעל, 133א ַעּמּוד "ח ח"תשל" ֹקֶדשׁ  ִריאּותֹו ׁשֶ ב ּבְ ק "ְדַבר ַמּצַ

  ).ְועֹוד, ע"צ נ"ר מֹוַהַרַיי"ַאְדמוֹ 

 

ְיָלה ּלַ ֵרה ּבַ ָעה ַאַחת ֶעׂשְ ׁשָ ֵהִביא ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב , ּבְ

תֹוָכהּ  ּבְ ִין ׁשֶ י ּוְמַעט ַהּיַ ל ָהַרּבִ ְוֵכן ֶאת , ְגרֹוֶנר ֶאת ּכֹוסֹו ׁשֶ

ָלה ִין ְלַהְבּדָ י ּיַ ּנּו ָלַקח ָהַרּבִ ּמֶ ּמִ ְקּבּוק ׁשֶ י , ְוָאַמר, ַהּבַ ָהַרּבִ ׁשֶ

ִין לְ  ַלח ֶאת ַהּיַ ָרָכה'ׁשָ ל ּבְ מֹו ֵכן ָאַמר. 'ּכֹוס ׁשֶ י , ּכְ ָהַרּבִ ׁשֶ

ה לֹו ְלַהְכִריז  י הֹוִסיף , "ַהְכָרָזה"ִצּוָ אס " -ַאְך ָהַרּבִ ּדָ

ָלה, ְגן ָנאְך ֵזייֶער ַמֲעִריבָזאְלְסטּו ֵזיי ַזא יד [= "ַפאר ַהְבּדָ ּגִ ּתַ

ֶהם ִלְפֵני  ּלָ ֲעִריב ׁשֶ ָלהָלֶהם ַאֲחֵרי ַהּמַ ּבּור . ]ַהְבּדָ ְמַחת ַהּצִ ׂשִ

ֹמַע ַמִהי ַהַהְכָרָזה  ּיָה ִלׁשְ ּפִ ְדָלה ְוֵאֶליָה ִהְצָטְרָפה ַהּצִ ּגָ

ְר  ֲעִתיָדּה ְלִהְתּפַ ּקֹות ֲאָחדוֹ ׁשֶ עֹוד ּדַ  .תֵסם ּבְ

ה ֶאת  ּלָ ת ַעְרִבית ְוָאז ָהַרב ְגרֹוֶנר ּגִ ִפּלַ לּו ּתְ ּלְ ִהְתּפַ

ׂשֹוָרה ַחְדרֹו ַהָקדֹושׁ : ַהּבְ יָחה ּבְ י ֹיאַמר ׂשִ ְמעּו , ָהַרּבִ ְוֻכּלָם ִיׁשְ

ֶנֶסת ָהַרְמקֹולְיֵדי ַעל , אֹוָתהּ  ֵבית ַהּכְ ה ּבְ  !ְלַמּטָ

 
בּול ְמַחת ַהּנֹוְכִחים לֹא ָיְדָעה ּגְ יָרה ֶפרֶ . ׂשִ יָרה ַאּדִ ל ׁשִ ץ ׁשֶ

י  - ל ָהַרּבִ פֹות ׁשֶ ַבת ַאַחת -ִנּגּון ָהַהּקָ ַרץ ְסּפֹוְנָטִנית ּבְ . ּפָ

ֵני ֵארּוֵעי  ם ָהיּו ֲעַדִין ִנְבָהִלים ַוֲחֵרִדים ִמּפְ ּלָ עֹות  48ּכֻ ָ ַהׁשּ

ָהַאֲחרֹונֹות ְוִהּנֵה 

ׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה . ַהּבְ

ּבּור לֹא ֶהֱאִמין  ַהּצִ

מַ  ַרק . ע ָאְזָניוְלִמׁשְ

מֹוֶנה  ִעים ּוׁשְ ַאְרּבָ

י  עֹות ָחְלפּו ֵמָאז ָהַרּבִ ׁשָ

ה  ל ֶהְתֵקף ֵלב ָקׁשֶ ִקּבֵ

 ֲעֵלינוּ לֹא (ע "ע ול"ל

 -ְוִהּנֵה ) ְולֹא ֲעֵליֶכם

יָחה"  "!ׂשִ

 

ְיָלה ֲחצֹות ַהּלַ ל ֶאת , ּבַ ׁש ְלַקּבֵ ּקֵ ּבִ ּלוֹ הָ ְלַאַחר ׁשֶ , ַגעְרְטל ׁשֶ

ָבָריו י ֶאת ּדְ ַתח ָהַרּבִ ה ֶרעְדט ֶמען : ּפָ ד ַא ִסּבָ ַאזֹוי ִווי ִמּצַ

ָלה ִרים ַאֲחֵרי [="... ָנאְך ַהְבּדָ ּבְ ִהיא ְמּדַ ל ׁשֶ ה ּכָ ד ִסּבָ ִמּצַ

ָלה יֶֻחֶדת ] ַהְבּדָ ׁשּות ַקּלָה ַעל ַהִהְתַאֲחדּות ַהּמְ ִהְתַרּגְ ר ּבְ ְוִדּבֵ

ְפֶעֶלת ַעל ּנִ ּדּור"ְיֵדי  ׁשֶ ְמַחת" ׁשִ ר ִעם ׂשִ ׁשֶ  - ּתֹוָרה  ְוַהּקֶ

ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ל ֶאָחד ִמּבְ ית פּון ּכָ ִניט , ִהְתַאֲחדּות ֲאִמּתִ

קּות ִאין ַאְנֶדעֶרע ִעְנָיִנים , קּוְקעְנִדיק אֹויף ֵזייֶער ִהְתַחּלְ

ָרֵאל[= ֵני ִיׂשְ ל ֶאָחד ִמּבְ ל ּכָ ית ׁשֶ לִ , ִהְתַאֲחדּות ֲאִמּתִ י ִמּבְ

ִעְנָיִנים ֲאֵחִרים ֶהם ּבְ ּלָ קּות ׁשֶ ט ַעל ַהִהְתַחּלְ ְמֹבָאר , ]ַהּבֶ ּכִ

ה  ֲאֻרּכָ ֶרק לבַּ ּבָ ְניא ּפֶ  ..."ב"ּתַ

 
ִמיַע ַמֲאָמר ד י ַאף ִהׁשְ ְמַחת ּתֹוָרה'ה "ָהַרּבִ . 'ְלָהִבין ִעְנָין ׂשִ

יָחה ִ ִסּיּום ַהׂשּ ָרכֹות ּוְבֶקַטע ֶזה ִנְקטַ , ּבְ י ּבְ ַפע ָהַרּבִ ע ׁשָ

ְבִכי ַעם ּבִ ּבּורֹו ִמיֵדי ּפַ ָכה ְזַמן ַמה.. ּדִ יָחה ּבָ ִ . ְוַגם ַאֲחֵרי ַהׂשּ

ֲאלּו ָהרֹוְפִאים ר ׁשָ ֲאׁשֶ יָחה , ּכַ ִ ר  - ַאֲחֵרי ַהׂשּ ּבֵ ַעל ַמה ּדִ

ָכה  ּבָ ֵעת ׁשֶ ר ַעל , ָעָנה -ּבְ ֵרְך ֶאת ַהֲחִסיִדים ְוִדּבֵ ּבֵ ׁשֶ

יחַ   ... ָמׁשִ

 
ים ְלתָ  ל ַהֲחִסיִדיםַהתֹוַכְלָנה ִמּלִ , ֵאר ֶאת ַסֲעַרת ָהְרָגׁשֹות ׁשֶ

ְמָחה ִ יָסא? ֶאת ִהְתרֹוְממּות ָהרּוחַ ? ֶאת ַהׂשּ ַהִאם , ּוֵמִאיָדְך ּגִ

יר אֶ  הּו ִמן ָהרֹוְפִאים ְלַהְסּבִ ת ַהּנֵס ָהְרפּוִאי יּוַכל ִמיׁשֶ

ָרה ּקָ  ?ׁשֶ

 

י לְ  ירּו ָלַרּבִ י ָהרֹוְפִאים ִהּתִ ר ָחֵמׁש ְמֻאָחר יֹוֵתר נֹוַדע ּכִ ַדּבֵ

ְלַבד ּקֹות ּבִ ָכה ָקרֹוב, ּדַ יַחת ַהּקֶֹדׁש ִנְמׁשְ ִרים ְוָחֵמׁש  ְוׂשִ ְלֶעׂשְ

ּקֹות  !ּדַ

 

יָחה הֹוָדה  ִ ַאֲחֵרי ַהׂשּ

ּלֹא  י ָלרֹוֵפא ַעל ׁשֶ ָהַרּבִ

ֶאְמַצע ְוָנַתן לֹו , ֲעָצרֹו ּבָ

ה יֹוֵתר  ר ַהְרּבֵ ְלַדּבֵ

ֻתְכָנן ִפי ַהּמְ , ְוָאַמר, ִמּכְ

ַאֲחרֵ  ָאַמר ֶאת ַמה ׁשֶ י ׁשֶ

ָרָצה הּוַטב לֹו  ׁשֶ

ה ַהְרּבֵ ם . [ּבְ ְוָאֵכן ּגַ

ַהּכֹל  ָהרֹוְפִאים ֵהִעידּו ׁשֶ

טֹוב ָעה ַעל , ָעַבר ּבְ ּפָ ל ַהׁשְ יָחה ּכָ ִ ְולֹא ָהְיָתה ַלֲאִמיַרת ַהׂשּ

ָאלֹו ָהרֹוֵפא]. ַהּלֵב ה ֶאת , ׁשְ ָעה ַקּלָ ׁשָ יק לֹוַמר ּבְ ַהִאם ִהְסּפִ

ָר  ֶ ל ַמה ׁשּ ֲאִני רֹוֶצה : "ְוָעָנה; ָצהּכָ ֶ ַמה ׁשּ לּוי ּבְ  - ִאם ֶזה ּתָ

ל ּבּור ֲהֵרי ֵאין ּכָ עּור ִלְזַמן ַהּדִ  "...ׁשִ

 

שׁ  ל  ַוְיַבּקֵ ִהְתַקּבֵ ל ַהֹחֶמר ׁשֶ ִביאּו ְלָפָניו ֶאת ּכָ ּיָ י ׁשֶ ָהַרּבִ

ָיִמים ֵאּלוּ  ּדַֹאר ּבְ רּו ֵמאֹות ַרּבֹות . ּבַ ֵני ְיֵמי ַהַחג ִהְצַטּבְ ׁשְ ּבִ

ִבים ל ִמְכּתָ י ַחּלָשׁ . ׁשֶ ה, ָהַרּבִ ַאְך , ַאֲחֵרי ַהְתָקַפת ֵלב ָקׁשָ
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קֹוֵצר רּוַח ִלתְ  ים ּבְ ְוָלֵכן ֵאין הוּא , ׁשּובֹוָתיוְיהּוִדים ֲהֵרי ְמַחּכִ

אֹותֹו ַליְ  ב ִלּבֹו ְוִלְבִריאּותֹו ְועֹוד ּבְ ָלה ִהְתִחיל ִמְתַיֵחס ְלַמּצַ

 .ַלֲענֹות ֲעֵליֶהם

 
ְך ְוָאַמר ָמה ְמֹאד ַעל ּכָ י ָינּוַח : "ָהרֹוֵפא ּתָ ָהַרּבִ ַדאי ׁשֶ אּוַלי ּכְ

בּוַעִים ְלָפחֹות ׁשְ ְך ּכִ ֶמׁשֶ ל ּבְ ְך ַיְתִחיל ַלֲענֹות ְואַ , ֹקֶדם ּכָ ַחר ּכָ

ִבים ְכּתָ ְפִליָאה" ?ַעל ַהּמִ י ָעָנה ּבִ ַתב : ָהַרּבִ ּכָ ַהִאם ְיהּוִדי ׁשֶ

ה  ּמָ עֹוד ּכַ ְכּתֹב ּבְ ּיִ חֹות ִמזֶּה ׁשֶ ו ָזקּוק ְלֶעְזָרה ּפָ ִלי ַעְכׁשָ

ׁשּוט ְלַהְחָלָטתוֹ !" ?ָיִמים ר ּפָ ם הֹוִסיף ֶהְסּבֵ י ּגַ ִאם . ָהַרּבִ ּבְ

י בּוַעִיםַיְמּתִ רּו עֹוד , ָאַמר, ן ׁשְ ַמן ִיְצַטּבְ ְך ַהזְּ ֶמׁשֶ ֲהֵרי ּבְ

ה עֹוד יֹוֵתר ְהֶיה ָקׁשָ ים ְוָהֲעבֹוָדה ּתִ ִבים ַרּבִ יָון ... ִמְכּתָ ּכֵ

ל  יִרים ִיְקָרא ֶאת ּכָ ְזּכִ ֶאָחד ַהּמַ יַע ָהרֹוֵפא ׁשֶ ְך ִהּצִ ּכָ ׁשֶ

י ּדוּ  ִבים ְוִיְמֹסר ָלַרּבִ ְכּתָ ָללִ "ַהּמִ ְתַרֵחׁש ַח ּכְ ָאַמר  - י ַעל ַהּמִ

י בֹוא : "לֹו ָהַרּבִ ּיָ ּקּוַח ֶנֶפׁש ׁשֶ ֻדְגַמת ּפִ ֶזהּו ּבְ

ַלח אֹותֹו  הּוא ִיׁשְ ֵאָליו חֹוֶלה ׁשֶ

ִני ְיַדּוֵַח , ְלָאָדם ַאֵחר ֵ ְוַהׁשּ

ב ַהחֹוֶלה  לֹו ַעל ַמּצָ

ָלִלי ֹאֶפן ּכְ מּוָבן ... ּבָ

ָהרֹוֵפא לֹא  ׁשֶ

ָכךְ  ק ּבְ ּפֵ , ִיְסּתַ

ם כָ וְ  ְך ּגַ

ִעְנָיֵננוּ   ".ּבְ

 
ל יֹום  בֹוֶקר ׁשֶ ּבְ

י ֵרי"כ, ֲחִמיׁשִ ׁשְ , ד ּתִ

ְרְסָמה  - ִאְסרּו ַחג  ּפִ

י  ם ָהַרּבִ ׁשֵ ירּות הֹוָדָעה ּבְ ְזּכִ ַהּמַ

יְך ִלְכּתֹב ִמְכתָּ  י ֵיׁש ְלַהְמׁשִ ִבים ּכִ

ָרִגיל ִמּקֶֹדם ר"ּוב, ּכָ ּפֵ ּתַ ב ִמׁשְ ּצָ  .ה ַהּמַ

 

ל  יָעה ֶאת ַהֲחִסיִדים ְוֶאת ָהרֹוְפִאים ַהְחָלָטתֹו ׁשֶ י ִהְפּתִ ָהַרּבִ

ָעה נֹוֶסֶפת אֹותֹו יֹום ַהְפּתָ ָאה ּבְ ָכְך ּבָ י ּבְ ֶאָחד ְוִאם לֹא ּדַ : ּכְ

ַהּיֹום  ּבּור ׁשֶ יר ָהַרב ְגרֹוֶנר ְלהֹוִדיַע ַלּצִ ְזּכִ י הֹוָרה ַלּמַ  - ָהַרּבִ

ִאְסרּו ַחג  ְתַקּיֵם  -ּבְ ֶעֶרב ּתִ יעּו " תְיִחידוּ "ּבָ ִהּגִ ָלאֹוְרִחים ׁשֶ

 .ַלַחג

 

דּות ִנְמֶרֶצת יעּו ָהרֹוְפִאים ִהְתַנּגְ ה ִהּבִ ִחּלָ ּתְ ַאְך ְלַאַחר , ּבַ

ר  ּפֵ ּתַ ב הֹולְֵך ּוִמׁשְ ּצָ י ַהּמַ הֹוִכיָחה ּכִ ִדיָקה נֹוֶסֶפת ׁשֶ ָעְרכּו ּבְ ׁשֶ

י ְלִהְתָראֹות ל ָהַרּבִ ְמִהירּות ּוְלַמְרֵאה ְרצֹונֹו ָהַעז ׁשֶ ִעם  ּבִ

אּו ִממֶּ  ּבָ ים ַהֲחִסיִדים ׁשֶ ימּו ְלָכךְ  -ְרַחּקִ  .ִהְסּכִ

 
ָמה  ֶעֶרב ִהְתַקּיְ ָעְמדּו " ְיִחידּות"ְוָאֵכן ּבָ ְלָכל ָהאֹוְרִחים ׁשֶ

ִביבֹו ּפֹוֲעִלים . ִלְנֹסַע ַעד יֹום ִראׁשֹון ּסְ ׁשֶ א ּכְ ּסֵ ּכִ ב ּבַ י ָיׁשַ ָהַרּבִ

ים  יִרים ָהְרפּוִאּיִ ְכׁשִ ָניו ַהּמַ חּוִצים ְוָהאֹוְרִחים ָעְברּו ַעל ּפָ ַהּנְ

ֶזה ַאַחר ֶזה י ֶאת . ּבָ ל ֶאָחד ָמַסר ָלַרּבִ ְתקוֹ "ּכָ י לֹא ; "ּפִ ָהַרּבִ

נּות  ּמְ אֹוָתּה ִהְזּדַ ְיִחידּות(ְקָראֹו ּבְ הוּג ּבִ ּנָ ִפי ׁשֶ ְוִכְמַעט ) ּכְ

ָרִטיֹות ׁשֹות ּפְ ֵאלֹות ּוַבּקָ יב ַעל ׁשְ ּלֹא ֵהׁשִ ְמקֹום ֹזאת בִּ . ׁשֶ

ָוה ְלָכל ָרָכה ׁשָ ח ּבְ ַנת ַהְצָלָחה , ְנִסיָעה טֹוָבה: "ָהָיה ֻנּסַ ׁשְ

ם ַיַחד ִמּיּות ּגַ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ ַגׁשְ , ּבְ

ָכל ָהִעְנָיִנים  ".ְוַיֲעֹקב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ּבְ

 

ד  ָהָיה ַמֲחזֶה ְמֹאד ְמעֹוֵדד ִמּצַ

א , ֶאָחד ם נֹוׂשֵ ר ּגַ ֲאׁשֶ ּכַ

לֹא ִנְגַרע " ְיִחידּות"הַ 

ֵמֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש 

י ַלְמרֹות  ל ָהַרּבִ ׁשֶ

ֵאַרע  ֶ ַמה ׁשּ

ִני ָהָיה  ד ׁשֵ ּוִמּצַ

ַמְרֶאה ּכֹוֵאב 

ים .. .ּוְמַצֵער ַרּבִ

ַעד  לֹא ָעְצרּו ּבְ

ילוּ ִהְתַרגְּ  ׁשּוָתם ְוִהזִּ

ָמעֹות  .ּדְ

 

ִמים ּיָ ֶעֶרב , ָהֵהם ּבַ ת ֹקֶדׁש ּבְ ּבַ ית"ׁשַ ֵראׁשִ ת ּבְ ּבָ , "ׁשַ

מֹוָצֵאי  י ּבְ ִמיַע ָהַרּבִ ִהׁשְ ֲאָמר ׁשֶ יָחה ְוַהּמַ ִ ָיְצאּו ָלאֹור ַהׂשּ

ְמַחת ּתֹוָרה  י - ׂשִ ִהים ַעל ְיֵדי ָהַרּבִ   .ֻמּגָ

 
ל הַ  ְך ַהּיֹום ִקּבֵ ֶמׁשֶ ְרִטיָזן"ּבְ א ִוויִלימֹוְבְסִקי' ר, "ּפַ ַמֲעֶנה , זּוׁשֶ

י  בוֹ ֵמָהַרּבִ ת ֹקֶדשׁ : ַעל ִמְכּתָ ּבַ ית  ֶעֶרב ׁשַ ֵראׁשִ ַטח  -ּבְ ּבֶ

ְתִאים לַ  ּמַ ּיֹום ֶזה ּכַ ָלָמה ְותֹוֶסֶפת "ְמִכיִנים ִהְתַוֲעדּות ּבְ ַהׁשְ

י טֹוב ְלׁשֹון כְּ  -" אֹור ּכִ ר "ַאְדמוֹ ] ְוָחִמי מֹוִרי[ח "ק מוֹ "ּכִ

ָנִתי לכ ּוָ ּכַ ְמָצאִ ] ְלָכל ָמקֹום[מ "ּוָפׁשּוט ׁשֶ ּנִ ֵני [י "ים בנׁשֶ ּבְ

ָרֵאל ם ְותִ ] ִיׂשְ הׁשָ ַהְצָלָחה ַרּבָ  ".ְהֶייָנה ּבְ
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ת ִהְתַווַעדוּ  ּבָ ׁשַ יָנם ְלֵבין ַעְצָמם , ֵאפֹוא, ּבְ ַהֲחִסיִדים ּבֵ

ת ּבָ ַחְדרֹו , ּוְבמֹוָצֵאי ׁשַ יָחה ּוַמֲאָמר ּבְ י ׂשִ ִמיַע ָהַרּבִ ׁשּוב ִהׁשְ

רּו ְלֵבית  ּדְ ָבִרים ׁשֻ ּלוֹ ַהכְּ ַהָקדֹוׁש ְוַהּדְ  .ֶנֶסת ּוְלָכל ָהעֹוָלם ּכֻ

 
יֹום ִראׁשֹון ֵרי"כ, ּבְ ִתׁשְ ָמה ׁשּוב , ז ּבְ ֲעבוּר , "ְיִחידּות"ִהְתַקּיְ

ֲארוּ  ׁשְ ּנִ י. ָהאֹוְרִחים ׁשֶ ל ֶאָחד ָעַבר ְלַיד ָהַרּבִ ָנַתן ֶאת , ּכָ

ָעְמָדה ְלָיד י ִהְכִניסוּ ְלתֹוְך ֻקְפָסה ְמיֶֻחֶדת ׁשֶ ְתקֹו ְוָהַרּבִ . וֹ ּפִ

י ְלאֹוֵרַח ָהעֹוֵבר ּדֹוָלר ִלְצָדָקה ְך ָנַתן ָהַרּבִ : ְוִאֵחל, ַאַחר ּכָ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות" ַגׁשְ ַנת ַהְצָלָחה ּבְ  ".ׁשְ

 

ִרים ּלֹא , ְמַסּפְ ּנּו ׁשֶ ׁשּו ִמּמֶ י ּוִבּקְ ְקֵני ַהֲחִסיִדים ִנְכְנסּו ָלַרּבִ זִּ ׁשֶ

יד ָעָליו ֶאת ָהֲעבֹוָדה מוֹ , ַיְכּבִ ים ִליִחידּות  ּכְ ַלת ֲאָנׁשִ ַקּבָ

י ָעָנה ָלֶהם. 'וכו יח ִאיז נָ ענְ ְר בְּ : "ְוָהַרּבִ  אךְ גן ָמׁשִ

ֶוועֶרער יַח ֶזההַ ְלָהִביא ֶאת =!"... [ׁשְ ה ָמׁשִ  ...].עֹוד יֹוֵתר ָקׁשֶ

 
ֶעֶרב ֹראׁש ֹחֶדׁש  ַאל ֶאת ָהרֹוֵפא ִאם יּוַכל ּבְ י ׁשָ ָון(ָהַרּבִ ) ֶחׁשְ

ִמְנָהגוֹ  ,ִלְנֹסַע ָלאֹוֶהל ָעה, ּכְ ם ְלָפחֹות ֲחִצי ׁשָ ּדוּ . "ְוִלְהיֹות ׁשָ

יְסט ַא ָחִסיד י ֶאת ָהרֹוֵפא ַוְיס" ?ּבִ ַאל ָהַרּבִ יךְ , ׁשָ ַא : "ְוִהְמׁשִ

ה ָחסִ =!"... [ָחִסיד ַדאְרף ָפאְלְגן ָחִסיד ָצִריְך ? ידַאּתָ

 ....]ְלַצּיֵת

ַאל ָהרֹוֵפא ֶאת ָהַרבִּ  ֶעֶרב ֹראׁש ֹחֶדׁש ׁשָ י ֵאיְך הּוא ּבְ

יׁש ַהּיֹום  ִמּיּות(ִפיִזיָקִלי "ַמְרּגִ ַגׁשְ י , )"ּבְ יׁש "ָעָנה לֹו ָהַרּבִ ַמְרּגִ

רּוחַ (טֹוב ֲאָבל ֶמְנָטִלית  ְך טֹוב) ּבָ ל ּכָ יׁש ּכָ ָהָיה . ֵאינֹו ַמְרּגִ

ִמְנָהגֹו , ֶזה ֹפַעל לֹא ָנַסע אֹותֹו יֹום ָלאֹוֶהל ּכְ ּבְ יָון ׁשֶ אּוַלי ִמּכֵ

ָכל  י ַעל . ֶעֶרב ֹראׁש ֹחֶדשׁ ּבְ ל ָהרֹוֵפא ָהְיָתה ּכִ גּוָבתֹו ׁשֶ ּתְ

י בְּ  ִריאּותֹו ּכִ ֹמר ַעל ּבְ ֵהר ְוִלׁשְ י ְלִהזָּ ְקִרים  25%-ָהַרּבִ ִמן ַהּמִ

י לֹא ֵהִגיב ַעל ַהֶהָעָרה . ו"ֶהְתֵקף ֵלב חֹוזֵר ח ָהַרּבִ

טִ , ָהֲאמּוָרה אֹוּפְ בֹו ּבָ יְך ְלִהְתַיֵחס ְלַמּצָ יֶֻחֶדת ְוִהְמׁשִ יִמּיּות ַהּמְ

י"לֹו  ָאַמְרּתִ ֶ י ֶאת ַמה ׁשּ ַמע ָהַרּבִ ַאל ָהרֹוֵפא" ?ַהִאם ׁשָ . ׁשָ

ן" י" ּכֵ ִריאּוִתי ", ָעָנה ָהַרּבִ י ׁשֹוֵמר ַעל ּבְ ם ִאם ֵאיֶנּנִ ֵיׁש  - ּגַ

רוּ  ל ֶאְפׁשָ ּלֹא ַיְחֹזר 75%ת ׁשֶ  !"...ׁשֶ

 
י ל ָהַרּבִ קּוַפת ַהְבָרָאתֹו ׁשֶ ל ּתְ ַוְיס ָצמוּד  ּדֹוְקטֹורָהָיה , ּכָ

יעּו . יֹום ָוַלְיָלה לֹא ָמׁש ֵמַחְדרוֹ . ֵאָליו הּוִלים ִהּגִ ֶטֶלפֹוִנים ּבְ

יָקאגוֹ  ִ ד ְלׁשּ י ַיְחֹזר ִמּיָ ׁשּו ּכִ ּקְ ּבִ יָקאגֹו ׁשֶ ִ י , ֵמֲעִמיָתיו ִמׁשּ ּכִ

ָאה ִמְתמֹוֶטֶטת ְרּפָ ל  ּדֹוְקטֹורַאְך . ַהּמִ ל ֶאת ּכָ ּטֵ ַוְיס ּבִ

ְכִנּיֹות ִגיׁשֹות, ַהּתָ ל ַהּפְ ּלוֹ , ֶאת ּכָ ל ַהַהְרָצאֹות ׁשֶ . ְוֶאת ּכָ

אן עַ " י ַיְבִריאלֹא ָאזּוז ִמּכָ ָהַרּבִ  .ָאַמר" ד ׁשֶ

 
ְיָתה ֲעָלּה ָהרֹוֵפא ַלְחֹזר ַהּבַ ה ִמּבַ ְקׁשָ ּתֹו ּבִ ם ִאׁשְ ַאְך הוּא , ּגַ

ים י .לֹא ִהְסּכִ ר ַעל ֶזה ָלַרּבִ ר ִסּפֵ ֲאׁשֶ ַמע ": ָאַמר לוֹ , ּכַ ׁשְ ּתִ

ִית י ִהיא ֲעֶקֶרת ַהּבַ י, ֵאֶליָה ּכִ ּתִ י ְלִאׁשְ ַמְעּתִ ָ ׁשּ , ּוְכמֹו ׁשֶ

י ּלִ ית ׁשֶ ִסיָעה ָלאֹוֶהל, ֲעֶקֶרת ַהּבַ נֹוֵגַע ַלּנְ ֲאִני ָרִציִתי  ,ּבְ ׁשֶ

ְמתִּ , ִלְנֹסַע ְוָאְמָרה ִלי לֹא ִלְנֹסעַ   ."י ָלהּ ְוִהְסּכַ

 

י ֵנאֹות ֵאפֹוא  ַוְיס ְוָנַסע חֲָזָרה  ּדֹוְקטֹורָלאֹור הֹוָרַאת ָהַרּבִ

יָקאגוֹ  ִ ָכה , ֶרְזִניק ּדֹוְקטֹורִמּלֵא ֶאת ְמקֹומֹו , ַאֲחָריו. ְלׁשּ זָּ ׁשֶ

ם הּוא לְ  יּגַ ד ָהַרּבִ  .ֵקרּוב ְמיָֻחד ִמּצַ

 

ּיֹום ל ֹראׁש ֹחֶדשׁ  ּבַ ִני ׁשֶ ֵ עֹות , ַהׁשּ ׁשְ ֳהָרִיםּבִ ְרַסם , ַהּצָ ּפֻ

י ם ָהַרּבִ ׁשֵ חְ , ּבְ ל ַהּמַ י ֵיׁש ְלָהִסיר ֶאת ּכָ ַתח ּכִ סֹוִמים ִמּפֶ

ִית ָלתֹות הַ  ,ַהּבַ ָטן ְלַמְעָלה' ָזאל'ִלְפּתַֹח ּדְ ֵדי , ַהּקָ ּכְ

ָרִגיל ם ּכָ ָ ְלִמיִדים יּוְכלּו ִלְלֹמד ׁשּ ַהּתַ ֹמַע , ׁשֶ י ְרצֹונֹו ִלׁשְ ּכִ

ל ". קֹול ּתֹוָרה" ְקבּוָצה ְמֻצְמֶצֶמת ׁשֶ ֲחרּו ּבִ ד ּבָ ְוָאֵכן ִמּיָ

חּוִרים ְמדּו בַּ , ּבַ ּלָ ָרִגיל' ָזאל'ׁשֶ ר ָהרֹוֵפא . ְלַמְעָלה ּכָ ְוַכֲאׁשֶ

ַאל י": ׁשָ י" ?אּוַלי ָהַרַעׁש ַמְפִריַע ִלְמנּוַחת ָהַרּבִ : ָעָנה ָהַרּבִ

 !"...ה ֵאינֹו ַמְפִריעַ קֹול ּתֹוָר "

 

ּלֵלִרבְ  ל אֹוָתּה ָהֵעת, בֹות ְיהּוִדים לֹא ִהְרּפּו ְלִהְתּפַ , ּכָ

י ל ָהַרּבִ ֵליָמה ׁשֶ ְ ִהיָרה ְוַהׁשּ ַהֲחִסיִדים ָהיוּ . ְלַהְחָלָמתֹו ַהּמְ

ל כ ע "צ נ"ר ְמָהַרי"ק ַאְדמוֹ "נֹוְסִעים ִמיֵדי ּבֶֹקר ְלִצּיּונֹו ׁשֶ

ים ִהּלִ ל ָהעֹוָלם ָזְרמּו ֶאל , לֹוַמר ּתְ ֵבי ּוִמּכָ י ִמְכּתְ ָהַרּבִ

רֹוָבה ָרכֹות ִאחּוִלים ִלְרפּוָאתֹו ַהּקְ ב . ּבְ ִמְכּתָ י ָעָנה ּבְ ָהַרּבִ

 .ְמיָֻחד

ב ַמהֲ , ַאּגַ קּוָפה ַהזֹּאתּבְ ה, ַלְך ַהּתְ י ִלְנֹסַע  ּבָ ִנְבַצר ֵמָהַרּבִ

ָרָכה וכו, "ֶהלוֹ א"לָ  ׁשֹות ּבְ ּקָ ח  -' ָנַהג ַלֲענֹות ַעל ּבַ ּנֻּסָ לֹא ּבַ

ּיּון"יל ָהָרגִ  יר ַעל ַהּצִ א , "ַאְזּכִ ֵעת ָרצֹון" –ֶאּלָ ירֹו ּבְ  ".ַאְזּכִ
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  .ח"תשל, )ֶחְׁשָון- ַמר(ח "ְּתִחַּלת מ. ה"ב

  !ָׁשלֹום ּוְבָרָכה

ְוִאחּוָליו ְּבַעד ִּבְרָּכתֹו ) ֵחן ְּתׁשּועֹות(ח "ת
רֹוֵפא ', הִלְרפּוָאה ְוִלְבִריאּות ְּבַחְסֵדי 

ּוִבְזכּות . ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹותָּכל ָּבָׂשר 
ָּצב ְּתִפיַלת ָהַרִּבים ֶׁשָעְמָדה ִלי הּוַטב ַמ 

 ל ַהְמַאְּזֵרִני ָחִיל-ְּבִריאּוִתי ּוְתִהָּלה ָלֵא 
  .ְלַהְמִׁשיְך ַּבֲעבֹוָדִתי

 ֲאמּוָרה ֶׁשָּכל ַהְּמָבֵרְך  'ּוְכָבר ִמְּלֵתי
ָּתּה ֶׁשּתֹוַספְ ִמְתָּבֵרְך ֵמַהֵּׁשם ְּבִבְרָּכתֹו 

ְּבַגְׁשִמּיּות (ר "בגו -ְמֻרֶּבה ַעל ָהִעָּקר 

  .)ּוְברּוָחִנּיּות

  ִּבְבָרָכה
  א"ְׁשִליטָ  ר"ַאְדמֹוק "ְּבֵׁשם כ

 )ַהַּמְזִּכיר ֲחִתיַמת(

ַחְדרֹו בְּ  י ּבְ ַאר ָהַרּבִ בּועֹות ִנׁשְ ה ׁשָ ּמָ ְך ּכַ ֶמׁשֶ  770-ּבְ

ה דֹוׁשָ ֲעבֹוָדתֹו ַהּקְ יְך ּבַ יחֹות .ְוִהְמׁשִ רּו , ּוַמֲאָמִרים ׂשִ ּדְ ׁשֻ

ת ּבָ ָכל מֹוָצֵאי ׁשַ י ּבְ ָסמוְּך , ְוָיְצאּו ָלאֹור, ֵמֶחֶדר ָהַרּבִ

י ִהים ַעל ְיֵדי ָהַרּבִ בּועֹות . ַלֲאִמיָרָתם ֻמּגָ ה ׁשָ ָ ֲעֹבר ֲחִמׁשּ  - ּכַ

ֶרץ  ְמלֹא ַהּמֶ ֶהם ָעַבד ּבִ ם ּבָ ּגַ י לְ  - ׁשֶ ַמְסלּול ָחַזר ָהַרּבִ

 .ֲעבֹוָדתֹו ָהָרִגיל

 
 

ח י  ֶדשׁ וֹ ּבַ ִליׁשִ ְ י ַהֹחֶרף(ַהׁשּ ְסֵלו) ְלָחְדׁשֵ , הּוא ֹחֶדׁש ּכִ

ּיֹום ֶאָחד ּבוֹ  י , ּבְ ָיָצא ָהַרּבִ

ַעם ָהִראׁשֹוָנה , ֵמַחְדרוֹ   - ּוַבּפַ

ָנַסע  -ֵמָאז אֹותֹו ַלְיָלה 

ל . ְלֵביתוֹ  דֹול ׁשֶ ִצּבּור ּגָ

 770-ֲחִסיִדים ּוְתִמיִמים מְ 

ֶפַתח  סוּ ּבְ ּנְ ָעה , 770ִהְתּכַ ּוְבׁשָ

ְיָלה ּלַ ַבע ָוֵחִצי ּבַ ֵליל ֹראׁש , ׁשֶ

ְמלֹא , ֹחֶדשׁ  י ּבִ הֹוִפיַע ָהַרּבִ

ית ַחּיֵינוּ ֲהדָ  ֶפַתח ּבֵ  ...רֹו ּבְ

 
ר ָהָיה ַמְרֶאה ּכֵֹהן  ְאּדָ ַמה ּנֶ

ֵצאתֹו ִמן ַהּקֶֹדשׁ  דֹול ּבְ ; ּגָ

ּלָם  ְצחּו ּכֻ ּוְבֹאֶפן ְסּפֹוְנָטִני ּפָ

יָרה יָרה ַאּדִ ׁשִ ְקָעה  ּבְ ּבָ ׁשֶ

י , ַעל-ְוָעְלָתה ֶאל ר ָהַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ

ָיָדיו  ְמעֹוֵדד אֹוָתּה ּבְ

דֹוׁשֹות ְוָכְך ָנַסע ... ַהּקְ

ְיָתה הּוִדים ָהְיָתה . ַהּבַ ְוַליְּ

ׂשֹון ְוָיָקר אֹוָרהּ  ְמָחה ְוׂשָ  .ְוׂשִ

 
ָכל ַקְצֵוי ֵתֵבל ִדיָעה ּבְ ָטה ַהּיְ ְ ׁשּ ִלּבֹות , ִחיׁש ַמֵהר ִהְתּפַ

ם ִאֲחלּו ַהחֲ  ְמָחה ָוִגיל ְוֻכּלָ ִאיׁש " ְלָחִיים"ִסיִדים ָמְלאּו ׂשִ

ַבח ְוהֹוָדָאה ְלאֵ  ֵרינּו ַאשְׁ ", ל ַההֹוָדאֹות-ְלֵרֵעהּו ֲאפּוִפים ׁשֶ

 "...ַמה טֹוב ֶחְלֵקנוּ 

 

ְך  ָכל ָהעֹוָלם ּכָ י - ְוִאם ּבְ ל ָהַרּבִ ָדֶלת ַאּמֹוָתיו ׁשֶ ַעל ַאַחת , ּבְ

ה ה ְוַכּמָ ּמָ ְמָחה בְּ . ּכַ ׂשִ ּבּור ּבְ עֹות ֲאֻרּכֹות ָרַקד ַהּצִ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ

ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ֹתַאר ּכְ ל ּתְ ְמַחת ' ּדֹוֲאִגים'ּבַ ִלים ַהּיֹום ֶאת ׂשִ ְלַהׁשְ

ִים ּמַ ְך ּכַ ּפַ ּמּוָבן ִנׁשְ ֵקה ּכַ ִמיִני ֲעֶצֶרת ּוַמׁשְ ל ׁשְ פֹות ׁשֶ  ...ָהַהּקָ

 
עָ  אֹוָתּה ׁשָ ָהל ּבְ ל ַהּקָ ב ָהרּוַח ׁשֶ ְך ְמרֹוָמם ַמּצַ ל ּכָ ה ָהָיה ּכָ

ִנית  ָהַרּבָ זֹו ַעד ׁשֶ יעּו ְלִמיָדה ּכָ ר ִהּגִ ְמָחה ְוָהֹאׁשֶ ִ ְוַהׂשּ

ָאה ּטְ ָעְצָמה , ִהְתּבַ ַעד ָאז לֹא ֶהֱעִריָכה ּבֶ ה  - ׁשֶ ה ַעזָּ ּמָ ַעד ּכַ

יִהיא   ...ַאֲהַבת ַהֲחִסיִדים ָלַרּבִ

ךְ  ב ָהַלךְ  ּכָ ִריאּותוֹ  ַמּצַ ר ּבְ ּפֵ ּתַ ְוַתְלמּוד , ְלּיֹום ִמּיֹום ְוִהׁשְ

י לֹוַמר ְמַחת, ְלֵאיָתנוֹ  ָחַזר ָהַרּבִ ל ֵלב ְלׂשִ . ַהֲחִסיִדים ָקָהל ּכָ

ַחג ֻאּלָה ּבְ ְסֵלו ט"י ַהּגְ יִהְתַווֶעד  ּכִ עֹות ָהַרּבִ  ִעם ׁשָ

  .ַהֲחִסיִדים

ר יֹוֵתר ְמֻאָחר  ַוְיס ר"דהַ  ִסּפֵ

ְגִליתוֹ " ַעל ְלִאית" ּתַ ה ַהּפִ ּלָ ּגִ  ׁשֶ

ַמֲהַלךְ   ִעם זוֹ  ִהְתַוֲעדּות ּבְ

י ְגַלל. "ָהַרּבִ ב ּבִ ּצָ  ַהּמַ

ָנִאים ר, "ְוַהּתְ  ַעל ָהָיה", ִסּפֵ

י ֹאֶפן  ָהַרּבִ ר ּבְ ִלְהיֹות ְמֻחּבָ

יֵרי ַהּלֵב  ִמיד ְלַמְכׁשִ ִמּתָ

ֶחֶדר , )ג,ק,א( ָעְמדּו ּבְ יהַ ׁשֶ . ְרּבִ

ֵעת ַהִהְתַווַעדּות , ְלֶפַתע, ּבְ

י ן  ִהְבַחְנּתִ ּמֵ יר ִהְסּתַ ַמְכׁשִ ּבְ ׁשֶ

ְפִעילּות  ל ַהְפָסָקה ּבִ ִסיָמן ׁשֶ

ֵאין , ַהּלֵב לֹא ּפֹוֵעל: ַהּלֵב

יוֹ צ ה ִנְבַהְלּתִ ּמָ , ֶרְך ְלָתֵאר ּכַ

ֶבָהָלה ְלֵבית  י ּבְ ד ַרְצּתִ ּוִמּיַ

ה ַמּטָ ֶנֶסת ּלְ ה ֲאִני , ַהּכְ ְוִהּנֵ

י  רֹוֶאה ְוׁשֹוֵמַע ֶאת ָהַרּבִ

ר י ַמה לֹא הֵ ... ְמַדּבֵ ַבְנּתִ

אן קֹוֶרה י . ּכָ ר ָגַמר ָהַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ

ְתאֹום  י ּפִ ר ִהְבַחְנּתִ ְלַדּבֵ

ָרִגיל ַהּכֹל ִהְתִחיל ִלְפֹעל ּכָ ֵרר ִלי , ׁשֶ ְך ִהְתּבָ ַאַחר ּכָ

ַהּלֵב ִהְפִסיק ְלַתְפֵקד ָעה ׁשֶ ָ אֹוָתּה ַהׁשּ ּבְ י , ׁשֶ ָאַמר ָהַרּבִ

ים - ַמֲאָמר  ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ  .ַוְיִהי ְלֶפֶלא. ..,ּדִ

 

יחֹותבְּ  ר ׂשִ ה ָהיּו ִמְסּפַ ַאָחֵריֶהן, קֹוֶדשׁ - ֲחֻנּכָ ּלְ ׁשֶ י ִחּלֵק ּכְ  ָהַרּבִ

יֹום. ַהּנֹוָכִחים ְלָכלְצָדָקה  ִני ּבְ ל ׁשֵ ה ׁשֶ ר, ֲחֻנּכָ ֲאׁשֶ  ִחּלֵק ּכַ

ָרָצה ִמי ְוָהָיה, "ּדֹוָלִרים" ְגַלל ַהּתֹור ֶאת ַלֲעֹצר ׁשֶ ְרָחה ּבִ  ַהּטִ

יד י ִהְקּפִ ךְ  ַעל ְמֹאד ָהַרּבִ יִרים ָרַמז ְוַאף, ּכָ ְזּכִ ּלֹא ַלּמַ  ׁשֶ
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אן ַלֲעֹמד אֹוְמרוֹ  ּוְלִהְתָעֵרב ּכָ לֹות ָאן יזאִ  טיינְ הַ : "ּבְ  "ַהְגּבָ

לֹות[=  ...]ַהּיֹום ֶזה ְללֹא ַהְגּבָ

 

ֶאָחד ה ֵמיֵמי ּבְ ר ַהֲחֻנּכָ ֲאׁשֶ נוּ  ּכַ רֹות" ִנּגְ לוּ  ַהּנֵ יעוּ " ַהּלָ  ְוִהּגִ

ַטע יךָ  ַעל" ַלּקֶ יָרה ֶאת עֹוֵדד, "ִנּסֶ ִ ָיָדיו ַהׁשּ דֹוׁשֹות ּבְ , ַהּקְ

ְך  ל ָרַמזְוַאַחר ּכָ ּכָ ָהל ׁשֶ ִרּקּודֵיֵצא  ַהּקָ ךְ  ַאַחר. ִנְלָהב ּבְ  ּכָ

ַדְרּכֹו  י ִהְתִחיל ְלַחְדרוֹ  ֲחָזָרהּבְ יר ְלֶפַתע ָהַרּבִ ַעְצמוֹ  ָלׁשִ  ּבְ

יךָ  ַעל" הּוא ךְ ּתוֹ , ..."ִנּסֶ יָרה ֶאת ְמעֹוֵדד ׁשֶ ִ ְתנּועֹות ַהׁשּ  ּבִ

דֹוׁשֹות  ָיָדיו ָהל ְלֵעֶברַהּקְ  .ַהּקָ

 

ֹראשׁ  ָמה ֵטֵבת ֹחֶדשׁ - ּבְ ה ִהְתַקּיְ , ִליָלִדים ְמיֶֻחֶדת ְמִסּבָ

י  ִמיעַ ְוָהַרּבִ יָחה ִלְפֵניֶהם ִהׁשְ ה ֹזאת"בְּ , ְלָמֳחָרת. ׂשִ , "ֲחֻנּכָ

ֵהל העכט ְיהּוָדה-ַיֲעֹקב ָהַרב ִנְכַנס ּנִ ה ֶאת ׁשֶ ִסּבָ  ַהּמְ

ָלִדים י ֶאל - ַלּיְ י, ָהַרּבִ ה ַעל לוֹ  הֹוָדה ְוָהַרּבִ ִסּבָ , ְוָאַמר, ַהּמְ

ָבר ַהּדָ ַרם ׁשֶ ה רּוחַ - ָנַחת לוֹ  ּגָ   .ַרּבָ

 

י ְויֹוֵסף ִחּיוְּך ֵלאֹמר טכְ עֶ הָ  ָהַרבֶאל  עֹוד ְוֹיאַמר ָהַרּבִ : ּבְ

ַעל  אַ ְך יִאיְך זִ " ַעל  אַ  אּון ֶמֶרץּבַ יר ָהאבִ ִאיְך  אֹון, סֹודּבַ  ּדִ

 אֹון, )ִמְנָחה אךְ נָ ( ןגְ יינְ רֵ בְּ אְר פַ  אַ ַמאְכן  וילוִ ִאיְך . עןנֶ עפוּ גְ 

ל ּכֹוס ַטְיַלן אךְ נָ עְר דֶ  ןאוּ , יךְ זִ  עןואשֶׁ וַ  יףערוֹ דֶ - ַפאר  ׁשֶ

ָרָכה לּוִחים ִדי ַפאר( ןיילְ טֵ יסְ אוֹ  ןאוּ , ּבְ ְקּבּוִקים) "ׁשְ  "ּבַ

ֶקה( שׂ  ֲאִני)". [=ַמׁשְ ַעל ְמַחּפֵ  ּוָמָצאִתי, סֹוד-ּוַבַעל ֶמֶרץ-ּבַ

ְרצֹוִני. אֹוְתךָ   זֶה ִלְפֵני, )ִמְנָחה ְלַאַחר( ִהְתַוֲעדּות ַלֲעֹרךְ  ּבִ

ןּוְלַאַחר  ָיַדִים ִלּטֹל ל ּכֹוס ְלַחּלֵק ִמּכֶ ָרָכה ׁשֶ  ּוְלַחּלֵק, ּבְ

ְקּבּוִקים  לּוִחים(ּבַ ְ  )].ַלׁשּ

יךְ  י ִהְמׁשִ אס ְמַפְרֵסם ַזין'ִאיְך ִוויל ִניט ָאז מְ ": ְוָהַרּבִ , ָזאל ּדָ

עט ֶטעְרן ֵקייֶנעם פּון ְדֶער ַאְרּבֶ ְכֵדי ֶעס ָזאל ִניט ׁשְ ִווי , ּבִ

נֹוֵגַע ִדי ְקִריאֹות פּון ְיֵמי ַהחֹול  ָמָרא ָזאְגט ּבְ ְצרּו (ִדי ּגְ ּקָ ׁשֶ

ֶזה זֶּה=. [")ּבָ י רֹוֶצה ׁשֶ ֵדי לֹא ְלַהְפִריַע ְלַאף , ְיֻפְרַסם ֵאיֶנּנִ ּכְ

ֲעבֹוָדתוֹ  ִריאֹות , ֶאָחד ּבַ ר ַלּקְ ֶקׁשֶ ָמָרא אֹוֶמֶרת ּבְ ַהּגְ ִפי ׁשֶ ּכְ

ל ְיֵמי ַהחֹול  ].ׁשֶ

 
ַאל ר לַ ": ָהַרב ָהֶעְכט ׁשָ ר ְלַסּפֵ ז"ֶאְפׁשָ ְרּכַ ָעָנה , "לֹא"" ?"ּמֶ

י ּדּוִרים ". ָהַרּבִ ִ ַרד ַהׁשּ עֹוד (ּוְלִמׂשְ ְך ִמּבְ ְדעּו ַעל ּכָ ּיֵ ְכֵדי ׁשֶ ּבִ

יב, לֹא" ?)מֹוֵעד ְרסּום", ֵהׁשִ ֲהֵרי , ּוִבְכָלל לֹא נֹוֵגַע ַהּפִ ׁשֶ

ד ַאֲחֵרי ַהִהְתַוֲעדּות' ֵטיפּ 'ְיכֹוִלים ִלְקנֹות ֶאת הַ  ". ִמּיָ

אן" יָבה ּכָ ׁשִ ר ְלַתלְ " ?ּוְלַתְלִמיֵדי ַהּיְ יָבה ְלַסּפֵ ׁשִ אן(ִמיֵדי ַהּיְ ) ּכָ

י  - ְרסּום -ָאַמר ָהַרּבִ זֶה ּפִ מֹו ַעד , ֲהֵרי ֶזה ּכָ ּכְ

 !"...ְלאֹוְסְטַרְלָיה

 

ַאל ָהַרב ָהֶעְכט ְך ִלְבנֹו וֹ ִאם ָיכ, ׁשּוב ׁשָ ר ַעל ּכָ ל ְלַסּפֵ

מֹוִריְסְטאֹון ְמָצא ּבְ י? ַהּנִ מֹו , ְוָעָנה ָהַרּבִ ִדּיּוק ּכְ ה ּבְ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

ָאר מֹוְסדֹוָתיושֶׁ  ה ִעם ׁשְ לֹוַמר, עֹוׂשֶ ּיֹאַמר ָלֶהם , ּכְ ִאם (ׁשֶ

אן) רֹוֶצה ְהיּו ּכָ ּיִ יָכְלּתֹו . ׁשֶ ּבִ י ׁשֶ ְך ָאַמר לֹו ָהַרּבִ ַאַחר ּכָ

ְחיוּ  ּיִ ְך ְלֶאָחיו ׁשֶ ר ַעל ּכָ  .ְלַסּפֵ

 

י ַהַרַיי( "ר"ח ַאְדמוֹ "ק מוּ "כ" י )צ"ָהַרּבִ יְך ָהַרּבִ ר ", ִהְמׁשִ ִסּפֵ

לֹׁש סּוִגים בְּ פַּ  ׁש ׁשָ ּיֵ ַעל סֹוד"ַעם ׁשֶ ד  :א": ּבְ ר ִמּיָ הּוא ְמַסּפֵ

ּתּוי ַקל( ׁש לֹו סֹוד ֲאָבל  :ב .)ְלַאֲחֵרי ּפִ ּיֵ ַמְבִחיִנים ָעָליו ׁשֶ

ְכָלל לֹא ַמְבִחיִנים ָעָליו  :ג .הּוא לֹא ְמַגּלֶה ֶאת ַהּסֹוד ּבִ ׁשֶ

ּיֵׁש לֹו סֹוד כֹוָנה ": ְוִסּיֵם". ׁשֶ ֶרְך ַהּנְ ְבַחר ְלָך ֶאת ַהּדֶ אי ּתִ ַוּדַ ּבְ

ֶזה ְקֶנה ". ּבָ ּיִ ְצָרִכים ׁשֶ ֶאת ַהּמִ י ׁשֶ ּנּו ָהַרּבִ ׁש ִמּמֶ ּקֵ מֹו ֵכן ּבִ ּכְ

ָכךְ  יר ּבְ ִאיׁש לֹא ַיּכִ ְך ׁשֶ ֶנֶסת ּכָ ית ַהּכְ . ַלִהְתַוֲעדּות ַיְכִניס ְלּבֵ

ֶסף ֲעבּור הַ  י ַאף ָרָצה ָלֵתת לֹו ּכֶ ַאְך ָהַרב , הֹוָצאֹותָהַרּבִ

ּיֵׁש לוֹ ָהֶעְכט לֹא  אֹוְמרֹו ׁשֶ  .ָלַקח ּבְ

 
לֹׁש ָוֶרַבע, ְוָכךְ  ָעה ׁשָ ׁשָ ת ִמְנָחה, ַרק ּבְ ִפּלַ ְרֵסם , ִלְפֵני ּתְ ִהְתּפַ

ְתַקּיֵם ִהְתַוֲעדּות ִעם ְנִטיַלת ָיַדִים  ה ּתִ ִפּלָ ַאֲחֵרי ַהּתְ ׁשֶ

ה ת ִמְנָחה ִנְכנָ . ִלְסֻעּדָ ִפּלַ י ְלֵביתַאַחר ּתְ ֶנֶסת  ס ָהַרּבִ ַהּכְ

ב ְלִהְתַווֵעד דֹול ְוָיׁשַ י . ַהּגָ ָבָריו ָאַמר ּכִ ֹראׁש ּדְ ֶהְתֵאם (ּבְ ּבַ

ִהְתַוֲעדּות ַהּקֹוֶדֶמת ר ּבַ ּבַ ּדֻ ה ׁשֶ לּו , )ָלּמָ ם ִיּטְ ּלָ ּכֻ ְרצֹונֹו ׁשֶ

ה בֹוא ֲעֵליֶהם, ְיֵדיֶהם ִלְסֻעּדָ ן ּתָ ָאֵכן ַיֲעׂשּו ּכֵ  ּוְלָכל ֵאלֹו ׁשֶ

ָרָכה  ָרָכה" –ּבְ ל ּבְ ם , "ּכֹוס ׁשֶ ָרָכה ַהזֹּאת ּגַ יכּו ֶאת ַהּבְ ְוַיְמׁשִ

ה(ָלֵאּלּו שֶׁ  עּוָדה לֹא) ֵמֵאיזֹו ִסּבָ לּו ְיֵדיֶהם ַלּסְ  .ִיּטְ

עּוָדה דֹוׁשֹות ַלּסְ י ָנַטל ֶאת ָיָדיו ַהּקְ י . ָהַרּבִ ּתֵ ָרָאה ֶאת ׁשְ ׁשֶ ּכְ

דֹולֹות  ֵהִכינוּ  -" ֶנהֶלֶחם ִמשְׁ " –ַהַחּלֹות ַהּגְ ךְ , ׁשֶ ... ִחּיֵ

א לֹא ָיִביא , ְלָמֳחָרת ָאַמר ְלָהַרב ָהֶעְכט[ ַפַעם ַהּבָ י ּבְ ּכִ

חֹול ָצִריְך  ם ּבְ ּגַ בּו ׁשֶ ּלֹא ַיְחׁשְ ֵדי ׁשֶ י ַחּלֹות ּכְ ּתֵ ֶלֶחם "ׁשְ

ֶנה ִדי ": ָאַמר, ֵמַהַחּלֹות" ַהּמֹוִציא"ַאַחר ְטִעיַמת "]. ִמׁשְ

ן ִזיְך גְ  יין ָוואס ָהאּבְ עַוואְשען אּון ִדי ָוואס ֶרעֶכעֶנען ִזיְך ּגֵ

ְטלּו ָיַדִים ". [ָזאְלן ֶנעֶמען פּון ִדי ַחָלה - ַוואְשען  ּנָ ֵאּלּו ׁשֶ

ה ַהזֹּאת חּו ֵמַהַחּלָ ּקְ ּיִ ַתְכְנִנים ִלּטֹל ָיַדִים ׁשֶ ר ]. ְוֵאּלּו ַהּמְ ְוַכֲאׁשֶ

ַבת ַאַחת  ם ָעלּו ּבְ ּלָ יֵמַהַחּלֹות ה" ַלְחֹטף"ּכֻ ָלאו ": ֹוִסיף ָהַרּבִ

ַבת ַאַחת ְוָקא ּבְ ֵלָמה ". ּדַ ְ ה ַהׁשּ ְוָנַתן ַלּנֹוְכִחים ֶאת ַהַחּלָ
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ה ִנּיָ ְ ה ַהׁשּ חּו ": ְוהֹוִסיף עֹוד. ּוַמֲחִצית ֵמַהַחּלָ ּקְ ּיִ ׁשֶ

 ".ַרק ֲחִתיָכה

ּקֹות ְלֶעֶרךְ  ִרים ּדַ ָעה ְוֶעׂשְ ׁשָ . ַהִהְתַוֲעדּות ָאְרָכה ּכְ

ִמיעַ  י ִהׁשְ ְתִחיל, ַמֲאָמר ָהַרּבִ ּבּור ַהּמַ ה " ּדִ ֵנר ֲחֻנּכָ

ַקע כו ׁשְ ּתִ ֶ ֵאר ". 'ִמְצָוָתּה ִמׁשּ יחֹות ּבֵ ִ ַאַחת ַהׂשּ ּבְ

ין  ּבֵ יָֻחד ׁשֶ ר ַהּמְ ׁשֶ ה"ֶאת ַהּקֶ ִמיִני " ֹזאת ֲחֻנּכָ ִלׁשְ

ל , ֲעֶצֶרת ִמיִני ְוָהַאֲחרֹון ׁשֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֵניֶהם ֵהם ּבַ ְ ׁשּ ׁשֶ

י ֶאת ַעְצמֹו . ַהַחג ִסּיּום ַהִהְתַוֲעדּות ֵהִכין ָהַרּבִ ּבְ

זֹון ת ַהּמָ ַעם ֶאת , ְלִבְרּכַ ְוֹקֶדם ָלֵכן ָטַבל עֹוד ּפַ

ֶמַלח ה ּבְ ח ַהזִּ . ֲחִתיַכת ַהַחּלָ ֻנּסַ ֶכף ּבְ ּמּון ִהְתִחיל ּתֵ

ֵתַבת  ים " ְנָבֵרךְ "ּבְ ְרׁשּות"ְולֹא ִהְקּדִ ָרִגיל" ּבִ . ּכָ

ָר  ָחַתם ּבֹו ֶאת ַהּבְ ּגּון ׁשֶ ם ַהּנִ כֹות ָהָיה ׁשֹוֶנה ּגַ

ִמְקָצת  .ּבְ

 
ת  זֹון ֵהֵחּלָה ֲחלֻּקַ ת ַהּמָ ְרּכַ ל "ַאֲחֵרי ּבִ ּכֹוס ׁשֶ

ָרָכה י" ּבְ ל ָהַרּבִ בֹו ׁשֶ קֹום מֹוׁשָ ֵעת  ִמּמְ ּבְ

ר ָעַבר ָהַרב ַיֲעֹקב ְיהּוָדה  -ַהִהְתַוֲעדּות  ֲאׁשֶ ּכַ

ה , ָהֶעְכט ְוָאַמר ׁשָ ּקָ ּלֵא ֶאת ַהּבַ ּמִ ָעָנה לֹו  -ׁשֶ

י ה לָזא: ָהַרּבִ ּיָ ְפַלִים ְלתּוׁשִ ְפַלִים ". [ַזין ּכִ ְהֶיה ּכִ ּיִ ׁשֶ

ה ּיָ ה] ְלתּוׁשִ ָבר ": ָאַמר, ַאֲחֵרי ַהֲחלֻּקָ זֶּה ּכְ יָון ׁשֶ ּכֵ

ה" ַקע ַהַחּמָ ׁשְ ּתִ ֶ ל " ִמׁשּ ה"ׁשֶ  - " ֹזאת ֲחֻנּכָ

ו ְלהֹוִסיף בְּ  ְוָקא ַעְכׁשָ ְתִחילּו ּדַ ּיַ ֵנר ִמְצָוה "ׁשֶ

ִרין, "ְותֹוָרה אֹור ַהּדְ ִרין ִמן ַהּמְ ֹאֶפן ְדְמַהּדְ , ּבְ

ה וּ  יַח  -מּוְפָלָגה ּוְבַהְצָלָחה ַרּבָ יַאת ָמׁשִ ַעד ּבִ

, ְויֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנוּ  ָיבֹוא ְוִיְגָאֵלנוּ , ִצְדֵקנוּ 

ן  ".ְוַגם ְלַאַחר ִמּכֵ

 

ָצא ֶטֶרם ּיָ ית ׁשֶ ֶנֶסת - ִמּבֵ י ִהְתִחילַהּכְ ן ָהַרּבִ י" ְלַנּגֵ  ּכִ

ְמָחה  ׂשִ ת ּוְלַאֲחֵרי" אוּ צֵ תֵ ּבְ ִפּלַ ָצא, ַעְרִבית ּתְ ּיָ ׁשֶ  ּכְ

יר ִהְתִחיל ַעְצמוֹ  ָלׁשִ יךָ  ַעל" ּבְ  "...ִנּסֶ

 
יֹום, ָמֳחָרתלַ  י ּבְ ִליׁשִ ֵטֵבת' ג, ׁשְ י ָקָרא, ּבְ  ְלַחְדרוֹ  ָהַרּבִ

ְפָרֵטי ְוִהְתַעְנֵין, ָהֶעְכט. י.י ָהַרב ֶאת  ַהֲהָכנֹות ּבִ

ֹמר ִהְצִליחַ  ְוֵכיַצד ִהְתַוֲעדּותלַ  י .ַהּסֹוד ַעל ִלׁשְ  ִסיֵּם ָהַרּבִ

ְרצֹונוֹ  ּבִ ּלֵם ׁשֶ ְכֵדי לוֹ  ְלׁשַ ּלֹא ּבִ  ְלִאישׁ  הלֹוֶ  ֶעֶבד" ִיְהֶיה ׁשֶ

ִרים לוֹ  ְוָנַתן, "ַמְלֶוה  .ּדֹוָלר ֶעׂשְ

ה ּמָ ן  ַאֲחֵרי ָיִמים ּכַ ַעם ׁשּובָהֶעְכט  ָהַרב ִנְכַנסּכֵ  ֶאל ּפַ

י י, ָהַרּבִ שׁ  ְוָהַרּבִ ּקֵ ל ַהּכֹל- ַסךְ  ֶאת ָלַדַעת ּבִ ל ׁשֶ  ּכָ

 ָהַרב ָרָצה לֹאַהְתָחָלה בַּ . ַהִהְתַוֲעדּות ֲעבּור ַההֹוָצאֹות

ֶסף ֶאת ָלַקַחתָהֶעְכט  ּלֹוֵקחַ  ְוָאַמר, ַהּכֶ  ִמּתֹוךְ  ַרק ׁשֶ

ַלת י ַאךְ , ֹעל-ַקּבָ  ְוועְלןַדאְרף ען מֶ : "לוֹ  ָאַמר ָהַרּבִ

 אַ " לו ְוִאֵחל] ָלַקַחת ִלְרצֹות ָצִריךְ )!" [=ֶנעֶמען(

ת ְפֵרייִליְכן ּבָ  ".ׁשַ

ן ַעל הּוִדים ּכֵ ִבים ַהּיְ ָכל ַהּיֹוׁשְ ֶלךְ  ְמִדינֹות ּבְ  ַהּמֶ

ים ִהיר יֹום ֶאת עֹוׂשִ ְסֵלו  ֹחֶדשׁ -ֹראשׁ  ַהּבָ  ְליֹוםּכִ

ה ּתֶ ְמָחה ִמׁשְ ל ַעל' ַלה ּוְלַהּלֵל ְלהֹודֹות, ְוׂשִ  ּכָ

ים ּסִ ְפָלאֹות ַהּנִ ה ְוַהּנִ ָעׂשָ ל ִעם ׁשֶ הּוִדים ּכָ , ַהּיְ

רֹוִבים ִמים. ְוָהְרחֹוִקים ַהּקְ ִרים ָהֵאּלֶה ְוַהּיָ  ִנְזּכָ

ים ָכל ְוַנֲעׂשִ ָנה ּבְ ָנה ׁשָ ָיסוּף  לֹא ְוִזְכָרם, ְוׁשָ

ְרָעם ה ְוָכל. ִמזַּ ְקּפוֹ  ַמֲעׂשֵ ר ּוְגבּוָרתוֹ  ּתָ ה ֲאׁשֶ  ָעׂשָ

ה י ְועֹוׂשֶ ָכל ָהַרּבִ ַבע ּבְ ִרים ׁשֶ  ְמִדינֹות ּוֵמָאה ְוֶעׂשְ

לַמְלּכֹו   ּוְמֻפְרָסִמים ְידּוִעים ֵהם ֲהלֹא, עֹוָלם ׁשֶ

ְמָעם ָכל הֹוֵלךְ  ְוׁשִ ִדינֹות ּבְ י. ַהּמְ י ּכִ  ָהַרּבִ

אִוויְטש  הּוִדים ָגדֹולִמְליּוּבַ  ֶאָחיו ְלֹרב ְוָרצּוי ַלּיְ

לֹום ְוֹדֵבר ְלַעּמוֹ  טֹוב ּדֵֹרשׁ   ׁשָ

 .ַזְרעוֹ -ְלָכל

 )ד"כפר חב(
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