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  ַהָּגאֹון ָהַאְלמֹוִני
נֹוָלד , ּבֹוברֹויְסקֵמַרָּבֵני , ֶאִטיְנֵגהָמְרְּדַכי - ַהָּגאֹון ַרִּבי ָּברּוְך   

 ָעָׂשהִּבְצִעירּותֹו . ְלִויְלָנהַהְּסמּוָכה שווינציאן, ִּבְסִביבֹות ָהִעיר 

 משווינציאן'.'ָהִעּלּוי  - ָּדַבק ּבֹו ַהִּכּנּוי ְוָׁשם ְּבִויְלָנה ָׁשִנים ַּכָּמה 

ָהֶעֶלם ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ִעם ָאֲהבּו ָּכל ְּגדֹוֵלי ִויְלָנה 

-ָהִעּלּוי ֶּבןַנֲעָׂשה ַמה  - ַּכֲעבֹור ְזַמן. ַהִּכְׁשרֹונֹותְּברּוְך , ַהָּצִעיר

ִּבְכבֹודֹו ִמִּויְלָנה ) א"ַהְּגרָ (ַּגם ֵאֶצל ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַּבִית 

ה ַהְּיִדיעָ ּוֵמֶהֵּקף ֶׁשִהְתַרֵּׁשם ֲעֻמקֹות ֵמעֶֹמק ַהַּמְחָׁשָבה , ּוְבַעְצמֹו

 .ֶׁשל ַהָּצִעיר

, ַזְלָמן -יאֹורָמְרְּדַכי ִהְׁשַּתָּנה ַּכֲאֶׁשר ָּפַגׁש ֶאת ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשנֵ - ַמְסלּול ַחָּייו ֶׁשל ַרִּבי ָּברּוְך 

ְלעֹוָלָמּה ֶׁשל ִהְתָקֵרב ַאט -ַאט. ֶאת ִלּבֹוָׁשבּו ִּדְבֵרי ַהֲחִסידּות ֶׁשָּׁשַמע ִמִּפיֶהם . ד"ַחּבַ ִׁשיַטת ְמַיֵּסד 

 .ַזְלָמן- ָמקֹום מֹוָׁשבֹו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֵניאֹור, ַעד ֶׁשּיֹום ֶאָחד ָקם ְוָנַסע ְלִליאֹוְזָנה, ַהֲחִסידּות

ִהִּכיר ְוהּוא , ְּבתֹוַרת ַהֲחִסידּותָהְיָתה ְּכֵרסֹו ְמֵלָאה ְּכָבר ִליאֹוְזָנה ָמְרְּדַכי לְ - ְּכֶׁשָּבא ַרִּבי ָּברּוְך 

ו ִּבְדַבר ַהֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה ֶׁשָעָליָסֵפק ְּבִלּבֹו ִּכְרֵסם זֹאת ֲעַדִין - ּוְבָכל. ֵהיֵטב ֶאת ַרְעיֹונֹוֶתיָה ּוְדָרֶכיהָ 

 .ָהַרִּביִאיִׁשית ִעם הָ ְלָבֵרר ַּבְּפִגיָׁשה זֹאת ִבֵּקׁש . ָלֶלֶכת ָּבּה

 ב ָהָיה ְּתִחָּלה ַלֲעבֹור ִסְדָרּהַחּיָ , ָהַרִּביְלִהְתַקֵּבל ְל'ְיִחידּות' ֵאֶצל ֶׁשַהְּמַבֵּקׁש , ַהֵּסֶדר ְּבִליאֹוְזָנה ָהָיה

 .ֵלְייּב-ַרִּבי ְיהּוָדה, ָהַרִּביֶׁשל ָאִחיו ה ַעל ָהַאְבֵרִכים ֶׁשָּבאּו ְלִליאֹוְזָנה ָהָיה ַהְּמֻמּנֶ . ֶׁשל ֲהָכנֹות

ָהָיה , ֶׁשָהָיה עֹוֵמד ַעל ִטיב ִלּמּוָדם ִויִדיעֹוֵתיֶהםְלַאַחר . ָהָיה ּבֹוֵחן ֶאת ָהַאְבֵרִכים ְּבִלּמּודַּבְּתִחָּלה 

   .ָהַרִּביַּכֲהָכָנה ַלְּכִניָסה ֶאל , ַוֲחִסידּותִנְגֶלה ָחד ְוַאַחד ֶּדֶרְך ְּפָרִטית ְּבִלּמּוד נֹוֵתן ְלָכל ֶא 

ְיֵדי ְׁשֵני ֶאָחיו -ְוָאז ָהָיה ָהַאְבֵרְך חֹוֵזר ְוִנְבַחן ַּבֵּׁשִנית ַעל, ִלּמּוד ֶזה ָהָיה ִנְמָׁשְך ַּכָּמה ָׁשבּועֹות

ַהַּבְבִלי "ס ַּבַּש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִהְצַטֵּין ִּבְבִקיאּות ְמיּוֶחֶדת  .ַרִּבי ָמְרְּדַכי ְוַרִּבי מֶֹׁשה, ָהַרִּביל ַהּנֹוָסִפים ֶׁש 

 "ם.ּוָבַרְמּבַ ַהְּירּוַׁשְלִמי "ס ַּבַּש ְוַרִּבי מֶֹׁשה נֹוַדע ִּבְׁשִליָטתֹו ַהְּנִדיָרה , ּוָבִראׁשֹוִנים

ִּפי ַהְדָרָכתֹו ֶׁשל - ַעלָוַלִיל ְׁשבּוַעִים ְּתִמיִמים ָלַמד יֹוָמם . ּדֹוֶמהָמְרְּדַכי ָעַבר ַמְסלּול -ַּגם ַרִּבי ָּברּוְך 

ָּכל זֹאת ִנְכַנס ְלַאַחר ַרק . ִמֵּכן ִנְקָרא ְלִׂשיָחה ֶאל ְׁשֵני ֶאָחיו ָהֲאֵחִריםּוְלַאַחר , ֵלְייּב- ַרִּבי ְיהּוָדה

 .ָהַרִּביל ְל'ְיִחידּות' ֵאצֶ 

ָנַהג ֶאת ַהֻּקְׁשיֹות ָהֵאֶּלה "ם. ִעּמֹו ְׁשֵּתי ֻקְׁשיֹות ֲחמּורֹות ַּבְּירּוַׁשְלִמי ּוָבַרְמּבַ ָנָׂשא ָמְרְּדַכי -ַרִּבי ָּברּוְך 

 .ם ֶאת ַּדְעּתֹו ִּבְתׁשּובֹוָתיואּוָלם ַעד ּכֹה לֹא ֵהִניַח ִאיׁש ֵמהֶ , ַּבּתֹוָרה ֶׁשָּפַגׁשָּגאֹון ְלַהִּציג ְלָכל 
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  ב"ה

 ֲאֶׁשר ִניּסּו, ֶׁשּלֹא ְּכַלְמָדִנים ָהֲאֵחִרים ֶׁשָּפַגׁש. א"ְלַהִּציג ֶאת ַהֻּקְׁשיֹות ִלְפֵני ַהְּגרָ ֵהֵעז ַּפַעם ַאַחת ַאף 

ִחֵּזק אֹוָתן ְוהֹוִסיף ָלֶהן  ְוַאף, ֵאֶּלהְּבֻקְׁשיֹות ַּדְוָקא ָּתַמְך  א"ַהְּגרָ , ַהֻּקְׁשיֹותְּבֵתרּוץ ֶאת ּכֹוָחם 

 .לֹא ָנַתןֻקְׁשיֹות לַ ֵּתרּוץ אּוָלם , עֹוֶמק

ְלַהִּציג ַזְלָמן ִּכְמַעט ֶׁשָּמְנָעה ִמֶּמּנּו -ָמְרְּדַכי ְלַמְרֵאהּו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֵניאֹור-ָהֵאיָמה ֶּׁשָּנְפָלה ַעל ַרִּבי ָּברּוְך 

ו ַזְלָמן ִהְקִׁשיב ִלְדָבָרי -ַרִּבי ְׁשֵניאֹור. ָהַרִּביְלַבּסֹוף ִהְתַעֵּׁשת ְוָׁשַטח אֹוָתן ִלְפֵני . ְלָפָניו ֶאת ֻקְׁשיֹוָתיו

ִמֵּכן ֶאת ַהֲהָלָכה ַהִּנּדֹוָנה ּוְלַאַחר ְלַהְרצֹות ֶאת ַהֻּסְגָיה ַּבְּירּוַׁשְלִמי ֵהֵחל ּוְבסֹוָפם , ֶקֶׁשברֹוב 

 ָׁשְמטּו ֶאת ַהַּקְרַקע ִמַּתַחת, ִהְסִּביר ֶאת ַהְּדָבִריםָהַרִּבי ְוַהֶּדֶרְך ֶׁשָּבה ִלּמּודֹו ֶׁשל אֶֹפן "ם. ְמּבָ ָּברַ 

 .ַהֻּקְׁשיֹות ְוהֹוִתירּו ֶאת ַהּכֹל ָּברּור ְוָחָלק

 .ִנְסָער ְוִנְרַעׁשָהַרִּבי ֶׁשל ָיָצא ֵמַחְדרֹו הּוא . ְלׁשֹונֹו ְּכמֹו ֶנֶעְתָקה ִמִּפיו. ּמּוםָמְרְּדַכי ָהָיה הַ - ַרִּבי ָּברּוְך 

ִרּקּוד 'ֲחִסיִדי ַהְּמֻכֶּנה ּפֹוְצִחים ְּבִרּקּוד , יָהַרִּב ֵאֶצל  'ְּיִחידּות'ִמ ֶׁשַהּיֹוְצִאים , ְּבִליאֹוְזָנה ָהָיהַהּנַֹהג 

ַּכָּמה ִמן ָהַאְבֵרִכים ַהְּצִעיִרים  ְיֵדי-ָמְרְּדַכי ַעל- ַרִּבי ָּברּוְך ' ִנְסַחב'ָהַרִּבי ֵמֶחֶדר ְּבֵצאתֹו '. ְּיִחידּותהַ 

ָמְרְּדַכי ָחַזר  - ַרִּבי ָּברּוְך . ַאְך ִלּבֹו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו לֹא ָהיּו ִעּמֹו, הּוא ִרֵּקד ֶאת ָהִרּקּוד. ְלתֹוְך ָהִרּקּוד

 .ְלֵביתֹו ֶּכָחִסיד ְלָכל ָּדָבר

י ַהְּקרֹוִבים ֵאָליו ַעל ַהֻּקְׁשיֹות ַהֲחמּורֹות ַּבְּירּוַׁשְלִמ ְלֶאָחד ָמְרְּדַכי - ִסֵּפר ַרִּבי ָּברּוְך יֹום ֶאָחד 

 ַהֻּמְפָלָאה 'ְּיִחידּותהַ 'ְוַעל , ָבה ַמִּניָחּה ֶאת ַהַּדַעתֲעֵליֶהן ְּתׁשּוָהְיָתה ֻקְׁשיֹות ֶׁשְּלִאיׁש לֹא "ם, ּוָבַרְמּבַ 

 .ְּכָללַקָּימֹות ֶׁשְּבַמֲהָלָכּה הּוְבַרר לֹו ִּכי ַהֻּקְׁשיֹות ֵאיָנן , ָהַרִּביֵאֶצל 

 .ַהִּׂשיחַ -ָאַמר ֶּבן", ָהִעְנָיןּוְלַהִּציַע ְלָפָניו ֶאת ) ִמִּויְלָנה(ַלָּגאֹון ֵמחֹוָבְתָך ָלֶגֶׁשת "

ָמְרְּדַכי ִּבֵּקׁש - ַרִּבי ָּברּוְך . א"ִלְפֵני ַהְּגרָ ְוַהְּׁשַנִים ִהְתַיְּצבּו ָמְרְּדַכי ִקֵּבל ֶאת ָהַרְעיֹון - ַרִּבי ָּברּוְך 

 ֵהֵחלֶאָּלא ֶׁשַהָּגאֹון לֹא ָהָיה ָזקּוק ְּכָלל ְלִתְזּכֶֹרת ּוִמַּיד , ַלָּגאֹוןְלַהְזִּכיר ֶאת ְׁשֵּתי ַהֻּקְׁשיֹות 

 .ַהּקֹוֶדֶמתַּבַּפַעם ַלֻקְׁשיֹות ֶאת ַהְּדָבִרים ֶּׁשהֹוִסיף הּוא , ִמָּלה ְּבִמָּלה, ְלַהְרצֹות

ל ְּכִפי ֶׁשָּׁשַמע ִמִּפיו ֶׁש , ַהֻּסְגיֹותֵּבאּור ָמְרְּדַכי ַעל - ָחַזר ְלָפָניו ַרִּבי ָּברּוְך , ֶאת ְּדָבָריו א"ְּכֶׁשִּסֵּים ַהְּגרָ 

ָעטּור , ָּכְך ִהְתרֹוֵמם ְמלֹוא קֹוָמתֹו- ַאַחר. ַמה- ְּבַמְחָׁשבֹות ִלְזַמןָׁשַקע  א"ַהְּגרָ . ַזְלָמן-ַרִּבי ְׁשֵניאֹור

א ְמִתיְבתָ - יׁשָהרֵ ָיכֹול לֹוַמר ַרק ָּכֵאּלּו ְּתׁשּובֹות : "ְוָאַמר ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה, ּוִבְתִפָּליוְּבַטִּליתֹו 

 ."ָּבָרִקיעַ 

ֶאת ְּבַעְצִמי ָׁשַמְעִּתי ֲאִני לּו . ַהּקֶֹדׁש -יֹוֵדַע הּוא זֹאת ְּברּוחַ  -אֹו ַצִּדיק ָאַמר זֹאת ָּגאֹון ְוִאם 

ָמאֵניּה מֹוִביְלָנא : 'יֹוָחָנןָהִייִתי נֹוֵקט ֶאת ְלׁשֹונֹו ֶׁשל ַרִּבי , ַהְּדָבִרים ִמִּפיו ֶׁשל ַהָּגאֹון ֶׁשֲאָמָרם

 )".ַהֶּמְרָחץ- ֶאָּׂשא ֶאת ְּבָגָדיו ַאֲחָריו ְלֵבית' (=ַמּסּוָתאְלֵבי ַּבְתֵרּה 

ֶאת ָׁשַמע ִּכי ַלָּגאֹון ְלַגּלֹות ֵהֵעז ַאְך הּוא ָׁשַתק ְולֹא , ָמְרְּדַכי ַמָּבט נֹוֵקב -ַהָּגאֹון ָנַתן ְּבַרִּבי ָּברּוְך 

 .ַזְלָמן- ַהֻּסְגָיה ִמִּפי ַרִּבי ְׁשֵניאֹורֵּבאּור 

ִמיהּו ַהָּגאֹון ָהַאְלמֹוִני א "רָ גְ לַ ְלַסֵּפר עֹוז ְּבַנְפׁשֹו ֲאָזר  ָמְרְּדַכי ַעל ֶׁשּלֹא- ְלָיִמים ִהְתָחֵרט ַרִּבי ָּברּוְך 

אּוַלי ִּגּלּוי '. ָלֵׂשאת ֶאת ְּבָגָדיו'ָהָיה מּוָכן א "רָ גְ ַעד ֶׁשהַ , ֶׁשִּיֵּׁשב ֶאת ַהֻּסְגיֹות ַּבֶּדֶרְך ּכֹה ֻמְפָלָאה

, ִסיִדים ְלִמְתַנְּגֵדיֶהםַהְּמֻיֶּתֶרת ֵּבין ַהחֲ  ֵמַהַּמֲחלֶֹקתֵחֶלק ְלָפחֹות ֶּבָעִתיד ַהָּדָבר ָהָיה ַמְצִליַח ִלְמנֹוַע 

  .ָמְרְּדַכי-ִהְצַטֵער ַרִּבי ָּברּוְך 
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  ב"ה

  :ַהְּׁשֵאלֹות ַהָּבאֹות ָהֵׁשב ַעל

  ?ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמןִעם ֶׁשל ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָּברּוְך ְּפִגיָׁשתֹו ַמה ָהְיָתה ַמְּטַרת . 1

  .ֶהןְׁשֵּתי ֻקְׁשיֹות ֶׁשּלֹא ָהָיה לֹו ְּתׁשּוָבה ֲעֵליָהַרִּבי ָּברּוְך ָמְרְּדַכי ָרָצה ִלְׁשאֹול ֶאת ַרִּבי   .א

  .ִאם ֶּדֶרְך ַהֲחִסידּות ִהיא ַהֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה ֲעבּורֹוָהָיה ְּבָסֵפק ַרִּבי ָּברּוְך ָמְרְּדַכי   .ב

  .לֹום ֵּבין ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ְלֵבין ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמןַרִּבי ָמְרְּדַכי ָרָצה ַלֲעׂשֹות ָׁש   .ג

  .ִעם ֶאָחיו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמןְוִנְגֶלה ֲחִסידּות ִלְלמֹד ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָרָצה   .ד

  :  'ְיִחידּות' לַ ַעל ִּפי ָהֶרֶצף ַהָּנכֹון ֶאת ַהֲהָכנֹות ַסֵּדר . 2

  .קֹוֵדם ִמְסַּפר ָׁשבּועֹותלֹוֵמד ָהַרִּבי 'ְיִחידּות' ֵאֶצל ִהיָּכֵנס לִ ַהְּמַבֵּקׁש לְ  �

  .ְוַהֲחִסידּותַהִּנְגֶלה 'ְיִחידּות' ְמַקֵּבל ַהְדָרָכה ְּפָרִטית ְּבִלּמּוד ַהְּמַבֵּקׁש ְלִהיָּכֵנס לִ  �

  .ָהַרִּביִנְבָחן ַעל ְיֵדי ְׁשֵני ֶאָחיו ֶׁשל 'ְיִחידּות' ַהְּמַבֵּקׁש ְלִהיָּכֵנס ִלְ �

  .'ְיִחידּות'ִלְָהַרִּבי ִנְכַנס ֶאל  'יִחידּות'ַהְּמַבֵּקׁש ְלִהיָּכֵנס לִ  �

  .'ְיִחידּות'ְלָכל ִמי ֶׁשְּמַבֵּקׁש ְלִהיָּכֵנס ִל ֶנֱעַרְך ִמְבָחן  �

  :ִהיא ְנִדיָרהַלִּמָּלה  ַהְמֻנֶּגֶדתַהִּמָּלה  . 3

  .ְקבּוָעה  .א

  .ְּתִדיָרה  .ב

  .ְמֻיֶחֶדת  .ג

  .ְנִדיָבה  .ד

   – "ַמה-ְּבַמְחָׁשבֹות ִלְזַמןָׁשַקע  א"ַהְּגרָ ": ָּכתּוב 47ְּבׁשּוָרה . 4

 ?ָא ִמִּויְלָנא"ַהְּגרָ ָׁשַקע ְּבֵאילּו ַמֲחָׁשבֹות ְלַדְעְּתָך 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

   ?ַמּדּועַ  –" ָמְרְּדַכי ַמָּבט נֹוֵקב - ַהָּגאֹון ָנַתן ְּבַרִּבי ָּברּוְך : "ָּכתּוב 53ְּבׁשּוָרה  .5

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



  ב"ה

   ?ְלַגּלֹותֵהֵעז ַמּדּוַע הּוא לֹא   - "...ְלַגּלֹותֵהֵעז ַאְך הּוא ָׁשַתק ְולֹא ": ָּכתּוב 53ְּבׁשּוָרה . 6

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  . ְזַמןַהְמָתֲאִרים ֵיׁש ִמיִלים ּוִבּטּוִיים ַּבֶּקַטע . 7

  ...ַּבְּתִחָּלה: ְלֻדְגָמא

  . ֻּדְגָמאֹות ֵמֶהםַאְרַּבע ַהֲעִתיקּו 

1.  _____________________    

2.  _____________________    

3.  __________________________    

4______________________ .  

  
  .ַנֵּמק ?ַהִסיּפּורְלתֶֹכן ַהִאם ּכֹוֶתֶרת ַהִסיּפּור ַמְתִאיָמה . 8

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  ? ַמִהי ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ַהִסיּפּור. 9

   .ְלָחִסיד ֶאִטיְנֵגה ָלנּו ֵּכיַצד ָהַפְך ַרִּבי ָּברּוְך ָמְרְּדַכיְלַסֵּפר א. 

  .ֵאֶצל ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן 'יִחידּות'ְלָתֵאר ָלנּו ֶאת ַהֲהָכנֹות לִ ב. 

  .ְכָמתֹו ְוַגְדלּותֹו ַּבּתֹוָרה ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמןְלַלְּמֵדנּו ַעל חָ ג. 

  .ֶׁשל ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנהָהֲעָנָוה ְלַלְּמֵדנּו ַעל ִמַּדת ד. 

   ?ִמיהּו ַהָּגאֹון ָהַאְלמֹוִניא "רָ גְ לַ ֶׁשּלֹא ִסֵּפר ְלַאַחר ַרִּבי ָּברּוְך ָמְרְּדַכי ֵּכיַצד ָחׁש . 10

  .ַצַער, ַאְכָזָבה  .א

  .אֶֹמץ  .ב

  .ֲחָרָטה  .ג

  .ְנכֹונֹות א' וג'ְּתׁשּובֹות   .ד

  ?ַמּדּועַ 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  


