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ַאְלמֹונִ  יַהגָּאֹון הָּ

 

י בָּרּוְך  נֵי-ַהגָּאֹון ַרבִּ ינְגָּה, ֵמַרבָּ ְרְדַכי ַאטִּ יָּאן,   מָּ יר ְשוִּוינְצִּ עִּ יבֹות הָּ ְסבִּ בֹוְברּויְְסק, נֹוַלד בִּ

ְצעִּ  ּנּוי ַהְסמּוכָּה ְלוִּיְלנָּה. בִּ ַבק בֹו ַהכִּ ם דָּ נִּים ְבוִּיְלנָּה ְושָּ ה שָּ ה ַכמָּ ּלּוי  –ירּותֹו עָּשָּ עִּ 'הָּ

יר, ְברּוְך   עִּ ֶעֶלם ַהצָּ ה עִּם הָּ ְבֵרי תֹורָּ ְשַתְעֵשַע ְבדִּ ְשוִּוינְְציָּאן'.כָּל ְגדֹוֵלי וִּיְלנָּה ָאֲהבּו ְלהִּ מִּ

עִּ -ַהכְִּשרֹונֹות. ַכֲעבֹר זְַמן ה הָּ ה נֲַעשָּ "א(  -ּלּוי ֶבןמָּ יָּהּו )ַהְגרָּ י ֵאלִּ ַביִּת ַגם ֵאֶצל ַהגָּאֹון ַרבִּ

יר עִּ יעָּה ֶשל ַהצָּ בָּה ּוֵמֶהֵּקף ַהיְדִּ ְתַרֵשם ֲעֻמּקֹות ֵמעֶֹמק ַהַמְחשָּ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶשהִּ ּוִּיְלנָּה בִּ   .מִּ

י בָּרּוְך י מָּ -ַמְסלּול ַחיָּיו ֶשל ַרבִּ יו ֶשל ַרֵבנּו ַהזֵָּקן, ַרבִּ ידָּ גַש ֶאת ַתְלמִּ ְשַתּנָּה ַכֲאֶשר פָּ ְרְדַכי הִּ

ן-ְשנֵיאֹור ן, ַבַעל ַהַתנְיָּא ְוַהֻשְלחָּ בּו ֶאת לִּבֹו. -זְַלמָּ יֶהם שָּ פִּ ַמע מִּ ידּות ֶששָּ ְבֵרי ַהֲחסִּ רּוְך. דִּ עָּ

ידּות-ַאט ּה ֶשל ַהֲחסִּ ֵרב ְלעֹולָּמָּ ְתקָּ בֹו ַאט הִּ ם ְונַָּסע ְללִּיאֹוזְנָּה, ְמקֹום מֹושָּ ד קָּ , ַעד ֶשיֹום ֶאחָּ

י ְשנֵיאֹור ן-ֶשל ַרבִּ  .זְַלמָּ

י בָּרּוְך כִּיר -ְכֶשבָּא ַרבִּ ידּות, ְוהּוא הִּ ה ְכֵרסֹו ְמֵלָאה ְבתֹוַרת ַהֲחסִּ יְתָּ ר הָּ ְרְדַכי ְללִּיאֹוזְנָּה ְכבָּ מָּ

ֶכיהָּ  ְדַבר ַהֶדֶרְך ַהּנְכֹונָּה  -. ּוְבכָּלֵהיֵטב ֶאת ַרְעיֹונֹוֶתיהָּ ּוְדרָּ ֵפק בִּ ְרֵסם ְבלִּבֹו סָּ זֹאת ֲעַדיִּן כִּ

י ַרבִּ ית עִּם הָּ ישִּ אִּ ה הָּ ֵרר ַבְפגִּישָּ ֶלֶכת בָּּה. זֹאת בִֵּּקש ְלבָּ יו לָּ לָּ  .ֶשעָּ

ּלָּה ַלֲעבֹר   יָּה ְתחִּ י, ַחיָּב הָּ ַרבִּ ידּות' ֵאֶצל הָּ 'יחִּ ְתַקֵבל לִּ יָּה, ֶשַהְמַבֵּקש ְלהִּ ַהֵסֶדר ְבלִּיאֹוזְנָּה הָּ

ה י יְהּודָּ י, ַרבִּ ַרבִּ יו ֶשל הָּ יָּה ָאחִּ ַאְבֵרכִּים ֶשבָּאּו ְללִּיאֹוזְנָּה הָּ ה ֶשל ֲהכָּנֹות. ַהְמֻמּנֶה ַעל הָּ ְדרָּ -סִּ

ם ֵליְיב. ַבְתחִּ  יב לִּמּודָּ יָּה עֹוֵמד ַעל טִּ ַאְבֵרכִּים ְבלִּמּוד. ְלַאַחר ֶשהָּ יָּה בֹוֵחן ֶאת הָּ ּלָּה הָּ

ה  נָּה ַלְכנִּיסָּ ידּות, ַכֲהכָּ ית ְבלִּמּוד נִּגְֶלה ַוֲחסִּ טִּ ד ֶדֶרְך ְפרָּ ד ְוֶאחָּ יָּה נֹוֵתן ְלכָּל ֶאחָּ יעֹוֵתיֶהם, הָּ וִּידִּ

י ַרבִּ  .ֶאל הָּ
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ְך יָּה נְִּמשָּ ן ַבֵשנִּית ַעל  לִּמּוד זֶה הָּ יָּה הַָּאְבֵרְך חֹוזֵר ְונְִּבחָּ בּועֹות, ְוָאז הָּ ה שָּ יו -ַכמָּ יְֵדי ְשנֵי ֶאחָּ

יאּות ְמיֶֻחֶדת ְבַש"ס  ְבקִּ ְצַטיֵן בִּ ְרְדַכי הִּ י מָּ י מֶֹשה. ַרבִּ ְרְדַכי ְוַרבִּ י מָּ י, ַרבִּ ַרבִּ ים ֶשל הָּ פִּ ַהּנֹוסָּ

י  אשֹונִּים, ְוַרבִּ י ּוְברִּ י ּוְבַרְמַב"םַבְבלִּ ה ְבַש"ס יְרּוַשְלמִּ ירָּ תֹו ַהּנְדִּ ְשלִּיטָּ ע בִּ  .מֶֹשה נֹודָּ

י בָּרּוְך ם וַָּליִּל ַעל-ַגם ַרבִּ ַמד יֹומָּ ים לָּ ימִּ ַבר ַמְסלּול דֹוֶמה. ְשבּוַעיִּם ְתמִּ ְרְדַכי עָּ כָּתֹו -מָּ י ַהְדרָּ פִּ

ה י יְהּודָּ א לְ -ֶשל ַרבִּ ֵכן נְִּקרָּ ים. ַרק ְלַאֲחֵרי כָּל ֵליְיב, ּוְלַאַחר מִּ ֲאֵחרִּ יו הָּ ה ֶאל ְשנֵי ֶאחָּ יחָּ שִּ

ַרבִּי ידּות' ֵאֶצל הָּ 'יחִּ  .זֹאת נְִּכנַס לִּ

י בָּרּוְך  ַרְמַב"ם. ֶאת ַהֻּקְשיֹות -ַרבִּ י ּובָּ מֹו ְשֵתי ֻקְשיֹות ֲחמּורֹות ַביְרּוַשְלמִּ א עִּ ְרְדַכי נָּשָּ מָּ

יג ְלכָּל גָּאֹו ֵאֶּלה נַָּהג ְלַהצִּ יש ֵמֶהם ֶאת ַדְעתֹו הָּ גַש, אּולָּם ַעד כֹה ֹלא ֵהנִּיַח אִּ ה ֶשפָּ ן ַבתֹורָּ

יו  . בְִּתשּובֹותָּ

גַש,  ים ֶשפָּ ֲאֵחרִּ נִּים הָּ "א. ֶשֹּלא ַכַּלְמדָּ ְפנֵי ַהְגרָּ יג ֶאת ַהֻּקְשיֹות לִּ ֵעז ְלַהצִּ ַפַעם ַאַחת ַאף הָּ

ם ְבֵתרּוץ ַהֻּקשְ  ן ֲאֶשר נִּסּו ֶאת כֹוחָּ זֵק אֹותָּ ַמְך ְבֻקְשיֹות ֵאֶּלה, ְוַאף חִּ א תָּ "א ַדְוקָּ יֹות, ַהְגרָּ

ֶהן עֶֹמק, אּולָּם ֵתרּוץ ַלֻּקְשיֹות ֹלא נַָּתן יף לָּ  .ְוהֹוסִּ

י בָּרּוְך ה ֶשּנְָּפלָּה ַעל ַרבִּ ֵאימָּ י ְשנֵיאֹור- הָּ ְרְדַכי ְלַמְרֵאהּו ֶשל ַרבִּ מֶ -מָּ נְעָּה מִּ ְמַעט ֶשמָּ ן כִּ ּנּו זְַלמָּ

י ְשנֵיאֹור י. ַרבִּ ַרבִּ ְפנֵי הָּ ן לִּ ַטח אֹותָּ ְתַעֵשת ְושָּ יו. ְלַבסֹוף הִּ נָּיו ֶאת ֻקְשיֹותָּ יג ְלפָּ ן -ְלַהצִּ זְַלמָּ

ֵכן ֶאת  י ּוְלַאַחר מִּ יו רֹב ֶקֶשב, ּוְבסֹופָּם ֵהֵחל ְלַהְרצֹות ֶאת ַהסּוגְיָּה ַביְרּוַשְלמִּ רָּ ְדבָּ יב לִּ ְקשִּ הִּ

כָּה ַהּנְ  ְמטּו ַהֲהלָּ ים, שָּ רִּ ְסבִּיר ֶאת ַהְדבָּ י ְוַהֶדֶרְך ֶשבָּּה הִּ ַרבִּ ַרְמַב"ם. אֶֹפן לִּמּודֹו ֶשל הָּ דֹונָּה בָּ

לָּק ירּו ֶאת ַהכֹל בָּרּור ְוחָּ ַתַחת ַהֻּקְשיֹות ְוהֹותִּ  .ֶאת ַהַּקְרַקע מִּ

י בָּרּוְך  פִּ -ַרבִּ ה מִּ יָּה הָּמּום. ְלשֹונֹו ְכמֹו נֶֶעְתקָּ ְרְדַכי הָּ ר מָּ י נְִּסעָּ ַרבִּ א ֵמַחְדרֹו ֶשל הָּ יו. הּוא יָּצָּ

 .ְונְִּרעָּש
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י ַהְמֻכּנֶה  ידִּ ּקּוד ֲחסִּ ים ְברִּ י, פֹוְצחִּ ַרבִּ ידּות' ֵאֶצל הָּ 'יְחִּ ים מִּ יָּה, ֶשַהיֹוְצאִּ ַהּנַֹהג ְבלִּיאֹוזְנָּה הָּ

י בָּרּו י 'נְִּסַחב' ַרבִּ ַרבִּ ידּות'. ְבֵצאתֹו ֵמֲחַדר הָּ ּקּוד ַהיְחִּ ְרְדַכי ַעל- ְך'רִּ ַאְבֵרכִּים -מָּ ן הָּ ה מִּ יְֵדי ַכמָּ

י  מֹו. ַרבִּ יּו עִּ יו ֹלא הָּ ּקּוד, ַאְך לִּבֹו ּוַמְחְשבֹותָּ רִּ ַקד ֶאת הָּ ּקּוד. הּוא רָּ רִּ ים ְלתֹוְך הָּ ירִּ ַהְצעִּ

בָּר-בָּרּוְך  יד ְלכָּל דָּ סִּ זַר ְלֵביתֹו ְכחָּ ְרְדַכי חָּ  .מָּ

י בָּרּוְך ֵפר ַרבִּ ד סִּ י מָּ - יֹום ֶאחָּ יו ַעל ַהֻּקְשיֹות ַהֲחמּורֹות ַביְרּוַשְלמִּ ים ֵאלָּ ְרְדַכי ְלַאַחד ַהְּקרֹובִּ

ידּות'  ה ֶאת ַהַדַעת, ְוַעל ַה'יְחִּ ה ְמנִּיחָּ ה ֲעֵליֶהן ְתשּובָּ יְתָּ יש ֹלא הָּ ַרְמַב"ם, ֻקְשיֹות ֶשְּלאִּ ּובָּ

י, ֶשְבַמֲהלָּכָּּה ֻהְבַרר לֹו כִּ  ַרבִּ  .י ַהֻּקְשיֹות ֵאינָּן ַקיָּמֹות ְכלָּלַהֻמְפלָָּאה ֵאֶצל הָּ

נְיָּן", ָאַמר ֶבן עִּ נָּיו ֶאת הָּ יַע ְלפָּ ּוִּיְלנָּה( ּוְלַהצִּ גֶֶשת ַלגָּאֹון )מִּ ְתָך לָּ יחַ -"ֵמחֹובָּ  .ַהשִּ

י בָּרּוְך  י בָּרּו -ַרבִּ "א. ַרבִּ ְפנֵי ַהְגרָּ ְתיְַצבּו לִּ ַרְעיֹון ְוַהְשנַיִּם הִּ ֵבל ֶאת הָּ ְרְדַכי קִּ ְרְדַכי בִֵּּקש - ְךמָּ מָּ

יָּד ֵהֵחל  זְכֶֹרת ּומִּ יָּה זָּקּוק ְכלָּל ְלתִּ ְלַהזְכִּיר ֶאת ְשֵתי ַהֻּקְשיֹות ַלגָּאֹון, ֶאּלָּא ֶשַהגָּאֹון ֹלא הָּ

יף הּוא ַלֻּקְשיֹות ַבַפַעם ַהּקֹוֶדֶמת ים ֶשהֹוסִּ רִּ ּלָּה, ֶאת ַהְדבָּ ּלָּה ְבמִּ  .ְלַהְרצֹות, מִּ

יֵם הַ  י בָּרּוְך ְכֶשסִּ נָּיו ַרבִּ זַר ְלפָּ יו, חָּ רָּ "א ֶאת ְדבָּ ַמע -ְגרָּ י ֶששָּ ְרְדַכי ַעל ֵבאּור ַהסּוגְיֹות, ְכפִּ מָּ

י ְשנֵיאֹור יו ֶשל ַרבִּ פִּ ן.  -מִּ בֹות ִלזְַמןזְַלמָּ ַקע ְבַמְחשָּ "א שָּ ה-ַהְגרָּ ְתרֹוֵמם ְמֹלא  -. ַאַחרמָּ כְָּך הִּ

תֹו, עָּטּור ְבַטּלִּיתֹו ּו ֵאּלּו יָּכֹול לֹוַמר ַרק קֹומָּ ְתַרְגשּות ַרבָּה: "ְתשּובֹות כָּ יו, ְוָאַמר ְבהִּ ּלָּ ְתפִּ בִּ

ֵריש יק ָאַמר זֹאת -הָּ ם גָּאֹון אֹו ַצדִּ יַע. ְואִּ קִּ רָּ א בָּ יְבתָּ ַהּקֶֹדש. לּו -יֹוֵדַע הּוא זֹאת ְברּוחַ  –ְמתִּ

יו שֶ  פִּ ים מִּ רִּ י ֶאת ַהְדבָּ י ֲאנִּי ְבַעְצמִּ ַמְעתִּ י שָּ י נֹוֵקט ֶאת ְלשֹונֹו ֶשל ַרבִּ יִּיתִּ ם, הָּ רָּ ל ַהגָּאֹון ֶשֲאמָּ

יו ְלֵבית יו ַאֲחרָּ א ֶאת ְבגָּדָּ א' )=ֶאשָּ אנֵיה ַאַבְתֵריה ְלֵבי ַמסותָּ יְלנָּא מָּ נָּן: 'מֹובִּ ץ("-יֹוחָּ  .ַהֶמְרחָּ

רּוְך ט נֹוֵקב-ַהגָּאֹון נַָּתן ְבַרִבי בָּ ְרְדַכי ַמבָּ ַתק, מָּ י  ְוֹלא ֵהֵעז ְלַגּלֹות ַלגָּאֹון ַאְך הּוא שָּ כִּ

י ְשנֵיאֹור י ַרבִּ פִּ ַמע ֶאת ֵבאּור ַהסּוגְיָּה מִּ ן-שָּ  .זְַלמָּ



 ב"ה יחי המלך המשיח 
 

י בָּרּוְך ֵרט ַרבִּ ְתחָּ ים הִּ יהּו ַהגָּאֹון -ְליָּמִּ "א מִּ ְרְדַכי ַעל ֶשֹּלא ָאזַר עֹז ְבנְַפשֹו ְלַסֵפר ַלְגרָּ מָּ

יו'.  הַָּאְלמֹונִּי ֶשיִֵּשב ֶאת ַהסּוגְ ן 'לֵָּשאת ֶאת ְבגָּדָּ יָּה מּוכָּ "א הָּ יֹות ְבֶדֶרְך כֹה ֻמְפלָָּאה, ַעד ֶשַהְגרָּ

ים  ידִּ יד ְלפָּחֹות ֵחֶלק ֵמַהַמֲחֹלֶקת ַהְמיֶֻתֶרת ֵבין ַהֲחסִּ תִּ ְמנַֹע ֶבעָּ יַח לִּ יָּה ַמְצלִּ ר הָּ בָּ אּוַלי גִּּלּוי ַהדָּ

י בָּרּוְך ְצַטֵער ַרבִּ ְתנְַגֵדיֶהם, הִּ רְ - ְלמִּ  .ְדַכימָּ

ְתָך ַשֲעשּוַעי' תֹוְך עִּתֹון 'תֹורָּ  ()מִּ
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