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"ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו" )ז, יב( 

"י: ִאם ַעל ְּדַבר הֹוָדָאה ַעל ֵנס ֶׁשַּנֲעָׂשה לֹו. ַרּׁשִ
ֶעְמִדין,  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָהְיָתה  ְּגדֹוָלה  ִהְתַרְּגׁשּות 
"ַהּגֹוֵמל  ְּגדֹוָלה:  ְּבַכָּוָנה  ּוְמָבֵרְך  עֹוֵמד  ַהַצִּדיק  ַהַּיְעֶבץ(  )ַהְמֻכֶּנה 
ְלַחָּיִבים טֹובֹות ֶׁשְּגָמַלִני ָּכל טֹוב", ְוַהֹּכל ְמִׁשיִבים ְּבִהְתַלֲהבּות: "ִמי 

ֶׁשְּגָמְלָך ָּכל טֹוב הּוא ִיְגָמְלָך ָּכל טֹוב ֶסָלה!"

ְוֶהֱאִזינּו  ָהַרב,  ְסִביב  ַהֹּכל  ִהְתַאְּספּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְספּורֹות  ַּדּקֹות 
ְּבִהְתַּפֲעמּות ְלִסּפּור ֵנס ַהָּצָלתֹו.

"ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ָעָׂשה ִעִּמי ד'", ָּפַתח ַהַּיְעֶב"ץ, "ְוִהִּציל אֹוִתי ְוֶאת ְּכָתַבי 
ַּגם ַיַחד. ְוָכְך ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה: ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ָהִייִתי ָרכּון ַעל 
ָעֶליָה  ָהֵעץ,  ֵּתַבת  ֻמַּנַחת  ְּכֶׁשִּמְּלָפַני  ְלָחן  ַהּׁשֻ ְלַיד  ָיַׁשְבִּתי  ַּתְלמּוִדי. 
ְּבתֹוְך  ִמֶּמּנּו.  לֹוֵמד  ֶׁשֲאִני  ְוַהֵּסֶפר  ַהַּדִּפים  ַהְּכִתיָבה,  ְּכֵלי  ֻמָּנִחים 
ֶׁשַקע ַהִּנְמָצא ִּבְקֵצה ַהֵּתָבה, ָּתחּוב ָהָיה ֵנר ָּגדֹול ֶׁשל ֵחֶלב, ֶׁשֵהִאיר 
ְזרֹוִעי  ַעל  ֹראִׁשי  ְוִהַּנְחִּתי  ַרָּבה,  ֲעֵיפּות  ַחְׁשִּתי  ְלֶפַתע  ְּבִלּמּוִדי.  ִלי 
ְלֶהְמֵׁשְך  ּכַֹח  ְוֶלֱאֹגר  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ָלנּוַח  ְּכֵדי  ַהֵּתָבה,  ַעל  ַהֻּמַּנַחת 
ָחְלָפה,  ַּדָּקה  ֲעֻמָּקה.  ְּבֵׁשָנה  ָׁשַקְעִּתי  ֵמִׂשים  ִמְּבִלי  אּוָלם  ַהִּלּמּוד. 
ְועֹוד ַאַחת, ְוֵנר ַהֵחֶלב ִהְמִׁשיְך ִלְדֹלק ַעד ֶׁשָּכָלה ַהֵּנר, ְוָהֵאׁש ָאֲחָזה 
ָׁשקּוַע  עֹוֶדִּני  ֲאִני  ַאְך  ִלְבֹער  ֵהֵחּלּו  ֵהם  ַאף  ַהַּדִּפים  ָהֵעץ.  ְּבֵתַבת 
ַאַחת.  ְּבַבת  ָנִתי  ִמּׁשְ ְוִהְתעֹוַרְרִּתי  ַטְלֵטָלה,  ַחְׁשִּתי  ְלֶפַתע  ְּבֵׁשָנה... 
ִמָּיד  ְוִכִּביִתי  ָּבּה,  ָנתּון  ֶׁשָהִייִתי  ָהֲעצּוָמה  ַהַּסָּכָנה  ֶאת  ִּגִּליִתי  ָאז 
ֶאת ָהֵאׁש, ֶרַגע ִלְפֵני ֶׁשָּצְרָבה ֶאת ָּפַני. ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבָפָרַׁשת ַוֵּיֵצא: 
ָנתֹו ַוֹּיאֶמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה" - ֵּבית ַּתְלמּוִדי  "ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמּׁשְ

ֶׁשּבֹו ַנֲעָׂשה ִלי ֵנס.

ֲאִני ַלד'  ֵּבַרְכִּתי ַהּיֹום", ִסֵּים ָהַרב, "מֹוֶדה  ְּבִבְרַּכת "ַהּגֹוֵמל" ֲאֶׁשר 
ַעל ְׁשֵני ִנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו ִלי ִּבְמֹאָרע ֶזה: ַעל ַהָּצַלת ּגּוִפי ִמן ָהֵאׁש, ְוַעל 
ַהַּדִּפים  ֶׁשֲהֵרי  ֲעֵליֶהם,  ָעַמְלִּתי  ֶׁשּכֹה  ַהְּכָתִבים   - ַּכַּפי  ְיִגיַע  ַהָּצַלת 
ֶׁשִּנְׂשְרפּו ָהיּו ֵאּלּו ֶׁשְּכָבר ֻהְדְּפסּו. ְוִאּלּו ַהַּדִּפים ֶׁשֶּטֶרם ֻהְדְּפסּו, ֹלא 
ָאֲחָזה ָּבֶהם ָהֵאׁש. "ִּתָּכֶתב ֹזאת ְלדֹור ַאֲחרֹון ְוַעם ִנְבָרא ְיַהֶּלל ָקּה"".

)מֹור ּוְקִציָעה(

"ֹזאת ַהּתֹוָרה ָלֹעָלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת" )ז, לז(

"ַקח ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ִאּתֹו" )ח, ב(
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ד' ָלַקַחת ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ָּבָניו ִלְכֻהָּנה, ִהְצַטֵער ַעל ָּכְך 

ֹמֶׁשה ַמּדּוַע ֹלא ָזִכיִתי ַּגם ֲאִני ַלֲעבֹד ּוְלָׁשֵרת ַּבִּמְׁשָּכן?

ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא?

 "ֹזאת ַהּתֹוָרה ָלֹעָלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת" - אֹוְמִרים ֲחַז"ל )ְמָּנחֹות 
קי( ֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֵאינֹו ָצִריְך ֹלא עֹוָלה ְוֹלא ִמְנָחה.

ּוַמְרִּביץ  ִמי ֶׁשעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה  ְלֹמֶׁשה:  ָהְיָתה ְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ד'  ְוֹזאת 
ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֵמֲעבֹוַדת  יֹוֵתר  ְּבֵעיַני  ָחׁשּוב  ָּכמֹוָך,  ָלַרִּבים,  ּתֹוָרה 
ְלַעם  ּתֹוָרה  ְלַלֵּמד  ָּפנּוי  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּכֵדי  ַּבִּמְקָּדׁש  עֹוֵבד  ֵאיְנָך  ּוְלָכְך 

ִיְׂשָרֵאל.

 )ּתֹוַרת מֶֹׁשה(

"ַוַּיְלֵּבׁש אֹתֹו ֶאת ַהְּמִעיל" )ח, ז(
ה ִּבְפֵני ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי,  "ַרִּבי, ָּבְרֵכִני!" ִהְתַחְּנָנה ָהִאּׁשָ

"ַסָּכָנה ְּגדֹוָלה עֹוֶמֶדת ְּבָפַני!"

ה? ּוִבְפֵני ֵאיזֹו ַסָּכָנה ָעְמָדה? ִמי ָהְיָתה אֹוָתּה ִאּׁשָ

ֵליּבֹוִביץ',  ֶּבער  ָּברּוְך  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ַאְחָיִניתֹו  ָׂשָרה,  זֹו  ָהְיָתה 
ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ְיֵמי  ָהיּו  ַהָּיִמים  ֶׁשְּבִליָטא.  ָקֵמִניץ  ְיִׁשיַבת  ֹראׁש 
ָהִראׁשֹוָנה, ְועֹוֶמֶדת ָהְיָתה ַלֲחצֹות ֶאת ַהְּגבּול ַהַּמְפִריד ֵּבין ּפֹוִלין 

ְלרּוְסָיה. ָּדָבר ֶזה ָהָיה ָּכרּוְך ְּבַסָּכַנת ְנָפׁשֹות.

ה, ִהְרֵהר ְמַעט ְוָׁשַאל:  ֶהֱאִזין ָהַרב ַאְבַרְמְסִקי ִלְדָבֶריָה ֶׁשל ָהִאּׁשָ

"ֲהתֹוִאיִלי ָנא ַלֲעׂשֹות ְלַמֲעִני ֶחֶסד ָּגדֹול?"

"ַוַּדאי!" ָעְנָתה ָׂשָרה ְּבִלי ִהּסּוס, "ַּבֶּמה ְמֻדָּבר?"

ֶאת  ַהְּגבּול,  ֶאת  ְּבָעְבֵרְך  ִעֵּמְך  "ֶׁשִּתְּקִחי  ָהַרב  ֵהִׁשיב  ֲאִני"  "ְמַבֵּקׁש 
ִּכְתֵבי ַהָּיד ֶׁשל ִסְפִרי "ֲחזֹון ְיֶחְזֵקאל", ְוַתֲעִביִרי אֹוָתם ְלִויְלָנא".

ה ָהֲאִמיָצה ֹלא ֵסְרָבה, ָלְקָחה ִעָּמּה ֶאת ַהְּכָתִבים, ְוָהַרב ֵּבְרָכּה  ָהִאּׁשָ
ה ֶאת ַהְּגבּול ִעם ַהְּכָתִבים? ִהיא  ֶׁשַּתִּגיַע ְלָׁשלֹום. ְוֵכיַצד ָעְבָרה ָהִאּׁשָ
ָהְגָתה ַרְעיֹון ְמֻתְחָּכם, ְוִחְּבָרה ֶאת ָּכל ַהְּכָתִבים ֶזה ָלֶזה ַעד ֶׁשַּנֲעׂשּו 

ְּכֵעין ָסִדין ָארְֹך, אֹותֹו ָּכְרָכה ְסִביב ּגּוָפּה.

ַהֲחֵפִצים  ִאיׁש,  ְׁשֹלִׁשים  ֶׁשל  ְקבּוָצה  ַּבֲחָׁשׁש  ָצֲעדּו  ַלְּגבּול  ָקרֹוב 
ָנְׂשָאה  ּוְבִפיָה  ִעָּמֶהם,  ָצֲעָדה  ָׂשָרה  ַּגם  ְּבָׁשלֹום.  ַהְּגבּול  ֶאת  ַלֲעבֹר 
ְּתִפָּלה: "ָאָּנא ד', ַהֵּצל אֹוִתי ְוֶאת ַהְּכָתִבים ַהְיָקִרים ֲאֶׁשר ָעַלי, ְוָהֵבא 

אֹוָתנּו ְּבָׁשלֹום ֶאל ְמחֹוז ֶחְפֵצנּו!"

"ִעְצרּו!" ִנְׁשְמָעה ְקִריָאה ְּברּוִסית, ּוִמָּיד ֵהֵחּלּו ְיִרּיֹות ְלַרֵחף ָּבֲאִויר 
ּוָמְצָאה  ָׂשָרה,  ִנְמְלָטה  ַהְיִרּיֹות  ְלִמְׁשַמע  ַהְּקבּוָצה.  ַאְנֵׁשי  ְסִביב 

ַמֲחֶסה ְּבתֹוְך ֹּגֶרן ֶׁשל ְּתבּוָאה.

ה ִנְמֶלֶטת. "ֵהיָכן ִהיא ִמְסַּתֶּתֶרת?" ָׁשֲאלּו  ַהַחָּיִלים ָהרּוִסים ָראּו ִאּׁשָ
ֶזה ֶאת ֶזה ְּבַכַעס, "ַאף ִאם ָאנּו ֹלא רֹוִאים אֹוָתּה, ֲהֵרי ֶׁשַהְּכָלִבים 

ְיַאְּתרּו אֹוָתּה ְּבַקּלּות!"

ָהרּוִסים  ַהַחָּיִלים 
ְּכָלִבים,  ֵהִביאּו 
ְלִאּתּור  ַהֻּמְמִחים 
ִּפי  ַעל  ָאָדם  ְּבֵני 
ַהְּכָלִבים  ֵריָחם. 
ְּבַרֲחֵבי  ָצֲעדּו 
ָׂשָרה  ַאְך  ֶדה,  ַהּשָׂ
ֵּכיַצד  ִנְמְצָאה.  ֹלא 
אֹוָתּה  ִאְּתרּו  ֹלא 
ַהְּכָלִבים ַעל ִּפי ֵריַח 

ּגּוָפּה?

ָׂשָרה  ֶׁשל  ּגּוָפּה 
ִּבְכָתָביו  ָהָיה  ָעטּוף 
ַה"ֲחזֹון  ֶׁשל 
ְיֶחְזֵקאל", ְוַהְּכָלִבים 
ְלָמְצָאּה,  ָיְכלּו  ֹלא 



יֹום ִראׁשֹון ט' ִניָסן )תשכ"ט(
ַרִּבי ַאְרֵיה ְלִוין

ִמּתֹוָׁשֵבי  ֶאָחד  ְוִנְפַטר  ִּבירּוָׁשַלִים  ָהָיה  ַמֲעֶׂשה 
ְוִׁשְבָעה  ַאְלָמָנה  ַאֲחָריו  מֹוִתיר  ְּכֶׁשהּוא  ָהִעיר 
ְּבעֹוָלָמּה,  ּבֹוְדָדה  ָהַאְלָמָנה  נֹוְתָרה  ְיתֹוִמים. 
ֵלם  ְלּׁשַ ֶׁשֲאִפּלּו  ַעד  ּוַמְחסֹור,  ֹעִני  ּוְּבֵביָתּה 
ְׂשַכר  ַּתְׁשלּום  אֹו  ַהַּבִית,  ְלִחּמּום  ַהֵּנְפט  ְלּמֹוֵכר 
ִלּמּוד ֲעבּור ְיָלֶדיָה ֶׁשָּלְמדּו ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה "ֵעץ 

ַחִּיים"  ֹלא ָהָיה ְּבָיָדה. ִעם ּתֹם ְיֵּמי ָהֵאֶבל, ָקָרא ַהַּמְׁשִּגיַח ַהָּמסּור 
ְלָכל  ָּפִנים  ֵהִאיר  ָהַרִּכים,  ַלְּיתֹוִמים  ְלִוין  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ַהת"ת  ֶׁשל 
ְיָלַדי  ֶאָחד ֵמֶהם ְּבִנְפָרד, ְוָאַמר ָלֶהם ְּבִהְתַרְּגׁשּות: "חֹוְׁשִבים ַאֶּתם 
ֶׁשֵאין ָלֶכם ֵמַעְכָׁשו ַאָּבא? ַאָּבא ְּכמֹו ָּכל ֶיֶלד ַּבֵחיֶּדר? ַחס ְוָחִליָלה! 
ֲאִני ָהַאָּבא ֶׁשָּלֶכם! ֻּכְּלֶכם ְיָלַדי!  ָחֵסר ָלֶכם ֶּכֶסף? ֲאִני ִנְמָצא ָּכאן 
הּו טֹוב? ַאָּבא ַמְמִּתין ָלֶכם  ּוַמְמִּתין ָלֶכם. ָחֵסר ָלֶכם ַמְמָּתק אֹו ַמּׁשֶ

ְּבַחְדרֹו.  ָּתִמיד!!".

ְּגבּול.  ְלֹלא  ָהָיה  ַהְּבִרּיֹות  ִעם  ְלֵהיִטיב  ְלִוין  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ֶׁשל  ְרצֹונֹו 
ְּבָּצָרה  ָנתּון  ְּפלֹוִני  ְיהּוִדי  ִּכי  ָיַדע  ֵעת  ָמנֹוַח  ָיַדע  ֹלא  ָהַרחּום  ִלּבֹו 
אֹו ָזקּוק ְלֶעְזָרה. ַּתַחת ֵאׁש צֹוֶלֶבת ֶׁשל ַהִּלְגיֹון ַהַיְרֵדִני, ּפֹוֵסַע ָהָיה 
ִּבְרחֹובֹות  ע"ה,  ַקְנֶייְבְסִקי  ָהַרָּבִנית  ֶנְכָדתֹו,  ִעם  ְלִוין  ַאְרֵיה  ַרִּבי 
ֶׁשהּוא  ַחָסִדים, ּתֹוְך  ְּגִמילּות  ֶׁשל  ַמֲעֶׂשה  ְלעֹוד  ְּבַדְרָּכם  ְירּוָׁשַלִים, 
ְמַׁשֵּנן ְּבָאְזֶניָה: "ְדִעי ָּלְך ֶנְכָדִתי, ְלָכל ַּכּדּור ֵיׁש ְּכֹתֶבת. ְׁשלּוֵחי ִמְצָוה 

ֲהֵרי ֵאיָנם ִנּזֹוִקים! ָאנּו ֹלא ַהְּכתֶֹבת ֶׁשל ַהַּכּדּוִרים ַהָּללּו." 

ִלָּבם  ֶאת  ִלְסֹעד  ַאְרֵיה  ַרִּבי  הֹוֵלְך  ָהָיה  ִעָּלִאית  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות 
ַמֲחָלָתם  ֵעֶקב  ָּבֶהם  ְלַטֵּפל  ָרָצה  ֹלא  ֶׁשִאיׁש  ְמֻסָּכִנים  חֹוִלים  ֶׁשל 
ִאְׁשּתֹו  ֵהִכיָנה  אֹותֹו  ּוֵמִּזין,  ַחם  אֹוֵכל  ָלֶהם  ֵהִביא  הּוא  ַהְמַּדֶּבֶקת. 
ָהַרָּבִנית ע"ה ְוַאף ָּדַאג ָלֶהם ְלַתְׁשִמיֵׁשי ְקדּוָׁשה ְּבִסיִסִיים  - ָמזֹון 

רּוָחִני ְלִנְׁשָמָתם ַהְּמֻיֶּסֶרת . 

ַּגם  ְּכמֹו  ְוַדִּלים  ֲעִנִּיים  ִלְרָוָחה.  ָּפתּוַח  ָהָיה  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ֶׁשל  ֵּביתֹו 
ָיפֹות  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ָידֹו  ַעל  ִמְתַקְּבִלים  ָהיּו  ֶנֶפׁש,  ּוָמֵרי  ֻאְמָלִלים 

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ָלִראׁשֹוָנה  ֻמְזָּכר  ְּכִלי  סּוג  ֵאיֶזה 

ְּבָפָרָׁשה זֹו?

ציורים: מוטי הלר
© כל הזכויות שמורות  

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנֹכָּנה 
יָך"  יּוְגְרלּו ִסְפֵרי "ְוִשַנְנָּתם ְלָבנֵֶ

ׁשּובֹות ִנַּתן ִלְׁשֹלח: תְּ
אֹו ְלַפְקס: 15325382688

jhopko@gmail.com :ֵמייל אֹו בְּ

ַהּזֹוִכים ִּבְּפָרס 
ֶאְפָרת ְגֵרייִדי, ְרחֹובֹות. 

ְמַנֵחם ֹּכֵהן, ב"ב

יג ְיִׁשירֹות ַּבִּמְסָּפר הנ"ל יג ַּבֲחֻנּיֹות ַהְּסָפִרים. ִנַּתן ְלַהּשִׂ ְלַהּשִׂ

ִּפְתרֹון ַהִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַוִיְקָרא: ַקִין

"ַוַּיְחֹּגר אָֹתם ַאְבֵנט ַוַּיֲחבֹׁש ָלֶהם ִמְגָּבעֹות" )ח, יג(
ַמּדּוַע ֻמְזָּכר ָּכאן ָהַאְבֵנט ִּבְלׁשֹון ָיִחיד, ְּבעֹוד ַהִּמְגָּבעֹות ֻמְזָּכרֹות 

ִּבְלׁשֹון ַרִּבים?

ִמְּפֵני ֶׁשָּלַאְבֵנט ָהְיָתה ִמָּדה ֲאִחיָדה – ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשַּתִים ַאָּמה ֹאֶרְך, 
ְוָׁשֹלׁש ֶאְצָּבעֹות ֹרַחב, ֲהֵרי ֵהם ֶנְחָׁשִבים ְּכֶאָחד.

ֹּגֶדל  ְּכִפי  ׁשֹוָנה,  ְּבִמָּדה  ַאַחת  ָּכל  ַנֲעׂשּו  ַהִּמְגָּבעֹות  זֹאת,  ְלֻעַּמת 
רֹאׁשֹו ֶׁשל ָּכל ֹּכֵהן ְוֹכֵהן, ְוַעל ֵּכן ֻהְזְּכרּו ִּבְלׁשֹון ַרִּבים - "ִמְגָּבעֹות".

)ֶמֶׁשְך ָחְכָמה(

ִּבאּוִרים,ְּפִניִנים 
ְיָקִרים ְוִחּדּוִׁשים 
ֵמַרּבֹוֵתינּו ְּגדֹּוֵלי 

ַהּדֹורֹות.

ֻמָּגִׁשים ְּבָׂשָפה ַקָּלה 
ְּבִׁשּלּוב ִסּפּוִרים 
ַעל ֵסֶדר ַהַהָּגָדה 

ּוִמְצוֹות ַהֶּפַסח

ְלִגיל ָהַרְך 2-3 ְּבִלּוּוי 
ִצּיּוִרים ַמְקִסיִמים

 ָּכל ַּדף ְמֻצֶּפה ַנְילֹון. 
ְּכִריָכה ֲחָזָקה ִּבְמֻיָחד

ם  ְלֹלא ֵׁשם ַהּׁשֵ
ַהֵמפֹוָרׁש

ְלִגיָלֵאי +5
ִסּפּור ַהַהָּגָדה 
ְּבִׁשּלּוב ִסּפּוִרים

ְוַהֹּכל ְּבָׂשָפה 
ַקָּלה ּוְנִעיָמה

ִעם ִצּיּוִרים 
ְיֵפְיִפִיִים

יג   ִנַּתן ְלַהּשִׂ
ְמנּוילן

 ָסַפר ְיֵפְייֵפה 
ַלִּגיל ָהַרְך

ְלִגיָלֵאי +3

יג ְמנּוְיַלן ִנַּתן ְלַהּשִׂ

ְּבָכל ִעְנָיִני ֶהָעלֹון
 ניתן לפנות לרב יעקב הופקוביץ: 0527113332

ָּכַתב: ח. הֹוְּפקֹוִביץ

"ַהָקָּב"ה ִמְתַעֵּסק ִּבְׁשָבָחן ֶׁשל ַצִּדיִקים ְלַפְרְסָמן ָּבעֹוָלם". )ַּבִמְדָּבר ַרָּבה כא ג(

ָּבת ּומֹוֵעד""פניני ַהַהָּגָדה ְלָאבֹות ּוָבִנים" ֶּפה ַׂשח ָלַרְך"ַהַהָּגָדה ְמַסֶּפֶרת ִלי"ִסּדּור "ְּתִפָּלה ָּתַמּה ְלּׁשַ

ניתן לקבל את העלון במייל הנ"ל

ֲחבּוָיה ְּבתֹוְך ַהְּתבּוָאה, ְוָכְך ָהְיָתה ַלִּנּצֹוָלה ַהְיִחיָדה ֵמאֹותֹו ִמְקֶרה.

ְלִויְלָנא. ִמָּיד ְּכֶׁשִהִּגיָעה,  ְלַהִּגיַע  ָזְכָתה ָׂשָרה  ְלַאַחר ְּתָלאֹות ַרּבֹות 
ָּפְנָתה ְלֵביתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים עֹוֵזר ְגרֹוְדִז'יְנְסִקי, ּוָמְסָרה ֶאת 

ַהְּכָתִבים ְלָידֹו, ּתֹוְך ִסּפּור ַהַּמֲעֶׂשה.

ַנֲעָנה ַרִּבי ַחִּיים עֹוֵזר ְוָאַמר: "ֵאין ֶּפֶלא ְּבָכְך ֶׁשֹּלא ִנְתַּפְסְּת ַעל ְיֵדי 
ִמֵּסֶפר  ִלְהיֹות ֵחֶלק  ָהַפְכְּת  ַּבְּכָתִבים,  ֻמֶּקֶפת  ִּבְהיֹוֵתְך  ֲהֵרי  ְּכָלִבים, 

ַהּתֹוָרה!"

ְמָרה ָׂשָרה ַעל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה, ָׁשְמרּו ֵהם ָעֶליָה.  ּׁשָ יֹוֵתר ִמּׁשֶ

)ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח(

ּוְבָכבֹוד ָּגדֹול, ְּכִאּלּו ָהיּו ַּפְרָנֵסי ִצּבּור ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה ְמֻכָּבִדים...

א ְּבַהֲעָרָצה ּוְבַאֲהָבה ְּבִפי ָּכל. ֲחָתנֹו ַהָּגדֹול  ְׁשמֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְרֵיה  ִנּשָׂ
ָמָרן ַהגרי"ש ֶאְלָיִׁשיב ַזַצ"ל ִהְתַּבֵּטא ָעָליו: "ָזָכה חֹוְתִני ְוֵׁשם ָׁשַּמִים 

ִהְתַאֵהב ַעל ָידֹו ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה."  

ַרִּבי ַאְרֵיה ְלִוין ָהָיה ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה. הּוא ִנְמָנה ַעל ַּתְלִמיָדיו ַהֻּמְבָהִקים 
ֶׁשל ַרִּבי ָּברּוְך ֶּבער ֵליּבֹוִביץ זי"ע ְוַאף ָלַמד ִעּמֹו ְּבַחְברּוָתא ְקבּוָעה 
ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו. ַרִּבי ֵזִליג ְראּוֵבן ֶּבעְנִגיס ַזַצ"ל ִהְתַּבֵּטא ָעָליו ִּכי ִהּנֹו 
"ַהָּמאֹור ַהָּגדֹול ְלֶּמְמֶׁשֶלת ַהּתֹוָרה ְוַהִּיְרָאה", ְוִאּלּו ַהָּגאֹון ָהִריְדָּב"ז 

ִמְּצַפת ָּכַתב לֹו ַּפַעם: "ְׁשִקיָדְתָך ְּבאֹוַרְיָתא ֲעַדִין ֻמְרָּתח ְּבָאְזַני".

י, ֶעֶרב ַׁשָּבת ַהָּגדֹול. ְּתִחָּלה הֹוִדיעּו ַאְנֵׁשי  ַרִּבי ַאְרֵיה ִנְפַטר ְּביֹום ִׁשּׁשִ
ַאֲחרֹון  ָּכבֹוד  לֹו  ַלֲחלֹוק  ֶׁשָּבאּו  ַהָּגדֹול  ַלָּקָהל  ַקִדיָׁשא"  ַה"ֶחְבֶרה 
ִּכי ֹלא ַיְסִּפיקּו ְלטֹוְמנֹו ִלְפֵני ֲחצֹות ַהּיֹום, ֵעֶקב ַהֹּקִׁשי ִלְכרֹות ֶאת 
ַהֶּקֶבר ְּבַאְדָמָתּה ַהַּסְלִעית ְוַהָּקָׁשה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים. ַאְך ְלֶפַּתע ִהִּגיַע 
ׁשֹוֵמר ֵּבית ֶהָעְלִמין "ַסְנֶהְדִרָיה", ְוִסֵּפר ִּכי סֹוד ָּכמּוס ְּבַאְמַּתְחּתֹו: 
ֶחְלַקת ַהֶּקֶבר ֲחפּוָרה ּומּוָכָנה ִלְקבּוַרת ַהַּצִּדיק. ִלְפֵני ִמְסָּפר ָׁשִנים 
ֶׁשְּבֵאין רֹוֶאה  ֵמַהּׁשֹוֵמר  ַהֶּקֶבר, ּוִבֵּקׁש  ֶחְלַקת  ַאְרֵיה ֶאת  ַרִּבי  ָרַכׁש 
ֶׁשל  ַמְחַׁשְבּתֹו   . ֶּבָעָפר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  אֹותֹו  ִויַכֶּסה  ַהֶּקֶבר  ֶאת  ִיְכֶרה 
ָלׁשּוב  יּוְכלּו  ְלַּמַען  ַהַהְלָוָיה,  ִמְׁשַּתְּתֵפי  ַעל  ְנתּוָנה  ָהְיָתה  ַהַּצִדיק 

ְלֵביָתם ְלַאַחר ַהַהְלָוָיה ְּבעֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול...

ְּבַצָּוָאתֹו ָּכַתב ַרִּבי ַאְרֵיה: " ֲאַבֵּקׁש ְּמֹאד ִּכי ׁשּום מֹוָסד ֹלא יֹוִציא 
ׁשּום מֹוָדָעה ִמְּפִטיָרִתי , ַרק ִמְׁשַּפְחִּתי. ְוזֹאת ִּתְהֶיה ְלׁשֹון ַהּמֹוָדָעה: 
"ָהַרב ַאְרֵיה ְלִוין ַמְׁשִּגיַח ִּביִׁשיַבת ֵעץ ַחִּיים ְוַהִּמְׁשַּתֵּתף ְּבַצֲעָרם ֶׁשל 
ֲאִסיֵרי ִצּיֹון. ַהַהְלָוָיה ֵּתֵצא ִמֵּביִתי ֶּבָחַצר ַהֶהְקֵּדׁש ֶׁשל ר' ַזְלָמן ֶסְנֶדר 

ִּבְׁשכּוַנת "ִמְׁשְּכנֹות", ְּבָׁשָעה...".

ּוַבָּקָׁשה נֹוֶסֶפת ָהְיָתה ַלַצִּדיק ְוִהיא ֶנְחֶקָקה ַעל ַמֵּצַבת ִצּיּונֹו : "ִמי 
ִּבְתִחַּית  ְׁשֵליָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ַמֲאִמין  "ֲאִני  ֶׁשֹּיאַמר:  ִקְבִרי,  ַעל  ֶׁשָּיבֹוא 

ַהֵּמִתים..."

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא


