
ַׂשר ַהּתֹוָרה
ה ִסּפּוִרים ָ ִרים ַוֲחִמּשׁ ֶעׂשְ

ר ַהּתוָֹרה, ל ָמָרן ׂשַ ְפָלָאה ׁשֶ יו ַהּמֻ ֶכת ַחּיָ ּסֶ ִמּמַ
דוֹל אוֹן ַהּגָ ֵאר ַהּדוֹר ַוֲהָדרוֹ ַהּגָ ּפְ

נּו ְׁשַמְרָיהּו ַחִּיים יֹוֵסף ַקְנֶיְבְסִקי שליט”א ַרּבֵ

ְּבִלּוּוי ִאּיּוִרים ַמְרִהיִבים

מאת הרב אברהם אוחיון
ציורים: תמר צייטלין

עריכת לשון: הרב שאול עובדיה פתיה



ּתֶׂכן ִעְנָיִנים
ֶעְלמּו                                                                            10 ּנֶ ֵאִבים ׁשֶ ַהּכְ
ה                                                          12 ַעל ּפֶ ּבְ ְמִעיל ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ
ים?                                                                            14 ַהּיֹום ֵאין ְנָחׁשִ
ֶלת?                                                     16 ים ִמחּוץ ַלּדֶ י ַחּיִ ׂש ַרּבִ ָמה ִחּפֵ
ָנה                                                                  18 ֶכת ִמּתֹוְך ׁשֵ ִסּיּום ַמּסֶ
לּו ִטיִלים!"                                                            20 ַרק לֹא ִיּפְ ְבֵני ּבְ "ּבִ
ַרק!                                                                    22 ֵני ּבְ ן זֹו לֹא ּבְ ָרַמת ּגַ
ּקֹות!                                                               24 לֹוׁש ּדַ ׁשָ ל ַהּתֹוָרה ּבְ ּכָ
ל ַאֲהַבת ּתֹוָרה                                                                  26 יָנה ׁשֶ ַמְנּגִ
יִנים?!                                                                    28 ַעת ַהּמִ ֵהיָכן ַאְרּבַ
ִכיָנה                                                             30 ת ַהּמְ ִכּתַ ִלְלמֹד ּתֹוָרה ּבְ
ֶסף"                                                                 32 ְמָצא ּכֶ ּתִ "ְוה' ַיֲעזֹר ׁשֶ
ל ֵעז מֹוִפיָעה ַעל ִמְצחֹו"                                                     34 מּות ׁשֶ ּדְ
ַמִים                                                                            36 ָ ה ִמּשׁ ַהְמָחׁשָ
ֱעַלם                                                                                 38 ּנֶ ֶהָחָתן ׁשֶ
ל ֶרַגע                                                                               40 ֲחָבל ַעל ּכָ
ֲעִדיָפה ָהֲעִנּיּות                                                                                42
ׁש ִראׁשֹון?                                                                               44 ִמי ִיּגַ
ַיְלֵדי ׁשּוֵנם                                                                                       46
ים                                                                   48 ַרֲחִמים ַאף ְלַבֲעֵלי ַחּיִ
ִביעּות                                                                             50 ַמֲעַלת ַהּקְ
ל ֶחֶסד                                                                                 52 ָנה ׁשֶ ׁשָ
ירּות                                                54 ָדה ַעל ֲהָלכֹות ְמִביָאה ֲעׁשִ ַהְקּפָ
ִיץ                                                                                   56 ּקַ ִמים ּבַ ׁשָ ּגְ
ָערֹות                                                                      58 ֲעבּור ׂשְ ְנָגִעים ּבַ

עריכת לשון:
 הרב שאול עובדיה פתיה

 ומירי הילסון 

הגהות לשון וניקוד:
יהודית הירשמן

 הגהות לשון ותוכן: 
 נעמי נפרשטק

 ציורים:
  תמר צייטלין

 עימוד ועיצוב:
 שרה איטח

 ניהול גרפי:
אברהם אוחיון 

 ©
כל הזכויות שמורות

להוצאה לאור
ספרי הודיה בן דוד

050-92-000-31

נדפס בישראל אלול תשע"ה

 אין להעתיק או להפיץ ספר זה 
 או קטעים ממנו בשום צורה 

 ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני
  לרבות צילום והקלטה 

ללא אישור בכתב מהמו"ל

Printed in lsrael

סטודיו "יקרות"
מציע שירותי הוצאה לאור

מקצועיים ברמת גימור גבוהה:
כתיבה, הקלדה, עריכה, עריכת לשון, הגהות, ניקוד,

עימוד, עיצוב עטיפה, עיצובים גרפיים והדפסה 

לקבלת הצעה 050-4164500

להזמנת כל ספרי 
הרב אברהם אוחיון 

 ולמשלוחים 
בכל רחבי הארץ:

050-4164-500



9 89

ל ָהָאָדם  יו ׁשֶ "ָמָרן ַׂשר ַהּתֹוָרה" הּוא ִמְקָצת ִסּפּור ַחּיָ
דֹול,  אֹון ַהּגָ ְתִמיד ֶהָעצּום, ָמָרן ַהּגָ ֲעָנִקים, ַהּמַ דֹול ּבָ ַהּגָ

ְרָאה, ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי ְׁשִליָט"א. ר ַהּתֹוָרה ְוַהּיִ ׂשַ

ִפיְנְסק  ּבְ תרפ"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ נֹוַלד  ַהּתֹוָרה  ר  ׂשַ ָמָרן 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ דֹול,  ַהּגָ ְלָאִביו  כֹור  ּבְ ן  ּבֵ פֹוִלין,  ּבְ ׁשֶ
ִמְרָים,  א  עׁשָ ּפֶ ָמַרת  ּוְלִאּמֹו  ֶלר,  ַטְיּפֶ ַהּסְ ַקְנֶיְבְסִקי, 

ל ַה'ֲחזֹון ִאיׁש'  ִעיָרה ׁשֶ ֲאחֹותֹו ַהּצְ

ָסבֹוָתיו  ם  ׁשֵ ּבְ ַהּתֹוָרה  ר  ׂשַ ָמָרן  ִנְקָרא  יָלה  ַהּמִ יֹום  ּבְ
ֶרץ  ים ּפֶ י ַחּיִ ַמְרָיהּו יֹוֵסף ָקֶרִליץ ְוַרּבִ י ׁשְ דֹוִלים, ַרּבִ ַהּגְ
ָרֵאל ְׁשַמְרָיהּו ַחִּיים יֹוֵסף. ִיׂשְ מֹו ּבְ ֵרא ׁשְ ּקָ ַקְנֶיְבְסִקי, ַוּיִ

ְנֵפי  ַחת ּכַ ים ּתַ ַמְרָיהּו יֹוֵסף ַחּיִ ׁש ִהְסּתֹוֵפף ׁשְ יל ׁשֵ ַעד ּגִ
יו  ְרּכָ ָטֳהָרָתּה, ְוַעל ּבִ ל ּתֹוָרה ּבְ יו ִקּבֵ דֹול  ִמּפִ ָאִביו ַהּגָ

ה ּוְבִיְרָאה  ָ ְקֻדּשׁ ל ּבִ ּדֵ ִהְתּגַ

ְלֶאֶרץ  ָעֶמיָה  ּפְ ַקְנֶיְבְסִקי  ַחת  ּפַ ִמׁשְ ָמה  ׂשָ ָאז  אּוָלם 
ֵני  ּבְ ְלְטלּו  ִהּטַ ה  ֲאֻרּכָ קּוָפה  ּתְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָרֵאל   ִיׂשְ
ל  ׁשֶ ִניָסן  חֶֹדׁש  ת  ְתִחּלַ ּבִ ׁשֶ ַעד  ָרִכים,  ּדְ ּבַ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ְרכּו ַרְגֵליֶהם ַעל ַאְדַמת ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש  ַנת תרצ"ד ּדָ ׁשְ

ֵני  ּבְ ִעיר  ּבָ ְחּתֹו  ּפַ ּוִמׁשְ ֶלר  ַטְיּפֶ ַהּסְ ִהְתּגֹוְררּו  ה  ְתִחּלָ ּבִ
ְמְצָאה  ּנִ ל ָמָרן ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ָזָצ"ל, ַעד ׁשֶ ֵביתֹו ׁשֶ ַרק, ּבְ ּבְ

דֹול     ִגְבַעת רַֹקח ְלַיד ַהּדֹוד ַהּגָ יָרה ּבְ ָלֶהם ּדִ

ים יֹוֵסף ְלַתְלמּוד  ַמְרָיהּו ַחּיִ ַלח ׁשְ קּוָפה ִנׁשְ אֹוָתּה ּתְ ּבְ
יְך  יל ִהְמׁשִ ַמְקּבִ ר ּבְ ֲאׁשֶ ז", ּכַ י ֲעִקיָבא ֶמְרּכָ ּתֹוָרה "ַרּבִ

ר ִמְצָוה  יעֹו ְלִגיל ּבַ ָמָרא ַעד ַהּגִ ִלְלמֹד ִעם ָאִביו ּגְ

כַֹח  ּבְ ר ַהּתֹוָרה  ַחר ְנעּוָריו נֹוַדע ָמָרן ׂשַ ַ ָבר ִמּשׁ ּכְ
ה ַלּתֹוָרה   ִדיר ּוְבַאֲהָבתֹו ָהַעּזָ ַהְתָמָדתֹו ַהּנָ
יַבת  יׁשִ ּבִ ִלְלמֹד  ִנְכַנס  ר  ֶעׂשֶ ִגיל  ּבְ
ּדֹודֹו  ׁשֶ ִצּיֹון',  ְפֶאֶרת  'ּתִ
ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ִנְמָנה ַעל 

דֹול,  ַהּגָ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ יו  ִמּפִ ּתֹוָרה  ל  ִקּבֵ ם  ְוׁשָ ְמִקיֶמיָה, 
י ִמיְכל ְיהּוָדה ֶלְפקֹוִביץ ָזָצ"ל  ַרּבִ

ִעיד  ּתָ ַהּתֹוָרה  ַׂשר  ָמָרן  ל  ׁשֶ ָהֲעצּוָמה  ַהְתָמָדתֹו  ַעל 
"ס  ַ ֵרה ָעַרְך ֶאת ִסּיּום ַהּשׁ ׁש ֶעׂשְ ִגיל ׁשֵ י ּבְ ה, ּכִ ָהֻעְבּדָ

"י ְותֹוָספֹות! ָמָרא, ָרׁשִ ּלֹו, ּגְ ָהְרִביִעי ׁשֶ

ַהּתֹוָרה  ר  ׂשַ ָמָרן  ה  ָעׂשָ דֹוָלה  ּגְ יָבה  יׁשִ ּבִ נֹוָתיו  ׁשְ ֶאת 
ַעל  ִנְמָנה  ם  ְוׁשָ ְקָוה,  ּתִ ֶפַתח  ּבְ לֹוְמֶז'ה  יַבת  יׁשִ ּבִ
ִניֶצר  הּו ּדּוׁשְ י ֵאִלּיָ יק, ַרּבִ ּדִ יַח ַהּצַ ּגִ ׁשְ ל ַהּמַ ְמקָֹרָביו ׁשֶ

ָזָצ"ל 

ִנית  ה ֶאת ָהַרּבָ ָ א ָמָרן ְלִאּשׁ ִכְסֵלו תשי"ב ָנׂשָ יֹום ז' ּבְ ּבְ
ּפֹוֵסק  ָמָרן  ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ַבע,  ׁשֶ ת  ּבַ ָמַרת  ַהִצְדָקִנית 
ה  ְתִחּלָ יב ָזָצ"ל  ּבִ לֹום ֶאְלָיׁשִ י יֹוֵסף ׁשָ אֹון ַרּבִ ַהּדֹור, ַהּגָ
ה  ּמָ ְקָוה, ּוְלַאַחר ּכַ ֶפַתח ּתִ ר ַהּתֹוָרה ּבְ ִהְתּגֹוֵרר ָמָרן ׂשַ

ַרק  ְבֵני ּבְ נֹו ּבִ ּכָ ים ָקַבע ֶאת ְמקֹום ִמׁשְ ֳחָדׁשִ

יָרה  טּות  ֶאת ַהּדִ ִצְמצּום ּוְבַפׁשְ ָמָרן ַׂשר ַהּתֹוָרה ַחי ּבְ
זּוגֹות  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ִעם  ָחַלק  לֹוי,  ּבְ ְרחֹוב  ּבִ ׁשֶ ַהִהיא, 
ָהָיה  ח  ְטּבָ ְוַהּמִ ּלֹו,  ֶ ִמּשׁ ֶחֶדר  ָהָיה  זּוג  ְלָכל  נֹוָסִפים  

ף ְלָכל ַהּזּוגֹות  ּתָ ְמׁשֻ

ֲחָכִמים  ַתְלִמיֵדי  ּכְ ְלָיִמים  נֹוְדעּו  ב,  ַאּגַ ָעה,  ָהַאְרּבָ ל  ּכָ
ֵהם:  ֲהלֹא  ָעצּום,  קֹוָמה  עּור  ׁשִ ּוַבֲעֵלי  ְמֻפְרָסִמים 
ַזְקס,  ַעְמָרם  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ָקֶרִליץ,  ים  ִנּסִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ

ר ַהּתֹוָרה  י ּדֹב ַוייְנְטרֹויּב ּוָמָרן ׂשַ אֹון ַרּבִ ַהּגָ

יק ַרִּבי ַחִּיים ֶאת ְמעֹונֹו ְלִדיָרתֹו  קּוָפה ֶהְעּתִ ֲעבֹור ּתְ ּכַ
ְיִדידּות  ֵרי  ִקׁשְ ּבְ ר  ִנְקׁשַ ם  ׁשָ ים,  ַהַחּיִ אֹור  ְרחֹוב  ּבִ
ֲאַב"ד  ר, ְלָיִמים ּגַ ַרייּבֶ ְנָחס ׁשְ י ּפִ אֹון ַרּבִ ים ִעם ַהּגָ ֲעֻמּקִ
ֶלר  ַטְיּפֶ ם ָמָרן ַהּסְ ֶהם ּגַ ִדיָרה זֹו ִהְתּגֹוֵרר ִעּמָ ּדֹוד  ּבְ ַאׁשְ

ָזָצ"ל 

כֹוֵלל 'ֲחזֹון ִאיׁש', ּוֵמָאז  ִנים ּבְ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ַרִּבי ַחִּיים ָלַמד ּבְ
ַעד  ִלּמּוד  ּבְ ִקיעּות  ּוִבׁשְ ַהְתָמָדה  ּבְ ן  ִהְצַטּיֵ ִמיד  ּוִמּתָ
ָאב  ּבְ כ"ג  ּבְ דֹול,  ַהּגָ ָאִביו  ִנְפַטר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶפׁש   ַהּנֶ לֹות  ּכְ
דֹו:  ֶהְסּפֵ ּבְ ְך  ׁשַ ָהַרב  ָמָרן  ָעָליו  ָקָרא  תשמ"ה,  ַנת  ׁשְ

מֹותֹו!" ן ּכְ יַח ּבֵ "ִהּנִ

יָעה ֶאת חֹוָתָמּה  ְך ִהְטּבִ ל ָמָרן ָהַרב ׁשַ ֲאִמיָרתֹו זֹו ׁשֶ
ר ַהּתֹוָרה, ְוִהְצָטְרָפה ַלֲאִמיָרה  ל ָמָרן ׂשַ ְדלּותֹו ׁשֶ ַעל ּגַ
ׁש  ּיֵ דֹול ָמה ׁשֶ ים "הּוא ֲהִכי ּגָ י ַחּיִ י ַרּבִ יו, ּכִ נֹוֶסֶפת ִמּפִ

ּה"    ּלָ ּיֹוֵדַע ֶאת ַהּתֹוָרה ּכֻ עֹוָלם, ׁשֶ ָלנּו ּבָ

ל ָמָרן ַׂשר ַהּתֹוָרה, ִלְברַֹח ִמן  ְידּוָעה ִהיא ַהְנָהָגתֹו ׁשֶ
ׁש ָמָרן ַׂשר ַהּתֹוָרה  ּקֵ ר ִנְתּבַ ֲאׁשֶ ֵני ֵאׁש  ּכַ ִמּפְ בֹוד ּכְ ַהּכָ
ֵני  ְלִהְצָטֵרף ְלמֹוֶעֶצת ַחְכֵמי ַהּתֹוָרה, ֵסֵרב ְלָכךְ, ֵהן ִמּפְ
י  ַנְפׁשִ ָקה  "ָחׁשְ ַטֲעַנת  ּבְ ְוֵהן  ּנּוי,  ּמִ ּבַ רּוְך  ַהּכָ בֹוד  ַהּכָ

ּתֹוָרה"  ּבַ

ַהּתֹוָרה  ַׂשר  ָמָרן  ל  ׁשֶ ְבִהיָלה  ַהּמַ ִקיאּותֹו  ּבְ ְוָאֵכן, 
ָכל ָהעֹוָלם, ְוֵאין ָלּה ָאח  ָכל ַחְדֵרי ַהּתֹוָרה ְידּוָעה ּבְ ּבְ
ַהּזַֹהר  ְפֵרי,  ְוַהּסִ ְפָרא  ַהּסִ ְלִמי,  ְוַהְיּרּוׁשַ ְבִלי  ַהּבָ ָוֵרַע  
ְלָחן  ֻ ית יֹוֵסף', ָמָרן ַה'ּשׁ ְוַה'ּבֵ ים, ַה'ּטּור'  ְדָרׁשִ ְוָכל ַהּמִ
ְמָלה, ְוַדְעּתֹו  ׂשִ רּוׂש ְלָפָניו ּכְ ָליו, ַהּכֹל ּפָ ֵאי ּכֵ ָערּוְך' ְונֹוׂשְ
ְרִניט  ַקּבַ ּכְ ְלמּוד  ַהּתַ ַים  ִנְבֵכי  ּבְ ְמׁשֹוֶטֶטת  ִהיָרה  ַהּבְ

ם  י ַהּיָ ּלֵ ין ּגַ ט ּבֵ ַנּוֵ ן ַהּמְ ְמֻיּמָ

י  ְלּתִ ַהּבִ ּוְלַהְתָמָדתֹו  ָהֲעצּוָמה  ִלְבִקיאּותֹו  ּוְבנֹוָסף 
ר  ר ַהּתֹוָרה ְלַחּבֵ ה, ָזָכה ָמָרן ׂשַ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ּפֹוֶסֶקת ּבַ
'ׁשֹוֶנה  יֵניֶהם:  ּבֵ ים,  ַרּבִ ּוְלהֹוִציא ְלאֹור עֹוָלם ְסָפִרים 
תֹוֶסֶפת  ּבְ רּוָרה'  ּבְ ָנה  ׁשְ ַה'ּמִ ְסֵקי  ּפִ ִקּצּור   – ֲהָלכֹות' 
ַעל  ים  ִחּדּוׁשִ  – ֱאמּוָנה'  'ַׁשֲעֵרי  ִאיׁש',  ַה'ֲחזֹון  ַעת  ּדַ
ְזָרִעים  ִהְלכֹות  'ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה' – ַעל  ְזָרִעים,  ָניֹות  ִמׁשְ
"ם,  ַרְמּבַ ים ּבָ "ם, 'ֶּדֶרְך ָחְכָמה' – ִהְלכֹות ָקָדׁשִ ַרְמּבַ ּבָ
ְוִקּדּוׁש  ָקִלים  ׁשְ ִהְלכֹות  ַעל  רּוׁש  ּפֵ 'ֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש' – 
ְבֵרי מּוָסר  "ם  'ָאְרחֹות יֶֹׁשר' – ִלּקּוט ּדִ ַהחֶֹדׁש ָלַרְמּבַ
ִצּיּוֵני   – ֶמֶלְך'  'ִקְרַית  ְוָהַאֲחרֹוִנים,  ֵמָהִראׁשֹוִנים 
ֶדה',  ַהּׂשָ 'ִׂשיַח  "ם,  ָלַרְמּבַ ּתֹוָרה  ֵנה  ִמׁשְ ַעל  ְמקֹורֹות 
'ַטְעָמא  ַהִּמְׁשָּכן',  ִּדְמֶלאֶכת  'ְּבַרְיָתא  ֵאיָתן',  'ַנַחל 
'ְלִמְכֶסה  ַהַּדַעת',  'ִיּשּׁוב  ַהֶּמֶלְך',  'ְּבַׁשַער  ִּדְקָרא', 

ַעִּתיק' ְועֹוד ָועֹוד 

ַהּתֹוָרה,  ר  ׂשַ ָמָרן  ל  ׁשֶ ְרּתֹו  ַאּדַ ׁשּוֵלי  ּבְ ָלַגַעת  ָזִכינּו 
עֶֹצם  ֶאת  יף  ְלַהּקִ ִרים  ִמְתַיּמְ ֵאיֶנּנּו  י  ּכִ ַלּכֹל  ּומּוָבן 
ִסּפּוִרים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי  יָרה   ְוָהַאּדִ דֹוָלה  ַהּגְ קֹוָמתֹו 
ָלם  ְלַגּדְ ְיָלֵדינּו,  ּוְלַרְגֵלי  ְלַרְגֵלינּו  ֵנר  ה  ֵאּלֶ ֻמְפָלִאים 

ִיְרַאת ה' ְטהֹוָרה  ַהּתֹוָרה,  ְוַאֲהַבת  ַהּתֹוָרה  ַאְדֵני  ַעל 
י ַים ַהּתֹוָרה  ּתֹות ִמּמֵ ִאיָפה ֲעצּוָמה ִלׁשְ ּוׁשְ

ָיִדי  ע ּבְ ּיַ ּסִ קֹום ְלהֹודֹות ְלבֹוֵרא עֹוָלם ַעל ׁשֶ ְוָכאן ַהּמָ
ּוַבֲעִקיִפין  ִרין  ֵמיׁשָ ּבְ ׁשּור  ַהּקָ ָכל  ּבְ ּוִבְפָרט  ַעד ֲהלֹום, 
ם  ה ֲאַקּדֵ ּמָ ָרֵאל ָסָבא  ּבַ רּוַח ִיׂשְ ָרֵאל ּבְ ְלִחּנּוְך ַיְלֵדי ִיׂשְ
ָמַלִני  ּגְ ר  ֲאׁשֶ ַהּטֹוָבה  ל  ּכָ ַעל  ף ֵלאלֵֹקי ָמרֹום,  ִאּכַ ה', 

ַעד ּכֹה?

ְלעֹוְרֵכי  ַהּטֹוב  ַרת  ְוַהּכָ ָרָכה  ּבְ ִמּלֹות  ר  ּגֵ ֲאׁשַ ית,  ֵראׁשִ
חּוִדית  ַהּיִ ם  ַדְרּכָ ּבְ ְוַהְידּוִעים  ַהֲחׁשּוִבים  ׁשֹון  ַהּלָ
ָׁשאּול  הרה"ג  ְוֵרִעי  ְיִדיִדי  ְמֻיָחד,  ּוְבֵחן  ְקצֹוִעית  ְוַהּמִ
ֵכן,  מֹו  ּכְ תחי'   ִהיְלסֹון  ִמיִרי  והגב'  ְּפָתָיה  עֹוַבְדָיה 
ְקצֹוִעית  ַהּמִ ַהּתֶֹכן  ֶרת  ּפֶ ּוְמׁשַ ׁשֹון  ַהּלָ יַהת  ְלַמּגִ אֹוֶדה 
ֶרב  ִמּקֶ ְמֻיֶחֶדת  ּתֹוָדה  תחי'   ָנָפְרְׁשָטק  ָנֳעִמי  הגב' 
ַצְיְטִלין, ַעל  ָּתָמר  ן הגב'  ָאּמָ יֵדי  ּבִ ֶרת  ּיֶ ַלּצַ ֵלב ְנתּוָנה 
ֵחן ְמֻיָחד ּוְבֵאיכּות  ֵלִאים ּבְ ֶפר ְוָהֲעִטיָפה ַהְמּ ִצּיּוֵרי ַהּסֵ
ִדיר  ַעת ּתָ ָעה ּוְמַסּיַ ר ִסּיְ ֶרת   ְוַעל ֲאׁשֶ ֶ ּשׁ ֵאיָנּה ִמְתּפַ ׁשֶ
ימֹות  ְחּכִ ַהּמַ ֲעצֹוֶתיָה  ּבַ ֶפר  ַהּסֵ ְיִציַרת  י  ַלּבֵ ׁשְ ָכל  ּבְ
ְוַהֲעָרָכה  ּתֹוָדה  ל  ׁשֶ ָחְפַנִים  ָרה   ּטָ ַהּמַ ֶאל  ְוַהּקֹוְלעֹות 
ְיהּוִדית  הגב'  ְקצֹוִעית,  ַהּמִ יָהה  ּגִ ְוַהּמַ ִנית  ְקּדָ ַלּנַ
ן,  ַיד ָאּמָ ָרִפיָקִאית ּבְ ֶבת ְוַהּגְ ן אֹוֶדה ַלְמַעּצֶ ִהיְרְשָׁמן  ּכֵ
תֹו  ִחּלָ ֶפר ִמּתְ הגב' ָׂשָרה ִאיַטח ַעל ִעּצּוב ְוִעּמּוד ַהּסֵ
ֶבת  ַמֲחׁשֶ ְמֶלאֶכת  ָהֲעִטיָפה  ִעּצּוב  ְוַעל  סֹופֹו  ְוַעד 
ִעְנְיֵני  ָכל  ּבְ ְוֶהָארֹוֶתיָה  ֶהָערֹוֶתיָה  ַעל  ְוֵכן  ֵחן   ת  ְוַרּבַ

ֶפר  ַהּסֵ

ְוַהֲחׁשּוָבה,  ָדה  ְכּבָ ַהּנִ ְלַרְעָיִתי  אֹוֶדה  ָבר,  ּדָ ַאֲחִרית 
ר  ֲאׁשֶ תחי',  ַנֲעָמה  ָמַרת  ְעָלּה,  ּבַ ֲעֶטֶרת  ַחִיל  ת  ֵאׁשֶ
ּה  ּלָ ֶ ִמּשׁ ַהּקֶֹדׁש,  ְמֶלאֶכת  ְלָכל  ֲעִמיד  ַהּמַ ָדָבר  ּכְ ִהיא 
ה ֲאִני ׁשֹוֵאב ֶאת ּכֹחֹוַתי, ְוָלּה ֲאִני ָחב  ּנָ ֲאִני ּפֹוֵעל, ִמּמֶ
ָכל  ּבְ ִמיִדי  ַהּתְ ִסּיּוָעּה  לּוֵלא  י  ּכִ ּתֹוָדִתי,  ַרת  ַהּכָ ֶאת 
ל  ְגָמר ׁשֶ י ְלָבֵרְך ַעל ַהּמֻ ה, לֹא ָיכְֹלּתִ דֹול ַהּזֶ ְפָעל ַהּגָ ַהּמִ

ּה הּוא   ּלָ ֶכם, ׁשֶ ּלָ י ְוׁשֶ ּלִ ׁשּום ְיִציָרה, ּוְלִפיָכְך – ׁשֶ
ִנים ְוִלְראֹות  ים ּוְמֻתּקָ ים ֲאֻרּכִ נּו ה' ְלַחּיִ ְיַזּכֵ

ל ֲעָמֵלנּו, ָאֵמן     ַנַחת ִמּכָ
מְנֵַחם ָאב ה’תשע”ו

ַאְברָָהם אוָֹחיוֹן
מרן שר 
התורה

מרן שר 
התורה

ָמה ָלהֹוִרים ַהְקָדּ
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י ָנָתן ַאייְנֶפְלד  אוֹן ַרּבִ ל  ַהּגָ ֶאְמַצע ֲאִמיַרת ַהַהּלֵ ַנת תשנ"ח, ּבְ ל ׁשְ ְמַחת ּתוָֹרה ׁשֶ ׂשִ א ֵאַרע ּבְ ה ַהּבָ ֲעׂשֶ ּמַ
ה לֹא ָיכוֹל ָהָיה  ִפּלָ ל ַהּתְ ִסּיּוָמּה ׁשֶ ּבְ ְך ׁשֶ ֵדי ּכָ ם, ַעד ּכְ ֵאב ָהַלְך ְוִהְתַעּצֵ ָמאִלית  ַהּכְ ַרְגלֹו ַהּשְׂ ְכֵאב ּבְ ָחׁש ּבִ
ְרָמה לֹו ְלִיּסּוֵרי  ֶרֶגל ּגָ קּו, ְוָכל ְנִגיָעה ּבָ ֵאִבים ִהְתַחּזְ ים  ַהּכְ ּלִ ְלּגַ א ּגַ ִכּסֵ ִלְצעֹד ַעל ַרְגלוֹ  ְלֵביתֹו הוִֹבילּוהּו ּבְ

ּתֶֹפת 

ׂשוָֹרה ָהָרָעה  ם ַהְפָנָיה ְלִצּלּוִמים  ַהּבְ ַדק אוֹתֹו ָרׁשַ ּבָ ית ַהחוִֹלים, ְוָהרוֵֹפא ׁשֶ י ָנָתן ֶאל ּבֵ יַע ַרּבִ מוָֹצֵאי ַהַחג ִהּגִ ּבְ
ֲחָלה ַהּנוָֹרָאה  י ָנָתן ֻאְבֲחָנה ַהּמַ ל ַרּבִ ַרְגלֹו ׁשֶ ר  ּבְ יָעה ְלַאְלּתַ ִהּגִ

ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ים,  ַחּיִ י  ַרּבִ ֶאל  ׁשוֵֹלַח  הּוא  יל  ַמְקּבִ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִדים,  ְמֻלּמָ רוְֹפִאים  ּבְ ֵעץ  ְלִהּוָ ָנָתן  י  ַרּבִ ָנה  ּפָ ְוָרצּוץ  בּור  ׁשָ
ִלְרפּוָאתוֹ 

ֵכי  ּכְ ְזִריקוֹת ּוִבְמׁשַ ִטּפּול הוֵֹלם, ּבִ ָכל ִמְקֶרה, ֵיׁש צֶֹרְך ּבְ ֲחָלה ַהּנוָֹרָאה, ַאְך ּבְ ּמַ ר ּבַ י ֵאין ְמֻדּבָ ַאַחד ָהרוְֹפִאים ָטַען ּכִ
ֵלָמה  ָנה ׁשְ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ י ּבְ ִטּפּול ִפיְזיוֶֹתַרּפִ ן ֵיׁש צֶֹרְך ּבְ ְך חֶֹדׁש ָוֵחִצי, ּוְלַאַחר ִמּכֵ ֶמׁשֶ ֵאִבים ּבְ ּכְ

י ָיְצָאה ַרְעָיתֹו ִלְקִנּיוֹת  יוֹם ֲחִמיׁשִ ִלי ְיכֶֹלת ָלזּוז  ּבְ תֹו ִמּבְ ִמּטָ ל ּבְ י ָנָתן ָהָיה ֻמּטָ ְמַחת ּתוָֹרה, ְוַרּבִ בּוַע ָחַלף ִמּשִׂ ׁשָ
ֶלת  ת ֶאל ַהּדֶ ל ָלֶגׁשֶ הּוא ֵאינֹו ְמֻסּגָ יָון ׁשֶ חּוץ, ִמּכֵ ֶלת ִמּבַ ְנַעל ֶאת ַהּדֶ ּתִ ה ׁשֶ ּנָ ׁש ִמּמֶ ּקֵ י ָנָתן ּבִ ת, ְוַרּבִ ּבָ ִלְכבוֹד ׁשַ

י ֶנֱאָמנֹו  ׁשּוָבה ִמּפִ ְמָעה ַהּתְ ֵטיין!" ִנׁשְ ׁשְ י ָנָתן, "ֶזה ֲאִני, ֶאּפְ ַאל ַרּבִ ם?" ׁשָ ְמעּו ְנִקיׁשוֹת ָרמוֹת  "ִמי ׁשָ ּוְלֶפַתע, ִנׁשְ
ר ֶאְצְלֶכם!" כוִֹנית, ָהַרב רוֶֹצה ַלֲעלוֹת ְלַבּקֵ ּמְ ה ּבַ ים, "ָהַרב ִנְמָצא ְלַמּטָ י ַחּיִ ל ַרּבִ ׁשֶ

ֶלת  ים ֶאל ַהּדֶ י ַחּיִ יַע ַרּבִ יו ֶהֱעלּו ֶחֶרס  ּוֵביְנַתִים, ִהּגִ ַח, ַאְך ִחּפּוׂשָ ׂש ַאַחר ַמְפּתֵ תוֹ, ְמַחּפֵ ּטָ ה ִמּמִ ּדָ י ָנָתן ּדִ ַרּבִ

ים ְמָבֵרְך:  י ַחּיִ נּו, ֵיׁש ִלי ִיּסּוִרים נוָֹרִאים", ְוַרּבִ ְדָמעוֹת: "ַרּבֵ י ָנָתן זוֵֹעק ּבִ ֶלת  ַרּבִ ֵני ֶעְבֵרי ַהּדֶ ְ ּקּור ִהְתַנֵהל ִמּשׁ ַהּבִ
ֵלָמה!" ֵלָמה! ְרפּוָאה ׁשְ י ָנָתן, ְרפּוָאה ׁשְ "ַרּבִ

י  י ָנָתן, ּכִ ִית, ִהְבִחין ַרּבִ ב ֶאל ַהּבַ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ֶסת  ְוָאז, ּכַ ְרּפֶ ֵעיָניו ִמן ַהּמִ י ָנָתן ָעַקב ַאֲחָריו ּבְ קוֹם, ְוַרּבִ ָהַרב ָעַזב ֶאת ַהּמָ
י ַרְגָליו! ּתֵ הּוא צוֵֹעד ַעל ׁשְ

ָמאִלית, ְולֹא ָחׁש ֲאִפּלּו  ִעין ֶאת ּכֶֹבד ּגּופֹו ַעל ַרְגלֹו ַהּשְׂ ְזִהירּות ְלַהׁשְ ה ּבִ "ַהֻאְמָנם?!" ָקָפא ַעל ְמקוֹמוֹ  הּוא ִנּסָ
לֹא ָהיּו! ֵאִבים ֶנֶעְלמּו ּכְ ׁש ֶאת ָהֶרֶגל, ּוְמאּוָמה    ַהּכְ ֲחׁשָ ׁש ּבַ ֵ ֵאב    הּוא ִמּשׁ ְמַעט ּכְ ּבִ

ל  ִלים ֶאת ָהִרּקּוִדים ׁשֶ ר  "ֲאִני ַמׁשְ אֹׁשֶ ד ּבְ ֲעבוֹר ְזַמן ָקָצר, ָמְצָאה אוֹתֹו ְמַרּקֵ ִית, ּכַ ָבה ַרְעָיתֹו ֶאל ַהּבַ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ּכַ
ְמַחת ּתוָֹרה!" ִהְכִריז    ׂשִ

ּלֹא  ת, ׁשֶ ָמָרא ְמפֶֹרׁשֶ ֶלא? ַוֲהלֹא זֹו ּגְ ִבּטּול: "ּוָמה ַהּפֶ ים ַנֲעָנה ּבְ י ַחּיִ ים? ּוְבֵכן, ַרּבִ י ַחּיִ ל ַרּבִ גּוָבתֹו ׁשֶ ּוָמה ָהְיָתה ּתְ
ֵעיֶניָך   "  ה ּבְ ת ֶהְדיוֹט ַקּלָ ְרּכַ ֵהא ּבִ ּתְ

ַהְּכֵאִבים ֶׁשֶּנֶעְלמּו

ַה
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ים ִעם  ְיִדידּות ֲעֻמּקִ ֵרי  ִקׁשְ ּבְ ְלִגָיה, ָעַמד  ּבֶ ּבְ ׁשֶ ן  ים ְקַרייְזִויְרט, ֲאַב"ד ַאְנְטֶוְרּפְ ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ
ִדְבֵרי  ּבְ ֶזה  ֶאת  ֶזה  דּו  ְוִחּדְ ֲעֵנָפה,  ִבים  ִמְכּתָ ֲחלּוַפת  יֵניֶהם  ּבֵ ִנֲהלּו  ַנִים  ְ ַהּשׁ ים   ַחּיִ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ

ּתוָֹרה 

ֶתר  ּוֵבין ַהּיֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ל  יֶהם ׁשֶ ָבּתֵ ּבְ ר  ּקֵ ּבִ ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש  הּוא  ן ּבְ ל ַאְנְטֶוְרּפְ ּה ׁשֶ ר ַרּבָ ּקֵ ּבִ ָנה ַאַחת  ׁשָ
ים  י ַחּיִ אֹון ַרּבִ ל ַהּגָ ם ִלְמעֹונֹו ׁשֶ ָעָלה ּגַ

ׁשּות ִלְמקָֹרָביו,  ִהְתַרּגְ ן ּבְ ל ַאְנְטֶוְרּפְ ּה ׁשֶ ר ַרּבָ ִבּקּור ֶזה", ִסּפֵ ן  "ּבְ ׁשּובֹו ְלַאְנְטֶוְרּפְ ר ּבְ ּקּור ִסּפֵ ֵמי ַהּבִ ַעל ִרׁשְ
"ָזִכיִתי ִלְרּכֹׁש ְמִעיל ְלֵסֶפר ּתוָֹרה!"

ם  ּגַ ֲהלֹא  ַהּקֶֹדׁש?  ְלֶאֶרץ  ַעד  ִלְנֹסַע  ָצִריְך  ְך  ּכָ ֲעבּור  "ְוִכי  קָֹרִבים,  ַהּמְ ְמהּו  ּתָ ּתוָֹרה?!"  ְלֵסֶפר  "ְמִעיל 
ים   "  ִרים ִויֵפהִפּיִ אן ְמִעיִלים ְמֻהּדָ ם ּכָ ר ִלְרּכֹׁש ָלֶהם ּגַ ן ֵיׁש ִסְפֵרי ּתוָֹרה ָלרֹב, ְוֶאְפׁשָ ַאְנְטֶוְרּפְ ּבְ

ר ַעל ְמִעיל ְלֵסֶפר  ְכָתב! ֲאִני ְמַדּבֵ ּבִ ר ַעל ְמִעיל ְלֵסֶפר ּתוָֹרה ׁשֶ ִבּטּול  "ֵאיִני ְמַדּבֵ ים ֵהִניף ָידֹו ּבְ י ַחּיִ ַאְך ַרּבִ
ה!" ַעל ּפֶ ּבְ ּתוָֹרה ׁשֶ

ָמע?!" ה?! ַמאי ַמׁשְ ַעל ּפֶ ּבְ ְבָעַתִים  "ְמִעיל ְלֵסֶפר ּתוָֹרה ׁשֶ ְבָרה ׁשִ קָֹרִבים ּגָ ל ַהּמְ ִמיָהָתם ׁשֶ ּתְ

ִדְבֵרי ּתוָֹרה,  י ִעּמֹו ּבְ ים ַקְנֶיְבְסִקי, ׂשֹוַחְחּתִ י ַחּיִ אֹון ַרּבִ ל ַהּגָ י ִלְמעֹונֹו ׁשֶ ר ַסְרּתִ ֲאׁשֶ ר: "ּכַ ַתח ְוִסּפֵ ְוָהַרב ּפָ
י  ְפֵני ַרּבִ ה ּבִ רּוׂשָ ל ֲחָלֶקיָה, ּפְ ּה, ַעל ּכָ ּלָ ַמע ָאְזַני  ַהּתוָֹרה ּכֻ י ְלַמְרֵאה ֵעיַני ּוְלִמׁשְ ִנים, ְוִנְדַהְמּתִ ִנים ֶאל ּפָ ּפָ
ָדה  א, ַאּגָ א ּוְמִכיְלּתָ ְלִמי, ִסְפָרא ְוִסְפֵרי, ּתֹוֶסְפּתָ ְבִלי ִוירּוׁשַ ָמָרא ּוִמְדָרׁש, ּבַ ף ָידוֹ  ּגְ ַעל ּכַ ים ַקְנֶיְבְסִקי ּכְ ַחּיִ

ְבִהירּות ֻמְפָלָאה ּוְבַעְמקּות ֲעצּוָמה!" ֹמחֹו ּבִ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל, ָאצּור ּבְ ְלָחן ָערּוְך’  ַהּכֹל ּבַ ַוֲהָלָכה, ‘טּור’ ְו’ׁשֻ

י  ּתִ ׁשְ ִניִתי ָלַרב ַקְנֶיְבְסִקי ּוִבּקַ ּפָ ד ַעְצמוֹ, "ַעד ׁשֶ אֹון ָעצּום ִמּצַ ר ָהַרב ְקַרייְזִויְרט, ּגָ ְך", ִסּפֵ ל ּכָ י ּכָ ּתִ ׁשְ "ִהְתַרּגַ
ֶאת ְרׁשּותֹו ִלְרּכֹׁש ֲעבּורֹו ְפַראק ָחָדׁש!"

ֲאִני  ַאְך  ֵהם מוָֹתרוֹת,  ֵאּלּו  ְוׁשֶ ָכְך,  ּבְ צֶֹרְך  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ָטַען  הּוא  ֶנֱחָרצוֹת   ד  ִהְתַנּגֵ ַקְנֶיְבְסִקי  ָהַרב  ּמּוָבן,  "ּכַ
יר ִלי ִלְקנוֹת ֲעבּורֹו ֶאת ַהְפַראק"  י ֶחֶסד ְוַיּתִ ה ִעּמִ ֲעׂשֶ ּיַ ּנּו ׁשֶ י ִמּמֶ ּתִ ׁשְ ּקַ י, ּבִ ּתִ ׁשְ י ְוִהְתַעּקַ ְנּתִ ִהְתַחּנַ

ָיָצאִתי  ַוֲאִני  ה,  ִהְתַרּצָ ַקְנֶיְבְסִקי  ָהַרב  ָיִדי   ּבְ ָעָלה  י  ׁשִ "ְמֻבּקָ ָזֲהרּו,  ְוֵעיָניו  ְקַרייְזִויְרט  ָהַרב  ר  ִסּפֵ "ְוָאֵכן", 
ר ְוֵאיכּוִתי"  י ֲעבּורֹו ְפַראק ְמֻהּדָ ּתִ ַרק ְוָרַכׁשְ ְבֵני ּבְ ּבִ ְלַאַחת ַהֲחֻנּיוֹת ׁשֶ

ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתוָֹרה  ְלֵסֶפר  ְמִעיל  ת  ׁשַ ַהְלּבָ זֹו  ֵאין  ְקַרייְזִויְרט, "ַהִאם  ָהַרב  ל  ׁשֶ ָניו  ּפָ ָקְרנּו  ם!"  ַאּתֶ ָנא  "ִאְמרּו 
ְמִעיל ְמפָֹאר!"    יׁשֹו ּבִ ה! ַוֲאִני ָזִכיִתי ְלַהְלּבִ ַעל ּפֶ ּבְ ה?! ָהַרב ַקְנֶיְבְסִקי הּוא ֵסֶפר ּתוָֹרה ׁשֶ ּפֶ

ַה
ְמִעיל ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה


