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ישיעהשקבלינשיםעלרגיחמגיעוכדית
מזקניחדאי"ע(סיפוןהבטחתי,גזכות

 ;)(ליבצלהסתופףשזכהליםשבירי"חתה
לתהחשריקהממאאשהעליהישכקפעם
שיפעללפנייוהחחגכוקשהחלהבמה"י
אשהה(הייתישיעה.השאיחהאיובע

םא"וק :ראמרבניוחסידה)צניעה
יעותצכבותלןמפאהתןנשליחטחב

יאכחטיבמדווקאמטפתחעטאמיתית

הויוגי!תעקשי:ההללישתוושע"
 'ויכוילהפצטייינקשה.וכהדהריקנאמ
האשההתראשמריי.דבעלמדענירגאך
הקודשלארץבעצמההניעחמירהבצמכי

ללאנםלרפואתה,לפעיוכרבכייהתחנגה
לעומתה:משיבנונרהפאה,יאיליכיעור

בראיתהאשהאותהותתרפאי"'יתחליפ'
להחליףהסכימההדבויםמגיעיםהיכןעד

ממחלתהנתרפאהפלאיםיפלאילמטפחת
נשמוםיחשונחמירכמהוראיהקשה

הגפאילאדי'קאגמטפחתהראשכיסיו
יעברוהייתהרבאליהידיבאפעםבכדית.
שובהרבכנגים.נפקדולארבוחשגום
ותלוהפאהאשתןתחליף"אםכקשי:

ואכןהשנה".עידת((שעדייקאבמטפחח
סזלעי;'<ימס i:אנן !'~ארל ftiהינרנכך

פרקליט gלכקנוואים. iהני!בהיט
יכעיה"ב!זכעי"התוגבה

~ 

זל'ע)מינסהנהרק Hהגהכהלקחהגדילהשנרעלקידםמעמי(המשךיהכבסירכלרלאוכפה
מספריםכיעדקדוש.אליקיםיאישהמקיבליםמנדיליהיהזוע"אמונסהועקברביהגה"קאביו

לידישואלביתשכינתלפתחיעקברכיהגיע .דיםכיהושמיתלעשיתהלגויניםשכאיכזמ(כי
יעהגיהמלתמהלאחרכייהפלאהיה.אכ(יכךלהכנס.ייכלילאימפהכא(.עדאמר:יהגדיל.
 ...מאימהיהכינילאשכעצרו.פההיהמהלגדיקפיועיםמאיתם

 ...וכ? l:(נהברובייע
הרב.ע"ש"אנרהם"לוקראוהלהחי"י.אוזר'בשםמתלמידיי.אחדלכןסנדקישבפעם

קראלאמדיענדעתיהלהחכיהתיספית.בלימידשקועיםהייעתהשיעירכאמצעלמחורת
לכבךלקריארציתב.יעצהנךמדיעארז.חכםיאמר:ואשיאנרהםבירהריםלפתעיצחק.לבנו

 ...כשמךשמישיהיהטובלאיזהיצחק.ריאגימטבארזהרי(צחק.
התןתהיהסיבותעו

תהיהסוכיתעדמנוכו:ניירכזיייגו.נמציאתהתקשהאשרחברועללגיסיפרחשיבאנרך
 ..היהוכךחתן,אחהחישריםשלישהתיךלי:אמרכילנימספרנוסףאבורהיה.כךיאכןחתן.

אברהס?ובכ{ינווצווכה

יןנאנאימרי:טליחתי.אתניקשיאנשיםקכיצחעםהלההגיעהימיםכאחדיציערי,ילרבנהציקאשרמסייםיהידייהה
אחר.עללומחלוכניוכמיכואברהם.מבנירוצהאחהמהיאמר;כחליםאליבא"עזימינסהיעקבירבהאליקיהמקיכל

יץאהככןחסי,אבן

השכיבהמזייהואנהבהיכיודאהיאאמנםאו"ה)למיעדחזין(יעיד .כחטףמעמנינסתלקאשרצדיקאיתועללהארידרביתיש
כיכעדביתגןלהוגדהיזכיתיכמסיריתליסיניעמדיאשרהבכבדהימשפחתאתינחסה' .לאנחיתעזבאותביאךהעלייז.עדןןבג

אמןחייניימיכלה'אחהדולעיבטיבהיחתימהלכחינהנזכה

i2-עלn יי'עהחתיליםאמדרת.F. "שב"i נשאאשר::! i'I הג'it כ:R 1'i'i וj"עיזשרעבימרי:כירביג;ן"

למשכב.שגפלחכיכ,כןליהיהאדיר,למלךמשלמשל.נביאזהיעלייט!קהעולםפיכםכהבל-יש'סקדצאן
אכללעשיתמהעידלניאיואמריאחדפהכולםהריפאיםאח"כהיעילו.ילאהרפיאיתיכלהרופאיטכליאהב

תהיל(ם'תמידלימדיםהאלהשהקטנים-יליםהתהיאהזה.הבןאחשיצילהזההדברהיא-אחדדכולגונשאר
הטכמתמ,ליאמריהויפאיםזהאיתי!ילמדיהילדים .לתרופהיעלהויתרופה'משענתויביאאותידי,למומי .

הילידם.איתי(למידימילים.יחההזאת.התריפהרקתרופהשיםלנינשארלא
זההמלךיהזכןהתרפאהילדכןיע"יחטאכישאיןהכלשהםימפנ !למה

עסקאםוכרופהתשיםילבןואישגגלות,ישראלזההילהחהזההכן ,הקכ"ה
חטאוכשא(ןהכלקידששכתככלהאלהשהילחם-החהיליםוליסידהתירה

ילימדיםשקוראיםהאלההילדיםןולכשבה.כמיחשיבההואנשכתשעהכל-
יקיטואז .ותכגלהחילהישראלעםעלהישיעהאתמעירריםהםכשבתהזןהילים

האחרינהיהתריפההרפואהשהיאהתהיליםדילימזכותיע"ילאורה.מאפלהויצא
שאיןיםדילמפ(-קדישמפהיייצאקידשבשנתותואשלימדיםישראלעםשל
כיליישראלעםעללהגןיכולההתרופה-זהחטא,ביו,שאהבלזהיכהס
הזאתהאויכההמחלהמהגליחחוארפלהתט(כיליכן '''עשהם.מקוםנכל

דילימיהתןרהעטקאלאתריפהשיםימצאנילאכגלוחשביםאלפיםישטובל
התעיוריתיכפרט .יאמריהיבש"קשילידםנהןאתררופהחשהיאהזההחהילים
להביאיכולחטאבישאיןהכלהאלהקדישיםצאן '''עקידששנתנ(יטהחהילים

השעריםבלגנלית.עליהטישטגרהשערוםכלאתילפתוחשראליעםכל
כיתשעריה,יראשעריישראל,ארץשער'ישראללעםיןיפתחנפתחיםהאלה

זכרינגןכראשםייעלהיתפארתנימקשריניביחלבגיןגזכהוכיע"יהמקדש.
שושחגלנןאלו ,החטדיסחגהוא-הטיכןחבחגםיררימשתעהחסדים (ימהאלהבימים

קשיםדיגיסיהזההשבהבראששהיז(ןרלפנחסדיםמל('יכמהנמה .הטוכיתחגכמום tגךילההחטדוםוהשפעתהתעןררןתבי
 1כ ""עמאידמאודגדיליםאזרוחהאלההחסוךםןהתעוררהטוכיתגחבאת,קצהדיניטיהתמתקהכיפךריםזרםננחקרננ(אח"כ

J-הךכל_ינתק_כ.Q:ירונזtזנזכיh _מן_ארנשי((גידצחלמשחזהכ(נרמננהרחויבגהש~;ןגט~פ.לl אמו.בז,בגןומכעיג

מירכ')(גזודת fj~שנ;יי§ jjח nכללגמורחואהעייךןנעויס נ\, iQfiהירחרהרכר

כקול,שובעת§שי~עלרמעה,ל i i ~ fi;,חש~נ i ,gר~שבשערד(ך i'שח~רטזוכו ~ iינ-עךר
 ~~ IIשל;טש jjביטאהרכ;מהגה"קקיחיזרכר;-;ל;ס i"Iח i"Iנסiכרק iלעס

שעלהתפילה,כחככללכןגםשזהתהיל,ם.חראמיעניןגםהיאזהנכלליהיצר.מכחלה'נצלאפשרהתפילהכחידיעלרקכי
השילטיםהועמכיחותניצלהואזהדיייעליחזק,אמיץרבקשיתברךאל,יהאדםמחקשרהללי.ושיםהקדמזמיריםידי
זכירהגכיאאליהובשםצדיקיםשאמרימהיידיעודש.שבתוםביביחדחהיליםספרכללימראצליניגהיגהשי"ת tיכעילם.בע

טיב,ונרצוןשלםכלבזאתלקייםרוציםשאינםכאלויישכם .דכרים)פר'לקמן(עי'זהידיעלהנעשהיןהתיקגןדללטיב.
איכלזאתרק •אדכוימהאומרמהכ.ןכלזהעלמרעישהננילמהמניניםיאיבם
ןזמביאיעןדכינערים.עםזקניםאכוכים.בחיויט. ,הוקויטתלמידילכללהנוד

כטפרלעסוקבקיל,שמעתםשלאעלדמעה.חלכביחשפכיראשכם.שעריתשתסרטו
ני,יבומבמהרהודדכויביאכאשרכיכפרט.ככיקרקודששנתיבייםככלל,(ליסהתה
כדנרברמעשהכצ<וו{יאבושלי".חהיליםהכטפרישהתדכקאליאתבייחר'קרב

רבמעשהאכתיבתהילים.מעלתגידל-כיפוריםול,ל,הגתיהבתהיל'סאמירת
ככלהאומריתהיליםכחשנדילהמלןעמקבשםשכתבשל"המספרים·תהילןימענ
לשינו.יזההללי.הבוואיםימיםבבפוטכאמירתןאדם (ננלביתלהלהיבגכדייים

כישלטישלאלערפןרטסמוךאחדכפרנשארהגזיריתאחרישנתייםכקו"כשבת
זקןיהיההמקראפשיטילכדידעיכןכללאוחסיד Jמסכאישיושבה'היהאויכיט

וחסידנפלמיאחדלחכםגחליםבאלפט(רתיייםשלישיםיתירטיבהכשיבהטוינפ
לואמראזכזריעוקטןיספרכתכריכיןלפנייעומדשהיהליהינדמפירט.בערשהיה
ליאמוהיא.אבידברתכןלי?אמרפהפלוביבייםקנרביאשרהאישאינךיוכדהחטי
כניאתשתזהירלהזהירךבאחייתהילים.טפרליאמרל,ןאשרהזההספרומה

כלתהכיבפשםאתיימלטיהעיומןעצמםושינויחיבדרשהייתיההיאהישיג
זהנזכיחשניםכמהשביעכגלתהול,םספרינמרתישהשלמתיחושהייתיעידכלכי .הקהולןתאליימלטיהרעהאליהס
ובבכתלשםמייחדשליחישלחהחסידרוחיתפעםבנוקריהייעלוהם.שיגןמיאיןומעחההנהעדיבצילוהבשליוהאויכ

בדגו(שגיחיהילאשםוינשארהפירעניתמושנחיאשיומקצחםינצילובמלטיהחטידדבריהידאיםמקצתםיהבהיהזהירם.
תהיליםספרלומרבמנעהיהלאהזההדברזילהקדישמיריאבוששמעההיאימהייםדיני.ימדתה'דיכהסשפנעהעדהחטיד

היכמפירעבייתמיביכלדןחהיאהתהיליםכטפרינודשרגילשהיאמיכיממניידתופהאלכןעלחלקים.זייפעליעשגככל
עיכיל)וטינית.ברכיתשפעמיניכלהםיעליעליוןמגלגלורידכניכלךימעלמשפחחוימעלכיתיכב(ימעלמעל,ירעיםפגעים

הסיכיתכחג{שאאשרפ'ל;ט"אשמטאjך j7מהגjך"נחיציםהתעיוריתוי i"i "i;המפ'- !ןJ iןדראהחי!ב
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נפש,ריתבמטלהוטידתדבמלעצמןולקדשהנסייןעללהתנברזיכההאדםכאשר"ו
מעשוי.בגלחיאיואתלהרנישזוכההלזההאירשבכחגדיל,אירעל(וטאירה IIהקנ
חז"לידרשווס,ניוראההןמ )'גקיייר(חתיליםבידכתטוף,וסבקורעתשמצי(יכמו

ינלבייטףשציהבמההכןינההיאיזיראה.ייטףשליארינראהמהי)לנשא(חנחימא
עצמייתי,ה((נועצמותיאתכםימזהעצמיתיאתוהעליתםיט")י"ג(שמיחישואל
(הילכוודור.רידככללהםיעמודשזאתיכיחונמדחןאתשיקחולהםשהןרההלונו
שעימדמצבבכללהתחזקאחדכליזכהצדיקא.וןטףהאישפיזאבעלשבזכיתרצןן

לשוגוזכההןאגמרתל"נממשתחתיותגשאולשנשקעמןףואיתגר,ןאל(יילשוב
אףאללןושיבןאל(שרינשבימשחוקקשגיס,מקגלרחוםה flהקגכי(תגרהאלין

מרמז 11"קצההשמימ,בקצהנרחרלהלהאם )'ד Iלוםדבר(שכתיגכמי Jשאילמעמקו
סוימאריטוע"א)(י"זזןה'יקבחנקינ(שכתובכמיקצה,נלשיותמכינההיטודתלמיד

גמדתנכשלחאםאפוליהלינןהשמוט, II-''קצהבנדחך(הוהאםפירושיזהואדגופאנ
ה'ו(קחהתהוםמעמקימשםאף(קחך,ימשמאליקייךה'יקבצימשםגם .ל"רחהיטןד
שיחזןרינןהילקבצ.והחשיבהוד(יעלנותברךלפנןושלימהכחשיגהלחזירשתזכה
ןבמשיחכח(תגלהזהי'ייעלחטאןתיך.ודיעלשנחפזריהקדישהיציחניצייקבץ

אניכאשךעתהבפרטן .השלימהלגאילהינזגהכאמיו,דודבןיחמשכייאחךסףניו
נזכהוזמציהנכחכועלהמקדש,ביתבחיגתהןאשהסיכההטוכה,קרושתכצלןושביס
שלןמך.טיכתעלינןןפריטיןטבכלמכקשימשאבןכמןיירןשלים,המקדשלב(יןבמהרה

הגאולה.בעחישהיהכמושלם,ןהכטאשלםהשטשיהאהייני"שלימך"
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שלהקדושלציון
ע IIזיבלמברסהרה"ק
 Iי IIחדהילולאליומא
-כותוסמ IIחוהתשרי

l יבית-רומרגסההורתיקה~תנהר

ואבוקרייובפול'צדיק'פבר'קלתנס'עו*
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-יזגע בtnםייחםהרבאריבפרםהאד.תזח .םttגזPנדוPדוסע'חבזו'
אלדלכוחישהתאימי!בככיכיל,וחמי!כת ...שעדתעשוח ב!יחי;':'עמו

יכדבשכארה"לטקווערבוטעהיהאלולחודשככל
אכרךהוהיים,הנוראכימיםשםהש"צלהיות
שהיופעםככלהתעופה.משדהולקחתשבאמטוים
חייםרביהיההתאומים""בבינולידכדרכםעוכרים

המוהואאלוק'ים"אזכרההפיוטימראובחנא
האלהיםועירתולה.עלהיבנועירכלכראותי
בחודשאחתשנהיהבהתחתיה",שאילעדמושפלת

מטפרתהשי"לוזימןכרגיל.לארה"בבדרכוילאל
ובראותםמטוט,באותושבטעוחשוכיםבחורים

מעלייתוצביעותרידוגכשרותתבאילוינארגתואו
תודוריועדטולמט

לקוחתכילל
עבורו.ותהמזווד

לצאתהקדיםכזכותם
דהומשוטמהמט

כדרכו,שלאההתעופ
לקחתושבאוהאברך

לוהמתיןכברכדגול
 .לטקייערבטעויתדו

בעכרםהפעםעתה

םומיהתאיניבנליד
ולאחייםר'נמנע
אתכדרכוראמ

"אזכרהווטפה

ואהמיה",אלןק'ים
עשרלאחרןואכ

tחחאtזרnררקבדןןכז

בהמוניאהינזיצררךהתבזהדורנן
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מצו"נ . Vןאת" 1גאה"אחשדת"טוכן',ש"קנבםיגרההכמזלזזר"נ

זויעשאתיתרבוח(לכחוירשתנב ,"ויהף.יוטוכמנין/ח Iש 156ךס
וכויפרץאיןאלרבישושההקדןקרולהריםכרמהה'רדבלהכיא
בגאולתבקרוגזכהנ{וםוקומתטוב(סיריתפיריפוירותפיתעשו
בכלה"אעמךיכואמץחזקגלויים.והם'יטרחמלםמחוךעולמים
הטיבהבפעולתכם .המטילהךלשטללוהק'חיךאבומכחחלךאשר

חיזיקויכחמעלהשלאמל(נפוטייעכחלתתיכי'ןליהע"יע
לכםהניחןםומקושיחא.דמעקכחאשלהשפלדורלכקדושה
 .ו" Sיקמיפמלוסף tועיךלךוכ"ך .להחגרר
עםהיהברהדשגים:כמה (פנלשארעמעגיגתעיבדאשיבולננשלח
עלתכשיטלםהבהרעמכהשהלטובמאדמנותצעירהאשה

שארנקו,הקכרגיטדאחלכשםרחהוקכלאחרכשנפטרה,צווארה.
שלרהבלקנפל ) ...לועזיחודשלחיבחחנראהכ(בכטףמלאשהיה

 .הקבראחלפחוחזאחבפעםלור(שהתברבניעץהיא .הנפטרח
 (ענקנחשכררנציוארהבובט :הוהלע(נ(הםלהנגשהניראהמחזה

 ) 02- 5820178כטני{!(יטוסלהחגנדר!נהגהןבכמקוםב'יו'ק
ושאלהחהנשכאחבחלומהשראתהשל,סוירמאטתרמטםרת

נגללחשאלי,"אלענחהשכנחהנמצאח.היאעדוגובאיזהאוחה
עש( !טןנלתאניתכהולהייתושה),נקיטפאהכת(חתיהקטןיניפה

 ...נעלמהןבשבילי"משהי



I!': 

זעייזךאבניזt'א rMל m.;ינרןקtנו1ד.ננתח-' !תוםחוזידכ Vחיושוחנא
השמים"יישעיהזכ,ןבו'סישיכתKרש

מפאויחמדתה ,כלאיצואבדהמעלהשלירישל,ם
ימשרידימקיבל,םמאיחשלרבםיה,עשעשינידיל,

פישליחיאלרביהמקיבלהצודקהנאיזדעהדיו
"שערהמקיבל,םיישבתראשז"יע,אייזנבאר
שלפלאיתדמיתמאחנינעקרהיבפיטרתהשמים".

נערץתירהיץמרבשבדיו,םגילהמ,חידיאחד
האר'''כתב'כלאתידעעצמיהיא-הנטתרבחכמת
פה.בעלהוש"שים'דיר

המכייניםמגדיל,היה
שלדיריהעמידבדיר

בההישיכלהיב .מכיינים
מיודיבראשיתהתק"ם

ל vתפילהשלמניןים,'
אתיכיינית.קבלהפ'

אצללמדהנסתרתירת
מרנלייתהר'א"זחמיי
תלמ'דהיהאשרז'ייע

ראששלמיבהק
'ק Jהגהבאר'''המקןבלים

 ( t 'ו!דיייקשאילרבי
רבינילגהמקישלחלמי'תלמיד

רייבמהמררגותעל iניש
גהםשניםאיתועלערגהבמספרהיהפישלהרב
בתירתעסקישםמרגל,יתהריא";עםלמ,ריונסע
-"דתשבשנת .שממהמדברא!היתהיודמסתר.הנ

אתיינסעתמאיוס,כשהייתי-פישלגהרסיפר
בלבד.שנינישםנייהיי ,וימבעל"גלפנישגיעולמיוי

חדרליהיהן.במיריניטףאדםהיהלאמשנינייץח
גרהמעכיק"םלאהחדוםייכלמטה.בחצוילגד

עלתשאליאםגחדר.אתיישניתהזה.בשטחנמצא
עלי ,מדרניתיצאיהקירמן-נןישמיטיתאלי
 ••• Jל,שישכגניהאלירגיתדהמ

 ...בעב-מיתקרל,ה·י.:.נע
נוית.הדלקנייאזחצית'יתיקיןלעריינחציתקמני
חידש.ראשל,להיה"זהגמיריו.לבדינינששםהייני
 .שינהחציחיתיקיןידסרחידשבראש

גרחןארחל,'תיקיןיאימריםרגילגיים
יתיקיןאלאוחלחיקיןאימויםלא

לאה'יחיקיןנרכזנכשאניהייםעדלאה.'
 ,צירהבאיזין,פיאיזהנאיאזאמרשהיא

 Jיתיקיןמיהכזבעצמית.קרל,נעשה
אמראיך :המ,::.ןרכל !חי:רזה 'ה~~"\

חיקןרימראדיאנכאשרםיה'דעאיתד!

 .מזדעזעעדייןאניה'לא

יה.,יבעלתקיש-תתוואהנת
הלעירני

ילההגדיבהחמדתידענמנעויחי
גיממהשעיתעשרהשמינהלימדכשהיאיחדח,יהמי

לשאתת Vבכלמכוור.ג vימל vמאצליתההיישראלהגתאיירהכי,יחרי vגצלם.'יהעהבל,מכלעצמיינמתק
מאהבתכיעליייאמרידי.יהירעגנפשפדייןלעריךאיה,ילפחדליירביאת , dשל;יניואינגאריןבחיבשכינחהכל
וגלימהיהכי '.הבאהכתהנחעלכמהעדואיי,שבאלישרייםדיומשהסתיבבהמעירו,-ה"ייעקער"זצ"ל,כהן

ימיממעל,אליקיחלקהיאשהרייהידי,כללאהיבשישגפיית"ימא:גןהדייהרבימשנתאחישיררביקרלפנית
בי.אשוקייאלתלקאחאיהגבעצסיאהישראל,איששאיהביהיה ...יכארוייגיגיבכצוץשר,נכליקרכנמעזהיי

אשריאני.י,נמעמקתנלזהגדיליהידיכיחגל,חבל, .גיקולפניתתירהללמידלהשכיסשיסנאמעירך
כילמרדםעינינינישאקידמיסמצדיקיםיגיששיגמתריקניםחליןאצלסמכוההיחהישמיטתהצעיו,פישליחיאל
גביאחחנייישמזהההמרמהגליתבקרינה'כבויניגאליסחפקשלאזצ"ל,יידלירבעםסיכםהקרקע,קימח
אמו.משיחניחיכףןכיאעליי.יקישגםאלאחליני,לידריבעב

 C"י"'ר pnודרחםרםי Mל «Iרםדדדנוב'ח-נrםירתו:כ ,.,.-לרנוםם

ללמיד.יהילךד rמקםהיההנקישהקילאחבשימעי
~נוביסיןבמתיישב

היהביתרפעמיםםייבלמקגדילישלרבםהיהאשרלמריח
חלמידי-חכמיםשלעיריםשילבימקשיהאבוכ'םביןמחיושב
לבגירקלאנהגךכי.בלקהימניחיוחטעיקראיכלשאת

ויאהימיה'מחחיל,ם:אצלאףלאזו 'מתקדמיםי'היניםה'מעיי
 .. ,עמיל,שבמצטרףילאכחלמיד,'ישבפישלייר'את

I'כםאותלהחגאפשראוד I בע'ןל' 'הש
מ'שרק ,בשכתהשל"האחהזכירפעם
לענייהלהגיעכיליםימיראת-שבישיש

וייחאיהשאדםכמהיממ'לאאמיתיח,
פעםי ...ענייייחרלהייחיכולכךהי'דא

 ,תיהתגאלאדםלכ'יאין :אמראחרת
 !בעילםחיהקב'כשיש
עינןושיבוויגתהיאבןדולכ Cלהיעץ
הזמניניקשואברכיםשישה ,אחתשנה

לפישל-קיימא'לזועש'זכישנהגאיתה
עידםיאיהםינלשאחךשניםכמהשהיי

מהיעץכיםרהאבאיתסלכלערירים.
שייישעי.יגיוכםג'ביר,'האחיבלכיין

"מה :ראמליכשסיפרי .ינישעםילוכ
 ... "ינעניכיייני,הםאלי?שייךזהמהגזחוהחלדיש

 ...תחמדואךט.ל·ל cמיייייהונ:אתי
שלמ'תיירבפשטיתנשארהיאאןפלריחעשיייתיחפיל

יצאת"הייהגרלא:החפללילעלהישימעלאמופעםמדהימה.
.יייח'הממלאךשלםהלדימאיתי

 ...להיפגע Cילייבהיושביםכיהששתי
 !1ירכ.ר' ,פילהיחירהתיםלמקפינהאגןת nלהנהגלעפעס
 .דרשה 1כיהעצמייאהיאף ,המבוכיםשירחאחחיםלחשהיא

מדעתייבזרחמדיעלנשאלביחיבשיבי !סירג-העחבהגלע
 1שא'בדרשתםאמריקידםישדרשבנים"הו :יענההראשינה,
יאחד ,'נההפיאבןיהנחחלעניןחז"לבדברימקירלכאירה

אחוממקיריאחד , Jמייאלזו',ח"םמוביבית-אבלחפשניסה
שתבפוהק'והזןהסב'בשכןלהדרשהי(חהכןאניבומז,

 .ינהפה 1באהנחחלעניוחשיבמקיושהןאןנדף Iו'ע iח
שישכשאימךלהיפגעלימיכיהאחריםשהדרשניםחששתי

 ."חשיבכהמקיר

 ...אפכים"אפסחיתודכיהו,אהןם>
-שלפ'מאהמהמספררמזישאםנשאלפעם

בעס~

שטןת:בפיהשיב .ןהטט"א Iס"ג:בגימטר'ה 100
 :י"חידיי'גדמלעידיאיזאחמיכיח 100"לודדי,

 ••• , 1fי.יבסיםספאהי!ןיוב('~ח.רהוא

יוכהחי LYעלכוכהתקנילאמרוע
עלברכהחז"לתיקניאלמדיעבשאלפעם

שייךלאזיבמציה"יהשיב:שמחה,מציית
תמידלהייתצויך ..חן.'לעשייויביעשלהיה
 ,"הכשמח

י!יהויכילאהובהובה
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יםבראבהראשעלחולח
 iנ jליימ-ד"מרובהעביםן?:;חה

ילנםיר iןעבכריהוכמכ'ר

"קארהבוןל-ך~ת;ייי;פצולמ;"ליח
א!'~:עלי ,,ואהרןר IIהר

איילי;;-w "שטריתאבנררהר!!
א :ttt "ל:"קרויסארישמהר",

"א;\י'ך::"מאירשמואלי tר'ה

 א";:ל~.:.ד·שישאח.רהםבאהר"ר
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!ר Iר'כה. j.'ה'בה'יביירת i ::להדר::הייוכאיברינ:צרת

 .א"נ.iייל~'קנ"'יב:כj:י"הגר"ח Jוכר"נא:וובות vת'

 iו'אגיע'רספהיב"ב ii86-ת.דל li!J 18חשל
 )דבלכחשרידשכח(

תיכאלביתושלחב
המזוןבוכתהרהוק

תר,וביתוארפמ

הבשגכההמצוהמלכד

יסכהרבזיכוילסייע
הדחק,מתוךהגעשה

םעובםבשתסpרו"מ'"הו'תסרהב
~ען:חצזחבאדדר.גה'חציי

ופשות I"י 'Iבמשמים~יראתתירח

יצדיקלל,ימגדדימייחאחדנסחלקאוזויקשלמניפה
רמסאשרבשנלס.עשרית"טהרןישליונהפרטיהדיח
ז~יע.צדקכהזאלבריןרגימרעיתייצאןלאליק'ייינפש
החגיוךחיייימיריג

הנהיגשםיפרטיבמודנת

לחירהמריעחיצאןאת
גחלחעלישמריראה,י

היהדרכיטבא,לשראל
גםיתרבפעמיםל(טיע
מעיריבמרחקלערים

לטננדאז,'המדאו,כגין
עדיםביעיד.כרמנשאה,

וב'םיםדיהיהייאלי
המציית,אחלקווםשרצי
אלןלהםהיהלאאבל

חיפית,לעריןכדילשםניסעיה'הבדייק.זאתלעשית
לבריחןתלחישביס,כשרבשרשיהלהכדלתשחיטילבצע
כמסי"נ.ר"שילתירהיץהרביכךילישבעה.'מילה

לשחויוופילהבתטימועזי,עיעקב'הק-הילות
ניחישלטהידיעלנעצרם,ידיההללמעןמסי"נבגלל
ומציקים.מקנא'סהלשנתמפניוביתשניםלאינכ

יבעילםבלשראלהתפרססטהרןשלהרבשלמעצרי
שלירישחרלמעוחתפ'לולהעחלרהרביקהילהיבכל

יעידבעצמיזי"עיח'לעקבהילהקבעלומר .כהן-צדקברה
לשחויוי.בחפיליחמרעישיםי'היצדיקיםגדיל,ם

 , .. Cוהצלשבורמקולקלתביצהליהביאו
על,יברישיעהכלפיריםמ'מלחד"באכיסיפרברידירב
לפיהגלעשלאמיםישלישהלאחרתיהוובכלא,יחיהבש

לצים.עצמיאתהכרחתלהכיפיר'םיםנוילאכיל.מאימה
בעל-פה,שזכךתיישהקדהייםתפיליתאחלתיפלתה

לבקשכדיבאיהניייםהאסיריםכלייסיתאייבטיף
פיהרעישהסםיהשבחיהבוכיחכלאחריברכה.ממנני
חחני'איליבסדר,כשהכלכעתיטבו,להם:לאמרחעלל,

י ...מהצישלהלליהאונויםהימיםאחרילאכילמשהיל,
ללאוכל,להביאכידמשהי,לחפשמהווציהאטיוים
 ,מטריחהממשהיתההלאמקילקלת.ביצהמצאיילבסיף

תאיאכלחיגויוהליהה'לאיחילשהברעבמריאבל
גיפיי.'אחלהשבלעבודביצהאיחה

 Cעןלשלבובן I"העםוגעבכלוקש
יעלעבירשאביייםה"טיועל ,עמניאלרבהבני,ספר

גראשנישנמצאהראשיוודב"האיחם.קבליבהאיפן
 ר:\נס N ~'ו i. ,א:ב,יי;יי il tבהס:רריגימעוןך ןןI"'tג\רהוא

--גןן iמ tה'לכילאן;:;:ם·עלב(ןי-שיהיעםרגעוכש
ואלתי ,יניתוהאח'םנהשבכללצידי"חלשהיאניא'חי,
אין-אמינהךמחיתאמן,שלאבגבירההכלעבךהיאא'ן

על,י.ובגזישראיימהאתעמיעישהשהקב"הטיפיח
 !עברךאניאבללי,אי, Cיונללי,אי,יסעיב
ה, tהראושחאתאיבדיאבאןוחיותהבריאהגעיותכשהחחילן

 ,יא'ה-בריךישחקדיבפשטית:כךל~יכיבי'של-עילם,אמרהיא
ממנית ,Vשמלאשמך.'בדייח.י ,רי,בהע'ב'םמאיראתלילקחת

יכיללאהזאמכןרחלא .אנמצהיאביהמצבעלאחתתליבהאף
באיא :דבראיחיממביישמעבאזנםן ,'ילנרעללהלךהיה
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