
לו Hזצליבוביץזאביהזדהרביהקודמיםדזרותומשרידישבדורהגנוזיםהצדיקיםמגדלויורבנומורנושלהסתלקותוננם-נתרוקן!
ספיריםימיםעדבתיכגיחיאשןזהיקצדכייראהקידעלהכירלהצליחכדימגדלתלזכיכיתקגזקהיהיבטפרלקריאבעיני!חושועולם

יחידיזר"חבפגי,םפעמהכמהתבטאהשבהאשרפבילבגיעלשעיתיישביההתקיפה,באיתההאיתיית.בצירת
אניהעילם,לזהכללשייך"אינייאמר:ממקירבייסינילה'עםשיעירקובעשהיאיישפה.בעלתלמידוטינורשעיתומעמיידהדירמצדיקיימיוחדאחדבעקרארה"קשל,מנופה
שלעטסומנודלהיריעהתסצריאכן !יהנשמויילעולםשייךבריתאהחאתמפתיערעותא !בעידיייבירממסאחדרמסאשרובנסתר,בננלהמופלאגאו!העילם,שלהתייך
כזאתיגדןרעצמיעלהעידיליכילימינשמיתבתיסוניירבנאינ;אףיאהכשפהעלשלמיםגמראד~יס~ראכשהיאזאביהידהרביהצדיקחייי,ימיכלבמשךלביראידמותלבי
הר"רמסורבןבפנירצי!געתפעםהתג~אב~ינםאילזהלהיזכרכידילהת~מץנאלץיילדברפהלנייאי!עדי!,טרייהמכהה ."לצז,ץליבוב
 flל ~ .,יז"ייןי ;,ישייךההיזה,קדושצידקשכוראש.להריסןמצח

ממנוםריעדםי'שרפמלאכםכק:הר~~אליעזרםח ...ההבאהגשירכתיבמהמדירניגגיהמעלגגיהיהיהשלפנינו,דיריתלכמה
לפניייבאיםיממגםחרדהייהדורדקמצםרביאכ!ימיותוהכדרביקבלהדברילכגודיאמנםיצהסאפטזהיהיהשגכתובהומואנ
מנדלחייםמשהרביהקדישיםיהצידקיםקידש,בהדרת ).ט"'השנהש(יאסארגדולאוהכ ;י(ותיחטיני,בציליאשרצידקיאיתושל

כאלברתתאידותיימפליגיםהייזצ"לולטיךווטףייירבגהשתאיתמביטיםייכשהכשכחגוהפליתח"י,ח'כחטידשיצאןןהטפריסןהקטלגליוננן
קידמים.מצדיקיםאחדגאיניתיעליבהשתוממיתכילעצמנואמרנוכקכיעות)בהסמעייוותיתמאדהנ"ל

 ...למהגיליתתאהסןדבובים?הדבריםשאםרי'ההעצימהמזעיר,מעטהפחותלכלאודותיולכתובעליגושומא
מידאילםלבקדי,שליט"א .. ,רביהנה"צהניעהימיםגאחדהנגלה,בתירתהייאמיריםפניםרההסתכלגתוךנםאשרדורנןבנייראולמע!
נילית?למהטיפרת"למהגתרעימת:רגנוליאמרגהיכנטןשגעתייםהםיםפלאוממהסנשגגיםיהידיסגתיכניחייזה,חשיךבדוד

להתזכהילאהמתגהאתהפטדתמעתהם?בדביהטידאתליידעיתייבהתייחטיני.רציעשייתהביראגעגידתנתחזק
למקירגיםשליט"אגאי!איתיהסבירמכ!לאחרעידויהנסתד.בתירתהמופלניתאביבכתלבחדרותבווההעקסשנארנובים

רביהצדיקאביושבפטדמאזכימעמ,דגאותישנכחיהאמתחכמתשלזהבשטחגהתרפ"שנתתשריבאילדונליביביץזאגיהידהדבי
ילימדהעליי!מעולםיאלימתגלההיהזצ"ל,כריהזישדאלגדיליימדשיפרימשיפריההיבעיירתהי"דלייביביץ'צבייחיאלרבייקהיחגלאביו

ועמהטודאתלנצודהשכילשלאמחמת ,כעתתירה.עמוהאחרינים,שבדודותיליםהגדאב"דה"קהנשלבישיבהלמדבצעירןתן ,טאטמר
שיב.לבליהמתנה,יממננלקחהלאחריםשטיפרימאחריהננהמקיבליםשנדוליעדיגדלרבטאטמללמידעבואחמ"כיל"לזצטקעליד

 ...למה?ומהעלמפבאז, '((''מרחלידעדןגבןיושבראיתיושאליתאליילהפניתאזלמדהיאגדיל,דיכמתמידיעיהיחגתיוהמאד
פעםטיפדזאביהידהרגישרבניכא!,נצייןאירחאאגגיהיאטיגכיתיממירכגיתזצ"ל.טייימאירדידרביןהנאיחעילייעםבחבריתא

אליוהגיעצדיקאיתןשלאגייכיא,ישלירכהצדיקיםלאחדענקיאליישהריציביםחמכבמאיתאתר,עלפיתר!חיחכלאתבד.יאיהקשההחידג!אתעברמכ!לאחראמנם
עזריהמנחםוביידקהצתייייבלחעלייןעילם JLמןפעםיינשטיקיאירמשהרביחגח"צחמקיבליםזקןכמו ,הריחהקידשלאוץילהניעלחנצל(חחצלניטיםיבניטימשפחתי,

זהצדיקזכהכירבני,אזיאמרזיע"א.מפאני(הרמ"ע)שאליתמיצאיםאני'זצ"ליינשטיקייטףרבי'יצחוהנזצ"ל 40שלתקיפהבמשךהתגורדלארץיבהגיעקפריטי!,דדך
ימדיעמפאני,הרמ"עהצד(קשלבמחיצתוןעדבנ!לשבתאתיםהמכתבנביעלמציי!כשרבניקבלה,בדברייבעךזתאתעבדינדילהבחתמדחלמדשםג,יאבגתלבחדרו!השנ

ימחבבמקרבשהיהיבהייתיעןזיע"א,מפאניהרמ"עלידידיעיתייאתשניים.איאחתבשירחהשאליתשלפיריק!ובקיאותיחמיפלגתידעניתילכת.גהצנע(ביראההשי"ח
נפשיאתמיטרשחיאכידתיךהמזרח,עדיתמבנייהידיםמ!"כתירחרבינירכשלאהנטתר,בתירתתיחמיפלגשיחו,בנילכלהיינליייםתורה,המקציעיתבכלהעצימה
ותדמיינ(משטיתיםרחיקיחיהבעבורם.לודאשכליאתהקבלה,בטפרירביתקיהתעמקשיתעמלאלאהשמים",ריח,שארבעלאיששולפגנפעמיםמיבהקיםנא(ניםכשנם
מפאניהרמ"עולכךיכדי:עדיתבי!חיליקיםשלהלליכפיהתירה,גפנימייתממששלידיעהלילרכוששזכהעדיכשליקחים .בקיפסאכמינחיאצלמינחלימידישכל

 .ןצתיבמחישגכיידאנהביטבכךליהחזיקברבביתזןאלמז!העמיטיםיבכתביבבירירלחוזתןשניתימיאתןבחשבי
נשארזאתכלעםאךהאמת.בחכמתיחידישיםמיבאותשלהרעיםשנותיי

עצמיעישההיהשחכיריהימעטיםימלבדבר.רישפלע(צנעלחיוחאשרביני,ר
 .טפרידעישאינייהמינכאישהאיימהאתיגשר

חזי"את "שעמאתשבמלחמית

תודךתאהבתימה

בש(ות

ית,יבחר

קשיי

יהפרנטהחייםה

דילעבנאלץכשהיא
ילעמיל
מפרכת

ים.כביש

לימכלעםיכשביחד
ותרילמיאלגדיתיע
ירבינטיפטזאת,כל

רמיתלמעליתיחניע
בידיעתינעלית

נדיר.פלאאלאזאתאיןחתירה,

ליחבאיסהאלכל
לנגדהיהראבתירחעיזיזריעאתיחשףארעדציןבעותית

פהעלמצטטכשהוא ,יידיעיתישיעיראתמקידבייעיני
אביריקיוביםהמאחדהע(זאזאוימפרשיה,הנמרארידב

כישדימהעדנידר,כהזכרי!מניעמהיכ!ושאלן,אפוהמי
ייחבענוותנחרביחנעעיניך?לנגד"מצולמיס"הנמראדפי

אילם ..זכרוי.'שיםלי !אי ?פתאיםמה" :יפשטיתובריב
טנילההםיהעניההשפליתכייאמר,פלטאחדת,רציןגעת

הכחיבעלזאתתיצחןבדרמטמיךכשהיאלזכרין,
 .-.לנ'ן'זכרישבשפלנ"

מראפנסוכילייחאהתורה
םוריביסמליפףכשהיחה,ישיגזקנחבימולרגיתנם

חקדישה,הירהתמןידימשהלאפקדיהי,רביחומחלית
ייתיבשנ ...כאביםלשיכיךמרפאכטמ(לושהיתה

התקשהו(חלש,הלךראייתיכשכחית,דמאעליהמאוחרית

יידמנאטהרבמפישמעאשואתציטטמכתביי,באחד

 "שמע"תאחלשי!מקיבלבגמראמדיעשהבהור,ז'ציל,
היא,טעמיי-חזי"תא"הלשי!שגירקדושהיהרבזיאילי

אדםששןמעממההיאחלימידעיקדהננלהשבתירתןןכי
ממהגאיםותהחשגעיקרחקבלה,גחכמתואילימרביתיי,
ריחשעריילכשנפתחיםמשמים,לאדםלישמראים
"יהבבי)פרקדניאל(טפרחכתובשאמדייכמהקידש
עסקמדרגיתבאיזחבמעטגבי!ימכאןלחכימיויחכמחא
הגטתד.גתירת

ייספוקתאתלופשטחקדזשחואי"
נישניבייםהמקירביםלאחדינרבשחהבאהחעיבדאאת

לרבנינתעוררההימיםבאחדט:"תשטוכיתהמיעידחיל
כדיהרבהמצטעריהיההאריז"ל,שלבתירתינדילהקישיא

ילאאכלילאהמתענהיחבידי,הדברעלהכשלאליישבה.
ןהעניקתהצמחמתלןתילכמהזהלישןחתקשחיאףשתה,

הצחרים,בשעיתתודמהעליינפלהםהימיבאחדהמיקשה,
אלייהנגלשינחכדייתיךלישיןךליחהיאכיי,גחלומוירא
רבניניצבבפתחונפתחתייתבדלתכשחנחמבהיל,מתזה

משנתירוחעייאליינינשאשריבעצמי,בכבידיהאריךיל
אתלךאיישבכךיאחרקפהכיטתשתה"קידםיאמו:
מעני!י'ריהאאתלהניא •גחלים .ניטחרבני .יא"הקיש
עליי!שקדישבשעחתןלשתכליןאיךכיגאמרי,הקפה,
אחרלמלאבידחקילחאריךאךעליי.ניצגהאמתמעילם
עיניי.יייקץמננדינעלםהקישיאאתלויישביאח"כדברן,
ריםידבלי.יריםזכפרטייכלאשרחלים,בהיחרבנו

ן.כפשטלינהיריםימיםיכמהכמהזהגהםשנתקשה

הנשמות_",לםשייואני
מהשכןה,זמיפלאקיצדאידיתלכחיגקשהאיי,איי,

ידיעאךטפחיים,ימכטהטפחמגלהבבחו'זהיהיהשנכתיב

חייאמיריםשבההשעחכשהגיעההשגתות,באחתזחחיה

האחדונות(בשניתיילחתחלף.רבניבביתהמשמשים
קץ)אי!עדבמטיריתחשיביםאברכיםטנלשמשיחי
תחמשמרושעתמכבר,זההטתיימההראשי!שלתירנותי

רבזמ!משחלףמכבר.זחהיאאףהניעהימשנהשל
 ,יאה"היכ!רבנו:אתרעהישאלהניע,לאהשנייהמשמש

שעכשייעצמי,אתתפטדיבירכדיךגתינטע,?'יא.ההאם
י.לשינעלכזישאלההתגלגלהיהיאךחשבתםיישלעיצימו

היאן,"כוב:יגחלעימתיענהכשרגנו ,חיפתעייתראך
(יצביבפתתנפתחההביתשדלתעדחלף,ניכוזמ! .....נטע

הדירה,מרצפיתעלרנלידרכהגטרםעידהשנ.יהמשמש
שאיתיהיברריאכן,."!בלךנילדטוב,"מזללעברירבניקדא

חחןלים,לגיתבנטיעהאשתיאתללייתנאלץמשמש
 .הזוה(דיעהאתלאנםמדלגיתאינ!הרבשלכשעיניי

הבאים)בעמיידםנוחב(המשי

ירעגוכאיר Iר'חתר''הורבמקויטחויכייילעצמםיםהגידוכוהחירכגרדיוידעחטאוכבעייטיד"הואמעשו-ןטיבימהיילפגיהעומדאדםגכלטביה'ריהכ
ליאיומפחתלכיבתקיפךת:לחאמרוככולאחראולםכלרם.אוכרלאהיאתחילתטביבן,מסרבבתהיהחלחתילהפעםבכגטהבכיחיללביביץזאבתודהיביררגניבחיות

 .דושההקהיפךסיבדברזהאדםעלשתתבטאחהטאאתלפרטכר;<ליאדףחטתרתםג(ימ .בילטפלחיכלייאיןחמורכחטאחטאאוטראדםזהאמר:מכולאחרבשבילן·זמו
ע:בןרעילמיתוטבליםדמאבלצערכן.מביגריםאףירבימנעריםכי.עד .יחהמשביאלפניבדורריישהחאחדייכגררים(צרם,אחרישכתהולכיםאותם'שמעייוייראמכאזאמכם

חרדיםהבקראיםאףישבעויניתנו(בינתםםיהיודישלצערכוהיארהראשרתשערתטמרכהאשרוהלאהןיהיאתרךן'ל~פחיבזליונזותמאיומכשירתואסורבמראותרגעשלטיכופת
אולםשעה.לם"מהכלהםשןחקיםתט"גופת.תאיותמלבדאשרללציםןכאדבריגואיןכייברירבהמשך.לעצמםגירמיםמהעיםיייראיגםישחת.לבארעצמםהמפיליםוחטידיס)
האיוט.יהאינטרכטשריט.יכאהלכפלאפוניםהזוהמאמכשירימכיוהתרחקועצמכם,תפטיאמרתכו:תיטיףאייחםהס.עליחזקייצרםלהכצלחפציםאשרטיעיתבשמיתלאותם

 Iשביטפשוטהיימיגועילמות.שכיבאבדלבאנפשכןלילהצכעתהשמיםלןמסייעיוליטתרוהבאהגרגןח.לאכמיליטמלוכלךפייאשרמשחיחחברמכל



ליבוביזאביחוזחךבישבזזךיםחצזימגזוליזושוגאוחאימן"ךשלפטיךתועקבמיוחזגליו-חסך!יהיחחעלום
עמדרגנןאךכזה,מעל,גמיתסקשןתלהפגעעלולהאוךתהנביאאילהרבובדרתאבהקצין

לכלללהג,אניגידויעלהשלאמשךאהדעתן.עלגתוקףכאשךבאושוויץ,התרעלהכןסאתעגונעוריובימי
ממךיבקששבת"במוצאיזו:בלשוול,אמרשכזו,החלטהעצמווהואה~יך,משפחתובניכלאתהוגוי'מישהנאצים

מבניאחדשלהפספןרטאתממךיבקשלמחותדולו,אלףמאחיומאותכיצדוואההיהיןםבכלניסים,בניסיניצל
למאור.'מהגדולכסףסכוםןיבקשישןבולמחותביתןגילןאףעלז'צילוהואה:קידןשעלבאכזויותנהוגיםהקי

לפניכשמלהפרושיםהדבריםהיוכמן-אגידרמהאןמרהארוויםהנאציםבכביד,לקובוםןדואגהולךהיההצעיו
ובבקושיקדשו.בווחצפהמאשרדברנפללאובינו,החליטויום.יוםמאחיומאותמקבוותחוזואותןבואןתם
ולרוקואותילנצלשביקש'יאוות"מאותולהתפטוהצלחתיהכבש.אלנקואזאביהודהוילגבווה.וקץסוףלעשות

 ...כיסיאת ........ _.......שמעקויאתאמיותתון
סהJנלס?ןעלישבתאה,הועלההואבדמעןתווידוי

באופולשוחחובנוביקשפעםנכרךהחבלהרגדום.על
בלאהביתמאנשיאחדעםיאישעמדוהקהלציואוו,סבוב
שותפהנוספתאוזושתהאלוגעןהמת,והבימהסביב
למשמשוובנוקואלשיחתם.שבתוןהוהידיםהחנק.
וציווהבבית,עתבאיתהששההשהוגעהתפללןהקהל
זמןלפרקהביתמןיצאכיאליוהח"ל,םייעצר,הנווא

עייףשהיהמשמשאותןקצוב.בחיון.לוהמתינוהנאציים
לביתוהלךנפנההיוםמעמלמאדמןנחת,חדהחוב"אפילי
קלהתנומהחטףשםסמו,ןכנסתעלקשווחבלאפ,לו

הביתאלהספסל,ם.כששבאחדעלהובלימיםאמר " ...צווארן
הספסלדיעלישנת"אה,ובנו:לואמראתמצאהואלפתעוהנה,שעה,באותהבפיומלמלשכל

הוכרה?פסיקיםבימההחונקכשהחבלקלה,בחבטההאוץעלנוחתעצמו
בונתןכלשהו.בעניןלחדוןפעםנכנסהמקווביםמואחד"חסוואשו.מעלעמדזועםנאציקצי!מצוואוו.משתחרו

צורךאי!וכידזמרה?פסוקיעם"מהושאלןע'ניוהרבומשתעשעיםעןמדיםכאןואתםבחזית,אדםכוחלנו
מאודהזדוזיוםבאותוכיהמקורב,אותווהןדה '.דלאמרםהנאציםהחייליםעלצעקהוא "?חזקיהודישלבתלייתן

דזמוה,פסוקיעלידלגהזמוקוצרומפאתשחויתבתפילתמהחבל.ומידתיכףלהווידוןציווהזאביהודהאתשתלו
הצווךמזכרונופרחהעיטוקיםובטעוןתהשעותובמרוצתלייבוביץהובאמוגומני?"קציןהיהשזהחושבים"אתם

להשלימם.הנביאאל,הוהיה"זההצלתו.סיפוראתלמכריוכשסופר

 ..פעמיים,עיביתתשליםהיההואנעלם.כבוהואמכןלאחררגעובעצמו.בכבויו
רבנושלבמחיצתוששההביתומבאיבאחרמעשה,ושובראיתישונים.אנשיםשלבדמויותושובשובאליחוזר
פונהוהנההשקיעה.לאחרהמאוחרוחהערבייםביןבשעותבקולהעידהואבמחנה",פעםאחרפעםאותימצילאותו
תשליםאםכימגחהתתפלל"אללוואומררבנואליוצווארו,עלהחבלכשסימוהסתובבעודשלמהשנהאיתו·
אחדאותושכןלפלא,הדברויהיפעמיים".ערביתבתפילתשחוה.הגלויהנסעלמלמד

דבומנחה,לתפילתלעמודהואמתכיוןכידעתיגילהלאבחתהנליבנישניגשהעלייןעמולםהאיש
להתפלל.שכחכהשעדלאחרלעשיתבכוינתןשהיהמקורבייעלשנמנהשלי"טאהחשיביםהרבנוםאחדסיפר
בי_יצרתבשביעיאתלבקרכשהגיעהימיםבאחדכירבנו,שלמאמינוונהנה
קדושיםשלבנואברךלרבנופעםניגשבדחיב,מהלךבעודיבתחנתעמדכיעצמו,עלרבנולוטיפרעמו,ולשוחחדבנו

עבורבדכתואתוביקשהדור,מצדיקיאחדשלממשפחתוןהנהחפצו.למחוזשיקחהולאוטובוסוחיכההאוטובוסים
נענה,משלאובנקל.בשלוםשתולידאשתןשנפטרארםאליוניגש
ובנןהסבלברכו.שיואילברבנורבותהפציוונגזוהעולםמןמכבוזה

ישנה ',ן'בוצית"בשביעילו:ואמדאליופניובעולםונדגעלהיותעל,ו
באותהמובניםהיןשלאהדבריםאתושלשממנןוביקשהתןהן
להריונההשביעיהחידשמשהגיעבום,שעה.מצייןאגבבדרךתיקןו·
הובנהושלם,בויאבונולדהנ"לולאברןשלירכ'א,חשןברבאותו

בע'ינןשחזהובנו,שלתשובתי;ע-למפשלבI>נמונקברבנוכי
המדו,ק.הזמואתמועדמבעירהצופיותאשוונכבר,חשובאדם

 (1) .''(ברטתביקייהליהבתעקיב"המיןבבדצדאבמוכרתאישיות
התווהבעירונכבדה

בבתיולבואלצאתובנונהגארוכותשנוםהגילןיוהיהוהחסידןת.
ימיםב'להובביתםבשבתותטעראצלםירירין,הפוך"עולםבבחינתהזה

אתשהסתירומהיתוטיביעלעמדוהכללאאויכים.נ.בבא(פסחיםלמעלה"יתחתוניםלמטהעליונים-ראיתי
היהשרבנןהזדמנייות,אףהייהנעלות.ומדוגותיומעלןתיושכלמפנינענשחשוביהודיאותוכיאזןאמו .):ב"'בתרא
שהביאומיזרות,בצווותונוהגבינהכחטועצמומציגכבודלהרבןתולאעצמן,ידאגתלכבודהיוושיעודיותורתו
בעיןואןהכלשלאמובו,ומימלאתמיהה.שלגבותלהומתאחוים.ולזכתשמים

אחדאצללהתארחבאורבנימקוהאועביקוריואתיפהלי-
שתבבוירכמיייהחלותחליקתשלרעייתואתשמעהכניסהמפתןעלובעמדוממכרון,המחצ._משהערי 7ישרם

בתקופהרבות,שביםבובהגאשולרבנו,לוהיהמנהג"אשהחך'לבחגדותשחוכללומאלושהיתההבית,בעלובנולביתדוכואתעשהאשוממשמשיןבאחדומעשה
יוםמידימעלח.אנשימאותםביותומעטיםשהכיווהואלינובא"שובבסגניוהמבתטאתבאווחים",צרחעינהאדםלפניונקלעבדוכוןלתמכו.לטעדותפקידואתלמלא
שוניט,לאנשיםומחלקםחלותארגזימטפוקונההיהשלשילאחדובינואמוביקירולאחד ...הזה"המשוגעהביתהמנכסיו.שיודעדעללוהתאכזוגירלואשרלב,ונכהשבוו

בשביםשניים.אוחלהמיידוומקבליםלביתובאיםשחיושלהידמצבמה"תברוקהסיפורעלששמעממקורביובוותמןלעזותונחלץהאיש,שלמצבואתשידעהמשמש
קנייתבעוללעמודוהתקשהכשנחלשיותו,מאוחריתאבלדבר.העלתהלאשכמובןבדיקהאשה."אןתהפניטבטברומעודרומחזקוכשהואהגונח,נדבהבמתו
ברקלבנלשעבולאחרזה.ממנהגוהפסיקוחלוקתןהחלותאזאוידה,אתושבוההאשהנפלהומיםכמהכשלאחרובנובדבויחמשמשהוהרובנו,לביתדוכובהמשך .יפות

לפניוהצלעולשמשו,לשותותלמיידןשהחלוובימיםבגיויטוויםעליהנגזווכיואהובנוכילמפוע,הובוועלנחקקיםעושהשאדםצדקחמעשיכיהכותבהאויךיל,
כשהואהמנהג,אתלחרששיתי'כחןיעקבהובמקןרבו ...בחוצפהלדבופיהשפעוהבבתלוואמרלעברוובנובפבהלבית,בהיכנטוןהבהמצחו.
ובנוהשבועית.חלוגיסטיתההיעוכןתאתעצמןעלנוטל ...מתיםמחהיאניכוי--המצח"עלמשהולד"רשוםשחוק:
שישייוםמידישיחייכהןהובמביאהיהומאזלהצעהנעבהלהעלותהתקשוהוופאיםאשוחולה,בפניןוהןבאמעשה ...מהרממנותתפטו

לאנשיםחולקו ·אשוחלות,ארגזימטפרהובשללביתומשפחתובנירב.זמןמזהליווהוובוסבלוכהארלוכשבת._ד~פיליממניתתפרט
הצידק·מביתחלחלקבלוחפצולאזניהםהגיעהדברששמעלאחרארוכה.לוויעלהשיבוכחוכידובנואלהביאותוהתאותשלחי':הושטיקאליעזרחייםהוגהחזוומטפו
למשמשואומררבנוהיהחלה,ומבקשמישהומגיעמשהיהושאלמקווביןאלרבנופנההחדרמוהחולהשיצאבעולם.הנידיעםהחזניםמחשובימידידיי,אחדפעםאצלי
הנפשותבמספוקידםשואלשהיהוישלו.לתתחלותכמהאחידם,ימיםיצאולאמתים"?מחיהאבי"וכיבתמיההשלהכנטתבביתלהתפללכשהלכתיקודשבשבתיהבה

חדשיםמטפוהמבקש.שלצוואוועלכעולהמוטלות ...ארםאותושלפטירתועלהבשווהוהגיעהאיוחיעמיהתלווהז'צ'ל,מנרלמשחחייםרביהוה"ק
מרגעלבטלן.רבנוהווהכבו,עלהמנה(שהושגלאחר ן------ייי--------י'"!י-- ...-'"!" •אווח.יעללןוטיפרתיזאביהןדחרבירבנואתשטןפגשתי
לעניןוהפךשבו,החטךעניןאתהמבהגשאיבדלי-ללהתפטודרךכלאמצאכיובנוליהורחהפל,אה,למובה
 ...יומןטדרמעללהטירורבנומיהולובםחטידיםימי ,שמ'סרחמיהקזיקה~"ימויסכןמכדוףוןרפואזוכיולהסביולהתנגדניטית<קןדש.בשבתואפילוממנו

ז"ל'"גי'בהבדי-,:וקב ב"ו:,-ל(שמיאמןשכריבנוזולהנות\רשיןכלז"למישתרבטדביתידידיתגרישדןנ I1לע

 ...ביק?בבניחטאיםאכהל
אתדעםבוקבניהעיושלבוחובהרבובוהלךהימיםבאחר

אחדלעבומקלואתוהניףרביניהזדעזעלפתע .ממשמשיו
עביוןתכאלהותופה,"בושהוצעק:בסמורשחלףהוכבים

חודיתבחזותחטאבבעליהבתיןוכנראה ..בוקד.'בבני
ו'חיל.הבכאבעמקעמוקהשקיעים

קיםר._זכיתלמרפסתישאםיידעאיבני
אתרעהבעיןשראומהוגניםשאיבםשכניםהיופעםלא

שללביתוונראהבסמןךלהתגווועליהם"נגזו"כיהעובדה,
תןוהשומויהודי

אביב.תלבלבומצוית
הגדילאףמהםאחר

ובאחדלובבו,להתבכל
ובעמדןפניןהעיזהימים

זלירוקוביתובמופטת
ובנושלואשועלמים

רבבוברתוב.שחלף
יגאוןהיהבענווהשגאוו

לארוח,בשפלותאדיר
אןבמלחמהעמובא

"איבנילעצמו:כמשיחהפטיומבישה,כההתנהגותלנוכח
יצאלאקיו'ם.'זכותכזולמופסתלהיותיכולהאםיודע
זהלמקומההיתהשקבועחוהמופטתהמעשה,מיוםשבוע

 .גזולרעשבקולתחתיהוקוסהחתמוטטהבשניסעשרות
ה~ין)הרשטיקהרנמקורבןמעדןת (ממנה.נשללקיןמהזכות

בשוכסינשמיעםדבריותיריציקתהנוןת
משכורתוכלאתכמעטובינוהפוישצעיוותו,משנותכבר

עצמהובתשושיכוחבופיתמךותדירשובים,צדקהלעניני
נהגומאשרהחיים.לחםשזימנוהקשייםמול,להתמודד

מצייןהיהאףובנוושיבהזקבהעדחדללאההם,בשניס
נשמעיםודבריוזוכהצרקההנות[כילקחו,שומעיבפבי

בפטוקאלודבויולהלבישאומר,היההואאףבשמים.
אניכיכן"על :)וט"פרקדבולם(טפוהצדקהבפרשתהבאמר
ולאבלונךלענלרלאחיןיןדאתתפתחפתוחלאמיו,מצווך

מצויתבזכותכיללמדבו,התווה,דכוונת =בארצרי
בקשתומהבשמים"לאמוריכחהנותולאדםיהיההצדקה,
ןתיעש!

liiוI ן\י,~ III _·=-"--

ייאזנרהגר"שוג.ת"קמרזידידדביםשיחתי-במשנתיחינםזשאנתאתמביכבמת
המחלוקתאתההשאלה.דורעלאותהנוטליםאנןאיןבהמשתמשיםוכשאנומללציתבגדואצלוהיתהלאאש","כמטחוויההגדוה .המחלוקתמוזאביהידהובירננובוחימיוכל

החיןניהכלימצוישבלדםאלותורה,לןמדיביןהמחליקתאתרבנוכאבביןתר-וניזוק.נכויההויהובמגעעמההבאוכלטובה,חלקהכלושוופתמכלהממש.כ"אש"ובינוואה
שידםכמהעדמשתדליםשוובם(כמובןהגאולה.אתלקרבהתווהבלימודשבכוחםאלן , Jומטט'צוכלכבגדביותוהעצמתיהנשקשבושותםאלוישואל,עםשללהצלתיביותו
שלבואואתלזוזיכיליםהיו-בכאבובנומשלחהיה-רןתוועןתשנאהלידבווינכנטיםחיוולאבמחליקת,בוחשיםהתורהלןמדלוהילא 1ל-ובנואמר-הלאמכך)להתרחקמגעת
איתסאתשלירכ'א,וואזנרהליישמיאלדביהגת"קמוןידידובאזנירבינןהזכירהשיחים,אחזתחת ...ייותויותרקשהונהייתומתארכתהגלותמתארכתעתהואילוצדקנו.משיח
תהיהציווובהרוכ'מישנשמעוקולוולומדיםזהידעלזהיושבלםאדםבניעשוהאלאוכו:טלטילמתןךולאויםיייסוצערמתוךתהאלאהגאולהכיאליהו,דביבתבאשכתבדבוים
אלפישלהזכןתעומדתשלאןהיאןפה.אלמפהמלאיםלאלפיטמדרשותבתיכאשרבדוונו,הדבריםמתקיימיםלאמדועושאלו,וואזנרהגו·שאלונינופנה .קודשוהיהפליטה
דבןיפשולהטביריועדאיכוהואגםכיואמו,ןביהמיניהןואזנוהגר"שמוןהגיבידבוו,כדיתוןהגלות?שלקיצהשיתגלהכדיןלומדי'ם,'היושביםאדםבני"עשרהפעמים

לשבתלכוליםהגאולה.אתלהביאכידוילמדואדםבביעשוהשישבוידשלאשבבחיוכדיוב,דיוקטעוניםהבביאאליהושלשדבויומטתבוכיןמבהיר,לעומתןעונהורבבוהתנדנ"א.
 ..זה."ידעל"זהובבחיבתבגדועיסוקםיחאולאעוזכל ,ויזרזלאהגאולהניצנייאתתירהדלתיעלולשקודישואלמבניוובנותאלפים

שהיהובנו,שלבדמוטבועההיתהישואלאהבתואגן .המ(עדלקרגתורתםחלילהתועיללאתורה,גהיגליישלוטשהפירודאימתיגלביניהםלהתנצחהלומדיטימשיגודיעגל
כיצדנחיש,ראוהמקיוביםאןגאוצו.חגיבהואהרימושראלאדםשגלשכחב,הקדוש,רש"יבשםלןמרנוהגוחיהיתידו.קריביוהואגביגילמישראל,אדםגלימכבדמחגב

 . 1טפ'ולהתביךיבנךאולבואשרוצחתיטביאיזהייפכיהטשמשם',חאדליIזטוא<ן((עםשבקלים.כקלשנואחמיאםואפיליארםגלעםשהשתעשעובבו,אצלמעשיביטוימקגליםהדגוים



מה:)(סוכהצזיקים!רששמשלרשיםהעולםפחותלא
בליחתינהאןילהטביוי.ליישבושביתןדבוהואהטבתא,פלאזעמשח-חחלותמהלוקתבשמיסיעופנבושח

אשוהבאה,המדהימההעובדהבמצאהובגושלידותב,בכ
תשמ"בצועש"קבס"דוזיל:בספקמוטלתאיבהמהימנותה

טובותמדוחלכבודיאמוטובוכלוהשלוםהחייםלפ"ק,
איירפארפטח,אפרייעלעכןשלי"טאאריידודהר'בג"שק

שניםזה =לואכחובכיזריר.קיבדעואידישעפאואין
מאדמייויםהחללאנשים,קודששבתעלחלותשחילקתי
בסתוים.צדיקיםופשוטיםילאבשים

מהצדיקיםלאחדכשבכבטתיופעם
עט"מה?באמוו:עליכעטהבסתוים,

אפשטעלעןזיןנישטשויןאיירפאסט
הבביאואליהציאבליקאחאפןאין
מתאיםלאכבומה, =( "'?לטובזכוו
עלמבטלהעיףולעמודלהעצולר

עמרתי )!?לטובזכיוהבביאאליהו
ומהולאליהי?לימהשעה:משתימם

הצדיק ?כמובינבזהלאדסאליהו
לי:יאמרהטוןאתקצתהווידהבסתר
 ?תםפניומעמידיםשואליםאתם

שגמרתיאחריה'דביוםלי,והסביר
שיטףובגשםכעיויהייגיעקשהיום

יהודיאירבשמיםועשבעשהורוח,

אישואיןגבועלחלותימובילהולן
אשוזהשבאערמגרולתו,בומוגיש

בי.להחביגןבמתגיואזורעזו
זוכר,בינהאכןולהזכו.התחלתי
שקעםאלבביוחובבאמצעשהלכתי

ואיןהאוץ,עלהחליתיבפלוסעוה,וויחגשםיהיהחלות
להויםמתכופףשהבביכרכידתוךולי.שיעזוואחדגם

לפבישעמדבדהמתיהגהבגשם,יהיושלאהאוץמןהחלות
ויחהאבעןווילט"איהוישואל:ביומתבוגןורזההוגבאיש

הייתיכמובן,הקודש?).רוחרוצההגרהאם =( "הקודש?
אםיאפילורבו.שוםרוצה"איגגיוצעקתי:בזעם,כועס
ייתרעידעוטקשהגגישליהאווחיםאליהו,כעתיבוא

 !ניראהעובדא ..אליהר.'וגילויממדרגותאצליבגוהה
התפליחעברדת

כולימושקעכשהיאובגואחלואותהמחזה,היהגוואמה
זיעה,פלגיגוטףוכולולהבהבאשבערופניובתפילה.

שזכהכמיישואל.עםעלישועותלעוווהיגיעהמגידל
מכווןוהיהלהתפלל,היאךרביבוידעילפנים,לפגילכנוט

היהנוהגדנא.מקדמתהמקובליםכתביעפ"יבתפילתו
ידידומאתבמתבהקיבלאשרהוש"ש,בסידוולהתפלל

זצ"ל.וולטוךיוסרוביהגה"צהמקובלוועו

ופמיח""כייךתפליתחופירכת
בויר"לתיפ Iויכעובדההאתבבורןייצן,ותיובלימגחדבא

הזיהרטפומתורלקוחהשמיזרי
וביהאלוקיהתנאיידעלונכתבה
הקדוש,אוהזיע"א.יוחאיבושמעון

אנושמהשגותרמותלמעלותשכזה
עדעליובה,בקדושהוהתקדש
מושגלהםאיןושרפיםשמלאכים
אףוהבהושג"י,שלהקודשכעגודת

ולבקשלהתפלללבכוןמצאהוא
ליבאידחפתחקדמררעווא"יהא

דליבאל.'משאליןותשליםבאורייתא
בושמעוןוביהאלוקיהתנאאפילו

ו;כשהלגחי'שזכהעליוהעידהאויזילשמון-זיע"איוחאי
לבקשבנפשוצוררהוגיש-השגיותבלוחותע"הרבבו

ושיתקבלובתוותוליבואתיפתחעולםשבוואתחבןהול
בותהבתשיהכיוהואואםלבו.משאלותלמילויתפילותיו

עלולבקשלהתחבןעצמנונרגילשלאאבומיזו,תפילהשל
 ...נפשבו

חקזי-עםחכ:דלבאיקרימייעחביביtזוחברכהים
שלשמושגודעלפביובותשניםהתרחשהבאהמעשה

כעלהואמהםאחדידעוהו.ומעטיםהכיווהובודדיםובגו,
אחדוחמיומא,דחשובהלמשפחההמשתייךהמעשה,
וביבבוועםמתמידבקשוהיהז'צילהבודעיםהדוומצדיקי
גכבדיהודיאותושעמדלפבייוםזההיהזאב.יהודה

יוםלילשלהעובבשעותלחופה.תחי'בתואתלהכביט
לאאשועזים,בטןבכאביהכלההבתנתקפההחתונה

הוויהמשואוכאבים.ושיכוןמרפאלטמיהגיבוולאחלפו
הרופאים,מטוביאחדאתמיטתהאלהבהילוהמצג,את
גדולחששקייםכיקגעמצגהאתואותועםמידאשו

הפגיהלהלרשוםומיהראפבדציט), =(בתוטפתןלדלקת
ההוריםתחושתאתלתארנקלהחולים.לביתבהולה

לשעתםההכנותחוטנקטעאחתשבבתהמחותנים,
כמוהחושים,כלעללהשתלטאייםאיניםחוסוהגדולה.
מוצףלנתקםועמדלעברםיהתקרבהלךגדולמחטים

אוהסגהשתתפיתבלאחתוגהלקייםשרקמו.התכניות

ו;כצבםאתמחשגיםעודםלקיים,אפשראיהלאכלה,
נקלעו,שלתוכההמציאותאתלאמודהצליחוובטרם

וביובנוניצבבפתחהדלת.עלדפיקיתלפתענשמערת
אחדשאףבלאפיע,והמשמיםכמלאראשרזאב,יהודה
כמייידידי.בביתהמתוחשעלהודיעומישאיובלילוקרא
שכהלהיכןאותומוליכיתשוגליוכומיליאימושלבי

הביתאלכשנכנטמידלמילתו,זקיקים
בגישלהמודאגתפניהםאושתאתוואה

ומהוקוהמהובניהתענייןהמשפחה,

מששמע .הביתבחללהעימדהמעיקהדבר
החולהלמיטתובניגיגשהמדיגר,במה

עללהביחהיביקשמכיסומטפחתהיציא
אתשהשאיוילאחוהכיאב,המקים
מספוחלפולא .לדוכויהלרפבהבוכתי
וגליה,עלגעמדההחולהוהכלהוגעים
היאיכיעזביההכאביםכיבאמרה

 .כמקודםיאיתגהבריאהמרגישה

לאהיים,למחרתכחתיגההמשתתפים
אחדעםהכלהאבירקדפתאיםמההגיבו

בלתיבשמחהמוכריםהבלתיהאירחים
שאיתילדעת,להםהיהמביןיכימיסתרת.

הצדיקיםמגדיליאחדאיהאוךח
ליבוביץ,זאביהודהרביהגטתרים,
 !?חתובההיוםכאןהיתהלאובלעריו

הסעריחכעשתשלימחמסבאת
גדולזצ"לליבוביץהובהיהשהזכרבוכפי

מאביישלמרהתירהכליבגטתר,בנגלהבתיוהעצים
הכתב,עלהעלההיאהקבלה,למביאיתאיתוושהכגיסה

עלהעלהיהיאלתועלת,לועמדביחןביהבידרזכריגו
מהייתוכזכרובוצרווותשהייהלימודשגותכלאתהכתב
תוראלכמרץשפרהואעשרים,גילערעשרהחמשבןבער
תעידהמיפלגתגדילתימדליי.'עלמיםיייזלישנקואספר

שלכביתיהתאוחבהןהשבתותבאחתהגאה:העיבדא
הרגראהגור,חטירישלרבםשלייט/א,זילגושטייןהגר"יש

-במהירותבהימרפרףבגמואאיחזלייביביץ'ב,הרכי
למהלהביןביקשזילבושטייןהדבסיפה.יעדמתחילתה

לייביביץ'הדבבחטף,הגמדאעלעיבדלייביביץ'הוב
לבוחגוזילבושטייןמהדבביקשטעםאיזהומפביהאדים

לואיתבדהםזילבושטייןהובפה.בעלהגמואתרכןעל
הגמואדנויאתבהתפלפליתמדקלםלייבוביץ'הונכיצד
אחת.שגיאהללאבמילה,מילה

ייישסילידצקיעבייניביתוכבקך
עימדהיהבאוץ,צנעתקזפתהיתהכאשרתש"י,בשגח
לירלגדכל',אוקובהבדבותמקגץוהמדוכה,עלל~בוגי,ךהדב

וגליימכתתהיההוהללחם.שועבוביוושליםהצידקים
בדווישואלגדול,עםקשויווכןהמזון.עםאליהםובא

מסאטמרהגה/קומוןאישהחזוןהגה"קממוןהחלהעבר
ואויזאתכלשיבליטיא,והןשבפטווהןוביםיעידזצ"ל

ישדאל,יגדיליצדיקיםעליוהעידומהעצמו,בפבילמאמו
ביואהאל,ובאיםהיואשדישראלמגדוליהייוכיצד

האדמו"ועםקישולוהיהבמיוחדעצומה.והעוכה
הכתביםכמו"כישואל.גדוליהרבהועודזצ"למטטריקוב

מוןכמיישואל,מגדולילהסכמותזכושלושיםיוהחיד
היוםעדזצ"ל,מטשרבובילוהאדמו"וזצ"ל,יצחק"ת nה"מב

פסחשלהגדהתהילים,התווה,עלשלוהחידושיםהודפיסו
ועוד.הקבלהבדרר

וביוביביוהיה-רנביבוכשבתיהתירהעסקשמחת
גאיאשרחתירתלימדיאתלעיררמרבהזאב,יחודה
לעוררויתאמציהלימידנעצםיטתפקילאכילפביך,
מלךשלבתירתילהגיתשזכיעלפבימית,שמחהבקרבם

העולמות.כלאתמבהלהיאשבאמצעותההמלכים,מלכי
יהידהאדיהרביהג'jן"צשלבשמיששמעמהרבנייצוטט

צינייםחיבלימוrןםכיישאמר , vאפללאל'דשהיוסגל
עטוקיהואעודכלבשמחההאדםאין ,עוה"זעביביובכל
לשוכיחיכילהיאמשהן,מוצאשהואאחריירקשיו,רבחיפ

המודעיםהארכיאןלןגיה,חיקריאתלמשלטליני,
ישבית,יההתשלעברהבחקרשישדר'כבוכילוייילחשיבןח

ובתוצאתאנישבמשאבירבלממאמציםמשקיעיםיהם
החשיביתכלולמרות '.כודוילחיפושיםלחפירותדבהון

בעצסשוכחיסשאינםהרילממצאים,םוחסןמושהמ
אתמביניםשהמתגליתבידםכשישרקאלא ,שרפיהח

לאכלשהי.בסיפוקלתושיכוליםהםאז.רקתה.ימשמע
לחושיכולמצבבכלאדםכלהבהתורה,מיר,להוא Iכ

זהןהאמת,אחרהחיפןשוממהןתהללמידמעצםשמחה
רויה),פרק(חחולים '''חמבקשילבישמח 1)הפסיקפירןש
מצאילאשעידין"מבקשים",בבחינתרקשהמאלישגם
מקבליםהםאףרמית,למררגיתעויהגלאיהשיגוילא
שאדםרגעובכל .ודפח"חהחיפישמעצםפבימיתהשמח
אתלשעריכילמיהעולםבזהתירהשלדיבירעודחיטף
טוב.שכילילעילםלומכיושהיבהעציםההיו

 ...יב.יחתקהיינ /דביובתכיני
מציינים(אגו 1א.שליטאקונעוישהובמקוובומספרוכה
הצדיקיםלקנךיהגטיעהבעתדבויומתוךקטןקטע

הקודש,אלבמטעולרנבובלווהכיטיפךהלהבאוקרייבא):
מליובישלכרמםספוגהאוץבאוקראיבה,בחתבותחילה
ימחהאוקואיביםבידיובעקדושבשחטיישדאלבביאחיבו
מבוחות.מיעלמתבהלתהנסיעהלוכב.עליבו .וזכרםשמם
מגיעוראשואוצהמוצבותרגל,ושועפים,אחוזרבבי

רבבו:בנעופתאוםחוישית.תפילהמלמלפיוהשמימה,
שובמבקשכןהביתה.אותיקחיהבכובה,גדורלאאבחבו
היטבבקיהגויהבהגהןלבהוג,כיצדידעבולאובבו.ושוב

כמחציתשלבסיעהלאחרשחק.רבנולבסוף .במלאכתו
לחזווצויכיםבבסיעהטעיתיהבהג:אליבופגההשעה,
לחיבם.בסעבוחזרה,

נשרמתאלפילשקלליתה.םשימעאני
האדמרירשלהקדושלציובובהגיעבוןמטפו,הלהממשיר
-35כשלבמעמדובנוהחלזי"ע.מברסלגוהבוואהקדוש
רבבוהכללי.תיקוןבאמירתלפתוחזולנסיעההבלוויםאיש
בחמןרבבושתיקןכפיהתיקוןבוטחאתקודשבחודתאומו

יוקדת,כאשבועויםובבופביןמוגש,בודאהמעמדלומו.
לאחרהשמימה.מגיעואשואראוצה,תומוצבוגליו

אבמרהכלז'ציל,נתןוביהגה"קתפילתאתדבבןממשיר
ליקיטיטפורבבומבקשנסיוםיבוגש.ובהבבעימה
אזןניעף,חולףהזמןונות,ביומעמיקלומדונבומוהו"ן,
לדורלצאתחייגיםאךזה,קדושבמקוםלזמןתחושה
עודלהתעכבומבקשהמקוםאתלעזובממאןובנוחזוה.
מהאומר,רבבולוחשות.שפתותיועצומות,עיניו ·בציון
שומעאני . iלכאשבאמיאשריהזה.המקוםובוואקדוש
בפרדובבוכאו.המתפלליתבשמותאלפישלקילותפה

לצאתחייביםכיבפביימתתבגיםמקווביובכאב,מהציין
מאיד,קצךהזמןחזרה,לדרר

זו_'יד tכיקגזייהלבטליורכתילא
סעידתעריכתהיתהובבו,שלהמופלאותמהבהגותיואחד
ואבשיחסיידםבטתויםצדיקיםכמההשתתפובהריח

כשהכלזו,נשגבהבשעהלואותולבוהיהעובגכמהמעשה,
בפלוניגועדובבוהיהאחתלאקודש,בחדדתבומביטים

טמיוותמסיבותאלמובי,אי
דוגומתאישיותהריפלובי,צדיקעלצעקמדועשאלוהו

עלייהיהיד:כלאחורנניהפטירלן,רביםוחטידיםהוא,
 ...זובדוררקלנטלהיכולתיולאקשה,גזיוה

הטאלשיישמוםיחמהצגולריחא
אתהמבקששלמצחיעלבידוקלותמכהונבווהיהיש

הבעלמתבתווכויודעיםאנןשאיןוהגםבוגועואובוכתו.
היתהזי,הבהגההמקיוביםשראועתנכלעב"זיהטמיוה,

שלח,זריכאודותעובדהאיחהעיביהםלבגדועילהצפה
עםוביבודיברכשפעםשהיה,מעשהעפ"יוזאתאנ'א'

הרידצבייחיאלוביהקדושאניוקדושתגודלעלמקיוביי
לאבייליהיהכייאמו,וחסידותו.צדקותומדתאתןהפליא

שלוישומיםאדםשלמצחועללדאותוהיכולתהכח
ובנו,אתישאלעוזאזדהמקווביםאחדבה.שבכשלעביךה
עלוביבובלחץמופלאת,מדהלאותהזכההיאגםהאם
העובדהאתאישוהחי,אתלהכחישיכילתומחיסוהקיו
ופה.בשפה

~ 

ז!ומוזע !מהאדישותלצאתרוחשעעיחגםישקדושראלי-ז!בובייכחרבשלובמשנתראשיוסוכ- ?ועי(!\עלערשיברא'שחכסןתלח\תכן
להםשיכיו)ע~מגפביצוךקהווך(יהשנישמהמשורבנחאיהקשיוב ,חןבמסירץיגובילוגהניגרתאימששראשודשקגהטשמשיםאחדוננאלישקחהפעםכיזוכרנו

וכאגאתצזיקיםהםיהמשמשאחדוגראות !!!?;בלפאעריש Iג'גדלהההמ ?תבחימשאלוגיץ Iליגרבהלפתעואלינפנההיוםכיאמר.לןדע :מהךגנוךאוזנאחתוגלל
אדםלכ ,באמרמהוגענהטהוולצרע( .סתריםהנצדיקיםהחדאגשםשםםולובעיגזמבזאתובפרסמו ,הנושאעלאגוכוןוארמכתגלמערכתולנאשוח ,שאוגנוגנרשל
םיגוכהמעשיואנשםיצוךקניםזקן ,הראובצותיפרלופכהב ,ללכהןמיוצאללאנורבדותיפאהךאש ,נורודגהשנעשהפריציתלדגואתהוארמח,אגלוישרשכלםע
לומרםיחסכאשרהנויהבידללאפילולםיגעאשהשייוכ ...אוחרלהייוכלוואבשימתיכוחמחןתרעמהנוחלקא,ןלטלולחוכאראש.ןיכיסתווצמהפכהנכיצדםיגכמו
גהיהסכימר:וואפעמיםכמהבטאתמל"צזיריכדקיצחיבר"חקב(;ןרמהיהבחינסאל !!!יותחקבשכתונראריה ..אש?ריוכ(סהזומביבאהפבכסויכילגבהמומימאב

לאשהמלגדישועהחילהבטלםובעכחולואיכי ,מרואהיהלי'צזפריינדאריהמשהרביקה"נהןמרו !הפאוחיטפנהיאנורגדול"חוקשההחלהמהתפשטההגןושכ
ןאא,רדשקאמבעלקרחזיקהליכולזהגלנית,ושתלאובאמתזוראהבותופריצאתםחזק(מהישיכםגוהישראל.תוגנעורוירעוכדת.חתלמטפמפאההליפהמח
חשגתבאמתכיושאלוה,יבהשעהגאותה ,מבישההיפנת(שאלאןאה,רבושעההבאיחה,מעללשז"גבשיבהלמהלההיהישלאטבהיתערויתחאגלןעליוהםולגע

בפשנו.להציללםועהגזהבעודנוהזמוגעת )ןשהדמתיתר-םרילגבתופריצוםמשואהראשוימיכטעםכל(שכן ?צניעוחתומצומחקייןש,ראלעפאהתששבחבי
 !ןאמואמווגקרגנאולנולצקונומשיחיבואותוכזבוותע 1נצהזרכןלגכזעויתרשאתכיחךתיטתחזקםבשימןנ,היישראלןמלאאלהויינ



מ'Iעוכ\ס,"גילזילושחי(ןואיתי
אליעזרחייםריהמפו'החזןמפישמענואלודברים

תשס"ח:ניטןר"חלילתזריעפיבמוצש"קשלי'\כיאהרשטיק
פטירתלפנישניםכשמןנה
חייםמשהרביהקדושהצדיק

בבי'תיחהואהיהזצ"ל,מנדל
עתהלילותבאחדקשה,במצב
הקיאלבדו,הרשטיקהרבשמשו

שהקיאעדרבןתמנדלהרבאז
הרבהזעוקמידממש,המרה

אמרהוזוהאחות,אתהרשטיק

גטיסהשלבמצבשהרחמ"מ
לר'מידהתקשרהל;וךח"ל,
ובקשןמציוןמעזרצ'ולקחנניה
אתלןוהטבירבדחיפותלהגיע
הגיעציולקחנניהר'המצב,

טפלווהםצוןת,עמבמהירות
שלקחוה Iוכדוכהוגןברב

לאחרוהצילוהו, Iוכולהרצליה
הרבשובזכהימיםכמה

הרבאליופנהןאזמנדל,הרבאתבלילהלשמשהךשטיק
שאליהויהוריהצלתשהצלתנ,'זכרתלךישואמר:מנדל
יטפרכיהרשטיקהרבאזגקשו ..אצלו,ויוצאנכנטהנביא

ל,ןאטפרואמר:לכךנאןתמנדלהרבמכן,אחדמעשתלו
(זהויןצאנכנטהנביאאליהואצלושגםאחדליישאמנם
ליבןביץ)זאביהודהרביהג'תיק[הואמת"אליבןביץאחד
המקלותעםוהלכתילכותלהלכתיאחדיוםהמעשה,וכך

והתחלתיללכת]עלייקשהשהיהלקביימכיינתו(אולי
המקלותאתצריןשאיניהרגשתיופתאוםאנשים,לברך

אתיגםאנשיםהרבהשםשבירריצייןבלעידהם,יהלכתי
מנדלהרגאבגדרן(זצ"ליצחקהמנחתהאגב"דהגה"קמרן

גמשאילןואמרמשנייםחיץשמהיוהל"וכלשאזהוטיף
וכשיצאהגאולה]אתמביאימשהיןשאמרכמדומההיוהמ

מהכותלןביציאתהמקליתשצריןהרגיששיבמהכיתל,
שהיהצייןמנדל(הרבגביהתטידיבלבישיהידיאלווניגש
[והרברבותומלמללמלמליהתלידלונתןמאד]גבוה

מנדל,הרבשאלווכשסייםמלמל]אייבשפתיולוהדגים
ליבוביץלפתעשםצץיאזנעלם,פתאוםאןמרדומי

לישהיה"ראיתיראיתיהי,זעםלוועשהת"א,מהעיר
הרשטיק,חיימלרימנדלהרבאמריאזמשמי'ם.'גילוי

ל,ביביץ]הרבאתהייני(לשמשותזכהאותישהצלתיבזכות

אל,ךגאי,יאתיכשצתטרו
היהמכןלאחרשנהכחציתמ,לאדלעילהטיפורהמשך
מלאהיהוהביתמנדל,הרגאצלמשב"קהרשטיקהרבשוב
~כניט,ל-;ן I'דשיבקשמשלבדוהיאתו,רכהגד n פ;:קוכמי
יהודיבריצה,לגיתנכנטופתאומוכו:טדרקוויטלן,תור,

אליונגשבידך,ותיקמוזריםבגדיממוזךכוגעמוזרבלבוש
בחיןב,נענהוהלהאיידש,יודעאמישאלוהרשטיקהרב
התוך,לפניילהכנטלעקיףריהצאמבאידיששאלייאז

פנימהונכנטשלא?חשבתבוודאי!בתקיפותלןענהיהלה
אלייניגשהלהאןלםאחריו,נכנטהרשטיקהרבמנדל,לרב

הואהרשטיקהרבכילךאמרמנדלהרבבחוץ!צאובקשך:

הרבטוד,שומראיננוהואאבלנענה:תלהאיחשןב,יהודי
פה,משמשלאטודשומרשלאמיאתר:עלהשיבומנדל
לןאמרתיבתקיפות:ןבקשוהרשטיקלר'ניגשהלהאילמ
לבדםנשארווכדשיצא,בידולוטימןמנדלוהרבלצאת,
מהרטן,הצביררב,זמןהנ"ל"המוזר"והאישהצדיקבחדר,

תאישרבזמןלאחר :ייכתירבל,מכניטיםפרוטקציותזה
אזאיפנימה,לקידשנכנטהרשטיקןהרגברוצהיצאהנ"ל
שזהןלדעברכה?ממנןבקשתתאםמנדל,הרבשאלו
ברכה,ממ(וובקשאחרייריץמרויא,ליביביץהואהאיש
הרבברכה,רוצהאנייאילכשהשיגואחריו,רץאכןימיד

הרבעל(כוונתושמהרבילדישבתקיפות:ענהליבןביץ
שלישיתפעמימשבקשכנ"לענהושובבקשושובמנדל)

כשתצטרךליביביץ,חרביאיל
הבא)בקטע

 Iטזבלזמאדמר:במתפ"וג."ליפבזחרב
שלנישואיותאריךחלמאז,זמןלאחךוהנה

ארוחתעשהזהולרגלהרשטיק,תיימר'
זוגתועמוישבמהרגיליותרמעטצהרימ
וכשהגיעתהילימ,וקרא(רותוהדליקבביתו
 ,..פתאוםממנ"רחמיךתכלאאללפטוק
זההיההמומ,היהוכשפתחמצלצלהפעמון

פנימתנכנטהואליבוביץ,זאבדח,ויהר'
טובטימןלשיר,החלןמידטפרידוכשתחת

שהיה(מהרבות,ברכותוברכוטוב!,"ומזל
בנימלבלאישגילהלא,שכןעבורוגדולפלא
מכןלאחרנישואיו)יוםחלשהיוםביתו
הרבכאשרובנסתר,ב(גלהרבותדיבר

מכןלאחרלטעודה,להצטרףמזמינוהךשטיק
דבורהתירלשיקחהוליבוביץהרבבקש

עמו,שתגיעהטפרלונתןבדרכמהנביאה,
הרשטיקהרבכשפתחובשבילן,זהלוואמר
בשבילו,תקדשהתיתהבפניממופתע,תיה

(תקיימהוכך(וכוילשמקח(ילפהקחנ,מבקשוהותומאז
ליבוביץ]הרבאתלשמששיזכהמנדלהרבברכת

ממני_פתדלסהישישיפיםלמכאיס
מהזמןמועטגזמןאחראחתפעםכיהרשטיק,הרבוטפר

וא"ל )קדהחצישאמרכמרו'ןמקוםלאיזהלקחתועמושקבע
ושרפיממלאכים ?ממניפךחדאוניבקפודא:ליבךביץהרב
ממנ,],פחדלהסישןשרפיסומלאכיסמירפוןמוראהאבן

ה-אינכייבבירת,שתשבתהפסזק
פעסשהיתישליט"א:וןעגמאירהרבמקוובווטופו

לךישנבותךפלוניחבמגירההרב,ליאמרבביתו,ולפתע
החלחילביתינבואינדהמת,'אותמ,"לואותרצו(וכתבום,
שלשמורומזשבופטוקעלנפלתילפתעחהיליס,לקרוא

זירע'ו'ייהיהביאוץ"ג"בורהיה:הפסוקליבוביץ,הרג
כלשלחיבותראשיכובמחשבחיועלהקו"ב)(תהילים

לחזורהחלטתימידגיולדה,ביןזיאבו'תךדהויצא:מילה

ממשמשוואחןלנונתנאשרהספןןנןו
נשמתלעילןייהוןאלהשדבדיוציןיהי

לייבןביץזאביהידהרב(ערלםיטידצדיק
רבנימקורביאניחי"ד.צבייחיאלרביהקדישהרבבו

הנוראבכאבשריילםאיתילהכירשזכהמליכלזצ"ל
בעדני,יעתידמיאיתני(ינחממירנני.שלפטירתיעל
עללב,עלשטאישואיואבדהצדיקעלונו,וגומי

עלשםאישיאוןלומרמתאיםל IIזצךקהקדישרבנר
ומיהכירמיחייוימיכללנעלםסתרי(שחיהרבבןלבי
שלהנרראהקדישתיגידלאתלהכירשזכוישארידע,
שצדיקיםת IIהקבראהלימררגילרבביהיחרבנו,

מביאהקבייהדורבכלדור,בכלושתלועמדמועטיו
הקודמים,מהדורותגדוליםצדיקיםשלנשמוחלעולם
הפרט,ועלהכללעלוהעתירהתפללימיוכלרבנו
לדברהרבהלאחרוגהיהודי,כלשלבכאבכאב

ואסורטוביהוריכלוא.מר,ישראלכללעלסנגוריה
אבינועלאלאלהשעןמיעללגוואיןלהתייאשלנו

השליםשלהעגיואתלחזקבלקשרננושבשמים.
עללרחםליהודי,לעזורואמר,לרעהואישביןוהחסד
זהלבזכךתלצעיק,לאיהעיקרליהרדיילריתריהרדיי
יוסףרביהקדושזקניוברחמיס,בחסדונגאלננצל

הגמרא,אתמביארוכלאבקתבספדיזציק"לארחיוו

רחךימגליין-צהריים!כשמשהככה

בוהגזלוובנ'זור.ב
תמקורוב 1בב

יאשימסינ~ש
 1אהוו\כשבנילו

א"ט 1וש\שטי
wריתגוהם

טרפרןהקב"הכשראדסעלדמערתהמררידכל
ק tlהזרהמאמרמביאבחמשרישסגגזיי,בביתלמניחן

כאןיישרצויפררישראלרבניאחיןיכייוטף'וומת
שהצדיקמבחיירייתרמולידהצד(קשבמלתתהרמז

מגיחהלהםשאיןגשמותדכמההעילםמןמטתלק
רבאמרובגמראשנפטר.הצדיקיידעלתיקיןמקבלים

ליאמרקאמיגאדהתםבהספדאיליאחיסשילתלרב
להעורוישהנשמות,עמישיעלהכדיההטפדתחמם
אםהריישראל,עלואהרומשתמיתתכפרהלאלמה
עלימכפרשבהםהצדיקיסהקב"המסלקחיטאהדיר
בחורבונטתלקיעלייןיחטוד.יצדיקיםוכמההדיר,
(בחהיליםהשאלהרזהעליהם.כיפרולאולמהחבית,

הכהבנחלתך,גרייסבאואלוקיםלאסףמזמורא)יעט
יאבנימעציםעלחמתןמשלירכועטכשהקב"הידיע

לקיבחירבןרכאןהצדיקים,יימתיולאהמקדשולרחב
כיוואםנחרבה.זלעליםסין~לייר-תאן iש~ .זכ tיבכפל
בשרהשמיסלעוףובאכלעבדךגבלתאתנתנולובה

שהבואכמיהתירוץהשאלהיזיארץ,לחייתוחטיךר
רמאיקיזדחלשגוvבר )א((ריח)רותחקי;בזיהר
אםזיקאיהייגימתרפאים.איבריןיכלאחדמאבר
אםכןלאבאבריי.דביקתדסמקיזשממגיאכראיתי
ידיעלשנפסקאצבעכגיומאבריובפרדאבראיתי
בסשראםכיאיבהידביקותי:נ.גיףביקדינוvארחרב
ממבייקיזאפילןובעצס,בגידיםסבורולאועירבליי
אםהצדיקיס,לעביןהיאכןוחנהלגיף,יועיללאדם

אחדכגוףיהםאיתם,ימככודםאדםבניבהםדביקים
דיריבניכאביירגישןהצדיקבהסתלקאזעמהם,
הדייבאותוכויא;:נמיתיילחםימפרבתשיבהייחזדו

חכמיםתלמידיגהשביזןעלירישליםנחרבהלא
להסתועיילאהטתלקיתםכןאסבן)קיט(שבת
בתשיבהילהתחזקלהתעוררעל(ניכול Vעכ"ל,
לייח,.לעזרריביקשישרבגןכמייבעיקרשלימה
זהובזכיתהשבי.עללצעיקלאותעיקרלרחםי
שובשאמיכפייברחמים.בחטדהשלימהלגאילה
ייסירים(חעלשלאםוברחמלמשיחלזכיתצריכים

למליץש(היהרציןולהיאמןה'בקייביזכני

בחסדשלמהלתשיבהלזכותחיהכוישעיה

ביחו,דלחעלדפקתיטרםוהנהכ,ךעללוולספרלביחו
שביראית(אלייגביובעודמאיר,תכנטקילי:אתשמעתי
יכבדגיבבית,היחלאשאישלמרותבשילחןיקפהכוסית
בדייקייצאהטידיר,אתתפתח Jליאמרימיד ...לשתותישך
שחשבחהפסוקזהלחשוו:בזהליראמרהנ"ל,פסרקאוחו

 ,וציפזתעופןת 1000הוא,"נכוובביתך
שלמדליבוביץהרבלוטיפרפעםכימוטיף:וועגמאיררי
רצופיםשעוח 1000ווינשטוקיוטףרביהמקובלהגה"צעם

זאבוהודהורבילגוף,הנצרכתמועטת(אכולהשינהמלבד
יוסףרביעםהידידות,שלבשבחהאחחלאהחבטא

לוהיהלאיוטף,ברבישפגשעדכיבאומרו,ווינשטןק
בוד.ד"עצמווהרגישקבלהבעכיינילדברמועמכמעט
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