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שנייםהחליטותיוה,שמחתחגבהניעהשניםבאחת ("נבנש"קהרבלכבודתשנ"הפקיד(ינתחזק

כיידעואשיאביבבתלגלרדחטידימהשט(בלממקירב(וזהפסולהמחשבהע"ז.זהאישיפולחןאחריש:שתח('ב Iי'ב
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מהיכללהימלטמיהרהואי"ת,"אתהעביריקניהשב(םלאעודוהיאבקשיתשמקנל
לאשםכיבתקיוההכבו,דבביתילהיטתוהשטיבלמקדמתלכן,בפגמים.מטיהר

עלתלייהרבינישלמגבעתואתמשגיליבום,(חפשיהי.ב"א(שחורהעבידהעבדתידנא
בחברתהןעבידיתניימכל
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נבניש,ושחירהקשהענידה
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 ..עייונ.תלמחזקחכל,הי\ופםע
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שפתיר,עלקלכשחיוךלהוטיףמיהוהדברים,מןמתפעל
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אתוקיבלבטליתהתעטףובינייצאבריוה,עליי.בדלית
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יותרבמיתתםצדיקיםגדרליםפיי.עלשגוויםהיומשנהסדרי .נפיקרשייףע«לשייףרא,ידתנאריייתארעסיקרנעלם,טמיישהיהזיע"א.נבג"מאייזנבוגניסןיירבלהמקהגארןה"הזו.שנהינה
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ברייה!משוםחרדאיננומביארייחרדחחטאמןירחיקשיראמי-חאריח"עלאימתייפילפביי"תיאר
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שכאשובפניו,הדג(שוהיעושיושביומצייןממשיךהארץייתולךותהטפומחנרלועה.זהיעולאביו.לחםולהשיגלנטותכדישהה,שבלהויכיזמחנהבטבינתשהייהמטיכנים
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זצ"לאישהחזןןמוודנויאתלצטטיאוילזהבהקשותודה.'לייוהחז(ווקלטו,חתיווץמטעטנמדבריית,לשיהיתיראלאותיהתירמיכןואםהנט,עלטומכיןיאיןלטכנה,עצמו
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מטיח)פר'ח",דלשנח,עלינישלי"טא-קנייבסקיהנר"חמרובאפריקהוה(ערותהגיינגליםיושביאצלשההשכאשרבאומריחמד,'הישדיהשאלה

יעמודאלאבו(תגרהלאאבלשאדםהעיושיכנילוטיפרי

 ...וודיברג.באיחמשית-סאסימסעויחנםהצדיק
 Yהארקצורתונכלקלהלקלבתץ:'שיסונגיעיסהייאחתלא

הזחפתאיםההלדקהלחדךתככיכ;ןלנפיתירןזכחכיס.מתי~שביס.
הואטוכי[בכיחלחמ.ןוכצזעיקפהתהמגשוכעהי'משרח",כוגיע
ממתיניוכאניתודתלאשתיח.ללאאהד'ייידיכישא-,ןלאשרלא
מהפנינות,האנשיםמשנכנסןומולאחרלו.יהלרוהמשרחלדב,
 ...קפהלהםשהגישהמשרתהיבושהרבתדהזכתםהיהתרב:ן
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 ,זצ"לסאסיאשר
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שיעשהמישכלשהבוביחיביני rלעובפיט

וטבה. ,עילויר,יחוהאובערו

ישידלק...ליש'ןכן\עאמומי
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 .א"«י,לאיש.זאתלגלוחלבלהזהירניאךשבת.·כויצאיעד

~ 

 Wעכישבןחגיחןתרימית

 . "זין-יהודה" ,
• n '.בוa בבD :קיד's t rD4 ~ 

ן S-סס Sססס 2-ך:בtכל ""



זבו/לובערבריררביוג.ה"קמרועל-פ!יהשיבבי/ימילרגלהעינייםבשמירתחיזיקעיברית
בכליסח'Oכלא

הוהלאבתיוהויכיזימכוחקמכיץ,שלבוחיבותבהילכי
בעוברו hאחפעםדבן,בשוםילאושבום,בעוברוםחש

חולהלהשישבטענהבוכיהאשהאליונוגשהברחוב
פוטיכלאתלובסיפוחהיאיברכהו,שחרבורוצהבביתה,
הובעםשהיהאחדאדםכלום.להענהלאיהובהמחלה,

לאעדווןוהובבוכח,שמבקשתאשהשישנהלו,אמר
שישליואמרבערבריךברבישכגעעדשמע,
קרה,מחשאלהובבוכה,שמבקשתאשחכאן

כודמחדשהפוטיםכלעללחזירנאלצהוהוא
כאליהחולה.איתיאתבירןהרביאזשושמע,

 .ושואלגדוליהיוהם

'דשובבייבוירוביכיצילווואהבאו
אישאצלותרבשחהבעובווןשוביכ,דוע
יצאלאפעםזצי'ל,הרמןיעקבווסףרבוהחסד

בחדרשעמדהשחאשהעדמחדוובערברוןרבי

מהימיםחד Rבמשם.וצאחלאלחדרוהסמון
לןיאראהבאלו,ואמרלבנוהומןהרבקרא
בעוברוןשוביליהואהחיאיושן.צדיקאין
שבשעתכדיליבו,מעלבסדיןיודואחקשר

 .למטהאותםיורידלאחשינח

מסיחמית,עי'Oכיתעסמשקפיים
בריךמרבילבקשחווםהחפץשלחשפעםעליומטופרעוד
קדישת !בעניבחיזיקבביאליטטיקלנשיםלדןישבעו,

לושיביאיאחדבתכאיהטכים,בעובווךרביהמשפחח,
לדבוהטכיםכרווקמפוחמות,עשדותעםמשקפיים
מהנשים,בפכילדרושפחדכמוחועולטגדיל(ואםעמחם.

רח"ל,נשיםבפניושוחקיםהדוושנםצעיויםובניםיענו
 .בינה)טועיםבלביתןוה'

"צ1רדהמלסטתוה'יפניי
חמופלאהחטדאישבביתלשנחווםקוובשהתאכסןבעת
ןביהגדולחגאוןשלחמייזצ"ל, !הרמייטןףיעקברבי

וב'שלאשתיכיפעםהרעשליט"א.שיינברגפנחטחיים
דבראודותהרבעםלהחייעץצונכהחנתהיוטףיעקב

מיסטותחיופניואולםלדבריה,הקשיבהרבמטוייט,
אשה.עלחטתכללאמעילםשכןהצידה,

"בייסבעציתעימדהיה
סיפרשטון,אחרומשהרביהגאוןאף

שאףהומן),(הרבניתמסבתיששמע
קויבבביתםשההבערבויןשרבי

אתהכירילאאיתה,ראהלאלשנתיים
מבקשיםהיוכאשרואיליצירתה.

עומדהיההיאקידושון,לסדרממנו
בראיהיכשלשמאעינוום,בעצימת
אסורה.

כעידויוארתהיליט
אלאבשבילי,נזהרשהיהרקלאהוב
עללשמורצאצאייאתמזהירגםהיה

ראובןרביהגאיןוטיפרהקדישה,

לאיזינכנסבוילנא,הרבבהיותשפעם
הילכותשםשהנשיםיראהחתונה

איתיוהוליכולגמרי,עינייאתעצםהואבצכיעות,שלא
מהחתונה.שיצאעדכעייו,

ליקוצמידהילר
וביניתלמידשליט"א,אידלשטייןיהודהצביוביהגאזן

לטיולזהרבעםפעםמידימתליהשהיהסיפר,בסלבידקא

לעבורשלאכדןלקיובצמידללכתמקפידהיההרבהלילי,
כשים.שתיבין

בזההרגי'Oכקרי'Oכדתמויב
ראששלוט"אקיפלמןיצחקובןהישישהצדיקהגאו!
רשא,ייברחיביתובניהלןכאשוכיטיפר,ליצרוישיבת
וכאשראמותיי,לד'מךןיץענ~ייאתמויםלאשהובהבחנן
עובוהובהיהממני,רחיקהשהותהאףממילו,אשהעברה
היהרדבהפעם,בכלהדברהיהכןהמדרכה,שלהשנילצד
יביידאיאמותיי,לד'חיץמסתכלהיהלאהןבשהריפלא
בזה.הרגישקדישתימריב

 ...וכחיייתישהבייווג-ומהי
כאשרפעםכיעדגדזלה,כןכלהיתהבתיוהשלוהמת,קות
פירישלןבנוהתחדשישן,יהיהתלמידי,בביתיהתארח
אתלוילימרתלמידואתלהעירניגשהיאבטיגיא,מתיק

השיבע"ף,הואלתלמידהנתלו,אמוהחרבאשתהחידוש,
תלמידבידאנא,רסבשלממת,קותיידעתאתמההרב,לה
כהסבראלשמועאותימעירשאניעלטובהלייכנרזה

אתלבחירלויתנושאםיאמר;התבטאאףפעסנפלאה.
הר"ן,פירזשעםנדריםנמראבוחוהיההיאשלי,עדזןחנ

זיע"א. ...הגמראאתעליילהניחשייכלוסטנדר,

דברהבעלשוטףבחסוהלכליךהזוחמאשמו!וחושביה'ידאי
לןיאיןעולמים,כלמבוראהחרדלבכלכזזעזעיסהיבםזורבואת
מעשה,ואבשיחסידיסת"חמכי.יותרחבוראאתחכזכעיסדבר

ואישועחברמכלישראלגעריאתילהציללשמורהתעוררי
וח"לפהבניבולימלוכלךפיחסאשרמחללוובפרטמשחית,

קיוח,מהושימעיוזעשקצתימיבמחיצתם.להיותסכנחאשר
נפשיתלוהצילמותננילשנסיעל,ביפשיט,לאהמצבכימבין

הלוס!עצההבוקדושיס!ישואל .שחתמרדתישראל

איגשיעלזצ·למסטראסקיבחקדישלרביסעםכשנידעמןולכרןזי:שליט"אטןרנהייסח"סנתגאלירבהיח"צסיסר-של,ס!וירברחובותענקיתדלתסוחגהוגי
הדלתהחוטאיס,לכיתהגיעויזחדצ"ל, tכלוזעוכרםרביהרה"צזדידועםהלךאזיהקדושה,פריהבדבריםככיראםומןרדיסמטתירכדירתהמתאספיםוכעל,דלא
חעיי.כרחיכהתחלןכךבידו,עגקיתכשדלתלכיתןהרכיחלןמכןלאחרחשנ"ה,אתעקרעמרם 'רןאילןממקןמה,אחתדלתעקרחרכידלתןת,לשנימחלדקתחיתה

הללןמחטאיחס,שיחדלועדכמשמרתאצליןהיאלכעליה,וש"כתחיותכשימוששאסןרהדלתזןהי ;כאןמרןכדלתלגעתלתתסרבהרכיאךלסייען,גיסןיהןדים
 ...הדלתאתהרכילהסהחזירמעשיהםמטיגופתלחדלדע"עשקבלולואחיבכ!עשיהס,התביישןכל,לעיביגלויםןמעשיהםסתוחכיתעםשבשארן

 lהפחזכוה!ה

!וןיעלים,צז!ק!אצלשןוו

-~ 1f1I ~ .uIRi )iqן~יייי
ובייסחד,זבייםיצולילאיועילשלהאכזרהרחובבעינימלאכתבנןשאלעוווהנכידמשיחא.ענקתאעמכות 'לבכ

טבייח.הכו.עיח"קצביהתוכחהןלהקפידמאדשחשיבוכי,'סיפריס, .מלמדיסשלהקידש
אתלחזקווצותיחב"דחטידתאני .דמשחיאקנונתאלבכדויהיהשהכלכודכשרה,תקשורתשלבתקנות,עימדיםשהם

וביתנשיםשמנטותשלמרותהראש,כיסייבעניןהובדגריטיבהעצהלהציערציתיכן,כמו(בקדושה.שמיסביראת
חראש.כיטייעםממשיכהאניפאהלשיםאותילקלקלוהןאינטונטלנביהןממכשוליםלהינצללהיעילשיכולה

גםלודתהנשיםנילוומת;ד .:ןמושכשהפאהולם'ל,ידוע(כילללהסו'טשיכילימהמכשיריםישארטוטיםלגבי
יותרמתארכתהפאהכיצדהיימריאותועיניניבלבוששמיםהיראתעלשמבוריםבזמןלבררמאישר);לאסלילרי

מישכיסגנדיםועידונותרייתרמתקצרתוהתצאיתויותו.היריהםואצלאצלםהמצבמההמשודכת,אוהמשזןדשל
עבבוותיבאגדרךכרית,.!-l!,;1>יייא1ך_פ" Qד2גרי ז::כ!.J.Pתוהתח"ביתלבקשכן,כמיאלה.בנישאיםמשפחתםובנו
זרהלעבידהגנוגעבב"בהפאותשלהנדוליםהספקיםאחדיכזהזןג,שלבביתכזהמכשיושוםיכנסשלאהשנימצד
ולכןזרה.מעבידהפאהמסופקותשעדייןואמרשבפאה,גישה ; Iהזזמבניאחדאףשלהעבודהבמקזמיהיהשלא

בעותבגללמפאהפוניאכילושמהלאקנייבטקיהרבניתשצדחששהוהאילובעצמן;הגעלא-חסים.לאינטרנט
ילכןהשרץ,אתשמכשיריםרבניםשישלמריתזרההעבידהמברריסהיולאוכולביתט,טעלוינזיהלהכניטרוציםאתד
אתשייציאזחב"ךנשותכוללהנשיםלכלקיואתאב(מעינייניםשאכןמתבררהיהיאילימקידם,זהאת

מ'ראני"מיצא[כתיבבביתשמחהיהיהיאזמהוחובהפאה ? ...מאשכמיזהיןדמשיבירחיםהנולאהאםבטליייזיה,
אניפי].כמננן 80הםמישניפאהר"תח'אשה"איתמ'מיתלצפייתמכשיריסושארשהמחשביודענםכבואנחניהייס

 ..יבררשהרבראשכיטווללבישההתתזקיתזכבקשתבזכרתאפילואוהטמא""המכשיוכמולפחותמסזכניםסרטים,
א.ש.תל-אביכ.בובהכהננילכ.רזבנוסףהנילד.אתשרוא!ןזהיאהיהחכמייתר.
אשויכםוברכה.שליםדמשיחאעקבתאגליןווכערתכלככידבהכותהחרדילציבירקירםנמלפוטוסבקשולעזורבזה

הדמייזתאתנשואלעםכלובלבבליבנולהחקיקשזכיתםלאכלליבדרן :ייכרית,מזכיחשבינית,הנהלתהמחשב,
ימעלתםגודלםעלעתהועדהקודמיםמהדיויתישותהקדפתיחאינטרנטעםבמחשבבשימןשכרוךזהאםמציינום

מעלה,מעלהלהתעלותלשאיפהכחנוחןאשרוצדקזתמעםמתשבשגםאע"פהקירס.העברתבזמןתסנמה)(ללא
 ו()"שת(שעברהבשנהמירין.אתויאותעיניןיהיווכדכתובשלהבענהמשיםבמיעוטי,הועבנחינתחואטובהחטימה
פאהלבישתאיטווהתירהעלברש'''רמיזמצאתיויחיפריהיאהאינטרנטאבלוכי:משחקים,טרטיס,ודטקיט.
יצבעוניםוז"לאתינו,בניד"ה'יייא)פסימ"ט(בפינכריתהנושאאתהיטבלבררלציבירכדאילכןביוחו.המטוכן

הזכר hאבהוימטנתהלובשתןשהאשהטוחהלשוןהיאשלהכשרהע"פמגיעיםשאליההעבידהלנגיגסוכןהזה,
(כדכתיב)סותה""לשיןהמיליסוהנהעכ"ל,בהעיניזליתןובכרחטיט?לאבמחשבשימושעםכווךזהחאםקירט,
הכוללעמנכוית"פאה"ידועיהמילים 857בגימטריאעולהיםבמשרדמחשביםשלבנושאמכשוליסהרבהעלשמעני

שהאשהרש'~מש"כנאמרשע"זדהייני 857ג"כעולהמוחשיתרוחניתלסככהלהכנסולמהעבודה.ובמקומות
ודויק'עונייבהל,תןהזכראתבהןימטיתחלובשתןזאליהרנבבחינתשהסבענ"ניםעדשימ,נזידבשביל

יהונתןהתונוןמש"כיזהווברורים,פשיטיםיהדברים-ס\!בייחנכלדר.אחיוגחר.כמיתושלימיםזהיילגןלמזהיי 1ביריע
שס '''שריהביאוומקפןבפתהןפט"ז)(פ"גבישעיהישראו)מחבתיבת Wי \{וl\ר(רת" Iתקשלעניני 'כJ I:ררבב"ונודפעיל

הולכותשהנועלבפכ"ד)שם(כמש"כהענישסשהקב"הכה!יברשליםדמשיתאעקבתאהקדישדלג.ויןבכלוד
יאותםע"כ. ...נכריותפאותקושריחשהיייטפיףהליןשנתפשטההנוואההמכהאזדותובותנכתבלאחוונה
לבושהוהדרעזהפסיקבהםיקיונטואשבכיטייההולכותהברכייסמעלתצאיותעמההילכיתקריה-נשימברחיבות

יךיIעלIכ'.איצר.שלמהבכדכ:ו,אחרין.ל,וסיתשחקלאיתןלזעיקובוצוניזי.בתופעהנתקלאניולצעריר"ל.
 .דמשיחא""עקבתאוהמקידשהנפלאהגליוועמרכתלבכיךאותי?מכעיסיןאתןכןשכלהקב"הלכןעשהמההבנית;

זיכזיעלמעלתכםלכבוילהידוחחשתומיליןכלברושאןצרותהסיבליסישראלכללעלרחמנותבלבבכןהאין
בעניןבזהוהנגי .'''ענעשהאשרוהעציסהנפלאהרביםבימישהיהמעשהלכתיבבוצזנוהללז?!מהעביוותקור

יראתירהבןבחוואיזהלצערי.לאחוונההתיידעתנאלויאישהיהפאניבעירמאמרית);עשוה(מח"סמפאניהומ"ע
בזמןוכו:פנייעלויואתיבתירה,גדולמתמידשמים,אנשייוהלכההיאהאישמתל,מןסגדיל,עבירהבעלעשיו
זלאזכי.'בידא"שגדילהחילשהעלייניכרהיההאחרוןהמתאתוכשהניחו ,ז'להרמ"עגםוכסובחי hללייעירז

על,י,שמיעקמהליסיפויאהלבטיףאכןכלל.בעניןהבנתימילים,כמהריאמהקבראלעצמוהומ"עהוכיןבקבר,
מטפויהואמאז.דמא(דאותישזעזעודברייהיויזההרג(שולאהקבו,לתוןיקרהזחבטבעתמאצבעיונפל
וזהביזתו.הנוואבאיפןאסורית,מראיתבראונתשנכשליהמןהטבעת,לזשחסרהראהמהלוו,היבשוביבזה.

בןבחיראמנםרח"ל.אינטר,'והנתעבהטמאהונכש(ןעי~לפתיחלישיושוהעשיומבניביקשהרמ"עלקבך,שנפלה
מהלךהוהשהזאאתזתנידהוחרל"טיפרהנ"לתורהלו.ינעתרהבניסיטבעתואחמשםלהיצנאאביהםקבואת

שמפוטמימחנותאיזהעי~וראהעיה"ק,בירושליםברתזבעםשוכבתאחתנכויתלתמהינםראיהקבראתיכשפתחי
כרטיטקנייתע"יוזהונמקום.כא!לאיכטילהכנטשאפשואתהביאמיהומע";אתוישאלוככלב.ביורהזקשהמת

הטמאלדברולהכנסהמחשבע"ילשבתיאפשרוכו'האישהומ"ע;ייעזבעפו?המכוסההקברלתוךהנכרית
ימתיןהקל.מןשמתחיליצה"ושלוכדרכיוהמתןעב.באהזהמחטאשנבראהוהקליפחנכרות,עםתטאהזה

קאמינאומכיו((וביודעיזהדברלהכירבעלמאטקונות );ג(סיטהז"למאמוסלקייסבו.ינדבקההנכויתבדמות
וכי:נדעתו)היהלאבאמתמחשבהוכלטהווהשנפשןייראיהטבעתשתפולעשיומהשמיסככלב.בוקשורה
מואיתלראזתהניעיכויהמחשבלידנתיישבשכבריעי"זשנלמדהליואיע"כ.זיע"א.הק'חז"לדנויאמיתיתכילם

ותאחזנינרעדתימאדהומוח"ל.הד(ןמעלמאשלאטמאיתולאחי"תבעיגוחןלמצואינרצחלעצמנומיטרזהממעשה

איירח"ל,שבזההעצומההמכשלהגודלעללשמעפלצות
נהייבחוואותווממשלני.אייבימינו.עלתהשכךלנו

(יעזונוכללימוסכמהללמידמסינלהיהולאכלילשבו
לאועכ"פ .)ו'וכהמיצר Jמאטאטלצאתלטייעיהקב"ה

סכנהל~יכחוהתרדההזעזועגידללהביעאלאבזהתי Nב
צוייישמאגזה.לכשלאחדכליכילאשוזו.יאיימהנוואה
יוישלים. P.פ'עיהי· ,ידידכסמוע.דמבעודלהזהיו
 . _\'I/ ~ \.J" "בקשאצלנילטפראוציתןדמשיח,אעקבאתלבכיד
יקבעופרייצח!iיל~רב iשלזצניעןת" i ; רת"<:הספואת 1חלק

לחזקוכדילומדיתאגוד'ובווןהגרלה,ידיעלתברותות
ריעלהסנפוריסאתשלכסמהעלונ(םצלמתי-ייתרעיד

הספואתשראינואיןיבכלללנשים.יתלקניפונשדניאל
חזההצודקעלמהעליזהטנפורנמאתזכרתיכוהתלהבני

קבלנוהעליןיבזכיתממנו(ודעתהייתילאהעליןלאשאם
כחישרד:בריךמחזקניוהואגדילה,בתשיקההטפראת

 . pכני-ובד.מלאכי.בוככחרבה.יזכותכם
מירושלים,מא.א.למכתבתגובה-מדחישא""עקנאתלעיךר
ישואליסלשמיםהזועקהצניעיתמצבבענין . 296מנל,ון
בתכשויאיםזלימרלעשיתומהו'וכארגיןמכיייםאם

בארגוןהפועלותנשיסאנונט"דיבכןבצניעית.לאנשואל
הירכהתומרלקבלניתןבב"ב.הצניעותלחיזיקוהדר""עוז

אנילבחיוות . 03-6775298בטל;בנישאתפילות)(גםיחיזיק
ומבקשותיהצלחהלזיזגומברכותגעדיניתניגשית

וכי'יכייושמפהייתולהאריךקצת"תשתדלי,בתחניכים!
כתיבהמדות"וב"מעלותת"ח.צדיק,תתןתקבליזהיבזכות
באהנהיכו'הרע,מעיןניצול,םהצניעותשבזכית

עלימדבוותנשואיתלגשיםכג"לניגשיטכמו"כיתחניננם".
לכללזכיייתלהרביתשצויךבימיכוהקשהמהמצבליבן

נפריצותההולכיםלזיגיתוכי:זל"ז,עובןסשכילנוישראל
לענ"דע"כ !!!צניעיתמטעמילגשתיכוליתאינני-

זועקילבמבלבם,ביעותקנאת-ד'אשאשריר"שאברכום
למתיתוגנותאשיותיבהצויךהתווהבזיוזיתלזלעלבמר
(שאשתיבלבד!!לבעלאבוכיס 2-3ניגשימכאשרבהמ!
עלומדבריסלצ,דלנשתלוזקוראיםרח")לבפריצותהולכת
במהרההטימאהווחלטילוקשנזכהירחםידילנבו.

כ"ב.יתדיי!ז I"עארגוןבכיכ:ואכי"ר.ברחמיס,ולגאילה

לשמירתשנתתעציתלגבישס:בליעוםהוככתבלכיתב
אםוכו!עצותיעידמדבקהעטשחוויתבמשקפייםהעינימ

אףעלכיבפרטייתלךונסבירקשרעמנזליציותיכל
כהנהנהבגלייןזאתלפרטםשייןלאמדזעהטהירהכוונתן
לוביט.



עוכזות ...יותריפההכאהאמינו
 " 1חתורח?'ןמעדתלחסיחיכל,איר

מהלךשהיהאףבתירה.תמידדבוקההיתהמחשבתו
מתנועעותיחושרעפימ.אחוזאותורואימהיובדר.ן

לריבתורה.שלבמלחמתהוליתולישאהו 1מאל
ייתכו"איךואמר:התבטאהתורהבעטקשקיעתו
איךהמטינפים?! ·במבואיתלהרהדאטרונושרבותי

מןדעתלהטיחיכליאיך I ?להרהרשלאיכלוהם
בולהרהרשאטוךלמקוםכשהלךגםואכו,התורה?!"

בעודיוכברבמהרה,לצאתהיהמזדרזתורה,בדברי
בתורה.לשקועחזרמיחוכימבחינימהייידיו,נוטל

 ...עבידבתועני
דבקותיעלמתהלכןםפלאעובדית
מופשטהיהשפעמיםעדהק'בתורה
ובעתארעפעםאיתי,הטובבמכל

הקבועשיעירואתלתתשנכגט
הלומדיםאחדלוהעירבישיבה,
ושניהבחיולאוהרבאפשרבצחות:
הרב ...צויארועלקשוויםעניבית

לראותנדהםורבדבהתבונזמיד
ענןבה,עלעניבההיאלבששאכו

בתירהדביקיתויבגידלותיה
הבחיןלאהעילם,מהבליופרישיתו

בצחית:יאמרלתלמיחיפנהואזבכיי
אךבמראה,להביטלאזהירותיאףעל

להבא "הי"חילולכאושישמכייו
במראהאבדיקמביתישאצאלפי
 ...כראוימטודרהכלהאמ

ומלייכסמו.כיםותחותנים~יינםי
רביהגה"קפעםהתבטאבחינםלא

רבי'שגיואמר:זצי'לשרעבימרדכי
כמיהיגדילשאיויוטףפירתבישיבת

כו ..עמו.'מטכימיםיתחתיניםועלייגיםהעילמ,בכל
אובעיםבגילבצעיריתי:עידשרעביהרבעליואמר
הקודש.לרוחציוובןרבייזכה

הכסא_מןקםהמועותקכיחוגרבוכיהאם
עם!צי'לצדקההגר'יילמרושהייהשיחותנאחד
יחדןאתצקדהבהרשאלצייו,בוהרבנפשואהיב
אלשהניאיהדנרןנכןהאם "לנאאמוריועו:

ליאמריהרנגלגליםכטאעלמשותקאדםכבודכם
כאחדהיןלהיאשמא!מטפריםוהעולםיקוםי

פנהצדקההרבענה,לאישתקציוובורביהאדם?
עלכבודכסאתששואליםעתנכלואמר:אליי

הינכם:כביד:כם,עלהמתהלכיםיפתמטיפורי
גלגליםהכטאעסלטיפורנהקשרהפעםשיתקום,

נענהמיד ?לאאונכיוזהאםרשתאממבקשאני
והערכתוכנידו;פפנישרקפן' (Qה t:I':כ :ןצייבןהוב
 ...ורדגמ"יאתרגדקהצהידהיילרנ

מלזינת_מחלח ;,,!זן, .,'"!'\tז;פגביל
לחו"ללטיטשעמדחנירואתהניאמטוייםיהודי
אמנםלהצלחה,ינרכישהרבנכדיניתיחלצורך
לחייילתיטעלאחנר,לאיתיאמרהרבהפלאהלמרב

לךהיה 6יבגילהייתיעזוו,לאתיחיהנכךו'נכי
 (זמהעללוחבלזימחלהשעברומיפלוניתמחלה
ניהןלדברישההלאהלהזה,מטוגניתןחלעשות
ניגשןהמיועד,הניתוחאתשעברלאחרלחי'"ל,ונטע
גדולפלאאמרן:וימיםמטפרלאחרהרופאיםאל,ו
ניתוחכללובדרךהיותהצליח,לאשהניתןחהיא
גלדעקצרביוןרלאחלבהצלחה,עיבוזהמטיג

ומיפלוניתלה r-"בחלקילדבהיותישהלהלרופאים
 .יחל.:.ןיכולאזהמטןגניתוחבכןשחלה

 ...פבטיחובכהיא
רבנישלמיו rא'ומנתניהשהתקשריהיהמעשה
"פדיוןשיערוךיוביקשזצ"לשהרבאנייוטףהג"ר
מאו.דקשהבמצבהנמצאתחולהאשהעבירגפש"
ובנונכגטהפדייו,אתשיעווךמדבנוביקשיוטףובי

 "?מהרכךכל"גמרת :חמיושאלומי.דייצאלחדר
לעשיתמהכגריאיונפטרה,כבר"היאלו:נענה

לפלא.ייהי .היהיכופדיון".
קיבלנניכייטיפראברךאליוהגיעבדברכייצא
ניתןשלאטועניםןהריפאיםבעיר,צרעתמחלת

לוענהמצירע.פרשתבשביעזההיהמזה.להתרפא
מפרשתהפטיקבךיקויםלדברים,תחוש"אלרבנו:

ואכוהצריע.'מוהצרעתנגענרפאוהנה'השבוע
תמו.לאכיה'חטדיכליל,המחלהחלפה

~ rtr 
ושליםוי 40אלרישתיבחיו "יקיםדצדין"יגווא

ט IIהבעששללציונםנסיעות
הרה"קשלולציונוהקדיש

לוירביק IIוהרהמברסלב

ושארמברדיטשוביצחק

הטמוניםא IIזיעהצדיקים

עתבכלבאוקריינא

כיותר- " P"יית'-ייחכר"

 02- 5612121ךסים:פל

שאלואכאניוןכןרכיהגה"קמרן
"לםחיל'!

שהואהבאהעןלםעלתמידתהיהידעתוחןמר.ענןניהיהמהביל
ומעשההחולף.הזהעןלםהנליאללגושתןלאהנצחן,עולם

עמושהתלווהאורחיםזיע"א,הצדיקיםמגדוליאחדאצלשביקר
אףהאורחיםאחדהצחק.לביתשהניאוהחדשברןהרטהגיטו
 ,(ל"האמינובניחותא:מיידאמררבניאךמכ,ךהתפעלותיאתהביע

הזה.העולםלקניניהתייחטיתוהייתהכריפהי!יותרהגאהעולם
מתבטא:וה'ההי,לעבודתכוונחוהייתההגיףבצרכיבעוטקוואף
זה".זולתלא-תירהל(מןדבשבילרקושותהאוכל"אני

מכררתיוע:דגלחביתתכבםילאלכתחליח
תכנטואלמה,דברלרכושבקשתםאםלתלמידיו:מייעץה'ההרב

עיניכםיפליפןמוכרת,שםשישלחנות
עללוותרכזאי .כשרלאמראהעל

רחיק'ותרללכתאיהמיצררכ'שת
טפקאלאאינוואפ(לולשם,מלהיכנט
אדם"לפעמ'םעוד:ואמרעבןרהי!
והיאמוצא,וא(נימצוותלעצמומחפש

אםלפניו.מצוותמאותשישיודעלא
מלהביטעיניוע?ושימרלרחוביוצא

מאותלהרוויח(כוללהביט,שאיןבמקום
אתח!נןךכאחתי!בפעםמצוות

חיהדוגמהמשמשכשהיא ,ותלמידי
באיםכשהיוופעמיםנקדושה.לזהירלת

בעביריתומכיריודעהיהאנש(ם,אל,י
מהוכר,כי"עש'תלהם:יאימרשעשו,

ומודיםנחרדיםהייוהשומעיםעש'ת?"
מעוון.השיברביםוכך ,האמתעל

תבירתי'יקיסוג.זילדבחגייועגינמאצ
מגידלבמעטהממחישהעונראלפנינו

וגאושהיהאףעלהמופלאהשפליתו
עלדפקהאחדערבקדוש.ואישאדיר

השאירואותודירתהמפתחאתוביקשה ,השכנותאחתביתולדת
צריךשהינואמרהמפתח,היכןבחוקידעשלאהרבהרב,בביתב"ב

לאוכךבביתולחכיתבינתןיםהיאיכולהועניו,לאיזהרגעללכת
אתלראותנדהמימההביתבניכשחזריוהנהנחיץ,לחכרתתצטרך

בתורה.עוטקוהגזלידהבנייוגחצר(ושגהרב

 _ואל Oi'א.אבצידןרכונועי
בואובעתהפעמיםבאתתאשר ,הי"ומורהיוטףריבפנינוהעיד
ואמר:הרה"קאל,ופנהזצ"ל,ה,רב/אבוחמאיררב(הגה"קלבית
שיבתנו(ראשהואהלאשאיל? {'.אבוציובןר'זהמי "לנאאמיר

היההוא ,לאברךמאיררביאמר-הוהאברי.אתרעלנענה-
הואמייוכששאלתאךגדול,ת"חינוהשאןתיראלובימ(םאצלי
בישיבתדמולואנילושאאבא Iו'בובןי t'ש :(להשיבמעשיי,ימה
 ..יוטף.'פידת

 ...למטבורלפייסתב,בסחרב
קדישאגא bהאישלבביתוהיבשההעתארעהמעניגתעובדא

ןביבבדילטאהבבאיקתחזעו(שכידלז'ציוחצירהבאלישראב'ובר
לרביהגישושבט)ד'טאליהבבאפקודת-ייםונצורותגדילותצ(יו
והיאטכור,נתהוהיההיותמלשתותנמנעהרבאמנםתה,כוט
בקשומ(דבריאות,מטעוכ(טןכדעםשתיהעליואסודהיהזצ"ל

השניהבפעםגםאךטוכר,ללאנוטףת;ןוכטשתכיומהמשרתת
עלחיזרשהדברבראיתההרנניתטכור,עםתהלרגהגישושוב
התקלותעלבמשיתתוגערהלמטבחנכנטהפעמים,כמהעצמו
מלווהוהבחין ,טאלמהבבאהרבשנפרדלאחרמתח"י,שיצאו
ומפצירלמטבחנכנטהרבכישליט"א,כהויצחקרביהגאיו

גערהק(בלהובגלליהןותכטף,טכיםממנושתקחבמשרתת
ומפצירשםעימדנשארהרבאךטירבה.כמיבוהמשרתתמהרבניח,

 ...במעשיומבחיןאיננישאישבחושנובתוקף
 ._ככת?חילתכפליביתמדעדואחהלתכמתואתילוארננלתאב

בדדכיההילוכתצדקנ(ותנשיםאותואתמאידוהער(דחיבב
דייקאבמטפחתראשבכ(טויבפרטהצנ(עי,תעניניבכלאמיתינו
בןדידריהרה"גתלמידיבפניניוהעידהראש,שערותכלהמכטה
בעתצייובורביזעקהשבתותבאחתאיךהיאזיכרכייו,'הןיצתק

ובנוטףפריצות!זהפאהבזה"ל:רחליהלויאבביהכנ"טשיעורי
לאשתייתירהאםהרבאתשאלפעםאשרחשוב,זג"חאברךהעיד
אףהריהיטיף,הלהאטור,שהדברלינענההרבבפאה,ללכת

באתבתיקף:לונענההיבכךוההולכותישנןהרבשלמהקרובות
 ...ככה?הולכתפלוניתלמהלשאילאובנדוודעתימהלשאול
להםאמרהרבכ(לנו:מע(דשליט"אא.ריהרה"גתלמידייאילי

 (תלמיידמגדול,אחדבמכנטיים!ללכתכמוזהבפאהללכתמפורש,
וראהשונותשמועיתשמעוהייתכ(מעיד:שליט"אהנאמנ(ם

מפורש,שאלינכרית.פאהח'יומתי,רבנולישכנ(כשמפדטמים
 ."ןהדימעיקר"אטורהרבנו:השיבומותדת.איאטורהפאהרבנו:

ההולכותדבנובמשפחתישמדועכךאםושאל:הלההמשיך
זיע"א.חוצפה!פעמים:כמהלעברווזעקרבנוזע Vהזדבפאהו,

 !ןרנןעלןישראלצרןת
מרןשלבנוצ"ל Iויערבאן t ~ביוןרביהגאוןבפנינוהעיד
צ"ל: Iואועירבאזלמןשלמהיכיהאגון
ניראוםאטונותמטפדקרושנ(ממטפרלפנו

היצעירותינשיםאברכיםכמהוכמהשלבפטירתמ
החרדי,הציבורבקרברבלזעזועגרםהדברירחם.
תולעשהחפצותהכשרותישראלנשיתביוובפרט
הב(אהדברינמאל,ומיבןבשלמית,ה'ןורצאת

שהריהמעשים,ופשפישלחיפוש, ,להתעוררות
שאינםדבריםלשנותבשבילגאיםכאליאטינות
צדקניותנשיםשלקביצההחליטווהנהכשורה.
אייערבאךזלמושלמהרביהגאוומרואללעלות
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