
תירהדבללכיחהמהייראיצאי
ל IIתשפיראשמיאלמשתרבייג.ד.אןהתירתשרמרןאצלל IIזצכיירייצחקרביהגה"קמיןלישכיקירי
נעתרושפיראהרבמקורבילהיכנט,וביקשהחוליםהאחרונהבשנתוהתרחשהשלפנינוהעובדא

לשם,שלחוכדורישהרבשאמרלאחררסלבקשתותשט"ה,קיץבשלהיזצ"לכדיריהגריימרןשל
כיוטיפר,הרבלביתהאישחזריימייםלאחרוהנה,נדירותפעמיםמתוךהאחרונההפעםזוהיתה
בדיקותטדרתלושערכורופאיואצלהיהבבוקרהביתובניהמקורביםאתזצ"להרבשיתףבהן

הרופאיםהתוצאותומשהגיעונוטפים,וצילומיםהרבשהההיוםבאותויהשגותיו.בתחושותיו
לאניטיבאורחכילוהודיעוהםביותר,השתיממובדיקותלטדרתחולים""ביקורבביה"חכדורי
ומחולהדבר,שוםאצלורואיםד"רהאישירופאואצל

לחלוטין.בריאלאדםנהפךטופניהבדיקותקליינמן,
ואיןאמרו.הם-נעלם""הכלולאחריהןרבזמןארכו
כששמע ...לזההטברכללהםוחלשתשושהרבהיה

הדבריםאתזצ"לכדוריהרבבצאתומאוד.
לטובביםואמרביותר,שמחלואמרמהבדיקות

התורה""כחזהמהתראואותו:בביתכיהמלוויםאחד
התורה".זהו"כחשרמרןנמצאהחולים

 ...'ינניריתשתידילגתמשהרביהגאוןהתורה
אזאותהשלמדוטנהדריןמטיזצ"ל,שפיראשמואל

ישראלייכנטת[ישיבתבישיבההישיבות,ראשיזקן
ואזהטכים.והיאחברון],הרבהאםשאלהלה

השולחןלידכדוריהרבהתיישב ?ילבקרוללכתמעוניין
לדירי"שושניטהמדרשבביתכךעלכששמעמיד
הגמראאתהחזקתיכשאניחלש:בקולנענההרב,

מכןלאחראיתה,והקראתילקייםזכותזו'יביידאי,
אתשאקראכדוריהרבביקשב(קורמציתאצלי

לנטיתוהעזתיכךבתוךהרשי",לפטועכשהחלחולים"
ברש"י,שורותשתיודילגת(כיחיתהמעליתלכיון

"דילגתלי;אומרהואלתדהמתי,באבריו,נטכומיוחדזם
הש"ט)כלטייםבבחרותוכבר(שכן ...שורות"שת(שפ(רא,הגרמ"ששלחדרילפתחהרבומשהג(ע

קJנדי".~א'aניבילמיאלאגנלהאיביאביייזאלהיכנט,אחדלאףנתןולאהדלתבפתחנעצר
בראשל"צדוד'יאורכוללראשחי"וטוטנחיונההרבאשרשפיראהרבשללמלוויםפנהמכןלאחר
הרב,שלמידותיוהםהאמיתייםהמופתיםמטפר:מהחדר,לצאתוביקשםמיטתולצדשהו

הקפידלאשמעולםאדםעליון,וקדושמלאיהיההואלהתקדםכדוריהרבהחלהחדרמשהתרוקן
שכןהנביא,"אליהושל"עדותלנונותןיזהוכעט,אוחזכשהואהגאוןמיטתלעברבאיטיות
לטוב,זכוראל(הואבאאמראליהו:דביבתנאמובאהקירלאורןמקובעשהיהפלטטיקבמעקה

קפדן.שאינובמיאלאמתפרשתהתורהאיןלעולםצעדים,מטפרהתקדםהואליפול,לאבכדי
היהכזה ...קפדן"שאינולמיאלאנגלהאיניאניואףהיטבואחוזהתפוחהשהייתההדלתולפתע
ימיםלאריכותשזכהעצמועלאמררבנוואכן,רבנו.הטברשוםלכךשיהיהמבלינטרקהחקיר,לצד

חייו,שניתכלבמשייהודיעלכעטשלאמשוםוגםמהדלתמרוחקהיהוהרבהיותהגיוני,
שיכלדברארעאשרבעתכיהעידורבנוומקירבישנישהוכילטוגרה,לועמדילאכוחותיו
בכדילבטלרםבקולצוחקהיהלכעוט,לולגרוםמכןלאחרבחדר,שעהכחציבמשךהימלאכי
מליבו.הכעטאתלבטללביתובחזרתולשלום.הרבממנונפרד

יא:ותjודזזש:ויאכעיניסרבגומדועושאלו,נהגועוזהרהיבבמכוגית,
בביתשרתהאשרהקודשורוחהנוראיםהמופתיםבקולהרבהשיבולחדר?להיכנטעלינואטר
יודעיםהכללאאךהמפורטמות, Jמהינהמדרשורואה,אחדכל"לאנדירה:בהתבטאותחלש
ולילהיומםהעצומהשקידתובכחזכהזאתשלכללכםאמרתיוכברזה,אתמשיגאחדכללא

וטהרתוקדושתוובכחובנטתר,בנגלהבתורהזאתרק ...אותילשאוללאאלימעיןשבעניינים
וכפי ,מופלאדברהיתתשלוהעיניםקדושתהמופלגת.שמלמדאדםשלהתורה"כוחלכם:לומראוכל
אתשליט"א,מוצפייהודהרביהגאוןסקררבושמעידבביתגםבלימודהושקועשנוםעשרותתורה

מתחלןכשהיהבצעירותועודכירבנו,לוטיפראשרלמעלותמביאחוליו,מיטתעלהחולים
היהבירושלים,העתיקההעירשלברחיבותיהרגלית(כולאחדכלשלאלחולהמטביבמיוחדות
לראותלאבכדיעצומותחציבעונייםיהולךגשמרחיכוכברלביתו,הרבמשהגיעולחוש".לראות

כלבמשךכ(פלאזהאיןומימלארויל,אטורותמראותפנההאנשיםאחדלגרכות,אנשיםמטפרלו
הקדושותוע(ניו ...משקפייםללאהתהלךחיייימיטיפר;וכהעזבבכיפורץכשהואהרבלענר

ימ(כלאטורותממראותעליהםששמרוהטהורותהרפואיים,הממצאיםלפיכילואמרוהרופאים
בחדרו,יושבהיהעתאחתולאלמרחוק,ראוחייו,ננכימיררהאישטופנית".ב"מחלהחולההוא

בכדיאחראוזהלאיששיקראומעוזריומבקשהיהושלם,בריאויהיהשיחיהינרכוכילרבוהתחנן
מילראיתבליבשמםנוקבוהיהלחדרו,שייכנטושהיחחאישבכיאתלשמועוכאבנחרדהרב
"ישדעתחספו(מתדרזי'עיא. ...נתוןהמחכהבחוץנמצאביקשוהואבילדים,מלאוביתוצעירלאאברך
יצחק")ל"ניקורמידללכתלואמרשםלצ.דעמולטור

הרמ"שהגאוןמרןשללחדרולהיכנטחולים"
חרנלואמר-לחדר"נכנט"כשאתהשפירא,

לביתמיירץהאישנתשובה"."תהרהר-

.ג1נ4ד .«י-נ 'זדנר

ל IIזראובןר Hבמאיררינ IIלע
I 

ת"וצפתמעית"קאזרבד~י

סוק'ילהאישאןמו"קכאתלואלשאשבוכחוכעשהכו
 ,סיבשבבאדרחבכנואדיהדתיה ,ט"אולששאמטה"קגה

וונכרצשידורלוןמדזבאלןייועדשבה,מעשריסלמעלה
וק ,פאהכתיחתעסתלך א'" Cעצמהעללקנלשתסכים

יולפננזדמווענשיויותוהבלב.זטפחתןכםעאשהרהתכס
טובות,נמדדתתומושלמשמיםראתיבעלתעםטונשידור

היאושאלתו )בלנדמטפחתעםתללכמסכימהיאהאיןרא
םיולפחהשביםיכ ,לאואהשידוךאתלעשותלהסכיםהאם

אינההיאאםלשיט"א:ידבהלושיבהבא?!אנ(הבוא ,סיובווע
לאמתעקשתאוהי ,הפאהחתיכתלעלודתרלהסכיםמווצה
ווזיעי"תהשו .השידוךאתתעשהאלאזימטפחת,עםללכת

חתפןטכעסוקואשהותלכסשתסכיםטובשיזוךשתמצא
עסמ"צבשעטותדרשכשלאחריובועש-בשהיה,רוכבלב.ד
 .בלבדמטפחתעםראשהלכאתותלכסשהסכימהשידדר
שתכסהבשידוךונרצוכיליטהחשו.אווחבבמעשהדעו"·

אמרהולזהתנגדההאמו.אבלבלבדמטפחתעסקואשהר
ממנה.תומהדרצדיקהיותרתהיהשכלהתמסכימההיאןשאי
כ"קשלקדשןפהאתוללשאהבחורךשילשהוחלטעד

 ,קדשוהפאתרהנחושאלוכארש ,אשליט"מטאהש"ראדמו
א:יט"שלהרבילושינה .מואמלבושלשנותלותרמוהאס

לךישאלאלשנדת,ךלומותוראשי,שאתהכלבזזוא"ל
היוסהולכותלאשאלהשכלמהמלבדלשנדת.ר,דעללשבות,

עצמוזההויובזהצאיווכפאהכתחתיעםוקוטפחת,כעם

i וכהלולםכםהקודמיתווובדיוחשם,דמידהקמהדורותשינוי
t ידהשינחיאהיאלהם,שההל,כהעצסןכאםופחת.מטעםרק

שיירלאירהזאת,כליבלואפילאבלאבות.מדוכיתיאמיה
 Iבלבדזולאבהזואו ,כללאבותכזדוכישיבוישלזהעניןכאן

שנות!לועליךלשבות,לרישאלאות,נשלשמותר
גדולה.ל,שועהזקוקהשיהתהאשהעלענאידבדאועו'"

פחתמטבללכתופאההלבערשל,ט"אהרבייהלע<וציוןה
פלא.בדררושעחונ

במלטהמאתיותיושאחתשל,ט"א,מטאהשרכיהפווסי
אחריוהבה,לאנטווערפן.הנהראשוהעולםלמחמתותבשנ

אגותשלחה ,ןרפועובאנטכעלהעםשגרהסשניכמהשעבוו
יוכהשליואב-"לצזמדעמעטשעויכמרזויצ"ההרלאניה
גילהווהיאשהיותשואלתיאהובה-של,ט"אשאהמט

יתבבטפחתהמאתלקשדושנהוגמהיכפהמטפחתעםללכת
כאשו tמיוחדת.הובצובהיםומתעטפשריםקוויהשאביה.

ועיטיףהרילקשיסוגיל :!שאאנטוועופןירכעזוהיאה
יםואהרנוינימושכתהיאזהידיעלאזיכזו,מיוחזתהוובצ

מותוםהאה,בשאלבאהאהיכןעלהלוכת.שהיאמקוסנכל
 .בלוטבאופןיהקשלאתפחהמטתיוקשפןואאתלשנותלה

זקניואניאללרהותגאהאתצוולזושד;זקיאנקיבלוכאשו
קדשוזעתאתלשאולזציל,אהשמטאל,מלךוביבודושהק
אתלשנותלהגלהתיהחליטון,בעניונודוששקלתראולבזה,
שהיתהימפבבצילוס,שלשחהןהאיפכפיה(וטפחתקשו

ועצנןכאופכןגםהמטפחתקשריתשליההשנהצווה
אסף ,אכיומניחדושהקאביזוחווכאש .ותניעצהבתכלית

מהמאחותכם.ותלמדוותי.נגואו :ולהראמוותיו,ננכלאת
 .רהכשראלישבחשליתיתאמשמייםיראתזה



זציילחמיןעל x "ז.על,טדייטז.עמרדכי 'ריג.אןןהמשפיענשאאשידבויסמתןךיייסודית"החידיהמוטבשלובה-זצ"לקלייןצייןןכדויוביהמ:פןוסםרג.:ר"צ-העבד!מזוררב
למעריבמנחהוביןשיעורים,כמהמוסרהיההיום
במשניות.הרביעיחשיעוראתמוסרחיח

 _הלכנסוכב'שקימסודותהוכ
חחזוןמרןשלימיובסוףזהחיה
חרבחגיעכאשרזצ"ל,איש

הרבניתאחותולביתו,מיסודןת
יחיןלבלשמרהע"המסטייפלע

וטירבהלהפריעו,מישהו
חמיביקש ,"לוי"אמרלהכניסן

להיכנטמבקשמיסודותהרב"כי
החזן"אזאתמששמעאליו",
חולשתולמרותלהכניטו,ביקש

לידו,הרשיבוזצ"למרןהגדולה,
לרואמראליו,הערכתואתהביע
כלאתמקייםשהינראני"יודע

ממני",שומעשאתהההורארח
הבאיםרבנים(שכיבהתכוונו

אבלבעדתו,להיוועץ
נוהגיםא(נםהםכחומרות,להםנראיםכשהפסקים

כר·
מ:ר~יחולל:ואחריאשבפנינאש (I\הרוש\ו

שייצאהדורמגדוליכמחאלירפנושניםכיובללפני
הציברראתלחזקכדיתנגב,ביישרבידרשרתלתת

הללוהנטיעותאחתלפנ(ויהדות,לתררהרלקרבז
המקומיחוועדיו"רעםסיכםאשקלון,לודלמרשב

בהגיעוהרוע,דבביתמדברותירישאשבההשעחעל
הטריחלאהמושבמבחוריאחדשאףחתבררלמקומ,

לואמרבמקרם,נכחהוועדיר"ררקלהגיע,עצמראתחילאלוכיחל
דרשתיאתאגידנמצא,לאאחדאףאםקליין:חרבוהולןבוקרלפנרתארבעבשעהשקםהיהיימרסדר

בעירשנולדהרועדיו"רלוטיפרכדיותרן ..לןרקובמשרהראשוןהשיעורהיהחמשובשעהלמקוה,

עיבקייבצ":רגמ:רסימופלאקויזחידביך (I\המ-ואפנילדאחאזתי,ז'צלי!עיניייסףרביתרתצ"-להדלכים!זרכין
 Cהזםו'ןחנ<םן 'rהנפלאהרחגםהחר(נ((חקא"של,טשכטימאייןישמרעלשקטלארסףי 'ראבליןסף,ר'אחיס:ולמה!תיי:ורזךנה?רוהא

קןצעןלהיא,רררבמהקדרשקשבןללחפלהלהרבהךיצרשכזהןמזזהימיה;שירדןוחציחמשבשעהכסף·ללןרחוהלךאחדלמיועחילבנטתלקתל·אביבהעירשלמניפה
ינשא"הבי ,"יתמ"עדןי.א ."רצדיבךתארןתפיבשבעיזךימתעד" :ולפניסףיירןהמתילביחמ.בדרכםהאברכיםפשןטנראההיהאשרמיוחדיהוידשבה,החןימאבנ
חןבטהלא ."יבשבעןןזתימ"עדלצעיקריךצי 'תיצחןייקתימעצתמידעיןהכטף···אתאברךלאיתיינתןלמטהתירהשלעןלההקיםהגדול,מבמעשיואךלמיד.
כידעדאליכתוקולםומרייעקצהיהמהייחיהיהאי"כועזיןנתרבישאמףסכה?תא1בירפגהנימנרילכתוביהראווימבעירו.
הבהפקיתהעל"לזצבנדרחקצילו,ירב ·לרפיטיר.דזהכעלהעילמחרבישגימשומניישאליהי,פעם"לצזעי.'ףסר'יןיהיידעלשןריתכמה
ריתדרדהאלרשיירונעה,ליפיאחוןשזאהשנעשןן,לטשלמימוניטטהקויעללתתהכטףאתנךההכותרתגילתזה.צידק
מרובדומיהומלאנרתויולתלהימיהנאמנמיראייהצלן.,לרתמנאמולתהכיבעתוהשיב.לאברכים?הידצק,יוטףי'שלבחייו
כריההיהוזמהיבארתי ,ממילשקעיזואררנההיוהמצב ,נפשגמתוועצעריאיןחודשראשהתקיבוהחזקתהקמתהיחה
יקוטיל"דושהקבהטפרםיעיטקוישהאלישהם-מעמדהחזיקמימובהקהואהטכרמ.מלאאתבידיאיתישלמה"בית"וכלל

מינוישבדעיליצריך .אשוייחהולאנכנעישלחזקמאתראושאז "הלכותחציתאחרההיכלאתפוחחבעשריריבה
םיכרליו ,הדייצידקגחרלמדלהגיעחוניובנסועמידהחןהחחזק '''עיוכל,משבשעהשידיע(כפילילההורחרבמט"'נ.אצבעותיי

 !יאנבזכוחנוממשלהיהנאחבואחניושבזכחברךיאצליחשובימלהיוחאנומגיעהיהבל,להשתייםבעתהיההכוללשל
בעקבחאה"קבהאחלהמל,ךעצמםימחזקימעצממשמחזיקימאלויום)מיידהכנ"סילברבועמאחתפעמשהוחו
עדלעולמיאוהברוךקדרשהשלבחלקילהייחעצמכמעללהשגיחדמשיחא,הי"תלפניימחחנןומחפללזצי'ל,מוצפיסלמאןחכמ
מןאעבירהטומאהרוח"ואתהבמהרויקויימהשי"חיעזורנצחים.רלנצחברדבוקשהיהרבישזכותועלבלריןבודבוקשהיה
ילרח nנרההחובותבחנןתוגשהשיגהל 1נית .אמן "הארץכלעלה'למךלוהיההארץ.אחהקימשמוועלבלו"נהכולל.אחקראשמו
 D "כוא'\:נבלארישטוגלו "יקננבועייובחנית 110"אשחכמהואהלאהכוללרבןלומראהוהנה

לותעמןדמוצפ,.סלמאןהעוסקאברךבביהמיד'
וה'האברכים,בשבילהכסףאתלןשישלחרייוסףלשמה.תורהזוהנר?רואהלן.ואןמרבתורה

המתנוטסכולללהקימוזיכהיתפילחושמעאומרנמרומידלבטלה,דבריממוציארבושאיןמבין
אברכימ-SOככיומבוולומדימלתפארהבחורה.שיעסקולאברכימכולללהקיםשעלייבלבו

שלאורההמפיציםמיפלניםח"חחורהעמליהועמש~.תחתומת:פללולומרהיוםכלייועב
עלעומדזהןכלוכלו.האזורבכלחורהלבנותואונוהוניכלאתהקדישלמעשה,וממחשבה

נפשו.מסירותויעסקועליהבניאברכיםישבובואשרלהיביח
קcסילם_אלףבמהאזחכלילהאבורתאיךנתוניםורעי(ניומחשבותיוכשכל ,'הבחורת
הרבהעמשקיחנמצאההתקיהבשוקפעםובגשמיית.ברוחניותהזההגדולהביחאתלשכלל
שיי,ןזהלמילבררביטההמיצאקטן.כטףילומדכולוהיומכליושבהיההיטודיתחפירחבזמן

צריךואינרטימןבואיןשכסףלוןאמרילביחוהוךלהיהולאהקופחת.השמשתחתומחפלל
שהתבררעדלחפשטרחזאחובכללהחז,ר,ייכשהו ,עבודתואתמטייםהיההפועלימשאחרוןעד

פרטשבידןקעיני.ייסףלחיש((ךשזהלרהיההביחה.תלרתמ.יוטף.ר'בו.מאיציםקריביו
 'לחהכסףאתהחזירצאיהפ .בשיקקטןכטף .יצליחהזהשהמקוםהזמןיזההעיקרזהכעחמשיב:

כשמבהתלהברח:ובירכר .דימאששמחוטףיבקזaל?נאצונ~ירהתא
כם,עלה'יוסףאליליםקשמאהל,שהחזרחלשוקזצ"לצקדהיהידהירבהגה"צמרןשנזדמןפעם

ניעדיללהבאיחויבדיוק ...פעמיםאלףככםנמצאעודאתהושאלו:יוסףר'אחיפגשהחקיה
 ...שקילמאלףמאהןסעלבהגרלהשזכהליאחלעזיבמידצריךשהואמיד,וסףריהביןבשוקו
ירב:רכ?הונרווגתלבייה:ריועובדמעדרולמכמידהלררנו.אחריכלללהרהרובלאהשוק
וה((תיהימטבךםיאנשלכאושבאוזרכראנימקןרשומבידוכשאיןוזאחלשןתפיחלקואת

איפה ,הווושאללמטהמהיבקוטףיחיעמוחפילה.לחורהמקידשיעחוחיוכלןאחאחר.פרנטה
יןדע.איניכילהמאמרהואועינ(וטף,הךבסוכ'וי:ר_יליבתא

באנילכאו,אוחנושלחןלו,אומרימוהםלאמירתלילהבחצוחלקומבקביעותהיהמנהגו
הממכירו.לאשהואבשלןהיאאךמטבריה.חורבועלגדולימוחחנונימבבכיולקונןחצוחתיקוו
למטה,בחזרהיורדוהואמאוזכבימהולכיםרבהערבגלוחועליעמ"יהשכינהרגליחהמקדשביח

יוטף,חיליאומרלפה? ,ייסףחילו:אמרחיעלבתפילוחהפשיךמכןולאחרבאר"הק.השולטים
יוסףהרבאחחיפשוהםארחיחיפשרלאהםהזקוקיםכלאתבפרטותמזכיריהיהוהפרט.הכלל

בעחאחחולא ...ארחומכירלאאניעיני.פוגשרכשהוהשנושעו.כברידעובתפלחולישועה,
עליושבהיהעיני,,וטףהרבלרשקראוהיהלישועה.בחפילתרשהזכירואדםאיזהבבוקר
ביומ-ששבחוהו.זהעלובוכההמדרגותשנושע.שידע ...סוכייהליחביאברמיזהלואןמר

חטאעלבכוההיהכמהשזןכרמיכיפור .....י (I\(פ"כוכילפניוכחועכויותחלוקת
היהדקיחכמהאוליביוהראלפנורשחטאנוראשזצ"לצדקההגר'''מרןרבובצוווימאודהקפוד
רחוקהיהיוהרא?לוהיחהואובןכה,נעצרהמילגהאחלאברכיםלהעניקיוסף""פורחישיבח
יוהרא.עלבוכההיההואאבללגמרי,לגמרייפעםנפשי.ברכיאמירתקודםחידשראשבערב

פשוטיילכאורהמיהודיללמודישמוסרכומההאברכימאחדאחישאלאחתמשכורחלושחמרה
אשרהפרסום,ונינרניימהכבידפחדאשרזההאברךלואמריפות, mבהכטףאחהואצריךאם

ולאשכמעטעדבזה.נשטףרנוודלצערנואמלולהליוחיוכלןאףהיומזהאתצריךשאינו
בכךלעצמוגירםשאדםמהנזקמרגשימלהרנ,עשהצל,חחשבוכבראברכיס,לערדלוחטר

ו)ידיתמלמ(זראדעולםוJרנשני

טיבלתיקיאמרי
בעירתר"פשנתבכטליונולדזצ"ליטודרתשלרבה

 9בגילשבהונגריה,העלמאץ
תורהלמקוםוגלהמאבירהתייתם

בישיבתללמודקאטאניהעיראל
לתלמ(דרהיהשםהמעטידה,נייטרא
זצ"ל,מלא"ה"אורבעלשלהקרוב

השכםהוראהלומדהיהבבחרותו
שעלההוא,מילתאוסומנא .בבוקר
הוארצייטביוםמעלהשללושיבה

זההיההואנייטרא,גאב"דרבושל
מלא,אירטפרראתולוקטשערן
בהלכהשאלותחמיאלשרלחוהיה
היהוכאשרבלבד, 17בגילשהיה
הישיבהתלמיידאלמכתבכןתב
"ואמדרבכיתבובשלומופורט

ציוןבןדודר"תד'ביק'טוב"לדביק'
קליין·

מסיייתנפש
פעמ(םושרחררגרייטהמלחמהמאורעותכשהחלו
כלנמשןההונגרי,בצבאחיולשנותרעדמטפר

להכניטשלאזצי'לחדבהקפידהזוהנוראההתקרפה
בגדרהיהכשהדברראףפוראלטריפהמאכלשום

הטבעירצרנומולבגבודהעמדממשנפשפיקוח
(וםמיידתפיליןהנחתהחסירלאכמר'יכלחירת,
עלמצטעררהיהבידועלתהשלאאחתפעםמלבד

ימיו.כלכר

I 

משה.בןטוביהידידיהגרשוןלע"(

למד,בהחעידשלשמהאתהרבכששמענייטדא,
וחזרופנהארןכה.שעחבמשןליבועללדבדהחל

מדרשלביתנקלעוהרבשנים,-10כעברוליטודות,
ילצידווהוידיושבהטפטליםאחדעלרחנהירישלמי,

אתהיהוידכשראהפאות.מטולטל(ילידםשלוש
הרב,יכבודלו:ראמדקומתו,מלאקםנכנט.הדב
האושלוטיפרבשלולה,חרבכשהשיב .?תכירניהאם

החיזוק,דבריאתממנוששמעהוועד"רוישהוא·הוא
שהםהרגשתימאן,דעליהשפיעוהרבשל"הדברים
קיבלתילילהבאותועודוליב,ןמקירןתיוצאים
שלימה".בתשובהלחזורהחלטה

ואתר.'לולותצןיו ,פ:רהיהדאיכנ."אילהו
היהאבאבביתו:הטדרלילעלטיפרהמבנרתיואחת
והוןלהחוצהויוצאחמתן""שפןראמירתלאחדקם

חשבתיהרחוב.שלהשבילטוףעדהביתאחריהרבה
נישראיילאחראבלהבת,אומדתנוהגים,כולםשכן

שאלתימכןלאחרבשנהכן,נרהגהראשרקהבנתי
חנביא"אליהולו:השיבןהראיוצא?הראלמהאןתר
אותר".ללרןתצריןפה,היה

אדס:רשםל
שנישנייהירכיהקפידמדרשיבביתהתפילהבעמוד

לפימתפללרהיהטפר,דונוטחאשכנזנרטחטידררים,
בדכרתהשבעימיבכלכילי,זכררעודהחזן,נוטח
חכנטתלביתללורתיהביתהאליבאהיהשלי

לפניהכיפרריםיוםבערבפעםליוזכןרולהחזירנ(.
שנתייםבןקטןילדליוישהיותלי,שאמדהכפרות,

בכלאניאבלבשבילן.מיוחדתרנגרליקנהלאשאני
מתהכפרןתאתלערורושהתחלנרקניתיזאת

זיע"א.לתינוק.מיועדשחיההתרנגול

בתורתו
מרתקיםהדהכרפקרילשבלוםארצו

תורהלימודבענייני
הישימתלבניהתמודדותדוןו

המןפלאהגאןולשנשמתןמתןו

זדצק"ללוימשההיב
וסיפןריםבעובדותזשןר

חייךממסכתמופלאים



 ...ימיםאריכיתליהיסיפהזצ"לפיינשטייןמשהרביחתירהשרהאדירר,.איומיישלמסי"(-מעלה?שליידמביתשלוסדרישתעליקיבלתהאס
הרפיאה,כלליעפ"זאתלהטניוקשהלטינה.מיהיםיהיאליייי,המטנעיתצויראתהונמששילשלמהוחצה.וביהגאיןמוןשלנכיישטיפובקצוהמיפלאסיפיולפניני
תיכללאשפןז,הכוחעתהויאהאיניממש.רפיאינסזה,במבצעהרבהשקיעייגיעהעמלכמה ...להצעהבתפחהםשהלר'שמיאמןשנימפיהשניםעלז"צל,פיינשטייןמשה

לשלים.לביתיחזו-87הבןהרביאכן,לביתר. ...לפעםמפעםשהתחרטהגי.ילקבלןהיזרמיכספיסכמהנעלישבריסיהל,יבאןבעיוהשלטיןפקינדלכר:יהסיבה
נניתיצלצלהטלפיןייםכבכלייסבאיתישעייעלהינדעהבאזיר.טהרהמקיההיהיכרמכןילאחויבויח,מטנועלהכנסתבתיאת
אתלקימעבומישהיביקשהפעסאררנית, lנליינאכשירהמקיהשלהמצאיתיהכשרהטהוהמקייהלענרנצתיןבתויעתפני

רבמישקינסקי,דיירביייייי,זההיהטנלדר.לאזון.מפההסביבהיהודיביןהתפוסמההיטב.איתינםינעליהעייוהבנישלוהמהויר
לשיןנכלממראבי"מבקשיי,זוביקראיעקב","ד"רכדיימיםשלישהמרתקנסעיירביםפסעפיינשטיין,משהוביהעיירה,שלרבה

יעקבד"ראליר".ליחשיבדבומי,דאל,ביאבקשה:ליג'בייסל,מים,-זה.למקויהלהגיע"אמנםיהיה"?"מהעיירתן.בשבילימהירהו
קלהלשעהייצאבסנאלטפלכיצדלרבניתהיראיתאיוזרסיי,דבאיסטתשמ"א.שנתבעימרבמותפיסניניסלערורבסתר,להתפללאפשו

דידרניירירילקראתייצאלברינקס.משהגיעשכביצניעה,קטנהבנדרהיירק,ניישלמקיןהללאהקהילהבנייעשומהארהבתים,
מהיעקב,רילי,"אמורבדאגה:שאלווברכהשלוםבמיטתי.פיינשטייןמשהרביהיורגאןןשניצננדול,נשלטעיניובתקלולפתעטהרה?
ידיע"מהיכןיבר".ממניתסתיראלאבא,משה,רביסברחשהיאמעלית.לכארבעיםעלהתימוהילכת"כאןבכתב:זהבשלטהיר.ךבצינד
עלסיפרנילאהריהבכ,רהתפלאבטיב",תשלאשסביפסקלאזהכלעםארלהט,גופיברע,הרהרכר,""אםטגירה"עיריביתבריכהיבבבית
הגיעי"לאדי.זרביהישבצקדתי,'"אסת,לאישוביטיפלההונניתתירה.דברימלמלמלבליכשרסקןהלני"יהיה ,בשמחה

הנה ." ...ניראחליםחלמתיאמשארמאיש,לאיזנייאלנגשהליהוטנימשלארבה,במסיויתאתלמציאוקעליכר,על«עדישהשלטינית
שלנדןניתלפניניצנמשהוניסןבאתבתלימיאניהוננכיהאלוהתקשוההטלפיןמכשיואתעצמיעלשיקבלהמתאים,האים

ומשמאלומימינועמרומלאיכסוחיוור.חלשנניתואישרופאטבלדו,יעקביזירמשהוניהתרוצץיומנאותיעידהמשימה".
לפתעלא?אינשמתיאתלקחתהאםני,לעשיתביצנקצוזמןנתיימינטיפיירי.חיליםעביוכספיםלאסיףהתליגמלקבלן,מקבלן

ואימר:מכריזהמלאכים,אחישלקילי-רםקילויכזכשהיאסבי,למיטתסמורהנכדנקנעההלילותיבאתדהדתיפה.משימתו
 ."--- 'ליתעמייהמקייהזכיתיא,בריהמקיהננדקותליעןרנמקיםנינדאגה.אלייידעליאפל.קטןנחדרהמכרעת,הפגישה
ממוותיהצילתיילשעמדהיהיאזיהיאגדילהמצני"מהילמענדה.ושינוסשיניתדםבלחש,והסתוידיאנשיםשביישביהשילתן

עלייהגןוזממצויהשבבראהמלארמכן.לאחרשנים ,במתתהובניתשאלההרב?"שלגנחהגויהקבלןילידימשה,וביאלההיי
וביהסבאשללאיזבייהסיפירמשהגיעהימים.צירריהיהיכנואהקשה"מצביהבנדקית.תיצאיתכשהגיעישיננהמהקבלןביקשמשהרביהסכו.יחמורהקימה
על,קינלתהאם"יעקנ,בלבביית:ישאלילנכדילכיה"חנלקחהרכיאכן,עציב.נקילהנכדאמרלאשפזי",ביהביטהקבלןהעיירה.בניבשבילטהוהמקייה

הנכ,דענה , ....."כןמעלה?"שלדיןמביתשלימהרכיבהבדיקית,משתמישיב,הנדיקיתנערכישטהלאחיי?אתלסכןאתהרוצההאםיהודי,"וביבתועומת:
שלדיןשבביתלשמיעטוכ ..."נופניו.עלהשתפרמצבר"אמנםבהתרגשית:ואמרמשקפיואתהפרופסירמהיאזלסיביר,יגליניהנוראהסודאתיגלישאםהנריודע
רביהפטיר ,ליובאן"בעיושעשיתימהאתמעריכיםלביןנכןדשעררהבדיקיתאתאביכשמשייהארתקין,אינוהרב.לתשדבר':יידעלאאיש"אבלמשפחתי?"עליהא

זיע"א. ...צחיקבבתשינויבמצברחלעתה,בידיהמציייתהאחריבותהבנדקיתאתשיקליטנירלנויכה,סמורצדדינוולבניתוק"עליו
 ~רr.ר.נ:::ררr.ג.ר כ::::rי.נ:::רr.ככ.ז:~-----------------------------------------------------------------

רבנואמרשעליכסכפזהמסולאיסיחידקסהמוסיאברכילככזו
כלכנגדכאמוהנאנשיסמעטיחזיקואייזי"ע,תנמןרכיהקדוש
דמשיחאpעכאתדוש Pה-;ך~לוןעורכיהימי.סכאחריתהעולס

ולצער, ,המזרחישלשכומרוןכניסבביס"עונדאנירב!סשלו
למנהלהתלוננההמורותאחתץח.דסויונישס,גםפהעובדות
בעכוד:ןלהמשיילהמפריעזהודכרעליהמסתכללאשאניביה"ס

שאיניכךעלקשותכיונזףהמגהלליקראוהנה ."כקודש"כהרגלס
מעליכושזהה"י)וציציתןבוקעטורמנהל(ואותועליה,מסתכל
שוםלישאיןאמרועןדה/רצוןלארזהעושיס,לאוככהאותה
דרכיעלמקורותממניכיקשיהואעלי:ןלהסתכללאהיתר

העלוןאתחברליןנתכגוובן,פרטיתובהשגחהולשמחתיהגושןנהן
הקדושהגאוןמרןעלהמאמראתלראותנדהגותיובוהנפלא
ליישמיעללראותלמנהלנתתיוצ"ל,צדקהיהודהוכיוהטהור
ע"אס"דשבתכגוס'זשמעאלרכישאמרמהגסכולל,וזהלסגווך
עמדתיובזכותכסוכו.'אשהשלטנה Pבאצבעאףהמסתכלשכל
חיכתהשילזיככיכוביסשמןלקשדחכיתינכנעתי.ולאשליעל
הסאיסוריםכמהלהוריהסלהראותככדיהמאמרשלצילוםרצן

כח.ישרוכרוךחזקהמורות.כלגבלליוםכלבביה"סעובריס
מורה.אולךיאתן;יחצק

מיחלהו'הסיוותזמשפטיסכפרשתדוכחישא.כאת Pעעורךלככי
הפאהאתכשתסירוכלומרפאה,גזמטריא-מוסו"תמק'רגר
מסרכך.'מ'חלהמיזהכנגדימזהיוהיסרותי'אזימקרבינכרית

רעיתייפהכולךמתיכ,ךאיןומוסרעיתייפהכולךכתובומצאתי
מ'ראניו'מוצאנאמרוע"זכ,ךאיןפאה,גימטריא-מוסכאשר
אניגותיכלומרפאה,גיוכטריאשזהגוו"סר"תחאשהאתמ'מות
פאהעסכרחוכנגוצאתחיאכאשרהאשהאתגוגוותגזרמוצא

סיבהזחהזין,מיזתשזהאלוקייסגיוכטריאפאהוהריכנרית.
 .ח"ו .כקרכךוגוותלמתלהחלילה

מריןא.ואשריוסףלמצורת.תזט"וסחרותי"תכובנ
א.טוב!וכלרב.שלוסיה"ודמשיחאעקבתאהגליוןמערכתלכבוד
חשובגל,וןלזכהדוכשיחאעקכאתדורחושךבדורשכזינואשריני
יסודהיאאשרהקדושהחומח Pלחזישארלעסאתמ:וורראשו
אלןכענייניסכסדרמתחזסיסבושיםאנשיםוהרהנישארל,עם

הבילויהיאשבדורנו,ההמןרותהמפרצותץח.תב.זה.גל,וןבוכות
בלוביחדר,ככלטלוויזיהנקצרה:(הפירצותוצימרים.מלןובכתי

ברכותמלצריותחילונינדהוטונראה, mתערןכאוכלובחדר
ללכתשלאזנהריסאנשיסהרבהב"הג.ריחם].ה'וכו'מעורבות
מפרסמיסהחרזיתשהעיתונותקעאאדאךאלן.למקומות
העקסניסונתעוררושס,ללכתאנשיםמעודדיםובזההנ"למקומות

מהיעתוניםשוכבקשיםשליט"אהאדמורי"ס Pכ"אתודח.תימו
יהיהזהמכבתתפרסמואסאסןכוןדאיהפרסומו,תאתלהימסק
גדול.לר"עלח

 . 02-5316977לhfיולקת.וזספאשררינ.ליעגיסיבכלל
חכורעסנגפשהאחותיעיבדה.לצייןרציתיהעמרכת,לבונר
אךניות mבו Pחזיותרכצעירותןשהיה ) 28(ככןמנוגרישינה
והחליטירוד .כלשונו-הגדול"לעולס"יצאפגישותרובמתמת
וצדיקהירא"שב"האחותיוח·ל.קצרותוחצאיותפאהלבקש
להסיפרהואבפגישהובח.בצניעותוהולכתמטפחתרקשרוהצ
ופאהקצרהחצאיתכולללתנאיושתסכיםכלבדאךמעוניין,שהוא
לבגילוישלברגע Iואהסכימה,לאשאחותיכמוכןמודרני.ולבוש
שורףזהלבחוריס,קצרהחצאיתזהגוהיודעתלאאתאמר:הוא

עזמודנוותלאישראלשכונתל,נראהירחס.הימבפניםאותנו
 .זאתלהסבירוצריכיסכיבכותוכסתוןכשהמכשיליתהיכמה

ב)תכ'דJם.שוונר(הםזמ
דשמיחא".באת"קעהואכןוכשמומינובדיחינה!(אללעהןובכזו
כתורההיודתכעבח"וחולשה-בדורנושישמרע"יר t '"גבדר

גדולהווקטוכ""ועחשהזה.רר.עלהסירזוכימןאתםןבנצזעות
זכיתס ',כןו ...ינקשוותורה ..כהן'!שפתיינייהאלו.ומניניסמכס

ז"ל,אהר'"עיפ'כטדעכזהירוזבזמןהאמתמפיציליהית
,ר.אשון.אדסשלהעליוןמחלסוהקודמיםוכהדורותוסהנשמות
ועודוכיהןדהי!ב"עקתכאואנוהתחתוןמחלקוסוניהאחרוהדורות
אשראניגסאמפרהגליוי,עלסוראיסשאנוהשכחיסכלעללקרא,
שלצייןנמעלממשהשוכיבטכריא.-טכריאתפארתככולל
אחדלזזיהעלוןג(גיעכאשרזיע"א.יסוירכןעקיבאדביהת(א

חייסמיסכגדרלשניגואחדלהעבירוביקושישממשחאברביס
 SOמצו"ככח.יישוגדול.ק 1Iח'בנופועליםוהדבריסצמאה.לנפש
כיוסלברכהשמותלחזכירובקשההעלון.הפצתעכורתדומהש"ח
שפרסמתם.כסזככותלפוריס

וכרבי.א,"דרקילוג.הגיקזוארהברבייקרה
העליועלאתכסלכרךרציתיקודסדמשיחא.עסבאתלעוןנבלזו
וס'םוריאמיתישוכיסביראתמלאשהואמצויאיסשאתסךח.שוכ
מדכריםהזמןכלשתאסאתכסלכרךגםובחיתיתשוביס.צקידים

גנדהשיאהאמיתית,הצנעיותשלהחשובהעניןאת 'Oכירןמז
קמוהוואניארוכיס,שהםאפלייצמודיםלכושיסגתזפאות

שייס Pהכלעםהצנעיותשלהחשובהעניןאתלהפיץשתמשיכו
ממשתשוכה,כעלישאנחנוחבריסכמהועודאניכיוהמני,נרת,
שנחשבןתנשיסאצלשגסשלמהנושאמזועזעיס

-'"-:-:;===~~~~~~~~~== 3הפריצותננכס:ןחרדיות

בצניעןתללכתהזהכזורלאשהוכאדקשהעלשות,מהיודעיםלא
גברמאשרקשהיורתולאשהדח.ברר_לכגנזלהזותצריהנהיאכי

המודרנית.החכרהשלוהסחףזהרסאתרילהגר,ולא pחזלעמוד
יראזאסשהואטוויוגהרבלנתניה עי.(,חןדשייסבעררלפני

דו.אהדרשהוכסוףהצנעיותשלהנשואכלעלזויבראמיתישמייס
סופרממשפחתחוץכרקככניצנעוהחנותשסושאיןאמרגס

לאשהכיהוהכנושאתפעלושאתסרציתזעכשיודוד.בןכרחוכ
ותפרסמותפיצושלכסבעלוןאוליאזהורםכלכנגדלעמודקשה

כדיאמיתית,צניעותבגדיעסחנויותלפתוחלאנשיםותציעו
שכברנשיסגסכיצנועיס,בגדיסלקנותקליותריהיהשלנשיס

כחנויותאיןכילעשותמהיודעותלאכברכצניעותללכתרוצות
כךכללאשהסכגדיסקונותהנשיסכרחסובעלצנועיס,כגדיס

איכיקשה,המצכלעצמם.כגדיסשתיפרותכאלוישצנועיס,
ככלמופץיהיהשזהצריו , Pכרבבניאחתחנותעללסמוךאפשר
כגדיסלקנותנ!(שיוכחאפרשותיורתיהיהשלנשיסכיזהארץ
שלזהכנושאהותפעלושלניהכאכאתשתביטמקוןהאנייס.צונע

רב!י.ניבתה.ח%'קהכרבבהצנעיו.ת

פעלזןת.שעישחאתןןה Pי'רב,םיתראושכ Pמכךכתנהמרעכת:רעהת
 pהזוה·מספר Pלהעתירצתי'דחיסמא"באת P"עהלעןונבלזו

וזלה"קהרבים,לתיעלתלסרסמושוכהראויויסזויתנוץדבר
חנשיסאתעיויבהתוכאתשנשואםי"בעשהוס):בתרג(מצוטט
יילךהמתמיטתלפני"לכיהנשיטואסכתפיו,מאחרישיילכו
אםכ'כהו,יסתכללואבבסיססניסמהייתראהשלאכדזלאחור,

לאח"וואםעליו.שלזטההמוותלמלאואיןכחןמסתכללא
הגיעשלאעזאנשיסלכמהרח"לגןיתהגנרםעצמסאתשומריס
ללכתמכל,להיזהרלנשיסשישהקיהאר"יכשםיזןעוכןומנס'!
אתיזהירנפשוושומראנשיס,שםכשאיןאפייכללהקברותלכית

אתככיתספועלותשהנשיסוכוודאיזה,דכרחומרתעלביתוכני
גןשיח.שלשופרוקוללשוכועבמהרהשנזכהויה"רלהס,חנצרךכל

ירושםילשםבמיםדל
לאוריצארוהנ,לאחדמשיחא"נתאיעקמפזהקירהעלוןלככוד
מדתרתורהכלימודהדרהכפpויובו"בתורת,',שוב r .דהספר
להביאוראיתי!צו"קל,וילמהשרביהגאןושלהטהוהרמשתנו

מהדכרםי,ממשיחיזוקשיאיופןכאלישוגמישניסאודברכןא
הלזרדזיראהעלייה pכלזןאר-לצייןנוכללאמקוס(מתוסר
הספרעללהמליץרהיניזווכהזמדנותזה)ונתוץנסלאספרלרכןש
שימס.ויראישינהכןכלבושיקראשראוי

 ~ןהכבארהםבכ:וכררח.ותם

ז"לסיליקהבןשמעיןלע"ב r • '"יינר
לזמזנבוהעומדהחסיאישואהובנו,נסשנוידידע"ינתרם

חי",דהאןייחאידין AI...יי'~
אמןכפלייםבכסלובבאבזהכדישישלםהי

כןכהןה iאליסזחייסלע"נ
ז"ל.רחל

זכרכןשדהנסתרןכתיעל
כןפנחסושלם,בריא
כרוחניותהצלחהדיאנה

שמחהכךבנימיןוגשמיות,

נקויכ,הגידזויג

לנצח
.זכה

.רהז

 . . .. I.r lיeו gסירנ eeור Oה

DO ןןבn מכן

 !!ידוימניתלכימשויישספד

 ·vיtבארלשומtןאוpי'
 ~שסקיראתעב~

Xשיל"ל<ןהסבו>רהרב :אמת N -זצ~יטור;ורבI 
 tעיליתובסדויעי N<חוס'(ידוע"לליכשארי

םידלילשסקתאירינינעלכזתכןבשלכול
געיתייס,שוסתיואיברישוסתןצןXרסקן:ללמ

עמשייתסיפןיר-רביעמשה

' 'I ))/P ~ 0 2 ?" 
 mכממוד

רובעיית
ןהיטסות,םותקיינחרבהעמ

 #הסכןהסרכהבמכבתן

שמןתתלבוכןןמסבן

ררלסןראסלקץלמומשאל
אדכ,לשק'ייבסקב nהגרמןר

יילסחם 40שארלייבתר'חrןצקי"םיןרזארןוג

ט l1העבששללציונםנסיעות

הוה"קשללוציונוהקךוש

יצחקלוירביוהרה"קמברסלב

הצךיקיםושארמברךיטשוב

בנלבאוקריינאהטמוניםזיע"א
עת

ני\תו..,זו Pזו"תי..,תחנות

ידתימאחדלשהחסיהרעל"כ
בג:דדהכסו:דובה-לע,'יבכמ
ח:די:דמגדוסו'זzומשארח:זכ.

זzמזסא:דיילעיןבלרחבר
תי:דר.לשעו:זלסומכי
מראותחותמיםהיואוינת,

ומדיחים.שואועיסומ

זדנקייון Yופנחחנח"ח
מאזהשלישיהנשהיוםתרקביבה

יישרלמ,ץיהאבחטףיהסתוקלות



וIנכוכחיםוכאיייםותרהבדריוטהייעדהתייגען{

התרוהמאהבתורצאפרעלהיתהבתרוההתמדתר
לאיןהירתרוהלדבוירצמארנרועברנרלר,שהיתה
מערלםשכחבלימרדמרחרשהשקיעבוגעשיערו.
אפילרהנמואאלרצמרדמורתקבשאורהיהרמלראר
חתרגתראחויאחת,בנשימהשערתעשוהשמרנה

וביהנארןחרתנרעםהסתנותמימרתשניםכשלש
זיייעאמתהשפתשלר[חתנזצ"לבידומומאיויעקב
ביהדרתהתרוהמאדיריחדאכמפרוסםהיהאשו

רהית,ררבלילםימיבררהבתיםקעמלשזדפרלין]
כזיפהרחטיציאהםאכימהביתיצאושלאזמנים
עםבשיחהובגרפעםפלט .התרוהתקויאלשמוע

הנחנרלאממש,הכלנרדילמ-אמררכרלרמדים:
למדנררמפרשיםנפ"תלמדבר,נדרלבקטודברשרם
כלשהומפיסקאזזיםהייניילאכלוםרנושאישר"ע
לאפעםאףכשמלה,הדבריםלנרשנתחררררעד

תררהדברישהירעדהתייגענר ...מקרפיאלמזנר
רשמחים.'מאיוים

ספתונפעםזאתכעדואי!ס"ש I:"בכל
השרלחןעלמצאורדחאלמשמשרכשנכנסברקובכל

שלושבמורצתבהםשעייןספריםשלנדרלהעוימה
הןנדלרתרמערצםטפחשנילרלפעמיםאשמרוות.

הירלדבעיה"יגלייהכעיןבייזעתהרהןהתרוהביניעת
הראעמרבשיחהכימלאהפבלרמושיכלרת"ח
נמיואעזרמוישארכרלסש"האתתרתכרפללרמנ

זהוסיפרומה.רעצתראבבקירהקרעמיתדיסרהנבהב

בשניםאחתפעם :רלתרדגםעוצףמאלאחדיעיד
בימיזצ"למטשביוןרהנאתאקובלכשהלרמארחורת

ומקויאבחרואצלישברשירמצאנכנסהראחרל,
-02ד S39בכניסתרהנארןהוגיששלאכיוןהגמוא,מתררלפניר .5S0 

 ...מעלהישלליישיבהמתבק'\עשמחהןברהםבא :םשמעתלאוכי
ווז) Oתשניסן,ווד(נלבוועל Jlצ tשוכשרהםגאחכםהרהווצעלחדשיסגיריםרג

מופאים?מיםהורפא:צתקרקקים.זממיםשמנרדבירה.אילצרנ<הלאאזתיעו:רצשבהלאששים
 ...אחיתכצויהאחדכלרג-יוסמןניצלויותבוכבניIנ1לןשהצועהשעקצתרממשפחתרילדלפנירהבואראחדירם

היאמהםאחדגירס.צולהםהיהב<תרמבגיכמהנתןללכת.יכולילאיבכוהציעקיהיהבוגלריהתגפח
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קמיע,לינתןזהלפניללכתררהוציאחדם.רהיעקצהלאשנהששיםכמעטהזההיוםרעדרמאז
ליבהתבלהםשםכשהגיעעליר.זהאתתשאיא"למהם.דפחרלואיוווה.דבילאצרעהלאארתר

תאמואמו;לשל,שיאותר.ושלחופטיררלוגתנו ...חשןלובכאאלעשייזכשנת ,אזמגי
!כשבא, ...דיחריווצהואינרארתישוגייסילהםשיברכר.ממנרובקשיה,בהוםהשינילוכאבאחד
 ...רפטווהיישיבהרירבחמגייסיםלאלר,ראמרלרואמאח"כפסרקים,כמהשחלר .הידאתעלירשם
לאחרמיילמקומםחזריהמעייםאנילואמוורחני.זה

 ...הקשחהתואנהלעשותלוופאבדור
החנותלידתאונהעשהאחדוחזרשווש.טיפול
נכנסמסכוו.מצבוהיהשלולאזהתשמע, :שוב

הואתיכף,לררהייזעמושהי ..פהתבואלוופאקשרר
הפצרע.עלוהניחמשהוכתב ~אבןראניימיםכמה
בחוץהיישכברהמעייםרכלומאז .ועבוויזהארןת

ייהיבמקרמםונמדווחזורעבושגהעשווםכבו

אחדהמדרבלולפעם-לפלא.השו.לוכואבולא
שלאבשיעולנתקףהמסובים- ...וכרפאיס?מיסוכי

זוהלאוכל.ילאלדברלאוכלןרמשלהטהורותעיניו

וביקםכילם.אתהתרידשאולאנאצ"הגרב
ולוקלהרארתובוראבוהםשנתרפאו!

כליל.פסקרהשיעולשוב,רובזצ"לשאולאבאגוב"צהחכםמוןשלותמחלבימי
קרל.שמעתםביתרלבניאמרלחייוןיחוהאבו"הלנתח.הוופאיםובקשויובעגדרליםכאביסולהיה
אמרו,ל.וקשמעתםואמוחזואח"כו,לא.אמוווצהאנימעט.תמתינולמשפחהאבוהםוביאמו
אמו: ?שמעתמהליאמוומשהושישניהבילא.יוסכלבינתייםלעשרת,מהנואהואח"כלבוי

שללישיבהמתבקששמחהבןאנוהםשמעתםלאעשושבועלאחרעינייס.במזוקקיםמיסתשימו
לאדעולהסאמותיאמו:ענית,ומהליאמוומעלה.שאלו ...חשדהממשוהעיןכלרםשאיןררארבדיקה

זי"עא.פסח.עובעדשנדחההיהיכרהזמן,הניעשליט"א;אליהרהג"ואסועשותם?מההוופאים

זצי"'!גמורת-ישואל Iהכ"קהרהריאדמוכ"קלשבת-משבתלצוםמאשותשוביותריתיסלהבין
הלאהשימשיךלבחרורמזראה)לאימירשבסוף(כידוע
זי"עישראלהביתלויהקשיביפיסק,ושלאפוקרלשנות
ע"א)(יטחגיגהבגמראאחתלפיסקאוו nהבהגיערהנה
מיניההובינענהאומוהיהמאיראומויהודהשובי

יהידהשוינוספתפעםכזאתעידאיוהש"סבכלרביה.
וביהגארן(מפיכזה.בנרסחמאירו'בשסהערשמיאמו

ו"משליט"אגגיחרבסקיאבוהם

ישואל).(פארטשיביו)בישיבת

 ...לשבת?סטבתציםבאמצעאתההיי
האדמו"רשהגיעבחוהמ"פזההיה

ישואלוביהוה"גאלושואלהבית
 ,םיוושליאב"דזצ"למינצברגזאב

זאבישואלמו'ביקשישראלהבית
רבויספומה,דבולספרמינצבוג
שלבתומחמותרששמעזאבישראל
זי"ע,משאיזקנחוםוי vחרה'

פנהאחה"צחמישיביוםשפעם
זייע',משאיזקנחרםריהוה"קאלוה
לתםפווסתל,הביאויכוב,דוחל

לוסיפקההיאייזסלניטלתומים
נטלמשאדיקנחוסוו'בקשתומיד
והמשיריאכל,ייזרנטלביריידיו

אינניאםבתמיהה,בתושאלהשעהרכעבו .
ירסההריותבלשמשבתציםבאמצעהאתהויטיעה

שהאעהמאןלה,ענהקתדצואתתיבי.שחמיםיר
גלומסינשאינכןעייפות,הרגשתייקובהותשמשע
כדיהצרםאתלהפוהחלטתילכןקשה,תרס'להביו
קפץ-זאתכשמערישראלהביתהתוס',אתלהב,ו

תבמשלציםמאשוחשוביותותוסילהביןבהכויזי;
יחמ)אילניספו(םתררלשבת.

 ...למעוד:ראכילויריונטל
הרציעותאתבמקרמישיגלרללמשמשרנתןאחתפעם
כשהיאמשמשרמידהקציצהנשמטההתפילין.של

הרציעיתאתלתפומהמפיקעיוכהרףאדבנרתיקה
אוצה,ליפולבליבאוויותלייההקציצהונשאוהבידיר

בחלכוסבעבוויכשהכניסוכיסז.החורירירבינרפני
וישתהשיאכלמשמשלאותוהווה(לעקןא)רפווסת
תבשעשובבצהוייםאליושיבואבוקשוכן ,ובמקרמ

טלנוהחדוומישראלהביתיצאאר,ובבייהוה,ודעהס
כלשאהמשמשאתהכניסאחוה.ודלמעולאיגידיו
לכאתבמקומושיאכללויהורההדלתוסנוקוובב

מעטלהשאיויזהרוכיבעבורר,שהןכנההאווחה

אתלהצניעכדיזאתכלתמי,זנוהגשהואפיכבצלחת

ישראל).(פארכרגיל.שסיעדבחוץהאנשיםידמווהדבך
הצדיקיס_.מקטרתשלדץ.פ.ר

מישיבתאחדבחיוהגיעפעם-בצדיקיםמישגלנראון
צעוווהשיחזי"עישראלהביתשלמעינראלחבורן
ובינימהטוב,ההפןבמחשבתאיתומבלבלהועשהיצו

ממגיותורלקחהפנימי,החדראלהכניסוזיע"
כלפייזםברעוותהירוכשכתיישבמקטות,שבשולתנר

רבסיימושבמקטות,האפואתלנקותוהתתילאש,של
וכשיצאלשלים,הבחוואתוביררהאפו,אתשפר

-התבטלופשיטהנ"להמחשבותשכלסיפוהבחוו
זיע"א.בחיים.עודנריהוא ,יליאזווחולא

טבאיוסאונ<בירוכסכרא. :דסייטרבןנצודאב

ניואהשמייםוראתבר.כעלווניכונעובהיותוכבו
יתבקשהואכיאחה"צחזוובשבתיעזוכאשו
בלביהשליםלאבמוצש"קההבדלהוכסאתלשתרת

בחדרערבלעיתותיבדדהסתגוכרלשםזה,עם
שלמהמסכתאבזריזותללמרדהספיקשםמורחד

לעורןיצאיאחולמופה,מואשה
ואזההבדלה.תכרבינלפהסיוםאת
ועל,ילוהבדשייוסוהכאתשתה

כתאמסםדיסימרבנוכצוובא

טבא.,רמאועביד

 ...תבשבלישןיבןלאיגי
מתירע"ה,הצדקתהובניתאמי

בנהלבריאותהובהמסיורתה
בליללישןנרהגשבנהלהנתחרוו
בעלהבפניהתלרננההיאשישי,
איןכיהשיבהוהראןכ,עלהקדוש

הבןלמדזימתגובה ...בדבווע
עקורניבאופןמסכיסשהאב

המפוושתההסכמהמןזו.להנהגה
יכולשאביהבנתישישיבליל

וכן .לילותהבשארגםכרלהתנהג
שבתשבל,לבוהנהיהתייופתותקבמןשכוןעשיתי.

מיהובפמוגלא-כללעוצויעושעלעילההיהלא
וישאםמרורש "תהשבאתאלוישינברו"ישמכתיב
ןרכבשמיותו.פשעפוותאשינהאפילומשמותועל
ישניםהוולאאידו)(גיטעםיבטויהודיםאימוהיה

מסוגלאיגניטיביהודישאיניאעפ"ואניבשבת.
 ...בשבתל,שרן

תינוונצשה"בולבהזת"משבצןהמםריסאתגישהלןתני
תקשרהלצנעיי.תינבענייזהב"נ<"טרת .הכלחנ
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 ...ליטסת:דהק
והליכותיודוכירהצניעהואהיה,הדרורצידקיסגולהמיחיידאחד

גבולרתללאהיתהלתווהאהבתוכל.מעיןיהטהווותהקדושות
היהזהאשרמופלאהשקידהבולילה,ירמםהתירהעלשיקדוהיה

התרוה.לעמלומופלאיםחחידר"תלכתיבזמנווובהקדישו .מחיהו
יהנההלילהבאמצעמשנתווווהתעפעםהי"ו:אבוהםו'בנווסיפו

וובנתווה.חידושיבותכווחללשוסמודשבוי ,וובנאתאוההאור
כותבהואכייוגיששלאעתרדחסוההכתבים,דבואתשיגלהפחד

הכתבים.העל,םכרובתורתה,וכסלויכיוכיובקשוחידושיו,
 ...כלוס'צאולאבכוסהמזלגוממתי

כמהלעשותלצאתצויכההייתהאחתפעםכיע"ה,הרבניתמיפרה
יפויעשלאכידקפהאותהכיסלרבנילהכיןהיתהיוגילהסידורים,

החשמל.יהסזלגאתכאןשישלובנואמרהזמןובאותימלימודו,לי
כשבאהוהנהלצאת.צויכהיהאכיכיןישהרבלהכוןווצההובואס

אולםמים.ששתהובניאמושתה,םהאושאלהע"ה,הרבנית
נשוף?אידסידשאלההיאשויף,החשמל,שהמזלנראתההובנית

זהאתשמתיבפשטרת:השיבררבנר

אמרהמידהיאכלום,יצאולאבכומ
בוובוובנו ...מיםלשיםשצרידלרבנו

לאהעולםמןופוישותוקדישתי
וקשתהובמוף ...מיםלשיםשצרין

 ...זרב.ל ({Iןהוכללייניאןאפילן
בימייכ , nע"הובניתהוסיפעוד

 ,ןשהתחתלפניזצ"לובנושלבחוותי
מופלגעשיושליחודהבחלןהציעי
ןלנישיאימוכנהשהיאאמוהבתאיתה
ולאזקנו.אתשיגלחבתנאיובני,עם

 !ושלדסחסאז:ןאמוזצל"ובנרהסכים
לאיכסףזהבשלהןןכללייביאראפיי
לאלערלםבאמת!ןזקניאתייגלחיגע
מאוד.זהעלמקפידהיהאשרבזקנו,נגע

 ...יפמ.ו:דיפלתטעהעשהוIבןכעבןי
קשהלבהתקףזצ"יל,ובנושלהצקותאשתוכשעבוה

עליההעתירזצ"לובנויממוב.רקשהניתיחלעבוו
שההוובנו .הבהצלחבעז"היעבוושהניתוחכדיניסורתחנ

עשהמהזמןרכעברר ...שח"ועהותנעשהובאמצעבביתו,זמן

זמןוךרכעבענין,הפשרהמוינבהלאהסובביס ,חהשמשל
יתנהרגויספוהצלחה,בהעבוחוהניתשב"ההוידעו

רבנישלתפילתוכחברחיים,בסכנתשהיתהאמווםישהוופא
 ...העניופשויםבבהסוהבינוואזבהצלחה,הניתוח

 ...ר.ב.יתרלחוויריצ
בחםאתלבקוע"ההרבניתעםזצל"ובנוכשהלרפעםאוע
אמרלמושב,יעיכשהגםיימוואחוקיזמה.במושבנוההיהת

כושחזווהענין.פשוהבינהילאלבית,לחייושצויןלרבנית
רבנוצפהזהואתודכים,ינתבתאליע'נהוגובנו,שלשחתנו

ב,תיוטאכלתי
היהשיאכל,הובהבומפציריםשהירוגםבאכילהממעטהיה

 ...ושבעתיאכלתיב"הושבעת",כלת"ראואומו
 ,ז"הוכ,ל, (I1ווהתיקתאלגמורתייס IומעיילייUכ

ומקוובותלמיזוםלנחהגיעזצ"לובנןעלהשבעהמימיבאתד
לפנישכשנתיימדוהעי ,וי"הועקניןדוזוישיבדלח"טנובו
דעול,ישיאב !דודרי :לישנאבהאילואמרזצ"לונגו

שאתהכמהממניתלמדשבת ,זבעוה"שליהתיקוןאתלגמוו
דועוימיםיאריןויכזהנרבו ,ו" nרבנוחי"ו,רדדו'לוואמר
שאמוייםאותובבידיקםימישנתייםלאחוובאמת ...אותני
זצל".ובנונסתלקשיפטו,ובני

לחיים,צידקפעולתלאוולהוציאזכינוהי"תבחסיד
הצידקבוכהויאחוהשאיומאשרהתווהעלופרפואות

בטל'להשיטניתוזצרקיל'.ויזמןשלמהרבגיהנאוו

שיראמידת

ןתפילההשירים
בערבךחדתזכו

פסחשלשביעי
המערביבכןתל

 Iלגלייננייתבחיוישהיות

ושוכאהסךהשילחכל
אלינולשליחייכלווכהרת

םרכיזשנשוכיתעשרה

ביתבשרידבסרטיית

יבהוכערןתלכהוכקדשני
שיראוכירתרחלא
לששביעיבערבסריהשי
וכןכםושכרססח.

הכתובת;השוכים.
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 .ושמחכשרפסח
ירבגןלמרנן
יצדיקיגדילי
שליט"אהדיר

יימירלרבןתיני
שליט"אדרכני
דנייידלכל

יתימכינן
לכלהקיראים

םיקריה

תיבלכלי
ישראל

עלעוגדותלנולמפויןנהמעו
זצ"ליסהםראשוירהצדיק

נסתויםצדיקיםוספורכע
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