
 ...כעומובל{~הסעודהעלכסףלו\דכלחחישכ{"'להייפ!ממותלהיניא-במשייםנניעותלשכוחה ...יויהמחהנמשיקהכחולותהמספריים
וכעניינח:עובדאפעםסיפר!צ"לעדסיוסףרביצ IIהגהפרנקלדידרביהגהצ"טייםחלמתי,אשרהחלוםזהולגזרים.במקהלותטיפראיתהמרגשתעובדאלפנינו

עובדהיהאשרזצ"ל.טנזייוסףריבשםיהוךיהיהשהגיעיראהןמדועהללו,במטפרייםהענייןמה ...טופורואתרביהגהיצ'שתאהאופטחהמועדבחולעם
לרבניוקפהתהכוסכוכחלקיוסף""פורחבישיבחנוחובהראהרקידע,לאהואכמובןזאתוודה,מתנהמשוקוכןתאחמגיאיםא(אנו IIשליטבודרמןאל(מלך
שהיחהארהוכיםשרחחועדדים,וחוכירכולאבינההישאותואתשהכיר(ומיחלם,אשרהנוראהחלוםאתרלטפלעצמומשפחההיתהבירושלים :בקצרה)הדבריס
וכךהקדוש.בזוהרקרראהיהשעה,רבעשלהפסקהלוכבראםכיהיטבירדעמופלאוצדיקגאוזבגולבנםאשרמטוימת
ועושהבעווכר,בל"גהזוהראחוכסייסהיהשנהבכללהפליא),מדוייקתשלומילהכלפיראתפותחבגונתלשחקהליהחמש

רוככבדםחכמיםתלוכייילעשרהבביתוולהגזסעודהאשרהטלפוןמשיחתהמוםהאבאבעודלביתם.הטמוכההמשחקים
ובסוףשיעור,לאיןהקועלשוב,מצלצלוןהטלפוהנהקיבל,בנדנדהלהתנדנדהחלהלה

נותזהיהודההסעביקש:אשרהחוליםמביתהרופאהיהאולםולדים,שלכדרכם
חכםחלמייללבלאאשרהלההחולום.לבותמודתבואולונקשרשה(אכלמט(בה
סכוםעםכונוטפההרפואה,לב(תבבהלהרץקרה,מההב(ןצןוארן,טב(בהנדנדהחבל

באומרו:נכבדכסףלי"איןבהתפעלות:הרופאקבלושםמבוגר(םאנשיםובהעדר
רשב"י".לכבוד·זההולדאךהרפןאה,תורתלפ(הסברשוםוהטתבךהלימצבובמקום

אחת,שנהוהנהחזרכוראונובדיקותולאחרהתעורר,הוהומצבונחנקאשרעד
היההכססיוכצבויכול(םוחנכםהאדם,כאחדבריאלהוותכמובןהואביותר.קשה

ראוכרוכאודקשההולד,אם-זוגתו ...הבותהלקחתולבותבמהורותהיבהל
שכנראהלאשחוהחולום,לב(תלהגיעהיאאףהטפוקהל יוכללאהשנהמצבןכיהובררשםוםהחו

סערדתלעשוחהמןמוםבעודםבנםעםחזרהובדרכםמאמצוםולאחרקר(יט,
עלבעלהלהשחידא,הבמבפלאות(דוהםהרופאיםטפקורבים

כסף,ןאיכיהסיוםהאשהמששמעהפרבקל,ודדמריוןהטלפהצערולמרבהבייאוש,
עלוכצטערוהיהלל אותםהיסתההיאאי ...החוליםלבותאשרככללעשותטו ,והנהגואהכךקחתהורצווהכחיפניההט(פור,אתההוריםלצמח.הילדבהפי נאהחשבאבעווכרגל"~ניליוכיםשלושהבי -המספרייםאלופשוט !לא !לאואמרה:ל ילכרגודההסעשתעשהרוצה"אנילו:ואמררשב'''והןיםבטיפוהןאפשר איזה ,נדהםבעלה ...שליהכחולוםולדפיל ירדעואנישנה.כככללת"חמעטפהןרשחחשנה.כבכלהאךרבנום.ותבב כסףסכוםלךששוכחיבעיניךחראהלכןקשהשמצבך , I -, I ' 1תין ,בגייםתופרתאנוהרילספר:האשההחלהומידמטפריים?תסןפחסטנהלאסופהבמשצמחנשאר והודה,מחבהבשוקמסוומתלחבותהולכתהיותושבועובכלהתסשראחדבהורביוםנהומבשואסשה

וכלשצרי,מהכלקבהחובבוקרוחלרחרלצןת,נכיס I ' , ",ה ' 1
אתלמוכרנותבתוהייתיבדים.מוניכלקובההייתישםפרבסלדודרבוהגה"צהמשפחהלביתלפתע

, ' I I I לשוםחסםראלרקבחלוצה,סכוםאוחורישאהזוכן
לואוכרויועהברכה".,לרכשתספרכיזה,עלאדםויהוחזצאישהחזוןמרזשאמרנןאיש ,מקצועיתבצורהחותכותוהםהיותדוקאשליהמטפריים"לל (זצ"ל
רחוכידכהרגל.ךבצדרשיםוכעטפותעשר"קח :י"רשכהחלטתיהאחרוןבשבועעםבדחיפותלשוחחובוקשעצמו)בפביקדרש

אמטורלאמהווםכי הנהובנרקרקםהואבחרלצה".סכוםארחרישאראתםבטערה:פתחדודרביהמשפחה,אבי
סםרולאבחלוצהכסףוכצאהרא _יאוכיתםרהחלהמספרייםאתלמוכרנוראחלוםלכםלטפררצובופלונות?משפחה
ידרתמוכשלםוהואבשפעוקנהלשוקהלךגויד ,ארחרלידו,מודישליהכחולותשלדיןבותאתראיתיבחלומיהלילה,שחלמתו

וכעטפרת.עשרלקחלביחררחזכסף.אוחועםהחולצהעלאותםאניחאלאשלושהמונחיםהיולפניהםאשרמעלה
אשתוהבאבינחייםאוחו.וסגרוהגוםובסכאותןוכלאלהכשללאכדוהשולחן,ואילו"לחייס·רשום,היהאחתעלקופטאות,

אחריכסףלךישוכהיכןלדעחרוצה"אנילו:ואוכרהאשהשלמלדבמטורהועל"למתיס"רשוםהשנייההקופטאעל
וכרובסעודה".ערשהלאאחהשהשנהשאוכרתזוקבלהכיואמרתולאוש,פעםובכל·נשמית·,רשוםהשלושיתהקופטא

הלרשספר,אחריווכידהוכעשה.להספרהפצרותוכעת ...בנולרפואתתהוהבשמהשלשםמוצואיםהיומעלהשלהב"ד
בכלנגוכר.הכסףאכלשרצה,וכהקנה-וכשהולקנותאיךהחלום,אתוששמעתיהאםומחליטיםודביטהנשמית,מ.קופטת
סערדהןתהכאהייחיואניהמלךכידסערדהעשהאוסןהגה"צוטייםארעד?!לאשהיווברגעלמות,אןלחייםהפתקאתלהכניט

באוכלהןקדושההרגישווהמסוכיםהמעטפהוקבלתיבידרמןאלומלךרביהאדםשלדיבונגזרהיהכןלקופטאמכניטים
היריעהוחקצרזיע"א.הרשכ"יבזכרחבשתיהוהולשלוחיכולאגישלויטיא:שלהפתקאתהוצואוכיראותילפתעהנודין.
יוםלהגותהזוכהשלהנשגכההמעלהכגודלוכלהרחיבהינושכיוםזהלולדאתכםכשבאואולםלמיתה,וגזרושלכם,הילד

הםורבים ,בעלמאכגירסאגםהקיושכזוהריוםוהמטפרייםחשוב,אבריבמהירותהגועולקופטא,הפתקאתלהכנוט
דפיכמהלגרוסירםיוםשהתוכידוביהידיםהעוכדןת ...נה(ייטריבאצלונמצאיםוהודהמחנהשוקמאזורכחולנצבעמספרוים

הטבע,כדרךשלאישרעותלראיחכריזכסדךזוהרהפתקאתחתכומטפרייםואיתםבורושלים,
חטא.לוככהנפשלזיכרךבכךהעצוםהתיקיןוכלבד

-L _ _;__וכן._א_דנר_ע:_כ_ןחג_'"_שב_ר.:...'· P_לו_הא_ N _תנ_הת_כו j_ז ...המלאשמיאתשתזכירימיןכאניהפאותישלבנושא- tשליט"אהמשניחוגוה"צלשוגויילבאכי

גדרילחיזוקכיס"האבר"איגודאוגוןאתהטנהלאוריןוברחשובאברך
גזוליזבדיטיבאיסיבדיטקלערוןהחלאשרבעתכיבפנינן,שחהצנעיות
זחובזיקסנכרית.חפאלבישתלשהפירצהבחוטרוילבחט"אזציליישרלא

נהיהוכיצדזה.ואשככיטווהגדלוהכפריצותקשיסבדברםיטובאאף
ליזהחולכותחסידיסאותורהכנישלנשיסישנסכיוטללוא.כאחו

ותכפריצראותננשותיהסהחסייד/ראילולהבושלבעלהטקפידיםבלעיהס
ל IIהנהארגוןטנהלניגשוכאשך ...לבכותאולחצןקאסםיודעיואזטטש!
אתלפוסםאישורואתביקשוא IIשליטטגלדןרכיהצדיקהגאוולא

אולסבהתלהבות.הטכיסשחרבכטובוזח.בזיטקהפאהלבושנגדדרשתן
טעלחרנניםשארביןדכחשלחלמאשטואתלפרטםיונלאםשלאלהה
ניטקפידשאניאףהתוכן:כזהענהולשיטא"זןרכיהגה"צחדיקס.בגי
אניאשרן'וכזנינוטלשטועזהוככלטקום,בשסויוזנרלאשטי

הטשגיחיס"."אחייבריםושאבטודעותכונתיםזכרים,טוזמןלהשאת
כלבזזילוא ...הטלאשטיאתשתזכירוטוכואניהפאותלשבנושאאלום

בכךחעוסקוסאתוטעוזדוטחזקשןניס,כאופניםתוטךאףשליט"אזןדכישרהג,"צאלא
חלקם!ואשריאטריהספרס,לקבלכונתלעשלא

לוכטnrבתהתאפאתיו«חליפיעז-הקידוש_תאלערוולא
אשרזצ"ללייבוביץזאבדחיחורביהקזושןוהגאלשיט"א:שטרןאחרןחרבבפנינןוטח

לפנישבתל,לבכלטאזטקפייחיהדאכוות.עליחאחרןנותשנונריונעשרבכיתיחגתוךר
לולאבטטפחת.וילכןחפאחריזויוננדית,בפאההחולכרתהטשפחה,טבנותטיכיהקיזוש,

חהנדלטהואטר:נענהצנועה.בפאהשטזובדלווכשאטרתיקיזוש.שיעטוהטכיסלאזה
בכלנשוסהטוניכקרבגזולההתעוריותישנהחיחסדי- ,ראלישבנות ...לשיער?פאחכין

נפלחועליכןטוב,בכיאינוהנשיםציברוטןכחלקחטצבגיטא,טאיזךאלוסהצניעות,עניניי
הפאותטוגי(בל(צרוםקצריסמלבוטיסמאותןישרלאכנותאתלהצליהשעה,חובת

לחצילכיצדעצחלעחשובנלאסןאשכאוטות,השפליםמןנלטיזאתכלאושלטינהן,
שנים?כטהבעודיהאוטהבאיס!אנואאנשחת,טוזתנשיםחטוניאןתןאת

ל ום!העצההנןמשתוללתןהפויצותשאשנשעהמנגהתעמדואלאנא!
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זצ'יללוינשטייןיחזקאלרביחג:וייצהמשגיח-לעילם!כיראיש
פעם.תיאוזצ"ליילבהשלמהוביהגה"צהמשגיח
ובישללחדוייעקבמבאונטעיחצישעהשבמשן
עזותידעללחדויעלההיאליינשטיין.הובהמשגיח
בהתנהליתיעמילהיייעץינכנטבישיבה.הנשים

בהאייחזקאלוביליהשיבבישיבה,
שישלבחיויםתאמוילך-לישנא
 '.!םילשליטעבעילם,עןלםבירא

הקכ"ה?נ<םטן I!Ynישלבןיכי
רביהגאיןעלנוגשהטפדהיהפעם
הךןרמגאןנייאחדמאלין.לייבאויה

כלפיבשיאליביכיםבקילהספידן
איןחשביןלעשיתמבקשיםאנישמיא,
נשאלמחרת ...ל<ובוביאתלנינטלת

בהמאי.דקשהשיחההמשגיח

הקב"ה?עםחשביןישלנןוכיהתבטא.
לעשיתלניימהומנהל.מנהיגהיא

 ...מקיםשלחשביני
 ...הכבדך(נ.טישעםייםכלעובדתפיעלאיךרואיםאתם
הישיבה.גבעתבאמצעבגיההביטיןבויכתה<ותה

גדילפטישעםפיעלשםבד I(להיוטה,כשהחליטו
אמרהייעדיםבאחדהבויכה.אתהוסלאטילאט

ילםי I(יבןואממשוןאהשהיאבהתפעלןתהמשגיח
הפטישם I(ייםכלעובדהפיעלאיןויאיםאתם-

הזה.הפטישאתלהויםאפיליכחליאיזואניהכבד,
שזקיקשהפיעלעילם,'יביואישכיוואהאניומזה
שאנייאנילעבןד,כיחהילינןתזפרנטתיעבירלכח
הזו.בודה l(לכיחהבוראליניתןלאלכןזקןקלא

 ...תייריסרקהםיאכןאחיתממדיבחהם
המבקריםהת<וריםאתויאיםאתםבייער;פעםאמועיד
אןתםנשאלאםמשןנים.נייםיצבעבבגדיםלבןשיםכאן
ןכאןאחרתממדינהשהםישיביהםכ.רהילכיםהםלמה

מהלניאכפתילאתייוים.וקהם
היהיהידיכלאםעלינו.ויגידןשיחשבו
היהלאתייר,וקהואהזהשבעילםמרגיש
 !'הבעבורתעל,ובמלעיגיםמתחשב
 ...למ'תהאדםשסיףמאמיוכבראתתתאם
ומיוןן,לטבריהשנטעאחדאלייבאפעם
בהתפעלןתןיספוקברים.הובהוראה
התנאים.ןגדןליהרשב"יקבףאתשואה

 ...ינוהמשגיח:מוןלואמרכשסיים.
האם-שטאובט?מעןאזאיושייןגל<ובט
 '. ...למיתהארםשטיףמאמיןכבראתה

וכלבדיעידאין
לשאיףלאזהיהלאכשכבוהאחוונים,בחןדשיים
נכרו !הבייתהוןצהאניוחמים:ביקשהמשגיחולהיטהו,

רביתלמידןעלהראהוהיאהטבא?שלהביתהיכןשאלן.
לותנןשלי,הביתהיכןיודעהןאןאמו:בונשט<וןמשה

המשגיחלמהיודעאנימשה.ויא"ל !לביחיאןתנשיביא
ובשבחכאן!עודהמשגיחאתצריכיםאנחנןאבלמחכיון.

אחרייהיהמהוקוא;יחזקאלרביהתלהבפטיותו,לפני
לבדו,האליקים-היהמההכל!לפנישהיהמה-הכל
האליקיםלניישעכשיוגםלבדן,האלןקים-יהיהימה
דרוקהנ"ראתלמידו"עיטיפרו(העובדוח !זולתואפט-לבדן

מורשה)-שלי"טא

 ...ללכתליlין~ולאיתציחצבככףאהזהכלב- !הוךישעוכרבוהמ
שחריתלהתפללהלכתישניםילפנג:י'חדי.מלבדיעאיןהנפלאתטפרמחבוכתבשלפנינןאדהעןב!יזת
הכנףאתלתפןסמנטההוארכאש ,חילנבהחלןכלבלכיינירץןהנהבדרן.ןדני I(לעיו.חיץמ,ותיקין" Jכ

שישמרני.בהקב"הבטחתיולתפילה.שהלכתימכייי(מהכלבחששתילאשלי.ןקטהטליתשליימנ-!הקדמ
לביהכנ"ט.להתקדםכידלאחירכתלןללהטתובבהחלטתולהתקדם.ילןנת Rילנבחוולפנעמדבלכ Jרלםוא
בגלגילמדןברשאול,תשבתוי-ימני.מהקרףנכנראתל,לתפוטלנטותילנביחהמשייוןמ I(הטתיבבכלבהלאב

יהודהיובהאלקיהמקובלזקני.התעטקשבהםאלןבענייניםמביןיאינאןכלשהן.ןוצןלכלבןיש .נשמה
הכנטתלביתללכתוןצהאניהוא.ןבוו"הקדןשןביקשתי:הכלבלכןו!כשפנ,לקב"ה (פניתזצ"ל.פתייה

הכלבוצהמהבדקתיהתפילהםייבטלדוכן.והלןאןתיזב I(הכלבתיי.'ןאכב l(ילאשהכלבומבקשלהתפלל
ודתייהמידפסילה.יהציציתנקוע.זהבכנףםיהפתילשאחדהתנוו lשלי,הציציתשלהקדמי-ימנימהכנף

 '.''הןימעשובן"מהממלמל:כשאנים.ולשמיעיניונשאתיתיהציצאת

 rI1:- .ב./rJ.ג 1ובמכבתי
היקרעלנוכסעלידכםלחזקכרצונידמשאחי··עקבחאלכבוד

ו,מעוומשיבורכיםישראלבעםוטהרהקדושההמפיץיהקדוש
לעוזדוקאלאח"ו,יהודיבשוםלזלזלובל·ובחןבנועםוהכל
איןזהשבלעדי ,התורהעיקושהסהקדושה,גדויאתולחזק
מהוכפרטוח"ל.המותססנעשיתוחל,להבטהותה.התווה
בפאהולאבצניעותראש!לכסותישראלנשותאחמחזקיםשאתם
והראב"ד .שיתירפוסקשוסשאי!רלומניתןכהיוםאשרנכרית
לחזיאכתבמ"מפ"נבעובשהתיואףשל,ט"אשטוננוךהגר"כו

הסגרועותואףכלל,ואשכיסויחנשבןתשאינםזמננןפזאתעל
תשןבןתשו"חבסרפו(כ"כרח"ל.ראשבפרועלליךמאשובחובה

מרןהאלוקייהמקובלשהגה"צגאגוןמאדםושמנותיוההנגות).
ואשחלכסותימה.הסכשלאאשהלגב,חווהזצוק"לאליחוהגו"מ

תכסהשלאשעדיףזצי"'הרבנו"זיהשיבבפאה,רקאלאבדין
לבסוףדאזחלילה).מותושזה(לאכפ"נתכטהמאשרכללראשה
כדין.שעושהשוב Mבפ"נשתכטהמשא"כבחשובה,ותחזירבתי!

ומיוחדאחזאל"ןכןיוצ"ח.וכלחי:דיימיכלכרלהמשיךולעולה
זהשהריחלקים)כמהשו"תנבלעבאמת"שרויצדיקמו"צבדורנו

שלמדוכיוןלושומעותב"בשאי!שא"לאלאהתורה,בישותנבל
שנכשלאתתשמפעםויר"ש,חשובאברןאניןמכירוכו.'במקום
נמכולת,בתייכשחיכהפ"נחחובשתבאשההסתכלות '''עלאונסן
יןדעןמיאשה,איתה '''וננסתבבוהכלןכו,'גזולהיוידהלןגנרם
לב.בתיםהיהשזהואפייהכשלה.לעאשהאותהתענשעןנשאיזה
ואשסטוגונותאיןןפלארביס.ע"זהתריעישככרבזמנונק"ו

מוכנותיפח,ייתולהראותעוה"זהבל,שלוגעהנאתבשבילבחול
מטה.מטחישראלקדושתאתולהןרידלורבנותלאלפיםלהכשיל

ומלואהאיץלזעזעצריךהלאזח?עלשןתקיםהוכניםןכיצד
הצומחהמכשולגןדלאתולהוזיעםישיאלגדולילכאתולשכנע

נכוחםשישהריהפאןת.עםהפסיקוע"זחשששכשהיהוכמוכוזח.

שאינסרכניםישבתייה,וטמוניסהיותשכנואהאלאזאת.לעצור
מיואשרימזה.הנמשךהגדילה'וחילולהמכשולגודלאחיידעים
ולתמידאחתזאתפרצהלתק!הדוךגדוליכלאחשיכנס

הזקןגידולעניןעלחזקלעןווממעכ"חלבקשכךצוני .בעזהשי"ת
אינסהמגלחיםשגםהעומרטפיותבימישנמצאיםעתהובפרט

עללעוררהזדמנותזווא"כר"ע,תלמידיעלהאבלמחמתמגלחיס
באןרךןכמובאיהודילכלוכהגיןכראויזקנם.לגדלשימשיכוכר

ועצוסגדולטפונתחברוככרהאריז"לוכדבריבזוה'קיבסה"ק
שליט"א.וינעומשהוילההג"צזק!פניסהזוחכשםהנקוא
רבואותיוהזמיןלפ"ג,מאדשהחנגדגדולשקדןבחורץג.יומכיר

ושכנעהכחורים.לפניפאהעםשםהיתהואשתישבת,לסעןדח
כעיהשאי!יסילבוחזרבחורואותופ"נ,התירפלונישרבאותם
ןמצטערכללבזקנויגעשלאמאדרוצהאביובחורואותוכפ"נ.
ובהלמצתהפאה)כענין(ןכןזקנןאתשקיצרברעלואיוםנוואצער

גדולייסוריםבעלח"חיאביולאביו,שימעלשאלויעצומוריו
יכולתו,בכללווסייעכנועםהמי!והטיבשנהלשלושיםקווב
יותרהרבההרבהאותומצערהזהבעניןלושומעשלאוכזהיהצער
(וממשיךלי.שומעלאהכ!זחכליעםיסורים,שנה-30המכל

מהגוזעזעהדבוואכן-צוהגליוןאךוהכואבהאווךבמכחכו
עולגוותחופכיסהמיסדשראשיכויעטיסמוסדותככמהשקווה
ווחמנותכפאה.ווקבמטפחת,אשתןתלרלאהחתןשחל,לה

ישראלגדוליכלב'האולסזקשוט,בעלמאיענןמהעו,הםגדולה
אתמחזקיםויראה,תווהומופלגיישיבותראשיצבאםועל

ונבו!)הכסלעסהצניעותעטיתלחתזיראשתביתוחהתעוררות
הי"ווהקוראיםדגושיחא""עקבתאחחשובהלעו!דוכ'"היזבלכבדו
הקדושוחבישיובתהמארגניםאברכיםכוכהאנווברכה!שלוס

מרIי\המקבליםהבחוויםנכרית.הדפאסוגיאשלליוכידמסגרות
שווגעיםמכןולאחרבסוגיאוהראשוניםהגמ'אתומכיניםמותומק

 .)כ"עמילהג(מקבליסתורה""דעתמכוננןמרבניאחדמפישיעור
בעניןוהתחזקולגגזרידעתםאתשינוהש'עןרלאחררביסבחורים
כ"יכחוריס-170כהששתתפוד"בסזכינוהיוםעדז;ך.חשוב

נעיזאדירביקןשייששערכנו.והשיעיריסהלימודבמסגרות
שאיןעקאדאארו,ן Iוחליגהשיעוריםלקיוסרבותישיבות

אניונאלציסללוגזדיסנוספותמ,לגותלתתכרגעבאפשריתגו
ואחדאחדמכלובסשתנושאלתנןע"כריקם.רכיסגפילהשיב
בהמשךכעדנוולסייעבגיבוריםח'לעזרתלכואזה 1ענ'לושחשוב

והןוכן'חומרוהפצחהרבניםבחסעןתהרעז '''עהןהפעילות,
ג"כלהםשחשיכהייראילכחוריםקוראיםאונוכןכספית.כעזרה
ביקראאלינו,שיפנןבישיבתסלימודמסגרותלוארגןללמוד

לכה..כהנכריתפאהסוגייתלבירורתורה""דעחגזכוןדאירייתא
ייושל,ם. 51124ת.ד. . 054-8447161טל:

לנונותוהיקרעלונכםדמשיתא"."עקבתאגליןווכערכתלכבוד
בשםאשרלכלמאודנצררדכרשזהה'בעבודתגדולןתשאיפות
כדורנוישראלבעםמפיחיסואתסשס.הואכאשריכונהישראל

טהרהשלאוווצניעןתכקדושהבעיותהרבהכ"כשישאנו

אלאלנוואי!ימללמיוזכותכםבהי"תדביקותשלאירוקדושח
וציחיוהנהואמצו,חזקוהיקרחעלןןקוואיכלבשםלכםלומו
שאנווכפרטיחשוב,יקרמאודנושאאלובשורותלעורר

זהאתשיקחמישכלזיע"אדרשב'''הליולאליוםכותקרבים
העלוןווכוציאהשיוותכותכאחיכוךאותוויקייםל,בולתשומת

רצאבייצחקרביהגאוןלשו!זהוהוא.כולם.הנרכוחככלהיקר
הניל')האגו!שיעורייצחק""שעויכקןנטרס(הובאשליט"א
חפתרוניתשאחדחושבאגימשיחחבליעלשעברבשיעור"דיברנו
ישוצניעות.בקדושהת·בעייהרבהכ"כישלשנובדורהזה.לנישא

מזככתהקריאהשעצםכספריםכמ"שהק'הזוהרל,וכוד ·עני!את
הל,!כוזשלהקכיעיתמאודחשובהגוכין.שאיגולמיגםהנפשאת

והכייוס.כלקביעותלעצ!כושעושהמיביןם.אחדעמודלפחות
ועצוםגדולהדבראחר,ביוסוכשל,םהואהפםידאםגםהוכה
"ויאמרהשבטיסאצלשכתובבפסוקנפלארמזראיתימאו.ן
מטמוןלכסנתןאביכםואלקיאלקיכסחיראיאללכםשלום

וה'יק Iבכתובשמעין.אתאליהםויוצא ...כטפכם ...באמתחךתיכם
מגלןתס,,שראליצאוהזהבספרגלותא.וכןיפקוןספראשבהאי
בלימוזשעוסקאדםתיראואללכסלשוםלורמכא:יוזההפסוק
עכיל',הצרותומכלמשיחמחכלילפחדןרצילאהזהרהספ

כמהושמעתירשבייי.עלהפסוקאתודורשהנ"להגאי!ווכמישך
שאמרשל,ט"אש!כןאליבניהורביהגאוןאתבאוזנייפעמים
וצוותרוחניוחצוותשלמבוליהיההאחרו!שכדירבזוה"קשכותב
עידוהוסיףהקדוש.הזוהרספווהיאנח""תיבתלזהוישגשמיות

האחרןניםהדורותכשבילבמיזחדנתחבווטהזוה"קהזוה"קבוטס
מןבגלותכעודםוינצלוברהמיםמהגלותיצאוכוהעסק '''עשכדי

מייההיהזצוק"לשאולאבאציןןבןרביומרןהנווא,המבלו

 !אכתןורתבגוכת Rךןכש ",וקו Wראעלתהנובצ'!נוראנח
במצרים.זצל"עטיהעזרארביהגה"צמוו'הנכשר
סוחריםפק(דיםבפניבגמראשיעורמוטוהיה

הקוחושילמצותלטוגייתכשהגיעושיינים.'(ות
קו(קראכי"הפטוקעלהגמראדנהחיליו,במטכת

יהיהמה ,ץ"רהאעלאועץבכלבדרךלפניךרצופי
זאתכששמעאדם?שלראשועלקוימצאאםהדיו
מצ(אותיתלאשאלהמין"איזותמה:הלומדים,אחד

הרבלןענהזז?שאלהבכזוהגמראעוטקתמדןע !זו
בתקיפותאךבנועם

הגמואיו"דבפיינית:וא

קודשהם

להרהרןייא
עזואובישראהכיון

ןדבויהועילושלא
וכאבצערויpךrהתפלל
עןלם.של"רבונוואמר:
אתהוכח

הקדושה".נךוותך

אחדנכנטלפתע
זמןשנעדרמהתלמידים

בשלמהשיעוריםרב
שמחעטקיו.דתרט

בבואון.נאדעזוארבי

הזדמנותכאו"ישבלבן:ואמר
היית·היכן Jצפיי:הבלתיהאורחאתשאלוהעיקש,'

עטקלי"היהןטיפר:התלמידנענה "רב?כהזמן
מוזר(ם.ותיהחןאורמוזרהאוץהיאהידובהןדו.

שלןבותבידכיםמשיעמםאדםיןשבלעצמכם.תארן
שינהשלאומשוםשלושה,-יומייםבמשךעץתחת
קו,ראשועלובנתהציפןרבאהתנןחה.אותהאת

אתם"מה .. ! Jלגושהירןאתהזיזלאאפילווהוא
אומוים"אנילתלמידין.עזואוביפנה • Jמרים?וא

אתכבששלעגאדםיאותןאמת".ותורתואמתמשה
 .)ג"חמלבדוידעוןיאיטפרה_מתוך(בישה.מרובבקרקעעיניו

בספרדפיסמס'יוםבכללקרואבחוויםבעיזםבישיבהלהלוכידיו
שמיסיל,ואתלחורהויכםלפחוחיעזורשזהבאימוו pהזוה"
ןבשםמ"דכאצבעמורההחיד"אבמרןויעוייוהנפש.ולכזר

ירושלים. .'.'ית(ויהכבהיקר:רס'"בהיו"מערכתהגדילים
כרשמעוןמרכיסגילהלפרסםרציתידמשיאחעקבחאלעוןלכבוד
ןסרנסהשפעוכרכהג,צריקיםב.בניסןבניבניםיא.לזכות pכזית"יוחאי
תתירהה'עולסוכרוךמאיתני,רחוקההנכריתה!(אהשעניוזכיונבס"דועוז:

חימרתהמתריעלעלינכםאידותובפרטזהכאוכבונשאלהחעוררהתחיל
נתעיררתייכעת .אמיתייסלכיסוייסומחל,פיםמשתניסהמאחואנישהעכין

וכיסיכןד"ונעצמיכו.נשלהלשאלאחריסגסשנזכהרץוכ.רתיחשוכהכנקרדה
רישהקדושכזןהררשב'''שכתבוכמוכהרגולכטותצריךאלאהגןן.ככיסןי

לאביתהקורותילו Oשאאשהשצריהכבדכש).מתוקביאור O "ע(קכן.דף
האשהראשישעךהיותנשוקבחיץוישככלוכראשהאחד""שערייאן

צארכר.החיצוניםמתאחוoיש:רבסלהתגלותהיזןןת.לטחגררםהמגתלה
פגסווגרםללעונהפגםוגרםהכוגתלים.האשהשערןתגורםפגםככהווראה

אשתושמניחעלןלמטהלמלעהאוותשמלקל,סלבלעהגרםרלוכטה.
גורסבכית.תשרהרעהרעהשרוחגורםעניות.וגרםראשה.שער mלגל

חשוכיכיןנחשכיטיהיולאשבניהגורטכלומרמכניהתשיכרתשיסתלק
דףסוףלכןומקודםלשהט,חכציפיתהנישטשגורכויסממהרת"להדיר
כאשותשמניחהאשהבלעלעינאהזתעטיריףחקזיה'איראיתאסכה:

האשהצריכהכןועלהזוה"קסו"סלחרץ,ראשהמשערותשרחאה
כשתיל,בניךבהנאמרמהכצניעותלהתרנג.כןעשח:רראסבכי:זתלהתכסות

ירשולים. .נ~שלמה.מרוכהרכהבבוכו,'זיתיט.
וכט"ס.וכרהכשלוםדישמחא:קעבאתהגליןונווךדהרה"גלכבדו

כיאתזוכוכ'ישהותרה.לימודזהןהיעיצוכגבךשישהיחידההשוכירה
אמרהבp"השאםישריסהמיסילתיכתבתבליו.תורתלירבאתייצה"ך

האדסשינסיה(והשכלהירוכהיצה"ר,להיגונהיחדיההרתיפהחיאשחתורה
מהשיודעזהדז,א ,היצהוי,אתשבראהקבו'הכייצליח.לאמזה,חוץלעשות
שצר'כיסאלואחכ'1נודrוולחזקלגארכדיזאת..והקדמתיכנגדומועיל
שוכירתשלנסיונותהרבהישכידועאשרציבורי-ח,בןרה Mכירסיוםלנטיע
לאבמקר(וןתלגסועשצריכיםכאלהוישהנסעיה.כמשךוהמחשבההעיניס

שמנתךאכתיב.הרביסלתועלתולכןת. 111פןאם'ותראסשמוריס.כןבל
ולשמוךכשךיהדוילהשארכאמתשרוצהמיבאוטובסוים.שניםשלהנסיון
וקוראםיספךלוקחיסשצריר.כוכןבסזושתותכחושכההיעניםאת

לקחחדילאאבללצאת.כשקמיםממשעדכשמחיישביטמ"דבאוטוכיט
הנסיהע.בשעתזהבסיפרללמידמייוחרתמשיכהשתהיהצריראלא fספי
היאכשרקבלחשאלאאחריס.שישמעוגדלוכקול(לאבקוללקרןאוגס

ץן.בלתש.בניגוןוקוראהאוחה.ללמודשנמשךגמדאלהיותל Iיכוזהשומע)
תושמשוקראאוהפיררש)אחייודעככר(לשמדמשניותפדקילעשחיור

ביוששוכוחוזרהסיףעדהחומשמתחילתהחלכטעוכיס)(ודקאבטעמיס
מיותדתענוגירגישזהכאופןוזוקאשעכשיו).הJכרהשמהמשהנ(לא

אתלפותחכשמחיישכיסמידקש:ןאסשףאלהדגישוצריןהאלו.בזמניס
וככ"~אךהראשוהנ.קדהתנצירקהו.אהקושישכללדעתצריןהספר.
כלימודשרתגשיולכסמיכטיחלתי tהכיכלותיהיהראסעליכס-!לערבואילן
עכשיו 'י(איךתבינוולאזה.כל,תוכלושלאעדלא, Oנתעכוגזהותרה

ואנהאהנוהסתכלנובאוטובוסמיכנן,השתעה tיחתתח, tאתהספדתי
רגע.כלשעיכרהזמןטלתלביקרים!יהרדיםארירכמחשכחנו.ביעננןוחטאנו

בנתךממש.לוהתענגלהונתיאפשרנצחים.נצחלקניתאפשדורגע
האדםאתכךכי;ןמרומםהתורה,לימוד ~'ער~נשיס,כלכין Jהאןטןכןס

התורהל·מורששכרספקויאןלתאך!שא"אה KJוהטיפוקלוומכיא
עלצותמבחינחוןההעיכיסשמייתמביחתנהןנסייןשעתשר~אבאוטוביט

לשהמ.רתרהמ-מש .ערןךלאיוהןאה tהשהשכרמיא~אזדית, tןכב
לוהתקךבלנתרת.רגעלבלנצלנזכהשכאמתיזכנןהי Iנפש.כמסירות
כרק.כגישם.כגויליט .אוהבכםאחיכסככרכהאמן.להסב"ה



הה'ןאףפעםיבדו.

גבו,נושאהשואהחטוטרתאודותאותולשאול
כך ,בדממהשחיכפיאטומה.חבומהנתקלתמידאך
במודקוירלהפצהטפיקארצהשקרטלפנינעלם.גם

הא(זניים.מחרישיצופריואתיפעיללאשהאמבולנט
הובהלהואהמלאהרצונולשביעותומולאה,בקשתו
לריהודיעובוקרעםהחשכה.בתטותהחוליםלבית
מבקשהואוכי ,מאושפזכישכנוהתוליםכובית'וטף

יותרזכיםנראוהאלמונ'השכןשלפניושיבקרנו,
כאשרפניועלנראהלאדאגהשלשמץמתמדי.
רא,רץ,כלבדרךללכתעוגודא Jכיהיוטףלריהטביר
יוטףר'קטנה.בקשהבפנ'ולשטוחרצונוכןולפני
בארץלי m '"בןטיפר:והשכןכאפרכטת,אוזניוכרה
וכלהישרה,הדרךמןטרהואה'גוןלמרבהנכר,

כאשרכעת,צלחו.לאלמ(טבלהש'בוהשתדלותי
כדימשםאפעלהאמת,לעולםלשובעומדאני

ליקנה ,אנאמבקש,אניוכמרמחצבתו.לכורלהחז'רו
עזברשותךאותןשמורמהודרות.תפיליןזוגבעבורו
השכןהושיטדבףואתבטיימוממך".אותןשידרוש

הרכישה.בעבורכטףטכוםובהמעטפהיוטףלר'
שכנווביןלכוותהנוטהביןקירבההמפתיעההחשיפה

תקציראתלטפרהגלכןודניאותבקשתוולאוהבו,
אמיהלכהכאשרהיית'שש"בזייטוריו. Jחייותודלות

זאתלמרותלגדלנ.יהיהיכוללאאבילעולמה",
עםהטכםעשיתיכךולשםבתורה,נפשיחשקה
פתחיעלטחורתועםאטתובבאניבעירי:ותנרטוחר

מלמ,דליישכורהואכורווחיבמחציתהבתים.
"יוםהגשמ"ם".לצרכייידאגהנותרתובמחצית

עדהפתחיםעלכדרכי"טובבתיהשכן,טיפראחד",
הדרך.מושטרואנשיםבוששהולביתשנקלעתי

להכשילניניטוהדתית,חזותיעלשהתלוצצולאחר
ומשראיתי ,הקדושההיפךבדבריםעבירהבדבר

וזינקתיטחורתיאתהשלכתיברירה,בפנישאין
השלישית!שבקומהביתסוכחלוןהרחובאלהיישר
לכלגיבןהחול,םמב'ת'צאתיארוכיסחודשיסלאחר

אחדותשנ'סכוכעבירעיניו,אתעצםהואחיי".יוכי

ממזת!שהצילהרביעיתסעזדהשלטחה- ...תפחיאלאירי'ויאמר:אליינגלההמלןדיד
הוכלךדודלציוןוהלךכךכלמטוכןאינושהמצבחכםתלמדיהיהזצ"לאבריצירא(ריר'הצדיקהגא(ן
שס"םלאחרסעודתו.אתואכלידוכקפהשיהנפלאוצדיקגדול
תהילים,ואמרהציוזלידעמדסעודהמצותלקייםמאוד

בערביתקריאהשוכעכשלפתעע"ההוכלךד(דציוןעלרביעית
הרגו(תרגום:יהוד"אל"אטבחרבבקהלושליסכירציוןבהר

ראשואתמשהריס .)ו"חבי;;ודיםטורחהיההוא ,חוגגןבהוכוו

לחלוןוכעברראהקורה,וכהלראותולשכנעםישיבהבחורילקבץ
החלונותבידיהם,וסכיניםערביסשגיהיהכןזו,לטעודהלהצטרף

ברזלוכטורגיהיועשוייםהציוןבחדרידודשללבכודוזוכרכלימביא
לשוחטולהגיעוכדימאודעביםשאלופעם .משיחאמלכא
דברבנינים,כמהלהקוףהםהצטרכוכגילומדועגדול,חכםתלמיד
לנטותדקותכוכהשלזמ!לושגתןעצוכואתא Jהמוטרהמבוגר
הטמוךןהבנילכווןברחהוא ,ולברוחדווקארביעותסעודהלקיים
לאחראולםהעליונה.לחצרמדרגותיששבצידובפשטות:,אוריר'ענהוכאן?
עוליםהערביםצעדיאתשוכערגעיםכמהכועולסכשבאהמלךדודאתוראיתיזכיתיכאן

לביןבינושכפסעוהביןהעליונה,לחצרת Jכגןדרגסעודתואתלעשותאוכלוכיצדלהצילנ.יהעליו!
לגרוענן(להתכןוידוי,ללחושהחלהואהוכות,תש"חוכלחמתלפנישניםשמאזוטיפר ...לידושלא

בנגיזהוכלךדודאתלוכולוראהלפתעמכל,ציונויצתבמחזוסעודהולעשותקהללאטוףהקפיד
פנהע"ההמלךדודו,ראשעלזהבוכתרמלכותשלת Jהשבועונאחתהסעודה.בעלהוכלךדודשל

הוא.וכידעוניךעצוסתפחד,אלאורי,ר'ואכןר:אל,וואנשוםבטביבהגדולמתחהיהתש"חמלחוכת
עצמואתוכצאמרגעפחותולאחרעיניואתעצםשהחליטדעבדעתוהואחכךלטעודה,מלהגיענמנעו

I ברד"ג.הי"רדקסיולאומסהר"רידידגןלהלצחתזיע"א.ציון·להרמולמשה'וכ'ןכשכןנתוחהרטחנתל'ד]תהבלהןלדת ,הי·אל,הןפנחסדילידידנןטןבמזלבכות

נורא!סיפורבעבירה_להכישללאכדיילשישתמקדמהעצמואתזרקהיתוםהליד
ליונולדנישאתי"ליוכיסןהוכשיך:הזכרון,גכלגל,מנדבורנההאדמו"ריק'כטיפרשלפנינוהעובדאאת

כבראתההשארואתהתאלוכנת,יוככןלאמרבן,,וכהיוטףר'העיובראבלעוכפישמעתה 1אשליט"א
אתלעצוםיוטף Iר,חהצללאל,להבאותויודע".מאומהידעולאברקבבנימטו'םבני'ןדייר'טיפר:

כשהואמשככועלהתהפךינרגשנרעשעיניו.עשרותבכרהשנייה.בקומהשגרהגלמודשכנםעל
,לדמחליטשבוהנשגבהרגעאתבראשומשחזרעוטקרא(הוותדירכשכונה,מתגוררהואשניס

כדיהשלישיתהקומהמןלקפוץוטהורזךיהודידירתו.פניםאתאישראהלאמעולםאולםבתורה,
צלצלוהטלפוןיאורהבוקר . 1קדןשתעללשמנרכראשנבדומיההנהןלבנייןבשכניונתקלכאשר

וכב'תהודיעושנית",לראותךמבקש"הואשנית:השכניםבהליכתו.והמשיךבקרקענעוצותכשעיניו
לעבררכןיוטףר'החולים. .והעריצוהוכיבדוהו

והופתעהחול;ד,כויטתריהשכניס,אחד
נוטפת:בקשהלשמועהאתמץיוטף,

אל,הבאממך,"בבקשהככלאליולהתקרב
הקכרות,ביתשלמפהלו,ולטייעהאפשר

לעצמילבחוךברצוניריניטהארוכותשנים
יוטףר'קבנרה".מקוםאתלגלות'וטף

אתוהביאשהלךלאןהלךמאחןר'המטתתר
 Jהשכהקברןת.ביתמפתריתהמטתןדמותו
שנפרשובחלקותהביטעלהאולשכנו,של

א'ני"ראה,ואמר:בפניו

של Jבזלאגםהרגילות,רוצה
שקפצתייוםשמאותולדעתעליךהעיר!חשובי
לאיתברך,כבודרלמעןגופיאתוהפקרתי Jוכהחלו
וריחאטורהבראייהאחתפעםאפילונכשלתי
יהודיספהקבוריםכיוהגסהיטו,דפגםשלחטא

חטאותעלמאדמקפידיםבשוכיםאמנםחשוביס,
בחלקהאלאלהיטוכןרוצהאינילפיכךנעןרים,
בחלקהאושבלו,קדושהתשוכישיקןבר'םשכה
טעוכושלאבשניםרכיםתינוקותנקבריםשבה
 ,בשלישיתהטלפוןצלצללמחרתחטא!".טעס
השכןאתליוןתהקטנהקבוצההאחרונה.בפעם

וקותינתשללקבר'הםטמוךהאחרונה,למנוחחו
שלכיתרכ!.

אלפיכטדרה.זורמתהתנועההברית.ארצות
אחתסוטהלפתעמופת.יבטדרננטעותמכוניות

הרכב Jכועףהנהגומתהפכת.ממטלןלהמהן
ספר Iכלאחרקשה.במצבהחוליםלביתוהובהל

"באתיהפצנע:שללחדרומבוגריהוךינכנטימים
~טף,יהןדיכאןששובכראית'אחר.חולהלבקר

התבררקצרהשיחהלאחרלבקיך".ונכנטתי
עלהפצוע.שלאביותאה'טבהכיךשהמבקר

הגלמוד.השכןשלבנוהתייפחחרליםבביתמיטתו
דעיו"אינניאיננו.אביוכילראשונהשמעעתהזה
שניםעשרות"זהלאורח.הפצועסח "!,לקרהמה
מאזהאחרונ'ם,בימיםאךליהדות,קשרכלל,אין

לחזררעזהתשוקהיבקרבלבעורהחלההפציעה,
אסוכאודלךאודהל,הדות.ולהתקרבהמקורנתאל

לקייסלהתחילשאוכלדכיתפיליןזוגליתשיג
ושבבקשתואתמילאהאורח .לפחןח"זומצוה
טיפריוטף,ריאתפגשכאןישראל.שבארץלביתו

הבן,עםקשריצרוטף'ר' 1 ,המעשהדבראתלו
והבן .בעבורורכששאביוהתפיליןאתלומטר
מרביס.שכןייםויראגוכורתשובהבעלנעשה

ויוושע_בעומרליג'לסעודתיבואפורים,סלעודתלבאדזתכשלאמי
 Jאגויה,הםירושליופארימגדוליזצ'יליהודיוףדודרביהמופלאהגה"צ
שנהבכלעברו,דורותשל jמ-זושקדיודויההתורהמכמנ'בכלעצום
מגיעיםהיושכה ,פוריםטעודתמרעיתו,לצא!עורךדודרביהיה

דודרבנואצליוםבאותושהשתכרורבום,ואנשיםמאדחשובהלהארה
שלארווקיםלהזוכיןנהגרבנומזאתרהיתימצרותיהם.להיוושעזכו

יכדם'פורלטעודתיטוריםבעל,אובניםחשוכיאולהינשאוכצל,חים
פירות.ופריפרותעשווהברכותוכצוהשלשתייהוכתוךאותםשיברך

בעומרל"גלטעודתמזמינוהיהרבנובפוריםלהגיעהצליחשלאוכי
לעומר.ל"גפוריםר"ת-פל"גרווכזוהיהפוריםטעודתבמקומכת'קו!

 ,ויוושעבעווכרל"גלטעודת'בואפורים,לטעודתלבואזכהשלאומי
בעולס !עד jגוהטעםההארהאתלתאריכולמיואכורכנן,אומרהיה
י"דרשברזיאשררבנועומ,רבל"גבסעודתרבנואצלהרגישואשרהזה
זאת!ראתהעיןוראשנפלאה,ועצומהשמחהבשרויהיהלונהיריםהיו

ברכ...בתבוג.'Wאתכיבנחתויעלחלא
בעתולכןשל ,החשוךונדוררצןתיפעלכואדוחםערהיהדןדרכנו

בוערהיהמחיצה.ללאנשיםכפניהדורשאחראוזהרבעלשומעו
בכאכ:התבטאנשיםבפנידרשאשרמטויםרכ,ועלמאדכךעלוכואב

רבתולההיהוככ.ךיודעהיהאבוחציראישראלרכנוהאדמו"רחמילו
החוצה.ישראלבנותציאתיעלכואבהיהוכמה ...לארץשמיסבי!זה

בוכקוםנשיםמעבודתדקיםיותרבהרבהדבריםעלמרעישוהיה
נהיגתעלדמכרומינורא.דבראצלוהיהזהאשראנשיםהעובדים

נשיםכרחובתינוויהיןיוםיבואכיובדעתעלהלאאשרוכרו'נשים
אלו.מעיןדבריסשיהיולצערנוהאוכיןוכי ...נוהגותחרדיות

"זרל?מדעו

נכרית.בפאהתצאנהלאשהנשיםהקפידלנשיםראשהכיסוייןבענ
שהתנגדהאשהאותהעםהמפורטםהטיפוראתלטפרנהגכךועל

בפאהראשהשתכטהכךעלועוכדהבוכטפחתראשהאתלכטות
אשהשכללה:אוכרזצ"לטאליהכבאהקדושהאדמו"רוחמיודוקא,

אותהרפויששבודלק,חומרלעצמהמכינהנכרית,פאההלובשת
לאור.שהןציאבטפריופרטם ,בעצוכועדהיהלהזואועובדכגיהנם.

כיסויישנומלסרקח"וחענשלאישראלבחשוםכילה'תקווהשאנובודאי(ו
 ) ...שבשמ'סמאבינולברוחא"אאךכואבת,ו Iאוכת,כינכוןה.יכרצוןהראש

תימלהבבינתתפילתלרפכי:רח
כוונתושכלאמרפעםואוכרהוכוהלים.מגדוליהיה ,ל"זצדודחכםרננו

דבוי(ומתוךח"ן.קדושתואתיפגוםלאשהילדהיא:המילהבעשיית
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