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רכ,ובצערבייטוריטהכיתבתשלהן.העבודההמשךלגביועמןס
מכתבלפרססא((שראסמאודמבסשתאנושמיס.לרתמיונוצפה

 ). 5211491.45"0 (לבירררים:לשכס. iבגליוזה
וברכה!לשיסדמשיחא""עקכתאה1תשיכהקירהגליוןד Iלככ
רכין Iהגאהישיבהואשמרןעלנפלאוכעשהכתכתס 30Zז Iגכלי
ומסרכמצויס,אשוהיר Pכרבבצעירותובהיות~צ"ל tעטייהוא tע

ע"בקלטלדףחגיעוכאשרחוליןבמסכתנתיסלכעלישיעיו
והגיבאדס"!לשבראשוקן"מצאבעניןדנחשהגמראלסןגייא

למהאדס,שלכראשןקןלואיתמצייבלתידכוה tשרמעין: Iנחדא
ניסחעוראתכסכאלה?ייס Iוכצבלתידכויסהגמךאמביאה
יאינולאמיתהאכותתיאאומותהשגמראמהלככיכנועסלהסכיו
ואמומהשיעיורבזמןשנעדרהתלמידיסאחדנכנסולפתעדמירו.

רואיס אל{!\מוזויסדבריסוןאיםבחוזומעשח:לספרשמוכרח
לואותמבח,לזהמיורים,כהשםהאנשיםגם .אחיכוקוםבשוס
לפעכויסהרחוב.כפינתתנועה,ללאאח,דכוכקוסעןמדאיס

ימיס.לשושהאפילזאוירמייסיןס,.כמשרערמדיםהאלההאנשים
והואהאיש.שלואשרעלמקננתציפוואפילוראיתיאחדכמקרה
ככששלנוגאדסואותוחציפור.כוןלהיפטריזואתחזיזלאאפילר
לצייןיש .כקיצרוהסיסייתוכןע"ככושה.נורובבקוקעעיניואת

חגינייסנים Iהאחרתינו Iוככטפריזכך Iמנכרזהעגיןשניאןו

לגאון )ז"'סיוצבסי'(יו"יהשילחןעריךכספומהס,כמהואצייו
קןמצאאםכתב: .ל"צ:אפשטייןהלוימיכליחיאלוביהבהיר
ביעריסהמבתודדיסהודושבמדינתהפראיסכמואדסשלבראשי
שעושיסישהעןפותויבוירמפניראשועלעפרונקב)'אתרבמקוס
הגאיןדווובןכתבמה,ובתיספתזהוכעיןע"ש.ואשיהסל vקניס
(שם)בהגהיתיוזצ"למבוזיזשבדוןןהכהןמודכישלוסוכיהגדיל
חיוהראשוניסשבימיסהעיתוסכספרישננוצאשמעתירז"ל:

רבזמןלאילןגופןאתןשריס Pוביעוהמתנידדיסנזיריסנמצאים
דבו'כטפרעכו/ל. .בראשוקןשנמצאבאפרשוהיהמשסזזיס(אין
כעיןכבתתתכד)עמיגגאותשתיאתה(מהדוראממינקאטשתורה

מחכמיאחדגשסככרזהושמעתיז'יל: Iכיאןוכיתוהנ"להדבריס
אשרבויסיהשסמפורטסקראיעם"א Oבויכוחושחואהוילנא

לכלילוולקתושטותס)הקראיסגכדוכיחז"ליבריעליהתל Pצח
איךכיאזס,לשבראשןקןלןישבהאלו,הש"סזבריאתמסץ

:מןחיהציפירבולשלוטחיאדסיניתואיךבמציאותזאתיתואר
כטפויהחכםלויהואהיהשיבבראשו,קןשיעשהטיבאזמניס
חכמיכימי(שהייהנזיויסממעשחהמספריסיוןכלשוזהעמים
בחלקורקהגשמיוrךבביטלושעסקימאוה"ע,גםג"כ)חש"ס
יישכגןפסהטיגופיסכלעשו Jכעל Iבמחשכתםישתוכשוררב-יוה
בגיפוכללתנועהשרסבליבמדבואובשזהיכזtבןשעמדימהם
מבלתיאדסגלוסהואכיויתשבועידמהסיראולאשהציפוריסעד
לעצמושיניחכזחסיגוסיסיזהיקןלהסועשוואשי,עלוישביתי

פר Iהסכוספוככחדהו.כלבתנועהאפילימחאהכליזהלולעשית
לזהכוציאיתאזוהיהחז"לזכרישפירזהלופיקורתס,בספרישס

בס"דזזרא Iמינבכירורשהארכונמ:ריע"עע"ש.וכו!כפדנ-ל
נפשן.ותברכניע"שלד),(גליון!("ניניס"כגליוןטובהבאר"ש

תיבב"א.ייישליסישיפייאקיאתפ:וחיי!ב.מידלייכהבובבזו
בוציננותתילה .הי"ודמשיחא""עקבתאקהדשוועהוןעורכילבכי

בצמאושותיסעניייםן Iבכלילןמחכיסאנןהלעון. יו'.;לכםלהיזרת
ומשפיעמוטיףהיאהעלוןהמצאיתבעצסוככךשס.הכתיבאת

הקשייסשאחדלציין Iהצניעיתלנטין!להתיתסברצונניקדרשהי,
הזוגבנישנישלהחלטהשצוי,הואנשואות,נשיסאצלזה Jבנסיו
להסירשרצובנשיספעזניסכמהנתקלנויככו .בנסיוןלעמרךע'וכי
מהבעל,סמבקשיס Iאניפוניסולכןסירכ,הבעלארהפאחאה

כוציביסשהסהקישיבל,גסשהוילמכשולילאלע!רלהיות
רוציסשהיוגכריסיששני,מצדקל.לאלעיתיסהנסיוןלאשה
יפההאשהמתגיבהחיששיםאךבכוטפחתתלכנהתיהז 1שנש
ברצןננוזןבהזדמנותעיזו.ד Iתמיכהוהיבה mנחישהובהדרוש

הספואתלהשיגאפשוהיכןשיודעמיהקוואיס,מציבורלכקש
יידיעזצקו"לאהרונוביץאכרהטהו'על "'זעבדתס"אבו

וכוכניסינהיההשלימהלגאולהכקרובשנזכהרצוןיהילמערכת.
ירושלי!ב.(יףהו .ב!(!\בעילי!ב .אמן

אתכסלשתףכרצינידמשיחא!עקבתאקהדושהלעיןלככוד
האחריןהפסתחגערבכוחובותינ(;המצעותהתןפעהעכבגכא:בי,

החרדיתשכעיונומאודחרדיתבשכונההחגל.ככויכגדיםחיפשתי
שכוהנאלוהסידוריםהנקיןנ(תמס Iער Iבתיצאתיוהקדושה,

איזולחפשהתתלתי Iימנלע,סחנוירת·בגזיסעשריתחמונח
הטתובבתיוכו!יו"טלכבודחדשהתצאיתהפחיתלכלאוחליפה,

לביתי,חזוןויריקותבידייסומאוכזב.תמותשת !!!ת Iשע-4כ
אשראתלכלעילתאוכיצדידעתילאקשות,מזועזעתובעיקר

נווהוזעקהפניכויכאבכולי"חחרדייתי!הבגדיסבחנויותהןלו
ע"פמלכושלמצואיכולהלאכצניעיתהתפצהישואלשבת

כולס-אופנותי Iדגמיסוחלוציתחצאיותשלשורותההלכה!
יהוזייה!מלךשללבתלאצנוע,זהאולילגוייהוכלימ;ר,בושת
נתשכיתהללישההנייותזהמעצרשהכיןמהינורא!איוספשוט
שכר:כזעקתשנאלתאניאזהחרזי!לוכגזרהמואתמותת Iלחרדי

וכן:יע"אהנסתריסהצדיקיסשלכציונסזיתבשמןתמידונכהדלקתולחשתףלזכיתחמעוניןלכלדמחישא,עקבאתלכבוד

עכי-ייו\\(ל,סשיהבויפאלחנניהואתגיןיו"רככרכה t64.59 05211להצדיק'טלי"נךלאוגוזיפנהשםעליןשיתפללו

בקביעותךילערעצמסעלקבלואשרבדורנוהםרכיס
גסקדן.ועקרותגדולות,ל,שועותוזכורביעיתסעןדה

ארכלשאיגומיזצ"ל:החזוו"אגזרךסעסוהתבטא
העליין.בעולםגדולהשהובלויהיהרביעיתסעודה

למגזו-המיצעיתחודיותבעריסחודיותבשגןניתבחנויות"אס
 "???ךלנלהיכזאזשם,לקניתמהת Iהצבועהנשיסלנןאיוהחוזי
להגיעהספקתישלאובחנותוחצישעהלעוזשיביצאתילבסוף
מאמינהואנייקיעכורהשילמתיאף Iוכי!בס"דוכצאתיאליה
לאכנובןרהיקרמשלמתואףצניעיתהעל;ןנוחמתישראלשבת
מכלוכניהבנולהאתאותהוישמרובשמייט,לנוולטאותהיעזבן
אופנתלעזעזיעיאתלהוסיףכרצוניישעודליע'.רצוהעצר

האלוהאופנותוכלכזקרבנו,זאתלבערשצריךרח"להחגורות
קדישלעםשייכיסלאחאמריקאיסוהטגנןנותמחול"מגיעות
 Wר;"רזפמןקשהלמגיפהסיבההיישהחגןרות(יזועכמונו,
המערכת)העות-תלןםכשאלתאזלב·דגלייכרזצ"לסלאנט

בפרצהלמחותמרביםשאתספה,הפאיתכלפיפהנ Iמזעזועיינווד
לרשותלצאת "ר!'(ומ"נשןאהלאשהאיךכינה (\1איניהנןואה.
רקאלאכןלהיותאמווכשלוווקהופזורהארוכהבפאחהרביס
שצויךלומורציתיועודכזאד?ב.קצראךו Iפזאואטיףבשיער
ממנוומקבלתבעלה Iנשפנותימואשהכיבנויקרהגבריסעםלדכר
הנשויאסוהבלעיסלמטפחתתנאייעשושהבחוויסוכרגעכוחזת

תחשב!)בכעלהכמןרדהבעלה,בניגודשתלךמי(ואזפא:ףנגדיהיר
יהגבריםמהכחןויסשתלקת Iמציאוזוותפחת.תלךהפרצהאז

יה"רהחכוה.-ל~ניעיזלנשיסנסיןובעצמןוזהבהנ"לחפציט
בב"א,צדקלגואלונזכחלרביסלחיזוקיהיהזחשמכתבי
שם.בעיליס ,בש;כיסזרחל(התי((לתכםמוכטהשגרכסכידבוך
להביאוציתיובזשלוסדמשיחאעקבתאגת((לאלעהוןלכבוד

נוברטלגנחמןרבי pהרח'שכתבוכההיקריסואיס Iהקלידיעת
שויצהשמיכותג,היאיכךתהיליסאמירתחשיבתוגודללעזצ·ל

שעויהי"אסואפלין .ההיליםבאכ:יותרגיליהיהבה Iלנךשלזכית
תהיייסאמירתידיעל Jכפינולאףהאדסבפנישסגיןתשובה

לאדסאיןאםןאפילושסגרו.התשיבהשעראתלפתותל Iיכ
לשוביזכהרה.יל,סאמירתע"יכתשיכהלשיכהתעיווית
שכלקישובוותהתהיליםאתאמוהמלושזודידיעוכ-ןבתשיבה.

בדיוקצריךאחדשכלעה Iהישאובה Iהתשאתלפעיליוכלאדס
הפוטיתלגאולתןן Iמכוהחהיל/סדי, Iויהיהוזיכלשללוכצנו
ואחד.אחדכלשלהפוטיתולבעיה

יוישליוכ. .ח.'טיכ.יכלכתיישר
אורמאיראשרהתשובהעלןזלאיךציאיס IממרבםיIכ!כילבכדו

מזכההצודקעלשכתבתםיאיתירב.שלוסהגזלוה.בחשיכה
שוב.לפרטםאפשואסלבקשווצי;ןי .זצ'ילעינייוסףחכסהרביס
בשכתתהכוללהאחרון,חייומפעלעלובפרטמעשיימקצת

לע"נס"תכותגיסוכעתבהשכה.אירההמפיץהתקווה
שותףלחייתלזכותשרוצהומילבניס.זכהשלאהצוןק
לטל'יפנההתווהלומזיןהחזקתהט"תבכתינת

מיליבכלויתבךךוחצלתהובכהלישועהויזכה 0504146587
לככרתהרבהתיו;ןושבחייסכזניהצדיקעל·ויעתירונודאידמיטב.

בניווסיפרןפטירתו.לאחוק"יהפרטועלהכללעלישואלעסלע
כומשהיהשהןאחכמהראשיתישיכתהקמתלעמלמאןחכםלש

הישינהגשהיתהאיfכהרש"יבוח'השטחאתוקנחמהמקימיס.

אפשרית Iלאיןלואמר:צ"לאטוןשבתאישחכסהישןבנין
ליאמונוקום,איןלואנןווזכת!,משאהתחילכיתה,עודלפתזת

וותרלירות.אלףכמאהבזפ:ונהמקיםאתקנןואזהבעיה,מה
אחהפעס Iת'יח,למנוןנתוכספןכלהכסף.כלאתאוגןוחציהודש
ונתןאיתסחילקכבוזקנותולנותשחשאיוהכספיסשכלאכזר
בטכונויסומדונרלכוללחידשכלהפנסי'כספיוכל-לכוללהכל

אביב.תלא.מ:(זלויס.מאדכטה"כ

סלמבןביץבחמיהירגהרה"צ ("לע
המשסחהבכיע"יהרגצח-זצ"לןנחשיג"ר

של,ט"אקרויסשמיאלדיהדח"חידידנריבררר
צפתמעיח"קליינחמיייסרד'הדח"ציידי"ן

אכוו.סייעםעלשכדםח'ישלםת"י
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"קהגהר"האדםושלנשמתולעילויתווהבספושוףתוהיה
תלמיתע"יוםהוהבקדוהשנכתבאשרעי"א, tליבוביזזאביהויהובי

תורהספר(תוגתמעלות
הרגילויעץזי"עסראדזמיןלאדס"רהגיעידליםלוהיושלאשאחדוססופרסאת,לכתוגהדגריםלאלוסגולהגניםגיזולסצערהסונלוכןםתקייסיםגניושאיןשמירבים",בת"שערבספרכתוב-םנילבסגולה
היאס"תשכתיבתהקדושיםהספריסבשםסביאיוסףויבצורבספרמגוארועשירות-לפרנסהסגולההארשונה,הסצווהאתגםיים pלתזכהשבסאתהאחרונההסצווהאתשתקייםבזנותלוואסרס"תלכתוב
סגיפהשפרצההקזוש O "הבעשבזמןיבוז mבעיירתשארענוראמעשהלרפואה-גזולהסגולהלמזוני,שמסוגלרמזזן,בגיסטריההשירה",תאנםלבתו(עתהויישלתיבותשהראשיופרנסהלעשירותסגולה
י=ו=יd:והסגיפה,נצערהפרשיותשתיכבתשהסופרולאחרס"תלכתובביחדכולםעצמםעלושיקבל Oהבעש"מרןואמרקשה
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ז~ע'~אויבי~שוכןכיותהובבעמעליזזtוע-ית
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לאוקראינההצדיקיםמסע
ם Iהרבנצאו l"ה Iאוי Iטבכוי

דן Iתלמשלוט"אם Iק Iהצד

מווחדלמטעזויעיאנו Iרב

בקברןוהפרטהכללשועת Iל

כל ,קראונה Iבאום plהצד

התורהבטפרשורההתורם

וחדת Iמבתפולהשמו(זוכר

הרבנום.ע"ן

כהוותשוזכהמואשרו

שס.מוזכר

בנהעבורחפשהתשובהבעלתמשפחה

בתורה,לנדוליוכלשםטובתורהתלמוד
פניהםהחזירופנואליהםהמקומותכלאך

החליטהמהעניןכצערשהיתהאמוריקם,
לזכותרכינונ IIלעהתורהבספראותלתרום

שמצאוהאשהמתקשרתלמחרתבנה,

אךכנהאתלבחןושהסכיםתורהתלמוד

שבנהומספרתתשובה,לההחזירולאעדיין
נדולדברבשבילושתעשהממנהביקש

אחרימידואכןהתורה,בספרעמודותתרום

לאוותהתקבלשבנהטלפוןקיבלהשרתמה
תורה.תלמוד

ראשוומכלזהטזפרלשמזעת

 052-8484778ל-להתקשרגזתו

זעייאוינוניזובאיהדוההונקיהגהויהאדמותלמדייאני
נמצווהחוקויסווואתואתוננויקויםיהוידםאוינםפונים
ד7ייד!אחויוהשאיושואזיראובינועםאמתושחסדנדיוה,

והדובעוושיוננסנשםתוועויויתווהספוונתובןוהתעווונ
שהנסיחובפוס nיהוזהזיו nוזנוושהוקםהונהונו"ובי~ז
ובינובהבסחתאנובסוחיםענווו,שיפעווםיטובהשיעשה
וזנותוםזוניחייגבנייוהשתתףהזוניםאתומנוניםזיע"א,
בםקוםוגזווהתווהשווחנותושניזונותונםתעםוןהתווה
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בטפרבעמודהשותףכל

ת Iהבברכתקבל Iהתורה

בצורוףקלףעל

ובברכתםקדשםודחתומת

ט"א Iשלם Iהצדוקם Iהרבנשל

לשמורהע"א Iזנו Iרבתלמודן

 ••המזוקןמכללהנצל

לפתעהחלבתהללדתאחרישביעאשה

חייםבסכתנשהיהתעדמצבהלהדרדר

פתיח,לבניתוחלעבורצריכהוהיתהממש,
מבניאחדסיכויים,הרבהנתנולאהרופאים
תפילותלזכותה,ותרםהתקשרהמשפחה

לרפואתרבינושלבציונונערכומייחדות
תחיתנסהפלאלמרבהיאכןאשהאותח

ולאחרהצליחוהניתוחהתרחשהמתים
האדםכאדחהתהלכהכברימיםכמה

ושלמה.בריאה

ראשוומכלזהטזפרלשמזעת

 02-9709901ל-להתקשרגזתו

הערבתובשע

הס"ת:עלויות
 I'QJ 52-שורה

 I'QJ 10 * 72עמור-

 QJ18'1 * 100יריעה-

אדםלאחרונה,שהתרחשמופלאספור
ועדייןמהחתונהשניםלארבעקרובשעברו

שרצהפעםוכלמשלודירחלוהיתהלא

צפויים,בלתיעיכוביםשםמאיצצולקנות
ימיוכללהשארעליוגבזרשכברנראההיה

עליקרא,כששמעמשלויירהללאלהשרא
זיע"ארבינושלכזכותוהגדולותעותוהיש

קונהשאםא IIתעשניסןבחודשהבטיח

סכוםיתרוםתשע"אבעומרלגיעדדירה
לאשועהיהואןכ ,רביבולע"נש"ח 550של

החלוהאחרונההתקופהזכללבואאחרה
אתשעיכבובעיותאיתםכללהסתדר

לגיערבחמישישכיוםעדהדירה,קנית

בשעטו"מ.דירהקנהבעומר



זצ"לסלמנןכייןכחמיהרב"הנסתרחרה"צ-צדיקים!שלסילןקוקשה
נכנטמנדל,הרבשלמדרשיבגיתשלישיתטעודהושקידתה.התורהבידיעתוהטתרתולתווגדלדעתעכרעליה,מבניחרוומיאחרנסתלקארהווקשלמנופה

פנהאזאוביהכנ/'ט,בצידיוהתהלינחמיהו'לפתעבחוש,ואוזאתאיחותם.בתוךחותםטגירהיהשכן _זצוולסלמנוביץנחמוהרביהנסתרהצדיקאמית,יה'
דעוזה.והידוהנכםהרואיםיאמר:לציבורמנדלהרבהקדושהטפרובפרטמתפרשין,לאוהטפרהואכינחמיה,רישלחייוממסכתמזעירמעטלכתןבבכרי

ממנולבקשוראויצירקים,מל"ואחדהינוכילכם,ובוובשנתו,ביישבולפניופתוחהיהמוהר"ןליקוטו
ברכה.עצומה.בשמחהתדירהוגההיהופרסוםמכבודברחימיוכל Iשכהדבר,מאדקשה

 ...ידואתמנשקרב.ב"אטג\לי .ואודורג'מזעירמעטנעלהאזכנםהאש Iןככבורח
ונדנעוהיהגביל.ללאהיתהלצדיקיםאהבתומחתופתלתצילומלאניםלושלתטביך

אותםאצלה'קרבתלבקשבכדולמקוםממקיםבשואההתרעלהכוטאתנחמיהר'עברבצעירותי
לבותנוטעהוהורביתבתוכני.היואשרעלייןקדישיעברשםבגטיישבשניםשלושובמשיה"י.הניראה

אשרזצ"לאבוחציראישראלרבניקדישאהטב~קבוצתהגיעוהימיםבאחראמנםפשוטים,לאגלים
הוהצעיר,בהיותוועודמאד.עדאהבובעגלהאותוולקחוחיילים
ומנשקגדולבכבידמקבלוטאליהבבאהגיעואשרעדשלם,יוםבמשי
מגיעהיהאשרעתבכלידואתזרקיהושםרוטיה,מדונתלגבול

רביהגה"קבנועםאף-למעינו.תפטוהואשרהרוטיםונעלמו.
ובות,מתוועעהיהאבוחציראמא,רבמשילטיבירזוקוהובמדינתם

אצלהיהלביתומגיעשהיהעתובכלכשכולומכןולאחרשנים.כמה
עווךהיהכיעדחג,יוםכמומאיררבילימוםלארה"ק.חגועמיוטו
מווחדת.טעודהלכבודולואמרלאוח"קבבואוכיטופו
 ...מזוןטלעםנרהאכחוכיחורינפתחחתרלתכיראז.הדורוצריקימגדוליאחד
ר,היחגדולחטרואישרחוםלבבעליוטףקלמןרביהצדיקטביו

שללרווחתםרבותדואגהואנחמיח,מעולםלושלחזצ"ל,טלז.;וניביץ
ידעלאאיששנמעטנזקקותמשפחיתבכנינואיאשרמלאכיםהעליון
מטיימתמשפחהאףהיתהעליהם.לקחוהואשראלווהםאדם

שפרלאגורלםאשרבתל-אבנבניצלוכךרוטיה,לגבולבעגלה
לטמים.מכורהיהואביהםעליהם,התיפת.מגיא

ממש.כפשוטימכלריקהיההביתי·דרשביתיכלאובבכי
ראובהחבא,מצוקתםאתטבלואשווהללובצפון,"טפטופה"במושבהתיישבלארה"קבהגיעו

מוצריביתםלידז.נינחשגת,ערבבכלכילפליאתם,ראהאשררבן,ביתשלתנניקותגלימודעטקשם
החלוטההבנותאחתבשקיות.משובחואוכלמזוןהיחהללובשניםזמניעיקרואתנשגבה.מעלהבכי

בייםבשימעהומידזאת,להםהמניחזהמילעקיבמגוריו,למקוםהטמוךמיריןקדישאבאתראמבלה
אזאוהדלת,אתפתחההדלת,לידועשקולשישיבתווהשעותיואתמבלההיההק',הציוןלידשם

כישראההואטלמנוביץ,נחמיהר'למולהנראהשלצוכיהםלכלדואגוהיהלה',והתבוררותותפילה
אתאנייידעואמר:בדבריםנחמהמידטודי,נתגלהחצדיקכמובמקוםשהןאשוה'העובדיידידיו
 ...משפחתכםקרובאניכיתדאגו,ואלמצוקתכםשמואלרביוהצדיקל. IIזצשפיראשמיאלרביהקדוש
ובכללמחטורם,ודאגעמםרצוףנקשרהיהאזומניבמקוםשנותיואתבילחוכךועוד.זצ"לצ'צי'ק
כלכיעדה:ואהבתבאמינהחיזקםמגיעשהיהעתשנה.עשריםבמשך

 .לתפאותבתיםוהקימובתשובהחזרוהמשפחהננילמירוןמצפתער"תכלתילו
 ...םישקלאלפיםעשרתלךהאלתוותווכמובןהקרושולציונורשב"ילתנאאהנתו

התהלךכבדלחץבשעתפעםכימטוים,יהוירוטיפרבתווהלעטוקנחמיהו'אצללהפליא,היתההקי
לפתעומפוחד.עצובברק,בנןהעירשלברחובההיהבמיךון,ותפילה

הלהמציקתו,לפשרושאלונחמיהר'ביהבזריןהזה.בעולםעדןהגן
אלפיםעשותהיוםלהחזירתייבכיהשיב,שלתקיפהאףהיתה
ישיבלאהלילהעדואםבדחיפות.שקליםבכלאשרשנים,כמה
ופאינשי Dופאויוהיה(אפשר ...גויעמצבוזאתעםהולןהיה'ח Jרעוב

לידלחדוומידלקחונחמיהו'ופעלי)דלאו'הנטתרהצדיקידידו
עשרתלווהוציאטפינקא,המדרשביתזצ"לוולטוייוטף

זאתוכללשלום.ושלחושקלים,אלפיםמווןוערצפתו;נעיה"ק
נחמיהשריואףהכירן,שלאליהיירעשהמהרגלית,בהליכה
 ...המעטהבלשוןאמידיהוריהיהלאלאהיאלכיהטיבה
 ...ליכרהדואגכורמיחר'-וכעשיוכלעלייתמילשואליםיכשהיו .פירט
ורחמןחטדאישנחמיהר'היהכלליןכהיהכךעלאותי

חתול,מגושראוהואחתלאכיעדמופלג,חיהזהיאומר:מתחמק
נחמוהוו'יונה,שלטרףבאמצעהיהאשרומי ...שניםהובהלפני

ןמשקההדם,מןאותהושוטףחוונהאתלוקחהיההללו.נשגביםצדיקיםתרישלבטידןיעמוד
זהוהיה ...לאיתנהשתחזורעדבהימטפלאותה ...לזהזהם·קש\רייהטפונחוכיהדי

שלידיומעשהעלרחמנותוגידלאתלראותמדהיםוהגםמתפרשין.רלאועיןתויהיונחמיהור'התווה
משקהבמרוןאיתווואיםהייאףלעןתיםה. IIהקבהספראילםלמדי,טופשאישעצמועושחהיהכי
בחלב.חתולהשקועראשוהיהעתובכלביחד.תמידהייהואו

 ...חתתיל,סכליקוראאתלכולתנוטעהיהוקשהוחתום.טגיוהיהפיואולםבטפוו,
היהלאוזניו,מגיעהיהאשריהודישלצרהכלואכז,מטתירומהבתורהידיעיתיומהטיביעללעלות
ובהיותועבירם.בתפולהומרבהוגינחכואגאשודבואיזהרואההיהעתלעיתיםאמנם,בתוכו.
היהיהודישלצוהעללושחיםכשהיובירושלים,פטוקיםומקריאמגדוו,יוצאלפתעהיהחיזוק,צריך
היהשםהמעובי,לכותלונוטעהאיטובוסעלעילהנתגלהיאזהענין,בגנותפהבעלחז"למאמריאי

עלששמעיהודיטתםעבורהתהיליםכלאתקוואמנכדיי,אחדלנומטפרלכךבהקשומידיעותיו.טפח
 ...צרתיגרגיריכמההנכדיםד,אחזרקאשובעתפעםכי

 ...יחוריםלשתושוכאלפ(היועןבכ,בעתיחחריהזוהראתנחמיהר'תיכףלופתחהרצפה,עלשלוה
נהגלתפילה.ביירושמטוותוהשמאלפימרוגפירוויןזויקתשלהעניןחומרתאתולוהואה ·הק'
כובעו,בתיךהשמותעםהפתקוםכלאתלהטמיןונתןהזוהודפיאתשצילםעדנרגעולאהרצפהעל
הכובעאתהיהמניחהצדיקיםלציונימגיעיכשהיהלהבא.להיזהרוואהלמעןלי,

כלבעדומעתיוהכובעעלידיוושטהציון,על ...ישייןבלןושדייקתלא
גדול,בצערשוןיהיהוכיבעלושאברובעתהשמות.מנטיעותיובאחתכיהי"ו,בראנדשרגאהרבוטיפר
תדש,כובעלולקנותרצהממקווביואחדוכאשוישבבאומן,זי"עמבוטלבנחמןובישלהקדושלציון
בכובעהיוהרי , Iליעזווזהמהוכייאמו:היטהווהגהישבוהואבמטוט,נחמיהו'הצירקלודו

 ...יהודיםשלשמותאלפיהישןלקרואהחללימודוובאמצעבש"ט,מטוימתבטוגיא
שליישיתבס((ורהביחבחיןוכנדלהרבנחמיהוישלקולואתשמעלפתעברש"י,קטעאיזה

ערמעריכוהיחזצ"למנדלחייםמשהוביהגה"קואכן ...וכיכךהיאהמדויקתרש"ישלהלשיןהאומר:
עליוויאיםכיאודותיו,פעמהתבטאכיעדלמאוד,המשיינתמוהו'כמובןאךלטעותו,בירוקקלע

בעתכיפעטואועהחטא·מןנקיוהינואלקיםצלמיכולמיאכן,דנו.אמולאכאילובטפרראשילתחוב
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צ'ז'יקיםמהו"רחינוסלמנובי'ן'כתמי:ולי
העריכויל Iזצשוטטערמשחוגיהנטתרהצדיקאף
החוליט,בביתשההעתימיו,ובאחר(תלמאד.עד

ושוטהיהובולודו,שחורפנקטממקורביואחדואה
מפרנטכידוע(שהיהרביםנזקקיםיהודיטשלשמם

והיה .מפונטמשהר'היהאותםנטתרים)צדיקיט

ומהלו,ישילדיםכמהצדיקשלשםכללידרשום
מקורבאותווכו:שלהםוהנעלייםהבגריםמידת

וכיצדבהמשןעמםיהיהמהמשהר'אתשאל
שהנדחושבוכיהשיבו:משהר'ואילולפרנטם,
שמותליאתןאמנם, ...אלוכלאתלפרנטשתוכל

הואצרכיהם.לכלתדאגואתהמהם,שתייםשל
טלמנוביץהזנחמ Iרשלשמואתבעיגוללוהקיף
לף,אומרשהינוכדיתוךמירושלים.אחדצריקועוד

מירושליםוהשניצדיקים.מחל"והינוזהנחמיהוי
מהם.אחדהואאף

 ...לתת~ללתקדישלצייךמתרנרדתבח
יטעמולמקוםממקוםנורדכידועהיהנתמיהר'

בלונדוןשההאשרעתמנדודיובאחד .עמוונימוקו
אשובתועלבפנווושחמטויםיהוריאליוניגש
ריהשינו .שמוםלוחמיוזקוקהמטוב,ךמצבה

הקדושבטפריוםבכלבצוותאנלמדהבהנחמיה,
טמוךמשהגיעגדול(ם.ניטיםותראחמוהר/'ןליקוטי

בקשוהשנה.ראשלימי
שימשיךנחמיהוי

חיותיום,יוםבלימוד
לאומן.כעתנוטעוהוא
ואשלפנ(יוםוהנח,
ו'לפתעפגחהשנה
למקורביונחמיה

לרדתבבהולותוביקשם
הקדושלציוןעמויחד
זי"ע.נחמןרבישל

כעתישכיבאומרן,

שרויהבתואשריהויד

אחדבתפילה.והרבולציוןירדוואכןגדולה.בצרה
אתושםבלונדון,הטיפוואתידעאשרהמקורבים

כיהודעהקבלומכןלאחרואכןהמדויקת.השעה
וילדההגזולה,מהטכנההאשחיצאהזובשעהקובדי

מיהר"!שלהקדושהציי!את(ובהזכירנותאומים.
בגדולתופאידופפליאהיהבחופיהריכילצייןראייופברטלב,

ציינועללהשתטחהופעלהיבגודלופברטלבהקדושהרבי
לשט).הגיעובעתעציופהבשופחהשןויוהיההקדוש,

 ...לפח?הגעתםכיצד
באחדמנתניה:שליט"אשוורץיוטףהובלגושח

נחמיה,ר'וידידיאנילאומןנטענואשועתהשנים
צדיקיםכמהעודנטעווועמזקןכברנחמיהר'היה

אשררופאנליוהזולקבוצהויבלט"א.ז'צילזקנים
 ,ובידהיוהדרכוניםוכלהקבוצה,עלאחואיהיה

אדנחמיהר'אתחיפשנוהגבולותלמעברבהגיענו
כבראשועדשלבאחרישלבענרנואנננו,הוא

אחריוהחיפושיםכלהמטוט,לבכשלהגיעעמרנו
כולםאודותיו,ברמקוליםהכריזוואףתוהו,העלו
אצלנמצאהדרכיןשכןנחמיח. fרחיכן Iנלחצו

והנההמטוט.עלבדאגהעלינוהקבןצה.שלהאחראי
עםלייושבנחמיהר'אתאנורואיםלתדהמתנו

ר'אךשאלנו.לפה?הגעתםכיצדנחמיה, Iר ...ספוו
(המIעולמוכיוכ.א) ...וחתוטטתוםכשפיומחייןכדוכונחמיה

הג:םןבעבב~הג:םןעבב~

 nת"יבהחשהחתןיאשעליחול,שכזיסביכית
שניסר wבמגליןגכןלימיןעמדאשרה',ירא

הי"ומיכאלייסףהד"ד
ןמןצלחתטןבהבשעהנישראיןלרגל
אדגיעלכיתיאתלבגיתיזכהכירעיאיהא

ליבןבשאיפתיטהרהבקדרשהוהיראה,ירההת
אמן.לבגי,בביסרראהחטהרר,



דצ"לסלמבוכיזכתמיהריהרה"צעלייזדס)(מעןניעובדותהמשך-התייר!מעמידיאתדנסתלק
 ...שקיותשתיעםז:ייילהרמדזע

ר'נהגשניםבמךשכימצייניםמקירביו
בידיו,שקיותשניעםתידרללכתנחמיה

היהשכןבןכ,רצינימהיודעיםהייילא
לישאיןבברורשיעזוגםכ,ךעלעומד
שהיהמביניםכעתךא ...שקיתבשוםצירך

כיהקפודאשרהמיפלגת,קדושתיספנוזה
למעלה.עתבכלוהיןידוי

 ...בשבילןוננותטלייוננ
הרשטוקאליעזרחווםר'הר'היחטיפר
חמשהבותיבחצופעםליהוןכוהו"ו,

 ~פוא,ממשהוהמהםואחדתרננולית,
 :!!:כברהשכניםמא.דומזיקמשתוללכשהיא

לקחתיממנייבקשויותווכלולא
ביתלכווןיהלכתייעמילקחתוומהמקים,

בדוכיובות.שימשתיאיתיז'צילמנדלהובהו"הק
אשרסלמנינוץנחמיהר'הצידקאתלמוליראיתו
וראהקשה,נלגולזהייאמר:ל Uבתרנהתבונן
והבעתי ...התהמהתועידוןאניהלילה.עודלשוחטו

באותוענהמנדלהרבאףלפליאתומנדל,הרבלבות
הלילה.עודאותויתשחטקשהגלגולזהולשון:
למולי!יזנירואהלפלואתווהנההצדוק.מכותוצאתי
ושואימר:לעברוומחווך ...לוהממתיןנחמיהר'את
 ...בשבילךשוחטלי

 ...מאשה:אובללאאבי
אןרבום,ייסורוםנחמוהריסבלהאחרוניתכשנותיי
שמחיהודיאותוממשנראהוהיהבאהבה.קבלם

אשרהמופלגתמקדושתומעטאזראואמנםכמקדם.
קדושהיהימיושכל(מלמדהחוצהמעטיצאה
קודשכאשמרעישהיהכמהלמקורביו.וכזכורוטהור

הקצהעדנשיםוראייתתטאשלריחמכללהתרחק
לונערךפטירתיקודםחושדוםשלושההאחרון),

ה"והקשהשהמחלהלאחרהחיליםנביתנותיח
שמית.בויעשתההטהןר,ניפיאתהרמה

במדרנית.ושבילאשויתראדאגכוהבטחה
הואפנומה"מלרבתכבידה"כלהרובאימרי:
כבראנובאומרי,הדברלמדךללכתמודבקשנו
 ...הענוןאתלמדךתלדאתהךא ...פהאמתדר

עלידאבתוזהוייטוריוכלבתוךוהיידאכן
אדמות.

 ...הבכריתה:ראפ 11מהיועריסהיילו
עלאשךהנכרוית.הפאותננעעלמדברימי

סולדיהוהכאש,כוערנתמוהר'היהזיפרצה
הצרותכלכילכםדעיאומר:הוההואמא,רמכר
אףיפעםהפאות.בגללהםזה,בדירשיש

הויאנשים"ליקידש:נרשפויאמרהתבטא
שהוובעתהךוהנכרות,הפאהזימהוועזום

בירחיםהיולראשה,פאההחיכשתאשהרואים
הצערמהוידעיםלאשכןהעיר".שלהשנילקצה

גוונתואין(כוכובןהפאה.מקטרגתוכמהשבשמים,לאבינימךכשנגרם
ויזיזירוירחמואול· lס bיךאול·להמחיש,אלאעצמה,אבשךח"ולב"שאוע Uלפ

אףולעיהיסלהתפלפלאפשךהעילםבוהשכןליושנה,אבוכתהצניעזהעטרת
כילכםומהכך,בביהסהולכיtבהחדריבצינור Qרנ'שהריטלולא, 1חוכאלעשןת
שלבב"דוחשבזןדי!לתהנצטרךנההשעהוכשיגיעלעצוכי,עדהאוכהאןתלינו,
דעהברכלהויההתנצחות?במידתלאחוזנוכלשםיכיוכבושה,רבנחלאןוכעלה,

ויפהלח1כוק,כל Iנלאוכוכנו,חרדועולםגדיליאשווהנירא,הגדולהך'ןכייסכינ1כין
קידם).אחתשעה

 ...בזק'יגתעואםאבויאן ...יותדיעלרעהוציאלאמעןל'םחזחיפ.ה
שההעתהאחריבים,תיוובשבועממשהתנלתהיקדושתןצדקיתןנודל
להתנהנןאפשולמקום,הגיעזקןעידכוחשבןןהוופאימהחולים,בוח
לרילגלחוצוהללוהרבים.בעוןנותינן ..רופאים,מעטלאכדוךאל,ו

נחמיהו'אתראואזאולםנית.ימשושןניתמטיביחזקנוכלאתנחמיה
הוציאלאמעןלםשלוהזההפהנדןל;בקןללעבוםופונהכאוימתגבו
לאמזקנו,אחתבשעוהתנעואםכילכםדעואךיהןדו,נגדועידבור
הללודברטוףצרירית.צוותפהייהיהאתכם.ןאקללבוורהל,יהיה
 .!הטהורזקנואתןעזבינכנען

 , ..ט'במהבע\תדבר
ימיכלונחבאצפוןיהיהמאןד.מןכברתשכןבשבחו,להפליגעליגוקשה
מילוםבשלושהבגליוננואגבבדךראןתיכשהזכרנוחיייבומי(ופעםחייו.

בכלבחייומזאתלהימנעובוקשפרטום.לושנרמנומאדמכרהצטער
מגדולחומעטלצווןחובהכעתאדרבהכומקוובין.בוקשונואולםתוקף).

לחלקאףבייתרפשוטנראההוהאשריהידיכיצדובום,יואןבכדשכן
כי(אםנפלאה.בחכמהועצמאתלהעלוםוידעמא,רעדגבוההיהממכרוי,

הכתוב),כלעלעברוהמשפחהשבניולאחרבעדינותאוהפההנכתבגם
החזירו(כיצדלמוטבהחזירונחמוהךיאשוממקורבוןאחדלנוושח

דבריםאצלוראהכו .צר)הגלייןארעצמו,בפבימדהוםטיפווזהלמוטב
ו'אתלמולןראהבעתי""דברהספראתשטווםלאחרמופלאים.,ופעם

 ...טובמהבעתודברבחיןך:לוהאומרנחמיה
בןשלמילהלבריתנחמיהויעמבמןניתנטעויהוידםכמהשלקבוצה 81111111 ...טיבשםז:ו"באיהם'יגם

הגםלבני.לקריאמההלההמתפקכךבתורבמונות,הנןטעיםאחד
ר'לפתעאלוופוגהיהנה"אברהם",יהוההשמכובביתםכבושהחליטולולתתהאחיותאחתהגיעהניתןתלאחרמידוהנה

 ...טובשמזה"אנרהם"גמוארמר:נחמיהרילפתעהתרומםלתדהמתה,אולמבכפית,לאכןל
מעלהמליזכ-ןלקראתייצאושבתאימעליבפניאחשכהחאחותמאשה,אכוללאאנינזעקה:נחמיה

התויקןעולמניוחללגחמיה,ו'הצידקמעמנונטתלקשבתאדמעל,נפניאניטוהניתוחלאחרהטכנהומפניח"ו.שהשתגע
ושואלבותשהמינייבעתהדוו,עלשהגבוהתוורמעמודיומיותדמאחדובלותאופן.בשוםהטכוםלאנחמיהר'אדלשדלו,
וובותיומחברוןצידקיםאותםוכלעלווןמלאכיהמלכה,לשבתהתכונבוכה , ..להאכולושהטכימוופאאוזהמצאוברווה
חבל, ...זהלווםעצמוהכוןימיוכלאשריהודישלפביואתלקבליצאוהקיקדושתו.הוותהנדולה

ולשמועלראותורקלנוהוהרבעוננאשוצידק,אותיאתאבדניכיחבל, ...ינןת?רבמיווננבותחימדזע
יושומליץיהאממרומיםלה:ואהבהאמונהברובירוה.טהורקולואת-החוליםבביתמאושפזחיהעתשנהכחצילפניאף

אמן,בקרוביגאלנוויד,ישואללצוותהיואמרכיוהפוט,הכללעבורנחמוהךיהסבאאלהנעתימנכדיי,אחדלגומטפן
 ...יחרדיסמלחאכילגדולבשמהעיל,·לןאיןהואארמדוע.לבררניסיתימאד.ובבצערוואיתיו

נשמתוליציאתתוכףכיכתב,בצוואתוכולהדגושבקשיהמשפחהבניהןבמדרנותויושנותהבנותמדועואמר:פתחמיד
ובישלהקדישציינולידהשוהוםיהוידםשלמניגיםלשנוטעידהיערכויאניבוות.היצניעותחוטועלהרי ?מפחדותלא

להאכילמזהגדולנשמהעיליילדשאיןבכותבון,באיממבזוולבנחמןהבנותהיובבגיןאצלנינאמת Jשכמאוד,נפלאתי
יואהלפטירתו-30היוםיערךהיבןלדעתהוכעוניןכלכןכוכושמ.יהוידםימים,באותםובפוטובותומפטפטותיישבות
 0527613578לטלילהתקשוממנישלקחעדעזתו,נחהולאבךכ,הרגישוהסבא

דב!מעשה-הקב·הלפניליבישחתימה,דברלישהפריעאימתכל
קול"ישיבתראשל,"זצאויערבאךהנרש"זמרןשלהקרוביםמתלמידיואחדעלפרומט

שלמהרביהגאוןלואמרטבלו.ועלמכאוביועלליבואתוהשיחלפניושהשתפןתורה",
בןבפביתחלואיאתפירטתילאמעולםכיהיקר,תלמידילן,"דעובחיבה:רךבקולזלמן
לפניומתפללעומדהייתומיידדבר-מה,לוכשהפרועמשהו,לישכאבאומתכלאדם.

ח"ב)מלבדועוד(איןחטדיי".ברובעמישייטיבממנוומבקשהוא,ברוךהקדוש

מרן

הגרש"ז

אוירבך

זצ'ל

המחרידהדאגתי
טבאישראלפל,טתשוידמרןשל

שליט"אחללי""שכיטכעלהגה"ק
שתאהאיהגדילשבתבדרשתשנשמעו

הילכתשאינהפנויהאואשהלשונו:וזה
יהודית,דתעלעוברתהיאהריבצניעות
'יבתשלהקדישהתואראתומאבדת
"בתנקראתאינהכבךהיא .ישראל"
לגוחותאנומחויבום .. ,ךח"לישראל"
והןבארץהןהנוראהחטאעלולעורר
שלאחרונההאופנה,שללארץ,בחוץ

כוקוסבכלהזההגדולהמכשולנתפשט
מןרקבויראיהואשמקירהלדאבוננו,
נתפשטשובהעולם.שבאומותהירידים
הקצרים,הבגדיםשלהנורהאהאופנה
שזוכיסוי,הטעוןאתמכסיסשאינם

הירודוםמןשלקיתהנוראהפריצות
ביתו,לתוךזאתשמכניסומישבאומית.

ובנשמותנשמתיבפוגםהואהוי

לביתלי"אייחז"לאמרורוכבצאצאיו,
כאןלהכךיזברציני .בתוכן"ובשמחרי

אליטךובפישראלכלללכל
זהטמאדברהסירובביגיד,שמתעסקום

פושטתזה,עלשעיברתמיכלמתוככם!
שלהגדולההמעלהמעצמהומורידה

והובחיציניותהןצנועה",ישראל"בת
ללבונהפךנשתנהאשרהלב,בפנימיית

עכ"ל.רח"ל,טהיר,לא

 ...ברכתיעלאטןענ:ולאוהדאעאשהטה
עובדאירושל·ס,וכיקיריאהדהשבועלבושח

אחריאףאמןלעבותהחשיכותגנדולמעניינת
הלהגדיל,יהודישלוק"ויהודישלרכהככל

היההשנה,ראשכיוסאחחשנהכימטפו.

שנהככללקנותהיהשז.:בהגומסויסיהורי
בעתרבדםזוכשנהואילומטוימת,עלייה
זו,עלייהלקנותהטפיקולאהעליות,מכירת
משה'כריו I 'שלבשטיכלאךהתפללאשרהלה

מרןדאתראהמראאלנבהלהרזבירושליס,
פישריקב'שראלרכינ::ןכחהכלתיהגה";;

חששעלה i כ;::ארע,אשראתלוושחזצ"ל,
כיוספהוןטךומזסובלאסיטושאובכליבו

הקכועההעלייהאתוהפטידנרדס,שכדיוקהדין
שניסהקפדיעליה
פישררבהרכוח.

פישרן

הבאהלשנהזיכהכיוונכגשהרזהכיצד
זכהולאנפטרהלהואילועלייה,שוכלקנות
אעשהמהאחך:עלהשיבסהובפשיולכך?
וכריבנראה(כ ...כרכתיעלאמןענהלאוהלה

מאשראוע

 1טהורחיניר ...רעהלתרביתלצאתל,לדיסגרמהעיתיןעטיפתל,ל~יךהביןמאשקדוהחיייהאורשלציונולעהפיל([
נוירכירושליסגזלויסחכוכיםתלוכידישניעלוכטופרעינים:קזושתבמפריוכביאשליט'אזכאיאהרןרכירג.און
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