
ל !Iזצאבוחציראאלעזררביהארוכו"רחגה!!ק-לחבילא!וילאזילאוי
אלעזררביהקדןשהאדמן"רשלהמזעזעהרצח

יהןד,'לבכלומזעזעמהדהדעדיוזצ"ליראצח Jאב
בשןרןתןקדןש,גדןלהןדייהטתלקןתעצםכולבד
 ,זהמןפלאצדיקשלמגדןלתומעטוי'נצ ((נישלפ

כרצויתלויתכל
היהישיחישיגייעיקרהיה,מיפלגת"ח

הייבזרירההתמדתישעיתקדישא,באירייתא

הלילהבסוףמבהילית,
הלילהשלהקטניתבשעית
בלימידעמיסייםלאחר
היהלאנשים,יעזרההתירה
יחצילשעהלישיןעילה
הנץלקראתישיבבלבד
כארי,ימתגברקםהחמה

היגההיההיממהכשבשאר

אנשיםמקבלאיבתורה
בנץתפילתוומחזקם,
רב,זמןארכההחמה

מתיישבהיהמכןולאחר
עדולומדחברותאעם

ומבקשוכותבהישיבהשלמודעותבלוחמודעהתולההיהלכך
שיפנהלואכפתלאאםלמכולת,ללכתשמתכיוןשבחור
 ..אבוחצירא,לאלעזר

בשמיטיי\נ(טלע\נ(יתמתחיליסדבייי
באופןעליוהתבטאז'ציל,אביחציראמאיררבנוהגה"קאביי

אדםשללפשריותההאצלי,שישבעליהבןאברךבפנימיוחד
אלעזר,רביבניזהמאיר:רב(ליאמראל(י,בטמיכיתהיישב

ודברייבחטידותמתנהגהיא

ואףבשמים,רישםלעשיתמתחילים
מעידשבירישליםהדעתמנק'יאחד
בפנייהפליגמאיררביכיו,בפנינ
רביבנובשבחיילטיךייסףר'ובפני
מאד,עדאלעזר
 .. ,חדיי?אתלטכואותתאכזהמדיע

אלעזרר'הרה"גמקירבובפניניישח
ממקירשמעתישליט"א:אבוהב
נטעאשרחשיבאברךעלראשין
הישיביתמאחתבחירעםפעם

ר'שללמעיניתריביהמפירטמות
הרבברךפנימהמשנכנטיאלעזר,

שלתורימשהגיעאולםהאבר,ךאת
מחדרי,לצאתיבקשיפ~יי,מעלהרבגרשילהתברך,הבחור
בחליםאלויהתגלהאועזרר'כיהבחירטיפרלילהבאיתי
 ,ינחרדנבהלהלהחדריךאתלטמאותבאתזהמדועואמר:

בחדרישכןהרב,דבריכוינילמההיטביהביןבמעשיו,והתבינן
מידהואטןמאה,במראיתצופההוהבואינטרנטמוחבאהוה

שםהזבל,פחלודעמוהאינטרנטאתולקחהישיבהמחדרירד
אטוריתממראיתלהתרחקעצמועלוקבללרטיטיםשברי

היאוהפלאאלעזר,לרבישובנטעימיםכמהלאחרבמסירית,
תשיבתךאלי,לביאאתהיכולכעתלי:אומרנראהאלעזרר'כי

 ..התקבלה,
עייי .כיטובכוחועיקר.אתתשקיע

שחיברתיאףעלכי-שליט"אאביהבהרבמעיד-זכירני
כיחךעיקראתתשקיעאלעזרר'ליאימרהיהרביס,ספרים
יההתרחקותהעינייםבשמירתהעיסקעין""טובבטפרך

היהאנשיםולמאיתהדור,תיקוןעיקרזההאינטרטנט,ממכשיר
נסעעתהאחרינהבשנהאףיזה,טפריאתאלעזררימחלק
מבנימאיתלכלחילקשנה,בכלכדרכי"אביבום"למישב
זה,מספרהמןשב

 ..מגעיליס,ותרימעשי,
היהעיניי:ראיאשראתבפנינימעידהרבממקירבייהי"ביחשאברר

כימטייםמיהי'יביקשיהרבהרב,שלירבחדבלקרעתהימיסבאחדזה
משקהמלשתיתמאידיאהנגעלכיהטבלרהלה"ריסקי"כיטישתה
"ויטקי",כוטלתישתההלהכיישובשיבהתעקשהרבאולםזה,חריף
הדח"מרובמפלוזאתורקתיכףאילםלשתות,והחללבסוףנכנעהלה

הקדושהלמדרכההפוכלםמעשורואמר:הרבאלייפנהאזאימהמשקה,
הדףטהרתפכל (Iאךחטאייאתלופרט(הרב

מנעילים,לותרזאת) \"כצלא
הרופאעס hהןיכו

בשמלרתויתוזהירקדישתוגודלן,יאכ
אחדכיעדיפלא,הפלאהיתהעונוו

שהגלימהמריבכיבפנלנישחוםהמקורב
החלהראייתועיניי,אתמכטהההית

האםויכוחעמועררוהרופאלהחלש,
אפיעדאוההפעדהגלימאאתלהרים
 , ..התפשרי,ולבטוף

 ..לתפריע,תפטיק
שליט"ארוניןאברהםרביחגאיןמקורני

רבההושענאוםביפעםמטפר,מרחובות

המדרשבביתהציבורעםנוכחהיהעת

ההקפיתבעתבהוההקהל,כלעםדולהג
אתהקיףאלעזררביומיניוהלולבעם

ידיאתלנשקורצהמטויםאדםחגיעולפתעראשונהנהקפהבהיהת
אתלנשקהלההתפרץשיבשנייהבהקפהואז ,לונתןלאנניירהרב,
שאלתייהתפילהבתוםלהפריע,שיפטיקליואמרלינת!לאוהרבידיו,

יל:אמרב,הרי'יאתינשקשהלהרננויסרבמדועיריב,!הרב·מטפר
 ,רח"לבידיוטומאהיגורםיחרטאזהארםבן

אטירהיהברצף,הצהרים

הואכיצדשאליהווכאשרבלימודו,לילהפריע
עונההיהשכזי,אנושיותעללעוצמהמסיגל
מצליחים,"ריצים"ואםהרצון,כחאךשזהו

ליאבבאייליתאכ(ר
מימיעידהםזיכריםכימטפריםשליט"אבניו

ילימדיישבאבאהיההלילהכלאיךילדיתמ,
הייניהילדים,יאנו,בקוללימדהיההיאבטלין,
שלוהלימידשקילהחדריםדלתותאתסיגרים

שיניןמצטרףהיהנקילללימודוני,יפריעלא
היהקירא,שחיהמשפטכלשירה,כלעקב.י
ליח"אמרבהטעמה,פעמים,שלישעלייחיזר
במלרעלאביי",רבאליה"אמרלרבא",אביי
עמיק.גריבי

ליהאניטלארזכל
ציטיטכלזכר,שלאבתלמודידברהיהלא

איתילךאימרהיהאימר,שהיהמהגמרא
אחת,לאבמילה.מילההמדויקת,כלשיני
יו,עלמביטהיהיהשימעגמראמצטטכשהיה
קיראכמיהיההמקיר,אתלדעתכריצה

פליני,דףפלינית,מסכתאימר,ימידמחשביתיי
הייתלהפליא,מדייקהיהיזהפלונ.יעמיד
גםדייק,כמהעדאהוורהגמראאתפיתח

 ..הנקיבי:המקןםבמראהיגםהמדויקתבלשין
לתיות?ייעיתים"קבעת

דרשאצלי,להתברךהבאיםמכל
היהמירגלתירה,בשיעירילהרבית

אדםשלנשמתןשכאשרלומרבפין
קבעתינשאלת:היאלמעלה,עילה

בלשיןדייקא,יעיתים' ' 1לתורהעיתים
עמלאנשישגםאמר,מכאןרבים,

שיעןרישנילפחיתלקביעצריכים
שלימדיםאהבלא"הואבירם,תורה
דרשחיאברפריף,היימי'ה'דףאת

ביגיעה",נעיין,,היהשהלימיד
 ..לאלעזר,לפניתאפשראס

עמילמדאשרירישלים,מרבניאחד
לפנייוטף'יפירתבישיבתבנחרותו
יושבהיהכיטיפר,שנ(םעשרית

מכליותראבלהיים,שעיתברובבתירהוהיגה
זיכראניהמיפלאה,עיניישמירתאתואהזיכר
משהילרכישנזקקבהםפעמיםשהיי

לצאתרצהילאלישיבה,הסמוכהמהמכילת
איאטורית,במראיתלהיתקללאכדילרחיב

המיתהלאחריהיהבופש
ל ffזצקוםלמוד ffהגר'האדי,הגאוועל
א:זירהןהגאוהוההקודםלדורןוהאחרשריד
ושבוי !זקזצייל,קופלמ!דודקצחירבי

הנצינשהלהשניםוחמשהמאה !בתונבישי

בהטתלקיתו-נהשמאהשלפנילדור !והאחר
שנותיומשיחמאהעלנסתלקלבדולא

שעמואלאודה,בועתורהםיומלאהברוכים
הדעדוראותושלריהדיידוהכלאתלקחהוא

הגדולה,כנסתיריישאותםשנים,מאהשלפני
מאד,עדגרולמיהודיהתרוקןעולמנווחלל

שעותומה,עצהתמדהבלומדיההאהו
היהאחתלאת,והכוחכלותעדאינטופיות

תלמיזייםההכר;ן,אתומאבדמעולףופלנ
המייטריםהטיפוליםשלאחומטפרים

לוייוומווופאיגםכשביותר,המטובכיםו
שכבוממריכאמתנערהיהנחלשו,

ופהטרצהיבר 106נגילויוצאים,ילהח
רה,ןהתעטקשהיאתוייחלעיקרהמררש

וכתכיתנעלסחיב
הגיירובבנמלווהלישיבהןכדרבאחתפעם
וכהיליבדררהבישיהראשנתקלשליט"אמשה
לעתזההיהשכבר !וומכיו,רנל,עלומעד

בביתילנוחמהאנהנ!ביקשזקנותו
שפנהב!חפולה,והנדהמהמעיןששולהתא
אביו,השהבולחדרשבאביופצעיאתלחבוש
החלב!הריק,החדראתודהמתלתומצא

לגלותהתפלאמאורומהאביו,אחרבחיפושים
בהדולומבישיבהחזרהכברשוההאבייכי
 ..ב(ימו,וםימידירגליכה

 .. ,מעט?נחחרבתאם
נשנתיהתלמידים:אחדמטפרמדהיםרסיפי

אשתקד,אלולבחודשחייולימיהאחרונה
עבודתומרובמעטנחהרבאםרהומא!שאלו

זושאלהלמשמשעהשנה,כלמשרויעתויג
לאחריחיהיפשנבחריפו:עקהזדוהרבנענה

 .. ,יעידעודלימריםכעתהמיתה,
מחד\נ(חכללחתחילטרכיצוזיסרידתש

 Jמרחגדולרנושלועההשממעתיקהיה
דברותיו,עלחזרוימייכלזצ"ל,שקיפהגרש"

שהיפיעהקושדוחרעלדברמיההבריםדהיןב
המלחמהלפניממשכאשר ,ומדרשבבית

חיתמי!בךחז"לריברעלאמרל"עראהוהנ
ייעקבחקציכייה,-ע'אבינואברהמעלשנאמר

אברהםמשא"כמי,דללממיותאבלהםוהי
"ברוהיינובוראי,אתרהכידולנשהוא

כל ,"תוווהד"חתימתשלמ!!שיבואחותמי!"
הדירכלייפסקואזתיחרבהיהדוחעולם

חכללהתחילכורצטייידםוהשרהקודם,
חוזרזצ"לקופלמ!רי"דהגוכשהיה .. ,!מחשד

בבכימתמוגגהיההנוראים,הייקוורבריעל
הנא) 'בעמ(המשך



זצ"לאביחציראאלעזררביחגח"קחארמי"רעלעיבריתחמשך-העין!טהור
 ...פחחיחצדקחחיבמיוגם

לקחשנחייםלפניכייוטף"פורח"בתבישיר"מסיפר
כידאלעזורב(לביחשבעלבאותלמ(ידיאת

ןכרברןבחוץ,והמת(נרח(כרהתלמיד(םשיברכם,

הגדריצהיש(בהראשמרןהאםבניהם,לדבוהחלר
 1אלעזרלרבימג(עהיהגםזצ"לצקדה(הרדהובי

ובנרלעבוםחייןפנ(וכה,הקרשדאלשנכנטילאחר
היהצדקהיהרדהר'הגדרלוכררינרשגםעדרראמו:

אתקואאידנדהוכרהתלמיידםפה.
מחשבתם.

ברצ'!עשית 48ליטד
היהז"צלטרבבןוכשהרביהר"הצ

יידדרתבקשר(היהמבעירירכימספר,

ייכלמיתחררתיהיחהאלעזר,ר'עם
אבל ,בעמידהירתורברתשערתדללמך
כ(יספומשהוייצח.נאלעזרויחמ(ד

ברציפרתשערת 48עימדהיהאלעזרר'
וק(שן,ולאאוכללאהסטנדו,ליד

 ,שיבולתפילות(קומפסן,זמהכללומד
 .ללימודרחוזר

 ...מחתחנהבוחיחנשיסכללפתע
באחד :מספרשליט"ארביוגמ'יהגר

לבקראלעזררב(באעתםיהפעמ
הוידעובחילין,שרתבקריתבתברבישי

שהגענו,לפנ(מספרדקותידם(תלמל(
לכךא(ה(שיבה,מולהבתחנעומדותובות(םנשכ(

כ(ליש(יד(עועדהנס(עה,צבקאתלהא(טהחלטת(
מיד:שאלב(רבהאולםלרדת,יוכלבוהרהלכוהבשים
המצב,אתלרבמשהסברת(לאט?נוסעהנךמדוע
שםתהיהלאשנגיעעדרגיל,תיסעאתר:עלבניהשי
שובה(ש(בה,לפנ(ובוחמשהגעתיאחת.אשה

בתחנה,מפטפטותנשיםבההרכילפרןבטל,הוידעו
תה(ה.לאאשהושוםרג(לת(סעל(אמרהרבאן

הנשיםכלהיש(בהתנשוכבולרחובהגעתירקנהיה

מןיברחולשנייהאחתשליםבמהיריתאמרובתחנה
(ןבנלמולומשהגענועקרב,עקצםמשלהמקים

בוכקים.ה(תהלאאחתאשהה(שיבה,

שנע?איבעי,נחוכח:ךטחע
רביהגיעכיצדסיפרה"ייטיוניארייסיר'מקירבי
יחמאתלקחת,אחדש(שיםי"< .שבעלבאראלעזר
אלעזררב(מדועאותישואלהואיבדןרשבע,לבאר
לו,להשיבמה(עדת(לאכב(תו?שבעבבאובחו

חדרו,פתחעלמשדוכת(ךאייעד.שא(נביואמרתי

לייסיפרלנושא.מידניגשות(נןבמחשאתקוואכמי
 :אלעזרובייפרסוןכשבע".לבארהג(עכיצד

הסבאשלבמעוניחידשראשסעודתזו"הייתה
ולאתמ(דכמרלשםהגעתיטאל(:בבאהיהקדוש
ליאמראותיראהכשזקנ(רהנהמכלים.ידעתי
שלאיהוידםקברצתובישםשתדרים.הלאחדלהכנט

בסעודה.יחדאיתםלשבתליואמראותםהכות(
באותושבי(והוד(םהיארתםכלכ(ל(התברראח"כ
לכרלם,ואמרלסערדהנכנסטאל('בבאהירזקנ(שבע,

להםאיןומעתהשבע,בבארריולהתגולןהאניכ(
שבע".לבאואליואלבריכוליםאצלו,לחפשמה

יןכאדיריסוכדובכחסד

לויכאנית,רבושניםבמשךאליוקרובשהיה"כמ(
בשנ(םבכללזה,המהעילםםוכלנהנהשלאלהע(ד

הייתייוכשאנבבית,םיכללוה(הלאהראשונית
םבמוצויהמכוביתאתממלאהייתיבוקמבנימגיע
טיובואראומויל",לאכמהבביתשםש(ה(הכדי

חילתההואאלעזולרישרווחבשביםם"גומוטיף,
פעםלאאיתם,להק(ףשקשהוליםגדחטדבמעש(
מ(נ(לכללהעב(ומעטפותממנומקבלהיית(

לאוהםאיתםהכירלאהואמשפחית,
לעזירדאגהואאבלאותו,הכ(וו
םבממידהיהבהרשלהחסדלהם".

ביחד.חסדארגוניכמהכמואידרים

 ...אש:ר?'טך.כ:דישהאס
כ(עדקדושתועלשימרכהה(ההרג
בטהרהלשמירשאפשרכמהנזהוה(ה
א(שהגיוששבהגמושבלשבתלא

שיסעלרביהצ(עםאדגאיפעםכודו:
שםישגההאםהרבשאלובוככוביתו,

קנהממשעתהשזהואמר ?א(שה

וקאןיסכהטגהוחדשה.מוכנ(ת

ישגהשכןטעןונית,כהמללדתהתקרב
שאשתנודע(רורבלאחרא(שה,פה

זה.ישבבמותדקלכמההבישהנהג

 ...ברחכ?יייצחטומאותעסנאהוא
ישמש,בביתקהילהובשליט"א .א.(הרבריפוט

הובצעקתעולפמטורתייהוידשבאבעתננוחפעס
הוציאוהואותו,ימ(דתוצ(איאותו,תוצ(אילמשמשיו
זהט(לקו?וגהמדועיי.שאלתמכןלאחרהחוצה,

טומאתועםבאואההוב,·השיבנירשעאדם

לבחוץיצאהלה !ברכה?צהוורבמוכניתהנמצאת
במוכביתו.נמצאתעהוצנלאאשהכיאהוו

ל"זצשאילאנאצ'יהגיבמריע'זית
כמההתבטאזצ"לולשאאבאציוןבןוביהגה"קמרן

בדורצדיקיםשני(שבםבוורבדתלמיידו:בפב(פעמים
אלעזררביהזאחדשחקים,מרקיעהשתפילתם

מאמשינוב ,,'ודמהאיבל'סיאוהשביאבוחציוא,
שליט"א.

 ...יהרטבהקודשירבעבןתלשרחא
יהיידמענינת:עובדאבפבינימספרשל(ט"אאבוהבאלעזוויהרה"ג
רוכשו,כלאתלןהקלו (כעדהכבסהמסעםקשותהטתבךאשרמטןים

הקווגהבשבתיטעכילואמרהובזצי"',אלעזרוביאללובצרהגיע
ברגשותיצאהלה .לשלוםוברכןזןחגןעמ(חדבטבריהמלןןלג(ת

עשהחכמיםגאמיבתאמגם,הרב,דבריכןןנולמההביןןלאמעןוגים
אל(יניגששבתאןתהבמןצאיטגריה,בע(ה"קלשבותיבטעהוב,כדברי

ןשבור?עציבהשבתכלהייתמדיעיהןיד,ישאלו:אל(ייפנהמטיים(הייד
מריבלילהשיבאפיליחפץלאבתחילההלה

ישוב,שןבלחציהלהאילםדאגותיו,
צריתייכלאתלולטפוהחלכן,ןמשראה

מטפואתממנוגיקשהלההכנסה,מטעם

למחרתלשלים.בפרדימכוולאחרהטלפיו,
זההיאאניןאימר:יהוידאןתיאליומתקשו
השגתכלכיךלדעאתמיל,עמדשדברתי
אגילליב(,גענבךומצימדכוא,שבירראית(ך
יבןאהמס,ברשותהבכיריםהפקידיםאחד

הלהלעשית,אפשומהינואההיוםלמשריד
טגויקטןסוכםמלגדה'יבחסדיהג(עאכו
אילרשןתו.חזויהווכשתביהחוכלאתלו
בשבתלשבותאלעזרר'שלחעומדהביואז

 ...ריהבטב
מבנשירותותררשראיתהמשתספרניוס
היהשליט"א:אבןהברבהלנןמספרעיד

הרב.אלדומאמקורבה(האשרגדילעשיר
הינןאשרמ(ד(דיןאחדבןעגווישועה(פעלכיבובפעםהפצירהלה

יובהאנוש.וממצבוהקשהתוחלממכברוהתו<אשןהוןפאיםיצמחי

אחדיבתנאבנידוןורלעזלאיכאנ(ואה,ןאמו:סןדעמיהמתיקאלעזר
קשורשאבידעילאןשאישנושע,הלהכיצדבעילםבריהלאףתספרשלא

ממךחקת,ללעניןקשירשאביתטפראשרביוםתדע,זאתאןלםלענין,
ןאמומים,בקבוקלקחאלעזרר'מידוי,נאלתהסכיםהלהעשיוןתך,כל
לבישימושלאייזהרהבער,פניעלבחשאייימרחהחוליםלבית,לךכילי

כימידידו,טלפווקיבלשעןתכמהותיךהרב,כדבר(עשהאכוהלהלכן.
האדם.כאחדיאבולה(ןתחזרקצרזמןיב"הלדבר,והחלהתעיררבני

לאהלהכאו,ארעמהלחץוהפעילימוחלט,בהלםהיושהריפאיםכמובו
הישןעה.מאחןירעומדאבןחצ(ראאלעזורביכ(וג(להיםבלחצעמד

לובצרמזלן.עליוןהתהפךמנכטייהלה(רדקצו,זמותוךהצעו,למרבה

הלהאליו.להכניטולאהוואהנתןהרבאדהרב,לביתשבעלבארהגיע
יטכיםשהרבוחוכיםעליןיעירריכיןתבעקשבןשןבשןבןהפצירבכה

פתחטרםעןדביגועושכ(ניכידתיןלקבלןהרבהטכיםלבטוףלהכנ(טו,
בזאת,לעמןדיכללאכיבכיגקילהטבירהלה ..טיפותןמדועפין,את

העח(רהרב (כהיאהפלאהקןדם,מצבולייחזירכינפשועליב(קש
כמקדם.ישערלהיןתחזרןהלהבעבורי

הא1נכ:דפ._סיכלמאתורידיקביצא
מישהומקיםבבכחהימים"בחאדשליט"א:טול(דאנוהגר"מחתנוטיפר

את(בדןקכייקשבלצאת,אלזערוב(מיח"באכואשוממקןוב(י,
איןכיייואה,ניאאנההביטהרחיבאליצאהלההשטח.שלהס'טויליות'

 .ח"ימליהיוהשוביוגדוקיצאפנויה.ודדהכילמו"חיהןידעחזרא(ש.
שיםואיןיבדקתיבדבר.הבחיולאאךהרחוב,אלשוביצאהמקווב
אחרלתווךימשיכ(מיח"התעקשלהפתעתואולםמהבית'לצאתמנ(עה
כבודאבדיק,יהיכןו.נפשאתידעלאכברהואמעיניי.בסחרןתדמןיית
לעשותחואילאקורבהמ :פההאשמ(כלמאחןריתבדןקילןהרב?'

ש(חהנהןיבגלגליןשםעמדובשיםשלןשלהפתעתו,יהבהכמצויתו,
הראשלאמהשאתמתבררקץ.היהאלהמקירבשללתדהמתילנ(ת.וק

ת.ןביןחהרייבעיבלצפותחמי"הצליחהגשמיןת,בעינ(י

 ...כהרעםשעהבמשורקדי
אבוחציראיצחקרבירה"קהשלרלאהילהטעודתאתסיימיאחתשנה

למטהלרדתאלעזוירבקשביהדוהטעאחרימאוחרת.לילהזצ"לבשעת
ת(רההטסמיכהענניםתןשכבעזקןושרווץבח .הלבנהאתלקדשכדי

שלמוחקבצרפתבוכבתנטעטאליבאשבטיפרםחיוכנהאחדהירח.את
 ...צר(ךלאיהפעםאמר:אלעזררבאןירח,למצואכד(םק(לןמטר,מאה

כ(טו(אתאזריטהאלעזרוביבטדן.'ויהיהוצןןי (ה('לןמרנתחיל
יאבמלהתגלתההלבנהשניותותודעלאלהביטראשו,שעלהגלימה

לאאלעזרורביהמןםהיההצ(בורתפארתה.
מישהואזאוסביבי.במהומהחש

עלאלעזרראתטפונטניתשאנמהחס(ידם,

 .קישדבהתלהגותרקדישעהובמךשכפ(ו

 o ••יהית!הילדחיאביעןרכל

אגוןכ(שלי"טא,חייסייטףר'לבןשח

מאדחילהתינוקןבלןהיהמ(וישליםחשוב
הלהלחיות,טיוכיליתנילאהויפא(םאשו
כלנאמנה:הבטיחואשראלעזרלוביהגיע
לתדהמתחמשלגילקריגעדיתיפקדחינשאראכןת(ביקאיתייהנה(חיה!הןאחיאביעןד

ה(ליהיביהכחולהילרנהיהקבידודקותבאיתןאלעזר,רבישלהמזעזעהרצחבלילאילםהויפאים,
רביהו(יתכן,כיצדהויפאים,ל,דזעקההמןםהאבבפטר,לצערנושםהחןליםלביתבמהירית

שמעתלאןכ(בתמיהה:אלייפנההריפאיםאחד !חיישאוה(לדח(הואעןדכלכ(הבטיחנ(אלעזר
 ...שבע?מבאראבוחצ(ראאלעזרהרבנרצחהאחרונהגשעהכי

נוכרייתהפאותגורמותגזריתמהכאיי

מציהבסעודתאלעזררביישבעתשנ(םכמהלפביטבריה:אישהי"ו .שישיעהר'בפנינוושח
 !!!גירמותהםגזיוותכמההנכר(ותזהפאיתעםיהיהמהאןיואמר:בזעקהקולןאתלפתעהויםמקירב(י,עםבצוותא

השבת.אורחיםלהכנסתלםיחאאת !תכי
היותבת,לשולדהגהאולםאתיכיןכיבביתיאןוחיםההכנסתעלרא(חהאמהיאביקשאלעזרוימעמנוהטתלקבועןשבבאותי
בביתמלבדהשבתאיוחיםשוםלהגיעצפיייםלאי,דבישישותוש(מהלפיןכשמאר,אתפלהלההובים,םיווחאהשבתשיהיי

 .תבשבשםוביםהכאיוחיםלצערנייה(ומדועהביןשאועמהלאחראולםעצמי,רבה

סיהזיתבחרלהיוכמורציניאניףא
שאבייבזמןכיאלעזר,וילפתעלוסיפרירהפטהידםקספיריםימיםכיר,פמטקברמבניי"ןהןקליהובזןאלעוישלמקוובי

יןרצכיאמותיר,בדבאכויעכימשבקשוםולאאשרו,דבעירןנולטומוחשבןחיםהאכלובטהתכבפטו,מאיוירבושהקד
ביםוהבחיםהאכלוישבןאלעזורבישבפטרבשעהכיהןאלאןהפשם,להיטמוהוןצאנ(ואףהזיתים,בחולהיקבר

בעלהוןרצכיהיידעהמןכשמעהאשוי:תחניתהובאולםשבע.בארויבעלטימנוםהאףוחשבלקןברן.ה(כןןולד
באכזרייתחברציםוקאלמלאכימזועמישואלאלפיםשלורבםוקדוש,גדוליהןידכיזהכלמצבהגענוכילגיואן(הזיתים,בהו
יעמןדןמין.נ~עמנטתלקצןוהבכזיכיקשהמכהעל(נובןטפהעודהאבידה,עצםבלבודיולאמצוןת,שומוחנקואדאחעי"

אמן.בקרובינאלנווד((שואללצוותהי(אמרכינועליויוחםיחוטהוחמ(סבעל ',הבטוד

דעהלדירישריד
צ"ל Iקןפלמןהגןי'ידהאדיר iרג.איעלעובדותהמשן

בדמעיתספוגההכדגכתכל
בישיבה,אצלושלמדהת"חמזקניאחדטיפו

מגעתה,כןעדלראיתביקשהקדישבייםכי
גדןלה,בהשתפוכתתמידשהיתהתפילתי
לניגיבימנגתיהטטעבעדרעלשהחזיקןהעיד

בדמעות.טפיגהוכלהתהיהיהיאדמעיתיי,
הל(להכלולומדערהיההק'שגיוםהיעדכוו

שבטוףעדהתפ(לותבשעןתהיוםכלעמדכון
בטבעי.חזקהיהכיאםהתעלףהיןם

סוערגשםלרדתהחללפתע
לעיירתשבלוצערןמביתיבמייחדבסעפעם

לניןלבריתכטנדקלשמששבשייייץאריזה
יצחקאבוהםמתילדיתהאדמי"רכ"ק

התקייםההיאשבייםעקא,דאשליט"א,
הראשיוהרחובבאווזהשיקייםשביעכמידי

לתבןעה.נחסםהבריתער(כתלמקיםהמוגיל

עדביןתרטןעוגשםלרדתהחללפתעיהבה
ינטודוכניהםאתמידטגרוהווכליםשכל

וכדלתנועה,בפתחשהכבישכומובולבפשם,
,כעביוגדווכלהמשיךהרבשלרכביהיהיוכל
 ...לזרוחהשמששבה-דקותכמה

התברג.כיצדלעזתאנייכרלהאדםמאכילת
 ...קיםרשנהע\lכרהתמש

הבחיריםמאחיתבעדרשקיפלמוהרב
בשעתעצמםעללעבןדהישיבהתלמידי
עי"האכ(להתאייתאתילשבירהאכילה

ידעלבעמדהיהאףכךלצןרדכראוי.אכילה
מאכל(מןנחיםה(ובוהמרכזיהשולחן

טיריאלהבחוריםביגשיםא(דלראיתהסעודה
אנייכולהאכ(להבשעתבחורבואןתיהאובל,
לפנישניםעשרהחמשהואהתבהגאיךלדעת

היש(בהלבביש(חתובדברייפעםאמר.-כן

אוכליםשאינןבחוויסישנםכישמעכיאמר,

שלהאכולבחדרשמגישיםמטוימיםמאכלים
ואמר,התלמ(ידםאתלהוכיחיהחלהישיבה,

אתשאוהביםמכיוןאוכליםהאמנםכי
כדיפשוטה(אשאוכליםחסיבה ?המאכל(ם

 .ברציפיתבתורהולעסיקלשגתכחשיהיה

לבקורעיתביבבןתהתכולאהאילם
היהשפתיודלעלעלהשירושליםפעםכל

אחריתאבברכהכשהתכבדינמידבבכי.פורץ

אתאמרכאשרמהדהוה(ההחופה,תחת

 ..ד:ימהרהלמיל(םמגיעכשהיהאדהמילים,
ביגבןתהאילםהתמלא ' ...(הודהבהריישמע

לב.קוועות

 ...\Iכ·תמהמהפיעלאף
ריחואתוהע(רישהבעירוהנןשא(םאחד

היאהשלימה.לגאילהוכבשתשאיפהה(תה
משיח.יב(אתלגאולההציפייהעללדברהרבה

אתשהזכירפעםבכלכימעיידםתלמיידם
לארותחןת.דמעיתמזילהיהימש(ח'המילה

כברביצגיםאנחנןוהרי .....מתבטא:ה(האחת

הידןמןש(תמהמה:ע"פהיאףתקופתאחרי

 .....מקרהבכליגיעשכבוהוא



זצ"לליפקוביץיהוזהמיכלרביהצדיקהגאוימוי-האמת!ואישהתורהעמוד
צידקים'אתםטעית.לייה"תהלני:יאמרניסףילבתיר
בהלכיתפוקילמדנימבישההאדמניעלמבוטני,השפלני

אוץ"·דון

 ...אתינןתללאיסיוכמיבעפיתש~ציפי,יםפלא
לידישמעיאהשתרית,לתפילתשיצאבעתהימים,באתד

האזיןגםאלאשמע,רקלאהגרמ"ימצייצית.יםירציפ
על"תשבתיאמר:היאאליי,שנילייהלמקירבילצייצים,
הציפיריםמיפלאןזההאיןרב.זמןמשךהלליהציפירים
יעפיתצייצים,באמצעיתבינהן,מתקשריתכ"כהקטנית

כלעלה'מהשגתתהתפעליןכ .במרימים"תקליתללא

 ...לתלמידךר Iיהבהה'שיראשראקטיג!מזל
הבשנשליט"א:מקיפיטשניץהאדמי"ךניקידתלמיסיפר

שיעירבההישיואשמסו ,י"זתששנתהישיבה,שלהניהש
עלהססנייתיתישנקמעינשולפתענשךאיזהיבפוק
אךיתבחשילהןטניחיילאהתחיל .יריעהשדלת

הדלת.אתלפתיחיהייהמיכלר'הירהמשהתמידי,
בן.לינולדכילבשוישבאהייניתמבאחת 11ייתהה

המשיךימידבצהלההישיבהראשקואטיב,'ימול
"אנתניהתבטל.לאניטףלרגע .השיעירלתוילצליל
ללאתירהאהבתשליבוירחדמטרמןכקיבלני
חיים.אליקיםלדבריסייגללאנפשימטיריתנגילית

בייא~!ראבעו- ?ש"רבאהפשטמה
יצעיריתמתקיפתלבבית,יםימפעניואיוטיפלהלן
ל,שטיפריכפיהידה,יכלמויהישיבה,ראשמוןשל
פתיבתקאירעהניואהטיפירהמשפחה.בניע"י

רי .יביתבמטבחהשתעשעההתיניקתביתראבוכיתר.

לאחדאוכללהכיןהמטבחאלמיהריהידהמיכל
החלבמטבח,האשעלמינחשהיהבהחלסירהילחמ.
תפטהכיריים,אלמיהוהיאגדיתיי.עלילעליתלבעבע
ביסר,כשאחזמהאש.איתילהטירםנתעלהטיוביחית

יהחלבנשמטהיסרנשברה,הידיתהיחת,אחיזתהתויפפה
צוחההיאהקטנה.יליתישלראשהעלנשפךהויתח
ימיםמקץהחילים.לביתאיתהומיהיאיהאימיםצוחית

ילדהההלכהאחדים
ייטרויםתיךלעלמה

נגעההזהטיפרר .םמוי

גועיןעדירחתינגס

משהיהטהרוה.נפשי

בועשהתנפץבנשמתי

לקבלםיאןיהיא .גדיל
לאתותנחימים.
מוכשלביה'שבעהי,

ה'תזרןלמרןנכנסעליי,
הוציצהינסשאיש.'

ןאהמניח.

עללדבר

שלשעפרהברכה,השלי'דמישחאpעאnבקהדשולעהיןלכ'
בתקרפהרכוכירדחהאחוןנןתבשניס=מיסירדרטהרהקדרשה

נצניעןתקו mשהתנשיסלשוכדהיוכיסס'פיריסעושויתהאחרינה,
ירציתיההפצה,רלמוקמניע'סצנועה,למטפחתמפאהרהחל,פי
ואנילאחויהנשהגיעןמיוחריססיפוריסיבךסניםראהקואתלשתף

חלתהמיוושליסצעירהאשהיונ.ריפוהסבעליאתתאישייריםכמ
מקריכןתאחתמארך,חמירהוהמצבהנןראהלהמחכל"ע

לנוטפחתלהחליףשהסכימינשיס 20שלקבוצהארגנהחמשפחה
אלישיבי"שהגרלמרןשליחשלחיאח"כימיס, 3למשרלוכותה
הגרי"שלהםענחישועה?מנטיחהרבהאםאירתישאלושליט"א
למטפחתלהחל,ףוהלמחלהשהתיקיוהדבררניראלי:גמיל,ס

בהר '-:דקאחכ"ישרע,תןריאיםלאסימישוכלשישתעדיאבל

שיחל,פריצמחהאליימים-3מהשאונהםלתדגישלייאמרלנכדר
הרגי"ששליירדבהרכלצער\(גדילה.וכותשוהודאיירגמל

טפחותהIכעסהIכשיךלמחולכקשקיהספיכטרםרערדהתקיימר
נשמתה.לעילריםיהדכריה'ןמעלהשללישיגהנתבקשהיאה

להרהייתהיררשל,סל,דלגררמחר"לשהגיעהאישהמףנרססיפור

נרראיס,ארשכאגיהחלרכשנהלאחרה.טפשויחסיתפאה
גדלהכאגשאחריץן;בסדרשהכלהראיותללכייקתרגדכהתחלה

I גדיקתלואחובהדסההאתשפוהנירא'םהתקסיסממשהיו
 9שלניתןהעשהת Jזמלאהרל"ע,ס"וכ 6לשגידלומצאראמראיי

לאיםבהאכארלעצמהרה tחלאטלואטהגיירללהרצאתשערת
רלפתעק, tלהחתכמהלהשוראהלהילככרתהתחליהןהיאפסקן

הפאהכישתחגשישההמכלשגןלדאתסבירוכהנליוןמרצאתיאה
ןוכידהשוכתה,אתמכערתאךגרפהאתמקשטתאמנסןשהפאה

כללעדשמרחבישתה"רכהצנונולמטפחתלעגורהחליטה
כל,מרומנרתישראלת Iנשכלהיר,כלאעלמוןנןחלפסיכאכה

 ם·'בי 9'>כ.יבדביחריאת t .Kרבבכביררשיערןתניסיונשנצטרך

 02-5810763טליכתניערהצבנרשאיאיכרתחנמרלקכלןתניבנ.

ניכהתןרהירכעשסשניכמהאנל,מוהחישמדא,pעכאתלכביד
מהרקגבדיסשיוככרוחנרייתעלפיקרההעיר ' Jברמטנוסישברק

רקלקניתנקראןהציבררהרכניס, ,,, '1שמינתהערזה ,,, '1שמארשר

אותןםיקולאירולסםי Pשכעיהי'סיבהאיות.ןרהכזאישבחנןיית
חרדירתההשכןנןתתרשכיאנרכרק.מבנורבחשיןתרוהןאןל,דכך

הרשקומהכינרסףומןלאכדאיןינר"ברחרכרתמלכתצעדינר"צדן
שבאמישלהןןאסרשלמדיםבמ"יברא"ה tשלנוכשכונרתהייונ

יהחרדברריהצמיד.והאתלעצרררישלקנרת.שבאנוייהןלמכור
הסחררהןהןדההרעתהרראראתשיקגללמילהתפרנסןר tריעיקנה

יה:רילאלץ:ג.כשכןב"רלמכררלעברדשמגיעמיןהןכשרהתהיה
שמיהאהותרצמתאימהשאיהנררהחסירכלוכשבאםילאלווכיסיע

התמינה ...עצחלבקשליבן,עלאשראתלהוציאהטוגחה,

-מריסייסוריסתרילעביוחגוססתבכררית,בתשלחאיימה
איש,' iהיחוןשללמעונרבכנסחיאבו.היסידאיתןועועה

שחספיקלפניאבל
נטל ,ן,פאתלפתיח
גמרא,יאישה'חזרן

הרא"ש,יןבדפדף

שירהעלהצביע
יאמרהרא"ש,בלשין

אני"יאילוןכ:לי
טכורהייתיעצמי

שהכורנה

נההןכ,היאהרא"ש

נמצאהלא ...הביטר"

איתולהטיטדרר
אלאה,חנרראומצןת

מהימקיתעהת '''ע
 ...התמרהחרא"שלשרן

השלימהיספיר,אתמטפריהודהמיכלרייכשהיח
נישטמ'דארףאזאויטגעלרנט,מירהאט"ערבחתסעלית:

הואהייני:ד(לערנעןאיןאריינטאהןואךמידראףטראכטן,

היהלוללימיד).עצמךאתלזריקיש ,רבלחשאית(ל(מר

עלייימרע(ףשלי.הענקבלבאותרחובקאישהחוון
היחהסתםשמןטבלי,ענןאתלשעהמרכדההיניתימימ,

הכאבותכשצוחהאויכ(מ,הנדודימבלילותעןזרבכלפורץ

לכלמתנהליהענ(קיאהליגי.אתצערתופהיו ,תיילדשל
מפלח(מאששליןדששיפובשעהגמהתפיסח,אתחיוימ(
התיוחב-יםבצל,לחרקוריגעתנחומ(ןךלאין ...ליביאת

הקדישה.

יצירקיםאתםטעות.לי'היית:ר
לפנישכת,ליליבכלכיטיפר,הגדיל(סמתלמ(חיאחך

שבת.חלכיתגגרירהבמשנהש(עןרמסרערבית,תפילת
שהדבר(מלעדתחניונרכהלכהרבואמרשפעמזוכר"אני
התפ(להלאחרחפטוקה.החלכהעםאחדבקנהעיל,םלא

טעותו.עלברחאתעמדנווהצעירים,גחוריםמטפוריגשגנ
רואמשהםרתכמחדבריםאתלקבלהטכימלאא Iח

ל(קראחמיטפין.תפ(לתלאחר"למחרת,בדיקה.שטעונ(ם

לעכרדארלמכןרשבאוכ(ןרהלקנר,"מגיעיםלשכיהנמתאיםשלא
השכהנרל,לדי(וגמירלאכשרכארפןייופיעןיתנהגרכשכיהנ

I אשעהריפהשחתלרדתכוגריהM .ירשול,ם~ריינרש.קרדס
כרלהלן:לפרססאפשראםשלרם.משיחארעקרבא.גליןולכגרד
"הפאהםגשטפרלדפןסעררכיסאנראלרם"כימייקריסיסיהרד

לכיסרישהתל,פרםלנשישנעשרניסיסמעשישלקןכץ-הנכרית
ידוכשישמימכלמבקשיס (\א ,א'חלקלמטפחת"נופאהראש

דיכ,נראללשלןחיס,רבהיכרי tלאמיתיתעיכדאאיאמיתיסיפרר
לכתןגתאר 0577-961743רישמספלפקסבספר,לפרסמרלכשנר
השלוחיםכלפנחס.י.עבןר 61441מיקןדאכיכתל 44323 ד..ת

מסהפר. pי'תדונגםבמ:mויקבלרכספד,יפיסוםלשהםשה'ספרר
בתבתס 303לגב,ןודמיסאp."nע"באתשודקההגלןוילמכד
התלוהעליחרמנותרוי"עהלןייעקבסאלסמאייהיה"קארדית
מ"שהרסיףלדראית(יען"ש.ל,מרדר,עתכירבייבעלסה Oשט'

 '''שרהרוכשרתדרש(חייסשסנובספורוי"ענבררג tנזקלריהגה"ק

מנאסןידק"וכההגנפלאסיפןויתשמעויל: 1 ) 1רכ"עמי ג"כ.tתש
t ,מובאריזואבירהרה"קעלי"עt '")נשארקרדשכשבתשפנוס ,ו

שעההלסערזה.ידירליטולהלךלארמן Iמקעלכרישקידרשחריא
קפץלפתעבישחה.רעסקבישעדייויהראמהרגיל,ייתרהתאחרה

אמר:צדיק. 1ארתואתןכשראהחלר,"לאפייתלתנירמעלחתרל
החמיןאתלהטמ'ןרגיל,םהיראוידיס.ל.טולנל, ...חרר 1מא;שעה
יהחתרלשיל,בהתחרסעללשמררדיכלתונר,לעמרכסתרתבכריס
חשש.זיכאר tמהחר"קאת tכשראה ,הלשינ mנסמקושסמצא
ריעוררןהחמיןאתלהביאהמשמשיסרכלידהרכסעיתח(לרשאס

ירדשהחתרלשראהעדשלרשכחדתבסערהמתיןלכןרל.החתאת
דןללמישאךת, 1ידחסדתמשוןהיןרכר ,קל ( 1בשינעב"למשס.
בדררלאגסלצערםלאותייסכעליעללרתסצריךכמהעדמוה

שכתרבמהמ"ד)מןסיסרף(חסיזיםכטפרןרעייכעלמא.נושחק
טבריה. ,כהןגציעבדכםממ:' .הובעניין

שליאביהםוכטפרשתפרסוכןרצרניאחיסמר.אnבPעלכבדו
ע"יגנרוכתל"עהסרטןמחלתכלדהלן: ) 119עוכ'(ח"דישראלי
ןגנפ\(תאלב .שלהסבמקרםלהנרחשב ,בלסילדשגגיףכתאיס
כילדןתורסהאגלדכןעצוכראתפילכמהראוכךםיאחותאיםיילד
נמצאהראלהחתדשמפטיקכשהןארותו.כגבאהרמתחדשוכך

חשכרחהתיבללהתרכרתחל,להנוחתיל,סכהשתאיםאכלכדעיכה

אחויםתאיסשלתרקרממסיסןפתהםכששל,דסהאחריסבתאיס
אנשיסשלכמיתה 1מס'ררסלגלצערינישהפךסרטןוהחל,לה

אליהו'מרגשהםמלי(לשתיהםכרהיאהוןמהדההקמנם. tבשלא
I התפרצןתסיבתאתלהביוכדישלרהערזריסלאחךאמרצילי

מוצאיסלואכאנשיםרשמכהגדרליםכהבממדיסבימניורמחלה

ם,שלורי OW. ;~ו(ב;י"ב"היתר "םיקצדלדור f'יג~

שלולציונוהקדושט IIהבעששללציונםנסיעןת
עתבכלע IIזימברסלבק llהרה

נאומןהקדושלצייןהנדילהלנטיעהההרשמה

נעיצןמה~השנהלראש

נטרסיקלאןריצאדשמיאכס'יעאת

קיימא,כרiלרעתןסגוליכן"ןתפקדנן"
שליט"אלראישגמדןל,כהסכמןתמליןה

 02-5806288בטלילהשיגניתן

גירתן-ת"תיקת-תחגןת

 02- 54010100לפדטים:

והצדיקהכשיאישהלע"(

ח.כ.צ.כ,ה.ל"זצשיהיכאליהוובי

כויאיי.
להבתפייג.דילוחןכבדברי

ביתואלהגיעההימ(םבאחדגדיל,יחחבתפ(לחכיחי
האישקשה.הבמחלהל"עחלהראשהשהבוכיימשפחה

חמ(שהעלעמדיבישחט"כריםטביךניתרחלעבוררשנד
מוןלפחות.שעות 9ה(ה ,הצפורןרכאיאשואחיזים
שעבררעךרניםחגיבתבתפילחחייםכלהרכחהגרמ'''
-הצל(ח.יחוחהניב"החניתןח.מתח(לתשעןתשליש
ניאשיכברשהררפא(םחילה(לדהגרמ"(בךראחרבמקרה

לאאףישהמחלהבמצבו,שישריךאןתיברךהגרמ"'מחייי.
ולאחרנסיגההמתןלההוופא(ם,לחפתעת .בשנ(תתשיב

 .נעלםאףהג(דולקצרומן
 ...םיריחמםידביליאוכרתי

מרןשלנפשרזוכותליבוטרבאתניצלאשויהוחחיה
לי,מיחלאיניכןבפנייימטיחלילהציקגאיהיחהגרמ'''

האמירהלמשמעמחדשדעזעמוהיההגרמ'''פעםבכל
כימקורב(ןוראבטרףשלעדגי,מט(חחיהשחלההנרקבת
משתםשדייהואותןכילוואמרוהדבריםעםלוקשה

פםיקסוףש(שיםהראי(ימןנפשי,בעדינותציניתבצירה

שיעשהאהבהשבפעםהגרמ'''הבטיחשפעמרעלדבר(ם.
נויש'אהט(חישיבשרב,חג(עהיהיחיפסק.'לויתןןכ,

דבריםלי (ת'יאמרחגרמ"י:אמרהשיחהאחרימיחל.'
דבריםח"ה(ןמההמקורב(מהתענינר ."ם(וחמו

צאר .'''הנרמגילחדךר,"לאשוחלי"אמרתיחחמיר(םן".
מל,ץיחאממרימיםחןןמחרקדרשותזכרתיתמידרראן

אמן.יהפוטהכללעבירר(יש

לקבללדבניגשןבסרטשתלהשאדסלאחוה tהיהמרפא,לה
אכבממששפןף. 1לחןשהיהיהואממשבראלבההמלחה ..ברכי
החלוהיציאתחריאהרב,שלרי tעןמספרה. t 1כמצכלרארתיכהל

לעלוסו tמתלההבאלמההרג,אתרשאלנרכרל\(Iכ,רעזעיסהיינר

הברית"פגסשל 11ערהכלה t "לנראנורהרכיונ,רוכדדןיקארלמה
ישכיהוההפנםאתישנשיסאצלרגסה'יבנשיסהמביטיסבגריס

נןשאיסאנשיסלפעוכיסי/וככדברראןהלכרשיתבפריצשנרהגרת
רמואהיהלאכללבדרןהרבשכוסלא,ה tחיה .םחריאשלעוינית
להרנאתחששאהררימיס,סוכעוןניתגללכהןמןתימסיחלרתשמ

-הרכ"וור(מפיע"כלא.שלאימיהכין,מעצמרשהביןמידכריס
שםםיליבע .) 119עמ'ח"ד ""צ tאל,הרהרגמ"-אל,(שלשאביהן

כמההנפלאלעןנבםלעלכםאנימרדהלשטי"א.ועהםיכרלככדר
רכלנה 1מעשיכןצרןוםיי pלהשאיפהרמבגירעיפהנפשלעקרםר
כרכתשהמא.חשובים!ענינסכמהאכתןכאגבר.ךדירהחיים

 1לןשנתלקכ"היידהשלמהתרמיטשתהיהשהררצהרבהבתכנ"א

עצמרלדבקלגאןהשהעצהיהשנוש,המאררשכחבמה .כם,ניכ
נפשהלהכניעכזיד 1ללמתןרהלל,מידטרכהכרנהג.כצדיקיס,

לןישלחשהי"תשרעכישלמהמר'שנועתי.זשכן,תהכהמי
ןשלהבניםהשילחןלעחכמהראשיתשילמדמישליהמופראה

ירעבשמרדכיירכשסםני 1הלעחזכאםכנתתוכריתקלקלר,לא
כגלדיתרקטנרנרי,בןתננעסששיחקשמיהנו'לשוכהר'שלדןדי

רחלי.פררקעלו

יייהאי"רזורשי ,.b -י~וי ,זtI!.. 
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לאהיקוקרלבמהשל
אזיע"יבובץילבזאההידויביאתדדונייר
יחיירביצחילאיייכדקהשוןב

 , Jlכעזהתעררהפתאוםיתתן 1pלהםתלשגהבםלאות

חטהןרהנשמתויעיילויתורהטפרןהכנסתרבתייתחילולא
למניינם) 25/09/2011 (אלךלכן'ראשןןבייום

ברקבגי 10נביוץ 1אהררח'הריסןןכתרבאןלמי
רציבךאושיאדםןויייסרבגימשלבהשתתפותם

דסרהעמדמ:
 n .'ת Iאוכת'בתמnנה·לת 9ת 17.00-
תור;ן nסר oלסנ'מבלת PI nllמצשל nשםמ 18.45-

מיך Aכ·ד "ו., sמוטעידתערב·תתפ·ית 19.30-
ליבוביץהרבולל aב ilשלנםדםםכתברכותםיום 20.00-

ע##א Iזרב'גושלוופועלו IJמעלמדת Iמ Iגדורהצמגת 21.00-
-22.00 an ל.כתO מ-"'יבהטדרשלביתהרותהפרI ייקיידםשירהפה"

הרבנים:מפלוברכהחוזיקבירד

א lיל#ם' 1אזטvו'וייג pעוחרגימנלח"ראגןודסט"איחרתס,אגחכסPידYחחראגן
רסחןורתונתאזארארוב

א Iי'וועס'דאשריvhזםחוג '1ידצזז"זראגא l1ולזזסןוסי8יחיסיורחרג '1יוmן Wח
א lעיז'יכודגלסופעוחחןוועדארזwונכרערחיותןויס 9ניסעיז"אויכנןדpמרויכחיירוס

,,ייא I'לvו Pהרuויטאליעזרחייסיב'העלומיחזןהפפייוה I'11חנזותפpו'

ןןניתזותpםהלהבליי'יvוליסיאשטרואלילמךם Iכועד~בהכעררד mהייסםר
'-יייי--

:.;,:,::~;: n ~;~::;האm פנשיסעויתחובה!מראשמקומותנתnm ה

 1מסישלוחה 1800-5000-27",יויהודה"למפעיללהתקשךג'תוםות tמקלהומנת
בם) tלטנ Z6!09/20( J (א I "תשעאלולכוישביביוסאי"חתתקי~םהקיושלצ'דנוהטרכזיתהעליה

 ' tפונכייש\נתנציכיי ;"שע'החייםכבייתקברדבחלקתרב"'נו,ןתלםיד"יכניגםבהשתתפדת ' OO ~ 4בשעה
 3שלזהה 1-800-5000-27להתקשר iניתההגעהייכיעללב'רוווכז;.כבני



ליט"א wקנייבסקיהגו"הומוןל IIזצליבוביץזאביהוזהוכיחגה"ק-צעייאתידעהזחהצדיקןיכחמ
מעיריםיאכןמהומיבים,פוקיםיכמהבשריעסימביםכמהר'חזרקצוהחקיפהכעביויאכןחיוה!חידושילכחוביכולברוךהצדיקיםמגדול,אחדשללהסהלקותוהשנה'יםלקראת
יבבושליעובועומקמוובכיבקודשמשמשיוובבועלובבי.בוכחכפיחווהישידחילכתובחייםגרגיו'םשלישהשנ"סנצ"ןזצ"ל.ליבוב'ץזאבדה Iיהרב'האחךו,
צריכיםשהיוערהרבהמזיעהיהבמחשבהתווהבלימודחטתיסתחיתשל.ט"א:שטרוציון Pהרגמל~רבילנישלחמאשר

לאמעולםאיהבגדים,אתבייםרבותפעמיםלולהחליףדן-התבשבתיאדםזאביהודהלוביבכבסהימיםבאחר ...תוותחידשוילכתיבלתזדרתזכי
ביסףפרטעור-בקייםמיםכמואלארעויחלזיעההיההחולים,ביחבאנושמצבבושוכבתמוחיאריעלפתעקבלהיהודהרביששהההפעמיםבאחת
שלהאחרובהבשנתובחיוה,רבינןשלנדלותיעלשיעירחובשלהשםאםקיו,טלארםאותיהגיששהההישיעה,מעייביג"יחבזאב

אחוספואוגמראפעםמידמבקשהיהכשבחלשרביביאותיוקועהקוויטלאתלקחרביבןלרביבי,הנאוןמרןיבלח"טאגםבמקים
רביניוהמשייבזכותילהחז,ראפשובסרוואימרמסתכלגזררןעקרעמלכנןאגיבייאמר:לנזריםשלי"טא,קבייבקסיחייםרבי

הנמרא.אחב"עפשיפירחלמכןלאחרמידואכןידביבי,מאדרצהרבברשלמשמשר
א 1מבעלחאוןוביררבעלו Iיעבאנישי:ונדורכליתתןאםהאדםכאחדלהירתשחזוהדעבמצבהביגשהראחיים,ויעםלהפנישי

להביאוציחיהימיםבאחדכירבבושלמשמשוומספורשלימה.גויאהלו'לאחלבןלאילילרואמולוגבר
ליראמולישון,מאדלוקשהשהיהאחוישיבהכדורלובנוח'יימיכלעלמתיאשיתזתיתעטלזהובביחייךשלימה,ופראהחיים
בלימודזי"עאמבעלזאאהוןובימרןעםידברשפעמבוברבאחדשל,"טא:שטרןאהרןהובסיפוואזווצה,אתהמההבבתיואמר

שןלכמוימחמבעלזא:האדמרולראמושנמרוראחרישהקליטקלטתוביביבביתמצאתיהומיםלכתיביהתחיליעטדףרבביביקש
שישןאסווהיבעגודתשקועהזמןשכלמחשישןיאסירשה,רדמיסרבצעיוותיעצמראתרבנוחייםר'הנדילהנאיןלכבודמכתב,

אבישינהכדרוליתתןאםלמשמשו,ואמרוגבריהוטיףלייהקידםהקלטת,אחלוגברהשמעחילברךבבקששלי"טאקנייבסקי
לקחח.הסכיםולאמבעלזאאהרןרבישלדבריועליעבורמילהבמילהבקלטתהאנמואתרבנואותושלושמאתירכהזואז ....תא

אלרשישלרן Iזסגנאזתבוהזיכריןהפמאיארחוכששאלחיבדיוק,ברכהיסףוהכןמןלאחרמשמש,
קטןילדריאהשהיהלית,ובגידעהלאיהיידלכלאהבתיככהבילדתילאלי,השיבשלכם,המופלאלכתוברזוחליזכשתחיים,לר'

יד,ויהכלעליכןשיצליח,עליימתפללהיהלחיידרשהולךאחרםדאמכלריותזכרוןשרםלייאיןומשמשלבורגאהבי ,התררשיוחיד
נריסמרדכירביןוהנארדתלמייבלחט"אשסיפרוכמיחייימילכשעמלתירהוהחעמלזהאלאמסררתןללוראמוהמכתבתא
 ,דמאסועראיכשהרללמירבבואחדםיוהגיעכישליט"אא.למרפהכןזיכררליהנשהקהדברזהראזחיים,לריהזתארסרמלךהמשמשה ,םייחלריזהתא

אוהרחראודיהיחףדויודיהמולחאשואהנרוסלובאמרו ... ?וסיבעמיםפכמחוגבדיאתחל,ירלחסייכרצייתיעדנורבני:שללמשמשויאמוםחיייולשויבימעהעמדזלהב
ככ;ונהבתלהלכויידיהיאייתזאלסביללויכההילאיאטלישןשטוייםחרורבירצ"וההידלמיתנוובעליהעידלאשאניזהשלילוגדיהכצעוהשערויזההצידקההפיאמ

 .א"יעז.ויוכברללכתזכהנשה'ירזיעאחו,יידה,למשביי~בשלםודססהשיימתכמסםמסייהיהםיולכש

 !ומנעמלקתסנו Wאהנהוכתמוו Wמתיביש Wואל 1Jזצןכחאליאררביגאוןה- !תווזמשבלעמיוהעןכה
שמשמשליםיבירהביכריםנתובשכמסייםחיבכיול

הוה"צתאהזעיקיאהרח"ל,יםבמסוכחטאלבעלימוכמק
ואשבאוהנכבסויואים,יהידיםועידזצי'ל,אובלעמום 'ר

שלקחוהיןבכמוהפשע,מקימאחתץנמוהחלביתולארת
זכהכישמחהיההואאךהטוה,רלבית
חמוריםמעווניתישואלבחווילהציל
מביירם.תןרשוחררפלאיבדויוח"ל.

מןאנרששפילאיתןהסתלקיאז
הוווחה.הייתהולשכינההמקים,

:גזושבליתיתמדישזביתמתי
תלמיידאותםמטינהיהאריאלר'

יהיהכלבנין,טיבויחהביתניםחכמים
לימידה.עלהתררהאתימאהיבמנעים
מסכתיסיםעווכיםשהייבכל

רהירח,גלובשהמקוסהיהבישיבתי,
רעירכיםהמדרש,ביתאתמקשטיס

יפיויטם.ישריםס I(מצוהידת l(ס

חיזיק,דבריבושאיםחשובימביםגכשר

חיותיקר I(זהכיאזמרגישיסיהיי

וה,ותוד l(ומסכת.עודללמודהאדם,
צח.בלםדהאעמישיקחמהזהרקכי

לביבזרל\lכרחוםאב
םהקיכיהנםזצ"ל.אריאלר'שלתרובאישיהיהייןבמעדבר

וער.בלןבוכמוםבתיובעליתשובהלבעל,וביםותמוסד
רשודמביתבולפיבתלוחזרבססותהכישואהבוגעאולם
ושקהתאשווריסחייבחוויםוףלאסבעיקודאגםש
ופאגאווהים,בחשייםדמלמסהלמעמידיחוהחייהם,ב
כמיםחידלמילתשי l(נאשועדומלמרם,עליהםמרועהיה

בפניסיבישחםיוכאבאףושידמבביתחיו(ביס,וחש
איהו .ויבתשיבוויס l(שיבשתתףהלולרנגונעיהוהעצמם).

חרמפשוטיםםדיויהוגיא,והסאתןוחעימקיכעמלמדהיה
בלימוד.םידישיוחתענוגמונישיסוהיחשוביםוזויחדומבג

ת Iרכככומינותאאי\Iכ

ורחבעםליחאשובעתיפעםחזקח.התהיכבוראאמונתו
וםיאזהיהבוק,בבביחשובהלישיבהלהכביםומסוים
כטףובידאיןכיבזכוהמכחןמןווכשיורמאד,יחםקייצי

יידושופאריאלר'מאוד,הסשצמאיםנםומהלחזוו
לכו.זוו I(אנאמצוה.בשליחותאבוובש"עואמו:לשמימ
עיביולמול l(לפתואהחישיבהבמדונותבודתסרהבה
ליוושל,ס_לחזוריכלוךכמפוזר.כסףסכרס

דבאדיןעללבח
המשיךרביס,ייסיויםסבלכאשרימיובאחריתאף

ל,לה,חצרתערבביתילומדוהיהבוואו,אתבעבודתי
ה l(בשווקתלמודו.עללשקידקםשוביחצי l(ארבה l(ובש
התפללשסלביתוהסמוך"סידנווא"לביהמ"דהוןלשבע

בשניםעשרותכדרכויושבמכןילאחרשחרית,תפילת
חבל,לתלמיידס.תררהומרביץצעיוכאברימדושובבית
הצרקביתהוגביתזונתוינחסהימעימבו,בסתלקכיחבל.
משבטניאלירביירסףוביהחשיביםבנייואתתחי:

כהובה.משמרותבישיבתמשמותסל I(מדו I( 'אשרהכהונה,
מינונסישמחםהנחמותובעלהנדול,לו l(מפאתוימשיכו
אמן.ידלצוותינוהיויאמוהכב,ד

וכירישל,םעקיהנחייקחוכדה
מבשרה,שובימיקיויהאחדרעקנישליסוילשהופמב

זצ"ל.כהןאויאלו'ןהאנילג,פמיאוריןבווםיבהוחמזכ
ל I(דשקעוויונמשחרהחלאשרהיה,מרפלגכסחתלמיר
יוחגה"צובואצללמדםש "סחיי"מקורתבישיבררתלמו
ךושבדרשלוםו'הנה"צהמשגיחלאצוייל,צזצ<'ןוטואהוון
עדמופלאה,בצירההתורהעלשיקדיההזרפהובתקזציל',

תורה.בהתמדתובגודליה"מדבטליפסעלישןהיהרבותכי

ותבומיספעכידע ,דוומלתל I(ןוורכשבויעוהקבבמקומו
לקרואבלילהתאחה l(שבה l(מניי'חתיתברבהזוגתוהיתה

 ...לישוןרלשיירבכהמדרשמביתלו
 ...חסיגיאתאוכדלשכעתכמי

בהנבתיוהנרולשהיההנם
החזיקולאנדרלה,תפשטובעצמו

מקוםובכללבפשיה,טיבותא
בש"סאותוםשואל,שהיו

דבויסמשיבהיהופוסקים

מובח l(הרגההימשלנכוחים

בסוגיא.

אי:נ.חלשסייייסי
בתווה.שקרתומויבנעוריובימי

היהבהסבזמניסאףלימדהיה
לכר.חשלאההיאאךעצוס,קוו

חדראשרהקורמרובאולס
ימיכלבמןשמךכמבללואותיי

מקוצרסבלאחתולאחייו,
מבעוהרלאייסוויואינשימח,
 '.הבביתמלשבת

יערנלותתישיעיריר\lכתוכקיוכייניאשמר
הקיסאשרודמקהורדהשלםחשובינמההיהיאלרארבי
וה"ותה ,ביל"שבשםניעוולילדיסוחותשיעוריושת
םחוקיותמוקומוונרתכשמיביבכלקיסהלחטוווהיה

תאנתןלהסה'איויםמידללמואנרואחכשתווה,שיעורי
ואנרההיאףרמכביולססיפוןתבוהיחולילדיסס,כרש
תיובעהיתהופהקתהגאותכןש ,ותחמותחולאוםחל
יכת,יגליתמבלכיוהבםוויההתאעבשכלצ"זואוהילה.דג

םוולמחסאגידארוההתווהיור l(לשיסהילריאתוישלח ו l(וובםידל,וביהמצילהכךי ,םהאכיללו ....יי ....
 .ותושרקותלישיגוהכביסם

סתובותמ
אחתלאיותסבןתבמוגותסקועהיהאף

משפחותלרואדתוהמחאלשלוחנהב
ומיהסייעזיסבשאיכידתויתובזקק

והילאחטריבניושאבזמןדועי ...השולח
מזוןסלימביתןמאוןגהואהיהמצויים,

נצרכית.למשפתיתיל'ירעםושולח

רכיבאלמ\lככי'lותלתלקכסףסטטילוית
פירתייסף·

שליט"אמיצפיציוןבןו'האנןןיידדו
ביישבתיוימ l(צאבוכיםבהיותנוממפר:

כאובעהשלתקרפההיתהיוסף"יפייות
והיהמשכררי.תקיבלנולאאשוחידשיס

אריאלו'האנוןביותו.דחוקהאבוכיסמצג
פורתישיבתבכאבךרעמבולמדאשוכהן

גדוליסכסףסכימיאזוליוההןליוסף,
 ...לאבוכיסוחילקשוניס,מיהורים
לילצחדיכברים Iסתאלביתנפשימסר

\Iכחתטאבינשמית
הוחמן.וראהבמוחודיואהיהאויאלוי

 l(רובותבושביםלפכין,ווועחטאמכלופחד

~--L _ .... ר'--- ...._יד e..... ", 
 ;;-דרדר?רדר ר!;..!~

הוביםבקשת,לאחוהקדושהזוהרשל MP3הדיסקאתמחדשלהוציאזכינושוב
ל IIזצדכורייצחקוביצ Iהגה'למקובלותיקתלמיךמפיבניגןןזןטאןהאזוארבאהאזואקריאת
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במעוהם.אובקובתםמיחושאוטבלודגוולאושובר'ושעוליעהר'היקאצלהיתהמלכהיימלוהטעודת

"מייןבזהיל':אלה,עודות bעלאמררבנוכווודעואשרהואבמ,נה,מווחדתעבורהזצ"לקערעטטורער
צוטגולהאאיזמלכאמלוהעשהיםבשמחשיבותהאתידע

קראנקהייט"!.מאגןזהומנהגוגרול,עטקממנה
לוכליהונסעיסאנזנקיל:אמרנןברובמלכתאשבתאתללוות
 ...ברתומידית,כלביסמוכתמאודהתפרטמהוהדך,פאר
יעקבריהנגידהרבניטיפרה'לדברחרדוםהכלבקרב

מךעברעצין,ז"לאהלבויםבכלכיעדאןנגארן.במדינת
עמו,שאירענפלאהעובךעקודשובחצרהכונושבת,מוצאי
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