
קיושה"חוסרבגללרקיאוהןישראלכללאתהפוקדותהצרותיי
 .זטעלישיבתראשזצ"'ל,ןשטייחייסרביפלאומהגאוןהלשהאחרונותםיליהמיוהואל

-קדושה"חוסרבגללורקאןהיא,ישראלכללאתהפוקדותהצרותכלס"יבת
טעלז,ישיבתשלהנערץוהישישהישיבהראששלהאחרונותמילךתיוהיךאלו
ואיןכיצדהנטיבותנודעובאחרונהרקל,"צזןשטייחייםרביהמופלאוןהגא

במשרכתב ,יזתמבחודששנפטר ,זצל"הישיבהאשרבעודהדברים,נאמרו
שלהפטירהאחריחושדבנוגילהולתלמידיו,ומשפחתלבניצוואהרבותשנים

דברשלבסופוהתהימהקבעהוא ,הזהבעולםתונוהאחרתיוובמיל
הזהיההאחרונה.ןצוואת

עברחווםשר'לפניבערב
ניתוח ,ובמוחרמסובניתוח

התאושש.לאשובשממנו
להחהישיששיבהיהראש

תלמידועלושובשובלשאול
צביהרבסודן,אישן

לאחרמןרגנשטרן,יהודה
הרבהגיעתישעמספר

החולים.לבזתמורגנשטרן
צבזהרבהוזת,"אזפה

הישיבהראששאליהודה?",
מוטדותנשיאטגןמורגנשטרן,הרב "?היית"איפהבקולו.ניכרהוההתרגשות

מדבריהיהנפשו,נזמיבכלחוזםלר'מסורהיההייטס,בקליבלנדהתורהאור
הריו,חולשתלמרותיום.מדיפעמיםשלושאוארבעלפחותחוזםר'עם

היוהםדבר,שלבטופווברורים.חזקיםהיוהישיבהראששלהמסרולושהק
זהאתאומרלא"אניהזה,בעולםהגהשבהםהאחרוניםוהרעיונותהמחשבות
לאחראנשיםעלרושםיעשהזהאוליאבללי,יקשיבולאהםכילאנשים
סיבתבשמי:זהאתלפרטטיכולאתההזה,בעולםלאכברשאניאחריפטירתז.

אחד"כלקדושה",חוסרבגללורקאןהיאישראלכללאתהפוקדותהצרותכל
יחשובלאאחד"שאףהישיבה.ראשהיסיףשלו",החולשותאיפהיודע

אחראיהואכאילולחשובצריןואחדאחדכלאלאלזה,גורםאחרשמישהו
יפרדלהלשכינה"גירמיםשבדורוהקדושההצניעותשחוסרהטבירהואלזה".

כביכול,מגרשים,אנחנו-נה"ישכדיאוועקיבעןטרי"מירובלשונו:מאיתנו",
המסרעבורנו",שמירהאיןאזאיתנו,לאכברהשכינהוכאשרהשכינה,את

פטירתו.לפניבודדיםימיםהישיש,הישיבהראשע"ישנמסרהאחרוןהיההזה,
וביישובבמתינותשהכיןשלו,הצוואהשלהעיקרווםהנושאיםאחזהיהגםזה

לקח.ויוסףחכםישמעשנים.כ"הבמןשהדעת

הגיאלביאקידםיחיחדאשחבידידמחי
זציילסאליהבבאמחרח"קהרשגילוי

ארגןוהלמנא"של,טכהוחייסג'"ח qהרהחטדישא
ןבתשזקוב:ןחשןנחןץרבדובפנינהעידד"החטנת"לי

 'רבהגה"קשלמפ"קשמעיכלאחרונהולשחשל,ט"א
יהיהאולההגלפניזהרבדויכ ,זצ"לבוחציראאראליש
האנשיסןמוואלקש'ס,נותויטינויהיומאדהקשררויב

 'רחאיגרךךאולםהעינ"תבשמירחזקעצמסשיתפטו
נכעמ,דויחזיקהסזה,וןברהיהשיוטהמא.יוחיט Iרכל

תוהטתכלמכללהנצלחזקכךעלללהתפלויצטרכו
עיקרהנשיםן(גואילן ,תואטורתוראמ ("וקםיבנש
אשרהיכיטוןעניזהובכללתיעונהצבעניןיהיהנםחבמ

באהבייסטןת.חטפבמאלאיתנכרהבפאהקיישלא
 1בההבזללככי 1בע'עיןאזוראייכ"לצזטאל,

ובע(היהימכךלהיפךהןחליללה'הנאמנים
רהלשמיושיזהראלו[

 rל'יצזרואונגאי"יאבגשאקדיהסידאריהאדךגאיה- !בתריקןעילםה
ושקדהודזיויראדאוןג ,ןורהאחורדהמעמודידומיוחמאחדשונןבתרוקעולמבוחלל
הייתראשויכהיכעד ,הנתורהעצומהנגדולתוהיהטםורמפ .דםיהקורלדדישר

תידזרנהמןהתהימהיהעצאותיזנק ,זואיבטונעסקגערהמשלמשיבהיהשואלו
עלשנוריםיושהךערוןלחושחלקזנעתרואס'יהשעלמטפריםנניו .תומצוייוהנלת

יההאבאלרכאש" .ממשבצורתםובלשונםונולש
היהואה ,אולקרמטוגליההולאנעיןטרקטק

רוךעןחבשולואאבנמרמדויקהבמקוםמצביע
לאוקחלישומע .לשינםאת,ימצטטוכליינושאי

ב,תכהמראקושאיגידענויאנוארמה,ומאדעוי

 .ןוריכזמהאלא
מראג(בידישגחרלאישלסשחהלמתקרבלאהז
שנתבערביתרלפטייעדםריהארויץושוואימימ

לםוומעיטורים,וצרותמטובבהיהאוהתשע"ב,
תואטוגהאחדרחלאחייו.שמחתאתדביאלא

לאחדקרא ,ורצוץרשבויההאוהו ,והושפקד
מרגועאולמצצהוריואנשבור,אני"אמר:ו ,וימבנ
הןת.ולאחריושעחמשדנלמוהבה .רהוהתדובל,מ
'טיאישלמשהג"רהבנוחדש",לאדםפרהאכן
תאלשתףובאמה,מדברהתלהבפעםכזפר:יט

 :ואמרבראשונד"אבא ,הגדולהןתחבשמאבא
שלזלשמחהמתקרבלאזהההערכה,כלעם

 ...גמרא"דפישבישלמדתילאחר
החזרבןמלפנירב

פנימי,רוימלאאךמבעתריףרבשלבבואההיתהמאוננוואר,ןוהגאשלוקנודידמות
כאשרפשרות.ידעהלאהנדולה,תקיפותוול,הנדהחורבןשלפניהונגריהותזהדמזן

בהנלחםפרצה,זיההכאשרחלמיש.כצורמאחוריהעמדואההלכתית,עמדהגינש
 .כוחותיובכל

 ...האבמריקלהשארויעויאמר:אל«נגלחס"היוכב
לארץעלייתואחלתכנןהחלהואהקודש.לארץלעלותעזהתשוקהנוקיננהמילדותו
החלתשל"אבשנתאוגוואר.קריתשלהראשיניםיסודותיה .אתהניתףואישראל,
אליוהתגלהפעם,טיפרכךשאז,אלאישראל,לארץעלייתולקראתמעשיוחבהכבות
שארילהצריךיאתהישראל.לארץמלעלותשימנעלווהורהבתלום,הרמב"ם

לארץעזיםבגעגועיןמגיעהיהעתבכלכיאםהרבים).ריולצ(כנראהבאמריקה.'
נה).לגורנשארהאחרונות(רבשניםהקןדש.

י,עולערערשאיויהודיחיקזהי
כילראותנחרדחכנסתלביתבהגיעואך ,הקהילותאחתברבבותלכהןהתקבלתחילה
אך .ארעיתמחיצהלהקמתהדרישהאתהעלהתכףכהלכתה,מתיצהאיןבמקום
מהומה,במקוםהתפתחההכבטתלניתהגיעכולוכשהקהלהכיפורוםבוום ,מהודרת
שככהלנטוף .הצעירהרבשמנהיגהחדשותיהחומרותיעלמוחיםמהציבורכשרבים

ואיןהיהוידהחוקשזהווהודועלנימהניגשהמתפלל,םשאתדלאחרההתקוממות
המשפטגביתכשופטכיהןמתפללאותוכיזצ"ללגאב"דנודעזמןלאחרעליו,לערער
 ...הרנרידבמיותרהמתפלל,םלבעלהתקבלודברזווע"כהעלזון

 ...יסלאברכשתייהסיתלבשביןהכיזמידמהתלחוכתברקיעיניי
המדרשלביתגכנטהגא'גידאיןראהפעםכיטיפר,והי"הולנדראהרוןר'משמשו

בכנסמהתרגשותבןקושעוביוהרביבהתלהנות,ולומידםוושביםאברכיםשניוראה
הרביבניתשבמצאכמזהאברכים.לשניאותסוהגיששתיהכוטותשניהכיןלמטבח,

שלומדיהודיהוארמשהואיותרהרביאתששימחדבראיןכזהלההעידרבות,שנים
נתורה."הבקיאיהודיאותורה,

 ..עיניס,ועזוכרמחתןמבדוקייתיישוכי
שהחתןהזכירוהדבריםובתוךלביתם,שיחרבדנרעמולהתייעץבאואחתמשפחה
 ...מזה?מתוקיותרישנןאמר:כןכשמעועינים,שומרהמדובר

 ?רטיסביייבעסס\למיינכוכהעללשמורמביחימוחיונכי
היהטיטרהבייביןיבענולמשלהבא,הדורשלהטהורחינוכםעלודואגדואבהיה

עלואילןטיטרבייביישאירלאאחדאףדולרמליוןשנישעלייתכןאיךבכאב:שאול
יםשבלוטיטרבייביעסמניחיםעורלהםואיןמליוניםכמהשהםזותראו'לדיםשנז
איזשחוהילידםממנה)(איממנוילמדוושלאיחידחששיהיהשלאלדאוגויש !?טפק
וכדוילחתובהללכתצריכיםאםנםטיבתמידכיהגאב"דאמרלכךיו.'חטובלאדבו
 )גיכעמי(חמשךלהם.וינעםבנחתהילדיםעםישארוהשביילךההוריםאחדשרק

להחברךזצ"להטטייפל,מרןאלפנהלובצרחריפה,למצוקהנקלעחשוביחתיבב"בלליםוכהמראשי"אחד ....חדיניסאתלךהמתיקבכוקנייגסקי'יהוג
שלמביתוהא(ש(צאנפששלדכדוכהעדצוץורשבורממנו.שילךולנפשוהושיעזבעליוקוצערמותבגערותפלרייהסטולענהלתדהמתו ,מפיו

אל,ופנהפהלפצותהטפיקובטרםפנימההקודשאלנכנסאךוהבה,ל,יז'צמנדלהרבהריתירשלביתואלפנהמיךלעשות.מההתלבטוהטטייפלר
במצוקהיהושרהתהיא.גבי •••.לבואאיחרהלאה(שועהואכו " ...הדיניםאתלךהמתיקכברקנייבטקיוהרבאל,באאתה"מדועלו:ואמרהרב
אלפבההלה .שנהכחציזהחייםאותאפ(לומשגראינואנגילטטובלוררהמחגבנהלעזרה.בבקשהברקמבניכוללאברךב,הרבאחיינה,אלנתהופ

בארץלאאנג'לס,בלוסלאאותו,רואהאיני"בקדשו,ואמרבמימרארגעשההפלונית",בו"פלונילקרואחלההרבלידיו:פתקהוהגישמנדלהרב
למרחקים,לראותמנדלהרבזכהכיצדהעולם.מוהסתלקהלהכילהםודעניטוד(בירורולאחרנבהלוהללו ...זההעולםבמקוםםבשוולאישראל,

התענייולשלום,ממנוכשנפרדו '.הזמניםיביו"בתקופתבירושליםששההבעתלבקרובאופעםכימטפריםבכדיו •••.עיניושמירתבכחיההזהכל
ואמרהגיבמידשמים.יראתחרידתלנהגתהשייךברכברבנן),של(בתואמםעםלנטועאפשרותעלשדוברלווהשיבברק,לבנילשובבדעתםכיצד

שןחחארוכהשעהאסור."שלכםאומר,אנימותר?הדברההלכהפישעלותאמרשמאנהגת,עםתיטעואלפווואפניםבשוםולא,"לא ,בתוקף
כדיכטףלנכדיולהענ,קשכחלאהשיחהבתוםזהירות.משנהזהבענייולנהוגישוכיצדמעבירה,הקשיםעבירההרהורישלהעוווחומראודותעימם
עללקבללויעץקרובות.לעיתיםנשבריםשלומשקפיווגםלמשקפים,זקוקיםהקטניםילדיושכלרבנובפנינןוהתלאחדאף ......וביטוטבאשיטעו
לענוי)אהיהר(טפר ..השבורות,ממשקפיולויישההממווהפסדיפטקומאזיתירה.בהקפדהםיניהעשמירתבנושאלהתחזקעצמו



ח'ניראנש'ירבנ'ם '''עלעיררנתבקישניאישרנחיד'ןענ
ככךישתלוומכשמהכיכיעדויאחודע
לפשותהחל ,אי-ידיעהמחמת ,האחרונהבעת

שלנושו,ישונגעישראלאמונישלומיבכןחנה
בשםהמוכריםקארט"ו),(באידיש:ב"קלפים"משחק

מדוברכילרבים,היהעוידרבהעבדררות"ג'וקר",
-כטףללאךנערהראכאשרגם-אטררבכןשחק

נרררבדל,צלן,רחכונאה,אמוהטצדבורושכןקלפי
במתכרנתןמןפץהחלהמשחק,ברהדנשתכחאנר

 ,במחשכתרכנתגםונייר,טיטירככהמקררית,

להקנתהבווההתעטקות "ר"טרליטייבשםהמכרנה
-בבתיהצעיריםהתלמידיםבקרבאףשביתה
רבניםבקשתפיעלובקעמפים,בפנימיותהחינו,ן

מעטהקיצררבתכליתלפניכםיובא ,רמחנכים
העוטקיםמגדול,-,שראלרטיפוריםעובדותאמרות,

בנילידיעתרהדבמרתחואתלהביאד<כ ,זהדוויבנ
ננ)ליכז ....רIםילnןאקרז'<ע'י'''' <l(ר,:ריor.קהיספפ'וקהםידסאה"דורנו,

 ,דנאמהורוזיטקינדאלכטנדרירבהקדוש,הגאוו
(שערהעבודה"שורשו"יטודודע,והנהקדושבטפרו

רדוחהיראאיש"וכללאמור:כותבאי),פרק ב"'
כלליכירןשלאכןנעוריהם (בנירחיקי ,ה'רלדב

האלו,הטומאה)לכוחותיובכי-(הקליפותשלצירתם
 ")םהקלפי(משחקיןהקאוט

לוירבי ,הקדושןהאגוישראל,שלטניגורןכותבוכה
לוי"ק"דושתהקדושבטפרובמארדיטשוב,יצחק

הרבים,"בערונותינומקץ):פר'אחרילחבוכה,(דרושים
לשחוקישראל,ביתאבחינופירצהנפרצה

הוואבלזה,דבריהםבעינוקל ,)-קלפים(בקארטי"ו
ישוקלף)(-קלףט"יקארקאר"טשבכלם,יודעי

 ..להזכיוה,ראיילאאשרגדולה,קליפהידאיני
(-במשחק)בשחוקישמכשולות,כמהורעיאחי"דעו
איואשרכקל,פותעצמםאתשמטמאים ..הזה,
 ,הפה"תוךלהביאראוי

אליגזלךצביירבהקדוש,הגאוןגםוכותבמוטיףו
חודש(מאמרייששכר""כניהקדוש,בטפרומדינוב,

םוהפגהאיטורגודל'יייב):"תתבונןטי'בימאמרכטלו,
בשחוקושלום,חטשעוטק,מיבנפשהנעשה

"שטן"-ריאימטנג-הקלפים)(-במשחקן·רט"קא
היוונים",שליטתנימיהלקיפההמציאהאשר
הגיעושפעםהבעש"טשבחיבטפרמרבאכוכמו
שהיופעםשבכלתורהטפרעםיהרדיםאל,ו

אע"פבטפרטעןיותנמצאיםהיובוקוראים

הבעש"טשרבנוברגערבות,פעמיםשתיקנוהו

נכתבזהשטפרמפנילגונזוםיווצבטפר,הביט
חדרשהשכירעבורקיבלפונדקלשבעגןכטף

זותורהלטפרימצאלאןכעל ,קלפיםלכןשחק
 ,'''העולגןיתתקנה

נוראמעשה

כןמאתי,םלמעלהלפניהתגוררצאנז,קודשבקהילת
אשרשפירא,בארהםרבישםבוקדוש,אגו!שנה,

ם,ידלתלמיתורהוהרביץמתאבישיבהבראשעמד
כאישגםנודעהגנלה,בתורתבתורהאגונותומלבד
בתורתלורבידיואשראלקיבלוכמקוקדושאלקים

להחדירשטן,מעשההצליחההיא,בתקופההרז,
באירופההיהודיותהקהילותבשול,קלוקלנוהג
לאחדהטגזאה"קלפים"משחקאתהפךאשר

עמימחוגינבעהקלקולהחנוכה,ימיכןטממני
גןמשחקיםאפילוידיהםאתמשכ(לאאשרהארצות,
למרותטביב(תיהם,אשרייםוהגחוקותככלבכטף,
הדברחדראטואטחמו,ןהלכתיאיטורהדברהיות
לעצמםהרשואשריותר,מעודניםחוגיםאלגם

כטף,ללאכיאםבמשחק,לשחק
לכלוםחושיםנחלצוהדורשבאותוישראלגדולי
האיטוראודותעלברבים,לדרושוהרבןהפרצהאת

והנוראההקשהוהטןמאהזהבמשחקהכרוךהחמור

הדמויותועלבעצגןםהכןשחקכרטייסעלהשורה
עליהם,הכןופיעות

לביתשפיראאברהםרבינכנטהחנוכה,מיכןיבאחד
אתלגלוחוהופתעמקובלת,בשעהשלאכודרשן
בקלפים,ומשחקיםיושביםכשהםישיבתו,תלמידי

לעגוודונותרעיניו,גןמראהונלפתנחרדאברהםרבי
לאאשר ,הצעיריםהתלמידיםרעם,כהלוםתחתיו

הקשהכןתגובתרנדהמוהדבר,לחרמרתמודעיםהיו
דעתר,לטוףירדרולארבםשל

אלאברהםרביקרבקמעה,ונרגעשהתעשתלאחר
עיניהםעלהקדרשהידראתלהעבירוהחלתלמידיו,

והםעיניהם.נפקחוכו.ועשההואילזה,אחרבזה

 ,הקלפיםעלהמצוירותהדמויותאתלראותהחלן
חשיכהאימהומאיימות,מבהילותחיות,כדמויןת

יצאוליבםהצעירים,דיםיהתלמעלנפלהגדולה
 ,מפחד

לאמור:יהםנזואאתוטיבראברהםרביפתח
טיטירכלעירותרהגןצתוהדמויכיתדעו,עתה"מ

 ,אמעלביםממודםציוריונאיהלזה,הטכואהמשחק
דצמותקשות"פ"קלישלטמאותיןתומדםאיכ
עודההיולאאז,ינמ ":ל,צלוחמנארא,ראחטטראה

טיטרכלאידןאתלשלוחהישיבהמבניתלמידאף
בניליתרוגםהלז,הטמאהמשחקמכרטיטי
היהישיבה,באירעאשראתשמעואשרהקהילה,

 ,מאיטוראלאפרושי ,מאלףללקחהדבר

א"זיעטוגשסהגעלישואלרננןשלהקדןשציןנן

גדלויקוןת
ות,ברבנפארכיהושבהונגריה,טשענגערבעיר

בעליונגרייז,הלויאנשילאשררביהקדוש,האגון
בנגלהכאגו!לפניוהלךשמואשראשר",ה"מנוחת
עות,ישוופועלכןופת,בעלובנטתר

 ,הגאוולפניהקהילהמבנותאחתהגיעהאח,ןערב
ליבה:מראתבפניותינתהלחייהעלוכשדמעתה

עדוהצטייןהקהילהחבריעלנמנהאשרבעלה,
לאתרונהנתפט •דברלכלחרדכיהודילאחרונה
בתוךיבחשאהפועלתקלפים,משחקישללחבורה
לילותיואתבצוותאעימםבלהמוהואהקהילה,

החלחבורה,לאותהשהצטרף,מאזאלושחקיםבמ
חדלכיעדלו,שהיוהקבועיםהתורהבשיעורילזלזל
ילהבתפראשלהקלהחלאףהואלגמרי,מהם

באופוהזניחפרנטתואתוגםהמצוות,םיובקו

הפכההקלפיםלמשחקילהיטותו ,חמור
רדתעםביומו,םיוומדיממש,שללהתמכרות

שלעלות-השחרעדהעיומןהראמתעלםהערב,
 ,הקלפיםבמשחקיחבריועםןמבלההמחרתיום

שלאביולפטירתהשנהיוםחלהערב,באותן
נוהגהוריו,שלהזכרוובימיבשנה,שנהמדיהאיש,

לעילוימשנייתללימודהלילהאתישלהקדהיה
ואולם,בכך,כיוצאנוטפיםוללימודיםנשמתם,
זאת,עלגסהקלפ'סמשחקתאוותבגרההפעם,

כלללהתחשבמבל,הבית.אתהערבגםעזבוהוא
אביו,שלהזכרוןם I 'ב

גטרוצהשהיאבטענהאשהאותהעמדהכאן

התקווהאפטהלאעוד"ואוליכגוי,הכןתנהגמבעלה
הרבשלבכוחויהיהזאת,בכלאול"לגמרי?!
למוטב?!להחזירו

מעלמאשלא(ורא,עילאיבלהטבערוהרבשלפניו
אשךמדרשולביתנכנטממקןמו,קםהואהדין,
רצולאורכו,נמרצותפוטעוהחללחדרו,היהטמוך
ארוכה,שעהלאחרשרעפים,אחוזכשכרלוושוב,

"לכיהפטיר:נכןרצתובנימהמהגיגיו,הרבהתעשת
תיקונו"עלהדבריבואהשם,בעזרתמחר,לשלום!
ולאממנהגו,הרבשינה ,המחרתיוםשלןבבןקר
הפרטי,מדרשו-בביתשחריתתפילתהתפלל
כאשרהעירוני,הכנטתלביתללכתפנהזאת,תחת
השורותביןהרבחלףבתפילה,הראשוו !המ("החל
בי(יהםמצאמשלאהכןתפללים,אתבמבטווטקר
 ,ללכ/ודמקומועלהתיישבהגןברקש,האישאת

הבא,לגןניי!גןגןתיןכשהוא
המבוקש,האישאכן,הגיע,השני,המנייןלקראת

ארצייט''ילךישכי"דוגן(',ושאל:הרבאליופנה
השנה"ייום-הלהאישר-"אכו!" "!?וכהלא-היום

עבראלהרבפנההיום!"חלאבי,שללפטירתו
יארצ"ט''לושי"הו!רוח:כבקורת-ואמרהקהל
ונאה!"גדול"תיקווהיוםלנויהיההיום,

כנטתרבביתהלחש,תפילתאתטייםהקהלכאשר
תוך ,הדרת-קודששלדומיהלשרורהמשיכה
כדרכו,האריךאשר ,בהרשלתפילתולטיוםהמתנה

שבילהלאחרבעי,דכעייףהיהראששליח-הציבור,
בינתייםהשעיןהקלפים,שחקמבהחולףהל,להאת
תושגןורוהחל ,םמשיל,מבו,דוהעמעלואשראת

 ,ותפילתתאהרבייםטרשכא ,להיעצםעיניר
 ,התפילהתזרחבליתחלהששובציבורה-חושלי
 ,הכנטתביתריעבןכלכעמהישל"נו"ותאקריהחלו

להםאותתוהקהל,תאלהטרתמיהרהרב ,םולא
של,ח-הציבורכי ,בררהת ,ולהחרישלהחשותבידן
עמוקה,בתרדמהשקע

תאפנהיה ,לעמודמוךטהיהמקומואשרהרב,
ובונוהתבו ,הנרדם,לההתפ-בעלעבראלמבטו

המוזררןכ,חזהכימיד,חיןבההקהל, ,רביכוזבר
להצטופףוהחלנעלם,רז Jצופלעינ'והמתרחש
במתרחש,'ותרטובלחזותידכהרבשלמטביבו

 ,להתרחש "אולעתיד,שעודובגןה
-בעלשלמפיופרצהולפתע,ארוכים,םרגעיחלפו

 "ר"גיוקה:'ראדצעקההתפילה
חלםשנתובתוךכימטתבר,ונדהם,נרעשהקהל
שפרצהוהתרועהקלפים,בהואחקמשכיהאיש
 ,הצעקהעם ..יקר,בקלףיזכייתו'לרגלבאה,מפיו
עצמואתומצאמתרדמתן,שליח-הציבורהקיץ

העמוד,לפניהואעומדכמותר:מאיןיךבמבמעמד
ניצביםבויכשמטב ,תבפיל,וומעוטרבטל,תמעוטף

מפיועתהזהשמעואשרהקדוש,הקהלוכלהרב
םייבעינבוומבתוננים ,הקלפיםאחדשלשמואת

ארצהעצמוילהפהואאתר,-עלנשברהאישקכןות,
"רבי!לבו:מנהמתםיבוכלובקוקראהרבלמרגלות
החזיר-דאגה!""אלבתשרבה!"לחזוראנימבקש

כאןהייהכיהבטחתי,שאמר"הרי-ברוגעהרבלו
גדול!"תיקוןהיום
מןהיארצייטבעלהטתלקהרב,בהוראתואכן

 ,במקוהלטבולללכתעל,ומצווהכשהרבהעמו,ד
לושישלפים Pהעםיחדבהלום,לשובמכוולאחר
כדי ,העמודאלאחראדםיגשנבינתייםבביתו,

התפילה,ושארהש"ץחזרתאתלהשלים
הטפיקאשר ,לאישהרבקרא ,התפילהתוםעם
ם,יהקלפאתעמוהביאואףהטבילהמןלשובכבר

ומאחדאףלביתו,עמולהתלוותלווהורה
ההואבירםפנהלאמנייןבאותועמוהמתפלל,ם

בעקבותצעדהקדושהקהלוכלולעטקיולביתו
הרבהורההרב,יתבאלבהגיעםנעדר,לאאישהרב,
הואואילוהפרטי,מדרשולביתלהיכנטהקהללכל
הטמךך,הרבלחדרבדסלטךננכהיארצייטובעל

היהניתוכיעדהמדרש,בביתטררהתהוםדגוגןת

החדרלדלתגןבעד ,הלבבותהלמותאתלשמוע
וידוי,הקוראהרבקולאתבכירורשמעוהטגורה,
נוראיות,בבכיותבמילהמילהאחריוחוזרכשהאיש

שקטבחדרנשתררהוידןיאמירתשנטתיימהלאחר
האישפרץלפתעאחדים,רגעיםנמשךאשרעמוק,

לאיותרדי!רבי! "!יד"וקרא:נוראיותבזעקות
משיבכשהואהרבשלקולןנשמעואזבזה!אשחק

משחק?!"אתהמיעםאתהןאומר:"הרואה

לקהלוטיפרהאישפתח ,בהרמחדרשיצאלאחר
לאחךפנימה:הרבחדרבארעאשראתהנאטפים

פניעלהקלפיםלהשליך ,בהרלוהורההוידויטיום
מתוךויצאוקמוהרגע,באותו ,ארצההחדר

אדם,בניבצורתמאיימותדמויותהפזורים,הקלפים
מטורפים,ודיםבריקטחורטחורלחרללהחלואשר
עללבקשהחלהואהאיש,עלנפלאימיםפחד
מנגדהללויםהמזיקאתיטלקכי .הרבמאתנפשו
"הרואהואמר:אבצבעהרבלוהראה ,אזאועיניו,
למשחקחבריךהםאלהמשחק?!אהתמיעםאתה
הםהקלפים!עלהשורותהטמאותקל,פותהםאלן
חשקת!"חברתםשאתאלו

חבורתבנייתראלללכתהרבלוהורהגןכולאחר
ולהזהירםעיניו,ראואשראתלהםלספרהקלפים,

הדבריםבשמיעתתפקוטיאלמלאכיהרב,בשם
אזכיהרעה,מדרכםבהםלחזוריטכימווגרידא
לאוכללאישי,באופןבהםגםלטפלהרביצטרך
מכובדת,בדרך

ממשחקיטשענגערשלטהרתהחזרההיוס,מאותו
כקדם,וחרדיראלהיותחזרהאדם,וארתוהקלפים,
ח"ג)טגרלהעםאמוניבטפרבהרתהבעוד(וראה



זצ"לאונגןןארגאב"דהאדירהגארדעלערבדרתהכדשר-אבדזחצדיק
שיתפללמנתעלאמה,שםיאתשמהאתלישתמטוואבאממנהוכזיקחפגישיתריכיי

שתבריא,"עליההיהזהיעקלקלית""דרןהפגישיתלכלקיראהיה
דג,"זחשאיוהתלמידיסיודשכישמאלהיטיטהגורמיםשאחדיאמוהמשכיליםדרן

כלצרין",אניוללמודהיא"תירהבבחינתהייתהשלופעולח'ייללו,אוהאמיתיזיייגםזחאםהחחינהלאחריטפיקות
פעםבשר.איכלהיהלארביתשניםלמשל,מחישב.היהאצלודבועתידוהחתינה.קידםבניתעםהפגישיתריבויהוא

להנהגתו.יהתפלאיהטעירהבתיןאמצעיםמיםידייםניטלראיהוקידםשידיכיןלאחופגישהשכלהיתההקדישה
ואהכיהניכחים,אזניאתשיברהיאבשו.איכללאכןבי!שכןיאמרהיזק.רמת Uיביניהםמיאוטמילידהנישיאין
תצאלאשחלילהירצהשניצל,שלבציוההדגיםאתשמביאיםקידםהפגישית 'יריבמפניהואבזמננוהגיטי!שריביי
-בשוילאדגשזהיידעיםשאינם-התלמידיםדי'וילמתקלהשחיברעדבזההדוימצבלוכאבכןוכל ,החתונה
אמצעים,יידיםבנטילתל tלזליחלילהמייחדגטפיואח"כמקדשהאישמייחדקינטרט

 .,לי.יחבושלםפייחיפשאוןהשידיכיןענ«ניגכלהאריןשםרחל","בית
יחילקהטהירבשילחניבהיותיקידששבתמליליאחתפעםזכיוניהתוה"ק·ע"פהיאייההדרן

ובהייתילכולם.ביויחשיטפיקעבירחצוייםהפיריתוהירפירות,פנימחמלרתג
מטוימים)(מטעמיםשלםליד'שהגיעמפוורקואוכלבזהואטטניטאםואפילורבותבחוץיוצאותשנשיםעלהעירכן
התורוכשראיתילא,אוילקבלגיג'לגשתהאםבדעתיחיכןהייתילהילחםאטיההתורהאומר:יהיהלשמחות,זה

ליקחאזדוזבליביאמרתולהטתייםעימדבםלהתגויתהתירהאךבמיאב
לתדהמתיוהנהאיכל.עםנראהואח"כאטרהבעמוןואיליאותם,ילשלול

וחיפשז'ע"אהרביחפןתוריבהגיעבשכרוהכלההתגריתאתאף
בעיניייהיל"יהגיששלימהקלמנטינהמדמואב,ייתרעמוןאםשלהצניעות
חצאיזהאחרבזההביאדלקדומילפלא,לבניהועילההאםשצניעותומבואו

תלמיד(מפישלם,פרימצאדיוקאיליפוישלאשנהמאיתארבעלאחיבניה
בפנינו)זאחשחאשריוטףפוותישיבתילהיפןישראל,בניאיתםיצערו
עלשגייחיחשלאכש"סתיספיתחיחלאלבניגרמההבכיוהשלקצתהעזית
ביןתיו'1וביאשייכמילשיניואע"פויגון,וצערהתגווחכמהבניה

לעשותהובההואצר,שבהןצרותיומכללשםשנתכוונואומריםשחז"ל
תשמ"חבשנתכאשייחידאבללעצמואחדשבדבוכיוןאעפ"כשמים,
חג"יעינו,מחמרשהיהותתנוצרותיו,תכפוכןעשתהולאיותילהצניעיכלה

הרה"קמתותנובןז'ציל,אלתילייבאייהכתבוהגאב"דאחריה.בניהנענשו
נהרגז'ציל,מנחםיהיפניבעלנשכחהבלתיתייעלמשפיעה~ם"ומעשהבזה"ל:
אזשיויהיההואבלבד.שנים 27בןבעודומחרידה,דרכיםבתאונתוה~םדווות,כמהלאחראפילובניה
תיטפותהיהלאכיהגאנ",זהעידזהחתנועלשכןעמוק,בצערבניהלטובתמתייגעתיגיעותכמהכןליבהעלתיתן

ביתן",יושביאשייכמולשונועלשגורהיהשלאבש"טקלדבייבשב(לאותםשמגדלתעדנפשהומוטית
כאו!'1ואבאשריהאאבידורותח"וו(טבלורבהוןתאבדיכיו"בצנועבלתי

מיגשמעמדהיהשליט"אמודכיאברהםר'נכדושל"ובחופהתצניעאםילהיפךבה,תלוייהיהוהטיחוןאתריה
אותישהיבילהשושביןהיהמאונגוואר,האדמו"רטבא,מאו.דעיגיל.הדויות"כלטוףעדלבניהגויםזכותהיהיה

לעבייגחןהקידושיןטידורכידותוןהנ"להנכדטיפר-לחיפה
כאן'!שאבארואה:אניבאזניילחש

 ,,,לאגע Iבלאזחתשע"ב,ב'1ונתתתקייםחחתיבחיםא
אחשלי'\כיאקלייןעמיםה'גירבנוהשיאשבועות,כשלושהלפני

אביואתלשתףהבןהגיעלודון,עלההחחונהמוערוכאשרצאצאו.
אבלהטוכות,חגלאחיהחתונהאתלקייםתכנית"הונתהבלבטיו.

תתקייםהחתונהיאםהבא:המצמירהמשפטאתאביוהשמיעאז

החתונהאתוקייםנחרד,הבן .. '.«לאניגעלאזהתשע"ב,בשנת
להביעכידלחתונה,ובאיטרחיישראלמגדולירבים ,תשע"אבשלהי
הדיר".לפארהערכתםאת

 "תב(\\ביעסאכסיףייקח
שבתלילבכלהיהמרגשומהקירתו,בצללהתפללזכיניאחתלא

נושאהיהאזאןהיקוםפניעלכנפיהלפרושעמדההשבתעתקודש
בהםכתבתויהה.הרבכןשכלידיואתופוושבויקודוגליואת

כשכלויקודו.וקדישתניגינייבנעימיתמלכתאשגתפניאתומקגל
אתזאתלזכריקודש,גחידתגוימביטבניגוןמשתתףהקדושהקהל
אותוולצערנוקידשו,"בצלשבת"נועםאכטוף"קהאזוימה,דמעי
לכתובנהגאשי(כפיעצמישהקטיןככלאשיוענק,גדיליהודי
לנוואויתבל,יחגיבכלאייוזיחכךהקטן")"מנשהשמולידתדיו

שלמ-זןמיפלאיםוצידקיםעולםמגדוליומתמעטהולןהדורכי
נשארנוכיבעוניינוויראהעלינןיירחםיחוטהוחמיםבעלפעם.
הבא)בגל,וןאריהיביא(המןשאמן,בקוובויגאלנודיתמייתמי

u 

.. N 

גבייםהעובידםבמקוםנשיםעבודתעלמדברומי
בקולרבותכןעלכתבאשרחוידםבמקומותאף

חרדוהיהמכן,נעשהאשרהחורבןמגודלנדןלרעש
 ,העולפורקימןנלמדזאתשכלוהיאךמאדמךכ

 ...אמךישםשמךטח
עדהיית("פעםט(פר:'\כיא 1שלמשהה'גירבנו

עליההאםלדעתשביקשהאישהשלטלפיןלשיחת
שהיאקבעןוהיןפאיםהייתהכיפירים,ביוםלצום
פרטיאתשמע"אבאלכך",מטוגלתואינהחולה

התענית.מןפטורההיאכילאישהיפטקהבעיה,
וגnובו~~מכבnיםביקששאז,אלאהשיחה,אתלטייםחשבההאישה

בכפונפשומשיםא"כאלאנשמעתאדםשלתפילתוהנניכל,קןדםרב!שלוםדמשיחא""עקבתאמערכתלכבוז
שיםואיןמשמים,ה'ייראישקיףעדכוחובכלימתפלללישהי'הגדולהחיזוקעלהלבמעןמקלכםלהידות

בשבילתפילותשלןסשישאלאח"ילאיבידהילכתתפילהבכלמידנחטפיםפשוטשלכםהעלונ(םשלכם,מהעלונים
והעקשןלהתייאש,ואיןהמביקשתהמציאותאתלבנותאשריכםטוביראנומיאומויםןרביםאליי,שמגיעיםמקום
תויהבלאהיצה"ראתלנצחיא"אהגר"א)(בשםיצליחהגדולהרביםהזיכייעליבעוה"בבעוה"זחלקיכםיאשרי
ביקבניו.ד.יתפילה.שמצאתםמחלקכםחלקייהיההלוואיעישים,שאתם
ואשריאשייכםיב,שלוםדמשיהאעקכתאעלי!לכבודעליונאמראשרבדורהרבים,לזכותבולהתגדיגדולמקום
שוםבליועוזבאומץאמתדברמפיציםשאתםחלקיכסלהיטיב,להשכילוחדלמבקש.יאיןדןרשואיןמ"ט)(טוטה
עדזועקוהמצבבחיצות,המשתוללושקרתנופהתעריבתבנושאובפרטשולטת.והחיצוניןתבשטחיןת,מתנהליהכל

עלהמתייטר(םעמיעלה'ירחםאשרעדהשמיםלבאחןרנית,מעלותעשרהצניעיתירדהשבעי'הירהצניעות
ועלהסבל,כוחכשלכברכיהתורהחילוליעלשמוקדושתבעינהם,ראואכותינו-שאחז"לכמוללמידממיאיןכובר

אשריכמעטיכןיועניותבייטוריםהיעםעלשעןברמהכלאםראינו,לאבעיננואפיליאנולהם,שהיההטיבהישכחו
למעןכבדיםיבחיביתלרטיטיםהשבוימשפחהבעלאיןתןלמצואבשבילאיפניםמיניבכלברה"רהולכיתהאמהית

מתרגליםהאלההדבריםולכלביתו.ינפשנפשיהחיותהעצמית,הזהותהיכןתברתי,מעמדאי-ההמוןבעיני
כיאחדגדילבשםשמעתייאניח"ו,ה'רציןשזהכאילןלאשבודאיהבאהדוראתנחנך!ואיךהאמתנקודותוהיכן
מציוהוברהחתוניתכלעםלהפסיקהזמןהגיעכברהגה"צאמריכברככה)ימשיהמצב(אםמאיתנו,טוביראה

אחרלקפוץילאהאומללים,הענייםעלילדחםהמפוארות-קבלותעצמ<נועלמקבליםשכאשרשליט"א,טגלהגרד"ז
כדינעשיםהדבריםכלשלרובוריבאשרהאנשיםדעותהמדכזיתבנקודהניגעיםילאטתירטחידהילכיםלצערנו
ולהתחזקלשניאחדלעוורצריכיםיע"כהבדיות,ידילצעדשריאהימיכולה,התיוהכלשלהיטידהצניעות,שהןא
תהיהואזלנןשישבמהולהטתפקהאנשיםרוח(גדללכת-בזהלטיבהב"באתלשנותאולהשתנותמטוגלשאינו

להללונוכלהלבעימקמתיימשפחהבעלכלאצלהשמחהואיןכוחוכפייום,בכלבתמידותזהעללהתפללעצהיש
..,-----------------------r-ע"ילנימטיבה'אשרהטיבכלעלילהידות

בזהומצירףאכי"ר,בתלקנושמתיםשנהיה
בזיכייעמכםלהשתתףכודכטףטכום

ייושלים cשכעילוםהרבים.
לשאולברצינןשל,ט"א,העליןנוייךלככוד
החצאייתשלהאיומהשהתופעהמאחר

מבהילבאופןימתקצרותהולכיתהקצרןת
בטליתיתכיוונתיכברפשוטוחריג,

שאנונדהמים"חרדיםתפדהב"למעבן
קצר,הליבשותהנשיםלמילבתדהמה

מדועעינין!ממראהמשיגענהייחפשוט

IL L:בבבmל,םיייש 40שראלי,;יתרח' "םיקיצד

שלןלציןנןהקדןשט IIהבעששללציןנםנסיעןת
עתבבלזי"עמברסלבהרה"ק

מב~סלבהרה"קלצירןלנסיעהאפשררת
תשרי-י IIחחהילולאביוסזיע"א

-iI ת"יייקחגרתil -גי,"ר

 02- 5400100 :לפרטים

זציליאביתצייאאלעזררבי-הרח"קהטהירה!המנזיה
ליצ'(אביחציראאלעזיירכייק'הרה-חטחורה!המנירח

יאש.,.החזורמרראחישרבקככני

התדרדרצע(רישיבהבחורשלהנפשיתבריאיתו
לקבלכדינפשלחיליחיליםבביתשאןשפזעד

ת"חיהידיהאב,איזונו,לצירירפואיטיפול
בכאביטיפרשבעלבארנטעברק,נבנישהתגורר

גר"אתההצדיק:לואמרבנו.מצבעלאלעזרלרבי
החזיןאתישברקבבני ?אלייומגיעברקבבני
נרהדלקקברו,עלעלהדאתרא,המראהואאיש.

יוגידהריימדןהבאים:הדבריםאתואמיר
תורהשלובחשיבותבטהרהתירהשלבתשיבית

 .' Jבטהרת

רצההמידאג

באמירתלהוטיף
קבריעלתהילים

איש,החזיןשל
אלעזררביאבל

עלוחזרהרגיעו
שיאמרהניטח

הלןהקבר.על
ככלןעשההאב
אשר

יבמהלי
התאושששבןע

היוםושיחרר,הבן

תורה.שלמשפחה

חנה.,.תבואיולאבמקימכםשתישאוועייף
קביצההיתההי"י:שחרתמיררימקירבולנוישח
בדרכםאילםשבע,בבארהרבלביתנטעהאשר

בהגיעםוהנהטובה,לאבהטתכליתןשםפהנכשלו
ואמר:במפתיע,הרבאליהםפנההרב,לתדרפנימה

עדיףהעיניםבפגםבדרןנכשליםהנכםאם
הנה".תבואיילאבמקןמכםשתישארו

בהנירשלהאחרונהבקימהנמצאתחיא
לאחרהשלוש,בתא.נעלמהשניםשבעלפני

אמיחששהנמצאהלאכשעידיןרביםחיפושים
מעבירההיתה(אמיהרבשללביתייהתקשרה
הרבהרב),אשתדרךבטלפוןלרבדחיפיתשאלות
שיבבבנין,נמצאתהילדהכלללדאוגשאיןאמר

אמיהתקשרהשוב !איננהיה,לדהלחפשיצאני
נמצאת"היאהיתה:הרבתשיבתהרב,לבית

יכךנ"שםאיתה!חפשהבניןשלהאחרינהבקימה
העליןנה.בקימההמעליתבחדרנמצאההיא !היה
שלי'\כ'א)עטייההגר"גבןטיפר(כך

 •.בסר,וורעלקיש,!;תםיחביים
אשריהוידעלשלי'\כיאמאירשמואלהרבלניישח
רבותיהפצירבזישיקלהפקדזכהלארביתשנים
שבתיהנה,ישועה,עבורויפעלכיאלעזרברבי
יחדקירתובצללשביתיביאכיהרבהזמינואחת
עמטדיברלאהרבשבתאיתהכלבמשךזיגתו,עט

אמרשבתבמוצאיאולםהנישא.עלמאימה
זוגעלכיןראהבשבתבדברהתבונןכילמקורביו

ה'יבעזרשוב,להינשאיום 40ילאחרלהתגרש,זה
הרב,טייםזאתוכלטנדק,אשביאניזכרלבןיכזו
הקידושיןלהםנערןחיפתםשבייםמפנילהםארע

לאהרבמדבריאחדדברואכןנטי.ייןעלבטעות
זכר.לבןוזכושיבןנישאיוהתגרשיריקם,שב

נשיםמאחירימהלכיםחטידיםוזועק?!שקםאחדאףאין
לאהזההשקטהאםומצפצף.פהאיןשמזדעזעיםןאףכאלו

נעיםלהםיהיהלאכך?ללכתהאפשריתאתלהםמנעים
לביישבעדאיננישתים,איבמילהימחהיאחתאחדכלאם

אתלהביעמילים,בכמהבשקט,אןתורהשלדרכהלאזן
בצפייהלחכית,עודאפשראיאןמאוד,ליצרהאטון,גידל

ייטורים.ולאאהבהמתיךהיאלנשובשכולנו
ייושליםאלמל,א,

נתיןהייתייביכה,שלוםהרבלכבידתשע"א,אלולר'יח
 52אתןליייעזןראיתייישיעהןשאםיהבטתתיצרהבא(זה
תודההבטחתי.וקיימתינושעתייב"ההקדושלעלוןש"ח
צייותלח,ח.טןב,יכלרבה

הזיהמודעהאתלהכניטאבקשדמשיהאעקבתאלכבוד
יצחקר'הנטתיהצדיקשלבניואניהייתתשרי,שלבעלין
מחשדלאורלהיציאאניורוציםטלמנוביץ,זצ"לנחמיה
נחמןיביהקיהרבשלתילדותאתנשמתוילטובתלעיליי

ע"כש"ח 70,000שלבטכיםעיתקים-5000בזצ"למברסלב
יפנהבודדיםטפריםבכמהאפילולהשתתףשריצהמ(

יגןאבינושלהזכותובוודאי 08-9297374בנואליבטלפון
הובI1כונחת •בחייוכמןעליו

יד(עהלפרטםמכבידונבקשדמשיחא,עקכתאגילייןלכביד
כיהקוראיםלקהללבשרהנניהנכב,דבעלונכםזוחשובה

ציין""בניןמיסדות '''עשיי"לציון""נרקינטרטלאוריצא
הקונטרטשליט"א,טניורבןנתןריהגאוןבראשותב"ב
בעניינירבותינוומנהגיידניםשלבלוםאיצרבתיכומכיל
מכילועודלחורבןכזרתצות,תיקו!טדרתעניית,ר'חי,עוב
וההוראההיראהעמודהגדולהנאיןממו"רהלכותפטקי

מקיףקונטרסלצאתעימדבקרובזצ"ל,שאןלאבאהגרב"צ
עלות)(במחירלהשינניתןהנוראים,הימיםענייניכלעל

 050-4123451 03-6197471בטלי

בתשובה,חזרהתשריכ'חנלב~עע'חתמןכתטיאנוטוזמותיע"נ
 • 11הגז'ויגזמ'רהשבעבתבןאלעדזמירה,שבעבתבןאברהם • 1גי1לליבתהייית



אשרא"טישלבראשייהרזככםח
ידיהינייהישליסירירמיקיניהי

הרינחלאגגיחירייסתןכיליד
יאחתמאההתילדיהםייאת
רחבמאיה ,רלהע"נהרעש
עלאשי"בר"ילקיסריסספה

לידגשכלהסרמייש,דהקהזיהר
זהייקצידיהמידימלליש

הזנרה"בלעראשיבלט"א
אהיקסיעתכעיימים.להאךיר

יי,ספרמישימחחלקכתיבתב
 ?םימירכתאההמביכשנשאל,

 ,לכקידם .הארת"היא:במשי
אתביםשמקרסברידהשישליש
הייאהתאה,קנה .התהמי

ה.זאתאהירניאןכ .תירתהתי

אי ,הזמןכלמקנאאדםאם
נמצאיאםריאחאבלשנייקעס

הךיחבריי,עםהזמוכלבתחרית
עלמיתתי.אתמקרבאהיש

איושב"הלהעידיכיליאנעצמי
לאמעילסהללי.המידיתאתלי

שמחהייתיבאדם,קינאתי

אדס,אףשנאתילאבחלקי,
אחד,כללאהיבניסיתילהיפר.

להתחריתשלאיהשתדלתי
לישטיבמהלעשיתאדס.נשים
באהבה.שמילמעןביתיילבני

זיהישנ,י"יסידראשין".ידיסזה
בתירתנןשנצטייינןהמצייה

יאתאבידאתיכבדהקדישה.

חייכלימיר.'יאריכיולמעןאימר
היריי.אתלכבדהקפדתי
שהיהאדסלי.גמליהקנ"ה
לשניםיזכהלהירייבכבידעסיק

יטיבית.אריכית

רביםלהכירזכהזכריהחכם
ימיס.איתםשלירישליסמחכמי
רביהגהייקאתזיכךהיאבמייחד

יתלמידיזצ"ל.חיציו.צדקה
זצ"ל.מיצפייעקברביהגהייק
ללמידקבעדררנהגזכריהחכם

ישמשהכנסתבביתבשיעיריי
שםהביכרום.שבאזירצדקהי
גדילריכיזקייםהיהגםבאזיר
זכריהשחכםהכירייתהעדהשל
שיעיריבפניהלהשמיענהג

זכריה"חכם •••.קבעדררתירה

המקיבלשכביאצלגםלמד
זצ"ל.שרעבומרדכיריהאליק"

יבעלקדישאדטהיה"היא
אחתפעםזכריה,.ח'סיפרמיפת

ילרישליס.בכבישאיתינסעתי
בכיששטללניבאמצעהיהזה

היהגמיר.היהלאיהיאחדש
באזירביעקרמסיכןכביש

"נסענישאיל.גבעתלידהעליית
לי,אמרתיזהיריההלאיהנהג
היאאבליסימני.לאכיתיזהר

התהפכההמכיניתנזהר.לא
שרעביהרבלהתגלגל.יהתחילה

סטה,קצתשהנהגברגעאמר

המכיניתבי.'תחזיקיבי,יתחזיקי
עלממשינעצרההתהפכה
נמהיריתהחיצהיצאניהתהים.

היישכילםברגעגדיל.יבפחד
למטתנפלההמכיניתבחיץ,

קדישאישהיההיאלתהים.
מאיד".

"יכילתי ,עידאימרזכריהחכם
יכילחיהלבנה.לאירללמיד
ה<יםאבלנץ,כמירחיקלראית

אגיהכל.ללמידיכיללאאני
אניאזפהנעלללמידצר,ר
מהאחרייחיזרהייםכליישב

חישבינאהייםשלמדתי.
ישיננתישלמדתיכמהלעצמ,י
הייתיאםאבלפה,בעלדברים
ייתרעידמשנןהייתייידע,

שבאמואשריחכמים:כמאמר

נידי".יתלמידי

 !ל'כ>'יזעדסףדסירביהמופלאה:.'ייק'חגאוייימ- !צויקאסףדי
צדיאק-סףיידאיזאישפלילרבהישענאהלילאילולההוםי

הרלתיםיתיעיתעיבקאלל "תמצייר"שימםבשראקהילראפשאי
 ,לביתישידייצעתהיישנכיפריטילקתישימעימדחאייטףרבילאגיעהפעם
ל:ישארישמהב.חייבהשיבייד?"רחריהבחאםה"י:נרבישאלי.תעצבישאל
אליאה ,כןאם :רבביליאמרענה:"לא."ו"הלתירעיתיסעבקיאהי"האס
 ".רהיתלםעיתייתעיבקאללמצייתשימרלהיקראאפשראיכילדתי,נחשב
לכיתלאיתיאיי :ניברליענהיית.צמשימרכןריהבחיכנעיכלשהלההתחיל

דתי!"בשנחאלזהלא?אי 'תדםדאלביןתריצהאתחהאסלט,חהע!כנלש
ידםללב'תחייהיא :הא'שליאמר
י:נברליעהב ".אבילהמאכןתירה
שעהתירהש<עיריילמד"קידם
י.נתחיתןכיאחר ,םיילכבשעתיס
רעתיהיתהןכלימ."כזהבינת<ס

רפשאיאיכפשרית,ללאבחרצת. ,
I ללא "תצייממרי"שםשבלהיקרא

שיעיר<בפיתתתהשלתיימ<יעיתבק
ה.ירת

יהוכיכלרוהקשארתשיףעד
יכידי,מתלמ<אחדטיפויזמלחדיגי

בגרחחתשיגיטתידיתאילשא
יחנהשידירבמציאתקשהימת

עיתיםקיבעשלאבחירלההציעי
כשלחבמצבאפשרהאםלתיוח,

רבנולועבהבדבר?להתפשר
שמעיכזה.לאדםלחנשאמאשרימיהכלרייקהשתישארעדיףכיבפסקנית,

לתירה.עיתוםהקיבעהיליראלהנשאיזכתה 'העזרההפסידי.ילא-לקילי
 ...ההלכהאתלבוואניצויר

בדרכיאיתןשלייחרבני,שלימה.בתשיבהחזרייתימצמתירהיקרחיהידי
חוובישלימה,הגינהתהיהחשיבתוכיהיאחפץשאםלי,חירההחדשה,
לאשעידןאשתו,לכן.יהטכיםביומי.ייםמיידתירהבשיעירילהשתתף
 ,השיעיריםמחמתהערבבשעיתעמהאיניבעלהשאםטענה,כמיתי,חתקדמה

שאםייסףר'ידערבני.בעצתשאליטלייזיה.הטמאבמכשירלצפיתהיאריצה
לא-בזהההלכהשןככפינחרצית,אטירהדבוכידרכהבתחילתלהיאמר

בחכמה:נהגכןעללטימייו,הכלירדיחלילהלקרבס,ייכללאיבכןתטכים,
האםההלכהלבווצוירכייאמרהאישהאלפנהיודע,יכלאכתמיםעצמיהציג
כיבני,מספרכךיעל-עחהלעתאיתהדחהיןכהזה.במכשיולצפיתמיתר
אישהאיתה-רבניבביתמצלצלהטלפיןחיההצהריםבשעיתביומיייםמייד
פניםבםאירלהעינהירבניההלכה,אתכברבררהאםישיאלתהקי,עלהיתה

לעהדנרר mןכיכדימה.היראהמירהשאללאעידלברר,הטפיקלאעידןכי
אטאטכאסיר.טבלני,תבלהעינהיוגניוכתקשות,האישהרבים:יוכיםעצמי
קלטיתעםטייפמכשירלוכישהיאבייתרהטובהדברכיישכנעהעמהגלגל

נפקחיתיהצליחןביהסכימה.ספק,כלמיידתצאיבןברבניםשלהוצאית
בשמירתיפההזיגבניהתקדמורבנובזכיתיאכן,הוכןל,דןועלאיתהלהעלית
 .כבחמירהבקלהמדקדקיסושלמים,יראיסחםוכיוםהוכציות

ערוכהשכנתיחכוכהאני

רננולמד-עביומביןוכלאכתמיםלהואותקדושה-דעומומייתשלזודרך
שונות.שאלותלשאלובאיטכשהיונהגשכךעטיה,עזואו'האגיןמרןמובי

רוציטשלמעשה-האמזתזיתכיונותזחםאתוכזדתיפסהיההובהבפקחותו
מתחילתם,כאישעצמומציגחיחכוועלהנליזות,לתיכניותזהםאישורממנו

משתמטהיהבכייהךבה,יידעולאמביושאיניכאדםתמימותשאלותלשאלם
הצליחיבזהרבו,בעקבותהלירבניזממם.אתלהפיקמצל,ח,םהייולאמחם
ימציית.תווחלחייוביםלקוב

טיביסלחייםינגיעניסעהיובעזךתבנוסעיס,תרכבאתמלא
לחטיעלידוזכותחתגלגלהכיהי"י,ופאליצייןר'תלמידוהמסוו,חגינסיפר
נץעםותיקיןילתפילתהקביעלשיעיווביקרנכלבמערביהכותלאלרננואת

אנשיםעידעטי,לממתיושהיהיוסף,ר'שלי nביאלמגיעהיחחואהחמה.
להטיעהפטיקחוליוימחמתחלה,שניםמספרלאחולנסיעה.להצטוףשחפצו

בביתהקבועלשיעווובדרכוייטףו'אתפגשאחדיוםכחוגלו.רננו,את
איןאותנו,לחסיעשהפטקתמאזלי!"דערבנו:ליאמוצדקה"."שאולהכנטת

"מחך,אמר:כן,תלמידובשמועמכן."צעךלנוינגרםסדיוח,תחבווחלנו
ובני,לביחזהתלמידיחגיעלמחוחכנתחילח."להסיעואביאה.יבעזרת
ילפתעהחיוף,בחידשיזההיההמערבי.לכיתלנטעויאכןלביאו,מאידששמח
לכיתל,הגיעיהביסעה.אתמובנומנעלאזחדנראףאולםשל,גלרדתהחל
לביתם,לחזירכשרצוהתפילה,בתוםכותיקין.יהתפללישיעורו,אתמסוובני
כזהבמצבנוכבשהנטיעהכךוב,בגיבההארץפניאתכסחכבדשלגוהנה
בבטחה:ובנולואמוכעת?"נעשהימיהייסף:ויאתהתלמידשאל .קשההיתה
כנדוש,עשהטיבים."לחייסובגיעניסעה'ובעזרת ,בנוסעיםחרכבאת"מלא
במצבלעליתייכלאןימהסטכשחואחאשפות,שערלכיווןחוכבאתהתניע

ברכותה'לים.מזמייילימרוהחללצידוישבובנוהאריית.שעומעלהאתכזה
כאילוכרגילנוטעוכביינמבחיןהונה,לחפתעתייהנה,לשלום!""טעיאמר:

יאכן,השל.גמחמתברוכושנתקעומכוניותהיאריאהשבקרבתיהגסשל,גאין
זי"(וא.לפלא.ויחיךבני,בזכיתטוביםלחייסלביתסחגיען.יהבחסיד

שמיםבשינןאבלניםוווגוקובשחנףטהספו
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זוכההקוזסכלווכנשהזויז

מעלהשלםירושלישלזיוהפנה
ל"זצבןאייזבאליייעלייד"צהרההכותלאיש

 ...םםעשליחלןבי
םחדייהמיהחוניכאמדווכיוחדחאעקרנם,ליווזסזסלפהונוכ

יוצה'רה ,השנהאוכמעלהמלותודומהכזההכובתיחיראזס
קתספהבוסתנלפרעסקצעירותוב .לי'צזןכא"נזאוועלייל

יכתלאחמוועלםריבכבהחלאתמוגילהיהאהו .כחל
צאמןהיהםאםאולה.בהוסביםשעריאמהותנכשכםיבהתוש
תוכידל,מו,ןבח mזסליההלוכישעמוהדו,ךאסעלמיזסהו

יקססההחלבבינתייםהותמשכה.הכהשתמששיחהבחתס
 ...חמוועלרכיכדמשיךהלשעל,ורכזלאפילואאוהורל;חמיץ,

ת?וכתסהתאשיוףךנהע Iסי

ניאוההניפורכיוסכערזה"היה .השכעבניוכוכדאחפריס

ווה.דהמוכהעלותאלורציתיש.אמדל,קזצ"לאבאתאהאוו
ליכלהשיהצואלאכאאך ,יהקשיתהיוס,חמץשויפתאל
תרבמחשלקחיתחנר:ג.ודכצידתעמהמדווה.שלשוהפל
תחןפשמשלמןתשהיפיעןותבבמחש.אהורלתקהויזמהלש
שבהחבותמבבוודשמנתיכ'יהס.ידלםמספויסעתושלמיורי

עלאבאלסיכ"חשלואלשהסיפוטוסהתיימשיעיספמו
חכרתמהתאףןרשחיאעומרןותאתישאלמו.לשילאןהחלב
שילמו,לאאס .,למולישלאשסרייהו"אלר :,לחשיבואכא
ומתפללהכלאתרףושניא .לסשלמהלהסיןשאכגללכנואה

שנהלנותווייתוהחוככלאתונלףישרוחהקכ"גםזחשבזכות
טונה".

ז"לה.בניאראל,חאתראינולכרתלבירכנו
הק'האדמו"ועםלכוהכחוויםשניכיפעס,סיפרועליועל 1ו'
דרךככרתאחויהמערכי.לכיתלזצ·למזוויעהלשלומ'קהוי

ויואילןמסויס,שעררוךללכתכדאיכיהכחוריסאחדאמר
טהרתמפניאחרשעררוךללכתעדיףכירואמנענהשלומיקה
דאחעסהאדמו"רהלךרוכיס,לפרשתכשהגיעןהעינייס.

דוךהלךהשניהבחוויאילושעראותןדוךהכחוויסמשני
 'ויספרהמערכי,לכיתלבכניסהנפגשוכששובאחר.שעו

והוסיףהנביא,אליהואתראוכדרכםכילכחורשלרמ'קה
הנכריםאחזאותו",לואותזכהשלידיחכחזו"וגםואמר:
כימהסיפורשהכין

עלכהןאכאהס
בקול,שאלהמעשה,

בחוו?אותוהואומי

שכלןןעלוולו'אר
מגדלוהברחימיי

שהיהיכפ(ופוסוס,
לכניו,אומותמיד
מאדוכקוהוא"ני

התיהטהליויתי
לאווזמחיוה,

כריוקוכךולקבור".
ריחקוכפניהיה

השיכו:השעה)
וכימשנהזה'יוכה

 ,כחוואותוהוא

הסיפווזההעיקו

הצדיק".על
מתפרשיודלאועיושנימקישנוביתישרייהז.א

ושסגבול,ללאמקרשנוכיתכשוידרכןקחיהאייזנכארהרכ
וראוהבזקולפנותשלושכשעהכברועיי.וגעגחיותועיקרהיה
כמוהרגישככותלהוכערכי.תלהכולעכרכיתוממרוגותיורד

עומדהיהכההנץ,שעתעדומתפלללומדחיהשסככיתן.
טוכיסיהוריסלכיתן.שכהחיולאחריהשחריתלתפילת
ורעישלתפילותיןכיירעוהכוערכיבכותלאותושהכירי
כתפילה.שיעתיוכריכסףסכומיבידיותוחביסיהיוכשמיס
 ...השטריתכל\!(יקחילביקשמלכההיבונלהמזררןםריה
בכיסושומרהיחשקיבלהכסףאתדכו.צריוהיהלאלעצמו

תפילתאחרילכיתישכהיהוכמה.קיבלממילספוכלי
 .מיטתרשללמזורןמתחתהכסףכלאתו'שופןיככןתלשחרית
יהרדיסמתאספיסכשהיוככיתו,מלכהמלוהכשעתלעיתיס,

לקחתשיכולשצריילמיואומרהמזרוןאתמריםהיהובים,
אחד.כללקוחכמחהסתכללאעצמוהוארוצה.שהואכוכה

ביייקטנ:רוגמראהטיסעל\!(זבב
הנכדאןללמו,ןוביקשל,להבאישווהסבאקוכחודשיוככהמ
כריל,שוןצויךשהסכאכאומוולהניעוביקשל,דו,שהיה
שאומוהיחירלא"תאההשיכו:מיררועלוולר'כרחזת.לוגא
כהקשרמוסיףאחרנכדכר".אומוהועהיצו"גסכן".

ליסלנסועלע,וכילסבאהוופאהמל,ץ"פעסלהתמרתן:
הנכדיסאחדעסלשסנסעסכאגופו.אתלהכויאכדיהמלח
היס,לתוךבגדיוכלעסגכנסמתדהמההקרועותעיניולוגנד

 '.יבירןקטנהוגמואהמיסעלשוכבכשהוא
 .•ביקו Iואצללילהאצלנו

אהרוןמתולזותהאדמו"רכ"קשלמדרשולביתנכנסכשהיה
אתעירךהיההאזמו"ועתבאותהשב·קכלילשליט"א
פעםלאכוקו.זההיהככרוועלוולוכיאצלאךהיטיש,'

ו'אתלכנדרוצה"הייתיבטיש:לחסייייאומרחיההאדמן',י
כל,אלאוהואכוקוככוזהאצלול,לה.עדיןאצלנןאךויעלוול,

התפילה".לפני
 ...במואהה(ראההחושובהיהריילקראתלריזרצרני

יחפצדי.'אולסאלהרכיסמנכריואחדעםחלךשניס.שכעלפני
כיריאחזהנכדמראה.שכולוגדולקירההימהאולםביציאה

אותןשאלתילרוץ.רוצהשהואאהוגישולפתעהסבאשל
יאניבמראה.הנשקפתדמותועלל,מואהוהואהדברלפשר
ברכתו.'אתלקכלווצהואניחשוכירי I'יהלכאושמגיעריאה
בעצמי."חואאלאאינוחשוכיהודיאותרכיהסבאידעולא

ןזאכי'עלחכל
קראלכניו .צאצאיוהמוניכלאתכיאדהוקירןעלוולורי

נהגהסרכותחגשלהמועדכחולהאושפיזיו.שלכשמותיהס
האושפיזי!.חלשכוכיוםמהם.כלאחדשלביתואתלפקוד
יושרכוליץיהאממוומיסעולמנן,מחללנעקרכי ,חבלוחבל,
הכא).בגל,וואי-ח(המשך .אמןעכוונו
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