
מעמנו!נסתלקאשרל flזצישרעבשלמהירבהמקובלהמופלאצ IIהגהשלמה!-לךהאלף
השיבםהואואילו .בנסיעהישאשרהנוראההפריצותכל ,לוגדמוחדיומאחדנעקרעיה"קירושליםשלמנופה
 ...קרשיםעםנוסעאניבטבעיות:גופל(כ ,כהובתחיואשרהמופלגיםוהיראההתורה
 ...חייוימיכלחגואהעםלחם-שינהשלאמלמדוואגהו.דמאלוגדלכתבהצנעוהנטתרהנגלהבתורת

לירושליםיוםבכללנסועעליוקשהכישלמהרימשראה .לצ"זיבעשרמהלשרביהמקובל
בשכונתלולמשכןאיווהשםהקודשבעירלהתגוררעברפות!יברציםשנששלובביתוהסתגרבצעירותו
היהוכךישראל,ביתבשכונתמכןולאחרמשה,זכרוןעלהצריפיםבאחדשלמהריהתגוררבצעירותו
ועבודתהתורהעלבביתוספוןשםיבנה,העירשלחלותיה
כשכלכפשוטו,ולילהיומםהבוראות"חצדיקיםהתגוררו
ועדרותוימצעבוקרבכלמאכלומתימןעלואשרמופלגים
ושתיהחמאהעםלחםימיו,אחריתבובערהאזכברומרוקו,
היוםלמשךהבודדמאכלוכשזהו .הנפשכלותעדהתורהאהבת
 .)ט"ויושבתות(מלבדכולואהבתומגודלכיסיפרלימים
וללמדללמודלמשךבחדרוהסתגרלתורה
מוסרהיההקודשעירבירושליםיצאולארצופותשניםשלוש
בשבתות(בעיקרמסוימיםבימיםיומםלומדהיהרקמביתו
אברכיםלסגלשיעוריםטובימ)וימימזכהזותקופה(ובמשךולילה.
גדולתואתראואשרמתלמידיו,וארבעהכולו,הש"סאתלסיימ
אשרוהמתיקותבתורה,המופלאהשערימושמונהערוך,שולחןחלקי
עולםמעיןממשאותה,לומדהיהחיימ).בעץ

תמידהיההעיקריםועיקרהבא,לירושליםעולהלילהבכל
השכלהמוסרמהמתלמידיו,מבקשלהתעלותהשתוקקותומגודל
 .הבוראבעבודתיוםיוםלחייהלימודמןלנושיצאבעודוכברהבורא,ועבודתהנסתרבתורת
 ...גדולמנותמשלוחעםץהניאחרבפוריםתבואלילהבכללנסוענהגיבנהבחולותמתגורר

רביאללבואהיתהדרכימספר:צאנזחסידימחשוביאחדעלמעטלןהיהשםהקודש,עיררושליםיל
שמותאתלהזכירבכדישבועמידישרעבישלמהומשהגיעיודה,מחנהבשכונתהספסליםאחד
לברכהבנתניה 'יצאנזשלהמוסדותלאחדהתורמיםדודושלמדרשולביתהולךהיהלילהחצות
אליפנהמביתולצאתיבבואהימים,באחדוהנהוישועה,שםזצ"ל,שרעבימרדכירבנוהמקובליםראש
חזקהייתישכןמצוין.ב"ה ?בריאותךמצבאיךואמר:הרבולאחרהשחר,עלותעדתורהמפיולמד

(כמובןמלכותדבשיוםבכלתיקחאמר:הרבאולםובריא,לתורה.מסי"נהיתהכהלמעונו,חוזרהתפילה
המערכותאתלחזקבכדימומחימ)עמבהתייעצותמינוןלפי .יושיעכםוהואשלמהיראחייניאלתלכו

לצעריהתייחסתילאובריאחזקכהשהייתיאניבגופך,ופעםמא,דעדהעריכוזצ"לשרעבימרדכיהרב
המחלהאצליהתגלהםיחודששמונהולאחרלדברים,אתימסורכיבקשואףבטובחששלאבעת

הם,רביםעברתישראוהטיפוליםהייסוריםה"י.הקשהאותהעדאמנםבמקומו.המדרשבביתהשיעור
השונימהטיפולימעלשילמכיהלהסיפרשקלמליון(כחציאולם .ודאמונחבאצנועשלמהר'היהתקופה

עוריהשבאמצעדןירבנעלםמדועל והנה,באופק,נראיתהיתהאישועהועדיןובחו"ל),בארץשרעבימרדכירבנולדודוהגיעוהימיםחדאב
עמלשבהןרבותשעותחראלשבהאחתפעמהייתה

 .הישיבהראשלפתענעלמ ,בתוישיבעוריהשהכנתעלשרעבישלמההרבבביתשהיתיפוריםלפניכשבועהסתבכואשרםימפורסמעסקיםאנשיקבוצת
רבמהיהכןיהלרגעערוישאלהתמהיממיהתלמידחשבהרבאיוושע,כברכילברכנייואילכיובקשתיועמדומדינהעדיושישההשלטונותעםקשות
בהיהסודותאעללהפצרותסירבהואשעה.באותההפוריםביוםתבוא ,לברכךאוכללאכעתואמר:קימעאלרבילכוהשיבם,מרדכירבינגדם.להעיד
לאחדפלטמכןלאחרוחצישנהרק .עוריהשלביטולבאיחורלבואלאהרב(והדגישהחמההנץתפילתלאחרישרמשהגיעולכם,לעזוריוכלוהואשרעבישלמה

דן 'רשמעומיהבאותוהתרחש.אשראתמתלמידיולהפריע),לויכוזהרבותשעותבחבורהפהלומדימואנוהיותהשופטיםשמותאתמהםלקחשלמהר'אל
יידעלהשידוךביטולעקבנפשהשנשברהכלהעל ...גדולמנותמשלוחעמךותביאכיוהרגיעםוהעדים,התובעים

לשיעורהמצפימהתלמידיממןהתעלמדןר'החתן·ביוםוהגעתיכדבריועשיתיאכן,זכאים.יצאוה'ובעזריתפללהוא
מולאלהמדרשתיבבלעמודובמקומ ,עמלשעליול

ללוחמשעםבבוקרהשכםהפוריםהסכיםהמשפט,יוםמשהגיע "בקרוברוחה:אתמעודדבקרה,נסעמידיו,ת
ואמר.חזרבחתונה!"ארקודואניתתחתני,היהאשרהרבאזאוגדול,מנותלביתעמםלבואבשפלתו
 ...המנוחותלהרלםענהחופהאחילאפתחכיבקשנירצוןבעתשרויכינאמנהלהםבהבהירוהמשפט

וקידושיןחופהסידורבתומבארץ,מביקוריובאחדהרבלשוני,אתואריםפיאתכדבריוואכן .יופרכוהעדויותכל
ואמרמאליןהרבלחתנולפתעקרא ,וידימתלמחדאלזה,זהוואמר:קמעאהתבונןהעדיםחמשתכל ,היהכן

לביתנסעומיד ,"המנוחותלהר"לנסוע.ברצונויכלו!בהתרגשותהמחלהלךנגמרבזהדבריהםנפרכוהראשונים
כישסברחתנו .המצבותיןבלכתלהחלאזוןיהעלמבדיקותלערוךיהלכתושמחהאשרהשישיהעדלויואזה.אחר

-המנוחהתויירעשללקברהלעלותמבקשד"הגרללל הכםיהרופאיאתפו ,נוספותולבסוף ,דיהםימידחדאלחשבוהו
השונות,המצבותןיבתרחיפש,וחיפשדן 'רנדהמ.לל

שהיארהיצעשהיאיש"ותו.גהתנהתארימסבלאכאתמידיוהפסיקוינקהיהזהעדגםנגדם,מעידכיראו
ערךיישלניתוחטובמנתחלהסדרליהצלחת ,חולהשלושמאזעברובייההתרופותכיעד ,בעדותולהתבלבלהחל

זואשה"לספ"ר,הגר"דהתחיל ,"הקרובותבשעות .ימיםלאורךאותיבברשניםואויצדבריו,באמצעהתעלף
חשבתישכ,ךותיהלדיו,יתאומגדלתלאלמןהאנשונו!יכאלוקרייציןאבעליויהאשרהללוזכאים.כולם
הסתממןישלה ,הילדימאמשלקברהעללעלותטיבותאהחזיקלאזצ"לשלמהריורצושלמהלרבילבשרבאוממון

אתשמגדלתימלבריאותתפעלשהיאהטוב,הכרתלנויפתחוהימתפללימרקאנחנואומר:היהותדירר'אולםמדרש,וביתנאהדירהלולבנות
שליש,בדמעותבוכהשעה,חצישמעמדהואילדיה".בכאבבפניוושחחשובאברךלפניוניגשאשרבעתופעמפתח,אתבראותוהפשטותאתאהבתאשרשלמה

קשההיתהכהיההלכילמרותבחזרהצעדואזמתחנן,לללללל הינוכימעובואשצריךדהוועוהודיעוהרופאימכירבזובדרישהלביתושבאהגביריםאחדהפצרות
מימוכרחעכשיובחופה,היינו"בסדר, .מאודעליוצייראיןבפסקנות:שלמהר'נענהה"י,רבימאיברימחסר

ילךהגר"דכיסבורשהיהחתנומר.אלחתונה",לשובלךומעיימ,כרעיימבהובראצורהבתוךצורהצרכאלוקינו, ·מכירך··לאאניואמר:ממנולהפטרהחליט
חלמלא ,חתונהאותהמבאיאחדאף .נדהמלנוח,עולמישמבעלרופאבדקוכיהתעקשהלהבסדר.והכללשלומ ...קרשיםעםנוסעיאנ

משתתף,ימיתאושראבורקדשפיזזדן 'רהגיעמהיכן ,רבימאיברימחסרהעובריכמשמעי,חדוקבעפעמימכמהיוםיוםלירושליםנסעבהןשניםבאותן
זכותו .ובעצבבשמחה ,בעולאנשכך ···החתןבשמחתלמרבהואכןכלומ!להחסרלאבתוקף:השיבושלמהריאולמו,יממעלותידעואשרמשפחתוקרובישאלוהו

-' __________ . _;.ןמ_א_ונ_ד_ע_ב_;.ן_גת_ה_ל_וד_ג_הנ..... )אהבעמ'נךמש(ה .האיברימבכלושלימהבריאהתינוקתנולדההפלאעםיוםבכללנסועיכולהנךאיךשלמה,חכם

דןרבימופלאוצדיקהאדירהגאון-עמן!ידיןדן
מעמנו!נסתלקאשרליי!צאונגרישר

ןואגהדסוהקרודול,גדמדחאשובלקתנסעולגונוללחגוי
ן"ועלישדרגו"כיתבתשייאשרזצ"לרישוכגראדןירבירדאה
ןכש ,סלמישתוכיולגלךטרצנרהכתוגדלותועללכתובדיבכ
ה.רוכתרקיעכהתיהחיותולכוירדאאו[וגוופלאגןקדשהיה

וסמטבישןאינילעולם
ישיבותראשי .ד"הגרמרא ",סטובמןישניאילעולמי
בהתפעלותטויוהבישבו ,מלימעברלאומעהפליגוש
קרובמילפעמ ,וודמיבלשקועש,שייהבהיהיששאבר
ע.לרגניויעתאציאמוכשאינות,ושעו-2ל

 ',תוסהדברימטעקיתנבהשלאכנחאניתהייוילא"
 "כעתנחיאלהךירציתייהאל

שלמה 'ררידאההגאוןרבושלמיחרונאהמיויב"
שלמהר'אתשמעבבואוכידן 'רטיפר ,ל"זצמןייה
גופווכלותריבקשימייסורימלוויה .הזמןלכנחאנ

אתשמעולפתעאחרבחדרהיהכיפריטדןירדווי.
ממנולבקשברצונוכיחשבהואשלמה,ר'שלקולו
רבואתבשומעונבהלמהאךאליו.והתקרבמהדבר
נאנחהייתילויאי :עצוריבלתבכאבולעצמראומ
צריךיהייתאלהתוס,'מדבריקטעיהבנתאכשל
 .דומעות"זולגותניויכשעמראוחזרכך ',כעתנחאלהי
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היהבתווה,גדולתומלבד
מאיוובייצהג'המפווטם

דישיבתגיחהמשזצ"לחדש
המוטר,לאישחברון

היוומידותיואצילותו
ילודיכוללאןחיהדוגמא
בשביותלהגיעאשה
והוגשהחםהיחטידות,המ

לשםהיוהוביםלתלמידיו
כילמשלהיהמקפידדבו,
הפוטיחדרושלהדלת
בכדיבלילות,טגורהתהיה

לאכולהנכנטיםשהבחווים
לפתעאםיבהלולאבביתו
יוצאכשהיהאל,הם.יצא

עלמתהלךהיהמחדוו
לחדועדהאצבעותקצות

הספהעליושבושםהשינה,
העיקובי.דהטפועםולומד

 ...בביתירגישושהבחורים

לאובידאיארץדרךלואין
 ...בתווהגדוליהיה

טיפוזצ"לחדשמאיררבי
המוטרמענקיאחדעלפעם
הישיבותבאחתלבקושבא

בחוויםכמהעלוהצביע
תוךבהתמדה,ולמדושישבו
הזהשהבחווקובעשהוא

זה ,בתורהלגדוליצמח
אמיתיחכםלתלמידיצמח
שליש;בחוועלויעובהצב
יוכללאבוודאישהואקבע

בישראל,גדוללהיות
שכאשוהבחנתיוהסביו:

קםהשולחן,עלסוכונשפך
אתול,קקההואהבחיו
וממילאבידיי,הטיכר

מיכתרהואשאיןהביניתי

וכיוןאוץ,ודוךבנימוסין

אפשריתכלאיןשכך
תיךאלתחדירשהתורה

בינתו,אתיתגדלמעיו
נטשתקופהלאחויאכן,
דרךאתלגמויבחוואותי

כלעיוו,אתוהפךהתיוה
מוחיאתצייניוביתיי

ניחןשלאכייןאךהחויף,
 ...הדוךמןטואוץ,בדוך

זצ"ל!שרעבישלמהוביהמקובלהגה"צעלעובדותהמשך-צזיקים!שלסילוקןקשה
הקדושה.היפךבדבויסנגועהעיבדיסאחד

עללושחחשובמוטדמנהל
ריהמיט,דבתפעילגדול,םעיניתגיו

מעבדיואחדכיבו:יהששלמה
בענייניקשותנגועיהנאמנים'

ובותליקחאשוזהוהואקדושה
עקבההמיםהמנהלהמיט,דמכספי
כילתדהמתוגילהואכןית,ביטודי
לצ,די,עמדיאשוהעובדיםאחד
אשובכלנגועאשוזההיאדיקא
הרב.אמו

וגינוניס.חצוללא

שלמהו'היא,כשוכיאכןוואוהעוףאתיחד
השוחטתאיזמיןכימהרבביקש

עלשיחזוועדמעבודתוויפטיקהו
היהאכןוכךכואוי,ההלכותכל

מבחןהואב"דעוךמכןחראכשל
נוכחשלמהר'אשרכלשוחט
העויכובחינםלא ...במקום
לכללדאגתואתותואברהואב"ד
ולפוט.
יתימהילדהבכיתהלךיש

בניהעיומצדיקיאחדשלביתו
במציאתאדמהתקשתהבוק

מופלאה,היתהזצ"להובשלגדולתו
וגבאיםיחצר'בהקמתחפץולא

גדולהיהכיוהגםגינונים,ושאר
נהגמאו.דמפורטםלהיותויכלישועותופועלבתורה

להםהיהאשרילדיםבביתווהיו .מופלאהבפשטות
להםדואגוהיהלילדים)זכהלאאיפגהוא(אבכמו

המלך.דרךעלאותםומעלה
 ...בפטוקשקיעהייתי

כאחדבוטאוטובבפשטותנוסעאהנרהיהאחתלא
מטפרשליט"אשלוםבןשמריההג"רמקוובו ,האדם

יושבהרבתאוראהלאוטובוט,עלהפעםכילנו,
שלוםלהגידניטההלהלמולו,ופניוהראשון,בטפטל

אתהלהמשהגביהמשיבו,לאהרבאךושוב,שובלדב
ופרשהרבנעור ,הרבלמולפניואתוהצמידקולו

בלכתוכיאז,הטבירהרברבה,בשמחהבשלומו
בולחדשהומנטמטויםקבפטומשתקעהינובדחוב,
 ...למתרחשלבשםאיןוממילא

ביהידילפגיעאימץליהיהלאכייעוקישתיתי
אדם,שוםלביישלאהיהנזהרוצדקותובענוותנותו

שמיםבכבודםאולושותק.מבל,גהיהכבודועלואילו
שמריההג"רמקורבווכוחותיו,טבעומעלאמץמתהיה

בביתפעםמתפללהרביותבהכילנו,מטפרשליט"א
למשהי,מגולחם,שמייראחזןשםהיהמטויםהכנטת

בזקןלנגועאלהמעלהדלגואתידעאשרהרבולםא
ינגעלאכיל,בועללדבררצהחזן)בהיותו(בפרט

וכיצדהודיילביישמטוגלנואייכל,אמרהרבקן,בו
יעדק'בקבוקלקחתיהרב,ל,טיפרלכךאייוכיחו,
עלאשדאתלומראומץהרגשתיוכךכולו,אתיושתית

יהי,בכבקוללומווהחלתיהחזן,אלונגשתיל,בי
אשהפניעםולאזקן.עםתהיהכירוציםנואחביבי,

 ...שלנוחזןתהא

שמשמבית Nשלוט"שריקיאליהןר'הגה"צבשרןשאר
ארוכיסהיךשלאחייןבימיהספיקאברהםר'סידנאמספר:
לאאחריםשצדיקיםמה ) 60בגילבערר(נפטרבמיוחד

וומכלעצמןלטהרמקפידהיהשנים,במאותקיםימספ
היהדורשכשהיהיעבור.בלחקהטבילהבביתברקדלפנות
לפניומונחשיהיהבליפהבעלוהכלרבותשעותדורש
ישראל,בבתישלוםלהשכיןנפשןמיסךהיה .ספרשים

חידשהופריהםבנשהשליםבביתןזוגמארחהיהלפעמים
דשמלאעתאזיחסחכמתישבריבעדחודשיםיאפילו
אברהםדילבית.השלוםאתלהםמחזירהיהלןשהיתה

מפניןירעדוחלןוכולמאיליגשלנןבעירןהדיישימשע"ה
התלמידימיד.בותפגעה'דיולובקישמעשלאמילואוי

םאותשיבחויכדאליוניחרלםיוהבאזוךמהכפרלםחכמלם

אברהם 'מר 'היכטמש'כתבידעןכיסמיכת''כתנלהמויתן
בוודאיטמיכהכתבממנולהשיגשמצליחומירב,כוחו

בעיניוברהםאורי ,בקודשלשמשמינוילולתתעליויקפצו
ורואהואצלחןלהיבשבאבתלמידמביטהיההטהורות

תיבתכלשמיםיראאותומוצאהיהואםשקוףאותו
אזרקמחכמתומרוביןומעשיולחכמתוקודמתשיראתו

מאודזהיריםאצלוהבאיםהיוולכןלמבחן,עמוניגשהיה
 .הכלעליהםרואהשהואידעןכי

הנוראהקדושתו

ביסים 'רהמקובלהדה"צהיתרביןמעיד(כךמספרים
מוגאדורלעירהלראחתשפעםגת)מקריתשליט"אמויאל

אצלונתאכטןהקדושהקהלאתלהתריםבכדיבמרוקו.
יענאותופגשמלונולביתבדררבעוברובתים,הבעלידאח
זילוישהעירנדיביאצלעבורושישתדללפניווהתחנןחדא

לגילהגיעלישאלולאפשרמכיטםמעות
זכהלאוגרמבו

המורכברהיתההיאזיווגת,

כבדחברותיהוכשכללתלמידות,
עדיןהיא ,רביםלילדיםאמהות

אתלושחהשלמה,ר'לביתעהיבהגרווקה,
ישראי,אמר:וקמעאחשבהרבהגדול,צערה

שכןאההתפלהיאיתומה,בכיתהדהיתלמלך
תברדכיאמרהובאךכך,עללהדועילא

י,שתקבלהקדובהובמשכודת ,וכדבריותראה
ולקחתהמשכורת,כטףכלאתלקחתישדראי
תיובחנולהולקנותיתומה,אותהאתהעמך
וכלהמביגודהחללה,חטראשרכלברקבבני

שתראיעדאיתהתעזביואלקטנים,בפוטים
שתעשיולאחדמאו,דמאודשמחההינהכי

עשתהואכןחודשיים,בתוךתתחתניזאת

הרבלביתבאהחודשיםכמהולאחרכדבריו
דבריכלכיבאומרהלחתונה,הזמנהלולהביא
במדויק.היוהדב

 ...תפילייהתילהכל
הרבלביתהגיעהברקמבניחשובאברךאשת

פעםבכלמפלתוהינההיותבפיה,ובקשתה
להביאתוכלכיעבורהיפעלהרביכבקשתה

הנהבואיבעלהכיביקשההרבקיימא,ברלד,
עשהאךמדוע,ןיהבלאהלהן,יתפילעם

יחלכיהרבבקשוהרבלביתמשהגיעכדבריו,
אתלהניחמשבאוהנה ...תפיליןלהניח

ראה,ואמר:הדבבוהתבונןראש,שלהתפילין
נתלהוהואשמהרצועההתפיליןאתתופטהנך

הגמראדבריאתיודעאינךוכיבאוויד,

חייו"לויתלותפיליואתהתולה"כלהאומרת:
הנחתבעתמהייםלצרתכם,הטיבהזוהי

משתיראששלהתפיל,ןאתתאחוזתפילין
ובעזריר,באוותלוייםיהיושלאבכדיהכיוונים

בטךר.והיההכלה'

הלזה.הזקןמזהי
בפוריםיכלנומטפרוי"השמויההרבמקורבו

בתישיראשעםדיחהרבלביתהגענואחד
לבםשוהלהשליט"אברוקהגר"ננובארדוק

מידשאלניהלהבפינה,היושבזקןיהודיעל
לוהשבתי ,בישדעשלמהולרבזהליהודימה
אומביהרביתלבםיבפורמגיעהינושנהכלכי
הינוזההודייכיאמר,לךדעמנות,משלוחלו

(וראויברק.מבניזצ"לגריןשלמהריהצדיק
הדודמצדיקיכמהעםקשריועללהרחיבהיה
הגלייןאךועו,דשליט"אמאקוואגאב"דכמו
צד).

דאבדין.עלחבל
האחויןחוליואתהרבחלההאחרוןבחודש

חבל,חבל,מעמנו.נטתלקהרביםנויובעוונות
שנטתלקונעלםשהולךמזןגדוליהודיעודעל

הרבניתזוגתועבודיושרמליץהאימעמנו,
כחרויש(מו.אישראלכללועבורתח,'

שליט"אשלוםבןשמריהר'הוה"גלמקורבו
שנהםיכחמישבמשךממנומשהלאידואשר

בעיני?פגמתילאמעולםהוי
מטפרהי"ו,הרמןגדעוןידהבה"ח

ראשורבימורינוראה:עובדא

יששכררביהגה"צהנגבושובת

בעיניוניתוחעברזצ"ל,מאיר
לונגרםכךועקבהאחרונהבשנתו
במשךבעיניולראותיכלשלא

הוועדיםבאחדחודשים,כשלושה
בטפה"קשיעורובעתזובתקופה

זצ"להרבהתבטאהחיים""נפש
בחייםל,שקרהדבר"כלואמר:
השמיםמןהטיבהמהאנייודע

שכהוהזההדבראולםל,שארע
שכןהטיבה,מהליידועאיןעיניי

אולםבעיניים!"פגמתילאמעולם
מעמיקנפשחשבוןשעשיתילאחר
שהדברלמטקנה,הגעתי .ביותר
שיעוריםנותןוהייתיהיותליארע

אתהורדתיולאבממינרים
זקנותולמרות(וזאתהמשקפיים

-קדוש(הוד(והיהעצומותייהשעינלןו
 ) ...צעיריםיענוומה

פישרהוכמרןכיכזימדיע

פישדהגר'''מרןהיהמשה,זכרוןבשכונתהתגוררבעת

התורהטפרבגלילתיוחמיששניבימימכבדוזצ"ל
שח;והםאהבו,פישרהרבמדועמקורביואתשאלנו

בילדהשלמהדביהבחיןכיפור,יוםבערבפעםיכלנו
כיבהיהשכ,ןעלמששאלהבבכי,המייללתשבעכבת

מכבדזהנפטוירושלים)מצדיקיאחדיההר(אשביהא

והשוחטמהכפרותהעוףאתלהביאותהאשלחהואמה
חדש,עוףלהאהבישלמהר'"טרף,"העוףכיאמו

כשר,הינוכיוראהםידיהגוצומתהעוףאתבדקדיומלהצלחהג'קליןןבויאליהייבווך
 .בפנינו)שחאשרכלעל·-עמוובדקפישרהרבהראב"דמרןלביתעלה ,עשהמהנקויבןהגוווייגניםונעהבכל

זצ"לאמזלגאברהםרביהאדמי"רהגה"ק-אברחם!ח'יחאחדהאשכיליתאיש
הצדיקתו,יבאתאתהלהקיםהגונהכלהלולמצואשידאג
עדקצרזמןעברולאכבקשתועשהאברהםריהרחמן

כידומוזמניםבטעודהוישראלמשהכדתחופהלושהעמיד
אתהטהורהידובכתיבתבעצמולוכתבוגםהטובה,הי

ידושין,והקהחופהאתלוטידרבעצמווהואה'כתובהי

הללוימוגאדוריהעירשלהדיןביתיחכמלאוזניהגיעהדבר
בל,וקידושיןחופהומטדררםילעאחדבאאירזעמו

בבוקרלמחרתוידיעתם.דשותם
שליחלשלוחהדיןביתחכמיהזדרזו

לזצ""רהאדמוהתאכטןבותיהבאל
כשהגיע ,לפניהםשיבואלהזמינו
 ,מדובריבמוהביןהביתאלהשל,ח
םיהדבראתלמטורולנפשהתיירא
מבעליביקש(ית",דחכמישמסרו
אתלמטורהואיוכלאםהבית

באותהשישב-הרבלפניהדברים
ועלהתורהעלבעליהמבודדהעת

התייראהואגםהביתבעלהעבודה,
אלאבקשתרלקייםאוכללאוהשיבו
והיעליךהטילואשראתאתהעשה
וטרםלעליההשליחעלהאתך,

החדרדלתעלבידולנקושהטפיק
זההיה(לאמהחדרבוקעקולשמע
חזררדיובית"שליחלן:שאמראברהם)דישלקולן

ממקומולזוזיכלולאהשליחאתתקףפתדלאתוריך",
בית"שליחלן:ארמדקרלשמעכשלפתעעימדיעלינעמד

אתך.דיןהביתיכלאתהתמיתלא,יאםלאחררלךחזירויד
חיהשלשמע ."כילכמאתשיקברועדהשמשתשקעארל
לןלעזירשלבואב"בעהלעברוהתחיליסהדבראת

בזמניםאנןנמצאים !קדושים

בעןלםגדוליםלשינולםמאדהטמיכים
כעת ,בפתחעומדתהשלימהוהגאולה

נפשולמסורבראשועיניואשרלכלהזמו
מןכבורחולהתרחקהקדושה,עניניבכל

מכלובפרטחטא,שלריחמכלהכבשן
האינטרנטובראשםהטומאהמכשירי

הווהדורותבכלכלואםרח"ל.האיום
(החלשוניםבלבושיםלצים

אשרדת)בלבושוכלהמאפיקורטים
בדורנוואףבקדושה,החיזוקאתקררו

האדםהנהגתכיהחושביםכאלוישנם
החיזוקכלומההדל,שכלולפיהינה

בהרחקהכלשונםההקצנהאווהדיבור
הקדושיםישראלאמנםוכדו',מנשים
יוםיבואכלםיויודעמבוראמ,היראים

כלבוראלפניותשבוןדיןלתתונצטרך
והליצנותהקרירותכלומימלאעלמין,
יטהרוה' .בעלמאכחספאבעלנתםהינה
באמת.לעובדוליבנו

יהורי

עצמך

יקר!

בידים

אתלקחתרוצה
באמתולהתחזק

והמחשבההעינ"םכשמירת

מתיקותלהרגישרוצההקדושה?
אתלזכוררוצההתורה?בלימוד

לחיותרוצהלומד?שאתהמה
כברלעצמךקבע ?האמינהאת

"תורתבטפרקבועלימודהיוס
אדלשט"ןהגר"יההרהור"
הלימודבוודאי"כישליט"א:

נפשלטהרגורםזהבעניןועיון
הספרלהשיגניתוהלימודים".

 . 03-6166893טלי:המחבראצל

להירגעותואוהשאירלמטהאותווהודידב"בעהאבלזוז,

לטפרהדיןתיבלעברפעמיושםהשליחנרגעכאשרבביתו
כיבניהםטיכמוהללואוזניו,שמעואשראתלחכמים
בולביתהרבאצלכולםיבואופלונ,תבשעהלמחרת
ואילואמרו:בפניווהתנצלוהחכמיםבאוהיהוכןמתארח,

אליכםשולחיםהיינולאוקדושתכםגדולתכםעוצםידענו
רבנולנוימחלבמעשיכם,מתערביםהיינולאובכללח,ישל
הפטירוואזלהם,מחלשהרבכמובן ,ח"ונינזקאול

לטדרמו"רשירצהמתיהחכמים:
לנו.הואוכבודבידוהרשותבמחווינו

אישאלוקיים
ו,שכמדוקתיזנית'ימהכפררביבןמשפחת

נוזכישתיםולאאחתשבתאלמטפרים:
שהותובעתבביתנולהתארחבחרשהצדיק
מידיכילהעידנוכלמלאובפהתיזנית,בעירנו
שלישיתהטעודהאתמטייםהיהשבת

ומתבודדלוהמיוחדלחדרונכנטומידבזריזות
בעתפעםובכלם,ימטוזמןקונועםשם

ונכנטותלבנותיונותשניבאיםהיוהזאת
לדרכןועפותותיוצאהיומכןולאחרלחדר
יונהבאהפטירתובעתכימטופראגב:(דרר

עללקברו).טמורבאדמהראשהונקעהלבנה
התיבותנחקקושבמרוקואליגבעירמצבתו
שתחתיההמצבהועדההזההגלעדהבאות:

אורלהללב,שראלוהכוללהשלםהחכםהמןצנצנתןנטמ
אלבישרתורהמרביץענין,בכלבקיהמצויןהדייןגולל,

כבודבןזי"עאמזאלגאברהםר"כמוהרטהורמזר"ק
שלוםר"כמוהרבישראלתורהמרביץהמצויןהדיין"טהשה

"אזיעתרצ"זשנתי"דנתבש"םנ"ע.אמזאלג
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שובתקופהואחרלהתפשר,לאלואמרזקנווהרבלפאה,היותוברכה!שלוםדמשיחא""עקבתאהחשיבהגלייןלכביד

עלכחיישרראשיתדמשיחא""עקבתאמערכתלכבידמהכן,עבירמתעכבועדייןשהיותבפיישאלתועםנכנםהצניעות,ושמירתבקדושהרבותעיסקהחשוביגליינכם

לעזורשיכולחשובבעניןהקוראיםאתלזכותרציתיהעלון.למשודכתרקשיסכיםלואמראלישיבהרבושובלעשות,לאאשריקרבמעשההיקריםהקוראיםאתלשתףרציתי

שפורםםהשחר",איילת"עלהספריאתקראתיהרבה,ע"כלהתפשר,לאובשו"אמטפחתלחביששתשכיםהצדיקים""מבארהנחמדבספרלראותעינישזכתהמוכר,

אדירריכוזבוישבית.בכלחובהספרזהילדעתיבעלונכםללאבבירורשליט"אמרןדעתמכאןרואיםהמעשה,הגאיןכ"קסיפרנאמר:ושםשסו)עמ'אלול-סיון(חלק

לצניעותשקשורמהבכלמיוחדיםבסיפוריםמלווהונפלא .מירישליםל.א.חחיתםח"ו.בפסקיופרשנויותיואלריהגה"קמרןתלמידזצ"למוואדקערטהצדיק

מקריםשנישמעתידמשיחא.עקבתאדורולדורנוולקדושהעורכיוטהרהקדושהמפיציםיוכרכיבכטלחרביםמזכילכבידהדרשההמעשה:בשעתנוכחשהיהזי"ע,מסאטמאר

היתהלאחדהזה,הספרע"ישנושעואנשיםשללפחותאמן.וכוט"סאחדשה"טדמשיחא"."עקבתאהקיהעלוןבעניןהיהסאטמארבעירזי"עהרבינשאאשרהראשונה

עדעזרלאדברושיםרבזמןשנמשכהקשהרפואיתבעיהלדעתובנוגעעובדותהבאתם ) 304(מס'הק'בגליוןהנהמעשרהשתהיהלמיאשריאמר:הדבריםובתוןצניעות,

וכןנפתרה.הבעיהומידספריםן O-כלהפיץשהחליטוזצ"לשאולאבאציוןבןר'הגה"צמו"רמרןשלעליוןדעתבעתזמןולאחרהנכרית.הפאהמעליהםשיסירוהראשונים

בכבדבעיהלווהיתהמאושפזהיההתינוקשבנונוסףאדםהדור,גדוליכשארבפא"נלצאתשאסורהייתהשדעתולפתחאישהבאהלתלמידיו,שיעורמסרזי"עמרןאשר

מהמכשירשרקאמרווהרופאיםועוד,סתימהובטחול(עמ'נכרית"פאהעלהי"דברהקטןשבספרילצייןורציתיוהיאשהתעלף,בנהזי"עמרןלפניוהזכירההמדרשבית

אתהוציאברירהומחוסרלמותאפשרח"ולגוףשמכניסיםושומעימתלמידיונאמנותעדויותכמהג"כהבאתיקמ"ה)ואמרהמידי,ולאאמרולאזי"ע,מרןושתקגדולה,בסכנה

עללויכשנודעאחריותו,ועלעצמודעתעלמהבי"חבנוטהרנידודר'להרה"גחכמיםדברימספרומהםלקחושהסירוהראשוניםמהעשרההיתהשהיאזי"עלמרןהאשה

נעלמההקשההבעיהומידספרים 2Sכ-תרםהואהספרגביהןעלועולהאמן"תורתתטוש"ואלומסישליט"אנשתנהזי"עמרןזאתוכששמעראשם,מעלהנכריתהפאה

מאידכדאירגיל.להתנהגוהחלסכנהמכלליצאוהילדאתששאלשליט"אוסףיהגר"עפאה"דמרןשלעדותוע"כ.הוה.וכןשלימה,ברפואהבנהאתובירןפניו,צורת

 08-9765927בטל:הספראתלהשיגואפשרללמדשבאאלאלאסורשדעתולוואמרבעצמוהגרב"צ ...ויחכםלחכםותןעצמםבעדמדבריםוהדברים

ברכפלדמ.א.למצוותתזכואב"דשרגאהגר"בבהסכמתשםוע"עישראל,עםעלזכותירושליםחייםמרדכירבחבברכה

אמצאאם li!J 20שאתרוםנדבתידמשיחא,עקבתאגילכבידלמעשההןפעמיםכמהששאלושהעידתובב"אבירושליםראויהיהלכאויחשיבותושמפאתהחשיבהגליוןלכביד

עליתביתרמ.פנושענווב"השבועיים,בביתשישבלבנית"תולאיוםבכללהםשהיההחברותאבלימודלימודבדרןוהןלספררציתיהחשוב,לפועלכםיש"כשבוע,כלאורשיראה

איןמכתביםהמוןאל,נומגיעיםתודשוכלהיותהמערכת:הערתאמת.מבקשילכלמספיקוזה ,ועיקרכלללהתירהסכיםהגרי"שמצאצאיאחדגדולה,שהיאקטנהעובדאלכם

כמומפרסמים,אנומסרישאםורקכולם,אתלפרסםאפשרותלנונעימותרבותלשניםשתזכוקלההריוטבברכתואסייםושאלוט"אישלזקנומרןקמיהנכנסשליט"אאלישיב

והטלי(והכתובתהמלאשמואתשיפרסמושמוכןלמיעדיפותכןנתיבותס"ט,נסירוהודחחרבהוקאמן.וטובותמטפחת,שתלןבתנאידווקאשידוןרבזמןוחיפששהיות

למערכת).פנימיכמובןלהתפשריששמאכלל,הצעותאליומגיעיםאיןומשו"כ
 ~----------------------------------------------------ך--

ל"צזחכחןאנרחםחכםק"הגח-מעלח!שלירושלים
הנסעלהרבניםריוידיועכששמ ,תנויאלושבמחולשתוהכהןשכתכלילמפיוהקירושאתלשמועסיכאסיהמונ

עלנדריםהתרתלעשותותואשדלו ,לתחייהשחזרעמושאירענפשומסראשרוצדיקגאוןהיההכהןברהםאחכם

וב"בעוונותיועללכפרואבתיונע"תתבאומרוסרבאןתעניותיונודעהואותעניות.בצומותהתורהלימודעל

היסוד".ותיקוןללמודנשארתמידהח"ן,בתורתהעצומהבשקידתו

חזרשבתבלילרקהשבוע,כלבמשןהמדרשבבית

המהשבתבלילותמשפחתו.בניעםוהסבלביתו

הקידושאתמפיולשמועשבאורביםמאנשיםביתו

ערבבוקידש,עליוהייןכוסשיוריאתשבת,לילשל

זהבמשקהראואשרלבאיםוחלקוםפחיותבשתי

חכםנהגהקידושבתוםוהצלחה,לרפואהסגולה

אישהבאיםאתלברןהכהןאברהם
חכםשלביתואלצרכו,כפיאיש

מהעירהמקובליםחכמיבאוהכהן

רביהרבנים:היובניהםהעתיקה

"כרםספרמחברסולמןאליהו

בעלזצ"לחזןציוןבןרבישלמה",
אלפיהיצחקרביהכללי","תיקון
חכםהיחיאלי","הקונטרסמחבר
השכימוהםועו,זועודעדסמשה

דבריו.אתבצמאושתולפתחו

 ...זוהרעימישיגרסועשרהתכיאו
אברהםחכםהתענהרבותתעניות

הדור,עוונותעלבהםלכפרהכהן

צוםימיהיווחמישישניימי

השובבי"םימיבכלעבורו,קבועים
שלושהשלהפסקהתעניתעשה
לענותתשובהימיבעשרתנהגוכןרצופים,ימים

בשנותיוהעוונות.לכפרתוכיווןנפשובצום

ברעחשבתעניתובעודומאודעדנחלשהאחרונות

בדקולמקוםפותיבדחשהוזעקהרופאוהתעלף,

הפשילהואוביצה,חלבכוסהרבעבורלהכיןוציווה

לולהזריקכדיאברהםחכםשלחולצתושרוולאת

לצאתעליווציווהבכוונתוהרבהרגישכאןזריקה,

שחולהבטוחאניואמרמאודהתרגזהרופאהחוצה.

טרקהואנוספות!דקותחמשמעמדיחזיקלאזה

מהעלרוטןכשהואויצא,הביתדלתאתרבבכעס

"מטורף"שהינובחולהלטפלאותוהזעיקוולמה

חכםורקהביתבניגםיצאואחריוח"ו,לדעתו

כעבורכשחזרו .לבדובביתנשארהכהןאברהם

שיביאוומבקשצועקאותושמעוהשעהמחצית

עשוביתובנילפניו.זוהרשיגרסולומדיםעשרה
פרקיבקריאתשהחלואנשיםעשרההביאוכדבריו,

אברהםחכםהתאוששהקריאהבמשןהזוהר

יראולאולהססיעינ
 .הכהןאברהםחכםשלדמותוביסבםימתהלכרביםמופתסיפורי

בירושלים,היהודיהישובעלעוצרהוטלבארץהמנרטשלטוןבימי

אברהםחכםנפשות,בסכנתשרויהיהביתומפתחשיצאמיכל

טבילהלשםמביתורבותפעמיםויצאמהעוצרנרתעלאהכהן

הבריטיםתצאאםאברהם"חכםלואמרופעםוכדומה.במקווה
ענה "?יהיהמהלרעה,בןויפגעואותןיראו

"הרי-לו:אמרויראו",ולאלהם"עיניםלהם:
אתישמעווודאימקל,עםהולןאתהסוףסוף

אברהםחכםענה-אותן"ויעצרוהמקלנקישות
יצאהיה,וכןישמעו".ולאלהם"אוזניםבבטחה

הסתובבמקלו,עםביתומפתחהעוצרבזמן
בופגעלאבריטישוטרואףירושליםבחוצות

לרעה.

פגזשוספהיפוללארכוכיתשלתינוקותכזכות
פגזיםכאשרתש"ח,מלחמתשלבעיצומה

והתושביםירושליםשלשכונותיהבכלהתעופפו
הכהןאברהםחכםאבהלאבמקלטים,שהו

הערבוביאבגללבמקלטולשבתביתואתלעזוב
 .הזמןכלולמדבביתונשאראלאבו,ששררה

רבןביתשלתינוקותאתלקחהימיםבאחד
להםנתןראשם,עלאפרושםבשקהלבישם

יהודה""מחנהשכונתבכלהקפותאתםעשהויחדושופרותלולבים

נשברבקולסליחותואמרוהשכונהאתסובבוהםטוביה':ו"זכרון

שסכנתלווהעירהשכונהמתושביצרפתימראליובאוהומה,

אברהםחכםלוענההילדים,עםבחוץהפגזהבשעתלשהותנפשות

שוםפהיפוללארבןביתשלתינוקותבזכותל,ן"דעבביטחון

השכונה.ניזוקהולאנפגעהלאההפגזותשבמהלןהיהוכן "!פגז

 "שמעקריאתנקראהשעה,הגיעה"

מעיררגליוכתתאלאעצמועלחשבלאאןגדול,בעוניחיימיוכל

המקובליםישיבתלמעןעםנדיבילהתריםלמושב,ומכפרלעיר

בביתושבתואתועשהאביבלתלנסעתשכ"גבאדרשלום","נהר

אתהשניםלמדושבתובמוצאיז'צילהכהןעזראחכםהצדיקשל

לחצותקרובוסיימוהורבנומשהשלההילולאיוםלכבודהלימוד

לאעזראחכםהמיטה","נסדרואמרעזראלחכםפנהאזאו ,לילה

אברהםחכםאולםבלימודלהמשיךבווהפצירכוונתואתהבין

שניקבלויחדשמע':קריאתנקראהשעה,"הגיעהאמר:הכהן

 'חמסרהקריאהאתוכשסיימושמים,מלכותעולעליהםהצדיקים

חי)יוטף(עודזיע"א.ליוצרה,הטהורהנשמתואתהכהןאברהם

שהינהקצרותחצאיותלבישתבחוצותהמשתוללהנוראהחטאעל
העולמפורקיונלמדהנוראהפריצות

א."שליטן,קרליסיטברביד"חגבאמרןליגובדםכתבאשרמכתבלפנינו
לכלשנאמרגמורציוויהתורהבקריאתהיוםשמענושמו.ולחושבי 'הראיילהנאספים,לכל .תשע"אניסןכ"דוםי

ואחדאחדלכלכתיישזושמצווהכרחןעלוות".ירעהמןפרושיםהוו"ירש"ופירשתהיוייקדושיםשראלי

פרצהרואיםאנוואםיותר,נזהריםהפחותיםאףממילאעצמם,מקדשיםהת"חשאםוכידועולפרוש.והתרחק

וכו'כהןאישובתיאמור'בפרשתהמבוארעניןעודויש .כראויעצמינומקדשיםאיננושאנופירושווהתדרדרות,

מיעלוקדשתווביחדאיןברמ"א)מאסעיףקכח(סי'או"ח"עבשונפסקזהודין :וגומחללתהיאאביהתא

ללמדהצריןדהיהותירץלעשות?כול(ומהברשותואינהוהריסב)(ס"קבמג"אשםוהקשהבתו.שחטאה

ואםבקדושה,ביתובניולשמורללמדמחויבדהאבמזהלמדנוקדושתו.מחללתכן,עשהלאואם ,בקטנותה

ופשוטברחוב.וק"והביתבתוןהלבושצורתאתןיבכוללתהזאתרהיוהשמ .מחוללה Iנהיעצמוהואמכןמתעלם

היהכראוי,לבושיםאינםביתוכשאנשיעצמואתבזהפוגםשהואההרגשהאתואחדאחדלכלהיהשאםהוא,

בכללעקבהברןסיוםשביןהרגלחציעדלפחותהברןמתחתארוכותלהיותהשמלותוחובתיותר.ע"זמקפיד

דתעליעוברתנקראתהדיןמכפיוהמקצרת .דווקאבשמלהמכוסהיהיהלרגהשלהמתרחבשהחלקבאופןמצב,

בגמ'כמבואר ,ברביםהללוהנשיםאתלבזותןיצרהיההדיןומן .)דקטו,(סייאבה"עבשו"עמבוארודינהיהודית'

נפשייהומסריקאהוווביאר:"קמאיניסא",להודאתרחישראשוניםשנאמאילאבייפפארבליהיאמרכ.ברכות

בגד"ירשיופבשוקא"כרבלתאלבישאדהוותכותיתאילההחזייההבהאבראדאדרבהאוכי :וכוה'שתודאק

 "מינהקרעיהקםהיא,ישראלדבת"סברבו.להתכסותישראלבנותדרןשאיןאדוםבגדפירשובערוןחשוב,

בניעלואחדאחדכללהקפידאולםבגמ:שםכמבוארנפשמסירותלזהצריןאלאדידן,בנידוןוק"ועיי"ש.וכו:

רקדלקצרבלבבםדחושביםראשמקלותנובעהדברשעיקרוכמדומהבים.ימחויבוודאזהכראוי,שיתלבשוביתו

לאדיולהקפלגדורצריןפורציםשישבשעהאלאכן,ואינוהלאה,וכןקיצורנקראלאסנטימטרארבעשלוש

קרליץניסיםכראוי.ביתובנילחנןשזוכהמיואשרימאומה.לקצר

עתבכלנסיעות
הצדיקיםלקברי

למרןבחו"ל
הקדושהבעש"ט

ועוד.זיע"א

ההרשמההחלה
הגדולהלנסיעה
שללציונוכחנוכה
מברסלבהרה"ק

זיע"א.

הוותיקההחברה

ביותר

טל'לפרטים

ח'מבקשילבישמח
"מעזניהחשיבהספרלאורויצאהופיע
ועיזו,דחיזוקזברישני,חלקהוכלו"
נפלאותומעשיותיתעובזומוסר,השקפה

בוכשוכוכסרוכאשרהנשיס,ציבירעבור

שליט"א.יוסףעובזיהרבנווכרןי"עשכיס
ווכושבתקולחתבשפהעריוהספר

נושאיסומכיל ,שליט'אוכרןשלבסגנונו
האשהשלחלקהווכרתקיס,וכגווניסרביס

ילזיס,וחינווביתשלוסבעלה,בתורת
הראשכיסוימצוות,יקיוסשבתשמירת

יעוזונישואיןקיזושיןוצניעות,קזושה

 .חשוכיםנושאים

בחכרירתלהשיגכיתן

המרבחררת,הספרים

ובטלי

בורפא"צרוךיבליסגורהכליבויאשתהיה"
בהרבשוחאברךלנוכתבאשראעובדנולפני

לצאתאישיעמוארעמאשרשליט"אשרתישראל

-ז'צילאונגווארגאב"דרידאההגאון

יתלנפיתשחרמתפילתבשובישב"קימערבבאחד

ץחצאבניפזוריםאזהיובוםומקהמדרכהבצד

יתוהלכזרםהדםובסנטר,בידחתךשגרמורבים

לטפלבאבידי,הרופאשטיפללאחר ,למרפאה

מטריכטנטהואחתךשהכיוןכיהודיעאךבסנטר

בלבדמקומיתהזקןאתלגלחרצונורהיתפוצרין

אתשללתימידלתפור.יכולאינוזהבליכי
להורידנגעתילאמעולםכיי,באומרהאפשרות

לעומתיטעןםהנדהאהרופלא.כעתוגםמהזקן
זקןעםשאנשים

עשויותרגדול
מהואיןתאז

גודלזהלדאוג
כמובן ...אח"כ

לאיושדבר
הרופא .ניאוניה

מאחריותשחשש

מפנימזהירהחל
אפשרי,זיהום

לואמרתיואז
ןיצרקודםשאני

הרבי.תאולאלש
מחדריתאצי

ןון.ו IIוהתקשרתיהרופא זצ"ל,לאדמו"ר
אתכשמעוהרבי

ממנורוצהאניא"כמהנוותנותו,עבלאשםיהדבר

בברכתושברצונילוהשבתירופא,איננושהרי

צורןובליהיזקבלייטגרשהחתןשיאמרהקדושה

ידברעלשבתמימהבענוהזצ"להרביברופא,

יבליטגרוהכליאיבר"שתהיהממש:כמתכונתם

עלוהודעתיוהרופאחדראלשבתיברופא"צורן

המום,היהדתיהיהשלאהואהשלילית,התשובה

חיטוןהפחותלכללעשותילוקראבכתפיומשן

ותחבושתבמשחהאותיצייד ,הזיהוםחששנגד

ראשוןביוםאחריות,מכלפטורשהואבהודיעו

החלימהלאכהוגןשטופלההידלביקורת,שבתי

ואילומובהק)טימןנותרהזההיום(ועדעדיין

ראשוןיוםאותומאזלחלוטיןהיהטגורהטנטר

שלק"מפםיהדברשיצאובזכות !היוםועד

זיע"א.האדמו"ר

ירחק'סיצדדרךארגון

 40ישראל nב'
ירושל'ס



קודםןולימגתדוובעהמשך-"!האמתבעולםרבותלייעזורזהבזיונות,רקרוצה"אני
מעמנו!נסתלקשזצ"לאייזנבארוועלוועל 'רצ"רההיהמערבוהכותלרושליםישיאעל

ייומישיעויסרימרוליקיחיאני
 .ארובבודביקותהתורהמודילביסבנעיומו"סדר

 ,תיומיהנשבמהיומי,בדףקבועים,םישיעורליהיו

עגרכלשןכ ,יומישו"עסדר ,יומירהזוי,יומרמב"ם
 '.הקהתורהןישינוללימודקודשאצלוהיהפנוי
כ"כמדלותהא ,יועלוועליר'דהו:ןאמפעםולאכשש
ינאיה:ענואה '.דוללמאתהיודעבוודאיהרי-הרבה

יימי.'שיעורסדרלומדרקיהר

גכויאולומרושביצאומ
השנערכבנו,נישואישמחתבעת

רחיבן(הישירושלים'יבנותולםאב
הכהעניותהיתהישראל),שבטי
םסליספלארגןצריןשהיהעדגדולה

תיבמםיספסללקחולכןלישיבה,
םע .ל"צזאמפאפהדייןשלהמדרש

שילןובנלאמר-החתונהסיום
כלתאלבדווהעלהלישיןהביתה

עברהשחראללביהמ".ךהספסל,ם
 ,ותילברזחאלאבאוהרוכהאשעה

אצמוהואנההושולחפהבןאיצ

 :הבןשאלוא.גמרמדוולושביאותי
תלןלאלמהעייף,אלהאתא,ב"א

בתמימותהאבאלונהע ."?לנוח
היוםלמדתילא"הריהאופיינית:

היומיי".ה'דףאתעוד

 ...סישוואנובזחגםחיי
מרןקדישא,דארעאמרארבואצלכשהיה"פעם
וועלוועלרינשקז'ציל,זוננפלדחייםיוסףרביהגה"ק
ידו,עלבנשיקהלוהחזירחייםיוסףריידו.עללרי"ח
כן.יןדשגםהרילהינשק,ראויהידייאםלו:ואמר
בזהגםהריישראל,אהבתבשלהיאנשיקתןואם
מקום''.'שלבניוששנינושוויםאנו

וםכמקלוטכיוועלויעלייכמושיחוריכראי
חשיםנםיהכיהתושביםהתלוננוראנד,בתיבשכונת

טאטא .ורוחותםישדמצוייםהשכונתישבמקווה

ירנהוהשכסדיימוהמקווהאתלפקודהאנשיםחדלו
עלהמקווהשעריאתלסגורטיהחלראנ,דמנדל
העדהיד"לראבפנוהשכונה"אנשיובריח.מנעול

שגרזצ"לאפשטייןפנחסר'האדירהגאוןהחרדיתי
הוא .נסגרשהמקווהכןעללווסיפרומקוםבקרבת

עללוסיפרוהיאהדברלפשרושאלומנדל 'לרקרא
"לאחר .במקווהםיהטובלאתהתוקףהמוזרהפחד
תיקוןלערוןפנחסר'עיהצהדבריםאתששמע
ובכוחובמקוםיטבולעליה,בןצדיקושאדםלמקום
הוסיףאףהוא .החרדותתבטלויוהמקוםיתוקן
יטבולוועלוועלר'כמושיהודיכדאישאול,עיוהצ

ר'אתשהכיריהשכונהשאנשי"אלא .במקום
עצמומחזיקשאינומהכבודיבירחכעניווועלוועל

מהתושבים"כמהשיסרב,חששו-פשוטכאישאלא
יוצאהיהבוהקבועהבשעהלווהמתינועצה,טיכסי
לווואמרהתגורר,שםןיאונגרישבבתבמקווהלטבול

ילכן ,כעתבולולטבאפשרואינפסלשהמקווה
"והואראנ.ךשבבתילמקווהאותוללוותהציעו
להתלוותהסכיםבמקווה,טבילהלמעןנפשושמסר
העץקורותאתמלוויושברולשם,בהגיעםאליהם.
 ,בחרדהבחוץלעמודנותרוהםהכניסה,אתשחסמו
כלאתמכיוןבמתינות,נכנסוועלוועל 'רבעוד

אותו"שאלוהוצא.יוהסתפגעלה,טבלירדהכוונות,
והשיב ,זריםבדבריםשםהרגישאוראהאםמלוויו,
ונפתחהמקווהשבאזמיניואכןבכלום,הרגיששלא
שבוהציבורזריםדבריםעודשםחששאישללא

בו.לטבול

לבעורצריכהוהמציות,התורהשלהקודשאשכיר:יהסבו
בדרן.ובלכתובביתו-הפסקללאהעתכלהיהודיישאב

 ... ?יכבכ '('פימרוע
ופרץהכנסתתימבהביתההגיעפעםכי ,סיפרהה"עגתווז

התנפלחדאשלהאמרוהוא ,קרהמהאותישאלההיא ,בבכי
שאלההריקים.כאחדותיארואיומהבצורהאותוזהיובויעל

 .מאומהלועניתילאיענה:והואלו?:תיעניומההסבתא:אותו
לי.'שכואבמהוזהצודקהואהרי

כאכנטי 1תאחו

פעםאמרזצ"ל,אייזנבאןמיש'לריהרה"צ
מחברבעליאקב(הרבשליט"אלנכדו
באיםי):ישערמאהיזכרונותהנפלאהספר

 .וועלוועלירסבןשלגדולתועללןספראו
שילןויוביקשתמאודשבורהייתיפעם
פנחסהרבהאברן ,יחידיבנילקבראיתי

כ"חביוםפתאומיבאיפןשנפטרז"לאל,הו
הקבריםבחלקתקבורוהיאתשי"אאייר
לידשיחלשפוןביקשתיבאדר. 'חייבש

היהיוםאותואןנפש.ימחמדשלקברו
במקוםרבותהסתובבנוביותר,ואפלגשום
יר'לו:אמרתיהקבר.אתמצאנוולא

אתישתגיעביקשתיהלזה-וועלוועל
איןאןזיןחאפ-מוש'ליענה:והואהנה?'
מצאנוומידבאבנטי),(תאחזגארטלמיין
 ..הקבר.'את

אוכלייאחלאאני
אתביתולוהגישהלביתנוכשהגיע"פעם :סיפרל"הננכדו

ואמרתיהלכתיבצלחת.נוגעאינושהואתייורא ,המרקצלחת
"אנילה:ואמרענה ,כ"עאותישאלהוכל.אאלהסבאשימאיל

בגודבריםישיכמידהבינההיאאוכל".צלחתלפניהארולא
מידוהתקשרההלכהכשרות,שאלתכאןהתעוררהואול,
ענה:והואהדבר,אתאצלולבררריזנברג,יצחק 'אליר'לסוחר

והסוכרהמלחסיחר .אליכםלהתקשררציתישהתקשרת,טובי
המלחואתחוםבשקהסוכראתלהכניסנוהגהיהנבלט,ירג '''ר

בטעותהשתמשתיחהיהמלובעתהחליףבטעותהפעם ,בלבן
מלח.'במקוםבסוכר

ל"צ 1לועחיו 1מחימקולשייכקחיח"םע
מזוועהילשלמה 'רהאדמי"רהרה"קעםלוהיהוחדימקשר
ריכידוע,ינסתרות.עלומיתשליחייותעבורומילאוהיאז'ציל,

ולצרכינסתריםלצדיקיםכספיםדרכושולחהיהשלומקיה

מלמדבהיותו"פעם .מעודולאישע"כסיפרשלאםינוספצדקה
האדמו"רויאלהגיע ,ישראלביתבשכונתציון'"שיבתבת"ת

ור'החדראתעזבמכןלאחר ,דקותמספרלמשןעמווהסתודד
עד .התלמידיםעםללמודמקומואתלמלאנשארשלומקיה

מסתיריןאפופתחותישלהיתהמהלגלותאבהלאויימלסוף
זו.

אכירהלחשכתשעתיסמחלו
סיפרהרבות.לספרניתןמצוהדברבכלודביקתוחביבותו"על

ט"א,שליצחקאברהםירבצ"הגהאשתאולמן,הרבניתיאחות

ניהישליישורםינישרופאאצלקרהיבשבילדותההבד"צ,חבר
לביתעלתההיאהטיפולאחרלשיניים.פלטותלהןיהתקוהוא
 .השולחןעלאותןוהניחהמפיההפלטותאתוהוציאההסבא

כשעתייםלאחר .שםאותןשכחהבקטמוןלביתהמשםכשיצאה
הפלטות.עםבקטמוןהביתבפתחוועלוועלריהסבאהופיע

מבתישעתייםמהלןרגלית,הלןשהואהתבררלתדהמתה
אמיהפלטות.אתלהשיבכדיהמרוחקתלקטמוןעדאונגרין

 '?הילדיםאחדאתשלחתלאימדוע :אותוושאלההתפלאה
אולבעצמילקייםירציתאבידההשבתמצוותיאתענה:והוא

שלזחים'. '''ע

סישנ 74לאחיונויפתוהחלוס
שנתהשנהראששלשניבל,לכיפעם,סיפרמשפחתולבני"

מרןובהוראתשנשרף,תורהספררואההואכיחלםתרח"צ
חלום,תעניתלהתענותעליוקיבלזצ"לדושנסקיאמהרי"ץ
ראששלהשניביוםחייוימיכללצוםנהגלהלכהובהתאם
כשנשמתופתרונועלהחלוםבאשנים 74"לאחרהשנה.

השנה,ראששלהשנייוםשלצומויבעםילמרומעלתההטהורה
 .שנשרףתורהספרבבחינתשהוא

סיאייוהתרעותוחמכלאתצייואיני
וכןהמופלגים,התאריםעםהענקמודעותאתסבללא"מעודו

יאניואומר:חוזרהיההלוויות.עלהמכריזיםהרמקוליםאת
בעתהאמתבעולםרבותל,יעזורזהבזיונות,רקרוצה

-הקב"ההמלכיםמלכימלןלפניוחשבוןדיןלתתשאצטרן
בעיצומונפטרהואואכן, '.והתאריםהמודעותכלאתצריןאיני
אלובהלוויתוומודעות,רמקוליםללא ,השנהראשיוםשל

בחושראוהרם.וערכוכבודולפיגדולבוריצלהשתתףהספיק
חבל, '.אותו''מוליכיןל,לןרוצהשאדםיבדרןז"למאמרםקיום
זיע"א.עולמנו.מחללשנסתלקהזומופלאהחןפנינתעלחבל,

 ...נכריםסופייסלאכשמיס
ישצאצאיםכמהיודעהואהאם ,נכדושאלו"פעם

והואבליעה"ר)צאצאיםלאלפיזכה(שכןבלע"ה,לו
סופריםשםנכדים,סופריםלאםי"בשמלו:אמר
מטרידבלבדזהודבר-הק'התורהלימודשלשעות
"ואכןלבטלה".זמניאתחלילהאבזבזשלאמוחיאת
היהפנוירגעכלכאשרמגרסאפומיהפסיקלא

ולמדבידטפראחזתמידהתורה,ללימודמוקדש

ספוריםלרגעיםאפילוזההיהאםגם-מתוכו
וכדו.'חופה ,תילברבהמתנה

ריאשתמ

הולןהיה .ניויעוטהרתבקדושתזהירהיהיוימכל
לגילבהגיעוואפילולמטה,מושפלותניויכשעברחוב
 .זהחמורבנושאלעצמוהיתרהורהלאושיבהזקנה
אתלעצמוומשנןחוזרהיהברחיב,לכתועתבכל

תכבה"לאהמזבחעלתמיד"אש

כבד!אבל
סגירתבעת

עלנודעהגליון
הכבדהאבל

שלבפטירתו
מגדוליאחד

הדור

 "-ן~--------~=- i xו:'!:.~~:הודפסשבשמיםהמוניםוקרכשנחטףהספר
האחרוןכדורנסתריםגזיקיםהספראתלהשיגניתן

- 02בטל'הארץולכלבירושלים 532S911 
 1 57539טליעליתכיתר 0527653662טליברקבני

 1 50269שמשבית 0548 475308טליוהדרוםאופקים
אלעד 0504148913טכריה o<t- 6922739טליפת

 8667347אשזוד 05444048360545 805741טל',עין
חולןו 0548 463006חדרה 0527 636591עליתמודיעין

 0506 656502והסכיכהרעננה 03 6519231
אשקלון 0525503645יהוד 05276 89353גיוןתל

 0548445684נתניה 0548494505

נזראח!אדבעז
 ,נוראהעיבדאטיפרזצ"למקרעטשניףהקדישהרבי
בשעתבעצמהשנכחהראיהעדתסיפרהאשראת

אשת-ע"המנדבורנההצדקניתהרבנית-מעשה

שלאמוזצוק"למנדבורנהמרדכיחייםריהרה"קחבר
ר'הרה"קשלבתו-א."שליטמנדבורנהאדמו"רכ"ק

אחתשמחתבזמן .זצ"למקרעטשניףזאבאל,עזר
מקרעטשניףזאבאליעזרר'הזקןהרה"קשלמבנותיו

החתונהובערבאחרת,בעירהתקיימההחתונהזצ"ל,
המשפחהכלאתלקחתכדיעגלותהרבההזמינו

עמדוכברהמשפחיתכלהחתונה,למקוםיהמחותנים
העגלית,עללעלותיהתחילווטף,נשיםאנשיםבחוץ,
כלביןהעגלות,עלישבוכולםכמעטכברוהנה

שמוהתפרסםהימיםשברבותברןאההיההאנשים

אשרליז'צמנדבורנהמרדכיחיים 'רק"הרהל,אשריב

סמוןהחתונה,אחריהראשונותייבשנותאזהיה

חיתנולשולחן
הזקןהאדמו"ר

 ,זצ"למקרעטשניף
שאחתשמעלפתע
ישסשהזןהנשיט

אשהיכמדומה

-לראשהחובשת
יותרולאפחותלא

שלקצה-אלא
במקוםפאה!!!

שכולםהמטפחת
לובשות!היו

חילרגעבאותו
 ,בואחזהורעדה

התמלאכיליוכל
 ,לבכאבשמרובכןכדיעדדקדושה,ובגבירהבצער
מןנמלטרגע,להתמהמהובל,עצומה,בזריזיתהזדרז
האדמו"רהגדולחותנוחדראלורץבבהלה,המקום

שאחתששמע,מהאתלויסיפר ,מקרעטשניףהזקן
הזקןהאדמו"ר !לצלןרחמנאפאהעםהולכתםיהנש

הורהומידהדבר,אתבשומעומאודנחרדמקרעטשניף

כשנשאלהו,ימבנותאחתשהיתהשהאלאותהלקרוא
ולאפאה,לאבכללשזהלוהראתהמידזאת,מה

ארוגה,מטפחתזוהיאלאוכלל,כלללפאהדומה
שארגונאה,באופןמצמרשחוריםמחבליםהעשויה
הנשיםוכלבעיר,גרהשהיתההתופרתע"יבמיוחד
 .זונאהמטפחתלעצמםארגייהרבשלבנותיו

החוצה,שיצאוהורהמידזאת,בשומעוהזקןהאדמו"ר

 ,לותגהעעלכברששהילדותיוההנשיםלכלויצוו
אףעל !בחדרוחדיתאטפויומהעגלותירדישכולם
מוכניםישבוכולםיכברמאוחר,מאודהיהשהזמן

אבלהנטיעה,כלתתאחרוכעתהעגלית,עללנטוע
כולםרדויולהתאטף,לרדתצייוהשהרבימאחר

וחיכוהרבי,בביתיחדהתאטפוכולם ,מהעגלות

הרביכשראה .הקדושהרבילדבריקודשבחרדת
מטפחותביאוישציווהו,ייחדהתאספוכברשכולם
 ,החדשההמטפחתאתשלבשוהנשיםוכל ,רגילות
מטפחתילבשומצמר,הנאיםםימהחבלהארוגה
והםהיותלו,יתנוהחדשיתהמטפחותואתרגילה,
הנשיםעשודימפאה!.שהםלחשובאחדלאדםגרמו

נערמוהשולחןועלרגילות,מטפחותולבשוכהוראתו
מפניהחתונה,לכבודשנארגוהיקרותהמטפחותכל

אחדרגעבדעתושידמהאחדלאברןגרמושכאמור
כלתזכרוומרו:אבהכל,אתשרף!והרביפאהשהם
וכןלפאה,דומהאשהודברשרףכםישזקנכםייחימי

בדימהףאותיהנכרהאבפח"יתלכולאועדלעולם

נדברמה ,שבפאהתומהפריגחרדוכהאזואם- !לה

כוליומיממש!כשיערנראותהפאיתאשרבזמננו
 .מעלהשלבב"דבילהשמהלויהיהכיבביטחהלומר
יהמונאותןאולם ,עולםלרדהיגדילהרותיקרכיוהגם

האמתאתןבלביתימיבפנתוישגמרקדושותנשמית
יהןכרצימטפחתלמפאהתוליפחמורביתכיאבתה

ח.לנצלהםייטבלמען

לתפילהמיפלאההזדמנית
ההילילאכיוםיכציפור

שמואתשיזכירולזכותהחפץ
הקדושרבנןשלציונועלבתפילה

ביוםבציפוריהנשיאיהודהרבי

תרומהלשלוחיראהההילולא,
עלבמסירותהיו'ילגליוננולהוצאת

לו)פיןיוסמףיהמוס(וכלrש 100סך
שמותשישהאלינולשלוחויוכל

לישועהה IIאיבמתינותנזכירםואנו
י"בעדלשלוחיאפשרוהצלחה.
כסל,ו)ט"וההילולא(יוסכסליו
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