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יייכיחיםבמקיםהחליהרבים,אתלהנכיל ,ן'
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רכ'שה.הבתהלוךליטו<עו

כיל'~'יא:יי"ור' jבך\ ~: ...רדר":;:וסכצן'זיא:צ"כ :'ז-~ד':צידב'



 ...הוכדרשמביתגרשי
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ליישיםבימלהאדם.גיףכל
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 ...חכניתןיקנילשאאפריסםאני
היהאחתלאביראר,אתרקיראהיהמרקיטהרב
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שוכיסלרחוכיהזקיקילידםלתשעהאב

w מאיררביהגה"צמרןשלהנפלאיתמידותיוביחודי!לפגו'((וא

היהוחפץתינוקות,אלפיבחייושמלםנוה ,היוםיוחדותזצ"לרפערדבראנטו

להיפגעיכולדהואמאןכיהראכאשראולסמא.דזןהנשבגבמצוהלזכות

הבןיבאהזמ(נואחתפעם .וח"לפגןעלאשחלילהכידמלמולעצמואתמנע

הבריתאחלערןומנתעלהכליסתאהכיןלבריתניעהכשובנו,תאללמו

הרבלמןל.מנתעלגםכליןאתומוציאשהגיעמוהללעיניוראהןהנהמילה,

יושחמףנןטוכוהלהניענהוהאישיתהזמינןןבהאבייכנבן.דעצמואתמצא

םנרתיקאלכליןאתחזרההכניסמקומועלנעמדואה ,וינמהזהואהלש

עלאפ(לןשייעדללאהבןאתלמוללשנישהניחבשעהבהריתבהעלונשאר

כמןהל.לשמשהאבאשהוא

 • • ~Iהייתכ

ל)"זצפר)'הרנעל(המשיהתפילההיהל, wןהתמצציכיר

לאחרינםכהביםמברכתלהתברןמאידמקפידהיהזצ"להרב

הכבטתבבתימסתיבבשהיהעדאלאלביתישבה(הלאהתפילה

שטברמטעםהכהנים,ברכתאתמקיםבכללשמיעיכדםיהטמיכ

מבןר,כהןאחרילחפשלהחבררה(שראלעלגםמציהשיש

מאיד,קשההיהימצבוהחיליםבביתשההעתהאחרינהיבשבת

 ...קה(רהאבישהחילהשלמיטתיאתהריפאיםניליבביקרבשבת

לביתבןרחהיהפעםמיידכןשהכנטת'בביתיהחילהאמרומיד

אלרבניהלןשעהבאיתהכיהרןפאים(בינןלאילעולםהמדרש,

עםלהתפללכידהחיל(םמביתשעהחציבמרחקהכנטתבית

התפילה!!!היהשליהאמיתיהחמצוצ(ניושכוכהנים.

יטהורקדוו,ע

לןתיבטביהובהילשערלתאראיוהמיפלגתיטהרתיקדישתי

ויטףהג"ובבנייהעידמיפלגת,בצביעיתייםבכלבמקררה

מעילםהביטילאהקדישרבנובדרךהילךהוהאבייכישליט"א,

צרין.שלאבמה

' W באלכסW וקיושצדיקיחויידןד

זללאביחציואאלעזוו'הקדישהאדמן"רעםרבהב(ידדיתהוה

נעיריומשחרכבר

הקדישהבישיבהבלומדי

כליההיניהנייסף.פיות
בכרואליילנטיעשנה

יתמידבשלימי,לשאיל
אלעזרוב(מגיע,כשהיה

ומבקשמכבריחוהזצ"ל
י;ןייפגימהשוכביטןהן

רקןתיחדמשןחחיס

בדבריאויכית

הגיעןכאשרפעםלא

בכדיאנשיםמאשדיד

להםענהברכהלקבל

קדישצדיקוהיידבאשדןדלכםישאלי,באתםמדיעאלעזר:ר'

פרץ.צייו Jברביפירות,מנ(גהיברכתייפרוש,

 ...וחצינ:ר Wכבמו,עו:רכןסראעליושב

ייטיריםטבלל"ע,הניראהבמחלהשחלהמאזרוניתהאחבשנתיים

בצורהיבשמחהבאהבהיקיבלםהדיר,נעירניתימריםיםקש

יישבמחלתיבתקיפתאיתימתאריםנכדיןלתיאיר,נ(תנתשאונה

מחמתמיטהעל Jישלאיחציכשנהבמשןכאשרהכירסאעל

בע(נייםימלמלהייםוריםמעןצמתנאנחהייהביראיים,נגכאבי

 ..ה:יחניורחים ..ה!יחביןרחוםעצימית:

חאחרינז:נשבתדיברמהעל

בנישאדיברשבתשילחןעלהאחרינהבשיחתיהאחריושבתבליל

נפרץנבולדאגןאשרחצנ(עותיטהרתהקרישהיחשיביתהצניעית

אבדניכיחבלמעינ(י."כלבראשה(הוזהבריונימאיד

אשדידשלישריד(הממניניההיהאשרזה

זצ"לך·פדציוןבךדבי
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I~ • • • 

ייתבררהזנ.נםאת )כ" I'(כ:בייכזבנייח",זנ.נאנן

זנ.נייגנזנ.נה
 I ?בגנןלםגזרןתלגזןרןייחז.עןב

מחוץות, I'ובגשמברוחניותם I'גדוללדחמיםזקוקבחד"ל,יהןבארץןהישראלעםמצבכאשראלהםיבימ

יום.ולדימהירדעאישיאןיאימה,ומחדריםחרבתשכל

שליט"אהדרדגדרל"שלהאישלתבקשתםלארד

פםגאתמתקניםאליבפרשיותביזה,עניןלתקןביותרמטוגלבהםאשרהשרבבי"ים,ימירבהתקרב

ספה"ק.ובשארהאריז"לבכתביכמברארירשאלקדישתבללייתו"טףינמכרילעבר

התייייסררתעלבזאתאברמכרייזיים

תפילהזuל
לעתמעתהשרבביי"םימיי 4%

לכוסוכררת

כלבמזuר
עלבתפלתםריברירבקרנםלביןביםבתפילתםשישיחייהרדיםיהיךררגערגעשבכלכטדרן,תמידיןירםיים

בערלמ.יתבךרמלכיתיהתגליתרעלישראלעמצרת

ל"חזלהבטחת Tעי"ינזבה

יתי,לפכירזטיחתרלפרזטהזטי"תעםלרברררנזהמיזטראל"כזטאחר
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הזטי"ת.אדי
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' ''-800-800-646 
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באיןמא"זיעמברסלבמיהר"ןהרה"קלצייןטיסהכרטיסעלהמישתתפיםכלבקרבהגרלה

הכ"ללטליפכהבךרת Tתילקבלהריצה



לישיעיר!עצימהבשמחהל JJזצשאילאבאצייןבןירבובכזהקדהגאיןמרןבככסמדיע
ינורבנעשה.שראכלאתילירפויט"לזשידקהר"ואהעדערימכרןשחכלבהם,ראבר'שליתיבודעלובבסתלהםימאחרצותיפרעתנימבחמחש

שכוחןכ:והחןנ"העיאמרדשיקחיברפויאתפתחר"והאלצלו,תמנארקמזומפנוכמימפנון,להנביאהירכל ,דמאיל ,ל"זצשאילאבאצויןבןבורקידהצגאיןהןמרלעסיפרמ
יחרבינכנס ,חסראבריאשתעםמסחרנעןסקיהשחתמודי ,אברהםירלבותליכנטךיאםיכרדמחפשכלבהאימצוהלק"םכהזשכאשר ,ייסף"תור"פתבישיראש
ימתבורקהיינשרלמשכבלנפהחטארואחיתוכףותשטבימסבאיתיםימגרשביקר .הגדילהבשמחהוהרהומעבםאדעןלמנ
בכלבתגלגלנוותמאחריי ,םורמיעיםרהיסיריםחע"ותמיד .במקליתתיחבםויהאמר;הכימאן,זשמחורלשיעטננכאחד
הת"האוהאשרלהכיתה,האשהאלבאילכן ,השחיריכשררהביקתמשכהבילהבלעשרהבשתוםולמתאכי ,חמשיאנ

באולכי ,הימעשבירייקפוהוריבידיע"טאחלתהגירמופתחחיתפהםראבית,וינמחיתשורםערקבומבנחזירלותאכשב
תהאייעביהשוהאשהינפלאיבכ"אח .מנהמםוקלנכלבהת,הכנסלבותלצאתירחבתוייראמינית,לסנהוכלןיחראחתו"ח

תהידהחדהפיגרמאשההה,תשעשםהכלעלהודתשלדת,הדיעלדמיעהזהניאתואמר .יחדיביישיתנילמסישנכנהיבחיר
יקתח(הםכינוםנישהקדי"ךאחברודכלכוחיאמרלביתסנליכאיךמצפהוורקה,בחיךהדילבשילאחירהבסע,ניאל

 .שראל)ייתחפהםאברר' .המיפנלןכפתואהמ ;וליראמ ,יתנילמאכנטכךראח
םטיבוטיאיתצבמאתאהירחדלתאתהנהגם.כלייעילהאלאןי,עלצעקגחיהנ
בתשייראש"אוטשלקהצדהמשריגאיןהברודינולפנימצייהיימגרש ,בלכהשאףיארכשחר,אטדאועיגליאו ,מעטווהמת
יםשפעמבוטוםןבאוטמצבהעלרורלעוךצר ;"סףיות"פורי,ואחרתלחדאתלילנעשושמחהיזיאלהיפר.ךומיסכהגיעהלאדאח
וםשמחכאווחק,דשווםורבםישנאלשםכםלוערבותזרחוהםאבר Iרכךאשרםועלולויהרןדהלכ ,עהנגומםאותתישהצללי
םיאנשיםקופצכולםוטוטבואהעיגמוףםיףטון,זמהרבחאיהולביתהכנסתיתמב .)ג"שלמ'עןוציתארתפ(להילחלכשהיל

 ,"רייעביאלגרה"יבאייהאסוררבדשהתלעדךריצינשים,רגורבלהכאתמוצאישקדת "ייאתבןביןמזבראזנהמיש
ם;ופעמהכמכברתיראמגםזה.עלבוריהצתאעדלוויךצרר'וםיההיוושו.רגמאברהםיור ,חקוודולדגירעש ,ז"לאהפיבןאהםאבר 'רישמההיידחסישא
תילקנינםחמםימשלמת,וובמצריםהנזשוםנאמתפלאניאאחרייירלסגכחיישלתדהאתתחפיבגוקרחשכוםאברהםאשרדחאשכוגריהחואצל .םואביונן"םלענוחהפתיידו
שישפריציתכשישי ,ביםימרםמיבדומהדכווגראתלבילכלבה ,םיחיפתלםוכהפנומייצוןכחהרדהחםוגבחוץ,מכי ,הםראבר'אשתםעתומיאשבמוהחורבסתעטקח

חימרותההפכא .חקדהלממשיכוםכםסובאוטיבוחקדךולתףתככפץקלפנכו,תוחוםפהדלתותכליכובראותנפלישכןחלהחםיתאפ .ומתןלמשאתליגמטההיית
אםהלאוהשדובקותרוזההוהוכת?צוובמתוריזההוהםךאבריתשאשמקוםהשומחפר,חדלרחדמהלך ,חביתכיתתיחונפלבלרקוהתחילרובשבים,רםימילמשכג

אםן,ילקיותןיבטבוגהאתרעלתויברמהוצאותםוציאןמיהעלפץק ,וושבתאוהותהואמצאכאשרהויושוכבת,בומררופה.תוואוםיופאהרדבעקועהשבררןה .ונממ
הכלההיוםקבעדרותילשלםיש ,מונכתשין,כאכ"שכןפצעיםבהועשה ,ותרבותנשיכהאיתךלנשולחיתהווןתממתווק,רחמלשמעתנעקתוצה"תהורים"טה
ם?כטיבוסובאהמלודוש",קךמחנייה"והשלנויברלפניבאו .ולדרכלךוהכלבהחברןכאחרו ,ותוחבורלהתחיותומירחאיהיול"עםירמיקשיםהיםרוסייה

----------------~~----------------------------------למערכ~·--מכנuחים
אתזהע"ו(וכלתוושבמהכלעשהכאדרבאעיו·עליםהילמצרפתןבטלפואתכםברתויד,אוו' Wוכדבתאקע"ןלגרוכבל

בדרןכיןירחםוםרממושקוףברןתווחי ,ציל)ידאיייבנפשיאליאמצי,חזקו )קבלתוו(ם.עלינוליחושתשליובוקשת
טהרתעלתייבהושיהיזכהייאיתםיליכימהוןלשאדםלחזקעילאותתיבגביריכישהמ ,יתיראלואוצרתע

ברק·א.א.כני .הנלשכוןןומעשודהקיכלההזמןכםחבשבלתחינםא .תכםיכוללבכ ,עיולהשפ
שלכםבעלוןלפרסםאפשראםחשוביהקיהיחרכלכובדבנוגעדברלפרסםוכליתאםאבקשלכן ,לייכאלמהיה

פאהעלהבאההמעשאתדמשיחאעקבתאהחשיבמשנהכשאתקרהולךמתבךלדעוצניע.ילבוש ,תולפא
נשמתלויילעםישמוציאמשהחושמבעלוןשקראתיקשהשהתחלהידאוואידוצניעישבילחתפטמלהאמפ

 .בשבתכופרימסשמש.בביתזצ"לכץזאבמשהר'צ"רחהזהשכלחקריךמלבתןלעידלבאישמיאדסייעתאריךצו
צ"ל Iמרוגציובןיחגאשלוביתאליהכינאשהעיהגאחתאמותו,רלאישזוכהאתהזוראחלבא .שממכהתחלהקר

בשבת,ליניקמסרבנוקיהתבניה,רזומשאלהכשבפוהשבשמים,אביןנעניוחסדןלחסיפיקלנפשית,היילשל
לשאולמנתעלהגאוןשלונותאלהגועהתעצובדתואעםולשלמית ,אמיתידילכב ,מיתצעהרכלהעבעלךיביענו

לה.אמררשימפשלמויורזהי ,ילכבר,הדלפשרתריאהילעבודת ,לנועם ,געולר ,יעטבמלהסתפקוחמ,ןעצ
שלהבילרחוצאהעדתולסוףלרדתהצלוחהשלאאשההבבית,יהצלחחלברכה ,אירנהישולקידרגעלכני ,נשמחה

ולבווםתוובאההישבתבבכי,ממררתשהיאכדיךותעורהוזקום.יאלווראהייהביאםינובונםיחכמםינלבעיקרוב
באיתהקתה,ילםצןפתרימצאלאדאגתימאםשלנשברעלילנחתהלאדעויהזחלםעובהכזיתשאממהמעטקר
יוסףקיהיזחריאגיןהקונורקמהךכברחיבעברעתוכי"אתהרלאוי"עעיריישליבג ,לבשהואבה"ילעךכרש
היהאיהתפילתי,אתסייםעתהשזהל"זצובסקימושקכשאדםקדישיםהםריבספביכחשלךרלימרצותיידוע
אשההשלפניהשמחה,מאורר'ןהגאישלתיילבבדרכיקלתוילההופךזהריחשאלויאפולהקשוהידמלעברתגמ

לובה,מראתוזנייבאושפגהרבהאלשהחחיאאירו.בתחולתגמורגעכלליבושמח"הבהקבלאלי,ביטו
נהימבאיניאך ,טיפרההלשאלבהיתשלושיבהגוצ'יבויהר .בצערשלאממאהרבצעאחתעםפאנמךזהעלשן,וינסה
ברהלעשות?צרוכהאניהמהנמבינייואההתשיבפשרמהקהצדהלועדםימירתלםושכעשידיבחשונישאבסייםינ
תלייתהלממנהביקשאיחהאשה,אתהרגועהקינקרימשכברקרוםיאחוםלכםדעולבא ,וגו'כיםצרנאנשוםמעןל

אתולסיפךןהגאייבאיזנשם ,שמחהאורשללביתואלורםינאיהענייתםיהייסירייתצרהלכשישראללווגדינלוגיל
שלםיהסתולמשפטוןרפותממנווביקשההמעשבשבולזהשיםמחכודמיתללמעט(תעזיהצנחיטרבגללאך
אתבשבתילאמרושמח,אורהאותהשאלצ'ובי,והרוגייבגיפנננויבממיםרנתכילביםאןכלו .)םרכשיתברהל
קרעלבשתילאתהאם ?)תנכרי(פאהשייטעללובשתועדאתנשלחינאית,עניצהןעלמ,ןרלתמלעידדקחזל
רימאר'נענהאזב,יבחישיבהההאשהנים)?יפנזתיי(מחשצריךמהלוהוהיאחדכלשויוכ .וביקדמתסוהפנלקהצדה
 ....,---------------------לזרוםצריךיתעוצנורזכןלכוייסירום,תיצרעידהיוולאו

לאןלצלרחמנאםישלוטיח ,ונותנשמביילבשםיכירבע
יכעותושבצנןקטכיהרלדבוליפאללעיגולאזללזל
רנרעליעזרנוהשם .םמתמיהיולאחמוריםמעיתיבצנ
צרפת. .וjיוסף .ישמכבוד

אנויויכתביבותשכהוכמ :רבםרשלאדמשיחאתקב'(לכביי
עלתבר,ךילהשםודוהוהחבשבבתיואכיגתאככילםעל

 ,לאמותההאמתאתנילםילגמשכם.מיכלצדוקוםושזכונ
ת,ייהפאניעיתחציןכענןבכיח,כישריוכייייתשטשסיגל

להויגההקטנאנכוהמבלאהבזנלחמתכ"כשאנכי
וקוםדהצםיבנרהדילכבברדלרככםדאפשר?אבללעשית
עומדשזהנ"ל,השאינהלערק ,פעםידימעצרתושיעש
האמתאתדעןתיילאהםשינהאזיהמעלשלברימו

אתתילעש ,כולםתבאמלויחיתו ,םמיפעשנוחילאמותח,
ותמהגלכברתצאהשיהקדהנוהשכאזי ,לםועראובוירצ

אנאדוחיי.ל.טיבלארהדביהאותבוחדאלרישבניואנחנו
רנניםהכבודעםרלדבלישוכומכלמתחננתאנו

תיחבעייכלעגבתתמהליהגאיכומהרכןעשןי ,םישיהקד
ש"חיומצרפת ,ויהכלאעלמיוגכ"צלולחמנארתיהפרטי
לוששלחתםםיצדיקהיספר 3עלח"שו 50י'יןלעלתרומה
 .ןלציוןראשיג.פיהוצככרכהטב.ידממילוולכלתיןלמצתזכי

יפואהשדמשיחאבתאקעביחשהעליוהחוביסיכטזודבכל
הואפסוקההלכה .גדולכהןבחותםםתותטהירשמן

עלפידקמישאינמיכל"יסיטה)הלכית(סוףברמב"ם
ריהידמתכיהןרדדקיפירןומזהיבותייננייובנועלראשת

"וצריכה )תשובההתאגר(הונוניורבתבי(כ ."טאיחהז
ץיחםדאינבהבוסתכלישלאהצנועשתהאאשהה

עננשהאייהםיניהלגםיירדיבהשהמטתכליםמבעלה,
נהגהלאיםרתאהאושחחטומפנמחםאחדכלשינבע

קרי"עסלברמבקה"רחבתכינה".ונכשלובעצמהצניעות
ימשאוהמאםיוצהלדושקעםישראלעלםלרחמניתחהר

הולכתשאונהאושהכל .)'זתנונאמ"(לנותיוהעשלהכבד
נהוהשכאתמסלקתיבוםרהאתיטחמאהייהרעיתיבצנ
 .שראליעםמעלהמגןמתיחהסרתשפרושוישראלמעם
עלרחםולאאבאא.שתי,עלרחםילאשבעלןתכודיאא"כ
עםהצנועשאינהלאשהמצפהמהניילציהיירה .ובות
ואשתאתשאיהבאבאחריבעוה"ב.אםי"זוהבעהלבע

כלהעשיוטוישקילאינוחלאייתבאתהבושאאבא
ארסטהשלמלחשוםלולקישמעולא ,ןלהצולכולתוישב

לאהכיבלאורלומאיעליהםולרחםלחםלהניחאחרא
להםחמלהנייותרגדילהאזכרייתןיאכילו,ישמעו

 ,בשבתאותךורמכיאינקתונוהיה,הבעזוואמרשמחה

ךיידבגאתילבשזר,םכאדילאיתנראתממךפוחדואה
ר'פנהכ"אחנוק,ילםיסכיואהוכתילראיכחייותםליירגה
 ,יבוגוציירחדבריאחסבוריהרוניקקשללרבהשמחהוראמ
 ,שלמויוריהשזלהרכשאמןהגאושלדברוותוינכהיתהזי

ק"ב(ס'יבתבאוםיהמיןישלמודולמתהיברדלההיתותכוינ
וםילעדימיאינילשבתיתעדימאחירוהד"ה 'אעמ'לז
לייםמועדונויאתלשבדעומשםהמשנהודברעל)לוח
ע"כתבוםיוכעדילמהשורךהופיתמתרמבאמשנההל,חו

אהרשלפילדבן,הטעםתאישלמובורומפרשהתוס'בעלי
גהם)לנגוחלירגיהשחםושנאה(אתתםואשורה

יאוניםרינוכויינבעביםווחשםואחריםינאבמלבישום
נייישכ"כאוכרושכלויאןיידשעהזשאצלירהרן,ימכ

ה.זןונבעק,יזיחוהוקבתכריע,וממשמעותושיםוהמלב
שמש.כיתז"ייכגוזלןדואההשולח;

עקבתאוהנפלא 'הקויעלהדלכבוג"1עעJרהכחך fחר 'עW ;1בד
עםשנעשהיפרטכהוחנבנטאתכםלשתףירציתמשיחא,ד

ה,אורפיןבענולהדגהשיע'לקיםקיזשהוונומשפחתי,
ןלעלו li!J S2יםרותיאנרדתטוןיהענאםשבעז"הינדרתו

נעשהנהוהן,ילעל li!J 64דעויהוספתקריבבולמחרת ,יהק
יןענהו,רחמויכללאיכישמוישכתיתיאירפתידקיב
עלי,תגמולוהיכליהלגיאשמה ,היהגלאוהוהרסתדו

עליןחדלכבי li!Jוו 6ףרואצאקיים,נדרתיואשן
סאבכפריבנייוכבנ<ןרההתורבברכת

ש"חו OOנאקבלתא",עקב"ןהעל(אימוצםיחדכוגזכחדילככ
ירןשל,סjואפחאורינושעתו.יתורשנד

יחודח""זיווהחסדהתירהמפעלי
א! Iיעזץיליבןבזאבהידהירביהגה"קרי Jדמןאהלע"נ

הטמאיםאתמטהרמקוהמה

ישראל"אתמטהרהקב"האף
ותבדכזסכלטהרהזזה pבמ.טבלן.הודןם 200ר! Pווהודי

ש,ינכה llpמםשיןאשהכובבשברקיבבבהרהטהוומקתבנייבהחלנות"היזעב
ה, Jlקבמהרטהב"ןעודלכםרספו.ומעוידויע"א,זבו'ברנ"לע

מאהס"כלבצעבמוגאיםאיוצ"כע li!Jלףאמאהמלהמעלבמסתכמותיותוהעלךא
חודשים 20שךלמלחודש li!J 50בטךרומהתיי'עושותפותחלקלקחתשיזכוםיגשא

ע.בקבהוראת

זיע"אגי'רבשלונייבצייס 40ךשלמישמיוזכר"זהכיססמגייסאוהתירסכיכ
כןוכמי ,דוש Pו Pצד'שהוארב'נועל'וטאבשהתנו'רבשמשיממאחד ''' (1:

 .נוירבשלנויי (משיירה'שועיתוייאתהנמתבל Pי

והרדה""זיורהחטדהתורהמפעלועצמםעללקחוהנה
בווםלזכותה,רטהמקווהלבנותוקדושגדולפרויקט

וידועכשר,טהרהבמקדוהבטבילהיהודוםעשרות

לעילוישזהובפרטבכזקודה,טבולהעניי(גודלומפורטם

יץבובלוזאבוהודהרבור"רכןושדוקגאווארתןנשמת

 Iעבורושיעשהמילכלטובהשיחזירשהבטיחזוע"א,

טהרהבמקווהחלקיקח(אחדדאחשכלהראוומוע"כ
שכל(בטוחניהיטו,דתוקווגםזאתבתרומהשושזה,

והצלחהרכהבשפעבלהתברךיזכווהשותפיםהתררמום

 .אכו"רומזרניחייבכייהעניניםבכל

שטווחייםדיד

 1-800-5000-27"שמות:וממורתלתרומות



יבתרך •הבעזרת



ל! IJזצאהרןמתולדותחרביק"חגחעלחדשיסגרגיריםשלדשהשנייס-שמעקריאתזמיאתיאחרישמ:אחוששני
לי:ואמרבאמצעאותיקטעהואדשם,הישיבההחתןאביברציפות.דקותוחמשועשריםשעהןהחתהחלגשסגרזללררתעלהסלכזת

הכיהבחורוהואתנובבישיכאןלומדנכדו"הלאמריקודיוהרביאתלהפטיקממניוביקשאליהגיעשמעקריאתזמןשלהעניןעלהעצומהקפידתועל
זהמהיכןןמביאניעכשיובישיבה,ומופלגמצויןלאחרהעצומים.ומאמצועקביחלהשמאמחששבקרב .זמאוגבלובטיפוריםשלםרספלמלאאפשר
אחרימאוד.מפליאהואהטיפווהמשןאולסמגיע".אבילו:ואמרתיזצ"ללובינכנטתידיםוהריקשתמושושומבזמנהשמעקויאתשלהעניןהיהחסודיו
והודיואותהרבי,שלהסתלקותולאחורבות,שניםריקודים,המהובואתלהפטיקממניביקשןהחתבשעההבחוויםלהעיובעצמונוהגהיה!הואבדמם
בקנהלהועשאינוסחרבאשמתבאוסטוליהנאטובודאיהרבו:ליאמולהפטיקו.צויןהייתיהאםוהואכבודועלהטתכלאלהואבוקו,לפנותחמש
לדעתצויןובמאסו.והושםהמדינהחוקועםאחדכאן,הרשקלמהדיםובויקכללהתכוונתולאשלא,והקערה.נטילההכליאתומחלקמעווךהיהובעצמ

יותואףאלובענייניםמחמיויםטטוליהושבאזצ"להוטנרוצחקו'ןולהגאנתונההיתהכוונתישליט"א:קאהןמשהויהךה"צובנטיפולכןבהקשר
להימלטאיןדוןשוםואיןהבוית,תומבאוצווקדתובירדןבשביאזשנתפסלסייםמאודמקפידהיההוא
הלה,שנאסרלאחועמם.ולהטתדרמהשלטונותלמובהמשבין.לשחווןבכיינהשהציבורכדיבזמןהטישאת
בעקדובאבוהםויהגה"צמו"חאצלולבקהגעתויצחקו'הגאוןהשתחרוהפלאשמעקויאתאתח"ויאחרלא

לואמרווכשהגעתיבאוטטרליה,דקע"יבושליט"אלמחרתוימשבזצ"להוטנרביתשמחתאתגםבזמנה.
הלאמאבור!עכשוומדברתאוטטוליה"כלאנשים:פלאי.באופןבשעהמטייםהיההשןאבה
בניואתבילולהשיזכהוהודותוואאתביררהוא ,החלפ:רןביגלאתלגנוכשהחללכוזוחצ(עשרהשתים

והאגלהינשאעומדמגניואחזהנהולחופה,מתחת ...הגיעוהאבאזוריתכפתחתזמןאתיאחולאשהציבור
החופהיוםהגיעלחופה".מתחתבילוולהיוכללאקאהןחייםישראלר'הוה"צבנוהיהאחתשנהשמע.קויאת
והנההשמחה,משתתפיגיןשםישבתיאניוגםכלשהיהמכיוןטיפו:שליט"אשהיהנדולנדיבלהגיעצריר

ופה,חהניגוןאתלנגןכשהתחילוהפלאלמובההיוהתפילהבכחחזקכןלמוסדותנוומההרגהרםות
שלמויםוששניבליווומגיעוהאבאהדלתנפתחתתוןעושמתקיימותגרכותיןשמחתאתהמשיכוולכגודו

אללניגשאותיוראהנכנסשהואאיר ...רהטוהביתהראשונהבפעםלמעלה.רושםהשעהעדאבהוהשבית
דומיהתקיימהפהוהחובכה.מצחיעלליונישקןלערוכדיטטוליהולאשנטעלאאדמו"רבלילה.שתיים
אירכולםווהתפעלהטוהו.לביתהחזיווהוריהחלאהוהאוהתוו.וטדומעבורדינרגדולהנפשעוגמתהיתהזיע"א
אינוהמעשהאולםבמילואה.הגרכהשנתקיימהשהגיעאשוווההרביכאלןשיהיושחששןוכימכר

החליטוהכיפוווםיוםבפווטתקופה,אחובזה.נגמרהואשוןוהדינולאוטטוליהשמע.קויאתזמןאתשיאחון
הטוהרביתשלטונותאצלולבקשללכתבניןדונואח"כעשוולכןכלל,הצליחלאשםשעררכולםאי"המחואמר;המדושמביתכשיצאאולם
שאםושבחוהםהכופוויס.יוםלתפילתורוהוחשישים.בהחשובתיםהבעליאתלשםוקואומצומצםלפנידקותמטפולמחרתבזמנה.שמעקוואתיקראו
הם .בזהגםויצליחבנולנישואילשחררוהצליחולמעןלתווסחמיםבדבריםעוררםזיע"אאאדמו"רזמןסוףלפניהתעוררווכולםשמעקריאתזמןטוף

אכןלהם:וואמרהטוהרביתהשלטונותעםדיברוגביולאשם,שדראחדיהווזנעמדואזהמוטדותשמע.קריאת
אצלאבלוגדול,חשובדבוהואהבונישואישמחתםוחתצ'קוהוציאואביווענילאנםאבלגדולרב.ייאלכבלרהמבכשתחתלהכנטיימזווכןמיכאבי

אמויותו.הבהרבוחשהואהכיפוריםיוםיהודיסלכתובהרבייכוללן;אמרוזיע"א"רולאאדמווהגיששעותמקדישהוהזיע"אאאדמי"וט"א:ישלבגוטיפועוד
השתנעתישאםחושביםאתםים;והטוהראשלהםהוהזיע"אאאדמו"ושירצה.סכוםאיזההציקעלהגיעהואנפש.תומטיושלהעני(עלמחשבהשלתיוב

ואשתגערואחזבנולנישואיאחתפעםוהוצאתיהסכוסוזהולוודאלףושמונהלעשויםאזזקוקכמהעםלטוולהןלפעם .הזהבעני(ממשכשבגותתילמדרג
יועדואינילשחורוצוורהיהלאאזגסנוספת?פעםבשתיאאדמו"ראותוביוןואזהציק.עלכתבשהואהזפתאתוסוללתהכובשתמכוכהראוכדרךומילידו

ללללצריךמהכזהדברכשויאיםילדיו:אתשאלמידבכבישים. אבאז,שחוווטתיכשהחיעעבובדיוקמהוהשנימילדיונחתלושיהיהשיזכההאחתברכותו, :מידאמרהיאאכללי.לענותמהדעילאאחדאףלחשיב?
שלאוודאיולשחווונוטפתפעםהשיגעוןעללחזורהבוכהלחופה.מתחתילדיוכלאתלהוליךשיזכחוהמכבשתחתלהכנטומזומומוכושאנילחשובצויר
לוקרהמהידעלאגויאותוכו·ואעשהאחזורלאהשניההבוכהוואילמובנת,היתההואשונהנפשבמטיוותהמכבשתחתאיבויםבריטוקלמות
אנחנואולםבנו,לחופתלשחווופתאוםכשהחליטהבוכההתקיימהבפועל,בפיו.רגילההיתהת."להשי

 .זיע"אמיוחדת.ברכהע"זלושהיהיודעיםהםיהווזתוואשלבניוכלמופלא,באופוהואשןנה
"דווו"ת)ןוגלי(סתוךשנהלפני .ומיוחדיםמופלגיםחכמיםתלמידי

לואשהזההטיפוואתוטיפותיבמנאואכשהייתי

יוכשכילשחריייבכי:רבבביייקיתי
בשבעשליט"א:ואטהחייםר'הרה"חמשמשוטיפר

עםרקדוזצ"להרביעמדמתלמידיואחדשלברכות

זצ"ל!עטייהעזרארביצ"הגהמיישלבתייהלהיהגדןמדבקזתכפלאותבדיתיע- !גבולללאבתירהדבקות
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לשראל.לארץכחזרהלנסועלולעץומצוןתתירחאראיפן.כשיםנשיממקבללאשהרכלאלשהאמו
היאאכיחצלרא,מאלררבללצדיקלאשדידלנסועומשםאתשתראהעדתןל ,לאאיפןשבשיםאמרההלא
חרבהשבברכותלוליהטכירשישלרבטיפראליהימרהרב.
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