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תצילזהבמקוםבקרקאההואהמצורעהיהודישעורלתםשאיןדבריםאלו
שלריבונועםלדברנומרשהוארנעבאותו ..אותיזצ"לחייםרביאנטוורפןנאב"דשלהאדירהנאונותו
נםחושב?אתהמהואומר:אליופונההנרמניעולם,כעתנתמקדאנואולםלכל.היאומפורטמתידועה

זהומהלהיהרנזהמהיודעואניוילדיםאשהישלימדהלהשינקשהאשרשלוהמדהימההחטדבעשיית
באווירירההנרמני !ברחלו:אומרהואואזעושה,נעוריו,משחרהחלבונטועהשהייתהחטדשלכזו

יחשבוהאחריםשהנרמניםכדישיחהבעקבותיותרוהתעצמה

אזהשהיחייםורביבוירהשהואמרןעםלושהיתהמעניינת
אחריוירווהנרמניםליעררץבחורזההיה .זצר I '" ,"להטטייפלע
היהלאזהבו.פנעולאהיריותאבלקשהחולההיהבהבתקופה
(כלאט.אט.קציןאלאנרמניטתםהרופאיםכיעדהחמירוהמ~ב
הצדיקהגאון'עייסופרוכהעדהעונדותזאתטיפרהואמחייו,נואשו

רא'בידשלי'טיאשטרננויהגר"אשלדעתחוותעללטטייפלער
 .אנטוורפן)אזלויעץוהרבהרופאים
 ...תבאעולםל,תבטיחתואהריכיכלה.בהכנטתלעטוק
זלמןרביהנדוליםממקורביואחדשעורלהםשאיןדבריםבאלו

ידומשהלאשניםבמשךאשרהי"ובוקר,מדיאומריםשאנחנו
אנטוורפןנאב"דשלידומתחתשלבקורביןכתובהכלההכנסת
בערבליקוראהיהלפעמיםטיפר:דהינוהמת,להלווייתחולים
שאלווהאלימתחנןוממששבתאזומני ...אותותצילהיא

משמשאניהבנק·אלאותועיטוקואתיותרעודהנביר
חייבואנייתומים,שלכאפוטרופוטהכנטתעלהדנשהעםבחסד
עדלהמתיןיכוליםהינםהםכטפים.ממנושבקשההעולםמכלכלההיתהשלאעדכלה.
נוהנהיההואמקריםבאותםנימק·השבת,לאחרמדוברכאשרגדולות.נתינותלהנתןלאוהואעזרה

אותו.אלווהאכןעםעוה"ב,לילהבטיחשעור.בליממשעצומים,בטכומים
אלמנתשלמאנחתמפחדאנייתום,לדשחית,לאחרברחוברקד

יהיהכברהתורהלמוטדותלי:לומרנוהנהיההואחיתןונםואתר,אתרבכלליהודיםטייעהוא
והיתומים?האלמנותלאלפיידאנמיאבלשידאנ,מירקלאתורה.נדולישלילדיםטוףועדמתחילה
מאנחהמפחדאניברתת:אומרהיההואאחתלאשמחהאותוממלאהיהשהחטדאלאבחטדשעטק
אלמנה.שלרקדהואכךשמחה.מלאממשהיההואעצומה.
בחליםלינראתחייםתחפץשהיההאחרוןהילדאתשחיתןאחריברחוב

בחלומוחייםהחפץמרןאתשראהליטפרהואפעםמנדוליאחדשלנכדיםשהיויתומיםשלממשפחה
בטוףכך.עליתפלאהואכטף·ממנומבקשוהואזצ"ל.ביותרהחשוביםהדור

ברקבבנישהתנוררחייםהחפץנכדעללונודעתמשכירתאתבדרריחלקשלאשימרלימיני
ילדיו.כלאתחיתןאכןוהואילדיו,אתלחתןוזקוקשדכנותדמיוהרוויחנדוללנבירשידוךעשהפעם

 ...דבראחדתצל,חתרבלתסתירחציבתוךנאמר?מהדולר.אלףמאהבטךמופלנים
אחדטודהיממה,שעותברובהרבאלקרבתולמרותמיד ...הזההענקמהכטףזכרנשארלאכברשעה
לונודעהזההטודזלמןמר'אףלהטתירהרבהצליחלוהיתה ...הכסף"כלאתוחלקטלפוניםכמהעשה

בעטקימאדטרודהיההרבפטירתו.לאחררקרבהיההואהריבחט.דמהעיטוקעצומהשמחה
כךלצורךבלימודו.להתרכזהצליחשלאעדהצדקה,היתהזאתכראוי.מכובדתמשכורתלווהיתהראשי,

יושבהיהושםהיהודי,לאזורמחוץדירהשכרהואהטוף.עדאותהלקיחוהואממשלתית.משכורת
בהםוהונהטפריועםיחדארוכותשעותבמשךעדשלפחותבפניומתחנניםהיוהקהילהראשי
להטתירהרבהצליחחייוכלבמשךנפלאה.בהתמדהלאזהוכל ...הכטףכלאתיחלקלאהביתהשיניע
הקרובים.ביתומבאיאפילוזועובדאזה ...הביתהאתושהלךשומרלושמינועדעזר,
משמיםמייתדי,גזרתלייתיתתיתידיעלכטף.עםשייכותלוהיתהלאפלאים.פלאי

הרבמולבעזותשהתבטאאחדעשירהיהפעםבלילת?!שתיםשזהםייידעלאאתם
כאבומאדהדברים .לזכויותזקוקאניאיןבאמרו:נדולנבירמישהו,העירהואבלילהבשתייםפעם

שיהודיאבלניחא,כטף,לושאיןטועןהואאםלרב.שזהיודעיםלאאתם'הרב,בקול:התפלאזהמהעיר.
קצרזמןהיתכן?בשמים?לזכויותזקוקשאינויצהירנםיודע.אנינו,הרב:לוענהמהבלילה?!שתים
מטוטשלסיפונועלמותואתהאישמצאמכןלאחרעזרה.צריךיהודיאבלבלילה.שתיםאצלי

לאהתרטקותואמר:הרבאזהתבטאשיתרטק· ...חיבלגביתרציניעולםשלנוריבו
דיןנזרתלויהיההיהודיעלמעשהו.עלעונשהייתהאותוהוציאוהנרמניםהרשעיםכיפעםטפרהוא

חייואתלהצילטיכוילושהעניקואלאמשמיםמוותולקחוחבריו,ואתאותושנילולאחרהיהזהלשדה.
לאיהירותוברובוהואממוות,תצילצדקההריכיכךאמר,הואואז .ביריותכולםאתלהרונכדיאותם
הזדמנות.אותהאתניצללנבותרוצהאניעולםשלריבונובעצמו:ליטפר
מאיחרתשעתעדבחתיניתלשבתנתגמדיעשםהיהבקרקוב,בחור?שהיההחובהיהומה ..חוב

פרץמכלהעירעללהגןהמשמרעלעומדהיהזצ"להגאב"דהיהולאבוטיפללאשאישוצרועחולהשהיהיהודי
לימיועדנפלא:פרטסיפרשטרננויהגר'ארוחני.בעלהיהבחורבהיותושכברהואלהיות.איפהלו

מאוחרת,לשעהעדבחתונותלשנתנוהגהיההאחרוניםבמיטהלישוןלונתןאליו,אותולקחנבול,בליחטד
לשנתנאלץהיההואהראשונותשבשניםזאתהסנירהואבעצמובוטפלונםהרצפהעלשוכבהואכאשרשלו
הצניעותגדריאתלפרוץהעזולאבנוכחותוכיהסוף,עד ,הטכנהאףעל

הי;כברהצניעותגדריכאשרהמאוחרותנשניםואילוהנרמניםכאשרזה,נוראברנע I Iי
שיתמהוהשמחהבנעלילפגוערצהלאכנרהואמתוקנים,רביפונההקטל,בשדההרוביםעםמולוםעומד
על~מידהשלמדהי;שילובהיהזההמוקדמת.הליכתועלריבונוהאלה:במיליםואומרעולם,שללריבונוחיים
זי'עיא. .נפלאותומידותישראלאהנתמתויהצניעותגדריהצלתשלהזו,הזכותאתלךנותןאניעולםשל

שליט"א:הישיבותראשימנדוליאחדטיפר
תורהבןאברךאליהניעימים,כמהלפני
כמהעלעימיודברחשובה,משפחהבעל

אותוליטיפרדבריובתוךחשובים,עניינים
אלעזררביהקדושהאדמו"רכיאבר,ן

לפליאתיבתשובה,החזירוזצ"לאבוחצירא
לאהרבהריבתשובה,בדיוקהחזירואיך
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המעשהאתלי
כעשרלפניהבא:
ואביוטביושנים

יחדהחליטווהוא
והלכועטקלפתוח
ברכתואתלקבל
אלעזררבישל

העטק,לפתיחת
רביאלבהניעם
בתורחיכואלעזר,

לבטוףרב,זמן
טביונכנטוכאשר

שלהפיתקאאתאלעזרלר'הנישוואביו
ידיוונשקווהצלחה,בברכהובירכםהבקשה,
הטפקתילאתוריוכשהניעלשלום.וברכם
מצאתיומידהפיתקא.אתאלעזרלרילהביא

הרחבהקהלכלבין ...החוצהבדרךעצמיאת
הדברהצדיק.שלברכתואתלקבלשרצה

שאדבררצהלאאלעזרר'מדועללבי,ננע
הטהורבנופושאנערצהלאמדועאתו,
 ;?הקדושותידיואתשאנשקרצהלאמדוע

אמרתיבמעשיהרבהשהרהרתיאחרילבטוף
ממנימנעאלעזרר'מדועבדיוקיודעשאני
שכןהקדושות,ובידיוהטהור,בנופושאנע

בקדושהפונםהייתיהרבהולצערילדאבוני
עושהאנימהלהביןשכלתיולארח"ל,
אניורםנדולצערכמההמכוערים,במעשי
מתעכבתשבנללישבשמים,לאביעושה

והייטוריםוהמחלותהצרותוכלהנאולה
קדושתיעלשומרלאשאניבנללבאיםרח"ל

רצהלאהקדוש,אלעזרריזהובנללוטהרתי,
הקדושות.ידיוואנשקהטהורבנופושאנע

בידיולנעתיכלולאשליידייםואותם
ללכתהתחלתיהיובחטדי ...הטהורות
לשעריונכנטתיהתחזקתיתורהלשיעורי
במעלותועליתיעליתיב"הושםהישיבה
וכמהכמההלכתיואח"כוהקדושה.התורה
קבלניכיולפלאהקדוש,אלעזרלר'פעמים
ידיונשקתיונםמיוח,דפניםבמאור

זיע"א.הטהור.בנופולנעתוזכיתיהקדושות,

וכמהארץ,יכסההחושךאשרזהיתוםובדור

כאלואףהבכאבעמקנפלואשררביםצעירים
אשרהחטידי,אוהישיבתילבושםכלעם

החושךלילותעלנפשםבוכהבמטתרים
במכשיריעינםבטינוףעליהםהעוברים
ומחפשיםרח"ל.והלאהפהוניבוליהטומאה

הזמןכעתשחת,מרדתנפשםלהצילאיךדרך
מרגעולברוחהנפש,אתלמטורהשובבי"םבימי

הכבשן,מןכבורחמשחיתוכלירעחברמכלזה
שנילאדםלאבדהגדוליםהאויביםהםהםכי

שבים!לקבלפשוטהוימינועולמות.



 Iמהעולםאעקר Iבמשהואפגוםשאםרבש"עממךביקשתיזעתיעלעמזימיום
זצ"ל~מלעלןבמרדכימשחרביהאדמו"רנשכחהבלתיהקדושהרביעלנוראותסלא~עובדות

לקהלהודיעהרביאבלבעומר.בל"גלאגטאיש.ישןעלהמדרגותבציוןרבימאירבעלהנס
אותולהניעהנטיונותכללמירון.יוצאהואכיחטידיוישראלארץמלחמה,משתוללתבאירופה
איתויצאושנסע,מכיווןבתוהו.עלוהמסוכןמהמסעויהודיהעיקרייט,היהודייטמהמרכזיטמנותקת
גטכישידעוהמועטיטמחסידיויהוייטמיותרהגיעואולימתרחש.מהיודעיטלאירושליט

הואהצעיררבטההוא,דעהבדור ,אינואישאבלשמועות,קטעי
לאלמתרטמעברבענקיט.גדולמתרחש.באמתמהברעתומעלה
אתהטביבהתושביהערביטידעומרדכימשהרביהקדושהרבי

המוןהגיעהשבתבוקרועטהרבי,אברךעדיןאזהיהזצ"ל,מלעלוב
האחוזהשעריאלמוטתפורעיטבחדריושבמארבעיט,פחותבן

השעריט.אתלהטלפתוחודרשוהואומתייטר.בירושליטקטן
השמיעושהתקהלוהערביטהואתעניות,עצמועלמקבל
אל"איטבחשלמקפיאותקריאותאחדיוטמתרחש.מההיטביודע

שלהט.בחרבותונופפויאהוד"אינושנעשהמהכלכיהחליט
הרביעטשהיוהאברכיטמעטיהודיטניתכות,הגזירותמטפיק.

והערביטמפחד.נמסואתונטשקטהרבינטבחיט.

אתיפתחוכישררישותיהטהייתהאחתשלאמשפחתו,
החלוכברהללונענו,לאהשעריטלקברלטבריה,ונטעללחט,רעבה
לפרוץבניטיוןהשעריטעלמכיטהנט.בעלמאירר'האלוק'יהתנא
מהלתארקשההיהלאבכוח.כאשרשבועות,כמהשההכאן
היוהרגעיטשיפרצו.אחרייקרהלאורךלאהמדרגות,עלישןהוא

הטכיידעוכאןהכלנוראיט.הרביחודט.עלאלאמדרגה
איזורבלבישעוחטריבודדיטכייודעאבלעולמות,מרעיש
אתאיןלפנות,למיאיןעוין.ערביאחדיוטמתבטלת.אינההגזירה

ברירהלהטנותרהלאכיחשושכךמכיווןק.מיהמרגיזהתנאלקברלמירוןונסעקטהוא
בחדרובטליתעטוףאזשישבהרביאתלהפריעאלאאזורבלבאזהיתהמרוןהרשב"י,ממלכות

שיתפלל.ולבקשובעבודתו,ועטקהציוןמעלשבקומהכאןהטתגרהרבירע.בכיהביטחוןומצבערבי
דבריטבמהומששמעהרבי,אלעלואברכיטכמהשנודעחטידייהודישההבמקוטוהתפלל.
המוגף.השערלעברפעמיוושטלמטהירדאמוריטגדוליהכירשגטטורנריוט'לכרביבציבור
הכלהשער.אתלפתוחניגששעימוהאנשיטלחרדתזצ"ל.מבעלזהקדושלרבימקורבוהיהעולט
הדין:עלמאמןשלאמהרברהתרחשאבלהתחלחלו,אחריוטהרבי.שלתהלוכותיואחריעקבהוא
ונתןבחרבותהחמושההפורעיטכנופיתאליצאהרביומדברהציוןאבןעלשמשתטחברביצפההוא
הרביאתשראוהפורעיטפלא,זהוראהעיניו.בהטעולטשלריבונוממךמבקש"אניבוראו:אל

לכלונפוצוופח,דאימהנתקפומולטעומדהיהודיהואתשאל","ואטהגזירה".אתשתבטל
ממך".ויראועליךנקראה'שט"כירוח.זהומבקש.עומדאנימה"בזכותממשי.ך
 ...בכלל?אותוצריךמימבקש".אניזהבזכותבזכות

ב'טיש'יושבהרביתשכ"ד.בכטלוז'קודש,שבתלילמרדומסקהרביאתהרשעיםהרגוזהיברגע
היהניכרבשרעפיו.שקועאביב,בתלמדרשובביתפונההואונבהל.רואהאש.עמודיוט'לרי

מאדימיטפניומתמי,דונטערמתוחשהרביבעלילהרגוזה"ברגעהדבריט:טיבלושמטבירלרבי,
מןשלאהרבישואללפתעלאחור.עצמומטהוהואאתהשטקידושעלימ"שהנאציטהרשעיט

אתמנהיגהואחושב?הואמהאותו?צריך"מיהענין:איתורבקשרהיה(שלרבימרדומטקהרבי
הרבישלהקדושהכוונתואתהבנולאהעולט?".לשמיטשעלהלפניבפולין),היובהטמהימיט

הרביחזרחושב?",הוא"מהמילותיו.ירמזוולמהשראית."האשהעמודהיהזהלמירון.באהוא
אתמנהיגהוא"וכיצעקה:במיןפרץולפתעושאל,הואנבהל.טורנריוט'לר'כפשוטט.דבריטכך

בעיננוויהיוהעולט".אתמנהיגיטהצדיקיטהעולט?הרביכי-לדעתהיהיכולולא-ידעלאכמובן
ארשתהעלתההטובביטשלפניהטהבעתגדול.לפלאביררלימיטהשט.קידושעלנרצחמרדמוסק

רקהטער.יצאמהבשלהביןלאאחדאףתימהון.כיוהתבררהרדומסק'ר,אתהרשעיטהרגומתי
עלהידיעהכשהגיעההדבריט,התבררושבתבמוצאיעמורהופיעבהטממשרגעיטבאותטהיהזה

נבדקולמחרתשבת.בלילקנריגיוןהנשיאשלהירצחובמירון.האש
הבריתארצותנשיא :מופלאדברוהתבררהדבריטרומלאתעצרתי

"מיבשולחנו:הרביהכריזבוהרגעבאותונרצחקנדיהפליטהשאריתשהיהודיטימיטבאותט
 ...בכלל?"אותוצריךיותרחששכשהיהלגורלט,היוחרדיטבארה"ק
מתוהערביםשלושתלארץדרכואתעושההנאצישהגנרלמטביר
למשפטנפלותיק,קרקעותטוחרהחטידיט,אחדשונותפעולותהרביעשהפעטובכלהקודש.
ערביטצעיריטשלושההתביעהמצדעמדונגדוקשה.הטתגרהרביהפעמיטבאחדהגזירה.לביטול
שקרבעדותאותוולהרשיעעליולהעידאומרשגמרויוט,ארבעיטבמשךהכותלברחבתצרבקיטון
נערךבטרטכוזבות.הצהרותכביכולהגישלפיהמקץהנוראה.הגזירהלביטולבתפילותלהפציר

עלליבובמרלוושחהרביאלהאישפנהמשפטו,מירונה,ועלההרביפנההארבעיט,יוט
הפרטיט,אתהרביכשמועצרתו.התנאשלקברועללהשתטח
שייערךעדדאגה,"אלואמר:נענהשעריקרעהרביהרשב"י.האלוקי
שיעיד".מייהיהלאכברהמשפטולאפעטולאבתפילותיו.שמיט

נערךבטרטעודפלא,באורחהבא:המשפטאתאמרפעמייט
הערביטשלושתמתומשפטו(המצביארומלאתעצרתי"אני

לחייו,קץשטמהטאחדהצעיריט.ישראל".לארץמלהיכנטהגרמני)
קטלניתדרכיטבתאונתנהרגהשניפעלאחדוכלצדיקיםעודהיו(כמובן

מחמתקשה.ממחלהמתוהשלישישצריך)מה
זוכהלהרשעתו,הוכחותחוטרהאלוקיהתנאטבלזובפינה

בכל.במשפטהאיש ...הרשב"י
למחלהזכךאיןאחדהבחיןמירון,במעייןשט

אחדתשל"ז.שלטתיוימיהימיםהרביכיהרבישללוויתומבני
עלארוכהתקופההתלונןהעמקבמגדלהישיבהמתלמידיהדברבה.לטבולמטוימתפינהתמידלובוחר
הרופאיםע"יאובחנההחוליםבביתבבטנו.קשיםמחושיםאתלכבושהיהיכוללאסקרנותו.אתעורר

אתנטלהישיבהראשלנתחו.והמליצובכליותחריפהדלקתהדבר.לפשרהרביאתלשאולופנהפליאתו
כדיהרביאלברקלבניעמםונסעהמודאגיםוהילדהאבאההוא",במקוטטובלאנילחינטלא"אכן,

הילדאלהרביפנה ,"?גמראלומדאחה"האםלפניו.להזכירול
ללר'האלוקיהתנאטבזו"בפינההרבי,השיבו עצמךעלמקבלאתה"אםבחיוב.בראשוהנהןדהיה.בשא
"אינךהרבי,לואמרשמים",ויראתבהתמדהגמראללמודהמערה".מןויצאשקטשעהיוחאי,ברשמעון

ה'ובעזרתלישיבהחזרהסעהחולים.לביתלחזורזקוקברחוהפורעיםוכלהציוןלשערירדהרבי
לבריאותושחששהאב,לבריאותך".ותשובתחלוףהמחלהאלהבארץ.שהתנהלההקשההמלחמהבימי
דעתועלבתוקףועמדהרבי,לתשובתהסכיםלאהיל,דשלמלבדשממו,לגלילהדרכיטקשיט.ימיטהיו

החולים.לביתבנואתהחזירהואהחולים.בביתלאשפזומצפת.בודדיטיהודיטכמהושטפהאולי
רנטגןצילומיסדרתהרופאיםלוערכולניתוח,המיועדביוםהפורעיטכילוודאי,קרובשלבגדרהיוהטכנות
אתהרופאכשבדקמצבו.אתסופיתלקבוענוספיםהיהיהודיודטבדרכיט.בוודאיבכל.שלטו

תימהון.אחוזהיהוכולופניוגוונילפתעהשתנוהצילומים,
י'עיא. Tנעלמה,והמחלהשהיהלמהזכרכלאיןניתוח.איןהיהלאבמירוןבציוןבעינהט.נחשבכלארח"ל

חרדייתנדעיםדעלהנכרייתהפאיתלאאם
לגאלני!באצדקנימדעיחהיהמזמן

זצ"ל~רביבוביץבבימיןרירג.ה"קייושלמאהתנאהאי~מדביי
 ...הגאולהשלהגרול,םהמעכביםאחר

רבינוביץבנימיןר'הגה"קעטשדיברביהודימעשה

משיחביאתבעניןבנימיןר'דיברהשיחהובתוךזצ"ל,
לעשותשאפשרמהכלעכשיולחטוףושעלינוצדקנו,
העולמותוכלהדורותכלכילהשי"ת,רוחנחת

פעולהכלעלממתיניט
אותו.נענהשלנוטובה
לאשאטואמר,יהודי

אותטקיימיטהיו

אתהרודפיטרשעיט

והמצוותהתורהשומרי

מזמןכברבוודאיאזי

היהצדקנומשיח

וכךלגאלנו.מתגלה
לדבראדטאותוהאריך
נגרטשהכלזה,בענין
הרשעיטאותטע"י

שמירתנגדשלוחמיט
רח"ל.והמצוותהתורה
רביהגה"קאזנאנח

 iגlrג iiש illiil;ע;ןרבבכאבואמרבנימין
הפאותלאשאטל.ךאומר"ואנייהודי:אותואל

אזיוהמצוות,התורהשומרישלהנשיטשלהנכריות
שמעלגאלנו"מתגלהממזמןצדקנומשיחהיה

הרשעיט,עלהדברולהשליךלהטילותפסיקלדבריי,
לדעתעלינואלאבהט,תלוילאהדברכיל.ךדע

ונפעלשנשתדלהשתדלותכלכיבנו,תלוישהדבר
ולקייטפאה),(רבעוה"פריזעט'ן"הפאותאתלהטיר

זוהיאבצניעות,הש"יכרצוןהראשכיטוימצוותאת

הגאולה"!אתשתקרב
בפיושהיזהמשמחותהבשורותמה

טיפרבנימין,ר'בהלוויתשנערךההספדמשאבעת
הבד"צ,חברשליט"אאולמןיצחקאברהטר'הגה"צ

זצ"ל,בנימיןרביעלרואיטהיוהאחרונותבשניטכי
נשותעלששמעפעטבכללושהיההשמחהגודלאת

מצוותאתלקייטוזכוהפאה,אתשהטירוישראל
והיהבשלמות.הש"יכרצוןמטפחתעטהראשכיסוי

?איןהשמעתגדולה,בשמחהלימבשרזצ"לבנימיןר'
(הטירו !שייטעלךאויטגיטאןמעןהאטאנטוורפן

באמריקה ,!פאותהטירובלונדוןבאנטוורפן),פאות
ומיחשבמי !הגאולהמטימניזההרי ,!פאותהטירו
ישראלנשותיתעוררואלושבשניטלעצמותאר

דברבוודאיזהו ,!הש"יכרצוןזומצווהלקייטלחזור
מלמעלה.שנשפעעליון

 ...שירזותמצאבשבטט"וער
לפניבאתיתשס"בחשוןבחודשהעובדא;בעלבפנינוהעיד
שאשתילפניוושחתיזצ"ל,רבינוביץבנימיןריהגה"צרבנו

יודעיואינלבני,שידוךמחפשאניאבלמטפחת,עםהולכת
מיד ?פאהרבעעללהטכיםאומטפחת,רקלדרושהאם
אשרכזה,בזמן"וכיבאומרו;חיזוקבדבריהקדושפיופתח

להתחילשזכונוספיםיהודיםעלשומעיםויוםיוםבכל
בלאבלב,דמטפחתעםרקהבוראכרצוןהראשכיסויללבוש
שהיאכלהוטפהשתוסיףבשידוךתטכיםזרות,הוספותשום
יכולשרוצהמישכלזמןהכעתיהרהמטפחת?מלבד

כשהפצרתיבצניעות"?הראשבכיטויויותריותרלהתעלות
שבט.חודשראשעדואמר;נענהלהמתין?מתיעדבו,

מעלה,כלפיהקדושותבעיניווהביטראשוהגביהולפתע
ראשהגיעוכאשרלפלא,והיהבשבט!ט"ועדואמרוהוטיף
ט"ווכשהגיעהשמימה,הטהורהנשמתועלתהשבטחודש
שידוךעלהודעהקיבלתייום,שלבעיצומובשבט,

השידוךואכןמטפחת!עםרקראשהלכטותשמסכימים
למז"ט!בשעטו"מנגמר

 ...הגאולה?אתלעכברצההזאמה,
אנשיםכמהעלבנימיןר'הגה"קשמעפטירתולפנישבוע

סוףכלשסוףמפניהפאה,הסרתבעניןכנסלבטלהרוצים
שלחאזאוטעמים.ועודבכךהולכותהחרדיהציבורמןחלק

המפריעיםאלהכלכי"תדעו,בשמו;להםלמסורבנימיןרי
עםהראשכיסוימצותבקיוםולהתעוררותהפאה,להסרת
אחתעללווכשנודע-הגאולה"!אתמעכביםהםמטפחת
למטפחת.ה"נכריה"הפאהלבערנשיםהמחזקתהנשים
בנימיןרבנונזעקבפעולותיה.להלהפריעניסהנכבדויהודי
אשרהגברוהואהגאולה?אתלעכב .רוצההואמהואמר;
אלפיובזכותוהשאלבלבישתבצניעותההידוראתעודד
מרןדבריאחלהדגישעלינוכי(אמבכ.ןהולכותצדקניותנשים
מאדחיזקפטירתןקידםמהזמואשרל IIזצמיעלםיהודהרביהגה/צ
הדעתבישןגהכלשיהיההדגישרקהשאלבלבישתההידןראת

מהסנגוריאמתפעלימחשובימרבנימוכן-מכובדתובצורה
הבעל.)בהסכמתשיהיהובלבדצדקניותאותןשגורמית

ובגאוןבעזההולכותצדקניותנשיסהמוניאותןאשרי
הקצרותהשמלותואילוצנועיס.ובגדיסצנועהבמטפחת
יראהבלהינסרח"ל)בנעירתאשהס(אשרהצריסוהבגדיס

בשאלוהולכותהמחמירותואלובביתס.ימצאובל
כללואמצוחזקולנצח.חלקןואשריאשריהן
תלויהדורעתידכלכייכולתה,לסיאחתכלישראל
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כןולאחייהם,אתויבנועושרימצאושםונוצציםבכיריםבתפקידיםאוותעתועים,אישהבןלמוןחבותלמידזצ"לחנןציוןבןוביהגה"קכתבאשרנפלאמשללפנינו

שומויאותם ',הועבודתבתווהועוטקיםה'בביתהיושביםאותםוקכיהוא,אשלהבותחוצבידבויםכתבבולקונטוטבהקדמההביאזהמשלזיע"א.חי
חודיםועווציםבטלפוניםהפוליטיקהוכלוהמיאוט.השחתמכלהוחוקיםהעינייםאשואתלתקןבעוה"זימיואתלנצלצויךהאדםאשווהזויזותהיטוהפגםבחומות
ייקחבאמתמההםויודעיםהם,אמיתייםפיקחיםשכןבעיניהם,ודמיוןלשחוקהינםלבניבעיקויופנהזהמשלהקדושה.היפךדבומכלמאשכמוולבווחשיחת,

חלקם.ואשויאשויהםטוב.שכולולעולםאדםעמוהבלבמקומותכיוחושביםהזוקווים,מאוומתלהביםאשווהללוהנעווים

בעתשסופרנוראמעשהתשע"ב.שןבבי"ם
ע"בשמותפר'שבתלתוספתזרעויןרעוא

הגה"צע"י .ת"וירושליםיעקבנחלתבביהמ"ז
אםנסתפקתי ...בזה"ל:שליט"אזילברגרהרצ"מ
מעזותבחור ...הצניעותמןיפהלךאיןזהוילספר

מאוזמאודנתקשהמצוה,ברלגילשעזהמזרח,
פעמים,עשרותגמראקטעעלחוזרהיהבלימו,ז

אחוז, 30במבחןמקבלהיהואםשוכח,היהומיז
הימים,מןביוםלרבנן.טבאיומאבבחינתזההיה
ראהושםהקזושים,הספריםמןאחזליזוה'אינה

מביאשזההעינים,שמירתשלמהמעלותםשאחז
העיניםשמיותעצמועלוקיבללזיכרון.גם

מאוזיקרשהואהזהוהבחורהסוף,עזבתכלית,
ישרוירושלמיבבליבתלמוזהיוםבקימאו,ז
משנהטזריששהעלוחזרמחט!במבחןוהפוך
 Iהוואההיתרובאמתחתו Iפעמיםועשריםמאה

נכוןאמתוהנההזה,המעשהאתלבזוקהלכתי
תשע"כ!שלמעשהזהזכותי, Iגוזמאשוםללאהזבר

 n.מוגילבןיחטנייברביהגדזלחאגזןלופואת
איוהזלזךג:ילשמה.לרפראהיוכבךבןציב

בתאוריתותל,גתמרוםאטתר,בןאלחנן
יידהסבמשעהיחלצחתרפרא"שהידל;ן.

נוחללויעריתו,חולנדמשהולולירחם:
בתחבהוועייתו,דבקהבןהללורעייתו,מרים
 .ויעייתומריםבןבייןמרים,

שאלתיהכטילויענהועדנים,עםשניהלובשים
כנטעיםמתוקיםבפירותתאוות.ילמלאתונקשת.י

יאמרושעליהםמגודלים,
קודשפריזההמושלים,
המדע,אישויענהוהילולים,
טיפשהויודרדע,ככלכל
שמץאשר !ומשוגעמובהק

הפירותהלאידע,לאחכמה
הטוחריםאצלימצאוןלא

הרמים,ההריםעלהגדולים,
הפחותיםאצלאםכי

כפרותומראיהןוהנבזים,

יושביםוהרעות,הרקות

כלותמכוערות,בחניוות
אללוברחועתהונחרבות
כיבבית,ךותנוחתלךמקומ,ך

וכלהצללים,ונטוהיםפנה
והמתוקים,הנחמדיםהפירות

עםבער,אינופעולתזאתהמשכילים.כברם
לאאשרואביוןעשיריחדוקטן,גדולנער,ועםזקן

מחכמים.חיבוריםמחברימורים,לקולישמע
ישתעשע,באמשכילוכלידוע,ממילאוהנמשל
נעלםכיעלובוקעפולחכמונוגע,בלבווטכלולפתי
לפעמיםכישפה,מכלהאמתקבלמשארז"לממנו

גדולילפעמיםהחולהוגםבאשפה,מרגניתאתמצא
תקווהעודבואיןבאמרםחרפה,ילבישוהוהרופאים
קריםכמיםתרופא,ימצאגדועיםובטמיםנשקפה,

יתחנןפיוובמורפה,בשפההמדנרעייפה.נפשעל
ענין.ברובהחלוםבאכיחרפה,יעטוהולבל

בשפלותו:זצ"לחזןציוןבןרביהגה"קומסייס
לאגםמשיח.שלצערועלוהנאנח.הנאנקדבריכה

בידירבים,כהצעריעלהשכינה,גלותעלשינה,ראה
השמיםשעראלכפים,ופורשוהגרים,מואבאדום

היאנאהרחמן,אבלפנייתחנן,לבוומקירות
גלהחושהמהרהנא.הצליחהה'אנאנא,הושיעה

שכינתךוהשביצען,בלאהלביתךיבנההנטמן,קץ
וקנין,מקנהברובנדחנוואטוףוזמן,כקדםלתוכו
חזןמרדכיציוןבןותימן.מצפוןומערנממזרח

נבזיםהשפלבעולםשפההגםכי-לקחויזטףחכםישמע
היטודנוטריוהיראים,חכמיםהתלמידילעיתיםהם

עוניחייהםחייםכיהחושביםוישבבוראם,הדבקים

יבואיוםאךבעינהם.החכמיםבעינייחשבוולפרמיטיבים
לאחרמעלהשללב"דעוליםהכללמןיוצאללאכולםבו

מיבעיןעיןכולםיראוואזהעולם,בזההקצריםההבלימי
לעולםכראויעצמםהכינואשרהאמיתייםהחכמיםהיו

יראוהעולמות.בכלתאירותפארתםוגדולתםהעליון,
אמן.בישועתו,נפשנוותגלליבנוישמחעינינו

כיטויעללהקפידבביתםשנוהגיםמשפחהעםב"בבעיר
פנהעצותאובדמלהגיע,בוששוהשידוכיםאךמלאיאש
שהפנהשליט"אקביבסקיהגוח"קמוןאלהמשפחהאבי

אתהרבששמעשליט"א.לאחרשטיינמןהרבלמרןאותו
ורקאךלחפשולהמשיךלהתפשרלאלהםאמרהסיפור
לתפארתבתיםבנוילדיהםכלוב"המטפחתעםשידוך

אתלשמורשנזכהרצוןויהימאודמוצלחיםוילדיהם
ב"ב.בהעוכהובהוקרהי.ש.ר.אמן.באמתבגאולההצניעות

אפשרהי"ו.דמשיחא""עקבתאוהנפלאהיקרהגליוןלכבוד
ביאתלפניממשהאלוקיהצושהזוהקיעלונכםעללומר

בישראל,והטהרההקדושהבעבוונילהתחזקותמשיחנו
מגרנהשניםבמשךסבלהאשתיבב"א.שנזכהרצוןיהיה
שעשתההטיפוליצליחשאםובדרבותכופים,ראשכאבישל

טוב,מרגישהועתההצליחוב"ה Iill 100ךסלעלוןנתרום
ולאחרבזבבבעצםחודשיםכמהמכאביםסבלתיאנוכיוכן

הכאביםיעברואםשובונדרתיכלום,נמצאלאבדיקות
כללי.בעלמוהכאביםוב"הלעלונכם. Iill 100עודאתרום

ומפליאבשרכלדופאחסדי,לעולםכיטובכילהיהודו
בכלהשמיםמןשתברכורצוןיהיהמרובים.ברחמיולעשות
קצאביוסף.אשדו.דבברהב,בתורה.הכתובותהברכות

שומושהוא,כמוזהלמכתביבמהלייחרתוכלאםיקרעורך
בשבועותלראותנחרדוישראלבארץהתורהבני !שמים

מסוים.בגליוןהכותביםאחדשלעטופרימאמרהאחרונים
תורהוחידושיומתןמשאובולעתמעתהיוצאנכבדגליון

כהלכה.שלאבתורהחדשותפניםגילהלדאבוננווהפעם
החבורהמבנייאחדבשםעצמואתהמכנההב"להכותב

כיסוישלבנושאחדשיםיאופקים'לנוהרחיבאופקים.'
אתהמכסותהמטפחותעידןתםולטענתולנשיםראש

לאוריצאהקיהשובבי"סימילקראתהתורה!בנילציבורמשמחתכשורה
המיטהשעלשמעקריאתשלמעלתהשגביבוארובופיפיות""הרגקונטרס
ז"להאר"ירבינוהאלוקידבריפיעלהמזיקיס.ולהרהיקהקוציםלהכרית
נקישיצאכדיאדס,שלנשמתולתקןמאודעזונפלאנעלסגדולסוד"ונבאר
בלבד!!לאברכיסמיועדשעה"מק"שדרושיהייםעץפרי .העוון"מזהוטהור

כוללבלבדחע 15שלהקרןבמהירהרביס.לזיכויישראלגדולישלבעידודם
 • 076-5402409בטלחודעהלהשאירניתןמשלוה

העלוןעללכםלהוזותרזצהאני Iרבשלוםדמשיחאעקבתאהעלוןעורבילכבוז
המרובההקריאהבעקבותשבשמים.לאבינזישראלליבותאתמחזקאשרשלכם

הנכרית","הפאהשלבנושאספרלכתובהתעוררתישלכםזהספריםבעלזנים
מפאהשהחליפזנשיםשלאמיתייםסיפזריםכתשעיםשלקובץהזאהספר

 ...עצמיעל"קבלתיהספרשםהטבע"."שינזיממשגזולותישועזתוראולמטפחת
 • 0547-723830בטלפזן:הספראתלהשיגניתןשבת".לשזלחןסיפזרים

ירישלים 40ישראלביתרחיצדיקים""דררארגיו

שלולציונוהקדושט IIהבעששללציונםנסיעות
עתבכלע IIזימברסלבהרה"ק

גיותר-iווןתיקiו-iוחגרiו

 02- 5400100 :לפרטים

נהגוכיצדאחורהדורותארבעלחקורלנוומההשיער
היוםיהחייםלטענתו:הרחוקות.בגלויותהשונותהזקנות

אנשיםמחשיךהיהכשהיוםפעםפעם'!שהיהמהלאזה
וכשהיוהלילה,לשנתומתכונניםבבתיםמטתגריםהיו

העגלהאתלהכיןצריכיםהיואזילעירמעירלהגיעצריכים
נקודה.פעם!שהיהמהלאזההיוםהחייםהסוסים.עם

אותומוסיףרכביםגםישלקילותודהחשמלישהיום
זהפעםהחייםחדשובביסוחגבוהבטוןוהפעםוטועןכותב

הייתההראשאתלכסותכדיפעםהיום!שהולךמהלא
שמצאהפעמיםבדשאריותלהלבקשהביתעקרתצריכה
אירקבגורלהעלהולאפעמיםאךנאותשאריותלעצמה

אבל ...פעםחיוכך ...עלובותכדיעדפשוטותשאריותאלו
למההזהראשהכאבכלאתבכללצריךלא !היוםהיום.

ועודהראשעלבדלשים ...מהבשבילליתגידלהתבזות
פוסקיםהרבהכךכלשישאחרי ...מהבשביללהתבזות

עלומסתמכיםלכתחילהזהאתשמתיריםהמוןממש
למהכןאם ) ...ממשפסוקים(כמעטמפורשותסברות

הראשאתלהריםצריךלביזיונותעודלאדי, ...להתבזות
עירלבובבנה(הבהמורםראשעםזקופהבקומהללכת
יצה"ר.דבריע"כד)י"א,בראשית ...בשמיםוראשוומגדל

נעריםבאורח"להתורהסילוףבימינועלתהשככהלנואוי
וכברימאסו.'חטאייראישלבוראלמצבהגענוויחללוה

האמתלהסתירהרוצה ), 80כ",זצידק(צמחהחכם:אמר
אביךמוסרבנישמעהרבה.ייגע-השקרלהסתירוהרוצה

אלבניאישלפניישרדרךישבנילראשיךהםחןלוויתכי
לגרגרותיךוענקיםאמךתורתתיטושואלאיתםבדרךתלך
רגליךמבעמוותדרכיואחריתהתבאאלחטאיםיפתוךאם

שבע.בארתורגימןמסעודבכאב,הכותבמנתיבתם.

לאברהם"ה"חסדשלההבטחה
ושואליתברךלפניוומתפללשקהליבשכייידע

ימבטליודינוגזרליקירעיןשאלתיממני
השקלבישתסנילתבכחשבעי;'םדיןגזרכל

ריקם."חיזרתתפלתוואין
•••• 

ביוררילעהלותד-תמילהתאמץשצירךמיהים"גל
השקעניןוזהוקהליפותביושנפלי r:;הינ'
כויכמיהוהקליימעמיקקייגי!:;;להעלותיעקבשלבש
~למה)(תפארתצריכינ~~ות.אחריובניו~ל

ז"ל,י I1הארמרבינוכנרהאהשק,"יעןךק
הוקדש) תרה-(\(עיזים"משנtרותשנעשהההו~

","" ••• + 

ופניולקרעיםקרועיםבגדיוודלעניאחדלאישמשל
המשכןלמקוצעותעניים,בפתחיושבורעיםדלים

לעינים,תאווהפרותמיניולפניובירכתיים,
תארוגכאילוהואמים,פלגיעלשתולכעץ
ושבים,להולכיםלמכורכדימים,אפיקיעל

עלתהכילראותו,פונהואיןושבים.נערים
מחוטררעביםנשאריםכגדול,וכקטןצחנתו,

העניזה,אצלבאושבהםופקחיםכל.
אישהראיתזה,אלזהוקראוהנבזה,המאוט

לשוןמכוער,בכלימפוארתחכמהכזה?
ואתהפרינאכלשפר,אמריהמדברת
מפירותיווקנולעפר.נזרוקהקליפה

צופים,ונופתמדבשהמתוקיםהנחמדים,

לבבורחבעינייםגבההול,ךבחושךוהכטיל
כיאותו,בזהבלבבואותו,כראותומל,ךכמו

ואלמראהואלהביטיעןבעיניו,נמאט
כדיהנחמדים,לפירותיופנהולאפניו,תואר

וכהעבר,וחמקמהעבדים,הבניםלהבחין
בישבןאדעולאאקרב,לאלכרמאטחוראמר,טחור

לפירותונפשורוחוכיבשוקים,לטבבוהלךלטב,
אצלהנה,ואחתהנהאחתובאהולךמשתוקקים,

אשראישוימצאהוימצאנה,אוליהגדוליםהטוחרים
האיש,שאלושאוללו,חטידהיהפלאאשרלו,רוח
הטוחרים?בשוקפהלךמהמניש,ובןהכטיללזה

ותגובו-:ת D-מכבתי
לההיהביתיונושעתי:הבטחתישליט"א.הרבידי"בלכבוד
שאםעצמיעלוקיבלתימסויםשידוךאיזהעםעיכובאיזה

עקבתאעבור Iill 52אתרוםהשידוךעניןויסתדראוושע

הטובהצדעלטודרהשידוךעביןכלפלאזהוראהדמשיחא
 Iillב"ןמצ"במופלאה.דשמיאבסיעתאלהיותשיכולביותר
הקדושההתורהאוראתלהפיץלהמשיךשתזכוויה"ר

ה.י.פ.רוממהירולשיס.אמן.ישראלעםבקרבוהצניעות
ליידעברצוניוכוט"ס.אחדשה"טדמשיחאעקבתאלכבוד
שבעבתהדגולההרבניתעםשהיהמעשהעםהציבוראת

מגדולתההתפעלנורבותפעמיםע"ה.קנייבסקיאסתר
שהיהפאה)שלמאדקטנה(חתיכההפוניאתשהורידה
שליט"אקנייבסקיהגר"חומרןהראשכיסוילכובעמתחת
מספרלימסרוגםכךכידוע.הע"זפאותאתלבערכדישרף

אלווגםככולםרובםמע"ךעשויותשהפאותפאותמוכרי
קניבסקיהרבניתבנ"ל.ע"זשלתערובתישנםע"ךשלא
עליהןשקיבלווהבחורותהנשיםכלאתמאודהעריכהעייה

ביתהמבאיאחתליסיפרהאחתלאראש.כיסוילשים
שלאאליהמהקרובותמיעלמאודבצערהוותהשהרבנית

העלוןמעלקוראתאנילכןפאה.אלאראשכיסוישמות
ותשיםהארורההפאהאתשתוציאאשהשכלהזההנפלא
ישראלגדוליכלוכמובןהיאהרבנית,לע"נראשכיטוי
ברצוניולטיוםואחת,אחתכלעלבתפילהיעמדובטוח
ולאבפאהדבוקהשהיתהאשהעםשקרהמקרהלספר
בתאומיםונפקדהראש,כיסויעצמהעלוקיבלהנפקדה
התפעלותממשטפונטניוהריוןקלהבלידהשנים 15לאחר

ש.ב"ב. Jהכותבתלזיכויהרביס.ה. .האמינושלאהרופאים
הריניהרבים.מזכהדמשיחאעקבתאהקדושהעלוןלכי

שאירעמופלאמקרהעלהנכבדיםהקוראיםאתלעורר



אחיעזר.ממושבל IIזצזכריהעובדיהמאריצ IIהרה 1-חאדץמןחסידאבד
בומטוימלביתהחמהבנץהתפילהלאחרמידניגשבחו"ל.בלילהרניקומי

ישןהביתבעלאתשמראההואלהתאכטן,אמורהיההצדיקימאחדעלנמנהזצ"לזכריהעובדיהרי
אמכיחשבהמאריבבוקר,וחצישבעבשעהזההיהבמיטתו,כלבדורנו.חיואשרהמופלאימהיועובדי
אינומטתמאכזובשעהישןהביתבעלהעולמבזהוחיותושמחתו
וטפחבדאגהאליוניגשומיד ...בטובחשהיהשנה.לתשעימקרובבמשך

הלה ...טוב?מרגישאינךהאמשכמו;עלועטקהבוראעבודתורקאך
 ...שנתואתהואישןהכלבטךכיחייךאכלהטפרעמהלךהואהתורה,

תווםמיםהבארהבעלעםהמעשה(וכעיןגמהטפר.עמישןהטפרעמ
~~~~~~ ~~~~~~ 

 ...אותוותפייסתלךהיהלילהחצותזמןבהגיע
קדושהיהופיומופלאות,היומידותיובוראולעבודתכארימתגבר

התנאדבריאתמזכירהיהתדירוטהור, Jלאמירתביתובפתחומתיישב

אלאלגוףטובמצאת"לאבאבות;היהכיעדבבכיות,חצותתיקון
עתהטוכותבחגאחתופעמשתיקה"גדולהבצרהשקועכינראה
לאחרנכנטובנו,אצליתארחאשר ..מא.ד
בכדימטויממדרשביתלטוכת.התפלהאחדליוסילושיעזבנימסכיסאיני
החלומידבטוכה.מהדברלטעומ-יייIf"יt M !·יt Mיsיtיי~רהגה"צאחיעזרמושברב

דקהכילהצטדקניטההבןבמקומ,האנשימאחדלהקיממבחברותאעימולומדהיהזצ"לזכריהשלומ
בנו;אתזירזהאבאולמאחרימ,יהודימכאןישבוכןלפנירבונפש.בלבלזהזהיאהבוהנטתרבתורת
 ...אותושציערנואותוותפייטתלךוגמנקומ,הבהשמאריעדהתפילהאתמתחילהיהלאהמושב
בקדושה!אכילה ...אבטיחמיץזה ?מדוענשאלהיהוכאשרמגיע.היהעובדיה

לפיומאכלדברהכניטאשרעתובכלבקדושה,היתהאכילתואתלתארהינכםיכולימוכימשיב,הרבהיה
רקמאכלושכלדעתוגילויותפילותהכנותקודמעושההיההפטידכיידעאמעובדיהלרבילושיהיההצער
צומותובערביהנאה,לשמולאיתברך,לעבודתוגופולקיומהוצרךאשרבעתכיהיהוהפלאאח.דקידש
בנונכנטאףפעמ ...גחלימשלבעפרומטבלולחמאוכלהיהמילדיו.אחדאתלהשיאעובדיהמארי

המארחלאכול,עמולהצטרףאביוביקשוומידלביתוהי"וטידרובחו"ללהתקיימאמורההייתהוהחתונה
בנועגבניות,רטקנראהשהיהאדומבמשהולחמוטבלטיפרהנטיעהלפניאולמלנטיעה,כרטיטימלו

ראהלתדהמתואךברטק,הלחמטבלהואאףכילנומטפראופןבשומהטכיםלאוהלההמושב,לרבזאת
רטקלאזהאבא,אבי;אתשאלתימיד ...אבטיחמיץזהכיהיהאשרהמאריאח.דליומולויעזבנוכי

זהמהבפשטות;השיבניאביאולמאבטיח.מיץזהעגבניות,תחייהצדקניתלזוגתומידהודיעלרבמבוטל
 .. '.הלעבודתכחשיהיההעקרמשנה,שזוגתולאחרורקמבוטלת.הנטיעהכי

לביתךכשתגיערקהפתקאתתפתחטפורימלימימרקילכוכיהרבבפניהתחננה
שנימכמהעברוחתונתילאחרהי"ו;בנולנומטפרעוד ...צערמתוךהטכימויחזרו

היהזצ"לואבימא,דגדולבצערהינונפקדנו,לאועדייןהקילנועביתבפתחולמדוישבו
עלמצטעראביהיהנפגשימשהינועתובכלבעדנו.מעתירזהאוהבימהיזהמושבורבזצ"לעובדיהמארי
שרויהאבאהיהאבי,בצלהתארחנועתאחתשבתכך,ארעונצורות.גדולותפעלוובקדושתמלזה
בידימטרשבתובמוצאיהשבת,כלבמשךגדולהבשמחהביתבמושבלבנותשגמרולאחרכיפעמ

מרובלביתך,כשתגיערקהפתקאתתפתחאלואמר;פתקפתיחתועלברבימחגיגיתפרטמוה"י.קולנוע
בכדיעצומה,במהירותזוגתיעמנטעתיוטקרנותהתרגשותהמושב.זרבהמאריהלכומידפלוני.ביומ
פתחתיהביתהנכנטתיכאשרמידהפתק,אתלפתוחשאוכלבתורהעטקוושמהקולנועביתפתחלידוישבו

בו;כתובהיהוכההפתק,אתבהתרגשותמיכלפלאזהוהנהבחברותא.

תצטרךובקרובבטו,דהדבראתלשמורנאאתבראותובמקומ,לחגוגשבא
שלאחשבנושעדייןלמרותמוהל!להכיןברחהללו,הצדיקימשני

שכןגבולהיהלאלשמחתנואךנפקדנו,הקולנועביתנטגרוכךבמהירות.
יהיהכנרז~הכ,ןכתבזצ"לאבישאמידענו ...נפתחטרמעוד

והכןבן·לנוויהיהבקרוב,טובותבשורותנפלתילאחטאתילאאס
נושענו,כיהתבשרנוטפורימימימתוך ,וכלולילהיוממבהיהיהדבוק
 ...זכרבןלנונולדחודשימתשעהולאחררצוןלעשותנתוןהיהמוחו

ספרועסבחוץעמדהנמצאיהודיראהפעמהבורא,
לביתומחוץהמוריעמדהימימבאחדרץמידלעזרה,וזקוקבתעלה
יבואוכימצפהונראהבידו,כשהטפרבדרכואךלו,לעזורכדילעברו
עברולאאולמהתפלאו,קרוביולקחתו,וכולוהתעלהבבוץונפלמעד
אתשראונוטעימרכבוהגיעטפורות,דקותאשריהודימדמ,וזבפצועהיה

פניךלאןשאלוהו,הללובחוץ,עומדהמארישמעוהולהצילו,במהירותחשו
חולהלברךאותילקחתלבואצריכיממשיב;והואמועדות?לך?כואבהיכןרבי,ושאלוהו;מכאבימגונח

לקחתבאנואנומארי.ואמרו,נדהמוהללוחולימ,בביתחטאתיכיליכואבבפשטות;השיבלתדהמתמ
הנמצאתחולימבביתמשפחתנומבניאשהלברךכעתאותךאניכךועל ...נפלתילאחטאתילאשאמלה.'
וקראעממ,עלהמידוהוא ...ידעתוכיצדקשה,במצב ....זועק

והיומפלא,בדרךהתרפאהואכןוברכה,החולהלידתהילימהשבתכלגנחאמיתיתצרהאיזהעל
ושלימה.בריאההיאבאיזהקודששבתבלילבטעותנכשלאףפעמ
הרף;ללאגונחוהיהבשוגג,שבתחילולחשש

לאלהרגיעושניטווכמהחטאתי,חטאתי
שבתבלילמיוחדיהודיהביאואשרעדהועיל
כלאךמצרתו.להשכיחובכידלבדחושיראה
חטאתי.חטאתיודואב;כואבהיהשבתאותה

 ...בטוב?חשאינךהאס
אולחטואיכוליהודיכיחשבלאבצדקותו
כיפעמוארעבציבור.תפילהאומצוהלהפטיד

מועטלזמןבנואצללשהותהוצרךאשרבעת

 ...לךרקאניממתין
 ...לךרקמחכהאניהראשון;לנכדואמרוחציכשנהלפני
פטירתוקודמלהיותרצה(שכןלהתחתן,להזדרזראה

פטירתו,קודמימימשלושהואכןהראשון)נכדובחתונת
זצ"ל.המארינפטרימימכשלושהולאחרהראשון,נכדונישא
עבוריושרמליץיהאממרומיממעמנו,נטתלקכיחבלחבל

וחושביהייראיהחשובימבניוכלועבורשתחייהצדקתזוגתו
בגאולההיאתלעבודכולנונזכהכיישראל,כללועבורשמו,

אמן.קרובה

דאבדין!עלחבל
נודעהגליוןסגירתעם

עלדבוכאבבצעד
גאוןהאישלפטידתו
בדךושפלענוותןוצדיק
ה'למלאךהדווכההדב

סבלאשדצבק'ות
קשים,ייסודיס

זצ"לשרעביישידבי
רחובות,העידוכחכוכי

יובאאדותיווכאוכד

הבא.בגליוןאי"ה

נסתריםצדיקיםהספר

אשרב'וחלקא'חלק
 IIIיירYיlדשובוהודפסנחטף

נשכר,והזריזלאזול,
בירושליםלהשיגניתן

הארץ

הילולתביוםבתפילהשמותלהזכרתהזדמנות

הקדושציונועלזיע"אהחיד"אמרן
ארה"ק,ברחביומופץעותקיםאלפיבעשרותיו"לזהגליוןיקר!ייהוז

גביראוגוףמשוםנתמכיםואיננו(היותעלינו,כבזיםהרבותוההוצאותוהחובות
המשלוחיםעלותורקבלבזבזוארהשולחיםישראלביתמעמךלפורטהמפרוטהרקוכזו,'

 100סךהשולחכלוכזו')ההזפסההוצאותשלרכיםאלפיםמלבז Iillאלפילנועולה
הילולתביוםלברכהנזכירםואנולתפילה,שמותחמשהלצרףיוכל ~

ציונועלאזר)(י"אפקוזתוביוםזיע"אהחיז"ארבנוהקוזשיםקוזשמרן

יררשלים 57194ת.דהכתובת:הקזוש.

במידדתידהדאהיהדדימבחן-גבחלתןהזהרד
דבנימשניעלמטופרנהר"של"זוטובטפר
זריאןהרבהגה"קבטבריה,שהיותורהגדולי

האשכנזי.קלירטהרבוהגה"קהטפרדי,
בצדקותמבגדולתמ,מאודהתפרטמושניהמ

להרבששאלופעםאירעוהנה,ובפרישותם.
מהופטקעירוביןבעניינישאלהזריאן

שלפטקואתקלידטהרבכששמעשפטק.
הלכהבדברשטעההבחיןהטפרדי,עמיתו

ופרטםהלך- ?עשהמהלאמת.כיוןולא
בראשפלטתרכתביהשליך ... !?פשקווילין

הרבשללביתובאהואולא.לא !?חוצותכל
הטוגיאאתאיתויחדללמודוביקשזריאן,

ופלפלוהתורהגדולישניישבובעירובין.
הרבשהרגישעד ,והפוטקיםהגמראבדברי

לאמדועקלירטלרבושאל ,בטעותוזריאן
נכון,אינושלוההלכהשפטקברביםפירטם

התשובהאת ?הרבימאתלהכשילשלאכדי
עלינותובהלעמיתוקלירטהרבשהשיב

"חובתבנינו.ולבנילבנינולעצמינו,לשנן
מצווההיאחכםתלמידכבודעלהשמירה

מצוותשלמהותהכלואילומדאורייתא,
מדרבנן".היאעירובין

זה.עמזהישראלגדולי

בתירחהעצימחגדילתימלבד
יחמידית,המיסדעוכידהיה

צעדוכלגדיםהיהידערדתדד
קטןידלאףליחידיבישהאי

יהעוכדתבתירהגדלותן
אךהיחה,ידועה nת"אלפי
וכלגריםחששוככלייתר
ליהידי.בישהאיצער

בירושלים.ישראל""ביתבשכונתשהיהומעשה
שבשכונה.הכנסתביתלידשהתגווראחדביהויד
ועיםלויחותגומהבביתושהחזיקוהופת

פנובוואם.לפניבעומדםלמתפלליםשהפויעו
היהודיהמקום.אתלעזובבדוישההגבאיםאליו
כללהםואיןפונטתו,מקורהיאשהופתטען

שניעמדושכאלו.דרישותממנולדוושטמכות
התווכחוהבעיה.אתללבןוניטוהצדדים

השכונהובלפניתווהלדיןשבאועדוהתדיינו.
מטפליק.זצ"לפולנטקימהוש"אהקדושהגאון

ביותו.מוזוהיההובשלבביתושהתוחשהמחזה
בקולעליהםצעקוהוהתחילה.הגבאיםנכנטו

אתלנשלדעתכםעללהעלותהעזתםזהאיךמו.
בבושתהגבאיםיצאוהזה?היהודישלפונטתו

נכנטמכןלאחומידונכלמים.נדהמיםפנים.
איךקצף.בשצףהובצועקעליוגםוהנההיהייז.

ולהפויעהמקוםקדושתאתלחללמעיזהינך
עםונפגשפניםבבושתהואגםיצא ...למתפללים

בשלמבוישיםהצדדיםשניעמדובחוץ.הגבאים
שגםאחדלכלהתבווכאשואךהרב.שלגעוותיו

בצוותאהובאללגשתהחליטונקי.יצאלאועהו
אניהוב:להםויאמוהמוזו.הפסקלפשוולשאול
לווהוותישלו,ה"תכלית"בדבואחדלכלהשבתי

לנשלאטווהגבאים,לכם.לעשות.צריךהואמה
אטווהרפתן,ול,ןיהודי.שלפרנטתוולקפח
גםשישלמדים,נמצאנו ...למתפלליםלהפויע

אתלקייםומטוגלצויךאחדשכלשכזה,מצב
התפקידשמילויטיבהכלואיןוייעודו.תכליתי

הליכותיו.בקיוםלוויפויעזולתו,עםהתנגששלו

יביעו)(טובך


