
זצי'לןשאילאכאצייוכןיכימרזוסקדישהאדיררג.אוןמרן- Iהפדריםביוסשהגיעוהמיוחדו(ךהמנו(ךמשלד'חי
הרחבנוזצ"לשאולאבאצווןבןרב' pהגה"מרןעל

ועגודה,בתורההאדירהמגדולתוהשניסבמשךרבות
הכלשלאמהצדמזעיךמעטנצייןהפוריס ם('ולפני
למרחוק.וראייתןגשמיםברכותיוחשיבוהידען,

 ...קרח:תעיי,הרופאשלידןכף
רבנושללבכתיעולותהכוהפוריםבכום

משלוחילהגכאולדיהן,עלרגותמשפחות
העיקרי""המשלוחאתבהציגןכהוקרהמנות

הילדזה"הרב,בפניו:בניהןאתלובהראןת
עללגשרןכשבאואחת,לא "!בגרכתושנולד
אנישלי",הכלד"זה :בשמחההיהאומרלידה,

עברושבוראדםלפניובא!פעםפעלתיו
טיפוליםנוראה,ייטורזםדרך

םוריקוממושכים,רגים

ודיעהםמוגטיוים,שתימו

למצג,להטתגל"עליךהרופא:
יהיושלאהעובדהעםלהטכין

משהשיב "!לעולםילדיםלך
ענהותקוותן,אגדהשלא

שערותלי("שיצמחי :הרופא
 "!ילדיםלךיהיוהי,זבכף

בשמעו:כךכלכעטרבינו
וכיהוא,אלוקים"התחת
אנ(ןהל,דהעלהואבעלים
לךייויהלךשיהיואותךמברך

ןתדרושלך,ויהיולךיהיוו
םילדישמונה ... "!וידכףאתלךלהראותממנו
רביםמיעוטרבום,בלשוןלך","יהיולו.נולרו
עדיןהרופאשלידזוכףפעמים,ארבעשנים,
 ...קרחת

יכפסחכפיריםבביתתהיהאתה
בביתמטוים.יהודיהרבאלעלהפוריםגערג
מצרכיהיוכבר ,פוריםשמחתשררהרבנו

המנותסשלוחי
עלהמוכנים.
"קיבלתיוקבל:

מילואיםצו
יוםלשלושים

זו,גזירהאיזו-

גביתלהיותלא
לא
בבית

הטדר?"

"תתייצג, .ורבנענהולא","למהלהתייצב?"
למחרת,התייצב "!בוטלהשהגזירהויודיעוך
שוחרר.וכךנדחה.ושירותושינוישחלוהודיעהו
ובושעהמגילחקריאתלפניהרגגרכתאתקבל

הכתרהואתקדימה,דמי,נתןדירהקנהרביביאחיין

ביקשהקודמת.דירתיממכירתלהשליםקיווה
דולר,אלףרעשוחמישהמאהטביר,מחירעבורה

דועמעטים ,והתענינמעטיםלקבלו.הצל,חולא
משוויה,מאדנמוךמחירוהציעונכונות,הביעייותר

לפניכבדים.חובותבגינוליטוליצטרךכיחששהלה
זמןשהואהחליטרבנו.לביתעלההמגילהקריאת

הכלתדאג,"אלנענה:בישועה.להתגרךגלומס
רועבקיבלשברערבאות "!כטתדר
אלףוחסישהעשריםמאההדירה
משרצה.יותראלפיםעשרתדולר
יגריא!חיאכךאסתורה?·למרהוא

הפאטיתהווה .תובריםשנינפל
ורוזכוה ,וחחוש .תיתחפשמ

שנפלהוצרהפלוניתמשפחת
עשרהבשמונהבןבנםעליה,
מרפא.חשוכתבמחלהחלה

רחוקהמטורתית.המשפחה

פנינומלאה.מצוותמשמירת
ציון,בן"חכםאמרנו:אליו,
מישהו וO!ל"אאמר:!יואותותברך

 !'ילאאמר:ש"ינתחוהו?"שאל:

= Itlmli ,גזירה"זוטובה
'ילכןקשה!"

"הגזירההפציר.הגזירה",אתלבטלבאתי,
בפוריםבביתתהיה"אתהרבנו.הודיעובטלה",
לאמהצי,"להתעלםלהבין:ביקש "!ובפטח

שאמר:מיהיהנכאים.איוירתהשתררהיעזור

ישיחיה,אםעשרה.שמונהבןהגחורציון,בן"חכם
לא"אני "!תורהשילמדבתשובה,שישוגטיכוי
דברארע-האחותמטפרת-לפתעענה.יכול':
לאלהט.ממשהאדיםהואלעד.אשכחבילא-נורא
אחר.בעולםריחףכאילואיתני,היהלאאותנן,ראה
זאת.לתאראפשראיאור,ממנוקרןזהרהוא

בשמעואזלשולחן!מתחתלהטתתררציתינחרדתי,
אלינושגכאילותורה!?"ילמד"הראקולו:

עצמועליקבלאםיבריא,הוא"טוב,ממרחק'ם.
 ."!יוםבכלולהתפללתפיליןלהניח

כחתיבתינשתתףלאאךבישיבה,יישאר
נחוןרבנוכיאומרהיהזצ"לצדקהיהודהרביהגה"צמרן

נושיבהנחורשהיהטיפרלדוגמהגלויה.הקודשבריח
"ישרננו:פטקלהרחיקי.האםדנויע,והפרטדריהשהפר

הייתכיצרהיה:בעיניוהמורדלהרחיקו".לאאךלהענישו,
המתאים:העינשאתמצאאףבילןר.מריבןחהיאילונוהג
בשעתו, •הישיבהראשטיפןבחתונתו!"נשתתף"לא

דעבישיבהישאראםאבלניחא.להרחיקו,לא .תהותי
הבחורליבו!?שמחתבייםןב"ננקום"מדועלחתינתו,

וחכםחכמים,(עמ)את"הולך ;וקהפטבווהתקווםנשאן,
מוותקיבל .ה"א)פ"ידעותהלכותרמב"מכ.י"ג(משל,

צרקהרצון.השביעלימודואףהישיבה,בטדריוהשתלב
הוא-בתוקפונשארהעונשאבללהרחיקי.שלאההחלטה
 ...ליבחרנערכהוהחתונהאסריקאית,נערהעםהתארט

זי'ע'א. ...כנקמהולא-נוכחהיהלאהישיבהמהנחלתאיש

-~ 
י הקצרות!מהחצאיותבשמזםגזולטרןג 1 'נעשהכילוזע

לשהותלירולשיסבאזצ"לאבוחציראישרא~רבנוהקדושהאדוכו'רשכיוהתבשנחזההיה
לשולחווכטיביסנכבדיםאורחםיועודחתנוורבנוותבהיהיוכיסבאחדהתנו,בכיחיוכיסכמה
ההתבודדותלאחרהדבר,פשרמה'דעלאאדסואףהדלתאתנעללתדרןונכנטהאדמןירקס

כילסל.ר,ואטפילפנישבואמר:לחתנווקראלהביספנ'יוונפנוחדרייצאשעות, 24שארכה
ינגזוהישרלאלעסגדולקטריגונעשהקצרותחצאיותשלחדשהאופנהלהנהיגעימדים

כיכליללבטלההצליחולאארהגזרהלבטלהקב"הלפניבחתנוניסעמדיהדןךצזיקיכליה,
תחתיוגלבהסו!קויסוגליהסאתווישכויפלוזקנות Iוקניםחיוכליהבוכקוסהחליפוה,אס
וקניסהרבהרכיתשניסלוכיטתםורותקופתאווכיבאופונפלוומופרקבאותוואכווגלי

חדרוצויםובגדיסהברךגבובההקצוותהשמלותכילנוואויהסאל,)באנסידנא(סיצדקיים.ו
שכשוכים.לאבינווויתויצ Dמהנגרסמהצערדוייעלאואי,חוזיית,ונשיםנערותלחוןכיוס
שבים!בל pלפשוטהויוכינוישראל,וכללהקיינההשכולעוהחולותהחללםי <ל;חוסל

טעםמרגיישיםעידכל
זצ"לשפיראשמיאל 'יבהקדישהצייקכצלהייןמשתה

שכוותבעתשמיאלר'עליוזעקאשרהרבראתשנביאלפני
כיונאמרנקריםהפורים.יוםוהקדושהנשבגבייםרקדושה

ד'היהישקטצניע

תוימבכלשמואל
בהגיעאבלהשנה,

חקדן'הפרריטימי

כשופר,קולובקע
התעוררותבדברי

יחד!גםזקותוהתח

עםדיבר.כהקהל
פביואתלקבלהכו

רבישלהלוהטימ
ידעוהםשמואל,

מהיהיהשאזלנכון
אשריו,מפלשמוע
רתובייהפלאהדבר
השנהשבכלהוא,
עצמועלטגרכילה

מוחלטתשתיקה
אבלוטגי,רפייוהלה

בפיו,ןחייכשנכנט

בוקעונפלאנוראטידאיזהראואזאוזה,קדושביום
מכלןבומתחתונעטלע,,פוצץכפטישדברייאזיהיימגרוני,
מתרדמתכם!!!".ישנים"עוריחלר;עליאנוש

לפנייקםהיהזלמואיסררבי
הטבע.מדרדלמעלהעצומה,הייתהבתורהיגיעתיובכלל
שאילועליו,אמרזצ"למלצרזלמןאיטרך'הגאוןמרןורבו
שםמפליאיםהיויטא,בלהגרוליתבישיביתשמואלר'היה
לקיםלרגיזלמןאיטרר'יהיה !ווטברתהבנתוגורלאת

 !.צעירבחירהייתיאףעלו,ידלעיברשמואלר'כשהיהלפניי
 ...הפאהאתלהסיר

הנורא,מהמעמרמעטהיקרים,לקוראיםלתארננטה
לעמודשזכוהשומעים,ציבוראתשאפפיהנעלים,יםוהרגע
וכפיצידק,אותובמחיצת-פורים-והניראדושהקביים

אםים,נגז"לאואומר:הפיריםאגרתבקונטרטשמתאר
היראתאתבכתבלתארוכלנלאאיפןשבשוםינאמר,קבענ

ביוםשפיראשמואלריהרבאצלשראורותרההתעןישמים
ןמקרישהיהההתעורריתגודלאתובפרטזה,וראגיקריש
בפיר(א"ילכטימיאוביש"חייבשליהיהמצקויםבעחטביבן
בקולו,שיצאוורבריאתילשמועאז,אותולראותשזכיאלו
לגידלמיליםוחטריפהפעוריוםהיעדעימריםעיז,לוק

נעליםםירגעבאיתםואזמרבריי!שקיבלוההתעוררית
"אייטטאן-עללעוררוטהורקדישתוואשכחלאים,ובורא
יכה !הטריפההפיאהאתלהטיך "!פאריקטריפה'נעסרעם
גדול:רעשבקולאזאמר
באוזני !באוקריינאגושנהפרצהכברזההפאןתשלהענין

שהתחתן,שבשעהטופר,שטערנהארץאברהםמרבישמעתי

 ...פירצההיהכברזהבאיקרוונאשם .פאה,שםלההלבישו
 .דורו,קרובי,היההוא·הרב,שהיהחייםריזאתוכששמע

הפיאהאתמידתפשוטשהיא"בני,לי,ואמרלילקרואשלח
זיקיבך!'ומויוהטהור:נייכלשוזה!"עםללכתאטור !יפה!!הטר
ראסטארמעו !ריקפאטריפה'נעםרעםאיוסטאןשויזראטזאל

כישמואללר'להגידמהניכחיםמיווכשגיט ."!!גייןנישט
היהדות!עיקרזהר:ואמזעקמהפאית,ילאה'מעבןרתידבר

 ...קדושהתרגישזהכיצרבקוגלטעסמרגישיסעורכל
שהםאנשיםשישהזעלשמואלר'עםפעםכשדיברו
אבלהלכתיים,גןשאיםבכמהגדילותכחןמרותמחמירים

הצטערנכרית,פאהעםמללכתנשיתיהםאתמונעיםאינם
החומרותאתמכניטיםלפחותהיואםואמר:שמואלר'

מזה!הרבהמריויחיםוהוונהנשים,שלהצניעותבמושגי
בכמההחימריתאתמכניטיםשהםמזהלגוישמהאבל

שלצניעיתםלגביהנוגעבכלהםמקליםשניומצרעניינים,
כלועלזחעגיןעלצידקאיתוכואבהיהכה !נשותיהם

ואםרבות,עובדותמכדלנווישבכללותה,הצגיעותירידת
בבגידם(אובפאההולכתזיגתיהריבכ,ךמההשואל,יתמה
נשיברע.דברבכךמרגישואינגידיי}וכרדויל,צריםוקצרים

עמושההפעםאשרשפירא,שמואלריצדיקאותימדברילו
כישמיאללריואמרהשבועות,חגבמךשמטייםיהודיבמרון
כךבחודמיוחרת,קדושהאוהתעלותשוםפהמרגישאיגני
מרגישיםעורכלשמואל:ך'השיביואזיקוגלילציבורהגישו
 ...הרשבי'יונוראתקדןשתאתלהרגישאפשראיבקוגלטעם

מריעו,יותענוגהזהעילםבהבלישקועהאדםעודכלדהייני
לעוה"ב!אולעיה"זתאןוהאישכןמכך.ההיפךירגישזה



I עלמא!בהאימביק'\עמאידמצרוזהיבחסהלע"'סיק!תקפידI -ניראה!עיבדא
"בשמיםלומו:המשיןוכהחסדבמעשהמחסורואהנועובדאמספרהיהז'צילוטראל"ר'הגה"צ
ישנם .וחסדצדקההואביותר,וץהבחהמצרןשיינברגראהרןמודכירביהגה"צמפישמעאותה

מצוותהזה,בעולםחייהםבימישצברואנשים,ושמוצדיקאישחימעלהשלבירושל,םשל,ט"א:
וובנטובים.ומעשיםתורהלימודשלרבוח,אתמזכירשמעוןר'כשהיה .ל"צ!קלפוסשמעוןרבי
נמצאולצידםאךבגוהים.ניםובנ'בתיטלעצמטההייאמן'ענייתבעתמפח.דכווורועדהיהה:שם

עבות,ומותחשיצוואחריםןמעש'םעביוותריהמדרש.בביתסביבוותנולחהשאתמרעיד
אתלחסוםבכוחםאשרכאלהת"י,ואורחבתפילותיושמעין,
יהטירותניםהבנ"ב'ןהמעברדושקאייירתסובבייעלהשוה

שלמקומממגיעיכאן .הריחנייתה'השחו'תתפילתאתיטהרה.
מפיצץיהחס,דהצדקהמעש'יהיההחמה,הנץבזמןמתח'ל
אתומאפשוהמח'צות,ימפרקשהסת"םאחריהרבהמסוומה

לישאיןשמןכןהן.ב'בהמעברבבוסףבביהמ"ד.האחרוןהמנ'ן
שהיאהו'מעש'ם,אותמאתלהשאירל"עזכהלאצרית'ו,לכל

שא'(ענק,רוחניןוהעמנשאומןביוםקיימא.שלזרעאחר'ו
-רדבממנולהפיקביכולתיבמחלהשמעו(ויחלההימימ,
בחסד,לעסוק"תקפידחלילה.החולימבביתואישפזקשה,
האיבשקמבומאידמצרךזהושהתוחהדברהצופים.הרהדסה
יכמודבילושמעוודיאמרעלמא,תובעקביהפסח,לחגסמון
דיםייקשרחאל .'ייגחלימןהרואפאימהויעלייווסאו,הלמח

איתםבגיןהבטחתי,אתמעיןששמעליין.תיתילשהצמלאכול
ריפנהמצה,יכזיתייןתוכיסנפשואתמעיןשרבידעילאזאת
ממנויביקששליט"א,אהויןמרדכילרבישמעוןגגדיממטתו,יברחקםפשיטהואצער.מויג
זקוקהשאשתייודע"אתהאיש'ת:ובקשהטיבהביתבשט'בלאןיעקבב'תלב'המ"דווץהחולימ,בית

ליישלנפטר.גדולתיקיןהינהחליצהלחליצה.כזיתשםשנכחהיקרמהציבורלבקשבכדיישראל
לכךתגרוםממןאנאבחליצה,המחויבאתילהבחשהבחיןהציבורלפסח.ייןותוסכוארבעמצה

מצוותאתויקייםלרעוותיכןיעשהשהואלאכיהתחמק,פשוטהחילימ,ביתב'דמליהלביש
שאלגרן",הואאיפהאחין,הוא 'מ"החליצה.האיששלהמיזרההבקשהעםלעשותמהידע
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מילהוהעתקנוהאחרונהתבעשלי"סאשיינגרגראינילמעלהדסימעמלעולמם,שהלכועולמ,גדילי
 )ירית'ידמגל,יןמדברייגמילהמפניהיאהיחידהיהסיבההזה,ולםבעכאןשהיהכפי
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הקטן.בגליוננילתמוךהיהמתעקשו,דבתלמויממשוןהאבוכיםוללבכהטדרלאחריושב

הצאןאתנטשתמיעלהגמיאתתיפסהוהלגיתו,שבאינימדועמשנשאל
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מהסתלקותיריחניליגניונשבובלבד.ןששהלבנןןאך!'שלבצילם
מנחמ bחייו'וצדיק.נקיונפשנאמןידידמונןוגראשםמא,דעדחיבבוהווצדיקיםגדולים
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מירזשיבתיראשפינקלתוכ"צהגה"צ-תרכיםלתלמידיורחוםאב
חללבמותירעלישראלצגיההגדולרבניפטוותעלקטןתלמידיבודכה
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תלמידווולרבביתבכללישראלשלןוליבאביהןז'צילצבונתןרבני
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בזהביטוילידיבאדבוהת"י'רושלימעיה"קפהמירישיבתבראשות
מופתי,בטדוןכסדותמידיןלכללוהובצתהבתורהגדילתואתששילב
רחמנותוממשירצהבןאתכאבלתלמיידמהדאגהעסהורהתוגחכמת

אבורבנוכמשההישיבהמנהיגלהיותועדיהןנונתהןהןליביבוטו
כדא(תאוחסדחמלהבעניןדיוקאהוההשי"תאצלשמנחניהאומה,

בוכחתיהכיתבהקטןיאבל-צאנו.אתלרעותהשי"תבובחרדבזה"לבחז
בעצההןהישיבהראשלביןשביביבדבויט
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מהככיהרבימפיםהאלמתוןואיתשר

אחדכלשלטיבטעללעמודקשהשהיה
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אחרי-רבית!וכהנהכפשוטו!יומקשהאדמווהינחורהשלבעולמה
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שמוכיחיםלסבולהיהיכוללארבלהביאלערשלפטקהבורתבחובמיוחד
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אשרוהזכותתהקדושומידיתיומחמתהיהאמרואזטה.פההדהיצאיתאת
מאלןדךאישראל,בברפנלעהלראותלכללאוקלספיכלצחקלמנחת

בומריכארירבמתגהלהקדושהגענייניחתגוהמבשמיים.מקיבללם
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אלאברג'סלביישולאנזהרהלהאלשלתתיכחהדרשהוצשלאההמתקה.ענייועלמאודהקפלדהרגל"ככלל
האדמ'ררכדונמפינשמעןהדבריס(חןכובצלנעא.לעוררוזצי'להרבלעסשצעדתל((יבדאהווהקטרוג.יהלה

של·ט"א)אחרוומחמכיאלחהלהובדררלמקווה,תשל"ופסחחוה"מבערש"ק
היתרשוסיאיראבכגוילרושלמימודעותלליחמלדשנהפכובגיה,פחוגל

עלקטרוגלהלהשלאהלהחרךכהאשרהרביכלהואהפלאפות.ווצפזהירותמודעותהמוןנראיויעל,iנאולתר,
והואלאיסורהלכהפסקופרסמוארעיאסחקי,לשראלישפיפותטמונותהלושעל(ליהרגל.זה.אחרגזה

עלקטרוגלהיהשלאמאדחששלהקל,צדשישהגיןשאלריביקשניהראש,אתמעטהסלטנקרקע
בשנתלבקשואבןעתהנכולתפאהבנושאאולסהמקללס.אדמו"רשלמכתגשםהופל((פשרן.אתואברוק
שבפאההפריצותבענלןקודשקרלאתעללחתוסתשיכיחלאכולהמנהגנגדבחרלפותכתבבומסולם.חשוב
חוטלףאלאשחתםרקילאהרגלהתלחגגלסנו.(כרלתאדמי"ראותוהתויעשלאכלס,מייכימכינה.מצת

דעתלהידיעלעצמנוחובהויאלסהולנילישנא:כהאללמיד,נסערהיההובלבפסח.חמץכאוכלבמכתב.
שגהגומקימיתשאףמידגא,אסורהדבוכיהק'תוותנולכתובבדיוגומותריאירבזעזיע:בפגייהפטיריהוא
פאיתלהתלוהדעתעלעלתהלאגכרלת,גפאההיתרמצאגזחייסהרגרישלבשמואז.שידברימהכר?

יאסהלתר.שוסאי!דאובכגוןימנו)(שלכאלונכרלותוכפורצה,יחלדלם,גחלתהלהשזה ,בדירוהיהזהזי"ע,
הכיהפאיתאשרגיימבגעגהמהכ,ןכתבשגה 37לפניודיעוסמטעמ'סחרופה,בצורהזאתמגעולכן

ויד ...פריציתפאיתגקרא'סהייבזמגיכביכול,"צניעי"תכךישראלכלליבגייןמניי!ריברבווגו,אבלושאונם
באמח.לחפץבזה Jו- Iב Iגת I-מכבתים

ביס.המחשכונשאשקורהמהייקבדחההעיניים.אתשימ\גראתלוסףתיתירצורבהנוסלוםדאחישמקעבאתלכבדו
אבופןוכו'סמיורניחומרח'לונ"ם,«רתנ'סיכניסלאיר\,דיאוחוןישמעשו'תלאירצא'לאחרינהחרשב,בדברהסירא'ם

בעינ"םהוכנ'סאפשואןרא.·נטרנטבתורנמצאה Iאםאבלגלו'.אהלקווסםס<ל"טא)איי'סבדיר.:.ס,נרן ' 'I נ.'כI(אחלקמשה
איעדייןיכורתהמעולהחבסימההחסוםמחשבגםסגורות?יוסףרביהאנו!כששאלניכחה'חייחליי:כתבס!סעמוד

מ.נו<ילהוסהחסימהבדהוהעעקבכוסרה Iללקרואאפשראסשהולכתמסויסבסמינרמוהרכעני!שליט'אאפרתי
סולטהשחמשברהיצניתבע'הישועדיי!בלב,דלאינטרנטטשיבלהלסהב'ומגסותוהחברותהראשעלמטפחת
שיםלו Jוסאיוכירסזהכשרשלהמצבלכןסרטיסשלדיסקיםההואבמקוסל,לרשרגילותכמויתלרהוכטפחתשחיו'ד

סיט'ס.אואינטרנטלקלוטשמסוגלאחיוככשירכלאומחשבגיהשה'אאיפהכשכונהוגםמטםחתבלינכריתפאהעס
מחנהישיחב(ראשפיינהרלראהרומאדקירנס Iהמבכרנהבגללפרנסתהשתאבדלחשושומחתלתכךלהאווכר'ם

גס Sנ 74גג 4פקסגס Sנ 70ג 90מיישראל)אליש'נ:הגר'ש"והוסיבלהורידה?מותרתהאםהמטפחת,
וק Iהחיעלכחכם'שרדמשיחאעקבתאהעלוןעורכילכבודמיליולכלבריוחלפרנסהתזכהזהרבזכןתושלום!חס

עליולומויאפשרה'קרעלונכםוק Iלחיגבולוא'ועווראי!הנפלאאםסעת'נשפעםאספרוכא!בIכילה.מ'להעכילדמיטג
עםאתשפוקידםהניסיונותכלעלימינו,מעצבוןינחגונוזהלמהאותישאלוהואומצררתתירהשומרשא'נומוניתנהג
שוסומריסלה \I ?וכוחחיזוקלהביארצ'ת'ובכלל,בפרט'שראלמכשילותכךכלהפאותפאה,שחובשותחודיותיש

 \Iן?ולהבא,מכאןשיוסמוושומריםשלאלאלהוגסעיניהם .מסחכל,סלאמטפחחכשותוכשחג.ולנהליקוסהשאפילו
לשמורוסרוצהומיחמידרתמדחרקכא!ש'שבלשוניחיולטעותירושליםמזרחימשההחווהבברכתני'ותות.ניילהוכל

מפורשולאזהעלישאחתהסתכלותכלאלאלא,שלאומישונורתודהרבשלוםדמישחאקעבתאהחשובהעליןלכבדו
וכיאמונלםשימרבעלכותב .יר Iחית Iכאכילתכ(ווור"תאדאמחכ'םאנחנושנומששלכסהחשובהעלוןעלהלכמעומק

שבהסתכלונרלךדע ,הקודשטהרתבספרוזצוק'ליאטהאהרןשהואוכאדאונרומחשיביסובשמ'סע'נייס,ככיליו!לו
ראהוא'לווכו',רעומלןאהונוראגדולהקל.פה(וזהנבראאחחלכתובברצוניהחוש.ןמ!הרבהדוחהמהאורמעטבבחינת

ועומלאךקל,פהואותיו(וורא,(ופחדתכףמתהיהאדםאותואוסחואתלהזה',בכדילעדתבעלוכלאישהכלצריכהכי
מצוותלוולחטוףצער(וינ'בכללצערובח"וררצחכמועל,ועומדכלל·פיעללאלוחוב'וצאתשהאישהפעםשכלובניו

ומגנדהנוראים.בדבריועודוע'ןיכו,'פטירתואחרשוכ'שעשה,בלאוכהשמסתכלגברכלעלעובותהיאבמדייקהצנעיות
ועוצרולהרהרלהסתכל'כוליה'העיניווסומראדםאםשם,כובתמכלנוסמרתםועלתתורו,לאשללאויםועלעיור,לפנישל
וננראיםמצהובזהמק"סעוכרתשא'שהרגעככלאזו'צרירוחוברחיכעוברתואסבהשמסתכלאחדאדםעלוזה ,רעדבר
יווסרמלייצסשיה'וובודאיובודאיןטהוריסקדוש'סמלאכיסמזהכמהעובותגכרשלהמתכלותבכלאנש'םהוהנבושיש

שזיהנהקדושיםיוכדבוועי!שכינהפנילראותוזוכתוכעדלאויס,לאלפיבקלותלהגיעויכולההאנשיםכלכפוללאויס
כלואיןמלןאכלואי!לאתייכולאנווסבןוסאיוטראיםלדבריםןכתוכ .ו"ח'ר Iחלאכולכמוהואלאוכלהוסוואהולוסם
ט'פתבשבילעצוםשבויפסידומילזכער,יכוליםובראיהמלאךרוחעל·ינמוסכתיני'סבעחוטאשאדסזכבוגע Pבסה"
תס"םקש'ם.ור'נ'םומכאוגיםצעררקאחריהשקושרתהאנהאיזכהכלכןואםד Iועעןדלחטאאותומווסכתוה'אטמהא

הכהבהלסשאי!וטיפשיםסכל,םאותםעלהקדושיםוכדרבישחזראכורעליההסתכלאסאזנציעותבליוסעוכרת
ילאניראלאדבריוןכושבקדושהדכרמכלושוחקיסכקדושהאחרהואאזמה'ישהנלרגעוסיצאבחורץן.מהכוללעכשיו

הואומה pיריהבלהמהמהכייממגדפיהסאטוסחמרפתנדחלכגללוהכלמושכומישיביןבל,הטומאהארחיימשרכך
רוחהבתןלעפוללעשותאמתשלאחתנת.נוהיגנדוכלהעולסכלכמהיודעומישוליםנעורהרבה 'י<:כ'זכהויןםאישה,אוהת

צרפחש.קואימציקו rחיתברר.לכוראנובחיריםוארתסצניעיתבחוסרזכ'צאןהנשיסאשמות
מהלכעלאשר'כסרכשלסודמישחאעקאתבלעהוןעורכילבכודאכרכ'סמאדהרבהמכיריאג'ות.בהסתכלנכשלןבעטות
הוצאתעלעגלתכספרסמתיכעברהקב"הלבכדועוש'סשאחםולעבורלכןלללחזורשצריכי:!פעמבכלמאדלהסשקשה

 אסI'1!א'חקלוסנתלשוחלוסיפרריםעצמי'עלבלתי"קהספרוגסבצניעותלאגשיםוססשעוברןתהראש'סהוחונותדרר
עלספיוריםכתJכעייםשלקובץהואהספררנה.בהצלחהוהתקבלגדול,מקוסמכללגמריאברכיםאותםיתקלסלולאאס

ישיעותןוראלמטפחחוכפאהלהחל,ףעצמסעלשקכלונוסיסכנןגעאבלהצניעןת,לכ,כנוגעזהכליצאו.לאכבוישראל
כוללתהספריםסדותהטבע.שינן'ממוסגלו"םיםשוניתגדולומילכלסטנההעוההנוכריותפאוחשלהנוראל(ףג

הפאהבנושאעוסקיםראשוניםחלקיסחנושהחלק'םעזכראירשכחו,כולסאחדפרטאסור,ארמוחואםוסמחויכח
הצניעותעגיניככלעיסקיםהאחרונ'סחלקיסוחמשהריתנכהבעסחמווהכיבחטאהרכיסשמכשילבדנולצאתמיתר

אנוהסדרה,שלבחלקאחמכ'ניסאנןאלובימיםהשונים.כואת?בצורההרב'סאתלהחטיאלהתי,יכולמיהיהויי?
קשכלןנשיסעלסיפוולםכייושישמ'שכל(והקוראיםמכקשיסכקריבנשםגעילוםהשטןעצתאלאוהןא'

אפשראסישוערתןראולמטפחתוכפאהלהחליףעצ(וםעלהרבניםועדתהוד'עהלאחרונהדמשיחאעקבתאלככוך
שעןמדכלחלסכבראותסשנכניסכדיכהקדםאל,נולשלוחכאופומח(ברחדש,מחשכשקונה(יישכלתקשורתלענ'ני
בנושאשעוסקויהלקאתלדפוסגוכ'ניסאנוכוכנווכקריב.לצאתןלהתק'צו'רשה'הבעכרכמוולאפתוח,לאינטרנטישיר
גוהקוראיסמכקש'סאנרועו,דשאלגרב"םביגודהכןללהצניעותלגדוללמצייתיסה''ראי'הוייסאינטרנט,לקלןטמודם
קבלותעצמםעלשקבלונשיםעלסיפוו'סבידושיש(וישכלורקחסיסרקובמשרךכביח,אלנטרנטלהחו'קשלאהדןר
מיכלאלינךלשלוחכבקשהאפשראסישועותוראובצנ'עותאפ'לופתוחאינטרנטלהחז'קשלארהקפידופרנסה,לצוון

חבלנס.מהססרעותקיקבלבספריפנרססרוהסיפוסיפורש'שלחשנ(ונעוסיפומאילתבחוראצלנוהתארחפעם .לרגעלא
אי 0577961743שמספוונפקמלשלוחאפשרהסיפוריסאתנוסעחראאבלאשוסוהכגללכשבתגזוהדלקתמעישון
'.פחנסעכור 6144f(ווקודאביכתל 44232ת.ד.לכותבתכדרארגלויהאשלביןכללוכשנהלאשזהלוהסכרנור·ל.כשבת

אלפוניםאניכוכמו 0548404845בטלפוןאפשריס Oנושלפוטיםשישחושכהואואםהרכבשלהזכנועכתורנסתרתאשלביו
-אכיבחלפנחם ..רבבכגודלס"עשיוכלמיכלהקוראיםבחנאיגפרוךנחירדעתולפיהאםלזהזההבדל

ייייייוסiנסםייח

י·ל!:צפרזגיסיםרביהמקובל Xרג,ה"-בצהרייםהשמשכבה
תורתחכמימגדול,ומיוחדאחדגסתלקארה"קשלמנופה

ול,לה,יומםבאמתה'עובדמופלא,וצידקגאוןהגטתר,
קזכים.וייטור'ססבלזכגותלאחרמעמנונטתלקועתה
רבותברקבכניקילגית'שיבתראשפרץניסיסרב'הגה"צ

בגליין(וא'"חזה,מופלאצדיקשלגדולתועללכתיביש
אודיתיו.גרגיריםאלונצייןאולםאודותיו)נרחיבהבא

הנעוריסביטיס·· Wהכל.אז
בחיותיעודהש"טמטכתותכלאתוסייסזכהבצעירותועוד

אזורקומיסיםאוחולומדאחדכרךקונההיההיאבישיבה,
כולי,ה"שסאתשסייםעדנהגכרהבא,הכרךאתקונההיה

כרוועידןדחזכיכחוללאגדולה,ועניותדוחקמתוךוהכול
 ~ '"OI""'II'"!-~-'"לחירה.אידרצימאוןמתורנתעלה

ממה Wהאתהפריח

לגורזצי'להרבבאעתבתחילה
חיההכולברקבבניכשכוגתו

מיהיו,ופררטיםעציםרקשומם

עלחלםומיבנייניםעלחשב

ז"צליהרבישיבהועלכנסתב'ת ,
באןבגההשממהאתכאןהפריח

כלאליוסירבלחפאותזכוסדית
לחידו.בנוהיתכאילואדס

לגלותיואצ
לצאתנוהגה'חצעלרכאבוךגם
פשוטולגלותבפעםפעםמדי

ילד'וןאתביתןאתעוזבבגדיואתאווןהיההוא ,וכמשמע
להיותלנתיבותנוסעהיההואחורה,למקוסוגולההרכ'ס
תופסהיהשםזצי'לשאליהבבאקדישאהסבאשללצדו
הבכאאתמשמשהיהעובעדומבוקרחנגבב'שיבתמיטה

ווהילבלתוחוזרכשהיהגםדבריו,אתבצמאושותהסאל'
השואל,אתלבלבלמצל'חחיהגעלמת,להלכןזכואל,ם
 ...אכלוהאםיש!חיכןהלךלא!ט'פולאומעילס

בי'ןחטוףאכולחטוף
לפנותשת"םבשעהמתחילהיהזצ"להרבשלוסויטדר
שעת"סכ'ן'שן(זריתשלוהעראימשנתקםהיהעתבקר

היחמכ!לאחרלמסווההולךחיממה(כלכמהלךשעיתלשליש
חצותבכולללל,מודומשםואפרשקעםחצותתיקוועורך
היוהשחרעלותלאחרדקותעשרהזכחר.עלותעד

אורכחשחייתההאיייבכיונתשחריתתפילתמתח'לים
בקבלה.שיעורמוטרהוגחיהלאחריהשעותלשלשקרוב

 ...שו,הקהילהעלכשמיסיתכעונ' Wל,ר'
טיפר,שלי"טאאבוהבאברהםרבלחר"חגומקורבוגיטו

הואשלובאזורהשכונהכרבלהתמניחבזזכנולרבכשהציעו
שליהקהילהעלבשמיםאותישיתבעולי'דיוהפט'ר:סירב
צדקותאיזוהשכונ"הכלעלאחריותלסחתרוצהאיגנל
שוגאהיהכןהשררה,מןבורחהיהכךהמ'דותוטוהר

ובצנעה.בשקטעשחשעשהדבריכלפרסום
רנדעוכתיהמעצולב'תנלךר:נ.ה

הימיםשבאחדהמוזיקהבענףשעוסקממקורביואחדסיפר

ניטעהבהועצרוהו,שהשחנךיהוידעלוביקשיהובקואו
כידיחודיאותואליגשעוקמומלדאותו.ונשמחנשיראל,ו

כעתואימר,הרבלוקוואשובקצרהתקופהאחרילשמחו.
איתולשמוחשובגלךובאמהמעצריהוידאוחואחשחררו
תודמעודאבדגוכוחבל,חבל, ...הודיהמסיבתולערוך
ובפרטחטאמכלרביםוהצילחדור,עלהגינהאשרמיפלאה

 .זי"עאמיפלאןח)כעיכייתנרחיכהכאכגל,ן!'יהיאוהלטוד.מפגם

ותחנויבלהשיגניתןהאמתקשיבלמ
בנו',רכח'אשרפרסהתאהספריס

ישייאקהביישןבא'הוקלבחוסקעה
אזס,הרתיובחארוחבתידיעיןב

ייןענבברחנביאוריבחבחלקוו
דבריעלוסדמיהאדס,בחירת

 ;'בפלאנכןואחרוניס,ראשוניס

-057-3182587 35 JסJ מלשוח,כלול

II רlם

 IIכבח,

.... 
~ 
'וו:ח'חב.

לאברהם"חסד"השלההבטהח
שוואליתךרבלפניוומפתללקשלהובשיכ·'ער

ומבלטיוידנןגזרלווקערי,שלאתןממונ
קשהלשיבתלת Uשבחכשבועלםידןגזרלכ

סקיר.~ mחןזפתתלוןאין
•••• 

ביידורלעהלותימתדלתהאמץצשךירימיהםיילכ
שהקעמןיזהולקהיפותיבןשפנלוק'ינה

ןכיכוכוודזילקהימעיקמנהי""לעהליתיקעבלשבש
לשוכה)(פתארתלשערת.צירומאחיריבניוכל .... 

ז"ל,האר"'וכריבונכנרהאקשה,ייעקר"
וpהשד)(טתרהיעזים"רעשמיתשגשעההמהוא .... 

בזהכמגיעיכלתשיהבנודליתוקןודזאקשהענץ"
ואובת 'דמהאהרונבוירד jקש:ויבDןלקיפותוכואת 'ד

יעקב)(להקת jי Oוסכדעלמ,

mנזובתתדוץכנהרגcזס

יI7גילההדייעםיםיזיעשקי
הגאילה גג:,.,יהתפליהללבקת
הדקרמנפיהדקוכבלםיהנונכג

הכיללקסr.ד 'lבענרס ,Ifי
 . Iנפלאםי.תיקונםי
-D: 050-4134561 'זהנמית
 02-5868041הארץ:מאשרלהזמנית

-~ ' l 
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והובית!העי'ימרבגיזצ"לשרע;ב'ישי Iרב:רוכי:פלאוג.היייצבהסתלקותחגדילהדחיחבא ל(\-הדרה!פנהזייהפנה
חרבחגיע'יפעםהתלמידים:אחדומוטיףהאמת)הנא(וכןחגדרליםהדררהעירשלהתוורמעמודידחאנעקררחוגותהעירלשמנופה

רשואל:בתמזההאל,פונההואגדול,כברדלרועשינוכלשהולאיוועכהלל,וענוותןקדושיהודיאמיתי,ה'ועגדכוופלאגאזר
אדמלירד.'ארתילעשותרוצהאתהוכיהזהןהדברכל"מהשבשמיס,לאגיהםרגיסיקרברביסהויאהמייההעמיד

אוכן?ענו,תממ~'מבעתכיצדבכח,כמעטזורנזצ·ל,שיעני'שייביצ'הגה
ההנהגה ,אמןאמירתעלהרבשלה;וקפדה"(דרעה :נעיםאטיר'מטפריסידיצאיי<וט{כנ

לבררצריךה'הרתפיל'ןבטליתשהתעטףאחדשכלהייתההכגטתנניתגאותרצוןנעתפעםמטפר:שליט"אדודהרנבנו
בידוקהיהשהרבקרהאחד'רםאמן,אחרירעוניםהיווכולמרמבקרלכהו ,בחרותימימימעשהלנילטפןזצ"להרבאבי

עלנרכתישאניבשעהראששללתפיליןידשלתפיל(ןהגחתבי!כלעלשנעברראליארהרבעםשקבעתייקרהאמר:
מז'ה.'לישהייתההמוחשיתהצעןעוצמתאתלתאראפשראיהטלית,באחדוהנהחזרה,ונעשהאח,דנשביעפטחיםמטכת

שהאדםבאיפןהתוכחהנאמרהאמאלאלהוכיחדרכוהיתהלארב"האנ(-בתוטפותנתקענובלזלה,שתיימבשעההל(לות
אתלהניחטוומשהואאחריהזהבמקרהובשמחה,באהבהבלה(קאנחנושלמרתעתיים,שבכהאומרהואובכהאומו

עשית?"מהבנכי:כמעטבצער,ליואמרהתיישבהואראששלהתפיליןמטבירהואלי,נראהשלאאומראנ(במקומ!עומדים
לענותשאזכהכדיהראששלהתפיליןעמשאטי,םהמתנתלאאיריבשייןבפורימקיבלתילו:אומיהואיאז .. ,כןלמה

יוםומאיתומאודגדולרושמעליעשתההרגשלכנרחראמךי?בואאנישיילבבישמח'ן'ייןןכיוש!בגילומופלג
אמו.'אמירתבענייתמאדבעצמיהתחזקת,~רציאהיאבל,לה,בשתייםל~ית;לינולבכת,א(תז
רג.סראבתירתודוכןככטוJנינייעאצייין"נכנט :ליוארמרהבקנוקאת
הוכראפהו"תקקדשימ:השמהובטיפודיע "עלוואשילבזהמ"דחזרניטר,ז
גיעמהזהכשבחברותא,שיירבהעמיתדלמהרבה,ל"ןרג(ללאאנ(חרחר,ט
אומרוםהיינותווצריאתבפניוותנתלאדםאתובנההוהנ ,'וטלתונוזח

ישישהובלכריגרוםזהכיתבכה,אל-לוופלא",פלאההתוטפרת
פעםללמו.דקשהלוויהיהאיתריחדיבכה
כדיויצאתיבעיהעםבאשמישהוקרה

ראיתיכשחזותי ,שלוהפרטיותעללשמרר
ועיניוהגמראבחורישיהרבשלהראשאת

 ?",יש(הדבנוכהאתה"מהדמערת,נוטפות

"ביקחענה,ללמידייכוללא"אבישאלתי,
כאבואתחשהואשע'ה.'חצישלהפטקה

שלי,כאבוהיהכאלוהזולתשל

ביייפאני"כיייכתיוגםבוכקווח,י:'יתיהרי
בעחאחד"ביקרהבית:מבניאחדמטפר

ממסמרנפצעביתוגחצרהרבשהתהךל

אוחושומעיםהםוהנהראשוניטיפוללוהגישיהביתבנילרגלו,שחדר
מהעלולעדתלהבי!כידייםבאותומעשיועלחדישינפשחשבוןעושה
לקחתוביקשההרגלמצבלגבירגועההיתהלאהרבניתזה,כאבלובא

הריל:רשאבתמיההעיניןאתבהתלההראארהחילים,לקרפתאיתו
צערהאתכשראהרקבכר,ודיב"רפאנו',כיוונתיוגםבמקווה,הייתי
 ,לאחריני"חוובאניבאןמרן:לזןלת,צערוםולגלאכדוללכתנאות

 ..ותה,·אבירךאדכוז",איזה hבט
פתקעםהכנסתלביתאדמנכבטפעם :טינואנוגלעדרימוטיףעוד
הרופאימהידועה,המחלהאתאצלהשאבחנוילדהשלשטרשיםוועלי
לאנט,יקרהארליברכה,ביקשיהנראשיםההוריםאדפטימ"םהיו

שיבוהחיזרותשבבדיקןתלרבלבשרוחזרומועטיםימיםאלאעברו
הרבחיירר,דבלחשאיוטגוריםהםועתהאבחנתםאתהרופאימ

אדמליראיזהבטחלענוון,קשןרלאאנילי,להודותבתואי"אלראמר:
 ..בזכות'ן.'וזהאותהבירר

 ".?רל«\הועכגיםעםיכוה'ינו.
אדםעלמקובליםבטפריהמובאהענייןאתבכולללמדואחרתפעם
לאוהואשבתמחללשכןלושהיהמכיוןןעחלגןאותווהכנוטשלא
כשבתישיהרבאל,פנהלפתעלמוטב,להחזירוניטהולאאיתידיבר
לאל,דישהיואלהשלרד.'השכניםעםרמה"נן,ר:ראמבעיניןשחוק
אזליהוותהשכןמ,לרת,וורמזוןלמההיטבידעתיאניאבלהבינו,
השכנים,עםזהבכרשאשלמהפרשה

בלכקוה?חיוסהיית
לידעברתירח"ל,קדרשהבענ«נינכשלתיפעממהתלמידים:אתדמטפר
פעםשאףלהניןצריר ..במקווהד.'הירמ"ה«תלעברי:פלטוהואהרב
רקאותי,מכירשאנישביםעשריתבמשרזהעלאותישאללאהוא

מפחיד,רגע,בארתו

 ..וכמני?,ריצחאתחטה
ששבמשיבטןבפריבפקדנרלאוישראיננלאחרנטף:ירסיר'מטפר
שוםאבלהרבניםלכלהלכנוהתפילות,הסגולות,כלאתניטינןשנים,
הואאבלמהרבהברכלקבלביקשתישונותבהזדמנויותעזר,לאדבר

אומץאזרתיאחדיוםכדרכו,ממני,להתחמקדרכיםמצאתמיד
שבזיהכנטתלביתניגשתיועצבני,עצובהוותימעשה,לעשותןהחלטתו
הואילדיםי.'לנישיהיייגזורשהרברוצהאניהןב,"ננודלר:ואמרתי

שלוהודאתמשיצמדמורת,קיבלומידייגזור'הולחמאתשמע 'רק
יבר,ךלא"שהרבלו:אמרתי ..מברר.'רקגוזר,לא"אניואמר:בחזרה
רץבמדרגות,יורדבררח,הרביכול!"לאכבראניזהי,יגזיר!שהרב

לאאחריו,דולקאניאבללבותו,הסמיילכיכרהגיעשכיותתירהחוצה,
ליפשוט,אדםאניממני?ריצהאתה"מהלי:אדמרהואמוותר,

"אנילו:.'אמרתיותלמייד'םקהילותבאות,זכותלהםישלאדמלירים,
שאניראההואילדיםויל,שיהיןיגזורשהרבישי,הרבאותן,רקמכיר
נו"אנחהלשון:בזהליואמרהידאתליתפטהליכהכדיותוךנחוש,

אבלגיזרי,יאניאמרלאהיאילידם",לרוותןשמידמהקב"המבקשים
פה,חיהגדולנטופלא,הפלאומי,זברכה,שללאגזירה,בלשוןהיהזה

נפקדה,אשתיחושדר 1ת-שניםאחדי

בזכיבחועמעקריאת

שמע,קריאתזמןשאיחרתיקרהאחדיוסהתלמידים:אחדמטפר
חיתבןשלוסוכייוסףהגאיןמיןעכרושמיםרחמיבקשו ,זוהרקטעבצוותאשנלמדביקשוחרבאליפנההמדרשלביתכשהגעתי

לש,טיאמרגל,תגןחייעקברביהג;ולהגאוןשליטיאמושאשהיויצחקור'יהודהבר'העוטקבקטענדיוקזוהרטפרפתחהוא
לשיט'אפםעי,בןישראל 1ציובןובימבשעבי;האדמן'וללכתשלהלילדאמרההיאטבא,המנונארבשללאלמנתולכוםוה

 L _)~;=~~;;::;;:;=:;;~~,ך;;:~~~~רשלו··התוכחהדרךהוותהזרשמע,קריאתקראלאכיברכהמהםלקבל

 .אובןעבהיוגתיוגדלוהזכיתיצר,ןהגל,יאראודותירלהארירדבותעודיש •

יתומןח\«חיחנצייהחתורחעקס

מספד:שליט"אקשדיסמשהדבי
להבירשניתןבאוזנ«התבטאפעם
היאלימודו,צודתלפיהאדםאת

בשעתקוליאתלהריםמיעטעצמי
היהעצמוהלימודאולםימוד,הל

ילאנפשיתהתפעלותומתויברגש
 ,יבשעירניחומרהמשנןכאדמ

אתזוכריסרריושועושומעיתלןכיידו
בצורההלימודאתתיארשבוהאופן
שהרגישועדכיכלומוחשיתחיה
ביתלתורונזרקיםממקומםנעקדימעצמםהםכאלן

והאמוראים,התנאיםשלבחברתםהמדרש
'1ג<יסוכהל,

ביוובפוטקים,ב"שיטשיעוריםעשרותלרבנרלוהיו
שבהםהיומיהדףעלקבועיםשיעוריםמטרהיתר
שיעורגםהוהשלמים,טדרוםמזרמנותלעיתיםטיים
זאתכלבדור'ה.'ב"משנהשבתבכלשנתןהלכה
יצאיממנושליס""עטרתכוללראשלהייתובנוטף

הזכרנילא,ועידהוראהמור'עשרותהשניםלאררר
בכלנזקקהיהבמטגרתושכונהכרבתפק'דואת

 ,שוניםהלכהבנושאיושאלותפניותלעשרותשבוע
בגודללהצניעהרבהצליתהזהצימ.העהידעכלאת

בבחינתשהוא(עדמקרובשהכירומיורקוותענרותב

 ..מהלר.'יי"שיס
נא"אלינרוכצטריוכעת

היה"לעיתיסשלי"טא:עותמואוריר'מטפרוכה
יאנחניכמו:באמיררתשיעוריואתפותחשרעביהרב

מצטרףיכעתאו ,'---אייתריאתבברכהמקבל,ם

עלהבנולאהצעיריטאנחנובתחילה '.···ייבאאלינו
עכשוושאממובןהיהזהאצלראבלמדבר,הואמה

נמצאח"אשר'הרי-ח«ארישלמתירתומביאים
התנאיםא.תהפישלוהלימודכחדר,איתנוזהברגע
איתנוהנמצאותותיטסותחיןתלדמו,ותמיראיםוהא

בדבריהם,להעמ,קוצריימולנןממשומתווכחים

לחתרנ:ונדךרבניגרןגמראדפי\«וכינת
שנטעניפעם"קוהמוטיף:שלי'טיאיסנואניגלעדוי

נטיעהלשעהקרובאחריבירושל,ם,לחתרנהאיתר
לגרוסמתחילחרב

דפוםשמונהבנגינה

בברכותמהגמרא

כידיתורפהבעל
אתמוסיףהואכר

ותההנהכל
 :חשינותרהגרטאות

ככה,גורטהש"לה
ככה,גודטרהב"ח

להנידממשירוהיא
פה,בעלבנגינה
עדומטבירקורא

לחתינה,"שהגענו
R ובאךךכ-לבסךני

זאוכז"י? ,כ!סI!ס

הרבפעם :מטפרשלי'טיאנטף,וטףרינוטףתלמיד
ברבים,אותיתפרטמ"אלרב:ב.תיקףואמרליקרא

 ,נפלאותעןשהלאאניבאבא,ילאאדמר'רלאאני
להיותדוצהשאנכמהזהפשוט.אבררהכלבךסאני
עצמואתדאהאכןכדאותי",שיכידורוצהאניוכי

לבגיוהייתהלקחוושומ«'לתלמידיואבלהרב,
מהכביד,הבורחכל"בבחינתבתכליתשונהתמינה
מצדיקיכאתדבומחזיקיםוהיואחדיר.'רןדףהככוד

היהמעוררזצ"לחשיןזאבבגימיןביהג'היצ'מררנוהקיישוצידנורדידסעידה
ברתתמטפרוהיהמלכ'ה,'"מלוהסעידתב«ריכתהנשגבהוהמעלההזהירותבגרדל

זי,קדושהבטעורהזה'רימהיוהיארהקידםמהדורידישליםאנשיעליבגעגועים
מרביםהיושעהובארתהותשבחית,ושירותדולקיםונריתנאהשולחןבעריכת
אותהכיהדודותכלטיףעדישריםבדרכישילכרבניהםעלותפיליתתהיליםבאמירת

טימןשגתגהלכותהח«ם""כףבטפריבנואומרהלהלזה(המקורהרא,גדולרציןעתשעה
רידשלנציונומלכהמלוהטעודתאתלערןןרבנימגיעהיהאשרתקרפותהייש"מ)
לידמלכאדדרדטערדהאתנמקוםחידשולאחרונהב"האשר ,ו 11צבהרע"ההמלי
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