
ל IIזצשיינברגפנחסחייםידבהאדידהגאוןמדןהסתלקותבהגדולההאבידהמצוותו-קילועשריםייעליש
בלימודיותרלהספיקיכול"הייתירבה.בהתמדהתורהלומדהואהןבעבורו,נישואיו.קודםהחושן""טבעת

הסביר.נוסע",הייתילאאםהתורהמצויים,לאבממדיםהיתהלתורהואהבתוגדולתו
 ..תורה,לביטולליגורםהצערהפעמיםבאחתכפשוטו.התורהעלעצמוהמיתהוא
ורצה ,בילדיםלהיפקדזכהלאשניםחמשבמשןכיהתלמידיםאחדסיפר"טבעתהכרכיםחמשתבןטפרוכילתלמידיוסיפר

הנקודהתהיהמהמצארבו,דרכיעםמהכרותעליו.יתפללהישיבהשראשטרםעודברובונכתבהחושן""קצותעלהחושן"
הזהשהצערהישיבהלראש"סיפרתיוברכתו:רבותפילתאתלקבללושתסייעאתסייםכיסיפרעוד ) 20גיללפניהתחתן(היא .שאינ

ליוהבטיחזומעובדההזדעזעשלו,התורהבאהבתהרב,תורה.לביטולליגורםלאאולםשנה. 18לומלאוטרםעודלראשונההש"ס
יתפללשיינברגהגרח"פכיורצולישועהשנזקקורביםלמעני".יתפללכיהגאון .עצומההתמדהאלאכאן,היהכשרוןרק

תורה,לביטולגורמתשהצרההעובדהעלבפניוהצביעוכאשרגילו-עליהםהעיד(לרפי"ש)שליט"אברעוודהשלמהריהגדול
ם.רבעבולהעתירמיהרהואהמתמידיםגדולהיהכיעליו,

יות!צצי 200-איכלאלמעבהאימצווהכרשהתמדתומיר.ישיבתבהיסטוריית
ריבויהיאשיינברג,הרבשלביותרהנודעתה'קבלה' !עצומההייתה
העולם,שסבורלמהבניגודשלו.והציציותתותיהטלייםחהחפץמרןעםשגהמרגשהמפ
כיסיפרהנכדיםאחדשיעור.שלוותיהציצלכמותאיןביקורועלהרבסיפריינתנמעעובדא
מתעטרטבאהיהבמותניו,היהוחוככששנה, 15לפניזמןהיהז'ציל:חייםהחפץמרןאצל
תלויהמתעטר,היהבהןהציציותכמות .ציותיצ-200בבישיבתללמודשהגעתילאחרקצר
הייתההציצית,לעבודתהסיבההפיזיים.בכוחותיוליהציעהישיבהמאנשימישהומיר,

זו.עבודהלפרטיותמאודהיהרגישהואבלבו,גנוזהמיהרתימידואכןאותו,ולפגושלנטוע
שאחריםההקפדההיאשלולרגישותםייהביטואחדעודכמוהגענו,רעייתי.עםלנסוע
הדקהחיבוראתהופןיחיקוי'בזה.אותויחקולאמפיו.להתברןשבאויהודיםהמוני
בתלמידכשהבחיןגה.צלהלאלוקיו-חייםר'שביןהסוטעלעלינוצעירים.אזהיינו

אולםבו.גערטליתות,בכמהלהתעטףהואגםשהחלהיא,"האמתוהגענו.נסענוועגלה,
ואזציציות?הרבהכןכללובשמדוענשאלרצוןבעת ) \.ייהודישלדמותעיננומולשראינו
זההציציתמבגדיאחדכללא?"למהוהשיב:צחק ן{.ימיוביןהיחטמפתיע,באמתזהפשוט.'
-היאהאמיתיתהסיבהזה.טביבוסיפוריםשמועותמיניכלישללבוש.מצווהלביןשנראתההפשוטהיהודישלהדמות
קילועשריםשוקלזהשכןלו,קשהלאזההאםשובנשאלוכאשרמצווהי.'זועלחיים'וה'חפץברורה'יהמשנהשלהאדירהחיבור
העובדאאתמזכיר(יזה ...בחיוןהרבסייםמצוות"שלקילועשרים"זהביחד?ישראל.תפוצותבכלשהתקבלוהרעלשוןהלכות
יבכה,ציצייתייאתתפטהטתלקיתיקודםאשרזי"עמיילנאהגר"אמרןעםהמפירטמתקדוש.מפיוהיוצאוכלהדורמגדולישהואידענו

מהיהיטביעדשיינברגיהגר"חמצייה,יעידמצייהעידלחטיףיכילבעיה"זבעידירקשכןמולנומצאנוברכהלבקשבמטרהלחדרכשנכנסנו
לה.)ישייהלאהיןכלאשרמציה,שלערכהשישבקומהנמוךפשוט,יהודיכמושנראהאדם

לפניופתוחוהספרכליםמדיחבמירקרמאודהיהתקופהבאותההשולחן."בראש
שביקשלאחרשבת,בלילהישיבהראשאלפעםנכנטכיסיפרהתלמידיםאחדחשבומקורביולאפט.מתחתמעלות 20אדין.ובר

המטבח,אלפנההואמצאו,לאאןהסלון,אלנכנסהואשאלה.אותולשאולמאמריקהשהגענולוואמרומזהמופתעיהיהשהוא
היהמהברזרחוקלאכלים.מדיחכשהואשיינברגהגרח"פאתשםמצאואכןוללמודלשבתכדיגדולהעצמיתהקרבהמתון

מולאלהכלים.הדחתכידתוןממנולמדוהרבברורה","משנהספרמונחלאוכבר 93בןאזהיהחיים"החפץבמיר.בישיבת
בטובשלאחשה"הרבניתהישיבה:ראשהסבירתלמידושלהמתפלאמבטווהציגבקולשדיברישיבהבחורשםהיהטוב.שמע

'שהתורהכמיאבל,להי.'לעזורורציתימהינו,ואמר:במיוחדהתפעללאהואאבלאותנו.

"..-
להפסיקמסוגלהיהלאחייו,היאמצייניםשאותההגדלותמההגדול?העסק

ביןשישלבפיתרוןמצאוכןללמוד,לארץ,משמיםתורההורידהקב"האםבהתפעלות?
מצוות!קילו 20 ...לרבניתוהסיועהלימודלפוליןמאמריקהשבאיםמזהההתפעלותמהאז

טליתותבמאותמעוטףשבתכלדיבורתעניתאותנו:בירןהואדיבור,כדיתוןואז,תורה?'ללמוד
דלקתלההייתהביתוכיטיפרפעםהתקיימה.הברכהב"המוצלחיםיילדיםלכםישיהיו
"היאחמשי.'בתהייתהכאשרריאותהייתהואמר,הרבהוסיףחייםהחפץשלהשיטה
ממש.נפשותסכנתשלבמצבהייתהרש"יהגמראאתהיטבלדעתקודםבפשטות.ללמוד

כאשרשצמיםונהוגלצוםאסורבשבתהתפעלשהואפעמששמעתיזוכרלאאניוהתוטפות.
אמרתיאזהגזירות.אתלבטלמבקשיםאוהפלפולררןעלשנאמרהתורתיישטיקלמאיזה
שבת.באותהדיבורתעניתאעשתשאנישהואזוכרדווקאאניבפשטותלימודעלהעיון.
אניהיוםועדאזומניהבריאההיאוב"ההערכה."הביע

שבתי.'בכלידבורתעניתעושהאותן,"ל,ומכרובוספותשעותתלמדו
הקברחיבןטבןיהיהלאזהגוףעבורכסףלאסוףלחו"לשיינברגהרבנטעכאשר

משוורירקלאכוללאנזהרהיההרבאףעלתורה.ביטול ...מחששותלמידיה,הישיבה
שמחה'יבעלוכלמצוה,טעודתתלמידיו,מאותשלתורתםבהחזקתהיהשמדובר

שמחתולפנימתכבדהיהמתלמידיו,שעותשילמדובישיבתמבחוריםביקשכהשלמה,
הזדמנהלאאחתפעםהטעודה.ממנותמנחהידיובמוהישיבהלראשלהביאואשלםבשבילייתלמדאותן,לוימכרוואזנוטפות,

הרגישהמופלג,בגילוהישיבהוראשהתאחרההשעהיום.באותושמחתכללוחזרכאשרלתלמידיו.לומרשיינברגהגרח"פנהגלן,'
שלמהחווםריהרה"גהאהוב,לתלמידופנההואליבו.אתהתוקפתחולשתמיניוכלדולריםמוציאהיהשממנוגדולכיטלוהיה

משלמשהואמשםותביאחתונה,לאולםגש"נו,בפשטות:לןואמררוזנטל,ןאומרתשולחןעלהכיטאתמרוקןהיההואשטרות,
רייצחקריתלמידובפנינומעידבחינםלא " ...הלבאתלטעודמצווהטעודתרוצים,'שאתםמהיקחועבורו:שלמדולתלמידים

לאזתגוףואמר:ידואתתישיבתראשתפטתשיעורבאמצעפעםכישליט"א,התורתאהבתהכל,לשלםמוכןהיהתורה"בשביל
 ...הקברחיבוטבויתיהתורה.כולוכלשהיהמיוחדת.כןכלהייתהשלו

נסיעהבכללסוףמתחילהמסכתסיום
טדרישתישיגהלראשכילתלמיידםנודעזמןלאחר
שלאלהבטיחכדילחו"ל.בנטיעהמיוחדלימוד
מטכת,לטייםעצמועלקיבלמתורתויתבטל

שאלוזאתכשגילונטיעה.בכלטופה,ועדמתחילתה
ללמודמהםמבקשהישיבהראשמדועהתלמידים

בגלותאשכינתא
"ולירושליםבתפילתמדהימה,בהתרגשותהיובגלותאשכינתאעלנפשוייטורי
בהמייתורותחות,מדמעותגרונןהיהנחנקביום,פעמיםשלושיום,יוםעירך"
חשיכההאימה-אתהמנציחותשממותיה,והפרחתהחרגה,ירושליםלגניית

נחטרכיחבל,לבורא.חגל,וגעגועיןגרגשהיותפילותיובגלותא.'ישכינתאשל
זיע"א.הדור.פוטקיומגדולירוחענקיהודיעודעולמנומחלל

הרה"קלבתנושאתואשרבעתשלוט"א:סרושטוקשלמהרבוהרה"חשח , ..מכונה?מצותאכלתמדועבשמוםושאלוךכוחושבהנךוכו
רקלאכולקודשבאשהקסודמקיה 1שלרבוהקדושהטבאמחדשכןאעשה.מהודעתולאהססחומובהתקרבזצ"ל.מזוועהולמשהגדלוהרבו

ק IIהרחלסבא.בפתקזאתרשמתיאב.מכיבודומאידךהקדוש,חסבאמכבודמחדוחששתימכרבה,מצרתאכלזצ"לאביומאידך ,מכונהדלאידמצות
האםושאלו.ךשםמכונה?מצותאכלתמדועושאלוךשבשמוםחושבאתהוכוואמר:ח"ךהסתקאתבראותוהרבולעשות.על"מהשלומק'הרבו

 .ואבותוורבותווכמנהגסודלהאחדכלעלבודאוהענוולעצםלוהודו!צערבולגרוםלאהסהעלישמרתהעונ"םעלשמרת

----------------r ובחלוננו!המוותעלהכי
ארעומאשרמזדעזעבקרבויהודילבאשרכל

נשרפווילדיווחמשהאבאהללו,בשבועות
ו Iתןרהתלמןדבשערינהרגווילדיואבאחייםן
ויודעיםאיןאשרנוראיםאטונותעלבנוטף
גדוליועשרותהכלועלקודם,למנותמהאת

 :בחודשיםזהאחרבזהנטתלקואשרישראל
יודעיםואנואיןדורנווביתמותהאחרונים.

כמעטולנואיןהללו,הצרותלכלהטיבהמהי
עשהומהעללנויגלואשרהקודשרוחבעלי

אשרואתלצייןעלינושומאאמנםככה?ה'
הי"ו.דודחנניההר"רמאתהללובימיםשמענו
זקןוהגה"קבמרןרפואהבענייניטיפלאשר

ושתיםבמשךז'צילכדורייצחקרביהמקובלים
אשרועתאחדיוםכימספרהלהשנה.עשרה
פיגועוארעימיםכמהוכלרע,בכיהיההמצב
וכמים.נשפןישראלודםבאוטובוטים,קשה
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!'צילכדורי
אפייתבעת

מצות

ישהריהאי?מאירבנוהרב,אתאזשאלתי
מעמנותובעומהחט,דמוסדותתורה,הרבה

הרבליוהשיב ?צרותכןכלישמדוע ',ה
אתלתקןחזהלעולםביאתנו"עיקרבזה"ל:

ואשרעדישקוטולאינוחלאהעולםהקדושה,
 ,קודש,גריתואותהעינייםאתישראליתקנו
 Iאימותנו"כמובצניעותילכוישראלובנות

 I ?ישראללעםכןאםלעזורנוכלאיןשאלתיו:
 I ...יתכסושיותרכמהאותם!"תכסהוהשיבני:

ולןתארלובש,אניחלוקיםכמהאותיראה
 Iפחותקדושהיותרכמהצריכות.הנשיםמה

 Jצרותי.'פחותמכוטיםשיותרכמהצרות,
מניבאחדכתיקונםבימים !קדושיםישראל
היהכיוםמתרחשיםאשרמאסונותאלף

ישראלוכללוצדיקיםוגדוליםמזדעזע,העולם
ותשובה,בתפילהומלואהתבלמרעישיםהיו
מיכמעטאיןהדור,וצרותחשכותמרובאן

משהו.יעשוכימצפהאחדוכלבפרץ,שיעמוד
להתרחקנפשוימסוראחדשכלבכךאולם
אותםובפרטהקדושה.היפןשהינודברמכל

דתייםחנראיםמבוגרים)(ואףונערותנערים
ומבליםמעשיהם,במחשןהעושיםוחרדים

והלאה,והלאהטומאהבמכשירילילותיהם
מכווניםלמההיטגיודעיםובוראםהםאשר

הנבראיםהמשחיתיםכיידעוידועהדברים.

צרותגורמיםוכו.'והבטההסתכלותמכל
כללועלעליכםחוסוולפרט,לכללנוראות
שלארגןביתשלתינוקותעלחוטוישראל,
לסגוליכוליםלאכברובארץבשמיםחטאו,
 Iדרןפרצהאשרהמבולדורטומאתאת

 Iושארוהפלאפוןהאינטרנטמכשירי
 Iוגזכותהמשונים.לשמותיהםהמכשירים

 Iלהתרחקזהמרגעע"עהמקגליםאותם
 Iנשיםאותןובזכותהנ"ל,מכלבמסי"נ
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ל!י'זצץיזיבימוהקדושהאדמן"רמדןבהסתלקיתגדילההאבידהעלהמדרש!-לביתפסחיםבערבימהחלוןקפץ
ברירה.לונותרהלאנעול.המדרשוביתבוהתבצעועםאביבלתלהולךכשהיהיותר".ויקרותעולותמופלאושקדןאדירגאון

כיקודבקרבוקדהיהקדושהלתורההעצומהאהבתויהודי,אליוניגשעצומות.בעינייםהולךהיהאביומויזיניץהקדושהרבישלהרביםומפעליוגדולתו
קפץ,שוב .להכלויאלחצוחצונקיוןשלנהרותאש,בענוותהרביענהמאביך?מחמיריותראתהואמר:כךעליצאווכברתבל,רחביבכלהםמפורטמים

חייו.משושהמדרש,יתבאלמנגד"נפשו"משליךקדושותכהעינייםליהיואםשלו:והטבעיתהחןבכלאךזה.ענקיהודישלמגדולתושלמיםחוברות
ויזיניץשיבתיתושאברעמדאשרובעתשנים,חלפוהולךאניגםהייתילאבאכמולתועלתנקודותאלונצייןזאת

שנכנטהבחוריםחדאעללוטפרואביב,בתל ...פקוחותבעינייםאשרמלבדזצ"להרביהרבים.
"אם :הגיבזאו.המדרשביתלאלחלוןמבעדבקפיצה ...ראהיותורהלרכושתןינןהיכתלמידישלמשפחותהמוניהעמיד

אתטיפרזאו ... "נוראזהאיןבתורה-נפשוחשקההרבותהחנויותלידהיהעוברכאשרדרךעפ"י ',הועובדי
 .ילדותוימימהנ"להטיפורדברכללרכושניתןשבהןאביבבתלהיהגופאהואהקדוש.הבעש"ט

 ?עברלכליטביאשהור,בסוהואמה"וכיעבורהכל"אבלואומר:כואבהיהכברמופלאושקדןאדירגאון
הרבי,צלאאשליט"וואזנרהגר"שמרןשלמביקוריובאחדהיכןשמזכירמיאיןומדועהגוףישיבתראשהיההואנעוריו.משחר
צערואתתינהבומכתבלושלחאחדתורהבןכילוטח "?שמייםויראתתורהלרכושניתןהידמשקהרה"קאצלויזיניץ

עותרהפלושיזאתולמרותבהתמדהולומדיושבשהואודחההגוףמתענוגירחוקכההיהוהיהבה,יהישאתשחידשאליעזרי
לויאתרב ,ערהצרי"בראתיחז"ל:אמרווהריהרעמהיצרמטוגלתלאהטהורהונפשואותם,תמידאבל .ישיבהוראשאב"דרב

עיניועלשמורילא ,ואמר:הרבינענהכנגדו".תבליןתורה
אםרקהלאשלומד?!בגללהרעיצרלויהיהולאפיו,ועלמישישהרעיוןאתלהכילהייתה

היצרנגדןיתבלשתהאהתורהלותועילופיועיניוישמורוטעיםיפהשיהיהומקפידשמשקיע
עליעבודאםרקדי.אינולבדוהתורהלימודכיהרע,ותר.י

עזרהתורהתהאכראוי,אבריועלוישמורכדבעימידותיוהמדרשתילבמהחלוןקפץוקדתהיהתורהתבבאה
הרע".היצרנגדוסיועילדותו,בשאירעהעובדאבעצמועםפטיפרהרבי

 !סהיושבתאהלהרה"קהטבאשביתאחרפטחים,מערביבאחד
ההכנות,השבת.בקדושתהתקדשותוהינוורבעצוםפרקהפטחחגלכבודונוקהנשטףישראלייהאהבת
באהבהיוקדתבאשהיההכלהשולחנות.התפילות,במירוקעטקולחגהקרוביםובימים

בערבשבתהמלכה.לשבתוכיסופיןשלהרבניתביקשהובצחצוחו,
עימולשוחחהיהניתןולאאשכלפידולמדשישבמהרביישראליהיאהבת

הזה:יעולםגרגירבושישמהבכלכלל
חסריבנחתבמשוחחיםכשהבחיןלמעןבחוץי,'לשחקנא"צאבבית:
עומדהיהום,יהלקדושתמודעותהחג.לקראתהביתאתלנקותיוכלו
דאיאיזיעסומפטירנדהםתחתיותיכנט!"שלא-המדרשלבית"אבל

חבל,היום.שבתהלאהיינט:שבתהמדרששביתאחרילהזהירוהוטיפה
אחדבעודנתרוקןעולמנוחללכיחבל,התהלךמחמץ.ושמרוהונוקהכבר
הנכתבכלאשרהדור,וצדיקימגדוליהממורקהמדרשלביתבטמוןהילד

וקדושתו,מגדולתוגרגירנויהפהחלוןאחרמחפשותועיניווהנעול
התגלגלואשרוהמופתיםוהישועות

זיע"א.לאלפים,אצלוביקש,אשראתעיניווכשצדפתוח.

 ;ן:;:~~-~:~;::~:!.:;:=~!;!=~~~~~~'בעדוקפץרבהבזריזותלטפטמיהר
rכהשתוקקותבצללשםהמדרש.ביתאלפנימה,החלון

שעותבמשךהקדושהבתורההגההתלמודםיאל
התנערוהנה ,הזמןחולףכיצדחשכשאינו ,רצופות
קולאשרא,יהת.יהרבנשלעותיהיפטלקוללפתע
מהלבדוקמיהרהלאוזניה,הגיעמתנגןתורה

היושבהילדאתמצאהוהנעולהמדרשתיבבמתרחש
שובלמחרתמשם.אותושילחהמיד ...בתורהוהוגה

לאבביתבה.ללמודשקטהפינהוחיפשהרביהתהלך
פטחערבשלההכנהעבודותלשבת.היהיכול

הוראה.מיראיהיהכיי"םצמומינה

חונמיכזכרונובמונחותתותמסכהכל
 'סהפקוב

בעתכיעדעדכךכלמוחובהיוחקוקיםהש"טדפי
האדמו"רמרןכי"קיקרובערדבהרבישלשהותו
הש"טקופטתעלושאלוזצ"לשמחה'הילבבעלמגור

זצ"להרבישולחנו.עלתדירמונחתשהייתההקטנה
לעייןלפעמיםצרךנהואשלומדשבעתהשיבו
בתמיהה-שמחהיהילבהפטיראחרת.ממטכתבמובא
המטכתותכלהרי ?הקטןלש"טהואנצרך"האכן

 ..בקופטה.'יכמונחזכרונובמונחות
מופלגתדושהבקעמקרתבתררה

העוטקיםהאחרוניםייוהיראשוניםיטפריהיובכלל
בזכרונו.מונחיםתלמודיותבטוגיותהעיוןבעומק

כאילוהרווחתהאווירהאתמאודכאבזצ"ליבהר
בכלובטברה.בעיוןתורהלומדיםהחטידיםאין

התמידיוהעיטוקנכוןהדברשאיןהוכיחהזדמנות

אינהבצדיקיםובדבקותבטהרהושהדבקבתפילה,
תורהאדרבה,התורה.בלימודהנימהכמלואפוגמת
היאהיא-יתמידלנגדיהיוישיויתיטהרהמתוך

כוונתאתומשלימהלעילאועולההפורחתהתורה

 ...ירתרריקררתערלותייסנהעי
שהיובאוטובוטיםנטעלאאביבבתלשהתגוררבעת
מחלוןלקפוץהציעולבחוריםוצפופים,קטניםאז

קדושה.עלבולשמורניתןלאאם ...האוטבוט
ייםנהעי"אבלמצטדק,היהרב",ממוןעולה"מונית

 ,'"בממחקיייIכחזפבתמ~מוח~וםבכיכ~תרחבביר I'לצישברתבני
רןזעל,ם I'בןיציבהרחזניריירשלציונךעלחהיכיםספרככלאמירת

אחה"צ 3:30בשעזו:חתיכיסאמירתהיזם:סור
אחזו"צ 6:00 :בשעהוכבחוררפ.יכת

החסההנזעםשחרית:זהג:שםזישישיביס"

ההשקיעכפנישעזתכשכישים:כחהיאסירתחשתכ:כידס
שכישיתוסנכררהוככההתפיכתמןככאחרמיד

אסףכאוכם 10:00בשעה:רכ~עיתסנכררה
ונגניםתמזירתכ'יוןיהקדוש,הצייינכ"~

ע"ההמכךדזוכככיי

פםההמיעדזוי,כ-ימ-י
החמהכבזשחריתן t'מכיוכןכרגילכ.,ם I'התהן I'מביתקיים

ערביתתפילתכאחרערבבככו
חקיחציזיבחצרם I'בבנתזוכורתעםתחגשמחת



בה?נאחזלאמזועה, IIעהמלוזוזבימיעצמהאתהוכיחהכברזוסגולהאם
"כלואמר:הערביהתוודהלך?אניטלארזוכלתעלומות,נטתלקורביםישראלגדוליכאשרהללובימים

אוזניעלולוחשלצידישיושבפלונישדע"יבאותידיעותייישראל,כללאתפקדורביםואטונותמעמנו

חמקלגבולי,כמותךקדושאישבבואכעתאךלומר.מהראשמרןשלדבריואתלצייןלנכוןראינו

ונמצאנו " ...מאומהלהשיביודעואינניממני,השדעברדבריםזצ"לצדקההגר"ייוטףפורתישיבת

אינםאחראוטיטראשקדושהדנן,מהטיפרלמדיםהצדיקנשמתהטתלקותלאחרנשאאשר

כשהקדושהאחת,בכפיפהלדורמטוגליםאבוחציראישראלרביהקדוש

הט"מחיילותכלויתפרדויפוצובאההשמימה,סאלל")(ה"בבאזצ"ל

המלךדודכשראהובכן,דיליה.וגונדא Iאזאותשד"מ,שנתבחורף

מתחוללנוראכ"כאטוןהשלוםעליועם-בשורהצדקההגר"יעמד

נקטפיםמישראלאנשיםמאהלעיניו,לקשןר-נוטפיםלשראלגדולי

קדשוברוחוהביןחקריום,בכלל"עובתןךתמרורים,מטפדלו

בודאיאלארגילים,טבעמפגעיזהשאיןהעםאתמעוררהיהדבריו

הכוחותהתגברותבגללבאההפורענותולתקןבמעשיואישלפשפש

והתקיןאיפוא,עמ,דבבריאה.השליליםהואדברכות.במיליעצמו

ברכהע"ייום.בכלברכותמאהלברךרישנטרונאירבדבריהזכיר

השראהויוצרגורםהאדםמפיושמוציא(הובאומחטיאדמתאמתיבתא

ועלעליושורההקדושהקדושה,שלמ"ו)סלמןחללםאורחבטור

חפציושארכלועלמאכליועלטביבתו,השלןםעליוהמלךדודשבימי

כוחותקדושהכשישעליהם.שמברךמאהיוםבכלמתיםהיו

הרעהפגלעתםגםבורחים,אחראהטטראהיוולאמישראל,נפשות

הדיניםלהמתיקקשהמצבבכלהתיקוןוהואנעלמת,והביןדודשחקרעדמתים,היומהעליודעין

הגזירה.רועאתולהעבירמאהשיברכולישראללהםותיקןהקודשברוח

אם"רבותי,רבה:בהתרגשותוזעקצדקההגר'יהפטירכאןהגבר"נאוםבפטוקכמרומזיום,בכלברכות

למחע"ח,חמלךדודבימיעצמהאתהוכיחהכברזוסגולההגר"יושאלמאה,בגימטריא'על'על"הוקם
ברכותשמאחלכךנדאגלאומדועאנחנו,גםבהניאחזלאשמתואנשיםמאהביןהקשרעניןמהצדקה:
פשרלהביןישהטביר,אלא,ברכות?למאה

נחשדולאמברכים,הכלכראוי?!מתוקנותתחיינהשלנוחייםרבינובחזיונותהמטופרפיעלזהענין

ויודעיםזהיריםמאיתנוכמהאבללבר,ךשלאח"וישראל"שיך"עללונודעאחתשפעםזי"ע,ויטאל

עלינוברכהבכלכיחרבוביארמברכין?!"כיצדבכללליבוצפונותאדםלכלשמגלהבצפתערבי

מלךאלוק'ינוחי,אתהברוךחלקים,לשלושהלחלקהעלמאודויתמהנפלאה,בדייקנותומטתריו
ל·לכלל,בגוייםנבואהאיןבידועכיהזההחיזיון אומרמההתבונןקטעובכבדברו.נחיהשהכלהעולם,ולאבחידותוינטהוה"שיך"אלבעצמווילך

חייראהבכךשנתחזקובזכותוכוונה.במתינותולברךארעמהאותו:ושאלעמדמאומה,להשיבוידע

אמן.לצרותנודיויאמרבעוניינולפענחתדעלאמרעליךשמעתיהריל.ך
ומשלוחלהפצתעתבכלבעדנולסייעהעומדיםידי"ןהחשוביםהאברכיםידידנועלתחולשמים!ברכת r-------------------------ר

וש'שליט"אאבנרר'הרה"חבלו"נבמסירותלימיננוהעומדרבהגבראהאיובראשםארה"ק,לרחביהגליונותו
וו.שליט"א.אחרןר'והרה"חשליט"אמאירשמואלר'הרה"חליאותללאבעדנוהמסייעלובדומהומשנהוו
אמן.ושכרםהיישלםמרובה.במידהבעדנוטייעאשרשמובעילוםהחפץשליט"אתוא"יחטידלמחשובללהרה"חהלאאחתוהברכהו  ו......

________________________ 
_ 

------------r 
 ....פלוניתממאפייהפסחבמוצאיפיתותתקנואל

שנהז"ל:הלפריןגדליהר'החסידטיפר

 •הצדיקפנהפטחשלשביעיבערבאחת
 •לכמהזצ"לוולטוךיוטףרביהקדוש

 •אביבתלבעירוהמתגורריםממקורביו
פיתותתקנוואלתלזהרוזושנהואמר:

 Iפלוניתממאפיההחגבמוצאיחמץודברל
 Iבלן-אבלבתלשלהלשןבאזורמאפלהזותהו(הל

אתשמעוהללושבזל)ורחובפלנסרחוב

דבריו

יוסףרביהרי

אחרבאזורגר

אביב.בתל
הואראהומה

מכך?להזהירם
אתביודעם

רבישלגדולתו
צייתויוטף

ולא .לדבריו
פיתותרכשו

מקום.מאותו

למחרתוהנה
בחשאינכנטמאפייהמאותההעובדים

פטחשלשביעייוםשלבעיצומולמאפייה

ע"ינודעזהדברבצק,כמויותשםוהכין

ר'מקורביבו.הבחינואשרמהאזורתושבים

חמץמאיטורההצלהעלנדהמויוטף
יוטף.ריבזכותניצלואשרהחמור,

צדיקאותושלמגדולתורבותמניאחתעובדא(זוהי

אי"הבקרובזצ"ל.וולטוייוטלירינשכחובלתיגנוז

אודותיואילהוצסיעומדאנומאומצתעבודהלאחר

אוריראואשרפלאעובדותיובאושסעצמובפניטפר

 •ברקובניאביבתל-מזקנילקטנו(יIותס-לראשונה
 •אוחילהנצהמעוניןרושליס.יבויממקורבסימרבואף

הגליון)למערכתלשלוחלהזדרזיראהלהוטיף
____________ L 

הינהקצרהחצאיתלבישת

ממשעריותדגילויאביזרייהו

שליט"אהרורגרולישלקריאתםלאור
כפשרהעולפיתהתפילהכשרשרתאנומפשיגים

עםאחדותלפעןניפפהשעות 24הספירהיפיגל
זהקדושלפפעלהצטרףאנאקרונה,ולגאולהישראל

כחרשלהכותרותאתתשנהובכך
פעמיחר-שכועי-יובוישעהכרבעיגםחלקת,לקחניתן

חספ"רח~מיכס"רם
 • ~ .....! _. ~ .... 1 ... 1י ~י ~ . Ilt ...ו ~.,. ... '"\'הת:י'I,:יו .. ··~- I .,,.ירי-הת"יי:יוי

פהוכאירצן~ק-ים ·;בכ;~ ח::-~כו~יס

חיוםריעחצטרף
יןהישנאתשעושיםיבואללחיותתזכחי

1800-800-646 • 
 )( f .52-7 74- )( 2אנוש"לבוענה



נוראה!עובדא-ורחמיחוסי-ציון!בתעורי
לשתופריצשטהתפלהלהחשאהוריננה :םשםיובמסהירמשומר"מואדהקה"גהקכ"יפרסוראהנאדובע
יחונהו ,רוחשבדכתיחתיןעכהוא- "על"פישתבלשמעתיתוכנה:וזההסמפרלהציוו"איטלשםניומא
תאוצריעאלאםש ,כםלעוד .פחתמטהםוניבהשמח 'ר 1שלב"קמשהלשויפמ
יםנשהותחילויוםיבואיהזו,רצהיהפשלובנ-ע"יזקצטוואומ

וםיקואז ,ערישלהדומותפאותשללבוע,"זיאקווארמידלמנר'קהרה"
ישראל!כללאתביויחראחדויגדודיעקבר'הרה"קלשואחי

צווועטדאסןאו :הטהורובלשונותשושלשראזי"ע,בונימאמש
אוןגויאשטייןףיאוס'וועטאזברענגןלארץועלותשלפניאמשינוב,

דיברכה "!!ישראל!כללאכןמ"חרוב"נאספו-"זמתרבשנת-שדוהק
לפנישנהיםשימחמרתיו ,הרה"קפרדיהל"םיהאדמוריגדולכל
תטוועמניםששדועויהנוראה!אהשוה"קהרהבישאחדדמצו,ממנ

טרפבו ,"הסתרתנשבבערךכןמרחאל _צדמוע,"יזרומגתמאפתשעלב
 ,נהשוהראהמהלחןמבז"העתרנתמשנדרלכסאמקהרה"ביששני

תוהדיינינעבהעצומתוהתרדרתהיהאמלהיהדרהחלכוע,"יז
חלה ,שהראיוסכיאשבנוםגו ,פאוריאארשבויןלובפםלשווחיהנאשלדע ,ןילובפשםיקיהצדולידגב
בדאועובידנסרמ(רח"ל.עדוירמהףוהסו ,נוראהגהינסובאותםם.מקומאפסשוהקדלחדרוכנסילהיבאג

 )םידיסחהובישחמאחדוזהרה"קנעמדלארה"ק,עלייתוטרםנעליםרגעים

הצדיקיםלכלואמר ,"עיזמאוטווצקםיבונר'

אתלעוררנפשםהמוסרים ',הועובדיחכמיםתלמידיעשרותלהנהילשומרים,עולמושמסרוברוך~
ארוכו,תוביןקצרות,ביןבדורנונכריותפאותחבישתשלהנוראההפירצהמחומרתישראלבנות
יפהשהכלפנימה,בליבםהיטבהםיודעיםטעמים,בק"ןהשרץאתלטהרהמנסיםאותםגםאשר
בכלדעתבראדםישהכימעלה,שלב"דמפחדמבושהינוסולאןדקשוטבעלמאאך ,שעהלפי

גויותשחקניותכמהחזיופוקמצניעו,תהגמורההיפךהיאנכריתפאהכייודעשאיןהארץ,כדור

כיסוימצותישבכךכאילוישראל,בנותאתלהטעותמנסההצוררשהיצרנכרית""פאהלובשות
בנותישראל,מבנותחלקאצלראשכיסוימצוותשנהפכהוהקלסמהלעגחרפתנו,נוליךלאןראש,

קודם!-אחתשעהויפהלהתעורר,הזמןכעתהכשרותישראל

מידותיועלהמעבירכל
אתפדהיבטפרוכתבזצ"למונטהאברהםירבהגה"ק

בשכונתמצרכיםלקנותיכשהלכתפעםבזה"ל:אברהם'
גדולשוקהיהעצמהשעריםבמאהבירושת"ו,שעריםמאה
מנהגיובזול,טוביםמצרכיםלבחורשאפשרירקנים,של
מצרכים,שםלקנותאחה"צחמישייוםכלללכתהיה

הרצויההטחורהאתלחפשהגדולבשוקהוותימסתובב
היהזהבשוקעבורי,

עללושהיהאחדירקן
טובהטחורהרובפי

ממנו,גםקונהוהוותי

לאשםיכשעברתפעם
חןשלוהסחורהמצאה

בשוקהסתובבתיני,יבע

וקניתיותיהחנובשאר

כשעברתי ,בחזרהשס.

אל ,חנותולידילתומ
ההואשהירקןלבשמתי
 ,כלפיומתרעםרוטןהיה
אליולגשתיתירצ

חוזהישוכילו:ולענות
ליאיןהאם ,ובינךביני

ולאועצרתי,יעמדתמידאבלאחר?"ממקוםלקנותרשות
אםחדש,"מקצוע"למדתיואזלו.הערתיולאאליונגשתי

שהואלחשובמידאפשרלריב,ורוצהנגךדצועקמישהו •
כיהריב,אתלהשקיטמאודעוזרוזהאחר,מישהועםמדבר
חז"ל:אמרווכןי"ג)י"ז,(משלימדון"ראשיתמים"פוטר
כיוןדמיא,דבידקאנוראילצדמיא,תיגראהאיהונארבאמר

כשהנהר :)א"ע 'זדף(טנהדריןזיל,וכפרש"ירווח.-דרווח
ניגריםכעיןו,יאגפשללשדותיוצאשהואפעמיםגדל

ושוב ,ומרחיבהולךמי,דטותמואינוואםקטנים,וצינורות
ראשיתםימפוטרקרא:דאמרוהוונו ,לסותמויכולאינו
-פותח,מיםלפוטרדומהומריבה,מדוןראשיתכלומר ,מדון
בזיונולשמועלקחויוטףחכםישמע .עכ"לרחםפטרכמו
לכך.הזוכהיאשר ,דוםיול ----------------------"'1 ,. "N -~""'!"--..... --...................................................................... ... 

ירישלים 40ישראלביתרחיצדיקים""דרכארגיך
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שליט"אדרכנוומורילרבותינו
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מעמנר!נסתלקאשד!צ"לפרץגיסיםדביהאמיתייםהמקרבליםמגדיליהצדיקהגאין-לחוילא%וילאזילאוי
אספסיף"מלאנגוף"גוף

בעתמעמנוונסתלקאשרהרביםישראלגדוליעלסףובנ

 ~' ••~~סןשברעלשברולננוסף ,ההאחרונ
 ,הדור,וצדיקיליוומגדהתווךמעמודי

 ,פרץהרבעלזצ"ל.ץרפניסיםרבי
להיבלתיהיהאשרלומרןניתזצ"ל
מיהמקובלשלתודמההיהואלבדו,

חפצושכלהעברמדורהאמיתיים
ולאקמתקונוןרצולעשותיווומאו

היהלילהבכלמעפשרא.שכינתא
ולתפילתחצותלתיקוןקוםמשכים
שלושמתארכתהשהייתותיקין
היהאשרפעמיםבאותםואףשעות,

איעייףוהיהמאוחרלישוןהולך
אזאו-גופולשברצריךוהיהחלש
עצמולביןבינופיועלשגורהיה

תידרשומעימהיושהקרובימ

אספסוף".נגוף"גוףאספסוף"מלאנגוף"גוףשאומר:

הבורא!לעבודתקומוקומוקדושיםעםישראל
היהכךהבורא,לעבודתקומוקומו,קדושיםעםישראל
דבקותכולובזריזותהולןוהיהבשירה,הביתבניאתמעיר

ןומכיואחרילפנילומדהיההתפילה,לעבודתוהתכוננות
פוגשאשרובעתובהתלהבות,בכוונותבמקווהטובלגופו
שכמםעלהואטופחלביהכנ"סבדרכומתלמידיומי

בגמרהבורא.לעבודתבהתרגשותמלהיבםמעוררם
כמעטמסתייםהיההנץ(מניןשעות,שלושלאחרהתפילה

תורה,שיעורימסרמידהחל)עתהשזההרגילהמניןעמ
צריןלעשותמהטוב-חלשגופוכימרגישהיהוכשהוא
ונתקןבדביקותונאכלהבעיהנסיראומרהיה ...לאכול

הלאההמשיךוכןהלאה,ונמשיןהגשמיותשלהניצוצות
העיקרים.עיקרהיאהרוחניתכשהעבודה

במשקפיים?גם'אבא'
היהלאלרבמספרת:הרבאשתיתחיהצדקניתהרבנית

שלהטיפותאתאפילוכוונה,בוהייתהשלאמעשהשום
אובשמות,סופרהיהלכוסאותםסופרכשהיההתרופה
קופסתבתוךאףהרפואה,אתנותןוהיה.ישמשלבאותיות

גםיאבאכשנשאל-קורששמותועליוקלףישהמשקפיימ
תמיד".לנגדיה'"שויתיבפשטות:ענהבמשקפיים?'

 ...עיוורים?אתםהאם
אשרתקופותהיומספר:שליט"אלוימנשההרבתלמידו

בעירתוהותנשמותלאסוףיחדעמואלןכיבקשנירבנו
כנפיתחתולקרבםתורהלשיעורייחדולהביאמימבת

בסנירתילןכיליאמרהפריצותמפניאולםהשכינה.
נויוכירבנו.לו,אמרתיבדרן,אנחהוואניעיוורכמועיינים

ואמר:עימיוהסכיםעייני?שמירתעםומהאני?שבתשל
נתקלנובלכתנווהנהעינים.בעצימתשנינונלךכ,ןאם

כןכי?ומשחשבעיווריםאנוהאםשאלנוהלהאח,דבאדם
רבותנפשותקרבנווכךלמקוםממקוםלקחתנוהחלהדבר,
סנורות.העינייםכאשר

ידואתולחץחמטפחתחזיזמלעלובחרבי
שלמדרשולביתמגיעהיהכשגרצעיראברךבהיותעוד

הרביוכאשרזצ"ל,מלעלובמרדכימשהרביהקדושהרבי
רבימשהגיעאולםמטפחת,עםלכולםידיםלוחץהיה

 ' ...ידוולוחץהמטפחתהרבימורידהיהניסים
 ...גאולחצריכיםכברבניךחשלג:בעומקבכה

לאהבית,מבניאףובהשקטבסתרהיוהרבשלמעשיו
קשיםשלנבנלנוליגופואתלסנףלשלגיםנוסעהיהאחת

והיהובתפלות.בכוונותהעזבקורשובבי"םבצוםכשהוא
שהיויחידיםתלמידיםמספרכלות.עדגופומסנף

ובינהיםהשובבי"םבימילחרמוןלנסיעהאיתומצטרפים
"עלמאאתמעטהרנישוובריאיםחסונימתלמידים

 זI .-:rב TJ I:ג 1-מכבnיס
הפעילותעלכוחכםיישרדמשיחא.עקכתאהיקרזז r'ה;כלכזד

תפיצושעודיה"רהנכרית,הפאההסרתבנושאהחזקה

רציתיוכט"ס.שמחותבשובעהשנימכלוקדישהתורה
אדרכ"ובתאריךלאחרונה,שאירעמהעלקטןחיזוקלומר

עירמרחק,מארץשמועהבשמעניינמהרמריוםתשע"ב

נפלאאברןרצחשלנוראיפינועעלשבצרפת,טילוז
הטובשמו-עיה"קבירושליםהלוובותושיבתמבוגרו
מנהלשלבתיוכןונבריאל,אריהבניושתיעםסנדלריונתן
דמם.יקוםה'מונסננו,מרוםהטובשמההתורהאוצרת"ת

אח,דבדברהפחותלכללהתחזקליביאלונתוןאמרתי
עשירבוןענוביןקטןביןגדולביןאדםלכלנונעזהודבר

הספוניםהקדושיםבשמותרמוזוהואאושה,ביןאושבין

מלמדוהואנאי"ם,עולהשמםשלתיבותראשושכןהי"ד,
לאנשוםהואזהובכללהגאוה,פגםאתלתקןהדורבנולנו
ומחלוקותכעסמינימכללהיזהרלהשתדלתורהבנו

מונווכלבממוולהתנאותשלאוכןהנאוה,שבתולדות
חסדבעשייתוהרבותהתורהבלומודלהרבותרקתאוות
-לנשוםיכוח"י.המיכןלהרוסשלאשמיםלשםוהכל
גנותשלכדרכםהצניעות,כללישמירתבכלגדולחוזוק
לכוסויהפאהאתלהסירשתוכלמווכלהצנועות,ושראל
גדרכיולהתנהנהגדלותאתלהורידישראלכדתראש

אוןפעמוםכןעלשהזהורוושראלחכמיאללשמועהענוה
שלחוזוקשע"ווגוודאיוהטהרה,הצניעותלהרבותמספר

היומחהבקרוב,שלומהלנאולהנזכההואבאשריהודוכל

ירישלים.זאבגבעתשםבעיליםאמן.פנוםכלמעלדמעה
צריןהייתיוברכה.שליםדמישחאעקכתאהעחזעזרייכנזד

העליןעבור fi!J 52אתואיושעשאםיהגטחתוושיעה
ס"ה fi!J 20עודיקבלתידגרבעודישועהצרוךהייתיואח"כ

72 fi!J ציין.תלשםבעיליםלפרטםוהבטחתינושעתווג"ה
אתליהביאשיח,'אחי !רבשלוםדמשיחא,עקכתאיככןד

לוששלחתםהפרנסה"של"המפתח

נוסיםרינונשמידולהוהחאלוהנענוםולוהחלגותיחדלשתוובחמחלתולאחרגםהרגכוהואוהפלאדקשוט"
רלאחפלאזהוהנה ,ותלהחלמדתחמוותפילהונשאאליולמכונותוחזרוהנלנולוםכלאתלעשותוסיימשכגראחר

אתכם,וברן 'הותולמצתזכוואמן:עינוופקחתודקכמהמקוםהרבלפתעראהמהמקוםלצאתבדרכםריהמוטשום,
 .תוולקדמאטאטוחזרשוקומולגיה"חרגהועמכןלאחרביקשווגגוה,עמוקשלנהרגהעם ~

בסנווריםהוכוןכאטוג,םומקזהפה :ואמרלעצור
םוישלוט"א:עדנוחייםריהמקוגלהגאוןתלמודומספרמהרכגוצאושראל,עםגשגולאעשה ,

שטחבתוןנמצאאשרצדוקלקגרלנסועהרבהחלוטאחדגצוםכשהואמתרחקימווכשתלמידשוב
שונאומחגלומהשורץערגיימ,כפרומלגגתוןסכנהוהיהעמ"י.עללכפרבשבולובחולשה,

נפשושםכו ,שמרנלוכףתדרוןלאנפשועלוהחסישראל,"בנוךהיאלבבכייהשעהבאותהפונה
נימכיסוהרגהוצואהכפריםהלמעגשנכנסנולפניבכפו.נאולתם".זמן"הנועגאולה"צרוכוםכגר

בכלהוווות,גיסת"םגכתםכתובהיהועליהםקלףפוסותויבכוחותאוחוהצילושתלמידיופעמיםווהי(
ההוווותאתקחליאמרהרגאחת.הווחרשוםקלףפוטת .נום)ורחהא

שיםההגה,םומקשעלהמדףבחזיתלפנוךאותםותניחמופשטאניהסדר:בלילקפץלפתע
והווהומיו,גצדהשנותוהווהשמאל,בצדאחתהווהדבש"ע!אליך

הכבושעליתסתכללאנוסעוכשאתהבמרכז,השלישיתאוכבידותהרגשנולאהרב"במחיצת
 ,)ה"כ 'ד(גמשליבפסיותכויןההוויות,גיעלרקהסתכלשאיןלדביקותגהתלהבותונסחפנועול,

אלליאמרועודהווות.יגכמספרנכחובוטו,לנוכחעיניןשלהמולוםמלאכומ,שלולרמותלשאר
אסע,ואניותכוויאתהההוויות,עלרקהכבישעלתסתכלתורההדובריהשכםעלהטפיחהיד

אנאןוכתפולהפסוקיאומרהיההרבעשונו,כןואמנםלפשטםידעבקבלהעמוקיםכשהווגםהמלהובים
מהירהבנסיעהנכנסנווכןבודייםתנועותועושהבכח,ה.יחתנוכמלאךרומאכשכולוהמעשה.לעולםולהורידם

גשבולוםדרכומשרןשהרכבהכפריםמעבהלתוךמאודשלמעמדכולוהיהחמואצלהסדרליללנו:מטפראישלי'ט
ההר,צלעשניומצדתהוםאחדשמצדלמאודעדצריםככהןמתנהלהטדרוכלאמונהכמהממשמצריםיצואת
ואףבנחת,בביםומסתגליםכשמחנסענוהכפרוםובתוןפשוטוויראשמחומאירלגןכשכולובבוהמ"קנדול

התפללנוהצדיק,לקברשהגענועדכןבנו,הבחיןלאאחדהחולאתהמחושמלתבאווירהמרגושום-כמשמעו
נתוושהדבר(וברורלבתינו.שבנוכךשהגענוהאופןובאותההמגבתעםקפץהסדרבאמצעאחתלאהדביקות,והרעדה
לו)יזיקרקלכדראוישלאומי-נידרותולעיתיםטנולהליחידירקמתפשטאנוזהו,וקרא:מעלהכלפימושטותכשודווהלבנה

 ...לכותלדקותבשמונההגענו ,עולמ"בורא(מהנשמוות),אליך
נפשוחשקההלילה,משךלימודינולאחרהקוץמימיבאחדוקיבהלחייםזרוע

הנץעדוהזמןבכותל,שחריתתפילתלהתפללהרבשלשנום-8כלפנישליט"א:זכרוהנתנאלר'הנאוןסיפר
חושלואמרהרגנסענו,זאתובכלמאו,דקצרהיההחמההכנסתבגיתהרבשלגסוכתוסוכותהמועדבחולהתפללנו

עמדוהנהמקשת,כחץונסענולדרךוצאנוהזדרז,מהראתוביניהםתורהדגרואמרנולערבותמנחהוביןאלייגות
חשבתיאןמהרכב,וצאנומהרהכותל,למרנלותהרכבאלוופנוהימיםובאחדכהן,שהיההמלבו"מעלהמעשה
בלבדדקותכשמונהמראהברכגהשעוןיתכןאוךלעצמיכרבלכהושיאותממנווביקשושברומניהבוקרשתמקהילת
דיברתוולאהתרחש,אשרהבנתוגרק,מבנישוצאנומאזגתנאיהקהילהכרגלכהןמסכיםשהואלהמאמרהקהילה,

כיהנדול,הפלאעללרבוהראתיכלל .......אתלויביאוהקהילהגנישכלאח,ד
(מהנ"ל)הדרך.לקפיצתזכינולמעשהמתנותכידועשהםוהקיבההלחייםהזרוע
 ...התניאלבעלתהכוסהכינוהקהילהאנשימאודהתפלאוכהונה,

עדיםמשפחתוהיוהאחרוניםבימיוסכוםלולהציעוניסוהמוזרהלגקשתו
חלושהינוכאשךמרטיטים,למחזותהזרוערקבשלו,המלבי"םאןמכוב,דכסף

ולאקולואתשומעיסובקושימאוד ,רבלכםחפשולאוואםוהקיבה,הלחיים
היהפעםמידיאןשפתו,אתמגיניםהסבךוגיקשוהקהלראשינינשואחר,

לבעלתהכוס"תכינוגקול:קוראבאולהם:אמרהדבר,לפשרמהמלבי"ס
שיזוזוידועםמקוםומפנההתניא"ראשוןתנאיא.כוונת.ילכםוהסביר
פתאוסמכןולאחרונרנע,לעגורלתתהזרוע.-מסמלשזהתפיליןיניחושכולם

וברלחי,כהואמרתםבשירפוךץשזהבזקןהדורשאינויהודישלאב.
ונרגע,סביבמסתכלבהתלהבות,יוחאיעליקפידושכולםנ.הלחיים.-מסמל
בנואתושואלהנגיא,אליהוושרהקיבה.-מסמלשזהלמהדךיןכשרמזון
מהמשיב:ובנורואה?אתה-בשירולשמו«זצ"לניסיסר'ושמחנהנהכמה

איזההמלאן,אתהרב:אבא,רואהאניכמההזקןחתימתחשיבותעלאלודגריס
יבשואיי,איי,ונרנע.טוב,מלאךטוב,מלאךהרג:מלאן.היתרהחגיגותוומפורסםוידועבדבר,ישמיוחדותמעלות
אחרגזהוצדיקיסגדוליםשלהסתלקותןמרובדמעותינוזקןבליתורהבןאואברךרואהשהיהפעםכלואכןלזקן.
יהאמהוודעומיישראל,שלמצרותיהןכוחנוותששזה,נהנהכמהומאיןדזקןלנדלפניםבמאורמשדלוהיה

מעוגדיהעולםנתרוקןאשרהנדולבחטרוןהבאהדורעלמהזוה"ק)המעלה(וכידועארוך·זקןבעליאגרכיםלראות
לחיצוניותויותריותרנתפטהעולםכאשרבאמת,הייקוםשהואוודאיאמונהכזולךישאם

עדוהצדיקיםהנדולוםכלכישוכחיםאטואטוברקום,למעשהעדשהיהמספרזצ"לנוסיםרבישלמתלמידיואחד
כלכיוודעווהתפאורה,הפרסוםסממניבכלמאסוזהדורנווהואממנהשיצאקטלניתתאונהעברממכריואחדמזעזע:
מהקדושה.הנמורההיפךהונומדומהוכבודפרסוםכשהואכרםעיןהדטההחולוםגביתשכבכךל"ע,צמח

היאתלעובדהנזכהכועגורנויושרמליץיהאממרומיםלפניהנעתיהתלמיד,מספראחדיוםחודשים.כמהדומס
משוחבביאתה,יועבודתבתורהעוסקיםובתמים,באמתואותוהאםהנ"להמקרהאתלווסופרתופרץנוסיסר'

 ~אמן·בימנוגמהרההיאמונהכזולךישאםהרג:לואמרהחולה,אתלבקרלבוא
לצאתשפחדלישסיפרעדהוצר,ברשתבעינוולופולנסעוואכןומוד.תיכףניסעהבהיקום,שהואודאיפשוטה,

הוהומ"מוכשל,שלאשיצאפעםכלמתפללוהוהמהגות,
פאותעםשהולכיםפרוצותאותסמכלבעינייםנכשל

לאאחדאותושחץ.גנדיושארקצרותוחצאיותארוכות
מהבית.שיצאלפניווםכלמוסרלומדוהיהלעשותמהידע
בש"סבקישלנודלגסדרגת"חשמדוברלומררציתיירק

להיכןלשמועוחרדלאמיכזהסיפורואחרוובפוסקים,
לב"בלהוידעישתדלאלושודותשוקראמימ"מהנענו,
אתלעגודשנצלוחיעזורוהיהעניין,חומרתאתוחברוו

בוק.בנישםבעיליםדמשיחאייעקבתאשלהתקופה
החיזוקוסעללכםרבהתודהדשמיחא.עקבתאעמכרתיכבזך

במיוחדבימינו,כןכלהנזקקיסדגריסוצניעות,בקדושה
הדבריםאתשתפרסמוברצונובצנועות.שהולכותלנשיס
חסרוןמחמת-קושדבשבתוחבלנומימשחקיא.הבאים:

לגותמחוץגשבתונומיבחבלמשחקותבנותהרגהדעת
ישראל.ולכלללהםשנגרםהעצוםהנזקאתמגינותולא

עומדיסשונום,בגילאיםבניס,ראותיפעמיםהרבה
להוריםאניפונהלכןה".ישמשחקותהבנותעלומסתכליס

עקבלבית,מחוץאלהבמשחקיםלשחקמבנותוהםשימנעו
ובמווחדקופצותכשבנותשננרמותבצנועותהבעיות

העליהשלהמארנניסשנהכלב.ובא.הקרגהקיץלקראת
וישרלנברוםמהדריןדרןעושוםבעומרבלייגלרשג"י
והדנפסקהרמבייםלנשיס?מהדריןדרךעםמהאךכוחם.
היכבודולמעןהצדיקכבודלמעןהראויומןיעבור.ואל

לנשיםמהדריןדרךלעשותרבוםמשאביסלהשקיעיתברך
כמוולאבכך.צורןישאםוביציאה,בכניסהשומרולשוס
ודרךנגריםמהדריןדרךשזהקודמותבשניםשהיההמצג

ההשתדלותשבזכותרצוןווהיונשיס,נבריסמעורבת
לאזהקדושביוםלנשוםנגריםביןראויהלהפרדהשנ«שה

הרשב".יצווןעללהשתלטותהרעותהעצותלפועליצא
יוושלים.רבנם.בעיליםלעלונכםתרומה , fi!J 100ציקמצ"ב
אצליחשאסונושעת.יהבטחתיחייי(!ך<שמחאעקכתאעיןזיככןך
ונושעתי fi!J 250דמשיחאלעקבתאאתרוםבטסט

את

לקרואהתחלתילעלון. fi!J 150אתרוםעבודהכשאמצא
וב"ההנפלאותהתפילותאתוכןהקובץ)(מתוןהמןפרשת
שמחהממשאנוכסלו.בחודשלעבודההתקבלתילהיהודו

שבעז"הומתפללתשלכםהנפלאוםולעלוניסלכםלתרום
שהייתסתודהעמ".יעלואורהתורהלהשפיעתמשיכו
חולין.אןימילימרעיתהפרנטה.במצואתטוביםשליחוס

 100שולחיםאנחנושכעתלה'תודהד<שמחאעקבתאכלבזד
-9כלפנונידחה.זהפעםכללזה,והנענושהחיינושקלום,

שולחיסהייתםואתםבעמנואלנרוםהיינושניםוחצו
בעליאחתשפעםעדמתחזקים,היינוומאודלשם,נלוונות
הוה(זההתביישתימאדאנושאל,עסללכתממניבוקש
שמיפרסמתםבזמנוהתחלתי,ולבסוףנדלתי)שבהעור

אמנםנדול,מרבברכהתקבלמפאהתורידאושאלשתלך
הרבהבייהכיוםמקובל,הוהלאזהכיימתביישתהייתיכ"כ

הראשונהביתונולדהבזמנוכך.הולכותנשיםמאוד
כשחשבתובוכהכמעטהייתולביתנו,נכנטהנדולהושמחה

נשואותשהיושמחה,כזאתלהסשאיןחברותושתועל
בעתבוחובהולכתושהייתינפקדו,לאועדייןשניסמספר
שתיהםשנהבאותהוב"העלוהם,מתפללתהייתיהבושה

זההיוםילדיס.הרבהעודלהםנולדוואח"כלהיפקדזכו
התחילהכלאבלנפוץמאודוזהשאלעםללכתבושהלא

לזכותכםנצרףוהכלהבושה.אתשהורידומהראשונות
גדול.כחיירבנרשמעודדים.מהראשוניםשהותס

כלכחיישרדבשלוםדמשיחאעקבתאהחשיבהעחזיככזר
בסיפורישראלעסאתלשתףברצוניהברוכים,מעשיכס
כלשלומדת"חאותומב"ב:,נדולת"חלושסיפרמזעזע
במקוםמזמןלאנרהיהב"בבלגמאודחשוגבכוללהיום
וגווםנווותנשוםל"עשםשהיוגארץכמעטפרוץהכו

משמר,מכלעצמו«לשמרושםרח"ל,ופרוצותפורצים
עלושמרפרוציםמלאלאוטובוסעולהשהיהליוסופר
לגורעברת"חאותווהנהקטן.אפילומכשולמכלעצמו
התחילהואואיוםנוראדבדקרהושםהקודשעירגב"ב



זצ"לדנאמנדבןהקדןשהאדמן"דבהסתלקןת-לםןלעידדהחשיכה
אכן"היהודילו,משיגהואמהלחשוגעליוהרגיגרכתאימוגשמית,והנאהתענוגמכללגרוחאומרהיהלתלמידיוגתורה!חשקהנפשיבבכיות:זעקהלילהכל

שבועלווישגדולבמפעלעובדהואכילרביואמרהתרכךהממרחאתמורידהיהשבילדותומטפרתהוותההצדקתהרביםהמאורותליקויבעתישראלכלללקהשברעלשבר
שישגשגועלילה,משמרתאחדושבועיוםמשמרתאחדהעוה"ז,מןלהנותלאכדיהלחםלומורחתשהיתהזה,אחרגזהנאטפווצדיקיםגדוליםכאשרהאחרונה,געת

אותויטלקוכיתפיליןלהניחיכוללאהואלילהמשמרתלורוצים?,"מאכלאיזהשואלהמלצרמדועשלאוהגןשמומרגןגדולהרמתווםמןאחדוגתוכם
שלךהתפיליןאתתגיאכך,אםלו:אמרהרגימהעגודה,שבחתונותאיךלראותליכואבמגניו:לאחדאמרפעםואהגתוחשקו ,זצ"למנדגורנאהקדושהצדיקישראל
ותוךיוםכלתפיליןלהניחתתחילואילךמכאןלגדיקה,ובוחר,אוהגהואאוכלאיזהאחדכלושואלמלצרמטתוגגהדגרזההיה ,גגולותדעהילאזצ"להרבישללתורה
גאיהודיאותוהיה,כך"אכןדירה,תמצאיוםשלושיםולאשמיםלשםלאכולצריךמזה,שעושיםהעטקזהמהלידגקאפשרזהישע"באומרובתלמידיונטעאשרהעיקרי
לרכוש",שהצליחהטובההדירהעללרגילהודותכךאחרהנאותרדיפתאתלטבוליכלולאהגוף,הנאתלשםגעוה"זגיותרהחשוגהדגרוזהגהקג"ה,התורהגנותן

בשבתשערותלתלושיכוליםהםכיחששתיהעוה"ז,גישיגתלומדוגעתהנעוריםגימיחגריווגעוה"ג,
גאמתחתי ,מהלךערוךשולחןראההרגיאתשראהמיטובשםהבעלתלמידיאצלטישנראההיהכך ,גיממהשעות 18שלמדויעלפרויטדושנטקיא,המהרי"ץ
"לפנישלי'טיא:קלווןהרגטיפרכך",עלרגיםטיפוריםלורכשזצ"למגורשמחה"ה"לגהרה"קהשכשעללימיםטיפרעצמוהאדמו"ר
אין,וכיטוגמטפיקרואהשאינוחשהרגישנהכארגעיםטטוןגטלזגהיותםופעםנפלאה,הערצהנטקיא,ידושגישיגתללמודגגחרותו

לחנותהרגיעםיחדהלכתימשקפוום,מרכישתמנוטגעריכתשמחההלגהשתתףלמנוחהגחורהארגישיגהלשהותוהראשוןגיום
קיגלמהזמןואחרעווניםגדיקתלועשואופטיקה,הרבי,שלגעגודתווהתגונןשולחנומהעימו,דללמונפשווחשקהמתמיד
הרגיליקראשוגמחודש,פחותכעגורחדשים,משקפווםהיהכךלאחד:התגטאהטישלאחרשפךוהקודשארוןלפניניגשגלילהעשה,

היההאופטיקאינוטפים,משקפווםלקנותעימושאלךטוג,שםהגעלתלמידיאצלטישנראהנפשירגש"ע :זה"לגוזעקכמיםדמעות
היולאהראשוניםהמשקפווםאםלהגיןוניטההמוםבשמיםדעהלושיכךגתורה,חשקהנפשיגתורהחשקה

עלענהלאהרגיאךלתקנם,מלאהנכונותגהגיעוטוגים,רגיקוגיעקגמשהר'הקדושהטנדלראףאשרעדגגכיותהלללהכלוהתפללזעק
עימו,ולקחםהיטגגדק ,אותםחדשים,משקפווםוביקשכךעזממקורגיו:לאחדפעםאמרזצ"לוהנהרטוגה,הוותהמטגיגוהרצפה
נעלמו,השנווםהמשקפווםגםכיגיליתיחודש"כעגורהרגי(ה"המנדגורנההרגישלשלבנומעצמואליוניגשהתפילהלאחרגגוקר
הגיג,לאהרגי ,הדגרלפשרלשאולהרגיאלניגשתיהימל),איןדעה(אגשמיםדעהישזצ"ל)גחגרותא,איתוללמודוגיקשגחוראותו
השערראהכיהרגיליטיפרמעט,ולחצתיעוזכשהרהגתיבחברותאהנסתרבתורתלמדבבחרותו(וכבר
לתלושיכוליםהםכיוחששהמשקפווםבורגעלקטנה-הקב"הלפניצ'קכמוהואזהדברזצ"למרגללותזעליגאשרר'המקובלהגה"צעם

וגכוונהחדשיםמשקפווםלקנותהחליטלכןבשגת,שערותונושעה!פאהשהורידההאשהשלברכותשבעלשמחתאבלבלתלהגיעשאף
שםגםכימשהגחיןאךיותרמרוחקותתוידיחיפשתחילההדורותירידתמאדכאגז'ציללרגיבשבחו)והאריךהרבי

ועד"מאזהמשקפיים,אתלגנוזהחליטשערה,נמצאהזההיההצניעות,עניןגוגערומאודהמלגושים,ובפרטונכהפצוענהיההריבעיניופוגםכשאדם
שטגללמרותמשקפוום,הרביהרכיגלרימיואחריתלצניעותקוחלזגכנטלהודיעאףציווהאשרתשט"גגשנתהגאוןלתלמידוגילהכשפעםלהפליא,הוותהעיניוקדושת

ראווה",מלקותאצלוולפעוללגקשיוכלהצניעותגנושאשיתחזקמישכללאשאניהשי"תאצלפעלתי :ז"לאלבוםצגישמואליר
הכבודכסאלידכסאלעצמיהכנתייהודיואףאז,היהגצניעותגדולחיזוקוכמובןדבר,איזהאותוזוכריםהעירוזקנילראות,צריךלאשאנימהיראה

להקלשכדיממשמשיואחדליאמרהטתלקותוקודםשגוענכנטק"לזשרבותשניםוהמתיןחטידיועלנמנהשלאאחדלפנותבדרכוהדרךבצידימתהלךתמידשהיהגצעירותו
אמורהכטאוגלגליםעםכטאלוהזמינומחולשתועליובצניעותלהתחזקמבטיחהאשתוכי :ואמרלאדמו"רהישיגותלבחוריהאחרונהבשיחתולגיהמ"ד,מביתוגוקר
גזהצורךליאיןהרגי:אליונענהימים,מטפרעודלהגיעת"השיכרצוןבמטפחתוללכתנכריתהפאהאתולהורידעלתשמרוחביגי,גניליבו,מקירותזעקכחודשווםלפני

הכבו.דכטאלידכטאלעצמיהכנתיכגרכגר,האדמו"רלזש"ק,תזכהכיזהתמורתיפעלשהרביורצונואףוהריונכה,פצוענהיההריגעיניופוגםכשאדםעינכם,
לללזה,דגרואמר:רגעיםלמטפרהשולחןעלראשואתהורידזה,גנושאוהרחיגח"ונכהלהיותלעצמומאחללאאחד ה!מעמכברךיסדראניזהאתולגקש,הקג"הלפניזהעםלגואשאפשרצ'קכמוהואעליונים,דבריםלראותזוכיםהעיניםקדושתשע"י

דע, :לפטירתוקודםשבועותמט'מטויםליהודיאמרהרבינפק.דהלהשנהגאותהואכן ..ירם,-40העלרריתרהחוצהיצאמיד
לשלםצריךמישהוישראל,לכללוצרותדלנלםהרבהשלש

דגריאתהרגהמפיושמעולאחרונהכך,עלהמחלראתפלרניעבררידררשים'במדררמחפשאנינגלעותכלללאלהיותצריכההישעגודתרבותמדגרהיה
מקריגמיכאלשהמלאך )י"ק(גמנחותמתוט'הט"זהפלאהיתההואגאשריהודללכלהגדולהואהגתומידותיוצרלךהיבעגודתשנגלעותאמרופעםאישיות,והנאות
הוגןשלאחמ"כמעלה,שלמזגחעלצדלקלםשלנשמותיהםשללחדרו"נכנסתימנכדיו,אחדמטפראח,זיוםופלא,הוהועובדאכלפור,ביוםנגילותלאכולכמוחמורלהיות

אףהדור,עלכפרהתולהישלוכלפיהסכמהזהשהלההרביאךלהסירו,ביקשתיהשולחן,עלעיתוןוראיתיהרבי,כשלמדגחרותובימי .......
כשעלוהשבעהלאחראדםכאןהיה ,זהאתתלקח"אלגעדי,מנעהמהרי"ץמרןאצל

שםפגשולקגרהחסידלםלוואיןלחמומטהשנשגרלישטיפראתמולאזזצ"ל.דושלנטקיא
שנכנסשסיפרביהודלהדרושים,גמדוררווגעגחיפשתיפרנטה,מקוםלערוךעצמועלקיגל

פטירתוקודםחודשלאדמו"רמחכהאנימעניינת,עגודההצאתלוומצאתי 40משךדיגורתענית
ענהגמשהולושיעזורוגיקשההצעה",אתלקדםכדיהאיש,לכאןשיחזורזאתועשהולילה,יום

לטדראניזהאתהאדמו"ר:לותפילין?מניחהנךהאםלאףודעוישלאגחשאי
כאןמהו !מלמעלהכברלךהגיעפעםטיפר:שלי'טיאפרנקלהרגהמשג"קהאחרוןבלוםוהנהאח,ז

ימשיךשםאףושימשעמדעדהוותי ,ביתועםיחדגרוזינייהודיהרביאלשלשלונודע-40ה
רחמיםלעוררוישועותלפעולמזוודהלוישכללרגיטיפרלהודיתוואלשיחה,אותםעםלדגרהחוצה

עלוגפרטישראלכללעלפעםכלאךדירה,לרכושמנתעלמזומןכטףעםלויהיהשאוליפחדכהכזה,חששמהםלגטלכדי
שהיוהרגיםתלמלדיוהעסקההחוזהחתלמתשללשלבשמגלעעצמית,הנאהאוכגוד

יחיךכבןאללומקושרלםהרביברכתאתמגקשוהואמתפוצצת, ...במאכללתיקונםמצפיסרברתנשמות
לגאולהנזכהעדילאביואותושליטלובקוהסתכלהרבי"להצלחה,אשרהאכללהעבודתהיהרבותדיברעליהםמהדבריםאחד
 ,אמןגימנובמהרהשלמה ,יוםכלתפלללןמניחהואאםושאלויהודירגותשנשמותבאומרוהגאולה,קירובשלעניןבזאתראה

המךש-דנויבמטראשרתוהעובדעלהחסלדיסלאחדכח(ושרהרביאתיום,כלתפיליןמנלחהואכלגביטחוןאמרהאישלתיקונםשיגואורגותשניםומצפיםבמאכליםמגולגללם
זיע"א, )ה"יאיבואשהואעונהשוגוהיהודישוב,אותושאלוהואטיפקלאזהעלמדברהיהוע"כשמים,לשםואוכליםשמברכיםע"י
----c ~ r_----'----------- ,_לאביה,ואמרההתערבהלידושהייתהגיתו ,יוםכלמניחאיךמביןאינימתלמידיו:לאחדאמרופעםהרגהזהענין

אנא!עותקים,ברבבותבמסירותל IIיוזהגליוןאתרוצההואאסכיעונהשהואלפניהיטגלחשוגשעליובשיחותלוהאוכל?געתגשמיתהנאהלהרגישאפשר
יוושלים 57194דתלריהחסדאישידידגווב"ב,איפרגןיוסףירולהצלחתהחשוב,סיועועלצפתמעיה"קברכהחייסרילהצלחת  •הכתובת:סייע,ראההישועות.וכלרפואהלברכהוב"בחגהבןמשהרילהצלחתבקרוב.וזש"קלישועהשושנהבןפולטובמלכיאל

 ~לאאבסעהןכ •
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 9הנכיעםלסבא
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