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יחוקיטפראתלתרגם"לזצהרבעמלהזמניםכלאתידעהזמןךשבמשעדהשנה,
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נפטראחתפעםפר.ישנשאויוברכותעלליומידיםורלשיעשיערריןבאל,ואיומיםשקיבלגםזיבדעתואיתןביתרבהאזה".ה
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בתאחל wםריייייס-להילויומםההגנרבהםשמשמעותוצעד 'האדוםטיטרכ'האתטידפשי

םשקתבע ,רנסתהבתורתשיעורמסרכאשרבוקר,לפנותתש:ו"זןסינבזיהלחציםכללמרותדה.בויעבאוכלמוחשימחטור
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יבלטווכולםלבתשומתאמשוןברק,בניבחוצותנראההיההואתמיד .אגדהה"תהשלוההתמדה
אישיעקבבבארזאתלעומתמערוצה.בצורהביעדשלשי.בימיכולליו,הלאכשהבחוריםגסבושיבה,
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ותברצפתאתבעצמושטףשבתעובשמודאודרה,תורהאהבתלוהייתה ...המפסקתלסעודה
לתפילה.המקוםאתלהכיןכודהמדרש,מוובלקפוץיכולהיההיאלאתר.שקשהברמה
 .•המתימתמה,לואמו:התבטאפעם"לאבלימיד.סברהעלשמחה

שישיביוםפעםזה"הוהתלמיודי:סיפרועודאחרמשפטאוטעמנו",לאמזמ(מתוקהסוגיה"כזו
שלהבויבבמערכתסתלמהלפתוחביסהכאשרמשהילייישאראםיעדו"איבביפוי:עלשגורשהיה

בעללהזמי(הוהיכולהואכמיבן,הישיבה. .תעבוג"כזהאחוילעוה"ב
הרבההישלבהממוןעלחסכדרןכאבלמקצוע,ןביקד:ר\עארהתיי:רץבר.תכ.משמהה

בתוךלראיתיהמומיסהייניהיא.כטסומעלייתרלתירהאהבתי
הבחירימאחדשלמבגתמוציאכשהואהביר,גביל,ללא
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וכיבדטאלייאבבהייתואו.שלאמחזהחיהש"ט.לחתובהמתבה
ליהביחולאאהבה,עליוהעתיופלגת,ומבצירהשביסבאף

יתכףלבתיבות,ביטיםרביבאוםעםי.בממזלזיכאשרתנווהאחר
לא"לצעריולמלוויו:ולהרבניתאמרהיטהבכבגםכליותיי,עלחלה
מכוןלאשהרבמשבועייתוכבר .בטלהיכתוכלוההיהדיאליזהבימי
הטעם,דעהילאהיאאףלמה?מישהו".שבכביסקלטותשימע

אמרהזאת,בכלשאלו.לאסאלייה"בבאואצלשהמכיבהובאמצע
אכנס ,יטיםב 'ושלכבודותמפאלפמל,ה,קיפץההיפעלה

להכ,ןהורהביאיעלמששמעתכףלשאול.מגודלכךמשמחה,
ימיםשמובההתפלאה:הובבית .ולכבודסעודהנמצא.היאהיכןדעיהירהתבעמקות

 ...דעתיאתשינהיכעתאח,דאףוצהלאכןלפבוהיועיכתלהחזקתכיקיככנידירתתארמכ
יםילדיליי:ר'ןיבע":דזקן,שיגדללויגתידהמפורסמתותבישישלתההקמלהראשונהבהבש

יכוטים,ברביהושיבהראשסיפרלכןבהקשרהיהלאעדייןהכלכלימצבהכאשרייסף","שארית
ילודם,לןהיולאשביםכמהאשואברךהוהכשבאמתחתיועקבלבארהושובהואשהגיעיציב,
לואטלפןאסע,שאבישמתיממבי,ביקשיהואהישיבהאתלכלכלוההשאמווהגוןכטףסכום
יהבה .ותבלבתולבטיעהיצטרףיהיאברק,לנניהגאוןהמשגיחאתזשראהכ"ארוכה.תקיפהלמךש

ליטילפןזצ"לאלפסיאליהוויהמשיקיודדבימביןלגליתעליולחץהיאשליי'טאדרבקי(שמיאלרי
שחציאומרסאל,בבאייאמר:אחדשיישבייםכילוהתגלהכאשרבגילהיהלאלהפתעתיהכסף.
לאכילשתביאממךומבקשאצלי,הייתלאשנהלישיבה.כסףלהשיגכודנוקבנניודרתיאתמכך

ךרנלאטלפבתישבת.'יבמיצאמלכהמליוהאצליה' .\1 >,ו·ה IUע כ'<!(
במיצאיבתיאלו,יאמרתישבת,בעובה"נלחולההיההיאכאשויגםגינובים,מינימכלטלד

שבת,מוצאיובסעבו.היוה.וכךובוטעים.שב,תלאמעילםברגל,משישבהטבלהיאכאשרגםיחלש,
באמצעלרגיאמרתימלכהי,ימליוהישבבי,אחר.תלמידמספומויפד,כסאעללשנחהסכיס
ל.יאמרללודם:ליאלן(האבוך)הואהסעידה:ובחואיחי,הדףהיאייתונוחכטאליבאבי"כשה
אחיי,לודם.'לילהלי"היבעזקן,שוגדללייחגלדוקלאימיפחסמלזההיההפשיט.העץכסאאת

זהובנית.בביםב"הלייישח,בהלינילדהשנהעבייהשלביטייכל,קידסאלאבמיעט,להסחפקיח
רגיתוישהישיבה.ואשטייםעימ;שהיהמעשהאמותות.ריחותשפלמיפלגת,

ובצורותותלגדופעלאשרזהגדוליהידיאיזותלהוחיבהלבגמכר~תאנצלוכ
עדתויכנעציויםחכמיםתלמיזישלדור"לגדלאתלהקיםרתיבחמדיעאתה,חישבמה"יכי

אןמ.שיראליכללסהרבילמידיותעכיריושריץאמליהה(וזוח'אחדאתפעםשאל " 1ביעקבבארדייקאהישיבה

 r .- . =אנס 7צ;ר Jל-;-צהאתן'לא ~דאמ.; ,-;-,חשלדם' ;:;.-!
I אףשחדרהזיליםבגייםשלחדשה'ימידה"בכבטההחילובונ"בוחי~ 

 Iמפיוסמיםח"חשלושהיבכנסובכילל,"ושבתיהחרוד."המחבהלשילו
 iרי<'הגאוןסרןשלבביתוידלךישאבוהס,ויבחוצות:יאמוואליפבי

 ·יחזקאל""החזוןנעלמהגאוןיתבקשאותבויחדתבואאתהאברמטקו,
 ~אתאנסיףה.דשהחהתלבושתבגדימחאהמיסושיחתשימסור
 Iלאימחאה.מיסואליקום,דבויידבויהגאיןיעקב","ביתחלמידית

 iהבגוהיחזקאלרבי .נכנטני .איחסיהלכתיהתחמקייית,שיםלועזרי
 ·קוה?מהממש)של(משלחתאבשום:ארבעהבתמיה,הביט ,עיביואת
 ~לשמיעווציננוהמצבוןכןכהעבוון:פוטיאתליאמרחירציבכם?מה
 Iלפביאדבר"שאבובחרצות:יאמרקצרהשביההוהוהאניןמלכני.את

 iהוהריחזקאלחזיןבעלהגאין-לבשים!"מדבראיבבילא,בשים?!
 ·שממאןעלבהתבצלי,תילביצפובותאתיגללהפייאתפתחקימעה,
 !בלחשהגאיןאמומלאית,של,השבוס-בשים:לפבילבאיםלבוא

 Iהללי,בשביסאבשיםלהכשולמייחדאיבטוטישהרע,יל,צרוהמשוך:
לשביםשהגיעוגדילוםהכרתייהמשיך:לשניהאבומסקיהרבהפסיק
איתילהכשילציאבסשוסלןאתןלאאביבהם,תפטיהיצה"רהללי,
א'געבןבישטאיסויעל(אין

בשיםלפביאדבולאצ'בט),
משפטיהיטיףיסיםאח"כ

אביליבתןשה'ותהכוחיאת
בבהלבילתורה.'ירקאךמבצל

והשתוממנושלןמהפחד
גאיןשלהחודםמדנריי

אנוהסויממשיךבישואל.

ימים.וחלפימטפר:טוקר
שלוםר'שלחדוועליבקשת
אתליסיפותיחטד,בשעוו

יעדמעשה,כזהבקודש:כדוכומהסיפוומאודבהבהשליםךיהסיפיר,
זההשנתי.לא,לא,בהתלהבותשלוםר'התלובןלו?!סיפרתלאהיים

 Iכפודני.והטיפורעלבחמומותל,הידהשליםו'השביע.התוחש
 ·עלתמהתיברחיגשלוםר'אתוואהאבילושיבה,בדרכילמחרת,
 I"אן, ...מוכזיתדוכיסבצימתסתמותעמידהעומדשליםו'-המואה

לעבוי:שהתקרנתינרגעשליםר'אמרממתין"אבילךמחכה,אביןל
התפעלהיאאווערבןאזלמןשלמהוימרןלגיסיהיספיואתסופותי
מהלןכלאתויקבמדשוב,לשמיערוציםיאביהיאמהדברום.מאד

החעקשמהעללחדרי,באתסשלמעבההבעיההייתהמההטיפיר:
אתןלאאבו-המדוקדקהניןסהוהיאיךנדעתי,יחזקאל"ה"חזין
ריהןליספיקי,עלומשבאהכל,עלליחזותו ....ר ..לוצהצא'נסאפולי
חודשוום.חלפילא.ותיזה,בשבילרקברחיבהמתיןהיאלרוכו.שלים
לעיליפבוםקבלחכבסהתקווםבווישלים)ופי 'בוח(צוין'ש'עויבאולם
תשעלשעהלדברהיזמןשבדרוןהגו"שימום.יתםבאבודרדבוווסוה,

מאימבחוץ.האילסעי<'בעמידהאיתיפגשתייחציתשעבשעהבערב.
קצחשם<"ושגיסבחיץ"?חעמיד"למהשליס:ו'אתשאלתיהאי?
יהוודםשבשבו,תיביקותהסשליס:לו'אמרתוהשיב.ןבח"בתער
לפביהם,לדבוגדילעביןישבאיודשקייט,הרבהמבלביםשאיבםזקבים,

חווךשלים 'רחוורמידלבאימי,יממתיניםאיתרהזמינושכנוגסמה
I הגו'''בשםאמותאיךציאנס!שכחת?האס !ת?"שכחשמים:יואתשל
i תוצכי)יקולהטפו(מתיך " ...ציאבסללצה"ראתןלא-אבומסקיi ._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 



שליט"אפרזאלחנוהג"רהמובהקתלמידושהוציאחוכרתמתוך- Iזצ"לשיינברגפנחסחייפרכיר.ג.ה"צמריעלחרשיתעוברית- Iוהיראההתורהשר
בחוויםהיולמאכלו,אוכללקחתכדיאוכללחדוהגיעאףבהסולהשתנועשהתיזחדבריכלשמותיךצרלומדה

עםהביצהווחלבאתאבלההב'צחלמוואתשאכלוזצ"להצ<ןקהגאווורבימור'שלתוקוהטתלינלפחודש.כ
היושלאלפ'לחווהשגביעלחיםיבןמפותתיםהיוקליפתהןתורת"לול,הפטוק:פ'וושמהוושאלתיולפביו,באתי

פטולתעםתושלכומקרההיתהזוצהיבןובמכ ,ובםיפצחאתבקיצוומרןליואמובעניי.'תידאבאזשעשועי
לאכילה.הראוינתשבתלאידעתלות,ירקוקליפישלאתרתכיפרושפט'רתו,יפביממנוששמעתיהאתרוניםהדברים

ינועיבמיללמאה,טמוןגילבישראל,שלןרבה'שיבהראשבהםזוכומרבצעצועיוהמשחקד,לכמוכ.ןהואוקהפט
אוםשנילוקחהיההמשתאות, ___--,.,....__ריבבדלשמוחצריןהלומדכרשם,ותוווחד

עםאלוםינולבמחשלושהטעמםאתולטעום ,םהבשעתעולהשהתווה
היווהםצלחתעלמביחקל,פותיהם,כישאמרםלמיבריםהדונאיםומת,קותם,

שחרית.תלאכילרודלחםבלקחיחמושהתורה,בדברימתנהגהואהיהכן
גו.!(ונולוציצייתטל,תיתקילישלושיםבפנינולומרהיהווגילולם.עשמחתבהם
שמזגניםבתקופהלוהטיםקיץבימיו,דמתבהקטלהאגל, 'רדבאתהישיבהבני
נחשביםהיומאווררריםואףהיולאזואדםשלדותלמובשמההלע'קרכי

היהז'צילרבינוןרמאזאולמותרות,ד.ובלימוהתענוגהשמחה
מאהלפעמיםבציציות,עמוסביושומלואו?םיל (1תרתמויהכל((טהו!נרמצעי

וגםים.ובמושמאהלפעמים ,ועשר'םנישואיותחילתבהפנמידידידאחאברר
לפעמיםעשרים,לפעמיםטל,טותשיפורטעוןהכלל,מצבואה,בהבשאלה
אלוציציותשקלו(כאשרשלושים.הוהנוח,הגדולותיווצאוהלד,רההואוזקוק
קילושלושיםלפעמיםמשקלםהיהשמוכןגדולעשירדשמיאבטיעתאמצא

אדומותהיויופנ ,)רותייםולפעמיששכרבהטכםשנתייםלמשןובלתמור
מהשכבהותוראנזיעמגיפומהחום,דילר,אלףהיחמשעשריםשלןסבוזבולון
שהיוהבגדיםשלומהוהעצהגדולהלגשתהאםקיפה,תבאותהםועצטכום

עטוקמולורפסעםיהואעל,ו,ןברהאראוי.זהאיןשמאואהזולעטקה
מצוותדיבעלזכית(דהיינו .רכודהיתהכן ,הירתיונהבעקשיבכןמשיםמא,דבטוהתלנוקפו,היהליבי
לם)והעבזהינרבמרןבזה.לעשותישאשרהדרןמהז'צילמרןקמיה
ל'ירחכיז:רמוטב'((האדםשליומילסדרה!נריצותנכבסחאסהאירחשלבדעתוםהלימ<ןישובזה,מחלוקתשישל,אמר
כיליאמרשםבאתיוכשמרן,שלחדרובפתחרןבאעמדיצחוללומדהכטף,ןותלנמתחלקשהשכרהקדוש,חיים
וכרבאעוצבאמבםאשתושקיבלהדבגעללשאולוונרצוהכרעתאתבקשתיאשרכולד),טימן(ח"כצי"אעיי'חצי,
ו,ורוסידתובותכוופיויבדמאואהולטבאבלי,ורחגלמשמעתיתמה ."הזאתעישהיתהיילא"אבילי,אמר
ויתבקשאפשרכיידעובטכנהגדביהאפשרכייןזהרתהלסייעיוליכסכוםשכלבאבררגרמדושהריה,גהתשו

דעתויתחואתזהגיעלשמרןהאברצהזאתלבכ .ורקילז"פרץבשאלה,תמיהתיעלהרבליעבהר.הדרבתחילת
ודירטומאותשתינא:לישכהאיבעוןמרוליטחמרן.שלנואההוהי '.וז'ורהתשלהעצוםוהשכאתעודילאאתה

"פריזיהכפיוה,טומאתאתהאשהבי"בול,וילעולםתתמוועלובהפווטהשמציעעשיועלמדוגוכאלומדבריו
הנתקיש"גולירילשלהצביעות,חוסוטומאתאתשהגיאהו.ואומלעולם

מכופרלהיהפןאדםוליכריםומבאשמטגיויםע"יכי
ותריצהפבכנסהאם"פריז",ייה,בהשההטומאאבלן_ילמאמ
תקבה,לואיןושובובמוטבעזהדםהאשלירמילטדר

רצהשלאמיעקביהוראלגייהבגדלמכירהירהןכומשים
לבן.מבביתלקחיכנעןתמבנולקתת

ממשכתירחופבבחשפדיקיצסיפורי

יםותירבשעיתוניםלקרואשאין ,ז'צילהרבשדעתןויכ
מתורה,שבעקותחשבהמהלבגלתורהלביטומשום

צדיקיםיספוריזהבמקוםלקרואמותראםשאלתיו
עלמאדאלהתפהרבים,וקפסשםאיןכאשרבשירותים

ישיקיםצדסיפוריהלאדבריו:היוהוכזעדזע.ובשאלתי

לםועהלתעביגיזב
הכלליהשיעוראתאומרמורנוהיהותרהמאוחבשנותיו

הקודש.ארוןשלפניהדוכןעלשולחןדליבושיבעודו
קפהכוסמכיניםוהיזריזיםוחרוציםמהישיבהובחורים

רשדכנודעהשיעורכי ,עורהשיןהלבמבפעםכפעםמובחר,
ראשמותש.ההיואהאחריודיותמם,ירבכוחותממנו

תמידים,וטעחםבעודוהקפהאתשתהלאלעולםהישיבה
הקפהשלטעמואשרעדההשעממחציתלמעלההמתין

ממנולוגםהיהואזמעופש,וקרמרקשלטעםכעיןהיה
לבוזתמידותהנהגהיחהכןאחרונה,לברכהתעירבי

יםפעמכמהעצום.וזבותיוניודמולכלהעולםלתענוגות

למערכ~'"מכבתים
שזכינוב"שוב"היץיהחאמשיד((קבתאןיחעלרכינוילכובד
ןתבויהילעבודתרורוהמעהמחזקגעלוןכזאתלעת
בתחילתאנחנוההבוחכם.כריישה,ווהתלימודדתקיוש
ול.הגדןיוסיהנבכל-גדולהלעליהוגלמטזמןהקיץימי
לחזקשיכולהלמחשבההנקודיםרהצעיבפבילהביאיתירצ

יהייתאב'גם ,ירצעורבחאתהכעת .ה"זבעבביסיוןלעמוד
מורכביםשהחייםל.ןדעצעיר,ורבחשניםכמהלפני

באזולהאחזלבוישמהשלפבין.השבתיםודוביחמאוד,
ל,ןיוטיףהומלןיתןמההרגע?שלמועטתהכאה

היוםהעתיד?אתלךפרישזהגרחוב?וישוטטשהעיביים
-חסכון""תכניתלפתוחלךמציעיםבבקלכלכשבכנטים

שנה 20לעודאוהילדשלהמצוולבושבה 13לעוד
-בעטקיםגם-ןמובוהכייוניהגיהכרדגה ...לחתונה

זיווג,לקראתן?באהומהגאות!לקראתעצמיןאתןתכי
וצהור ..וכו.' 'ווכ ,הירדוןממוע"יטוב,שיהיהוצהרואתה
וןדשוםאין ...הבישית"ת,טוב,גןבריא,ילדם,יל<ן
צויןמופלגעשירגם ,החייםתהלוכותבכללבדדדתמולה
מאל,ו,מובןלאזה-בריאיםויצאשהילדיםשמיםיחמר

זהעםללכתהאחתהדרן ...וכיםבוטימחלות,יקבלושלא
מה,יודעהואת ."תהשיהעולם,כלאתיים,החתאשמכהל

קחלכאןישאבלשנוהעיראתנשמעהיהזהאול,כאןעד
כשכולןלתתונהלהגיעעדיף,מה .הרוממותליראתגםולגד
המוחבשחק,רכגשןלהרגשהרחוג,מפגעיופצועולחב

ימוד,בלשקועז.די,בקתלהיושמאואזרית,בתמובותמלא
הזו ...ריששכלעםכתמים,ללאחדש,כדבוהלחתונלהגיע
עידיןלשמורזכושלאמסכניםהושאלחייםאיכיתזישווה.
ישםריוטיפאיזהחזיפוק ...לםלעוידעולאוותומצתורה
ייםהתאיזורמצמרר,יפורסלהםשאיןאלולגםאלו,אצל
גביתשישאושרולהשמתלזהכהואבמשתווהלאהםשל
ורוגעלאושרזוכיםאיךזוכים?איןאז ,הרהיטהושקדשל
מוזמןאתהשניםכמהשבעודורתזכמאוד.פשוטם.ייבח

עלשמוו ...עצמןאתמכיןאתהיוועכשהמל,ןכלילה
שקרער,תיוהבקיותבדוכיםללכתלהשתדלים,בהעיי

 )!בל(חלשמועשלאלהשתדלצניעות,שלהגותהנלימוד,ב
מתאימיםשלאםיכיונמיםזול<ןבוריםלדברשלאוכ"ש

'זויקבסכתיברקלאוזה ...שכמוןלאחדים!)ורטהושרק(
כתובגםזה-סביביאנשיםשליפוריםסוממנטייןכו:ו

רבק.ביבעי,קשליםעדז ,רהכ:רבערהכחיים.השלרבטפ
שנדרתי li!J 1ססטןבזהמצירףדמשיתא.עקבתאגלייולכבוד
יןבענלישועהאזכהבאםושהקדןהעלולהוצאתלכםליתו

אלעד. .ש.עכפ. nכןר II\ 'ת,זאלפוסםוהבטחתישלייפרט
סיפוריםיאיתראבלעשיראינידמיפיחא.עקבתאלככיד

שכיוןלעצמיאמרתיאזו,שעונולכםשתרמומאנשים
עצמיעלאקבלמאה:כשווהפווטהישווהחכמיםשאמרו
לישיבהיתקבלביבאםן,העלופצתהלמעןשקללתרים

השקלוזהי ,התקבלהואןואכמטוים,ביוםמטיימת

כיוןאבלאח,דשקללשלוחבושתיקצתששלחתי,

מאויפקיפ.שעשיעדדירב.דדבבכשלחתי.אזע"עתישקיבל
שאםעצמיעלקיבלתי li!I 76מצו"בדוכינניהא.עקתבאיבכל

תזכוושעתי.ב"הובבל"ב,לכםאתרוסמטויםבעניןאוושע
 ,ישליםרי .<.באליהי.אמן.להאךיוהחווהלהגד,ל
לחיזיק,קטןדנרלצייןצונירבדמשיחא,תאבעקגל,יןלככיד
ציוןותבבגבהויכ"יעןויאמרט"ז:גיישעיהרבטפכתוב

הלכנתוףפוטהלוןעייביםיתרומשקוןרגותטונותלכגה
ןובפתהרגםת"ויוגתןמפרש:רש"י ."הטנתעכגליהםובר

עםיןתלוששערותיע,קלבכריות,יאותפקשורותיויהמקפן,
זהקבפרשמעייוומיוטפופות".גטותשיראותיהןועקלי

זהןראשוביתןבולחרלגלותשגרמוהדבריםאחרישרואה
ואולתב.גישתויחצנוולעיננוהיראןיתברוהיצניעות.חוטר

א..אמירדשלים. .מןאבבחתמהרהקלחיש
למכתב"בחגובה ."אדמשיהייעקכתאהבפלאעליןהל"ומייככל

ירבחאנימב"ב,איישמאתהקודםבחודששפורסם

גםוכן ,כמקובל"בפאעםשידוןלקחתמיתולפישחשבתי
דשמאוהחברתיהסחףוכושליט"א,הישיבהיבברמעודדים

לישראגרולירידבבפביעמדואוןדימזה,לכיווןהנוט
תוקף,בכלהפאהאתשאטרושליט"אהבל"חול"לוקזצ

לישיבתכוהגיעואשרעדלעשות.מההטתפקתידומאו
אתומדיםלששםורהי:תדעת"מכוןשלהנפלאההתכבית
שיעורמוסריםוכמו"כבעיון,םוניהראשומהגמיהםוגיא

יתיוראע"ז,מילגהלבוקיבעודושליט"א,ניםרבהאחדמפי
לאחמ"כקצרןזמהוב"אטווה.פאהשהושבחימודבל

מכטיןששםגה,תשוממשפחה"חתבתעםלהתארטזכיתי
יבזכותלוהכ ,ועהבוצהשרכבמטפחתורקארראשיהןאת
ון:כמהשלליהטאתאפרטםביםהרלזיכוילכן ,ןוכהמשל

ו.כ.ירושלים.הכככר '.הטובכיווראווטעמ , 054-8447161
קו"עתביישובמתגווריםאבוא_ nמזש;נוקבתאייכעילכביר
לפביקמבוה .בייםולוחי-ייםדתמעורביישובזהעציון,בגוש

אתלחזקבשביל 3-5-לגילאיהתורתלמודגןשנים 3
הרבהלנוהיו .ע"בתקולילדיםורביתחיבוךןלהעביקובהייש

משהולהקיםיים)תדמצדו(אפילויותדוהתבגמביעות
חזרבעל,גדולה,ייאדשמלסייעתאםזקוקיראנוי.ורבת

ותחובבשנמצאשלכו,לגןכסףלהתריםכ<ןוקבדהמארה"ב
עהולישזקוקיםואנושקל,ם!)אלפי(מאותב.יותרגדול,ם
לנווויעזרנקיםרהאילבבותהאתיפתחושהתורמיםגדולה,

ובשהערבובבמקוםהטהרה,ררגדם,לידלחבןלהמשין
גןצלחתהעבוופללותהאבאמתגרים.והבלבוליםחזק,

כדיצדקהשולחחיואב .קו"עבתהשם""דרןהורתתלמוד
אכוהשליחות.תאגיולהרתותגדולישועיחותלראולזכות

ישראלאהבתהקדושגעש"טהשלרכוגדמאמיבים
הוזשבשמים,לאבינודייהוכלולקרבלנסות .אמיתית
אתהממחישיספורולסיוםבדוובו.ביותרהגדולהחטד

ל"ע,בשאלה"רהחז"שמשפחה-ת"תהגו
שהםלמרות ,ביורהתןלגשלהםהבתאתלשלוח

יגםהורתשלכבודהגםתורה,גםאמובה,גםהכל,הםב
קודש.וכולםממשכתורהביםשנחצדיקיםטיפורימידות,

גןממוזעללפיוניהדברדמהד
 .אהבבטיפורלמרןפבהםיושלירבםקניסהעמראשיאחד

מעוכתהקבמשי,אברךמשפחה,השאבייקרהמשפחה

ןוהכ '.ירויה<ןתורהילד"יגורן.לצאביזריםועודמחשב
אתותראוללמכשירלהתחברהחלוניםראשהבימים
הדרן,מןטראטאטברםי.בהגלומותוהאפשריותמכמביו
לבו.לאםריבדבלצפותהחלוגםז,וריכרים,טדתפלות,
ה,בעללגורלהודחהאשההיא,מרוקמיהשבאהוהשאלה

וולמטוהארחהלביתשבתלקראתעמולנטועהיאוצהו
אהוש(כ"מהמשפחה,שללחברביתםשלהמפתחאת

קההפסאולישמאב,המחשאתובויגבה"ריצ"פיבצעהחבר
ימצאאשרדעימיםכמהלמשרשתהיהבבמחשימושבשזו

וגםה.בבתשוורויחזבעלהשתיתעואוחותיהתיתןאחר,
;אשחדש.יקנהשלאבפשהעלתתחנןבמקבילהאשה

למכווכן,לעשותמותרכ,ןשעהכהוואתהורההישיבה
הימדגחזרה.למשפחההכסףאתתתול ,המעוכתאת

בזהוישהאיש,אותישלמביתומטוכןרעללפיבויהדבר
מרןטאהתבפעמיםהבאחתומאיסורא.לאפרושימצוות
ומאה,וטלכלוןמכלמתרחקיםוהיתורהשומריאם ,ואמר
שקועכשהגיף .נהיואמה'תידבעגספקלהםההילא

 !האוראתלראותליםיכוןלאלבורא,תיבוואיובטומאה

 ...ראוכרוכחיעקרג
היהוביתםשולחנםעלייםענמאוחיםשהייבזוגמעשה
ךאריומבדבריםמטר'דםהיהשאחדיהוהים.דכאנלפתוח

בירושלים,וממה"ו"נתילשכאלוועברלימיםבשיחה.
החדש,המקוםעלטרדןלאותויעדלהולאהאשהכקשה
עברווחכםבעצתכןעשוהפרעות.וותהטרדרסדרוחט

בעודםלכניטתםוןראשהביוםהוהבה.שהחדירתםלד
לפיגדול,בקולמהמטבחההאשצעקהדבריםמטדרים
אתוהוגרהובבגבאבעלהשם.מטתוגבבקועשראתה

קהצעהגיתחפציאתמטדריםדםבעולמחותרב.העק
הבעל ,זהעםזהמהלכיםוהיעקרביםשביכיהאשה,
החברהאנשי ,דברההתחגולהזמיןרזדהזואהגםשנחוד
וראמכןומשוםעכבריםשלכיביםמצאו ,יתהבאתנדקו
להשארהמאנפחדהבוברההאשיות.אחרמקגליםאכואין
ליז'צמרןאצליתבדחיפהבעלהלןאחד.לרגעאפילותיגב

שירתהיאמהלראותשירהפרקילהביאנאלו,רשאמ
הואהמעקרבלראות,שירהבפרקבפתיחתםקרב,הע

מיוורחלכלהיטובאומררב"עק :שםבוכתכיוראאומו,
עלברחמבותשלאהגתנהאםמרירשאלומעשיו".כלעל
הבעלולושחכ<ןן?שלאהתאכזרתשמאאומישראלמי
אתילעבתודיע ,ואמרהרבהפתירהמעשה.אותוכלאת
ןוכהעקרביםעביןעלאחריותמקבלבייאהדשהחתבוכתה

להפליא.הווא

יהו<ן,חיזוקהיהישלבתכדי .. '.כוותויומצשבתשמרולא
עללברןמקפידההייתהשהבתהנהשיףבסלנוויפרסהם
ההחל,טשבסוףעדהמלכהשבתלקראתרגש.ולהתוכל,אה

רבשלחסי<ןםהםוםוהיהשלימבתשובהלחזןוהפחהמש
תגשרונשבבשרתקו"ע.אתעזבוהםמאשדו,דגדול

כףתצדקנומשיחבביאתלראותכהזושבטיבות,ותגגשוו
י"ע.תק ,יפדירשיחל,חודצחקיאגרהםאמן.ממש, ,דומי

תוהצביעבחיזיקעולםשלמיריבהעוםרהחשיגעהלוןלכנוי
שהתרחשמזעזעמעשהכםללכתובראיתיאל.רישבעםהקדושהו

מבקישלכלחיזוקמזהויהיהובתקוהימתומסירבעםוזמלאממש
החלתבעיךשיגיתהיבאחת .היהכןשהיה(מעשהאמת.ה

כגוןצניעותבימארנואברכיםלהזמ'ןיםהבחורמצדנותהתארג
ענ((ניישארגכריתפאהבע(((ויריםעשילמסירהומוכדפשנו'נ'

מגיייגיעווהיםרישעועוירדעוירסנמהזמועםבס"רצביעןת,
וכמעטםריוהבחבפגןןתיעבצנה'ןירצאתגלהציבלסושיעירש

מןוגשהיהבדבווהחיזוקובהתוהתענייניגילהבחיריםקבעברןר
להםחשוגהיהוהדברשידוכיםרםקושהיולאלובמיוחד ,ללכ

לדגאשרמהישיבהרבשלווחולהיהלאושהדבעקאראלמעשה.
לדעתםבניגידרח"להפאלשתפיערילםריוהבחאתורלעוקאוודב
אשרהקדםוניםישראלילגדווכישיבימיבו,'שראלנרוליללכלש

באופןטענותיוולהסבירלהתמודדובמקוםהענ"ו,עלמרהזעקי
ןבארנוםהמעווביהבחוויםעללאייםולנכיהלהדאהנירתי

עקבבמעישהם.ייכמשיבאםהבםהישילאלתרלקםםיכייםורהישע
ד,בעיחיצובייםגורמיםעםוקשליצורהבחוריםוהחלאיומיי
יתרש(מהיתקנמשיהיהןאןפבריםיהשיעאתםהןנשארג

שוםיהיהלאשכרהישיבהלסדר(ניגעותשאינםובשעותמהישובה
ה(סנאהוגםהישיבהיבחורמאחדבינתיים .למשניחפהפתחוו
ריםוהבחשלהתווהלימודגגדלמחאההבהישיצוותאתלעורר

שהואבופינעשהדברהצוותנפניןעטוהביל'הצביעות,ושאבב
 .,'.וכונסררלאמעשהלהיאפאהעםשהולכתיימאששומעתאוםפ

מעשהלעשותיםוחיבקביצתהחליטידבושלופוונסהיוםויהי
והחלונושא,בשנמטרויםרמהשיעולאחדיעבמפתונסכנהמו"לנהו

תיבמםימייאןבהזריעבכוחיסלקולהשיעורמוסרדכבגלזעוק
כנגדהצוותאתיססלהתשאהבבחוואותוהשיעור,סרנמבומדוש
לעברצעקאימישלכבודהאתכואביכולכבשהיאתוןםריוהשיע
היפסקרוהשיעשלבסוףעדבמיסון,רובמדכיהשיעורמוסורךבהא

וקשישאיבופוטיבמקוםנמסושהשיעוואף(עלם,רעיוהפמחמת
לשארץדוךויסבחפללטםיבמקבכךיילאואםה)נלישי
בנרהשבועיתויחחבשלדבררבאיתילנכוןראה ,יםווהנח

ואסירבמוטליםוהלאהמעתהאלוכינהקמסלודיעולההשיעורים
בוטלושהש'עוזךםהיהיןכזה,בבושאתורהדללמולבחוריםתריו

גביהמראהיכהזאתראוןלהניחאנהפקיראאשומהבחיריםקיחל
מכעטהבהובדבר.לחושלהםואלהבפאפקפוקשוםשאיןלכן
הו,ורצוןעשייתרהוהתדימולעלהגזירהמאזדשיחיעברשלא

(יפה ,ויאובריצעאןשודובעבפתאימיותילסחשבקרבראיתי
ואףנדברםנןגעילארעואשרקישםאסונותלספרבותכהממישן

ינמטותיוכלהיותאךנין,עהובולהויציםעםאישיתלדברכומו
לאמים,רחמזנוןהצניעיתאתולחזקשמיםכבודותרבלהקרהיא

מעט,טשטשבוכהעדשהביאמהףואדבריוןהמשאתיאבלהוכלנ
הוא,כוןבוודאימוסרודוללמלמיחשאךועדימישמיםותשגובות

בעניועידמחוסוידאובאשונדברהבונעיםבי V'לאלוריםדבויהיז
ע"בכתבזהסיפור )רכתהמע-לקחייסףוםחכשמעייכן,יהננ

יקאר'הוכחדיאחדמ .ב.'ראשון.מכל,הדבריםיידעת



 !וצל'!ויחשזאבןמייבנירבצ",ההט"רעונורנולשפלתגזהובווקיושתוותיוזוני-י!ללחותמלאאיתאםתולחילוכיאינני
ברח ,עובשאחרועבשואבליתחחילווריםבחדמןמאדיתזקחהחחרב,בז(\לכ1דבזטד-ותןסאם

אלשתיננםשיעוריפרטמלאחרשי!.חזאבימיןנבבירחקדושחצדיקחיחתשמירעלחשיןרבהשלותיועמדוזעקותיודלינ
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