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אגיאוכלקצתחסר"אםמשיב:ישיבההדאששלך?"ירהתפקי"ומההבחיר:רביאכןימאזהרור,מגרולייהיהכירןאמבהרדכית,
אםשיהיי,ואגדאגילישןןמקומיתאיןאםלאיכל,דואגאתעליי.עיניאתשםמןמרדכי

התפללוכךאחר ..שיעור."אומרגםאנישיעורלהגידצריןהגרב"מלהגדידהיטיבשלוהאגונות
ולאוכללמקןמותשרןאגהזכידואהניסטהתיכווהגהיברמעכיפ,דהסבאמראשרשלי'\כיאאזרחי
 , ..ישיבההראשאלאאיגרפשטותבכזואיתורבומדעצוםעילוישיתלהקנ"הודירדירבכל

כטףלאטוףהכפרכבתישרלח'הגזעםהזלןשעםידכאיגרא,משולטרבישלמהטוג
לסדיאישנרךשפלהיהבתירההאידרהאגונותוכלעםואםמהי,הורהתגדולותיראהישראל

לכפרידיהובאהיהכאשרלכת.מרחיקהיהשלוהחסדגדול,אחד,איגראמשולםרביהזהבדוריש
עםוהילןקראהפאתלובשהיההואכסף,לאסוףחסיידםמן,"ודדרביזהי

יותר.לושיתניכדיכסף,לאסיףהיהודייבאר'"די
 "ויתרתילאמעול'םיטןדאשגייםיעל'יבארהיהשהוציאןוראשההספד
ללמוד,הפס(קלאמעולםשעברודאיםהניםהייסורלמרוחהלכותעלכרכים 3אמו,שםעלמרים:
שלי'\כ'אזיננפלדרבההגאוןחטידיםכפרשלרבהגיטו,עודכמו ,נכנטתמידהואמלכים,
הואבחומש,יגההאותיראהלבקרובאכאשרכיסיפר,עיטקיםשמעטיםלנושאיםגאונים,
אףעללימרזאתבכלשהיארצוןשביעותמכךהביעעצימות(עותירגילהבהםוגםבהם,
אבלויתדתי",לאמעולםמקראשניים"עלדוד:רביליאמדרים.הייסיד'י'סובשיעורהוציאפעםחקר,להשאיןותניוגא

בלמדנית.עצימןתמערכיתכללשלימקרא"ה"שנייםישרים,במסולתהרמח"למדנריבלימד'סעציס
 "בעייננונפלאתה(אזתאיירה.היה"מאתכלעלישבגםהיאהיש(בה,בחירילתדהמת
בתןןשראומהעלגםלספריודעיםסידיםחכפוישיבתואששלמשפחתובניתיליבנהעליהםוגםהנדחות,ןתהסוגיעל ,האגדתות

חיתןהואהפשוטים,היהוידםאחרוןיכמעצומהאמונהעםציםיעוןגאהבית,עלשלמוחמערכותהוציאהואשועורים,שלתילים
לאחוכשהביאי .בקב"הביטחוןלוהיהדאגה,ללאיתמידם(ליד 13מחון 12מקשהפסיק,לוקחהיההיאהתירה,פושיותכל

היאלומר,להישמההובנותאתהילדיםשאלוהביתה,המיטהאתפטיותוחזקהאחתכלמדהימית,קישייתעשרהחמשעליו
כךזה","אתבעייננו",נפלאתהיאזאתהייתהה'"מאתאחד:דבראמוההקושיותכלאתומיישבשלימהלךמביאמהשנייה,

אחדעודעלדאבדין,עלוחבלצרה",עתבכלאומר,תמידהיה"היאסיפרה, '.בארידישלכרכיםחמשהסדדתהייתהזוכאחת,
וצניעות,ובפשטיתמצויהאינהכמעטאשרבגאונותהמופלגיםהתירהמגדול(כרכים,חמשהעודתניינא,באר'ידיהיציאכןאחר

במהרהכברביאיבואכילה'תקיהנייאבעילם,גדילחללעידנוצריבכןיהייאףגמריתשלבגודלגדילום,טפריםהייאליו
אמן,לגאולניצדקגימשיחעבים,ספריםהם

זצ"ל!"הכתיבית"בעלעסביראהעיבדא
ליסא,עירשלהקהלבפנקסבעצמושקראאליסקע,העירובו"ל,הגדוליקצד,ההרבלי"סיפרוו"ל:ו"אליהב"ללטפרבהדקמהמוכאנוראהעונדא
אחדערלעםונטעולהניסא,שעמדהובתהאלכונה,שהיתהה"נתיכות",שלביתועםשאירענוראמעיסהה"נתיבות",בעלז"ל,הגר"ישלוותרבנמקום
ווהדליקבבחליס,וקיסרוסכספם,אתויסדדולחבריווקראה,בערמלביתווהוליכסמוהידע"הערלכלה,הענירחופהוצרכ'בגדיסלקנותעירלאיזו
"פתאוסף,הכס pלהלהיאךביניחםוהתד"נוהשולהן,עלהכסףהניהובינתייםמהם,וכרישארשלאוופסולשיססאותסלהיסליוכדיירהתנאת

"נתיכותייהאב"בלילהבעיר,לאכסניאעדוהוליכסכטפסאתלהםוהחוירהתירםיןהקצוהרוצחיס,וברחולבית,גרמניקציןונכנטהדלתפתחהנ
יחודאיטוךעליסעברחםכייןהעויל,לואעליכם,רחמיםובקשתיבגיהכוזקםאלעליתימצרתכם,נתוודעתיאשר,ככיעד(לה:ואמרביתו,אלבחלום

ומעתהאתכם,חיוהצליכו',המיספטיינתיבותבחיבוריבייסראליסהרבצתיהתורהוכותלישיעמודןהתחננתייותרגבוהלמקוםועליתיהערל,עם
עכ"ל,עולםי!לוכרוןבפ(קסואתכתבווהסבעיר,הקהילהלאנשיהבתסיפרהוה"כלחוד,יבאיסורוחירותיותה

2IP נ.f1'j ~,,נfIJ 

 iשבת? jשל;;על'-אכשיםאצלכםמנתח;םהאם ':
 ;נזקקהיההצעיר,מטפרשלי,אבא ;

 iשהחליםלאחרמידופליני,ניחיחלעבור
יןלעבצריןאושהלשמועינהתפלא
הדבריםבגופו,אחרבמקוםףיטנניחוח

בטדרתאלא ,השביבניתוחנגמרילא
יכולהיהלאאחדיאףבוספת,ניתוחים
נחשבאביהתיפעה,פשראתלהטביר

כלהייתהלאפניייעלבןיא,כאדם ,
 Iלנויששעבר,הרביםלניתוחיםטיבה ,

עלעןכששמגור,חסידמשפחהיבקר
לפקודלנוהציעאבי,אתשפקדההצרה

היפנימגיר,הקדושהרבישלביתואת ,
לטדךלניהבטוחאףהואזצ"ל.מנחם'

 Iתרייקצתיברהעםלהיפגששגוכל

I אלובאנישהסכמני,כמיבןת,ןבאריכo 

I .הניתיחיםעלשסיפרנולאחרמידהרבי
אליניפנהי,אבאתשפקדוהמוזרים

אצלנומתנהלכיצדלדעתיביקשהרבי,
אבןשילאהודיא ...השבתישלחן

I בצירהלאבביתנונערןשהשולחן
מדבריםיהאםהבן,השיבביותר,'הטיבה

אנשיםעלשלכםתהשבןבשלח
 Iעלגםלשאיל,הרביהמשיךאחרים'? 0

פנהעכשיוב,יבחיהבןהשיבזישאלה
יהאםישאלהב[,אלבשלישיח,הרבי,

שבת'?ןבשלחאנשיםאצלכםמנחחיס
אנימוכרחכנה,להיותארצהיאם

במהלןעישים,אנחניזאתשגםלהודות
אנשיםשלשמותעיליםבשבת,הטעןדה

יאתאותםמנתח(םיאנחניהשולחן,על
אביןמדיעהתשיבהלךהיהנמעשיהם.'

I אמרניתוחים:הרבהכןכלירלעבנאלץI 

I ,עלאנשיםלנתחתפסיקייאםהרבי
תירה:ברבריורותדבהשבת,שלחן

הבןאביך.'אצלהניתוחיםייפסקו
 oשבניוצייןהוטיף ,הדבריםאחלישסיפר

כשהםהרבישלמחדרייצאיהמשפחה
אתלאבאטיפרניכאשריהמומים,

 !שממהשחיתחבתקופבועודכטהרהתורתשלוככצוהקיIכאשרילי:צבחירחמיםרביהר":רצעלגיגיויס-תייא"מינכ\עיגרולים'יבמח
תחיהיסלטלעליחםמרעיףהתלמידים,אתומורידהגבוהיסלונקומותולהועמעפילהתירהדיךעלתשב"רילדיבומוניהעמיד

 ..היה,יסירתמימלא,אכןהתיידואלסיועננודיסניסיאסבומברוחנית,ביסממהאורמגדלוהקיםבאאשרהגברהוא
הילדים!עםכוס 1לאוטממתיןעלתשב·רילדיוניהמהעכוייוהרה,וטתירהשלעוומנצר
מוקףקצבורג"אפיתלידבתחנהיחזקאלברח'עומדמצאחיו-הנ'לננויספר-פעםעדותלבניבכךגדולמחטורהיהאיסרבומו ,רהוהתדרך

תדהמתי 14לקובפשטות:ליענההואכאן?נומתיןהואלמהליסאלתייוליס,שרות,בעוכהיםרחמר'לעשותהפליאאכן,בירושלים,המורח
תהיווס,לאוטוב'כרטיסיה'לקנותולךהחיאכיליסיפרראז ? 4קולמה ,רהוגבהלבהחדשהנשמהנפחאחות,צורהוהלבייסציר;רכיסהפיסיט

 ..הביתה,דיםהיללהוכילצריךוהואבנווטךנמצאשלווהטנדוהגאווןרמבחינםלאהתשב"ר,ילדיב
צאבי'םילוצדכפשיטינפשיכוטרראיסוצ"ילשאולאבאצי(ןבןרבידירהא

גאב"דמוןשאמרהדבריםנמלצןמהשכאלהסיפוריסלאורהמלצהבמכתבהעידיוס,ףפ(רתישיבת
בין:יעבת"תשהתקייםהמוגשכהספדושליט"אירושליםכברארבעכגילהילדיסעל"כילו,שכחב
המיידותוהטכמתהביע ,דבריםהצבאים,לצודנפשומטוכפשוטוח'יא,מעשיגדולים"כמה "'.הבתורתוהוגיםשגויסידאתגיכר
השבת:ןבשלחה'ניתוחים'אתלהפטיק ..חומשיס."עליהםוכתבקלףמהםעיבדןעורפשטת!ייהתאלמ:דס'עםמשנתםהלנוידיסכועיר
פסקימכןלאחרימיד ,הבןאומרלללהקיםאיסרהת"תכ'לציין,ייסמ"נ"ןדבר  o )(יהנית I ...אקבאואקחא-

 i . _. _. _. _, _, _ . ~ש:~ ~~':ב, _':'ב:, ~~ _, ~,;לקהולאהקודשטהותעלהתיתאחלנהלנפשואתרמסלושהיהתןוהראשיחזריהן",היהץ'ב-יע
ו------------------- ..דברסיפרוכנשבת,מחללמאדםאומהשלטו((תאגורהמעולסכנוטיפרלברכהוכרינו,אבימשלוהטעה
 ,חדשיס"נ<תיקוניסחספרמחזשנדפסועל,וכימהעירייהמכתבאליוהגיעהימיםבאחדכימדהיס,ובעצכוויבכבודשליט'א,כנימיןרביהרהיג

 I 'ג(ומנוקזגדולכתבה/וזללהלרמח"ל:קבלתביום !ת"תהשלהארנונהחובותעל IםIמליוןוחצישתייםעתק,טכוםכד' ,החמהבנץלהתפללקוםמשכיסהיההא ..הנהג,היה

י ," )לי'(אשרדאזהעירייהראשזה,מהועלו;רמהעללדעתהרייהעיבבניואביהתייצבהמכתב,נוטעהיההוא ,הילדיםאתולהסיעלנסועלהספיקשיוכל
 ,מדרש /אגרותוךמתתזבתוספתסחק,"רחנזים,ואמר:אליןוניגשהארנונה,פקידאצלבעמדוכוהכחיןשמו)להוכירכדאיאיוםומביאהתלמיזיםאתאוטףיוושליס,נרחובותהטנדרעל
 Iמסילתעל(מיוסדשועליס,משל,ו ,ל"!ח Iאתאל,והנפה-וצ"לאבי ), ..ךהפר(עולםהנחה",תקבלתקציביסתיקחתקבלבתיקח,פעםואף ..לביתס,החוירסהיוםובסוףהלימוד,מקוםאל

שלודיכתבכוצלוסנעתקספרה )שריסי Iמהת"ת,כזשכורתקיבללאאףאלאבלבדווולא !'!!!לבקאאקח,ולא"לאואמו:גבואבישרג.יעוןכיולמה?ההטעה,אתשאיחר,לדהיהלא
 'תיקוניס-380כבוונעשועצמול"הךמח :לה'קנאותווכלבחנותן,הרוויחמאשר-נזכיטומשלסהואה'ה,לדיןודיליונשכרואףאנייסהיההךירג,יעוהגיע,לאעדיןוהילדוףהאיסלמקום
ןל(" 'לול Iועו,דוצ"לצדקתוהגר"ימוצפייירגהמרנןםרשיהקדבובותיןרדבקותוהימאהבתנבעהאףלעיתיסהתמי,דלביתרעולהכוושבומקוס .rקופץ
אברכיסעזרהחש 185קיסחגירחמ,(ידורות')דאכדין,עלכלחוצר,חגליוןאןלהץ"יךעידוישהדלתמאחורירהנותי!עמדוכן , ..העמןקהמשנתןוכקיצו

 I , 057-3102747ש"ח. 35חנינאהךוו ) 1 ~-%כוה'הקונזוחרבי,כבנייניסאף ..להסעה,ויJבאשיתלבשעד

--------------------,למ.ערכ-rו O-מכ.ב.:rוי
רמזגםישמעטנסתכלואם ,בזהגםישיצה"רגיווישערהה I"עקבתאורמאונהניסבחלבקצווישרביסהנחרוכ iה;ל'זיכנזך

 ,אל"רפהמהיאטיאט'ןהמ'יחדתמהמשיחנספיםיסשמותולבררותנחתלעשותקצרתיזוקדבראיזהלומרירציתדמשיחא",
שוהנועה,",תמר,שירה,שמעןו,וה,נראליש'ב,אביה,יהודיח,אתלקוותזכינןתשע"בסיווחודשראיסערבשניביוםלכוראנו,
כולןמכרה,מפניניםורחיקימצאכזיחיל"איסתגימטריאבעולהבכללשנוכהיסקיצדבניסעלפללולהתהקדושהשל"התפילת
נאונשים ,) 3106 (הגזצויה"פאהזו-בךאיו"ומוס"ירעייתיפהישראלכלללתפארתובוכצוותבתווהעוטקיסבניםלראותישראל

ונלדרח"למביתסחוץלתהוםשלמהמיספחהרידתיעלעיננואףרעשהארץהסיפיו,אמותכלמזעוענוקרהנשמעוהביוסאמו,
אוךאתלרומםולץה.רחלרבקהשרהויסותהקדאמותינןבדוכיאגיוטכאירועשנספןנפשותשמונ;ןעלכנחל,דמעותבטפושמים
ירידהשגןרמותותויצהמפאותעםללכתולאכעןלםהקדושהשלאהתעוררותשלוכילתאשנאמריבילעלןונכואמרתיביותר,
ידויאמרפדותניויחישוגאולתניקרבוהשי"תר"ל,התומותו Iבשנהאדרכ"וךנתאריכי ,הואמקרהונאמרהיוסלסדךנעכור
 ,זאבבאתג ,שסכעילוסאכי"ר,לצוותינונשמע"כולאחמנפשות,גישלרצחשל(יעומעשהעלשמעני

האגו!שללמענו"רציתיראי;,!קז.טל'יזכייאהעזלןמערכתזכגזךוכאול"ע,שנשרפושעארמיספחתבנינפשותחמשהעלבוחיבת:ו
שתטכיסל \Jישדבתכללצרףולופואתושליט"איוסףיעקבהובידולגבשם,דיןביתמיתותידשעברןקדושיסנפשיתחישלמקרה
שיעיסות)רואחשלליבןעל(ולדברהחצאיתאתלמענולהאויךאינטרנטהנקראהטמאהמכשיראתלהרחיקלהתחוקאמרוהדוו

אומרן,שלצערוען Iולכהשלימה,ורפואתוימייאריכותלמעןזאתרתםצוכלאיבדוט!ביםתורהיבנוכמהטובה,תלקהבליסוכאבד
 ,האימםויסשמהליותמסוראלישתצלצלאשמחאחרת,קבלהחלקבאוהלאטרבה,חלקהכלשעוקרהוההטונאה<וכשירעבור
אמרוייסכרו,ישלםוה'אותה,שיובךלרבבליינרראעביוהקבלה,תגבוותעבורלעולםב!'!יסשזויעותבמדרששכתיבויכמיעקב,
 , 052-168נ .94גיוישלםיא,א,די!לצרותינוהרגיששכ"אכמוהסיפיואמןתע!ע Iשוהומקרה,רה,עבודח
שב'האתכםליידעברצונידמש(חאעקכתאחהש!כהעיזןיכגיהתקדשולה,ושהקדבגבןלותלהשתנותעלינוישיבודאבליבי
עברנולפרסם:והבטחתיבצניעות,יותרלהתחוקהעלוןעי"וכינועליאתכונןעמדתיעודלפניו,דוכנושנתקןלנושקוראהילפני
 IםI 150וסאתרניוושעשאסוהכטחתיכואבמאדזקרהנכמשפחהכלאתלהסירשוהקוהבוחובותלשנותשישהקדושהזבר

עודעלפהמספר(וכןונושענו,רכלליתרפטיתגאולהגנאלניוב·הלהרביתגורםוגד,לחרעהיצרגירויהםבשישלמינהסהפאות
ירושליםר,טהמערכת)-צרהמקוםאןישרעההעניןבחומרנשאפרשחהווה"קלשוווואהח"ו,בעולםהסט"א

ענירתשגורמתחו)'כלפיהאישהיסיעואתואיםרשאישהשל
 073 7240740לטייתשקה ,השודהקושאנכתמכא Pו MIIלןנוצד !רקיר~דיישאיןםוגןת,רברעותועודכדורחשוביסיהיולאושבניהלבעלה

 )ת~וכ,רג- pבונ,במב IVI\I 'זןכןאיןאבא~,('מ.פוספ ,ננשואקtרמהס-פלי nישלו,פערל-בתברכחל-מירלב.כל~לחצלחח

קיםומתחונהנסומארזאנחנורמשחיא.עקnכאהעדזןלכגזד
לויווג,חצלחהענורש"ח 100טןכאונוצורףהעלון,בקריאת
אשתי ) 1שתחי.'אשתיאצלשתיומעשיותשתיכאואספו
אשתיטוב,שםהבעליסלכיתןאתחלמהאהילצדיקיס,קשורה
טוכשסהבעלשלביתוממני,דורשה'מהבחלום,אותהשאלה
שולייםעםכנבעיםשלובשיתהללוהנשיםאתוןאהאתאמרה,
לאחיהללוהכובעיםשאתלהאמרהמצןי),יותוהיהזה(פעם
לבשהכללרבדראיסתישנה,כשלושיםלפנינוסף:סיפוראוהב,
פןגי),(כמיןכןבעעםאכלפאהלבשהאחתפעםמלא,יאשכיטוי
מידלפרפר,התחילועיניוחום,מרובהתכווץשליהבוהיוסבאיתו
דיםוהילאשתיכרס,עיןלהיסהאיחוונסעתיאמבולנס,הועיקן
זהאלויבדעתה,עלהופתאוםלרפואתו,סתהילילקרואהחחילו

והנהללוביסו,לאיותרעצכוהעלקיבלהמייהפןני,אותובגלל
אתלקחתיכולאחהליאמרהרופארןר,וליסבביתהטיופלבאוכצע

ירישלים,ש,ר,בברכ:וזבו,שוסלוןאיהילד
גדולכחיישויחייז!דמשחיאעקבתאחהשןבהעלן!עןרכידכבןר
אתמזכיםשאתסהאדירהוביםויכויעלוותלמצרתזכוועצום
יםוהטהןריסדושהקסיהצדיקעליס \Jהנפ'לבסיפוריסעמ"י

נפשיתהצלתשלכגדרממשמחדשפעםכלאותנימחייםשממש
לעלןןומצפיסנוחכיסאנחנוחודשבכלה,באפלאווקרובכחינת

חיינירבה!תויהחסנף,ועדוכהתחלהבשקיקהאותואיםוקיר
נתרוסבל"(שכשניוושעעצמינועלקיבלנומאו,דגיולהבמצוקה
נקרוגונוכהכננהגדולהישועהןהייחההחשןבהעלןולהוצאת
 ,ידושליסוכ,משפחתשםבעילדסבנחת,השלימהלגאולהמאוד



ל IIזצאחריכזביזאברחםרביחי"פהמפולאצ"הגהעלזתאכפלעיברית-מעלה!שלמירושלים
עליובהרביבובפירושעוטקשאביוהבחיועתההמדרש:בביתיבהשקזנתיךבמפרןהנקזכוכניר:רלאןרכו((יין

אברוםשרביהילדמשראהכלל.בוהבח,וטרםאביוארהש"ט,ביתוממטבחשבקעקטו,אורבחשיכההבליחתמיד
קוראהחלמטפרו,מריםאיבוועיביאתואףבכביטתוהשגיחלאהורבשט"ו""בתיבשכובתאשראברוםר'של
שקועכילוכלמרגיש,ולאחלילאהאבאראבא!""אבא!יפריעשלאכדיבלילות,בתירהעטקשסיס.ושלביר

הבו .מעיניוכלםנתונוהבוהתורהבענייניאתהנמיםלב"בלומודיבהמית
בקורא(קולואתשובוהגביהנרתע,לאטקרנותואתעוררהזיעובדהשנתם.

ר'הפעםגםאךאבא!""אבא!בצעקהכמעטשתמהה,ונהשכמתושביאחדשל
עלידיאתישםיגשנהלה ...שמעלאאבריסבביתכבההאוראיומהמפניבל,בו

אךלי,קיראכשהיאוהזיזיאביושלכתפויכאשרבלילות?אהרונוביץמשפחת
אול,להזיזי,ניטהשיבעינה.יאיוקילאיולילה.בכלונשנהחזרשהמעשהראה

כןואמנםי.ותמדבקלעיררויצליחח.בכבמהלראיתפנימהלהציץהחל,ט
אבייבכתףמךששהבולאחרשרקהיה,כהבשעיתהביתבניעטוקים

מעייניאבריסויהפטיקאזרקת,ירניחאלאחרהלילות,באחד .מאיחרות
יכהכההביטמשנתי.הנעירכאדסהעמרקמביתיהשכויצאחצרת,שעתשחלפה

הבו "! ? ..רצונך"מהשאלי:בניאתובראיתיהלהאהריניביץ,משפחתלעבררפנה
מאיד,מאיחרתהשעה"אבאתבפשטיהשיבדרכייהציץלחלוובסמיןנעמד

אתסגראברוםר'בבית".לןמחכהאמא ' Iי IIIי I;Iמחזהלעיניונתגלהכאופנימה.
התנצלבביאטביתי.לעברוהתקדםגמרתו Iיתמזהיריפניאבריסרביעיו,מרהיב

שעטקהיותלשובי,רבזמושהמתינהעל .יתיגזבפניאברוםמעייו ,יחיותשמחהמלאכילויקרית,ורבא
 ...שחלףזמובכללחשולאמסיימתבסיגיהעלקפאוהשכרב.חשקמתיןבספריקטנהמנורה
הנשובה!"אתובאידמטהרתבדיןמשניותשגרסתלידעייא!האבריםרייאהרשדקאלרקיםאישאכו,עומדי.
נפשייחשקהאברים,רישלגדילתועלשמעו,נבדרצורבאעיבדיהוידכיצדמראית,שבעילאיוועינוהביטעמד
דרכיאתהלהעשההימיםבאחד .יתהקדישיפניבזיולחזיתאותיכלעצמו.לביובינויבצנעהבשקטבוראיאת
לבחורהיהקביעמנהגהצדיק.שלמשכנימקיםיוישליםלעברעינייאתלהריםמבליבהתמדהאברוםרבילמדזמו

מקיאיתבמסכתזימפוקהמשנייתארבעתאת Dייבכללגרוטלפתעיראהחינכהביטמלימודי,כשננעראןמספרו.
הזבחםדברישישה"לשםהמשנהאתוכונשמה,בר"תשהםנתראבריסר' .חידרבמבטבוהמביטהזרהדמות

 ,נשמהאותיותשהיאהמשנהלימודמעלתנודעשכו ......נזבחמהןהשכוואילו ,תהדמרלמראהממקומובבהלה
מגיהניםומצלתהגאילהומקןבתהנשמהלטהרתהמיעילה"אמנם,-לעצמיבאימרימהמקום,להתרחק
נשמהאותייתשהםותהמשנייבפרטבתורה.להתעליתוגירמתבאיזילראותאבלשמים,יראיל,הידהחזקתיי
רגואמעשהךבמפבא(כסולנפטר.יגםאדסלכלבייחרמיעיליתתי!"פילללאלזאת ,נוקואתהיאעיבדנפשמסירית

שבפרקהבניאןסאל,השקיבלירבותיובשסצזיל'מקמרבארי"אלהנאןולאישה,קריעוביינ.רלאיןיי(' J(ב
דבריסששהל"שסהמשנהכווכמיה.ןמלמקהנשמהמעליודמקןאןחז'"בתינתישבשכלמקרהסמוךיההאבויםןישלביתו

אתלהקבילהבחירנסעייסיתובאזרןח)מחשבןחנגדמועילהיכי'''דבקןתימריבכיו,דתלמיהעידיאעפ"כ .הינשטייו"
ילאהנ"ל,המשנייתחמשתאתהרףללאגרסהצדיק,פניכחצישןבמהזאתהדרךאתהצידקןהלבתירה
והנההנסיעה.זמודבמשמתשבתיאתבהםמלדבקהפסיקונוומתבחישבעומדהיהפסיעהכליעלהיותשעה!
נענהאגרןס,לרבישלוםואמרפנימה,הקודשאלנכנטכאשריכן .םעמיקיחידושיםמחדשכשהןאתןרה,בדברי
בדרןמשניותשגרטתלן"עדר,ןאממאירןתבפגיםהצדיקליהימיםחדבאלמקוה,בדרכיאל,ןווהשנלמקררבןשח

עןמדן!עלקפאהבחירהנשמה!"אתמאודמטהרת .אןרייתאבחידןשיושןחחבדרכןאברוםוינעמד
 ...תירחדרביבלהוחרלךלאכדאיזהבמיקוםהואבדרכם,שעמדונשיםבשתיווהמלוהבחילפתע
שביהדות,האמתאתלהכירזכההופואה,בעולםמפווטםרופאנזוזנשיםכאןיש"במחילהואמראברוםלריפנה

במרוצתבתשובה.ושבנלוזותהדרכייאתעזבהשי"תובחטידבפשיטותשנאמרהאברוםר'שלתשובתוהצידהי!
באחדאברוס.רבישלהקבועיםביתומבאילאחדהפךהזמןקרשביןהבדלאיןשבעייניליתאמיןימה:המדהיתה

דשקוהאלמלהכנטלהמתיןשנאלץקרה ,דיקהצבביתמבקוריולגבי".הךהוונוהכללאישה,
וךבטמבפרוזדירנעמדילכןפנימה,י;ן~יזיחיתכלעליהיחוהתכם"ומןראםפ

רגעכלכיהיטבשידעמאחרלשירןתים.פעםכיאברום,ר'טיפדלכןבהקשר
מעש"ט,וללתודהלנצלםייביחבחייםורגעמלאשהיהלחךרלהיכנטנאלץ
בהמתנה,לבטלהיןלשלאזמנועלחטנותעלאואעפ"כארטיים,קרביםבע

עצמו,יןלבובינתודהבדברימהרהרוהחלבחופשיותהילכןהעקרביםמפניהם.
דישלקולןאתשמעלפתעבידן.טפדללאולאעקצוהולאכללאבלגופו,עלרבה

"ד"רלו.קוראהטמוך,בחדרשישבאברום,אברוםדביהורידסאזאוו.ההזיקו
בדברילהרהרלןכדאילאזהבמקוסל.נ(זוקולאוגלפמעלדלאחאחדבנחת
בליבו,וחשב ,דמאהופתעהרופא .....תורהןכיהכיצד?אברים,רביכשנשאלכלל.

עלנטבושמחשבותייאברןםלר'הגילמיבפשטות,בהשי ?מופתיםושהעכבודל
 ...דישתא?קאורייתאענ(נילשמירהזןכהקדושתועלששומר"מי

 " ...בעייןרג.מואאתללובירלךממלידתי"הייזוכהמעליאלשמ,רהרקלאמעליא".
ב'ןמחלוקתנחגלעהתורניתבישיבהניחוןגםאלאקדושתו,עלןהשימאדם

יעסקרבההמטכתבחירתלגביהלומדים,ל~ורהטהביולהבחיומיוחדיםבחישים
מטכתבעדצדךומהבחוריממחצ(תהבא.ן"זמב"בישיבה ...שחלףןגזמלל.כחשלאימס!יכזתכסוגי:רעסק

אחדקלענימיסבאותס ,אחרתמטכתבעךהיורוהשאמטוימת,עלוכבראברוםירשלולדי(הארןכים,הלילותבאתד
שיחתוכידתיךאברום.ר'שללמחיצתוהישיבה !ורמבחהצדקניתאשתוהיום.מעמללנוח,צועםעל

אםחביב,י"שמעלןרואמאברוםריהפטירעימו,התורניתקמעאלפושוישגהעבודותיה,אתהיאאףהשל(מה
נקבוכאןאלמונית"אופלונ(תמטכתללמודצו'(ןבישיבתכםירביחלפוהשעותהמדרש.מביתבעלהישובטרם

המוצעותהמסכתיתשתיגשמותהנדהםהבחורבאזניהצדיקמפניללבה,חדרהדאגהמלשוב,מתמהמהאברום
עםבעייןהגמראאתללמודלךממליץ"הייתיביש(בה,עתהאתשלחהשככך,כייוהביתה?לשובבעלהוששבמה
מררבהבהשתאותהביטהבח(ר "···ףישהמהר'יםשלפירןשומשהגיעלחפשו",בכדיהשטיבלאךלעברהנג

הלוךאתהיאודעימהיכןבל,בןותמההצדיקשלהזוהרותבפניןגמרתועלגחוןהצדיקאביואתהואראהלביהמ"ד
-.----------------------,- ')העגןברהםיאהספר(מתוןבישיבה?!הרוחותשנפתחההזלתאתדחףהלהבלימוד.שקועולווכ

יביןומישגיאןתרריסשל.ט"אן pלהצלחתידידנןהדה"חדישוכןאל Iיתידישנןתראבדוםלרביוןבטמוהתקדבבחויקiי

חודש 313(מס'הקודסבגליןותח"'מכשלהיצאההרבלצערנו !- '!~ירב~ש~~יא'ך~כ~כי 'ריר;~אמ'~א";~ n~ןז nכ +;~צ"לואגיחצ;רא i עאל';ב-;;-ל;תל;קת;;א~(נ;;ןר;;דקו'ש 'ח~;'רב~ל;;
I התורהעזנודחיהאשרזציל,אבוחציראאלעזררביהאדזנר"רלהטתלקותשנהבמלאתיםרדבכזנהאכתובהקוראיםברשותi (רכי"צגההמויביעלעוכדותכוכהווהאחרכעוכ'נכתבכויסין

1 i מזרעיוךיהעלעוכדאנכבתושסזצ"ל,חשיןזאבבניוכיו :ואיוזנזוקק·גבוההיהרשלהריכוזולזנ,דישבשהיאהכשע"שליט"א:פנחסרירו"זנזאד;;דרכווזנזנשיךבנרעל"שהעידכזנו
 ,זנאוחרת.לילהבשעת ...אחתפעםןאפילוככסאוקסולארצופותשעותעשךתשע,שזנונה.רלזנדישבאוחלו,ש;נפריעבר·ד

משיעוריןוהתחזקלארה"קהגיעכיצדזי"עמליזענסקהרהקיי .לללללל . לל',ראייוכוזנעתהקונו'!אתעבודוכתחיושובקםואזהירתרכציוחשעהבתשינהנופוכזניאהאזאררח.בראי[,ככר וכו,'עיניועכשיידןאמןעסדיכרחשיןוהרבחשיוהרבש .רכיבדבריהנהישחכלזנברךלצזנאוזניסהשרתהעיי)אוכד 11(כרכוכזנשנהראזנרכיותווכי,סיםרואכזנויוברכותתקיימי:ה
היההתחזקותוקודסהלהכיהעובדאבתתילתנכתבושס iוכימ"תה"השוך:כשגשפיזצ"לטאל,בבאהרבנובשםשומעתיובות.נסשותבוואוזנראטופון , I בטעותשכןמעולם,היהלאוזהלגויה,ונישאבחו"ל"זנברך'יח.כשק,מאוןבצהיינו"לצמאו"ע"א)יזקזנאבבא(לוכיסשנוכשלהתיוההלווכדהייגר

שנותבבדקנו(ולאאחרתמעובאדלהלוימליםהוכנסוןאנאע"כ.רות.יפעשויבוכותיון "ברובדהיהנ;ול;ן"ש 1יעשווכשוכיסאנשיס.לברךהיא.יכיל i :נפשות,ולדותןהועקוותסןקדהואכלווכךרכות"נסשןת"כואנאוזנרר'טרסוןעבד~הוטפתי
לושייךהיהלאבכללהנ"להחשיבוהיהודיביסודיות).תיבהכהע"אבגדףבתרא(כבאיוטף {הניזנןקוכזנ"ש •לברראפשרהרכיםוזיכוינר;ן_ (1הבכחוקרבןת. :

לדברלבשמנןשלאמכרעצוםצערלבוונגרסאלן,מעיןדבריסאותי.שיברךחיש'כהתוססחרבפניזנבקשחולהלישישזניכלבצרפתזהדזננהגרייףי)חיוכזפי
איזההיהאסומילא .תח·'זהמצערמכשוליצאוכיצדזה,וכח'סיזצ'לסנוואגיחייסוביהגה"קשלרכד(נ י"''::אנוטנושוכעןוריהצדדקהבחורל,סיפר- :
יהודיםלנוהעירןאשרבדברכושנוארבדבר,אמתשלשמץאליונכבטסעם~ביחציוא:אלעזוידכהאדזנו"ראצלשאיועבסלאוכעשה )דועוזנקדשוכקום ~
i משפחהובעלחשוביהודישלשסהזכרבןכיצדטןביסהשאלות.עללורענה:ךסתקאתקואהאדזני"רשאלות.שוכונהבי(פתקליווכסראהדאברך

לאןאףזהדכךח"ולושייךהיהלאמעןלםאשרמפוארתקוה?זנהושאלוהוהטוכביםעוררהווכיזהתעלף!זנכןרלאחויר'האדוכשלזנחדרייצא:חאבו
I סיזבכנשאונוםהשניהפתק.ואחרפתקאלעזרלרןבכטערתיןנתתפתקיםשניכיטיכהייכהתרגשית:האברךענה•. 

ביסודיותעובזאכלשאתרביתבבדוקולהבאלזה.דומה ~בדורויחידש;ןיהאלעזררביוהעוינים.שזנירתשלכחהזה- ...כללקראשלאאליתהשכלעלראעלזדילי Jענדזהכל:ועם
נכוניס,לאדבריסבטעותישתרבבשלאהנכתבאתולהגיהה ,ביפיווכלךוגויבועוכואותעיניוסצוען ) t ,טולג(יעשיהשכתוכואזנקכוונתקוימ !נשגבותיוזניתת tלזנעלזכהעינייבשזנירת ~
i יותר),לוזנדימטעותוככלארזנאדהשתילנןכללבדרךכי(הגם :אזנרשפעםכתוכרחובהי"וום·בלצביירבשטיפו.רכסיאצלושבאואלועלהכלואהחואוכוחקיס.ארץתראינהעיביךתחזינה
יביו,מיושגיאות ~ויעלנטפר-לססר".עני[איןאבלראש,עודוגלוככףשעשהזנהכלאתאצלגושבאוכיכלעלאיםוןאנחנ( :אלעזררבילן :
ברביסמחילהמבקשיסואגן iהואיכאל,הוירבלזיע'ייאאכןחציראוכאיררניךזנו"רהאאזנואחדשיוםומטופזצייו)שריסאליהוירבההג"צולדותכתו i'tאלי ,

תהמערכאמן.וטעןתמכשולמכלישמונווה' .עליוזנעידיאנאלנוזר,ובייכנלתלר"אחרי,חזח:כלשוןלואזנו(הארץ,כלןבדוללכתעוזנדוחואלע,ווככבידשחול,ו:וכרגיש  i I ... ~ר. ~ ו:~?~לו. 2: ~~ ..כ.ךנר~כ?~ן~.ל ..E..ו?פי.ד !:.ז~~. ~ו'..ב ?I!2 ,!:..!.·:~'~ו.ע.נ~לדן~!ור~ '2 ..ץ~הת !2צ ה~ר.~~.'

ירךש'לLם 5Iד J-1_ "i _יL -t ~ן~_ם y- ~~ו!__iרבנ_א- l ~~ב~ m-r!-:lר_וj~ן _zב j~-lו_ן iiL 6 ~~כ 5ךמנiפ~ת iו iמ~ jJיי'זה

~'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-I 
i ןצחזרהווגהמנזכוש:ןקיןייתאימ-זעת!לזורידשרII !ל. 
 Iהאדזנו'ובעוונןתינו,וכעוכנונטתלקהדרווכצדיקיאחדעוז .
I חלודשח"יבייםנולזהךביזצ"ל,חדרההנרבווכנדשקדיה
האדוכו"ולאביןשבוווכניהטשונובי)'בנויותרנו"ןאלול .
I אראליסלגזענצרבהיותו .ל"צ!הכוונזננדאיתוכררביהקוה"ט

אילושלהזהגבשרשרתוכפרארתחול,חהי:זרתושישים
עדועולההננשתלשלדנדבורבההקודשבשלשלתהחטיזות
בקודשולזנעלהזי"ע lזנפרמישלאהגדולוכאיור'להרה"ק

הדורןתאתשחאירו ,רתושישיםאואליםזנעלהשופיגדולי
ריראתם.קדושתםבזגדלוכעלחויםזנופלאכאור

שבשמיםלאביהםישיאלועלבשונדתיחסלקרבדעתי
ךכית,אביובוהשתעשעבצעיוותו.קט,לדתןהיובערד

וכינוצךהואלגדולותכינותושבהזדמנויותעליווהתבטא
שלםותיהנשוכלקרבזנולכאכזנטרוניאתלכהןהןאעתיד
כאווחותדבקנעוריישזנשחרכךשבשוכים,לאכיהסואליש

וטחוה,קדושהבגינוביבהתנהגרתוטה"הקואברתיושלהקודש
עילאית.נסשבזנטירותוכלועיגעבחזנופלגה.תווחבאהבת

לביתםמדרכסעייןנישישטכללחכירלא
---;;_;..,.:;;;;וכופלאהיהאכיוכביתוךינחח
הובההיךותו Iב ,זנאדעד

ויהיולרחוביצאושלא
ופרושיםטהירותעיניהם

העולסחייזנהכליוזנןבדלים
כיהקפידכאשו ,חןח

עםללזנודששכרחזנלוכדים
כתוךאיתםוילזנדחק'כניו
זנספך,היההרביבלבד.ביתו

שלושהכוכוחקבחיחביתטכי
נהגוביגדולוכפארקרגעים

תזניד,בלותלהעיובניכל
האדזנו"רק'כדולהגכשאחי
בעלזנרדכיךיחייםהרה"ק
אאמן",נסעבי,וכבןהיהוצי'לתיים'הידבי
אהלננרהשתווכםהפארק.ל,יבעגלחחלפוכשהם ,עיוכואותו
הוכקוםזהזנהבהתפעלותאאוכן"ואתרשאלהזנפראוםהזנקר
עירוגיפאוקשישנובללהכירלאזה,לגילעזכאשרכאו?
לכיתט.ןךבסזנ

נפשיאתמחיהחתורהודל,מ
בליזנןדכיזניםל,לותבתורהיגע .ויזניכלעציםוכתזנידהיה

כירס.רברתשערתכזנשןחברןתותעס ,רבןבעיוגוכואןשינון

שיקראןבקשוכהיהזנחלתוועליכשתקפחחולשתוכעת
נסשו.ת.אזנחיההתווהשל,וכודבאזנון,ללזנודלחבוותא

הרעתבחיסתאמווםיר:נ.כירניח

זצילאביושלהקודשאזנרתאתתדירוכשנןהיהוהאדוכו"
לפסוקידכ'סעללאןתארתםוקשרתםהפסוקבסזנךילוכה

ושתפיליכשםלךלינוךאלאיכם,'כנאתאותם'ולזנדתם
הדעת!כהיטחאסןוהבניםוןחינכךהדעתכחיטחריםואס

וכחינוךדעתןאתאביוהטיחלאחהימזנשעותשכלבציינו
תדיר.על,הםפקוחההיתההק'נוינרושיזנתחילדים

:רתפילי,?עםחמ
חברלוהיהכי •וכזנקורכיואחדוכטפרהתפיל,ועניןובחזכיונן

ילקחתייינויס.כוכהתפיליןלהניחחדלכיעדרדתלהחלאשר
ראורקנההו .נצרךהיהלחפךנסהעלשיבוכובכדיהוביאל

 ... ?ןהתפיליעםנוהואוכו:ועצמראשעלבייוהכה .הךבי
לפיניםוישיעהדונואחלחשפיעכייימים ·בוכשרצםחיה

וזנ"חככלהנלהברתבתפילותיוקדשובודתבעידעויהה
כנרעםלחזןתוכדשרולגיתוכגיעיטהיורביםכאשראיבויי,
אושזניה,'בויריתסילתאמירתבעתכזניוחדקדשועבודת
ונותחנןזנתחטאשהיהוישעי,'אוויהילדויימזוכוריותבאמ
קידשענודתארוכה,שעהבוכשךנןראבבכיאכיןאצלככן

כתפילותרבותכשהתזנטריקוויטלאר.יבקבלתהיתהוכיוחדת
יוכיםנזנשרצםהיהאחתלא ,לרביםהישועותלחוכשירוככיח
היתהישואלאהבתאליו.לפונימוישועהרפואהלהשפיעכדי

אחדלכלווכתוכטהיהכאשרזנופלאהענרןתנותבבלבנוחדווה
וכנווכרויםהבתו..אאתהרגישוהכלכאשר ,כגדולקטןראחד
 I )אי'היבוא(הזנשךאזנן.טהפרוהכלללעיושרזנליץיהא

...J • _._._._._._._._._._._. 


