
לנ IIזצאמוניםמשומריהוביהגה"קעולםיסוזצזיקהאיבהסתלקותהגזולההאביזה-אמונים!שומרצדיקגויויבואשעריםפתחו
והרבישלובידשתההואכוטות,שנימזגוהואנפשי,קשרבטליתהתעטפותלפנינפשיייברכיאמירתאיךזוכראניהדורצדיקימזקניומיוחדאחדנעקרארה"קשלמנופה
ארבעכיזצ"להרבילנווטיפרטאלי.הבבאשלבידשתהאלווהתלהבות.בחמימותובאיזווחצי,שעהאצלוארכהנתרוקןעולמנווחללזצ"ל,אמוניםמשומריהקדושהרבי
שלגדולסכוםלונתןסאליהבבאפטירתלפנישנהעשרהיתקשהשעהושעהיוםיוםאותםראהשלאשמידבריםבשנים.רבותהעולםעלהגןאשרהתווךמעמודימאחד

עליויאמרשנהועשריםמאהלאחרכילווביקשכסףשכאלו.ה'עובדיעדייןהיושבדורנולהאמיןשמים!מלכיתעיליחרייעלינינקבלחבה
אתלקבלסירבתינשמתו.לעילוימשניותוילמדיקדישיהמלכה!בשבתהטהירלשילחניגעגיעין-ממש!הבאעילםכימטפרהיהזצ"להרבי

התעקשסאליהבבאאךהכסף,בשבתזצ"להרבישלעבודתוהייתהמפורסמתחולההייתי"בצעירותי
לטובתהטכוםאתשאקחשיראיםלבושעליון,כמלאך .הטוביםובימיםקודשועלהטיפטוחומימאוד
נטתלקשניםי"גכעבורהישיבה.זצ"להרביהיהשמימי.הודקורנותופניולבניםהקיאבימטוכנת,בצורה

קודשורוחאתראיתיאזהקדוש,שישימלילהחלכאשרהשבת,ביוםעבודתועורךמיטתילידישבזי"ע
ומשךבקשתואתקיימתיואכןהק'הבעש"טתלמידיעלוכמובאמשתנות,פניוהיובמטירות,ביוטיפל
הפטירהשלאחרראשונהשנהכלהיהזהמחזההשבת.ביוםדמותםמשניםשהיוהחמה,נץזמןבהגיע
היוםועדיום,בכליקדיש'אמרתיהטהורבצילוההטתופפותבשבתו.שבתמדינראההיקרבניאבי,ליאמר
משניותולומדיקדיש'אומראניהבאעולםאלאהבא,עולםמעיןלאהיתהבשבתוכלואפטוכיאנייודע

היא"צ.ביוםוחןקדושהפניומרגישהיהפשוטאישואףממש.כברהנהאולםכוחותיך,
לאאךסאלילבבאמכתבהכנתימיוחד.זמןלוחולףכמעט
 ...למיסריחיצרכתייעלמיא"עלםריבין"קהואנישמע,קריאת
באחדזצ"ל:הרביטיפרעודהמקובלבזמרהרבישירתאתשמעלאאשרומיאתלאזורבפניךמתחנן

הבבאאלהרבותמנטיעותיידמעותכאשרועלמיא"עלםריבון"קהדינוב'לביתנקבלוהבהכוחותיךכל
משוםמכתבאיזהכתבתיטאלי,הבוראלפנימתחנןכשפיוהקדושות,מעיניוזולגותמלכותעוליחדיועלינו
כיבחוץשישמעורציתישלאמגויעמיךיתואפיקאריוותא,מפוםענךית"פרוקהיתההשעהשמים.

איתושישבתיואפילואז,קשההייתהכברבעתהתבטאוהגלותמכאוביוכלהדורצערכלגלותא".הק,'אביושאצלאלאהחמה,הנץ
איתוואכלתישעותע"גשעותאחתמיטהעללהבלח"טהשחרלעלותקרובהסתייםהשולה"ט ,אלותיבותאומרוכאילוהדברנדמההמצוותלקיום

בגמ'המובאעלהיהכתבתיאשרהמכתבאחת.בצלחתשנתם,אתנמיםהשכונהכשרחובותחי,'כלינשמתבריקודהרביבהיותהיתהזהמעשההתרחשותהזמן.בסוףמדובר
נפטרהק'ואביאביו.פטירתקודםשניםחמשאדםשידאגהיקום.חשכתאתומאירהקודשלחןמתנגןוברקעגדל!הייראתבכזושנים,מששפחותבן

אתוהעלתיהתיישבתיקרובלגילבהגיעיואכןצעיר,בגילהחטאמןינשמרהטהירבשילחניהשתתף ...עינייאתהרמתיילאעימדיעלעמדתישעיתחמש
וחיכיתילידואותיוהושיבלביתוהגעתימכתב,עלהדבריםזוכרכימפורטם,ישיבהראשגדול,חכםתלמידטיפרבעתהקיאביואתליווהפעםכיזצ"ל,הרביטיפרעוד

שאניובליהמכתב,אתלוייתןשאניייצאושהאנשיםבלונדוןהרבישערךבטישהשתתףתשכ"אבשנתאיךהואאותהשלטיבההחלוש.גופואתלהבריאלמנוחהשיצא
הבבאהחלמידדברשוםלואמרתיולאהמכתבאתיוציאעבורוהייתהכיעדכ,ךכלעליוהשפיעהוההשתתפותשיחושפךבההיערבעוביארוכההתבודדותהיתהמנוחה

בקטנותי,יתום"הייתיטיפר:וכךטיפורואתלטפרטאליממשבהתמדה"וללמודבקדושהלהישמראמיתיכקמיעהיהוהואמחום,לוהטהיהיוםאותובדביקות.קונולפני
אליבאהולדתיוביוםדאגתי,אבישלקרובלגילוכשהגעתילמכביר.עובדותישומכך ...השמיםמןנשמרכךבזכותאליפונהטיפר,והנה,כובע.חבשולראשוארוךמעיללבוש
תאריךאתהתדאגיאללי:ואמרבחלוםאותישגידלדודיחחררמןלצאתרצהלאהעכברמאחרלמעלה,עיניאתלשאתאהיןלבלומזהירניהקיאבי

הולדת.ביוםהשניתבשנהגםהיהכך ..הרבה.'הרבהימיםוחיזוקעידודדברילקבלאחתלאזכינוהגליוןמוציאיאנוחמשעיני.אתח"ולנקרהעשוייםעורביםביערוישנם
תאריךתדאגיאלואמר:הלילהבחלוםשניתאליהגיעאבילעוררלהמשיךבהתלהבותידנוחיזקאשרזצ"ל.מהרביאתאולםמגופי,ניגרתהזיעהבעודעומדיעלעמדתישעות
אניהזאתהברכהיאתלי:ואמרוטיים ..הרבה.'הרבהימיםישמירתבעניןובפרטנחוצים.בענייניםישראלנשמותכאןישכאילוהיהנראההצדמןלמביטהרמתי.לאראשי
המכתב,אתלמסורצריךהייתילאכבראני ..לכבודו.'מוסרהרבילנווטיפרחייו.ימיכלהרביהרעישכךעלהיטוד'כלליהיהלאוהלאההיוםאותולמןאולםאכזריות,מידת
 " ...באתיולמהמהעלקדשוברוחהרגישהואוכמהענק.עכברחדרולתוךפעםנכנטכירצון,בעתזצ"לרצויה".לאהבטהמכלעיניאתלשמורקושי

 ...הכנסתלביתחגיעחשכינחהתעקש:סאליהבבאלצאת,הטכיםלאהרבימחדרלטלקוהתלמידיםניטואשרשמיםייראתבישישישיריךחיאהשלישי
האחרונהבשנהכיסיפר,זצ"לאלפטיאליהורביהרה"צמשמ)לצאתלאהעכברהתעקשביחליןאיתיאתהרבילי(יהראההוצעכאשרסיפר:שליט"אמראדושיץהאדמו"רחתנו

הרבילבקרוהימיםבאחדהגיעזצ"ל.טאלי'היבבאלחייואמרבחייו.אישיתהכירואשרת"חלוהגיעלילהובאותוחמיו,שלשולחנועלעלושלהם,השידוךהרבניתלחמותי
בצמודטאליהבבאשלהמדרשלביתתחילהונכנטזצ"ל.היטו,דפגמימפניהעכברבזהיתגלגלאשרהואכילוגםבינהן,הצעות.מטפרזצ"למזוויעהלמרדכיריהרה"ק
הבבאביקשנילפתעוהנהמנחה.להתפללרצושהםלביתו .)מנשגביצדיקימעידישבדירניאיך(ינדחמניתיקון.וביקשאלניגשמרדכירביאמונים.משומריהרבישלהזוההצעה

לשם.קחוניהכנטת,בביתנמצאתהשכינהואמר:סאלי ...יניצלתיחרביאתיראיתיחנשיםבעזרתבשבתפעםהייתיבעצתו.ושאלזצ"למזוויעהלשלומקיעריהרה"קזקנו
כדא.יהדבראיןחילשתומפניכיבוהפצרנואשרולמרותבאהפעםזצ"ל:בראנטדופארמאיררביהגה"צמרןטיפרכדיהמקווהאללגשתעליוכישלומק'ער'השיב"כדרכו,

כעתהשכינהשכןהכנטת.לביתללכתטאלי,הבבאהתעקשמאיטורניצלהזושאלהוע"ינדירה.בשאלהאשהאלימןתשיביתמקבלמזייעהילהרה"ק
וניגשפניואורוזצ"ל,הרביאתבראותוומידלשם,הגיעהשאלהכזולשאולבדעתךעלהאיךאזשאלתיהמאוד.חמורמששבהטבילה)בעתהשמימ

שכןזקנו,אתונישקאליוראיתישבתבלילאמרה:היאוכךמצויה.שאינההתייחסלביתו,שלומקיער'
 ...פניועלהייתההשכינהבתנועתוהזהירניאמוניםמשומריהרביאתבחלוםשמותשלושתלכל

חשיבאירחחייםאלילחגיעצפיילשאול.באתיולכךזה.חמוראיטורמחששידוהפרק.עלשעמדוהבחורים
מראדושיץהאדמו"רחתנופעםהייתיאמרה:ולאדמו"ר.לךמהאותהושאלר'אמרכך"הראשון,
נהג"כידוע,עוד:טיפרשליט"אהרב.יאתוראיתיהנשיםבעזרתשבתבלילשידוךהואשלומקיע,
מנוחהלצורךלנסועחותנישלכוחומהתראוואמר:מאדמאיררביוהתפעל ...כטףהרבהטמוןשבחובו
יתפרחיהחרדיהדרומיליישובשמרהרבי,שלאחתפעםפניואתבראותההרבי,עשירהלמשפחהבןכלומר

בגיוקיט.דירתלוהייתהשםמרביזאתולשמועמאד.חמורמאיטורעליהוהגןשידוךהינוהשניוחשובה.
היישובשלהיחטיתטמיכותואומר:הרביהיהבחינםלאהדבר.פשוטלאמאירמשפחהקריכבו,דשל

אתחמיניצלנתיבות,לעיירהקירואיןחטידיי,נשמותבכלאנימתבונןלילהבכלאבלומכובדת.מיוחסת
נטעלפעםומפעםההזדמנותמבדיל.שישישידוךהואהשלישי

באחדטאל.יהבבאאצללבקר ...יכילאינניהרביכמיחלילבלנענעאךיכילתיאריחעלוכמובןשמים''.'יראתבו
לצאתחמיביקששהותו,מימיאנוש,מבינתלמעלההיתההרבישלה'עבודתשהכירומינטגר.זהשידוך

הבבאלביתמראשלהתקשרטרחהגבאיכדרכו. Iלביתז"להלפריןרפאלהר"רהטוכותבחגהגיעאחתשנהשמים.יראתמהיהרגישאכןזצ"ל,הרביאתמעט
היע,דאלמשהגיעותאום.בלאלדרךיצאוהאדמו"רטאליהרביכיצדבהשתהותהביטהואזצ"ל.הרבישלמדרשושנה!בכלכמעטעריךושילחןהש"ססיום

אםולבררהביתדלתעללהקישהגבאיאתהאדמו"רשיגרשעות.משלושלמעלהבמשךהמיניםארבעתאתמנענעהש"ט,כלעלטיוםזצ"להרביהיהעורךשנהמדי"כמעט
הביתמפתןעלשניצבטאליהבבא"גבאילהיכנס.אפשרהעולם.בזהנמצאאינונראהוהואפניו.עלטליתוכאשרמדיוחודשיים.שנהולפעמיםוחודששנהארךזהלפעמים

בחוץ,במכוניתושממתיןהאורחאודותעללשמועוהופתעהרבמאודוהתפעלחייו)ימיכלבסוכותיוםבכלנהג(כךהיההמועדיםימיולקראתמטכתות,בשתילומדהיהיום
אמרתייהריכך.עללוובישרטאליהבבאשללחדרומיהראךלו.ויכולתיאריהעלנלחמתיבעבריאניואמר:הלפריןגםוכללומעמיק,רציףהיההלימודשלישית.מטכתמוטיף

אלילהגיעצפוייכיטאלי,הבבאשלעיניואורוהבוקר,'לךארבעתלנענעבכוחיאיןה:בינטעאשרהכוחותכלעםבכלהרביסייםבש"ס,הלימודלצדראשונים.בספריעיון
אמורים".הדבריםבמיהגבאיהביןעתהרק ..חשוב.'אורחיכולאנושבןואיןהרב.יכמושעהמחצייותרהמיניםלפיהתחלקכשהלימודערו,ךהשולחןכלאתוחצישנה

בפתח,חותניניצב"כאשרהטיפור.תםלאשבכךאלאז"ל.הלפריןהרבטיים ...טבעפיעלזאתלעשותיורהשני,יוםחיים,אורחבחלקבשבועראשוןביוםימים.
מופגן,פניםובמאורעצוםבכבודטאליהבבאאותוקיבלסאלי!והבבאהרבי-והנעימיס!הנאהביסהעזר.אבןחמישי,וביוםמשפט.חושןורביע,שלישידעה.

כבודופנימקבליהרינינידרה:בהתרגשותלעברווהתבטאאבוחציראישראלרבנוהגה"קמרןעםהרבישלקשריובפשיברכיאמירתוחצישעה
חמישלזקנולעבררכןגםטאליהבבא ..משיח.'פניכמקבלבלבלזהזהוהעריכואהבוהםמהכיל,היריעהתקצרזצ"לטיפר,ברקמבנישליט"אאמוניםמשומריהרביבכורובנו

כעמ'דישא'מכנהו:כשהואלו, Iעמורוצההואכילואמרסאליהבבאכיילדבתוראנוש.מבינתהייתהאביושל



זצ"ל!אמוניםמשומריחרביעלעיבדיתחמשך-גדולה!אבידה

הטיכהבצלבתירהעיטקזצ·להרבי

גבוההתהיהבשמתר

כימטפר,היהזצ"לל,בוביץזאביהודהרביהגה"ק
אתמביאהיהשבע,ששבגיל,לדבעודוזצ"להרבי
נעלייםלוכשהביאוופעםעניים,לילדיםהאוכלכל

זאב:יהודהרביאומרוהיהעני.לילדהביאםחדשות,
פניועלהשכינהאשרצדיקבדורנולראותרוציםאם
לאאמונים.משומריהרביהואהרי

 fאישברךלעולםבואוקודםבחינם

זצ"למבלאזובהקדושהרביהאלוקיים
זצ"לאהרוןרביהקדושאביואת

ונשמתובן,לךיהיהזהגםבז'תיל:
נשמה,איזההה-הה-הה.גבוהה.תהיה

קדושה.נשמהמוחבעלת
הכרחותכלותעדהיעבודת

הקדושבאביובלו"נדבוקהיההרבי
אפשראומר:היהותדירהק,'וטפריו

אבלרבים,מופתיםזצ"לאביעללטפר
לדורותלפרטםשעליהטיפרזה

אלאשראינו,המופתיםאתלאהבאים-
שראינוהכוחותכלותעדהיעבודתאת
וללמודדוגמהלקחתצריכיםומזהזצ"ל,אביאצל
בתחילתהק'אביאח"תהתעלףפעםלמעשה".הלכה
בבוקררפואיים.באמצעיםטופלהבוקרועדהלילה

שחרית,לתפילתהמדרשלביתורץממיטתוהתרומם
גופויום.כבכולנפשובמטירותבהתלהבותשהייתה

עובדאלהחרי,דנמוךהיהומשקלותדיר,חלושהיה
בכלקדשועבודתאתלעבודממנומנעהשלא

צעיר".כעלםהכוחות

כותלביאחרעומדזההבה
משומריהרבישליט"אמשהגדליהרביהרה"צבנו

שראינולישועהיה'ציפיתטיפר:מאשדודאמונים
בכלשכןאותו,להטבירניתןלאשבכללדברזהאצלו

אחרעומדזהיהנהכיהרגישממשחייואורחות

בפועל.מוחשידבראצלוהייתהוהגאולהכותלנו,'
שכתבהרמב"ןדבריאתומצטטמביטהיהפעם"לא
רחמיופנישהטפירהראשוןפניםכהטתרילא

פניבהטתרשיהיורקוצרות,רבותרעותומצאום

נמצאתכברהגאולהכימכךלומדוהיההגאולה,'
אותה,מלראותנטתרותעיניואולםממש,בפועל
אתלעשותשישומעוררזאתמראההיהוהוא

ולאבפתחנמצאתכברהגאולהשכןהגדולה,ההכנה
מוכנים.יבואושלאראוי

מפורטםאהיתלאכיתדירלהקב"המתחבןאבי
ועבדהכבשן,מןכבורחהפרטוםמןטלדזצ"להרבי
ואהבלכת,והצנעבפשטותולילהיומםקונואת
בוראם,אתהעובדיםהצנועיםהיהודיםאתמאד

ברוךלקדושמתחנןהואזהדברעלכיאומרוהיה
בשולחנוואףמפורטם.יהיהשלאהזמן,כלהוא

ולאעצומותעינייםעםיושבהרביהיההטהור
נמצא,מיבדיוקידעכיעםאח.דאףעללהטתכל

 ...לראותבלי
וננחתמרדתבפשרתלהצלת

דרכואתפעםהרביעשההנהגתושנותבתחילת
תוךוהנהמתלמידיו,אחדבשמחתלהשתתףברכבת

בבכיופרץאחדיהודיאליוניגשנטיעהכדי
הואדילאכיצערואתבפניוותינהתמרורים,
המלחמהבימיהתרעלהכוטאתשתואשרלישראל
מיניבכלאותםועינוגופםאתושרפוורצחוהנוראה,
כשאותםשנים,כמהזהוכעתאכזריים,עינויים

לעלותרוציםשבגולהישראלבנימאחינוהפליטים
רבהערבראשיפניהםאתמקדימיםישראל,לארץ

r מהזמןאותםומשכנים

כןואחריבמעברות

אותםמעבירים

חילוניים,לקיבוצים
עלהרבישמעוכאשר
נרתםהלזה,הנוראהדבר
הנפשות,להצלתמיד

שתיכףלמשמשווציווה
הטמוכה,בתחנהירדו

הנטיעהיעדאתלשנות
העליה.לשערחיפהלעיר
ראהלשםכשהגיעואכן,
השואהאתבעינורבנו

נרתםומידותיכףשם,שמתהלךמהכלואתהרוחנית
ולהצילםהרשעיםשלמצפורניהםיהודיםלהציל
לאותןשבועבכלנוטעהיהוכךהזדונים,ממים

היהאשריתוארבלתינפשובמטירותהמעברות,
אותםשלאפםותחתנפש,פיקוחכדיעדגובל

הנפשותאותםאתלהצילמאמציםעשההבריונים
אתהטוכנותשליחיוכשואוהשמ,דמצפווי

שלהםוהאיומיםשיפטיק,עליואיימואףפעולותיו,
יכרעלאזצ"להואאךוציחה,שלאיוםכדיעדהגיעו
והמשיךהאיומים,מכלכללחתולאישתחווהולא

זצ"לאישהחזוןבעלמוןכיעדהכביוות.בפעולותיו
בכדיל"י 500שלההםבימיםעתקטכוםבידוהפקיד
ישואל.ילדיאתלהצילשיוכל

מלבדר!עידאין-פביםבבושתיצארהחיקרים
הגיעוהוביםמחטיאיאותםאשופעמיםכמה

שותףהיותועלאותולחקוובכדיהובישללמעונו
טענותמיניכלועלישואל,בניאחינובהצלת
בדבריפתחווטוםהתיישבו,הםואךשקו,ועלילות

חתוללאנוראהבתקיפותקודשופהאתפתחושע,

_._._--._-_._._-----_._._-
I זצ"ל!אמוניםמשומוימהובינוואהעוביא

האדמו"ךהגה"קבחייוסיפרנוראהעוביא :אגרהםמבניאתםיחודיםהלאאתכם,לחקורבאהנניאמר,ראשיתומורא,
לפוטמהלנוציוהאשוז'צילאמוניםמשומוישמויתבוךהבוואוהויוכו,'הנשמהאתבידכםהפקידוהקב"הויעקב,יצחק
שלהמשב"קשלמפיושמעתיתוכנה:וזהעלשומויםאתםהאםזה,עללומודיםאתםהאםלכל,ומפרנטזןהוא

בנו-זי"עמאוטווצקבוניםשמחהו'הוה"קהלאוטדו,חוקלאנשימתחזיםאתםהלאמטיני?!לנושנתןומצוותתווה
שלאחיוזי"ע,מוואוקאמנדליריהוה"קשל Iהבוואאתמכעיטיםגםהנכםאלאהמצוות,אתשומריםשאינכםבזהדילא

ואשזי"ע,מאמשינובדודיעקבו'הרה"קדיבווזכותאיזהכןועליום?בכלמעשיכםמהוחטאים,הועיםבמעשיכם
הקודשלאוץעלותושלפניאמשינוב,שושלתמלבואבושיםאינכםאתםועודועיקר?כלללכםיש
גדוליכלנאטפותומ"זבשנת- Iאותםשלרגליהםאתולהצוולהציקולהטיףעוד

ישבאחדמצדממנו,להיפודהאדמיוי"םוהמשפטיםהחוקיםעלששומויםהישיויםאנשים
שניומצדזי"ע,מגוואמתשפתבעלהוה"ק Iדבוכלעלוחשבוןדיןליתןתצטוכוהלאוהמצוות,

היההחדווכלזי"ע,מאלכטנדוהוה"קישבדיבווזכותאיזההובי,להםאמוזהמכלוביותרופוט.
שלאעדשבפילין,הצדיקיםבגדולימלאוואשיהמדינהוואשיאתםכיתדעוהלאלכם,יש

הקדושלחדוולהיכנטגבאילשוםהניחותווהדיןפיעלהלאאתכם,שלחוהמהאשוהמוטד
טוםנעליםוגעיםובאותםמקום.מאפט Iכלעלוכו'וכותדיןביתמיתותשחייביםאנשיםהם
בוניםו'הרה"קנעמדלאוה"ק,עלייתובוזשפךכךכדיותוךוח"ל,התווהנגדשעושיםעוון

הצדיקיםלכליאמוזי"ע,מאוטווצקהטטואקומתכלאתוהשפילדוכם,ועלעליהםוקלין ~
· .... r להתפשטשהחלהוואההננישם:המטוביםהגיהנוםעונשיאתלהםוהטביולעפו,עדאחוא

חתיכתכעיןהוא-"פעל"לבישתשלפריצות Iכוחםכלאשרפעמיםכמהוהטביולהם.המגיע
דעוהמטפחת.בקצהאותהוהניחושחוו,בדמחזיקיםשהםזההושעיםאלושלוינקתםואחיזתם
יבואהזו,הפיוצהאתיעצוילאשאםלכם, Iומחזיקיםמהםשמפחדיםובזהואפטי,אנימעצמם

הדומותפאותללבושהנשיםויתחילוייםמהבידיהם,ליפולח"ויכוליםהרתעה,שלאפילוכחאיזהבהםשישמהם
כללאתויחויבאחדגוייקוםואזלשיעו,אפילומשלה,בכלומלכותומלבדו,עודאיןכל,בפישמכויזמיכןשאין

צווועטדאטאוןהטהוו:ובלשונוישואל! Iשוםלהםואיןלהרעיכוליםלאוהםאון,פועליכליתפודואזבקליפות,
אוןגויאשטייןאויףטיוועטאזבוענגןפניםבבושתהקודשמלפניויצאונכנעוהחוקריםשאותםהיה,וכןאחיזה,

דיברכהישואל!!!"כללמאכן"חווב"ו.ונשתלחבאוהםמהשםעלכלללדבומבלילהםוהלכוגדולה,ובהכנעה
השואהלפנישנהמחמישיםיותרהרה"ק,כתפייעלאזתולרקחאבי

מכןלאחומועטותששניםוידועהנוואה!וביןהגה"צאצלהטתובבפלטבוש.מזצ"לליכשטייןחייםהובבשםיהודי
תוע"המשנתובפוטתרט"ה,בשנתבעוך Iשבועותכמהלונתנווהוופאיםחולההיההיהודישליט"א,ובינוביץגמליאל
התודוותהיתההואשונה,הלחמהבזמן"ישאמו:הוביאמונים.משומריהוביאלשלחוובינוביץגמליאלוילחיות.

איוופא,ובשאובפוליןיהדותבעניניעצומה Iאלולבט'ישועה".לךתהיהטאנץ'ימצוהאוקודכשאנינכדה,שלחתונהלי
נוואה,נטיגהחלההואש,כיטויבנושאוגםמחוץאותושיביאואמוהוביהרימין.'ביכתונכדהחיתןהובישנהאותה
אחתהגיעה*"כאשווח"ל.ידועהמווהטוףמיניההשיבהרביבדוך.ימותהיאקשה,במצבהואהוילרבי,אמרולארץ·
לשידוכין,אמוניםמשומריהובישלמבנותיואותיהביאודבוטוף ...אותויביאואםמשנהזהמהימותכךביןאםוביה:

מחשוביאחדשלהנכדאתלהשידכויודהוביהחופהלפניתשט"ה.באלולהיה"זהמפלטבוש.אחווניםבכוחות
לטגור,הצדדיםשואווברגעהאדמווי"םלפניאותוויעיוולישוןשילךאמווהובינכנטהואנכדתו.הכלה,אתלבוך

משומויהאדמו"ואתאדמו"ואותושאללפנילאולםאותווהביאובוקולפנותחמשבאובעהיהזהטאנץ.המצוה
היותואש,כיטוילגבידעתךמהאמונים, Iואמו:לגבאיבשקטקואהוביאותו.וביוךידלונתןהרביטאנץ.המצוה

נכוית,פאהבכיטויללכתנוהגיםשאצלםבצנעה"מיםליתביאהשינהמןידיםנטילתלונטלושלאביד"הוגשתי
אנוכךאםאמונים:משמוריהאדמו"ואמועמדכבואשוחולהיהודילאותואזואמופעל,אשואתופעלרקדהובי
התווהכבודמחמתהזההשידוךאתמבטליםשלהקרובהבחתונהדהיינותחזוו".אהוהליהשל"בחתונהלחו"ל:לחזוו
דבושזהבפויצותתלכנהלאישואלשבנותשעוותאםהגיעכברהואלחתונהואכןלארץ.ושלםבריאתחזורהיקונכדי
מוציאיאנו***וזוכונוהובים.אתשמחטיאעלאותולקחהואכיאזלואמוהובילשמיוה.ייןבקבוקלונתןוהוביוזקן,

שניםכמהלפניישבנוכיצדזהקטןגליוןהוביןהטתלקותאחוייוםבבוקו,שישיביוםמבהיל,דבואועוהנהכתפיו.
אתלעווועודדנוז'צילוהואהרבישלבחדרולביתונטתלקהעינייםאתטגויהודיאותוהוביאתשטמנואיךזצ"ל,

פאהחבישתשלהדבובחומותהציבוו " ...שלוהכתפייםעלאותולקחתהיהיכוללאכבוהוביכיעולמו.
דהיינוגיבוויםשישיםישכיאזואמונכרית,ציפייתעביים

לוומששחנוזאת.האוטויםהפוטקיםגדולי Iהיהיחי,דבןלושהיהאמוניםשומויחטידשלי'טיאטשעטיויוטףהרב
פאההלובשתכיאמוז'צילטאליהבבאכי Iוהובישידו,ךילטגוואםלרביהתקשרובטדו,היההכלהבן.עםבשידוכים

התפעלבגיהנם,הטקהחומרלעצמהמכינה Iיכולהוהיאהיותנימוק,לוהיהגםזהובמקוהשלא,במקוםבוהשיב
שמענוהאםבהתוגשותושאלנומאד,הוביהבןנהיה,לאהשידוךהשידוך.אתעוזבתשהיאהחתונהלפנילהחליט
ז'ציל,אלפטיאליהוהרבמהמשב"קזאתלפניימיםשלושהוהנה,התאוטה.היאוגםאחותמשפחהעםהתחתן
דודוביהגה"צחתנוטיפוזאתכיואמרנו Iלאעדייןהיאהיוםועדהשידו,ךאתווצהשלאהחליטההיאהחתונה

כמהעובדותעודהובילנוושחז'ציל.יהודיוףהטבו,נתןגםאלאילא,'אמרהוביוקלאשבומקוההיהזההתחתנה.
מעמנו.נשכחאךבעיניוחמורהדבו Iהאנשים".אתקראכאילומדויקכךכלהיהוההטבר

ליוסאדירפרקליטלךקחי-ישראל!בת I ..לצפרן·הקיךלבטיעלא
 I tייל .ואמרלציבור,שבועותאחויהטתובבהשניהלבנוןבמלחמתלפנימהזמן

 ~:...:ך~ר.ך~צכ ~ו.ב_ ~~:א~ה_ת.א_ :~ב.ו:.ןך~ ;לקיץ.מקומותיזמינולאכילצפון,בקיץלנטועשווציםהאנשיםלכללהודיע
 ,----------------------------רשללקעמפמקוםלהזמיןשלאשלי'טיאהנאמןומשמשולנכדוהווהגםהוא

 :עדןכגןייםכלכרעלחיזריםאיתןשחשאתיזח :קצתכעבורלגליל.לנטועיהיהאפשראיהשנהכישנה,מדיכמוהישיבה
 :שליט"א,בוייששמעוןוימהוה"ג:"שמעתי ...התווקןהצפוןוכלהמלחמההחלהמחודשיותר

 Iהחטידזקינהאבישלשאמוע"המאמוששמע ...במאנטייליביבירישליםאני

 :גבאיהיה(הואע"חגבאיאלימלךר'המפווטםמיכאלאהווןו'חתנישקיבלבעתטופו:שלי'טיאטשעטיוהרבבשם
 :זצ"ל)מבעלזשלוםמוה"רהוה"קאצלחביבדחנוכההיבנושניםמטפולפנירקובטקי

שתטתלקשמיוהחליטוחבותה,לההייתהאשוהובישלחביבומנכדוטלפוןשיחת
איועמהלהלהגידלהשניהבחלוםתבואתחילההיום.מנכדייאחדעםהתרחשמהשאל:
מקודשנטתלקההנ"לוזקינתולמעלה,עמהשמעולאמאחרהשאלה,עלהתפלאהוא
לחבידתהזמןלאחובחלוםונואתהלחבותה,התקשוהוא .חויגההתוחשותשוםעל
וביותובני,משלושהנחתלייישלה:ואמוהגלוימופתעלהביתמבניושמעלביתומיד
יתומותשתישהשאתיבזהמתחשביםמווידהיוםבכלבנו:עםהתוחשאשר
וואטדעםמיטזיךמעןועכענט(=אממיינטטענטברחובההלימודיםמןבשובוההטעהאותו

ויותויתומות),צוויגאמעכטחתונההאבאיךטואןוחובשהואמאנסי,שלהראשי
בוייששאוליוהגה"צובנומספוים.'איןשלובמטפוכברגבהאשרביותרומטוכן
בשינוי,קצתמספרציוי,ךאב"דשליט"אבטוחהמדוכהבוואיןמאחררח"לנפשות
חתונההאבאיךוואטידאטאמוה:שזקינתומחכההילדאםהיתהיוםיכלרגל.להולכי

יעדןאיבעומועןשפילטת 1יתומצווייגאמעכטכאשומידמזכוונה.הדברפוחיוםבאותואךהביתה,אותוולוקחתלו
יתומותשתישהשאתי[זהעדןיגןאיןטאגנפשהעודכלהתקשוההיאהיל.דאתראתהלאאולםלמקוםוצהנזכרה
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בנושאמחזקספרלהשיגניתןמשמחת!בשורההדוךכלאתעושהכשהואלביתולשובהחליטואזהטואן,הכבישלצד

נכתבהספרבקדושה.והמחשבההעינייםשמירתובכן,הדבו?עלהאדמו"ושלנכדוידעמניןתאמרו,וכילבדו!המסוכנת
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 _ __________________יהחדואלנכנטח"ו,מהדבואועשמאלחשוששהחלנכדו,לשעתיים.קווב

מדועלשאולהוסיףב"ה,כשווההכלכימשנענה .בטובחשאינוהאםושאלו
אהווןו'שלבנועללשמווצויךהואכילוהשיבוהובילהדלקה,נכנטאינו

הנכדבהדלקה.והחלהמדושלביתנכנטוגעיםכמהלאחרוקובסקי.מיכאל
הזמניםכשנבדקוהגלו.יהמופתדבוהתגלהואזלאוה"בלהתקשומיהו

שבבוהמדויקהוגעהיהלהדלקה,זצ"להאדמו"רנכנטבוהרגעכיהתגלה
הגדוליםה'מעובדיומיוחדאחדמעמנונטתלקכיחבל,חבל,לביתו!הפעוט
והשתוקקותתשובההרהווימוגישהייתבפניובהבטהאשויהודיבדוו,

מעמנו,הלךהקודםמדוונשגבוצדיקשרידעודועתה,הנצחית.לתכלית
ויעוההחשוךדוונועלהייחוסכילמווםעיננונישאויותר,יותוונתייתמנו

אמן.בקוובויגאלנוממרוםטהרהווחעלינו
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 'ג(ומנוקדגדולכתבזללה"הלרמח"ל
מדרשיאגרות,מתוךד"תבתוספתחלקיס)

מסילתעל(מיוסדשועליס,ומשליחז"ל,
שלידוכתבמצלוסנעתקהספרישריס)
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ישראל!גדולישלהקדושותממידותיהןנפלאותעובדות-האדם!'!סידהןהמ'!דית
לדלסליחמהעללישאיןליהאמן

זצ"לאיש'ה'חזוןבעלמרןרבנוטיילאחדיום
לידשהתגוררפשוטויהודיהיומי,טיולואת

בפליאההבחיןרבנו,שלהקבועהטיולמטלול
המטיילצורה,בעלזקן,אדםשלהלזבמחזה
שלמהלכואחרעקביוםמדיהיום.באמצע

בוולגעורלרדתהחליטאחתשפעםעדרבנו,
אוללמו,דקצתויישבלבטלה,זמנויבזבזשלא
טמוןרבנוכשהגיעעשה.וכן ...תהיליםיגיד

ישראל,שלברבןוגערהאישירדלביתו,
לארבנוסרק.בטיוליזמנואתמבטלשכביכול

שוברבנוצעדלמחרתלמעונו.וחזרהגיב,
מביתוהנ"ליורדשובוהנהמטלול,באותו
 ?לשכוחהטפקתיכברשאת:ביתרגערוהפעם
לאשמוחורבנו, '. ...לריק?!זמןמזבזבזאתהמדוע
האישאלפנהתורה,בדברימלהרהרלרגעפסק

שאעשהרוצהאתהמהיוכיושאלו:חן,בענוות
פרקיכמהיתגידהשיב:והיהודילטייל,'?במקום

אתשינהולמחרתלאחוריו,שברבנותהילים.'
לאחרהאיש.שלדירתולידעברולאטיולומסלול

ההוא,היהודישלביתואתצרהפקדהמהזמן
אדםנמצאמביתוהרחקשלאלואמרוומקורביו
ישועהבבקשתביתופתחעלמתדפקיםשרבים

לגשתמחליטמיודענואיש.'היחזוןושמוורחמים,
מברכותיו.עליוויעתירשיתפללכידהחזו"אלבית
נפלהדור,גדולישבבוהחדרדלתאתפתחאןויהי

הייתייאםלו.שימחלמרבינווביקשכמתעלף,ארצה
מתנהגהייתילאבוודאיהדור,גדולהואשהרביודע

מלטףכסאו,עליושבורבנואמר.כלפיו:כזובצורה
שאיןלייהאמןלו:ואומרובחיבה,ברוחהיהודיאת
להגידטובהעצהלינתתהלאלן.לסלוחמהעללי

לישאמרתמהמקייםאנייום,אותומאזתהילים.
לכעוסלימהשכן,ומכיווןתהילים.אומרואני

החייםי)יהליכותהנפלאהספר(מתוןעלין?!.'

אחריתבשכיניתפגזיםניפליםשלאעללהימידהדיקאיאני
פריימןשמעוןר'הרה"גמספרמדהים"סיפור

שלוהטרופיםהקשיםהימיםאלוהיושליט"א:
ירושליםאתהפגיזהירדניהלגיוןתש"ח.מלחמת
שלקבוצהאזהיינופגזים.שלאדירותבכמויות
ראטהאליהור'הגה"חעםיחדובחוריםאברכים

זי"עמזוועהילשלמהר'הרה"קשלמשב"קזצ"ל
הונגרין,שבבתיהחומות:ישומריהכנסתבבית

קשהיוםזההיההשולחנות.תחתוהטתתרנו
מאותהרף:ללאהופגזשהינובוהמקוםבמיוח,ד

היההאזורוכלממש,מקוםבקרבתנפלופגזים
וזעקותכולנועלהשתלטמוותפחדאלוקים.לחרדת
יאוש:רוויבקולזעקמהנוכחיםאחדנשמעו.אימה
אתעזבשהאוייבדומהאבלדיה,גדולההעיריהרי
הבנייןעלרקוהאשהגפריתכלאתוממטירהעירכל

שכונותלעברתותחיוקניאתמעטיטהשלאמדועשלנו,
הרתיחהזוהתבטאות '. ...אחרות?

שמעוןר'אליהו.רישלליבואת
אליהוריאתזכרשלאמצייןפריימן

הואכזאת.נפשבטערתפעםאי

מלואקםלשולחן,מתחתנחלץ
לה'מודהדוקאיואניוזעק:קומתו

בשכונותפגזיםנופליםשלאעל
הבאואדרבה,אדרבהאחרות.

שתותחילהיונודהכולנונשמח
ויהודישם,מפגיזיםלאהאויב
עתהלעתמוצאיםההואהמקום
הבהאנו,ואילולנפשם,מרגוע
להשי"תונתפלללשמיםעיננונישא

(שם)בקרוב'".המצביירגעפהשגם

כיפזרבייםשעהחציהגאיןהתעכבמדזע

השניםבאחתזצ"למלצרזלמןאיסררביהגאוןורבי"מורי
החדריםבאחתלנוחוביקשגדולהחולשהחשהכיפוריםביום

שיביאהילדיםאחדאתושלחוהתפלל,שםחייםייעץבישיבת
איסרריחזרשעהחציכעבוראולםעליו,ראשולהניחכר

שלא,ענהלו,הוטבכבראםושאלוהולביהמ"ד,זלמן
מיריטמאכטואמר:ענהלביהמ"דחזרהלמאיא"כושאלוהו

ושאלוהוהרגשתו),אתיותרלומגרע(השכיבהערגערינאר
צדקותובתומתענהשקם,עדשעהחציחיכההלמאיא"כ

לילדלתת[וכדי '!כרלילהביאהלןאפרים'קעיהריואמר:
שעה,חצילשכבהמשיןלכןלחינםטרחשלאטובההרגשה
לוהיוותעניתחולשהמתוןוגםימיובערובכברוהגרא"ז

(שם)חשבונות]".כאלו

כגנדזצעקכיהגאבילקזפתצדקהייתרמשלםאישהחזין
ברחהמלחמהמימיבאחדכיאיש"ה"חזוןבעלרבנו"סיפר

בביתלהתפללהלןשנייוםשלבבוקרוולמחרתלמינסק,
בכדיהבימהאלהחזו"אניגשהש"ץחזרתלאחרהכנסת.
היההנראהשכפיוהגבאיהתורה,לקריאתחומשמשםליטול
אלאחומשים,לבדלוקחיםלאיכאןבו:וגעראליוניגשקפדן
מידיו,החומשאתחטףדיבורכדיותון '. ...אותםמחלקאני

עוד-החזו"אטיפר-בליבי'יאמרתילארון.והחזירם
ביןהגבאיכשהסתובבלציון:ובאביאשרי ...עמואתחשבן

 2לתוכההטילושכולםבשעההצדקה,קופתעםהמתפללים
המשיןקופיקעט. 25שלמטבעאנילוהכנסתיקופיקעס,
ניגשכברהגבאישבוע,שבאותוחמישייביוםואמר:החזו"א

(שם) ." ...החומשי!אתליוהביאמעצמו,אלי

חיליהמדבקמכףמלשתיתשישמראחריורזמרחמסטריייקאהרבי
זצ"למרחמסטריווקאיוחנןריהרה"קמאא"זגנבואחת"פעם
אתראהוהואשלו,קאמער)(האלץהעציםמביתדבריםאיזה

ברצונירקתפחדויאללהם:ואמרהגנביםאחריורץהדבר,
חולהממנוששתהכףיששגנבתםהדבריםשביןלכם,לומר
(שם)ממנוי".לשתותשלאהזהרוולכןמדבקחולתואשר

החשיכהבתוןקדושההמפיץוהטהורהחשובהעלוןלכבוד
שאנידבריםלכתוברציתידמשיחא.'ביעקבתאהגדולה
קשייםמיניכלעלהאנשיםלכלעידודיתןשזהחושב
וזוגתיליטאיתמישיבההגעתיצניעות.בענייניובפרט

היהלאפאה,עםהלכונשותיהםחבריורובליטאי,מסמינר
ליהעמידלאאחדואףכולםנגדללכתהאומץאתבי

לאחרוהנהגרוע,שזהכמההפאהבנושאברוריםדברים
הפאהאתלבשהכשאשתיהחתונהשלאחרביוםנישואינו

ממשהייתהשהפאהמשוםהזדעזתיממשהראשונהבפעם

היהשקשהכ"כטבעיתובצורהלמשוערומעברמעלארוכה
הנעשהאתהרבלצעריאבלנשואה,שהיאהצדמןלהבחין

אותהלשכנעבאפשרותיהיהולאחשבתי)(כןלהשיבאין
מכןנגרםשהיהיוןכהפאה,אתבמקצתלקצרלאאפילו
שניםכמהבמשןהמצבהיהוכןבית,בשלוםבעיות

בצניעותשלאממשהיהשלההלבושגםשניםובאותם
שניסיתיפעםוכלמכן,גדולצערנגרםוליוכויוצמוד
היינושלאוכעסלוויכוחנכנטיםהיינוכןעללהלהעיר
איתהלדברלאהשתדלתיולכןממנו,לצאתאיךיודעים

איןשאםבדעתיהחלטתיעכ"פאבלזה,בנושאעוד
שלאשביכולתימהיעשהאנילפחותאותהלשנותביכולתי
קיצורשלהמשוקצתהמודהכשהגיעהולכןהלאה.תידרדר

להאמרתיקצרה,חצאיתלקנותרצתהוזוגתיהחצאית,
כמהלאחרוהנהזה.אתאוהבלאשאניטיבותמכמה
שיצארואהאניאזהתקופהעלמסתכלאניכשהיוםשנים,
לאמאודשהרגשתיתקופההייתה '.המאתטוברקמזה
התחלתיימיםובאותםה"י,מאודרעהיהומצביטוב

כמהידעתישלאאףדבריםהמוןבהמוןבעצמילהתחזק
ממנהוביקשתיזוגתיאלפניתיבבדובדבהם,אחזיקזמן

לכמהשלההפאהעםללכתלהפסיקתוכלאםבתחנונים
מנגדולעמודבמצוקתילראותיכלהשלאוהיאזמן,

זהואףבלבד.מסויםזמןלפרקהפאהאתלהורידהסכימה
תקופהבאותהאניואףמאו,דמאודביותרלהקשההיה

אשתושאםשכותבלאברהםהחסדבשםשראיתילאחר
רחוקהואשאףמחמתהואכשורה,מתנהגתלאאדםשל

אשתואףלהקב"היתקרביותרשהואכמהולכןמהקב"ה
עיני,עללשמורהחלטתיולכןלו.נשמעתותהיהתתקרב

בזהעקשןוהייתיהפסקתילאונכשלתישהתחלתיואף
מעדתישובלפעםשמפעםאףבזה,לעמודשהצלחתיוב"ה
רצתהאשתיההיאהתקופהואחרלעצמי,חזרתיאבל

זהבליקשההיהולהזהעםקשההיהליאבללפאהלחזור
הסכימהלאמקומותובשאר(באירועיםבעבודהובפרט
שהיהשמההחלטתיואניהחברות,ולידכלל)להוריד
ליבימקירותלה'להתפללהתחלתיולכןעשיתי,ביכולתי
מריבונווביקשתיבןעלבכיתיפעמיםוהרבהלפעםמפעם

למערכ-ינו--מכבn'ס
מאתלהבנהזכיתיפעמיםוהרבהלקולי.שישמעעולםשל
בצורהשרקוראיתיליבה.עלשיתקבללבקשדרןבאיזהה'
אםואףלבקש,אלאמידייותרללחוץובלישלוםדרכישל
הבאתיהזמןבהמשןוכןהלאה,יעזורזהעכשיותשמעלא
שבמשןעדהמטפחתבזכותשמדבריםמאמריםמיניכללה

לחזקכדיכתבתיזהכלויותר.יותרבזההתחזקההזמן
שתפילהכיוןלשנותאפשרדברשכלשידעונשבריםלבבות

ברק.מבניאברוריקם.חוזרתאינהרוחניותעל
לימדווחז"להיותדמשיחא.עקבתאהקדושהעלוןלכבוד
חוצפאמשיחאבעקבתאע"במטדףסוטהבמסכתאותנו
תהפןומלכותבוקרוהייןפריהתתןהגפןיאמירויוקרישגה

לשונווזהתוכחה,ואיןבד"הורש"יתוכחות""ואיןלמינות.
נכשליםשכולםלהוכיחשיוכלאדםלןאיןהקדוש:

נוכחתיוא"ככמוני,אתהלואומרוכשמוכיחיןבחטאות,
באשהמדוברהיהבהלויההייתיעתשניםכמהלפני

שנפטרהלפנישהאשהחשובהמאודממשפחהמיוחדת
במכתבשכתבהמהכלאתיאמרשבעלהבכדימכתבכתבה
וזהבלוויה,שהיווהאברכיםהאנשיםלפניהלוויה,בזמן

בביתגדלתיבחורהובתוראישהאנייותר:אופחותהלשון
אתמחסהוהייתיהטוביצרעליגברהתפילהובשעתיעקב
זאתעושותלאשכולםואפילוהתפילהבשעתראשי

והואהצלחתילאאחדבדבראבלב"ה.והצלחתיהתגברתי
השפיעהשהחברההחתונה,לאחרהראשכיסוישלהנושא

הצלחתילאובזהנוכרית,פאהדווקאללבושמאודעלי
אסונותהרבהגורםזהשדברלכםאומרתאניאבללהתגבר

שנאמרהתורהע"יבתשובהלחזורהרבהצריןולכןה"י,
עילית.כיתרא.ל.כתודהוכו.'לתורתןאבינוהשיבנו
אצלנוהיה !דמשיחאעקבתאמפזהיקןהעלוןלכבוד

מזהאצאשאםעצמיעלוקבלתיחמורמקרהבמשפחה
 !!!ונושענושקליםח"ידמשיחאעקבתאלעלוןאתרום
ולכןפסולות,שהםויתבןרהמזוזותאתבדקנוולבטוף
יבואושחלילהלפניהמזוזותלברוקהציבורמעורןהריני

שלוששכלרצ"א)ר"ס(יור"דבשו"עפסקוזהצןותעליהם
אלולבחודשובפרטהמזוזות.אתלבדוקצריןשניםוחצי

מירושלים.א.ג.והמזוזות.התפיליןלבדוקהמנהגשכידוע
ברצוננוראשיתדמשיחא.'יעקבתאהחשובהעלוולכבוד

היקרהעלוןבהפצתהכביריםמעשיכםעללכםלהודות
ביאתעדולהאדירהתורהלהגדילשתמשיכוויה"רהזה,
נמצאיםהיינוביש"קש"גבחוןיאנואכי"ר.צדקגואל

חבריכלכמעטוהתארגנוגדולותלישיבותהבחינותבעונת
כ"אשיתקבלוע"מהק'לעלוןכמתניתרםוכ"אהשיעור
הצלחהראוממשהבחוריםרובאכןב"הוהנהחפץ,לאשר
למקומותהתקבלו ) 20(מתוןבחורים 15כאשרגדולה
שתמשיכוע"מש"ח 300שללסכוםבס"דוהגענוטובים

·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·ך
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i חדרי!אתלטמאיתכאתזהמדיעi 
i אלעזררביהאדמרירהגה"קשלמקורבובפנינושח. 
 1שמעתישליט"א:אבוהבאלעזרריהרה"גזצ"לאבוחצירא .
 1בחורעםפעםנסעאשרחשובאברןעלראשוןממקור 1

רבישללמעונוביותרהמפורסמותהישיבותמאחת
אולםהאברןאתהרבבררפנימהמשנכנסואלעזר

פניומעלהרבגרשולהתברןהבחורשלתורומשהגיע
ריכיהבחורסיפרלילהבאותומחדרו.לצאתובקשו
לטמאותבאתזהמדועואמר:בחלוםאליוהתגלהאלעזר

היטבוהביןבמעשיווהתבונןונחרדנבהלהלהחדרי!את
בואינטרנטמוחבאהיהבחדרושכןהרב.דבריכוונולמה
הישיבהמחדרירדמידהואטומאה.במראותצופההיה

שברושםהזבלפחלידעמוהאינטרנטאתולקח
אטורותממראותלהתרחקעצמועלוקבללרטיטים
והפלאאלעזר,לרבישובנטעימיםכמהלאחרבמטירות.

לבואיכולאתהכעתלו:אומדנראהאלעזררביכיהוא
 !התקבלהתשובתןאלי,
ממקורביהי"וחשובאברן
אשראתבפנינומעידהרב

באחדזההיהעיניו:ראו

בחדרוביקרעתהימים

מסויםמיהודיביקשוהרב

הלהויטקי,כוסשישתה
מאודהואנגעלכיהסביר

זה.חריףמשקהמלשתות
שובהתעקשהרבאולם
כוסיתישתההלהכיושוב

והחלנכנעהלהויסקי,
ירקתיכףאולםלשתות

מרובמפיוזאת

פנהאזאומהמשקה,

הקדושהמדרכיההפוכיםמעשיןואמר:הרבאליו
טהרתמפניאןחטאיועללופירט[הרב ...יותרמגעילים

שלוזהירותוקדושתוגודלואכן ***זאת]נפרטלאהדף
אחדכיעדופלאהפלאהיתהעיניובשמירתהרב

מכסההיתהשהגלימהמרובכיבפנינושחהמקורבים
האםויכוחעימוערןוהרופאלהחלשהחלהראייתועיניו

ולבסוףאפועדאוהפהעדהגלימהאתלהרים
שליט"ארוביןאברהםרביהגאוןמקורבו *** ...התפשרו
נוכההיהעתרבההושענאביוםפעםסיפן:מרחובות

והנההקהל,כלעםהגדולהמדרשבביתהציבורעם
אתהקיףאלעזרר'ומיניוהלולבעםההקפותבעת

ורצהמסויםאדםהגיעולפתעראשונהבהקפההתיבה
שנייהבהקפהואזלו,נתןלאורבנוהרבידיאתלנשק
לו,נתןלאורבנוידיואתלנשקהלההתפרץשוב

-שאלתיוהתפילהבתום ...להפריעיפסיקכיבאומרו,
ידיאתינשקשהלהרבנוטירבמדועדובין.הרבמטפר
ואינירח"ל,בידיוטומאהוגורםחוטאזהאדםבן ?הרב
 !ידישינשקרוצה

-ואימצו!!חיזקובעמ"י.ירא"שלהרבות
במרכז.ישי"קהרבים.לתועלתזאתשתפרסמינשמח

יה"רדמשיחא"."עקבתאהרביםמזכההיקןהעלוולכבוד
קדושה.והמגדיליםהמפיציםמביןלהיותשתמשיכו

שהבטחנומהעלצנועהתרומהלכםלשלוחברצוננו
כוחכם!יישרנשלח.ניוושעשאםענין,לאיזשהו

שבע.כארחורכןמשפחת

צורןמרגישיםכולנובדורנודמשיחא.עקבתאהנפלאלגליוו
עינישמירתחיזוקוכןאצלןהצניעותלחיזוקמיוחד

לשיםהנושאיםמשנימהעלהשאלהומתעוררתהאנשים.
דבררואיםכשמתבונניםוכיוצ"ב.בעלוניםהדגשעיקראת

אתגםמחזקהאנשיםעינישמירתשחיזוקא)מפתיע.
לדאוגלנושכותביםואילוב)שיתבאר.כמוהשני,הנושא
גובר.הנסיוןהעינייםשמירתבנושאהצניעות,לחיזוק
שישתנהביותרהטובהסיכויא)ראשון.ראשוןונבאר
עלהאישהקפדתע"ידווקאהואהצניעות,בחיזוקמשהו

ופחותצנועבאמתמהשמרגישזההואהאישכיביתו,בני

ביתםבניעלהמקפידיםשאתםרואותועיננומכשיל.
ישנםכיההלכה,דקדוקמחמתבעיקרא"זזהבנושא
נובעזהאלאמתעלמים.בעו"הזהשבנושאהלכהמדקדקי
לוכואבכשאדםכלומרברחוב,המצבלאישכואבמכמה
לו,כואבאןנכשל,הואאםאףהעיניים,שמירתשלהנושא

יהאלמצב,אדישאדםאםואילוביתו.בניעליקפידאזי
ממילאהעיניים,בשמירתכשמתחזקיםלב"ב.גםאדיש

האישברחוב,כשנמצאיםב)בביתם.הצניעותתתחזק
(בבית,הצניעות.מוטלהבתועלעיניו,עללשמורתפקידו

המתחזההרעויצר .)ב"בצניעותמוטלהאישעלגםאכן
שמוטלמהעלמחשבותתמידלאדםמכניסהטובליצר
וכלנורא",המצבהיוםכמהתראההגענו,להיכן"עדעליהן

יברחושעיניוכעתעליוהמוטלבתפקידיתרכזשלאכדיזה
עיניהםשברחובמהצדיקיםללמודיזכנוה'ודריק.מהראש.
עצמם.עלרקומחשבותםלמטה

ברק.כנימלכיאליחייםיוסף
במקרה,ולאמענייןדברדמשיחא"."עקכתאמערכתלכבוד

;סרטן 319 ;אנטרנטמילים:ללאשזועקתגימטרייא
שיסלקיהודיכלובע"הלצערינו.ברור!כ"כוהקשר )!!!(

הסרטןמחלתתסורבזכותוהזה,המתועבהדבראתמתוכו
הקוראות.אחתאחר.יהודימחולההאיומה

השלוםדמשיחא.'יעקבתאוהמיוחדהנפלאהעלוולכבוד
בווהקריאהרוחבקוצרלעלונכםמחכיםאנו !והברכה
לעבורהצטרכנוהי"ו.המשפחהבנילכלומהנהמחזקת
הבדיקהתוצאותובעז"הלעלוןבל"נונדרנורפואיתבדיקה

הקדוש.העלוןלחיזוקש"ח 100שולחיםאנוטובותהיו



מעמנו!נסתלקאשרל IIזצטולידאכויוסףרביהקודםדורמשרידיהמופלאהגח"צעלגרגירים-צדיקא!יוסף
אנישלךלאזהמהשלדנקראזהמהוכיאבא,ליאמרשלך?אברכים ...חזה!בעולםכאןישכריקבלתיכבר

ברודרביהקדושאביוכיאומרוהיה ...מדבראתהמהעלמביןלאהמפורסמותימןיוסףלרבישהוותההתורהשמחת
הגר"עמרןאשתהרבניתחלתהשפעםמסופר,ואניופעםנתן""רביבתפקידמשמשפעםאניאומר:היהתמידז'צילתורהחידושאומרלראותוהיהשבשגרהדברהיאי
המסביםמרהאבניאבחןוהרופאזצ"ל,עטווהולזה.ונותןמזהלוקחשהיהלקח","רביבתפקידמשמשעצום,סכוםבלוטוהרויחמשלמאושרקורןוכולו
ריהיססלנתח.אלאדר,ךאיןאיומים.כאביםהישכינה"גלותעלל,"אויכנהרגבולותפורצתהוותהשלוהתורהשמחת
ואיטית.רכהוההתאוששותמסוכן,הניתוחעזרא.בעבודתוחיזוקוטהרהקדושהשלרוחשאבבמחיצתועמדאשרמילהרבהגרםכשלעצמוזהדברגדותיו.עלהעולה
 .האנטיביוטיקהעידןלפניתקופה,באותהבווחודוציון""שערימספרבקינהשעותכמהמארידהיהה.'במיוחדבראותםהתורהדרדאללשובהדרדמןרחוקיםשהיו
אליעזרשלמהרביקדישאהסבאשללציונועלהומרןהשכינה".גלותעללי"אויבמיליםהפותחתיכולההיאאמיתיתשמחהכמה

בהרזצ"לאלפנדריבב"ב,בשכונתוגרשהיהשליט"אוואזנרהגר"שעליאושרכמהאנוש,בבולנטוע
אתושפךהזיתים,החרישיותבכיותיואתבהתרגשותפעםהזכירלבוהתורהדרךלתתיכולהאדמות
עליהמלץתחינתו:ועלהנפשבהשתפכותלילהכלשומעשהיהאומרשהיהאחריפעמיםתמותה.
הכבו.דכסאלפניוכאשרהשכינה,גלותועלמקדשנוביתחורבובוומשתעשעעליווחוזר"חידוש"

ישמעתחאליאויהמקדשביתחורבועללי"אוימקונןהיהעדוגואקבללאזה"עלמפטיר:היה
הלימודצילותא'והשכינה".גלותעל ... !הזהבעולםכאושכריקבלתיכבר

צלילותמ~רידבעיווו ...בקירנתקעלעיתיםלישוןממחליקחןאחריאדםמוכיח
הנפש,ומנוחתהשמירתאתהםזוכריםכיהמשפחהבניספרולתיאור,ניתנתלאענוותנותו

מוחלטתהתמכרותאחתולאיוסף,לרבישהוותההעצומהעינווםקומהבכפיפותבהכנעההליכתו
ואידהפרעהבלאוולעיתיםבקיר,אובעמודנתקעהיהכיצדזוכריםשלאהעולם,והיהשאמרמילפני

כשאשתיאוכל,ו ....אותוועוצרדהואמאובאהיההאחרווברגעזקופה,בהליכההשכינהרגלילדחוק
הניתוח ..חולהי.'ישליהישכניםתהיואבימורבזכותוכלחיימהאנימהאומרלכולם
להיערדאמורהיהוהיתהרבותשניםלפניכיב"ב,אלחנומרמתמנצורמשפחתסיפרהזהעםאמנםבעיניו,ממנוטובאדם

כשהחולהלמחרת.ובאע"היוסףורביתקוהפתחמשכונותבאחדגרהשלהםהמשפחהודקדוקבמצוותוזהירותשמיםכבודעניןכשהגיע
בצילום,פסקו.שהכאביםהרופאנוכחנבדקה,ואתלחזקבשכונההכנסתבבתילדרושכדיבשבתאצלםלהתארחשח-זכורניומעורר.עומדהיהיתברד.רצונובעשוות

ופגשהשוחררה,הרבניתנעלמו.שהאבניםהתברררביאגב,(דרדוהמצוותהתורהובשמירתילדיהםבחינוךהציבורהתפילהאחראחתשבתכיהמקורבים,אחדלנו
"מדועלה.אמרלשמוח","עלוודבוכיה.בבעלהובשבתפעמיםכמה ) ...מביתוהאוכלשלהסיראתאתוהביאיוסףמדברעודולביתו.אותומלויםעימויצאנובבוקר
אלפנדרישהרב"משוםענתה:והיאבוכה?"אתוצריכיםאתםבשבילכםלאהזאתיהשכונהיוסף,רבילהםאמרניגשוהרבאתובראותםהבחורובנואבעברועימנו,

לביטוללךגורמתשאניבי,וגערבחלומיאליבאהםתמהואלודבריועלכשחזרשבתבמוצאישליי!השכניםלהיותבירדכברכתוואישענההרבשלום.""שבתובירכוהו
שמעתתאלאסוקיבתורה,להעמקה ...תורה"נתנויעמידריחברתהלאברקלבנינעבורכישוודאידואמרו,בפניועלהצביעהק'פניובהארתלצעירפנהאמנםאותם.
"משנהקוראת:שהגמראמהדהלכתא.אליבאואמרע"היוסףרביאותנו,יעבירולאואופופניםובשוםכאן,ביתהמרפקאתכיסהשלאהלהשלחולצתושרוול
אחד"!במקוםברורהוהלכהברורהוהשכניםשתהיואבימורבזכותאתכםמברדאנייודע,לא"אנילהם:שאתהחשובאדםבפניבאהוותאילו"רבי,ואמר:
המארס!הכברד-ארתילאמללמבקשאינךרהלאפקידאותהפגששםעמידרלמשרדיהגברתהלכהראשווביוםשלי".בגדאוארודשרווללובשהוותודאיכבודבונוהג

שנאזצ"ל,עטווההגר"עמרןהיההכליםאלנחבאופנויהלדירהאותהלהעבירהורהומידבקשתהאתמכיראשרבכירמלכימלדלפניבאאתההלאובתפילהעליוו,
והשבחיםהמולתשאווואתהפרסומתאתו!כליסופרכייאומולאע"ה,יוסףרבישלבבניושפרוטאבוברחוב ?!לפניו"בעמידתךכזהתלבשואידהקב"ההמלכים
תבונתואתעליו.וסופרושנאמרווהתהילותלאחרבידם,עלתהולאהזאתהאפשרותאתלבטלניסוהפקידיםחואחריאדם"מוכיחשכתובמקראבוונתקוום
כיצדותחבולותדרכיםלמציאתניצלופיקחותואלחנו.לרמתעברההמשפחהשניםלשוו"·ממחליק

נעשומעשיוהבריות.מעיניולהסתתרלחמוקובדיןהקב"הלפניבאאניפליניעםמגיע!אניתלמידיםישלוישהבאיםאם
ונחתלגרוםכנהכוונהומתוךגמורלכתבהצנעואנימהעם ..בצעריוסףרביהתבטאהדיןיראתשלבשעהאחתפעםהתקשריוסףרביאשקלוו,עלההפגזותימיבאותם

חמיו,כוסשתהופעםלא.ותוליוצרו,רוחלאותהלהואוי ..בושהלאותהלהאוילפניואעמודאידלהקב"הבאשיעור,יהיהאםושואלהמקורבים,אחדסיפר-אלי
תלמידוביקשוהותיר.כדרכו,זעירותבלגימותבתשובהשחזרוהמוומתודבאחדאפואיוסףרבינזכראזאו ..כלימהבבתיםמימסתגרים,אנשיםמסוכו!רבנו,השבתיו:

להביעזצ"לצדקההגר"ימרומקומו,וממלאואמנםהמדרגהבשפלאחזהרבשלצערנוצעירבחורזההיהידו,עלאניליאומריוסףרבישיעור.יהיהלאבמקלטיםמי
וכוסו,עזרארבימשדהשירים.בשתוותהערצתוווגידיםעוררוקםהחלעימווהידידותיוסףרבישללדרשותיואודותיבואואםשואלאנילא,אומסוכואםשואללא

אתמוציאיםוהכבוד"התאווהבחיוד:ואמרמשכמולת"חשנעשהעדלצורוושבמסורוחזרמחצבתו,לכורושבאזיותר"לאעשרהעד"חמשהלואמרתיתלמידים,
מימשניהם,מכ"א).פ"ד(אבותהעולםמוהאדםוזהלהקב"הבאאניפלוניעםאכואמריוסףרביבוכשנזכרומעלה,אניתלמידיםשלושהבאיםאםליאמריוסףרבי

לאדם"אבויהשיב:והואשאל,הואיותר?"חזקולו.להביאיכולשאניהמתנהורביטענתי,מסוכןזהמכדאותולהניאניסיתימגיע!
הואאומלל .ולאכוללהמשידגורמתשהתאווה ...בינינוהתבלבלהמלאךהרילקב"התשאירהסכנהאתבשלו,זצ"ליוסף
והלאשיריים,להותירמאלצוכשהכבודשבעתווםרביהגאוושלבהלוויההרכבבתודעמוהוותיאניסיפר:חשובאברךורבימגיע!אנילימספיקזהתלמידיםשלושהבאים
 ...אותי"לאמללמבקשאינדומלאךואומר:בוכהיוסףרביאתשמעוכולםזצ"ל,טולדנוניסיםלמניוהקבועשיעורואתומסרהגיעכמובןיוסף
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יוסף.רבימעמנונסתלקשבועותכמהכעבורוהנהבלבבות,ממששלצמרמורתעוררהדברטולידאנו,יוסףרביאתרע.דברידעלאמצווהושומרטילים,היו
הקדוישהחייםאורבהילולתנמתלק ..ישלך·לאזחימחישלךנקראזחמהיכי

שבגללטענוכאחדכולםהקדוש,החווםאורנו Iרבפטירתביוםהיהפטירתושמועדבזההנפלאהההשגחהאתצוונוכולםחודשראשלפניאליהתקשרפעםסיפר:שליט"אבנו
הואשגםאביודרדבזהוהמשידשב"קמוצאימידיהחווםבאורשיעורמוסרהיה(כידועהקדושהחוום""אורבספרדביקותואובתרומהמסויםסכוםליתשיגבבקשהלי.ואמר

אחדעודאבדנוכילנוואויהדווקא.הילולתוביוםהשמימהשעלההדברנתגלגלבמוצ"ש).החווםבאורשיעורמוסרהיהלואמרתיגדול",היה"הסכום !מוכרחאניבהלוואה
למתיבתאועלובתוכנוחיואשראמיתווםצדיקיםאותםכילמרום,נשואותעיננוושבור.כאובוליבנוהקודם,דורמצדיקיליאמראבאכזה?סכוםצרידאתהמהבשבילאבא

בתורהטובשכולולעולםנפשנומכיניםהחשוך,דורנובנסיונותלעמודנזכהכיישראל,נשמותכלובעלבעדנויעתירודרקיע,בכוללאברכיםחמשהלהחזיקעצמיעלקיבלתי
יהודיםלתוככיאףחדרהאשרוהליצנותהפריצותשלהזדוניםמיםאחרינגרריםולאועווו,חטאמכלורחוקים ',הועבודתתוכלאםנתקעתי,וכעתליעזרהי"תותמידמסוים
אמו.ה'משיחלביאתנזכהובקרובועד,לעולםלבוראנאמניםחוונוימיכלוטהוריםקדושיםישארוופינועיננווליבנוחרדים.ירעיףשהשי"תעדבהלוואהאובתרומהלילהשיג

אינםאלוהריואמרתי:בקולתמהתי
ל! ffזצפישריאברוםהצדיק-הסוכה'מןתיכףלברוחתצטרךלמעלהתעלהלאיאם

לא ...הסוכהמןתיכףלברוחתצטרדלמעלהתעלהלאקדישואמרתיתיקוןהמבקשותנשמותריהצדיקשלהמסורמשמשובפנינומעיד
השמיםהריגשם,ירדשמאתאמראםולמה,מהעלהבנתינשמתם.לעילויכיהי"ו,נעימייהושערביז'צילפישאברום
לבית,ועליתיצדיקרצוועשיתיפניםכלעלבהירים,היו ...המוכחמןתברחתיכףצפת,בעיה"קבסוכתוהרבהתארחאחתשנה

בעביםהתקדרוושמיםספורותדקותעברולאוהנהמספר-סוכותהמועדחולמליליבאחדבברכתו,לזכותבכדילשםנהרורביםואנשים
כהבכמויותירדוהגשמיםלרדת,החלועזיםוגשמיםלסוכהלרדתהתכוננתי-נעימייהושער'כמהבמשדכישועצמוהרבעשהכךבתוך
דבריאתהבנתיאזאו ...סופםנראהלאכיעדגדולות,ליקראלפתעבסוכה,לישוכדיהרבשלבוחנניארביבזעקה:הואקםלפתעדקות,
מןתיכףלברוחתצטרךלמעלהתעלהלאיאםהרב:וכעתלמעלה,תעלהיהושע,ואמר:הרב"עלקדישלומרוהחלוכו,'אומרעקשיא
 ..הסוכה.'עווףכילרבאמרתיבסוכה,תישואלהקדישפשרמההנוכחים:שאלוהוישראל".
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