
הקריש!החייםאיר-סליחתי!אתיבקשעטרבןחייםרבנישלקבריעליהשתטחלן
היטבלעייןמבלידבריואתיסתרושלאמאדהקפידעטרבןחיימראינוהקדושהחיימאוררבנוהילות

לווספרבנתיבותסאלילבבאתיסעכילךאנימייעץכתביו.בכלתוכנה:וזהבדורנוארעהאשרעובדאלציין
הגיעאךוהנההערב,בשעתלנתיבותנסעהלההדברימ.אתאליהוהגר"מלמרןשבאספרבמחברמעשה
ואמר:הרבגרשובפיו,מהשמעטרמסאלי,הבבארבנולביתהרבהסכמה.לקבלכדיספרו,עמזצ"ל

שלפניואתלראותרוצהאינני !מביתיצא "11 "'"-ייהספר,אתאצלולהשאיר
לך !הקדושהחיימ"ה"אורעלהחולקאדמ ..הפנאי.בשעתבולעייןוהבטיח
ואלהחיימ,האורשלקברועלוהשתטח rנתפנהארוכהתקופהלאחר
הלה ! ...דבריךעללךשימחלעדאליתחזור .לוונפתחבספר,לעייןהרב

נסעומידהאלוקיימ.איששלמדבריונבהלמתריסהמחברשבובדףהספר
הקדושהחיימ"ה"אורלקברלירושלימחזרההחיימ"ה"אורכנגדדברימ

כלבמשךיהודיאותוישבשמהזיתימ,בהרגמראנגדהמשדבריוהקדוש,
עלוביקשוהתחנןשלישבדמעותובכההלילה, ... 'מאדהתפלאהרבערוכה.
עלעטרבןר"חשלמהקפדתוינזקלבלנפשו • ,\נפתחומידאלו,דברימלראות

בכיותשלשלמלילהלאחר ...שכתבהדברימ • }'מפורששאכןוראההגמרא,את
עוונך"וסרלוהאומרקולשמעותחינות, \החיימ".ה"אורדברינגדבגמרא
לרבנונסעמכןלאחרמידתכופר".וחטאתךזצ"ל ,וסאהבבאשלספרואתפתחמידאולמ
לו:ואמרבשמחהרבנוקיבלודבריואתאמרובטרמסאלי,הבבאלציון","ראשוןהש"סעלעטרבןחיימרבנו
ולסעודלאכוללונתןומידעטר.בןחיימרבנולךמחל ,'הברוךרבנובידישהייתההגמראנוסחאתראהושמ
שפניוראהכיהתפילה,לפניעדייןשהיהאפילוליבו,אתעלקושיאשומאיןזהנוסחולפיעטר,בןחיימ
הטיףהפילהלאחרשיתפלל.לפניליבואתלהשיבועליומסוכנותכיהרבלואמרמחבר,אותוחזרכאשר ...דבריו
שלוקדושתממעלתמגודלאתלווהסבירמוסר,רבנולוהדברימבגללהסכמה,לולתתמוכןאינו

אתולהגיהלדחותהחמורהאיסורואתמ,כמלאכיראשונימוזאתהקדוש,החיימהאורנגדשכתבהבוטימ
סבא")"ישראלהספר(מתוך ..י.דבמח!דבריהמשרבנווידועלציון"."ראשוןבספרולעייןמבלי

זצ"ל,טרנייביישעיהיהישיערכיהמיפלאהגאין-כהלכתה!שבתשמירת
בהקדמהנויבירטיהושועהרבכותבכהלכתה"שבת"שמירתעליה"תגןהשבתששמירתכטיח"אבי

שבצרפת.מרסיילידוהגעתישוחררנותש"ו"בשנתלספרו:כלעלבהלכותיהוהזהירותהשבתשמירת
ישראל.לארץהמפליגהאנייהישכילפליטימהודיעובשבתרביבגאוןטבועההיתהודקדוקיהפרטיה
שלאמכיווןלארץ.להגיעשלנוהיחידהההזדמנותשזואמרועודילדותו.מימיהחלזצ"לנויבירטיהושוע

היאשההפלגהלחשושמקומוהיהבעולמ,המתרחשעלידעתיקשימימימבאותמהנוראההמלחמהבימי
לארץבדרךלנסוע.לעצמיהתרתינפש,פיקוחשלעניןבאמתבתפארתמ,נויבירטמשפחתבניהתגלו

הקב"האותייזכהשאמנדר,נדרתיישראליותרהקפידועליהכשהמצווה
אתשיאדירספראחברהקודשלארץלהגיעאבישבת.שמירתהייתהמכל

לישיבתכשהגעתימידואכן,השבת.שלכבודהקדושתאשריהודיהיההמשפחה
שבת".הלכותבלימודהתחלתיתורה","קולתקופההיתהבליבו.בערההשבת
שכת?'כשילחןאיהישיבה,שלהספריםכאיצריאתהמהגורלביתואתלמלטרצהאשר

פסקיע"פינויבירטהגר"יכתבכידועהספראתהאבשלחהלכךאיידוע.הבלתי
זצ"לאויערבךהגרש"זמרןישראלשלרבןרבושלבביתוביתכעוזרתלשמש
שמואלרביהגאוןמרןממנו.משהלאידואשרהעליוןהמשפטביתשופט

חוזרהיהשבתבכלכיסיפר,שליט"אאויערבךלאהזההסידוראךההולנדי,
היההגדול"האבאכדלהלן:אביובביתעצמועלששיגרהבאיגרתרב.זמןהחזיק
כהלכתהי,שבתישמירתבספרהלכותכמהקוראכתבההשופט,שלמביתולהוריה
אכןזוהאמלבדוקומבקשעוצרהיהואזמאדלעבודנאלצתהיאכיהבת
עדהלאהוכןשני,ספראחריואח,דספרמביאהיההואההלכה.לאשלהשהמעסיקיממשומבשבת,קשה

שלהספרימבאוצריאתהאומרת:הייתהע"ה)(הרבניתשאמאהיומבאותויהודיה.היותהבעובדתמתחשבימ
הספרימאתסוגרהיההואואזשבת?'בשולחןאוהישיבה,הביתה.אותהלהחזירהמשפחהאביהחליט
וכךממשיך.היההשבתושולחןההלכה,אכןזושכנראהואומרששמירתבטוחאנינפש,הפיקוח"למרות
דברשיצאבכדיעצומהביגיעהבספרותגתגכלעלהגרש"זעברביתו.לבניאמרעליה",תגןהשבת
הדיוק·ובתכליתמושלמ ...עכבריםמרעלביצלתהשכלכבירהמסיריתכזכית
ממביייילימדייאביבממלימדהיאמשפחתשאביהמלחמהבזמןפעמארע

פולמוסבזמנוהתעוררכיסיפר,שליט"אאויערבךהגרמ"שלרוקחוהלךקשימממכאובימסבלנויבירט
כהלכתהישבתישמירתבספרעהישהופכלשהיפסיקהבעקבותגמהאבביקשבנוסף,תרופה.לבקשהמקומי

עמודכמהעדלתהותוניסההגרש"ז,לאבאהתקשרגדולואדמבהמוניהמ.הביתאתשפקדועכברימנגדרעל
 :ואמרצחקאביזצ"ל.לאבינויבירטהגר"יביןההלכתיהקשרהתרופהאתליטולהאבאמורהיהשבתבליל
ממנו''.'לומדואניממנילומדהואידידימ,ואנינויבירטיהרבריחמהתרופהוהריחהיותאךהראשונה,בפעמ

יםכהרהכמזהשבתכבודמפני-רגעשלשלבהחלטה ...מר
ממפעליוחלקרקהיהבהלכותנויבירטהרבשלעיסוקורקהתרופה.אתליטולשלאוהחליטויתר.-

בהיקפימכספימבהלוואותעסקהואהשארביןהציבוריימ.ביןבלבלשהרוקחהתבררהשבתלאחר
המרכזיהמקווהמבוניהיהשהקימ,האדירבגמ"חנרחבימכאבימ,לשיכוךהתרופהבמקומהחפיסות:

בהצנעבראשןעמדאשרישיבותכמהבהוייסדוגן,ביתבשכונת ...עכברימנגדברעלמלאההחפיסההייתה
במאותמהפכהעשהאשרהמפורסמספרוכמובןוהעיקרלכת. ...חייוניצלוהשבתכבודעלההקפדהובזכות

וזהירותמידיעתמאתלוחייבימיהודימוהמוניבתימאלפיהשבתכביראתלהאדירלהייבררתברר
דאבדין.עלוחבלשבת.בהלכותהספראתלחבראותושהביאו

~'-'-'-'-'-'-'-' r 
ציין!בתעירי

זצ"ל!כיירייצחקרבימחגח"קמחריייתעיבייתשני
מהרבלבקשממניביקשלארץמחוץידידפעם
במחלהל"עשחלתהאשתועבורברכהכדורי

פיאתפתחתיטרםלרב,כשהגעתיהאיומה.
"היאזמן:לבזבזבליליאומרהואהגעתי,למה

לומרבלימהחדריצאתימידצנוע".לאהולכת
הרבדבריעלודיווחתילידידיוהתקשרתימילה

באתי.מהלשםאמרתישכללמבלישנאמרו
ללכתמקפידהלאאשתוכיהודהאכןהיהודי

נטלההיאהשיחהכדיתוךומי,זבבית,במטפחת
כדורילרבכשחזרתיאותה.וחבשהמטפחת
הרבאבלדבר.הוספתילאהשם,אתלווהגשתי

עצמהעלקיבלהכברהיא"טובלי:אמר
המחלהחודשיםכמהולאחריעזור".והקב"ה
כדורי")"הרבהטפר(מתוןהוותה.כלאנעלמה

חנניהדודהר"רמקורבו

נשיםשלושהנסתלקובהמסוימתבתקופה
מהןידעוהואה"יהקשהמהמחלהחרדיות
ושאלוכדוריהגר"יאלהואניגשאישית,

הקשההמחלהאתישמדוערבנו,מפורשות:
המלך!גזירתכךבפשטות:השיבהרבהלזו?
ואמר:קמעאהרבהרהראולםעולם).של(מלכו
לראשן'נכריתפאהנשיםחבישתיבגלל

אמר-לבושים ...מבחינהאיןלעולםוכשיורדת
השיער,נושרזובמחלההטיפוליםבעתכיהרב.

עלשמיםאשרהשיערכנגדנושרהשיערכי
כדין.צנועהמטפחתלחבושבמקוםהראש
והדבריםוכדוי)ובנדנותבולטיסכובעיסגס(לאפוקי

אשררבותכשרותנשיסישנןכי(והגס !מבהילים
הגיעהאך Jכןנוהגיתהדבךבחומיתידיעהמחוסר

 . _ . (j_~ו:ל~לו; !!Iי ~בככ,להת~זקהשע~
~--.-.-.-.-.-.-.. 

-וקדושח!רחדתשלחחדכ-רגלד!כריתתוכיותרנחרר
ל"צזיץבאהרונוםברהארביצהרה"כשחלה
מןהרביקשב ,ורגלאתרותכלוהוכרחוברגליו,

ועצמאהואלאהרדמה,לועשוישלאהרופאים
ישירגאלךכיוע" ,אחתיאבסוגיתעמק

רבישההאשרתבעה,נוהה.יהןכו ...םיבבכא

לילהשעתבההתאוששותבחדראברהם
לפתעאויהבמאוחרת,

שזהוסףנחולהלחדרו
תנתאולאחרנותחעתה

באמשהו .קשהדרכים

ילהתחלחדרזהחולה
זעוקלםאברהרבימיד

הואותו!אתוציאובקול:
 !המקוםאתפהמטמא
בירשמאחשבו,כולם

 ,הזיותמעטהוזהאברהם

קשהוחתניאותובשל
ולהרגיעניסור.בעאשר
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לחיים!ממיתלהיציא-בשמייםצביעיתשלכיחה Mיידה.מחבהמשיקהכחיליתהמספריים
אשרהחלוםזהולגזרים.הפתקאתחתכומספרייםרביהגה"צסיפראותהמרגשתעובדאלפנינו

 ...סיפורואתפרנקלדודרביהגה"צסייםחלמתי,תוכןאתמביאים(אנושליט"אבידרמןאלימלך
שהגיעוראהומדועהללו,במספרייםהענייןמהמשפחההיתהבירושליםבקצרה):הדברים
ראהרקידע,לאהואכמובןזאתיודה,מחנהמשוקלשחקהלךהחמשבגילבנםאשרמסוימת

החלוםאתלספרלעצמוחובהלביתם.הסמוכההמשחקיםבגינת
אתשהכיר(ומיחלם,אשרהנוראכדרכםבנדנדהלהתנדנדהחלהלה
כיהיטביודעמופלאוצדיקגאוןאותושהיאכלמסיבהאולםילדים,של

שלומילהכלפיואתפותחכבראםסביבהנדנדהחבללונקשר
המוםהאבאבעודלהפליא),מדויקתמבוגריםאנשיםובהעדרצווארו,
והנהקיבל,אשרהטלפוןמשיחתעדוהסתבךהלךמצבובמקום
היההקועלשוב,מצלצלהטלפוןקשההיהומצבונחנקאשר

ביקש:אשרהחוליםמביתהרופא .הובהלכמובןהואביותר.
אשרהלההחולים.לביתמידתבואוהובררשםהחוליםלביתבמהירות

לביתבבהלהרץקרה,מההביןלא ~מאמציםולאחרקריטי,מצבוכי
הרופאקבלושםהרפואה,ידיהםהרופאיםספקורבים

לפיהסברשוםלי"איןבהתפעלות:נהפךהצערולמרבהבייאוש,
בדיקותולאחרהתעורר,הילדאךהרפואה,תורתהןאפשראשרככללעשותניסוההוריםלצמח.

והנכםהאדם,כאחדבריאלהיותחזרכיראינונשארהילדאךלרבנים.בפניותוהןבטיפולים
הספיקההיל,דאם-זוגתו ...הביתהלקחתויכוליםקשהתקופה-קטנהלאתקופהבמשךצמח

בנםעםחזרהובדרכםהחולים,לביתלהגיעהיאאףלפתעהתקשראחדבהירביוםוהנה,מנשוא.
עלבעלהלהשחהבורא,מנפלאותהמומיםבעודםזצ"לפרנקלדודרביהגה"צהמשפחהלבית
אתהאשהמששמעהפרנקל.דודמריהטלפוןקדושויהודיזצ"לאישהחזוןמרןשלאמונו(איש
 ...החוליםלביתלקחתהורצוהכחילופניההסיפור,אביעםבדחיפותלשוחחוביקשעצמו)בפני

אלופשוטלא!לא!ואמרה:אותםהיסתההיאאךמשפחהאתםבסערה:פתחדודרביהמשפחה,
איזהנדהם,בעלה ...שליהכחוליםהמספרייםשחלמתינוראחלוםלכםלספר?רצוניפלונית
תופרתאניהרילספר:האשההחלה?ומידמספרייםמעלהשלדיןביתאתראיתיבחלומיהלילה,
מסוימתלחנותהולכתהייתישבועובכלבגדים,עלקופסאות,שלושהמונחיםהיולפניהםאשר
בדים,מיניכלקונההייתישםיהודה,מחנהבשוקהקופסאעלואילו"לחיים"רשום,היהאחת

היותדוקאשליהמספרייםאתלמוכרנותנתוהייתיהשלישיתהקופסאועל"למתים"רשוםהשנייה
האחרוןבשבועמקצועית,בצורה'חותכותוהםהיומעלהשלהב"דפעםובכל"נשמזת",רשום

המספרייםאתלמוכראמסורלאמהיוםכיהחלטתיהנשמות,מקופסתנשמהשלשםמוציאים
עלאותםאניחאלאלידו,מידישליהכחולותהפתקאתלהכניסהאםומחליטיםודנים
אשהשלמידבמסירהלהכשללאכדיהשולחן,לקופסאמכניסיםשהיווברגעלמות,אולחיים

 ...בנילרפואתתהיהזוקבלהכיואמרתילאיש,לפתעהנידון.האדםשלדינונגזרהיהכך
וסייםארעד?!לאאיךהחלום,אתששמעתיוכעתשלכם,הילדשלהפתקאתהוציאוכיראיתי
יכולאנישליט"א:בידרמןאלימלךרביהגה"צהפתקאתלהכניסכשבאואולםלמיתה,וגזרו

חשוב,אברךהינושכיוםזהלילדאתכםלשלוחכחולבצבעמספרייםבמהירותהגיעולקופסא,
 ...בוויטרינהאצלונמצאיםהכחוליםוהמספרייםואותםבירושלים,יהודהמחנהשוקמאזור

ותגובו-:ת-מכבת'ס
בכתראומריםדמשיחא"ייעקבתאהנפלאהמערכתלכביד
הכתובע"פלבארונראהישלשו.'לןקדושהכולםייחד

בטעמיוימאן:יותיבתוגוי,וימאןחי)(ל"טוישבבפרשת
ישלשו:לןיקדושהכאןהרמזוזהוישלשלת.'היאהמקרא

בסירובאומרתזאתבישלשלת',עבירותלעשותשימאנוע"י
טובותבשורותודו"ק.לן""קדושהיהיהכןע"יחזק,

ברק.בביאודך"אביגםמח"סרביבוביזהכהןגמליאלכעתירת
תודהאסירהקטןהננידברי,כלראשיתהרביפ.מזכהלכבוד

יוסףריהצדיקשלהנפלאיםבספריםאותישזיכיתעללן
שמים,ליראתלתשובה,אותיעוררוהספריםזצ"ל.וולטון

רעשעושיםשכאלהשספריםספקאיןולטהרה.לקדושה
כןשכלהטומאהזה,לעומתזההריבשמים,ונוראעצום

הניסיונותוהתועבה,השחץעיתוניהאינטרנט,התחזקה,

הפילה,חלליםרביםאשרהקדושהבדרכיוהמ.ריםהקשים
כמואלה,שספריםספקואיןירחם.ה'שלנו,מהמחנהגם
מפיחיםדמשיחא,עקבתאדורהנפלאוהעלוןהנסתריםעל
רצונותתשובה,שלרוחטהרה,שלרוחקדושה,שלרוח
צדיקעלספרזהאיןתשובה.לשערילהיכנסופיןוכיס

ומטהרמקדשהמזכ,ןעליונהקדושהעםספרזהגרידא,
לאבינוומקרבוהחטאמןמצילוהאדם,אתומנקה

אלפיסלהשיבאלהבספריסונוראעצוםכוחויששבשמים.
לשם .בקדושהנכתבוהספריםכישבשמיםלאבינוורבבות
רביהצדיקמנשמתכוחמקבלזהבספרהקוראכלשמים.
ולהתעלותלעלותבתשובהלשובזצ"לוולטוןיוסף

ורבישמוריאיןזרולאראועיניאל.ביתהעולהבמסילה
היהזצ"לליבוביץזאביהודהרביוהטהורהקדושרבנו
גומרהאחרון.בדורנסתריםצדיקיםבספרושובשובקורא

בתמונותומביטומסמןומסתכלקוראושובלקרוא
לעשותשזכיתכמוןמיישראלאשריןשבספר.הצדיקים

מוצאתהיאאלהבכתביםכיהקדושהלשכינהריחנחת
רבנומרןבדבריכדאיתאמטהמטההדורותירדוכינחמה

ירדוהגאולהלקראתכיזיע"אהקדושהחייםהאורבעל
רוחנחתלעשותשזכיתאשריןטומאה.שערילנ'ישראל
מצדיקיולרביםליבוביץזאביהודהרביהנשגבלרבנו
נשיםאנשים,ישראל,מבניורבבותולאלפיםהדורוחכמי
קשיםביסוריםהמתייסריםחוליםיתומיםאלמנותוטף,

ומחבושחיותהמקבליםנפשונדכאילבשבוריומרים,
מספריסשמיםוליראתלתשובהוהתעוררותלעצבותם

לחלקםסטיםשיותרכמהשירכושלמיואשריאלה.

בתיסוהר,בתיחולים,בתיכנסת,בבתיולהפיצם
שממתיניםומקוםמקוםוכלהמתנה,בתיאבות,
וולטוןיוסףהרבעלספריםסטלהיותחייבציבור
ורבנוידו.עלבאחטאאיןהרביםאתהמזכהוכלזיע"א.
קודש,זרעהשאירשלאבפרטבעדוטובימליץזצ"ליוסף
ממש.קברועלישיבההושיבובבחינתהםאלהספריסהרי

ברק.בביכהןישעיהיעקבבברכה

עלמיליםבפינואיןדמשיחא.עקבתאהחשובהעלוןלכבוד
אנאמעוון,השיברביםאשרוהיקרהחשובעלונכם
ובמיוחדזהפרוץבדורהמיוחדהידבראתלהפיץהמשיכו

עשונכשלים,וטוביםרביםאשרהנעוריסעווןעל
לישיבהיתקבלבניאםאמרתיואקיימהנדרתיכחכמתכם.

בזהומצורףהחשוב.לעלונכםש"ח 100אתרוםבל"נאני
ירושליםא.כ.כחכםוישרונושעתילעלונכםשנדרתילאחר

וכטו"ס.שלוידמשיחאעקבתאהקדושהלעוןמערכתלכי
הנאמריםולקדושהלתורהחיזוקדבריעלההודאהאחרי
צערבעתנדרילהי"תלשלםרציתיהנפלאבעלונכםבאמת
ובאשרסלה.יעזבונולאורחמיםהי"ת,והושיענולנושהיה
לכלוקרובה'טובכילהודיעהישועהלפרסםע"עקבלתי
הלחיהתנפחשתחיילאשתיבתמצית.אספרלכןקוראיו.
ככהאומרוזהלרופאיםשפנינוואחריה"י,מבעיתבאופן

עדה"י.חזרשובואח"כחזקות,תרופותונתנוככה,וזה

הייתההחרדהוכמובןלמיוןהלילהבאמצעאותנושהפנו
לילהבאותועודשאםע"עקבלתיואזועצומה.גדולה
אזלילה.באיתולביתנואותנוויחזירוכשורהשהכלימצאו
ישועתנו.בוואפרסםהקדושלעלונכסש"ח 180אתרום
רקשהיהנמצאבאמתעזבנולאכיהעצומיםהי"תובחסדי

לילה.באותוכברושוחררנועברב"הזהשגםדלקתאיזה
עליתברןלה'בהודאהש"ח. 180ע"סצייקמצו"בולכן

אותנוהי"תשיצילנולהבאעליתברןאליווצועקהעבר
מיניכלמאיתנוויסירוצערצרהמכלישראלעמוכלואת

לביאתונזכהאכי"ררעותגזירותמיניוכלבישיןמרעין
כבודלהרמתהמצפהאכי"ר.בימינובמהרהצדקנומשיח

תיבב"א.מ.ירושליםבקרוב.ולגאולההי"ת
העלוןעלכוחיישרוברכה.שלוםדמשיחא.עקבתאללעון
לנוהייתההשמים.מןטהורלשכרשתזכושמיםיראתמלא
התפללנוהשםברוןשנה,כ-חציבערןבמשןרפואהבעיה
לייצאלאמה(שמשוםתרופהקיבלתיגםכןוכמוהרבה
לישיעבורנדרבליואמרתיבה)ולהשתמשאותהלפתוח

התורה"ייאמרילוציפושרביםהספרהופיע
יוסף"ייפורתישיבתחכמימרבותינווהגיגיםרעיונות

אור,נראושטרםבמעשיותמשולביםוהמועדים,התורהעל
עמו.' 560שליט"א,הדורגדולישלבהסכמותיהםמעוטר
דמשיחא"ייעקבתאהגיליוןלקוראימיוחדמחיר
 .בלנד fill 30ההוצאהלרגל
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 .רחוקשהיהאחדבחורעלחשוב,ת"חידידימפישמעתי
 Iפניו,צורתהתעוותוחתונתולפניששבועייסומצוותמתורה

אתותנתקושמאמשודכתו,שתדעלפנילרופאמידרץהוא
למעיינותלשוויץ,לנסועלויעץהרופאהנישואין.קשראת

סידרזהבחור .הפניםעיוותאתלולסדרמסוגליםשהםמרפא,
הטכניים,הסידוריםכלאת

לשוויץ,טסהאפשריובהקדם
מרפאמעיינותלאותםנסעמשם

שהייהשלאחרובאמונהבתקווה
למכתו.מזוריעלהמיםבאותו
לפיבמיםושכשוןשהייהלאחר
בראיהסתכלהרופא,הוראת
פניו,בצורתשיפורישאםלראות
נשארושפניוראהלאכזבתואולם

פגשאכזבתוכדיבתוןמעוותים,

ומצוות,תורהשומראדםשם

מרפא,מעיינותלאותםהגיעשגם
 iliiliiliIסיפרמיליםכמההחלפתלאחר
השומרהאדםפניו,שהתעוותומפנישהגיעאדםלאותוהוא

לנסועומשםישראל,לארץבחזרהלנסועלויעץומצוותתורה
הבחורזצ"ל.אביחציראמאיררביהקדושלצדיקלאשדוד
שראהולאחרעתידו,מפניודאגהחתונהשלבלחץשהיה
ינסהאםיפסידלאשהואהחליטמעוותים,נשארושפניו

ומשםבמטוס,ישראללארץחזרמיודענוצדיק.מפילהתברן
שלמעונוהיכןביררהואאשדו,דהעירלעברמוניתעםנסע

במחשבתולצדיק.נכנסובפחדבדאגהלביתו,והגיעהצדיק
יברכוהרבואזעימו,שאירעמהכלאתלרבשיספרחשבהוא

הרבפיו,אתפתחטרםעודלרב,בהכנסויתרפא,שהואויתכן
לרב."לספרניסההואטוב!במזללןשיהיהואמר:אליופנה
נפש,בפחייצאהואטוב!במזללןשיהיהואמר:חזרהרבאך

בהגיעוהתורה.חכמיעלמסוימותמיליספלטאףובדרכו
להיכנסהנהגממנומנעלהיכנס,וביקשלושהמתינהלמונית
לנהגאמרהואלו.ממתיןוהואהזמינומסויםשבחורבטענה
פניםעסאדםהסיעשהואלואמרהנהגאןהמזמין,שהוא

בראיהסתכלומידנבהלהלהבריאות,פניםעםוהואמעוותות,
לואמרשהרבזהשבעצםהביןמיודענוהבריאו.שפניווראה

הואהרבואףהבריא,הוארגעבאותוטובי:במזללן"שיהיה
בזהבושהחשהואחתונה,לפניעומדשהואוידערוה"קבעל

הכירושלאאףעמו,שהיטיבהרבעלטוביםלאמיליםשפלט
מחדש,דרכועללחשובבחורלאותוגרםזהמעשהמעולם.

עלאחרתלהביטהחלהלההתנהגותו.עלהרבבפניולהתנצל
 iהיההרבשלהעינייםשמירתבכחכימכןלאחרוהביןהחייס."

I הספר(מתוןהטבע.אתלשנותיכלואףהכלרואההרב. 
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שוםללאאותו.ריפאהקב"הוב"הלעלוןש"ח 50אתרום
רמלה.א.ט.לה.'תודהתרופה
דמשיחא""עקבתאהואכןכשמואשרהמשובחהעלוןלכבוד

בהוצאתוהטירחאהעמלכלעלמאדלכםנודהכלראשית
בקרובצדקנומשיחפנילקבלשתזכואותכםונברךהעלון
מותרהאםהסתפקתיואמן.אמןישראלעםכלעםבימינו
מקדימהחוץהפאהרובאתשמכסהוכובעבפאהלילך

לשאלה.תתיחסואםמאדלכםאורהמעל.ואחורה
זהשבזכותוהתפללתילעלוןמסויססכוםלתרוםהבטחתי
בר"חוב"האדרחודשסוףעדתתארסשלימשפחהקרובת

 100סכוםבזהאצרףוארט).(ותנאיםסגרהכברהיאניסן

ברק.בביהתורהמעירא.ל.מראשבתידהש"ח.
עיקראולםלהאריך,נוכללאצרוהגליוןהיותהמערכת;הערת
מפנלהיאראשהלכטותחליבתנשואהשאשהבפןסקוםהטעם

בדורותאףפאהלחבושאסרוהפוסקיםרובולכךדגברי,פריצותא
בדורנואולםוכדו.'ליפהכחתיכתנראותהיושהפאותהגםקודמים
כיעולםגדוליכךעלהרעישוממשכשיערנראותהפאותכלאשר
היוהמועטיםהמתיריםואףראש,כיסויממצוותוטלולאחוכאזהו

פריצותאעדיןהיאהריפאהחתיכתומימלא .בימנוזאתאוסרים
הדור)מנזוליםכםהשםעונ(כימגולה.שיערכבעלתנראיתשכןדגברי.

מסויםבענייןניוושעשאםהבטחנווכו.'הנפלאהעלוןלכבוד
נושענוואכןלעלוןש"חו 01ב"ננתרוסתחיי)לביתנו(רפואה

אשדוד.כהןמשיכוחכםיישר !למצופהומעברמעלבמהירות
ובחסדימסוים,בענייןלישועהזקוקההייתיהי"יהרבלכבי

 200אתריםהישועה,ליתבואשאסהבטחתינושעתי,הי
אודההנ"ל.הסכוםמצ"בדמשיחא",עקבתא "לעלוןש"ח
שתזכורצוןויהיהמכתב,אתלפרסםתוכלובאםלכם

הי.בןשייגדלבברכה,שמיםכבודולהרבותלהמשיך
מוכרשםישכיידעתיאןבחנותמוצרלהחליףזקיקההייתי
צניעותמשוסוויכוחיםלשיחותלהיגרררציתיולאעקשן

כלללהתווכחאצטרךלאבעז"האםלגליוןלתריםהבטחתי
ש"ח. 26!!מצ"בהיהוכן

עבורש"ח 100מצו"בדמשיחא.עקבתאהגלייןמערכתלכביד
שאםהבטחנובכתף,חזקיםכאביםהיושיחילבעליהעלון.
 100נתרוםתרופות,ובליצילוםבליימים 3תוןחולףהכל
רהובות.חלימימשפיחלף.הכלוב"הש"ח

טפרלאוריצאהקזוש.לציבורחשובההוזעה
לטהרהיאןלמעשההלכההמבוארבאמת""לעבןד
להתעלותוגםהזרות"ו"המחשבותוהלבהמוח

מ"המגיזיוטףהביתמרןשקיבלוכפיברוחניות.
הזורגזוליבהטכמתמלווההטפרמישרים"
שליט"אקנייבטקיהגר"חמרןובהמלצתשליט"א.
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זצ"ל!מנדלחייסמשהרביהמיפלאהגה"קעלנפלאיתעיבדית-משה!ןהאיש
תיוהללמידזעקיד

כלהיהבחדותובימיעודתודה,ללמודשקודהיהימיוכל
חלקיאדבעהעללהיבחןוזכהלשונו,עלהיטבשנודהש"ס
לשואליםמשיבהייתיבעבדסיפד:לימיםשו"ע.
אבלעדור.שולחןחלקיבכלהלכהבענייניאותי
עודלהודותלאעצמיעלקיבלתיחליתימאז

השכיםבשניםדבות ...למעשההלכההודאות
הוקדשוהלילהשעותוכלחצות,לאחדקום

גפ"ת.שלפוסקובלתידצוףללימוד
זעלהםתיוהמביטילחיזעזעני

"מלווהלםעודתשישבבעתמסוימתתקופה
חכמים,תלמידיקבוצתסביבוהתקבצומלכה".
מתודתו,בצמאשתוהםבקדבתו.לשהותשחפצו
שהדעיףועידודחיזוקדברינועםעלוהתענגו
המעמדאודותהשמועהכשפשטהעליהם.

שבת,מוצאימדיבקביעותהמתרחשהמרומם,

חמדבחוריכשביניהםדבים,עודלהופיעהחלו
ביטלמידבכ,ןדבנושנוכחכיוןהישיבות.מתלמידירבים
"היתכן?אותו,שאלובפרהסיה,מלכהמלווהטעודותאת

"ומהבמודא:ואמרענה ."?הזמדומםמעמדלהפסיק
צריכיםישיבהבחוריחושש,אניתורהולביטולאעשה
מתורתם-תורהפדחייתבטלובגיניכלוםוללמו,דלשבת

אומנתם?"

התיוהבכבידפגיעה

עברוכברצעדה,אתלהסיחדבנולביתבאהאחתאשה
רבנובזש"ק.נפקדולאועדייןהנישואיןמןדבותשנים
ויהימטפר.ימיםלאחדאליושתבואוביקשמעטהרהד

מאדגדולאדםביישלאבעלרהאםשאלה:אליוכששבה
ביזהבעלהבחיוב.השיבהשנבוכההאשהשנים?עשרלפני
הייתההאשה "!הסיבה"זוזצ"ל.ןשהנרא"ממדןאתפעם

ואובדתמבולבלתנפשה.אתיעדהולאגדולהבמבוכה
אליה,נינשהנבאיםאחדהבית,מןלצאתהתכוננהעצות
לקברבעלןעםעלילאחדית,ןתקווהישנבוכה,לן"מה
שלעיניהאורומחילה".ממנולבקשזצ"לןשהנרא"ממדן

וביקשהבעלהעםבאהכדבדיו.לעשותהזדרזהומידהאשה
 ...זכרבבןנפקדושנהלאחרסליחה.

ובניבביתהסטייפלו
שבביתהכנסתלביתהזדמןז'ציליעקב'ה'קהילותבעלרבנו
התבטא:דבנולביתוכשנכנסכסנדק,לשמשמנדלהרב

היולימיםמובהקי.'חכםתלמידמתנורדשכאן"ניכר
ברכתואתלקבלרבנו,אלאותםשלחשהסטייפלריהודים

מטוימים.בעניינים

 " ...הדיניםאתלוהמתיקכבוקנייבסקי"הוב
למצוקהנקלעחשובת"חבב"ב,הכולליםמראשיאחד

מפיו,להתבדןהסטייפלרמרןאלפנהלובצרחדיפה,
עליווצעקרמותבנערותהסטייפלרלוענהולתדהמתו
נפששלדכדוכהעדורצוץשבורממנו.וילןלנפשושיעזבהו

לאכינזכרלפתעלעשות.מהוהתלבטמהביתהאישיצא
יוכלאוליבדעתועלתהומחשבהמנדל,הדבמתנוררהדחק

אלנכנסאןרבנו.שלביתואלפנהמידאצלו,להיוושע
הדבאליופנהפיולפצותהספיקובטרםפנימההקודש
כבדקנייבסקיהרב ?אליבאאתה"מדועואמר:מנדל

 .לבואאיחרהלאוהישועה " ...היזניםאתךלהמתיק

המחזעבהעםהעיניים

לבקרצדיןשהיהעשדה,חמשכבןצעירעלםבנכדו,מעשה
שלבנימוקלשםלנסועסידבאןאביב,בתלרופאאצל

שפסקלסבאההכדעהאתלהעבידהוחלטעיניים"."שמירת
לביתעדבמוניתלהסיעוישלכןצודק,"הנכדאתר,על

נכדואתולימדהוסיףאלאבכ,ןהטתפקלאהואהרופא".
בשמירתרקדיאיןכילן"דעיטויז,שיעורמעמדבאותו

בכחרקשהריהמחשבה.בשמירתצורךישאלאהעיניים,
ובשעהעיניו,עללשלוטהאדםיכולהמחשבהשמירת
אתיעצוםאםנםהמחשבה,בשמירתמשהולאדםשחטר

נשמתלעילוי
בןמתתיהו

דניאלמאיו,
מתתיהו,בן

הנפטוימ.וכל
יזכוו.דמי

חיימלע"נ
בןופאל
ע"ה.מלפתא

להצלחת
אליהואליעזו

עדנהבן

לזש"ק,
צדיקהוובקה

חפציבה.בת

בוכות

לידידנו
ויהוה"ח

קוויסשמואל
שלי'טיא

 ~\ I .כ:י~
~~~ 

זצ"לפ'שיחרבכןבדלחרב

שיוטיףהדע,יצדשלמעונשולהימלטיוכללאעיניו,
אמותיו."ד'בתוךגםלהטרידו

נהגתאםתיסעיאל
בעתלבקדובאורבנושלנכדיו
"ביןבתקופתבירושליםששהה

לשלום,ממנוכשנפרדוהזמנים".
לבנילשובבדעתםכיצדהתעניין

עלשדוברלוהשיבוברק.
(בתואמםעםלנטועאפשדות

לנהנתהשייךברכברבנו),של
הניבמידשמים.יראתחריזת

ולא,"לאבתוקף,ואמדרבנו
עםתטעואלואופןפניםבשום
פישעלתאמרושמאנהגת,

אומר,אנימותד?הדברההלכה
ארוכהשעהאטורי.'שלכם
העווןחומראודותעמםשוחח

בענייןלנהוגישוכיצדמעבירה,הקשיםעבירההרהודי
לנכדיולהעניקשכחלאהשיחהבתוםזהירות.משנהזה

 ...באוטובוסשיסעוכסף
הקטיעההוגל

כילוואמרובאולפתענישואין,לשמחתרבנוהזדמןפעם
שליחשלחמידמעודבים.בדיקודיםלרקודהחלועתהזה

נמורה.בשלילהנענהאךהעגל,מחולותאתלמנועוביקש
תענשעבירהבדברשפתחההרגלוזעק:ממקומוקפץ

קדהלאתחילהתקטע!!!היאמידה,כננדמידהמשמים
חוטאאותוחלהשניםכמהשחלפולאחראןכלום,

 ...ארצהמדבדיונפללאודבדדנלו,ונקטעה
זצ"לאביחציראיזעראלוביהקדיזעהאדמי"ועם

ביתאלאטוליןהרבבאזיע"א,סאליהבבאפטירתלמחרת
צדיק.שלבסילוקוהגדולההאבידהאודותעמוושוחחרבנו
אתסאליהבבאשלחפטירתוקודםכימנדל,הרבלונילה

היהמהלפדטטירבהואאךמסוימת,בשליחותמשמשו
הבבאלידידהואמאןמטרכאשרומאיןד,השליחות.טיב

משהואמד:נענהלהזכירו.שבקשרבנושםובופתקסאלי
עולם!"יסודצדיקנמור,צדיקהואליבאבן

 ...ממניהתביישתי
בישראל,ביתלהקיםעדייןזכהשלאמבוגרבחוד
מנדל,הרבאליכנטלאמדועש.הרבע"ינשאל

שובהשתמטהלהאךאצלו,נושעוהרבהכה
מנדלוהרבבישראלדברנפלבנתיםושוב.

אלש.הרבפנה .מעלהשללישיבהנתבקש
יתפללמיהפטדת!מה"ראהלוואמדהבחור
והסמיק,הבחודאמראצלו""הייתיעתה?עליך

אצלוהייתיאכן,היית?אצלו".הייתי"דווקא
שידוןלמצואברכהובקשתישניםמטפרלפני
קדושהבעניינילהתחזקלירמזהואהגון.

נקבוהואכוונתואתהבנתילאבהם.שנכשלתי
וזו,זומעבירהתמנע"אםהעבירה,שלבשמה
הרי ?אותיתקפהבושהאיזויודעאתהלהיוושע."תוכל
חדרים,בחדרישבצנעהמעשיאתוהכירנסתדות,ידעהוא

 ...בפניולהדאותהתביישתי
נעלםיהכאבמתפללאני

כאבוכשחשנלולות,תמידבכיטונשאבליבושלקהלאחר
הרופאאותושאלפעםלשונו.תחתנוטלןהיהבחזהו

לאשהגלולהבמקדההרבכבודעושה"מההמטפל,
נעלם".והכאבמתפלל"אני "?נרנעאינווהכאבמועילה,

הרופאאתלימדולאבאוניברסיטהלימודשנותשש
הללו,הפשוטותהמיליםהזה,מהטוגמענהעםלהתמודד
ושאל,חזדטתרים.כשפתלוהיוזכה,באמונהטפונות
אינוהכדורולכןחריף,לבהתקףישאםלשאול"כוונתי
 "?החוליםלביתלמהרשעליומביןהדבכבודהאםמרגיע,
ולימדהמקשה,הדופאשלבפניומחויןבמבטרבנוהביט

 Cהמכקש,לכ,שמח

ב'הפלאי""הצדיקלוציפווביסאשוהספוב"הלבוואושבחבשיו
ומסכתלראשונה)מתפרסמות(רובספלאעובדותמובאבסכוכיס
זצ"ל.וולטוייוסףרבינשכחהבלתיהנסתוהצדיקשלחייס

יצאואךאשרהללוהספריסומשובח)צבעוניכרומוניירעלהינס(הספריס
עלועלוהציבור,בקרברבהוהתלהבותבחיבההתקבלוימיסכחודשלפני

למא.דושכחוהוהספראתהללו.אשררבנןמלכימאןמלכיס,שולחן

זונה!הקוזםונלנשנו,הזויזלאזול,עומזיםוהספויםוהיות
 02- 5328911טל':הארץולכלבירושליםלהשיגניתך

 0527653662המרכז:ואזורברקבני
 046922739צפת: 05731 57539ביתר: 0545805741והאזור:תקוהפתחאלעד

 05041 48913 05271 35958טבריה: 0548445684נתניה:

 0527697934 05731 50269שמש:בית 0548463006חדרה:

 0548434448ספר:קרית 0506656502רעננה: 0527624661רכסיס:

 05041 21611גת:קרית 0548475308אופקיס: 05041 07900נתיבות:

 0509270211עפולה: 05041 76239 05271 46553ציון:תל

לקדושמתפלל"אבי ...חדשמטוגתרופהשישהרופאאת
הפשטות.בשיאאמרבעלם"והכאבהואברון

 ...תהיליםוזעמהאנטיביוטיקה
בידכהרבבוביותד,עזיםראשבכאבילקתהמנכדותיואחת
התייסרהשבועותכמההועיל,ללאאןפעמים,כמה

החדיפוהזמןשחלףוככלבסבלים.ובלתיעזיםבמכאובים
לתוצאות,והמתיבומקיפותבדיקותעבדהכמה.פיהכאבים

אלבעלהפבההערביםבאחדשלהם.אתעשוהכאביםאן
לחיות!."אפשראיכןהטבל,כח"כשלוהתאונןרבבו

בטלנפשי.'עדמיםהניעומינה"שמערבנו,נחדד"ככה?"
עבורואחרלעצמואחדמהארון,תהיליםטפרישנירבנו
בקרןזההקודש,ארוןלידשניהםעמדוע"ה.הדבניתזונתו
שנאמדכדרןומתפללת,זוזוויתבקדןוזוומתפלל,זוזווית

בכוובה,תהיליםפרקיואמדוהתפללוורבקה,ביצחק
לרגעקום,החולניתהשכימההיוםודמעות.למחרתבבכיות
קוראתהחלהומידלה,אירעמהתוההדאשה,אתמיששה
שנולדתיחשהאנימחדש,"בולדתיעצומה,בשמחה
כשהניעוקסם.כבמטהנעלמושלההתופתכאבימחדש".
התבררלמפרעפה,פעוריהרופאיםעמדוהבדיקהתוצאות

חיידקהדאש,אתשתקףומטוכןאליםחיידקהיהזהכי
 .ומתישממושןאנטיביוטיבטיפולכדוכהלטילוקושהדדן
מנדלשהדבאחרימידלילה,-בןנעלםהחיידקואילו

למערכתהקודש.ארוןלידליבםאתשפכווהרבנית
 ...הפלאיתלתופעההטברכלהיהלאהרפואית

 ...לענווהבדוקהמגולה-באוזןמיקיופין
הגישוהחופה.תחתבבדכהכובדנכדתובחתונת

הבדכה.אתישמעהקהלשכלכדיכנהונ,המיקרופון
אוזבואלהצמידוהמיקדופון,אתנטלהנוכחיםלהפתעת
יכלולאהנאטפיםמןרביםהברכה.אתאמרוכןבחזקה,
אורחיםפניהם.עלשהתפשטמבוכהשלחיוןלהסתיד

חשמלבמכשירימתמצאאינוהקשישכילתומםסברו
לאצאצאיואפילוכדומה.אואוזניה,זוכילחשובוטועה
אחראליווניגשעוזהרהיבמנכדיואחדלחשוב.מהידעו

לאחוזכיצדיודעאינןהאם"טבא,בתמהון:החופה

שאני"בוודאיוענה,טלחניחיוןמנדלהרבחיין "?מיקרופון
 ... !עלישיצחקודציתימנאווה,פחדתיאלאיודע,

 ...הנבילה!אתמוחבים
מא,דנחלשהאחרונותבשנותיו

היהשלאלמצבהניעאחתלא
אףעצמו,בכוחותללכתמטונל

מקורביומשפחתיות.לשמחות
יושבכשהואכטאואתנשאו

נעות.שפתיואיןודאועליו,
מלחש:אותוושמעואוזןהיטו
-נבילה"דישלעפטמען !"אוי
 .... !הנבילהאתטוחביםאוי,

 rכוהקוויטלזעקחהמחוללתהשבת
בנהעלברכהלבקשבאהאשה

בתורהשיעלהבישיבההלומד
הבןלשםכשהניעהפיתקא.אתרבנו.קרא

זה(הדי "!אגעפרלאכר-שבתמחללא"אוילחדדתהזעק
 ...ברביםקלונונתנלהקצרהתקופהלאחרואיום).נודא

זעיעורחיהלאחיום
הפתוח.בספראדסשרואהכפיקדשובדוחראההוא

למטורעודדני"רבנוהיטב.זאתממחישהבאהטיפור
עברוהמפרץ,מלחמתבתקופתבוקד.כלנמראשיעור
השיעורממשתתפיוחלקדן,נושיושביעלחדדהלילות
מדרשובביתמנחהלהתפללבקביעותמניעהייתינעדרו.

מניןאתאגבכברררליאומרהיהיוםובכלרבנו,של
באלאאחתפעםשלי.בשיעורהיוםשהופיעוהמשתתפים

יוסבאותו ...למטורלמיליהיהלאהשיעור,משומעיאיש
 ...שלן"בשיעוראישהיהלא"היוםליאמדיאותכשראה
לענירי)"הראההנפלאהטפר(מתוןזיע"א.
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