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 !לתורהעיתיםקביעותשלכוחה-הישיבה!ראשבזכותלחייםשחזר:המת tל"זצאמיניםמשימוייבהרלהסתלקותשבה-אומנים!שימוצדיקגייייביאשביויםפתחי
 Iשמעתינתיבות,בעירהתגורריבעתשליט"א:ויצמןד'הרבבפנינושח iזצ·ל~אמוניםיומרשמחייםאברהםרביהרה"קישראלשלואוהבןעולםטודיצדיקאותיעלחדשותעובדות~מעט

יקריהודיבקצרה:תוכנהוזהעצממהמעשהמבעלימענינתעובדא .לבכותוהחלהוואדילעברפנהיהרכתדיראבאורייתאגריס
כיעדבמהירותהדרדרומצבוקשה,תאונהלוארעהמקומתושבמרןשלביתןמבאיתפרחמוותיקיאחדסיפרזצ"ל,אמוניממשומריהרביהיהמופלאושקדןגאוו

החלוהלהנט,ארעשמימבחסדיאולמה".ימותואתקבעוהרופאימבשנותכיזצ"ל,אמונימהשומרבעלהר'היקהש"ס,כלעלומיסהרביהיהעורישנהמדיוכמעט
כיסיפרהלההאדמ.כאחדלתפקדחזרהזמןובהמשילנשומלפתעתפרחבמושבהרביכששההל"טאותשל"חשנהולפעמימוחודששנהארןזהלפעמימ
כימעלהשלבב"דומנוגמרוכיראהלמרומנשמתועלתהאשרבעתבנמצאהיהולאכמעטן bזבאותומנוחה,לצורןמסכתות,בשתילומדהיהיומומדי .מוחודשיי
שלדמותואתהואראהלפתעאולמרע,בכיהיהומצבוזמנו.הגיעבכלפרטיימ,בבתימונימפטלמוטיףהיההמועדיםימיולקראת
עודנואזהיה(אשרזצ"למאיריששכררביהגה"צהנגבישיבתראששלושהאושניימרקהיותפרחרציףהיההלימודשלישית.מטכת

פסק:האב"דומידמה.דברבאוזנוולוחשהב"דראשלידמגיעבחיימ)בביתהיהמהמאחדטלפונימ,בטפריעיוןגמוכללומעמיק,
לבריאותו.חזרהזמןובמשןלגופו.נשמתוחזרהשניותבתוןלמטה.רד Iוהרב ,המושבשלהמזכירותבש"ס,הלימודלצדראשונימ.

באותהיומ:באותוארעאשראתהטובחברוהוסיףזו,עובדאבטיימוהיהותרמהמזכישהיהז"לדימאנטכלאתוחצישנהבכלהרביסיימ
המעורבימומימיידעלאכמעטאישועדייןהתאונהארעהבהשעהלאחראחה"ציוםבכלמוסרהתחלקכשהלימודערון,השולחן

אליפנהואזולמדנו.מאיריששכררביורבימורילידישבתיבתאונה.אתהמזכירותמשרדיסגירתבשבועראשוןביומימיש.לפי
כילואמורלשיעור.להגיעהפסיקפלונימדועואמר:הישיבהראש Iיוכלשהרביבכדילמשב"קהמפתחיורהשני,יוםחיים,אורחבחלק
המעשהבעלמיודענוהיהזהפלוניהקבוע.התורהלשיעוריגיעמהיומהרביהיהוכןבטלפון,להשתמש .משפטחושןורביע,שלישי .דעה

רביוצדיקגאוןאותוכיסובבוהשמימומןהתאונה.לוארעהאשר Iתפילתלאחרלפעמיםלשמהולןהעזר.אבןחמישי,וכיומ
לתורה.עיתימלקבועיחזורשהלהלכךשעהבאותהידאגמאיריששכר Iחזרכאשראחדביומערבית,ותשמקדונבהלההתוליםבביתאתותה

אתהשמיממןלוהראואשרוזהלחיימ.החזירוהאב"דזהובכוח Iיבליווערבלפנותמנחהמתפילתאדמבןאמתידר:אומרהיההרבי
שיצאשעהובאותההיותמה,דברהאב"דבאוזנילוחשישיבההראשהרבישפנילבשמוהואהמשמשאתולשמורלקדושהעצמומרגיל
 Iנראההרבשלצלמותורה,לשיעורילחזורלולדאוגהישיבהראשמפיהולךהחלהרבירגועות,אינממתרגלימאיבריואזיעצמו

לחיים.חזרובזכותישרבשמימניהגהיהבישדותשמשהיההיואדיבעתידענאובראיעלחטיא.יכוליאינילקדישה
כיהמשב"קמןביקשזהוביומרבות,להתבודדביביומזההיההמרה,כיסעלניתוחהרבישעבר
החללפתעאחריו,יביאולאעמדיעלישארייסירימשנתיימשלסבלאחריתשמ"דשנתכסלו
בכישליבבותקולהשדהמתוךלשמיעהגבאיח"ואחיותבויגעושבלהתנההרביוקשימ.מרים

הרבייצאעה tכרבעלאחרארוכות,דקותלמשןעלהסכימויהםממש)מסי"נכדיעדגמע"ז(הקפיד
לאחרבדרכי.והמשיךשוחקיתפניםעממשמעודיהיההתאיששותרז:זבחכשהיההניתוחאחריזה,

והתקשרלמזכירותהרביהלךערביתתפילתאיזהרצתהדמהלחץאתלמדידצריכימוהיומורדם
הצהריימשאחרע"ההרבניתסיפרהאזלביתו,ידיאתהרביהריממידדמ,הלחץאתלמדידאחוזו

האוטובוס,בתחנתיהמתינהופוברחיהייתהכימזהנבהלההאחותבו,יגעשבלורימזהקדושה
והחלהלהמתיןלאהחליטהמהמשוםלפתעיחוששהמורדםאפשראיכזאתהרדמהברמת
הגיעללכתהחלהרקוהנהבמהירות,ללכתקדושאיששהואמראהשזהואמרהסביבו,בנעשה
נתןלאפנימימשהואךלחזירורצתההאוטוביטימידרצונו,שנגדמהמרגישמורדמשהואשבעת
 Iהתרחקהשהיאברגעואזלחזור.אופןבשוםלהטיפרהזאתדם,הלחץאתשימדודמהרופאבקשה

פיצוץשמעהוהיאחבלניאירועשםהתרחשהרה"ח-זאת.וראתהשםעמדהשהיאע"ההרבנית
המשב"קהביןאזאוניצולה,שמיםיבחסדינכחמאשרעיבראהעידע"הרוזנצוייגישראלרי

 ...שעהבאיתהבידוקהרביבכהמדועבתעםשידוכיןבקשריבאשהרביבעתבעצמו:
 ..להרדים,יכיליםהבכםהגדףאתרקבעלהרה"קאבייאתשמעאזזצ"ל.מזוועהילהרה"ק
 Iחנוןאלעזרריהרה"חהנאמןמשמשוטיפרגדליהרביהרה"קלהסבאאומרזצ"לאמוניםהשומר

נפלתשט"טפטחהמועדדחולג'ביוםשליט"א:נוטרשהיאבניעלמעיד"אניבזה"ל:זצ"למשה
שםהרפואהביתאלהובהלהרבילמשכב,רבנומעולם".פגםשלאהברית

ניסופסחשלשביעיבערבמלאה,בהנשמהשכב ...לרביזאתתייבאני
הצליחלאהרביאבלההנשמהאתלהוציאבניואתלנחםשבאבעתמסויםיהודיסיפר

שדב,אותולהנשיםמוכרחיםוהיובעצמו,לנשימאניחייבכמהיודעימאתםאיןשליט"א:האדמורי"מ
הרופאיםגדולים,מייסורימאזסבלהרביבישיבהלמדכיצדחייו,סיפוראתיגוללזצ"ל,לרבי
ההנשמה,אתשובולהכניסלהרדימוהחליטומרוצימהיויהרמי"מבלימודיי,והצליחברקבבני

והייסירימלהירדם,היהיכוללאהרביאמנמששררהעניותליבו,אתשבראחדדבראךממנו,
עדמנשוא,קשימהיהעניותכיואמהוריו,בבית

בהרדמהלהרדימושהחליטובטלנות,לאאךהייתהאמנמ
הצליחלאושוביותר.חזקההאלוהמדרגותאתרואהאתה
איןידעולאהרופאיםלהירדם,למעלהבמשךהמדרש?ביתליד

הלילהחצותאחרלהמשי,ךאתמנקההייתימשנה
לו,רמזוהרביהמשב"קנכנסלילהבשעותהאלוהמדרגות
 ?היוםיריטהלאאני,היכןושלושפעמייממאוחרת,
והתפללידיואתליטוליביקשהזהלבנייןמגיעהייתיבשבוע

ספירתוספרמעריבעמו ~הבנייןהיהשעתיימשעהותור
נרדםזהאחרומידהעומר, .\לחושראחתומצוחצח,נקי

החגאחרילפלא,והיההגבאיעמחשבוןעושההייתי
והיהההנשמהאתכשהוציאושהיהמלאתשלומומקבל
עלכברוישבטוביותרמרגישלאאישבסיס.יקיומעבורי
שהרדימוולרופאלהפרופיהרביקראהכסא,הרביזההיהשראני,אחדהיהאמנםארתי,ראה
ולאמההרדמהכ"כלינתתםהלאושאלם,זאתעמאבלסיפורי,אתידעאםיודעלאאניזצ"ל,
אךזאת,לילהסביריכולימאתםלהירדםיכולתימנקההייתיהכלבךסאמיתי.כבודלינתןהוא

נפשאתאבללהרדים,יכוליםלהגוףשרקתדעוהואמעלה.אישכשלכבודלינתןהרביא;גלמדרגות
רואיםאתמהלאלהרדים,יכוליםלאהישראלישואלקפהכוסבעצמולימכיןלביתוליקוראהיה

ספירתוספרתימעריבהתפללתישלאזמןכלכיטעימהעוגהליפורטהיהואףבשלומי,ומתעניין
ספירתאחרותיכףלהירדם,יכולתילאהעומרלאביותר.המכובדהאדמהייתיכאילואיתיושמח
מזהחלקו,אתקיבלהנפשכינרדמתיהעומרמכוב,דתפקידלאבאמתזהמדרגותלנקותאכחש,
השפיעיאז ..נרדמו,לאשנפשותיכםתדעוימיםבאותמלהישברלאהכיחאתלישנתןמיאבל
להניחעליהמוקבלותשובההרהוריעליהםקפההכוסותלי,שנתןהכבודזצ"ל,הרביהיהזה

התשובה,בדרכיולתחזקתפיליןלהתמידלהמשיךהיכולתאתלינתנולי,ששפת
הבא)בעמי(המשךלרבי,חייברלאבישיבה

י IIהגרמימין:

זצ"למאיר

משמאל:
עדטהגד·י
נדאהזציל
אמידתבעת

חצותתיקון

ישיבתבהיכל
יוטףפודת

 ..לתורה,עיתיםקביעותאללמצוותשומרלהיקראאפשראי
I זצ"לעדסיוסףרביהגה"צשללקחומשומעיאחדהגיעהימימבאחד

"האמ :רבנושאלובעצתו,ושאללביתו,שידוךהצעתישכילווסיפר
עיתימקובעהוא"האמושאל:המשיךבחיוב.השיבודתי?"הבחור

איכילדתי,נחשבלאהואכן,אמ :רבנולואמרענה:"לא"לתורה?"
הלה"התחיללתורה.עיתימקביעותללאמצוותשומרלהיקראאפשר

 Iלא '"אותיבאמרו:רבנולוענהמצוות,שומרכןהבחורכילשכנעו

לאזהלא?אודתיאדמלביתךרוצהאתההאמהחלט,לשכנע!תוכל
I מכאןתורהללמודתחייביהואהאיש:לואמר "!דתינחשב

יומ,בכלשעתימשעהתורהשיעוריילמדדמ"קורבנו:לוולהבא."ענה
אחדסיפרמזווגדולה ...כלומזהעתהלעתיתחתנו.כךואחר

שידוןבמציאתומתקשה.שהתבגרהגיטתואודותששאלומתלמידיו,
עיתימקובעולאמצוותשומרכיכלשאינובחורלההציעווהנה

רבנולוענהבדבר?להתפשרכשלהבמצבאפשרהאמלתורה,
 ..כזהלאדמלהנשאמאשרימיהכלרווקהשתישארעדיףכיבפסקנות,

הנוטלוכללתורה,עיתימהקובע 'היראלאדמלהנשאוזכתההיעזרה
נכשל,לאהזקניממןעצה

בשמים!"ולדגרעשעושהעדסהגר"ישלהגמרא"לימוד
רגליומכתתהיהבתורה,העצומהגדולתומלבדעדסיוסףרביואכן

זןוהיהנדירה.ועקביותמסירותמתוןתורה,להרביץלמקומממקומ
יוסףריהרה"צהתבטאבחינמלא-הקודממדורוצדיקגאוןשלנדיר

בשמימ!"גדולרעשעושהעדסהגר"ישלהגמרא"לימודזצ"ל:וולטון

תהיו!קדושים- ..ומתחרט,מתוודהשאתהבביהכנ"סמודעהתתלה
רח"ל,רקדניתדהואמאןע"יהוזמנהדתיתחתונהבאיזיופעמ

מאודוהצטערעדס.יוסףלחכמוסחובאוהישיבהמבניואברכימ
ואמרהי?לכבודשיקנאאחדפנחסבמקומהיהלאהאמותמה,

לאיתהבתורהלהמיקראלאבשבתכישליט"א,ש.יוסףהרבלתלמידו
והיהברצחהחזןעלואיימהמכךנעלבההמשפחהעשה,וכןמשפחה

אדמאותודברשלבטופובכבודמ,הפגיעהעלגדולהרוחותסערתמזה
כיע"העדסיוטףלחכמופנהנוראימ,יסורימעליובאוברצחשאיימ

א"ל ,ומרימקשימייטורימאותממעליושירחיקרקכסןכללתתמוכן
שאתהבביהכנ"סמודעהתתלהרקכסףבשומצורךאיןעדס:יוסףרבי

עשה,וכןל,ןירפאושבהענין,כלעלבתשובהוחוזרומתחרטמתוודה
רבהערבראשיאשראנוברורנוואףהחזן·עמגדולבכבודהתפייסוגמ

ימןנשיסהדרתש'לודמיןנותכפירהמיניבכלמשתולליםהרביםומחטיאי
לבולעוהללוקופציםבצניעותללכתאומאחורלשבתנועםבדרכילאשהשמעיר

ימסרוב"הלביראהנאמניםישראלוכללמוחלפתתהאלאהתורהזאתאךחי,
מיםכיעז,בכלישראלקדושתעלטרונוילו,הדומהומןמהכיעור I Iנפשם



זצ"ל!םימונאימשומרהרביעלתזעזכרהמשך-ם!ייקדצאלח'עיני
ביתאלשנכנטתיוקודםהמדרש,ביתאלללכתטיפורשליט"א,אוורבוןשמשוןר'הרה"חטיפר

ומודיעמשכני,אחדבדהירותאותיעוצרהמדרשניטןז'ששיביוםזההיהעובדא:הוהשבדידיה

כמובןהחולים,בביתדחופהקריאהליישכיליברקלבניאזחזרהרביהגדול""שבתערבתשל"ח,
המדרשביתאלמהרחישנכנטתיראשוןשדברשלרבהדהילולאביומאעיה"קבירושליםמשהותו
אזשאחזהרביהרבי,לפניהעניןאתוהזכרתיאביזי"ע.אמוניםמשומריאהרןרבי·הזקןהאדמריר

טובבהש"ץ,חזרתאחרהמנחה,תפילתבאמצעאותושכבזי"ע,ילרבמאדמקושרכאמורשהיהזיל
ביקאהרןלריוקראהקהללעברפניואתהרביאחרשיפורבמצב"ביליטון"החוליםבביתזמן

החולים,ביתאלאותישילווהלוואמרשיחי,'הרופאיםחייו,ימיבמשךשחווהשנייהלבהתקפת
נכנטתיכשאןהחולים.לביתעמויחדמידחזרתיישתחררימיםכמהתוןכיוהשערתםתקוותםהביעו
איננוכברשאביראיתיאבי,שכבבוהחדראלמאתדחופהקריאהאנימקבללפתעלביתו.וישוב
בעולםכברואביאירע,מכלשהגרועהבנתישם,אתלבקרעכשיולנטועשרוצהלימודיעהרביהרבי,
אלפניתימיידטוב,שכולויוםשהרילרביעניתיאבי,
מהאותםושאלתיהרופאיםאוליקצר,וחזמןםהיוששי
לפניהריזה,מקרהשלפירושוהרבי:עונהראשון?,ביוםניטע
בשיאאביעםשוחחתיקלהשעהמונית.אקחרוצה,אינןאם

איננושכברזהואיךהרוגע,רוצהשאינילא ,לרביהטברתי
קרהשזההתנצלהרופאבחיים,שללנוחיותוהתכוונתירק

המשוער,מן;לאפתאומיבאופןלכיווןאתייצאהרביהרב.י
לאלאשרכלאתעשוהרופאים 2:30בשעההחוליםבית

עלולהחיותונטיונותיהם'אןידםמאדמאוחרתשעהאחה"צ,
ונשמתוקרטההמערכתבתוהו,שבת,בערבבפרטהרביבשביל

הדבריםובתוןהשמימה.עלתהלבקרעזרצונוהיההרביאן
לוצקיןגרשוןרילשםהגיעכברליהורהעודאב.יאתהיוםעוד

המיטהעללשמוראותושלחשהרבישיחי,'הרבי]שלגיטושני[מצדגיטיאתלהזמיןהרבי
ביקאהרןריעםחזרתיאניכיהשבת.במשןונטענוב"ב,מזוועהילשליט"אגולדמןדודלרבהגה"צ
שלדבריומשמעותאתלהביןהתחלתילבית.יעמולשוחחוהחלאבי,שללחדרונכנטהרבייחדיו.

רגעבכלאותנוליווהקדשורוח ,פרטבכלהרביעלמבטותאיהרבהעיףדקותכמהימדרב,זמן
שביקשנימאזמפיו.שיצאההוראהכלבוורגעלאידאובומצוין,במצבהיהשזהגם[ה "רטוניה"מו

האחרוניםיועברגעמולשהותמהר,לשםלטוריומיאודותעללשוחחשיןמוה ,]הדיריצבמב
וביותרפטירתו,התקרבותשוםראושלאאףלעטשיאהבדרמיצחקביררה"קההצדיקיםשלאלולדהי

עגיכשההחולים!לביתבדרכישמירהעמיששלחאברהםרביק"הרוה ,ןטניזיםהיווותאבחלה"עזי
אותישאלאבליםבניחוםאותנוחםנלירבהילזיב[א ,ןניטחיבהחל"עיזמאפטאלישהעהושעי

 ..ראשוןביוםלנטועתירצ ,אהה:צמלירךדבעכידושהיהיאב ,]אלוקיםיצדשניאצאימצהיה
 !עריולבישבהאבי ',ודוכםיצידקריפוטישללואיםננייבעלשוחחהמרב
חנוןנחמן 'רהרה"חהמשב"קטיפרנייןעמפוריטלויקשבביהר .ארוכהחהישלביהרםענטחף

הרביאצלהטדרליבלישבחתןבהיותושלי'\כיא:םשרנשארביהעמו,דברובלהתאמץאללתדששי
שירובאמצעהשורהבטוףחברוישבדויוליהרבנפרדזאבת,שהטתיכנבתקרלהלהחשעד

ארוכות,דקותכמהלמשןהפטיקיהרבהשיריםהרביעםהביתהרולחזלצאתתייוכשרצ ,זילימאב
כילעיניהםנראההיהבטליתווטהכמתויוהבוא!לשמשון,בי:הרליראמשם,ימעהישהיכבבר
שזהפעמיםכמהלאחרהפטוקים,ביןנרדםיבהרבשושתיקיבח.דבייןבאעםהדקלכבחשוליאצ

התאמץשהרבילחברואמרזמן,הרבהכ"כנמשןטירבלכאן,אשובדיומהתיבהותואחאקשלרבי
קרובשטיימוחמץבדיקתבלילאתמול"ככדקהלכחשוביאצל !אלאופןשוםבמר:אויהרב
וכןלתפילהעדואכטעלונשארהשחרלעלותדודבירעםעאטכבראנין!אביעםשההתש

השריפתעםהרביהתעטקלהיהתפלאחרמידאתויציביהרבאתוותללרקתייורצעתישמת.במוני
ותיכףלשקיעהעדממשמצותוהאפיתוכו'מץ'חופן,אבשוםבאמרו:יהרבברטיובש ,םוליחהיתמב
רגעאפי'וחנללרביזמןהיהולאוהטדר,להיהתפ .הבשוחדקהלכו,מעההותשיןאבלאצעמודהתא

רגעבאותותיכףבוקר.לפנותכברועכשיוקט ,יאבלצדלשהותונשארתי ,ירבהוותמצאתיתמקיי
שהםמהאתששמעכמיראשואתהרביהרים ,לרפואהמטויםמשקהלוותלקנתיואשלחיאב
לשמועלכישמישהודרןשוםהיה(ולאהתלחשוביקשביותר,השבתהבוהתקררהחאתהשעהשהכ

עלדפקיהמ"ד)בהמטוףבפרטמדבריםשהםמהשאלתיומנחה,יו"הודללפהתלרטידווליאשאביאב
נראהער,ערולביישנהאניבקולזיוהכרהשלחןאביליענהשבת?!,דעתשהודועישאלהאבי:את

אפשרהאיןער!ולביישנהאניושן?!יישאנלכם"שהכל"ןרבייאבלה,יהתפחראברכותיהלושרצונ
זיע"א.לפלא.ויהיגבוהים?!]כהםיברגעלישוןממניונפרדוידינטל ,ולפניישתגשהההמשקעל

בגליוןאי"הויאודותמעניינותעובדות(המשןלקראתלהתכונןתהיהביטעתנאניל.תפלהלוהחל
 .א)בהלביתייבשובבמקוה,לטבולקתיפהטואףהשבת,

רכביתיצר ,ותרנהדליקוטעכמכבריביתינשבןמבז
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רהנטתקהצדינ"ולעלכבודהימצדתווסעכרהזאאי"הךיערשנהכמידי

ייםחתאהבספרבעלק"לוזצמנשהמנחסחכםדישראלןותהוצלדיעמ
 )יששיליל-לואל 'יליל(בערבחמישיביוםה"איתתקייםהאזכרה

 )םיזדייגביחנלע(משליםוירהכהןניהוואד 'רחירושליס""תפארתבאולם
בדרכו~ועובדותיםרדבישאומתלמידיושליט"אחשובים~רבנים

במשךק'הנווציעלאלולי"בא'ייםפקודתובייםלתפילהמתאספיםנ.ב
בבינכג.שג1~נJ'2.גכW..:נבכנכ J_בעכ.שי.אג:כננ.מבמינבתפילסהיוםכל
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 Iניפלמעמנרנסתלק ,החמחלשקיעתמארדמרךסתבשבעושלדמדרמיסבשעת

יל.צזאררואןסמביוחחגודרביששכויבוחגח"צכ"קסכחרדשיי
 ...סבלהיכיכולאתהבערל,בערל,

והגה"צזצ"ל,טשעביןגאב"דמוןשלהמובהקתלמידםהיההאדמו"ר
I אליעזררביוהגה"צרימישיבתראשזצ"לפינקליהודהאליעזררבי

 ,.מטשעביןהרבמצדזצ"ל.לויןאריהרביהצדיקשלחתנוזצ"לפלצינטקי
 ·היהידועמטשעבין,"הרבמיוחדת.ולהערצהלחיבההאדמו"רזכה

נוכחיםלהיותתלמידיוהורשולאארוחותיואתשטעדובעתכאיטטניט,
האדמו"רנקש"פעס,האדמו"ו.שלביתובנימטפריםבמחיצתו,"

הרבכימשנכחמטשעבין.רבושלחדרודלתעלצעיר,בחווכשהיח
בערל,בערל,לו:קראבושהבחיןהרבאבלאחוונית.נטוגכעת,טועד
לאחרים.מאשראחרדיןכנראההיהזה,לתלמידוכנט.'ילהיכולאתה
נטל"בינתייםההמתנה.בחדרוהמתיןלהפריערצהלאהתלמידאבל
מגדוליאחדחיברשאותובחדר,מונחשהיההטפריםאחדאתלידו

מישהוכיהאדמו"רחשלפתעבו.ועייןזבחיםבמטכתהעוטקגליציה,
בו.מציץאחר,ולארבו,כיונוכחאשוראתבהטהואכתפיו.עלנשען
הטפראתלוהראההאדמו"רמטשעבין.הרבהתענייןמעיין?'אתהיבמה
אבללתוטפות.רש"יביןמחלוקתכאןמביאהמחברכייראיתיואמר:
זהלרש"י,בטעותמייחטשהואמהוכיהיוצרותאתהחליףכידומני
הגיבואחוקצרותבטפוהביטמטשעביןהרבהתוטפות.'דבריבעצם

 •קדשים:בענייניהצעירהתלמידשלהרחבותידיעותיונוכחבהתפעלות
 "' 1צודק"אתה 1

 iםבלימודשקעוסאליאבזחבוהרביושובשובורקרהתחתחכוסות
 ·בעתזצ"לטאלייהיבבאהאדמו"רהרה"קמוןמאתמיוחדתלקרבהזכה

כאשרזההיה .למרוקושבבטרםהירושלמיתיבקעה'בשכונתשהתגורר
לוהציעי,-6הבןהצעירהנעואתשהכירסאלי,הבבאשלמשכניואחד

התפילהלאחרטאלי.'ה'בבאבמחיצתהשחריתמתפילותלאחתלהגיע
צהריעדבהוהפליגהישיבהתלמידעםלימודיתבשיחההצדיקפתח
 Iלפטורהיהיכולולאלימודיו,מהיקףהתפעלכהסאלי'"היבבאהיום.
מקורביו.מטפריםהפרידה".עליוהייתהקשהמידי,מהרפניומעלאותו

התהאבלתה.כוטותלהםלהגישע"הלרבניתהורהטאלי"הבבא
לוהט.תורנישיחשלבעיצומומצוייםהיושהשנייםמכיווןהתקרר
גםאבלשהצטננו,אלותחתמהביליםתהכוטותלהגושהוזעקההרבנית

מהכלאחרלצהריים".עדונשנההדברחזרכןשימוש,ללאנותוואלו
לביתאותושהביאהשכןאצלהנער,שלשלומובטאליהבבאדושימים

מאוחרלהגיע?"ממשיןאיננומדועבחור?אותונמצא"היכןמדרשו:
למעונולהגיעהאדמו"רהמשיןלנתיבות,טאליהבבאעברכאשריותר,
 .יתרהלקרבהמצדווזכה

תפרשי,מדלארעי,יתר-רמאיאביבי"רדמהא
ההרה"קאללהתקרבזכהאשדודבעירדייןשימששבהבתקופה
"ווהאדמלפניפתחכאביו,שהואזצ"ל,אביחציראמאיווביהאדמו"ו

איש.בפניחשףלאשאותםאישיים,דבריםלווגילהליבוצפונותאת
רביהרה"קבנואתששיגרהטיבהכילאדמו"רמאיררביטיפרפעם

גבאיעלהקפידשהואמשוםהייתהשבע,לבאוזצי'לאביחציראאלעזר
הוכששבועובאותועשה,שהלהמטויםמעשהבגיןבאשדודכנטתבית
מאיררבישחאלעזר",רבי ,ישללבן"אמרתיונפטר.נחשידיעליאהגב

גםשונותממחלותטבלווכךחולהשאני'יהטיבההאדמו"ר,באוזני
הנתוניםבאנשיםשהטלנוהקפידהבשלהוותהאבותיי,ואבותאבותיי

לבאראותושלחתילכןהבלגנו.אולבטביבותינוהנמצאיםאולמרותנו
עללהקפידייאלץולאעיניוכראותכנסתביתלעצמוקיםיש ,שבע

הדוקהיהלאדמו"רמאיררביןיבהקשראחרים".כנטתבתישלגבאים
רביאתלבקוהאדמו"רהגיעלאשבהםשבועייםחלפואםבמיוח.ד
האדמו"רשללמעונותקשריששלוהגבאיאתהאחרוןשיגרכברמאיר,
ביתו.אתלפקודהגיעלאמדועויברר

ויוושע!וריבעללפיהכיוממנקשובתהזה?יהודיהתאריאיםםתאי
בנימטפריםמאיר",רבישללמעונוהאדמו"רהגיעשבהםהימים"באחד
כדימאיורבילביתמבוגריםירושלמיםיהודיםקבוצת"הגיעההבית,
שמכטפוה,ימאנגלחרדיהוןאילעבורבתפילהלהעתיוממנולבקש
למשפטלעמודהיהוצפויכלשהובענייןהטתבןעטקיםאישאותונהנו.

רבוהיהשבשעתואחדגםהיההצהקבואנשיביןהיום.למחרתמורכב
םיאתלהם:ואמרהבקשהאתשמעמאיררביבחיידר.האדמו"רשל

אותועליתפללבבוקומחרכיממנותבקשוהזה?היהודיאתרואים
כןלשםוכיהפונים.שללרוחםהייתהלאהפנייהייוושע.ואזגביר

אתייגלגלמאירשרביחשבולאהם ?מירושליםלהגיעעצמםהטויחו
שניםוכמהבכמהצעירשהואעודמההאדמו"ר,שללפתחוהכדוו'
עליתרלהתחבטלהםהניחלאמאיררביאבלהקבוצה.חברילעומת
צלצלבבוקרלמחרתלפקודתו".לצייתאותםועודדשבוהואהמידה,
 :מאיררבישלהגבאיהיההקועלהאדמו"ר.שלבמעונוהטלפון

ולהצלחתולשלומולהתפלללהזכירכםממניביקשמאירובי"האדמו"ר
 I " ...אחריותכםוזוהיכתפכםעלכעתתלויבוצמשכןעשיראותושל

 ·פלאיתבדרךשיהאנושעאידשמובטיעתאכמובן,הועילוהתפילות
נשכחהבלתיהגה"צמורנועםהאדמרירהיהגדולידידמצרותיו.ונחלץ

 ·בקשרהיהכןמא,זעדלזהזהאוהביםוהיוזצ"ל,חשיןזאבבנימיןרבי
 Iייטוריםבעלהיהכןצר,הגליוןאךהנטתריםמהצדיקיםכמהעודעם

זיע"א.מופלא,וצדיקוגאון

~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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I תחנוטובהסהנרפאיתנהותבריא .ונהיבתיטלירקיוכאשלערלז
מן.אנפשויףג ,שוכחהבתיסרוכתאולרפ .יסדמהיל



 1גמוראיסור 1אמיתיאיסורזהושפאהימים,שיאריךהרנ,נשםומודיעיםמכריזים
לפאהעצמןשעוותביןחילוקשאיןכןגםופוסקסופו,חתםתינכולפאהעצמןשעויתביןקיחילאין
גםפוסקומפורסם,הדווגדולשהיהאוזיםעציבספוגם !נכויתידבוז'צילמבעלזאהמהוי"דמוןהגה"ק
אישכלצויךכןעלשבע.בארבספוכתב!וכןחילוקשאיןכך,כןבספוונדפסה-ישואלאלפילפניבדושה

הקדוש.לשונוכאןעדבזה!"ביתובניעלהיטבלעייןספויםובעודקדושים""דיבורים
גמיר!איטירזהיפאהשבתבלילההכרזההתור""קולספרבסוףשובנדפס(לאחוונה

פעמיםהרבהנוהגהיהז'צילמבעלזאמהרי"דהגה"קאדמו"וכ"קכמההתפוסמהכןכמווס"ח.בעמוד
שבת,גוטבאמיותלפניועוברהיההקהלכאשרקודש,שבתבלילאמוהדבויםוביןבעלזא),בספויפעמים

שבת,גוטלומולעבוו-שמשנחמןרי-השמשתוומגיעוהיההאיסורחומולכל"ידועהלשון:בזה
השמשלהכויז!לך-אויס!"רוף"גייקדשובלשוןלוקוראהיהנפסקכישלהן,בשעוותההולכותמנשים
"מיאיזהלשון,בזהומכריזגדול,בכחומכההבימהעלעולההיהדתעלעובותזהע"ינקראתשהיאבשו"ע
אאיזשייטלאזזיין,ימיםמאויךזאלובדעובשםומודיע,מכויזכלוהנהכתובה!בליויוצאתויהודיתמשה

ימים,שיאריךהובבשםומודיעיםמכויזים =איסור!העכט'עהיטבוואהשמים,ביואתשו"עשלומדמי
מבעלזאהמהרי"דנכד(מפי ."!גמוראיסור !אמיתיאיסווזהושפאהנכריתלפאהעצמןשערותביןחילוקשאין

פעמים).כמהבעצמושראהממהזאתשזכוזצ"לרוקחדודיצחקוביהרה"צזי"ע,הגהותערוךבשולחןכעתונדפס !שייטעלשנקוא

זצ"למזוטשקאאדמו"רהרה"קשלקודשדבריתמתיךקטע-יפהיותרלרחובלהיראותזההפאותשלהמטרהשכלהיאהאמת
ישראלבנותאצליופיזההיהשלאנכרית,בפאהיתייפושלאופחדתה,ראשהעלוההכנעההצניעותלחיזוקהנועדהראשכיסוי

(שה"שבפסוקורמוזאצלן.היופיזהוורקתתהלל,היאהייראתאשהכיהכשרות,בלבישתכללמתקייםאינושמיםוהיראתוהבושה
כשאתרעיתי,אתיפהזהעלמקלסהוהקב"הפרש"יכתרצה,רעייתיאתיפהד)ו,היאשהפאהעכשיו,הנעשיםובפרטנכרית!הפאה
בצניעותנוהגתכשאתדהיינולי,וצויהכשאתשלךהיופיזהודרקעכ"ל.לירצויהבהם,שיסתכלוהרע,היצרלגרותופריצות,יופילשם

(מהד"תלאברהםחסדובשו"ת .)ט"י-ז"טאותהיפרקוהישועה(הצניעותכרצוני.דלהראותלצלן.רחמנארעיםבהרהוריםויחטאו
הכי,להמדעבדינןאזהרה)ד"העב.(כתובותז"לרש"ישכתבממהספ"ז)אה"ערחמנאהרבהזהעלונענשוחמור,איסורהואהיופי,
מכללבועלה,עללהתנאותשעשתהכמומידה,כנגדמידהלנוולהמשובשמנהגהוא ...הזהוהמנהגלצלן,

שהיאפריצות,משוםהאיסורדעיקווכיוןז"ל)וש"י(עכ"לדאסוושלפנינודווותבכמהמהמתחדשים,
תווהנכוית,פאהלימהעצמןשעולימהאדם,לבנימתנאיתבפאהלהסתפקכ,ךוהנהיגושחידשו
זה,עלצועקהעולםכל"כבועכ"ל.התווהמןואסוולהם,אחתאמןהאמתבדוךינחנווהינכרית,
שיעוו,בלאאיסוויםהובהכךכלשמלקטיםקונטרסיםקיבלתינכריתפאהדאיןלהוכיח,וישואמן.
זההפאותשלהמטוהשכלהיאהאמתמזה,יותרצויךמהשהויישואל,לבנותהואוילבוש

כברכולםהתכלית!כלזהועלינו,לאיפה,יותולרחובלהיואותאה"עובטוופי"ג,אישות(היבומב"ם
לאובביתיפה,מתלבשותהםאזלוחוביוצאותכשהםשהוילוחוב,יפהלהיואותוקהיאהמטוהשכליודעיםליתןחייבשהבעלהבגידםכתבסע"ג)

כסףלהנותניםלאאזיבביתלאכשהבעלעווךשולחןפישעלכ,ךהיאוהאמתנראים.איךלהםמשנהוכו:נכויתפאההזכירולאלאשתו,
צריךמהכןאםשוטין·בקיצווךאיןלבעלהמלבדלביתה".אלאתכשיטיןניתנו"לאתכשיטין.אםלהתקשטוהטווהומב"םכתבובתכשיטיןוגם
ועושיםהולכיםאזאיסור,זההוהווכלככה,אחוזמאהזהלאחוים,חןלמצואכדיהכלזההוילדבו,יותולעללהקיףצבעוניןבגדילהשנותןשם,

הדבו"כלהויזהבוחוב,חןלמצואכדידבו ~ " H 111מזזטשקהרבינכריתפאהכתובולאופדחתה,ראשה

רצובךלעשותוזכבולפביךשלמחבתשובחחחזירבומלכבואביבו
להייתיריציתהאמתאתיידעיתפנימהבליבןישראלנשיתאילםהכללי,ברחיבהשלטיןראשישנטעיבגדיםקצוית(שמלדתהשחזלבישיישארנכריתהפאהאתיבעריהכשריתישראלבניתכללכיזכני

אמן,יהפרטהכללבעדתגןבכךהמתחזקיתצדקנייתנשיםהמיניאיתןיזכיתבמטי"נ,לבוראןנאמניתשמיםמלכותעוליפריקתההפקרותמריחלבמשיםבלאזאתלמדיאשרשקדפדת)יגרבייםצמידים

למערכ-;ת-מכבnיס
 .עשהוהקב"הזכיתידמשיחא,עקבתאהעלוןמעוכתלכבוד
לתרוםשהבטחתיבזכותמצויםיציאתכמוכמעטנסאיתי

ברק,בניט,אברהםזה.אתתפרסמואנאשלכםלעלון
אלמוניפלוניאתיעצרולאאםש"ח 180לתווםהבטחתי

ירישלים.א,ה.היה.כךואומנםמהחקירהמןזכאיויצא
הקדושיםישואלעםדמשיחא,עקבתאהחשובהעלוןלכבוד

שרוציםמבחוץגדוליםשונאיםלנושישבמצבנמצאים
"מהוסיךמבחינתמבפניםאויביםוישחיים.לבעלנו

אתהמקימיםתורהבלומדינלחמיםיצאו"ממךומחרביך
הםווקממשישראלעםעלושומריםבתוותםכולוהעולם
כלנלחמיםובהםישראל,עםעללשמורבנטלנושאים

וודאיהזה,הוגשמהבשללומראדםוצריךבכוח.ן'הזמ
חייביםאבללנו,שידועיםתשובותע"פמהקב"השהכל
נשותרואיםוכו'ובי-םבב"באםלתקן,אפשרמהלראות
ואש,ועדוגלמכףממששחץבבגדיההולכיםאבוכים
בדוונוהפוסקיםלכלגמוראיסורשזההברךעדחצאיות
ושאוצמודים,בגדיםהעין,אתהמושכותפרוצותפאות

אישהוכלשלנו.הקדושהמחנהאתומטמאיםבישין,מרעין
בידוקההלכהע"פלאהולכתשאשהרגעשכלידעוובעל
גבוכלהולכת)פלוניהרבשלשהבתאיךלפי(ולא

ולאביותר,חמוויםלאוויםכמהעלעובועליהשמסתכל
טומאהרוחבונכנסבסה"קכמ"שהחטאמכוחאלאזהרק

ישכאלווהרבהסוף.בליעברותלעודאותוהמושכת
ע"פלאבוחובהולכתאישהשואואחדמפעםוקשנפלו

ביןההבדלמהוא"כלנפילתם.מקווהיהוזהוההלכה,
להשמידרוציםהםהויבדוונוהס"מלשלוחיאישהאותה
אישהאותהאבלבכלום.בעז"היצליחוולארוחניתאותנו

רגע.בכלישראלעםאתומחטיאהטוביותוהובהמצליחה
ובכךפאהעםשהולכתמחנכתשישלשמועמאודומצעו
הציוויכלשהוילתקן,הזמןוזההתלמידות,כלאתמלמדת

ובכלמאחויםהאשהלצניעותהואראשבכיסויהקב"השל
מב"ב.שםבעיליםר"ל.ממשההפךאתמקיימיםהפאות
כתובהרבים.ומזכההנפלאהבטאוןדמשיחאעקבתאלכבוד
מכ"קשמעתיעיניכם.ואחרילבבכםאחויתתורוולא

שאמרזיע"א,חיים""חוקיבעלאמוניםמשומריאדמו"ר
תחפשו"שלאהיינותתורו""ולא"היתר",מלשון"תתווו"
ששמעתי.עדכ"קת"והעיניםלשמוושלאהיתרים"

אידו".אני"גםמח"סרביניביזהכהןגמליאלדואוייתאראיק.כודפח"ח
 50לתרוםהבטחתידמשיחא""עקבתאגיליוןמערכתלכבוד
התאויךעדלעבודהאתקבלבאםהדבר,אתולפוסםש"ח

כןועלמסודרתלעבודההתקבלתיה'ובחסידשקבעתי,
ברק,בניא.א.כברכההסכום.ומצ"בהדברלפרסםאבקש

פעלכםכלעלעליוןמפיתבווכוהקדוש!העלוןעוךכילכבוד
גדולהלישיבהיתקבלבניאםלעלונכםש"ח 50נדותי

י-ם,מ,ג,בבוכההסכום.מצ"בנושענו,היוברוךמצוינת,

לעלונכםש"ח 105בזהמצוףאנידמשיחא""עקבתאלכבוד
קיבלתיוזהמאודחשוביםבנושאיםשמחזקהחשוב

גופהברוחהוחזקהשלמהבריאהתוולדביתיאםשבעז"ה
שנולדההיובווךבהויוןחששותלנושהיולאחרונפשה,

ויה"רוחזקהשלמהבויאהחודשים-3כלפניביתנולנו
מהצפון,ע,ט,בימינו,במהרהצדקנומשיחבביאתשנראה

אםאשמח !ובשלוםעקבתאוהיקרהחשובהעלוןלכבוד
ש"ח 100לעלוןשנתווםהבטחתנוישועתנו,אתתפוסמו

וכךנושענווב"הובקלותבמהירותדיותנואתנמכוראם
שתמשיכווצוןיהיעולם,לבוראתודהנמכרההדירההיה,

.ירושלים.ר,רבברכה .עמ"יכלאתלחזק
בזכותכם:ישועהספורוצ"כבייתךהחשובהעלוןלכבוד

והבטחתישנים-12כשלותקלאחרמהעבודהפוטרתי
וכןש"ח 150החשובלעלוןאתרוםלעבודאמשיךשאם

לאחרפלא,באווחחסום,אינטונטאםלעבודאדרוש
ממשיכהשאניליוהודיעומההנהלהליקראויומיים
אזהאינטרנט,אתלחסוםבקשתיאתדחואךלעבוד

רקשאחסוםוהצעתילעבודלהמשיךאוכלשלאהודעתי
שהדברבטוחההייתילאאךהסכימווזהשלי,המחשבאת

ואכןהמשימהלהצלחתש"ח 50עודהבטחתיאזאפשרי
בשלום.מקומועלבאהכלה'ובווךל"נתיב"התקשרתי

עילית.ביתרעזרימשיש"ח. 200מצ"ב
חזקודמשיחא"!"עקבתאוהנפלאהחשיבהעליןמעךכתלכבוד
חודשמוציאיםשאתםוהיקרהנפלאהעלוןעלואמצו
והטירחאההשקעהניכרתשנים,עשרותמזהבחדשו

בקירובגדולחלקנוטליםשאתםספקואיןהמוובה,
מידילישיבהלנושולחיםשאתםמיוחדתתודההגאולה.
העלוןעלמתנפליםבישיבההבחוויםעלונים,חפיסתחודש
קוראיםמהתנוו,שיוצאחםלחםעלשמתנפליםכמו

מאודנהניםהעלוןאתגדולובצמאוןבהשתוקקות
המרכזבאזירמישיבהאלחנןובהבהערכה .ומתחזקים

הבעש"ט

הךח"קשללויצונו
מבךלסבזי"ע

בכלעת

",ההישמה

הגזלוהלנסיעה
לציןןהקזןש
באןזכןליאש

גדולהבבהלהקפץמדוע
סניורבןנתןרביהגה"צשח

הגה"קשלימיובערובשליט"א:
עליוציווז'צילשניאוריחיאהובי

בוגליומעטיוםכללילךהרופאים
גיסופעםעמוהלךעצמותיו.לחלץ
לפתעקפץמהלכיםובעודםנר"ו
לכביש.במדרכהעומדוממקוםהוב

את

האליקיים
אנייךא

יחיארבי

שניאוו

זצ"ל

מהלואותורץמאדגיסונבהל
תמיהתו,עלהרבהתפלאאירע,
חז"לשאמרובמהתבחיןלאכיצד
עליזאתאשהיאחויולאאוייאחרי

נהןויסגיהגביוותבגילשהיהאף
כדרךעטוףוראשואחתבעין

ועללצדדיםיביטשלאהחכמים
זהכלועםכהות,משקפייםעיניו

אבתריאנןנענה.ומהלדבו

נפוץלאחוינהלצערינןדמשיחא""עקבתאמעוכתלכבוד
ממשגלויהרגלכשלמואהקצר,בלבושהליכהבמחנינו

נשתכחההגלותשבאורךמכיוןוזהשקופות,גרבייםרח"ל,
יצאכעתסבא,ישראלומסורתהאמיתיתהצניעותדוך

היטבמתבאובותפארתך","בגדיבשםנפלאקונטוסבס"ד
ופוסקיםומדושבגמואחז"לע"פהאמיתיתהצניעותדוך

בלבושוצורתההוגלכלאתלכסותואחרוניםראשונים
התחזקווביםב"ההדורות,כלישראלומנהגכמסוותאווך

קיימת . 052-7652509בפליבחינםלהשיגוניתןמהקונטוס,
וכןבהלכה,המקורותכלעםבאויכותלגבויםמהדורא
ועצומהובהומצווהישואל,בנותעבורמיוחדתמהדורא

הצניעותאתלחזקכדיהקונטרסבהפצתולסייעלעזור
ירישלים.ש.י,בברכהקדושים.ישראלואמציחזקו
ידועיםרב!שלוםדמשיחאעקבתאהקדישהעלוןעורכילכניד
שמיםיראתבושישמישכלע"ב)(ויבברכותהגמ'דברי
כמועלוןשכשויאיםספקאיןונשמעים.מתקבליםדבריו
זה,קדושבעלוןלזכותויצהאחדוכלמי,דשנחטףשלכם

מלאיםשבותווהשהדבוימזהגדולהיותרהוכחהלךאין
שליט"אארושהובשלבספרו!ואיתיטהווהשמיםביואת

הימים"שבעת"אוושלבשמושכתבהשלום""בגן
אולטובבעלהעםהאשהשהתנהגות-הקדושהבעש"ט

אפשרבתחוםומניסיוניהבעל!שלבמעשיותלויזההפוך
עצמועלשימרהבעלשאםומנוסה,בדוקשזהלומו

וכו')מחשבה,העינים,קדושתהבוית,(שמירתבקדושה
צויךלענ"דילכןוכו.'לאואםוכו.'אותו,תכבדאשתו
תלויותשהןמאחולנשים,ולאלגבויםיותולדבר

הפסוקע"פזאתלרמוזוניתןמהבעל.והכלבבעליהן,
הגבואתהז"אבךולאדבר"ערותבךיואה"ולא :בתווה
:!יתרת,.ןטומאה.מינימכללהישמוצויך

יפה!



הכנסתבביתישבושעהבאותההמחאה.קולהדהד
אשריישורון'ביהכנ"ס'שלקבועיםימכובדיםהנדול

בליזולכאןנכנס :מהתעוזהנבהלוהכלבירושלים.
שבת,חילולעלמוחהוצועק,עומדרשות,לבקש
התפתחהבמקוםנוחות.באינעהציבוו ...נדולהחוצפה
היוננ.דוצעקותבע,דבצעקההחלויהודיםכמהמהומה.

לעברוהתקרבוהםמעשה.לעשותשהחליטומתפללים
ומשניסו .בשלושלוםריאן ...הזרועבכחדוילהורבכדי

הסיטהואזאתלעשותמהםשמנעמיהיהבכח.להווידו
אתלסייםשלוםלרישיתנובמפניע,ותבע .הצידהאותם
עורוהמעמד .לביתוושביודסיים.שבדרוןהרבדבויו.

שלתערובתשוםללאספונטאניתמחאהרב:רושםבי
אחדאףנבוה.אישיסיכוןומתוןשהיא,כלצדדיתכוונה

היהיכלהוא .העולםלכל"לדאונ"ממנוביקשלא
כבודלהסתכן,ולאמשפחתועםשבתבסעודתלהמשין
-ימיםבאותםהארילועלתךואותווהביאבולהטשמים

חייבדרןאותיליוותהההיאקנאות-אמתשלזכרה--
מפווסם).תורהומרביץת"חהינוכיום-דאז(הילד

האש,"עלייירהנחתשברכתהאם
"הרב :שלוםויאתאשהשאלההרב"כבוד"טליחה,
עלידומניחשהמברןיודעתואניאותי,לבוןהסכים
 .ראשי?"עלידיואתהצדיקהניחלאלמההמתבון.ואש
ר'חייןומצוות.תורהמשמירתרחוקהאשהזוהיתה
הנרותעלבוכתפעםאי"האםאתו:עללהוהשיבשלום
וברכתי".הדלקתיכיפורבערב"כן,שאל.שבת?"בערב

עלידיןאתהנחתשברכתבשעה"האםהאשה.השיבה
אסרה,שהתורהבדברנניעהכלאףשלא!בודאי ...האש?
רחבנוסף,עומקכאןישאבלשנונה,תשובההוא!אש

I עלידיםמניחיםאיןאש!הם-ועבירהאיסוריותו.וברור! 
 Iליבופריאלאבלב,דמוחופריאינההתשובה !אש .

 .שנשאל,ברנעמיד .שלוםר'שלשמיםביראתהבוער I 0774360670המחבראצללהזמנות
 ._._._._._._._._._ .. _._ ...... I .אוכלתאשלפניוראהידיו.אתיניחלאלמה .

נקיות!שלואותיהראתוהותירהגידזלאתשרףכונסכשנחשנהשלהארס
 tשליט"אבידרמןאלימלךרכיצ"הגהסיפראזתהעזכדא-לאחרזנה!שארעהיהשגחתשלמזפלאסיפזר

מוניתהאישלקחבמקוםבומשמח.במשהואדובה,אלאבמיוח.דגדולקידושבמירוןנערןכחודש"לפני
והצינרבהבהתרנשותפניואתקיבלזה .הרופאלביתונסעולאחרביותר,מרוגשהיההקידושאתשתרםהיהודי
לאברפואה,ורנלידלוןישאהאיש,פנימי.צילוםלפניושלסודואתלילספרוביקשאליי,התקשרהשבת

לוהיהולכןרנטנן,לוםיבצמסתכליםצדיכבכללהביןולהביאברביםסיפווואתלספרשאוכליכדהקידוש,
הזה"הנוש .בצילוםשחורגושלווהראהלעזרהוופאאתשליט"אהנה"צהחלכןבציבור",התעוררות

ארסנינידולבעצםזהוהרופא,לוהסביר ,כאןרואהשאתהפתוח,במקוםלטיילהלןיהויד"אותו .סיפורו
כיעדמוחשיתחייםבסכנתוהייתשל,ךבריאותשפעלשכלהרנישהואארסי.נחשאותוהכישלבולמנינת
למרבהאךימים.חודשלןנותניםהיולארפואיתמבחינהעלמתמוטטשהואלפניסביבומסתובבהעולם
אתוהותירהגידולאתשרףבןשנכנסהנחששלהארסהנסיהקב"הואמר:התרגשהאחרוןברגעולכןמקומו,
הנה"צלשלל".נפשןלןהייתהוכךנקיות,שלןהריאותומידבמירון,'הודיהסעודתאתןואניאותי,תציל
אתכשראהאבל ,ידתהיהלאהזה"הרופאוסיפר:ףיהוסשכבשם ,החוליםלביתוהובהלהתמוטטמכןלאחר
ננויאשאמנםואמרנסערכןכלהיההוא ,הצילוםתוצאותניסיםבניסיאן .ימיםמספרבמשןהכרהמחוסר
עלהואמקבלשראה,ההשנחהפוריסבנללאבל ,ידתאדםיצאכשבועייםוכעבורמצבו,אתלייצבהצליחו
זוכיםכולם"לא .אחת"מצווהעלמעתהלהקפידעצמונערכוהחולים"בביתרנליו.שתיעלהחוליםמבית

לשומעיאלימלךרביהגה"צהטעיםהדבוים,"אתלראותהתקשרהתוצאותשהניעוולאחרבדיקות,כמהלו
מקבליםשהםהימכות'איןלראותזוכיםכולםלאלקחו.במקוםוהרופא,בו,שטיפלהוופאאלהאיש

ולהראותללמדיכולהזההסיפוראבללטובתם,בעצםנועדושיקחלוהורה ,הבדיקותשלהתוצאותאתלהשמיע
ישועהלהםומזמיןברואיו,כלעלמשניחה"הקבכיצדדר,ךמבוהל,דיהיה"האישנן.שברמתביתואלויניערכב
 .מכךיודעיםלאכשהםנם ,קשהבמשהומדובןאליכאותוהרניעאהוופבלא

 , ..התרלכתלעזררדההמאתמןעלקחתדיתמכררזלשי
מצוותמלאהמזוודהעמןאילהבשתוכלמואשתדאניהודהרביהנה"צמרןשלהנדירבמסעוזההיה

 ...טוביםומעשיםבניןלהקמתכספיםגיוסלצורןלאננליהליז'צצדקה
המטוס,מןברדתוהק.'הישיבה

ועלההרכבתתחנתאלישרפנה
גמראופתחישבהקרונות,לאחד

ללמודוהחלבאמתחתושהחזיק
היכןלשאולאוכלללדעתמבלי
למחוזלהניעכידלודתעליויהיה
לנסועהתחילההרכבת .חפצו
חלפוהקרונותמרחקים,וגמעה

שונות,תחנותפניעלבמהירות
לפתע,בגרסה.שקועוהרב

מסוימת,בתחנההרכבתכשעצרה

אתלשאולבליבופתאוםעלה
היכןיודעמהםמיסביבו,הנוסעים

כאן"בדיוקלו:ענו ?פלונימקום
תמשיךהרכבתרנעבעודכיומי.דלרדת,עליך

שהכילהבמזוודהואחזעיןכהרףהרבמיהר "!בדרכה
-וכיו"בספרים,ותפילין,טליתהאישיים:חפציואת

היוצאתהרכבתכשדלתותבזריזותוקפץלפתחמיהר
לימים,סיפרמאורע","מאותו .מאחוריונסגרות
 ,דאנהשוםבלאללמודצריןא)דברים:שני"למדתי

תחמיץולאתאחרשלאלןדואנהקב"האזכי
המזוודהאתעמןלקחתתמידלזכורישב)מאומה.
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זצ"לצדקהחגריייי

 ",יםשמכחשיכהתירתו
מרןאלניגשהתלמידיםשאחדפעםארע

בבקשההשיעורילפנזצ"לצדקההגר"י
שיוכלכדיהישיבה,מסדריהיוםלהשתחור
ביוםיצאואשרמשפחתו,בניאללהצטוף

"שמערבנו:לואמר .הטבעבחיקלנופשזה
מןשתבטלרנעכלעלחבלבני,בקולי,

ונענה " ...בשמיםחשובהתורתךהלימודים,
בישיבהנשאר ,דבריואתוקיבלהתלמיד ILII ,"":.ז:::_.

לחלוטיןשוכחכשהואהשיעור,אלונכנס
ויהיהיום.לנופששיצאוהמשפחהמבני

תה,כוסלרבנוהנישוכאשרהשיעור,במהלך
לאותוהכוסאתוהנישעמדיום,בכל

 · .הכיבו.דכלהיוםמניע"לן :באמרו
קרוביןשכלבזמןהתורה,עללשקודשנשארתהואאתה
 ." ...חלקךאשרי ...לנופשיצאו

החליפהכתררכעצמיהייתיאלמליקרראהיהמהלעצמכםתארר
צדקההנר"ימרןישבבירושליםההפנזותימישלבעיצומם

 ·חנישבוח'צדקה""שמשהכנסתבביתבתורהועסקז'ציל
התפוצץולפתעלביהכנ"ס,בכניטהחליפתואתהותיוהוא
"זאתצחות:דרןהרבאזאמר .חורבהויצרחליפתועלפנז

קוראהיהמהלעצמכם"תארו ...כפרתיזאת ...חליפתי
 I " ...החליפהבתוןבעצמיהייתיאלמלי
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