
ל Itזציוסףעובדיהרבנוהגה"קמרןהגאיניםגאיןשלמאויריבבלאהתנאהאיהסתלקיתעם
גמרא.לומדיםכיצדציוןבןחכםואילורייךפרופסורבלשכתדמדומיםשעתזוהייתהמסוב,ךעובדיהרבנובדודנוהדביסמזכהוגדולהאדידהגאוןמוןעללכתוב
 ...גאוןהאירבשלידואתכעתנישקתיסאלי:הבבאמרןבעיניואמיתיתמצוקהוהייתההכירורגית.במחלקהראוייסאנוואיןלמא.דעדהיהגבוהשכןביותר,הדבוקשהזצ'ל
לבקוזצ"למרןהגיעבעתשליט"א:אלוףהגו"שסיפרמדי.לולהכאיבליקשהגדול.אדםשלכם"אבאכשאמר:תורהללמודבשניסעשוותלפניעודהיוזיכנוהיותאולסלכך.
זצ"ל,סאליהבבאקדישאהסבאמרןבביתהימיםמןבאחדהטיפולאתלבצעאפשראימצבו,בגללשנימצדבחיינתחזקלמעןגרגיריסכמהלפחותלצייןעלינושומאמפיו

הקערהמןלחלקובקשומלכים,בכבודסאליהבבאכבדוצרחותתשמעואםתיבהלואלקריטי.הטיפול ...בהרדמהנצחשכולולעולסנפשנולהכיןהפרוזדוו
אני.לאהאדמו"ר,כבודוהשיבו:מרןהנוכחים.לכלהגדולהניגשהבן,שלי'טיא,דודרביהרה"ג ." ...הטיפוליםמחדרבש:יסכדהרש"יאין

לנוכחיס.לחלקהחלמרןואזהתעקש.סאליהבבאאךבעדינות.אותווהכיןלאבא,אחתפעםירושלים:מחכמיאחדסיפר
מרןידיאתונישקמאדסאליהבבאשמחשעהבאותה"למהבביטול.ידהניףהאבשלמהוביהגאוןמרןעםזצ"למרןנפגש
האירבשלידואתנישקתיכאילוכעתאנימרגישואמר:יעסוקהרופאקשה?יהיההגאוןאתמוןואהזצ"ל,אויערבךזלמן
היהזצ"לחשיןזאבבנימיןרביהגה"קמודנואףגאון·יש ...במלאכתיאניבמלאכתו,כבודומהעלשאלוענין,באיזהשקועהנ"ל

להתעלותזכהכיצדזצ"למרןעלבהתפעלותמתבטא"שליחבדיןהלכתיבירורליאיזהואיתימהזמןשלפניענהו:שקוע,
שבשמיס,לאביהםהמוניםולקרבהראשוניםכאחדבתורהאתשיעסיקעבירהילדברענהוהוא.היכןיודעאיניוכעתבש"סרש"י
מרחם"קדושהינועובדיה"חכםאומר:והיההקשה,הטיפולבתוםדעתי".שלמהרביהתפלאבש"ס,כזהרש"יאיןמרן
ואוקמיה"ידיהליה"יהבאבא,שללחדרודודרבינכנסואיךכזהרש"יראיתיאניוהריואמר:זלמן

לפניזההיהשליט"א:יוסףיצחקריהגדולהגאוןבנוסיפר"למה",מעיונו.אותוועוררמרןואמרחזרכזה,רש"יאיןאומרכבודו
פטאלאברהםחכםהצדיקוהסבאשנהמשלושיםלמעלהכשהבחיןהגר"עמרןהשתומםאותולסובביםופנהבש"ס",כזהרש"י"אין

לקחניאבימרןהחולים.בביתואושפזלמשכבנפלזצ"להרופאים"למהבו,פלונית)(מסכתלולהביאמהםוביקש
אברהםר'ראהכאשרהסבא.אתלבקריחדיווהלכנועמולאעודלמהמתמהמהים?והראההגמיאתמרןפתחמהירושלמי,

לחיותלהמשיךרצונוכיולומרלבכותהחלהדגולחתנואת ." ...בטיפול?התחילואחדדבריזהשאמרשמההנ"ללגאון
דבריובקודש.כהרגלוהרביםאתלזכותלהמשיךשיוכלכדי ...שכתבתהספריסמכלחשוביותרשזהלןתדעהנ"להגאוןחשתומםהירושלמי,עלשםהמפרשים
 ,זצ"למדןשלהטהורלליבונגעוטהורמלבשיצאוחלמתיע"ה:הצדקתלזוגתורצוןבעתזצ"למרןסיפרפעםכפשוטו.התורהבכלמרןשלמבקיאותו

שהואכדיותוךחמיושלבידותפס .מעשהלעשותהחליטלביתי,אליבאזצ"לחיאישהבןהגה"קמרןכיהלילה ...חזקותרדחדתאלוהידכיחשבתי
כןעלוחזראליומשכוואוקמיה"ידיהליה"יהבאומראתשיראהלפניווהצעתיהלימו,דלחדרכאןאותווהכנסתיבזמןכיסיפר,שליט"אאלוףשמעוןרביהגאוןתלמידו

ענהוהואייסורי~?עליךחביביםשאלו,פעמים.שלושהלו,והראיתיהראשוןהכרךאתהוצאתיאומר","יביעספריהימיםבאחדהחלושנה,כשבעיםלפניבירושליםההפגזות
רבלאזמןותוךשכרם",ולאהם"לאזצ"ל)הרב(בהוראתכילואמרתימכןלאחרמכך·והתפעללדפדףהתחילוהואברחווכולםיוסףפורתישיבתלכיווןקשותהפגזותלירות

והמשיךלאיתנוחזראברהםורביבעליל,התוצאותניכרולאבינולקרבםהעםלהמוןשאמסורדרשותעלעובדאניחששוכךבתוךהעתיקה,בעירשכנהאשרמהישיבה
הרביםבזיכויליבומשאלתכפישניםהרבהעודלחיותלומרהולךאתה-ואמרמא,דהתפעלהואשבשמים,כיוחשבוהואהיכןידעולאאשרעובדיהחכםשללשלומו

לקחו.לשומעיתורהובהרבצתהספריםמכלחשוביותרשזהלךתדעהעם,להמונידרשותז'צילעטייההגר"עהישיבהראשמרןאולםבהפגזות.נהרג
ארסינחשידיעלהוכשבiעבתהפרדתחולבאהבלאכללבדרןשכןי,דכלאחימיןשחזו(עובדא ...שכתבתרצומידהמדרש.בביתוחפשוהולכוהוא""חיאמר:

עלברביםשםדרשתמוהבפתחזצ"למרןכשהתגורררביסטפייםעלירכתברכירהגםכהלל,ענררתןוהיהמעצמרלדביעלשוכבוראוהוהישיבהלהיכלסיכוןכדיתוךשליחים
 ,,(לןליולאזאת,חיפשלאמלכזמ,ככידתלמידיוהמיניבןינהגובחייו

 .וכובשבתפרהלחלובהודילשאטורואמרבשבתבהח ...עיישלביחרבהלפנירשיקדרלאחיבחדירבוכהיארהיאחתבתורהועוסקשוכבוהואעליה,ואבניםברצפהשמיכה
בשבתחולבםוהיהופרותכבשישלושהיויהודישםהיהאתשאלניההמיניםלפנירשייםהייאשיעתעבייבשניםרפעםנפשותסכנתחכם,לעברו:זעקומידלידו,דולקיםכשנרות
בוהתרהזצי'למרןרבנו.דבריאתששמעלאחרגםבידיו,להאזיןהצלחתיפעםיהשיב,בפיי?הזמןכללרחשמהיהאישי,נהגרהרבואילוהמקום,עלנוחתותהרףללאהפגזותפה,להיות
לחלובוהלךכדרכוהמשיךהואאךבשבת.יותריחלובשלאגאררה")יגלתביאני"אללרחשישמעתירומיד ...חזקותרוחותאלוהיוכיחשבתיבפשטות:השיבם

לביתהובילהוומזדארסינחשהכישובדרכובשבת.דלוקיםהאורותשכלמרחוקוראיתיבבוקרהשכםהגעתיהבניןמןצאתולאחרתיכףוהנההישיבה,מבניןעמהםיצא
לבקרווהלךמאדהצטערכךעלשמעאשרמרןהחולים,אליהורביהרה"צזצ"ל,שאולאבאהגרב"צמרןשלאביו ...ונחרבהבניןכלהופגז

הלהחזףולבטוףהחולים.בביתבכללומדהיהזצ"למרןכיסיפר:ז'ציל ...שלילספריםלחדדרליתן
הישר.לדרךשקועוהיהרחל""אוהלבביהכנ"טלילהלאולילהיומםגבולללאבובערהתורהואהבתשקידתכך

לנהוגעליךוכךההלכהכךהמדרשביתגבאיהייתיאשר"ואניבלימודו.לאממשבתרייתא,זיבולאועדנעוריומשחרהחלישבותו
מהמשתתפיםבאחדומעשהאחריוונועללימודואתשיגמורעדלומחכהזההיה-דורות.בכמההזהכדברונשמעכמעטנראה

שהיהזצ"למרןשלבשיעוריםמרןהיהאחד"לילהביהכ"נ.דלתותאתאות.בסנדקהואהתכבדאשרנכדושלהבריתבשמחת
כךעקבאשרהנזלתבמחלתחולהניתןשלאוראיתיחיכיתיבלימודו,מאריךעיכובוחלירושלים,גדולילהגיעאמוריםהיולברית
מטפחותתידרעימולקחתהוצרךיהנהואמרתי:למרןפניתילהפסיקו,התחנןוהואשלוהלימודסדריאתשיבשהעיכובמסוים.

עלמרןדיבראחתפעםאף·ויניחאחריוינעלכבודוביהכ"נ,מפתחותזהעלמוותראנימהסנדקאות:אותושיפטורחתנולפני
ממקוםולטלטללהוציאהאיסורהשיבבכניסה''.'השטיחתחתהמפתחותאת " ...שלילספריםלחזורליתןשלם,בלב

לאחרעירוב,איןאםלמקום"למחרתי,'בלימודו.והמשיךבחיובמרןמתמהמהים?הרופאים"למה
למרןאדtנאותוניגשהשיעור"הגעתיוסיפר,שאולאבאהרבהמשיךטיפוללצורךהחוליםבביתשההאשרעתזקנותובימיאף

יכולשאינויעשההואמהושאלוהאורותשכלמרחוקוראיתיבבוקרהשכם
.... ·_-_·_·_-_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_· r .אזהיהלאועירובהמטפחותבלילימודשמדובבליביחשבתידלוקים

ןככששמעלנהוג.עליווכןהדיןשכךענהומדןבמקומו? . . ..קילומטרללכתצרי,הרבשלמיטתואחרי-והנעימיםהנאהבים " האורות,אתולכבותלנעולכנדאהשכח
בשבת.מטפחותעימונושאאינווהלאהשמכאןהחליטשמאוחששתיפתוחההייתההדלתאף ,זצ"ל.יוסףהגר"עמרןהלוויתלאחרספורותשעות .

 .כלילהבעיהפסקהשבועמאותווהנההחלטתיכןכמופנימה,פרצולאגנבים iהדורמצדיקיומיוחדאחדעולמנומחללנעקר
 ...לכסארתדקהנשארהבידיואפקידלאהבאה,שבפעםבליבי .זצ"ל.בצלאליעובדיהשלוםרביהמקובלהרה"צ
עםידיריםאטיפתהייתהמרןפעםשגרהבנייניםבאחדשרוי'והיהזצ"ל,מרןבהלוויתהשתתףזצ"להרב

ונדהמתיפנימהנכנסתיהמפתחות.את
הבניןעבורלהוציאומהלשלםכמהלדוןכדיהביתועדמקוםבאותוולומדיושבעדייןלראותוברמתמביתוהגיעהואגדולות,ואנחותבאבל
יגיעמרןשגםשדרשהאשההיתההביתועדיו"רהמשותף·היהראשוספרים.שלערימותוסביבובנוההמונים.ביןונדחקעיה"קלירושליםהשרון

שלוהנהגאתשלחלו,חשוברגעכלשכידועמרןלאסיפה,מןמנמנם.היהומרןהספריםעלמונחכיוראהאליוהתלווהאשרהי"ושמואלרבי
דיירירובידיעלשתתקבלהחלטהכלמקבלשהואשאמרשלטיפותראשועלטפטפוהתקרהההמוניםביןללכתמאדמתאמץחולשתולמרות
יבואשרבנובמפגיעודרשהויתרהלאהנ"להאשהאךהבנין·מעט.ונרדםכריתראשועלשםגשם,השיבו:אבאאךבעדולעצורניסההמיטה,אחר
שלאכדיספריואתסגרימיוכלשלוםשרודףמרןלאסיפה.הרשב"אבדמילעולםלרדתצריכיםהייתםאמותכמהללכתמספיקאיןעובדיהרבנואחרי
אתשגמרולאחןלאסיפה.והלךמיותרתלמחלוקתלגרוםזצ"לשרעבימרדכירבינוהגה"קבשעתלביתובהגיעו ...קילומטרלפחותללכתצריךאלא
לאהנ"להאשהאךלביתםללכתקמוכולםהאסיפהואמר:חורפובימיעודאודותיוהתבטאבמיתתאזנסתלקאולםקלה,לתנומהופרשחצותתיקוןכדרכואמר

אולה,נשמעולארגליהאופן,בשוםמכסאהלקוםהצליחהחטאלאמעולםיוסףעובדיה"חכםלאובמותםבחייהםוהנעימים"הנאהביםזהבצדיקוקויםנשיקה.
לתורהכבודחלקהשלאעלעונשהאתשקיבלהידעהאזובהזדמנותשביסוד"יסודבחינתוהואוגריסומעלהמשכמות"חהיהזצ"לבצלאלישלוםרבי-נפרדו".

וסיפרושכניםכמההלכומידבחינם.רבנואתוהטריחהבןוחכםכבודוזצ"ל:למרןאמראחרתלנומספרשליט"אמשהרביהגה"צדרכווממשיךבנותדירא.באורייתא
עלמצטערתמאדשהיאזצ"ללמרןואמרוקרהמהלמרןצריכיםהייתם(זצ"ל)שאולאבאציוןבהיותי"עודהפוגה.ללאהתורהדלתותעלשוקדהיהאבאכיצדבערגה

וביקשלברכה I'ירמרןבחינם.אותווהטריחהבושפגעהעכבואךהרשב"א,בזמןלעולםלרדתמסכתרצוףשעותחמשבמשךבשבתלומדאבימוראתרואההייתיילד
עליהקיבלהוהיאחכמיםתלמידילכבדעליהשתקבלממנהאתילמדשכבודובכדיהשמים.מןזאתמתיקותמהיוראיתיגדלתיכיעד ...אפשרכמהמתפלאוהייתיערובין,
הבא)פעמי(המשןלקום.ויכלהמכבליההותרהואזהלכה,לומדיםכיצדהדור ) 3בעמי(המשןבוראו.אתועובדהלילהבחצותקםהיההוא-התורה.



דצנ/לייסףענ/חגרמרןלקיתבחסתחגדילחחאבדחעלחמשר-כתריקןהעילם
 .יטיםטלרתתאוושברותזתמתביתזרתעבודתשעקרברוךלברך ...איזןבקלהמהתיסאלאזיןאי

רקדו.כמעטגדולת,שמחתתתייתםימיחושא"טישל .ער.תרבחשמטפרשניםינלפ
ייסףיתבהמרןשלייניצבבכיהחרלאיחנפקייעינגידולישכיתרופאיםאמרוקותיבדולאחרבראשו

בטפריםאףולילתיומםללמודתתאמצותושמרובתקופהתתיתתמשפחתבניבמתירות.לנתחוועליתםבאוזניוירצינ
רבותדרששמרןולאחר .ויניבענחלתדאמקטנותותיותאעםדויאשרתלת .בעצתוושאלוגריינמןש.לתרת"גנופ

שללציונוובנובאזאאווביםכוייםיטתעניקושלאםיבוופאאתלתטיסתמשפחתלבנייעץאלובענייניםלווב
נעמדזצ"למון .שנתכארבעיםלפניתיתזת .קארויוסףובימוןתוופאיםביטוי"עינותחתואשםלחו"לתחולת
וכלעצומותכשעיניושליש,בדמעותמתפללותחלתציוןגבעלשלבנואלו.כגוןבמקויםניסיוןעתיויתינםאשו
כבואשונת.עיניומאורלושישיבעולם,בוראמאתתחינתכולותתכנותכדיתוךלחו"ל.עמולטוסתתנדבזצ"למרן

בוראלפנייזכירכייוסף,תביתמרןאצלתעתירגםזצ"למרןאתלבקרביקשותואזצ"ללמרןתדבריםנשמעו
בכלפסקיוולתאירמקחולבררעמלויימכלכיזכותו,עולםידיואתהניחלחדרו,זצ"למרןנכנס .תחולה

ראתעיניואתפקחכאשרכידע ,ובותוהתפללבכהכך .כוחוהחולהתוכנטלמחרת .ובירכוראשועלהקדושות
 .לפלאויתיכבראשונתשללהפתעתםותנתהטיסהלפניחוזרותקותילבד

יט"אלשוואזנרהגר"שמרןותאתבטה-פלאות!ילאפלרופאיםנותרלאת,יהכלאנעלםתגידולהרופאים
לאשמורבנותגת"קמרןמנכדיאחדפויסאלתמשפחהאתלתפנותאלא
תיכשתאחתפעם ;א"שליטזנראוווילתזואיןכישקבעג..א.אוופא
ביע"יתספרט"אישלתגדולסבידיב ...באוזןקלתסתימתאאל

תרבואמר,ילאקרן,יימעוהיתומר"א ...הפתקאתתפתחיביימי
 ,יתלושבטבשו"תאמובוכןכותבובקשוןרלמזוגואובמעשת

מהכזתדבריכתבתלאינאי,תשתוממתמרןברכםלבנים.שיברכם
על'דפוס,טעותזתאולי ,ןציימשתרביביומוואמר;וסגרפתקוכתב

שבטתספראתלתביאבקשנייטבאתרלשלוםותלכו 'אותותפתחו
ראהוהנתלו,תבאתיפלוני,חלקתלוינולדושנתבאותת .ובשמחה

שמרןכמובדיוקמדבריושתיוצאואתאמרתבנים.שניתאומיםלהם
תתפלאסביאזאוכותב!עובדיהתרבתזמןעכשיואולי
ואילוזוכראינישכתבתיאניכיצד ,ואמרופתחוהפתק,את

אליאמרישראל,גאוןזתמהתראה .פלאותיפלאזוכר.הרבכבודכימרןכוונתכיוהבינוצחקיייאברתם, ;כתובוצאומ
ישראל.וןאגלתיותכדי ,כמוהוללמודךיצרככתסבא, .ויצחקאבוהםלתםויקראו ,בניםישנהםלוולדוי

 ...ויזנאואתסתם-ם!רחמדישקביא.נמעידףכםח"לחזרואמזהועל
 ,ופלאתפלאתיתהעולםיתבלמכלוויחוקוקדושתולברכהמרןסרבמדוע

חםהיותתקדושתניייענבכלוקדתיאשתיתמרןכיםידעיוןמושידבכבתשבזצ"למרןשללביתואדםאבפעם
יותחרדיתחילונברחובהפריצותכלנגדיומותצעלשדבכלובוערשבורמיתשעומרןקלה,ללידתאחותואתיברך

ניייבענתנגועאישאונערעלשמעאשרעתבכלוחד.יגםויאלגשוינהשבתביום .תהיכלבפתיחתנשיםאל
קדושותתיוויניועחטא,סבלאלאתו ,ומזדעזענחרדתיתשהקדוד:כוםוליחלששמותולרויוהזכלמרןרביםאנשים

תרת"גנכדוולמשל .למכבירעובדותךכלעישות.מדתימתרבצוןמולרואמשגינםאדואותףארכם,יובתזכירםומרן
אברךבהיותויכהגדולאלסבטפרתיפעםפר;יטריפטביעק 'רקלת,תדלילברכתישמרןוביקשתאישהשלשמתאת

דברלהסבאיוכלםוא .פרנסתרצורלעבודהשתואהכצריוללכואמרחזרםמיפעהוכמ ,שומעכלאמוצעעשהומרן
סידראשרלפלוניושלחנובשמחה.נענהידמשןכמובלנו,ביבשאלשגינ ,הילתפתוףבטואף ,יןרבאולקיבלאלומרן
ת,שוקדותועיצנרוהשאלםוקמבותתיוםאולת.דעבולזוגתיתאישוך.לבמובסיןרומקלתללידהברכתישמרן

יננהאמדועא,הסבנילשאזמןרלאחת.תודבעאתתיאהבעז ,תבשצאיבמונפש.יבפחמקומולרחזכךשראה
קדושתיניינעבלהקלקותאלורפסליתלותח ,םשתבדועכיולורמא ,הומלבשלאושםילהחותילבהתקשר

מחוסרלספריהתחלתרקיתמתדלתום.במקשוורתותיענוצעתתלחת,צמווטובהבשעתילדהשבתליבלכבר
 ;רואמוינאוזיתשתאאתסבתםסמיד ,םשתוהקדושתצניעותמפניקלת,דתיללברכתלמרןברסעודמאישתיןהב
 .תושדקהךפיהיםרבדועמשללכילאמשמ ,תיעשטובי,תבנתילדת.ברכש

 ...אחירהחזירלנהגי:אמרמידהיהטליזי!ברישהנךאךבעיניילראיתריצהאני
מסוים,במקוםדבריםלשאתאותומזמיניםויהאחתלאא"שליטבקשימנשתברתקיםיהוותםיתתלמידחדא

לגבריםתנשיםביןתרמטיתתפרדתאיןכיומבחיןמגיעהיומשת ,הי"וציוןבןשלוםירבוחבוייידידשחטיפו;
תדירויתשעיניוומרוב ...חורתאבחזרתחזוו ,לנהגואומרתיהתיבממדרגותיורדתייתיאחתפעם ,רבנוידימתלמ
ואיביחצאאלעזררביק"הרהבפנימוצעעלדישהע(כפילמטהדאממאוחותבשעהרבנו,שליעורשיאחוכנסת

ו;ביותש ?םימופלגחייחויבנכלוכתזצדיכלואששואלצ"זנישקאחדהודייבהרלגשנימדוגותתצעמבא .לתיבל
ןרושיגשלמקריםוילפנכשבאוםגםינשיבפנטיתבאללםשמעותלבתחיהאנוהיהער,ישמגודלהיהאישת ,הוביד

למקםעיתגכיפעםרעאדאמכהותיותיופשקמףאו )םקשיליכתובישקשמביאנ ,תרבלראמה.שובתבדרכו
 ,םישננסכבמדובריכוכדו')רכזשלאו(איעזאולווש,דלםימסו ,תיבבתיזיטלווקילתחזרוסאשיתלאשליםימכמת
 ,תעכמדברינאימיבפנ ;קטשבלשאשולחןבבתיישהשמוינא ;ענה ,ברתית.בשלוםןאי ,ףחריכוחיולנויש

 ...םיבחורואכיםראבזיקהחלטוראשתיבבתיעלעפישאואובאעכשיו
 ...אשתךתאלגרשעל,ךתאומשחית ,לקמקלטמא,כליוזתבבית,טלוויזיה

אימותינומדררדרכהנטתתשתואשראחדאבתיתומעשהםינעאליש,תאמראתבית.בניוכלתילדיםנפש
אתידעראשבעלתנכרית,תאבפללכתוהחליטתושות,דהק,דחאפתקילכתובייולאויבוא,יטרחהרבשכבוד
בכיסוישתלךעליתלתשפיעכוחובכלסהינת,זבוראיסתחומרואדבר,ויעכשבואאאני ,פתקבליתרב,אמר .מספיק

 ,ערלותאוזנייםעלנפלווידברךא .לאישרלבתכראויענוצשאריתאיתבוא ,תהאדבראיאנ .היעלישפיעבע"הוזת
פנהלובצר ,שניםסך-מלמעלתשתואתאחיכווממדברהיתוכךאאבויאנמחרבסדר,בשמחת,תאיש,אמר .ונראה
מרןלואמרלתפתעתוותנת ,צערואתבפניוחיוהסזצ"ל,מרןאל ,תרבאמר .שעתיזתאלייקבעתרב,כבודאתלתסיע
נוסףמעתתשתו",אאתגרשל"שעליוימשמעחדבאופןל"זצר.גאתתאיפת .מידויעכש ,מחרעדלחכותאסור
אםעשהימתידעולארכים,ילדיםלושהיוכיוןצערועלצערנטענו .בזריזותחדיעכשיוניסעאבו .ברמות ,אמר
מרןידבראתוילחברכשסיפר .שתואאתשיגרשבאופן ,לדיויתתקשרלתבעבלילת.מאוחרתבשעתתרבכבודעם

אחרשילאזצ"למרןתורתמתזמןישלפנלוואמרותמהול"זצהרבכבוד ,הפתעהלנוישלה,ואמר ,בביתלאשתו
יעלהאשרעדשכנעיויתפלל(רקכךעלאשתואתלגרששלאהרבכבודלנומביאגדולכבודאיזתמעט,עודיעגמ

אשתו,אתלגרשמרןלושאמרפלאוזהתחטא)מןלהצילהבידוהכינההאישה .הבעלוכןשמחתהאשה .בביתברכה
ואמרמרןענהוהדבר,לפשרושאלוזצ"ללמרןשובפנהלובצרשלכבודולפיקלכיבודשמההשולחןועלהביתאת
מהידעולאנבו,ךזצ"לממרןהלהיצאאשתך",אתלגרש"עליךעללדברוהחלהשולחן.עלהרבכבודישב .הרב
אתלוואמרמירושליםחשובאברךלידידופנהיל,ךואנהיעשהאכלהזההמתועבהמכשיוכמהעדמוסו,ידבוליבה

מרןדבויאחוילהוהולך"איןואמוהרבענהותמעשה,כלבנייךעלתחוסילכןישראל,מעםטובהחלקהכל
מסתפקהיתוכךשבדבוי:הקושיאףעלאשתךאתלגרשועליךהתוגשה,האישה .בדמעותדיבוהובובנותייך·
זוגתוכיהתבוואחדבהיוביוםוהנהימים,חודשייםבדבראמוהובהתרגשות .מעיניהדמעותלהזילוהתחילה
 .מגוונודברההקודשווחכיכולםנויהבואזוכו.'נכולבןקשווהכזאתבשעהאלינוובאטוחהרבכבודאםהאישה;
רודהתאךפהמא,דחמורשהדבוסימןכבודו,לפילאוזהמאוחות,
יורדהיהגובהושמווםיהו ,להדומהןיאאשובתווההעצומהושקידתוגדולתומלבדשנהמשמוניםלמעלהבמשךחייוימיכלאמו ,הזהיהכלאתמוציאהאנימחוה'ובעזרת

הלכהכלוקיוםלימודובפוטהתווה,לשמיותומקובםהםיבפנודוושלעיוויומעלמשנהוכנסתמביתוגליוומכתתהעםאלאלליךזהבאהמצווה .עכשיואלאמחו,לא ,הוב
אלפימאותבקובצדיקאותועשהמהפךזהיאודעישנה,כאובעיםלפניהעולםהיהנואהכיצדזוכושקצתומי .עווךבשולחןמי,דלהוציאעיניי.במולואותווצהניא .צנהתחמי

לביתנטתלקזצ"למנשהמנחםחכםהקדושסבינואשוובעת '.הועובדיחכמיםתלמידישלשלםדוווהעמידהמזוח.עדותבניהיהטלוויזאתהומנווהבעלאני .היהוכןולשבוו,
במתנהספויואתשולחהיהמון ;(אגבמנשהמנחםחכםעסקבונפשותוהצלתתוביםכויילזהעוכתושמוובתויעולמו,אמוו.יבקמכהקיבלבדוךשית,ישלמקומהלתוויד
למקוםממקוםתלכתעליך!עמדמתעולםשלישו,נביישתמנחם!"חכם ;מנשהמנחםחכםבתלוויתמרןזעקמנחם)לחכםהוב .מכהקיבליוו.זאתתאיךוותיזהלשני,אחד
עלינויחוסותשמיםמןכולנו.אתהצילאשותזת,הענקמתאדםתתייתםוותדיכחבל,חבל, .נפשותולתצילתוביםלזכותאתםכתןיבלתםאמווצחק,שמעאיתם,יוודהית

אי"ה)למועדחזון(ועודאמן.ינוןבביאתבקוובלגאולנוצריךתכה,תכתוכתובמכת,יקבללשבוו,הולכים
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 Iהכ"ממוריאבילע"נ 1 :גבויאל'ותחלהצלבנכוו.כנימיורילמשפחתוגשמיותכווחניותהלהצלח

 Iבןאליעזרמשהרי ::להצלחתיצחק,כהוכהו,סיגלתזכריס.כניס-ומוריהיגאלסימי,בוניסיס
 I"ל 1 :ככל,והצלחהפרנסהכריאותמריס,מריקוריוכתוחואוריס,כויעקביצחק

 :זנחום l 'כתורהויגדלקטנה"כ"ישיכהשיצליחנ"יענתכויואלשמיס,וכיואתכתורה
 Iאורהבתרומיהלע"נ :'ע"הגדהכתפאניפרחהלע"נאהובה.כתרותשל:לשמהלרפואהאמו,ויר"ש
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 I 1סניוובונתורכימהגה"צציוןייבניןתנפלאתספולאוריצא

 Iיבטללהשיגניתולהוניתומנהגיס,תוהלכ ,ואיסונ

פאה!בישתמחותבברוהצלת"לזצמרושללהוהגדוזעקת
תבאתהנוראתאדבהעותאונעמשא"טישלןיגיעקבהרבשלמפיו
חולהתהיהע"ההטנהקיתיבשתעב ;נמרץבקיצוונפרסמהואנו

מנהלאתסעפשאלנוס,ישקםיייסורוטבלההקשהבמחלה
להוריסלומרלוישמהי,"הגמורחילוניפוופסווהמחלקה

לאיאנואמו;נולכואתאסףהואמצעו,כהדכועםהמתמודדים
הפאותאתדויהורהחרדיותשהנשיסבזמןכילכס,תדעואך ,דתי
חמשובשמוניסמלאהשהיתההמחלקה )הע"זשייתרפןזמ(ב

עדלגמרי,התיוקנהחרדיות)תזממשפחהיוכולםכמעט(ילדיס
מיאתורבהמחלקהשלכירותזמושניבדות,זהעכלאתפטונוכי

יעקברבימיודענו ,.מעשה,היהכךאבלבדבר,מביןלאאני ...נפטר
הפאהאתשיורידומשפחותכמהשכנעווב"בהואכימספרהי"ו

בשקית,והכניסןשהורידזפאותןאותאתלקחוהואהבת,לופואת
במשךחיכההוא ,זצ"לעובדיהוביהאדירהגאזןמרןלביתנסעזכך

 ,רבהלחדרמשנכנספנימה,לקודשנכנסאשרעדדקזתכעשריס
היסהזמידלסואלרב,להראזתבכדיהפאזתעסהשקיתאתהזשיט

דקזתיםרכעשליזהמפה,הזזהטזמאהאתומההזצאבגעוה,הוב
איזההוגשתימצליח,נינזאיבהלכה,תשובהלכתזבמנסהאניאשו

אמיראשאתשליט"אהגר"עלמיןאזטפרתי ...מעכבתטומאה
הזאתידעתיאניבפשטזת;השיבניזהרבכנ"ל,זפסזייהפזלנ

חזרפיבימירבכליאמיל"זצידכדז"ירהגןרמ ,זתרבשניסמלפני
ךאח"ל,רבמחלהזחלייסזדשיהדמתזגפאהבשתזהלאשהכלכי
 ..ו,כבתאזדעזי·אני ,יזדכדלהדביךיצאינני-יאמזבהרסיים-

 ...תימצאלאאךההפארלהתיךדרלבכיתחפש
דחארךבאעלניף,ב'/הרללוכראש ,שליט"אכרדוגוחייםר'הךה"גסיסר
לאצשטיפלווכמהבילדים,נפקדלראשנים 8ינשווהיה ,בכוללשהיה

עלשערותלךצמחויאםאמרושהרופאיםדע ,הדבריםלויהועלאהרופאים
אתלקבלשינסהלאבר,ךחייםר'הרה"גלואמר .ילדיםךליהיוזאדיהכף

וכותבולומדיושבראוהומרן,אלוזוגתוהאברךהלך ,זצ"למרןשלברכתו
אתמרןכששמעבניס,חשוכישהסזצ"ללמיןואמרהבעל.פתחספיואת

תאהאברךלןהסביראז ?ובלימודלומפריעיםזהמדעואמך,הדכריס,
תזכותיהנכרהפאהאתתורידויאם'אמר;וועיניאתןמוהריסהמעשה,

מבנזשכנועיםלאחר .וכלימודוהמשזךלספרוראשאתוהחזירלבניס",
טובה,שעהבנפקדהספוריםשבעותוכעבורהאשה,מהיהסכהמשפחה

חובהזאתאך ,לציינםנוכללאהגליוןומקוצרהם.רבותואלמעיןועובדות
 ,נכריתפאהישתבמחנשיםרבבותצלוינזצ"למרןשלנזכותויכ ,לדעת
מיןבההנחרצותאלמלאכיהתבטאו,בנושאעוסקיםאשיצדיקיםוכמה
בחבישתוראהנהמהפריצותהרףללאהאדירותוזעקותיוהדבראתאסר
רעהצריהבמרוךכעללעוררלחמשיךיכוליםהיואםיודעיםאין ,פאה

ואףאל.רישתומכנראשיוכיסמצוותנשכחהיחאלאםדעויומישבדבו.
גדולחורתחנוליהוהרבותעמיםפל"זצמרןלעיניהיההזקטןגל,ון
מהאך ,רהיתהצדתאלחפשדרכיאומר:היהוזה,אשנועלםוודישמע
ללהקאוכלשמאםפוסקיבדצלכבשתיפחותישחפהפאהנושאבואעשה

ח.זחשאוכנזחה,ובתשעשותלעלינומהעללדעתרוציםםוא ,מצאתיולא
אינניורא:נבכאבפעםואמר .דמעה)ילזהוהזקטןבגל,וןשקראבעת(ופעם
אשחעומדתו,לידדה)ותבן(אוהחסידילבושבכלהמהדריהודידכיצמבין
בקרבי!חםליבי ...וצהוכפרתיהנראפאחעם

 ;להמיבהילממרןלשיורדבמידחרמעקטנויפנל
לקחהירכיץ,אישהלייפנחסרביהגאון-שנהמאתייםלפניםועצןוגאהיה
שתצאאשהכלרגמוכחדסוהחרימוהרתוסםרוהוציאושעמוהדייניםשני

יסראילאאיךכזה!םועצגאוןשלחרם .נכריתפאהעםהרביםלרשות
מהכאמרוכךאסור,שזהשמעתםאתם-להםיאמרה IIהקב"הוכמהק
כליענו?מהיאמרו?מהדבריהם?עללעבוריראתםלאמדועעולם,ינגאו
זוהזאת,העבירהמהםשירחיקלבבותיייןנלכלאשתו,להגייחייבאחד

איתניםנמת-מועשמזןואהנתיצל-ישיבות"ירחוב"וישרה.וחמרהיכע
מראות,נהםיעןחט ,אורילאולחםעיבים .תיכרנפאהקאודווצהרהאשה,םע
-מרוא ,תחמטפשבוללצהרובהוטחורהבהולואפי .איםורלאסקיםופ

ם,שמיתארילוואי !לויאו !הזהרבחוחלוויא ."תרינכפאהיבשלת'ילא,
 ,הזכויחבםעתלעשומהותיאולאלשובאעמיםפהמכטיא!חמואטחו

וםלכשוהאל !שמיםיראלאהזישע!!!זהאותו!חתקלרואס-אמרתי
אתרהיאיפהמושחתים,היומעשיולכשהאדומידואגכמיזהשלונהתויה
האמת.שיודעטובאביךלויחפש ...שמים?

רושליםי 40לאישרביתרחי-םיצדיקדרך

ק"הרהשללוציונוהקזושהבעש"טשליונםצלעותינס
עתבכלט"הבעשיזמילתראושעזי"מברסלב

-ומהיצבעחנוכהלומןבאשהקדולציוןסיעהנלהרשמהה-
'כוו~יג וiס(\כ;ווi,iו"כויקiו~iוחגוiו
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הכל!לאכדעלולעשירותשלכמזלנולדאפילוכקדושה,מתנהגואיננועיניו,אתשומרשאינומי-אתכעח!ועלמטיטחצילני
 1היהלכןאיעיניו.טהרתשאדםשמו),אתזוכר(שאינניהקיהספריםאחדשלבשמולעשירזתו!חזר-העינייםשמירתבזכזת

 Iמהלןאובמוניותנוסעפולדאפילובקדושה,מתנהגואיננועיניו,אתשומרשאינושליט"אזילברשטווןלהגר"ישסופרמדהיםסיפורלפנינו
 Iמיליםאלפיברגל!!!ואזלעניויהפןכספוכלאתיאבדעשירותשלבמזלממנוללמודאפשרואשרבירושלים,המתגורריהודיע"י
לעצורכשביקשסאות.ופרלאמריקהמסעות«שבמהלןנזכרתיהכל.אתהבנתיהואנישואוו,לאחרשניםמספרתחומים.בכמהמאלףלקח

עםעצרלאיטרמפ'לאביקרתי,שבהןהמדינותוליתרלאפריקהולאירופה,נפטר,שלימשפחהשקרובמאמריקההודעהקבלתימספר,
היהאלאאצבע,הושטתביתרנזהרתילאוגםדרור,להןונתתיעינוו,עלשמרתיהקרוביםברשימתכלולאניוגםענקית,ירושהוהשאיר
נכחומוטהוראשועומדרצוןפיעםובליבימא,דנסערבבכיפרצתיהקדושה.עניניאותישהצריכהממושכתתקופהלאחרבצוואתו.שנרשמו
עדבבוראבטחונוושםופשעתי.עוויתיאשראתולתקןשלימה,בתשובהלחזורעזוכו,'המסמכיםאתלסדרכדילאמריקה,פעמיםכמהלנסוע
ושאלוהולידועצרואשרוהחלטתיהנ"ל,בעניניםקבלותמספרעצמיעלקבלתימנהלוייששלהכללדולרים!!!מליוניכמהלידווקבלתי
 ...צריןלהיכןאםגםמה,ויהיבכןולעמודמשמר,מכלעליהןלשמורהרגעלמןהחלהדרן.בתחילתמידעליפעלמאתוום,'רוצה

וראינהייצאינההיתהההחלטהקבלתומרים.קשיםנסיונותעלייתרגשוהשקעהאפיקילחפשהחילותייעשיר,'עצמיאתשהרגשתי
 ' 11111111111היההרביםמזכהמגדולילחזורוזכיתיבידי,הצליחה'שחפץחזקה,כהבצורההאנשיםעלנמניתיויותר.יותרלהתעשרשאוכלכדילכסף,
 Iשניםשכנא,שלוםרבימשמעותיבאופןדרכיאתותקנתיאלו,בענווניםבתשובהלאירופה,אמריקהביןנדדתילחו"ל,בקביעותהטסים

היתאשרתרבותהמודעותישראלביתלתמוניזכוררבותשבתוןהטובה,בבשורהמכתבואתמסווםהאישביותר.גםלאפריקה.גםהגעתי-טובותהשקעותאחרובהיפושי
בנושאיםלתתחזקעוררבהםכנסתבבתישיופצודואגזכהבכ.ןועמדהנ"ל,בכללהתחזקעליוקיבלמאזקצרזמןעלהעתכלולחצתילרגע,נחתילאארצה,חזרתיכאשר
הפירצתעלמיוחדקורא""קולתוציאאףפעםנחוצים.לכן.מעברהרבהואףלו,שתיתתגדולהעושרכלאליווחזרלהשקעה.ומבניםקרקעותעבורישישיגונדל"ןמתווכי
מלאיםותרחובותשבתבלילהתפילתאחרישיוצאיםבעתראיתיהגיון.אויהשבר'כלללאפלאי,באורחתתנתלותכלהמחשביםלתחוםממזוןמזון,למפעליעברתימנדל"ן

ולומדיםבביתיושביםהיושכנא,ר'כתב-פעםבנשים,אתמספראניעינוו.לנגדממשמתממשיםתדבריםכיצדאונושאי-רווחים,לענפיםלחדורוהצלחתיותהוו-טק,
כבודת"כלוהלא ...החוצהיוצאיםותיוםוראינת,'יצאינהשופטים).לשבח,(עלינותציבור.אתלעוררכדיתדבריםאבל ...רווחיםלהניבאמוריםשהיוכאלהאחרות:במילים
פנימת".מלןבת ...אחורחתשבשהנערהעדלמזניתנכנסאיניהפסדתי.שנגעתי,מהבכלוהלאה.מאתיהיתהההצלתה

 ...בדרולהאטנאזצ"ל,שאולאבאציוןבןרביהאדירהגאוןמרןעלמסופריהסבריםהיוהפסדשלכלכמובןבידי.הצליחלאדברשום
גאונותוומלבדמגירסא,פומיאפסקלאשכנאשלוםרביאומצוהלקיםזכהשכאשריוסף","פורתישיבתראשאתלהצילוכדיכסף,ללאנשארתיבמציאותאבלונוום,'הגי

פסוקים,ממלמלהיהוכדויבהליכתוגםהריובנסתר,בנגלהנכנסאחדבוקרגדולה.בשמחההיהמעבירהאדםלמנועגםללוותשהתחלתיעדמידידים,ללוותגםנאלצתיעורי
שישמשהו,גוישכרוהאחרונותובשניםוכו.'משניות,בשתיםאתמולכישמח,אניהיוםאמר:מא,דשמחלשיעורלי.שהיהמהכלאתההלוואותלצורןששיעבדומהבנקים

הגויבעודכיפעםארעלביתו.ולהחזירולביהמ"דלהוליכוברקמבנילחזורכשבאתיבלילהעשרהשהיוהנדל"ןנכסיכלאתשמכרתילאחרגם
למהרהגויהחללביתובדרןהגלגליםכסאעלמסיעוהאחרוןהוותיהמוניות,שרותעםאתשיעבדווהבנקיםנושעתי,לאברשותי,

כשהגיעוהליכתו,אתלהאטביקשושכנאר'במרוצה,ובחורהבחורוראיתילמונית,להיכנסלהשיב,מהליהיהו·כשלאהפרטית,דירתי
שאלךרוצההינךלמהקרה,מההגויאותושאלהביתהאניאמרתי:יחד.וישבולמוניתשנכנסוכל,וחסרערוםונשארתיהדירה,מןהוציאוני

לחזרתמשניותסדרלעצמוסידרכיענהו,ברחוב?לאטהבחורה,לידישבלאהבחורנוסע,לאבאותהשקבלתיהכסףמכלענק.חובובעל
להספיקיוכללאללכתימהרואםבדר.ןמשנןהואאותםאכנסכןאחרורקקידמה,תשבהיאממשיןלצוון,יש ...החלומותרקנותרוירושה,
זהמההביןולאהיותזאתסיפרהגוי ...היומיההספקאתל.ןוהנהגאיכפתמהלי:אמרולמונית,במספרנקטתיהדרךכלשלאורןהאיש,
 ...משניותהנהגכלום.הועיללאאךעלי,צעקוגםלי,לעזוראמורותשהיווסגולותפעולות

קדושהגינוניאחר,אדםיגיעאולימעט,יןהמתילאזאתולמרותלצדקה,כסףהרבהנתתי
ואףששירתו,לגויידונתןלאמימיוכייצווון,כןאגבהשכימומגיעלאאחדשאףכשראולאנשיםשבניגודמצווןגםהואנושעתי.
ידוהעניקלאחופש,לוכשהיהמסויםביוםממנוכשנפרדשהצלתילייששמחהאיזולהיפר,דאדם,לאףהירושהעניןעלסיפרלאאחרים,

שינקקדושהגינוניהיואלושלום.לוכשנתןבחזרהעלוליםהיוהדרךכלמנגיעה,אותםבו,שפגעההרעעיןזוהיתהלאהסתםשמןכן
לוובאוויץ,הגרב"דרבועםהסיפורשידוע(וכפימרבותיו,של"ג).עמ'ציון(תפארתרח"ל.חלילהלהיכשלבחלקו.שנפלההגדולההירושהמדברידעלאאחדאףכי

בוונגעלידיומכתבפעםנתןהגויטרעגערי-שהיפאסט ...מוטהוראשועומדהוותיוכשכברלאמריקה,האחרוניםממסעותוובאחד
עומדוהיהשיעורהגב"דמסרלאהיוםבאותובאקראי,נסעלאמימיוזצ"לזאהןשכנאשלוםרביהמופלאהגה"צהתעוררותדףבוומצאתיכנסתלביתנקלעתיביש,במצב
במים)ידיוורוחץעלבשמירתוביותרמיוחדבהיותוציבורית,בתחבורההעינווםשמירתשלחשיבותהעללהבות,חוצבידבריםעם

שםהובאבפרט.והטהרההקדושהעניניושמירתבכלל,

זצ"לבצלאליעדבריחשלדםרביחרח"צ-דחנעימים!חנאחבים
בצלאלישלוםרביאתפנימהמהרהכניסודוויערשעלשכבהשליט"אאידלשטווןיעקברביהגה"צ ...ודעוהלוחחולהשלבצווארוהיהאשרהגדולהגוש

שבדורהנסתריםוהצדיקיםהמופלאיםחכמיםמהתלמידישליט"א-בנולנומספר-זצ"לבצלאלשלוםרביזההיהליהודיםטוועבתוכויקדהאשרהגדולהישראלבאהבת
אהבוהוהקודםדורגדוליזצ"ל.בצלאלישלוםרביהיהתפילותוערןדאתראלמראידי"ןהיהאשרעלנושעוורבים .שונותבמצוקותרבים
מעריכוהיהזצ"ליוסףהגר"עומרןלמאור.עדוהעריכהועוד.לחיותחזרהואכןלרפואתהמיחדותישכילנואומרשליט"אמשההרבבנוידו.
בזמניםגםכיעדונפשבלבלזהזהקשוריםוהיוומשבחו.לאותושליט"אדאתראהמראהודה(ובהלוויהיהודיהיהולדוגמא. .למכבירעובדותמכך
רביהיהפנימה,לקודשלהיכנסיכללאכמעטאישאשרע"ה)זוגתוועבורעבורועשהאשרכלעלצדיקמחלהלוהיהאשרבשרלממכרחנותבעל

בולמרן.זהפתקתתנורקלמקורבים,אומרבצלאלישלום ...בקולומכריזהשולחןעלדופקהיהמתיעבורויפעלכיאבילמורוניגשוקשה.
הכניסומתלהב:זצ"למרןהיהומידבצלאלי""שלוםכתבכמווענוותןמופלאמידותבעלהיהכיהגםבתפילהאביהחלמידלרפואה.בתפילה
מרןהלוויתביוםאולםבצלאלי.שלוםרביאתפנימהמהרביותר,מקפידהיהאחדבדבראולםהלל,אותםואילותמימות,כשעתווםבמשך
שהיהוהגםלירושליםבמסירותשלוםרבינטעזצ"ל,בשעתהמדבריהודיראהאםזההיההנ"ל,שלחוליומיטתלידמידהלכואנשים
עלמיצרוהיהההמון.ביןללכתמאדהתאמץוחלש,תשושכואבממשהיהשעהבאותההתפילהרואיםשעתוום,אותםבמשןפלאזהוהנה
מאד.עדכךלדבראיןומכריז:השולחןעלדופקודואג,אשרהגדולהגושכיצדעיניהםלמולהם
כיועיקר.כללאופןבשוםהתפילהבשעתעד ...ודועךהולןהחולהשלבצווארוהיה
מנשוא.חמורעוונותמן.לאכיה'חטדיוהתרפא.כלילנעלםשעתווםלאחרכי

קודשהשבתשלכבודהעללצערנולוכדאילאתלדהיאהקרוביםביומיים
התגוררבוברחובבדווקאנוסעהיהמסויםגויכיפעםארעבאחדכילנומספרשליט"אלוימרדכיר'מתלמידיואחד

שומריהקודשעםישראלאתלצערכדיהשבתביוםהםהולכיםכישלוםלרביהואשחתחי.'זוגתושלהל,דות
עללצערנולןכדאילאואמר:לעברויצאשלוםרביהשבת,מידברכתו,לקבלורצונםשבועלעודללידהתורלקבוע
שלושהולאחרהתווחס,לאהלהקודש.השבתשלכבודהוכךתל,דהיאהקרוביםביומווםצור.ןאיןהמורי:לואמר
העולם.מןנטתלק Sימיהשרוןרמתשלדאתראהמראשלשזוגתובעתאףהוה.

ןגתןבן"""ת""מכבתים
בע"הלזכותשמשתדלאברןאנישמשיחא.עקבתאלכי

ביותר,מוכרחלצורןרקלצאתומשתדלחעינווםלשמירת
פעמיםהמוןחושבשאניחמורכ"כהמצבלאחרונהאולם
שאפילומפניליותרזאתבכלאםהכרחיתיציאהכללפני
(שהולכותהמכשולאתישלמטהעינווםעםהולךשאני

בלתיוהמצבהנורא,שקופות)וגרבווםארוכותלאבשמלות
שזהאפילורוצהשהואמהללבושליהוידמותרוכינסבל,
פעמיםכמהאחרים?יהודיםלעשרותישוערבליטבליגורם
בתורהשלןהיוםעבודתכלאתשאיבדתלהרגישאפשר

כזה,אחדדברהיההביתהחזורשבדרןבשבילותפילה
מרובלבכותליגורםזהפעמיםוהרבהגדולשליהצער
להצניעותיועילזהאוליהמכתבאתתפרסמואנאהצער,
עודאלאיחידלאשאנייודעאניבזה,שיתחשבויותר

ב.ירושלים.ישיוכו.'אתםשדיברתיואברכיםבחורים
והריניפעלכםעלכחוושרדמשיחא""עקבתאמערכתלכבוד
ירושלים.קאפחאוריונושעתי,שנדרתיש"ת 100לכםמצרף
המשיכודמשיחא""עקבתאהנפלאהעלוןמערכתלכבוד
אתמאדמחזקיםואתםישראלבלבהקדושהאתלהפיץ
אםש"ח 250לתרוםהבטחנוהטוגים.מכלהישיבותבחורי

כמהנטחבשהענווןלאחרלקנווהדירהנמצאבאבט"ועד
וזההאחרוןהתשלוםזמןהגיעבאבבט"ווב"החודשים

א.נתנאליידכם,במעשהחפץשהבוי"תסימן
וישעשלוםדמשיחא""עקבתאוהבהירהנפלאהבטאוןלכבוד

ברכההיוםלפניכםנתןאנכי"ראהכתובוכט"ס,רב
לפעמים"הראיה",היינו"דאה",לפרשנדאהוקללה",
טובים,דבריםעלמסתכלשאם"קללה",ולפעמים"ברכה",

אטוריםמראותעלמטתכלואם"ברכה".זהוצידקים,ועל

עלשמרמז"האר",אותיות"ראה",ולכןקללה,זהוח"ו,
ליארהכמו"ארה",אותיות"ראה"וכן"אור",שזה"ברכה"
בראיה,תלוישהכלח"ו,"קללה"עלשמרמזח"ו,יעקב,
הכהןגמליאלכעתירתבאהבהכהניםבברכתוהבן,

המועדים,עלהחדש"יוסףו"פרדסאודו"אני"גםמח"סרבינלביז
שלחשהקב"ההאחרוןבדווזכינוהקדוש,הגליוןלכבוד

בטיפוריםשמיםויואתבתורהאותנולחזקכאלושליחים
אתרואותעינין"והיובבחינתותמונותוכניםאמיתוום

איזהליהיההנ"למהעלוןרואיםישועותהרבהמוויך"
ותרמתיהחודים)לנוצרהתיבות(ואשיצה"לעםבעיה
ספר,קריתא.ל,וכו.'אתכםואבוןונושעתי,מסויםסכום
כלעלואמץחזקדמשיחא""עקבתאהנפלאהעלוןעורךלכבוד

להשיבעיפהנפשעלקריםכמיםמדבשהמתוקיםדפויכם
נזקקבניחודשיםמספרלפניבפוץ.ולעמודלגבולםבנים

מוגדו,היהלאהטיפולמשךדיחויטבלשלאמסויםלטיפול
העלוןלהוצאתש"ח 100לתתעצמינועלקיבלנוואנו

מא,דקצרבזמןהכלשיטתווםנזכהבאםהרביםלזיכוי
היהכלאהסתדוהכלדשמיאבטיעתאהיהכןואכן

עילית.מודיעיןא,מ,ר,בברכה:לה.'תהילותבמהיוות
דוחההאורמןקצתבבחינתשאתםתדעוהחשוב,לעלון
עםאתב"הרואיםהטוכותחגלפיהנההחוש.ןמןהרבה
שלקוצהכלעלומדקדקמיניםדילבחורהולכיםישראל

וזהכללהףיןמןואינושבחומרהחומרהוקשזהאפילויוד
לאשזהצניעותבעינימדוערקבובים,שמומקדשודאי

לאוויםבווישממשהדיןעיקראלאהמ"בשלחומרה
אחדכלעלנענשתלוחוביוצאתושאישהממש,דאוווותא
כלעלאפילוהתשובהבאיגרת '''רכמש"כבהשהטתכל

ע"הרג~יבהבךיעקבלע"ב

הזמן,"הגיעמלמעלה,ליקראו
רב'אתראהכיהתלמידיםאחדלנומספוכןעלבנוסף
הלהובוכה,יושבההסתלקותקודםספוריםימיםשלום
ומשלחצולענותסובהרבאןולמה,מהעלבוהפציר
ואכן ..הזמן,הגיעמלמעלה,ליקואוהרב:השיבוביותר,
ולאחדחצות,תיקוןאמרלביתוהגיעמהלוויהשחזרלאחר

זיע"א,נשיקה,במיתתלבוראנשמתואתהשיבמהזמן

לאואלפיםמאלףלמעלהעללעבוראפשרברחוביציאה
ונעזובקטנותבחומוותניזהוואיךר"ל,ממשדאורוותא

ר"תלהיותיוכלגד a(והחמוריםהדאור«תאאישוריאת
חלקיבשארוכדי )'דגמורבטחוןאובהי-ד'גמורהבגידה

הגיעאיךכלללהביןא"או"להפאותבעניןאבלהצניעות
עלשמקפידאברךאיךמובןלאהמדרגה.לשפלישואלעם
אחרים.שלעיניםלמשוךגורמתאשתוכבחמווהקלה

מהחושביםלאמדוע-שמותוחושבאברךשאותווודאי
-לחשובבליבקיוראשכולםפתאוםפהראשכסויטעם
לכו"עזמננושל(ופאותשהתיוופוטקים(מעט)היופעם

הוביםהכשלתאםההבדל,םאתהיוםתראואטור),
ב"ב,שםבעילוםבתשובה,לחזוריזכנווהיה"י,הנוואה
הגאוןידידיהביאתשע"ג)(אלולבגליוןדמשיחא,עקבתאלכבוד

זצוק"ל, Nמשן"האדמן",בשמשליט"א.רבינוביץהכהןגמליאלרגי
עללשמורשלאהיתריםתחפשושלאהיינותתורו,ולאשהלשון
אדמבנלמקצתששמעתימהלפיעידלהיסיףראיתיעכ"ל.העיניים

שלברשותואינםדבריםחמשהבאמוםלעצמם,הםשמתירים
ולאבזה,לשלוטאפשראיוכביכולעינייםהואמהםואחדאדם,
היתריםיחפשושלאוזהןהלב,בנטייתתלוישהכליבינןולאידעו

זיתיםיישתיליק"קרביחכשחזקיהמא.דזהעללעוררלענ"ד,
חלקים,גימריםבארפירושעםזיתיםיישתיליומח"סהעיןראש
נוראה,עלילהעלייהעלילומאנ"שאינםאשראנשיםהגליון,לכ'

אתרוםזכאיתאצאאםהבטחתימשפט,לביתאותיזימנוכךועקב
שםנעשובביתמ"שהדיוובעתת IIהיבחסדיאכןחק'.לעלוןmנ 180

אנשיםאח"כלישאמרוכפיהטבע,כפישלאממשגלוייםניםים
אתלהמשיךנוכללאמקום(מקוצרדומה.למצבשנקלעורבים

הרבןשייבדלכתודההמערכת)-המכתב

דהררלתגךשמערךלהצלחת

רהנפש,הגרףבבריארת-תררהבתלמרד
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לרה"גשאירע
הרבשלבניתוהשלזכהשפעםר,
זצוק"ל,אחציראבאמירביהקדושהגאון
אותולקחבהרה,טנתפילתזטןוהגיע

לפניתורה,דבריברדיבובדרךלהתפלל
קרובהגיעו ,הותרהדבאתלסייםשהספיק
באמצעהפסיקק I'צהדברההכנסת,ביתלפתח

להרציןפניוודלרעיוידוהחלוהדברים
כךכדיעדלה,וחלחפחדאותותולהראות

לרבינומשהורהשקבחששליט//אמוצפישהרב
כחציהמתיןלפתחושגעיוכזיע//א,מאיר//ה//בבא

ושםההיכל,לכיוןרהלודגחירהשתחוהשתחוהדקה,
ההיכלעדגדולבפחדנכנסוכךידעליד

אחורהחזראח//כ ,כליההאתונישקוהשתחוה

שליט//אמוצפילרבורמזההיכל,כלפיכשפניו

תורההדבריאתסייםושםצדדילחדרלבוא
למדזהממעשהלביהכנ//ס,בחזרהנכנסואח//כ

איךבהנהגה,גדולפרקשליט//אמוצפיהרב
כךכדיעדוביהמ//ד,לביהכנ//סמתייחסים

ויראהמוסרדברימוסרשהואפעםשמידי

מספרהואובביהמ//ד,בביהכנ//סדיבוריםבנושא

שאנווכמובן ,הנ//להמעשהאתשומעיולקהל

איךכליות,מוסרזהממעשהללמודצריכים
 ,ובביהמ//דבביהכנ//סמדיבוריםלהיזהרצריך

אתלכבותוביהמ//דלביהכנ//סשנכנסיסולהיזהר

תורהלביטוללגרוםולאהסלולרים,הטלפונים
ונורא,קדושבמקוםולזלזולתפילהאו

כייי)עמיג/פרקיביהמ"ד",ביהכנ"ס"קדישתספר(מתיך

מקדש""מוראסדרת

ישראלמאוריהתורהגדולימפי



ל! IIזצאמוניםמשומריהקדושהרביעלוחדשותנוספותעובדות-אחד!!אני!!מודהלומרכשבילהזהבעולםלחיות!'שווה
 ...המדרגותכלאתרץהרבי

 ...זקניםבעלילידבשמיםאותושמים
לוסיפרוהרבילרביפעםנכנסז"להלפריןרפאלרי
זקן,בליהיהשבתחילההלפריןיעקברביכיאביוכי

שאמראמונים,'הישומריבעלשלו,אבאאצלהיה
זקןלוישאםראשוןדברלמעלהמגיעכשיהודילו:

חודשים,כמהאחרי ...הזקניםבעלילידאותושמים
לרפאללספרהרביממשיך
אתהלי:אומראבאהלפרין,
רביזהכאן,יצאמירואה

הכרתילאהלפרין.יעקב
היהכברהואכיאותו,

אליויצאתיזקן.בחתימת
ריליאמרקרה?מהושאלתי

שהרבי"מאזהלפרין:יעקב
ישנתיזקן,אכלתיאיתידיבר
שהייתיעדזקן,חייתיזקן,

זקן".לגדלמוכרח
לפהגלידההכנסתילאבחיי
דברמכלרחוקהיההרבי

הרביגלידה,שאכלרביהיהמסוימתבחתונהגשמי.
לאשליבחייםאניכזה,מדרגהבעללא"אניהגיב:

 ." ...בפהסוכריהולאגלידהלאהכנסתי
הכל"שווהאחדאני"מודה

ברציפותשעותעשרהשמונה

כידועהיההרבישליט"א:לררישראלרביהגה"חשח
עמנואל,ביישובהשניםמשךארוכותתקופותשוהה
ממשבשכנותלגורשזכהאחדיהודיליוסיפר

הנופשלדירתדירתוביןהפרידדקקירואךלדירתו
ראההוארבנו,אחרלעקובאהבזהיהודיהרבי,של
גוזמא.בלירצוףשעותעשרהשמונהלומדהרביאת

שעותכעשריםרגליועלעמד
לוהיהופלא,הפלאהיתהבוראואתעבודתו

ומתחטאונעים,ומטלטלוערב,מאויםקול
שומעיוכלאתמחלחלשהיה-ומתחנן

וביתרהנוראים,"בימיםלתשובה.ומעוררם
הכיפורים,ויוםרבאהושענאבימישאת

כלשחקים,שלוהתפילהעבודתהרקיעה
הנפשבהשתפכותהייתההיאהשנה

זהאלו,בימיםאבלמצויה,בלתיובמתיקות
היהיכולהואהטבע.כדרךשלאממשהיה

ברציפותשעותעשריםרגליועללעמוד
הבורא".בעבודת

אחדריבוןקיהבשבילעדןהגןכלעללוותרמוכן
ריבוןיק-המשורראותוששמעמיכלשבת,ובליל
לתשובהמתעוררהיהמיד-בחסדךיוירחםעלםי
 .פיגולמחשבתכלבראשולהעלותהיהיכולולא
עדןהגןכלעללוותרמוכןשהואאומרהיהאבא
שבתבלילריבוןקי-השלאחתשירהבשבילשלו,

מירושלים)שלי\כ"אמשריאהאדמרירכ"ק(םיפרהדין".בעלמא

 ...למעלהבדיןזכאייוצאזהיייל,וע
"היהסיפר:מאשדודשליט"אמשו"אאדמו"רכ"ק
לושהייתהמידות,ובעלחשוברציני,אברךפעם

אצלחסרונותלראותנהגהואבולטת.מגרעת
בכלביקורתולמתוחכךעללהעירהזולת,

לוקראכך,עלשידעזצ"לאבינועת.
הקדושהספראתבפניופתחלחדרו,
זי"עמברדיטשובהרה"קשללויייקדושת
הקטעעלוהצביע-שופטיםבפרשת
ישופטיםהפסוקעלשנסבהראשון,
לויי"ה'קדושתוכו.'לךיתתןושוטרים

ישראלכנסתאתשופטהקב"הכיכותב,
וחסדיו,רחמיובגודלהמשפט,יוםבבוא
למטה,כאן,התעוררותליצורישאך

למעלה.רחמיםלעוררכדיהזה,בעולם
לויי:קדושתיה"אומר ?זאתעושיםוכיצד

כלעלזכותומלמדיםבחסדמתנהגיםלמטהיכשאנו
גםזה,ידיעלזכות,לכףלדונןמישראלאיש

ועלעליוגםולמדיןהמידהאותומתעוררתמלמעלה
יועלמסיים:לוי"וה"קדושתחסדים.'ישראלזרעכל
במידהכימעלה,שלבמשפטזכאיבדיןיוצאזהידי

לאותוהורהזצ"ל"אבינולו.'מודדיןמודדשאדם
עלאותולהדביקהספר,מתוךהקטעאתלצלםאברך
עצהוזוהיליישם.-וכמובןשלוהתפילהסידור
יהודי".לכלנפלאה

 ...שלהזההבית
הייתההרבילביתמיוחדות,היוהרבישלמידותיו
הערים.מאחתל"עמשוגעתאישה,בחגיםמגיעה
ביקשהרביהרבי.בביתומתנחלתמגיעההייתההיא
הביתזההכנסת,בביתנהיה"אנחנואותה:לצערלא

אברךפעםהיה- ..היהוכךהרבי,אמרשלה"
הרבימוסף.תפילתלפניהכנסתבביתשהתעלף

הרבימבולבלים.אנשיםבלאגן,פהשישהרגיש
-פעםאברך.אותואתהריםומידהטליתאתהוריד
בחצרעמדתישליט"א,לוצקיןגרשוןהרבסיפר

מהמלמעלה:אותישואלהרביבוכה.ילדוראיתי
אתרואהאנישנייהבתוךנפל.שילדאומראניקרה?

בתישםלויששטרן,בשםבשיקגויהודי"היה
האבאוחלתה.חשובהאישההייתהשלואמאאבות.
ברקבבניהדורמגדולילאחדוהלךלארץהגיע

טיפולים.לעשותרוצהאיננהוהאמאהיותלהתייעץ
זצ"לאמוניםמשומרילרביאףנגשוזובשאלה
משיבהרבילחיות?מחויבתאישההאםושאלו:

ובחרת"בוודאי,בתקיפות:

שווהאחדאני""מודהבחיים,

אצלהייתיאומר:היהודיהכל".
דבריםלישאמראחדגדול

למרן"לךלו:עונההרביאחרים.
אכןהוא(זצ"ל)אלישיבהרב
לו:עונהאלישיבוהרבהלך

 ..בחייםובחרת,כתוב"מה?
 ...הכלשווהאחדאנימודה
 ." ...שניםעודחיההאשה

פועל,שועות
לגשתרצהלאשחתןמקרההיה

לואמרהרבימהשידוך.לחשושהתחילכילחופה
עללחופה,לךישראל.בתמביישים"לאבמקום:

ח.א. 'ר"-גדולהי.'משפחהלךתהיהאחריותי,
ואנילרבי"נכנסתיסיפר:חשוב,יהודימירושלים,

כךכללאדיאגנוזהעםהרופאשלפתקלומראה
הרביהצילום.אתלראותרוצהאניהרבי:טובה.
שהואוהרגשתי ,מיליםכמהאמרהואואזהסתכל
נעלם.שהכללהגידצריךלאהכל.אתלוקח

הנביא".אל,הופניכמקבלהרביפנימקבל"אני
הרבישם-מתפרחיצאנו"פעםסיפר:לוצקיןהרב

הרה"קאתלבקרבכדינתיבות,העיירהלכווןשהה,
הקדושהרבכינודעלשםבהגיענוזצ"ל.סאליהבבא

הרבהמשב"קימים.שבועייםשלומהחדריצאלא
כיסיפראבלהודיעו?לאלמהשאל:(זצ"ל)אלפסי
היוםי,'יבוא"הואסתומה:מילהלואמרסאליהבבא
 ...הרביאתשראיתיעד"הואי,'זהמיהסבירולא

הרביפנימקבל"אניאמר:סאליהבבאנכנסכשהרבי
שהואלרביאמרהואהנביא".אליהופניכמקבל
הבבאברכה".לקבל"באתיהשיב:הרביברכה.רוצה
גוזריםככהאומרשכבודו"מהויתר:לאסאלי

הספה.עלוישבופנימהנכנסוזהאחריבשמים".

אחריהשנהכלמשניותשילמדמהרביביקשהוא
בנו,היההריכיהתפלאהרבישלו.ועשריםהמאה
הבבאכיהתברריותרמאוחראבל .מאיררביהרה"ק
גדולסכוםנתןהואסאלי.הבבאלפנינפטרמאיר
אמר:והרבייוחאיברשרוהוארקדוהםלרבי.

ליי,'נתןשהואכפיעראקכךכלשתיתילא"בחיים
הרבי".עלהשפיעהלאבכללשהשתייהראיתיאבל
כמולהסתובביצטרכוהתפילהבאמצעלדבריפסיקולאאם

שניםשלושכאןשמסתובבהחתול
שחורחתולהסתובבהאחרונותהשנים"בשלוש

סיפר-לרביאמרתימשם.יצאולאהמוסדותבבנין
נזק,עושהשהואשליט"א,געלדציילרהרבהנכד
שהבאתימקריםהיודברים.ואוכללמטבחנכנס
 .אותיוהפילהרגלייםביןנכנסוהחתולאוכללרבי
מתייחס.לאכללהרביאךכ,ךעללרבימזכיראני

התורהקריאתלפניבשבתנפטר,שהרבילפניחודש
שיושביםלאנשיםתגיד"לךואומר:ליקוראהרבי

באמצעלדבריפסיקולאשאםמערביתבצפונית
שמסתובבהחתולכמולהסתובביצטרכוהתפילה

היהשהחתולמענייןשהיהמה ..שניםי.'שלושכאן
מערבית".בצפוניתהשולחןעלבקביעותישן

להשאעזורומבקשתבטישהייתההיאהגיעההנשמה
סיפורעודגעלדציילרהרבהנכדסיפרזהבנושא
שללטישיםשבועכלהולךשהיהיהודי"היהנורא.
מלעלובשהרביאחריזצ"ל.מלעלובהקדושהרבי
אמונים,בשומרלטישיםלהגיעהתחילהיהודינפטר,
ראהולאכמעטשהרביומכיווןלשבת,רצהלאאבל
הזההיהודיפסחבערבאותו.הכירלאבטיש,דבר
לאאפילורעש.עשהוהנושאפתאומיבאופןנפטר

פסחהמועדחולבשבתנפטר.שהואלרביסיפרתי
הכניסהרביכללבדרךבחדר.הטישאתערךהרבי
בתחילהתיכנס.אלליאמרהפעםאבלפנימהאותי

אלקידוש"עדלי:ואומרחוזרהרביואזנפגעתי,
איךאותי,שואלוהרבינכנסתיקידושלפניתיכנס".
אברהםרבילידעומדשהיההזהליהודיקוראים

אתביקשתייהודי.באותוהיההמדוברחנון.

עודישאוליתבדוקקורץ:יצחקרביהמשמש
הטישאחריהשם.אתליותגידברחוביאבלימודעות
באכזבה:השיבהרביוכך.כךלוקראולרביאמרתי
כאןלמה?שאלתי .הטיש"לפנילדעתצריך"הייתי
הייתההיאהגיעה"הנשמהברור:דיברהרבילפתע
השםאתידעתילאלה,שאעזורומבקשתבטיש

לה,'נארפאנאיקלשלבשםלהשתמשונאלצתי
 r '- .-.-.-.--.-. !"כi;-,ב-;-עיט-חיר-.-.- .זיע"א .השם"בלילכווןשמאפשר

ומיוחדאחדכילהזכירהראוימן
רביהרה"צדשופריאקרתאמיקירי

ממקורביאחדהיהז'צילכהןשמעון
והרביז'צילאמוניםמשומריהרבי
ז'צילהרבילמאד.עדאוהבוהיה
נעלהךה"קאבייכיאומרהיה

אומרהיהל Ifזצאמינלט""שומרי
הואשמעון"ריכהן:שמעוןריעל

וכשנכנסעיניים"וטהורבריתנטיר

אזיאהרליהריהרה"קאלשמעוןרי
בייגייטאייגיטער"אהרביאמר

הבאטוביהוידדהיינו:אידיגיטערא

בחינםלארבי).אצלהבארבי(בבחינתטוביהוידאצל
עיניוושמירתהיותכ,ןאמוניםשומריבעלעליוהתבטא
ברחובהולךבושהבחיןיהודיוכלביותר,מופלאההיתה
ועודאמות,מארבעעיניוהריםלאשמעולםלהעידיכול
להגיעכדישכםבשערהולךשהיהבעתנעוריובימי

חלילה.יכשלשלאבכדיעיניועלמגבתשםהיהלישיבה
ודבריעיניו,בשמירתבמינונדירחידושהיהובאמת

מארבעעיניוהריםלאישמעולם ).ק(מנחותירב'עלחזיל
מעלותיו.שארמלבדמסביבו,בחושהורגשואמותיוי

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'ך

 ..ייתו,כעסתילאומאזבעדה!משתקפתדמיתיאתואיתישכעסתי!בשעהמואהלידעבותיאחתפעם
ארוכותשניםרבנו,בפיו:ושאלתויעקב,בארישיבתראשזצ"לשפיראשמואלמשהרביהגה"צמרןשללחדרותלמידנכנספעם
נולדהישיבהראש"האםלכעוס?יודעאינוהישיבהראשהאםכועס.רבנואתראיתילאומעולםהישיבהראשאתלהכירזכיתי
אתלדעתהוארוצהמאדמהלהקשות:התלמידממשיך "הכעס?מידתאתכללמכירואינונפש,שלוותשלזומופלאהתכונהעם

בדעתו,רבנוחוכךכועס.שהואתלמידיוראוהולאומעולםונדירה,מופלאההכעסעלהתגברותושמדתהישיבה,ראששלסודו

שומע " ...יותרכועסאיניומאזלכעוס,להפסיקהחלטתיתשעבגילאולםכעסן,הייתי"בילדותיאומר:ולבסוףמעטחושב
רכשאלאזו,נפלאהתכונהעםנולדלארבנו .הדברנודעאכן,אותו.ממלאהערצהשלעזורגשרבנו,שלתשובתואתהתלמיד
התלמידרבנו","ילמדנו .בהמתמידעדייןורבנויותר,לכעוסשלאנפלאההחלטהמאותהחלפורבותשניםומאמץ.ביגיעהאותה
שלאמאדרוצהאניגםבגבורה?בהלעמודולהצליחשכזולהחלטהלהגיעניתןכיצדמידה?לשבורניתן"כיצדמרפה,אינו

ישבדיוקזה"בשביל " ...עצמיעללשלוטולאלהתפרץליוגורםאותימציףפעםיאחרפעםהכעסאותיממלאזאתובכללכעוס,
אדםהלאאותך.תמלאגדולהבושה ...פניךנראותאיךותראהכועס,שאתהבשעהבמראה"הבטבפשטות,רבנולואומר "!מראה
מגונהכמהעדותראהכועס,שאתהבשעהבמראההבט ...שבוהאלוקיםצלםאתהואמשחיתפניו,אוראתמאבדכעסובשעת
בשעהמראהלידעברתיאחתפעם"אולםלתלמידו,לספררבנוממשיךכעסןי,'הייתיבילדותיאני"גם " ...הזההמראההוא

במידהעצמומנהיגהאדםשכאשרהוא,הדברפשוטוהלא ...יותרכעסתילאומאזבעדה,משתקפתדמותיאתראיתישכעסתי,
איני-"מאזמכעסו?"הואהרוויחומהעצמו,שלוברותחיןהואנידוווממילארותחין,שלדודכמוהואנראהכעס,שלזונוראה
שמואל")ימשהדב"הספר(מתיך " ..כעסשלטעמומכיריודע"ואיניזו,מופלאהשיחהרבנוחתםוכללי,'כללכועס
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כי"חוזרואניפסקלאשל,הפסקזאךכראמחשיןזאככהר"אםיוסף"~"תורתר"כישליט"ארביעישוכעוןחייםהרח"גתלמידו~מאת

חשרן~י"זדהילרלאירמא-זצ"לחשיןזאבןימיבנדביהגה"קעט"דמרדנרעלם~שביביותיקין,מתפילתחזרהבדרךכש"ץ,לעלותלחישיגוכדיבדרכיםלחפישוצריךחיה
להביאמשעמדהילדות.אדבעהלההיו"לצזיןחשבהדומודנשלמנכדותיואחתאליוהמתלווהלבחו;,לרמרארהבהיהפחותלאמאדעדיקרהיהאברהםרביאצלהזמן

שנקלעהמפנילהפילהיאחייבתכיםיהרופאלהויעהודישיהחמהררלדאתלעולםכאומרכלשונו.התפללנוהיוםהי"ברוךרבותמזכירישהיהוכמויהלומים,שלמערכם
לך"חלילהי,דכלאחרהשיבהזצ"לחשיןהרבאלטבתאזמשטפרהגדולה.לטכנהחזן·עלההואשהיוםלהשי"תמודהשהראישיבתראשרבנןדבשלהמימראאתלתלמידיו

בריאיםתהיווהעוברואתושלם,בריאכרזןבלךהיהיאףוהפעםמלהפיל, ...חישינחלפנימתפלללילחבכלזצ"לעטיהעזרארבימרןורבומורויוסף""פורת
בדעתונמלךולעוברלאישהטכנהשישמרואםאיהרופיכבשמעובעלהושלמים".מביהכנ"ס,חזרהבדרךלתמידיופעםאמרשתמידהיההטובמנהגוהזמן".כאבידתאבידה"אין
ושחזצ"ל.אויערבךהגרש"זמרןשלתוילבופנהרבדבההלכהמהלשאולזאתבכלבכלמתפללתמידשהואשעהכחציועומדמוכןהיה

היאזולהפיל,צריך"בוודאינחרצות:פטקאויערבךהרב .הפרטיםכלאתבפניושיעזרהוהשינהלפנייוםלתפילההיציאהזמןקודס
בעצמההלכההפטק,אתבשמעההאישה .נפש)בפיקוחמדובר(שכןגדולה"טכנההנץלתפילתלקוםהשי"תקרהפעםולאולשיעוריו,

תפילשלאלהאמרחשיןזאבהרבאהטביכלווטיפרהאויערב.ןהרבמרןלביתשמיוםלמרות(וזאתהחמהשייקחוהנהגעםשקבע
אתאויערבךהרבמרןכששמעדבר.יארעאללהואףושלים,בריאבןתלדובעז"המקטנותודעתועלעומדווכיוןפלוניתבשעהלשיעור
חוזרואניפטקלאשליהפטקאזכךאמרחשיןזאבהרב"אםואמד:נרתעהדגריםבהנץלהתפללהקפידתמידלאוהנהגהשעהשהגיעה

לשמועאויערגךהרגלביתשובוחדיבמהגיעוהואלבעלהזאתסיפרההאישהבי".בנפשוידעאעפ"כהחמה,והנהגרגליללכתהחלהגיע,
כךאמרחשיןזאבהרבםאואמר:שובאויערבךהרבלוחזרואזבעצמו.זאתוהואיתיממנוהואשהכלכדיבדרכיםלחפשוצריךהיה

הרבמרןאורחא(אגבושלם.בריאבןילדהב"הואכןפטק".איננושליהפטקחיל).לעשותכחלוהנותןכיבדוומשהשיגו,להשיגו.
עצמו".)אתבלהטתירהואגאוןחשיןזאבבנימין"רביאומר:היהז'צילאויערבךואמר:אברהםרביהמשיךרביאמ"ללרכבו.לעלות
חלזחיישיעורמהמגידלהוציאמהייישקםשהייתיפעמיםואולםפלוניתבשעה"קבענואברהם

ובנטתרבנגלהעצוםגאוןהיהזצ"להרגעדחולשהליהיהאבלללכתצריך ...הגעתולא
כולו,השייטכלאתטייםצעירבגילוכברלילךכחביהיהשלאלישיבה".

דרבגילבעודוחתונתולאחרמידואףבמנין,ולהתפלללביהכנ"סתורחבדבריוישפעעיניוסגרמיד
בביהכנ"טבגמראשיעורמוטרהיהבלגדבבית"ובמניןבתפילתיהוספתיומאזהנרותאתשהכיןלאחרהחנוכהמימיבאחדגם

ארעחטד.שעריבשכונתחטידים'יקהל'הכנסת".מידההדלקה,לזמןדקותחמשעודשישראהכראוי,
מטטריקובהגה"קבמקוםשעברפעםישמו"עבתפילתמתחילישזחחוישבאתחוכיידעלימינוידאתהניחעיניו,אתסגרהתיישב,
מרןעםלימודואתשסייםלאחרזצ"ללהתפללמזדמןהיהאברהםשרביפעמיםההדלקה.לזמןעדתורחבדברישופעוהחלשמאלו

אתובשמעובחברותא.אועירבךהגרש"זבביהכנ"סערביתאומנחהתפילתכדילמקוםשהגיע"בורוכוף"בביהכנ"סהיהכן
יקהלהכנטתמביתהשיעורמגידקולמשתדלהיהשםגםלמשל,"מוסיוף"וראהמתלמידיומינכדשלהגן"ב"פדיוןלהשתתף
פנימהונכנטהמקוםאלנמשךחטידים'רבילבנובאומרוש"ץלעלותלהזדרזד"תקולחוהחלבבמההתיישבמידמתעכב,שהפדיון
עםאףהתפלפלכךובתוךהקהלביןוישבהחזןאםהאוזןלי"צורםשליט"אשמעוןוהנוח"רשמש"עם"יראוךמצוותחשיבותבמעלות

בטיוםזצ"ל.חשיןהרבשיעורהמגידאברהםרביידעוכהלכה".נכוןמבטהלאמזה.יתברךלבוראשיש
ואמר:בהתפעלותהרבייצאהשיעורוהראויהמתאיםהאדםשהואבעצמו !זאתהראתעיןאישרי-דאורייתאריתחא

 ...הזה"שיעודמהמגידלהוציאמה"ישאחדע"יפעםנשאל-ש"ץ.לעלותגמהמתענייןמידהיהלביקור,נכדיובאיםכשהיו
לם"וחעעומדחזחהיחודי"עלהרבבכבודשמביט"מיממסורביו:פלוני,מןיטבחו"מאומרהיהוהנכדעוטקים.הם

"עלאביו:עללואמרז'צילשרעבימרדכירבנוהגה"קכישליט"א,מבניואחדטיפרמדברשהרבחשעשרהשמונהילת Iבתפ"הסמ"עלוואומרהלימודבתוךכבראברהםורבי
כישמענו,שליט"אועקניןיוטףרביהרה"גמפיואילוהעולם".עומדהזההיהודיכךלהשתפךלזהזוכיםאיךהשי"תעם " ...עליוחלקפלוניבט"קוהש"ךכךאומרפלוניבס"ק

ומאיר.שלםהויהשםחשיןהרבעלשרואהאמר,שרעביהרגבפשטות:אברהםרבילוענהילהשי"ת?"אחדעתה.זהולרוחבלאורךהנושאאתלמדוכאילו
 ...חמעטפהאתלותןצדקחממךיבקישאישרחראישוןוחיחודי ,ןמרולטעגתפילתמתחילשזהחושבאתה"וכיבאחתלמדבצעירותושליט"א,הגאוניםמאחייניו

בנימיןריהגה"צעםלנטוענהגתישנהמידיהי"ו.שמואלישמואלהר"רבפנינושחעלחושביםכשתמידעשרהשמונהלהתפלללוהזדמןפעםדייומהחשובות,מהישיבות
היינרשםמרון,קדישאלאתראע"הרבנומשההילרלתבעתזצ"לחשיןזאב.שמונהבתפילתממילאית~רךאותוצהתמהבחורדאורייתא.בפלפרלאאברהםרבידודועם

עמנוהצטרףלמרוןנטענועתאחתשנההלילה,כלבמשךביחדלימודטדרלומדים,סרובכברהואבפניםהאדם'כברהר~שמגיעהיהדודו,שלהבהירמעיונושנהנההאחיין
באותהבפרנטתומאודדחוקשהיההלהאולםזצ"לרזאברהםהרבידידיעהינטל.ים 6המתחתלמידיוראופעם"לאיותרלביתבצהרייםשבתבכלבקביעותארוכהתקופה

ושוקליהודיםשלרבותקבוצותבמרוןהוארואהכיהלימודקודםליאמרעת,, ;ייייי ...
זהקדושגלילהלימודלהפטידהיתכןלו,יאמרת .הלילהגמשךממוןלקבץבדעתושםרוב~זכרועדהשהואךמעשאחריושבאברהםרביהיהשםלדוד""שושניםהמדרש
משטפרנוזצ"ל,חשיןהרבעםע"כנתייעץהבהבמיוח,דהנהבאנוכךלשםאשד "בהקראתהשםאתבהזכירו,;אף~מים,אתמכיןהיההבחורעימו.ולהשתעשעשעות

הבהואמר:אליפנהאולםלענות,מהבדעתוהרבשקליין,נהעאתחשיןלרב.העם.אתהמברכיםלכוהניםיברכךניגשוהיההש"טמפרשיעםולרחבהלארכההטוגיא
אליויגיעוצריךהינואשרהמעותכלהלילהכלוילמדעמנושישבשבזכותנברכהו I ...נוילפנחיוםכלב"חאנחנומנטההיההבחורשאלה,אברהםרביאתלשאול
לאחרבבוקרהלילה.כלולמדנוישבנווכךהלילה,במשךלאטוףשיצטרךללא jבזריזותהקימהשחשיבותכאמורעימומתנצחהיהאברהםרביאךשלועלודלעמ

לכיווןהמגיעבמדאהונכבדיהודיאיזהראיתיהציוןבחצרעומדיםבעודנוהתפילהוכפיבנפשרהיהכותיקיןולהתפלללהעמידכדישאגותכדיעדממושךזמןהגפ"תבפשט
ריהדחוק,מצבךעללולטפרתנטהשמאז"ל,רזאברהםרילידידיאמרתיהציון.צדקהמשהרביהגדולהגארןבזהשהאריךאמיתתה.עלהפשטאת

הדחוק.מצבועללוטיפרהציוןעלמשתטחהלהובעודויאלניגשאכןאבדהםושעדאברהםרביאתבהספידושליט"אפחבעלמשניותלישנןאבאמבית"מקובלני
ומטרהכטףשטרותשלגדולהחבילהעםעבהמעטפהמידהוציאאדםאותו ...החטראתלמלאותלנוראויכמהדדיינאכטפראאברהםרבישימשהעמידהבשנות
לוושחיהודילאותוהואאףניגשבכ.ןהבחיןאשרבמקוםהיהודיםאחד ...בידופישלרח'במורדשירדהשבתותובאחתלהנותפרנסתולצורךזאתשעשהמדגיששהוא
עלתמהיםהטובביםכיהלהמשראה ...מאומהלאנתןלאהלהלפליאתומצבו,עלראהותיקין,מתפילתכשחזרתויבלכיווןכטד"דששימשאףעלמזולתו.להנותולאמיגיעו

פתח-גדולעשיראינניוהנוכחים:חשיןהרבבפניכהווייתןדבריםהואטיפרכ.ןלסובביוואמרלהתפללעולהציבוראבלכאב"דואףהדיןבביתכדייןלכהןהיהיכול
מפניזההיהגדולה,מעטפההקודםליהודינתתיכישראיתםהמו .דבריואתהלהשיתפללועדהתפללו,לאעודהם"תראוכנודעכזההיהחייומהלך(כשכללהצטנעהעדיף

היותכיובקשנ,יבחלום,רבלאזמןלפנינפטראשרז"לאביאליהגיעשהלילהאנחנוצהריים.יהיהשבתטעודתויעשוביתחבריאתוכיווןשתיקןקרהפעםולאלמקורביו)
לאתראכעתמיוחדלנטועממניהואמבקשלצדקה,רבכטףבהמעטפהושמר " ...לפנינוהיוםכלב"ה-יתירה.ובענווהבכבודבפשטותוהכלבפיטקםהדין

אתלותןצדקהממךיבקשאשרהראשוןהיהודילי:בהדגישומרון,קדישאהיהזצ"למינטהאבדהםדביהגאוןולטיים,רביהגאוןמזה"ראחיינושפגשרהפעמיםבאחת
היהודילמקוםומשהגעתיבמהירות,הנהנטעתיבקרמימידכמובןהזו.המעטפהבמטידיתהיועבודתתורהשליוקדתדמותאברהםרבילדודוופרטשליט"אטופרחייםיעקב

הרב ...נצטוותיאשראתלוומטרתיצדקה,ממניביקשאשרהראשוןהואהזההייקדות,פנייבקלטתדלהביטדקיבשמחה,רקלפליאתו.לוענהלאאברהםרביכראוי,ישלוםי
ליהודייניחכיהשניהצדקהלמבקשוסימןתתפעללדברייהקשיבאשךזצ"לחשיןחטאבלאתינוקכפניחיוהקדישזתפניוהיארגםידאגשלוםאברהםרבילוהחזירדקהחצילאחך

לרבי .'הוידאתקדישהולינוקלקבלהיהאפשר
 ...פההיתהאשראההמופההשגחהאתהינךרואהשכן ...זהשדאימאותםדעה,דורמשדידיהיהאבדהםמי,דלוענהלאלמהתמיהתואתלולפשוטמיד

 ...מאומהברחעםיסינמתלאזרהיהשעיה"זקדושיםגאיניםישימשילשנןאבאמבית"מקובלניאברהם:רביואמר
מקריבילאחדלינזדמןאחדשישילילירישלים:מיקירישלי'\כיאת"חיהיריבפנינישחחולףעולםהיאשהעולםיחשוידעיבעיניהם,שהייתיומאחרהרלכים,שאנרדרךבכלבע"פמשניות
נמצאשכברכיויןביקשתייהקידש,בעירלשהיתלירישליםמחיץהמתגיררמשפחתילטרקליןלהכנטכדידירכפריזימשמשומשטיימתילהפטיק,יכולתילאהמשנהבאמצע
ללמודהחלשבדיוקהלהחשין·בהרשללשיעורוהלילהעימילהצטרףלוכדאיגירושלים,צריקיםאשדהעוה"בקניוהואכשתגליתםשלוט.לךהחזרתיהמשנה

בוהפצרתיאמנם,ולשיעור,לימהוהשיב:זה,לדבר 'ש'אר''לוהיהלא'רפואה'באוניברסיטה
לללמזיוונהניםבראשיהםעטרותיהםיישביםחר"ל·,,וןמספריב~חיצתלי"חותאנייכילאין בפניימביטמשפחתיכשקריבהרב,שלשיעירונכנטניעמי.ביאנאיתבטיףיישיבשיבבקציתלהתבינןאלאלנינותרלאהשכינה. ~ ~ ,- ~

מחזקםכשהואהשיעורבמשתתפיהביטכדרכויהרבקצרזמןעברלאיזוהר,זיוהיוקדיתהנאצליתמידיתייאחרולהתחקיתהק'דרכייבביהכנ"סנאמןכש"ץאברהםרביששימשקודם
ללמידההילכיםר'חילכאלוישנםברגש:הרבאמרילפתעחיים,אלוקייםבדבריילהאירםתינויבנשמולהזהירםילהמשיכםשלושיםש"ץהיהשם-הפרסיםלעדתרחל""אהל
לומדיםוכןחיצוניות,חכמותוכדו',רפואהמשהו,מכךלהםיצאכיחושביםבאוניברסיטאות,מכלנבקשזוובהזדמנותשכרנו.זהוהיהבביתנוההחלטהשניס.כעשראחרבביהכנ"סש"ץהיהשנה,

וכךה:בתורתודקאךולעטוקאלו,דרכיםילעזובנפשםעללחוטהםצריכיםבתעריבת,לשהיתאילהתקרבשזכיזהקדישעליןקוראיעוזבשהואבהירביוםאברהםרבישלבפיוהייתה
ואמר:משפחתיקרוגעליהקפידהשיעורמןבצאתנועליו,הטובהה'כידחמיסדבוריסהוטיףלנולהוטיףויכוליסזצ"לאברהםרביבמחיצתושמעמאחרוזאת '.מהויהיביהכנ"טאותואת

הלימודנגדשידברהרבעםסיכמתכיהשיעור,אללבואעלילחצתמדועהבנתיכעת
היהילאכזה.דברנבראילאהיהשלאלילהטבירניטיתיזו.מדרכילמינעניכדייברטיטה,נבאייואילווכדי:תמונותמטמכים,הנהגית,ידיעות,אזאוהרע,לשוןדיבורימהמתפלליםמישמגבבים
חשיןהרבכיאימרים,רביםיכימילה,חציאימילהלמירנולימראפשריתאיאמינההיהליתשאיימה' 057-3157539לפלאפון:להתקשרלשהותיכולאני"איןנחרצותאברהםרביהתבטא

 ...עושהאשרכלהאדםעלרואהתלמידושלוםשיםבברכתהברכה.אתלל
רביע.שסעוויחיסהק'רגלייבעפרהמתאבקזוכהשהיהיוםכ- !הרע"שוןמטפריבמחיצת  ...הואצודקעליךצעקאישרחזחחזקן ,_._._.-.-.-.-. _., ____-
תכנןכבראשרהלהחשין,הרבשללשיעירילהכנטלינזדמןה'מדרךטראשרמטויםבחורעצםתדשןטזבהכשזדה iתרומה:נתקבלה :גליוןיכתובת

לשיעור,והגיענאיתאךשם,לחפשליישמההביןלא ...עצמואתילבנוחלקנדהלנטועמרבאברשכת""עונגנריבממירחדטפרבט"דלאררצאי iחכםהצדיקלזכר iהיו"ליזהיקמן
כךכזייתיך ..בקנדה.'גםנמצאהקב"הכילדעתיצריךיאמר:הרבביהתבינןהשיעורבמהלך .,

למטיריצטרךאשריחשביןהדיןיעלהעילם,בזההאדםתכליתעלמעורריםרבריםהרבדיברה.לקבלשרןהשבת,בשמירתהערטקותאקטראליותהלכות ,זיע"אמנשהמנחם iבממירות ,
להתבונןיהחלהזברים,מןמאדהתעיררנעראיתימעלה,שלדיןבביתהזהבעילםמעשייעלזצ"לוסףיהגר"עמרןפסקיועפ"ישליט"אהדררגדוליבהסכמתשלילישיבהנתבקש i ,ברבבות ,
יחיפשהתשיבה,לררכילהיכנטהחללאטלאטבכך···התכליתומהלעילם,באלמהבאמת 0774360670טליהמחבראצללהזמנרתנפש'לכל'שווהיאלולי"במעלה ~,תקיםוע ,

I לI התגירראשרסגולגיתללכתהחליטנעראותויעשה,אשרוהמעשהילךבההדרךאתלעצמן
בהגיעוהישר,לדרךלחזורלהתחילרצונןעללולבשרבכדיבירושלים,הנגלא'!שמואלגשכונתזנרתשנ"ח" ' 1ד.ת ,

(וזאת ...שלינכדאינך ,ימפתנעלתרריךיאלמבית.ילךלעברי:לזעיקהטבאהחלטגי,לביתעולםי;ףיהצדיק" :, 57194
ידעלאלמוטגלחזוררצונוואתומצוות,תורהשומרלאזהשנכדועלהרגוצערוכאבומפניוייסדחרביסאתיזיכה 1

אתידעלאכיעדמרוטק,היהכולווכלסגו,מביתומבועתשבוריצאהנזכרהנערכמובן.) .חייס""אהבתאת i,_ירך_ש_לי_ם_ן
לדבריו,שבירבלבןייהאזחשיןהרבשלהקבועלשיעורישיבהלךכךבתוךצער,מריבנפשי
לושטיפרללא(כמיבןלי:אמדהדבריםוביןולחזקו,לעוזדייהחלהרבליקראהשיעירלאחר
האמת,אתאמרהואשכןמכך,תיבהלאלצודק,הואעלי,ךצעקאשרהזההזקומאומה)הלה
התשובהלדרכינכנסאשרעדיעודדיחיזקיהרגוכמובן ... ?חייסלךלמהומצוות,תררהישבל

שגשמים,לאגיהםישראלנשמותאלפיוקירובבתורהמגדילתולהאריךרבותעודוישכואןי.
זיע"א.החטא.מןישראלנערילהצילהרףללאזעקוחייובפרט

ל ffזצחשיןזאבבניכזיןרביחגח'יצ

עימדחי"זפנחס .'ריביסיד

"קבלתיחספריםמסדרתנוסףהלק
הישבת.לישולחןטיפוריכ-עצמיעל

ישקבלונישיםעלעובדותקובךשחינו
התלפהאוב~ניעותישונותקבלית
כקישתו .יישועותי l!ירלמטפחתמפאח

טפיםי~סיפוריםביריישי\עמיכל
תל 44232,ך 1!חכתיבת:אליי,י\עוח

ן'ה;;;';-;ט;ןזר;כשמ~nת~טהכ'; h;ק ע;:-בו' r 'אוצרות jבשמל;ן;,-·ההולכת :
 Iוכ'וםהתפתורכיםעילמות!משב'אותך · I 1לעקוריכילה(אינטרנט,פלאפוו,וכדו')'ושקופותוגרבייםםיצמודבגדים 1
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