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זצ"לקרדיזרלכרג.זר'המיפלאצ"הגהירישלמאהתנאהאיעלהידשביבי-החמה!אדר
איתימעירחחאםחיתחחציתכשעת

רבינשכחהבלתיהגה"צשלבנוהיהזונדלרבי
ידועהיהאשרהאבאזצ"ל,קרויזרהירשל
יזונדלפעמ:התבטאמילותיואתשבוררכאחד
גדולהשעניותלמרותואכומרחמיקדושהוא

הייתהבלבדאחתומטהההורימ,בביתהייתה
בערלרביהאחימאולמהילדימ,עבורלהמ
אחת,ממיטהיותרצריכימהיולאזונדלורבי
מעריב,אחרימידלישווהולךהיהזונדלרבי

אותו,מעירההאמהייתהחצותובשעת

לביתאותוושולחתחמקפהכוטלושופתת
הגדולהאחשבהיהבעתובההטמו,ןהמדרש

עדהמיטהעלועולהמתלמודובערלרבי
אחריתעדנהגווכךהבוקר,

קמהיהעתלילהבכל-ימיהמ,
דפישבעהללמודמתיישבבחצות
ותיקיוולפניתוטפות,עמגמרא
י,ומיהבדףשיעורמוטרההיכבר

ומיד ,בוותיקיומתפללמכואחרול
שכללוללימודיו,שבמכולאחר

הירושלמי,בתלמודלימודגמ
קבלה",טפריובהמשךבהלכה,

 "'.חעםלכםכהצנעפגמתי
להתברךכשבאורבותשנימלפני

הדברתולהוהיהגדול,צערלוהיהאצלו,
מצינושכןאלוקיך.'עמלכתביהצנעשפגמ
העולמכל"ואפילוע"ב)לי(נדהבגמרא
כרשעי.'בעיניךהיהאתה,צדיקלךאומרימ
מצינובש"טמקומותבהרבההלאלכאורה,
דאמריב"היינומתחשבימכודווקאשחז"ל
בעניןאיפואמדועמזה,ראיהומביאימאינשי",

העולמש"כלבמהתתחשבלבלהזהירוזה
העולמ""כלשאממפניזאתאיולך"?אומרימ

הרילך",ש"אומרימעודולאצדיק,שאתהיודע
לכת,"בהצנעשפגמתזה

לחתכרו,"חכנטתכיתכאיכלכיןעיברחנו
לשואלאמרברכהוביקשודלתועלוכשדפקו
רביאתבוודאירציתבכתובתטעיתכנראה

רביהגאוןאףבטמוך,כאןשגרלויןמשהברוך
נישואילפניבאכיטיפר,שליט"אעדסיהודה

ןמבי :והשיבו ,ברכהממנולקבללביהכ"נבנו
 "להתברך,ביהכ"ניבאכלביןעוברשהנךאני

חעילמיםיכלרביןעםלדברחילוזחיילד
איךהמיעצמותבלשדשמונחטיפרותלמידיו
אמלתלמידימממחישוהיהבכוונה,שבירך
מתלהבימהייתמממניפרילכמנותןהייתי
בןוחןמרקלוהרילכמינתןהרבייהרימהפרי

הפרינתןשהואהשי"תכלפיוחומרקלשלבנו
שטבווסיפרבברכה,מזהשיתלהבראויכמה

מלמדכשהיהזצ"ליהושעמרדכירביהגה"צ
ע"יהרכימבילדימשמימיראתמשרישהיה

לעשותרוצההיהמהילדימשאחדפעמשבכל
מדיבורמהילדימשאראתמשתיקהיהברכה
ילד-יהקשיבוקודשבחרדתלהמאומרוהיה

 '.מהעולמיכלרבוןעמלדברהולךזה

יתיקיןחתפללתםבטח
 'רבשיעור,צחקומיבחורשכמהפעמארע
בטחואמר:לעברמפנהבצדקותוזונדל

ברכותבמסכתהגמישכוותיסיןהתפללתמ

"יי

..... 

מפומיה.'חוכאפסקולאלתפילהגאולהטמךחדאאמניזי :אומרת
לטיןחשראשלדרשתשחלכומבחיריםחזדעזע

בצדעומדימבחורימכקהראהימהעביתילידבעברופעמ
לבחורימוניגשזעולאנחלאדאז,השלטוןראשדרשתושומעימ

שנכנסהארסתאמכמלמחוקכדיתצטרכורבותשנימ"הריוהעיר:
זיע"א,הלשמבעלבשממקובלניאמר:ירנקלסיוסףרביכעת"בכמ
 ,בותזכועדותששמעההנפשאתלנקותשיצליחסבוןקיימשלא

ימעליכםארחיקנייחצפיאתי
לקדושה,ןהראשוסודישזהועיניימ,שמירתעלדיברבחורימעמ

 ?היהודיתהקדושהמתחילההיכו- "?ההקדש"איהלמימראוציין
קשה?'זההריירביבחורלומרוכשא ,"הדןדעלבעיניימ"היא-

שצריךבהתחלה,רקהינועיניימירתשבשמהקושיכלהשיבו:
כך,יתרגלהזמוובמשךורצונו,טבעועלולהתגברעצמועללהכביד

רעותמכמהלעצמומנוחימצאתזאובהגדרה
והוסיףעבודתו,לעבודיוכלואזובלבולימ,

ראשעמברחוכולכימה!!'יאנשימשמכיר
לכ,ןהתרגלכברכיכלומ,םרואיואינממורמ • 8: .:;;;

חורבהוהי ,)מועצלעשמזברשהרגי(הבחור
אביב,תלבצפוןבישיבהללמודרצהאשר
אמרעיניימבשמירתשמשיכשלחששורבנו

 ,)כ,ב(יואלמאליכמיארחיקהצפונייואתלו ..
חטיפיר,"אתישמעתאניגם

מפרכת,דרךטרדתחרלאלמירוןעלהפעמ
שמשישוראהההרמןלמטהוכשהגיע

לציון,עלהולאלירושלימוחזרפניוהחזירמידגדולה,תערובת
הסיפור.'"אתשמעתיניאגמי-אמרנכוןהסיפוראמוכששאלוהו

ולסיימהמסכתלהתחילהעיקי
שעברהלווכשנודעגדולה,הבטכנוהיההחולימביתששההלאחרפעמ

 :דלהלןהדברימאזואמרללמו,דלהתחילמטכתלושיביאוביקשהטכנה
כןזומטכתלטיימעזרתנישכשמאומרימאנומטכתלטיומההדרןבנוטח
זומטכתדלעניןמוקשהטחזוהנולטייממ,אחרימטפרימלהתחילתזכני

אחרותמטכתותעלתפילתולבנוגעואילולטיימו,שזכהאתרקמדגישימ
בנוגעגמההתחלהעניןרימימזכאיןולמהולטיימ,להתחילשיזכהמתפלל

וטפריממטכתותמתחיליממאליהאיכפתלאדהיצה"רוביאר,זו,למטכתא
מטכתאלהתחילזוכהאכןמאדהאמכייטייממ,שלאהואחפצושעיקררק
בראותולכןאחרות,כטנכתותגמללמודחשקואזיתגברלטיימהוגמ

מטייממוגמתכתומטמתחילימאשראנשיממטוגהואזהשאדמהיצה"ר
לטייממ,יבאאשלכדיכתותמטלכליליתחשלאמלחמהלערוימעתהיראה
 ,מיוחדתדשמיאטיעתאיריצלהתחילשעומדהחדשהלמטכתאבנוגעולכן

גיי?!אויהודיהאתק:וזעיחליהתאפתה
מחללעורףייקשהממשוהיהרח"למהדרישירדיתומרבתועממקרההיה
לאזהיתומבחורהנכון,בדריולהחזירכדישיחותשומעזרולאגמור,שבת
האמרבנואתשאלזהאישאילביתו,הכניטוואחדלאכול,וממקולהיה
לו,אמרלאכול?אחרמקומלוישלו,אמרומשקהו,שמאכילועושהטוב
הנהגמכונית,עמרבנונטערמטפימימלאחרבמנהגי,המשיא"כלא,

אתזונדלרביפתחרגע,עצורלואמרברחוב,הבחוראתלוהראהשהטיעו
הבחורגוי,אויהודי"אתה :העצומבתקיפותלבחורלומרוהחלהחלון,
בתקיפותצעקושובשלי'תיציהצהיכןיא"כשאלואני'ייהודיואמרנבהל
ואמר,המארחאותוהגיעמימיכמהלאחרנטע,ומידגוי?!אויהודיאתה
לגמרי,הילדריוחזרהכלעזב ,ילגמרהשתנההבחורקרה,מהיודעלאאני

 "מלאכה,עודעשויאליאשהבמחנה,"קילייעבייי
גדול,מדרשוביתביהכ"נלבנותשעומדמכיווןשאלו,מחו"לחשוברב

מפורטמתידרשניתיאשהחביאלמותרהאמגדולה,אטיפהלעשותורוצה
בתורהנאמרבחכמה,רבנובושיהלתרומ,גבירימלשכנעמומחיתשהיא

הקודש.'לתרומתמלאכהעודיעשואלואשהלאמורבמחנהקוליויעבירו

זדיסייעשקינאללטיבעבדךעייב
לכלמעטפהזונדלרבישלחו,שלציההולדתביומהאחרון,חשוןבחודש
כלאתשזעזעקטןמכתבצירףיהואלכטף,טכומהיהשבהמעטפהנכדיו,

אחתמשנהשבתבטעודתולחןהשעל"ללמודכתנ:הואבמכתב ,הנכדימ
ערוב-(וכו')ברא"צזונדלבאהטשללזכותוזאתמשנהלומדימהננוולומר
וכמההדיןמיומפחדמהומדנוילונכי ","מזדייעשקוניאללטובעבןד

גרגיריממקצתהןאלוביותר,עצמובעיניהואשפלכייותרגדולשהאדמ
חמ"ת)"זחויחספומחיךהעובדות(וובאזיע"בתוכנוחיאשרהזההענקמהיהודי
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טו-ישקוולאינוחלאהעולם
מהאסונותונחרדמזועזעבקרבויהודילבאשרמיכל

אנואיודוונוביתמותלאחרונה,ארעואשרהנוראימ
כמעטלנואיןהללו,הצרותלכלהסיבהמהייודעימ
 ?ככההיעשהמהעללנויגלואשרהקודשרוחבעלי
לצייןעלינושומאאמנמהזה.הגדולהאףחריומה
אשרהי"ודודחנניההו"רמאתשמענואשראת

רביהמקובלימזקןהגה"קבמרןרפואהבענייניטיפל
הלהשנה,עשרהשתימבמשךזצ"לכדורייצחק
וכלרע,בכיהיההמצבאשרעתאחדיימכימספר
ישראלודמבאוטובוסימ,קשהפיגועאועימימכמה
?הריהאימאירבנוהרב,אתאזשאלתיכמים,נשפך

 ,'המעמנותובעומהחט,דמוסדותתורה,הרבהיש

"עיקרבזה"ל:הרבליוהשיב ?צרותכךכלישמדוע
לאהעולמהקדושה,אתלתקוהזהלעולמביאתנו

העינייםאתישראליתקנואשרעדישקוטולאינוח
בצניעותילכוישראלובנותקודש,בריתואות
איךשאלתיו:אימותנו"כמו
ישראל?לעמכואמלעזורנוכל

כמהאותמ'יתכסהוהשיבני:

כמהאותיראהיתכסו,"שיותר

מהלךתאולובש,אניחלוקימ
יותרכמהצריכות,הנשים

כמהצרות,פחותקדושה

צוות",פחותמכוסימשיותר

מרןשמעאשרבעתאחתלא
הגר"יהאדירהגאוןהואב"ד

שלצרותיהןעלזצ"לפישר
נאדמותהקיפניוהיוישראל,
אזוהיההקודש,עםשלסבלןעלמיוסרבכאב

היושביממבוגרימואףנערימאותמבחרדה:מתבטא

הסערבשלהמ-טומאהבמכשיריומביטיםבלילות
משחיתימנבראימראייהבכלשכן !הזההגדול

דיברבזמנוואםולפוט,לכללאיומותצרותהגורמימ
נענהמההטלוויזיה,הטמאמכשירעלפישרהגר"י

מוניםבעשותנוראימטומאהמכשיריאשרבדורנו

יצרמאשרהללוביןחופשימסתובביממהטלוויזיה
שנילעצממהמשמאבדימדיולאבקרבמ,בוער

גורמימאלאעולמות,
 !ישראללכללהיזק
צדיקימגדוליאחד
שרידשליט"אהדור

טבאישראלפליטת
מרה:לזעוקביקש
לא !ביעותהאש
מטמאיממעטימ

וטיטברפשעינהמ

לשאולומדרדוימ
אנוואנהתחתיות,

לעצורצריך !באים
עלומלואהתבלולהרעישהמחלוקותכלאתמיידית
מכשירימכללהתרחקוהיא:העיקרית,הצרה

גדולזעמישבשמימהקדושה,היפךדברוכלהטומאה
החרדיםבתוככיהקשותהמחלוקותעלוכןכךעל

דבריו",אתעצומבכאבגדולאותוסיימ-הילדבר
ומכלהקדושההיפךדבומכלשנתרחקובזכות

אמן,דיישראללצרותהייאמומחלוקת

ונשובח""אליוח'""חשיבנו



פיכיביז'ישיבתראשל"זצפוכוסקידודרביהקדישהגאיןמרןעלחדשיתעיבדית-עבדי!דוד
שורותבמטפרלכתובכללשייןלאבאמתהנה
הקדושה,בתורההתמרתומעלתגודלעל

זקןהרבים,זיכויובטהרה,בקדושההנהגותיו

הצדיקהגדולהגאוןמרןשלבישיבה,ויושב
ראשזצ"לפוברטקידודרביוהעניוהחטיד
גדולהבקדושהבוראושעבדפונוביז'ישיבת
ויראהתורהישראלרבבותולימדשנה,כמאה
ישיבתכראשכשכיהןשניםמיובליותרטהורה

כטיפהדבריםכמהרקנכתובובעהי"תפונוביז:
מהםללמודשנוכלדבריםהים,מן
הקדושים.בדרכיוללכתכדי

בתורהוהתמיתייבקותו
הקדושהבתורהוהתמדתודבקותו

רבבותבעינילמופתהייתה
חיינוהם"כיורואיו,תלמידיו

יומםנהגהובהםוימינואורן

עדזצ"ל.רבנומהותהיהולילה':
חוםםיבארבעבזקנותושגםכךכדי

לבנוואמרשיעורלהגידהלך
לאאםפיקו"ניותריששאצלו
בקיאותולשבורשלאוכדיתורה,ילמד

לושהייתהאפיישיעוראמרהתורהבהרבצת
םיצמודחמצןבלוניכאשרוזאתריאותדלקת
מןדעתוהטיחלאזצ"לרבנוהטהור.לגופו

בתורהשאחשובילאמרוכןמצבבכלהתורה
היהחנוןחז"לשאמרווע"דאכילהבשעת
ייחודים.ומייחדנעליםתופר

לישיןלינתנולאלקישורישיוחנןוי
וא"לבבוקר 1:30בשעהכברלישיבההגיעפעם
לונתנולא(בזבחים)לקישורישיוחנןשר'

שאדםלבחוריםמזהירהיהזצ"לרבינו .לישון
חולםמהעלשיראהע"ינפשומצבלדעתכולי

כלללרדתלאהבחוריםמזהירוהיה .בלילה
בתורהדבקותםעללשמורכדימהישיבה
שלייחודיתווידוע .תורהבמקוםודביקותם

הנהגותיוכלעלשומרשהיהאיןזצ"לרבנו
והיהנפש.ובמטירותבעקביותגמורהבקביעות

תורתשזומודיהלבשעתלדעתאותנומעורר
מןסוקפכשמביאםמב"הרכ"וכמשיתברןהי

יוםלפניופעם .הקב"ה""אמרהתורה
בטהרהמתרגשיםלאלמהלנואמרהכיפורים
 .זצ"להלויחייםר'שלתורהבדברישרואים

עצמועלושלטןןבקרושההליכותיו
שמיםמלכותעולקבלתגודלומפורטםידוע

 .העולמיםכלרבוןלרצוןאבריוכלושעבוד
יההבהגשלאעיניועלשליטתוכל,שיתרא

קנהשפעםכןכדיועדלצור,ךשלאאותם
הישיבהראשאתפתאוםוראהבקיוטקבחור

במבוכה,והיהשםשיראהורצהולאמתקרב
ולאהחנותשללקירשיצמדהמוכרלוואמר

ואףיוםיוםכאןעובררבותשניםשהרייראהו,
 .ראהושלאהוהוכןעיניו,מגביהלאפעם

עצבות!לאדקלסבול,יכולאניהכלניצחני,הוא
איךקעןאלדינגבאקומען,מיךהאטיערואמרבאצבע,הדיבוקהכהואזדב)ישכר 'ר(הרה"קאצלאחדדיבוקהיה"פעמ

לארקלסבול,יכולאניהכלניצחני,(הואנישטיעצבותקייןנארנעמעןהראשוןהיהשהואלהרה"קואמד .)ל"זמדאישיטץ
זליע'מזאמלגראדסלבלר'"ק(הרהבשמחה".תמידשנהיהיתןהשי"תעצבות).הדה"ק,עליויתגאהושלא ,הנביאזכדיהאתשהכה

תלמל'י ,נבוזה""חמזה ,זיע"לםשהקדוורגותלבוולמאגותיקלגלששמעלדימכתגיודעימהמבחולהמשחקימתינוקותאפילומיויבכי
זוסלאממשולד'ה"קד(המו"דאא" ••• ,),י,בתשס"גכסלוקמיעמיבעש"ט,כדבדיךהואכןיאמ :הדה"קלואמדממנו,יותד
חולהתיבבמילדימהאחדהיהפעמשיספד .זצ"למטשעדנאביל)טוועדסקילוהשיבזה?'דבדעשומדועכ"כ,דעהדודשהיה

עניןממשכבדשזהאמדוהדופאימופטח,שלןבאחדוהיהוזה,ל"עמאדלכבודדקסובדימהיישהמלויאמיןשהדבהדיבוק,
וזקינילבלת.סמוךבביהמ"דשהיההטיששעתבהיהוזהגסיסה,שלקייןמאכעןנישטמעןטאהדהשי"תמיטינאדהשמ,

למנגנימציוהתש"ג)-(תדמ"הלזצ"וו)מלאלעקלצחחיימד'(הדה"קפעלהדה"קלצחוק),איןהשי"תעמ(אבלוועדטלעךי
הצדותכלשאתלעבוד,הכלאפשדשמחהדע"ישאתתדיבדלזמשיתחילולאהדיבוקכייכול,היהולאהדיבוקלגדשועשה
ישדבביתתכןייךדאלולומדהביתבניוכנסונשמחה,ע"ילעבודפשדאהעידבנילכלוציוהבדעתוהתיישב .לשמועדצה

צדיךכ"דאעפזקניואמדכ"כ?ומנגניממשדייהמ"דבבוכאןנודאמצבכזהנערימוגמגדולימאנשימהכנטת,לביתשיבואו
ןמרק"כ(לגמרי",הילדשהבריאעדלטובהיינשלליהתחותיכףחהשמרברילומרילתחוהעמו,הביאהידבוקוגמקטנימ,
 ,)רלהעמ' ,א"תבשתירה",דגרל"קיבטרסשללט"א,מטשערבאגלל"רמיאדרבהיהבבכהעמכלשגעודעהרבהמיטר

עיניורכ.ג.יהולאואשוערנשפרמיםכלי
ולאמלמעלהמיםמלאיכלאחדשפןהקדושהלישיבהבדדןופעם
הגביהלאזצ"לורבנויותחתאזשעבררבנועלשנשפכולבשם

בגדיו.להחליףלביתוחזקרהמיםעליושפןמילראותראשו
לישיבהחכמהראשיתספירשלושתרםנפטרה,ע"השאשתואחר

טפררבנולקחבבית,הפרנטלושאיןלוטיפראברךופעם .לעי"נ
היטודקדושתבשמירתששכתבבמקוםאותוופתחחכמהראשית
קוראיםאיןושאלוהטפראתלוהגישורבנומתברכת,פרנטתו
מהיראהשעי"זורצה"ההויבמקוםידודשםהיינואחתתיבה

עשהוכ"זהקדושהמידתשיתקןבטמוןשכתוב
 .תלמידוכבודעללשמורכדי

תנפשיוימט

לומדוהיהבברנוביץ:גרהיהאברךכשהיה
זצ"לורטמןאלחנןר'הגאוןמרןעםחברותא

שליט"אדבברוןר'הגאוןבנוחזרופעםהי",ר
שנכנטואמרראשולעלכיפהבלימהחיידר
הכיפותולקחהעולימפורקאחדבכיתה

שאיןביתולבניאמרםיובובווכו'מהילדים
קלושיקלמפחדאחדהלליאפין 'כאןלשהות

עםלנאלויונטעידמביתואתועזבילדיולאת
שלאואעפ"יתבשקייםודדבדבריםכמהרקוכשברשותביתובני
טפרבעלזצ"לרפפורטד Iד 'רלדבריליבושתולא .יגורהיכןידע

דבר.שוםבליפתאוםילןשלאאליושיתחננות"חועודדודמקדש
יתפשושלאובלבדובניוהואשימותומעדיףשהיהאזליואמר
נפשומטירותבזכותלאאםיודעומיהמינות.בטומאתבניו
עולםמגאונילהיותכהו iשלבןזכהילדיוקדושתעלמורלש

תלמידיםלרבבותתורהמדללהקדושהבישיבהאביועםששימש
שנים.עשרות

יבוי"עלייחוווחינכהעניאלאביטזהל"א
התנשאות,נדנודמכלוותוהתרחקענוותנותוגודללשעריכולמי

ליתןהקדושיםמדרכיולמדנווכמה"אני"מילתאומרהיהולא
חייםאנושמפיהםםינולאחרהראויוכבודהערצה,הערכה,
חידושיםאמרבוכללי"ל"שיעורכשטייםשותים.אנווממיהם
מטפרכדבריומשמעלאזאתשבכלולומרלטייםרגילהיהגדולים

אתלבטלכדיזאתעשהענוהובדרןאחרוניםשאריאואורהקרן
"למהזצ"לרוזובטקישמואלר'הגאוןריעולואמרופעםדבריו.
כןוע"יהרש"שדבריבתוךשלךהחידושיםכלאתמבליעאתה

להדגישאדםשרגילממהאחרתןזאתלרש"ש"אותםמייחט
מאדמאדזהירהיה .דשחישהואקחלהאתקאדוודיוימלתל

ועגמתצערשוםלהםרוםוגלאושלוםוחטלכבדםהבריותבכבוד
שהיהמוסרבשיחתהישיבהבניאתלהוכיחצריךוכשהיהנפש,
ביקשוגםיתירה,בעדינותתזאאומרהיה ,להםלומררגיל
ידעושבימיופריט"לזצשרייברפנחט 'רהגאוןלכן.קודםיחתםטל
בדוקאשולחיםויה/ל Iזצמרביוטובהלבקששכשרצוהישיבהיבנ

עלמעבירשהיהכיוןשלולשיעורנכנטיםהיושלאבחורים
היה .ויאכרוהוכבדשלאלאלולהיטיבוקאבדמשתדלהיהמידותיו

מידותושאריומידותעלמעבירשליפוריםטבמתינותלטפררגיל
(המובאימל"זצטלנטרישראלרימרןשלובפרטצדיקיםשלטובות
מקוםאוישיבהלבנותשא"אלומררגילוהיה ,גדולימ)מאורותבטפר
שנוכלעלינוירחםיתברןהיאחר.וידיהשלעלבוןןחשבועלתורה
אלוקיםהמשמחיםהקדושיםמדרכיוללמודישריםבדרכיללכת

שליט"א)ווהרפטיגיצחקיחזקאלהרבידמיהתלמאחד(מאת .ואנשים

 j2ברבני 5אלשיכרח'ברסלבכוללבבנינספריםחנות
עגירחימרלבילהיטיףיניןהמע
רבדינטתריטסיקיצדטרפ

הדציקיס:על ',גחלקחאהרןוהוסגםיכלזןליםבחמיםירברלסבספיר

בחת, mשזקיה,ידקסים,זהגםיליד,
'קחצירכמונסה,אבהרםריב

רסאריבמערנהנ,הירנזמ

הןרא*לכל*מלשזחים 05276 53662חנןמ:
למטמח,חנימהריבהפרטי,

יפהנ.זער ,שקו"יששכךרכי

 02 5328911 :לטלי
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 ~במסירותיו"לזהגליון
 !בכ-מופץקשיים.ומתוך
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 ;אנוועותקים, 30 . 000
 jתמאארבדים Mשול
 ~חיםנאהרץלרחביחבילות

I 

הרבים.אתלזכות
יע:לסהכתובת

יררשלים 57194ת,ד

זצ"לשועבימוזכיוביק IIהגה-ועטיר!פטיו
ונפשוהאולרמחילמוכשראחדתילרבנואלאבפעמ

אלאותווהביאובצבא,להיותולאבתורהלעטוקחשקה
כלעמבצבאלהיותיכוללאהואכילוואמררבנו

תורה.בישיבהללמודרוצהוהואשמשישהפריצות
ואמרמהזמןוהרהרעמדרבנו

יוםמאותוועטיד"."פטירלו
פעולהחילאותומשתףהיהלא

תהילימ,אומרהיהרקאלא
לפנילדיןאותוקראהמפקד
דיברשמוכשישבוהשופט

שלומהטגנימכמהעמהשופט
אותונשאלאמואמרבאנגלית
זהכךויענהפלוניתשאלה
אותו,ונפטורמשוגעשהואטימן

סימןזהאחדתיענההואואמ

ואותוהצגות.עושהרקשהוא

מביןשהואידעולאכיאמרשהואמהיןהבחיל
משוגעהואאמלענותצריךשהיההתשובהאתענהואז

הוראותמורההואהיומוב"המהצבא,אותוופיטרו
לפניבאלשרתלהמשיךרצהשלאאחרחילחשוב,ות"ח
יהיהלוואמרמעטהרהרורבנולהשתחררובקשרבנו
לברוחהצליחגמזהוחילועטיר)פטירלואמר(ולאטוב

כאשרשנימעשרלאחררקאותותפטיולאמהצבא,
היהוזה ,לצבאאותוולקחואותותפסואזנפטרדבנו
היולאועטיר""פטיררבנולושיאמרשזכהמיכיידוע

שליט"אשמיאללהגריג(המקוגלועיקר.כללאותותופסימ
זצ"ל)הרבעלבטפרו

ללכתיכולעכשיואתה
אבימו"רליסיפרשלי\כ"א:שמואליהגד"בסיפרעוד

שמעוןחאווי""היכלאצלנוהמדרשביתשבעלשליט"א
ולוההיותכסףלוחוובשלוחבראיזההיהז"לחוואי
הכטף,ממנולבקשבאוכאשר ,חודשיממכמהממנו
כבראבלהנ"להסכומאתלישהלוותהנכוןלו,אמד

דברימהיולאלו,אומרחאווישמעוןומרלךהחזרתי
אמרוויכוחימלאחרהכסף,אתליהחזרתולאמעולמ

נכוןהרבלואמרהלכו,שרעבי,הרברבנולכבודנלך
החזרתיאניאבלנכון.אמר, .כסףלךהלוהחאוויאדון

יכולאתההכסףאתהחזרתאמלואמרהדבהכסף,לו
ללכתמנסהפעמעודלזוז,יכלולאללכתבאליל,ך
הכטף?אתלתתמוכןאתה ,נולו,אמרהרביכול,ואינו
וכךהכטףאתומביאמכאןהולךמידאניבסדר,אמר,
 ...הכסףאתוהביאלילךיכלמידהיה,

nn םoooOOOOoooooonOOOOODn םnnonoo ~ ooc 
הכיפריתלמייי"ןהרמכ-לככייי!אליקיכישכראכיכריך

אבנר,ושמואחדתלמידלושהיהברמב/ץ,היהמעשה
ונעשהלגדולהשעלהעדונשתמ,דרעהלתרבותשיצא
הרמב"ן,רבואתאליולקרואשלחכיפורביומגדול.שר

 .לעיניוואכלוובישלושחטוחזיר,לקחלפניווכשבא
השיבהיומ?עברתיכריתותכמהעלהרמב"ן:אתושאל

חמישהעלוהלא :התלמידלואמרארבעה, :הרמב"ןלו
הודהשהרמב"ןעדעמולפלפלוהתתילעברתי,כריתות

זולמידההביאךמהלינאהגדהרמב"ן:שאלולו,
בתורה?כךכלבקישאתהאחרמשה,בתורתשכפרת

בפרשתשדרשתדרשהשמעתיאחתפעמלו:אמר
עניניוכלהמצוותכלכלולימשבהואמרתהאזינו,
לואמרפקרתי,ולכןהנמנע,מןזההיהובעיניהעולמ,
האזינו,בפרשתנרמזהכלכיאומראניועדייןהרמב"ן:

ואמר:התלמידתמהלד.ואגידשאלמאמיןאינךואמ
הרמב"ןקמהאזינו?בפרשתשמירמוזהיכןלינאהגד

"אמדתיבפיו:הזההפסוקונפלגדולה,בכוונהוהתפלל
תצרףאמלו:ואמרזכרמ",מאנושאשביתהאפאיהמ
"אפאיהמהאלו,התיבותשלהשלישיותהאותיות
כששמע ."אבנר"ר"תיצא-זכרמ"מאנושאשביתה
ונפלמאדעדגדולהתרדהחרדהזההרבראתהתלמיד

יוכלהאמבתשובהיחזוראמהדמב"ןאתושאלפניו,על
לךאמדתיהלאהדמב"ן:לואמד ,עיווהאשראתלתקן
ובליספןבליאחתטפינהאבנדלקח .,.הזההפסוקאת
ואבדהומרה,גדולהצעקהצעקבספינה,והלךחובל,רב

לושתהיהעליוהתפללוהרמב"ןסופו.נודעולאהספינה
בחלומ,להרבהזההתלמידבאזמןלאחרקצת,כפרה
שנימולאחרבגיהנומ,לדונותפילתועלתודהלוונתן
לועז).(מעמ .כפרהלותהיהחודשעשר

יעקבתאגללוניתאוטףטפרהיחטדי
בידנויניתרןנחטףח'בדמשלחא'

זוכה,הקידםבלאחריניס.טפריס
 :להשיגניתןעדיןשגהסהמקימית

 02- 5328911יר,לש,ם
 0527653662 :ברקבבי

 04 6922739צפת:
 05041 48913טבריה:
 0545805741לאעד:
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 !ל I1זצשאולאכאצייןכןרניק/חגחמרןשלדינוכניתשארעמופלאמעשח-חכמים!וכרכתמידית
אתרבנוניצלתבין",הלא" .לצאתומיהרבחלקו,שנפלההנרב"צמרןשלדינולביתהניעמטוימאדמ
כתנאיהננבאתלראותתוקשב" ,דינולבעלופנההעדרונכשלפלוניבפיו,ומשאלתול, IIזצשאולאבא

הלזההכוחבא-התמלאהןובקשתהתשלומימ,להטדרלחזוררוצההואוכעתפלונית,מחנותבנניבה
כנצינועצמוהצינהבושהומחמת ,התשובהבעלהננבהואלו,איןכטףאךהגניבה,אתולהחזירבתשובה

אמר:כשהתעשת,הנגנב.מפונעתקוהמילומ ...הננב"שלומדוע .מלתשלומיזאתלושיפרטורצונולכן
לואומרכשיחזור, .עליועדתואתכברוועדהואכן,"אמואנימתביישהואנשאל. ,בעצמובאלא

רצון,בשביעותרבנואמרנפלא"" ."להצעתומטכימשאניהטחורה,נגנבהממנואשרהחנותבעלשלוחו.
 ...טינרוותקופטתלקנותהאישאתשלחמדועהבינווהכלוטיפרהלהפתחכך.עלונשאללב"דהוזמן
רבנו.אמר- "אליךשאלהליוש ,כעת"ו ~ __-r-----=ו:כמהלו,ננרמנזקכמה

בהלכות(הרמב"מדבריאתבפניך"אצטטוכמהנפנעכמהטפנ,הפטדימ
היתהלאאמיג):הלכהאפרקגזילה,ביפנעמילדעת"רצוני .נלחץ

לעשותהנזלןורצהקיימתהנזילההננב,אתלראותרצוניכ,ן
ידמאתרילהחזמאליובאותשובהעליו!"שבליבימהלולומר
שאיןהיאחכמימתקנת ,הנזילהמבינימ"אנו .קצףבשצףקרא

אותו,עוזרומאלאממנו,מקבלימלשאלתנו:ועתהלרנשותיך,
עלהישרההדרןלקרבכדילו,ומוחלימלהטדראתהמטכימהאמ

איןזילהנידמממנוהמקבלוכל .השבימהננבאמ"רק "?התשלומימ
חטר ,זהאדמ-הימנונוחהחכמימרוחויבקשיופיע .בעצמויבקש

מהעובדה,מוכחהדבראמצעימ.מהכלישמע ,ומחילהטליחה
למחולשישודאיכזה,במקרה .מתשלומילפריטתשהתחנןלבקשכוחיייפה"הוא "!לולומרלישיש

בוחר,התאהבמ :תחליטכעת .השבימתקנתימפנולעזרולובאענהלהיחשף",מוכןאינו .בשמומחילה
כטפךבהשבתאוממ,ןנוחהמוחרשתהאחכמימ,בברכתשקנהיחשובשלאמטכימ.איניכן"אמכוחו.

רבנו.ענה"תבורן" .הלההתרגש !הבברכ" "?מיבתשלומ "!האשמהרנשותעמשישארומחילה.טליחה
רבנובידיו.הטינרוותהניע,נבהגכוחאבונפתחה,הדלתרבנוטתומ.למבויהניעהדיון .הנננבהטיח
 .התשלומעלמוחלשהנננבוהוידען,מחירושילמהודהאתשאלטינריה",לךיש"אוליכיטו,עלטפח
כמה"לו",אוידע"אנימעיניו.פרצוותודמעהשתנקנרונולכיטו.ידואתלהושיטשמיהרהגנב,כחבא

לפניפיטהמפעללידנננבהעברשבועיימכעבור "!ישמחזהאיןאמת,בפליאה.ברבינוהביטוהדיינימ
כרטוטותלקנדעתךמה"אליו:פנהוהמוכרהדוכן,טנירתטובתהמבקשדייןזאתובכלרניל.תורהדין

טהאנו:לעצמאמרכרטיט.רכשלאשמעולמהלהאחרון?""לא, :לומרמיהרורבנוהצדדימ?מאחדהנאה
כח !יליוןמעשרבחמישהכהזאהפללמרבה-מזליאתקופטתעבוריולקנותלרדתתואילאולילא.

 )'וןילצוראה(ירבנונפלאות·המיהומידותחכמימשלברכתןלזכותהלהשמחמיד","מיד,עשר'?"ידובק
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 iבמהירית!ברח-מחליקתממקים {כףבתקיעתליהבטח

 ·התבשרואחדיוםזצ"ל:אויערבךזלמןשלמהרביהגאוןמיןסיפר
 1זצ"לכהןאהרוןרבישהגה"צמשמחת,בשווהחסדישעושכונתתושבי
 ·משכנואתלקבועוהחליטישואללאוץהגיעחיים)החפץשל(חתנו

 Iגדולבכבודפניואתקיבלווהכלגדולה,התוגשותעוורהדבובשכונתם,
 iקצוזמןפוקלאחווהנה,הדווש.כלעםנוחהדיוהלושותווהעמידו

תושבינדהמובלב,דחודשיםכמהשל
נעלםאהווןרביכילגלות,השכונה

ולאחרמסתוריות.בנסיבותמהשכונה
ניגשוהכנסתמביתהיעדוותשלשבוע
דקותלאחרבדלת,ונקשוביתואל

כיחלילהחששונענו,שלאאווכות
בעצמםהםפתחוכןועלקרהמהדבו
הביתהמרובה,להפתעתםהדלת.את
ניסוהםדבו,מכללחלוטיןריקהיה

מהםמישהושמאהשכניםאצללבוו
 Iבשלילה.נענואךהוון,אירבהיכןיודע,
 ·מהשיודעמישהויש"האםהכנסת:בביתהכויזוהגבאיםכךאומשו

 Iזקן,יהודיהמתפללים,אחדניגשלפתעואזאהרון?",וביעםהתרחש
 ·לפניהשכונהמןיוצאאהווןוביאתואהכיתומו,לפיכמסיחוסיפו
 1בתדהמההיכההדבו ...יפולעבובעגלהמטלטליוכלעםימיםכשבוע

 ·אתלעזובותו,אשהביאאהווןלוביאיוע"מההצובוו:ואשיאת
 Iאתלהביןעצומהפליאהעורוהענוןכך?"כלמסתוויתבצווההשכונה,

 •אהגוולובישוגיעוכדולופומשלחתלשגוהחליטוהםהתעלומה.פשו
המשלחתהגיעהכאשולשכונה.לחזוולשכנעוולנסותאיועמהווברוו 1

 iהמשיךמכןלאחויפות,פניםובסבובחביבותקיבלםאהוון,וביאל
 ·הנניהפתאומית,לעזיבתיבנוגעמתפלאיםאתם"כנואהלהם:ואמו

 1נסיעתיקודםחוום"ה"חפץמחותנילהיפודבאתיכאשולכם:ואסביו
 · ,הקודשבאוץלהתגורוממליץהואהיכןבעצתושאלתי ,ישואללאוץ

 1כלילאחותני:ליהשיבביפו.אובחבווןשמאאובצפת,אוביוושלים
 ·שלממקוםכף,בתקיעתליהבטחאחדדבואךתתגווו,היכןחשובכך

 1אותועזובכזה,למקוםנקלעתאםוהיהבמהווות!ברח-מחלוקת
 ·התעווולאחוונהוהנה .כףבתקיעתלחותניזאתהבטחתיואכןמידי!

 Iואזהגבאות,למשותבנוגעשבשכונתכםהכנסתבביתודבויםיין
 •כדיכאו,ולגוולהמשיךיכולאינניהויעצומה:בחודהלפתענתקפתי

בתקיעתהנעשיתהבטחהעלהעובושלהחמוובעווןח"ולהיכשללא 1
 iשבת)(עונג ...ומיידי"מהיובאופןהמקיםאתלעזובנאלצתיכןעל · ..כף

 ·המתחננים:א Hשליטוצזיקיםגזוליםבשםלעוררנתבקשנו ~
I ודורותיונפשועלהחסכשר,עדמנפשמכלההמחלוקתאש! 
 ~שהוא,צדמכליהודיסורדיפתמחלוקתמכליתרחקאחדיו ~

___ ._._._ ._.J ___ ._._. 1._.- _._. 

םהמצויביןוןענבשעהכ"ו:ז"להאו"יובנוכתב-ירישליםחימיתתבנחצייותרחםתקים
לשבתנפש,בעללכלמאדהואוכשוטובמנהגבאב,תשעהעדלתמוזי"זשביןימיםכ"אוהם

כתב,(בפע"חהבית.חובןעלממשבכיהולבכותהימים,אלובכלהיוםחצילאחרבאבלות
הואאזכיהוא,היוםחצותואחוהיותזהוטעםויותו).שעהחצישלזמוכמושיתאבל

זהודבר ,היוםחציאחוההיכלנשוףזולסיבהאשועוב,צלליינטוכיבטודהדיניןהתעוווות
שארבכלאפייכילהזכיוו,צווךאיןהלילהחצותועניןהאדם.בנפשגדולהתועלתעושה

נאמרועליובבכי:להוסיףשצויךהמצויםביובלילותומכ"שהחובן,עללהתאבלצויךילותהל
אמו. 'היגאלנוכיעיננונישאלמווםרקואנוע"כ. ,עליההמתאבליםכלכויירושליםאתשמחו

ןת-ןתגןביסכתבמ-

הנהעלי, 'הלחטדכבתמידזכיתיבס"דדחישמא"."נוקבתאגליןוכביד
קוית 'שכוווןילכמצווהלצוררמהכוללבצהריםאחדיוםייצאת
בתורפיםשקהמאתיהנחתאסווות.לראיותומחששוגלי,משה

פתאוםי,חפצלמחוזיכשהגעתוהנהדקות 20כ·הלכתיוכרהחולצה
מצאתים.לאכ"געקבותייעליוכשחזרתאינם!המשקפיםכיתייוא

מפעלשלגדולהבצומתיעברתשגםבפרטונתיאשתיכמעטוכבר
לכוללוכשחזרתי.יוכוונתמעכונפלוהםששםשחששתיאנגיל

וכתוצאההעינייםרתיבשמהתחזקתיישאניתכןלאלעצמיאמרתי
 ...שאמצאםלה'התפללתימנחהובתפילת !המשקפיים?נאבדומכר

עקבתאלעלוןח"ש 52נ"בלאתרוםאמצאםשאםוהוספתי
שנלרורצהלכולליאלהגיעהי"ובניערבלקראתוהנהדמשיחא.

מכשולותיששובשבדורלואמרתינשרים.בכנפינעליםלקנותיחד
ואזלשםתיהמונאתלשלםמוכןשהואאמרובני .דחוףלאוזה

פתאוםכבישלחצותכשבאנווהנה ...ליבולטוהרבשמחההסכמתי
ה"משקפיים"אתלמדרכהשמהכבישבמדרגההמדרכהבצדראיתי

יותרקצתנופליםויהולולתם,ימנפשעות-4כלאחרשלמות!
עליהם.שמריתברר 'הוכאןכויונרמטותויהודאיהכבישלכיוון
 .יווילבכמד.כ.בנכוחעלי.ה'השגתתמשמעתרתילראותזכיתיושוב
היפההעלוןעלכחיישר ,רבשלוםדמשחיאpנובתאלנr.רוןנוווכילכבוד

שובלכתובצוררהרגשתיארבעבולכםכתבתיכבר .והמחזק
הנוראבנושאיותועודשתכתבובקשהשללשוןבכלמכםולבקש
כעתשמתחוללתאירמדהיםפשוטזהאינטרנט.שנקואבעיתי
טהורותנשמותישיוםכשכלכמשמעופשוטוווחניתשואה

שמכניטיםחרדיותבמשפחותקווהוזההאלה,במכשיויםשנופלות
 ,ללימודאולפרנטהכמוומשוניםםישונבתירוציםלבתיםמחשבים

והקומואניקשה,כזהייןבניטיתיביבנאועצמולהכניטיכולומי
שלהשהחדירהדירימצדיקמאחדשמעתישכן ,יתקבלושדברי

ביאתאתמעקבישהכהדברזהיחרד-תיהדלעולםהאינטרנט
היפיםםיהדברעללכםה i:רתודה .חראדברמכל!יותרהמשיח
מ.ןביצחק.צפתתו..לנו,מביאיםשאתם
בהשגחהאתכםלשתףברצוני .דישמאח"pנובאת"הגל,ןומנודכתלכבוד
לסדרמשפחתיעםנסעתיבלבד.מיםי 'מטלפנילישקרתהפרטית
ניסינואלע,דלכיווןהביתהלחזורכשרצינובחולון,ענייניםכמה

טוביםיהודיםמכמהעזרהביקשנו .לשוואאררכבנואתלהתניע
שלשעהאחרי .הועיללאארהרכבאתלהתניעכבליםעםשינטו

ש"ח 200תורםשאנינדרלנדורהחלטתישכשלו,התנעהניטיונות
יאומןוהלאמעצמו.מתניעוהרכבבמידהדמשיחא"עקבתאלעלון
דמשיחא""עקבתאאשריכםכולנו.להפתעתהתניעהרכבקרה

ב.א.אתד.בשמים.מאדרצוישעלונכם
קשהבמצבנמצאיםהיינולצערידמישחא,pנובתאהקודשעלוןאל

בבכיותתפילות,הרבהלאחר .בביתנוהיהומחשבפאהמא,ד
נתינתצדיקיםבקבריתהיליםטפריאמירתתחנונים,לפעמים,
איןפאה,לנואיןהיוםישועות.ראינוחכמים,לדבריושמיעהצדקה,
אם !אשויתת!אליקריםיהודיםאחר.טמאמכשירכלאומחשב
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לאוק .מתקבלתהתפילה-תלהופובלירוחניותעבורמתפללים
שיצילנולהתפללכראחרוגם ,ישועהםישרואעדלהתפללקילהפט

במהרהצדקנומשיחלביאת 'האותנושיזכההניטיונות,מכל 'ה
חוץשמיםבידי"הכלומו:אאמתשהשפתכמדומניאמן.בימינו
נושעיםלפעמיםגשמיותעלםיכשמתפלל-שמים"מיראת

בוודאיהתפילהווחניותעלכשמתפלליםארלא,ולפעמים
להעבירפשעזההמחשב,אוהפאהאתכשזווקיםכן,כמומתקבלת.

חיפח,שמבכוילומ .העולםןמלאבדםאלאאחרלאדםלמכוראו
העלוןעללכםכחיישררב,לשםרדמשחיאpעבאתלנr.רוןנוווכילכבוד
נפעמתימהאינטונט.והרחקהתהצניעובעניניבפרטוהמחזקהיפה

שהגיעוהנחשיםעלהבאתםשהמקרהאתהאחרון)בעלוןלקרוא
פעםביוושליםכשהייתילאינטנרט.מחוברמחשבשםהישהלבית
החשוביםבותיהישממקימיחדמאמוסרלשמועליהוזמןאחת

שםשהתגלוחודיביתשלהמקרעלוטיפולתלמידיו,שדיבו
הדברהכמוהרגילהבדררלסלקםניסיונותשנעשוולאחרעקובים,

 ,לעשותמהרבשאלתלשאולוהחליטבידםהדברעלהלא.יוכו
וביבחענווכשהםואינטונטמחשבלהםישעםאותםשאלוהרב
נעלמופלאבדורכ"אחומיד ,מהביתזהאתלהוציאלהםהווה

עקרביםשדווקאלהםאמרהדברלרבכשטיפרוהיו.כלאהעקובים
עקיצתועקיצתן ...בגחלתן,יוהויאבות)(פוקישכתובמכיוון
חכמיםלדבריםימעוששלאווןיומכ ,שרףלחישתולחישתןעקוב

מצויואקויזחקווה.זהאזרנטאינטםעבשמחלהכניטלאשהזהירו
בויח"ק,צפתפ,כם.עמה'נטרנטיוהאאותהפבעניןבפרט

מטפרובמשרמאדיקריםטידורים 2ליועלמ.נושחהבןולנr.רלכבוד
וכו.יהחיפושיםכללמרות"אבשופואותםמצאתילאשבועות

הבטחתיהעלוןלתורמישנעשוהישועותעלכשקראתיעברששבועו
ובתורש"ח 20לכםאתןהטידוריםשניאתאמצאשבועבתורםשא

בדק,מבניאא.,ואימצוחיזקןא.פלבאורחנושעתימשבועפחות
 !למערכתבמכתביםלפרטםבקשא ,דמשיחאנוקבאתיהקוהלעןולכבוד
ציבורעםשעוטקלמי י.'השחראיילת"עלטפרישלתרומהבידינו
שלניםיבענטפרים)אוצרעליםממונ(אווכו')שיעורים(מוסר
הנושא(כוללישראלבעםזהיןנעלחזקוווצהוכו.יוצניעותקדושה

בלב.דהרביםלזיכויחינם.בלולקיכולבאשה)הראשיכיטושל
עלומקיףמעמידמיוחדופרקנוורלדהקשוריםםירבנושאיםבטפר
והיום.אזישראלגדולידעת .ישראלכעםהפאותחדירתאופן

למצןות.תזכודבחתודח . 08-9765927י:בטללהשיגאפשו
הובאגי) '(עמ 325בגליוןמשיחא"ד"עקבתאחשוב mהיקדהגל,וןלכבוד

שלוהזיכרוןטודהיהמהזיע"איוטףהגר"עהדורפארמרןעל
הפסוקאתשקייםמחמתשהואאמרושםהקדושה,התורהבלימוד

להביאהמקוםוזהע"כ.עיניכם",יואחרלבבכםאחריתתורו"ולא
שליט"אליפשיץהלויאברהםה"גהרממו"רששמעתימהכאן

עובדיההרבשזכהשמהלימרשאאל)יזרעעמקגדעוןכפר(ראב"ד
לאשמעולםמכיוןהק'בתורהלאמופזכרוןלושהיהזיע"איוטף

הנפלא.בפועלכםהמשיכו .זאתלכלזכהכןועלתויבברפגם
כופלוה.ניחוחמויחמח"סבאוחציארמסדנודחיימייסףוןהתורהבברכת

ןסבזהמצורףדמחישא","pנובאתוהמחזקהחושבהלעוןעמדכתלכבוד
חייבאני ...לידהבחדרהייתהשאשתילתתב"נישנדרתש"ח 50

כמהלידהחבלילההיולידהלחדראשתיעםכשהגעתילציין,
בחטדידקותםןואחוישלכםלעלוןש"ח 50ונדותי.יוכושעות
דוככםיצליחושה'החיזוקכלעלרבהתודהנולד.התינוקשמים
באיב.תלכהןמשפחתבתודה.שתעשו.עניןבכל

עותקיםשניהיוםוכשתידמישחא"."עקבאתהנפלאהמעוכתלכבוד
פלאיםפלאיב.יחלקדמשיחא","עקבתאוהאדיוהחדשמהטפר
ויואתבתווהישראלרבבותלזכותהלאהואימצוחיזקוממש,
הצדיקיםכלוזכותדמיטב.מיליובכלטובותומידותשמים

ישואלולכלבעדינוטובימליצוזהנפלאבחיבוושנזכויםהקדושים
ובגאולהותיוגשמותניבוותווחמיםישועהבפקודתלהיפקד
הובהכיא,יחלקשובטוישתדפמאדמקווהניאו ."אבבהשלימה
התווהבמעלותלהתעלותםיורוצה,ילדבווצמאיםמבקשים
שבכהונההצעיוכעתיותשלכם.םיהנפלאהטפוים"יעוהיואה

 .ד"בסזאדויאביג'ממח"סיזונבידבכחחןגמליאל
העלוןעלגדולכחויישרתודההקישד.בלמאכתעהםריpסלכביד

כבניאנוואירכןיההאמיתיתלפוופווציהאותנושמחזיוהמחזק
ווצהשאניובזמןלהתבלבל,ולאולהואותלהתנהגצויכיםתורה

וופאאצלשהייתיפעמים-3שלאחרההזדמנותהגיעוהנהלתוום
ותוומהמה'בקשהולאחושוושטיפוללישישואמונייםיהש

שלושעבוון 20הנהטתימה.שזונוטפתבדיקהאחויהטתברלעלון
מצפת,כו.כחןלמצוות.תזכו .הפעמים

שתיתיפוויםביום .ובוכהשלוםדמשיחאpנובתאלנr.ריןרעירלכביד
במןשבחזהחזקיםם,כאביהוגשתיופתאוםמהוגיליותומעטיין

יעזווזהאםש"ח 52לעלוןלתווםוהבטחתיעבו,שלאזמןכמה
ציון,תלםשבבוילומ .טובכלהיה.כלאנעלםהכלדקותכמהובתור
שאםע"ע!קיבלתיובוכהשלוםדמחישאpנובאתהקדושעהלוןלכביד
ש"ת 52הקדושלעלוןאתווםלהוושעשביקשתיממהה"בעאוושע

.אמחדוימ. .שתפרטמונשמחעין,כהוףה'תשועתנושעתיה"וב

לישועהזקוקה!הייתיובשלוםדמשחיאעקבאתהקדשוהלעוןלכביד
הבטחתי ,ויושיעשירחםעולםלבוראהרבההתפללנוב"הלרפואה

השםובוורש"ח 52הקדושלעלוןאתווםלישועהשאזכהנדובלי
אחדאףשוכחלאעולםבוראיוםיוםשלוצפיהםיחודשלאחו

היראתעללכםותודה .עולם'אבוותודהעיןכהוףבאהוהישועה
מרלח.הקידשכויד ,טאותנו,מחזקיםשאתםוהמזוקקתהיוקדתשמים
מטוישאםוקמכתביםלשלוחלאאפשריאם :העמוכתהערת

כולם.לפוטםיכוליםואיננומכתביםהמוןבידנווישותיהמיוח,ד
ומה .קודשלספריאףפוטומות,שוםלנולשלוחלאנאכוכמו

אוקודמות.ותימהתחייבודבויםאלומפוסמיםזאתבכלשאנו
 ..לסוביכוליםואיננוובותלנועזו(!\-מיאוידנועלשיצאטפו
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 1מותדיןגזרלקרועשיכולהבוראלפניחביבמה
הפתקאתהוציאוכיראיתילפתעהנידון.האדמשלדינונגזרהיהכךסיפראותהמרגשתעובדאפרסמנובעבר
הפתקאתלהכניסבאושכאולמלמיתה,וגזרושלכמ,הילדשל(ולבקשתשליט"אבידרמןאלימלךרביהגה"צ
מחנהשוקמאזורכחולבצבעמספריימבמהירותהגיעולקופסא,בקצרה):העובדאאתשובמביאיםאנורבים

זהו .לגזרימהפתקאתחתכומספריימואותמ ,בירושלימיהודהבנמאשרמטוימתמשפחההיתהבירושלימ
הענייןמה ...טיפורואתלפרנקדודרביטיימחלמתי,אשרהחלומהמשחקימבגינתלשחקהלךהחמשבגיל

כמובןזאתיודה,מחנהמשוקשהגיעוראהומדועהללו,במספריימבנדנדהלהתנדנדהחלהלהלביתמ.הסמוכה
אשרהנוראהחלומאתלטפרלעצמוחובהראהרקידע,לאהואנקשרשהיאכלמסיבהאולמילדימ,שלכדרכמ

היהכבראםכיהיטביודעאמופלוצדיקנאוןאותואתשהכיר(ומיחלמ,אנשימובהעדרצווארו,טביבהנדנדהחבללו
משיחתהמומהאבאבעודיא),להפלמדויקתשלומילהכלפיואתפותחאשרעדוהטתבךהלךמצבובמקוממבוגרימ

הרופאהיההקועלשוב,מצלצלהטלפוןוהנהקיבל,אשרהטלפוןכמובןהוא .ביותרקשההיהומצבונחנק
רץקרה,מההביןלאאשר!הלהלביה"חמידתגיעושביקש:מביה"חכיהובררשמהחולימלביתבמהירותהובהל
הרופאקבלושמאה,והרפלביתבבהלהרביממאמצימולאחרקריטי,מצבו
תורתלפיהטברשומיל"איןבהתפעלות:בייאוש,ידיהמהרופאימספקו

ראינובדיקותולאחרר,ורהתעהילדאךהרפואה,לצמח.הילדנהפךהצערולמרבה
יכולימוהנכמהאדמ,כאחדבריאלהיותחזרכיאפשראשרככללעשותסוינההורימ

אףהספיקההיל,דאמ-זוגתו ...הביתהלקחתואךלרבנימ.בפניותוהןבטיפולימהן
בנמעמחזרהובדרכממ,וליהחלביתלהגיעהיאלאתקופהבמשךצמחנשארהילד
בעלהלהשח ,הבוראותלאמנפהמומימבעודמוהנה,מנשוא.קשהתקופה-קטנה
אתהאשהמששמעה .נקלפרדודמריהטלפוןעללביתלפתעהתקשראחדבהירביומ

לביתלקחתהורצוילוהכחפניההסיפור,זצ"לפרנקלדודרביהגה"צהמשפחה
לא!ואמרה:תמאוהטתהיהיאאך ...החולימזצ"לאישהחזוןמרןשלאמונו(איש

בעלה ...שליולימכחהספריימהמאלופשוט!לאלשוחחיקשובעצמו)בפניקדושויהודי
לספר:האשההחלהומידמספריימ?איזהנדהמ,דודרבי ,המשפחהאביעמבדחיפות

מסוימתלחנותהולכתתיייהשבועובכלבגדימ,תופרתאניהרירצוניפלונית?משפחהאתמבסערה:פתח
נותנתוהייתיבדימ,מיניכלקונההייתישמיהודה,מחנהבשוקבחלומי ,הלילהשחלמתינוראחלומלכמלספר
מקצועית,בצורהחותכותמהוהיותדוקאשליהמספריימאתלמוכרהיולפניהםאשרמעלהשלדיןביתאתראיתי

המספריימאתלמוכרמטוראלאמהיומכיהחלטתיהאחרוןבשבוערשומ,היהאחתעלקופטאות,שלושהמונחימ
לאכדיהשולחן,עלתמאואניחאלאלידו,מידישליהכחולותרשוםהשנייההקופטאעלואילו"לחיימ"
תהיהזוקבלהכיואמרתי ,לאישאשהשלמידבמטירהלהכשלרשומהשלישיתהקופטאועל"למתימ"
וטיימ !ארעד?לאאיךהחלומ,אתששמעתיוכעת ...בנילרפואתהיומעלהשלהב"דפעמובכל"נשמות",
זהלילדאתכמלשלוחכוליאנישליט"א:בידרמןאלימלךרביהגה"צ ,הנשמותמקופטתנשמהשלשממוציאימ

אצלונמצאימהכחולימיימוהמטפרחשוב,אברךהינושכיומהפתקאתלהכניטהאמומחליטימודנימ
 !לקחויוטףחכמישמע ...בוויטרינהלקופטאמכניטימשהיוברגעומות,לאולחיימ

מהלעתדיותזכההודו.מןלחקלעהניגמיהא ,שמיסלשסוכוונתהבצניעותהיוסשהולכת"האשהזצ'ל:אמוניסהשומירבעלהר"הקלשהזהבלשוןוזה
הצניעותי)כותי(מןותהוא'בריראורב.ולשאחדרצוןכגנדהעילסכלשייהמהכיהאתפיס,מןושייבתתלאהיקריסבנילכן ...לוזיכילאגדוליסשמלאכיס

כעהז"'

ער

בלונתקראהנהנייתכיברבחלב,בשרישראל,ימרעדשבת,מלאכתהטפרים,ההדרתלאחר
-לוציפוםירכהטפראתלפניכםלהנישאנוםימח ,לראשיתפוצותלבכרבההרצובהעבהאהב

ת,ומעשרותומותרודיניהילפרטהשמיטהלכותאתהכוללובנים"לאבות-בארץהתלייות·מצרות
למעשה.הלכהיהישראלהאישינהגאותם

לצורךתבל,מכלקופשהועין,יביומרהצבעונייםובתצלומיםריםיוכצה jמלוהמנוקדהטקטט
חזי.-לתאתא'שמעדומהלאיכה,כלההשתהמח

דים.ותלמיםימונים,בוותבא ,ונעריםיםזקנויאלהואמרתקלכל,כהמשימוקדמהוןיםהללןטפרים
ינןכשכנזיםהאלפטקיהתןאם-עליהםןהחןניםהרמ"אערן,ךהשןלחןמרןלדעתהיאההלכהיפטק

 .מזרחהעדןת

ליעקב!אמתתתן
יוטףביעקרביהמופלאהגה"צשלנובשליט"איןטףמשהר'הרה"ג
ןפטקנכריתפאהללבישתמאדהתננדזצ"לכאאו:בפנינמעידזצ"ל
הפוטקיםוגםגמור,איטורעלעוברתנכריתבפאהההולכתדיןשע"פ

שמדובריודעשרואהמישכלקשפאתיהתירונכריתפאהשהתירו
כמו"כשאטור.יודוכו"עהיוםשלובשיםבפאותאבלנכרית,בפאה
שזהדעויביתובניוכללל,בונגעזהנושאוכובע.פאהללבישתהתנגד
בשוםמסכיםשאינואצלועיקרון
ילכווכלותיושבנותיו Jואופפנים
זכההוא Jואכ ,נכריתפאהעם

ראשםאתמכטיםוכלותיושבנותיו
 dאמראבא ***מלא.ראשיסויבכ

הנוראההמחלהשכלפעמיםמהכ
יורדת(וכשהיאהפאות,בגללזה

הלכהפטקאבא ***מבחינה).איננה
םיבאברכתומךאשרלאדםלמעשה

תושאורוריבביודעהואםשאת"ח
שלאנכרית,פאהכטףביקנהאברך

,ראשהלאברךהכסףאת jשיתעדיףאלאלו, jית
עםהולכתשאשתולאברך jשיתאו , jוכד'כדתבעובכאובמטפחת

אתשהיהאחרי ***נכרית!.פאהזהףבכסקנהישלאע"מפאה
צדקההקופותשאחתשמעהואבפאות,ע"זשלהשערעםהפרשיה
חדשותפאותלקנותשיוכלוכדילאברכיםצדקהכספיהנתנהנדולות

קופתלאותהכטףלתרוםרשאסופטקמידוהוציא ,"כשר"העם
אשה ,זצ"להרבשלנחרצתהוראהמביא:יעקבקדושובטפרצדקה.

ואםנכריתפאהלחבושממנהתובעתוההנהלהטפרבביתשמלמדת
התבטאופעם '.המאתתבאוישועתהתצא,ממשרתה,יוציאוהלאו
הגר"עםועיהראביר(מרןשלי,אבאשלגדולהכיידחטאני"פות,יבחר
הולכותתיהםונשויאבמרחטידישהםמנפנפיםאנשיםזצ"ל)יוטף
מאימניםבנימאימניםאנזישראן!בנזת .פרוצות"פאותעם

ב'יזו!בתעזריחדתעזרר,עממנןתזבעיסהשימסמוכי
 ~~הקפ';~העלסע;;~~לו~~ד;ל;~·ה;עבימ;ן~;;ח·א;;~ש~ע;'~·

שמעתי :)ז"'הערהא'מימן(במילואיםטעודתאאתקינובטפרכתב
וכשהלך ,)ל"חר(במחלהשחלהיהודיעםבחו"ל,נויבימשאירעמעשה
להקפידעצמועלבללקלוהציעשליט"א,הרבניםאחדברכתלבקש
עצמועלוהקפידל,בקיוכך .בפתמלכהמלווהטעודתבמוצ"שלאכול
לזלזלהתחילםהימימשךבנתרפא.וב"הה,וכארתקופהבמשך

לאכולהפסקתמדועואמרה,בחלוםויאלבאהע"הואחותובקבלתו,
לאאםהחייםיןבשתשארהראוי Jמזה jוא'מלכה?מלוהטעודת
 ,)ל"חר(במחלהשובנחלהמטוים Jזנוחרלאובאמתכך.עלתקפיד
 .עכ"דנתרפא.ובוש ,בפתמלכהמלוהבטעודתלהקפידהחלושוב


