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להגישהיצירמזנבךמישהילפניומגיעאחדיים

(שאללשיחהלוקראבהראשת(,בגדגירישיןתביעת
אומרהאישהתביעה,אתלהגישאותיהביאמה

חסכביתאהיאשתואבלכלכלי,בשפעהתבררשהוא
וחיהזוליםיםומיצרזיליםבגדיםק(בההיאגדילה,
לחיותנעיםלאמרגיששהואפשןטיםכןכלתיים
בדרןכיחריגקצתההיזהלהתגרש,ריצהיאיתה
ל(אמרין,הפרקעעלהייושיןהגירתביעותכלל
אחריבביקר,בתשעאשתןעםמתרבאב:הר

בשללש(קזצ"להרבלןהןדיהבביתדי(ביםהשבגמר(
גר(עהי(תרמהסיג(ירק(תפיר(תהיקבשבעבאר

םישב(יצ(רתםמחמתנמכריםשלאאלהבש(ק,ישש
קרא(אהכןאחרהדין,לביתלמחרתא(תם(הביא
ממבהיביקשלכןמתאימהשהיתהאחתלנערה
אתיעלי(לזריקבש(אהאשהכמ(מטפחתללביש
 ,להתגרשהריציםהזןגבניכשיגיעןבי(תהעגב

(שאלהביירההסלעםביםיהדילחדרהאשהנכנסהלרב,הזןגבניכשבכנסו
שישהזבלכלאתלקנ(ת,אחרזבלמצאתלא-קבית?"מהבעזןת,רבהאת

ותפרהאתשלקחהעדהאשהברגעהלא ,"התהבילהביאר(צהאתהבשיק
תשימ("אלהדיינים,מלשכתבכעס(יצאהב,הרעליתםאזרקהבסל,שהי(
אתתגידיבצדק,י ,זנעסתקצת"היא ,ההמימיםהזיגמבביהרבביקשלב"

ותהפירשיירישל(ההחליפאתמנקהכשה(אבהרא(מרטעב(תיכם"
טענןתי(אתלהרצןתלהתחילניסהגירןשיןלתבועשרצההבעלהרקןבים.
"לכומגומגם,משהןלןויצאמשהולומרניסההואמהפה,לינעתקןוהמיליס
הזההזזגשבנילספרמיותרהרב,אמרתרצי"אםאחרתבפעםבואועכשיו,

הרבוציאההזוגבניכשיצאוהגירושין,שלתיןילהארעייןעללעילםחזרןלא
אתהוציאהלאשהשהתחפשהבערההמביתו,שהביאמשקיתהבקיחליפה

הדיתפקאתמלאהשהיאכןעלסליחהלבקשלחדרובכבסההמטפתת
רציןיהי ,ביתבשלוםשותפתלהייתכית"זהרבאמרתאדגי"אל"רב.בהידור
התקיימה.ברכתיידאיבןהרב.ברןבישראל"באמןביתלבבותשתזכי

 ...עט'יסחלבבזהישהקטנית,באיתיותתסתכל
סכיןאתבדקאםרקר,בקבשרלפייזצ"לבהרהכביסלאמצןהברמגיל

ערפילישמת(ןכןאםהפלא,מההע(ף,מבשרלטעוםיא(תאזא(השחיטה
שלמרכיביםבהשישמהזזנדהןניוזלהיותתיקףבכלהרבהתכגדתילשת(

המשמשעכו"ס,חלבבזהישכילשמשיאמרתהשבבצאתרקעכ("ם.חלב
תסתכל"למהדרין,כשר(האכזלעסקיבןדתיח(ליםבביתשיהריהתעקש,
ר(אים?לאאתם"מה,ק,דצשכמובןהרבלוהירההקטבןת':באןתיות
אתלרבלהביאכדילביתהניתהרבתריץביןםפעמיםשל(שהרב,התפלא

י(שרמליץיהאכיוארעיהאהקפדניות,ירותיחומפיעלהעשוייםהמאכלים
נזכהכיעבורבויעתירכךחייויבימהמשיחלביתכ"כשציפהוכשםעבירני
בידנןמסואשרא"שליטמבתוןאלויןהי;בנודל,דיכחד(ישאמן.בןבקרלהגאל
ל)ישראשלאביחסחספייך n כ:iל"הנעיבדןח

 Iלנצחשיותרכמהזמצזזתתזרהחטוף •.•ולהתבלבללהתעצבזמןאיןבמלחמה!כילני
 ,המלכהשבתשלהבלילאריכותאיכיתשעית·יתןמאביתןאשר

להרלגדיצאהיאהקדושהעלנושבדזה
זה,לצדזהאברכיםאובחיריםשבייישביםלפעמיםכייאימרחזורהיה

אימר;היהילא,זוהלהילגדייצאזהיףןלבסימתפללים,לימדיםשביהם
יחתשפהשבי(לעימתילגד(לה,יצאתקד(שהעלשעבדזהמרב(תי,מק(בלבי

שהיא,ת(כמנשאר ,ת(ידבעב

יים,בכלטיבליהידיאםלמקיה;ןדרכשע(שהיהידיכלפיהתבטאהןאכן
יכול((לאליצלן,-רחמבאימ(תאםשגםלוטחבימהרי

גןפיאתטיהרכברהיאהויין,כדיהטהרה'אתבילבצע

הספייםאביציהשנהבישאשהסרתבברכ.חיי
בחירפעםהואז'צילפינקיסשמעוןרביהגה"צ
הישיבהשלהספריםבאיצרמסתיבבהשבהבראש
התפילהבאילםאיבומדיעכששאליהתפילה.בעת
יכילאיבישביר,אבימאיחר,קמתיהבחיר:עבה

ששתמלחמתןבזמהרב:לוסיפרמיד ..להתפלל,
לפתעראיתיצדק,שעריליםוהחלביתהלכתיהימים
 ...רץבתחבושתחבושחייל

שהיאוסיפוארע?מהשאלתיי:
לביתהביאוהו(נפצע.בחזיתהיה

הרסיסיםאתל(וה(ציאוהחולים
פצעי(אתלחבושכשגמרומהיד,
לחזית".כעתחיזרני"אאמר:

אןלבות,שעליויבגערוהריפאים
ןזמאיןמלחמה!"כעתעבה:יאה

לאותובהראמרכןלמנוחה!",
כשקמתיל,כביכ"נפצעת,בחור:

אלמלחמה,כעתןאמאוחר?
תחזור !הקרבשדהאתישתיט

כולבומיד!ההתפיללחזית
בלבל,יממערבבהיצרגםבמלחמה,

לחזוראפשרלהתעצב,זמןאין
מיד!לכייין

עקייתפקידתןזמהשבהואש

יום!באותו
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ליחיצ"הבקןצ"היבעבודת
להיית('צריכיםשנארען",אזייןדארף"מעןפעם;אמר

אוהתלהבות,איזהשרואיםאיאפוברוחביית.אבלקבצן),
שאםאומרזהאיןאבל .תןילקחלקבצןמקידש,עניןאיזה

מדרכילהשתנותחייביםמסויםבמקוםטובההגההנואיםר
הקיים,עללהוסיףאפשררקי:יכסחאותונותילשנואבותי
רב.האמר

בהתלרmכ.החסידיסעסמיקד
שליוובעתשבתבלילישניץ"יב"והטישלאחרפעםוהורא
"רנבובשירתלבית(בחזרהשליט"אמרירדהאמרןאת

רוקד(החסידיםביןדעומשמשיןשוביצדיקים"
אפיל(שבת,שמחתשםהוגיששאםכנזכר(זהבהתלהבות,

זאחניצלזו,נכבדהחסידיםעדתאלהשתייךשלא
מידתבולטתהיתהשאצליוידיעבכן,צווןכשהוגיש
 '.הבעבודתהמלעיגיםמןבושולא 'היאמת

המדישביתל-גגעלה-הוביא""עובדת
שמשוןרביהיה ,השנהראשבערב

שןןארץאהרוןהרבהחשובמהאברךבקביעותמבקש

פינק(ס)בהושליתווהגםפויוכלאתעון(אשו
לאשעד"ןובשיתיהםהאברכיםרשימתאתלושיביא
עב(דתושעיקוא(מוהוהיקיימא,שלבזועיבפקד
שייפקדומשפחותאיתןעללהתפללאלו,בימים
קיימא,שלכזרע

יותיקיןתפילתעדרג.מר.אלרתוצלל
ולדוגמאדבר,לשםהיתהבתירהוגדילת(והתמדת
הפוגה.ללא(וההתעלמתרפקיההשבתבלילות
לאחרקלהתנימהיחטף'הואמסוימתתקופאבמשר
לביתחצותעדלהגיעוהזדוזמשבתיקםודהיהסע

הבוקראורעדלתכזהצלל(הגמרא,אתפתחהכנסת,
ורבא.אב"ייותהימלבדמאימהלמוובעלוכשאין
ןוביהקצריםהקיץיתבלילביןבידויההזהמנהג

ופןבאלנצלהקפידא(תםוכיםהארהחווףבלילית
הכביוהניתהווח(עלתהתאתלהפיקכדימיוח,ד

יאוש!אלךא-ובופליםמטגנסים
אישהחזיןמרןפטירחלפבישבועיים

סיפרה,ונהאחרבפעםלבקרוזכיתיזצ"ל,
ההכניסדלתהמפורסמים.הדרשניםאחד
לבסותהחלטתינעולה.היתהלבית

ביתהבחצרשהיתההגזוזטרהרךדלהיכנס
תשב"דתווהתלמודילדיכייםלומדיםבי

ולפתעהחצודרךהלכתיאיש.ןחזובוחוב
וקדיש,גאיןאותושלבעיניועיבינתקלות
ביהביטביתו.במרפסתמטהעלששכב
כשהזדהתי,לשמי,ישאלאישהחוזן

הציעסג(רה,שהדלתלומויהיספתי

 ...פנימהואכנסהמופסתדורשאטפס
מפביאןלטפס,מידשהחילותיכמובן

כזהמסוגבבגדזםאזלביששהייתי
בגילצעירלבחורגםהטיפוסאתשהצדיקו

למעלה,להגיעהצלחתילאעשרה,שבע
הת<ול,בגדרהטתברומעיליטיפסתי,
פעםועודשבית,ניסיתילודת;ינאלצתי
עודיירדתי;במעקה,הבגדשריגיהסתבכי

ביהביטהזמןיכלפעם,יעודפעם
ואמר!ןפתמסיייםשבשלבעדהחז("א,
הםשאלהלזכןרויך"צמיוחדת:כבעימות

מטפסיםאדמות,עלייודיהשלוחיי
פעםועןדובופלים,מטפסיםונופלים,
שווצהומי ,ס/(פיע(דופלים,ונמטפסים
ויגיע".יגיע-המטרהאללהגיעבאמת
החיים.לכלמאלפתהוואהעבוריזוהיתה
לפחדאסורמנפילית,להירתעצויןלא

אםגםולטפס,לטפסצריךממשכרים,
ויוידות,בפילותאינספורישהדורבאמצע
לאנתדימההק,'הזוהראומרהזה,העולם
דוןכתה,בתחתיפתחישזובאותה"א,

פתחישאןובה,בקלןתלנפולאפשו
יהקאחריממוקםוה(א ',הבאותנוסף

אלשמגיעיםעדלטפסצריכיםשעליי
 ,בחייוהאדםשעוברנסיוןכלהפתח.
אטןר(לעילםכיתה,איתימעלה

ולהעפיל(לטפס,לטפסישלהתייאש.
אללבס(ףשמגיעיםעדדוגיתהמבגרם

נעשי)(ברכי ,הבכספתהמטרה

צורןלוישכימרגישיהשהעתבכלבריסק'בתיבישיכשלמדבחויתרבימי
שערים"מאה-ברסלב"סתהכבביתלגגעולההיהשמים,ראתיבלהתחזק

וציעקהגגעלמסתובבההידש,המקמק(םאתמשםליראותיכיליםשהיי
"בראבאמרמדועוסיףיה '.יוגאל(קיםליבראטהיר"לבפעם;מאהלפחות

חוורחדשלבמחדששיבראאוהךברומהקדישמבקשיםאבוןכולמציחצ,ןולאבקילאמחוקלדףהימדהלבלבלשפץכי ,לי"
י.בקובשיחדשנכין

יייאיואשילכלאניחבי
הצדיק,עםימשיחחיםשמסתכליםבעתכיבלכד.הוכבקבלתלשםאפילוצדיקים,יהאדמיוי"םלחצוותלהיכנסמרבההיה

זצ"ל,שרעבימרדכירביייהאלוקמהמקובלשיע(ריםלשמיעהילךהיהבחרותו,מייביכסיפויקדושה,תוספתמקבלים

ובקבניברחזבותהמריצהעסיז
וביהצדיקהגאןןהיהוכגבעימיברק.בכביצדדיוגוחבפגשתיןשבתיים,לפניטוכות'ישלחגבאסרוממכויו;אחדסיפו
סיכהשלפנותדבושאיםובביושמעןןרביאתלראותבדהמנושבינובחיפה,החוליםלביתבדוכיבוונוהיז'ציל,קרלנשטייןהעניר

ויות"שטבביטול:השיבבייאוה ...כבידךלפיזהאיןשמשון,לרביאמרתי(נגשתיעצרנו,מידעיו,שלברחיבהכרמריצה,ע"ג
 )ס Iשבדררחינווב( ..לך',עוזרינאשבהמידיבגפו.הסוכהאתלפוקיכולשאיבומשפחהכקרולייש ,)נןכלשן ,ם(שסוסי

תנינאזהוהספולהשיגתן~נ
משהובי(הוה"קלךמח"ל

מחירזי"ע)לוצאטוחייס
טל:שקליס 35חספר
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המרחץמןכשעולהמידעצמולכםותחייבאנשיםשישבמקוםכשנמצא
צניעות.משים
מקיה(מאמןהקידשטהותבספרוראטהאהוןוביהגה"קכתבבבוסף

צירךללאלבושללאוגעאפילולהייתלאדםאסורהמבוארשע"פישואל)
שיגיעיעבמגבתמידעצמייכסהמתלבשהאדםכאשרולכן ,הכוחי

וכ"שלהתלבש,שיסייםעדמידעצמויכסההמקוהמןבצאת(וכןלמקווה,
שאיןמראהכןשהעושהמכיטה,גופואיןכאשרחביריעםישיחחשלא
עיניי.לנגדשמיםמירא

בצביעות,להתלבש jהב"להעניביםבכלבזהרשלאמישכלשם,ומסיים
עלמקבלשאיבןרקלא- ]עיביןילשמירמכיסה,גיפיכשאיןלשוחחולא

\וקצץינירםגדילהא (!Iזיהעצמועלממשיךאלאקדושהתוספתעצמי
ריןח.מאשרייתרהפטדלייצאלמקיתשמהליכתוייוצא , 1ח"בנט!«ות

עיניןאתלשמורשיזכהמה'בלכליזהר

כמהבךספרלצאתיעימדהיזת
עיבדותייאבבהםמותקי'םכיגיס

צייןבןיביהאדייהגאיןמרועל
נידישישמיגלזצ"לשלדאאבא
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זצ"למילצקיייסףמשהרביהחטדעמידרג.ה"צ-האיז!מןחטידבאד

ן, Iזצוב"ל::ר~"וכףב.חיוכייב'י

יבנתתמקדש
מולפאהושמחהחועבוותהשופרמופלאגאוו
ההייוםמדיזצי'ן,מ,לצקייוסףמשהרביהיה

עלולקובודשהמקלמקוםלהגיעדמקפי
שלגאולוהטחוםיבימגםהבית,חורבו
לבואמבהגועלרויתלאעצמות,מקפיא

כשהיההמקדש,ביתדבשירבתפילהרהעתיול
בקולזמזםמההימערב,יהלכותלמתקרב
מלווייהמקדש",יבבה ,דשהמק"יבבהברגש:

קטווכברגעיםגאותםבשמעהיהיכמטפרים

שליגווהבאת"ריה,סוכמאביוהמבקש
וויגבמתיק,ביגיום,יללעישכחילאותלהכ

באיזהכרזיותרהשיבותכיאבואףעצוב",

מקדשבוביתמשרידייצאהיהפייהיצישמחה

 ,התפילהלאחר

יושאלנעייהלצת
שלאוריםלבחערבישיביתיאהפתחקידםהבדיר

להם,בשקפהביתווחסכבהיותהרגילבמטגוותוהשתלב
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שלעלווהלידיאיקלעדמשיחא!עקבתאהעליולכניד
רזמשהירב"צהגהעלכחנתםיניתש"עטבתחודש
דמותולני,המתבמדגויםכמהלכתיבהווצאבי ,ל"זציק
עיבישאףיפעמיםייםםייעיביבגדעימדתזצ"לבהרשל
שכברכפינארעא,דנל,שופראיהאעלמיםיירדהעיבי

גדולהיהנדרא,חדממשהיהזצ"להרנייהבלדיבוו
אמיתית,בעבוהועבקטהירה,שמיםביראתגדולבתירה,

ה,נתורעמלואתותראלכיתייזפעםמדיאחרייעקבתייאב
אתלואותתייזכשלו,הרכיםזיכייאתלראותזכיתי

נאוטיכוט,היעבבסאוברחיבהיכבהלוטהרתייקדישת
זכיתיהבפש,נהשתפכותהזכותתפילותייאתותלואזכיתי

ש"ץהיההואבובמביואיםורבבימיםפעמיםמסילהתפלל
זכיתילב,כלשהמסוהמריטיטותמתפילותיותרגשהול

אדם,כלעםמדהימהנשפלותשהתבהגגדולאדםלראות
עתכלכפבייעלוהלתוציבל,בשאבליאדםלואותזכיתי
אדםאדם,לכלםישלםימקדיפביםשמאיראדם , Jזמונכל
הפוריםביוםומתרוצץידויכנזמבוכוחיעלחטשלא

 ,ח"תלמשפחיתלהבעיםכדיכטףלאטיףלמקיםממקום
יגםלהתבהגצריריהודיא,ךתימופדוגמאיהההואיליבשב
להיית,צריךאיךרזנרבשיתביבבישיחי'לילדיאימריהיית

שיביאאלייהתחבוותהישינמראשישאישמעתיכמו"כ
ךיצרראיילמדישהתלמידייכדיבישיבתילהתפלל

שהתבטאזצ"לצדקההגר"ימרובדבריאטייםלהתפלל],
שהכירמיכלבאמתימהלך,אבותמטכתשהואאודיתיו

ולאדאבדיועלחבללאמיתה,אמתשזאהראזצ"להרנאת
השמשבאנבחיבתהיאשהטתלקיתיטפקאיומשתכחיו,
א,נ,זכריסזנוקיריאחדבבר:וכצ,ב,ה,,ת,בזי"ענצהרים

לחזקצובירבדמשיחאעקבתאהקדישהגלייומערכתלכני
 ,בעילםהישקדשלשפעמפיציםשאתםזהבידיכםאת

נייתר,לזהצריךהדיראשרהישיקדצביעיתבעביביטרבפי
בגעמחביביבתיך(בבגד)רתהממאצרעתהבילכעלתיעל,
מ"ל,ואכםיוטינרנ'סמכלהאשרהורהארבכריתהפאה
מטעבותאחתאתלפרוךכתובספרבמגילתבזהנאתיו

מצפובם,אתלהשקיטע"מהבגע,לובשישלותיעהידהסרק
אישבמטפחת :היאוטעמים,ו"בקשרץהאתהריםומט
מעט,וצאיםהימהשערותלפעמיםשיראויבצרלאוכבע
ע"כיוצאת,לאשערהישוםמכוסה'כליהנפאהויאיל

מפייבפלאמשלשביעיתכמהלפב,שמעתיכךיעלטעבתם,
ואמרבי-ם,ישיבה(ראששליט"אזכאיאהרוריהרה"גשל
ומשלוישאשליט"א)יוטףעובדיהרבינומרובפנידנריםה

נרשותבדרךמהלךהיהןניראמאד)קרמדוק(המשלויאמר
ניוע"יהעימדשמעוו,חבירואתהיאפוגשהיהבהרבים,

לוקחששמעוווינראאהרויהנה ,ירלחפטייםעתהשזה
עכשייריהור,הבאתיעמלכטותובאטוןקרואה-שהאיז

אתמחזיקהמיעטאיוזהבקרטוושהרימכשלהיותרעושה
הזאתמכשלהההחוהיממבי,ופלהביליפכייהיהובהרמה

עמיהתכטביוטחזקעץבולהדרךבצדלךהבהיןד,תחת
אתשםשאביהריסכלייהייאמר,שמעווליייעוהביר,את
בירהשיראהיבצרלאאךהיא,וטיבחזקאמבםהעץביל

עגיליבואימריבעעץבוליההיותימהפ,בית,מהצדדים
 Iח,טיכהע"פעיגילא,מגידבפיקבועאריכויה"זירכהב
חלשאמבםויהקרטוי,רהבכלאתשיכטהכ"כגדילייאיב
צרהימטעביתטעביתיכייייכוכלהאתמכטהאראהיירפה

יה"הו,ביראעםשהצדקיביןיפתשכלדאייוהריית,המשיב
ועביםהטשמעין,כטעבתהיאאיתהפחובשיטעבתלעביבי
זהכיטיישהרייםשמשימיי:וכ 'יוכהכלמכטהשהפאה

ממביפליהביפילכייהיהכשלהוהמהענירהגיפאהיא
מהטיבותאחתשזהוכיכיככרכחוריםוכמה .. ,ביותוחבר

המטפחתכיחומרכמיואותבראובןוטעבת ',המדרךשסרו
יוצאשלעיתיםקורהואמנםן,איתעץככולהםהכובעאי

שלאהכללעשיתצריו(יכמיבןשםזעירפהזעירשיער
ישראלכביתאבאלכןיכב"ל,טרקטעבתזיהיאךכן),קרהי

הצידקיתאמיתיבייכרבדהכביתלעליבוחיסוהצדקביית
בליבההאמתיידעתשכ"איכפרטהשכיבה,רציןאתועשו
יתינבלבביםתזכייבודארבכייכי:השכבותבגללורק

ב"מציההשל,מלהוהגאאתבכךותזרזי ,יתייצדקבצדיקים
היא"החזקלסדר"חהוכר,יהאדלגל,ובכםפרוטותמעט

ברק,זנבביזנ,רב",אםהואמעטה ..הרפה,

ות,ומשלרוב ,והמוכבדיםקריםהידמשיחאעקנתאלכני
מעשיוששורשואהומהטכתכבגרהמכווביםתרומה,מצ"ב

להכביעכך '''עו ..עמו",אישמאותרבע"ואכדכתיב:הרשע
ימ"שעמלקע"יהו ,בעוה"זשהשאירהביצוציתכלולהפיל

 ,והגשמיהרוחנילאביהםהיהזצי'לוהיא
לתפארתםיהעומדבת'סשלארוכההורש

 ,חבייםהריחייהםאתלוחביםבירושלים

שתכ!שתב!
הרבהיהקקהרבאהפהשלטיוקמתהלפבי

השבתימ'זהירייןכארגשותףמילצקי
םיחיהפתהעטקיםביןשבתמדישצעדו

כשהגיע"עטק,האתלטגיראיתםויהזהיר
"החלבכרי,טפריהידי':טפרשללחבית
שיסגירהספרעלייתבוראיתצעקלצעוק

כךכלהתרשםהטפרהחנית,אתמיד
יהתליטלליבי,יקרהשהשבתמיהידי
הםבתשובה,ילחזורתהחביאתלטגיר
 ,"אריכיתשביםךבמשקשרעלשמרי

ובבאי,"צןיאתקבלתי
מפעולותמלטפרןהזמויכלהמילצק,יהרביההסדהחעמוד
תמי,דמטפרהיההואאדירים,בממדיםעשהאשרהחטד

לעשותמבליייםאףלעבורשלאמאבייציואהלןישכי

יקרבעלוומיביליםשהבכםהיכבריההעיקשתההמלחמ
ןעלילכלצמאיםהםוראיהקכלאתומתזקיםזהיבפלא
צליחיבידכםה'שחפץיה"רממש,במטי"נירלאהיוצא

בקרבטיבהחלקהכלתיתהמשצרהיאתהכביעוללהמשיך
בביעוריהוהיטיד,בשמירתהןישראל,אמיבישלימימחנה
המתבטא "יף"נאאיתיות =ה"אופנה"שלהנוראהבגע
רביםאשרבפא"נבמיוחדו 'הלפניהמתועביםהשחץבבגרי

מאתקוראבקילראיתיוכו י,"הבהםבכשליםוטובים
 ,ל"ודהראש,אחרבמשךהגיףשכלשליט"א,רצאביהגר'''
מתוךרה,הדיולתורהלהגדילעמכםהיייהיוהצליתי,עלי

אלעדבפתלי,נפש ':ולישועתזנצפ:ואמיתית,ישראלאהגת
ב"האניהרוצדמשיחא,עקבתאהקידשגל,וןעיררלכבוד
איתילכתיגיידעאיביה,כשבלפבייעמשהיהמעשהלטפר
ארעהטיפירהלב,מןוצאיםהידנריםוקמתאימהבציוה
ילאקדישה,בעביבימאודהקשליהיה ,ריייתכשבהלפני

חמידאךהקנ"הןירצלעשיתרציתיימאדבבטייביחעמדתי
תקיפהיצאהיהבפלתייניתדלתהשחמידכרביפל,הייתי

עברישליההוריםמהזמןאחריאךקצח,שבתחזקתי
ישובמעמדלהחזיקהצלחתילאיייתר,פויץלמקים
תהשי"לישהאירעדן,זמזהקשהבמצבהייתיכך,יבפלת

בכיתיימקוםלאיזההלכתילהמשיך,יכולשאיבייואחזת
בתשובהירלחזוויצהמעשים,הבאלוהרוצאבישאין

מאזבאמתויותוךכעושהאנישאיובררתיכאבוךתימ

להיטיףרוצה(אביצרייעזבביוכומעטמאורנתחזקתי
עוזר"הוהקכבאמתשרוציםהבררכחמהראיתישכאמת

בשמרתיתמימהכשנהכךגרילה)ס"דראיתישבאמת
ולאצירריצראיתיהגיעשיבבעןרכשנהאחרישה,יבקד

אךשנדרתימהעלליסלחלקב"הואמרתיבנטיין,עמדתי
אדםכידיעוהרע,יצריבידחזרהתיובפלעודיכולאביאיו

כלרגעשלתאוהבשבילרהפטיאיךומביולעצבותביפל
בושהביבתשהשי"תחזרהאיתייקבלאיךאמרתיןעילמי,

ילמיטתחזרתייאישומריבעמדת,יולאבדרתיכבריהר
אניב"ה,עמדתישלמההשבראההקב"ה,רת,ייאמל,שין,
שאחזיראיתיריצהשאתהליתראהשעכשייריצה
ובאיםהרעלבמצאשאביחלמתייאזברדמתי ,בהיבתש

שאבי(עכשיילתורפביאליירציםפחדממשבפשעזיכלבים
הלאההכלביםפחדהריאיהשהמיאומראביזהעלחושב
םוכללעשיתיוכללאיאבילם)ולעלחטיאמעיזהיהלא
דייןייטףרביהצדיקאתהיאראבייפתאיםמפחד,יעדיר

רבמרץל,יבתבןאליצדיקיםעלמטיפיריםמתתזק(הייתי
הכרת,ישלאאבשיםהרבהעידיאחרייהילך,להתחזק)

חיץברחו,םיליכעל,הםיזרקאבביםחופןהריםיהיא
בידיל,סימןיאזהלך,זהכלבוגםזרקביושאחדמכלב

לךישל,שאימרשהבבתיימהובתעוררתי,יאחרישאביא
הדבר,בזהבוראיקדישהיהיעדיכיהיאר,יאתיאבתשיבה

ראיתיילבחיריםזהטיפורסיפרתיגדיל,דברבילליתוזה
ברביםזהירסיפלטפרצירךראיתיילכומאדשמחזק
איו(יחלילהלקב"הלחזירתמידיאפשרתקבהיששתמיד

ליואיןל,ביאמתיודע"היהקבאמתהכלייתהזיהיזהאבי
שזהלימרןאיןחל,לה,ילשקרמאמץלהשקיעטיבהכל

החלימיתשדייוכליםשאיןבטפרשראיתיחלים,טתם
הריאהילכולצד,קיםל,דמיתלאדםיתימהחלשגירמים
זהההיוייעזיר"יוההיא),אמתחליםידאייבחלימצדיקים
םייושליק,יחזקאל,הכלל,לתיעלת
כמיאביברכה,ישלי'דמשיחאעקבתאהחשובהעליןלכביד
יםוכתבאתםוג,החשוהעלומידמאביםהבישרא'בניאלפי
בנימאחיביהבהרעלותןבשהשטןוראההבהמגיפהבגד

מאידלכוטימאית,מיביישארהאיבטרבטיהיא 'ישרא
מטפריעטיםימפרטהתשיביןהעלבתוךלראיתיממתיבשת
לעביבירבניםהיעד '''עמאישריםשאיבםםובכפלאפ

חודשיםכמהלפנירכבזהשראיתיהיאהאמתתקשירת,
הי'זהמטתמאחשבתיאבלמכתבלכםלשליחירציתי
החדשכעליוכשראיתיבביקרהייםאבלפעמ,יחדטעית
ייתריאמאישריםלאמטפריםשניפעםעידויטיחידששל
לעוררשכדאיחשבתיטרייףפלאפוןשלמספריםבכין

אבללבשימתבלאשהיאאנידבטוח ,זהעביועלאתכם
מספריםרקרסם.לפדלהקפימאידחשובעביןשהיאבראה

המכשיליםמביביםשאתםבטיחשאביקצרתימאישרים,
ריםכשהלאהפלאפיביםע"יצעיריםהלהרברח"לשיצא
שאתםשכייןכטיחואביאותימביביםשאתםמעריךיאבי

עביןיתתקביהאמתשתקבלישמיםלשםויהעלעישים
להמשיךשתזכיאתכםלברראלאליאיןהנ"ל,

איסףאיתויראאחתלאיאכן,חטד,מעשימטפר
הביבילאאותישהכיריאבשיםהגאילה,שכיבתבאמצע

עבה:בענוותביתיהיאאךכטפיםיףילא,טחשובלדיין
כדיכטףלסוכםיזקיקהאטיריםבביתהכליאיהידי

 ,אאטיף?"שלאריציםאתםלהשתחרר,

יששיס Pז nיד
להתקרבהעיזלאדאתשאףקשישיםץוחרההי"היא

אי ' rתטגמיליתעשהלאשביייםהיהלאאל,הם",
פתיחשהיהביתיעלמדברימיבזקקית,למשפחית

עזרהכלעלבשמחהחיתםכשהיבולב,שבירייאצירב
בתורהוגדולתיתיידשקהכליעלוכדי,'מגייטלהצלה
עלייתרביחהשמכאדםמיפלגת,פביםיהארתהבשמח
ילעטיקהמלכיםמלכימלךשלמבביולהיותשזכהאדמית
עגירנייישריץמליהאלי,אשריי,יברצעשיתולבתירתו

אמן,ישראליכללהבכבדתמשפחתיבביעבירי

 E ~ [E~לנם: i :ג;ב E ~!נ
ירושל,ם,זנב.,הגריובריאיתמתיןידשהקכעכידת

יערםיו Iנןיותבבעאניןא(אן ,ךשנפלאפיןש I"בהלנוהטערכח:הערת
 ,שמיאמוררשכימרי(ק. uלוחלשלכלותיאסשכר.אקרנרמספאיזהסיייק

דמשיחא,עקבחאהבתיץןהעלישלהמי"להרה"ג 'לכב
כישלכם,יןהעלפצתיההדפטתךלהמשהתרומב"מצן
חשיבוקדישה,יתיעצבהתיטרשלהטיחףהמבילכל

הצביעית,עלשומרותכןשב"הילאלקכיעחיזיק
חיזיקשיהיהצריךפאית,עםלצערנישהילןכתהבשים
ייח"מעלחן,אתשתדעבה-מטפחתעםשהילכיתלאלי
שהפאיתילהרטיתפאהשללמבילכללהתתפתבלא

שהילוכלאליתיזיקיתןבמאידשלכםעלוויהעישית,
ילאלגםהעיביםיפתחישבעזהי"תיאקווהבצניעית,

העלין,איימקראחדנאזננ:ו,גברכ:ולהתחזק,הןגםשיזוכהשבי
אחריןהבגלייןדמשיחא,עקבתאהקדיש,הגל,יועירןלכביד

הגה"צשלשמיםהיראתאודיתבפלאטיפירבאהי(בטיפי)
יניברצמדרכיי,שבלמדרעיאייהאזצ"ל,בהר"ןידדרבי

דעת(מח"טזי"עמראזלאיצביידערכיהרה"קדברילכתוב
חיץשמיםביידהכלכה,)(מגילהרז"ליאמריעוד}:שיםיקד

אמריבודהאכל)הבד"ה(שםטייהתיהקשישמים,מיראת
וםיח(קיריפחיםמציביםתיץשמיםידיבכלה ),ל(כתיבית

ציביםמראזלא:הרה"קץיתירמהם),עצמישומרשלא
אךז,יה"עבעניביבקרירותמתבהגשאדםיפירישופחים

זהודברדקדישה,יתבחמיממתלהבצייתימלתורהכשמגיע
שמיםיראכיכלל,טתירהאיויא"כשמים,מיראתביבע
הקדישים,עכ"דכמכיאר,חדאדברהיאםיפחייצבים

מזכירשאדםיטיע"תכמה),תעלימןתטפרובהקדמת(היכא
יראתלימכיאזהמהבירא.םהצדיקיחרדתאתלעצמי
ש"ח 30מצי"ביתם,כמיטהירצד,קלהייתיחשקשמים
טנרי:ר,טי,יסכהןצבי ''':וצבעבדכםמזנ('לגליין,
עקבתאהחשיבעליןהמחברייתירתייהאיהנילכביד

מטפרלפבישהיההבמעשאתכםלשתףרציתידמשיחא,
יעוררבבקלאשרמעשה(השווער)היקרחמיעםחידשים
חזרימטיייםןלעבינתיביתבעירהיהחמירבים,לתשיבה
תפסלאילילהחציתאחרירקברקבניןלכייוברכבו
כשיגיעבביתייתפללרכבכיחמיחשבבבתיבית,ערבית
טרמפחמיעצרמהעירביציאהביקרלפביתשתייםאחרי

הבטיעהבמהלךברקלבבילהגיעשביקשצעירלאברן
מביןהאתפספטכיברקלבביטעיבהאברדכילחמיהתברר
איצקיכיץלביהכנ"סבדרוכיהיאבבתיבית,ירמכשהיא
חמיהשחר,עליתעדלערביתמביניםיששםברקשבבבי
יגיעיברקלבנ,שכובמביולתפילההבפשממטיריתהתפעל

יצליחאילימיצלחטרמפעםייקרכלפביתשתייםריאחרק
הלילהכלדקהשישןבליהחמהבנץלבתיביתלחזירהאברך

לקחישחמילימרלמיתר ,!!!ןבמבייערביתלהתפללכדי
בשעהשביהםהתפללישםהכנטתלביתעדכבודאחר

ןהביתהמוטרמוכבד,מבייועםביקרלפביתצייחשתיים
זהאברךאםאיתבו,לעוררותייבלשמיםוזעקהיבוללמיד

לתפילתמבייוכשבילשלםלילהשבתעלריתלומכוןהיה
בה),יכחלבוקבעיהוחז"למלכתחילהרשית(שהיאערבית

שיבהשעתעידטילתפהקיץאיהחירףגימיפניםבעיזראי
התפילעללייתריהזהלםועבעטקילהמשיךבכללאיאחת

בפשמסיויחבעל,בישראלאברכיםירביייתןמי ?במביין
ב"ב,א,מ,כ,כהוכברכתשבקדישה,דברלכל

קיראהבבירב,יםשלדמשיחאעקבתאמערכתלכביד
עלוןשישגדולואורהבשמחמתמלאליביתמידיבעליבכם
כחלללאהצרופההאמתאתשזיעקהקדישהבארצבו

לאאתםדכםיהתחזקבחלקכםואשריאשריכםטרק,י
קיטריגיםכמה ,םישיעאתםכשמיםגדילרעשאיזהיידעים
יהיידשכלטפקל,איוהריישראל,עםמעלמבטל,םאתם

בלביתשיבההרהירלישיהיהידאיבעליבכםאתשיקרא
פעםבכלליצראליכםליאישיתנקשהעמכם,חלקייהי

בפטריוהםבתיכנוגדיליםצדיקיםשהיועידלהתומחדש
ל,תשלחיאטמאדאשמתנחיים,להכירםזכיבוולא

להתבשםשאוכלכדישמיתיהםעםצדיקיםשלכתיבות
כדאיב,נ,ר,יחמאשיהאלפביחכמתםמזייולהביתמיראתם
ייכלשהציבירכדיבעליבכםחווםצידקיםשליתשמלפרטם
 ,ראתםייתירתםמזיילהבית

,אלעד,אטיאט,ירוןזנמכם,בה fלתשלבבכלמצפ:ו
אנשיםמאותאליביהתקשריכהעדהמערכת:תהער

מ?צדיקראשיתאמבם,של,ךמעיןבבקשהגיזמא
טתריםהנאליואילימכירים,םולככרובםעמבי
אםיגםמכיריםכמעטאבו

לאבכדילפרטמם



זצ"לראטאליירביהמופלאהגה"צשלהמאלפותממידיתיושביביםראב.!"עילםלעצמירכשהחמה,השתיהאתפהשהכיןמילי,"האמן
עזבשהאו(בדומהאבל-ידהגדולההע(רהר(יאוש:רווישהיוביםהערמפניקטמון,לשכונתנגר(ןוהבת(משכונתמים.~ספלעליירפשפוכלימשג«יבוכו

ו(הבנעלרקופר(תוהגהאשכלאתוממטירהעירכלאתלשכונתאל('ר'עקרונגריו,הלבתימד(וקרוביםטמוכיםאחדמטפרהמ(דותעלהבהעברמעש(""ח(נורעל
שכונותלעברותותחיקנ(אתמעט(טהשלאמדועשלנו,ברטלבכנטת(תבבהרבהשוהה(הההה(אבתקופהקטמון·כמשג(חאל('ר'שלוכהונתבתח(לתזה"ה(הממקורב(ו:

ר' '.(לאר'שללבואתהרת(חהזוהתבטאות ... ?אחרותעבירהל(להשעותבכלפתוח(ההזהכנטתביתשבשכונה.הצט((נושהבחור(ם(ש(בהזיתהה(מטי(מת.ב(ש(בה
בטערתפעםא(אל('יראתרזכשלאמצ((ופר((מןשמעיןת(קיןלערירשרצו(היד(םעבורוכוימתפלל(ם,לימדיםר'רב.זמןמעמדשםהחז(קלאמשגיחישוםבשובביתם,

קומתימלאקםהשולחן,מתחתנחלץהיאכזאת.נפשה,תעםחמיםמיםדידהבאיםעבירט(דראלי'ר'חצות.אתעצמועללקבלהישיבההנהלתידיעלנתבקשאליי
כשכיניתפגזיםופליםנשלאלה'מודהדוקאואנ("זעק:וטיפרזו,פעילותולטיבתוטוכר.קפהלידיוןהרטאתליטולוגיחהמשתפקיד
לה'הודונכולנונשמחההבואדרבה,אדרבה ...אחרותבחצרהלרהתאחתפעםכיאל(:ר'לי :ורבחינהמבורךבנטיונוהוא,כיבתקוה
ההואהמקוםדיויהושם,יזיםמפגלאהאו((בשתותחילילהחצותראחמטויםכנטתביתמןב(וםאחרים.יליחהצשלאבמה(צליח
לשמ(םעינינונישאהבהאנו,יא(לולנפשם.מרגועמוצאיםמצמוץקולושמעעז,קורשררכאשרהנהיה,הישיבלהיכלאלייר'נכנטהימים
טףונפרט "--בקרובהמצביירגעפהשגםלהשי"תונתפללחמ(ןששיתהמישלבקולו ,הוהנאמוכןב(דו,מיםיטפלמופרעבחורלפנ(וניצב

הדחרשלשעיתמאותןשליט"אפר((מושמעווהרבמוטיףרבההנאההקש(בייאלר'נפשו.ומחיהעלמידיטובלאאםעליולשפכוומזומן
שםאוננריו, (בבתהכנטת"בביתאליי:ירשלובמח(צתשמחיהיהוידשלמגרונווקעהנלקולוהת((שבעמדועלעצריאלירי ...עקבותיו
עלתה(ל(מואמרנוולמדנוהתפללנוההפגזות,בעתשהינולניתאלייר'נכנטחמין·כוטעםנפשולפיאמנםזה.מביןבמצבלנהוגכיצדבדעתו
 150-200שלמנותלפילתושביםחילקוויהמזאתצב.המטוכהושוחיושביהודיאהורהכנטתההינאהבה((טיריולקבלחווהרגלצדקיתו

ןשנתררהתבאוכל.אינואליישר'הבחנתילנפש.בלבדנרםבר'הבחיןכשהלהומהניל.חמקפהעלהמ(מספלאתלקנלבכרמהשלדברזה
הלחםמנתאשרהאנשימלאחדשלוהלחםמנתאתלבו:מעומקלוואמרנענהאלי:מיוחד.מאמץללאיפות'פניםיבטבריופנ

 .....עבורוהקהטפילאההזעומהשתיהאתפהשהכיןמ(לי,"האמןהמשניח,תפקידאתעליוקיבלהריאולמ,
 ..אוכנז:יכקחלןוכירחאבי .. ,הבאעולםלעצמורכשהחמה,תתפרשהספל,אתלקנללחייווהושטת

טיפר-המכפלה"במערתבהיותנוחודש,ראשערב"בכלבביתשגםפעלכך,אלייר'כששמערצויהשא(נהולשהכחהבחוריםיבעינ
שריגשביותרמרהיגלמחזהעדהייתי"-מתלמידיואחדחמיםמ(מידדיועמדבקטמוןהכנטתינסהאםגיסאמאידןאולםב(שיבה.למשגיח
שלשהואעליוהמצוייולקברניגשהיהאלי'ר'מאד:אותימאיריעקבור'ה.כזןבאופמויד(ה (כדהותדברזהאיןנזק,יגרומהואשאףרעשיתעוררבכח.לעצרו
נרגשובקולמעט,שמהתעכבהשלום,עליהאמנורבקהלהרגישהיהמסוגל 'אל(שו'העובדהאחותפעלהתבצייןאתרעלהיה ,צריפוחז.בחורעםבריבלהיכנטבכןמהשל

העצהעלה(קרה,אמנול.ךלהודות"עליבומכריז:ה(המכוסהנהנשבוראדםכאשרקדמוב(םכצד(ק(םתענונ,הבחוראלפנה 'אל( 'רה(טוט.ללאגורל(תההחלטלהחליט
אתל(טילהשלום,על(ואבינוליעקבשנתתהטובה ...חמקפהל(שמג(ענכוןזההבא(ם:כדבו(םרכהבלשוןלורואמ

חל(להיעברושלאאחריו,נ(וולבלואב(נו,מ(צחקהבוכותמרעזחתקזמםר'אלי'זצ"ל?אתק(נלחאתהדוקאמדועאןמים.טפלעל(ש(שפכו
ה(וםעד(שראל,כללאנו,הניםנאלומברכותהרשע.לעשוה(ושל(ט"א:פריימןשמעון 'וג"הרהט(פרמדה(מס(פוראנאמה.בדברלךהר(עוהנראהככל ...וב(צועהןהשליחות

דמעהשהעלומ,המרגש(ר(םדבהאתלומרס((מהזה".וןהלג(תש"ח.מלחמתשלופימוהטרהקש(םםהימ(אלואתהעומדשבעט(הלךגרמתיועהמהלינאאמורממ,ן
זהראש.ובכובדבהכנעההמקוםאתבועזשומעיהם,בעיניפגזים.שלאדירותבכמויותירושליםאתהפגיזירדנה(מןכזאתלתנובהנדהם;הבחור ...מ(םספלעל(לשפוך

בקבו(מבקרשה(הבעתובחדשחודשמ(דימנהנוהיהבב(תאלי'ר'עמ(חדרכ(םואבמוו(בחשלקבוצהאזוה((נוב(קשבהכנעהואשופףוכהוא ...כללציפהלאהמשגיח
חזרמכןלאחרהמכפלה.במעותותיבוואמאבותינותחתווהסתתרנהוננר(ן,שבנתיהחומות""שומר(כנסתהזמןעברלא ...הכיוולתוךשפרהמיםאתלוואי ...סל(חה

שלקברהעללהתפללירדלחםב(תבדררכאשר(רושלימה,שהינוובהמקוםבמיוחד,קשהיוםזהההיולחנןת.השה.ה(ש(במשקדנילאחדוהפןדרכ(ואתש(פרוהבחוררב
ז('עיא. .השלוםעליהאמנורחלוכלממש,מקוםבקרבתנפלופגז(ממאותהרף,ללאופגזהקפח~.וכסשותחשבורכשיחדרי

ולנוכעלהשתלטמותפחדאלוק(ם.לחרדתהיההאזורב(מ(שליט"א:שעכטרמא(ריעקברביהנה"צטיפר
בקולזעקוכחיםהנמאחדעבר.מכלנשמעוא(מהותקוזעברחוהעיומבנ(וב(םכאשרבירושלים,הטוופיםהמלחמה

זצילמבדלמשהרחייםרג.ה"קמיתה?עלירגזרימעלהשלדיןובכיתהביליין.בעילםנמצאשהינראתה"היידע
בעתבדיוקזהשהיהררהתב ,הנסארעשבהקתויהמדהשעהאתלדעתכשב(קשלחיים.מופלאים,דבריםסופרןזצ"למנדלהגרח"משלקדושתווצםוענדולתופושתעל

היאשנםהמעשה,שלהראשיןחלקיזה .דיקהצשלמפיוהמיליםש(צאושהסתייעויםהיהודהמוניושלהמשפחה,בנ(שלהמיהמניםסיפוריהם
אתהפצועהנערשאלשהתעוור,לאחרדקותכמהלא(מה.עדמצמררצדיקלראותזכ(נוונורבדשגםלמסקנההשומע(םאתמב(איםזה,(קבצד
הצדיקזהמ(מנדל,הרבזה"מיעבר,מכלשטבבוהוקרוביוואתהרופאיםאתוק«םלתפילתוששמעלרבונו,מקושריםהיושלוושס"הרמ"חשל

שלו,הקל(ניבמוותשוויהיהשכאשרסיפרמעט,משנרגעמנדל."הרנוללככראשהןהמכם,יהנכדאחדמקיים.והקב"הגוזרצד(קבבחינתודבר(
רבים,היכלותיפנעלנדרכוףולוחה(כל.בתוןלהיכלנכנטעצמואתואהרניהגה"צשלח((ובימישהתרתשהאחרוןהט(פוראתלנוס(פרחשוב.
וזהבמרוקו,מפורסםצד(קשה(ה ,סבואתפנשאחדשבהיכלעדכהנדרתו,נדהמוותו,צדקוומגדלוחשידעוהמשפחהבניגםזצ"ל.מנדלמשהח((מ

בביתוהעל(ון,בעולםנמצאשהינךאתהודעהי"ה;האלכדבריםלואמרפרט(הרחוקה.מווקו ...עדלראותמצליחהכהתהשלאשע(נולהיווכח
ושמוישואל,בארץאחדצד(ק(שאולםמיתה?על(ךנזרומעלהשלד(ןכךשהיהומעשהכנכונ(ם.והתבררוהמשפחהבניידיעלאומתוהמעשה

איתךשישא(רבוראולפנימתחנןוהואן,כאנשמעיםשדבריומנדל,הרנוכלקטלנית,דרכיםבתאונתאנושבאורחנפצעממרוקויהוידנערהיה.
מוכןהינןהאםמצוות.תרי"נכלעללשמורשתתחילבתנאיאבלבחיים,משמ(רתהתרחקויריווהשהואנער,הבתוהו.עלולהצ(לופאיםירהמאמצי
מיד"והשבתיבתשובה?!תחזורלחיימשתתעוררשברגעכ.ךעללהתח«בלאביוקל(ני.תיוכמהריפאיםע"ישהוגדרבמצבמהחול(בביתשכבמצוות,

בביתט(פורואתרהנעס«ם ,"צוותומתורהעולעצמיעללקבלמוכןשאביבהרשללביתומיהרסווהאעלממשמעברק.בבניחרדיאחישההחולשל
-כולם-החליטוהים,המדורהסיפאתששמעוההמשפחבביהחיל(ם.בריא,יא"הוצועק:יהושמעלפתעוהתלהטו,פביועיב(י,עצמהצדיקמנדל.
 .)ב"חיביעו,(טובךבתשיבה.לחזורהבשורהאתולבשרלמרוקילהתקשרהדידשהצל(חועד .....יבריאהוא

התעוררשהילדחנוקבקוללוורבישואליוהםהתקשרוהפצוע,להורי

 Iדהילול.א-ליימאהטירקי!הצבאבמלתעותזצ"למבשהמבחטחכטהנסתרהצדיקשלהכיפיריםיים-תשיקתיןאלילן
הא!דרנעיברא-העילםוכילהסלקאצטרךאריתיישתספרברגעקדמהמפןביברבקשןהבןראים[ימיס Iההגיעןכאשררקי,ןהטבצבאבצעירוחומנשהמבחסרגנוגהייח

טתיםהיהיפייאילם.היהיקיריבב(טיפר:יכהחסלנהשבעהבימזשבאזהוחטיפרודלהלהעןגזאאתהיאמאודקדישייייםהייתהכפירים,לייםלשחריי
בשארןהילדהועיל,לאובסנןלןחברופאיסשדרשנוכמהלחאר.יחןנלאלבןשהיההצעראח .ןחחןסלמחבההסמךוהי;ן;ןדיסשללכפרלילןורצובויס,דל,הן

יכןלמנשהמנחסחכסרקכיל.דדעהשמיס.מן ,לאומריסיכהל,להבאמצעחלמחיאחדלהליא(לס.עסיחדעןלמיסכללבוראלהחפללגכדיגלבד,אחתל,ממה
חכםשללביתוהל,להבאמצערצחישהיןח,ללאומשנתי,גגעחההתעןררתיהאילם.בנןאתלרפאותהמפק,דגהתננדותרביבןקלבתלתדהמתוהיהןדים.אחיו
כיובקשתי .החלוטדברעללךטפךתיכדרכן.גחןליפחתןהצדיקגיתי,רלתעלבקשתימנשה,מנחסהעבידה"מואיחך (אנרפיטהשנהשבתיתבכלספיק"מ

אבילם.אוממבןרצונימהמביןשאינויכמעצמןןעשההחחמקמנחםחכםבבילרפואחבתפילחןיפעלמעבודה,משןחרריןסעןדלושאחןיחכן·לאהמפק,דאמר
במשרבותידלתלידבנןעמעמדתיכרגני.אתירפאאשרעדiרבית,מןזזאינ;כיואמךתי,התעקשתי,ןבדעתגמרבריהמשיםחתשלארבנןמשתררןיאוג(ילןכ

אןןןבגנ.ןעגורלפעולמוכןאנ'גםדר,ר:אמןפניסהלביתןמבחסחכסליקראהכשעלאחר .כרזמןהיןסערבהג'עבעחמחיר.בכלהכפןריסיוםאחלשמןו
שעוהנדולהשערעדעמביהלןכוןבידןחוזלאיב;כשנוגביידןאחידיאתל;כחמנחםח''ח.דעמיןמקוםמקימבכלליישואעמגהשעהאןתההקדןש,

הילכיםאגןאולםזביגזם.כמןשםהיןירדניםןחייליםמוקשים,ומלאההייתה~םהשדחכלמבדלבאןם.התיישבןלניחיץמחרבביהלךגדר(יכללאמורתמתקבצים
כןאותבן)ראולאוהסאןתמובראיאבויכהבבתיייתר(מאוחרודכלבןאןמוימלאוהסגיניהסמרנש:ובקןלגביניןלימוהחלשמהעצימ,אחדידעללן
בפתחלהשארהןציעליןאילןבנ(עמיחדת'מבחםפג(מהבכגס~םהצר(קשמעיוולצייעדחתידמבויםכאבלטבילהחלקדהמפשעהבאותה " .. ,יאטרינדייגל"

למפרליאמורכילןדע~מ(סבסדר!כל~לי:ויאמיבנעממ(תמחכ~יצאמה,זמןלאחרהמ~רה.שהגחינהרעיתוגדולה.גמ.כנהח"ושהייעד(יראיס
להסתלקיוםןתוגאאצטךרא(יאלי.קשוררדגהוהחרפאשגברשתמפוגרנעו .געןלמריהגלשןסזאתמאפשרשאובומפב'זהיאןלאמרה:רגבןשלבקדישתו

לשלומ.רד(יבפןהיהןדייתלשכןבותשיבחזרבימכןלאחופיר.שמוואבאבזהתלו"מח"העולמ.מןשהיההמפקדמר,לעהקדישהיןמאתלשמןרזה 'דל,הן
לרבךיהחל;ולבןולתדהמתיבבמתעיררהשכמ.בביקךןהנה,לכאות,דריגהבציפ"הבתיוכשכולישאבילןואמריכי"לובקשה:לרבריההטכיםב(טורוושקןע
 Iלאעשית,מהישאלו,אותילחצייםדוהידימהמשפחהיסרב,גבולהיתהלאלשמחתוהאדם,כאחדבמהזרותרצההאשהשאברייא.'ובלבדלשחרורןמסכים
לאחוהשגעהגיס'כעתאולמןח.רגמסילשןביאתן(צרתילגלןת.ליןרםשאידעתיאב'אןלמהלכתמסכימשבעלהלוןגישרהוגבו,ישיגתמקיםדל,החןצה
~בןחתןומקםאלולב'יזפטירתן((ום !זיו<'אזאת,לכםלספראבימוכךחזה.כשנבצדיקרטבפשכבר'עברילאאכושיתרפא.יבלברהקדושהיוסאתשלשמיר
ישועית)יראיקגריעלשעליהסיסגןרסירישל,בהמבוחןתבהריאשתוהמפקדלפל,את .י'לגמגעלהוהבו'אדקותממפר

 Iאךכלום.עשיתילאשאבילגם"דעויה:בעברני(והשיבטהרברלפשרכוששאלוה(המקרהגכללפשר

לאלןקי"ןבןלהתפלללשומרי .לשתתבובכדימהשמימזאתלכס,עשילבןהואמאדקדושזהומויהיימ

ייזשל,ם 57194ת.רהכתיבת,הצידקיס.קבייעלר"הבערבלתפילהשמזתלשליהאפשרישמי,אמייבזיךהבוסייעיכלשליט"א,יצריקיסגדיליסלשלבקשתםבמסיייתיז"לזהעליי
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