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אורהבמושבמרדא.לםאצימדיע
צב(יוסףו'הוה"גמספו-שנהכשלושיםלפני

עמדאשרתשובהבעלת'i1יידליהיהשליט"א,
כיהשבת(ו,קידושי!.לוולסדולבו~בקשביולהנשא

מאודבישהפציולאחואולם(דוש(ן,קמסרואניא(ן
(סדרוהואמועלםהגר"(למרןנלןכיאותןשכבעת(

בשמחההסכיםרבוההרבלביתגשנובקידושין,לי
הרבהגיעהחיפהל(למשהג(עהעבין,אתסוגבווגכך

לעייןהחלומ(דאורח,במושבלאולםכמחוכב!
ננערלפתעהק(דוש(ן,לסידוולהיערךבכר(בכתובח
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והתבררזהתלמיר(אתחקותימכןלאחרקוה?מה
והתחתןהתגושמכןולאחובצרפת,התחת!אביוכ(

קידשאהסבא

ה'אתהיראלאישכוחרידהדאובע
 .. !חיתול(ומפסוהיבמהםדבולאשו !והחתהגוושהשלאחותהעם
להסתיו,וחייכימיהשכילאשרהצופיותמעיב(וגבואהוקוזו

 ...המודעהמתיולקריעיהחלוככיסייונפתחיהוציאהרב
גיסוהבחיןרבותשביםלפביכי ,ו"(הכרמל(יצחקריירידבוןשח

הובשלשמוהופיעשםירושל,ם,בוחובותחמתנוססותבמורעות
ואהבמורעותמביטודבעוחוהבהתעוררות,דכויישאאשרמועלם

בכבורומועלםהרבאתלפתע
המודעותל,דמתונצכ ,יבעצמי
ומגודמכיסו,מפתחומוציא

וכרו.'יהוכהמ,להאתבמפתח

געראףהכיוושלאהאבשיםאחד
שתק,כמוכ!והרב ...מעשיועלנו
עצמילנזותכזאת,ושמעראהמ(

ללאשמואתכולםשיראונרנים.
אבש(םכייחשבויאף"רב"תואו

זאת.לועשומתגגידם

Yרחכלילה:רלכעדסתי
ביקשלשיעורבהגיע(אחדנוקר
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המפתחאתלהוצ(אשכחהתחיי (תג!(כיוהני!חצליח,לאאךבית(

 ...נחוץהל,להכלעמדלהעירהלאבכריימבפבים.
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ובידהמתלמיידויאחראשתלב(תוהג(עההפוריםניוםאחתשבה
הרבוחמ(ם,עב(רהשיע(רומהרבובקשההפוד.התיבוקכימסמכ(ם

יתהפך,התיבוקומ(מלאהואייובחפ(ןאומרימאב(זחביוםואמר:חייך
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כמילהיראןחריצההיוטחוזהאשתיהבהראשה.את
כמןלהיראןתריצההזיחגסריחלםהאשת ,!סיטה
יוחראי !גחורהכמואלאכנשואה,ייקאלאי !טיטה

שהולכתאשהכוכולהיראותרוצההיאלימרנ:<ין
האשה/'!ראש"יפרע .!ראש(ילןיסכוזהראש,פריעת

יאייםן~גיראזההריעילמןשלרגוניצחיקן!זהנו?
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אשומייםמזההואו:<רומה, "ש"עס-הפריצוחכללש
יםצאשבזהלהיותיכלואץ !פאהעםללכחשמותר

שיסם!!יראתימצאשבזהלהייתיכילאירקרושה?ן
ישראלבתבין ,לפנףהנשואהביןניונאיןנכרכאשר
לחילוניוחחרידתאשהביןהארץ,נכרגויילבנית

לשי"טאחכטימהתליםידשאחרהעיל,ובעחפורקיח
כלשבדורניוהיןאנכריח,הפאהבגנוחחיבירט pיל

הלהלשחנמירה,פריצןתוהינואסןרןתנגריןתהפאןת
בלתי P "בזרול:מבתכלולשחוהרבשלום,לריזאח

ליצלן,רחמנאהזאחהמגיפהכיכחכם,ריישרהקונטרם
למאר"ניראזההזה,בזמןנכרייתפאיתשל

בומדיונרתיךיי,ךחרוהצניעיתמצגהקןדש~עסישדאו
:בחליירעישבפרזשינומוימיכמעטאיןהיורח\לשת
ולכהנכריתמפאההחלתגייסי Wמוב\כלהיאךומוואה,

את Wמביישאינוןבארפוקצרימצtכוייםבלבר\בנים
החרדהקיוועחציבורעלומקחיושאבומית,ר(..רועיס

ייבאיס,הדוויתעל "'".זנתריןאויאהח!.יהליבר
נ\בניארתאליןכציקניות,נשיס ,חקת (I\ונהולכתתצניעות

 ,םטעבדדכישילכןנתועןניותואותן ,דאלובכיכללעיני
ישואלל, Iגיעסרהתייעצותבהכיונ:והמצב,את iויציל

w עינייסבכל,וןסמצפידירהיקייוצגרול,אשרל,ט";א
על 'Mה(נייציקעיתאתיר(נ.כיאשרלבתככוותלבשיס

ארתןאתהדעתוגישרגישיאלבאהבתריקיבוגדיתיה,
יכלבבירא,למיייוונהכבלאייגנראשדנשיםהמוני

פנההשיחה,אתלמסורהוב,כלולאהיותשבוע(ב.אותוומוסרי
לדרוש,הבחורמשהגיעבמקומ(,וידברדושהשיכי!מהישיבהלבחור

רשתדאתלשמןעהבחוו(ם !(בוהתיישבבמזרחממקומוחרבקם

מגיעההיכןעדהחלמיידמבקרבעציםחיזיקורר Vזה.דברתלמידיואחר(בי
שהרבחרבנןרביפהזאת,כוכעט('ישיםלאירימ Vצרוכיייםשאףדברשפלוחו,

ה.בא)בעמי(המשךשפלות,בכזיוכתנהגחלמיידי,עלנמנ'םדירנזמגדזלי
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ל"'שויהחלביייהתינקותאהזחקיוייב
כשנתייםלפנילהפליא.היתההרבשלישראלאהבת

הרבאתללוותהגעתיעגיםי,ייטףר'מטפר-
פיריםלמטיבת
הרבניתל·יפתחה

נכנטתיהדלת,את
הרבאתוראיתי

תינוקימחז,קישב'

כריתש'ריישרביודי

היילצידימילה,
היריםיישבים

התפעלתימכוגרים,
למרותשהרבןככל
הרבים,עיטיקיוכל

ישראלאהבתמתור
ישבבוערהבש

אלו,הוריםימחוש
היריםחשיכני,והרבהדבר,לפשררבהאתיתשאל
ועכשיובילדיםקדינפלאשנהעשרהשבעאלי

לשמחם.תירציתיכע ...לבשרניכאישנפקדי

וביבןלי-ח".גכנקיחוא.'\Jכח

עלושחיותינחרהאכשניםלרבישהניעיינהיה
בזהםרכיברבהםדעידמידהפילה,שהאשהצעום
לאוהנהכפלייםיבכפליתזכשוןרצי'הין:יהלש
איתהריקם,שבלאמדבריידברייתר,אולפחות
כפליים'יכפלהרבכלשוןברביע«ה,קדהנפאשה
לפלא.הדכווהיה

 •.לאכילב'\Jכלדחןהתיישבהוב
שהיהבשיעוונכחפעםכיישיבהבהמשניחל.טיפו
מקוםבאיתונהוגבשבת,והיהלמטווהובנוהנ

שבתבאותהבצוותא,שלישיתטעודהלאכול
ובטעיתערוכים,שולחנותשראהמטויםהגייעהודי

כראותבשולחן,וישבהמנחהתפילתקודםיודונטל
הרבגםימידיתבייש,יהוודשאיתופחדזאתהרב

 ...לאכולבשולחןהתיישב
הילעינ'שאוחר'Q(תלוזה

האיומנעמיתאייתמכלירחוקפרישהיהובני
ענייןילאהעברדירלחכמיישירהיההיאעלמא,
המצוייםעולםימחמדיהפרטיםתאיותכללאותי

ילמשלחיותי,לצוררבקדישהיהתהאכילתיבימני,
היתההטוכר,לועלהשנהעשריםשלפניבעת

עדלומכינההרבשללמצבובדאגתהתחי'הרבנית
הרבאמולאימעולםקביע.תפריטהאחריןל·ימי
אוזהתפריטלאמגוונתאיןיעדמשאלילאדבר
קודש.היתהאכילתווכלהיית ...אחר

 ס\'פ(ייןיפ
וגדילותם..לחולנפשפדיוןלעשותהוכהיהנוהג

שזכוביםיטווביםוראונצורות

ההית ,זאתלהםעורוחרב

מסיימתמחלהעםאחתאשה
רבהלפניבאיסויחפעםשכל

ולאחר ,עכווחנפשפודוןלבקש

החיתהפדיוןלהעוררשהיה
אווכה.לתקיפהמתרפאת
עוררהיהבושחוליהמשתקפה

יתהוהנוסףפדיוןרבהלה
שניס,כמשרהיהכרמתופאת.

הרבשלהונהאחרובשנתהוהנ
מרבנוובקשוחולישובתקפה

אולםיון,פדלהיערוןכי
נפטרה.שנהה.תובאויכל,ולאנחלשיכוחותיו

יבי?_ןלישוכה
משותקת.ידרלידתומייםכיהי"ו,י.א.ר'לניושח

בכיתיהמצבלפרנטתי,לעסוקלוהיהקשהכרומפני
איזה .לשיאשווניטיתירביזמןמאדדחוקהיה

ללאאךהרפיאית,ביעיתיעקבקביעהמשכירת

ושחתימועלמהובמךןביתאלבאתילןכאיהיעול.
המשותקתודיעללובספרתי(לאמצוקתיאתבפניי
מה ;אמרושריאלייפנההרבוגילה)ידנואיתשהיא

אמו;וחייךהובבעייתי,אתלושחתיבידזןלשי
יומבאותועודלשלום.ויצאתי ...בדסריהיההכל
כיליואמרבכיהכנ"טהמתפלל.םאחדאלייניגש
אנימקבלמאזואכן ...מכיקשיאתלילטדריכול

דלקתלושהיהיהיודהיהכןכמוקבועה.משכירת

כואביאל,תורביתקדושוג.אוושלווייקקיניתטפר

למילחלקוטעוניניסאנורב.רית,ופטידתבעג(ו!ציק"ל
 , 0504120539חינם,בוללמיד\\!יוצה

פודוןלועשהוהרב ,ווגמכתושמלשמועופסקבאזוניים
האדם,כאחדלשמועחזרהפודוןולאחונפש,

יהםי_ו:וכו.את.ראבטיסטנהט,.ה
דירצודקיימשודודעצימ,אגוןשהיהלמרית'הידהובנו

ראיהיאחתילאאדם,הכאחדלבדוהיןלהיההעבר,
בתוללבקרושבאהובניםאתדלכח,כאיטובוסנוטע

הקבלתמצוותלקייםבכודשעכרה,שנהכיתיטהמיעד
היהכיכפשטות,לומטפוהוכאיךנדהם ,בוגלרביפני

טובוסווהאהיותובןזמעהיהנטולקחהככותל,היום
גפקקים,חתעכג

ו!כ.יטדתאוליייסהתוכףפ
יוטףרימספר-לביתוהרבאתאחדיוםכשיליויתי

הרבכראותות,בכלשהחלקטןפעוטלידנועבועג'מי,
אתלהויםווןתכוהלהתכיפףהחלגדילהווהגענזאת,

והלר.הוכנרגעהגיעהשאימולאחוווקהפעוט

הדקםובדדוהציכדניתמהיורדאראצ-וב.ית?בעלתהיןכ
הקטן,יגל·וננאתבחיבז"צלמועלםיחודהחכםרבנו
גבל.יננועגמ'י,וטףוימשמטייפרטםאףשניםכמהולפני
קודםעליהםעברבעצמורבנואשרמרבני,תיעיבדשני

נפרטםשלאכיקשרקברביםזאתשנפיץושמחפוסימם,
גנדמעטשפרטמוהיבהלוודיהיותאזחמינתואת

יייוירא"פושתשב'קילילגדושתתכנם:יאלורציני,
אשןתשרהאיהאליוו,,אמו"לספוקהרבהגיעכאשו
ואמר:גדולהכהתרגשותהרבפתחבאחל"חנחויאמו
אשהשכל .מפהללמידצריךהשכלמוטרכמהרבותי!
כגפן"אשןתמקימההיהיתהישבוכןכגיתחצנועחתהא

ליטיליצאניתאשהתהאולאביןת"בירכתיפוויה
כ-שלפניהרבויסרפל."רטוביםלאיבמקומותבוחובות

(ואחדמטיימתחותיל l!לת"חשלישהנשלחושנה 40
והנהאחד'הוודאצלשםוהתארחוזצ")להרבה'המהם

ראולאכיהתפלאוהשבתטעודתלטעודלביתוכשבאו
להם;אמרהדבר,לפשושאלוהושם,הביתבעלתאת
מהכהתפעלניכ"כהרבואמוח.בגמטאוכלתהיא

זה.בדורנושאיןמהעבווברורותלהםהיהצניעות

בהאפ_'\Jכתןלמזיגתוייירעינמ.לוג.ןלוב!חיןכ
רבנועםבלכתיעמופ

בדוךועלםמידההי
וד'יהניגשלביתו,
ובנרבפניוטחמטוים

יבתכיצערו,אוז

וןבחאיזהעםרכהשת iו

ממנהורשדוהגחון

נכריתפאהשתחבוש

ווצה.אינהוהבחורה

שיכרןמהוכוב,קש

דעתי,'שנהשהבחור

כשנפרדנוהןב,וברכו

ליאמריהוד.יותמאו
וידרושיתנגדשהבעלבמקוםראה, ,גדולבצערהרב

עמשתהיהממנהדוושהבעלפאה,תחבושלאשאשתו
'זר:הדורותירדוכמהעדותראהפאה,

יןגמיי ,הדןווסגי('מג\ר'יהאדסעמIננסתלקכי ,בחל ,לב'.,
ביתב:ר:ז:גתךעביריישרוכילדירא.וכובפוריםהחשיר?רנוידבעד

 Uיהת:בנ~:געריבמסירו.תל,טינוונעדהי Wב) ·תהי:רצד;וכ'ת
ב::טיכישראל,לכליבערIםל,"טאםירח.'lעיבן.נים ,U'דו:ןבניס

נולדםבר"ש , 1Iח"ייובכלראור:נ.יטביתדןתבו:ועלסקוטלנו
ט'\עחבביאת ,דיישואללצריתיהיאטרו ,פנשטת Iד l(ואוrריתו:

 )'-'.ויגעירנכ~\' "כ'סס1ב\ירסכנחטש.ת .l'וןתחסן,.יבבנכדהוק(אסן,וצקנו

ןעצרוגיתנת.פעמנוהשתתףאשישרנ .nווא.כוןנ"ע

זיגתןאתיבתסייה-זלייקבהןב ~נן,- UIיויזעואלשל
אטןוהנפלאיסהחשיניסיבנירינןתיתחיתהצ

מי ,.ה.כצ. Lר '''שתבאט"זגלב"עז"לאסרתןבצידיתייב
ז"לעיי~בןמדאויחייגקידשולזפרפשניותללטודשיכרל
יiויינאמת,שלביחסדיזנהחשרןי, ג"'באתינהשבהרג

תבדחלהטווחטתליע"ננו"ה,יטשהרחלןבפרדכיהטרוהם
ראנ.,עולםלחיי'לטוכהכזרםיהיהע"הומאירוזחדה

כהןמשפחתלהצלחתע"ה,שפההבתרחללע",ת,נ,צב.,ה,
ורפואהברי"גוהצלחהברכהבתוי'יש,הילדיםולהצלחתבודייג

התחזקןתיחי'וב"נרחלבתיסיטהנע'טהןב,יניקבילשטה-
אפ'תית,טים Wביראתטטש

ז"ל,משהבןטוביהיויויהגושוןלע"(

'זזילזזלניקיעקבבאיהםרביהארייוו:אג.ו- Iהתייה'דס(
עטמני!'\ססנתקלחייםזעייישבתרא'\ס

המופלאים,הדיימגאןביומיןחדאחדבעקוירולש,סלשמנןפז:
לזנקי Iיעקבאברחםרביההג·צכהלל,ועבןותןמן!(לגקדושיהודי
אלוסלשמיס,גליובזת:צטרךמדמןתומעטלאתרבכידזצלי',
מועטיס.גרגיריםאיזהנצייןהפחותלכל

ותירתוככחתיייויילופסגיייל
גדוליכי«ליו,אמרלש'ט"אאו'ערבןאשמואלרכיהנ"הצמרן

בלתינודלבטדרנאיוהיההואשכןתורתו,מכחיעדוירולשים
ותלמודבבליחלמייפה,בעלשל'מותמטכתות'עז"הואנתפט,

מטפר'םונכודוטעות,שוםכליהלשוןעללוטדוריסהיו'ןןשלמ'
דמותכעלעל.וכליםומטחועומד'םמזה,משחא'םהםהיוכי

היתהלאזו-דורנו.כניכיןשהטתובבהקידםמדורקמאית
לשאול'כולחהזמן.כלהע'נייםמוללועמדהכלרג'לה,בקיאות

היהיהואאמוואים,שלנישואיםמשפחה,קרבה,'חטיעלאותו
מולחיהבצורהלועמדהכולההתוןהכללהחבלבל. Iבלמ'דעונה

לדמותלהקיש,הנתובים,אתמשםללשוףיכולהיהוהואהעיניים,
כבהידיתהחשובהאתולתת ,מטקנותלהיסקלמ'לתא,מילתא

יבחדוח",

 .,?החילציתיaיתיביןיב.ילישיא.ם
שפעםטיפרזצ"לכריםחייםרביהנה"צקדוש,כאישהיהידוע
 Jלהראתהע"היהרכניתזלזניק,הרבשלבב'חוה'הiןיאאחח
בקזהיא 1כיניהןהבלזישאםאותוושאלההוב,שלחולצוחשתי
לוכששבעלהלןטיפוההיאהבדל.כלרואהלאהואכילהואםר
מןלהבדילהיהניתןשישי.ולאיוםעדש'ש'מיוםוחולצחאת

גרים,ח"םריאמרשבוע.זהשלבשחולצהלב'ןנקיהחולצה
הואהטיפוראחשמעז"צלמנורישראלייהב'תהגדויקמרןןכאשר
לאהחולצהמהא'ששבוקעתהעצומההקדושהבגללש"רקהטביר

כויאו,ביש'בחו"משלי""א,בריסיהושערב'הגאיו- .מתלכלכח"
אתומנלהמטפרה'השאסזצ"לזלזניקהגרא"יעלבחייועודאמר

אנוהזהבעולם"כאןא'תי,לדברמפח<ןםה'ןאנש'םקדושתן
מאידרחוק'היההואהבאבעולםאבלאיתן,לדבויטלים

אמר.מכולנו",

יםכמעיה_בוככייםכרוציריאו
מכישרלולהביאב'קשמנכודיואחדאיזנייםמכאביטבלפעם

לשסועלא ...רבניסוןלי'שככהגםכיוטעויסרבהרבשמ'עה.
לשוןה-רע.

'קודתחייוברא

בסיצאיפעםהליכיתיו.מכלקרניאליק'םוחרדחשס'םהיראת
סדיעהמפירטמח,השאלהאחסיא' ן<'עלנשאלכיפור'יס

טבאלחטוא.הספיקיטרסהרילנו.טלחערב'חבתפילתאןסרים
לאיש,מינןלאמההביולאהואנס«ר,הב'תהחזרנכדו,ט'פר-

ערביתבמהלואיתםשאומריםקושדשמןחהרבהכרכל'שנסהר'
גהגילאואל'ששמאכר«להיאשצריכיםןהסל'חהלנו,לסלחעד

ובכוונהכהלכהונאמרו
"כגנבישיחי',נכדיסיפר ..פעמ

לירות.·ובע.ישיש'םמביחי
לגניבהשלוהראשונההתגובה
אליךהגיעיאירזידעשמיהייתה

לאהוא .ב'ישרשלאלירית 64
עסישבה'וסובמךשנרנע,

וניטהבניועםשלוהפנקטים
ל'רות 64אליוחניעוא'רלהביו

אייאחרתכיהנונה,לאדריב
שהואאלא ...נננבישהסיתכן
הראוותונהחשבמצא,לא

ושהכטפיםשולמו,החובותשכל

 !11i :ג.f~ 6 ~ 4 ~ם~« ,,~-.-,......~נ.,.ן~ת~~~עןזר~י<ן~יש~~ש_ ~~~ג:ש
אלאשחזר,הכטףעלהיולאשלווההקלהשלוהשמחההגנונות,

ממנו".שהוטרכשרשאינוהכטףחששעל

התרעוה_קיללתבעקייב.ימה,מוישידנרגע
סבאהשנה.בואשהכנטתכביתשארעמיוחדמקרהעלטיפרנכדו
הקדוש.מהיוסכולירועדכשהיאהכנסתלביתמנ'עהיה ,,.'צז
אצלומרוססנעלהזמוהואשכידועשופר,תקיעתבזמןאחת,שנה

לאלתקועשכשהחלאלאהבימה,אלתוקעהבעלעלהיהו<ן,כל
 .מהשופיקיללהוצ'אהצליחלאפשושתוקעהבעל .בידועלתה
להגיב.כיצדיעזוולאהכנטתבביתהנוכחיםכלעמדוקזותכמה
הרע:היצראלוצעקהקהלמולנעמדהבימה,אלסבאצ«דלפתע
צא-הזההקדושהיוסאתלהרוטכ<ןהכלעישהשאתהי'דוע
שובלעההג'מהמןישררברג«אריטופר,כייאימןלא '.!מפה
 ..התרועה"_קולוחבק«יימידלפיוהשופראתהכניסתיקע,הבלע

יא.רז!נקרביתשות{(בזול
לפריצש'פוהיריםברכות.ממנולקבלבכודאלייבא'םה'יובים
עלהתדפקוכולסלמינ'הס,מחלותובעל,מזקזנ'סריוק'םבזט,

בשבתהתארחאףפ«םישועות.יראולהתברך,בכר'ביתידלתות
לשהותבאזיר<ןרהלונמצאהולאמשפחה,בואצלברכיתשבע
<ןרתואתלפנותהשכניםאחדנאותרביסח'פושיםאחי'בה.

מעשרלמ«להיל<ןםחשןוהיההשכןאותולשבת,סבאעבוו
שללזרעיזכההשנהשעודאותווב'ןראל·ינינשסנאשנים,
כיוגילהאחרתלשמחהלמקוםסבאשבשנהאחריבעז"ה.קיימא

שלוכ-זןהורדמיתעזוכיחבל,חבל,ראשין".בןחובקהאיש
ןינכ"א.מנכמני,לרןוני

I חלקגערוו'"מנתחוהנפלאהחשיבסס!בול\אוזא
אחיוניונםיונ Iאםעציונוםיםנטילה,תלנותבעניי('ג'

ג"הוהובתאליונההעןז,ונלנהנים '''טנ 1נ Iוו
בספריזשסיהפעקר (\Iאשויט"אגילקיוכגעריןובי

םגזע,בםחיוהחלקים 'גכלגםלהשיגניתוהחשדנים,
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לטיבחח'זכוהי
,לבוכחו

tI אשיובה,גבואתאית

כמשרבמסירותשימש

יכירג.ה"קאתופני!בו;פירות

איומוזלל,טביד .ב.ץ!יהרדה
 , iןתלגבדיר~רןבבהב ).rןהסך

הכןייחוהיעקברבי

לשיטיא
נות Iבגילבעדרבסייעאשר

טיכ:ובעיךהאחרונים

איךכייהגסלמופלא:ו,
פרסימיתלעשיתדרכנו

(ועיקרלספייסגדולות
דבריל:וגיארג.ל·דךמטרת
ן:ותעןררותחי\!ק

לכקשתאןלםנחוצים),
תרםשארחנ"לחמשב'יק
שניהרצאות ת:>גמייחד

בגל·ווהנסופיםהעמודים
I טפריפסריםלטיגתה

לא(אשרהקיישיבי
הקדשני:שייק),השאיי

כוכעטפעמי)חי(באין!ב

לתועלתעמלדיסשני
לויהטוביבחכרת ,חרביס

יכמובושל·ט"אעקבי
בציליאשיהקדושלרבן

הצדיקזטת .הטתיפפני

בכללהיוש-דבזבעדןתגן
ולחמ.טייודמיטבמיל,

ליבוכטובחחסדבפעזלית
 . iטחהןימא

הספריסלהשיגניןת
נוקכני 532ת,י
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ביךן"יגץב. Iיד:-.יד'יביקדישאזתישלהטתלקיתןעס
נחלתהובובקשלייזז

פיססיל "צבי(חלת"מכוי
ותביבוחידידזתו:כדלהל
ליבנןלוהיתהעצזמה
:ץב.הזדהיירבשוהקד

עסוייצוקזליבוביך
רזרחצירק'יגדולי

ה'היתרגי ,זציןויל
ביב'סח .ם·לבצופףסתמ
וא.דמויירטרי"קכןהי

זציילמיסאטמיזאליבי
ק"כ ,ל"צ:מבעלזאחאיירביהאדמו"רמייזכ"ק

וכבזהושו"האדמו P "כ ,ל"!צמסטייקיבי"האדמו
זצ"ל,זלטזיז'וסףרביתןהנסהצדיקהמקזבליל,'זצ

כוגדוליהרבחדיעי ,ל"זצמנלוחייסכושהרביז"הגח
מוןעסנפגשארצהעלדתולאחיקציהתקיפהישראל,
במשרתידותיבסודיעוכוהובתיקוצ"ל,אישהחזון
העלהרניתשניסובשויס.נשגבגדבייסאידכהשעה

יבכלנגלה,ביבנסתרתיוהימיחדושיהיהבהכתב"גע
השסתחתלוכקורביומחלקםיהיההתיוה,פיד"סתלק'

וכעיםייסלמעלהאיחוצזובמסגיתיהידה".ו I'לויאןר"
 ,"הכתביםבעל'הזדהקול"כיכיס 'בהבסזתיבדייס,
יאירמיםהייבהמקיבלרדאג.ןעסמכתביםתדמאשבהם

ספייסלוכושהמבקשיסמקובל,ס.דיעזזוינשטאק,
זשיצאהחדשיסספריסלקבלוכןןברשיתנ (שעז"
 .בהמשךכמפורסםקשריצייבקרזבלאור

א"מהרמריק"כשלותהנליהכלהסכמיתזכיאלוטפריס
יזחקנתתהמכעלמרודלשיסירבא"ד.גל,"זצמבעלזא

ר"האדמוק"כ ,ל"זצמטשעונכאיל:ואדמז"רק"כל,"וצ
קי'כזצייל,ובביהזשחאדובי"רק"כל,"זצמזואסלזי

 .ל"צ iמאקמרנאר"האמדוק"כ ,ל"זצמלעליכר"האדמו
:גאיו I' .לזצ"יינשטייןפמיכלהיאלייביו(.דילןו(.ןא
וג.ןאי ,ל"צ:נשטאקויי,יאירמשהוביבל 1הוכק

ובילבהמקזןוואג. ,ל":צגניהיריםפי'יאליביהמקזגל

א"של,טזזאזניהלי'שמואליבימיך :כי:וארי:נזביככלח" :גדוי' ,ל"צ:מכלרבחיימשח
ו"האדמזיק'כ .א"שליטמסאדיגייה ,",רוכהא"קכהלו',שבטעלב

ק"כשליט"א.מטשרענאגילהאדמו"ו"קכא,"של,טטערלזי

שליט".אגרוטכזודכיוכיהגדולהגאון ,שליט"א Kממכנובק"ירא.דמו
שטיןסונחיביוג.אזןמקירביולאייחוציאיהאחיונותשניסב

וראשל'זיצנוירבכתבילחוצאתצגינחלתמטןוכייסד"אשל,ט

ישעיהיעקכיב'רבזתשניסהאנמוומשמשך ,ב"בואלישאבריבתיש
 ל:"הספייסנזפטוובתיכס ,מחודשתבעריכהיו<תבאתא"של,ט :כה
לייביבי('צבי'ח'אלוביהקדזשייוכאבמאמיםיליקזטזבולי:'דונ Cוני
מנתתוושיפעםתהיל,םעלוןכהתייה'עלמדויווכיסיזלי ,די'הילי'רצ
ו;.דה ,שאיםדנלJביוכסודויםאמובייסס'כרכג'ל,ה:דהאת:ז ,דהייה

וכנחתשו!בירעםהשיריסשיריהידה,מנחתוש!בירעםפסתמיל

שאיאתלאורזלחזציאלסדרלעייוי:וינטידסזעזדתשזבה,ענינ'עליr.רז:ומנהתיהזדה,
 .ל":צרביכ:יםלתיות:חידושי

דבזראאתיעכד ,קשתכובטחייהכבידמיברחזנחבאנטתיובנןהיהיימיכ

תאלבקשאלייכאיםהייישראלבנימאחיניסירבלכת,בהצנעינהסתרתמימהבאמונ:ו
עליזשרמל,ךא "Mי ,החייםנוצירירהצינשמתיתהא .מתפילותיינישעיזרכים ,ובכיתיי

טןבהכמיד:רלטיבחליבםמשאלותכליהשימלא ,מדשבות'חסוכקיוביתבכלישואלבני
לנצחהמדתזכעל)ח ,כה(יעשיהשתכובמקואגנושיקי"סבמחיהיבזחכייחוכ'ס,ישיעה
 .ןאמנאוכרפניםכלמעלדטע:רא'קליס ד:'יטחה

הספר rbC.לה"'םגב'חן
'י:;'ו-היים"רם

יוככתח"-הזי'חטרופעם

יופס-50.ב
יה •לובסהרתארכן

א Cחכתנ'כעל
וmנהכלעי-כב

הערונהןזח"ב;קונונוcוייב
ה"':'םוק



והנר~רההנרגשתואת~קר

המקובלשל
א"של~טח~אברהםחכם
ל"דצרכניכתב~להוצאתלסי~ע

רחוארחאבכלראלשתיבמכלשפכקחיאברהםחנני
קיםואלחאישינלרבבורקיחוהאליובשקריפכלבפרטו

ימעמנלקתהטאשרח"הל"קלו'.:ז )'יביבילרהוהיביר
ע"תיסאלרל ,ידיוםכ

ויאפל,קויה'דיויכ'וכהחויוברטרכהיןבעעליסי
הקרריסהובא,נ'ן",טלטהןכעיקכיוכ

ורכלתקאבהטפוחכומהה"קללר'(זייןארחטףיביר
רהנאמנרתתיבפטיוויסיכקשפיסלחוכייםנשכהזאשו

אהלקיהפקיכלשיהרקוכהוכריוומיחא
ה"הללקז('רברכי')ילבאזיוהיהוב'

 .יו'יכתכאתםעהרללאיררלהי('יא
 .י"חכגירלההפחשרבהתליגוםאשויבו

יסלהיפי,ימשכהן'שע'היעקביסוכימבקשיםםיבשפ
 )'בייליבזאבוהייהוביק'ו'(השלפויםסה

ליז'צרכישלהטהורהנשפתילזכוה('רקהבמעשה ,ריפש'
ה('ויקשזכיתילפבט'חהבבייבעו'עיסשימיכלי

כעייבוטלמל,')ילי'ה'ההשמיםןמלרויעפת
ירבזוכי'יחככביילאס'וכליביתויכניאוה ,י'תכו

יומחיםעהרישהטיבדהבמיריישע

וגקרגישלהניתי
טפריםםרישלע

זצ"ליכנימטפרי
ברקיבב 532ת.ד
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צ"הגההמלצת
שליט"אשטרןדידירכ

"טיטסתזחפי 'ח

יוכעןאוכלכל
אתאישיתובכיראנ'

א"שילסהןכעהישיעקכיהרכ
ותקו'(תי'(וככההרבסקויע('דיקשיאישהנ

 .וכיםלשם-שרכיםלמקריםוזיעי
טפרייכהי('אתלנ"המתסעקכןכוביי

שיירקגראןהאישטל
א"טישלליניב'')זאכההייינויוכ

תאפבונותסרריכ

הרקישיםיטפריתלפ('רזושעיןכירכל
אט"לישנורבילש

הקוושהיביתריבתיכיםתשכהברכרתיכלכהזי
א"שליסכביעםחלרפעוףתכשיפרעלל"יהב

גלאיהינמבשוירובאבואגהאישלפט'ותיעלולנערנוןהגליוותיגסבעת
ע"איזיעבושימורגירשל

צ"לזפזנחיםוי

הליללכגהיהעוקנהוהגנמ ,שיהפלנאתכוטיזיקמחאלועטוציועניההםנחויו
 "םושל"נהוליםבוהמקשיבתילרעשכוומסהתויכסליתוגלצעורתנחצו
 ,יהורהנהחמתונשבשג

שהושבקדדבולגלראשון
חדאלה."עניגיהיצחקויגםםליהאתודלתאתפותחוםידמקההיהאהו
םעדוטדמולושכיוהיהדחהשתפילתתהעתהרשבאקרושהההכיישהיגלה

 נL"~~ברחיcכ rאזכת Jה:ו

"לצזיכשרעיגרומרייש'כההשאד
וךהסמצרחשכותיכנרועינרכגהיה

כעתו ,כהיליש
ותתלדחתיפת

היה
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השיהקדהכשייבההושוהיהוסףיכית

תורלתתאגווסיההשאזםויכיערער
 .הכישיה

בעלהיהוגגמו
ליגרםוריסי
גולםתאש

קינל
 ,באהנה

-יא,~ (j'זיהקוישהגעש"טצי,ןל,דזצ"לרגבזעםשליט"אחיאגרהםחכםהצדיק
השינהי

ימדרג

יוניעאושנ

דוימלתלמרואו
פתוק

תוצניעכםיסדח

רכה,בליםיהמקתחברבהא(ר )ל""שס Pאדש(ל'זצםו(חחנםבסמיגותשהיה

הישיכהאשר ,וימיגלנפשהקוניתיבשלעריסהשפתיחתאתמעתשואלי
ונכחמיההזצ"לשדעבידדגיןגידו?נתלסידוסחנירי"עשיבהיה

ד,ומארווסיקאשריפממעהשנוזהחישמותהתפעל
ותמיךד,ךכשפלןעוצניינעהיהגוןמגראגוה,לילולהלילנגניםוהמגותרע

םיחגמתלמידיע"יתןשאלשנשאלגרילשןתוויעילוםירותמעלכותרןלציי
ףחורכו 'קי)בהבישליעכזגיהישהםינח

אינהאלכהיססושוגלשוכגנשם
ירעשאתוחפתולעימלהגיאית
עםשקדוהזוהרנקולעמוהבישיה
צחקידיעמאוותכצ jל 1גמקדשישפד

ולצייןניתדע,יויאינרימפטהיה
דתככחמדולהישהפ"אעש

היהושניסכלימילמעלההמקוכלים
לםומעתוכקביעםווניהמגעםללפמת
ובירזאוחנדאהלא
 .ונלוקיאילהתורנסתיה



חש~)ן !"י(ל! IIזצחשיןזאככנימיןוכיק IIהגהמודנושלזהלילואליןמא-אהדס!כקזןשתתל"הכל
 ...שיעורואתוטווםבניתיאשרהבניןאתל,הורידהזה

דום!נעמדךחכלבים
רביה"צהגטביועלפעם,טיפרז'צילזאבבנימיןרגימורנו
לונזדמ!שש,בגילקטןילרתוהיובכילו,טחאשרזצ"לישעיה
בירושלים,העתיקההעירברחובותלילהחצותלאחרללכת

גריליםכלביםשלקביצהלמוליאהרלפתע
כךכדיחיךבו.אחזהוחלחלהפחד ,נפשיעזי

אותובמקום,העיברהמקובל,םבאחדהבחין
מהלואיןכיוהרגיעובמצוקתו,הרגישצריק

כללייאינהולאבחגורתויחזיקרקלחשוש.
לאותםבטמוןהגיעורקהפלאלמרבהרע.

בשורה,נפשעזיחיותאותםנעמדךכלבים,
עדדום,נעמדירבםיבפניםדתלמיוכמו
שאל-ישעיהרביאבי .צחקוותאעבראשר
הסידמהרננן,,למדנימקובל,ןתאיאת

שמירת- Iוםרנעמדךהכלביםשכלזהבדבר
תלויהכלהתשובה.היתההיטיד!

נקיהאדםאםזה,מתטאבהתרחקות

לאבעךלםבריהשוםהקרושה,ךהיפמפגמים
יוםלקראתוכעתלרעה.בילנגועיכולה

ראויכמהז'ציל,יןחשהרברבנןשלפטירתן
מרעישהרבורנומהיההיאךשובלהזכיר
דמעותמורידוז,ןהיהנקודהעלעולמות
הארםתיקןןוכלהגאולהכלכיבאומרו:

מפגמיםבאיםובבאבזהלוגרמים.הנותוהצר
עצמכםתעסן,!ביתי!"יאמר:הקהללעברמורנופעםעק'וזהללו,
וביראשיי .לערלםתקדישחהיערדבויסשלטוברתלודתעימדכיחזק,

תנאיסאעיליכיטהררית,יהירועיביוכקדושה,עצמועלושישטו
שההאשריסי!כ',אריכיתלאתרכסחיצתםויושיכיחוויתפעלוואים.מוא

פגמיאתופתהשיתלמיאיי,ואיאמר,גדנומעמצ!,ישמדזהכדוו
ימביעלובבידבויכוובךוכבראח ,'לירחלומחמצפהליאויתללן,טינופת

ביתבכרםשדכותעושיבהאי\סאינטונטוהכפלאפוןועייטכשיוכואנו,
ע'נשס(ואףוביוכ,בעריסעלדמעהכנה(ויורידדיהרלאמיולבישואל.
עסןקעמוקלוב.כאשושם)כעליולעיתיםמביגר,סעל 'מעצריםקולית
אתאבדוקטוגעשלזוחמאכעכורכיכתושהסורואיםהבכא,בעמק
נפשבולהצילחעולםכזהכעדניהזמןכעתלהם.ומרןווסרעילמס

אשרחללווגסכמIכ'ירות,יעחרבוכלהללןיםרממכשיולהתרחק
וימיבןשתת,טידתעצסםלהצילזחמרגעבעש!כ'יובסיוככו,ןשקועיס
ועיביהסיעיהסהיסודבוטייתללן\ג(לוסלעתםשכים.לקבלפ\ג(וטה
יגליהם.תחתאסק\עאונחיהיוחלוא ,יפללומיימללמיבטח:רר,שמזיות

 ...השיעוראתהפסיקתשיןזאכ Jיבנימר"רהכחו
ידתושקיבחריפיתורבנוןהצטייבעוריומשחרעוד

השבהבמשךלוהיתהמיוחדתחברותאהמופלגת,
ןוהאגמרןזהההיחוום,עץביש(בחלימדיבעת

ימיאיתםעלז'ציל.איירבךזלמ!שלמהרביהצד(ק
יצחקהרבבכדובפנינישחהיד

שליט"א:חשין
תירה""קילבישיבתבלימדי
יעםמסו(ם,חימרעלונבחב
להצל,ח(כולתיהשקעהקצח
הגרש"זה(שיבהראשמרןיותר,

יאמר,אליניגשז'צילאו(רבך
הריחשיןזאבןבנימירביטביך

מר!שלהשיעיראתהפסיק
מלצרזלמןאיטררביהאגון
ל(יתר.יכולבודאיוהנךז'ציל,

לאבישאלתיהביתמשבאתי
דבר(כוונילמהמשהר'הר"זוח

כימי,דליהסבירואביהרגרט'ז,
בשב(םמפירטםדברהיהזה

 ,הישיבתיהעילםבכלעברו
א(סררביהאדיר !הגאושכן

מפורטםהיהמלצרזלמן
אשרבעתויחריפיתי,בגאינותי

ה(הלאכמעטאיששיעירמטר
בקישיאאףמדבר,י,להפטיקיאולהקשותמעז

הימיםבאחדאילם,חר(פיתי.מגידל(ראישכןחזקה,
חייםעץל(שיבתלארץמחוץזלמןאיסורבייעהג

שהתגוררבזמןזה(ה(ההראשיןשיעיריאתלמסור
עירב(רישל(םפארלכהןלבואובקשיהוחי"ל,ב

ביתה(כלכלחיים")."עץישיבתכראשהקודש
הרבהלמדנים.בטובילפהמפהמלאה(ההמדרש

כאמצעוהנה,רבית,עמלעל,ימייחדש(עיר !הכי
חשיןזאבןיבנימר'הבחירלפתעקולוהגביהדבריו
יסתדרוהרבדבריאירארמכבידכם,במח(להושאל:

השתררשקטפלונית?כמטכתפלוניטפיתותעם
יידעמיזה,עלזההביטוחכמיםתלמידיכהיכל.
הבכנטירישלמינערשל"עזיתי"עלהרביגיבכיצד

ממקיםלרפרףהחלרקהגיב,לאהרבאמנםבדבריו.
הבחירר:יאמהגמראאתטגרקצרזמןלאחרלמקום,

:uAt-t1;גft1 יiJ/ '1ן JVi1J 'יj נ;lIJItilJJ 
הנליונןתעלכחייישריחא".דמשבתא"עקגלייןנ<ייךלעמתלככוך

ו:(חלקיםאנועדיף.רייתאדבח(ודחיי,ובא tמזו,אלמזןהמלאים
תל(אבחאדהאלימו,חמשכורח,עםיחדהכילללאבוכיהעלןןאח
שאשהע"גקכהנשאבויהרא nאודכהא,קיימאלאהאלאיא(

חשיביםיהיןלאושבניהכגיחהעניותגירמחצניעהשאינה
איגהבבותהקרםאפילןנענשתזהוכל ,גניחהתשרהא IIךהסט

היא,צנועהאם-אךבחזץ.צניעהאינהאםשי/יכלגמר(עהינצ
ןדבנ(ראי(בעןלםיםבחשןיהבנרבגיובניהלגיתה,עשירותסביאה
 .םיפלגים)חכמיםחלמיידשיהיימ"גפ"ןבאביתאדאיחכתירהאלא
רט"קעחןם tסאוזז"אגרהםבמנווהיבאהזו:רר,רבךיר<'כ

ריתהנכהפאהבפורצתציתהפרינגעב(ישא .ר' Iיס"קשםיבמשב"(
כנישא nההלכתיהסיגיאשמלבדלצייןיששגשמים,יביאבל

בד(מלומדרשיםבגמראפשוטלאשההראשכיסייטעם(יאכס"ל),
כללמתקליםינןיאשייךיאיגן ,)ב"עכבכחיביתגיפאהצגיעותטעם
הראשין,יארסחוהחטאהואהטעםוניססי .וחנכרפאה (ד(על

שדי.במלכיתעילםןלתקתיקיניאתהשלמניטרםהיומשעד
לחטיארצהלאשהאדםבחטא,האדםמשלגרולהיהחלקהיהאשה
"היאהתוספות:לנעליזקניםנמושבכמובאהכריחתווהיאילאכיל
שאכלחי"עדבעץאיתיהכחהגךכל-יאןכלהעץמןל,נתנה
לא"ע"אסגביכמית(ירמןזהתןרה.עלהטןריםבבעלגםבארהן
יזהייתר,קשהשלההתיקוןולכןאןתן).מלקהמננדחו"-זכה

פחותותחלילהגזהשאיואשה",עשני"שלאמברכיםשאנוהטעם
עווטנהדריןמגופייןתרלכבדהדתהמלמהקדושהכתורהומיכביה
ואניכלדקמן,ובןתבנזויתייתרקשהשלהןשהתיקיאלאע"כ)

המיטלהתיקיןלשלימןתיתויביםקרושכואנולהקב"המברכים
לה,המיוחדיתקלליתעשרהאשהוהתקללהפחיחות.בנזריתעלינן

"עוטיפהמהןיאחת ,בקע"בעוריבוןכראיתאבהסנענשלאןהאיש
אתעיטףשהאכלניהגיםשהיימבןארע"אכדקטןיבמיעדכאבל".

ח)(יז,ובהואשיתיבבשפן).(י"ד(ואהפנ(ייכויאףראשיכל
מגילתראשויוצאהא(שמהוומפנ ...(הישערנואתש'אלו Iאיתא

ןהיאעביוהעשברלאחדמשללהןאמרמכיםה,ראשהןהאשה
תוהמתניפירשמכוטה"וראשהצאתיילפוכןאדם,מבנימתבייש
ניתןיצרוכ .'ל Iכנהאדסאתשהכשילהלחטאהונהשהכושםכהינה
יטההפשואףיתנכרפאהחבישתעםאלוחכמיסידבראתלהלום
יוצאכרהאם ?האכללעטיפחהלכתיתתןעילזןהפאהאםבייתר,

לחטואשיבשריצהמיאת,יוצשכןאו ?והחטיאשחטאשבושמי
כינההחןטאיםעלהקב"הש(ערהנישאתפילהאנו ?טיא(להח
תל-ציון. "לשמח"תורחכזלליאשכהן,ן(רובאמת.ןנורצלהב(ן
מיליםאיו .והחש(ניםהיקריםמשיחאדעקבתאוהגליןביורכילכדדב

איתומחלקיםאנומחזק,והמאירוהחשוברהוקהגל(וןעללתירות
ילעירהכניחשלןלמוריחחןרהבתלמןדיהילדיםשללiכלמדים
לי.צמאיםיהעליןעםחרקימהשןאליםיכילםבאזיונו.מקימיח

מאדהתחזקשאחדל,ידרע .אןתיריציםאמתאבשייכלכםעדן
חזקוכתכם,יישרהעלןן,עקכבביתענייניםכמהושינהמהעלין
עםאתלחזקמנתעלההיצאןתכלאתלכםיתלכםישלחייהיאמצי
נרק.בניאמניןחזיאלי,קשיםבימיםישראל
שלןםדמשיחאעקבחאהתשבחןתככלהמהיללהדקושלעהןולכמד
הקדישהגאןןשלישואלאהבתאידיתכתבתם 294ןןבגלי !ןכרכה

ששמעתים(פןרלכתןבבוצןני !גחכםייישרזצי;וללה"המםאטמר
ושטנהבלעדברזבקביעותכוחבהיהנאיסיתוהעאחדן:נאמממקור

נכנסתההיאהעיתונאיאשתאחה(ום ,(.("יזמסאטמרהרנינגד

האישפלא:זהיואיחיק.פיעלהאטרריהלימיםסחוכעייןלכלא
אחרלאהיהלשחרירהילטייעב(ותרהגדילההתרומהאתשנתן
לשלםכאן,ישהמיררתטיהרכמה !זי"עמסאטמרהרבימאשר
שמטאהארמן"רתלמידיהיךלזיריבדרלשןנא(ן,גרילהטיבה

ידכמנששמעתיכפ(יהן,צ(ערשאלילכלטיגיתלשלסא' Jשל(ט
רבניהגאיןב.כתבםלחילא .יץבןי((מיילער)אלימךלהיקרהבחןר
שקשהכשם :)כטימןתי'םיטןפוחתם(שןיח'זציל'סיפומשה
שלןשכרנדילבי ,)ב"עפח(ב"ביתיערשלמעינשןמדןתשלעןנשן
לזכךיזכנןהיש"חעכיל'.ח!ויבתאוין"תשלןמשכוטןכיתמדית

טכריה.טי.יסכהןצבי '''בחצענדכםממנילבבני.מידןתינןןלטהר
יכטי"ס,שלןטדמשיחא""עקבתאמאידליהיקרהגל,וןהמן"ללכניי
פישאברוםר'הצד(קעלתשרי ",לחידtכנכגליישפווטםמהלגבי

בחש(ביתהשמיםמןלישגיליהנןראיםידרתסהבגןלדזציק"ל
בובים,יבפוטזן.הדטעילעוןרמארדחזקגיזהוגיעיח.םעןדה
המייחימהעלוןמאידנהננןןכמה.כיפמעלהיששברביםשהבנו

זצןק'יי.זאביהודהרביהנסחךהצידקעלהטוכותלחגשהוצאתם
ששמעתיונזכרתיבקבועות.ר"חסעודתעורןשהיהכר tהןנסושש

ר"ח,בידהבסעלהרבןתשמצוהבשי'vוהמפןדשתההלכהשמלבך
טודןתגישהיהספרלןהיה"לי<tצןזמברסלבשהרב(אומרים
שהיהיםדברהאחדילן.ראיילאשהעולםמפניאיחוושרף(יראים

ו"ח.טעןדתמנילתגידלחןאביב·כתן

 .ס,ייושלשםבעילום ,בריאחויףככוכת
מתבלבליתפשןטהמיליםהי"ר.הרביסומזכההנדירלנוחןועיןרעמר

האמחאתלהציגזכיתם-פעלכםאתרןלתאלהער(יכשבאים
יצליח 'ד .נערותהאמחשכןכדורהנחוצת
'זוtנtנשאנידבריםהכמלכסובתתכאני !פעלכם
ברורההתייחסיתקנליכ"גשלארואה
לבכיןשחואןמהתרציאםתפרטמיןאתם

הנוטפתהמגיפהאידית .א :ולתיעלת
חייבוכאןהקצריתיתצאיהחראהריהנ

זהגןימת !!ם~חברנ'מעלולפרטם:להדגיש
מגוועדתברשכלדברזההרואליני,גכנס
גתיולאאפיליכללאליב\יתשייכלישאכן
אנןת'ןו.שרוילגלוכחללכמוזה !נט(רן
שלפנימעודהגאולהבשכונתמיכרחבתרר
ממש,הבררמעלשהלכךרחרחגרקהייהשנ

נשיםטללמלאיבהרח \בלצעוםןכיי
לאמדיע ?החווםשריפתעטיונח ...חטידלת

לכתןבצרירים.ובבהמכלראיקולקאיןצ
ילשאןלהזאתהפרצהעלןחילמחילזעיק
ישראלבתכשריאיסלנהןגכ(צדרב,שאלת

בבקשהומשהלימריךצריאםןכישהילכת
מילהשוםיכמיגןלןמר,יא,ימהתכחןב
אתםןאם.גוקטלח"יהגנכתלאשפה
לפעןלשיכןליםנשי!סאוגיר!ןב(«ם(םרמכי

יאלןשכוכם.ישלםדיבנישא,גזו<זןת
עםלנומכפרוםשאליסהעםההולכןת
"ו nנראותשהם J 'שנזעקים(ישג,דהתיטפת

במקימשטןמעשהיזהן'וככערביות"
חייגדעתיתולעניהפריצות.עלשיזעקי
ןכןלתקו,ילנסיתהענייןעלולמחיתלעירך
ישואליתנבכלעלתתפללןילהבתפ
מתיךילאןלתקן,האמחאחלראיתגנה Iשח

 .האריכותעלטליחהייטירים,
יו\\סליס..אא.כחיישילמצררתתזכו

זועקתזינוראהפריציתאכו,העמרכת:גתןnב

כלאלאבלב,דזןילאהשמים,לבעד
ו"חלהקצריםןכמןבןהצמיד(םיםישהמלב
 ,הרכיםיבעיונןתוניכנעורת,נאשהינס

אתכלמס,יספרהדרתרה.רחלא
ןנתקבלאשר,שואלייעדימזשבת
ה.בערצת'הבאהב

 ,uהלגיייןאגסתזשוכ .ישדאל
-ןלציפךשרב'מספרהתא
 '''נזםיבתיבלא-בבתלרבש"'

 .רי{היהחנהמטדיניתאללוהכ
לע ~לראשהיא'שההג('סותא
 .הtוזהרןחנל-שו

םר(ויבצה 1מלירקנידמ.טסהקט
ין.ע 'וכרהיבונעןנ"םצסימוצלחבן
תשתוכה iייצלל,תבוכלכוקןפהש
שמע~אתןה\בדלאכן ,הלכהה

 .זי n ~לאת

ה'כש·מדוקמסו'ו<רז-לןלהם'ספר
 ,םירגעריםנזקליואואהקתרונ ,ללכ

 .ידיםלמחומורים ,סיננואגות

רובזעתרלאיההכהלהפסקי
ו('מחהואירקרהר,וערולחושה
לין.ע

ונע'מהרהיבוהכשפךןערכלוה
 .פשנללכהשיהןלשובו

 .ת.נ.צ.ב.חסילייקהבושמעיךלע"נ

א"שליטמשהצקד:ויכירג.תייצמיי-מקובו!!תוע!!ובערת
השנח!שבירתרח.קפוחאבמעצןה(;לאפיאתלשבייהיי\ד
בעתגאהשמחה,שלעיצמהמליאד,הורבמעמד
הכנטתבביתהבבל,תירהמסכמיטבשנייח"ת"הקפו
תורהשמחתבמיצא(ע(ה"ק,םבירושליאהרן""בית
רביהגה"צהישיבהראשמרןשלכראשיתוה,השב
כאמצעכאשרהיהמדהיםשליט"א,דברצדקהמשה
חמישית,הקפהבאמצעהתורה,טפרעםדיםהריקו

אתשמטריטבאחדשליט"אהגה"צשלעינוהקלט
"אירנחרצתבצורהאליופנההרב .בפלאפיןהערב
וכךהכבטת"?בכיתיריעטמאדברביךדאיחזאתה

אתבמקוםלשבוראדםאיתועליישקיבלעדהיכיחו
כמהעלעולההכטפיששורייאףעלהטוף,וןהפלאפ
בפלאפיןלנגיעצהרלאשהרבהיא.הפלאשקליםאלפי

חזק,ע"זתדריךאתה,תשבורליאמראלאהטמא,

מיהובליעשהיאזמהעילם,הע"ןאתןלאבדלשביךיחכיןן
לציכןוהוכפנחמכןלאהרכבפוד.עמןדרקןיןחדמשברך
שנכנטעמינדבבןנחשיןאכןהיהו,ירצעתעתההשעהואמר:

 .הטמאהמכשיראתיערבורויהעתהיט,אתוקרעףיטלים
אתלבעךזוכהעודמימהקפות,חשיביותרזההרעאתרלבע

אחריתתיריןלא JIיוסבכלג"!ומראואדם Jמכיסוהטןמאה
יחכו?!איךי,בכיטנטרנטהאיומאתוטעונ(כם"ואחרילגבכם
הטמאהמכשיואתלשבןויהןידםשביעידיכזמכן.לאחר

ןלאחר ,במכישולנגיעלאמקפידשיבכשהובזה,הידבמעמר
ובחהןהשמחהעמםירקדמיןחדשברךמילהםעשהמכן

באמת,יתבךרשמואתמקרשיטןאילראותויותר,יותרונלדה
ציוויאתמקיימיםשחס(הידיםמראיםהתירה,שמחתעמיחר

יינינבעובפרט(ירון",אשרככל'יועישתחכמיתבליהתורה
ראתהעיו"אשריהרירית.בכל _היהדיתלכיטידשהיא

אמת,יאנישוחיסריםצידקיםשהיוהעברמדירבפרץהקמים

 ,להחדרדרדןוםלאנשינתנןלאבצדקיתםיהםמעמנן,נטתלקי
 (מצידקרביסועמיז"'צלאהרןמתןלךותושדהקהרב(ןריזככפרטי

היהעירראזראל,נשקדושתעללמליאהתבלהרעישןאשרירןשליס
מ(כמעטאיןכיוםיולצערנווב,ברחשיררח 'הויראתתמימית
ללאיילדןחסיידאבוךאיתןרהבןאבררללגתייכילבפוץ,שיעמיד

כאחתהנראיתןקצריםצריםבגדיםעמאשחועומדתגושהשים
אותהמקיפרתיםנזנוכיתותמאיתיכיירעתואינהוצןת,הפר

אחמאדכןאביםשלי"טאהדירצידקיכיבריר ,)ק ן;'גט(כמיבא
אחרןמתולךותהאךמיר'"ם"נקאוחנוחזקיאישיתיא(יב,המצ

שכטרמאיריעקברכ(והגה/'צשלויגא(צחקאנוהםותולדות
להרעיששלי'רכאוהאשכנזיםהספרידםיחכמומצד(קידועישלירכא

ירהדצד(קייכשאפשר,מהולהצילבשפל,הנמצאהקדושהמצבעל
שתצילןהצדקנ(ותהנשיטלכוימצפ(םהמצביעלםןמגכיבוכיס
תבלןרעישיתישראל,אהבתוךימחיעםנבררכיאחחד(עראחת
יכילא(נואיש(ואילואשהעטלדבריכולהאשהרקכ(יואהימל
הכשרןחהנשיטשאתןקרעצה,שוסואיו ,פריצות)גיפאשזה

המגפהאתיתעצוידכן.יבןבתןאלישרכללשעתידיחעדיתתעןרון
ייחרבהקטנהאףהתחזקיחשכללהדגישןבןששיברקבהקדם,

וחריערה Iהוהבירא.אצלה(אחשובהצניעןתנייני Vג
אמן.בקרןגיגאלנןןממוןם



לאחרינת!שנסתלקזצל"ליינוניך'זאניתייתרניתנסתררג.ת"קעלנוספיםגרגירים-יישראל!שלאירןבו
היאאביבבתלסגטר'ביריזיגגיףםייבאיתיהתגלהמחבלרעשה,יהארץ

לצאת,כילתללאבהגיתרהיאהמקים.שלהעלייגהבקימההשתולל
לעימתאךר.·הריגיםהרהיויגזרהנגזרהברם,במקים.יהתפיצץמהמקימ

המחגלמצל,חהיהליוגעיםבאיתםלהתרחשאמירשהיהההמוניההוג
צדיק.אותישלתפיליתיובזכותנסזההיה-הכניסהלקומתלרדת

ישחיריםן(נביסאנירוהא ~---,..,... ...... .--

ואחיהםישראלארץתושביהזרעזעותשנ"חבחורף
מעלשפקדהנוואהאסוןלשמעבתבל,היישבים
יקיויהםאתשאיבדומישראל,ותמשפחכשבעים
ח«ל,םהסעתבזמןשהתנגשומסוקיםבתאונת
שדותאלשהתרסקוהמסוקיםנוסעיכליהודים.
אףבותרולאבטפוהגולן,שברמתוביששארמושב

לפנייימיים .וההתבעמןלפל,טהאחדיצולנלא
ערלויל,שיבתורבינהתקשרהאטון,רחשהת

הישיבהראשעםלשוחחיוכלבאםישאלביוושלים
ענניםרואהואהיעןשלייטיא,ערלויגאב"דה"צהג

חפץיהואבציוןהיושבהעםעלהמתרגשיםשחוריס
בגבולותשההלאהגא'בידברם,ברחיפית.לפגשו
אתהפיעל.אליצאהלאוהפגישההקודשארץ

לשבעיםמעלהשחוריםהעבניםבשאוהאיובבשירות
כמהטוף.להםשאיןןוויגשכיללחייבאתתהפכושחייהםשראל,בםבת

מכלששמעשלייטיא,ערלויגאב"דשלימתגובתללמודניתןהשכלמוטר
לשבחהתמידהרבהשרבבו-עבוותבותיבריבארצה.שובועמה'ניל

לרבניהתהימדועמביןאינו"הואכישלייטיא,הגא'בידהגיב-ולהפל,אה
אתעמייחדולבטללנטותושכמיתובושבחרעדגדולה,כהטעות

 ...""..הגזירה.

תגה'קאודיתבהרחבההבאנוהסיכותבחגהאחריןבגל,ון
מעגונונסתלקלדאבונ(ואשרזצלי',ליבוביץזאביהודהרבי

ובנירכה,להתעוררותגרסהגל,וןהשנה,ראשקודסיומ"ס
שטוןאהרןריהרה"ג(ה'הו,רוהאחובעשוהגתוררבוהבית

לאיןעבורונפשומסראשישליט'א
עובדותכמהבידנןמסיןלו)אשרירשיעי

בית.וחשיניספות

היש"סוכיוככסתסיסיייסבכל
ודדרביהגה"צהנדולמקורביסיפר
היהוררבירבבישל,ט"א:שטרןחיים
מטכתיוםבכלמטייםהיהז"צלזאב
וכןהמשניות,מןשלםיסדרהש"סמן

טימניםוכמהמהרמב"םפרקיםכמה

מטתיר,היהזהיכלערו,ךמהשולחן
הבעלמטיפוריכרכיםלפביובהחזיקי

הביתבגיזוכריסאכןהק,'טובשם

ולפתעשבחלש,האחרונהבתקופה
נאחדע«ןשבת,מסכתביקשפתאום

למקומי.והחזירוהדפים

כן(ת_יראפניבמחביתאותיישריפאמ'
שצר,ךתינוקכמוולכביכהיתהעמוהביתבניהנהגת
עלןניהתללאימעולםייתהלו,ישמהלבדלדעת

שהוחמרהרקלריפאלקריאיכלייתמיד«סיויי,
יההלאכיבגיף,רעידיתאיחיםמחמתמחלתו
למידעייזאתבדימיה.ייטורייובשאפעםאףמתלובן

יבזקקבדמיאל,םבחיידקפעםחלהרבגוכי
אתלבלועלמשמשיואזנתןהואלאנטביוטיקה,

וגרםשר,ימיואמ.רבמקומיהאבטביוטיקהכדורי
ה)ואהש(בזמןבמחבותאותיעצומה,יפאלהתעוררות

דרכיעלכשנותחגםיה.הוכרם'היוגםאותיירפא
אמיבתאתאצלואזראובמרה,יםמאבבשטבלהמרה

מעצמיותו,חלקשהיויתברךבוהגדולוובטתונהי
והבטחוןשהאמונהוהוטיףלהתייאשלאאמרותמיד

 .האיומההשואהמןאותוהצילהבה'

 ...ממני\.םחריסמלאכסייעזוק:מקליתאהריסהרב
שנכנטשהיהמעשהשליט"א:שטרןאהרןריומוטיף

צעקכשנכנטומידכהרגלו,לבקרוהשכניםאחדאל,ו
הלהמייידת!ביתיאתעזובןל?קראמירבבו,על,ו
 ?מגרשניהנךומדועכהרגלילבקררבאתיואמר,נפגע
מקלואתמריםהיבוכאשרשובצעקהרבאילם

בשארואתהממביפוחדיםימלאכיםלעברו:ומרוא
ללכתהטכיםלאהלהכאן'

--.:-

פנה

יהנה.

את

פגעההכביש

שמעכאשרהמשמשרגליו,אתושברהמכוניתבו
אותועלהקפידמדועלרבבטרוביהבאהמקרהאת

תיפגעלאמעולםואמר:הרבענהולתדהמתויהודי,
ורציתיגזירהעליותיראייהודי,העלבתיילאביהודי

לעשות.יכולתימהטירבהואכאשרלהמתיקה,

 ...בן(נייניתתערבאל
ערשישייוםכלשחילקהחלותענייןלפלאהיהעוד

 '''ברבשמתיהרבלטובויזכרהאחרון,ומוי
לחדרומכביטהיההוראתיבומאידלרבנושדאג
שנה,-13כונרבהוראתלפיומתלקםותהחלאת

שהיהשליט"אגלזוגראלוןהרבלטובויוזכרו
יעקבהרבןוכין,בעבונרבלעזרתהראשון
ישאלא.י.ש.פעםנטוכשנכשליט"א,כהןישעיה

לארבנו:השיבוהחלותךבחלוקתעגייןמה
בעבייבי.תתערבאלבעבייביךבתיהתער

פיגעולהיותעימר .. ,הן(מרבילוכתלוכמהראבי
תביאי

"אניטודו:מאנשילאחדל,בוביץהרבזעקפעם
המערבי,לכותללירושליםממהראניללכת!חייב
בטנטרגדולפיגועלהיותאמורהיוםלהתפלל.צריר
זההיהזההיה "!להתפללחייבאניאביב,בתל
קידםהלךאףרבנואטתר,תעניתוםישלוקרובב

הגזירהבדבראוזנואתוגילההדורמצידקילאתד
ספורות,שעותעברולאבתפילה,שיעתירבכדי

יצווומו

יוסףרגית

I י"עבעיה"ק

 ,'צפתהי

"",..,"" 

עוייעובילכפרותבבוטנכבסקוובםכ
בבימקורביואתאל,וולהבהיללקרוארביבושלחהימים,מןביום

יכלולאוהשלוחיםלעיןנראתהלאהג,וניתטיבהשוםמטוימת,משפחה
 ..ר.יובמקרכ'להם,אמררבבו,לביתמשגאוהדבר.טיבתאתלהםלומר
להםהורהאףרבנוערבי.כפרלתוככישגכנטמאחרחיים,בטכנתמצו'
ר'שבשעותמטפרכעבורו.ולהצלתלזכותושיעשופעולותמטפרעל
ובאותהיוםבאותוחווהאשרעלטיפרהגדולובהתרגשותלביתו,הודיה

שנשקףממוותהצילוהוגלויימטים' rשרק- rעעוייו,לכפרבהיכנטושעה
ההצלהבבטביתובניאתלהפתיעיהודהר'חשבאםבבטחה.כמעטלו

בכלכברניםדכמעוהמשפחהבניכילגלותהואהופתעמהערהמופלא,
 ...אותוותהמוצא

חייסיפנתעידעבזהועפלתי
בעודםזיצ'ל,כזריהישראלרגיהצדיקוידידורעורגינולגיתהגיעהימיםבאחד

רבנןפנ(אתוחילהרמבככ(זכריה(שראלני'ופרג-יזה,עטזהבהתראותםשמחים
ומרים,קשים({מיריםבהמחייטרתלבתיישועהשער(שיקרעממש.בתחבובים

יהיאמצגההתדרדרועתהשבה,כעשריםכגרהנמשכתבוראהממחלהגסגלה
כטףטכיםהשןלחןעלזכריהל(שראירנהניח(ןידכרלעיברמיות,סתחיעל(יצבת
זכריהישראלרגיעלופקדהכסףאתלקחתרגגוסרגנפש.כפדיוומאודנכגד

יםרחובהרשקעמכןלאחרבחזרה.שיטלן
שנחעידעבורת....פעלתינאמורי:הפטירו

גתוהסתלקהמעמהאןתולאחר.שבהחיי"ם
עולמה.לביתזכריהישראלרבישל

ידסי?טבלתוא-ס
גלןיןחהייאותןהטובביםשלמחשביתיהם

לראותהמקורגיםשיגרעאחחולאלפניו,
הטהורות.ע(נוןרנגל Jי'םןפ"שקהם..;יצד

גאחדהניעכהויעקגרביהנאמןמשמשו

שלןמשמרתשהחלהבשעההרחןב,מןהימים
ממנוביקשבהיכנטוחכמים,תלמידישימישכ

כיטב"הלהלטעימה.משחילושיגישוגנן
אן .ודשהקאלקרגיאהבטרם(ידןשיטילמיטבהרחיבמוהנ(עעתהשזהמסאת
החדר,אלמששגיצאה.לאמחשגהומכללועלהפאלכוונתוהיצאלאמהמשיט
 !?ודיםבטלתהאםישאלן,יבבראליןפנה

תור:יו.~רבוילימיתרצהיידאי
כיצד ,בורכגמח,צתפעמיםמספרלשהותשזכהכוגאטש,הרגסיפרגזאתכיוצא
יהיןלמעןבמןחיהדבריםאתמטדרבעודותירה,דברילימרבדעתןשהיהפעסבכל

אליןפינהכשהוארבנןשמענפזן,אתלפחןחכ(צרמחשבובעידילשוניעלשגורים
 " ...תורהדבראיזהמרילריצהדא(ויאחהנן. H :לןיאימרגחיגה

עמובעוה"זטובהעמיהעושהעלזאב,יהודהרבגיאומרהיהבחייו-קבוןןיישבההישובן
להקיםרוציםשליט"אשטוןאהוןר'הר'היגבראשותהמטוריממקורביוועכשיובעוה"ב,במחיצתי

חכםהמקובלהוראתלפיכבידולפיציוןלולבנותוהןהצדיק,בביתההוראהכוללהןקברו,עלישיבה
ועו,דשליט"אסביורבןנתןחכםוהגה"צשליט"אשטרןחווםדודהךנוהגה"צשליט"אאברהם
זוהצד'ק, ,שללכבודוליכולתממעברטכומיםעלרבנושלביתובניוהתתייבומאדגדולותהעלויות
חייי,כלניראיםוטוריםהכלללמעווטבלןגיפונפשושמסוצידקעםלגמולשאפשרהאחריןהחסד
הנ"להרבנים '''עקבדיעלשהוקמהבישיבהשותפיםלהיותכןכמובדורו,מהיתידיםוקדושגאוןוהיה

שלבציונושותפיתובבא.בזהיכזהובווראיבזהשותףלהיותאחרלכלראויבתורתווללמודלהגות
 1-800-5000-27ןבטלפןן 51104מיקןדברקבני 572לח..דיהןדה""זיןע"שלשלוחניתןוהכוללהצידק
לומידעי"שישיל,לכלרבינובצ'וןוישועהלברכהשממווזכרהתורמיםוכלאחדלכלתשלחקבלה

זח,נשגבצדיקשלכררזלשיתלחידתתזרכתשרישליט"א.הכולל

יעקבויכ '1'י:ראדמיצ"וג.ה-אני!הצייק
 !,' Iצ Iאחלורמתמכיאוחביזוכינויצחק

ישוגיסליראתבדיגאמחפניסהנםכאם
מרומ'מלנגזיגטתלק (דיהיוםערבבבוקר

וצתקעקבוב(יהרה"צהאדמו"רכ"ק
אהרן.רמתמביאלההרבי Jיו'זצוביבוביץ

פוניבזיבישיבתהאדמי"רלמדחךותובב-
תעידתלמיריה.בח'!!י lטוביעםעםונמבה

בעצםשנתייםלפניכאשרהעובדהכרעל
ן tאידלשט'",גך"גמרןקראהפורימ,ם!(

הנכםאם :ואמרלתלמידיישליט"א
אמיתית.מושמראתולבדוגמאחפצים
תיה"הןאמביאלה,מהאדr.נו"רתילמדו
אמיתי",שמיסיראלבותרבישיבהסמל

תפילהיאגי
הזכות lיתנבתפילנורעהאדמו"ר

מ l(פלבנרא,אהבהנבהחרפקנת~הכבירותי
כיצדושאלוםוהחטידאחדאל,ונינש
שמובהבתפ,לתשטעהאחרלנהוגעל,ו

אןתושלהמאוךעמעיןוהחטיךעשרה,
פיעללנהוגישכיצדהשיבוהאדמו"ריום.

בתוכחתדבריואתתיב'וארההלכה,
טועיםלאבכיינה,מתפלל,מ"אםמוטר:

להתפללשהתחלתימאזאבוגםבתפילה,
 :'~בתפילתשאטעהליאירעלאמעולם

 ...דרוכן(ירביתברקבבב'התיפלית
בביתללהתפלאוהבהיהנחיגםלא

זאבה'הודרב'הקדישהצףקמדרשו

בבנ'התפילותכיבאומרוזצ"ל,ל,יבוביץ
 .זצ"להרבידרךעוברותברק

באמיעצבמתיקיתרתוה:ומלמדמי:וי
 .~?ו:ל,לה

הגה"צגבול.ללאהיתהשלו .התורגאהבת
כיסיפר,שליט"אלברשטייןכזיצחקרבי

בשעתללכתנהגע"ה.וזגתופטירתלאחר
שהיוהשכונהותבוחובמאיחרתלילה

ד Iלובעובר(ה(הבריאותו.לצורךריקים,
שיעןרמגידשלקולשמעם,והבתאחד

וחןבמתיקותהש"טטוגייתאתדהJבלמ
מאו,דהתפלאזילברשטי'והרבבפלא.
שלהקטבותבשעותשועוןהמיטרמיהו

זהכווראהבית,לאותועלההואהלילה,
נתורההעוטקזצ"למביאלההרביהוא
בהירותבכזודוהלימרומבא ...לבדו

טביבו,תלמידיםהמובימשלומתיקות,
 ,זצ"להרבישלחבריתאהרבנהיהאזמגי

עיניהמרארישככיופ.ייפסיראיפת
רכזבמאןשפזשהארמי"רנע((שנה 15 ·כ ו..לפנ

המחלקהמנהלאליןניגש ,~'איכילןבהרפראי
רןמאאתאיבדהרעייתןרכאשצערןאתונהתי

מסרר uהטיפרלולאןלמכתה.חריפהראיווהעינ
שלרמיתשלריפאדמר/!ר Rהענ'ק Jרלן(שהעניק
הוותרןבבפת]ן(שיקבעבוקשאיתןמזרזית

ימיסכעבור .הרעייהלרפיאתה'בעזרתשיובילו
בעלה, .לראיחלפתעהאשהתחלהאחדים

כ~צייןאר ,ו/רלאדמילהידותמיהרהפרופסור
עלמקגלה'א ס>!"מ«ןרפלת,«יריןראייתה
אתלשמוךושגתבכלגרית ?iלהלד,עצמה
 ...תירוגךהבטיח , i /כמקדםןתאךןתשןגהשבת,

 ...ישבעהייישבןישיטוחורצובייאנ
בגודללהתבטא"רוהאדמנהגהשניסכמןש

עכבו,תשרוציחאינוכיגין,.נכקוגאוזנישפלו!ןו
מתפללהיארכיו?פונגו. /jהסת'כאחריו,תאגלי

יומשכןט\ג,יוםגערגתתרחששהסתלק(תי
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