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הפרותמחל,בתוקמתכאשרהפעמיםבאחד .הפרותאתלחלובששבשעהחוזרוסהיינו
עלמוטה,עלראשילהנוחלעצמילהרשותיכולתילאיען,עצמתילאשכמעטל,להאחיי
החמור,עלהחלבאת ,העלותולמיצרוולחלבמחכהכולוהמחוזמאוד.עייףשהייתיאף

 ...בצגידהלהתחיללחסורוחוייתימבאת,שלהסיכניםותהגבינםוצויאתעל,והוטפתי
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רב(לשכחמוווממשלאגן,שהתעווות.יעדבקיר,וגלואחשפשףועע,התנהקיר,
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הכרחייםפריטיםכמההשקתןךאלמשליךהחללהרהר
וזנפשמסירןתאיזןמןשגלכם"יש ...נןדידםלפליטים
חרה,עזבאבאימינן,שלבמןשגיםלתארדןראיןהיתה?

יצאנילילהןבאישןן ...ןמעמדמסידרימצב'עזברהיטים,
לאןילדים,ישלןשהאמאאבאהנןרא,הרוסיהקןראל

אחדבלילההפכנןכד ...נןדעהבלת,אללנדןחם, ?יצאנן
מזןןג,גחסרילפליטיםןמעמד,אמצעיםבעלימאנשים

היהדןת!למעןהכל ...ןעתיד

יזיזלאשהרבכדי Iהריפא,לןאמר 'ו ...גבסצריךימדןע
בפשטןת:ןאסרמאודאבאהשתןמם ' ...הכתףאתבטעית
איןאםהכתף?אתלהזיזלילמההכתף?אתאזיזש'לא
בבפשןבטןחאבאהיהןכך ..שאזיז.'למהלהז(זצורך

להתאחותצריךשהשברהחןדשיםשבמשןמלא,בביטחון
קלהאחתבתנןעהאפילןיזיזלא
כלעלמלןאבא ...הכתףאת

לאאיברשןם ...ןאיבראיבר

המכללתלוכןרואשלאתהיזזלא«וכללם
לישיבה,עןלהכשהיהשליט"א:הגרב"דבנוסיפרזןכרני
שםעמדןבחוריםדסלר,בכיכרקיוסקדרךעברבדרכו

להםאמרהמתכןפפים,היןמאבאשחששוכיןןלפעמים,
בעולםסיכוישןםאיןלהתכופף?לכםמהיבשב(להמוכרת:

 .., _______________ •לכיןןןראשןאתיז(זשהןא

לאןאניעןבר,שהןאשניםהזה,
אתפעמאיהזיזשהואזןכרת

 ..לכאן.'ראשי
 _חבוךלשגישאב,א

ברחןבגרנןבצעירותי,לי"זכןר
זיבתשי"ג.היהזהואג//ה
עלירדששלגנדירהפעםהיתה

היהזהבבי-ברק,ןעלתל-אביב
התפעלןתימעןרךנחרמחזה
ברקבבנירחןבותלראןת
הביתהכשנכנסתישלג,מכןסים
שלגישיאבא,לן:ואמרתי
לאאבלהקשיב,הןאבחיץ:

החלןן,בר.לעראשןאתהזיז
אישהיהלאגםאבאאז,הלימןדבאמצעהיהלאהןא

החלןו·לעברהראשאתלסןבבלנכוומצאלאאבלאדיש,
 ...חווןמהלןאתבמשהןישבהלאהשלגהרי

 ._הכףת?תאשאזיזלמ:ר
לןאמרהכתף,אתאבאשברפעמל"שזכןרמדהיםסיפיר
אבא,השתאהממןשכת,לתקןפהגבסחייבשהןאהרןפא

 ...לשיר!החלהאילםוהילךהחנוכהנרותלעמייזושםל IIזצפישאברום fרהמופלאהצדיק
כמהמלמלהדולקים.נרןתארבעמעלידיוהניחהחנוכ<יה,אחדמפיאלובשביעותשמענןדלהלןהעובדאאת

פניואתליטףהיל,דל,דהגיעמכןןלאחרתפילה.מילןתבהיןתיתןכנה:ןזהזצ"לפישאברןםר'הצידקממקןרבי
הציבןר,לתדהמתןהנהתשיר,כעתןאמר:הקדןשןת,בידיןשנההחלטתיזצ"ל.פישאברוםרילצחקמאודמקןרב
גדןל!ה'קידןשנהיהרם,בקןללשיךהילדהתלאמנםהרב,בביתןלבקרללכתחנןכה,שלרביעיבבראחת
 ...רביבויתלכסאבסיבוד:רשניבקהאישתחיילזןגתיאמרתיריקביןת,ביידםלצידקלבןאלאבכדי

להזכירשלאנןכללאזצ"לפישאברוםר'בצדיקןבעןסקבןלביתמשהגעבןהרב.לביתבלןעמןספגניןתמגשתכיוכי
רביעית.מסעןדהעושהשהיההגדולהעסקאתשןבלהיכבטהיהאפשרואירבים.באנשיממלאהביתהיההרב

ערןךבשןלחןבפרטזן.סעןדהלערןןהזןכהכיבאןמרי,יכךהקהלטליחתאתןבקשתיהמגשאתהרמתיפנימה.
הסןדןתוגןדלשיעור,לאיןנשגבהזכותודלןקים,ןנרותליהתפנהמידשםהרב,לידעדפנימהלהשתחלהצלחתי

מפישמעניועובדאהעליןן.בעולםרקנדעבכךשישעםמסויימתאשהנגשהלפתעהרב.לידוהתיישבתיכסא
באמצע'ושבנןבעתפעםכיהייו:אברהםריימשמשהינואשרזהלבנהברכהיאצילכיהרבמןובקשהבנה

חמדאשרמסויים.יהוד(במקוםנכחמלכה.המלוהסעודתראשואתמעטהריםכיושונראההיהאשרהרבאילם.
התבגרלאהלההטהיר,בשילחןהייאשךהכסףכומותאתשלהניטיםמשיךיתשירןשידבר,רצונכםלקהל:ואמר

משהסתיימהבכיסן,אחתכוסבחשאיוהכניטעצמועללשירוהחלהתרגשהקהלידבר.זהילדגםהיובעזרחנןגה,
הרגישאולםהביתה.ללגתבכידלקוםהלהניסההסעודה,ישיר.ישיך,לילד:אמרהרבכןבתורובקול,בהלהבות

שיבניסההוא .לקוםיכולהואואיןלכסאדבןקכיהואמיודענו,מספראני,-הילדמפינשמעלאמענהאולם
בדבקא "t (להדביקוהומשלהוע·ל.ללאאךלקו'בבוןשלהתב'ישורחלתי ,התשובהדרגיבתחילתהייתיאשר

הבעיה.מהןאמר:אבריםיראליןניגשלפתע ...חזקסטוקלחשתיהוא)ופלאיקדוששאיששידעתי(הגםהרב,בשביל
ללאלקוםותוכלהשולחןעלשלקחתהגוסאתחניחתעבירשמאמדבר,לאשהילדרואההנזהרב,חרב:באוזני
עלוהניחההכיסאתהוציאמאד,נבהלאשרהלה ...בעיה ...ישירתיכףשהואתראהאתהל"אמרהרבאולם ...נושא

 ...המקוםמןמהרוהלרגרגיל,קםמידולתדהמתוהשולזון.לידהלךממקימן,קםהרב,לפתעהתרומםלתדהמתי

אם ...החןפשימרצונוהתנועע

סיבהאיןלנוח,צריכהכתף
 ...מילימטראפילואותהלהניע
אףהניעלאממשמידהבאןתה

עםלהיוועץבלימאיבריואבר
הצוררמידתעלהגדולה,נפשן

בכר·

נשראוהואראשן.עלנשופהילי
ומט:רוניבט

הביתה,מהישיבהבזרכופעם

בשגגהראשועלמישהושפן
אבלכל,ל,נרטבאבאמים,מהגג

 " ...זהמהעללראןתראשיהריםלאהוא
 ...רג.י(לכשרא-מבוונסהביטיו.זומיבוו

הישיבהאלמביתובחוריםקבוצתעםשהלךהיהמעשה
במקוםעברלפתעבישיבה,הנלמדתבסוגיהושוחחי

הבחוריםשלליבםתשןמת ,סירנהשהשמ'עאמבולנט
שריהבחינוואזהאמבןלנס,לעבךגשחביטןלרגעהוסחה

ל, tlגמ.הרבליקוטרכמובא , fJתשךבינכיהמכהיחנהשרמרועדי

 ,שיחתאשךאתןלתקיכולתנהנךהדרקתבעחוםילוכ
לטהרברשבכןחםשיס,ןדקהנרותהרואעללהביטאה,ין

 )יט"אלשהביאברא"אגל.רנה'ומשימיי(יס.נעיהאתךולזכ

וב:ראניייער

שלכית:ר
סעידה

רביעית

בשובים

הצדיק

םואברי'
פיש

ל"צ\

 !,"ו:זציקהיהדיה fרזזגה"צזנרןfוצדח-יפכימלכהמלדהטעדדחלקייפרזרייה
םםנריויא/שלללוויהשנזדםןאחדגםוצש"קזההיהעוגדא,הוהונןזצ"ל,צדקאיהודהרביהגה"צמרןשלםתלמיידואחדשטיפרםעשהצ~קה
הרגניגשומ(,רת(נףרגועית,טעידהקייםלאועיד(ןל(לה,חצותלפניטפיךותדקיתנםהעלםורהשהשעיןלגהרבשםהלוויהובאםצעכהדלקת
והנדירההגיולהםהזנותםתפעםיםבעוזםהמשפחהבניוב(עות,טעויהגב(תםלטעוד(כולאםובוקשםהטםונוםהבתיםלאחדזצ"לברלת
להםוהודהש"ח 100ל(יםומטרמשפחהאותהלב(תהובנטעלםחרתוהנהבב(תם,ה(השוקסובגללשולחןםיזהג(שןבחלקם,שנפלהתניכ:ו

גיול.מתנןתשונאהיותוולמךותזיצ/ל,חיא(שהבןמרןנדעתתצןת,קודםגםהקפ(דשהרברביעיתטעודהםעלתגודלנראהמגאןמאןי.

לרעתבקשהאשרהעגרבחורשממןימתאשהשללמכתבבהקשר
ברקמבנישליט"אחשובח"חכךעללנושלחנשים,להוכיחכיצר

כוו,'להיכיחכיצרלדעתשרצןנההאשהלמכבתבםענהכתהלן:
השני,אחבזהלחזקאחךכלעלחןבהישהצניעןח,לשהמצבלאןר
מחזקתחןבוחשהיאלאשה""אגרתבשמחןברחשרןצהימכללכן

חןברןחלהזמיןאפשראז ,ןניעמהכרןרהבשפההצניעיתלח,זןקמאןך
 1ןכ .לאחריסלחלקןגםבעצמןאחךכללקריאכךיממל,.במחיר
 • 073-7240-740בטלי:להזמיןניחןנועס,יבדרכלנשימלתתאפשר

לאחרןת,שתחלקנהיכךיעצםן,לנשיםמיועךתהחוברח

ניתושוב-הבעל"טחשןבבי"םלמילקראת
(בפורמטבדרך""ובלכתךהקונטרטאתלהשיג
וטגולות-עצות,תפילות,מובאותשבו-כיט)

 . 052-76-828-54לפרטים: ..אלו_קדושיםלזמים

ןהניחנןסףזיתבשמןשערבוע Hתשחנוכהנרמשיירי

זיע·אליבדביץזאביהדדהרכיהאיוכן·רהאלןקיהמקןבל
נדיר.באופןוברכםהשוכןנקנוקיעלהקדושותידיו

חןדשיתק nהוmו 52 =ה nהוישםפעמיםכמנייןהתורמיםיזכוזהבשמן

זיע"ארבינוע"שיהדדה""זידמפעלילטובת
זיע"ארבינובציוןשישיל,לכלוישועהלברכההתןרמיםיוזכרןכוכו·כ

הכןללרבניע"י
א-של,טחיאברהםחכםהמקובלהצדיקהבטחת

יהודה" ,י,-בכוללשיתמוומיכל
תתקבל.תםילתיובכוזיהכובויואתםללאבי \'

~. '--
----י_-- ~~
 ,שולחנותלשניזכויו{אבבמהושוכסלזהכ'ם 1הזיאשרי : 1m'ה ttייילללוככה tתמםמכבת;ןכ~

ר Ifזכא(דולכעדרבכהניוםזותי.פזוךןככישרזאהכשםאלביסינהםיימ:אורך c;ןפסםהביםףויק
איסוסלופוטסר ",,חרחחירבאםה

-5000-1800 27להתקשר:ניתןשמותןמסירתלתרןמות

-כוכקד
שיתוןכטל"כנייה

כעיכ-
א-לכיתכישיכתשיעוייפימוס

03 - 5782196 

ומותק!כוקוריספוהכוךרגה,כסתואוביתי.חייםספויךה

לעיינ
זוהוהכתשמחה
כ,תוכקהומויס
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והבושהוההכנעה,הצנ~עותלחיזוקהנועדהראשכיטוי
נכרית!הפאהבלבישתכללמתקייםאינושמים,והיראת
יופילשםהיאנכדיתשהפאהעכשיו,הנעשיםובפדט

ויחטאובהם,שיטתכלוהרע,היצרלגרותופריצות,
חמור,איטורהואהיופידלהראותרח"ל,רעיםבהרהורים

הזהוהמנהגליצלן,דחמנאהדבהזהעלונענשו
משובשמנהגהואלב,דנכדיתבפאהשמטתפקים

כ.דוהנהיגושחידשןשלפנינוררתודבכמהמהמתחדשים,
ואמן.אמןהאמתבדדיינחנווד'נכדית,בפאהלהסתפק

 M '.חל,כיוצייח'שתאחסימןמ:ר

לבישנכדי,תפאהדאיןלהיכיח,יישזצ"ל:הדביכתבעיד
אישית(הליכתב:ברמב"םשהדיישדאל,לבניתהדאיי
ל,תןחייבשהבעליהבגידםטע"ג)אה"עיבטירפי"ג,

כתביבתכשיטיןיגםוכו,'נכדיתפאההזכידוולאלאשתו
עללתקיףצבעיני!בגידלהשנותןשםיהטןדהרמב"ם
ופדחתה,ראשהעלבכריתפאהכחיב,ילאיפדחת;וראשה

זצ"למזוטשקאהוה"קכ"קמתארב.זרארצוילבישיתהחפצותישראלנשיתלחיזוקחיזוקדברי-
פדיצות,משיםהאיטודדעיקרוכייןז"ל) '''שר(עכ"לדאטוד
פאהלימהעצמןשעדל,מהאדם,לבנימתנאיתשהיא

(מתיךעכ"ל.התורהמ!ואסידלהם,אחתנכדית,תידה
הי).פרקוהישוע"ה"הצניעיתהטפד

 M :הJIאליבופיתוhבביתחרי

ישראלשבנותבדורגוהנעשהעלז'ציללרב,וכשטפרו
"כבןהלשון:בזההתבטאכפדיצית,ינדאיתבפאותהילכןת

קינטדטיםהרבהכלןכקבלתיזה,עלציעקהעילםכל
יותדצריימהשיעיר,בלאאיטידיםהדבכיכלשמלקטים

להיראותזההפאיתשלהמטרהשכלהיאהאמתמזה,
כברכולםהחכלית!.כלזהיעלינו,לאיפה,יותדלדחוב
שהדילדחיב,יפהלהיראיתרקהיאהמטרהשכליידעים
לאיבביתיפה,מתלבשיתהםאזלרחוביוצאןתכשהם
שי"עשע"פכך,היאיהאמתנראים.איןלהםמשנה

עםלהתקשטכסףלהנותניםלאאזיבביתלאכשהבעל
ועושיםהילכיםלביתה,אלאתכשיטיןניתנולאתכשיטין.

הדבר".כלהריזהברחוב,חןלמצואכידדבד

אנוואין ,ובוועווישראווצותהדביםבעוובתיבו- tיזציתכעוון
ישיאל!בגיתאאנן!יאגשמיםוהס,סישובמרובתסונלמיכלוים
כללעיביבשראןתאליקכי ,שיראלביתוכםעלומשווירחוכרחוסן

וכלהתימהפאהזדל ,בביחממהשחזלבושיאתשבתעורישואל

}.o רג.ה-והוביודתןהותיזוואןH י_טחוי_ויי_פ_ה_שןר_פי_ם_נ_\!נט_ות_'_\!נר_א_ל._זדו_ס_קצ_וה_פ_יי_הצ_פ___,גבב_יי .....ובחיפה!~לח'ש.איחיבצ,_,--
עדימיםלאריכות[שזכתהימיהבסיףואףכעט,ולאשתקאמיתי,חםכתלוכידזזו

לביתלקחתההסכיםלאוכויסיעןידתשהולתה ] 92גילהןדיימשני 7בגיליתןםשהיהבילדיתרהקושיכלעם
לך·שישהודיםבכיבןדמקנאאנילאמאתמידואמראבי,תנתןילאבכלרםלעצמיייתרלאכיחבירייעלייהעידר
לבבביאמתידיובבהרגשהתמידחייהיהןנתעלהגדלאדדבההנחית,לעצמי
בחידיאל,יבאיםהייהדב:שלבניטיפרתידר,ולמדהכללושיש
מהצבא,ידחויעללהםםושיחתישיבהביתוטיגרימפיתחייהיה

ממניהאברכיםאחדביקשאחתופעם I rייטף,בפןרת
הטיפטעםשלי .הת.זאתלןשאתן f ,בחיריםששנייכששמע
שאיןבטלפיןליואמראותו,ואחתים I 5בשעהבחבדותאלרמדים
הטיפטאתליכשהבאתיאךבעיה, •יהתחילקיםהשכיםבביקר
כאן"כתובליואמדנעצדלקדיאוהתחיל Iלפניתאדבעבשעהללמוד
אניאיךפליני,לפניבאוזהזהביום Jאבאהג'ר'איטיפרביקר.
באלאכשהיאנוטחכזהעלאחתיםמד!שלבנושליט"אשאיל

זהליאמרשליחו,שאניליאמרתילפני",בילדיתישפעםז'צילהגרב"צ
 ...ינלפבאנקראלאז'צ'להגדולאביולקחו

וכידיתין,להבלמבירכלהרבעלליוהצביעלישיבה
עמולהתייעץבאבכוללאצלושלמדאבדןכיפעם,טיפראמיחי"ח"ח"זהלוואמדבבחדיחיחשאי

לדאיתהלוכיאשתו,והיאלעבודשצדיךידדהמעבר !,בענוללד"ש'Iנכהוייםבבכידמקאנא'ב
אולםחיזה,לחתוםורצומאדעדלהםוהתאימההדירהאחיחמיחושנותאחרכגילשהתחתן[חתונתולאחד·יימולם

עושיםשאתםלכם"תדעולהםאמרובידדההמתגורריםבגפולאדץועלה 9בגילהוריומשנ'שהתייתםהאריוכת
הדירה,אתכלללעוזברוציםלאאנוכיהגוןשאינידברהביתהאליוהאלמנהחמיתועהיהגבלבד],הקטןאחיןעם

להוציאניויצההידדהבעל ,.;]"לשלכסףלנושאיןבגללורקאתבעדיניתשאלזהזמןיאחרכשבועיים,בוושהתה
ואמדלמתווךואשתוהאבדןוחזדוווכ,'לכ'ם'ולהשכידליוכשאמדהלעשות,מתכוונוןאמהמההרבניתאשתי
משלמיםשלאכייןמקרהבכלאךהדברנוכןשאכןלהםוקיבלשתקבן-להיותמקוםלהואי!ללכתל>!ןלהשאין
חוזהתחתמולאאתםואםלהוצ'אםהדורהבעלריצהבביתוגרהשהייתה ]![שנה 30מעלובמשןבדומיה,עליי

-~~ .o, ~~~ 
אתיחפשוילאסוףסוףזהאתיבינומהםאחדשאניעלגדולכחיישד .העי"אדמשיחאעקבתאמערכתלבכוד

\!נדוות.הרוש.בןובב'מיכח.ישרלשווא.עצמםכבודולהרבותלהיסיףתזכושכ!ייה"רהנפלא,הרביםזיוכי
שלוםקק,והמזשמ!יהטהור,פחהקדישהעליןלכבידתפרסמיאםלכםאודההצניעה.תרומתוימצ"בשמים,
רבוםבעולם,עישהשלכםהעלוןמהמושנלכםאיןוברכה.במרכזליטאיחשיבבוכללשלמדכאברךאניכדלהלן:הענין
-הפאותעניןעליבפרטאשריכם!בזוכתכםהתחזקישזוגתםחפציםרביסיקריםאברכיםכילדעתנכזחתוב"ב.

שלהעניןעלכו! . 86מים: 86פאה:מום,שפאה~נימ'שנמנעיםהעיקדווהטעםפאה,ולאכשדהמטפחתתחבוש
אברכוםוטוביס,רביםאנישמכידהקצדים,הבגדיםלעשיתאפשרולדעתיוהטביבה.החברהמשיםהואמזה

לרחיבוציאהכלשממשומבכים,שבכזיםיבחיר,ם,כזדי')כנסתיבבתיבוכללים(במודעותשיפדטמי "<עתיקין
היעיניכםאחריירו".תת"ולאשלבעבירהאיתםמכשיליםיבזמןבזה.החפציםאנשיםשלגדולמספרעםקשרייצרי
ואברכים,בחיריםאנשים,כזמהכמהאצליוהיי .ירחםמאודיתכןועי"זלמטפחת,להחליףוכלםיתחילימסיים
ירקדצופותשעותכמהובכוללבישיבהשיושביםליואמדוברכהמכבתילקחתכדאיכמובן ·כןלעשיתעליהםשיוקל
אנייוכלוהנהויציל.(שמורהי"החרדי"לדחוביוצאיםשישפיעכדישליט"א,הדורוצדיקימגדילילזהועידוד
שהתירונליבעילםאחדדבשאי!לונלםמלאבפהלומראםהנזיהפדסיםלעניןלהצטרףמכזןהקט!אנייותד.הדבד
גדוליכל ,!נודאהפריצותממשהקצדים,הבגדיםאת . 0548443700שליהטלימטילעזירהמעוניןעיזרים.עידיהיו

שוםשאיןתשע"אתשריבחודשחתמושליט"אישראלזוואד.ממכרזמאיו.רהב.בברכה
עוברתוצמודיםקצריםבגדיםיהלובשתכולל,כללהיתרהעלוןעלכחולשד Iהיקדיםדמישחאעקבתאעורכילבכדו
כוןזצוקללה"הישראלגדיליכלדעתכוןיהודית,דחעלמאדחשובדברעללעורררציתיווכ!שמיםביראתשגדוש
וואזנר,הגר"שמרןלשיןיזהשליט"א,ישראלגדוליכלעדתלאפינומתחתשרצהבעיהעלמדבראניצניעית,בעניין

ומה ) 0732338800בטלפוןלשמוע(אפשרבמילה,מילהעלמדבדיםתמידלב.שנשיםבלינשיםשלתאיצהיצובדת
למשוישנעשובמלבישיםאיהקצרים,במלבושיםנעשהשלבעיקרילבושפיאותובעניניהעיניםשמידתצניעןת

חוטאיםעדים,ויבלאגםיאולידעים,ובייהםהעין,אתובעיקרהרווקותלהיפעתכ"כמתייחטיםילאנשיאות.
בןכאשתחדדית,כאשהנראיתאחדים,ולאאתומחטיאיםאתלשמירומשתדלמהביתיוצאאתההסמינר.בנית

כבתלאהתחתי!מהדחובהשחקניותכאחתאלאתורה ..יונ!צניעלאלבישלאפהפאהפההאפשדככלהעינים
תנדלוכישראלשאםאפשדבלתיפריז,בכתאלאארצנ~באחתלאינתקלבוברחהילרכשאתהעושהאתהמהאך
יהבןבכולללימדשהבעלבצעימהבישדאלישרוםדוריתוכלםסמינרבניתשלענקייתבקובציתאלאשנייםאו

 )"הליתשרנהמהליגיפוינהרמב"םפסקכוברעכ"ל.בישיבהחצאיותהרגל,בע.צבגרבייםהכללמןיוצאללאכמעט
לאלפ'ס·חסדספוזו"להגא.לערלסחלקלהםא'והוניסמחטואיהשיקשכל(באופןהברכייםאחריקצתהטבובמקרה
בעולםהאשהעונשכלכמעט )גיוסמ)[אויזו''ועץהפלאמכעלמבוגדותהדבהנםעכ"פחשוף).כבשרנראיתדרש'''אליבא
ישול,ס.י . Mיעקבבצניעות.תלויהבאיבעולםהזהלצעיריתלהידמיתאילישמנטותכךהולוכתווכ'נשואות

בדשותידמשיחא.עקבחאהחשובהגליוןעוןדלכבידהתריעינאחמירהדברשבאמתחושביםאתםאםוכן.'
נוכןעדיאידהילןנוגהכאידצידקיםואורחאישית,עובדאשבטמינרהדברותכןאי,יבכללהדיר,גדיליבפניבזאת

הנטתרהצידקהגה"קעםלישקרהמופלאמעשההיים.בגרבולםללכתמהיידעאינימסכימיםאול,אודודשים
ביתיאלהלכתיזציק"ל.לייביביץזאבנחמיההידה(רבואובשרכגלויותנראיתהריבכרההגייןהיכ!הדגל,צבע
כדי y)תש'שנתאיירדד"חבי(בלילבבני-בדקפראדובדחיעיליתיבתו ,\!נסלרסיבע .מכןיותראפי'

גרשאנימפנידחבהבידרההשי"תשיזכניממנילהתבדךעלכחישרוהברכה.השליםדמישחא""עקבתאלעוןד
יוכלתיילאלעשית,מהייעדואיניצרהבדירהבשכירותבמלאכההעוטקיםכלאתלבןרברציניהמבורכת,העשיה

ליאיןלקניתכוןהמחירמפניאחדתלידדהלעבוריתברד.להייהוידםלקרבמחידשיםווכחותאיתנהבבריאות
מבקשאנילי,פותחיםבדלתדיפקאניכאמוראפשרות.שלבתקיפהנמצאשאניביחודמאידאיתיקידבהעלי!

אצלצדדיבחדריושבהרבאותי,ימכניטיםהרבאצלליכנסאתלהוציאייה"כלפניהחלטתישניםכמהכברהתחזקו,ת
מימיןכטאות,שניישנםהשולח!ולצידיהקירמילהשילחןשאחדלעצמישאמרתילאחרוזאתב"ה.מהביתהאינטרנט

הכטאהיהימשמאלדברי-תורה,וכוקריאיהויד-יקריושבשהיאלעצמייאומרבמראהעצמיעלימסתכלבביקרשקם
כמהי'שבשאניאחריוב,לשבתבכדניהנ"לוהיהודיפניי,בלתישקרן.הואלעדתיאזבבית,אינטרנטלוישאםבטדר
גר"אני"היכןאותישואלהיאהיטב,בימביטוהרבדקותבקטואםליפולשלאחיסמה)איזועםמשנה(ולאאפשרי

שיאלהוארגעיםכמהאחריברחיבמשיב·יאניהדתייםשכלהלוואיהזה.אי

יפריצותייפילםרנכ
רעים""ובוכל

שחביישת

אינתתפ:ו

:גץבנ;ביל
אלאצביעזת
ירפילשם

היכי

תקדיש

מזוטשקא

!צי·ל

בנותאצליופיזההיהשלאנכדית,בפאהיתייפישלא
זהוודקתתהלל,היאדיידאתאשהכיהכשרו,תישדאל
רעיתיאתיפהי,ד)(שה"שקובפסירמוזאצלן.הייפי

דעיתו,אתיפהזהעלמקלטהיהקב"הפירש"יכתדצה,
דצויהכשאתשל,ךהיופיזהודרקעכ"ל,לירצייהכשאת

"חטדובשו"ת .כרציניבצניעיתנוהגתכשאתדהיינול.י
רש"<שכתבממהזה,למדספ"ז)אה"ע(מהד"תלאברהם"

לנוולההכי,להמדעבידנןאזהרה),ר"העב.(כתובותז"ל
מכללבועלה,עללהתנאיתשעשתהכמומדה,כנגדמדה

ז'צילמזיטשקאהר'ה'קשלפיושמירת-רב.ירא!מ,לאי
עידנית,בשיחהיישבשהיהבעתדרכונפלא.חידושהותה
היההמקוםעלהדע,לשו!דברימשמיעהיהמישהואם

פלאלראותאחריםיהיייםמביאיםהיייהודים .נרדם
 ...נרדםהואמידלשיה"ר.מדבריםרקהיאךזה.בריאה

הדב,אתלשאילאברןאותוובאלאחר,הדירהאתאשכיר
צריכיםוהםלידהלפניעימדתאשתושכןלעשות,עליימה

הדב,השיבובעיניהם,ח!מיצאוהכלידרהלעגידבדחיפית
כיוןאךל,ןמגיעהיהדידהצודקאתהשאמנםלךתדע

יעבורשהכליותוזכצריךכזוובשעהלידהלפנישאשתך
זו,ידרהעלללכתילאלוותרלךמצועהייתילכ!בשליס

יהתקשרהטלפו!מטפראתממנושלקחאלאעידןלא
עלייתרישבאמתהיהוהסוףזה.בדבדושכנעהלאשתי
שבלידותאףביותרקלהבצורהבןלהםונולדהדירה

ווכ.'לניתיחיםנצרכתהאשההיתהקודמות

לביית._הלדלאוכדיע
מקירב,םשהיימהאנשיםאחדשלהדאשוןלבניבברית

שצדידבגללטידבאןטנדק,להייתהיזמןביותר-אליו
הייםבאותובידושליםשלגירדלבטיףיד!,בביתלהיית

הבריתבעלשבינתולםכיוןאךלירושלים,לנסועיכלולא
הלןלאואףהבריתלבעלכליםאמדלא-אחדסנדקהזמין
שלאכדימביתי,דקיתכמהמדחקשהיהלמדותלבריתכלל

לאעצמוהבריתובעלווכ,'יכבדוהשנישהרבמצביווצר
זאת.גילהשמישהיארכוהתקיפהלאחראלאכללמזהידע

"אוללתהספרלאוריצאטובהבשעה-נחץוןספר
הנחוציםמופלאיםרזק(חמאמדימובאבי-רחהש

בפש,מסידותבמועט,הסתפקותצניעות,עבולנילדודנו,
שולחןעלנחנשהלב,שיבהטפדנושאים,המוןעודנ

 08- 9765927להשיג:רבנ!,מלכימאןמלכים

השבתיואניהבית"היליהיא"מתימשמשואתטפקאותי
בהםדקותכחמשלאחרלבית,הולןאניאומרשהרבמתי
יונלכבד"הואלשמשיאומדהיאתכופותבימביטהוא

לאשבאתיהזמןבכל .והלכתייצאתיואזלבית"ללכת
הגההוצאתיולאלבקששבאתימהעללבקשמטוגלהייתי
ישאלביהביטשהואהיטבהבנתיאח"כהנ"ל,מלבדמפי

הדירהבעני!צעריאתראהמידכלומרגר"אתה"היכן
תבואמתיאימרת:זאתהביתהולךהיאמתישאלואח"כ
לוהידודהואהבאותיבדקיתהבית-הדירהבעני!ישיעתי
זאתהבית",ללכתיוכלכבר"היאיטיכםואמרישיעה,
רחבלביתוילרהביתבעני!הגיעהכברהישרעהאומרת
בידרההייתיבכרטיוןבד"חב"הואכןכחפצי.וגדןל

הביאזצ"לוהרבאדכויםחודשיםלושייחלתידברהחדשה

ברק.א.בניובבב:ר !אחדברגעישועהלי
אשריכםדמשיחא""עקבתאהקחשהעלוןמעדכתלכבוד
בדירהמאיראורבבחינתלהיותשזכיתםחלקיכםיאשרי
ב"הכייאםהקדושה,עניינובונתמעטיאשדזה,חשוך

שיש ',האתדעחהארץומלאההפסיקלהתקייםמתחיל
שבקדושהבדבדיםלצעדנואבלבעילם,ומציותתידהדיבוי
מרביםהקדישבעלינכםיאתםדלא,ומדלאזלאעלמא
הנשאר"והיההכתוכ:שאמרשזהויאפשרבעולם.קדושה
"צידק"אמרשלאלו",יאמרקדישבידושלםיהנותדכציון

האחדיןבדידשימצאאפשדכי"קדיש",אלא ,"ד"חסיאי
חטדיסיהיואבלבתורה,עוסקיםוחסיידםצידקים
דמשיחא""עקבתאדירזהבדירהנסיוןעיקרכיקדישים,

זהכילו,יאמר"קדיש"אמרולכןשבקדישה,בענייניםהיא
בשניםרבותמלפנישמעתיוכאשדהנסיין.עיקדיהיה

דביהגאוןמדומשםשאמדבירושלים,המשגיחיםמאחד
עללייאמרואםמתפלאשאינוזצ"ל,שךמןמנחםאליעזר
כלאתעושהיבערבוכלו,היוםכלולומדישישבבחור

זהבדידניהיצרמלחמתעיקדזהכישבעולם,התועבות
כןיעלשבקדישה,בענייניםישראלשלעיניהםאתלהחשיך
אלו,בעניינוםחיזוקצריכוםהיראוםבבתישאפ,לוריאים

גםבהכרחמשפיעבחוץהנמצאהגדילהחישךכי
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