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שהאשהמאשו ]ע'ישופ"עאיסוויןשאבאיפן(
נוואות!ראונ- !פאה

לאוולטאכהחונולןנוליוקדושאותיתרזכמה
סאיבאנויכו ,אשריוסיכסמקובהפאישתנליזיעל

ציוונואשר'הבקהםיכמלהיכםלךםםלצחוקשותעל
ךהעביהוךיהךסןוגישלאהשינורתאצניעהלדיכבשאהך

רשיעעלרשיעתושנולונשיסאותבו ,)ןהדשתםורבתבאככםו
תיונשחקכאותנרוירהמקושיעוהמההרבבמשונחרחוי

חפצותלןכולאישרןתבניאדבוונשה?בומונינפשאניאדל
סיםשאלבווןנגבכךתןולכההכלוןכבןווואוונהדווצ

 Iשביסטהופשוניםיו ,ךווהתעל

הדיסקאתמחדשלהןציאזכינןרביםבקשתלאחר

MP3 הקדןשהזוהרשל
בניגןןזוטאןהאדרארבאהאדראקריאת

ל"זצכדוריצחקי 'רק,הגהלמקןבלןתיקתלמידמפי
ןלטהרתהלבחתילמתמסוגלתהזןהרשלשוןוכידןע
לילדיםןלהשמיע ,ברכבלשמיעהגםמןמלץהנמש.
 .הקןדשגידןלישיהין

;:>", I כJ'" PCI .ן:Jכ -neppp .ק:ן!>?? !I • 
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והצלחה (1\ ",ייעלבייסף lאלעד .ל"'משהיבה Iטובידיזיהגרשון~לע"ב
עית.יוצנהצלחהיעלבתנועהיהצלחה, (1\ "ר Iנול Iביאריאל ,מיזיסיבל
 ,.....אסתב(ןיעלילהצלחתטוב.כלירנסהופהצלחהס Iמוןב iמעי (1\

 oץ,

הופיע!
משמחתבשירה

חספראתגילהשותיבבוש

תוגהנהתזדבעום Iכוכ 'ב "םקיצזייוז"

ם IIח "וו.יחאהוובואמתיקמצזיםשיעומ

א."עזיול' Iקוצזישוענןמייכיוויאנונס

פה,'יקי jפואוהצופהרןדג

 Uת' Iרביברבר'סרהפבןא

נום.ורוהאחם Iהראשןנ

וחברחשוב,חפח mOב

 ."חוט 78חילמה

 fj!] 1ס l ?!]}' D:7נט
את:למהטפיר.םתרדההלץרח.
תנלבקן,אשר'וארייס ךת.::מןשתכ

תפן\צתר;טבכלהברעהצןץנן.:ם.
לפגיoכלךג-ישץןב.שחמיםש'ראל,

-לייצפושריבסהטפרתא
 ם'"ייבנואבית-כלתב"ברס
היהורי,חבהונטריגיאחהוכלל

עלה'שראל,ישאהנהגיז.חםץ
ור.ההטחונלזפו

כצי.סיולמונהיקינהגכטהקסט
עין.וומהויבסיגו,בצעחבלצו'1כסו
זןמשתהלצורן ,לבחכמלוקפוהש
תא-שגנעהרומאלכ' .ההלכה

 .י tח-'לאת

 •{ך

פרטיס:

 Iרזכלרעתה'אהכההליסקפ
ןנ'ם nהןכז"ארה •רערןוחלהשו
על·ו.

(עיסתורנוהוכשהפרערויהכלו
 .נפשלכלוהשהושןלכ,



יעקב!בארישיבתראוששפיראשמיאלמשחרביהצדיקרג.איןמרן-אביי!אמר
b היתהכזיבעילם!"הקדישהכחאתגגגיךוןכזי,בשעההמודעו.תלוחאלשיבלחזירבקשמטיילים,בעודםיהנה,יזבביגןוכדבקיתניצימה

(מתןרהספרירבימשהשובואל')ובני!שלהמיפלאהצדקותומדתותלמידוהרבחזרישאליתבלי ...משהולראותהואריצהואשהסבעתנפלא,מעשהאיתואתלשכיחנוכלאיר
חךזייפלאב.רןויקב_וובנוהמידעית,לוחאלשליט"אווזנבאיםאביהםרביהישיבתיהבגוןאתשרייחדיייכילםתלמידיי,עםהישיבה
לאמאודיגזהוטימאה,שלמואהמכלרבניסלדמאידמה ...בטיילוממשירבכאבבהמעייןהמידעה,לידגשגיתגעצוהשיוהכדיתורלפתע,אביי.'יאמולמיליםהמתיחסהידיע

הוזמןהפעמיםבאחתחלילה.חטאיםאגשיםבמקומלחייתשכלרבנושלמעשייעליוחזקיאולםן,,הבילאהתלמיד"הרגייאמו:המשווריםאתהישיבהואשהסה-
סמירשכןהמאוחשלגיתיחשוג,וגאצללשבותובניהיתהובהמהוהנהמיפלגת.יצניעותקדושהכולםיאמובמיליםהאםו"א tהחאתשאלזצ"למסאטמו

ו;רנה,וג.איתישללביתיבדרכוהיההישיבהוראשלים,התלמידשלתדהמתימציתמקיימיםכבובלבדאביי'
אתובניהויםהמאות,שלביתילאזיוהרכבהגיעאכשוובניכאשרהמליה,אםוגכן;לא.שמאאותירהתלמוד
אתיעלפריצית.בהששיוותסגיבהזוהיכיוואהעיגיותיכןעללחזירהחלמקיימיםאניבלבדאליבמילים
"חיזריםעקבותיו.עלולשיבלאחיריילחזירלגהגהירהבמילה.מילההמודעהאגושעתההריתירה,תלמודמצית
הובכאלגכגסומידבבחוצית,ובגיאמךיעקב",לבארזיבשעה ...וזהזהביוםדבקותמתורהגיגוןאתשרים
יוהווותו.קדישתיהיתהמיפלגתכהלביתו.גדרכיזהמיפעיתקיים ...וזיא,ןאםאףאולםהתווה!בלמיד

 ...ירינזויק'tםיחטמ!נזדותתאלקוועלובניחוךכך ...יזהתווה,תלמיךמציתמקיימיםאגן
ןבופלאה,היתהיאחדאחדכלשלבכבידוובנושלזהיוותיבאיוניוהןבועדהתיכןבאביי!!המזיבוהכלככלןתהרי

בשללכבוךךאיייםשאינםבאנשיםמדוברהיהכאשריגםשלהמשתוממותאביי!!אתאיהביםשאנוכמההוו!!
היהכיבכגידם.מאוינזהוובנןהיהטובים,הלאמעשיהםהשתןמםהתלמיד.גרגשסיים-אביי!!"ישמקוםבכל
ידעאיויסין.לשמחתהפעמיסבאחתובניהוזמןכאשוהבין,ולאהתלמידדבקותתירגניגוןשוגיפצח

שגודאימסוייםאיוחלפגושעתידהיאזיבשמחהכיובניליפשטבמהוהאןלםאלה!!ואתהעיןאשריעצומה.
יאיפןפניםבשיםוצהלארבניאךעליכם","שליםלייתןספקיתיי:כלאחוגנימילההמודעהתוןכעלזחייבני

ביואייםשענייניםשידעכייןאיוח,איחושלידיאתללחיץידי,·תלמאתה,"שימעבמילה_
היאיכולכליםיעשה?מהלי.מיוחסיםאסיויםידגויםכמהאתהשימעעלוגנ,'הקפידריפאייבהיואת
עשהמהלברכה?ידואתלהישיטילאגרגיםלהכלימילרדתאמירהטימאהגדקיתגזנאילםיים,מ<דוגל,חהל,כה

לפחיתגםואחד,אחדכלשללכבידושותיבוגי- '.וב'יבייםמייחדתקדישהלהיסיףעל,ביהמדיבר?בייםלעילםלל ל'לליוהבפעםבכלימוד.גיחישבגשועפיםאחוובסוגייה,
היההצבירידו.עליקשרהמטפחתיאתלקחשבפתיתימ,ביוםהרביתיהנוואה,הטימאהאתהדוףיניעזה!קשהלללל

ידלחץלאשמחהאיתהוכלפתוח,פצעלרבנישישיבטוח :~;;~~ ~~~~י~ז ~.~ל~';; ~~~;יל '~,~~~~~ ~~נו~~~ n,; ;~'~;מע~~ י~~~ב ח~;~~ו.~~ Z ~ ~~פ~~~ש ;~~ ~ו~מ~
ידואתללחיץרצהלשמחה,יהידיאיתיהגיעאכשולאיש!לקויאיהתעכגמידעיתלוחל,דוגנועצוהיימ.יהטיול

שילרבני-כנפייםלהעשתהייבוהשמיעהאילםובני,שלהאיריע!מתקיימשעהיבאיזייוםגאוזהבדיוקלואיזולל  ~ללענקמידעתזיהיתהיו.עויהתשהיתההמודעהאת
היתהכזו ...לבוכהידהייםלוחץאונייהיאהיד,עלפצעהוסיףזויבשעההנקיב,המיעדאתהיטבזכוואניווצהלל

לתתחזקאתהגמ ...השםוענידתבתווהלהתחזקבקדושה,יעקב.בבאוהתקיימאימושהיהפרוץאוועעהמכריזה וי'«יא.ואח,דאחדכלשלבכבודוגתהמופזהיוותומדתללכת.המשיךואחואיתהקואהמודעה,עלרבנןהסתכל
--------------------------------------------------------------------------------- ~~ר «o, ~ ..v יiIו.aכ..«!י-י!.,

תצעקיכילכםמהאזשלמדיבתורהבהלכההיתרלכן
כל~יהמאמציםאתלהפנותישדעתי,לעניותולכן,עלינו?
(מכתבןלטובה.שינוינואהדעתי,לעניותואז,הב"ל

המעוכת)-פחצ~נו·עהדףקוצרימ~נימאודאווןהחשוב
'Iכזבי: .(לDיlזlכשמשכיתרסת.' 

ואשריאשריכםדמשיחא"."עקבתאמן"ל Uידיזלכבוך
הדוומכשולותעלבפרץמהעומדיםבהיותכמחלקיכם

בזהצופתידמשיחא"."עקבתאהניואהעליוע"ייזאת
מופסתעלושמתיהיז<כניוכו,'שתתפללויאבקשסדכם
שליט"אהדירגדילידבויעםגדיליםפלקטיטביתי

ישואל,לעםהנכרותהפאהשלהנוראהבגנותותמונותיהם
העובויםשלליבטתשומתאתמעורושזהוואהיהנני

הזעקהעליהךבו~סותהבת<םותובואםואפשרישבים,
יעוהוה'וושםיעשהויתכושמאהפאותלבוששלהניראה

שלימהגאולהלגאולינוויחישממרוםטהרהרוחעלינו
זובת.ירולlפ!ב'ידידןוגזיעלדוארייאתכיקי.א .אוכ"ר

 0527652509לטלילהתקשריוכלהללןכפלקטיםהמעונין

לתגובותלהתיחסבוצוגידשמיחא",ןו:ט"באתהגלויןלעדוד
מעל):לבוש ...(יחסיתהחדשהב~וצהשעסקמכתביעל

מועדיםכולנוהקוואים:ילכללהשינים.לארגוניםהברן.
 !כחכםישרידכם,עלהמחולקיםוהחיזוקההסברהלחומרי

 !מפווטתבציוהוהסברחיזוקהנ"לבנושאואיתילאאר
דעת,ילעניותהעלון,ע"גפניחיוע"כנמוצת,מחאהולא

רוחבעל:חיזוקדבויכרשלבושהלאשהלתתשייןפחית
במשל:ואסבירוכו.'וכויהגרביימעוביבס"מ,הבגדים
הובהכ,לתהוכבועוזהלא bבומשתוללתש~וצהלשויפה
לא,האםנווכפותשופןתהחח,לוובמהלכהטובית,חלקות
והנמשלמבהילים?למימדיםשחגעבהלפנילכבותו?ימהרו
הפיוצההתפשטותמהיויתאתאנושריאיםיבפוט ...מיבו
שבידו,מיכלאוהקדושים,האוגוניםיוכלואםלכןהזו.
ותכל,תתמציתובואחדדףלכתובתורה.דעתפ"ע

לנשיםולתניהנ"ל.בנושאוקמחלב.והכאבההסבר,
אשמחהחדשה.בשויפההמהיוותלטפלכנ"ל.הלבושות
מספריאתואצרףלעזורשאוכלדרדבכללמשי(בהלהירתם
יר'Q(ן<לס..א . 052-768t9 ~ 1בלבד:(לנשיםהאישי
עללכבודולהודותוציתיהרכיס.זמכהחהדיסהרכלככוד
אשרגדילתו,פללמיערכוישעומיאשרהנפלאהעלין
וע"ויו"שבתיוהובותוחזקגותחתיותמשאולוביםהציל

כלכיאמויצ<דקיםשכמהוכידועמצ<דקיםמעשיות
חיליי<שומצדיקים.ממעשייתהיההילעבודתהתעורוותם
הנ"לבעלוןיתמכולמעןמבקשאנכיאתיואתלאווייתא.

נקואשניםכמהאחוי(גםעתבכלנחטףממשאשר
תווהודבו;ףרבים,מזכיבכללהמסוועכלובודאיבשקיקה)

..א.אהכ:ןכרiכיסדאווייתא).תמכין '''ע(קוגותמעות

';ןברזהויאמץחזק .יצ"ודמשיחאעקבתאהלבווןעייךלכביי
ולתהילה,לשבחואויסגולהלעםהגאולהימקרבנפלא
מתחזקמנוהטועםכללדווני,הבאהגדולהרביםזיכוי

כברזהיקרעלוןאחריעוקבהנביוקדישה.שמיםביואת
בעבודתמוובהתועלממנוומפיקלפחותשנה-15כבמשר

זוגתיעםנישךאייקודםעימי.שאועמעשהלצייורציני '.ה
רוח',למורתהדברוהיה~אהעמלילןהיאוצתהתחי,'
לבמקרבתפילהמלבדכלוםלהועילבידיהיהלאאמבם
שיבתהנישואיבוקידםעודפלאזהיראהעולם,לבווא
נהוגגש(שבכרבזהעקרוניתמאודשהיתהאףדעתה

בדרןבמטפחתלילרלבבחפץוהסכימהבמשפחתה)
תהילותכלל.לשכנעהבלאזאתוכלהקדושיתאימותינו

בתפילהלהועיל,כולכמהאחדלכל(וכחומכןיתבור,להי
ביתכלשנזכהב(,,למות.ה'וצוןלעשותואמיתיתכנה

יי R.אסבקויב.שלימהלאגולהישראל
צורף t.iהישיעות.ובכללמצוותחזכןדשמיאחכ<קבאתללבוןן
שהתינוקאמושבעליבעבורלעלון.תוומהש"ח 50בזאת
באןזביים.ה'בעזרתיתרפאהודיהברקתבןאברהםשלני
לבכותהפסיקאברהטשיח' 50לכםלתרוםחשבשוקברגע
הדלקתלויחזורולא,ותר,סבולילאוהלויאיינרדם

גםתיכלוואםלמציות,תזכוהתוף.בעןרהקרעלוויתאחה
יללית .ilר'IIדוו • CD'ג.אותו.לברך
 !וברכהשלוםדמשיחא""עקבתאוהחשןבהיקרהגליוןלככיי
זצ"לרפילהרריאבוהםרביהגה"צעלכתבתם 298בגל,יו
עלאותושואליםהייוכאשרמדהימההיתהבקיאותואשו
ופעמוהשורה.הדףעלמצביעמידהיהמסויםמקיו

לועבההמקווות,כלאתזוכואבאאיןבניכששאלו
ע"ש.לשכלח?!",אפשראיךשאוהביםדגר J 'גתמ(הה:

דברוזכוונילפניהעלהזה,נפלאמעשהקואתיכאשו
זיע"אהכהןמאירושואלוביהגאוןמאח;והגדולהכהן
(מעשיהתווה"עלחיים"חפץהנפלאבספובכתבואשר
הגאיולדברילשב'חטעםויתניוד)עמישלח!<רשתלמלר
מעלתוע"דלאמר:כתובקדשייבדברילמעלה,עליון

חמשנהאתמפושהחיהלזכוון,ביחסהתיוהחביבות
וכן:זכאיבןלו"ילוהייתלמידיםחמשהמיי'.פ"בבאבןת

ולכאורהוכו.'טיפהמאבדשאנגוסודבורהןוקבןוכבוו"א
אלאביגיעהלאדםהנקנותהמעלותמןהזכרוןמעלתא,ן
הלאאבותיבמסכתית:חבוואמאתשחיבונפלאזכווןכח
אםלקנותן,האדםשעלימדותבמעלןתפרקחכמ'נושני

בלבולנטועאחותבדוראומקשיבימחבריםבדבוק
אחוואולםטוב"."עשהשלהוגלע"יהטיבןתהמדית

ע"יהנקניתמעלההואשבאדםהוכוו(כחגםהתביננית
בזקניתושספראחדזקןהיהשבעייותנוזכירנייעמל.יגיעה
העוורהדורעבוויוכיהשקיטראירב,לדיתי,שואהמה

התמיבהאתהזההזקןתאווהנהשנה,שבעיםלפני
לבניםסוסיםלשבירתומההיתהשהעגלהעיין,המרהיבה

לואשי,חבושמריבעכיבעעםצבאמ<דלבושהיהיהנהג

עלשישבא'רהאדומיתלחווועםהנהגמראהתאראף
עמדיכהכאלה,מובהקיםיסמניםועידהמישכותעםדיכנו

מיישולהיפרשנח,שבעיסשלובזמןזכווניכחלזקןלי
באמתיאשובוחיבבגואתפגשתאםאותרשיאלשהו'א
אינךילכןלולברשמתלאאבלפעמים.הרבהאיתיואית
שלהפרטיםכלבזקגיתןשזכרהזהשהזקןהריאיתי.זוכו

מפנ'רקהואהעיירהדךרהקיסועברעתההיא,החגיגה

לראותמעשהבשעתהשתוקקוהיאאזבוהיתהשילדןת
שכחישלאעדבילדותןבליבינחרתדהדברהקיסראת

לביעלד"תשבתןהירקניסבןבו"אהיאכןבזקניתי.אפ,לן
לאהתווהמדבויאחדדבושאפ'לועדבפוזהבהשתוקקות

שכ"כהתןוהחביבותעלאותיזהסו,דבןרממששכח
מןוזוהילבו,עלחרותחשבעשיתעדעליוהתירהנתאהבה
אלאנקגותושאיגןבהןלהדבקהאדםשעלהטובותהמדוח
שאמום.למיהדבריםויפיםחןחכםפיודבריע"כ.ביגיעה.

רתכב"א.יר'Q(ןל.סדשיווני'אקראת!בההייס.:כדימיכברהכ
צועקימאתםהבהרב!דמשיאח"-שלוט"עקבאתלגידןלכבוד
במצוותהביואההפירצהעלעלונכםגבימעלהרבה

לעניותובכןוכו.'הרחובפגעיאתבזהימאשימיםהצביעות
הישיביתבחוריבנודווקאנעיץהבעיהשורשדעת.י

אתמלמדיםכידועא.בנשים.דויקאולאיואברכים
הצניעותמצוותאתאריכו'מווכוגמוא,בישיבההבחירים
להשתךר,הבחןובאכאשרואזמה,משיםזונחיםבאשה

מחפשיהיאלהסתכלעליובאמתמהעליודעהואאון
פרנסהולהביאלעבודלצאתשתוכל'להימשכבחווה
ואשיעלדעת.ילעניןתולבשל,לכבסושיודעתהביתה

הגדוליתביש'בותילמדושכילםיחדלהתאחדהישיבות
גודלאתבאשההצניעותמציותעליוםבכלוב"קיבוצים"

והכימכר,המדבויםספרימולתתהעויןיחומוהחיוב
ישואללעםשישדקדושהגאוהבבחוריםלהכביס-חשיב

לצפותאפשרואזוכויו:נויינאהטיבההואוכמהמצווהכזי
הבחדוהאצללחפשמהידעלש(די.ןבחוריגיעשכאשר

שבמןשלקייתישובכרוהלצים,מהמלעיגיםיבישילא
ןכשתיראבהודחויןתלמבוישותצבועותהלאיהפכוהזמן
בשב,לרקיהיהזהאם(ואפילולטובה,דוכןישנוזאת

לשמה"!).באלשמהשלא"מתורנאמרכברהוילהתחתו,
ישכב"ל,כליםלוויתנוכנ"לדקדושהעזותבבעליכניסר
לעניותאבלהוחןב!~געיעםאפילןלטיבהלשינןילצפית
יצעקותהנשיםאספיתשכלהךיכן,ינהגולאאםדעתי,

תמודלאשהכיויאים)שאני(כפיכל-כךייעילולאהובבכם
בישיבה,למדבעליבאומרה:עצמהאתלהכשיותירוץיהיה
למוותעמילהשתךרהסכיםהיאאםוהל;כה,תווהיידע
הואא,ןהחתינהאחוייגםכרימתנהגתכרלביש;רשאני
לבושהכשאגילוחיבעמיייצאעידמזאתויתוהל.ימעיו

עימיהולך-מזהייתוועןדכולם,לעיניכרומתנהגתןכ
-.-------------------,-הזקןעםפויצותלחגי,יתעימיונכנספויציםלוחובות
הלאבתהלתהיהנבתשוהוחז-"כנוןאוילותטנ 'וחתלהצל(כאשרכולםלעיניהחסיד.יוהלבושקאווכותיהפאית
שבשמיטלאביהטתועיטבגיטלהשיבבדרקהסגולה ~ j ~~ ;i ~~~~~ ; ~~ ii ~ i===::::::= ~ב:ו~ד~אי~מ~צ~א jש~וי~ה~ ;,iI. ~)'~ג iיו~גיקיגגב.רחיבלצעו:בעינ:ראיתי

ןהותשלאוחשגל l(גהן .וח"ה l(רלתרבותיצאושגרחים :"הוגשת"ערןגאןהםלופאלטפרןלשוזהו
שהחדינהלנקחתשה,גשותגמריזהחלהלטנו .ה l(רותבלתרייצאואביהמםיחשברתבואןבוהןלהיפוך.

תשבבערדעםשוחתנינהלבחובת.שלעתוחלובחואפלשע"בקוסהששאנוובחהתאותשיםוקהוחל
ם(םעפבייהיתה .םמיעפיבתשבשלשאבןתלבתנהילבהשידנ .אהבהבתשלשהחליתחפ"אאחואבה

יםאםשםעאוטהחםש,העלנתובתוהנהלביםשמחקחכאח"ו .םיחשביגשלתוהחלעםיחדוובהתנ
פ"פבלברע(נןכאשכירבתהרעבאחוהנהיהלבשםשנ"ו .הנזתנתיבשורההתהאותחתואחת.רהושב
 .הנהלביל I(בושנתבתנהאתפג"בותהנאיקי"כאח .יבה"לטםישםלילבךהפתש(הערתותיבלצאיש

 .)יהרנ(זקובדוהוזימפלאאהרחוותייאודחאועשבשםשתניחקידצשלובקביכהלבהאחתשיםנ"חאו
057-31ל"בפא"טישלהח"חחדאתאםתנעובישדננועוזוולהטבפוסםןאנא וים!אחנמיזקחתיזםעל 70574



המערבי!בכותלשבתערבבכלהנמצאבאינובארםהאתלוהראה
ז'צל'~ח\סיןזבאבנימיןרבירג.'זדק'ירבנימירניוולג-רגירים

ןובזלמחייחחסישתב'יב
בכותללשוהיםמיוחדעונגהיהשבתערב
ז"צלחשיוזאבבנימיורירבנואתלראותהמערבי
ביתלשרידהמלכהשבתקודםטפורותשעותהמגיע

מנהגואתהטביררבנוהמערבי,הכיתלמקדשנו
שלדרכוהתוכ!:בזהשבתערבבכללכותלללכת
היתהז"צ)לחשי!ישעיהר'(הג"זוצלברכהזכריגיטבי

מחחילתאחתבחבורהתורהללמודהשבועכלללכת
למקיםחיזרהיהשישייביוםשישי,יוםעדהשביע
לביתהוןלהיהלביתומג'עשהיהתיכףאילםמגוריו,
עדבתורהועוטקהטמוךהכנטת

ר'(הגה"צאביהשבת,כגיטת

דברלולהביאנהגז"צ)לנחמיה
שבת,ערבבכלהכבטתלביתמאכל

וביוםהיותכילבנו,טביוהטביר
כולםעטוקיםבצהךייםשישי

וחטרקודששבתלצרכיבהכבות
כךמתנהגלכובעולם,תורההרבה
יכוליםביתיבלשבתההכגותואצלי

 ...בלעדוגםלהטתדר
באיבן,.באיחםחיחז:ר
אחתפעםלטפר:בבורוהמשיי
המאכלאתלולהביאבגואיחר
לטיבתאביוושאלושבת,בערב

ארעהדברכיכנו,השיבוהעיכוב,

רכיהקדושהצדיקאתשראהמפני

שילךליואמרז"צלשאידקרגחום
אבןלידויעמודהמערבילכןתל
וחזרכ.ןעשהןאכ!שם,ראהמהלוייגידפלונית

לב!,לבןשאחדזקןשםשראהלןןאמרנחןםלרבי
ע"האביניאברהםהיהשזהןלדענחןם,רבילואמר
המערבילכןתלבאיםהאבותערש"קבכלשכן

רצונכםאןמר:הצידקטביהיהאזןמנילהתפלל.
לעשןתתוכלו ?ןיעקגיצחקאברהםלקבריללכת

מגיעיםלשםהמעובי,בכיתלשבתערבבכלזאת
ערבבכלמגיעזצ"לרבנןהיהולןכהקדושים.האבות
ןנעלםבאהיהאשרחןליןבתקןפתאףלכותל,שבת

 ...הרןפאיםיידעתללאהחןליםמביתנפשבמטיוות
ל'lכחל_כייכביבבכוכברסוכ

להכניטברצןתורבנורכה,כשמחהשוויאז

נערלכלאמובנערים,תורהואהבתחשקות
שורהבא'זימטמרלהכניטיוכלוכייחפוץ,אשר

הןאהמממראתשיתקעווהיכ!שיחפצי,בישיט
באמת,הוהוכרפה,כעלהשורהאתימשירז'ציל
ןכלב"שט.המופלאהבקיאןתןגדוללפלאיהיה
טפחיים,ימכטהטפחמגלהבבחינתעשהזאת

שיעורלאי!ןשפליתצניעותהיהכוליכלכאשר
המופלאה.בפשטותולהתנהגחזריתיכףיעןר,
טיפר,של,"טאקיוואקדודטוינר'הר"זוצבכדו

היהלילהשבכלזקנותובימיתקופההיתהכי

תשכחאלהטבא:ליאומר •
(אשרהל,להבחצותלהעירנ,

צעירןתומימיבקביעותהיה

מחצותותורהבתפילהעוטק
ליקשהוהיההבוקר),עד

רבותפעמיםשכ!מאד.הדבר

חזרחצותקידםשעהחצירק

מטראשומהשיעוריםהסבא

למיטב).אלפיםחזוו(כהם
שעהחצילויטפיקוכיצד
לאאםואבי"אויאך,שינה.
חצות,בשעתמעירוהייתי

באומרימכ.רלוהיהצעראיזה
כלאתממנוילקחתלי:

 ..חיותי.'
 לו,,,במלייןזועבחכיוב

כהושמחחוטףהיהמצוהכל

היינולמשלדולר,במליווכעתזכהשאדםכמן
לחטוףוהשתוקקותבחדיהרץהיהאיךרואים

שמחה.ובאיזיחיןתבאיזיכהני'ם'"ברכתעור

חלליכלאשר ...העולםבזהמצוהעודלחטוף
ראתה!עיןאשריאחת.למצוהשוויםלאהעולם

וטבבחלטיבחסיודאם
ז"צלחשיוהרברבנישלידמעותיוזעקותיוגולר
שאיועדתידרה.היתההקרושהשמירתעל

ופעמיםזי,נקידהעלזעקשלאכמעטשיעור
והיהבןכנזהוןשלאאנשיםאליישבאןרבות
אתלשעראי!באומרי:פניהםעלמכויחםהרב

בזההנכשליםשלהעל,וובעולםהקשהעונשם
בןכהנזהידםשלהנשגבההמעלהאתולהיפר
והיהאליהם.להתקובפוחידםמלאכיםשאפילו

בכלל,ןתהבעיןתשורשכלכיזןעקרב

רבותופעמיםזי.מנקודהבאיםובפוטיות

אימרהיהצרות,עםאנשיםאליובאיםכשהיי
תשמרוואםהיטודבשמירתתלייהכללהם:

כליפתרואזיןוכ',ןמחשביתיכםיעניכם
מצרןתיהם.נושעוצייתןאשויאלובעיותיכם

ולונח?וכ:רעל-דמנוותסזריז
מיכלואוסו:דמעיחסורידהיהאחתלא

תיקי{הואהעיקרתשיגה,לעשותשריצה-,"
וננליוביהעומזיהמעשהחסדש Iאזיזני Iראשעלתחילםמישכוכתוחלחלהבפחדמדברשהינוכירחוךהיטיד. _ ב,ה,,צ,ו,תוליקה,סבןוןשמעאביןולע"(-"ןיהדהויותאיויעתבכלנכשליאשרלאיחםהעל,וןבעילםמהנעשה %

העולםבזהידוכםמעשיהםתקנוולאבכן
חייית. Dחןוניי,מוכא.ןוןגיהי . ,
הבטהכדייתוןישואלה'ביתבוהגחיןזצ"ל,מגיוישראלה'ביתהרה"קשההבהמטיימתבבריתלהייתלרבנילונזדמן

זהדברולשמועןטהירות)קדושותעינים(דהייניהיפות"העיניםעםהזההאברןהןא"מיאיתיהטובביםבפניהתבטאמעמיקה
היא.זיטרתאמילתאלאיישראלה·ביתמפי

"--

נהנןשלבוכבוחריפהתקלהארעהאחת,שבתערב
שלהמשאבהןכיעקבה"ין,"בחאליעזוו'המסיר
אתשבדקמוןסבעל .כלילהשמומוהתריקנההרכב
יוכלהשבתלאחרןרקמייכבתהבעיהכיאמר:הרכג

יוםגאותוהשבת.לאחראליושיביאובקשולתקנה,
התפלאאולםלכותל,לנטיעכדרכירבנוהתכונן
כילומשהיבהרמונית,להזמיןריצהאליעזווימדוע

אליעזו,ר'ואמו:נענההפוטי,בוכבלנסיעאפראי
הלהלכןתל.כדרכנוברכבךניטעתצאל.'בשמחה"כי

עלתזוובניאךמציאותי,לאהדברכילהסביוניסה

~ 

יאכושיב,דבריו

מוביציאתם ...שמן(ללאהרוטההמשאבהכאשר
ןמידתצארבשמחהכי"רבבו:לןאמרשןבהכותל
מןיותרהרבלביתבמהיריתיהגיעיבניסעההחלי
רכביאתאליעזרר'לקחמכןשלאחרבשביע ...הרגיל
עלהלהתמההמוןסבעל'עייהרבכומשנבדקלמוןס

כבותקנתהויממנילצחיק:באתאליעזווימייעדני
במשאבהוהשמןמצייינת,המשאבה ...הבעיהאת

ביוםארעאשראתבקצרהלוטיפרהלה ...מלא
חשי!הרבמורנושלוקדושתוגדולתויעלשישי,
לקחתניאתהח"בןאמר:התרגשהמיןסגעלז'ציל,

 ...הזהמהרבלהתברד
משמ,.אמ'שזיבאחסממישתתקועהיןכ

שקרעל,ההקדישההתווהבחכמתרבנוהיהגדול
תורתבהרבצתהכירוהווביסכייאםהפוגה,ללא

זההיה-בנגלה.אףהיהפלאומאגוואילםהנטתר,
והיהברק,בבנישיעורמסואשרעתהימיםבאחד

הרהגזירועאתמעביריווצקדהתפילהתשיבה
rש 80כסךגליוננולהחזקתתרומההשולחכל

נ!כיוסואנושמותאובעהאלינולשלוחיוכל
ואאדרו·חערבבהבקשהפרוטעסבתפילה

זיע"א,הקדושהחייםאוולשצירנועל

ירושלים 57194ת.זהכתובת

מרוקו!וחכמיובגאוניזצ"ל·טימסיתואובורביהגה"ק
בי_היגועיאלדבילברעונביקיזובגלןבכסב

ראןבו""דידאירבנןשללטפרובהקדמהטימטית,עמרסר'נכדימטפר
יומא(עייוצריקיםהל"ימ!יאחדהדןךמגדוליאיהיהרגנןהתןכו:גזה
יגעמעיניהתורהאתקייםזצ"להרב .)ב"עצזיבטנהדרי!ע"במה

האומניתכלאתהניחישים,כיוםולילההתורהחדריבכלוטרח
הןלאחתשפעםימעשהתמיד.שגהובאהבתהבתורהיעסקשבעילם

פנייליבייהיהשלאמקפידתמידוהיהמשהולטדרא'לכפרובנו
כריןבתירח'דןשאיזהבילחשושברצונופטיקל,רייבאתויה,מרברי
מעברכמעטגדולקוץברגלונכנטשאפי'כדיעדמאןד,העמיקהילוכן
כשהגיעוורקבו,הוגישילאלגער
חזקיםכאביםהרנישאזחפצםלמחיז
מאנשיאחדערבישבאעדמאוד,

מרגלו.הקיץלויהוציאהכפר

ספריי?בהכתנממשיריארנדמיע
וכלוטהןרקדושחטירהיהרבינן
הקודשטהרתעלאוכלהיהימיו

מעשיוכללן,מדרטע"הובגיד
יימייםהיוםהנהגותיויכל

הקבלהדבריעלהיומיוטידם
זיע"איהאר'''ורבינן,ק rזךה

בכלמצוהכלמקייםיהיה
וכוינותיה.ידקדוקיהפרטיה

הדיןמשוותלפניםמתנהג
ולכומטהיכלפ,גזעלהכלפי

עלפיוושיםשבעיםוכתבספרים.ג'לחברוזכהבידוהתקיימהחכמתן
שלוס.מנוחתבט'התיוהשלהראשוןהפטיק

(שלאלאורפךיו bב'בהוצאתשעטקבזמןכימטפרעמרםר'ודנכ
והפטיקכמעטבעיניןואהשלאלמצבהגיעבחייי)רבנוהדפיטם
ממשיךאינךמדיעואמו:בחליםובנואליוהגיעיהנהזו,ממלאכה
לויבטיחשאםרבנולואמרמצבו.אתלומשהבהירטפריי?בהכנת
שיראהעליייתפללבטפויו,להתעטקימשיךטובבעיניןיראהשאם
יאמררופא,אצלבעיניוטיפיללעשותהלרמכולאחולו.והבטיחטוב,

מהטיפוליצאאחדארםשרקלייזרבמוכנתקלוששהיסכויהרןפאלו
הטיפוללעשותביקשיבכ"זחדשה,היתהאזוהמכןנההיותבהצלחה
יאכןטפריןבהכנתלהמשיךיכלוכךבעיניו,לראותוחזובעז"הוהצל,ח

רבנו.תפילתבאמתהתקיימה

בחביטב,נr.ריבי

זזיםהיןהנשיםכלברחובהילךשהיהובעתמופלאה,היתהקדישתו
עברילארגנואתלחנוקאחדערביבאפעםכימטיפרואףהצידה.
 .בנהרוטגעימיםכמה

בבית?",אזרגמדחחיב
לשל,שלמחצהלוקחשהיהערביאויטשוכרשהיהדשהלוהיה

קודםעקבהוהיאמהשדה,לגנובהפוע'שלאשתווצתהופעםולרביע,
הלכהואכ!זממה,להפיגתוכלשאזבכ'ילומדבביתונמצארבנואם

(שנמצאלשדהןכשבאהכדרכי,ילומדיושברבנואזןהיהלראיתו
ןרצתהשןב,באהזמןלאחרשם,שהואראתהמביתוןמקוםבקרבת
באהמכ!ולאחובביתו,לומדשהיאוראתהבדקהראשיתאןלםלגנוב
ילאבשדה,נמצאשהןאואתהלתדהמתהאןלםלגניב,בכדילשדה
אתלההראוהשמייםומןמלגנוב.נמנעהוכר ...פההולךמההבינה
זיע"א.לפלא.ויהימהשדה,חגנובשלאבכ'יהק:דמותו

חנ!בטיןויביתאיצופלםר!ב.ייפסיי
בעיניומשהישריאחשהאדםבאומרידעבירהיטרטוריחר'יל,באיעינא :).חפ"אברכית(ירושלמ'חגמ'דבויאתלצייוהיהדרכו

אחדנהרגהימיםבאחרתוכני:יזהבפילניהשהיהמעשהכדעלוהביאבןכ.מוגיששאינוא'עיפביונחקקבעיןנכנטתיכףזה
אתהציעמטייםפויפסוונכבד.כספיפוטיקגלהרוצחאתשיגלהאדםשכלהגטיחההמקןמיחיהממשלההממשלה,משרי
החוצה.הנפטראתוהוציאולדגויוהטכימוהשלטיניתמקגרו.הנפטואתשייציאיבתנאיהויצחאתלגליתשביכולתועצמו

בתמוגהכולםיראיהחמונהאתופטורהפרהיציאהכל,לתדהמתוהנה,הנפטר,עיניאתוצילםגדילהמצלמהלקחהפריפטןר
נחקקשממתכלמהכלארםיכלהיותלעומתם:נענההדגר.לפשרהפריפטיראתהללוכששאלישהיר,גהיאךעצמוהריצחאת

האחרונהוההטתכליתיהייתכו,לפנישנחקקמהאתממתירההאחרונהההטתכלןתאזיניטףדברעליכשמטתכלגעיו,הדבר
הרב:טייסןכועלהנרצח.שלןבעימצולמתהיתההריצחדמיתלןכר"חל.נפשרצחואשוארםגאותיכמיבוהיתההנפטרשל

יראווהכלהידןאתל,תועתידבפריצותוחימרןקלבנשיםהבטהכלןעלגיעו,לוחנקקמטתכלשהאדםמהכלכי .רואיסמכאו
 , .בכרנזהראשרלאדםיהאמל(lהכמהמרובה,טןגהומידהמעלה.שלבב"דלי

והתעל'ן",כבותלירבבתאיחא
יזקןיאיזהעלפעםאחרפעםחלםאשרבצרפת,המתגורריהוידפעםהיהכילני,טיפרשלי"טאןישחיצחקר'הרה"גנכדו

י,חדארצהיבואכילויעץדודוהקודש,בארץהמתגיורלדודוחלומותיואתוטיפרנשברהלהה:לדרדחזורושובשובהמעוררו
תהליםואומרהיישגיזקו'איזהלפתעהיאריאהלכןתלבהגיעםןהנה,לה.'להתפללהמערביהכיתלמקדשנוביתלשרידיטעו
כמ~גחלןםלוהיפיעאשרהזקוזהכיטיפר?הלהקרהמהשאלוהילהכרתומשחזרבמקום.והתעלףנפלפנייאתראהרקהלה

מאשראחרלאהיהזהזק! ...שטויןתתדגרלאואמר:הצטערזקן,אותוזאתמשטפרולמןטב,יחוזרכיבהזהיריבצרפת,פעמים
גלייןלאוריוצאובזכיתומילדותנןעודהטתןפפנובצילןאשווקדושצדיקאותושלהגדילהזכותוז'ציל.חשיןזאבבנימיןרבנן
בח"לתקןכולנו"שנזכהעת:בכלהקדושהוכלשונוועוין,חטאמכלרחיקיםיתפילה,בתירהימנואתלגליתבעדנויגןזה,קט!

ואמן.אמ!העילם"בזהלתק!צריכיםאנואשרכלאתחיותנו

אףחרוןהמסירונi-זהחשווברורנחשוניונiאלף-משמחתרה


