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מוערהנעיתוןהתפרסמהשבועשבאיתולההבהירמידעלעמדימייםחיייתמציתהיההקדושההתווהלימיד

גנועלהייתעלולזובתקיפההטלקלפיהכשרוחיגיףמטעםיכהנה.כהנהבזהלהאריךיניתןהאחרוו,יומויעדערתו

בהיותושאףלפלאהדברייהיהיטב.לבידקווישבחולעיםשלהאחורייםבטפטליםיישבהיהיוממידרבותשעות

שלוהונילהמהחנרהמניתקיחלוש,תשושאבות""בביתלהרבהמשינהיהואףבתורה,והינחמש'ה'"זכרוןניהכ"נ

אתדייקאבעיתווהקראיתבקריאהקולטהעולס.ומהוויוידיעותימאוצרותלהםומעניקבלימודשאלותששאלוחו

פעם!שלאביב-תלוצדיקימחכמז-ל IIזציפתאברהםרביצ IIהגה-בוראו!לעבודתכצבירץ
ויהינווהמועידם,השבתקדושתאתחבושלמששביתןלה'כועידתודקיעיסכוק'עיתתככציייזכנשרלק

הפרידהלנוהיהוקשהוהחגהשבתלבאומחכיםמצפיםהיהשלי,המופלאההתפילהיעבידתבחורהגדילתימלבדרץהיחתמידבוראי,לעבידתזריזהיהז"צליפתאברהםוי

אלי,מווממיםבימיםממנוהשייהיהיאלבוואו,כיטיפיואתלהביעבוטפתדיךלווכןישראל,ילדילמוליאםהשחיטהלמלאכתאםלמצוית,

 ...הבועמיסאתלכםאירי W'תכמהיחינוכמשוררידועהיחבתימןנהיותיעוד .והפיוטיםומעשיםנמצוותהיהעיטוקוכללחיליס,נפשלפד,ון

לנריתותמגיעשהיהנעתאחתלאהביעבפיוטיובתימן.שנעלמושירהספריללימודמשכיםוהיהלבטלה,פנאילוהיחלאטובים.

היהאלאמעותלקחשלאידלאישראלשלטבלםועלהשכינה,צעראחייטוריילמריתהרבים.ילזיכויטובוםולמעישםהחורה

כדבתןוכטףשטרותמינחבוקעוהיהשחרב,המקדשביתעלנגלות,שעליואוכריתעללומוידעיםכשהיוהרבים,ומכאוביו

תשאירולהםאומרוהיההבשמים,אהכהמתןוהלבמעומקבשירתורק'עוטלש'כןוהחנירהמדהקלתחיה,קם<אכליהיהלשחוט,לבוא

נתןוןכברכה,זההבשמיםלכםכיבאומרושבשמים,לאביוונענועיםשבשמים.אביורצוןלעשותבכל,לותורץהכאבים,

חםכישראה(גאופןכטףנחכמהלהם ."תפילח"בגימטריה"שירח"ביתיבניאתלהאכילבוער-ל·יתןמי

'מיושכלזצ"ל,יפתריואכזבזקקים).תשכינהצעיעלרצהלאוהמ'לההשחיטהבמלאכתאומןשהיחלמרות

הרבים,ולזיכויהילעבודתקושדהיולילה,כלבחצותלקוםהיתהבקושדדרכועלואףשעש~,המצווהעלשכרקיכלולאמהם,להנית
ולמגינתןכ·מתוךהיתהפטירתואףהמקשדביתחורבןעלומיצרשיאגולהיותוביוםמרובה.טירחהבזהשישגטות,בהמותשחיטח

טפורוחשעיתנשמחואתהש'בלבומתודיללוח,מתןוחצותתיקוןאומרוהיהמייפת,ר'בבכי:ומיררהלביתושנאהאשהראינופטירתו

הקידשמלאכתאחשטווםלאחרתוףעלתופףלאמעולםשוטף.דמעהנחלהבשרשאתיהתבררביתי.כניאתלהאכילבשרלייתן

הנביאאל,הוכדונמתמילה,בריתתל,נונתוכהעוכיםעלככתובפח,עלאלאולנזקקים.יוםלקשיימחלקהיהשחיטה,אחרישקיבל

הרבטעשעלהתהברימלאךונלותהחורבועלמצטערוהיהכנורותינו,מקייס.זהקכ"תגיזרצדיק

השמימה.ימיו.רובהגהשכינייסםמחוללוהיהנפלאותיו,עליודיעםיספור'םעשוות

צדיקיסאלחיעיביהתייקדישיסבבושהראשםמרכיניםהיושהריפאיםעדית:בעזרתו
ומקובל<חכמיעלגמהבהיהיפתר'מרכזימקוםתפסוהקדושההטהרהענייןהרופא<םאשרמת"א,מלחמהבפציעהיהמתםאחדמפניו.

חייםריחנטתרשהצידקבעתופעםאז,של-אביבתלרגילחיה'שבותו,לאוחורףקיץביומו,יוםמיידבח"ו.יפתשריאדסאותווטיפרלח'ות.טיכיישוםלונתנולא

ואמריפתאברהםריבוהתבונז'שרותלבינכנטתודרוטטבילותמרובבטבילות,ומרבהטהרה,הבמקולטבוללווהיההחולים,לכיתתקופהתהואכלאל,ומגיעהיח

הנמראדבריאתאמרנעליומעולם:ורהכישלאלמרותל Vעצמו,אתמנעלאמיסנופיםגםבקי.היחבהםוכוונרת,ותעניותטיגופיםלמעניעושההיהואם,מאביותר

טכלואריק"ץצביראיתילאמיימיאומרשמעוזר'חניאוכןוחמישישנילהתענותנוהנוהיהוכאביו,חולשתואףעובדא,הווהועודלחיים.ממותשהקימועדופידונות,

רבנאולאוהםבצערשלאמתפרנט'םוהםחנווניושועלעליעראדםששוםמבליעזאתוכלידבור,בתעניותהרב;ךקרובכמןשנשימהקשהשהיהמשפחתנובןבתימק

"מזוןכקוני.אתלשמשנבראתיואנילשמשני.אלאבטתר.שמיםיראאדםיהאולם vלהנאמו,אתוק"םןכ,שהתינוקהמצבהגיעדכר.העלולאוחבידקותלחדוש

ראשמרןז"צל.תודרוסהרבשלדוחקואתהואשרואהעונגלשבתיקיאתלעשותמהכדתיפת,ר'לסבא,אמורצהונחנק,כמעט

חודשמיידלושולחהיהזצ"לשועביהרבה(כקובליםהבא.עולםמעיןהיהזצ"ל,יפתריהטכאבמחיצתשכתתולדקבחדרעמווהטתגרהתינוקאתנטלהטבאאתו.ולרפ

מידיםעטפןתלשלןתכוהגהיה(שכןכטףטכוםעםטפה Vמואףלקניות,רץחשבת,לכבודובממונובגופוטורחהיהכהנהועודלתלוטיו.בר'אהתינוקובידן'צאאחר,טפורות.

נכדןמאת(תעיגדןתזי"עא.חנסתרים)הצידקיםמןלרביםחןדשהיהבקרבתומלכתא.שבתלקראתומכבדוהביתאתשוטףלרוב.יספוריםוכהנה
לש,"טא)לשיםנהרישיבתמח<םכ

תייהמרכיןי
אא"עהשלבבריחובהיכבטוטבת,ה'ביוםתרפ",בבשנת

זוננפלדהגריחמרזירושלים,שלרבהב'ידליהמולכזה
העתיקהשבעירמביתורגל,ווכיתתטרחאשרז"צל,

בתייתלמדבילדותוישרא'ל.'"ביתבשכ'הבריתלמקום

הצטייןשם ,"ם«ח·עץת"תירושל,ם,שלהוותיק

תקופה'במשךהבריותעםהנע'מותובהל,כותיובשקדנותו

ציור"שעריבישיבתחורההרביץ

עםבצויאתהמזרח,דעותלבניבירישילם

כעלז"צלוולדנברגיהרדאליעזררכיהנאון
הזמןבאותועטקכן,כמואליעזר.הציץ

עלהמשנהנוטחאותבירוריככתיבת

האחרונותכשניסלעולםירזהגדולהטהרהיוההיחסזיקדושיס!ישראל
קצריסומלבושיסנכייותכפאיתפריצותלבושימיניכלזינחיתנשיסוהמיני
נשיסישנןאמנסורחכות,ארוכותושמלותצנועה,במטפחתוהולכותוצריס,

ללתכמאודפצות mוהטוהי,האמתתאליכןכפנימיותהמיגישותיבות
אבנולכךהאומץ,אתלהסאיןעידןךאוארוכיס.דבחיסוכגדיסבמטפחת

עסיסודאתולחזקשבשמיסאכינואתלשמחחפצהאשדאחתכלכילעורר
הנמצאותהכשרותישראללבנותואומץעיזודלתתאהרשתהריישראל,

גזוליסשלוכקשתסודעתסלנצה,להסהצפוןהשכיכגוזלכסביבתה
מנגדכיוהגסישראל.אהבתומתוךבלכהניעסבדרכייעשהשהכלוצדיקיס
בתשכלייוד!(יהותדר pוללהחלישומשתיסשוניסבאופניסמנסהדכרהבעל

מהץמכתגורמתככרוהצריםקהצדיסוהלבושיםהפאהאתהמכערתישראל

הכשריתישראלבנותתזענהולכ,כשמםי,ביותרהחשובהדברזוהולסט"א
צניעובתוספתללכתמהזיותיהמחמירותוואלהשעה.חובתנפלהעליכן

חלואשויאשריהןהבעלוכהסכמתהזעתכישובישאלילבישתכמו

משמחת!בשירה
החשובהספרעיביסווכאיריתחדותבאותיותוכחדשלאוריצא

היסודותיקיןשוכירתבעניו IIצדיקקרנןת IIלךצוכאיםשרבים

תולזותיובתוספתזצוק"ל,מניאליחורביהאלוקייל;יןוכקובל

 , 05041 81583טלילפרטיםכאויכה,

נפלאיםםזענייניעידקדושהבנישאיסנפלאםיסקדיהשי.גלןנית
ה'מתובעלתלוכידימםהזיה'קי~םע ,הבוואבודתבעסיתקרמי

 0544 769506ט"אלישהןכצחקיבהרלזציק'ש'במד

והמתא'ס,הנכוובזמןזאתוזוכןבאמת,לושחשובמה

לכך.מיעריםהיולאכללטב'בושאחר'םבשעה

משיחאמלאכדדידסעידתאהי:ודא
אטירהיההרופאיםובהוראתבמו"צש,בנואצלנוכשה'ה

התחנןוזונדה,אינפוזיהדרךוניזוןהפהדןרלאכוללו

אחד,ביטקויט"אפיי-מלכ'ה'ל"מלווחמשהולושיתנו
להקפ,דאולבקשתולהיענותאםהתלבטהנןחמיו.קצת
תה.כפיותשתילפיולונתולבטוףהןפוא'ת,ההוראהעל

מלכהדרודטעודתאהיא·דאבקולוקראהתנערמיד

לטיפורהצאצאיםביעג'התקשרזהמפל,איספירמשיח"א.

וני Vכשהישרא'ל'"כיתכשכינתבחריתוימיעלפעםשטיפר
לולאכרצההשבתותאחתבמוצאיל,ם,וגדכההיוב Vוהר

עדהביתככלחיפשלאכול,מחלוה'הולאמלכ'ה'"מלווה
 ...מלכ"ת"מלווהאתק"סרעמהאחת,טוכויהשמצא

 •..רכבפיצזהמיקשרא-ם
המערביהכותלשעריכשנפתתובנו:טיפומדה'סיספור

-הבןטיפר-אגישם.להתפללרביםהלכוחש'כיז,בשנת
שפונהצרשב,ליההבדןךאבי.עם 'תוהלכ,לדה"תי

האנשיםתנועתנעצרהלפתעכולם.הלכושדרכוממוקשים

לפוצצושיבואוחיכווכולםהדרייעלשנמצאמוקשעקב

"עכלשקוע.נטחהוהשמשרב Iזמלjוחהההמתנהולפנותו.
בצדנעמדז"צלמו<ךאבינםמנחה.להתפללדביםנעמדו

אדירנפץקולבשמעוהכיאדהכיבתפלתן.ושקעהשביל

עתונתופוצץהמוקשלם,וכליבותאתשזעזעועצום
תפילחו,באמצעה'העודאביבמהלכה.המשיכההאנשים

כלכברדיפוצץהמוקשןעםמה:"נואותי:שאלומשטיים
הבפץקולאתכללשמעשלאעדכתפילתושקועהיהכך

סייעאשרהמשפחהמגג'לאחדכח(ישושמטביב.והתכונה
במדגי).



ישראלילדושלהטהורגחינלכםשכיכיסכועט-ררכזפ'יעללנערחנוו
כשבתיי)םלפני'עJכמבינסתלק(אשרוצ"למלעלובחגח"קכייקמאת

זהה'ילשבטכוחבוךניס"לא
מפ"קשמעאשרהילדיםבחינןךהוראןתכמהמצייןשלי\כ"אג.רדכי bריהמשב"ק

שעםרבנןתמידהזהיראיתןהראשיןהדברזצ'יל:מלעליבהרביהנה"קכ"קשל
יפעםמזה,ייעזיםלאאנשיסשהיוםיהפטירונחת",ב'יטיבןרקאךללכתיש,לדים

"חוסךכתיבשהרילואמרדהיאכשמאן
"לארבנימידלואוגרבנו"שונאשבטי

דעםינישט :ובל"קהזה"לשבטמתכוונים
יסף·ןלאמען'מ«נט 1שטעק
היןדברכלעלאסנראיסחייניחיאךבפנשיך,"חגע

 "הדיךשדרתכעיטביס

בנו,אתשהכהאחדעלרבנופעםיכששמע
בנפשועצותוחיפשארוכותמזהמוטרדהיה

הדבר.טובשלאאבאלאיתילהעיראיך
קאפשמעוןנתןהרה"חנפשימידידושמעתי

חיידרמאיזהילדלסלקרצישפעםהי"ו,
נתפסכיהכהושהמלמדעלהתלינןשאביו
ושלחזיע"אלרבנוהדבריהניעדבר,באיזה
כילפניוהצטדקאשרמלמדלאותולקריא
שלברצועהלהכןתצריךדבוכזהשעלכתוב
בנפשי,ך"הנעחן:בענויתרבנולינענהענל,
היועבירהדברכלעלאסנראיםהיינוהיאך

מרןמכ"קפעםששמעמרדכיו'וממשירנותנת".הדיןששירתכפיאותנימכים
סייעתאצויכיםמבינים"וילדיםנעלהאבאעםנםשבדורנושליט"אאדמו"ר
הילדים.בחיניךמרובהדשמווא

הקרישחחגמראכלימירמידלפתוח
יהיהששםכידנמוכהבכיתהנדילילדלשלבעדיףשלפעמיםרבנו,הורהדברעןד

מרבניהיראהעידמהבנזנים.יהיהושםגבוההבכיתהצעירילדמאשרמהמצטיינים
שהינהגכפיבירישליםבת"תנהינשהיההלימודהסדרלפישיהאהחימשבלימןד

שיספיקוכדיהסדרלפיהחימשאתללמודדנא,מקדמתשםישראלנדיליע"י
מידלפתותרבניהירהנםתחילתם.אתרקולאהפרשיותכלאתללמידהילדים
הקדושההנמראבלימודשיתחילימעדיףשהיהיפעמיםהקדישה,הנמראבלימוד

לימידבהספקהמוביםהחדויםבשיטותפעמהתבטאנםהמשנוות,לימידלפניעיד
נמרא,ללמודשיוכלו 7-8בנילהזמןכשיניעאבללשיטתםהתננדותלישאיןהמקרא

הגמרא.בלימודלהתחילמידאלאזהבכהואלהתמהמהלא
,לבנינולנווהגנלית

אותהאתגולםאתושאלהמפק',דפרקשט"מותווהבתלמודכ'תהא'זהרבנונחןאחתפעם
ממנוכשבקשומכןלאחוואחד.אחדכלשללתשובתווהאזיןמעטשונהשבניטוחאלאשאלה
ואם.אבכיבודבמצוותמאודויזהרושיקפידולילידםלהםאמוהתחזקות,דנריכמהלדבר

להורידםביקשמידשולחועלשטיפסואושישבוילידםביתוממרפטתרבנוכשראהולפעמים
שלהאישיתהדוגמאהואהילדיםלחינןןמועילהכישהןארבנואחזשממנןהדברמהשולחו.

מצןותלקייםצר'ךשתמיד-אלוקינולה'הנטתרותלומרבפיושגןרוהיהוהמחנכים,ההורים
אזייעשוןאשרהדרןויראושילמדוהילידםלחינךונןגעכשזהאבלוהנטתרות,בבחינתהי

לעלוב).דחטיידמועד""אוהלחוברת(מתוךבגלןי.לעשותםחובה-ולבנינו"לנו"והנגלות

/גת/ב/ת-מכבתים
כלקודםרב!שלוםדמשיח'א'ייעקבתאהחשובהעלוןלכבוד
ברכייםהמחזקהנפלאהעלןןעללב,מכללהודותברצוני

בניטיינותשחתמרדתהיבחטידרביםוהמצילכושלות,
עללהודיעברצוניליןם,מיוםיותרקשיםהנעשיםהדןר
שבומטוימת,תקופהלפנישנוסדחייםחפץלימןד

לעצמםיוםכלחייםחפץהלכותשנילומדיםהלןמדים
טפריםעםלבדאותושעושיםמבחןמקבליםבשבועןפעם

כסףסכומיעלהגרלןתשנימתק'ימותשבועןמיידפתוחים,
 054-8473131לטלילפנותניתולפרטיםהלומדים, Jבי

שלום",ואגןן"יעשהמראש,רנהבתיהד
לכםלטפרברצוניוהברכה.השלום-דוכשיחאעקכתאלכנדו
רבותפוקדתאשרממשפחתיאישהעםשארעעובדא

שמעיןרבנוהתנאאצלבפרטהצידקימקבריאתבתפילה
גיסתההאחרוובשבועהימיםבאחדאלעזר.ורבייןחאיבר

קראהןכהרגלההקטן,ננהעלשתשמןרממנהביקשה
קריאתבאמצעהילדשנרדםלאחרה'ל.דבביתתהיילם

ביתי,ואומר:בחלןםזקןאיזהורואהנרדמההתהילים
התהילימיןם,כלכמןלאזההיוםקוואתשאתהתהילים

קוראתשאתמפני 1מדועשןאלתוהיא !עוליםלאהאלן
קוראתואתגיסת,ךשלהפאהאתכאןישזוה,עבודהלפני
רגילהשאתזהאנולהאמראתה?מיאןתושאלהע"ז!לומ

והבינהיודעתהיאשרקסימןלהונתןרבות,אליולבוא
שהתורהלגיסתךאמריואמר:וס"םרשב"י,התנאשזה

פאהליבשתשאשתובגללעולהאיננהלומדשבעלה
הטיפןרזהנעלם,ןמידנבהלהיהיאהרבים,אתומכשילה
כמערכת),שמור(הטלפןו .ז,'רבככנודיאשית.וכוכנהשוכעתי
אםמאודאשמח !רבשליםדוכשיחאעקבתאעלוןלכבוז

החשןבהעלוןעללכםנודהכלראשיתמתכבי,אתתפרטמו
חשובבנושאהקוראיםעיניאתילהאירלהעיךרצינוהיקרי

לאישחמורשאיסןרוזהו-לבאל,ןשמיםשלאמאוד
שזהןגברים,שניביןשתעבוריאישהנשיםשתיביןלעביר
כתןבכר-בכדנזהריםלאאםמסויםבמצבלמוותגןרם

שליט"אמוצפיציו!בוהרבמהגאן!שמענוןזהןבזןהר
לאחרידותונשיםאברכיםאףבשיעורין,כרעלשהזהיר
נןטףדנולהזכיררציניוכןהאיטורלחומרתמודעות
ןצריךלאישאישהמידיחפציםבהעברתגםבעו'תירשישנה
להניחבחנותלמשלאפשראםבזה,זהיגעןלבללהיזהר

שגרמומהדבריםאחדשזהוידועוכדומההשןלחועל
התכשיטיםאתלידמידשהעבירוהעגלחטאלעשות
כדאיולכוהקפידולכןהעגלמעשהאתזרזןזהיהזהב.
בכיסלאישהפרןטכסףתזנידשיהיהאפשראםלה'זהר

יעזורשה'להתפלליתמידלמוכר,אומןניתלנהגולהעביר
להינצל.אפשראיתפילהללאכיהצניעןתבבושאלנו

 !'הישראלמקדה
אלעזרר' pהגה"שלממקןרביישליט"אמיגוביהנו"(שחמענ(נתעיבדא

שללחדרןלהוכנסבכידהמתנת(הימיםבאחדזצ"ל:אבוחצ(רא
עמדאשריקוישיבהבתוראלינינשכןבתוךזצ"ל,אלעזרר'האדמו"ר

ה(ניביקרבכלכיסיפרהלההנה,הגיעמהעלעימיישיחחלפניבתור
עימדותאפשרייותשתיאילםבישיבה,התפילהלפניכשעהקיםמשכים
לטבילזהבזמןללכתאיהתפ(להקןדםגמראללמודלשבתאילפניו,

היה(המקוהשעה.באותההגמראלימודאתהואמפסידובכןבמקיה,
לייישיבאלעזוריכיל(נראהמהשאלנ(הלהמהישיבה)מריחקקצת

שהרבלונראהבוודאיכיהשבת(ו,
איןשכןעדיף,תורהלימודכייאמר

היהאניהתורה.מעסקלמעלה
הרבדעתמהלשמועליחשוב

שיצאבעתכ(ובקשתיובנ(דון,

מהילייאמרהרגשלמחדרו
הלהמשיצאק(בל.אשרהתשיבה

אתר:עלהש(ביהרבכ(ל(ס(פר
 !עד(פהבמקווהשטבילהבוידאי

תורישהנ(עיבעתמאוד.התפלאתי
ביןשאלתיפנ(מה,לקודשלהיננס
דברעלאלעזרובימורנואתה(תר

ןככלעדיפהבאמתמדועזה,
ק flכאזלייאמרבביקר.הטבילה
בהייתועידאלעזר:רביהאדמו"ו

באחדאליניגשהבמריקיקטןילד
 = 1;11 •לי:יאמרהע"ההסבתאה(מום
(אישוהסבאהחמהבנץשחןיתמתפילתמה!מןעברכבראלעזר,
רוץהניע,לאעדיוהלילהבחצותוצאאשרזצ"ל}סאליהבבאהאלןקים

לאהסבאאולםהכנסתלבותרצתיעמן,קןרהמהותראההכנסתלבית
לביתה(וםהניעלאהסבאכ(ל(יאמרןהמתפלל(םאתשאלתינמצא,
הלילהבחציתלטבולהסבאנהנשםהנהולכיווןמהררצתיכלל,הכנסת
שוכבסבאאתראות(לתדהמת(התפ(לה,עדבתורהלעסוקמכןולאחר
לאאךלו,עזותישמידכמיבןהנהר.שפתעלמעולף)כמו(כמעטמותש

עתהל(להבחצותכול(סיפראזאוקרה?מהסבאיושאלתיו:התאפקתי
ילאחרקפיאהיהאשרהנהרלעימקנסחףכמעטלטגול,לנהרהגיע

שאלתייזה,לרגעעדהנהרשפתעלתשישנפלאךניצל,רבההתאמצות
יבכןהטבילהעלהנפשאתלמסורשווה,זההיהוכיסבא,בפליאה:
החמה.בנץהתפילהאתואףהלילה,במשןהלימידכלאתהפסדת
אחרילמותליעידףעמוק:אצלינחרטהאשרתשיבהסבאהש(בני
לעשותהכוןנהשאי!מקיוה.(ןברורללאולהתפללללמודמאשרמקווה,
צןוךןאיזכמוהו.עליוןלקדןשרקשיןהיהוזה-סכנהבמקוםלטבילהמטירות

מזהמטריןבזרקהימנה.למעלהואיןהתווהעסקזהבחייםשהעיקרלומו
לעטוקויכולהאדםנטהרשבכךבמקוןהטבילהשלהחשיבןתבגודלהנ"להעןבדא
יתירה).בחשיבותבתןרה

בעלןןזאתלפרטםאבקשדוכשיחאעקבתאהיקרהעלוןלכבוד
ש"ח 180אתרוםאנישאוושעשברגעביקשתיאניבט"ד.
זהש"ח 20עודותרמתיצדקהעלצדקהוהוטפתילעלון

שאניהקדןשבעלו!לפרסםמבקשתאני .מצורףש"ח 200
שמחזקהקדושלעלןןעינייםבכיליןןחודשכלמחכה

ןאניהקדושהעלןועללכםלהודותמיליםואיןןמשמח
ובטייעתאלעלוןשיתרוםישועותשרןצהשמיאומרת
יעזורוהיישועותראיתיב"הואנוישןעותיראהדשמיא

משיחןיבואישראלעםלכלופרטיתכלליתגאןלהשיהיה
טבא.כפרר.ד.א.מקדשנו.ביתויבנהבמהרהצדקנו

באחדרב!שלןםדמשיחאעקבתאהחשובהעלוןלכבזו
מישהישלמכתבומכתבים""תגובותבמדורהובאהעלונים
החרדיים,ובאזוריםבחנןיותהבגדיםמצבעלשזןעקת
וליידעלהגידרציתיבב"ב.שעשוכמןהכשרשיעשוומצפ;ן

ברקבנישכתושבתהנ"להמכתבכןתבתואתהקוראיםאת
שישהזההמצבעלמיצ'רותנערותוגםנשיםועןדאני

שהעסקניםהואהענייןבעירנן.בגדיםהחנויןתעל"הכשר"
המעודידםשליט"אהגאוניםהרבניםבשםמפרטמים
ומיהתקנות,אתע"עקבלןכישם,רקלקנותלהיכבט
ובמקןםלמוד,עגימהשהיאיודעהמציאןתאתשמכיר
בקרבזהמצבאתיותרידרדרהרקובערןתנשיםלחזק
עלישגואר)וכפידריוהיגנ'םבאשמתשלא(כמיגןהכשרונתנה
יגולהכךמתאימים,לאלגויהשאפיןשחץפויצןתבגדי

חצאיותכביכול,בהכשרלברךמעלחצאיתלהימכר
לבתשומתהמושכוחהבגדמעלחגןרןתעמשחץןשמלות
לאףשאי!כרןכו',טריקוחליקיישרה,בגיזרהןחצאיןת

שמיםשםחילולןזהוהכשרינהיגובעירםשגםצלפןתאחד
באופ!הואשההכשרתשובהקיבלנןלהכשרכשפנינונןראי,
אחתכלןעלמוכר,ולאמןכרתושישהחנית,אןפיעלכללי

מעצמםזאתמבינןתלאתמימיתונשיםבעצמה,לבדוק
מוצאותשאנןהיחידיהפיתרן! Jלכההכשר.עלוסומכןת

שאח"כ(השקב<התפירהללמודאפשרלבד,לתפורהואלנכוז
להןסיףרציתיולס'ום,ובגשמיית}.בריחב'ותעצמהאחמחזייה
בגדיםהחנןתאתכשפתחושניםעשרותשלפניקט!סיפור

לעשיתשצריכ(םוזעקמהגדןליםאחדקםלנשיםהראשןנה
בגדיםשםישבחנות,הבעיהמהשאלואנשיםןכו.'קריעח
דעתועלעמדהןאאדאז),ה'הכר(ואכןלמהדריו,צבועים
ולצערנושצדק,כמה(ראועוד-לוישמעולאשאםואמר
גחנוחלגדוקלפתותבר'רה(וכשאין ...בימינןזאתרראיםאנו

 Jוכהמערכת)הערח-וקצי'םצייםאינסשהגגדיםכ<ינייסגשבע
בגידשאתזהשעצםאמרזצוק"לזוננפלדהרבמרנא

הרי-צדקניותוסבתותאמהותתיפרותלאוהבנןתהנשים
מב"ב.ר,כוחכס..יישרל«לובכםתרומהמצ"בחולה.רעההיא

הרביםזיכןיעלטיפורלפניכםדוכשיחאעקכתאוכערכתלככוד
לאחדמתקשרמסויםיוםלפניכשבועלאחרונה.שהתרחש
שיבואמהדרשןןמבקשיבנהמהיעראדםבב("הדרשנים

אמראזתפוס,הכלשכברלואמרהדרשופלןני,ביוםלדבר
לדברשתבןארןצהאניביוםרןצהלאאניאדםאותןלו

יוד«יםשאיגםיקייםיהידים(שלהחגיגןתכלאחריהיןםבילל
ובחמימוחםובחורחובהיהמורדשלטוןשקםלהצטערצריךאשר

הדרש!לדבר,תבןאבלילה 2:00בשעה'ום)גאןחוהםחוגגים
אותןלוענהמאןחרת,כזאתבשעהיבואומיאותושאל
אןלםראהדרש!אותןבליהכשהגיע Jןאכתדאג,אלאדם
בשעהכדוגמתוהיהלאשעודהרביםזיכוילפה,מפהמלה
את Jשאירגהאדםלדרשןניגשהדרשהאחך'בלילה, 2:00
שכחכןלפנישבועייםהכנס,אתעשהמדועוסיפרהכנס
שלםשבועמזומן,ש"ח 700,000שבתוכותיקבמןניתהוא
לאאךאפשרשרקאיפהמודעותתליתיןח(פשתירצתי

ליבצרלעצמן,זהאתגנבהנהגשכנראההבנתימצאתי,
תעשהעצהלךלתתיכולאנ'לישאמראחדלרבפניתי
מידואכ!תמצא,זהבזכותאוליהרביםלזיכוימשהן

אתשאמצאלזכותלדרוששתבואובקשתיאליךהתקשרתי
מאןתונפרדהדדש!ןכןלישועה.מצפהאניוכעתהאבידה,

מצלצלבבוקר:ד OOבשעהביקר.לפבות 3:30בשעהאדם
אןתו jשהזמ'אדםאןתוהקויעל Jדרשאותושלהטלפו!
הנהגאצלידפקדקותכמהשלפנימספרהלהלדרוש,
עדהכטףכלאתלוןהחזירהכטףאתאיבדשאצלומונית

שפתאוםקרהמהאןתוכששאלהאחרןנה,הפרוטה
בלילהשאתמיללוהשיבעכשין,הכסףאתלהחזירהחלטת

הואהדרךוכללירושליםבמוניתחרדייהודיאיזהעםנטע
ןהגזלהגזלן,שליהחמורהקשהועןנשוגזלעלאיתודיבר

להתזירהבוקועלמידןהחלטתימנוחליבתנ!לאשעשית(
כ"ב.ב.צ,הרינם.זיכוישלזכןתגזולוכהראוהכסף.אתלך

ללימודהיןמיהלןחאתשןבהזמנוהקוראיסןלידיעת
שרבנוידןעתשע"ב,החדשהלשנהיועץפלאבספה"ק
ללןמידםישועותהבטיחזצ"לפאפואליעזרר'הגה"ק
בהיכלוולבקרהיבנועםלחזותאזכה"ואםןכתבבטפרן

ולבקשבמטיבאלשלםאשתדלטןבהממנושאקבלממי
העידזצ"לצדקה'הודה fרהישיבהראשמר!עליו",רחמים

מכניסבןוקןראארתןהקונהאשרייועץ""פלאטפרעל
האשלהבןתהחוצביםדבריוטהורה,שמיםיראתלאדם

הקורא".לבבותאלחודריםוקדישטהןרמלבהיוצאים
בקביעותבספרשהלימודרביםומחנכיםהוריםהעידןואכן
 • 05Zך· fך 4ך OS'לטmלהחי{סשהלתגביר"ש.לחיזןקהלבבותכןבש

 ~סיnקלmמס והI"""ונדייrיןורכ
תכהלאינדלחרתmפיזל



 !מאידה?עזייךשהשמשהיאחיזןשוניצזיק,נזהבעןלםישאם
- Iקןפרשטיקזצ"לנתןיצחקרכיהגה"צמעלהלשיירושליסמשיפרזאחדעלגרגיךיס

הייעובדנדוליהוrזהעבר,דורישרידימנדוליוחדימיאחדנעקרשלימ,רישלמניפה
כימיפררמ"אישיבתיראשהבד"צחברשל,ט"אפריינדאיריחיימרביהנת"צ-מיפלא,

אוירבךזלמןשלמהריהנאוןמרןעממדברקופךשטוקהרבאתהמערביבכותלראהפעמ
עומד?עדייןשהעילםבעינינוחידושוכיאורי;חייםלרביהוגש"זאמרשבפרדולאחרזצ"ל,

כלל!חידושזהאיןכברקלפרשטוק,נתןיצחקר'כזהבעולמישאםמאירה?«rזיןשהשמש

שכהלתשעיםקריבבמשךהדתקמתיךתורה
לאשכמעטה Iכופןבאהדחקמתייחורהלמדהוא

עצמואתהשחירממשהואשלנו,בדורשומעימ
הדחוקשמצבוהנדולוהפלאתורה,דבריעלמרעב

הנצרךהדעתהישיבאתבמאימההפריעלאורעבובו
המרידההעניותשלו,חחיימשמחתואתללימוד
בביתנידלהואלתלאור,נלתנתלאבבלתוששרתה

I\ אלארצלחםלהםשהלהולאללדלמעשרהקטןחד
הבלתהשהגיעהיחידהכסףממש,כליםהכחשלא
חיימומעץטשעביןמלשיבתשקיבלהמילגההיתה
ולאעבדהלאהצדקניתהרבניתזונתומיrז,לאיחו

אתנילדןהמלחדיונוספת,הכנסההכנלסה
גשמיותבליתנאימ,שימבליהגדולההמשפחה

המשפחהבנלאתזאתבכלהאכיליבאהדרךבכלל,
יוממידייוצאחהיתההצדקניחכשזוגתוהיתה

אתואוספתגדוליםסליסעמיהודהמחנהלשיק
ראיוומהיוולאהסוחרימשזרקוהרקוביםהשוורלמ
אתמקפלתהיתהוהירקותהפיריתמןלמכלרה,

הנדילה,המשפחהאתמ 1מאכילהיוהשאריעמהרקובימהחלקלמ
הצהרייםישעתעדכוחייתיהיירקיביםתפוחיםועני

שעההותבאתמידוןובבטחבשמחההבתורועוסקלומבכללישיבההולךהיהמצלדוהוא
הלימ,אוכלוליהיהבכללאמומהייאכלמהשידעמבליבתורההיהשקועזמן,יבאותן
שניובאמתחתיטשעביןלישיבתמגיעהיההואסיפר;שליט"אפישראהרןןר'נאוןחתנו

שהיהמייחדסכיןלוהיהיהודה,במחנההצדקניתאשתישאספהממהרקובימתפוחימ
במשךמתקיימהיהומזהאיכלהיההשאריאתלאכילהראויימשאינמהחלקימאתמקלף
נקיאישמופלג,איטסניטחהיחואשבטבעולהדגישיישבטשעבין,שלמדהראשוןהטדר

שלי,הטבעימאתנםהתירהללימידמטרהואאבלניקיין,חוטרטבלשלאהנקלותבתכלית
 ,לתורההקדישהואהכלאת

כזתא!שמעוגי ..לעצמן,נ°יסיגהסדלעשיית ' \1סןג
שאטפההרקובימקותוהירתהפירואתטיפר;שליט"אשיינברנרמשהעקיבאר'הגאוןחתנו
הפיריחאתשאטפיאחרלעצמי,לוקחהיהלאגםהיאהודהימחנהבשוקהצדקניתאשתו

וכדעדים_רקיבהיישלאיהירקיתהפירותאת '.בוטינא'טיגשלשלבמתחילהיהוהירקןת
זהכךאבליטופר,כייאומןלא !!לעניימ!אותמוניתןמיוחדימבארגזימאיסףהיההואכ,ן

אבריסשעראיריר'ליקראוהייזערייהןראדנערלידמיוחטברתיבנרשהיהיהידייהההיה,
אתמעבירהיההיאאליילאכיל,מהלהמשאיןילחיל,םלנזקקימאיכלמחלקשהיה

כאלומדדנותלעצמו,משאירהיהממשהרקובימואתתר,יוהטיבהטוגמןיהירקותהפירות
שמענו,ולאכמעטוחסדבצדקה

בשמוםמקובלתתפילות
עלוהםשיתפללחוליםאליישילחצ"ל Iמבריסק Iהנרי"מרןהיהציעראברךןתובהיעוד

ברציפותהתהיליםטפרכלאתלומרקגיעוייתלוהיה ,בשמיממקובלתשתפילתיבאומרו
רחליליקברנוסעהיהשיש<יוםבכלנוראית,בבכיותשעותשלושבמשךבאמצעלדברמגלי
המכפלהלמערתנוטעהיהחידשראשבערבבוציפית,התהילימטפןכלאתאומרוהיה

טפךכלאתלומדקביעותגםליהיהלחודשט"ווביומברציפוח,התהיליםכלאתומטיימ
בלילאחתפעםהתהלל,ם,טפןכלאתפעמיםשלושאימרהיהמברכיםבשבתהתהילימ,

בביתמיותדלעמפאלעמשאירהיההואותיקין,תפילתלפנלוקובלפניתשניהופעמשבת,
 ,ניטפחפעמהתהילימספרבאמירתממשיךהיההתפילהילאחוזה,עביר

 ..אתרת,כזזןיתוחייאזוביוויתהוא-יועראלצרותעלומתעלליםיןועבים
שהיוצדותאליומגיעיםהיולפעמיםטיפר;יט"אשלשיינברגרמשהעקיבאר'הנאין

אחןת,בזיייתוזוזובזויתזההצדקנית,הרבניתעםיחדמתישבהיהואזליבואתשוברות
 .ממשמפליאהיהזהארכוה,שעהגמןשתהילימואומריםהצוהעליחדיוומתפלל,מ

בענויוראלתהחלהסימא
שיטעהצדקניחהרבניתלוהציעהיאזישיעה,לבקשובאסומאשהיחבחיראלייבאפעמ

משםיצאוהואבחוראותיעשהכךימימ,שלושהבמשךרשב"יממערתיצאולאלמירון
חבל,שנושע,לאחרלבקרומגיעיהיהילידםליוישהתחתןבחוראיתובעיניי,ןיאהכשהוא
הייכיצדבמוחשולהרנישלראותו,היהרבעונגאשרצrזק,אותומעמנונטתלקכיחבל,

"דורידוי)גליןן(מתון .זי"עא .פעמשלבידושלימהודדמויותאותםנרא,ם

 ..צזקה,ממךשיבקשהראשרןיהרזיזרלמעטפהתו-פוטית!חשגחח
שנהמיד'הי"ו;שמואלישמואלהר"רגפנינושח

זצ"לחשיןזאבבנומיןדיהגה"צעםלנטיענהגתי
מדון,קדישאלאתראע"הרבנומשההילילתגעת
הלילה,כלבמשרביחדל,מודטדרלומrזםהיינושמ
אברהםריידיrזעמנונטעלמדוןנטענועתאחתשנה

בפדנטתימאודדחוקשהיההלהאולםזצ"ל,רז
הוארואהכיהלימודקידמל,אמרעח,באיתה
לקבץגדעתוושוקליהיידםשלרבותקבוציתבמוון
לימידלהפסידחיתכולו,אמרתיהלילה,במשךממון

במיוחדןהנהגאנוכךלשמאשרזהקדושבלילה
משטפונוזצ"ל,חשיןהרבעםכךעלנתייעץהבה
לענות,מהבדעתוהרבחכךהעניין,אתחשיןלרב

שישבשבזכותנברכהוהגהואמר;אליופנהולבטוף
ישגנוןכךןלקבץ,להטתובבשיצטרךללאאליויגיעמעותשצרוךמהכלהלולהכלוילמדעמנו

הנראהיהודיאיזהראיתיהציוןבחצרעומrזםבעודנוהתפילהלאחרבבוקר ,הלילהכלולמדנו
הדחוק,מצגךעללולטפרתנטהשמאז"ל,רזאברהםדיליריrזאמדתיהציון,לכייוןהמגיעמכובר

מירהוציאהלהמצגו,עלאגוהמדיליטיפרהציוןעלמשתטחהלהיגעיראליוניגשאגוהםדי
בכך,הבחיןאשרבמקוםהיהודימאחדבידו,ימטדכטףשטרותשלגדולהתבילהעםעבהמעטפה

חשיןלרבטיפראילממאומה,לאנתןלאהלהמצבו,עללוושחיהורילאותוהואאףניגש
זההיהנדילה,מעטפההקודםליהןrזנתתיכישראיתםומה ..גדול,עשיראינניכדלהלן;ולנוכחימ

עםמעטפהשמךכילי,ואמררב)לאזמןלפנינפטר(אשדבחלוםז"לאביאליהגועשהלילהמפני
הראשוןהיהודיכיליבאומרולמרון,כעתמיןחדלנטועממניומבקשלצדקה,רבכטףבהשטרות
הואהנזכרןהיהוrזבמהיריתהנההגעתיאניהזו,המעטפהאתלואתןצדקהממנייבקשאשר

 ,.,וליניתכיהשנילמבקשוטימןהתפעלזצ"לחשיןהרב ..לו,נתתיילכןממני,ביקשאשרהראשון
 ..פה,היתהאשרהמופלאהההשגחהאתהינךדואהשכן

זצ"ל!ברכהצייודביהגה"ק-וגע!שטיתשלבעביועןלמיאאבדלבלהצילני
 ....האישהפהתעמודשלא

עמהלכנועתאחדשבתלילשליט"א;ביטוןאהרוןריןהגאוהמובהקתלמידושח
בטוףאניעמדתיעיר,שלברחיבהרהבשיזצי'לברכהציוןרביישהקדהגאוןרבני

פליני[לרחיבמניעימכיצדבפיה;הושאלתאחת,אישהאלייניגשהלפחעהשיירה,
כיוביידעיייוה,השלתחילתבמהיריתרצתיזה,רחובנמצאהיכןירעתישלאאני
רבנוליהשיבלפליאתיכ.ןעלשאלתייה,השכונבמבואותטמטאגכלבקיאנירב

שתלךיאמר;קילינורברעיםהאמנמיכ,ןכךהיאזהלרחובהירךבתקיפית;
ראשית, ;ומרואאהרוןרבימסייםפעמיימ,חמהתי ..פה!,תעמורילאמהרהאישה

היילאיפניוהאריכההשיירהבראשעמדהיאהריאישה,זישהוותהלרבנימנין
 ,הטהרהוהקדישהנדריעלשמרנירבכמהיראיוצאישנית, ...כלללאחוריו

 ...מתוכןהמסהכלב
א;שליטשמואלבניהיר<'בהנאוןטיפר
 "נפשכסשמרוצריךהיהכאשרציוןר'שלזקנתילעת

ולאכקדןשתיעישההולךהיהולנוח,מעטלנפוש
תאבזוכלוווותמטיימגנןוrזםיייחכיינית

עולמכםשםשכגאחתפעמוהנהתלמיrזו,
מייחדיהיהעיניו,אתיעצמציון,רב(

חבלתירג.ח"קתלמידיואכשרבקןדש,כדרכיייחודים
נשכחאישבמקיםלפתעעברוהנה,מסביבו,

יטודצדיק"אמטטף"הנקראמסוכןכלבאיזהעם
עילסקביצהכאןשישבראותוהזההאיש

הכלבאתשיחררדתיים,אנשיםשל
ללאבעצמוחופשיללכתלוןינת

ברכחצייןשללמקומיהתקרבהזההכלבשמירה,
זצ"למפח,דועדיםרהחלוותלמידיורבנו,
היהלאמסוכן,כלבזההרייהיה?מה
כאשרינצלו,המכיהרבשלבזכותייבטחיציון,ר'אחרינעמדוהמבדירה,להמ

טפורותשניותעברולאושית,הקדעיניואתצייןרילפחעפחחר,תיוהכלביתקרב
 ..שלי,הכלבאתהרגתםלזעוק,לוהחהכלבבעלבאמידבמקים,ומתפרפריהכלב

 ,ציוןר'היהקדושאדמכזה

בקדושהנפשכםשמרו

אתמזהירהיחכיעדהיטו,דקדושתעלתיוינניחיזעקותיואתלתאריכילמי
רבימשאיןאףעלכיהיההפלאהצורר,היצרמןתמידלהישמרקטנימואףהנערימ

הבדילחעיןבעינוראההואאמנםשונים)טעמים(מפנימפורשות,כךעלהמזהירימ
ותבונה)בחכמהכמובןהכלכי(אםמפורשית,תזעקלאאמזהתשוךבדווכי

ההיאחתלאהרבימ,ניותיבעוונבחוששריאיםכפיאסון,הרותהמהתוצאות
תrזריהייי'rזך ;'הלדרךהמתקרבידייהאינערלכלבוערבקולבלשינימחבטא
להעמידזכהוכךללבבות,סונכנטהור,ילבקדישמפחיצאואשרידבריולמעלה'
נהפכולהבותחחיצבימורידבאתשמעיאשדיהודימהמיני(ואףרבימתלמיידמ

rזףעכיבדמםנטבעאשרעדבקדושה,עצממהשומריםבזכיתי)חדשהלבריה
הסתראליקיםודוכבשוניםטעמים(ומפניחלילה,לפגיםולאהיקידושעללהישרף

ידה),המעליתרבכךלהאריךנוכללאדבד
 .. ,הדוופגמיעלמכפךאני

אשרמהקטטרנוראימירימיטרוניתהאחשנוחיועשרהבשבעציוןריטבלכאשר
מכאיביילויפחחושבכךכrזניתוחלערוךותרבהפצריחלאחרנאוחלו,חיה

לישיבהיחוזריםר;ואמיחיאלר'למשמשופנההחולימלביתבדרכיאמנםהרבים,

תופח?ייטוריטובלכבודיהרירבנו,תמה,וכןשמעהלה ..יח.'הניתאתעושיםילא
הצינירהחלפתבעתבפרטצרכיי,לעשיתשהלךבעתזעקיתיואתלשמוערק(שכן
השיבויןצ(יראולםאנוש)כדרךשלאנוראיםייטורימאלוהיושכןנמס,בהלהיה
דבריםלומריכולימישבדור!ודחוספנמיעלמכפריםאלוייטוריםמבהיל;דבר

נפשנילמטורנתחזקווככאןאלו,דברימלימרלדבבולווייואלינאהאכן, ..כאלו,
שוניסבוככשיריסהשתכללזורניכיוחגםן,חכבשוכןכבורחיפגסחטאוככללחתרחק
וכציל .'!רחהריוכי,'עינייושווכרהללימזנריסהוכתרחקאחדכלוכדי',כאינטרנטומשוניס

יהדר"עזבייקייסוכעלהשללב"דלעלןתיצטרךבוחשעהשתגיעובעתשחת,וכרדתנפשו
וכעלתי,גידלאזישעריוכיבוראןרצןןולעשיתיצרןלכבוששזכחאחרון"ל,וסותשחקלבישה
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