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ואמר:לעברהקרארבנןלהבתרך,אשהלרבנוניגשהפעםצדיקיםלקברירבנועסשטרןהרבנסעאתקיבלבצבאשהיהבלבדפעמיים
בן.מכןולאחרבתועודבתמכןב(,ולאחרעכשיוךליהיהושואל:שטרןלרברבנופונהבדריבאיקראינה,לרבנוכשיספרולה,גדבקלותהפטור
רביבו.שאמרהסדרלפיאשהאותהשילדההיהךכואכןשתיבמקוהןשהציליךאלההיוfביהנךהיודעכמהדעיואינךאמר:ורהפטאתשקיבל

אתתיקיבוגוכר ...שנפל?יעדמניןמלאכים.מהצבא.פטורשתקבלעליךשהתפללתי
החייאהליעשישעהשבאותהאדםשלשםויסהכבפעם ...השתניפנייכיייתאאינר( ,כ'צכאןכטלצי,רלא

יזהובקול:קראאדם,אותושלשמןאתלרבביהגישרטרםכשהרבזההיהשלי'\כיא:שטרןאהרןהרבביתןנאמןמספרשרצררבינוממקורביאחדלכןובהקשר
ןאכואדס.אותואתלברךהסכיסלאמיכןולאחרגמרנויניתוחלרלעשותצריכיםוהיוהמרה,כיסעלחולההיהקרארבברברכתו,אתוביקשלרבנרביגשלצבאלגייסו
יליע.רנפטאדסשארתוהבשורההגיעשעהרכענובניתוחרהסיכרניםהאבנים,אתלהוציאכידמסובימאדוהוסיף:פעמיםשלשהבטלן,בטלן,בטלן,אתההאלעברו

 ...שא?ר,כיטוילהאיןהא!בלגוףרתבמחרצינוריתעםהחייםכללהשארשצרוכיסהםלצבא,לוראוקמיכןלאחרואכןבצבא,בטלןצריןלא
עםלשנתרשההלארבנושלי'\כיא:ןשטרןאהררידימעשינמאאחדיהההחוליםבבית ,מצליחלאהביתרחעםאתאינדרפעמיםשלשיכןהתיקאתמצאולאוכשהגיע

ראש.כיסויהלאיןהאםאומרהיוהשבתןלתובשפאהשלורלחדנסנכהזמןשכלבחהמטג<לאיראחשהוההצייתלר.קראןלאווותרהתוק
ט 1חיייל Wויהודיכללילסביכללאבנוראךהעגונים,תאסידרומאדודאגרבינוןטבפייגנושע

לכועשר,זהיודןשכ ,סייחרלוישיודיהלכרבינראמראהרת .א.ו.שהרבלמשמשןראמןהזמלכווידהותןיאאתווםשלי'\כיא:שטרןייסחודדהרבלרביגוחברתלמודמספר
דעוגאכןרקודש!ריירעשלעשירי,למביןףרצלסליויכידויההבהרהיהםאדתרילא(ואכולן,ושתררחושפניםאוזהן,נרבליאמרו ,םלילדיהברכקשבלםאדונלרבהגיעאחד
ר.ותיבמהגררעיםייפאידוהרלכלעחמלתוברותהבבאורבנםורפארה(חתינהכשהגיעלחדר,אליייכנסשלאת)ינעותהבייק'זורהאלתלןרלםאלבר.רמרכולאיבארבו,לאאני

.,1 

 ,י
ט tlקהוה ,'"ןמהאראי ?:jיצד iלאויהללואתגגשותאןןלרע

 א.' Jעי tליבוביץאזביהירהרכי
אולול;ןןרןאסקראתלוידחייאסףתנוכינו'יוךכומדדאייכם

.9.9 (נ"תעשאלוליבכראשןוםזינ  " ...'רימךראוןח~ןהארי"כרלסד )םבמיבל 12
צמוהוסדועתלבלונישיולובכייזלכור

 .וותטחהנשותמיעליולסמתכוסויםרש"'ודמגתיבח.nבם
קדביבנ r10 tינןנחהאירחןו,מרהיחכריובזאנל

יייצבואשיירכבםידפרו"םאירשאלרגייל ,הכתתשפית
דשז:Iוnתםיפללכ i'ונ::זגתא"'עזאל'ת'הזולבעוזטת pזזrוpi1ד i"I"IJl\"'I .כrn.ש'"וpבווזם<טו 'Jב.אינפלמווצריךךיו

זבכרדשועובשאמ;ךלימיבניהייבסןרזXהrספקiזנםוקן~Dימיןבiןתלכבmובןוןשדדוnותוכבעשתה'ל
 .וכא"רזrתוזכדבהנשלמח

 :מהעדמדtלך

וכרע'גתלrפת
וכשחראוכצוהתרמוס

כללו,ןשראי"עוכתכסיסןנן
רתגנ'סרבד

oרחת Jךנ.יעפmל,מיוביכר"יחמאלה smחגו:tנ
M שרזתהבסןפםידדברפסתבתיביחלJכתכ:
א IJ1iיזו'בגרrששנלזןעל'

הפרים:דבדיםשיוא

רשיד.ואיחםmננCחכםזנהקייואגה
ילשא"טסטןוrכ"" ·זדד"בוףצהקןאגךה

זסגןתסה(איש

לש"ןyאחא",םילסינרידצהקוואגה
חדסלשזסגזכ.תבחטושאר

תרותמזיוולביאשיל"טשו..'סקראלעיווהי~הכולומעוחlדjזה lפליהית D mnו"ק'

ז S004r21-800טכל;קשול,צורנאתבוחמותומסזתמתנ
חnmפנש'םתעזר

בלתשאלןלז"כ 'Iו'סזנזtכ1זאJ1't'וJ'גקסי-יא'ל~וונינגלס"חק;וגון(bנענויtלח
mותיW1פיPM\זNם'ו:ו r'!."I1I1'i!ינ oליכDOי~ ) rw ~ , ,4 '.י 2 ( J'i ' טןת

 .י"1:כינפנוDי'r.בישתנ( "..נבי ~ודDי'וIנזDו!ןקזפI"ם..תקל



ל"סיפומישהוסיפו:כהו,יבתשיתלמיידבפניוחמיס"שע"יכ"כנדולבפחדמשםברחנשים,שםשמסתובביםהעוו'ר.ימIעתקעושהאישי lהיתזי
האדירהגאו{מר{שלאשתוכשבפטרההתשנ"דשבשבתאשריחללםישראלןי(הוה"ח .ונלו"ונשבוהנפלויצתיבעלקרליץישעיהאברהםןיהנאוןמרןשל"במשפחחו

וביהר"חקבאאןוכים,לחוומייבדליוסףעובדיההךב"הליכותמתוד-תיזעמ'זקבים"ח"נ"שיחבטפרושליט"אהיהוילנאבעירשהותובעתכימטופר,זצ"לאיש"ה"חזון
"כבודוהרב:אתושאלשבעמגאוזצ"לאבוחציראאלעזרהחייט").בפעםפעםמדילעגוןעליו

 "?וצדוקיםחכמימתלמיידבביושכלזכהבמהלי,יאמןמעשהמאותןמסתכלאיני'מקאלאשיז(ןרבוהיהעיו,שלברחובה
הקב"השהשק«ח,מהתמורתבעולמ,מתנותאיןידוע,סיפוזצ"ל,מפשויאוסקינעקילעריהוה"קאדמו"ןכ"קאחייבותיואתלוקח

לו:ועבההרבמוןהתחמקזכית?"מה"תמורתבותן.הי"ד.זי"עמקאלאשיץחבהרי[הוה"קטליאהיה"כדפעם:יבואילהם:ואימוהקטבית
דבואיןלא!לו:אמרלי".בתןהקב"האןתי,זיכה"הקב"ההקדושזקינובחדופעםעמדשבים,אובעבןתומ"ד-תש"ג]אניהעיוור,משחקובשחק

בתווה?עמלשהובבנללוכימשהו,תמוותשזהודאיזכה,יחזקאל"."דבויבעלזי"עמשיבאוואשןגאיחזקאל 'ו[עצומותבעיבייםאלן
מזכהשהןבבגלל !בתורהשעמליםהובהמכיןיםאבחבומאודובכתהפתקאעמאשהשבכבסהגעתתקע"ו-תןב"ט]ואתןרואהשאינוכיעוור
את,לד-מקאלאשיץוהגה"קאותה,שפקדצוהאיזהעללפביןפלןבי.'למקומאותיתוליכי

מזכיםהרבהאתזקיבןהעבירןברחמבןת.בתמימןתעליההטתכל-קטןעםיחדהיחזו"איזכהכן
ןלאהובים!אתאי(יחבה'ויה,לו:ואמרבכדועיבילבנדהוקדןשהידועללהבחיןדרגותיושאר

לןעבהשיב .זכומקאלאש,ץהגה"קטיפוכאשוהשביםבמוביתלהסתכל.'דרנתאתספריםמחברי
מרן:השםיובווויד:כלאחרואמרהפטירהעובדא,אתתומולפיכישלהם,שמיםיןאתה

רבילי!"נתןןופהשםיברון(בלשונו:אשהידמותוואהאיניאזמבילהםהכאיבשלאייםהיענ
התעקשאלעזרובומהחדו,לצאתפבהאח"כבישט)'.איוזעהאןעדמאלטחייםאברהםויגה"צ(הבקודש".ושרתוהוטובה

"הןב,ואמר: .עליהרבנושלמבטושנפלוכמעטלביתאשהנכנמהברגעשיי'ויחיים"מרבה"במפןשבלקטוחיתייימשזצ"ל,ברים
אזיזלאאניאיזהעלמשוחחיםשאםמכאןי :ואמרונןעד,רבבונבהלןתומ-"ותשט ,םי-קז.עמיהשיחותחלקצאצאיי, ~'ע

שתנלהעדמפה :."ו"חבדבוללהכשלגריםיצה"רהדלמשתמידקדוש,עבין .)"החיים"הלנוות
הטודאתלי"י"גבטפרונקבצינאמבים,מאבשיםששמעריםו(סיפמכו.לתארכ,ןוההודתאלעכיתעללמקראל"מ.פיכקסהובי
לחץוכןשךליי,החיים")."הליכותמתךו-שלועמיח"אאורותי:מפינסקרוזנפלדהכהןאהרוןריהוה"קאחי"כשהיה
שהובעדולחץ,הלמוכלר?העל'1םלראותצוירמיעלהק'ידומביחהיהביתו,מפתחיוצאזצ"לקארל'ן
לפנייודע,"אתהלו:וגילההלחץגגדלעמודהצל,תלאכישלייט'א,שעבבערגעראהרוןמרדכין'הגה"צלי"טיפרעזןביקונו:לפגיקצרהתפלהומתפללהמזוזה
 ,להתגרשזיגותובאיםהידן,ביתידיןהייתישגים,עשרותלוכאבזצ"לחייםיוטףויהגהצ"אביוכמו"כ ..אטורה.'בראיהח"ואכשלשלא

יכאשוימצוות,תורהשומרישאינםמהמגזרהזוגיתרוב(יתוח,עלשיתשצריואמרוהד"רעיביו,בשביתידומניחהיהלביהמ",דנכבסכשהיה
כמובוומצוות,תוןהשומרילאאחוזבכחמישיםמדוברמאטילעו'להרה"קאביוהךלואומו:להשי"תבהודאהופותחהמזוזהעל

והיינוצניעות,בחוטןלבישותידןלביתהבאותהנשיםרובאותושלחזצ"ל,ראכמיטטריווקערלפביןאבימודההרחוב,אתעגרתירבש"ע,
זהשלום,להשכיוולבטותלדבו,ולשאול,לחקורצריכיםלןיתןיהיאלו:ואמוד"רלהענגילש«אטיוה!גראיהנכשלתישלאשעזרתני
הרמתילאפעם"ואףעיבדיה:הרגמרןיאמופשוט!"לאלניתיח.צויןאתהיאי{(ואפין)רפואההריניירבש"ע,חרישיתבתפילההואוייממש
מדבראנימדבר,אנימיעםלראותח"ו,של,העיביםאתופואההלונתןד"ווהאליוהךלאביושאוכלעזרנילפני,ןלהתפלללעמידמבקש

,יעדהקב"ההעי/נום,קדושתתמירתברצפהי.'של,והעכניםהפעםעודטבלשניםכמהאחרלו.והוטבהרה"צ(אחיוכואוי".לפניןולזברלהתפלל
יג,(דבריםאחרין"ולבניןלןייטג"למעובמיטגא.לשלמאמוווהד"רבחיים,היהלאכברוהרה"קמתוד-שליט"ארוזנפלדהכהוישראלרי

עלומחמדן,להםמתאווהאדםשלשנפשוועריותגזלכה).להביחוכליאםשאללניתוח,שצויןהחוים")."הליכות
קוראי '''ענשלח(יותר.משלםהקב"היכמה,כמהאחתלאימיםשכמהלואמרויום,בכלתפיל,ןרבת (I\נורגלומהמקוםבווחכעובוייברי
הי"ו).הגלווןהכויעזאת,כששמע .תפיליולהניחייכלגארגערישראלד'הרה"ג(הב"לליטיפך"עוד

הראיה' nוביד1ולהשי"תכיניטלממנוכבעשהכדואחרניתוחלעשותשלאזאתבריןריהגאיןמרןשלאחיתוןבשל,ט"א,
שלמשב"קזצ"לראטהאליהו 'רהגה"חשלתלמידו"סיפריכילשאינומצטערהואאםלאבישאלתירח"ל.עייורשמואל"."ברכתגעלזצ"למקאמבעיץ(ליבוביץ)בער

כשכחהאחרונית,גשניתיוז'ציל:מזוועהילר'שלמההרה"ק ....המלוכלו"העולםאתלראותצריו"מילי:אמרלראות,שבווילנאטיפוה,גערברוורישלשהרבניתתרכ"ד-ת"ש]
להובילוצריךוהייתיכליל,ממניניטלכמעטכגרהראיהזקניםיישיחבט~רושליט"אאשויחייםישואלרי(הרה"חכויעלניץ, l(קאמישיבתעבורכטףנותושחיהאחדבגיוגר

אומרכשהיאממנושמעתיעיר,שלגרחובהצעדאחרצ«דחיים").ה"הליכותמתוךתשב"ט- .'.בע"ב.עמיח"בבערברוןר'הגאוןאתביקשמבנייאחדאתכשהשיא
כחממגישניטלרבש"ע,ל.ןמודהיאניפנים:גמאיר .ב.tזיטכוכוכשלםקהב"(ןה:טיינים,קדישתתמזיתכשהלכוהחתונה.אללווילנאונסעלחתונה,שיבא

לראות.,.'!צריןשלאמהאתרואהאיניכו '''עכיהרא'ה,הגאון(אחשליט"אמאזוזצמחהרבהגאוןשנשאבדגויםביקשו(הבאדקעין)הכלהשלראשהאתלכטותהמחותבים
היה").חטיד("איש"כטאבישיבתווחנימנהלשל,'Iכיא)מאזזוהגרימהאדירשהרגישוכנראהלהגאעדקין,ג"כשילוגערגרווריאת

עלומבכיסבוכיסרכיסכאשרוזוחמא,ה I'(טומוככשיריוכיניכלע"ימכוגדיסואףנעריסולהפיללהכשלימנסההצוררוהיצרעוצמתה,בכלוכשתוללתהפריצותאשרזה,חשוך***ובדוך
אשרישראלנעריאותסידעוידועברמיזא.·לודעלומותשניבזאתוכאנדיסכיצדבחושכראותסוככך,להתרחקנפשםלמסורכוחסבכלרוציסוכעתהתפתו,אליווהוכיאוסהסחי

אותס .עלוכיןכלוכבוראהפחדכלפיבעלוכאא.כחספסינהבעהינווהלציסהשאנניסולעגטווכאה,וככשיךישאראובפרוצותווק" ,כללנשיסבפנימבטיסואינסבטהרה,עינסשומריס
חלקס***ואשריאשריהסדקשוט.בעלמאמעלתסגודלישער,ווכיוכישראלה'אףחרוןומסיריסוהפרט,הכללעלהוכגיניסהסהסנעריס

--------------------ת:-כרעמל D-מכבnי
בליביאמרתיפזיןה,פאהעםפשוטהיאדבר,אותונראיתעלכחיישודמשיחא"."עקבתאשחהןבהלעןולכבוד

ביןהבדלשאכןתשיבהלעצמועונההואשכמיתו,טיעהכליגענייןישראל.עמלמעןוהעצוםחרבפועלכם
לוולמהכפבויה,עידיןנחשבתהיאאזלשיערפאהקשיםסיפיויםאלימגיעומהנירא:המשחיתהאינטרבט

גענייןהתחזקייקרות,אחיותאנאטעותו.עללהתךכוחשנפלאביהםעלשגוריםבביםזה,ענייןעלמאוד
בנותשתראינהיכדותעצימותעיזברובותלחמוהמטפחתהיויעהתקצררח"ל,שהתקלקלהאמאועלבאונטרבט,

יהיהלאישהואהרעלייצרתכנעוואלכשרות./שו:אלנאמרלאואםהגדול,הכאבואתהמיפיייםאתמהכיל
 • 'I'יתבוקבכיתכהבתיהלג.בכאבהכותבתח"ו.מוביליאמוו:לעתיד.נתמיזדמהאםיועדמיהרףלמשחית

וחלילהגדולהל,שיעהזקוקהייתימדשיחא.כוסבאתלכבודעצתוא'ן .) 31 (פעור""דבר =קטנהבנימטריא"אנטרנט"
עלוקיגלתיגדול,ביזיוןמקבלה"תינושע,הייתילאאםעבודהובגמ'זה.משחיתכליידיעלאלאזהבדורבלעם
וב"ההוביםזיכוישלהמיוחדלעלוןשיח' 52לתרוםעצמיישראלעםאתלקללרצהשבלעםהתוסיכתגו :'דזרה

זכותבזכותביוםבותיושעבשבשמכםלאבאושבחתודהכ'ולם'איתיותיכלם'צידקים:ואמרוכלם,אחת:בקללה
נתיבות. . (I\אב..ואמצו.תזקן ,שלכסהרבוסוכ.ןכןהולכיםכולםאגלאומרים:כילםשהיוםכ'ילם:

מצו"בוברכה.שלוםהי"ו,דמאחישכוסבתאהלעןועזרכילכבזדגלעםמקללתיצילבי '''הוכאלו,מכשיריםישכולםול
כמהלפניעצמיעלשקבלת,העלין,לחיזוקש"ח 1 () 1ןסלכםהםצווריםכיבקמתם,לנקיםכילנוונצאהרשע,

ראשאכביליהייובעיקרטוב,לאשהרגשתישבועותכדבןיממשהיאהאינטרנט,עםהזהשהנחשבנכליהם.
שזהוחשבוכלום,ראוולאהבדיקותכליעשומאי,דחזקיםלחכימאויד ...מבפנים"וילדהמבחוץ,"זקנההמדרש:
שגזכותלעלוז,הנ"לסןכםג"נשאתריםואמרתישפעת,ויושיענוממרוםטהרהרוחעל,נייעלהיתברווהיברמיזא.
הקדישיםהצידקיםכלוגזכותזה,עלוןשעושההרביםזיכייבקרבביאבוהבהאויןאלנוזי I ו((רית Iביד .גכלויצליחנו

הצידקבזכותחשגתיובפרטזה,בעלוןעליהםשמטפרים . 03 • 6165078הנל".נ"ן Vבהעין""טהרתהספראתלהשיגניתןכ.כ,
קדושאלוקיםאישסיין)חודשבעלווגםעליו(שמטפריםזהכילצייורצ'תיוג!שליםדמאחישקעגתאלעיןלכבוד
לשמועבצעירותישזכיתיזיע"א.חש'ןזאבבנימיןר'הגהצ"העלין·אתמריבהבהנאהקוואתאנישגיםמספרמנכר
ממנולהתברךאחתפעםזכיתי(וגםשיעוריםכמהממנילהורידזכיתישנתייםלפביממנו.מאידמתחזקת bגיב"ה
וממשהשיעוראחריאהייו""ביתט ffיהכנבבשישיבליללצאתשבשיבלילמריתשנים.-9כשחבשתיהפאותאת

וב"ההכאגים,ממנישיטירונפלאה)הרגשהל,להוותהאןלחלוט'ן.הזויהוהזהפאהבלילעבידהאולשמחות
בט"דליונתנוריאותלדקתשזהמצאוימיםכמהאחויאניישיעוחלהרבהזכיתיהזההצעדאתשעשיתימאזב"ה

לשבחמיל,םיא'ןל"היטבוב"ההמתאימיםהכדוריםחלקכםהפאות,הורדתעםשלמהנאה!מאיד,שמחה
ענייביבושכתוביבפוטהזהיהנפלאהעליןאתולפארלעלוותרומהש"ח SOבזאתמצורף ..בבכח.!יישרבזאת!
אלו.ב'מיםובפרטחשוב,כושכלוצניעות,קדישהיאניגםשגעלוןונושעתי""הבטחתימכתביאתקואתי
כיתר. .כ(ב.(!\ןיאייי.תזרהו,גר""גדילכתר (I\ "בכיכתנישעתי'יהיבלעלווצדקההבטחתידחופה,לישיעהבזקקתי
לכםשישאשריכםדמשיחא.עקגתאהחשובהלעןולכבודעילית.ביתרנ.ק·כיתום.ייש'ומייידת.
איתוואהרשאניפעםבכל ,כזהחשובעלוןלהפיץהזכותלשתףרציתידמושחא"."עקגתאעליןהכמזבד.העלזןבכלוד
אצל,היההיאולמפררציתילקרותי.מאודשמחאניוחיכיתיהפניםבמשרדהייתיגו.שנכחתיבמקוהאתכם
דבריםבמהכשראיתיגתחילההדברים,ותהשחלשלציורובישאעתהשרקזוגהגיעופתאוםכולם.כמובתור
כזהגרועדגךלעשותיכיל,םהיאוליכאגמאדאמיויםתמונה,הניאההאשההזהותתעודתענייןאתלסדו

הפאה,ושתטירהדגריםחומראשתיעללהשפיעוניטיחיתואמתלאשהתמינהאמרההפניםשבמשרדיהפקידה
שאתהכמיזההפאהאתמידלהטירכזהשדברואמרהפזיר,וכעתאטוףבשיערה«תהששםמשיםכעת,לזהיתה
יכןןכהילכיםלאהמשפחהשכליגם ... 'יכיעכשיילואומרלעכשייהרויקיתג'ןההבדלמהואמרמאודכעסהבעל
באמתשזהראיתיןובכקשה,מאןדדברזהילכןחב.ותיה,מהצדיאניהפקידהעםיהתווכחדגר,איחינראיתהיא

תהיל,םהרבהאמרתילהתפלל,רקהתמלתיקשה,דברהיאהבדלאיואומרפעםשוביהואומקשיבהעומדת
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גדולות.תוצאותראיתייב"הלהשי"ת,דיגיייםוהרבה
אשתישגםהדברשמזיקכמההקב"ההראההשי"תובחטדי
להתפלל,נפלאלחיזוקליהיהיזה '.הרציןשזההבינה
נפלאח,זיקזהיכןהתפילות,פיעל,םמההשגהלנישאין

עלבתפלההרבהשיעסקיבשידוכיםהעוסקיםלבחווים
שלהם.ההגוןהזוןגלמצואגעזרםיהיהוהשםהזההענ,ו

לים.יוושם. (I\לום(בעס.הןוות
שבל,אמרתייתנרו,האלבשגחאזם.לבנינפלאותיואספרה

אפידוול(ובליבקלותתעגורהשמ,בכתלידתיאםנדר
יזכיתיש"חו OOאתרוםלהימנע)הפעםבזאתשרציתי
בשורותהבווא.ושתבחומהירה.קלהללידהגדילהבט"ד
אלרבי.אהורביזשיי(כאמכ"יר.קרובהואגולה '''מעלכלטיבות
ה'שבעזרתהגטחנושלוםודמ'1סחאכוסבתאגליןולבבוד
ישועות,נראהכוובזכותכסף,סכוםעלונכםבור.ענתרום
אתלזכותותזכובעזרכםיהיהתמידשהקב"הנושענו.וב"ה
שלימהלגאולהונזכהזאתשתפרטמיאפשראםעמ"י.כל

יעקב.כזכבייוצתל .ד..וl\כולמצוות.תיכזייאמיתית.
 52לתרוםהבטחתיובוכה.שלוםדמישחא!(קב"אלכבוד
חידשבאותועידוב"היתאךטאחיאםהעלוו.עבורש"ח
ו.יתנ ..כ.יב.יבכביר . 52ע"סתוומיגזאתמצורףיתאוס.היא

שלןסבזהמצורףדמשיחא.""עקבתאהחשובעהלוןלבכוד
אזכהבאםהק'העלוןלהוצאתל,תושנדרתיש"ח. 50

זאת.לפרטםיחתוהבטשל.יפרטיבענ'ןלישיעה
ם. (I\וםבנויליכהתודה

 '''עיייכםאתלחזקשמחהאניהי"ן.הגליןוועוכילבכדו
ההפקדהוגהמעטפחל,אבדהשל,.פוטיתישיעהפרמום

מהחיפישים,כשנואשתיעובדת.אבובההחנותשל
רבלאזמוולאחרהחשובלעלובכםלתרוםהבטחתי
רבות.שםשחיפשתיבמקוםנמצאההמעטפה

תכ.ייישרואמציחיזקןי'ון\!ול,ם.שם.בעילום
עודלע"עלשלןחלאלהשתדלאפשראמהעמרכת:הכורת

צריכיםשאניקודמיםמכתביםכבדלניוישהיותמכתגים
אשראלוכלכןכמוחשוג,במטךמדיברא"אכלמיין.

לאמעולםאנוכיהגם'שועה,ראוכימכתבלנישולחים
גאהדברורקישועות,יראהלנושיתריםמיכיהתיימרנו

הצדקהבזכותשהכלספקא'ןאןמהקוראים,בטפונטניית
הנחיצים.בדבויםישראלנשמותלחזקרביםהלזיכוי

~ -'~~' WfS 7 ~.:ג 1 ~: !$1 ~:ך:rJ :~.·~ .. ~ . -~ ~-
J] ~ I-~ '·" ~ ';'.,2;'il"2r;, ~ liii,ti( ~ ). ~ j;P. ;iג-. , 

 • ~ ..- .... _ ~~ן ~ ,-'"' 1 .,.. ~

' .• =>-•• m ~ :I דt:; ·.~\:_ ,ף".ן\:;ר" r,' '"C"'_j 
 ~. ~'.ע";" u-::J י::~~._·~.iיi,1יa..c':ג<.- ,..~~



r ... " ...... r; ץo. 
 I... } . \1ו"~"'

 ש>-'י''''''~'''''
1 /<, ... ,.Aי;/, IU ן,u ""' 

~ 
 '-לp ..... .,.--יייי---"

_.נונם .....יום  ._ ....... 1Pל __ ..



~ 1Im ~נtIJ. 

ל! IIזצאלישיב/ש Jהגרי ,מרןלעעובייתהמשו- 'תירה!הבאהבתייקיזיאש,
לע(בעיתונים)ובתכישלאשתדאנומכםקשמ,בינאהנריישסוף,בהנוידמנישיםאופהכלבוובקשןהדימהח"ו!שבתבחיליל((כשלאשלכדילהשואתאלפז;שעלין

ואנישקוים,החובםיובבתמש ,יםודבהמטבע ,ייותדליתכליאימידלבולשואשחשכםחמידלתו:מאיםהנדישנשאלת"שאל;ןיט"א:לשזילבושטייןגרייהיבתחסיפו
זחשישיעהיחידדבוח ,ןאופיפניםםיבשהזאתצחיולאהשעאשהומקזחי ,יףהנםולקיאיכליםכליאיוח .הדנליתורהבשיעורףתתהשלשנסעירישליםבברדויעל
 ,"ונפטהנלע"ידמאעילימהז ,יהווהלבתהיליםלחנידצלהתנ ,שובחםחכדתלמיאמתבואהש<דוההי .החייםכלוישיעחמיביציאת ,סבאכפרבהבישתיללבע i;1שייךבמד

 ...שקיםשניעIכנסערלישיבתכנסנפינקלברחזה,אתי~לקלאאוהאבללחן.ולשמביאיםתיהבניבשגשבתלהתחמםתרומםאתוריםבהאחדיד Iעלשאלנ
ראשל,"צ\קלניפנ"צרנהשלהנרותא {'iוייחתפקובת"אייר :רהעבטכמעטים,והדבעלזרות ,שכןולהשיברבה ,דיאטוררמ
יין.טרשבזילנר"יהוספר ,חמי"ירמואל 'עהני ,רמיתבישי ··,לייבען"~ישטנןקעראי ,הדגליעטטולביתכששגתרויחרומאו

םהטלולרייניםולפטה-ותואהידרטהאשרחקשהעיב" , ..בהותשולענהלאו ,שאלההאתשיחזריםלבירוש
לנרי"שךאמאוהים.ורהבחבקובנהואחוהגעתושטפשה"השאלמתאזשיב,לאבימתפטקןלש"יהנואהככלרבחוהמעשהלשןביוח
ם«לולוטםינטלפויקזלהחחמורבאיטוריצוא h 'הכי !וכהיוכדהעבידא-ברחלרתמואםלילשאתכווןה

"לומחבחוריםהבישיבויש'עשהחמאר ,הבישיהןינבבדביההמה;ןמלמממש ,חראהי"מקןכש ,תבשבשמלחהלזרםוראטירד
קשרלשמורידכםוניטלפהתאצריכיםםהכיעניםוטםוהשהרופאיםידוהיההיהז ,בשמיםתווכממילא .שהאתאבוואיםרלא
אלוותנבפו ,םיוהדבאתל,קיבלאמיח 'ור"מ ,הביתעםועודדינוטאאואולטיהפיעללוחזוהתהיילאול~תנהנששובהתה

דלהוריעליךכ,ךעושחאתהאםאמר:ץרהנעהישיבהראשלאשבעצםילדלוולדויכיבדיקותיחללכןבשלוחלילה ,הומקבמ
יבצלהובמקומוה,הישיבייןנמבמיוישיבתשלהשלטאתהיו,«עבדלאהמערכותכלקיים,עליואםידעלאבאוכהבהר ,תבש

נטעריצאפינקלצ""הגרנ ."רימן"מכוהכיתובעםשלטבשר,נושרק ,רדבםושבלים.חירלחפשבא,טלכפרבמיוחדעולנט
לכלהיונכנטשקיםשניועימלקחבמקוםבו ,םיומהדבלובבאדיוהיה .מעשהלעשותרוצרי !'וטעותעלוולהעמידווהבח 'את

ש,"רינהןרממעתהזהששמעדבדיםהתאטיפרה,בהישימנסהאוה .. ,רבדתולעשלארמושא Aיכוהעילברשטייןיזהנר"י
ורלתלר«םוהטליםונטלפהאתושישליכמחבחיריםוביקשכראומרים"הםטכנה'!שזהאומריםהריופאיםו"הר:לומרי"שהנארבמיוחדלטווחהזרבלןשאיבשחהמתחיל
 .סלולריים"יםרבמכשיםהשקיותמלאהתוקדותוךהשקים,שואלפטק?,זהקיפות.תבברן:;לונהוע ,"ךכמרואואנילשיםיךרצהאומרת/שרבמראנשייכיבושהזצ"לאלישיב

 .,שם.ידבעללאשתןןת-סכ<ןרוצתתיךניאםפטק".זה"כןוביה:מיניהלועונחאלושיברבוהידהיהולהשיבולאהשואלבהםהתכווןזכהתמוהותותלבשאלב
כדלהלן.בשאלהאלישיבהגר"ישמוןאלשבאת"חאברראוירבעךזלמןשלמהרבילמרןוהןלרגועהיהלאהיהודיברשחומאחרבכן,נכללתהיאגםזו"שאלהבתפזה.
למחשבים,במשרדורווחיתטובהלעבודההתקבלהאשתומהאולטראדיווחיטעטהטיפורעלחזרהואשטזצ"ל.לבישראשרבהבטיטיהכללאתשכחהתשובהאתשהשיג

נוטפת,חרדיתחברהעבודהלאותחהתקבלהעימחויחדלאשאמראלישיבלובהלכתימטפר:ןכואחרטאונ,דהשואלאתלחפשלצא~ועלומוטלזו,בדרןלנהוג.רצרי
חווחשומויטנשאיאנשיטחםחמשרדעובדירובברם,שאמרבונעשכן.ליואמרפטקזחעםשאלתי ,דנולעשוחבנללו"שבתיחללשלאכד,הדבריםאתולחקן

חעבודשהאשהוראויכדאיהאםהייחח,השאלהומצוות.לך"יש :נטערממשזלמןשלמהרבי"פקס",המילהאחעלידJכ iצדיקיםאיוהקכ"המביאתקלה
ביותוחיהלאתמההשפעולחשושיששמאיאכזה,םובמק ..לפטקי!מצטרףאניהשאלה,מה!אזאלישיבמחרבפסקאי,קאמרייחידיגיעח ,שנהותמשכעשויטלפניזההיה
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