
זצ"לזאהןשכנאשלוםרבידעהדירומשרידיהרביםמזכהמגדוליהישישהגה"צ-נתרוקן!העולם
 ...בדרולהאטנאהקב"השלספריזהיהלא

בחליכתוגםחריובנטתר,בנגלחגאונותוומלבדמגירטא,פומיאפטקלאמגאוניומיוחדאחדנעקרעיח"קירושליםשלמנופח
גוישכרוהאחרונותובשניםוכו.'משניות,פטוקים,ממלמלהיהוכדוישכנאשלוםרביהקודםדורומשרידי~דורוצדיקי
חגויבעודכיפעםארעלביתו.ולהחזירולביהמ"דלחוליכושישמשהו,פגישתועלברתתמטפרהיהשכנארבי-ל.זצזאהן
שכנאריבמרוצה,למהרהגויהחללביתובדרךהגלגליםכטאעלמטיעוחיים"החפץאל"כשבאתיז'ציל,חייםהחפץמרן~ם

קרה,מההגויאותושאלהביתהכשהגיעוחליכחו,אתלהאטביקשושהגיעבבחורשמדוברוציינובפניואותיהציג;
משניותטדרלעצמוטידרכיענהו,ברחוב?לאטשאלךרוצההינךלמהלאחייםחחפץאךתורה,ללמודכדיקהמאמר

אתלהטפיקיוכללאללכתימהרואםבדר,ךמשנןהואאותםלחזרהמןירדהקב"ההלאבכ,ך"ומהוהגיב:ה~פ~ל,
 ...משניותזהמההביןולאהיותזאתטיפרהגוי ...היומיההטפקבהמשךהתורה."אתלנולתתכדילארץםהשמ

סדישהיגינינשחיהחומשחייםהחפץנטלשיחתו,
ידונתןלאמימיו Iכייצוייןכךאגברועדותכשידיוואמרהשולחן,עלמונח

ביוםממנוכשנפרד}אףששירתולגויהקב"ה.שלטפרוזהויהלאמהתרגשות:
ידוהעניסלאחופשלוכשהי~מטויםרבישלהרמב"ם,שלטפריםישנם

ג~נוני~יוואלשלום.'לוכשנתןבחזרחהקב"השלטפרוזהואבלאיגר, א;~~~
שידיע(יכפימרבותיו,שינקקדושח .

לייבאיייץ,הגרב"דירבעמהסיפיריהשבין?מאזןללא
פעמנתןנתןהגייטרעגער'-שה'פאסטרביהעיד-ימיםארבעחבראדיןחייתי
היימבאיתיבאקראי,ביינגעלידיימכתבאזחיימ)(מהחפץממנוקיבלתישכנא.
יזיייריחץעימדיהישיעירהגב"זמסרלאמחדבריםאחדחשנים.כלמרבותיייותר

מפליאותחיוחנחגותיושארגםבמימ)לערוךשישחואחייםחחפץלנושאמר
 . 92גילעדמיטחעלישןלא :ביותרבעלאפילוחרי .יוםבכלחנפשחשבון
"תעניתשישייוםכלצםחיחכלשלבטופומאזןעורךטדקיתחנות
חשבתאתקיבלותדירצדיקים",שולחנועלדפקחייםחחפץיום.

חזמן·לפניוחציכשעהלחשאיראפשריכיצדוזעק:בחתרגשות
 ...זהמפתןעללעבירריצהאיניבשעחעולמוקונחיששלעטקכז;;ז
בשעתאצלונוכחשהיחשליט"אאליהורינכדוטיפרמופלאטיפורוחשבון?!מאזןללאאחת,בשעהעולמוומאבדאחת
בערובשיבתומפניאולםבר,שאיזהשניםכמהלפניהיהלזקנימעשה:- ....יוםבכלנפשוחשבון 'ימאזןלערוךנו;על

פעם ·בכךמיוחדצורךיראואםאלאלנתחושלאהרופאיםהמליצוימיוהמשיחלימיתקדשיםת 1בהלפת/שייחברתי.
בהקדםלפנותוצריךכיטפקלנוהיהלאבביתו,ונפלמהבדברנתקלאותוקדשים","כוללבראשימיוכלעמדשכנארבי

חוליםביתלאיזהרפואהעטקניכמחעםבטלפוןדיברנולביה"ח.בכתב(נמצאשו"תחיברכן .בשניםעשרותלפניהקים
בדוכועקבהנידוןמהולדעתדרשהארץעלשוכבבעודווזקנילהעבירו,עלמטפרתדירהיחלנכדיוקדשים,בהלכותיד)

חוליםביתלפנותו.עלינולהיכןהלבטיםאתפחקעללוכתבנושמיעתוואםהגואליבואבקרובשכןזה,חיבוראודות
קולוונתןיטוריועלהתגברהואהדבריםאתכשקראאחר.אוזהלעייןיוכלוהקרבנותבהלכותשאלהתתעורר
"לפניפלוני"לביח"חלהתפנותואופןפניםבשוםחפץ"איניבשאגה:שיכוליםתמצי""היכיוכמהכמהשהביאבחיבורו,
רוצהאיני ,"םימת"ניתוחיעלנגדםאיתניםמאבקניהלתיארוכותשנים .בימינובמהרההגואלבביאת _הדייניםלפנילעלות

ולבטוףמהם".ליתצמחלאתועלתשום .זהביה"חמפתןעללעבוראיטיביסיםשיירתמימן
הניתוח.אתלבטוףחטכהשאכןאחרתטיפולבדרךהתרפהשלוםר'עמדבנות""גיוטגזירתעלהמלחמהבזמן
יראינחייצאינהוארץ.שמיםכךעלוחרעישהמערכהראשיביןשכנא
המודעותישראלביתלהמוניזכוררבותשניםהיה,הרביםמזכהמגדולי"הביתמולאדירההפגנהבוואשינגטוןארגןאףפעם

בנושאיםלהתחזקעוררבהםכנטתבבתישיופצודואגהיהאשרהרבותכבדושלגפתאוםנשתנהחאווירמזגברםחלבן."
שיוצאיםבעתהפירצהעלמיוחדקורא""קולהוציאאףפעםנחוצים.אתישבשחדברשמאחשבשכנאריארצה.ניתך

ריכתב-פעםבנשים,מלאיםוהרחובותשבתבלילהתפילהאחריאוטובוטיםשלשיירותמימןלכךאיהתכנית,
יוצאיםוהיוםוראינה,'יצאינהלומיזםובביתיושביםהיושכנא,מווילאמטבורגהנאמנההיחדותבניאתשהטיעו

 '.פנימהימלךבתכבודח"כלוחלא ...החוצהרבבותשלחובותלעולנכנטכאשרלוואשינגטון,
יבירוחיאע'ןטיב '.חקידרששלהנשגבההמצווהעבורדולרים

התמיכהאתכשהעניקבושהייתההטובההעיןאתלצייןמהחובהחבוראלכבודהרותחלסירנפשומטר
בביהכנ"סנהיהעליבקומהקמיממהיהשלי(הכילללאברכים,החודשיתבטירברחשבארה"במיידעוארה"קבחשלטוןראשי

ובחכמהיטולאשלאהפניםומאורהחיוךביוישלימ)צפניהבוחיבהמוכזיאיומיםשלובות,בידייםישבולאומצידםהרותח,
בכךטובהלועושיםשהםשירגישולאברכיםההרגשחאתלתתהשכילשכנא.שלוםרבישללעברושוגרוחייועלברורים
ושתיהמזונותשיחיחדואגהיחתמידכןכמוהכטף·אתממנושלוקחיםשיחותמקבלתהייתהכיטיפרהע"ההרבניתזוגתו
רקרנהאוהבים,הםמהחאברכיםאצלמבררוהיהבכולל,לאברכיםהואאךקשים,לזעזועיםלהשגרמומאיימותטלפון
 ...לטעמםשיטעימועוגיותבנותלהצלתומאודונפשומטרישיבנו,מיבאחת
 ...הרעלשיןמדבריםלאאית'דברבכלביערהיה(כך .זךאיומהמגזירחישראל

כיוהטביר,לשוה"ר,שומעאיניאניצחות,בדרךאמרפעמיםכמהיעיז)ובתיהמעבויכהעלזהאמשבקדישה
אליווכשמדברים-היטבשומעשאינומפני,ולכןצועקיםלאלשוה"ר ...שכאלובעטקיםחפזאיני

 ...לשוה"ראיתומדבריםלאומימלא-באוזניולצעוקצריךשכנאר'עדייןגלגלהזההמאבקאחריארוכותשנים
 ·אברו··עדייןאנייהויזאליופנההימיםבאחדחובות.שלעצוםגלגל
נהיההואזהשביוםלווטיפרהנכדיםאחדאליוהגיעשבועותכמהלפנייתורהבישיבתמשגיחריבליןמשהרביבשםחשוב
נענההנכדבחיבה.הטבאשאלבזה?,"לומררוצההינך"ומהשישים.בןאמר-עטק",נעשה"בואהצעתו:הייתהוכךודעת,'

אברן,עיזין"אניואמר:בשנינותשכנאריהוכיחו ...זקנה"עלי"קפצהיתרתאתמשלם"אני-שכנאלרבימשהרבי
ו OOמגיללמעלהשהואיהודיזאת,נאבינו ...הזדקנת?!"כברואתההשמורמשכרכםמחציתונוטלשלכם,החובות

ממש.צעירכאברןיומובטדרהתנהלואכןאבר,ךעדייןשהואטוען"גייטלעומתן:נענהשכנאשלוםורבילעוה"ב,"
לקראתהלהתכינויישקריבההגאילה ...שכאלובעטקיםחפץאיניגעזונטערהייטי,'

כיוטיפר .השלימהלגאולהקירבהשלעמוקהצפייהציפהתייוימיכל ...מיטהיראשיעימד
הרמיזותכלבפשרזצ"לפיינשטייןמשהרביהגאוןמרןאתשאלמיוחדבהיותוציבורית,בתחבורהנטעלאמימין
משיחלי:ואמרהעולם,מןועברושגילוחגאולהוטימניבחז"לחקיימיםנוטעחיחלכןאיעיניו.טחרתעלבשמירתוביותר

ולעתבעולםנמצאכברשמשיחחיא,שדעתו ,ממנוחבנתי ·ןכאכברופרטאות.מיליםאלפיברגלמהלןאובמוניות
םימחכרקואנובהטתר,לפעולצריןאשראתהואפועלעתהאצבע,הושטתעםעצרלאיטרמפילעצורכשביקש

חייםהחפץ"הרביהנדיר,חלוםעלטיפראףהאחרונותלגילויו".בשניםבטחונוושםנכחומוטהוראשועומדהיהאלא
צריןהבאים:הדבריםאתלי"ומטרטיפרכךבחלומיי,'אלייהתגלח ...צריןלהיכןןשאלוהולידועצרואשרעדבבורא

חגאולהכיבעולםלפרטם
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שישיביוםטרףןפאלאפושבירתשלהיקידושמעמד
תפילתלאחרתשע"גדחנוכהוינימקץפרשת

 Iהגדולהגאוןהישיבהיאשמיןשלבמעיניוותיקין

ועדה.קהלבפנישליט"אצדקהמשהרבי
בשמחחשרריחיחשל,ט"אצדקחחגר"ממרן

כרכיס:אמררכחמעמדמארתררכח

 Iונפטקניטא,פרטומיזהחנוכהשכלודיעויבותי,מייי

פיטומיבשבוללושישמהכלאדםשימכוילהלכה
מצינילאאחייתבמצוותלהתבונן,וישניטא.

כלאלאלמכוי?חז"לציויזיבמציוהלמה ,שימכוי
צייךנפשואתאםוא"כהיקידושעניינוניטאפיטומי

בשבילכטותואתשימכויכ"שיהיצוןעביילמטוי
קידושאובמיתהיהקידושטיב,יותרמה '.הקידוש

נפשםאתמטרוהחשמונאיםאםיא"כ !? ..מחייםהי

ה'קידושגםוישלה,'הממוןאתלמטירשצריךכ"ש
לנוישעכשיוצער.מתוךרקולאשמחהשלבצורה

ברביםהיקידושלעשותשרוצהאחדיהודיכאן
תשכן"אללקייםכדיהטרףהטלפוןאתלשבור
ואתתתצומזבחותיהם"אתימציותעולה"באהלך

לביתנכנטוהיווניםשבאיבזמן '.יתשברומצבותיהם
הכליםכלואתהשמנוםכלאתוטימאוהמקדש
 Iכליהםאתושברוהחשמונאיםבאייב"השברו,

עכשייגםהמקדש,ביתאתוטיהריוטילקוםהטמאים
השיראתנשירואח"כעםבקהלהצדיקלנויעמוד
אצליזוגבאואתמולגםב"העליי,'נקבצו"יוונים
בכבוד!טמא.טלפוןלשבורשבעבארמהעיילבית

יחוד"לשםרם:בקוללומרלבחוררה"ימרןואמר
וכמוהטרףהטלפוןאתלשברבאהריניקובה"ו
מזבחותיהםואתיכרתון,כרותוהאליליםשנאמר
באהלךתשכןואלתשברו,מצבותיהםואתתתצו
ברגלים.אותוותשבוראותותקחוגוינועםויהיעולה,

פעמיים.עלי"נקבצו"יווניםכולםשרוומשנשבר
להתפללצריכיםאנחנועכשיורה"י:מרןאמראח"כ

 Iשהםוהאומלליםהמטכניםוכלהבחוריםכלעל
 ·אתיטהרשהיהטמאיםהטלפוניםבטומאתנטמאום

 ~ישראל.כלבכללהשי"תודתבלעלבםואתלבנו
 Iוכמהכמהבאמת"לעובדךליבנו"וטהרלשירוביקש
ראשערןמכןלאחרנפלאה.בהתעוררותפעמים
שבירךמיעתה:ששברלבחורשברךיימיהישיבה

יברךהואויעקביצחקאברהםהקדושיםלאבותינו
עניניובכללויעזוישהקב"הפב"פאתוינצורוישמור

ולאבאמתלעובדוליבווופתחויצליחלחופהויזכה
 ~לטורםחוזריםושובשובריםכאלהישלטורו.לחזור
 Iולאיחזורהואלאלטורו,יחזורשלאאותונברךרח"ל,
 iישראלשכליעזורוה'דרגתולפיאחדכלנחזור,אנחנו
-עולםלתקןיכרתוןכרותוהאליליםבתשובהיחזרו

 ~באוהאלההארורוםהטלפוניםכלשדי.במלכות
הללו,היווניםאתלשבורצריכיםהרשעים,מהיוונים

אובשגגהלושישמיוא"כישראל.לעםשייךלאזה
 ~ושרו .אותווישבורשיבואטרףטלפוןאחרמשהושל

 Iשעתהזאתהשעה"תהאנעליתשעהבאותהכולם
 ·מלפניךי.'רצוןועתרחמים

I רמיןמטחרי,אתםמילפניישראלאשריכם
 ·שבשמים!אביכםאתכםמטחך-
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זג"ל·אכיחציראישראלישראלרבנידמשפטיםסבאמרןשלרחילילאיימאלרגלחדשיתעיבדיתשלישח-ישראל!שלאביחם
רייתברך.מהירקמכלום,יפחדולאאיתויבואשעכשיולואומרהרבשבתשימריבמלגיתוישמחי

קשה,הייתההכניסהלמקווה,הגיעוכאשררבו,כמצוותעשהעמרםובניבנתיבות,רבנובביתבקרתיראשון,מימיבאחד
הצפרדעיםהמים.פניאתהאיראחדנרורקחשוךהיהדר,ןלאבדרךאשרהקודשרוחעלליסיפרוחמותי,וביניהםהבית,
פחדהואנעים,לארגשתקףעמרםר'ואתהמיםבתוךבבירורנראומאדהיהזצ"לרבנוכידוע,קודש.שבתביוםראו

בגריואתפשטהאדמי"ראךלהיכנס,בחסידותוונזהרמחמיר
היוםעדעמרםר'המים.תוךאלוירדלאאופןשבשוםשבתביום
אשראתעצומהבהתרגשותמספרהנמצאיםהסיריםאתיזיזו

האדמו"ררגלינגעואךעיניו:ראועלאושבתשלפלטהעל
המיםמןהצפרדעיםכליצאובמים,שבת,ביוםהמכוסההגז

למעלההמקווהלכותליעדועלואשתו,אתמזהירוהיה
האדמו"רירדוכךהמים,מןהרחקשהאוכלתראהאםשאפילו

ירדעמרםר'וגםנקיהלמקווהתיגעלאלהישרף,הולך
האדמו"ריצאאךפלא,והנהאחריו.היושבת,באותהבסיר.
תוךאלהצפרדעיםחזרוהמקווה,מןרביםאורחיםרבנובבית

(שם) ...להםושטוכמקודםהמיםוהווהניחאוכלהרבהוהכינו
אלי?מגיעיאתהגזהצדיקאבאלוהיהסירהניחווכןהפלטה,על
עטיהניסיםה"העםהיהנוראמעשהכיוןהרב,שלהחמיןעםקטן

מאודסובלהיההלהמחיפה,ז"לבמיוחדשיכינומקפידשהיה
פעםבכלחוזרהיההשבראךניתוחים,וכמהכמהעשבוכברמשבראחתקמההלילה,באמצעלבד.סירבשבילו

ניתוחלעשותאחתפעםעודרקינסושהםאמרוהרופאיםמחדש.להישרףהולךרבנושלשהסירוהרגישההאורחות
לכןמאוד,מאודסובלהיההנ"למועיל.לאשזהשראוכיוןיותר,ולאאתהצילהשכביכולושמחה ,הסיראתהזיזהולתומה
רחמים.עליושיבקשכדיבנתיבותסאלי"ל"בבאלנסועהחליטכאשרקודש,שבתביוםובכןמלהשרף.האוכל
רבקהלהמתיןכברושםההמתנהלחדרנכנסהצדיק,לביתכשהגיעלאכולהרבסרבלשולחן,האוכלאתהרבניתהגישה
שיצאמשמשוביקשהדבוהנהכולם,כמוהמתיןהוא .לצדיקלהכנסוהדבבשבת.מהפלטהריהסתאזויהזכיבטענה
מיד.אותוויכניסעטיה,ניסיםבשםאישימצאהאנשיםוביןהחוצההרבניתואכן, ,הזיזוהאורחיםאחדאולילבררביקש
שלאלאנשיםמסבירכשהואלהכנס,לווקרארבוכדבריעשההשמשאתהזיזהאכןהאורחותשאחתלהוהתבררשאלה
הרב.שלבקשתושזוהיראשון,נכנסאחרוןשבאמיאיךהבינוחמין.אכללאשבתובאותהלפלא.הדברוהיההסיר.
שמעהרבבעייתו.אתבהסבירוגדולבבכינתקףהדב,אלכשנכנס(יסיס)מעשה-שליט"אמוגרבי(הגר"א

"מנחתספרוהוציאהסמוךהספריםלארוןידוהושיטדבריו,אתעיםרדצפהריסי
מרשלואביזצ"ל,עטיהאסלןיהודההרה"גהיהשמחברויהודה"האדמו"רשבהםהמיוחדיםמהלילותבאחדזההיה
מגיעואתהכזהוגדולצדיקאבאלך"היההדב:לואמרהנ"ל.ניסיםמבדךוהיהמיוחדת,ובהתלהבותבשמחהשדויהיה
מרוחהמוםהיהאשרניסיםמריושיעך!"והואאביךלקברלךאלי?,ישראל,כללבתוך"לחיים"בברכתהמסוביםכלאת

אותוויברךריקםעכשיואותוישלחשלאלרבהתחנןגלויה,הקודשוהנה,הצדיק.לכבודובשמחהבשירההשתתפווכולם
לוונתן"ארק"כוסעליברכושהואהרבלואמרכן,אםשיבריא.הצדיקמתעוררכאילוהלילה,שלהקטנותבשעות
 .שיבריאלווהבטיחפעמייםעודלונתןוהרבשתההואלשתות,חסידשהיהא.עמרםלרביופונהמחשבותיומעומק
 1כלנעלמולביתובדרךכבראביו.קברעלוהשתטחהלךוכמובןכעתללכתרצונוכילוואומרלרבנו,מאודמקורב

 .כללניתוחללאימיוסוףעדאלומכאביםיותרסבלולאהכאביםשעתשעכשיולצדיקלהסבירניסהעמרםר'למקווה.
(שם)זיע"א. .הי"ועטיהמרדכיהרבאחיובןמפישמעתיזהמעשהאךבמים,צפרדעיםוישמאודחשוךהמקווהלילה, ... ------
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-ששבימחלי,סיפיהאשתימדעם."אבלחועיל"ולאלאיסור,הפסקאתמכת"יושמעהשנכנסהאחייישכת"פעמיםוכמהלעת,מעתוניעוישחוזיהנכיית,הפאהפייצתבענייןלדבי,יגעאוסיףועוד

 ...חדיןמיוםליאוילעצמו,ואומיהקדוש,חדיוזויתבקיןיתביךלהיפונהשהיבביאותההוא:אותהזההשובבי"םבימישעכשיוחושבואניחיזוק.צייכיםתויחביידאךופועל,פעלזהעלוכתבדיבי •
 •לימספיקלאוכייתביך?לחיאומימחכזח?!דביכתפיעללקחתיכולאניאיךחשנח.יאששבועעודעשחזהלעומתזהיבות,פעמיםכךעלעויישכת"רואע"פזה,ענייןעללעורימתאיםהכיהזמן

 _זהאתלעשותמסוגלתלאשהיאוחחליטהמעיניח,זלגוחמותדמעותזאת,וכששמעח"עוונותי"?!פעמיםכמחעובדא,חוחבדידיואזזחעללדברצריךכך ,וניעויחוזרשזחםיחפעמוכמספרים,אלדי-
אחרתובפעם .חרעליצרמכייח""חיתיקיבלחחיתר,ובמקוםוצערו.חרדתוגודלבראותח "ב"לרחקצח.אלקצהחמןםשרועשווביםתבכופבע"כת"רירודב ,תיינכבפאחתללכצתחיביתי-שנוות •

 •וחתחלתיהפאחשלזחבנושאשםשכתובמחנשא,פרשתמתורתךחיבפנתייחקיקריעור,נוזרחשת,ייכחנחהפאעלמחרב "ייתח"לקבלברקלבניסעתונאישהחליטחחייתנוות-בובעיייםנתשלפני
רגסים. ~מקישביםבחריםבשםמיעלםליאירמאביבור.ידכדיךתוחועילוזחכת",וימדברלהתרגשגםוחנחמצב.בכזחלעשותמחןישאן,פובטלילאמרחתליט"אהרבניתואףונתייאשתי,כמעטינאו_ ------------
וגתובו~םכבnיס.-
בחודשוחודשמדידמשיחא''קעבחאלש.וחנו!ניהגעורך'וכבוד
גורםאחהחיזוקאיזחמושגלךשאיןלךלומררציחיתחילה

בחויחחחמדחבעקבותיוחגוררחיזוקחיקריםלקוראים
קדושחיבענינחחיזוקבזכוחחכלחסדומעשיבתפילחוחתעוררות

פחחצאןצעיריאתבעינירואחאניחגיליוןידיעלחנעשח
מראשחגליונותקריאתעללחוטיםחםאיךחיקרים)(חבחורים

וכו,'חזחוחחשוךחירודבדורלחםנותןזחכחוכמחממש,סוףועד
דברינכיית""פאחשלבעניןחיזוקמילותכמחבס"דלכתוברציתי

ומדקדקיםחחורחעלחשוקדיםחיקריםםירכבחאלפיכמכוונים
כחוטמדקדקיםחאברביםכמו(ומיכבחמורח.קלחבמצוות
פעםדרא).אכשרכ"חחאחרונחחנקודחעדיןבעבכלחשערח

כיסוישלחזחחעניןעלוחואלחזקךייווידאחדאברךעםברחייד
בכלשנחגוכפיחי"תכוצוןוכשווחבחידורלכחחילחראש

מאחאובמאחורקע"חאבינואברחםמזמןישראלחפוצות
אשכנז.באוצותםיחחודאצלזחדברנפרץאחוונותשנחחמישים
ותמימוחבפשיטותללכחכדאילאחאםחדבויםביןלויואמרח

שבודאיולאח,רחלרבקחשוחחקדושוחנויאמותשנחגוכמו
שערחילחנחחחכמואולדין.כובדתראשכסויבחלכוחםחגמור

ושותדחקשאמוחינולךןימנלעומחיאמוהואזואשערם,על
נכריתפאהםעחלכוחםיאולנביאאחחהאםראשיטויכבחלכו

םחאלחשיבמחיידעחלאזאתמגוחכחטענהולשמעדווקא.
רבקחשרחחקדושוחשאמוחינןפיולמוצאןימאמחואאמחב

יבודאשיתוכבתוךטוחבוחייחינכריחפאהםעחלכוולאחרחל
חפשוטחחטענחשלגודלאלאעצמולדברימאמיןאינוחגמור
בילהשמחלוחיחלאנוקבתחחוםועדחודרתחלבעדאשרחזאח
מאדליכאבודבוחכ.ךכלפשוטבדברטפקלחטילרחכמווחיח
שיראיחלכחוכעודחתווחמדיניןידכעודחזחחדבויחיחלאלמח

ולאחי"חוצוןמחבאמחומחפשיםבהמחמיויםשמווחושביחי
נוגעשאינוזהכבדברבפוטלמיניחםחקולומינילכםמחפשי
לרשותבושיוצאיםדברדהואלכולםאלאדווקאיפרטלאיש
גםתשובחמצאתיחי"תיבחסדאח"כאבללמבין.ודיםחרבי

חייחילאאברךאותוידברלוליבודאי(אשרמגוחכתטענחלאותח
אמרופלתבןאוןשלאשתועלדהנחכך)כלפשוטלדבונזקק
עלשחסחמפניביתח"בנחחנשים"חכמתנאמרשעליחחז"ל

וחיתחשערחגילחחעשתחמחועדחוקוחבעצתילךשלאעלחב
וראופלתבןלאוןלקרואקוחעדתשבאוכיוןביתחבפחחושבחי

שגםדבריךכאםאמותיברךאולאותו .סלחחלכומידכךאוחח
טועןשאתהעדנכריחפאחשלהמושגקייסחיהסחיבימ
תינכדפאהעסהלוכותהיוחקדושותשאמותינואפילותברסשמ
אוןשלאשחואחאותסובקורחעדחשחודוחחרדחכלמחא"כ

פאחבסח"כזחשמסחמאבדעתםלעלותלחםהיהפלת,בן
חז"לידברעסתעשחמחחיקרידידילו,אמרתיעוד ...נכריח
במחיצחואוחומכניסיןאיןידועלחבירושנענשמי"כלשאמרו

אחרימשחלסזהדברחאסבעיניךקלזהדברוכיחקב"ה,"של
בכלכבחמורחקלחולדקדקחי"תרצוןלקייסטורחיםכ"כשאנחנו
ניכנסלאדברשלבסופוזחכלועסביוחוחקטנחולווחלכחהלכח

דברשעושהמיעלדיברולאחז"לוחלאחקב"ח.שלבמחיצתו
וגורםשמחטיאמחמחכאדלאסורעצמומצדדזחחדיןע"פשלא
ובכלשמותרמהשעושחאדסעלדיבווחסאלאחשנ.יאצלחטא
אותומכניטיןןי"אחטאלאחריסגורסזחשמעשחוכיוןזאת

עושיםמחלחביטלךאלחאבוךידידי ...חקב"ח."שלבמחיצתו
בסוףחז"לאמרוכברחקב"ח,לביןבינךלחתבונןעליךאחריס,
חםומעטיםנעדותחיתחחאמתמשיחאבעקבותכיסוטח

עללחסחכללןאיןומאידךכוחס.בכללאמיתהבאמחשיחזיקו
מחשבות,מיניושארטועחחואכביכולחזאתבאמתאוחזשלאמי
לכבדוועלינוח"ח,דיןממנונפקעשלאודאיכןעושחשלאמי

עלחלילחולאהמעלותעלרקלחסחכלתמידוחחכמהולאוהבו,
תמידלהשתדלצריכיםאנחנומנוצעלביןבינינואבלחחסרונוח,

ח"ולחיחפסולאחי"תבעבודחחמובחרחחדרךאחלתפוס
בחמיםלחולכיסבטוימנעלאוחיחיממצותמצוחבשוסלפשרוח

עווך.ולןרצונןמפניאחריסרצוןשיבטליכדכרצונורצונןעשה
חמזכחכלאומראנידמשיחא""עקבתאחטחודהגיליוןשליקר
ס,יחימכלחמידובדכחטובחרקידועלבאחטאאיןרביםחאח

מוקירוכעתידחבב"א.צדקנומשיחיפנלדאוחשחזכחויחיר
העמק.לדעקב"מגי"באירקהילתברדהידביחיאלהרבכויועומ

צר.הגליוןוהיותהמכתבכלאתפרטמנולאכימתנצליםאנוהמערכת:
ש.ח.שמיוברכה:שלוםדמישחא""עקבחאהגלייןועורכילכבוד

צאתלפניחחעלפח-6חכחבתיחאחרוןסוכוחבחגמירושלים.
להחייחהובשנתהכשנתייס.מזחנעוריסבסכרתחולההיאחחג,

שארעסבביחלבדיהייתיאנילכ.ךלבשמנוםיטיובבר,כסוירידת
מהלהיוהזרקתמאודנבחלתיבתפילח,חיהובעלישיחיוילדיי

כשחחעורר,לרפואתהלגליונכסלחרוסוחבטחתיצריכח,שחייחח
חולילכלשלימחורפואחכחיישרחחעוררח.חיאזמןלאחרוב"ח
ירושלים.ש.ח. .חאמיתייססהצדיקיבזכותישראלעמו

זמןשהרבחחאמתשיחי.'דמשיחאעקבחאגליוןחמו"ללכבוד
מקבלשאביחחועלחכלעלחטובכחכרתלכסלכחובחיירצ

תועלתמרגישממשיואנהזח.בדורונצרןניוחיממשמגליונכם.
ממשפחחיבאשלכם.הגליונותמקריאחשמיםביראתוחיזוק
יאנשלכם,גליוןחובזכוחפאותעםכולםסישהולכחשובח.לטאית
זכיתיוב"המטפחח,שרוצחאשהשאקבלוהחפללחירציתי

וב"בשליט"אקרויסשמואלריהרה"חיבורד

W1ג~~~ 
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חגח"צעלגרגיריםשלושח-שמחאורישיבתראש 1

מעמנו!נסתלקאשרזצ"לויינבךמנדלרבי
 1אמרשליט"אוולנבךאברהםהרבהבכור,בנו

היגרוארבעובגילבגליציהנולד"אבאבהספד:
הקשההמצבעקבהבריתלארצותוריוהתווא

אבאלמדושםלפיטסבורג,הגיעוהםבאירופה.
אתנטשוכברדיםוהיהרובכושים.עםספרבבית

 'ותנלבילשכונותהאזור
אבאשלוהמשפחה

ההואבאזורנותרה

הגדולבחלקושהיה
שחוריםי'במאוכלס

אתשאלמנדלהילד
אינםמדועאביו

והתשובהעוביים?

בנפשועמוקנחקקה

עםתלמדכיימוטב
שממעשיהםכושים,

תלמ,דלאודאיוב
עםשתלמדמאשר

ומקולקליםמודרנים
עלה"אבא ***תלמדי!".כןאולישממעשיהם

בלתוסבאמריקהשהתורההרגישכיישראללארץ 1
שבביתההסיבזוחומריות.אחרימהרדיפה

אנגליתמעטה .קאודוהקודשלשוןלדברהתעקש
 1שליםורמהבחאלאמאבאלאהזיודעשאני

קבועיםאורחיםשהיושמח""אורישיבת

רויאישיבתמראשיאחדסיפר *** ...אצלנו"
מסרולארץמחוץויינבןהרבשבפעםכישמחי

חיםיושליהכלכמוהוא,דולר. 282ובהמעטפה
צאותולהדולר 300קיבלהישיבה,למעןשיצאו
הסביר ,אישיותהוצאותליהיולא .אישיות
 1וה,ולמקהלכתישבתבערבאבלהישיבה,במשרד

 .דהוסקובקבלקנותשלאיכולתילאאחתופעמ
בקבוקרחסדולר,-300האתמחזירהואאז

 Iםירזיחהמליומגדהחיזצ'/לוייננךגר"מה *** ...ומקווה
אציל ,תבריוהאתאהבם,דאלכלפניםראלהשובה,תב

I ין.דדאבעלוחבלמופלא.חסדובעלמחשבהאישו
.-.-.-.-.---.-.-.-.-.-._._._. 1 

הכדחכאותש"ח 180ע"סציקבזחמצורףשביקשחי,מהוקיבלתי
דירהמציאחא.ענייניס.בשניאוושעשאסע"עקיבלתיוכן .חטוב
ב.שרציחי.מהוכלאשתישלולעבידהלכוללקרובבמקוסבב"ב

מעיןאסייסהנ"ל.סןאחרוסמשפחח.ימבנילא'שלימהרפיאה
ב"ב.י.ב.חחורהבברכתחרביס.לזכוחלהמשיךשחזכוחפתיחה
דבה.וברכחשלוסדמשיחא""עקבחאהקדושלעהוןמערכחלכבוד
אליחורביהגה"צמעלחשלבישיבחנחבקששנחכחצילפניכידוע
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עבראשרבעתשבת!מחילולוהזדעזעבכ,ךהבחיןהקפידלכךבנשים,בהטתכלויותלהיכשל
מדועואמר:אליהםפנהשלום,שבתלוואמרושלאכדיכהה,שצבעםשמשמשקפילקחת
בצ,דשתניחוההיהעדיף ?הטיגריהאתכיביתם ...מבפניםהולךמהיראו
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אתלשעראיןבאומרו:פניהםעלמוכיחםהרבהיהנזהרושלאאנשיםבכךנכשלשאניאומרכבודווכאשראלו,בענוונים
הנשגבההמעלהאתולהיפךבזההנכשליםשלהעליוןבעולםהקשהעונשםשאףדברליאמוראנא ...ליאומרלאעידיןזהוכו,'
פוחדיםמלאכיםשאפילובכךהנזהריםשל fשידעמציאותואיןמכ,ךידעלאאחד
שורשכיזועקהרבוהיהאליהם.להתקרב ~לחזקורצהבשפלותוהרב ...מכך

באיםובפרטיותבכלליותהבעיותכללפניואמר:בוהתבונןית,'לעבודתו
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 \ועטקומהותיהיהזהשכןשמים.ויראתוהלכה,הספרן
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חטאמכלישראליורבחאתהצלמלכבו!אביבוב·ש"ח 30

רבדערבשולטבותאראשיהזוממיםהגירסומגזירתח"ש 10
בלב.ו

ערתקיםאלפיבעשרותהיר"לזהלגליוןלסייעהכתובת
ירושלים 57ד 94ת.דימופץברחביארה"ס:

עלגרולמאמרבספר
 "י" """ "'י ...... 'עםיגרולדבר'

לרכנים.מתיאםהספר
יבך!,ענתתת,וומרציבור,עםשקסים

~-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-I 
 iחללוםימיכושחדחקתודובע-בי"ם!בשו .
I לצזזרפססיכיחרבחמקוכלצחגח"של".. 

 ~בתעניותאצלוהיוהשובבי"מימיכל
 Iעושההיהחמישייוםלכובמ,וסיגופי
הגדולעננותפילתאתמדרשובבית

ח.ואישהבןשלהיטודותקוןלהרש"ש
כשהואלפה,מפהמלאמדרשהביתוהיה

וקדושתהבריתקדושתעניןעלמעורר
רעהמחשבהעלושאפילוהמחשבה,

בשנתוואפילותשובה.לעשותצריךאחת
הקדושימהתיקוניםעלהקפידהאחרונה

מיוחדתיקיןעושההיהשבועוכלהאלה
עושההיהוכןהללו,עניינימכלעל

בשמחה,ליאמראחתושנהשלג.גלגולי
ונזכהבירושלימשלגעכשיושיורדב"ה

נצטרךולאשלנ,גלגולישמלעשות
רקהייתהכוונתוכל .לחרמוןלנטוע
כמהוכידועמעפרא,שכינתאלאקמא

ועווןחטאמכלהקדושהלשכינהישצער

ביסיםרבי

!צ"לפרץ

'ע'ידק

שמירת

הבורא

היוצאימודברימהיטוד.מפנמיובפרט

הציבור,כלללבנכנטימהיוהלבמן
מעוררהיהתשובה.עושימהיווכולמ
תועלתוכמההעייניםשמירתעלמאוד

אתוביארעי"ז,לאדממגיעהוקדושה
יוחנןר'אמרי"ט:דריןבטנהחז"למאמר
בועז,שלענוותנותויוטףשלתוקפו
בןפלטישלענוותנותובועזשלתוקפו
פלטישלשמעלתומביניםובפשטות .ליש
ביארהואאבלמכולם,יותרלישבן

העיניימבשמירתטיונונעיקרשיוטף

רשע,מלתעותששיברהראשוןהיהוהוא
לבועזלאכחהיהלאיוסףהיהלאואמ
אתמזכירהיהותמידליש.בןלפלטיולא

חרשבןמתיאריעלהידועהמעשה
בראיהלהיכשללאכדיעיניואתשעיוור
מאירותפניושהיוזכהולכןאסורה,אחת

מרגלאהיהובנוסףהשרת,כמלאכי
אדמהקדושהשמירתע"ישרקבפומיה

בעבודתהמתיקותאתלהרגישזוכה
מעלה.מעלהולעלותהשי"ת

ילאדהטילימידאתלהפיךםלעילאתיב
.ימעצאתטםלער

דמקפיהיהכילצייןראויאורחאאגב
מטירתעלממששלנפשבמטירות
זהעלויתרולאובנטתרבנגלהשיעורימ

טיפולימשעברבזמןגמשהוא,מצבבכל
המשיךמאו,דקשהרפואיבמצבוהיה

כןכמוכטדרן,תמידיןהשיעוריםבמטירת

מחידושיו,חיבוריםהרבהלהוציאיכל
טפרימ,מוציאאינומדוענשאלוכאשר
אתלהפיץלעולםבאתיבפשטות:השיב
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