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משכונתשליט"אלויויעקבהרבמקורבואף ...עימי
ר'התארחאחתלאמספר;בירושלים.משהקרית
בלימודדבוקוהיההשבת,כלבמשרבביתייוסף

מינילכלעוברהיהומתלמודגדולה.באהבההגמרא
באתגליאכילמרותוזאתשונים.בספריםלימודים

 ...יהודיםהמחבקפשוטכסבאעצמועשה
גבולותללאישראלאיחב

לכבותיכלולאוווסוריםגליםשלרביםשמיםוכשם
אהבר(שאתהריצדיק,אותושלהתורהאהבתאת

יכללאבדמו,טבועההוותהאשרהיוקדתישראל
מתבונויוסףר'היהבונפגשאשריהודיכללהחביא.
מחבקווהיהממעל,אלוקי'חלקהואכיבנשמתו

פורצתשלוהאהבה

יהודיםהצילבחיבוקיורקאחתלאכיעדאוטומטית.
היוובגשמיות.ברוחניותתחתיתבשאולהייאשר

בחווהם,עברואשרהרפתקאותמרובאשראנשים

עמוקנפלובילדותם,גדלובההקשהוהסביבה
בונפגשואשרוברגעמשמע.תרתיהשאולבירכתי

בחווםראשונהפעםואמרו;דמעותהורירולראשונה,
מחבקואףאדם,כבניאלינומתווחסדהואשמאו
ועםדרכיהם,אתועזבואט,אטנהפכוהללו ...אותנו
יקרים.תשובהבעלינהיוהזמו

לבוראגעגועיו
וגעגועיו.במתיקותהייתהלבוראואהבתובטחונו

מתעטףהיהכוותיקיו,מתפללהיהעתבוקרבכל
והיוקץ.איועדבאהבהבוראועלומתרפקבטלית

עלהמתרפקתינוקכמוממשבחושזאתמרגישים
עםנפגשאותוראיתאשרעתבכלבחינם(ולאאביו.
מרגישהוותזצ"ל.סלמנוביץנחמיהר'הרה"צידי"ו
כתינוקותבבוראםדבוקיםהללויהודיםשניכיצד
שהותובעתנחמיהר'שלכובעוכיעדאביהם.אחרי

1 
 .זצ"לאךיערבךמנחםבי{לראבךתזכךתבספר('ךבא
 ~עלבהספדןעז]עךדףזצ"ל,בינהיהאמרנכד

 I"ס nמזצןק"ל'זי'ל Jפאמאיררפאלרביהראשל"צ
זכה"ל:כךתבשםמרפאלב

הקדושכזפיוששמעתימהלכםאספרי
 1בביתוומסוגרסגוראצלןישבתיאחתשפעם

 1יוםמהאותוושאלתינעצב,אותווראיתי

שאויישראלצרתעלשדואגל,אמרמיוכזים,
ואיןראשל"צשהואבימיועלתהשכולו

הגאולהשיקרבמהשי"תלפעולבכוחו
דבריוובתוושל,ש,בדמעותובכהשל,מה,

יברוואלודבריםקדשומפיזרקידכלאחר
בזהנשלחשנשמתימהשעליתברושמו 1

יכפגמתי,לאהפחותלכללתקןהעולם
 1הגאולהזמןקודםהאחרוניםבדורותהעיקר

 1החטאלתקןרקנשמותהעולםעלנשלח

ניתקןשלאזכזןוכלרח"ל,היסוד)(פגםהמר
מעכביםהמהכיהגאולה,להיותאפשראיזה

עדזהומשוםמהגאולה,הפתחיםוסוגרים
 Iששמראחדהיהשהואחיהיההצדיקשיוסף

של,טהלמצריםהיהלאכראוי,הברית

ברוואנכיוגםבעבודה,ישראלאתלשעבד
ידעתעלעמדימיוםויתעלהשמויתברוהוא 1

היהכןלרצון',קודשבריתבאותפגמתילא
אימהנפלממשזאתוכששמעתיאל,.לשונו
בעתעיניושזלגודכזעותמרובעל,ופחד
כן.אל,שאמר

יטוניס'עיראנשילכלומפורסםידועזהוגם
בעתהזאתבעירלושקרהטורקייא)(בערי
קדושיםצאןענייבעדדרבנןשלוחאשהיה
מכלישמרםה'הספרדיםמרחמינואחינושל

התנאשלכמעשהממשנוראמעשהצרה, 1

 ...שלוהמציוחלבריגיעעזדאני
 1רביזכהבו.היואשרמעלותועודבתוכו,יקדהאשרישראלואהבתהתורהבכוח

אשרמסויםיהודיהיה-תפילתו.בכחנושעוכיסיפרורביםויהודיםיוסף
הפלה,לערוןחוובתזוגתוכיקבעוהרופאים

 1ח"ו.מהעולםילכוהתינוקאוהיאאולאואם

שוורץ,יוסףלר'שלחויהודיאותושלרבו
איובסדר,"הכלבפשטות;השיבזצ"לוהוא
שובורבוחשש.עדוווהלהבהפלה".צורן
כדלהלו;השיבויוסףר'שוורץ.יוסףלר'שלחו
אהיהאניואףטובים,לחייםיחיווהעוברהאם
קיבלרבובעצתהלהזה.תינוקשלמצווהבבר
לחווםילדההאםב"הואכוהדברים.את

 1שוורץהרבהגיעפטירתו,קודםוחודשטובים.

נהיהאשרזהתינוקשלהמצווהברלשמחת
בההאחרונההשמחההייתהזוהילאיש.

יוסף.ר'השתתף

 ...מת"םמופרלחיותיכילחבו
שניםלפניבחורבהיותילנו;שחבירושליםשאולגבעתמשכונתחשובאברן
ידייםלןישואמר;אליפונהלפתע,והנהברכבי,יוסףר'אתפעםלקחתירבות,

ליהיהלאשכןדבריוירמזוולמההבנתילאסת"ם.סופרלהיותיכולהנןטובות,
אחדה'בחסדיהנניוכיוםזו,שמיםמלאכתלמדתישניםלאחרלכן.שווכותשום

 ...המוצלחיםהסופרים
 ...חייבינשארתלא

הואאףהתגורראשרשליט"אמזלאטשובמיכלרביהקדושלרביהיהגדולידיד
הרביברכתאתוביקשקשהממיגרנהסבלכיפעםוסיפרבנתניה.בזמנו

נשארתילאואמר;יוסףר'סייםאולםהכאבים.לועברברכתוולאחר .מזלאטשוב
רגליה,אתושברהנפלההרבישלזוגתואשרעתולימיםשליט"א.לרביחווב

האדם.כאחדללכתוחזרהברכתיה

 ...גדולפחלייש
קשות,במחלותחלואשריהודיםשלקשים,מקריםאליובאיםהיואחתלאואכו,
נקי.היהוהכלנוסףצילוםועורכיםחוזריםוהיוכלום.לכםאיואומר;היהוהוא

צילומיםאםבאוופלוניפלוניהריפעם;שאלושליט"אאלפסיהרבמקורבו
אכןכי .יומףר'השיבאמת,הוכלום"?"איואמרתזהוכיצדחולים,הםכיברורים
 1בכדיכלום''איולהםאמרתיאניאןזאת.יהבנתואניהיו.הםקשיםחולים

מהלכיםהמשנהגדולפהלי"ישואמר;יוסףר'סווםאעשהומה .לעודדם
גשמלם",

 Iפליניחחוליםבביתחניתיחאתתערכי
נאמןצירהיהוהואיפות,פניםבסברוכ 1לל

הצדקהלהרבותנפשובכלצהורלשולחיומספר;ט"אישויויעקבהרב
ששלחוה'ויראיחכמיםהתלמידילעניים 1מבנותאחתהוצרכהפעם

מסובןניתוחלעבורהמשפחה
מכבודואבקשאחתהזהלהרבאמר ,אותוהגדוליםהרפואהומומחיבראשה.
 1אנימשתוקקהמלו,גןפהשיששמעתיהניתוחאתלערוןהמליצוביותר

הזה,בגןלטיילמעטעמיכבודולו,לראותויוסףר'ואילופלוני.חוליםבבית
חכםיאמרהדברזההנזכרהרבוכששמעחוליםבביתרקוחלק,חדקבע
בגן!,'לטייללילותשוקהלוישמירושליםשםלערוןבשמו)נקב(אשראחר
אחריאורצונו,למלאתחילהרצהולא 1הצליחהניתוחואכוהניתוח.את
איזהעודעמםולקחולונענהשהפצירוביותר.הטובהצדעל

לשערכשבאווהלכן,הזאתמעירמכובדיםמלכאדוידהיכלאמנני
שיכנסוהשומריםהניחולא Iמהגהפתחכיצדבגעגועיםמספרוהיהמשיחא.מלכאדדודרביעיתבסעודהמאודהיהדביק
 , Iלהגלהלוהעתאיןשעתהואמרושמה, 1אברוםריהמופלאהצדיקאצלמלכהמלווהבסעודתלהשתתףלעיתיםוהגיעזכה
אותםיניחןאםשאפילוואמרומהם,ובקשולידשבתמוצאיבכלבמסירותיוטףר'מגיעהיההאחרונותובשניםזצי'ל.פיש

השעהשאיןבהזמןכיגדולהסכנהישלילוהקהלבראשיושבהיהשםבירושליםציווהרבמרומימשיחאמלכאדודשלציונו
ההנשמהמכשיריעםבאלפטירתוסמורואףמלכה.מלווהסעודתלעריכת
 1כמוכלביםשנייששילכולאנשיםקבועהזו.קדושהסעודהתפסיקואלהקדוש;לקהלמתחנווהיהמלכה,מלווהלסעודת

 .הולואשרישהאאתלהרוגמלומדיםאריותמעלתבגודלהפליגאחת(ולאהקדוש.ציונולידעםברובאותהלערוןתמשיכו
 ~שאללחזרה,לילןרצההנ"להרב Iכעל ,בגןאתומבררלסעודהמגיעמשיחאמלכאדודוכיצדזו.סעודהבעריכתהזהירים'

 1מפני ,ה"א[זהמהראשינועטרתממנומהסה"ק).וכידוע-לכבודוהסועדים

 1המו"מ]הביןלאכזקומםבשפתשדברויהנעימיםהנאהבים

רצוולאי,עמבואותפחדואלאמרלן,וספרומתרועעוהיהזצי'לגריושלמהריהצדיקהחייטשלחבריועלהיהנמנהיוסףרי
עטרתשהרבראולביניביניאופן,בשוםל,לך 1אשרהאהבהוגודלטלמנוביץ,נחמיהר'הצדיקשלנפשידידהיהכורבות.עימו
צעקווהול,ךהגןבפניםכברראשינונוטעיםבצוותאלראותםהיהעונגוכמהויהונתו.כדודממשהוותהבניהםשררה
אותועויקררגעיםאיזהבעודהלאהשומריםהשנה.ראשערבבכלזי"עמברסלבנחמורביהאלוקיםאיששלהקדושלציוו
שילועליווצעקובסכנהוהואהכלבים,למקום.והכנעהבשפלותבאיםהללוישישיםשניכיצד

והלו,הצעקותלקולארזןהטהולאלחזרה, 1הפרטוםמיחוששני
 1ונבחופיהםפערושהכלביםשמעוכואחר 1לנהורהחלובויקדהאשרישראלאהבתמתוןורקהפשטות,אתאהביוטףר'

השומריםאמרוהשקט,נעשהופתאוםמאודליעשהמה"ראההשורות;כותבבפניהתבטאשנחלהלאחואולםלביתו.רבים
 ,אותואכלושכברהחכםהאישזהעלחבללצאתכיצדיודעאינניועטק.פרסוםליועושיםממנימדבריםובים-הפרטום

בגדיהםקרעואנשיםושאר 'הנזדעירוהרבאתהראושםנתניה,בעירהיו"לעיתווחתיכתליהוציאפעםכיוזכורנימכן"·
עשוכברוממשעמו,שהלכוהזאתהצרהעלוהפטיר;בזלזולהעיתוןאתוזרקמופלגים.שבחיםמיניכלעליווכתבותמונתו
הולושהואראורגעיםאיזהואחרהספ,דלו 1נבראו.ולאהיושלאעלישקרשלושבחיםשטויותמיניכלפהכתבו

והשלשלאותאחריוהולכיםוהכלבים Iבהגהתיקיןאתגמרתי
העליוןוהבגדאותםומנהיגדויבברזלשלולעודדו.ולשמחוהבויותאתלחזקהמשיראךקשות.חלההאחרונהחייובתקופת
עמדוזאתכשואועל,הם,מכוסהשלורצוניואמו;שליט"אגריינמואליהוהרבלמקורבוקראלהטתלקותו,ובטמון
אתועשיתיהתיקוו,אתגמרתיכבראניאז;ואמרואוהבי.יממכריילהיפרד
סוףהזה,הגדולהנסהמראהעלנשתוממיםלבלדאבוומרומים.לגנזיהואעלהואכו,למעלה.לעלותרצוניבעולם,תפקידי
מפחדים,אתםעתהגםלהםשאמרדברישראלאמו.כללועבורעבורנויושומליץיהאהובים.ואוהביומכיריו

שיכניסלהםוהבטיחשמעו,ולאעמיבואו
הדלתויסגורשלהםהחדרבביתהכלביםאת
הרבשאל ,בגןעמוהלכוואח"כעשה,וכן

אומעשיתקבלהאיזהכבודועשהוכיהנ"ל
פגמתילאאנירקח"וואמרבשם,השתמש
כלעלוחתכםומוראכםמימ,יהקדשבברית
זהומשום ,]בט[בראשיתכתיבהארץחית

ואח"כבעולם,בריהשוםשיזיקניאפחדלא
גדולה'קידושממשוהיהצדקתוגודלראו
והיהלמלכותהדברשנתוודעעדהעיר,בכל

נפלאיםדבריםאיזהעודשםלעשותמוכרח
הכל.'עתהלטפוהזכזןעודאיןאשר

 _ . _ . .!.י:e r ~ כ?~י;זב::י~ ץ?:.ט:~ . _ . _ .

שהיהוהמעשהתחילה,פרנןשטמאיררבי
רבשםאזהיהטוניסלעירכשבאהיה,ךכ

אבצויזיהושערביהמפורסםעולם Iוגאו
אותולעורראליובבאראשינוועטותזצ"ל,

כלאותוקירבולאהקודש,ארץצדקותעל 1
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 iיחרדההד'לע"נ .
I אלתוהר'בןi 

 1הלריז"ל.

 i 1בןדרדלהצלחת
 iוחייסנ"י,וחל
ב"י,וחלבו
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הזוהרשל MP3הדיסקאתמחדשלהוציאזכינורביםבקשתלאחר
ותיקתלמידמפיבניגוןזוטאוהאדרארבאהאדראקריאתהקדוש
מסוגלתהזוהרשלשוןוכידועל I1זצכדורייצחקרביהאלוקיילמקובל
ולהשמיעברכב,לשמיעהגםמומלץהנפש.ולטהרתהלבלפתיחת
 052-7658044מוגבלתהכמותהקודש.גידולישיהיולילדים

צדיקיסשיחין

ות"חמקדשי

 1רחיקיסש"ש 1

 iחטא.מכל .
1 ._._._.-.-• 



זצ"לשמעוןכןמנצוררבייפרישאחסידאהאיהעציםהגאיןעלשביבים _חאוכל!שלחטעםזחוואמר,חגמראאתחרים
רתויתאחבתימה

במשךילדיםלוהיושלאליוטיפרעושה?מהזושמחההיהודיאתשאלתישמח,
לו:אמראבאברכהלבקששבאלפניועודברכה,מאבאלבקשבאזמןולפנישנים

האםדבריו,פשרהביןולארצהמהידעלאההואחולים,בביתתהיהאשתךבפורים
החוליםבביתוהייתהזכרבבןנפקדהאשתובפוריםובאמת ...קללה?אוברכהזו

זצ"ל".אבאשלכדבריו

בחצרנמצאהרב

i כאשרi'I בישיבהלביקורפעםעיג
i תכונהבמקוםהייתהבארה"בגדולה
 ~יהדותיגיממנהאחדבכשמדובררבה·
 Iאתלשאתזמנומשהגיע .אירופה ~

I הואכןיההמארגניםידעואלוידבר. i 
i ולבטוף .נעשוקדחתנייםחיפושיםi 
i האחוריתבחצר 'בגממתעמקנמצא.· i 

 ·ידמנפסקהוהשירחדוכערתיזלגיוינע i ..שן?,וחכברמה
 ~רבהיהטאלאוויצ'יקמרכימשההרב,נעילהתפילתבשעתהכיפוריםביוםפעםשליט"א:אליהונעיםרביהגאוןטיפר

 Iולאבתורה,מופלאגאוןפעםשלמזן ~מהטובביו,אתבפליאהשאלמידחוש,ךורואהלבחוץמנצורחכםלפתעהטתכל

 iשמרהרא .הבוראויראתבענווהפחות Iהיהכך ,לזהליבושםולאהתפילהבעתלונפלווימשקפכיהתבררחושך?כבר
 iארע .ישראלצניעותעלרבותוהתריע iרתויבפטנדיר".משהואצלוהיהתפילהשלהמושג ,כלוםהרגישלא ,לתויבתפשקוע
 ,םיהבחורשלבותיהמטבאחתפעם"אניכתבויאלאוכבודשררהשלתוארשוםבמצבתוכתבויאשלשיקבונירבשל
 ~לרוחו.היוםאינאשרםשיריםהשרו.ן.מאודנעבןיגםאדתובדמאךלמותאותוכז .ן"שמעוןבצורנמךתאמןבךדבע

'L.. ל'L.. I זלגוועיניוביודו.פניואתכיטההואI 

 i .~. _. _.;,.!:?י ~ p ~~~נ:יך:ש,__ה.י:נ,?:?.!: ~יוחאידכרא 7וכהיקבו 7חטוכמהאשרבו

 !ל"צזשטזקכזזימנחםףסיזחג"ר"צרחחםיחדוחמי 'חבדיועום,רושליכמיחמחדאעל _ Iמעלתשלמירזשלים

בעירהרידב"זאצלבצעירותולימודואתהחל"רבנו
הכרמליתפארתיבישיבתהמשיךמכןולאחרצפת,
בטוגיותוצללשקעשניםכמהבמשךשם ,חיפהריבע

הגאוןכימטפריםהלימודיםלטפטלחבריוהש"ט.
קצותבטפרללמודמרבההיהזובתקופהזצ"ל

היהתמידפה,בעלברובובקיממשהיוההחושן
והיהשולחנועלןהחושקצותמונח

שעות,במשךבומתענג

 .. "ריימחזוניטלי,אומריםחללביתי
 :טיפרשליט"אשוגאברוךוביהגאון
לחדרנכנטירטףבפוותבחווכשהיה

ולקחזצ"למנצווחכםשלמודויל
חשובהיהולרבנושלומהש"טגמרא
טפריו,אתלולהחזירדוישיקפמאוד

היהלאזהלו?יעיריעשה,מהאז
דבריאתלואמואזרבנו,אצלשייך

נוטליןםיאומרשמאיביתהמשנה:
נוטליןאומריםהללוביתןירימחזולא

מההביןולאכב"ה,והלכהומחזירין
וכךכוונתו,לוהטבירוואזבזהרצה
אחד.לאףמעירשלאתמידנוהגהיה

שמיםיראתלקבלשריצהימ
ראשיהדורגדולייצאויוטףבפורתמתלמידיו

מהםאחדבישראל,הוראותומוריודייניםישיבות
ראששליט"א,צדקהמשהרביהגה"צמרןהוא

בכיתהלומדשהיהשטיפרגאולה,יוטףפורתישיבת
מרןואביוכיתהלעלותצריךוהיהמנצורהרבאצל
זצ"לצדקהיהודהרביהאדירהגאוןהישיבהראש
אצלתישארתה,יכתעלהאלל,ךיכדא"לאלו:אמר
וכפי ,שמים"יראתעודשתקנהכדימנצורחכם

וןאהגמרןיכ :שליט"אמטעודירבהגאוןבנושהעיד
ראשהישהל,"זצאוירבעךזלמןשלמהרביריהאד

תמידאומרהיהוגן,ביתבשכונתתורהקולשיבתי
עליטתכלםישמיראתלקבלשרוצהימלתלמידיו,

וגן).ביתבשכונתגרהיה(שאזמנצורחכםשלפניו

 .. ,רתיבעי,א ,שיוקידרמסדררמנצכםחכש
ביתרבאצלהיואחתפעםכירבנונכדימטפריםעוד

שלתמונתולהמתנופפתשבטוכתווראוכנטת
אמרלטבא?הואקשורמהאותוושאלוזצ"להטבא
הדברובדוקקידושיןלוטידרמנצורחכםכילהמ
ביתבשלוםחישהיהקידושיןלושטידרמיכלאצל
 ,שהתגרשקידושיןלוטידרשהרבזוגהיהלא ,יתיאמ
בשלום.םייחלמוכ

 ...ל,םוהתיתבבתחיהזןגתךבפורים
יעהגםימעפהתחאב"פר:יט"אטשליש"הגרוגנ

אבאתאתיאיראציכש ,עימוושוחחאלאבייהוד

ריומקרעני

רביהגה"צהיההקודשעיררושליםישלהחןמאבני
אשרהבולטותמהדמויותזצ"ל,ווינשטוקמנחםיוטף
שלקודמיםלדורותהאופיינירוחועוזגדלותכולו

היהעימולשיחהשבאמיכל ,מעשהואנשיחסידים
שלהאוויראתנושםעודהואבעצםכימרגיש

והכלמעלה,שלירושלים
בשנתנולדהוא ,לכתבהצנע
הצדיקהגאוולאביותר"פ

יאירמשהרביהמקובל
זהובביתזצ"ל,ווינשטוק
ועוצבהאישיותוהתפתחה

הגדולאביודייתחתדמותו
היהרותויבצעכבראשר

בתורתוהדורמגדולי
לארזכלאשרובצדקותו

הנגלהבתורתליהליטאניט
באשזהכמוהנטתרובתורת

ושלושבשמוניםביטוילידי
חייו,בימישכתבהטפרים

אלנחבאהיהזהכלועם
כלהייתהוענוותנותוהכלים

באופןוהתנהגטבעיתכך

עניוהיההוא .יטופרכייאומןלאממשכךכלפשטני
קדושתעליוחפףאני,ומהאנימיבבחינת ,מקורי
קדושתויעלחפפה ,גודלובהנולדבההבית

היהחייואורחבכלוהאצילה,הרוממההמשפחה
הייתההזוויתגםלויכאבזוויתתמידיושב ,צנוע
בשבילו,מדייותר

מפומאכאוחקיפסלא
איזהשטיימוטיפרבאמנכדיואחדאםמיויבערוב

וםיכנעשהמידאזיהמבחן,בכורשעמדאומסכתא

דודיעדבריתוךנאהתשורהלווהעניקאצלו,טוב
אכחופטיקולאזו,בדרךויתעלהשימשיךלהמריצו
מטפראצלושנכנטמיולכליומאההואכלמפומא

המשמחת,הבשורהעלמיד

לכתבהצנעחרביםמזכה
זצ"לאייזןשלוםרביהגאוןכאשרבצעירותו,עוד

הכלים,אלנחבאעודהיהבירושלים,ההוראהממורי

 r '-'-'-'-'-'-'-'-'~'-'י
בזמןםלשבעחרב-פעםשלזן ,

בידו!כלסיפבתקבל
I םיריבחחםעתצקדוכיליאנ... I 

i שלתובשיילזרדיוהינטכנפעם· 
 ~יקיטאלאוויצמרדכימשהיברצ"הגה ,
 I ,םריוהבחאחדתאשאלהלהזצ"ל, ~

I הבחורלורמזהישיבה?ראשמיהוi 
i ושאל:אליוניגשהואהרב.לעברi 
i בוהציץרבההישיבה?ראשאתה, 

 ~עושהאתהמהאזדע"וי"אינניה:ניוע
 Iידועםעשהבהרהיהודי,?שאלפה ~

I קצתלומדיאני :ואמרביטולתנועתi 
i תשובתו.הייתהזו ..ים'ףהפחועם· 

מיתיאסהטעה

הפעמיםבאחת" :א"שליטמטעודרביהגאוןבנוטיפרעוד
ישטעםיזהאותואישאלת ,לאכולזצ"ליאבעםישישבת
כשהואבאאלירואמלחם,קצתרקשאוכלראיתיכילאוכל
שלהטעםוזה :ויניעמולמונחתשהייתההגמראאתמרים

כוללאיושבהישהבזמןלויואפזצ"לאבאהיהכך ,האוכל"
והמשניותוהרזהארוקלישדמקהיההזמןרובאתמשהו

כולאלילמתחהיהשעדוככהלהיאכלפניקוניםיהתראוש
וכל.אבטעםשוםהיהאולקרהיהכלאוהכבר

 ..צלב,עלהסתכלתשיבהלידרוב
 Iהיהרבנושאהוזוכריכיט"א,שלשרגאברוךרביהגאוןרפיט

שגרדיתלמהיה .להליבשושעמהבבוקרמילבחורומרא
היההזההבחורולהואבגבהישילםיוכלעגימהיוהבקטמון
 Iןימבהיהאולורעשיליעהגאחדיוםוהנהומתמי,דיכשרונ

 Iלכאןבדרךתהאמנצור:חכםלואמרלמה,ידעאולכלומ

 I ,צלבהזיא ,הרברוצהמהןיהבאלהבחור ,צלבעלהטתכלת

כנטייהיש 4קושלהתחנותבאחתמנצור:חכמלואמר
זאת,רבנוידעאיךמאודוהתפלאדיהתלמנזכרשם,הטתכלתואתה

למטהשמאלבצדלארר,לן
 Iתורהלביטולוגרםכטףשלטכוםאיבדהתלמידיםאחדכיהבניםמטפריםעוד

 Iהכטף ,למטהשמאלבצדלארוןלךמנצור:חכמלואמרולכןבזה,התעטקושכולם

בהתפעלות:לרבנואמרכשחזרהכטף,אתשםומצאהלךדיהתלמואכןשם,נמצא
הנחתימפוזרקצתשאתהישידעתכיווןמופת,כאןןיארבנו:לואמרמופת,מופת,
הנט,בגודליבחיןשלאמנתעלכךלוואמושם,שזה

אדמךעטצנעמדר

שתק,אואברבזמןדיברוומיהרבנשבויאבא,הוזמןהישאלגדוליםרבניםבאטיפת"
אאבזאלהגיד?מהלךאין ,שמעוןבןחכםלאבא:מראהרבהשדיברהרבניםחדאאז

ענה ,ירש"יזהאלאשרבאותו ,ירש"נגדזהחידששכבודושמהחושבינא :ולאמר
רבשאותומשוםעצובהיהלביתוכשבאכ,ךכןאוראופתחוגיטין,במטכתאבא:לו

אך ,משהולומרממךשביקשבזהאשםהואעצוב,אבאלמהאותו,ושאלתינבוך,
פגעילאאחדאףושלוםשחטרבבדקדוקמקפידהיהתמידיכהצטערזאתבכל

ממנו",

אתלוןיארגוהואשיעוראמריששלום 'ראלאהונטפל ,ברבימולדרושתורההרבצתכחבויששלוםר'יכדעיףיוטורי
ובהשערים,במאהאשר "תורהיגדילארגון"הידועההחברהאתלוארגןז"ליוטף 'שרעדמשתמט,ז"לשלוםרביוהיה ,השיעור

נשמטהואאזי ,וידמבוטטתכברהחברהכיל"זציוטף 'רוכשראהבשנים,עשרותודרשותשיעורימאומרזצ"לשלוםר'היה

משוםשיעוריםלהרבהומארגוהיוזםהיההואזצ"ליוטףירכייודעאינואיששכברמה ,שיעוריםעודלארגןכברוהלךמזה
דירבןהואכישיעורמגידיעשרותחייהםאתלוחייביםוכךעיניו,לנגדעמדתורההרבצתורקוהפרטומ,מהכבודברחשתמיד
הפועל,אלמהכוחכוחותיהםאתיוציאולמעןוהמריצםאותם

המלכהלשבתהכיסופי,
היתההנשמותנועםהשבתלקדושתוגעגועיןכיטופיןהמלכה.שבתבואבעתלוהייתהמיוחדתעבודה
צאתה,עדהשבחכניטתמזמןמיוחדתהתעלותשלזמןאצלוהיההשב"קיוםבהגיעואכןבקרבו,בוערת
שובוועם ,שב"קלילבתפילתמכןולאחר ,השבתמעלתבגודלטפה"קבלימודשבתבערבבהכנתוהחל

הטעודהבתוךבמ,ומתלהבהזמירותבאמירתמתחילאחר,אורחאובנכדיו,מלווההערוךלשולחנולביתו

ד " .,. ~'אומטפה"קתורהידברמתבל השם'שת'לב~דיס ~ l 'וטיפוריברעיונושנפלוםיחידוש
 Iי. ... , t ., 1וחיהנפשהתרוממותמתוךם,יצדיק
ושוא~'יתברדולפניומתפללשקשכ-הלןכידע" J}יורדהטעודהלאחרבהם,ממש

 Iומבטליידינוהגזלוי'קורעיתואי'שממנןלזמראובתורהלעטוקד"לביהמ !
 • ,עדצדיקיםשלבשולחנםיחד

השקלבישתגולתסבכח ,לםושבעוידגזיכ,בלילוכמעשהו ,הקטנותהשעות
 >ן. •-יC><Oי~.<. jי.ראתה,עיו Iלאברהם) tדוחס "יקם.רתרחוז,תפלתןואיןי Iאשריהש"ק,ביוםמעשהוכךשב"ק

בירןרילה~לןתית,?ידלהתאו;ץ\דוגי~שהימיםשליהסבאזה
 Rהשעניי'נ~ןז,יפןת?הקין~ושנפ~קי~~הנשלכדרכםאךנפלא,חטדבעלהיה

כןןכמיהייהקלי\מעמקיק:יהנילהעלותיעקבהזההכלמעלהשלירושלזםאנשי
 tשלמה)ת 1;'(תפאלעשונו. ,י;::י iצאחריןבניוכוחובכלנרתםאברכותובימי ,ובפשטותבטבעיות

 "i' J t ~ ,,<-1'-> ""הקיםמכןולאחרשידו,ךלולהמציאיתוםבחורעבור
 I , ,ומתענהשקש~'ש~ו~י rכלחלבן"רבז ofאמר"רגלומכףחתונתוצרכיכללולהמציאלחו"לויצאקרן

 !רןני)(קומי "בקשתןשתעשהעדוממנומעבירןאיזההיהוכןלתפארת,הביתובהקמתקודקודו,ועד

 , •-> oOיפ< 'I Lוהיהמאודוחיבבוקרבווהוא ,לדתשנתקרבבחור

בזהעימכנכיגדילו'תיקיהיאלוסוזעוכךשבתוחולבימיבקבזעותשולחנומאוכלי
שהבחורוכמוחוזו.ןבהמשךבחתונתו

ת fו~מ~א~"ד i מ;~~~~~~/~ש~ק~~~ת~~ו~פ~לי~1ו~ 1 ;~~~~שלכם,כמושלי",הטבא"זהלנכדים לבילנשבייחקיוב
פגשמנכדיואחדשלברכותשבעלשמחתבדרכופעם
לטעודתבטבעיותקראוומידלב,משבוריאחדבדרך
הרגישוהלהתורהדבריבאמירתוכיבדוברכותהשבע
 ..פיו,לאמריששומעיםמכולם,החשובהאורחשהוא

עודוישהוא,ברוךהבוראשלבריותיועלריתםוכך
זיע"א,צר,הגליוןאךאודותיו,להאריךרבות

 !רביםלבקשת ,עבירההרהוויאיטוועל _ההרהור"תורתקיצור"בעזי"תלאוריצא !משמחתבשורה
 !והכלשבטפר,העניניםרובבקצרהנתבארושבו ,ההרהור"תורת"לטפרקיצורכעתנדפטהרבים,ולתועלת

 ,שלבצורהשבטפרהדבריםקרייעכוםיטבונוטףגםלהבין.יכולאחדשכלבאופןופשוטהברורחבשפה
 , . 03-6166893 :יבטללהשיגתןינם.יהרבלתועלת 'ישיהרצוןזויההלימוד,עלמאודשמקלותשובהשאלה
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 iמופלאח!עובדאחתשע"ג-פוריסנס ~
 .האופייניהשקטאתפילחוהאמבולנטיםיללת 1

 1עקרותשלושפתותיהןעילית,בביתרבילנבעה

טפורותדקותתהילים.פרקילמלמלהתחילובית
הילדיםאחדהידיעה:נתפרטמהכברמכן,לאחר
בלעתחי'ז.הנברתהמטורההמטפלתאצל

נשאבהוהיאנכונה,לאבצורהקניידלאךחתיכת
ולקולכחולות,נהיוהילדשלפניוהקנה.לתוךלו

המטפלתלפרפר.החלהואהשכנותשלזעקתן
לשנותיכולנלוינטשרקהבינהאשרהמבוהלת

 1פרצהלהוריו,הילדאתולהחזירהמצב,את

והתחננה,עולםלבוראופנתהנוראיותבבכיות
הילדיםעבורמוטרתאניהנשמהאתרבש"ע
 Iכבראךנא.הושיעהאנאעליו,רחםאנאשל,ך

 1חמצןללאשהילדדקותשלושכמעטחולפים

כברההצלהאנשיודועכת.הולכתוהתקוה
בעינהתראהשלאכדיהילדאתממנההרחיקו

שמימיתהארהכמיןופתאוםמכל.הנרועאת
צעקהבקולהכריזהוהיאהשמיםמןאליהירדה

תחזיראםלךמבטיחהאניהעולמיםרבוןובכיה:
גםלצמיתות,הפאהאתמורידהאניהילדאתלי

עיניהםולמול !!!מטפחתאםרקאלךלשמחות
נטנט!מהשכונהנשיםעשרותשלהמשתאות

להשתעלהחלהילדממש!שלהמתיםתחית
 1ופקחהקניידלעךאתפלטטפורותשניותותוך

בזכותךל,ךתודהשאומרכמיהטהורותעניואת
כברשיודעיםההצלהאנשיפה.שובאני

בלתינזקכללבדרךנגרםשכזו,תקריתשאחרי
רחמיצריךשעדייןלמטפלתלהודיעמיהרוהפי,ך
 1לבדיקותאותולוקחיםוהםמרוביםשמים

לאוהתשובהתמולאכיהיחטדיאולםמקיפות.
הכריזו !ושלםבריאהילדמלהניע:איחרה

פניועלישארלאטפוריםימיםותוךהרופאים.
עדותשהיורבותשכנותהזו.התקריתמכלזכר

שמענותמידאמרו:ה'ישועתאתבעינםוראו

לנשיםהטבעדרךמעלישועותעלטיפורים
 Iזהאתלראותאךצנועהלמטפחתשהחליפו 1 •

נםעצמןעלקבלוהםאחר.עניןכברזהבעניים
ראשלכיטויועברובצניעותגדולותקבלותהן

ישרוחנחתכמהברורהוהבנהידיעהמתוךצנוע

עלהמקבלתובתאשהמכלשבשמיםלאבינו
 1אכןושלימה.אמיתיתבצניעותללכתעצמה

כבראךמפחי,דקצתשליחאמנםהיההקנידלעך
נחשוכי ),נ(השנהראשבמטכתחז"לאמרו
 1שישראלבשעהאלא ?מחיהנחשאוממית

לאביהםליבןאתומשעבדיןמעלהכלפימטתכלין
הילדשיזכהרצוןיהי ...מתרפאיםהיושבשמים

טוביםולמעשיםולחופהומצוותלתורהלנדול
אותןכלשלזווזכותישראלילדיכלעםיחד

לותעמודה'בעזרתושיתחזקושהתחזקונשים
בידנומטרזועובדאשולחאמן.אחריוולדורותיו
אנואךהעובדא,בעלתשלטלפוןמטילפרטם
טלפוניםלמנועבכדילפרטמהלאהחלטנו

יוכללתועלת,לבררחפץזאתשבכלמימיותרים,
מטיאתלוימטורוהואהעובדאלשולחלפנות

 1 052-7652509טלי:לפרטיםהטלפון,
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ימיכלהיאתלעובדהנזכהכיעבורנויושרמליץיהאממרומיםעדן.גןבשביליאותומלוויםהש"טמטכתותשםהעליון,בעולם
אמן.ועווןחטאמכלרחוקיםומעש"טותפילהבתורהחיינו

 .השמשכפנימאירותופניומשניות,עמולנרוטהם
 ...רןזהממגרכתמתפרבסאבי

כשראםמבדקלצורךלאומילביטוחהגיעפעםטיפר:שליט"אבנו
מתפרנט,מהיכןנשאלמוריאביהקצבה.לקבלתלקרטיוניםהוא

המזוןברכתבזכות(כלומרהמזון'ימברכתובקלילות:בפשטותוהשיב
יוסף).הביתןממרכידועלפרנסהזוכים

 ...ררראהןמתסורשדעוכהראהעשןתיהמ
המובילהמדרגותבגרםפטהיטצדקניתכשאישהפעםזההיה

תלמידישלגרונםלהשביעמנתעללדורישושניםל"ישיבת

אתבדמותוריהזכרשאהשכונהיושקדנמגאוניחדומיו

בשכונהלרובמצוייםהיואשרוצדיקיםםיחכמניוהמאותם
להתגוררהגיעותנהאחרובשנותיורקכיוהגםזו.השקדו

לומדיעלובפרטוטובביעלהשעכביררושםאולם .במקום
שקדןשלמופלאהתודמראובוד'דוליםנשישוהמיידיב

ופוטקים.ייטשבלודגאיובק
ריפתרתוליטוג

חכםלאביותר"פשנתבטביבותנולדזצ"לחייםחכם
כפייםיגעהישהזצ"ל,מאיר
 .חטאיןודחילבפועלווטוחר

למדבמצריםמתגורריםבהיותם
האדירהגאוןאצלבצעירותו

בדורותתורהשלעולהומקים
וטףיהגר"עמרןהאחרונים

שלושאצלולמדהואשליט"א,
ובבאדושיןיק ,גיטין _שנים

אותנומלמדהיהבשבתות .בתרא
היהדעה",ורהיבוהיתראיטור
רודריגזחייםחכםבערגהשח

 .ל"צז

 ...מהצגאגגחלחןהןרשחר
זצ"לחייםחכםעלהיתש"בשנת
הקודש,ארץשלעפרהןלחונ

פטרוהוזאת,עםלמילואים.גייטוהוישרהשלטונות
בטקטזההיה .מעניינותבנטיבותהניוטמחובת

כוחםעלבצבאהתייהרוובמטגרתובמילואיםשנערך
ההרצאהתוםועםשונים,בתחומיםועוצמתם

טוטיםשלכחהצגתםאתםוזעק:חייםחכםהתפרץ
לה'רקכילכםייד,ודעוועוצםכוחישלודמיונות
וכך ?והבלכפירהדברימדבריםזהוכיצדהישועה.

חוצבים.בדבריםבנושאארוכהשעהלדרושהחל
יחזירשמאמהצבא,פטרוהוומידמאדנבהלוהללו
 ...למוטבהחייליםאת

הקודשעיולירושלימוחובותרימהע
רחובות.בעירלהתגוררעבראחדותשניםלאחר

קהילתתורה,שלאימפריההרבכונןהעירברחובות
אבןהיתהאשרבראשהשעמדהרי"ף",כנטת"בית

תורהשיעוריהקיםאלו,בשניםלהמונים.שואבת
לושחביםונכבדים,דייניםמשםצמחוורביםלרוב
כדילירושליםאףמגיעהיהלעתיםתודות,רוב

מרדכירביהגה"קכמוחכמיםמפיתורהללמוד
בןרביהאדירהגאוןמרןיוטףפורתר"יזצ"לשרעבי

ורקועוד.יל'צזליהואבירואביוליז'צשאולאבאציון
עלהבשנתע"התיהרבנזוגתוהטתלקותלאחר

עיר _בירושליםישראלביתבשכונתלהתנורר
למאו.דעדצנועה,בדירההקודש

לעדרימתןרהמרביז
לדוד"שושניםהכנטתבביתשיעוריםמטרבירושלים

קודששבתלילומדיבכיך.בוקרמדילביתוהטמוך
קדומיםהודמניחוחלהתבשםרביםהתקבצו

בדבריקולחהיהחייםחכםפיו.מאמריולהתבשם
היה.יחודישקדןליה.אניטלארזכשכלתורה,

בלכתווגםהבוקר,למאכלובעוניותבתההטתפק
ושנה,גרטרבותמטכתותומשניות.גמימלמלבדרך

להציץאהבוירושליםילדיערך.לארשמיו'טיום
חיבבוכןהישיש,החכםשלוהדרומהודוולהיפגע

 ,חייםחכםומתיקה,מזונותבמיניחכמים

האזורמןשתטורעדארוכהשעהשהה

הואומכירושיודעולמרותזאתלחלוטין,
כדרכוולעבורממנהלטוגהיהשיכול

זוהירח"ל". ,עליהעינולהטיטבליבמדרגות
קדושתו.שגב

גן!רןצברלגהשאלה?המ r ,עת-בכל ,לפניופרוטההיתהגמראככלל
אחדמעידכיפור",ביום"גם .מצוא

לדור,'"שושניםהמדרשבביתהלומדים
אךהתפילה,טידורעלהיהרכוןהוא

הרבהגיבומהומשנה".גמראמתחתיה

ושקידתוהתמדתועלמולוכשהתפעמו ,חינםרבי
בענווה.משיבהיה ',ינוצרנו"לכןהעיונית?זצ"לרןדריגז

I8" ..... ""U ~בשלבקריאה,חייםחכםהתקשהכאשרל'י'"י
הטפר,מןלולהקריאביהמ"דמבאימאחדביקש ,עניוחלישות
היונהיריןהתורהשרזיהיותבשגיאה,החכםמתקנוהיהותדיר

לו.

'" ~ 

עבדיועלהיהשגחת
מתבשיללטעוםמעמנוביקש"הואהנכדים,אחדטיפרפעם

שטרחולאחרע"ה.הרבניתרעייתולהכיןנוהגתהייתהשאותו
לכךמוטיפההיתהע"הטבתאכיהודיענוהואהנכדים,לווהכינו
זרומישהומדברים,אנועודלמטעמת.שומןורווינוטףמאכל
בחושראוואזמאכל.אותואתהשולחןעלמניחמבחוץהמגיח

עבדיו.עלהיהשגחתאת

יחיהבאמונתוצדיק

היהשמצבואףאחתלאשיור,ללאהיהבבוראובטחונודבקותו
והןבבוראבטחונובגודלהןהחולים,לביתלהתפנותטרבקשה

לקחתורצופעםכיעדמהבורא.יראתומגודלהנובעותמחששות
בערהאשרהשבתקדושתמגודלטרב,הואאךקודש,בשבת
אםהתבטא:בשכונההחשוביםהמוצייםלאחדומשפנובקרבו,

מדוברכישהנם(כנראהעדיף.תעשהואלשבהצדיקשלרצונוזהו
הצדיק)שלצערומפנזלהקלאפשרהזחאךקן"(יבפהיה

 !צעקהשומעברוו
לביתולהתפנותביקשכאשרהחולים,בביתפעםבשבתונם

להניאוהמשפחהבניניטוזו,ברפואהבהשתדלותלוידכיבאומרו
פנהלומטייעיםשאיןמשראהטירב.אךלשלומו,מחששמכך

משהגיעלביתו.לצאתביקשלא-לוובכוחותמחלצותיולבשבגפו,
צעקה.'שומעיברוךאמרלביתו

בידרןתלמןדולגאןשגאמיאשרי
היתההתורהממש.כפשוטוזאתקייםמגירטא",פומוהפטיקלא

נהרהאחוזיפניובדרך.גםבה,מלמלמלהפטוקולאחייוחדוות
עמוהתפללבירושלים,חכמיםהתלמידימחשוביאחד .תדורהיו

קולושהגבוהאלאשנה,ארבעיםהתמודשבההנץ,בתפילת
בוגערלומודי",מחוקלהפטיקליגורם"אתההשחר.בברכות

ותגובו-ת-מכבתיס
להביערציתי !תהיוברוכיםהנפלא,העלוןמערכתלכבוד
בתקופההנהלמחשבה.נחוצהנקודהזו,חשובהבמהמעל

הנוראיםהצבאותעלוליהגיוטלגזירתנוכחיםהאחרונה
כלהמזעזעישראל,בחורישלהטהורהובנשמתםבגופם
במצבבנים""שגיוטנחרצותקבעוהדורשגדוליעדנפש.

המתבונןוכל !יעבור"ואל"יהרגבכללממשהואהנוכחי
בתגמולוברורפשוטנראה _הזאתהצרהעלינובאהלמה
כראוינזהריםלאאנחנושגםמדה",כנגד"מדהשל

לדאבוננוכיקדושים.צאןצעירישלוקדושתםבשמירתם
נזהרושבבחרותםאברכיםשהרבהלרוב,היוםהמציאות

הקדושהבשיאוהליכותיהםעיניהםושמרוחטא,שמץמכל
עולמעליהםפורקיםנישואיהםלאחרדימואילווהצניעות,
מפישמעתיוכברתאומן.שלאבצורהוהקדושההצניעות

שלשהאיטורזצ"לברנדטופערמאיררביהצדיקהגאון
רווקים!!!אצלכמובדיוקנשואוםאצלשייךתתורו""ולא

וכן ,הצניעותבהיפךלבושותאלושלנשותיהטלצערנווכן
פה,פוצהואיןאיומה,ומחוץבביתוהליכותיהןהתנהגותם

אםלכןאותו':מסייעיןלטהר"הבאחז"להורונווהרי
טהרהונשרישונרבהזו,פירצהלתקןנשתדלאנחנו

ישארונישואיהםאחרשגםהצעירים,בקרבוצניעות

והקדושהשמיטהיראתחלילהיאבדוולאבקדושתם,
שלאמשמיםלנויטייעובוודאיואזהשנים,כלשרכשו
תודותברוב .לווכדומההצבאע"ימכשולשוםיארע

ירושלים.שטיינמז .ב.יבקדו"טהרביםלמזכיהצלחהוברכת
דמשיחא.עקבתאדורוהחשוב,הנכבדהעלוןמערכתלכבוד
אתנמכורשאם'עיעשקיבלנועבורש"ח. 200טךמצ"ב

שבועייםתוךוב"ההעלון,להוצאתהנ"לטךנתרוםדירתינו
שעלונכטלומררצינובנוטףהולם.ובמחירבנקלמכרנו
כיטויחובשותאתומעודדהצניעות,בעניןמאורמחזק

ם.ירושלישרגאמשיהנכונה.בדרכםלהמשיךהראש
זהחיזוקלפרטטאפשראםדמשיחאעקבתאמערכתלכבוד
הכהןגמליאלרביהגאוןמהרבשמעתימראש.ותודה

(שזכהברקבנימפהאוןד"אני"גםמח"טשליט"ארבינוביץ
האדמו"רבשםפסח)שלהנדהעליוסף""פרדםספרוערךעחה

חיים""חוקיבעלזיע"אאמוניםמשומריוהטהורהקדוש

-_- - - -- -_-----.-- ------ - ------
"לעולםחז"למאמרעלשאמרעתה,מעימנושנטתלק

שראוילרגליו"מנעליםויקנהלושישמהכלאדםימכור
רגליואתולנעוללשמורכדישבעולםהוןכללשלםלאדם
יעשהולאויצה"רנייסוןשישבמקוםח"ומצויוחיהושלא

במוניתלנטועוכשצריךה"עלשברוירקלממוןחשבון
ועלונות,נטיבושישבאוטובוטולאבמוניתדווקאינטע
מיניכלבשבילהמטונפיםבמבואותילךשלאכמהאחת

מלךהוא"תיוה _המלךבנזקשווההצראיןכימבצעים
שאמרומהוזהרצונו.לעושיטובשפעומשפיעהעולם
לנעוללרגליו'מנעליםויקנהלושישמהכליימכורחז"ל
הדבריםנאיםוכמה .וקדושהנקיהבדרךרקשילכואותם
טמלימיוכלשהיהזיע"אחיים"ה"חוקירבנושאמרםלמי

ברק.בגיבאיד"ןבגרכה .העינייםושמירתהקדושה

אמאאני !רבשלוםדמשיחאעקבתאהחשובהע'לכבוד
השלישיילדילקראתמטוימת,לקותבעליילדיםלשתי

ליותהיהשלם.ובריאלילדאזכהבעז"השאםהבטחתי
זכינוובט"דהעלון.עבורש"ח 52אתרוםבאמתקלהלידה

עובדיההרבנויראשעטרתמרןהדורפארשללברכתוגם
זכינוה'ובחטד .מברכותיועלינושהאצילשליט"איוטף
לבורא.השבחבעינייםניטיםראינוהזה,הגדולהשפעלכל

ביתהאתלהקוםבקרובשתזבהכדלש"ח 20תורמתיאחות(יבניסף

שליםרוימ.ד.יבקלית)הלבבשמחתשמיטיראאמיתיתורהבןעם
עללכםלהודותרצינודמשיחא,עקבתאהיקךהעלוןלכבוד
רצינווכןמחזקים.שהינכםהרביםוהחיזוקיםהרביםזיכוי

הכלשאםואמרנוגדולה,ישועהצריכיםשהיינולפרטם
שזכותלפרטםתוכלוואםלכםנתרוםלשליםיעבור

 .םאיפקימימיןמשיואימצו.חזקו .לנועמדההתרומה
והבטחתיגדולה,לישועהזקוקההייתיהי"ו.הרבלכבי
ובחטדילעלון,ש"ח 180ןסאתרוםהישועה,לייבואשאם

לעלוןתרומהש"ח 180טךמצורףנושעתי.יתבר,ןהי
מטפרולפנישהבטחתי.כפידמשיחא","עקבתאהקדוש
והבטחתימאו,ךלישחשובמטויםמטמךליאבדימים

ביותרקצרזמןותוךלעלון,אגו'ושמוניםשקלשאתרום
בלתיבמקוםהמטמךאתלפתעמצאתישהבטחתימרגע

 .הרבןשיינדלבברכההקדושלעלוןזהןסגםמצורףאזצפוי.

ברצונידמשיחא.""עקבתאהנפלאהעלוןמערכתלכבוד
נושעתיוהמחזק.הנפלאהמושקעהתוכןאתולשבחלהלל
הטגולהושינוןבתפילהחיזוקע"יהטבעמעלמטויםבדבר
להשגתהאמצעיזהוש"הניטיון"מלבדו"עוד"שאין

הקב"הוהמלכתהתפילה,היאהאמיתיתוהמטרההמטרה,
הטיבות,טיבתוהואיתברךמאיתושהכלולהביןעלינו

אדםואיןהכל,עלשליטוהואהעולםנבראפיוובמאמר
מלמעלה.עליומכריזיןלאאםמלמטהאצבענוקף

ישועהראיתיהשםברוךיתברך!!!מאיתושהכלולהתחזק

ספר.יתקרש.ג.ש"ח. 100לעלוןתורמתאניולכןגדולה,
החלהלאחרונהדמשיחא".קבתא V "מערכתלכבוד

עללרגעחושבותלאחרדיותנשיםנוראה,מגיפהלהתפשט
גלויות,ורגליהןברחובומטתובבותמעוללות,שהםהחרבן

קיצורנכר,בנותמנהגיאצלנושחדרוממההתוצאהוזו
ע'מגולה,כערווה(שדינםשקופותבגרביםוהליכההלבוש
לכטותואיטלולא,(חוכאהגוףובצבעט"ה)ע"הטיישו"ע

ישהחינוךממוטדותובחלקמגולה)רגלבמראהולהשאר
וללכת ,הלבושאתלקצרבדוקאהבנותאתהמדריכות

בכלהצניעות.היאשזובטענהמגולהגוףבמראהביםבגר
כלאתהמכטהורחבארוךבלבושבצניעותהלכוהדורות
השומרהבא"ח,זוננפל,ךהגרי"ח(כמ"שוצורתההרגל

טאליהבבאחמיועלמעידזצ"ליהודיוףהרבועוד).אמונים
בשמלהשתלכנההנשיםלבושיעלמאודהקפידזיע"א:
שלבושהמציאהרעיצרעכ"ל.העקבעדשתכטהארוכה
משוםולאוטרולשקרוהוטיףצניעות,חוטרזהארוך

והתועבההטומאהמקורשבפריז(כאילוהגוים""חוקות
מיהבגדים)קיצוריכלבאמשםהריארו,ןבלבושהולכים
בצניעותהרגלאתלכטותמשפחתועללהשפיעשבידו

בענייןבהוטפות(והמעונייןבו.תלויההרביםזכותאמיתית,
י.חש.מזר ) 052-7652509טלי:ל"נפשינו"יפנה
איןרובםואתמכתביםהמוןאלינומגיעיםהמערכת:הערת

חשובתוכנםכישהגםמכתביםגםוישלפרטם.מקוםלנו
שלשוניםטעמיםמפניברביםלפרטמםשייךאיןאך

איןמיוחדמטראיןשאםכךבדורנו.המצויהמוחיןחולשת
לכולם.כחישראופןובכלמכתבים.לשלוחצורך



מעמני!נטתלקאשרחישי"חפתחי"יבעל 'ן"''חבדחבר-זצ"לבלוייעקברבידירניפיטקימגדיל,חאדירהגאיי-שלם!יעקבויבוא
שהינוכדיתוןהטפוים,אתלטגווכבושאפשולואמוובזמןלאחומתעכב, ...שעיתארבעלזהמתייאכיי

ובכןמהוגיל?יותוהיוםאיחונוולמהמהעלמתמיההינןבטחואומו:מוסיףלחפשזצ"ליודאבווןמו"האביוהלןשעותב'עבוו
 1שהיוםיודעהינןהויבמטותי,ליותעזוועימישתצטוףואקווהכוונתילןהודיעשבשכונתהמדושבביתצדידבחדרומצאואחויו,

 1להולכימאודומפריעעציםונפלונואהסמוןכאןוהנהבעיר,וכפוושלגהיהלביתוויחזוולימודושיגמורלווהמתיןישראל,בית
ביתלהולכימאודהדברוקשההארץ,פניעלאשוהקוובצירוףבפרטדוכים,שםאביוכן,ועמדמהתמדתולהפויעורצהלאכי

נמיםכברהשכונהתושביכלכאשרעתהכןועלביהכנ"ס.אללבואבבוקרהמדרשאתראהואזהגמ,'אתסגואשועדשעותארבעעוד
ולפנותשנפלוהעציםאתללקטהרחובאליוצאאנוכיהנהוואה,ואיןשנתםאתלביתו.להחזיוולוממתיןאביו

 1בקורועמלוועסקושלימהשעהלמשןיחדושניהםויצאוביהכנ"ס.לבאידוןדזרות"לכמח"אחת
 .אחדאףמזהשידעללאבהשקטהלילהעשרותלחברזכהאשראדירגאוןהיהבלויהגו"י

ביותוהסבוכיםבמקצועותחיבורים

וכיךצאריביתדינידוגמת-בהלכה
"יורדדורותי,'לכמה"אחתבהן.

כללאתשמזכהיחידגאוןלעולם
יכוללאשבלעדיונדיר,בספוישואל
גאונותלצדלהסתדו.התווניהעולם
מנתעליתוהחכמהצויןבתווה,
בעלשלטפריודוגמתטפריםלחבו
עיוךביןבית,יוהלכותעלחושןייפתחי
פשוטילצדעולםגאוניבאלה.וכיוצא
 .נפשםשאוותהאתבהםמוצאיםהעם

שלי'טיא)שלזינגרהגדיאהתבטא(כן

לחבריאדםכי
שביןלהלכותהנוגעיםטפריו"ולצד
וביםטפויםבלוייעקברביחיבר-למקוםאדם

לחברו.אדםלביןהנוגעיםבדבויםהמשפט,בחושן
אצלויתרההייתהביהודיםלפגועשלאזהירותו
משפט.בחושןחמווותסוגיותוליבןביווכןומתון

 ...לךנתתיהשל,תירה
מבנית"חיהודיהעובדאבעלטיפרהשבעהבימי
ספרועלהסכמהלבקשהרבאלפעםפנההלהבוק,
עלעבוהרבתבשילין,עיוובבהלכותכתבאשר
נאואהלו:ואמרנענההוא,טובכיוראההטפו
זאתאולםכותב,אינניטפריםעלהטכמותיקיוי,
מהכתביםתכריןידיתחתישלעזר,לןלהיותאוכל

אותםלןאתןאלו,הלכותעלספרלעצמישהכנתי
שתוכלטובדברבהםתראהואטבהםשתעיין
עימוהתנהתנאיאולםכן,תעשהלטפוןלהכניט

טפוהוציאהלהואכןממנו,שקיבלויכתובלבל
עליהשעמלהתווהמיגיעתאהבהוצוףותוכוחשוב
שליותווהבונהגעיןטובתאיזהידעלאואישהוב

לן.נתתיההיתה

 ...שםנזחראני ,מובאוטובלנמועליתנו
לנטועממשיןהיהבביד"צלדייןשנתמנהלאחוגם
אחתפעםאובע.קובאוטובוסהביד"צישיבותאל

ושאלו,זצ"לשטמוגושוןרביהוה"גהירירהגיע
 :ולאמובאוטובוט?יטעהבד"צוחברשדייןהייתכן

לנטועליתנואותי,לקלקלרוציםאתםגושון,ו'
במואותלהיכשללאכזהואניבטדו,זהבאוטובוט,
לנפשי.תעזבוניכן,ליוטובאסווות.

העציםאתל,קטכשעחבמשך
בשעותעימוקבועשיעוולושהיהשלוהחבוותא

באהקריםהחורףמלילותאחדלילהסיפו:הלילה
ללמודוישבוהקבועה,בשעהכוגילעימוללמוד
אתאיחראולםביותר,המאוחרותהשעותעדכדרכם
מדועהרבאתשאללאוהואניכר,בזמןלימודוסיום

דחילןלא!ליומא-במרון!זזלטזויזסףר'חרח"צפעלאשרחישועח •.•שמעזן"מרבימענח"קבלתי
 .....מאירמבבאבחול"טלפוילכאן,זוגתועםיחדהגיעהואהיה.בניםחשוןהנולדהרןבהתרגשות:לנושחשלי'טיאאריהגורשלוםמאירהרב
שלי'טיא:כהןדודרביהרה"גמקורבובפנינושחוכההשי"תשיפקדםלהתפללבכדיהרשב"י,שלהקדושלציונו(בעלזיע"אמזידיטשובהירשצבירביהרה"קהילולתבליל

רגיליםהיינויוסף,פורתבישיבתלומדנובעתבצעירותנו,רביבצדיקהבחינותפילתם,כדיתוןווחמים.ישועהבדברנלב"עועו,דטוביועשהמרעיסורוספוצבי'יעטרתהמחבר
ביתהמקובליםלישיבתהצהרייםבהפסקתיוםמידילהגיעבתפילהוהרבהבציוןעתבאותהשההאשווולטו,ןיוסףשמעוןרבנוהאלוקיהתנאלציוןנסעתיתקצ"א)תמוזי"א
אתרבותוואיםהיינושםלישיבה,בסמיכותהנמצאתק'ל,ממנוהתפעלוהזוגבניהרשב"י.שלהק'ציונועלובכיותהציוןלעברבבואילמירון,כשהגעתיזיע"א.יוחאיבר

כמהלולהכיןמאיתנךשביקשלאחרפעם,היהיוסף.רבילפוישיזכוברכתואתולבקשאליולגשתוהחליטומא,דעורכיםהמזוחעדותבנייהוידםקבוצתואיתיהקדוש,
שמרבהכןעלבוגערבמקוםהאחראיםאחד ...קפהכוסותואכן,לזה.זההשנייםאמרוחשובייהודינראהיהואבטן.לסעודה.אליהםלהצטרףאותיהזמינווהםשולחן,

בתגובהבמקום.בלגןגורםשכביכולמהקפה,בשתייתוהנה,להתפלל.והמשיןבראשוהנהןיוסףוביאליו.נגשו
ביתרבווזלזלנובצחוק,התפרצנוגבאי,אותושללגערתולפתעיצאהתפילה,לאחרהציוןבחצרהזוגבניהיוכשכבר

והיההיותוגםמולנו,העומדמיהוידיעתנומחוסרשאת,שמעוןמרבימענה"קבלתילהם:ואמרלקראתםיוסףרבי
מא,דנחרדנולמחותאולם,מכן.נהנהעצמושהואנראה .ילדים"לשבעהתזכיכי

לפתעשלנו,הר"משלבשיעוובישיבהלמדנוכאשרזההיהרצופותשעותבתירחיחדעסקומאירזבבאיזסףיר
אבאציוןבןרביהגה"קמרןהשיעורבאמצעלחדרנכנסיוסףורביזצ"לאבוחציראמאיורביהאלוק'יםאישהוה"ק

ואמראלינופנההגוב"צמוןהישיבה,מראשיז'צילשאולבמשןהגטתר,בתורתעוסקיםהיוויחדנפשידידיהיו
אביחציראמאירוביהגה"קאליהתקשו"אתמולכדלהלן:וגשגבים.שוגיםבענייגיםחברותאהםלמדורבותשנים
וולטוןי!"יוסףרבישלבכבודויהיזהרולהודיעכםליואמרווביהואהיוכייוסף,רביגילה"מאיר,רביפטירתלאחר
היהודיכיהבגומאד.נחרדגוהזדעזעגו.זאת,בשומענואנו,שהיהעדרצופות,שעותבחברותאבתורהעוסקיםמאיר

אתהמסתירקדוש,אישאלאאיגומסכןפניהמראההזהשאיגואזהתבטאיוטףרבי ...ממנושקמובעתבכיטאסימן
בכבודו.נזהרנואזומגיעצמו,לאחרימיםושלוששלושים(ואכן ...מאיררביבלעדייכול

וקויםדקשוט,לעלמאיוסףרבינתבקשמאיר,רביפטיות
גפרדו).לאובמותםבחייהםוהג.עימיםהנאהביםבהם
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זצ"לבלוייעקבהרב

הסיבהמהעושה?זומה

פהעורכיםכעתכילי,הטבירוהללוהיום?"כאןסעודה
הספרדיםשלקודשבקהילות(כגהוגיצחק'יבריתסעודת

כןובתוןהמילה)בריתשלפניבלילהלימודלערוןיצ"ו
אבירבות,שניםלפניהבן:אביעלמעגייןטיפורלישחו

יהבתבתלאהואוונהמוים,בןאלוןעקיבאלהצלחתך.'
יתבוך,שמוולעבודתלזש"קיעל,

וחזוהוהגוףהנפשופואתשושנהבןחיים.להצלחת
שלימה.בתשובה
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ירביגידבםיציכח

 ...בלוי?חרבאתלמצואיכולאניחיכר
 1להתגוורהגיעשלי'טיאזוהואוויהרבשל"חתנו

שאלהצצההימיםבאחדכאשרפאג"י.בשכוגת
הוא .בענייןובהכרעתביקשבביתו,כלשהיא

הפנווהללוהשכוגהובגוהיכןשכגיואתשאל
 1שםישבשעה,באותהשכןהמדוש,לביתאותו
 1המקוםאלפעמיולשיםמיהוהשואלולמד.הגר"י

 .לתורגיסה-המדושביתמפתןאתומשחצה
 1גה,יימהביטהואהמבוקשת.הדמותאחובעיניו
נפשו.שאוותהאתמצאלאאןשמאלה,הסתכל
מעולם,ראהלאשאותוהרב,אתדמייןהואתמיד
מסתגואוקודש,לארוןבצמודסטגדרעלרכון
 1שולחןמכוב,דכיטאספרים,אפוףהדור,בחדר

 1מקצתיה.ולאמיניהלאאןאותו.מעטריםומגורה
ביתביוכתיהמצטנףמבוגר,ביהודיהבחין"השואל ...סטגדרואיןחדראין

שקורהבמהמשיםללאבהושקועבידוגמואמחזיקספסל,עלשרועהמדרש,
 1אניהיכןיודעיםואתםישמאהלומ,דאלהשואלפגהכבודויליייסלחבסביבה.

נבוךהלה '?לעזוריכולאניאיןיכן,לעברו:אמרהגר"י ?בלויהרבאתלמצואיכול
להביןגיסה '?ובעצמובכבודוהרבעםמדבריאני ...עשתנותיואיבדכמעטלרגע,
 1רוצהיאתהיד,במחיהרושםאתהגר"יביטלכן,'יגו ..עומ.דמימולאלשוב

 " ..שאל:לשאול

 1אנשיםכמהביגיהםשחוהימיםבאחד

וכמהכמהוהיאןהמתרבההקלקולעל
-הקדושהמןנעקרוישראלובגותבני
 1שרעבימרדכיוביהגה"קאליהםפנה

 1הקלקול!עלצועקיםכעת"אתםואמר:

נזהריםהיולוהחינון?מתחילכעתוכי
בגילבעודםישראלילדיעללשמור
ילדות.עםילדיםישחקולבלאובע
ילדיםעםוקמתחבריםהיווילדים

-להיפןוכןילדותעםבמגעבאיםולא
 ...קלקולים"היולאאזי

רק

ועיגםקדוששפיהםהייראי

דברירקבביתושומעיםרואיםואוזנם

הרבוהיה-להיפך.ח"וולאקדושהתבריאהיאובודאיש"לשלמדנוחרי
המרביםאנשיםעלזועקשרעביאיגגו!והואעימו,ללמודהגעתיאחדיוםסיפר:שליט"אליגדרהגר"גהחברותא

רעההגורמיםהגשיםעםבשיחהמלמטהאותורואהאנילפתעלי.עונהואיןודפקתידפקתיהדלת,לידחיכיתי
אחדעללושנודעבעתופעםלעצמם. 1שלבמצבנמצאתוהיאהחוליםבביתמאושפזתשהרבניתליאומרהואואזמגיע

עםשיחהשהובהמדרשוביתמבאיגחולאאכללאהיוםבאותוהכליות.לאוגםפועלותלאהריאותמערכות,קריסת
ברביםזעק-ראשוקלותגשיםגלמדאוליאז:לואמרתיללמוד.אפשראיהיוםעט"'דעוהרגבין"איןהיוםכל

העוון:חומרתבגודלשיעורובאמצע 1סיזסט :ליאמו .שעהובעלפחותנלמדאזשעותחמשגלמדלאאםמעט,
בשיחההמוביםההלויחדלולא"אםעשרהשתייםהשעהעדנמשכההזאתשעהוהרבעשעה!רבעגלמדהבהגערעכט!
ידרכושבלאזיממעשיהםהגשיםעםהיההעולם.מכלשכחהואמעצוריםשוםלוהיולאלסוגיא,נכגטכשהואבלילה!

 ...המדרש!"בביתיותררגליהםלאמערכות,קריסתשלבמצבהייתה"הרבגיתהחולים,בביתשלםיוםאחויזה
- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-ולפתעשעהובעללמודהתחילבמקום,היהלאבכללשלווהראששתהולאאכל
כלהרילי:ואמרגדולהבשמחהשרויהיההסוגיאאתללמודשגמרגויאחרבסוגיא.ועדייןבלילהעשרהבשתייםעצמואתמצא
הרבניתהפלא,למרבהמחוליה.שתבריאלזכותהיעזורהזהשהלימודבטוחאגילכןשמים,לשםהיהבוודאיעכשיושלמדנומה

מערכות!קריטתשלבמצבהייתהשהיאאחרילגמוי,והבויאההרפואיותהבעיותמכלויצאההתאוששה

 ...גגותראשיעלאנטנותשבר
ראשיעלשהיוהאנטגותלשבוומבניואחדעםובעצמובכבודובלילותיוצאהיההטמאה,הטלוויזיהצותשנתפשטהבתקופה
הכליםצרתשגתפשטהאחרוגםמשמע.תרתיכזו,גפשמסירותשמעמישכוגתו.מקרבהטמאיםהכליםאתביערוכןהגגות,

עלינויהאומה-הטלויזיהעלמוגיםעשרתבטומאתםהעוליםמכשיריםושארוהאייפון(האינטרנטהללובשגיםהקלוקלים
בהן.וכיוצאבאלוליגעשלאבדושותיוומזהירעומדהיהה"י)

שוח.דדמתיסרכחמפניאניחושש

וטירבדאורייתא!שוחדחששזהוהתחלחל:הרב .הדיןביתבשערילדיוןהופיעלמחרתברכבו.הרבאתדהומאןהטיעפעם
כלשהו.פיזוטרפימכשירעבורונרכשבריאותו,במצבההידרדרותעם ,כשנהלפניארעזאתמעיןעובדאעודפגיו.אתלואות
לפנייוםהמכשיו.בהפעלתלסייעמגתעלפאג"י,בשיכוןהרבלביתלבואשבועמידילבואוסיכםעזרתואתהציעבדברמומחה
האיש,אחרשלחזצ"לבלויהגר"ישבירושלים.הגדולהדיןבביתתווהלדיןלהירשםהאישמופיעוהגהלהגעה,המסוכםהמועד
אמן.בעדגותגןהגדולהזכותושוחד.דמתןסרכהמפניאגיחושששכןלי,לטייעביתיאלעודתבואלאלו:והודיע

ישיבה!בדעירה
הנסתרהצדיקשלדהילרלאירמאלקראתרביסבקשתלאור

הצדיק Hהספראתאי"הלהוציאהתכוננואייר)י"(חל"זצוולטוייוסףרבי
יוסףר'שלחייסומסכתותולדותעובדותמובאבסחלקיסבי Hהםלאי
יצאוןיסר"חעדכיאי"המקוויסאנושוניס,עיכוביסמפניאולסוולטוך.
ברובןוחדשותמופלאותעובדותלראשונהמובאהללובספריסלאור,הספר

הכרכיסשניבו,הנגלהעלהנסתררבאשרזהנסתרצדיקשלופועלוחייועל
גדולה.דשמיאוסייעתארבעמללאחרויצאוצבעונייסכרומודפיעלהינס
שיהיהמיוכלמוגבלת,כגוותלע"עמדפיסיסאנורב,הוןלנוועולהוהיות
לטלי;סיוןמר"חהחלרקלהתקשריראהאותסלרכושמעונין
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