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יהייי!כלשלבכביייזצ"לפישרחגר'''הראב"ימרושלחגיזלתזהייותי-ביחידי!פגיעהמתוכתבאיתחצריתכל
קןדשעםואשיעלל((סןעלא ",תחאתוכוראגבלללדאיסבעשוזתילזלז

שבהלוו,ותכאילוישהתעוררךת:מעמדבאךתוזצ"לפישרהגר"יהזכירעודוכמהכמהלאחרשנערכההתעוררותבעצותזההיה
רבותיהם.אתלכבדכדיבאנשיםובועטיםדךחפיםאחוים.במאורעותאותפילתהתקיימהה"י,ישראלעםאתשפקדואםונות
מחילה,"ממנולבקשכידחפודמיאתכלליודעיםואינםביםימתחשואינםוהתחנוניםותילהחפולאחולנבו,תקורעתציבוו
אחדביקשדרשה,אותהלאחווכברמיד,השפיעוטהורמלבשיצאוודבוילעוורמדברותיו,לשאתל fז'צפישוי fהג'רמוןנתכבד

עימו,המתלוויםמהאנשים-עצותבאותהשהשתתף-האדמךוי"םאתזעזעהרבתיקון,הצריכיםענייניםעלקהלהאת
 ..מנשוא,גדולבזההעייןכיאנשים,לדחוףלאלהיזהראש,להבותחוצביםבדבריםהציביר
בזזלתתפגעי:ד.זכ·ל ,הדיעומקלפשפששצריךכךעלבמיוחדיהתעכב

הגר'''כיטיפרשליט"ארבינוביץגמליאלרביהגה"צשבנולתברואדםשביןבדבריםןולתק
שבעבירותהתומראעלרבותפעמיםלעוררנהגפושרחרוןה'וסירלמען-כהםמזלזליםאדם
אמרפעמוםשכמהבשמו,מעידהואלחכורו,אדםביןכמהעדלהמחושיברצותמושראל.אפו
הואהאדםעלשבאותהצריתשכלמפורשות:ליהמדקדקיםיהודיםאפילי-מרגישיםלא

התבטאאףהואלחברו,אדםביןשלהעבירותמתמתשביןבמצוותמקפידיםיאינם-במצווח
יוםלמקוםאדםביןשלהעבירותעלהריואמר:וכאבצערגורמיםולעיתיםלחברו.אדם

העיניייםאתלקייםהגיםנואנויוהרמכפר,םהכיפיריגלל,בהכלשבירית,לאלמנותוגםלזילת.
על,כםיכפרהזהביים"כימבטיחה:הורוהתכדין,הבאה,העובדאאתסיפר-אחתומראח

עבירותזהבכללואיןחטאתיכם",מכלאתכםלטהרמישואלאלפיםבלבחקוקשנשאר
עביוותפ"ה)(יומאז"לחאמרוכןכילחבירו,אדםשכיןוכההתעוררות:עצרתבאותהשהשתתפו

שירצהעדמכפרהכיפוריםיוםאוןלחביריאדםשבוןהדבריםאחדנפשן:בסערתזעק
יהרוישאלו,גמליאלר'הרפהלאריכאשחברו.אתולשפרלהשתנותעלינובהםהיסוידים

שזכורמבליאיתספוקדותוביתשצרותאנשיםוכמהכמהעלליידועבדברלםהואמעלינואףחרוןלהסורמנתעלדרכיני
בתשיבהרבנולוהשיב-דהולמאןיציערוהציקךפעםאיאםלהםביןהפגיעהלחבירי",אדם"ביןהיינולזולתהניגעים
שאביויתכןאבלחברו,אתציערלאזהשאדםאתהאומראותן:שזעזעההםאחווםשלובנפשםבגופםוביןבממונם

ארבעהשעדוכידועחבריהם,אתציערךמלפנ'םדורותארבעהעדזקנךאוצריךותרוביאף,חרוןביךתרשמעורריםמהדברים
בזולת,בפגיעההדיןעךמקהיכןעד ...האבותעווןאתיםנושאדוריתלזכותשרוצהכידתוךבאחרים,לפגועשלאלהיזהר

וכטש!אבשקים 'Iטוע;במצוותאפילואותשוביםבענייניםאובהידורים

הזהירךתגודלעלתדירומזהירוחוזרביותרמזהיריההפישרהובכייצייודוגמאנתןוכאןלאחרים.פגיעהמכךכשתצא
שהוארואמכ.דעלמאדמוכיתוהיהמישראל,אדם,בשוםלפגועלאבאתדעובדאהוהבירושלים:שקרהממהמוחשית
נוראהואגזההידןומקועהזה,בעולםגםמהאדםשנפרעיםמהדברוםבזדבתיושהנוהאלמאלמנה,שלבתהלאשהשנשא
בגודלמאדמפליגהיהאזכית"חדובכבהיאהפגיעהכאשריימרומימא.דלביתוואשתחתןהבאוהסוכותחגלקואתבניתה.
פעםולאערוך.לאיןוםועצובהואהעונשגםוכיבכ,ןהזהירותעוצםאתלשמחכידהטוכות,חגשלראשוןמיוםהאלמנה

בשאטועובריםבזהנזהריםהאנשיםשא'ןכךעלרבהנחומראהתבטאבמצוות,המדקקדחתנהראההחגבלילליבה.
כיממש,נאשמשחקיםוהרילחנרו,אדםשניןתמוריםאיסרריםעלנפששכךכיוון .דעתולפילחומואמסוככתאינהזהטוכה

ה·ישמרנו.ח"ו.חכםבתלמידהפגיעהשלהידןממידתניצללאאישיוםאותוכלמלאכול"לחומרא"עצמואתמנע
ביהזדיפגיעהשלבעטיה-חצרותכללדעתו,מהודרתשאינהזוהוכבסחגשלראשון

הואיותרבהגרועהדברקדשוט,בעלמאלמעלה,כיבפומיה:היהמרגלאבחזרהוכרחאשתואתלקחטיבייםבמוצאייכףות
בזהצרורותצרותעל,ושתכפואחדיהודילחביוו",אדםש"ביןהפגיעהומדקדקשמהדרעליוהוותהטובההרגשתוולביתו,
יותרלסבולול'כשאינוליבולפנווושפךפישרהרבאצלהופיעיזה,אחרשלשבצ,לההרג'שולאשכחזאתאיהוא,במצוות
לו((עץליבו,ובשברוןותיורבצהרבשלכנהותהשתתפלאחרמצרותיו.מפורשיםלאויםעשרותכמהעלעברזיחומרא
הובנאבחמדבר,עודובעזהשי"ת.מצרותיולהיפטריוכלכיצדהצעותכמה ...זונאהחומראמחמתהאלמנהאתשציערבצער
הואשהסבלאניחושב-איד!אמיטשעפעטבזה"ל:לוואמרלבבומעמקולעוררבהרהמש'ךזה,מצערמאורעואורתלאחר

סובליםאח"כשניםכמהיודעומיב'הוד,'בפג'עהש(כשל'מכרבעבורכמהכילחבירו,אדםשביובמצוותלדקדקהתר'עול
מחילהיבקשוראשחילהתהיא:היסור'םלבעלעצתועיקרכןואםמכר,דוח'םולפעמיםבה,ייםיתלןתורהאיסורווכמה
(מפיבמהרהלויעזורוהילו,ש'עץמה'עשהמכןלאחרורקבו,שפגעממייהי,!והידור,חומראאןקלדוקדקעבורורהתע'קרי

 .'שראלי)יאבןהנפלאהספרמתוי-המעשהבעל

וגתובו-ת-מכבn'ס

-----------------G 
 Iזצ"ל!אומנים Iמשימרתאיוכך"רשלכיבאתהזעקתן
ןאשרזצ"לאמוניממשומריהקדושהרב'

 Iרבבכאבשחהאחרונהשנה,במעמנונסתלק
 Iהגדולההפירצהעלהגליוןמוציאיבפנ'

 I 'רית,נכיפאהה''ראותתנשואונשיםבלב'שת
 Iניתןזהכוצדמתפלאדעתברכלשכןלראשן·
שהואבדברצנ'עותבשב,לראשהאתלכסות
 :ביהרהתבטאיות?!הצניעמןהגמורהה'פך
 י'!דורנושלה"סמהםיהפאות'בזה"ל:זצ"ל

בתניו!הפאותשויפת

 Iמשומריהרבישלאמוע"ההרבנ'תטיפרה
 Iז'צילאהרליהרב'הריהיקואשתזצי'לאמינ'ם

 Iחוום'שראלריהרהק"שלב'תיבת(שהייתה
רביןהרה"קזקנהבאהיהשכאשרז'ציל)ברןין

 Iרצהלאכפר,אועירלאיזהז'צילח"מ'שראל
 Iאנשימקבלוללהתפלל.המדרשלביתלהיכנס
 Iמביתהשמש.אוקהלהראששהליעדכנהוג,
 Iהשייטלעיכלאתוקבצוואספולבית,

 Iכךאחרקורבתנור,הרה"קושרפם(הפאות),
 Iאגותעץ(פרי ,המדרש!יתבאללהיכנטהסכים

 Iמקבלתנמנעז'צילאניההיהכן •.ן)"כקמ"בעמי
 Iשמעוכאשרפאה,עםשהלכומנש'מפד'ונות

מפורסםצדיקכןגמשהיהמחתניו,אחדעל
מקבלשהואושמעפדיונות,מקבלוהיה

-ש"טלעיעםשהולכיתמנש'םגםפד'ונות
עדן.הזמאותוכלעימורבלדרצהלאפאות,

 .)ח"ל(שספד'ונות,מהםלקבלשיפס'ק
פאית!שישיסשל "ה"הדלקהסניבגדילהדהיקו
ברויןח"םראל'שריהרהייקאמראחתפעם
אודותפעסט"ב"נווהתעוררותדרשתז'ציל

גש'םש'שיםרויהסרשההדולאחרהפאות,
והמלבעלוהם,אותםונתנושלהם.הפאותאת

 Pהרה"ועשהזצ"ל,הרה"קאלאוחםבתגו
I עשההקדישוהרבלשם,וזרקהגדילההרומד
I שהט'ריהגש'םשלבעליהםעםגדולהרקידה
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ירקות,בחנו'יתבעיקרתופעה,ק"מתכ'להעיררצ'תיובכן
מהוע"פבמראות,הדוכניםמעלהקירותאתלכטית

תבומרשפע'שכא'לונראהש'היהבשנ'לזהוששאלתי
עכשיועדאםכיובצידקוץישזהשלתכטיסאלאבחגות.
ביחדםיונשגבריםשלשהמציאיתכאלושבמקומותידענו
לשמיותהק'ראלפניםהסבתמועילהאז'מצויהמאד
נלקחזהבאופןאדרבאכ'יראבבפיתאנפלמעתה ,נ"םהעי

האדםשלהראוהמרחבאתלהגד'להקירשלזהמשטח
בדרךרא'הלתפיסעי"זהאדםוליכואדרבההחניתלתיך
מכי.להימנעיוכלואםלעוררובאתיוד"ל,גניבה

קרב.בביובנקשו,ביירהזכבח:
עמ"ימגדוליאחדעלבגמראמסופרלמערכת.מכתניסלכבלז

'תעוררשהעמעדמיתולאחראיתושיטפ'דישב'קש
ללמודלהתעוררההספדמטרתלמעשהזוהי-לבכיה
כרמדרכ'י,וללמודבעווניתינישנפטרצד'קאותומדרכי

לעילמישהלךזצוק"ליוסף'עקבר'הצדיקהגאוןהיה
לאחרהזוהכסופהבשעהרונפטקשימםייסור'לאחר
רב'םלאאוליה'ה.'רואדגדולהאחרון,שישיביוםחצית
בכלגדול,הרב'םמזכההיההוא ,ומההעצגדולתועל'דעו
במחלהכשחלהאפולוש'עורשוסלהחטירלאהקפידמצב

לש'עור.והליכאביםמשככיכמהלקתאנושבמצבהיהו
רכבהה'ולאלשיעורללכתצר'יה'השפעםגיסומספר
לו:אמרהוהתקדושהעצוםוהרבאופנןערקל,'שלואמר
והגיעהקסדהאתשמוכיבאופנועןניטעיההבעמהאז

כבודועלחששלאהעצומהגדולתוגדולתו!זוהילשיעיר,
הצל,חשלאאדמלואמרפעמשמים.כבידעלדקכלל

אומראנ'השגת?לאאןת'לו:אמרהרבזואאותו,לתפוס
חתולאאמתאישיה.הדיקוצגדול ...ברתןב,לךלכלשלום
אמתשא'נהמולהפעםאףמפ'והוציאלאא'ש,מפנ'

שכלאבאזכההפטורה:לאחרבנועל'ווהע'דגמורה
ז'ופים!שוםללאמלא,ראשבכיסויהולכותייוכלותבנותיו
וןל,תומים,דילצרוח,דילאסןנות,ידמדרכיו,נלמדאנא,

כ'עבדייבקשאובד?כשהנה'המתיעדלאלמנות!
ייילש,םונוםבעולים !שכחתילאמצוותיך

 200ע"טציקבזאתלכםמצורףדמש'חא!עקבתאגיליוןעבור
בכמהא'וושעבאםלכםלתתשהתנדבת'צדקהעבירש"ח

הרהןריבזכותשאמרת'שתמ'דלקילותהילהענ"נום
שיהיווהקבליתמהגיל,ינות,לאנש'משיה'וובהתשה

ח'זוקןמכאןצר'כה,שהייתיענ"ןבאותובושעתילאנשים,
פרטמואנארצו'ה,ועבודתכםבשמ'םפעלכםשרבגדול

ח,לין,א, .שםכעיליםאיהרב'םלח'זוקאלודברי

תרפיולאזהעלתכחבו .המחשבבזכותוהכל-הענ"נ<םתשע"ג,בעןמרל"זבל,לדמשיחא!עקבתאמערכתלבנוד
ובי"חחכיישרול.דבגפהצח,מבכ'ה':צה"רריםדבונשאל"ע.נטינטרהאנפגעיעלהמונ'םכנסהתקיים
היהלפרסם,הבטחתי .דמשיחאעקבתאובהחשהעלוןלכבודשלבבושליט"א.וואזנרהלוימאירח"םמי"ההגה"צ
מזה,לצאתהטבעבדרךדרךליהיהשלאנוראהצרהליחוצב'םבדברים'יוהארשל'ט"א,הלוישבטבעלציס"ע
לעלוןצדקהלתתהבטחת'הצדידמ,וכלטגירחכלהיהבאינטרנט,כשצופהמהקב"ההאדםוקריחעלאש,להבות
ניסיממשבגדול,נושעת'הירוךבוהצרהשלהשםכמנ'ןבפרשתהפ'רוששזהויאמרחייו,אסיריםדבריםורואה

ממישתואישןרצריכהשה"תיצרהאיזהעודליהיהניסים. '''שר,יפוגוי,קריעמיתלכוואםכ"א)כ"ו,(ויקראבחוקותי
חיונ'למוותח"ם Jביגז'רהשהיהמשהולזה,שיסכיסאלאשאיניבמקרה,ערא,יאמרורבות'נווז"ל:שם,

זהשלל'בויט'בשה'ילגיכמניןצדקההבטחתימאד.ש'שמיממשהווזעכ"ל,במציות.עראיתלכוכןלפרקים,
וכש.ייישלים,כמידלםהיצרהב.הטוצדעליסתדרהכלובעז"הוהסתכלותבאיטורים,ח"ושנופלפרוץ,א'נטונטלו

לראותשזכיתיב"הדמשיחא"."עקבתאובהחשגליןןלכבודבזריזות,קםשבבוקרערא',המצוותשעושהרח"ל,אסורות
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