
חתורתIברד"סוברג.מראר:םיבין"לוכייל"
נטעיכאשרייטףי,יפירתבישיבתמרןשלבבחרותי

הואהחליטימים.כמהבןלטיילהישיבהמבנירבים
ביםלשחותהגמרא,דפיביןלטיילבישיבה,להישאר
הזכיםמימיהבמנעמירגליולשכשרהתלמוד,

מלחםולטעוםהתוטפותמכוטללגוםוהטהורים,
רביהגדולהגאוןכששאלואבירים.
לאהואשאףשליט"א,כהןשלום
כולםהרינוטע,אינרוע"מדנטע,

חו:בענוותרבנוענה ,"?נוטעים

אנילטיול,נוטעיםכולם"תראה,
קמא.'יבבאמטכתעכשיומתחיל
אטפיק.כמהיחזריכשהםנראה

חזרמהטיול,החבירהבנייכששבו
שלבהמפקולחזותהכהןשליםרבי

תוזאצ"טףדליעשהגראהורבנו,
הלימודיםטדרישארמלבד

עטוקהיהבהםההלכהומערכות
ישנםקמאייבבאבמטכת(ואגב,

יודעלאעובדיה"חכםדפים).קי"ט
שלוםרביהפטירטיולים",זהמה

הגמראדפיבין"לטייל"יידערק"הואהכהן,
במשךנהגוכךולרוחבה".לאורכההתורה,ובפרד"ס

כישליט"א,ששוזיעקנהרננכדויספר(אגנ, .חיייימיכל
לעתירקשכה.כלהשייטאתפעמיםארנעגימרהיהמרז
פעמייט"רק"הש"טאתגומרהיהתהטרדימריביתןזקנ

בשנה).

 ...יטתשעותתיחובמבייתתחתעזמדראיתיו
ויראבתורהגאוןאח,דישיבהבראשהיהמעשה

בדבדינטפליםחכמיםתלמידיפעםשדאהאלוקים,
מיהואתםהיודעים(אמר,בהםגערמרן,נגדשקד

הוא.מילכםאטפר ?עליילעזשתוצואיהזההרב
אביב,בתלאניגםגדתיאבוב,תלשלרבהבהוותו
התשל"ד,שנתהשנהלראשבטמוךאחד,ל,לה

בשכונתנו.הבתיםבכלחשמלהפטקתאירעה
עשרהאחתבשעהלבותוהמדרשמביתכשחזרתי

הננוושםרוטשול,דשדריתדדךברגלצעדתובלילה,
גמראבלימידועיטקיושבעובדוההרבאתרואה
באיזהלעייןשהוצרךהייתוטבורדחוב.מנורתתחת
רבהמהאולםמואר.במקוםלעייןפנהכןועלדבר

טלוחותרתלאמיקוםשהשכמתיבעתתדהמתו,
מקוםבאותיעומדראיתיוערדהנץ,תפילתקידם
טביבו.שמתרחשלמחלבשםכשאינובתורה,ועוטק
 ?בולדבריראתםלאמדועכן,ראם

 ...אע'Iב<חמחלישז,ןשכחתי
שהיהובחשבאבררומעשה

הוהומנהגרבקודש,משמש

ביתואלבוקרבכללהגיע
החדראתלסדרמרןשל

למקומו.טפדכלולהחזיר
הגיעכאשראחדבוקר

מוצא 6:30בשעהכהרגלו
עלרכוןרבנואתהיא

בתרוביןיעוברהטפרזם

הפריטיםהפוטקיםטפדי

בבגדיזלבושכשהואלפניו,
בתמיהה,אליוופנההנ"לבאברךהבחיןלפתעכרגיל.
 ..השחר.?עלהלאעןדוהריהירם?בואת bהקדמדיע
ואנובבוקר 6:30כבדהשעההרב,כבודהלה:השיב
לוענה ?הלילהישןלאהרבכבודכהרגלו,הגעתי
אעשהי.'מהלישרן,שכחתי ...וו"אבפשטית:רבנר

זצ"לייסףעיכדיהרבביחגאוביםגאזןמרןבילגרגיריםחמישך-צכאית!ח'למלאךהדימחהרב
הנעוריםבימיחהתמדהמעיצםאדומותע'יניים

לפניזוכרנישליט"א:בריזלנתןרביהגה"חטיפר
כיצדבחור,עודמר(בהיותשנה,משישיםלמעלה

למעלהושםישראל,ביתבשטיבלאךמתפללהיה
כיצדוראיתישם,מתפלליםוהיוהכנטתביתהוה
זצ"לשאולאבאהגרב"צמרןעםבצוותאהואלומד

עצומה,בהתמדהשלמיםל,לות
שהעינייםרואיםהיוממשובתפילה
שהתאמצומרובאדומות,שלהם
 !מעיניהםשינהוהדירו

ושביליותאמייוסףעוכדיחלחכםלו
כמיוןלומהכתייה.א'כישמעו,

עתתשכ"ב,בשנתהיהומעשה

"שאולהכנטתבביתהשיעורחברי
עםדחיתשבמטכתטיימוצדקה"
עדטוטףירביהמופלאהגה"צרבם
טעודתאתםיילקוטהחליוזצ"ל,
שלהקדושציונואצלוןרבמהטיום
י(חאיברשמעוןרבנוהאלק"התנא
חכמיםהזמינוזהלמעמדזיע"א.

חילוזצ"למרןפניאתגםורבנים.
בטעודתעמםישתתףכילזכותבבקשההתלמיידם

בשיעורוהקבועיםתלמיידושהםובפרטהטיויס,
רבניאךעדט.יוטףרבישלשיעורולאחרבהלכה

תורהביטוללותגרוםשהנטיעההיותבשלילהענה
קשההיתהלמרןזשהנטיעהההםבימים(ובפרטמרובה.

 ' 1:00בשעהלילהבאותווהנה,בייתך).ורבלתימט
נשכחהבלתיי(הגבאז"לשראבנייחמשהרביבלילה.

יצועועלעלהבירושלים)לדודיישושניםביהמ"דשל
רביהגאוןהאלקייהמקובלאתרואההואובחלומו

אליומדברהחייט""כףגעלזצ"לסופרתיוםיעקב
שרבילןותאמריוטףעובדיהלחכם"לךוהי,ומצו

הגיעלאהואלמהבמרון,לומחכהיוחאיברשמעון
מתעוךרחימשהריגדולה".הארהשםישלטוום.

והנהידברו.'שואיחלומותלעצמו,ואומרמהחלום
החייט""כףבעלאתשובויחלוםשניתלישןחזראך

אמרתילישון,חזרתזהמדועבתמיהה:אלייהפונה
עובדיהלחכםמחכהיוחאיברשמעוןשרבילך

עלכיוהביןחימשהרגיהתעוררמיד .לטיוםשיבוא
התלבשהואבגי.דבריםיששניתהחלוםהישנות

עלוהודיעוזצ"למרןשלביתיאלפעמיואתושם
הביןוודבנבלילה 12:30היתההשעההחלום.דבר

רבנומרןשכרומידלמרון.עתהלצאתצריךשהוא
אלונטעומוניתז"לחימשהור'זצ"ל
מטפרהוהיוכירון.שבהרהקדושציונו

להסקפצהשבודאיז"ל,חימשהרבי
אריכותכלשעםיתכןלאכיהדר,ן

שחיויוכים,באותםובפרטהדרכים

בשעהואכןלסעודה.להגועמטפיקים
הטיוםטעודתבשעתלעןרביללה 2:00
-כולםלפתעראוהרשב"י,בציון

עובדיהחכםמרןכיוהקהל,הרבנים
ביודעםתמהו,כןראווהמההגיע.

מגיעלאשהואבדעתונחושהיהשרבנו
ארבדבר,הכרורהתורהביטולבשל

הבינואליו,מתלוהשרבאנוחימשהרביאתמשרא(
כישזכועצומההיתהשםהשמחה .בגודבריםשיש

ל,שאכיבדוהומטפרדקותולאחרלטיוםהגיעמרן
עמדועלעמדרבנוהגדול.המעמדו~ i:לכתירהדברי
מכןלאחרדקות.כארגעיםבמשרמדגרותיוונשא
רבותינושלהקדושיםלציוניהםלצפתמרןנטע

-·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_· r 
 ·הנוראה,המחלהשהתפשטהמהשכללך!דע

 Iכ.אלהשישנגללזההחרדינצינוךובפרט
קצרות!חצאיותעם-פרוץבלבוששהולכות

 !מרזעםפעםנפגשתיזצ"ל:יגןניטיםרביוזהגאריפט
 Iישאלתיי:זצ"לשאילאנאהגרב"צירדהאהגאיז

 ·ייטירים.עובריטההרנכ"כצרןת.טיבליםהרבהכךכל
 Iרצהוהתפשרבתהיבפךטיש,ל"עקשותמתליתוכמה

 ·מהצעירות,בנשיםינפרטוהאיומה,הנוראההמתלה
 Iזצ"למרזניהשיבלתקן?!צריךמהלעשות?אפשר

 ·שהתפשטהמהשכללך!דעמעיניו:זולגותכשדמעות
 Iעלינושלאהחר<ךבציבורנפרטוהניראה,לה,המו

 ·שישבגללזה ...נןיצילהישומעיםשלאיוםיאיזכמעט
 Iחצאיותעםפריץ!בלבישיע!צנלאשהולכיםכאלה

 ·לאמגיעיתקצרותשמלותשלונשיםלן:ותדעקצרות.
 Iרית,נכפאהעטהולכותאשרכאלהוישית!רצעליני

 i !גדילהיתיבמומחעשיישממשדירנישלכאלהובפרט
 ·שבאמתכמוה,וענוצכשרהמטפחתתשיםשלאלמה
 Iהבעליםזצ"ל,מרןאמרידעיישראל?!לנתוירא
 ·ריאהעילםוראישבבביתזהעללעוררהרנהיכיםצר

 Iהשטבתשובה,ומתחזקיםמתעירריטישראלעטכי .
I עםשללשןנאיהםורים,והיטהמחלותאתלוקחרךיתב· 
 Iשנעןרבכנסל.זצ"יגןהוביך(מרנלשונו.כאןעדישראל. .
I הצניעות).תיזוקעלנוק.בבגיתשכ·יט;'השנתטלובכ· 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~ 

האריז"לורבזנוזיע"אווסףהביתמרןולם,העעמודי
עלהניצביהוידעבןבניהוקברעלהשתטחכןזיע"א.

עיה"ק.לירושליםחזרהומשםצפת.העירדרן
חביי?'עירמצבחליעושיםזה;ימח

זציילמרןענוותנותו,מוצאאתהשםגדולתובמקום
אלוכיוהגםהכבו.דמןהברוחהוהענווהטמלהיה
התקשורתךדררקאודותיוושמעוהכירוהולאאשר

גדול,אדםבעודמדוברכיחשבושטחיתובצורה
ענקביהודימדוברכיידעומעטשהכיריהואלואולם

בפשטועצוםאדירגאוןשהינוומלבדשבענקים,
ונטתר.מופלאגאוןהיהיהגנטתרותאףהתורה,

ועםנדירים.היוהזהעולםמהבליוריחוקווקדושתו
ומעגירפשושה,בלשוןעםלהמוןלדברנהגזאתכל
טפרלוהבואואףפעם-רבות.פעמיםעלבונועל

עושיטזה,ימה :ואמרכעטוהואבחייועליושכתבו
שנגנזעליושנכתבטפרגםוהיהבחיי?'עודמצבהל,

הסיבה.מאותהבקשתולפי

מיעתים.'העןשההואכרןדלקייששיגדלותאיזויאןי
כךקרהמרןיבזכותלרב,ואומריםבאיםהיואחתלא

אלאבזכויותיולאשזהאמרעצמוהואאךוכר'
נושעואחתלאוכאשרהוא.גרורהקדושבזכות
יראומפטיר:היההטבעכדרךשלאמבדכתואנשים

מופתים.'העושההואברוךלקדישישגדלותאיזו

תייט?כלבכחמיעד- !יח.Iכתי
"שכתתישליט"א,חקקהרבהמשב"קיספראתת","פעם
שלתפיליזלפניתםרבינושלתפיליןלווהושטתיתיוטעי
כןאחרהר"ת.שלהתפיליןעלברכהאמרואיהרש"י,

טעיתיאבללישימחללואמרתיהטעותאתכשגיליתי
בציביר,שנינוכשהיינותתילהןאז,ריית.שלאתלונאתיןה

תפיליזעללברןפעםלזכותצריךירא,נילאלי:אמרהוא
כןעלבכהאיןראיתיעצמי,לביןבינוכיאתראבלדר"ת.'

 ) \Iר:נ,יכעמשר I(:זנלבטלהבברכהנכשלח"ושאולישלםיום
ידוס!ההיאבעתוהגושביצרודות,צדותגורמותהלבבותופירודהמחלוקותשליט"א:וצדיקיסגדוליסמטעם



 ,- .-.- .-.- .-.-.- .- .- .-.-קודס)מעמ'(המשך- !'הלמלאךהדומההרב
 ·מאתהשעהענייניבאשלהבותחוצביסדברי iכיןתדעןשן,אתתייאלנטן,לפריזכןילנטוףגבריחיחטדי

 ,א l/שליטשעכטערמאיריעקברביהגה"צבדבריושחיזקםלאחר ".י"חלעיכובהגירםהיאהיאישבאתי
 ·התירהביחד!קשיריםואמנוהתפילההברית,תיקוןוננותלבניסנעזהי"תשיזכולונובכלנרכםהנעימים,אותי,

 ,דירשהיהמטפרחשהתירהוכמובצחיתהיאהקדישהלצאת.ויפנלרננוודיההזיגבנחת.
כולה!הבריאהכלאתהצילינחדרכם,שהשחיתוהמביללעברעיניואתהרבהריםבצאתםיהנה

שמירתידיעלהואהבריאהיםקישכלתמיד,היאכןהבכנטאתלראיתכידההיציא
מתקשר,םזהיידשעלקשר,לשוןהיאבריתכי Jהבריתכיהזוגמאחורהבחיןואזאחריהם,

יתנר,ןהשםעםכולההבריאהאתםיומקשריתברןלה'פאהחונשתהאשה-עתהאצלישהיי
לאיאוץשמיםחיקיתהיללייומםבריתילאיאםיאמרשיבלהםקראנעחביאנכרית,
שמייתברןבביראהקדישההאמינהשכןימכל ...שמתיחנון:בקיללהםאמריאז"שנו!"להם:

שמיםמעשהתכל,תכלשזהמלבדי,עידשאיןויתעלהעלחקבלהאשהאם ,דברלכם"אימר
ה'כידעתלמעןהיאהקדושההתירהכלכליתיתרארץ,ולחבישהפאהאתלהט,רעצמה

שבשניםשמיבאמהפיעלבפרטיעיד!א,ןהאלוקיםהואלכםמבטיחאנינצניעות,מטפחת
ודורולבהמדורעצמןעליחזרודמשיחאעקבתאשלאמתהן .שנה"תוןבטןלפרי"תבעזהי

-לאלוקים"וזע"תנינאמריאחדאחדכלועלההפלגה,ביןלהחלוטלאשהקשההיהשבתחילה
וכידיעההפלגה.בדיריתמיםהמביל,בדירצידקלה,ותתינכוהפאהאתמיסרהשהיארגע
והרגל,ןנותקהעשהיאהיא,דמשיחאעקנתאשלעבינןברןהפציו,ישיבהרפהלאנירבאילם

גםהגיףכלאתתימכיםהעקניתוהנההדירית.כלשלשכפילצווןלמיתועצמה.עלקיבלהשהאשהעדיחוהבט
חשיביםאיבריםיידאיבשהינםהלנאתיגםהואשאתה:טידחנהגדולהמשפחהיעתההיה,כךהרבלהםשהבטיח
כןכמי ...לרגליםזקיקיםאעפ"כאבלגליםהרמייתרבישראל,לתפארתמשפחה

יהלניהמיחהראשאחהיייהקרדמיםשבדרויתיקיםהצדז.צ"ל!סאליוזובבארדמ- !ברירה'fציקיםשיחת
כאמיראבליעקביים,ןירגלבחינתאנייישראל,עםשלאלעזררבידישהקהאדמרירםעז'צילמרןנפגשאשובעת

דמשיחאעקבתאבנישאנילניהםזקיקיםזאתכלעםביקר ,זשל"תנשנתכימרן,ילוטיפז'צילאביחציוא
-היאכןאכןאםי .הטיפיתהגאולהאת"תיבעזנביאאבוחציראישראלרבנוקידשאהטבאשלבביתויתבבנתי
 ...... __-. ...שעריעקילהבאנוצריכיםגדילה,מציוהטעודתמרןלכבודעשהי,אלטוהבבאזצ"ל.

לגאילהבתחיבהשמיםלמרןטאליהבבאפנהבאמצעתווה.נדבריביניהםרושיחח
כנודולהתגלותהבצחיתשחטהצניעות,עלהובהיעורר"כבודוהלשון:בזהלוואמר
הצדיקיםכייתבר.ןהיבעניןובפרטוכו.'ביםורמערחצהבריכיתיהיולאושליט
מצפיםדיריתהשבכלבדירביהרעהיצרהרבים,נותיניושבעיהבשים.שלהלביש
שירתרכמהמאתנוזאתהאריריםהגריטשלהפריצהמרדההאתלהכניסריצה

בריתבשמירתלהתחזקהנכרית,הפאהשלהביראהבמכשלהובפרטוהמשוקצים,
עללשמירקידש,השכיבהלטיליקח"ויגורמתאדם,לבנימכשלהאימבשממש

בקדישההאיברים(כל)צריתמגיעיםועל,נלאזהידיועלמישיראל.הקדושה
ישראלשבניתרבטהרה.כןעליהעןנשישראל!שללשיבאיהםימחליתויטירים
 .בצניעותיתחזקואשהשלעונשהמאדמפחידמאד!בוראאיהובגיהינום
בגדים ,שולבהבצביעותשמרשלאח"יאדםאיצניעות,בחוטרהזהבעולםשהלכה

ובפרטורחביםארוכיםבענייניםובפרטמדקדקים,מאדמאדשבשמיםקדישתי,על
שיהיההראש,טיייבכיעוררלמרן:ואמרטאל,הבבאהוטיףועודהאלה!םוריהחמ
חטילאבאמת!צנועזההחצאיותקיצורשכלהשמלות,ורןאעלהרבהכבודו
אתמגרהשזהנכרית,בפאההרבימאתלהכשילישלוםעלינו.לאומחליתצריתימביאעולמ,בוראאתמאדמצער
שככללצלן,רחמנאלעילםטומאהיאימבהרע,היצרשבמריקי,יטיפראל,ו!שנשיבימצפהמחכה,תברריהשם

היבעזרתהשל,מההאגילהאתמקרב,םהבזשמתחזקים ,ורחביםאריכיםבבגדיםגדולהבצביעיתהלכוהבשיםכל
הביטיםשורשעושכידינפלאותלניטיםוזוכיםיתבר,ןאותםזיכהעולםיבוראראש!ועדרגלמכףמכוטיתוהיי

השפעתרכל ...הטבעתומערכשידדובי-טוףמהימהוא Jיקדושתםמתירתםהעולםאתשהאירין,יועלקדושילבנים
הצד,ק,,יטףשלבזכיתיהיתהטיףיםקריעתשלהבטבקרובןיתברהיבעזרתהשלימההגאולהאתשיחושמהוזה

חז"לוידרשט,ינוראהםהיקי"ד)(חהיליםשנאמרוכמהי·י)רביימקו(מאתאכי"ר.ממש
!שנאמרואהיוטףשלארונויט?יביראהמההקדישיט, ...יוייעבי ,חיזומששלביאתואתישובעכשבכויו

מפבישנטכלימר ..חוצההיצאייבטולט)(בואשיתעליובעיתותחשב"חשנחבתשויבכ"ההמחזההיהורסגדולמה
מעב,רה!ינטשברחהצד,ק,,יטףשלהנוראהקדושתומש«ריוקדןשגאיןהאיאתלנחםזצ"ל,מרןעיהגעתערב,
-מידהכנגדמידה-שלעניןבזהשישלימרגמיישאחותיפטירתעלזצ"למובטהאגרהםרבי ,nהגדולכבטת
עילםביראלמעןוטבעשברהצדיקשיוטףשכמועלישבחייהייסףרבבושניחמיתנחומיםדבר,ילאחרב"ע.

בקדישההעיבייםאתשמרוהיצרעלוהתבגרומלכותו,ליאמוהמבוגר,גילולמריתהובהתלמידיסמעמידשעודו
כביכולנתבטלבזכוחואזהקשים,הנטייניתחרףיטהרה,המשיח,שלביאתיאתישמע"כשכגודוחחניןבלשוןמרן

יליכאדםכל Jכישראל,לבניטוףיםינקרעהבויאה,טבעיבואכבודן"בזכיתיאמרמינסההרבלוהחזיריודיעני".
מהלכליישועיתיד,בליעדבוכהלשפעילזכותלראותמייאפו,עפר"ואנכימרןלואמריוידעבי".כבודובמשיח,

אישהכלקושד,הבריתאתששימראדםכל .שצוייהמשיכןוכרראשון".המשיחאתלשמיעראויכביד(אני,
 ,בהילטלבםמשאלותשיתמלאיכיטיזבצניעיתלכתושהובעירגהבציפיהטיבבהוןלכששיחתםרעהואלאישונדברו
במהרהצדקינומשיחביאתאתלקרבוזיכיםולבוכה,יפיוייבמ'לךחספר(מתךרממש.בפתחיכעומדהמש<חלביאת
האמונהבזכותזההמשיחביאתעיקרכיוברחמימ,כחטדשליט"א)רביערייישלהר"הג
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 ..תיפגע.'פימחיזויבוזויטמייזויזחי
יקן,יהידייספר-שיבהיבחור"בהי(תי
שמעמרןבירישליםאןפןהבאולםןלהיבת
ואמרציפחותשתילינתןחיי.ך

ישמריההיזהריהלשין:בזהלי
ל,ן'יאי ..תיפגע.'פןמהרחוב

אףלב,שםמרןאיןמישג
בחורנראההייתישבלבוש
מבפניםאןדבר,לכלישיבה
שלהמיליטעול.וקולפרציתי
בלב,עמיקאצלינחרטןמןן
כשרציתישביע,בורוכע

הלבנהחולצההאתלהוויד
אחרת,לחולצהילהחל,ף
שלבמיליטעתבכלבזכרתי

שעצרמהיזהשלי,רבמנטמון
בדברינזכרתיפעםאינפילןת,עודל,היואיתי.
בזכיתהדרן.כללאירדלישאותתיאלווהםמרן,
היכןעירדלאית.יומצתורהשומואניכירםמרן

 ."ורילדבמקשיבהוותילילאהייםהייתי
ייייליוהלגד,לח\כנסמפזו'ןייאני

מאחרוצ"למרןאיצעתלערן"בשכתבשבתזההיה
בנימוןורבהצידקפגשיכערב,הקבועיםוריומשיע

לבשיםורשיעלמטורהרבייכלאםזצ"לגרגיי
לכבןדו,אגידהאמתיאמן:הרבהוענפלוני.במקים
ממניניקשור)יות(בצעיוותושניםכמהשלפנו
לחצילזאת,מעוידרציתיולאלנשיםשיעורירלמט
עמילקחתייאעפ"ככרחיבעלשהטכמתיעדעל,

אתלהפנותכדרכיושלאהובנית,אשתואחלשיעוו
השיעורכלבמשיהטתכלתיאנה,ואנהבירילצואשי
יבלתיוקבזהל,ניחאלאהכייאפילראשתי,עלרק
לנשיט.שיעיריםאמטירלאנדרשבליעצמיעל

דברילמטורהרבזמןוהעתהאחוינותבשביםיאילי
הכנט,שהחללפניבירושלים.ממדרשיהלבבותח,זוק
בזמןלצידוישבשהואהמדרשהלראשרבנןאמר

כלממושןזמןרבנודיברהדרשהובשעתהדרשה.
המדךשהראשעלוקלהטתכלמקפידשהיאעת

שנערןלנשיםהכבסיםבאחדאףגרידא.עמווכמדבך
רבניבאזצ'לימרןבנוכחיתדעת""יחיהבביהמ"ד
"אנילוואמולגבאופנההואנעמד.ןפתאוםלהיכנט
בכבסידבנתינתרכןיד"ליתןלב,דלהיכנטמפחד
זאת(ומכללידר.שישבגםלוואמרלמקומוערובבו
היהיכיהגסלי fז"צנמרוהיתהאשרהנןראזראתנולדנראת
 ) ...מארמכןחררימיסישבעזקןוהיניעולמהבלימכלפריש

 ... "חספרמבית ~ 1K'אןוהזצלהייתשלמו
קריטפלאמיררבייבלחט"אמןושלעוזרוסיפר

ןלאמרלבנותהטפןביתשפתחבעתכישליט"!יז,
ע,וצנראשבכיטויקוראןראשןיכטישהמיריתמרן,

נכריתבפאהושליםחטולאמטפחת,דהיינו
בניתיניאתמחנכיםשאנחנויתכן"שלאבהטעימו:

רואיתהתלמידותוהנהההלכהפיעלראשלכיסיי
ועוברא ... !?פאהעםהולכותשלהןהמורותאת

תקיפהילאחרשהתחתנהרווקהבמורההיתה
"אבלאליהפנופאה,עםהילכתהיאשהנההתברר
לצייתענתההמירה "?אחרתהנהגהעלחתמת
שהיאכייזהחיק,פיעלאיתילפטריכיליםלא"אתם
מהזצ"למרןאתוללשאהלךהי"(קויטפלהרבהרה.
"אםרבהחדותובנחרצותהורהימוןלעשות,עליו
(מריברשלכםהחיבןודרראתלשז,ניררוציםגןאתם
ותוציאילהי"תשלממאד)וטובהמוצלחתרהוגמהיה

הרבומצייןנחרצות.פטקכןהטפר"מביתאןתה
יעודחידשים,כשמיבהעללהששילמוהי"י,קךיטפל

להמחישכידכךעלתדענהשהבגותדאגנואףייותר.
צניעיתן.לנוחשיבהכמהדע

ברהזבקתאתהאבזולשנזו

 "לענך"הארההספר

,הישיער;ןחיכופתישאשלחייןחורדרת
יגאחצריקיחסחר!(,,ן:בשצילן

בסחריסדציקיסחגזרת

חנה"צ

 >Iזיע"לדבםrזיחהשרכרגי
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שירהמזלולע"נ!צוק'יזיוףסעובידהכינורלע"נ
דל,ה.שיהכוזבנישןעתוללהצלחהעשרת.בת
כללהקדרשת !למעשםבעילוםהותרםאתורפל

זצ"ל.ףיוסעובידהרבינןולע"נ
זציל'.תשרוזי"נפטרחש'ןהרבהצךיקשלולזכרת
'משניותישקדלןמרשיכרלמייעקבבןמאיילע"נ
אטתיסמרהבןמשהלהצלחתחשון.י"גרנפט
ןלכרןתיתיאמהיתודענותררחךול,משמיםביראת

המרננים.ככוהתורשל ,רתלאמי

יפעל,וחייותולדותעלהנפלאהספןלהשיגניתן
מרןתלמידזצ"ל.חזןצייןבןרביהגה"צשל

 . 050-2727205טלי:זיע"א.חישיאהנן

ר'בןזציק"ליוסףבךיהעירבנירשכבה"גמרןלע"ב
הפאותבשבילרביתנפשומטראשווגורגייהיעקב
טפודותננרובבזכיתיאשריהדבריםישאר

ןוכ ,זיע"א .הצניעותידבגושאריתמטפחתבשוול
יחזרהבלהה,בתהרעבלהה.תבהדטןהגרלזיווג

 .מלכהבןח"םואליהובלהה,בןשוהםבתשובה
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 . ..ז:ומיסקוי:ד,מלאזהבירהאצלהיהבביאת-המשיח,הנהאמי"עב«ן

מטייםבמקיםקיהמלביהראתהבלאופעםכיהוטלפה, 'תחיבנלתרהכל ,מאדעדבשגבךנוראדברזצ"לץלבנרימדושקה
יאוהמדוע,אותושאלי ' ...מיםזה ,מקווהלאיזהאמר:שהרבלאלאישתחיתיהרבנזוגתוזה,בשבילקרחיאוההתיים
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פקשר.הרברטיים ' ...לבירמחיברהיהלאבדירקאצלי.מציאיתהוהזהכל-המקדש
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למערכ-י'ת-מכבתיס
שמרןלצ"ןישדמשיחא""«קבאחהקדישהעלןומערכתלכבדר
פעמיםכמהמי IIהכ .זציק"ל(יסףעיבדיהרביקידשאהסנtיזרבינן
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',ויעלימ. . Wוהתקבלתי.בכותלל«בודהואתקגלבמידהלעלונכם
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ס.מג'".ב.אל IIרזומר'יטיפול)בשוםצורן(בליהיהכלאהכלל,עבר

דבריםכבתתם Jהאחרובדףדמשיחא.עקבתאמ«רכתלכבוד
רברילהוסיףורציתיזציק"ל.יוסףעובדלהרבנועלבלותרנפלאים
לגוףצמודגגדשנילוישכתבל"ב)טי'וחיץלו"דאומרביביעקרשי

(שםעודוכתבלגיף)צמודשהוא(מפנלהנךףגילויכמופריציתזה
כנגדרומלולברןואטור ,מגולהכרגל'ינםשקופותשגרבים )ר"'סיי

ייםבמלחמתiוי"ר(היודםאלפישנהרגןימהקדישה.בשדברזה
אהוביונלולבריעזווה' .ש"«עהקצרותהשמלית Jב«יוהלהכיפור

שקיפיתנוגיםקצרים,ןצמודיםןבגדיםפאהמז(ןפים,להתרחק
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בל,מבולכ"כברורדמשיחא"."עקבחאהחשיבהעלון«ורכילבכוד
הבלבילהנורא.בחוךשלמרחקיםזוהרתאורכקרןהואשלכםהעלון
בעןזואתםהחר'י.שבציגורחזקותהכיהשבכותעדעמוקכ"כחדר

מחשדפעמלכלנויםותנשנעלונ'סלהיציאממישכלםובמסיירת
לציבירלהתיחסילאהנהנוכבררןללכתלהמשיןיזרקיחכחהרבה
שלנוהדגקרתעלאותנוהמבזהגםולפעמיםוהמקלסהלועג

כיסו,מצווחכגון-ח"י Jהזמעל,הטעברכבר(שלערתםבמצווח
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אלורולזכלנןי«וזרלסמא,ןעדמחזקיםג«לוןהמפורסמים
רקשהערלםימזכיריםשמכויניםהצדנקיםשהםנן,לישתמרורים

עמירתכםעלנןספתתודהעוןו.ליעןרה P 'היאדקחוכל .זמני
אףנכנסונוולדאגונשלגושתנויתהקצרהחצאיות(גדהאיתנה

יודעיתשא,נןהבחירות,שלבחוסיהכלםוהחר'יהסמינר'סלתין
אתיודעיתהייאילןכל-בתוםממש(זהמכשול.כ"כשזה

היורובןשלפחותבטיחנימכ.ורמתנגשמהוהעצההכשלה
קצריתחצאי(ת«םהלכתלגםבעברלצער, .כןל,לךמפסיקות
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שבזכותולבקששיח' 202לעליזלתררםהחלטתלישו«ת,יאת
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דבר,ובחםצבעיניםמטר) 1X.י Sגודלב(לשטיםלאחרונהשהוצאנו
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לי.תעוכירהרביםיזכותוביםלעיניילחלותםלאחרלם pלחל
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 ..החגים'!אחויתבואאלול,חישרניבאחובןהיההשיעורים,משתתפימעיריסרבית,פעמיםשיפוץהטעוןאתולשפץןלתקוהסביבהשעריםמאה
תנינאבנירילוב-קי1דריביסהאחוונהבעחזהחיהבמיוחרלפניו,פתוחספרללאיושבביןהפבוייםהמעטיםבזמניםקרהזהכלאן ,ושיפור
"היונתןרב'שלבמאמרנזכרז, pטנהדריןמטכתלשמדמיכלהמיליםנשמעיבפייארהראיה,עליוכשקשתהאתגםלה.'קודששכולםשיעוויו
משתתפימאותכללמת"יפהסימ(זהומטתועלמזלפיןגשמיםשמפעםאלאעודולאהספר,מתןךכקיראירושלימילבנלעזורהנאמנהחמלאכה

הסתיימונצהריט:ו 30נשעהמאטינים,כלאהטתכלוהלוןוה,בנוסחהשיעורמגידאתימת;כן'היהלפעםורקאךעושההיהבביתםוניםבתיק
ןיוולכנברג"טיוב"בתומניתוהמיטה,אתלקחתוזוחלוההטפידט,הזיכרו!מ~וזהמדוי;כהגמראבשעותלאאופןוםובשהפנאיבשעות

ענניט,ללאהייהשמיםלרדת.החלונשםיטפותואזישראל,מלכי ,..,ו ,
נחחושההיוכולםהניע??זהגשםפהומאיחזק,האירההשמש ...מהסולםלירתממחרהיהנותישביחןמיאולםהשינים.לימודיו
הרכבלתיךנכנטהשהמיטהברנעחנינא,רניעלבוכיםשהשמיםממלאכתביתיאתחנינאוביכלכלוביתשביםכיירעגםידעיותר,מעמיקבמבט

הצחורהתו pשנימשהסתלקההגשם.הפסוקקדישא,החבראשלוביםעבריהאמונותיידותחת .ורוהסיהצביעהרבישלהפשוטהמעטהמאחורי
יהוזיובאיהתקבצומיטתווסנינחנינא,רבושלהממורקתלאובים.חורהמוסדותניביהסירושלים,מבתיאנפין_רבתרמרתמסתתרתחביבא,
השניכחוטונשטעהשנההאחרון,בכודואתליקילחלירישליםמשיעוויואתדשלשעתישהגיעהפעמעםלהפליאחמתחרזתנרירהאישיות

קולבתאית;והמנחמומ,ונוהמיהדרשניט pפייד bהממפיהיהמלאכתי,באמצעאוחזעודווהואהקבועיםהמלאכהי'בעליאותםשלדמויותיהם
 :דוסאבןחנינארניהקדושהתנאעלהשמיםמןשוצאהמפורסמתהביתבעלבפנימתבצלמהסולם,לרדתממהרחכמיםתלמידימעלה,שלבירושלים

נקבלידיבניוחנינאבני,חנינאבשבילניזוןכוליהעילם"כל
שבח".לעובשבתמערבחרוביןיכיתורה,לשיעורלמהרעלייכילישיסלחמוובים,שמיםיראיומופלגים

בעבודחו,להמשיךשעהבעודיתזוופשוטותבמלאכותאמנםשהתעסקו
עדבזיתמ"~לאינניתציתחארשתגעיבהיום.כלה'בתורתהיהשקועמוחםאילםלכלכלתם

חצותאחרשישימיוםחביבא:לרבילוהיהקידשמבהגעלאיימלאותכקבעתורתי
סכוםכלבעדעבורהשוםלקחתמסכיםהיהלאהיוםמדלגלראותרהיהביתןבלילה, 2:30השעהבסביבותבכך

אחרשלבביתוציבירהתפוצץאחרשבתערבשבעולם,הטהוהלטבילחממהרביתו,במדרנותצעירכנעובזריזות
חבינארביאתלביחווהזעיקהשכןמיהרהשכובה.מחושביןו"זכרדרשהמלביחה((שרפנהמשסהסמור.במקוה
למקוםעמווחשלבקשתיחנינארכינעתרברחיפןת,תורהשיעוריבסררתשנפתחויומרתובעבהחלשםמשה",
השכןכשביקשכראוי.שתקבהעדז,נשםזזולאהתקלהלילהמידיהיהייצאהפשוטמביתושיעוו.להםשאין
ולא,"לאמוחלט.בסירובנתקלמלאכחודבעלולשלםעדברציפותשנמשכוהורהתולשיעורילתפילותיובררכו
חצותי:אחושישיביוםעבודיחמקבלאינביהרילכתחילה ,העואיתלמלאכתונפנהאזוקהמיקדמות,הצהריםשעות
אקחלאאן ,באתיעזוהממבישביקשת"כיוןלעבוו,נעבההרחסיסבימיהשכונהתושבישכנ(ואחלעוררוצאמכאן

החומרים."מעברתשלוסשרםזמי!ומקוראיההלכאןהשחר.עלותעםסליחותלאמירת
 ...הת(יסאהריתביאאתלסעודלבראול,הגדבשבתשנהמדישכנייכלאת

מאריךחנינארביהיהאלולחודשבימוכזה,כיוצארבישלהחסרמעשיכליצאומכאן ,בחצרוהשבתסעודות
תורשימיכלתהילים.ובאמירחהכנטתבביחבתןיבישי • ,ובהלבתשומתלעירומבליבהיחבאשנעשוחניגא,
המוטרותמלבדחדשותעבודותלקחתהטכיםלאאלולמספובברקרי,'עשרהאחתבשעהאחרםויאוחו"פגשתי
ובבעיהוודלביתוהגיעאחתשנהמראש,להםשהתחי'בשלוהעבודהכלי"עגלתמשכנוו,שליט"אחכםתלמיר
לעכודהלולקרואוביקשחצות,לאחראלולחישרראשביהפטיוכשהבחיןמלאכתו.לעכרממהוןהראבידיו
רבישלוגחווזברלחלתומיהקישהואבביתו.כלשהיכברהיוםלבוישה:וךיבווחבי:רטיפוקרוויבקוללעברי
אתכששמעה ,הדלתאחלןפתחהתבלחט"אחנינא ...המלאכה"אללהתפנותנית!כעתלימוד,שעיתשמינה
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 ,זצ"לאבןחציךאאלעזךובימהג;ן"קחשובמסו 1
 .הסתלקות....,קידםספורותשעןת- :
I 1רבוהרה"קשלןבקורבימספרומזעזעתבוראהעיבדא 
 :וח"ל.קרבדםבוצחשלראבובבוזצ"ל,אבוחציראאלעזר;
I שבע:מבארשליט"אטולדיאנושמיאלהךבמספרוכהI 
 :זצ"לרבנועםלהתייעץהלכתיוהנמהרהמרל'להבאיתו .
 1אחרים,לדבריסאוחיהטיתורבנומטיים.עגייןעל .
 ,עלבשמיםקטרוגישםילפעמלימו:התחילובאמצע!
ויש'ח"ו,מהעולםלהטתלקהרבחוצריכיםושראל,.
 1במיתהמהעילםלהפטרעצמםעלשלוקחיםצידקים 1
 :מתבטלתבזהואף,החררןאחמטיריםובזהמשונה:
 1רכריכווגילהבוולאכימטפרהב"למקוובו !הגזירה ,
 :ניטיתיהדבןים.אליפשרמהתמוהבעינייוהיה ,הרב .
 1לי:ואמרהמשיןזצ"להקדושורבגואחר,עגייןעללדבר "

 ,וכברברחובותהפריציחשרבתהכיוןבריונוכילןתדע
 'וחרבשנקראבמקוםואפילןבוחוברת,לעבוראפשראי :

l I ,אפשרשאוואומריםאליבאיםאברכיסהרבהחררי
 :עלבשמיםגרולקטווגשישיתרע ..ברחובות,לעביך :
והשמליתהחצאיותקיצור 1
מורהכמיבהיהרםיהשזה .

' l חרוןמביאעלןבולאוזה
להיותוהולכתגרול,אף

מאדקשהמלחמהפה;
פעלובדורנווקיםצדוה 1

המלחמהאת:להמתיק I ,י\לעזורביוכאןהקשהI
המשפטאתלואמר_
שלקחצדיקוישהמצמור: ' 1

מיתהעצמיעל
ישראלכלללמעןכפרה :
ליואמרהקדושהובוסיים 1
 :בחרד,יצאתיאמ!.עניתי:טוביח,בשורותשיהיהחתפלל :
I 1יהמחריר,הניראהאסי!קראשעות,כמהלאחראולם 
 : .ר'חילעור'זהבןע"יקרבדםנרצחהקרוש,אלעזררבי;
 1ישואל,עםלכללאלעזררבישלהאחריןהמסוזהו .
 ,נאיחמלרחוטי'שראלבנותאנאישראל!בבותובפלט 1
תלכןן'ןאננקים,שסובליםהאנשיםעלישראלעםעל ;
כשרהבמטפחתווחבים,ארוכיםבבגידםבצביעוrך, 1
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