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 Iאותישאלתיביכה.הלחלביתו,ללכת
 iב'הויאמר,ייעןעישה,זימהלבכיה

 ' 1כמה Uישבכרתרה,היוסחצית I (עמלני 1
i מכןלאחרארכחורה,ביג'עהשעות· 

 1נשיס,שתיביןיעיבייסלר"וביוצאיס
 iילהאהתורה,אתשכוח'טכ\יד'יעל
 ·העיר,לרחובלצאחעכשייצריראני
 Iטהיודעומיעצומת,תערוכתשםויש

 iאיתןשפרןהיעלעמלי.מכליהא !
 __: . _ . כi~ר~ .('~~( ~י~!:! ~~.נ



זצ"לטרלדאנדניסיםרביהמופלאהצדיקוג.אלןהישיבהראשעלשביבים-הבא"לעןלםאיתילרקתאני"מה
אניהביתה,אתהתתקדםטיבהתשעהרבני,ליאמריאז .נה_ II11כלישנחתדשמהלכותבהןלי Iאב

כיראיתייאזלהיית,היןלמהיפחדתאניאתי.אטתדרכברשלאזמןהיהלאלהפליא.הייתהבתיוהוהתמדתושקיעתי
נמרציתבקלליתממשאותילקללאףאדםאותוהתלטילידנימיכאלהג"ראחייטיפרכיחיתיי.יבכלבעימקלמד

מקבלאניצידקאתהכןלייאמרישמעעמדיהיאוח"ל.באנגל,ה,שניידרהרבשלבישיבהאתיכשלמדתישליט"א:
רבניאחדמצדעצמ.יעםלעשיתמהידעתילאאניימקבל.מתלבשניסיםרביאתריאהואניהתעוררתיאחדלילה

אותובסוףת"ח,בזיון ...שניומצדהביתהללכתעליציווהוענהזוזבשעההילךאתהלאןשאלתיו,לצאת.ומתארגן
מחיתישלאעללהתנצלרבנואלמידוניגשתילו,הלראחדלהבינו,הצלחתיולאקשהבתוט'היוםבמשך"עמלתילי:

זהונוראילאלי:ענההתורה.כבודעלברירהבליתלהבין,זכיתיולאהרבהנתיגעתי
ושותק.'חרפתישןמעשאניהתןרהכבודבתורלעבודהמש,רהראשאבלל,שון,על,תי

 ...ונירםלידוהתי(וקאתהשכיבנפלא.באופןהכללינתבאריפתאיםהשינה,
להייתזכיתישליט"א:א.הגו"דסיפואשכח,הבוקרעדשמאאנישמפחדימכיוון
יעקב,בבאואחדותשניםבמשרשכןלישנתחדשמהלכתובהולראניוכעתקמתי,
הביתהאל,הגיעהרבאחדיים ...ל,שוןאחזירמעטועודבשינה,

לאיעודביכהשלנוהואשיןכשהתינוקחןיןתורב-כוןים
להביאביקשהיאעמי.לנהוגאירידענוהוגיששלאעדעצומההייתהענוותנותו

עלאותוהשכיבאותילקחהתינוק,אתלהייתעבדשלאלימראפשויכמעטכלום,
זיגחטד.עושיםןכאותו.והרידםידושאמרייכמיכלים.שהיההרגישרקעני,

ישיבהוראשועקבבבארמבוחצעירדאיהיימאןזעיראיהירבדאיהומאןבזיהjו":
איךמחפש?היאמהנכנס,עיצמתיעצמיאתמוגיששגדיל(מיוב.איהוזיעו

התורה!ילאהבתהילאהבתלקרבהלבאתלחמםמהכבידבורחיהיהגדיל).עצמיאתמוגיששקטןומיכלום,
יהיחכאמינתווצדיקמלאיקומואוהידאתלוינשקושהתלמיידםנתןולאכאש

איכלאםממניביקשאחדיוםשליט"א:הנ"לטיפועודידור).בה(וקקימתם
איזהשםלפגישוווצההייתרמלהלעירבוכבאותולקחתושותקהרפתישומעשאניתתויחבכודזחי

לרמלהכשהגענוולקחתין.ברצוןנעניתיענין.לאיזהיהודירבנוהיההזמניםבכיןאוחיין:יעקכוכיהגאוןחתנוסיפר
מהידעלאהואלתדהמתיהכתובת.מהאותושאלתיכנסיותמבתיבאחדלישיבה,מחוץלהתפללללכתצריך

"אלל,אמווהואנסע?לאןכןאםשאלתיו,הכתובת.נפשמרשהיהאדםאיזהעליונטפלאחתשבתשבעיו.
לתוךממשכשנכנטנידקותכמהלאחרנסענו.ןאכןתדאנ"אתו,להתווכחוהתחילל"עבגיתושחיוצרותבגלל

לעציר.רבנוליאמריאזהמדרכהעלילדאיזהראיניהעירייתרידעןשהיאלהראותמהחימשבשאליתבהתחלה
איפהחמוד,,לדהנה"ביאלילדיקראהחליןאתפתחהואמיניכללמציאמהתנ'ךמכוילאחרה,שיבה,מואש

ממשהנהלנו:מואההילדפלאזהוואהאלמוני'!פלינוגרעלהלאוכשזהבהם.בקילאאול,הישיבהשואשמקומות
 ...גוהואממילכאוהאשמות,מיניבכלאותוולהאשיםעל,ילצעוקהחלבידו,

צניעות!שלככוחהמהשטחנפלאיתעובדות-זצ"ל!אלישיבהגיייישמרוהשיככודאי!-למחלה?מזיילהעליתבכיחהלמטפחתכואפהההחלפההאם
ימיםשלישהכבריאוץ,שמיםיעידולו:יאמרתיאל,יזצ"ל,אילשיבהגרי"שמרןעםלהתייעץהאשההחל,טהבעיןעיוסןאיטר~יראדב-ס

היי!כלאחלפיהראששכאכימזירלהעלותבכיחהלמטפחתמפאהההחלפההאםממאירבגידולל"עחלתהקטנטנים,לשלושהאמכתי,
לגדלחבנייביוך"בוודאי"ואמרהשאלהאתשמעהובלמחלתה.הביאהוויה,-אצלנוכששהתההשבתותבאחתבמוח.
בהחלטזהארזמן,המוןלאאמנםזהשניםוחציאובעבעליגם"אמנםושאלה:הוטיפההיאאןשלמה,גרפואהחיזוקעלווהיהוביניהםהכנסת,מביתעלוניםהילדיםאחד

שנייםאיילדעםכולםכמעטמטביבהחבויםכאשרמדאיגומצדההיריםמצדקשההתנגדותישנהארלכר,מסכיםהנביאדבריאתלראשרנהשםראתההיאהצניעות.בנושא
אותואתלשכוח,כולאיננילחלוטיו.שקטהביתיאצלנראמרואח"כוחשב,לרנעשתקזצי'למווהמשפחןוי! '''שרשמפרשמהואתתלכנה,'יטפיףיהלוךפ"נבישעיה
"אניאשתיליאמוהואזמסוים,ממקוםשחזרנוהיוםלאזכותשיםאיןתחששי,ואל"תחליפיבהחלטיות:נכריות',פאיתקושוותישהיועוזיאלבויונתןהחוגיםבשם

לאהשם."לישועתנזכההפאהעלנוותרשאםחושבתהחל,מה,האשהוב"הבזהי"להתערבלמשפחהילאלהרריםמקשהמעשהייתחתהפסוקעלפסוקים,כמהולאחו
רצינית,באמתאת"אםהבנתיאראזני,למשמעהאמנתיהצניעות.לחיזוקכנטיםבעשרותלהרציתזכחהימאז"הלורלמעלההאמווהעווושבגללרש"ימביאקרחהי
כידהפאה,אתמידמשמידהאתהגיתהכשנניעעכשיואזהיו,כלאחל!ביהוא\עשאבכייוכיסשלושחכבייאיז,שמיםיעיייבתיהואש.אתהמקרחתמכהעליהםאביאתלכנה'וטפרף
וכןהסכימה,היאשלנו".מההחלטהצחיקנעשהשלאהטיפולצעריאןבמטפחת,ללכתהתחלתישנישאתילאחראתימקרחתמחלהאיזייודעתכמוהמימאד,נבהלה
רחמיי,כלוילאתמולאכיה'חטידעשינו.שכדאיאיתנילשכנערהצל,חילנולחדו,בעלהעםנכנסההיאהק'דושלפניעודהואש.'
גבשיוההתבשרניממשחרשדבאיתיעלהפאהנחהמאזפאה.שאחבושלמטפחת.וערברתהפאהאתניטשתשהיאהחל,טייביחד חידשיםימטפרלה,ייחלנישכההטובה ~בלתיאירחיםאיתההגיעירא<ש,מחשמלת.הייתהוהאוייוהמטפחת,עםיצאההיאמהחדר

תיניקתשלבכיהקול(שמעכברמכןלאחר ,שהחלואידויםראשכאביוצויים,שעליהלההוידעייהרופאיםלגיא,ביששידעיןהנטאר
שלנו!הילידםמחדריחמודהקטנההסבר.שוםבליאיתילתקיףרבית,שעיתעררהניתוחומטיבד.קשהואשניתיחלעביו
להתעלםגרכללאובזבזנולרופאמרופאהטתוגבניועודפעםעידהתהיל,םספראתהמשפחהגימרתובחוץ
האונקולוניתהמחלקהההיריםאחדמדבריטיפול,םעלש"ח 30,000מ·למעלההמצבמהלברוגתישלחמתההתקשרהלפתעפעם.

באחדכרם:עיוהדטההחוליםבביתארלמיניהם,ושיקיייםידקיריםאתהיאנםתרמהמידהניתוח,נמןששעידיןושמעה
לאחרשתיםהשעהבטביביתהלילית,לנהריהנסענוהיעיל.לאדברשוםלאחולרפיאתה.למטפחתלעבורעצמהעליקיבלהחלקה,
במחלקהישבנונרדמר,שהילידםאביחציראדודרביהנה"צל'כיקניטיניובוחשעית"במןשיממפר:המנתחיוצאשעהרבע

מנהלהפריפסוראתכשראינוהורים.אתבפניישטחובעל,שליט"א,כרכלהיההגידולהצלחנו.לאאיהגידול,עללהשתלט
ממנוכיקשתיאל,נו,בממורעוברהמחלקהאת"תזוקוהובלואמוצרתי,שעהרבעלפנירקהדם.מכלישלישעליהשתלטאגוסיבי
שיכיליםדבריםלנולימראיתני,לדברפירש.ולאסתםמהבית",הטומאהאינניהצליח.והניתיחהג(דולעללהשתלטפתאיםהצלחנו

"אניכר:לנוואמרנענההיאאותנו.לעודדארהרכ,התכייןלמההביןלאבעל,אנחניאריודע,אינוהרופאהזה".הנטקרהכיצדיידע
זיקהשוםליאיןלשעבר,קיבוצניקדת,ילאדויקאאניהדגוים.אתליהעבירלאיתנה.ישבהבתיהבריאהב"ההיטב.יודיעם

להגידמשהוליישחרדיםזתייםפהשבילכםכיוואילדת,פסח,ערבכשהגיעשתקחי.בינתייםאיהיטב,הבנתו ...הובר~ה
לחבישהדתיותלנשיםאמיוהיהשניםכמהלפנילכם.כלעםביחדהפאהאתלבעררציןעחשזיהיחשבתינקטעי ...משפחחשלחלקםמנתשהיווהשלוההשקט
ארבעהאושלישהוקלכאונכנטרתקיפהיבאיתהפאות,בפינהבשקיתהפאהאתוהנחתיביעיו,הצריכיםהדבריםממאיוגידולעלהאיימהבבשווהנתבשריכאשוגאחת
בכללכאןמגיעיםכיום,אמר.הואןכהתידש!"בכל,לידםהואבעל.יעםןכעללשיחחשהספקתילפניעידבבי.תעברההיאיבלד,ה,מטוומטיפולהאם.שלבראשהל"ע

לבריר(ניתןירחם.ה'חרידם,ריבםייותר,ילידםוחמישישניאתישרףמחמץחלקשזהחשבבשקיתישמהיעדשלאכשהמחשביתהימים,אנתד .,«ילינשניםחיזריםלאשפיזים
להרגלהתקשרניתןניטפיתרטתיעיריבדא Vייבדא Vכלל vושאלמטפחתעםיושבתשאניהבחיוהסדובלילרJוהכל.זעקההיאהעיניים,מיללהוציתיהמפחידותהשחירית

 ) 02- 5310763יטל"נפשנ"ןארנןןמנהלשלי'רכא ' 1אברהםלמחרתוהתחמקתי.אותולצעריציתילאאןקרה,מהבויאהמפהיוצאתאניאםעילם,שלובונוקיל:בלי
אראותי,מילאגדולצערלו.טיפרתישיג,שאלכאשרשקשורמהבכלמהפכהמהפכה!לימגטיחהאניישלמה

פניתיכאשרלשמחה,התהפרהצערהמועדחילגמהלילמעשה,ממחשבהיאכן,הכח.אתל(תתורקאםלצניעית,

 .--- .-.הז~כב;שם~אלאעו~ . ! !~~;נ~י~;-~~;;;ו';~-;;-~;-~;~;;-~~~ל'!
ולציפום(שרבהנפלאחספרעיהופ ! !עליזהגןאבוהם-כעזהי"תיהייו-גדוליםן
i '.ןבצניעיתשילכוהואשרצונואמן·שיחיI !התורהרי!אמII 

 " .,לרפיאתו.במיוחךבצניעותקבליתייקבלו
רםאממריראןתםיםרםיושחידיתאמןבן ! !לרפיאתסיגל.בןלאביהוכמהרההגוןלזיווג

זצןק"לוסףיעובדיהינןבררתדן Iגמהוהןהשל,מהלרפיאתהעזיזה.בתשמחהן
i בןמיכאללופואתתח.'מסעיזהגתרתלשלi i תבישימיכומחII התןרה.עליוסף"םןרת
 fi!J 30חקרןרמח(בגשילחתןינ . iועל.בת(בזבז)נאוהלרפואתפווטונה. .
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I i מ.לבףהג.רבאU "ש.ט.א.י.יז. , 
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 iיהובל."צ tמנשחמנחםחכםנ"לע !
 i"נלעזיע".א-זצ"לחשין~נ tבניוכיו!
 iטחנםחייסהרכחחש\בהבארך !
 iנ ffלעל."צזמלכהינהיוגוכישעוה !
 iסימתיל Yשןכתייםובואועמנואל !
 !יליצ:מסעידהכןיטיעחחיכ"ועו"ל ,

 ,ינוי:ר.לעיראשות:רתבופרים

'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'---r 
I ולעלםיעהבתוורדיהלע~בn מסעודהכתיריה-דגב. . I 
I ילעH ילעקדומהבתחיהנH ת.ב,צ.ב.ח,כמונה,בתמזגב. 
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הרה"קלשלוציונוהקדשוהבעש"טלשליצונםנסיעות
עתבלכהבעש"טתלמידיואשרזי"עמברלסב

כיותר-והטווסההוותיקה-החכרה

02 - !54-:JO"lOO 

 ...עצומותבוביגייסדעסחיתצישוןט
זכיתיטפו:קריתשלובהשליט"אקסלרהגר"מיספו

זההשומר,בתלבידאל,זהפעמיםכמהוגנואחלואות
שפשוטמכיווולספרמההרגהאיןהרעיון,עלמבהיל
הדיאל,זה,כיסאעלשישבשעותוחציהשלושכלבמשר
בעינייםיושבהיההאחרווהרגעעדהראשוןמהונע

עםהנדולותהאוזנייתעםעפעףנידללאעצומות
זהמהיבינולאזהאחעברושלאאנשיםשלו.השיעווים

אנשיםישח"ו,נדעשלאלדיאליזה,מחובריםלהייתאומר
 !כלוםניסים,רגניאירח"ל.ממשלמותנפשםששואל,ם
מהכל.נחמדייתרזהתמידישגהבאהבה

:דמדרשלניתפתןח:ומטריהעםנכנט
שפעםאירזוכוכיהשבעה,בימיהתלמיידםאחדוסיפו
מטריהעםהמדרשלביתנכנטראהוגשם,בעתאחת

 !לסיגוהשישלגלשיםבל,מקומיעדהילןוןכפתיחה
לב,תיחיזרראהיאירזשיכראחרבחורטיפרולהיפ,ך
בתירהשקיעהיהןככלסגורה!מטריהעםלגשםמתחת

בדרר!גלכתונם

יובייחאבריתבחכמ:דעל
מא,דסבלהיאחייולימיהאחרוובסיכות
והואקידששבתבמיצאיהבדלהאחריישבניתיפת.ייטירי
לבכותוהתחיל ...מתקרגים"כבראנחנו"ני,לומוהתחיל

לקחתלייש"מה " ...הבאלעילםאיתילוקחאני"מה
העמיד.שהרבהתלמידיםכלהתורה,כלליאמונואיתי"
המשגיחמזה".ל,נשארמהיידעמיאבל"כן,לנואמו

ינהנהמצוהעשהאדםאומר:היהזצ"לשטייו Jהגר"ילו'
אחוזיםחמשהלושישארהלןואיבהומתגאהמהמצוה

ערוםהילן"אניבבכיימיורזצ"לרבניישגיכרהמצוהי,'מ
זיע"א.זאת!ראתהיעואשריעויה".

השקלבישתסגד
שיאכייתברדoל(ייומפתככקשחכובשכידע"

ומבטכיודינוגזרלוי;<רעיןשאכתוממנו
חשקלבישתסגולת::וח~םמשבעייוגזרככ

לאברחם)(חסד '·ס.יקרחוזרתתפלתוואין
בירורילהעלותימתדלתהאמץצשרידחיימס.כלי· ••••

שהקעניויזחוחקליפותביןשכפלוחק"מ
 <:ןוכמוחו 'קהלימעקמיק"ינחלגיהלותיעזובשלבש
שלמח)(פתארתי.ת wלצ<ר::ויןאח<רובניו::ול .... 
ימתענהקשלשושבימלכחכבורב'אמר'י

רוכי)ק(וימ"ונזVקבש>זIJעתהשממנומעבירואיט .... 



הגג!מןעצמןשיפילריצה,היאיאםההלכה,אתלהתיראפשראו
יליזצבראנדסדארפערמאיררביהאדירןיג.ארעלשכיבים

ובויוהניוםל'ימפת:ח:ז mדו
יכוליםהיווחמידללילה,יוםביןהבדלאצלוהיהלא

באמצעגםפחוחההייחהדלחובשאלה,אליולפנוח
מוגבלזמנוהיהלאומעולםבןקר,ולפנותהלילה
הלכה,זוהשםבדבךבשאלהאליומלגשח

פטחים,בערביוביןשבתותבערביבין

שנתקרבומשפחוחכמהעלושמעתי
גישחואופןאחבךאוחםליהדוח,ביותר
המעלהאתבושראולשואליו,לענוח

אתשלכלךאני,'חטידיכיהזאתהנשבכה
עלההרמןעצמואתוהשפילוהנמיךידיו

 .שליט"א)ברנסרירפר Dflהגרבנימהספר(העם.

יוצפןת תי.נ~;:'עשרשש:ז

נעוריו,ימימזיכרונותאחדיהוידליוטיפר
בחורהועוטקוושבהיהז"לשאבי

שעותעשרששהבמןשעצומה,בהתמדה

אינוטבובושנעשהמהשכלכמירצופוח,
נידרבאופןהווחההעצומההתמדתוכלל,לונוגע

גבולשוםלההיהולאכדוגמחה,מצינוולאביוחר,
היהפטחים,וערביטוביםוהמיםבערביוגםומעצור,

רץומידוחיכףעצומה,בזריזוחהביתבעניניעוטק
ל)"(הנבלימודל,להמשיךהמדרשלביח

 ..ישאלוך,לאמלוחגדעלאפיל,
בדבריאוחווהקניטאחדיהודיאליוניגשאחתפעם

הלימו,דאחרכךכללהוטהנךלמהלו,ואמרזלזול,
תרמהאלהדור,גדוללהיותבנפשךמדמהאתהוכי
צרכיבהכנחלעזורלביןתשתשובעידףעצמ,ןאח

עצמךאתתשלהאלבלעג,לוואמרוהויסףהח,ג
דגעלאפילומאומה,ממךיגדללאהבל,בדמיונות

(ה"נל)לעדןת,.,ישאלולאמלוח

נעלו,"שעוהגאןץת.רו.י·,
ליויספךגדולחו,בשבכשומעיםשפוניםמקוםכל
הדעתמנקייגוטפךאבדודיצחקר'הךה"צשלבנו

ופגשברחובאביוכשהלךאחתשפעםשבירושלים,
והורידהארץעלושחהאליוניגשבושם,הקנהבבעל
בעפרמחאבקהוילקייםכדינעלי,שעלתאבקאת

נשגב,צדיקכאותולנומינוךא,דברוזהורגליהס,
(הנ"ל)בעצמו,כןוקייםשניס,בהרבהממנוגדולוהיה

ה'גנדבתונהואיןעצהאיו
לעשות,שאםורדברלושיתירוביקשאחדיהודי
לויחרולאשאסואייםלרב,מיבכךלשםופנה
חייו,אתולקחתהגגעללעלותעלולהואהריהדבך
משוםעמו,לעשותמהידעוולאליב,מרבופנה
בשם,הקנהלבעלפנווכאשרנפש,פיקוחחשש
ההלכה,אתלהתיראפשרשאילי,אמרוואמר,נעמד

לאוחוהתשובהאמרווכאשרה,גגמןעצמופילישריצה,הואואם
איטורזההריאלאבחומרהעוטקיםשאיןהבנתיעכשיואמר,שואל
להתיר"אאמהג,געצמךהפל ,הברורהקולאתשמעשכאשרנמור,

וסליט"א).ט"טלבייס(הנר"מאיטור.כאןיששאכןהשיגת(כףאיטורים,

המשיחביתאעדלחתמלאיוכללאהחלל
מאמשינובהאדמו"רקדושחכבודכשהניע
ואמרנורא,באופןהתבטאלנחםשל,ט"א
עדלהתמלאיוכללאשהחלל"מדומניבלשונו:

 .המשי"חאתבי
ימתדיהכלבצניעותחיIזקתקבלואם

זכושלאישראלובנותישראלבניכןכמו
לישועותעצותמינוכלוחופשובזש"קילחפקד
ורביסאיר,לרביפוניםחיו ,כזש"קשיושעו
עצמי,עלחאחריותולקחעצהנותןחיהמאיי
 ,בצניעוחהנהגותעליכןקבלואומר:חיחומח
יהיהואזשסים,ביראתחוספחעליכםקבלו
שאסמכטיתוהיחבעזהשי"ח,בטדרהכל

חיציני,במלבושחורדחבצניעות,הוספהצניעות,שלקבלהיקבלו
מאיירימסיכמהבזש"ק,יווסעיזהבשכרחשמלח,אתשיאריכואי

שלי"וכא).ברנרמאיריוסראליר '(י(הרה .חצניעותעניןעלעצמו
 ...להחמיילאאכן 'היציןכיהשגתי

מהניאתדאתחרבחזמיןאחתשפעםחמשפחח,בנימטפריםעוד
רצתלאלבשבורואותובפםח,אצלולאכולשיבואילבשבורי
חיווחמצותמצות,י,אתעמוהביאאלארבנושלממצותיולאכול
לפגוענחןלארבנואולםבכיח.מכניםיםאיןשאצלנומכונה,מצוח

וכאןפסח,עלחומרותכרכלחחמרתחלאבניי,שאלוחיבו,
לצעמיחומיותהםחרימחמירשאניחחומרותרבנו:ויעןמקילים,

חי,ציוחשכןמשוםחיחמחמירשחיהמחשכלאחיים.כלפיולא
לחברו,אדםביןמשוסלהחמיראיןשכאןח'שרצוןוסהשיגוברגע

חימרותיי.כלעלשויתרחרי
שנת?נמיבןןעישבקעסדיע

מהעלליאמרופעםטרובות,שניםבעש"קקבועשיעזרליהיה
עכשיוטיוידםהעולםשכלמשוסזה,שיעורעלמקפידכךכלשחוא

לריבויזהשיעורקבעלכןבעולם,תורחוחסר , 'Pלשביבחכנית
מצב,בכלשיעירואתאומרוהיהתכליתו,חיהזהבעולם,התורה
לאוריצאוכןוכמ(זח,שיעורבגללגדלוחויאותמוריוכמהוכמח

שיש.יביוםשיעוריםעודחתפשטוכןיידועלחידועים,חםפרים
 ..צוקתית,נזביואנימליחת,

אחתשפעםאחד,ליסיפרתחיחתמיםמשוםןתמימותוצקדותועל
בשפחודברויהודיסשנישםוחיומרקחת,לביתרכנונכנט

להםאמרמידמדבריס,שחםמחאתיבינושלאכדיחצרפתית
כןונאמנותו,יראתומחןובאזחודברצרפתיתמביןאניסליחה,

ריחר"חצמאביוזוהנחנהוקיבלמכן,לאחרהיהיכןבילדותיהיה
זי"עא.ז"צל.שלמה

יגתיבי-ת'"מכבתים
 20שלןסשלתתיוברכח.שלוסיסמדאחןקעבאתלעןולבכדו
רואיםשאםששמענומאחרחעלון,חוצאתעבוישיח'

צריכחחוותחבתיאזעוזר.וזהלתרוםמבטיחיםישועות
בשלביחניתוחאחריאנחנווב"חבעיניה.ניתוחלעבןר

רבהבתודהלתרום,לעצמיחבטחתיאניגםהחלמה.
'ושיס. Iיןרזידי,ביחיל,לעשותהמשיכו

מצו"ב !וברכחשלוםדמשיאח""עקבאתהשחיבלעהיןלכבדו
אעבורשאםעצמיעלקיבלתי-העלוןעבורש"ח 50

חעלוןלמעןאתרוםחרישוימשרדשלראשוןטסטבחצלחח
 . 1מ.ד.אשקו,בחצלחח!ועברתיש"ח, 26

«"קבתאשיעורבליוחחשובמאדיחקךלעהןולכבוד
עלאליכםחעיכתיעוצםאתלבטאותליקשחדמשיחא".

ח'יראילקחלפחלחיותחשמיםמןזחברורזכיתםאשר
פעמיםחרבחומרגישיםלליבם,נוגעהקרושחמצבאשר

אתושואליסותמהיםהשוררמחמצבנוראחהדעתחלישוח
בחםומתקייםגדערת?חאמתןככידעדחאמנםעצמם,

שלבצויהתיזוקומחפשיםומבקשיםימאסו,חטאיראי
יעזורורעחואתאישויתדכמותםחייראיעודעםחיבור
בכלהנושבוחחזרותהריחותמכלליפולולאבפרץלעמוד

עדתזקחחשפעתודמשיחא""עקבחאעלונכםועינח.עת
כוהמובאיםותחיזוקיםהמסריטא)מישורים-2במאד

עדמחלחליםקדושה,ובפשטןתוכנה,אמיתיתבצורח
לעיתיםלטובח,פעולתםאתופועליםפנימהחנפש

ב)קצת,ועודקצתעודבסתרולעיתיםממש,בהתגלית
כזו,בצורהשמתבטאעלוןכזהבדורנושקייםזהעצם
הםשאףחי,לדברחיראיםקהלאתמאדמאדמחזק

עידודמזהושואביסמא,דעדקשחיומיתיוםבחתמודדות

אתללחוםוממשיכיסנכנעיםשלאכמותסרביםעודישש
לכםיזעורבב"א.גוא"צביאתעדבעמלקחימלחמת
להרבותשסים,לשםפעולותיכםאתלכןוןשתזכוהקב"ח
השי"ח,יאחבתישראלאחבתמתוךשראליבוטחרהקדושח
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עבררש"ח 100ןסמצו"בדישמאח.קעאתכענכותכלככרד
ואמרתיחידרהלהשכירצריךהיחשכניחנפלא,עלונכם
תורממשוב"הלעלונכס.זחןסאתרוםבקלותימצאשאם
חרביםזיכויעלכחוישרלידרח,שוכךנמצאימיםכמח

וזכותחלאח,חמשיכווצניעותקדושהבעניניןבפרטחנפלא
נויל.ת.כיתושם,כעילוםעליכס,תגןחיביס

חספריםעללבמקרבלתודיתברצונידמישחא.עקבחאלכי
אתשקראמיובפרטמא,דשמחזקוחגליוןחמיוחדים
מגודלומתרגשמתפעםזצוק"לוולטוךייטףר'עלחספרים
חסתיתשלבדורחיוםלנושחסר-וחגדלותחפשטות

שעברובדורותעשחשחקב"ההמופתיםבענייןגדולהפניס
חחייםואורהבעש"טתקופתעלשקויאמיוכןבגלוי,
-עליהםידעולאשבזמנסחושבחצידקיםושארחקדוש
וגם-נויחאמשלארחייבדירותסאותםפרסםחקב"ה
שלוחספריסוןיהגלדןר(למש)ללנושלחחקב"הבדורנו
צידקיםשיועלינומשגיחשהקב"חלוסרדמשיחאעקבתא
פנים.סובשפרסוםרצושלאשלהםהגדולחוחענוהבדור,
תבורכןוהצניעות,חענוהבמידתמחםלחתחזקצריךכמח

הררום.וכאןזר .'.מככרגהשח". 130תיומתנומצו'משמים.

תתקבלבחיאםלעלונכםש"ח SOנדרתיהסדוש!הלעןולככרד
יס.כתכתודאויככוכתחתקבלה.ו'ביחלבותסמורלגן

מזכיםשאתםרבהתודחדמשיחא,«קכאתהחשובהלעןולכבוד
ונותניםהנפשאתשמשיביםבדבריסחודשמךיאותנו

נמצאשאםע"עקבלנו '.חלדברשצמאיםלע"יחוות
ענחח'וב"ההישועות!לעלרןנתרוםאזחודשתודעבודה

לבדוקניסנושאנחנוולאלאישתיעבודהומצאנולתפילתנו
נ,ב.ממש,יחישועתאלינו,פנושחםאלאמקוםאותועל

ע"ילכלתעמודזכותוזצוק"לממרזהיספוריםעלתודח
נתיובת. .לIץכ.יחילבבכיד !אמןחגואלאתויחיש

השובבי"םבימיוהטימירםמתקדשים
.ספואיסררשחמברתלכמלו,מומונהונטהו
איצךעבירה.הרהוייאיסירעלההרהירתירת
תשובות 36עםזהחמוראיסורלע"יחוזינפלא

לשיט"א.קניבקסיחייםריהגאוןממרן
תירתטפרלש,ט"א:זילברשטייןיצחקהיב

הדיכותעצות 108 *חנץו.היאטפיההרהור
למאמרפירשוםי-3ומר;יוהורלוב-לצ mיטגלו

כתנב'ר"הישקםבעהו'"ההרוריחז"ל

 • 03-6166893בלטי:להשיג

פשיט!הזאהסודןאזכרייל,י-שכיחושבהעילם
ע"רנההאדירהגאןומרןלשקוכדשותןגרגיריסהמשך

גלון tיר"ה·גתלמידיע"יושאנמריםכרד-זצלי'ףסוי
-דעת'יחחוכלולמראיסשליט"אאלוף

חרבעסבקשרשחיחרפתמציחוידליסיפרפעם
חקחילח.מטעסוויםמלבלהריהי ,שםשחותובעת
תפעלתישחדברלווטיפרם,המלוייאחדחיחהוא

חיחחרבחמלון,בביחרבחשללחדרנכנסתיו,ממנ 1
I ומדלאניחלמרגנו,שאלת.יו,ביצה,םכתבמוםקע

וכלוםוכחשולאלומדבכודוו(אילוכח,ושהרבח
I חוא,כןלאן,זיכרולישישושבחםהעול :השיבוהיב
ואחרילבבכםאחריתתורוולאפשוטואההמוד ,
I כלחזהכו.'ותזכרולמעןעינכם! 

ר:נ.טתיואמימי
תורחיבנלכאומספראני
ארבעלפניקדושח!זחמה

שמרןתקופחחיתחשנים

כלברגלייס,חולחחיהידל
I אתמביאיםהיופעם

ביותר,םהטוביםחרופאי
I מהודעיסיחיוולא

צילע,הוןלבוחרח.בעיח
I בדקברהשלשחבןעד

פצעבלרשיכיאומצ
I (מונלתי),מידבמותניים
I מימי 1הרגשתלאווכ?מראלאחרבועמדלרב,פנה

 .בחותשוחהיתם!שיהבטתלא
 .•סנשיטי('כלכעתל·סטכניטיתאםמה

אחאךחכיים,חואחרבלידשהיוחרופאיסכל
שיברךחרופאיםאתיאובהרתופטילפנילא.חאחיות
לכלכמיסרותשדאגהחאחותאתחביאווגםאותס.
כעחלימכנייססאתםמחאמר:בהרסידחרב.צרכי
עוזרתשחיתחאחותזוכיסשחסיברו !נשיםמיניכל

 ...דעתונחהשבועיים,במןשבמטייותבחדרו
חופנשנשטכיט:ררזהובדוגיתמאתעלה

לרסזורגוסבניעילאומרהיהרבההרבאתסלוי,ךגוסהייתי
אחחפעסחדןר.בגליונעיתאעיצסהיהחרבלי,חניד

I שלוהגנסתביתנוחבמדרחיאנודיר ,הרבעםהלגנו
f הניעכמדיגיתרדוהרברנות,דממאהשםהי(נה),(חיש

אבלהגנסת,מביתוצאותינוסיסריאהתואאזוסאלאלוכטח.
I יבבהמתהיאיירדן,תנשיסראהקרחש,ננשגןןגאילהרב
I בליסיי,ושקעגסיפחחדסיעלה,למעדיתנמדרמאהעלה

אליף)(הנ"ווסוסמעיובהרלאחיאמרעשהרבעלאחר
I ,זהלרב,אזאסרנן ...ירדןכברהנישס ?לרדתאפוסרשלי\ו"א

יצאוסהרבעדישמחינילנושסושאמריןכ,להייתציררלא
I אחרילביתיצאיהנושםיגילא.אסר.הרביצאימגוילאחר! 

יתחיל Iלביחקודסיבואהבלע?הלאלילהמתיןצריכיחהס

 )ןון"~' כr!(מ~ר ~~ז.כ~ Iאוכלאיזסדועלהתלונונ

חאגולחאתילקרבעמ"יעלרבוםרחמיסלחמשיךיתזכו
אתד.י.ר,בב"א.גדוליםרחמיםמתוךהשלימה

לצערנורב,שלוםדישמח'אע'קאתכקיהרלעהוןעורולכביד
בבי"ח,תחייביתנועםלשחותנאלצנוחאחרוןבחודש

וחוסרחסבלכלבתוךבאופק.נראתחלאוהישועח
לעקבתאמסויםסכוםלהבטיחיחודילנוחציעחוודאות
דררעלעלינוןב"הישןעהנראהאםש"ח 200דמשיחא

עילית.ניתוי.כ,כוחכם,יישרתמלך.
 .שלניהסיפוראתתשבצואםנשסחלפרסם,והבטחניהיוחנ.ב.

עלישראלאשריכםדישמאחןאתבקעדקהוסדהלעוןלכבדו
כמחעלישעברובזאתלפיסםרציתישלכם.חרביםזוכוי
מהולהיוושעשביקשתיוסצוקותמועקוחפעמיםוכמה

ותידחשלכם,וןיחגללחפצתאתרוםאיוושעשאסואסרתי
ראיתיחגיליוןעבוילצקדהשחתנדבתיפעםבכללחשם
חציבוייעדלמעןאלןדבריפיסמואנאכעניינ.יישועה
ובזכותבשמיםחשוביםאצלכםהמפורסמיםהתורהשדברי
 ..אר:יכברחככתודהלישןעות.זיכיםאנשיםחפצתם
במצוקחהוונודמחיסא.'pע'כאתהדקישלעהןוענכרכתלככדו
ללאחיפושיםשלשנוםבשכיריח,דיךחלמציאתקשח

שבזכוחולבקשש"ח 180לעלוןלתרוסהחלטתיתצלחה.
חיחכןבידוקואכןהחגיםאחיידירחנמצאחתרומח

כעיהלושתייתהחמכתבשלבפרסוםגם(השתמשתי
בקומחשתחיחמחפשידרחאיזוכידוקופרטידרחבמציאת

ישועתואכןעשיתיוכןנוח,ביתבעלסביר,במחירנוחח,
שניס 10אחריידרחעברנוהחגיםאחריעין)כהרףח'

קשחבידקחלעבורהזקדקהאמיועוד-חקודס.במקום
מא.דמאדמודאגיםוחיינווף Mניתוחולאחריהמאד

בזכותבשלוםעברחכלחטוביםולשליחיולקב"חותודות
ירושלים.י.מש'אמן.סחרהרפרשלחתחיחהקדוש,חעלון



 ,.- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-.- .- .- .- .- .- .- .- .- .-.ל"זציסאלהבבאםו Iזרגזליקאי'שמרועלחישותעוגיות-שבת!חילילןאכתשאני
 i !'ציל Iפייבשטיי,הגר"לכמיןעלמזפלהאביאיע-חכמיה!וכחתירהשו!כוחת ...לחכנטנקראוכספיבקאוויטחיב ...מזעפובחזרים

 iגר"השלובביתשנעריהש"סמפעלשיאותנמטעםישיגותדאשישלגכינוס Iאבישמאירציוןגןאלתררביהרה"צעלוהחודש,טוףלקדאתתשי"בהשנהראשבערב
 iאפלמויספיוא I1שליטגדסקיופדבןווגוביהגדילןוהנאסיפךשליט"ארשטייןביזילאהרוןרמתמספינקאהאדמו"ווייס,אוצה.שתביאםהאנייהעלומשפחתוסאליהגגא

ן·והנאמוןכיהןשבההפבתקוזההיה .חכמיםבקוללשמועהגדולחחיובעלהמוכיחהיהל IזIצהקדוששאביושל,"טאבתורהועסקבחדרוהטתגרבקודש,כמנהגו
 !תוחיתאתשהטילןמלשיהיהנ<«ריהבאותה .בריסיהברכליזצ'פ"נשט"ןמשהדבי Iסיפרסאל,לבבאהמקררביםמגדיל,בניסביבו.במתרחשלהתענייןבלאובעבודה,
 I .מוותפחדוממנושפחדורעואחורלמסלואפשרהלשלטיניתוקרבתוהיהיידם,.עלכמדומהמבוקורונו,"באחיכדלהלן:לעסוקהרבוהסופין,עלשהיווהנוסעיםהמשפחה

 iאיצשמו .שמאליעלימיןעלוסמנה'שסבךלקהילהבח«והאושהסבצרווות!צדותכשנחתשס"ג,פוריםבשןשןזהשהיהכבושאותוהמרחקאודיתעלהמייגעוםבחישובום
 iדעןכת.קשוויכמטחנוממוהתרחקןאותו(ידיוההיידםיאחייכל,בעיגי,לשימצהלביתהגענוההסתלקות,קודםהתחוללהנסיעתם,מימיבאחד ...לעבורחספיקו
 · 'אלוקגשJכת,הייד,אתזבכלהיאיהודיהאזורין.,ומןאנשוםתןרינילינוכלפוןשבוחובכקנההאנייהאתשטלטלהבום,עזהסעוהלפתע
 Iשלהאחרוןביומווהנה,שלה,אתדירשתממעל,הבבארבנןלבותלה,כנסממתיןארןולידכתומהטיפוןמהרהעדהירדוהניסעיםקש.

ביואילפגילעליתקרןבהששעתיכשהרגישחמוסר. Iנצ,רדקותכמהוגעמדסאלו.רבוםוהתדרזר.הלוהמצבולקרקעיתה.הספינה
שפגולהגוראייםמעשיועליחשביןןידליולמסורייהרבוהכריז:הנבאויצאכשלפתעךרלה'עהחלוכברהאנ"המלחולייאוש.נתפסימהם
החברהאנשיאתאליולקרואהמוסרביקשחייו,בימי I(כיצדהרב.'אל«כנסמספינקאו"טכ(ושהי gנזכרלפתע,והילכת.הקרבההחריםלשעת

וכשהניעם,האלימיוחדמסרלישישהודיעוקידשאפילסנןבקושו ) ...שאלהזןאיןידעשספןןצדוקישנן
שכיויןסךומהלהמאמרו,מיטתאלהח"קא~שילמהבקולשרטניההמונים,ביןדרריכולשאול,בחדרן
חמוריםהםח"וביםושעשהשהחטאיםדעו,שהיא Iראינוכשנכנטנן,פרוטקציה.לנוישהמצב.אתלהציל
הנלוזה.דדכועלבמעטלוולכפרמבקשאהומא,ד Iיוסף'יאמריהקדושהספראתכתמידנקשונוסיעםמספד

 וכ;,... .... :-=~~כמובשכיבהלאדה"נור,וחמרתרבקבקבריני"אנא, Iחווההסאליבבא ·השולחןעלפתוחדלתעל
-.תחנןה ,"הבעמידאלאישראל,מת(כלשקןבריםיתיראשתבואו.יידעתיואגנר:על(ן

 וm;שלבריידשהתרשמימיטתיטביבשעמדיהאנשוםלפלא. 1ווה .בספןי
ןשבהיאתריצעלחתמו,ואףכבקשתןןשיעשלוותבטיחורבת,בכנותנאמריהמוסן I ••אבזות;י IVעסוהבלא:ח!עק:ומיניתכדג.

 iיידלםברירהיעוגהההפטירשלאחרלספרךהמשיפיברסקיד!הגרבי .הבקשהנכתבה Iהתעצמובנתובותלב(קןרמביקור
 ·יק'החןנתנשההבטחהאתןהגאייכששמע ,זצ"לפיינשטייןמשהרבידאתר,אהמרא Iסאליהבבאשבוןוהערכההחינה
 !תירבבקידויהןרבקלסראנשבשו"ען(ןי J:מאמר:ותוקףבכללןכ:ךתנגדלמוסו,אבאהביא"פעםאייזיק.רבילאנוו
 !השניתגחהטההבתאיימלקתוקףבכלטדיאןאה.היובזקבורההיאושזכיןןר,ותמשידור.לןנמצאשלאמבונרבחיר

 , •.בהרציןוהשגפיןכמןבר,ניקבהמיסרדים.והיהאחיןככלייקברותואסרולמ Iבקבוקסאליתבבאלוהגישכדרכו,
 i ,חשאיתההרחמשטאגשידפקיםתמהקבורה,לאחרמידבבןקר,למחרת I .מכן.לאחרךמישעינהבחירמים.

 · .יודיההטדומהשלוקבראתוחתלפיקףתבםיומבקשקהח"דלתעל ,"ד..ין.ק.נ"ה Iלמחזהעד-''הייתיההיא"בכיקור
 !טרהמשהשינאהפטורה.רלאחקברחולפתשאסיריהטיעונוםיקילדועזרלאלבות"מתחתה~דמי"ר.נכזר ,;'נפלא

 !אקידשראבהחאנשו ..ם:עלוה ;\ל.ח,את ן"'ייעהסהקבר,ל(פתחלאםשבאאיימימןניתנהנן 1בקולניויכוחהתעורר
 Iטןהבומצבהתאקידבהשוטרוםהקבר.אתפתחוברירהיבליתבטכנהשהםהבינו Iנעלצעקאתה,'.לאיזהלנוסע.
 iלחםעראינטאיזההוידתוהההילקהחבריונהבואזדק .לדרכסוהלכיזה,עלהז Iאני.'ז'ההשוב:האושןאילןת,יהמונ

 ·קבךהתלפתוחההמשטרשתולדרהטובה .ורבםמורםשלוירלדבשצייתןבכך Iנסובהמעללראותהתקרבת(
 !הילההקםהאכחוולתיוזכוזאתסך,ומהנקבראיךקולבדכדיכמזבן,הייתה,הב(אהמןניתנהג.שהתבררהוויכוח.

 Iברקנשיהאהיהאם .לאאוחמוררתובקבואותיקברהתיומלאחרואותישהנהעעלמדדהיב~גליושמשןחק~אדם

 iבירטההבבהטתןקהילהב(מוןת.בסכנתהק<jןלהכלהיתה ,בציואתישכתובכפי Iבריאאדםמבקשועכישווקב"ם,
 ·טרהמשלטיפריאחכ"ךכישקרנוהושקשביטר,וחמשלפחרזיןפחהי;ןילגוייןנשהע Iהנוסעשהואוטועןאיתןלשובושלם

 !זמרלשתןרהתעדתרק .)רוחסרתןבקבייקברוהןבילנקןםהסתטמןוירצשהיהוריםזצ"ליאבאהתלהט,"העימןתהקודם.
 !לכתאהצילהבשו'יעבשכתןממההנימהכמלןאלזיזןרשאסצ"לזופ<ינש<טיגר"מהמהממנולשמועוביקשלאישקרא
 Iםעהוייעממיההשמשהיותהיאגרשללנדולתןנוספתתועדבןכוש .דיםיהיה Iשהגיעאמרהואלתדהמתנו,קרה.

 iכלתאהמקייםקרשהורהתתויחנצעלןעדות ,ההשןאשלאחרםבשגיהיהידי Iלזרוקלושהורהסאלו,לבבאבנכוחן
 )ןיביעןנן(טד.צעגלל 7(הקב"האתותאלוהויזכוכחייטיביראהיהתמצןר Iיבכיתי',ללכת.ןלהתחילהקבייםאת
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"שרבנו
רחמיםיעירר

גי.הפצירועליני",
שלאסאל.יהבבא
כילכןמודעהידו

יהוםמסביבן

הקדישזקנושלכוסיאתכליוו Jמבהוציאהסער,
פריובוראעליוובירךייןלתוכהמזגיעקב:היאביר
הוספוןאלעלתבנבוע,שנותרןהיישאריתעםהנפו.'
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