
הנדיתלאידלימדיםהייני
-נובהרדוקיוסףייביתבישיבתלימודיובתקופת

אתמתארהיההואשבחבורה,מהאריותהיהבביאליסטוק,
שניםלמשךמהוריהםנפרדובחורים'כשההישיבתי,ההווי
היהעודומוסר.תורהבלימודולילהיוםשקועיםוהיו
לאורלומדיםהיובנובהרדוקכיאומר

הנרלאורבלימודהנדולההמעלההנרות.
מואר,הנרלידהמונחהספרשרקהיא,
להתרכזיכלוכךחשו,ךהשארכלואילו

תלמידיולצמוחהנמראבתוךורקאך
לנו"ישאומר,היה"כיום",חכמים.
לפהמסתכליםהחדר,אתהמאירחשמל

נו,הספר.בתוךלארקלשם,ומביטים
 ... "!?ךכחכמיםתלמידילנדולאפשראיך

בעידיימשחדבידאחיעבד
נובהרדוקרוחאתבקרבוספנבצעירותו

בביטחוןהיעבודתשלההםמהימים
עולםמהבלימוחלטתובהפקרותנמור

כוסותשתהובחדוה,בעוזנוראהבמסי"נ

עברהכלואתותלאותינונותשלרבות
בלתיכבירהוברוחובשמחהבנאון

שאריותלאסוףשיצאימיםהיופוסקת.
בסיבירנםנובהרדוק.ישיבתלבניאוכל

לטהרהקפידמלהתרחץאסוריםהיוכשכולם
הנורא.בקורקביןבט'יום

בודאה!עובדא-שמע?קדיאתכוקדאתבחייופעם\האם

ביערותהיבדידותימלילותבאחדבצעירותוטיילפעם
עלהרנישהואמורעב.זועם,כלבעליוהתנפלמזריטעש.

בוכשננעצובעיניה.הנוצצתהאכזריותאימתאתבשרו

כברמעלפונו,כשקםהכרתו.אתואיבדהתעלףהכלב,שיני
"דו,זומשתאים;תוהיםחבריו,וסביבובמיטתושוכבהיה

בנלללהתעלף ?במזריטשחינכוכך ?נובהרדוקלימדהכך
חיה.שוםהייתה"לאברחמים;דודרביבהםהביטחיה?".

בשיניהה'דברהיהכלב.עלשהתלבשה'פימוצאהיה
אתכשהרנשתיחיה.בןדודאתנשוךלךהחיה;שלועיניה
בעיניה,הטירופיהרשעאתכשראיתיהחיה,פיהבל

באלוראהוהיכלם.בושדוד-דו,זלעצמי;אמרתינדהמתי.
אחתפעםהאםקונה.רצוןאתהזוהחיהעושהולהטרנש

עיניךכךבערואחתפעמשמע?קריאתכךקראתבחייך

חייתשלהרצחניותבעיניההסתכלתיתפילין?בהנחת
שהתעלפתי".עדממנההתביישתיוכה ',הדברפיהמוצא

 ...ביבהםשבפגשוהחייםייחמתיםשבי
פעםשחהביטחוןי,'מידתעללעבודרציתי"בנובהרדוק,

לחדרנכנסתיהקברות,לביתבלילה"הלכתימחוי,ך
נאבקתיבטלית,עצמיוכיסיתיהמיטהעלעליתיהטהרה,
דלתהחלהלפתע,המוות.לנוכחהתמותהבבןהאוחזבפחד
פסעההחושךתוךואלציריה,עלחורקתהטהרהחדר

המקוםאלהיישרנינשתומפחידה,שחורהצלליתלאיטה
הישיבה,אלבבהלה"נמלטתיהמתים.מרנחיםשבר

הכל.אתר'הרסימתנכנסהעברדה,כדיתרךכיצדרסיפרתי
ירציתיחירורהישיבהמבניאחדהניעמכן,לאחרדקות
בחדררלשכבללכתיהחלטתיסיפר,שלי,'הפחדעללעברד

יצאהמתים,אחדלפתעקםכניסתי,שעםאלאהטהרה,
מכולם,נשמעותצחוקפעירתובעודלכיווני.'רבאמטליתו

בפניהםמוססנרפא,זהסיפורכיצדליבםאלאלרשתרלא
האדם.מחשבותפריאלאשאינוהדמיוניהפחד

הזהמעילםכלילמבותק
הואנפש.רבמסירותהדחקמתוךתורהלומדהיהימיוכל

אתרמסרמופלאהבהתמסררתחדרהישיבתאתהקים
עמוקיםשיערריםבישיבהמרסרהיההראלמענה.נפשו
בקולרנועשררעשהיהההיכלשכלעדרב,רבפלפרלבעירן
היהתש"י,בשנתהראשרנה,בתקופהוחזק.אדירתורה

שוהההיההשברערכללשבת,רקבשברעפעםהביתהמניע
בערלם.הנעשהמכלכלילמנרתקבחדרה,בישיבה

חבסתדיםחצדיקיסשלקדישתאמהחבידא
עלנמנהבהיותוהגיענתפסותובלתינשנברתלדרגרת
הקרושהסנדלרשלבצלושהסתופפוקידשתאהחבררא

רזיןכחברותאעמררלמדשנהמחמישימלמעלהלפני
בענררתנרתרענהכ,ךאכןהאםכשנשאלעילאין,טמירין

נרסעהייתישישיירםובכלקטן.תלמידרקהייתיהנרראה;

זצ"ל!גלינסקייעקברביהמופלאהגה"צהרביסמזכהומגזוליהאחרוןבזורהיעובזישלמהאריותאחזהסתלקותעס-העברומזורהמגיזיםשריז
היההראאביב,בתלהסנדלרלביתברקמבניבאוטוברס

ומהצדיקיםנלינסקי,הרבהתבטאאמיתיוצדיקגארן
חרשביםמשרנעיכלגלינסקי,הרבסייםכירםהנסתרים,

הרבאשתעלגזרושהרופאיםלאחר(אגב,נסתרילצדיקאותר
שיזכההטנדלרלןהבטיחיליימ,משנייותרלהיהיולאכיגלינסקי

בלעה"ר).ילדיםר-3לזכהואכובנים,לעוד

הבביאאליהיאת"פגשתי
נלינסקיהרבקבעברלדרמןבביהכנ"ס

אצלבריתירםמידימתקייםתפילתראת
בארפןשליט"א,קינבסקיהנר"חמרן

לאחרלמשמשרארמרהיהקבועכמעט
אליהראת"פנשתיצרהלרתבפניםהברית
לראמרפטירתולפניכשברעהנביא"
אליהרלנילריירםכלהזרכהאדםהנ"ל;

חייךיעקבריברכה,ממנררוצהאני

הנרנה.בברכהובירכרהדבריםאתראישר

בחתוביתבשידחפורזהיהאיתסהמיליסצמד
בעלמאוררברראשותדירהיהיעקברי

לבניבערנהזכררהאחתולאדקשוט,
רכדר'חתרנרתבשמחתכיצדדאזהישיברת

בשירה;יעקברביפותחלפתעהיה
הזהעולם ...הבאעולם ...הזה"ערלם
דרמההבאעולם ...דוררזלפרדומה

לטרקלין".שתיכנסכידבפררזדררעצמךהתקן
 !דמיהילרלאכביהזההערלם,שכןבפרוזדררעצמךהתקן

 ...דבקותמדיבהבדיכהלתוככיבפל
לדרנותונתעלהעלהכיצדלתמוההיכוליםישברדאי

שהכיררמיאולםכך.כדיעדידערהכלרלאבדררנרנבוהות
בלתיכרלרכלהיהשכןכלל,מתפלאאינרעברומשניםערד
ריחמכלסלדהרארלפרסרם,לכברדבזהיה.הראלבדולהי
מתלמידיר,אחדסיפרבברראלדבקרתרדינמאשקר.של
נלינסקיהרבמר"רעםנסעתיאשרהמסערתאחדבעת

שללישיבההנביריםאחדבביתהתרמהערבנערךלחר"ל,
בחצרהרבלרהתהלךהתאספו,המרזמניםשכלרעדהרב.
נםהיתהחצרבאותהרשרב.הלרךבדבקרתהנבירבית

לתוכה.בהליכתונפלבברראדבקרתרמרובוהרבבריכה
רב.היהלאנרבהרשכןלהצילרמהררקפץמאדנבהלהנביר
שראיתימהאחריהכריז,לבריאותו,דאנשהגבירולאחר
השיב;בפשטרתריעקבריראילותרומתי,אתאכפילכעת
שיבראנבירכלעבררלבריכהעצמילהפילאנימרכןכ,ךאם

 . ..התררהללרמדיתררמתושיכפילרבלבד
 . ..גדולשטדעסבחיזעימדבשאותי

הרבסיפרנן,ברמתלארטרברסעליתי"פעם
שטרליררת,חמישיםשלשטרובידינלינסקי

לרשאיןאמרהנהנימים.בארתםערךורבנדול
מרנית,עצרתירלהמתין.לרדתנאלצתיערדף,
נאלצתישרבערדף.היהלאהמרניתלנהנראף

רנעים;בארתםלעצמי"חשבתילהמתין.
ערליםבאנשים,מלאארטרברסהייתכן?
השמשתחתבחרץנשאראניררקרנוסעים,

לא!ממני?!עשיריםהםוכיבעוז,היוקדת
עלרברת,בודדרת,פררטרתכמהבידםאדרבה,

נשאראניודררקאלירות,חמישיםישהרירבידי
רנרסעדרכרשצלחהמילאהבנתי;ראז ...בחרץ

 ilE! ••כהשבידהשטרלפעמיםאדרבה,העשיר,הרא
המצליחיםאלרלאארתר.לפררטאפשררתאיןכיעדנדול,
ראניבארטר,הנרסעיםהםלהם.טרבכרנעהעשירים.הם

לאהנדרל,הכסףאתבכיסישליאךהקרפחת.בשמשערמד
מקבליםהםהשכראתהמירסרים.הצדיקיםנם"כךלהמ.

אפשראי !-ליכאעלמאבהאימצררהשכרכיהבא,בערלם
הזהי.'בעולםכאןשכרםאתלהםילפרוטי

לחספיקמההדבחלייש
ואחדמאד,חלרשהיההחרלימבביתהאחררנהבתקרפתר

יצריךהשיבר;זצ"להנר"ילנוח.שילךביקשומהסרבבים
לכמהאחתמחרלשהנפלשראשרלמררתקצת.'ערדלחטרף
לימודר.בסדריולעסרקערנילהיותלהמשיךהתאמץרנעימ,
לאלהספיק,מההרבהלייישאשפרזר;בימיאומררהיה

אחדרסיפרויררשלמי.'בבליהקביעותאתעדייןהספקתי
שעליוזצ"לסבאליאמרחרדשיםמספרלפניהנכדים;
ללמדםהספיקשלאנמראדפיעשרותללמרדלהספיק

נדרלה,נמראעםמקרמרעלהתיישבהואטרדרתיו.מחמת
שתילרארךתרספרת,רש"יגמרא,דףכשכלבזריזות,ולמד
הדפיםעלרעברררגיל,כזקןבחרמרשלטהראבלבד!דקרת

נדולה.רבהתמדהעצרמהבמהיררת

 ...בגבנקעללאשעות 13הסטנורעללהתנדנדאפשרכיצד
אלירהריםבחיפהמהטכניוןפררפסורכיפעםסיפרהגר"י
דבריממספרלהביןביקשהראאתר.לשוחחררצהטלפון
שלהתמרהיםבמנהניהםלעומקםלרדתמצליחשאינו

הנר"י.סיפרלישיבהי,'הניערהראזמןלר"קבעתיהחרדים.
והשתרמם.בהחמדהלרמדיםהבחרריםאיךראה"הרא

הבנתיבסדר,הכללי;ארמרהרארלבסרףאררכרת,שרחחנר
לשבתאפשראיךמבינתי.נשנבאחדדבראךהכל,כבר

להתנדנדבתפילה,להתנדנדשעות,עשרהשלרשרלהתנדנד
"אמרתי ...בנבנקעליהיהכךמתנדנדהייתיאילובלימר.ד

ספראתירלקחתילחדרהברכבתנסעתיידיד.ינא,שמעלר;
הסתכלתיהדרך.כלראכלבחררישבמרליבדרך.ברללמוד
למעלהטחנרלסתרתירהזמן.כלאכלרהראפעם,מדילעברר
חשבתיהפסק.בלירנפרדרנקשרשינירהפונה.ללארלמטה
אקבלהריהפה,אתכךאפעילאניאםשעה;באותהלעצמי

כשנהניםהתשרבה?"רמהי ...מסרגל?הראאיךבלסתרת,נקע
ואנוהסוף.עדלהמשיךמרכניםהנאה.זרעברדה,לאזר

צופים.ונרפתמדבשמתרקיםשהםהתררהמדברינהנים

יד!ליכשבותניסמרגישאביחמצח.עלדאהז"להאד"י
רראההיההאר"ישרבראמר,ריטאל)חיים(רבי"המהרח"ר

רצוןבעתפלט-אניואילרמעשיו,אתאדםכלשלבפניו
יהמזכהאבלבידיהם.זאתלהרגישרקיכולנלינסקי.הגר"י
יאיןרחרקים,קירובשלזכותבידושישאדםהרבים,'את
זהבדבר,לחרשיכרלאיניחרטא,אםנםידו,'עלבאחטא
רמידידראתמסריםבחררלרשנתןפעםוארענמחקי.'כמו
הלהרח"ל.עביררתיוכלאתבפנירלמנרתיעקברביהחל
האריז"לבזה"ל;יעקברבילואמרירדע,מהיכןהמרםהיה
יד.תניםכשנרמרנישאניהמצחעלרראההיה

 ...צועק?שלאחיחידאתהמדיע
במסיררתברטיפלרבארזן.חיידקתקפושניםכמה"לפני
המתמחהתרפת.ייסוריבארזן,חיטטהטיפרלים,באחד
אבלשעוברהראשוןלאיאתההטיפרל;אחרישאלשעקב,
שלאהיחידואתהאוזנייםמחרישותצררחרתצרעקיםכרלמ

רהפררפסררשאתהכדיצעקריהםאמרתי,יבודאי,'צועק?'

איךועודצעקתיאניאבללא.להם?עזרזהתשמער,
ליבםיצעקתשמער,שאתםענייןליאיןאבלצעקתי,

אותילבקרבא"למחרתלהשם.'
שלשכןיאנימרכר.לאדתי,אדם

עלסיפרהראתקרוה,בפתחהרופא
ארתר"הירםבלב.'שצרעקהחרלה
רמצוותי.'תורהשומרררפא

 ...כעתמאירסלהייתאמוראתחחלא
מסריםבחורלרעזרכשנתייםלפני

רהנר"ימא,זלרחשרבשהיהבעניין
הטרבשכהכרתהבטיחר,זצ"ל

לאחרקצרה.תקרפהתוךיתארס
הבחרראתפנשאחדיםימים

יהלאבארזניר;והתפלאביררשלים
 '?כעתמאררסלהיותאמרראתה
ארזנר,אתנילהבחררארתרראכן

אשדר.דבעירמתארסהראשמחר

 ...יהיהלאכבדאבישלובחתונה
מויזניץהאדמו"רהרה"קמהלרייתכשחזרשנתייםלפני

ארתר,המלרוהלבחוראמרבדרכרזצ"ל.משהיה'ישרעות
יהיה,לאכבראנישלךבחתרנהננמר,בסרףזהרראהאתה
יעקברבילררענהביחד.נרקרדבעז"ה ?למההבחורלראמר

רחרזריהיה!לאכבראנישלךבחתרנהלא!בנחרצרת;
אמריעקברריהבחור,התארסמחרדשלמעלהלפניחלילה.

כמהלפניהחיים!ביןיהיהלאכבראנישלךבחופהלר,
כילךיקנהשאניש"סלךתבחראתהלבחוראמרחרדשים
מרפלנהדעתבישרבכךיהיה,לאכבראנישךלבחתרנה
בהכרההיהממשהאחררןיומררעדפטירתרלירםהתכרננן
כלמלמלדריערשעלבהירתוהאחררניםכשבימיםמלאה,
נתרוקןערלמנורחללזו.נדרלהאבידהעלחבל,חבל,העת.
זיע"א.האחררן,הדרררצדיקימנדרליאמיתיהיעובדמערד



ל! IIזצלוימשהרביהאחרוןבדורהפוסקיםמגדול,האדירהגאוןמאתלהבותחוצביועובדותדברים-הזאת?הרעהבאתנילמה
בשמים!מקובלשדברוצעירחכםתלמידיש

זצ"ללוימהגוימהדבריםתוכןאתמצווניםשאנולפני
ברק:מבניהי"וויזלדודר'הרה"חדבריאתלצווןראוי

הואזהחברה"י.מאדקשהבמחלהחולהילדהיהלחברי
שליט"אמטאהשהאדמו"רהרה"קשלחטיד

עדמטאהשהרביאלזהאדםנטעלובצרמקנדה,
באחדוהדרכה,עצהלקבלמהזמןשההשםקנדה.

אניואמר:שלי'טיאהאדמרירלוקראהבקרים
אמרובחלום:הלילהלישאמרומהלךלטפררוצה

הרבששמואדםישראלבארץשישלהודיע,ךלי
מקובליםדבריוצעיר,חכםתלמידלוי,משה

לךמתקבלים,אומרשהואדבריםבשמים,ותקיפים
החלהלהלך!יעזורוהואישראללארץאליו

בחברותמהזמןוחיפשהקודשלארץבמטעו
ורקלוי,משההרבבשםת"חשלי'טיאהמקובלים

ישיבתמרבניצעירגאוןשזהלונודעמהזמןלאחר
ע"ינתבשרלישיבה,שהגיעעדאךרחמים,כטא

טיפורימים,מספרלפנינפטרמשהרביכיהתלמידים
עדוחטידותו,גדולתומתוקףמעטנביןמתוכואשרמדהים

כיהתבטא:שלי'טיאמאזוזמאיררביהגדולהגאוןרבוכי
 !הראשוניםמןכאחדמקובלתהיתהתפלתו
מאצתיולאהנכריתהפאהעלהיתרצדלחפשרבותשעותישבתי
לויהגר"משלמדרשובביתעשואוורחודשתש"טבשנת
קצרהתקופהזהוהיהתורה.שכולויוםדעת","יוטףזצ"ל
ששהההחוליםמביתוהשתחררממחלתושהחליםלאחר

בביתשבשהותואמר,דבריובפתח .האחרוניםבחדשיםבו

הרבהואחר ,הזאתהרעהלובאהלמהחשבהחולים
האחרונותשבשניםהיאהטיבהשכנראההחליטמחשבה

והוסיף:צניעות,בענווניהאזהרותעלמטפיקמדבראינו
מחמיריסלמהאנשיםשואלאני

בגללואומריםפלונ,יבדבר
שטובאמרברורהשהמשנה

ולמהאותם:שואלאניואזלהחמיר,
גםהרימקילים,אתםנכריתבפאה
שטובכתבברורההמשנהבזה

בחריפותלדברוהמשיך ?להחמיר
הבגדיםטוגיכלועלזהעניןעל

וכןצמודיםבגדיםכגוןהאטורים

שטעבהןשישושמלותחצאיות
לי:אמרפעם ***בזה.וכיוצא
צדלחפששעותהרבה"ישבתי
ראיתי .הנכרית"הפאהעלהיתר

ישאםלבררוהחלטתירחבציבורמתפשטשהנגע
שמתירמילך:אומרואניועוונתיוחזרתיבדקתילכך.היתר

להביאשעמדופעםארע ***לטמוך!"מיעללואין-
 .פאהעםהלכהרבניתואותהלנשים,שיעורלתתרבנית

מרגיזממשאתה"יהודה,לי:ואמרלרבכךעלטיפרתי
"פאהאמר:בנושאמיוחדשיעורשמטרובעתאותי!"

הפוטקאניאהיהפאה,נגדפוטקים 85ויש , 86בגימטריא

דאורוותאריתחאבוהיתהזהבנושאבכלל *** "!-86ה

שהדוריודע"הרבואמר:אליופנהישיבהבחורגדולה.
פאהלילהתיריוכלהרבאולילהחמיר,וקשהחלש

והמקילים,כלל,היתראיןל,ך"דע :הרבלוענהנכרית"?
לישישאות,ימכיראתההרישיטמכו.מיעללהםאין

מותר,להיותצריךמטויםדברלינראהאם .דהיתראכוחא
שוםמצאתילאזה,בדיןאולםמפחד.ולאאותואומראני

שכללי"ברורבזה"ל:התבטאהשיעוריםובאחדהיתר.
יצאלא-נכריתפאהוחובשת ,וריטהאאתהיודעתאשה
הרבניתרעיתואתנשאכאשר ***חכם!"תלמידבןממנה
פאהלחבושלאשמוכנהבחורהשחיפשטיפרלחוום,תבדל
פאה,אםרקאשהמוצאהוותילאאםפעם:ואמרנכרית,

פאותשלמחנותשלחואחת,פעם *** "!מתחתןהוותילא
לאשהשכנהכיוןהרב,שלהשכנותלאחתפאהנכריות
וביקשוהרבנית,לידילביתוהפאהאתהביאובבית,הוותה
משיעורהביתהכשחזר .לשכניםאותהשתעבירממנה

"תוציאילאשתו:אמרנכרית.הפאהאתרואההואופתאום
שלי".לאהשכנים,של"זההרבנית:לואמרהמיד".זהאת
מהבית,זוזרההעבודהאתתוציאימה,"ויהילה:אמר

אפילוזרהעבודהתשארולאאחריםלשכניםאותהתעבירי
משה")"האישהנפלאהספר(מתוךבביתנו".קטןלרגע

אתלשמחהעתהגיעזאת,נאבינוקדושים!ישראל
ראשהתכסהישראלבתשכלציוויואתולקייםבוראנו
שיער!עלבשיערהראשאתלכסותנתחכםולאכראוי,

j -';;-;'ח;מזד;-~ראזח-;:-למחולוזנמסלחכלiק;;: י;; ':;;ק~י;פ' ;;:;ת~ליק;;~ ;;-;;~ ;;-~;~;; .;~ ~~-; ~~~ ~~~ '';ר~~~~~לל~ ;-~ו-; ~;:;;;מ;-ר·~ז· ,;;;;בכ';פהוזחע;ד;אחדז;'א ~,; r:; 
j םימדקדקאלךמאדמפחלדלה,ואמרהאלעד)(בעלרא"סמקרובותיהלאחתבחלוםבאהמיתתה,מיוםחודשל"בטלוםלפניששבועושנים,ימיםובקיצורדרכים,בתאונתלבלדאבוןשנהרגהI 
j חוץזהאךלל,מחלואמנםהכלעלואמרה,והוטיפהומדובלל,פרועבשיערלעינלהוהופיעהנשתנתהפתאוםולפתעיקרות,באורזוהרתלהתינראוהוותהוכו.'אדםבנימעשיעלבשמיםI j שתהיהקטנהילדהשלבגוףחודשיםשמונהלמשיותיכנטהזהלעולםנשמתלשתרדמעלהשלדיןביתעליגזרוולכןשנים.שמונהזהמנלשואישחבשתיהנכריתהפאהעווןוהואאחדמדברI 
 . _._. _____ ._. ___________________________ . ___ . _____ ._. _______ . _________ . _____ . ___ . _____________ . ___ . j Jנשא).פרשתמתירתךנפלאוחהספר(מתוךמאד.'וווראוונחרדו,נזדעזעוזאתששמעווהנשיםהאנשלםוכלשלי.התלקוןיגמרובזההעולם,מןתיפטרכןואחריוכו.'ונוראה,קשהבמחלהחולה .

שליט"אטודבהייסהכהןבעדישדיהדה"חמחסידייאחדמאת-זצ"ל!מסדיגיראהקדישחרכיעלמיעטיסשביביס-ירא!אביחאליק'יםאת
מוודלרטיטיס.התמונהאתהעיניים!להריםשפחותמה

ועצרהמשטרהנידתהגיעהרחוקיםיהודיםשמקרבת"חיקראברךאליוכשנכנט
היקדושתלמעןוהיאאותהבכללוהאםרחוקיםבקירובלנהוגאיךושאלולהשי"ת

הקדושובעלהלנוודתנכנסההיאנשמהכלשתקרב,בוודאיז"להאדמו"ר?השיבולקרב
מישהועודשיהיהרקדאגלהריםשפחותמהנשמתך.להפטידלאאבללה.'מיוחדת
יהיהשלאבנוודתאיתהתריםשלאוכמהבדווקאהבעלעםיהיה!והשיחותעינוום
שהוותהלמרותחלילהלחודתקווסאםדהוונובקירוב,יותרתצליחלאשהעינוום
יתרזהירותצריךמבוגרתבזוגשיתקווםתזכהעיניכםאחריתתורולאמצוות

לשוטר:אזואמרבקדושה. .השםמצוותכלאתתזכרולמעןהחילונים
חלילהיצאלאימקדושההתמזנהאתשברההרבנית

שחרורוהוה.וכךכישלון'לאתמונהתלויההיתהאביבבתלסוךגורההביהמ"דלפני
הקדושהאבללאלתראותההדברלעשות,מהידעולאהמדרשלביתוהבאיםצנועה
צריךואיךמחשבותיוהיוהיכןמכאן,לומדיםהרבישללטמאמכשוליגרםשלאחשששממשמאדלרביהפריע
קדושה.שלזהירותעלהזמןכללהטתכלשברההמקוםקדושתולמעןמקלעםהרבניתיצתהעינוום.

הרעמלשוןהזהר
ובכהלאדמו"רונכנטגדולהבצרההיהשרוימטויםאברך

שפעוהשפיעהלבמעומקהיושתפילותיו(כידועשיצילו
דעהרבי:השיבו ,ויושיעוהגדולהמהצרהוהצלחה)ברכה

איטורדברשוםיהודיעללדברולאהרעמלשוןהזהרלך
בודא.יותנצל

 ...איתךולהמתיקדבשלהכניסאפשר
פוריםמתנתלוונתןאברךאליונכנטהפוריםביום

כמוהדיניםאתלושימתיקלאדמו"רואמר"מלחיה"
במתיקותהאדמו"רהשיבוהבשר.אתממתיקשהמלח
לאבדבשאותךולהמתיקדבשכאןלהכניסאפשרלשונו:
וכךבטוב!להמתיקאפשרבייטוריםלהמתיקצריך
 .זיע"א.יהודי.לכלבטובלהמתיקהאדמו"רשלדרכו

( 

11 1DD 111ז p)lnlJ11 
 1הןהק lrה

הקידשלש"עסחדשיזהןהזיהןתיקיני
נוניסן Oנ'סונהדיות
מפ,אןתמהד,ןה

,מניקדת

השפעשההיזפזה
כזזנשטחהנגי;ה

הזהלזטןוהגיענווקיטנושהחיינוגרון
שטחיםהננויתגרןלהיוהודיהגשגח

זנינוויגיעה,עטללאחרנילגשרנם
פר Oאתעולםלאורלהצויא

הזהןהקדןש
האלקיהתנאשלטדרשוטגית

זיע"איוחאיגרשמעוורגי
טפואריםחלקים-70ג
וגהדרםגיופייםנטותםנראושטעולם

עינייםוטאירותנדולותגאותיות
הקודשללשוןגיאורעם

נפשללכהשוהגטחיר

גלגךשייח 140גטן
סשלןח)יסןכןלל(לא

גטלפוןלפרטים



ל IIזצליבמןגרשיןרבכיהמיפלאהגה"צעלשביביס-תביתח!לחזירתזמןתגיעזקן,כבראני
-)'אאדר"טכדחילילא(יימא-בצופת!חירתשללחיעוממקימיל IIזצמבובחודוקחסבאתלמידי-מגדול,

אדם :רבנוהפטירעליהם.הבניןכלאתכנושאיםמכופפיםאנשיםשלדמויותהנטיעהליוםלהתכונןרצוני
נושאאינושבעצםבזמןבועצמו,עלהח"םעולכלאתנושאשהואחושבמהפרוזדוריעבורשבוליוםרבנוהתכונןימיוכל

בנואתראהאחרתבהזדמנותמלמעלה.מונהגוהכלכלוםהרףללאנשמתואתזיכןהואלטרקלין,
כדררבפיונתוןכשמוצץשליט"אאיבגימשהרבישלכלשאגרהזכויותוהרריהמוטר,בדרן
האם ,ומוצץמוצץהואתראה,רבנו:לואמרהילדים,עללעמודהיכולאנושבןאין-ח"ו

הח"םכלורודףרודףהאדם,הואכןכלום!משהו?קיבלדהיצעימולקחתלוהכיןאותם ,היקפם
לו.שמגיעממהיותרדברלקבליוכללאאןעוד,להשיגבארמונט"רזההיההאחרונה.בדרכו
 ...העשירבביתהתמונהאתהורידלרביקורארבנושלו.השבעיםבשנות
העשיריםאחדעםשםלהיפגשעמדבלונדוןביקרכאשרעמולשוחחומבקשנ"וונר,דודישראל
הקירעלכיהבחיןבתור,שהמתיןבשעההמפורטמים.מחוץיוצאיםשהםכדיתוןרציני.בדבר

וביקשהצניעות,גדריאתהולמתשאינהתמונהתלויהאניהרילו:ואמרפתחהע"רהלשערי
כיחששואתהטתירלאעמושהיההמלווהלהורידה.אנכיגםאעשהומתישנה,שבעיםכבן

ביטלרבנואןכלום,יתןלאשהעשירלכןיגרוםהדברלארץלנטועבדעתיישכןעללביתי,
כברעיןוכהרףלפח,'דמהיאיןוהפטיר:י,דבמחיזאתליוםולהתכונןבבדידותלשבתישראל,
ביקשוהואמכ,ןלעשירהודיעובינת"םהתמונה.הורדהברצוניהכן.'לדרןיוצידהכנאמרהנטיעה
הגונהתרומהעםלשלחוממהרכשהואמי,דלהכניטואניומוכןלידין,ההנהגהכלאתלמטור

 ...נוטפותתמונותכתליושתתארגנו.כדישנהעודלהישאר
יהיח?מהמאירקה,מאירקח,זולתויראשיראנימהבוראבושאני

שלעולהמקיםשליט"אאלבזמאירהריהחביבתלמידולבקרובאאחדיום ·מנטיעהפעםחזרתי :שליט"אשוורץעוזרהרבטיפר
לפנילערןכשנת"םזההיהנוף,בהריהודה'ישבותישיבתוראשמיטדתורה,אברןאותונוטף.ואברןרבנועםלארמונט"ררחוקה
זקן,כבראנייהיה?מהמאירקהמאירקה,חיבה,בלשוןרבנואליופנהפטירתוקודםשניטעלרבנו,הצעתיבפובליין.עד"ןהתגורר
שכלרבנומאדעדמאירהר'התרגשהדבריםלשמעהביתה,לחזורהזמןהגיענמשיןואח"כבפובליין,האברןאתלהוריד

טוב.שכולולעולםהאמיתיביתואתזוכרתורהשלעולמותובנהפעלכןאלאלהיכנט,מעונ"ןשאינואמר,רבנולארמונט"ר.
כזאת!ושמעראהמי-נתאטףיראשודיביוםאותוולהניאלהפצירניטתיהדר,ןאםעלביעריחכה

הזה,העולםמןפרידתוימישהתקרבווככלרבנו,לח"האחרוניםבחודשיםליענהוהמפחיד.החשוןביערבלילהלבדמלשהות
ונוטקתאט,מהםמתנתקתרוחוכיצדשונים,באיתותיםהתלמידיםהבחינומאמרזולתו",יראשיראנימהבוראבוש"אנירבנו,

כאן,אינוהואאבלאיתנו,גופורקכאילויחשנוומרוחקים.רוחנ"םלגבהיםאתמצאתיכשחזרתי,ואכןהלבבות.בחובתהחטיד
בכלהמשיכוזאת,עםאחרים",בעולמותנתוניםומחשבותיורוחואלאהבוטח.נפשבמנוחתלילהבחצותמט"לרבנו

מביטכשרבנוטביבו,וישבושלישי,בטדרלביהמ"דרבינואתלהביאהזדמנותבמטוטטערהויקם
רבנופרץלפעמים .בראשואובידומניעפעםומידיהלומדים,כלעלבהנאהיוטףהר'שלשמשיוטיפרוופרישותוקדושתועל

מהעללרבנושאלוכשהמשמשמובניםהיושלאשברשלובזעקותטוערבבכיבעיניהםשראועובדאעלשליט"א.ביטוןמיכאלוהר'
דחהרבנואןמאכל,דברלפניולהביאמהרמיד ...רעבאניאמרבוכה,רבנוהחלוהנטיעהבמשרלאמריקה,בנטיעהליווהוכאשר

"ביוםאמר:פטירתוקודםטפוריםימים ...התכווןזהעלשלאבידווטימןרבנוהרגישוהנההמט,ןעלמראותלקהללהראות
מנהלשליט"א,ד"ןגבריאללרבלחיזוק".יבואויחדכולםנתאטף,ראשוןטערהוהקיםקםומידצנועים,לאדבריםשמראים
הנוכחיםכלשלי."בהלוויהלהיותתשכחו"אלרבנו:אמרבפונטה,המוטדותהצוותשמנהלעדכזה,דברלטבולמוכןשלאבמטוט
ובשבתהשעות,ארכולאאןהללו,הדיבוריםלשמעעמוקותהזדעזעומצדתגובהכמהמידכמובןהטרט,להפטיקהורה
לפנה"צעשרהאחתבשעההעדות,'משכןהמשכןפקודי'אלהפרשתהקרובה,אתלנויחליטולאשהיהודיםואמרושםשהיוהגוים
העדות,משכןבבחינתשהיהרבנו,שלמקומוהמצוקים.אתאראליםנצחוובקשולהחזיר,החליטוהרוחותנרגעווכשלאהח"ם
ולתלמידיובכללהתורהלעולםעמוקחללבהותירוהשמימה,בטערהנפקדשלראשואתהקיפוואכןהעינ"םשיכטהמרבנו
ראשוןיביוםכדבריו,להלוויתו.כולםהתאטפואכןראשון,יוםובאותובפרט.זקוקוכשהיההראש,עלחזקלושלחץבבדרבינו

בלב,דלבוראומטורהיהכולושכלכזה.קדושיהודילתאריכולמי ..נתאטף.'שהגיעועדהדרךכלהיהןכייוטף'צעקלמשהו
עולההקיםח"וימיוכלבתכלית,בעניומאוטיםהיווכבודפרטומתוטממניפניםקבלתהתעופהבשדהלוחכתהשםלאמריקה.

באשהרףללאבפרץועמדןמפלאה,ייחודיתבצורההבוראועבודתתורהשללהתנצל.שבאוגויםכמההיוואזגדולה
הטפד(מתוךזיע"א.בארה"ק.פההשולטיםרבדערבשולטנותאכנגדלהבות ...להשיגירידףרידףהאדם

כו')רוחאשראיש'דכנוהנפלאשליט"אאיבגימשההרבתלמידןעםנטעפעם

 ..- ..- ..- ..- ..- ..- . .אמת!יתירתיאמתמשח ...קןראשיעליבנתחציפירבאח
דעתואתלהטיחהזדמנותכאן"ישבלבו:ואמרבבואןמאדהועילושלאעזרארבישראהכיוןאחריהם."להרהרואיןהיהבמצרים,זצ"לעטיהעזרארבנוהגה"צמרןכשהיה
זמןה"ת"היכןצפוי:הבלתיהאורחאתושאלהעיקש,'שלמתוןהתפללדבריוסוחדיםפקידיםבפניבגמראשיעורמוסר

הודובהודו.עסקלי"היהוסיפר:התלמידנענהרב?"כהואמר:וכאבצערשילוחמצותלסוג"תכשהגיעוותעש"נים.
יושבלעצמכם,תארומוזרים.ואורחותיהמוזרהארץהיאעולם,של"רבונוהפטוקעלהגמראדנהחולין,במסכתהקן
יומ"ם·במשרעץתחתשלובותביד"םמשועמםאדםאמיתותאתהוכחאועץבכלבדרןלפניןציפורקןיקרא"כי
ציפורבאהתנוחה,אותהאתשינהשלאומשוםשלושה,הקדושה".תורתןעלקןימצאאםהידןיהיהמההארץ,"על

 ..לגרשהי.'ידואתהזיזלאאפילווהואקן,ראשועלובנתהאחדנכנסלפתעאחדזאתכששמעאדם?שלראשו
אומרים"אנולתלמידיו,רבנופנהאומרים?"אתם"מהשנעדרמהתלמיידםלאשאלהמין"איזותמה:הלומדים,
עיניואתכבששלעגאדםואותואמת".ותורתואמתמשהמהשיעוריםרבזמןבכזוהגמראעוסקתמדוע !זומציאותית
 .)ג"חמלכדו'עודיאיןהטפר(מתוךבושה.מרובבקרקעעסקיו.טרדתבשלבתקיפותאןבנועםהרבלוענהשאלה?"
עזרארבנומרןשמח !קודשיםקודשהםהגמרא"דבריאופ"נית:

 TJI:- .ב. I.ג TJI. נcיTJ..ב.כמ
גיליתיהשגועמימיבאחד !היקרימדמשיחאעקבתאעלוןלכבוד
אותםששכחתונזכרת(שלי,התפיליןתיקאתשאיגדתילצערי

שאומריםכמויאחיאניימיסשלושהבמךשמןסא(יף,בביהכנ"ס
אתשאלנןגםקדחתני,בחיפרששלהםהשטינלאךאתיהפכנו'
באחדמגמ"ח.תפיליןהנחתיובנתיימבשלילה.נעננואןהגבאימ
והבטחתישלכמ,בעלוןנזכרתילתפילהבדרןבאוטובוטהבקרימ
מגזעשאניאיךש"ח, S2אתריםשלי,התפיליןאתאמצאשאם

אצלנוהיוהמשלן.החפיליןאתמצאנולי,אומרהגבאילמוטאיוף
הכיחאתמכאןרואזסאליהם,לבששמןמבליהפנימיבחדר

מיר,של,ם.עדיקהד,דלגם.כיחיישרעלונכמ.עלפרטיתוההשגחה
עברתיכשנהלפני !דמשיחא'ע'קבתאהיקרהעלוןעוןרלכבוד
בדיקהלבצעמהרופאימנדרשתיוכיוממהכליה,אבןלהוצאתניתוח

בטדך,הכלה'שבעזרתולבדוקורכילייתי,אולטראסאשגרתית,
בשחלהגדולהציטטהלי:שישלינאמרושמזובידקהלבצענטעתי

אמש"ח, 200לעלונכמלתרוםוהחלטתימא,דנגהלנו !!!ט"מ 4.3-
תקינההבדיקההיהיכןבסדר,(היההכלשאבצעחיזרתבבדיקה
תקייה.פתחה.ג.הזכית.עלישכ"חה'גחטדינעלמה!והציטטהלחלוטין
עלעצוםכוחיישרהע"י.דמשיתאעקאתנהתורניהעלוןלכגדו
להוטיףאוליוריצתיצונ«ג,.nזקדוnשבענייינשלכםהרביםהזיכוי

מיניכלבעלוןמשובארויאםלפמעימהקדוישם,דבריכםעל
עולם,גדוליידצנקיםאראשהקשודה mבמיהתגגרותעלמעשיות
כגרנולדוהםאוליהמךלאחריכולימוכילעצמנוחושגיםואנחנו
עגרוהםשגםהוא,ןכלשאלעזתילענובאלוכו,'מרחםקדושים
גדולהלדרגהלהגיעזכואשדדעדבותונפילותנטיונותהרבה

לגוראובתחנוניםבתפילהנרבהאמאנחנווגמגדולות,ולהשגות

תלשוםללאשזכנית-
ככיסוילומעוביבים

זו,קאבמטפץתראש

מושלםצבערלובוש
 .חו"ללבביובפרט
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העינימקדושתעניןעלשעהחציהפחותלכליוםכלעולמים
להשזכוהנשגבותהמעלותלכללהגיענזכהאנוגםהיטודושמירת
זאב.גבעתי.ח.מ.שלים.בשאילתהכיפלממניהדורות.בכלהצדיקים

תפקדאשתיאםנדרבל,נדרתיאנידמשיחאעקבתאדורלכבוד
שלאהרופאיםשאמרוהטיגותכלולמרותש"ח, 20סיתןאניבגן
בריתלוועשיתילבןשזכיתי 1להמאדמודהאנינהיה.כןיזהיהיה
ירושלים.ש.כ.למצוית.תזכ,וכו.'

בעבורש"חוסוןסעלצק'מצו"בדמשיחאעקבתאמערכתלנכוד
אנ(ישיעותלראותבעז"ההיאתרומתןמאד,שמחזקעלינכמ

בישראלונשיםבנותשעודיוםגכלומתפללתגצניעותהתחזקתי
שמימיראתעליהםיקבלוחלצייוצאיכלשגמיתןמיבצניעות.ילכו

לכםשלוחההקדושות.אימותנוכמובאהבהשמולמעןצניעות
יר,שלים.רתדה!שוככעילוםואמץ.חזקגרכה

עלש"חסדלתרוםעצמיעלקיבלתידמשיחא.עקבתאהעליןלכי
עבדתיולאבשלוםעגרבנטובאמתאעבודלאהמועדשגחולמנת

 .ם-'משה.ב.בךפעלכם.עלגדולכחישרגדולה.שמחהליוהיתה
גדולהישועהליהיתהיברכה.שלוםדמשיחאעקבתאעליןלכבדו
לבקשהאישוראקבלשאמשבל"נוהבטחתיוהתנותיכטפיםבענייני

מאדאתםש"ח,וסולעלונכםאתרוםמטויםממוטדשבקשתי
משח.דויהצעיוממניאותנו.מחזקים

אתלהגיערצוננוהע"י.דמשיחאעקגתאהחשיבהעליןנידלכ
במעשיכםשתמשיכוזה"ראחנ"יבקרגהחשובלפעלכמהערכתנו
הנחהלקגלאצליחאםלעלוןש"חססוהבטחתיטהרה,להרבות
תרומהש"חחמישיםעודלהוטיףהבטחתיוכןנעננו,וב/המסוימת

יוושליוכ.ח.פ.בברכהזאת.לפרטמתוכלואםוגריאותינו.להצלחתנו
השופרשהנכםמכיוןדמשיחא.עקבתאהנפלאהעלוןעורכילכגדו
שמכלההנכריתבפאהוגפרטצניעותשלבעניניםעוזגכלהלוחם

 48מט'הכתרבעלוןשפורטםמהאתגפניכםאציגשיעורלהואין
ללבושמותרהאםא, IIשל(טקנייבסקיתזוםר'מרןאתששאלו
השפעההללולבגדיסשישואמרגויס,אוחילוניםשלבשובגחם

תולדותפ'בחת"טויעויןמכן.להימנעוראויהאדםעלשלילית
הלובששלמקדישתונאצליםהאדםשלדמלגושיןירושלמישהביא
לטובהרוחמאותועליויאצלאותמוהלובשגהיפוןהדיןוהוא

משיערשעשויההפאהעלנאמרמהא"כשאלומכןלאחרולמיטב.
גםקיימתוטומאהשליליתהשפעהאותהשוודאיואמרגויה,של

זורעהחולהיטלקושלאואשהגעלכלאלודגריטלשמעבפאה,
ההיכחהוזוהימהפאהגריעההשפעהקיבלוכברכיזהאיומקרנם
יהוידעבבןלזהניסףמקירוישנ.ב,הדברים.פניהםשכןהמיחצת

מ~.ניתו

 rtהקייש;םם;ויסכימי·מעלת·השמחה·כעוטן
ובפרטהשנהכלהשמחהמעלתבגודל
לצ"ןראינוהקדושיםהפוריםבימי

אברהםרביהגה"קסיפראשרעובדא
שמחהמעלתבגודלזצ"למונסה

פעםזוכראנידבריו:ואלודקדושה
וצרותקשההמצבשהיהתר'צ'ובפרעות
סגולותכמהבישיבהועשותכופות
הטגולותאחתרחמים,לבקשותפילות
תשעיםבסתר'ייושבמזמורביחדללמוד
ולצבורלנואמראחדיום .פעםואחז
סגולהשישז'צ'לעבודאליהורביהגאון
לפלאהיהוזהתורה.שמחתלעשות
ואיןודואגיםיושביםאנחנוכולם.בעיני
צדיקמפישיצאומכיוון ?לשמוחאפשר
ופתחולביהכ"נהציבורכלנכנסנו
בשמחתכמוהספריםוהוציאוההיכל

אברחם

ל Jlמינסחזצ

ההקפותשבעתאתוהקיפוהרוחות

הגזירהבטלהומאזוריקודיםבשמחה
בנימיןרביהגה"קומורנוהרוחה.והיתה

האד"יבשםאומרהיהזי"עחשיןזאב

הואבפוריםשיורזהאורכיהקדוש:

מרדכיבזמןשירדאוראותובדיוק

כזהאוריורדלאהשנהוכלואטתר.
ויוםפוריםמלבדחגיםבשאראפי'

מכלנוראאוריורדשאזהכיפורים.
קליפאלשוםשליטהואיןהעולמות.

מהכיאומרוהיהזה.קדושביום

ובכיות.בתפילהכיפורביוםשמשיגים
כלכיוהוסיף,בשמחה.בפוריםמשיגים
מבקשאשךשכללו.נותניםהפושט
השמים.מןלונותניםבפוריםמהקב"ה

המחזק,העלוןעלגדולכוחיישרדמשיחא.עקבתאמערכתלכנוד
ערכנושנים, 5לפניבחנוכהבניתישהיהמעשהלכםלטפרגרצוני
אתפתחהגיסתיהשליחכשהגיעפיצות,והזמנומשפחתית,מטובה
השליח,אתפגשבעלילמיםכמהאחרןהפיצות,אתוקיבלההדלת,
אתלושפתחההבחירהאתלהכלררוצהשהיאמבעליביקשיהוא

ילדימ, 3להוישנשואהשהיאליואמרמזועזעהיהבעליהדלת.

פאה,לההיתהנכוולתומו,השליחאמררווקהנראיתהיאאבל
הנשיםאתיעוררזהשטלפורמקייהאנירורקה,נראתהיהיא

אחריפאהלחביששרוצותרייקיתבניתאופאה,שחיבשרת
תקיהמפתחוחלבתידהבכן.גורמיםאתםמכשוליםכמההחתונה,

בישועהצורןליהיהדמשיחא.עקבתאדורהנכבדהעלוןלכי
זמןבאותולי,מטתדרזהשאיןדכדוןהרגשתוהרגשתימסוימת
שאניבמחשגהאמרתירגעובאותוהנכבדעלונכםלידיהתגלגל
קבלתימכןלאחרדקית 2הישועהאיתהעברר'ח Iש 50לכמתירם
 4עודישנםהדגרים,הםכןאםלעצמיאמרתייטתדר.שהכלטלפון
לכמלשלוחבליביונדרתיפתרונםעלשיגואוזקוקשאנידברים

עלהדגרלמהגיערמידוב"הדבר)כלעבןרש"ח n'I (50ש 200
העין.ראשכו.משיואימצו.חיזקופתרונם

בלנ"דעצמיעלקיגלתידמשיחא.עקבתאהיקרהעלוןלכבוד
בבניההוטפהבזמודישמיאטלעתאשיהיהכחח Iש' 180לתרימ

שקיבלתיכיווהמכתבלפרטמבבקשהנ.ב.למישרין,עברהכלה Iוב'
עילית.ניתו '''נגסווייששכולמציזתתזכיברגים.לפרטםעע"

צנועהתרומהמצו"בתורתן.לאוהביוגשלומהקדושהעלוןלנכוד
קדושיםמפישנאמרואלוחיזוקדברילפרטמאפשרייהיהאמ

שליטהליצה'ן,איןבישובעומדלהידיעיד"כלמא.ןארתייחיזקי
ביארנו tועפ"יהודי,לבלבלהלצה"רשלדרכיראשיתוע//כעליו,
לוהיהמהלשמילכאירהולאבדם,להומםשבלקשבהמומדןיכ

היחידהיהדרןלאבד,'א Iאישראלשאתשידעמכיוואלאלהוממ,
קצט:)(ח"גובזוה"קלאגדם.יוכלואזאותמ,לבלבללהומם,היא

גלקשידעוגלבל,הםבלעםבלקשלהראשונותאותיותשגיאיתא
לבלבלתחילהמוכרחימישראלאתח"ולהכריערצונםשאםוגלעם
האדמו"רשיחות(קובץוכו.'לגמרילהשמידםיוכלוואזאותם

הדעתאיןהדעת,ישובאיזהלפעמיםלוישאםואפילו .. ".מטלונימ)
המעטוגםממנו.ועוברחולףומידותיכףאצלו,זמןמאריןהמיושב
שטותמביניםאיןזהמחמתאצלו,ותקיףחזקאינולושישהדעת
מביןהיהותקיףחזקמיושבשכללהאדםהיהאםאבלהזה.העולם
הר"ן)(שיחות ..והבל",שטרתשהכל
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