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אמרי סופר
על שקידתו והתמדתו העצומה בלימוד התורה, על תפילותיו כבן המתחטא לפני אביו, על קדושתו הנוראה גם 
בזמן שגויס לעבודות בכפיה, על ההדרת עשרות הספרים במסגרת מכון החת“ם סופר שהקים, ועל פעילותו 

מרובת השנים ב‘אגודת ישראל‘  שביבים ראשונים ונטפי דמעה אחר מיטתו של כ“ק מרן האדמו“ר מערלוי 
זצ“ל, כפי שנשמעו השבוע מפי תלמידיו הרבים

הגאון רבי משה סופר - 
האדמו”ר מערלוי שליט”א 

| פרופיל ראשוני

ממשיך השושלת







שלמה קוק על ההערצה רבת השנים בין מרן הגרי”ש אלישיב וכ”ק האדמו”ר גאב”ד ערלוי זצוק”ל

פנימה של האדמו”ר משכונת קטמון וסיפורים מהקודש  בעדות אישית מרתקת  גליס  הרב ישראל 

הרב יוסל’ה אייזנבך נזכר בערגה בימיו כתלמיד בהם זכה להסתופף בצל האדמו”ר מערלוי זצוק”ל
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'טעות' של מרן 
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וַרּבוֹת  איי'ס  ַרַבּ בישראל:  דבר  נפל  )חמישי(  אתמול 
תהיו  אל  נו,  מניין?  בכותל.  שחרית  מניין  קיימו  רפורמים 
לקרוא  שאפשר  כמו  'מניין',  לזה  לקרוא  אפשר  קטנוניים. 
מה- יודעים  באמת  לא  הרי  הם  יהודים.  הרפורמים  לגרים 

לפני  לא  מניין. הם עמדו מול הצלמים שהוזמנו מראש,  זה 
רגע,  וקשקשו.  ושרו  דיברו  תפילין,  והניחו  טלית  ש'לבשו' 
זה היה בכותל? נו, לא ממש בכותל המערבי, כי אם ברחבה 

השוממה בקביעות, שהוקמה בחסות הממשלה הקודמת. 
הגדילו  היסטריה?  מזה  לעשות  למה  אבל  מאד,  עצוב 
הראשית  בכותרתם  שהביאו  חרדיים  כלי-תקשורת  לעשות 
תיעוד וידאו מהשירה והפרובוקציה. חבל מאד. האם זה נראה 
לכם הגיוני? תארו לכם שעל כל מניין מתפללים אורתודוקסים 
בכותל המערבי היתה מתפרסמת כותרת ראשית. הרי זה מה 
שהם רוצים, הרפורמים: יחס. עניין. שנדבר עליהם, שנכעס 
אותם  לקחת  אסור  לגיטימציה.  מקבלים  הם  כך  רק  עליהם. 

ברצינות.
עיניהם של גדולי הדורות, 'עיני העדה', צופיות היו תמיד 

למרחוק. 
הימים, ימי ממשלת נתניהו הראשונה. הרפורמים מפעילים 
שטרם  רעיון  לקדם  החילוניות  המפלגות  נציגי  על  לחצים 
נשמע כמותו: הכרה ברפורמים וגיוריהם. כיצד עושים זאת? 
מכריזים על 'תיקון נוסח חדש בעם ישראל – נוסח רפורמי'. 
נוסח  נוסח ספרד,  נוסח אשכנז,  כביכול, כשם שיש ביהדות 
בני עדות המזרח, נוסח בלדי-תימן – כך יוגדר, רחמנא לצלן, 
גיוריהם  ואת  הרפורמים  את  'להכשיר'  במטרה  חדש,  נוסח 

לבוא בקהל ישראל. 
ולעסקנים  לרבנים  הורה  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
ה'צחוק'  את  להם  "ַתראו  להיפך.  ענייני.  ויכוח  לנהל  שלא 
שבשיטתם", אמר פוסק-הדור. "שכולם יבינו שזה לא 'נוסח' 

נוסף, אלא חּוַכא וִאְטלּוַלא".  
עצובה,  אומנם  בדיחה.  זאת  הלב,  על  יד  עם  ובאמת, 
שהשתטה  השכונתי  המשוגע  על  הסיפור  כמו  בדיחה.  אבל 
ברחובה של עיר לקול גיחוך ההמונים. אדם אחד עמד רציני 
לא  זה  "אם  אמר:  צוחק,  אינו  מדוע  כששאלוהו  צחק.  ולא 
הייתי צוחק". אם הרפורמים הטועים  אני  גם  היה אח שלי, 

ומטעים לא היו אחים שלנו, זה היה מצחיק.  
חלקה  כל  לכבוש  מנסים  הם  בו  הנוכחי  במצב  זאת,  עם 
יהודית טהורה וזוכים לשיתוף-פעולה מצד השלטון, יש מי 
שתפקידו להפעיל סנקציות מול ראשי השלטון, כפי שהורו 
השבוע חברי ה'מועצת' של 'אגודת ישראל' לח"כים. נתניהו, 
יחשוש  אם  כוח.  רק  מבין  הרפורמים,  בנושא  מּוָעד  שור 
נגד  הפעם  זיגזג,  עוד  יעשה  כנראה  הוא  השלטון,  מאיבוד 

חבריו הרפורמים. אולי והלוואי.

.2
'ה – שחסך כל-כך במילים ונזהר שלא להפריז  "הרי הֶרֶבּ

בתארים – כתב עליו: ציס"ע"... 
יותם  ברחוב  הצנוע  לבית  דרכנו  שעשינו  אימת  כל  כך, 
את  שליט"א  אבי-מורי  הזכיר  הירושלמית,  קטמון  בשכונת 
האדמו"ר  כ"ק  זכה  לו   – עולם  יסוד  צדיק   – הנדיר  התואר 
זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  מרבינו  זצוק"ל  ערלוי  גאב"ד 
בתשובות ששיגר אליו. הוא היחיד בדורנו שזכה לתואר זה 
מהרב אלישיב, ואם כן, חזקה על ברכותיו שלא ישובו ריקם.

הגיב  טועה",  לא  פעם  אף  הדור,   פוסק  אלישיב,  "הרב 
האדמו"ר בענוותנותו. "אך במקרה זה – הוא טעה!".

"אילו היתה 'טעות' חד-פעמית, ניחא", השיב אבא, "אך 
כאן עסקינן ב'טעות' החוזרת-ונשנית במכתבים רבים, כאשר 
פעם אחר פעם כתב הרב אלישיב לרבי את התואר 'צדיק יסוד 

עולם'"...
הרבי שתק. שתיקה כהודאה.

מערלוי.  הרבי  אצל  לביקורים  להם,  היה  מיוחד  טעם 
בגלגל  לאחור  שנים  עשרות  חזרת  הדלת,  מפתן  את  עברת 
הזמן. לפרשבורג של לפני המלחמה. ואולי עוד קודם לכן – 
להיכלו של הסבא-קדישא, מרן החת"ם סופר זיע"א. גאב"ד 
למלוויו  פעם  אמר  זצ"ל  קרייסוירטה  חיים  רבי  אנטוורפן 
האדמו"ר  של  פניו  בזיו  הביטו  בקטמון:  מביקוריו  באחד 
מערלוי, וחזו כי הוא מזכיר את דיוקנו של זקנו החת"ם סופר. 
ושוב חוזרת מידת הענווה. כאשר הרבי שומע על ההשוואה, 

הוא מביע חוסר-נוחות. רוצה לומר: מה ביני ובין זקני?
מרן  ישראל,  גדולי  לזה  זה  שחשו  רבת-השנים  ההערצה 
זצ"ל  ערלוי  גאב"ד  האדמו"ר  וכ"ק  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש 
שנסתלק השבוע – מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה. היה 
באישיות שלהם הרבה מן המשותף. אני שמתי את ליבי לשני 

פרטים: שמירה על מסורת ההלכה ומידת הענווה.
לשלוח  מערלוי  הרבי  נהג  השבועות  חג  בערב  שנה  מדי 
שליח אל מרן הרב אלישיב ובידיו מגש מפואר עטור במיטב 
פירות הארץ. במכתב המצורף, הסביר הרבי: בחג השבועות 
מתחילים להביא ביכורים, והואיל ובעוונותינו הרבים אין לנו 
לא בית המקדש ולא מזבח להביא ביכורים, לכן הנני שולח לו 
מנחת ביכורים זו כמו שאמרו חז"ל )כתבות ק"ה, ב'( "המביא 

דורון לתלמיד חכם כאילו הקריב ביכורים".
ידיד  מעלת  "אל  בענוותנותו:  זיע"א,  רבינו  לו  השיב  כך 
"מנחת  סופר.  יוחנן  מוהר"ר  כש"ת  ציס"ע  הגדול  הגאון 
הביכורים אשר שדר לן מר ניהו רבא לקראת חג הביכורים... 
היה אומר "אלה  זצ"ל  זוננפלד  רי"ח  ואמרתי כשם שהגאון 
בדין  בי,  טועים  שהם  אף  על  לפני,  וקמים  אותי  המכבדים 
הוא שיקבלו שכרם משלם, שהרי מחשבתם וכוונתם רצויה" 
אף אנא אמינא שיעלה להדר"ג כאילו הקריב ביכורים, מבלי 
לגרוע דבר בהתאם למה שאמרו חז"ל במסכת כתובות ק"ה 

'כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו הקריב ביכורים'".
מאד  עד  רחוקים  היו  ופירות  מתנות  שליחת  ענייני  כל 
מגש  כי  כשהבין  אך  זצ"ל,  אלישיב  הרב  מרן  של  מאופיו 

הפירות של הרבי מערלוי הפך למנהג שנתי קבוע מצד הרבי 
מערלוי, הזדרז והקדים כמה ימים לפני חג הביכורים לשלוח 

'מנחת ביכורים' משלו לרבי יוחנן סופר. 
והיו גם החלומות. פעם כתב הרבי מערלוי: "להארז אשר 
בלבנון לפני שמש שמו ינון ה"ה רב האי גדול ישראל חמדת 
הימים רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א כאור החמה. היום 
זכיתי בחלומי להציע ספקתי להדר"ג שליט"א ואין אני זוכר 
בכתב,  זאת  לו  להציע  בנפשי  עוז  הרהבתי  לי.  שהשיב  מה 
ובאיגרת אחרת, כתב הרבי  לו לטרחה".  יהיה  ואקווה שלא 
 – שליט"א  הדר"ג  מול  מאות  חמש  קידה  "אחרי  מערלוי: 
פני  לראות  זכיתי  לטובה  עלינו  העבר  חמישי  וביום  היות 
החלתי  ואז  עמו,  ולשוחח  לילה  בחלום  שליט"א  הדר"ג 
להציע לו קושיא שהיתה קשה לי מאז במסכת ביצה והקצתי 
טרם סיימתיו. ואמרתי בהורמנא דהדר"ג שליט"א להציע לו 

בכתב". 
כי  הדר"ג  מה שכתב  לי  חזי  "לדידי  רבינו:  כך  על  השיב 
ולא  קושיא  לפני  והציע  לילה,  בחזיון  בחלום  אותי  ראה 
הספיק לסיים את הקושיא עד שנתעורר – והנה חלום. והואיל 
ואתרחש בהא מילתא אמרתי כי עלי לתת לזה דין קדימה על 

אף טרדותי הסובבות אותי".
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
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הרבי מערלוי זכה לזקנה מופלגת בצלילות נדירה עד ימיו 
תוכל  אנושית  עין  הרוחניות,  לסגולות  מעבר  האחרונים. 
לתלות זאת בעובדת היותו מוקף צורבים צעירים גם בהיותו 

בן תשעים ושלוש שנים.
יום  הקדוש,  היום  ערב  האחרונה  בפעם  אצלו  באנו 
זו שעת בוקר מוקדמת. הרבי טרם  הכיפורים תשע"ו. היתה 
ירד לביתו. עלינו לבית-מדרשו. בית-המדרש אמרנו? היכל 
מקום  הרבי  קבע  כאן  ערלוי'!   – שמעון  'אוהל  הישיבה, 
שחרית.  תפילת  מסיימים  בשנים.  עשרות  ותלמודו  תפילתו 
ותלמידי  החסידים  אל  פניו  במזרח,  שולחן  ליד  יושב  הרבי 
הישיבה, חסידים צעירים מולם רבם הנערץ והישיש, אך זה 
איתם.  להתפלל  יום-יום.  במחיצתם  לשבת  ממנו  מונע  לא 
למסור להם שיעורים. להשיב להם בהלכה ובהשקפה. להיות 

המלאך שאומר לדורות הבאים: "ְגַדל". איזו גדלות.
ניגשנו. הרבי היה שרוי בחולשה גדולה. טון דיבורו היה 
ניהל  בהם  בימים  כמו  שלא  נשמע,  לא  כמעט  קולו  נמוך, 
היטב,  ששמע  מי  אך  ישראל.  קדשי  על  מערכות  בעוצמה 
בהלכה.  ותשובה  החדשה  לשנה  ברכה  קיבלנו  פנינים.  דלה 
קיבלנו גם פרוסת עוגת 'ֵלייַקח', כמנהג החסידים המעניקים 
בערב יום הכיפורים איש לרעהו דבר-מאכל ביד, סגולה שמא 
חלילה נגזר על מאן-דהוא לפשוט יד בשנה הקרובה, וכך יצא 
ידי חובת הגזירה ביד שפשט כדי לקבל את הפרוסה. מנהג 
יפה. ואם בהיכלו של צדיק יסוד עולם הרבי מערלוי שומרים 

מנהג זה, אות היא כי יסודו בהררי קודש.

שלמה קוק

עיני העדה, צופיות למרחוק. מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל קם לקראת כ"ק האדמו"ר מערלוי זצ"ל, ביקור משפחתי בבית ברחוב יותם, הרחבה הסמוכה לכותל המערבי



"החלטנו לחסוך לרכב 
משפחתי, אבל מה כבר 
אפשר לעשות עם הכסף 

כשהריבית אפסית?"

הסקפטי
כדי לחתן ילדים בכבוד 
חייבים להתחיל לחסוך 
חשבתי להיצמד למדד 

אבל תמיד הבחירה שלי 
מסתברת כרווחית פחות

המתוסכל

הלחוץ
החלטנו לחסוך לרכב 
משפחתי. אז חשבתי 

להשקיע בשקלים ואני לא 
רגוע אם זו ההחלטה הנכונה

8860*חייגו עכשיו
סכום מינימאלי להפקדה: 50,000 ₪. סכום מקסימאלי להפקדה: 5,000,000 ₪. במועד הפירעון, הפיקדון יישא רווחים אשר יחושבו ברוטו, לפני ניכוי מס במקור, וזאת בשיעור הגבוה מבין המסלולים הבאים: שקלי – לא צמוד בריבית קבועה 
לבין שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, ללא תוספת ריבית. במקרה של משיכת כספים לפני תום תקופת הפיקדון ישולם סכום קרן ההפקדה כשהוא צמוד למדד, ללא תוספת ריבית, וההצמדה תהיה לעלייה ולירידה במדד, ללא הבטחת 

קרן ההפקדה הנומינאלית במקרה של ירידה במדד. מס ינוכה כחוק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם.

עם פיקדון קרמבולה אתם יכולים להיות רגועים

פיקדון קרמבולה
המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, מציעים לכם את הפקדון היחיד
שבו לא משנה באיזה מסלול תבחרו, התוצאה תמיד תהיה הרווחית ביותר!

ובנוסף – מאפשר לכם למשוך את הכסף בכל יום שתרצו.

ללקוחות כל הבנקים

פיקדון קרמבולה
המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, מציעים לכם את הפקדון היחיד
התוצאה תמיד תהיה הרווחית ביותר!

הפקדון היחיד שמאפשר להשקיע בשני מסלולים שונים,
ובוחר עבורכם בסוף התקופה את הרווחי מבין השניים.
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יתגדל ויתקדש בלב הדיסקוטק

הארכת  אודות  הדיונים  החלו  כאשר  שנים,  כחמש  לפני 
'שעון קיץ', היו שניסו להפוך את הנושא למאבק של דתיים 
יום  צום  ברורה:  השעון  הארכת  משמעות  חילונים.  מול 
ויקשה על רבבות הצמים  יסתיים בשעה מאוחרת  הכיפורים 

ביום זה.
עסקו  העיתונים  הדיונים, כאשר מרבית  ימי  בעיצומם של 
בסוגיה זו בכותרותיהם הראשיות, הזדמנתי לאירוע שבו רוב 
תורה  שומרי  כאינם  עצמם  המגדירים  מאותם  היו  הנוכחים 
ומצוות. נוכחותי החרדית קיבצה סביבי מספר אנשים, שרצו 
הקדמתי  קיץ.  'שעון  בנושא  החרדית  העמדה  את  לשמוע 
הציבור  של  ההסברה  את  לייצג  מתיימר  שאיני  ואמרתי 
אך  חרדית,  או  דתית  סוגיה  באמת  לא  זו  ולמעשה,  החרדי, 
משהנושא צף, אשמח להביע את דעתי האישית בעניין. האם 
שומר  אדם  יהיה  השעון,  הארכת  שבעקבות  סבור  מישהו 
יצום חלילה ביום הכיפורים? האם  תורה ומצוות אחד שלא 
מישהו מעלה במחשבתו ששעה אחת נוספת תשנה למישהו 
של  היחידה  הדאגה  לא!  ממש  משהו?  המאמינים  מציבור 
אינם  שלבינתיים  יהודים  לאותם  היא  החרדיים,  המחוקקים 
שומרי תורה ומצוות, אך את יום הכיפורים הם רוצים לכבד 
ולשמור, וכאשר תתווסף שעה נוספת לצום, יתכן ורבים מהם 
לא יחזיקו מעמד. אז למי דואגים הנציגים החרדיים?, אמרתי.

במרחב  השבת  שמירת  נושא  לצוף  החל  האחרון  בזמן 
זו העובדה שמי שמעלה את הנושא  הציבורי. מה שמפתיע, 
ציבור  לייצג את  כנסת המתיימרים  ושוב, הם לא חברי  שוב 
יש להם.  בוודאי  נאה'  'שכר שיחה  והמצוות.  שומרי התורה 

תוספת בכבוד השבת? כלל לא בטוח.



בפיו של מורי ורבי, הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א 
רבה של 'מגדל העמק' וחבר מועצת הרבנות הראשית, שזורים 
סיפורים רבים על המהפך הבלתי ייאמן שעברה העיר בה הוא 
מכהן ברבנות ביד רמה. עד לפני ארבעה עשורים הייתה העיר 
שוקקת חיים ביום השבת, ממש כבימות החול, רחמנא ליצלן. 
מסעדות, בתי קפה, תחנות דלק ומקומות בילוי אחרים. איש 
לא חלם כי יבוא יום, והחנויות ביום השבת תהיינה על מסגר 

ובריח.
כ'רב  הכללית  התקשורת  בפי  המכונה  גרוסמן,  הרב 
באחת  מוזרה  שבת  אותה  על  לספר  נוהג  הדיסקוטקים' 
המסעדות במגדל העמק. המקרה ארע לפני למעלה משלושים 
שממשיכה  מסוימת  מסעדה/פאב  על  לו  נודע  כאשר  שנה, 
לפעול גם בעיצומה של יום השבת. האם הרב הכריז מלחמה? 

הפגנה? לא ולא!
בערב שבת כחצי שעה קודם כניסת השבת, לבש הרב את 
חשכו  למקום  משנכנס  המדובר.  למקום  וצעד  השבת  בגדי 
מתבוססים  שיכורים,  מספר  להם  שכבו  הרצפה  על  עיניו. 
משקה  סביב  להם  ישבו  סועדים  עשרות  כמה  עוד  ביינם, 

הבירה ושיחקו שש-בש להנאתם. שבת? אין על מה לדבר.
מה עשה הרב? התיישב בפינת המסעדה, והחל להתפלל. 
"יתגדל  קדיש.  לומר  נעמד  משסיים,  ביתך".  יושבי  "אשרי 

ויתקדש שמא רבא".
"אמן". ענו לעברו הסועדים.

כל  וכך המשיך הרב בתפילתו, כשאט אט מצטרפים עמו 
הרב:  להם  אמר  ואז  הסתיימה,  התפילה  המסעדה.  יושבי 
דקות  בתוך  הקידוש".  לעשיית  לביתו  אחד  כל  חוזר  "כעת 
התרוקנה המסעדה, ומיותר לציין כי הייתה זו השבת האחרונה 

שהמסעדה נותרה פתוחה ביום השבת.
בלי מלחמות. בלי הפגנות. "דרכיה דרכי נועם".



בפרשת השבוע, פרשת כי תישא, מצווים בני ישראל לשמור 
את שבת. "ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם. ֵׁשֶׁשת ָיִמים 

ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתוֹן קֶֹדׁש ַלה'".
רבים מהמפרשים עומדים על לשון התורה בראשית הציווי, 
שבניגוד לציווים אחרים, היא נכתבה בלשון רבים. "ַאָּתה ַּדֵּבר 
'תשמור'  ִּתְׁשמֹרּו". לא  ַׁשְּבתַֹתי  ֶאת  ַאְך  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל 

אלא "תשמורו". מדוע?
האווירה  היא  שבת  בשמירת  שהייחודיות  ומתרצים, 
הכוללת, הפרהסיה. אין אדם יכול לומר: אני שומר את השבת 
בביתי, מה איכפת לי מה עושה השכן. בניגוד למצוות רבות 
אחרים  שיהודים  לכך  לגרום  כיהודים  עלינו  חובה  ואחרות, 
לאנשים  התייחסות  ישנה  בחז"ל  השבת.  את  הם  אף  ישמרו 
שמחללים שבת בפרהסיה חס ושלום, הרבה מעבר לאיסורים 
שגונב  לאדם  מיוחדת  התייחסות  על  שמענו  לא  אחרים. 
כיוון  עיר.  של  ברחובה  בסוכה  יושב  שאינו  או  בפרהסיה, 

שחלק מרכזי בשמירת השבת היא האווירה הכוללת.
על כן כתבה התורה "תשמורו". לא די בכך שהיחיד ישמור 
את השבת, אלא יש להשפיע על הסביבה שאף היא תשמור 

את השבת, כי כל ישראל ערבים זה לזה.
 



הפגנות  באמצעות  מושג  היה  לא  העמק  במגדל  המהפך 
וחוקים. בניגוד לכל היגיון - דווקא בדרכי נועם - העיר סגורה 

בשבת.
למיניהם  חוק  הצעות  על  הדיווחים  את  קורא  כשאני 
שמטרתם אכיפה חוקית על שמירת השבת - אני חרד. הניסיון 

מלמד שהחוקים הללו גורמים למציאות ההפוכה.

הנוכחי,  בעיתוי  השבת  שמירת  סביב  העיסוק  כל  בכלל, 
הוא שונה ומאתגר. אם בעבר היהדות החרדית הייתה צריכה 
עם  להתמודד  צריכה  היא  כעת  השבת,  אויבי  עם  להתמודד 

'אוהבי השבת'.
לדאוג  רוצה  הכול  בסך  עתיד  יש  מסיעת  כנסת  חברת 
לחילוניים המעוניינים לשמור את השבת. על פי החוק כיום, 
ביום  לעבוד  שלא  המבקש  מעובד  לדרוש  המעסיק  יכול 
המנוחה, להגיש תצהיר המבסס את הכרתו הדתית ואת קיום 
מצוות דתו. מה שגורם שרק אנשים דתיים מסוגלים לעמוד 
בלשון החוק, ולפיכך רשאים שלא לעבוד בשבת ללא סיכון 

של פיטורין ממקום העבודה.
לטענת חה"כ, החוק סותר את עיקרון חופש הדת והמצפון 
להפלות  אין  כי  הקובע  בעבודה  הזדמנויות  שוויון  חוק  ואת 

עובד בשל תפיסתו הדתית, ועל כן יש לשנותו.
לפני מספר חודשים התבשרנו על הצעת חוק נוספת סביב 
השבת, של חבר כנסת מהליכוד. על פי הצעת החוק של חה"כ, 
שלושה  פי  גדול  שיהיה  קנס  יקבלו  בשבת  שיעבדו  עסקים 
מהפדיון היומי שלהם, באותה שבת שפתחו את בית העסק. 
בשבת  שיפתחו  עסקים  בעלי  כי  החוק,  בהצעת  מוצע  עוד 
 - מתחרים  עסקים  בעלי  של  אזרחית  לתביעה  חשופים  יהיו 
המתחרה  העסק  שבעל  מכך  וייפגעו   - השבת  את  השומרים 

פתח בשבת קודש.
הקט  מהניסיון  לכם  לומר  לי  הרשו  נכבדים,  כנסת  חברי 
שלכם.  החוק  מהצעות  מאומה  תרוויח  לא  השבת  לי:  שיש 
הדרך היחידה לגרום לכך ששבת קודש, יום המנוחה הקדוש 
הכלל,  לנחלת  תהפוך  דורות,  מדורי  היהודי  לעם  והמקודש 
ולימוד משותף על  נועם, הסברת פנים  ידי דרכי  היא רק על 
זה  והיה  זאת  לעשות  תשכילו  אם  השבת.  שמירת  חשיבות 

שכרכם.
"שבת שלום"!

הרה"ג יצחק דוד גרוסמן נכנס בכניסת השבת לפאב והתיישב להתפלל. 
השוהים במקום מצאו את עצמם מצטרפים לתפילה עם הרב הצעיר.

זו הייתה כמובן השבת האחרונה שהמקום היה פתוח

הרב בן ציון נורדמן

תחנת דלק בכניסה למגדל העמק הסגורה בשבת                                                                              )צילום: יוסי רואש(
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הרב אייזנבך בחלאק'ה לבנו אצל כ"ק האדמו"ר זצ"להרב אייזנבך בבחרותו עם כ"ק האדמו"ר זצ"ל

מהי ימין מקרבת?

הקדימני  וכבר  להתחיל,  שיח  בפצותי  יראתי 
זצוק"ל  ממשיך דרכו של כ"ק האדמו"ר מערלוי 
באומרו בהספד "שכזה רבי אין". אם כן, מי אני 

בכלל שאדבר או אכתוב עליו. 
ולכן, מה שאכתוב בטור זה קבלו זאת ממני כביטוי 
אישי והוצאת הכאב הפנימי שלי כתלמיד של מרן האדמו"ר 

זצוק"ל.
לישיבת  להתקבל   כשזכיתי  שנים,   24 כ-  לפני  החל  הכל 
של  בצילו  להסתופף  רק  ולא  ערלוי,   - שמעון"  "אוהל 
שיעור  יום  כל  לשמוע  ואפילו  אצלו  ללמוד  אלא  רשכבה"ג 
להזכיר:  חייב  אני  האמת  את  שכן,  מה  קדשו.  מפי  משניות 
כמו  וחברתיים  לימודיים  לחצים  עם  צעיר שמתמודד  כבחור 
כל בחור ממוצע ואפילו פחות מכך, הפרשנות על האדמו"ר 

היתה אחרת, כי הרי "צעיר רואה היום, מבוגר רואה מחר".
האדמו"ר  כ"ק  אצל  לחוות  שזכיתי  אנקדוטות  כמה  אספר 

זצוק"ל:
ממבט של מנהל חינוכי, רואה אני לנכון להדגיש וללמוד 
מקרבת,  וימין  דוחה  שמאל  על  זצוק"ל  האדמו"ר  מכ"ק 
כשהימין מקרבת גברה עשרת מונים על השמאל דוחה, ואתן 
רותקתי  רגיל.  חורפי  ביום  זה  היה  נפלא:  בסיפור  דוגמא 
למיטה בפנימיה עקב שפעת. אני שוכב עם חום גבוה, ופתאום 
האדמו"ר נכנס בכבודו ובעצמו לחדרי בשעה 10:00 בבוקר. 
היה  ולכן  לישון,  מתאחר  שהיה  בחור  שכב  ממולי  במיטה 
קשה לו לקום. האדמו"ר ניגש וחיפש את התפילין של הבחור 
וסימן לי בידיו הק' ש...ש.. שקט. הוא פתח את שקית התפילין 

והפך בפנים את הבתים לצד ההפוך. בשעה 13:00 נכנס שוב 
האדמו"ר והבחור התעורר. שאל אותו האדמו"ר: "התפללת 
היום?", הבחור עונה "כן". הנחת תפילין? "כן", עונה הבחור. 
בו  וגער  ששיקר,  לו  והראה  התפילין  את  האדמו"ר  ביקש 

ואפילו הוסיף לו סטירת לחי על פניו.
כיום  סוף הסיפור:  ולכן כדאי לשמוע את  נורא,  נשמע  זה 
בחור זה הוא אחד מנגידי החצר. אם כן, מהו הסוד? זה מה 
לקבל  שזכינו  בסטירות  כי  מקרבת,  ימין  יותר  שהתכוונתי: 
ממנו ראינו את אהבתו ומסירותו לנפש שלנו, ולכן לא רק שזה 
לא פגע בנו אלא אפילו קישר יותר בינינו, כי ידענו שזה מגיע 
ממקום נקי. אינני יודע כמה יכולים להעיד על עצמם שכך הם 

מענישים היום, ממקום נקי.
וכך הייתה דרכו והנהגתו, לא רק בחינוך אלא בכל עניין. 


דהוא  מאן  פתח  בישיבה,  לימודיי  בתקופת  נוסף:  סיפור 
את שערי חנותו בשבת קודש. הטלפון הציבורי צלצל, ויהודי 
מעדת הקנאים זירז את הבחורים לצאת למחות בשבת קודש 
אלימות,  התפתחה  במקום  השבת.  מחלל  של  חנותו  מול 
הישיבה.  מבחורי  שניים  ועצרה  התערבה  כמובן  והמשטרה 
יותר  כשבאו לספר לאדמו"ר, הדבר מאוד הכאיב לליבו, אך 

חרה לו דרך וצורת המחאה שנהגו הבחורים ללא רשות.
את  עבורו  שישיגו  האדמו"ר  ביקש  בצהרים  ראשון  ביום 
בעצמו  אליו  צלצל  האדמו"ר  העסק.  בעל  של  הטל'  מספר 
ובקש ממנו בלשון רכה לסור אליו, כי הוא מבקש להתנצל על 

מה שעשו תלמידיו. בעל העסק הגיע לאדמו"ר, ולאחר שיחות 
נימוסים והתנצלויות, שאל האדמו"ר את בעל העסק מה הוא 
מרוויח שפותח בשבת? מה גרם לו לפתוח בשבת? בעל העסק 
התנצל ונתן לאדמו"ר להבין כי בשבת קודש יש באיזור הרבה 

תיירים וההפסד הוא רב לסגור בשבת.
הוציא האדמו"ר פנקס שיקים, חתם את שמו ללא הוספת 
והושיט לבעל העסק שיק באומרו: כל שבוע אתן לך  סכום, 
העסק  בעל  ההפסד.  חישוב  כל  את  בו  ותכתוב  פתוח  שיק 
ואמר  מעיניו  זולגות  החלו  דמעות  צבעים.  והחליף  התרגש 

"רבי, רבי, אין צורך. לא אפתח את החנות בשבת קודש".
עוד מנהג זוכרים בוודאי תלמידי הישיבה מכל הזמנים. מדי 
שנה, ביום י"ג מידות בעשרת ימי תשובה, יוצא היה האדמו"ר 
בקרית  האבות  קברי  את  לפקוד  הישיבה  בתלמידי  מלווה 
לעבר  צועד  היה  האדמו"ר  התפילות,  לאחר  ארבע-חברון. 
הקיוסק היהודי ורוכש את כל סוגי דברי המתיקה והחטיפים 
ומחלק  הממתקים  את  לוקח  היה  מכן  לאחר  הקיוסק.  מבעל 

אותם לחיילי הסביבה, ומרעיף עליהם אהבת אין קץ.
הסיפורים רבים מיני ים, כמו שספד לו אחד מבני הצדיקים, 

כי כמה שנדבר עליו הזמן יכלה ולא כן העובדות והסיפורים.
קוראים יקרים, אם תיקחו מטור זה מסר להסתכלות שונה 
על בניו, יציר כפיו של הקב"ה, בוודאי יהיה זה לטובת נשמתו 

הטהורה, הריני כפרת משכבו.
מי ייתן ונשמע בשורות טובות ויבולע המוות לנצח ומחה 

ד' דמעה מעל כל פנים.  

המחנך הנודע הרב יוסל'ה אייזנבך, נזכר בערגה בימיו כתלמיד בישיבת ערלוי בהם 
זכה להסתופף בצילו של האדמו"ר מערלוי זצוק"ל ואף זכה ללמוד עמו בחברותא 

תקופה ממושכת  פרקי זכרונות

הרב יוסל'ה אייזנבך
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הרועה 
הנאמן

אלי שניידר

זצ"ל  מערלוי  האדמו"ר  כ"ק  של  בחדרו  התורה  מדין  הנודעים  הגבירים  יצאו  איך 
בן  בהיותו  ישראל  אגודת  של  התורה'  גדולי  ל'מועצת  צורף  מדוע  השבוע?  שנפטר 
בזמן  גם  עלית  ביתר  תושבי  של  לשלומם  לערוב  אותו  הביא  ומה  בלבד?  שנים   38
מערלוי  האדמו"ר  כ"ק  של  מיטתו  אחר  ראשונים  שביבים  רעוע?  בטחוני  מצב 
בזמן  גם  הנוראה  קדושתו  על    הרבים  תלמידיו  מפי  השבוע  שנשמעו  כפי  זצ"ל, 
החת"ם  מכון  במסגרת  הספרים  עשרות  ההדרת  על  בכפיה,  לעבודות  שגוייס 
מיטתו אחר    ישראל'  ב'אגודת  השנים  מרובת  פעילותו  ועל  שהקים,  סופר 

כולו עמוד אש מלהט של אהבת  כל  רן היה 
תורה מופלאה.

אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב 
מרן אדמו"ר מערלוי זצוק"ל את התורה בוז 
חיים'  'תורת  התורה  היתה  לדידו  לו.  יבוזו 
כפשוטו והיא היתה תמצית חייו מילדותו ועד 
זקנותו. מדי בוקר, מיד אחרי תפילת שחרית נהג מרן למסור 
שיעור במשניות ושולחן ערוך. בשיעורים אלו הקנה לתלמידיו 
ידיעות רבות בכל חלקי התורה ובהם למדו התלמידים לראות 
ולהיווכח מעט מזעיר ממעשה תקפו וגבורתו של רבם הגדול, 
ללא  סוגיה  ובכל  מקום  בכל  אדירים  במים  היה  שוחה  אשר 

חילוק כלל. 

וביניהם  שיעורים  וכמה  כמה  עוד  מוסר  היה  היום  משך 
בחורים  חבורת  של  באוזניהם  השמיע  אשר  עיון,  שיעור 
מצוינים ובו צלל למעמקי הסוגיה, כשהוא דולה מן המעמקים 
פנינים לרוב. באותם שיעורים ראו הבחורים עמל תורה מהו. 
פניו להטו באור התורה והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני.

העמוקים,  שיעוריו  אלו  היו  כי  מעידים  הרבים  תלמידיו 
ואת הכלים  נתנו להם את השאיפה לגדול בתורה מחד  אשר 
המעשיים באמצעותם הצליחו במשימה וזכו לעלות במסילה 
העולה בית קל. בשיעוריו חתר רבינו להגיע לבהירות אמיתית 
וסרק.  כחל  ללא  צפונותיה  ועמקי  סוד  על  ולעמוד  בסוגיה 
היה  אז  שבת,  ערב  בכל  היה  התורה  כבוד  של  נפלא  מעמד 
מרן נושא ברבים את ה'שיעור כללי' המפורסם ובו היה פורס 

לפני תלמידיו את מערכות חידושיו המופלאים פרי עמלו הרב 
ויגיעתו העצומה.

ביומו, עת  יום  ניתן לראות מדי  ומרגש היה  מחזה מדהים 
לאחת החברותות שבבית  או  לאחד הבחורים  מרן  ניגש  היה 
המדרש ומתחיל לשוחח אתם על הסוגיה הנלמדת. תוך שניות 
תלמידיו  עם  ומתפלפל  הסוגיה  לעמקי  צולל  היה  ספורות 

בחדוות נעורים – אשרי עין ראתה זאת.
רבינו  היה  לתלמידים,  תורה  בהרבצת  נפשו  מסירות  לצד 
התורה  מכמני  בכל  עצומה  בבקיאות  תלמודא  דכולה  מרא 
באופן מופלא ביותר. למרות טרדותיו הרבות בהנהגת הכלל 
ובהתמדת  בשקידה  מפומיה  גירסא  פסק  לא  רבינו  והפרט, 
רגיל  מחזה  היה  ממש.  כימים  לילות  הנפש  כלות  עד  התורה 



7 י"ז באדר א' תשע"ו 26/2/16

JD
N

ון 
כי

אר
 :

ים
ומ

יל
צ



י"ז באדר א' תשע"ו 26/2/16 8

לראותו עומד בחדרו בשעות הקטנות של הלילה כשאוחז ספר 
גדול בשני ידיו ושקוע כולו בספר, וכך המשיך ועמד שעות 

ארוכות כשאינו מבחין כי שעות הבוקר הולכות ומתקרבות.
ולא  רבינו  הניח  לא  הישיבה  כראש  תפקידו  עם  בבד  בד 
הישיבה  ראש  העם.  הנהגת  משא  את  לרגע  ולו  מידיו  שמט 
הנערץ אשר המונים חרדו לכל מוצא פיו ועל פיו ישק דבר 
ברבים מבתי ישראל היה מוסר מדי יום צמד שיעורים על פי 
סדר ה'דף היומי'. שיעור אחד נמסר לקבוצת תלמידי חכמים 
והאחר לקבוצת בעלי בתים, שהעידו כולם כאחד על התענוג 
זכו  עת  בשנים,  עשרות  משך  חלקם  מנת  היה  אשר  הנפלא 
לשמוע מדי ערב שיעור מפיו של אותו גאון וצדיק, אשר יורד 
כדי  לו,  אשר  הענק  קומת  את  וכופף  השגותיו  ממרום  היה 

להתאים את הדברים לכל יחיד ויחיד הצמא לדבר ה'.
סמל  היה  הבתים  בעלי  באזני  להשמיע  שנהג  זה  שיעור 
איתנה  קביעות  היתה  זה  לשיעור  תורה.  לאהבת  ומופת 
גם  שהוא.  מצב  בשום  נתבטלה  לא  וקביעותו  כמותה  מאין 
מיד  הקבוע  השיעור  התקיים  צאצאיו  את  מרן  חיתן  כאשר 
אחרי החופה )!(. בעוד הקהל נפנה לסעוד את לבו היו מרן 
הוויות  לעמקי  וצוללים  הקבוע  לשיעורם  נפנים  ותלמידיו 
דאביי ורבא. מעמד זה ששימש מופת חי לאהבת תורה זכה 
בעיר  צאצאיו  שמחות  התקיימו  וכאשר  נפלאה,  להערצה 
אחרת היה נערך גורל בין תושבי העיר ובו נקבע איזו מבין 

המשפחות תזכה לארח בצל קורתה את המעמד הנאדר. 

עמוד צלותהון דישראל
ניצב  תפילתו של רבינו היתה עבודה של ממש. הוא היה 
של  אחת  מקשה  היתה  תפילתו  וביראה.  באימה  קונו  בפני 
השתפכות הנפש ובכל עת בה ניגש להתפלל היה זה בבחינת 
'ואשפוך נפשי לפני ה'". במהלך תפילותיו היה שופך דמעות 
כמים לחלות פני קונו. די היה להביט לרגע בצורת קדשו של 
לראותו מעתיר  רבה,  התעוררות  ולקבל  התפילה  בעת  רבינו 
לפני אביו שבשמים כשהוא מתמוגג  ומתחנן כבן המתחטא 

בדמעות שליש.
רגעים רבים זכורים בערגה מיוחדת וביניהם ספירת העומר. 
רגעים אלו היו מחזה שלא ישכח. תלמידיו הרבים עשו להם 
בעבודת  לחזות  הק'  הישיבה  להיכל  לסור  קבע  של  למנהג 

קדשו ולשמוע את קולו פורץ בשאגת אדירים
שנים  ומשך  קולו  את  מרן  איבד  כידוע,  הספירה.  בעת 
ארוכות לא נשמע קולו. עם זאת, בעת שספר ספירת העומר 
לא היה ולו אחד מקרב הציבור שגדש את בית מדרשו שלא 
שמע את קולו מתנשא וסופר את הספירה כמנהגו מדי שנה 

בשנה.
כך גם עבודתו הנפלאה והעצומה בעת שבירך ברכת המזון 
וביותר  מדאורייתא,  עשה  מצוות  כמקיים  יתירה  בכוונה 
בעבודת הקודש של יום שבת קודש שהיה כולו קודש מבואו 
עד צאתו, אמירת שלום עליכם, צמאה לך נפשי, נשמת כל חי, 
וברכת אהבה רבה. עבודת הקודש בימי הרחמים והסליחות, 
ובימי הסוכות והושענא רבה כשהיה זועק "הושענה אום אני 
חומה" בקול שאגת אדירים, וכל לב אבן נמס כמים לשמוע 

קולו בקודש.

מנהג ישראל תורה

לאמר  קבע  אשר  סופר  החתם  מרנא  של  דרכי  כממשיכו 
לשנות  שלא  עוז  במלוא  ולחם  התורה",  מן  אסור  "חדש 
כמלוא נימה מדרכי אבות, הקפיד רבינו בהקפדה יתירה על 
בנוסח  הן  וגלילותיו  סופר  החתם  ומנהגי  הגר  ארץ  מנהגי 

התפילה והן בהלכות והליכות עולם.
כך ידוע ומפורסם סדר 'תיקון חצות', אותו ערך בימי בין 
המצרים בצוותא חדא עם תלמידי הישיבה. בליל שישי קודם 
לתשעה באב, היה רבינו עורך את התיקון עם מאות מתלמידיו 
ובכלל,  נמוך,  כסא  על  יושב  כשהוא  המערבי,  הכותל  ליד 

האבלות על חורבן המקדש תפסה אצלו מקום מיוחד.

לית דין בר נש 

קדושתו של מרן היתה מבעיתה. סיפורים רבים סופרו מפי 
תלמידיו וכן מפי מכריו מימי קדם שסיפרו כי כבר בצעירותו 
ניכרו לעין כל גינוני קדושתו וטהרתו המופלאים. נביא כאן 
צמד סיפורים האחד מימי חורפו ומשנהו מימי זקנותו אשר 
מהם נוכל לקבל שמץ של מושג אודות שגב קדושתו של אותו 

שרף אשר התהלך בינותינו.
היה זה בימי חורפו עת גויס בכפיה יחד עם רבים מאחיו 
'חסות' הצבא ההונגרי. לא כאן  לגדודי העבודה שהיו תחת 
המקום לתאר את הסבל והיסורים אותם עברו אחב"י שנקלעו 
ארורים.  רשעים  אותם  של  מלתעותיהם  תוך  אל  כרחם  בעל 
ולחדש  להגות  הפסיקו  לא  והטמאים  השטניים  מוחותיהם 

גזירות והתעללויות שונות ומשונות חדשים לבקרים.
נהגו  בה  ואשר  עליהם  החביבות  הענישה  מצורות  אחת 
להעניש תמידין כסדרן היתה לצוות על אותו אומלל בו בחרו 
לקרבן ליפול על פניו ארצה ומיד להתייצב ולקום על רגליו, 
וכך חוזר חלילה, עד אשר שככה חמת זעמם ונפנו לבקש להם 
שעשוע אחר. בחושיהם המחודדים חשו אותם חיות צמאות 
דם והכירו בו ברבינו כי מולם ניצב יהודי קדוש ומרומם אשר 
למרות הכל לא יכרע ולא ישתחווה. הם איוו להם את רבינו 
כמוקד לכילוי זעמם ונהגו להתעלל בו כפל כפליים ועשרות 

מונים יותר מאשר ביתר האסירים.
כי  לימים  סיפרו  גדודים  באותם  עמו  יחד  ששהו  יהודים 
ארצה  ליפול  הארורים  הרשעים  ידי  על  שנצטווה  למרות 
פעמים אין מספר, הרי שלרוב קדושתו וטהרתו בכל פעם היה 
פניו  על  נפל  לא  מעולם  אולם  ארצה,  אפיים  ונופל  מתחכם 

ממש אלא תמיד היה נופל כשהוא מוטה מעט על צידו!
בבית  מרן  של  שהותו  בעת  התרחש  נוסף  נורא  מעשה 
הרפואה אשר בשווייץ. כזכור, בעת שהותו של מרן בשווייץ 
קשות.  נחבל  ומוחו  בראשו  לקה  והבראה  מנוחה  לצרכי 
תפילות נרגשות התקיימו בהיכלי התורה ובכל ריכוזי היהדות 
החרדית וב"ה נשאו פרי ומרן חזר לאיתנו באופן שהפליא את 
כל הרופאים. בעת שהותו של מרן בבית הרפואה היה מצבו 
קשה מאוד, כחלק מן הטיפול בו החליטו הרופאים להרדימו 

וכך אכן עשו.
בני משפחתו של מרן הקפידו מאוד כי אף אחת מן האחיות 

לא תתקרב אליו וניצבו על המשמר ליד מיטתו תדיר. באחד 
הימים נכנסה אחת האחיות לחדרו ואז קרבה אליו כדי לבדוק 
את אחד המכשירים אליהם היה מחובר. באותה שניה הזדעזע 
כל גופו והוא נשא קולו בזעקה רמה כשהוא נוקב בשם בנו. 
מחזה על טבעי זה, בו ישיש מופלג הסובל מפגיעת ראש קשה 
ומזדעק  כארי  מתעורר  עמוקה  בתרדמת  שרוי  לכך  ובנוסף 
נפשו – הותיר  נוכח הספק הקל ביותר בדבר הנוגע לציפור 
לשיחת  מהרה  עד  והפך  ושומעיו  רואיו  כל  על  כביר  רושם 
היום בבית הרפואה, תוך שהוא גורם לקידוש שם שמים בקרב 

כל עמי הארץ.

עשות ספרים אין קץ

מכון  הקמת  היה  רבינו  של  הראשונים  ממפעליו  אחד 
מכון  סופר.  החת"ם  על שם  היד  כתבי  וחקר  לאור  ההוצאה 
זה זכה להוציא לאור ולההדיר עשרות רבות של חיבורים בכל 
מקצועות התורה החל מחידושי רבותינו גדולי הראשונים ועד 

לספרי שו"ת מגדולי הדורות שיצאו לאור ברוב פאר והדר.
הוצאתם  כמובן  היתה  המכון  עבודת  של  הכותרת  גולת 
לאור עולם והפצתם של חיבורי משפחת הסופרים לדורותיהם 
עשה  זה  מכון  פרי.  ועשה  והצליח  גדל  זה  בתחום  גם  ואכן 
וממנו  ספריהם  של  רבות  מהדורות  והוציא  לתורה  אוזניים 
נפוצו על פני תבל כשהם מזכים את ציבור הלומדים ואת כל 

בית ישראל במרגליות יקרות אלו.
רבינו עצמו טרח רבות על ההדרת תורתם של זקניו ועשה 
כלולי  הדפוס  ממכבש  יוצאים  לראותם  כדי  ידו  שלאל  כל 
פאר והדר. זכה המכון והוא אשר הוציא לאור גם את ספריו 
הרבים של רבינו אשר הותיר אחריו אותו צדיק להאיר לארץ 
ולדרים. ספרים רבים זכה מרן לחבר ועליהם ניתן למנות את 
עשרת כרכי 'יד סופר' בהם נקבצו ונאספו חידושיו המופלאים 
יצאו  מאז  הפכו  אלו  ספרים  הש"ס.  מסכתות  על  והעמוקים 
לאור ללחם חוקם של גדולי הלומדים מכל המחנות והחוגים 
את  ולהבין  כוונתו  לעומק  לרדת  כדי  רבות  מתייגעים  אשר 
דבריו הקדושים אשר מאירים את עיניהם בכל סוגיה. כמו כן 
השאיר אחריו ברכה אין ספור קבצים וקונטרסים בהם נקבצו 
ודרשות  בכל מקצועות התורה החל משיחות  חידושיו  ובאו 
שהשמיע  חיים  אלוקים  דברי  שונות,  בהזדמנויות  שנשא 
הרבים  לשואליו  שהשיב  להלכה  ותשובות  עם  במקהלות 
שנהגו לפנות אליו מכל קצווי תבל למען דעת את הדרך בה 

ילכו ואת המעשה אשר יעשון.
'יומין  המופלא  ספרו  את  רבינו  אחריו  השאיר  כן  כמו 
בימי  תלמידיו  בפני  לשאת  שנהג  הפלפולים  ובו  דחנוכה' 
ולעתים  זה  לספרו  מרן  הגה  יתרה  חיבה  הקדושים.  החנוכה 
ושמירה למקרים שונים  כסגולה  אותו  להעניק  נהג  מזומנות 
ברכתו  את  לחלות  קדשו  למעון  נכנסו  שונות שבגינן  וצרות 

בתפילה על ציון זקינו מרנא החת"ס זיע"אבקריאת קוויטעל

בדברות קודש
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ועצתו. סיפורים אפופי הוד פלא וישועות ניסיות נכרכו סביב 
ספר זה ויהי לפלא.

בשפתי צדיקים

מצידם  והם  כחו  בכל  הדור  ומאורי  בצדיקי  דבק  רבינו 
הקודש  לארץ  עלייתו  עם  רבות.  והערצה  אהבה  לו  רחשו 
זצוק"ל  מבעלזא  ה'  קדוש  אהרן  צדיקא  בהאי  עוז  בכל  דבק 
והתקשר אליו בקשר אמיץ וחזק. עוד באותם ימים ראשונים 
רחש הרה"ק זצוק"ל הערכה רבה לרבינו, היה זה בשנת תש"י 
וכאשר בחורים חסידי  ישיבתו  כשהרה"ק מבעלזא הקים את 
אמר  בבעלזא,  ללמוד  ביקשו  ערלוי  בישיבת  שלמדו  בעלזא 
כי בחורים שלומדים אצל הרב מערלוי הרי  הרה"ק מבעלזא 

שהם לומדים בבעלזא!!!
הרב  והיה  מבעלזא,  בהרה"ק  ונפשו  רוחו  בכל  דבק  רבינו 
בעת  במלכות  ראשונים  בדורנו מאלו שישבו  שנותר  האחרון 
היה  שם  מבעלזא,  הרה"ק  של  הטהורים  השולחנות  עריכת 

משתתף בקביעות בהכנעה כחסיד לפני רבו.
חיבת הקודש הראה רבינו גם ליבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר 
מבעלזא שליט"א, כאשר במשך כל השנים היה רבינו מופיע 

ומחזק בכל מאודו את כל עניני חצר הקודש.
יוסף  יעקב  רבי  בהרה"ק  ובתעצומות  בעוז  דבק  כן  כמו 
הדוק  קשר  הטהור.  בצילו  רבות  ושהה  זצוק"ל  מסקווירא 
שליט"א,  מסקווירא  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ליבחט"א  נמשך  זה 
והופעתו הציבורית האחרונה של רבינו היתה במעמד חנוכת 

הבית לבנין מוסדות סקווירא בירושלים.
הנהגות שונות שקיבל מאותם אראלי מעלה הנהיג גם הוא 
ראו  הדור  ומאורי  צדיקי  לאורו.  וההולכים  עדתו  קהל  בקרב 
את ערכו הרם והנישא והוקירוהו רבות על פי רום שגב מעלתו 

וקדושתו.
הדורות  וצדיקי  גאוני  לו  רחשו  מופלאה  חביבות  כאמור, 
וביראה.  בתורה  העצומה  גדלותו  על  ועמדו  הכירוהו  אשר 
דוגמה לדבר אנו מוצאים ביותרת הכבוד אשר גילה כלפיו מרן 
שכיבדו  זצוק"ל  אלישיב  שלום  יוסף  רבי  הגאון  הדור  פוסק 
אליו.  הערצתו  את  הפגין  רבות  ובהזדמנויות  מיוחד  באופן 
מכנה  הוא  בהן  הנדירות  בלשונות  מוצאים  אנו  לדבר  דוגמה 
אותו בתשובותיו אליו בהן הוא מכנה אותו בין היתר בתואר 

"צדיק יסוד עולם".

למען אגודת ישראל

ופעל  ישראל  אגודת  עם  לרבינו  היה  ביותר  הדוק  קשר 
למענה בכל עת במשך כל שנותיו, רבינו היה זקן חברי נשיאות 

דרכה  מורה  ישראל,  אגודת  ומקברניטי  התורה  גדולי  מועצת 
ומכוון אורחותיה בכל עת.

זצוק"ל  מגור  ישראל'  ה'בית  מרן  כ"ק  כי  לציין  מעניין 
שהעריכו מאוד אבה לצרפו כחבר במועצת גדולי התורה עוד 
בהיות רבינו כבן ל"ח שנים. אך דא עקא כי בתקנון המועצת 
נקבע מפורשות כי לא יצורף אליה כחבר מי שטרם הגיע לגיל 
הנהלת  את  ישראל'  ה'בית  הנחה  מרן  של  לכבודו  ארבעים. 
לפניו  הדרך  את  הכשיר  ובכך  התקנון  את  לשנות  המועצת 

לשבת בחדא מחתא עם גדולי הדור ולשאת במשא העם.
בארץ  ישראל  אגודת  עניני  לכל  היקר  מזמנו  הקדיש  רבינו 
ישראל ובגולה והעניק מעצותיו המחכימות בדברים העומדים 
בחירות  מערכות  לקראת  וביותר  השעה,  ובענייני  הפרק  על 

פעל בכל עוז להצלחת אגודת ישראל.
ליו"ר מרכז  הוראות שונות בעסקנות הציבורית היה מוסר 
אגו"י בירושלים הרב מנחם פרוש ז"ל, ואח"כ לבנו הרב מאיר 
עת  בכל  לפניו  פתוחות  היה  רבינו  של  דלתותיו  אשר  פרוש, 

והנחה אותו כדת מה לעשות ולפעול בחיים הציבוריים.

בכל צרתם לו צר
רועה נאמן היה רבינו לעדתו. ולא לעדתו בלבד אלא לכל 
אחד ואחד מאחיו בני ישראל. אוהב ישראל מאין כמותו היה 
מרן, מיצר איתם בעת צרתם ושמח עמם בשמחתם. כל אחד 
מתלמידיו אשר שמחה פקדה את נווהו מיהר והזדרז לבשר את 
הבשורה הטובה בקודש פנימה ביודעו עד כמה גדולה שמחתו 

של מרן בשמחתן של ישראל.
לאידך גיסא, ליבו הרחום סבל רבות כשידע שיהודי שרוי 
בצער והוא לא חסך כל מאמץ כדי להחיש מזור וישועה לאחיו 

השרויים בצער.
סיפר אחד מבניו הרבנים שליט"א כי באחד הימים הכניסו 
אל הקודש פנימה שם של יהודי שנזקק לישועה גדולה. מרן 
הביט בקוויטל ואז פנה אל בנו שליט"א ואמר לו: "הבה נקרא 
קראו  הם  בצרה".  השרוי  היהודי  של  לישועתו  תהילים  פרק 
בתרעומת  שליט"א  לבנו  מרן  אמר  ואז  תהילים  פרק  יחדיו 
ולו  להזיל  מבלי  תהילים  פרק  לקרוא  ניתן  "הכיצד  גלויה: 

דמעה אחת? אתמהה".
הוא עצמו  היה  לו  מופלא  על מחזה  סיפר אחד מתלמידיו 
עד: "היה זה בעת שלמדתי בישיבתו של מרן. ויהי היום והנה 

עולות מחצר הישיבה צעקות נוראות ואיומות.
דברים  במה  לברר  חשו  המבוהלים  הבחורים  מן  רבים 
אמורים. נוכח עיניהם נגלו צמד גבירים נכבדים ונשואי פנים 
בדרכם  היו  השניים  כי  התברר  ונוקב.  מר  בסכסוך  השקועים 
לדין תורה בפני מרן שם תכננו לשטוח את טענותיהם. השניים 
המשיכו לצעוק זה על זה עד אשר הגיעו לדלתו של מרן ונבלעו 
יודעים  איננו  מאחוריה. מה היה בקודש פנימה בשעת הדיון 
הוא  לספר  יכול  שאני  כל  אולם   – ותיק  תלמיד  אותו  שח   –
חבוקים משל  יצאו השניים כשהם  כמחצית השעה  לאחר  כי 
היו צמד רעים מימים ימימה ומימיהם לא נתגלעה ביניהם כל 

מריבה או חילוקי דעות.
רבה  באהבה  העם  משא  את  נשא  הק'  אבותיו  לבית  כנצר 
והיה נכון להטות שכמו עבור הכלל בכל עת ועונה. את דעתו, 
דעת תורה השמיע מרן ברמה ובכל שאלה חשובה אשר עמדה 

על הפרק נשמעה דעתו הברורה ומשנתו הסדורה.
והחיים  הנאמנה  היהדות  מערכות  בכל  מעורב  היה  רבינו 
המתינו  והכל  והפרט,  הכלל  הנהגת  את  ונשא  הציבוריים 

למוצא פיו והחלטותיו בדברים העומדים ברומו של העולם. 
ליובל  כשקרוב  הציבוריים  החינוך  בשדה  רבות  עסק  כך 
שנים כיהן כחבר נשיאות החינוך העצמאי וחבר נשיאות ועד 
והנחה  בישיבותיה  השתתף  זו  במסגרת  בארה"ק,  הישיבות 

דרכה בכל עת.
רבינו עודד מאוד את הישוב החרדי המתחדש, בפרט היתה 
החלה  מעת  ליווה  אותה  עילית  ביתר  העיר  לליבו  קרובה 
ובכל מרוצת השנים בהן עקב אחרי  בנייתה  תכנונה, במהלך 
הקורה  לעובי  נכנס  ואף  קברניטיה  את  ועודד  התפתחותה 
בזמנים  כי  הוא  כבדות משקל. מפורסם  כשעמדו בה שאלות 
בהם שררה בעיר אוירת חרדה בגלל המצב הביטחוני הקשה 
נטל על כתפיו הרחבות את האחריות וערב לשלומם של אנשי 

העיר.
חלקים  שבמסירת  הסכנה  על  התריע  ארוכות  שנים  במשך 
מאדמת ארץ הקודש לידי המחבלים ושותפיהם. הוא השמיע 
כנגד  הטהור  לבו  מעמקי  בכאב  וזעק  ושוב  שוב  דעתו  את 
להתפרסם  החלו  כאשר  אלו.  והרסניות  פשרניות  מגמות 
יהודי  אלפי  עקירת  של  המרושעת  התכנית  אודות  השמועות 
חבל קטיף מבתיהם ומסירת היישובים לידיהם של חיות האדם 
הפלסטיניות, זעק חמס כנגד התכנית הזדונית והתריע בכל כחו 
כנגד אותו רעיון עוועים, והסביר לשומעיו שוב ושוב עד כמה 

חמורה היא אותה הצעה הרסנית.


בסנדקאות

עם הרב חיים מילר יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

בעריכת השולחן הטהור
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האדמו"ר מקטמון זצוק"ל
בני  קראנו,  כך  מקטמון",  "האדמו"ר 
ירושלים לכ"ק האדמו"ר מערלוי הרה"צ 

רבי יוחנן סופר זצוק"ל.
שנה,  חמישים  לפני  אותו  הכרתי  אני 
משפחתית,  לשמחה  לקטמון  כשבאתי 
לבית  ונכנסתי  גיסי,  של  לתורה  לעליה 
לפני  קודשו.  פני  את  לראות  המדרש 
שנה,  חמישים  לאחר  ספורים,  שבועות 
בחנוכת  האחרונה,  בפעם  אותו  ראיתי 
הבית של בית המדרש של סקווירא, להם 
אלו  והיו  נפש.  באהבת  קשור  היה  הוא 
אותו  ושמחה,  אהבה  של  העיניים   אותן 

מבט של אב אוהב.
ישראל  בית  לא  שערים,  מאה  לא 
עקיבא  רבי  רחובות  ולא  הונגרין,  ובתי 
של  מושבו  היו  ברק  בבני  איש  חזון  או 
לארץ,  שהגיע  לאחר  מערלוי.  האדמו"ר 
במשך שישים ושתיים שנה, הוא ניהל את 
הרחוקה  קטמון  בשכונת  דווקא  ממלכתו 
חילונית,  ערבית  שכונה  חרדי.  מאזור 
שכונה אליה הגיעו פליטי העיר העתיקה 
שניסו לשרוד את הגירוש מביתם הוותיק.

האדמו"ר, שהגיע לבית שננטש על ידי 
ראש  למעשה  היה  הסורית,  הקונסוליה 
ישיבה וגאב"ד לקהילה של יוצאי אשכנז, 
הן  סופר,  החת"ם  סבו  אבי  במנהגי  ונהג 
איתו,  השמורים  במנהגים  והן  בתפילות 

כגון פתיל תכלת בציצית שעל טליתו.
במשך תקופה קצרה הוא נהפך לאדמו"ר ומורם מעם, ורבים צעדו ממרכז העיר ומצפונה 

להתבשם מהטישים המיוחדים שלו ומדברי התורה שבפיו.  
כ"ק האדמו"ר היה מחובר ומקושר לכל מי שאהב תורה, וכך הגיע כבר בגיל שלושים 
התורה  גדולי  כל  ישראל.  הבית  לפי בקשת האדמו"ר  התורה,  גדולי  מועצת  אל  ושמונה 
מהקשת החרדית היו בקשרי ידידות איתו, ומדי פעם היה יוצא מביתו לביקורים אצל גדולי 

ארץ ישראל, אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות. 
כדורי  יצחק  רבי  הרה"צ  המקובל  בביתו של  מר חשון תשמ"ה. שהיתי  בי"ט  זה  היה 
זצ"ל, כשלפתע בא מישהו בריצה ואמר שהאדמו"ר מערלוי, רעייתו הרבנית, בנו וכלתו 
והנכדים רוצים להיכנס אל הרב לברכה. הרב המקובל קם והלך אל הדלת כדי לקבל את 
אותו:  לסובבים  אמר  כדורי  הרב  המקום.  כמנהג  שלא  התחבקו,  שנפגשו  ומיד  האורח, 

"החת"ם סופר נכנס כרגע אלי הביתה".
לאחר דברי נימוסים ושאלה ששאל האדמו"ר על עניין בקבלה כשאיש לא מבין במה 
מדובר, כשגם התשובה לא מובנת לאיש, ביקש האדמו"ר ברכה מהמקובל לו ולרעייתו, 
לבנו, לכלתו ולנכדיו. לאחר הברכה ביקש האדמו"ר ברכה עבור זוג שגרים בבני ברק ואין 

להם פרי בטן. הרב בירך וביקש שבתום שנה בעת הזאת יספרו לו על שמחה בביתם. 
לאחר שהאדמו"ר עזב, ישב רבי יצחק כדורי לכתוב את הפגישה בפנקס מיוחד שהיה 
לו, בסוף הפנקס, מטעמי צניעות. ואכן, לאחר שנה הגיעה הבשורה שהזוג נפקד. לאחר 
זמן ביקש הרב המקובל לבקר את האדמו"ר. התלוויתי אליו גם אז, וכשהוא נכנס אל בית 
אצלי,  שהיית  מאז  אצלי.  שבאת  על  לך  להודות  באתי  כדורי:  הגר"י  לו  אמר  האדמו"ר 

נכנסה בקירות הבית אווירה של קודש. 
מנחת  שברחוב  יעקב  בית  סמינר  ברחבת  הש"ס  סיום  מסיבת  התקיימה  תש"ן  בשנת 
יצחק. כ"ק האדמו"ר התכבד באמירת סיום הש"ס, וכשהגיע לשמות "רמי בר פפא, רפרם 
בר פפא" פרץ בבכי ורק לאחר כמה דקות המשיך. אחרי עשר שנים הזדמנתי אל ביתו יחד 

הראשונה  בפעם  רץ  כאשר  ברקת,  ניר  ירושלים. עם  עיריית  לראשות  בבחירות 
האדמו"ר הסביר לברקת שבירושלים מלכו 
המלך,  מדוד   - חשובים  ואישים  מלכים 
רוצה  "אתה  הלאה.  וכן  המלך  שלמה 
כזה  להיות  תוכל  בירושלים?  מלך  להיות 
ירושלים  רק אם תשמור על קדושתה של 

בדרכי נועם. 
גר  "אני  לברקת,  אמר  הוא  "תראה", 
כאן בקטמון. מאחורי ביתי היו משחקים 
היו  שבת  ובכל  משחקים,  ועוד  כדורגל 
ובכל  ומהמפסידים.  מהמנצחים  צעקות 
צעקה משם אני צעקתי בליבי כאן, ועזר 
נעלמו  הם  ומחאות  הפגנות  ובלי  ה' 
אם  שלמה.  בתשובה  חזרו  מהם  וכמה 
של  קדושתה  על  ותשמור  כך  תנהג 

ירושלים - תבורך".

האדמו"ר  לכ"ק  הזכרתי  השיחה  בתום 
ואיך  עשור  לפני  הש"ס  סיום  את  זצוק"ל 
בני  שמות  אזכרת  בזמן  בבכי  פרץ  הרבי 
בבכי.  פרץ  מדוע  אותו  ושאלתי  פפא,  רב 
את  עיניי  לנגד  ראיתי  האדמו"ר:  לי  ענה 
החתם סופר והדורות אחריו, וגם את אלו 
ואני  ופליט,  שריד  השאירו  ולא  שנרצחו 
למדו  שבו  הש"ס  את  בשבילם  מסיים 
במסירות  ישראל,  בארץ   פה  צאצאיהם, 
אם  הוסיף,  מקרה,  ובכל  ובשמחה.  נפש 
אתה זוכר את זה וזה נכנס לך בלב פנימה 
האדמו"ר  הוסיף  ועוד  שווה.  היה  זה   -
ברכתו:  את  וביקשתי  כבר  כשנעמדתי 
כשתסיים את היום הזה עם ברקת, תיכנס 

לבית המדרש ללמוד דף גמרא. 



קטמון  אותה  לא  היא  היום  של  קטמון 
כיום  שנה.  ושישים  חמישים  לפני  של 
תורה.  ותלמודי  מדרש  בתי  בה  יש  כבר 

אוכלוסיה ששינתה את פני השכונה.
במהלך ההלוויה נישאו הספדים על ידי 
בניו, תלמידיו ואנשי ביתו. לאחר סתימת 
מבעלזא  האדמו"ר  כ"ק  נשא  הגולל 
לאוי"ט דברי הספד קצרים בבכי רב: "'צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה'. תמר הוא 
אילן גדול ומוציא פרי, ארז הוא גם אילן גבוה מאד אבל אינו מוציא פרי. שני הדברים יחד 
הם לכאורה סתירה, זה לעומת זה. אלא שמי שרוצה להוציא פירות, צריך להשפיל עצמו 
ואינו יכול לגדול גבוה מאד. מי שרוצה להתעלות למעלה מפריע לעצמו על ידי זה, כיון 
'צדיק  של  מציאות  להיות  פעם  יכולה  אבל  עמהם.  ולהתעסק  תלמידים  להעמיד  שצריך 
כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה'. מתי יכולים לקיים שניהם ביחד? כשמקיימים 'שתולים 
בבית ה' בחצרות בית אלוקינו יפריחו'. אז אפשר שיהיו דברים בשונה מן הטבע, שיכולים 
להעמיד תלמידים וגם להוציא פירות ולהתעלות למעלה. אנו לומדים בגמרא )מועד קטן 
כ"ה( 'כי נח נפשיה דרבי זירא, פתח ואמר עליה ההוא ספדנא, ארץ שנער הרה וילדה, ארץ 
צבי גידלה שעשועיה, אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדה'. אנו עומדים כעת לפני 
המיטה, וצריכים אנו לזכור שהנפטר הגדול היה נכד המאור הגדול רבי עקיבא איגר זכרונו 
לברכה, החת"ם סופר הקדוש זיכרונו לברכה רבן של ישראל, הכתב סופר וכן נכד לרבי 
שמעון סופר זצ"ל מערלוי, ולכשעצמו גברא רבה, מורינו הרב רבי יוחנן בן מורה מורינו 

הרב רבי משה סופר.
"'ארץ שנער הרה וגדלה', ערלוי שבהונגריה, 'ארץ צבי גידלה שעשועיה' - בארץ ישראל. 
לכאורה קשה, למה לא כתוב שארץ צבי בוכה? אלא התירוץ הוא שהגמרא אומרת כלל: 
'וזרח השמש ובא השמש'. כשעלי הכהן נפטר מהעולם, זרח אורו של שמואל הנביא. ולכן 
אי אפשר לומר ארץ צבי איבדה שעשועיה, ובפרט שהוא אדם גדול כל כך שהשאיר אחריו 
בנים כלי חמדה. אוי נא לה אמרה רקת כי אבדה כלי חמדה גברא רבה, אדם גדול, רבי יוחנן 
בן רבי משה סופר שעשה רבות למען היהדות, פעל רבות למען  תלמידיו ועשה רבות לכלל 
יוצאי הונגריה ולכל הערליכע יידן, בכל העולם. אוי נא לה אמרה רקת, מי שלחם מלחמות 

ה' בעמלק, מלחמת ה' מצד התנגדות דקדושה. אוי נא לה כי אבדה כלי חמדה".
היהודים  ועל  עלינו  ירחם  בוכים: "שהקב"ה  בקול  סיים  והאדמו"ר 

יראי השמים בארץ ישראל". 



האדמו"ר מערלוי זצוק"ל לא היה עוד 
אדמו"ר מהשורה. הוא איש מיוחד, לבבי 
ומסור לבני קהילתו ולעדת חסידיו, לוחם 
בחכמה  אבל   - פשרות  ללא  ה'  מלחמות 
ובאהבה עד אין קץ לכל יהודי באשר הוא 

יהודי.
שכה  ירושלים  אדמת  רגבי  לו  ינעמו 

אהב, ולמענה נלחם עד סוף ימיו.

הרב ישראל גליס

)JDN השחקנים צעקו, והאדמו"ר צעק. כ"ק האדמו"ר מערלוי זצ"ל  )צילום: ארכיון

כת"י של המקובל הגר"י כדורי זצוק"ל לאחר ביקורו של האדמו"ר מערלוי זצוק"ל בביתו
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FDA-פיקוח של מכון התקנים וה  •

אחריות לכל החיים!  •

ירושלים | ת"א | חיפה | ראשון | אשדוד | ב"ש | נתניה | רעננה | קריות | פ"ת | מודיעין | אילת | טבריה | נצרת עילית | עפולה | אשקלון | כפ"ס

laser
care.co.il03-5117498

הסרת משקפיים בלייזר • הסרת שיער בלייזר • טיפולי אנטי אייג'ינג
המבצע תקף בהצגת מודעה זו בלבד.

מעל 100,000 לקוחות
כבר השתחררו מהמשקפיים

ב-
laserויצאו לחופשי!

אף אחד
לא נולד עם

משקפיים
אז אין סיבה

שתישארו איתם.

1,000₪
הנחה!

since 1989

חצי עמוד עומד:עמוד שלם: פסגות, קר
פסגות, אסותא

חצי עמוד שוכב: פסגות, אסותא, קרקרעות ישראל, איירפקס, קר

סטריפ: אסותא, איירפקס, קר
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דמות ומופת. הרה"צ ר' משה סופר, 
כ"ק האדמו"ר מערלוי שליט"א



13 י"ז באדר א' תשע"ו 26/2/16

בעיצומה של הלוויית כ"ק האדמו"ר מערלוי זצ"ל, הוכתר בנו בכורו הגאון רבי 
משה סופר לממשיך דרכו של אביו והוכתר לאדמו"ר מערלוי  תלמידיו 
ומקורביו משרטטים פרופיל של מי שכבר בצעירותו הוטל אל לב ההנהגה 

עת כיהן כרב הקהילה בבני ברק, בלונדון וכאב"ד של חצר הקודש ערלוי

מרן  כ"ק  של  מרומים  לגנזי  הסתלקותו 
זצוק"ל,  סופר  יוחנן  רבי  מערלוי  האדמו"ר 
הותירה את חצר הקודש ערלוי אבלה ודוויה. 
כ"ק האדמו"ר זצ"ל, קומם מחדש את חצר 
ומוסדותיה  האיומה  השואה  לאחר  ערלוי 
המפוארים הפזורים בארץ ישראל, הם עדות 
למפעל חייו של האדמו"ר זצ"ל שעל אף שהגיע לארץ ישראל 
בשנים שלאחר השואה ולאחר שאיבד את מרבית בני משפחתו, 

נחלץ חושים להקים מחדש את מוסדות החסידות.
אל תוך החלל העצום שהותיר האדמו"ר זצ"ל, נכנס השבוע 
בנו בכורו הגאון רבי משה סופר שליט"א, שבמהלך ההלוויה 
יכהן  וכמי שמהשבוע הנוכחי  הוכתר לממשיך דרכו של אביו 

כאדמו"ר מערלוי וינהיג את בני עדתו.
האדמו"ר  לאביו  נולד  שליט"א  סופר  משה  רבי  האדמו"ר 
זצ"ל לפני ס"ט שנים ונקרא ע"ש סבו רבי משה סופר שאף הוא 

נקרא ע"ש סבו מרן החתם סופר זיע"א.
למעשה, האדמו"ר רבי משה סופר הוא דור שישי לשושלת 
הרבנים צאצאי החתם סופר זיע"א שהיה ראשון השושלת. בנו, 
זצ"ל,  סופר"  ה"כתב  בעל  סופר  בנימין  שמואל  אברהם  רבי 
המשיך את הנהגת אביו בהנהגת יהדות הונגריה והוא היה השני 
בשושלת. בנו של הכתב סופר, רבי שמעון סופר זצ"ל, שהיה 
השלישי בשושלת,  כיהן כרבה של ערלוי ונספה בשואה בשנת 
סופר"  ה"יד  בעל  סופר  משה  רבי  בנו,   .95 בן  בהיותו  תש"ד 
מרבית  עם  בשואה  הוא  אף  נספה  בשושלת,  הרביעי  שהיה 
יהדות הונגריה. בנו, רבי יוחנן סופר זצ"ל בעל ה"אמרי סופר" 
למשפחת  הרבנים  בשושלת  החמישי  היה  השבוע  שהסתלק 
סופר שליט"א  רבי משה  הבכור,  בנו  של  מינויו  סופר.  החתם 
לאדמו"ר השני של חסידות ערלוי הוא המשיך ישיר והחוליה 
השישית בשרשרת הרבנות המפוארת של משפחת החתם סופר 

שהצמיחה מאות גדולי תורה וראשי ישיבות.
במשך כל שנות ההנהגה הרבות, היה בנו הבכור של האדמו"ר 
למד  בילדותו  ערלוי.  חסידי  קהל  בקרב  ומופת  דמות  זצ"ל, 
בישיבת  למד  ובבחרותו  בירושלים  חיים'  'עץ  תורה  בתלמוד 
הוא  לגדולות.  שעדיו  בו  היה  ניכר  נעוריו  משחר  כבר  ערלוי. 
היה ידוע בהתמדתו העצומה בלימוד התורה ובצדקותו הרבה 

והנהגותיו אשר הפליאו כל רואה. 
חסידים שגדלו יחד איתו בתקופת הלימודים בישיבה העידו 
כי האדמו"ר שליט"א היה לומד במשך שעות רבות ברציפות 
הטהורה,  השמים  ויראת  המיוחדת  התפילה  עבודת  לצד 

שהקרינה על כל מי שסביבו.
מסטאניסלב-לונדון  הרבי  של  לבתו  נישא  לפרקו  כשהגיעו 
האברכים  בכולל  בתורה  מרצו  השקיע  מכן  לאחר  ומיד  זצ"ל 
של החסידות. לאחר מספר שנים מונה לרבה של קהילת ערלוי 

בבני ברק.
בשנות רבנותו הראשונות קנה האדמו"ר רבי משה שם של 
מנהיג קהילה אשר אוזנו קשובה לכל אחד ומידותיו התרומיות 
לתפילת  קום  משכימים  שהיו  אלו  החסידים,  כל.  לעין  בלטו 
שחרית, ידעו כי בכל יום בשעה 4:00 לפנות בוקר כבר ניתן היה 
לראות את רבי משה בהיכל בית המדרש כשהוא יושב ולומד 

בהתמדה וצולל לעומקה של הלכה.

להתגורר  משה  רבי  עבר  ברק,  בבני  ההנהגה  שנות  לאחר 
בלונדון סמוך ונראה ללחותנו הדגול. עם הגיעו ללונדון, מונה 
לכהן כרב קהילת ערלוי, כאשר גם שם הוא  מקפיד על סדרי 
שנטל  התורה  מהרבצת  כחלק  מסר  אותם  והשיעורים  הלימוד 

על עצמו.

זצ"ל  האדמו"ר  אביו  עבר  תש"ע,  בשנת  שנים,  כשש  לפני 
רבי משה  הבן  נקרא  אז  או  בשוויץ.  בעת שהותו  מוחי  אירוע 
בעבודת  ולסייע  אביו  לימין  לעמוד  כדי  ישראל,  לארץ  לשוב 

הקודש של הנהגת החסידות.
אסתר,  תענית  בצום  המוחי,  באירוע  לאחר שלקה  קצר  זמן 
ומחו"ל,  מהארץ  משפחתו  בני  כל  את  זצ"ל  האדמו"ר  כינס 
ביניהם גם בנו בכורו, והודיע כי בעקבות תשישות ובשל גילו 
הבכור.  לבנו  סמכויותיו  כל  את  להעביר  החליט  הוא  המופלג 
בכך, האדמו"ר זצ"ל  הביע את רצונו כי בנו הגדול רבי משה 

ימשיך את דרכו, בהנהגת הישיבה והחסידות.
כחצי שנה לאחר מכן ולאחר שנפרד מבני הקהילה בלונדון, 
לארץ-הקודש  חזרה  עלה  משה  רבי  הנוראים,  הימים  לקראת 
משה,  רבי  הבן  לישיבה.  בסמיכות  קטמון,  בשכונת  והתיישב 
נכנס  בישראל,  המתגוררים  לחסידים  כמעט  מוכר  היה  שלא 
זמן  בו  רמה,  ביד  זאת  עשה  והוא  המוסדות,  לניהול  בפועל 

שאביו עדיין המשיך בקבלת קהל חסידיו.
בשנים האחרונות, כיהן האדמו"ר שליט"א כאב בית דין וכרב 
הקהילה, וכל השאלות, הן בענייני הנהגה והן בענייני הלכה היו 
מונחות על שולחנו להכרעה. במקרים רבים היה מניח האדמו"ר 
שליט"א את השאלות להכרעתו הסופית של אביו זצ"ל שעל אף 
שגופו נחלש, רוחו הייתה איתנה. בכך זכה האדמו"ר רבי משה 
לשימושה שגדול יותר מלימודה כאשר לצד עמקותו ולמדנותו 

העצומה, זכה לשהות לצד אביו ולסייע בהכרעות הקשות.
בשנים האחרונות, כאשר תש כוחו של אביו האדמו"ר זצ"ל 
בנו  את  מינה  אז  או  לערוך את הטישים,  בכוחו  עוד  היה  ולא 
לקיים את הבאטעס בהם השתתפו החסידים וקנו מלוא חופנים 

קדושה והתעלות רוחנית.
תלמידיו מספרים על אישיות מיוחדת במינה הכובשת כל לב. 
שליט"א  האדמו"ר  בתורה,  העצומה  וגדלותו  פרישותו  "לצד 
"הוא  מתלמידיו.  אחד  סיפר  שלו",  המתפרצת  בלבביות  ידוע 
לומר  ואפשר  וברוגע  בנועם  מתייחס  אדם,  לכל  פנים  מאיר 
שלו,  ה'מענטשלכקייט'  לחבירו,  אדם  בבין  מושלם  שהוא 

האנושיות שלו, זה ממש 'חד בדרא'".
מהיקף  נפעמים  מולו  עמדו  כיצד  גם  מספרים  תלמידיו 
ידיעותיו בכל מכמני התורה, בהלכה ובחסידות, בדרש ובפשט. 
החתם  בעל  לזקנו  שליט"א  לאדמו"ר  לו  יש  מיוחדת  חביבות 
ממש.  כתלמידו  עצמו  רואה  ואף  נקרא  הוא  שמו  שעל  סופר, 
תלמידים מעידים כי האדמו"ר שליט"א יודע בעל פה שו"תים 

שלמים ודרשות שלמות של זקנו מרנא החתם סופר זיע"א.
דרשותיו של האדמו"ר שליט" עוד בכהנו כרב הקהילה הפכו 
לשם דבר. בית הכנסת היה מתמלא מפה אל פה, בשל כושרו 
מעמיק  תורני  פלפול  בתוכו  הכולל  דרוש  להעביר  הייחודי 

המתובל בדברי אגדה, דברי מוסר והלכה בחדא מחתא.
סופר,  צבי  שלום  רבי  הרה"צ  שליט"א,  האדמו"ר  של  בנו 
המכהן כרב בית המדרש ערלוי בשכונת עזרת תורה – גוש 80, 
הוא שעומד כיום לימין אביו שעלה השבוע על כס האדמו"רות. 
בחסידות מספרים כי מהיום על פיו ישק דבר בשל היותו מעורב 

בכל ענייני הקהילה.


ממשיך השושלת
הגאון רבי משה סופר שליט"א – דור שישי לחתם סופר הוכתר לאדמו"ר מערלוי

שבתאי פוגל 

בהספד בהלווית אביו כ"ק האדמו"ר זצוק"ל )צילום: אברימי ברגר(

)JDN בכתיבת אות בס"ת, נראה אביו האדמו"ר זצוק"ל )ארכיון

בקריאת קוויטעל ראשון בימי השבעה
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ביום שישי שעבר, כשהוא בן 93 - הלך לבית עולמו 
טרבלינקה,  ההשמדה  ממחנה  האחרון  הניצול 

שמואל וילנברג ז"ל.
בל'  שבפולין  בצ'נסטוחובה  נולד  וילנברג 
העולם  מלחמת  כשפרצה  התרפ"ג.  שבט 
באוקטובר  אך  הפולני,  לצבא  התנדב  הוא  השנייה 
שם  לטרבלינקה,  גורש  מכן  ולאחר  אפטא  לגטו  הועבר   1942
והוא צורף במחנה לאסירים שטיפלו  יהודים,  נרצחו 850 אלף 
במהלך  כי  סיפר  הוא  סלקציה.  שעברו  אחרי  היהודים  בחפצי 
עבודתו שם נתקל בבגדים של אחיותיו איטה ותמרה, שהיו אז 

בנות שש ו-24, שנרצחו במחנה.
בחודש אב תש"ג פרץ מרד במחנה, ווילנברג היה אחד מ-68 
נפגע  מנוסתו  במהלך  מהמחנה.  להימלט  שהצליחו  היהודים 
מכדור אקדח, אך הצליח להגיע חזרה לוורשה. בהמשך השתתף 
במרד ורשה. אחרי המלחמה קיבל וילנברג כמה מדליות ואותות 
גבורה מפולין, בין היתר עיטור הכבוד הגבוהה ביותר שניתן על 

ידי המדינה.
המדידות  על  כממונה  ועבד  לישראל  עלה  הוא   1950 בשנת 
במשרד השיכון. כשיצא לגמלאות החל לפסל ולצייר. יצירותיו 
הוקדשו ברובן לשימור זיכרון השואה ותערוכות שלו אף הוצגו 
האוטוביוגרפי  ספרו  לאור  יצא  ב-1986  הגטאות.  לוחמי  בבית 
על  מצולם  תיעוד  לאקרנים  יצא  ב-2014  בטרבלינקה".  "מרד 
חייו, "העד האחרון של טרבלינקה". כמו כן, במשך שנים נסע 

לפולין יחד עם רעייתו כדי לספר למשלחות נוער את סיפורו.
על  לספר  והרבה  חייו,  ימי  במשך  להתראיין  הרבה  וילנברג 
שזכר  כדי  שואה  בימי  היהודים  ושאר  הוא  שעברו  הזוועות 

השואה לא יישכח לעולם. 
בשנים האחרונות, מאז פטירתו של עוד ניצול מאלה המעטים 
שנשא  היחיד  למעשה  היה  הוא  טרבלינקה,  מחנה  את  ששרדו 
החי  הניצול  היה  הוא  מאוד:  והמחייב  הכבד  תואר  כתפיו  על 
במחנה,  היהודי  מהמרד  שנותר  והאחרון  מטרבלינקה  האחרון 
שב-13 חודשי פעילותו )מיולי 1942 עד אוגוסט 1943( נרצחו 

בו בגז וביריות לא פחות מ-850 אלף יהודים, כאמור.
לפני שנים בודדות אף הוזמן וילנברג לפגישה עם נשיא פולין, 

שהעניק לו בטקס מיוחד מדליית כבוד מיוחדת. 

"תגיד שאתה בנאי"
בשנת 1939, אחרי השתלטות הגרמנים על אזור צ'נסטוחוב, 
מפרכים  נדודים  נועזות,  בריחות  של  לסידרה  וילנברג  נקלע 
מזויפות  תעודות  עם  )"הסתובבתי  מסוכנים  זהויות  וחילופי 
- אביו,  בני משפחתו  לימים(. את הקשר עם  סיפר  שקיבלתי", 
המלחמה,  בנסיבות  עבר  לכל  שהתפזרו   - אחיותיו  ושתי  אמו 
איבד בשלב מוקדם. באוקטובר 1942, כשהתגורר בגטו אופטוב 
קילצקי, נשלח עם כ-6,500 יהודי העיירה למסע הרכבת הנוראי 

מזרחה - למחנה ההשמדה טרבלינקה.
גדול: אחד האסירים  נס  לו  אולם כבר בשערי המחנה אירע 
בשם  שלו,  ילדות  חבר  היה  הקורבנות  חפצי  במיון  שהועסקו 
אלפרד בהם: "אלפרד", סיפר לימים וילנברג, "ניגש למסור לי 
חוט לקשור בו את הנעליים ולחש לי באוזן: 'תגיד שאתה בנאי'. 
ולקחו   - בנאי  שאני  הצהרתי  אכן  חיי.  את  הציל  הזה  המשפט 
לא  איש  הגזים,  לתאי  שלחו  השאר  כל  את  הצידה.  מיד  אותי 

שרד".
שטיפלה  אסירים  לחוליית  הצטרף  במחנה  ימיו  בתחילת 
הגזים  לצריף  גברים  סלקציה:  שעברו  אחרי  היהודים  בחפצי 
ימינה, נשים לצריף שמאלה, והזקנים, הילדים, החולים והנכים 
- לצריף שעליו השלט "בית חולים שדה", שם ירו בהם הנאצים 
בעורף, מול בור פתוח: "היה נורא לראות את ערימות הבגדים 
והחפצים, כל אחד מייצג עולם אישי מלא. מסביבנו השגיחו כל 
הזמן קציני אס.אס ושומרים אוקראינים", סיפר וולינברג בראיון 

ל"ישראל היום".
נורא,  בחיזיון  נתקל  הבגדים  במתחם  עבודתו  מימי  באחד 
שהעלה דמעות כאב בעיניו כשסיפר זאת, גם 70 שנה אחרי. בין 
הערימות המסודרות ראה לפתע מעיל שלשרווליו נתפרה תוספת 
בצבע ירוק עז. הוא קפא במקומו: זה היה המעיל שתפרה אמו 
לאחותו הקטנה, שהיתה אז בת 6. "למעיל חוברה בחוט חצאית 
של אחותי הבכורה, איטה, בת 24. מיד הבנתי ששתיהן הגיעו 
על  שמרו  כאילו  צמודים,  נשארו  שלהן  הבגדים  לטרבלינקה. 

חיבוק אחיות אחרון. אני זוכר שבאותו ערב בכיתי".

משלוח חדש ומזוויע
בספר "אבות מספרים שדליץ", שהופק ויצא לאור ע"י ארגון 
תקופת  על  וילנברג  שמואל  של  עדותו  מופיעה  שדליץ,  יוצאי 
יהודים  של  גופות  להוביל  נדרש  בה  בטרבלינקה  אסיר  היותו 

שנרצחו על ידי הנאצים:
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הוא היה הניצול האחרון ממחנה ההשמדה טרבלינקה, ונדד בכל רחבי הארץ והעולם 
כדי לספר את סיפורו. השבוע הוא נפטר   שמואל וילנברג, הניצול האחרון 

מטרבלינקה, עשה הכל כדי להנציח את זכר השואה   הוא הוציא ספר שתיאר את 
הזוועות הנוראות שעבר הוא וחבריו במחנה, הדריך משלחות בפולין ועסק באומנות 
ובציור שהתקשרה לאותה תקופה בחייו   עדותו האחרונה של הניצול האחרון של 

טרבלינקה, על שרשרת הניסים שהובילה להצלתו מגיא ההריגה

השורד
האחרון

אלי שניידר
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של  ערימה  על  עבדתי  חם.  סתווי  בוקר  "היה 
סביבי  הבטתי  בחבילות.  לסדר  עלי  שהיה  מעילים, 
בזהירות כדי לגלות אם מתקרב איש אס.אס. חששתי 
עלי  שהגנו  המעילים,  מבין  מעבודה.  בטל  להיתפס 
מפני הקור, שלחתי מבט אל מגרש המשלוחים. הוא 
השזורה  הגדר  ליד  הערימה,  בצד  לגמרי.  ריק  היה 
לבין  המשלוחים  מגרש  בין  שהפרידה  אורן,  בענפי 
נערמה ערימה ענקית של  המגרש של מיון הבגדים, 
נעליים בגובה כמה מטרים. אסירים שכונו 'סנדלרים' 
עבדו מסביב לה. הם מיינו את הנעליים וסידרו אותן 
באורך  מגלב  ובידו  ה-אס.אס.  איש  זוגות-זוגות. 
מטר וחצי, המריץ את האנשים להחיש את עבודתם. 
מצעקות,  מתוחים  ורידים  בלטו  האדום  בצווארו 
פאולה  ארבייטן,  שנל,  "שנל,  צעק:  צרוד  ובקול 
בנדה", משמע – מהר, לעבוד מהר, כנופיית עצלנים. 
משתפי  של  צעקותיהם  נוספו  זה  של  צעקותיו  אל 
פעולה ושל אנשי אס.אס. אחרים. המגרש כולו רעם.

משלוח  ממושכת:  קטר  שריקת  נשמעה  "פתאום 
חדש נכנס למחנה. ואנשי ה-אס.אס. התפרצו למגרש 
המיון ובהצלפות מגלבים זירזו את האסירים להיכנס 
לרציף  התפרצו  ה-אס.אס.  אנשי  בעקבות  לרציף. 
בשתי  הסתדרו  הם  בידיהם.  ורובים  האוקראינים 
לבין  הרציף  בין  כפולה  חומה  מעין  יוצרים  שורות, 

המרפאה.
עם  יחד  לרציף  הגענו  ה-אס.אס.  באנשי  "רדופים 
אתנו  מאיים.  ברעם  לתוכו  שנדחפו  הרכבת,  קרונות 
במקום   – אחריהם  שמשכו  האדומים,  גם  הגיעו 
סוסים – עגלה מלאת שמיכות. השמיכות נמסרו לנו, 

אחת לכל צמד אסירים.
קולות  אלינו  הגיעו  בדרך-כלל  נעצרה.  "הרכבת 
הקרונות,  של  הקטנים  האשנבים  דרך  מרחוק.  כבר 
והיו מכוסים תיל דוקרני,  ששימשו להובלת בהמות 
הפעם  ומפוחדות.  מסוקרנות  פנים  תמיד  בנו  הביטו 
נראו  ולא  קול  נשמע  לא  דממת-מוות.  כאן  שררה 
משתפי  ה-אס.אס.  אנשי  גם  שתקו.  הכל  אדם.  פני 
פקדו  הם  לדבר.  שהתחילו  הראשונים  היו  הפעולה 
שסידרנו  החבילות,  את  הקרונות  אל  להעמיס  עלינו 
קודם לכן. הם סברו, כמונו, שהרכבת הריקה נועדה 

לחפצים. הקלגס מיטה, ציווה לפתוח את הקרונות.
"מבעד לחריץ הפתוח, שהלך והתרחב, נשמטה יד 
גוויות.  ילד. לפתע ראינו, שכל הקרונות מלאים  של 
גוויות של מבוגרים, גוויות של ילדים, גוש דחוס של 
גוויות אנוש עם עקבות ברורים של מכות-רצח ושל 

נקבי כדורים.
אותנו  הכו  מאחורינו,  עמדו  "האוקראינים 
בצעקות  שנל!"  "שנל!  וצעקו:  וברובים  במגלבים 
פקדו עלינו להוציא את הגוויות מן הקרונות ולהביאן 
העמסנו  הגוויות,  בליל  את  הפרדנו  המרפאה.  אל 
המרפאה.  לעבר  אותן  וגררנו  השמיכות  על  אותן 
השמיכות  מיועדות  היו  למה  לי,  התברר  עכשיו  רק 
שחילקו לנו. כשהאוקראינים מצליפים בנו ללא הרף, 
ידינו  שהרי  המכות,  מפני  פנינו  על  להגן  יכולנו  לא 

אחזו בשמיכות עמוסות הגוויות".

גם  נדרש  שבמהלכם  מספר,  שבועות  כעבור 
הגופות,  למדורת  הנספים  של  מסמכים  להשליך 
בניית  חדשה:  כפייה  לעבודת  נשלח  בעירה,  כחומר 
אסירים  עם  כורת  היה  בבוקר  למחנה.  העץ  גדרות 
נוספים עצי אורן ביערות הסמוכים, ואחר כך מצמיד 
ולא  יציץ  לא  שאיש  צפוף,  "צפוף  לגדרות,  אותם 
יחשוב להימלט". באחד הימים התיישב לנוח לרגע 
לבוא.  איחר  לא  והעונש  עץ,  בול  על  חבריו  עם 
כשאנשי  במעגלים,  שעות  לרוץ  אולצה  הקבוצה 
אס.אס מכים מסביב ללא רחם, פוקדים ליפול ולקום 
במהירות. אלה שגופם לא עמד במעמסה נשלחו מיד 
הנס,  למרבה  וילנברג,  שדה".  החולים  ב"בית  לירי 
שרד: "קיבלתי 25 מכות, אבל הייתי חסון, וגם הייתי 

לבוש היטב יחסית".
להימלט,  ניסו  שלו  הצריף  מדיירי  שכמה  לאחר 
לעמוד  הבלוק  אסירי  לכל  כנקמה,  הגרמנים,  הורו 
בשורות ארוכות בחצר: "חיכינו שיביאו מכונת ירייה 
ויהרגו את כולנו, אבל בסוף הם 'הסתפקו' ברצח של 
20 חולים ותשושים. אני זוכר שהלב שלי דפק מרוב 

אימה. איש לא נשאר גיבור ברגעים כאלה".

הבריחה: תחת מטר היריות
לתוכנית המרד הסודית במחנה טרבילנקה, שהיתה 
היה  לא  דווקא  וילנברג  במחנה,  למעטים  רק  גלויה 
לו שחברו  נודע  עצמו  ביום ההתקוממות  רק  שותף. 
הטוב אלפרד היה מהפעילים המרכזיים מתחת לאפם 
של הנאצים ימ"ש. ממש בדקה ה-90 אירעה תקרית 
המעורבים  כל  בחיי  לעלות  עלולה  שהיתה  מסוכנת 
עיתונאי  המתכננים,  אחד  המחתרתית:  בהתארגנות 
מחום  וכשקדח  בטיפוס,  חלה  מלבוב,  יהודי שהגיע 
קצין  באוזני  המרד  על  וידוי  פלט   - מהזיות  וסבל 

גרמני.
המחנה",  שער  לכיוון  בזיגזג  דידה  "העיתונאי 
אס.אס  קצין  שם  עבר  אז  "ובדיוק  וולינברג,  סיפר 
בשם מיטה, שהיה ידוע בכינוי 'מלאך המוות'. מיטה 
שאל אותו בלגלוג: 'אתה חולה?' והורה לו להתכונן 
 - לרגליו  ונצמד  נשכב  היהודי  בתגובה  למותו.  מיד 
יש  לחיות,  לי  'תן  והתחנן:   - מוחלט  טירוף  מעשה 
קונספירציה, אני אגלה לך הכל'. הקצין היה משוכנע 
בו,  לירות  אוקראיני  לשומר  והורה   - השתגע  שהוא 
אבל לא שם לבו לדבריו. אני, על כל פנים, כך הבנתי 

שיש התארגנות סודית".
ביום המרד עצמו, ראש חודש אב תש"ג, יום שהיה 
חם במיוחד, השתכשכו רבים משומרי המחנה בנהר 
בוק הסמוך. כאן ניצלו אנשי המחתרת בטרבלינקה את 
שעת הכושר: אלפרד מסר לידי וילנברג רובה קרבין 
גישה  בעלי  שאסירים  אחרי  הנשק,  ממחסן  שנגנב 
למבנה הערימו על המפקדים ושיכפלו מפתח למנעול 
הברזל. לאחר מכן, מיד עם פרוץ ההתקוממות דאגו 
האסירים להעלות באש את צריפי העץ במחנה - וזאת 
ומאקדחי  השמירה  ממגדלי  קטלני  יריות  מטר  תחת 

הקצינים הנאצים.

"נוצר בלגן גדול", סיפר וולינברג. "הכל מסביב 
רגע  בכל  באוזניים.  לנו  שרקו  והכדורים  בער, 
מישהו אחר נפל, ודילגתי מעל הגוויות. ידעתי איך 
להשתמש ברובה מימי ההתנדבות שלי בצבא, ואני 
הוא  אם  יודע  לא  השומרים.  באחד  שפגעתי  זוכר 
כשרבים  הגדרות,  לכיוון  ברחו  כולם  בינתיים  מת. 
נפגעים מקליעים ונופלים. בשלב זה ראיתי את חברי 
אלפרד, ששכב הרוג עם פצע בראש. לצערי, הוא לא 

זכה לברוח".
נפצע  שם,  שהייתה  והיריות  האש  במערבולת 
וילנברג ברגלו: "עברתי את גדרות העץ ורצתי לכיוון 
מסביב.  פיזרו  שהנאצים  גדולים  מתכת  מכשולי 
בדם.  התמלא  שלי  והמגף  חבטה,  הרגשתי  פתאום 
הייתי בטוח שנפגעתי מקליע, אבל אחרי המלחמה 
המכשולים  מאחד  מתכת  רסיס  היה  שזה  התברר 

הפיזיים".
לאחר שיצא מטווח האש רץ עם כ-200 ניצולים 
 68 המלחמה  סוף  עד  לבסוף  שרדו  )מהם  נוספים 
נוסף.  נס  חווה  שוב  ושם  סמוך,  כפר  לעבר  איש( 
בעוד שאר הנמלטים רצו בשתי קבוצות - זו לימין וזו 
לשמאל - וילנברג בחר להמשיך ישר לבדו. פעולה 
ושאלו  אחרינו  רדפו  "הנאצים  חייו.  על  שמרה  זו 
שלחו  כולם  ברחו.  היהודים  לאן  המקומיים  את 
אף  אלי.  לב  שם  לא  ואיש  הקבוצות,  בכיוון  אותם 
אחד לא חיפש אותי. אני זוכר שרצתי פצוע עשרה 
הסתכלתי  מרוחק  לאזור  וכשהגעתי  קילומטרים, 

אחורה וצעקתי בכל כוחי: 'שרפנו את הגיהינום!'"
במשך ימים חצה יערות, התחמק ממלשינים ונעזר 
בעוברי אורח. לאחר תלאות רבות, הצליח לעלות על 
עקבות אביו ואמו, ששרדו אחרי שהתחזו לפולנים 
אבא,  עם  הפגישה המרגשת  את  זוכר  "אני  נוצרים. 
ואיך אחר כך פתחתי את הדלת לאמא. לא סיפרתי 

להם מה שידעתי על אחיותיי", סיפר לימים.
עבורן  מזויפות,  תעודות  לעצמו  הנפיק  בוורשה 
במחנה  עוד  שקיבל  דולר  מאה  של  בשטר  שילם 
זה כסף שנמצא בין חפצי הקורבנות,  מידיד: "היה 
וידידי אלפרד דחף לי אותו ליד. גם בזה הוא הציל 
לפולנים  וילנברג  הצטרף   1944 באוגוסט  אותי". 

שלחמו בנאצים במסגרת המרד הגדול בוורשה.
ארבעה  ובמשך  לישראל,  עלה  החמישים  בשנות 
למדידות  הארצי  כממונה  כאמור,  עבד,  עשורים 

במשרד השיכון.
בתו,  השבוע  סיפרה  שלו",  האחרונה  "הצוואה 
מרכז  להקים  "הייתה  גלעדי,  אורית  האדריכלית 
הכל  כי  חשיבות  לזה  יש  בטרבלינקה.  מבקרים 
הושמד ומי שמגיע לשם ללא הדרכה לא יכול להבין 
את מה שקרה. אנחנו מקווים שנצליח להוציא לפועל 
את הצוואה הלא כתובה. הקמנו עמותה בשביל זה. 

ברגע שיהיה תקציב נוציא את זה לפועל".
זיכרון  כי  לאגדה  הפך  "אבא  כי  סיפרה  בתו, 
הוא  מאוד.  לו  חשובים  היו  והזוועות  טרבלינקה 
רצה להעביר את המסר ולספר את הסיפורים שבערו 
אחריו  השאיר  הוא  חייו.  משימת  והייתה  בנשמתו 
דורות של אנשים שפשוט נשבו בקסם האישי שלו, 
החוויות  את  להעביר  שלו  הייחודית  ובדרך  בלהט 
ודוגמא  מופת  היה  הוא  חווה.  שהוא  האיומות 
לכולנו של אומץ לב, תעוזה ושל אופטימיות עצומה 

ושמחת חיים אדירה".
בצום  לנאום  הספיק  עוד  וחצי,  כחודש  לפני  רק 
עשרה בטבת - יום הקדיש הכללי, ולספר את סיפורו 
 900 בפני  "לפיד" שבמודיעין,  בני-עקיבא  בישיבת 
סיפר  וילנברג  המשתתפים,  רב  באירוע  צעירים. 
לתלמידים את סיפורו מימי השואה ואף החזיק בידיו 
ספר תורה שניצל מהשואה. אבל חודש וחצי לאחר 
מכן נפרד מהעולם, ובכך הלכה לעולמה גם העדות 

החיה האחרונה - לזוועות טרבלינקה.


"אלפרד", סיפר 
לימים וילנברג, 
"ניגש למסור לי 

חוט לקשור בו את 
הנעליים ולחש 
לי באוזן: 'תגיד 
שאתה בנאי'. 
המשפט הזה 

הציל את חיי. אכן 
הצהרתי שאני 

בנאי - ולקחו אותי 
מיד הצידה. את 
כל השאר שלחו 
לתאי הגזים, איש 

לא שרד"



אנרדטת אבן שמנציחה את 
הבורות בהם נשרפו הקדושים

שמואל וילנברג מספר 
את סיפורו, בקרון הנצחת 

המרד במחנה טרבלינקה



יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי
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ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444
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היה מעניין לעקוב השבוע אחר הדיווחים על פטירתו של כ"ק האדמו"ר מערלוי 
זצ"ל, דווקא בתקשורת הכללית. לא, אל תדאגו. אף אחד מהעיתונים החילוניים לא 
הוציא מוסף מיוחד לזכרו אלא כולם הסתפקו בידיעה קצרה ולאקונית על פטירתו. 
אז למה מעניין? כי גם בידיעות הקצרות האלה, אף אחד מהכתבים לא כינה את האדמו"ר 

זצ"ל "הרב מערלוי". כולם כינו אותו, "האדמו"ר מערלוי". 
ורבנו". כלומר, מגיע  ניזכר, הם "אדוננו, מורנו  ראשי התיבות של "אדמו"ר", בואו רגע 
הכתב החילוני התל-אביבי, ומדווח לקוראיו החילוניים לא פחות ממנו, אם נפתח את ראשי 
נפטר  סופר,  יוחנן  הרב  ורבנו מערלוי,  מורנו  "אדוננו,  כך:  עצמה, ממש  בידיעה  גם  תיבות 
התקיימה  הלוויתו  בירושלים.  הדסה  החולים  בבית  האחרון  בשבוע  שאושפז  לאחר  אמש 
והוא נטמן  ויצאה מבית המדרש הגדול ערלוי שבשכונת קטמון שבבירה,  אתמול בצהרים, 

בהר המנוחות". 
תודו, חוץ מהמילה "זצ"ל" ושינויים קוסמטיים קטנטנים של תארים )"הגאון רבי" במקום 
"הרב"(, קשה להאמין שהידיעה הזאת פורסמה בעיתון חילוני ולא ב'המודיע' למשל, אבל זו 

אכן ידיעה שהופיע השבוע, ב'ישראל היום'.
אז יכול להיות שזאת הבורות של הכתבים שלעתים לא יודעים מהם בכלל ראשי התיבות 
הזמן  עם  התקבעה  "אדמו"ר"  שהמילה  להיות  גם  יכול  החרדי,  מהשיח  הללו  המילים  של 
השונים  לאדמו"רים  קוראים  למשל,  ליטאים,  גם  )הרי  הם  באשר  האדמו"רים  לכל  כתואר 
בשם "אדמו"ר"(, ועדיין, כשחשבתי על זה לרגע השבוע, נדמה היה לי שעליתי על סטרט-

אפ נחמד: יש דברים, שבסמנטיקה פשוטה פשוט אפשר לפתור. בראשי תיבות קטנים, נוכל 
להיכנס מהדלת האחורית לכל מיני מקומות שלא תמיד נותנים לנו בהם פתחון פה.

למשל, בעשורים האחרונים אנחנו מכונים "החרדים". "הציבור החרדי", "המגזר החרדי", 
"היהדות החרדית". כעת, הרי אנחנו כלפי עצמנו לא ממש צריכים את התואר הזה. אנחנו 
מתרבים",  )"החרדים  חוץ  כלפי  בעיקר  משמש?  זה  מה  כלפי  אז  אנחנו.  מה  היטב  יודעים 
נחליף את ההגדרה שלנו  לא  לי, למה שמעתה  תגידו  אז  וכן הלאה(.  "התפרקות החרדים" 
כ"חרדים", למשל להגדרה )הארוכה טיפה, אבל כבר תבינו מה היא תועיל לנו( "משה אמת 
ותורתו אמת ואנחנו בדאים", כשכמעט כל מי שעתיד להשתמש בה הם אנשים מחוץ למחנה?

הייתה  שיכולה  לידיעה  דוגמא  למשל  הנה  ובכן,  הזאת?  המשונה  מההגדרה  נרוויח  מה 
בארה"ב,  המתקדמת'  'היהדות  תנועת  "יו"ר  החדשות:  במהדורות  משודרת  להיות  השבוע 
)וכאן מגיעה ההקלטה  ואמר  'הכותל הרפורמי'  נגד  רוזנטל, תקף השבוע את המחאות  ג'ק 
בשידור מדבריו(: 'החרדים הבינו שהם מאבדים את שליטתם בארץ. הם הבינו שמוסדות הדת 

מתחמקים להם מבין הידיים לאחר המונופול הדתי שלקחו על מדינת ישראל'".
תנועת  "יו"ר  מחדש:  הידיעה  והנה  האחרת,  בהגדרה  "החרדים"  את  תחליפו  עכשיו, 
'היהדות המתקדמת' בארה"ב, ג'ק רוזנטל, תקף השבוע את המחאות נגד 'הכותל הרפורמי' 
ואמר )וכאן מגיעה ההקלטה בשידור מדבריו(: 'משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדאים' הבינו 
הידיים  מבין  להם  מתחמקים  הדת  שמוסדות  הבינו  הם  בארץ.  שליטתם  את  מאבדים  שהם 

לאחר המונופול הדתי שלקחו על מדינת ישראל'".
הבנתם? ראיתם איזה מסרים אנחנו יכולים להעביר בסמנטיקה פשוטה? בשינוי פשוט של 
הגדרה בלבד, אנחנו יכולים לגרום לראש ארגוני הרפורמים לבוא ולומר: משה אמת, ותורתו 

אמת, ואנחנו הבדאים.

אוי, כמה ירדנו בחודשים שעברו על התל-אביבים המנותקים שאין להם בעולמם 
דאגות של איראן/חיזבאללה/דאעש/פיגועים/שכר נמוך במשק, וכל מה שמעניין 
ופיצוץ גשר  אותם בחודשים האחרונים הן רק עבודות הרכבת הקלה בתל אביב 

מעריב, שפוצץ בשידור חי.
לי שאני מפסיק לצחוק על  נדמה  וכעת  זה כבר הגיע לבני ברק.  זה כבר כאן,  אבל הנה, 
התל-אביבים. באופן קבוע אני נוסע כמה פעמים בשבוע על ציר ז'בוטינסקי בגוש דן, שמוביל 
מפתח תקווה, עבור דרך בני ברק ורמת גן, לתל אביב. ונסיעה של כמה דקות עד היום בצומת 
ולא  אחת  פעם  לא  שעה.  רבעי  לשלושת  השבוע  הפכה  ואהרונוביץ,  ז'בוטינסקי  הרחובות 
פעמיים. כמעט בכל פעם, וכמעט בכל שעות היממה. העבודות הנרחבות שם באזור לצורך 
בניית התשתיות לרכבת הקלה שכנראה תקום אי שם לקראת שנת 2078, הפכו את האזור שגם 

ככה עמוס כמה פעמים ביום, בבוקר ובצהרים, לכבישים שפשוט אי-אפשר לנוע בהם.
אז צחקנו והסתלבטנו קצת על התל-אביבים שכל מה שמעניין אותם הם הפקקים ברחובות 

אלנבי ומקווה ישראל, אבל באמת נדמה לי שהגיע הזמן לבקש סליחה.
כרגע, לא נעים להגיד, לא כל-כך מעסיק אותי שהנציג החרדי בעיריית ירושלים היה או 

נפקד מההצבעה המהותית, לא מעניין אותי במיוחד מצבם של מיכלי האמוניה הרעילים בנמל 
חיפה, ולא מעסיקה אותי לרגע האמירה האומללה של הרמטכ"ל איזנקוט.

כרגע אני עסוק בשאלה המהותית יותר: איך למען ה' אני יוצא מהפקק הזה?

החליפו לי את רופא השיניים. את זה גיליתי השבוע כשהגעתי לתור שנקבע מזמן, 
וגיליתי שהרופא אותו אני מכיר שנים, שנהפך כבר לידיד נפש, כבר לא שם. הוחלף. 
וזעמתי. נכון, הרופא החדש נראה לא פחות מקצועי ממנו, גם הוא בעל ניסיון 

וכישורים, אבל, ואבל גדול: הוא שתקן.
ורופא שיניים הם שני האנשים שתרצה או לא, בכל פעם אתה נמצא אצלם לפחות  ספר 
לעשר דקות-רבע שעה בהן הם עובדים ואתה יושב כמו גולם, נתון לחסדם. אז מה עושים? 
מדברים. וכך פיתחתי עם רופא השיניים והספר שלי במשך הזמן שיחות ארוכות על הכל: על 

פוליטיקה, על עניינים תוך-חרדיים, על העדפות תרבותיות, נופשים, על אוכל ועל מה לא. 
המעלה הנוספת שיש דווקא בהם היא לא פחות חשובה: שהבמה כולה שלך. הרי כשתדבר 
עם חבר על נושא פוליטי כלשהו, תמיד יהיה לו מה לענות. הוא יתווכח, יסביר, יתרץ, ויעצבן. 
אבל הספר ורופא השיניים? הם עסוקים בעבודתם, ורק פעם בשתי דקות, משחילים מילה או 
שתיים בתוך הנאום חוצב הלהבות שאתה נותן לפניהם: "נכון". "צודק". "לא חשבתי על זה". 

"זווית ראייה מקורית". 
מי צריך יותר מזה?

הבחירות  את  ביחד  איתי  שהעביר  השיניים  שרופא  לראות  השבוע  נדהמתי  כה  ולכן, 
האחרונות לכנסת, פשוט הוחלף. ברגע. בלי להודיע. בלי להיפרד.

אין, קשה, קשה לחיות במדינה הזאת.

התורה  אומרת  הלוחות",  על  חרות  והמכתב...  המה,  אלוקים  מעשה  "והלוחות 
ש"כתב  לנו  מספרת  שבת  במסכת  והגמרא  תישא,  כי  פרשת  השבוע,  בפרשת 

שבלוחות - נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ".
ידי  על   - אומר  הרמב"ם  אז  ה'?  לאהבת  להגיע  ניתן  איך  חכמה':  ה'משך  כך  על  אמר 
התבוננות בטבע, בגאונות שבכל דבר הכי קטן שנמצא מסביבנו, ואילו ספר 'החינוך' אומר 
- על ידי התורה. כלומר, למד ה'משך חכמה', אפשר להכיר את ה' גם מבפנים וגם מבחוץ. 
התבוננות  ידי  על   - מבפנים  ואילו  בטבע,  התבוננות  ידי  על  הרמב"ם,  שאמר  כמו  מבחוץ, 

בתורה, הלימוד וההתעמקות בתורה, שכמובן מביאים לאמונה. 
זו אם כן כוונת הגמרא במסכת שבת, שהכתב שבלוחות נקרא הן מבפנים והן מבחוץ.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שהתור ה"קצר" לכאורה שנכנסתם אליו אחרי הקניה בסופר, התברר כתור הכי ארוך 
לבטל  רוצה  נזכר שהוא  ומאידך  מזומן,  לו  לפניכם שכח שחסר  ההוא  כי  בחנות, 

שלושה מוצרים והוא גם עושה משלוח?

עניין של ניסוח

חמש יחידות // חנני בלייך
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 בסוף היא אולי תבוא, אבל בינתיים אי אפשר לזוז. הדמיית הרכבת הקלה בגוש דן
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ביום ההולדת העשרים וחמש של דני, הוא התחיל 
קצת לחשוב על החיים.

כלומר זה לא שהוא לא חשב עד עכשיו, אבל עד 
עכשיו הוא הרגיש שהוא עדיין צעיר מכדי לחשוב 

מחשבות כאלה באופן מסודר. 
היו צצות באופן אקראי ברגעים  מחשבות מהסוג הזה 

מסויימים, אבל לאחר מכן פשוט חולפות להן.
אבל עשרים וחמש, חשב דני לעצמו כשהוא מטלטל בהיסח 
הדעת את השעון שקיבל במתנה מרעייתו, עשרים וחמש זה 
חתיכת גיל, אי אפשר שלא לעצור ולחשוב מחשבות בסגנון 
"החיים שלי, לאן", או "האם אני בדרך לממש את השאיפות 
שלי?", כלומר עשרים וחמש? לפני רגע בכלל הייתי ילד 
שמתרוצץ בחיפושים אחרי עצים למדורת ל"ג בעומר השכונתית, 
או נער שלומד בחברותא בעוד "משמר" בישיבה הקטנה, איך 

החיים רצים...
אז הנה אני חושב את זה, חשב דני לעצמו בשעה שקם מן 
הספה, ואז הוא נזכר במשהו שעליו לעשות והמשיך הלאה אל 

תוך עשרת השנים הבאות.

  

 ביום ההולדת השלושים וחמש של דני, הוא התחיל לחשוב 
קצת יותר ברצינות על החיים.

כלומר זה נכון שבגיל עשרים וחמש הוא כבר חשב את הסוג 
הזה של המחשבות, אבל אז הוא היה בן עשרים וחמש, שזה 
בסך הכל לא כזה גיל מבוגר, וכשמסתכלים מגיל שלושים 

וחמש על גיל עשרים וחמש זה נראה כמו בדיחה. 
כלומר, אלו שינויים מהותיים עוברים על האדם בין שני 
הגילאים. אז, הוא היה ממש צוציק, עם ילד אחד בקושי, ללא 
דאגות, וגם על החיים הקלים האלה הוא עשה פרצופים מפה 
ועד להודעה חדשה. והיום? שבעה ילדים )הגדול כבר נכנס 
לישיבה מצויינת(, כרס, פרנסה בדוחק אבל ה' עוזר, מה עוד? 
פתאום הילד בן העשרים וחמש רואה שהוא מסוגל ליותר אה?
אבל עכשיו ברצינות, שלושים וחמש זה חתיכת גיל, הוא 
כבר מתחיל קצת להלבין בצד השמאלי, אולי קצת בטרם עת, 
אבל אמא שלו אמרה שזה קורה כשלא עושים הליכות כל יום. 
נו נו, לא מתווכח, אבל בעצם מה הוא הספיק עד עכשיו, מה 
עם הדברים שעליהם חלם  בגיל שמונה עשרה? השינוי הגדול 
שיעשה דני בעולם, כאדם מהסוג שלא מוותר על כלום ורק 

רוצה להתקדם, הן ברוחניות והן בגשמיות. 
הוא רצה פעם להתחיל לעסוק ב"קירוב", כולם אמרו שיש 
לו את זה, )טוב, אם מחשיבים גם את הדודה גילה ואת סבתא 

מנוחה עליה השלום שממש אחזו מהכישרון שלו(, והאמת 
שפעם אפילו יצא לו להתווכח עם איזה נהג מונית והוא ממש 
השתכנע, כלומר הנהג, והוא עצמו די נהנה מהעניין, אבל חוץ 
מזה ועוד איזו שבת של ערכים שגיסו אירגן לו, הוא לא ממש 
נכנס לתחום, והאמת שהוא באמת צריך לעשות עם זה משהו.

בגיל עשרים וחמש, זה לא כזה בוער, אבל עכשיו? בגיל 
שלושים וחמש, זה עכשיו או לעולם לא, כך חשב דני בהחלטיות 
ומיקד שוב את עיניו שנדדו באופן לא רצוני אל שאריות העוגה 
שביתו הכינה לו לכבוד ה"יומולדת" )"מה היא כבר יודעת 

לעשות כאלה דברים?!"(.
אבל אז אישתו קראה לו מהמטבח שגינזבורג מהגמ"ח צריך 
אותו, והוא מיהר בהיסח הדעת הישר אל תוך השנים הבאות בחייו.

  

ביום ההולדת הארבעים ושמונה של דני, הוא כבר ממש נלחץ.
כלומר, שלושה נכדים זה לא צחוק, הרהר דני בעודו חופן 
כמה ארבעס טריים שהדודה לאה שלחה לו. מי בכלל חשב שיום 
אחד הוא יהיה "סבא דני", עם הסוכריות, הצביטות בלחי והכל. 
כאילו רק אתמול הגדול שלו נכנס לישיבה קטנה, והיום הוא 
כבר עם שני פיצקאלאך )הילדים אומרים שכשהוא משתמש 

במילה פיצקאלאך הוא נשמע מבוגר לאין ערוך(.  
הכדורים, לחץ דם, סוכר קצת גבוה, כל מיני עניינים שאותם 
הוא נהג לכנות פעם "עניינים של זקנים" הפכו לחלק ממרוץ 
החיים שלו, כמו המושגים "חובות" ו- "לחתן ילדים" שהיו 
השמות הזוכים במצעד של העניינים שתפסו את מוחו בתקופה 

האחרונה. אבל לא מתלוננים, שאלו יהיו הצרות שלנו.
שוב תפסו אותו מחשבות על מימוש עצמי וחלומות של 
נעורים, נהההה, על מי אני עובד? הוא חשב לעצמו בזעף, עובר 
בטל שכמותי, אני כבר לא נער צעיר בן שלושים וחמש שיכול 
לתכנן לעצמו את החיים בנחת, אני בשלב בו החיים מתכננים 
אותי. המסלול מוכן, פשוט התחל בנסיעה, תודה רבה לך ג'י פי 
אס נחמד, מלמל דני לעצמו, אבל לא תודה, אני מעדיף לנהל 
לעצמי את החיים שלי, אוי ויי, התחלתי לדבר לעצמי, טוב אני 

לא אספר לאף אחד.
מי לקח מפה את הארבעס של דודה לאה? הוא נזעק והמשיך 

אל תוך השנים הבאות.

  

 , י נ ד ל  ש ה  נ ו מ ש ו ם  י ש י ש ה ת  ד ל ו ה ה ם  ו י ב
המפתחות. את  שם  הוא  איפה  להזכר  ניסה   הוא 
כלומר, קורה לפעמים ששוכחים איפה מניחים את הצרור 

המתכתי הזה, אבל זו היתה כבר הפעם השלישית היום ודני 
התחיל לחשוד בעצמו שהוא מתחיל "לאבד את זה".

הוא תירגל לעצמו כמה תרגילי זיכרון, אבל התייאש לבסוף, 
והחליט שהוא בסדר וגמרנו.

הוא פתח את המתנה שנכדתו שלחה לו, )"לסבא דני האהוב 
שלנו, יום הולדת שמח"( ומצא את עצמו מביט בתמונתם 
המשותפת שצולמה חמש עשרה שנים קודם לכן, איי זיסקייט! 
הוא המהם לעצמו בחיוך, )את המילה "זיסקייט" הוא התחיל 
להגיד מאז שנהיה בן שישים(. מי היה מאמין! איך השנים 

עוברות מהר...
כלומר, מה זה מהר, הוא הרגיש כשהן עברו להן, בעיקר 
מאז שהלב התחיל לעשות בעיות, ובגדול היתה לו גם תאוריה 
שהזקנה הופכת את החיים לאיטיים יותר באופן כללי, אולי 

מכיוון שאתה כבר לא ממהר לשום מקום.
לאחרונה הוא נתקף בנוסטלגיה לעיתים קרובות. ולא עבר 
שבוע שבו לא פתח אלבום תמונות. הוא נמשך במיוחד לתקופת 
צעירותו, הנה הוא עומד שם זקוף כמו תורן של ספינת מפרש, 
מלא אמביציה וביטחון, מתכונן לכבוש את העולם. מה תכננתי 
להיות? הוא כבר לא זכר במדוייק, אבל זה לא ייאמן איך שפעם 
היה במצב הזה בעל היכולת לעשות ולשנות, ועכשיו... איפה 

המפתחות.
הוא אהב לשמוע את הנכדים שלו מדברים בינם לבין עצמם, 
לא משום שהוא רצה לשמוע מה קורה בעת החדשה, אלא 
משום שהוא אהב לשמוע את הטון הבטוח והשאנן שלהם, 
הם עדיין יכולים להרשות לעצמם להיות שאננים, אני צריך 

לדאוג לעתיד שלי.
אינגאלאך, תפסיקו לספר בדיחות שמה, מה למדתם השבוע?

  

ביום ההולדת השמונים ושתיים של דני, הוא ישב עם ניניו 
בחדרו בבית האבות.

הוא לא דיבר הרבה, הוא היה בעיקר שקוע בעצמו. הוא 
חשב על כך שבסך הכל מה שקרה איתו אולי לא כל כל משנה 

כל עוד המשפחה שלו ממשיכה את דרכו,
סבא, תראה מה חני הכינה לך לכבוד יום ההולדת, אמר קובי, 
ודני הביט בציור צבעוני שתיאר ילדה וסבא בקווים כלליים 

מאד, כשהם צועדים יד ביד.
 זה יפה, אמר דני, זה יפה מאד, אבל לאן הילדים הולכים?

הנינים, הביטו זה אל זה במבוכה, כשהם משתדלים להבליע 
חיוך עצוב, הם לא הבינו שהוא היה צלול לחלוטין כשדיבר.



יומולדת

משל ושנינה // משה ולדר
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