
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א
 

    ימתי צריך ללוות כסף כדי א     ?                                 
 לקנות צורכי שבת ?                               .
ואם  כונות ילווה.אם יש לו מש !                            .

על יסמוך ו ילווה ,אם יכול להשיג ,אין לו משכונות
וכנאמר: "לוו עלי ואני  ,ה' שיעזור לו להחזיר

ה בכהאי ומשמע שלא ילו עטרת זקניםבאך  .פורע"
 אלא אם כן משער שיהיה לו איך לפרוע. ,גוונא

או  ,האם מותר ללוות בריבית לצורך סעודת שבת ?
 סעודת מצוה ?

רק  שמותר ללוות בריבית ברורה משנהדעת ה !
וריבית, אפי'  מגוי, או מישראל בדרך המותרת.

פסק  הלכה ברורהמדרבנן אסורה בישראל. אולם ב
 ., ע"שבנכרי "שוכ ,שריבית דרבנן מותרת בישראל

שבת הגדול  -פרשת מצורע   

18:33       19:47       20:33                   

              18:48        19:49        20:30   

              18:40        19:49        20:30   

              18:49                19:48            

     20:29  

 

18:33       19:47       20:33                   

              18:48        19:49        20:30   

              18:40        19:49        20:30   

              18:49                19:48            

     20:29  

 

18:33      19:47       20:33                    

18:48       19:49        20:30                 

18:40       19:49        20:30                 

18:49                 19:48                 20:29  

 ו."התשעח' ניסן , 142 ןגליו ,בס"ד
 .גליון מוגדל במלאות עשור לפטירת הרב זי"ע

ע"הרבקה בת חיה לע"נ   

 

 

 

 

עשור לפטירת מו"ר ועט"ר הגה"צ עמוד 

זצוק"לנתן בוקובזה החסד הרב   

יום שני י'  –שבת הגדול, י' ניסן התשס"ו 

 ניסן התשע"ו.

 הדלקת הנר

r 

 יציאת שבת

 
 

 זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו" )יד, ב("                         
    נוטלים הימנו את מצוותיו וזוקפים אותן  ,מר ב'חובת הלבבות' כי בשעה שאדם מדבר לשון הרע על חבירואנ                             

             לפיכך אמר הכתוב: "זאת את חטאיו של זה לבעל הלשון הרע.  לזכותו של האדם המדובר, ומאידך מעבירים                        .

     הר וחוזר בתשובה, נשארת התורה שהוא רק החל מיום זה, בו הוא מיט –תורת המצורע ביום טהרתו"  תהיה                           .

     לומד שייכת לו וברשותו, אבל עד כה נזקפה כל תורתו לזכותו של האדם, שעליו דיבר לשון הרע, ולא הייתה                            .
 (ארץ צבי)                                                                                                        שלו...                              . 
 

 ג(-"והובא אל הכהן. ויצא הכהן" )יד, ב
 ? אם יצא הכהן אל המצורע מחוץ למחנה, מהו איפוא פירושו של "והובא הכהן"• 

: "זאת תהיה תורת שמרמז כאן הכתוב וזהוכל התורה והמצוות של המדבר עליו. ברם, ידוע שהמדבר לשון הרע על חבירו, נוטל הלה את 
תורה זו מובאת לזכותו של הכהן, כלומר  –"והובא אל הכהן"  –זה סופה של תורת המצורע, אשר דיבר לשון הרע  –המצורע" )יד, ב( 

 הצדיק שעליו דיבר רעה, שכן על פי רוב מדברים לשון הרע על הצדיקים, מנהיגי הדור, שנקראים בשם "כהן".
 )כתב סופר(

התורה מרמזת בזה, שאפילו כשהמצורע עודינו מחוץ למחנה, עליו לעורר את עצמו לתשובה ולשאוף שיבוא אל הכהן כדי להיטהר, על • 
ידי מחשבתו להיטהר, יובא אל הכהן ויתקרב אל הטהרה. רק אם מצידו מתעוררת שאיפה לתשובה ולטהרה, אזי "ויצא הכהן אל מחוץ 

 )שם משמואל( .                 מביאה לידי 'אתערותא דלעילא' לתתא'ד תערותאאכן מטהרהו מטומאתו. ה', ואיו הכהןיוצא אל –למחנה" 

 

 כבוד   

 ומסירות..
 

במלחמת העולם הראשונה, כשכיהן 

אלחנן וסרמן הגאון הקדוש רבי 
זצוק"ל הי"ד, כראש מתיבתא 

בישיבת מילוביץ, הוא נסע פעם 

כדי לגייס תרומות , לעיר מינסק

 לישיבה.

אף שהיה טרוד באיסוף הממון, זכר 

לשלוח הודעה מאכסנייתו לבית הרב 

ואמר  ,הורי אחד מתלמידי ישיבתו

להם שהוא נמצא כעת בעירם 

ומתכנן לחזור לישיבה, ולכן אם 

ברצונם יוכלו לשלוח עימו משהו 

כך עשו ההורים, ורבי אלחנן  .עבור בנם

 .לא ראה בכך שום פחיתות כבוד

 

 )יד, ד( ושני תולעת""        
 שליט"א: ר צמח מזוזסיפר הג"

 מספר היההי"ד, , הגאון הקדוש רבי מצליח מזוז ל"זצ אבא

 לו תהיהיש ,אלשריף מאירבשם  יהודי היה שבתונס לנו

 היה אלא ,שחרית לתיתפ אחר בבוקר לעבודה יוצא היה לא אבל ,משישל  חנות

 ולכן ,שלו הילדים את למדסיים לש ועד ,שעור מדול שבשי עד לצאת שלא מקפיד

 שכולם בזמן בו, 11:45 –ב  גם ולפעמיםבבוקר,  11:30 – ב לפחות לחנות מגיע היה

 אחר רק חוזרים והיו ,לאכול הביתה והולכים 12:00ה בשע החנויות את סוגרים היו

 ,הערב עדלעבוד  14:00בשעה  הצהרים
 אומר היה הוא, אך האחרונה שעה ברבע לעבוד באעל ש עליו צוחקים היו כולם

 מכאן", תעשה ך אשרייד מעשה בכל אלקיך 'ה יברכך למען" בפסוק כתובש להם

 את לקיים צריך אני, "כתוב לאד לעבו כמהאך  ,לעבוד חייבים - לעשות שחייבים

 ה"בטוח שהקב ואני ,אותה פותחו לחנות בא אני" אמר, "ולכן לעבוד חובתי ולצאת
 ."שלי הפרנסה את לי ישלח
 בשעה ,מאוחר והגיע לחנות התעכבהוא ו ,קשה בסוגיא מתעמקמאיר  היה אחד יום

 אני" ,כרגיל להם ענה הוא ,שלו החברים כל עליו צחקווכש ,שכולם סוגריםכ 12:00

 ך" "...אלקי' ה יברכך, "שלי דרךה את משנה לא
 רואה הוא והנה, שומם השוקו סגורותהיו  החנויות כבר כל שעהע רב אחרי

 אריג ול ישהאם  ושאלולחנותו  ונכנס הם ,גמלים גבי על סוחריםת שמגיעים קבוצ

 יקרהסוחרים שהמחיר  לו אמרו, מחיר להם נקבשיש ויש, ו שיבה והוא, זה ואריג זה

הסוחרים  סבבושימכור לכם",  אחר מישהו חפשו לכו, בבקשה: "להם ענהי, דימ
 אריגי את לקחו, אליו חזרו ,ממהרים היו הםר, כיון שסגו הכלש וראו ,השוק בכל

 ויצא במגירהו ל שילמומאיר את הכסף שהניח  ! ... אחד חוט אף הותירו ולא המשי
 לדרכו מאוחר מעט יותר מהשעה בה היה יוצא תמיד.

 ושאלוהוכש ,הםיתיולחנו חוזריםה חבריופגש את  הוא בדרך

י' בשבת הגדול  // .ואהרן משה אחותע"ה,  הנביאה מרים נפטרה, ז"בתפ בשנת זה ביום כי, צדיקיםה תענית הוא בניסןי' יום 
 .מו"ר הגה"צ הרב נתן בוקובזה זצוק"ל, גדול הדור בעבודת החסד ,נפטר לאחר שנה של ייסורין קשים ומרים ,בניסן התשס"ו

 שבת )של האדם( הגדול                    

השבת פרשת מצורע, היא גם  שבת                                   
 הגדול.                               . 
בין   קשר למצוא  אפשר  נבקש,   אם                              .

 , בין שבת הגדול לנגע הצרעת.הדברים
 ,דברי משה רבינוגלות מצרים והייסורים בעבודת הפרך, היו לפי 

דוברי לשון הרע, וכמו שכתב  -דלטורין ישראל ם עבגלל שהיו ב
 רש"י על דברי משה "אכן נודע הדבר" )שמות ב, יד(.

 בר לשון הרע.בצרעת בגלל שהוא מד גם מצורע נענש
ל המצורע החוטא אים עורעת בה קהש ,אם כןכמה מתאים, 

 בלשון ועל תיקונו וטהרתו, יחול בשבת הגדול, שבאה בגלל
נוקו מחטא כשממצרים שנגאלו ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא 

 .הלשון
ה, וכמו שמאריך על כך מרן החפץ והוא סימן לגאו לשון הרע

רק מאחר והאדם גאה  -חיים זצ"ל בספרו, ההיגיון פשוט 
 ומרגיש מעצמו, הוא מסוגל לזלזל ולדבר סרה בחבירו.

חסד לעומת זאת הוא סימן לענווה, אדם החושב על השני ונותן 
 משלו, זהו סימן שאינו שקוע בעצמו ורוחו אינה רמה וגסה.

, שבת של גאולה, שבת שמסמלת ענוה זוכמה סמלי הוא ששבת 
מורינו עמוד החסד  ,היא גם השבת בה נלקח לעולמו ,ונתינה

 זצוק"ל, לפני עשר שנים.נתן בוקובזה הגה"צ הרב ורבינו 

בדיוק כשסיים לעסוק בחסד, המחלה התגלתה אצל הרב 
האדירה שהייתה בשנת התשס"ה,  'קמחא דפסחא'בחלוקת ה

ודאג לחלק מזון, ממון ולבוש  בה הרב עמד שעות ארוכות בחוץ
 .לאלפי יהודים

צומם של והמחלה ההיא הביאה גם להסתלקותו של הרב בעי
 שהיו שיא של פעילות התורה והחסד הרבים שיצר.אלה ימים 

 שבת הגדול הייתה גם יום הסתלקותו של האדם הגדול הזה.
צרפנו לעלון צרור זכרונות שכתב עבורינו אדם שזכה להיות 

רב זצ"ל, הסיפורים מבהילים, אם לא ששמענו אותם קרוב אל ה
מכלי ראשון ממש, מאדם שקול ונכבד המספרם בהתרגשות 

 רבה היה קשה להאמין להם, אך המציאות עולה על כל דמיון.
היה אומר שכל הסייעתא דשמיא לה הוא זצ"ל נזכור כי הרב 

מגיעה בזכות החסד שלו ומסירותו לכל יהודי באשר הוא,  ,זוכה
 והניסים הם רק נספח מסייע ולא העיקר.המופתים 

לקחת ולשאוב מלא חופניים העת הזו היא הזמן המסוגל ביותר 
 מדרכו המופלאה של הרב, דרך החסד.

 יהי זכרו ברוך וזכותו תגן עלינו.
∞ ♦ ∞ 

 :המשך 'לאור הפרשה'                
 שתדלהוא ימחר שכן, ו להם השיבם, היו משהוהאם מכר 

 .חיהרוו מכר מה םהל ראהיו יותר מוקדם להגיע
ם ובא עוריו בהקדיש את סיים ,השתדלותמאיר  עשה תמחרל

החנות  את פתח ,, הוא קרא לחביריולחנות 11:20ה בשע
שמא גנבים היו  –נבהלו  ,ריק שהכלכולם  וראו ,בנוכחותם

 מלאה כולהש וראו את המגירה להם פתחאצלו. אך אז הוא 

 אניואילו  ,מרויחים קצת יום כל אתם, אמר להם: "בכסף

 ת" !בחנו הוהשאני ש מועט בזמן לי הרבה תןונ ה"הקב
 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 
 ליבלי פרוסטיץ  - צדפרק   

 

 כזכור הגיע השבתאי נחמיה חייא חיון
 אמשטרדם והגיש את ספרו לבדיקה.אל 

כן, כבר ארחו בני הקהילה הספרדית באמשטרדם אמנם כשנה לפני 
הג"ר אברהם יצחקי זצוק"ל, )עליו כתב היעב"ץ  ,את החכם הירושלמי

"(, שהיה "כמדומה שהיה ארוך, גבור, גבוה מכל העם, משכמו ומעלה
מטיל החרם הראשון נגד נחמיא, וכלשון הגר"מ חגיז: "קרא בקול גדול 

התועב חייא חיון... כל חכמתו נגד זקני העיר והרב שלמה אאיליון, ש
היא מצד סטרא אחרא", אך מן הסתם חכמי העיר לא קישרו בין 

 אל דמות השד"ר המקובל מארץ ישראל שהציג נחמיה. ,אזהרתו זו
את חוסר הידיעה הזו ניצל נחמיה עד תום, הוא אף העיז לפנות אל 

וביקש ממנו  ,המתנגד החריף לשבתאים, הגאון ה'חכם צבי' זצוק"ל
 הכנעה רבה שיקדיש מזמנו היקר ויעיין בספרו.ב

ה'חכם צבי' נרתע מהופעת נחמיה בביתו, אך נחמיה הערמומי הציג 
את עצמו כאדם אחר הנושא במקרה את אותו השם של חיון השבתאי 
ששמועתו הרעה הגיעה ל'חכם צבי', ואין לו חלק ונחלה עימו, השקר 

 לא בדק אחריו.פעל את פעולתו' והגאון הסיח דעתו מנחמיה ו
משה חגיז זצוק"ל, כשליח אנשי  באותה עת שהה באמשטרדם הג"ר

ירושלים, ופרנסי הקהילה הספרדית פנו אליו שיבדוק את תוכן ספרו 
של נחמיה, רבי משה שהיה בקי גדול בדרכי השבתאים ודעותיהם מצא 
בספר את הרמזים הרבים לדעות הכפירה הללו, הוא פנה מיד ל'חכם 

ו ללחום בנחמיה, רבי משה ידע לספר על נחמיה מתקופת צבי' ועורר
 .שהותו בארץ ישראל, ואיך שהחרימוהו רבני ירושלים לפני שנים רבות

עתה הזדרזו הוא וה'חכם צבי' להודיע ל'אנשי המעמד', הם פרנסי 
שחיון הוא איש בליעל, ספרו ראוי  ,הקהילה הספרדית באמשטרדם

 ולהפסיק לתת לו חסות.לשריפה, ועליהם לגרשו מהעיר מיד 
באגרת של ה'חכם צבי' זמן מה לאחר מכן הוא כותב: "כעת בא פה 
איש אחד רע ובליעל, נחמיא חייא חיון שמו, ובידו ספר אחד שהדפיס 
 בברלין... וקוראו 'מהימנותא דכלא' מבלי להזכיר שם מחברו... מחברו 

 הוא המומר המפורסם שבתי צבי"..         

זצ"ל הרבי מסאטמר בכל מערכת בחירות,  היה  בשנים עברו, 
אכילת חמץ כאיסור וזה  ,שאסור להצביע בבחירותאומר 
אומר שלהצביע  זצ"לאהרון קוטלר  ולעומתו היה הג"רבפסח, 

את הגאון אנשים שאלו  ...זו מצוה כמו אכילת מצהבבחירות 
מצוה  וז"לדעתי אמר נענה ו בעניין, מטשיבין זצ"ל מה דעתו

 ...בפסח" מרורהאכילת מו כ

 



גליון מוגדל לרגל שנת העשור 

לפטירתו של עמוד החסד מו"ר 

 זצוק"לנתן בוקובזה הגה"צ הרב 

 

 

•◆◇◆◇◆◇◆◇• 

 :מרמת גןהי"ו  חיים איילסיפורו של 

 ,זצוק"לנתן בוקובזה הרב מורי ורבי נפגשתי עם 

. הכרוז הי"ו הגליליויהל איתן בני הזוג לראשונה בחתונה של 

 (...)ונתן תארים שאיני יכול לחזור עליהם את...הזמין לברכה 

ציפיתי לראות אדם  ,התארים. אחרי כל "הרב נתן בוקובזה"

.. והנה עטור בגד מקובלים לבן ההולך נשען על מקלו. ,מבוגר

ונמרץ עם חליפה קצרה, דינמי  ,צעיר להפתעתי עולה אדם

מד לידי "מי זה שע שאלתי חברפך מהמצופה. יממש הה

 .זהו הרב בוקובזה"?!  "אינך יודע :שיב? והוא ה" האיש הזה

 

אגש אליו לקבל " לעצמי תימרי כבן למשפחה חסידית, אאנ

שאיני לבד,  בבואי אל אחורי החופה ראיתי", אך ברכה

 / ממתינים לשיחהשל  גדלהולך ותור היה והקדימוני אחרים 

 מה לבקש בעודי חושב ברכה עם הרב. המתנתי בסבלנות

 .במה להתייעץו

, בטרם פתחתי את פילתדהמתי  תי לרב,ניגשוהנה מגיע תורי, 

יהיה לה בעז"ה זרע  -מר לי הרב כך: "באשר לבתך הגדולה א

הבחור עימו החלה לצאת  -של קיימא, ובאשר לבתך השנייה 

מקום כמו כן לאחרונה הוא הזיווג שלה ועימו תתחתן בעז"ה. 

 ..".דאי לחשוב על מקום אחרכהעבודה שלך אינו יציב ו

ם לא אמרתי לרב דבר וחצי דבר על נושאי יהר ,המום תייהי

שניות  20והוא נגע תוך  אמרתי לו,לא את שמי  , אפילואלה

! פלא פלאים !  בכל הבעיות שהטרידו אותי באותו הרגע

הבנתי מיד שעומד מולי אדם עם כוחות מיוחדים וסייעתא 

 .הדשמיא נדיר

 ,כעבור חודשיים, הוחלט לסגור את מקום העבודה שהייתי בו

ידעתי ולהשאיר גרעין קטן כפוטנציאל לגידול עתידי. טרם ש

השיב  , הרבהפעם כבר בנתיבות, מה יהיה בגורלי, פניתי לרב

אהיה בקבוצה המצומצמת שתישאר, אך אל לי לנוח אני לי ש

 ,על זרי הדפנה, כיוון שבסופו של דבר אין עתיד למקום זה

 . חלופיעבודה וכי עלי לנצל את הזמן לחיפוש מקום 

את חברי, שאף הוא עבד  י לנתיבותהבאתי עימ ,בביקור זה

, בחברה עימי באותה החברה. הרב אמר לו שאותו לא ישאירו

שנים.  5אך בקרוב הוא יעבור למקום אחר בו יעבוד בבטחה 

 ,שלנומשותפת רה מכ כן שאל החבר את הרב לגבי כמו

, מתקדמתמאושפזת בבאר שבע עם מחלת סרטן  שהייתה

 השיב שהיא תבריא !והרב 

ברוך ה', הבריאה ההיא ה שיכן היה, הא -כדברי הרב ואכן 

 שנים. 5 -מסודר עוד כאחר עבד במקום  והחבר

ו עוררו את סקרנותו של הבוס שלנ ,אלהמדהימים מקרים 

הוא יצא  שביקש אף הוא להיפגש עם הרב. אחרי הפגישה

 מספר ,יקש לראות את הרב שוב ושובהמשך בוב ,נפעם

 פעמים.

עת באתי  ,חודשים 10עם הרב היה כעבור שלי המפגש הבא 

. הרב מאוד שמח על השנייהעל אירוסי ביתי  ולבשר ל

אמר לי בשיחתנו מה של במדויק)שהתאימה  ,בשורה זו

אני מאוד שמח על כך שבאים לבשר לי "ואמר לי  ,הראשונה(

 "...רק לטפל בבעיותבאים ולא  ,על שמחות

והיא  נויינבפגישה זו העמיקה מאוד את הקשר  ,לדעתי

שהיוותה בסיס להמשך. באותה הפגישה הציע לי הרב 

אמרתי שאני מעוניין להשתתף להשתתף בכתיבת ספר תורה. 

 ודים ושילמתי את הסכום הדרוש.עמ 2 -ב

 ? והרב השיב לי לבחור עמודים מסוימים אוכלשאלתי האם 

וזאת "פרשת וא השיב: ? וה "מה כדאי לבחור"כן. שאלתי: ש

"זה ספר  מר לי הרב בזו הלשון: "כך עשיתי. ואז א. "הברכה

ד( אלא תולדות , אל תקרא תולדות )שווא בלמ"אדםתולדות 

 בקרוב תיפקד ביתך הגדולה" ! ...)קמץ בלמד(, בעז"ה 

ילדה הגדולה ביתי , תשריחודש התקיימה בעם הרב השיחה 

 ...!  תמוז של אותה השנהחודש תאומות ב

 בהמשך אף התרחבו לקשרו ,התהדקושלי עם הרב הקשרים 

 ם הרב:ע , ישראל אייל ז"ל,אחישל 

אחי, נכד שבוע לאחר הברית של  -היה זה מקרה מפליא 

. התינוק היה אשפוזובחום גבוה שחייב את  התינוקלקה 

שעד אז טרם האמינה בכוחם של  ימואו בסכנה גדולה,

 שידבר על בנה עם הרב.אשות לאביה צדיקים, פנתה נו

, חולשה אחי חש לפתע סחרחורת ,ה' בשבוע ביוםבמקביל, 

 מוחי קל. כאירועמה שהתברר בדיעבד  ושיתוק חלקי,

אחי התקשר לרב על מנת  ,באותו היום - האירועמיד לאחר 

אך הרב  המוחי שלו, האירועלספר לו על מחלת התינוק ועל 

ואמר לו עוד לפני שסיפר,  ,קטע אותו מיד בתחילת השיחה

 ,התפלל עליו ערב קודם ואשהתינוק היה בסכנת חיים וה

 יישארוובכך פעל שהסכנה תתחלק בין התינוק לסבו ושניהם 

 .! .. המוחי שאחי עבר לאירועהסיבה  הייתהזו , בחיים

 

חיים אייל )מימין(, ואחיו ישראל ז"ל

  

שנערכה בימי המייל אותו שלח ישראל אייל ז"ל בהתרמה 

 ובו סיפורו האישי ,מחלתו של הרב

. הדבר בשלב מסוים הרב אמר לי שהוא מעוניין שנלמד יחד

נראה בעיני לחלוטין לא סביר, במה זכיתי שהרב מציע לי 

מוד יל, קבענו סדר בחלוף מספר חודשיםאך ?  הצעה כזו

בית המדרש של הרב בבוקר ב 6בשעה  ,כל יום שישיב קבוע

ואף עשינו פעם אחת סיום  ,למדנו גמרא על הסדרנתיבות. ב

 ע"ה. של אימי הזיכרוןמסכת ביום 

במהלך השנים עמדתי בפני דילמה של בחירת מקום עבודה 

הצעות: משרה ממשלתית ומשרה פרטית. הרב  2ועמדו בפני 

משאמרתי לו שהיא תובענית אך תמך במשרה הממשלתית. 

רה הפרטית מאוד ותמנע ממני ללמוד תורה, בעוד המש

 ...תאפשר זאת יותר, שינה את דעתו לכיוון המשרה הפרטית

נאמר לי שהרב לנתיבות כאשר הגעתי  ,באחד מהשיעורים

חולים. לאחר התפילה נסעתי לירושלים ולמדנו שיעור בבית 

 קצר ליד מיטת הרב, כך בעצם נודע לי שהרב חולה.

אמירת באחד הלילות, עת התפללנו לרפואת הרב, אחרי 

 'ה)עליה הרב הקפיד(, אמרתי לרב שבעזרת  כל חי" שמתנ"

שנים שאלך מזה  תידע"אני י :השיב לי , אך הרביבריאהוא 

כיצד זה יקרה", אמרתי  מן העולם בגיל צעיר, רק שלא ידעתי

את כולם בכל מצב, מרים  מעודדעוזר ואיך זה שהרב ה"לרב: 

: בברכות )ה:(  כך ידיים", והוא השיב לי את תשובת הגמרא

רים", כאילו נחרץ הדין וחבוש מוציא עצמו מבית האס"אין 

 ואין מה לעשות.

כבר על ערש דווי, ציפיתי לשמוע לימים, כאשר הרב היה 

ומשזה לא קרה, שאלתי  .צוואה איזושהיאיזשהו מסר,  ממנו

? הרב לא  אם יש לו מה לומר לישבוע לפני פטירתו, ה ו,תוא

ב שיש לי שאלה מאוד קשה המטרידה אז אמרתי לרו ,השיב

לא ? הרי ברור שאני  למה הרב ביקש שנלמד יחד אותי:

 דווקא ?ואם כן למה הרב בחר בי את הרב, מד אל

: בבואך אלי בפעם תשובה מדהימה ואז השיב לי הרב

שביקש ממני להכניס ז"ל סבך את דמות  יראיתהראשונה, 

 ... ! אותך לעולם לימוד התורה

מדהימים ! אך לא פחות מדהים מעצם הדברים, הדברים 

 ,הרב שהיה עסוק בכל כך הרבה צרכי ציבורתה העובדה שיהי

כדי להכניסני ללימוד. אני חייב רק  מצא פנאי לשיעורים אלה

 .התורה לימודבי את נושא  והגבירלומר ששיעורים אלה 

עם פטירתו חשתי יתמות  נפרדתי מהרב יום לפני פטירתו.

קשה למצוא דמות כאילו איבדתי אבא. ומאז אני מתנוראה, 

 ב.סוחפת וקדושה כמו הרקרובה, נעלה, 

הרב בו השלמתי כתיבה של ספר תורה.  התש"ע,בשנת 

 הרבנית –הרב  רעיית .ותייוסבת הונצח יחד עם הורי, סבי

אף באו  ,וחלק מהחברים בנתיבות ,הי"ו , חלק מבניהיעל

 מעגל., סגרתי להשתתף עימנו בשמחתנו

 וזכותו תגן עלינו. .ת.נ.צ.ב.ה

 

 (, עם חיים בהכנסת ספר התורהשמאלבנו בכורו של הרב, ר' דניאל )מ


