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ּבקרּבָך אלקיָך ְְֱִֶֶֹה'
ּבעיניהם? היינּו וכן ּכחגבים בעינינּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָוּנהי

הוּו ׁשקרי - ְְְֲִֵַַמרּגלים
מי כי לומר, רגילים ּבעיניהם" היינּו וכן ּכחגבים בעינינּו "וּנהי הפסוק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָעל
עצמו את שיראה ומי אויביו, אותו יראו כך חגב, כמו עצמו את שרואה
מזכיר היה זצוק"ל אליהו הרב מרן אחרים. בעיני ייראה הוא כך – כאריה

הגמרא ע"א)את לה יכול(סוטה אדם לפעמים נכון. לא זה כי שאומרת
מׁשרׁשּיא, רב "אמר כאריה. אותו יראו ואחרים כחגב, עצמו את ְְִַַַָָלראות
היינּו 'וכן אּלא לחּיי, - ּכחגבים' בעינינּו 'וּנהי ּבׁשלמא הוּו, ׁשקרי - ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמרּגלים
אריות כמו להם נראים שאתם ייתכן שהרי ידעי?". הוּו מנא - ְְְֲֵֵֵֶָָּבעיניהם'

מכם. מפחדים והם
את לכם ה' נתן ּכי "ידעּתי למרגלים: רחב אומרת כך אחר שנה 40 ְִִֶֶַַָָָוהנה

מּפניכם" הארץ יׁשבי ּכל נמגּו וכי עלינּו אימתכם נפלה וכי ב')הארץ .(יהושע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
"נמגּו הים בשירת שרים הם כך ממצרים, ביציאתם זה את ידעו ישראל ָֹובני

וכו'. ּכאבן" יּדמּו זרֹועָך ּבגדל ופחד אימתה עליהם ּתּפל כנען: יׁשבי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּכל

מודרך לא דמיון
שם הגמרא המהרש"א)בהמשך פירוש פי סיפור(על סיפרו שהמרגלים מובן

אבלים יושבים הענקים את ראו שהם סיפרו הם אמיתי. להישמע שיכול
זה ואמרו הארז עצי על שטיפסו המרגלים את וראו ענקיים ארז עצי תחת
היה, לא כלל הזה הסיפור אבל חגבים. כמו שנראים קטנים אנשים הנה לזה:
דמיון. היה הכול הענקים. את כלל ראו ולא בחברון היו לא כלל המרגלים

ּכנמלים בעינינּו ְְְִִִֵֵַָוּנהי
עצמו את מפחיד כשאדם כי זצוק"ל, הרב מרן והסביר הוסיף עוד
בעוצמת ועוד עוד מגזים הוא קיימים שלא האויבים מפני בדמיונות

ראיה לכך מביא הוא עצמו. ובחולשת "שמענוהאויבים שאומר: מרש"י
משנה רש"י מה מפני ובאמת כאנשים". בכרמים יש נמלים לזה זה אומרים

חגבים? במקום נמלים ואומר
ולברוח. לעוף יכולות לא וגם מחגבים קטנות יותר הן שנמלים אלא
ומהר ולברוח, לעוף שיכולים חגבים כמו שהם המרגלים חשבו בתחילה
היו שהם עצמם על ואמרו עצמם של ההפחדות אחרי נסחפו מאוד
גם הם שבדרך ואומר, החיד"א מוסיף מהר. לברוח יכולות שאינן כנמלים
ידי על באכילה מסוים שימוש יש לחגבים שהרי עצמם, בערך המעיטו

וחשיבות. ערך שום אין לכאורה לנמלים אך וכד', הדחק

שהרי לדורות. לימוד הם הללו הדברים כל כי ואומר, הרב מסיים היה
לדורות. בכי הוא שלהם הבכי המרגלים, של הפחדנית בדרכם כשמחזיקים
דרכם. את ממשיכים כשאנחנו בו בוכים אנחנו וגם באב, בתשעה בכו הם
ימים הם התעניות וכל באב תשעה – דרכם את ממשיכים כשלא אבל
שצריך הרב אומר היה מכאן המרגלים. חטא את שתיקנו לישראל, טובים
או מהערבים ומהחיזבאללה, מהחמאס עצמנו את נפחיד שלא להיזהר
ישראל. ארץ את מלרשת נימנע ולא מאירופה, או מאמריקה מהאו"ם,



מהם תירא ִֵֶָֹלא
על-פי תורה. איסור ממש הוא הפחד כי זצוק"ל, הרב מרן אומר היה עוד
איביָך על לּמלחמה תצא "ּכי עצמו. את להפחיד לאדם אסור ְְִִֵֵֶַַָָֹההלכה
הּמעלָך עּמְך אלקיָך ה' ּכי מהם תירא לא מּמָך רב עם ורכב סּוס ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹוראית

מצרים" א)מארץ כ רבות(דברים פעמים בתורה נאמר זה איסור (רמב"ם. ְִִֵֶֶָ
למרותספהמ"צ) אסור מאויבים שהפחד התורה, אותנו ומלמדת חוזרת כך .

ונֹורא". ּגדֹול אל ּבקרּבָך אלקיָך ה' ּכי מּפניהם תערץ "לא ממך: רבים ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹשהם
עּמְך". אלקיָך ה' "ּכי היא לאיסור ֱִִֶָֹהסיבה

מעלה כלפי וזרקום אבנים שנטלו
שה' מאמין ולא שבשמים בה' שמאמין מי כי לומדים אנו זו מפרשה
בה' "אְך למרגלים: ּבן-יפּנה ּכלב שאומר מה זה בה'. מורד נקרא – ְֵֶֶַָֻבקרבו
מעליהם צּלם סר הם לחמנּו ּכי הארץ עם את ּתיראּו אל ואּתם ּתמרדּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאל

ּתיראם" אל אּתנּו ט)וה' יד זרקו(במדבר והעם המרגלים כי אומר הפסוק . ִִַָָֻ
ובהמשך באבנים", אותם לרגום העדה כל "ויאמרו ואהרון: משה על אבנים

א בר חייא רבי מועד". באהל נראה ה' "וכבוד כתוב: בגמראהפסוקים מא
מעלה". כלפי וזרקום אבנים "נטלו הם כי הפסוקים מסמיכות למד

מספרים אנו
הסיפורים את
הרב על
כדי זצוק"ל
שנזכה
להתברך
שלו. מהברכה
שהתורה כדי
שהייתה
על כתובה
תהיה לבו
על כתובה
כדי לבנו.
שהמידות
גם יהיו שלו
וגם בקרבינו
ילדינו בקרב

לדורות בכייה חינם, של בכייה
להיאחז שעלול לדורות חטא הוא הזה הנורא המרגלים חטא
והשני, הראשון הבית של החורבן כל וממנו ישראל, במנהיגי
ברוך הקדוש "אמר ובגמרא: קטיף. גוש וגירוש ספרד גירוש
לדורות" בכיה להם אקבע ואני חנם, של בכיה בכו הן הוא:

ע"א) לה פסוק(סוטה הם אלו חז"ל שדברי הרמב"ן ואומר .
בתהילים כד-כז)מפורש לא־(קו חמּדה ּבארץ "וּימאסּו :ְְֲִֶַֽCְֶֶDָֹֽ

העונש ה'". ּבקֹול ׁשמעּו לא באהליהם וּירגנּו לדברֹו: EֱFְְִִֵַָָֽGְֳֵָDֶGֹEְָFְCֶֽהאמינּו
והעונש ּבּמדּבר". אֹותם להּפיל להם ידֹו "וּיּׂשא הוא CָCָDְִֶַGEFְִִַַָָָֽהמיידי
ּולזרֹותם ּבּגֹוים זJרעם "ּולהּפיל הגלויות כל הוא CְַַָDִEְָFְִַָלדורות

ֲָָּֽבארצֹות".

לדורות תענית
מנלה, אפרים ר' הגה"ח משם הביאו דף" על "דף בספר

בשו"ע תקפ)"דהנה יום(או"ח הוא באלול י"ז שיום כתוב
מתו שאז כיון הדברים ביאור כתב ובב"י לדורות, תענית
ומדוע רינה'. רשעים 'באבוד דכתיב: גב על ואף המרגלים,
הוא גדול דצער הב"י: כתב תענית? יום הוא מיתתם יום
והנה תשובה. לעשות שהספיקו לפני מתו שהמרגלים
ואיומה נוראה פורענות בה שהיה השניה, העולם מלחמת
הי"ד, והטהורים הקדושים ישראל בני אחינו מליון לששה
שקוראים תבוא כי פר' עש"ק אלול. י"ז ו', ביום התחילה
ישראל בית באחינו אז התקיימו שכולם התוכחה, פסוקי בה

ומבהיל". נורא והדבר הי"ד

המרגלים חטא תיקון
ממש. בקרבנו שוכן אלוקינו שה' ההכרה ידי על בא הפחד חטא תיקון
גיבור עם גדול. גוי אתה גם והנורא, הגיבור הגדול האל שהוא וכיוון
כאמור: סביבותיו, כל על מורא שמטיל עם מאה. רודפים ממנו שחמישה
ּכאׁשר בּה ּתדרכּו אׁשר הארץ כל ּפני על אלקיכם ה' יּתן ּומֹוראכם ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ"ּפחּדכם

לכם" כה)ּדּבר יא אלקיך(דברים ה' "ּכי דיבר? והיכן ונֹורא".. ּגדֹול אל ּבקרּבָך ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

פעמים פחד. ידע לא הוא כי ידע זצוק"ל אליהו הרב מרן את שהכיר מי
שערבים פרעות, של בתקופות גם המכפלה, ובמערת בחברון היה רבות
יוסף בנה ובקבר רחל בקבר רבות פעמים התפלל ומקדם. מאז בהן מומחים
היה והוא עובר. היה שהוא מקום בכל מלפניו יראים הערבים והיו שבשכם.

עלינו. נקרא ששמו אלוקים מה' אלא יראים, הם ממנו שלא אומר

כלל לירא לא להם ואומר הרבים השואלים את מדריך הרב היה גם כך
מעט מעט להתמעט עתידים שהם כיוון רבים. היו כשהם גם מהערבים,
גדלה מהּומה והמם לפניָך אלקיָך ה' "ּונתנם ה': כהבטחת הארץ, מן ְְְְְֱֶֶָָָָָָָֹֹולכלות

הּׁשמדם" כג)עד ז ככוכבי(דברים בארץ להתרבות עתידים אנחנו ואילו . ְִַָָ
אמן. הים. שפת על אשר וכחול השמים

אכּתבּנה לּבם ועל ּבקרּבם ּתֹורתי את ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָנתּתי

בתוכנו נטע עולם וחיי
בתורה: כתוב כך שלו. הגדולה גם בתוכנו, להיות צריכה ה' גבורת רק לא
עיניָך ראּו אׁשר הּדברים את ּתׁשּכח ּפן מאד נפׁשָך ּוׁשמר לָך הּׁשמר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ"רק
מסמיכות בניָך". ולבני לבניָך והֹודעּתם חּייָך ימי ּכל מּלבבָך יסּורּו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּופן
מי "ּכי בקרבנו: שנמצא הגדול ה' בגלל הוא זה כל כי לומדים ִִהפסוקים
ּגֹוי ּומי אליו: קראנּו ּבכל אלקינּו כה' אליו קרבים אלהים לֹו אׁשר ּגדֹול ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹֹגֹוי
הּזאת הּתֹורה ּככל צּדיקם ּומׁשּפטים חּקים לֹו אׁשר ְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֹֻּגדֹול

הּיֹום" לפניכם נתן אנכי ד')אׁשר .(דברים ְֲִִֵֵֶֶַָֹֹ

הגאולה של התורה
אומר הנביא לב)ירמיה יתוקן(לא הזה העניין לבוא לעתיד כי

ּבקרּבם ּתֹורתי את "נתּתי ממש. בקרבנו תהיה התורה ְְִִִֶַָָָמאוד,
לעם: לי יהיּו והּמה לאלהים להם והייתי אכּתבּנה לּבם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹועל
ּדעּו לאמר אחיו את ואיׁש רעהּו את איׁש עֹוד ילּמדּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹֹולא

ּגדֹולם" ועד למקטּנם אֹותי ידעּו כּוּלם ּכי ה' לא)את .(ירמיהו ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
זצוק"ל, הרב מרן וביניהם עולם, גדולי אצל שהיה כמו ממש

הגדולים. מרבותיו שלמד וכמו

החיד"אתורת בקרב ה'
רשות שקיבל החיד"א, מרן על סיפר זצוק"ל הרב מרן
כתבי היו שם צרפת, מלכות של הגדולה לספרייה להיכנס
ראשונים פוסקים וביניהם עולם, גדולי מכל עתיקים יד
ושל רש"י של יד כתבי שראה עצמו על והעיד כמלאכים,
בתוך מאומה להעתיק רשות קיבל לא הוא ואמנם, הרמב"ם.
בלבד. מהם וללמוד הספרים את לראות רק אלא הספרייה,
הללו, הקודש ספרי את קורא שהיה עצמו על העיד הוא אך
הדברים את וכותב יוצא היה והוא לבו על נחקקים היו הם

הקולמוס". עמד כאן "עד כותב והיה במילה, מילה

הרב מרן של ורבותיו מוריו בקרב ה' תורת
זצוק"ל

ה"חזון אצל ביקר פעם כי סיפר זצוק"ל אליהו הרב מרן
"עד וסיים הרשב"א דברי את כותב אותו וראה זצוק"ל איש"
ולא וכה כה והבטתי פניתי הרב: סיפר הרשב"א". לשון כאן
מניין אותו: שאלתי בספרייה. או השולחן על רשב"א של ספר שום ראיתי
הרשב"א את למד שהוא בענוותנותו, לי אמר והוא הרשב"א? לשון לכבודו
בקרבו. חקוקה התורה שהייתה ספריו, כל את כתב הוא וכך כן". "לפני הזה

תלמיד שהיה זצ"ל, הזקן צדקה חכם על זצוק"ל אליהו הרב מרן סיפר כן
חלקי ארבעת וכל עמוקה, בהבנה כולה התורה בכל ובקי עצום חכם
את פתוחים. הם כאילו הזמן כל עיניו מול מונחים היו ערוך" ה"שולחן
הלכתית שאלה בכל מיד מצטט היה דעה" ו"יורה חיים" "אורח שו"ע
לשו"ע הקשורות בהלכות אותו שואלים וכשהיו בידיה", דמנח "כמאן
לשון את ומצטט קלה שנייה שוהה היה הוא העזר" ו"אבן משפט" "חושן

בכיסיה". דמנח "כמאן המדויקת השו"ע



ּבּספר זּכרֹון זאת ְִֵֶַָֹֹּכתב
חותנו של בבריאות וטיפל רופא היה זצ"ל פיינשטין משה הרב של חתנו
שהיה עיניים רופא אצל לבדיקה אותו לוקח היה פעם ומדי זקנתו, לעת
של הראייה כי מציין הרופא היה כזה ביקור בכל ניו-יורק. של המומחה
בפעם ופחתו. שהלכו שנותרו, הראייה אחוזי את ומציין מידרדרת הרב
והוא הראייה את איבד הרב לצערו כי הרב לחתן הרופא אמר האחרונה

דבר. לראות יכול לא

חטא תיקון
המרגלים
מתוך הוא
שה' ההכרה
שוכן אלוקינו
בקרבנו
וכיוון ממש.
האל שהוא
הגיבור הגדול
גם והנורא,
גוי אתה
עם גדול.
מורא שמטיל
כל על
סביבותיו

הרב על תסתכל לרופא: החתן ספראמר ביד מחזיק הוא ,
לו אמר מדברים. שאנחנו בזמן בעיון בו וקורא קטן רמב"ם
את לראות לא ובוודאי מכונית, לראות יכול לא הוא הרופא:
את השניים שאלו שבידיו. הרמב"ם של הקטנות האותיות
לומד שהוא להם ואמר כעת, לומד הוא מה פיינשטין הרב
אומר מה להם והסביר מתוכו להם קרא הרמב"ם. את
שכידוע בצדו, שכתובים המפרשים אומרים ומה הרמב"ם

קטנות. יותר עוד באותיות כתובים פירושיהם

לראות יכול לא שהרב הוא ברור כי לחתן, הרופא אמר
המפרשים וכל הרמב"ם את קורא שהרב ומה מאומה.
הוא העצום. זכרונו מתוך רק אלא זה אין הכתב, מן כביכול
פלא. והדבר הביטחון. בשביל רק בידו הספר את מחזיק

ושונה מגיד
אליהו הרב מרן על שליט"א אידלס חיים הרה"ג סיפר
מול שנמצאת דיסקין, בישיבת למדתי בצעירותי זצוק"ל:
מגיע הייתי שישי ובליל זצוק"ל, הרב של המדרש בית
השיעור את לשמוע כדי הרב של המדרש בבית ללמוד
התלמידים אחד התווכח פעם זצ"ל. הרב מרן של הקבוע
זצוק"ל הרב פירוש על וערער ברמב"ם פירוש על הרב עם
חושב התלמיד כי נראה והיה משנה", ה"מגיד דברי מתוך
זצ"ל הרב זצוק"ל. הרב מעיני נעלמו משנה" ה"מגיד שדברי
שלא מי תורה, של דרכה היא כך כי נפגע, ולא נעלב לא

בענווה. כן שיעשה ובלבד שואל, מבין

את למצוא הרמב"ם, ספר את להביא מהתלמיד ביקש הרב
הרב מרן החל וכשמצא הרמב"ם, על משנה" ה"מגיד פירוש

במילה, מילה משנה" ה"מגיד דברי את בעל-פה לתלמיד להקריא אליהו
הזה, הפלא שאחרי מובן הספר. מתוך הדברים את קורא הוא כאילו ממש

אותם. להבין ולנסות הרב לדברי להקשיב לבו את פתח התלמיד

נקרא בוודאי אני כי וחשבתי, ימים, באותם צעיר הייתי אידלס: הרב אמר
בתורה, זצוק"ל הרב של המדהימה בקיאותו את כשראיתי בתורה. הוגה
קרובה למדרגה להגיע כדי בתורה ולהגות ללמוד הרבה עוד לי שיש הבנתי
בגודל מהרהר השיעור אחרי עצמי את זוכר אני זצוק"ל. הרב למדרגת
אני גם לזכות ומתפלל ובוכה זצוק"ל. אליהו הרב מרן של והענווה התורה

כזה. תורה ובלימוד בדבקות

במידותיו הידבק – בדרכיו והלכת
לקֹונֹו ׁשּיתדּמה ראּוי ְְִֶֶַָָָָהאדם

הרמ"ק כתב כך שלו. במידות גם להתבטא צריכה האדם בתוך ה' נוכחות
הּצּורה ּבסֹוד יהיה ואז לקֹונֹו ׁשּיתדּמה ראּוי "האדם דבורה": "תומר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָבספר
מכזיב הּוא הרי ּבּפעּולֹות, ולא ּבגּופֹו ידּומה ׁשאּלּו ּודמּות. צלם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהעליֹונה,
והּדמּות הּצלם עיּקר ׁשהרי ּכעּורים. ּומעׂשים נאה צּורה עליו ויאמרּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּצּורה

ּתבנית דמּות העליֹונה, ּכּצּורה היֹותֹו לֹו יֹועיל ּומה ּפעּולֹותיו, הן ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָהעליֹון
לקֹונֹו". יתדּמה לא ּובּפעּולֹות ְְְִֵֶַַָָֹאבריו,

עניו ה' כי עניו להיות
רבי אומר כך בתוכנו. להיות שצריכה ה' של הענווה הוא הראשון הדבר
אתה הוא ברוך הקדוש של גבורתו מוצא שאתה מקום כל בגמרא: יוחנן
בנביאים ושנוי בתורה כתוב זה דבר ענוותנותו; מוצא
אלהי הּוא אלהיכם ה' "ּכי – בתורה כתוב בכתובים. ֱֱִֵֵֶֹֹומשולש
לא אׁשר והּנֹורא הּגּבר הּגדל האל האדנים ואדני ְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹהאלהים
"עׂשה כתוב: כך אחר ופסוק ׁשחד". יּקח ולא פנים ְִִִֶַַָָֹֹֹיּׂשא

וׂשמלה" לחם לֹו לתת ּגר ואהב ואלמנה יתֹום (דבריםמׁשּפט ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
יז) וקדֹוׁשי עד ׁשכן ונּׂשא רם אמר כה "ּכי – בנביאים שנוי .ִRSָֹEַָCְִFֵָֹGַTְָC

רּוח להחיֹות ּוׁשפל־רּוח ואת־ּדּכא אׁשּכֹון, וקדֹוׁש מרֹום UָGְָVְֶDְֶַָTְַUְֲַַTCְַׁשמֹו
נדּכאים" לב ּולהחיֹות נז)ׁשפלים בכתובים(ישעיהו ומשולש ְָUְֲִַֽVֵGְִִָֽ

יתֹומים אבי לפניו: ועלזּו ׁשמֹו ּביּה ּבערבֹות לרכב "סּלּו –ְְְְְְֲֲִִִֵָָָָָָֹֹ
קדׁשֹו" ּבמעֹון אלהים אלמנֹות ה)ודּין סח .(תהילים ְְְְֱִִַַַָָֹ

לשכינה דומה - ואלמנה יתום גר לב המשמח
ע"א)הגמרא ה של(סוטה בדרכו להידבק צריך שאדם אומרת

ילמד לעולם יוסף: "א"ר ואלמנה. יתום לב ולשמח הקב"ה
הרים כל הניח הוא ברוך הקדוש שהרי קונו, מדעת אדם
לב משמח וכשאדם סיני". הר על שכינתו והשרה וגבעות
הרמב"ם כתב כך לשכינה. דומה הוא והאלמנה, היתום הגר,

יז) ב אביונים(מגילה במתנות להרבות לאדם "מוטב :
מ ובשלוח בסעודתו שמחהמלהרבות שם שאין לרעיו, נות

ואלמנות ויתומים עניים לב לשמח אלא ומפוארה גדולה
שנאמר לשכינה דומה האלו האמללים לב שהמשמח וגרים.

נ"ז) נדכאים".(ישעיהו לב ולהחיות שפלים רוח להחיות

יתום של אתרוג
בשכנותו גר שהיה אדם סיפר יתום בשמחת הרב הידור על
טרגית בתאונה נהרג אבי זצוק"ל: אליהו הרב מרן של
לי שיהיה מאוד רציתי 13 לגיל כשהגעתי .8 בן כשהייתי
הכבד הפרנסה עול סיכוי. לי היה לא באמת אבל אתרוג,

בכלל. פשוט היה לא בבית והמצב אמי כתפי על נפל

הלכתי אתרוג. לעצמי לקנות שאוכל כדי לפרוטה פרוטה אפוא אספתי
בקופסה אתרוג וקניתי יהודה" "מחנה לשוק שלי החיסכון" "קופת עם
אבל גבול. ידעה לא שלי השמחה "מהודר". עליה שכתוב וחתומה סגורה
אותי. סידרו שכנראה גיליתי הקופסא, את ופתחתי הביתה כשהגעתי
שקניתי ייתכן האם להחליט ידעתי לא אבל יפה. כזה היה לא האתרוג
אפוא החלטתי האתרוג. בהלכות ובקי יודע לא אני שפשוט או בשק, חתול
ולשאול אלינו, בשכנות שגר זצ"ל, אליהו מרדכי הרב של לביתו לעלות

מהודר. שקניתי האתרוג האם אותו

שאלתי: "כשר". ואמר: צדדיו מכל בו עיין הרב האתרוג. את לרב הגשתי
ידו את נישקתי "כשר". ואומר: חוזר והרב מהודר? לא זה האם הרב,
במדרגות לרדת הספקתי בטרם עוד אבל עלי. כבד ולבי מהבית, ויצאתי
שתשוב מבקש הרב סליחה, וקרא: הרב של ביתו מבני אחד אלי יצא

אליו.

שראיתי יפה הכי אולי יפה. אתרוג לי הראה והוא הרב, אל מיד חזרתי
ושאל בידי האתרוג את נתן הרב שבמהודרים. מהודר ממש שלי. בחיים
ואמר חייך הרב בוודאי. כן, לו: אמרתי בעיני. יפה הזה האתרוג האם אותי
תיתן ואתה הזה האתרוג את לך אתן אני חליפין, עסקת נעשה בוא לי:

מסכים? שלך, האתרוג את לי



אותן. לנגב עצרתי לא ואפילו פני על ירדו הדמעות התביישתי. ממש
לא בחיי. שראיתי יפה הכי האתרוג עם הרב של מהבית ויצאתי הסכמתי
מהודר, אתרוג לי שיהיה רציתי כך כל שעה. באותה ממני מאושר היה

שבמהודרים. מהודר אתרוג לי יש והנה
עם החמה בנץ להתפלל מוקדם קמתי סוכות, של הראשון ביום למחרת,
להתפלל הלכתי בהלל. בו לנענע מצפה כולי שלי, החדש והאתרוג הלולב
על במחשבתי, הרהור עלה ובדרך אליהו מרדכי הרב של הכנסת בבית
בית של בסוכה האתרוג על לברך יצא כשהרב הרב? יברך אתרוג איזה
פתאום הכשר. זה שלי, האתרוג על מברך שהוא וראיתי הסתכלתי הכנסת

לשמח כדי שיש מהודר הכי האתרוג על ויתר הוא לבי.הבנתי את
באותה שלמדתי הלימוד אבל איננו, כבר האתרוג שנה. עשרים מאז עברו
למדתי ישראל. אהבת על למדתי הרבה. כך כל למדתי וקיים. חי שעה
מימי. למדתי שלא כמו ולכבד הרב את לאהוב למדתי תורה. של כוחה על

ה'. את לאהוב למדתי

לנישואין משולשת ברכה
הללו הסיפורים לחיינו. מהם שנלמד כדי הללו הסיפורים את מספרים אנו
התחתנה שלי כשהבת סיפור. לנו יש זה על וגם הברכה. את ממשיכים גם
צימרים כמה שכרנו כך לצורך במירון. הברכות שבע שבת את עשינו
זצוק"ל. אליהו הרב מרן התארח מהן ובאחת במירון, שגרות ממשפחות
לו להפריע רצתה לא אבל התרגשה, מאוד הרב את שאירחה המשפחה
ברכה לקבל יוכלו אם אותי שאלו הם שבת במוצאי בבקשות. השבת במהלך
הבית בעלת האישה הגיעה כך בשמחה. נענה כמובן והרב זצ"ל, מהרב
בעבורן. ברכה מבקשת והיא נישאו, טרם בנותיה שלוש כי לרב וסיפרה

כעבור שנה. באותה יתחתנו הבנות שלוש כי אותה וברך מעט הרהר הרב
בדיוק כך כי לי סיפר והוא משפחה מאותה מישהו פגשתי שנים כמה
ההכנות כדי תוך והתחתנה, בחור הראשונה הכירה חודש תוך קרה.
גם התחתנה שהשנייה ולפני שלה, הבחור את השנייה הכירה כבר לחתונה

לפלא. ויהי שנה. בתוך התחתנו ושלושתן הכירה השלישית

מידבקות ברכות
לנו סיפרה וכך המשך. לו היה כי בכך, נגמר לא שהסיפור מתברר אבל
לפרקם, שהגיעו ילדים שלושה לי היו התשס"ו בשנת ממירון: חביב מרים
אותם לראות מאוד שחיכינו כמובן .27 בנות ותאומות 30 בגיל האחד
מועצת ראש קצובר, צבי במירון ביקר הימים באחד לחופה. מתחת
מהצימר אישה אותה – אחותו על לנו סיפר והוא חברון, קריית-ארבע
ילדיה, של הגון לזיווג אותה שיברך זצ"ל אליהו לרב שפנתה – במירון

כולם. את חיתנה היא שנה ותוך
עכשיו נמצא אליהו הרב ואמר: שכן אלי פנה כך אחר זמן הרבה לא
אותו אעביר ואני ילדייך, שמות עם פתק לי תני מנחה. לתפילת ברשב"י,
באותה עוד וברך. הפתק את קיבל הרב בשמחה, כך שעשיתי כמובן לרב.

שלושתם. את לחתן זכינו חודשים, חמישה של בהפרש שנה,
א מספרים שלו.אנו מהברכה להתברך שנזכה כדי הללו הסיפורים כל ת

שהמידות כדי לבנו. על כתובה תהיה לבו על כתובה שהייתה שהתורה כדי
ואמן. אמן ילדינו. בקרב וגם בקרבינו גם יהיו שלו

ואבן אבן לָך יהיה ְְִֶֶֶֶָָֹלא
לאור יצא ישראל" של "אביהם של השישי הכרך פרסמנו, שכבר ֵכפי
איך אותנו שאלו רבים זצוק"ל. הרב של ההילולה יום לקראת בע"ה
סיפורים. להגיע ממשיכים זצ"ל, הרב פטירת אחרי שנים שבע עדיין,
חיותו בחיי שזכו אנשים אותם כל אצל כנראה נמצאת לכך והתשובה
מהם יש בהם. התקיימו שלו שהברכות זוכים, ועדיין זצ"ל, הרב של
משתפים הם עכשיו ורק הרחוק, בעבר שקרו סיפורים שמספרים
בעקבות חוו שהם סיפורים שמספרים מהם ויש הכלל, את בהם
הרב אליהם התגלה שבו חלום בעקבות זצ"ל, הרב בציון תפילה

וכדומה.

אל אדם פנה לדפוס, נכנס הספר שכבר לאחר שעבר, בשבוע והנה
וסבלתי קטן ילד הייתי כך: לו וסיפר שליט"א אליהו שמואל הרב
שאין ואמרו בכליות אבנים אצלי אבחנו הרופאים עזים. מכאבים
זצ"ל, הרב אל שיחיה אבי עם הגעתי ניתוח. לעבור צריך ברירה,
שהייתה בשידה מגירה פתח הוא ולהפתעתנו הבעיה, על לו סיפרנו
הזה הפסוק ואבן". אבן לָך יהיה "לא ואמר אבן, ממנה הוציא ְְִֶֶֶֶָָֹבחדרו,
ואבן, אבן ּבכיסָך לָך יהיה "לא אומר והוא אחר, מעניין לקוח ְְְְִִֶֶֶֶָָֹכמובן
אבן ּוקטּנה. ּגדֹולה ואיפה, איפה ּבביתָך לָך יהיה לא ּוקטּנה. ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּגדֹולה
כשהרב אבל ּלְך". יהיה וצדק ׁשלמה איפה ּלְך, יהיה וצדק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשלמה
לפסוקים. לתת יכול שהוא לפירושים גבולות שום אין לברך, רוצה
כל אולי התייתר. והניתוח הכאבים פסקו כך אחר שמיד הוא, הפלא
אׁשר האדמה על ימיָך יאריכּו "למען הוא הפסוק שהמשך בגלל ְֲֲֲִֶֶַַַַָָָָזה

לְך". נתן אלקיָך ֱֵֶָֹֹה'
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שלהם התפקיד האדמה". משפחות כל בך "ונברכו העולם. לכל ברכה

רבות. פעמים ובתהלים הנביאים בדברי מבואר
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הטובים הדברים כל את לרשום ג] אלרן. חננאל הרב של אהבתיך"

הזאת. הרשימה על בוקר כל תודה לה' ולומר בהם אותך חנן שה' והבריאים

המקיפים שלך באוהבים להיעזר יכול אתה הזאת הרשימה את להכין כדי

אותך.


