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וסף יעקיבהק רבי "ד יום דהילולא של הגהסיפור זה מובא לכבו

.אייר' א א"זיעשלעזינגער

המודעה הקטנה שהפתיעה

א"יוסף שלעזינגער זיעק רבי עקיבא"ה שנים רבות שהגהז

, ק"המערבי בירושלים עיהיושב בדירתו הקטנה הצמודה לכותל 

, בארי בודד בכלאו הוא מסתובב לפעמים בחדר. אינו יוצא ממנוו

ל המערבי ושואג על גלות תאשר כותל המזרח שלו הוא הכו

מגיעות לאזני , עות לפעמים בחוץשאגות אלה נשמ, השכינה

מעוררים ומורידים דמעות חמות של , המתפללים ליד הכותל

אמות של ' כך ישב בביתו בתוך ד.תשובה מעיני המתפללים

. תתףבורית אינו משיובשום אסיפה צ,שרברבים אינו דו, הלכה

עה קטנה שהודבקה בכניסות לבתי מוד: והנה הפתעה בעיר

על במודעה הודיעו על הספד מר, לשיחת היוםהכנסיות נעשתה

,א"יעזמקאלימיאפטירת הגאון הקדוש רבי הלל ליכטנשטיין

י כבוד חתנו "ע" תפארת ישראל"שתתקיים בבית הכנסת הגדול 

כולם משוחחים , ירושלים בצער). א"זיע(א "י שליט"הרב לב העבר

גדול , מית על פטירתו של הגאון והקדושועל הידיעה הפתא

, מעוון אלפים מישראלאשר השיב,א"זיע" חתם סופר"תלמידי ה

אך המרקחה גדלה שבעתיים על ההספד שאמור לשאת חתנו 

יע אשר זה זמן רב לא הופ, ערף שלעזינגהגדול רבי עקיבא יוס

, צ נהרו כולם"ביום הרביעי אחה.לפני הציבור וקולו לא נשמע

כבר משעות הבוקר נדחקו , הכנסת הגדולתלבי, נשים וטף, אנשים

, הכל רצו לשמוע כל מילה מגאון ישראל, ההמונים לתפוס מקום

שכן מי . ולא לאבד דבר מדבריו הקדושים של רבי עקיבא יוסף

.ק מקאלימיא יותר ממנו"הכיר את הגה

רבי עקיבא יוסף במדרגות העץ של ארון עולה, בשעה היעודה

, מטה מעיניולהמופשלת עד, ושבור מעוטף בטליתוהקודש שחוח 

פר על פטירתו במס, )ילךו(ופותח בקול דממה דקה מדבר הילקוט

וכה וצועק ומתאבל כיון שמת משה היה יהושע ב":נושל משה רב

עד כמה שאה מתאבל : ה"עד שאמר לו הקב, עליו ימים רבים

שמיום שבת אבל , והלוא גם לי מת, לבד הוא מתבוכי לך , והולך

ת לבכי ולמספד ולקרחה -וצבא' ויקרא ה"הדא הוא דכתיב , לפני

, ספדההקהל הרב געה בבכיה לכל משך זמן ה. "'וכוולחגור שק

מה קרה לו לרבי עקיבא יוסף . שנמשך חמש שעות תמימות

והתייצב לפני , שהחליט לצאת מגדרו ומדרכו אשר קיבל עליו

.?הציבור

ח "רצאת ימים אחדים לפנייוסף לשנים רבות נהג רבי עקיבא 

כדי לשהות שם במשך חודש התשובה , אלול לעיר הקודש חברון

ולהתעלות בקדושה ובטהרה תוך התעמקות , עד ראש השנה

ק רבי "הגה, רבה של חברון, בתורת הנסתר עם מחותנו הגדול

בא יוסף א שינה רבי עקי"בשנת תרנ. א"קין זיעישמעון מנשה חי

. יתו לארוז את חבילותיובני בח אייר ביקש מ"ובערב ר, ממנהגו

אף אחד , בעצמו הזמין לו מקום אצל אחד העגלונים ויצא לחברון

לא ידע להסביר מה קרה , ממקורביו או מתלמידיו, ממשפחתו

אך מכיון שהבינו שהוא , ומה יש לו בימים אלה בחברון, כאן

ום חמישי לפנות ערב בי.לא שאלוהו על כך, מסתיר את הדבר

. פנה מיד לאכסנייתו בבית רבי שמעון מנשהדרכווכ, הגיע לעיר

ולמחרתו , למדו בצוותא כל הלילה, בליל שישי כבר קבעו משמר

טורח רבי עקיבא יוסף בעצמו , אחרי תנומה קצרה, בערב שבת

, אך עתה כשאינו בביתו, בהכנות לכבוד שבת כמנהגו בכל שנותיו

שולחןהוא פורס את המפה על . ארחוהוא מסתפק בעזרתו למ

כדי שתבער כל רוכהילה האתומכין את הפ, בו הם לומדיםהחדר 

וכך יוכלו יחדיו לקום בחצות ולעסוק בתורה עד לתפילת ,הלילה

, הותיקין עם הנץ החמה כמנהגם

ורב גדול מופיע על ע, ותשלווה המעיב עלמאך הנה קורה דבר 

דבר שאינו מצוי כלל בעונה זו של תחילת הקיץ -מול חלון חדרו

רבי עקיבא יוסף נבהל . וקורא בקול מר קריאות משונות ביותר-

כי דבר זה , )ה"גיטין מ(ל אמרו במפורש"הרי חז, לשעה קלה

ם אין הוא מקדיש לכך אול, ל"מעיד על בשורה לא טובה רח

הוא מתלבש .וממשיך בהכנות לכבוד שבת, תשומת לב רבה

חובש את , היוםצותכמנהגו ללבשם לפני ח, בבגדי השבת

מתיישב על מקומו ומשנן לו את דברי , השטריימל לראשו

וישב בכובד ראש מיחל ") ב"ל ה"הלכות שבת פ(: ם"הרמב

את תפילת ."לקראת המלךלהקבלת פני השבת כמו שהוא יצא

ואילו לקבלת שבת הם , המנחה מתפללים בבית הכנסת בעיר

גם . להתפלל ברוב עם הדרת מלך" מערת המכפלה"עולים ל

הנאספים התפזרו לבתיהם שני הצדיקים , סעודת השבת נסתיימה

.לקום שוב בחצותרה עוד כשעה ושכבו להחליף כח ועסקו בתו

ציפור קטנה חדרה לבית . נה שוב נרעד רבי עקיבא יוסףאך ה

דבר כזה . "וקפצה היישר על הפתילה הארוכה וכבתה את הנר

גונח רבי עקיבא " שלא אוכל ללמוד אחרי חצות עדיין לא קרה לי

מה דעתו על ושואל אותורבה של חברון הוא פונה למארחו . יוסף

בעל "שמעון מנשה שנמנה עוד עם צעירי חסידיו של רבי ?, כך

וכי מה אני יודע בדברים : "די"עונה בניגון חב, א"זיע" התניא

הרי רוב האנשים שבעולם עמלים כל ימיהם כדי להיות ? כאלה

ו אני כבר עמל יותר משבעים ואיל, ורבים גם מגיעים לכך, דוליםג

ין אבין ברמזים וא, ועדיין לא הגעתי לכך, שנה כדי להיות קטן

, ושש בפחדוה כדי להתארבי עקיבא יוסף נח לשעה קצר"?כאלה

,והפעם בעל פה, ו כדי לעסוק בתורהרחואחר כך קם יחד עם מא

.החדר חשוך כולוכי 



רבי עקיבא יוסף כבר כמעט שכח מכל , השבת עברה

יחד עם , גם מוצאי שבת עבר עליו כרגיל, הענין אשר קרהו

הנעימו את שניהם, "ה מלכהמלוו"מאחרו ערך סעודת 

ובשעה מאוחרת עלו על , ובתפילותמירותהסעודה בז

וכך עבר עליהם , תיהם לעבודת הבוראויצועיהם לחדש כוח

בלילה . גם יום ראשון תוך עיסוק בתורה ובעבודת השם

עייפות נוראה וחולשה השתררה על , אחרו מעט בתלמודם

.הוא הזדרז הפעם למיטתו, וסףרבי עקיבא י

והנה הוא שומע מתחת לחלון , יב את עצמואך רק השכ

הבית קול המונים צועדים ברעש תוך בכי ונהי בכיוון 

. א"באייר תרנ' י' היה זה באור ליום ב.למערת המכפלה

חשב רבי -בודאי עוברת עתה הלוויתו של אדם גדול 

לצאת מביתו אך מכיון שנהג לא -לעצמו יוסף עקיבא 

אמות ' קם בזריזות וצעד בחדרו ד, להלוויה הנערכת בלילה

. יהוון ההמונים כדי לצאת מצוות לוובכי

, אך מה נדהם כאשר קם בבוקר והתעניין מי היה נפטר זה

ואיש לא ידע , שנערכה לו הלוויה אדירה בחצות ליל

. הוא פנה לרבני העיר וגם הם לא ידעו על כך דבר, להשיבו

מהשמיםבוודאי מראים לו בי עקיבא יוסף שיט רעתה החל

הר להיפרד ממארחו הגדול וחזר וא מיה, בשורה לא טובה

על כל כי מצא ה' למחרת הגיע לביתו והודה לה. שליםלירו

חזר לתלמודו ולעבודת ו, מיםבני ביתו בריאים ושל, מכונו

.ח וברוח מרוממתהשם שמ

: ולירושלים הגיעה הבשורה המרה, עברוימים שבועיים 

, א"זיעהגאון הקדוש רבי הלל מקאלימיא, נגדע ארז הלבנון

נתבקש , ף שלעזינגערשל רבי עקיבא יוסחותנו הגדול 

באותו -א "באייר תרנ' י, לישיבה של מעלה באור ליום שני

בו שמע רבי עקיבא יוסף בחברון קול המונים צועדים , לילה

הלוא כך כתוב במפורש בספר .בבכי לעבר מערת המכפלה

- נשמות הצדיקים לפני עלייתן לגן: )א"א פ"זוהר ח(הזוהר

יהודי עתה כאשר שמעו. עדן עוברות בדרך מערת המכפלה

, עקיבא יוסףאת השתלשלות הדברים מפיו של רבי ירושלים 

החליט להופיע , הבינו למה ומשום מה יצא הפעם מגדרו

ועל זכותו תגן עלינו. לפני הציבור ולהספיד את חתנו הגדול

.כל ישראל

)ג"י ירושלים של מעלה ח"עפ(

)'בט"י(אלהיכם' האניקדושכיתהיוקדושים

הואברוךהקדושאמר) בתנחומא(במדרשאיתא

, העולםבראתישלאעדלשמיונקדשתםהואל: לישראל

. קדוששאניכשםקדושיםהיו

גרשהיהאדםהיה: משלפיעליובנוהמדרשדברי

בדעתווגמר, יחידהבתולו, גדולעשירוהיהקטנהבעיר

בדרכוהגיע. מופלגחתןלולבקשבארץולתורללכת

הישיבהמראשוביקש, במרחקיםאשרגדולהישיבהאל

התחייבוהעשיר, שמיםויראמתמידחתןלושיבחר

חתןבישיבהשישהרבלואמר, ההוצאותכלאתלשלם

ואם, הזךבשכלואם, הישיבהבנימכלומעולהמיוחד

בתועםנפגשהחתן. נרובלילהיכבהלאכיבהתמדתו

כמהעברו. לאשהאותהנשאמסוייםזמןולאחר

שחתנוהעשירראהוהנההנישואיןמזמןחודשים

והיה, ביוםשעתייםשעהרקולומד, בלימודומתעצל

, זהעלאותווהוכיחלחתנוקרא. מאדזהעלמתמרמר

בנימכלאחדאםהשמשאתנאשאל, ואמרהחתןענה

לאהשםברוךאניואילו, בחודשפעםספרפותחהעיר

אםוגם, התורהעסקבלישבועואפילוחודשעליעובר

יהיהזהכלעם, שאשכחמהואשכחימיכלאלמדלא

העירבניבכלתמצאמאשריותרהרבהבידינשאר

לקחתיךכןדעתעללאכילךדע: חותנולוהשיב.הזאת

ביןמעולהשתהיהכדיהזאתבעירלקחתיךלא, לחתן

בהיותךפלוניתמישיבהשלקחתיךנאזכוראלא, כולם

להיותאתהצריךולכן, כולםמביןוהמצוייןהמעולה

וגדולימתמידיםשכולםהישיבהלבניבהשוואהמתמיד

אנשיםשכולםהזאתלעירבהשוואהולא, תורה

. פשושים

ישראלנגדהואברוךהקדושטענתהיאזאת: והנמשל

וצדיקיםטוביםשהםידיעלחןלמצואשרוצים

הקדושאומרזהועל, ולכופריםלפחותיםבהשוואה

ונקדשתםהואיל"הדבריםכןלא, לישראלהואברוך

נראובטרםעודדהיינו" העולםבראתישלאעדלשמי

קדשתיומקדםמאזהנהבעולםוהכופריםהפחותים

בלי" קדוששאניכשםקדושיםהיו"כןואםלשמיאתכם

.הזולתנגדהצטרפות

)א"המגיד מדובנא זיע(



ר מנחם מאניש"ר עקיבא ב"הרנ "לע
ל"שיינברגר ז

ה"ד ניסן תנצב"ע כ"נלב

מברכין חודש אייר
צ "אחה4.38בשעה המולד יום שלישי
חלקים10

ח ביום רביעי וחמישי"ר

ואהבת לרעך כמוך

מסופר על הגאון הקדוש מוילנא 

כשהיה ילד יצא פעם לשחק , א"זיע

ראה אותם משחקים , עם חבריו

פירש , זה עולה וזה יורד, בנדנדה

: שאל אותו אביו. מהם ונכנס לביתו

למה אין אתה משחק , אליהו יקירי

כתוב בתורה : השיב הילד? עם חבריך

ואיך אני יכול " ואהבת לרעך כמוך"

י ובו בזמן להשפיל לעלות את עצמ

.את חברי ולגרום לו לרדת

חסד בגופו

גאון רבי אברהם מסופר על ה

ראשי ישיבת מ(ל "גניחובסקי זצ

שאחד התלמידים בישיבה ) טשיבין

כשהגיע , נסע לשבת לביתו בבני ברק

הביתה הבחין שהשאיר את המטריה 

התקשר , באולם חתונות בירושלים

, אותו בחור לטלפון הציבורי בישיבה

אברהם ראש הישיבה שעבר ' ור

את ניגש והרים, סמוך למקום

הבחור שהיה חדש . הטלפון המצלצל

' בישיבה לא זיהה את קולו של ר

וביקש ממנו לחפש את אחד , אברהם

כעבור מספר דקות . מחבריו לחדר

לא מצאתי : "אברהם ואמר' חזר ר

" ?במה אוכל לעזור, אף אחד מהם

הבחור מעבר לקו עדיין לא הבחין 

ביקש , שהוא מדבר עם ראש הישיבה

מחבריו כי הוא ממנו שימסור לאחד

שכח את המטריה שלו באולם פלוני 

ואודה לו אם יוכל , בירושלים

ביום שישי נקש רבי . להביאה משם

אברהם על דלת ביתו של אותו בחור 

הבחור נשאר לעמוד , ובידו המטריה

. על מקומו המום מבלי יכולת להגיב

שראש , הוא הופתע לגלות ולהיווכח

ט פשו, הישיבה שלו לא חשב פעמיים

ואהבת לרעך כמוך

א בעל "זיע"שומרי אמונים"מר"אדמוק "כ

נהג לומר שיאמרו לפני , "חוקי חיים"ה

לקבל עלי מצות רוצההריני : "התפילה

: והסביר שסתם להגיד, "ואהבת לרעך כמוך

הריני מקבל על עלי מצות ואהבת לרעך "

כי אולי יש לו , זה לא תמיד אמיתי" כמוך

וצריך למחוק , טענות על יהודי אחד

, ולא לומר סתם שקר, גמריהטענות בלבו ל

ה יסייעהו "והקב, "רוצה"אלא יאמר הריני 

.באמת להגיע לאהוב רעהו כמוהו ממש

.ח"ודפח

)ספר גם אני אודך(

ניסןו"כשבת קודש
)ז"א תקט"ב(יהושע בן נון 

)ה"תצ-מחנה אפרים (ר אהרן "ים ברבי אפר

ז ניסן"כראשוןיום 

-קותירס הספטנקו(ר יוסף כהנא "ק רבי יהודה ב"ההר
)ט"תקע

ניסןח "שני כיום 

- י העמודים וו(' ר ישעי"שבתי שעפטיל הורוויץ ברבי 

)כ"ת-'  ה הק"בן השל

ר שלמה יהודה לייב "ק רבי יהושע מאוסטרובא ב"הרה

)ג"תרל-מלענטשא 

ניסןט"לישי כיום ש

)ח"תרי(ר ישראל "ן בק רבי משה מקאברי"הרה

ר מנחם נחום ממאקרוב "יצחק בק רבי יעקב"הרה

)ב"תרנ(

ניסן'יום רביעי ל

א "ד(ר מאיר הלוי "אבן מיגאש ברבינו יוסף הלוי 

)א"תתק

)ו"ש- י בי רב"מהר(ר משה "רבינו יעקב ב

)פ"ש(ר יוסף "רבינו חיים ויטאל ב

)ו"תקל-ץ "יעב(ר צבי "ק רבי יעקב ב"הרה

אייר'חמישי איום 

)ח"תע- חכם צבי (ר יעקב"רבי צבי הירש אשכנזי ב

)ח"מתק(משהר"בק רבי מנחם מענדל מויטעפסק "הרה

)ב"תרפ(ר יחיאל "בקיבא יוסף שלעזינגער עק רבי"הרה

ר שמואל "מסלונים בויינברג ק רבי אברהם "הרה

)ג"תרצ- בית אברהם (

אייר' ביום שישי

רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג ק "הרה

)ח"תקל(ר צבי הירש "ב

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

מצא את המטריה , הלך לאולם

. והביא אותה איתו לבני ברק

סבלנות לכל אדם

ידוע שהגאון רבי משה שמואל 

ל היה מכין את שיעורו "שפירא זצ

ושלושה , בישיבה בריכוז ובעיון רב

ימים לפני השיעור אסור היה 

פעם קרה שדקות ספורות . להפריעו

ניגש אל ראש , לפני תחילת השיעור

הישיבה אדם מסכן שלא ניחן לצערו 

רבי משה שמואל , בבינה יתירה

חמימות קיבלו בסבר פנים יפות וב

כאילו יש לו בשבילו את כל , נפלאה

הושיבו לימינו במזרח . הזמן שבעולם

ושוחח איתו בסבלנות ובחביבות 

פנה האיש אל ראש . יוצאת מן הכלל

אני רוצה להיות ", רבי: הישיבה ואמר

השיב לו ראש " ?למה לא". "זמר

המשיך ". תוכל להיות זמר", הישיבה

אבל אני רוצה להיות : "האיש ואמר

ענה לו רבי ". זמר כמו זמר פלוני

תוכל להיות : "משה שמואל ברוגע

חסר לי , רבי, אבל". "כמו זמר פלוני

בביטחון העצמי ואני מבקש עצה 

המשיך " ?כיצד להתגבר על זה

בשלב זה שהשיעור כבר . ושאל

ביקשו , אמור היה להתחיל

התלמידים לדחות את אותו אדם 

, אך ראש הישיבה מנע בעדם, מלפניו

והמשיך לענות לו בהארת פנים 

, עצתי היא", ובסבלנות מדהימה

שתיכנס לחדר ותסגור את כל 

ותשיר שם ,החלונות והתריסים

כאילו אתה עומד על במה לפני 

קיבל הלה את העצה . מאות אנשים

ועזב את המקום כשהוא שמח שבע 

מיד לאחר מכן החל הגאון , רצון

. הגדול במסירת השיעור


