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  רהרב יוסף ברג: ורךע

  
    

 

ונתתי  'וכו אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם

והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם  משכני בתוככם

  )יב-ג( תהיו לי לעם
 "אור החיים"בועיין  .עמלים בתורהשתהיו  –אם בחוקתי תלכו : י"וכתב רש

שם נפ, ועוסקים במצות שהצדיקים שלומדים תורה, באריכות שמסביר 'הק

ה "וכביכול הקב, עד שנהפך גופם למשכן עבור השכינה, ה"נדבקת בהקב

על דרך אומרו . ואומרו והתהלכתי בתוככם: "'וכלשונו הק, הלך בתוכםמת

שיהיה אורו יתברך מתהלך בתוכם והוא  ,ונבאו בניכם ובנותיכם )'יואל ג(

את רוחו ' נביאים כי יתן ה' עם ה )א''במדבר י(רוח המנבא על דרך אומרו 

   "...עליהם

אשר ו שזכו על הדרגות הנפלאות, עד דורנו אנו וכבר ידוע בכל הדורות

עד  ,בדביקות בבורא יתברך צותמבתורה וב שהתעלו אותם צדיקים זוכים

מעל  עול ישועה ולבטל גזירות רעותלדרגת נבואה ובכוחם לפ מגיעיםש

  .ישראל

•   

בחרתי השבוע , אייר' לרגל יומא דהילולא שחל השבת כ: אמר הכותב

רבי הצדיק הנסתר איש אלוקים של  וקדושתו וילהביא מעט מקורות חי

שבכח תורתו וצדקתו העפיל עד לדרגות נשגבות והיה  ע"וולטוך זייוסף 

 .ו צדיקים נסתרים שבדור כפי שהעידו עליו גדולי הצדיקים בני דורו"מהל

ם המצות להעפיל וי לימוד התורה וקי"איך אפשר ע, ממנו נלמד גם אנו

מה  ".כתי בתוככםלהונתתי משכני בתוככם והת"הפסוק  שמי רום עד קיום

ובודאי יהא זה זכות , נסתלק ללא זרע של קיימא, שצדיק נשגב זה, גם

עבור יאמר קדיש , משניות למדעבורנו שנזכיר את דרכיו וכל אחד י

  .ע"בן רבי שמחה בונים זירבי יוסף  :נשמתו
 

  ...מנקה הרחובות בתל אביב
 ,דעואך יודעי חן י, ברחובות תל אביב היו רואים אותו מנקה את הרחובות

, רבי אברהם פיש, הסנדלר הקדוש: כי הינו מאותם חבורת צדיקים נסתרים

  ...ועוד, הרב פתילון

בתוככי , נכד למגיד מזלאטשובד לאביו רבי שמחה בונים נולרבי יוסף 

ויגע , ל-א לישיבת המקובלים בית נכנסהיה שם , עיר העתיקה בירושליםה

שם חבר לחבורת , תגורר בתל אביבימים עבר להל, בתורה בהצנע והסתר

בתוך הסלים היו . כל ימיו ראוהו סוחב בשני ידיו סלים. צדיקים נסתריםה

. בהם הוא היה מרבה ללמוד בהסתר ובהחבא ספרי קבלה בנגלה ובנסתר

אך צדיקי , ודאי לא היה מתגלה, לגדולי צדיקי דורוהיה מגיע לולי הוא 

  .ו צדיקים"והבינו שהוא מאותם ל, האמת הכירהו

ו "ע העיד עליו שהוא מהל"ק רבי מאיר אבוחצירא זי"הרה

  ...צדיקים
העיד עליו  ע"זי הבאבא סאליבנו של ע "ק רבי מאיר אבוחצירא זי"הרה

כ למחבר הספר שנתן לנו "יש( "הצדיק הפלאי"בספר . יםו צדיק"לשהוא מה

' ח ר"סיפר הרה: מובא, )שנביא ביריעה זו רשות להעתיק את הדברים

ר רבי אלעזר "ק של האדמו"א ששמע זאת מפ"טאפרים לסקר שלי

כי רבי יוסף  ,תדע: "פעםלו אמר רבי מאיר ' שאביו הק, ל"זצאבוחצירא 

מכיר  תדע כי רבי יוסף: "ר לואמאף ו" עוד יבא אליך ותראה לכבדו מאד

רבי מאיר היה אומר תדיר אודות רבי ואף . "ו צדיקים שבדור"את כל הל

לעיתים אף היה רבי מאיר מתבטא אודות רבי  ".רבי יוסף צדיקא: "יוסף

  ..."יהודי זה הוא נעלם: "יוסף

גיסו של בבא מאיר (ל "צ רבי דוד יהודיוף זצ"הגהסיפר כמו כן סיפר 

רצוני להכיר לך שני אשכנזים : "את אשר אמר לו פעם רבי מאיר, )ל"זצ

  .וולטוך ורבי חיים תודרוס תפלינסקיהיו אלו רבי יוסף " צדיקים נסתרים

  ...רזין דרזיןלומדים תורה ו
והצדיק רבי יוסף  ל"ר הקדוש רבי מאיר אבוחצירא זצ"מופת הדור האדמו

אהבה והערכה עצומים רחשו שני . היו ידידים בלב ונפשל "וולטוך זצ

  .הצדיקים זה לזה

לעיתים קרובות היה אוסף . מאיר רבי יוסף הרבה לפקוד את ביתו של בבא

ויחד היו  –בירושלים ' פורת יוסף'מלומדי ישיבת  –אברכים ממקורביו 

  .לוקחים מונית ונוסעים למעונו של רבי מאיר באשדוד

את רבי . היה מקבלם בסבר פנים יפות, כשהיו מגיעים לביתו של רבי מאיר

לא . והיה חרד מאד לכבודו, יוסף היה מקבל רבי מאיר בצורה מיוחדת

  .י מאיר סעודה לכבוד ידידו רבי יוסףהיה עורך רב, אחת

דיברו ביניהם , לעיתים. חידושי תורה מופלאים נשפכו בשיחת שני הצדיקים

  .בסודות התורה ורזין דרזין

והחזיק . 'כולו קודש לה –' עולה תמימה'רבי יוסף היה אומר כי רבי מאיר 

. ממנו גדולות ונצורות כאחד מן הצדיקים הקדמונים מלפני מאות שנים

ובכל עת שהגיע , היה רבי מאיר אוהב את רבי יוסף עד למאוד, מנגד

  .לביתו היה עומד לכבודו

היו אלו ספרי , רבי יוסף נהג מידי פעם להביא לרבי מאיר מתנת ביכורים

היה מגיש לרבי מאיר ספרים  ורבי יוסף, קבלה חדשים אשר יצאו מידי פעם

ובמשך שנים , רבי מאיר ורבי יוסף היו עוסקים יחד בתורת הנסתר. לוא

  .רבות למדו בחברותא בעניינים שונים ונשגבים

כי היו הוא ורבי מאיר עוסקים , גילה רבי יוסף, לאחר פטירת רבי מאיר

... שהיה סימן בכיסא בעת שקמו ממנו עד, בתורה בחברותא שעות רצופות

ואכן שלושים ושלוש ... (רבי יוסף התבטא אז שאינו יכול בלעדי רבי מאיר

וקוים בהם , נתבקש רבי יוסף לעלמא דקשוט, ימים לאחר פטירת רבי מאיר

  ).הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו

  ...טלפון בהול מבבא מאיר
  :מהישוב טלזסטוןא "ג רבי דוד כהן שליט"הרהשח בפנינו מקורבו 

היינו רגילים להגיע מידי יום , בעת לומדנו בישיבת פורת יוסף, בצעירותנו

, הנמצאת בסמיכות לישיבה, בהפסקת הצהריים לישיבת המקובלים בית אל

  .שם היינו רואים רבות את רבי יוסף

הוא היה מקפיד . בכדי שלא יאחזו ממנו, רבי יוסף בחכמתו היה עושה הכל

מה שאומר כביכול , להראות כאילו הוא נמצא תמיד באותו דף בגמרא

  .והיה עושה הכל בכדי שאנו נצחק ממנו ונזלזל בו. שאינו מתקדם כלום

והיה נראה לנו שגם , זה אדם מסכןאנו היינו חושבים שאנו צוחקים עם אי

כאשר , חלק מהפעולות שהיה עושה להסתיר את עצמו. הוא נהנה מהעסק

והיה לוגמם בזה , היה מבקש מאתנו להכין לו שש כוסות קפה, לא אחת

  .ר זהאח

אחד , ל"לאחר שביקש מאיתנו להכין לו שש כוסות קפה כנ, היה פעם

מה שכביכול גורם , ית קפההאחראים במקום גער בו על כך שמרבה בשתי

וזלזלנו , התפרצנו בצחוק, בתגובה לגערתו של אותו גבאי. בלאגן במקום

וגם היות והיה נראה , מחוסר ידיעתנו מיהו העומד מולנו, בו ביתר שאת

  .שהוא עצמו נהנה מכך

היה זה כאשר למדנו בישיבה בשיעור של , ו מאדנלמחרת נחרד, אולם

רבי בן ציון  צ"מרן הגהבאמצע השיעור  ולפתע נכנס לחדר, מ שלנו"הר



 

: ינו ואמר כדלהלןאלראש הישיבה פנה , מראשי הישיבהל "אבא שאול זצ

ק רבי מאיר אבוחצירא ואמר לי להודיעכם "אתמול התקשר אלי הגה"

  !"יזהרו בכבודו של רבי יוסף וולטוךה"

הבנו כי היהודי הזה המראה . נחרדנו מאדוהזדעזענו , אנו בשומענו זאת

ומני , המסתיר את עצמו, אינו אלא איש קדוש, ני מסכן שאינו יודע כלוםפ

  .אז נזהרנו בכבודו

היה נוהג בנו מאז בדרך , רבי יוסף שהרגיש כי עלינו על עקבותיו, אולם

אתמול : "היה אומר לנו בפנים רציניות בקול רם, כשהיינו מגיעים. הפוכה

ראיתי : "אחר היה אומרוביום " י על קברו"בלילה ראיתי את רבינו האר

והיה אומר זאת בקול זעקה ובפנים כה " את מרן הבית יוסף על קברו

  .עד כי היינו חושבים שהיא מהתל בנו, רציניות

היות " ?איזה צדיק התגלה אליך הלילה"וכך היינו שואלים אותו מידי פעם 

והיה עושה זאת בכונוה כאדם המדבר גבוהה גבוהה מה שיגרום שיזלזלו 

  .אך לבסוף הוברר לנו מגדולים כי כל אשר אמר אמת ויציב הוא, בו

  ...הצדיקים מרגישים זה את זה
  :א מספר"דוד הכהן פור שליט הרבמקורבו 

, ברם. פעם נסענו יחד עם רבי יוסף לביתו של בבא מאיר באשדוד

לא : "נעצר לפתע רבי יוסף ואמר, כשהגענו לפתח הבנין בו התגורר הצדיק

י יכול ואיננ, הרבנית אשת רבי מאיר לא נמצאת כעת בבית, שייך לעלות

  ."להטריח את רבי מאיר אשר יצטרך לגשת עד לדלת כדי לפותחה

והנה תיכף כשסיים רבי יוסף את דבריו נשמע קולו של בבא מאיר מפתח 

  :ביתו בקומה שלמעלה

  ..."כבודו יעלה.. כבודו יעלה! רבי יוסף"

היינו המומים מקדושתם של אותם שני קדושי עליון אשר דיברו ביניהם 

באותה פגישה דיברו שני הצדיקים בסודות נעלים במשך  .במחשבה מרחוק

  ...את דבריהם לא הבנתי כלל, ברם. זמן רב

  אלך לרבי מאיר והוא יסדר את העניינים
  :ל מוסיף ומספר לנו"הנ

יצאנו מבית הרב בשעת . פעם הייתי עם רבי יוסף בביתו של בבא מאיר

ט לכל אחד שיש כמע ,והיות שאז לא היה מצוי כמו היום, לילה מאוחרת

  .נגשנו במהירות לתחנת מוניות שירות מאשדוד לירושלים, רכב

 .אך מפני השעה המאוחרת איש לא הגיע, הנהג ישב והמתין לנוסעים

אין כל סיכוי שאסע לירושלים בזמן "אמר לנו הנהג " חבל לכם על הזמן"

ובוודאי שאינני מתכונן , שאין שום נוסעים והשעה כבר מאד מאוחרת

  ."שני אנשים במחיר של מונית שירותלנסוע עם 

ואמונתו ברבי מאיר היתה , היה ברבי מאיר בלב ונפש קשוררבי יוסף ש

עברו  ."אלך לרבי מאיר והוא יסדר את העניינים: "נענה ואמר –עצומה 

רבי מאיר אמר לי כי כעת הטנדר : "ורבי יוסף חזור ואומר, מספר דקות

  ..."יוכל לנסוע וייקח אותנו לירושלים

והנה מגיעה אשה ומבקשת מהנהג אם יכול , כילה רבי יוסף לדברטרם 

הנהג הסביר לה כי הרכב צריך להתמלאות . לקחתה לירושלים בדחיפות

  .ואילו כעת עמה ביחד יש לו רק שלושה, בעשרה נוסעים

הנהג שאל . האשה אמרה שתיקח אותו כמו מונית פרטית ותשלם בהתאם

והיא נאותה , ואני נצטרף לנסיעהאותה האם היא מסכימה כי רבי יוסף 

  ...וכך הגענו לירושלים כדברי רבי מאיר וגם ללא תשלום. לכך בשמחה

  ליבו ער תדיר על צרותיהן של ישראל
הוא , ליבו הרחום והטהור של רבי יוסף היה ער תדיר למצבם של ישראל

  .ושמח היה בשמחתם, השתתף בכל עת בצערם

לא אחת היה מגלה באזני . בגודל צדקתו היה רגיש ביותר לצרות ישראל

מקורביו כי נתגלה לו מן השמים על גזירה כזו או אחרת העומדת לרדת 

  .והיה מתאמץ בכל כוחו בכדי לבטלה מן העולם, לעולם

היה רבי יוסף  ,)החלבן(א "חיים הכהן שליט' צ ר"הרהמספר  -לא אחת 

ל והיה דופק "מגיע לבית הסנדלר הקדוש רבי משה יעקב הכהן רביקוב זצ

בוא עמנו  –זירה קשה גרבי משה יעקב יש ": על דלת הסנדלריה וזועק

  ".לתפילה

א כיצד לעיתים היה נוקש רבי "צ רבי חיים שליט"מוסיף הרה –לא אשכח 

היות וגזירה קשה היתה מרחפת , וסף ממש בחוזקה על דלת הסנדלריהי

לרבי משה יעקב אשר היה עוזב את כל עבודתו ומניח  אוהיה קור, בחלל

היות וגזירה קשה , והיה מזדרז והולך ביחד עם רבי יוסף, את הפטיש בצד

הלכו שני צדיקי עליון הללו , ובאהבתם הגדולה לעם ישראל, עומדת לבא

או לכל הפחות למזער עד כמה , עלו בתפילות לבטל את הגזירה כלילופ

  .שניתן

  הפצצת הכור האטומי בעיראק
ש כפרק יכולה לשמ, התקופה אשר קדמה להפצצת הכור האטומי בעיראק

  .בפני עצמו על פעולותיו של רבי יוסף לבטל גזירה זו מישראל

חשוב להגיד כי כל פעולותיו של רבי יוסף היו אך ורק להצלת העם היושב 

וכל פרסומי והצהרות . יתברך' בציון ישראל הקדושים עמו בחירו של ה

לא היתה דעתו של רבי , הכוחי ועוצם ידי אשר היו מתפרסמים לאחר מכן

שכן מי כמוהו ידע היטב כי כל המפלות שנחלו אותם , ף נוחה מכךיוס

הכל אך ורק נזקף לזכותם של אותם צדיקים אשר , אויבי ישראל צמאי דם

ובזכות המוני בית ישראל הכשרים . הרעישו שמים וארץ לביטול הגזירות

ת שיחלצנו מן "אשר הרבו בתורה ועמדו בתפילה ותחנונים לפני השי

  .המיצר

אשר , יו של רבי יוסףביין בקצרה רק מעט עדויות משניים ממקוראנו נצ

  .שחו לנו על פעולותיו הנשגבות באותה תקופה

רבי יוסף נהג לטבול רבות במקוה : א"שליט. יצחק נ' שח בפנינו מקורבו ר

, שם אף הוקצה בעבורו חדרון מיוחד ליד בית המרחץ, בתל אביב' יבנה'

באחד מערבי החגים הגיע . הקדושהשם נהג להתבודד ולעסוק בעבודתו 

של בלן האך טרם היכנסו לחדרו ביקש רבי יוסף מן , רבי יוסף כדרכו למקוה

לאחר זמן הגיע . המקוה שלא לתת רשות לשום אדם להיכנס היום לחדרו

הבלן הבהיר לו כי רבי . יהודי מסוים אשר רצה להיכנס לחדרו של רבי יוסף

הלה השיב כי מדובר בפיקוח נפש . יוסף ביקש לא להכניס שום אדם לחדרו

חרד מאזהרתו וציוויו , הבלן. וחייב הוא להיכנס ולראות את רבי יוסף

אשר הזהירו שלא להכניס שום אדם לחדרו בשום , המפורש של רבי יוסף

אשר הוא כבלן , חשש מהקפדתו של רבי יוסףאף ו, לא נאות לכךו, אופן

  .ידע כי איש קדוש הוא, המקוה

ונאות לבסוף , רם אותו יהודי לחץ והתחנן עד כי הבלן לא היה יכול לוב

האחריות תהיה , אולם התנה עמו כי אם רבי יוסף יקפיד חלילה, להכניסו

  .עליו בלבד

והנה לתדהמתו הרבה רואה הוא , אותו האיש ניגש ופתח את הדלת ברתת

קות גדולה את רבי יוסף מחזיק לולב ומיניו בידיו ומנענע את הלולב בדבי

הלה נחרד על מקומו ולא הבין את הדברים אשר רואות . לארבע רוחות

עד , הוא התבונן עמוקות בעבודת קדשו של רבי יוסף? מה קורה כאן, עיניו

רבי יוסף מדוע : הלה מרוב בהלה שאלו מיד. שלפתע הבחין בו רבי יוסף

  ?ערב שבועות היום ולא סוכות, הינך מנענע לולב בחודש סיון

דע לך כי יש גזירה קשה ועם ישראל ": י יוסף אשר נתפס על חם השיבורב

ונענוע הלולב לארבע רוחות מונע גזירות קשות , שרוי בסכנה גדולה

  . "זה זמן רב אשר אני פועל פה לבטל את הגזירה": והוסיף. "ורעות

באותו לילה נודע בועלם כולו כי הכור האטומי בעיראק הופצץ והושמד 

  .כליל

  ...המטוסים צריכים לעבור ליד ביתי
שמואל לוינשטיין ' ג ר"ל שח בפנינו מקורבו הרה"בהקשר למעשה הנ

  :א"שליט

נהג כן רק בימות  ,אשר לא אחת התארח בביתנו בירושלים, רבי יוסף

שנה . וחגים לא עלתה בידינו הזכות כי ישהה בביתנו תותאולם בשב, החול

בו מאד כי יואיל לשמחנו ולהתארח הפצרנו , אחת בסמוך לחג השבועות

נאות רבי יוסף , לאחר לחצים ושכנועים. בביתנו בחג השבועות הקרב ובא

  .ונתן את הסכמתו

ית רבי יוסף והודיע במפתיע כי לצערו לב יומיים קודם חג השבועות הגיע

ויצטרך לחוג את החג בעירו , הוא לא יוכל לשהות בחג השבועות בירושלים

וכמה , היות שכל כך ציפינו לכך, נו זאת הצטערנו מאדבשומע. תל אביב

  .הכנות עשינו לקראת היום הגדול בו ישהה רבי יוסף בחג בביתנו

וראה כי אני מוטרד  –מספר רבי שמואל  –רבי יוסף הרגיש בצערי הגדול 

לחש לי , ביוצאי מביתי עת אשר ליוויתי אותו במעלית הבנין. מכך מאד

יות משהו גדול בשבועות ומוכרח אני להיות אז פשוט עומד לה": רבי יוסף

  ."..בתל אביב

והרווחה גדולה , באותו ליל שבועות הופצץ הכור הגרעיני בעיראק, ואכן

היתה ליהודים אשר חששו מאד מאותו רשע עריץ אשר חפץ היה להשמיד 

  .את היהודים יושבי ארץ הקודש

ת נפגשתי לאחר חג השבועו: א מוסיף ומספר"מיודענו רבי שמואל שליט

על אשר עומד , אז כבר הבנתי היטב מה רימז לי קודם החג. עם רבי יוסף

רבי יוסף מדוע היית ": אולם לא יכלתי להתאפק ושאלתי אותו. להתרחש

הדירה שלי : "והשיב לי כדלהלן ?"צריך להיות בתל אביב ולא בירושלים

ליד  והמטוסים קודם צאתם היו צריכים לעבור, בתל אביב אדמת קודש היא

ואמר לי כי " ?מה עשיתם בעבור זאת: "העזתי שוב ושאלתי". אזור ביתי

וממש , לעיתים מקבל על עצמו איזה דברים בכדי למנוע צרות מעם ישראל

אשר ניזוק מפני מסירותו , הראה לי כל מיני יסורים הנמצאים על גופו

  .וכבוד אלוקים הסתר דבר. להצלת הכלל

  ...ביטל כמה גזרות
בהקשר לפעולות הנשגבות אשר עשה רבי יוסף , והנה עוד מעשה מופלא

א "צ רב חיים הכהן שליט"וכה סיפר הרה. י נענוע לולב ומיניו"לעיתים ע

ולכן חיפשתי , יום אחד לא הספקתי לטבול קודם תפילת השחר ):החלבן(

שם בדרך כלל ' יבנה'החלטתי ללכת למקוה . מקוה פתוח באזור תל אביב

  .ח המקוה עד שעות הבוקר המאוחרותפתו



 

מתי לראות את רבנו רבי יוסף דהנ, אשר היה ריק מאדם, בהיכנסי למקוה

פניו היו . וולטוך הנמצא בתוך מימי המקוה ומנענע לולב ומיניו מצד לצד

ם בסיו. בינתיים החילותי לטבול. והוא לא הבחין בי כלל, כלפיד אש

מה ? רבי יוסף וכי סוכות היום: "אלתיויד שמ, הבחין בי רבי יוסף, טבילותי

  ?"זה הדבר אשר הנך עושה בתוך מימי המקוה

ישנה כעת גזירה וצריך אני " –השיב לי אותו צדיק  -" שמע חיימקה"

לבטלה וראיתי כי אין לי כח לבטל גזירה זו רק אם אעשה את הנענועים 

פה כך האם תישאר : "ואני בשומעי זאת שאלתי". בתוך מימי המקוה דייקא

ואני , אך אתה יכל ללכת לשלום, לא, לא: "רבי יוסף השיב" ?במשך כל היום

כי אותה גזירה , והפלא ופלא". אשאר פה עד אשר אבטל את הגזירה

  .התבטלה שלא כדרך הטבע

אז הבנתי כי הוא צדיק יחידי בכל הדור היכול : א"והוסיף החלבן שליט

לא הבינו איך התבטלו לפתע  ואותם עסקני ציבור. לבטל גזירות בצורה הזו

וסיים החלבן . שכן מסירות נפשו לעם ישראל היא זו שפעלה. הגזירות

כך בכל עת אשר ראה רבי יוסף גזירה לא נח ולא שקט עד אשר : א"שליט

  .ביטלה

  יומיים שלמים ליד אבני הכותל
הגאון רבי בן המגיד מישרים שח מקורבו , ביום השנה לפטירת רבי יוסף

זוכרני כי עשר שנים לפני פטירת רבי : מענייןדבר  א"ציון מוצפי שליט

אנו מקורביו אשר ידענו כי בימי פגרא אלו . יוסף הגיע במפתיע לירושלים

ענו ברורות כי מקומו אז רק ידו, לירושלים יעאין דרכו של רבי יוסף להג

להתאפק ושאלנו  לא יכולנו. מאד לראותו בירושלים התפלאנו, בתל אביב

  ?מדוע זה הגעת כעת לירושלים? מה קורהרבי יוסף : "בתמיהה

אולם לאיש . סתם ולא פירש. השיב רבי יוסף –" בימים הקרובים תדעו"

של  סודו גילה רבי יוסף כי בימים אלו עומדים לערוך בירושלים צעדה

והדבר גורם קטרוג  ,במשך שלושה ימים ,אנשים רחוקים מתורה ומצות

שכן התערבות ושאר  –גילה רבי יוסף את אוזן מקורבו  –גדול בשמים 

ומה עשה . ים היפך הצניעות והטהרה גורם קטרוג וצער גדול בשמיםעניני

  :א"צ מוצפי שליט"מוסיף ומספר הגרב, אז רבי יוסף בכדי לבטל גזירה זו

ועמד שם יומיים , רבי יוסף הלך לשריד בית מקדשנו הכותל המערבי

בסיום אותם שני . שם התפלל לביטול הגזירה, שלימים ליד אבני הכותל

לפתע השמים בעבים והחלו לרדת גשמים סועדים ללא הרף  ימים התקדרו

  ....ולטהרת ישראל היתה הרווחה, עד אשר התבטל המצעד לגמרי

א את "ר בן ציון מוצפי שליט"סיים הג –כזה היה הצדיק רבי יוסף וולטוך 

  .דבריו

  להשבית אויב ומתנקם
גרם צער נורא ליהודים , אחד משונאי ישראל מראשי המחבלים בלבנון

אותו ארור היה אחראי לשגר טילים רבים . ץרבים המתגוררים בצפון האר

חייהם של רבבות יהודים המתגוררים באזור הפכו . לעבר ישובי הצפון

ובהגיע שעת , כאב את כאבם, רבי יוסף באהבתו הגדולה לבני עמו. טלסיו

  :א"שליט. ר יצחק נ"על כך מעיד לנו מקורבו הר. הכושר פעל בנידון

רבי יוסף ביקש אז . א"י זיע"קי רשבהיינו אז במירון בציון התנא האלו

. י"א בן הרשב"נעשה הקפות סביב לציון התנא האלוקי רבי אלעזר זיעש

כי הגם שאין הדבר פשוט כלל לערוך ההקפות סביב  ,רבי יוסף התבטא אז

כך החלו . אך כעת למען כלל ישראל הוא עושה זאת, הציון בכוונות שמכוון

ר את שמו של אותו צורר ומקללו ההקפות כאשר בכל הקפה רבי יוסף מזכי

מת ונאבד , והנה לא עברו ימים ספורים ואותו צורר ארור. בקללה חריפה

  "'כן יאבדו כל אויבך ה"מן העולם 

  ...קחוני מהר למקוה
היות , היה לו לרבי יוסף כעס גדול' סאדאת'אף על נשיא מצרים דאז 

רבי יוסף  .ויהודים רבים נהרגו על ידי צבאותיו במלחמת יום הכיפורים

ב אולם אהבת ישראל עצומה "למעשה לא היה שייך כמובן לפוליטיקה וכיו

כל חייל . וצערו של יהודי נגע לו עד עמקי לבו הטהור, בערה בעצמותיו

הוא , היה רבי יוסף כואב על כך מאד, מזרע ישראל שנהרג בידי בני עוולה

והיה  ?דם ישראל נשפך כמים ואנו מחשים? היתכן, היה נרעש ונפחד

  . מרעיש בתפילות נוראות כי שום יהודי לא יינזק חלילה

  : א"ר חיים אהערנטל שליט"ל שח לנו מקורבו הר"בהקשר להנ

ל כי נפצע "באחד הימים שחנו לרבי יוסף כי שמענו על נשיא מצרים הנ

בשומעו , רבי יוסף. קשה מיריות וכפי הנראה אחד ממתנגדיו נתנקש בו

 ,ואל תדברו מהנושא לפי שעה... תאמרו נפצעלא : "כעס מעט ואמר, זאת

  ". רק אבקש מכם כי תיקחוני במהירות למקוה יבנה בתל אביב

כנס לבית נרבי יוסף . ל"עשינו כדבריו ולקחנו אותו במהירות למקוה הנ

כעת אתם : כשיצא מהמקוה אמר לנו רבי יוסף. הטבילה ועשה מה שעשה

יכף ביררנו מה מדווחים ת. יכולים לברר מה קרה עם אותו נשיא מצרים

שחנו זאת לרבי . למרבה התדהמה נשמע כי כבר מת מפצעיו. אודותיו

  .ואז נחה דעתו עליו, יוסף

  

  אבנים עת להשליך
  .א שח לנו עובדה מעניינת"שליט. מ.מקורבו הרב ז

ג רבי בן ציון "הרהמידי שנה נהגנו לנסוע בעשרת ימי תשובה יחד עם 

שם היינו קושרים אבנים ורושמים עליהם , לנמל תל אביבא "מוצפי שליט

והיינו זורקים את האבנים לים בזמן . כפי סדר אשר הביא הבן איש חי

הצטרף אלינו רבי , שנה אחת כשהגענו למקום לאמירת התשליך. התשליך

בכדי שיהיה סמוך למים עמוקים שם , כולנו עלינו אז על המזח בנמל. יוסף

, וסף כי נכוון כולנו בעת השלכת האבניםאולם אז ביקש רבי י. מצויים דגים

והסביר לנו אז כי היות והשגריר המצרי . כי אנו מכוונים לדעתו ולכוונותיו

, עושה צרות רבות ליהודים מאז שהגיע הנהו ,נמצא כעת בתל אביב

ות בכדי להתסיס את אומות העולם לעש ומוציא דיבה רעה על היהודים

כי אותו שגריר יסתלק  –ר רבי יוסף אמ –ולכן אני מכוון כעת . ו"כליה ח

רבי . החלנו להשליך את האבנים לים כמנהגנו, לאחר דבריו. מכאן לארצו

והיה שקוע בשרעפי קודש והיה , יוסף אף הוא השליח את האבנים כמובן

, והים, והנה לא עברו שניות ספורות. נראה כי מכוון הוא כוונות גדולות

שינה לפתע את טעמו והחל , כשטחאשר עד עתה היה רגוע להפליא ממש 

והוצרכנו להתרחק מאותו מקום , גלים אדירים החלו לעלות. לסעור ולגעוש

ם עברו מעל המזח ואנו ברחנו מן הים המשיך לסעור עד כי הגלי. מדנובו ע

' ברוך ה: רבי יוסף לעומתנו היה שרוי אז בשמחה רבה ואמר. המקום

  .פעלנו ועוד השבוע יחזור השגריר לארצו

באותו שבוע החזירו המצרים במפתיע את אותו שגריר , למרבה הפלא

  .ויהי לפלא. מני אז לא חזר הלה לארצנו הקדושה. לארצם

  ?ות'היכן זה סוג
  : א"פינחס גולשטיין שליט' את העובדה הבאה שח לנו ר

, יוני הצדיקים בארץ ומחוצה להצלפקוד את היה רבי יוסף נוהג , כידוע

  . לשם כך היה אף נכנס לכפרים ערביים

בטרם צאתנו למסע קודש למקומות  –פנחס מספר רבי  –באחת הפעמים 

היות  ,בקשנו רבי יוסף באופן אישי להצטייד במפות, הקדושים שבלבנון

הגיע ולהשתטח בפעם הראשונה על קברו של וחפץ היה אותו צדיק ל

  . ות שבלבנון'הטמון בכפר סוג" אהליאב בן אחיסמך"

וכך התחלתי ללמוד , אכן עשיתי כדברי יוסף ורכשתי את המפות הדרושות

היה זה , הגיע יום הנסיעה המיוחד. את דרכי ההגעה לאותו כפר נידח

פה כדי שנהיה אז ביקשני רבי יוסף שוב להביט במ, בשעת בוקר מוקדמת

במהלך הנסיעה עצמה שוב ביקשני רבי יוסף לעיין . בטוחים בדרכנו

אך לי רבי יוסף לא נתן להסיט את , כולם שוחחו בדברי תורה. במפות

אתה מביט : "כמעט כל שעה קלה שאלני רבי יוסף, מבטי מן המפות

ביקשני רבי יוסף כי אעלה למפקדה , כשהגענו לתוככי לבנון" ?במפות

שם אשאל את קצין המבצעים המקומי היכן נמצא הכפר , ה למקוםהקרוב

  .ואת מיקום ציונו הקדוש של אהליאב בן אחיסמך, ות'סוג

הרי הוא כמו לשאול אדם , שכן לשאול אותם היכן מקום זה, התפלאתי מאד

' מציין מיודענו ר –היכן רחוב פלוני בעיר אילת , בשכונת גאולה בירושלים

יו הוראתו של רבי יוסף לעלות לבנין המפקדה ולשאלו אולם חזקה על. פנחס

בעת היכנסי פנימה שאלתי מיד את החיילים היכן נמצא קצין . כבקשתו

ואמרתי לי כי מבקש , הלה שאלני לחפצי. וחיש מהר מצאתיו, המבצעים

  .ות'אני את עזרתו לדעת את הדרך לכפר סוג

ורץ מחבלים כל המקום ש? האם השתגעתם": בתחילה סירב לענות ואמר

אולם משהבהרתי לי כי מטרתנו להשתטח על קברי צדיקים " עוינים

 –כן ? "שמא רצונכם בקרבו של אהליאב בן אחיסמך: "התלהב ואמר

ואז הצביע לי על גבי המפות שהיו תלויות בחדרו והסביר . השבתי בשמחה

הסתקרן מאד לשמוע , אותו מנהל המפקדה. לי את דרך הגישה למקום

היות ואין , קום זהי לשאול במפקדה על הימצאותו של מחשבת ממני כיצד

אמר  –ומה שאני ידעתי . מציאות שיהי איזה חייל שהיה יודע לענות לך

זה מפאת היותי יליד לבנון ובהיותי ילד קטן לקחני אבי להשתטח , המנהל

  .במקום זה

הגענו להר הסמוך לציון  ,לאחר נסיעה שארכה לערך כאחד עשרה שעות

הואיל ושם נמצאים , כאן ביקשנו להתפלל ולא להיכנס לבנין פנימה. שהקדו

באומרו , האיץ בנו רבי יוסף לשוב, כשעמדה השמש לשקוע. עתה מחבלים

רק סמכנו על  ף שלא ראינו כלוםזאת על א. כי המקום עתה שורץ מחבלים

  .כוחו של צדיק

אשר היה  כי רבי יוסף התבטא אז על ילד מסוים, פינחס הנזכר מוסיף' ר

שאם יביאו את אותו ילד וישאירו אותו לילה שלם , י"ה במחלה קשה החול

  ...ילד זה יתרפא, בקבר זה

  רואה ואינו נראה
  :מספר בפנינו א"ר מניקלשבורג לעלוב שליט"האדמו ק"כ

יוסף היה אומר לי כי בדרכו להשתטח על קברי צדיקים להרבות ' ר

הרי שלא אחת היה נכנס לקברי צדיקים , בתפילה עבור הכלל והפרט

אשר לעיתים היה ממש סכנת נפשות להכנס , השוכנים בתוככי כפר מסוכן



 

א כי בעיתות סכנה היה נהפך "שליט הוסיף הרבי –הוא סיפר לי אז  .לשם

  ...לרואה ואינו נראה

  התקן עצמך בפרוזדור
: סיפר א"מברסלב זיע רבי נחמן' ר הק"כי האדמו ן"חיי מוהר מובא בספר

אחד ממדינת ליטא הכה באצבע צרדה טרם הסתלקותו והכריז  צדיק

 .כלומר שעבר את העולם בשלום ,"אריבער געשפרונגען: "בשמחה רבה

ן סיפר זאת "מוהר ".)יסוד ושורש העבודה"היה זה הצדיק הקדוש בעל ה(

. אשרי האדם שיכול לומר כך טרם פטירתו: "והוסיף, בהתרגשות גדולה

  ".בלי העולם ולא מחשיבם כללהאשרי האדם המדלג על 

אמנם . פחות מששים ושתיים שנה. א היו ארוכיםימי חייו של רבי יוסף ל

' ו במסירות ובאהבת העבד את בורא, בשנות חייו אשר חי בעולמנו זה

תדיר היה עסוק בתורה . הוא לא נח ולא שקט כמעט בזה העולם. אמיתית

. והמתיק הדינים, ביטל גזירות, העתיר בעד כלל ישראל. ובעבודת יוצרו

  .ופעל ישועות לכלל ולפרט ,המשיך חסדים טובים ומגולים

למרות יסוריו הרבים אשר סבל בימי , וכל זאת. מיו שימח את הבריותכל י

כך עלה . רבי יוסף עבד את בוראו בקדושה וטהרה והצנע לכת. חלדו

ונתעלה עד כי זכה ונמנה על אותם חבריה קדישא של אותם צדיקים יחידי 

  .סגולה אשר עליהם העולם עומד

ברור מאליו כי כל ימי חייו היה מוחו , כמותו' ש ועובד היהודי גאון וקדו

ואילו . וראשו שקוע בתכלית הנצחית ובהכנת הנפש לעולם שכולו טוב

ידע זאת , כאשר התקרב הרגע בו צריך הוא להשיב לבוראו את הפקדון

הוא אף פיזר רמזים עבים למקורביו כי . אתר שוהכין עצמו בית, רבי יוסף

  .אמר זאת מפורשות, לחלקם. זמנו קרב

  הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו
ר "האדמושינוי דרסטי חל בחייו של רבי יוסף עם היוודע דבר פטירתו של 

. ג"היה זה בעיצומו של חג הפסח תשמ. ל"הקדוש רבי מאיר אבוחצירא זצ

עננה כבידה של יתמות . יוסף שמועה קשה זו העיבה על שמחתו של רבי

מיני . דהוא טען שהועלם שרוי עתה במצב קשה עד מאו. ותוועצב אפפה א

הוא אהב את  .אחריה רבי יוסף לאדם נה, רמאי יבהסתלק ראותו יום אשר 

פטירתו . והיה לו עמו אהבה וקשר נפשי ללא גבול, רבי מאיר בלב ונפש

  .והוא הרגיש כי העולם התרוקן, הסבה לו עגמת נפש רבה

ה רבי יוסף כי היו הוא ורבי מאיר ל גיל"לאחר פטירת בבא מאיר זצ

עוסקים בתורה בחברותא ימים ולילות רצופים עד שהיה סימן בכיסא בעת 

  .שקמו ממנו

ל "ואכן בבא מאיר זצ. כי אינו יכול בלעדי רבי מאיר, רבי יוסף התבטא אז

חודש ושלשה ימים לאחר מכן התבקש רבי יוסף . ג"ז ניסן תשמ"נפטר בי

של רבי יוסף מציינים כי היה נראה שיכול היה  מקורביו. לגנזי מרומים

אלא שהיות ורבי מאיר הסתלק הרי שאין לו מה לעשות , להאריך ימים

  ...בעולם

  ...עוד כמה ימים
  :א"ר רבי דוד חי אבוחצירא שליט"ק אדמו"סיפר כ

אנו מנועים מלדבר ולספר על הצדיק הנסתר רבי יוסף וולטוך שזכינו 

מור והוא היה כמעט כל שבוע אצל . שכמה פעמים הוא היה בעירנו נהריה

והנה הוא רבי יוסף היה אצלנו , וכמה ימים אחר השבעה של מור אבי. אבי

  !"עוד כמה ימים אני מסתלק מן העולם ,רבי דוד: "ופתח ואמר לי

תדע לך שביום פטירתו : "אמר לי ."חס ושלום העולם צריך לך: "אמרתי לו

שזה , של אביך בשעת הלוויה ראיתי עמוד אש מתמר ועולה עד לשמים

ר הקדוש "וראיתי זאת גם בלוויית האדמו, על צדיק אחד בדורנראה רק 

  ". ל"רבי שלמה מזוועהיל זצ

בלילה אביך נגלה לי בחלום בתוך : "ל"עוד הוסיף לי רבנו יוסף וולטוך זצ

לכן אני אומר . איזה הילה כזאת והוא בתוכה מסמן לי לבא אליו עם אצבעו

ר רבי דוד "סיף האדמווהו. וכך אכן היה ."לך שעוד כמה ימים אני נפטר

כי הוא ראה גילוי אליהו , רבי יוסף וולטוך אמר לי כמה פעמים: "א"שליט

  ..".הנביא אצל מור אבי

  עמוד של אש
  :סיפר אחד ממקורבי רבי יוסף

, חיים אהערנטל' ביקש רבי יוסף ממקורבו ר, בשעת הלוויה של בבא מאיר

בתוך . להרחיק את הנשים מאזור הגברים כדי שלא ייגרם תערובת חלילה

  .אך הוא לא ענהו, יוסף' עמד אותו מקורב וניסה לשוחח עם ר, כך

ושאלו מדוע לא השיב לו , למחרת ראה הלה את רבי יוסף בהר הזיתים

, אתה רואה עמוד של אש": רבי יוסף השיבו בפנים רציניות. שלום כנהוג

  ?"ורצונך כי אשיב לך שלום

סיפר , כיוצא בזה מובא בספר אביר יעקב כי לאחר הלווייתו של רבי מאיר

כי בשעה שהגיעה , א"טג רבי יצחק מורסיא שלי"רבי יוסף למקורבו הרה

ראה עמוד אש היורד מן השמים עד , מיטתו של רבי מאיר להר הזיתים

כי מחזה דומה , רבי יוסף הוסיף וסיפר. למיטה הנישאת למקום הקבורה

  .ל"ה מזוועהיל זצ'רבי שלומק' ראה רק בהלווייתו של הרבי הק

של  אשר בהלווייתו, מכאן נלמד על גדלותו העצומה של רבי יוסף, אגב

והוא , ה זכה לחזות מחזות כאלו"ו אייר תש"ע בכ"הרבי מזוועהיל שנלב

שכן רבי יוסף (אז עדיין לא מלאו לו עשרים וארבע שנים . בגיל כה צעיר

  )ב"חשוון תרפ' נולד בל

  ד"אני לא רואה את תשמ
היה רבי יוסף הולך , ל"ק רבי מאיר אבוחצירא זצ"הלווייתו של הגה תבשע

אשר , רבי מאיר –' קדוש ה. שפוף ואבל אחר מיטתו וליבו שבור לרסיסים

  ?איזה עולם יהיה בלעדיו. הסתלק, בו היה דבוק בלב ונפש

לוי יצחק בריל ' ג ר"התבטא רבי יוסף בפני מקורבו הרה, בשעת הלוויה

ראיתי אצל רבי מאיר מה שראיתי אצל הרבי מזוועהיל : "ל"ל בזה"זצ

. השיב רבי יוסף" ראיתי עמוד אש. "שאלו הרב בריל? "מה ראיתם". "ל"זצ

" אני רואה חופה כחולה על העמוד אש. "הרב ברילשאלו " ?ומה עוד"

 ..".ד"אני לא רואה את תשמ: "רבי יוסףעוד התבטא אז . יוסף השיבו רבי

  להרגיש את הכאב
  א"ר חיים אהרענטל שליט"שח לנו מקורבו הר

ולאן נלך , נו להידבקבאלו יהודים צדיקים ראוי ל, שאלנו פעם את רבי יוסף

  :ורבי יוסף השיב כדלהלן... בהמשך הדרך

דעו , אם רצונכם לדעת מיהו צדיק במאת אשר ראוי וכדאי להידבק בו"

בו  –לכם כי יהודי אשר שמח באמת בשמחתך ומצטער באמת בצערך 

  "ראוי להידבק

  :ל מוסיף ומספר"הנ

ביקשתיו , אדעת אשר היה נראה חלוש מ, בסמוך להסתלקותו של רבי יוסף

אני אינני יכול כבר : "רבי יוסף השיבני. לפעול ישועה עבור יהודי מסוים

ואני אין לי כבר , היות ובכדי לברך יהודי צריך להרגיש את הכאב, לברך

  "כוח לכך

החוזה הקדוש מלובלין בהקשר לכך נציין דבר נורא ונפלא המובא בשם 

  !"כלו להיוושע אצלו כמו אצל צדיקשאצל אוהב נאמן יו: "שאמר א"זיע

בספרו , ק"א הרמ"המקובל האלוקי רבנו משה קורדבירו זיעויעויין בדברי 

ומטעם זה נצטוינו : "שכתב בתוך דבריו הקדושים' תומר דבורה' 'הק

ואהבת לרעך כמוך וראוי שירצה בכשרות חברו ולא ידבר בגנותו כלל ולא 

ה בגנותנו ולא בצערנו מטעם ירצה בו כדרך שאין הקדוש ברוך הוא רוצ

לקולו וירע לו אף הוא לא ירצה בגנות חברו ולא בצערו ולא בק, הקרבה

  ".היה שרוי באותו צער או באותו טובה ממנו כאילו הוא ממש

  ג בעומר האחרון לחיו"ל
ג בעומר "ביקש ממקורביו לערוך סעודת ל, ג בעומר האחרון לחייו"ללפני 

  .מיוחדת במינה סעודהוהיה דואג כל הזמן שתהיה זו . רתמפוא

, הזכיר את כל ימי היארצייט של הצדיקים שחלים בשבוע זה, בעת הסעודה

  "!...גדולזה יהיה יארצייט : "אז אמר, אייר' עד שהגיע לכ

  !אני כבר יותר לא יראה אותו
לת דפק בד, נסע רבי יוסף לנתיבות אל הבאבא סאלי, בשבוע האחרון לחייו

. ולכן אי אפשר להכנס, אמר שהצדיק נח כעתהגבאי . ורצה להכנס אליו

לכן אכנס ורק , אני במילא כבר לא יראה אותו יותר", יוסף' אמר לו ר

  ..."חרונההאהו בפעם אאר

  לגנזי מרומים הסתלקותו
המקום , ג ביקש רבי יוסף ממקורביו לנסוע יחדיו למירון"אייר תשמ' בכ

ם אמר פרקי תהלים ונפרד ש .מרבה לפקוד ולפעול ישועותשאותו היה 

שם אמר . משם ביקש לנסוע למערת האידרא שבדרך לצפת ...מרבי שמעון

רבי יוסף החל . ואכנס אחריכם אני אשאר ברכב, תכנסו אתם למקורביו

ואמר להם , חזרו לרכב, ראו כי אינו נכנסדקות ש 25לאחר . לייחד יחודים

: יוסף' אז אמר להם ר, הם החלו לנסוע... א כבר מחכה להםכי הו, יוסף' ר

, נתנו לו מקורביו כוס סודה, עצרו את הרכבמיד ... "מחשיך לי העיניים"

ונסתלק  "אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו' ברוך אתה ה": הוא בירך

  ...לגנזי מרומים

  !זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל
    

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

 

  שלקדישא  יומא דהילולאחג השבועות לקראת 
        ה ה ה ה """"נעים זמירות ישראל דוד המלך ענעים זמירות ישראל דוד המלך ענעים זמירות ישראל דוד המלך ענעים זמירות ישראל דוד המלך ע' ' ' ' אדונינו משיח האדונינו משיח האדונינו משיח האדונינו משיח ה

  .שבהר ציון בירושלים' יעלו רבבות אלפי ישראל אל ציונו הק  
  

בהוצאות  פיםשות אבקש מאחינו בני ישראל להיות
הכנות , יהשת, אוכל :ההילולא יוםהגבוהות של ארגון 
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