
ר ה' ז ד"בס   פרשת בהר - ד "תשעאיי

  האמונה איש

  ל"זצ קלכהיים עוזי הרב של לדמותו

  איזנטל אהרון הרב

íéé÷ì åðá éîëç ìàøùé  

 ועלו, הֵמצרים מבין ישראל בני יצאו מאז עוד, מועד של ימים ביסודם הם תורה למתן מצרים יציאת שבין הימים

 וכמה כמה לעצרת פסח בין אירעו, הישראלית ההיסטוריה שבמרוצת אלא. תורה ומתן סיני הר למעמד ונתעלו

, הללו הימים במהלך. ואבלות צער לימי רוממות מימי הללו הימים של צביונם את ששינו לאומיות קטסטרופות

  . מרומים לגנזי ל"זצ קלכהיים עוזי הרב ורבי מורי ונתעלה עלה, ד"תשנ באייר בתשעה, שנה עשרים לפני

  : עקיבא רבי של בנו שמעון של פטירתו על מספרת ג"י הלכה' ח פרק שמחות במסכת התוספתא

, הקברות מן ספסל לו הוציאו, הקברות מן ספסל לי הוציאו להם אמר, עקיבא רבי של בנו לכבוד גדול קהל נתקבצו

 עשירים כאן יש, עשיר שאני ולא, ממני חכמים כאן יש, חכם שאני לא, שמעו ישראל אחינו, ואמר ודרש עליו וישב

 והטף הנשים, עקיבא רבי את מכירין האנשים, מכירין מאין גליל אנשי, עקיבא רבי את מכירין דרום אנשי, ממני

  ...מאין

 לא הגליל אנשי כיצד, עקיבא רבי את מכירים הדרום אנשי רק כיצד, מתבקשת והשאלה, מופלאה התוספתא

 מסוף לפניו הולך ששמו) א, טז יבמות( עליו אומר הרכינס בן דוסא רבי אשר הזה הגדול האדם הוא מי מכירים

  ? סופו ועד העולם

  :כך מספרת) ב, סב( ביבמות הגמרא, והזמן התקופה בהבנת טמונה לכך התשובה

 שלא מפני אחד בפרק מתו וכולן, אנטיפרס עד מגבת, עקיבא לרבי לו היו תלמידים זוגים אלף עשר שנים: אמרו

 ורבי יוסי' ור יהודה' ור מ"ר להם ושנאה, שבדרום רבותינו אצל ע"ר שבא עד, שמם העולם והיה, לזה זה כבוד נהגו

  .שעה אותה תורה העמידו הם והם, שמוע בן אלעזר ורבי שמעון

 תלמידים ומלמד לדרום הולך הוא, עקיבא רבי תלמידי כל מות לאחר הינה בתוספתא המדוברת שהתקופה יתכן

 ולכן, עקיבא רבי של תורתו על להם שיספרו חכמים אין בצפון אך, ע"ר את מכירים הדרום אנשי וכך, חדשים

, המשנה יסוד שהם הגדולים התנאים תלמידיו חמשת את ומונה מוסיפה הגמרא. אותו מכירים אינם הגליל אנשי

  ". שעה אותה תורה העמידו הם והם: "עליהם ואומרת

 לא והמרכז הדרום, הצפון שאנשי, ל"זצ קלכהיים עוזי הרב, ורבי מורי כלפי גם כזאת תחושה לי ויש מאחר

, בשעורים אותו מזכירים שאנו למרות מספקת ההכרות אין בישיבתנו וגם, פועלו ואת עוזי הרב את מכירים

 של ורבם ומורם ורבי מורי שהיה משום, תודה לו להכיר, ראשית. מדרשנו בבית כך על לשוחח הראוי שמן חשבתי

 וממילא בדורו שפועלו משום וגם, משניים בכלים מתורתו סופגים בעצם אתם גם כך ומתוך, רבים חכמים תלמידי

 לדורות נא שאל" בבחינת, זאת ידע שלכם הדור שבני הראוי ומן, ועצום גדול היה, מותו לאחר, בדורנו גם

 בתיאור ולא, פועלו של פרקים בראשי בתיאור שבידי הקצרה הזמן במסגרת להתמקד מבקש אני לפיכך". ראשונים

 היה גדול: "ל"זצ שפירא אלקנה אברהם הרב של דבריו את להזכיר הראוי מן, לדברי שכפתיח ספק אין אבל, דמותו

 חידוש ודברי נאמנים יסודות ובגילוי ובאחרונים בראשונים, ל"בחז, בתורה המקורות של העצום בהיקף, עוזי' ר

  ."נובעת חכמה אלא סיכומים ספר סתם לא, "אמונה אדרת", הגדול ספרו ויעיד, עיניים מאירים

íäéøáã íä íðåøëéæ  

 מלאים הספרים ארונות היום. מבורכת סופרים בעט ניחן גם אלא, גדול ובקיא עמקן רק לא היה עוזי הרב, אכן

 לא אפילו היה לא בגילכם כשהייתי אולם, ומתרחבת ומתפתחת הולכת התורה' ה וברוך ואמונה מחשבה בדברי
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 כתב עוזי הרב. והאחרונים הראשונים של העמוקים דבריהם את ושוטפת בהירה, קולחת בצורה שביאר אחד ספר

 שיטות בהבנת יסוד ספר שהוא, "אמונה אדרת" בספרו קיבץ שכתב דברים. שונות בבימות מאמרים עשרות

 קוק הרב הקדמת ביאור ובו, "לארצה האומה שירת" ספרו את הוציא כן כמו. והאחרונים הראשונים רבותינו

  . בכתובים שהשאיר ממה חלק רק שהם ספרים עוד יצאו מותו לאחר. השמיטה על" הארץ שבת" לספר

. השנה חודשי על ל"זצ קוק הכהן יצחק אברהם הרב מרן פתגמי על" ירחים מגד באר" ספרו יצא מותו אחר

 .השנה מחודשי חודש כל של ומהותו עניינו את שיריות ובמליצות ספורות במילים קוק הרב מיצה אלו בפתגמים
 הפתגמים את ביאר עוזי הרב. פתגמים של מחזורים שלושה, ביפו לאור שיצא, "הצבי ארץ" בלוח פרסם הרב מרן

 פתגם, ביאור בלא א"תרע שנת פתגם" ירחים מגד באר" בספר מופיע חודש כל בראש. ד"ותרע ב"תער השנים של

 לחודש קוק הרב של בדבריו והנה. הפתגם משפטי בראש החודש שם רמוז שבו, אקרוסטיכון של במתכונת שנכתב

  :כתב וכך. דברינו בראשית דיברנו שעליהם המאורעות של הדם נשמע א"תרע אייר

  ָחֵדָלה העֹוֶמר ספירת ביֵמי, ִגיָלה ָאְסָפה

  שאוָלה רדתם עקיבא רבי תלמידי מקרה ְמאֹד ִיְכַאב

  שמעון דרבי הלולא, בו י"בח העצבון יעבר

  .ְוֶהָעָנן האש עמוד, הרזים לחכמי ראשון

. עקיבא רבי תלמידי מיתת בשל חדלה אלו בימים והשמחה, גילה ימי הם העומר ספירת של שהימים מזכיר הרב

 היה י"רשב: תמיהה מבליע הרב כאן. יוחאי בר שמעון רבי של פטירתו יום שהוא, באייר ח"בי עוברת האבלות

 מיתת כן אם, מדוע. תחנון בו אומרים ואין שמחה יום הוא פטירתו יום והנה, עקיבא רבי של המובהק תלמידו

 בשורה באה הרב תשובת? גדולה כה לשמחה סיבה מהווה י"רשב מיתת ואילו, כואבת כה עקיבא רבי תלמידי

 י"רשב גילה השמיימה עלייתו שביום, זוטא באידרא שכתוב למה וכוונתו. 'וכו הרזים לחכמי ראשון: האחרונה

 כלום שנשאר בלא מתו עקיבא רבי תלמידי. פטירתו ביום גדולה הארה והייתה, רשאי היה לא שבחייו רבים סודות

 רבה ברכה משאיר כשהוא הזה מהעולם נפטר, הרזים לחכמי ראשון, י"כשרשב ואילו, שמם העולם והיה מתורתם

  .אחריו

. בדורנו האמונה ללימוד שפתח בשערים והן הפה ובעל שבכתב בדברים הן, אחריו רבה ברכה השאיר עוזי הרב גם

  .זה בעניין שנרחיב כדאי, שלו הגדול המפעל היה מה להבין מנת על

úãîòä äøåúä åðøåãá  

 שישים-חמישים לפני עד אמונה לימודי של המצב את היטב מגדירה, "שמם עולם היה", ביבמות הגמרא הגדרת

 אגרת, ב הראיה אגרות( זלצר לייב יהודה לרב באגרת, למשל. באיגרות כך על לכתוב הרבה ל"זצ קוק הרב. שנה

 באגרות וכך". מבקש ואין דורש אין, תורתה שהופרה מפני, ומתדלדלת הולכת, אבדה האמונה: "כך כותב הוא) תפג

 מאיר לרב כותב הוא א"תרע בשנת, אמונה ללמוד להתחיל דורו של חכמים בתלמידי ומפציר מבקש הוא רבות

  :ביפו שהקים הישיבה דבר על) שמט אגרת, ב הראיה אגרות( ברלין

 ועמק העיון ביושר הפלפול הרגל, הלכה של בעומקה הרגילה המעשית והגירסא השינון עם שיחד, בה מגמתי עיקר

 הלב להלכות הנוגעים התורה חלקי כלומר, פנימית תורה אור דעת גם החשובים צעירנו להם יסגלו, הרעיון

 הדעות, והמידות המוסר חלקי בכל העיוניות והשיטות הדעות הרחבת, סעיפיו בכל האמונה מדע, והרעיון

  . והמחשבות

 לימוד, להקים רצה שהרב מה וזה. ע"ושו גמרא רק למדו, אמונה למדו לא אז שהיה המפואר הישיבות עולם בכל

 שלו החבורה ובני עוזי שהרב עד, דורו בחכמי והפציר כתב שהרב מה כל למרות אולם. ובעיון בעומק, רחב אמונה

  . הזה בתחום ממשית התקדמות שום חלה לא, שנה שישים לפני הרב-מרכז לישיבת הגיעו

  :)261' עמ י"א תורת( כך התבטא הוא, הרב- מרכז ישיבת של המיוחד ערכה את להגדיר התבקש יהודה צבי כשהרב

, מאמין אני לרקוד פירושה אין אמונה. אמונה לימוד - בתורה והגדלות השקידה של הלב שהוא מיוחד עניין יש

 גדולה היותר החוכמה, גדולה חוכמה אלא בעלמא מילה אינה אמונה. אותו ללמוד צורך שיש דבר היא אלא

  .שבעולם

 נוצרה ולא בפתע נתחללה לא דורנו של התורנית המהפכה: "עוזי הרב על בהספדו כתב, ימיו' ה יאריך, פילבר הרב

 התורה עולם שנה שישים שלפני לדעת צריך". הזרם נגד שהלכו נחשונים חלוצים של מסירותם פרי היא. מאין
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 הלכו מעטים. בזמנו שהיה מה זה. ידיים שתי של אצבעות, יספרם נער, בודדים בודדי. דל היה הארצישראלי

 לא המסיימים. היום כמו מפואר מפעל לא אך, תיכונית ישיבות מספר אז היו. לאומי-הדתי הציבור מתוך לישיבות

. 'ה תורת את וללמד ללמוד הנפש כלות עד עצמם את שקשרו אלה היו בודדים. ישיבתית במסגרת ללמוד המשיכו

 למדו תלמידים. עודף סרח היה האמונה למוד, לאומיות ישיבות הנקראות הישיבות עולם לצמוח כשהתחיל גם

 היה לא זה, הלב היא שאמונה, יהודה צבי הרב שאמר את לחיות אבל, השבוע בסוף שניים או שעור והיה, קצת

, עוזי הרב היה, פירותיה את קוצרים אנו שהיום, הרבנית המהפכה שבחלוצי הבולטים אחד. לחלוטין מפותח

 שנה שלושים במשך. נאות והליכות תרומיות מידותיו, לרבים מורה, לרבנים רב, אמיתי ח"ת, ומיוחד יחיד שהיה

 עיקר. למקום ממקום איתו והלך, ה"הרצי ובנו הרב מרן, הגדולים הכוהנים שני שהניפו הנס את עוזי הרב נשא

, רבים במקומות תורה וִלמד למקום ממקום הלך אלא אחד במקום התיישב לא הוא, פה שבעל בתורה היה פועלו

  :קברו שעל המצבה אבן על שנכתב וכפי ,הגדול מפעלו היה זה. ואחרים ישיבות בני, בנות בנים

  אמונה איש

  ישראל ארץ של חכם תלמיד

  בתורתה לרבים דרך מורה

  לתורה ומקרבן הבריות אוהב

äùåìù éðáà ãåñé ãåîéìá äðåîà   

 שבלימוד שכשם סבר הוא. ההיקף היא ‰¯‡˘Ô·‡‰ ‰�Â. יסוד אבני שלוש על העמיד הוא האמונה לימוד שיטת את

 מהמשנה להתחיל יש אלא, למעשה הלכה קיצורי ספרי רק יקיפו שידיעותיו חכם לתלמיד אפשר אי מעשית הלכה

. הראשונים של במשנתם בעיון לעסוק בלא אמונה של מוצק בנין לבנות אפשר אי האמונה בלמוד גם כך, והגמרא

. ל"והמהר ן"הרמב, הלוי יהודה רבי, בחיי רבינו, ם"הרמב, גאון סעדיה רבי של תורתם את לימד וגם עסק לפיכך

 להיות יכול ולא, יהודה צבי הרב שאמר כפי, הלב הוא, מזה למעלה. בתורה שלם מקצוע הוא האמונה למוד

 מרן שכתב מה את מימש הוא בכך. שלנו הרוחנית האישיות שבאברי כפחּות, שטחי יהיה התורה של בלב שהעסוק

  :'פט באגרת הרב

 והמדעי המוסרי החלק את, בעיון כך ואחר תחילה בגירסא, ללמוד הכשרון- בעלי הצעירים שיתרגלו וחפצי ישעי כל

 הלימוד. בספרו וכוללים קצרים בכללים הלבבות בחובת החסיד שכללם, הלבבות תורת כלל שהוא, שבתורה

 על פנימי ורגש הגונה השקפה רכישת כדי עד, יום בכל שעתים או ושעה עת בקביעות, בהדרגה והולך המתרחב

 לדרוש ומוכשר מוכן עצמו את האדם שימצא עד, הנפש את וישובב, הרוח את יעדן, שבתורה והעיוני המוסרי חלק

  ".אירא ממי וישעי אורי' ד" כי, וגבורה לב אומץ וימלא, ולחקור

 מצוי שהוא כמו, כשרון- בעל צעיר כל אצל מצוי' יהי הללו בענינים, והחידוש הביאור, החקירה, שהפלפול עד... 

  . וירחיב ירומם המעשי הצד את שאפילו עד לטובה פעולתו את יעשה ואז, המעשי בחלק' ה ברוך

 עמוד את, "עולמות שני בין" בספרו מצוין במאמר סקר, ד"הי צייטלין הרב". אמונה אדרת" מספרו אחת דוגמא

 שעמוד טען הוא, ט"הבעש ושל י"האר של היסוד היה מה שקבע אחר. האחרונים גדולי של בשיטתם השדרה

 של אלא האומה את המרכיבים היחידים אוסף של במובן לא" ישראל כלל" המושג הוא קוק הרב במשנתו התווך

 בצורה והראה עוזי הרב בא. דבריו פירש לא שצייטלין אלא. בפרטיה מותנית שאינה עצמית מהות בעלת ישות

 ואיך ל"ריה של במשנתו התפרש הוא כיצד, ראשונים של בתורתם כבר מופיע" ישראל כלל" שהמושג, מקיפה

 עליו ובונה הזה ביסוד אוחז מדווינסק הכהן שמחה מאיר רבי שגם הראה הוא אחר במאמר. ל"המהר של במשנתו

 השיעור היה וזה. מעשיות הדרכות הרב בתורת לובש זה יסוד כיצד הראה הוא לכך בנוסף. תורה של בניינים

 לגנזי הרב מרן של עלייתו יום, ם"תשד שנת באלול' בג, שנה שלושים לפני, הגולן בישיבת שמסרתי הראשון

  . מרומים

íééç àäúù åðá  

 גם כך. שלו המשמעויות מהן ולראות לעיין, אותו להבין, בו להעמיק צריך מושג עם מפגש שבכל לימד עוזי הרב

, פרפראות של מאוסף מורכבת אינה הדתית הציונות שתורת, ולימד וחזר לימד הוא. שלנו העולם תפישת כל לגבי

 העצמאות יום בליל שהייתי זכורני. ההיסטוריים התהליכים את לעומקם שמבינה, ומסודרת כוללת תפישה אלא

 הרב של שיחתו את ושמענו, אחר מזרם ישיבה בחור איתי היה, שנה מארבעים למעלה לפני הרב-מרכז בישיבת

 התקופה על מיוחדות שיחות לו היו בישיבה העצמאות יום בלילות כידוע. מיוחדת מאוד שיחה, יהודה צבי
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 תורה, תורה זאת". מרגיש ולא חלי לא". "יפה' וורט' אמר הוא", בחור אותו לי אמר משם כשיצאנו. ומאורעותיה

 אומר אני. הללו בשנים כך על לחזור וראוי, זה את תופסים תמיד לא! שיטה זו', וורטים' של אוסף לא, מקיפה

. איה עין בספר דווקא ללמוד הדוחפים יש זאת ולעומת, "אורות" בספר מלעסוק שנרתעים שיש משום זאת

 אבל, שלנו המוסר תורת, המידות בתורת הדרכות, נפלאים', וורטים' של אוסף יש איה-שבעין בכך נעוצה הסיבה

 ישראל עם של הכוללת התפיסה, "אורות" בספר המופיעה הרב של השיטה את לדחוק ורוצים, "שיטה" לא זו

  . ישראל וארץ

, שהתרחשו הדברים של המשמעויות הן מה שאלו הרבה, כולנו את בסערה שטלטלה הכיפורים יום מלחמת לאחר

 מלחמת על שנכתב ל"זצ קוק הרב של המלחמה במאמר המוזכר, "משפט בלא הנספים היחידים" של הפירוש ומה

 יראי, מידות בעלי, ישיבות בני חברים של המציאות את כשפגשנו, בנו בער שמאוד נושא זה. הראשונה העולם

 למצוא ניתן' אמונה אדרת' בספרו. עלינו שבא צר מיד ישראל במלחמת נופלים, התורה בלימוד ומתמידים שמיים

 דן הוא. ישמעאל לבין ישראל בין היחס את מברר הוא, המרות ותוצאותיה למלחמה פשר ביקש שבהם מאמרים

 משנה והעמיד הללו בדברים עסק הוא, ישראל באמונת ירושלים יום של, ישראל מדינת של הדתית במשמעות

  .לדורות מסודרת

  :רבה השירים שיר מדרש בפתיחת, יוסי רבי של בדבריו אאחוז זה בעניין פועלו את למצות אתבקש אם

 לה ועשה אחד פקח ובא, להטלטל יכולה היתה ולא אזן לה היה ולא פירות מלאה גדולה לקופה משל: יוסי ר"א

  .אזנים ידי על להטלטל והתחילה אזנים

 גישה אחד לאף היה לא, לטלטל היה אפשר שאי גדולה כקופה מאד לרבים היו ישראל עם של אמונה אוצרות

 ולתלמידי לתלמידים ושערים פתחים פתח הוא זה ידי ועל והסביר הרחיב, וביאר עוזי הרב בא. האלו לדברים

 את מסיר שהוא אחרי, הדרך את סולל שהוא מכיוון אחיו משאר שניים פי מקבל שבכור מלמד ל"המהר. תלמידים

  .בכור היה עוזי הרב זה במובן. ולהעמיק קדימה להתקדם, הלאה לעבור כבר ניתן סלולה והדרך המוקשים

ìîò ãåîéìá äðåîà  

 ואת הגולם של גופו את יצר מפראג ל"המהר"ש התבטא שאביו עד ל"המהר לכתבי יתירה חיבה הייתה עוזי לרב

 אריאל יעקב הרב. ל"מהר מתורת הרבה ולימד הרבה למד, ל"מהר בלימוד הרבה עמל הוא". בני של נשמתו

 את שלמד מי היה לא הרב-למרכז באו שכשהם, עוזי הרב של לפטירתו הראשון האזכרה ביום סיפר א"שליט

 לימוד את שפתח מי. ל"מהר למדו לא מקום שבשום אומר הייתי ל"מהר למדו לא הרב- במרכז ואם. ל"המהר

  . עוזי הרב היה, שיטתו את וביאר, עליו כתב, שלנו בדורות ל"המהר

 ובאמת, אסוציאטיבית היא ל"המהר שכתיבת חושבים רבים. סיפור לספר מבקש אני עמל זה מה שתבינו מנת על

 מתוכו עבר והוא אסוציאציה נוצרה מסוים עניין ביאור מתוך, הקודם הפרק בסוף אחוזה הפרק תחילת, נראה כך

 וסדר סדר היה ל"שלמהר ולימד למד עוזי הרב, מהאמת קטן חלק זהו אך. לעניין מעניין התגלגל וכך הבא לנושא

 שיבץ הוא מכן לאחר, המבנה את, הקונסטרוקציה את בנה קודם הוא, ספריו את תכנן ל"המהר כלומר. ראשוני

  . לעניין מעניין, דמיון של אסוציאטיבית בדרך וכתב" ריהט" ואותם, "החדרים", הפרקים את

 נשאלת". לתורה פנים שבעים"ש משום היא, אחד כל יאמר, לכך הסבה. פרקים שבעים ישנם ישראל-תפארת בספר

 לביתי התקשר עוזי הרב ב"תשמ בתשרי אחד לילה? פנימי סדר קיים האם אך, עניינים יש, נושאים יש, השאלה

, אמר כך, הפנימי והמבנה, הכולל המבנה הוא שבעים". בתפארת ל"המהר של הפנימי הסדר את מצאתי", לי ובישר

 ובו לספרו בהקדמה הזכירו ל"שהמהר, בתהלים ט"י לפרק רומז שמונה המספר. פרקים שמונה של מחטיבות בנוי

, התורה על המדבר ט"קי בפרק גם כידוע וכך. הטבע מעל שהיא האלוקית שלתורה לרמוז, לתורה תארים שמונה

 של חטיבות שבע ישראל בתפארת יש, הזו המספרים תורת לפי. פסוקים שמונה ישנם ב"הא מאותיות אות לכל

 צריך היה ל"שהמהר כיוון, פרקים עשר ארבעה בת היא, כפול מספר בת היא החותמת כשהחטיבה, פרקים שמונה

 והוא, נושא ויש סדר יש יצירה לכל', תרדוף סדר סדר, 'כידוע. הראשי המספר שהוא שבעים של המספר את לסגור

 בהערה זאת כל לראות ניתן. (זה את רשמתי מיד גם ה"וב וחטיבה חטיבה כל של הנושא מה וקבע הוסיף גם

 של מתלמידיו מאחד קיבל הוא זה שעניין מספר הוא בה, ישראל לתפארת הרטמן הרב של הוצאה של בהקדמה

 הזה הדבר על עמלתי", אמר וכך, הדברים את מספר אני שבשלה הערה הוסיף עוזי הרב השיחה בתום). עוזי הרב

 והוא פנימי סדר שישנו לו ברור היה, לו הציק הזה הדבר שנה וחמש עשרים? שומעים אתם!". שנה וחמש עשרים
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 ושוב שוב אותו וללמוד ל"המהר כל את לדעת, ל"המהר כל את ללוש כל קודם צריך לזה להגיע כדי. אותו חיפש

  .הארה מגיעה בקופסא אצלך מונח שהוא אחרי ורק, אותו ולהבין

 אותנו דחף הוא. נכון זה אין, ל"המהר בספרי חזרות הרבה שישנן נראה פשוטה שבקריאה שאף אותנו לימד הוא

 כמו, לעמול צריך כך. פה הוסיף ל"המהר מה כלומר, חזרה באמת אינו כחזרה שנדמה מה מדוע ההבנה על לעמול

  . באמונה ודבר דבר כל על ככה, בגמרא סוגיה על שעמלים

. מקור לה יש ומילה מילה שכל, ורבי ממורי קיבלתי. וכפרוזה כשירה אותם שרואים רבים שיש, הרב בכתבי גם כך

  .וערבים יפים דברים שקוראים מתוך רק לא, בשטחיות לא, בעיון ללמוד צריך דבר כל, ‰˘�Ô·‡‰ ‰È זאת

ïé éòîë øáâúîä  

Ô·‡‰ ˙È˘ÈÏ˘‰ לא הוא, מקורות הרבה עם ארוכים מאמרים שכותבים ישנם. היצירה הייתה לכיוונה דחף שתמיד 

 שמים הוסיף והוא. עומדים מים לא, נובע מעיין היה שהוא אמר אותו הספיד ל"זצ שפירא כשהרב. מכך התרשם

. סרוחה לחכמה הופכת, מחדשת שאינה, נובעת שאינה חכמה, בחכמה וכך. סרוחים מים נקראים נובעים שאינם

 מה עכשיו אבל, למדת", "?חידשת חידוש מה" שואל עוזי הרב היה תמיד לכן. ביצירה הוא האדם של מבחנו

  "?לך התחדש

  .וחידוש עיון, היקף: אמונה בלימוד יסוד אבני שלוש, כן אם, ישנן

íãà ìåãâ  

 לי שאירע מעשה מפני בפניכם להביא מבקש אני אחד דבר, ורבי מורי של באישיותו אעסוק שלא שאמרתי ואף

". גדול אדם היה הוא, עוזי הרב על לשוחח הולך שאתה רואה אני: "מים"הר אחד לי אמר השיחה לפני. היום

 אזי, גדול אדם שהוא מי, אחת פעם אותו פגשתי: "השיב והוא" ?גדול אדם היה שהוא יודע אתה איך: "שאלתיו

 שנתיים לפני ממני ביקשו הרב של משפחתו בני: הבא הסיפור את לו סיפרתי". כך על עומד אתה אחד ברגע

 סתם מחלק לא שאני יודע אותי שמכיר ומי, גדול אדם היה ל"זצ עוזי שהרב אמרתי. סבם היה מי לנכדים שאספר

 רבים אנשים לשם באים', צדק-שערי'ב שנים עשרות רופא שהוא ואמר, משפחה קרוב, רופא שם ישב. תארים ככה

 האחרונים ובימים בשבועות האנשים את רואה והוא, הזה החולים בבית חייהם את שמסיימים מהם, ושונים

 מתוך. ל"זצ עוזי והרב ל"זצ אויירבעך זלמן שלמה' ר - גדולים אנשים שני פגש הוא, אמר כך, מתוכם. שלהם

  .החיים בצרור צרורה נשמתו תהי. ורבי מורי של הזאת הגדולה הדמות הייתה מי ללמוד ניתן זאת השוואה

  

ç   ç   ç  

  

חיזוק בלימוד תורה , העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם .שיחה כללית" ישיבת הגולן"של ד "ת בביהממתקיימ 19:00בשעה מידי שבוע ביום שלישי 

ועניינה , בעלת גוון מוסרי הינהשיחה זו , תורת מרן הרב וכתבי ראשוניםמלהבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים . 'ועבודת ה
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