
'אהל מועד' – לעלוב | א

02-374-30-10
קול לעלוב: 02-374-30-10לעלוב

לדברי תורה וחסידות מרבותינו הקדושים מלעלוב

אהל מועדאהל מועד
בחו"ל:  1718-506-9119  

שיחת קודש מכ"ק מרן אדמו"ר 
שליט"א פר' לך לך ]311[

דברות   ]311[ שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  קודש  אמרי 
מנדל  מנחם  ר'  הרה"צ   ]34[ עברו  משנים  קודש 
גולד שליט"א אב"ד לובלין פרשת השבוע ]1[ מדור 
כ"ק  משב"ק  גולדברג  נח  ר'  הרה"ג    ]7[ הניגונים 
צדיקים  וסיפורי  עובדות   - שליט"א  אדמו"ר  מרן 
מתלמידי הבעש"ט ]437[ שיעורים בספר אור החיים 
 ]434[ אלימלך שטמר  ר'  - הרה"ג  ואלשיך הקדוש 
הרה"ג ר' יוסף חיים גרינולד - פרשת השבוע ]435[ 

הרה"ג ר' יהודה אריה אשכנזי - הלכות ]436[

ערש"ק פרשת לך לך תשפ"ג / גליון 557

ליל שב”ק לך לך תשע”ח, ירושלים 

ויאמר ה’ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך 
ברכה  והיה  שמך  ואגדלה  וגו’  אביך  ומבית 
יצחק  רבי  הרה”ק  ג(.  א-  יב,  )בראשית 
מוורקא זי”ע מביא בשם מורו ורבו זקה”ק 
הרבי ר’ דוד מלעלוב זי”ע, שפירש הפסוק 
שבא  ולמחצבתו  לשרשו   – לך  לך  בזה”ל, 

משם. 
כוונתו  עומק  מוורקא  הרה”ק  ומבאר 
מתעצם  יהודי  כאשר  דהנה  אלו,  בדברים 
בעבודת השי”ת ומשבר את טבעו, אזי הוא 
ניסית  הנהגה  משמים  עצמו  על  ממשיך 
על  צלך  ‘ה’  וכמאה”כ  הטבע,  כדרך  שלא 
יד ימינך’, כי השי”ת מתנהג עם האדם לפי 
מה  ‘דע  שאמרו  וכמו  בעצמו,  התנהגותו 
למעלה ממך’, ההנהגה מלמעלה מושפעת 

ממך, כפי מעשיך. 
לפני  סוחר  יהודי  עומד  כאשר  ולמשל 
סחורה,  לרכוש  קונה  אליו  ובא  התפילה 
שלא  כדי  בתפילתו  להזדרז  נוטה  וליבו 
חכם  לו  באמת  אבל  הקונה,  את  להפסיד 
רצונו  על  יתגבר  אם  אדרבה,  כי  ישכיל 
הטבעי לסיים מהר ולשוב לעסקיו ויתפלל 
ירוויח  דבר  של  בסופו  ובניחותא,  בכוונה 
יותר, כי כאשר אדם פועל בעצמו להתנהג 
מעל לדרך הטבע, אף הקב”ה משדד עבורו 

מערכות הטבע, וסופו שירוויח יותר.
בדרך  הנה  כי  בפרשה,  כאן  שנאמר  וזהו 
כדאיתא  דברים  לג’  גורמת  הדרך  הטבע 
וכו’, ואברהם אבינו  ברש”י, ממעטת פו”ר 
בבנים,  להיפקד  מאודו  בכל  ביקש  הרי 
זה,  למען  הרבה  בפעולות  והשתדל 
היה  חושש  לדרך  לצאת  ה'  לו  וכשאמר 
לעשות דברים המנוגדים לכך בדרך הטבע. 
אמר לו הקב"ה לך לך - לשורש שלך שהוא 
למעלה מדרך הטבע, ואדרבה לפי שהדרך 
על  תבוא  ההיפך  תעשה  אם  כו',  גורמת 
ידי זה לשידוד מערכות הטבע, וכמאחז"ל 

לזכות  יכול  היה  לא  אצטגנינות  פי  שעל 
לבנים, רק שלא על פי הטבע, עכ"ד הרה"ק 

מוורקא. 

שורש נפשך בארץ ישראל

זקני  בדברי  נוספת  דרך  לבאר  ונראה 
הרר”ד, לך לך לשורשך ולמחצבתך, על פי 
דברי האלשיך הק’ בפרשתנו )תורת משה 
לישנא  כהאי  שכתב  ג(  ב-  ט”ו,  בראשית, 
הקב"ה  לו  שאמר  וגו',  מארצך  לך  "לך 
לך  ישראל,  בארץ  נפשך  שורש  לאברהם 

לעצמך, לשורשך", עכ"ל. 
דהנה איתא מזקה”ק הרבי ר’ משה מלעלוב 
זי”ע החילוק בין ברכה להצלחה, כי ברכה 
היא שלא כדרך הטבע, והצלחה היא בדרך 
הק’  היהודי  חותנו  בשם  ואמר  הטבע, 
לשרות  יכולה  שהצלחה  זי”ע  מפרשיסחא 
מן  למעלה  ברכה  אבל  לארץ,  בחוץ  גם 
הטבע יכולה לחול אך ורק בארץ ישראל, 

וכמאה”כ יברכך ה’ מציון וגו’, עכ”ד.
לך  לך  זקה"ק  כוונת  שזוהי  נראה  ומעתה 
ישראל  לארץ  היינו  ולמחצבתך,  לשורשך 
שהיא שורש נשמתך וכדברי האלשיך הק', 
שילך  ידי  שעל  לאברהם  השי”ת  לו  ואמר 
לא”י ימשיך על עצמו ישועה וברכה שלא 
כדרך הטבע ויתברך בג’ דברים, אף שבדרך 

הטבע ממעטת אותם הדרך.
בהמשך  שנאמר  מה  זה  לפי  ומדויק 
מברכיך  ואברכה  וגו’,  ‘ואברכך  הפסוקים 
תעלה  כאשר  כי  והיינו  ברכה’,  והיה  וגו’ 
לזכות  תוכל  שם  דווקא  ישראל  לארץ 
עליך  לשרות  תוכל  שם  כי  אלו,  לברכות 
שורה  שאינה  הטבע,  כדרך  שלא  ‘ברכה’ 

בארץ העמים כי אם בארץ ישראל.

לך לך לשורשך ולמחצבתך

רב  אמר  )טז:(  השנה  ראש  בגמרא  והנה 
יצחק ד’ דברים מקרעין דינו של אדם ואלו 

הן צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשה, 
ויש אומרים אף שינוי מקום דכתיב 'ויאמר 
ה' אל אברם לך לך מארצך והדר ואעשך 

לגוי גדול'. 
יצחק  ר'  גם  הזכיר  לא  למה  שם  ומקשו 
'שינוי מקום', ומתרצי' 'ההוא זכותא דארץ 
ישראל הוא דאהניא ליה', והיינו שר' יצחק 
סבר שמאברהם אבינו אין ראיה שכל שינוי 
מקום מועיל, שהרי הוא העתיק את מגוריו 
א"י  שסגולת  לומר  ויש  ישראל,  לארץ 
עמדה לו להתברך ולהפוך לגוי גדול, ולא 

שינוי המקום גרידא.
ובספר ‘בכור שור’ )לבעל ה’תבואות שור’( 
מבאר שורש המחלוקת בין רב יצחק וה’יש 
הפסוק  בביאור  שנחלקו  די”ל  אומרים’, 
בפרשתנו ‘לך לך מארצך’, מהו כפל הלשון 
לך לך, ה’יש אומרים’ סבירא להו כדאיתא 
תרי  היינו  זימני,  תרי  לך’  ‘לך  במדרש 

יציאות, חד מאור כשדים וחד מחרן. 
יציאות,  בשתי  הפסוק  מדבר  ולשיטתם 
כשדים,  מאור  אברהם  יציאת  על  תחילה 
יציאתו מחרן לארץ ישראל.  ואחר כך על 
ואם תתמה למה הזכיר הכתוב את יציאתו 
בא  שזה  י”ל  כשדים,  מאור  הראשונה 
מאור  הראשונה  ביציאתו  שכבר  ללמדנו 
כשדים לחרן, עוד בטרם יצא לארץ ישראל, 
כבר נקרע גזר דינו ונשתנה לטובה, ומכאן 
ראיה שכל שינוי מקום באשר הוא מועיל 

לאדם.
בפסוק  לו  יש  אחרת  דרך  יצחק  ר’  אמנם 
לך’  ‘לך  הלשון  כפל  פירש  לא  דהוא  זה, 
רש”י  שכתב  כמו  אלא  הנ”ל,  כהמדרש 
‘לך  דתרוויהו  והיינו  ולטובתך,  להנאתך 
ישראל  לארץ  מחרן  ביציאתו  שניהם  לך’ 
הם מדברים, וא”כ מהיכי תיתי שגם שינוי 
שאמרה  וזהו  לאדם,  מהני  בסתמא  מקום 
ליה,  אהניא  ישראל  דארץ  זכותא  הגמ’ 

עכ”ד ה’בכור שור’.
המשך בעמ' הבא <<

מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"אאמרי קודש
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 והנה לפי דרכם של האלשיך הק’ וזקה”ק 
הרר”ד שדרשו את הפסוק לך לך - לשרשך 
ומחצבתך דהיינו ארץ ישראל, תתבאר עוד 
יותר שיטת ר’ יצחק, שהרי הפסוק עצמו, 
הליכתו  על  רומז  לך’,  ‘לך  הלשון  בכפל 
של אברהם לשורשו ומחצבתו – היא ארץ 
ישראל, ואם כן גופא דקרא מוכיח שזכותא 
דארץ ישראל דייקא אהניא ליה לאברהם, 

ולא עצם ההליכה ושינוי המקום, ודו”ק.
 

ב'  לוי  א"ר  ט(  לט,  )ב"ר  במדרש  איתא 
ולך  מארצך  לך  לך  לך,  לך  כתיב  פעמים 
איזו  יודעים  אנו  ואין  המוריה,  ארץ  אל  לך 
חביבה יותר, אם השנייה או הראשונה, ממה 
דכתיב בשנייה 'לך לך אל ארץ המוריה', הרי 

השניה חביבה מן הראשונה, ע"כ.
פליאה,  מכוסים  המדרש  דברי  ולכאורה 
כלום ספק יש איזה ניסיון היה קשה יותר, 
נתבקש  שבו  העקידה  שניסיון  פשיטא 
אברהם להקריב את בנו יחידו, גדול יותר 
מההליכה לארץ ישראל, ומה השאלה איזו 
המפרשים.  בזה  עמדו  וכבר  יותר,  חביבה 
מוכח  היכן  התירוץ,  מהו  להבין  יש  ותו 
בפסוק ‘לך לך אל ארץ המוריה’, שהשנייה 

חביבה יותר מן הראשונה.
הרבי  זקה”ק  דברי  בהקדם  לפרש  ונראה 
)פר’  אמת’  ‘דברי  בספה”ק  זי”ע  מלובלין 
שמעלקא  ר’  הרבי  זקה”ק  בשם  וירא( 
מסוגל  עוד  אדם  כי  זי”ע  מניקלשבורג 
וחרפות,  גידופים  באהבה  ולקבל  לסבול 
בלי להקפיד על כך, אבל לשמוע את שבחו 
ולא ליהנות מכך ולהגיע לגבהות הלב, זהו 

כבר ניסיון קשה הרבה יותר.
‘זכרון  הק’  בספרו  בזה  כיוצא  מצינו  ועוד 
יותר  נקל  ‘והנה  בזה”ל,  מטות(  )פר’  זאת’ 
אך  גנותו,  על  יקפיד  שלא  צדיק  לאדם 
בשבחו, כשמשבחים אותו דברי אמת, קשה 
יותר שלא לבוא מעט גבהות והנאה בכבוד 

התורה’, ע”כ.
ויסוד נוסף איתא בספה”ק )ועיין ב’קדושת 
לוי’ פרשת וירא, וב’אור פני משה’( שיותר 
קשה לאדם לקיים לשם שמים מצוות שיש 
ויום  שבת  מאכלי  כמו  הגוף,  הנאת  בהם 
גדולה היא לאכלם אך לה’  טוב, שעבודה 
לבדו, ללא שום פנייה והנאה צדדית, מאשר 
לערוך תעניות וסיגופים לשם שמים, שזהו 

דבר הבא בנקל יותר.

מה מכריע את הכף

הניסיון  גודל  היה  מה  לכשנתבונן  והנה 
בהליכתו של אברהם אבינו לארץ ישראל, 
הניסיון  שנקודת  הק’  החיים  באור  מבואר 

ורק  אך  ישראל  לארץ  ילך  האם  הייתה 
כל  בגלל  ולא  בלבד,  ה’  ציווי  בגלל 
שהובטחו  הטובות  והברכות  ההבטחות 
דיבר  כאשר  אברם  ‘וילך  שנאמר  וזהו  לו. 
ה’’, שאברהם עמד בניסיון והלך רק מצד 
של  וחשבון  פניה  שום  ללא  ה’,  הוראת 

הנאה צדדית.
אברהם  נדרש  שבו  העקידה  ניסיון  אכן 
אבינו להקריב את בנו, היה דומה לתעניות 
בפועל,  יותר  קשים  שאמנם  וסיגופים 
הגוף  במכאובי  האדם  את  ומייסרים 
יותר  קל  כמבואר,  מאידך,  אבל  והנפש, 
לאדם לעשותם רק לשם שמים, ללא פניות 

וחשבונות.
המדרש,  נסתפק  במה  להבין  נוכל  ובזה 
מאברהם  דרש  העקידה  ניסיון  בוודאי  כי 
הקרבה גדולה הרבה יותר מההליכה לארץ 
ישראל, אבל מאידך, דווקא בסוג הניסיון 
דבר  לעשות  ישראל,  לארץ  ללכת  השני, 
בלבד,  שמים  לשם  הגוף  הנאת  בו  שיש 
בלתי לה’ לבדו, יש קושי וניסיון גדול יותר 
מהן  איזו  המדרש  שואל  כן  ועל  כאמור, 

חביבה יותר, מה מכריע את הכף ביניהם.

שני החלקים בניסיון העקידה 

)בראשית  רבתי  בפסיקתא  מצאתי  והנה 
זה,  בשם  המוריה  הר  נקרא  למה  ב(  מא, 
כי בשעה שהלך אברהם להקריב את יצחק 
כשר  וכי  העולמים  ריבון  להשי"ת,  אמר 
אני להקריבו, כהן אני? שם כהן גדול יבוא 
כשתגיע  הקב"ה  לו  אמר  ממני,  ויקבלו 
למקום אני מקדשך ועושה כהן אותך, מהו 
מוריה תמורתו של שם. חליפיו, כמה דאת 

אמר לא יחליפנו ולא ימיר אותו, ע"כ.
היה  העקידה  בניסיון  שגם  זה  לפי  נמצא 
לאברהם אבינו טובת הנאה מסוימת, שהרי 
זכה על ידו להתעטר בכתר כהונה, ואף על 
פי כן עשה מה שעשה לשם שמים בלבד, 

ללא שום פניות וחישובים. 
אל  דכתיב  ‘ממאי  המדרש  שעונה  וזהו 
שמו  שעצם  המוריה  מהר  המוריה’,  ארץ 
בו,  שהתקיימו  ולתמורה  לחליפין  רומז 
וניתנה  משם  שנלקחה  הגדולה  הכהונה 
לאברהם, ‘מכאן שהשנייה הייתה חביבה מן 
הראשונה’, כי מכאן למדנו שמלבד הקושי 
בעצם הקרבת הבן, היה בעקידה גם חלק 
נוסף של סוג הניסיון הקשה ביותר, לעשות 

דבר שיש בו הנאה אך ורק לשם שמים. 
סוגי  שני  העקדה  בניסיון  שנכללו  ומאחר 
יחד, לפיכך ה’לך לך’ השני  גם  הניסיונות 

עולה על הראשון.

שוה”ט פר’ לך לך, תשפ”ב-בארא פארק

מארצך  לך  לך  אברם  אל  ה’  ויאמר 
ה’אור  וגו’.  אביך   ומבית  וממולדתך 
שבציווי  מבאר  זי”ע  הקדוש  החיים’ 
השי”ת לאברם נכלל שיעזוב גם את כל 
כיון  אך  לבדו,  וילך  אביו  משפחת  בני 
שלוט בן אחיו דבק בו וביקש להתלוות 
אליו,  לא רצה אברם לביישו והניח לו 

לבוא עמו. 
בו  וז”ל האוה”ח הק’, “אלא שלוט דבק 
והגם  בו,  לוט’, דבק  ‘וילך אתו  כאומרו 
שאמר אחר כך ‘וייקח אברם וגו’’, פירוש 
שלא  המצאה  שימצא  עד  דחפו  שלא 
סיבה  כשמצא  כי  ולזה תמצא  יכלימהו, 
הפרד  אליו  אמר  הרועים  שרבו  קטנה 
כמעט  הוא  והדבר  וגו’,  הימין  אם  וגו’ 
זר שיאמר אליו כדברים האלה בכל כך, 
אלא לצד שהיה חושב מחשבות להפרידו 
כדבר ה’ לזה תיכף במוצאו סיבה דחפו 

בב’ ידיים”. 
ומוסיף האוה”ח הק’ לחזק יסוד זה וז”ל, 
ממה  כן  גם  זה,  פירוש  לחזק  “וראיתי 
אמר  ‘וה’  יד(  יג,  )להלן  הכתוב  שאמר 
אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו שא נא 
יושב ומצפה  כי  יוכיח  זה  עיניך’, מאמר 
היה ה’ מתי יפרד לוט להראותו את הארץ 
‘אשר  אליו  דבר)ו(  בתחילת  לו  שאמר 
שנפרד  עתה  עד  הראהו  ולא  אראך’, 

לוט” עכ”ל.

כבודו של יהודי הוא אש להבה 

חזינן מכאן כמה חמור ונורא הוא עניין 
הזהירות בכבוד הבריות, שהרי אברהם 
שלוט  ולסבב  לגרום  יכול  היה  אבינו 
ידע  דהא  קודם,  הרבה  ממנו  ייפרד 
אליו  להתגלות  ומצפה  יושב  שהקב”ה 
בוודאות  ידע  שהוא  אלא  ולהראותו, 
עוגמת  ללוט  לגרום  ה’  רצון  זה  שאין 
נפש ולהרחיקו ממנו, ועל כן נזהר בזה 

ולא אמר לו מאומה. 
ואף שהיה כאן עניין גדול ונשגב ביותר 
מ”מ  המובטחת,  הארץ  את  לו  להראות 
היה לו ברור כשמש דלא שייך שהדבר 
יבוא על חשבון ‘בין אדם לחבירו’, ועל 
הדבר  שיתרחש  עד  וחיכה  התעכב  כן 
אברהם  רועי  בין  ריב  שיפרוץ  מאליו, 
ולוט וייפרדו, ורק אז נגלה אליו השי”ת.
יהודי צריך לדעת שכבודו של יהודי אחר 
הוא אש להבה, רצון השי”ת הוא שיחפש 
תמיד לכבד את השני ולייקרו ולהחשיבו 
ולא להיפך ח”ו, ואף כשנדמה לו שחברו 
לא נהג כשורה ויש להעמידו על מקומו 
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שלא  מאוד  לנפשו  וירעד  יזהר  וכדו’, 
לפגוע בכבודו, דלא ייתכן שרצון ה’ הוא 
אברהם  דהא  השני,  את  ויצער  שיפגע 
עמו,  לשהות  ללוט  והניח  הבליג  אבינו 
אף שידע שמפסיד בזה בכל שעה גילוי 

שכינה, וכל זה על מנת שלא לביישו.
וע”ד שכתב הרא”ש זי”ע )שהיום ערש”ק 
היה יומא דהילולא דיליה( בפירושו על 
“כי הקדוש  וז”ל,  )פ”א, מ”א(  מס’ פאה 
שיעשה  במצוות  יותר  חפץ  הוא  ברוך 
שבין  מבמצוות  הבריות,  רצון  גם  בהם 

אדם לקונו”, עכ”ל.

כפי שהתנהג עם חבריו – יתנהגו עמו

וידועים דברי החתם סופר זי”ע )דרשות, 
שנ”ז( על דברי הגמרא בראש השנה )יז, 
ב( שהקשו שם על הכתוב ‘צדיק ה’ בכל 
דרכיו וחסיד בכל מעשיו’, ולכאורה יש 
דקרא  ברישא  וביה,  מיניה  סתירה  כאן 
משפט  ברואיו  עם  דן  שהקב”ה  כתוב 
ומיד  הדין,  משורת  לפנים  ולא  צדק 
מעשיו’  בכל  ‘וחסיד  כתיב  מכן  לאחר 
ועיי”ש מה  משמע לפנים משורת הדין, 

שתירצו בגמרא. 
מדיליה  מתרץ  סופר’  ה’חתם  אמנם 
באופן נוסף, וכותב ‘אומר אני’ שהכוונה 
היא כך, בתחילת דינו של אדם בשמים, 
עוד בטרם שוקלים את מעשיו בין אדם 

למקום, המצוות והעבירות, יושב הקב”ה 
ודן כיצד התנהג אדם זה עם חבריו, האם 
האם  הדין,  משורת  לפנים  עמם  התנהג 

ריחם עליהם והיטיב להם, או לא. 
לפנים  ויתורים  ללא  מתקיים  זה  ודין 
משורת הדין, אלא לפי אמת הדין. לאחר 
אכן  אדם  שאותו  נמצא  אם  זה,  משפט 
הדין  משורת  לפנים  חבריו  עם  התנהג 
והיה מעביר על מידותיו, אז גם הקב”ה 
למקום,  אדם  שבין  בעניינים  אותו  דן 
משורת  לפנים  ומצוות,  תורה  בעסקי 

הדין. 
בכל  ה’  ‘צדיק  תחילה  שנאמר  וזהו 
בודקים  בו  הראשון  הדין  היינו  דרכיו’, 
את הנהגת האדם,  ואחר כך, אם נמצא 
שהתנהג לפנים משורת הדין, אזי ‘וחסיד 
בו  נוהג  הקב”ה  גם  שאז  מעשיו’  בכל 

לפנים משורת הדין, ע”כ. 

טומאת ע”ה הותרה - שלא לביישו

למחרת, יום א’ לסדר וירא, הוסיף כ”ק 
אד”ש:

שוב  ביצה  במסכת  לימודי  בדרך  הנה 
מגיע  כמה  עד  זה,  גדול  ליסוד  מצאתי 
חומר הזהירות בכבודו של יהודי, דהנה 
חביתו  את  הפותח  ב(  )יא,  בגמ’  אמרו 
ומתחיל בעיסתו על גב הרגל, ר’ יהודה 

אומר יגמור וחכמים לא יגמור.

פלוגתייהו  שורש  מבאר  שם  וברש”י 
וז”ל, חבר כשהתחיל למכור יינו או ככרו 
יד  בה  וממשמשי  ברגל  רגלים  לעולי 
הכל, וטומאת עם הארץ ברגל טהורה כל 
הרגל  לאחר  ובמה שנשאר  הרגל,  ימות 
יהודה  רבי  וחכמים,  יהודה  רבי  נחלקו 
אומר יגמור וימכרנה לחברים ולכל אדם 
וחכמים  עוד  יגע עם הארץ  ויזהר שלא 
עוד  ימכרנה  ולא  יגמור  לא  אומרים 

משום דנטמאת ברגל במגע עם הארץ.
הרגל  ימות  דכל  “ונהי  רש”י  ומסיים 
לאחר  מיהו  לביישם,  שלא  אשתראי 

הרגל חלה למפרע כו’”. 
דהטעם שטומאת  רש”י  בדברי  לנו  הרי 
עם הארץ הותרה ברגל היא אך ורק כדי 
‘שלא לביישם’, מחמת הזהירות בכבודו 
זה  יהודי, דמשום הכי ביטלו חומר  של 
יחד,  מתאספים  כשישראל  הרגל,  בימי 
כדי שלא לפגוע ולבייש את עמי הארצות 

שיראו שמתנזרים מהם וממגע ידם. 
שלא  האמור,  היסוד  מכאן  עולה  ושוב 
ייתכן להחמיר ולהוסיף גדרים וסייגים, 
כשהדבר פוגע וגורם צער ועוגמת נפש 
צריך  השכל  מוסר  כמה  אחר.  יהודי 
בענייני  להתעורר  אלו,  מדברים  לקחת 
זהירות  להרבות  לחבירו’,  אדם  ‘בין 
בכבודו של כל יהודי, בכל מצב ודרגה 

שהוא.

במעמד ‘כבוד התורה’ בהיכל ישיבתנו הקדושה ‘מתיבתא דרבי שמעון’
מוצש”ק פרשת לך לך תש”פ, בית שמש

משל לצייד שצד ציפרים

ח’(,  אות  ה’,  פרק  )רבא,  אליהו’  דבי  ב’תנא  איתא 
את  להזכיר  שבת  במוצאי  עניין  יש  והרי 
או  אחד,  סדר  אדם  “שנה  הנביא,  אליהו 
שני סדרים, ויודע בהם ישמרם בידו ויברך 
בחורים  ב”ה  הקב”ה”.   של  לשמו  ויקדש 
ועליהם  מסכתות,  וכמה  כמה  כאן  סיימו 
דאנק,  א  געבין  להקב”ה,  ושבח  שיר  ליתן 
לראות  עליהם  בנוסף  אך  לכך,  שזכו  על 

שהלימוד ישתמר בידיהם.
‘שמור  יהיה  כדי שלימודו  יעשה אדם  מה 
מפורשים  דברים  מצינו  כך  על  בידו’? 
מהו  שם  ששאלו  ב(  )נד,  בעירובין  בגמרא 
צידו',  רמיה  יחרוך  'לא  בפסוק  שנאמר 
שצד  לצייד  משל  אמר  דימי  רב  אתא  כי 
כנפיו  משבר  ראשון  ראשון  אם  ציפורים, 
משתמר, ואם לאו אין משתמר, ומבואר שם 
ואינו חוזר  ברש"י שהכוונה לאדם הלומד 

על תלמודו. 

והיינו שכשם שהצייד, אם אינו משבר את 
לא  אזי  במצודתו,  שנלכדה  הציפור  כנפי 
תשתמר בידו יותר מכמה רגעים אלא תעוף 
ותברח, כך הוא הדבר בלימוד התורה, מי 
די  אין  אחת,  פעם  מסכתא  ללמוד  שזכה 
בכך, אלא עליו לעשות פעולות שתשתמר 
בידו, לחזור, ולחזור, ועוד פעם לחזור על 
בידו  הלימוד  יתקיים  לא  אחרת  לימודו, 
וכדאיתא שם בהמשך הגמרא  זמן,  לאורך 
עבדתה  'אנא  יצחק  בר  נחמן  רב  שאמר 
עד  עליה  "חזרתי  ופירש"י  בידי',  ואיקיים 
ושמעתי  חזרתי  כך  ואחר  בה,  שהחזקתי 

אחרת".

נפש עמל עמלה לו

דב  ישכר  ר’  הרה”ק  שאמר  מה  וידוע 
שהיצה”ר  בחוש  שרואים  זי”ע  מבעלזא 
החזרה,  את  למנוע  כוחותיו  את  משקיע 

ללמוד דברים חדשים הוא עוד נותן לאדם, 
בשום  מוכן  אינו  לזה  ולשנן,  לחזור  אבל 
מיוחדת  יגיעה  לזה  וצריך  ואופן,  פנים 
גודל  על  מוכיחים  והדברים  לנצחו,  כדי 

חשיבות השינון.
)צט.(  בסנהדרין  הגמרא  דהנה  וחשבתי 
המשילו כמה תנאים את הלומד תורה ואינו 
שהוא  אומר  קרחה  בן  יהושע  רבי  חוזר, 
כזורע ואינו קוצר, רבי יהושע אומר דומה 
לאשה שיולדת וקוברת, רבי עקיבא אומר 
רש”י  ומבאר  יום,  בכל  זמר  יום  בכל  זמר 
וז”ל “זמר בכל יום - היה מסדר תלמודך, 
אף על פי שסדור בפיך כזמר, והוא יגרום 
לך שתהא לעולם הבא בשמחה ובשירים". 
תלמודו  על  החוזר  שיהודי  הוא  והפשט 
בעולם הזה, עד שהיא שגורה בפיו כזמר, 
גדולה  שמחה  לו  תהיה  הבא  לעולם  אזי 
תלמודו.  את  ולגרוס  להמשיך  יוכל  כי 

מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"אשיחת קודש
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ומקשה שם הגמ' מאי קרא, אמר רב יצחק 
בר אבודימי שנאמר 'נפש עמל עמלה לו כי 
)משלי טז ,כו( הוא עמל במקום  אכף עליו פיהו' 

זה, ותורתו עומלת לו במקום אחר, ע"כ.
הזה,  הפסוק  מדנקט  אורחא,  אגב  אכן 
לימודו,  את  ומשנן  שחוזר  במי  העוסק 
בלשון ‘נפש עמל’ דייקא, הרי זה משמיענו 
‘עמלות’  צריך  לחזור  שכדי  גדול,  כלל 
בכל  מתמסר  כאמור  הרע  היצר  ויגיעה, 
צריך  והאדם  זה,  עניין  למנוע  כדי  כוחו 
זה,  מכשול  על  להתגבר  כדי  עמל’  ‘נפש 

הדבר אינו בא בלא יגיעה.

נותנין לו שיעמול בדברי תורה

יד, אות  )רבא, פרק  עוד מצינו בתנא דבי אליהו 
תורה  בדברי  עמל  אחד  אדם,  בני  שני  ב( 
לעמול  הרוצה  ארץ,  בדרך  עמל  ואחד 
בדרך ארץ נותנים לו שיעמול בדרך ארץ, 
לעמל  אדם  כי  ה(  )איוב  אומר  הכתוב  ועליו 
שנתמלא  לנאד  דומה  הדבר  למה  יולד, 
מים ונשפך והלך לו, לאחר שעה אין בנאד 
כלום, והרוצה לעמול בדברי תורה נותנין 
הכתוב  ועליו  תורה,  בדברי  שיעמול  לו 
עליו  אכף  כי  לו  עמלה  עמל  'נפש  אומר 

פיהו', ע"כ.
וכוונת הדברים היא כדאיתא בגמ’ )סנהדרין צט, 
ב( על פסוק זה ‘כי אדם לעמל יולד’, כולהו 
לעמל  הגופין  כל   - נינהו  דרופתקי  גופי 
נבראו, האדם בזה העולם מוכרח להתייגע, 
אך  החיים,  מעמל  להימלט  יכול  לא  איש 
במה  הבחירה  ניתנה  לאדם  זאת,  כל  עם 
על  כוחותיו,  את  להוציא  מה  על  לעמול, 

עמל העוה”ז או בלימוד התורה. 
מלא  לנאד  משל  התנדב”א  שאומר  וזהו 
מים כו’, לכל אחד יש בתוכו כוחות, והריהו 
את  מוציא  הוא  אם  אך  מים,  מלא  כנאד 
הרי  דעלמא,  ענייני   - ארץ  דרך  על  כוחו 
הוא שופך לריק את הכוחות הטמונים בו, 
את  להשקיע  תורה,  בדברי  הבוחר  אמנם 

עמלו בתורה, אזי נותנין לו שיעמול בד”ת, 
הוא יוצא ידי חובת ‘עמל’ בלימוד התורה, 
ועליו אמרו שם בגמרא ‘טוביה לדזכי דהוי 
שזכה  מי  אשרי    - דאורייתא’  דרופתקי 

שעמלו יהיה בתורה.
ואיתא בספרים עה”פ בתהלים ‘כחיצים ביד 
גיבור כן בני הנעורים’, ימי הנעורים דומים 
אי  שנורה  לאחר  שהחץ  כפי  וקשת,  לחץ 
אפשר לתפסו ולהחזירו לעולם, כך גם הם 
שנות הנעורים שאי אפשר להחזירן לעולם, 
מהם,  רגע  כל  לנצל  שיש  שנים  הם  אלו 
כלילא  ‘ינקותא  קנב.(  )שבת  בגמרא  וכדאיתא 
ומבאר  ורד’,  של  ‘כזר  וברש”י  דוורדא’, 
אינו  אך  חשוב  דבר  שהיינו  המהרש”א 

מתקיים לזמן רב. 
והרמז בזה שהשנים הטובות של הנעורים, 
הריהם כפרח בעל ריח טוב, אלו שנים עם 
זמן  נמשכים  אינם  אך  מיוחדים,  כוחות 
שייך  לא  בחזרה,  להחזירם  אפשר  אי  רב, 
עלינו  אלו.  לשנים  נוספת  פעם  לזכות 
לדעת את גודל ערכן של שנים אלו, וכאשר 
בתורה,  בעמלות  אלו  בשנים  משתמשים 

זהו תועלת עצומה לכל החיים.

דברי תורה מעשירים במקום אחר

מסכתות,  כמה  כאן  סיימו  הבחורים  והנה 
קניינים  אלו  קמא,  ובבא  סוכה  קידושין 
גדולים מאד שקנו, וממילא כדי שיישמרו 

הקניינים, צריכים לחזור ולשנן הלימוד.
וואלאזינע’ר  חיים  ר’  מהגאון  איתא  והנה 
נראה  גמרא  כשלומדים  פעמים  כי  זצ”ל 
אבל  בזמננו,  נוגעת  זו  הלכה  שאין  לאדם 
האמת היא שבכל גמרא ומכל הלכה אפשר 
לזמננו,  הנוגעות  והלכות  פסקים  להוציא 
בהלכות  למשל  כי  החיים’  ה’נפש  ומסיים 
סוכה אפשר להתיר עגונה, והיינו שמסוגיה 
הנוגעות  הלכות  להוציא  אפשר  אחת 
לסוגיה אחרת, וממילא כשלומדים הלכות 

אלו יש לדעת זאת.

קניבסקי  חיים  ר’  הגאון  את  פעם  ושאלו 
שליט”א האם יכול הוא לגלות למה התכוון 
מהלכות  הלכה  באיזה  מוואלאז’ין,  הגר”ח 
שכן,  ואמר  עגונה,  להתיר  אפשר  סוכה 
במסכת בבא בתרא )קסב, ב( איתא שאם אחד 
כותב שטר והשאיר שתי שורות ריקות בין 
מה  אמנם  פסול,  השטר  לחתימה,  הכתב 
עדים  בפני  השורות  שתי  מילא  אם  יהיה 

פסולים, בכהאי גוונא השטר כשר. 
והנה לכאורה הרי שתי שורות אלו ריקות, 
אין  פסולים  עדים  בפני  שמילא  מה  דהא 
זה כאילו לא כתב מאומה  והרי  לו תוקף, 
בשתי שורות אחרונות, אך אמרו שם בגמ’ 
יש  בסוכה שאם  מצינו  דאל תתמה שהנה 
אוויר של ג’ טפחים בין הסכך לסוכה היא 
פסול  בסכך  החלל  מילא  אם  אך  פסולה, 

הרי הסוכה כשרה. 
שטר  או  גט,  שטר  לגבי  נמי  הכי  כן  ואם 
קידושין, אף שהשורות כשלעצמן פסולות, 
עכ”ז כדי להכשיר את השטר שלא ייחשב 
ריק מהני, והיינו שאמר הגר”ח מוואלאזין 
כדי  סוכה  מהלכות  פסק  להוציא  שאפשר 

להתיר עגונה.
קמא  בבא  שלמדו  בחורים  פנים  כל  על 
אם  שאף  לדעת  עליהם  סוכה,  קידושין 
נראה שיש במסכתות אלו הלכות מסוימות 
שאינן נוגעות לזמננו, הרי בוודאי שאפשר 
השייכות  הלכות  סוגיא  מכל  להוציא 
לימינו אנו, וב”ה שומעים אנו שהבחורים 
בעסק  עצמם  מייגעים  בישיבה  שיחי’ 
התורה, השי”ת יעזור שיוכלו הלאה לחזור 
ולחזור ולחזור, לשמור את לימודם בידם, 
כלשון התנדב”א ‘שנה אדם סדר אחד כו’ 
ישמרם בידו’, שבזה מונח עיקר העמלות 

בתורה.
ה’ יעזור שיהיה לכם כוח להמשיך הלאה, 
ויראת  בתורה  הצלחה  לכולכם  ושיהיה 

שמים, אכי”ר.

וממולדתך  מארצך  לך  לך  אברם  אל  ה'  ויאמר 
ואברכך  גדול  לגוי  ואעשך  וגו'  אביך  ומבית 

ואגדלה שמך והיה ברכה וגו'  )יב, א(.
הנה אמרו חכמינו ז"ל )פרקי דרבי אליעזר פרק כו( שזהו 
אברהם  בהם  שנתנסה  נסיונות  מעשרה  אחד 

אבינו ע"ה. 
לו  הוא הבטיח  ברוך  ביאור, הלא הקדוש  וצריך 
כאן ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך וגו', 

וכלום מה נסיון יש בזה.
ונראה לפרש לפי מה שאמר זקיני הרה"ק הרבי 
לנו  שנותנים  ממה  אנו  "יראים  זיע"א  מלובלין 
בבחינת  ושלום  חס  בזה  נהיה  שלא  מדריגות 

ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו )דברים ז, י(". 
ברוך  הקדוש  את  לעבוד  רוצים  שהצדיקים  הרי 
עד  שכר,  לקבל  מנת  על  שלא  בתמימות  הוא 
וזה  להם,  שנותנים  מהמדריגות  אפילו  שיראים 

גופא היה הנסיון של אברהם אבינו ע"ה.
  

לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך וגו' ואעשך 
לגוי גדול וגו'  )יב, א(.

ופירש רש"י ז"ל לך לך להנאתך ולטובתך, ושם 
אעשך לגוי גדול, וכאן אי אתה זוכה לבנים, ועוד 

שאודיע טבעך בעולם.
וקשה, הלא חז"ל אמרו )פרקי דר"א פ' כו( דזה היה 

אברהם  בהם  שנתנסה  נסיונות  מעשרה  אחד 
אבינו ע"ה, ואם היה הדבר להנאתו וטובתו איזה 

נסיון יש בזה.

ונתקדש  נתעלה  אבינו  דאברהם  ויתבאר, 
עם  שייכות  שום  לו  היתה  שלא  עד  בעבודתו 
הוא  ברוך  הקדוש  ציווי  ומחמת  הזה,  העולם 
עצמו  להשפיל  הוצרך  וטובתו,  להנאתו  ללכת 
מהעולם  ליהנות  כדי  הנשגבה  ממדרגתו  ולירד 
הזה, והיה זה נסיון גדול ועצום עבורו, ובכל זאת 
לא הרהר אחר מדותיו יתברך, כדי לעשות נחת 

רוח להבורא יתברך שמו.

  

מכ"ק מרן אדמו"ר זיע"אברכת משה
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הרב שמעון טיקוצקי
סיפורים יקרים ועובדות נפלאות על הרה”ק בעל ‘יסוד העבודה’ מסלונים זי”ע

ליומא דהילולא החל בשב”ק – י”א חשון תרמ”ד
מפי הרה”ח ר’ שמואל פרוש שליט”א מחשובי אנ”ש ומעתיקי השמועה בחצה”ק

הגה”ח  מרשימות  לקוחים  דלהלן  הסיפורים 
רבי יוסף )יאשע( שו”ב – פראגר זצ”ל, מגדולי 
חסידי סלונים, שטרם נדפסו בספר ‘כתבי ר”י 

שו”ב’:
כשהייתי )היינו הכותב, רבי יאשע( עם הרה”ק 
בעל ‘יסוד העבודה’ בצוותא בעיר ווערחאוויטש 
בשנה ראשונה להנהגתו, תרי”ט, וכמובן שהיה 
גבוה  שבת  והיה  עמו,  הדעת  התקרבות  אז 

מאוד בשמחה רבה, והעולם שמחו מאוד. 
הצדיקים  אם  לאדמו”ר  במוצאי שבת שאלתי 
אנשים  עם  ‘מחותנים’  הם  פטירתם  אחרי 
כערכנו )כלומר, האם הצדיקים בעולם האמת 
תלמידיהם  עם  שייכות  איזה  עדיין  להם  יש 
לך  אספר  “בוודאי,  לי,  והשיב  הדין(  בעלמא 

מעשה”. 
וסיפר ה’יסוד העבודה’ את המעשה הבא: 

דכיא  מרא  הלכוביצ’ר,  הרה”ק  הפטירת  אחר 
)רוכל  ‘קארבאלניק’  יהודי  איזה  היה  זצוק”ל, 
ההולך עם סחורות ודברים קטנים אל הכפרים 
למכור אותם( שהיה מסתופף אצל הלכוביצ’ר 

בחיי חיותו.
נזהר  יהיה  ימיו  שכל  אותו  הזהיר  הלכוביצ’ר 
ולומר  הציצית,  את  ביום  פעמים  ב’  לבדוק 
אזהרות  ועוד  יום,  כל  תהלים  קפיטלך  עשרה 

כדרכו לומר לאנשים פשוטים. 
פעם אחת הלך היהודי הרוכל ביער אחד, והיה 
ופתאום  מלכוביץ  הרה”ק  פטירת  אחרי  זה 
וגזלו  ביער  חיילים שעברו  כמה  עליו  התנפלו 
הוליכו  ואותו עצמו  כל הסחורה שבידו,  ממנו 
עד  אותו  שהיכו  שמעתי  אחר  )נוסחא  ביער 
אילן  סביב  אותו  וקשרו  כמת(  עצמו  שעשה 
יצאה  שכמעט  עד  ימים  ב’  כך  ועמד  בידיו, 
רבו  את  בחלום  וראה  ונתנמנם  נשמתו, 

הלכוביצר ואמר לו: 
‘זה בא לידך כי עזבת את אזהרתי, ועתה תקבל 
על עצמך שוב לקיים מה שהוריתי לך, ובמהרה 
לעיר  תלך  ואתה  אותך,  ויתירו  אנשים  יבואו 
)המפקד(  המשטרה  של  מהקפיטן  ותבקש 
פיקודו,  שתחת  חיל  האנשי  את  לך  שיראה 
כעין  מצחו  על  שיש  שהחייל  לך  יהיה  וסימן 
דלקת ארוכה, הוא זה שגזל ממך את הסחורה, 
כל  ממנו  תקבל  שלימזל’ניק  תהיה  לא  ואם 

ההיזקות שלך ועוד יותר’. 
ביער  גויים  נסעו  דקות  כמה  כעבור  היה,  וכן 
גוי  והלך  למיתה,  וקרוב  לעץ  איש קשור  וראו 
לביתו,  והוליכו  העגלה  אל  אותו  ולקח  אחד 
ואחר  אותו,  להחיות  היהודים  לשכניו  וקרא 
כך הלך הרוכל להקפיטן של המשטרה בעיר, 
ואמר לו המעשה ואמר שברצונו לסקור את כל 

החיילים שלו ויכיר את אלו שעוללו לו זאת.
 אמר לו הקפיטן ‘ניחא, מסכים אני לבקשתך, 
אותך,  ששדד  החייל  את  תמצא  לא  אם  אבל 
שהעז  כך  על  )כעונש  חרוץ  משפט  תקבל  אז 
להטיל דופי לחינם בחייליו(, וקיבל הרוכל על 

שאיש  עמו  התנה  אך  הזה,  התנאי  את  עצמו 
מאנשי החיל לא ייעדר. 

ועמדו כל האנשי חיל והיהודי עבר ביניהם אך 
לא מצא ביניהם את החייל, יען כי לא היה לו 
תקיפות להסתכל ולבדוק כל אחד בפניו, כיון 
עוד  לעבור  לו  שירשה  מהקפיטן  ביקש  שכך 
לכל  והגביה  עבר  הפעם  החיילים,  בין  פעם 
אחד הכובע שלו, והביט עד שמצא חייל אחד 
עם סימן ארוך על מצחו, מיד תפסו את החייל 
ומיד  תיכף  והודה  בשוטים  לייסרו  והתחילו 

שהוא זה, ושילם כל ההיזק שלו.
עוד  שהיה  העבודה’  ה’יסוד  לי  סיפר  ועוד 
ששמו  ‘קארבאלניק’  יהודי  אצל  דומה  מעשה 
בביתו.  יתומים  ב’  גידל  והוא  ישראל  ר’  היה 
)א  כשחבילה  למסחרו  בדרך  הלך  אחת  פעם 
שצועקין  בדרך  ושמע  כתפו  על  גדולה  פאק( 

‘ישראל, חזור בך’. 
וחשב שהוא בוודאי דמיון והמשיך בדרכו, ואחר 
‘ישראל,  שמע  ושוב  דרך  כברת  עוד  הלך  כך 
חזור בך’, והיה נדמה לו בבירור שזה קולו של 
מורו ורבו הלעכוביצ’ר זי”ע ועמד קצת והרהר, 
צריך  היה  כי  ללכת  להמשיך  החליט  לבסוף 

להיפגש עם לקוח בענייני מסחרו.
פעם  עוד  שמע  פתאום  אך  ללכת  והמשיך 
בקול גדול ‘ישראל חזור בך, האב רחמנות אויף 
דיינע יתומים – רחם על שני היתומים הגדלים 
קולו  שזה  בבירור  שמע  כבר  הפעם  בביתך’, 
בחזרה  לרוץ  והתחיל  הלעכוביצ’ר,  רבו  של 
לביתו, והיה כמו ב’ ויערסט מהקרעטשמע, ורץ 
מהר עם החבילה - הפאק על כתפו עד שבא 
שהקיצוהו.  עד  בחלשות  ונפל  לקרעטשמע 
והנה בתוך איזה שעות הביאו הרוגים מהדרך 
שנהרגו בידי גזלנים לא רחוק מהמקום שעמד 
שם )ואז הבין כי רבו הק’ שמר דרכו משמים 

לבל יינזק(.
שני אלו הסיפורים סיפר לי אדמו”ר זצ”ל בעל 
שגם  להנ”ל  והוכחה  כראיה  העבודה’  ‘יסוד 
קשר  לו  יש  עדיין  הצדיק  הסתלקות  לאחר 
אליו  מקושרים  שהיו  האנשים  עם  ושייכות 

בעלמא הדין.

התגלה בשמיני העצרת האחרון לחייו

הרה”צ רבי לייזש’ע מטבריה זצ”ל, סיפר פעם 
בפני אדמו”ר ה’יסוד העבודה’ זי”ע איך שראה 
חיים  רבי  בחלום אחר הסתלקותו את הרה”צ 
הירש מקריניק זצ”ל והוא היה מידידיו כידוע 
שנסתלק  ידע  אותו  וכשראה  לייזשע(  ר’  )של 

כבר ושאלו ‘וואס מאכסט דו’? 
והוסיף  גוט”,  מיר  איז  עס  לי,  “טוב  לו  וענה 
נשמות  אליו  באו  פטירתו  שבעת  לו  ואמר 
צדיקים וליוו אותו וכשבא לעולם העליון הראו 
לו מקומו בגן עדן בהיכל חקל תפוחין קדישין 
צריך  אתה  עדיין  אך  מקומך  זה  לו  אמרו  אך 

קצת זיכוך, כן היה תוכן החלום.

היסוד  בפני אדמו”ר  זאת  כל  סיפר  לייזשע  ר’ 
דברי  אם  כי  חלום  שאינו  לו  ואמר  העבודה 

אמת.
אמר  הירש  חיים  ר’  הרה”צ  הסתלקות  אחר 
שנשמתו  עליו  זי”ע  העבודה  היסוד  הרה”ק 
היה ממקום ההסתר, ועל כן היה נסתר מאוד 
זה  גם  במחשבות  מכיר  )היה  כידוע  במעשיו 
עצרת  בשמיני  אך  מקוה(  שצריך  ומי  ידוע, 
האחרון לחייו נתגלה מעט לפני העולם כידוע, 

ועל כן לא האריך עוד בעולם.

השמש והירח חלפו זה על פני זה

רבי  הרה”ק  מרן  הסתלקות  שקודם  בשבת 
ה’יסוד  אדמו”ר  חלם  זי”ע  מקוברין  משה 
והירח  שהשמש  איך  מסלונים  זי”ע  העבודה’ 
פגעו זה בזה בחצי היום, וחלף השמש, והירח 
מרן  שנסתלק  האדמו”ר  והבין  במקומה,  עמד 

מקוברין זי”ע, כן סיפר בעצמו אחר כך.

העיקר הוא ללמוד ולהתפלל

פעם אמר ה’יסוד העבודה’ להרה”צ רבי יהודה 
הדיבורים  שהיו  בעת  זצ”ל  קסטלניץ  לייב 
הידועים, אומרים עליי שאצל מרן מקוברין זי”ע 
היה התנועה ‘יראה’, ואצלנו ‘שמחה’, הכול אין 

נפקא מינה, העיקר הוא ללמוד ולהתפלל.
והוא רק למשל כשרוצים לתחוב מסמר בכותל 
עושים נקב, והעיקר הוא מה שמכים אחר כך 
בכוח על המסמר, כן הוא בזה, אין נפק”מ כלל 
או  יראה  דרך  ה’  לעבודת  ניגשים  אם  )היינו, 
שמחה( שהוא רק ההתחלה שיהיה ניקל, אחר 

כך ללמוד ולהתפלל. 

אני יוסף – באותה בחינה 

הרה”ק בעל ‘יסוד העבודה’ זי”ע אמר על הרה”צ 
ר’ יוסף מדלאטיטשא זי”ע שקרוב אצלו שהיה 
פטירתו,  בעת  אצלו  היה  כי  הקודש,  רוח  לו 
בצום  ונפטר  בראש השנה  בסלונים  אז  שהיה 
של  להנהגתו  הראשונה  )בשנה  תרי”ט  גדליה 
שיאמר  העבודה’  ה’יסוד  אז  וביקש  היסוה”ע( 

לו דבר מהלכוביצ’ר זי”ע. 

א  הרה”צ רבי יוסף היה מתלמידי הרה”ק מלכוביץ’ 
מתארו  וכה  בצעירותו,  בתשובה  והחזירו  שקירבו 
בספר ‘אור ישרים’: רב גדול, מעוז ומגדול, זקן ונשוא 
נודע  מרבים, שמו  הילולו  המצוינים,  מן  אחד  פנים, 
ה'  עובד  הדר,  חסידיו  לכל  נאדר,  בקודש  לרבים, 
ביראה ופחד גם באהבה שניהם יחד, הנודע בשם ר' 
יאסילע דילאטיטשער, ויוסף הוא השליט שלט ביצרו 
קודש  ורגעיו  עתיו  הקדיש  ליוצרו,  רוח  נחת  ועשה 
לה' לתורה ועבודה בקדושה ובטהרה, וכל ימי חלדו 
כאש  ונפשו  לבו  יתירה  בפרישות  עצמו  את  התנהג 
בערה לאהבת ה' ויראתו, ועם ה' התהלך בתמימותו 
בכל זאת היה נחבא אל הכלים והיה אוצר בלום, עוד 
ר'  מוה"ר  מרן  והיראה  החכמה  בצל  מסתופף  היה 

מרדכי מלעכיוויטש זצוק"ל”. 

דיבורים, שיחות, אמרים מרבותינו הק' בנאות דש”א

>>>
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אותי  מחזיקים  אתם  “כך  יוסף  רבי  לו  אמר 
)שאני יכול לדבר מהלכוביצ’ר?(” נענה ה’יסוד 
על  כולנו מתפללים  “אבל  לו:  ואמר  העבודה’ 

בריאותכם”. 
על זה נענה ר’ יוסף בענוותנותו: “אילו הייתם 
על  אותי  מניחים  היו  לא  ממעשיי  יודעים 
בערב  נדרים’  ‘התרת  כשאמרתי  יהודי,  מפתן 
‘ואין אני תוהה על  ראש השנה ראיתי שכתוב 
לי  שאין  ראיתי  כו’’,  שעשיתי  טובים  מעשים 
כלל מעשים טובים, אמרתי אולי נפלה ‘טעות 
שהנוסח  כך  אחר  וראיתי  שלי,  בסידור  סופר’ 

הוא כן בכל הסידוריםב. 
שאמר  הדיבור  יוסף  רבי  לו  אמר  כך  ואחר 
 - אחיכם  יוסף  “אני  הפסוק  על  הלכוביצ’ר 
באותה בחינה הייתי גם כן בעת שמכרתם אותי 

וכו’”, כמבואר ב’אור החיים’ הקדוש.
אחד  צדיק  בשם  הנ”ל  יוסף  ר’  הרה”צ  וסיפר 
שביקש מה’ שיישן מעט קודם הסתלקותו כדי 
שיהיה בדעה צלולה, וכן עשה הוא תיכף ומיד. 
ולא  מיתות  ד’  בו  לעשות  ציוה  פטירתו  קודם 

הניח האדמו”ר היסוה”ע לעשות כן. 
הקבר  בתוך  אותו  כשהשכיבו  כך  אחר  אבל 
ראשו  על  ונפלה  מהחול  אחת  אבן  נתגלגלה 
בדרך נפלא, ואמר אדמו”ר היסוה”ע שנתקיים 

בקשתו כדי לעשות רצונו, ‘רצון יראיו יעשה’.

כמו ’חצי זיידע’

אדמו”ר מהר”ש )הרה”ק בעל ה’דברי שמואל’ 
אביגדור  ר’  לפני  פעם  אמר  זי”ע(  מסלונים 
מקוברין  משה  רבי  הקדושים  הצדיקים  על 
שהם  זי”ע  מסלונים  העבודה’  ה’יסוד  וזקינו 
בוודאי לא היו בני אדם בכלל, וגם האחים הק’ 
מטשורטקוב ומהוסיאטין ג”כ לא היו בני אדם. 
חצי  כמו  צדיק  היום  משיג  הייתי  אם  ואמר: 
זיידע )היינו חצי מזקנו ה’יסוד העבודה’( הייתי 

נוסע ת”ק פרסאות כדי להסתופף בצלו.

בוודאי זקני הוא מהאלף נשמות

ה’דברי  )הרה”ק  מהר”ש  אדמו”ר  אמר  עוד 
שמואל’ מסלונים זי”ע( על מרן מקוברין דהנה 
כתיב שמשה רבינו ע”ה יורד עם אלף נשמתין 
בכל ערב שבת לעולם ומשפיע )כש”כ ‘ישמח 
מקוברין  מרן  ובוודאי  חלקו’(  במתנת  משה 
שהרה”ק  )וכמדומני  נשמתין  מאלו  אחד  הוא 
והרה”ק  הלכוביצ’ר,  על  זה  אמר  מקוברין 
ומרן  מקוברין,  מרן  על  זה  סיים  מסלונים 
הוא  ]היסוה”ע[  אא”ז  בוודאי  אמר  מהר”ש 

מאותן אלף נשמות.

שלא יהיה כן

ז”ל,  מלאךג  אברהם  רבי  מהמנוח  שמעתי 
לו  והיו  מאוד  לחיו  התנפחה  אחת  שפעם 

ב  בספר ‘אור ישרים’ מוסיף שגעה אז בבכיה ואמר כי זה לא יכול להיות, כי מה מעשים טובים יש בי, עד שאמרו אולי משגה הוא, ובזה נח דעתו.

ג  הרה”צ ר’ אברהם מלאך מגדולי חסידי סלונים, מסופר עליו ששנה אחת אמר הרה”ק רבי דוד משה מטשורטקוב לבנו הרה”ק רבי ישראל למסור שבשנה זו אף אחד לא 
יבוא השנה לשהות במחיצתו בליל הסדר, והנה קודם הפסח שלח הרה”צ ר’ אברהמ’ל מלאך מכתב לחצרו של הרה”ק מטשורטקוב שברצונו לבוא על הסדר לטשורטקוב, 
ושאלו את פי הרבי ואמר להשיבו שהוא יכול יבוא. כשהגיע ר’ אברהמ’לי לטשורטקוב שלח הרה”ק מטשורטקוב את בנו הרה”ק רבי ישראל לקבל את פניו בתחנת הרכבת, 
והשתוקק הרה”ק רבי ישראל לראות מיהו האיש ששינה אביו מהוראתו לכבודו והתיר לו להיות עמו בליל הסדר, וכאשר ראה את פניו לראשונה שאלו מה גודל מעלתו 
שהתיר לו אביו לבוא אליו לסדר, נענה רבי אברהם בחריפותו “וכי אביכם הק’ עושה לי טובה שהוא מרשה לי לבוא אליו, אדרבה אני עושה לו טובה בכך שאני בא אליו, 
שהרי איתא בזוה”ק )פר’ תרומה קכח ע”ב( ‘זכאה בעי למירדף בתר חייבא כו’ בגין דיעבור מיניה ההוא זוהמא’, והיינו שהצדיק צריך לרדוף אחר מי שצריך תיקון לזככו 

ולהחזירו בתשובה שלימה, ואם כן בזה שאני בא אל אביכם הק’ כדי שיתקן אותי, הריני חוסך אני ממנו שיצטרך הוא לנסוע אליי”.

בא  בבוקר  בלילה,  היה  וזה  גדולים  ייסורים 
זאת  לחדר אדמו”ר היסוד העבודה ושאל מה 
גרם  )רוח חזקה( שזה  לופט”  גוטער  “א  אמר 

לו להתנפח. 
ואמר היסוה”ע בזה”ל “זאל נישט זיין – שלא 
יהיה כן”. ויצא רבי אברהם מחדרו ותיכף היה 

כאחד האדם שלא היה ניכר כלל.

הסוס האחרון שמת

פעם אחת היה אצלי בעצמי )היינו הכותב, ר’ 
יאשע( שהייתי מחזיק ריחיים של סוסים אצל 
ר’ דוב מאליק, והיה ‘דבר’ )מגיפה( על סוסינו 
עד שכמעט עמדו הריחיים מלעבוד, כי מתו כל 

הסוסים ונשארו מעט מזעיר. 
ונכנסתי  לסלונים  נסעתי  הימים  באחד 
על  לו  וסיפרתי  העבודה’  ה’יסוד  לאדמו”ר 
נענה  אדמו”ר  זאת  כששמע  אצלי.  המתרחש 

‘מעות תיתן לי’.
מעות,  תמיד  אצלי  היה  לסלונים  בנסיעותיי 
עליי  והיה  חיטים  קניית  איזה  יתרמי  אולי 
את  שאלתי  יותר.  או  כסף  רובל  חמישים  אז 
‘צייל  בזה”ל  לי  ואמר  לתת’?  ‘כמה  אדמו”ר 
‘סיגינאפציעס’,  לספור  התחלתי  תספור’,   –
מטבעות קטנות מרובל אחד, כשהגיע למספר 
יותר  אתן  שלא  ‘גענוג’,  אמר  מטבעות  כ”א 
הבנתי  ותיכף  אחת(,  מטבע  אצלי  )ונשארה 

שיחסר אחד. 
כשבאתי לביתי תיכף ומיד בא המילנר )הטוחן( 
הפסיק  ‘בלאנער’  הנקרא  אחד  שסוס  ואמר 
לאכול וחולה קצת, אמרתי לזוגתי תיכף ‘זהו, 
והנותר  מת  הזה  הסוס  כן,  והיה  יאבד’.  הוא 
נשארו. מרוב התפעלות סיפרתי זאת להרב ר’ 
נח ב”ר יצחק ז”ל והזהיר לי שלא אספר עוד כי 

נס הוא רק בחשאי.

אשכבתא דרבי סדר הסתלקות ה’יסוד העבודה’

נמשך  הסתלקותו  קודם  שלו  הייסורים  גודל 
היו מחלקים  אמרו שאם  הדוקטורים  רב,  זמן 
היו  לא  בריאים  כאלו לשישה אנשים  ייסורים 

יכולים להחזיק מעמד בדרך הטבע. 
ה’בראנדיקייט’,  עם  שברגליים  המכות 
מהטבור ולמטה היה חסר קצת העור שנתמעך 
מלמעלה, ולא הניח למשוח שם )רפואות(, וגם 
את  הניח  רק  שם,  לנגוע  רצה  לא  עצמו  הוא 
שם,  המשחה  עם  )התחבושת(  הסמאראטע 

ורק אחר פטירתו ראו שחסר העור שם.
בשבת פרשת ‘לך לך’ במנחה התחיל וידבר וכו’ 
מילה במילה עד תשלום המנחה, בלילה זייגער 
האלב איינס )בשעה אחת וחצי( יצאה נשמתו 

ממנו כמו בתפילת ראש השנה.
ונתן לשמואל הרופא את ידו שהיה צועק עליו 

וכן נתן לר’ סנדר משרת  ידו  ונתן לו  לפעמים 
ולנכדו, והיה נראה שמבקש מחילה מכל אחד, 
ואחר כך הניח עצמו לישון וישן ערך ב’ שעות, 
ואחר כך נתעורר ורצה לירד על הארץ כי נדמה 
לו שרוצה לנקות, ולא הניחו נכדו הרה”צ ר’ נח 
בקצה  והיה  בסוף,  שמחזיק  ראה  כי  מטבריה 
שלו,  המיטה  סדר  על  עצמו  ונעתק  המיטה 

ועשה כמו אנחה מעט ונסתלק.
שהיו  מחמת  שנסתלק  כלל  ידעו  לא  והעולם 
פניו מאירות כמו בשבת קודש, ואחר כך כאשר 
השכיבו אותו על הארץ היה לו פנים כמו של 
נפטר, ואחר כך כשהגיעו אנשי החברא קדישא 
והניחו אותו על הדף נשתנה זיו פניו כמו איש 

חי והיו לו פנים צוהלים.
מאיר  היה  קבין  הט’  לו  כששפכו  כך  אחר 
פניו, כשהעמידו אותו לניסוך המים היה פלא 
לצדדים  נטה  ולא  ביושר  הראש  שהחזיק 
להרכין לכאן ולכאן כדרך הארץ בנפטרים. אחר 
עפר  עליו  ופיזרו  בקברו  השכיבוהו  כאשר  כך 
מקבר רחל אמנו היו פניו מאירים דרך העפר, 
העיר  כל  ממש  בלוויה  היו  מקצה  העם  וכל 
וכולם געו בבכייה. וכל נושאי מיטתו וחילופיהן 

הלכו מקודם למקווה. 
עוד דבר פלא כשנשאו אותו ביום א’ על הדרך 
יש תיפלה מהצד כידוע, והיו כל מתחדשי זמננו 
ואמרו  ממול,  האפטייקער  אצל  )המשכילים( 
כשיעבירו  יצלצל  בטח  מהתיפלה  שהפעמון 
את מיטתו שם, וחיכו לראות זאת. והיה לפלא 
קשקשו  לא  הלוויה  משך  בכל  הזמן  שבאותו 

בפעמון שלהם ויהי לפלא בעיניהם.
המשוררים  אל  בא  האחרון  המועד  חול  שבת 
שישירו את הניגון לפניו ‘יחביאני צל ידו תחת 

כנפי השכינה’.
בעת  כי  קדישא  מהחברא  שם  שמעתי  עוד 
ריח,  שום  היה  לא  כך  אחר  וכן  הטהרה 
הרעצפטין  מחמת  כי  זה  על  מאוד  ונשתוממו 
גדול,  ריח  להיות  צריך  היה  הרבים  והרפואות 

ונהפוך הוא.
ביום הכיפורים האחרון נכבו ב’ נרות של שעווה 
ונכנסה  בבית,  ואחד  העמוד  אצל  אחד  שלו 
הרבנית תיכף בבכייה, אך לא הניחו שיתוודע 

אדמו”ר זי”ע מזה.
בפסח האחרון היה בני המנוח מו”ה דוב בער 
ז”ל בליל הסדר אצל אדמו”ר )היסוד העבודה( 
ושמע שאמר על הפסקא ‘השתא עבדי’ - השנה 
אני בתוך גוף וצריך אני לעמול בעבודת ד’ נגד 
היצה”ר זה הגוף, ‘לשנה הבאה’ - כשנהיה בלא 
בקלות  עבדות  לנו  שיהיה  חורין’  ‘בני  אז  גוף, 

ובחירות.
ינחמנו  פרצותינו  יגדור  ד’  עניינים,  כמה  עוד 

כפליים בבניין ציון וירושלים.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
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הרה"ג ר' יאיר וינשטוק שליט"א - נו"נ לרבוה"ק

טובה נצחית
הימים  כבכל  יום,  באותו  עמדו  אנשים  הרבה 
שקדמו לו, בתור הארוך הממתין בבית המדרש 
קודש  בפני  הלב  את  לשפוך  ובחרדה  בציפיה 
הקודשים, מרן סבא קדישא רבי ישראל מרוז'ין 

זיע"א.
כל איש ומכאובי לבבו, כל איש וצרותיו. 

ביד  הקוויטל  את  מחזיקים  בתור  העומדים 
רועדת. מעיפים מדי פעם מבטים גנובים לעבר 
גם  אשר  קדישא,  הסבא  של  הקדושה  דמותו 
עין גשמית של יהודי פשוט יכולה להבחין במין 
ובוחנים  הטהורות,  מפניו  בוקע  מבהיק  אור 
אגב הכי לראות כמה התקדם התור, כמה זמן 
עיניו  לנגד  בעצמם  לעמוד  יוכלו  בטרם  יעבור 

הזכות.
שעה ארוכה הקדיש הרוז'ינאי ליהודים משחרי 

פניו ושוחח עם כל אחד מהם בנפרד. 
בין יתר האנשים עמד שם גם יהודי אחד הדור 
צורה, לבוש בבגדי משי וכובע קטיפה מבריק 

שהעידו על מעמדו הגבוה. 
הגבאי פנה אליו "ר' יהודי, מה שמך".

"מנחם יהושע בן חנה דבורה" ענה בשלווה.
ודחופים,  מבוהלים  נראו  כולם  תמה.  הגבאי 
הרבי,  בפני  צרותיהם  לגולל  מבקשים  הכל 
אינה  צרה  ששום  רגוע  אדם  נראה  זה  ואילו 
לשום  ממהר  ואינו  בידו  זמנו  עליו.  מעיקה 

מקום.
"מה רצית לדבר עם הרבי?"

מיוחד.  דבר  "שום  בניחותא,  אמר  האיש 
לי בעולם, הקב"ה  טוב  וברוך שמו.  הוא  ברוך 
מצליח  אני  רוויחי.  ומזוני  חיי  בבני  אותי  חנן 
ואין  פרץ  אין  מהילדים.  נחת  לי  ויש  בעסקים 
עם  כל  על  הלוואי  בביתי.  צווחה  ואין  יוצאת 

ישראל".
מי  ברגש.  הגבאי  אתו  הסכים  ואמן"  "אמן 
על  ועולות  משתרגות  צרות  כמה  יודע  כמוהו 
נשאלת  "אך  לכאן.  שבא  אדם  כל  של  צווארו 

השאלה, מדוע בכל זאת באת לכאן?"
עמה  שיש  בשאלה  האיש  החזיר  "אני?" 
את  לראות  כדי  ורק  אך  לכאן  "באתי  תשובה. 

פני הצדיק".
עוד עמל הגבאי להבין את מדרש הפליאה של 
והרבי  אדם מישראל שאינו מתלונן על צרות, 

מסתובב אליו ואומר לו:
"קרא נא לאיש זה". ואצבעו מרמזת לעברו של 

האיש הקרוי "מנחם יהושע בן חנה דבורה".
התקרב האיש אל הרבי, והסבא קדישא מרוז'ין 
פנה אל הגבאי ואמר לו. "הקהל לכאן את כל 
העם  כל  ואת  מקרוב,  זה  כאן  שהיו  האנשים 
הנמצאים בבית המדרש קרא לכאן. אני רוצה 
שיבואו וישמעו מה שיש לאיש זה לספר לנו".

הבעת  הצטיירה  יהושע  מנחם  של  פניו  על 
התפעלות עצומה. הרי עדיין לא פצה פה ולא 
יודע איפה הרבי את צפונות  אמר מילה, מנין 
מרעיש  סיפור  בהחלט  לו  יש  אכן  וכי  לבבו 

שבגללו הגיע לכאן?
ציבור גדול התקהל סביב כסאו של הרוז'ינאי 
והכל עמדו וציפו למוצא פיו של האיש העשיר, 
אבל זה המתין לפקודה מאת הרבי וזו אכן לא 

איחרה להגיע.
"ובכן, מנחם יהושע בן חנה דבורה, פתח פיך 
ויאירו דבריך. ספר נא לקהל הקודש מדוע באת 

אלי".
כי  בו  היה  ניכר  עמוקות,  נשם  יהושע  מנחם 
הוא מתרגש מאד. הוא נעץ מבט בקרקע והחל 

מספר:

הירש  וצבי  יהושע  מנחם  היו  מילדות  חברים 
שכונה.  באותה  וגדלו  נולדו  בה  אודסה  בעיר 
יחד למדו אצל אותו המלמד, יחד שיחקו בכל 
משחקי הילדות, ובפרק זמן אחד נכנסו לעול 
דרכיהם,  נפרדו  לא  הבחרות  בימי  גם  מצוות. 
באותם ימים לא היו ישיבות מסודרות כבימינו 
אנו. רוב הבחורים ישבו ולמדו בקלויז בכוחות 
כאלו שזכו לשמוע שיעורים מפי  והיו  עצמם, 
תלמידי חכמים מופלגים וצמחו בעצמם להיות 

גדולי תורה.
גם בהגיעם לתור הנישואין לא נפרדו דרכיהם, 
אחד  כל  ועסקו  בישראל  בתים  הקימו  הם 
לאיש  הפך  יהושע  מנחם  בעוד  אך  בעסקיו. 
בגדולות  הילך  לא  הירש  צבי  רעהו   - עשיר 
ובנפלאות, ועסק בבית מסחר קטן לבדים כמה 
לתורה  עיתים  קובע  שהוא  עם  ביום,  שעות 
בכל ערב לשעתיים או שלוש של לימוד מתוק 

בגמרא, משנה, ושולחן ערוך.
ילדיהם,  את  השיאו  כבר  הם  נקפו,  השנים 
חבקו נכדים וראו אותם גדלים לשם ולתפארת. 
עוד  למשכב,  הירש  צבי  נפל  אחד  יום  והנה, 
בטרם מלאו לו שבעים. מחלתו הלכה והחמירה 
צבי  כי  הברה  קול  מגוריו  בשכונת  נפל  וכבר 

הירש עומד לעזוב את העולם.
ליד מיטתו של צבי הירש עמדו בני משפחתו 
"מעבר  ספרי  כמים.  דמעות  זולגות  ועיניהם 
הפסוקים  את  ממלמלים  והם  בידיהם  יבוק" 

הנאמרים בשעת יציאת הנשמה.
ברם, דעתו של צבי הירש היתה צלולה לגמרי 
ובנותיו  בניו  גסיסה.  יסורי  תקפוהו  לא  ועדיין 
לשעה  ופרשו  נואש,  אינו  עדיין  שהמצב  ראו 

קלה של מנוחה. 
לבדם  הירש  וצבי  יהושע  מנחם  נותרו  כאשר 

בחדר, פנה מנחם יהושע אל רעהו החולה:
"הרשל מחמד לבי, הרי מעולם לא נטשנו איש 
לשבעים  קרוב  היו  שלובות  וידינו  רעהו  את 

שנה".
"אמת ויציב" נאנח החולה.

"אבקש ממך הרשל יקירי" אמר מנחם יהושע 
תקיעת  לי  "תן  גרונו,  את  חונקות  כשדמעות 
כף כי בהגיעך לעולם העליון אל תשכח אותי, 
שם  לך  שירשו  מתי  האפשרי,  בהקדם  ותבוא 

למעלה , לספר לי מה נעשה בדינך".

בודאי  כי  "אם  הירש,  צבי  גנח  מסכים"  "אני 
מבין אתה כי הדבר יכול לקחת לא מעט זמן. 
מי יודע עומק הדין. רק הבורא יודע כמה מירוק 
וזיכוך אצטרך לעבור בטרם אגיע למצב שכזה, 
ולהתגלות  הזה  לעולם  לחזור  רשאי  שאהיה 

אליך".
השנים תקעו כפיים ופרצו יחדיו בבכי מזעזע.

הרשל  של  נשמתו  פרחה  אחדים  ימים  לאחר 
בבית  עולמים  למנוחת  הובל  והוא  מגופו 

העלמין באודסה. 
מנחם יהושע ידע כי תקיעת כף דינה כשבועה, 
ועל כן המתין אימתי יקיים חברו את שבועתו. 
והנה  השנה,  מחצית  וחודשיים,  חודש  המתין 
האזכרה  יום  האבל.  שנת  לה  ועוברת  חולפת 
אף  ובנותיו.  בניו  ידי  על  צויין  כבר  הראשון 
בין העולים על קברו, אבל  היה  יהושע  מנחם 
יום  כיון שעבר  זכר.  אין  אליו  חברו  להתגלות 
והסיח  מחברו  יהושע  מנחם  נואש  היארצייט, 

דעתו מתקיעת הכף.
קודם,  כך  על  שחשב  ללא  אחד,  לילה  והנה, 

התגלה צבי הירש אל חברו בחלום.
"מה נעשה בדינך" התרגש מנחם יהושע, "הנה, 

הרשו לך לבוא אלי".
צבי הירש נראה היה כבחיים חיותו. התקרב אל 

חברו ואמר לו.
שקורה  מה  על  ששמעת  מה  כל  כי  לך  "דע 
לאחר  אמת.  הכל  מעלה  של  בבית-דין 
למרומים  נשמתי  טסה  העולם  מן  שנפטרתי 

והובאה לפני בית דין העליון.
של  וקרוניות  עגלות  מגיעות  החלו  עבר  מכל 
שקיימתי  מצווה  כל  ושמחתי.  ראיתי  מצוות. 
שנתתי  פרוטה  כל  גמרא,  דף  כל  נרשמה, 
לצדקה לא הלכה לאיבוד. הפנקס פתוח והיד 
מן  כנגדן,  עיני.  חשכו  פתאום  אבל  רושמת. 
וקרוניות  עגלות  להגיע  החלו  האחר,  העבר 
טעונות בשקי פחם ועליהם גדודי מלאכי חבלה 
ואיני  שעברתי,  העברות  כל  משחור,  שחורים 
רוצה לפרט אותן. הרבה לשון הרע, כל דיבור 
אסור, כל ראיית עין שלא היתה במקומה. אוי, 
כמו שאנו אומרים בפיוט בימים נוראים: אדון 
יעמוד  מי  הדין,  עומק  תמצה  אם  דין,  בערכך 

לפניך בדין?".
ישבו בית הדין ושקלו וטרו בענייני ויצא פסק 

דיני: 
לגהינום!

"מה אומר לך" בכה הנפטר בחלומו של מנחם 
אי  גהינום,  לו  קוראים  לחינם  "לא  יהושע, 
שעברתי  הנוראים  היסורים  את  לתאר  אפשר 

בו".
"וכמה זמן שהית שם?" נחרד מנחם יהושע.

בעצב.  בראשו  הירש  צבי  הנהן  משנה"  "יותר 
"ואחרי כן שוב זימנו אותי לבית-דין של מעלה, 
שכן הוא המנהג בבית-דין של מעלה לשפוט 
את יושבי הגהינום בכל פרק זמן ולראות האם 

>>>
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הם כבר יכולים לצאת משם.    
הוציאוני מן השאול, ומלאך אחד מלווני לבית-

דין של מעלה, ואני כולי אחוז חרדה, מה יהיה 
והנה  דיני, האם כבר אוכל לצאת משם.  פסק 
לפתע התרוצצות גדולה. אלפי נשמות נחפזות 

וטסות משם לכאן ומכאן לשם.
"מה קרה?" שאלתי את המלאך.

סח  העולם"  מן  עתה  נפטר  אחד  גדול  "צדיק 
לי המלאך. "והסדר הוא כך, כל מי שקיבל את 
פניו בעולם-הזה, מוזמן לבוא ולקבל את פניו 

בעולם העליון".
באותה שעה הצטערתי שלא זכיתי לקבל פני 
לא  ברירה,  לי  היתה  לא  אבל  המנוח,  הצדיק 
היה לי בימי חיי שום קשר עם הצדיק הלזה. 
המשכנו ללכת בדרך והנה שוב פעם מתחילה 
ואז  גדולה,  התרוצצות  שוב  גדולה.  תכונה 
העוברת  מאד  גדול  צדיק  בנשמת  אני  מבחין 
שם ועמה פמליה של רבבות נשמות המתלוות 
אליה. מדי פעם הבחין הצדיק בנשמה העומדת 

בדרכו וקרא לה לבוא ולהצטרף אליו.
"מה פשר הדבר?" תמהתי. 

זו נשמת הצדיק הקדוש המגיד  כי  לי,  והגידו 
להיכל  מהיכל  עתה  העוברת  ממעזריטש 
בעולם העליון, ובדרכה היא קוראת לכל נשמה 
לבוא  חייו,  בימי  המגיד  של  בצילו  שחסתה 
העדן.  בגן  אחד  להיכל  בדרכו  אליו  ולהצטרף 
– לא רק מי  – הטעימו באוזניי  עוד אלא  ולא 
שחסה בצילו, אלא אפילו כל מי שראהו בימי 

חייו יכול להתלוות עמו להיכלו.
צבי  ומספר  ממשיך   – הגמורה  "לתדהמתי 
הירש המנוח בחלומו של ידידו מנחם יהושע – 
לפתע קורא לי הצדיק רבי דוב בער ממעזריטש 

ומזמין אותי לבוא עמו.
"הופתעתי מאד ושאלתי. והרי כאן הוא עולם 
לא  מעולם  כי  האמת  את  יודע  ואני  האמת, 
ממעזריטש  המגיד  של  בהיכלו  להיות  זכיתי 

בחיי חיותו".
עולם  הוא  "כאן  המגיד,  ענני  כך"  תאמר  "אל 
האמת וכאן ידועה וגלויה האמת, בימי עיבורה 
עמך באה אמך עליה השלום אלי לבקש ברכה 
ממני. היית אצלי אפוא כאשר היית עובר בבטן 
אמך, ולכן מגיעה לך זכות זו לבוא ולהתלוות 

אלי, יען כי היתה לך שייכות עמי".
עמדתי שם וכולי מלא שמחה. ברם זכרתי את 
יהושע  מנחם  היקר  לידידי  הנושנה  הבטחתי 
עומד  אני  כי  שידעתי  וכיון  אליו,  להתגלות 
לקיים את תקיעת הכף, רציתי לזכות אותך גם 
הוא בטובה נצחית. ולכן הרהבתי עוז ושאלתי 

את המגיד הקדוש:
אני  שעתיד  הזה,  בעולם  טוב  ידיד  לי  "יש 
לברר,  רציתי  טובתו  ולמען  אליו.  להתגלות 
האם יש בעולם הזה, שם למטה, בין בני אנוש, 
אותו  לזכות  יכולה  פניו  שראיית  כזה  צדיק 

בחלק טוב בעולם העליון".
המגיד ממעזריטש ענה לי על אתר.

"אכן, ישנו בעולם צדיק כזה. היה לי בן ושמו 
רבי אברהם )"המלאך"( ולו בן ושמו רבי שלום 
מפרוהובישט ולו יש בן בעולם הזה והוא ניני, 
ושמו רבי ישראל מרוז'ין, ומי שיראה את פניו 
בעולם הזה – יזכה לטובה נצחית בעולם הבא".

"רק עתה באתי על תיקוני השלם" גילה המנוח 
יהושע, "סוף כל סוף  צבי הירש לחברו מנחם 
ושברו  הגהינום  חרצובות  את  מעלי  פיתחו 
נזדככתי,  שכבר  ומכיון  השאול.  מוטות  מעלי 
שתקעתי  הכף  תקיעת  את  לקיים  לי  הרשו 
נעשה בדיני. אמנם על כל  ולגלות לך מה  לך 
דבר יבוא האלוקים במשפט, ואף עבירה קלה 
הדין, אבל הצדיק שהיתה  ביום  נשכחת  אינה 
ולהקל  לך טובה  יוכל לגמול  לך שייכות עמו, 
בדינך. ולכן מיהרתי לבוא אליך ולומר לך, היה 

פיקח ואל תחמיץ את השעה".

מנחם יהושע סיים את סיפורו והפטיר. "ואני, 
מפיו  מפורשים  יוצאים  הדברים,  את  בשומעי 
של חברי וידידי, וניכרים היו דברי אמת, חשתי 
ולא התמהמהתי אפילו יום אחד. מיד רתמתי 
את סוסי ויצאתי לדרך כדי להקביל את פניו של 
הצדיק, שמא ואולי אחרי אריכות ימי ושנותיי, 
אזכה אף אני לשכון בהיכלו שבעולם העליון".

ופניו  העת  כל  ישב  מרוז'ין  קדישא  הסבא 
מביעות רצינות נוראה, כאשר הנגיד סיפר את 
סיפורו, אבל מאידך ניכר היה עליו כי הדברים 
היטב,  אותם  הוא  ויודע  עבורו,  חדשים  אינם 
כן קרא לכנס את כל ציבור המסתופפים  ועל 
בבית המדרש לבוא ולשמוע את בעל המעשה, 
ייטב  ולמען  לראיה,  שמיעה  דומה  שאין  לפי 

להם בעולם שכולו טוב...

שנים  לפני  שמעתי  ענין.  באותו  לענין  מענין 
אשר  חיים  רבי  המפורסם  הרה"ח  מפי  רבות 
וטהור, שהיה מופלג  זצ"ל, איש קדוש  לדרמן 
חסידי  ומחשובי  ויראה,  ה'  עבודת  בתורה, 

קרלין. 
שלפי  קרלין  חסידי  אברכים  בשני  מעשה 
למדו  אהרן"  ה"בית  הרה"ק  האדמו"ר  פקודת 
את  מהם  אחד  בראות  חכמה.  ראשית  בספר 
הקשים  הגהינום  משפטי  ואת  הדין  עומק 
והנוראים, שקע במרה שחורה וחדל לדבר עם 
איש עד שחלה ונפל למשכב וביקש את נפשו 

למות.
בא אביו אל רבי אהרן ובכה לפניו: מרוב יראה 

מפחד בית דין של מעלה, בני מבקש למות.
אמור לו שיבוא אלי, ציווה הרבי.

ויבוא האברך ופניו שחורות כעורב מרוב אימה 
מעונשי הגהינום. שאלו הרבי, "מה לך?"

חכמה,  ראשית  בספר  למדתי  האברך,  ויען 
כל  על  קשות  להיענש  אני  עתיד  כי  וראיתי 

נדנוד עבירה בעולם, ומאסתי בחיי.
טוב,  בחיוך  ואמר  שכמו  על  הרבי  לו  טפח 
כולו  הוא  העליון  שהעולם  אתה,  חושב  "ומה 
יש  בלע"ז(  הדין  וחומרת  )קשיחות  "ִריְצָּבא"? 

רחמים בדין!".
בחסידו  חדשה  נשמה  האדמו"ר  נפח  ובזאת 
החיים  ולסדרי  לעצמו  שב  והלה  הצעיר 

הרגילים.
ראה חברו כי חברו יצא נשכר, וזכה בהבטחה 
לרחמים בדין, עשה עצמו חולה ושכב במיטה 
חומרת  את  בראותו  בחייו  מאס  כי  באומרו 
הרבי  כי  ציפיה  וכולו  שכב  הגהינום.  עונשי 
המודאג  אביו  ואכן,  בדין.  רחמים  לו  יבטיח 
מיהר להיכלו של הבית אהרן ובכה לפניו כי גם 

בנו מאס בחייו ומבקש למות.
אמור לו שיבוא אלי - אמר הרבי.

הרבי  אל  המתחלה  האברך  בא  למחרת  עוד 
לפניו  והתייצב  בפקחותו  מפורסם  שהיה 

בעמידה שפופה.
"אברך, מה קרה לך" שאל הרבי

סח לו האברך בקול מפוחד על איומי העונשים 
והרבי  יחטא,  אם  העליון  בעולם  לו  הצפויים 
שהכיר את נפש חסידו הלז וידע שהוא, בניגוד 
תהומי לחברו ירא השמים באמת, אינו מצפה 
אלא להיתר סלחני לחטוא קצת פה ושם, נענה 

ואמר לו בקצרה:
ב"ראשית  שלמדת  כמו  )אברך(,  "יונגערמאן 

חכמה", כך הוא הדבר – בדיוק!"... 

שב”ק לך לך, י”א חשון ה’תשפ”ג

טו. 

ְוֵהם  ֵאּלּו,  ְּכמֹו  ְוֵאיָנם  ָרִעים  ֶׁשֵהם  ַמֲאָכִלים  ְוֵיׁש 
עֹוף ַהַּמִים ַאָּוז ּוַבְרָוז )ַאְוָזא ּוַבר ַאְוָזא(, ּוְבֵני יֹוָנה 
ְוַהֹּסֶלת  ְּבֶׁשֶמן,  ֶׁשִּנּלֹוׁש  ְוֶלֶחם  ּוְתָמִרים  ַהְּקַטִּנים, 
ֵריַח  ָּבּה  ִנְׁשַאר  ֶׁשֹּלא  ַעד  ָצְרָּכה  ָּכל  אֹוָתּה  ֶׁשִּנּפּו 

ֻמְרָסן, ֵאין ָראּוי ְלַהְרּבֹות ְּבַמֲאָכלֹות ֵאֶּלה.

טז. 

ָהִאיָלנֹות  ִמֵּפרֹות  ַעְצמֹו  ֶאת  ָהָאָדם  ִיְמַנע  ְלעֹוָלם 
ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ְיֵבִׁשים  ֲאִפּלּו  ֵמֶהם  ֶלֱאֹכל  ַיְרֶּבה  ְוֹלא 
לּו ָּבִאיָלן ָּכל ָצְרָּכן ֲהֵרי  ְרֻטִּבים. ֲאָבל ֹקֶדם ֶׁשִּיְתַּבּׁשְ
ְלעֹוָלם.  ָרִעים  ַהֲחרּוִבים  ְוֵכן  ַלּגּוף.  ַּכֲחָרבֹות  ֵהן 
ְמַעט  ֶאָּלא  ֵמֶהם  ְוֵאין  ָרִעים  ַהֲחמּוִצים  ַהֵּפרֹות 
ְוַהְּתֵאִנים  ַהַחִּמים.  ּוַבְּמקֹומֹות  ַהַחָּמה  ִּבימֹות 
ְוָהֲעָנִבים ְוָהִרּמֹוִנים ְלעֹוָלם טֹוִבים ֵּבין ְרֻטִּבים ֵּבין 
ָמקֹום  ּוִמָּכל  ָצְרּכֹו,  ָּכל  ֵמֶהם  ָאָדם  ְואֹוֵכל  ְיֵבִׁשים 
ֹלא ַיְתִמיד ֲאִכיָלָתם, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם טֹוִבים ִמָּכל 

ְּפִרי ָהִאיָלנֹות.

יז. 

ַהִּטְבִעִּיים  ַהַּמְׁשִקים  ֵהם  ַהַּמִים  ִתָּיה,  ַהּׁשְ ְּבִעְנַין 
ּוְצלּוִלים  ַזִּכים  ֵהם  ִאם  ַלּגּוף.  ּוְבִריִאים  ָלָאָדם 
ּוְמַמֲהִרים  ֶׁשַּבּגּוף  ָהְרִטיבּות  ֶׁשּׁשֹוְמִרים  מֹוִעיִלים 
ֶאת  ִיְבַחר  ַמִים,  ְּכֶׁשִּיְׁשֶּתה  ַהְּפֹסֶלת.  ֶאת  ְלהֹוִציא 
ֶאת  ּוֵמיִטיִבים  ַהִּצָּמאֹון  ֶאת  ַמְרִוים  ֶׁשֵהם  ַהָּקִרים 
ִיְהיּו  ֹלא  ַאְך  ָקִרים.  ֶׁשֵאיָנם  ֵמֵאּלּו  יֹוֵתר  ָהִעּכּול 
ָקִרים ְמֹאד ֶׁשֵהם ְמַכִּבים ֶאת ַהֹחם ַהִּטְבִעי, ּוִמָּכל 
ֶׁשֹּלא  ְמֹאד  ִיָּזֵהר  ְוָיֵגַע  ָעֵיף  הּוא  ְּכֶׁשָהָאָדם  ֶׁשֵּכן 
ִלְׁשּתֹות ַמִים ָקִרים ִּכי ָאז ֵחֶלב ַהֵּלב ִנְתַחֵּמם ְוהּוא 
ַהָּקִרים  ְוַהַּמִים  ְוַהְיִגיָעה,  ָהֲעֵיפּות  ֵמֲחַמת  ְמֻהָּתְך 
ַיִּזיקּו לֹו ַעד ֶׁשיּוַכל ָלֹבא ִליֵדי ַסָּכָנה ַחס ְוָׁשלֹום. 
ְוַאף ִּכי ַהַּמִים טֹוִבים ִלְבִריאּות ַהּגּוף ִמָּכל ָמקֹום 
ֹקֶדם  ַמִים  ִלְׁשּתֹות  ֵאין  ַהְרֵּבה.  ֵמֶהם  ִיְׁשֶּתה  ֹלא 
ְתַעֵּכל  ְוֹלא  ָהִאְצטֹוְמָכא  ֶׁשִּתְתָקֵרר  ְלִפי  ָהֲאִכיָלה 
ִיְׁשֶּתה  ֹלא  ֲאִכיָלתֹו  ְּבתֹוְך  ְוַגם  ָּכָראּוי,  ַהָּמזֹון  ֶאת 
ַרק ְמַעט ַמִים ָמזּוג ְּבַיִין, ְוַרק ְּכֶׁשַהַּמֲאָכל ַמְתִחיל 
ְלִהְתַעֵּכל ָאז ִיְׁשֶּתה ִׁשעּור ֵּבינֹוִני. ְוֵכן ֵאין ִלְׁשּתֹות 
ַמִים ְּבֵצאתֹו ִמן ַהֶּמְרָחץ ֶׁשֹּלא ִיְתָקֵרר ַהָּכֵבד ּוִמָּכל 
אֹוָתם  ִיְׁשֶּתה  ֹלא  ְוֵכן  ַּבֶּמְרָחץ.  ִיְׁשֶּתה  ֶׁשֹּלא  ֶׁשֵּכן 
הּוא  ַהִּטְבִעי  ַהֹחם  ֶׁשָאז  ְלִפי  ַהִּמְׁשָּגל  ַאַחר  ֵּתֶכף 

ָחלּוׁש ְוִיְהֶיה גֹוֵרם ֶׁשִּיְתָקְררּו ָהֵאָבִרים.

קיצור שו"ע היומי
ג' סעיפים בכל יום כתקנת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
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תחת אחד השיחיםהרב שמעון טיקוצקי
ראיה ממקום של אור

באגרת ששלח הגאון רבי שלמה זלמן עהרנרייך, 
בעל "לחם שלמה", הוא מספר את מה ששמע 
אב"ד  שווארץ  הכהן  נפתלי  רבי  הגאון  מדודו 
כי בביקורו בעיר לבוב עלה לביתו  של  מאד, 
לבוב  אב"ד  אורנשטיין  הירש  צבי  רבי  הגאון 
והשתעשע עמו ארוכות בדברי תורה. כשנפרד 
רבי צבי הירש:  לו  אמר  ממנו על מפתן ביתו  
"אספר לכבודו מעשה אשר בוודאי יהיה חשוב 

מאד אצלו".
הגדול  הגאון  החושן",  ה"קצות  בעל  של  "בנו 
רבי דוד הכהן מפודהייץ, סיפר לי פעם כי לאחר 
פטירתו של אביו הדפיס את ה"אבני מילואים" 
שאביו  משום  זאת  במכירתו,  התקשה  אולם 
התנגד לדרך החסידות ורבים מעדת החסידים 

נמנעו מלקנותו. 
בביתו  התארח  הספר  למכירת  נדודיו  במהלך 
על  כששמע  חכם,  תלמיד  חסיד  יהודי  של 
המגיד  אל  לנסוע  לו  הציע  במכירתו  קשייו 
יקרב  "הרבי  ישראל',  'עבודת  בעל  מקוזניץ 
יכתוב  גם  הוא  הספר,  את  ממך  ויקנה  אותך 
לך הסכמה ואז תמכור את כל הספרים, כי כל 
הסרים למשמעתו יקנו את הספר מידך" אמר 

לו אותו חסיד.
"אולם בקשה אחת לי" הוסיף החסיד, "בבואך 
ושם  תזכיר את שמי  אנא  אל המגיד מקוזניץ 
לעצתו  שמע  דוד  רבי  בזש"ק".  להיפקד  אמי 
המתנגדים,  לעדת  בעצמו  שהשתייך  למרות 

והבטיח לו נאמנה להזכירו בפני הרבי.
רשות  נטל  לקוזניץ,  הגיע  ימים  כמה  לאחר 
כששמע  פנימה.  לקודש  ונכנס  מהמשמשים 
החושן"  ה"קצות  של  בבנו  מדובר  כי  המגיד 
כיבדו מאד ורכש מיד ספר אחד מידיו, כששמע 
לו מכתב הסכמה  והעניק  הוסיף  את מבוקשו 

בשבח הספר ומחברו. 
טוב  כשליבו  המגיד  של  מחדרו  דוד  רבי  יצא 
ניכר  מרחק  לנסוע  שהרחיק  לאחר  רק  עליו. 
מהעיירה קוזניץ נזכר לחרדתו שלא מילא את 
בו  הבטחתו לאותו חסיד להזכירו בפני הרבי. 
לקוזניץ,  ושב  עגלתו  גלגלי  את  סובב  במקום 
ממנו  נשכח  כי  ואמר  הרבי  אל  שנית  נכנס 

להזכיר את פלוני בן פלוני הזקוק לזש"ק.
המלאך  של  ששמו  "ידוע  המגיד:  לו  אמר 
הממונה על זרע של קיימא הוא ע"ה, יאמר לי 

כבודו היכן נרמז דבר זה"?
השיב רבי דוד: "איתא בגמרא שמלאך הממונה 
אמר  'והלילה  שנאמר  שמו,  לילה  ההריון  על 

הורה גבר', ולילה בגימטרייא ע"ה".
"אולם  המגיד:  לו  החזיר  כבודו",  אמר  "יפה 
אני  ולילה,  חושך  של  מפסוק  היא  ראייתכם 
אגיד לכם ראיה ממקום של אור ולא של חושך, 
בפרשת לך לך כתוב שהמלאך אמר להגר "הנך 
כן  ועל  ע"ה,  בגימטרייא  הנך  בן",  וילדת  הרה 

פלוני יפקד בבן זכר"... 

"עד כאן שמעתי מרבי דוד בעצמו" הפטיר רבה 
של לבוב, "שאלתי אותו, מה עלה אכן בגורלו 
כי  לי  והשיב  לישועה,  של אותו חסיד שנזקק 
של  כדבריו  זכר  בבן  נפקד  שנה  באותה  עוד 

המגיד הקדוש"...  

”למען ייטב לי - בעבורך”

לקראת שבת קודש פרשת לך לך שנת תר"ז, 
שבועיים לפני הסתלקותו, הגיע הרה"ק רבי צבי 
הירש מרימנוב עם כמה מחסידיו לעיר דז'יקוב, 
רבי  הרה"ק  של  במחיצתו  השבת  את  לעשות 
כי  מדז'יקוב. בדרכו הסביר למקורביו  אליעזר 
הוא נוסע עתה כדי לפרוע חובת 'הכרת הטוב', 
עוד  רבות,  שנים  כבר  עמו  נושא  הוא  אותה 
מהימים בהם הסתופף בצילו של אביו של רבי 
אליעזר, הרבי רבי נפתלי צבי מרופשיץ. באותם 
ימים נהג בו רבי אליעזר קירוב מיוחד, והביע 

כלפיו אותות של הערכה וחיבה.
בשעת סעודת השבת כיבד הרבי מדז'יקוב את 
הרבי מרימנוב לומר דברי תורה. לרבי ר' הירש 
היתה הנהגה ייחודית בעת אמירת התורה מידי 
שבת בשבתו. קודם אמירת ה'תורה' היה פותח 
האבות  ימי  העולם,  בריאת  סדר  את  ומתאר 
הולך  היה  כך  למצרים,  וירידתם  הקדושים 
ומונה את כל השתלשלות הדורות עד שהגיע 
ממשיך  היה  ומשם  סיני,  בהר  תורה  למתן 

'ובאותה תורה כתוב כך וכך'.
גם באותה שבת לאחר שכובד לשאת מדבריו, 
החל הרבי ר' הירש לפרט את סדר ימי בריאת 
העולם, עד שהגיע לנס יציאת מצרים, כאן החל 
סוף,  בים  לישראל  שנעשו  הניסים  את  לפרט 
ואף הוסיף וקרא את פסוקי 'שירת הים' בניגון 
התורה,  קבלת  למעמד  הגיע  לבסוף  מיוחד. 

ומכאן המשיך ואמר כדרכו בקודש:
"ובאותה תורה שקבלו מסיני נאמר כך, 'אמרי 
וחייתה  בעבורך  לי  ייטב  למען  את  אחותי  נא 
נפשי בגללך', ותרגם הרבי את הפסוק בלשונו 
'איך בעט דיך זאג אז איך בין דיין שוועסטער' 

– בבקשה אמרי נא כי אחותי את". 
'וועט מיר גוט זיין  "למען ייטב לי – בעבורך", 
ווען איך וועל מעביר זיין די סדרה' – אזי יוטב 
)=בעבורך(.  הסדרה  את  מעביר  כשאני  לי  
א  האבן  וועל  'איך  בגללך"   – נפשי  "וחייתה 
חיות און אופלעבין מיט גלילה' – אשאב חיות 
 =( התורה  ספר  גלילת  ממצוות  והתעוררות 

בגללך("...
יעקב  רבי  האדמו"ר  סיפר  זה  מעשה 
חותנו  מפי  ששמע  זי"ע,  מפשעווארסק 
זי"ע  מפשעווארסק  איציק'ל  רבי  האדמו"ר 
ר'  הרבי  של  העמוקים  דבריו  את  )שפירש 
הירש, על דרך הסוד והקבלה(, ששמע מבעל 
ה"עטרת ישועה" מדזיקוב זי"ע, ששמע מאביו 
שהוסיף  זי"ע,  מדזיקוב  נועם"  ה"אמרי  בעל 

והתבטא על אותה שבת מרוממת בלשון זו: 
"איך בין א נגידישער איידעם – הנני חתן אצל 

רב, אומרים עלי שיש ברשותי  הון  עשיר בעל 
וכסף,  זהב  מטבעות  של  עצומים  סכומים 
כל  את  מעניק  שהייתי  הרי  זאת  כל  ולמרות 
את  נוספת  פעם  ולשמוע  לזכות  כדי  רכושי 
הפסוק "נטית ימינך תבלעמו ארץ", כפי שאמר 

אותו הרבי מרימנוב באותה שבת"...  

 מה נאמר בפגישה ההיסטורית
על אם הדרך?

פרמישלאן  בין  הדרך  אם  על  קטן  בפונדק 
של   הראשונה  פגישתם  התקיימה  לזלוטשוב, 
זי"ע  מפרמישלאן  מאיר'ל  רבי  הקדוש  הרבי 
עם הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל מברוד. שני 
גדולי עולם אלו הכירו היטב זה את זה, קשר 
כה  עד  אך  ביניהם,  התנהל  מופלא  מכתבים 

טרם נפגשו פנים אל פנים.
רצונו  את  מאיר'ל  ר'  הרבי  הביע  אחת  לא 
להיפגש עם הגאון רבי שלמה. "רבי שלמה הוא 
עמוד התורה בדורנו" התבטא באוזני מקורביו, 
"ואילו אני  עמוד היראה, וכאשר ניפגש יחדיו 
מעמנו  אחד  כל  מכך,  תועלת  לשנינו  תהיה 

ילמד ויקבל מזולתו". 
המדוברת  הפגישה  התקיימה  סוף  כשסוף 
נושא הפגישה  רבתה מאד שמחתו של הרבי. 
לקראת  לאיש.  נודע  ולא  כמוס  נותר  עצמה 
סיום הפגישה פנה הצדיק מפרמישלאן השמיע 
את הרעיון המופלא הבא באוזני רעהו ה'חכמת 

שלמה', בנוכחות בני הפמליה משני הצדדים:
שלם,  מלך  צדק  'ומלכי  לך  לך  בפרשת  "כתוב 
הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון'.  כאשר 
כל  יחדיו,  ומתוועדים  נפגשים  צדיקים  שני 
אחד מהם לומד ומקבל תועלת מחברו. והנה, 
במידת  ביותר  מיוחד  היה  ע"ה  אבינו  אברהם 
על  השפיע  באמצעותה  אורחים'  'הכנסת 

הבריות וקירבם לעבודת ה'. 
היה  נח(  בן  שם  )הוא  צדק  מלכי  "לעומתו, 
'כהן לקל עליון', הוא הקדיש עצמו לעבודת ה' 

כשהוא פרוש מענייני העולם. 
על  אחד  כל  השפיע  שניהם  נפגשו  "כאשר 
נשכרים מפגישה  שניהם  ויצאו  לטובה,  זולתו 
זו. וזוהי כוונת הפסוק 'ומלכי צדק מלך שלם 
הוציא לחם ויין', הוא 'הוציא' - הפיק מהפגישה 
איך  ממנו  למד  הוא  ויין',  'לחם  אברהם  עם 
מכניסים אורחים. 'והוא', כלומר אברהם אבינו, 
הוא קיבל מפגישתו עם מלכי צדק את מדריגת 

'כהן לקל עליון'. 

לבקש על ’אהבת ישראל’

מספר הגה"צ רבי ישכר בעריש היילפרין זצ"ל, 
אלעזר  רבי  הרה"ק  גיסו  על  בייטש,  אב"ד 

מריישא זי"ע:
הרבי  היה  נוהג  אלול,  בחודש  שנה,  מדי 
מריישא לנסוע לצאנז, להשתטח על קברו של 
נסע  תרס"ד  בשנת  זי"ע.  חיים  הדברי  הרה"ק 
רבי  הגה"צ  אאמו"ר   – חותנו  עם  יחד  לצאנז 

>>>
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חיים יונה היילפרין זצ"ל, ראב"ד ריישא. לפני 
שעת  זוהי  כי  אאמו"ר  הזכירו  לאוהל  כניסתו 
ולא  בזש"ק,  שיתברך  עצמו  על  לבקש  כושר 

ענהו דבר. 
ר' אלעזר'ל בביתו  בדרכו חזור התאכסן הרבי 
ענגלענדער  הכהן  משה  ר'  החסיד  הגביר  של 
ואמר:  קמעא,  לנוח  בפשיטיקאווקא  ע"ה 
של  הציון  אל  פנימה  הקודש  אל  "כשנכנסתי 
פרטיים  עניינים  שאבקש  הזכירוני  ז"ל,  רבינו 
צריכים  ז"ל  רבינו  אל  כשנכנסים  ברם  שלי, 

לבקש עניינים גבוהים". 
על  שם  התפללתי  שלא  לי  "תאמינו  והוסיף 
בלבי  התנוצץ  זו  שבשעה  אלא  מיוחד,  דבר 
הרעיון והתברר לי שאינני שלם במידת 'אהבת 
ישראל', אינני מקיים בשלימות מצוות 'ואהבת 
ז"ל  רבינו  לפני  אפוא  התחננתי  כמוך',  לרעך 
אלוקי  עזר  לי  שיהי'  בשמים  רחמים  שיעורר 

ממעל שאוכל לקיים המצוה כתיקונה"... 
לרבי  נולדה  תרס"ה,  הבאה,  בשנה  והנה 

מריישא בתו היחידה ע"ה, ויהי לפלא.
מוסיף ר' ישכר בעריש: "כשספרתי העניין לפני 
שרגא  יחזקאל  שלום  רבי  הגה"צ  ידידי  ש"ב 
האדמו"ר  )זצ"ל(,  שליט"א  רובין-הלברשטאם 
מציעשינוב, העמידני על עומק כוונתו בדבריו 
משה'  'באר  בספה"ק  הנה  כי  הקדושים. 
'לך  בפרשת  הפסוק  מבאר  מקוזניץ,  להרה"ק 
עליון  לאל  אברם  ברוך  ויאמר  'ויברכהו  לך', 

קונה שמים וארץ'. 
יתעורר  שלפעמים  "הגם  קדשו:  לשון  וזה 
באדם מדת האהבה והרחמים ואין לו בנים ח"ו, 
ולמי יאהב ועל מי ירחם, לזה אמר 'ויברכהו - 
שברכו  כלומר  לאהבה,  רומז  אמירה  ויאמר', 
לו  שיהיה  אנשים,  זרע  לו  שיהיה  לאברהם 
מקום שיחול מדת האהבה שלו, על בניו יוצאי 

חלציו הנעימים", עכ"ל.
על  מריישא  הרבי  של  שבתפילתו  נמצא 
'אהבת ישראל', כלולה הייתה ממילא הבקשה 
ולרחם  לאוהבם  שיוכל  בזש"ק,  להיפקד 
וראו  "בואו  בעריש:  ישכר  ר'  ומסיים  עליהם. 
ספונים  בשיחותיו  ואף  רבינו,  דברי  עמקו  מה 
ואחרי שמעתי  עמוקות.  וכוונת  פניני מחשבה 
את ההסבר מפי ש"ב הרב מציעשינוב שליט"א, 
קראתי עליו 'מים עמוקים עצה בלב איש ואיש 

תבונה ידלנה'.

גלגולו של ספר

שנה אחת לקראת פרשת "לך לך" הגיע הגאון 
רבה  זצ"ל,  רבינוביץ  מרדכי  אריה  רבי  החסיד 
בני  של  רבה  ולימים  שבפולין  קוסוב  של 
רבי  הגה"צ  הדגול,  אביו  בבית  לביקור  ברק, 
העיר  של  רבה  זצוק"ל,  רבינוביץ  אהרן  יעקב 
ונכדו של הרה"ק רבי יהושע אשר  אוסטרובא 

מפוריסוב זי"ע.
יחדיו  ובנו  האב  השתעשעו  השבת  במהלך 
משיחותיהם  באחת  לרוב.  תורה  בדברי 
התורניות הזכיר הבן, הג"ר אריה מרדכי, באוזני 
בפרשה  הפסוק  על  הרמב"ן  דברי  את  אביו 
"אף  לשונו:  וזה  שרי",  לקול  אברהם  "וישמע 
עשה  לא  לבנים  מתאווה  היה  שאברם  פי  על 

בלי רשות שרי". 

אריה  רבי  הוסיף  הרמב"ן"  שכוונת  "נראה 
מרדכי, "שאברהם אבינו קיים כל התורה כולה, 
לא  זה  מטעם  חז"ל,  ותקנות  גזירות  את  גם 
נשא אישה על אשתו ללא הסכמתה כדי שלא 
לעבור על חדר"ג. רק לאחר שנתנה לו אשתו 
לפי  זאת,  לעשות  היה  רשאי  הסכמתה  את 
שכבר כתב הר"ן בתשובותיו )שו"ת הר"ן סימן 

מ"ח( שבכהאי גוונא יש לו היתר.
הוטבו  הדברים  את  אהרן  יעקב  רבי  כששמע 
בעיניו, ניגש אל ארון הספרים שלף מתוכו את 
"יודע אתה  והעניקו לבנו במתנה.  שו"ת הר"ן 
בחיוך  לבנו  פנה  זה"  ספר  לידי  הגיע  מהיכן 
לך: לפני שנים רבות שלח אלי  ואספר  "שמע 
מירושלים  זי"ע  מרדכי  אריה  רבי  הרה"צ  אבי 
מברק ובו נכתב כי ביום שישי פלוני אמור הוא 

להגיע לוורשא.
יצאתי לוורשא לקבל את פניו,  "ביום המיועד 
הגיעה  השבת  כניסת  לפני  שעה  חצי  רק  אך 
לא  מאוד.  דחוק  היה  הזמן  אבי.  ובה  הרכבת 
את  לקבל  לחכות  בתור  לעמוד  זמן  לנו  נותר 
מזוודותיו. לפתע ניגש אלינו סבל יהודי פשוט 
אליי  להגיע  תבטיחו  אם  רבי,  לאבי:  ואמר 
לקידושא רבא בשבת בבוקר, אקח עבורכם את 

החבילות ותוכלו ללכת מיד לאכסנייתכם...
"אבא הבטיח לו ונסע מיד לאכסנייתו. למחרת 
יהודי  במניינו של אבא  הגיע להתפלל  בבוקר 
לבוש שטריימל ובעקיטשע עשויה משי בוהק, 
לא ניתן היה כמעט לזהות בו את הסבל של יום 
וביקש  אבא  אל  ניגש  התפילה  לאחר  שישי... 
לעברו  יצא  אבא  הבטחתו,  את  לפרוע  ממנו 

מלווה באנשי שלומו שהתפללו עמו.
"כשבאנו לביתו מצאנו שולחן ערוך בכל מיני 
רבא"  ה"קידושא  שהסתיים  לאחר  מטעמים. 
קרא בעל הבית לאבא ולי והכניס אותנו לחדר 
למראה  האמנו  ולא  פנימה  נכנסנו  הפנימי. 
עינינו. לאותו סבל הייתה ספרייה ענקית מלאה 
עמוקות  התפעלנו  המציאות.  יקרי  בספרים 
מאותו סבל שפיזר את כל ממונו לרכישת ספרי 

קודש.
ספר  את  הסבל  לי  העניק  מעמד  "באותו 
תשובות הר"ן, זהו הספר אותו הענקתי לך זה 

עתה"...

שיחת הצדיקים במעמד ברית המילה

אליהו  גילוי  בענייני  מבשר'  'קול  בקונטרס 
הנביא, כותב הגה"ח רבי מנחם מנדל גרליץ ז"ל:
מאיר  רבי  הרה"ק  עלה  כאשר  תשי"ד,  "בשנת 
מאמשינוב זצוק"ל לארץ ישראל, לאחר פטירת 
קבע  זצוק"ל,  שלום  שמעון  רבי  הרה"ק  אביו 
'מקור  בשכונת  קצרה  לתקופה  משכנו  את 
ברוך' בירושלים. באחד הימים הצטרפתי לסבי 
ר'  והרה"ח  ז"ל  גרליץ  יעקב  ר' אברהם  הרה"ח 
זלמן משה חסידה ז"ל שעלו לחלות פני קדשו. 
שושלת  על  לעניין  מעניין  השיחה  התגלגלה 
על  האדמו"ר  סיפר  הדברים  בתוך  ווארקי, 
לו בשנים האחרונות בארצות  צאצאיו שנולדו 
מעמד  אודות  סיפר  היתר  ובין  הברית, 
כ"ק  דרכו  ממשיך  )כיום  נכדו  של  הברית 
שהתקיימה  שליט"א(  מאמשינוב  אדמו"ר 
בוויליאמסבורג בארה"ב בהשתתפות כל גדולי 

התורה והחסידות. 

שמעון  ר'  הרבי  אביו  הבחין  הברית  במהלך 
שלום, ששימש כסנדק, כי בין הקרואים ישנם 
שהגיעו  החסידים  מבני  מודרניים,  אנשים  גם 
מאירופה לאחר השואה, פנה על אתר אל כ"ק 
מרדכי  רבי  הרה"ק  זצוק"ל  מבאיאן  האדמו"ר 
זקנו הרה"ק  שלמה, וסיפר לו כי פעם הזדמנו 
החידושי  בעל  והרה"ק  מווארקי  יצחק  רבי 
הרי"מ לברית מילה ביום השבת בעיר הגדולה 

וורשה. 

בעת ההיא כבר נמצאו שם אנשים 'חופשיים' 
שחיללו שבת רח"ל בעישון טבק, וכאשר שני 
הצדיקים נכנסו לשם כיבו תיכף מתוך פחד את 
הרגיש  הרי"מ  שהחידושי  כיון  מקטרותיהם. 
אליו  פנה  ואז  התעלף,  וכמעט  נזדעזע  בכך 

הרה"ק מווארקי ואמר: 

לך  פר'  )בראשית  הקדוש  בזוהר  אמרו  "הרי 
להופיע  שיצטרך  נענש  הנביא  שאליהו  לך( 
דילטורא  שאמר  משום  מילה  ברית  כל  אצל 
יט(  א  ב,  )מלכים  ישראל כמו שנאמר  בני  על 
'קנא קנאתי לה' אלקי צבאות כי עזבו בריתך 
ולכאורה, איזה עונש הוא זה  וגו''.  בני ישראל 
גדולה  הלא  מילה?  ברית  בכל  לבקר  שעליו 

ברית מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות? 

בחריפותו,  מווארקי  הרה"ק  סיים  "אלא" 
"הכוונה היא שאפילו אויף אזא ברית דארף ער 
אויך קומען - העונש הוא שעליו להופיע אפילו 

בברית שכזו"...

מתחילים לספור ’שבעים שנה’ מחדש

סיפר הרה"ח ר' אברהם ברח"צ אייזנבך ז"ל: 

בשנת תשט"ז כשביקר כ"ק אדמו"ר בעל 'שפע 
למעונו  נסע  ישראל,  בארץ  זי"ע  מצאנז  חיים' 
זצ"ל  מבראשוב  שפרבר  דוד  רבי  הגאון  של 
של  ימיו  בערוב  זה  היה  בירושלים.  שהתגורר 
הרב מבראשוב שהיה כבר על ערש דווי, אולם 
כשנכנס הרבי מצאנז התאמץ והתיישב במיטתו 

לכבודו, וביקשו לברכו ברפואה שלמה. 

שנותינו  'ימי  הפסוק  על  דיברו  השיחה  בתוך 
בהם שבעים שנה' )תהלים צ, י(.

)שבת  חז"ל  אמרו  "הרי  מבראשוב:  הרב  אמר 
פז( שעד עשרים שנה אין דנים את האדם בבית 
דין של מעלה, ואם כן מתחילים השבעים שנה 

מגיל עשרים והלאה". 

נענה כ"ק ה'שפע חיים': "אבי, הרה"ק רבי צבי 
לארץ  שנוסע  שמי  אמר  זצ"ל,  מרודניק  הירש 
ישראל, אז מתחילים לספור לו שבעים שנותיו 
מקור  למצוא  ויש  ישראל,  לארץ  שנכנס  מיום 
לדבריו על פי הפסוק 'ותיקח שרי אשת אברם 
שנים  עשר  מקץ  שפחתה  המצרית  הגר  את 
לשבת אברם בארץ כנען וגו' )בראשית טז, ג(. 

שאין  'מגיד  וז"ל,  רש"י  כותב  זה  פסוק  "על 
וכו''  המניין  מן  לו  עולה  לארץ  חוצה  ישיבת 
עכ"ל, ואם כן שפיר אפשר לומר, שכמו כן לגבי 
חשבון שנות ה'שבעים שנה', אין ישיבת חו"ל 
מחדש  לו  לספור  ומתחילים  המניין  מן  עולה 
אדמו"ר  )כ"ק  הקדושה"  לארץ  בואו  מיום 

ממטרסדורף זצ"ל, תפארת בנים(.

>>>
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א. איסור אכילה ושתיה קודם הבדלה.

הבדלה,  קודם  ולשתות  לאכול  אסור  א. 
חוץ  “הכוס”,  על  שיבדיל  עד  החמה  משקיעת 
רצט  סימן  ומ”ב  ]שו”ע  דמותר.  מים  משתיית 
ס”א[. ויש אומרים דגם שתיית מים אסור. ]כף 
החיים שם סק”ו, ובסימן רצא ס”ק טו”ב בשם 

האריז”ל[.
אם  גם  הבדלה,  קודם  קטן  להאכיל  מותר  ב. 
הגיע לגיל חינוך וחייב בהבדלה. ]שש”כ פנ”ט 

ס”י[. 
מבעוד  שלישית  סעודה  לאכול  התחיל  ג. 
צאת  לאחר  גם  בסעודתו  להמשיך  יכול  יום, 
להפסיק  ולמהר  להחמיר  ואין  הכוכבים, 
המלך,  כמגרש  נראה  יהיה  שלא  כדי  הסעודה 
ודרשו במכילתא זכור ושמור שמרהו ביציאתו 
כאדם שאינו רוצה שילך אוהבו מאצלו. ]שו”ע 

ומ”ב רצט ס”א[.
סעודה  בתוך  מעריב,  בתפלת  הפסיק  ד. 
שלישית, אסור להמשיך בסעודתו, עד שיבדיל. 
הסעודה  באמצע  אמר  ואם  סק”ד.  שם  ]מ”ב 
כדי לעשות מלאכה,  לחול  קודש  בין  המבדיל 
יכול  אם  סקס”ז  רסג  בסימן  המ”ב  מסתפק 
להזכיר בברכת המזון רצה, ובשש”כ פנ”ז הע’ 
בוזאת  וכ”כ  להזכיר,  שלא  למעשה  כתב  מב 

הברכה פט”ו בשם הגרי”ש אלישיב[. 
הוא  ואם  הכוס,  על  המזון  ברכת  מברכים  ה. 
נזהר תמיד לברך ברכת המזון על הכוס, מותר 
]מ”ב  לשתות כוס ברכת המזון קודם הבדלה. 
שם סקי”ד, ועיין בתהלה לדוד שם מה שכתב 

בזה[
ו. בשמחת שבע ברכות, יש נוהגים שאין שותים 
נוהגים  ויש  הבדלה,  לאחר  אלא  הכוסות  מב’ 
המזון,  ברכת  לאחר  תיכף  משניהם  ששותים 
ויש אומרים דהחתן והכלה ישתו, והמברך יותר 
]שש”כ  הבדלה.  לאחר  אלא  ישתה  שלא  ראוי 

לתת  נוהגים  יש  ולכן  שם.  ובהע’  סי”ז  פנ”ט 
לחתן לברך על הכוס[.  

ב.  איסור עשיית מלאכה קודם הבדלה.

א. אסור לעשות שום מלאכה במוצאי שבת ויום 
טוב עד שיבדיל בתפלה או על הכוס, או לפחות 
וביום  באמירת ברוך המבדיל בין קודש לחול, 
טוב שחל במוצאי שבת אומר ברוך המבדיל בין 

קודש לקודש. 
יחמיר לעצמו שלא לעשות שום  נפש  ב. בעל 
קדוש  ואתה  נועם  ויהי  אמירת  קודם  מלאכה 
ברוך  שאמר  או  בתפלה,  הבדיל  אם  גם  וכו’, 
המבדיל בין קודש לחול, דכל העושה מלאכה 
קודם קדושה דסידרא, אינו רואה סימן ברכה 

לעולם מאותה מלאכה. 
מיד  הכנסת  בבית  האור  להדליק  מותר  אך  ג. 
לאחר שאמר ברוך המבדיל, כיון שהוא לצורך 
מצוה. ]שו”ע ומ”ב שם ס”י, שוע”ה שם סט”ו. 
ס”ה  אות  שם  החיים  הכף  כתב  עישון,  ולענין 
עד  לעשן  שלא  עצמו  על  יחמיר  נפש  דבעל 

לאחר שיבדיל על הכוס[. 
שומר  שאינו  נהג  עם  שבת  במוצאי  הנוסע  ד. 
תורה, טוב שיאמר לו תחילה “שבוע טוב” כדי 
ידי  יצא  ובזה  טוב”,  “שבוע  לו  ישיב  שהנהג 
]שש”כ  פוסקים.  כמה  לדעת  הבדלה,  חובת 

פנ”ט ס”ח[. 
ג. סדר הבדלה בנשים. 

נשים חייבות  ]סימן רצו ס”ח[  א. כתב השו”ע 
בהבדלה כשם שחייבות בקידוש, ויש אומרים 
דהבדלה לא הוי בכלל מצות הקשורות לשבת, 
דנשים  גרמא  שהזמן  עשה  מצות  כשאר  אלא 
פטורות, וכתב הרמ”א ]שם[ דעל כן לא יבדילו 

הנשים לעצמם רק ישמעו מהאנשים.
אשתו  את  להוציא  האיש  ירצה  אם  ולכן  ב. 
יראה שלא לצאת בהבדלה  ידי חובת הבדלה, 

שעושים בבית הכנסת, כדי שלא יכנס לחשש 
ברכה לבטלה לפי היש אומרים דנשים פטורות 

מהבדלה. ]מ”ב שם סקל”ו[. 
אם  דהמסופק  כתב,  ומשיב  שואל  בשו”ת  ג. 
כך,  אחר  הבדלה  ממנו  לשמוע  צריכה  אשתו 
יתנה קודם שיתחיל חבירו להבדיל, דאם אשתו 
מתכוין  הוא  אין  הבדלה,  ממנו  לשמוע  צריכה 
ואם לאו, הרי הוא מתכוין  זו,  לצאת בהבדלה 
בסימן  ]וכדלהלן  זו.  בהבדלה  לצאת  מעכשיו 
תפט סקט”ז לענין ספירת העומר, הו”ד בפסקי 

תשובות ח”ה הע’ 63[. 
לו  ויש  הבדלה,  חובת  ידי  כבר  שיצא  מי  ד. 
שנית  להבדיל  יכול  הקטנים,  בניו  גם  להוציא 
גם  תצא  ובכך  להוציאם,  כדי  ערבות  משום 

אשתו. ]מהג”ר בצלאל ברוך פרידמן[.  
ה. כתב המגן אברהם ]שם סק”ד[ בשם השל”ה 
דנהגו הנשים שלא לשתות מכוס הבדלה, כיון 
דעץ הדעת גפן היה. ]וזה טעם נוסף למה שכתב 
הרמ”א שלא יבדילו הנשים לעצמן. מ”ב שם[. 

ו. אמנם אשה שאין לה מי שיוציאה ידי חובת 
הבדלה, תבדיל לעצמה ותשתה מהיין, כדי לא 

לבטל מצות הבדלה. ]מ”ב שם סקל”ה[.  
לא  ד”ה  ]בביה”ל  ברורה  המשנה  לדעת  ז. 
יבדילו[ אין הנשים מברכות ברכת מאורי האש. 
וכך כתב הקצות השולחן ]סצ”ו סקי”ב[ בענין 
זה: ולא ראיתי שנשים יביטו בצפרנים, ואפשר 
]בא”א  מגדים  הפרי  שכתב  מה  פי  על  הטעם 
שאדם  לפי  בצפרנים,  הבטה  טעם  סק”ה[ 
צפורן,  כולו  לבושו  היה  החטא  קודם  הראשון 
כן  ועל  הצפרנים,  רק  ונשאר  נפשט  וכשחטא 
לזה,  גרמו  הן  כי  בצפרנים  להביט  שלא  נהגו 
עכ”ל, אמנם דעת הרבה מגדולי הפוסקים, דגם 
נשים מברכות ברכת מאורי האש, כשאר מצות 
עשה שהזמן גרמא. ]אז נדברו ח”י סכ”ז, שו”ת 
באר משה ח”ד סכ”ח, שבט הלוי ח”ז סע”ז ס”א 

או”ב[. 

הלכות מוצאי שבת ]ב[

נערך ע"י הרה"ג אהרן מרדכי גרין שליט"א - רב ומו"צ בקהילתנו

ילקוט הליכות
ועניינים הנוגעים למעשה

◄ צו השעה • הפעם יותר מתמיד שותפים לאהל מועד!  ►

לעילוי נשמת
האשה הצוה"ח

מרת סימה פינקל ע"ה

בת הרב פרץ ז"ל

נלב"ע י"ב חשון 

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
האשה הצוה"ח

מרת איידú יהודית
בת ר' משה ע"ה

אלמנת הרה"ח המפואר
ר' אברהם יהושע úייב זצ"ל

נלב"ע בליל  ש"ק י"א חשון תשע"ז 
ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בנה 
ידידנו הנכבד מחשובי אנ"ש

הרה"ח המפואר ר' יוחנן וייס שליט"א

לעילוי נשמת
האי גבר אוריין, נתן ונשא באמונה,

מרביץ תורה ומעתיק שמועה,
הוא ניהו רב חנ'א ורב חסד'א

הרה"ח ר' שמואל נתן

ברבי שמעון ז"ל

נלב"ע בדמ"י בערב שב"ק ג' מרחשון תשפ"ג
ת.נ.צ.ב.ה

הונצח ע"י אחיו ידידנו הנכבד
האי גברא יקירא, בר אוריין ובר אבהון,

בקי בכל מכמני התורה והחסידות, 

הרה"ג רבי אשר נוסבוים שליט"א

נדבת ידידינו הנכבד,
האי גברא יקירא,

קובע עיתותיו לתורה,
יראת ה' היא אוצרו

מחשובי ומפארי אנ"ש

הרה"ח המפואר ר' אברהם שלמה אדלר שליט"א
נו"נ לרבוה"ק זיע"ט

לעילוי נשמת בנו
האברך החשוב יגע בתורה

ובמידות טובות

הרה"ח ר' נתן נטעז"ל 
נלב"ע י"ז חשון 

ת.נ.צ.ב.ה.
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
טנא מלא ברכות נשגר בזה קדם ידידנו הנכבד 
והמופלג  המופלא  רבה,  גברא  האי  והנעלה 
צנא  טובא,  ובקי  חריף  התורה,  מכמני  בכל 
שמעתתא  לאסוקי  לו  רב  ידיו  ספרא,  מלא 
אליבא דהלכתא, יורה דעה ויבין שמועה, מורה 
ודאין לעם סגולה ומסור בלב ונפש לקהילתנו 
כימים  לילות  מרבה  מרגליות,  מפיק  פה  הק', 
בהרבצת תורה, אהרן אוהב שלום ורודף שלום, 
בשערים  המלך,  בשער  יושב  הצדיק  ומרדכי 
המצוינים בהלכה, לא ימיש מתוך "אוהל מועד" 
לפאר  עת  בכל  עומד  הברוכים  ובכשרונותיו 
גיליוננו מדי שבוע בשבוע בדבר  ולרומם דבר 

ה' זו הלכה, על ישראל הדרתו, ה"ה

הרב הגאון רבי אהרן מרדכי גרין שליט"א
רב ומ"צ בקהילתנו, בעמח"ס "ילקוט הליכות", 
ומג"ש בהלכה בכוללנו "חדוותא דרבי שמעון"
ולאביו ידידנו הנכבד והדגול מחשובי אנ"ש

הרה"ח המפואר ר' משה שליט"א 
ולחמיו ידידנו הנכבד והדגול מחשובי אנ"ש

הרה"ח המפואר ר' אברהם ישעי' גלבשטיין שליט"א
לרגל שמחת נישואי הבת – נכדתם שתחי'

בתורה  מו"מ  לגדולות,  עדיו  הבה"ח  עב"ג 
וירא"ש, כליל המעלות והמידות, 

החתן כמר משה נתן נטע וויטריאול הי"ו 
בן ידידנו הנכבד האי גברא רבה, מופלא ומופלג 

בכל מכמני התורה, מורה בדבר ה' זו הלכה, 
על ישראל הדרתו, ה"ה  

הרב הגאון רבי ישראל מנחם שליט"א 
רב ודומו"ץ ק"ק מאקאווא קרית אתא 

יה“ר שהזיווג יעלה יפה ויזכו לרוות ממנו ומכל 
ברכה  שפע  מתוך  דקדושה  נחת  רוב  יוצ“ח 

___________________________והצלחה ובריות גופא ונהורא מעליא
שמחת החתונה אי"ה ביום ראשון

באולמי פאראהנד בבית שמש
לידידי ומכרי אשמח לראותכם משתתפים
בשמחתי, ובשמחתכם ישמח ליבי גם אני

נא לראות הזמנה זו כאישית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
לכבוד  בזאת  נא  נשגר  ברכות  מלא  טנא 
דבר  לכל  ער  ליבו  ויקירא,  רבא  גברא  האי 
טוב  איש החסד,  דל,  שבקדושה, משכיל אל 
מוקיר  ולומדיה,  תורה  אוהב  לכל,  ומטיב 
בחדוותא  אורייתא  מתומכי  רבנן,  ורחים 
אדמו"ר  מרן  לכ"ק  בלו"נ  מסור  מעלייתא 
גלויים  חיבה  בעבותות  לו  שהחזיר  זיע"א 

ולהבדלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ה"ה הנגיד הנכבד  

הרה"ח המפואר ר' מתתיהו ישראל גרוזינגר שליט"א
ולבנו ידידנו הנכבד, האי גברא יקירא,

שמו מפוארים, לו נאה כל תהילה, מוכתר בכל 
שבקדושה,  דבר  לכל  ער  ליבו  נכונה,  מידה 

אוהב תורה ולומדיה

הרה"ח ר' אברהם שליט"א
לרגל שמחת נישואי נכדתו בתו הכלה החשובה תחי'

עב"ג החתן המופלג בתורה וירא"ש
ובמידות טובות עדיו לגאון ולתפארת

הבה"ח משה צבי פלדמן הי"ו
שמו  יקירא,  גברא  האי  הנכבד,  ידידנו  בן 
בכל  מוכתר  תהילה,  כל  נאה  לו  מפוארים, 
שבקדושה,  דבר  לכל  ער  ליבו  נכונה,  מידה 

אוהב תורה ולומדיה

הרה"ח ר' יהודה שליט"א
נכד ידידינו הנכבד האי גברא יקירא

איש האשכולות, רב פעלים לתורה ולחסד
שמו הטוב הולך לפניו, יראת ה' היא אוצרו

הרה"ח המפואר ר' שמואל שמעלקא שליט"א
יה"ר שהזיווג יעלה יפה ויזכה לרוות ממנו 
ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות 

גופא ונהורא מעליא

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
ברגשי כבוד ויקר נשגר בזה ברכותינו

קדם האי גברא רבא ויקירא שמו
מפארים, מגזע אראלים ותרשישים,
איש האשכולות, מו"מ בכל מידה
נכונה, ידיו רב לו בתורה וחסידות

נפשו  בכל  עצמו  מסר  אוצרו,  היא  ה'  יראת 
ומאודו למען איש האלקים כ"ק מרן אדמו"ר

זיע"א אשר החזיר לו בכפליים בעבותות
אהבה, מפארי עדתנו 

הרה"ג ר' ישכר שלמה זלמנוביץ שליט"א

בן הגאון הצדיק רבי אליהו זצללה"ה
מגארליץ - עכו

חתן כ"ק אדמו"ר מזידיטשוב זצללה"ה
לרגל שמחת הולדת הנכד

בן אצל חתנו האברך החשוב, פאר המעלות והמידות 
מגזע אראלים ותרשישים

הרב אהרן גרינצוייג שליט"א
יה"ר שיזכו לרוות ממנה ומכל יוצ"ח רב נחת 

___________________________מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
שמחת השלום זכר בליל שב"ק בביתו

רח' זבולון המר 4 בב"ב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
בזה  נשגר  והודאות  ברכות  ותשבחות  שירות 
יקירא,  גברא  האי  והנעלה,  הנכבד  לידידנו 
ברוך הכשרון ואיש המעש, טוב ליבו ונפשו מי 
ימלל, לן ויושב באהלה של תורה, כמה מעלות 
טובות עליו, עוסק בצרכי חסד וצדקה באמונה 
ועומד לימין קרנות צדקה וחסד - "צדקת רבי 
הרבים  את  מזכה  נפלאה.  במסירות  שמעון", 
במערכת  אנ"ש  לכלל  וחסידות  תורה  בהפצת 
'קול לעלוב ועומד לימנינו בכל עת ועונה בלו"נ 

חפיצה בגליון 'אוהל מועד', ה"ה

הרה"ח זאב גלבשטיין שליט"א
בן ידידנו הנכבד מחשובי ופארי אנ"ש 

הרה"ח המפואר ר' אברהם ישעי'ה שליט"א
וחתן ידידנו הנכבד והנעלה מחשובי ופארי אנ"ש 
הרה"ח המפואר ר' נחמן דויטש שליט"א 

בן ידידנו הנכבד והנעלה
הגאון החסיד ר' יוסף מאיר דויטש שליט"א
לרגל שמחת אירוסי בתו הכלה החשובה תחי'

עב"ג החתן המופלג בתורה וירא"ש
ובמידות טובות עדיו לגאון ולתפארת

הבה"ח משה טוביה ברנשטיין הי"ו
בן ידידנו הנכבד

הרה"ג ר' ברוך שליט"א
נו"נ לרבוה"ק זיע"א
וראש כולל לוצק

יה"ר שהזיווג יעלה יפה ויזכה לרוות ממנו 
ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות 

גופא ונהורא מעליא

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
יקירא,  גברא  האי  והנכבד,  הנעלה  לידידינו 
דבר  לכל  וראשון  ראש  שבערכין,  יקר 
פתוח  ליבו  דל,  אל  משכיל  שבקדושה, 
לפניו,  הולך  הטוב  שמו  לזולת,  כאולם 
ולומדיה, תורה  אוהב  רבנן  ורחים   מוקיר 

מסור בלו"נ לחצר הקודש, מחשובי אנ"ש

הרבני הרה"ח ר' בנימין לאנדא שליט"א
ולחמיו ידידינו הנכבד האי גברא יקירא, ראש 
תורה  אוהב  שבקדושה,  דבר  לכל  וראשון 
ולומדיה נודע לשם ולתהילה, מסור בכל ליבו 
לבית  ובפרט  לעלוב  בית  קדשי  לכל  ונפשו 
לקרבה  זכה  פארק,  בורו  דוד  בית  מדרשינו 
יתירה מכ"ק מרן אדמו"ר זיע"א ולהבדחלט"א 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

הרה"ח המפואר מוהר"ר מרדכי הלוי לוסטיגמן שליט"א
מחשובי ומפארי אנ"ש
לרגל שמחת נישואי בנו

החתן המופלג בתורה וירא"ש
ובמידות טובות עדיו לגאון ולתפארת

הבה"ח זאב הי"ו
בת ידידנו הנכבד

הרה"ח ר' יואל ווייס שליט"א
יה"ר שהזיווג יעלה יפה ויזכה לרוות ממנו 
ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות 

___________________________גופא ונהורא מעליא
שמחת החתונה אי"ה ביום ראשון
באולמי געטרת טשארנא ניו יורק

לידידי ומכרי אשמח לראותכם משתתפים
בשמחתי, ובשמחתכם ישמח ליבי גם אני

נא לראות הזמנה זו כאישית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
יקר  יקירא  גברא  האי  הנכבד,  ידידינו  נדבת 
אוהב  נכונה,  מידה  בכל  מוכתר  שבערכין, 
תורה ולומדיה, ליבו ער לכל דבר שבקדושה

הרה"ח ר' ראובן גלסנר שליט"א
נו"נ לרובה"ק זיע"א

לן  יקירא,  גברא  האי  הנכבד,  ידידינו  ולאביו 
נכונה,  מידה  בלכ  מוכתר  תורה  של  בעומקה 
המחנך הדגול הנודע לשם ולתהילה מחשובי 

ופארי אנ"ש

הרה"ח המפואר ר' יהושע שליט"א
לרגל שמחת הכנס בנו נכדו

כמר דניאל ני"ו
לעול תורה ומצוות

יה"ר שיזכו לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רב 
נחת מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
יקר  יקירא  גברא  האי  הנכבד,  ידידינו  נדבת 
מקים  דבקדושה,  לכל  ער  ליבו  שבערכין, 

אהלה של תורה וחסד, מחשובי אנ"ש

הרה"ח ר' שאול וייס שליט"א
לרגל שמחת אירוסי בנו

החתן המופלג בתורה וירא"ש
ובמידות טובות עדיו לגאון ולתפארת

הבה"ח נתנאל שמחה הי"ו
יה"ר שהזיווג יעלה יפה ויזכה לרוות ממנו 
ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות 

גופא ונהורא מעליא

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
יקר  יקירא  גברא  האי  הנכבד,  ידידינו  נדבת 
שבערכין, לן בעומקה של תורה, יראת ה' היא 

אוצרו, מחשובי אנ"ש

הרה"ח ר' שמואל זאנוויל הר זהב  שליט"א
לרגל שמחת נישואי בנו

החתן המופלג בתורה וירא"ש
ובמידות טובות עדיו לגאון ולתפארת

הבה"ח חיים יצחק הי"ו
יקר  יקירא  גברא  האי  הנכבד,  הנכבד,  ידידינו  בת 
אוצרו,  היא  ה'  יראת  הדגול,  המחנך  שבערכין, 

מחשובי אנ"ש, העומד לימיננו בכל עת

הרה"ח ר' אהרן יעקב הרשקופ שליט"א
בן ידידידנו הנכבד

הרה"ח המפואר ר' משה שלום שליט"א
מחשובי ופארי אנ"ש

יה"ר שהזיווג יעלה יפה ויזכה לרוות ממנו 
ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות 

___________________________גופא ונהורא מעליא
שמחת החתונה אי"ה ביום שני

באולמי גוטניק בירושלים
לידידי ומכרי אשמח לראותכם משתתפים
בשמחתי, ובשמחתכם ישמח ליבי גם אני

נא לראות הזמנה זו כאישית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
יקר  יקירא  גברא  האי  והנעלה,  הנכבד  לידידינו 
שבערכין, מוכתר בכל מידה נכונה, המחנך הדגול, 

הנודע לשם ולתהילה, יראת ה' היא אוצרו

הרה"ח ר' שלמה רוטמן שליט"א
בן ידידינו הנכבד

הגאון החסיד רבי יצחק דוד שליט"א
פאר עדתנו

חתן ידידינו הנכבד מחשובי ומפארי אנ"ש

הרה"ח המפואר ר' לייביש סאמעט שליט"א
לרגל שמחת הכנס בנו נכדם

כמר ישכר דב בעריש ני"ו
לעול תורה ומצוות

יה"ר שיזכו לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רב 
___________________________נחת מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

שמחת הבר מצוה אי"ה ביום חמישי
באולמי ארוממך בבית שמש

לידידי ומכרי אשמח לראותכם משתתפים
בשמחתי, ובשמחתכם ישמח ליבי גם אני

נא לראות הזמנה זו כאישית

יברך בית אהרן
ברכת מזל טוב חמה ולבבית, לידידינו הנכבד, 
האי גברא יקירא, בר אוריין ובר אבהון, ספרא 
כלי  אוצר  וחסידות,  בתורה  לו  רב  ידיו  רבה, 
חמדה, העומד לימין גליוננו במסירות נפלאה 
מידי שבוע בשבוע, בתשואות חן ובמאור פנים, 

מגזע אראלים ותרשישים

הרה"ח ר' אהרן גלבשטיין שליט"א
ולחמיו ידידנו הנכבד והנעלה מחשובי ופארי אנ"ש  
הרה"ח המפואר ר' נחמן דויטש שליט"א 

ולזקינו ידידנו הנכבד והנעלה

הגאון החסיד ר' יוסף מאיר דויטש שליט"א
לרגל שמחת הולדת בנו נכדו נינו למזל"ט

יה"ר שיזכו לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רב נחת 
___________________________מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

שמחת השלום זכר בליל שב"ק
בשוה"ט אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
קול צהלה ורינה תבענה שפתינו שבח ותהילה 
רבה  גברא  האי  והנכבד  הנעלה  ידידנו  קדם 
מאבד  שאינו  סוד  בור  ושלם,  ירא  ויקירא, 
טיפה, כל רז לא אניס ליה, ממעתיקי השמועה 
ומנחילי המסורה מרבוה"ק זי"ע, תלמיד נאמן 
לרבותיו לא ימוש מתוך האהל אשר החזירו לו 
חיבה רבה בעבותות שלאהבה, מגדולי משפיעי 

תורת החסידות, ה"ה

הגה"ח רבי שמואל פרוש שליט"א
מרביצי  מחשובי  והנכבד  הדגול  ידידנו  ולבנו 
לעדרים,  ומשקה  דולה  ושלם,  ירא  התורה, 
שוקד על דלתי התורה יומם ולילה, משכיל אל 

דל ומטיב עם הבריות, רב תבונות

הרה''ג רבי יהודה לייב שליט"א
ריש מתיבתא בישיבת מהרי"ט דרבינו יואל מסאטמאר ב"ב

בכל  בקי  עדתינו,  מפארי  הדגול  ידידנו  ולחמיו 
תדירא,  באורייתא  ורגיג  חמיד  התורה,  מכמני 
צהלתו על פניו, נחמד מאד למעלה ולמטה, ה"ה

הגה"ח רבי משה קורנבליט שליט"א
לרגל שמחת הולדת נינם

בן אצל נכדם חתנו, האברך החשוב
הר"ר יעקב שפיצר שליט"א

נחת  רב  יוצ"ח  ומכל  ממנו  לרוות  שיזכו  יה"ר 
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
יקירא,  גברא  האי  הנכבד,  ידידנו  נדבת 
איש  ולתהילה,  לשם  נודע  שבערכין,  יקר 

האשכולות,
מחשובי ופארי אנ"ש

הרה"ח המפואר ר' יצחק יחזקאל קאפ  שליט"א
משב"ק כ"ק מרן הברכת משה זיע"א

לרגל שמחת נישואי נכדתו הכלה החשובה תחי'
יקר  יקירא  גברא  האי  הנכבד,  ידידינו  בת   
שבערכין, קובע עיתותיו לתורה, יראת ה' היא 

אוצרו, מחשובי אנ"ש

הרה"ח ר' אריה לייב שליט"א
עב"ג החתן המופלג בתורה וירא"ש

ובמידות טובות עדיו לגאון ולתפארת

הבה"ח זאב לדרברגר הי"ו
יה"ר שהזיווג יעלה יפה ויזכה לרוות ממנו 
ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות 

___________________________גופא ונהורא מעליא
שמחת החתונה אי"ה ביום שני

באולמי אסטרייכער בבית שמש
לידידי ומכרי אשמח לראותכם משתתפים
בשמחתי, ובשמחתכם ישמח ליבי גם אני

נא לראות הזמנה זו כאישית


