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מכתב קודש
מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
לעוסקים במלאכת הקודש חברי מכון 'נחלתנו'

לרגל מלאות שנה להתחדשות הגיליון במתכונתו הנוכחית ברוב פאר והדר

בעזהי"ת
ט"ו לחודש שבט חודש שהואיל משה באר את התורה הזאת

ר"ה לאילנות כי האדם עץ השדה תשפ"ג לפ"ק

לכבוד מע"כ ידידנו האברכים החשובים המו"מ בתורה וחסידות  ספרא רבה מחשובי אנ"ש כ"א בשמו הטוב 

יבורך חברי מכון נחלת יהושע להפצת  מעייני תורה וחסידות עפ"י דרך הבעש"ט ותורת אבוה"ק רבוה"ק מצוקי 

ארץ זצלל"הה זי"ע ועכי"א 

אחדשה"ט באה"ר מקוה כי איתכם החו"ש וכט"ס אכי"ר, בפרוס יומא דהילולא רבא האחד והארבעים דכ"ק 

אאזמו"ר זצללה"ה זי"ע ועכ"י כ"א שבט, אודה ולא אבוש כי מתענג נפשי ונשמתי נחת בכל פעם מחדש בראותי  

את הקובץ נחלתנו המפיץ אור תורה והלכה וחסידות הנכתב בטוב טעם ודעת, ועושה רושם גדול על הציבור 

בכלל ולאנ"ש בפרט ומבקשי השם אשר צמאים לשמוע דבר ה' הטהורה הצרופה לנו מדור דור, וע"י פעולתיכם 

אתם עושים רצון צדיק, ובזכותו הגדול תתברכו ויושפע עליכם בבני חיי ומזוני רוויחי ובכל מילי דמיטב שפע 

ברכה והצלחה ברו"ג.

וכידוע מאחז"ל וגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, כמו"כ המעשה אבות שהוא סימן יפה לבנים, והוא 

קיבוץ אדיר החודר ללבם של ישראל ומעורר התעוררות ותשוקה והתלהבות וחיות דקדושה לעבודת הבורא 

ללימוד התורה ולקיום מצותיו עפ"י דרך אור שבעת הימים הבעל שם טוב זי"ע ותלמידיו הקדושים נבג"מ אבוה"ק 

ורבוה"ק זי"ע שהיא דרך האמת הישרה והנאמנה לעשות רצונו יתב"ש ולעשות נחת רוח להבית"ש.

כידוע כי כל הצדיקים והקדושים אשר למדו את התורה ועבדו את ה' יתברך בכל הדורות הכינו את הדור הזה 

של עיקבתא דמשיחא, והשפיעו אור גדול לדורות אלו, ובפרט הבעש"ט ותלמידיו הקדושים טיהרו את האוויר כדי 

שיהא יותר קל להשיג את אור ה' על כן בדורות האלו כאשר האדם מתאמץ קצת לפשפש במעשיו ומקבל עליו 

לתקן ולשפר מחשבותיו דיבוריו ומעשיו זוכה תיכף להרגיש אור ה' באור גדול וממילא ירגיש נעימות ומתיקות 

בעבדהשי"ת, ושהיא התורה הק' שקבל עם ישראל בהר סיני כולל תורה שבע"פ ותורת הסוד והקבלה וחסידות 

כמאמר אאזמו"ר זצוקלה"ה לכוון בכל יום ויום בבוקר ובעת שמברכים בברכת התורה באמרו תורת אמת וחיים 

עולם נטע בתוכנו שזה שבח והודאה על התורה שבכתב ותורה שבעל פה, הגם שנכלל בזה החידושי תורה שזוכה 

איש לחדש כי אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן מהר סיני אך ראוי לתת שבח והודאה במחשבתו על 

תורת החסידות שנתגלה ע"י הבעש"ט זצלל"הה ותלמידיו.

אשר זכור אזכור בכל דבריו הקדושים היה נוטע בליבנו דרך עבודה האיך כל יהודי מחויב לעבוד את ה' ולזכך 

את נפשו במסירות נפש, וסדר היום מעת קומו בבוקר עד עת ששכב במטתו וג"כ למדנו את דרך ה' ע"י מעשיו כי 

עצם התנהגותו ועבדותו היתה הדרכה שלימה, מה נורא היה סדר עבודתו בעבודת השי"ת במסי"נ כל רגע ורגע 

מימי חייו בקומו לפנות בוקר עד לאחר חצות הלילה יום יום חק ולא יעבור כי מי שראה את עבודתו ותפילתו 

וברכת הנהנין וברכת אשר יצר באיזה שמחה ודקדוק בעסק התורה וכמו"כ בכל מצוה ומצוה בפרטיה ודקדוקיה, 

וזיכוך וטהרה במידות בין אדם לחבירו, ובטבילה בנהר בקרח ושלג בקור הסבירי, וקדושה בכל מצוה ומצוה 

אפילו על מחשבה קלה, והמית את נפשו על עבודה במסירות נפש וראה ראינו לדעת מה חובתינו בעולם הזה 

וללמוד מזה גודל החוב ונגיעה קלה המוטל עלינו בעבודת השי"ת, וכן ראיתי בשנים האחרונות שלא השמיע  

דברי תורה והדרכה והיה חולה ל"ע אבל בראותינו בעבודתו במסי"נ בימים האלו היה מתעוררים באופן נורא 

לעבוד את השי"ת ולהתקרב אליו, ולדעת את המעשה אשר יעשו, וכמובן בהדפסת הקובץ נחלתנו אתם גורמים 

נחת רוח להבית"ש ונחת רוח לנשמתו הקדושה זי"ע.

ובזה העניין אתם גורמים ומקיימים מה שאמר משיח צדקנו להבעש"ט ה'ק כשיפוצו מעיינותיך חוצה אז יבוא 

במהרה לגאלנו, וכמו"כ יזכה האדם לגאול נפשו מגאולה הפרטית, ועי"ז נזכה במהרה לגאולה הכללית.

ע"כ אנו מתפללים ומקווים כי זכות בעל ההילולא וזכות מסירת נפשו בעד כלל ישראל כן זכות כל עבודותיו 

הקדושים אשר פעל ועבד יגינו בעדינו שניוושע בשפע רב ובישועה שלימה ועיקר הישועה שאנו צריכים לה היא 

שנזכה לידבק נפשינו בתורה ותפלה, ויאירו עינינו  ויפתח לבנו בתורה ובעבודה, ונזכה לעבוד א ה' באותו דרך 

שהנהיג אותנו בעל ההילולא ויושפע עליכם בזכותו הגדולה ובבני חיי ומזוני רוויחי לנו ולכל ישראל אכי"ר ובא 

לציון גואל ולשבי פשע ביעקב בבנין בית המקדש אכי"ר.

 יו"ל ע"י מכון נחלת יהושע
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ימי החודש המצוינים בחצר קודשינוימי החודש המצוינים בחצר קודשינו
שבט, תשפ"גשבט, תשפ"ג

יום א' בשלח ז' שבט )תר"ץ(

יומא דהילולא של הרה"ק רבי נתן דוד ב"ר יצחק יעקב 
מפארציווא זצוקללה"ה מח"ס ואלה הדברים שנאמרו לדוד 
ארונו הועלה ארצה משעדליץ שבפולין ונטמן בבית החיים 

סגולה בפתח תקוה ע"י שער הכניסה זיעוכי"א.
שמו להזכרה והדלקת הנר הרה"ק רבי נתן דוד בן 

הרה"ק רבי יצחק יעקב זי"ע

שב"ק בשלח י"ג שבט )תרצ"ט(

יא"צ הרבנית הצדקנית מרת שרה מאטיל ע"ה בתו של 
רבינו הק' ה'דברי בינה' זצוק"ל זי"ע בזו"ר היתה נשואה 
להרה"ק רבי אהרן מנחם מנדל מראדזימין ונטמנה בביה"ח 
בווארשא ע"י ציון אמה הרבנית מרת רחל לביאה ע"ה 

סמוך לחלקת רבוה"ק.
שמה להזכרה והדלקת הנר מרת שרה מאטיל בת רבי 

יצחק יעקב ע"ה

יום א' פר' יתרו י"ד שבט

היום בערב יערוך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א את השולה"ט 
לרגל חמשה עשר בשבט ראש השנה לאילנות בבית מדרשנו 

בביתר עילית.

יום ב' פר' יתרו ט"ו בשבט 

חמשה עשר בשבט – ראש השנה לאילנות

יום א' פר' משפטים כ"א שבט )תשמ"ב(

יומא דהילולא של רבינו הרה"ק רבי יחיאל יהושע ב"ר 
ירחמיאל צבי מביאלה זצוקללה"ה בעל ה"קדושת חלקת 
יהושע" עלה בסערה השמימה כ"א שבט תשמ"ב ומנו"כ 

בחלקת רבוה"ק בהר הזיתים.
שמו להזכרה והדלקת הנר הרה"ק רבי יחיאל יהושע 

ב"ר ירחמיאל צבי זיעכי"א
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חברי מכון 'נחלתנו'

 דא"ח 

שובבי"ם - פר' יתרו

 פרקי זכרונות היסטוריים 
 מכ"ק אדמו"ר הקוה"ט 

 ה'קדושת חלקת יהושע' 
 הרואים אור לראשונה מאת תלמידו 

הנאמן כ"ק מרן אדמו"ר מפוריסוב שליט"א

 בגיא צלמוות 
 כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט 

 הקדושת חלקת יהושע' זי"ע 
בימי השואה האיומה

עמוד הנחלה

 מדור חדש:
בקודש פנימה

 מהנעשה והנשמע 
 בהיכלי התורה
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שובבי"ם
•

פרשת יתרו
•

מעלת ימי השובבי"ם 

איתא ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב 

איש וביתו באו והתורה מונה ראובן שמעון לוי יהודה ורק 

אח"כ כתוב ויוסף היה במצרים.

 וצריך להבין מהו הלשון הבאים מצרימה שפירושו 

שבאים עכשיו ולכאורה היה לו להכתוב לומר שבאו 

מצרימה כי כבר באו מקודם, 

ואח"כ כתוב ויוסף היה במצרים ויש להבין הלא זה כבר 

כתוב בפרשיות הקודמות כל סדר השתלשלות ירידת 

יוסף למצרים ומהו שאומר לנו הכתוב עכשיו עוד הפעם 

ויוסף היה מצרים.

 כח ימי השובבי"ם בא מכח המסירות נפש 
של בני ישראל במצרים

ועל פי האמת צריך להבין מהו שובבי"ם, ויסוד הדברים 

הוא מה שתקנו המקובלים בפרשיות אלו שמות וארא 

בא בשלח יתרו משפטים שר"ת שלהם הוא שובבי"ם 

ואיתא בשער רוח הקודש לר' חיים ויטאל זצללה"ה 

שענין השובבי"ם הוא לפי שכשישראל היו במצרים היו 

להם נסיונות קשים כמו שכתוב שמצרים היתה ערוות 

הארץ, והטומאה הגרועה ביותר היתה במצרים ועם כל 

הנסיונות שהיו לישראל בכל זאת לא שינו שמם לשונם 

ולבושם, והיה להם מסירות נפש וברחו מכל דבר טמא 

אפילו לא דברו בשפתם כי אם ידברו בשפתם עלולים 

לבא לידי דיבור האסור, שזהו רק חשש רחוק של עבירה, 

ואף מזה נתרחקו בני ישראל, וממילא זהו זמן שכאשר 

היו ישראל במצרים ואף יוסף הצדיק כשהיה במצרים 

היו להם נסיונות קשים כמו שראינו אצל יוסף וינס ויצא 

החוצה שהיה להם מסירות נפש לקדושה, וממילא גילו 

לנו המקובלים שימים אלו שקוראים בהם שבמצרים היו 

ישראל במסירות נפש הם זמן המסוגל ביותר למחילת 

עוונות ולהנצל מחטאים ובפרט מחטא הידוע חטא פגם 

הברית, שהוא יסוד כל החטאים, 

כח עם ישראל במצרים היה שנפרדו מהמצרים

ובימים אלו הקריאה מעוררת את הזמן שהיה שם לישראל 

עבודה כזו וכשאיתא בכתבי האריז"ל שתקנו שם ניצוצות 

שנתפזרו אצל אדם הראשון מחמת פגם הברית, ועל ידי 

כן נפלו קליפות במצרים, וישראל תקנו במסירות נפשם 

שהיו במצרים ולא למדו ממעשיהם ולא דברו בלשונם 

ועסקו רק בדברים שבקדושה, ואף שלא היה להם התורה 

כי זה היה קודם קבלת התורה, אבל הם זכו להתגבר על 

כל הנסיונות מכח שהם היו נפרדים מן הגויים  ואז יכלו 

לתקן הניצוצות שנתפזרו בזמן אדם הראשון קודם חטא 

עץ הדעת , וזה היה העבודה שלהם.

שובבי"ם זמן לכפרת עוונות

וממילא בזמן שקוראים את הפרשיות הלללו כיון שגלות 

מצרים הוא שורש כל הגלויות עד ביאת משיח לכן זמן זה 

מסוגל מאד לכפרת כל העוונות ובפרט בדברים שבקדושה, 

וזמן זה מסוגל ביותר לתקן מדת היסוד ואם מתקנים מדת 

היסוד מתקנים הכל ונעשה הכל מתוקן, וממילא בזמן זה 

שהקריאה מעורר את הזמן תקנו המקובלים שהוא עת רצון.

לימוד התורה מביא למחשבות טובות

והיום שכבר זכינו לקבל את התורה אז התורה היא 

הדבר החזק ביותר שממרק את האדם מכל העוונות, 

וברמב"ם כתוב אין היצר הרע שבלב שולט אלא בלב 

הפנוי מן החכמה, וכמו שדרשו בגמרא על הפסוק והבור 

ריק אין בו מים ממשמע שנאמר ריק איני יודע שאין בו 

מים אלא לומר לך מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש 

בו, ואיתא בספרים הק' (נועם אלימלך( הפירוש על פי 

מה שאמרו חז"ל אין מים אלא תורה שבכל מקום שאין 

תורה יש נחשים ועקרבים היינו ששולט שם הסטרא 

אחרא, ויש מחשבות רעות ותאוות עולם הזה בראש ואי 

אפשר להתגבר על התאוות, ואם יש בו מים פירוש שיש 

שם תורה אז יש מחשבות נקיות, ואין מחשבות רעות.

והתורה כאמור היא היסוד וסם החיים להנצל מכל 

הדברים הרעים ומכל החטאים, וכמו שפירשנו בשבת 

קודש על הפסוק ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה 

שנה, דהנה שבע עשרה מרמז על טוב שהוא בגימטריא 

שבע עשרה, ואין טוב אלא תורה כמאמר הכתוב כי לקח 

טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, כי תורה הקדושה היא 

הדבר הטוב ביותר שקיים, לקח הוא בגימטריא הצלחה 

לרמז שההצלחה הגדולה ביותר לכל דבר היא על ידי 

התורה, והוא לפי שאז הראש נקי משאר מרעין בישין, 

ומי שיש לו תורה עליו כתוב "אור זרוע לצדיק ולישרי 

לב שמחה", כי פקודי ד' ישרים משמחי לב, וממילא על 

ידי התורה יש שמחה והצלחה, 

וזהו ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, מצרים 

מרמז על הטומאה שהיתה מצרים ערוות הארץ, וזהו ויחי 

יעקב שיעקב אבינו עליו השלום היה לו חיות ושמחה 

גם בארץ מצרים ואם תשאל מנין היה לו שמחה וחיות 

גם בארץ מצרים שבע עשרה, היינו שהיה עוסק בתורה 

שהוא טוב, ומי שעוסק בתורה לא חסר לא כלום.



זו

זקה"ק זיעוכי"א מבאר על הפסוק "ואלה שמות בני 

ישראל שהוא נוטריקון וא"ו אלה, וא"ו מרמז על ששת 

ימי בראשית, ותיבת אלה מרמז על התורה כדכתיב אלה 

החוקים והמשפטים, והפירוש שאם בששת ימי המעשה 

עוסקים בתורה הקדושה אז הבאים מצרימה את יעקב 

איש וביתו באו, שאף שבאים מצרימה עדיין נמצאים 

במצרים בנפרד כמאמר הכתוב איש וביתו באו היינו 

שהיה להם בתים נפרדים והיו נפרדים מהמצריים, והוא 

הכנה טובה ליום השבת שאם לומדים טוב בששת ימי 

המעשה מרגישים טעם בשבת קודש, כי התורה מאירה 

ביום השבת שירגישו את הטעם של הנשמה יתרה.

 ע"י מסירות נפש ולימוד התורה 
ניתן להתגבר על כל הניסיונות

ויתכן לומר שזהו הרמז ואלה שמות בני ישראל הבאים 

מצרימה, הבאים פירוש שבאים עכשיו מלשון הוה כי 

מצרים הוא שורש כל הגלויות, ובכל גלות יש את המצרים 

הפרטי שלו והנסיונות המיוחדים לו, ומהו העצה לבני 

ישראל הבאים למצרים פירוש לנסיונות שבכל גלות, העצה 

היעוצה לכך הוא ויוסף היה במצרים היינו שהיה במצרים 

והיה יהודי יחיד שם במצרים ועם כל זאת לא חשש ולא 

שם אל ליבו לכל הסובב אותו ולכל הנסיונות שעברו 

עליו שמכרו אותו והיה רחוק מאביו ומביתו והכניסוהו 

לבור ויוסף הצדיק לא נשבר מכך וכשבא לו הנסיון מיד 

וינס ויצא החוצה, שהיה לו מסירות נפש, וזה בא לו בכח 

התורה המרומז בתיבת ואלה, וכך נהיה מתוקן גם מדת 

היסוד המרומז בתיבת ויוסף היה במצרים.

לימוד התורה ביגיעה מסוגל לזיווג הגון

ב"ה שמעתי אומרים שהבחורים כאן התחילו 

ללמוד ביתר שאת וביתר עז בימי השובבי"ם 

הללו, בהתמדה וברציפות ולומדים שעות בלא 

לדבר דברים בטלים, וממילא ודאי נזכה שיושפע 

שפע השפעות טובות, כי בכח זה נמחלים כל 

החטאים ובפרט החטאים בענייני קדושה, וגם 

הבחורים שעדיין לא התחילו יכולים להצטרף 

עכשיו, כי כל אחד רוצה להיות בחור טוב ונקי 

מכל הנסיונות ואף אחד אינו רוצה להיות מרוחק 

מהשי"ת ואף אם ח"ו יש איזה נסיון ונופל בו, 

עכשיו הוא הזמן להחליש את כל הנסיונות על 

ידי שמקבל על עצמו  עכשיו ללמוד תורה יהיה 

לו קל לאחר מכן בדברים שבקדושה, וכל דף גמרא שוחט 

את היצר הרע, ואינו רק מכה ליצר הרע אלא שחיטה 

ממש, ובכל פעם שהולכים למקוה או אומרים תהלים הוא 

מכה ליצר הרע ולפעמים מחזיר היצר הרע מכה לאדם, 

ואמרו הצדיקים שהעיקר הוא שהאדם יתן את המכה 

האחרונה, וכל העניינים הללו של מקוה תהלים ותפילה 

הם מכות ליצר הרע אבל כשבחור משקיע ומייגע עצמו 

בתורה זהו שחיטה ליצר הרע.

ובזכות זה נזכה לשמחה וחיות.

 כמו שנאמר "ויחי יעקב" לשון חיות ושמחה וכל 

הבחורים המצפים לזיווגים כמה שישקיעו ראשם יותר 

בתורה יהיה אצלם שמחות בקרוב יותר ויש לי בזה חשבון 

פשוט שכמה שמשקיעים יותר בהתמדה וביגיעת המח 

בתורה באים השידוכים מהר יותר כי כאמור תורה אינה 

רק מכה ליצר הרע אלא הוא שחיטה ליצר הרע ואם יראה 

היצר הרע בחור שלומד תורה ישלח לו מיד שדכנים 

שיגרמו לו שיטרד מלימודו, אולי יצליח שילמד פחות, 

כי בחור שלומד יעשה היצר הרע כל טצדקי שבעולם על 

מנת שלא ילמד.

וממילא בחורים יקרים זמן זה של ימי השובבי"ם הוא 

הזמן להשקיע את הראש בתורה כי מרבה ישיבה מרבה 

חכמה, ובזמן זה אתם בונים את כל החיים, וכל שנה שיש 

שובבי"ם הוא נותן כח לכל החיים, להיות חזק בדברים 

שבקדושה.

השי"ת יעזור שיהיה סיעתא דשמיא ויהיה הצלחה 

וברכה בלימוד התורה הקדושה ונזכה לגאולה השלימה 

ולבנין בית המקדש במהרה בימינו אמן.

שיחת קודש רעווא דרעווין פרשת יתרו תשע”ו

“וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה 

אלקים למשה ולישראל 

ופירש”י וישמע יתרו מה שמועה שמע ובא קריעת ים 

סוף ומלחמת עמלק”

ויש להבין מה יתרון איכא   בקריעת ים סוף ומלחמת 

עמלק שבא יתרו חותן משה המדברה אל הר האלקים 

)ע”פ שם יח, ה.( יותר משאר ניסים ונפלאות שעשה השי”ת 

לישראל עמו במצרים.

מטרת התפילה – לדבר עם מלכו של עולם

ונקדים בדברי כ”ק אאזמו”ר זצללה”ה שעמד לבאר בדברי 

רש”י ע”פ אמרי הבעש”ט הקדוש זיע”א על מאה”כ)תהלים קב, 

א.(“תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה’ ישפוך שיחו” על דרך 

משל )מאור עינים  כי תשא( למלך שביום שמחת לבו הכריז שכל 

מי שצריך דבר מאת המלך יוכל לבוא למלאות משאלותיו 

ולקבל כל מה שחסר לו מאת המלך; והנה נקבצו ובאו   

מכל המדינה , זה שואל מחסורו אשר יחסר לו, וזה שואל 

תוספת אבנים טובות ומרגליות וכדומה ולכולם צוה המלך 

ע”י שלוחיו להנתן מבית גנזי המלך, ובין האנשים היה 

איש אחד חכם ועני ולא ביקש שום דבר רק שיניחו אותו 

לדבר בכל יום ויום עם המלך בעצמו,  ועי”ז כל טוב לא 

יחסר לו יותר, כי כלום חסר בית המלך, אמנם אותם 

האנשים קיבלו אוצרותיהם ע”י שליחי המלך, ולשליח יש 

גבול על תפקידו ולא יוכל להוסיף דבר, משא”כ המלך 

בעצמו אין לו גבול ולא קצה לאוצרותיו והכל בידו ליתן 

לאותו עני בכל עת, וכמובן שמח המלך מאד מתבונתו 

של העני החכם שכל מגמתו היא לדבר עם המלך בכל 

יום וממילא כל טוב אדוניו בידו 

ופתח לפניו את אוצרותיו.

ולהבדיל כן הוא בעבודת  השי"ת  

דהאדם העובד בבחינה זו דהיינו 

שכל מגמתו וחפצו היא רק שיניחו 

אותו לדבר עם מלך מלכי המלכים 

ממילא כל טוב אדוניו בידו, וזהו 

היינו  יעטוף,  כי  לעני  תפילה 

שהתפילה שהיא ענייה שאינו מבקש 

דבר מאת המלך, היא עוטפת את 

כל התפלות, והיא  בתנאי ש”לפני 

ה’ ישפוך שיחו” שכל מגמתו היא 

לדבר עם המלך בכבודו ובעצמו ונמצא דבוק בבעל הרצון 

ית”ש כנ”ל..

יציאת מצרים היתה בכח התפילה

ולפי”ז ביאר כ”ק זקני זצללה”ה דיציאת מצרים היה בכח 

התפילה, וכדאיתא )מדרש רבה שמות ל'ח( לא בתפילה פדיתי 

אתכם בתמיה כי התפילה כשהיא זכה בתכליתה והיינו 

שכל מגמת המתפלל הוא לדבר עם המלך אז ממילא כל 

טוב אדוניו בידיו ואפשר לזכות לכל טוב וליציאת מצרים, 

וזהו “מה שמועה שמע ובא קרי”ס ומלחמת עמלק’ היינו 

ששמע יתרו שעם ישראל יצאו ממצרים בכח התפילה 

המרומזת בקרי”ס כדאיתא )שמות יד, טו( “מה תזעק אלי דבר 

אל בני ישראל” היינו שקבלתי את ‘דיבוריהם’ ותפלותיהם 

של ישראל, ומלחמת עמלק ג”כ מרומז עניין התפילה 

כשאחז”ל )ר”ה כט:( “וכי ידיו של משה עושות מלחמה וכו’ 

כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את 

לבם לאביהם שבשמים היו מתגברין”.

תכלית התפילה להתפלל מעומק הלב

וביתר ביאור מעלת התפילה וחשיבותה דוקא קודם 

קבלת התורה שעל ידה בא יתרו הרי האלקים חורבה,  

יש לומר דהנה מעיקרי התפילה שתהא מעומק הלב ובכח 

גדול, ומקרא מלא הוא )דברים יא, יג( “ ולעבדו בכל לבבכם” 

ואחז”ל )תענית ב. ( ‘איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו 

תפילה’ ותכליתה שתהא עד כלות הנפש במסירות נפש 

ועי”ז התפילה היא בשלימות הנרצה.

שיחת קודש ולחיים לרגל התחלת ימי השובבי"ם בהיכל הישיבה גדולה
שיחת קודש ולחיים לרגל התחלת ימי השובבי"ם בהיכל הישיבה גדולה



טח

והוא אשר מצינו שבית המקדש נבנה על הר המוריה, 

)פסחים פח.( וברש”י שם כי  עיקר עבודת המקדש היה 

בהקרבת הקרבנות’ ועניין הקרבנות הוא תפילה בהשתפכות 

הנפש, וכדבריו הידועים של הרמב”ן )עה”ת ויקרא א, ט( שכתב 

כי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה ודיבור 

ומעשה, צוה ה’ כי כאשר יחטא יביא קרבן, יסמוך ידיו 

עליו כנגד המעשה, ויתודה בפיו כנגד הדיבור, וישרוף 

באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה וכו’ 

כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלוקיו 

בגופו ובנפשו וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו לולא 

חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה שיהא 

דמו תחת דמו ונפש תחת נפש” וכו’, והר המוריה רומז 

למסירות נפש ששם עקד אברהם אע”ה את יצחק בנו ע”ג 

המזבח להעלותו לעולה תמימה בכח עצום של מסירות 

נפש בתמימות, ועל כן נבנה ביהמ”ק בהר המוריה שבו 

הקריבו את הקרבנות, להורות שעבודת התפילה והתשובה 

שהיתה בביהמ”ק בתוך כדי עבודת הקרבנות שהוזילו 

דמעות על נפשם ושבו בתשובה  צריכה להיות במסירות 

נפש כעקידת יצחק שהיתה בהר המוריה.

 ע”י מסירות נפש ניתן להינצל 
ולהישמר מכל פגע רע

ויש לומר דהנה דם רומז לתפילה כדאיתא בחז"ל )ברכות 

י:( על הפסוק )ויקרא כ'ו( לא תאכלו על הדם דהיינו לא תאכלו 

קודם שתתפללו על דמכם, ודם רומז ג”כ למסירות נפש 

וכדרך שפירש כ”ק אאזמו”ר זצללה”ה עה”פ )שמות יב, יג(  

“ והיה הדם לכם לאות על הבתים וכו’ ולא יהיה בכם 

נגף” שע”י מסי”נ המרומז בדם אפשר להנצל מקטרוגים 

שונים ולשמור על “אידישע שטוב” כדבעי מכל מרעין 

בישין, והמכוון בזה שהתפילה הרמוזה בדם, צריכה להיות 

בבחינת דם היינו במסירות נפש.

כח התפילה בשלימות מביא לידי תורה בשלימות 

והנה איתא מאא”ז היהודי הקדוש מפרשיסחא זיע”א 

שתורה מביא לתפילה ותפילה מביא לתורה וביאור הדברים 

הוא שכשאיש ישראל אינו מצליח כ”כ דרכו בלימוד 

התוה”ק בעריבות ורציפות ובשלימות לשמה כראוי’ אזי 

יכול להתחזק ולבוא לתכלית הנרצה בתוה”ק ע”י תפלה 

בכונה ושלימות, וכן בהיפוך’ שע”י תורה בשלימות אפשר 

להשיג ולהגיע לתפלה בכוונה בשלימות.

תפלה הכנה לקבלת התורה

ועד”ז י”ל דיתרו בא אל משה וישראל קודם קבה”ת 

)זבחים קטז.( ורצה להכין עצמו כראוי לקבלת התורה בכלי 

קיבול שלם כדבעי’ ועל כן חיזק עצמו בתפילה להשי”ת 

בשלימות שכל תכליתה הוא לדבר עם מלך מלכי המלכים 

בהשתפכות הנפש ועי”ז התפילה הביאתו לתורה כדברי 

היהודי הקדוש זיע”א,  וזהו “מה שמועה שמע בוא קרי”ס 

ומלחמת עמלק” דשניהם רומזים לתפלה, וכדכתיב )שמות 

יד י( “ויצעקו בני ישראל אל ה’ וכן במלחמת עמלק כתיב 

)שם יז, יא( “כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל” ודרשו חז”ל 

)ר”ה כט( שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין לבם 

להשי”ת, וע”י התפילה הכין יתרו עצמו בהכנה דרבא 

לקבה”ת.,

וכעת בעומדנו בין השמשות ליומא דהילולא  דכ”ק 

אאזמו”ר זצללה”ה מחובתנו להתבונן מעט בדרכיו, שהיה 

כל כולו תפלה להשי”ת בדביקות עצומה והתבטלות נוראה 

מהשכם בבוקר עד ערב באופן שלא נראה כמוהו, וכבר 

הגדירוהו “עמוד התפילה” ואין לנו אלא ליגע מעט בדרכו 

הנפלאה ולהתחזק בתפילה במסירות נפש בשלימות, 

השי”ת יזכנו לנגיעה בדרכיו ולהתחזק בתוה”ק ותפלה 

כל הימים אכי”ר.

רעווא דרעווין פר’ יתרו תשע”ט

וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים 

למשה ולישראל עמו כי הוציא ה’ את ישראל ממצרים.

וברש”י מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת 

עמלק, והקשו בספרים הקדושים )דברי בינה( למה נקט דווקא 

אלו ב’ דברים. וגם, הלא מפורש בפסוק כי הוציא ה’ את 

ישראל ממצרים, ומה זו שאלה מה שמועה שמע ובא.

להתפלל מתוך חיות ושמחה

ויובן בהקדם אמרי אאזמו”ר זצללה”ה )שהיום חל יו”ד דיליה( 

אשר ידוע שהיה עמוד התפילה בדורו והרבה דיבר מענייני 

תפילה וביאר עה”פ )נח ז א( בא אתה וכל ביתך אל התיבה 

לרמז שיכנס בכל רמ”ח אבריו אל תיבות התורה ותפילה 

וכמ”ש הבעש”ט עה”פ צהר תעשה לתיבה שתהיה התיבה 

שאדם מדבר בתורה ובתפילה מצהיר בשמחה ובחיות 

ולא מן השפה ולחוץ כגוף בלא נשמה ויצייר לעצמו כ”ב 

אתוון דאורייתא קודם התפילה וכך יכנס הוא וכל גופו 

אל תיבות התפילה.

 האמונה פשוטה 
מביאה להגיע לדרגת מסירות נפש

וביתר ביאור דהנה ידוע שעיקר היסוד לבא לידי מסי”נ 

הוא ע”י אמונה פשוטה וכידוע שבימי גזירות ספרד, ההמון 

הנשים והטף מסרו נפשם ועלו על המוקד, השם יקום דמם 

שהיה דרכם באמונה פשוטה, ומי שהיה דרכו בחקירות 

הוא נשתמד רח”ל. וזה ענין קריעת ים סוף, שאמר ה’ 

למשה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו, והקשו 

בספה”ק דוודאי היה לו לצעוק אל ה’ בעת צרה זו, אלא 

לימדו ה’ שבעת צרה צריך לבא לידי מסי”נ וכשקפץ נחשון 

בן עמינדב במסי”נ אז נעשה להם הנס ונבקע הים. וענין 

מלחמת עמלק מרמז על האמונה, כמ”ש ויהי ידיו אמונה.

וזהו שמצינו בב’ הדברות הראשונות שהם 

מענין האמונה, וההכנה לקבלת התורה היה 

ע”י מסי”נ ותיבת אנכי תחילתה באות א’ 

וכן תיבת בראשית תחילתה באות ב’ ר”ת 

אמונה ובטחון שהא”ב והיסוד לעבודת ה’ 

הוא ע”י אמונה ובטחון בשמחה ובחיות.

ולהלן כתוב בחדש השלישי לצאת בני 

ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר 

סיני, פירש”י לא היה צריך לכתוב אלא 

ביום ההוא מהו ביום הזה, שיהיו דברי תורה 

חדשים עליך כאילו היום ניתנו. שצריך 

שיהיה בשמחה ובחיות כבתחילה, וזה מרומז 

בהמשך הכתובים ויסעו מרפידים ודרשו 

חז”ל שרפו ידיהם מד”ת פירוש שלמדו 

מתוך רפיון ידים ולא היו בעיניהם כחדשים.

החידושי הרי”ם ביאר עה”פ ויחן שם 

ישראל נגד ההר באם רוצה להשאר בגדר 

ישראל העצה לכך שיהיה בפניו אל ההר 

ואחוריו אל העולם כמו שהיו כלל ישראל 

בעת מתן תורה וביאור דבריו שהעולם 

מלא נסיונות וצריך מסי”נ שלא לבוש מפני 

המלעיגים והדרך לבא לידי מסי”נ הוא ע”י 

אמונה פשוטה המסורה לנו מדור לדור 

וכמאמרם ז”ל אשא עיני אל ההרים אל 

תקרי ההרים אלא ההורים

כח המסירות נפש מקריעת ים סוף

וזהו מה שמועה שמע ובא מהיכן לקח 

הכח לעזוב עמלו מכל השנים שהיה כהן 

מדין, אלא למד מקריעת ים סוף ענין המסי”נ וממלחמת 

עמלק ענין האמונה ועי”ז בא לו הכח לבא וזה ובא ר”ת 

בראשית ואנכי וגם ר”ת אמונה ובטחון שהכח לאמונה 

ובטחון בא לו מקריעת ים סוף וממלחמת עמלק.

ובפרט שאנו עומדים בימי השובבי”ם שתקנום המקובלים 

בצומות וצדיקים קדמונים בטלום ע”מ שנוכל לעבוד ה’ 

בשמחה ובחיות ואף זכינו לקבל התורה.

ובזכות זה שאנו עוסקים בעניינים אלו יהיה זקני מליץ 

יושר כידוע שהיה עבודתו בדרך זה של מסי”נ שאין לשער 

ומיום עמדו על דעתו בפולין היה עבודתו חידוש ואח”כ 

בסיביר וכן בא”י בכל הזמנים ולא היה מניעה שעכבתו 

מעבודת ה’.

יעזרנו ה’ שנזכה לילך בדרכיו ואין ישראל נגאלין 

אלא בתשובה ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב ולבנין 

ביהמ”ק בב”א.

ה"ה הר"ר  מאיר שינפלד הי"ו

 עורך מדור עמוד הנחלה בטוב טעם ודעת
לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בנו למזל"ט

מזלא טבא וגדיא יאה 

יהא רעווא מן קדם אבוהון דבשמיא, שיזכה לגדלו 
ולחנכו לתורה ולחופה ולמעשים טובה וזכות זיכוי 
הרבים תעמוד לו ולב"ב לרוות רוב נחת ממנו ומכל 
יוצ"ח, ויוכל להמשיך לישב ולשקוד עוד רבות בשנים 
על דלתות התורה והחסידות מתוך הרחבת הדעת, 
בריות גופא ונהורא מעליא, עדי נזכה לשמחה הגדולה 

בביאת גואל צדק בב"א.

המברכים בכל לב
 וערכי וכותבי בטואן נחלתנו בשם כל אנ"ש 

המרווים את נפשם בהגלות חמדות גנוזות בואר ועלם
לומדי מפלע "העמוד היומי והרמב"ם"

 

בלב מלא רגשי גיל ושמחה, טנא מלא ברכות נרימה, 
קדם ידידנו הדגול המופלג ומוכתר בכל קילוסין, יושב 
באהלי תחכמוני ידיו רב לו בתורת רבותינו הקדושים 
והליכותיהם, שייף עייל ונפיק ולא מחזיק טיבותא 

לנפשיה, לשונו עט סופר מהיר



יאי

יוסף מאיר האס, שמואל לוסטיג



יגיב

שנים חלפו ביעף מאותו יום מר ונמהר, כ”א מ”א 

בשבט תשמ”ב, יום בו לקו המאורות וכבה 

נר המערבי, עם הסתלקותו בסערה השמיימה של עטרת 

תפארת ראשנו, רבנו הקוה”ט בעל ‘קדושת חלקת יהושע’ 

זי”ע. גם כיום, רב הנסתר עליו מן הגלוי, היות וכל ימיו 

היה חי בהסתר, שביליו במים רבים ועקבותיו לא נודעו. 

בכל פעם היה מגלה טפח מרום קדושתו ומכסה טפחיים. 

החסידים והמקושרים לאילנא דחיי, היו דבוקים וחבוקים 

ברבנו הקדוש זי"ע באהבת עולם, ועד היום, למרות שכבר 

מלאו יותר מארבעה עשורים מיום הסתלקותו, שמו הטהור 

נישא ונערץ בסוד קדושים רבה בעיניים מצועפות דמעות 

ערגה וכיסופים. 

שנות חייו של רבנו, היו כולם שווים לטובה. מנהיג 

בחסד עליון היה רבנו משך שנים רבות, כאשר מקום גבוה 

התבצר לו בהיכל צדיקי הדור שחרדו לקראתו וקיבלו 

דעתו ללא עוררים, ביודעם ומכירם כי איש אלוקים קדוש 

הוא, בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. 

מדרגותיו העילאיות בצדקות ובעבודה היו למעלה מהשגת 

בר אנוש. בכוחו הגדול הושיע אלפים ורבבות מבני ישראל 

אשר בכל צרתם לו צר. אהבתו וחמלתו לכל איש יהודי 

באשר הוא היו מן המפורסמות. עבודת קדשו היתה בקול 

חוצב להבות אש ורבים השיב מעוון בראותם את תואר 

פני קדשו בבואו לפני הקודש בדחילו ורחימו, כשכל רמ"ח 

איבריו ושס"ה גידיו דא לדא נקשן ביראת הרוממות, 

ביודעו לפני מי עומד ולפני מי עתיד ליתן דין וחשבון. 

אחד מגדולי התלמידים שזכו להסתופף בצל קדשו, הוא 

כ”ק אדמו”ר מפוריסוב שליט”א, איתן מושבו בירושלים 

עיה”ק לאוי”ט ולרפ”ש. עד היום, מחשיב זאת האדמו”ר 

מפוריסוב לזכייה גדולה עבורו, על שזכה ליהנות מנועם 

זיו הדרו ותפארתו של רבנו זי”ע שנים כה רבות, בהיותו 

נין ונכד לרבינו רשכבה”ג היהודי הקדוש זי”ע מפשיסחא 

ונצר קודש לשושלת הזהב לבית פוריסוב, וכך גם אביו 

הגדול כ”ק הגאון הצדיק רבי בנימין רבינוביץ זצוק”ל 

אדמו”ר ממשכנות הרועים וחבר בד”ץ העדה החרדית, 

שהיה נכד בן אחר בן להרה”ק רבי יהושע אשר מפוריסוב 

זי"ע בן היהודי הקדוש זי"ע.

כגודל התקשרותו הנאמנה של האדמו"ר מפוריסוב אל 

רבנו זי"ע, כך היתה כמים הפנים לפנים אהבתו וחביבותו 

של רבנו אליו כפליים לתושייה. לאחר שרבנו עמד על 

טיבו ותהה על קנקנו, ומצא בו כלי מחזיק ברכה ואוצר 

כלי חמדה, מינה אותו להיות ראש החבורות בחצר הקודש 

ביאלה, כשרבנו עצמו נותן לו הדרכות והוראות מה למסור 

לבחורי החמד שהיו חשובים אצלו ביותר. 

כמו-כן, במרוצת השנים התמנה האדמו"ר מפוריסוב 

למדריך חתנים ואברכים צעירים, בעידודו ובהדרכתו של 

רבנו, ובשנת תשל"ו עת עמד כ"ק אדמו"ר מסערט-ויז'ניץ 

שליט"א להינשא עם נכדת רבנו, בת רבנו הקוה"ט בעל 

'להבת דוד' זי"ע, שלח רבנו למסור לנכדו החתן שילך 

ללמוד הדרכה אצל האדמו"ר מפוריסוב הנחשב לנאמנו 

הקרוב ולמי שמדריך חתנים להקים את ביתם על אדני 

התורה והחסידות בקדושה ובטהרה כראוי וכיאות.  

משולחן גבוה זכינו להיכנס בקודש פנימה אצל כ"ק 

אדמו"ר מפוריסוב שליט"א, אחד מהאריות שבחבורת גדולי 

וצדיקי הדור, שריד לדור דעה ומשיירי כנסת הגדולה, 

אשר למרות חולשתו הרבה ממרומי גילו המופלג בלע"ה 

)עמו"ש(, הסכים לקבל אותנו לנועם שיח ייחודי והיסטורי, 

מחמת גודל החשיבות שיש בעיניו לספר ולכתוב בשבח 

רוממות קדושתו של מורו ורבו המובהק רבנו הק' בעל 

'קדושת חלקת יהושע' זי"ע. 

התרגשות רבה היה מנת חלקנו להיות נוכחים ברגעים 

נשגבים אלו, לראות עין בעין כיצד פניו מאירות באור 

יקרות מיד בשמעו את שמו וזכרו של רבנו, בעודו מתאמץ 

במיוחד לספר לנו טובות זכרונות החקוקים על לוח לבו 

מאותם ימי הוד ותפארת בצילא דמהימנותא, למען יעמדו 

הדברים ימים רבים וידע דור אחרון צדיק מה פעל. נציין 

בזאת, כי הוספנו ביריעה נכבדה זו עוד פנינים יקרים 

וחשובים שנשמעו מפי קדשו של האדמו"ר מפוריסוב 

במרוצת השנים, כדי להשלים את מסכת הזכרונות ויהיו 

הדברים על מקומם להחיות עם רב ולענג ישרי לב, וזכר 

צדיק לברכה.

למעלה מהשגתנו

בהתרגשות רבה ובחרדת קודש פסענו ביראת הכבוד 

אל תוך חדרו של כ"ק אדמו"ר מפוריסוב שליט"א, אשר 

קיבל אותנו במאור פנים ובחביבות גדולה, בהדגישו כי יש 

לו הכרת טובה מרובה אלינו ואל כל העוסקים במלאכת 

הקודש לברר מקחו של צדיק וקדוש זה שהשפיע עליו 

כה גדולות ונצורות. 

הרה"ח אהרן טויסיג הי"ו פתח והציג אותנו: "אנחנו 

חברי מכון נחלתנו ומוציאים לאור מידי תקופה בטאונים 

מיוחדים, בהם אנו כותבים על רבותינו הק' זי"ע לבית 

ביאלה ולמעלה בקודש, כדי לחבר את הדורות הצעירים 

אל ההיסטוריה הקדומה של חצר קדשנו. בחודש הקרוב 

יחול יומא דהילולא של רבנו הק' ה'קדושת חלקת יהושע' 

זי"ע בכ"א שבט, ואנו רוצים לשמוע מפי הרבי שליט"א 

סיפורים וזכרונות מהימים הראשונים שזכה להיות מבני 

היכלא קדישא, כדי להעביר אל הקוראים ואל החסידים 

הצמאים לשמוע דבר ד', וכפי הידוע לנו שזכה הרבי 

שליט"א לקירבה יתירה כל השנים".

כבר בתחילת השיחה, אנו רואים עד כמה מתרגש 

האדמו"ר מפוריסוב לעלות את זכרונו הטהור של רבנו, 

וכך אמר לנו אחרי רגעים ארוכים של התרפקות בגעגועים 

עזים: "רבנו זי"ע היה איש קדוש ונורא, שכל תפילותיו 

ועבודתו בקודש היתה נערכת באש שלהבת שאי אפשר 

להבין אותה למי שלא היה נוכח אצלו וראה זאת בעיני עצמו. 

בקולו המתלהב ידע והצליח רבנו לרומם את כל קהל עדת 

מי מנה, עד שלא היה אפילו אחד בכל ירכתי בית הכנסת 

שהתפלל עמו ולא קיבל הרהור של תשובה, לאחר ששמע 

את רבנו משתפך לפני קונו בקול מעורר שהדהד למרחוק. 

היתה לו מדרגה גבוהה מאד של 'בן המתחטא לפני אביו', 

ולא כל אחד יכול להשיג מדרגה גדולה כזו.

"כל עבודתו בקודש היתה במסירות גוף ונפש מופלאה, 

בכל נקודה קטנה כגדולה היתה לו עבודת עבודה של 

ממש. לא היה מושג אצלו לעשות דבר שבקדושה בלי 

הכנה דרבה מקודם והכל היה באש קודש. אפשר לומר 

שעיקר העיקרים שיכלו ללמוד ממנו לעבודת השי"ת, הוא 

ההתלהבות הגדולה לכל דבר מצווה ובכל תפילה וברכה. 

'ער האט ממש גיקאכט ווי א קעסל'... אני זוכר איך היה 

כ"ק מרן אדמו"ר מפוריסוב שליט"א בנועם שיחו



טויד

קורא קריאת שמע בקולי קולות שנשמעו בחוץ, וכך גם 

היה בשעת אמירת קידוש בליל שבת קודש, שהיה נשמע 

קולו בבואו אל הקודש עד מחוץ לכותלי בית המדרש, 

ולא פעם העוברים והשבים היו נעצרים בהשתאות על 

הקולות וברקים שבקעו מתוך בית המדרש...

"היתה זו עבודת עבודה למעלה מהשגת אנוש, וגם לא 

שמענו ולא ראינו כזאת אצל אבותיו הקדושים למעלה 

בקודש. הנהגה מיוחדת זו של עבודת השי"ת בהתלהבות 

נפלאה כזו, היתה נובעת מתוך ליבו הטהור היוקד ברשפי 

אש למען שמו באהבה. ואכן, ידוע לי ממקור ראשון מאחד 

המקורבים שהרהיב עוז ושאל פעם את רבנו בעצמו, מאיזה 

צדיקים קיבל הרבי את דרכו בעבודת השי"ת, והשיב לו 

רבנו שלא קיבל מאף אחד אלא הוא בעצמו טרח והתייגע 

ביגיעות עצומות עד שהגיע לידי כך".

מוסיף האדמו"ר מפוריסוב ואומר לנו בנועם שיחו: "אני 

מחזיק לעצמי זכות גדולה שזכיתי לקירבה מיוחדת אליו 

יותר מכפי הרגיל, ופעם נימק רבנו בטעמו על שהוא כל-

כך מקרב אותי בחביבות מופלגת, כי הוא שמח לשמוע 

שנשארו עוד מקרובי משפחתו צאצאי היהודי הקדוש 

שניצלו מהמלחמה. וסיפר לי רבנו, שאא"ז הרה"ק רבי 

אריה מרדכי מפוריסוב-ירושלים זי"ע זכה לכך שנשארו 

כדי  מכיוון שעלה לארה"ק  ממנו צאצאים חשובים, 

לברוח מה'רעביסטעווע' וכפי שאמר בעצמו כי על הדרך 

מחו"ל לארץ הקודש, בעמדו בסיפון האוניה זרק את 

ה'רעביסטעווע' לתוך הים..."

                                

שליחויות קודש

ביקשנו לשמוע מעט על שליחויות שונות שנשלח 

האדמו"ר מפוריסוב על ידי רבנו אל גדולים וצדיקים 

בדור האחרון.

"היו כמה וכמה שליחויות שנשלחתי על ידי רבנו", מספר 

הרבי שליט"א, "אולם לא על כולם אפשר לספר כי כבוד 

ה' הסתר דבר. אוכל לספר שהיו כמה פעמים ששלח אותי 

רבנו אל הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע מגור, שהעריך מאד 

את רבנו והתבטא הרבה על גודל קדושתו וצדקותו. פעם 

כשהגעתי אל ה'בית ישראל' בשליחותו של רבנו והגבאים 

לא נתנו לי להיכנס, לא ידעתי מה לעשות כי רציתי מאד 

לקיים את שליחות הקודש, ובתוך כך שמע ה'בית ישראל' 

שיש כאן בחוץ שליחו אל רבנו ומיד הורה להכניס אותי 

פנימה ושמע ממני את דבר השליחות של רבנו. 

"מעשה נורא היה לפני עשרות בשנים, כאשר עורר רבנו 

על מה שנפרץ באותם ימים שהיו משלימים את הריבוע 

של התפילין על ידי דבק, והגה"ק מקלויזנבורג זי"ע פסק 

שהתפילין הללו פסולים. למעשה, נהגו כך רוב העוסקים 

במלאכת הכנת התפילין, לא כמו בימינו שמהדרים למשוך 

את העור עצמו על גבי הבית ובדרך זו לרבע אותו. כיוון 

שפסק הגה"ק מצאנז-קלויזנבורג לפסול את התפילין, 

הדבר הפריע מאוד לרבנו לבל יאמרו כדבר הזה ושלא 

יוציאו לעז על בני ישראל חלילה, שבני ישראל הם בכלל 

'קרקפתא דלא מנח תפילין' )ראש השנה יז.(. 

"באותם ימים שלח אותי רבנו אל מרא דארעא קדישא 

הגה"ק בעל 'מנחת יצחק' זצוק"ל שאבקש ממנו בשליחותו 

שיכתוב תשובה שהתפילין האלו מותרות, והורה לי לומר 

לו שהוא מקווה שבשמים פוסקים כמותו, וכן ביקשני לומר 

לו שיזדרז לכתוב את התשובה שמתיר את התפילין ככל 

שיותר מהר, ואף שלח שליח נוסף לזרז את ה'מנחת יצחק' 

לכתוב את התשובה להתיר את התפילין, ואמר לו שהוא 

רוצה לפרסמו כבר עתה ולא להמתין עד שידפיסו את 

הכרך הבא של שו"ת 'מנחת יצחק', וכל זה על מנת להסיר 

את הקטרוג מעל כלל ישראל".

מוסיף הרבי שליט"א ואומר לנו: "הייתי אז אצל מרן 

ה'מנחת יצחק' יחד עם הרה"צ רבי ישראל רוזנצווייג זצ"ל, 

בשליחותו של רבנו שהיה לחוץ מאד מכך שיוצא לעז על 

ישראל קדושים כי חלילה הם בכלל 'קרקפתא דלא מנח 

תפילין'. זכורני שרבנו התבטא אז, שפסקיו של מרן ה'מנחת 

יצחק' מתקבלים בשמים ללא עוררין, וכשם שהוא פוסק כאן 

בבית דין של מטה כך פוסקים בבית דין של מעלה. כך גם 

שמעתי מהרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע, שאמר 

שבשמים ממעל פוסקים כפי שפוסק ה'מנחת יצחק'". 

אציין בזאת כי רבנו זי"ע חזר בו מלחתום על השתתפות 

בבחירות לכנסת ישראל, ובשלש מערכות הבחירות 

האחרונות מנע עצמו ולא חתם, ומצווה לפרסם עניין 

זה. היו כאלו שאמרו אז שאני כביכול השפעתי עליו 

ושכנעתיו שיחזור בו, אך זה לא אמת, וכי אני יאמר 

למורי ורבי דעות מה לעשות? האמת היא שהרה"צ רבי 

נטע פריינד זצ"ל הביא לפניו את הספה"ק 'ויואל משה', 

ורבנו עבר על הספר בעיון רב ולאחר שסיים לעיין בו, 

שמעתיו אומר: "מ'דארף פארט חושש זיין צום סאטמער 

רב" )צריך בכל זאת לחוש לדברי הרה"ק 

מסאטמאר(... ומאז חזר בו מלחתום 

להצביע בבחירות.

בקדושת השבת

הרה"ח אהרן טויסיג שליט"א 

מזכיר ואומר כי גם אצלו עוד 

חקוקה היטב עבודת הקודש 

היוקדת של רבנו בלהבות אש, 

עד שאפילו שהיה מורגל בכך 

שבכל ליל שבת בשעת הקידוש 

זוכים לראות כל העם העומדים 

בעזרה את הקולות ואת הלפידים, 

היתה אצלו בכל שבת התעוררות 

מחודשת לראות ולשמוע את 

רבנו בעבודתו הנשגבה באמירת 

הקידוש בקול חוצב.

מוסיף על-כך האדמו"ר מפוריסוב מהזכור לו באותם 

ימים: "בשעה שקידש רבנו על הכוס היה בוער כאש בקולות 

וברקים. הרה"ק ה'בית ישראל' מגור זי"ע היה מתגורר 

בסמוך לביתו של רבנו, ופעם בליל שבת ראו לפתע בני 

הבית איך ה'בית ישראל' נעמד באמצע הסעודה ולא הבינו 

פשר הדבר, ואז הסביר להם שהרבי מביאלה נעמד עכשיו 

לקדש על היין, כפי ששמע את הקולות עד לחלון ביתו. 

"בכלל, משך כל השבת-קודש ובפרט בעת עריכת 

השולחן הטהור ניתן היה לראות על פני קדשו של רבנו 

את פחד השי"ת ויראת הרוממות של השבת. עיניו רעדו 

כל הזמן בלי הפסק ופניו היו לוהטות בקדושת השבת. 

אשרי עין ראתה אפילו פעם אחת את שולחנו הטהור, 

איך היה יושב ועורך את זה השולחן אשר לפני ד', כולו 

דביקות וכולו אהבת השי"ת, בדברי תורה עמוקים וטמירים, 

בשירות ותשבחות להתענג בתענוגים. אלו דברים וזכרונות 

שאי אפשר לשכוח".  

כ”א אדר במחיצת הקודש

הרה”ח אהרן טויסיג שליט”א מזכיר עוד את דביקותו 

הגדולה של רבנו זי”ע בדמותו של הרה”ק הרבי ר’ אלימלך 

מליזענסק זי”ע ובפרט עריכת השולחן הטהור לרגל יומא 

דהילולא בכ”א אדר. היה זה יום חג ומועד במחיצת קדשו 

של רבנו, והיה לובש בו בגדי שבת בשמחה גדולה, עד 

שאפילו חודש לפני-כן ביום כ”א שבט, היה שואל ומתעניין 

האם התחילו להתכונן בהכנה דרבה לכ”א אדר, באמרו 

‘שואלים ודורשים בהלכות החג שלשים יום קודם החג’...

ר' אהרן מספר דבר נפלא, שבספר הק' 'נועם אלימלך' 

)פ' ויחי( מפרש הרבי ר' אלימלך על הפסוק )בראשית 

מח, יד( ‘שיכל את ידיו כי מנשה הבכור', שבכדי שלא 

להכלימו שיכל יעקב אבינו את ידיו. ורבנו שלח באחת 

השנים שליחים לכל התלמודי-תורה בירושלים כדי לבקש 

מהמלמדים שילמדו את התלמידים את הפשט הזה, כי יש 

בו מוסר השכל חשוב ונוקב, לחשוב על הזולת ולעשות 

הכל כדי שלא להכלים את החבר. רבנו אמר אז, שיש כמה 

מקומות שהדברים שכתב הרבי ר' אלימלך הם הפשט הנכון.

האדמו"ר מפוריסוב: "זכורני היטב את השולחנות הטהורים 

שערך רבנו לרגל יומא דהילולא קדישא של הרה"ק הרבי 

ר' אלימלך מליזענסק זי"ע. רבנו הכניס את המנורה של 

חנוכה והעמיד אותה על השולחן, להדליק בה נרות לעילוי 

נשמתו, וכן חבש לראשו שטריימל בעת השולחן הטהור".

עוד מספר לנו הרבי שליט"א מעשה פלא ממנו אפשר 

ללמוד על כוחו הגדול של רבנו בחינת 'צדיק גוזר והקב"ה 

מקיים': "היתה לנו קרובת משפחה שהיתה לה ל"ע מוגלה 

גדולה באוזן והזיהום התפשט אל המוח. הרופאים כבר 

התייאשו מחייה ואמרו שאין להם מה לעשות איתה, עדיף 

שתמות בבית ר"ל. אמה לא התייאשה, ובגודל אמונתה 

בכוח הצדיקים, לקחה את הבת החולנית לביתו של רבנו, 

הניחה אותה שם על מיטה ואמרה לרבנו שהיות והרופאים 

אמרו שהיא עומדת למות ח"ו, היא מעדיפה שתמות כאן... 

כששמע זאת רבנו, מיד נחרד אל ליבו ושקע בשרעפי 

קודש משך שלשת רבעי שעה, ואז הבטיח שתהיה בריאה, 

וכדבריו כן היה".

בזאת נפרדנו מכ"ק אדמו"ר מפוריסוב שליט"א שבירך 

אותנו במאור פנים להמשיך ולהצליח להוציא לאור את 

תורתם ומשנתם של רבותינו הק' לבית ביאלה זי"ע, באמרו 

לנו כי גם הוא זכה לשאוב ממעייני הישועה של באר מים 

חיים טהורים זה. תפילתנו ותקוותנו כי יזכה הרבי שליט"א 

 כ"ק מרן אדמו"ר מפוריסוב שליט"א 
כ"ק מרן אדמו"ר זצ"ל ואחיו כ"ק האדמורי"ם זצ"ל באמירת הקדיש בעריכת השוה"ט כ"א שבטעם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א וכ"ק מרן אדמו"ר מספינקא זצ"ל



יזטז

להאריך ימים על ממלכתו בבריות גופא ונהורא 

מעליא, להשקות צמאי חסדיו מנהר היוצא מעדן 

לאוי"ט.

מכאן ואילך מביאים אנו ליקוטי רשימות מתוך 

סיפורים ועובדות שנשמעו מפי כ"ק אדמו"ר 

מפוריסוב שליט"א בהזדמנויות שונות, ובפרט 

ב'לחיים טיש' ביומא דהילולא קדישא כ"א שבט, 

כאשר זכרו הטהור ודמותו הקורנת של רבנו אינם 

משים מנגד עיניו.

קדושת הסוכה

בצעירותי נכנסתי פעם אצל רבנו באחד מימי חול המועד 

סוכות. היה זה אחרי שכמה ימים לפני-כן, הזכרתי לפניו 

את בתי )הרבנית מספינקא ב"ב( תליט"א שלא הרגישה 

אז טוב. רבנו ישב אז בתוך סוכתו ושאל אותי: "וואס 

מאכט די בת תלמיד חכם"?... עניתי: "ברוך השם הכל 

בסדר, אבל קודם צריך אביה להיות באמת תלמיד חכם 

כדי שהיא תוכל להיקרא כך 'בת תלמיד חכם'"... כששמע 

רבנו את הדברים, תמה ושאל אותי: "וכי ביושבי בתוך 

הסוכה אדבר שקר חלילה?! איני מדבר שקר אף פעם ובפרט 

לא בתוך הסוכה"... 

בגדי לבן 

באחת הפעמים שהייתי אצל רבנו, ביקש ממני שאלבש 

בגדי לבן בשבת קודש, ועניתי לו שהרי כ"ק אאמו"ר 

זי"ע אינו נוהג בכך, ואיך אתחיל ללבוש בגדים כאלו 

שלא כמנהגו? ענה לי רבנו שאכן אלביש בגדי לבן רק 

כשיתאפשר לי. ואכן, עם הסתלקות כ"ק אאמו"ר זי"ע 

בשנת תשס"ב, זכרתי את אשר פקד עלי רבנו וקיימתי 

את דבריו.

שמחת חתן

מנהג טוב ויפה ראיתי אצל רבנו, שבכל פעם שהיה אצל 

שמחת חתן וכלה, היה הוא עצמו מגיש לפני החתן עוד יין, 

לקיים מה שאמרו חז"ל )ברכות ו:( 'כל הנהנה מסעודת חתן 

ואינו משמחו עובר בחמישה קולות', והתבטא שבכך רוצה 

לשמחו שהרי כתיב )תהלים קד, טו( 'ויין ישמח לבב אנוש'.

ברא כרעא דאבוה

אחד מחסידיו של רבנו לא זכה הרבה שנים להיפקד 

בזרע של קיימא ל"ע. היה זה בשנתו האחרונה )תשמ"ב( 

של רבנו, ואותו חסיד היה כבר בגיל מבוגר. נכנס הגבאי 

אל רבנו ואמר לו: יהודי זה מוכן לנדב סכום גדול לבניין 

בית המדרש, בתנאי שהרבי יברכו שיזכה לזרע של קיימא. 

נענה רבנו לכך והבטיחו, ולאחר שיצא החסיד ציווה רבנו 

לקרוא לו שייכנס בחזרה ואמר לו בהאי לישנא: "איין קינד" 

)כלומר, איני מבטיחך אלא ילד אחד בלבד(. ואכן הקב"ה 

עזר בבחינת 'צדיק גוזר והקב"ה מקיים', וזוגתו של אותו 

חסיד נפקדה בשעטו"מ.

בתוך כך עלה רבנו בסערה השמיימה בכ"א שבט תשמ"ב, 

ואחרי חג הפסח תשמ"ב, כשישים יום להסתלקותו החלו 

בעיות שונות אצל האשה והרופאים הדאיגו אותם מאד. 

נכנס אותו חסיד אל בנו ממשיך דרכו, כ"ק מרן אדמו"ר 

בעל 'להבת דוד' זצוק"ל ושטח לפניו את חומרת המצב, 

תוך כדי שסיפר לו גם על ההבטחה המפורשת 

שקיבל מרבנו על תרומתו הגדולה לבנות את 

בית המדרש. 

הלך כ"ק מרן אדמו"ר ה'להבת דוד' זצוק"ל 

להתפלל על קברו של אביו בהר הזיתים 

ודפק על מצבתו ואמר לו: "טאטע! הבטחת 

לו ישועה, ראה נא שיהיה הכל כשורה!" ואכן, 

מיד לאחר-מכן השתפר המצב ונולד בן זכר 

לאותו חסיד במזל טוב ובשעטו"מ. בסנדקאות 

כיבד כמובן את בנו ממשיך דרכו אדמו"ר 

ה'להבת דוד' זצוק"ל, וכמובן שגם קיים הלה 

את הבטחתו ושילם את אשר הבטיח לבניין 

בית המדרש.

כששמעתי את כל הסיפור מפי אותו חסיד, 

הבנתי את אשר ידעתי כי בנו כ"ק מרן אדמו"ר ה'להבת 

דוד' זצוק"ל היה בחינת 'ברא כרעיה דאבוה'.

חומרות בפסח

כידוע, היה עורך רבנו את שולחנו הטהור וסעודת הילולא 

לרגל הילולת הרה"ק רבי שלמה יהודה לייב מלענטשנא 

זי"ע והרה"ק רבי אהרון הגדול מקארלין זי"ע, שחל בי"ט 

ניסן, חול המועד פסח. פעם אחת כשהוגשו הדגים בסעודה, 

סילק אחד המסובים בשולחן את הדגים מלפניו, באמרו 

שהרי בפסח אין מתערבים במאכל )מ'מושט זיך נישט(. 

הבחין בכך רבנו ואמר לו, שהרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר 

זי"ע אמר, שבשעה שיהודים מתאספים יחדיו יש להשאיר 

את כל החומרות בבית, שהרי המאכלים כשרים בוודאי 

מעיקר הדין, אלא שיש הנוהגים בחומרות נוספות ובדקדוקי 

מנהגים והידורים שקיבלו מאבותיהם, אלא שכל זה טוב 

ויפה רק בביתם הפרטי, אולם כשיהודים יושבים יחדיו יש 

להשאיר את החומרות וההידורים בחוץ. 

בכך ביאר אותו צדיק וקדוש פרק במוסר ובהלכות 

חסידות, שלא יבואו להחמיר יתר על המידה במקהלות 

עם, אלא יש להיכלל בתוך עדת בני ישראל ולא להיות 

פורש מן הציבור.

סדר היום בבית רבנו

ראיתי אצל רבנו שכשהיה מקבל על עצמו ארבע מיתות 

בית דין, היה נראה כלהבת אש בוערת והיה יפה לשמוע 

אותו בשעה שקיבל על עצמו סדר המרכבה. רבנו נהג 

לקום בין השעה חמש לשש לפנות בוקר, ולאחר סדר 

אמירת ברכת התורה היה אומר את כל סדר המרכבה 

בצעקות גדולות ושמעוהו רוקע ברגליו בהתלהבות יתירה.

עבודת השי"ת של רבנו היתה מופלאה ומיוחדת אשר לא 

רואים דוגמתה. את סדר יומו היה מתחיל בכל יום לפנות 

בוקר מהשעה חמש או שש. אשרי אוזן שמעה את ברכות 

השחר וברכת התורה יוצאים מפי קדשו, והיו לשם דבר 

בקרב אנשי ירושלים של מעלה.  

בכל שני וחמישי היה עולה לתורה וקרא בתורה באופן 

נפלא, ואמר את הקדיש שלאחר קריאת התורה בדביקות 

עצומה. ובכלל, כל דבר שבקדושה היה אצלו ביקוד אש, 

ולדוגמה קידוש לבנה היה אצלו כמו קידוש של ליל שבת 

קודש, וכן ב'עלינו לשבח' שאחרי קידוש לבנה והקדיש 

שאחריה, שהיה אומרו מתוך השתפכות הנפש ובאריכות 

גדולה. ראו אצלו עבודה גדולה ועצומה.   

פעם לעת זקנותו שמעו איך רבנו מעיד על עצמו בהאי 

לישנא: "חובתו של כל יהודי לנהוג את כל אורחותיו על 

פי הנפסק בשו"ע, ומאחר שכן הרי משתדל אני בכל כוחי 

לעשות כך, ובסייעתא דשמיא עלתה בידינו לשום אורחותינו 

לקיים הכל, אולם לגבי התפילה בזמן התפילה, על אף כל 

השתדלויותיי מידי יום ביומו לא עולה בידי לקיימו כפסק 

השו"ע, אולם זאת נחמתי שלכל הפחות זמן חצות )שו"ע 

סי' פ"ט סעיף מ'( עלתה בידי כל השנים לקיימו".

כשערך רבנו את הספר הק' 'סדר היום' בעזרת בנו 

אדמו"ר ה'להבת דוד' זצוק"ל מביאלה בני-ברק, ביקש 

ממני שאני אכתוב ואערוך את חלק ההלכות שם, ואכן 

קיימתי את אשר פקדני. כמו כן ביקש ממני, שאערוך סדר 

וקיצור מהלכות יו"ד ח"ב וציווה להכניסם בסוף הספר 

הק' 'תולדות אדם'.                                                             

חלוקת לחם ושום

מרבנו זי"ע למדתי את מנהג חלוקת הלחם השחור 

באושפיזא דיוסף קדישא בחג הסוכות. פעם בעריכת 

שולחנו הטהור לרגל אושפיזא דיוסף, הגיש לי חתיכת לחם 

שחור וביקש שאני אחלק לאחרים, היות ושמי הוא יוסף. 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בציון רבנו זי"ע ביום ההילולא כ"ק מרן אדמו"ר מפוריסוב שליט"א ברקידה של מצווה 

הספה"ק עטרה לראש צדיק מהדורא קמא, להרה"ק רבי יעקב צבי מפוריסוב זי"ע 
נכד רבינו היהודי הקדוש זי"ע



יטיח

כמו כן, מנהג חלוקת השום בסעודת מלוה מלכה, לקחתי 

מרבנו זי"ע שנהג כן, על פי הבעש"ט הק' זי"ע שהוא 

מסוגל לישועות ולהצלחה.

                                                       

ימים נוראים בצל הקודש

זכיתי להיות אצל רבנו בימים הנוראים ולחזות בעבודת 

הקודש וכן בשעת הנענועים בחג הסוכות. בראש השנה 

קודם תקיעת השופר היה אומר את לימוד הזכות המובא 

בספר הק' 'תנא דבי אליהו', שם מלמד אליהו הנביא זכור 

לטוב זכות על כלל ישראל, והיה אומר את הנאמר שם 

מתוך בכיות וצעקות.  

זכות הצדיקים

פעם ביקש רבנו זי"ע שנבוא עמו להתפלל תפילת מנחה 

בקבר רחל ואמר לנו להביא עמנו את הטלית ותפילין. רבנו 

עבר לפני העמוד להתפלל תפילת מנחה בכל הכוונות, 

ולאחר מכן אמר את המדרש שאמר הקב"ה לרחל אמנו 

ע"ה: "בעבורך רחל אני מחזירם לגבולם", וצעק צעקות 

גדולות ומתוך בכיות נוראות.

רבנו נהג לומר תמיד מה שכתב הרה"ק ה'תפארת שלמה' 

זי"ע על הפסוק )בראשית יח, כב( 'אברהם עודנו עומד 

לפני השם', שהצדיקים - בתפילתם ובעבודתם - עודם 

עומדים היום ומבקשים מלפני ה' רחמים על כלל ישראל, 

ואף הוא זי"ע היה מבקש תמיד שהצדיקים יעוררו רחמים 

על כלל ישראל.  

צדיק אמת

הגה"ק מקלויזנבורג זי"ע אמר פעם על רבנו זי"ע שהוא 

מה-ל"ו צדיקים שבדור. פעם אחת בעת צרה, צעק הגה"ק 

מקלויזנבורג זי"ע: "היכן הם ה-ל"ו צדיקים? מדוע הם 

שותקים?" וגמר אומר: "אחד מהם אני מכיר, הוא הרבי 

מביאלה".

ידיים מוכיחות

רבנו זי"ע היה מברך ואומר שיש לקבל את התורה 

בשתי ידיים, כלשון הכתוב )משלי ג, טז( "אורך ימים 

בימינה ובשמאלה עושר וכבוד". 

סדר היום

רבנו זי"ע פירש את התרגום על הפסוק )שמות כא, א( 

'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם' – 'ואלין דיניא די 

תסדר קדמיהון', ופירש בזה שאמר הקב"ה למשה רבנו 

ע"ה שיאמר לבני ישראל, שיהיו הכל בסדר דברים בתורה 

ובעבודה, והכל על פי סדר מסודר. וכך צריך שיהיה לאדם 

סדר היום מסודר אשר על פיו ינהג במשך היום, וכ"ק 

אאמו"ר זי"ע נהג לעשות לעצמו כל יום סדר יום לכל 

שעות היום הבא, וכן בכל מוצש"ק לכל השבוע הבא.

              

סנדקאות

עובדא הווה שאחד כיבד את רבנו זי"ע בסנדקאות, 

אבל אחר-כך נדחף אחד מבני המשפחה וביקש שרבנו 

יוותר על הסנדקאות, אולם רבנו לא הסכים לוותר על זה. 

אצל צדיקים רבים ראו זאת שביקשו סנדקאות וכוונתם 

היתה לטובת הרך הנימול, ומעשה דומה היה אף אצל 

הגה"ק ה'חזון איש' זי"ע וגם הוא לא וויתר בשום אופן 

על הסדנקאות. 

              

לב נשבר

רבנו זי"ע אמר בשם אחד הצדיקים על הפסוק )בראשית 

מב, א( 'וירא יעקב כי יש שבר במצרים', כי יש לב נשבר 

במצרים, שראה ברוח קדשו את יוסף הצדיק שהוא היה 

בחינת לב נשבר במצרים ערוות הארץ. 

תיקוני נשמות

סיפרתי פעם לפני רבנו, מעשה שהיה בימי הרה"ק 

ה'אביר יעקב' מסאדיגורה זי"ע, שחלה בנו בכורו של 

הרה"ק ה'פחד יצחק' מבאיאן זי"ע והוצרך לעבור ניתוח 

אך סירב. באו וסיפרו זאת לפני ה'אביר יעקב' וביקשו 

ממנו שיעלה אליו על מנת לשכנעו לעשות את הניתוח. 

עלה הרה"ק ה'אביר יעקב' לביתו של החולה, וכשפתח 

את דלת חדרו ראה שם את דודו הרה"ק ה'פחד יצחק' 

זי"ע שהיה כבר בעלמא דקשוט והנה הוא עומד על יד 

מיטת בנו החולה. סגר ה'אביר יעקב' את הדלת והמתין 

בחוץ, כעבור זמן מה פתח שוב את הדלת והמתין, ובפעם 

השלישית כשפתח את הדלת ראה שנעלמה דמות דודו. אז 

נכנס ושוחח עם החולה והשפיע עליו לעבור את הניתוח. 

מעשה זה סיפר לי הרה"ק ה'אביר יעקב' זי"ע בעצמו, 

מתוך פשטות כאילו ראיית נשמות היא דבר של מה בכך. 

כשסיימתי לספר עובדא זו, הגיב רבנו זי"ע: "נו, מ'זעהט א 

מאל א נשמה", והיינו שאף אצל רבנו זי"ע לא היה הדבר 

בגדר חידוש, ואז הבנתי שגם הוא מאותם צדיקים הרואים 

נשמות.  

להינצל מחיצונים

כשאדם מחזיר הכל מאליו יתברך ומוסר הכל אליו 

יתברך, כמו שנהג תמיד לומר רבנו זי"ע, שהאדם צריך 

ליתן הכל להקב"ה ואז אין להם אחיזה, כי כשהאדם מחזיר 

הכל אליו יתברך הוא יודע שזה לא שלו, אלא כל מה 

שיש לו ברוחניות וגשמיות הכל מתנה מהקב"ה ואין לו 

במה להתגאות, כל מחשבה שהאדם מתגאה בה או שיש 

לו רגש בה, החיצונים נמצאים שם תיכף ומיד, לכן העצה 

לבטלם היא על ידי שמחזיר הכל להשי"ת. 

רבנו זי"ע נהג לומר שכאשר האדם איננו נקי מהחטאים 

ומהפגמים שלו, אזי כשהוא מקיים מצוה או לומד תורה או 

מתפלל, באים הסטרא-אחרא וחוטפים ממנו זאת הימנו, 

א"כ מהי העצה שלא יחטפו ממנו את התורה והתפילה 

והמצוות? העצה לכך היא למסור הכל להשי"ת כפי שביארנו 

שכאשר מוסרים הכל להשי"ת אין מבקשים שום שכר 

עבור זה, אלא מוסרים הכל עבור השכינה הקדושה – אז 

אין להם שום שליטה ואינם יכולים לקחת מאומה מהתורה 

ומהמצוות, וכך מרוויחים שני דברים, ראשית שהם אינם 

חוטפים, ושנית שיש בכך עזר לשכינה הקדושה. 

מצוות מיוחדות

היו לו לרבנו זי"ע מצוות מיוחדות: בכל יום נהג לשחוט 

עוף על מנת לקיים מצוות כיסוי הדם, וכמדומני שנהג 

כך במשך חמש עשרה שנה בכל יום, ואת הברכה אמר 

מתוך התלהבות עצומה עד שרעדו אמות הסיפים ממש. 

מובא בזוה"ק שיש במצוה מיוחדת זו עניין גדול. 

כמו כן בכל יום ויום קיים את המצווה של מאזני צדק 

– והיה שוקל סוכר ומוכרו, ויהודי אחד היה בא באופן 

קבוע לקנות ממנו קילו גרם סוכר בכל יום ויום, והיה 

שוקלו במשקל על מנת לוודא שהמשקל מדוקדק לקיים 

בזה מצוות "מאזני צדק".

בכל שבוע קנה סכין חדש על מנת להטבילו ולומר 

את הברכה על טבילת כלים. כך נהג רבנו זי"ע לחפש לו 

מצוות והיה רודף אחריהן ומקיימן מתוך חיות והתלהבות.

)ברכת יישר כח למכון 'דרכי צדק' - פוריסוב על סיועם בהכנת המאמר(



כאכ

דבריהם הם זכרונם

ילקוט סיפורי קודש שנשמעו מפי כ”ק אדמו”ר מפוריסוב שליט”א מה ששמע 
מפי קדשו של רבנו הק’ ה’קדושת חלקת יהושע’ זי”ע

שמעתי ממורי כבעת קבלת התורה

הרה"ק בעל 'תולדות יעקב יוסף' זי"ע, תלמידו הגדול 

של מרן אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, 

היה הראשון שכתב תורת הבעל שם טוב הק' ופרסמו 

בעולם. כבר העיד עליו הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע 

שתורתו של בעל ה'תולדות' היא תורה מגן עדן. 

שמעתי מרבנו זי"ע ומפי זקני החסידים, מה שמפורסם 

כי הרה"ק רבי ייבי מאוסטרהא זי"ע, ביקש לדעת פשט על 

אחד ה'שמעתי ממורי' המובאים בספר הק' 'תולדות יעקב 

יוסף', הלך רבי ייבי אל ה'תולדות' הק' וביקש ממנו שיבאר 

לו פשט בזה. ה'תולדות' הק' שהיה כבר בימי זקנותו ושכב 

במיטתו, השיב לו: "אומר לך את הפשט כפי שקיבלתי 

ממורי הבעל שם טוב הקדוש", ומיד כשהחל ה'תולדות' 

הק' לומר את הפשט בזה, התמלא הבית מלא עשן וקולות 

וברקים, ומיטתו של הרה"ק ה'תולדות' התרוממה באוויר, 

והיה נראה שלהבת אש בבית. לאחר שסיים ה'תולדות' 

הק' לבאר הפשט בזה, ירדה מיטתו לארץ.

גדלות והשגות בעבודת ה'

סיפר רבנו זי"ע כי הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע היה 

מכבד אותו מאוד, יותר מגדר הרגיל והיה מלווה אותו 

עד החוץ, אף אם שהו שם בביתו מנהיגים ואדמו"רים 

נוספים. וסיפר, מפני מה היה הרה"ק מבעלזא מכבד אותו 

כל-כך, כי זקנו היהודי הקדוש זי"ע והרה"ק שר שלום 

מבעלזא זי"ע נסעו שניהם ללובלין והיו שם אצל החוזה 

הק' מלובלין זי"ע. היו עמם שם עוד בני עלייה והם ראו 

שהרה"ק מלובלין זי"ע מקרב את האנשים הפשוטים ביותר, 

את הכפריים ממש, המתנים לפניו את צרתם, זה שאין 

פרתו מספרת לו די צרכו חלב, והשני מתלונן שהנהר 

עולה על גדותיו ואי אפשר להעביר את הסחורות, וכך 

היה מקרב את פשוטי העם. 

דבר זה הפריע מאד לבני העלייה שהלכו ואמרו להחוזה 

הק' מלובלין זי"ע, שמאחר שהרבי מתעסק עם הפשוטים 

שבעם נמנע מהם לקבל ממנו מאומה במדרגות העבודה. 

נענה החוזה הק' מלובלין זי"ע ואמר: "אני מקבל כל אחד 

מישראל שבא אלי, רצונכם לקבל השגות בעבודת השי"ת? 

הנה, יש לפניכם כאן בבית המדרש, היהודי הקדוש, לכו 

אליו ואצלו תוכלו לקבל השגות בעבודת השי"ת". עמד 

הרה"ק רבי שלום מבעלזא והלך אל היהודי הקדוש זי"ע, 

וכמוהו עשו בני עלייה נוספים. 

סיים הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע את ההסבר, בהוסיפו 

שהרה"ק מבעלזא הוא תלמיד של היהודי הקדוש זי"ע, 

ואמר: "מאחר שהסבא שלכם קירב את הסבא שלי, אף 

אני אקרב אתכם"... כך הסביר רבנו בענוות חן מדוע היה 

מקרב אותו כל-כך הרה"ק מבעלזא.

הכנה לתפילה של היהודי הקדוש

שמעתי מפי רבנו זי"ע שסיפר, שהיו להיהודי הקדוש 

תלמידים גדולים, למדנים מופלגים, ובכל בוקר נהג 

לומר שיעור בעמקות ובעיון גדול, החל משעת חצות 

ועד אשמורת הבוקר, עד שהיה מגיע זמן תפילה. בשיעור 

הזה היה מדבר גם בענייני עבודת השי"ת. 

לעיתים היו רואים שבאמצע דבריו עמדו שערות ראשו 

והזדקפו עד שכיפתו עלתה וירדה, או אז הבינו שהוא נכנס 

אז לפחד ה' גדול עד מאד והוא מכין את עצמו לתפילה, 

והיו נפשטים אחד אחד ממנו. כך היה מכין את עצמו כל 

יום לתפילה. ופעם היה שנכנס לדביקות גדולה ופחד גדול 

ונשמטו ממנו, ואז נסתלק מן העולם. גם בין חסידי לעלוב 

מקובל סיפור זה.

כמובן שאין זה דבר של מה בכך להשיג מדרגות שכאלה 

ביראת ה', והיו צדיקים גדולים יחידים יחידי סגולה, שזכו 

להגיע למדרגה הזו בשבת קודש, אולם להגיע לכך בימות 

החול הרגילים, הרי זה דבר שאינו בנמצא כלל. מובן 

מאליו שמדרגות כגון אלו אינם לאנשים כערכנו כלל.

 

שבת אחים גם יחד

סיפר רבנו זי"ע, על נשמה אחת שבאה אל הרה"ק בעל 

'מאור עינים' זי"ע מטשערנאביל, על מנת שיתקן אותה. 

שאל הרה”ק ה’מאור עיניים’ את הנשמה, האם ישבה פעם 

עם יהודים יחדיו בצוותא בליל שבת או בשבת בסעודה 

שלישית? והשיבה הנשמה, לא. אמר הרה"ק: "אם כך, אין 

ביכולתי לפעול למענך, אם היה אותו אדם יושב לכל הפחות 

פעם אחת עם יהודים בצוותא בשבת , היה זוכה לתיקון".

תענוג של שבת

רבנו זי"ע היה מקפיד לאכול מאכל ה'מייערן צימעס' 

בליל שבת. לעת זקנותו חלה במחלת הצוקער, וביקש 

אחד ממשמשיו למנוע  ממנו לאכול זאת, ענה ואמר: "איך 

אתה מבקש למנוע אותי מכך? הא אמרו במדרש שתענוג 

אחד של שבת שווה כאלף תעניות".

 

מאכל 'פערפיל' בשבת

רבנו זי"ע היה מאוד מחשיב את מאכל ה'פערפיל' 

)פתיתים( הנאכל עם הבשר בליל שבת קודש, והיה נוהם 

ברגש קודש: "דעם בעש"ט הק' צימעס" )כידוע שהבעש"ט 

הק' זי"ע התקין מאכל זה משום מעשה שהיה(.

פעם אירע בליל שבת קודש, לא היה בביתי בליל שבת 

מאכל ה'פערפיל', ואחר כך כשהייתי אצל שולחנו הטהור 

של רבנו זי"ע, חילק שיריים ודרכו היתה לחלק בכל ליל 

שבת ליושבים בסמיכות אצלו שיריים של מאכל ה'קישקע', 

ואת ה'פערפיל' היה שולח אל היושבים רחוק יותר. 

חשבתי אז במחשבתי, הלוואי שהיה נותן לי ממאכל 

ה'פערפיל', מאחר שלא היה לי באותה שבת והרי אצל הרבי 

היתה חשיבות מיוחדת למאכל הזה... והנה תיכף כשחשבתי 

כך, תפס רבנו כף של 'פערפיל' ושינה מדרכו והושיט אלי 

את הכף שאוכל מאכל ה'פערפיל', וראיתי במוחש תפיסת 

מחשבה אצל רבנו זי"ע.

 

אני לדודי ודודי לי

ידיד נפש אב הרחמן משוך עבדך אל רצונך. רבנו 

זי"ע נהג לספר משל מהרה"ק אור שבעת הימים הבעל 

שם טוב הק' זי"ע אודות מלך רם שעשה שמחה לאחד 

מבניו, והכריז בכל מקומות ממשלתו שיבואו לקחת חבל 

בשמחתו, ויתנו לכל אחד מה שיבקש. כמובן שהגיעו 

למשתה אלפים ורבבות, והמלך העמיד שומרים מיוחדים 

לקבל את פני הבאים ולתת לכל אחד את מבוקשו. היו 

כאלו שביקשו ליהנות מכלי הזמר והנגינה של המלכות, 

אחרים ביקשו לטעום מהמאכלים המיוחדים של המלך, 

והיו כאלה שביקשו כסף וזהב מאוצרות המלך. 

בין כל הקהל הגיע עני אחד, מעוטף בבלויי סחבות ומגודל 

שער, נדחק פנימה ושטח בקשתו לפני השומרים שרצונו 

לדבר עם המלך פנים אל פנים. השיבוהו השומרים שדבר 

זה לא ניתן, ובפרט כי לפי מראיתו אין זה לפי כבודו של 

החל  המלך. 

לצעוק  העני 

הרי  ולטעון, 

המלך הבטיח 

לכל  שיינתן 

י  פ כ ד  ח א

ו  ש ק ו ב מ

הוא  ורצוני 

לראות את פני 

עקב  המלך. 

כך התעוררה 

ה  מ ו ה מ

ה  ע י ג ה ש

לאוזני המלך, 

ת  ל א ש ל ו

ל  ע ך  ל מ ה

פשר המהומה, 

שיברו באזניו את דברי העני העומד בפתח. אמר המלך 

שצדקו דברי העני וצריך למלא משאלתו, אך מכיוון שאין 

זה לכבודו של המלך לשוחח עם איש שמראהו שפל, הרי 

עליו להתלבש תחילה בבגדים ראויים ולגלח שערותיו 

מפני כבוד המלכות, ואחר כך יוכל לראות את פניו. 

לאחר שנכנס לפני המלך, שאל אותו המלך מה רצונו. 

השיב העני לפני המלך: "אין חפצי בכסף וזהב או במאכלים 

וכדומה, כל רצוני הוא שיינתן לי הרשות לדבר עם המלך 

בכל עת שאחפוץ". כיון שהבטיח המלך שימלא משאלות 

כל אחד, הסכים המלך גם לכך ונתן לו את האישור לכך.

בזה ביאר הבעש"ט הק' את הפסוק שאמר דוד המלך 

)תהלים קט, א( 'תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך 

שיחו', עני זו כנסת ישראל הנמצאת בגלות ומעוטפים 

בצרות והם משולים לאותו עני המעוטף בצרה, וכל תפילתם 

היא לפני ה' ישפוך שיחו, כי כל חפצם שיזכו לגשת לפני 

ה' ולשפוך לפניו שיחם. 

זה היה גם מעלת ישראל ביום השבת, שביום הזה 

הכריז הקב"ה שיבואו ישראל לשמוח בשמחתו ובקדושת 

היום, וכל מי שרוצה יבוא וייטול וימלאו בקשתם. הרי בני 

ישראל הם אנשים המבינים שעליהם לנצל את יום השבת 

וקדושתו, להתקרב אל המלך ולא ישימו לבם אל המאכל 

והמשתה, אלא אל קרבת ה' לבוא לפני המלך להתחנן 

לו שיזכו להתקרב אליו ולהיות קרוב אליו בכל ימות 

השבוע. וביותר בעת רצון שהיא בעת רעוא דרעוין, כמו 

שאמרו בזוהר הקרוש )ח"ב דף פ"ח ע"ב( שרשב"י אמר 

לבנו, שבשבת במנחה, כל תפילה שמתפללים מתקבלת 

למעלה, לפי שהיא עת רעוא דרעוין בקשתם של ישראל 

ביום השבת, תפילתם של ישראל שרצונם להיות קרוב 

אל ה' ולזכות להתפלל לפניו ולהתקרב אליו.



כגכב

מאמר 

ראשון

בסדרה

תמוז תרצ"ט בעיירה גור מתקיים כ"א 

אירוע בר המצוה לבחור פנחס 

מנחם בן זקוניו של האדמו"ר בעל 

האמרי אמת זי"ע, מי שעתיד להתפרסם כאדמו"ר בעל 

הפני מנחם זי"ע מגור.

במהלך בר המצוה דורש האמרי אמת לכבוד בר המצוה 

ובתוך כדי הדרשה הוא אומר "עת צרה היא ליעקב גזירה 

קשה נגזרה על כלל ישראל, מרן היהודי הקדוש זי"ע אמר 

שכאשר יש עת צרה יעלו על הציון שלו עם ספר תורה 

והוא מבטיח כי יפעלו ישועות גדולות, על כן תיכף ומיד 

אחרי בר המצוה נעלה לציונו הקדוש בעיר פשיסחא".

הדברים נפלו על השומעים בתדהמה גדולה, ידוע היה 

בגור כי אין עולים כלל על ציונים של אדמורי"ם שאינם 

בין החיים, מי שהיה נוהג לפקוד את הציונים בתדירות 

היה נקרא "א טויטער חסיד" )חסיד מת( עד כדי כך הגיעו 

הדברים שלאחר המלחמה כשהיה ניתן כבר להגיע לפולין, 

חפשו חסידי גור את ציון החידושי הרי"ם שהיה בעיירה 

גור, מספר חסידים נכנסו אל הפני מנחם ושאלו אותו 

היכן ממוקם הציון,ענה הרבי שאינו יודע כי על אף שגרו 

בעיירה גור לא עלו אף פעם אל הציון, וכאן מורה הרבי 

שכולם יעלו אל הציון.

השמועה עברה מפה לאוזן, מספר חסידים אף שיערו 

שהרבי התכוון למטורף ששולט בגרמניה, ותיכף ומיד אחרי 

בר המצוה נתפסו כל העגלות שהיו בגור ונסעו לכיוון 

פשיסחא, הדרכים היו מלאות בעגלות ובאנשים שהלכו 

רגלית עד פשיסחא. כשיצא הרבי מהציון אמר "תפילה 

עושה מחצה, חצי מהגזירה הצלחתי לבטל והחצי השני 

יעזור להם השי"ת".

אחד מן הניצולים היה מרן בעל הקדושת חלקת יהושע 

זי"ע, דרך חתחתים קשה עבר רבינו, ופעמים רבות אף 

היה כפסע בינו לבין המות, אך שני מלאכי השרת שמרו 

עליו, וכפי שאמר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א השי"ת השאיר 

לאחר המלחמה צדיקים ספורים כדי שכאשר יהודי שומע 

או קורא ספורי צדיקים יוכל לשער בדעתו מעט לאיזה 

מדריגה יכולים צדיקים להגיע, וב"ה זכינו לאורו עוד 

כמעט ארבעים שנים לאחר המלחמה.

שש וחצי שנים לפני כן בגרמניה עלה לשלטון היטלר 

ימ"ש, היהודים בגרמניה התחילו לסבול צרות וגזירות 

קשות, חמש שנים לאחר מכן בט' אדר תרח"צ סיפח היטלר 

את אוסטריה לגרמניה וגם יהודי אוסטריה התחילו לסבול 

צרות וגזירות קשות, לאחר מכן קיבל היטלר מידי מעצמות 

העולם גם חלק מצ'כוסלובקיה, והשתלט על כולה, וכאן 

הוא אמר שכבר לא ידרוש יותר שטחים עבור גרמניה.

בי"ז אלול תרצ"ט פלשו כוחות הצבא הגרמני הוורמאכט 

לפולין משלושה כיוונים, הצבא הגרמני היה גדול מתקדם 

וחדיש בהרבה מזה של הפולנים וקווי ההגנה הפולנים 

קרסו כמגדל קלפים, תוך שבוע הגיעו הנאצים לעיר 

הבירה הפולנית ורשה, שם ניסו הפולנים להשיב מלחמה 

שערה ואף הצליחו מעט לגרום לגרמנים לסגת אחורה, 

אך כל זה החזיק מעט מאד ימים, והנאצים הצליחו להגיע 

עד ורשה והפציצו אותה קשות, ולאחר כשבועיים ביום 

ד' תשרי ת"ש צום גדליה נדחה תקפו הרוסים את פולין 

מהצד המזרחי, אז כבר לא היו לפולנים שום סיכויים 

להלחם, ובי"ט תשרי נכנעו הפולנים ופולין נעלמה מהמפה. 

על פי הסכם ריבנטרופ מולוטוב )נקרא כך על שם שני שרי החוץ 

שחתמו על ההסכם( שנחתם בין רוסיה וגרמניה התחלקה פולין 

לשניים חלקה המערבי היה שייך מהיום לגרמניה וחלקה 

המזרחי לרוסיה.

רבינו בשדליץ

רבינו התגורר באותה עת בעיר שדליץ בה התגוררו 

למעלה מ-15,000 יהודים, ביום ד' כ"ג אלול תרצ"ט 

הפציצו הנאצים את העיר ורבינו יחד עם כל משפחתו יצאו 

אל מחוץ לעיר שם היו מטעי תפוחים אגסים ודובדבנים 

ושם תפסו הם ורבים מתושבי העיר מחסה מפני הפצצות 

הגרמנים.

לקראת שבת סליחות כ"ו אלול חזר רבינו לביתו, תפלת 

ליל התנהלה בבית המדרש בתריסים מוגפים ובאורות 

מעומעמים, את סעודת חקל תפוחין קדישין ערך רבינו 

בביתו ולא בבית המדרש, במהלכה הופיעו בבית רבינו 

יהודים רבים וביניהם שלושה חיילים יהודים ששירתו 

בצבא בפולני, אשר הרבי היה עבורם מקור לנוחם ורגיעה 

בזמנים קשים אלה. תפילת שחרית התקיימה כותיקין 

כדי לסיים את התפילה מוקדם, ושיספיקו הציבור להגיע 

למקומות המסתור לפני שיתחילו ההפצצות, לקראת סיום 

קריאת התורה התחילה הפצצה קשה במיוחד על העיר, 

וכל העיר היתה לחרדת אלקים.

רבינו ומשפחתו יצאו לגן גדול בקרבת מקום, ורבינו אף 

מצא שם ביתן קטן ונכנס אליו להשלים את תפילת מוסף, 

הרבנית התחננה אליו שיצא מן הביתן כי הוא עלול להיות 

ישראל משה טויסיג



כהכד

יעד להפצצות, אבל רבינו היה שקוע בתפילתו וגם לאחר 

מכן אמר שצריך הוא לסעוד את סעודת צפרא דשבתא, 

ורק לאחר מכן יצא רבינו מן הביתן אל עבר העצים.

בשעות אחר הצהרים נפלה פצצה על בית המדרש 

והוא התחיל לעלות באש, מספר יהודים מסרו את נפשם 

להציל את ספרי התורה, אבל מלבדם בית המדרש על כל 

תכולתו וגם בית הרבי הסמוך עלו באש ולא נותר מהם 

מאומה, לאחר מעשה התברר כי השי"ת סובב דבר זה 

מראש, ואחד הסיבות להסכמת רבינו לעזוב את שדליץ 

היתה העובדה שבית המדרש שלו על כל הירושות מזקניו 

כבר בין כה לא היו קיימים.

כיוון שהרבי נותר ללא קורת גג לראשו, הלכו רבינו 

ומשפחתו בהליכה רגלית כשאליהם מצטרפים יהודים 

נוספים לכפר הסמוך לשדליץ אליו לא הגיעו הפצצות 

הגרמנים, שם היה גר גוי פולני שהיה בקשרי ידידות 

הדוקים עם אחד מחסידי רבינו, הוא פתח את דלתות ביתו 

בפני רבינו ולבני הרבי ושאר הפליטים נתן לשהות באסם.

ימים נוראים בצל המלחמה

במוצאי שבת סליחות נכנסו הנאצים לעיר שדליץ 

וההפצצות פסקו, גודל רשעותם עדיין לא נודעה לציבור, 

וכל מלאכת השמדת היהודים עדיין לא החלה, וכיון שחלפה 

הסכנה המיידית ביקש רבינו כי ברצונו לשהות בימים 

הנוראים בעיר שדליץ, ולעשות את החגים בין יהודים ולא 

בבית הגוי, ואכן הרבי חזר 

לשדליץ, בית המדרש ובית 

ונשרפו  הרבי אמנם חרבו 

בעת ההפצצות, אבל מיד 

נמצא משכן לרבי בבית יהודי 

בשם ר' צבי הירש קאזניץ, 

מחסידי  היה  לא  שאמנם 

ביאלא אך פעם אחת נושע 

בזכות רבינו ונעשה לאחד 

העמיד  ומיד  ממקורביו, 

לרשות רבינו את ביתו וגם 

הקצה לו חדר לתפילה.

הנאצים נכנסו לעיר והתחילו לקיים את ההלכה ש"עשיו 

שונא ליעקב" בהידור רב, הדרך להשמדת המוני היהודים 

עדיין לא היתה ידועה להם, אבל ההתעללות ביהודים 

כבר היתה קיימת בגרמניה בזעיר אנפין, וכאן אצל יהודי 

פולין התגלתה אכזריותם במלא עוזה, היהודים קיימו 

בעצמם את הפסוק לך עמי בא בחדריך, אבל פה ושם 

נאלצו לצאת מהבתים.

בערב יום טוב ביקש הרבי מהגבאי ר' אשר זעליג המלמד 

שיצא לשאוב מים מהבאר לנטילת ידים, בדרך פגש 

באחד משליחי מלאך המות והלה מצא מקום להראות 

את אכזריותו, הוא החל לקלל ולגדף את ר' אשר זעליג 

ולא נתקררה דעתו עד ששלף מספרים וגזר חצי מזקנו. 

מושפל ומוכה נכנס ר' אשר זעליג אל רבינו כשכולו 

מזועזע מאיבוד הדיקנא קדישא שלו את הבכיות שלו 

שמעו למרחוק, ליבו של הרבי התחמץ מצער בראותו 

את אשר עולל הרשע, והוא ניחם את ר' אשר זעליג כי 

הדבר וודאי יעלה לו לכפרת עוונות, דבר שנדרש מאד 

בעיתות כאלו.

מיד אחרי ראש השנה התגלו בשדליץ שני גופות של 

חיילים גרמנים מתים, כולם ידעו כי הנאצים ימ"ש מגיבים 

על כל מקרה שכזה ביד ברזל קשה, ביום שני ה' בתשרי 

יצא אחד מבני רבינו לחצר הבית וראה מהומה גדולה 

בקצה הרחוב, הנאצים העלו עשרות גברים על גבי משאיות 

כשהם מופרדים מבני משפחותיהם ולאחר בירור קצר עלה 

כי הנאצים ימ"ש גזרו לעצור כל יהודי בין גילאי 16 ועד 

60 ולשלחו ליעד בלתי ידוע.

מפאת קוצר הזמן לא מצאו בני הבית דרך למלט את 

רבינו מן הסכנה, וכניסיון אחרון נשכב רבינו במיטתו 

כשהרבנית מעמידה סביבו מגש מלא בתרופות ומכשירים 

רפואיים ככל שעלה בידה. לאחר זמן קצר נכנסו הנאצים 

אל הבית והורו לרבינו להתלוות אליהם, לא הועילו כל 

תחנוני הרבנית וכל נסיונות השכנוע שבעלה חולה מאוד 

וכי אינו מסוגל אפילו לעמוד על רגליו, והרבי ונאלץ 

ללכת עם הרשעים.

הנאצים לקחו את כל תושבי העיר אל בית הסוהר המחוזי, 

כידוע היתה שנאתם הגדולה 

ביותר לרבנים ואדמורי"ם, 

הנאצים ימ"ש ביררו מי הם 

רבני העיר ונכבדיה והחלו 

ציוו  הם  בהם,  להתעלל 

נוסף  ועל אדם  על רבינו 

מנכבדי העיר שיקברו את 

גופות שני החיילים, כמו 

כן נצטווה רבינו לקבור את 

ראש העיר שמת בהפצצות, 

כוחותיו של הרבי לא עמדו 

לו לבצע פעולה זו, וזו הייתה 

הזדמנות לקלגסי האס אס לכלות בו את זעמם והם הפליאו 

בו את מכותיהם ואף גזזו חצי מזקנו.

לאחר זמן קצר ציוו הנצים על כולם להסתדר בשורות של 

ששה אנשים, והתחילו להצעיד אותם אל העיר ונגרובה, 

מרחק של כעשרים קילומטר, במהלכה אף נורה רבינו 

ברגלו, הרבי שסבל רבות מידי המרצחים בהיותו ממנהיגי 

העדה, ובנוסף לזאת אף נמנע מלאכול את מאכלי הטריפה 

שנתנו הנאצים ליהודים, ומן הסתם היה סבור כי על פי 

דרך הטבע אין סיכוי שיגיע חי לונגרובה, ניצל רגע של 

היסח הדעת מצד החייל שעמד לידו, וקפץ לחצר שהיתה 

לידם, כדרכם ירו הנאצים לעבר הרבי 

והכדורים שרקו סביבו, אך כפי שנראה 

בהמשך לא היתה זו הפעם היחידה 

שהכדורים פילסו לעצמם דרך סביב 

הרבי.

הרבי נכנס לבנין סמוך, ועלה לעבר 

הקומה השניה ודפק על אחת הדלתות, 

בהשגחה פרטית פתחה את הדלת "חנה 

די בעקערי" )חנה האופה(, שנמנתה על 

חסידי ביאלא, היא העלתה את רבינו 

לעבר עלית הגג, שם מצא הרבי ארגז 

עץ  תפוחי  לאכסון  המיועד  גדול 

והסתתר בו, הנאצים דפקו בבית ואף 

ערכו בו חיפוש, אך הקב"ה סימא את 

עיניהם והם לא מצאו את הרבי.

על אף שהיה קשה מאד למצוא קמח 

ולחם, אצל חנה עקב עבודתה היה 

עדיין קמח, היא הביאה לרבנית מעט 

לחם על מנת שתגיש אותם לרבי שהיה שרוי בצום למעלה 

מיומיים, הרבי שמח מאד, אך סירב לאכול לפני שיתפלל.

כעת התאספו מספר מחסידי רבינו ובדקו מה ניתן 

לעשות כדי להציל את הרבי, לבסוף הוחלט כי רבינו 

יתחבא ביער בבית הרה"ח ר' אברהם קונסטנטינר, רבינו 

התחפש לאופה וכך אמרו לחיילים שהוא עובד חיוני 

הנצרך אף בימים אלו לצאת לעבודתו, ובבית זה שהה 

רבינו במהלך עשרת ימי תשובה ואף ביום כיפור עד 

יציאתו מן העיר בהושענא רבא.

הבריחה לרוסיה

בערב סוכות הגיעו חילות הרוסים לעיר שדליץ והגרמנים 

פינו את העיר ללא קרב, וכך היה המעשה, בהסכם שחתמו 

ביניהם רוסיה וגרמניה נכתב כי פולין תחולק לשנים, 

חלקה המזרחי הקרוב יותר לרוסיה יהיה שייך לרוסיה, 

וחלקה המערבי הקרוב יותר לגרמניה יהיה שייך לגרמניה, 

אך כאן הופיעו חילוקי הדעות ובעוד הגרמנים טענו שקו 

הגבול אמור להיות משני עברי נהר הבוג, דרשו הרוסים 

כי נהר הויסלה הקרוב יותר לגרמניה, היטלר ימ"ש לא 

רצה מסיבותיו שלו בשלב זה להילחם ברוסים, ולכן הורה 

לצבאו לסגת עד הויסלה, אך בתוך מספר ימים הוסכם 

בין הצדדים שאכן נהר הבוג יהיה קו הגבול. העיר שדליץ 

נמצאת בין הבוג לויסלה, ואכן הרוסים נכנסו אליה לזמן 

מועט, אך לאחר מספר ימים הודיעו הרוסים לכל תושבי 

העיר כי הם עוזבים את שדליץ וכל המעוניינים בכך 

יכולים להצטרף אליהם.

ההתלבטות היתה קשה מאד, מחד גיסא היו הגרמנים 

שכולם כבר סבלו תחת ידיהם, אך עדיין לא נודעה כל 

רשעותם, ומאידך גיסא היו הרוסים שהיו 

רודפי הדת הגרועים ביותר, ואף לא נפלו 

באכזריותם מעמיתיהם הגרמנים, היה 

אחד מן הצדיקים שהורה להשאר בתחום 

השליטה הגרמנית, בהמליצו את מאמר 

חז"ל יהרג )על ידי הגרמנים( ואל יעבור )על 

ידי הרוסים(, וגם לפירוש המילה "יעבור" 

היו שני פירושים, א. לעבור על מצוות 

ד'. ב. לעבור את הגבול. רבינו יעץ לכל 

הפונים לנהוג כפי הבנתם, בעוד הוא 

עצמו על אף שכבר סבל מנחת זרועם 

של הגרמנים, העדיף לנקוט בכלל "שב 

ואל תעשה עדיף".

בתו הבכורה של רבינו מרת גיטל דרייזל 

ע"ה חששה מאד מן הגרמנים והפצירה 

ברבינו שיעזוב את העיר ויסע עם הרוסים, 

בתחילה לא הסכים רבינו לעזוב את העיר, 

אך בהושענא רבא אמר לבתו כי הוא 

מסכים אך ורק אם יספיקו לעלות על 

הרכבת של השעה שלש אחר הצהרים, כך שיספיקו להגיע 

לעיר סעמיאטיץ הנמצאת מעבר לגבול קודם התקדש 

ליל שמיני עצרת, וגם אז יסעו רק עד העיר סעמיאטיץ 

ולאחר החג ימשיכו בדרכם.

מהרגע שהביע רבינו את הסכמתו החלה מסכת ארוכה 

של שתדלנות והתרוצצויות על מנת להשיג עגלה במהירות 

כה גדולה, ולאחר עמל רב אכן חנתה העגלה בפתח הבית, 

ורבינו עלה על עליה כשאליו מתלוים רבים מן החסידים 

שקבלו את נסיעת הרבי כהוראה כללית והצטרפו אף הם 

לנסיעה ואף הלכו ברגל לתחנת הרכבת מרחק של כחצי 

שעה נסיעה בעגלה.

ברנוביץ

מחמת סיבות שונות התעכבה הרכבת ורבינו ראה את 

השקיעה המתקרבת כשהרכבת עדיין רחוקה מסעמיאטיץ 

כשני קילומטרים, וכפי שהיטיב להגדיר זאת בנו של 

רבינו האדמו"ר מביאלא רמת אהרן זי"ע הפחד שלו מפני 

חילול החג גבר על הפחד מנפילה מרכבת דוהרת. ובסמוך 

לשקיעה טיפס רבינו על חלון הרכבת וקפץ החוצה, הרבנית 

פרצה בצעקות כי בעלה נפל, ונהג הרכבת עצר את הרכבת 

ומשפחת הרבי ועוד יהודים שחששו אף הם מחילול יום 

טוב, ניצלו גם הם את הרגע וירדו מהרכבת.

על אף שהרבי נחבל בעת הקפיצה, שרתה השמחה על 

פניו על שלא נכשל בחילול יום טוב, הוא הלך לכפר סמוך 

כשבניו תומכים בו לבל יפול, בכפר מצאו מנין יהודים 

שעמדו כבר להתחיל בתפילת ערבית של שמיני עצרת, 

שמיני עצרת חל באותה שנה ביום חמישי, ורבינו נשאר 

בכפר גם בשמחת תורה וגם בשבת בראשית הסמוכה. ביום 

באו גויים בנחלתך: חיילים גרמנים ימ"ש מביטים בשריפת ביהכ"נ בשעדליץ

רבינו בשעדליץ



כזכו

ראשון עזב רבינו את הכפר ונסע אל העיר ברנוביץ שם 

התגורר גיסו הרה"ק ר' אלתר פרלוב האדמו"ר מקוידינוב 

הי"ד, בעלה של אחותו הרבנית מרת פערל הי"ד, בדרך 

אף חנו לילה בעיר סלונים אצל יהודי גומל חסד, שספק 

רב אם ידע את מי הוא זוכה לארח בביתו, ולמרחרת 

הגיעו לברנוביץ, שם שהה רבינו במשך כתשעה חדשים, 

בניו הגדולים האדמו"ר מביאלא פשיסחא זי"ע והאדמו"ר 

מביאלא רמת אהרן זי"ע אף נכנסו ללמוד בישיבתו של 

ר' אלחנן וסרמן הי"ד, עד שהרוסים סגרו את הישיבה.

בכ"ז תשרי יצאו הרוסים סופית משדליץ על פי ההסכם 

שסיכמו עם הגרמנים, ואז התברר גודל הנס שאירע 

לרבינו נוכח אכזריותם של הגרמנים שהמשיכו ביתר 

שאת בהתעמרות קשה ואף החלו בהשמדת כל היהודים 

שבפולין.

אמה של מלכות

מאד כאב לרבינו על כך שאמו 

האלמנה מרת חוה הי"ד מחברתו 

הטהורה של הרה"ק ר' ירחמיאל 

צבי משדליץ זי"ע נשארה בפולין, 

היא עברה בזמן המלחמה מלודז' 

אצל  התאכסנה  שם  לוורשה, 

גיסתה הרבנית מפארציווא הי"ד, 

הרבי הרבה לדבר על כך שצריך 

לראות כיצד לגאול את אמו מגיא 

הצלמוות בפולין.

הדבר לא היה כל כך הזוי, כיון 

שאת הגבול בין רוסיה לגרמניה 

קבע עכשיו נהר הבוג, והיו דייגים 

משני הצדדים שהיו רגילים לפני המלחמה לעבור את 

הנהר מדי יום ביומו, כעת דאגו דייגים אלה להבריח 

אנשים מצד לצד בכל לילה. על אף שדיברו על כך רבות 

היה ברור שהדבר מסוכן מאד, ביתו של רבינו מרת גיטל 

דרייזל ע"ה החליטה לעשות מעשה, היא ביררה כיצד 

עוברים את הגבול, ועד היכן יביאו אותה הדייגים, וכן 

את כל המסלול בהמשך הדרך.

היא ידעה שאם תבקש רשות או תודיע למישהו על 

תכניותיה, לא תקבל רשות והסכמה לדבר מעין זה, לכן 

הכינה לעצמה תרמיל ובו כל מה שהיתה צריכה, למחרת 

השכם בבוקר יצאה לדרכה המסוכנת, כשהיא משאירה 

מכתב בו היא מסבירה לאן נעלמה בימים אלו.

בלילה עצרה בעיר וולקוביסק שבבלרוס, שטח שהיה 

בשליטת רוסיה, הרכבת לנהר הבוג היה צפוי לצאת למחרת 

בבוקר, היא שכרה לעצמה חדר במלון והלכה לישון, 

למחרת בבוקר פתחה את הדלת ומול עיניה ראתה את 

דודה הרה"ק מקוידינוב הי"ד, היא ניסתה להסביר את 

עצמה, אבל הוא ממש הכריח אותה לחזור עימו לברנוביץ.

בחודש טבת הגיע בנו השני של רבינו מי שלימים נודע 

כאדמו"ר מביאלא רמת אהרן זי"ע לגיל מצוות, האירוע 

היה מאד צנוע והשתתפו בו כעשרים איש בלבד, שנים 

לאחר מכן דיבר הרבי על גודל חשיבות הענין, באומרו 

שדבר זה מוסיף רבות לשמחת המצוה שנדרש לבחור 

בעת קבלת עול מצוות.

בשבועות הראשונים פירנס הרבי מקוידינוב את משפחת 

רבינו, אך במשך הזמן ניסתה הרבנית להקל מעליו את 

הנטל והחלה למכור בדים. פעם בחודש היא היתה נוסעת 

לביאליסטוק, קונה שם בדים בזול ומוכרת אותם לקצינים 

רוסים, שהכינו מהם סדינים וציפיות. היא היתה לוקחת 

איתה את אחד מהבנים וקשרה 

על גופו את הבדים שקנתה, כדי 

שהשוטרים לא יגלו אותם. את 

הביאה  שהשתכרה  הרובלים 

הביתה ובזכותם לא ידעו רעב. 

היה אז חורף קשה. הקור והשלגים 

היו חזקים יותר ממה שהכירו 

לא  הכל  למרות  אך  בשדליץ. 

היתה הדאגה לקיום הפיזי אלא 

רק לקיום הרוחני. הרבי והרבנית 

ידעו שאין עתיד יהודי ברוסיה 

הקומוניסטית וחשבו איך לצאת 

ממנה.

ההגליה לסיביר

לאחר מספר חדשים נפתח פתח 

של תקוה השלטונות הרוסים תלו 

כרוזים ברחובות העיר כי כל הפליטים צריכים להירשם 

במשרדי הק.ג.ב. ואף מי שרוצה להגר למדינה אחרת 

חייב אף הוא להירשם, החשש היה גדול כי ידועה היתה 

"חיבתם" הגדולה של הרוסים כלפי כל מי שהיה חפץ 

להגר מרוסיה, אך מאידך אם ירשמו כתושבי רוסיה לא 

יוכלו לצאת מגיא הצלמות הזה לעולם, ואכן רבינו הכריע 

כי היות והוא בין כה וכה מחויב להרשם אצל הרוסים לכן 

נרשם להגירה לוילנא שבליטא, אשר היא היתה נחשבת 

כמדינה מיודדת עם רוסיה.

הרוסים ידעו שאם יתחילו לאסוף את היהודים ביום 

רגיל ימלטו להם חלק מן היהודים, ולכן התחכמו הרשעים 

ובליל שבת קודש פרשת חוקת ל' סיון ת"ש הופיעו חיילים 

רוסיים בעיר ברנוביץ שהיתה מלאה בפליטים, הם אסרו 

את כל הפליטים שלא ביקשו לקבל אזרחות רוסית, וכן 

את כל מי שהגיש בקשה להגירה מרוסיה לכל מקום 

שהוא בטענה שהוא אויב המשטר, והעלו אותם למשאיות, 

באמרם שהם מעבירים אותם למקום טוב יותר, וברוב 

טובם הרשו השלטונות לכל אדם לקחת עמו מטען של 

מאה קילוגרם.

לא היה אחד שהסתפק מה פירוש ה"מקום הטוב יותר" 

אליו מתכוונים הרוסים, המילה "סיביר" היתה ברורה 

כצהרים, מדיניות ההגליה של סטאלין 

ימ"ש לסיביר היתה סוד גלוי, השטח 

הקפוא הענק בן 13,100,000 הקמ"ר 

)77% משטח רוסיה, לשם השוואה קנדה המדינה 

השניה בגודלה היא רק 9,985,000 קמ"ר( שימש 

כבית הכלא הגדול של הרוסים.

אחות הרבי הלא היא הרבנית מקוידינוב 

הי"ד איבדה את עשתונותיה כשהבינה 

לאן לוקחים הרוסים את אחיה ומשפחתו, 

אך כשהתעשתה התחננה לפני הרבי 

שישאיר אצלה לפחות אחד מהילדים 

בטענה שהוא בנה, הרבי נטה להסכים 

אבל הרבנית התעקשה שבזמנים כאלה 

אין מחלקים את המשפחה. הרבנית אשת 

רבינו יחד עם ביתה הבכורה מרת גיטל 

דרייזל ע"ה הבינו את גודל השעה וארזו 

בגדי חורף ומוצרי מזון ככל שהשיגה ידם, 

ובעוד כולם עסוקים בעניינים הגשמיים, 

ובדברים הנצרכים לעת החורף שהיה 

עדיין רחוק, דאג רבינו לענייניו הרוחניים להם היה נצרך 

תיכף ומיד, הרבי לא התעניין באילו פריטי לבוש או דברי 

מאכל נוספים הוא יכול לקחת, והצטייד בגמרות עירובין 

ושבועות, בספה"ק נועם אלימלך ותנא דבי אליהו ובעוד 

ערימת ספרים מכובדת.

הרוסים ברצותם להסתיר את הגליית הפליטים ככל 

האפשר, הסיעו את היהודים לעבר שדה בו עברה מסילת 

הברזל, ושם נאלצו הפליטים להמתין עד אור הבוקר לביאת 

הרכבת, כשנודע לרבנית מקוידינוב על מקום המצאם 

נחפזה והגיעה אליהם ובידה מוצרי צריכה חיוניים נוספים.

לעיני בשר היה נראה כי גזירה נוראה זו נועדה לכלות 

את שארית הפליטה שנותרה מיהודי פולין, הגליה לסיביר 

פירושה הייתה מוות איטי וממושך, אך רבות מחשבות 

בלב איש ועצת השם היא תקום וכשנה לאחר מכן בכ"ז 

סיון תש"א פלשו הגרמנים לרוסיה והשמידו כתשעים 

אחוז מיהודיה, בהם גיסו של רבינו האדמו"ר מקוידינוב 

הי"ד שהתגורר בברנוביץ ועוד רבים אחרים, ולעומת 

זאת הנשלחים מזרחה לסיביר, על אף כל הקשיים והסבל 

הרב שהיה מנת חלקם, רוב הגולים שרדו את המלחמה 

ונשארו בחיים.

הרבי וכל שאר הגולים לא ידעו מכל זאת, בהיותם 

בסיביר היו מנותקים מכל ידע כלשהו, המפקדים לא 

טרחו לעדכן אותם במעט המידע שכן ידעו, התקשורת 

הרוסית עמדה לרשות המפלגה הקומוניסטית ודיווחה רק 

על הצלחות הרוסים, גם בימים שלא היה ברור אם רוסיה 

לא תפסיד במלחמה, אחד מהיהודים נודע מכל הנוראות 

כשזכה לצאת מסיביר ורצה לקנות סבון, המוכר הראה 

לו מדף שלם של סבון שנוצר משומן 

גופם של יהודים קדושים וטהורים, 

הוא קנה את כל הסבון שהיה ברשות 

המוכר וקבר אותם מיד.

הרכבות היו כמובן קרונות משא ללא 

מושבים או ספסלים, הרבנית סידרה 

לרבינו מקום ישיבה על התרמילים 

אנשים  רבינו  כששמע  שהכינה, 

מתלוננים על קושי המסע התבטא 

מספר פעמים "מען דארף אפקומען" 

כלומר צריך לקבל הכל באהבה.

בכל פעם שהרכבת עצרה בתחנה 

שאלו היהודים את החיילים מתי יגיעו 

למחוז חפצם, החיילים רק אמרו להם 

מחר מחרתיים ותו לא, פעם ביום היתה 

הרכבת עוצרת בתחנה כדי להצטייד 

בדלק, חלק מהנוסעים קבלו רשות לרדת תחת משמר 

כבד כמובן, ולקבל מעט מים ולחם ועוד תבשיל ממנו 

התנזרו רבינו וכל משפחתו, בהמשך הדרך נודע לגויי 

אותם האזורים כי נוסעי הרכבת מצויידים בלחם בכמות 

מספקת, ואף יש להם די לחם כדי למכור, והם עמדו 

ברציפים וקנו לחם תמורת ביצים וירקות שגיוונו מעט את 

התפריט הדל, דרכם גם נודע לנוסעים היכן הם נמצאים, 

וכשעברה ברכבת בויטבסק התרגש רבינו מאד ועורר 

רחמי שמים בזכות הרה"ק ר' מנחם מנדל מויטבסק זי"ע 

שהיה דר בעיר זו עד עלותו לארץ ישראל.

קרוב לחודש ארכה הנסיעה ברכבת, ולקראת סוף חודש 

תמוז הורדו הנוסעים מהרכבת ליד עיירה קטנה בשם אוטג 

שבמחוז סברדלובסק, שם הועמסו בצפיפות על אוניית 

מטען קטנה וחצו את נהר הפבדה, לאחר כארבעה ימים 

ירדו הנוסעים מהאוניה שם קיבלו את פניהם גלים גלים 

של יתושים מוצצי דם ששמחו וששו לעקוץ כל פיסת עור 

חשופה, גם כאן עדיין לא הגיעו היהודים אל המנוחה ולו 

הרגעית, והם נצטוו לעלות על סוסים ועגלות שיקחו אותם 

אל המחנה, גם המסע הזה נעשה בצפיפות יתר ובעליות 

נאלצו מספר נוסעים לרדת מן העגלה כדי להקל מעט על 

עבודת הסוס, ולעיתים אף נאלצו לעזור לו בדחיפת העגלה.

המשך יבוא אי"ה

בית הכנסת העתיק בשעדליץ

תמונת הפספורט של רבנו בעת המלחמה



כטכח

שאלה: ארבעה אנשים נכנסו לחנות רהיטים כדי לרכוש כסאות מטבח, המוכר נקב בסכום 
של 650 ₪ לשתי כסאות. ראובן הסכים ושילם מיד על הכסאות והלך לדרכו. שמעון 
החליט שהמחיר יקר והתווכח עם המוכר עד שהורידו ל 600 ₪, שילם והלך. כשהגיע תורו 
של לוי לשלם הוא שם לב שאין עליו אמצעי תשלום במקום וסיכם עם המוכר שיסגרו 
עסקה על 600 ₪ והוא יבוא לשלם עד שבוע מהיום, הוא חתם על העסקה והלך לדרכו. 
יהודה החליט להתווכח עוד על המחיר עד שהצליח להוריד את המוכר ל 550 ₪, שילם 
ופנה לצאת לעבר ביתו, אך לתדהמתו כשעדיין הוא עומד ליד דלת החנות הוא רואה את 
ראובן חוזר לחנות כשפניו זועפות, ועוד קודם שהספיק לשאלו מדוע פניו זועפות ענה 
לו על כך ראובן שהייתה בקניה הזו אונאה! כי לאחר הקניה כשיצא מהחנות הייתה לו 
הרגשה שהמחיר עדיין מדי יקר ופנה לחנות אחרת והתברר לו שמחיר השוק של כסאות 
אלו הוא 500 ₪ בלבד ונמצא שראובן שילם 150 ₪ יותר! ולכן הוא חזר כדי לבטל את 
העסקה ושיחזיר לו המוכר את הכסף כי לא היה מסכים על מחיר זה אם היה יודע מזה 
מראש. יהודה שהבין שגם אצלו הייתה אונאה של 50 ₪ פנה גם הוא לבטל את העסקה 
בטענת אונאה וחייג מיד לשמעון ולוי ליידע אותם על כך, שמעון אחר ששמע זאת מיהר 
לבוא לחנות כדי לבטל את העסקה, אך לוי שעדיין לא שילם על הקניה לא מיהר לרוץ 
ולבוא לחנות כדי לבטל את המכירה, אלא רק אחרי שבוע כשבא לשלם )כפי שסיכם עם 

המוכר( הודיע על רצונו לבטל את הקניה. האם יכולים הארבעה לבטל את הקניה?

תשובה: לגבי ראובן הקניה מבוטלת לגמרי והמוכר 

צריך להחזיר לו את כל הכסף.לגבי שמעון ולוי הקניה לא 

מבוטלת אך חייב המוכר להחזיר לשמעון 100 ₪ שהם 

דמי האונאה. לגבי יהודה הקניה קיימת ללא שינוי ואין 

המוכר חייב להחזיר לו כלל.

נימוק: שנינו במשנה )ב”מ מט:( “האונאה ארבעה כסף מעשרים 

וארבעה כסף לסלע שתות למקח”. כלומר, שיש דין שאדם שמכר 

חפץ ללקוח בשישית יותר ממחיר השוק, )למשל דבר ששוה 

600 ₪ מכר ב 700 ש”ח, שהאונאה היא 100 מתוך 600 שהיא 

שישית.( הרי זו אונאה וחייב להחזיר לו את האונאה שגבה ממנו.

עוד אמרו במשנה “עד מתי מותר להחזיר - עד כדי שיראה 

לתגר או לקרובו”. כלומר, שלקוח שנתאנה ע”י המוכר בשישית 

או יותר משישית משווי המכר יכול לחזור מהעסקה רק תוך 

פרק זמן מסויים שבו הוא יכול להספיק לברר אצל חבירו שמבין 

במחירי שוק או בחנות אחרת ויוודע לו שנתאנה, ולאחר שיעור 

זמן זה שוב אינו יכול לחזור מהמכירה, אלא נחשב שמחל על 

האונאה )ע”פ פירוש רש”י שם(

וכתבו התוס’ )שם ד”ה בכדי( ששיעור הזמן של ‘ללכת לתגר או 

לקרובו’ הוא קבוע ונקבע לפי פרק הזמן המצוי שלוקח לאנשים 

להראות לחבר או לברר בחנות אחרת, ולא לפי האדם שנתאנה, 

שיש אנשים שבטבעם לוקח להם יותר זמן עד שמבררים ויש 

אחרים שמאוד ממהרים לעשות זאת, אלא השיעור הוא לפי 

הממוצע, דהיינו כמה שלוקח בדרך כלל אצל רוב האנשים.

ובגמרא )שם( נחלקו רב ושמואל ביחס למה נמדדת השישית 

של האונאה, “רב אמר שתות מקח שנינו ושמואל אמר שתות 

מעות נמי שנינו”, ביאור הדברים, אדם שמכר דבר )“מקח”( 

ששווה 50 ב 60 )“מעות”(, האונאה היא 10 שהיא שישית מתוך 

הסכום ששילם על החפץ )60-(, אך מצד שני היא פחות משישית 

אונאה בשתות ויתר משתות )בבא מציעא מט:-נ:(

מאיר שינפלד

ממחיר השוק של החפץ )50-(. באופן זה לרב אין כאן אונאה 

כי לא שילם יותר משישית ממה שהיה צריך לשלם באמת על 

החפץ, אך לשמואל יש כאן אונאה כי שישית מהסכום ששילם 

בפועל היה שלא כדין.

עוד מבואר בגמ’ )נ:( שאם הייתה אונאה יותר משתות 

)=שישית( המקח בטל וחייב המוכר להחזיר את כל הכסף ללוקח, 

ואם היה אונאה פחות משתות המכירה קיימת ואין צריך המוכר 

לשלם ללוקח כלום, אך אם הייתה אונאה של שתות במדוייק  

נחלקו רבי יהודה הנשיא ורבי נתן מה דינה, דעת ר’ נתן שקנה 

ומחזיר אונאה, דהיינו שהמכירה קיימת והמוכר רק חייב להחזיר 

ללוקח את סכום האונאה שנתאנה, ואילו רבי יהודה הנשיא סבר 

“יד מוכר על העליונה רוצה אומר לו תן לי מקחי או תן לי מה 

שאניתני” ופירש”י )ד”ה יד מוכר( “יד מוכר על העליונה-אם 

נתאנה מוכר, והוא הדין אם נתאנה לוקח יד לוקח על העליונה” 

עכ”ל. כלומר, שיכול הלוקח שנתאנה לבחור אם לחזור לגמרי 

מהקניה או שיחזיר לו המוכר את האונאה בלבד והחפץ ישאר 

אצלו. ומבואר בגמ’ “אמר רבא הלכתא פחות משתות נקנה 

מקח יתר משתות בטל מקח שתות קנה ומחזיר אונאה”. והיינו 

שפסק רבא כר’ נתן שכהאונאה היא שתות ההלכה היא שחייב 

המוכר להחזיר ללוקח את האונאה אך לא את כל דמי הקניה, 

וכך פירש”י )בד”ה ‘ומחזיר אונאה’( וכן למד הריטב”א )ד”ה 

שתות(. אך התוס’ )ד”ה ואילו( חלקו על רש”י ופירשו שרבא 

פסק כרבי יהודה הנשיא שהלוקח יכול לחזור לגמרי מהמכירה 

באונאה של שתות.

ויל”ע מה יסוד המחלוקת בין ר’ נתן לרבי אי אונאה בשתות 

קנה ומחזיר אונאה או דהוי ביטול מקח, ולכאורה מה שלרבי 

הוי ביטול מקח הוא דכיון שנתברר שהייתה אונאה הרי זה מקח 

טעות ולא חל הקניין כלל, אך יש להבין מה סבר ר’ נתן, הרי 

עד כמה שהלוקח אינו יכול לחזור לגמרי מהמכירה הרי על 

כרחך שאין זה מקח טעות וחל הקניין, וא”כ מדוע צריך המוכר 

להחזיר לו את האונאה. ובאמת שעיקר דין החזרת אונאה צ”ע 

מדוע כלל מחוייב להחזיר האונאה הרי הסכים הלוקח למחיר 

בשעת מכירה ועשה קניין עם המוכר ואין כאן טעות שהרי ידע 

והסכים לשלם מחיר זה.

וביאר הגר”ח מבריסק זצ”ל )מכירה פט”ו ה”א( דבאמת מצד 

המקח - החפצא - אין כאן מקח טעות כיון שהסכים על מחיר 

זה  והמקח היה צריך להתקיים כמו שפסקו, אלא שהוא דין 

בפני עצמו שחידשה תורה שכשיש אונאה שתות חייב המאנה 

- הגברא - להחזיר האונאה, ולכן סובר ר’ נתן שאע”פ שהמקח 

קיים מ”מ חייב המאנה להחזיר האונאה, דדין החזרת האונאה 

הוא דין על הגברא שהמוכר חייב להחזיר האונאה ולא דין 

בחפצא שהמכירה בטילה.

ולפ”ז יובן גם מה שקשה לכאורה על מש”כ התוס’ הנ”ל 

ששיעור הזמן של ‘להראות לתגר או לחבירו’ הוא קבוע ולא 

משתנה לפי דרכו של כל אדם, ולכאורה אינו מובן שהרי אם 

סיבת חיוב החזרת האונאה הוא משום מקח טעות ועד שיעור 

זמן זה אדם אינו מוחל על אונאתו, איך אפשר לתת לזה זמן 

קבוע הרי סוף סוף אדם שדרכו לברר במתינות לא מוחל עד 

אז, ולגביו עדיין יש כאן מקח טעות, וכמו”כ מאידך אדם שדרכו 

לברר במהירות הרי כבר מחל על המכירה ומדוע חייב המוכר 

עדיין להחזיר האונאה כל עוד שלא עבר הזמן הקבוע אצל רוב 

בנ”א, אך לדברי הגר”ח לק”מ כיון שהוא דין מיוחד של זכות 

תביעה שיש לכל לוקח שנתאנה ולאו דווקא מצד מחילה בפועל, 

ולכן שייך לקבוע זמן קבוע לזכות תביעה זו.

ויש שהסמיכו לזה מש”כ בחינוך )מצוה שלז( וז”ל “שאין ראוי 

להיות דין החזרה או הביטול נמשך לעולם אלא זמן קצוב הוא 

שנתנו בדברים כדי שיתקיימו ענייני המקח והממכר בין בני 

אדם” עכ”ל, ומבואר מדבריו ששיעור ‘כדי שיראה’ הוא בזכות 

התביעה ולא שזהו שיעור זמן שמחל על האונאה. )אלא שקצ”ע 

הלשון ‘מחילה’ המבואר בראשונים ויתבאר להלן בע”ה.(

ולמעשה נפסק בשו”ע )חו”מ רכז, א-ג( דאסור להונות כלל 

אפילו בפחות משישית ממחיר השוק, והמאנה את חבירו עובר 

בלאו הנלמד מהפסוק )בהר( “וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה 

מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו”, ]וכתב הסמ”ע )שם סק”א( 

שהוא בכלל גזילה,[ אך מכל מקום אין חיוב להשיב אונאה עד 

שתות )שישית(, דבפחות משתות דרך העולם למחול עליו, ואונאת 

שתות הדין הוא שקנה ומחזיר אונאה וכרבא וכמו שפירש”י 

והריטב”א הנ”ל, ואונאה שהיא יותר משתות בטל המקח לגמרי.

כמו”כ נפסק בשו”ע )שם ס”ב( כשמואל שאונאת שתות 

מתייחסת בין לגבי המקח ובין לגבי המעות וכמו שנתבאר לעיל.



לאל

עוד נפסק בשו”ע )שם ס”ז( שהחזרת האונאה היא בפרק זמן 

שלוקח בדרך כלל לאנשים לברר בחנות אחרת או אצל חבר 

שמתעסק ויודע את מחירי השוק, ומעבר לזמן זה לא חייב 

המאנה להחזיר את האונאה.

ולפ”ז בנידון דידן, ראובן ששילם 650 ₪ במקום 500 ₪ וחזר 

לחנות לבטל את המכירה מיד אחרי הקניה הרי בוודאי שחייב 

המוכר להחזיר לו את כל הכסף ששילם והמקח בטל מעיקרו, 

שהרי האונאה היא יותר משישית הן משווי המקח )150 מתוך 

500( והן מהמעות ששילם )150 מתוך 650(. שמעון ששילם 

600 במקום 500 אונאתו היא שישית בדיוק מהמעות )100 מתוך 

600( ויותר משישית מהמקח )100 מתוך 500(, ובאופן זה אנו 

פוסקים כשמואל שכל שיש שישית באחד מהצדדים נחשב הדבר 

לאונאת שתות ולא יותר משתות, ולכן ההלכה שהמקח נשאר 

קיים ורק שהמוכר חייב להחזיר את האונאה. יהודה ששילם 

רק 550 במקום 600 הרי לא הייתה לו משום צד אונאת שתות 

וממילא אין המוכר חייב להחזיר לו כלום.

אך לגבי לוי יש לדון מה דינו, כי אמנם מצד אחד שילם 600 

במקום 500 ולכאורה יש כאן אונאת שתות שהדין הוא שהמכירה 

קיימת ורק חייב המוכר להחזיר האונאה, אך מאידך גיסא הרי לא 

חזר לחנות לבטל את הקניה תוך כדי שיעור זמן של ‘להראות 

לתגר או לחבירו’, וא”כ לכאורה לא צריך המוכר להחזיר לו את 

האונאה כלל, דהדין הוא שא”א לחזור מהמכירה לאחר שיעור 

זמן זה דכבר מחל על האונאה, ואינו נאמן לטעון למוכר שידע 

על האונאה בזמן ולא מחל רק שלא מיהר לבוא לבטל, דלמה 

שיאמין לו המוכר, מה גם שעצם הדבר שלא מיהר לבוא לבטל 

אלא רק כשבא לשלם ביקש לבטל את המכירה דרך אגב מוכח 

קצת שכבר מחל על האונאה.

אמנם יעויין בש”ך )שם סק”ד( שדייק מלשון השו”ע )בס”ז( 

שכתב “אינו יכול לחזור ולא לתבוע אונאתו” דמלשון “לתבוע” 

משמע שמדובר שכבר שילם עבור המקח וכעת ‘תובע’ ממון 

חזרה מהמוכר, ודווקא אז א”א לחזור מהמכירה לאחר שיעור 

זמן שיכל לברר אצל חבר או חנות אחרת על מחיר השוק של 

החפץ, אך אם לא שילם עדיין על החפץ שקנה, באופן זה הרי 

אינו ‘תובע’ ממון מהמוכר אלא אדרבה המוכר הוא זה שתובע 

הימנו לשלם על מה שלקח הימנו והקונה מוחזק בממון, ולכן 

יכול לחזור מהמכירה בטענה שלא הסכים למכירה גם אחר 

שיעור זמן זה. וכתב הש”ך שכ”כ בהגהות אשר”י )ב”מ פ”ד 

סט”ו( וביאר דמה שנאמן לטעון שלא נתרצה על הקניה הוא 

מכח מיגו שיכל לטעון שכבר שילם את הכסף והיה נאמן, ומכח 

זה שיכל לטעון טענת פרעתי נאמן גם לטעון שלא נתרצה על 

אף שבדרך כלל רוב בנ”א מתרצים ומוחלים לאחר שיעור זה. 

ובנתיבות המשפט )שם סק”ז( פסק כש”ך בשם ההגהות אשר”י.

אולם הקצוה”ח )שם סק”ג( חלק על ההגהות אשר”י דאינו 

נאמן במיגו משום דהוי מיגו במקום חזקה, דכיון שרוב העולם 

מוחל לאחר שיעור זה הוי חזקה שמחל, והוסיף הקצות דגם 

מסתימת הפוסקים משמע דאינו יכול לחזור אפילו אם לא נתן 

המעות עדיין. ובדעת האשר”י כתב הפתחי תשובה )שם סק”ב( 

דצ”ל דסובר דלא נחשבת חזקה זו לחזקה אלימתא כ”כ, אלא 

רק כמו חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו שמועיל מיגו נגד 

חזקה כזו )עי’ חו”מ סי’ עח ס”ה(.

ולמעשה פסק הפ”ת כהנתה”מ והעתיק עוד הרבה פוסקים 

שפסקו כן ואף הביא מש”כ בשו”ת משכנות יעקב )סי’ נט( 

דאדרבה מלשון הרמב”ם והמחבר משמע כהש”ך והנתה”מ, ולפ”ז 

ייצא לנו לכאורה להלכה שיכול עדיין לוי לחזור מהמכירה כיון 

שלא שילם עדיין על הכסאות.

ויש לדחות דלכאורה אין הנידון דומה לראיה, שהרי בנידון 

דידן מדובר שלוי כבר חתם על מסמך שהוא רוכש את הכסאות 

והתחייב לשלם עליהם, ונחשב מסמך זה כשטר חוב למוכר להוכיח 

שחייב לו ממון, וכל עוד שלא יוכיח לוי שפרע את חובו )ע”י 

קבלה וכיו”ב( יהיה נאמן המוכר שלא פרע את חובו, וא”כ לא 

יוכל להיות נאמן שלא מחל על האונאה במיגו דפרעתי, שהרי 

המוכר יוכל לטעון נגדו “שטרך בידי מאי בעיא”.

אך יעויין בפ”ת הנ”ל שכתב שאמנם ההגהות אשר”י והש”ך 

והנתה”מ והתוי”ט כתבו הטעם שנאמן משום מיגו, אך כבר כתבו 

הרבה מגדולי הפוסקים, )שער משפט, משנה למלך, בית מאיר, 

הגר”ע אייגר בחידושיו, משכנות יעקב, חוות יאיר,( שאין צריך 

לטעם זה, אלא שנאמן מטעם אחר, דכיון שממונו בידו לא בער 

לו לברר ולחקור מיד האם נתאנה במכירה, כיון שסמך על כך 

שאם יתברר לו שהייתה אונאה במכירה לא ישלם את סכום 

האונאה, ואין ראיה כלל שמחל על האונאה, ובפרט אם טוען 

שאכן נודע לו שנתאנה תוך כדי שיעור ‘בכדי שיראה’ אלא 

שלא חש לרוץ מיד לחנות כדי לבטל את המכירה כיון שסמך 

על שמוחזק בממונו, דבוודאי נאמן, ולפ”ז ייצא להלכה שהמוכר 

חייב לשלם ללוי את האונאה כיון שעדיין לא שילם, )ועיי”ש 

בפ”ת שכתב עוד כמה נפק”מ בין הטעמים הנ”ל, ולכאורה גם 

בציור שלנו יש נפק”מ וכמשנ”ת(.

ובאמת צ”ע בגוף הדברים, דמה איכפת לן שלוי עדיין לא 

שילם על המכירה, הרי כבר נתבאר לעיל דדין החזרת אונאה 

אינו מצד שיש כאן מקח טעות ולא חלה המכירה, דא”כ היה 

המקח בטל לגמרי ולא שרק מחזיר את האונאה, אלא שהוא 

חידוש התורה שאע”פ שהמקח קיים מ”מ נתנו למתאנה זכות 

לתבוע את אונאתו תוך כדי שיעור זמן ‘כדי שיראה’, ומסיבה 

זו אף אדם שלא מחל גם אחר שיעור ‘בכדי שיראה’ לא יוכל 

לתבוע אונאתו כיון שכבר פקעה ממנו זכות זו, וא”כ מדוע 

ישתנה הדבר באם לא שילם עדיין הרי כיון שעבר זיעור ‘בכדי 

שיראה’ פקע זכותו לתבוע אונאתו.

ויש שביארו דאמנם באמת דין החזרת אונאה הוא זכות תביעה 

שחידשה התורה למתאנה, אך הסיבה שחידשה התורה את 

זכות תביעת האונאה כיון שהמציאות שאדם שמתאנה במכירה 

אינו מוחל על כך, וזה סיבה לתת לו זכות שיוכל לתבוע חזרה 

את דמי האונאה, וכיון שרוב בנ”א מוחלים לאחר שיעור זמן 

של ‘בכדי שיראה’ ממילא סיבת דין החזרת האונאה נסתלקה, 

ולכן קבעה התורה שאחר זמן זה לא תהיה לו עוד זכות לתבוע 

אונאתו כי אין ראיה שמחל, אך אדם שלא שילם עדיין מסתבר 

מאוד שאכן לא מחל, וממילא סיבת זכות התביעה קיימת עדיין 

אצלו ולכן יכול לחזור מהמכירה.

כפי הידוע נולד רבינו זי"ע בה' בטבת תרס"א - כפי הידוע נולד רבינו זי"ע בה' בטבת תרס"א - 19001900 למניינם אולם בתעודה מופיע שרבינו  למניינם אולם בתעודה מופיע שרבינו 
נולד בשנת נולד בשנת 19021902, למניינם לאחר מחקר מעמיק של המכון של ההתנהלות בימים ההם עולה , למניינם לאחר מחקר מעמיק של המכון של ההתנהלות בימים ההם עולה 
המסקנה שלכאורה אכן התאריך המדוייק הוא כפי הידוע תרס"א - המסקנה שלכאורה אכן התאריך המדוייק הוא כפי הידוע תרס"א - 19001900 למניינם אולם  למניינם אולם 
באותה תקופה לא היה ממהרים למשרדי הממשל מיד לאחר הלידה ולעיתים היו עושים באותה תקופה לא היה ממהרים למשרדי הממשל מיד לאחר הלידה ולעיתים היו עושים 
זאת לאחר תקופה ארוכה מעת הלידה וזה לכאורה ההסבר לכך שבממשל מופיע הלידה זאת לאחר תקופה ארוכה מעת הלידה וזה לכאורה ההסבר לכך שבממשל מופיע הלידה 

מאוחר יותר מן התאריך האמיתי.מאוחר יותר מן התאריך האמיתי.

נ.ב ב"ה לאחר מאמצים מרובים עלה בידינו להגיע לידי עוד מסמכים נדירים והיסטוריים נ.ב ב"ה לאחר מאמצים מרובים עלה בידינו להגיע לידי עוד מסמכים נדירים והיסטוריים 
על קורות בית ביאלה ואי"ה נחשוף אותם לציבור בגילונות הבאים.על קורות בית ביאלה ואי"ה נחשוף אותם לציבור בגילונות הבאים.

חשיפה ראשונית
תעודת הלידה של כ"ק תעודת הלידה של כ"ק 
מרן אדמו"ר הקוה"ט מרן אדמו"ר הקוה"ט 

 הקדוח"י זי"ע  הקדוח"י זי"ע 
מארכיוני הממשל הפולנימארכיוני הממשל הפולני

התעודה נכתבה בשפה הרוסית 
בסוף המכתב מתנוססת חתימתו של אבי רבינו הרה"ק משעדליץ זצ"ל ר. ג. רבינוביץ



לגלב

התפילין של הרה"ק ה'שפת אמת' מגור זי"ע 
בקודש פנימה התקיימה שמחת הנחת תפילין לבן 

הרה"ג רבי שמעון באדני שליט"א חתן הגאון רבי משה 

חיים לאו רב העיר נתניה רבינו שליט"א קידם את 

הגאון שליט"א במאור פנים וכיבדו ביותרת הכבוד, 

לאחר התפילה התקימה מעמד לחיים במהלכה הראה 

הגאון שליט"א לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א את את 

התפילין של הרה"ק ה'שפת אמת' מגור זי"ע הנמצאים 

באוצרו הטוב, רבינו שליט"א התבונן בהם ממושכות 

והפליא בגודל ערכם 

מעמד כתיבת האותיות ופתיחת המגבית שע"י 'טהרת המשפחה' 

הופיעה  פנימה  בקודש 

מראשי  נכבדת  משלחת 

המשפחה"  "טהרת  ארגון 

לסיום כתיבת האותיות בספר 

למשרדי  שיוכנס  התורה 

הארגון ולרגל פתיחת המגבית 

המתקיימת בימים אלו, לאחר 

במהלכה  ממושכת  שיחה 

הפליג רבינו שליט"א בשבח 

הנודע  הארגון  פעולות 

בהרבות  ולתהילה  לשם 

טהרה וכבוד שמיים, ביקשו 

מרבינו  המשלחת  ראשי 

שליט"א לחתום על ה'קול 

קורא' שעליו חתומים גדולי 

ומאורי הדור זצ"ל ושיבלחט"א לבוא לעזרת ה' 

בגבורים וליטול חלק וזכות במפעל כביר זה, רבינו 

שליט"א התבונן במכתב ומשראה שעליו מתנוססות 

החתימות של כ"ק רבותינו הקדושים זי"ע אמר 

ברוב ענותנותו שאינו ראוי להיות חתום על אותו 

המכתב יחד עם אבותיו הק' ומשהפצירו רבות 

ברבינו שליט"א שחתימתו תביא תועלת מרובה 

להרבות טהרה בישראל ענה להם רבינו שליט"א 

שבל"נ ישלח להם מכתב נפרד בו יביע את הוקרתו 

לפעולות המפעל ויקרא לאחב"י להטות שכם אחד 

בעניינים העומדים ברומו של עולם אלו. 

מדור 
חדש

הגאון הגדול רבי חיים וויס רב העיר ביתר עילית בקו"פ

הגר"ש שטיגליץ בקו"פ כ"ק האדמו"ר מביאלא - לונדון בקו"פ

כ"ק האדמו"ר מסערט בביקור במעו"ק



להלד

בזמן שהצדיק בעיר:

ביקור ההוד של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בלוס 
אנגל'ס לחיזוק הקהילות ותושבי העיר

זכתה לאס אנג'לס וזכו קהילות הקודש השוכנים בה שכ"ק מרן אדמו"ר 
שליט"א יאציל עליהם מהודו ומזיוו במשך ימי ביקורו המרומם בעיר לחיזוק 
קהילות הקודש ולהרבות כבוד שמיים ובמהלך השהות התקיימו מספר דינרים 
מפוארים לטובת מוסדתנו הקדושים המתנוססים לתפארה בערי ארץ הקודש.

יום ד' כ"ט חשוון פרשת תולדות

רבינו שליט"א נחת בשלום עם בני הפמליא על 

אדמת ארה"ב, בשדה התעופה קידמו את פני הקודש 

משלחת מחשובי אנ"ש תושבי לוס אנג'לס בצוותא 

עם בעל האכסניא של רבינו שליט"א בעיר רבות 

בשנים הנה"ח ד' דוד מיכאל סטאל הי"ו ומשם יצאו 

לעבר בית האכסניא. 

מיד בהגיעו לבית האכסניא פנה רבינו להתפלל 

תפילת מנחה ומעריב.

בהמשך הערב עלו ובאו ראשי ישיבת חב"ד בעיר 

להזמין את רבינו שליט"א לבוא ולהפיח רוח חיים 

וטללי תחיה על תלמידי הישיבה, וביחוד ביקשו 

מרבינו שליט"א לבוא ולהתפלל תפילת ראש חודש 

בהיכל הישיבה.

יום ה' ל' חשון א' דר"ח כסליו

רבינו שליט"א הגיע לתפילת שחרית בישיבת חב"ד 

בעיר, לתפילת ההלל עבר רבינו שליט"א לפני התיבה 

כשבני הישיבה זוכים לשמוע קולו בקודש, בלהבת 

אש כנוסח רבוה"ק.

יום ו' א' כסליו ב' דר"ח

רבינו שליט"א הגיע להשתתף בהלווית סבתו של 

הנה"ח אליהו יעקב מנדלבוים הי"ו מגדולי תומכי 

מוסדתנו הק',

רבינו דיבר בקצרה דברי חיזוק באומרו שע"פ ההלכה 

אין מספידים בר"ח וכאן הנפטרת החשובה אינה צריכה 

להספדים, שכן מעשיה הטובים והדורות שגידלה 

לתורה ולחסד הם עצמם ההספד וההוכחה שאשה 

כשרה אותה, משם יצאו למסע הלויה ורבינו שליט"א 

ליווה את המיטה למשך דקות ארוכות.

 שבת קודש פרשת תולדות 
באזור 'לה בריאה' 

את תפילת מנחה של ערש"ק וקבלתשבת ביהמ"ד 

"היכל לוי יצחק" לאחר התפילה עברו כלל המתפללים 

אל מול פני הקודש לברכת שלום עליכם ושבתא טבא.

בליל שבת קודש התאספו ובאו להיכל בית המדרש 

רבים וטובים מבני העיר שבאו לחזות בעבודת הקודש 

בעת עריכת השולחן הטהור ולעמוד על טיב ונועם 

השבת קודש "אויף דעם ביאלער פארנעם" וזמן מה 

לפני היכנס רבינו שליט"א לעריכת השוה"ט היה בית 

המדרש מלא וגדוש בתושבי העיר כשהזקנים שבהם 

הפליאו לומר שלא זכורה להם כזו נהירה של כל גווני 

הקשת מקהילות הקודש השוכנים בעיר שכולם נקבצו 

ובאו לך לקורת גג אחד בזמן שצדיק בעיר..

לפני הקידוש האריך רבינו שליט"א בדברי תורה 

אודות הקשר בין ישראל לקב"ה ע"פ מאמר חז"ל כל 

האומר ויכולו נעשה שותף וכו', וכן במהלך השוה"ט 

נשא רבינו שליט"א מדברות קודש בדברי תורה 

והדרכות ישרות בעבודת השי"ת, 

רבינו כיבד בזמירות השבת את נכבדי העיר, ובברכת 

המזון על הכוס נתכבד בעל האכסניא הנה"ח דוד 

מיכאל סטאל הי"ו,

לאחר השוה"ט ליוו את רבינו שליט"א ציבור גדול 

לעבר בית האכסניא.

תפילת שחרית התקיימה בבית המדרש 'ישראל 

הצעיר' שם נתכבד רבינו שליט"א לישא דברים לפני 

קריאת התורה רבינו האריך בגודל מעלת אהבת ודיבוק 

חברים וההתרחקות מראיית דברים מגונים אצל הסובב.

אחר התפילה ערך רבינו שליט"א קידושא רבא 

שיוחדה עבור מתפללי בית המדרש, במהלכה נשא 

דברים הנה"ח המפ' צבי רייזמן שליט"א מרבני ביהמ"ד 

וכיבד את רבינו שליט"א לדבר שוב לפני הקהל, רבינו 

שליט"א אמר דברי תורה קצרים בגודל מעלת השב"ק.

לאחמ"כ פנה לבית האכסניא להפסקה קצרה ויצא 

לערוך את המיטאג טיש בבית הנה"ח מגדולי תומכי 

תורה ר' בערל וויס שליט"א. רבינו שליט"א ערך את 

סדר הסעודה כנהוג בחצה"ק כשאר מסביב לשולחן 

ישובים אורחים חשובים ורבים מאנ"ש בעיר והאורחים 

משאר מדינות ארה"ב אשר באו במיוחד להשתתף 

בשבת קודש זו.

בתוך הסעודה האריך רבינו שליט"א לספר על 

דביקותו המופלאה של ריבה"ק ה'קדושת חלקת יהושע' 

זי"ע בדמותו המאירה ובמשנתו הטהורה של הרה"ק 

ר' אהרן ראטה בעל ה'שומר אמונים' זי"ע על אף 

שלא פגשו מעולם למרות היותו בן דורו ודיבר בעניין 

התקשרות לצדיקי אמת.

בקריאת הספה"ק "נועם אלימלך" כיבד רבינו 

שליט"א את בן הנה"ח ר' בערל שליט"א ובהלכות 

ברכות הפירות את הרה"צ מרדכי שליט"א, בברכת 

המזון נתכבד בעל האכסניא.

מיד לאחמ"כ התפללו במקום מנחה ומשם ליוו 

אנ"ש את רבינו שליט"א לבית האכסניא.

זמן קצר לפני הזמן מוצאי השבת יצא רבינו לסעודה 

ג' כשאר כבר וערך לערך שעתיים את שוה"ט סעודה 

שלישית במתינות ובהתעוררות גדולה, ומיד לאחר 

תפילת מעריב נכנס רבינו שליט"א לבנקט מלוה מלכה 



לזלו

מהנעשה והנשמע בחצר הקודש

לטובת מוסדותונו הקדושים בהשתתפות קבוצה 

מצומצת של נגידים ונכבדים.

שבוע פרשת ויצא – לאס אנג'לס

במשך השבוע עלו ובאו בכל יום לקבלת קהל כלל 

אנ"ש ונגידי ותומכי המוסדות תושבי העיר להתברך 

בקו"פ להשתתף בתפילות ולחזות בעבודת הקודש.

ביום שלישי פר' ויצא עלו ובאו לבית האכסניא 

קבוצות קבוצות מתלמוד תורה יבנה עם רב הקהילה 

הגר"א איינהורן שליט"א להתברך בקו"פ רבינו נשא 

דברים בפני הילדים וחילק מיני מתיקה במאור פנים.  

שב"ק פרשת ויצא

לשבת מיוחדת בצל הקודש זכו קבוצה נבחרת מנגידי 

ותומכי מוסדותנו הק' אשר התחייבו על סכומים הגונים לטובת 

המבצר הגדול ההולך ונשלם בימים אלו בעיה"ת ביתר עילית 

בבית הנה"ח דוד דווידוביץ הי"ו במחוז וואלי וילג' בעיר, 

שבת "בצל כנפיך, ירווין מדשן ביתך, באור פניך תבהיקם".

שבוע פרשת וישלח – לאס אנג'לס

במשך השבוע עלה רבינו לנחם אבלים בבית הנה"ח 

צבי זיסבלט ואחיו על פטירת אמם ע"ה.

כמוכ התקיים בקו"פ מעמד לחיים לרגל אירוסי בן 

הנה"ח שמעון שטיינמאן הי"ו למזל"ט.

ביום רביעי התפלל רבינו שליט"א ביחד עם תלמידי 

הת"ת וישיבת עמק התורה.

שבת פרשת וישלח – לאס אנג'לס

על שבת קודש שבת רבינו שליט"א במחוז פיקו 

רעבטדסן,

כשתושבי הסביבה זוכים להתבשם וליאור באור 

החיים ליהנות מזיו אורו ולהתעלות בנועם וקדושת 

מרדכי  הדגול  הנה"ח  בבית  היתה  האכסניא  השבת, 

סלאדוביץ הי"ו

ותפילות שבת קודש התקיימו בבית המדרש קהילת 

אש קודש כאשר מקרוב ומרחוק באו רבים לחזות 

בעבודת הקודש כשרבינו מעריף עליהם טללי תחיה, 

סעודת מלווה מלכה התקיימה בבית האכסניא 

לקרואים מבעוד מועד עד שעות הקטנות של הלילה 

בדברי תורה וסיפורי צדיקים.

לקראת שב"ק פרשת וישב שב רבינו שליט"א 

למעו"ק בבני ברק.

כי הוא לנו עוז ואורה:

מעמד "הכנסת ספר תורה" בשילוב מעמד כבוד 
התורה בישיבתנו הק' "עיון התורה"

בראשות עטרת ראשינו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ישיבתנו הק' "עיון התורה" העומדת וגם ניצבת 

בכותל המזרח של עולם הישיבות ומפארת כחוליה 

נוספת בשרשרת הזהב של מוסדותנו הק' שהוקמו 

עלינו,  יגן  זכותם  רבוה"ק  של  דמיהם  בתמצית 

ויבדלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א במאמציהם 

הכבירים לכונן את חצר הקודש ביאלה ולהקים שם 

ושארית לדרך רבותינו הקדושים אשר הנחילנו מורשה, 

ולהחזיר עטרה ליושנה לקוממה מהריסותיה לאחר 

שואת אירופה, ותחת הדרכתו הצמודה של כ"ק מרן 

אדמו"ר שליט"א מתנוססת לתפארה הישיבה הק' 

לצעירים בעיה"ת ביתר עילית, אשר בה שעל ברכה 

מתחנכים צעירי הצאן על פי דרך רבותינו הק' לבית 

ביאלה תורה בטהרה עבודת המידות על דרך החסידות 

הסלולה מדור דור מאת רבותינו מצוקי הארץ לשם 

לכבוד ולתפארת.

מעמדי הוד נעלים ונשגבים התקיימו לאנשי שלומנו 

ובני השיבה הקדושה לרגל הכנסת ספר תורה מהודר 

להיכל הישיבה ולרגל עומדם של הצורבים הצעירים 

בכור המבחן על כמה וכמה ממסכתות הש"ס עליהם 

עמלו בשקידה עצומה בזמן 

הלימודים העעל"ט.

החל מאותו 'יום בשורה' 

בה התבשרו בני הישיבה 

הק' כי הנה"ח ישעיהו יונה 

מפלורידה  הי"ו  לונגער 

מיאמי מתעתד להכניס ס"ת 

להיכל ישיבתנו, ההתרגשות 

גבולות,  פרצה  והשמחה 

התורה  שקול  והישיבה 

נשמע בה תמידים כסדרן, 

יומם וליל עברה לימי הכנה 

רבתי לקראת היום הגדול, בו 

תזכה הישיבה לס"ת משלה.

הגדול  היום  ובהתקרב 

מבצע מיוחד הוכרז בישיבה, 

הימים  בעשרת  שילמד  בחור  כל 

הפחות  לכל  המעמד  שקודם 

יזכה  רצופות  שעות  עשרים 

לכתוב אות בספר התורה. 

והבחורים הנמרצים צברו 

עשרות שעות רצופות, כך שרוב 

מנינה ובנינה של בחורי הישיבה 

זכו לכתוב אות בספר התורה.

ואכן בערש"ק התקיים מעמד נרגש 

במיוחד לבחורי הישיבה ובני משפחת הנגיד, 

מה נהדר היה המראה בכתיבת הבחורים כ"א 

בתורו אות בספר התורה באימה ובשמחה. והכול 

היה מתוך זמירות ובקשות שנשמעו באותו שעה 

מפי כלל המשתתפים בשבחה של תורה ובתחינות 

ובקשות לזכות לכתרה של תורה. 

'לגמרה של תורה'

בערש"ק אחר חצות עם הופעת עט"ר מרן אדמו"ר 

שליט"א בארצינו הק', הובל ספר התורה למשכנו 

כבוד בעי"ת בני ברק, ובסילודין ובחרדת קודש 

כיתוב



לטלח

מחיל אל חיל

עם סיום הכנסת ס"ת הזדרזו הבחורים לסעודת המצוה 

באולמי "בית ברכה". ציבור הבחורים וההורים ושאר 

המוזמנים עלו על אטובוסים שהוכנו מראש

כיאה לכבוד התורה ולומדיה האולם כולו הואר באור 

יקרת והוכן בעיצוב מושלם ברוב פאר והדר ע"י הצוות 

המיוחד והמסור של הנהלת הישיבה.

הס הושלך בקהל עם פתיחת הערב ע"י מנהלה הרוחני 

הרה"ג רבי יצחק רכטשפר שליט"א שדיבר על גודל 

שני הסיומים בערב חנוכה ועל ההשקעה הגדולה של 

אנשי הצוות בהצלחת כל בחור ובחור כן הודה למנהל 

הישיבה יד ימינו של מרן אדמו"ר שליט"א הרב יוסף 

וירצבערגער הי"ו מנהל הישיבה ביד רמה שהשקיע 

ומשקיע לילות כימים להצלחת הישיבה.  

כמו"כ נשמעו דברי תורה וברכה ע"י מורינו ראש 

הישיבה הגר"נ פריזנד שליט"א, ומורינו הגרא"ש שטיגליץ 

שליט"א, כמו"כ נשא דברים קצרים הראב"ד הגר"צ 

ברוורמן שליט"א שהפליג בשבחם של הבחורים, כאשר 

העיד מה שראו עיניו את ידיעותיהם המופלאות של 

הצורבים הצעירים.

במעמד אף נטלו חלק בראש ופיארוהו כלל אדמור"י 

ורבני העיר שבאו להשתתף בשמחת התורה ולהביע 

את רגשותיהם והערכתם לעמלי התורה.

בחרדת קודש ובחרדת כבוד זכו המשתתפים למשא 

קודש מיוחד מרבינו עטרת ראשנו מרן אדמו"ר שליט"א. 

בשיחת קדשו הביע קורת רוח עצומה מהתמדת ועליית 

הבחורים שהעיד כי הם בני עליה בני תורה אשר תורתם 

ויראתם וחסידותם משולבים זה בזה.

ובדבריו ציין לשבח את הנגיד הרב לונגער שליט"א 

לו חכמה מיוחדת לדעת שהמקום המובחר  שהיה 

מפלורידה מיאמי היכן לתת ולהשכין את 'ספר התורה' 

היא בביתר בהיכל ישיבתינו הקדושה.

שעת קורת רוח מיוחדת היה עת עברו עשרות בחורים 

קדם פני הקודש שליט"א וכ"א בתורו זכה לתעודה 

ומילגה מכובדת בשילוב ברכה וחיזוק מיוחדים  שלא 

חסך מלהביע את התפעלותו וההערכתו המרובה.

המעמד ננעל במעגלי שמחה מיוחדים, הבחורים 

בצוותא עם צוות הישיבה שפצחו בשירה וזמרה ודברי 

הודיה והלל שזכו עד הלום, ובתפילה על להבא שיזכו 

לעלות מעלה מעלה בדרכי התורה והיראה.

מהנעשה והנשמע בחצר הקודש
הושלמה המלאכה, 

בסיום 'ספר התורה' 

בשעה  המהודר 

הנעלית של ערש"ק 

אחר חצות.

במוצאי 
מנוחה

עם צאת השבת 

באו  ו ו  התקבצ

עיר  של  ברחובה 

סמוך למשכנו של 

הגרא"ש שטיגליץ 

מראשי  שליט"א 

הק'  ו  נ שיבתי י

מאות מאות אנשים 

לכבודה של תורה. בין הבאים ניתן היה לראות רבים 

ממוקירי הישיבה, ואהודיה, ועוד רבים מבני העיר 

ביתר ורבניה. ובמרכז עמדו ניצבים חתני השמחה 

תלמידי הישיבה והוריהם.

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א הופיע בשעה היעודה 

בבית הגאון הגר"ש שטיגליץ שליט"א מרבני ביתר 

ומראשי ישיבתנו הק' למעמד לחיים טרם צאת ספר 

התורה לרחובה של עיר, ובעלות הלהב עם הופעתו 

כבוד של עט"ר מרן אדמו"ר שליט"א ברחובה של 

עיר כשספר התורה חבוק ונתון בידו השמחה הרקיעה 

שחקים, כאשר אנשי שלומנו ותלמידי ישיבתינו הק' 

שהתורה משוש חייהם פצחו בריקודים סוערים כראוי 

לדבוקים וחבוקים בתורתינו הק' 

שאו שערים ראשיכם

בהגיע ספר התורה להיכל בית מדרשינו החדש 

אשר בשלבי בניה והכשרה שהיה מלא עד אפס מקום, 

התקיים מעמד מיוחד ע"י מרן האדמו"ר שליט"א, 

וההתעוררות שהייתה בקרב המשתתפים בעת הבקשות 

והריקודין קדישין לא ימושו לאורך ימים טובים.

לאחר המעמד עברו למשך זמן רב כל קהל אנש 

בברכת שלום עליכם לרגל שובו של כ"ק אדמו"ר 

שליט"א ממסע חיזוק הקהילות בלאס אנג'לס



מאמ

תורה בטהרה:

כולל לאברכים מצוינים בהיכל בית המדרש הגדול
כבר פקיע שמיה של הכולל לאברכים מצויינים 

בבית מדרשנו הגדול בבני ברק בו שוקדים מצויני 

אברכי אנ"ש המסולאים מפז על במתי התורה 

וההלכה לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא, העומד 

בראשות חדב"ן הרה"צ מנחם שלמה טאוב שליט"א, 

בימים אלו מתקיימים בהיכל הכולל לבד מסדרי 

הלימוד הרגילים, קביעות ושיעור בהלכות הנחוצות 

לבית היהודי כמנהג ישראל קדושים להגות ולשנן 

הלכות אלו במשך ימי השובבי"ם, ואף התקיימו 

מספר שיעורים ע"י ראש הכולל שליט"א, כאשר 

קול התורה הולך וחזק בהיכל בית המדרש בחיזוק 

איתן בלימוד התורה ברציפות לרגל ימי השובבי"ם.

טובה ראייתה:

שבת קודש בצילא דמהימנותא לקבוצה מובחרת 
מבחורי אנ"ש שעמדו בתקנות לבני החבורות

ברגשי התעלות החלו הבחורים החשובים 

להתכונן זה כמה שבועות טרם השב"ק לקבלת 

ההשפעות, של השבת המאחדת ובראשה 

מעוטרת בתענוגים עילאים וצרופים בצילו 

הבהיר של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בליל שישי כחצות הלילה עלו הבחורים 

ציון התנא האלוקי רשב"י  להשתטח על 

במירון בראשות ראשי החבורות לרגל בוא 

ימי השובבי"ם, ומשם יצאו לעבר האכסנייה 

בעיה"ק טבריה, שם התקיימה שבת אחים 

כהכנה דרבה לקראת השבת קודש הממשמשת 

ובאה נשא דברים נלהבים הרה"ח ברוך טויסיג 

שליט"א מראשי חבורות הבחורים, כאשר 

בשעות הלפנות בוקר המוקדמות עלו הבחורים על 

יצועם לנוח מעט ולאגור כוחות לקראת השבת קודש.

בערש"ק בשעה שלוש הופיע כ"ק מרן אדמו"ר 

שליט"א בשערי טבריה, הבחורים החשובים קיבלו 

את פני הקודש מחוץ לאכסניה. 

כשעה לפני תפילת המנחה כבר התאספו הבחורים 

בהיכל בית המדרש לסדר לימוד בצוותא, התרגשות 

ניכרה בעת הלימוד, כאשר במפתיע נכנס רבינו 

שליט"א בעת סדר ההכנה להיכל בית המדרש וסייר 

בין הלומדים, כשהבעת קורת רוח נסוכה על פניו.

לאחר תפילת מנחה וקבלת שבת, עברו הבחורים מול 

פני הקודש להתברך בשבתא טבא כשרבינו שליט"א 

מאיר פניו לכל אחד, ולאחמ"כ ליוו את רבינו שליט"א 

לבית האכסניא.

סעודות השבת קודש התקיימו באווירת רוממות 

והתעלות, בשירות ותשבחות לקל חי, וראשי החבורות 

החשובים משמיעים דברי תורה והדרכות ישרות 

לבני החבורות.

בשעה 9 וחצי נכנס רבינו שליט"א לעריכת השולחן 

הטהור, החל משלום עליכם, לאחר קידוש לפני שטעם 

מן הדגים, האריך לדבר במעלת אכילת הדגים בשב"ק, 

רבינו ציווה לשורר את הבית של "טיהר את העיר 

טבריה" מתוך הפזמון "ואמרתם כה לחי" במשך כמה 

פעמים, במהלך הסעודה זימרו את הניגונים הקבועים 

ורבינו שליט"א האריך בדברות קודשו בעניין השבת 

מהנעשה והנשמע בחצר הקודש

קודש והשפעותיה, בברכת המזון נתכבד הבה"ח פע"ח 

אלימלך הי"ו בן כ"ק רבינו שליט"א, לאחר השוה"ט 

ליוו את רבינו לבית האכסניה. 

חטיבה אחת של התעלות רצופה היתה מנת חלקם 

של הבחורים ביום השבת.

לתפילת שחרית עברו לפני התיבה ראשי החבורות, 

בעת קריאת התורה נמכרו העליות בדפי גמ' ובשעות 

רצופות מרובים, ובמיוחד עליית שישי לרבינו שליט"א, 

לאחר עליית רבינו שליט"א עשה מי שבירך לבחורים 

החשובים עמלי התורה שלקחו על עצמם להגות בתורה 

הקודשה ביתר שאת ועוז ורכשו את זכות העלייה.

בשעה 3 וחצי נכנס רבינו לעריכת ה"מיטאג טיש" 

במהלך הסעודה ניגנו זמירות שב"ק וניגוני התעוררות, 

רבינו שליט"א נשא דבר הדרכה נחוצים בפני הבחורים, 

ועורר את הבחורים להתכוננן לימי הפורים על ידי 

קביעת לימוד במסכת מגילה ולסיימה עד יום הפורים 

כמו"כ עורר רבינו שליט"א להתכונן ב"הליכות חג 

בחג" ועל החוב על כל בחור להגות בספרי חסידות 

לפני כל מועד ומועד.

מיד לאחר מכן התקיימה תפילת המנחה ושוה"ט 

רעווא דרעוין, את הי"ב חלות חילק רבינו שליט"א 

לראשי החבורות ולכהנים, בדא"ח נשא רבינו שליט"א 

דבר התעוררות בענייני השעה והזמן, ובירכו ברכת 

המזון.

הבחורים  זכו  והבדלה,  מעריב  תפילת  לאחר 

החשובים להיכנס בפרטות כל אחד ואחד לרבינו 

שליט"א כשרבינו שליט"א מעריף טללי תחיה ומחזק 

את ידי הבחורים להמשיך ולהתחזק בעבודת ה' בימי 

הנעורים, ואף חילק סידור תפילה לשמירה ולהצלחה 

לכל אחד מן הנכנסים.



מגמב

מהנעשה והנשמע בחצר הקודש

מהנעשה בין כותלי "דער פשיסחער הויף" 
א מקווה אין פשיסחה

בשמחה רבה התקבלה הבשורה המרנינה על כך 

שבהנהלת "דער פשיסחער הויף" נכנסים כעת לישורת 

האחרונה לקראת התחלת  בניית המקווה טהרה בבניין 

ההכנסת אורחים, בה יוכלו אלפי הפוקדים את הציון 

הקדוש במשך ימי השנה לטהר את עצמם בהכנה 

דרבה לפני עלייתם בדחילו ורחימו להשתטח על מקום 

חלקת מחוקק ספון בד' אמותיו של מנוחת קודשו של 

רבינו רשכבה"ג ה'יהודי הקדוש' מפרשיסחה זי"ע, 

ואף לשמש עבור השוהים במקום למשך זמן ממושך 

למספר ימים ואף לשבתות,

אבן שואבת

עוד מציינים בהנהלת האגודה שבתקופה האחרונה 

מאז עשתה לה השמועה כנפיים על דבר הקמת 

ה"הכנסת אורחים" סמוך ונראה לציון הקדוש החלו 

קבוצות רבות של מתפללים ובראשם אדמורי"ם 

וחסידים ואנשי מעשה לבוא ולפקוד את הציון הקדוש 

ולערוך מעמדי קודש בהיכלי ההכנסת אורחים, כאשר 

המקום עצמו מתוחזק עד להפליא בניקיון וסדר, וכן 

מוגשים בו מיני תרגימא ומשקאות חמים להשיב את 

הנפש מן הצינה הנושבת בימי החורף בפולין, 

בימים אלו נערכים במקום למסע הקדוש השנתי של 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לקברי רבותינו הקדושים 

זי"ע בפולין בחודש אדר הבעל"ט כאשר במרכזה 

יערוך כ"ק אדמו"ר שליט"א את השבת קודש בבניין 

ההכנסת אורחים בסמיכות ליום ההילולא של רבינו 

הקדוש ה'דברי בינה מביאלה זי"ע. 

שובו בנים שובבי"ם:

 ימי התעלות בישיבתנו הק' 
ישיבה גדולה להבת התורה 

שלהבת אש קודש מורגשת ברוב עוז ותעצומות בימי 

השובבים בישיבתנו המעטירה כאשר בס"ד בבחורים 

היקרים עמלים ויגעים בתורה הק' במתיקות ועריבות 

טיב התורה בפתיחת ימי השובבי"ם זכו הבחורים לביקור 

חיזוק כאשר כ"ק מרן אדמו"ר שליטא הופיע בהדרת 

קודשו לשיחת קודש בנוכחות ראש הישיבה הרה"צ ר' 

ניסן חיים רבינוביץ שליט"א וחכמי ורבני הישבה הק' 

כאשר מרן אד"ש הרחיב בדבריו בגדול ימי השובבי"ם 

כאשר כל תלמידי הישיבה שותים בצמא את הדברים 

החוצבים להבות אש בסיום השיחה זכו התלמידים שאד"ש 

התפלל יחד עמם תפילת מנחה כאשר בתפילה זו חודש 

הסטענדער החדש שנבנה במיוחד לאד"ש בהיכל השיבה 

יחד עם ארון קודש החדש ועמוד תפילה של הש"ץ.

אכן, השלהבת עולה מאילה כאשר היו הדברים בבחינת 

דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב ומיד מנו וגמרו בליבם 

הבחורים לקיים את ימי השובבים הללו בהתחזקות גדולה 

ועצומה, כאשר סדר היום מתחיל בסדר לימוד כהכנה 

רבא  קודם התפילה, ולחמ"כ תפילת שחרית בצוותא 

חדא כמונה מעות, קול השופר הולך וחזק בשעת סדרי 

הלימוד בהתמדה גדולה וביגיעה עצומה בבחינת בכל 

יום ויום יהיו בעינך כחדשים, סדר ג' שעות רצופות 

בסדר עיון, וכמעשהו בראשונה כך בשנייה סדר ב' שוב 

ג' שעות רצופות מיט די גענצע ברען און פרישקייט 

כשסיומו של יום בלימוד סדר ג' בכל הכח והמח לעשות 

נחת לבורא יתב"ש. 

עולה על כולנה הוא ביום חמישי מידי שבוע כשכל 

הבחורים מתאספים בצוותא חדש בהיכל הישיבה  לסדר 

לימוד 'חמש שעות רצופות' בשלהבת אש קודש כנתינתן 

מסיני כאשר הבחורים לומדים בכל הכח והחיות ובסיום 

הסדר המרומם זוכים הם לשמוע שיחת חיזוק מחשובי 

הרבנים ומשפיעים המלהיבים את הלב לעבודתו ית' 

שמו, והבחורים מעידים שהם יוצאים מהסדר באווירה 

של התרוממות דקדושה שאין לשער ולתאר, וכל השבת 

קודש קודש והשבוע שלאחריה מיני' מתברכים. 

גולת הכותרת היא הזכייה הגדולה אותה יקבלו הבחורים 

המצטיינים בלימודי הישיבה לעלות מחיל אל חיל לעלות 

ולהשתטח על קברי צדיקים במקומות הק' בראשות כ"ק 

מרן אדמו"ר שליט"א.  

כ"ק האדמו"ר מפארשיי - ניו יורק בתפילה בבית המדרש  בבניין הכנסת אורחים

כ"ק האדמו"ר מאמשינוב - ארה"ב בהתוועדות לקראת העלי' לציון בבניין הכנסת אורחים כ"ק האדמו"ר מסוכטשוב בסעודת הילולא בבניין הכנסת אורחים



מהמד

לרגל נישואי בנם 
הרה"ח ר' חיים זייבלד הי"ו

בית שמש
הר"ר יקותיאל יוסף רוזמן הי"ו

מנצ'סטר

הר"ר משה גדליה שינקר הי"ו
בני ברק

הר"ר יחיאל יברוב הי"ו
בני ברק

הר"ר ישראל פאלוך הי"ו 
בני ברק

הר"ר עזרא רבהון הי"ו
תל אביב

לרגל נישואי בתם
הרה"ח שלמה פנחס יונג הי"ו - משב"ק

בני ברק
הר"ר טוביה שושיצקי הי"ו

בני ברק
הר"ר מנחם בינדר הי"ו

בני ברק
לרגל נישואי נכדם/נכדתם

הרה"ח אהרון טויסיג הי"ו
ירושלים

הרה"ח דוד ברקוביץ הי"ו
בני ברק

הרה"ח יעקב אלימלך רוזמן הי"ו
בני ברק

הר"ר שלמה נויבירט הי"ו
בני ברק

הרה"ח ר' חיים אלעזר פרנקל הי"ו
בני ברק

הרה"ג יהודה מנשה שינפלד הי"ו
ביתר עילית

הרה"ח קלמן יונג הי"ו
בני ברק

משפחת וינגרטן הי"ו
ירושלים

הרה"ח יעקב שור הי"ו
בורו פארק

לרגל אירוסי בנו/ בתו
הר"ר יעקב צבי סלמון הי"ו

ירושלים
הנגיד אפרים ג'ייקובסון הי"ו
בעל האכסניה של כ"ק מרן אדמו"ר הי"ו במונסי

הר"ר צבי אריה לנגר הי"ו
ביתר עילית

הר"ר משה יהודה פרידמן הי"ו
בני ברק

לרגל הבר מצווה לבנו 
הרה"צ יחיאל יהושע רבינוביץ הי"ו

 בן כ"ק האדמו"ר 
מביאלא פשיסחא אשדוד הי"ו

ירושלים

הר"ר אלעזר משה וייספיש הי"ו
ביתא עילית

הר"ר דוד חדידא הי"ו
בת ים

הר"ר יעקב רוטבלט הי"ו
בני ברק

הר"ר יוסף איזנשטאט הי"ו
ביתר

לרגל שמחת הבר מצווה לנכדם 
הרה"ח דוד ברקוביץ הי"ו - בני ברקהרה"ח אהרן טויסיג הי"ו - ירושליםכ"ק האדמו"ר מביאלא פשיסחא שליט"א - אשדוד 

לרגל הולדת בנם
הר"ר יוסף דוב איילנברג ה"ו

ביתר עילית
הר"ר שמואל גליק הי"ו

לונדון
הר"ר משה שרעבי הי"ו 

קרית ספר

הרה"צ מרדכי לייפער הי"ו 
מונסי ניו יארק 

הר"ר אברהם יעקב פריד הי"ו
בני ברק

הר"ר מאיר שיינפלד הי"ו
ביתר עילית

הרה"צ יהודה דויטש הי"ו
בני ברק

הרב יואל צישינסקי הי"ו
בני ברק 

משב"ק הר"ר שמעון אליעזר טויסיג הי"ו 
בני ברק 

הר"ר יוסף הרשלר הי"ו
ביתר עילית

לרגל הולדת בתם 
הרב מרדכי לייפער הי"ו

מונסי
הר"ר לייבל וולמן הי"ו

בני ברק
הנגיד משה שרעבי הי"ו

קרית ספר

הר"ר מאיר שטרן הי"ו
בני ברק

לרגל הולדת נכדם/נכדתם 
הרה"ח שמעון יעקב איילנברג הי"ו

ירושלים
הר"ר אליקים איילנברג הי"ו 

ברכפלד

הר"ר שלום יעקב לוין הי"ו
לוס אנגלס

הר"ר יוסף פרידמן הי"ו
בני ברק

הרה"ח פסח ליבוביץ הי"ו
בני ברק

לרגל נישואיהם
 הבה"ח יוסף זייבלד הי"ו 

משב"ק כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בית שמש

הבה"ח משה יצהר הי"ו
בני ברק

הבה"ח משה פאלוך הי"ו
בני ברק

 ברכת מזל טוב לאנשי שלומנו וידידינו 
שהשמחה שרויה במעונם

הרה"צ ר' יהודה דויטש שליט"א
בני ברק

הר"ר צבי אריה לנגר הי"ו
ביתר עילית

הנה"ח שמעון שטיינמן שליט"א
לוס אנג'לס

הר"ר אהרן שמחה צימר הי"ו
ירושלים

הר"ר מנחם מנדל אייזנברג הי"ו
בני ברק

הר"ר שלמה אורי הי"ו
בני ברק

הר"ר ברוך שוורץ הי"ו
ירושלים

הר"ר חיים מרדכי וואלס הי"ו
בני ברק

הרה"ח שמעון יעקב איילנברג הי"ו
ירושלים

כ"ק אדמו"ר שליט"א - בית שמש
בית שמש



מזמו

ל א ת ש י ץ  ת א  + מ כ ח כ ה  מ כ ח א  ל ו ל  א ת ש י ץ  ר א  + ר ו + כ ה  ת ו + ן  י א
ז ט ת  י ש א ר ב ה  ב ר ת  י ש א ר ב

תלמוד
הירושלמי

אב״ד אמונת התורה יע"א

מפי מורינו הגאון

הרה"ג רבי
יוסף אריה

הכהן שווארץ
שליט"א

ברגשי גיל וחדוה 
שמחים אנו לבשר 

בזה שלרגל התחלת 
מחזור החדש בלימוד 

תורה ברבים של

בקיצור, בבהירות,
ובצירוף דברים 

המובאים בתלמוד בבלי 
ובאסוקי שמעתתא 

אליבא דהלכתא
בידיעות מקיפות

שתתקיים 
אי"ה שיעור 
חדש ונפלא 
דבר יום ביומו

דף היומי
הירושלמי

ך ש ו ח א  ל ו ר  ו א ך  ל י  , ך ש מ נ ו ם  ד ו ק ב י  מ ל ש ו ר י ה ת  י י ג ו ס ן  י ב ה ל ה  כ ל ה מ ״  ר ו א ״ ה  ג י ה  כ ר ד ל  ע
י מ ל ש ו ר י ב ת  ו כ ר ב ת  כ ס מ ף  ו ס י  ב ר ע מ ה ר  נ ל  ע ב ב  ו ב ל מ ב  א ז י  כ ד ר מ ב  ר ה

ָ ָרֶתך
ֹ
תו וְָהאֵר עֵינֵינוּ ְבּ

להתענג ולהאיר 
באורה זו תורה

שנלמד במקהלות
רבבות עמך בית ישראל

20
דקות

כל שיעור
בערך

(מס׳ מגילה טז ע״ב)

ניתן לקבל השיעור במייל

השיעור יהא ניתן לשמוע ע"י הטעלעפאן

בואו והתענגו על ה' בידיעות חדשות בלימוד התורה וקיום התורה

חידוש עצום בעולם התורה!

845.848.5500 ארה“ב

B3752100@GMAIL.COM

02.375.2100


