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 שוה"ט ליל שב"ק פרשת תרומה
בית שמש, תשפ"ב

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה וגו' 
)כה, ב(. בתנא דבי אליהו )פרק יז, אות 
מלכות  עול  ישראל  שקיבלו  וכיון  יח( 
שמים בשמחה ואמרו כל אשר דיבר ה' 
למשה  הקב"ה  אמר  מיד  ונשמע  נעשה 
שיאמר לישראל שיעשו לו משכן שנאמר 
דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה וגו' 
מאת כל איש אשר ידבנו לבו וגו' ועשו 

לי מקדש ושכנתי בתוכם, ע"כ.
יש לדקדק מהו הלשון 'מיד אמר הקב"ה 
למשה', למה הזדרז לצוותו תיכף ומיד 
על הקמת המשכן. והנראה לפרש על פי 
מה שאמר כ"ק אאמו"ר זי"ע על המדרש 
ונשמע,  נעשה  ישראל  שאמרו   'בשעה 

אמר הקב"ה ויקחו לי תרומה', ע"כ. 
על  ז'"ל  הרמב"ן  דברי  פי  על  וביאר 
תעירו  אם  ז(  ב,  השירים  )שיר  הכתוב 
שתחפץ,  עד  האהבה  את  תעוררו  ואם 
שפעמים מאירים לאדם מן השמים ויש 
בעבודת  והארה  גדולה  התעוררות  לו 
לה  חולפת  מה  זמן  וכעבור  השי"ת, 

אותה ההארה ואין רשומה ניכר. 
לאורך  אותה הארה  ומהי הדרך לשמר 
ימים, העצה היא שמיד כאשר מתעוררת 
ימהר  ית'  אליו  ההשתוקקות  באדם 
ויכניסנה לתוך 'חפצא של מצוה', היינו 
מתוך  בפועל  מצוה  איזה  מיד  שיקיים 
רגשי והתעוררות לבבו, ואזי יהיה קיום 

נצחי לאותה התעוררות.
ואם  תעירו  'אם  הכתוב  שאמר  וזהו 
לכם  באה  כאשר  האהבה',  את  תעוררו 

'עד  היא  העצה  השמים,  מן  התעוררות 
שתחפץ' להכניסה בחפצא של מצוה.

דבשעה  המדרש  דברי  יבוארו  ובזה 
היתה  ונשמע  נעשה  ישראל  שאמרו 
להם התעוררות גדולה לעבדו ית' והיו 
הקב"ה  להם  נתן  מיד  עליונה,  בדרגה 
את  להלביש  תרומה',  לי  'ויקחו  מצות 
לישראל  שהיו  וההתעוררות  ההארה 

בעת ההיא, בחפצא של מצוה. 
ומדויק שפיר שנתן להם הקב"ה דווקא 
אלא  בהכנה,  כרוכה  שאינה  זו  מצוה 
כדכתיב 'מאת כל איש אשר ידבנו לבו' – 
מצוה התלויה בנדבת והשתוקקות הלב 
להכניס  יהודי  כל  שיוכל  כדי  דייקא, 
ולהשקיע בה את הארת הלב שזכה לה 

ולשמרה לתמיד, עכדה"ק.
דברי  יבוארו  קדשו  דברי  לפי  והנה 
בנ"י  עליהם  שקיבלו  דכיון  התנדב"א, 
אמר  'מיד'  בשמחה  שמים  מלכות  עול 
'ויקחו לי תרומה', דאכן  הקב"ה למשה 
בציווי  להזדרז  ית'  לו  היה  גדול  טעם 
את  ליטול  ישראל  שימהרו  כדי  זה, 
התורה  בקבלת  לה  שזכו  ההתעוררות 
ולהכניסה  שמים  מלכות  עול  וקבלת 
ב'חפצא של מצוה' למען תעמוד לנצח 

נצחים.

נראה לבאר דברי התדנב"א באופן  עוד 
אחר, דהנה במדרש )רבא, בריש פרשת 
ויקחו  זה,  פסוק  על  איתא  תרומה( 
לקח  כי  דכתיב  הוא  הדא   - תרומה  לי 
אל  תעזובו,  אל  תורתי  לכם  נתתי  טוב 
תעזבו את המקח שנתתי לכם וכו'. ויש 

להבין מהו שקישר התנדב"א בין 'נעשה 
מהו  וכן  תרומה',  לי  ל'ויקחו  ונשמע' 
טוב'  לקח  'כי  הפסוק  המדרש  שסמך 
דקאי על התורה הק' לפסוק זה המדבר 

על עשיית המשכן. 
והנראה לפרש דהנה איתא בשל"ה הק' 
שישראל  דע"י  יא(  אות  תרומה,  )פר' 
להיעשות  זכו  המשכן  לבניית  התנדבו 
שותפים להקב"ה, וז"ל 'בפרשה זו מיירי 
מעניין נדבת הלב במעלת נתינת הצדקה 
משותף  הוא  ואז  שבקדושה  דבר  ולכל 
כי  בראשית,  במעשה  ברוך  להקדוש 
צורך  לו  אין  בנדבה,  העולם  את  ברא 
ומי  הטוב,  בנדבתו  בראו  אלא  בעולמו 
שהתנדב בלב טוב יהיה הקב"ה משותף 

עמו', עכ"ל.
והנה כאשר עלה משה למרום לקבל את 
)שבת,  המלאכים  כנגדו  טענו  התורה 
פח, ב( 'תנה הודך על השמים', וביארו 
המפרשים שטענתם הייתה מחמת דינא 
ד'בר מצרא', דכיון שהמלאכים עומדים 
א"כ  אצלו,  הק'  שהתורה  הקב"ה  אצל 
יש להם זכות קדימה לקבל את התורה 
יותר  אליה,  וסמוכים  שכנים  בהיותם 

מישראל שנמצאים בעולם הזה. 
ב(  קח,  )ב"מ,  בגמ'  מבואר  כבר  אמנם 
שאם המוכר רוצה למכור הקרקע לשותף 
שלו אז אין לשכנו טענת בר מצרא, ובזה 
ישראל  שאמרו  דבשעה  העניין  יתבאר 
התורה  את  לקבל  ורצו  ונשמע'  'נעשה 
לי  'ויקחו  למשה  הקב"ה  אמר  מיד 
תרומה' כדאיתא בתנא דבי אליהו, ובזה 
למלאכים,  להשיב  טובה  עצה  לו  נתן 

מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"אאמרי קודש

המשך בעמ' ג' <<
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דעל ידי שיתנדבו למשכן יהיו שותפים 
להשי"ת כדברי השל"ה הק' הנ"ל, ובזה 

תפקע טענת בר מצרא. 
והנה איתא במדרש )נצבים, פר' ח', ל'( 
תאמרו  "שמא  לישראל  הקב"ה  שאמר 
לא  התורה,  את  לכם  נתתי  לרעתכם 
לטובתכם,  אלא  התורה  את  לכם  נתתי 
ונעלמה  לה  נתאוו  השרת  שמלאכי 
שהמלאכים  דהא  והיינו  ע"כ,  מהן" 
צורך  והיה  התורה  את  לקבל  נתאוו 
זאת  ותחבולה,  בעצה  מידם  להוציאה 
היא ההוכחה ש'לטובתכם נתתי לכם את 
התורה', שזכו ישראל במקח טוב שהיו 

עליו קופצים הרבה.
ולפי זה יבואר היטב הא דסמך המדרש 
טוב  לקח  'כי  הכתוב  את  בפרשתן 
הקדושה  התורה  על  דקאי  לכם'  נתתי 
קרא  מהאי  כי  תרומה',  לי  ל'ויקחו 
לישראל  שנאמר  תרומה'  לי  ד'ויקחו 
כעצה טובה לבטל בכוחו את טענת בר 
ישראל  שיהפכו  ע"י  דהמלאכים  מצרא 
לשותפים להקב"ה, מכאן שמעינן איזה 
מקח טוב נתן הקב"ה לישראל בהעניקו 
השרת  מלאכי  שהרי  התורה,  את  להם 
להשאירה  טצדקי  כל  ועשו  לה  נתאוו 
המשכן  את  שהקימו  ע"י  ורק  בידיהם, 
ישראל  זכו  להקב"ה  שותפים  ונעשו 

במקח טוב זה. 
 

עוד נראה לפרש דברי התנא דבי אליהו 
והמדרש באופן אחר, עפיד"ק כ"ק מרן 
אאמו"ר זי"ע עה"פ דבר אל בני ישראל 
ב(.  כה,  )שמות  וגו',  תרומה  לי  ויקחו 
שבכל  המכילתא  בשם  מובא  דהנה 
צריך  שזה  הכוונה  'לי'  שנאמר  מקום 
איך  קשה  ולכאורה  בתמידות,  להיות 
גם  לי תרומה'  'ויקחו  שייך המצוה של 

בזמנינו שאין בית המקדש קיים. 
'כל  ז"ל  מאמרם  פי  על  ליישב  ואמר 
הקריב  כאילו  חטאת  בתורת  העוסק 
חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו 
נמצא  וא"כ  קי.(  )מנחות  אשם'  הקריב 
בזמן  גם  תמיד  המצוה  לקיים  שיכולים 
שעוסקים  ידי  על  קיים,  ביהמ"ק  שאין 
המשכן,  עשיית  את  בתורה  ולומדים 

עכד"ק.
והנה ראיתי ב'בית הלוי' )פר' משפטים( 
באזני  ויקרא  הברית  ספר  'ויקח  עה"פ 
נעשה  ה'  דבר  אשר  כל  ויאמרו  העם 
פ"ח( דרש  )דף  ובמסכת שבת  ונשמע', 
ר' סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה 

לנשמע ירדו ס' ריבוא של מלאכי השרת 
כתרים  שני  מישראל  אחד  לכל  וקשרו 

אחד נגד נעשה ואחד כנגד נשמע. 
שהקדימו'  'בשעה  אומרו  להבין  ויש 
נעשה  ישראל  שאמרו  בשעה  אמר  ולא 
זכו  ההקדמה  ע"י  דרק  ומוכח  ונשמע 
דהנה  העניין  ומבאר  כתרים,  שני  להני 
עשיית  על  קאי  ד'נעשה'  איתא  בזוה"ק 
ועסק  לימוד  על  קאי  ו'נשמע'  המצוות 

התורה. 
חלקים,  שני  יש  התורה  בלימוד  והנה 
האחד הוא לימוד כדי לדעת את המצוה 
דאם  והמותר,  האסור  את  יעשו,  אשר 
הארץ  עם  ולא  יקיים,  היאך  ילמד  לא 
חסיד, ולימוד כזה שייך גם אצל הנשים 
דמ"מ  התורה,  בלימוד  מחויבות  שאינן 
המצוות  ולדעת  ללמוד  מחויבות 

הנוהגות בהן. 
תורה  לימוד  של  דרגה  עוד  יש  אך 
השייכת רק לאנשים, והוא לימוד תורה 
מצוה'  כ'הכשר  רק  לא  לימוד,  לשם 
ידו את המצוות אלא  ומבוא לדעת על 
ה'  בפני עצמו, לעסוק בתורת  כתכלית 

שהיא מצות עשה בפני עצמה. 
'נשמע  אומרים  ישראל  היו  אם  והנה 
ונעשה', אז לא היה במשמעות קבלתם 
רק עול מצוות בלבד, אלא שמוכרחים 
ובאופן  לעשות,  מה  לדעת  כדי  ללמוד 
זה היה ה'נשמע', לימוד התורה, מתקבל 
אצלם רק כהכשר מצוה ואמצעי להגיע 
זו  הייתה  למעשה  אך  ה'נעשה',  לחלק 

רק קבלה אחת – לעשות. 
והרי  'נעשה',  קודם  אמרו  הכי  ומשום 
מצוות  לעשות  שכדי  מאליו  מובן 
כבר  כן  ועל  מקודם,  ללמוד  מוכרחין 
חלק  את  בזה  כללו  'נעשה'  באמרם 
ואחר  מעשה,  לידי  שמביא  הלימוד 
הוא  ש'נשמע'  היינו  'נשמע',  אמרו  כך 
תכלית בפני עצמו, גם לאחר שכבר למדו 
ויודעים כיצד להתנהג, ובזה קיבלו על 
לשם  תורה  ללמוד  שניה,  קבלה  עצמם 
לימוד, גם כשאינו נוגע ונצרך למעשה. 
לנשמע,  נעשה  שהקדימו  שע"י  ונמצא 
בזה גילו דעתם שמקבלים על עצמם ב' 
קבלות נפרדות, עול מצוות ועול תורה, 
שהקדימו'  'בשעה  חז"ל  שאמרו  וזהו 
והוו ב' קבלות עול מצוות ועול תורה, 
וקשרו  השרת  מלאכי  באו  דייקא  אז 
כנגד  א'  כתרים  ב'  מישראל  אחד  לכל 
נעשה וא' כנגד נשמע, כנגד ב' הקבלות 

שקיבלו עליהם, עכת"ד ה'בית הלוי'.

דכיון  יובנו היטב דברי התנדב"א  ובזה 
מיד  ונשמע'  'נעשה  ישראל  שאמרו 
אמר להם הקב"ה 'ויקחו לי תרומה', לי 
לאחר  רק  כי  ולדורות,  בתמידות  היינו 
שגילו דעתם שנכונים הם לקבל ע"ע גם 
האי פלגא דלימוד התורה לשם לימוד, 
מעשה,  לידי  מביא  הלימוד  כשאין  אף 
לי  'ויקחו  להם  לומר  יכול  היה  אז  רק 
תרומה – לדורות', שע"י לימוד התורה 
המשכן  הקמת  מצות  את  לקיים  יוכלו 
המקדש  בית  שאין  בזמן  גם  בתמידות, 

קיים ולא שייך לקיימה בפועל.
ותו יתבארו היטב דברי המדרש 'ויקחו 
לי תרומה הה"ד כי לקח טוב נתתי לכם 
המקח  ידי  על  כי  תעזובו',  אל  תורתי 
הטוב שעשו ישראל, שקבלו על עצמם 
כתכלית  הקדושה  התורה  את  ללמוד 
לקיים  שיוכלו  זכו  עצמה,  בפני  ומצוה 
דור  בכל  בתמידות,  תרומה'  לי  'ויקחו 

ודור. 

 שוה"ט סעודה שלישית
פר' תרומה תשפ"ב

 - לי  וברש"י,  וגו'.  תרומה  לי  ויקחו 
דוד  אברהם  ר'  מהרה"ק  איתא  לשמי. 
מבוטשאטש זי"ע )בספר 'דבש השדה'( 
דהנה 'תרומה' בגימטריא תרנ"א, ו'רפא 
שלם' הוא ג"כ בגימט' תרנ"א, ובזה ביאר 
'ויקחו לי – לשמי', דכאשר  דברי רש"י 
לה'  בלתי  כוונתכם  תהיה  צדקה  תתנו 
לבדו, לי לשמי - לשם הוי"ה ב"ה, ואזי 
יתוסף על ה'תרומה' שם הוי"ה, וכן על 
תיבת 'רפא' נוסף 'ו-ה', ועל 'שלם' נוסף 
'רפואה שלימה' לכל  ויצמח מזה  'י-ה', 

חולי ישראל.
פר'  בערש"ק  שפ"א  עובדא  ראיתי  וכן 
תרומה הגיע אל הרה"ק רבי צבי הירש 
ברכה  וביקש  יהודי  זי"ע  מזידיטשויב 
לרפואה שלימה, ואמר לו הרה"ק שאינו 
אך  עכשיו  שלימה  רפואה  לו  רואה 
שיבוא אליו בשוה"ט בליל שבת קודש 

ואז יראה שמא ימצא לו רפואה. 
לו  ואמר  יהודי  אותו  בא  ש"ק  בליל 
בשבילו,  רפואה  לו  יש  ב"ה  כי  הרה"ק 
ואמר לו את המאמר הנ"ל עה"פ 'ויקחו 
לי תרומה', דכאשר מוסיפים שם הוי"ה 
על התרומה, אז נעשה רפואה שלימה, 
לצדקה  מטבעות  כ"ו  שייתן  לו  וציוה 

)כמנין שם הוי"ה( ויתרפא.
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ש"ק פרשת משפטים - שקלים 
תשפ"ג, בית שמש

מחצית  הפקודים  על  העובר  כל  יתנו  זה 
איתא  יג(.  )ל,  הקודש  בשקל  השקל 
והובא  ה"ג  פ"א  )שקלים  בירושלמי 
בתוס' מנחות כא: ד"ה כל( כל העובר על 
ויש  בימא דסוף,  כל העובר   – הפקודים 
להבין שייכות העניין בין קריעת ים סוף 

למצוות מחצית השקל.
ונראה לבאר על פי מה דאיתא בירושלמי 
בא  השקל  דמחצית  ה"ג(  פ"ב  )שקלים, 
השבטים  שקיבלו  השקלים  על  לכפר 
במכירת יוסף וז"ל, ר' פנחס בשם ר' לוי 
לפי שמכרו בכורה של רחל בעשרים כסף 
ונפל לכל אחד ואחד מהם טבעה )היינו 
שני דינרין שהם חצי סלע( לפיכך יהיה 

כל אחד ואחד נותן שקלו טבעה, ע"כ.
וינוס' איתא  'הים ראה  והנה על הפסוק 
של  ארונו  ראה  קיד(  )תהלים  במדרש 
יוסף יורד לים, וצ"ב מה גרם ארונו של 
יוסף לים לנוס ולהיקרע, ופירש כ"ק מרן 
אאמו"ר זי"ע עפ"י המובא בספר 'פרשת 
)בראשית  בחז"ל  דאיתא  על הא  דרכים' 
רבה פד, ז( על הפסוק )בראשית לז, ב( 
אביהם,  אל  רעה  דיבתם  את  יוסף  ויבא 
אמר,  מה   - רעה  דיבתם  את  יוסף  ויבא 
ר' מאיר אומר חשודים הם בניך על אבר 

מן החי. 
דבריו  ותמצית  דרכים'  ה'פרשת  ומבאר 
שבאמת השבטים לא אכלו ח"ו אבר מן 
ומפרכסת,  שנשחטה  בהמה  אלא  החי, 
מותרים במפרכסת,  דישראל  הוא  והדין 
סברו  והאחים  הותרה,  שנשחטה  דכיון 
שיש להם דין ישראל, מה שאין כן יוסף 
סבר שלישראל קודם מתן תורה היה דין 
בני נח, ובן נח אסור לו לאכול אבר מן 
החי, ומפרכסת אסורה להם דעדיין חיה 
כמו  אותה  מתרת  שחיטתה  ואין  היא, 
בישראל, ולכך אמר חשודים הם בניך על 

אבר מן החי.
בקריעת  דהנה  המדרש,  מובן  ובזה 
דהללו  הס"מ  של  קיטרוג  היה  סוף  ים 
עבודה  עובדי  והללו  זרה  עבודה  עובדי 
כא,  רבה  )שמות  במדרש  כדמובא  זרה, 
ז( ולא היה הים יכול להקרע להם מפני 

הקיטרוג שעבדו ע"ז בשיתוף. 
הלא  ויוסף  יוסף,  של  ארונו  שראה  עד 
ובן  נח,  בני  דין  סבר דיש להם לישראל 
זרה בשיתוף  אינו מצווה על עבודה  נח 
שמא  ד"ה  ב:,  )בכורות  בתוס'  כדאיתא 
יתחייב( דבני נח לא הוזהרו על כך, ובני 

ישראל שעבדו עבודה זרה במצרים, זה 
כדין  כך,  על  הוזהרו  ולא  בשיתוף,  היה 
ונקרע להם  פי המקטרג  ונסתם  נח,  בני 

הים, עכד"ק.
בני  בפני  סוף  ים  נקרע  כאשר  והנה 
ישראל אז התברר לעיני כל שיוסף צדק 
הים,  נבקע  היה  לא  כן  דאלמלי  בדבריו 
ובאותה שעה הוברר למפרע שהשבטים 
על  לכפר  ועליהם  יוסף  במכירת  טעו 
העניין, ועל זה ניתן להם מחצית השקל 
'כל  ז"ל  שאמרו  וזהו  בגמ',  כדאיתא 
– כל העובר בימא  העובר על הפקודים 

דסוף', ודו"ק.

בבית  אשא  ושקל  נשא  עלינו  פניך  אור 
שקלים(  לשבת  )יוצרות  ונישא  נכון 
'וחצי שקל אשא'  וצ"ב דלכאורה הול"ל 
דהחיוב הוא רק חצי שקל, ופירש הרה"ק 
רבי יהושע מבעלזא זי"ע לפי מה שאמרו 
חז"ל )ברכות כ, ב( אמרו מלאכי השרת 
כתבת  עולם  של  ריבונו  הקב"ה,  לפני 
בתורתך 'אשר לא ישא פנים', הלא אתה 
נושא להם פנים לישראל, דכתיב 'ישא ה' 

פניו אליך'. 
לישראל,  פנים  אשא  לא  וכי  להם  אמר 
ושבעת  ואכלת  בתורה  להם  שכתבתי 
וברכת והם מדקדקים ע"ע עד כזית ועד 
כביצה, נמצא שבגלל שישראל מחמירים 
שהם  ממה  יותר  עצמם  על  ומדקדקים 
מחויבים מדינא, נושא להם הקב"ה פנים. 
והנה בכל המצוות אפשר להדר ולהוסיף, 
לתת  אפשר  שאי  השקל  במחצית  אבל 
יותר ממחצית, העשיר לא ירבה והדל לא 

ימעיט, איך יקיים הידור מצוה. 
פ"א  )שקלים  במשנה  מצינו  אמנם 
שקל  בצוותא  שנתנו  דשניים  מ"ה( 
עוד  היינו  קלבון,  להוסיף  חייבים  שלם, 
למהדרין  פתח  נפתח  ובזה  קטן,  מטבע 
שלם  שקל  אנשים  שני  שיתנו  במצוות 
ואזי יתחייבו להוסיף קלבון. וזה הפירוש 
שהקב"ה  נשא',  אדון  עלינו  פניך  'אור 
אשא',  ש'שקל  לפי  לישראל  פנים  נושא 
שקל  יחדיו  שניים  לתת  מהדרים  הם  כי 
שלם ולחייב עצמם בעוד קלבון להידור 

מצוה, עכד"ק.
הפייט  לשון  נוסף  בדרך  לבאר  ונראה 
'ושקל אשא', דהנה בעל העקידה )שער 
מחצית  עניין  מבאר  תשא(  כי  פר'  נ"ב, 
השקל בדרך רמז כי האדם בכללו דומה 
לשקל השלם אשר בו עשרים גרה, דכמו 
כן לאדם יש עשרים כוחות, עשרה כוחות 
כוח  המחזיק  כוח  המושך  כוח  בגופו, 

חוש  המוליד  כוח  הדוחה  כוח  המעכל 
והמישוש,  הטעם  הריח  השמע  הראות 
כוחות  עשרה  בנפש  גם  יש  וכנגדם 

רוחניים פנימיים וכו'.
וכותב בעל העקידה וז"ל, כאשר ישתדל 
האדם בתקון העשרה שלו )היינו כוחות 
הטבעיות  הכוחות  להעמיד  אם  הגוף( 
ואם  ופעולותיהם,  בתאוותם  יושרם  על 
לצמצם ולשער הכוחות החושיות לבלתי 
זרות  בהנאות  בהם  להשתמש  התעמר 
במדבר  הכתוב  שהזהיר  כמו  ומכוערות 
ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו  ולא  ט"ו 
הנה  אחריהם,  זונים  אתם  אשר  עיניכם 
בלי  לי"י,  קדש  כולו  האחר  החצי  יהיה 

ספק, דהא בהא תליא, עכל"ק.
גרה  'עשרים  הפסוק  מבאר  הוא  ובזה 
כוחות  עשרים  יש  לאדם  דהנה  השקל', 
תפקיד  לה'',  תרומה  'מחצית השקל  אך 
האדם הוא לעמול ולתקן אך את 'מחצית 
ואז  הגוף,  כוחות  עשרת  את   - השקל' 
הנפש  כוחות  עשר  בצירוף  ממילא 
הרוחניים ייעשה האדם שקל שלם, וע"כ 
מחצית  רק  לתת  והעני  העשיר  נצטוו 

השקל לא פחות ולא יותר עכת"ד.
בפרשתנו  תנחומא  במדרש  איתא  והנה 
יתנו'  'זה  ובירושלמי )שקלים פ"א ה"ד( 
אש  של  מטבע  כמין  אומר  מאיר  רבי 
כיסא  מתחת  הוא  ברוך  הקדוש  הוציא 
זה  לו  ואמר  למשה  והראהו  הכבוד 
מה  להבין  ויש  ע"כ.  יתנו,  כזה   – יתנו 
כיסא  מתחת  מטבע  לו  שהוציא  עניין 
הכבוד דייקא, ומה תפקידם ומקומם של 

מטבעות אלו שם.
ועיין  צו,  פר'  )זוה"ק  מצינו  הנה  אך 
ישראל  שנשמות  בפרשתנו(  באלשיך 
חצובות מתחת כיסא הכבוד, ואש רומז 
לנשמה, ובזה יבואר העניין שפיר כדברי 
השי"ת  לו  שהראה  הנ"ל,  ה'עקידה' 
להורות  אש,  של  השקל  מחצית  למשה 
השקל  מחצית  את  מתקן  יהודי  שכאשר 
הגשמי, הם עשר כוחות הגוף, ומשעבד 

האי פלגא לעבודת השי"ת.
מטה  של  השקל  מחצית  מצטרף  אזי 
עשר  הם  מעלה,  של  השקל  למחצית 
הרמוזים  ישראל  שבנפשות  הכוחות 
בצירוף  והשתא  אש',  של  ב'מטבע 
שניהם זוכה האדם להגיע לשלימות בכל 
כוחותיו ונעשה לאדם השלם, וזהו שאמר 
הפייט 'ושקל אשא', שע"י תרומת מחצית 
השקל נעשה האדם כשקל שלם, עשרים 

גרה השקל, עשרים כוחות האדם.
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בשוה”ט מלוה מלכה פרשת תרומה תשפ”א
)בעת השוה”ט נערך ‘שבע ברכות’ לשני חתנים שיחי’ מאנ”ש, וסיפר אד”ש ג’ מעשיות בענייני שידוכים(

שידוך משמים

בעל  זצ"ל,  שטראשון  שמואל  רבי  הגאון 
חידושי הרש"ש על הש"ס זכה לתורה וגדולה 
והיה לו גמ"ח להלוואת כספים. באחד הימים 
חוב  בעל  איזה  בא  בלימודו  שקוע  כשהיה 
לפרוע את חובו, הרש"ש שראשו היה שקוע 
שולי  בסוף  והניחו  הממון  את  לקח  בגמרא 
הגמרא, ולא זכר כלל שהבעל חוב פרע את 

חובו. 
בספרי  בודק  זצ"ל  והרש"ש  היום  ויהי 
לא  עדיין  יהודי  שאותו  ורואה  חשבונותיו 
הכסף  את  ממנו  ותבע  הלך  חובו,  את  פרע 
אך הלה טען שכבר פרע במלואו את החוב, 
הרש"ש זצ"ל לא זכר כלל את הדבר ולקחו 
טענותיהם  את  הב"ד  כששמעו  תורה,  לדין 
פסקו דמאחר שהבעל חוב כופר בהכל עליו 

להישבע ולהיפטר. 
כששמע זאת הרש"ש זצ"ל מחל לו את החוב 
אמנם  בשבועה,  יהודי  לחייב  רצה  לא  כי 
בינתיים כבר יצא רינון על אותו יהודי שהיה 
לו דין תורה עם הרש"ש זצ"ל ונתחייב בדין 
ולא פרע את חובו, כל יושבי העיר התרחקו 
ממנו, עסקיו ופרנסתו נתמוטטו עד שנאלץ 
לעבור לגור בקצה העיר, כעבור זמן רב למד 
מסכת  אותה  הפעם  עוד  למד  זצ"ל  הרש"ש 
שלמד בה בעת בוא הבעל חוב לפניו, ופתאום 
מצא בשולי הגמרא את כל הכסף שפרע לו 
שגרם  והבין  הדבר,  מכל  ונזכר  חוב,  הבעל 

לאותו יהודי עגמת נפש על לא עוול בכפו.
מיד רץ לביתו של אותו יהודי בשיפולי העיר, 
ובכה והתחנן על נפשו שימחל לו על הצער 
השיב  חוב  הבעל  אמנם  לו,  שגרם  הגדול 
שנים  כמה  זה  שהרי  בפיו  וטענתו  בשלילה 
מעת דנו בבית דין עמו ומאז נפסדו וכלו כל 
כיצד  וכי  ביזיונות,  הרבה  לו  ונגרם  עסקיו 

יוכל להשיב כעת בחזרה את שמו הטוב. 
הייתה  שטעות  המדרש  בבית  אכריז  "ואם 
"האם  הרש"ש,  שאלו  אתך?"  והצדק  בידי 
אז תמחל לי?". השיב האיש בשלילה וטעמו 
אלא  למעכ"ת  יאמינו  לא  "השומעים  עמו, 
יאמרו שהרב מרחם עליי ולכן  הוא אומר כן".
הרש"ש,  אותו  שאל  עמך?"  אשתדך  "ואם 
"הרי לי יש בן ולך יש בת, אם נשתדך יחדיו 
מודה  שאני  בכך  אחד  אף  יפקפק  לא  שוב 
בצדקתך". לכך כבר הסכים האיש, ואכן הם 

באו בקשרי שידוכין. 
והעניין הוא שהשידוך הזה צריך היה להיות 
משמים, כי ארבעים יום קודם יצירת הוולד 
של  לבתו  יינשא  הרש"ש  של  שבנו  הכריזו 
היו  כיון שבדרך הטבע לא  יהודי, אך  אותו 
משתדכים ביניהם, שהרי הרש"ש היה מגדולי 

הדור ואותו יהודי היה יהודי מן השורה, לכן 
נסתבב כל העניין משמים כדי שהשידוך יצא 

לפועל.

"תחזרו עוד פעם על דבריכם"

על  זה,  כעין  מעשה  בעוד  כעת  נזכר  הנני 
שידוך שיצא לפועל ע”י השתלשלות נפלאה, 
ה’אמרי  בעל  להרה”ק  יהודי  הגיע  פעם 
אמת’ ותינה לפניו את צערו שהוא מתפרנס 
ממסחר בעורות, אמנם הוא לא נעשה עשיר 
פרנסה  בעל  תמיד  היה  אך  זה  מחמת  גדול 
מהיהודי  מכתב  קיבל  לאחרונה  אך  הגונה, 
את  תמיד  לו  ששולח  העורות  מפעל  בעל 
הסחורה, וכתב לו שהוא מפסיק לשלוח לו 
על  התבסס  מסחרו  שכל  ומאחר  סחורה, 
יביא  מהיכן  יודע  אינו  עורות,  מפעל  אותו 

לחמו.
יכול  אני  מה  “וכי  אמת’  ה’אמרי  לו  אמר 
לו  בזה, עד שאמר  והרהר  לעשות למענך”, 
הבנדינער  גיסי  עם  עכשיו  נוסע  אני  “הנה 
חתן  זצ”ל,  לווין  צבי  חנוך  ר’  )הגה”צ  רב 
ה’אמרי  של  ומחותנו  אמת’  ה’שפת  הרה”ק 
שהיא  ארט’,  ‘קור  מרחצאות,  לעיר  אמת’( 
עיירה שבה המפעל של  לא רחוקה מאותה 
לאותה  להיכנס  מסכים  אני  ובכן  העורות, 
על  ולדבר  בעל המפעל  עם  להיפגש  עיירה 
לבו שימשיך לשלוח לך סחורה, אך לשם כך 
עליך לשאול את גיסי הרב מבנדין אם יסכים 

להאריך את הדרך ולהיכנס לשם”. 
מבנדין  הרב  את  ושאל  יהודי  אותו  הלך 
נסעו שניהם  הוה  כך  וכמובן שהוא הסכים. 
לאותו עיירה ודפקו בדלתו של בעל המפעל, 
הלה פתח את הדלת וראה שני יהודים הדורי 
במי  ידע  ולא  אותם  הכיר  שלא  אף  צורה 
מדובר, הכניס אותם לביתו והושיבם בכבוד 
ואמר  אמת  האמרי  הרה”ק  פתח  בביתו. 
אלתר,  מרדכי  אברהם  הוא  “שמי  בפשטות 
היושב  וזה  מגור,  הרבי  לי  קוראים  ובפולין 
לצידי הוא גיסי הרב מבנדין שאגב הוא גם 

המחותן שלי”.
“האם יוכל כבודו לחזור על הדברים שאמר 
עכשיו, ביקש האיש בהתרגשות, הרה”ק לא 
סירב וחזר “איך הייס אברהם מרדכי אלתר, 
אין פוילען רופט מען מיר ‘גערער רבי’, וכו’”.
חדר  לאיזה  ורץ  האיש  נענה  רגע”  “חכו 
שוב  ופנה  לצדו  יהודי  עוד  עם  וחזר  צדדי 
אל ה’אמרי אמת’ “הואילו נא לחזור שוב על 
שמו  כי  וחזר  שוב  נענה  הרה”ק  דבריכם”. 

הוא אברהם מרדכי אלתר, זהו גיסו וכו’.
את  איש  נטלו  זאת  בשמעם  היהודים  שני 
שמחה,  ברוב  יחדיו  לרקוד  והחלו  רעהו 
הרה”ק האמרי אמת והבענדינער רב הביטו 

לרקוד  שגמרו  לאחר  רבה,  בהשתאות  בהם 
כאן.  אירע  מה  היהודים  שני  להם  הסבירו 
במשך  יחדיו  שמנהלים  גיסים  שני  “אנחנו 
לאחד  העורות,  של  העסק  את  רבות  שנים 
שמא  חשבנו  לאחרונה  בת,  יש  לשני  בן  יש 
מאתנו  אחד  טען  שאז  אלא  יחדיו,  נשתדך 
גיסים  ששני  הזה  כדבר  נשמע   היכן  ‘וכי 
ישתדכו ביניהם’, והשידוך לא התקדם יותר. 
לא  בינינו,  גדול  למתח  גרם  הזה  הנושא 
כשותפים  יחדיו  לעסוק  להמשיך  יכולנו 
מימים ימימה, הראינו פנים זועפות זה לזה, 
כתוצאה מכך העסק התחיל לנחול הפסדים 
המסחר,  בית  את  לסגור  החלטנו  ולפיכך 
יהודים  שני  מפי  ששמענו  עכשיו  אבל 
מחותנים,  הם  גיסים  ששני  כמוכן  גדולים 
כל  וממילא  טוב,  דבר  כן  שזהו  אנו  רואים 
המתיחות בינינו הסתיימה ברגע זה, יכולים 
בשותפותנו  הלאה  ולהמשיך  להשתדך  אנו 

בעסקים, והכול יבוא על מקומו בשלום.
לאחר מכן פנה בעל הבית אל אורחיו ושאלם 
שהגיעו  אמת’  ה’אמרי  השיבו  באתם,  למה 
שביקש  בעורות  הסוחר  חסיד  אותו  בגלל 
נענה  עורות ממפעלם,  לו  שימשיכו לשלוח 
בעל הבית בשמחה כי עתה שממשיכים הם 
בשותפותם הרי שבוודאי ימשיכו לשלוח לו 
וכל העניין לשמו הגיעו כבר  עורות כרגיל, 

נפתר ממילא.
כששידוך  שלפעמים  אמת’  ה’אמרי  וסיים 
מסובבים  משמים  אזי  לפועל,  לצאת  צריך 
שכל  והיינו  כזאת,  עקלקלה  בדרך  הדבר 
ההשתלשלות עם החסיד סוחר העורות וכו’ 
עיירה,  לאותה  אמת’  ה’אמרי  נסע  שבגללו 
שני  בין  השידוך  את  להביא  כדי  היה  הכל 

הגיסים לידי גמר.

מעשה בר' הערשלי ריבישויבער

שיצא  שידוך  בעניין  שלישי  מעשה  עוד  יש 
לפועל באופן פלאי, הרה”ק ה’אוהב ישראל’ 
מאפטא זי”ע היה לו במגירה כמה מטבעות 
אצלו  שהתרחש  מנס  למזכרת  געלט’  ‘פסק 
שלמה  ר’  הרה”ק  שהיה,  במעשה  בעירו 
זה  את  שלספר  אומר  היה  זי”ע  מבאבוב 
וכך  שידוך,  למציאת  סגולה  הוא  המעשה 

היה מעשה:
ישראל  האוהב  הרה"ק  של  מדרשו  בבית 
חכם  תלמיד  אחד  איש  ישב  זי"ע  מאפטא 
הערשלי  ר'  ושמו  גדול  ה'  ועובד  מופלג 
בתורה  כימים  לילות  שם  הוא  מריבישוב, 
ועבודת ה', אך לרש אין כל כי אם בת שהגיעה 
גדלה  הדאגה  נשאת.  בתולה  פרק  לפרקה 
מיום ליום מאין יבוא עזרו להשיא את בתו, 
הוא נועץ עם ידידיו הנגידים חסידי הרה"ק 

מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"אסיפורי קודש
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ליסע  היות שאנו מתכוננים  לו  ואמרו  הנ"ל 
בבראד,  שיתקיים  הגדול  היריד  אל  בקרוב 
ושם מתאספים הרבה נגידים חשובים לזאת 
אותך  נלביש  אנחנו  אתנו,  שתיסע  עצתנו 
מלבושי פאר וכבוד כאחד הגבירים ותתאכסן 

יחד אתנו באכסניא כבודה. 
אך אנו מתנים עמך תנאי אחד, שאתה תמעט 
שנצווה  מה  כל  ותעשה  כדרכך,  בדיבור 
אותך, אנחנו נשתדל למצוא זיווג הגון בעבור 
בתך. ר' הערשיל הנ"ל הסכים לעצתם באין 
ברירה ונסע עמם ויהי בבואם לבראד אמרו 
הסוחרים הנ"ל לבעל מלון שיכין חדר נכבד 
הערשלי  ר'  המפורסם  הגביר  בעד  ומרווח 

מריבישוב שזה עתה הגיע לכאן. 
של  בואו  את  בראד  העיר  בכל  פרסמו  הם 
הגביר מריבישוב שבא למצוא זיווג הגון בעד 
נדוניא הגונה  והינו מוכן לתת  בתו היחידה 
כיאות לעשיר כמוהו. השדכנים הציעו לפניו 
שידוך הגון עם בחור עילוי מצוין מגזע היחס 
בן עתיר נכסין מבראד, ר' הערשיל בחן את 
בש"ס  וגדוש  מלא  ומצאו  בלימודו  הבחור 

ופוסקים וישא חן בעיניו, והסכים לשידוך. 
וישאלהו אבי הבחור "האם כבודו מוכן לתת 
"נו,  ר' הערשלי  לנדוניא?" ענה  וכך  כך  סך 
 - תיתי  "מהיכי  בלבו  וחשב  תיתי",  מהיכא 
בידו  היה  לא  כי  הכסף",  את  אביא  מהיכן 
לפורטה אפילו שוה פרוטה, המחותן בשמעו 
אדיר  גביר  עם  עסק  לו  שיש  הבין  זאת 
שסכומים כאלו הם אצלו בגדר 'מהיכי תיתי', 
ספורות  במלים  השיב  כל שאלותיו  על  וכך 

"מהיכא תיתי", או "בלי נדר".
השידוך נגמר בכי טוב ובקשו הסוחרים את 
בתכלית  תנאים  סעודת  שיעשה  המחותן 
על  אותה  ויעלה  הנגידים  כדרך  ההידור 
הערשלי  ר'  ישלח  לביתו  ובבואו  החשבון, 
החתן,  של  כבודו  לפי  והמתנות  הסך  כל 
והוא הסכים לזה. עוד בטרם חזר ר' הערשלי 
יקרות  מתנות  החתן  אבי  עמו  שלח  לביתו 
להכלה, בחשבו שמחותנו הגביר מריבישוב 
בשובו  תיכף  להחתן  כנגדן  מתנות  ישלח 

חזרה לביתו. 
חיתון,  קרבת  מתוך  אחיו  מעל  איש  ויפרדו 
ר'  כבוא  לאפטא.  חזרה  הערשלי  ר'  ויסע 
שבא  ולבתו  לאשתו  ויספר  לביתו  הערשלי 
בקשר החיתון עם בחור תלמיד חכם מופלג 
ולרוב  בעיניהם  כמצחק  ויהי  מדות  ובעל 
שהראה  עד  בדבריו,  האמינו  לא  תמהונם 
ולבש  חזר  הערשלי  ר'  אירוסין.  שטר  להם 
מלבושיו הטלואים וחזר אל לימודו ועבודתו 

הקדושה בבית המדרש. 
עבור  מתנות  על  חיכה  בבראד  המחותן 
החתן ועל מכתב אודות הגבלת זמן החתונה 
בטח  כי  וחשב  עונה,  ואין  קול  אין  והנה 
הגדולים  בעסקיו  טרוד  הוא  הגביר  מחותנו 
לו  ויכתוב  איחורו  סיבת  וזהו  והמסועפים 
בקשר  שהתקשרנו  מעת  רב  זמן  שזה  היות 
המתנות,  לקראת  מחכה  החתן  ובני  החיתון 
בתשובתו  נפשינו  להחיות  נבקש  לכן 

המהירה. 

הגביר  עם  שהשתדך  שידע  המחותן 
ריבישוב  לעיר  מכתבו  הריץ  מ"ריבישוב" 
להגביר ר' הערשלי, והנה בעיר ריבישוב היה 
באמת גביר אחד ושמו ר הערשלי והוא היה 
חשוך בנים ל"ע ובעת שקיבל המכתב חשב 
להתלוצץ  שרצה  אחד  לץ  שבודאי  בנפשו 
השיב  ולא  לבו,  שת  ולא  המכתב  לו  שלח 
שבועות  כמה  עוד  כעבור  ויהי  כלום  לו 
והמחותן מבראד לא קיבל מענה על מכתבו 
ויתעצב אל לבו ויכתוב עוד דברים חריפים 
זה  גם את המכתב  וכמובן הריץ  מראשונים 

לריבישוב אל הגביר ר' הערשלי. 
גם הפעם לא התייחס ר' הערשלי למכתבים 
התקיפים בסברו כי איזה שונא רוצה לצערו, 
לא  מבראד  והמחותן  הימים  ארכו  כי  ויהי 
השנית  הזאת  איגרת  על  גם  תשובה  קיבל 
ויפול לבו בקרבו על גודל צרתו ויתייעץ עם 
בעצמם  שיסעו  בדעתם  והחליטו  ביתו  בני 
הדברים  שורש  על  יעמדו  ושם  לריבישוב 
מה זאת ועל מה זאת וכן עשו בבואם העירה 
לריבישוב אל הגביר ר' הערשלי נבהלו מאוד 
שהשתדכו  הערשלי  הר'  זה  אין  כי  בראותם 
שהם  נפשם  עוגמת  את  לפניו  ויספרו  אתו, 
ר'  הגביר  שהוא  שאמר  אחד  עם  השתדכו 
איפוא  יודעים  ואינם  מריבישוב  הערשלי 
למצוא את המחותן, וממנו אין קול ואין קשב. 
שאין  בפניהם  התנצל  הערשלי  ר'  הגביר 
נפש  בפחי  מביתו  ויצאו  להם  לסייע  בידו 
הנה  החתן,  של  אמו  ותען  עצות.  אובדי 
העיר אפטא אשר שם קברות אבותי סמוכה 
על  ונתפלל  העלמין  לבית  נסור  הבה  לכאן 
קבריהם ואולי ניוושע, הוא נענה למבוקשה 
ויבואו לעיר אפטא וילכו ישר להבית החיים 
ובפתח בית העלמין עמד יהודי ואסף צדקה 

מהעוברים ושבים. 
לעברם  קרא  פניו  על  המחותנים  כשעברו 
"אבקשכם לתת נדבה הגונה בשביל הכנסת 
שהנהו  ריבישובער  הערשלי  ר'  בעד  כלה 
מופלג".  חכם  ותלמוד  ה'  עובד  קדוש  איש 
הערשלי  "ר'  השם  את  מפיו  ששמעו  כיון 
ויאמר  בקרבם,  לבם  וימס  ריבישובער" 
הגונה  נדבה  לך  אתן  "אני  מבראד  הגביר 
אבל אחת שאלתי שתואיל להראות לי איפוא 
מקום מגורו של ר' הערשלי מריבישוב הזה". 
ויאמר לו הנה הוא מיושבי בית מדרשו של 
אותו.  לפגוש  תוכל  ושם  מאפטא  הרה"ק 
הגביר לא שהה כלל והלך מיד לבית מדרשו 
של הרה"ק מאפטא בהכנסו להבית המדרש 
וראה  הערשלי  ר'  מחותנו  את  תיכף  הכיר 
אותו עני גדול ובגדיו קרועים ופרנסתו הוא 
כאן  שהיה  והבין  בעבורו,  שמקבצים  מה 
מעשה רמיה וכי הר' הערשלי לא יוכל לתת 
אב"ד  הרב  לבית  תיכף  והלך  בכלל,  נדוניא 

דאפטא להזמין את ר הערשלי לדין תורה.
מחותנו  את  הכיר  הוא  גם  הערשלי  ר' 
הגיע  "הנה  ביתו  לבני  ויגד  הביתה  וירץ 

סעודת  להכין  ומהנכון  מבראד  מחותנינו 
לא  שבביתו  עקא  דא  אך  עבורו",  צהרים 
שלחו  אחד,  תרנגול  אם  כי  מאומה  נמצא 
השוחט  לבית  הכלה,  הנערה,  את  במהירות 
עם התרנגול, בדרכה נשמט התרנגול מידה 

והחל לרוץ ברחובה של עיר. 
מחוץ  שהגיעה  עד  אחריו  הנערה  ותרץ 
שבני  אחת  לחורבה  נכנם  התרנגול  לעיר, 
והנערה  שמה  מלהיכנס  היו  נזהרים  אדם 
ביודעה  התרנגול,  את  להשיג  חפזונה  מרוב 
עבור  להכין  שאפשר  היחידי  מאכל  שזה 
שמה  לא  הצהרים,  לסעודת  המחותנים 
גם בתוך  ורצה לתוך החורבה.  לבה לסכנה 
החורבה לא חדל התרנגול לרוץ, נכנס לחדר 
שבאחד  עד  בעקבותיו,  והיא  מחדר  לפנים 
החדרים נגלה לעיניה אוצר גדול של דינרי 

זהב שעלה להון רב ועצום. 
דעתה מהתרנגול  הסיחה  כבר  כמובן שהיא 
ומלאה כל כליה בדינרי זהב והביאה אותם 
כך  בתוך  שמחה,  הבית  ונתמלא  הביתה 
נכנס שליח בי"ד לקרוא את ר הערשלי לדין 
הרב,  לבית  תיכף  הלך  הערשלי  ר'  תורה. 
טענותיו  וסידר  מבראד  המחותן  עמד  שם 
התחפש  הערשלי  ר  האיש  שזה  הרב  לפני 
גביר  בתור  לבראד  ובא  עשירים  בבגדי 
והשתדך  יקרה  באכסנייה  והתאכסן  עצום 
נתוודע  ועתה  גדולה  נדוניא  והבטיח  עמו 
הבטחתו  למלא  יכול  ואינו  עני  שהוא  לו 
הוא רוצה לנתק את קשר השידוכין ושיחזור 
המתנות וגם לקנוס אותו עבור הבושה שגרם 

לבנו העילוי. 
השיב ר' הערשלי "האם מצא מחותני ח"ו שום 
פסול או פגם בבתי? לא, רק כל טענתו הוא 
על אודות הנדוניא, ובכן, מתחייב אני בפה 

מלא שאת זה אמלא עד פרוטה אחרונה".
הרב מאפטא התפלא מאד על דבריו של ר' 
הערשלי, כי ידע אותו לאיש עני ואביון, אך 
איש אמת הבין שמסתמא  כיון שידע שהוא 
שר'  דינו  פסק  את  והוציא  בגו,  דברים  יש 
הערשלי מחויב לסלק הנדוניא ולהגביל זמן 
תבע  המחותן  חדשים.  ג'  זמן  תוך  החתונה 
מר' הערשלי שישלם 'פסק געלט ור' הערשלי 
עשרה  סך  מכיסו  הוציא  לבקשתו,  נענה 
להרה"ק  ונתן  געלט'  'פסק  בתורת  זהובים 
מאפטא, והחתונה התקיימה במועדה בששון 

ובשמחה. 
כמה  תמיד  שומר  מאפטא  הרה"ק  והיה 
מטבעות מה'פסק געלט' ששילם ר' הערשלי, 
לאותו  שאירע  הגדול  מהנס  נצח  למזכרת 
יהודי עובד ה', ובבאבוב היו אומרים שלספר 
המעשה הזה הוא סגולה למי שקשה לו לזווג 

ולהשיא את בניו.
דער  שליט”א:  אדמו”ר  מרן  כ”ק  וסיים 
שצריך  מי  שכל  העלפן  זאל  אייבערשטער 
במהרה  ווערן  געהאלפן  זאל’ן  לשידוכים 

במציאת זיווגים הגונים.
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דיבורים, שיחות, אמרים מרבותינו הק' בנאות דש"א

הרב שמעון טיקוצקי

"איך בין א ירושליימער"
 יריעה מיוחדת על משכנות קדשו של רביה”ק אדמו”ר ה'ברכת משה' זי”ע לאורך שנות הנהגתו בקודש 
  עובדות וסיפורים נדירים מפי הרה”ח ר' שמואל פרוש שליט”א מחשובי אנ”ש ומעתיקי השמועה בחצה”ק

 פרק חמישי
שנת תשכ"ג: המעבר לבני ברק

אדמו"ר  מרן  כ"ק  יצא  תשכ"ג  חנוכה  בערב 
מוהליבר  ברח'  ביתו  את  זי"ע  משה'  ה'ברכת 
התורה  בעיר  להתגורר  ועבר  אביב  בתל 
עבורו  שנרכשה  בדירה  ברק,  בני  והחסידות 
בבניין ברחוב רבי עקיבא 65 ליד בית המדרש 

שהוקם עבור רבינו.
תשכ"ב,  בשנת  קודם,  שנה  רבעי  כשלושת 
ברק.  בבני  אחת  שבת  לשבות  רביה"ק  הגיע 
מהעיר  לטובה  רבינו  התרשם  זו  בהזדמנות 
העניינים  החלו  ומאז  בה  השוררת  והאווירה 

להתקדם לקראת מעברו של רבינו לבני ברק.
על נסיבות המעבר שמעתי ממחותני המשב"ק 
ר' שמחה קרקובסקי שליט"א שסיפר  הרה"ח 
לו לימים רבינו עצמו שחילולי השבת שהתגברו 
כי פעם בליל  לו מאד, עד  בתל אביב הפריעו 
שבת בשעה שקידש רבינו על היין עבר קטנוע 
ברחוב והשמיע רעש חזק. "באותה שעה" סיפר 
לעבור  ההחלטה  סופית  בלבי  "גמלה  רבינו 

מתל אביב לבני ברק".
אל  רבינו  הלך  ברק  בבני  התיישבותו  טרם 
התגורר  שכבר  מויז'ניץ  חיים'  ה'אמרי  הרה"ק 
בעיר והנהיג את חצר קדשו )כמקובל מקדמת 
רשות  נוטל  בעיר,  להתיישב  הבא  שרבי  דנא 

מהצדיקים הדרים בה כבר(. 
על  רבינו  לו  שהודיע  לאחר  מעמד,  באותו 
ה"אמרי  אליו  פנה  בעיר,  להתיישב  כוונתו 
חיים" ושאלו: "לעלובער רבי, האם הייתם פעם 

באמריקה?"
רבינו השיב בשלילה, נענה ה'אמרי חיים' ואמר 
"איך בין יא געווען - לי כן הזדמן לנסוע לשם 
רחובות  ישנם  באמריקה  שם  לכם,  ואספר 
ברחוב  סחורה,  אותה  מוכרים  שבהם  שלמים 
אחד מוכרים אך ורק שעונים, חנות אחר חנות 
וכולם מוכרים אותו הדבר,  וכן יש רחוב אחד 

שכולם מוכרים בו חליפות. 
נזק  גורם  היה לחשוב שהדבר  ניתן  פניו,  "על 
מתחרים  הרבה  להם  יש  כי  החנויות,  לבעלי 
החנויות  בעלי  כן,  אינו  האמת  אבל  בסמוך, 
דווקא שמחים שכל החנויות מתרכזות ברחוב 

לקנות  המבקשים  הלקוחות  כך  כי  אחד,  
סחורה זו מגיעים לרחוב זה, ואם אינם מוצאים 
כולם  וכך  לחברתה,  נכנסים  הריהם  זו  בחנות 

מרוויחים.
אדרבה,  רבי,  "לעלובער  חיים':  ה'אמרי  וסיים 
אם אתם תתיישבו בבני ברק אזי יידעו שבבני 
ועוד  עוד  ואז  אדמורי"ם  מתיישבים  ברק 
יתד,  כאן  יתקעו  נוספות  חסידיות  קהילות 
אמר  שכן  שמעתי  )אגב,  מכך  ירוויחו  וכולם 
חיים'  ה'שפע  להאדמו"ר  גם  חיים'  ה'אמרי 
מצאנז זצוק"ל בבואו להימלך בדעתו כשרצה 

לקנות שטח בבני ברק(.
כמו כן שלח רבינו אל האדמו"ר רבי נחמן כהנא 
ברק לבקש  בבני  זצוק"ל שהתגורר  מספינקא 

את רשותו להתיישב בעיר.

"רחוקה הרבה ממדרגת בני ברק"

על הערכתו של רבינו לעיר התורה והחסידות 
בני ברק שמענו מפי קדשו כעבור שנים, כאשר 
זה  היה  ימיו,  בערוב  ה'  בשיכון  התגורר  כבר 
מרא  זצ"ל  לנדא  הגר"י  של  פטירתו  לאחר 
דאתרא, באותה תקופה כידוע פעל רבינו רבות 
להכתרתו של בנו, הג"ר משה יהודא ליב זצ"ל 

כרב העיר בני ברק1.
באותם ימים ביקש רבינו מהמשב"ק הרה"ח ר' 
שמחה שליט"א להתקשר ולקרוא להגה"ח ר' 
שמואל מאיר גלבר ז"ל, גיסו ונאמנו של בעל 
ה'שבט הלוי' זצוק"ל, כדי לחזק את ידי ה'שבט 
הלוי' לפעול להכתרת הגרמי"ל לנדא על כסא 

אביו.
המשב"ק  באוזני  רבינו  התבטא  שעה  אותה 
מהרב  "לבקש  שליט"א:  שמחה  ר'  הרה"ח 
דרך ארץ2,  אינו  זה   - אלי  וואזנר עצמו שיגיע 
ומאידך אין בכוחי לנסוע אליו בעצמי )באותם 
כן תתקשר  ועל  חלוש מאד(,  הרבי  היה  ימים 

אל ר' שמואל מאיר ותקרא לו". 
רבינו  ממנו  ביקש  מאיר  שמואל  רבי  כשהגיע 
להיות שלוחו ולמסור את דבריו לבעל ה'שבט 
שליט"א  שמחה  רבי  למשב"ק  והורה  הלוי', 
לידי  המכתב  את  ולמסור  דבריו  את  לרשום 

את  מעמד  באותו  )רשמתי  מאיר  שמואל  רבי 
מילה  מעתיקם  והנני  למשמרת,  הדברים 

במילה(.  
פתח רבינו ואמר: "כינוס לצדיקים הנאה להם 
והנאה לעולם, מרגיש אני את ההנאה בפגישת 
לנדא  משה  הרב  עם  שליט"א  הרב  כבוד 
ובהתרת  ישראל  באהבת  עבודתכם  שליט"א3. 
ספקות לישראל ואין שמחה כהתרת הספקות. 
באהבת  הקדושה  בעבודת  להמשיך  ויזכה 

ישראל עד ביאת גואל צדק. 
תורה  של  עיר  שהייתה  בקראקא  גר  "הייתי 
ויראת שמים ואמרו שהיא 'ירושלים דגליציה', 
ברק  בני  הרבה ממדריגת  רחוקה  הייתה  והיא 

בשמירת הכשרות השבת ויראת שמים. 
ידי  ולחזק  באחדות  להיות  עלינו  מוטל  "לכן 
ברוחו  יפול  שלא  שליט"א  לנדא  משה  הרב 
על  לשמור  כדי  הגדולים,  מתנגדיו  מהשפלת 
משמר העיר בלא שום שינוי, ובזה תיכונן עיר 
עולם  קיים  כאילו  בישראל,  המיוחדת  הקודש 

מלא. 
לצידו,  שיעמוד  "ובזכות  בברכה:  רבינו  וסיים 
שמים  ויראת  תורה  להרביץ  להמשיך  יזכה 
בישראל, ויעמיד רבנים ומורי הוראות בישראל, 
ועוד יגדל יותר מעמד תורתו והשפעתו, ויהיה 

רוח הבריות ורוח המקום נוחה הימנו".
את  מאוד  החשיב  זצוק"ל  הלוי'  ה'שבט 
המילים האלו וכל ימיו התבטא כי ברכת קדשו 

המיוחדת של רבינו עמדה לו. 
הלוי' את שליחותו של  ה'שבט  לאחר שקיבל 
לבסוף  ואכן  בעניין  רבות  ופעל  התמסר  רבינו 
היה הוא זה שהכתיר את הגרמי"ל לנדא כרב 
ה'שבט  בעל  הגיע  זמן  לאחר  ברק.  בני  העיר 
הביע  מעמד  באותו  לביקור,  רבינו  אל  הלוי' 
רבינו את תודתו על כל מה שעשה ופעל, ואמר 

לו אז: 
וראיתי  תיר,  ולא  תיר  נים,  ולא  נים  "הייתי 
שמואל  'רבי  כתוב:  קדמאה  דאדם  בספרא 
וואזנר הציל את העיר בני ברק'". בעל ה'שבט 
מופלאים  דברים  בשמעו  מאוד  התרגש  הלוי' 

אלו יוצאים מפי רבינו.

הגר"י  של  פטירתו  הראשונה שלאחר  בשבת   1
בשולחנו  כשזימרו  ברק,  בני  אב"ד  זצ"ל  לנדא 
הזמר  את  קודש  שבת  בליל  רבינו  של  הטהור 
'מגן אבות' והגיעו לתיבות 'לפניו נעבוד ביראה 
ביראה  רבות  פעמים  לכפול  רבינו  החל  ופחד' 
כמנהגו  אלו  תיבות  את  גדולה  והתעוררות 

בקודש תמיד. 

עצר  הכלל,  מן  יוצא  באופן  הפעם,  אך 
'לפניו  על  מדברים  "אם  וקרא:  רבינו  פתאום 
נעבוד ביראה ופחד יש להזכיר את הרב זכרונו 
'א  נוראה,  הייתה  שלו  שמים  היראת  לברכה, 
שמים  היראת  על  ודיבר  והאריך  געוואלד'" 

המופלגת שלו.

והוסיף רבינו במעמד זה ש"הרצון של הרב זצ"ל 

וימלא  הרבנות  את  ימשיך  הגרמי"ל  שבנו  היה 
סמוך  היה  שהוא  גם  ומה  אחריו,  מקומו  את 
לעמוד  כיצד  ממנו  וקיבל  השנים  כל  לאביו 
ולנהל את העיר, ועל כן יש לפעול ולעשות הכל 
שרצונו זה יתמלא". ואכן מאז החל לפעול רבות 
בעניין, במסירות עצומה, ולא נח ולא שקט עד 

שהושיבו את הגרמי"ל  לנדא על כסא אביו.
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ספרי הקודש שהועברו לבני ברק

לאחר שעבר רבינו להתגורר בבני ברק, העבירו 
כל הספרים שלו שהיו שם,  בת"א את  מביתו 
ביניהם היו ספרים עתיקים וקדושים שבאו לו 
זכורני  זי"ע,  הרדצ"ש  רביה"ק  זקנו  מירושת 
שהיה שם סט משניות נדיר, דפוס ווילנא, עם 
סדר  של  ובכרך  הרדצ"ש,  אדמו"ר  חותמות 
'טהרות' הייתה רשומה 'הזכרה' בכתי"ק רבינו 
משניות  למד  שרביה"ק  אישה  של  הרדצ"ש 

לעילוי נשמתה לאחר פטירתה. 
עקיבא  ר'  ברחוב  בביהמ"ד  הונחו  הספרים 
בני ברק ללא פיקוח ולא חלפו ימים רבים עד 
ולקחו  נכנסו  אנשים  זה,  אחר  בזה  שנעלמו 

משם הכל, עד שלא נשאר כמעט מאומה...
בין הספרים היה גם הספר 'שפע טל' להגה"ק 
הימים  באחד  הורוויץ,  שעפטיל  רבי  המקובל 
הגדול  השולחן  ליד  התיישבתי  הספר,  נטלתי 
הנפלאה  בהקדמה  ועיינתי  לביהמ"ד,  בכניסה 
שלו המכונה 'בן מאה שנה'. והנה בעודי לומד 
הבחנתי  לא  ואני  לביהמ"ד  רבינו  נכנס  בספר 
בכך, הרבי ניגש כנראה אל ארון הקודש ונשק 
פניי, הוא הביט במה אני  ובצאתו חלף על  לו 

לומד וסגר את הספר ללא אומר.
בשוה"ט  אדמו"ר  אליי  פנה  הבא  ש"ק  בליל  
סידור,  א  ברענג  "שמיל,  זו:  בלשון  לי  ואמר 
לקרוא  אדמו"ר  והתחיל  סידור",  נא  הבא 
כל  אומר  מאיר  רבי  המשנה  אבות'  מ'פרקי 
אלא שמגלין  עוד  'ולא  עד  כו'  בתורה  העוסק 
לו רזי תורה', ופנה אליי ואמר "שמיל, שטייט 
לומד )רזי תורה(? שטייט 'מגלין לו רזי תורה'" 
כתוב  תורה?  רזי  לומד  שהוא  כתוב  )"האם 
שמגלים לו", והיינו שאם האדם ראוי ומוכשר 
לזה ע"י לימוד התורה, אזי משמים מגלים לו 

רזי התורה(.

'לפניו נעבוד' בחדר המדרגות

 65 הדירה בה התגורר רבינו ברח' רבי עקיבא 
שכנים  עם  רגיל  בבניין  פשוטה  דירה  הייתה 
עם  רבינו  עבור  פשוט  זה  היה  לא  נוספים, 
גינוני קדושתו העילאיים ושמירת עיניו, לרדת 

ולעלות שניים וחצי קומות בחדר המדרגות.
ואכן השכנים בבניין זוכרים ומספרים עד היום 
רבינו  של  המופלאה  וזהירותו  קדושתו  על 
אחת  העידה  לאחרונה  אך  לעיניהם,  שנגלתה 
ר'  הרה"ח  המשב"ק  באוזני  בבניין  השכנות 
בשנים  צעירה  ילדה  "הייתי  שליט"א:  שמחה 
נחרט  הדבר  ברם  בבניין,  רבינו  התגורר  בהם 
בזיכרוני: בכל פעם שהרבי עבר בחדר המדרגות 
משקע  היה  מיד  מתקרבת,  אישה  קול  ושמע 

את פניו בקיר מגודל זהירותו ושמירת עיניו".

מביתו  רבינו  כשירד  פעם  זכורני,  זה  ובעניין 
רבינו  מתקרב,  עקבים  נעלי  של  רעש  שמע 
חשש שאשה עולה במדרגות ועל כן הסב מיד 
את פניו אל הקיר והגביה את הפעלץ – אדרת 
בה  כיסה  לבוש,  היה  בו  המעיל  של  הפרווה 
את עיניו ולחש בדביקות "לפניו נעבוד ביראה 

ופחד" בנוסח הידוע.
למעשה לא הייתה זו אישה אלא בחור שהתגורר 
בבניין, בן למשפחה ליטאית, שנעול היה בנעלי 
עקבים. הבחור מיהר לעלות במדרגות וחלף על 
פני רבינו בזריזות. אך לימים סיפר הבחור הנ"ל 
שהיה לאברך חשוב: "את מעט היראת שמים 
נעבוד'  'לפניו  לאותו  זוקף  אני  כיום  לי  שיש 

ששמעתי מהרבי באותו מעמד".
שנים לאחר מכן, כשכבר התגורר רבינו בשיכון 
כ"ק האדמו"ר מבאיאן  לביקור  אליו  הגיע  ה', 
שליט"א. רבינו המתיק עמו שיח נפלא וסיפר 
לו בתוך הדברים שזכה להכיר את כל בני זקנו 

ה'פחד יצחק' מבאיאן זי"ע. 
בביקורו  ראה  טשרנוביץ  מבאיאן  הרה"ק  את 
לייפציג  מבאיאן  הרה"ק  ואת  ישראל,  בארץ 
גם הכיר לאחר שעלה להתגורר לארץ ישראל, 
והוסיף שאמנם הרה"ק מבאיאן לבוב אף הוא 
ביקר כאן בארץ ישראל, אלא שאז לא הזדמן 
את  ראה  בלבוב  בהיותו  לימים  אך  לפגשו,  לו 
שלמה  מרדכי  ר'  הרה"ק  שאת  וכמובן  פניו, 

מבאיאן ניו יורק הכיר מביקוריו בארץ ישראל.
באותה שיחה שאל רבינו את האדמו"ר מבאיאן 
האדמו"ר  והשיב  מתגורר,  הוא  היכן  שליט"א 
שהוא גר בדירה בבניין רגיל ליד בית מדרשו, 
רבינו נענה ואמר לו שצריך הוא לדאוג לעצמו 
כאשר  כי  בהטעימו  נפרדת,  כניסה  עם  לבית 
הדבר  לו  הפריע  שכנים  עם  בבניין  התגורר 
מאד, 'איך האב זייער א סאך געליט'ן פון דעם', 
לעצמכם  לדאוג  עליכם  באוזניו  רבינו  וסיים 

לדירה פרטית משלכם. 
את  שליט"א  מבאיאן  האדמו"ר  כ"ק  והפליא 
העובדה כי מיד בשובו לירושלים לאחר ביקורו 
הוא  בו  הבית  את  לקנות  לו  הוצע  רבינו  אצל 
מתגורר כיום, בית עם כניסה נפרדת, וראה בכך 

את כוח ברכתו של רבינו שפעלה לאלתר.

סיפורו של הרה"ח ר' ירחמיאל 

שנים  במשך  התפלל  רבינו  של  מדרשו  בבית 
רבות יהודי יקר ושמו ר' ירחמיאל טננבוים ז"ל 
שממונה היה על הכנת ה'היינג לייכטער' מנורת 
בעיצומו  פעם  מדרשנו.  בבית  קודש  השבת 
בשמו  רבינו  לו  קרא  ש"ק  בליל  השוה"ט  של 

'ירחמיאל קום א הער' וכך אמר כמה פעמים.
ניגש מיד אל רבינו ביראת קודש  ר' ירחמיאל 

ורבינו פונה אליו בחביבות "אביך לא היה גבה 
קומה, האומנם" ובאמרו זאת הגביה רבינו את 
גובהו  את  כאומד  ועוד קמעא,  ידו קמעא,  כף 

של האיש המדובר.
ופתאום  הדברים  לשמע  נרעש  ירחמיאל  ר' 
טפח על מצחו בבהלה "הרי היום בלילה היא"צ 
של אבי ז"ל", ורבינו ממשיך ונענה בחיוך: "נו, 
האם צריך אביך בעצמו להגיע אליי כדי להזכיר 

לך את זה?"...
ידוע  זה,  יקר  מיהודי  זכורני  נפלא  דבר  עוד 
היה  השבוע  באמצע  השוה"ט  עריכת  שלאחר 
רבינו מעלה עשן ויושב בניחותא. אגב, היה לו 
סדר מיוחד בהדלקת הסיגריה: לאחר שהדליק 
את הגפרור היה אוחזו בידו ואומר בלחש את 
כל המשנה הראשונה במסכת ברכות, 'מאימתי 
האש  הגיעה  ממש  וכשכבר  וכו'',  קוראין 

לאצבעותיו אז הדליק הסיגרייה.
זה  ירחמיאל  לר'  רבינו  קרא  הפעמים  באחת 
ואמר לו "אני אדליק סיגריה ואתם תדברו, אך 
לפטפט  לא  'לדבר',  הכוונה  מה  יודעים  אתם 
דברים בעלמא, 'איהר וייסט וואס הייסט רעדן 
ור'  סיגריה  רבינו  הצית  פלוידערן'.  נישט   -

ירחמיאל החל לספר:
ר' ירחמיאל זה היה יליד קראקא וסיפר שפעם, 
בעודו בחור, החליטה קבוצת בחורי ראדומסק 
הרה"ק  אז  שהה  בה  הולושיץ  לעיירה  לנסוע 
המהרי"ד מבעלזא זי"ע להסתופף בצלו בשבת 

קודש, והוא נסע איתם. 
ור'  אכסניה  בחור  לכל  סידרו  לשם  בהגיעו 
מאשר  פחות  לא  להתאכסן  זכה  זה  ירחמיאל 
ר'  הרבי  הרה"ק  ה"ה  המהרי"ד,  של  בנו  אצל 
לביתו  שבהגיעו  וסיפר  זי"ע,  מבעלזא  אהרן 
לחמניות  שני  המהר"א  לו  נתן  שישי  ביום 
ביום  לאכול  בעלזא  כמנהג  סעודה'  ל'ראסל 

שישי, ואמר לו ליטול ידיים. 
באוזני  ירחמיאל  ר'  סיפר  ידיי"  את  "נטלתי 
אהרן  שרבי  וחיכיתי   וחיכיתי  "וישבתי  רבינו 
שהדקות  בראותי  לסעודה.  עמי  ויישב  ייכנס 
אל  יצאתי  מלהיכנס  מתמהמה  והוא  חולפות 
הרה"ק  את  שמעתי  לשם  ובהתקרבי  המטבח 
זיך  "האסט  בתביעה  לעצמו  אומר  אהרן  רבי 
שוין היינט פארדינט אזוי פיל אז ס'קומט דיר 
עס'ן – וכי כבר הרווחת היום כל כך שכבר מגיע 

לך לאכול משהו"...
לי  ואמר  וניגש  המהר"א  יצא  מכן  "לאחר   
רבינו  כעת(".  יאכל  לא  הוא  )כי  לבד  שאוכל 
ר'  באוזני  ונענה  זה  סיפור  לשמע  מאוד  נהנה 
ירחמיאל "סאיז ווערד געווען דעם ציגאר – אכן 
שווה היה לעשן את הסיגריה כדי לשמוע סיפור 

זה, דאס הייסט גערעדט נישט געפלוידערט".

>>>

2 אגב על הערכתו הגדולה של רביה"ק ה'ברכת 
מספר  זצוק"ל,  הלוי'  ה'שבט  לבעל  זי"ע  משה' 
כאשר  שליט"א:  קרקובסקי  שמחה  ר'  הרה"ח 
הקים ה'שבט הלוי' את האגף החדש בישיבתו, 
מכל  ביקש  ברק,  בבני  לובלין  חכמי  ישיבת 
עבור  דולר  אלף  ולתרום  להשתתף  תלמידיו 

הוצאות הבנין.
משה'  ה'ברכת  רבינו  כך  על  כששמע 
ניהול  על  מופקד  הייתי  ימים  )באותם  לי  קרא 
בין  "איך  כך:  לי  ואמר  רבינו(  בבית  הכספים 

איהם  פרעג  איך  זיינע,  תלמיד  א  אויך  דאך 
– הרי אני  זיין א שותף  וויל איך אויך  שאלות, 
אותו  שואל  אני  הלוי',  ה'שבט  של  תלמידו  גם 
שאלות בהלכה, רוצה אני אפוא גם להיות שותף 

בבניית הישיבה".

 ושלח אז רבינו אלף דולר לבעל ה'שבט 
רבינו  הפליג  אחרת,  בהזדמנות  ופעם,  הלוי'. 
כי  באמרו  הלוי'  ה'שבט  בעל  של  בגדלותו 

"בשמיים מסכימים עם הפסקים שלו".

‘שבט הלוי’  נפגש בעל  ימים קודם לכן  3 כמה 
עם הגרמי”ל לנדא בעניין המדובר.

4 בשנות השואה ראה הרה"ק ר' אהרל'י מסטולין 
וורשא הי"ד חייל נאצי ימ"ש מכה אישה יהודיה 
ברחוב, כשראה זאת לא יכול היה יכול לעמוד 
כדי  מביתו  יצא  הגדולה  הסכנה  אף  ועל  מנגד 

להצילה, וירה בו הנאצי והרגו במקום הי"ד.

הפרסום  על  לרמוז  רבינו  ביקש  זה  בסיפור   5
שעשו לכבוד הנחת אבן הפינה וכו’.
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שנת תשל"ד: הנחת אבן הפינה בבני ברק

בבניין  רבינו  התגורר  שנים  עשרה  אחת 
בשנת  כי  עד   ,65 עקיבא  רבי  ברחוב  המגורים 
הבית  בני  בקרב  ההחלטה  גמלה  תשל"ד 
והמקורבים לבנות עבור רבינו בית פרטי משלו 

ברח' ירושלים 6 בצמוד לבית מדרשו.
מתחילה לא הייתה דעתו של רבינו נוחה שיבנו 
עבורו בית משלו אך לבסוף עלה בדעתו להקים 
חדרי הכנסת אורחים בתוך ביתו, ושיבנו אותם 
ומרווחים מהבית עצמו,  ונאים  יותר מפוארים 
ואזי יוכל כבר גם הוא לגור בבית זה... וכך עשו 

)וראה להלן עוד בעניין זה(.
היה זה לפני ארבעים ותשע שנה, בט' לחודש 
הפינה  אבן  הנחת  מעמד  נערך  אז  אדר, 
לביתו נאוה קודש של רבינו, והנני מביא בזה 
מעמד  אותו  רשמי  את  ככתבן  מרשימותיי 

והדיבורים הקדושים שנשמעו מפי רבינו:
בעז"ה הנחת אבן הפינה לבית אד"ש ט' אדר 

תשל"ד.
דאתרא  המרא  דרשו  הבמה  על  הישיבה  בעת 
הגה"צ רבי יעקב לנדא, ובעל ה'שבט הלוי', כן 
וספינקא  ולובלין  מטריסק  האדמורי"ם  נכחו 
בני ברק, והגה"צ רבי ישראל גרוסמן ר"י פינסק 

קארלין.
בריזל  זלמן  ר'  הרה"צ  לידי  רבינו  מסר  אח"כ 
בזה  לו  ואמר  שייבנה,  הבית  עבור  מזוזות 

הלשון: כבר לא היה זמן להזמין ולכתוב מזוזות 
במיוחד אצל סופר ולכן קניתי מזוזות מוכנות, 
אבל המזוזות הם מסופר ירא שמים, אני רוצה 
להסמיך את תחילת בניית הבניין ל'דאורייתא', 

'וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך'.
אחר כך ירו את אבן הפינה ואמר אד"ש בשעת 
הכנסת  די  פאר  אריין  טו  "איך  הטיט,  יציקת 
עבור  הפינה  אבן  את  מניח  הנני   – אורחים 

ההכנסת אורחים". 
אחר כך כשנכנס לבית הכנסת להתפלל מעריב 
סיגריה  והוציא  מטריסק  האדמור  עם  וישב 
לעשן, ושאל את הרבי מטריסק אם הוא מעשן, 
'ביי אייער עלטערן  ואמר שלא, ואמר האד"ש 
אין טריסק האט מען א סאך גערייכערט, איך 
קען זאיך נישט צוגלייכן צו זיי – צדיקי טריסק 
עצמי  לדמות  יכול  איני  אך  הרבה  לעשן  נהגו 

אליהם.
אח"כ סיפר לו רבינו: בשבוע שעבר כל השבוע 
בניית  סביב  שעשו  העסק  )מכל  טרוד  הייתי 
את  לעצמי  לפרגן  יכולתי  לא  והמעמד(  הבית 
שבשבת  עד  וכו',  הבית  בניית  את  הדבר,  כל 
קודש עלה בדעתי הרעיון לייחד את כל הקומה 
הראשונה ל'הכנסת אורחים', וכאשר עלה הדבר 
בדעתי מיד הוטב לי ונחה דעתי ומרוב שמחה 
יכולתי לרדת לביהמ"ד ולהתפלל מוקדם יותר 
)איז מיר בעסער געווארן, און פון שמחה האב 
איך געקענט פערטיג ווערן פריער און איך בין 

אראפ פריער( ורבינו היה מאוד שמח.

לקידוש  וכשיצאו  ערבית  התפללו  מכן  לאחר 
בריזל  זלמן  רבי  להרה"צ  רבינו  קרא  לבנה 
ואמר לו: כשהייתי בוורשה הייתי צריך להאריך 
רבי אהרל'י מסטולין  ואזי הרה"ק  הוויזה,  את 
הפרנקפורטער  הרה"ק  של  בנו  הי"ד,  וורשא 

זי"ע, הלך עמי לקונסוליה לסדר הדבר. 

ונענה רבינו: הוא היה קדוש והוא הרי נעבעך 
הנאצים  ע"י  ה'  קידוש  על  )שנהרג  קדוש  א 
יהודים4  למען  עצמו  הפקיר  הוא  ימ"ש(, 
והשתוקק לגמול טובה עם יהודים - ער האט 
ליב  האט  ער  אידן,  פאר  געווען  מפקיר  זיך 
עמי  הלך  ולכן  אידען,  א  טאן   טובה  געהאט 

לקונסוליה להאריך את הוויזה.

אמר  הוא  הפקיד  אל  להיכנס  צריכים  כשהיו 
שמדובר  הקונסול  )שיראה  לפניו  אכנס  שאני 
התעקש  והוא  רציתי,  לא  ואני  נכבד(,  באדם 
שאני אכנס ראשון, ואמר לי "כן רבי או לא רבי, 
יועיל  זה  אחריכם  ואני  ראשונים  תיכנסו  אם 
לטובת העניין5 - יא רבי נישט רבי ס'טויגט צום 

געשעפט אז איהר זאלט אריין גיין פריער".

והפטיר רבינו: ער איז געווען א קדוש, ער איז 
דאך א קדוש, וייל... )ולא המשיך(. וסיים: "גוט, 
האט מען שוין גערעדט פון ר' אהרלי". ולאחר 
והתרוממות  שמחה  ברוב  הלבנה  קידש  מכן 

רוח.

)המשך יבוא בעז"ה(

אם ד' כוסות הוי מצ"ע מה"ת או מדרבנן
הן,  רביעיות  עשר  אלעזר  א"ר  לח.  דף 
ונקיט ר' כהנא בידיה חמש סומקתא וחמש 
פסח  ועושה  נזיר,  סומקתא  חמש  חיוורתא, 
כוסות  ד'  שמואל  אמר  יהודה  דא"ר  וכו', 

הללו צריך שיהא בהן כדי רביעית וכו'.
על  "דף  בספר  ומובא  האדר"ת,  ]והקשה 
חיוב  הא  פסח",  "עושה  דנקטי'  מהו  הדף", 
דגם  פסח,  להעושה  דוקא  אינו  כוסות  דד' 
בזה"ז הוי חיוב גמור וכבפ"י דפסחים. וצ"ל 
דהוי שיגרת לישנא דהברייתא דלקמן )מח:( 
וכו'  פסחו"  את  "לשחוט  הולך  שהיה  הרי 

ומיירי שם בנזיר, ע"ש, עכ"ד ע"ש[.
א. ופי' הרא"ש וז"ל, עשר רביעיות הן, בעשרה 
מקומות נתנה תורה שיעור ב"רביעית". חמש 
וכ"כ  עכ"ל.  וכו',  יין  או  דם  כגון  סומקתא, 
תורה  בהן  נתנה  מקומות  דבעשרה  הריב"ן 

שיעור רביעית, ע"ש.
לד'  גם  הני עשרה  בין  נקטי'  צ"ע הא  אולם 
כוסות בליל הסדר דלכאו' פשיטא דהוי רק 
מצ"ע מדרבנן, וכש"כ תוס' בפ"י שם )קח:( 
בד'  אבל  וז"ל,  וכו'  הנס  באותו  היו  בד"ה 

שהיו  כיון  לנשים,  גם  תיקנו  דרבנן  כוסות 
באותו הנס, עכ"ל ע"ש. וכ"כ תוס' שם בד"ה 
וכ"כ  וכו' דהוי מצ"ע דרבנן ע"ש.  היו  שאף 
המאירי שם דהוי רק מדרבנן ע"ש. וא"כ מהו 
שכ' הרא"ש והריב"ן דכל הני עשרה דברים 
שיעורם מה"ת ברביעית, הא איירי גם במצ"ע 

דרבנן, ויל"ע.
עה"ת  חמדה"  "כלי  בספר  יעוי'  אכן  ב. 
הירושלמי  בדעת  לפלפל  שכ'  וארא  בר"פ 
מצ"ע  הוי  כוסות  דד'  דס"ל  דוכתי  בכמה 
בירושלמי  דאיתא  מדרבנן,  ולא  דאורייתא 
כוסות  ד'  "מהו לצאת  )פ"ג ה"ב(  בשקלים 
ביין של שביעית" וכו', והביאור בזה כש"כ 
בפירות  הוי  דהשאלה  חדתין"  ה"תקלין 
שביעית "לאחר הביעור" אם מצות ד' כוסות 
דוחה איסור זה וכו', וע"כ דס"ל לירושלמי 
פשיטא  דאל"כ  מה"ת,  הוי  כוסות  דד' 
לאיסור  דוחה  כוסות  דד'  זו  מצוה  שאין 
וה"נ  הביעור".  אחר  בפ"ש  ד"השתמשות 
מוכח כן מהירושלמי בנזיר )פ"ו ה"ה( שכ' 
דהא דאמרי' דנזירות חל גם על דבר "מצוה" 
כוסות,  בד'  דוקא  היינו  הרשות,  כדבר 

דד'  המצ"ע  לפני  תחילה  חל  דנזירות  כיון 
כוסות, ולכן חל גם על דבר מצוה, משא"כ 
אינו  הנזירות",  "לפני  יין  כשנשבע לשתות 
חל הנזירות על השבועה, עכ"ד הירושלמי 
נר' דס"ל דהוי מה"ת, דאת"ל  וא"כ  בנזיר. 
חלה  הכי  בלאו  א"כ  "מדרבנן"  רק  דהוי 
"נזירות" אף אם היו ד' כוסות תחילה "לפני 
הנזירות", והמעיין בירושלמי יראה שמוכח 
כן דהוי מה"ת, ודו"ק. וכן מלשון הירושלמי 
מנין  בזה"ל,  דכ'  כן,  נר'  )רפ"י(  בפסחים 
לד' כוסות, ר' יוחנן בשם ר' בנייה כנגד ד' 
מה"ת  דהוי  נר'  וא"כ  עכ"ל.  וכו',  גאולות 
משה"  ב"פני  ויעו"ש  מקרא".  ליה  "ודריש 
שפירש ד"מניין" היינו "רמז מקרא", עכ"ד 
לר"י  אולם  כדאמרן.  נר'  יותר  אמנם  ע"ש. 
בן לוי דיליף לה מד' כוסות האמור ביוסף 
דהוי דרשה רחוקה מאוד, פשיטא דהוי רק 
זצ"ל  הגרמ"ד  עכ"ד  ומדרבנן,  "אסמכתא" 

בעל ה"כלי חמדה", יעו"ש.
י"ל דהרא"ש והריב"ן ס"ל ג"כ כוותיה  וא"כ 
דהירושלמי ]לפי"ד הכלי חמדה[ דהוי מה"ת 

ודו"ק.

באהל הדף
עיון בסוגיה הנלמדת בדף היומי

הרה"ג רבי יהודה קוק שליט"א
מח"ס "נופת צופים" וראש כולל "זכרון חי"
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הרה"ג ר' יאיר וינשטוק שליט"א - נו"נ לרבוה"ק

החתונה הגדולה בזרנוביצא
אלפי החסידים המתלוים אל ה"חוזה" הקדוש 
פעורי  עמדו  נכדו,  לנישואי  בנסיעתו  מלובלין 
מפליא.  במחזה  גדולה  בהשתאות  וצפו  פה 
בה  ידובר  לימים  אשר   — החתונה  אל  בדרכם 
ובה  מזרנוביצא"  הגדולה  כ"החתונה  רבות 
השתתפו כמאתיים צדיקים לובשי לבן — עברו 
העיר  דרך  הנכבדה  והפמליה  מלובלין  הרבי 

וודיסלאב והתעכבו בה למנוחה קצרה.
הענק  שיירת  התכוננה  קמעא  שנפשו  אחרי 
היוותה  המוזמנים  גלריית  בדרכה.  להמשיך 
מייצג  חתך  הוד,  דמויות  של  מרהיבה  קשת 
ומיטב  רבנים  אדמו"רים,  הדור,  גדולי  כל  של 
בני העלייה. כעת היו הכל עולים אל העגלות, 
ממתינים ל"חוזה" הקדוש שיעלה גם הוא על 

הכרכרה.
מנהיג  התלמידים,  מגדולי  אחד  של  מקומו 
בהמולה של  ברם,  נפקד.  בעצמו,  גדולה  עדה 
דבר  עדיין  הורגש  לא  הכרכרות  אל  הידחקות 

העדרו.
האכסניה,  מפתח  מלובלין  הרבי  יוצא  הנה 
ניגש אל העגלה, מרים רגלו האחת ומניחה על 
מדריגת העגלה, ו... נותר עומד כך, רגלו האחת 

על העגלה והשנייה מונחת על גבי קרקע...
הקדוש  ה"חוזה"  כך  עמד  וחצי  שעתיים 
רגלו  התנועה,  באמצע  קפא  כאילו  מלובלין, 
האחת על מדריגת המרכבה והרגל השנייה על 

הקרקע.
החסידים הבינו כי לא דבר פשוט הוא, הגידים 
המאירות  ועיניו  הרבי  של  מצחו  על  בלטו 
העולם  כי  החסידים  ידעו  סביב.  סביב  סרקו 
מרחיק  ומבטו  לגביו,  אמות  כד'  כמוהו  כולו 
ראות עד לקצוות הארץ. אלא שלא ידעו להיכן 
משקיף הוא עתה, האם אל סביבתו הקרובה, 
או הרחוקה? הבמרחקי ארץ מתרחש המאורע 
המושך את תשומת ליבו, אלפי פרסאות מכאן, 

או שמא בפלך הקרוב.
כעבור שעתיים ומחצה נראתה ממרחק דמות 
קטנה הולכת ומתקרבת בהליכה מהירה. ככל 
שהתקרבה הדמות זיהה הקהל הרב את קלסתר 
רבי  התלמידים,  מגדולי  אחד  של  המוכר  פניו 

דוד מלעלוב.
הוא ניגש אל ה"חוזה", ורצה להסביר את פשר 
את  לומר  הניחו  לא  ה"חוזה"  אולם  איחורו, 

דבריו:
"רבי דוד, אל תדאגו, אנחנו נבוא לעזרתכם!".

מטפס רבי דוד ועולה על הכרכרה וממתיק סוד 
שיח עם ה"חוזה" וכל השיירה הארוכה מתחילה 
להתנהל בדרך מוודיסלאב לזרונביצא. איש לא 
בצפיה  החוזה  המתין  מדוע  אירע,  מה  הבין 
גדולה כזו, ומה פשר דבריו לרבי דוד, ומה עשה 

רבי דוד באותן שעות ארוכות של המתנה...
עברו כמה ימים והתעלומה נפתרה.

מלעלוב,  דוד  רבי  לעצמו  סיגל  טוב  מנהג 
אם  והיה  לעיר.  מעיר  המרובות  בנסיעותיו 
עברה דרכו בין כפרים בהם התגוררו אחיו בני 
ישראל, לא היה עוקף מחוץ לכפר, אלא נכנס 
לראות  בו  הדרים  היהודים  את  ומבקר  לתוכו 

מה מעשיהם.
זו נהג רבי דוד בעקבות נסיעה אחת  בהנהגה 
בשנים קודמות. הוא עבר ליד כפר בו גר יהודי 
אחד, הלה ראה את רבי דוד עובר על ביתו ואינו 
והוא  החוצה  אליו  רץ  אליו,  להיכנס  מתכונן 

מצעק נואשות, "רבי, עמדו נא!".
בפי  כולו לשמוע מה  דרוך  מיד,  דוד עצר  רבי 

היהודי.
"איך  בוכים,  בקול  "הייתכן?" התמרמר האיש 
זה עוברים ליד ביתו של יהודי המתגורר בודד 
שבעים  בין  אחת  כבשה  הגויים,  בין  לגמרי 

זאבים, ולא נכנסים לביתו לדרוש בשלומו?!"
רבי דוד התבונן ולמד מכל מאורע בחייו, תדיר 
דרש וחקר מה משמעות הענין, מה רוצה בוראו 
ללמדו. מלים אלו שאמר לו היהודי בתמימות 
בערו כאש בעצמותיו. מני אז קבע לו רבי דוד 
ועיירה  כפר  בכל  יעבור,  ולא  חוק  מלעלוב 
יושבים  האם  לידע  ודרש  שאל  נקלע,  אליהם 
בה אחינו בני ישראל. היה סר לביתם, מתעניין 
)לפי  והרוחני  הגשמי  מצבם  ומברר  לשלומם 
לעזור  יכולתו  ועושה כמיטב  דייקא!(  זה  סדר 

להם.
כיתר עמיתיו, תלמידי הרבי מלובלין, שם רבי 
דוד פעמיו לעבר וודיסלאב בדרכו לזרונביצא. 
יהודי  התגורר  וודיסלאב  מאחורי  קטון  בכפר 
סר  דוד  ורבי  מהפריץ,  האחוזה  חוכר  אחד, 

לבקרו.
עוד מרחוק שמע קול מוזר, קול צהלת סוסים 
במרוצתם התערב בצווחות שבר מקפיאות דם.

יהודי  כי  לו  אמר  ליבו  צעדיו,  החיש  דוד  רבי 
לעיניו  שנגולה  המציאות  ברם,  בצרה.  נתון 

עלתה על כל דמיון.
מרכבתו של הפריץ, אדון הכפר, דהרה בחוצות 
נוסף  צמד  ולצדם  סוסיו  לצמד  רתומה  הכפר, 

של בעלי-חיים... איש ואשה.
אל  במוסירות  נקשרו  האומללים  היצורים 
כל  עם  אך  היו,  סוסים  משל  הכרכרה  יצולי 
מטבע   — יכלו  לא  הפריץ  של  ה"טוב"  רצונו 
המהיר  מירוצם  קצב  את  להדביק   — ברייתם 
של הסוסים קלי הרגליים. הם גררו את רגליהם 
ממאמץ  לוהטות  פניהם  כוחותיהם,  בשארית 
עליון העובר כמה וכמה פעמים את קצה גבול 

הסיבולת שלהם.
יעשה  לא  אם  והתפלץ,  כמעט  הרחום  לבבו 
את  לנפוח  השנים  עתידים  בדחיפות,  מעשה 
חי  כמחסום  נעמד  הוא  במהרה.  נשמתם 
משך  המופתע  העגלון  הדוהרת,  העגלה  לפני 
יעלו  טרם  סוסיו  את  ובלם  בחוזקה  במושכות 

על ההלך וירמסוהו.
הטיול  עונג  על  זעם  מרוב  השתולל  הפריץ 
שהושבת לפתע, "מדוע עצרת את הכרכרה?" 

שאג בחרי-אף.
העומד  ההלך  על  באצבעו  לו  החוה  העגלון 

באמצע הנתיב וממאן לזוז.
של  מחודשת  להתפרצות  המתין  לא  דוד  רבי 
הפריץ, הוא ניגש אל הכרכרה וקשר איתו מיד 

שיחה לבבית.
היהודי  של  מליצתו  מחין  הוקסם  הפריץ 
והצטנן.  שכך  כעסו  המדינה,  בשפת  השולט 
מבלי משים נגרר בשטף השיחה הנעימה ושכח 

כליל את בני הזוג הרתומים לעגלה.
בראותו  דוד  רבי  שאל  אלו?"  של  טיבם  "מה 
שרוחו של הפריץ טובה עליו. הפריץ פתח את 
על  וגידופים  חירופים  של  ומבול  והמטיר  פיו 
ראש השנים, הוא סיפר לרבי דוד על 'החוצפה 
הנוראה' של זוג חוכרי הפונדק היהודים, אשר 
משלמים  שאינם  ברציפות  שלישית  שנה  זו 
את ה'ראטע', הלא הם דמי החכירה השנתיים. 
"החלטתי ללמד אותם לקח מר", פרץ בשאגת-
אין  כי  ויקחו מוסר  יראו  "למען  צחוק פראית, 

לזלזל בפריץ!".
"בכמה מסתכם חובם?" שאל רבי דוד.

"במאה וחמישים רובל כסף!" ענה הגרף.
רבי  נענה  החוב"  את תשלום  עלי  אני  "מקבל 
דוד, "רק שלח לחופשי את בני הזוג, ואל תוסיף 

להתעלל בהם".
"כרצונך יהודי, תן לי הרכוש והנפש קח לך!" 

הסכים הפריץ.
ענה  גדול"  כה  סכום  ידי  תחת  עכשיו  "אין 
רבי דוד, "אלא שאוכל לחתום תיכף על שטר 
חוב, אפרע לך את מלוא הסכום במועד אשר 

תקבע".
יכולני  אם  אדע  איך  אתה?  "מי  הרהר,  הפריץ 
איננו  שלך  השטר  אולי  חתימתך,  על  לסמוך 

אלא פיסת קלף בעלמא?"
"אני הרב מלעלוב".

הובלה  העגלה  הגרף.  נתרצה  ויפה"  "טוב 
ונחתם  השטר  שנכתב  ולאחר  ביתו  אל  בנחת 
בחתימתו של רבי דוד הותרו בני הזוג מקישורי 
מבטים  נתנו  השנים  לחופשי.  ושולחו  העגלה 
נפשם  את  ידעו  לא  הם  במושיעם,  אילמים 
מרוב הכרת הטוב. ברי היה להם כי הלה חילצם 

ברגע האחרון מגורל אכזר של מיתה משונה.
שעתיים וחצי נמשך כל אותו משא-ומתן, ורק 
בדרך אל  דוד  רבי  סיומו המוצלח המשיך  עם 
כל  ידע  מלובלין  הקדוש  ה"חוזה"  וודיסלאב. 
כזכור,  המתין,  הוא  נעשה.  אשר  כל  את  העת 
עד אשר הגיע רבי דוד עדיו וקיבל את הבטחתו 

לעזור לו בפרעון חובו הגדול.

סיפורים ועובדות על צדיקי הדורותבאהלי צדיקים

>>>
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עצמה,  בוודיסלאב  הפריץ,  מבית  הרחק  לא 
התגורר סוחר צמר יהודי. הלה קשור היה עם 
הפריץ בקשרי מסחר, כתובים וחתומים בחוזה 
מסחרי, על פיו לא ימכור הגרף לזולתו אפילו 
מעט מהצמר הנגזז מצאנו שנה בשנה, הסוחר 
לעומתו התחייב לא לחפש מקור אספקה שונה 

לתצרוכת הצמר שלו.
הזמן,  במבחן  שנים  כמה  עמד  הלז  ההסכם 
לסוחר  צאנו  גז  כל  את  מספק  היה  הגרף 
לשביעות רצונו, מתוך אמון מלא ביושרו וללא 
מצידו  הסוחר  גם  ששילם.  במחיר  פקפוק 
מעולם לא טרח לחפש מקור חלופי לאספקת 

הצמר.

כמה ימים אחרי אותו מאורע וחתימתו של רבי 
תכונה  הפריץ  בחוות  הורגשה  על השטר,  דוד 
קדחתנית, פועליו עמלו מבוקר עד ערב לגזוז 
את כבשיו הטעונים צמר למכביר. כשנשלמה 
מלאכת הגז התייצבו שני סוחרי צמר נוכריים 

לפני הגרף.
"מכור לנו את גז צאנך", בקשו בפשטות.

בחוזה  קשור  "אני  הגרף,  סרב  יכול"  "אינני 
כתוב וחתום עם הסוחר היהודי מוודיסלאב".

דבר חדש.  כאילו שמעו  פנים  השנים העמידו 
סוחר  באותו  להתחרות  הייתה  מטרתם  כל 

יהודי...
"ליהודי  כנעלבים,  אמרו  עליך"  לנו  "פליאה 
לאחיך  ואילו  סחורתך  למכור  אתה  מוכן  זר 

הנוצרים, עצמך ובשרך, לא?!"
הפריץ לא התרשם מדבריהם ועמד בסירובו.

אמרו  לה"  לסרב  תוכל  שלא  הצעה  לנו  "יש 
וחמישים  מאה  לך  נוסיף  "אנחנו  הסוחרים, 
הסוחר  לך  שייתן  הסכום  על  יתר  כסף,  רובל 

היהודי".
לבטל  הפריץ  היה  יכול  לא  כזו  נדיבה  הצעה 
מודעו,  לסוחר  בהול  רץ  שלח  הוא  במחי-יד, 
רוצה  הפלך  "אדון  וכך,  מכך  הודיעו  והלה 
לקיים את ההסכם איתך ככתבו וכלשונו, אולם 
דורש דמים הוא, אם תסכים להוסיף עוד מאה 

וחמישים רובל, כהצעת הסוחרים הנוכריים.
"לזאת לא אוכל להסכים" התכעס הסוחר, "לא 

אוסיף אפילו פרוטה!"
על-אתר בוטל החוזה, הגרף היה חופשי לפעול 

כראות עיניו.
לאחר שנשלמה העסקה, שקלו הסוחרים לידיו 
חגגו את העיסקה  את מלוא הסכום, הצדדים 
בסביאה כדת והסוחרים עזבו עם מטען הצמר.

"האח, עוד מאה וחמישים רובל כסף הרווחתי 
היום!" סבב הפריץ בביתו מחכך ידיו בהנאה.

נשמע  הסכום  וחמישים"  "מאה  עצר,  לפתע 
במקומו  קפץ  פתאום  שהוא.  מהיכן  מוכר  לו 
ברזל  כספת  אל  רץ  אחר  עקצו,  עקרב  כאילו 
קלף  עשוי  הוציא שטר  משכיתו,  בחדר  קטנה 
היה  שנרשם  הסכום  אכן,  בו.  ועיין  מהכספת 

בדיוק מאה וחמישים רובל כסף!
"איש קדוש הוא הרב מלעלוב". מלמל כהלום 
מיהר  לי  שנתחייב  הסכום  מלוא  "את  רעם, 

לפרוע עד פרוטה אחרונה ממש".
יכול הפריץ לאטום  עם כל הרשעות שבו, לא 
מינה  "שמע  הגלוי,  ה"מופת"  מול  וליבו  עיניו 
פלא,  עושה  מלעלוב,  הרב  הוא  'וונדר-רבינר' 

אולי יוכל גם לעזור לבני האומלל?"
ארמונו  אל  הפריץ  משרתי  הוזעקו  עין  כהרף 
ולפי פקודתו החלו מעמיסים מכל טוב הארץ 
מנחת-  לשאת  ידים,  רחבות  עגלות  לתוך 
ותנובת  תוצרתו  מיטב  מלעלוב.  לרב  ביכורים 
אווזים  ולצידם  וירק  פרי  הפוריים,  שדותיו 

ותרנגולים מקרקרים....

ללעלוב,  הטעונות  העגלות  שיירת  כשנכנסה 
ליוו  הם  כחולמים.  העיירה  יהודי  אותה  סבבו 
את הפריץ וכל הכבודה שעמו עד ביתו של רבי 

דוד.
כלא  הדל  בבית  והביט  הפריץ  עמד  עתה 
מאמין, סבור היה כי לבטח מתגורר ה"צדיקא" 

בפלטרין מפואר...

שעה  בהתרגשות  הפריץ  אמר  קדוש"  "ראבין 
חובכם  "את  בידיו,  והשטר  הרבי  לפני  שעמד 
החזרתם לי בשלימותו, לא חסרה אף פרוטה, 
היכן  עד  שנתודעתי  ועתה,  השטר.  לכם  הא 

ידכם מגעת, נפשי בשאלתי: הושיעו את בני!"
הוא סב על עקביו ורמז לנער גבוה וחסון שעמד 

מאחוריו להתקרב.
אבל  שנותיו,  במיטב  פורח  עלם  הוא,  "בני 
אומלל שבאומללים, מסכן גדול" התמוגג הגוי 
בבכי נסער, "הנער אילם כדג, מימיו לא פצה 

פה וטרם הוציא מילה מפיו".
רבי דוד קם מכסאו, הוא ניגש אל פינת החדר 
הגוי  יהודית, מפני  כפיו בתחינה בלשון  ופרש 

אשר לא ישמע לשונו.
"רבונו של עולם, כל כך הרבה כלבים נובחים 

בראת בעולמך, ינבח עוד כלב אחד!..."
ומיד החל האילם לדבר כאחד האדם!...

לדודי  הילולים",  "קודש  פי ספר  על  )מעובד 
הגה"צ המקובל רבי משה יאיר וינשטוק זצ"ל(

טועמיה
שעה לפני זמן הדלה"נ

תפילות השבת 
מנחה ערש"ק 17:15

תפילת שחרית :08:30
מנחה שב"ק :17:00

סעודות שבת
לנרשמים בלבד עד יום שלישי ל' שבט

לאנ"ש בשאטער הגדול
למשפחה באולם ארוממך

שולחנות הטהורים
בשאטער הגדול 

טיש ליל שבת בשעה 21:30
מלווה מלכה בשעה 21:30

באגלייטן
מבית הרה"צ רבי יואל זושא בידרמן שליט"א

רחוב בן קיסמא 2

קבלת פנים בשעה 16:30
 באולם ארוממך, הכניסה מרחוב מנחת יצחק 15 בלבד

גישה נוחה עם מעט מדרגות מרחוב אור שמח 6

החופה ברחבת בית מדרשנו 
שימו לב לשילוט על מיקום מיוחד לנשים

סעודת החתונה 

באולם ארוממך

קבלת פנים
בשעה 16:30 בשאטער הגדול

חופה
בשעה 17:00 ברחבת בית מדרשנו
תפילת מעריב מיד אחר החופה 

סעודת החתונה
לאנ"ש, בחורים ונערים בשאטער הגדול

משפחה וזקני אנ"ש בהיכל בית מדרשנו הגדול 

כניסת מרנן האדמורי"ם שליט"א בשעה 20:00
אמירת מזל טוב בשעה 21:30
ברכת המזון בשעה 22:30

תפילת מנחה
בביהמ"ד הגדול בשעה 16:00

שבת אופרוף

יום החתונה

שמחת החתונה

זמנים וסדרי השמחה לנשים

מתחם מיוחד בעז"נ משכן אסתר
לנערות בנות ועגלות,

סעודת החתונה עם שידור חי
משמחת החתונה שישודר כל החתונה

כולל המצווה טאנץ

שבע ברכות המרכזי
ומעמד "בית נאמן"

אי"ה ביום חמישי בשעה 20:30
בשאטר הגדול שע"י בית מדרשינו
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הרה”ג ר’ ברוך מאיר גוטליב שליט”א

"וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלקים 
 וישישו בשמחה"
נקודות אור לקראת שמחת החתונה

“סימן טוב ובמזל טוב יהא לנו ולכל ישראל” כאשר השמחה – במעוננו, באנו בהני מילין יקירין להאיר הלבבות ביום 
שמחתנו בגודל הזמן הקדוש שמחת הצדיק מרן מלכא רבנו שליט”א בכלולות נכדו החתן הרב שמואל אלכסנדר שליט”א בן 
בנו הגה”צ רבי יואל זושא שליט”א. ואכן “אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו” – “שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה”.

החתונה – כמשל לעובדי השם

)פרשת  בפרשתנו  אפרים’  מחנה  ב’דגל  איתא 
נד.(  )עירובין  בגמרא  אמרו  הנה  תרומה(, 
כי  המשל  ענין  דמיא’,  הילולא  כבי  עלמא  ‘האי 
בשמחת החתונה יש הרבה מיני אנשים הבאים 
ויש  ולשתות,  לאכול  הבאים  יש  השמחה,  אל 
הבאים לרקוד ולשמוח וכו’, אמנם עיקר החתונה 
היא יחוד החתן עם הכלה, ובלעדי זאת אין כאן 
יש  הזה,  בעולם  דוגמתו  כן  כמו  כלל.  חתונה 
אנשים הסוברים שכל תכלית העולם הזה הוא 
האמת  אך  בגשמיות.  ולהנות  ולשתות  לאכול 
הזה  לעולם  האדם  ירידת  תכלית  שעיקר  היא 
היא כדי לדבוק בהשי”ת, וישים דעתו ומחשבתו 
אל עיקר סיבת ביאתו לעולם שהוא “ויקחו לי” – 
לשמי, “תרומה” – להתרומם ולקדש כל מעשיו 

לשם שמים.
כן שמחת חתן וכלה היא בדרך השראת השכינה 

באמירת הרי את מקודשת לי.
וכן איתא ב’תולדות יעקב יוסף’ )פרשת ויקהל( 
זיע”א  מבאר  מנדל  מנחם  רבי  הרה”ק  בשם 
כבי  עלמא  ‘האי  נד.(  )עירובין  רז”ל  מאמר  על 
מיני  כמה  יש  שבחתונה  כמו  דמיא’,  הילולא 
טרחות לעשות לצורך החתונה, ועיקר סיבת כל 
הטרחות לתכלית הנקודה העיקרי של החתונה 
הוא כשהחתן אומר ‘הרי את מקדושת לי’, כמו כן 
בעולם הזה יש כמה מיני טרחות אולם התכלית 

העיקרי הוא “ויקחו לי” להיות דבוק בהשי”ת.

שהכל ברא לכבודו – הנמשל

מלעלוב  דוד  רבי  רביה”ק  של  אמרתו  ידועה 
יח, א( “וישמע יתרו”  זיע”א על הפסוק )שמות 
האט  יתרו  אבער  גיהערט,  דאך  האבן  ‘אלע 
והוסיף  הבין’.  ויתרו  שמעו  ‘כולם  דערהערט’, 
כ”ק מרן אדמו”ר ה’ברכת משה’ זיע”א: השפעה 
כלי  להיות  וצריכים  לכולם  השמים  מן  יורדת 
לקבל ההשפעה, יתרו היה מקבל את ההשפעה.

לשמחה  שושבינין  להיות  חגנו  ביום  ובבואנו 
שאדם  מצוה  בכל  כי  מעט.  נתבונן  הקדושה 
מקיים, יש את חלק העשייה של המצוה, אך יש 
הנחת  כגון  המצוה.  של  הרוחני  החלק  את  גם 
תפילין, מעשה המצוה הוא הנחת התפילין ביד 
והמח  ובראש, החלק הרוחני הוא שיעבוד הלב 
יחד עם כל כלי הנפש אל אדנות השם יתברך. 
או מצות נטילת לולב, שמעשה המצוה זה לקחת 
ד’ מינים בידו, והחלק הרוחני הוא השמחה לפני 
ה’ כמו שכתוב )ויקרא כג, מ( “ושמחתם לפני ה’ 

אלקיכם שבעת ימים”.
נפוץ  היותר  הוא  המצוות  של  המעשי  החלק 
הרוחני  אולם החלק  סגולה,  עם  בקרב  ומקובל 

בא  ולא  דרגה,  כבר  זה  המצוה,  של  הנשמתי   –
כל כך בנקל.

חתן  שמחת  של  במצוה  לעסוק  כשבאים  גם 
את  לשמח  שהיא  המצוה,  גוף  את  יש  וכלה, 
החתן והכלה כפשוטו, אך בודאי שעיקר העסק 
הוא שמחת חתן וכלה העליונים. החתן שלמטה 
והכלה  הקב”ה,  שזה  שלמעלה  לחתן  מרמז 
השכינה  היא  העליונה  לכלה  מרמזת  שלמטה 

הקדושה.
כמו שרואים להדיא בברכת ‘שמח תשמח רעים 
האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם’ שהכל 
מרמז לעליונים, ורעים אהובים מתפרש למעלה 
על  למטה  וגם  ושכינתיה,  קוב”ה  יחוד  סוד  על 

החתן והכלה הגשמיים.
ומוסיף השל”ה הקדוש ואומר שאין מצוה כל כך 
מדוייקת כדוגמא של מעלה כמו ענין חתן וכלה.

יכול  פשוט  אדם  איך  השאלה,  נשאלת  ממילא 
למקומות  עצמו  את  ולהביא  פתאום  לעלות 
דיבור  במחשבה  לעורר  אכן  יזכה  איך  כאלו. 
העליונה,  השמחה  את  שלו,  בלבו  ומעשה, 
מוצא  מהיכן  הקב”ה?  ושמחת  השכינה  שמחת 
נוגעים  יהיו  שלו  כח, שהמעשים  בנפשו  האדם 

במקומות עליונים כל כך?
התשובה לכך, שבאמת מאחר והאדם הוא חלק 
“כי  ט(  לב,  )דברים  וכתיב  אלו-ה ממעל ממש, 
והמציאות  נחלתו”,  חבל  יעקב  עמו  ה’  חלק 
מן  כיון שאנו  כן  ואם  שבנו,  הנשמה  היא  שלנו 
נוגעים  אכן  ומעשינו  מחשבותינו  העליונים, 

מאוד למעלה.
להסתכלות  עצמו  את  מרגיל  האדם  כאשר  לכן 
להפשיט  הצורך  לעת  ויודע  פנימית,  רוחנית 
ולהתייחד  החיצוניים,  מהעניינים  עצמו  את 
יהיו  כן  אזי  פנימיים,  עניינים  עם  במחשבתו 

מעשיו נוגעים בשורשים עליונים.
קרוב  כי  היא,  רחוקה  ולא  נפלאת  לא  ואמנם 
לעשותו,  ובלבבך  בפיך  מאוד  הדבר  אליך 
השייכות הזאת היא קיימת ומובנית בתוך נפש 

של איש ישראל.
את  במחשבתו  מרכז  באמת  האדם  כאשר 
ה’,  מול  העמידה  של  הזה  והעניין  ההתעסקות 
הקב”ה  הופעת  שהיא  הקדושה  השכינה  מול 
הבורא  מציאות  של  ההמשכה  מול  בעולם, 
בעולם, והמחשבות הללו ממלאות את החלקים 
דלתתא  אתערותא  הוא  זה  כל  שלו,  הרוחניים 
הוא  שכן  כידוע  דלעילא,  אתערותא  שמעוררת 

דרך הטבעי הרוחני.
את  ומעמיד  עצמו,  את  מכין  שהאדם  ידי  על 
כוונת  ומול  הבורא,  מול  אל  שלו  המחשבה 

מלך  הנה  במחשבותיו  ונותן  ונושא  הבריאה, 
מלכי המלכים הקב”ה יוצר הכל, והנה השכינה 
שהיא כמו כלי להופעת הקב”ה בעולם )תיקוני 

זוהר כח. ועוד(.
עניין  את  דעתו  על  שנותן  הזה  אדם  והנה 
ולתת לה משכן  השכינה בעולם, לחשוב עליה, 
בתוכו, הוא האדם שהשגרירות האלוקית בעולם 
על  להקל  מעשים  עושה  וכשהאדם  אצלו.  גרה 
לגילוי  מרכבה  ולהיות  אותה,  לשמח  השכינה, 
ועליונה  יקרה  היא  הזאת  העבודה  אז  הזה, 

ונשגבה מאוד מאוד באופן שאי אפשר לתאר.
שלה,  הסגולה  את  לה  יש  ומצוה  מצוה  כל 
ומצות חתן וכלה, מאחר ועצם טבעה של מצות 
בזה,  הכלולים  הענינים  כל  גם  וכך  הנישואין 
כגון מה  הן מצוות שהם דוגמא דלעילא ממש, 
שכתוב בזוהר הקדוש )ראה הקדמת ספר הזוהר 
מרכבה  היא  שהכלה  דוכתי(  והרבה  ואילך  ח. 
את  לקשט  שצריך  כך,  כדי  עד  ממש,  לשכינה 
החופה, ולהתכוון לקשט את השכינה הקדושה, 
וכמו שבברית מילה מכינים כסא לאליהו הנביא, 
את  לקשט  צריך  כך  לשם,  בא  הנביא  ואליהו 
של  מכסא  יותר  אף  וזה  החופה,  של  המקום 
אליהו, כי בכסא של אליהו צריך שני כסאות, כסא 
אחד לסנדק וכסא אחד לאליהו, וכאן בחופה לא 
של  החופה  היא  החופה  כי  חופות,  שתי  צריך 
השכינה בעצמה – לכן בבואנו להתעסק במצוות 
מה  בעולם,  האלוקי  לענין  מרכבה  שהן  הללו, 
יותר נכבד ועליון מלעמוד מול ה’ ולומר לפניו: 
‘בריותיך אנחנו’. אנחנו מוסרים את כל הכוחות 

ואת כל הרצונות שלנו אליך.
כפי שמביא ה’דגל מחנה אפרים’ בפרשת יתרו, 
יד( “וכל העם רואים את  על הפסוק )שמות כ, 
הקולות ואת הלפידים” כדאיתא בזוהר הקדוש, 
וזעירין  ובלפידים,  בקולות  דמסתכלין  אית  ‘כי 

אינון דהוו מסתכלין בדיבור אנוכי ממש’.
הוא  במחשבתו  אז  החתן,  את  משמח  כאשר 
בעולם.  השפיע  שהקב”ה  ההשפעה  עם  שמח 
שהוא בורא ומחיה תמיד את כל העולמות, והוא 
שמח עם הבריאה שלו, הוא משבח על הבריאה 

הזאת, והוא מפאר את הבורא על הדבר הזה.
וחשק הוא מעורר למעלה, לבוא  רצון  אז איזה 
בתחתונים  לעשות  נקרא  זה  למטה,  ולהופיע 
ממעזריטש’  ‘המגיד  כדברי  בעליונים  ולכוון 

זיע”א.
כמובא  והריקודים,  טאנץ’  ה’מצוה  סוד  וזהו 
בספה”ק ‘מאיר עיני חכמים’ )בסוף הספר ‘סוד 
הזה,  בענין  עוד  שהרחיב  הכלה’(  עם  הריקוד 
ומסיים בדבריו: ‘כן בגשמי, כל כוונתו לשמח את 
הכלה התחתונה, וכן לשמח את הכלה העליונה 

>>>
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 קיצור שו"ע ג' סעיפים בכל יום
כתקנת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ב"ה ייצא לאור חוברת מאירת עיניים 

לחודש אדר
ניתן יהיה להשיג בכל בתי מדרשינו

קח זכות ותרום לזיכוי הרבים
למאות הלומדים בכל יום בקיצור שו"ע

לשמחות, לברכה ולהצלחה, לזש"ק או לע"נ,
לתרומות: בנדרים פלוס

ע"ש אהל מועד,
או אצל הרב אהרן לוסטיג

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~משב"ק כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
לאור בקשת רבים יתקיים בסוף חודש אדר 

 מבחנים על החומר שנלמד בחודש זה,
כמו"כ יתקיים הגרלה בין הנבחנים

בדביקות  צריך לקשר את עצמו  לכן  בדוגמתה, 
הרצון עם כל הקומה במחשבה זו, לשמח רעים 
פניה  שום  בלתי  ותחתונים,  עליונים  האהובים 
אלו  דברים  כי  מאוד  זה  והבן  ח”ו...  חיצונית 

נפלאים’ עכלה”ק.

שהשמחה במעונו – שמחת צדיקים

בזוהר הקדוש )פרשת פנחס( מובא על הפסוק 
)תהלים קמט, ב( “ישמח ישראל בעושיו” דקאי 
זקני בעל השמחה, שהקב”ה שולח  על האבות 
הזה שישתתפו בשמחת  לעולם  עדן  מגן  אותם 
נח(  )פרשת  שלמה’  ‘אבן  ובספה”ק  צאצאיהם, 
שקבלה  זיע”א  אריה’  ה’קול  זקנו  בשם  מביא 
המעלה  ברום  שהם  שהאבות  מצדיקים  בידו 
ומגרשים  השפל,  לעולם  לרדת  רוצים  אינם 
‘אור  ובספה”ק  צאצאיהם.  לשמחת  אותם 
זיע”א  מאפטא  מאיר  רבי  להרה”ק  לשמים’ 
האדם  שעושה  בזמן  כתב:  במדבר(  )פרשת 
שמחה לבניו, העת להמשיך האבות לזה העולם, 
תענוג  להם  יש  האבות  מורידים  וכשהצדיקים 
מזה שכן עובדים את ה’ ביתר שאת, וזה הרמז 
בפסוק )במדבר א, מז( “והלויים למטה אבותם 
הצדיקים  הם   – "לויים"  בתוכם",  התפקדו  לא 
אבותיהם  את  מורידים  כאשר  בבורא  הדבוקים 
הקדושים לזה העולם, וזהו "למטה אבותם” אזי 
ממנו  נפקד  ולא  מלשון  בתוכם”  התפקדו  “לא 

איש )במדבר לא, מט( שכולם מגיעים.
לכבודו’,  ברא  ‘שהכל  שברכת  לומר  ואפשר 
הנאספים  הם  ומי  הנאספים,  לכבוד  מברכים 
רבוה”ק  ה”ה  שליט”א,  רבנו  לשמחת  הבאים 

זיע”א שבעת הרועים בשלשלת הקודש לעלוב.
ובדרך רמז “למנצח על השמינית מזמור לדוד” 
דוד  )תהלים יב, א(, מפרש רש”י על כינורו של 
וכ”ק מרן אדמו”ר  נימין,  בו שמונה  המלך שיש 
ה”ה הנעימה השמינית – הנועם  עט”ר שליט”א 
השמיני לפאר ולרומם דרכם של רביה”ק ממשיך 
שולשלת הזהב עד ביאת ינון, “ימים על ימי מלך 

תוסיף שנותיו כמו דור ודור”.
ר’  מהרה”ג  ‘שמעתי  מביא:  דוד’  ‘מגדל  בספר 
דפרשעדבורז, ששמע  דומ”ץ  קרקובסקי  אפרים 

מאביו הרה”ג ר’ משה זצ”ל ]נכד רביה”ק רבי דוד 
מלעלוב זיע”א[ שביום חופתו הלך להרה”ק רבי 
ישעיה מפרשעדבורז זיע”א וסיפר לו שהיום הוא 
טבא,  ומזלא  לגדיא  שיברכו  ורצה  חתונתו,  יום 
אם  אמר:  זאת,  ישעיה  רבי  הרה”ק  וכששמע 
זיע”א  מלעלוב  דוד  רבי  שרביה”ק  מה  ניחא  כן 

זקינך, דרייט זיך פיר מיר שוין עטליכי טעהג’.
רביה”ק  ‘מגדל דוד’: ‘כשעשה  ועוד מביא בספר 
רבי דוד מלעלוב זיע”א נישואין לבנו רביה”ק רבי 
משה מלעלוב זיע”א ששידך עם הרה”ק היהודי 
הקדוש מפשיסחא זיע”א, וכשהגיע לחופה אמר 
היהודי הקדוש זיע”א לפלא בעיני שאבותיו כבר 
זיע”א  דוד  רבי  רביה”ק  מחותנו  ואבות  ראה, 

עדיין לא ראה.
לפני החופה של הרה"ק אברהם יעקב מסאדיגורה 
זיע"א נכנסה הרבנית מרת אדל, בת הרה"ק הרבי 
הרה"ק  החתן  לאבי  זיע"א  ממעזיבוז  ברוך  ר' 
היות  לו:  ואמרה  זיע"א  מרוז'ין  ישראל  רבי 
להשתתף  דקשוט  מעלמא  באים  שהצדיקים 
בשמחה בודאי יבוא גם אבי הקדוש אל החופה, 
לכן אני מבקשת שתמסרו לאבי הקוויטל אשר 
את הקוויטל  זיע”א  הרה”ק מרוז’ין  הכנתי, נטל 
ותחבו באבנטו, לאחר החופה כשנכנסה הרבנית 
מרת אדל לאחל מזל טוב, אמר לה מסרתי את 

הקוויטל לידי אביכם ממש...

השמחה וריקודי המצוה

גבוהה  מדריגה  היא  ריקוד  מובא:  אהרן’  ב’בית 
יותר מתפילה, כי תפילה אינה אלא בפה ובלב, 
וריקודין בכל אבריו של אדם בחינת “כל עצמותי 
תאמרנה”. ועוד מובא ב’בית אהרן’: בניי, תטפחו 
בשעת  הבאים  התשובה  הרהורי  את  ותרבו 
יותר  עוד  גבוהה  במעלה  עומדים  הם  הריקוד, 
מהרהורי תשובה הבאים בשעת התפילה מכיון 

והם קרובים יותר לאמת.
זיע”א  זושא  ר’  הרבי  מהרה”ק  העובדה  וידועה 
עצומה  לדביקות  ריקודים  ידי  על  פעם  שזכה 

במשך ג’ ימים וג’ לילות.

וכן הרה”ק רבי אהרן הגדול מקארלין זיע”א היה 
שרוי בדביקות ורצו חבריו להקיצו להניח תפילין 
באמרו  זיע”א  הגדול  המגיד  רבם  הניחם  ולא 

שהוא עטור בתפילין דקודשא בריך הוא.
זיע”א  ממונקאטש  שלמה’  ה’שם  בעל  הרה”ק 
לייב מסאסוב  רבי משה  הרה”ק  נכדת  נשא את 
זיע”א, בעת הריקודים של מצוה בחתונה, נכנס 
איש לבוש בעור של דוב ורקד מצוה טאנץ, וסברו 
וכאשר  המשתתפים שאחד מן הקהל התחפש, 
מפרימשלאן  מאיר  רבי  להרה”ק  זאת  סיפרו 
זיע”א אמר שזקנה של הכלה הרה”ק רבי משה 
לרקוד  העליון  בא מעולם  זיע”א  מסאסוב  לייב 

ריקודין של מצוה עם נכדתו הכלה.
כאשר  אמר:  זיע”א  מרוז’ין  ישראל  רבי  הרה”ק 
בעלי  שאפילו  אנכי  חפץ  שמחה,  עושה  אני 
השמחה.  לכבוד  ויברכוני  לי  יאחלו  עגלות 
דוד  הרה”ק  בנו  את  השיא  שכאשר  ומסופר 
התקיימה  והחתונה  זיע”א  מטשורטקוב  משה 
בנאווסליץ על גבול רוסיה, ולא היה יכול לעבור 
החתן  את  ליווה  המלכות,  מאימת  הגבול  את 
הוסיאטין  שבין  מקום  בקרבת  ושם  לגבול,  עד 
ולתת  לרקוד  וציוה  התיישב,  לקאפיטשניץ 
משקה אפילו לבעלי עגלות שיאצילו מברכתם. 

אחד  שכל  מובא  קדישין’  ‘עירין  בספה”ק 
מהמשתתפים יכוון עצמו במחשבתו ובתפילתו, 
כי בחתונה אין אנו יודעים עד היכן יזכה. בפרט 
בזמן שמחת הצדיק המשפיע בקשר של קיימא, 
יראה  למדרגת  לבוא  ישראל  נפשות  זוכים 
ואהבת השם, כי התקשרות לצדיק היא כדוגמת 
חבל ארוך שיש לו שני ראשים מלמעלה למטה, 
והאדם  החבל  של  העליון  בצד  אוחז  שהצדיק 
והאור  החבל  בתחתית  למטה  אוחז  המקושר 
לתלמידיו  למטה  עד  נמשך  והשפע  האלוקי 

וחסידיו המקושרים בו.
לקנות  תיקונין’  עבידו  שושבינין  'קריבו  ובכן 
קניני  כ”ק מרן אדמו”ר עט”ר שליט”א  משמחת 

נצח של אור וקרבת אלקים.
ישרי  כל  והרנינו  צדיקים  וגילו  בהשם  “שמחו 

לב”
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הרב אהרן גלבשטיין

פרשת תרומה
ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו 

)כה, ב( 
או יאמר, ויקחו לי תרומה. שילמדו איך לרומם 
לי, מאת כל איש אשר ידבנו לבו, פירוש מאת 
שלבם  מה  לבם  תאוות  אחר  שהולכים  אותם 
מוסר  ואיך  עושה  התאמצות  וכמה  מתאווה, 
לעשות  איך  שכן  מכל  תאוותו,  בשביל  נפשו 
זה  על  יקשה  ואל  ית"ש,  לעבודתו  התאמצות 
לא  אשר  האיש  אשרי  א(  א,  )תהלים  מפסוק 
עמד  לא  חטאים  ובדרך  רשעים  בעצת  הלך 
דרכם  ולראות  לילך  צריך  הנ"ל  ולדרך  כו', 
ולהתאוות  להשתוקק  איך  מזה  ללמוד  הרע, 
שדברינו  נמצא  נדייק  אם  אך  לעבודתו, 
שכתוב  מה  קשה  כי  הנ"ל,  בפסוק  מבוארים 
אשרי האיש אשר לא הלך כו' כי אם בתורת ה' 
חפצו כו', שזהו ההיפוך מקצה לקצה בלי שום 
אמצעי בדבר, הלא זה כאילו תאמר לא תהיה 
מרשעים, כי אם צדיק גדול, והלא יש ביניהם 
דרך בינוני, לא צדיק גדול ולא רשע רק בינוני, 
ועל דרך זה יהיה הפירוש כך, אשרי האיש כו' 
אשר לא הלך כו' ובמושב לצים לא ישב, כי אם 
מחמת  לצים,  בין  וישב  חטאים  בין  עמד  לזה 
שבתורת ה' חפצו, לזה עמד וישב בין החטאים, 
וזהו שנאמר )שם קיט, נט( חשבתי דרכי, דרכי 
הגוף, איך אני עושה התאמצות בשביל זה, ועל 

ידי זה ואשיבה רגלי על דרך זה, אל עדותיך.
זרע קודש

ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה )כה, ב( 
מרימנוב  הירש  צבי  ]רבי  הרה"ק  בזה  פירש 
זי"ע[ הנ"ל על פי מעשה שהיה כי דרש מעם 
כפרי אחד שיתן לו בעד פדיון נפשו סך מסוים, 
שבל  בדבר  המעכב  היה  הרה"ק  של  וחתנו 
ידרוש מעמו יען כי מעמדו דל וריק הוא, ולא 
ביתו  על  שלהבת  שנפלה  עד  הימים,  ארכו 
ילדיו  ושני  ביתו  את  ואכלה  הנ"ל  הכפרי  של 
הנ"ל  הרה"ק  כבוד  אל  בא  והכפרי  ובהמותיו, 
והרה"ק  רח"ל,  המאורע  על  לחיו  על  ודמעתו 
כאשר שמע דברי הכפרי הלז אזי נתן צו לקרוא 
לחתנו שיבא לפניו, וכבואו אמר לו הרה"ק: עד 
מתי לא תדע ותבין כוונת השם יתעלה באמרו 
אמר  ולא  תרומה,  לי  ויקחו  ע"ה  רבינו  למשה 
ויתנו לי, רק דע טעמו הוא כי השם יתעלה למד 
להצדיק משה רבינו ע"ה כי למען להסב טובה 
עליו  מתוחה  הדין  יהיה  שלא  מישראל  לאיש 
חזקה,  וביד  בזרוע  נפשו  כפר  מעמו  יקח  אזי 

וזה ויקחו לי תרומה, והבן. 
בארת המים )רימנוב(

ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה )כה, ב( 
במדרש: אמר להם הקב"ה לישראל, התורה שלי 
ויקחו  ונטלתם אותה, קחו אותי עמה, שנאמר 

לי תרומה. 
סיפר מרן ]הרה"ק רבי אברהם[ מפוריסוב זצ"ל 

כי הגאון הרבי ר' יהונתן אייבשיץ בעל "כרתי 
ופלתי" זצל"ה עשה סיום הש"ס והזמין כמעט 
הסיום  ואחר  שבקהילתו,  בתים  הבעלי  לכל 
קודם סעודת מצווה ביקש מהעולם שכל אחד 
יאמר איזה דבר תורה על השלחן כל מה שיוכל, 
ואפילו פסוק תורה בלי חידוש טוב הוא. והיה 
רוח,  נאמן  אחד  איש  העם  מפשוטי  ביניהם 
וענה  לומר תורה העמיד עצמו  וכשהגיע אליו 
ושמח  אחד".  ה'  ישראל...  "שמע  גדול:  בקול 
מאוד הרבי ר' יהונתן ז"ל ואמר: לכולם יש להם 
פירכא על דברי תורה שלכם בחילוקים שונים, 
ולזה אין שום פירכא כי הוא אמת ויציב. וסיים 
לאמור  כתוב  "ובתורתך  ז"ל  יהונתן  ר'  הרבי 
שמע ישראל... ה' אחד, וזהו 'קחו אותי עמה'. 

זכותא דאברהם 

ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה )כה, ב( 
ופירש רש"י: לי לשמי. 

א"ז  אצל  עובדא  דהוי  מה  בזה  לרמז  יש 
שפעם  זצ"ל,  מנאדווארנא  בערצי  רבי  הרה"ק 
ואמר  המקובלים  מחכמי  אחד  פגשו  אחת 
הכוונות  כל  בתפילתו  לכוין  זכה  שהיום  לו 
ורמוזים בתיבות  והשמות הקדושים הטמונים 
כן  גם  השי"ת  את  האם  א"ז  שאלו  התפילה, 
דביקותו  שמרוב  ואמר  נענה  בתפילתו,  כיוון 
בהכוונות והשמות הק' שכח לכוון שהוא עומד 
לפני המקום ב"ה. וזהו הרמז ויקחו לי תרומה 
לבנין  מממונם  לנדב  ישראל  בני  שנצטוו  וגו', 
ואף שבכל מלאכת המשכן טמונים  ה',  משכן 
וגנוזים סודות נוראים ונפלאות כמבואר בספרי 
הקודש, נצטוו בני ישראל לכוון לשם ה', והוא 
הק' המרומזים  והשמות  הכוונות  העיקר מכל 
'לי  לפרש  רש"י  שהוסיף  וזהו  וכליו,  במשכן 
לשמי', לזכור תמיד את שמו יתברך, ולכוין בכל 

מלאכת המשכן וכליו לשם ה' ב"ה. 
כ"ק אדמו"ר רבי אשר מרדכי מקליוולאנד סטראזניץ זצ"ל - שפתי ראם 

ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם )כה, ח(
שחכמה  הוא  ידוע  כלומר,  מקדש,  לי  ועשו 
ר'  הקדוש  הרב  בשם  ושמעתי  קדש,  נקרא 
]בעל  מאפט  זלה"ה  העשיל  יהושע  אברהם 
סיגוף  שום  עשה  לא  ימיו  שכל  ישראל[  אוהב 
להמתיק היצר הרע לצורך עבודת הבורא ב"ה, 
היצר  את  המתיק  לבד  משכלת  בחכמה  אלא 
הבורא  עבודת  לצורך  לו  שסייע  עד  שלו  הרע 
הוא  ב"ה  הבורא  עבודת  שעיקר  נמצא  ב"ה, 
לישראל  הקב"ה  אמר  זה  על  משכלת,  חכמה 
ועבודה  בתורה  עשיותיכם  כל  לי  ועשו  כן  גם 
חכמה  שהוא  מקדש  יהיו  לשמי  לי  שתעשה 
משכלת, ואז ושכנתי בתוכם כל ימי חייכם עד 

מאה שנה. 
הרה”ק רבי אליעזר צבי מקאמרנא זי”ע, בן ביתי

ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים ַאָּמַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ְוַאָּמה 
ָוֵחִצי ָרְחּבֹו ְוַאָּמה ָוֵחִצי ֹקָמתֹו )כה, י(

היו  הארון  מדות  שכל  הטורים  בעל  ומדקדק 
בשאר  כן  היה  ולא  אמות  בחצאי  שבורות 
הכלים. ונראה לבאר הענין על פי מה ששמעתי 
זי"ע[  מבעלזא  יהושע  רבי  ]הרה"ק  מאאז"ל 
זי"ע[  מבעלזא  שלום  רבי  ]הרה"ק  אביו  בשם 
ואמר,  גדולה,  להתגלות  זכה  אחת  שפעם 
שזכה  במה  שמחה  לו  שהיתה  ממה  שיותר 
יותר  עוד  גדולה  שמחתו  היתה  בעיניו  לראות 
קץ.  אין  עד  ויותר  יותר  עוד  שיש  במה שראה 
ויש לומר, דבארון היתה העדות היינו התורה, 
לרמז  שלימות  בארון  המדות  היו  לא  כן  ועל 
הגיעו  לא  שעדיין  מבינים  התורה  ידי  שעל 

לשלימות ההשגה ויש עוד יותר ויותר 
הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע, לקט אמרי קודש )בעלזא(

ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה ֹאָתם )כה, יח(
שמעתי מהרה"ק רבי שמעון שלום מאמשינוב 
זצ"ל: כתיב "מקשה תעשה אותם" )שמות כה, 
"מקשה",  שהוא  משום  הוא  השכר  עיקר  יח(, 
כי אם לא קשה לעשותו, לא שייך על זה שכר, 
ככל שקשה לעשות רצון השי"ת יש יותר שכר 

עבור זה.
בישישים חכמה 

ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחֹּתֶתיָה ָזָהב ָטהֹור )כה, לח(
ומלקחיה ומחתותיה זהב  הרבי מלובלין,  בשם 
את  ליקח  יוכלו  איך  פירוש  לח(,  )כה,  טהור 
ישראל לקרב אותם לעבודת השי"ת, היינו ע"י 
ועל  טוב,  כל  טהור  זהב  להם  ויחתה  שישפיע 
יקרב  והצדיק  להצדיק,  עצמם  יתקרבו  זה  ידי 

אותם אל השי"ת. 
הרה"ק רבי יעקב יצחק מבלענדוב זי"ע, אמת ליעקב 

ה ֶאל ֲאֹחָתּה )כו, ה( ַמְקִּביֹלת ַהֻּלָלֹאת ִאּׁשָ
פעם אחת ישב הרה”ק רבי ישראל מרוז’ין זי”ע 
ונתארך  התפלה,  קודם  צדיקים  סיפורי  וסיפר 
שעות,  המורה  על  והביט  ונתעורר,  הסיפור, 
עס  אה,  ואמר:  תפלה,  זמן  הגיע  שכבר  וראה 
איז שוין שפעט, אבל מה חילוק יש בין תפלה 
בחינת  היא  התפלה  הלא  צדיקים,  לסיפורי 
“הללו את שם ה’”, ואנו עוסקים ב”הללו עבדי 
ה’”, כי הצדיקים שאנו מדברים מהם הם עבדי 
ה’, ומצינו פעמים שהכתוב מקדים לומר “הללו 
)תהלים  ה’  עבדי  הללו  ואח”כ  ה’”,  שם  את 
ה’”,  עבדי  “הללו  הקדים  ופעמים  א’(,  קלה, 
א’(,  קיג,  )תהלים  ה’”  שם  את  “הללו  ואח”כ 
סיים הצדיק בדרך צחות: הוא שנאמר הכתוב 
הם  שוים  ההלולים  שני  הלולאות,  מקבילות 
ואם  הלולים(,  מלשון  צחות  בדרך  )הלולאים 
כן כשאני מרבה לספר בשבח של צדיקים הרי 

כמו עניני תפלה, ושפתיים יושק. 
אמרי צדיקים, מבאר התורה 

דברי תורה וחסידות על פרשת השבוע פניני האהל

◄ צו השעה • הפעם יותר מתמיד שותפים לאהל מועד!  ►
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א. משנכנס אדר מרבים בשמחה.
תרפו[:  ]סימן  חיים  אורח  בנימוקי  כתב  א. 
בשמחה,  להרבות  אז  שנוכל  דבר  ובאיזה 
מצוה איכא, וכל אחד ישער בלבבו ונפשו, ולא 
ממעט  היה  שאז  לשמחה,  הדברים  פרטי  נקט 
באלו  רק  משמע  ושהיה  דברים,  איזו  אחריני 
בכל  מצוה  ובאמת  אז בשמחה,  ירבה  הדברים 
מה דאפשר להרבות בלבו ובעניניו בשמחה של 

מצוה ולקיים דברי חכמים.
ב. ומה נקרא "מרבים בשמחה", ביאר הגרש"ז 
שאין  שכ"ח[  ע'  שלמה  ]בהליכות  אויערבאך 
שמחה  של  בפעולות  להרבות  שיש  הכוונה 
דווקא, אלא עיקר הכוונה להסיר מלבו בימים 
את  גם  הזכיר  ולשואלים  ועצב,  דאגה  כל  אלו 
בו "משנכנס אדר  המנהג לתלות שלט הכתוב 

מרבים בשמחה".
נוהג  היה  זצ"ל  יעקב  הקהילות  בעל  הגאון  ג. 
לשתות יין כל יום בחודש אדר. ]תורת המועדים 
על שונה הלכות סימן תרפו סק"א מהג"ר חיים 

קניבסקי זצ"ל[.  
בשמחה,  להרבות  צריך  אדר  חודש  בכל  ד. 
נהפך  אשר  "והחודש  אסתר,  במגילת  שנאמר 
מבוטשאטש  ]מהגה"ק  לשמחה".  מיגון  להם 
על  בהגהותיו  סופר  והחתם  ס"ב,  שם  בא"א 

השו"ע סתקנ"א סק"ב[. 
ב. עליה לקטן בד' פרשיות. 

יעלה  שלא  פוסקים  הרבה  דעת  פרשיות,  בד' 
קטן לפני הבר מצוה למפטיר, ויש חולקים בזה, 
ובפרשת  זכור  בפרשת  עולים  שאין  והמנהג 
וביה"ל שם  פרה. ]רמ"א ומ"ב סימן רפב ס"ד, 

ד"ה או בארבע פרשיות, הגר"מ סירוטה[. 
ג. אמירת אב הרחמים וצדקתך בד' פרשיות.

קודם  הרחמים  אב  פרשיות  בד'  אומרים  אין 
]דרכי  צדקתך.  אומרים  מנחה  ובתפלת  מוסף. 
תרפה  סימן  במ"ב  הו"ד  מהרי"ל,  בשם  משה 
סקי"ח, ואם חל אחד משבתות אלו בערב ראש 

חודש או בראש חודש, אין אומרים צדקתך[.
ד. דיני תענית אסתר. 

שהשי"ת  לזכור  אסתר,  בתענית  מתענים  א. 
רואה ושומע כל איש בעת צרתו כאשר יתענה 
וישוב אל ה' בכל לבבו, כמו שעשה בימים ההם.

ולהתרחץ  להסתפר,  מותר  אסתר,  בתענית  ב. 
ולערוך  זמר,  כלי  לשמוע  וכן  חמים,  במים 
שהוא  הראשונים  דכתבו  פורים,  מסיבות  בו 
"תענית של שמחה". ]שו"ת מקדש ישראל סי' 
מ', הוראת הגר"ח קניבסקי הו"ד בישמח ישראל 
על דיני פורים פ"ד סכ"א. יש מורים שחתן בימי 
השבע ברכות שלו אין צריך להתענות בתענית 

אסתר[.  
ה. זכר למחצית השקל.

ג'  לתת  נוהגים  מנחה,  קודם  פורים  בערב  א. 
ואותו  זמן  אותו  של  ממטבעות  שקלים,  חצאי 
מקום, דג' פעמים תרומה כתוב בפרשה, והוא 
לא  באדר.  נותנים  שהיו  השקל  למחצית  זכר 
נתן קודם מנחה, יתן לאחר מנחה, ויש נוהגים 

ליתנם בשחרית קודם קריאת המגילה. 
ב. נוהגים שהאב נותן בשביל אשתו ובניו אפילו 
לעובר, ואיתא במשנה דכל קטן שהתחיל אביו 
ומ"ב  ]רמ"א  פוסק.  אינו  שוב  ידו  על  לשקול 
סימן תרצד ס"א, בספר ביתו נאוה קודש כתב 
שהרה"ק רבי אהרן קדוש ד' מבעלז זיע"א נתן 
זכר למחצית השקל עבור בנו חורגו גם לאחר 
הערפאנס  להגר"י  ישראל  ובמקדש  הנישואין, 
כתב דלכאורה הזמן הוא עד הנישואין, ואין זה 

בכלל פסק, כי הנשואים נותנים בעד עצמם[. 
ו. תחפושת שיש בהם חשש לא ילבש. 

שנוהגים  מה  ס"ח[  ]שם  הרמ"א  כתב  א. 
לובש שמלת  גבר  ולפעמים  בפורים  להתחפש 
אשה, אין איסור בדבר מאחר שאין מכונים אלא 

לשמחה בעלמא. 
בשם  סק"ל[  ]שם  ברורה  המשנה  וכתב  ב. 
הב"ח שיש לבטל מנהג זה, ובשם הפרי מגדים 
וכל  אשה  של  אחד  מלבוש  רק  דאם  כתב 
שאר מלבושיו של איש אפשר להקל, ובכנסת 
הגדולה ובשל"ה הזהירו להתרחק גם מזה.           

ז. בגדר מצות "חייב איניש לבסומי בפוריא".
א. כתב הרמ"א ]תרצה ס"א[: ויש אומרים דאין 
צריך להשתכר כל כך, אלא ישתה יותר מלמודו 
וישן, ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך 
ברורה  המשנה  זה  על  וכתב  ]עכ"ל[.  מרדכי. 

]שם[ בשם הפרי מגדים: וכן ראוי לעשות.
ב. כתב בשערי תשובה ]שם סק"ב[: ומי שהוא 

חלוש בטבעו, או שמשטתה עד שאפשר שיבוא 
על ידי זה לידי מעשה או דברים שלא כהוגן, אין 

לו לשתות יותר מדי. ]עכ"ל[.  
להרבות  אדם  חייב  המאירי:  לשון  וזה  ג. 
מצוין  אנו  אין  ומכל מקום  זה...  ביום  בשמחה 
להשתכר ולהפחית עצמנו מתוך השמחה, שלא 
נצטוינו על שמחה של הוללות ושל שטות, אלא 
בשמחה של תענוג שיגיע מתוכה לאהבת השם 
והודאה על הניסים שעשה לנו. ]עכ"ל,  יתברך 

הו"ד בבה"ל שם[.
ד. וזה לשון החיי אדם ]כלל קנ"ה ס"ל[: ואמנם 
המצות  מן  במצוה  אז  שיזלזל  בעצמו  היודע 
שלא  או  המזון  וברכת  וברכה  ידים  בנטילת 
יתפלל מנחה או מעריב, או שינהג קלות ראש, 
מוטב שלא ישתכר וכל מעשיו יהיו לשם שמים. 

]עכ"ל[.
לו.  ישמע  להשתכר,  לא  לבנו  שציוה  אב  ה. 
]מהגרש"ז אויערבאך הליכות שלמה ע' שמ"ב[.
והלבנת  ובגוף  בממון  חבירו  מהיזק  זהירות  ח. 

פנים.
דאם  אומרים  ויש  ס"ב[:  ]שם  הרמ"א  כתב  א. 
הזיק אחד את חבירו מכח שמחת פורים פטור 
ועכשיו  ]שם[:  השולחן  בערוך  וכתב  מלשלם. 
אנו  ואין  שמחה,  כל  ערבה  הרבים  בעונותינו 
ולכן  להיזק,  שיבוא  עד  כך  כל  נוהגים לשמוח 
ובמשנה  ]עכ"ל[.  לשלם.  חייב  כשהזיק  עכשיו 
ברורה ]שם[ כתב בשם הב"ח, דבהיזק גדול בין 

בגוף ובין בממון חייב. 
ס"ג[  המניח  ]בפרק  שלמה  של  הים  וכתב  ב. 
מקום  מכל  להשתכר  דמחויב  בפורים  ואפילו 
אין כוונת רבותינו כדי שישתגע, ואם אדם חירף 
שאינו  אומר  ולמחר  שכרותו,  בעת  חבירו  את 
יודע, צריך לקבל ברבים שלא ידע מזה שאמר 

בעת שכרותו, ויבקש ממנו מחילה. 
קכ"ה[  סימן  ]ח"ב  תורה  קנין  בשו"ת  כתב  ג. 
בפורים,  והצגות  שמחות  מיני  כמה  שעשו  עם 
עם כל זה נשמרו תמיד ח"ו מדברי גסות, וכל 
שכן מלבייש בני אדם, וידוע שהמבוישים נשפך 
דמם בקרבם, ועוברים אז בחמורות שבחמורות, 
והמלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם 

הבא. ]ע"ש עוד מה שהאריך בזה[.

הלכות חודש אדר ופורים ]א[

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

ילקוט הליכות
ועניינים הנוגעים למעשה

לעילוי נשמת

הרה"ח המפואר ר' אברהם 

לייב יהושע זצ"ל
בן הרה"ח ר' יוסף ז"ל

דבק ברבוה"ק זיע"א ומחשובי פארי אנ"ש
 נלב"ע ד' אדר תשס"ח

ת.נ.צ.ב.ה.

 הונצח ע"י בנו ידידנו הנכבד
האי גברא יקירא, איש האשכולות,

ידיו רב לו בתורה וחסידות,
העומד לימננו בכל עת במסירות נפלאה
הרה"ח המפואר רבי ירוחם מיכל וייס שליט"א

מחשובי ומפארי אנ"ש

לעילוי נשמת

הגה"ח ר' ישראל הכהןזצ"ל

בן הרה"צ רבי יצחק מנשה זצ"ל
 נלב"ע ו' אדר תשע"ב

ת.נ.צ.ב.ה.

 הונצח ע"י בנו ידידנו הנכבד
האי גברא יקירא, המחנך הדגול,
כהן שדעתו יפה, מגזע אראלים 

ותרשישים, העומד לימיננו בכל עת 
במסירות נפלאה, מחשובי אנ"ש

הרה"ח רבי משה דוב רוזנפלד שליט"א

כולל אברכים מצויינים
חדוותא דרבי שמעון

_______________בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
הלימודים בכולל 

לעילוי נשמת 
הרה"ח המפואר

ר' אברהם לייב יהושע וייס זצ"ל 

בן ר' יוסף זצ"ל

דבק ברבוה"ק ומחשובי ופארי אנ"ש
נלב"ע ד' אדר תשס"ח 

ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בנו
בנו ידידנו הנכבד והנעלה מחשובי אנ"ש

הרה"ח ר' יוחנן וייס שליט"א

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
יקירא,  גברא  האי  הנכבד,  ידידינו  נדבת 
נכונה,  מידה  בכל  מוכתר  שבערכין,  יקר 
דל,  אל  משכיל  לפניו,  הולך  הטוב  שמו 
אוהב תורה ולומדיה, יראת ה' היא אוצרו  

הרה"ח המפואר ר' משה חיים הופר שליט"א
מחשובי ומפארי אנ"ש

לרגל שמחת הולדת הנכדה
בת אצל חתנו, ידידינו הנכבד, האברך החשוב

הרב שמעון רוזנברג שליט"א
יה"ר שיזכו לרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת 

דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
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גם אני קבלתי ע"ע כהוראת 
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א:

להמשיך להוסיף זכויות 

ולברך 'ברכת המזון 
מתוך הסידור' 

לישועת הכלל והפרט

מהדורת ביתר לזכות צבי בן מרים ומשפחתו וכיו"ח להצלחה גדולה ברוחניות וגשמיות 6438838@gmail.com :ניתן לקבל את הגליון בכתובת מייל
© כל הזכויות שמורות למערכת גליון 'אהל מועד'

ואין רשות להעתיק בלי רשות מהמו"ל בטל': 052-7160388 

לעילוי נשמת איש החסד

הר"ר פנחס גרשון ב"ר אברהם לבנברג ז"ל

לעילוי נשמת איש החסד

הר"ר רפאל ב"ר חיים יעקב הלפרין ז"ל

תורה  בהפצת  הרבים  וזיכוי  הגליון,  החזקת  למען  לתרום  ניתן 
וחסידות, לזכות, להצלחה, לרפואה, לעי"נ

בכל עמדות 'נדרים פלוס' - ע"ש 'אהל מועד'
או בנק פאג"י, סניף 183, חש' 735116, ע"ש אהרן לוסטיג

תהילה לדוד
בשמחת  ושבח  שיר  רון  שפתינו  תבענה 
של  עולה  מקים  יקירא  גברא  האי  ידידינו 
דבר  לכל  ונצורות  גדולות  העושה  תורה, 
לו  רב  ידיו  נדיבה,  ורוח  יפה  בעין  שבקדושה 
יראת  אבהן,  ובר  אוריין  בר  וחסידות,  בתורה 
ה' היא אוצרו, נעים הליכות ורב תבונות, איש 
האשכולות משליך עצמו מנגד לכל עניני חצר 

קדשינו במסירות עצומה

הרה"ח ר' דוד גולדברג שליט"א
יו"ר קרן הבניין ומנהל ת"ת 'בני משה' לעלוב

ולאביו ידידנו הנכבד והנעלה, האי גברא רבא 
מרגליות  מפיק  פה  ולתהילה,  לשם  הנודע 
מתורת  סגולה,  אוצר  וחסידות  תורה  בחדרי 
ודולה,  משקה  לעדרים  ומשנתם  רבוה"ק 
הוד  סיפורי  ומעיינותיו  מאוצרותיו  משפיע 
קדומים מצדיקי הדורות בכל ימי הילולא, כלי 
זכה לשרת  צנא מלא ספרא,  המחזיק ברכה, 
ולהבדלחט"א זי"ע  רבוה"ק  אצל   בקודש 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

הגה"ח ר' ישראל נח גולדברג שליט"א
משב"ק כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ולחמיו ידידינו הנכבד

הגה"ח ר' יעקב צבי שלזינגר שליט"א
לרגל שמחת אירוסי בנו נכדם החתן המופלג

החתן המופלג בתוי"ש ובמידות טובות
עדיו לגדולות כליל המעלות

הבה"ח חיים אשר ני"ו
מחשובי חבורת הבחורים ומבחירי מפעל

התורה חביבותא דרבי שמעון
עב"ג הכלה החשובה תחי'

בת ידידינו הנכבד והנעלה

הרה"ח המפואר ר' אליעזר ליפא ויינבאך שליט"א
יה"ר שהזיווג יעלה יפה ויזכו לראות
רוב נחת דקדושא ממנה ומכל יוצ"ח

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
לכבוד  בזאת  נא  נשגר  דברכתא  כסא 
ידידנו הנכבד והמפואר, האי גברא יקירא, 
ירים  מאשפות  לאלפים,  חסד  העושה 
רעבה  ונפש  נפש שוקקה  אביון, משביע 
טוב  הבריות,  עם  ומיטיב  טוב  טוב,  מלא 
ליבו ונפשו מי ימלל, טוב עין הוא יבורך, 
איש החסד ורב המעש, שם לילות כימים 
אורחים  בהכנסת  בפרט  קהילתנו,  למען 
שלא  ובנאמנות  במסירות  מלא  באש"ל 
בעדת  מפארים  שמו  פרס,  לקבל  ע"מ 
עיר   - עם  רבתי  עיר  רחבי  ובכל  הקודש 

ואם בישראל - בית שמש יצ"ו  

הרה"ח ר' אברהם קאפ שליט"א
יו"ר עזרת אחים
ולאביו ידידנו הנכבד

הרה"ח המפואר ר' יעקב אשר שליט"א
מפארי אנ"ש 

לרגל שמחת הולדת הנכדה הנינה
בת לבנו נכדו ידידינו הנכבד האברך החשוב 

הר"ר נתן הי"ו 
יה"ר שיזכו לרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת 

דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
נדבת ידידינו הנכבד, האי גברא יקירא, יקר 
נכונה, אוהב  שבערכין, מוכתר בכל מידה 
תורה ולומדיה, פאר המעלות והמידות  

הרה"ח ר' ישראל דובדבני שליט"א
ולאביו ידידנו הנכבד

הרה"ח המפואר ר' אבא צבי שליט"א
לרגל שמחת הכנס בנו נכדו יניק וחכים
כמר שמעון נתן נטע הי"ו

לעול תורה ומצוות
ומשפע מצוות תפילין יתמשך עליו להיות 
לו חיים ארוכים ושפע קודש, ויה"ר שיזכו 
לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה 

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא אכי"ר

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
נדבת ידידינו הנכבד, האי גברא יקירא, יקר 
נכונה, אוהב  שבערכין, מוכתר בכל מידה 
תורה ולומדיה, פאר המעלות והמידות  

הר"ר יעקב דויטש הי"ו
יקר  יקירא,  גברא  האי  הנכבד,  ידידנו  ולאביו 
בכל  תורה, מוכתר  בעומקה של  לן  שבערכין, 

מידה נכונה, יראת ה' היא אוצרו
הרה"ג ר' יהודה נחום שליט"א

ר"מ בישיבת חכמי לובלין
ולזקינו ידידינו הנכבד

הגאון החסיד רבי יוסף מאיר שליט"א
לרגל שמחת הולדת הבן הנכד הנין

יה"ר שיזכו לרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת 
_______________דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
שמחת השלום זכר יתקיים אי"ה 
בליל שב"ק בבית מדרשינו בב"ב

ברכת מזלא טבא וגדיא יאה
צהלה  בקול  וגילה,  שמחה  מלא  בלב 
שפתינו  תבענה  כבוד,  בהדרת  ורנה, 
ברכותינו  בזה  לשגר  והודיה  בהלל 
דליבא  וחדוותא  מעומק  המאליפות 

מזלא טבא וגדיא יאה קדם

כ"ק מרן אדמו"ר מהרי"ד שליט"א
בנו חביבו של כ"ק מרן הברכת משה זיע"א

ולבנו ידידנו הנכבד והנעלה
אוצר כלי חמדה, לן בעומקה של תורה

יראת ה' היא אוצרו

הרה"צ רבי ראובן שליט"א
ולמחותנו ידידנו הנכבד והנעלה

אוצר כלי חמדה, לן בעומקה של תורה
יראת ה' היא אוצרו

הרה"ג רבי חיים מרדכי גשטטנר שליט"א 
חתן כ"ק אדמו"ר מוהרשצ"א רוזנפלד זצללה"ה

חדב"נ כ"ק מרן הברכת משה זיע"א
ולאביו ידידינו הנכבד

הרב החסיד המפואר רבי עזריאל נפתלי שליט"א
מחשובי ופארי אנ"ש 

לרגל שמחת הולדת הנין-הנכד 
בן אצל נכדו בנו חתנו

האברך החשוב ידידינו הנכבד

הרב ישראל שליט"א
רוב  יוצ"ח  ומכל  יה"ר שיזכו לרוות ממנו 
ונהורא  גופא  בריות  מתוך  דקדושה  נחת 

מעליא

ברכת מזלא טבא וגדיא יאה
צהלה  בקול  וגילה,  שמחה  מלא  בלב 
שפתינו  תבענה  כבוד,  בהדרת  ורנה, 
ברכותינו  בזה  לשגר  והודיה  בהלל 
דליבא  וחדוותא  מעומק  המאליפות 

מזלא טבא וגדיא יאה קדם

כ"ק אדמו"ר מקאמארנא שליט"א
חתן כ"ק הרה"צ רבי שמואל עוזר קאפ זצללה"ה

חדב"נ כ"ק מרן הברכת משה זיע"א
ולבנו ידידנו הנכבד והנעלה

אוצר כלי חמדה, לן בעומקה של תורה
יראת ה' היא אוצרו

הרה"צ רבי ישראל יצחק ספרין שליט"א
לרגל שמחת נישואי נכדו בנו 

החתן המופלג בתוי"ש ובמידות טובות
עדיו לגדולות כליל המעלות

הרב שלום שליט"א
עב"ג הכלה החשובה תחי'

בת ידידנו הנכבד והנעלה
אוצר כלי חמדה, לן בעומקה של תורה

יראת ה' היא אוצרו

הרה"ג רבי יוסף וייספיש שליט"א
יה"ר שהזיווג יעלה יפה ויזכו לראות
רוב נחת דקדושא ממנה ומכל יוצ"ח

___________________________מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
שמחת החתונה אי"ה ביום שלישי

באולמי היכלי מלכות בני ברק
לראותכם משתתפים  ומכרי אשמח  לידידי 

בשמחתי, ובשמחתכם ישמח ליבי גם אני
נא לראות הזמנה זו כאישית

לזכר עולם הרבנית הצדקנית 

מרת מרים ע"ה

מחבה"ט של כ"ק מרן אדמו"ר 

הרדצ"ש זיע"א 

בת הרה"ק רבי פנחס בראד 

ממאגרוב זצוק"ל 

 נו"נ האחים הקדושים

הרה"ק הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זיע"א 

והרה"ק בעל ה"הפלאה" זיע"א 

נלב"ע ז' אדר תרס"ז

גיליון זה נדבת
האי גברא רבא ידיו רב לו בתורה 

וחסידות, פאר מקדושים, בר אוריין ובר 
אבהן, פטרון בית מדרשנו הגדול ה"ה

כש"ת הרה"צ רבי נחמן

רוטנר-ווייס שליט"א
רב ביהמ"ד ברעזיף – ב"ב

לעילוי נשמת אביו
הרה"ח המפואר ר' יצחק אברהם זצ"ל 

בן הרה"ק

רבי  נחמן מברעזיף זיע"א
נלב"ע ט' אדר תשל"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

ברכת מזלא טבא וגדיא יאה
ברכותינו  בזה  נשגר  ויקר  כבוד  ברגשי 

להאי גברא יקירא, איש האשכולות,
היא  ה'  יראת  נכונה,  מידה  בכל  מוכתר 
וחסידות,  בתורה  לו  רב  ידיו  אוצרו, 

המחנך הדגול בחסד עליון

הרה"ג ר' אשר זעליג סעקולא שליט"א
בן הגאון הצדיק אבדק"ק סדונא שליט"א

ולחמיו כ"ק הגאון הצדיק
רבי אברהם הורונציק שליט"א

בן הגאון הצדיק רבי חיים אלעזר זצללה"ה
חדב"נ כ"ק מרן הברכת משה זיע"א

לרגל שמחת הכנס בנו נכדם יניק וחכים 
כמר שמעון נתן נטע הי"ו

לעול תורה ומצוות
יתמשך עליו להיות  ומשפע מצוות תפילין 
ויה"ר שיזכו  ושפע קודש,  חיים ארוכים  לו 
לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה 

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא אכי"ר
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בחרדת קודש וברגשי גיל וחדוה נעלה ונשגר בזה מלא הטנא ברכות
מאליפות ומרובבות, קדם אבינו רועינו, מאור עינינו, מורה דרכינו

כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שúיט"א
לרגל שמחת נישואי נכדו
 החתן המופלג בתורה ויר"ש,

לן באוהלה של תורה, בנש"ק, עדיו לגאון ולתפארת 

הרב שמואל אלכסנדר בידרמן שליט"א

בן בנו פע"ח הגה"צ רבי יואú זושא שליט"א 
רב דקהילתנו הק' ומשפיע רוחני לבחורי אנ"ש

חתן כ"ק הגה"צ גאב"ד מאקאווא אúעד זצללה"ה

עב"ג הכלה המהוללה והחשובה שתחי' 

בת כ"ק אדמו"ר מטעמשוואר שליט"א 
אלעד 

חתן כ"ק אדמו"ר מזוטשקא זצללה"ה

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין 
יתן ה' האלוקים שהזיווג יעלה יפה, יפרח ויוריק כגן רווה, ולבית נאמן 
יתהווה, לעד ישכנו השפע והברכה, נהורא נפישא ורוב טובה, לאורך 

ימים ושנים דשנים ורעננים. 

ראשינו עטרת  שיזכה  כל,  אדון  לפני  שפתותינו  נא   יערב 
דקדושה  ונחת  תענוג  רוב  לרוות  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק 

ה',  ברך  זרע  מבורכים  ישרים  דורות  יוצ"ח,  ומכל   ממנו 
לאורך ימים ושנים טובות בטוב ובנעימים


