פרשת
בלק
וואס האט הרה"ק רביו המקובל ורא
הרה"ק רבי צבי הירש אייכשטיין בעל עטרת
צבי שר בית הזוהר מזידיטשוב זי"ע געזאגט
פאר זיין רעבצין ע"ה פאר איר פטירה?
)יארצייט י"א תמוז(

הרה"ק רבי מחם מעדל אב"ד סיקסא זי"ע
וואס זיין לעצטע אמען איז שיק ,וואס איז די
)יארצייט י"ב תמוז(
מקור פיעם אמען שיק ?
ווי באקאט איז הגה"ק רבי חיים הכהן
ראפאפורט אב"ד לבוב בעל שו"ת רביו חיים
הכהן זי"ע געגאגען צום וכוח גד די כת
הפרקיסטים ימ"ש מיט תכריכים ,וואס
האט ער געזאגט אויפן פירוש המשהַ :רבִּ י
ֶאלְעָ זָר אוֹמֵ ר ,וְ דַ ע מַ ה שֶּׁ ָתּ ִשׁיב ל ַָאפִּ יקוֹרוֹס .ווען
ער איז צוריק אהיים געקומען?
)יארצייט י"ג תמוז(

וואס האבען צדיקים געזאגט אויף הגה"ק רבי
אברהם אביש בעל ברכת אברהם מפראקפורט
דמיין זי"ע הקרא רבי אביש'ל פראקפורטער
)יארצייט י"ב תמוז(

אידן האבן שוין געזעהן ישעות
מיטען מנדב זיין א טאג אדער א
חודש דעם הלולא דצדיקיא ,רופט
שוין צו מנדב זיין אין א שטאט
אבער איבער די גאנצע וועלט
הזכות הצדיקים וועט זיכער מגין
זיין פאר אייך עב"ג בב"א רופט.
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היום זונטאג פרשת בלק י"א תמוז חל היארצייט של הרה"ק
בעל עטרת צבי מזידיטשוב
רבי צבי הירש ב"ר יצחק אייזיק זי"ע

נתנדב לחודש
תמוז לע"נ
הרה"ג ר'
שמואל ב"ר
שמעון ווייס ז"ל
נפטר י' תמוז
תנצב"ה

נסתלק לגנזי מרומים י"א תמוז תקצ"א זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

רבינו המקובל נורא הרה"ק רבי צבי הירש אייכנשטיין בעל עטרת צבי שר בית הזוהר מזידיטשוב זי"ע נולד בעיר סאמבור בשנת
תקכ"ג לאביו הרה"ק ר' יצחק אייזיק מסאפרין ראש שושלת זידיטשוב-קאמארנא זי"ע ולאמו הרבנית הצדיקת מרת הינדא ע"ה

רביו היה מקובל אלקי תלמיד מובהק על ידי השפעת "דער רבי" או דער רבי רבי הירש ,כי קיבלו לרבו
אחיו הגדול הרה"ק ר' משה מסאמבור זי"ע מהרה"ק ר' מובהק בשת תקפ"ז אחרי פטירת רבו הרה"ק ר'
פתלי צבי בעל זרע קודש מראפשיץ זי"ע ,והרה"ק ר' אייזיק'ל
יעקב יצחק הורוויץ בעל החוזה מלובלין זי"ע.
וסיפר ,שבשה האחרוה לימי חייו של רבו הרה"ק מקאמארא זי"ע ,הרה"ק ר' שלום מקאמיקא זי"ע ,הרה"ק המקובל ר' מרדכי
לעטר בעל מאמר מרדכי מדראהביטש זי"ע ,הרה"ק ר' דוד זלאטיס מבאלחוב זי"ע,
מלובלין בחודש מרחשון ,כשכבר היה חולה ולא יכול ובראשם אחיו הק' הרה"ק ר' משה מסאמבור זי"ע הרה"ק ישכר בעריש מזידיטשוב
להלוך בעצמו ,הוליכו רביו בידו מן בית המדרש לחדרו זי"ע הרה"ק ר' סעדר'ל מקאמארא בעל זכרון דברים זי"ע הרה"ק ר' ליפא
מסאמבור זי"ע.
במוצאי שבת קודש אחר הבדלה ,היה אז זמן קידוש וכון לציין :הרה"ק ר' אברהם שלום האלבערשטאם
לבה ,אבל השמים היו מכוסים בעבים וירד גשם שוטף ראש שושלת סטראפקוב בעל דברי שלום זי"ע אמר
ולא ראתה הלבה ,אמר החוזה זי"ע :עתה מהראוי שלא עבר יום אצל אביו הרה"ק ר' יחזקאל שרגא בעל
היה שיתן לו ר' הירשלי לבה יפה לקדשה! כששמע דברי יחזקאל משיאווא זי"ע שלא שח ודיבר מרביו
זאת רביו החזיר אותו מיד אל הבית המדרש והעמידו בעל עטרת צבי) .רביו הקדוש משיאווא(
אצל החלון הראשון שבא לידו ואמר לרבו :הרי לכם פעם אחת היה רביו בעיר מוקאטש ,וכשחזר לביתו
לבה טובה לקדשה! וכרגע ראה הלבה מבין העבים ,יצאו כל העיר ללותו ובראשם הרה"ק ר' צבי אלימלך
והחוזה מלובלין קדש אותה אצל החלון) .והפלא שבדבר
היה בעל בי יששכר מדיוב זי"ע  ,כשחזר הבי יששכר
לא רק בזה שיצאה הלבה מבין העבים תוך כדי דבורו ,כי אם במה שראתה הלבה
דרך החלון ההוא ,שלא היה מכוון כלל כגד הלבה לפי מצבה בעת ההיא( אחר זי"ע לביתו אחר שליווהו ,עה ואמר "מער וויפל
קידוש לבה אמר הרבי מלובין לחסידיו :אתם בודאי בלעטער עס איז דא אויף די ביימער ,האט דער מחותן
)היה מחותו של רביו כי בו הרה"ק ר' שמואל'טשע מפרעמיסלא זי"ע היה חתו
חושבים שהפך ר' הירשלי את כתלי בית המדרש של הרה"ק ר' פתלי הירצל לאביו זי"ע חתן רביו( מתקן שמות געווען
והעמיד את החלון גד הלבה ?,לא כן! הוא הפך את אויפן יעצטיגן וועג".
מערכת השמים והעמיד את הלבה גד החלון ,כדי רביו היה רגיל לעורר בכל שה את תלמידיו ולהזכיר
שלא להטריח אותו בחולשת כחו להעמיד אותו אצל את הכתוב מכבר בספרי הקדמוים ,דתמו"ז וטריקין
חלון רחוק) .עשר קדושות  -מערכה ב' אות ל"ב(
ז'מי ת'שובה מ'ממשמשין ו'באין ,ובכל פעם תעוררו
כמו כן סע לצדיקי דורו ובייהם הרה"ק הרבי ר' ברוכ'ל השומעים בהתעוררות רבה ,ואף שדבר זה מובא כבר
ממעזיבוז זי"ע ,הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזעסק בעל בקדמוים ,אעפ"כ כשרביו אמר דיבורים אלו המשיך
ועם אלימלך זי"ע ,הרה"ק ר' ישראל האפשטיין המגיד התעוררות גדול בלב השומעים) .עבודת עבודה פ' בהעלותך(.
מקאזיץ בעל עבודת ישראל זי"ע ,הרה"ק ר' משה לייב פעם אחת היה רביו בעיר קאליש שבה כיהן ברבות
ערבליך מסאסוב זי"ע ,הרה"ק ר' וועלוועלע מזבאריז הגה"ק ר' יעקב לורברבוים מליסא בעל תיבות
זי"ע ,הרה"ק ר' מחם מעדל מרימוב זי"ע ,הרה"ק ר' המשפט זי"ע קודם שהלך לליסא ,ואחרי כן כשחזר
משה טייטלבוים בעל ישמח משה מאוהעל זי"ע.
לשם לעת זקתו .מפי כבוד התורה הלך רביו אליו
פעם אחת התחבא רביו בערב שבת קודש בחדרו של ביום השבת לברכו בשלום ,ואמר לפיו דברי תורה
הרה"ק הרבי ר' ברוכ'ל ממעזיבוז זי"ע ,כדי לשמוע בפלפול הלכה ,אמר לו הגה"ק מליסא דבר תורה גם
כיצד אומר שיר השירים ,שכידוע אמרה בהתלהבות הוא ,אבל לא בפלפול הלכה כי אם בדברי קבלה,
אש קודש ,וכמעט שפרחה שמתו מרביו מגודל החליפו שי גדולי תורה אלה את שיטותיהם זה עם זה.
הדביקות שהרגיש שם ,ואחר שהרגיש שם אור גדול רביו המקובל ,עשה לפי שעה למפולפל ,והגה"ק
כזה ,חשב להתדבק אליו בכל ימי פשו כתלמיד בפי מליסא המפולפל עשה לבעל קבלה באותה שעה .אמר
רבו ,ושאל על זה את פי רבו הרה"ק החוזה מלובלין לו רביו אז בדרך צחות )פרק ח' משה ז'( המשה דעדיות:
זי"ע והשיב לו רבו הק' :כי אם יעשה כן ,יאבד מתחלה שאין אליהו בא לא לטמא ולא לטהר לא לרחק ולא
כל המדריגות שקיבל ממו ,ומי יודע אם יוכל להשיג לקרב אלא לעשות שלום בעולם ,כי הלומדים והגים
הדרך העלה והגבוה של הר"ר ברוכ'ל זי"ע ,לכן מע לאמור :שאין כחם של החסידים ורבותיהם רק
ולא קיבלו כרבו ,אלא סע אליו מפעם לפעם ליהות בסתרות ולא בגלות התורה ,והחסידים עוים
מאורו הבהיר.
לעומתם :שהלומדים ידם רב להם רק בגפ"ת ולא כל המלמד את בן חברו כאילו ילדו-סהדרין י"ט(
הרו לרביו אלפי ישראל מכל תפוצות ישראל והיה גאון בחכמת הקבלה ,עכשיו יכול אליהו הביא ז"ל לבוא זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן
מובהק ועצום בגלות התורה וגמר בכל שה ז' פעמים לעשות שלום בעולם ולהוכיח :שהלומדים גדולים גם סגולה לשכחה
כל הש"ס דהייו ז' דפים ז' פעמים בכל יום ויום וד' בסתרי תורה ,ראיה לדבר הגאון מליסא! והחסידים יש סגולה פלאה מוסה ובדוק לשכחה :שיראה מכל מה
שלומד שיכיס בו איזה מדה טובה ממה שלמד יעשה
חלקי שו"ע ,ובסתר היה לו עשר ידות ,ובכל לילה הג להם יד ג"כ בגפ"ת ,סימן לדבר הרב מזידיטשוב.
לשבר הקרח שעל המים ועמד במים הקרים ועסק כעשר שים קודם לפטירתו של רביו ,חלה רביו ויראה שיכיס בקרבו כמים וכשמן בעצמותיו ,ואז
בתהלים וזוהר הק' ,וכותב בספרו הק' סור מרע ועשה במחלה קשה מאוד ,שכמעט כבר אמרו ואש לחייו ,יעשה חלק מחלקו חייו ולא תשכח ממי) .בית ישראל(
טוב כי לטבול במים קרים הוא תיקון גדול לפש ,כי כשתרפא רביו וחזר לחיים .אמר :שמכל הצדיקים סגולה
מי"ם קרי"ם עולה כמספר מ"ת ,רומז כי על ידי טבילה שהתפללו לחייו ,כסו ביחוד בעובי הקורה בשבילו בספר דברי תורה כתב :שמעתי ממגידי אמת שהוי אצל
הצדיקים הרה"ק ר' אברהם יהושע העשיל בעל אוהב מהרצ"ה מזידיטשוב בעת שהיה חולה מסוכן רח"ל עד
במים קרים מתכפרים העווות כמו על ידי מיתה.
חיבר ספרים רבים יקרים וכבדים ,עטרת צבי-על הזוהר  /פרי קודש הילולים /
בית ישראל מאפטא ,הרה"ק ר' פתלי צבי הורוויץ בעל זרע שהכיר בעצמו כי הוא בכלל גוסס ,ציוה ליתן צדקת
אלקים  /סור מרע ועשה טוב ,הקדמה לספר עץ החיים מהרה"ק חיים וויטאל זי"ע
 /בית ישראל  /צבי לצדיק .ושמעו הולך מסוף העולם עד סופו ,קדש מרופשיץ והרה"ק ר' משה טייטלבוים לתוך קופת רבי מאיר בעל הס ,ואמר :כי סכת הגוסס
מאוהעל בעל ישמח משה  ,ובין השלשה האלה הגדיש הוא יען כי רוב גוססים למיתה ,מה שאין כן רוב חולים
והוא היה כאחד המיוחד בדורו,
והרבה צדיקים אשר הם עצמם היו אדמורי"ם ורביים ביחוד את הרה"ק מרופשיץ זי"ע שאליו סע אח"כ לחיים ,ורבי מאיר דחייש למיעוטא על כן על ידי רבי
מפורסמים הסתופפו אצלו ,ובייהם הרה"ק ר' חיים מתוך הכרת טובה לביתו ,ועשה שמה סעודת הודאה מאיר בעל הס בכח זכותו ולשיטתו חוששים למיעוטא
דחיים וישאר בין החיים.
האלבערשטאם בעל דברי חיים מצאז זי"ע והיה קוראו לרופאו מחליו.
מתורתו של רביו
הוֹתר )פרשת ויקהל ל"ו ז'( כתב הרה"ק ר' ישראל טויב ראש שושלת מאדזשיץ בעל דברי ישראל זי"ע בשם רביו הרה"ק
יְתה דַ יָּם לְ כָ ל הַ ְמּלָ א ָכה ַלעֲשׂוֹת א ָֹתהּ וְ ֵ
וְ הַ ְמּלָ אכָה הָ ָ
מוהרצ"ה מזידיטשוב זי"ע ששאל להרה"ק ר' אברהם חיים מזלאטשוב בעל אורח לחיים זי"ע למה והג ליתן סגולות לבאים להיוושע אצלו ,והשיב לו דהרי תפילה עושה
מחצה ,לכן ותן סגולה עבור החצי השי ,אמר לו הרה"ק מזידטשוב ,או מתפללים יותר מהמתבקש עד שאו עים על הכל ואין או צריכים לסגולות ,וזהו "והמלאכה"
הרומז לתפילה כאמרם ז"ל "עבודה שבלב זו תפילה" "היתה דים" פעלה את פעולתה משום שהתפללו "והותר" יותר מהמתבקש) .דברי ישראל(
כמה שבועות לפי הסתלקותו ,פטרה זוגתו הרבית
הצדיקת מרת רחל פערל ע"ה בשת תקצ"א בכ"ג סיון,
והרבית התגלתה לרביו מעולם העליון ,אמר לה רביו
כי עוד מעט יעלה גם הוא למעלה ,ואחר זמן קצר
סתלק רביו לגזי מרומים ביום י"א תמוז בשת
תקצ"א.
יום לפי הסתלקותו קרא אליו את חתו הרה"ק ר'
יהודה צבי מרוזלא זי"ע ושאלו :הרשאי אדם לייחס
לעצמו איזה מעלה טובה למען ילמדו ממו? וחתו
אישר לו שהדבר מותר ,אמר לו רביו :כל ימי חפשתי
ולא מצאתי בי שום מעלה ,מלבד זו שזכיתי לשאות
ארבעים יתומות עיות ,כל פעם שערכתי חתוה לאחד
מצאצאי חיפשתי גם בן זוג ליתומה ותתי לה דויה
ומזוות על שולחי) .שלשלת הקודש(
מרגלא בפומיה דהרה"ק ר' יחזקאל האלבערשטאם
בעל דברי יחזקאל משיאווא זי"ע לומר בשם צדיקים
"כי מי שאי אפשר לו להיות ביום ל"ג בעומר במירון,
יסע לזידיטשוב להשתטח על ציון קדשו של עטרת צבי
ביום י"א תמוז ,וירגיש שם טעם מעין מה שמרגישים
בל"ג בעומר במירון.
הרה"ק ר' חיים אלעזר שפירא ממוקאטש בעל מחת
אלעזר זי"ע מצא לכך רמז גּ ְַדּלוּ ַליה' ִא ִתּי )תהלים ל"ד( גּ ְַדּלוּ
לַ יה' ר"ת ל"ג )בעומר( ִא ִתּי ר"ת י"א תמוז ,והוסיף כי
המצא בחוץ לארץ שאיו יכול להיות בל"ג בעומר
במירון ,יהיה על כל פים היום בזידיטשוב וירגיש טעם
מעין זה) .דברי תורה ח' כ"א(
הרה"ק ר' מאיר מפרעמישלאן זי"ע אמר :שהכריזו
בשמים ,שביום י"א תמוז לא ירדו גשמים בזידטשוב,
כדי שיוכלו העולים אל קברו של רביו להשתטח עליו
באין מפריע ,והכרזה זו מאומתת בכל שה ושה
בזידיטשוב עצמה ,וברוב השים גם בכל הסביבה.
רביו פעל אצל הקב"ה שביומא דהילולא שלו תשאר
שמתו בעולם עוד יום ]י"ב תמוז[ למען יוכלו אחיו בי
ישראל להוושע על ידו) .ילקוט עטרת צבי ק"ד(
רביו לא השאיר אחריו בן כי אם בות וחתין רבן ,כי
בו יחידו מת בחייו .רביו כתב במכתב אל תלמידו
הרה"ק ר' שלמה מדוליא זי"ע אודות בו ,ואמר על
עצמו :כשיבוא לעלמא דאתי וישאל אותי ר"ש בן יוחאי
על מה שלא היחו בן ליורש ,ישיב לו כן ,בגלגול ראשון
היה לי בן ובגלגול זה יש לי הרבה בים) .דהייו תלמידים -כי
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היום מאנטאג פרשת בלק י"ב תמוז חל היארצייט של הרה"ק

אב"ד סיקסא
רבי מנחם מענדל ב"ר יעקב זי"ע
נסתלק לגנזי מרומים י"ב תמוז תרפ"ח זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
רבינו הרה"ק רבי מנחם מענדל שיק אב"ד סיקסא זי"ע נולד לאביו הרה"ק ר' יעקב אב"ד נאדאדוואר בעל ישרש יעקב זי"ע בן
הגה"ק ר' דוד אב"ד טאקאי בעל אמרי דוד זי"ע )חתן הרה"ק ר' אשר אנשל יונגרייז בעל מנוחת אשר מטשענגער זי"ע( בן הגה"ק
ר' יצחק אייזיק זי"ע בן הגה"ק ר' דוד זי"ע בן הגה"ק ר' יצחק אייזיק מברעזניץ זי"ע בן הגה"ק ר' חנוך הינך אב"ד שאלקוב זי"ע בן
הגה"ק ר' שמואל זי"ע מגזע ר' מנחם שיק ראש ומנהיג פראג זי"ע ולאמו הרבנית הצדיקת מרת פערל חיי ע"ה
רביו היה גאון המאור הגדול וצדיק מפורסם ובעל מדות טובות
ושגבות ,ודרשן מפואר ,ומרביץ תורה.
כשהגיע לפרקו שא להרבית הצדיקת
מרת טויבא ע"ה בת הרה"ק ר' שמואל
זאב סג"ל יוגרייז אב"ד באיאם זי"ע בן
הרה"ק ר' אשר אשיל מטשעגער בעל
מוחת אשר זי"ע
בשת תר"ח תקבל לרב ודומ"ץ חברת
הש"ס בגראסווארדיין ,והיה שם ז'
שים ,ואחר כן בשת תרס"ד תקבל
לאב"ד קירכדרויף שיהיה שם ו' שים,
וג' שים אחר כן כבר היה אב"ד בעיר
סיקסא שכ"א שים הרביץ שם תורה
ברבים.
רביו הוציא לאור ספרו אביו ספר ישרש
יעקב ,ביחד עם אחיו הגה"ק ר' מאיר
שיק אב"ד אאד זי"ע
וכון לציין מה שרביו הביא מאביו
בדרך צחות בספרו ישרש יעקבַ :ויּ ָָקם
ִשׁ ַתּחוּ לְ עַ ם הָ ָא ֶרץ ִלבְ ֵי חֵ ת.
ַאבְ ָרהָ ם וַ יּ ְ
)פרשת חיי שרה כ"ג ז'( ויש להמליץ
בדרך צחות כי פטפוטי דאורייתא טבין,
כי עם הארץ מצאתי להם תקה דהייו,
שיחזיקו או יכבדו את התורה הקדושה
זה קרא מחזיק ועץ חיים היא
למחזיקים בא ,אמם מי שלא שת לבו לכל זה וקל בעייו כבוד
התורה ולומדיה אז הוא בכלל עם הארץ אשר אמר עליו רבי
עקיבא כשהייתי ע"ה וכ"ו והוא אבן גף לכל דבר שבקדושה,
ולא די שאיו מחזיק כי אם מזיק לתלמידי חכמים ולכל דבר
שבקדושה ,מימיי אלו הראשוים הם המחזיקים ,ואלו

האחרוים הם המזיקים .וזה שאמר הכתב :ויקם אברהם
וישתחו לעם הארץ לבי חת ,כלומר אלו העמי הארץ היה מקרב
שהם מבי חת שאות ח' בתוכם שהם
המחזיקים ומכבדים תורה הקדושה ולומדיה
אשר יעשה האדם וחי בהם.
ידה לָ ֶכם
וַיִּק ָרא ַי ֲעקֹב ֶאל בָּ ָיו וַ יּ ֹאמֶ ר הֵ ָא ְספוּ וְ ַאגִּ ָ
ְ
ֵאת אֲ שֶׁ ר י ְִק ָרא ֶא ְת ֶכם בְּ ַאחֲ ִרית ַהיּ ִָמיםִ .ה ָקּבְ צוּ
וְ ִשׁ ְמעוּ בְּ ֵי ַי ֲעקֹב וְ ִשׁ ְמעוּ ֶאל יִ ְשׂ ָר ֵאל
אֲ בִ י ֶכם).פרשת ויחי מ"ט א'-ב'( בדרך צחות:
הכל רצים לאגדה וזה יקר בעיי העולם כי זה
מביים ,וצריך לעשות רצוים גם בזה פן על ידי
זה יש לפעול אצלם איזה דבר טוב .וזה הכווה:
בעת שתאספו ,אז ואגידה לכם :אומר לכם
דברי אגדה המושכים לבו של אדם ,את אשר
יקרא אתכם :מה שהוא יקר אצליכם ,וזה
יהיה:באחרית הימים כ"ל .כי אז הקבצו
ושמעו בי יעקב :אשר הם במדיה קטה,
אמם אי מבטיחכם כי על ידי זה :ישמעו אל
ישראל אביכם :תזכו למדריגות ישראל) .ישרש
יעקב(
סתלק לגזי מרומים י"ב תמוז בשת תרפ"ח
ומוחתו כבוד בבית החיים סיקסא.
שאר אחריו ביו הקדושים הרה"ק ר' אשר
אשיל דומ"ץ סיקסא הי"ד זי"ע ,הרה"ק ר' דוד
אב"ד עמעשסאלאק הי"ד זי"ע הרה"ק ר'
מארים חיים מעיר פאפא הי"ד זי"ע ,הרה"ק ר' משה אב"ד
אוהל אסתר בודאפעסט הי"ד זי"ע ,הרה"ק ר' רפאל אברהם
שיק הי"ד זי"ע ,הרה"ק ר' יקותיאל מרדכי אב"ד מישקאלץ
זי"ע
נתנדב לחודש
אמן
ישראל
כל
ועל
עליו
יגן
הגדול
זכותו
תמוז לע"נ

אן אדווערטייזמט אין הלולא דצדיקיא וואס ווערט געזהען ביי
טויזנטער מענטשען ברענגען ב"ה די בעסטע רעזולטאטן רופט שוין:

1866 368-6724

צו באקומען טעגלעך די
יארצייטען אימעלט צו

Mosdoss@gmail.com

הרה"ג ר'
שמואל ב"ר
שמעון ווייס
ז"ל נפטר י'
תמוז תנצב"ה

היום חל היארצייט של רבינו בעל הטורים רבינו יעקב בן רבינו אשר זי"ע נסתלק ועלה לשמים בשנת ה"א ק"ח

וּל ִת ְפאָ ֶרת ו ְִל ְהיֹ ְת ﬠַ ם ָקדֹשׁ לַ ה' אֱ קי
וּל ֵשׁם ְ
וּל ִת ְתּ ﬠֶ ְליוֹן ﬠַ ל כָּל ַהגּוֹיִם אֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ִל ְת ִהלָּ ה ְ
מתורתו של רבינוְ :
כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר) .פרשת כי תבא כ"ו י"ט( היינו דאמרינן עתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראש כל צדיק
וצדיק ,שאותה עטרה שמעטרים להקב״ה בתפלתם מחזירה להם ,אבל מי ששח שיחת חולין בבית הכנסת
מקיפים לו כל גופו בקוצים וכו'
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היום דינסטאג פרשת בלק י"ג תמוז חל היארצייט של הגה"ק

אב"ד לבוב בעל שו"ת רבינו חיים הכהן
רבי חיים ב"ר שמחה הכהן זי"ע

נתנדב לחודש תמוז
לע"נ הרה"ג ר' שמואל
ב"ר שמעון ווייס ז"ל
נפטר י' תמוז
תנצב"ה

נסתלק לגנזי מרומים י"ג תמוז תקל"א זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
רבינו הגה"ק רבי חיים הכהן ראפאפורט אב"ד לבוב בעל שו"ת רבינו חיים הכהן זי"ע אחי הגה"ק ר' צבי הירש אב"ד ווילקאוויסק
זי"ע הגה"ק ר' נחמן אב"ד וויסואקי דליטא זי"ע הגה"ק ר' ישראל ראב"ד בווילנא זי"ע הגה"ק ר' שלמה אב"ד חעלם זי"ע הגה"ק
ר' זאב וואלף אב"ד באר זי"ע הגה"ק ר' גבריאל הכהן זי"ע הגה"ק ר' גרשון אב"ד מאגענצא זי"ע הגה"ק ר' יוסף אב"ד מינסק
זי"ע הגה"ק ר' בנימין אב"ד קאליש בעל גבולות בנימין זי"ע .נולד ה' כסלו שנת ת"ס לאביו הגה"ק ר' שמחה הכהן אב"ד לובלין
זי"ע בן הגה"ק ר' נחמן הכהן ליפשיץ אב"ד דובנא לובלין זי"ע בן הגה"ק ר' מאיר כ"ץ ראפאפארט אב"ד חעלמא זי"ע בן הגה"ק
ר' משה ירמיה ר"ם מווינא זי"ע בן הגה"ק המשורר ר' שמחה כ"ץ בעל קול שמחה מווינא זי"ע בן הגה"ק ר' גרשון הכהן רפא
פארטא מעיר פירטו ודרשן בעיר מיניבוא זי"ע בן הגה"ק ר' אברהם כהן רפא מנהיג הישיבה במנטיבה זי"ע

רביו היה גאון אדיר ראש כל בי הגולה ,ורדף הכת
שבתי צבי ימ"ש ,בכל מקום גודר גדר ועומד בפרץ
ולא שא פים לשום איש ,והיה ראש המדברים
במדית פוילין ,ומכל ארצות הריצו אליו שאלות
אף גדולי דורו ,ודפס ממו ספר שו"ת רביו חיים
כהן וספר זכר החיים וספר מים חיים ,וכמו כן יש
כמה מדברי תורתו בספרו אחיו גבולת בימין.
ובספרו שו"ת ראה שכל גדולי דורו פו אליו
בספיקותיהם ,וצפו על פסקו כעל פסק האורים
ותומים.
כשהגיע לפרקו שא להרבית הצדיקת מרת מרים
ע"ה בת הגה"ק ר' שמואל שמעלקע אב"ד
פרעמיסלא פשעמישל זי"ע בן הגה"ק ר' מחם
מעדל אב"ד סלוים זי"ע
ומיד אחר חתותו היה בית מדרשו קבוע ללמוד
ולמד בק"ק סלוצק ,ומתחילה תקבל רביו כראש
הישיבה בק"ק סלוצק במדית ליטא ששם הרביץ
תורה ברבים עד שתפרסם שמו למרחוק ,ואחר כן
תקבל לאב"ד ור"מ בק"ק זיטל ,ושם הוסיף אומץ
בלימודים עם תלמידים גדולים ומובהקים ,ובשת
ת"ץ תקבל לאב"ד בק"ק סלוצק ,ומשם תקבל
באמצע זמן הקיץ תק"א לשבת על כסא הרבות
בעיר לבוב וכהן פאר שם במשך אחת ושלשים שה.
במשך הזמן הרביץ תורה בישראל ויהל את קהל
עדתו בחכמה ובדעת והיה ראש גאוי זמו.
בשת תקי"ט גזר הבישוף מיקאלסקי שיאספו
רבי ישראל ממדית פולין לעיר לבוב לעמוד
לוכוח עם ראשי כת הפרקיסטים ימ"ש לעיי
העמים והשרים בקטדרא הגדולה ,וארבעים איש
אספו ומן הארבעים בחרו שלשה וה"ה רביו
זי"ע ,הרה"ק ר' דוד בער אב"ד ביאזלאוויץ
זי"ע ,ומרן רביו הרה"ק רבי ישראל בעל שם טוב
זי"ע ,ובמשך שלשה ימים היה הוכוח מן כ"ג
תמוז עד כ"ו תמוז .וסיפר ,רביו בלכתו שם
התעטטף בבגדי לבים אשר האדם הולך בהם
לבית עולמו ,ויצחם ב"ה ברוב חכמתו עד

שהשרים תמהו ויהללוהו ,ואמרו :אין זה כי אם
רוח ה' בקרבו ,ובחזרתו לביתו מהוכוח העצום
והורא ,אמר פירוש המשהַ :רבִּ י ֶאלְעָ זָר אוֹמֵ ר,
וְ דַ ע מַ ה שֶּׁ ָתּ ִשׁיב ל ַָאפִּ יקוֹרוֹס) .מסכת אבות ב' י"ד(
ואיך יוכל האדם לדעת מה להשיב לזולתו בטרם
יקשיבו אזיו דברת שאלתו? ]וכאשר קרה לו באמת אשר
מתגדי ה' העמיקו בשאלותם אשר הכיו למו בהמשכת זמן רב ,אבל
הוא לחץ היה להשיב בחפזו אמרים כוחים ,ומשיבי טעם ,ומבלי
התמהמה מאומה[ אלא העין הוא דיש שתי מדות

והרב מו"ה חיים ממלא מקומו והיה גם כן פה
והגליל אב"ד משת תק"א עד שת תקל"א ,ועולה
לא מצא בו ,הורה צדק לעדת ה' ושפט משפטים
ישרים יום ג' י"ג תמוז תקל"א
שאר אחריו ביו הקדושים בו בכורו הגה"ק ר'
אריה לייב ר"מ לבוב זי"ע שעוד בחיי אביו תקבל
לריש מתיבתא בלבוב ,וגם פטר על פי אביו בכ"ה
סיון שת תקי"ט י"ג שה לפי פטירת רביו אביו.
הגה"ק ר' חמן אב"ד גלוגא זי"ע ,הגה"ק ר'
שמחה אב"ד פודהייץ זי"ע .וחתו הגה"ק ר' אהרן
סג"ל איטוגא אב"ד רישא זי"ע בן הגה"ק יהודה
לייב אב"ד לבוב זי"ע ,וחתו השי הגה"ק ר' יואל
קאציעלבוגן אב"ד ור"מ יאריטשוב זי"ע.
וכון לציין מעשה ורא :בימי רביו היה שם
בלבוב הגה"ק בתורה ובחכמת הקבלה ר' משה
מיזיס זי"ע ועדת לבוב שמו עייהם עליו לשומו
לראש הישיבה ,ואלום רביו בקש לתת המשרה
הזאת לבו בכורו הגה"ק ר' אריה לייב זי"ע ,ומזה
צמחה מריבה גדולה ,אך אצילי העיר לבוב לא
הרפו מן הדבר וקבלו את הר"ר משה לראש
הישיבה ,ואולם כאשר דרש הרב משה ה"ל
הדרשה הראשוה בשבת ,שב לביתו ויחלה ופטר
בחצי ימיו בטרם מלאו לו ארבעים שה,
ועשה הגה"ק ר' אריה לייב זי"ע ראש ישיבה
תחתיו אך גם הוא לו ארכו ימים כי מת על פי
אביו ,וכראות רביו כי לקח ממו מחמד עיו,
התחתן עם אלמת הרב ר' משה ה"ל ותן את
כדו לבן הר"ר משה לאשה ,ובן הר"ר משה הזה
היה צדיק יסוד עולם הגה"ק ר' אליהו מיזיס זי"ע
וגם שם עיו על כל בית הר"ר משה ה"ל והשיא
את בו הגה"ק ר' מרדכי מיזיס זי"ע עם כד
הגה"ק ר' דוד אלטשולער בעל מצודות דוד זי"ע.
את כל אלה עשה לכפר פי פש הצדיק הר"ר
משה ה"ל אשר חשב כי יצאה בלא יומה בעבורו.

אהבת ה' ויראת ה' ,מדת אהבה מכוה ברמז בשם
דע כמו שכתב :וְ ַא ָתּה ְשֹׁלמֹה בְ ִי "דַּ ע" ֶאת אֱ ֹלהֵ י
ָאבִ יָך וְ עָ בְ דֵ הוּ בְּ לֵב שָׁ לֵם וּבְ ֶפֶשׁ חֲ פֵצָ ה כִּ י כָל לְבָ בוֹת
דּוֹרשׁ ה' וְ כָל יֵצֶ ר מַ חֲ שָׁ בוֹת מֵ בִ ין ִאם ִתּ ְד ְרשֶׁ נּוּ יִמָּ צֵ א
ֵ
לְָך וְ ִאם ַתּעַ זְ בֶ נּוּ יַזְ ִיחֲ ָך לָעַ ד) .דברי הימים א' כ"ח ט'( ומדת
ִשׂ ָר ֵאל
היראה מכוה בשם מה ,ככתוב :וְ עַ ָתּה י ְ
"מָ ה" ה' אֱ ֹלקיָך שׁ ֵֹאל מֵ עִ מָּ ְך כִּ י ִאם ְלי ְִר ָאה ֶאת ה'
אֱ ֹלקיָך ָל ֶלכֶת בְּ כָל ְדּ ָרכָיו וּל ְַאהֲ בָ ה אֹתוֹ וְ ַל ֲעבֹד ֶאת
ה' אֱ ֹלקיָך בְּ כָל לְבָ בְ ָך וּבְ כָל ַפְ שֶׁ ָך) .פרשת עקב י' י"ב( וזה
כוות התא ודע מה אם תשיג שתי מדות אלו
הייו אהבה ויראה שמכוים בשם "דע ומה" להך
תהיה בטוח שתשיב לאפיקורס) .שו"ת מים חיים(
וכון לציין שרביו היה מקודם מתגד גדול וחולק
על מרן הבעש"ט הקדוש זי"ע פעם אחת כשישב
רביו בחדרו ועסק בתורה ,כס אליו אורח
ומראהו כעי ותרמילו בידו ,ותן לו רביו שלום
ושאלו :מאין כבודו ומה שמו? השיב האורח :עפר
ואפר אי וזה שמי .שאל האורח את רביו :ומי
הוא כבודו? השיב רביו :גם אי עפר ואפר .אמר
האורח :אם כך הוא ששיו עפר ואפר ,למה תהיה
מחלוקת בייו? מיד הבין רביו שהאורח הוא
הבעש"ט) .סיפורי בעש"ט(
סתלק לגזי מרומים ביום ג' י"ג תמוז שת
תקל"א וצוה לפי פטירתו שלא לכתוב תוארים על
מצבתו כי אם רב לבד.
וזה וסח מצבתו :פה טמן הרב מוהר"ר חיים בן
)צמח דוד(
אדויו מוריו ורביו הגאון מו"ה שמחה הכהן
ראפאפורט שהיה אב"ד פה ק"ק לבוב והגליל וצ"ו זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן

ָשׂיא ֶאחָ ד ַליּוֹם י ְַק ִריבוּ ֶאת ָק ְרבָּ ָם ַלחֲ ֻכַּת הַ ִמּזְ בֵּ חַ ) .פרשת שא ז' י"א( ופירש המדרש" :מכאן שחוכת השיאים דחי שבת.
ָשׂיא ֶאחָ ד ַליּוֹם ִ 
מתורתו של רביוַ :ויּ ֹאמֶ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ ה ִ 

)במדבר רבה י"ד א'( ]ד"א אפרים מעוז ראשי ,מדבר בשיא אפרים שהקריב קרבו לחוכת המזבח ביום השבת ,שאמר :ביום השביעי שיא לבי אפרים וגו' ,מין שיום השבת היה? לפי שכבר אמרו אותו יום שהתחילו השיאים יום ראשון היה ,מכאן את למד
שיום ז' להקרבה שבת היה ,שלא תאמר היאך חלל את השבת ,והלא אין קרבן יחיד דוחה את השבת ,וזה הקריב בשבת ,אמר הקב"ה :לא על פיו עשה ,שאי אמרתי למשה" :שיא אחד ליום שיא אחד ליום יקריב את קרבו לחוכת המזבח" ,בלא הפסק יקריבו
זה אחר זה ,הוי אפרים מעוז ראשי לכך אמר ביום השביעי שיא לבי אפרים[ המדרש הזה אומר דרשוי? ותירץ רביו דאיתא בגמרא :אותו היום שהוקם המשכן תא :אותו יום טל עשר עטרות;

ראשון למעשה בראשית ,ראשון לשיאים ,ראשון לכהוה ,ראשון לעבודה ,ראשון לירידת האש ,ראשון לאכילת קדשים ,ראשון לשכון שכיה ,ראשון לברך את ישראל,
ראשון לאיסור הבמות ,ראשון לחדשים) .מסכת שבת פ"ז( ראשון בשבת ,ראשון בחודש ,וכו' ,ומצא התחיל חוכת המזבח ביום א' והיה שים עשר שיאים ,ואי לא דחי שבת
מצא הקריבו השיאים שי שבועות הייו ששה בשבוע אחת ,וששה בשבוע השית ,כי לא דחי שבת .מצא ביום א' הקריבו שי שיאים ,וביום ב' גם כן ב' שיאים .הייו:
יום א' משבוע זאת ויום א' משבוע שית ,וכן חוזר חלילה עד תום כל השבוע ,כל יום שי שיאים .ואי אמרין דחוכת השיאים דחי שבת ,מצא בשבוע הראשוה הקריבו
שבעה שיאים ,ולא שתייר שבוע השיה רק חמשה שיאים ,וכלה הקרבתה ביום חמישי בשבת ,ושתיירו שי ימים שכל יום הקריב רק שיא אחד ,הייו יום ו' ויום
שבת ,כי החמשה ימים הקריבו בכל יום שי שיאים ,הייו בשבוע הא' ובשבוע הב' .וזהו דקדוק המקרא "שיא אחד ליום ושיא אחד ליום" ,וקשה :למה לי שי פעמים
"שיא אחד ליום"? אלא בוודאי להורות ששי ימים יהיו שלא יקריבו בהם רק שיא אחד בכל יום ,ומצא מוכח דחוכת השיאים דחי שבת) .קהלת משה(
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היום מיטוואך פרשת בלק י"ד תמוז חל היארצייט של הגה"ק

בעל ברכת אברהם מפראנקפורט דמיין הנקרא רבי אביש'ל פראנקפורטער

רבי אברהם אביש ב"ר צבי הירש זי"ע
נסתלק לגנזי מרומים י"ד תמוז תקכ"ט זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
רבינו הגה"ק רבי אברהם אביש בעל ברכת אברהם מפראנקפורט דמיין זי"ע הנקרא רבי אביש'ל פראנקפורטער נולד בערך בשנת ת"ן לאביו
הגה"ק ר' צבי הירש אב"ד אלטשטאט מעזריטש דליטא זי"ע בן הגה"ק ר' אלעזר זי"ע ולאמו הרבנית הצדיקת מרת ריזל ע"ה בת מרדכי גינצבורג
אב"ד בריסק דליטא זי"ע בן הגה"ק ר' בנימין וואלף גינצבורג זי"ע בן הגה"ק ר' יעקב אב"ד פריעדלאנד זי"ע בן הגה"ק ר' אליעזר לייזר זי"ע בן
הקצין המפורסם הר"ר שמעון גינצבורג מפוזנן זי"ע בן הגה"ק ר' אברהם מק"ק פפערשי זי"ע בן הגה"ק ר' יחיאל מפורטי זי"ע

רביו היה גאון הקדוש מאור הגולה המפורסם בקצוי
ארץ ,רוח המקום ורוח הבריות וחה הימו האי עיו
והאי חסיד ואיש אמת.
וסיפר שהיה אומר :אלמלא היה אדם יודע כמה גדול
הוא כחה של האמת לא היה משקר לעולם .הרה"ק ר'
לייב'עלע אייגר בעל אמרי אמת זי"ע אמר עליו :שהוא
בערך האר"י הק' בחכמת האמת .והרה"ק ר' יעקב
יצחק היהודי הקדוש מפשיסחא זי"ע אמר :שלא היה
בעולם עוד תם וישר כמותו) .רמתים צופים(
שימש והרביץ תורה בק"ק וואין ,ווישיץ ,לוקאבי,
יאוב דליטא ,מעזריטש ,רוצוועל ,קארוב ,ליסא,
ולבסוף ימיו תקבל לאב"ד פראקפורט דמיין שעל שמה
הוא קרא עד היום .חבה יתירה היה לו מגדולי צדיקי
דורו ,והדורות שלאחריו כולם כל אחד עפ"י דרכם היו
מרבים תמיד לספר בשבחו וגודל צדקתו הטוב.
והעריצוהו והקדישהו לאיש אלקים ואמרו :אליהו
הביא היה מתגלה אליו וילמדהו דעת חכמה וביה,
הביאו אל עמק הרזים וישאהו לבעל רוח הקודש .מרן
רביו הבעש"ט הק' זי"ע אמר עליו :כי הוא בעל רוה"ק
ובקי במתיבתא דרקיעא) .אהל אברהם(
הרה"ק ר' יעקב יצחק הורוויץ החוזה מלובלין זי"ע
אמר :הרבה שמות גדולות חיו אז בימי רביו,
הבעש"ט וסייעתו וחכמי הדור אדירי התורה כולם,
ואולם שמתו של הרבי ר' אביש'ל היתה הגדולה
מכולן .פעם אחרת מספרים כאשר התחיל החוזה זי"ע
לדבר אודותיו מיד התלבשו פיו זיו ווגה ועייו היו
מזהירים ומאירים וקולו היה הולך וחזק מרגע לרגע
ובהיותו מלא התלהבות קרא מלב ופש :מאברהם עד
אברהם לא קם כאברהם! כלומר מאברהם אביו ע"ה
עד רביו לא קם עדיין כאברהם איש צדיק תמים כזה.
מספרים שהרה"ק ר' לוי יצחק מבארדיטשוב בעל
קדושת לוי זי"ע איקלע לעיר ליקוב ,כשבא לבית
הכסת שמה חזר לאחוריו באמרו :כי רואה הוא בכאן
קרי אור גדול ,ושאל מי היו הגדולים שהיו והתפללו
באתרא הדין? וימו את כל הגדולים מדורי דורות ולא
תקררה דעתו עד שהגידו לו כי הר"ר אביש'ל
מפראקפורט דמיין היה כמה שים רב בעירם) .תפארת
אברהם(

למד תורה מרבו המובהק הגה"ק ר' שמואל בן ר' אורי
שרגא פייבוש אב"ד פיורדא בעל בית שמואל על שו"ע
ואבן העזר זי"ע ,ואחר כן בישיבת הגה"ק ר' צבי הירש
האלבערשטאט בעל עטרת צבי זי"ע ובפראקפורט אצל
הגה"ק ר' פתלי הכהן כ"ץ בעל סמיכת חכמים זי"ע.
וכשהגיע לפרקו שא להרבית הצדיקת בת הקצין
הגה"ק ר' אליהו הכהן ממעזריטש זי"ע חתן רבו בעל
בית שמואל זי"ע .אחר חתותו התבודד עצמו בכפר שלא
ישב שם יהודי זולתו ,ופירס עצמו ואשתו בדוחק מחות
קטן ,והוא למד כל היום וכל הלילה בגלה ובסתר .פעם
אחת בעת שהתפלל שמוה עשרה בביהמ"ד פתאום
התפרץ בו אש ,והגג אשר היה מסרים התחיל כבר
ליפול פרקים פרקים עד פל כולו ומפי דביקותו לא זע
ולא תר ממקומו והוליכוהו במצבו הראשון לחוץ ורק
אחר כן התעורר מדביקותו וידע את אשר עשה) .אהל
אברהם(

חיבר ספרים יקרים הלא הם :ברכת אברהם ,מחזה
אברהם ,עמק המלך ,קה אברהם ,כמו כן חיבר ספר
גדול על הזוה"ק אבל אבד ממו ,והיה לרביו צער
מדבר זה עד יום מותו .והמגיד הגדול הרה"ק ר' דוב

בער ממעזריטש זי"ע אמר שכל החידושים המפוזרים
ושגרים בפי כל העולם בשם "העולם" כולם אמרו
בימיו משמיה רביו זי"ע.
מגודל צדקתו וקדושתו שלא רצה להראות בפי אשים
סיפר שפעם אחת סע לכפר אחד ושקעה השמש,
והדרך היה מסוכן לסוע בלילה אז הלך להכפרי
המחזיק בית המרזח ובקשהו שירשהו ללון שם .והה
שם לן גם כן איש בליעל גב ,ובלילה בעת כולם היו
ישים גב המרגליות של הבעל הבית ושכב על משכבו
וישן ,אבל רביו עוד היה ער ועסק בתורה .בבוקר קמו
משתם וראה הבעל הבית שגבו אצלו המרגליות ,תן
עיו ברביו שהוא לקחם בלילה בעת שכולם היו
ישיים והוא לא היה ישן .והתחיל לבזות אותו עם מכת
לחי ,ורביו צעק בבכי :תאמיו לי שאכי לא גבתי
מאומה כאן! ,אבל הכפרי הבעל הבית לא עזבו ויסרהו
מאוד .ובכל זאת לא חפץ לגלות מי הוא ,והה באותו
העת חלה פתאום הגב במחלת השבץ ל"ע ,והתחלו
להפשיט מעליו מלבושיו כדי לרפאהו ,ומצאו בכיסו
בגדיו את המרגליות טמוים ,וראו אשר לחם חשדו
וצערו את רביו) .אהל אברהם(
כמו כן מספרים שפעם עלה רביו לאיזה גביר קמצן
שלא הכירו לבקש ממו תרומה לצדקה ,הלה קפץ את
ידיו ולא אבה לתת לו מאומה ,וגירשו מעל פיו ,לאחר
שרביו עזב את המקום ,חיפש הסוחר את מקלו העשוי
מכסף אולם לא מצא אותו ,הרהר הסוחר לעצמו
שבודאי אותו קבצן שהיה אצלו גב את מקלו ,ותיכף רץ
החוצה והחל לרדוף אחר רביו ותבע ממו שישיב לו
תיכף ומיד את מקלו ,כמובן שרביו כיחש הכל ,ברם
העשיר לא האזין לדבריו והחל לגעור בו על מעשה
גיבתו ואף הכהו מכות מרצות ,ורק לאחר משוכח
הסוחר שרביו איו משיב את מטהו עזב אותו בלית
ברירה ,כשהגיע יום השבת ראה הגביר מודעות שהגאון
רבי אביש'ל פראקפורטער ידרוש בבית המדרש הגדול
שבעיר ,והלך לבית המדרש שם קבצו אלפי אשים
בהם תלמידי חכמים וגדולי הדור לשמוע את דרשתו,
ביהכסו לבית המדרש חשכו עייו בראותו את דמותו
של רביו עומדת על הבימה ,בהכירו כי אותו הכה ובזה
ברחוב העיר ואותו חשד שגב את מקלו ,בתום הדרשה
פה הסוחר לרביו לבקש סליחה וכפרה כשהוא
מבוייש וכלם ,אולם בראות רביו אותו סוחר מסה
להגיע אליו ,היה זה פשוט אצלו שהוא עדיין חושדו
שהוא גב את מקלו ורוצה עתה לתובעו ,לכן פה אליו
מיד ואמר לו :האמן לי ,אי מבטיחך שלא גבתי את
המקל אא הח לי לפשי.
פעם בשת בצורת בזבז רביו כל הוו לפרסת עיים,
אמר לו אחד רביו עובר על דברי חז"ל )מסכת כתובות  ('שאל
יבזבז אדם יותר מחומש ,עה לו :הדברים האלה אים
אמורים במקום שיש משום פקוח פש ,שהרי אפילו
בשבת החמורה דחית מפי פקוח פש כל שכן מילתא
דרבן והרי כתוב )משלי כ"א כ"א( רודף צדקה וחסד ימצא
"חיים" צדקה וכבוד) .אוצר שיחות צדיקים(
מספרים שפעם בא לרביו עי בשבת ,ותן לו לאכול
סעודת ליל שבת וכל מיי מעדים לכבוד שבת ,אך העי
עריץ לא שבע ,וציוה להביא את המאכלים של סעודת
עתיקא קדישא ,אך עדיין לא שבע העי ,וציוה רביו
להביא אליו את המאכלים מכל בי העיר ,ובמוצאי
שבת שחטו י״ג בהמות וכולם היו טריפות ,ורק הבהמה
הי״ג היתה כשרה ,ואח״כ אמר העי לרביו שלא

יחשבו שהוא רעבתן כזה ,אלא שליח אי מן השמים
לסות אתכם אם תביאי לי אוכל כמה שאבקש.
סתלק לגזי מרומים י"ד תמוז בשת תקכ"ט .וי"א י"א
תשרי ומוחתו כבוד בעיר פראקפורט דמיין ממיו בעל
הרי"ף זי"ע ומשמאלו הגה"ק ר' שמואל שאטין כ"ץ בעל
חידושי מהרשש"ך זי"ע.
שאר אחריו ביו הגאוים הגה"ק ר' אלעזר אב"ד
שאוועל וזאגר ישן זי"ע ,הגה"ק ר' יעקב אב"ד לוקיק
זי"ע הגה"ק ר' משה מקאריב זי"ע הגה"ק ר' אריה
ליבוש מקאריב זי"ע הגה"ק ר' יוסף מקאליש זי"ע
הגה"ק ר' צבי הירש מפפד"מ זי"ע הגה"ק ר' עוזר אב"ד
ביאלא מעזריטש וריציואל זי"ע.
מבית מדרשו יצאו גדולי ישראל ובתוכם הגה"ק ר' זלמן
חסיד מפפד"מ זי"ע רבו של הגה"ק מרן החתם סופר
זי"ע ,הגה"ק ר' חיים אויערבאך זי"ע אב"ד לוטשיץ
בעל דברי משפט זי"ע וסיפר כל זמן שהזכירו את שם
רבו תמיד בא לידי התפעלות פשיות ,וכמה פעמים
אמר לבו :תדע בי חביבי! כי בזכרי את חסידותו וגודל
פרישותו וצדקתו הרבה של מורי ורבי ,כל גופי מזדעזע,
כל אברי ידודון מתוך רטט וחיל והי רעש ופחד
מהדר גאוו ומרוב חסידותו ופרישותו בקודש) .תפארת
אברהם( .זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן
מתורתו של רביו
ַויּ ְֶאסֹר יוֹסֵ ף מֶ ְרכַּבְ תּוֹ וַ יַּעַ ל ל ְִק ַראת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָאבִ יו גּ ְֹשָׁה
ָאריו עוֹד )פרשת ויגש
וָּאריו ַויֵּבְ ךְּ עַ ל צַ וּ ָ
וַ יּ ֵָרא ֵאלָיו וַ ִיּפֹּל עַ ל צַ ָ
מ"ו כ"ט( ופירש רש"י ז"ל :אבל יעקב אביו ע"ה לא פל
על צוארי יוסף ולא שקו .ואמרו רבותיו ז"ל שהיה
קורא את שמע ע"כ .וקשה דהא היה יכול לקרוא
קריאת שמע מקודם לזה? אך העיקר כי האדם כשהוא
אוהב לחבירו אז צריך שיהיה אהבה תכלית שהוא
רוחית ,פש בפש ,וזה שאמר :וְ ָאהַ בְ ָתּ לְ ֵרעֲָך כָּמוָֹך
)פרשת קדושים י"ט י"ח( ולא בגשמיות כלל ,ועל כן כשראה
יעקב אביו שהיה שיקה בגשמית ,הוכרח לעקור
האהבה ולתוחבה ברוחית שהיא אהבתו יתברך שמו.
)קה אברהם(

מדברי רביו בדרך הלצה
וַ יַּעַ ן יִ צְ חָ ק וַ יּ ֹאמֶ ר לְ עֵ שָׂ ו הֵ ן גְּ בִ יר שַׂ ְמ ִתּיו לָ ְך וְ ֶאת כָּל ֶאחָ יו
ַָ ת ִתּי לוֹ לַ עֲבָ ִדים וְ דָ גָן וְ ִתירֹשׁ ְסמַ כְ ִתּיו וּ ְלכָה ֵאפוֹא מָ ה
ֶאעֱשֶׂ ה בְּ  ִי) .פרשת תולדות כ"ז ל"ז( הכווה בזה שלא יתן לו
להשתמש בברכתו לעיקר בעיי הגשמיות ,רק סמיכה
לחפצי שמים ,ויאמר אל אביו הברכה אחת הוא לך אבי,
רצה לומר שראיתי מדעתך ששי העולמות הכל כאחד,
הלא יש לך לחלקם לב' חלקים ליתן לי ברכת העולם
הזה וע"כ ברכו ע"ד שאם לא יקיים יעקב אביו ע"ה
כמו שברכו שלא להשתמש מעיי העולם הזה ,רק
להכת צורכי העולם הבא ,אזי תתקיים העולם הזה ביד
ת־א ִ ֖חיָך ַתּ ֲע ֹ֑בד
עשיו ,כמו שכתב :וְ עַ ל־חַ ְרבְּ ָך֣ ִ ֽת ְח ֔ ֶיה וְ ֶא ָ
ארָך )כ"ז מ'( וזהו
שׁר ָתּ ִ ֔ריד וּפָ ַר ְק ָ ֥תּ עֻלּ֖ וֹ מֵ ַע֥ל צַ ָוּ ֶ ֽ
וְ הָ יָה֙ ַכּאֲ ֶ ֣
שאו עד הה בעוה"ר בהגלות באזיא ובאפריקא ,על
אשר עזבו תורתו יתברך וכל עסקיו להגיע התאות
העולם הזה .ויש לומר על דרך הלצה :הקול קול יעקב,
שלעין הדברים הוגעים להקול כמו תפלה וחצות
וכדומה ,מקיימין כיעקב ,והידים ידי עשיו,
שבמסחר המשא ומתן ,הוגעים להידים ,מתהגין
כעשיו) .ברכת אברהם(
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היום דאנערשטאג פרשת בלק ט"ו תמוז חל היארצייט של הרה"ק
בעל אור החיים הקדוש

רבינו חיים בן עטר בן רבי משה זי"ע
נסתלק לגנזי מרומים ט""ו תמוז תק"ג זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
רבינו הרה"ק ר' חיים בן עטר בן ר' משה בעל אור החיים הקדוש זי"ע נולד בשנת תנ"ו בסאלו ספרד ,יש בקבלה
שרק שלשה צדיקים קורין בשם הקדוש ,ה"ה השל"ה הק' אלשיך הק' ורבינו בעל האור החיים הקדוש

בעוריו הלך רביו מגולה לגולה בצוק העתים ,וגם
עסק בסחורה אבל אבד כל הוו ,ואז דד מארץ
מולדתו לארצות רחוקות ,ובימי דודו השלים ספרו
הק' אור החיים אחר שכבר הוציא ספרו חפץ ה'
ואח"כ הוציא גם ספרו פרי תואר ,בספרו חפץ ה',
ואור החיים הראה גודל קדושתו ופרישותו וכחו
בסתר ,ובפרי תואר שרוב פעם חולק על הפרי חדש
הראה עוצם חריפותו ובקיאתו.
רביו היה לו התקשרות ושייכות אל בי משה
שבעבר הר סמבטיון ,על ידי מכתבים ששלחו
מהכא להתם ומהתם להכא.
וכתב הרה"ק ר' אייזיק'ל מקאמארא זי"ע
בספרו )תיב מצותיך( שרביו זי"ע שמע בכל לילה תורה
מפי הקב"ה ,וגודל קדושתו אי אפשר לכתוב,
והיה מיורדי מרכבה וגלוי שמות ,ומדרגתו רוה"ק
אמתי .
וכן בשו"ת דברי חיים חשש להסתפק בכשרות שוחט שאמר
כי ספר אור החיים לא תחבר ברוח הק' ,והוא בעצמו
ז"ל פתח חיבורו ה"ל וז"ל פתחו השמים ואראה
מראות אלקים ,בורא קצות הארץ ואתבון בהם מה
שהורשתי להתבון וכ"ו .
כתב רביו בהקדמה לספרו אור החיים על התורה
שהיה דורש בכל יום שי דרשות בערב ובבוקר לכל
בי העיר ,ולא היה לו שעות לפירושו על התורה רק
ד-ה שעות בשבוע .בשת תק"ב בא רביו לירושלים,
וקבע לו ב' ישיבות ,ישיבה שלמד עם תלמידים בגלה,
בחריצות גדול ובקדושה וטהרה מעוטף בטלית
ומעוטר בתפילין ,ואידך ישיבה שלמד עם תלמידיו
מהוגים סתרי תורה .מחוץ התלמידים לא ידע שום
אדם מקום מושב הישיבה ,והעיד עליו הגה"ק
החיד"א זי"ע שהיה אחד מגדולי תלמידיו ,שכל
רואי פיו חשבוהו למלאך ה' צבא-ות ,שהשכיה
חופפת עליו כל היום ,וגם דפס ממו ס' ראשית
לציון ,על מסכתות שבו קבע גם כן הלכה למעשה,
ותלמידו הגדול הגה"ק חיד"א כתב כי כל ספריו אחד
מעשרה מחכמתו ,וחריפתו הפלא ופלא ,ולפי דורו היו
תלמידיו מבהיל הרעיון ,והיה כמעיין המתגבר.
הרה"ק ר' פחס מקאריץ זי"ע אמר שהלימוד בספר
אור החיים הק' הוא מסוגל לרומם את שמת אדם.
וצדיקים אמרו ,כי כמו שלימוד בזוה"ק מסוגל לטהר
הפש ,כן הלימוד בס' אור החיים הק' מסוגל
לזה) .עבודת עבודה שיחות(
הרה"ק ר' ישראל מרוזין זי"ע אמר כמו שבדורות
הראשוים היה ספר הזהר מסוגל לטהרת השמה
כך בדורות אלו ספר אור החיים הק' מסוגל לטהרת
השמה וכ"כ בספר יסוד העבודה מסלוים ובספר
סגולת משה.
בספר קיימו וקיבלו כתב כד בעל דברי חיים זי"ע
שמקובל אצלו מפי צדיקים שהלומד פירוש אור
החיים הק' על פרשיות אחרי מות וקדושים מובטח
לו שלא יפטר מן העולם בלא תשובה.
כתב הגה"ק ר' חיים פאלג'י זי"ע בשם החיד"א
שבצרות פולין גלה מהר"מ אלשיך זי"ע בהקיץ
לאחד שהיה לומד בפירושו והוסיף ר"ח פלאג'י
שכעין זה גלה לו בחלום על ספר אור החיים הק'
שהוא מסוגל להיצל בעת צרה.

רביו בסוף ספרו כותב ואז תושע מאלוקי השמים
ברוב עושר ושות חיים וכתב בספר סגולת
משה מהרה"ק ר' משה האפשטיין מווישאוויץ
זי"ע שהלימוד בספר אור החיים הק' מסוגל לעושר
ושות חיים.
בספר אוצר יד החיים מהרה"ק ר' ישכר דוב באב"ד
אב"ק בוסקא זי"ע כתב משם ספר עדן ציון שספר
אור החיים הק' הוא מסוגל לשמירה בבית.
בספר אמרי יוסף מהרה"ק ר' יוסף מאיר מספיקא
זי"ע שהלימוד בספר אור החיים הק' מסוגל זרע של
קיימא כיון שבעל האור החיים הק' לא היה לו בים
וטמן את כח ההולדה בספרו ויש כמה עדויות בזה.
וסיפר הגה"צ ר' בימין
מדלזון אב"ד המושב החרדי
קוממיות זי"ע שהלוויתו של
הגה"צ ר' דוד שפארבער
מבראשוב בעל אפרקסתא
דעיא זי"ע התלווה אל
בום
הרה"ק ר' שמחה
אלטר מגור בעל לב שמחה
זי"ע ,בדרך הילוכו סיפר
לרבי מגור ,שהמוח לא היו
לו רבות בשים זרע של
קיימא ,ובצר לו פה אל רבו
הרה"ק ר' יוסף מאיר
מספיקא בעל אמרי יוסף
זי"ע ,ויורהו הרבי ללמוד
מסויים
קטע
איזה
בהספה"ק אור החיים
כסגולה לזרע של קיימא ,ואכן במשך זמן קיים את
אשר צטווה עד שושע ,בערוב ימיו עה המוח
ואמר :שאבד מזכרוו איזה קטע ציווהו האמרי
יוסף ללמוד ,ואיו מצליח לזכור .עה הלב שמחה
ואמר :באמת ,כל קטע וקטע בספר קדוש זה מסוגל
לזרע של קודש ,אחר של'אור החיים בעצמו לא היה
לו זרע של קיימא והכיס את כל המוליד שלו בספרו
זה ,על כן מסוגל הספר לפעול זרע קודש בים
עוסקים בתורה ובמצוות) .באר הפרשה מהר"צ ר' אלימלך בידערמאן
שליט"א(

הרה"ק ר' יוחן מקרלין זי"ע אמר שהלימוד בספר
אור החיים הק' הוא סגולה לאמוה.
הה ידוע מה שאמרו דהה שלשה ספרים קראו
קדוש אור החיים הקדוש .אלשיך הקדוש .השל"ה
הקדוש .ופעם אחת שמע הרה"ק ר' יחזקאל
משיאווא בעל דברי יחזקאל זי"ע אחד שאמר ספר
התיא הקדוש וגער בו שאין קוראים קדוש.
רביו לא ארכו לו השים בירושלים עיה"ק ועלה
שמתו לשמימה במוצאי שבת ק' אור ליום ט"ו
לחודש תמוז בשת תק"ג בן מ"ז שה וקבר
בירושלים בהר הזיתים ,אצל הגה"ק הפרי חדש
זי"ע שביקש ממו מחילה בחיים היותו ,על שהשיג
עליו כי לשם שמים תכוין .כאשר סתלק רביו
הק' ,הרגיש בזה מרן הבעש"ט הק' זי"ע על ידי
שקיבל אז כווה בטילת ידים שיתת רק לחד
בדרא ,והבעש"ט הק' זכה בה במקומו של אור
החיים הק'.

נתנדב לחודש תמוז לע"נ הרה"ג ר' שמואל ב"ר שמעון ווייס ז"ל נפטר י' תמוז תנצב"ה

בעת המלחמה העולמית השיה בשת תש"ד כבר
עמדו חייליו של אותו הרשע ימ"ש במדבר מצרים,
מוכים ליכס לארץ ישראל ,ושלשה צדיקים יצאו
אז יחד להשתטח על קברו של רביו הק' בהר
הזיתים ,הלא הם הרה"ק ר' שלמ'קע מזוויהל זי"ע
הרה"ק ר' ישראל מהוסיאטין זי"ע והרה"ק ר'
אהר'לע ראטה בעל שומר אמוים זי"ע ושלשתם
יחד השתטחו על הציון הק' ועוררו רחמים על המצב
הורא ,כאשר חזרו משם אמר הרה"ק מהוסיאטין
זי"ע :הי מובטח שהרשע לא יכס לארץ ישראל,
שאלוהו היאך הוא בטוח בדבר זה כל כך ,אמר :בעת
שהתפללו על ציון האוה"ח הק' ראיתי את שם ה-
וי"ה מאיר על קברו ,וזהו סימן
שפעלו בקשתיו ולא יארע לו
דבר וכך הוה.
זכותו הגדול יגן עילו ועל כל
ישראל אמן.
וכתב מרן רביו הרה"ק רבי
משולם פייש מטאהש בעל עבודת
עבודה זי"ע מעשה ורא :בעת
שהרה"ק ר' אברהם גרשון
מקיטוב זי"ע גיסו של הבעש"ט
זי"ע סע לארץ ישראל ללמוד
בישיבת האור החיים הק' ,ביקש
הבעש"ט הק ממו שימסור בשמו
פרישת שלום לבעל האוה"ח הק',
וכאשר הגיע שם הרה"ק מקיטוב
אמר לו שגיסו הבעל שם פורש
השלומו ,אומר האור החיים הק':
איי יודע מי הוא זה הבעל שם ,עד שאמר הר"ר
גרשון בעל שם טוב ,אז אמר האור החיים הק' :עתה
אי יודע מי זה ) .עבודת עבודה(
מתורתו של רביו
אתי מֵ עַ ל פְּ ֵי
וַיּ ֹאמֶ ר ה' ֶא ְמחֶ ה ֶאת הָ ָאדָ ם אֲ שֶׁ ר בָּ ָר ִ
הָ אֲ דָ מָ ה ֵמ ָא ָדם עַ ד בְּ הֵ מָ ה עַ ד ֶר ֶמשׂ וְ עַ ד עוֹף הַ שָּׁ ָמיִם
יתם) .פרשת בראשית ו' ז'( וְ ֹחַ מָ צָ א חֵ ן בְּ עֵ יֵי
כִּ י ִחַ ְמ ִתּי כִּ י ע ֲִשׂ ִ
ה' )ו' ח'( דמשמע דלולי שמצא חן לא היה יצל ,וקשה
הלא היה צדיק תמים? דכיון שהקב"ה יחם על
בריאת האדם אשר עשה מעיקרא ,היה גם ח צריך
להמחות עם כולם ,אלא מפי שמצא חן יצל ,ושמו
ח מוכיח עליו כי ח אותיות חן.
וְ ִהפְ לָא ה ' ֶאת מַ כּ ְֹתָך וְ ֵאת מַ כּוֹת ז ְַרעֶ ָך ַמכּוֹת גְּ דֹלוֹת
וְ ֶאֱ ָמוֹת וָחֳ לָיִם ָרעִ ים וְ ֶאֱ ָמִים )פרשת כי תבא כ"ח "ט( צריך
להבין מה השייכות של אמות למכות או לחוליים,
ואפשר לומר שהעיין של אמן הייו שהוא אמן
למשלחו ועושה רצוו ,וכאן כיון ששלחו על ידי
הקב"ה על בי האדם ,והאשים יעשו כל מיי
השתדלות להתרפאות ברפואה טבעית מבלי לחזור
בתשובה ,והמכות והחולאים לא יסורו מהם עד
שיעשו תשובה ,הרי שהם אמים לשולחיהם) .אור
החיים(

הטבילה היא במים ארבעים סאה ,וזה יועיל לכאשר
יחשוב הארס מחשבות רעות אשר לא תעשה צריך
לטבול במים להעביר המחשבה העולה על רוחו ולזה
היתה עולה באה ,לזה יטבול במים ויעביר טומאתו
ממו) .ראשון לציון(
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היום פרייטאג עש"ק פרשת בלק י"ד תמוז חל היארצייט של הרה"ק
בעל אלפי מנשה מזידיטשוב

רבי מנשה ב"ר ישכר בעריש זי"ע
נסתלק לגנזי מרומים ט"ז תמוז תרצ"ה זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
רבינו הרה"ק רבי מנשה אייכענשטיין מזידיטשוב בעל אלפי מנשה זי"ע נולד בזידיטשוב בשנת תרכ"ה לאביו הרה"ק ר' ישכר בעריש ווערעצקי בעל מלבוש
שבת ויום טוב זי"ע בן הרה"ק ר' אלכסנדר יום טוב סענדר ליפא זי"ע בן הרה"ק ר' יצחק אייזיק בעל פירוש מהרי"א מזידיטשוב זי"ע בן הרה"ק ר' ישכר
בעריש זי"ע ב"ר יצחק אייזיק ראש שושלת זידיטשוב קאמארנא זי"ע מנכדי רבינו בעל תוספות יום טוב זי"ע ,ולאמו הרבנית הצדיקת מרת שיינדל ע"ה בת
הרה"ק ר' מנשה רובין מראפשיץ זי"ע בן הרה"ק ר' אשר ישעי בעל אור ישעי זי"ע חתן הרה"ק ר' נפתלי צבי ראש שושלת ראפשיץ בעל זרע קודש זי"ע

רביו הרב הגאון הגדול בו"ק חו"פ צדיק תמים,
בעודו צעיר לימים כבר יצא שמו וטבעו בעולם על
ידי התמדתו ושקידתו בתורה לילות כימים
בעומקו של הלכה ,ולא שם לבו מעולם לשום דבר
רק כל ישעו וכל חפצו להגות בתורת ה'.
וסיפר שהתמדתו של רביו בתורה היה בתשוקה
עזה ולהבה ברשפי אש שלהבת ה' אשר גם גשם
ושלג וקור וקרה לא יכלו לכבות אהבתו לתורה,
וגם בלילות של קרח וקפאון בלי שביב אש בתור,
ובלי אור הר למד תורה לאור הלבה.
רביו היה חביב בעיי גדולי דורו וסיפר כשרביו
היה מגיע לעיר אוגוואר היה הולך לבקר אצל
הרב דהעיר הגה"ק ר' יוסף אלימלך כהא אב"ד
אוגוואר זי"ע ,הגאון היה
עומד לפיו מלוא קומתו והיה
מכבד אותו שישב על כסאו) .שיח
זקים(

וסיפר שאביו היה יושב בראש
השלחן ומשי הצדדים ישבו
ביו הקדושים הרה"ק ר'
משה זי"ע ורביו זי"ע ואמר
בעוותותו :איך זיץ צווישען
צוויי גרויסע מעטשן ]אי יושב בין
שי אשים גדולים[ )שיח זקים(

כשהגיע לפרקו בהיותו בן שבע שים בלבד שידכו
זקו הרה"ק ר' יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע עם
הרבית הצדיקת מרת שרה רעכיל ע"ה בתו של
הרה"ק ר' יהושע מדזיקוב בעל עטרת ישועה זי"ע
בן הרה"ק ר' אליעזר ב"ר הרה"ק ר' פתלי צבי
הורוויץ ראש שושלת ראפשיץ בעל זרע קדש זי"ע,
וישא בדזיקוב בשת תרל"ח.
אחר ישואיו תמה לרב ומו"ץ בדזיקוב ,ובהיותו
סמוך על שלחן חותו הוציא לאור בשת תר"ה
את ספרו הראשון אלפי משה על שולחן ערוך חושן
משפט קולע אל השערה בפלפול וסברה ישרה.
בשת תר"ז מיהו אביו למלא את מקומו ברבות
העיר ווערעצקי .וכעבור שתיים תמה גם
לראב"ד ברישא ,וכדי לרצות את שי הערים היה
שוהה בחורף ברישא ובקיץ בווערעצקי.
ברישא בשת תרס"ה הוציא לאור את ספרו הפלא
תורת האשם] ,האש"ם ר"ת הקטן משה
נתנדב
לחודש
תמוז
לע"נ
הרה"ג ר'
שמואל
ב"ר
שמעון
ווייס ז"ל
נפטר י'
תמוז
תנצב"ה

אייכעשטיין[ ראוהו גדולים וחרדו לקראתו כי
חשף זרוע עזו בחריצות ובקיאות הפלא ופלא
בעייי טומאה וטהרה.
עם פרוץ מלחמת העולם הראשוה מלט רביו
לוויה בירת אוסטריה ,משם עבר לגרוסוורדיין
שם שהה אביו ,ולאחר מכן חזר לרישא.
עם פטירת אביו בכ"א ביסן תרפ"ד במוקאטש,
תקע אהלו של תורה בעיר מוקאטש למלא את
מקומו כאדמו"ר מזידיטשוב ביחד עם אחיו
הרה"ק ר' משה מסטרי זי"ע .בכך הפסיק לשמש
כראב"ד רישא ,אך עדיין המשיך לכהן ברבות
ווערעצקי עד שתו האחרוה.
בכהותו במוקאטש ,הוציא לאור בשת תרפ"ז
את ספרו מטה
על
משה
המועדים.
כאשר קמו ימי
רעה זה כט"ו
שהיה
שים
חלה במחלה
אושה וסבבוהו
כמה טרדות
הזמן,
ופגעי
בכל זאת לא
חו ולא שקטו רעיויו רק הגה תמיד ברוחו הקדוש
חידושי תורה וכמעט בכל לילה בקומו ממטתו כתב
חידושי תורה חדשים לבקרים
ביום ט"ו תמוז תרצ"ה לעת ערב הובא רביו לביתו
לעיר מוקאטש מווערעצקי שהיה שם שבועות
אחדים לשאוף רוח צח ,ובבוקר השכם ערב שבת
קודש ט"ז תמוז וסתלק לגזי מרומים ,הבשורה
הרעה עשתה לה כפים וכל העיר ומקומות
הקרובים באו לתת לו כבוד האחרון ול א
הספידוהו כי כן היה רצוו ,ואמר במסל"ת לאשי
ביתו כי בין הצדיקים של גזע ראפשיץ לא היה
המהג להספיד וישר בעייו ואיו רוצה שיספידו.
ומוחתו כבוד שם בבית החיים.
שאר אחריו בו הרה"ק ר' חיים יוסף מהוקליווא
הי"ד זי"ע שמילא את מקומו ,הרה"ק ר' מתתיהו
ר'
הרה"ק
הולושיץ זי"ע,
מדזיקוב

אידן האבן שוין געזעהן ישעות מיטען
מנדב זיין א טאג אדער א חודש דעם
הלולא דצדיקיא ,רופט שוין צו מנדב זיין
אין א שטאט אבער איבער די גאנצע וועלט
הזכות הצדיקים וועט זיכער מגין זיין פאר
אייך עב"ג בב"א רופט.

דוד אייכשטיין זי"ע  .זכותו הגדול יגן עליו ועל
כל ישראל אמן
סגולת התורה
עזֹב בִּ גְ דוֹ בְּ יָדָ הּ ַו ָיָּס ַויֵּצֵ א הַ חוּצָ ה )פרשת וישב ל"ט י"ב(
ַו ַיּ ֲ
כתב בספר ועם מגדים בפרשת שלח דתיבת ויצא
לכאורה אך למותר דהוי סגי למיכתב ויס החוצה
וכתב ששמע אומרים בו על פי מאמרם ז״ל דיוקו
של אביו ראה וזה מרומז בתיבת ויצא שדרש
וטריקון וירא יוסף צורת אביו .ועיי"ש מ"ש
הוא ז״ל עוד בזה דכתיב ויצא החוצה עיי״ש
ולדעתי ראה עוד דהה בפסוק שלפי זה כתיב
ַויָּב ֹא הַ בַּ י ְָתה ַלעֲשׂוֹת ְמלַאכְ תּוֹ ואיתא במדרש
ובילקוט ויבא הביתה לעשות מלאכתו יום שבת
היה דכתיב כִּ י בוֹ שָׁ בַ ת ִמכָּל ְמלַאכְ תּוֹ )בראשית ב' ג'( ומה
מלאכה הי׳ לו קורא ושוה מה שאביו למדו
עיי"ש ,ולפי״ז יש לומר שעל ידי שהיה יוסף אז
קורא ושוה יצל מאותה מעשה כי לימוד התורה
הוא סגולת לפרוש מעריות וביאות אסורות )כמ"ש
הרמב"ם ז״ל בסוף הלכות איסורי ביאה פרק כ״ב( .וזהו דכתיב גם
תיבת ויצא כי בתיבת ויצא מרומז שעל ידי שהי׳
קורא ושוה ס החוצה ויצל מאותה מעשה כי
יצ״א עולה מספר הראשי אותיות מחמשה חומשי
תורה ומששה סדרי משה.והאות ו׳ מתיבת
ויצ״א רומז על לימוד כי מן ו' משם הוי׳ משך
לאדם לימוד התורה וכמ״ש בילקוט חדש )ערך תורה
סי׳ צ״ה ( .וגם יש להוסיף לרמז עוד על זה שהר"ת
ו"יס ו"יצא ה"חוצה עולים מספר טו"ב ואמרו
ז״ל אין טוב אלא תורה שאמר )משלי ד ב(" :כי
לקח טוב תתי לכם תורתי אל תעזבו" )מסכת אבות פרק
ו'( והס"ת ו"יס ו"יצא ה"חוצה הם ס׳ א׳ ה׳
האותיות ס״א רומז על ס״א מסכתות כי ס״א
מסכתות יש וכמ״ש הרמב״ם ז״ל בהקדמתו
לסדר זרעים והאות ה׳ רומז על החמשה חומשי
תורה) .אלפי משה(
ממהגי רביו
בקבלת שבת כאשר הגיע ללכה דודי היה מכבדים
איש אחד לשיר ולא הבעל תפילה) .זכרון משה(
הג רביו שלא הורשו לחסידיו להיות אצלו על חג
הפסח בסדרו ,ואמר :שפסח היא זמן להיות
בבית) .טעי גבריאל(

תדב היום לע" הר"ר יצחק ב"ר
צבי ז"ל תצב"ה
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