
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  וזכרתי את בריתי יעקב
  

, ברם? מה ענין זה אצל התוכחה
,  אבות כאלה

והיתה , כאברהם יצחק ויעקב
לכם ארץ קדושה כארץ ישראל 

 חטאכם כמה וכמה   –
,  מיוחסת. מונים

אם הוא , שגדל בחצר המלוכה
הרי חטאו גדול , חוטא נגד המלך

  בהרבה מזה 
  

  ...  שגדל בכפר של 
 

  שנסע למקום קיט , מעשה שהיה באחד הדרשנים       
, לתמיהתו השיבו. בלא טליתות... וראה שרוב  העשירים הנופשים מתפללים, בשבת בא לבית הכנסת, 
, רק את הטלית. ידים בכלובאו מצ,  לא שכחו- את כל אביזרי הנוחות, את מערכות הלבוש המפוארות. ששכחו אותן בבית

שמעו , מורי ורבותי: "קם ואמר . המופלגוכישרונקשוהו לדרוש לפניהם כיד יב, מכיון שהכירוהו ...אותה שכחו
 : תמהתי.  בוקע מן הביתתהתייפחועברתי ליד ביתו של עשיר אחד ושמעתי קול , לפני שנסעתי מעירי. 

אולי שכחו ילד , מי יודע: ואז נחרדתי! ואין איש בבית, ל יודעים שזוהי עונת החופשההכ. התריסים מוגפים, היו סגורים
אך קול הבכי ...  ואין איש- עברתי בכל החדרים, מהרתי וחדרתי לבית! בלי שתיה, או תינוק ועזבוהו לנפשו בלי אוכל

ואכן הקול נשמע , את המגרהפתחתי ... וראיתי שבוקע הוא , עקבתי אחריו, הטיתי אוזן. נשמע בברור
  "?הבוכייע את ומד", "בתי, מה לך" ...בברור משקית הטלית

  

לם וומכ, את מערכות הלבוש ואת כליו וחפציו. פשה ולקח עמו הכלובעל הבית יצא לח", ענתה מתיפחת, "איך לא אבכה"
. משום שחלילה אינו מחשיבךאין זה : "נחמתיה בכל לב, "בתי, אל תבכי" ..."עזובה וגלמודה, שכח רק אותי כאן

 יקח לאומכולם , את רכושו ואת חפציו, את בגדיו ואת כליו, ובדרכו האחרונה ישאיר כאן הכל, , והראיה
  ..."עמו 

 

  ום בארץ ונתתי של"
  

בארץ ולא ( שלום בעולם 
תנומו גם אתם את שנתכם ) בארצכם

בשלווה כאשר אף מתחוללת מלחמה 
 הם הנפגעים בעולם 

 ...   העיקריים ממנה

  "למה נקרא שמו 
  

שביזה עצמו על דברי 
  .תורה

שדברי תורה  חס ושלום
 אלא, 

שהיה מיועד  יחזקאל הנביא
לבזיונות השתדל להתעסק 

  ,  שמיםתמיד בחפצי
  

עליו  שבעת שיבואו כך
הבזיונות יתרחש הדבר 

תמיד כשהוא 
  . ובכבודה

 

מתלבטת   הפילוסופיה
האם ישנו מוסר חד משמעי 
. ומהם הדרכים לאכוף אותו

  חדהיהודי 
   ,משמעית לענין

  
אין , הוא מוחלט המוסר האלוקי

כמו בעבודה . לו ספקות בענין
שבין אדם לקונו בה חותר 

כך גם בעבודה , היהודי לשלמות
שבין אדם לבריות חותר היהודי 

  .לשלימות
 

 בהמה מהלכת -) י"רש(בקומה זקופה 
אם אדם נוהג מנהג . וראשה מושפל לארץ

על   מושפלשראשואומרת - הרי זאת, בהמה
  .הארציות

הרי , אם איננו נוהג , ברם
הוא מהלך בקומה זקופה אומרת ש- זאת

" אם בחוקותי תלכו. "וראשו מופנה לשמים
 ... קומה זקופה  ממילא תהא לכם–

 שאישתו הביאה עליו את על פי שאף  דרכי הנהגה נואלו אותם אנשים  
  . והלבישו בבגדי ישע יתברך' ואז הראה לו ה,  סלח ומחל לההמוות

 

 
 

 מזה מזיק גדולאין לך 
הוא , שעובר עבירה

  .לכל העולםמזיק 
 

 ששיער , שמפרסות זו את זו: י פרש"רש 
 :על הנס ולגלגש וטען על ההוא סבא שלא שיבח "ע' חברתה יפה וכו

 הצדיק זה משום שהמופת של, ד הטעם שדימה לשיער דוקא" בס
זה חלק מההסתרה , רק חיצוני ולא מראה על מהותו הפנימית 

ובדיוק כמו השיער שרק מבליט , כי השגתו היא , שלו
  .והבן היטב.  עליה כלוםאת האשה 

 

  
  

 

 
    

 19:17 20:09 21:04 

 19:15 20:07 21:01 

 19:18 20:10 21:04 

 19:15 20:07  21:01 

 

  
  

 

 

 
 "עוזי' ה"

 

      

  

 

  לרפואת נא להתפלל 
  בן 

 
, '  כשחלה ר

ב אנוש ביותר והיה במצ ',הרב מפונוביז
עד שהרופאים אמרו לו כי נותרו לו רק 

ביקש הרב שיבואו , ארבעה ימים לחיות
' אליו כמה יהודים משרידי העיר פונוביז
וכאשר באו לפניו התחיל לחקור אותם 

בפרוטרוט על אודות הימים המרים 
והנוראים של השמדת יהודי העיר בשואה 

  .לא תקום פעמיים צרה. הארורה
 למה לו לדעת עתה את כל כאשר שאלוהו

  , הפרטים השיב
והרי ,  בדרכי לעולם העליון

אפשר שישאלו אותי מה היה מהלך 
  ' הענינים בעיר פונוביז

ואולי יתבעו וישאלו ממני מה עשיתי 
אולי יכולתי לעשות פעולות , בנידון

להצלתם ולכן עלי לדעת את כל 
  ....הפרטים



  

 באה לרבי אייזל 
חלום  :חריף ולבה עגום עליה

  .שבנה יחידה נשתגע, חלמה
  :פתר לה רבי אייזל

שכל העשירים , בנך יתעשר
  .משוגעים הם

 

    ,לולו בת שמחה, טיפחה בן ששון, אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת לעילוי
  , מלכה בן יגאל  ,פנחס בן פנחס . שרה בת מלכה, קביע בת מזל סעידה ,כרמלה בת סעידה ,עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי

  , רגינה בן אליעזר, זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב,  בת זוהרהמרים , בן איזהדוד
  , רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל  ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  ,מורי אורה בן שלום
  יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן , שלמה בן דונה, פתייא חנה בן יהודה חכם ,קלרה בת רשל רחל , אסתר בת שרה

  

ואף הלחין , הוא היה מטיב נגן. המבטאת את רחשי , היתה עבודת הניגון והריקודל "זצ הסבא משפוליאצל  
הניגון מבטא את השתפכותה של הנפש על . וכל בית מושר שלש פעמים, שיר בן ארבעה בתים, "קול ביער"ניגונו המפורסם ביותר הוא . בעצמו ניגונים רבים

והוא ביצע , סוד הריקוד הקדוש נמסר לו. הרי שבשטח הריקוד , אך אם בשטח הנגינה היה מנגן מופלא. גלות השכינה וגלות עם ישראל
  . ט"דרכו היתה לרקוד בכל שבת ויו. ת"הריקוד היווה אצל הסבא חלק נכבד בעבודת השי. את המסובכים שבריקודים בקלות מפתיעה

  . ים הם לכוון את השעה על סיום ריקודיוצריכ, כי אם רצונם לפנות לרבם בשעת רצון, החסידים ידעו. גם כל שעת מצוה והתעוררות הפכה לשעת ריקוד
  , אחוז שרעפים, והוא רוקד , משוררים ומזמרים לקצב ריקודו, דרכו היתה לרקוד כשמסביבו עומדים קהל מרעיתו

  .באש התלהבות ודביקות הנפש
בנו של , רבי אברהם המלאך, פעם שבת אצל הסבא. יפשוובריקודיו המופלאים מצאו את אשר ח, מסופר על רבים מצדיקי דורו שבאו לתהות על קנקנו

פניו קורנות ,  מחדרו, הסתיימה תפילת קבלת שבת. ד"רטט קדושה ויראה אפף את כל הנוכחים בביהמ. ל" זצהמגיד הגדול ממעזריטש
ה והוא  של הצדיק מתרוממות בקלילות מפליאע ורגליוהניגון מתגבר מרגע לרג. וכולם משוררים אחריו, פתח בניגון, ד"ניגש למרכז ביהמ, כזוהר הרקיע

  . ניצב ומתבונן בכל פסיעה ופסיעה של הצדיק בעינא פקיחא' מלאך'כשה, ופניו לוהטות , מניע את ידיו הקדושות לאחור ולפנים
  

ביכולתי לומר לו .  מחיאת כף יש יחוד עליון ובכלונוכחתי לדעת שבכל הצגת , ראיתי את מעלת כבודו מרקד: 'מלאך'כ אמר לו ה"אח
וסיפר לו . הוא אשר לימדני את תורת הריקוד. ואליהו הנביא שמו, מלמד טוב היה לי: השיב הסבא, מנין לו זאת, כששאלו! שכבוד מעלת קדושתו מרקד היטב

 הנביא אותו , אם לא יצליח אחת דתו מיתהוהיה , "ריקוד הדב"שהיה אמור לרקוד את , המעשה הידוע עם הפריץ שכלא בבור את היהודי
  : ואמר' מלאך'נענה ה. ואז לימדו את תורת הריקוד, להצילו ולרקוד במקומו

 

  "וחרב לא תעבור בארצכם"
  מצינו בזוהר הקדוש

רשות לישראל לדון דיני נפשות 
רק בעת שהם עושים רצונו של 

: "מקום כפי שאמר הכתוב
 אדם הנקי מקירבך כי 

  "'תעשה הישר בעיני ה
  

:  שבתרגום אונקלוס
דקטלין " "אם בחוקותי תלכו"

  –" בחרבא
 אלה הסנהדרין הדנים בדיני 

–" לא יעידון בארעכון "–נפשות 
כי אם ,  יסולקו מארצכםלא

, הסנהדרין ישארו תמיד במקומם
   

  ... הנקי מישראל
 

  ורדף אותם כל עלה נדף
  

אם לומד אדם תורה 
- אלא על, שלא לשמה

הרי  ,לקנטרמנת 
הלימוד עצמו הוא בגדר 

 ונוח לו שנהפכה עבירה
  שליתו על פניו 

   .)בתוספות' פסחים נ(
היינו " קול עלה נדף"

קול של דף גמרא 
מלשון " נדף("

  מדים אותו שלו)דף
 הוא אשר –שלא כראוי 

           ... ירדפכם
  )ט"הבעש( 

 

להאהיב את  
  ,על הילדים התורה

  

על האמא  
וזה הפירוש בפסוק , היהודייה

 "אל תטוש תורת אימך"
דלכאורה איזו תורה משוייכת 

  ?לאם
   ?לא לומדת 

, רה של האמאהתו, אלא
אל "שעליה הצטווינו ב

 באה לידי ביטוי" תטוש
והאדרת  

תורת אלוקינו כבודה של 
  .בעיני הילדים הרכים

 

ל כל אדם במאור "זצוק אברהם רפאל הררי היה הרב מקבל
היו אנשים . ובפרט לבני תורה, פנים ובשמחה ומעודד כל אחד

נכנסים מדוכאים לביתו שופכים לפניו את מר ליבם ויוצאים משם 
   .בשמחה אחר שעודדם והרגיעם

  

לת ומדבר מאוד בכבוד הזו  .אלו היו מעשים בכל יום
לב רחום ורגיש היה . ובזה נתחבב על סביביו, בהכנעה לכל אדם

כששמע על חולה מסוכן או על אסון שהתרחש . לרבי אברהם
איך : "והתבטא למקורביו באומרו ,, ב"חלילה וכיו

  " ?וכי לא הייתי בוכה עליו, ואם חלילה היה זה בני, לא אבכה
שכידוע , פשוטו כמשמעו, " חברונושא בעול עם"כך הצטין במעלת 

  .זהו אח מקניני התורה
 

 
 

ל ָהָאָדם  ֶ̆ יס  ƒַׁהָבס מו- ּ ָטחוןּ א¡ ƒָֹנה וב ּ ּ  
ר ְדּבָ ּמִ ַּמדוַע ִנְתָנה ַהתֹוָרה ּבַ ּ ּ ר הוא ְמקֹום ֶהְפֵקר? ּ ְדּבָ ֵּאין ּבֹו ְתָנֵאי ְמגוִרים. ַּהּמִ , ֵאין ַמִים. ּ

ַמל ר... ֵּאין ַמְזָגן, ֵאין ַחׁשְ ְדּבָ ּמִ הֹות ּבַ ר ִלׁשְ ְֵיׁש ֶדֶרך ַאַחת? ְֵאיך ֶאְפׁשָ ָׂלֵשאת ֶאת ָהֵעיַנִים : ּ
ִיֵתן ָלָאָדםְו' ֶאל ה ַח ּבֹו ׁשֶ ִּלְבטֹ ר ּ ְדּבָ ְגֵעי ַהּמִ ֵני ּפִ מֹר ָעָליו ִמּפְ   .ֶאת ְצָרָכיו ְוִיׁשְ

  
ר ְדּבָ ּמִ ָּלֵכן ִנְתָנה ַהתֹוָרה ּבַ ֵדנו ֵאיך ִלְחיֹות ַחֵיי תֹוָרה, ּ ֵדי ְלַלּמְ ּּכְ ּ ְ ְָאָדם ַהּלֹוֵמד תֹוָרה ָצִריך . ּ ּ

קֹוֶרה ִמ ֶ ל ַמה ּשׁ ם ִמּכָ מֹאלֹוְּלִהְתַעּלֵ ׂיִמינֹו וִמּשְ ִביב, ּ ּסָ ּמִ ָעָליו . ּלֹא ְלִהְתַיֵחס ַלְתָנִאים ׁשֶ
ה ְטחֹונֹו ּבַ ִליך ָעָליו ֶאת ְיָהבֹו' ִלְתלֹות ּבִ ְוְלַהׁשְ ׁשום גֹוֵרם! ּ ִּלּמוד ַהתֹוָרה ֵאינֹו ָתלוי ּבְ ּ ּ ּּ ּ .

ַּהתֹוָרה ִהיא תֹוַרת ַחִיים ּ ר ִי. ִּהיא ַסם ַהַחִיים, ּ יב , ּ לֹוְמִדים תֹוָרה- ְהֶיה ִיְהֶיה ֲאׁשֶ ִלי ְלַהּצִ ּבְ
ִלי ְלַצּפֹות ְלׁשום ָדָבר, ְּתָנִאים ּּבְ ּ.  

יָבה רֹאׁש ָמָרן י  ַּהָגאֹון ְּוַהִיְרָאה ַּהתֹוָרה ַׂשר, ַהְיׁשִ א ָשאוּלַרּבִ ן ִציֹון ַאּבָ ּׁבֶ ל ָרִגיל "ַזַצ ּ
ָהיו ָהָיה ים ׁשֶ ְּלָתֵאר ֶאת ְתָנֵאי ַהַחִיים ַהָקׁשִ ּ ּ ַלִיםּ ירוׁשָ ַנֲערותֹו ּבִ ּ ּבְ ֲּעִניוה ָהְיָת. ּ  ,נֹוָרָאהת ּ
ׁשִ קֹ ֱאֹכה ַמה ָהָיי ּבְ ְ ָהָיה ִמְצָרך ְיָקר ֵעֶרךיָטִרם ֶלֶח .לּלֶ ן .ְ  ,זֹול יֹוֵתר, ָּהיו קֹוִנים ֶלֶחם ָיׁשָ

ה ָיִמים ִקים אֹותֹו ְלַכּמָ ּוְלִעִתים ְרחֹוקֹות. ּוְמַחּלְ ים ְמֻיָחִדים, ּ ְזַמּנִ ָּהיו זֹוִכים ְלתֹוֶסֶפת , ּבִ
ל  ה ׁשֶ ְּגִביל אֹו ַדק"ְקַטּנָ ְלׁשֹון ָמָרן, "ּ יָבה רֹאׁש ּכִ ָנן ַרב, ַהְיׁשִ י ַּהָגאֹון " ַהּמֹוֶרה", ַרּבָ ַרּבִ

רוָסה " ְּגִביל. "ל" ַזַצֶּעְזָרא ֲעִטָיה ָהיו מֹוְרִחים ַעל ַהּפְ ל ְגִביָנה ׁשֶ ֵּאּלו ַגְרִגיִרים ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ה ֵדי " ַדק"ְו, ַהְיֵבׁשָ רוָסה ּכְ ֶהן ֶאת ַהּפְ ָהיו טֹוְבִלים ּבָ ֶמן ִעם ַזְעָתר ַדק ַדק ׁשֶ ה ִטּפֹות ׁשֶ ְּלַכּמָ ּ ּ ּ ּ

ָכה ָאְכלו ָאז... ְּלַרּכְ ֶ   !ֶּזה ַמה ּשׁ
ְִמתֹוך ָה ָעָמל ּ יָבה ְוׁשֹוְקִדים ַעל ַהתֹוָרה ּבְ ָעִרים הֹוְלִכים ַלְיׁשִ ֲּעִניות ַהּנֹוָרָאה ַהזֹו ָהיו ַהּנְ ּ ּ ּ ּ
ָהיו. ּוִביִגיָעה ׁשֶ יָבה ּּכְ ִבים ְלֵביָתם ִמן ַהְיׁשִ ה, ׁשָ ל ֶלֶחם ָיֵבׁש ְוֻנְקׁשָ ֵאִריֹות ׁשֶ ּנֹוְתרו ָלֶהם ׁשְ ּ ,

ּבַ ים ּבַ ַהְיָלִדים ַהְקַטּנִ   ...ִּית לֹא ָאְכלוּׁשֶ
ִעיִרים לֹא ִהְתלֹוְננו ֵני ַהתֹוָרה ַהּצְ ּאוָלם ּבְ ֵיׁש. ּּ ֶ יִכים ִלְלמֹד ַעד . ֶּזה ַמה ּשׁ ֵּהם ָהיו ַמְמׁשִ

ַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ֶחם ַהָיֵבׁש , ׁשְ ֵאִריֹות ַהּלֶ ים ֶלֱאֹכל ֶאת ׁשְ ר ָהיו ִנָגׁשִ ָהָרָעב ִהְתַגּבֵ ׁשֶ ְּוָאז ּכְ ּ ּ ּּ
ְּוֵאיך ָאְכלו אֹותֹו. הְּוַהָקׁשֶ ְלִתי ָאִכיל, ְ ֲּהֵרי הוא ּבִ ְתרֹון ְיִציָרִתי? ּ סֹוף ַהיֹום : ָּמְצאו ּפִ ּּבְ

בו ָבר ּכָ רֹות ּכְ ֶמ. ַּהּנֵ ֶ ֵאִריֹות ַהּשׁ ׁשְ ֶחם ּבִ יִלים ֶאת ַהּלֶ ָּהיו ַמְטּבִ רֹות ְואֹוְכִלים ָלשַֹבען ּ ל ַהּנֵ . ׁׂשֶ
ך ָהיו עֹוִלים ַעל ְיצ ַּאַחר ּכָ ל ֲעַמל תֹוָרה ַוֲעבֹוַדת הְ ּוָעם ֶלֱאֹגר ּכֹחֹות ְלעֹוד יֹום ׁשֶ ּ'!  

  

  לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
  

 

שהיה ,  עם הארץ לבחור עני
על : "אוכל כל יום אצל משפחה אחרת

מה אתה עתיד להתפלל בליל הושענא 
  "?שמים-ייבקעו שעריכש, רבה

- תיכף כשייבקעו שערי ":השיב הבחור
שיתן לי , שמים אתפלל לפני המקום

ואשכיר אותם , שבעה בתים יפים
ותנאי אתנה , לשבעה אנשים חשובים

  , עם כל אחד ואחד מהם
  

  , שיפרנסני יום אחד בשבוע
  .ונמצא אני רואה עולמי בחיי

 


