
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ואת   תלכו  בחקותי  גשמיכם  אם  ונתתי  אותם  ועשיתם  תשמורו  מצותי 
הנה חוקים הם מצות שאין להם טעם ומצות הם שיש להם טעם    (כו, ג)  בעתם.

יעשו   בודאי  שישמרו  כיון  ועשיתם  מהו  גם  תשמרו  וכאן  תלכו  כאן  אמר  ולמה 
המפרשים   קושיית  הג ועוד  שכר  רק  כתוב  אינו  אמ   י' שמלמה  הוא  אבל  ת 

רו  קומה  יש  ושס"ה  ח שבתורה  מ"ע  רמ"ח  היינו  רוחניים  איברים  רמ"ח  מן  ניות 
גידים רוחניים שהם שס"ה ל"ת ובאדם יש ג"כ רמ"ח אברים ושס"ה  

וכי   הענין  ולהבין  אלקים  בצלם  נברא  האדם  והנה  גידים 
הוא   הפי'  אך  ח"ו  תמונ'  שום  ית'  בו  לומר  שייך 

נק שהתורה  התורה  של  אלקים  ת  רא בצלם 
לתוך  ש א"ע  צמצם  שהש"י  צמצום  הוא 

שהוא   האדם  שיוכל  כדי  התורה 
א"ע   לדבק  ותכלית  גבול  בעל 

בהש"י שהוא בלי גבול  
היה  ולא  ותכלית 
ית'   בו  לדבק  באפשרי 
עצמו   הש"י  צמצם  לכן 
ואדם   התורה  לתוך 
אלקים   בצלם  נברא 
שהוא   התורה  של 
רמ"ח   רוחניות  הקומה 
ושס"ה   עשה  מצות 

  ל"ת  
  השלם הואם  אד והנה ה 

הצלם   עם  א'  כשהוא 
דהיינו הקומה גשמיות  
עם   א'  הוא  שלו 
של  רוחניות  הקומה 
העליון   אדם  התורה 
גשמי   אבר  וכשמנענ' 
אבר   ומעורר  מנענע 
העליון וזה נקרא אדם  
אך   כמאמר  שלם 
בצלם יתהלך איש ר"ל  
הצלם   עם  שמהלך  מי 
שהוא א' עם הצלם אז  
נקרא איש אבל כשלא  
או   מצוה  איזה  עשה 

עביר  עב חסר  איזה  הוא  רה 
והנה    אבר א' או גיד א' ואינו שלם. 

לעשות החוקים שאין להם    מפני מה נצטוונו
להם   שיש  במצות  כי  הוא  א"צ  ט פעם  עם 

כך   לעשות  שצריך  שמבין  בעשייתן  אמונ'  שום 
שיש   כשמאמין  רק  אותם  יעשה  לא  החוקים  בעשיית  אבל 

א  מונה נקר האה  בורא ב"ה שאמר לעשות כן וצריך לעשות רצונו והנ

רגלין שהם הרגלין המעמיד את התורה שקודם כל צריך להאמין שיש בורא ב"ה  
וצדיק   א'  על  והעמידו  חבקוק  בא  כמאמר  וימוד  צוה  הוא  ויהי  אמר  הוא 

שחוקים    וזהו אם בחקותי תלכו  באמונתו יחיה שהעמיד כל התורה על האמונה. 
נקרא    ו שהאמונהלכתעם והם תלוים באמונה לכן אמר  טהם מצות שאין להם  

הקומה   את  שתגמרו  למעלה  המצוה  את  תעשו  ר"ל  אותם  ועשיתם  כנ"ל  רגלין 
הגשמיות   אפי'  שתעשו  מה  כל  ר"ל  בעתם  גשמיכם  ונתתי  העליונה 
אכילה   אפילו  העליונה  בקומה  מקושר  הכל  יהי'  שלכם 
בקומה   מקושר  יהא  הכל  גשמיים  וש"ד  ושתיה 

  ים) נ יע  ור(מא        בקומה עליונה ב"ה לאו"א. 
תשמרו   מצותי  ואת  תלכו  בחקותי  אם 

הנה יתברך   ועשיתם אותם. (כו, ג)
, נתן לנו מצות שיש להם טעם 

טעם,  בלי  הם  וחוקים 
כן,  יתברך  עשה  ולמה 
[דרך]  לנו  להורות 
הנה  כי  עבודתו, 
להם  שיש  המצות 
הנאה   יש  טעם 
אותם  למקיימים 

המצות מטעמ י 
מאוד  שמתוקים 

ויש   פשוטם ב וסודם, 
שנהנים   צדיקים 

כי כ המצוה  שעושים 
טוב  [מאוד]  טועמים 
בשורשה,  דביקותה 

המ  ע"י  צוה ובאים 
ידידות  מנועם  לטעום 

דביקותו ע ריבות 
אותנו  ולמד  יתברך. 
העבדות  שעיקר  ית"ש 
לבוא  לראות  צריך 
לעשות   זאת  למדריגה 
כל המצות רק בבחינת 

כלל,   חוקים בלא טעם 
על   מלך  גזירת  רק 

שיודע עבדיו והגם   ,
המאיזה   על  שיש  טעם  צות 

מחשבתו   ישים  לא  טעם,  להם 
בד, כי בעשיית המצות על הטעמים שמבין ל

וגב קצבה  נותן  כיון בזה  המצוה,  בעשיות  ול 
רק   מגעת,  שחכמתו  מקום  עד  רק  כוונתו  שאין 

הוא   טעם,  בלי  חוקים  בבחינת  אמונה  כשעושה  בבחינת 
[שלז כישלמה  וערך,  שיעור  אין  שהוא   מאמין  ה] 

  
  רק ניו יו 

  מונטריאל 
 לונדון 

  מנצ'סטר 
  אנטוורפן 

 ציריך 
  וינה 

 מלבורן 

  הדה"נ 
8:02  
8:16  
8:48  
9:06  
9:25 
8:52  
8:27  
4:54 

  מוצש"ק 
9:31  
9:45  
10:17  
10:35  
10:57 
10:23  
9:55  
6:21  

 

  והרנינו כל ישרי לבשמחו בה' וגילו צדיקים 
  מנורה הטהורה,  ה  אל מול פנינביעה ברכות מקרב הלב  בהתרגשות ובחרדת הקודש 

  נזר תפארתינו פאר הדור והדרו י' ומדברנא דאומתי' רבה דעמעטרת תפארת ישראל, 

  ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א " כ
  סיני ועוקר הרים מרבי תורה ויראה המפורסם חסידא ופרישא   ולמע"כ הגה"צ

    שליט"א מאקאווא  כקש"ת גאב"ד
 ם, חיים, מגזע, אראלים ותרשישיולמע"כ פרי צדיק ע  

  שליט"א   רן מרדכיאההרה"צ רבי  

  הבן -כד הנ ארוסישמחת  ,  לרגל השמחה הגדולה 
  ני"ו  ישראל מנחם נחום הרב  החתן החריף והיקר אוצר כלי חמדה

  שליט"א  אהרן בריעףבת הרה"ג ר'  מהוללהההכלה החשובה ו עב"ג 
  דחסידי בעלזא אשדוד הלכות שבת  ראש הכולל 

  דקהילתינו הק'  חבר הבד"צ  שליט"א קסבום דוד ש חייר'   גאוןה תחי'  של הכלהשוב ולסב הח
    ושמחה זו יושפע עלינו ועכב"י,רבוה"ק   שושילתא דדהבא  לתפארת ד לבנין עדי עעלה הזיווג יפה  ה"ר שי י

  חיי אריכי, בני ברוכי ומזוני רוויחי  שפע ברכה והצלחה  

  "א  שליט אברהם סאפריןלהרה"ג ר'  ת הב- ההנכד- נההני  הולדת ולרגל 

  שליט"א וואלף גרינפעלד  ר'  הגה"ח יםחשוב ה   יםת הוא לסבוהברכה אח

  שליט"א  האדמו"ר מקאמרנאולכ"ק 
  ומשפע שמחה זו יושפע    צ"חו י מכל דקדושה   ולראות רוב נחת  ולמעש"ט  לתורה לחופה   לגדלה יה"ר שיזכו 

  עות ונחמות לנו ולכל בית ישראל,  ו השפעות טובות יש 
  לאויוש"ט עבג"צ בב"א  ממלכתו,על  ים  ק מרן אדמו"ר שליט"א יאריך ימ" ונזכה שכ 

  אן אהרן בן יוטל פריעדמ             יעקב בן יוטל פריעדמאן 

  פ"ב  תשו אייר כ" במדבר פרשתבס"ד עש"ק 
  ביום שני אחה"צ המולד  מבה"ח }ה'-אבות{

  שלישי ביום  ח סיוןר" חלקים 2-ו 6:04בשעה 
 } פ"ב {דף היומי ביום שב"ק יבמות 



  [והוא] למעלה מהשגתו כי אין שיעור וערך.   השיג בחכמתו,אינו יכול ל  
וק טעם  להם  שיש  מצות  קצת  יתברך  [לנו]  נתן  בלי  ולכך  חוקים  צת 

טעם, כי מתחילה ע"י טעמי המצות ומתיקתם ירגיל את עצמו לעבודה,  
ם לתינוק אגוזים ושאר ע"ד חנוך לנער ע"פ דרכו (משלי כב, ו), שנותני

ויבוא  ברים  ד  שילמוד  הליכדי  היא לתכלית  התכלית  [שכל]  וידע  מוד, 
ע כלל  כוונתו  ישים  ולא  בעצמו,  האגוזים  הלימוד  הקטנים  הדברים  ל 

טוב  תכליתו  בעצמו  שהלימוד  מבין  כי  הקודם,  בזמן  לו  שנתנו  וכדומה 
וקי יתברך  לעבודתו  עצמינו  שנרגיל  שע"י  הזה  הענין  כן  ום מהכל, 

ט בהטעימינו  טעמצותיו,  הן  וב  מצותיו  נועם  הנם  חמדים בטעמיהם 
"ז נבוא  ומתוקים, הן בהתקשרותינו בדביקות נועם עליון ע"י קיומם, עי

לקיים [בבחי לא  אח"כ  טעם  להם  שיש  המצות  שגם  חוקים, דהיינו  נת] 
נשים כוונתינו בטעמיהם ומתיקות נועם זיו העליון, וגם אפילו בדביקות  

  ל שאנו משיגים, נועם הנ"
כיו  שיש כי  ב  ן  השגה  א"כ לנו  [בבחינת]גבול  השגה    ו,  הוא  זאת 

אפילו שיש להם   מצותיו  בעשיות  עיקר כוונתינו  נשים  רק  ותכלית, 
כ  נקיימם  במדת  טעם  רק  השגה,  ושום  כלל  טעם  בלא  חוקים  ענין 

בלבד]. אמונה  [בבחינת  ממשיכין  אין  אנו  שעי"ז  במ"א  כתבנו  וכבר 
הרחמי  מדות  וחנותי  מי"ג  יתברך  שאומר  אשם,  (שמות  את  אחון  ר 

מי שאני רוצה, ולכן י"ג  יט) א לג,   כדאי והגון אחון את  עפ"י שאינו 
באריכות במ"א. וכתבנו  מדות הרחמים אינון גיאות ה' כמ"ש כל זה  

וז"ש   הרחמים.  מדות  י"ג  ממקור  אחד  כל  והמשיכו  חפרו  שהאבות 
שעני תשמרו,  מצותי  ואת  תלכו  בחקותי  אם  תעשו  כאן  החוקים  ן 

ך, שאפילו המצות  בודתו יתבררך אשר תלכו בה בעכה ודזאת להלי 
  (זרע קודש)                     תשמרו במדריגת [ובחינת] החוקים בלי טעם.

  
    אם בחקותי גו' ונתתי גשמיכם בעתם. (כו, ג)

ד'  ב.)  (תענית  ז"ל  אמרם  ע"ד  הקב"ה  ביד  הגשמים  דהא  לדקדק  ויש 
בעצמו פותח אותן ודו ויד שליח רק הוא בכבמפתחות לא נתן הקב"ה ב

מהסימן  ו ר"ת  מפת"ח  פ'רנסהוא  ת'טר  וכה  ח'יה  בספרים  'חיה  דאיתא 
ביאורינו   ע"ד  וי"ל  דייקא,  גשמיכם  דנקט  זה  ומה  גשמי  ונתתי  והל"ל 
מאמרם ז"ל (שבת י:) אמר הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי  

יא  נה לא שייך אלא כשהושבת שמה דהל"ל דבר טוב יש לי כי שם מת
כשהיאבי ולא  המקבל  אלא  עדיין   ד  הנותן,  ע"ד   הואדהכוונה    ביד 

ב חשוב  דאיתא  באדם  הוא  ואמר  היא  נתנה  וז"ל  ז.)  (קידושין  ש"ס 
ליה  ומקניא  גמרה  מינה  מתנה  מקבל  דקא  הנאה  בההוא  מקודשת 
אצלו   וחשוב  השי"ת  אצל  חשובין  ישראל  בני  אנו  והנה  יע"ש,  נפשה 

שא מה  מצית"ש  עלינו  מקבלין  שבנו  קיב ות  כביכול  כאלו  מתנהת   ל 
ין מאתו ית"ש ע"י תורה ות שאנו מקבלטוב ההשפעות המאתנו, וכן כל  

ותפלה ומצות ומע"ט חשובים אצלו ית"ש כאילו הוא מקבל מאתנו ואנו 
ערך   שלפי  ידוע  והנה  הנ"ל.  על  לרמוז  גשמיכם  שנקט  וזהו  לו,  נותנין 

ממשישאנו עוסקין בתורה ותפילה כ  לינו השפעות  כין עפי ערך זה אנו 
הש  ומן  גשמיכמים,  ונתתי  פיזהו  בעתם  כם  קביעו'  ערך  עיתים פי  ת 

ממשיכין   כך  הזאת  בעת  עוסקין  שהם  אופן  ובאיזה  למצות  או  לתורה 
  (אהבת שלום)                               עליהם מן השמים השפעות טובות וד"ל.

  

    (כו, ד) . ונתתי גשמיכם בעתם 
כי   והמטרתי  נאמר  ונלא  איןאם  כי  להדגיש  ש   תתי  עבור  המטר  כר 

אלא  ליכא  עלמא  בהאי  מצוה  שכר  שהרי  גמול  תשלום  ולא  המצוות 
הי והנתינה  מתנה  של  היינו בגדר  נותן  יפה  בעין  נותן  של  בדרך  א 

והוא ובריוח  הצורך  לפי  מטר  לישראל  מעניק  להלן    שהשי"ת  שנאמר 
מת בתור  הוא  המובטח  השלום  אף  כלומר  בארץ  שלום  חנונתתי  ם נת 

ם שכר לפי שרצונו ית' הוא למלאות כל רצונם של  שלוכת  ממנו ית' ולא
  (הרה"ק החוזה מלובלין זי"ע)                                              .  ישראל

  

  ד) בעתם. (כו,   כם ונתתי גשמי
ני, רק יעודי גשמיים.  נכתב בתורה יעודי רוח  הקדמונים הקשו, למה לא

אם   כי  לע"ד,  נכונראה  רוחנייםהיה  יעודי  ילכו    תב  אם  בדרך טובים, 
והט יעודי הישר  ושלום,  חס  בהיפך,  גם  לכתוב  ההכרח  מן  היה  וב, 

אחר   יבכי אם להיט  רוחניים לא טובים חס ושלום, ואין זה רצונו יתברך,
גלגו נד כמה  ממנו  ידח  "לא  כי  הילים,  ואם  יד),  יד,  (ש"ב  כתוב  ח"  ה 

יות כן חס  ני, היה בהכרח להד הרוחבתורה יעוד לא טוב חס ושלום, מצ
"לא   –מן ההכרח לכתוב רק יעודים גשמיים, והרוחני  על כן היה    ושלום,

  ) כ"ה אייר תרי"ד-"ה נתק חיים(תורת      ידח ממנו נדח", והכל יחזור לשורשו.  
  

  ונתתי שלום בארץ וגו'. (כו, ו)
ז"ל   שלום    –ופירש"י  אין  אם  משתה  הרי  מאכל  הרי  תאמרו  אין שמא 

"כלום זאת  כל  אחר  ת"ל  בארץ,  שלום  דרך  ונתתי  על  בזה  י"ל  עכ"ל.   ,"
ד  רש"י,  דברי  ולבאר  בשביל    לו  איןהפשט,  וכי  לכאורה,  ביאור  שום 

הטובים,   היעודים  כל  ושאר  לשובע"  לחמכם  "ואכלתם  להם  שהבטיח 
ו שלום,  יהיה  שלא  שייסברו  תיתי  ויש  מהיכי  שלום.  יהיה  שלא  אמרו 

ה'  ות כ:) על "ישא  ך דאיתא בגמרא (ברכל דרתי עלפרש לפי עניות דע
לישר פנים  אשא  לא  וכי  שלום",  לך  וישם  אליך  אמרתי שא  אל,פניו  ני 

כביצה,   עד  כזית  עד  עצמם  על  מדקדקין  והם  וברכת",  ושבעת  "ואכלת 
  עד כאן בגמרא.  

פנים הנשיאות  הוא  מה  לישר  והנה  הקב"ה  להם  אלשל  שמשים  זהו   ,
(במדבר שכתוב  כמו  אליך  כו)  ו,    שלום,  פניו  ה'  שלום"ישא  לך  ",  וישם 

זכר  הנ  טעםדהמשמעות הוא שזה שישם לך שלום הוא נשיאת פנים. ומ
"ואכלתם   על  פירש  רש"י  והנה  להם.  פנים  לישא  שראוים  בגמרא, 

לשובע"   שיאכלו  –לחמכם  במעיהם,  נתברך  האכילה  קימעא    שתהיה 
רו אם תאמ   ושמא  –ע"כ, עיין שם. והוא שפירש רש"י אחר כך    וישבעו,

אין שלום  מ   אין  כי  והיינו  נשיאת  כלום,  מחמת  הוא  שלום בהם  שיש  ה 
ומהו הנשיאות פנים? על שמדקדקין עליהם    אל,ישרפנים של הקב"ה ל

שהבט וכיון  כנ"ל.  שבעים  שאינם  אף  להקב"ה  כאן שמברכין  להם  יח 
שיאכל יתבר שאפילו  קימעא  תמיד  ך  ו  ויהיו  וישבעו,  במעיהם 

לה לברך  לכךאפשר על    קב"החייבים  שלא    מזונותיהם.  שיראו 
מר  ה שלום בהם, כי אין להם על מה לישא פנים להם. לזה א יהי 

אף על פי כן "ונתתי שלום בארץ", ודוק כי נכון הוא לפי   –"ה הקב 
  ) י"ז אייר תק"ס  –תק"ד    (דגל מחנה אפרים                                     .עניות דעתי

  

ומ  מאה  חמשה  מכם  מורדפו  ר אה  ונכם  ירדופו  אבבה    ויבכםפלו 
אויביכם וגו' שיהיו נופלין לפני   לפניכם לחרב. (כו, ח) שלא  "ונפלו  כם 

ה (רש"י) ארץכדרך  נהיכ  "  לפניהם  ן  נופלים  האויבים  שיהיו  בפסוק  רמז 
ד  דכאשר  ונראה  הארץ?  כדרך  נאמר שלא  הפלשתי  גלית  את  הכה  וד 

בילקוט שמעוני: "למה    לחז"שו  (שמואל א' יז, מט): "ויפול על פניו", ודר
צטער דוד לילך ולחתוך את ראשו. אלא נשתכר  פל על פניו? כדי שלא ינ

הרי שדרך הנופלים    פניו בין רגליו".  ם... ונפל עלרתים עשר אמות וזשני
ולהתיז להשיגם  וכדי  לאחוריהם,  טרחה    ליפול  לטרוח  יש  ראשם  את 

נפילתם, מקום  עד  ולהגיע  אמה  מועטת  של  במרחק  או   אחת  שהוא 
יותר אי  שתיים  נמאשר  היו  פניהם.  לו  על  הכתוב ופלים  כאן  שבא  וזהו 

ישראלהודיע יהיו  שאם  רצונו ,  עושים  י  של  ל  אזי  אויביהם  מקום  פלו 
לחרב,   אותה'לפניהם'  את  להם  לחסוך  כדי  זאת  הנופלים,  כדרך    שלא 

ומכאן לאחוריהם.  נופלים  היו  אילו  מועטת  "שיהיו    טרחה  רש"י  דרש 
לפ הארץ".  שלא  ניכםנופלים  על נראה    כדרך  יעקב    כי  של  בברכתו  כן 

ור". כיוון אח  ס ויפול רוכבולדן נאמר (בראשית מט, יז): "הנושך עקבי סו
מאחורי הסוס, הרי כשנופל הנופל אחור, שנושך עקבי הסוס, היינו שבא  

  ות) (פנים מאיר                              וב אליו יותר מאשר יפול לפניו.יהיה קר
  

  תכם. (כו, יא) א תגעל נפשי א כני בתוככם ולונתתי מש 
,  אותםוקשה דפשיטא דאם הקב"ה שוכן בתוכם אז לא תגעל נפשו  

(דף ה)    וסוף הפסוק יתר הוא. ונראה דהנה אמרו רז"ל במס' ברכות
מוציא מן  ו של אדם כמו מלח, דכשם שמלח  יסורין ממרקין עונותי

ו  בתוכו  הבלוע  רע  דבר  וכל  דם  את ממת  עי"ז הבשר  כן    יק  הבשר, 
את  יסו  מנקין  את  רין  הקב"ה  שהשרה  מקודם  מחטאיו. ולכן  האדם 

תגף בעצמו וצם ומתייסר ביסורין,  א מס שכינתו על נביא, היה הנבי 
השכינה  כדי שינקו אותו מכל זוהמא ושמץ רע שבקרבו, ואז תוכל  

חטא,    לשרות  טעם  טעם  לא  שמעולם  גמור  דצדיק  נמצא  אך  עליו. 
ב



הוצרך בליעות ורין  ויס   מלח   לא  מקרבו.  להוציא  שאמר    רעות  וזה 
  אוי, , ונתתי משכני בתוככם, מכיון שאתם הולכים בחקותי כר הכתוב

שהכלי   הגורמת  הגעלה  מלשון  תגעל  אתכם,  נפשי  תגעל  ולא 
ליסרכ פו  אצטרך  שלא  הבליעות,  מיד  לטת  אלא  להגעילכם,  כדי  ם 

  ץ זי"ע) הונתן אייבשי י  רבי   (הגה"ק               ן עליכם מכיון שלא חטאתם.אשכו 
  

מהי מצרים  מארץ  אתכם  הוצאתי  אשר  אלקיכם  ה'  להם  ו אני  ת 
לפרש    יש   עבדים ואשבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות. (כו, יג)

צאתיהנה   קיבעת  גם  אם  ממצרים  הקנו  תורה  לא  בלנו  אבל  דושה 
באהבה, והיתה תורה הקדושה עלינו לעול, אך לא על דרך עול מצרים, 

של'מתואמנם   (פך  לשמה'  בא  לשמה  שאמר א  וזה  נ:).  ה'   סחים  "אני 
הו אשר  להם אלקיכם  "מהיות  רק  אבל  מצרים",  מארץ  אתכם  צאתי 

לי, אם עבדים  כי  הי  עבדים",  קכי  מלכו תה  עול בלת  כקבלת  עליכם    תי 
ר "אשבור מוטות עולכם", שלא תהיה תורה  ואו הימים אש עבד, אבל יב

"ואולך  אם  כי  לעול,  לכם  קו אתכ  הקדושה  זקופהם  בקומה  ,  ממיות" 
  (חתם סופר)                                         עבדון אותי.   ברצון ונחת רוח ת

  

זי"ע   מקשאנוב  שלמה  רבי  הגה"ק  בשם  אייר -(תקי"גאומרים  ח"י 
פי סוד כל הקללות  בקול נמוך, כי על    ם התוכחהאיורשלכן ק  תקפ"ח) 

  מה ברכות, וסוד אומרים בלחש. 
  

  ין רודף אתכם. (כו, יז) ם וא ונסת
ו  לברכה,  לפרשו  יש  היינו נראה  ויהיו דמיד  עונם  גמול  תלם 

וזה רודף  מרוחמים,  ואין  שוב  נסים,  שתהיו  מיד  ונסתם,  ו 
ויאמ  לנוס,  מוכרחים  שתהיו  במה  עונם  יכופר  כי  ר  אתכם, 

  י"ע) בעריש מאושפצין ז(דברי צדיקים, מהרה"ק רבי דוב                        לצרותיכם די.
  

  כו, יח)ויספתי ליסרה אתכם. ( 
כתב הגה"ק הנודע ביהודא בהספדו על הגה"ק רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע  

במותיך חלל כי אמרו ז"ל כל מכה    בעל הפלתי עה"פ הצבי ישראל על
צדיקים והטעם שלא נכתב מכה זו בפירוש?,  אשר לא כתובה זו מיתת  

על אתם נצבים    "ירש כפטובה  הכתובות בתורה הוא ל  כי אפי' הקללות 
צדיקים אין שום היפך לטובה הוא  עמידין אתכם אבל מיתת  הקללות מ

ללמד  דהע"ה  וז"ש  בתורה  נכתב  לא  ולכן  הדר  דלא  יהודא   פסידא  בני 
פר הישר היא התוה"ק  קשת קושי' וצער אלו התוכחות הנה כתובה על ס

הוא   חלל  במותיך  על  ישראל  הצבי  בתואבל  כתובה  לא  אשר  רה  מכה 
  י"ז אייר תקנ"ג) -"ק בעל נודע ביהודא זי"ע תע"ג גה (ה         ך לטובה עכ"ד.פנהו  ינדא

  

    חכם. (כו, כ)ותם לריק כ
הזה' כחכם  " החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם  'כחי  שאומרים  אותם    הם 

  (דברי ישראל)     עשות חיל". י ה' הוא הנותן לך כח לולהוציא אותן שזוכרים כ 
  

  כב)  (כו, והשלחתי בכם את חית השדה וגו'. 
התוכחה כוונת  ו   יל"פ  א  לחתיש הלטובה  הי  תבכם  השדה,  ינו חית 

לכם   שאתן  אתכם,  ושכלה  קדישין,  תפיחין  מחקל  חיות  בכם  שאשלח 
חלק  מכם  שאכרית  בהמתכם,  את  והכריתה  ה',  בעבודת  צח  שכל 

ות שבכם, והמעיטה אתכם, שתבואו למדריגת שפלות ענוה שלא  הבהמי
וגבהות, גדלות  שום  להם  ד ונש   יהיה  דרכיכם  מו  שכל  יהיו רכיכם, 

  כ' אייר תקצ"ז) -הרה"ק רבי מרדכי המגיד מטשערנאביל זי"ע תק"ל ( מה]' נש י" [בבח'דיגהמ"נש 
  

כאשר    ,כב)  (כו   . והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם
התיכ  מכם  לענוה  רת  תזכו  בהמתכם,  את  והכריתה  והגשמיות  בהמיות 

תהיה  ם  גתכ הנה ו בלבד אלא שכל  לא ז ם, וותעמיטו עצמכם והמעיטה אתכ 
  ) הרה"ק רבי ישכר דוב מזלוטשוב זי"ע (           שמו דרכיכם.חנית ונשמתית ונ רו

  

ולא   ואכלתם  במשקל  לחמכם  והשיבו  וגו'  לחם  מטה  לכם  בשברי 
כ (כו,  העולם    ו)תשבעו.  כל  י.)  (תענית  רז"ל  אמרו  דהנה  לפרש,  נראה 

מערב שבת    די לו בקב חרוביןבני    אניחנו  כולו ניזונין בשביל חנינא בני
ש חרובין  לערב  בקב  לו  די  וחנינא  דהואיל  הוא  והפירוש  והוא בת. 

לבטל   זה  צמצום  גורם  כן  על  ובצמצום,  אכילה  במיעוט  עצמו  מסתפק 

משל הקב"ה  כי  כנגד מדה בהתנגדות למעשה  הצמצום למעלה  מדה  ם 
שאמר מצינו  וכזה  ישראל.  לכל  רב  שפע  ונשפע  אדם  כ.)וכ ר(בו  בני    ת 

ברך באכילת כזית וכביצה ואינן חמירים על עצמן לדבזכות שישראל מ
בשביל לשבעה  דצמצום   אוכלין  והיינו  לישראל,  פנים  נושא  הקב"ה  זה 

הכתוב   שנתן  וזה  ברכות.  רב  מביא  שלהם  אכילה  לאדם, תאות  עצה 
לחמכם   והשיבו  לחם,  חיסור  חלילה  כשיש  לחם,  מטה  לכם  בשברי 

ואכלתם   ש בש תא  ולבמשקל  באכילתכם  עו,  תאכלו  תצמצמו  ולא 
  (אמרי נועם)                     ועי"ז תפתחו שערי שפע ופרנסה.  לשובע  

  

לא  אשר  תשבות  השמה  ימי  כל  שבתותי'  את  הארץ  תרצה  אז 
הנ"ל בכפל ואריכות    בשבתכם עלי' (כו, לד).   שבתה בשבתותיכם

ג  כי  ז"ל  האר"י  בכתבי  מבואר  דהנה  האלה  ה הדברים  בזמן  זה  ם 
ואיע"פ  א  חרב  הוא  קרבן  שבהמ"ק  ואין  עבודה  הנה  ן  בשבת  מ"מ 

פגם   קודם  כמו  העולמות  בהעלאת  ממילא  היחודים  כל  נעשים 
הכל   אך  בגלות  אנחנו  אשר  כלום  חסר  אין  בש"ק  כי  נמצא  אדה"ר 

כאשר  י ר"ל  תיראו  ומקדשי  תשמרו  שבתותי  את  וז"ש  בעתו.  פה 
היחודים    ו כיבנינתיראו ב  שבתותי תשמרו יחשב לכם כמו שמקדשי 

נעלה השבת בהגלות יותר אחרי כי  בשבת כמו מאז ועוד  נעשו עתה  
שאת   ביתר  הוא  בשבת  לכן  כתיקונו  היחוד  אין  השבוע  ימי  כל 

הא  בשלימות  והוא  קיים  הי'  שבהמ"ק  אנו  מבזמן  וע"ז  יותר  הבה 
ה'   והראנו  מנוחתנו  ביום  ואנחה  ויגון  צרה  תהא  שלא  אומרים 

בנחמת פ  אלקינו  ע ציון.  ש י'  נכ"י  בשמחה  השבת  אזי  מקבל  ונה 
כ  לנו  יותר  יחשב  השבתות  הגלות  ובזמן  בבנינו.  ציון  ראינו  אלו 

הכתובים   הפי'  זה  והנה  מכונו.  על  בהמ"ק  שהי'  מבזמן  טובים 
בהגלו  אז  זו.  הם  בהבטחה  שבתותיה  את  העליונה  הארץ  תרצה  ת 

הג  זמן  הם  השמה  ימי  כל  פי'  תשבות  השמה  ימי  כל  לות  השבתים 
לי' כי  ר לא שבתה בשבתכם ע הם שבתים טובים. אשיה ל ת יהתשבו 

  (תפארת שלמה)                      בזמן בהמ"ק לא היו שבתים טובים כאלה.
  

  מב)   , (כו . וזכרתי את בריתי יעקוב 
שבשלשת העמודים   עמוד  שהוא  יעקב    נמנה  בכונה   תחילה, כשם    התורה 

התורה היא זו    הרי      ם, די חס   גמילות    שעליהם העולם עומד: תורה, עבודה,  
  ) הרה"ק רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג זי"ע(                  .נו אותה לראשונה שמ 

  

ואז ירצו את עוונם, וזכרתי את ברי לבבם הערל  יעקאז יכנע  וב  תי 
א יצואף  בריתי  ואת  את  חק  אזכור.  ף  והארץ  אזכור  אברהם  בריתי 

מעות ירצו הוא  שמש   ונם,צריך להבין מהו ואז ירצו את עו  מב)- (כו, מא
עוונם,  רצ  לשון את  עוד  ירצו  לא  בתשובה  לבבם  יכנעו  אם  הלא  ון, 

מה   קשה  גם  עוונם,  יכופר  למימר  ליה  והוה  עליהם,  שיתחרטו  אדרבה 
המדרש  ה) (ויק"  שהקשה  לו,  מ  ר  מוהזוה"ק  לא  פני  זכירה  ה  נאמר 

גם   הכבוד,  כסא  לפני  מונח  יצחק  של  שעפרו  תירץ  והמדרש  ביצחק, 
צמוב  אינוזאת   הוא  לסימן  וכי  שכחה  ן,  אין  הלא  יתברך  ריך,  ה'  לפני 

  ות הוא מעולם.וזוכר כל הנשכח 
מה  'מפני  לא:),  (מגילה  השנה  דראש  בגמרא  דאיתא  מה  פי  על  ונראה 

עות, והתוכחה שבמשנה  השבו   דם חגר ויקרא קוחות שבספן התוכקוראי
השנ ותחל  וקללותיה  השנה  שתכלה  כדי  השנה,  ראש  קודם  ה  תורה 

ראש רכותוב קודם  והנה  ש   יה'.  העת  היא  אז  אדם השנה  כל  יתעורר 
שממשמש  מאימת בתשובה,  אז  ויפחדו  ירעדו  אשר  הדין  ימי  ובאין  ין 

ומהפך   עוונותיהן  מוחל  והקב"ה  מדהדין,  ללהם  הדין  הרחמיםת  , מדת 
תשובה הם ממתיקין הגבורות לבל יחולו עליהם עוד, וממשיכין  ידי    ועל

ורחמ טובות  גהשפעות  ודולי ים  ישראל.  כנסת  על  חג  ם  שגם  מצינו 
'ובעצרת נידונין על  ות נקרא ראש השנה, כמו דאיתא  השבוע (ר"ה טז.) 

שעיות,  קן מה  פירות האילן', וימי הספירה הוא העת לעשות תשובה ולת
תשובה שלימה בימי הספירה, הקב"ה מוחל להם    שיןאל עואם בני ישרו

למדת  הדין  מדת  להם  ומהפך  השנה  מים  הרח  עוונותיהם  ותכלה 
  ה. וא ראש השנה תחול השנה וברכותיה, ובחג השבועות שהוקללותי

ז"ל הבעש"ט  בשם  יבוקש    ושמעתי  ההוא  'ביום  כ)  נ,  (ירמיה  פסוק  על 
להם עוונותיהם למה  מחול  יל ויך לדעת הואו', וצריואיננ  עוון בית ישראל

 ג



ז לו  נעשו  זדונות  מאהבה  השב  כי  ז"ל,  הוא  ואמר  עוד.    ות, כוייתבקש 
ע שכר  יקבלו  כן  עוד  ואם  יתבקש  לכן  וזהו  ליהם  שכרן,  להרבות  כדי 

ההוא יבוקש עוון בית ישראל' בשביל להרבות שכרן, 'ואיננו', רצה 'ביום  
  יות. אלא זכו  עוונותלומר שלא יהיו עוד  

או אז יכנע לבבם, רצה לומר שיעשו תשובה שלימה    הפסוקירוש  וזה פ
ו זכויות,  להם  נעשו  לומירצאז  והזדונות  רצה  עוונם,  את  ירצו ו  שאז  ר 

ו הוא לשון רבים, שהם והוא וונם בשביל להרבות שכרן, וירצשיבוקש ע
בכך. ירצו  שמו  הכתוב    יתברך  יעקבאת    וזכרתיואמר  שעל  וגו',    בריתי 

של מעלה, ואז יש כח ן כח  וסיפיתשובה הם מ  ידי  החסדים  ב    בפמליא 
טובות   ישועות  מיני  כל  וכלהשפיע  מונחמות  הכנסת  בר  יניל  על  כות 

נסישר ומהגבורות  בהחסדים, אל,  נכללים  והם  לגמרי  ההשפעה  תלק 
ומסכימין על כל השפעות טובות שירדו לכנסת ישראל, וזכור הוא לשון  

ב', רצה לומר שיעקב  י יעקברית  'וזכרתי אתע, וזהו  ת משפידכורא בחינ
  על   טובהוא חסד ורחמים יתן בו כח שיהיה בחינת משפיע להשפיע כל  

ישראל.   אתכנסת  שיצחק    יצחק  בריתי  ואף  ביצחק,  זכירה  נאמר  ולא 
יסתלק   אדרבה  להשפיע,  דכורא  בבחינת  יהיה  לא  גבורות  שהוא 

בהח ויכללו  לגמרי  ההשפעה  ב מהגבורות  ויסדים  אעקב,  אברהם  ת  ואף 
, שאברהם הוא חסד הגדול אתן בו כח להשפיע כל  רהם אזכורתי אבברי

   (מאור  ושמש)              .ל כנסת ישראל אמןת עחמומיני טובות ישועות ונ
  

בריתי  את  ואף  יצחק  בריתי  את  ואף  יעקוב  בריתי  את  וזכרתי 
אזכור  אחורנית,  רש ובמב)  (כו,    . אברהם  נמנו  "למה  ז"ל:  "י 

י כדאי  כלומר  הקטהוא  לכך,  עקב  עמו,  וא ן  יצחק  הרי  כדאי  אינו  ם 
יפלא הדבר  רה  וא כ לו   אברהם עמו שהוא כדאי".ואם אינו כדאי הרי  

לומ  יעקב מאוד  על  אינו  ר  שזכותו  האבות,  לבחיר  הנחשב  אבינו, 
לפרש    כדאי וצריכים לצרף את יצחק ואת אברהם עמו. לפיכך נראה 

רש"י   דברי  ע"פ  משה  הכוונה,  בתפילת  אח שפירש  ע"ה  ר  רבינו 
ה לב,  מעשה  (שמות  עבדיך"  ולישראל  ליצחק  לאברהם  "זכור  עגל: 

זכור  לשריפה,  "אם  להשרף  אבל   יג)  עצמו  שמסר  באור  רהם  עליך 
אם   צכשדים:  שפשט  ליצחק  זכור  אם  להריגה,  לעקידה:  ווארו 

הכ לחרן".וזהו  שגלה  ליעקב  זכור  ג לגלות,  שהכתוב  וונה  כאן,  כן  ם 
מ אחורנית,  למנות  שה מתחיל  לפי  כנגד  יעקב,  שהוא  וא  הגלות, 

גלותו   זכירת  תספיק  שלא  כלומר,  כדאי"  אינו  "ואם  הקל:  העונש 
ק עמו" שהוא  וא עונש קל: "הרי יצחקב להגן על ישראל, שהיע ל  ש

ו  הריגה,  אברהם  כנגד  הרי  כדאי,  אינו  "ואם  להם:  יעמוד  זו  זכות 
שהו בש   נסהשנת  עמו"  זה  ריפה,  וזכות  ביותר,  החמור  העונש  יגן  א 
    כ"ה אייר תקצ"ב) - תק"ל(הגה"ק רבי יעקב מליסא זי"ע                           ישראל על  

  

אשר כזו ראשנים  ברית  להם  מצר תי  מארץ  אתם  הוצאתי  (כו,  ר  ים. 
במצרים    ) מה גם  לומר,  הכתוב  בא  מצרים",  מארץ  הכוונה "וזכרתי...  מהו 

כוונת הפסוק בתהלים (עד,    לא היו ישראל טובים מאשר הם עתה, וזה גם
ג  קדם  קנית  עדתך  "זכר  את  ב)  שהשיא  לאדם  נחלתך".משל  שבט  אלת 

ה  , מה גדולה אכזבתו ומ בה זו נמשך אל הענייןסי ומ יר,  צאצאו לנגיד ועש
עני   אלא  אינו  המחותן  כי  לאחר כתיבת "תנאים"  לו  כשנודע  כעסו,  גדול 

וס ולהתרעם, כי היה  ואביון. על אדם כזה כל אחד יבין כי זכותו הוא לכע 
מלכת  ידע  אם  אולם  טעות.  מקח  ואביון,  זה  עני  הוא  שמחותנו  חילה 

לדבק  אמר  זאת  ולרג אי ,  טוב   ולמרות  לכעוס  זכות  לו  העובדה  ן  על  וז 
כמשל זה אומרים אנו "זכור עדתך קנית    הינו מחוסר אמצעים.  שהמחותן

שהוצאתנו  בעת  ישראל  עם  שרוי  היה  מצב  באיזה  הקב"ה  זכור    קדם", 

ומעש מצוות  נעדרי  וריקים,  היינו  דלים  מצרים,  על  מארץ  ואף  טובים.  ים 
ו ל"שידוך",  והסכמת  גאלתנו  כן  א   , כךאם  פי  כלום  העולמים,  ילו  רבון 

   (קדושת לוי)    ו אם כעת נמצאים אנו שוב באותו מצב. טענות יש לך כלפינ 
  

ת ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים וגו'. וזכרתי להם ברי
מה) בריתי  (כו,  את  וזכרתי  לעיל  קאמר  כבר  הלא  וגו',    קשה  יעקוב 

  והרי זה כיהודה  ם, רית ראשונים שיצאו ממצולמה צריך עוד לזכירת ברי
שאחר זכירת אבות העולם מוסיף זכירת בני ישראל. ונראה    לקרא  ועוד 

רית ראשונים הקשו התוס' במסכת  דהנה מן הפסוק הזה וזכרתי להם ב
דהלא   חזקיהו,  בימי  אבות  זכות  תמה  דס"ל  המ"ד  על  נ"ה)  (דף  שבת 

  מה סוק הזה מוסב על ימי גלות בבל כמבואר ברש"י לעיל כל ימי הש הפ
ימת אחר  היה  וזה  חזקיהו  שבות,  להם  י  וזכרתי  הכתוב  אמר  ואעפ"כ 

יש להם צער דהנה ידוע אמרם ז"ל דהמתים    ויש ליישב  ברית ראשונים.
עמדה   החורבן,  בימי  אז  ולכן  בניהם.  שסובלים  מהצרות  בקברם 

שהיו   לאותן  אבות  בקבר    םד ו קזכות  צער  וסבלו  ומתו  חזקיהו  ימי 
לגלות,  שהלכו  בניהם  שוכני  זכ ו   מצער  לאותם  הקב"ה  את  ר  עפר 

הלא לגביהם עדיין לא תמה זכות אבות,  דושים, כי  ברית האבות הק 
שלא יסבלו אבותם צער. וזה שאמר הכתוב  ועי"ז נגאלו בניהם כדי  

הקודמ  לדורות  דהיינו  וגו',  יעקוב  בריתי  את  וזכרתי  ים  מקודם 
וזכרת ועי"ז  אבות,  זכות  זכירת  מהני  עדיין  שלהם  ם  להי  לחזקיהו, 

ותן הראשונים שוכני העפר ולטובת  ור ברית אברית ראשונים, שאזכ
מצר  צער  הראשונים  אותן  שיסבלו  אחפוץ  לא  כי  בניהם,  בניהם,  ת 

דורות   דהיינו  ממצרים  שהוצאתי  הראשונים  ברית  אזכור  אלא 
בזכות האבות אין ראוי שיסבלו הם  הקודמים לימי חזקיהו, דכיון ש

  (אזור אליהו)             האחרונים מצער.  ותורצער, על כן זה שינצלו גם ד
  

וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה  
לב (כז,  לה'.  מעשרין   )קודש  כיצד  נח:)  (בכורות  רז"ל  ואמרו 

ג  ב'  א'  ומונה  קטן  פתח  להם  ועושה  לדיר  כונסו  וכו' בהמות,   '
וממעט מעשר.  זה  הרי  ואומר  בסיקרא  סוקר  עשירי  ן ינוהיוצא 

לו   היו  יכול  בגמ'  ו שם  ת"ל  מאה  מעושרין  יהיו  עשרה  נטל 
עשירי. ויש להבין למה הקפידה תורה דוקא לעשר על סדר הזה,  

דהנה  ומא צחות  בדרך  וי"ל  לה'.  מעשרותיו  יתן  איך  נפק"מ  י 
לום, וגלוי וידוע לפני  התוה"ק דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה ש 
ווה ליגש לעדרו מצא  מי שאמר והיה העולם דאם איש עשיר יה 

אל בהמותשל  וכחו,   ף  עמלו  כל  השקיע  ובהן  כפיו  יגיע  שהן 
ל בהמות  מאה  שהם  עשירית  אחת  בבת  מהן  מעשר, ולהפריש 

הקב"ה   ורצה  כרחו.  בעל  ככה  יעשה  טובה  לא  ובעין  כבד  בלב 
צותיו ית' מאהבה ובעין יפה  לזכות את ישראל שיוכלו לעשות מ

  הלכך צוה שהעישור יהיה  ',ואל ירע לבבם בתתם מעשר אליו ית
נין, כי הטביע השי"ת בנפש האדם שכשילך וימנה שיש בדרך מ

ב' וכו', ואף בהמה ח'    לו בהמה אחת והיא כולה שלו, וכן בהמה
שלו  לגמרי  התשיעית  ואפילו  אתו,  לזרים  ואין  לבדו  לו  שייכת 

יווכח בהמות    היא,  ט'  של  גדול  ברכוש  השי"ת  שזיכהו  לפניו 
הפס מחשב  ובשכ   דו ויהא  בקל  אז  שכרו,  יוו נגד  תר מחה 

טובה   עצה  וזוהי  להשי"ת.  העשירית  אחת  בהמה  להפריש 
כס  מלתת  להניאו  היצה"ר  בבוא  בשמחה  להאדם  לצדקה  פו 

ובטוב לבב, יתבונן בההכנסה שיש לו, ולא בהוצאה זו, ואז יבטל 
  ) (הגה"ק רבי מרדכי דוב מהארנסטייפל זי"ע                    .דעתו לדעת תורה 

  
    ג) ו,  (כ  .כותלאם בחקתי  

שהכל מכוון   עדותיך,  אל  רגלי  השי"ת, וזהי ואשיבה  התורה ועבודת  ללימוד 
וזה  היא    לתורה,  השי"ת  בחוקי  שההליכה  תלכו  בחקתי  אם  שנאמר:  מה 

דרכי  חשבתי  הה"ד:  במדרש  איתא  עוה"ז  בצרכי  העסק  אף  שהרי    תמידית, 
רגלי אל עדותיך (תהלים קיט, נט) אמ  רבש"ע, בואשיבה  ויום  יום    לכ ר דוד: 

פ דירה  ולבית  פלוני  למקום  ואומר  מחשב  רגלי  הייתי  והיו  הולך,  אני  לונית 
כנסיות ולבתי מדרשות הה"ד: ואשיבה רגלי אל עדותיך.    לבתי מביאות אותי  

תי תלכו,  רוצה ללמדנו כי מה שנאמר: אם בחק  ביאור הדברים הוא שהמדרש
ל דבר  מורה עהליכה    הלשון גשמיים, ש   סק בעניניםהיינו בתמידית, גם כשעו 

הליכותיו   תמידי, שכל  היא  כי    והכונה  השי"ת,  מחקות  נפרד  בלתי  חלק  יהיו 

 דברי תורה מרבותינו הק' מבעלזא

 ד



שהאדם צריך לעסוק גם בצרכי עוה"ז ובדברים גשמיים לצורך קיומו,  על אף  
המצות  וקיום  תורה  עם  לכך  קשר  יהיה  שלא  ייתכן  לא  הדבר  הרי  אין  ואם   ,

מ  בו  יש  בודאי  מפורשת,  אמצוה  מצוה,  ענף  לתורה    הכנה   לפחות   ו שום 
ע מתפלל  כשאדם  ואמנם  השי"ת,  כוונתו  ולעבודת  שיהיה  צריך  צרכיו  ל 

שהשי"ת  ותפילה    בתפלה  בתורה  לעסוק  שיוכל  בכדי  משאלותיו  ימלא 
מחש  הייתי  ויום  יום  בכל  ז"ל:  כונתם  וזוהי  מניעות.  ללא  השי"ת  ב  ועבודת 

שר  כל ק   ן לזה י אהולך, כלומר, ש  ואומר: מקום פלוני ולבית דירה פלונית אני 
רכי הפרטיים ולא דרך התורה,  לתורה או למצוות, באופן שחשבתי שזה רק צ 

בסופו   היינו  אמנם  הכנסת  לבית  אותי  מביאות  רגלי  כי  נתברר  דבר  של 
, לפי  תורה, והיינו שיש לזה קשר עם תורה ועבודה  -תפילה ולבית המדרש  

א מכשיר  הוא  הכנה  הם  העולם  עניני  הששכל  לחוקי  האדם  בא" י ת  ופן  ת, 
  (כ"ק מרן מהר"י זי"ע)                                 .הליכותיהן תמידיות בחוקיו ית'ש

  

  ולה ועץ השדה יתן פריו. (כו, ד)ונתנה הארץ יב 
וגו'",   יתן  השדה  "ועץ  וכן  הארץ"  "ונתנה  כתיב  שבברכה  לדקדק  יש 

וובקלל  יבולה  את  ארצכם  תתן  "ולא  כ)  (להלן  כתיב  וגו'". ה  הארץ  עץ 
מר דידוע שכל מה שיש לאיש ישראל צריך לדעת שאינו מכח ופשר לאו

וא א).  כד,  (תהלים  ומלואה"  הארץ  "לה'  אלא  אז  מעשיו,  חושב,  ככה  ם 
שהארץ   חושב  אדם  אם  אבל  פריו".  העץ  יתן  וכן  יבולה  הארץ  "ונתנה 

השפ יפסוק  אז  היא,  כיון שלו  היינו  ארצכם"  תתן  "ולא  וזהו  חלילה.  ע 
שהי חושבים  ע"ארצכ  אשאתם  הע ם",  וכן  יבולה,  את  תתן  לא  של  י"ז  ץ 

  (כ"ק מרן מהר"ש זי"ע)   ארץ ההוא שאתם חושבים אותו כשלכם, לא יתן פריו.
  

  ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה וגו'. (כו, ח)
האדם צריך  המצוה  עשיית  דבעת  בספה"ק,  בתוך    דאיתא  עצמו  לכלול 

שיתכללו  ופן  קא באשדוו  ,ומכם', להדגיש לנ' הרבים, ולכן נכפלה תיבת  
שלא האויבים  יפלו  הרבים,  שאל  בתוך  הארץ,  עצמם כדרך  שכוללים  ו 

לחולל   בכחה  ויש  גדולה,  הרבים  זכות  כי  גדול,  כחם  הרבים,  בתוך 
  "א זי"ע) רן מהר(כ"ק מ                                 נפלאות, שא"א בדרך הטבע.  

  

אב  עון  ואת  עונם  את  מוהתודו  אשר  במעלם  בי  ל ע ותם  או  שר  ואף 
עמם בקרי וגו' ואז ירצו את עונם. (כו.מ.    הלכו עמי בקרי, אף אני אלך

אשר    לכאורה  מא) שהתודו על עונם ועון אבותם במעל  מאחר  קשה, וכי 

שהחוטא   ענינים  שלושה  כאן  שנרמז  וי"ל  בקרי,  ה'  עמם  ילך  למה  מעלו 
עצם האחד,  וידויו:  בעת  עליהם  להתודות  ועשה  צריך  שמרד  נגד    הדבר 

יתרצ  העלונו  בעולמות  פגם  החטאים  שבמעשיו  על  השני,  ונים,  י ', 
ה  מדת  להפוך  שגרם  על  תכלית  והשלישי,  שהרי  הדין,  למדת  רחמים 

שהקב"ה   גרם  עונו  ידי  ועל  לבריותיו,  להטיב  הוא  השי"ת  ורצון  הבריאה 
יעור  הכתוב מוסב על "והתודו את עונם" וכך הוא ש יענישהו, ולפי זה כל  

"ו   : א ת ה הכתוב  עונ ודו  בי",  ת  מעלו  אשר  במעלם  אבותם  עון  ואת  ם 
כים להתודות "אשר הלכו  שו נגד רצונו ית"ש, "ואף" על כך צרי ע שמרדו ו 

עמי בקרי" וגרמו פגם בעולמות העליונים ו"אף" על זה צריכים להתודות  
בקרי"  עמם  אלך  ש"אני  לאחר    שגרמו  "ואז"  ורצוני,  מדותי  נגד  שזהו 

  מהרי"ד זי"ע)    (כ"ק מרן                             ונםאת ע  ו צ ו על כל אלה "ירשיתוד 
  

הלכו עמי בקרי.    והתודו את עונם ואת עון אבותם וגו' ואף אשר
ואז  וגו'.  בארץ איביהם  אותם  והבאתי  בקרי  עמם  אלך  אני    אף 

    מב) - י יעקוב וגו'. (כו, מירצו את עונם. וזכרתי את ברית
וכן   לדקדק  המפרשים יש  ה דקדקו  הו הקב"   א,  חסד  ה  בעל  א 

ומ עונם,  ורחמים  את  שהתודו  אחר  א"כ  השבים,  תשובת  קבל 
ב עמהם  אלך  אני  "אף  ואומר  מסיים  ואפשר איך  קרי.  חמת 

ליישב כי "אף אני אלך עמהם בקרי" הוא ג"כ מדברי בני ישראל 
שגרמו   על  שיתאוננו  אב  בוודוים,  שהוא  שהקב"ה  בחטאם 

ם מעל פניו ישלחמו שר ג עמהם בקרי, ועל שהרחמן יצטרך לילך  
    "וזכרתי את בריתי וגו'".לארץ אויביהם, ואז עי"ז  

ו הולך בדרך הישר, ועוד אפשר לומר עפ"י משל לבן מלך שאינ
ואביו מוסרו ליד אחד מעבדיו לייסרו. אם הבן מתחיל להתחרט  

ך אי אפשר, אז העצה היעוצה היא  על מעשיו, ולבטל גזירת המל 
ערוהו יותר מדי. והנה  א יצו שלי לולך לשם להשגיח עשהמלך ה 

ה' בידי אויביהם המצערים אותם. אבל אחר    בני ישראל מסרם 
ש היינו  וגו'"  אז  "והתודו  מעשיהם,  ולהיטב  להתחרט  מתחילים 

עמהם. וכן אמר "והבאתי  שאהיה שם    היינו עמם",אלך  אני  "אף  
היינו  זה  אותם"  וכל  כפירש"י.  אביאם  בעצמי  פ  אע"   שאני 

י שנ אז  "או  ה נכאמר  אולי   יינו ע"  השכינה    לשון  אעפ"כ  ושמא, 
  (כ"ק מרן מהר"ש זי"ע)                                                     עמנו בגלות. 

אמר הרה"ק המגיד מטשערנאביל זי"ע,      (כו, כב). ונשמו דרכיכם
לכם   זצ"ל,    "נשמה'דיגע שיהיו  מסקווער  הרה"ק  סיפר  וועגן",, 

הרה"   שה מע  אצל  מט המגי   ק שהיה  כ'  -תק"ל (  זי"ע   שערנאביל ד 
שפעם כשעבר בבית המדרש לעריכת השולחן ביום    )ז ר תקצ" י אי 

(נברשת)   לייכטער"  ב"הענג  שלו  ה"שטריימל"  קצה  נגע  השבת 
שכבר    –תפק אם טלטל קצת את הנרות  שהיה תלוי מן הגג, ונס 

ם הרבה  ל, והרבה בתשובה ע זה צער גדו והיה לו מ  –היו כבויים  
וס  ש גופי י תעניתים  מ ם.  אותו  מדינא  אלו  הלא  הרעש,  כל  ה 

הנ  כי  איסור,  שום  על  עבר  לא  וגם  דשו"ע  כבויים,  היו  כבר  רות 
היה הטלטול כלאחר יד, ואינו מתכוין רק מתעסק, מה גם שכלל  

היה   כאן  לא  אין  הלכה  פי  על  א"כ  ספק,  אלא  שהתנדנד  ודאי 
מיחוש  "   בית  זי"ע:  הק'  המגיד  ענה  האב  כלל.  איסור  דער  פאר 

ורא פאר דער טמטום הלב וואס  איך האב מורא, נאר  מניט  איך  
הרה"ק   של  המופלגת  זהירותו  ענין  הנה  צוברענגען"!  קען  דאס 

קדושת   גודל  מחמת  היתה  ודאי  זי"ע  מטשערנאביל  המגיד 
שכתב  נ  כמו  דהילולא  בנו  שמתו,  ליומא  אברהם  מגן  בספה"ק 

כל  דילי  עצמו  שזיכך  אמור)  (פר'  שגה  עד  ב כך  נעשה    חינת ופו 
ן קדשו: איתא  היה בחינת נשמה לנשמה. זה לשו ונשמתו    ה, נשמ 

ליה יהבין  אתיליד  כד   נש  בר  צד:)  ח"ב  (עי'  זכה    בזוה"ק  נפש, 
ז  נשמה,  ליה  יהבין  יתיר  זכה  רוח,  ליה  ליה  יהבין  יהבין  יתיר  כה 
רה, ונשמה מבריאה,  נשמה לנשמה, נפש היא מעשיה, ורוח מיצי 

, כי הוא  שמה לנשמה נ כה ל ק' ז מה מאצילות, ואבי הונשמה לנש 
וא"כ   נשמה,  בבחינת  היה  שלו  שבגוף  עד  גופו  את  כך  כל  זיכך 

האצילות  שמעולם  לנשמה  נשמה  בבחי'  נשמתו  זה    היתה  ולפי 
שאמר  במה  הפירוש  לומר  מטשערנאביל    אפשר  המגיד  הרה"ק 

דרכיכם   ונשמו  ווע   –זי"ע  זיי"ענקער  זאלן  היי גן  נשמה'דיג",  נו  ן 
שמ הדין, תפמעיק רים  ות שאף בדברים  מהם מחמת זכות  ר  רשו 

  נשמתכם, שלא תבואו לשום קלקול כלל. 

  ברכת ויציב 
  

מלבד זכירת יציאת מצרים בקריאת שמע בפרשת ציצית תקנו חז"ל לברך  
לאחר קריאת שמע ולהזכיר בה מלכות, יציאת מצרים, מכת בכורות וקריעת  

"ע  (שו כתיקונה  שמע  יאת  זו לא קיים מצות קר ם סוף, ומי שלא בירך ברכה  י 

,  לשון עבר על גאולת מצרים , וברכות אלו חותמות ב'גאל ישראל'  סו, י) 
  . (מ"ב לג) בכך סומכים גאולה לתפילה  ו 

 סיפור על פרשת השבוע

 אורחות חיים

ה



מתחילים הברכה בשבח 'ויציב ונכון'   ושבח זה נשלח ע"י בני  בשחרית 
  עזרא מבבל לא"י שלח אחריהם הגולה שהיו רחוקים מבבל, וכשעלה  

ר  ולא  עימו,  ב שיעלו  עתי   טענה צו  להגלותם  שהקב"ה  וכדי  ד  שוב, 
להם   שלחו  אמונה  ומחוסרי  לרשעים  אותם  יחזיקו  עם  שלא  אגרת 

והגאולה   הגלויות  בו  שמרומז  זה  גדול  כתב  שבח  וברוקח  היום,  (סדר 
נה זו, ושלחו  שכשיסדו תקנת מאה ברכות שלחו לבני חו"ל אם רוצים לקבל עליהם תק 

ב  שיש  זה  תיבות) שבח  ק'  ומזכי ו  ומלכות שם  רים  ,  לעד  מלכות  ואמונתו  ו 
מלכ   ֈמתחיל קיימת ובערבית  לעיל,  כאמור  אבותינו  מלך  הברכה  נו  ים 

זאת'   כל  שאומרים  ב'ואמונה  לערבית  ויציב  שאומרים  שחרית  בין  החילוק  (וטעם 
י  והאמינו  בטחו  בכורות  מכת  שבליל  באבודרהם  כ'  שיוציאנו  ואמונה  בהקב"ה  שראל 

לנ ממצר  קיים  ובבוקר  הב ים,  שמפקידים  והוציאנו,    טחתו ו  שבלילה  טעם  עוד  ועיי"ש 
אצל  ש   הנשמה  ואמונה  אומרים  אנו  שקיים  הקב"ה  ובשחרית  שישיבנה,  מאמינים 

ויציב)  אומרים  אנו  הפקדון  והשיב  דבריו  בכורות,    הקב"ה  מכת  שם  ומזכירים 
ב  בשחרית  בין  מזכירים  זאת  ים ומלבד  וקריעת  יצי"מ  בערבית  ומי    ין  סוף, 

ואמ  'ו שטעה  בע יציב ר  או '  חתימת  'ואמונ   רבית  קודם  ונזכר  בשחרית  ה' 
נז  ואם  הברכה,  לתחילת  יחזור  בחתימת  הברכה  השם  הזכרת  לאחר  כר 

  . (מ"ב סו, נג) הברכה יסיים גאל ישראל וא"צ לחזור  
העומ  עני  שהוא  בלבו  ישים  אבותינו  בעזרת  דלים'  'עוזר  ד  כשאומר 

ני  הוא ע   תו כי בדע   ישים אם הוא עשיר גדול    בפתח ומבקש רחמים, ואפי' 
ידי    ועל רה ומצות כי הוא העניות האמיתי, ועוד יחשוב בעניותו בקבר  מתו 

וכשמגיע לתהלות לאל עליון צריך    זה תעלה תפלתו עם תפלת העניים, 
כשאומרים  (שע"ת יג; ועיין הגהות יש נוחלין אות יב על מה שנוהגים לעמוד לעמוד 

לעיני בשר שהוא    ראה הנ   מהמנהגים א'    זהו   קודם ח"י ברכות הנה תהלות לקל עליון  
  ב עד סמוך לי"ח ברכות והנה קל וקטן מאד ואין בו קפידא אם עומד בכאן או יוש 

לכל   האדם  יקיש  ומזה  גדול  וסוד  רמז  זה  על  כתבו  זצ"ל  האר"י  גורי  הקדושים 
פחו וענין  ענין  שנראה  מה  אפילו  ה שבעולם  עפ"י  מתוקן  הוא  מאד  וקל  חכמה  ת 

הפ נחלק . ) העליונה  הש"ו  השומע  אם  ברכתו'  מסיים  אחר  אדם  או      גאל'
אמן   לענות  צריך  וכדי    , שיב הפסק בין גאולה לתפילה י"א דח ישראל' 

 "(שו"ע ומ"ב ז) לצאת כל השיטות צריך לסיים הברכה בשוה עם הש ,  
  

נוהגים   והנוהויש  בלחש,  הברכה  מסיים   "יקפידו  שהש כן  גים 
ומר בא"י  כבוד לברכה ל זה  ין  א ש ש מ'ברוך אתה ה'  ח שהש" יסיים בל

  . ) 18(עיי' מ"ב דרשו הע' שראל בלחש  בקול וגאל י 
לא  ישראל  גאל  מסיים   "הש ושומע  אבותינו  עזרת  באמצע  האוחז 

לכו"ע   אמן  אחר  שהרי נחשב באמצע הפרק, ו יענה  אמן  אסור לענות 
ברכות  לה)   שאר  שהגי . (מ"ב  מאוחר מי  ואוחז    ע  הכנסת  לבית 

כשהשמצע בא ויציב  ע ברכת   "  עד    חזרתלהתחיל  ומד יסיים  לא   "הש
ישראל כ להפסיק שם לעניית קדיש וקדושה  ברכת גאל  או להקשיב  די 

כעונה   שומע  מדין  ולצאת  להפסיק]  [בלי  וקדיש   "הש   –לחזרת 
אלא ימתין מעט קודם שיאמר שירה    גאולה לתפילה,   משום הפסק בין 

  באמצע הפרק,  הפסק  כדין  ויענה שם קדיש וקדושה   חדשה
ש  עבד, ובדי  המשיך  יכאם  חדשה  אמר  ירה  שלא  זמן  כל  לענות  ול 

ה'   אתה  ט) ברוך  לשמוע  (שו"ע  וצריך  'ויציב'  בתחילת  שאוחז  ובאופן   ,
שיאמר   עדיף  תתקבל  קדיש  אחר  עד  ולהמתין   "הש תיבות חזרת  כמה 

וימתין   תיבות  כמה  עוד  וימשיך  מעט  הפסקה וימתין  מלעשות  מעט 
אמצע ברכות ישהה בשתיקה ב   אי שללפני שירה חדשה כד  ארוכה אחת

       . (מ"ב סה, ד) ש שיעור שיכול לגמור כל הברכות קר"
  ע שליט"א)נערך ע"י הרה"ג ר' יעקב טרויב (                          

  

  ד "הרה"ק רבי מרדכי שרגא פייביש מהוסיאטין זי"ע כ"ב אייר תרנ
זי"ע"ק  הרה  פייביש  שרגא  מרדכי    רבי 

תקצ  אייר  בכ'  לאבי,  ה " נולד  זקונים  ו  כבן 
  י"ע. הרה"ק מרוז'ין ז

מרדכי שרגא    בי הבן הששי היה הרה"ק ר 
מהוס זי"ע  י פייביש  הגביר  אטין  של  חתנו 

קאבילאנסקי  הגה"ח  המפורסם   צבי  דוד  ר' 
שהי'   ר   נכדו ז"ל  הגה"ק  זצ"ל    בי של  משה 

רה"ק  של ה   חותנו ראש ישיבה בבארדיטשוב  
  מרוז'ין זי"ע. 
ש מ בעת  הקדו היה  רבינו  מר רן  ן  וז'יש 

  הרבניתכנודע, ו כ"ב חודש  ב  בקיו   כלוא  זי"ע
מצפה   היתה  חוה'לי  מרת  הצדקת 
ממנו,   שלום  דרישת  לשמוע  ומתגעגעת 
שרי   אצל  קשרים  לו  שהיו  אחד  איש  והיה 
ולדבר   לפנים  ליכנס  בידו  ועלה  הסוהר  בית 

פרי ממנו  וקיבל  זי"ע,  מרן  שלום  עם  שת 
ל  וביקש  הצדקנית   הרבניתלמסור  האיש  , 

וס לו    שיתן ממנו   אות  למסור  איזה  ימן 
ו שדיבר עמו, אמר  כדי שתאמין ל  הרבניתל 

ל  תגיד  הנה  רבינו,  ענין  הרבנית  לו  כל  כי 
ישיבתי במאסר היא החייבת בדבר ועל ידה  

הדבר אל    נעשה  האיש  חזר    הרבניתוכאשר 
שלום   פרישת  לו  ומסר    ממנו הצדקנית 

לו  אמ ו  אמרה  הסימן,  את  לה  כי    ית הרבנ ר 
ה הוא  כן  כוסי   אמת, אכן  לו  כפרה  היה  י  ך 

הרה" שנולד  לפני  כי  מהוסיאטין  מעשה,  ק 
זי"ע,   מרוז'ין  הרה"ק  של  האחרון  בנו  זי"ע 

לפני   יש    הרבניתבא  הנה  כי  לה  ואמר 
וגדולה   גבוהה  נשמה  להוריד  עתה  ביכולתו 
בזה   היה  שלא  האצילות  מעולם  מאוד 

ערך   זה  מא העולם  יהיה  שנים   ד הרבה  אך   ,
עול גלות    סבול מו לל על עצ ריך לזה לקב צ
זה,    מה אומרת על  הרבניתשה, ושאל את  ק 

לו   הצדקנית אמרה  טוהט  " ,  הרבנית  וואס 
קינדער וועגי פאר  נישט  הסכים  מען  ן, ואכן 

עצמו. ואח"כ   על  מרוז'ין וקיבל  הרה"ק  לזה 
לו   שיש  ואמר  זי"ע  מרוז'ין  הרה"ק  אמר 

נרמ מרדכי  כי  לציין  וראוי  מרדכי.  ז  נשמת 
דרור" כ"מר  ה כמא   בתורה  (חולין  מר  גמ' 

הכינוים "ערכי  בס'  ואיתא  שהוא  קלט:),   ,"
"צרור   יג)  א,  (שה"ש  כמ"ש  לצדיק  רמז 

ו"דרור"   לי",  דודי  וחפשי  המור  נקי  פירושו 
"מר   של  ותרגומו  וזיוף,  תערובת  מיני  מכל 
דרור" הוא "מרי דכיא", ודכיא פי' טהור, רמז  

הצדי  של  בנשמתו  הטהרה  מדת  וזהו  על  ק, 
שהרה"ק   שה 'ין  מרוזמה  עליו  כנגד  אמר  וא 

ש נשמתו היתה  סדר "טהרות" כי לפי שור 
לטהרות. שייכות  זה  לו  באמת    ובאופן 

לה', עבודתו  כל  ועריכת   היתה  תפלותיו 
ובש"ס   טהרה  כולו  כל  היו  שולחנותיו 
מרדכי  ר'  אמורא  נזכר  ל"ז  שבועות 
שבועות   מסכת  למד  מהוסיאטין  והרה"ק 

ה  ספיר דפים נגד מ"ט ימי ה שיש בו מ"ט  
שנזכר  ונ דף  נגד  שהוא  בעומר  ל"ז  פטר 

מרד ר'  כ"ב  בו  דילי'  דהילולא  יומא  כי 
  אייר תרנ"ד.

הולדתו ו   יום  בעומר  בל"ה  ביו אהי' 
שרגא   מרדכי  שמות  שני  לו  קרא  הק' 
זקינו   ע"ש  לו  קרא  שרגא  ושם  פייביש, 

בעל    פייביש מקרעמיניץ זי"ע  בי הגה"ק ר 
חכמים הרה" חותנו    משנת  רבי  של  ק 

זהמל  אברהם  המגיד  אך  של  בנו  הק'  י"ע 
אמר   מרדכי  ושם  זי"ע,  ממעזריטש 
רבי   הרה"ק  דודו  שם  על  לו  שקורא 

שע אף  זי"ע,  מטשרנוביל  הי' דמרדכי  יין 
שדודו  מרוזין  הרה"ק  אמר  חיותו  בחיים 
שאמר   גירסא  (ויש  שנים  כמה  כבר  הק'. 
העולם   בזה  שאיננו  שנים)  י"ג  או  ט"ו 

רבי ים  שנ  שני   ואחר  הרה"ק    נסתלק 

 הילולא דצדיקיא

 ו



ממרד מכוו כי  בל"ה  טשרנוביל  זה  ביום  ן 
    .בעומר 

פעם תפלת    אמר  אחר  יוה"כ  במוצאי 
לא   האויר  כאן  היה  היום  כל  בזה"ל:  נעילה 

עד  ו זך   שעלה  אביך  אבק  מלא  כאילו 
למעלה, ועתה בעת נעילה חלף ועבר ונעשה  
אלו   בדברים  רמז  בוודאי  ונקי,  זך  האויר 

עבודת  את  ב להביע  שעסק  בקודש  ה  ו 
ע והיא  הטהרה  ביוה"כ  לטהר    –בודת 

ולצחצחם   לזככם  ישראל  של  נשמותיהן 
מאבק החטאים ועבודה זו נמשכה אצלו עד  

צטמצמה רק  ה נעילה. מדה זו של טהרה לא  
הגשמי   מהעין  נעלמים  רוחניים,  בענינים 
בענינים   גם  ממשי  גילוי  לידי  באה  אלא 
היה הראשונות  בשנים  כי  לעין,    הנראים 

ו לו לפני  מביט ומתבונן על האתרוג שהביא
המא בשנים  אח"כ  היה  החג,  יותר  וחרות 

קודם   כלל  ראהו  ולא  האתרוג  את  מחביא 
לברך   כדי  ביו"ט  לוקחו  וכשהיה  ליו  עהחג, 

  היה תמיד נקי מכל.  
באריר ר החסיד   יעקלי  מצוין    '  שהיה 

לנסוע   שזכה  חכם  ותלמיד  נפשו  בעדינות 
רבות שנים  סיפ להרה"ק  עוד  מר'  ר  ,  ששמע 

היה   קשה  אחת  שפעם  ע"ה:  שוואגער  דוד 
ים יפים ושלחו כמה אתרוגים  להשיג אתרוג

ולבני משפחתו, ובחר ר"ד שוואגער  להרה"ק  
מב  היפה  האתרוג  לפנייאת  והביאו    ו ניהם 

  רבינו ואמר כנראה שזה נקי לגמרי, אמר לו  
ואני   בנמצא  אינו  לגמרי  נקי  שיהיה  אתרוג 

אך   כן,  עוד  ראיתי  את  וק כשללא  אני  ח 
היה  .  האתרוג לברך עליו אז נקי הוא לגמרי

אפי'   ידיו  על  משי  כפפות  עם  תמיד  הולך 
שמר   טהורה,  היתה  נשמתו  רק  שלא  בקיץ, 

הטהור  גופו  את  עם    אף  במגע  יבא  שלא 
  דברים בלתי טהורים. 

מיעקב  הגה"ק  כששהה  פעם   הכוכב 
הרה"ק   של  הנהגתו  לפשר  נשאל  בצאנז, 

מהוסי  פייביש  מרדכי  שהולך  אט רבי  ין, 
היא   שכך  והשיב  הקיץ,  בימות  גם  בכפפות 
היכן   כששאלוהו  ישראל  גדולי  של  דרכם 
בתרגום   מפורש  שזה  השיב  זה?  דבר  מצינו 

ח)  ד,  (רות  הפסוק  נעלו"    על    –"וישלוף 
דהיי  ימיניה",  יד  נרתק  ית  בועז  נו  "וטלע 

קציר   זה "בימי  דבר  אירע  היד, ומתי  כפפת 
שד הרי  הקיץ,  בימות  של  רכ חיטים",  ם 

גם   בכפפות  ללכת  היתה  חשובים  אנשים 
הקיץ.  אמר בימות  מרוז'ין  הס"ק  אבי  אביו   :

(הרה"ק רבי שלום שכנא זי"ע) אמר שמבני  
אומר  ואני  אני,  מי  ה',    ידעו  מי  ידעו  שמבני 

 הם. והיינו ששם שמים יתגדל ויתקדש עלי 
אמר  ארץ  כן  בדרך  לנהוג  צריכים  בניי,   :

בוגרים הם  מ  זה בזה, הצעירים למבוגרים כי 
לעת   נולדו  כי  לצעירים  והמבוגרים  מהם, 
ועולה   מתעלה  הצדיק  כי  והיינו  זקנותי, 
ונשגבות,   נעלות  במדרגות  לשנה  משנה 

גם לאותם תכונות    והנולד לעת זקנה, זוכה
  והנפשיות הנעלות של האב בעת לידתו. 

זי"ע   מבוהוש  יצחק  רבי  סיפר  הרה"ק 
אשר  זי"ע  מהוסיאטין  הרה"ק  ודודו    שהוא 

מרוז'ין,  ג הס"ק  של  הק'  בחצר  יחדיו  דלו 
ליל   כל  להכנס  דרכם  היה  ילדים  בהיותם 
לומר לו שבת   הס"ק  של  קדשו  לחדר  שבת 

אכ  כבר  אם  שואלם  היה  ותמיד  ו  לשלום, 
הק'   לשם  היתה  הכוונה  (בל"א: יוה"ך)  מרק 

ה תפילת  הכתוב  של  מס"ת של  (היוצא  דרך 
כי מלאכיו יצוה לך), דכן מצינו בזמירות של  

תפילת    ילל של  ענין  שמזכירים  שב"ק 
ועד   מעתה  ובואך  צאתך  ישמר  ה'  הדרך: 
היתירה   לנשמה  הדרך  תפלת  והיא  עולם, 
ברדתה לעוה"ז שלא תפגם, ותהיה יציאתה  

  אי שבת כביאתה בערב שבת. צ במו 
הם ממה    הרבה מהפרטים הידועים עליו

ע אשר היה צעיר  "שסיפר הרה"ק מבוהוש זי 
גדלו והתרועעו  ו  ממנו רק בשתי שנים, יחדי

שסיפר   הסיפורים  מן  ואחד  הקודש,  בחצר 
ל ילדות שיחקנו יחדיו אני  גי היה: בהיותנו ב 

משחקנו   ובעת  בגן,  מהוסיאטין  ודודי 
בו  מעל  היינו  לבקיפוץ  שם  המונחים  העץ  י 

הי  העת  ובכל  כוונות,  מחשבתו  מכוונים  תה 
כבודו   הארץ  כל  שמלא  בידיעה  שקועה 

כשג  אח"כ  עולם,  מלא  ראינו  נדלוכבודו  ו 
זכו   קדושתם  בכח  האריז"ל,  כוונות  הן  שהן 
ענינים   מעצמם  להשיג  בילדותם,  עוד 

  גבוהים ונשגבים אף טרם שידעו זאת. 
שנה  עשרה  שבע  כשעל   בן  על    ההיה 

בחודש תמוז  כסא האדמורו"ת, וקבע דירתו  
קצר  בעיתרי"ב   ובזמן  תחילה,  מיקוליניץ  ר 

נתפרסם כ"כ שהרה"ק מצאנז זי"ע בא אליו  
נראה  ראל עליו  שעשה  והרושם  ותו, 

שאלה   על  בדיני  מתשובתו  אז  שנתעוררה 
הדשאים  עירובין,   אודות  אז  אליו  שנשלחה 

שו"ע   (עי'  לא  או  הדירה  מבטלים  אם  שבגן 
השיבו  י ס  זי"ע  מצאנז  והרה"ק  ס"ט)  שנח   '

קדוש, ילך ביום שבת קודש  "הוא קדוש וגנו  
את דרכו בקודש", הוא קדוש וגם גנו קדוש,  

גם  ר  כלומ  מאצילה  שהיא  גדולה  קדושתו 
    על סביבתו.

תרי"ב  תמוז  בחודש  ששי  ביום  זה    היה 
הגיע   הישר  ו מפ   רבינו שבו  למיקוליניץ  טיק 

שה אברהם  מלביתו של החסיד הישיש רבי  
הרה"ק   של  בצלו  להסתופף  זכה  שעוד  ז"ל 

הר או רבי   החסיד  ' י  מסטרעליסק זי"ע.  שרף' 
ארחו   את  קיבל  אמנם  אברהם  משה  רבי 

הרוז  אתביר  של  הצעיר  כבנו  ינער  'הכבוד 
לאחר   כבר  אולם  מרובה,  בכבוד  בו  ונהג 

ששהה   מאז  מספר  בביתו,    רבינו ימים 
בצל   שהסתופף  הנ"ל  והחסיד  ומאחר 

ה  אחר  י קדושים  וכך  דקה  הבחנה  לו  תה 
של   דרכיו  אחר  הבחין    ו רבינשהתחקה 

עצמו   על  שהעטה  ההסתרה  למרות 
  מו בהתנהגותו המופלאה ותיכף קיבל על עצ 

של   מופלאה,    רבינו מרותו  בהתבטלות 
הגדול   האור  על  ומקורביו  לידידיו  וסיפר 

    .הבוקע שזכה לשכן בביתו 

אט אל    אט  להתקרב  יחידי    רבינו החלו 
אבר עבודה  כ סגולה  ובעלי  מח  בעלי  ים 

לאותם   יסוד  היה  אשר  חסידי  צרופה 
כלפי   והתבטלותם  שדבקותם  הוסיאטין 

החסי   רבינו  בתולדות  דבר  לשם  ת,  דו היתה 
עבור   שכרו  שיקבע    רבינו ומיד  בכדי  מעון 

של   הגדול  שמו  ואור  במיקוליניץ,  דירתו 
בערי    רבינו  ולהתפרסם  להפציע  החל 

וחסידי  ופולין  גליציה  מקרוב    םובעיירות 
למיקוליניץ   בנסיעותיהם  החלו  ומרחוק 

  בו ולהסתופף בצלו.  להתדבק  
אברהם משה  רבי  מן    החסיד  לו  שזיכו 

אכסנית  להיות  האריך    רבינו של  ו  השמים 
חסידי   בקרב  נודע  זקנותו  ועד  ימים 

.  רבינו ל   ו הוסיאטין ברוב דבקותו והתקשרות 
הקוויטל   את  הנ"ל  החסיד  שנתן  בעת 

ר היה זה בעת שהיה  ו , וכאמ רבינו הראשון ל 
בק  רבינו  כתב  שנה,  עשרה  שבע  וויטל  כבן 

ש טובה    רבינו בקשה  לו  ובבא ' יעשה  ,  ' בזה 
הבא הזה ובעולם  בעולם  עיין    רבינו ,  כלומר 

של   הגדולה  לבקשתו  וכשהגיע  בקוויטל 
טובה   לו  לעשות  ובבא 'החסיד  הרים    'בזה 

למדונו   אבותינו  ואמר:  הטהורות  עיניו  את 
לוקחים ומדוע  מה  מיהודי...    על  "פדיון" 

  ראל...  שהלא לחינם אין לוקחים ממון ביש
מופלא, סיפור  לספר  החל  ואשר    וכאן 

תש בו  שהיתה  מה  מלבד  זה  ה  ובבסיפור 
לבקשת החסיד גילה בזה גם טפח מעבודת  
כשבדרך   דורם  עבור  טובה  לפעול  הצדיקים 
אגב הפטיר גם משפט רב משמעות המורה  

ל  וקרבתו  דבקותו  גדלותו  רוב  בותיו  א על 
  ששכנו כבוד בעולמות הנצחיים.  

ברוז'ין דר  עדיין  כשאני  זה  החל    -   היה 
הק'    - לספר    רבינו  בחדרו  ספון  היה  אבי 

בעבוד  יש  תו עוסק  החיצון  בחדר    בו הק', 
כדי   בשקט  ביניהם  ושוחחו  מקורבים  כמה 
לפתע   הקודש,  בעבודת  לאבי  להפריע  לא 
שאף   ומגושם  פשוט  איש  לחדר  התפרץ 

דר  ראו  לא  ברוז'ין,  יפעם  רגליו  פעמי  כת 
האיש לחדר החיצון שלף   צי  חמיד כשנכנס 

שואל וכשאינו  מחיקו  שאלות    רובל 
לחד  הישר  נכנס  ה  ר מיותרות  את  ני אבי  ח 

שלחנ על  לקבל    ו המטבע  ידו  פשט  ומיד 
  ברכת פרידה.  

והמקורבים  בחד   החסידים    רששהו 
לרגל   דום  נעמדו  הראשון  שברגע  החיצון 

האיזע של  והתפרצותו  שהעיזה    ש ותו 
הדור   צדיק  של  עבודתו  את  לבלבל 
כשאך   אולם  ובזויה.  גסה  בהתנהגות 
לאיש   אומר  אבי  את  שמעו  לדלת  התקרבו 

שיו  ברצוני  בשבת  אי הלז:  אצלנו  לשבות  ל 
שאבא   כך  החסידים  כששמעו  קודש... 
ומה   בשבת,  אצלו  לשבות  מזמינו  בעצמו 

לם לא  עוד, איש שאינו מוכר כאן ואשר מעו 
סיקו מכך שהאיש הנראה  ה נראה אצל אבי,  

כתוכו ואולי הוא מן הל"ו    ו גס ופשוט אין בר
כך   ומשום  קיים,  העולם  שעליהם  צדיקים 

 ז



לצא  רוח  בקוצר  על    ו ת המתינו  לתהות  כדי 
    . קנקנו 

החסידים הקיפוהו  האיש  ברוב    כשיצא 
הוא   מהיכן  מפיו  להוציא  וניסו  כבוד  הדרת 

מעשהו   מטרת  ב ומה  ומה  לכאן  כלל  ביאתו 
פתח האיש    - לה אתם טועים בי  ו ? טעות גד

סביבו   התכונה  את  כשראה  איש    - בחיוך 
מהאנשים   טוב  יותר  ואיני  אני  פשוט 

מכיר  שאתם  האחרים  אלא  ים הפשוטים   ,
  !? הרבי  אצל  הפתאומי  ביקורי  פשר  מה 

  גופא דעובדא כך היא:  
שנפטר לעולמו הסכמנו בינינו    אני ואחי 

מ מי  אשר  כף,  שיפטר  בתקיעת  שנינו 
ק מהעולם  ו מעולמו  לרדת  בזה  מתחייב  דם 

חי   שעדיין  למשנהו  ולהתגלות  האמת 
הזה ולספר לו מהמאורעות שאירעו   בעולם 

שנה מאז    יםלו שם בעולם האמת, זה עשר
לא   הבטחתו  כפי  אלי  בא  ולא  אחי  שמת 
ספורים   ימים  לפני  רק  בחלום,  ולא  בהקיץ 
  בא אלי בחלום וכך אמר לי: מאז מיתתי עד 

קבלתי   לא  הזה  לת  רשו היום  לעולם  רדת 
ולקיים   אליך  לבוא  רשות  לי  נתנו  היום  רק 

  את ה'תקיעת כף' שהיה בינינו.  
לך:  שאספר  מה  שמע  זכיתי    ועתה 

ה שנפטרתי  דבוהזדמן  יום  שבאותו  ר 
שלום   רבי  הרה"ק  הצדיק  נסתלק  מהעולם 
עלתה   כשנשמתי  מיד  מפרהביטש,  שכנא 

וצ  מקום  פנו  כרוז:  שמעתי  או  למעלה 
לקב  הצדיקים  החדש    לנשמות  האורח  פני 

תוך כדי כך נשמע    !הצדיק רבי שלום שכנא 
שני; כל מי שזכה ומת מהעולם באותו    כרוז 

נא יפטר  שכ יום שהסתלק הצדיק רבי שלום  
מחיבוט הקבר! ומיד נשמע כרוז שלישי: מי  
אותו   ולהנות  הצדיק  את  לראות  שזכה 

גיהנם!   של  מדינה  יפטר  מיד  מנכסיו 
ה  תיכששמע אחי  לי  שסיפר  לבי  כת מה  ווץ 

מרוב צער והתחלתי לבכות בחלום, ואמרתי  
ונשמתי   נפשי  על  אוי  יקירי,  אחי  אוי  לו: 

  לא שלא זכיתי מה שאתה זכית, ולא עוד, א
ההניתי   שלא  וק"ו  פניו,  את  ראיתי  לא  אף 
זה   צדיק  והלא  אעשה  ומה  מנכסי,  אותו 
שבכוחו לפטור מדינה של גיהנם כבר איננו  

רב  בעולם  בכי  בכיתי  כך  אינך  ח ב !!!  לום. 
לבכות כל כך   המת    - צריך  אחי  אלי    - פנה 

אחריו   הותיר  שכנא  שלום  רבי  הצדיק  הלא 
מרוז'ין  ישראל  רבי  הצדיק  הוא  הלא    בן 

שלום  ש  רבי  של  קומתו  כשיעור  צדיק  הוא 
שכנא, סע אליו התבונן במראה פניו ותהנה  
אותו מכספך ואפילו בחצי רובל, ודע לך כי  

כמו  בכוח  טובה  לך  לעשות  הפטיר  בא ו  יו... 
  אחי את דבריו ונעלם.  

ונתתי    ולכן, באתי התבוננתי בדמות פניו
סיפורו   את  האיש  סיים  רובל...  חצי 

"בגלל  ואמונתו  כ  לסובבים.  הכנה  וונתו 
למקורביו    ר הסבי   - התמימה   אח"כ    - אבא 

זה   הרי  נו,  בשבת".  אצלי  לשהות  הזמנתיו 
ירשו   אבות  "מעשה  גדול    - בנים"  כלל 

' מהוסיאטין זי"ע באזניהם  ק ה  רבינו הפטיר  
שקיבל   בעת  הסובבים,  של  המשתוממות 
את ה'קוויטל' הראשון מהחסיד רבי משה  

  אברהם.  
תרט"ו בסטריזוב אה תקע    ובשנת  לו 

ואח"כ בשנת תרכ"ה עבר להוסייאטין וגר 
  שם עד פטירתו.

נשיאותו שנות  אדמו"ר    בתחילת  של 
אחד  שם  היה  זי"ע  מהוסיאטין  הזקן 

המקום   לבואו ה שמתושבי  מאוד  תנגד 
חצר   שם  ולהקים  להוסיאטין  הרבי  של 
עשרים   כבן  אז  שהיה  ובפרט  וביהמ"ד, 
וראוהו  בדרך  רבינו  עבר  פ"א  בלבד.    שנה 

נושא   חוכו תמ על  מהחסידים  אחד  עם 
זה. הרבי קרא לחסיד ושאלו על מה היה  

פ  ומיראתו  לרבי, הנושא,  לספר  חד 
יזוק   שלא  לו  לו   -וכשהבטיח   .סיפר 

ושוב הרבי קרא לו, ואמר    ו הלמחרת פגש
נרגע   יותר  כבר  ההוא  שהאיש  לרבי 
עד   יום  אחר  יום  היה  וכך  זה,  בנושא 
מזה נרגע  לגמרי  שכבר  לרבי    שאמר 

אדרבה ההוא אפילו מרוצה מזה, ולפלא  ו 
היה הדבר בעיני אותו חסיד, איך שהאיש 

נא ובתוך כמה ימים נתהפך  ההוא היה שו 
ה לו  נ עלבבו, ויהין לשאול את הרבי ע"ז,  

רק   להיות  יכלה  הזאת  שהשנאה  הרבי, 
ברגע   אבל  כלל,  אותי  ראה  לא  כשעדיין 
שוב אינו יכול לשנואני  פ"א  שראה אותי 

שאני  פנים  ל  בזמן  וכמים  אותו  שונא  א 
אותו  שראיתי  יום  בכל  וכך  פנים,  אל 

שה  עד  האהבה  מידת  בו  פכתיו הארתי 
   משונא לאוהב.

הראשונות  הרה"ק    בשנים  נוהג  היה 
החסידים טאמהוסי  עם  לדבר  זי"ע  ין 

האלה)   בימים  (ורק  החנוכה  ימי  בשמונת 
ובליל  חסידות,  דברי  הנרות  הדלקת  אחר 

בשב החנוכה,  מלילות  עוד    תו אחד 
בסטריזוב, סיפר את הדבר הזה: להרה"ק  
המאיר"   "אור  (בעל  מזיטומיר  וולויל  רבי 

היה  זי"ע בבוקר  יום  בכל  מלון,  היה   (
מקבל היה  ערב  ולפנות  פני  א  פותחו  ת 

לאשר  היום.  במשך  באו  אשר  האורחים 
אשר   ואלה  ללון,  מקום  נתן  בעיניו  ישר 
שנים   אחר  שלח.  בעיניו,  חן  מצאו  לא 

ת מנהגו זה, השער נשאר  א  מספר החליף
הכניס  וולויל  רבי  והרה"ק  מעתה  סגור 

מצאו חן    למלונו רק אלה האורחים אשר 
נשארו   בהם  חפץ  לא  אשר  ואלה  בעיניו, 

בחוץ. השיחה  ז  עומדים  היתה  את 
אז  ומני  חסידיו  עם  האחרונה  החסידית 
דברי   ולא  תורה,  דברי  לא  השמיע  לא 
לחסידיו   אבל  חסידות,  דברי  ולא  מוסר, 

הוא בעצמו תורה שלמה. ראיית פניו    יה ה 
דים   היתה  אלוקים,  כפני מלאך  היו  אשר 

אצילותו   לחסידיו זוהר  היו  קדושתו  ואור 
נשמתם   את  החיו  אשר  הרוחני  המזון 

הרו את נפשם, במשך הסעודה התעמק  טו 

וההתעמקות   במחשבותיו  אחדות  פעמים 
ראשו   נשמה".  "עליית  כעין  היתה  הזאת 

והאצבעו  ידו  על  בלי  ת  סמוך  התדפקו 
הרף על מצחו, עיניו פתוחות והאישוניות 

כליל העליונות,   נעלמות  השמורות    תחת 
  ורק הלובן נראה החוצה. 

ד"ת אמירת  אי  עריכת    בענין  בעת 
ן אפשר להסמיך את המסופר מאביו  ח ל השו 

שאיקלע   לאחר  פעם  שאמר  מרוז'ין  הס"ק 
הס"ק   מרן  ד"ת,  אז  אמר  ולא  לשולחנו 

שה בעי דהרגיש  קשה  ופתניבר  ואמר    ח ו, 
הפסוק   את  תמיה  אם  (בלשון  ז)  ב,  מלאכי 

יבק  תורה  צבאות  ה'  למלאך  דומה  שו  הרב 
ה'   למלאך  דומה  הרב  אם  כלומר,  מפיהו? 

מהצורך   אין  כי  ב ל צבאות  תורה  לומר  קשו 
    , ע"כ. הוא עצמו תורה שלמה 

שדרכו  במדת    אף  לפעמים  לאחוז  היה 
את   ולהמתיק  למרק  כדי  והפחד  הגבורה 

שר  היו    אההדינים  זאת  כל  עם  האדם,  על 
חיבה   באהבה  אליו  מקושרים  החסידים 

שכידוע  ואף  מופלגת,  ממעט    והערצה  היה 
מספר   אלא  היו  לא  דיבוריו  כל  בדיבורו, 

מוע ההסתכלות  ו טמילים  עצם  הרי  ת, 
האדם   על  השרתה  בלבד  הקדושה  בצורתו 
הכניעה   אשר  הכבוד,  ויראת  פחד  הרגשת 

ובטחון  אמונה  של  רגש  בו  חיות  ,  והפיחה 
מבט   נותן  היה  נפשי.  הרי  ל וסיפוק  איש 

עד   האיברים  כל  דרך  חודר  היה  הק'  מבטו 
הלב, וכזרם החשמל זעזע את העומד  עומק  

עת שרבו הק'    ו לפניו, אשר היה בטוח באות 
נעלם   דבר  ואין  תוכו  בתוך  בו  ומביט  צופה 
ספורים.   היו  המועטים  דבריו  ואף  ממנו. 
משיב   היה  בעצתו  לשאול  באו  כאשר 

בדבריו  בק להמשיך  ניסה  אחד  ואם  צרה, 
ענה:   וספיקותיו,  שאלותיו  את  לברר  כדי 

פע  אמרתי  אמרו  "כבר  הק'  אחיו  אחת".  ם 
הי כך  בפיו.  זהב  מאזני  לו  שיש  כל    ו עליו 

  דיבוריו שקולים ומדודים. 
האיומה שראו אצל    בענין היראה והפחד 

זי"ע שהיה טופח ע"מ להטפיח והטיל    רבינו 
שנ  באלו  ופחד  קדשו,  כנאימה  בהיכל  סו 

המעלה   מרמי  אחד  איש  בא  פ"א  מסופר: 
ורצה   ונעלה  נכבד  פקיד  בגדי  מלובש  והיה 

אל   קרבינו ליכנס  המקורב  הגבאי  מו  ד , 
את   לשאול  להכניסו    ו ני רבונכנס  יוכל  אם 

כיבדו   נכנס  כאשר  אליו,  שיכנס  והרשהו 
עמד ורע בישיבה    רבינו  רק  הלה סירב    ד אך 

ל  הגיש  הפתקא    רבינו והוא  לו  שכ את  תב 
לקרוא את הפתקא    רבינו המשב"ק, כשגמר  

שלא היה רשום בתוכו שום מיוחדות, שאלו  
רוצה?)  רבינו  אתה  מה  אומר  (כאילו  נו?   :

הנכבד שבעת ש  מרוז'ין    ינו בר ויספר לו  הק' 
וממשלת   לאוסטריה  מרוסיה  ברח  זי"ע 

שיחזירו  דרשה  לו  רוסיה  עשיתי  אז  אליו  הו 
קונסול    ההרב  אז  הייתי  כי  רבה  והטובות 

ידי   תחת  שעברו  רוסיה  מממשלת  מכתבים 
וכאשר   הקיר"ה,  לממשלת  מסרתים  לא 

ח



נגמר דינו לטובה וניתנה לו הזכות להישאר  
ב והתיישב  נס באוסטריה  סתי  נכ דאיגורא 

שעשיתי   הטובות  כל  על  לו  וסיפרתי  אליו 
שנ  וב"ה  אותי  בירך  והוא  תקיימו  עמו 

    . ברכותיו 
ה  אתו? היינו א"ל מה  נ:  שוב שאלו רבינו 
הנכב  ואמר  לשאול    דרוצה?  שאלה  לי  יש 

עם  רבינו מאת   עסקים  לי  יש  הנה  והיא:   ,
אחת   פעם  ולא  הגדולים  והשרים  המלך 

אינ  זאת  ובכל  המלך  עם  מטייל    י נ שהנני 
אבריי   כל  שעתה  זה  ומה  פחד  שום  מרגיש 

ז  מדוע  הרבי,  פני  מראיית  ככה?  רועדים  ה 
לא השיב לו על שאלתו אלא המשיך    רבינו 

לו  ו   :לשואלו  ואמר  רוצה?  אתה  מה  בכן 
אמר   אותי,  יברך  שהרבי  רוצה  הנני  הנכבד; 

יעזור  רבינו לו   שהשי"ת  אותך  מברך  הנני   :
ולא רכשב  עליך  תמיד  יחולו  זי"ע  אבי    ות 

  פסקו.  י
היה מלא    בשבתו בשב"ק בשולחן הטהור 

ום, עד כי נפל  יראה ורטט בדביקות נורא ואי 
שם,   העומדים  האנשים  כל  על  גם  פחד 

לו  ו  ופני היה  כי  בעין  עין  וראו  חיוורות  היו 
לו   ישב  אחת  ופעם  הגשמיות.  התפשטות 
עד   אותו  ועקץ  דביקותו  בעת  פניו  על  זבוב 

מגוד  כלל  הרגיש  לא  והוא  דם    לשזב 
רגיל היה ליתן    דביקותו וכלות נפשו אל ה'.

עינו   את  הזיז  ולא  אחד  מקום  על  עינו  את 
עליו   אמרו  וצדיקים  שלימות,  שעות  במשך 

קשה לו להזיז את עינו ממה שקשה  ה  שהי 
כי   ספרים,  מלא  קשה  ארון  להזיז  לאדם 
יחודים   מיחד  היה  בעיניו  ומבט  תנועה  בכל 

זי"ע  נוראים. מהוסיאטין    א ל אמר:    הרה"ק 
לשקר   ולא  לגנוב  ולא  גוי  לגזול  נקרא  זהו 

יהודי,   זהו  מצוות  התרי"ג  כל  לקיים  טוב. 
ולקיים כל התורה כולה מבראשית עד לעיני  

הגון...  ל  כ יהודי  זהו  שהשליך  ישראל  ומי 
הוא   הרעות  המידות  את  ג"כ  ממנו 

איד",  "עה  צדיק רליכער  א  גיטער    "אבער  א 
ן  כא! דאס איז גאר עפעס אנדערש... [ אייד" 
לגמרי   –צדיק   אחר  דבר  בשמו    ]. זהו  מובא 

(אבות   שתיקה  לחכמה  סייג  שאמר  הקדוש 
וגדר   סייג  רק  היא  שהשתיקה  כיון  ג') 

אם  בעצמה,  כ  להחכמה  החכמה  היא  מה  ן 
או   לחבירו  רעה  עושה  אחד  אדם  אלא 
שמביישו ברבים והוא שותק ולא יצא לריב  
נגד האיש הזה זאת היא סייג לחכמה בלבד  

החכמה  שלא  ב   אבל  יותר  עוד  הוא  עצמה 
ת לי' כלל במה שדיבר עליו ולא יגמור  איכפ

זה.  בעבור  חבירו  על  שנאה  שום    בלבו 
) השל"ה  בסידור  על  בה וכדאיתא  גה"ה) 

נפשי   למקללי  י"ח)  תפילת  (בסיום  הנאמר 
ולמקללי   בבקשת  היה  די  דלכאורה  תדום, 
תדום, ומהי הכונה בהוספת המילה "נפשי",  

שלמקללי   הכוונה  ידום,    א ל אך  הפה  רק 
נפשי   גם  כלל  אלא  תתפעל  ולא  תרגז  לא 

להוסיאטין   עבר  כאשר  לימים  מהעלבונות 
ע  מצ שהיתה עיר ספר והגבול הרוסי עבר בא 

מנעו   שהרוסים  תקופה  היתה  העיר, 
הרה"ק   אחיו  אז  אמר  גבולם,  מלעבור 
לחשוב   העולם  דרך  זי"ע:  משטפינשט 
עומד   אחד  חיל  הוא  גבול  של  שענינו 

ו  אחד  השני,  י ח מצד  מצד  עומד  שני  ל 
למקום,    ואינם ממקום  לעבור  מניחים 

הוא   גבול  של  ענינו  בזה,  הם  טועים 
  שהס"מ מניח עצמו שם ראשו בצד אחד 

ליהודים  ו  מניח  ואינו  השני,  בצד  רגלו 
  לבא ולהסתופף בצל בני אבי הק'. 

פתקאות  מקבל  עושה    כשהיה  היה 
לפעמים סימנים על הקוויטעל כמו קפל  

וה מורה  י חסוכדו',  מה  על  כבר  ידעו  דים 
הסימנים בפרוביז'נא    . אלו  כשהיה  פעם 

עשה   הקוויטעל  את  לפניו  הגיש  ואחד 
  גה"ק להקפל בקוויטעל שלו, הלה נכנס  

אבד"ק   זצ"ל  הורוביץ  יעקב  אברהם  רבי 
וסיפר   יעקב'  'צור  שו"ת  בעל  פרוביז'נא 

שהו  קפל  לו  עשה  שהרבי  יען  מפחד  א 
חוד באותו  ואכן  שלו,  פטר  נ ש  בקוויטעל 

  אביו של האיש ההוא 
מו"ץ   יודל  משה  רבי  הגה"ק  סיפר 

שבפעם הראשונה שבא    דקהילת חעלים, 
ה שרצה    הי להוסיאטין  אחד  איש  שם 

אדון    כתב ף  לזיי  על  לו  שהיה  תביעה 
סך   על  היה  והכתב  גוי,  שהיה  אחד 
מחמשים   לעשות  ורצה  רו"כ,  חמשים 
ובוש   ירא  שהיה  רק  מאות,  לחמש 
עשה   ע"כ  הק',  מאדמו"ר  ע"ז  לשאול 
יבוא   שהוא  דהיינו  וסימן,  מבחן  לעצמו 
שני   לפניו  ויניח  זי"ע  אדמו"ר  לפני 

וידרוש מאדמו"ר    , מטבעות גדולה וקטנה
ל משני  מטב ו  שיתן  א'  לשמירה  ע 

לו   יתן  רבינו  אם  והיה  המטבעות, 
שיכול   אצלו  סימן  זה  יהיה  הגדולה 
את   לפניו  הניח  וכאשר  הזיוף,  לעשות 
המטבעות מיד אמר לו אדמו"ר: למה לך  
לו   שרמז  מיד  והבין  כזה,  גדול  מטבע 

לזייף. לו  ברוך    שאין  ר'  הרה"ח  סיפר 
ע"ה מצפת  זקן    עמ שש   ברזל  מחסיד 

בהיות ראוהו  בינר  אחד,  קטן  ילד  עוד  ו 
פעם מסתובב בחצה"ק ובוכה והיה אוחז  
בייגעל בידו, ניגש אליו אחד מהחסידים  
ושאלו, ילד יקירי למה אתה בוכה, וענה  
לאכול,   רוצה  והנני  אנכי  רעב  הילד, 
בידך  בייגעל  לך  יש  הלא  החסיד  שאלו 
"דער   הילד,  וענה  תאכלהו,  לא  ולמה 

מ' ה   טאטע אז  געזאגט,  אבער  יל וו אט 
  טאר מען ניט". 

נעמערוב   מאיר  איטשע  ר'  הרה"ח  סיפר 
אצל    ע"ה:  בהוסיאטין  להיות  נוכחתי  פעם 

על   ניתוח  לעבור  עליו  שהיה  בזמן  רבינו 
לרבינו   נתן  המנתח  והרופא  אצבע,  איזה 
למשך   להרדימו  בכדי  הרדמה  סם  לשתות 
רצה   ולא  סירב  זי"ע  רבינו  אך  הניתוח,  זמן 

שיע ו ת לש  להרופא  אמר  אלא  תוח  הני   שה ת 
לחלון   זי"ע  רבינו  ניגש  להרדימו,  מבלי  כך 

החולנית   האצבע  את  לרופא  והושיט 
והוא   לעשות,  שצריכים  מה  בה  שיעשה 

  התדבק בדביקות נפלאה כדרכו בקודש. 
ע"ה טלינגטור  שלמה  ר'  הרה"ח    סיפר 

ר  הרה"ק  בנו  מהוסיאטין    בי לפני  ישראל 
גיטל הצדקת  שאחותו  מונזוהן    ה'זי"ע, 

אח כי  משטעפינעשט    יה סיפרה  הרה"ק 
"איך   בלשוה"ק:  אז  לה  ואמר  פעם  שחה 
ועל   לפרטן  והתחיל  ברידער",  וואוילע  האב 
אחיו   ועל  משבחיו,  אמר  מהם  אחד  כל 
ה"שמע   "עם  אמר  מהיסיאטין  הרה"ק 

וכאן    ישראל" שלו הוא יודע להחיות מתים". 
ר הפ  הרה"ק  מהוסיאטין    בי סיקו  ישראל 

של אבי  ק  " וסיפר לו, כי בחצה"ן כואמר לו "
זי"ע היו פעם עוסקים בבנין באר, והיה צורך  
לחפור בור עמוק מאוד, וכאשר הגיעו לגמר  
העיר   מאנשי  אחד  בא  הבאר  של  הבנין 
את   ולאשר  העבודה  על  לפקח  הממונה 
לבדוק   הבור  לתוך  עצמו  ושילשל  הגמר, 

ו  נעתק  המלאכה,  למטה  שם  כשהיה  הנה 
ו, וכשהוציאוהו מתוך  יל חלק מהבנין ונפל ע

וכשהגיעה  הע חיים  רוח  ללא  מצאוהו  רימה 
נגע   מהוסיאטין  הרה"ק  לאזני  השמועה 
מקרה   יארע  שבחצירו  ללבו  מאוד  הדבר 

ר  הרה"ק  והפסיק  זי"ע    בי כזה,  ישראל 
כדרכו,   רגעים  לכמה  ושתק  הלאה,  מלספר 

סיים   שפתיו  על  קל  בלשו"ק:  ובצחוק 
  והאיש קם לתחיה"

  ק אמר הגה"  זי"ע   ן יעל הרה"ק מהוסיאט 
עון ז'עליחובער זצ"ל משגיח ביח"ל,  שמרבי  

מן   אחד  ושאל  גדול,  מלחמה  בעל  היה  כי 
מישראל יש להם   אחד  הלא כל  התלמידים 
ימי   כל  בו  ללחום  ובהכרח  היצר  מלחמת 
לו   יש  אחד  שלכל  אמת  זה  ענה  חייו, 

בפ  שלו  הרצונות  נגד  אבל  מלחמה  רט, 
כל  לוחם  היה  זי"ע  מהוסיאטין    י להקדוש 

היה   הוא  גדול  איז    שר באופן  "ער  צבא 
זאת   להשפיע  אבל  גענעראל",  א  געוועזען 

  לאחרים זה ענין נפרד. 
זצ"ל   מטשעבין  מסתופף  הגה"ק  היה 

של   בצילם  וביחוד  הדור,  צדיקי  של  בצילם 
על   נמנו  וזקנו  שאביו  רוזי'ן,  בית  אדמור"י 

לדותו נסע עם אביו לחצר  חסידיהם. כבר בי 
י  ייו היה מזכיר את דבר ח  הוסיאטין, וכל ימי

על   כשדיברו  פעם  קודש,  ברגש  תורתם 
ובפיו   דהו  מאן  יבוא  'אם  אמר:  הוסיאטין 
הרבי   על  חדשות  והנהגות  עובדות 
אלי   להכניסו  נא  שמעתי,  שלא  מהוסיאטין 

  מיד ואסגור את הגמרא בכדי לשמוע. 
בתורהפעם   גדלותו  על  של    כשדיבר 

סיפר   זי"ע,  פייביש  מרדכי  רבי  הרה"ק 
בערז'אן  מ  התחבט הגה"ק המהרש"ם   ם ע שפ

שמע   הימים  ובאחד  מה,  זמן  בשאלה 
רבו   אצל  נמצא  מיעקב'  שה'כוכב 
איתו   לדבר  לנסוע  והחליט  בהוסיאטין, 

עם   ודיבר  כשהגיע  יעקב  הגה"ק  בענין.  רבי 
והציע   בענין  הוא  גם  והתקשה  התחבט 

ט



לרבי  עמו  להכנס  לרבי  למהרש"ם  נכנסו   .
במלוא  השאלה  את  לפניו  ומרתה.  ח   והציעו 

הרבי לקח  מהארון  כ  תיכף  והוריד  סא 
לשאלה כשיצאו   פתרון  מצא  תוספתא ושם 

שהמהרש"ם  הגה"ק  הרגיש   יעקב  רבי 
הרבי,   של  גאונותו  על  ומשתומם  מתפלא 

  אבל אצלו הדבר ידוע מכבר. 
שפעם הגיע המגיד מטריסק    ועוד סיפר 

ב זה  היה  בן  להוסיאטין,  נישואי  שמחת 
מהוס  שרגא  מרדכי  רבי  רבי  ט י הרה"ק  אטין, 

יוסף, מטריסק  ע   שלום  המגיד  נכדת  ם 
מטריסק   המגיד  הגיע  החתונה  ולשמחת 
המגיד   מלכים,  בכבוד  ונתקבל  להוסיאטין, 
אותו   שליוו  מחסידיו,  קבוצה  בראש  הגיע 
לכל מקום. היה שם חסיד שוטה אחד שלא  

שהמגיד   לסבול  היה  מתנהג  הק'  יכול 
במנהגי אדמורו"ת בהוסיאטין, ובתפלת ליל  

לע  תשב  עשה  לידו  שעבר  תנועה  ברבעת  ו 
זה   את  סיפרו  בזיון,    להרה"ק של 

את   מאד  כאב  שהוא  וכמובן  מהוסיאטין, 
ביקש   שבת  ואחרי  המגיד,  בכבוד  הפגיעה 
הרכיב   הוא  תורה,  לדין  חסיד  לאותו  לקרוא 
מיעקב',   ה'כוכב  את  הושיב  ובראשו  בי"ד 
וביקש   החתונה,  לרגל  בהוסיאטין  אז  שהיה 

המ  את  גם  בדין  י ג להזמין  נוכח  שיהיה  ד 
רבו  רה תו  ידי  על  שנתבע  שהחסיד  כמובן   .

כאשר    הגיע  רגלים,  ובפיק  ביראה  באימה, 
הציג הרבי את טענתו בפני ה'כוכב מיעקב',  
והשיב   מעשהו?  לפשר  החסיד  את  שאל 
ה'כוכב   ששמע  אחר  לומר.  מה  לו  שאין 
בסיפור   פתח  הצדדים,  שני  את  מיעקב' 

ה ראש  פעם  מינו  אוסטראה  ל  הק שבעיר 
ר  את  פיטר  וזה  הוותיק    אש חדש,  הקהל 

פ בכל  הציק  שמאז  לראש  ממשרתו,  עם 
רבי   להרה"ק  הקהל  ראש  בא  החדש.  הקהל 
ייבי וסיפר לו את הענין, אמר לו הרבי: 'הלא  
להעריך   יודע  ואינו  עני,  והוא  עשיר  הינך 
חשיבות ראש הקהל, תן לו סכום כסף מידי  
סיים   לך'.  יציק  ולא  להעריך  וידע  שבוע 

ינו הוא היות  ד  וכב מיעקב' ואמר שפסק כ' ה
זקו  ברבי,  שפגע  זה  לישועות  ואברך  ק 
והברכה  הק'  בבריאות ופרנסה, יברכו המגיד  

את   החסיד  יבין  ואז  תתקיים,  וודאי  הלא 
  טעותו, ויכאב לו מה שעשה וישוב בתשובה. 
זצ"ל מסלונים  מאטיל  רבי  הרה"ק    ספר 

בהינער אחד  לקה  וראה  - פ"א  ל"ע.  פלעט 
מעלה, ש   בחלומו  של  בבי"ד  ראה  ו   דנוהו 

אותו    שאחד מהבי"ד לימד עליו זכות וזיכה
המלצתו   את  קיבלו  הב"ד  חברי  ושאר  בדין, 
כדי   ותוך  שיבריא,  הפס"ד  ויצא  לזכותו 
הוא   בריא  שאכן  והרגיש  התעורר  חלומו 
שנים   לאחר  האדם.  כאחד  ממטתו  וקם 
פייביש   מרדכי  רבי  להרה"ק  פעם  הגיע 

שהוא האיש שלימד    ו מהוסיאטין, ומיד הכיר
עוד  ז   עליו  וזכר  מעלה,  של  בב"ד  כות 

המ הוא  שאפילו  עתה,  זה  בו  שלבוש  לבוש 
יושבו בבי"ד   בעת  אז  היה  המלבוש שלבוש 

של מעלה. הנ"ל סיפר כל זה להגבאי, ואמר  
לו הגבאי שזה כמה שנים שלא לבש הצדיק  
שרוצה   ביקש  קצר  זמן  ולפני  זה,  מלבוש 

  . א ל ללבשו שוב. והיה בעיניו לפ 
אחדמעשה  ועוד   לעצמו  ש   בעני  קנה 

ולפנ  חדשה,  טלית  ימיו  פטירתו  בערוב  י 
החדשה,   טליתו  עם  שיקברוהו  לבנו  ציוה 
אך   זה.  על  כף  בתקיעת  בנו  והבטיחו 
למעשה, הבן שהיה עני מרוד השיא אז את  
ולא   כנהוג,  לחתנו  טלית  לתת  והוצרך  בתו, 
אביו   את  קבר  אלא  הבטחתו  את  קיים 

וא  הישנה,  לעצמו    ת בטלית  לקח  החדש 
הבן  ל   ונתנו  ונחלה  ימים  עברו  לא  חתנו. 

וה חשבוהו  מאוד  וכבר  מוות  שערי  עד  גיע 
וחזר   עיניו  פקח  לפתע  אך  מינן,  בר  למת 
לילות,   כמה  כבר  לו  שזה  וסיפר,  לאיתנו, 
הלילה   בחלום  אליו  מתגלה  המנוח  שאביו 
צוואתו,   קיים  שלא  דבר  על  לדין,  ותובעו 

מתביי  שהוא  ואומר  שכל    שוטוען  ומתבזה 
לבו  לו  שי המתים  ורק  חדשים,  בטליתות  ם 

ישן   טלית  דין  יש  הופיע בבית  לפתע  נושן... 
לאביו   ואמר  מהוסיאטין  הרה"ק  מעלה  של 
וכי מה בצע לכם בזה שבנכם ימות עכשיו?  
הלא רק מחמת דוחקו עיכב הטלית לעצמו,  
ומחל. האב  ונתרצה  לו!  שתמחול    עדיף 

כשמונ  עברו  כאשר  הימים  שנים    ה ברבות 
ה נסע  זה  אך  איממאורע  ויהי  להסיאטין,  ש 

חדרו  מפתן  על  הדר    דרך  זיו  ובראותו  הק' 
לאחר   ארצה,  מתעלף  האיש  נפל  קדשו  פני 
בלבוש   שבדיוק  שנבהל  אמר,  שעוררוהו 
בזה   עתה,  בו  לבוש  שהרה"ק  הזה  וצבע 
מעלה   של  בבי"ד  אז  ג"כ  הופיע  הלבוש 
ואמר:   המשמש  ונענה  עבורו,  טוב  להמליץ 

כ  לא   ר בשזה  שהרבי  שנים  בש  ל   שמונה 
    המלבוש הזה.

דיין אלי'  ר'  ב סיפר  נחלה  :  אחת  שנה 
הבעל שחרית של הימים נוראים בהוסיאטין  

וב  שיתפלל,  משה  ר'  מדודו  נתיים  יובקשו 
וקולו   חזקה  בהצטננות  חלה  משה  ר'  אותו 
בשום   להתפלל  מסוגל  היה  ולא  הצטרד 
היתה   החסידים  דרך  ההם  ובימים  אופן, 

לימי  אלו   ם לבא  בחודש  כבר  וגם    ל,נוראים 
את  להזכיר  ונכנס  מהבאים,  היה    ו עצמ   הוא 

אדמוה"ז   שרגא  מרדכי  רבי  הרה"ק  אצל 
להתפלל,   מסוגל  שאינו  זי"ע  מהוסיאטין 
העלפן"   וועט  אייבישטער  "דער  הרבי  וענה 
ונכנס   השתפר  לא  ומצבו  ימים  עברו  וכך 
ענה   ושוב  ער"ה  של  הסליחות  לפני  שוב 

אייביש  "דער  העלפן",  ע ט הרבי  וועט  ר 
היה  נ  למחרת  ואז  החזקות  בעלי  כל  כנסו 

מצו  לר'  הרבי  וגם  תפקידו  על  אחד  לכל  ה 
היה   ולא  שחרית  תתפלל  אתה  אמר:  משה 
בספרו   אלי'  שיתפלל. ור'  הטבע  בדרך  שייך 
ואומר   השולחן  על  מקיש  תמיד  היה  זאת 

כמ  לדבר  יכול  היה  יכול  ו שהש  ו "הוא  לחן 
"ה משה  ר'  כשהחל  ומיד  ך",  למ לדבר", 

קול כדרך  ו   בחוזקה  ו נשמע  שלא  בנעימות 

שנכנסו   ר"ה  של  השני  ביום  הבעלי  הטבע. 
שר'  תפילות   אמר  הרבי  אל  התפילה  לפני 

חזר   וכך  שחרית,  ולא  מוסף  יתפלל  משה 
שהתפלל   הקדוש  ביום  עצמו  על  הדבר 

הי הקדוש  יום  במוצאי  האדם.    ו כאחד 
ושמחים   ושותים  מתאספים  החסידים 

תפ והבעלי  כו לי בצוותא,  את  הראו  חם  ות 
משה  מתשוב   מר'  ובקשו  היום,  פילות 

מסוגל   היה  לא  ושוב  קולו  את  שישמיע 
  .  ב עבר עד שהתרפאר להתפלל וזמן 

זצ"ל  קליערס  משה  רבי  הגה"צ    סיפר 
בעל דברי  ששמע מהרה"ק מהר"ש מסלונים  

הרה"ק  שמואל   אצל  היה  שפ"א  זי"ע 
שנכנס   ולפני  הסדר,  בליל  זי"ע  מהוסיאטין 

לע שיר הרה"ק  ראה  הסדר  הגבאים  כת 
הכלים  מת  עריכת  אודות  ביניהם  ווכחים 

להניחן   סדר  ובאיזה  איך  השולחן  שעל 
זהב   וכלי  כסף  כלי  שהיו  וכו',  ולסדרם 
ממינים שונים. וחשב בדעתו האם היה שוה  
איך   ולראות  לכאן  לבוא  א"ע  להטריח  לו 
הגבאים מתווכחים ביניהם. תוך כדי הויכוח  

שהרה"ק לסימן  הס  להכנס  ע  הושלך  ומד 
ותיכף נהיה שקט ונפל פחד    ר. יכת הסדלער 

כשנכנס   הרה"ק.  בבית  הנמצאים  כל  על 
הרה"ק התיישב ע"י השולחן ואחז את קצה  
הלילה   מקדושת  התרגשות  ומרוב  השולחן 
רעד כל גופו, וכל הכלים שעל השולחן נפלו  
צו   אליין  דעם  פאר  אז  בדעתו  וחשב  לארץ. 

אלעס   שוין  האט  מחזה  דעם  לוינט  ע ג זעהן 
לבד   [שבשביל  הזה  ל   זה  המראה  ראות 

טירחא   כל  שוה  היה  נורא,  מחזה  שהיה 
קליערס    שבעולם].  משה  רבי  הגה"צ  בהיות 

זי"ע    בחו"ל  שמואל  הדברי  הרה"ק  לו  אמר 
הרה"ק   של  פניו  את  לראות  שישתדל 
יראה   אליו  וכשיכנס  זי"ע,  מהוסיאטין 
ואח"כ   הרה"ק,  של  לתנועותיו  לבו  להשים 

אליו  בד י  כשיחזור  הכל  לו  ו ספר  י  רב קדוק. 
אליו.   ונסע  צדיק  של  מאמרו  קיים  משה 
ה'.   כשנכנס לחדרו דיבר עמו בעניני עבודת 
קוויטל,   לפניו  להגיש  אחד  נכנס  כך  בתוך 
ימינו,   ביד  המקטרת  את  אחז  והרה"ק 
העביר   הקוויטל  את  הלה  לפניו  וכשהגיש 
את   וקיבל  השמאלית  לידו  המקטרת  את 

מ רבי  בימינו,  בזה    ה ש הקוויטל  ראה  לא 
מס ת להדברי  וינועה  לספרו  מנת  על  ימת 

סיפר   שמואל  הדברי  לרבו  כשחזר  שמואל, 
הקוויטל   מסירת  על  ודילג  עיניו  שראו  מה 
שמואל   הדברי  בכך  והרגיש  הנ"ל,  של 
ושאלו ע"כ, ואמר לו תדע לך שאצל הרה"ק  
מידו   המקטרת  את  להעביר  מהוסיאטין 
הדבר   עליו  קשה  השמאלית  לידו  הימנית 

לך ת ו י שקשה  ממה  ישראל  מאלהגיע    ר  רץ 
  לכאן... 

זצ"ל   זלאטיפולער  לייב  רבי  היה  הרה"צ 
א גיהויבינער איד, יהודי השמח בחלקו הגם  
היה   הוא  כל.  אין  ולרש  מרוד  עני  שהיה 
פעם   זי"ע.  מהוסיאטין  הרה"ק  של  מאנשיו 

 י



אחת הלך לטבול במקוה, בחוץ שרר קור עז  
ה  ו קוהמקוה היה קפוא מרוב קור, לאחר המ

ק  לשתות  חם  רצה  הצינה  לה פה  את  פיג 
את   לחמם  במה  לו  היה  לא  עניותו  ומרוב 
המים, בתוך כך פגשו רבי מרדכי אוריטשער  
איהר?   מאכט  וואס  לייב  רבי  ושאלו:  ז"ל 

קו  השם,  ברוך  תאמר  ו השיבו  ואם  ה',  אל  ה 
וית, ת"ל חזק ויאמץ לבך וגו', וא"ת עד  ו שק

מעת ה'  אל  ישראל  יחל  ת"ל  נייחל,    ה מתי 
ולרקד בהתלהבות,    זז חיל לפועד עולם, והת

אדמות.  עלי  המאושר  היה  היה  פעם    כאילו 
הלילה   בחצות  בהוסיאטין  הנ"ל  לייב  רבי 
והחל   ידיו,  את  נטל  ממטתו,  לייב  ר'  קם 
ריקוד   לרקוד  ראיתם  מה  ושאלוהו  לרקוד. 
והנה   חלמתי  והשיב,  הלילה,  באמצע  זה 
בביתי,  נמצא  ואני  ששי,  ליל  הוא  הלילה 

בת, ואני אנה  ש  ן צרכי ת אין כל להכי י בוב
ולברוח  לקום  יכול  הייתי  לו  בא,  אני 
להוסיאטין שלא לראות את המצוקה מול  
עיני הייתי עושה זאת, בתוך כך הקיצותי 
בהוסיאטין  נמצא  אני  שאכן  וראיתי 
התחלתי   ולכן  מאד  מאד  ע"כ  ושמחתי 

  לרקוד... 
סיגעל    החסיד הרב    ר סיפ צבי    ז"ל ר' 

  זצ"ל סיפר לו, ששמע  ן עשהרה"ק מסקול
ר  הרה"ק  שבימי  זצ"ל  מרדכי   בי מאביו 

מהוסיאטין   אחד    זי"עשרגא  עשיר  הי' 
פרוטה   אפילו  נתן  ולא  מאוד  קמצן  שהי' 
איש   לביתו  נכנס  אחת  פעם  איש.  לשום 
וביקש  מאד  רעב  שהי'  אחד  עני 
לאכול,  מה  דבר  לו  שיתנו  מהמשרתים 

יודע   אתה  אין  וכי  לו,  שהבעה"ב  ואמרו 
ביני  י אשלנו   כלום.  נותן  נכנס  לבנו  יני 

אחזו  בביתו,  עני  וכשראה  הבית,  הבעל 
לחוץ, ומגודל הרעבון    ו בידו ורצה להשליכ

  והבהלה נפל העני רח"ל ונסתלק. 
ורעדה  פחד  הבית  בעל  נתמלא  ,  אז 

הארץ   על  כן  גם  נפל  הפחד  ומגודל 
ועומד   העליון  בעולם  והוא  חלם  ונרדם. 

ני שמע י במעלה, ביני ל  לפני בית דין של
שהרה נכנס,   "קשאומרים  מהוסיאטין 

הרה"ק נכנס ונתיישב על מקומו והתחיל  
עליך   נגזר  עשית,  מה  עליו,  לצעוק 
והתחנן   בכה  והוא  העולם,  מן  שתסתלק 

שישאר בחיים, והבטיח שיפרנס    ו על נפש
לא,   לו,  אמר  הרה"ק  אמנם  האלמנה.  את 
לבכות  המשיך  והוא  נפש,  תחת  נפש 

בחיי ולהתח שישאר  שלבסוף   , ם נן  עד 
הרה בתנאי    "ק נעתר  אבל  לבקשתו, 

יקיים  ואילך  ומכאן  דרכו  את  שישנה 
  מצות נתינת צדקה כראוי. 

משנתו  כשנתעורר  החליט   תיכף 
שהי'   מהוסיאטין  להרה"ק  לנסוע  בדעתו 
ובכל  לעיר  מעיר  ונסע  משם,  רב  במרחק 
מקום שהגיע שאל על עיר הוסיאטין, עד  

גר    ה פ יאטין ושאל אי שלבסוף הגיע להוס
שמ כשהגיע  ליכנס  ה  הרבי,  שרוצה  אמר 

אפשר  שאי  הגבאים  לו  אמרו  להרבי, 
הרשוהו   לבסוף  אופן,  בכל  תיכף.  ליכנס 
בהרה"ק   הכיר  כשנכנס  תיכף  ליכנס, 
בעולם   אותו  שראה  הצדיק  הוא  שהוא 
כשנתעורר   אתר.  על  ונתעלף  העליון, 
מה   כל  על  בדיוק  הרה"ק  חזר  מעלפונו 

בעו  לו  העליון.  שאמר  ה'כוכב  ק  "גההלם 
הגה"ק  ר  סיפ   מיעקב'  את  פגש  שפעם 

קראקא,   של  רבה  סופר,  שמעון  רבי 
ודיברו על גדלותו של הרה"ק רבי מרדכי  
הרה"ק   של  בנו  זי"ע,  מהוסיאטין  שרגא 
רוח   על  לדבר  השיחה  והגיעה  מרוז'ין, 

רבי  הגה"ק  הקודש שראו אצלו, אמר לו  
שמעון שבחז"ל איתא על הפסוק: "ותהי 

ח נושאת  רואיה"  ב ן  אסתר  כל    –עיני 
והסביר  מו כח ולמשא",  לטעינה  וגמל  ר 

ראו   חן  להן  שהיה  הבנות  שהכוונה שכל 
אולי הוא יעזור להן   בחן זה מעלה, שכן 
היה   אסתר   אצל  אבל  למלכה,  להבחר 
להנשא   רצתה  לא  שכן  למשא,  החן 

מהוסיא הרבי  אצל  גם  הרוח  למלך,  טין 
מעונין   אינו  שכן  למשא  לו  היה  הקודש 

  בה.
נח  רנ"ד תת  בשנ הספירה    לה בימי 

מפורסם   פרופסור  במיוחד  הביאו  מאד, 
הרופאים   לאחד  ידוע  שהיה  מקראקא 
אך   בגאליציה,  והמפורסמים  הגדולים 
לא עלה בידו למצוא מזור לחולי יומיים  
אשר   למקורבים  אמר  פטירתו  לפני 

לשרתו:   מטתו  ליד  אל  עמדו  "מעתה 
דבר כי לא אשיב עוד,  ישאלני שום איש  

  חפוץ אומר ברמיזה". אר  ואת אש
הלילותב מטתו    אחד  ליד  כשישבו 

מקאפיטשניץ ובנו  רבי יצחק מאיר  חתנו  
שהתפרסם   בענין  ושוחחו  ישראל,  רבי 
אז בשם החזאים שצפויה התנגשות בין  
אומרים   והחוקרים  לכת  כוכבי  שני 

ח זה  ע"י  גדולו שיגרם  כדי    .רבן  תוך 
במה   קדשו:  בפה  אדה"ז  שאל  דיבורם 

עוסקים,  על  שה  אתם  שמדברים  לו  יבו 
מה  ופ ת וכי  ואמר:  נענה  הזו,  הטבע  עת 

עשה   אריסטו  הללו,  החוקרים  יודעים 
מסוים   שכוכב  להוכיח  שנים  של  מחקר 
לו   היה  אח"כ  למערב,  ממזרח  הולך 
תלמיד שהפריך את דבריו והוכיח להיפך  

למזר ממערב  הוא  והאמת  שהמסלול  ח, 
הדור   צדיק  היה  אריסטו  שבזמן  היא 

בהנהג הכוכב  מה  שנהג  ומסלול  סוימת 
אחר  הי  צדיק  היה  אח"כ  זו,  בדרך  ה 

גם   שינה  ולכן  שונה  בהנהגה  שנהג 
הדבור   היה  זה  מסלולו,  את  הכוכב 

  האחרון ששמעו ממנו.  
התעמק   ומיד  דבר,  יסף  לא  ויותר 
כמנהגו   עצומה  בדביקות  במחשבותיו 

השו  עריכת  את  בעת  לעצמו  ופיזם  לחן 
הפרופ  שולחנו,  על  שר  שהיה    ר סו הניגון 

במיוחד   כאמור  נכנס  מק שבא  ראקא 

אליו ורצה להפרד ממנו, אך כאשר ראה  
והתפשטות   דבקות  המלאה  צורתו 
כל   אליו,  לגשת  העז  לא  הגשמיות, 

בדביקות ובזה הכין את    התנהגותו היתה
    עצמו ליום שכולו שבת, זי"ע ועכ"י.

ר  אדמו"ר  מהוסיאטין  סיפר  יצחק  בי 
של    זצ"ל  מחלתו  נסעו    רבינו דבימי 

הרב ו מיב  בנותיו,  שתי  גיטל  ני חד  מרת  ת 
יצחק   רבי  הרה"ק  (אשת  מקאפישניץ 
מרת   והרבנית  מקאפישניץ)  זי"ע  מאיר 
הרה"ק   (אשת  טשערנאוויץ  מבאיאן  חוה 
מבאיאן   זי"ע  פרידמאן  נחום  מנחם  רבי 

רבי    ז האדה"   רבינו טשערנאוויץ) אל דודם  
משה   וביקשוהו  דוד  זי"ע  מטשרטקוב 

אביהם   על  רחמים  ו  יאח   - שיעורר 
שי  עבורו  חיים  וס ושיעתיר  שנות  לו  יפו 

הרה"ק   וכשמוע  הבריאות,  שלימות  מתוך 
מטשרטקוב מצבו של אחיו הק' אמר להן  

  יבוא לבקרו. שיחזרו להוסיאטין וגם הוא  
להוסיאטין  בבואו  לסייר    ויהי  ביקש 

אחיו,   של  הק'  בחן  בדירתו  הילוכו  ובדרך 
ויתבונן היטב בחדרי הבית ובכל פינותיהם  

את    ראש וכל   ואף  בהם,  לית  הט נמצא 
אח"כ   ורק  היטב,  בחן  אחיו  של  ותפילין 
ימים   כמה  כעבור  אחיו.  את  לבקר  נכנס 
משם   נסע  מטשארטקוב  שהרה"ק  אחרי 
התגברה ביותר מחלתו, ונסעו שתי בנותיו  
פעם שנית אל דודם מטשארטקוב וגוללו  
ויען   אביהם,  של  החמור  מצבו  את  לפניו 

"ביקר זי"ע:  הק'  דודם  עתה    תי להם  זה 
  ו ועברתי ובדקתי בכל בית  ק'אצל אביכן ה

ובכל כליו ולא מצאתי שום שמץ של דבר  
שאוכל לתלות    - ולו אפילו קל שבקלים    - 

מדת   ולתלות  קצת  לקטרוג  הגורם  בזה 
אינו   בעצמו  שהוא  משמע  וא"כ  הדין, 

  .  ר בזה העולם" רואה להישאר יות 
שוואגר  דוד'יא  רבי  זכה    הגה"ח  (הוא 

ק  ה שנים בצלו של הס" מ כ   עוד להסתופף
שחלה הרה"ק רבי מרדכי  כ ,  סיפר   מרוז'ין)  

הספירה   (בימי  מהוסיאטין  זי"ע  פייביש 
בו,   נסתלק  אשר  בחולי  תרנ"ד)  שנת 
במשך כל ימי מחלתו הקשה לא חלץ בנו  
בעת   מנעליו  את  זי"ע  ישראל  רבי  הרה"ק 

והשתתפות  ש  צער  מרוב  לנוח,  נשכב 
הק'  אביו  ויסורי  חזרו    שרכא אבל    . בצערו 

מהוסיאטין זי"ע, ובנו    "ק מהלויתו של הרה
לחלוץ   החל  זי"ע  ישראל  רבי  הרה"ק 
בלש"ק:   אמר  האבלות,  כדיני  מנעליו 
כשלמעלה   המנעלים  לחלוץ  אפשר  האיך 
נשמתו   מעליית  גדולה  שמחה  כעת  שורה 

  של אבי הק'.  
  הק' מאמרותיו                 

אלי  תצעק  ה'  שאל  .  מה  אמר  מה 
מצאנו   איפה  אלי  תצעק  מה  למשה 

צע יהודי   ק,שמשה  מברך  צדיק  אם  אלא 
שה' יעזור לך, נעשה רעש בכל העולמות  
את   וראו  התיצבו  קודם  אמר  ומשה 

 יא 



ישועת ה', ונעשה מזה רעש,  
וזה אמר אליו ה' מה תצעק  

  יל זצ"ל יוסף ענג  גה"קהאלי.  
לשאלה  םפעענה    הגה"ק , 

מדוע   זצ"ל  אריק  מאיר  רבי 
למעשה הלכה  פוסק   אינו 
אנכי"   הוראה  .  "מיראי 

לו  לש סיפר  הדברים,  מע 
אצל   שהיה  מעשה  הגר"מ, 
זצ"ל,   מהוסיאטין  הרה"ק 
לפני   לרדת  לאחד  שכיבדו 
התיבה, והלה סירב ולא רצה 
ללכת. לשאלת הרה"ק מדוע  

כי מתיירא   שיסרב, ענה האי
לפנלה טוב  י  תפלל  העמוד. 

אמ להתפלל.  טוב,  הדרך  זהו  הרה"ק,  לו  ושמור  ר  זכור 
ע בנו  י"חמיה מביכוב זנ  מסופר שהרה"ק רבי   בדיבור אחד 

היה מרבה לנסוע אל    זי"ע של היהודי הקדוש מפשיסחא  
זי מרוז'ין  הקודש "הס"ק  מן  שיצא  שאחר  מנהגו  והיה    ע, 

היה הולך אל בניו הק' של 
כנס אל ע, ופ"א נ"זי  קהס"

אדמוה" ה"ה  הצעיר,  ז בנו 
ע, שהיה אז "מהוסיאטין זי

וחכים   עשר יניק  בגיל 
לו  שיפסוק  הימנו   וביקש 

טבא. פ במימרא  סוקו 
דאיתא   אהא  לו  ואמר 

  בגמ' (ר"ה כז.) 
בדיבור  " ושמור  זכור 

", שזהו על זה אחד נאמרו
הדרך, זכור ושמור בדיבור,  

אדם נאמרו,    חדא שיזכור 
שהו   וישמור דיבור  א  בכל 

מפיו   ענייןמוציא   את 
    . היינו יחידו של עולם ב"ה, ע"כ, דאחד

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן 
  : ותור מק
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ָ  כ  ל  ּ ִ   ה ז  ה יר     ָּ  ַ ְּ ב       צ ו ת  ֹ  מ   ְ  ִ א"    ָ   מו ר   ֹ ש      ד   ק  ׁ מ   ָּ  ְ ִ ר "     ו מ  ֵ  ו ש    ֹ ׁ ִ   פ יו ְ   ו נו      ֹ   ֹ ו ל ש  ׁ ב  ר  ּ ְ  ל  ד  ֵּ  מ    ַ ְּ  ִ ת    ע  ַ  ב  ש    ְ ׁ  ִּ ַ ה      ל  ה   פ  ָּ  ת    ִ ת ,   ְּ  יא  ר  ַ  ו ק     ִ ה  ּ ְ ו ר  ָ   ה ת   ֹ ּ ַ א   ּ ֵ   ו ב ין     ָ   ג ב ר  א  ַ  ְ ָ   ל ג ב ר  ְ  ַ ו ם  ְ ׁ ּ  ב  ש   ְּ ב ו ר    ּ ּ  ד    ִּ כ רו  ,    ָ  ֹ ש    ְׂ ב  ה     ֵּ  ה ר    ְ ַ    
או ד  ֹ   מ   ְ ח ,    ב ט  ָ  ו מ   ְ ֻ י  ז כ  ה   ֹ לו     ּ  ֶ  ש   ּ   ְ ִּ ֶ ׁ כ  ת     ַ  ב  ב ר  ּ   ְ ִ ְּ ם     ֵ  ה ש    ּׁ  ַ ה     ו ע  ָ  ב  יש   ּ ׁ   ִּ ה    מ  ָ  ו נ ח   ָ   ֶ ה, ְ  נ ס  ר  ָ  ָ  פ   ְ ַ ָ ָ  ו כ ל כ  ל ה    ּ  ְ ַ ר , ְ   ֶ  ע ש    ֹ ֹ   ו כ בו ד     ָ ָ  כ  ל  ְ   ּ ים     ִ   ה י  מ   ָּ ַ פ ר [     .   ֶ  ס  ֹ   כ  בו ד   ֵ   ְ ֵּ   ב  ית   ּ ַ ה     ם   ֵ  ש    ּׁ ם   ֵ  ב  ש   ׁ  ְּ     פ ֵ  ה ח   ָ  ֶ י  ים   ַ ִּ   ח     ] זי"ע   

ז"ל   יהושע העשיל"ח ר' בת הרה ע"ה  מלכה פארגעס מרת  האשה החשובה  לעלוי נשמת
 אשליט" לוי פארגעסחתנה הרה"ג ר' הונצחה ע"י נפטרה כ"ד אייר תשס"ו 

   שליט"א  צבי זאב דירנפלד ר'להרה"ח   מזלא טבא וגדיא יאה
  ראש ישיבת תורה ואמונה   שליט"א  שלום דירנפלדהרה"ג ר'   חשוב ולאביו ה

  שליט"א   מרדכי שרגא לפקובי 'הרב החסיד ר  לחותנו החשובו
   תחי'  הכלה החשובה נכדתם  - תולרגל ארוסי ב 

    ני"ו  אפרים שמואל זלמן  הבה"ח המופלג בתוי"ש עב"ג 

  שליט"א   ר ערגעיצחק שלמה ב  ר' הרב החסידבן 
  שליט"א  בערגערימין הלל בנהרב החסיד ר'  החתן ני"ו של ולהסבים החשובים

  א "שליט   אסגרישכר דוב והרב החסיד ר' 
  יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד  

  לאוריוש"ט אמן   מתוך בריות גופא ונהורא מעליא   ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה

  ן הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע בזי"ע  מזאוולין לכבוד יומא דהילולא דהרה"ק רבי שמואל אליהו 
 זר טאב שליט"אע "ק ר' שאול ידידי' אלהונצח ע"י נינו הרב הבנשנלב"ע כ"ו אייר תרמ"ח 

ישועת ה', ונעשה מזה רעש,  
וזה אמר אליו ה' מה תצעק  

  יל זצ"ל יוסף ענג  גה"קהאלי.  
לשאלה  םפעענה    הגה"ק , 

מדוע   זצ"ל  אריק  מאיר  רבי 
למעשה הלכה  פוסק   אינו 
אנכי"   הוראה  .  "מיראי 

לו  לש סיפר  הדברים,  מע 
אצל   שהיה  מעשה  הגר"מ, 
זצ"ל,   מהוסיאטין  הרה"ק 
לפני   לרדת  לאחד  שכיבדו 
התיבה, והלה סירב ולא רצה 
ללכת. לשאלת הרה"ק מדוע  

כי מתיירא   שיסרב, ענה האי
לפנלה טוב  י  תפלל  העמוד. 

אמ להתפלל.  טוב,  הדרך  זהו  הרה"ק,  לו  ושמור  ר  זכור 
ע בנו  י"חמיה מביכוב זנ  מסופר שהרה"ק רבי   בדיבור אחד 

היה מרבה לנסוע אל    זי"ע של היהודי הקדוש מפשיסחא  
זי מרוז'ין  הקודש "הס"ק  מן  שיצא  שאחר  מנהגו  והיה    ע, 

היה הולך אל בניו הק' של 
כנס אל ע, ופ"א נ"זי  קהס"

אדמוה" ה"ה  הצעיר,  ז בנו 
ע, שהיה אז "מהוסיאטין זי

וחכים   עשר יניק  בגיל 
לו  שיפסוק  הימנו   וביקש 

טבא. פ במימרא  סוקו 
דאיתא   אהא  לו  ואמר 

  בגמ' (ר"ה כז.) 
בדיבור  " ושמור  זכור 

", שזהו על זה אחד נאמרו
הדרך, זכור ושמור בדיבור,  

אדם נאמרו,    חדא שיזכור 
שהו   וישמור דיבור  א  בכל 

מפיו   ענייןמוציא   את 
    . היינו יחידו של עולם ב"ה, ע"כ, דאחד

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן 
  : ותור מק

  "אתבונןמזקנים ""מאמר מרדכי" "שיח יצחק" " אהלי יעקב" 
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ז"ל   יהושע העשיל"ח ר' בת הרה ע"ה  מלכה פארגעס מרת  האשה החשובה  לעלוי נשמת
 אשליט" לוי פארגעסחתנה הרה"ג ר' הונצחה ע"י נפטרה כ"ד אייר תשס"ו 

   שליט"א  צבי זאב דירנפלד ר'להרה"ח   מזלא טבא וגדיא יאה
  ראש ישיבת תורה ואמונה   שליט"א  שלום דירנפלדהרה"ג ר'   חשוב ולאביו ה

  שליט"א   מרדכי שרגא לפקובי 'הרב החסיד ר  לחותנו החשובו
   תחי'  הכלה החשובה נכדתם  - תולרגל ארוסי ב 

    ני"ו  אפרים שמואל זלמן  הבה"ח המופלג בתוי"ש עב"ג 

  שליט"א   ר ערגעיצחק שלמה ב  ר' הרב החסידבן 
  שליט"א  בערגערימין הלל בנהרב החסיד ר'  החתן ני"ו של ולהסבים החשובים

  א "שליט   אסגרישכר דוב והרב החסיד ר' 
  יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד  

  לאוריוש"ט אמן   מתוך בריות גופא ונהורא מעליא   ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה

  ן הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע בזי"ע  מזאוולין לכבוד יומא דהילולא דהרה"ק רבי שמואל אליהו 
 זר טאב שליט"אע "ק ר' שאול ידידי' אלהונצח ע"י נינו הרב הבנשנלב"ע כ"ו אייר תרמ"ח 

 לעילוי נשמת הרבני הנגיד המפואר הנעלה והנכבד רוצו"ח הרבה פעלים לתורה וחסידות 
מוקיר רבנן ותלמידיהון

הרב מאיר זאיאנץ ז"ל בן הגה"ח רבי  שמחה יצחק ז"ל
מסאן פאלו-ברזיל 

    נלב"ע בעש"ק ג' סיון תשפ"א                הונצח ע"י בניו החשובים והנעלים שיחיו

לעילוי נשמתלעילוי נשמת לעילוי נשמתלעילוי נשמת לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת לעילוי נשמתלעילוי נשמת
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הרה"ח ר' דוד יוסף אונגר ז"ל
בן הרה"ח  ר' אברהם יהודה ז"ל

ולע"נ זוגתו האשה החשובה
מרת רבקה ע"ה

בת הרה"ח ר' יוסף ז"ל
תנצב"ה

הרה"ג
ר' יצחק דוד פריעדמאן ז"ל

בן הרה"ח  ר' חיים יחזקאל ז"ל
וזוגתו האשה החשובה

מרת רחל ע"ה
בת הרה"ח ר' שלמה ז"ל

הרב החסיד ר' אברהם יעקב ז"ל
מאשקאוויטש בן הרה"ח  ר' נפתלי ז"ל

 ולע"נ זוגתו האשה החשובה
מרת רבקה לאה ע"ה

בת הרה"ח ר' יואל צבי ז"ל
הונצח ע"י המשפחה החשובה שיחיו

הרה"ג ר' פנחס מאיר גאנצפריד ז"ל 
 בן הרב החסיד

ר' אליעזר דוד ז"ל 
נלב"ע י"ד כסלו תשע"ד

הונצח ע"י משפחתו החשובה שיחיו 

הרה"ח ר' צבי אליהו
שטראוס ז"ל 

בן הרה"ח ר' ליפא יו"ט ז"ל  

נלב"ע י"ח טבת תשע"ד
תנצב"ה

הרה"ח ר' מנחם מנדל ז"ל  
בן הרה"ח ר' ישראל וועטנשטיין ז"ל  

נלב"ע כ"ז אדר תשע"ג
הונצח ע"י בנו 

הרה"ג ר' אהרן אליהו וועטנשטיין שליט"א 
דומ"ץ דקהילתינו הק' גבעת זאב

הרה"ח ר' ישראל חיים ז"ל
בן הרה"ח  ר' דוד רובינשטיין ז"ל 

ולע"נ זוגתו האשה החשובה
מרת צפורה מרים ע"ה

בת הרה"ח ר' מנחם הלל ז"ל
תנצב"ה

הרה"ג ר' יהודה זיגלמן ז"ל
בן הרה"ח ר' נחמן ז"ל

וזוגתו האשה החשובה מרת אסתר ע"ה
בת הרה"ח ר' משה יהודה ז"ל

הונצחו ע"י בנם
הרה"ח  ר' ישראל זיגלמן  שליט"א

הגה"ח ר' ישכר דוב יעקובוביץ ז"ל 
 בהגה"צ גאב"ד וואדקערט

רבי שמעון יחזקאל זצוק"ל
ולע"נ הרה"ח  ר' אליעזר צבי ז"ל

בן הרה"ח ר' נתן בנימין ז"ל
 ולע"נ האשה החשובה מרת הענדיל ע"ה 

בת הרה"ח ר' יוסף מאיר ז"ל

 העסקן המפו' הרב החסיד 
ר' יואל בן ציון פרקש ז"ל

בן הרב החסיד ר' צבי ז"ל
נלב"ע ט' אדר תש"פ

הונצח ע"י משפחתו החשובה שיחיו
תנצב"ה

 הרב החסיד המפו' ר' פרץ שטראסבורג ז"ל 
בן הרה"ח ר' יחזקאל ז"ל 

וזוגתו האשה החשובה מרת יהודית ע"ה 
בת החבר ר' יוסף ז"ל 

הונצח ע"י בנו הנדיב הנכבד 
הרה"ח ר' יוסף שטראסבורג שליט"א

 הרה"ג ר' יהונתן בנימין קליין ז"ל 
בן הגה"ח ר' ישראל ז"ל

נלב"ע ביום שב"ק ו' שבט תשפ"ב 
תנצב"ה

האשה החשובה
מרת רבקה פיגלא איגל ע"ה

בת הגה"ח
ר' שמחה בונם בוים ז"ל

הונצחה ע"י משפחתה החשובה שיחיו
תנצב"ה

הרה"ח המפ' ר' מנחם אליעזר אסטרייכער ז"ל 
בן הרה"ח ר' יצחק שמעון ז"ל

וזוגתו האשה החשובה
מרת מלכה אסטרייכער ע"ה

בת הרה"ח ר' יחזקאל שרגא ז"ל
הונצחו ע"י משפחתה החשובה שיחיו

הרה"ח ר' יצחק ישראל העכט ז"ל  
בן הרה"ח ר' אברהם ז"ל  

נלב"ע י"ד שבט תשנ"ו
וזוג' האשה החשובה מרת נחמה העכט ע"ה

בת הרה"ח ר' ירמיהו אהרן ז"ל
נפטרה כ' אדר א' תשע"ו

הרב החסדיר המפו'
 ר' מנחם שמואל חיים ז"ל

בן הרה"ח ר' אפרים ז"ל
וזוג' האשה החשובה מרת יוטל פריעדמאן ע"ה 

בת הרה"ח ר' משה יוסף ז"ל
הונצחו ע"י המשפחה החשובה שיחיו

האשה החשובה
מרת מלכה ע"ה בת שיבדלחט"א 

הרה"ח ר' יהודה שליט"א 
נלבע"ה ל' ניסן תשע"ז 

הונצח ע"י אביה הרה"ח 
ר' יהודה איינהורן שליט"א

האשה החשובה
מרת גיטל עלקא ע"ה
בת הרה"ח ר' יוסף ז"ל

נפטרה ב' אייר תשע"ח
תנצב"ה

הונצחה ע"י משפחתה החשובה שיחיו 

הרה"ח ר' יחיאל אויש ז"ל 
בן הרה"ח ר' בנימין זאב צבי ז"ל  

נלב"ע י"ב תשרי תשס"ו תנצב"ה
וזוגתו האשה החשובה 

מרת שפרה ע"ה 
בת הרה"ח ר' יוסף שאול ז"ל

 הרה"ג ר' אברהם אליהו איינהורן ז"ל 
בן הרה"ח ר' שלמה יוסף הכהן ז"ל 
וזוגתו האשה החשובה מרת נחמה ע"ה

בת הרה"ח ר' אליהו ז"ל

הונצחו ע"י משפחתו החשובה שיחיו

מזלא טבא וגדיא יאה לבנינו-אחינו-גיסנו היקר 

הרה"ח ר' שמחה בונם רובינשטיין שליט"א 
לרגל ארוסי בתו הכלה החשובה תחי' 

עב"ג הבה"ח המופלג בתוי"ש יחזקאל ני"ו 

בן הרה"ח ר' אברהם יוסף  פרסטר שליט"א 

ולסבים החשובים של החתן ני"ו הרה"ח ר' ישראל פרסטר שליט"א 
והרה"ח ר' הלל ברוך פרסטר שליט"א והרה"ח ר' שמואל קליין שליט"א

יה"ר שהזיווג יעלה יפה לשם ולתפארת ולתהלה דורות ישרים מבורכים 
בבנין עדי עד ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת ותענוג דקדושה 

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאויוש"ט אמן        

המברכים באה"ר ההורים האחים והגיסים לבית רובינשטיין


