
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ואתחנן אל ה' בעת ההוא. (ג, כג) 
לאמר דמשיחא  עקבותא  הוא  נוקבא  לשון  ההיא  בעת  ואתחנן   פשוט 
להתאמץ  צריכין  אז  [אשר  חנון  של  זאת  מדרגה  ומקובל  אהוב  להיות 
ביותר בתפלה] דהיינו בעת עקבתא דמשיחא יתחזקו להתפלל אל השי"ת  
ובזה יהיה להם כח לפעול הישועה (וכדאיתא במדרש על פנה אל תפלת  
הערער כו' ולא בזה את תפלתם תכתב זאת לדור אחרון שאין להם אלא  

הר מרא דרגלאין בזכות זה יבא משיח ב"ב) [דהיינו תפלה בלבד וכן בזו
בעת עקבתא דמשיחא יתחזקו להתפלל אל השי"ת ובזה יהיה להם כח  
לפעול הישועה] דאל"כ הפסוק בפני עצמו אין לו פירוש וכן י"ל לאמר  
שהוא לשון אהבה וחטיבה כנ"ל פי' להיות אהבה בין בני אדם (כאן חסר  

  (דברי אמת)   הבה בין קב"ה וכנסת ישראל  איזה תיבות) וכן לאמר להיות א 
  ואתחנן אל ה' בעת ההוא. (ג, כג) 

ולא אמר באיזה עת, כנ"ל שקאי על כל עת ועת. י"ל שלמד אותנו בזה, שלא  
יאמר האדם, עתה אין לי מוח כראוי לתפילה, ולא אתפלל עתה, רק לכשאפנה  

של   ההוא  העת  לפי  תתפלל  ועת  עת  בכל  רק  וכנכון,  כראוי  עכשיו,  אתפלל 
יהיה העת איזה עת שיהיה, וז"ש (דברים ד, כט) ובקשתם "משם" את ה' אלקיך  
ומצאת, שאמר גם כן סתם "משם", ולא אמר באיזה מקום וזמן, רק הפירוש  
כי   ומצאת  אלקיך  ה'  את  תדרוש  שם,  שאתה  ומקום  מקום  מכל  "משם", 

ת לפתוח  תדרשנו וגו'. א"י שמשה רבינו ביקש ופתח שערי תפילה בתפילתו זא 
כל שערי תשובה בכל עת, ובאמת נתקבלה תפילתו, כמו שנאמר  

, שכל מיני  וביקש בעת ההוא לאמרעלה ראש הפסגה וגו',  
תפילות שיתפללו ישראל בכל עת ובכל שעה, כלל  

בתפילתו, וז"ש בעת ההוא, ולא אמר באיזה עת,  
בהעולם,   להאמר  עתיד  שיהיה  מה  כל  לאמר, 

זא  בתפילתי  נכלל  יהיה  ואתחנן  הכל  א"י  ת. 
משה   התפלל  לאמר.  ההוא  בעת  ה'  אל 
שיוכלו ישראל להתפלל כראוי בכל עת ועת,  
כראוי,   לומר  התפילה  יוכלו  בגלות,  ואפילו 
ולכן אמר בעת ההוא, ולא אמר באיזה עת,  
כי קאי על כל עת ועת, שביקש משה שבכל  
יהיה   ומה  כראוי,  התפילה  לאמר,  עת, 

צער   על  החלות",  "אתה  השכינה  התפילה, 
כביכול, על דרך ואין חולה מכם עלי (ש"א כב,  

  (זרע קודש)                                                 ח). 
  

פירש רש"י    ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר. (ג, כג)
דאין ואתחנן אלא לשון של מתנת חנם. ונראה דהטעם 

מצינו אצל אברהם שנאמר לו (בראשית   שמשה רבינו ביקש מתנת חנם, דהנה 
טו, א) 'אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד', ואי' במדרש (והובא  
שם ברש"י) דאחר שנעשה לו נס זה שהרג את המלכים, והיה דואג ואומר שמא  
'שכרך   אברם',  תירא  'אל  המקום  לו  אמר  לכן  צדקותי,  כל  על  שכר  קיבלתי 

שה רבינו דעד הנה סמך על שכרו וסבר דמחמת  הרבה מאד'. כמו"כ י"ל על מ 
כן יכנס לארץ, אך לאחר שכבש את סיחון ועוג בהשגחה מיוחדת, כמו שנאמר  
(לעיל ב, כה) 'היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים  
אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך'. ולאחר שזכה לכך, נתיירא משה שמא  

ולכן ביקש רק מתנת חנם. השיבו הקב"ה 'רב לך', אל תירא    קיבל כבר את שכרו
עדין לא איבדת את שכרך ושכרך הרבה מאד, אלא אעפ"כ 'אל תוסף דבר אלי  

  (אמרי שפר)                        שראל.   י עוד בדבר הזה' כי אינך יכול להכנס לארץ  
    ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר. (ג, כג)

לארץ   להיכנס  בתפילה  והפציר  הרבה  משה  רק  מדוע  התקשו:  המפרשים 
יזכה   שלא  נגזר  עליו  שאף  ה',  קדוש  אהרן  כן  שעשה  מצאנו  ולא  ישראל, 
להיכנס לארץ ישראל? ונראה טעם לשבח מדוע אהרן לא התפלל: לפי שראה  
שתתגלגל נשמתו בעזרא, בסוד "אהרן הכהן הראש... הוא עזרא עלה מבבל"  

ז,   בארץ  -ה (עזרא  התלויות  המצוות  את  לקיים  אז  יוכל  אהרן  כן  ואם  ו), 
כשיתעבר בעזרא, אבל משה לא יכול היה עוד להתגלגל, כי כבר היה גלגול  

  י"ג מנ"א שצ"ג) -(מגלה עמוקות אופן כח שמ"ה .  שלישי (כנרמז 'מש"ה'  משה, שת, הבל)

  ואתחנן אל ה'. (ג, כג) 
ליכנס  " משה  נתאווה  מה  מפני  שמלאי:  ר'  דרש 

או   צריך?  הוא  מפריה  לאכול  וכי  לארץ 
אמר   כך  אלא  צריך?  הוא  מטובה  לשבוע 
ואין   ישראל  נצטוו  מצוות  הרבה  משה: 

אכנס    –מתקיימין אלא בארץ ישראל  
על   כולו  שיתקיימו  כדי  לארץ  אני 
הגמרא   שאלת  יד.).  (סוטה  ידי" 

לאכו  "וכי  במקום  תלמוד,  ל  צריכה 
היה   הראוי  מן  צריך",  הוא  מפריה 
לכאורה להקשות "וכי לאכול מפריה  
הוא   מפריה  לאכול  רצון  שכן  רצה". 
מהו   הדעת,  על  להעלות  שניתן  דבר 
המקום לחשוב שיצטרך לאכול מפריה?  
ולשבוע   מפריה  "לאכול  הלשון  כפל  גם 

דרשני. אומר  פי   מטובה"  על  יובנו    הדברים 
בתורה    רות  המוזכ    דברי הרמב"ם שכל הברכות 

  
    

  לכבוד
  יומא דהילולא  

  של רשכבה"ג כ"ק 
  זי"ע ועכי"אמבעלזא אהרן מרן רבי  

 זי"ע   דוב מבעלזאישכר בן כ"ק מרן רבי 
  נלב"ע כ"א מנחם אב תשי"ז 

  הונצח ע"י הנדיב הנכבד הנגיד 
 הרב אברהם צבי רייז שליט"א 

 ברוקלין 

  לעילוי נשמת כבו"ק מרן רבי ישראל משה זצוק"ל בעל ה"עטרת ישראל"
  בן כבו"ק מרן רבי אברהם יעקב זצוק"ל בעל "עקבי אבירים" מסאדיגורה 

  נלב"ע כ"א מנחם אב תש"פ  

  הונצח ע"י הרה"ג ר' יצחק זאב הלוי שליט"א  

  ר"ת  בעלזא   מוצ"ש  הדה"נ   
  8:42  8:20  8:04  6:50  ירושלים 
  8:40  8:18  8:06  7:06  בני ברק
  8:43  8:21  8:07  6:58  חיפה

  8:40  8:18  8:06  7:06  אשדוד
  8:41  8:19  8:05  6:49  בית שמש
  8:41  8:19  8:05  7:07  קרית גת
  8:43 8:21  8:06  7:01  נוף הגליל

 

  }ג'-אבות{ ואתחנןערב שבת קודש פ' בס"ד 

  פ"ב תשט"ו מנחם אב "שבת נחמו" 
 {דף היומי ביום שב"ק כתובות ל"ח}



הפרעות    ישיבת וכן  שום  לנו  יהיו  שלא  כדי  להן:  אחת  מטרה  ישראל  ארץ 
והטרדות העלולות להפריע לנו בעבודת ה'. נמצא איפוא שהשפע והברכה וכן  

לפי זה נראה לבאר את  ישיבת ארץ ישראל מהוים הכנה והכשרה לעבודת ה'.  
שלוש מעין  אחת  בברכה  ידי  הנאמר  על  מטובה".  ולשבוע  מפריה  "לאכול   :

  ולהחכים    הקדושה    ת ארץ ישראל נוכל לרומם את נפשנו בארץ  אכילת פירו 
בתורה כי אוירא דארץ ישראל מחכים". זהו ביאור "לאכול מפריה",    עצמנו    את  

טוב אמיתי בבחינת "וטוב לך בעולם    – ועל ידי אכילה זו נזכה "לשבוע מטובה"  
ע"ה.    הבא".תכלית  רבינו  משה  אצל  היתה  מיותרת  הפירות  אכילת  של  זו 

במדרגתו הרוחנית הגבוהה יכול היה להגיע לשלימות גם בחוץ לארץ. לא היה  
הבא   לשובע  גם  המחכים  באוירה  או  ישראל  ארץ  בקדושת  צורך  איפוא  לו 
הטרידוהו   לא  והחסרונות  הדאגות  וכל  הואיל  נזקק  לא  פירותיה  מאכילת 

הגמרא "וכי לאכול מפריה ולשבוע מטובה הוא צריך", תובן    מעבודת ה'. שאלת
ארץ   פירות  לאכילת  היה  זקוק  רבינו  כמשה  רוח  ענק  וכי  כדלקמן:  איפוא 
ישראל כדי לרומם את נפשו? ועל זה באה התשובה: שצריך היה להכנס משום  
והרבה   התחנן  זאת  ועל  לארץ,  בחוץ  מתקיימות  שאינן  רבות  מצוות  שישנן 

  (כתב סופר)                                                                                  תפילה.  
  

  רב לך אל תוסיף דבר אלי. (ג, כו) 
בגמרא דסוטה (יג ע"ב) אמרו ז"ל, משה ברב בישר ברב בישרוהו. ברב בישר,  
  רב לכם בני לוי (במדבר טז, ו), ברב בישרוהו, רב לך אל תוסף. [וקשה דאיזה 
פגם יש בזה שאמר להם רב לכם בני לוי, שעל זה בישרוהו גם ברב לך]. וביאר  
המקובל עיר וקדיש רבי יעקב וילנא זלה"ה דכונת קרח וכל עדתו היה לקחת  
הכהונה, משום שריבה להם הכתוב מצות יתירות לכהנים. ולימד להם משה,  

סוטה יד ע"א)  רב לכם בני לוי, די לכם המצות התלויות בלויים. והנה אז"ל ( 
שמשה היה רוצה ליכנס לארץ לקיים מצות התלויות בה. לכן אמר לו האלקים  
שיספיקו   רב לכם דהיינו  שטענת לקרח ועדתו  רב לך המצות שקיימת, כמו 

  (החיד"א)                                           להם מצות התלויות בלויים, ודוק. 
  

לא תוסיפו על הדבר וגו'. עיניכם הרואות את אשר עשה ה' בבעל פעור  
המשך הפסוקים תמוה, דמה    ג) -וגו'. ואתם הדבקים בה' אלהיכם וגו'. (ד, ב 

ענין הוספת מצוות לבעל פעור, ומה ענין בעל פעור להדבקים בד'. ונראה דהנה  
א ניתן  באמת מצינו שהוספת חומרות ופרישות דבר טוב הוא, אך דבר זה ל 

ביד כל אחד מישראל, ורק הצדיק הדבוק באמת בהשי"ת הוא רשאי לעשות  
כן, כי מרוב קדושתו בודאי לא יכשל. וזה היה חטאם של ישראל במואב, כי  
המואבים באו אליהם ואמרו להם שרצונם לכרות ברית שלום עמהם ולהתקרב  

לעבו  אותם  שהסיתו  עד  ומיינם  מפתם  לישראל  ונתנו  באחוה,  ע"ז  יחדיו  ד 
כמבואר במדרש. ובני ישראל טעו בזה שחשבו שעושים בזה מצוה שרודפים  
אחר השלום. אך האמת הוא שהאדם צריך ללכת בדרך הממוצע ולא יפנה אף  
לימין להוסיף על המצות, זולת להמתחסד שהולך ועובד את קונו בחוץ לדרך  

פריש  להוסיף  מותר  לבדו  הוא  כלל,  עצמו  להנאת  כוונתו  ואין  כי  הטבע  ות, 
להיותו דבוק בבוראו ית"ש בודאי דורשי ד' לעולם לא יכשלו, אבל מי שעדיין  

פן יכשל.   אסור לו להוסיף כלום  בהבלי עוה"ז,  הכתוב, לא  קשור  שאמר  וזה 
הדבר, על  חסיד    תוסיפו  יהיה  שלא  הרבה,  תצדק  אל  הכתוב  במאמר  דהיינו 

ר עשה בבעל  ומחמיר ביותר על מה שכתוב בתורה, עיניכם הרואות את אש 
פעור, כי בני ישראל רצו אז להוסיף על המצוה ולעשות שלום עם המואבים,  
והמה נצטוו רק אל תצר את מואב, אבל לא להדבק עמהם בשלום ואחוה, ואת  
זאת הוסיפו מעצמם על התורה, ודבר זה אסור לסתם אדם לעשות פן יבא  

תרין להוסיף  עי"ז למכשול כבמעשה פעור. ורק אתם הדבקים בד"א, המה מו 
סוף   האין  שהוא  האמיתיים  בחיים  שדבוקים  היום,  כולכם  חיים  כי  פרישות, 
ב"ה, ולכן מותר להם להוסיף פרישות דבודאי לא יכשלו, אבל מי שעדיין קשור  

  (דברי חיים)                                             בהבלי עוה"ז, הוספתו עלולה לקלקלו. 
  

  ם חיים כולכם היום. (ד, ד) ואתם הדבקים בה' אלקיכ
כי   אמר  זללה"ה  בער  דוב  מוה'  קדישא  בוצינא  המפורסם  הרב  דהנה  ונראה 
האדם יכול לפעול בדיבורו ולהמשיך טובה אף לפי הנראה הוא רעה כמו נחום  
מרעה   ונעשה  טובה  לשם  ממשיך  היה  לטובה  זו  גם  שאמר  ע"י  זו  גם  איש 

כ הפסוק  פי'  זהו  ואמרתי  עכ"ד  גדולה  ומדברך  לטובה  שפתותיך  השני  חוט 
נאוה דהנה מצינו בדברי רז"ל שח"ו יוכל ג"כ להמשיך להיפך ח"ו לרעה כמו  

שאמרו רז"ל בכתובות דף ח' לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן ונמצא יוכל  
האדם להמשיך בשפתיו או מדת חסד כאשר ידבר טוב או ח"ו מדת גבורה  

קושרין חוט השני על    כאשר ידבר רע ואמרו רז"ל ביומא דף ס"ז שהיו
פתח אולם והיה מלבין וזהו סימן שנמחל עונותיהם של ישראל כי גוון  
לבן הוא בחי' חסדים ולהיפך הוא מדת הדין אם היה נשאר אדום מדת 
גבורה וזהו כחוט השני שהיו קושרין בפתחו של היכל אם היה לבן הוא  

שתוכל   שפתותיך  כן  דין  בחי'  היה  ח"ו  ולהיפך  חסדים  להמשיך  בחי' 
הכל   תמשוך  טובים  דברים  וכשתדבר  להיפך  ח"ו  או  חסדים  בשפתים 
טובה וחסד או חס ושלום להיפך תמשוך בחי' דין וזהו ומדברך נאוה ע"כ  
תראה שיהי' דיבורך נאוה שתדבר טוב תמיד ולא תוציא מפיך דבר רע  
ותמשוך טוב בדיבורך כנ"ל וידוע שהוי"ה הוא רחמים ואלקים הוא בחי' 

הו שאמר ואתם הדבקים בה' אלקיכם בחי' דין אעפ"כ תהי' תמיד דין וז
מאת  ורחמנות  גדולה  טובה  שהיא  ותאמר  רחמים  מדת  בהוי"ה  דבוק 
השי"ת ועי"ז תמשיך לשם טובה גדולה וזהו חיים כולכם ר"ל חיים של  
כולכם יהי' היום כי יום הוא בחי' חסדים כמ"ש יומם יצוה ה' חסדו עי"ז  

בהוי"ה מדת רחמים אעפ"י שתהי' בבחי' אלקיכם    שתהי' דביקים תמיד 
תמשיך לשם בדיבורכם חסדים ויהי' חיים של כולכם תמיד בחסדים וזהו  

  (אורח לחיים)                                                                              היום כנ"ל.  
  

  חיים כולכם היום. (ד, ד)   ואתם הדבקים בה' אלקיכם
שמעתי פי' זה הפסוק מאדומו"ר בוצינא קדישא הרב מהר"י מלובלין: ואתם  
הדבקים בה', רצה לומר, כשאתם עם אותן הדביקים בה', אזי חיים כלכם היום.  
בה',   הדבקים  ואתם  פירש,  ולכן  בה',  תדבקו  ואתם  הול"ל  פשוטו  דלפי 

(זכרון    ואיתא   אריאל (פ' פנחס)   בהתחברות עם הדבקים בה'. ודפח"ח. חומת
הצדיק יכול    כל המחובר לטהור טהור כמוהו. (כלים יב, ב). שמואל, ר"פ שלח)  

לבטל הדינים מעל האדם אע"פ שחטא, מחמת שזה האדם מקושר להצדיק  
שעומד במקום גבוה בעולם העליון, ועל ידי דביקות בהצדיק נמשך גם האדם  

להצדיק ופעם מחמת שבירות לבו לפני    לזה העולם, פעם על ידי צדקה שנותן 
שאמר   וכמו  חטא,  שליט  דלא  לאתר  וממשיכו  עליו  רחמנות  ומעורר  הצדיק 
אדומו"ר הרב הקדוש מלובלין: כל המחובר לטהור טהור כמוהו, ונטהר האדם  
על ידי זה. אך כל זה הוא אם האדם מאמין בזה הצדיק שעומד במקום עליון  

ן סוף ברוך הוא וברוך שמו, אבל אם ח"ו אינו  ויכול לילך בכל העולמות עד אי 
מאמין בהצדיק ואומר בלבו שהוא שוה לו כמאמר חז"ל מאי אהני ליה רבו  
(סנהדרין צט:), אם כן אינו מקושר בו, ואינו יכול לעלות שיעלה הצדיק אותו  

  .לעולם העליון כנ"ל, ועל ידי זה נענש
  

  צדיקים. (ד, ח) ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים  
סוגי   שני  ישנם  כן  טעם,  עם  ומשפטים  לדבר,  טעם  בלי  חוקים  שיש  כשם 
צדיקים, יש סוג אחד של צדיקים שהם בבחי' חוקים, פי' שאינם מושגים כלל,  
ובעבודה   בתורה  העוסקים  משפטים  בבחי'  שהם  צדיקים  של  שני  סוג  ויש 

אשר הפי'  וזהו  צדקתו.  כח  ומבינים  רואים  שכולם  חוקים    כפשוטו,  לו 
ומשפטים צדיקים, חוקים ומשפטים קאי על צדיקים דבתרה, כאילו אמר אשר  

  (הרה"ק מריז'ין זי"ע)                                          לו צדיקם חוקים ומשפטים.      
  

    כי אנכי מת בארץ הזאת. (ד, כב)
זרועותיו על לבו ואמר  כשהגיעה עת פטירתו מן העולם של משה רבינו, הניח  

לישראל: ראו מה סופו של בשר ודם (תנחומא). הנהגה זו טעונה ביאור, מדוע  
"שמע    – לא נהג משה כמנהג אדם מישראל לומר טרם הפטירה פסוקי יחוד  

ישראל". ברם טעם פטירת משה רבינו מן העולם היה בגלל שהגדיל לעשות  
ע ולא נראה מעולם. ואם לא  נסים ונפלאות לעיני כל ישראל, באופן שלא נשמ 

היה נפטר מהעולם היו עלולים לטעות בו ולחשבו כאלקים או כמסייע ח"ו,  
אך כשראו כלל ישראל כי גם משה רבינו נפטר ככל בשר ודם, ידעו והכירו  

השי"ת. נקודה זו ביקש    – שהוא לא היה אלא שליח וכל כוחו נבע מהמשלח  
שיכירו וידעו כולם "ראו מה סופו    משה רבינו לעורר בכלל ישראל קודם מותו. 

של בשר ודם", היינו שיאמינו בה' לבדו, ודברים אלו הם הם שהיו עיקר אמירת  
  (חתם סופר)                                                             יחודו יתברך מפי משה רבינו.  

  

כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עובר את הירדן וגו', השמרו לכם פן תשכחו  
את ברית ה' אלוקיכם אשר כרת עמכם, ועשיתם לכם פסל תמונת כל. (ד,    ב



תמוה האיך תלי אזהרת ע"ז במה שהוא אינו עובר את הירדן, דמשמע    כג)- כב
פשוטו  דאם היה עובר עמהם לא היה צריך להזהירם על ע"ז. וכדי ליישב עפ"י  

יז)   (ח,  בנחמיה  פסוק  הגמרא  שם  דמביא  ע"ב,  לב  דף  בערכין  גמרא  נקדים 
ויעשו בני הגולה השבים מן השבי סוכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון, ופריך  
דחד   אליבא  הגמרא  עזרא, ומשני  שבא  עד  עשו סוכות  שלא  אפשר  הגמרא 

דע יצה"ר  על  רחמי  דבעי  אלא  קרא,  משתעי  ממש  בסוכות  דלאו  "ז  מ"ד 
דבכל   דיהושע,  עליה  קרא  דקאקפיד  והיינו  כסוכה.  עלייהו  ואגין  ובטלוהו, 
דוכתא כתיב יהושע וכאן כתיב ישוע בלא ה'. דבשלמא משה לא בעא רחמי  
משום דלא הוי ליה זכותא דא"י, אלא יהושע דהוה ליה זכותא דא"י אמאי לא  

"ז התפלל  בעי רחמי עכ"ל הגמ'. וע"ז כתב בספר מגלה עמוקות אופן ה', דע
זרה   דעבודה  יצה"ר  ואבטל  דא"י  זכותא  לי  להיות  נא,  אעברה  באמת  משה 

הפסוק, כי אנכי מת בארץ הזאת ואין לי זכות דא"י, לכך    ובזה מבואר   יעו"ש. 
אני מזהירכם השמרו לכם פן תשכחו וכו' ועשיתם פסל תמונת כל. דבשלמא  

ו  דע"ז,  היצה"ר  מבטל  הייתי  עמכם,  עובר  הייתי  אני  גם  צריך  אם  הייתי  לא 
להזהיר אתכם כ"כ, אך עתה שאיני עובר ואיני יכול לבטלו לכן אני מזהירכם  

  (מעשה רוקח)                                                                                  וק"ל.         
  

  כי ה' אלקיך אש אכלה. (ד, כד) 
ישראל   בני  התלהבות  של  האש  את  'אוכל'  הקב"ה  שכביכול  הכוונה, 
כמ"ש   שלו,  והשעשוע  התענוג  זהו  ומצוות,  בתורה  השי"ת  בעבודת 
שמתרגם   וישתו.  ויאכלו  האלקים  את  'ויחזו  בפסוק  יא)  כד,  (שמות 
ז:)   ח"ג  (זוה"ק  חז"ל  שאמרו  מה  דרך  על  ושתו.  שאכלו  כמו  שנהנו 

  (המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע)                   .ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים
  

  ובקשתם משם את ה' אלהיך ומצאת וגו'. (ד, כט) 
קשה דהלא אמרו חז"ל (סנהדרין צו.) מציאה באה בהיסח בדעת, ולמה אמר  
שהוא   ונראה  "מציאה".  לשון  ומצאת,  יהיה  והחיפוש  הבקשה  שאחר  הכתוב 

ודו של מחט ואני אפתח לכם  ע"ד אמרם ז"ל (שהש"ר ה, ג) פתחו לי פתח כח
כפתחו של אולם, שהאדם עובד את הקב"ה מעט, ומסייעין אותו מן השמים  
ד',   את  משם  ובקשת  הכתוב,  שאמר  רמה.  לדרגא  להתעלות  מאד  הרבה 
שתבקש אותו מעט, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, ותגיע לידך  

ג בדרגא  נפשך  ובכל  לבבך  בכל  לדרשו  שתזכה  רבה  מאד.  מציאה  עד  בוהה 
ושפיר המציאה באה בהיסח הדעת, כי על החלק הנתוסף לו מן השמים, על  

  (תפארת שלמה)   זה לא התייגע, וזה באה לו במתנת חנם ובלי שישים דעתו לכך.  
  

    אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו. (ד, לה)
ובלבנים,   בחומר  בפרך,  העבידום  והמצרים  משועבדים  היו  כשישראל 
התגלה להם הקב"ה במדת הדין שהוא בחינת "אלקים", אולם לאחר מכן  
הזמן,   את  השלים  השעבוד  קושי  שהרי  בה,  גנוז  היה  החסד  מדת  כי  ראו 
ויצאו ממצרים לאחר רד"ו שנה, קודם שהגיע עת הקץ. הרי, שמדת הדין  

א עצמה נהפכה להיות רחמים. וזהו שאמר: "אתה הראת  שהיתה במצרים הי
בעצם   הוא  הדין  שמדת  האלקים"  הוא  ה'  "כי  במצרים  בהיותך  לדעת" 

  (הרה"ק רבי שלום אליעזר מראצפערט זי"ע)                                                          רחמים. 
  

    ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו ויוציאך בפניו וגו'.(ד, לז) 
לשון הפסוק בתחלתו לשון רבים אבותיך. ואח"כ בזרעו אחריו. כי האבות הגם  
שהם שלשה חשובין כאחד ונכללין בדיוקנא דיעקב שהוא כלול מגוונים חסד  

על    וגבורה וז"ש אהב את אבותיך הם שלשה אבות ויבחר בזרעו אחריו רומז 
יעקב אבינו ע"ה שנכללין בו. וביאור הענין שהקב"ה זוכר זכות האבות לבנים  
הגם שהבנים אינם דוגמת האבות במעשיהם ממש מ"מ ע"י איזה מעשה זכות  
שעושים בדוגמא למשל איזה מצוה מבחי' אהבה וגמילת חסד כמו אברהם  

במע בשורשו ובאורו הגדול שהאירו  הזה  הדבר  מיד נתעורר  כולם  שיהם  וכן 
הגדולים בקדושתם. למשל כמו הנר הנכבה ויעל עשנו אל אש אשר תוקד בנר  
אחר מלמעלה הנה נודע שע"י פתילת העשן נאחז אור האש למטה וכן הדבר  
הזה כי מעשיהם הקדושים הם כמו שביבי אש ושרפי מעלה. והגם שמעשה  

הגם  הבנים אינם רק כמו נר הנכבה ע"י מעשה המצוה באהבה וביראה וכיוצא  
שעושים בקטנות מתלהב מאש של מעלה זכות אבות וזה שהבטיח מרע"ה  
ויבחר בזרעו אחריו אפילו כשיהי' זרעו אחריו בענין אחורים ולא כהאבות ממש  

פנים   לבחי'  מעלם  הוא  בפניו  ויוציאך  אבות  זכות  זוכר  אחורים  בבחי'  רק 
  עבודת ישראל)                                         וזכותם הקדושה ויאר להם.  

  

    ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך.. (ו, ה) 
הרע,   וביצר  הטוב  ביצר  יצריך,  בשני  לבבך"  "בכל  נד.)  (ברכות  רז"ל  ודרשו 
ולהבין איך אפשר לאהוב השם יתברך ביצה"ר, אבל הענין הוא שהשי"ת צוה  

תו, לכן יעצה לנו  לאהוב אותו יתברך, ואיך אפשר לאהוב דבר שלא נודע מהו 
התורה ביצר הרע. והוא שהשי"ת ברא בעולם משל שממנו נוכל להבין הנמשל,  
דהיינו כל התענוגים שבעולם כמו אכילה ושתיה וכדומה, שיבין מפני מה אני  
אוהב אותו דבר, הלא הוא רק אהבה נפולה מעולם אהבה, כנזכר אצלינו כמה  

לאהוב   לי  שיש  וכמה  כמה  אחת  ועל  כל  פעמים...  מקור  שהוא  ב"ה  הבורא 
למשל",   להם  "ואהי  יב)  סט,  (תהלים  ע"ה  המלך  דוד  שאמר  וזה  התענוגים. 
אבל   הנמשל,  לוקח  אני  ואין  לבדו,  במשל  אוחז  שאני  סוברים  שהם  רצ"ל 

    (מאור עינים)                                                                                  באמת אינו כך. 
  

טלאים.   יקבץ  בזרועו  ירעה  עדרו  כרועה  אלהיכם,  יאמר  עמי  נחמו  נחמו 
זי"ע   גראדזיסקער  אלימלך  רבי  מהרה"ק  איתא   ( יא,  א,  מ,  ישעי'  (הפטורה 
מבואר ומרומז בתיקוני זוהר, ומבואר בספרים, ומבואר בדברינו כמה פעמים  

א ידח  שלכן ארכו ימי גלותינו, בכדי של הרב המגיד מקאזניץ זי"ע  בשם אא"ז 
ממנו שום נידח, ולבל יפול ויאבד חס ושלום שום אחד מישראל, וכל אריכות  
הגלות הוא בשביל שלא ידח גם ניצוץ קטן אחד מישראל, ואם הי' הגאולה  
מקודם, היו הרבה ניצוצי ישראל נופלים ונדחים. וכמו ששמענו שאמר אא"ז  

הי' הרבה נדחים,  שיש לאל ידו להביא הגאולה אך שי הרב המגיד מקאזניץ זי"ע  
חס ושלום. ואאמו"ר זצ"ל פירש, והי' עקב תשמעון, שבעקב ואחרית הימים,  

    כל אחד מישראל ישמע אל ה' ותורתו, כי לא ידח ממנו נדח. 
זי"ע    מלובלין  הרבי  ידי  והרה"ק  על  לא  הגאולה  שתהיה  ברור,  הנראה  אמר 

עושה זה כבר,    צער, אם הבורא ב"ה הי' רוצה להביא הגאולה על ידי צער, היה 
יבוא   הגלות  אריכות  ידי  שעל  רוצה  יתברך  הוא  אך  הגלות,  האריך  ולמה 
הגאולה, לא על ידי צער, ולא על ידי דוחק, ולא על ידי מלך קשה כהמן, על  
צער   שום  לבניו  להיות  כבודו  אין  כי  שמים,  כבוד  והוא  הקץ,  את  האריך  כן 

ת, שיתעלו כל הניצוצות,  אמר הטעם של אריכות הגלו והבית אהרן זי"ע    חלילה. 
    ויתעלו כל הבחינות, ואז יבוא משיח צדקינו. 

ריישער זי"ע,   אלעזר  רבי  הרה"ק  שחבלי  ואמר  הש"ס ומדרשים,  ידוע מדברי 
משיח הוא קשה מאד, אך קבלה בידינו מהצדיקים הקדושים אשר לפנינו ז"ל,  
על   שמתו  והרבה  נפש.  במסירות  עבודתם  וגודל  הצדיקים  צדקת  ידי  שעל 
השיעבוד,   וקושי  הגלות,  ואורך  דמם,  תכסי  אל  ארץ  יתברך,  שמו  קדושת 

הכל.  נמתק  פעמים   וכדומה  כמה  שמעתי  זי"ע    וכן  מצאנז  מרן  ששמע  מכ"ק 
מרבו הקדוש, שמשיח צדקינו יבא בעזה"י פתאום, מבלי שום צער מקודם, חס  

  ושלום  
עתה שנתמשך הגלות זמן זמנים טובא, הוא בוודאי  השפת אמת זי"ע  וכן כתב  

אחמיניה,   ולא  יתיה  אמרו,  דחז"ל  הגם  משיח,  מחבלי  להקל  כדי  לטובתינו, 
ו, אם כי בוודאי השי"ת ייטב עמנו, נדע כי הוא  שיהיה עת צרה, לכן הגידו לנ

    בחסד עליון. 
זי"ע   טאלינער  דוד  רבי  הרה"ק  הזדככות,    אמר  תהי'  משיחנו,  שיבוא  ברגע 

דוד   ר'  הרה"ק  וביקש  למשיח,  ויתראה  יתקרב,  שבפחותים  פחות  שאפילו 
  טאלינער זי"ע שיפרסמו הדבר הזה לפני בני ישראל בשמו.  

בשם הרה"ק רבי  ,  השינאווער רב זי"ע, בשם אביו "ע אמר הסטראפקובער רב זי
כשמשיח יבוא, וקול השופר חזק מאד, ירוצו כולם לבית    וואלף זבאריזער זי"ע, 

ותשובה   עצומות  ובכיות  ובקשות  בתפילות  ונפשם  לבם  וישפכו  המדרש, 
שלימה מעומקא דליבא זמן רב מאד, יום ולילה לא ישבותו, עד שסוף כל סוף  
כל כלל ישראל יגיעו למדריגות תשובה אמיתית, וכולם יזכו לבוא לפני משיח  

    צדקינו. 
, משיח צדקינו לא  בשנה אחרונה של החפץ חיים זי"ע, מחרת יום כיפור, אמר

ישכח שום יהודי, אפילו במקום נידח ורחוק. וכתב הרה"ק העטרת ישועה זי"ע,  
בגאולה העתידה, אף שאנחנו אין מכינים את עצמינו בתשובה טרם הגאולה,  

ועל ידי התשובה  על ידי התעוררות הגאולה, בוודאי יהרהר כל אחד בתשובה, 
 ג  בשעת מעשה הגאולה, יהי' הישועה והי' הגאולה על ידי אתערותא דלעילא 



  
  . (ג, כג)  אל ה' בעת ההוא לאמר ואתחנן. 

איתא במדרש: תקט"ו תפלות התפלל משה כמנין 'ואתחנן'. וצ"ב,  
מהו הענין של תקט"ו תפלות. וי"ל דאיתא בספרי קבלה דמקדש  
מאן   מעלה  של  מקדש  מטה,  של  מקדש  כנגד  מכוון  מעלה  של 
בנאיה: הקב"ה ומחנה דיליה בנאיה לכותל הראשון, אברהם בנאיה  

לכותל רביעי ומשה  לכותל שני, יצחק בנאיה לכותל שלישי, יעקב  
בנאיה לגג. והקשה כ"ק מרן זי"ע מה הכוונה 'הקב"ה ומחנה דיליה',  
וכי הקב"ה צריך למחנה שיסייעוהו, ותירץ, דאיתא דהשם של בנין  
כוונתו   דיליה",  ומחנה  "הקב"ה  הכוונה:  וזהו  מחנ"ה,  מספר  הוא 
להשם מחנ"ה, ועל פי זה י"ל דברי הגמרא (פסחים פח.) "אל בית  

עקב וגו' (ישעי' ב, ג)  לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק  אלקי י 
שקראו שדה אלא כיעקב שקראו בית" ולכאו' צ"ב, למה קראו כל  

  אחד בשם זה דוקא,  
לפי שכל אחד הוסיף כותל לביהמ"ק ובנאו בצירוף    אמנם יש לומר

, ולכן, אברהם שבנה כותל השני קראו הר, שהוא  שם הקדוש מחנ"ה 
ג'   כותל  שבנה  יצחק  מחנ"ה,  פעמים  ב'  הכולל)  (עם  בגימטריא 
קראו שדה שעולה בגימטרי' ג"פ מחנ"ה, ויעקב שבנה כותל הרביעי  
של   הגג  שבנה  רבינו  משה  ולכן  מחנ"ה,  ד"פ  שעולה  בית  קראו 

ת, כי  ביהמ"ק והוצרך לחמש פעמים מחנ"ה, התפלל תקט"ו תפלו 
  (כ"ק מרן מהר"ש זי"ע)                  ה' פעמים מחנ"ה עולה מכוון תקט"ו. 

  

ובינתכם לעיני העמים אשר    ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם
עם חכם ונבון הגוי   ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק 
הגדול הזה, כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה'  
אלקינו בכל קראנו אליו, ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים  

- צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנכי נותן לפניכם היום. (ד, ו
לדקדק   ט)  התורה,   ויש  חוקי  מענין  לדבר  מתחיל  שהפסוק 

ושמרתם ועשיתם וגו' אשר ישמעון את כל החוקים האלה וגו',  
ואח"כ אמר הפסוק ענין כח התפלה שיש לכלל ישראל, כי מי  
אליו,   קראנו  בכל  וגו'  אליו  קרובים  אלקים  לו  אשר  גדול  גוי 
ואח"כ חזר לענין החוקים, כי מי גדול אשר לו חוקים ומשפטים  

כח  צד מענין  הפסוקים  שני  בין  הפסיק  למה  וצ"ב  וגו',  יקים 
  התפלה של כלל ישראל.  

זי"ע  מהר"י  מרן  כ"ק  אביו  בשם  בחודש    ואמר  ימים  ארבעה  שיש 
שבט שמהארבעה ימים האלו יכולים לדעת איך יהיו כל הארבעה  
ניסן,   תקופות, [תקופת  לארבע  מחולק  שהשנה  שבשנה,  תקופות 

  ותקופת תמוז, ותקופת תשרי, ותקופת טבת], 
ובארבעה ימים הללו שבחודש שבט יכולים לדעת האיך יהיו כל  

ך, אם יהיה חום או קור, ואם  תקופות הללו, אם יהי' מטר או להיפו 
וכו'. וכו'  לא  או  כהוגן  התבואה  ואמר  תגדל  שכן    והמשיך  דאה"נ 

קרעכטץ   ערנסטע  אן  געבט  יוד  א  ווען  "אבער  הטבע,  בדרך  הוא 
קען אלעס נשתנה ווערען לטובה", והיינו שאפי' אם בדרך הטבע  
מתפלל   ישראל  כשאיש  מ"מ  טוב,  כ"כ  לא  חלילה  להיות  צריך 

נשבר, יכול הכל להשתנות לטובה, שהאויר יהיה טוב,  להשי"ת בלב  
ויגדל תבואה טובה וכו', שיש לבני ישראל כח התפלה שבתפלה  
יכולים להפך הכל לטוב. והנה חז"ל (שבת עה.) דרשו על הפסוק  
"כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים וגו'" איזהו חכמה ובינה  

יובן סדר הפסוקים  לעיני העמים זה חשבון תקופות ומזלות, ובזה 
דקודם כתיב "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני  
ומזלות   תקופות  חשבון  של  כח  לכם  שיש  דהיינו  וגו'"  העמים 
כל   יהיו  היאך  שבט  חודש  של  ימים  בארבעה  לראות  שתוכלו 
התקופות, אבל ע"ז ממשיך הפסוק "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים  

יו", שיש לכם כח אחר והוא כח התפלה,  קרובים וגו' בכל קראנו אל

שאף שלפי חשבון של התקופות ומזלות צריך ח"ו להיות לא כ"כ  
טוב, מכל מקום יש לבני ישראל כח גבוה מזה, והוא כח התפלה  

  (כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע)                           שעי"ז יכול הוא להשתנות לטובה.  
  

  כל קראנו אליו. (ד, ז)  כי מי וגו' קרובים אליו כה' אלהינו ב
יש לדקדק על כפל הלשון "אליו", ויש לומר, כי תפלה צריך להיות 
או"ח   שו"ע  (ראה  עצמו  ושפלות  יתברך  אלקותו  רוממות  שידע 
כה'   אליו  קרובים  וגו'  גדול  גוי  מי  "כי  הפסוק  מכוון  לזה  צ"ח), 

ית רוממותו  היינו  ידענו  אלהינו",  כי  אליו",  קראנו  "בכל   ,'
  (כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע)                                                            .שפלותינו 

  

  כי מי גוי גדול וגו' כה' אלהינו. (ד, ז)  
הכתוב   שאמר  זה  אלהינו  כה'  אחר  דבר  יב)  ב,  (דב"ר  במדרש 

בי חנינא בר פפא  (תהלים סט, יד) ואני תפלתי לך ה' עת רצון, ר
שאל לרבי שמואל בר נחמן מהו דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת  
רצון, אמר לו שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים, אבל  
שערי תשובה לעולם פתוחים,, אמר לו מנין דכתיב (שם סה, ו)  
וים   ארץ  קצוי  כל  מבטח  ישענו  אלהי  תעננו  בצדק  נוראות 

תוח ופעמים נעול אף שערי  רחוקים, מה המקוה הזה פעמים פ 
לעולם   הזה  הים  אבל  נעולים,  פעמים  פתוחים  פעמים  תפלה 
פתוח,  כך ידו של הקב"ה לעולם פתוחות, לקבל שבים, ע"ש.  
תעננו,   בצדק  נוראות  מהפסוק  ראיה  מביא  מה  לדקדק,  יש 

  דבפשטות נראה ששייך על תפלה.  
  

זי"ע מהר"י  מרן  מא"ז  ששמעתי  מה  פי  על  לומר  שדקדק    ויש 
הלא רבי חנינא בר פפא שאל רק על תפלה דכתיב ואני תפלתי 
לך ה' עת רצון וגו', למה השיבו גם מתשובה, כי שערי תשובה  
לעולם פתוחים, דעל זה לא שאל. ויש לומר דאיתא בשו"ע הל'  
האדם   צריך  תפלה  כל  קודם  צ"ח)  סי'  ריש  (ברמ"א  תפלה 

וזו  עצמו,  ובשפלות  ית"ש  ברוממותו  קודם    להתבונן  תשובה 
התפלה. לזה בא רבי שמואל בר נחמן בעצה טובה, אף ששערי  
תפלה פעמים נעולים אבל הרי שערי תשובה לעולם פתוחים,  
וממילא יש עצה ע"י התשובה של קודם התפלה שממילא גם  
תפלתו תתקבל, אד"ק ז"ל.ויש לומר עוד, דאיתא בגמ' (ברכות  

תפ  עיון  מיני  שני  שיש  כל)  ובתוד"ה  ב  שמובטח  לב,  מי  לה 
  שתתקבל תפלתו, זה לא טוב,  

שתפלתו מוכרחת להתקבל,    אבל מי שאינו סומך להיות בטוח
רק הכל מצד חסדו ית', זהו למעליותא, ע"ש. והנה איתא (שם  
ל, א) שבתפלה צריך לכלול עצמו בתוך הרבים ואל יסמוך על  
עצמו כלל. וזהו "נוראות בצדק תעננו וגו' מבטח כל קצוי ארץ",  

יכלול את עצמו בתוך כלל ישראל הנמצאים בכל קצוי ארץ,  ש
וממילא מרומז כאן רוממתו יתברך ושפלות עצמו, וזהו תשובה  

  (כ"ק מרן מהר"א זי"ע)           .  של קודם התפלה, וכדברי אאמו"ר ז"ל
  

בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד  
בתיבת: האלה, יש אתנחתא, ולכאורה מקומה    ל)  (ד,   . אלקיך   ה'

של אתנחתא זו אינו כאן, אלא בתיבת: הימים, שהרי: באחרית  
הימים מוסב על: בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, לפי שאז  
ימצאו אותך כל הדברים האלה, אך רמז יש בדבר זו מובטחים  
יש   ולפיכך  הימים,  באחרית  תשובה  כולם  שיעשו  ישראל  הם 

פני באחרית הימים. דבר המורה שהתיבות: באחרית אתנחתא ל
הימים מוסבות על מה שנאמר לאחר מכן: ושבת עד ה' אלקיך  
היינו שבאחרית הימים ישובו כל ישראל בתשובה כפי שהובטחו  

  ) עכ"ק מרן מהר"ש זי"(                                                      . מהשם יתברך

 דברי תורה מרבותינו הק' מבעלזא

 ד



  
  כה דיבר בקדשו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אכי מאהבת ה' אתכם וגו (ז, ח)  

  ) אב תנש"א - (בעריכת שולחנו הטהור, ביומא דהילולא כ"א מנחם 
כפי שנראתה אצל מרן, שגילוייה    מעלתה הפלאית של אהבת ישראל

לא נודעו רק בעת שיהודים היו שרויים בצרה וצוקה, אלא מכוונת היתה 
בכל רגע כלפי כל מי שבשם 'ישראל' יכונה. הוא אהב יהודים, בכל לבו  
נפשו ומאודו, ורצה שלכל יהודי עלי אדמות יהיה טוב. בחדרי לבבו ובכל  

אשר חיבה יתירה נודעת להם  נימי נפשו שררה תדיר אהבה עזה, לאלו  
מאת המקום ברוך הוא. היתה זו אהבה מוחשית, שעוררה בו רצון כביר  
הנשגבה   הדבקות  וגם  עת.  בכל  ישראל  בני  עם  להיטיב  עזה  ותשוקה 
אהבת   של  אדרת  לבשה  היא  אף  במחיצתו,  והורגשה  עליו  שנראתה 
שייטיב אחד:  ציר  סביב  תמיד  סובבו  קונו  אל  מחשבותיו  שכן    ישראל, 

    השי"ת עם בניו. 
לא היה מקום   במחיצת קדשו של כ"ק רבינו כ"ק מרן מהר"א זי"ע ועכי"א

להזכיר שמץ של קיטרוג על בר ישראל, יהיה מי שיהיה, בהיותו באותו  
בחינה של צדיקים הדומים לבוראם שנאמר בו (תהלים ה, ה): לא יגורך 

ש  מהיהדות  שנתרחקו  אלו  על  לומר  שהוא  מי  העיז  וכאשר  אינם  רע. 
מניחים תפילין, נזדעזע אוהבם של ישראל ואמר: חלילה, חלילה, באמת 
ולכן   כדבעי,  נקי  גוף  להם  אין  שמא  הם  שחוששים  אלא  צדיקים  הם 
נמנעים להניח תפילין, ואף הוסיף כי נפסק להלכה ב"פרי מגדים" (או"ח  
סי' לז): "הירא להניחם משום דבעי גוף נקי, ושמא לא יזהר בקדושתם 

  לא הוי בכלל פושעי ישראל בגופם".    כראוי,
האחרונות  בשנים  ישראל,  השבתות    בארץ  באחת  שהותו  של 

מרן   כ"ק  שלח  סיגריה,  עם  חילוני  ממול  בא  ברחוב  בהליכתו 
כשבא    מהר"א יודע.  אני  השיב:  והחצוף  היום,  שבת  לו:  לומר 

השליח והביא את התשובה: אני יודע! אמר כ"ק מרן זי"ע: הוא  
אמר איני יודע. ומה הפשט? כי אם באמת היה יודע, מה זה שבת  
באמת   אבל  יודע,  שהוא  חושב  הוא  שבת.  מחלל  היה  לא  יהודי 

שנכנס כ"ק  אינו יודע שבת מהי,. ב"בעלזא" בליל יום הקדוש כ
מרן זי"ע ל"כל נדרי" נעמד הוא על מדריגות ארון הקודש שבבית 
מאוד   שקשה  באמירתו,  ופתח  הקהל  אל  פנה  הקדוש,  הכנסת 
לשאת ולומר 'מוסר' לפני יהודים... אלא שאיתא ב"חתם סופר"  
תוכחה   דברי  לומר  רשאי  ממשרתו,  המתפרנס  דאתרא  שמרא 

יז שווער צו זאגן פאר  לפני קהל מרעיתו! [=בלשונו הקדוש: "ס'א
יודען מוסר! נאר ס'איז דא א חתם סופר וואס ער זאגט, אז א רב  
תוכחה!"]   דברי  זאגן  ער  מעג  איהם,  מ'צאלט  וואס  שטאט  פון 
כיבושין  ודברי  תורה  דברי  לשאת  איפוא,  החל,  זי"ע  מרן  וכ"ק 
כנוהגו בקודש. אין להעריך את לשונו הטהור ושמירת פיו, כאשר  

הוצי  שהוא  לשמש מי  היכולה  שהיא,  כל  מלה  במעמדו  מפיו  א 
הרחמים  מעולם  שאינו  דבר  לעורר  או  ח"ו,  לשטן  פה  כפתיחת 
והחסד, הקפיד רבינו ביותר, והלה נדרש לחזור בו מדברים אלה  
פטירת   על  שבעה  בשבתו  וחס",  "חלילה  פעמים  כמה  ולהוסיף 
לנחמו,  ישראל  גדולי  כל  הגיעו  זי"ע,  מבילגורייא  הגה"ק  אחיו 

ניהם הגיע כ"ק האדמו"ר ה"בית ישראל" מגור, ואמר למרן זי"ע  בי 
שהרבי לא ידע יותר מצער, הגיב כ"ק מרן זי"ע: "חס ושלום, חס 

  ושלום, אף פעם לא ידעתי מצער!".  
על אדם חצוף קצב    סיפרו פעם לכ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע 

אחד אשר הוא רחוק משמירת תורה ומצות, אשר העיז פניו והלך  
ה טבלא בפתח חנותו בזה הלשון: "כאן מוכרים בשר חזיר".  ותל

כל שומע ממנו חרד האיך יכול אדם לירד לדיוטא תחתונה כזו?  
אך   חנותו.  על  גדולה  בטבלא  ועוד  ברבים  רשעותו  את  לפרסם 
לפי  אף  זה  יהודי  אמר  הוא  אחרת,  לגמרי  חשב  זי"ע  מרן  כ"ק 

ם יטעו וילכו  מצבו התכוין לדבר גדול מאד, הוא לא רצה שיהודי 
ולא  שמה.  נמכרת  חזיר  בשר  כי  לכל  פירסם  לכן  שמה,  לקנות 

  יטעו לאמר כי הבשר כשר.  

  
  נטילת ידיים לתפילה 
בין שחרית, בין מנחה, בין   צריך ליטול הידיים במים קודם התפילה

ב)  (שו"ע  ערבית רלג,  ד;  צב,  שנגעו  ומ"ב  לו  ידוע  אין  אם  אפילו   ,
וכן   הקודמת,  מהנטילה  הכסא  לבית  יצא  ולא  המכוסים  במקומות 
הדין במי שנטל ידיו בבוקר והתעכב זמן רב עד התפילה והסיח דעתו  

שכיון  מהנטילה הראשונה שצריך לחזור וליטול ידיו קודם התפילה
שמא חוששים  הידיים  משמירת  דעתו  כי   שהסיח  מטונף,  במקום  נגעו 

הן  עסקניות  ה)   הידיים  במקומות  (שם  שנגעו  לו  שידוע  ובאופן   ,
ואף   תפילה,  חובת  ידי  יצא  שלא  י"א  ידיו  נוטל  ואינו  המכוסים 

(מ"ב  שלמעשה אין הלכה כדבריהם יש להקפיד מאד על נטילה זו
ליטול  יג) א"צ  ולכן,  לאכילה,  נט"י  כדין  זו  נטילה  דין  אין  ומ"מ   ,

  .(מ"ב יד) צריך לנגב הידיים אחר הנטילה  אין   וכן ,  דוקא    בכלי   הידיים
  

התפילה קודם  ידיו  ליטול  מים  לו  ואין  בדרך  שצריך   הנמצא  או 
וכגון שנטל  אם אין יודע בוודאות שידיו מלוכלכות  -  לקרוא את שמע 

  יקנח ולא נגע במקומות המכוסים  ידיו בבוקר ולא הלך אח"כ לבית הכסא
י, ואם יודע בוודאות שידיו  דמנק  מידי   בכל   או  בקרקע   או  בכותל   ידיו

כגון שהלך לבית הכסא או שנגע במקומות המכוסים שבגופו   מלוכלכות

שערו שחיכך  ולנוסע   הליכה  מרחק  מים   אחר  לחפש  ללכת  צריך  או 
נסיעה  - ברכב    בדרך   ממשיך   הוא  אם  ודוקא,  דקות  72  של מרחק 

  רק   לחזור   צריך   מים   למצוא  כדי   לאחוריו   חוזר   אם   אבל,  בה  שהולך 
הליכהמרח  נסיעה  ק  ודוקא  18של   או  שכשיחזור    דקות,  יודע  אם 

לאחריו ימצא שם מים, וכן הדין במי שנמצא באיזה מקום בעיר ואין  
  18לו מים ליטול ידיו קודם התפילה, שאם יודע שבמרחק של עד  

  לו   שאין  ובאופן ,  לשם  ללכת  מחוייב  מים   יש או נסיעה דקות הליכה
יאחר זמן  יל  שאם  שחושש  או  כזה  במרחק  מים ך עד שימצא מים 

פסיד תפילה בציבור יקנח ידיו בכותל או בקרקע או בכל  תפילה או י 
  .(שו"ע ומ"ב ד) מידי דמנקי ויעמוד להתפלל

לחזור   א"צ  ערבית  מיד  ומתפללים  מנחה  תפילת  קודם  ידיו  נטל 
מנחה   בין  הפסקה  שיש  ובאופן  ערבית,  תפילת  קודם  ידיו  וליטול 
הידיים  משמירת  דעתו  הסיח  ולא  הכנסת  בבית  נשאר  אם  לערבית 
דעתו   שהסיח  או  מביהכנ"ס  יצא  ואם  ידיו,  וליטול  לחזור  א"צ 

הידיים הכס  משמירת  לבית  יצא  אם  שכן,  במקומות  וכל  נגע  או  א 
  הדין  וכן ,  ערבית  תפילת  קודם  ידיו  וליטול  לחזור  צריך  המכוסים

כל   מוסף   תפילת  קודם  ידיים  נטילת  לענין הכנסת  בבית  נשאר  שאם 

 אורחות חיים

 סיפור על פרשת השבוע

 ה



ובאופן   העליות],  במכירת  הפסיקו  [אפי'  ידיו  וליטול  לחזור  א"צ  הזמן 
שיש הפסקה בין התפילות והלך הביתה או שהסיח דעתו משמירת ידיו  

  . (שו"ע ומ"ב רלג, ב) יך לחזור וליטול ידיו צר 
כניסתו   קודם  ידיו  ונטל  התפילה  קודם  ללמוד  לביהכנ"ס  הנכנס 
לבית הכנסת, צריך לחזור וליטול ידיו קודם התפילה, ובאופן שנטל  

או שנכנס  ידיו לתפילה ורואה שהתפילה מתעכבת מעט וישב ללמוד
  וליטול   לחזור   צ " א באמצע דרשה המתקיימת בביהכנ"ס קודם התפילה

הלימוד  ידיו  הידיים בשעת  משמירת  דעתו  הסיח  הדין  אם לא  וכן   ,
לעמוד   רוצה  הסעודה  ובגמר  לאכילה  ידיו  שנטל  במי 

לתפילה להתפלל גם  עולה  לאכילה  הנטילה  אכן,  (שם)  שאין   ,
סעודה   אוכל  ואח"כ  שבת  של  מנחה  לתפילת  ידיו  הנוטל 

כי הנטילה  תפילת ערבית שלישית א"צ לחזור וליטול ידיו קודם 
שנגע   לחוש  ואין  ערבית,  תפילת  גם על  עולה  מנחה  תפילת  שקודם 

  ) (נערך ע"י הרה"ג ר' יעקב טרויבע שליט"א  . במקומות המכוסים באמצע הסעודה

  
  ז"תשי אב מנחם א"כ מבעלזא ע"זי רוקח אהרן רבי מרן ק"הרה  אריאל גולת ראש

  שנוגע  במה  דהילולא  היומא  תכלית  עיקר
 הצדיקים   והנהגת  בעבודת  להתבונן  הוא  לנו

  וכענין ,  האפשר  ככל  באורחותם  ללכת  בכדי
'ה" פכ  רבא  א"תנדב(   ל"ז  מאמרם    שכלאחד ): 

  מעשי   יגיעו  מתי  לומר  חייב  מישראל  ואחד 
 היינו '  מעט  באפס  אף   ולו',  אבותי  למעשה
  של  שמדריגתו  שככל  הגם  והנה',  בלבד   בנגיעה
  יותר  נשגבה  והנהגתו,  יותר  נעלית  הצדיק

 פרישותו   ועוצם  וגודל ,  אדם  בני  שאר  מהנהגת
  באופן   היא  ת" בהשי  ודביקותו  הזה  העולם  מן

  בסוף  ן"הרמב  שכתב  דרך   על,  ביותר  נעלה
  במעשיו   לאחוז  קשה  יותר,  עקב  פרשת

 נצטוינו   אם  הרי,  זה   כל  עם,  בקודש  ובהילוכו
  ה" הקב  של  מדותיו  אחר  ולהלך   בדרכיו  להדבק

  בדרכיו  להדבק  שיש   בודאי:),  קלג   שבת'  עי( 
  )  א" שליט  ר" אדמו  מרן  ק" כ  של  מדבריו(. הצדיק  של  ובמדותיו

  

 מבעלזא  א"מהר  מרן  ק"כ  מיעט  מנעוריו   כבר
 בקדושתו   והצטיין  ושתיה  באכילה   ע"זי

 עליו  אמר  ע"זי   משינאווא  ק"והרה,  ובטהרתו
 אינגאצען   ר"יצה  דער   האט   יונגערמאן  דעם   פון'

  הסביר  ע"זי  מצישענוב  ק"הרה  ובנו',  פארגעסן
  הוא ,  אחד   אף   שוכח  אינו  ר"שהיצה,  הדבר  את

  אינו   והוא,  וכלל  כלל  תמים '  יוקעלע'  כזה  אינו
  ק "שכ  אלא,  ומאבקו  ממלחמתו  דעתו  מסיח

 וגרם '  הק  בעבודתו  פעל  ע"זי  מבעלזא  מרן
, המוות  סם  לו  נתן  הוא ,  ממנו  שישכח  ר"ליצה

  ר"שהיצה  בודאי  אבל.  ממנו  לשכוח  שהוכרח  עד 
  וכן .  ל"רח,  בעולם  אחד   אף   שוכח  לא  עצמו  מצד 

)  כב,  קט  תהלים(   שאמר  ה"ע  המלך   בדוד   מצינו
  ל"ואחז',  בקרבי  חלל  ולבי  אנכי  ואביון  עני  כי'
 את  הרג   שדוד )  ה"ה  ט "פ  ברכות  ירושלמי( 

)  ב,  סא  ברכות(   ל"אחז  וכן.  בתענית   ר"היצה
  מושג   שיש   דהיינו.  שופטן  טוב  יצר   שצדיקים

  עד   הרע  היצר  את  לגמרי  מכניעים  שהצדיקים
  . עליהם  שליטה  שום  לו  שאין

  

  ע "זי  מבעלזא  א"מהר  מרן  ק "כ  על  ומסופר
 מאוד  למעט  דרכו   והיה,  קדשים  קודש   שהיה

  הטבע  שבדרך   אמרו  שהרופאים  עד ,  באכילה 
 נפלא   נס  היו  חייו   וכל,  להתקיים  יכול  אינו

  בשעה   מסוים   זמן  לו  והיה,  הטבע  מדרך   למעלה
,  לאכילתו  קבוע  היה  שאז  לילה  באישון  מאוחרת

  עלות  זמן  הגיע  וכבר  השעה  נתאחרה   ואם

  אוכל   היה  לא,  לאכילה  מוכן  היה   ולא  השחר
 לפלא   הדבר  ויהי.  בלילה  למחרת  עד   מאומה

  .  ז "בעוה  מתקיים  הצדיק  של  הקדוש   גופו  איך 
  כלפי  אבל,  עצמו  כלפי  רק  היה   זה  כל  אמנם

,  בעבורם  טובים  מאכלים   איזה  היטב   ידע  אחרים
  יעקב   כמו  כפולה  תמימות   היתה  תמימותו   כי

  שמחת  על  עמו  לדבר  וכשבאו,  ה"ע  אבינו
  צריך  הסעודה  קודם  שכבר  מדריך   היה  נשואין

  מה  וכן',  וכדו  עוגות  הנאספים  לציבור  ליתן
 והיה ,  מיוחדות  עוגות  נשים   לעזרת  לתת  שצריך 

  ושיתנו,  להכין  צריך   העניים  עבור  שגם  אומר
  .  נשים  בעזרת  שנותנים  מה  להם

 מזונות  וחתיכת  קפה  לו   שיכינו   ביקש  א"ופ
  התפלאו  בקודש   והמשמשים.  וטובה  גדולה
, הצדיק  אצל  נדירה  רצון  עת  הוא  שכעת  וסברו

 כאשר   אך ',  הק  רצונו  את  למלא  הזדרזו  וכמובן
  העוגה   ואת   הקפה  את   ליתן  ציוה  לו  הביאו

 הצדיק  וידע,  המדרש   בבית  יושב  אשר  לפלוני
  באופן   יכינו  אז   בעבורו  שיכינו  יבקש   שאם

 ואחר   עצמו  בעבור   ביקש   ולכן,  וטוב  מכובד 
  לאותו  שהכינו  מה  כל  את  שיתנו  ציוה  שהכינו

  על   מאוד  התפלאו  בקודש   המשמשים,  אדם
  מהמקוה   יצא  אדם   שאותו  ונתברר,  הדבר

 היה  שכעת  אמר  וכשיצא,  וטובה  חמה  שהיתה
 ולא',  מזונות  עם   קפה  לשתות  מאוד   מתאים 

' הק  הרבי  אך ,  דבריו  את  שמע  שהצדיק  ידע
  וכן .  מבוקשו  את  למלא  והזדרז  דבריו  את  שמע
  להם  שיהיה  דאג  שלאחרים  בקודש   דרכו  היה

  במועט  מסתפק  היה  שלעצמו  בעוד ,  גדול  בשפע
) ב,  יז  ברכות(   ל"חז  שאמרו  דרך   ועל,  שבמועט

  חרובין  בקב לו  די שהיה דוסה בן  חנינא רבי על
  .  שבת  לערב  שבת  מערב

יר"  היקר  הספר  מתוך נלקח  יש    ִ   ע  ד  ׁ ו ק     ִ ַ  ְ  "  
  א " שליט   וינד  ב"בר אהרן'  ר' המפו  ח "הרה  מאת

ֹ   או ר " ַ ז רו ע     יק ָ   ּ  ִ    ל צ ד  ַ  ַ  "  
  אחת  על,  דרקיעא  שבילי  לו   היו   שנהירים  מי

  עלי  מאורעות  מעיניו  נעלמו  שלא  וכמה  כמה
  האמינו  לבב  וברי  מוח  בעלי  חסידים.  ארעא
 אור ,  לצדיקים  הגנוז  אור   כי,  ובתמים  באמת

  ע"זי  מרן   ק"כ  לשירות   ומזומן  מוכן,  לצדיק  זרוע
),  בלק  פרשת ' ( לחיים  אורח'  ק" בספה  כמובא[  עת  בכל

 ק " כ  בשם,  ע" זי  מזלאטשוב  חיים   אברהם  רבי  ק" להרה

  שכאשר,  ע" זי'  הק  ט" הבעש  הימים  שבעת  אור  ע" זי  מרן
 של   באור  להשתמש   לרשעים   כדאי  שאין  ה" הקב   ראה

  דהיינו ',  לבוא  לעתיד  לצדיקים'  גנזו,  בראשית  ימי  שבעת
  האור   ונגנז,  הבאים  בדורות  לבוא  העתידים   לצדיקים

' הקדושה  בתורה  ק" שהתוה',  חיים  באוצר  עולם  אור, 
  אמת   וצדיקי,  עולם  של   אורו  נגנז  שבו  החיים  אוצר  היא

 וכל   -'  ויהי  אמר'   בבחינת  הם',  מאופל   אורות'  המוציאים
  להביט  שבכוחו,  בחוש  ע" זי  מרן  ק" כ  אצל   נראה  זה

  אורות   להוציא  עבודתו  וכל ,  סופו  ועד   העולם  מסוף 
 הוא  מתהלך   כי  ]ויהי   אמר  אמריו  ובגזירת  מאופל 

  . עולם  לאור לו'  ה  והיה,  החיים  באור'  ה  לפני
  

 שדעתו   כמי  דומה,  בחדרו  היה  ספון   ימיו   כל
  ידעו  זאת  ולמרות,  הבריות  בין  מעורבת  אינה
 הקודש   ורוח  מידיעתו  נכחד   לא  מאומה  כי  כולם

 לא   ומקום   זמן  מרחקי .  גרונו  מתוך   מדברת
 לא   ומחיצות   כתלים,  הצופיות  עיניו  בפני  חצצו

  ולשון   שקר  שפת,  הנעשה  את  הימנו  הסתירו
  משניצבו.  הברורות  מילותיו  לנוכח  הופרכו  רמיה
  המושפלות  ועיניו   הכפופה  דמותו  לפני

  שכן ,  רואה  אינו  כי  לרגע  סברו  לא,  והעצומות
  איש   חשב  לא   עיניו  גביני   את  נשא  כאשר  אף 
  .מביט  הוא  בשר  בעיני  כי

  

  כליות  ופולח  הלב  חדרי   את  מבטו   היה  נוקב
  היה  ספורות  ובמלים,  הכבושים  סתריהן  לדעת
  הדברים   היו,  לרוב.  והנעלם  מהטמיר  הלוט  מסיר

  שולחנו  תחת  ומתגלגלים  יד   כלאחר  נאמרים
  להשתמש  נדרש   לעתים  אך ,  רגע  מדי  כמעט
  .  הסתר  כל  וללא  בגלוי  הקודש   ברוח

  

  אותם   כל  את  ונפרוט  ניזיל  כרוכלא  לאו 
  שדרכו  מי  כל  כמעט   כאשר,  עדויות  אלפי-אלפי
, אמותיו  ת"לדל  לגשת  וזכה  מפתנו  על  רגליו

 כי   מוצא  היה,  בו  היתה  תבונה  מעט   רק   אם
  יגלו   אנוש   שבני  נזקק  ואינו  הוא  אלוקים  מלאך 
  מעשים.  ומחשבותיהם  ענייניהם  את  בפניו
  לבו   שהרגיש ,  במחיצתו  נראו  יום  שבכל

 ראו  שהנוכחים  בעת  בה,  לאשורה  במציאות
  התגלגלו   מפעימות  עובדות.  והוטעו  לעיניים

  הקודש   רוח  הדריכתו   כיצד ,  שולחנו  תחת
  ספק   כל  שללא  באופן,  דברים  ולדעת  להרגיש 
 רגליו  דרכו  אך .  הטבע  מגדרי  הוא  מרומם
  והעתיד   ההווה  העבר  ומחיצות,  פלוני  במקום

 העתיד  ואת   כאן  שהתרחש   את  יודע  והוא,  נפלו
  לא   שמעולם  אדם   גגו  קורת  תחת  נכנס,  לקרות

 הילולא דצדיקיא

 ו



  הוא  עושה  ורק  הגיעו  טרם  ואף ,  בסביבתו  בא
 מעשיו  רזי  קדשו  מפי   ונשמעים,  אליו  דרכו

  שנדחקה   ביד   נגע  אצבעותיו  בראשי.  וקורותיו
  אותו  סתרי  וכל,  צפופה  אנשים  לשורת  מבעד 
  שמות  עשרות  לפניו  הזכירו.  לעיניו  צפו  אדם

  מסוגלת  האוזן  אין  שכמעט  באופן ,  במרוצה
  שנפלה  טעות  קלט  הזכים  ובחושיו,  לשמוע 
 השמות  לאחד   להתייחס  או ,  השמות  באחד 

  . ממש   בה  שיש  בהתייחסות
 הדעת  מנקיי,  ל"ז   ווילנער  אברהם  רבי  ח'' הרה   סיפר[

')  טעלעגראם('  מברק  קיבל   ד" תשי  שבשנת ,  בירושלים
,  הברית  שבארצות  בוויליאמסבורג  שהתגוררה  מאחותו
  אחד   את  ע" זי  מרן   ק" כ  אצל   להזכיר  שילך  בבקשה

  אברהם   רבי  הזדרז,  אנוש  ומצבו  למשכב   שנפל   מבניה
  בן   את  להזכיר  מהגבאי  וביקש,  לקטמון  פעמיו  והשים
  שמות   כמה  הגבאי  אצל   היו  זמן  באותו.  החולה  אחותו

  היה   אף   הצד  מן  ולניצב ,  ברצף   כולם  את  הזכיר  והוא
 של   שמו  שהוזכר  ברגע.  כמתנמנם  ע " זי  מרן   ק" כ  נראה

:  ברטט  ואמר  ממקומו  וקם  מרן  נרעד ,  הלז  החולה
  צו   אויפהערן   וועט  ער ,  עהם   שרייבט,  עהם  שרייבט" 

  כתוב" (=  ווערן  געזונט  ער  וועט  ישראל   ארץ   אויף   רעדן
  יהא   אזי  ישראל   ארץ   על   לדבר  יפסיק  שאם,  לו  כתוב ,  לו

  אותו   את  הכיר  לא  ע" זי  מרן  ק" שכ,  לציין   למותר).  בריא
 אך,  אמו  ושם  בשמו   אצלו  הוזכר  לא  ומעולם  אדם

  ]. כשמלה  לפניו היו מחוורים מחלתו ועילת מעשיו
  ישר  שכל  של   בקורטוב  היה  די  כי,  נמצא

  מרן  ק"שכ,  ולהבין  לראות  כדי,  פקוחות  ועיניים
  כאור  הוא  אשר  צדיקים  באורח  חייו  מכלכל  ע"זי

  בשר  לתבנית  דומה  החיצוני  מעטהו  ורק,  נוגה
  . השרפים  מן  כאחד   שגבה  פנימיותו  ואילו  ודם

, הקדוש   אביו  בחיי,  צעיר  אברך   בעודו   עוד
 בו  הכירו,  אמותיו  ת"בדל  מסוגר  היותו  למרות
.  בקרבו  מפעפעת  הקודש   שרוח  ומקורביו  יודעיו

 רואות  עיניו  כי  לראות  השתאו  פעם  לא
  .  בנסתרות  ויודע  חש   ולבו  למרחקים
  ע "זי  מרן  ק "כ  של  משמשו   העיד  כאשר

 נייווער  דוד  ישראל  רבי  ח"הרה,  אברכותו   בשנות
  בחדרו  יושב  ע" זי  מרן  ק"כ  היה  שכאשר  , ל"ז

 די (= '  חדרו  של  הדלת   בידית  נוגע  היה  ומישהו
  עליו  רואים  היו,  פנימה  להיכנס')  קלאמקע

  אם   שכן,  הבא מי   ומרגיש   יודע  הוא  שבקדושתו
 -   המשפחה  מבנות  אחת  -   להיכנס  אשה  באה
 עומד  איש   כשהיה  ואילו,  עיניו  עוצם   היה  מיד

  .  כן  עושה  היה  לא  להיכנס
  בצל   שהסתופפו  האברכים  מחשובי  אחד

  לקירבה  אצלו  זכה,  ע"זי  ד "מהרי   מרן  ק"כ
  ק "כ  של  בביתו  להתאכסן  זכה  כך  ומתוך ,  גדולה

 הפעמים   באחת[.  הרבה  דברים  שם  וראה  ע"זי  מרן
  שולחן   על   סמוך  הוא  כי,  ע " זי  מרן  ק" לכ  האברך  סח

, דאתרא  כמרא  חותנו   משמש  שם,  פלונית   בעיר  חותנו
  חותנו   עם  מסתדרים  אינם  דמתא  בתים - הבעלי  אולם
  אינו   ואיש  היות,  דשמיא   במילי  להו  ומוכח  תקיף   שהוא

  -  חתנו  -  לו  הם  מתאנים,  הרב   של   דרכיו  את  להצר  מעז
 ע" זי  מרן  ק" כ  שמע ,  מהצקותיהם  מאד  סובל   והוא

  יצא ,  ממנו  שנפטר  בעת  ולכן,  עמו  להיטיב  עצה  וטיכס
  עד   ליווהו  כדרכו  ושלא  לביתו  מחוץ   ע" זי  מרן  ק" כ  עמו

  חסידים   שם  ניצבו  עת  באותה .  לרחוב   הפונות   למדרגות
  הולק  ע" זי  מרן  ק" שכ  הכבוד את  ובראותם, עיר  מאותה

  ].  מלצערו ופסקו אליו  יחסם שינו, לו
  מגאליציה  הלה  עקר,  שונות  סיבות  מחמת

  הפלגתו   שקודם  וכמובן,  הברית  לארצות  ונסע
 -   זה  דבר.  פרידה  ברכת  ליטול  לבעלזא  בא

  כבוד '  נחשב  היה  לא  -  הברית  לארצות  נסיעה
  אצל   שהתברך   בכך  הסתפק  ולכן,  בבעלזא'  גדול

  כי   גילה  לא  ולאחרים  ע"זי  ד " מהרי  מרן  ק"כ
  ויצא  לנסוע  שעמד   בעת,  ברם.  נדוד  הוא  מרחיק

  ק "כ  עכבו,  ע"זי  מרן   ק"כ  שבבית  מאכסנייתו
 מאריך   שהוא  תוך ,  ממושכות  בו  ואחז  ע"זי  מרן

"דבריו  את   וחתם ,  טוב  בכל  לברכו   זיך   זאל'מ: 
  ואז),  נחת  מתוך   שנתראה" (=  נחת   מתוך   זעהן
 פרוסים  לבינו  בינו   הכמוסים  דברים   כי  הבין

  .  כשמלה  ע"זי  מרן  ק"כ  לעיני
  מרן   ק"כ  הורה  נישואיו   לאחר  אחדות  שנים

  להינפש  שיסע,  ע"זי  מרן   ק"כ,  לבנו  ע"זי  ד "מהרי
 היו   ושיירות  מאחר'.  קרעניץ'  המרפא  בעיירת
  במעיינות  להירפא  נסעו  ורבים  לשם  מצויות
  ק"לכ  שתתאים  דירה  למצוא  היה  קשה,  דהתם

 ואלו   אברכים  שני   נשלחו.  שהותו  לימי   ע"זי  מרן
 מרווחת   דירה  שמצאו  עד   רבה  ביגיעה  טרחו

  שמים  ירא  ליהודי   שייכת   שהיתה ,  ומסודרת 
,  ולרווחתו   ע"זי   מרן   ק "כ   למען   העמידה  והלה
  מצאו   כי   ואמרו   לבעלזא   האברכים  שני   שבו 

  שבע יהיה   ע "זי מרן  ק"כ   כי  ספק  שאין , דירה 
  .  הימנה   רצון 

  

  מרן   ק "כ   הגיע   שכאשר ,  לראות  נפלאו  מה
  פניו   על  ניכרו ,  לדירה   והביאוהו   לקרעניץ   ע"זי 

  שנכח  הבית  בעל .  נוחות   חוסר   של   אותות
  אינו   ע"זי   מרן   ק "כ  כי  הוא   גם   וראה  במקום 

  את  למנות  החל ,  מקומו   את  שם   מוצא
  זכה  כי   בציינו ,  הדירה   של  הטובות  מעלותיה

  וגם ,  מעשה   ואנשי   חסידים  רק  בה   לארח 
'.  וכו   הם   טובים  סביבה  השוהים   השכנים

  ליד   וניצב  ע "זי   מרן   ק "כ   התרצה  לא   ועדיין 
  מונה  עודו .  וללכת   לעזוב  שמבקש  כמי  הדלת

  הבית  כי   האיש   הזכיר ,  הדירה   של  שבחיה
  כאן   היה  בעבר   שכן '  חשוב   מקום'   הוא   הזה
,  אה : "והפטיר  ע "זי  מרן   ק"כ   עצרו .  מדרש  בית

(=    זעסטו   "   הרגיש   כי ?!),    אתה   הרואה?! 
  הורה   מיד.  לו   שהפריע  הוא- והוא  בדבר

  דשמיא   ובסיעתא ,  אחרת   אכסניה  לו   שיחפשו 
  רבי   ח " הרה  מפי [ .  שהה   ושם  נאות  מקום  מצאו 

  אברהם   רבי   ח " מהרה  ששמע ,  א " שליט   וינד  ברוך 
  ].  ל" ז   ברגוּפן   לייב

  כאשר ,  הראשונה  העולם  מלחמת   בימי 
  להונגריה   מבעלזא   הקודש   חצר   גלתה

  היה,  במונקאטש  אחדות  לשנים  והשתקעה
  מנחה  להתפלל  יום  בכל  הולך  ע"זי   מרן   ק"כ

  מיוחד   ושליח ,  ע"זי  ד"מהרי   ע"זי  מרן   ק"כ   עם 
  מביתו   ללוותו   ד "מהרי   ע"זי   מרן   ק "כ   מינה
  .  המדרש   לבית

  

  איזה  בו   פגע   ברחוב   שבלכתו ,  פעם  אירע 
  עם  יחד   בדרכו   המשיך   מרן .  לעברו   וירק   גוי 

  חסיד   אותו   של   בנו   צעד   מאחור   אך ,  מלווהו 
  שהסב  הדבר   את  לשאת  מסוגל   היה  לא   והוא 

  ע " זי   מרן   ק"שכ  המתין   הוא.  חרון   עד  כאב  לו 
  יחושו   ולא   קמעא   ירחיקו )  מלווהו (  ואביו 

  אחר   לרדוף  והחל ,  מאחור  נשמט   שהוא 
.  נמרצות   מכות  והכהו   שתפסו   עד ',  שייגעץ' ה

  שב ,  רושם   בהן   שיש  מכות  בו   שהפליא   לאחר 
  המלווהו   ואביו   ע "זי   מרן   ק "שכ  כדי ,  במרוצה 

  הסתובב,  שהגיע  ברגע,  ברם .  בכך   ירגישו   לא
  יודע   אינך   וכי : "והפטיר  לעברו   ע "זי   מרן   ק "כ

  היה   שלא   למרות  כי ?!".  בגלות   שרויים  שאנו 
  מעשיו   נסתרו   לא ,  עשה   מה  לראות  יכול 

  .  מידיעתו 
,  במארינבאד  ע"זי  ד"מהרי  מרן   ק "כ  כששהה

  ודמעתו   בא  אשר  מהונגריה  אחד   יהודי  שם  היה
 לא   ועדיין   מנישואיו  אחדות   שנים  שזה,  לחיו  על

 ד "מהרי  מרן  ק"כ  אולם,  קיימא  של  בזרע  נפקד 
  לא   וברכה  בכך   מה  של  בדברים  פוטרו  היה  ע"זי

  רבי  המפורסם  החסיד   אל  ניגש ,  לו  בצר.  קיבל
  כפולה   מועקה  לו  וסח,  ל"ז  ץ "כ  נטע  חיים

.  ברכה  מקבל  אינו   וגם   בנים  לו   שאין,  שבלבו
  בצל   שהסתופף   אחד   צדיק  שם  שהה  זמן  באותו

  בו   נועץ  נטע  חיים  ורבי,  ע"זי  ד " מהרי  מרן  ק"כ
 אל  עמו  יגש   כי,  לו  יעץ.  אדם  באותו  לעשות  מה

 אולי ,  אצלו  עצמו  ויזכיר  ע"זי  א"מהר  מרן  ק"כ
  .  ישועה   לו  ולהצמיח  לברכו  יואיל  כן  הוא

  והזכירו  אדם  אותו   עם  נטע  חיים  רבי  ניגש
 פלוני   פרק   שילמד ,  לו  והשיב,  ע"זי  מרן   ק"כ  אצל
 נטע   חיים   לרבי  הלה  ניגש   זמן  לאחר.  ס "שבש 

  לו  להגיד ,  ע"זי  מרן  ק"לכ.  עמו  שיגש   וביקשו
 שיואיל  הוא  ומבקש   פרק   אותו  ללמוד   שסיים
 ואמר ,  נטע  חיים  לרבי  ע"זי  מרן  ק"כ  פנה.  לברכו 

,  הזה  הפרק  את  אתו  שתלמד   אני  מבקשך : "לו
  הבין ".  בנחת  תלמדו  הראשונים  הדפים  שני  ואת
  ללמוד   והתיישב,  בגו  דברים  יש   כי  נטע  חיים  רבי
  ושורה   תיבה  כל  מבאר  שהוא  תוך ,  עמו

 למאמר  הגיעו  השני  הדף   שבסוף   עד ,  בניחותא
 לאדם   שמזקת  חמורה  בעבירה  שעוסק  ל"חז

,  בחכמתו  נטע  חיים  רבי  הבין.  ל "רח  יוליד   שלא
 אותו   עם  ונכנס,  ע"זי  מרן   ק"כ  התכוון  לכך   כי

  של  הרע  יצר   כי  והודה  שנכנע  עד ,  בדברים  אדם
 חיים   רבי  נטלו.  ומכשילו  רודפו  עבירה  אותה

  פיו  שפצה  וברגע,  ע"זי  מרן  ק" לכ  ונכנסו  נטע
  לאותו   התכוון  אם  ע"זי  מרן  ק"כ  את  לשאול
  זה   את  עזוב: "לו  ואמר  ההוא  לאיש   פנה,  מאמר

  ".  ותיוושע
 מגיע  היכן  עד   קדשו   ברוח  שראה  הגם  כי

  לו  מלרמוז  נשמר,  אדם  אותו  של   מעשיו  פגם
  אל   שהביאו  עד   סחור-סחור  והוליכו   בפירוש 

  ".  ישועה  ופתחי  תשובה  שערי
,  תעלומה  רסיסי  נמהלו  ושיגו   שיחו   בכל
  בעולמות   המשוטטות  ממחשבותיו  הגיגים

 שלא   במקומות  האחוזים  ומשרעפיו  עליונים
  נחזים  שאינם  רוחניים  עניינים.  הדין  מעלמא

,  במוחש   לעיניו  היו  וגלויים   נהירים,  בשר  בעיני
  שאיזה  בנפשו  חש   שהוא  סודו  גילה  פעם  ולא
 שמשמים  הוא  יודע  ובכך   מפעולה  מונעו  דבר

  . דרכו  שומרים
  

  להינפש  ע "זי  מרן  ק"כ  נסע  ז"תרצ  בשנת
,  שבגאליציה  טשילקע   בעיירה  מה  תקופת

 ז



 גדול   בצריף   נערכו   והשולחנות  והתפילות
  מרן   ק"כ  כשהלך .  ביקורו  לכבוד   במיוחד   שהוקם

  חיים  רבי  צ"הגה  דמתא  הרב  את  לבקר  ע"זי
 איציקל  רבי  ק" הרה  של  נינו(   ל"זצ  רובין  יצחק

),  ע" זי  ש "מהר  מרן  ק"כ  חתן,  ל"זצוק  מבראדי
  של  ביתו  מבני  שמע  כי,  הדברים  בין  הרב  אמר

  זה  ממקום   כך   כל  מרוצים   שאינם  ע"זי  מרן   ק"כ
  בשנה  נסע  אליו  מהמקום   מרוצים  שהיו  כפי

  שבגליל   טאטארוב  לעיירה(   שעברה
  .  יותר  משובח  האויר  שם  שכן),  סטאניסלאוו

"ע "זי  מרן  ק"כ  לו   השיב   נמי   הכי  אין : 
, כאן  השורר  האויר  מן  משובח  היה   שם  שהאויר

  הוא   מכך   חשוב  אך .  מאד   טוב  האויר  כאן  גם  אך 
  והיה  לתפילה  צריף  העמידו שכאן, האחר הדבר
  לא   שעברה  בשנה  ואילו,  בו  להיכנס  נעים

  שבנו   בצריף   להתפלל  אחת  פעם  אפילו  נכנסתי
 מתא   דהאי  בתים-שלבעלי  ידעתי.  בואי  לקראת

  השקיעו   כי,  גדושה  במידה  הדעת  חלישות  היתה
 ואופן  פנים   בשום  אבל,  הצריף  בבניית  גדול  הון
.  שם   להתפלל  ללכת  בעצמי  לפעול  יכולתי  לא

  העיכוב   סיבת  לי  נודע  אף   משם  שנסעתי  קודם
 את   שהעמידו  קודם   כי,  לשם  מללכת   שמנעני
  פי   על  האסור  דבר  והוא  פרי  עצי  קצצו  הצריף 
  ".  הלכה 

  בדירתה  ע" זי  מרן  ק"כ  התאכסן  שנים  שש
 בירושלים  קטמון  בשכונת  שור  משפחת  של
  גדול'  שאטע'  הקימו   הראשונה  ובפעם,  ק"עיה

  ולעריכת  לתפילות  שישמש   כדי,  בחצר
  של   לפתחו  להגיע  שכדי,  עקא  דא.  השולחנות

  וכמובן ,  גדול  סיבוב   לעשות  נאלצו '  שאטע'ה
  ביקשו ,  ע"זי  מרן  ק"לכ  גדול  טורח  בכך   שהיה

 גדר  לפרוץ  נאות  והלה  הדירה  מבעל  המשמשים
  ע "זי  מרן  ק"שכ  מנת  על,  מעץ  מדרגות  ולהעמיד 

  בפעם ',  שאטע' ה  אל  מחדרו  בקלות  להגיע  יוכל
 עד  התקרב,  ע"זי  מרן   ק"כ  שיצא  הראשונה

 ויצא  עקביו  על  סב  ומיד  בגדר  הפרצה  מקום
 דרך   יצא ,  מכן  שלאחר  בשבוע  רק.  הרגילה  בדרך 

 לא  ביתו  מבאי  איש .  ולהבא  מאז  נהג  וכן  שם
  .  לשאול  העזו  שלא  כמובן  אך ,  הדבר  סיבת  ידע

  רבי  ח"הרה  ק"והמשב  חלפו   רבות  שנים
  בשמחה   השתתף   א"שליט  וועבער  מרדכי

 כדי   תוך   התברר,  הברית  בארצות  משפחתית
 למשפחת  הוא  בן   כי  המחותנים אחד   עם  שיחה

  והוזכרה   המדרגות  הוזכרו',  שאטע'ה  הוזכר.  שור
  שם  לעבור  ע"זי  מרן  ק"כ  של  הימנעותו  גם

  בעל  שסיפר  את  מרדכי  רבי  שמע  אז.  בתחילה 
  כלבים   מלונת  היתה   הבית  בחצר  כי,  לבנו  הדירה

, הקודמים  הדירה  בעלי  את  ששימשה
 את  שבר  הוא  מדרגות   לבנות  ובשביקשוהו

  כשראה.  המדרגות  את  הרכיב  ומקרשיה  המלונה
 משתמש   ואינו  לאחור  נרתע  ע "זי  מרן  ק"שכ

  לספר  ומבלי  טעותו   את  מיד   קלט,  במדרגות
  .  אחר  בעץ   המדרגות   את  החליף   לאיש 

, הדמיון  מן  בו  יש   שאף ,  נוסף  פלא  מעשה
 מימי   באחד :  שור  משפחת  מבני  אחד  סיפר

  משפחת  בבית  טלפון  שיחת  התקבלה   החורף 
  ק "כמשב  עצמו  הציג  והדובר,  שבירושלים   שור

  ע"זי  מרן   ק"כ  ובשליחות ,  ע"זי  מרן   ק"כ  בבית
 די   מיט   זיך   טוהט   וואס "  לברר  כדי   התקשר

 כי ,  לו  השיבו?).  הסוכה  עם  קורה  מה" (=  סוכה
  מרן  ק"כ  ובנסוע  הקדושים  הימים  בחלוף   מיד 

 את  והכניסו  הסוכה  את   פירקו,  אביב-לתל  ע"זי
  ושוב   חלפו  אחדות  דקות.  למחסן  דפנותיה
  לברך,  הקודש   בשליחות,  ק"המשב   התקשר

 הבית  בני  ראו".  סוכה  די   מיט   זיך   טוהט  וואס"
  לאבי   והתקשרו,  כאן  יש   תימה   דבר  כי

  את  להבין  ישכיל  אולי,  לשאול  כדי,  המשפחה
  אך,  הלה  התפלא. בשאלתו  ע"זי  מרן  ק"כ  כוונת
  שיגשו ,  בשלישית  ק"המשב  יתקשר  שאם,  הורה

.  הסוכה  לקרשי  משהו  אירע   אם  ויבדקו  למחסן
  בפעם  ק"המשב  התקשר  מכן  לאחר  קצר  זמן

  לכיוון   הבית  מבני  אחד   יצא  ואז,  השלישית
 למרות   כי,  גילה  ולהפתעתו,  לבדוק  כדי  המחסן

 אחד קרש  השאירו, כולו' שאטיר'ה את  שפירקו
  שעה   באותה  ובדיוק,  הבית  לכותל  מחובר  שהיה
  הבין.  קרש   באותו  להתחכך   והחל   כלב  הגיע

  חיה   של  במגעה  הרגיש   ע"זי  מרן  ק"כ  כי  האיש 
  שסילק   וכמובן,  הקדושה  סוכתו  בקרשי  טמאה

.  לשם   לשוב  יהין  לבל  נמרץ   באופן  הכלב  את
  כדי ק"המשב  התקשר   לא שוב  כי,  לציין  למותר

  .  הסוכה   אודות  להתעניין
  

]  

 הקייט   בעיירת  ע"זי  מרן  ק"כ  ששהה  בעת
 יצא,  ט"תרפ  בקיץ,  שבגרמניה  האמבורג-באד 
.  ביתו  אנשי  אליו  ונלוו  הגינות  באחת  לטייל  פעם
  עצר,  הגדולה  הגינה   במשעולי  הילוכם  כדי  תוך 

  שיוציאו  והורה  הספסל  על  וישב  ע"זי  מרן  ק"כ
  ישבו  הרחק  לא.  לנוכחים  וחילקם  מהתיק   פירות

. דבר  לכל  כגויים  שנראו   ראש   גלויי   אנשים  שני
 אחד  את  שיקראו  ע"זי  מרן  ק "כ  ביקש   והנה
 אם: "ע"זי  מרן  ק "כ  לו  אמר  הלה  וכשניגש ,  מהם

,  הלה  התרגש ".  מהפרי  לך   אתן,  ברכה  תעשה
  ברכה   ועשה  לראשו  וחבשה  מכיסו  כיפה  הוציא
  הכירו  שלא  הנוכחים  כל  לפליאת,  ורגיל  כבקי

  הכהן   משה  רבי  ח" הרה  מפי[ .  הוא  שיהודי  כלל  בו
:  ואמר  פעם  התבטא  ע" זי  מרן  ק" כ  כי ,  יצוין.  ל " ז  גראס

" גוי  א  געזעהן  נישט  מאהל   קיין  נאך  האב   איך'  ה  ברוך" 
  )] גוי  ראיתי לא  מעולם' ה  ברוך(= 

  

 בכל   וחש  רואה  ע"זי  מרן  ק "כ  כי  הידיעה
  ברורה   כה  היתה,  מידיעתו  נסתר  אינו  ומאומה

  תיבה  בכל  לדקדק  ידעו  ביתו  שאנשי,  ומוחשית
 כי   נודע  ביותר.  כוונתו  להבין  והתאמצו   שאמר

  בכל  כי,  עמוק  לימוד  צריכות  שלו'  חולין  שיחות'
  בדבר  מתעניין  אינו  ולעולם  כוונה  מונחת  שאלה

  שגם,  ידעו  בינה  בני,  גבוה  צורך   בו  לו  שאין
  תנועה   אין ,  עיניו  כשמשפיל  או  פניו  כשמאיר
  .  ומכוון  מדוקדק  דבר  וכל  בכדי  הנעשית

  

  מכאובים  נתקף  שפעם  , סיפר  אחד  חסיד
,  הזהירו  אך ,  לרופא  שיילך   שלחו  ע"זי  מרן  ק"וכ

 גדול   לרופא  אלא  פשוט  רופא  אצל  ילך   לבל
  הזכיר ,  הרופא  אמר  מה  לספר  בשובו.  ומוצלח

  ראשו  מרכין  ע"זי   מרן  ק"שכ  ראה  ומיד ,  שמו  את
  לאחר .  הימנו  לשמוע   ליה  ניחא  שלא  והרגיש 

 תחתונה   לדיוטה  ירד  הלז  שהרופא,  לו  נודע  זמן
  ג" הרה,  המעשה  בעל   מפי[.  ל"רח  נכרית  עם  דר  והוא

    ].ל " ז פינק ברוך חיים רבי
 עיירת   -  בטשילקע  ע"זי  מרן  ק"כ  שהה  כאשר

 היו  -   הקיץ  בחדשי  פעמים  כמה  נסע  אליה  קייט
 לטייל   שייצא  בו   מפצירים  והמקורבים  הגבאים
  מבוקשם   דחה  כלל  ובדרך ,  אויר  ולשאוף 
  ע"זי  מרן   ק"כ  פנה   הימים   באחד   והנה.  בביטול 

  ע "זי  מרן  ק"וכ,  עיר  של  לרחובה  לצאת  והציע
,  טשילקע  משעולי  לו  שנהירים  כמי  דרכו  עשה

  נהר  על  נטוי  שהיה  הגשרים  לאחד   שהגיעו  עד 
  ולפתע ,  בגשר  והביט  ע"זי  מרן   ק"כ  נעמד .  סואן
"מלוויו  את  שאל   ויציב  חזק  הזה  הגשר  האם: 
: מחריד   ממאורע  טשילקע  געשה  למחרת?"...  
  זלעפות   וגשם  שחר  עם  השתרר  סוער  אוויר  מזג

 קרס  והוא  הגשר  עמודי   מטו  ולפתע,  ארצה  ניתך 
  והנוסע   הגשר  על   מרכבה  נסעה  ובדיוק,  באחת

, המקומי  הכומר  זה  היה,  למצולות  עמה  ירד   בה
 -   מעולו  נפטרו  ביום  ובו,  המקום  ליהודי  שהצר

  שאול   רבי  ח" הרה  מפי['.  ה  אויביך   כל  יאבדו  כן
  ע" זי  מרן  ק " כ  אצל   להסתופף   שנסע,  ל " ז  בוים  אלישע

 ]. עובדא  האי שמע  ושם, בטשילקע
  ק"כ  של  הטהור  בשולחנו   נחזה   פלא  דבר

 את   סיים  כאשר,  ג"תשי  בפורים  ע"זי  מרן
  תהלים(   הפסוק  את  אמר  קול  ובהגבהת'  תורה'ה

"יא,  עה  תרוממנה   אגדע  רשעים  קרני  וכל) 
 נדודיו  בעת  כי,  זכרו  חסידים".  צדיק  קרנות
  לסיים ,  ע"זי  מרן  ק"כ  כן  נהג  המלחמה   בשנות

 מקום  מה  ידעו  לא  אך ,  זה  בפסוק'  תורה'ה  את
  חלפו  אחדים  ימים.  זה  ביום  זה  לפסוק  יש 

 צורר   של  מותו  על  לשמוע  נרעש   כולו  והעולם
  והאכזר   העריץ  נשיאה,  ש "ימ  סטאלין   היהודים

 חפים   מיליוני  של   בדמם  מלאו  שידיו,  רוסיה  של
  .  מפשע

 בתמוז'  ז,  חקת  פרשת   קודש  שבת  בצהרי 
  ח "הרה  ק"המשב  אל  ע"זי  מרן   ק "כ  פנה,  ג"תשי
  בקול  שיגיד   ממנו  וביקש ,  ל"ז  בעק  בערל  רבי
  אב'  בתפילת  הנאמרים  הנקמה  פסוקי  את  רם

  בתורת  ככתוב: "התורה  קריאת  שאחר'  הרחמים
 דם   כי   עמו  גוים  הרנינו,  האלוקים  איש   משה

.  עמו  אדמתו  וכיפר  לצריו  ישיב  ונקם   יקום  עבדיו
 ונקיתי ,  לאמור  כתוב  הנביאים  עבדיך   ידי  ועל

  הקודש  ובכתבי.  בציון  שוכן'  וה  נקיתי   לא  דמם 
  יודע ,  אלוקיהם  איה  הגוים  יאמרו  למה,  נאמר
,  ואומר.  השפוך  עבדיך   דם  נקמת  לעינינו  בגוים

. ענוים  צעקת  שכח  לא  זכר  אותם  דמים   דורש   כי
  ארץ   על  ראש   מחץ  גווית  מלא  בגוים  ידין,  ואומר

  ". ראש   ירים  כן  על  ישתה  בדרך   מנחל,  רבה
,  ע"זי  מרן   ק"כ  לו  שהורה  כפי  ק"המשב  עשה

  השבת   שממחרת  עד .  דבר   של  פשרו  הבין  לא  אך 
  להורג  הוצאו  קודש  שבת  שבערב,  הדבר  נודע

 בארצות  למשפט  שהועמדו,  רוזנבערג  הזוג  בני
  השלטון  לטובת  ריגול  באשמת  הברית

  שנים  כמה  במשך   התנהל  משפטם.  הסובייטי
,  תמוז'  ו  קודש   שבת  ערב  וביום,  ערכאות  בכמה

  במהלך,  להורג  הוצאו,  לפורענות  המועד  יום
  שכן ,  ליהודים  מכוונת  התנכלות  בו  ראו  שרבים

 שהסתיים   שנים  באותן  ריגול  משפט  היה  לא
  בני  שני  הושבו  הברית  בארצות   שם.  מוות  בעונש 

 ח



  ובארץ   חשמלי  בזרם  ההמתה  כסאות   על  הזוג
 בעד   רחמים  לעורר  ע"זי  מרן   ק"כ  ביקש   ישראל

  . דמם  את  שינקום  נקמות  ל-מא  ולבקש   נשמתם
  נכנס   החסידים  לעדת  השתייך  שלא  יהודי

  על  צערו  תינה,  ישראל  בארץ  ע"זי  מרן   ק"כ  אצל
  שהתגורר  אחיו  כי,  שהשיגתו  מרה  ידיעה

  הודיעוהו   לא  אולם,  עולמו  לבית  נפטר  ברוסיה
 ואחיו   מרוסיה  היה  לא  מוצאם.  תאריך   באיזה

  לו  היתה  שלא  כך ,  העתים  בצוק  לשם  התגלגל
  ביקש.  זאת  לברר  כדי  אליה  לפנות  כתובת
  באיזה   ויורהו  שידריכו,  ע"זי  מרן  ק"מכ  איפוא

'.  וכדו  קדיש   באמירת '  יארצייט'  לשמור  יום
"אתר  על   ע"זי  מרן  ק "כ  לו  השיב   ביום: 

  ע "זי  מרן   ק"כ  לו   בחר  כי,  האיש   הבין",  הכיפורים
 יום   שמר   אז  ומני,  אחיו  נשמת  לעילוי  קדוש   יום
 סיפורה  התפרסם  ד "תשל  בשנת.  שנה  בכל  זה

 הפרטים  ובין,  מרוסיה  שעלו  יהודים  קבוצת  של
 שהתגוררו  מי  בהם יש  כי לאיש  התברר שנודעו
  והגיע   התאמץ.  אחיו  בה  שדר  עיר  באותה
  הכיר  אף   מהם  אחד   כי  גילה  ולשמחתו,  אליהם

  את   הוא  זכור  אם  להתעניין  ניסה,  אחיו  את
:  היסוס  ללא  השיב   והלה,  פטירתו  תאריך 
  ק " המשב   מפי[.  נפטר  הכיפורים  ביום,  בוודאי

  ].  המעשה   בעל   מפי  ששמע,  ל " ז  לנדאו  יצחק  רבי  ח" הרה
  

  אם  ע"זי   מרן   ק "כ   ששאל   רבות   פעמים
  לאיש  אך ,  הנוכחים   ראוהו   לא ,  נמצא  פלוני 

  ורק   כאן   שוהה   הלה   כי  ספק   היה  לא
  אם  כשהתעניין .  ולראותו   לחפשו   שצריכים 

  כי  ספק   היה   לא ,  לכולם '  שיריים  חילקו 
.  ושכחוהו   עליו   שדילגו   למישהו   הוא   מתכוון 
  אמו   ושם   לשמו   במפורש  שאל  אף ,  ולעתים 

  בכדי ,  לפניו   שיזכירוהו   וביקש  פלוני   של 
  .  וישועה לרפואה  ברכתי   לו   להאציל שיוכל 

  

,  ט " תש  שובה  שבת  בליל  אירע  זה   מעין
  מרן   ק "כ  פנה  הטהור  השולחן   באמצע  כאשר 

  את  שיודע  מי  הנוכחים  בין   יש  אם   ושאל   ע"זי 
  צ" הגה  ק "כ (  מפאפא   הרב   של   אמו   ושם  שמו 
  או   שהתגורר ,  ל" זצ '  יוסף  ויחי ' ה  בעל 

  ק "וכ   הזכירוהו   שמיד  כמובן ).  באנטווערפן 
  שלמה  רפואה'  בברכת  בירכו   ע"זי   מרן 

  סיבת  ידע   לא   הנוכחים  מן   איש '.  במהרה
  מברק   הגיע   קודש  שבת   שלמחרת  עד ,  הדבר

'   בפתע   כי   מהתם   שנשלח')  טעלעגראם(= 
  לבית  הובהל ,  למשכב  ונפל   כרע   פתאום
.  ומסוכן   קשה   מצבו   כי   התברר  ושם  חולים

  ניימאן   יצחק  יעקב   רבי  צ " הגה  שלח  המברק  את [ 
  וכתב ,    במאנטריאל   הדת   מחזיקי   קהל   ד" אב  ל " זצ 
  חולים   לבית   והבהילוהו   התפוצץ'  האפענדעציט '   כי

  מכלל   יצא   נסים   בנסי   ]. לחייו   חוששים  והרופאים
  ששב   עד   חודשים  למספר   נזקק   כי   אם,  סכנה 

  שמואל   רבי   ח " הרה  מפי[ .  הראשון   לאיתנו 
,  באנטווערפן  ההוא   בעת  שהתגורר (   ל" ז   פארגעס 

  צ " הגה  של   שמו  את  ע" זי   מרן  ק " לכ   השיב   והוא 
,  ע " זי   מפאפא  צ '' הגה   העיד   לימים ).  מפאפא

  חג   על  ישראל  לארץ  ונסע  העז  מרובים  שבמאמצים
  למיטתו   רתוק   היה  חודשים   שכמה  למרות  השבועות

  דרכו   עושה  בעודו,  ברם .  כיאות  החלים   לא  ועדיין 
  כוחות  בו  נמסכים   כי   חש,  ישראל   לארץ   באוניה

  .  ]ממחלתו  רושם   נותר  ולא   חדשים
 עמד  כאשר,  ג"תשי  המצות  חג   התקדש  בליל

 פנה ,  הסדר  את  לערוך   להיכנס  ע"זי  מרן  ק"כ
 חיים   אברהם  רבי  ח"הרה  ק"המשב  אל  לפתע

"ושאלו,  ל"ז  גרינפעלד    הרב   שלום  מה: 
  באמצע  גם.  לפניו  שיזכירו  וביקש ?",  מטשאבא

 את   שיזכירו  ע"זי  מרן  ק"כ  רמז  הסדר  עריכת
  החג   לאחר.  אמו  ושם  בשמו  מטשאבא  הרב

  הרב   נפל  החורף   בחדשי:  עובדות  של  גופן  נודעו
  שניצלער   שמואל  שרגא  רבי  צ"הגה   -  מטשאבא

.  קשה  מעיים  במחלת   וחלה  למשכב   -  ל"זצ
  ונותר,  קשה  ניתוח  עבר  ע"זי  מרן  ק"כ  בברכת

  ק "כ.  ומתאושש   הולך   כשהוא  ממושך  לאשפוז
 כי ,  הרבנית  לזוגתו  והורה  יעץ  אף   ע"זי  מרן

,  ביין ויערבוה דקים  לפירורים המצה את יכתשו
 אלא.  החג  בימי  בכשרות  ניזון  להיות  יוכל  וכך 

  אבדה   ולפתע  מאד   נחלש   טוב  יום  שבליל
  על   ונאבקו  למיטתו  הובהלו  רופאים.  הכרתו

 בין   היטלטל  ארוכות  שעות  במשך   כאשר,  חייו
  החולה   התעורר  שלפתע  עד ,  להיפוכם  חיים

?...    כאן  עושים  הנכם  מה :  הרופאים  את  ושאל
  שהם  מאד   לשמוח  עליו  כי  הרופאים  השיבוהו

  .  להכרתו  ששב  לשמוח  עליו מכך   ויותר,  כאן
  

  

  הרב  סיפר,  לאיתנו  ושב  שהתאושש  לאחר
  בו  לילה  באותו  עמו  שאירע  את  ל"זצ  מטשאבא

, קריטיות  שעות  באותן :  ניסים  רוב  עמו  הופלאו
  ראה ,  ולהחיותו  להחזיקו  נאבקו  הרופאים  כאשר

  מרן  ק"כ  של  הסדר  בשולחן  יושב  שהוא  בחלומו
 מהמצה '  שיריים'  לו  מושיט  ע"זי  מרן  ק"וכ,  ע"זי

 חלום   אותו  ומתוך ,  שלמה  ברפואה  ומברכו  שלו
  הרב  היה  בשנים  רבות  ועוד .  לחיים  ושב  התעורר

,  לו  שנעשה  נס  באותו  מספר  ל "זצ  מטשאבא
  עד ,  מאורע  אותו  לאחר  האריך   שנים  ז"וכ

  .  טובה  בשיבה   לפטירתו
  

 מרן   ק "כ  שביקר  בעת  אירע  מפורסם  מקרה
 ואלפים ,  ט"תרצ  בשנת  קראקא  בעיר  ע"זי

,  שלום  ברכת  לו  וליתן  פניו  להקביל  ובאו  נקבצו
  פתקא   להגיש   שביקשו  יהודים  מאות   וביניהם
  ישועה   לפקודת  שמות  להזכיר  או  דרחמי 

 מחדרו   יוצא  ע"זי  מרן  ק"כ  כשהיה .  ורחמים
  לא  שעדיין  אלו  ניגשים  היו',  וכדו  לתפילה

  הוכנסו  המיועדים  בזמנים  ואילו',  שלום'  קיבלו
  היו  הגבאים.  קוויטל  עם  להיכנס  הממתינים  אלו

  האחת,  שורות  בשתי  הנוכחים  את   מעמידים
  .  פתקאות  למגישי  והשניה'  שלום'  למקבלי

  

 נכבד   יהודי  הבית  אל  נכנס  הימים  באחד
  שמע   כי,  בעיר  שדר  פלאנטש   מחסידי,  ונגיד 

 ואיוותה  מנחה  להתפלל  עומד   ע"זי  מרן  ק"שכ
  נעמד '.  שלום'  ולקבל   קדשו  בצורת  לחוות  נפשר
 מרן   ק"כ  שיעבור  והמתין,  הראשונה  בשורה  הלה

  מרן   ק"כ  משהגיע,  ידו  את  הוא  גם  ויושיט  ע"זי
"ואמר  נעצר,  אליו  ע"זי  אני   חפץ  זה  מיהודי : 

(קוויטל  לקבל  שידע  לא  אם  כי ,  העיד   לימים' 
  מסוגל   היה,  ע "זי  מרן  ק"כ  של   גדולתו  על

 ממנו  ליטול  מבכר   ע"זי  מרן  ק"שכ  לחשוב
  בעודו ...).  כפדיון  שיגיש   המתת  מחמת ,  פתקא

  אלו   שנכנסים  הודיעו   זו  בעת  כי,  שמע  ממתין
 מהרהר  החל',  שלמה  רפואה   ברכת  המבקשים

  שעליו   משפחתו  קרובי  בין  חולה  היש ,  בלבו
,  מהרהר  עודו.  רפואה  ברכת  בעדו  לבקש 

  ופתקא,  ע"זי  מרן  ק"כ  לפני  רגליו  היו  עומדות
  של   שמה  משנקרא.  ונקראת  מוגשת  שלו  דרחמי

  היא   איך   ע"זי  מרן  ק"כ  שאל,  הילדות  אחת
  '.  שלמה  רפואה'  לה  ואיחל  מרגישה

  

  והלך   המקום  את  האיש   עזב  פליאה  ברוב
  את   עזב  אחדות  שעות  לפני  אך  שכן,  לביתו
 נחרד   מה.  הבריאות  בקו  משפחתו  בני  וכל  מעונו

  שכן ,  לביתו  בכניסה  רבה  המולה  כשגילה  לבו
 את  ואיבדה  ילדה  אותה  התמוטטה  מכבר  לא

 ניצב   הרופא  והנה,  הרופא  את  הבהילו.  הכרתה
  כי,  להושיעה  באפשרותו   ואין  מיטתה  יד   על

 ל "רח  המוח  קרום   בדלקת  נחלתה   לדעתו
  ולבו  מיטתה  ליד   האיש   התיישב.  נואש   ומצבה

  סברה   שאבד   הרופא  מפי  שמע  כי,  עמו  בל
 עיניה   את  הילדה  פקחה  והנה.  סיכוייה  ובטלו

?"  היית  היכן,  אבא: "שאלה  אביה  את  ובראותה
  נחפז ,  להכרתה  הילדה  שבה  כי  הרופא  מששמע

  הרופא  השתומם.  מחלימה  שהיא  ומצאה  ובא
 יוצא   אדם   אין  שכזו  אנושה  ממחלה  כי ,  ואמר
 מרן  ק"כ  מפי  שהתברכה   וכששמע,  אסון  ללא

,  האכסניה  בית  אל  שיקחנו  מאביה  ביקש   ע"זי
 קוויטל  ולתת  הקודש  אל  להיכנס  זכה  ושם

[גדול  בסכום  נפש   פדיון   וצירף    הסיפור  בנין  רוב . 
 לאנגסאם   נח  רבי  ח" הרה(   חסידים  מפי  שנרשם  כפי

  רבי   ח" הרה,  המעשה  בעל   מפי  ששמעוהו)  ועוד  א" שליט
).  ב " בארה  לימים  שהתגורר(  ל " ז  קירשנבוים   משה

  הובאו   הנסית  ורפואתה  הילדה  מחלת  אודות  פרטים
  מהודר   הלוי  אברהם  רבי  ח" להגה',  אברהם  ליקוטי'ב 

  אברהם   רבי  ח" הגה  מפי  ששמע,  ל " זצ  יפו   ד" אב 
 מ" ור  ד" אב   כ" ולאחמ  דאברא  ק" אבדק(  ל" זצ  אנגלארד

  שעליו   המעשה  מבעל   ששמעו),  ים  בת   באבוב   קרית
  יוסף  רבי  ח" הרה  מעדות  וכן,  מהימן  איש  הינו  כי  העיד

  ]. במקום שנכח ל " ז דייטשער
  לעתים   מטילים  היו,  המנדט   שלטון  בתקופת

, מבתיהם  לצאת  התושבים  על  ואוסרים '  עוצר'
 עוצרים   היו,  מביתו  שיצא  אדם   תופסים   היו  ואם

  כשהתגורר.  ולעונשים  לחקירות  אתר  על  אותו
  באחד   הורה'  ווארשא  בתי'ב  ע"זי  מרן  ק"כ

,  ל"ז  רייווער  גרשון  רבי   ח"הרה  ק" למשב   הלילות
 הנמצא   מהיהודי  ולבקש   המדרש   לבית  ללכת

.  בקודש  להזכירו  כדי  אמו  ושם  שמו  את  שם
,  השכנים  אחד   את   שם   ומצא   גרשון  רבי  הזדרז

 היתה   שדירתו,  ל"ז  בארבער  מנחם  רבי  ח"הרה
 כדי  מביתו  התגנב  והוא  המדרש   לבית  סמוכה

 ספורות דקות  יצאו לא. קדוש  במקום להתפלל
  ופלוגת ,  שיזכירוהו  ע"זי  מרן   ק"כ  שלח  מאז

  לרוץ  והחלו  לשכונה   הגיעו  בריטיים   חיילים
' מחתרת  לוחמי'  אחר  ולחפש   בסמטאותיה

  משך   המדרש   בבית  שריצד  הנרות  אור.  ב"וכיו
  לבית   שעלה,  החיילים  אחד   של  לבו  תשומת   את

.  בביתו  נמצא   שאינו  מי   את   ללכוד   כדי   המדרש 
  כלעומת   ויצא  החייל  בו  הבחין  לא,  הנס  לגודל
  ]. המעשה  מבעל  ששמע,  א"שליט  פרסטר   משה  רבי  ח"הרה  מפי[     .  שבא 

  בערל   רבי  ח"הרה  בידי  אחוז   היה  מנהג
 ט



  עם  פנימה  הקודש   אל  להיכנס,  ל"ז  פרענקל
 בטרם   עוד ,  הקדוש   היום   במוצאי  חלציו   יוצאי

  ע " זי  מרן  ק"לכ  ולהגיש ',  טיש   המבדיל'  עריכת
  מרן  ק"כ  לחיי  האחרונה  בשנה'.  דרחמי   פתקא'

  בכניסתו   ע"זי  מרן   ק"כ  אליו  פנה,  ז"תשי,  ע"זי
  יודען  אונגערישע,  ווייסט  איהר,  בערל'  ר: "ואמר
, אתם  יודעים " (=  אב  כיבוד   אין   נזהר   זייער  זענען
  ).  אב  בכיבוד   מאד  נזהרים  הונגריה  יהודי
  נשגב  זכות  לימוד  בכך  היה  ע" זי  מרן  ק" כ  אצל [
  חמורה   מצוה  אצלו  יקרה  מה  שכן,  מאד  עד  ונעלה

  .  זו   שבחמורות
  אברהם רבי  ח" הרה של  עדותו תצוטט  אורחא אגב 

  אביו   של   לנסיעתו  הצטרף   שבילדותו,  ל " ז  רויטמן  אלטר
,  ל " זצ  רוטמן  מענדל   מנחם  חיים  קים   רבי  צ" הגה  -

  שבת ' ב   דמהימנותא  בצלא  ששבת  -  קרעשוב   ק" אבדק
  התיבה   לפני  לרדת  ע" זי  מרן  ק" כ  וכיבדו,  בבעלזא'  שירה

 הקהל   מן  שאיש  בניגון'  דודי  לכה'  וזימר   שבת  לקבלת
  נשא   הניגון  את  ובהכירו ,  הנער  בנו   ניצב  לצדו.  ידע  לא

'  שבת  גוט'  להגיד  כשניגש .  לאביו   וסייע  ברמה  קולו
  חוץ: " הלשון  בזו  לו  אמר,  התפילה  לאחר  ע" זי  מרן  ק" לכ
  עזוב'   פון  מצוה  די  געווען  מקיים  האסט  דו  וואס  דעם  פון

  פון   מצוה  די  געווען  מקיים  אויך  האסטו',  עמו  תעזוב 
'  עמו  תעזוב   עזוב '   מצות  שקיימת  מה  זולת' (=  אב   כיבוד'

  .  אב כיבוד מצות  גם קיימת
 מרן  ק" כ  של   שולחנו  את  מסדרים  כשהיו:  יובא  עוד

  במקום   מושיבים  היו,  החשובים  את  ומושיבים   ע" זי
  לימים (  ל " זצ  פדווא  העניך  חנוך  רבי  צ" הגה  את  הראשון

  את   גם   שיכבדו  רצה   ע" זי  מרן  ק" כ  אך),  לונדון   ד" גאב 
  שהיה ,  ל " ז  פדווא  ואלף   אליעזר  רבי   ח" הרה,  אביו 

 ישראל   לארץ   ע" זי  מרן  ק" כ  וכשעלה  החסידים  מחשובי
 ק" כ  הסכים  לא,  ברם'.  החברה  ראש'  אותו  מכנים  היו

  הין   ולכן,  אביו  לפני  שיישב  הבן   את  שיקדימו  ע" זי  מרן
 השולחן  של   אחד  מצד  וואלף   אליעזר  רבי  את  מושיבים

  ].  השני  בצד  העניך רבי בנו ואת
  בערל   רבי  אך ,  תמוהים  נשמעו   הדברים

 כלפי   הדברים  נאמרו  שכנראה  לדעת  השכיל
  רק   והוא,  הונגריה  יהודי  על  זכות  ללמד ,  שמיא

  . אמירתם  בשעת  במקום  נוכח
  

  עול   תחת  הונגריה  יהודי  נאנקו   עת  באותה
 ואנחתם   שוועתם  ותעל,  הקומוניסטי  הממשל

  אולם ,  מחצבתם  מכור  להתרחק  נגישתם  על
  חוצץ   ברזל  ומסך   ישועתם  דחקה  כי  היה  דומה
 המרד  בפרוץ,  נס  לאותו  עד .  לחירות  בינם

  כאשר,  ז"תשי  מרחשון  לחודש   י"בח,  ההונגרי
  נפלו   האכזרי  לדיכויו   עד   הספורים  בימים

 בהם,  החוצה  נהרו  פליטים  אלפי  ומאות   החומות
  אזי .  לשלל   להם  היתה  שחירותם  יהודים  רבבות
 מרן   ק"כ  של  היושר  מליצת  דיבורי  למפרע  הובנו

 להמתיק   ברצותו,  הקדוש   היום  במוצאי  ע"זי
  בניו   מפי[ .  הגר  ארץ  יהודי  של  לטובה  חתימתם

 אצל   שאירע  על   העידו  גוונא  כהאי.  דעובדא  מרא  של 
; צ" תרח  פקודי  פרשת  קודש  בשבת  ע" זי  מרן  ק" כ

  לא   כי   עד,  בטוב  שלא  ע " זי  מרן  ק" כ  חש   שבת  באותה
  גרויסע'ב   הטהור  שולחנו  את  לערוך  בכוחותיו  היה

  בשולחן   להשתתף   הורשו  מקורבים  כמה  ורק'  שטוב 
  פייבוש  רבי  ק" הרה  היה  הנוכחים  בין .  בחדרו   שנערך

  מיוצאי ,  בעלזא  נכדי  מחשובי(  ד" הי  ל " זצוק  מיאברוב 
  באותה   ששב ),  ע" זי  ש" מהר  ע" זי  מרן  ק" כ  של   חלציו

  וכאשר ,  ברופאים  לדרוש  כדי  נסע  לשם.  מוויען  תקופה
  בשבח   דיבורו  הרחיב   בשלומו  ע" זי  מרן  ק" כ  התעניין
  בניהם   את  שולחים  מהם  שרבים,  בוויען  היראים   קהילת
  עוסק   מדוע  הנוכחים  הבינו  לא'.  וכדו  בישיבות  ללמוד

  שבוע לאחר ורק,  וויען יהודי של  בשבחם ע" זי מרן ק" כ
  בה   והונהג  לאוסטריה  פלש  הגרמני  הצבא   כי  נודע  ימים

  את   קדשו  ברוח  ראה  ע" זי  מרן  ק" וכ,  הרשע  שלטון
  והתאמץ   היהודים  שמי   על   המתקדדים  העבים  חשכת

, צ" תרח  זכור  שבת,  שבת  באותה(  זכות  עליהם  להמליץ 
,  היממה   שעות  ברוב  בחדרו  ע" זי  מרן  ק" כ  הסתגר
,  ולשולחנות  לתפילות  מלצאת  ניכר  באיחור  התעכב 

  בדבקות   שקוע   כשהוא   ואנה  אנה,  בחדרו   והסתובב
  ק" אבד  אשכנזי   אלימלך   רבי  צ" הגה  מרשימות   -)  נוראה

  ]. ל " זצ מעלבורן
 יהודי  של  ישועתם  אודות  יסופר  עוד
  דעברעצין  בעיר:  שתא  בהאי   הונגריה

  שרגא  יחזקאל  רבי  ח"הרה  התגורו  שבהונגריה
  וחסיד   שבעיר  ההוד   מדמויות,  ל"ז  רוזנצווייג

  השנה  ראש   לקראת,  ע"זי  מרן  ק"כ  של  מובהק
  ע"זי  מרן   ק"כ  לבית'  גלויה'   שיגר  ז"תשי

 תחנונים   ובעתירת   השנים  בברכת,  שבירושלים
 הדואר   שיבושי  מחמת.  והפרט  הכלל  לישועת

 ימי  בפרוס  רק  ע"זי  מרן   ק"כ  תשובת  הגיעה
  שלום   רבי  ח"הרה  הגבאי  של  באיגרתו  -  הפסח
.  מפורשים  עתידות  דברי  נאמרו  ובה  -  ל"ז  פויגל

 לישנא  בהאי  שלום  רבי   כתב  לעשור   כסה  בין
  פעלו '  יודען  אונגערישע'ה: " ע"זי   מרן  ק"כ  בשם

  ".  מרום  בשמי  ישועה  השנה  בראש 
, באכניא  בגטו   ע"זי  מרן  ק"כ  ששהה  בעת

  אצל   ועסקן  מקורב  שהיה  החסידים  אחד   נכנס
 -   עצום  סכום  השולחן  על  והניח  ע"זי  מרן  ק"כ

 אחיו   את   והזכיר  -  זלאטיס  אלפים  עשרת
  לרשעים  ונתפס  קראקא  בגטו  ששהה,  הבחור

  הרשעים  בעיני  יהודים   חיי.  מסירה  בעקבות
  ניצל   שלא  וכמעט,  נחשבו  השום  בקליפת,  ש "ימ

  ליטול  עילה  להם  משנקרתה  ידיהם  מתחת  אדם
  אטול  כעת: "ואמר ע"זי מרן ק"כ  נענה. חייו את
  כשיינצל   ת"השי  ובעזרת,  הסכום  מן  מעט  רק

  ".  הכל  אקח  מידיהם  אחיך 
 עם ,  חסיד   אותו  נכנס  שבועות  כמה  במשך

 לידי   שנלקח  הנעדר  בעד  רחמים  לבקש ,  אמו
.  מברכו  ע"זי  מרן   ק"כ  היה  ותמיד,  הרשעים

  שמועות  משפחתו  לבני  הגיעו  והכי  אדהכי
  הם   אולם,  ל"רח  החיים  בין  שאינו  טובות  שאינן

  לקרות  והמשיכו  ע"זי  מרן  ק"כ  בדברי  התחזקו
 למרות   כי,  להעיד   החסיד   והוסיף (   לישועה
 מרן   ק"כ  לבית  גם  הגיעו  שהשמועות  ששיער

, פנימה  בקודש   מלהשמיען  נמנע  הוא,  ע"זי
 יפול   לא  ע"זי  מרן   ק "כ  שמדברי  בטוח  בהיותו

  ).  דבר
  ששלח   מכתב  והתקבל  נקפו  שבועות  שבעה

  הכלא   בבית  הוא   מצוי   כי,  הנעדר  הבחור
 בגדים  לו  שישלחו  הוא  ומבקש ,'  מאנטאלופי'

  ידו  בכתב  המכתב  את  משראו.  לחורף   חמים
  לבשר  בא   ובמהירות  שמחה  נמלאו,  ובחתימתו

  ק "כ  פני  על  עלתה  שחוק  בת.  ע"זי  מרן  ק"לכ
"והפטיר  ע"זי  מרן  דאך   האב  איך ,  דען  וואס: 

  ).  ידעתי  הלא,  מה  אלא" ( געוויסט
,  וזעם  עברה  בימי,  בפעסט  השבתות  באחת

  השולחן   עריכת  באמצע  ע"זי  מרן  ק"כ  התעניין
  נכחו  שלא  בחורים  שני  אודות   קודש   שבת  בליל

  ע "זי  מרן  ק"וכ'  טיש 'ה  נגמר  בו  ברגע.  במקום

,  הבחורים  שני  נכנסו ,  המזון  ברכת  לברך   סיים
  ובקושי  פניהם  על  ניכרים  בהלה  כשאותות

 הוארו,  משנראו.  נשימתם  את   להסדיר  הצליחו
  זענען   זיי,  זעהן  עטץ: "והפטיר  ע"זי  מרן   ק"כ  פני
 לתת   אליו  וקראם),  כאן  הם,  אתם  רואים " (=  דא

  . ברכה   של  כוס  משיירי  להם
  

 היו  לא  כלל   בדרך  שכן,  מצוי  בלתי   דבר  זה  היה[
  יעקב  רבי  ח" הרה  סיפר  כאשר.  הכוס  משיירי  מחלקים
  מרן   ק" כ  שהגיע  הראשונה  שבשבת ,  ל " ז  ווייס  אליעזר

  להיות   זכה  והוא ,  חיפה  בעיר  שבת,  ישראל   לארץ  ע" זי
  באמצע .  הקודש   בצל   המסתופפים  בין  שבת  באותה

  כוס   אליעזר  יעקב   רבי   נטל ,  קודש  שבת  בליל '  טיש'ה
  עד   אצלו  שתישמר   ברצותו.  השולחן   על   שעמדה  ריקה

  יין   נטפי  לקבל   בידו   יעלה  אולי  המזון  ברכת  לאחר
  אך ,  גליא  לא  לפומא  ליבא',  ברכה  של   כוס'  משיירי

  וכשסיימו,  ע" זי  מרן   ק" כ  לפני  מחשבתו  היתה  גלויה
  בעלזא   אין: " בקול   ע" זי  מרן  ק" כ  אמר  המזון  על   לברך

 זכרונו  טאטע  דער.  ברכה  של   כוס  נישט  מען  טיילט
  משנה   נישט  וועלין  מיר  און,  געטיילט  נישט  האט  לברכה

" געטיילט  מען  האט  צאנז  אין  און  ראפשיץ   אין  נאר,  זיין
 לא  ל " ז  אבי.  ברכה  של   כוס  מחלקים  אין  מבעלזא(=  

: חילקו  ובצאנז  בראפשיץ   רק.  אשנה  לא  אני  ואף   חילק
 ק" כ  דברי  וכוונת  סיבת  את  הבין  לא  הנוכחים  מן  איש
 ע" זי  מרן  ק" כ  הכיר   כי  שידע,  זולתו,  ע" זי  מרן

  ]. במחשבתו 
  

  נטפל,  רבינו  אל  דרכם  בעשותם  כי  , התברר
 כי   עליהם  לזעוק  והחל  אחד   ערל  עליהם

 נמלטו   הם.  למשטרה  להסגירם  ויש   הם  מרגלים
 וכמעט,  אחריהם  לרדוף   היטיב  הוא   אך   מפניו

 ממנו   להשתמט  הצליחו  נסים  בנסי.  שהשיגם
 מרן   ק"כ  לבית  ולהגיע  צדדיות   סמטאות   דרך 

  .  ע"זי
 לארץ   מרן  ק"כ  שהגיע  לאחר  אחדות  שנים

  ל "ז  יעקובוביץ  וואלף   רבי  ח"הרה  שלח,  ישראל
  מראשוני   שהיה,  לאחיו')  טעלעגראם(= '  מברק

 ק"כ  אצל  להיזכר  וביקש ',  הק  הישיבה  תלמיד 
  וביום  מרוסיה  להיחלץ  הוא  משתדל  כי,  מרן

,  הגבול  להבריח  הוא  מתעתד   הקרוב  ראשון
  .  ייתפס  שלא  לישועה  הוא  וזקוק

 שבת  בליל  הטהור  השולחן  עריכת  בעת
  יוזכר   למען  לזכותו  יין  אחיו  העמיד ,  קודש

  רבי   ח"הרה  אליו  ניגש '  טיש 'ה  לאחר.  לטובה 
  את   שהזכיר  בעת  כי,  לו  ואמר,  ל" ז  לברון'  ישעי

"בחטף   מרן  ק"כ  נענה ,  אחיו  שם   א   איז  ער; 
 לא ,  זאת  למרות).  נושע  הוא" (=  געהאלפענער

 עבורו   העמיד   היום   בשולחן  וגם  הפחד   ממנו   סר
,  נוסף   מברק  התקבל  קודש   שבת  במוצאי.  יין

 לחצות   עתיד   הוא   בשבת  בראשון  כי  להזכירו
  נתן   לא  הלילה  כל.  לברכה   ונצרך   מסוכן  גבול
 עד,  מנוח  מצא  ולא  לעפעפיו  תנומה  האח

 מרן   ק"כ  לבית  הלך   ראשון  יום  של  שבבוקרו
  בתחילה .  אחיו  את  להזכיר  להיכנס  וביקש   ע"זי

 ל"ז  רייווער  גרשון  רבי   ח"הרה  ק" המשב  אבה  לא
  אל  ונכנס  רחמיו  נכמרו  לבסוף   אך ,  להכניסו
  ע"זי  מרן  ק"כ  בו  שהבחין  עד   המתין,  הקודש 

 חפץ   כי ,  לי  מניח  אינו   הוא: "לישנא  כהאי   ואמר
  ".  ישועה לו  יהא'  חיה  גיטל  בן  זאב'ש   הוא

,  ישראל  לארץ  וואלף   רבי  בהגיע,  זמן  לאחר
 המברק   את  שיגר  בשבת  בשישי  אמנם  התברר

 י



  בו   אולם,  ראשון  ביום  הגבול  חציית  על)  השני ( 
 יהיה   שמוטב  אמר  והלה  המבריח  את  פגש   ביום

  . ראשון ליום  להמתין  ולא  מיד   להעבירו
 ע "זי  מרן  ק"כ  להגעת  הראשונה  בתקופה

  ח "הרה  -   הבחורים  אחד   זכה  , ק"עיה  לירושלים
  צ "הגה  בישיבת  שלמד ,  ל" ז  דאנענבערג  דוד   רבי

 ק "כ  אצל  להתקרב  ל"זצוק  דושינסקיא  ץ"מהרי
 רבות  פעמים  אותו  מוליכות  רגליו  והיו,  ע"זי  מרן

  .  קודש   נאוה  לביתו
  ע"זי  מרן  ק "שכ  בעת,  מכן  לאחר  תקופה

  הבחור   פעם  הגיע ,  אביב  בתל  כבר  התגורר
,  מבוקשו  כתב  בו  קוויטל  עם  ונכנס  מירושלים

  ומתקשה   הגולה  מן  לעלות  משתדל  שאביו  היות
,  ישראל  לארץ  להיכנס'  סרטיפיקט'  בהשגת
  ח "הרה  הגבאי.  בידו  הדבר  שיעלה  ברכה  מבקש 

 מרן   ק"וכ,  הקוויטל  את  הקריא  ל " ז  וינד   הלל  רבי
  ישוב   לו  שיהיה  יעזור  ת"השי: "ובירך   נענה  ע"זי

  והעיר  הבחור  התפלא ".  ישראל  בארץ  טוב
 עדיין אבי כי, טעות א האט רבי  דער: בתמימות

  נזף   שהגבאי  כמובן,  ארצה  הגיע  ולא  לארץ  בחוץ
  אמר  ע"זי  מרן  ק"כ  אך ,  כן  מדברים  שאין  בו

 את   שנית  שיקריא  ואדרבה  שיעזבנו   לגבאי
 ק"כ  בירך   השנית  בפעם  שגם  אלא,  הקוויטל

,  קודש   שבת  בערב  זה  היה.  נוסח  באותו   ע"זי  מרן
  שב  ראשון  וביום  אביב  בתל  לשבות  נשאר  והוא

 קודש   שבת  בערב  כי,  גילה  להפתעתו.  לירושלים
  אזי .  לירושלים  ועלה  ישראל  לארץ  אביו  הגיע

  התעכב   ימים   באותם  שהגיעו  שהמכתב,  התברר
  והכי   ואדהכי ,  שבועות  כמה  לפני  ונכתב  בדואר
  לא  ושוב,  אביו  במאמצי  דשמיא  סיעתא  שרתה
  .טוב  יישוב  לברכת  אלא  העלייה  לברכת  נזקק

  ראו,  ט"תש   תשרי  שבשלהי  הימים  באחד
  שעות   עומד   ע" זי  מרן  ק"שכ  בקודש   המשמשים

  כששפתיו,  הפסק  ללא  בתפילות  ארוכות
  ראו.  גדולה  בדבקות  אחוז  והוא  ממלמלות

  סכנה  על  או  צרה  על  להם  נודע  לא   כי,  ותמהו
  הגיעה   שעות  כמה   לאחר.  בה  שרוי  שמישהו

  שהגיעו  החסידים  מקבוצת,  מאירופה  ידיעה
  ובהגיעם ,  לביתם  ושבו  הקודש   בצל  להסתופף 
  על   ע"זי  מרן   ק "לכ  להודיע  שלחו  למקומם

  .  בשלום  הגעתם
 ישראל   לארץ  התעופה  קווי,  תקופה  באותה

  גראס   הכהן  משה  רבי  ח"והרה,  משובשים  היו
, פרטי  אוירון  שכר )  הנסיעה  את  שארגן(  ל"ז

 צבאי   אוירון  לשכור  נאלצו  ממון  חסרון  ומחמת
  בהגיעם .  ביניים  חניות  כמה  ולערוך   ורעוע  ישן

  לביתם   באו  כי  להודיע  שלחו,  חפצם  למחוז
 תלאות   את  לגולל  והוסיפו,  בגופם  שלמים
 אחד   נשבר  צרפת  בשמי  שטסו  בעת  כי,  מסעם
  והוכרחו )  ז" בלע'  פרופלור('  המדחף   מכנפי
, האוירון  תיקון  לצורך   מרסיי  בעיר   שם  לנחות
  להתפלל   צריכים  כי  הקברניט  להם  ואמר

 דבריו   מנימת.  בשלום   תעבור  החירום  שנחיתת
  והחלו ,  גדולה  בסכנה  הם  שרויים  כי  הבינו

  שבנסי  עד ',  ישראל  שמע'  קראו  ואף   להתפלל
  אחד   שניזוק  ללא  צדו  על  האוירון  נחת  נסים
 א "שליט  מרן  ק" כ  של  ביתו  אנשי  נפעמו.  מהם

  שעות  כל  במשך   שאכן  וגילו,  בשעות  ודקדקו
  מפי [.  בתפילה   ע"זי  מרן   ק"כ  ניצב  הטיסה

  רבי   ח" והרה  ל " ז  פארגעס   שמואל   רבי  ח" הרה  ק" המשב 
  עם .  האוירון   נוסעי  בין  שהיו  ל " ז  גראס   הכהן  משה

 גודל   נודע  מה  זמן  לאחר.  מאנטווערפן   חסידים  קבוצת
  האוירון   המשיך  בשווייץ   הנוסעים   רדת  שעם ,  הנס

  בעודו   התקלקל  אלא  ליעדו  הגיע  לא  הוא  אולם,  בדרכו
  בין   אוירון  אותו  של   תפקידו  הסתיים  בכך.  ונפל   באויר

  ח " הרה  ק" המשב   מפי   לשלל   היתה  ונפשם ,  ושמים   ארץ 
  ך א,  בהלוך  הנוסעים  בין  שהיה  א" שליט  וובר  מרדכי  רבי

   ]ישראל   בארץ  נשאר
 מפי ,  נרשמו  ואף   נשמעו  למאות   עדויות

 מקריא   היה  והגבאי  קוויטל  עם  שנכנסו  אנשים
  אחד   ובהישמע,  ע"זי  מרן  ק"כ   לפני  השמות
 וסימן ',  נו-נו: 'והעיר  ע"זי  מרן   ק"כ  עצרו  השמות

  מעולם .  השם  בכתיבת   טעות  נפלה  כי  בדבר  היה
 אם  גם,  דא  בכגון   ע"זי  מרן  ק"כ  טעה  לא

  שגילו   עד   ושוב  שוב  לבדוק  נזקקו   לפעמים
  .  הטעות

  

, לארץ  מחוץ  שהגיע  אברך  הקודש   אל  נכנס
  לאחר  קוויטל  שהגיש   הראשונה  הפעם  זו  והיתה

  כשהזכירה ,  זוגתו  שם  את  לו  והזכיר  נישואיו
  ק"כ  עצרו,  ל"ז  פויגל  שלום  רבי  ח"הרה  הגבאי

  משנכפל.  שמה  את  שוב  שיגיד   והורה  ע"זי  מרן
  האם ,  האברך   את  הגבאי  שאל,  ושוב   שוב  הדבר

.  בשלילה  השיב  הלה  אך ,  נוסף   שם  לזוגתו  יש 
, הברית   שבארצות  לביתו  האברך   ששב  לאחר

  כי,  ממנו  ושמע,  לחותנו  בינו  שיחה   התגלגלה
 שם   יש   -  האברך   של  חמותו   -   לאשתו  אמנם
 שהיה   מחמת  שם  לאותו  שיקעוהו  אך ,  נוסף 

  בקרב   הדבר  ונשתכח  כמעט.  חמותה  של  כשמה
  על   האברך   מפי  ששמע  עד ,  המשפחה  בני

 את   לו  אמר   לא  כי  ונזכר,  פנימה  בקודש   הקורות
  .  חמותו  של  המלא  שמה

  יהושע   רבי  ח"הרה  נכנס  כאשר  כי ,  יסופר  כן
  ק"כ החל, ע"זי מרן  ק"לכ קוויטל עם ל" ז בלאך 

  האם   ושאל'  יהושע'  בשמו  ועצר  לקרוא  ע"זי  מרן
 שמו  זהו  כי  יהושע  רבי  השיב.  נוסף   שם  לו  יש 

  בשרעפי   אדוק  נותר  ע"זי  מרן  ק"כ  אך ,  היחיד 
  הציעה ,  שם  שניצבה  זוגתו.  שוב  ושאל  קודש 

  ההונגרי   לשמו  ע"זי  מרן  ק"כ   כוונת  שאולי
  שכן ,  השתיקה  הוא  אך ,  היהודי  לשמו  הנוסף 
  הבחין  ע"זי.  מרן  ק"כ  מתכוון  לכך   שלא  בוודאי

  ושאל   שביניהם  הדברים  בחילופי  ע"זי  מרן  ק"כ
  הנוסף  השם  מה  התעניין  ואף ,  האשה  אמרה  מה

 ההונגרי  בדרכון  כי,  יהושע  רבי  השיב.  ההונגרי
 מרן   ק"כ  פני  אורו '.  יוזעף '  השם  גם  כתוב  שלו

  המלא   ששמו,  נתכוון  לכך   אכן  כי,  ואמר  ע"זי
  בשם   בהונגרית  כינוהו  ולכן'  יהושע  יוסף '  הוא

( יוזעף '  בין   גם   מצוי   היה  זה  ששם  למרות' 
  ).  הגויים

  ישראל  לארץ  ע"זי  מרן  ק"כ  שעלה  לאחר
 לא   שמעודם   יהודים  בקרב  גם  שמו  והתפרסם

  של   לאזניו  גם  שמעו   הגיע,  בעלזא  אודות  שמעו
  לפלא  אך ,  ל"זצ  הערמאן   יוסף   יעקב  רבי   הצדיק

  מתפלל   ע"זי  מרן   ק"כ  כי  בשומעו  בעיניו  היה
  הקודש  אל  להיכנס  החליט.  מאוחרת  בשעה

  אמר.  להיכנס  וביקש  והגיע,  כך   אודות  ולשאול

  המנהג   כי,  ל"ז  וינד   הלל  רבי  ח" הרה,  הגבאי  לו
  את  עבורו  רשם  וכנהוג  קוויטל  עם  להיכנס  הוא

 את   לקרוא   הגבאי  החל,  בהיכנסו.  הפתקא
...  בן  יוסף   יעקב  שמו   הזכרת  עם  וכבר,  השמות

  עד ,  ונשלש   הדבר  נשנה.  ע"זי  מרן   ק"כ  עצרו
 לגבאי  אמר   בטעות  כי,  יוסף   יעקב  רבי  שהבחין

  .  אמו  שם  תחת  זוגתו  של  שמה  את
,  הזה  המקום  נורא   כי  יוסף   יעקב   רבי  בראות

  להעלות  השמים  השער  זה  כי   בלבו  הבין
  בלבו   השאלה  את  וכמס,  עת  בכל  התפילות

:  ושאל   ע"זי  מרן  ק"כ  אליו  פנה.  לצאת  ועמד 
  היה   ולא?",  לשאול  ברצונכם  ומה  באתם  מדוע"

  עד   הרפה  לא  ע"זי  מרן  ק"כ  כי  להתחמק  יכול
  ברירה  בלית.  שבלבו   דברים  בשפתיו  שיבטא

 האמן: "לו  השיב  ע"זי  מרן   ק"וכ,  שאלתו  הציג
  אני  שחולה  אלא,  מוקדם  להתפלל  ברצוני  כי  לי

  ".  בזמן  להתפלל  באפשרותי  ואין  במעי
  גלאי  שלום  הרב  ל"זצ  מחליסה  צ"הגה  סיפר

  ישראל  רבי  ק"הגה  תלמידי  מבין  שהיה  ל"זצ
 בעת  כי  -   ע"זי"  חיים  חפץ"ה  מראדין   מאיר 

 שיתוק   מגפת  הקודש   בארץ  שהשתוללה
  עד ,  ע"ל  במחלה  בתו  נדבקה,  הילדים

  צ "הגה.  הביש  ממצבה  נואש   אמרו  שהרופאים
  לנסוע   לו  הציע  עמו  מיודד   שיהיה  ל"זצ  מחליסה

 מרן   ק"כ  של  ברכתו   את  ולבקש   אביב  לתל
  לא   שבתחילה  כמובן.  ע"זי  מבעלזא  א"מהר
 בחצרות  ליטא  לבן  לו   מה  שכן,  לשמוע  אבה

  של  הפצרותיו  עליו  משתקפו  אך ,  חסידים
  מה  לו  אין  וכה  כה  בין  כי  וביודעו ,  צ"הגה

  .  יחד   ונסע  קם,  להפסיד 
  לחליסה  צ" הגה  הציגו,  הקודש  אל   בבואם

  ל " ז  אונגר  הענדל  הרב  של  חתנו  הוא  כי  באמרו
  ומגבאי   בעלזא  חסידי  מחשובי  שהיה

  את  הרבי  בפני  שטח  מכן  לאחר,  המעמדות
  מרן  ק"כ  בו  נתן,  לדבר  ככלותו.  הנוראה  צרתו

.  מברכתו  לו  והאציל  הקדושות  עיניו  את  ע"זי
  כליל   הבת  החלימה  קצרה  תקופה   כעבור

, האדם  כאחד   מתהלכת  והחלה  ממחלתה
 הרפואי  מהנס  שהשתאו  הרופאים  לתדהמת
  .  עיניהם  נגד   המתחולל
 זרח   יוסף   הרב  גם   מספר  מעשה  כאותו 

  הערשל   הרב  של  בנו  מנתניה'  שיחי  פרידמן 
 בגופו  נמצאו  בלידתו  הוא  שאף ,  הגבאי

  של  וליבם, ההיא הנוראה המחלה של תסמינים
  אביב   לתל  נסעו   להם   בצר .  וצער   מתוגה   יצא   הוריו

  ע" זי   מרן   ק " כ   ברכת .  מועקתם  את   בפניו   ושטחו 
  יתר   עם   יחד   כליל  חלפה   שהבעיה   וכמובן ,  קצרות

  .  הנלווים  הסימפטומים
  לו   שסיפר  את   לספר   זרח   יוסף'  ר   ומוסיף 

  חלה  עמם  יחד   מחלקה  באותה  כי ,  אביו 
'  ר   אביו   בו   והפציר ,  במחלה   נוסף   תינוק 

,  ע"זי   מרן   ק "כל   ויסע  כמותו   יעשה   כי  הערשל
  בז   החסידים  עדת  על   נמנה  שלא   הלה  אך 

  נודף  חכמים   אמונת  של  שריח   דבר  לכל   בלבו 
  בדברים   מאמין   איננו   כי  בנמקו ,  הימנו 

  לא   כי,  אביו   סיפר .  הטבע  לכוחות  שמחוץ 
  לכל  חיים  שבק   והתינוק ,  ספורים   ימים  יצאו 

 יא 



  צ " הגה  של   זכרונו   עולה  היה  אף  פעם  לא .  חי
 של   הטהור  לבו  לוח   על לטובה  מחליסה

  ומתעניין   שואל   כשהוא ,  ע "זי  מרן   ק "כ
  אז   התראה   לא   שכלל  למרות   אודותיו 

  פעם   כאשר   זה   אם,  בחיפה   בהיותו   לפניו 
  מרדכי   אהרן  רבי  צ" הגה  אחיו  את  חקר 

  על   בקודש  משמשו   היה  אשר  א" שליט
  מספר  ועל   אחי   של  דירתו  תבנית

  או .  לפלא   ויהי,  שבה  והחלונות  החדרים
  של   חפץ   בידו  שלח   נדיר   באופן  כאשר 

  .  מחליסה   צ" להגה  יביאו  כי  קדושה
  צ "להגה  הגיעו   כי   ארע  פעמים   כמה

  בנים   חשוכי   ואשה   בעל   מחליסה 
  הורה   אשר ,  ע " זי  מרן  ק "כ  של   בשליחותו

  בה   התורה  דרך  את  מפיו  ילמדו   כי  להם 
  עשה   צ" הגה.  לברכם   יוכל   אז   ורק ,  ילכון

  זמן   בחדר  עמם  והסתגר  קדשו   כמצוות 
,  לטובה  לבבם  את   הפכו  משיצאו.  רב 

.  הקצה   אל  הקצה   מן  דרכיהם   את   ושינו 
  ע " זי  מרן  ק " כ  של   בברכתו  זכו  ואכן

  הגדולה   קרבתו  את'.  ה   ברכת  מלא  לבית
  בבקשו   לנצל  פעם  ניסה  ע" זי  מרן   ק "לכ
  לשבות   אף  ואולי   בחליסה  לבקר   יבוא  כי

  הקהילה   ועל  העיר  על  יאציל  למען,  בה
  סרב   ע " זי  מרן   ק " כ  אולם ,  מקדושתו

  בו  במקום  לשבות  רוצה  אינו  כי ,  באמרו 
  יום   את  ע"ל   החושבים  יהודים   ישנם
  כיום   ראשון  יום   את  לחילופין  או  שישי

    . מנוחה
 אמן ישראל  כל  ועל  עלינו יגן  זכותו

 

  הרב החסיד ר' יחזקאל מאנדל ז"ל אנטווערפן בן הגה"צ ר' מרדכי גרינפעלד זצ"ל אב"ד וויען  לע"נ
 נלב"ע כ' מנ"א  תשע"ה הונצח ע"י משפחתו החשובה שיחיו

  לע"נ הרב החסיד המפו' חו"פ ר' יעקב לערנער ז"ל 
  בן הרב החסיד ר' זאב דוב לערנער זצ"ל 

 הונצח ע"י משפחתו החשובה שיחיוי"ט מנ"א  תשע"ז נלב"ע בעש"ק 

  לעילוי נשמת הרב החסיד ר' אברהם אלכסנדר צבי פריינד ז"ל בן הרה"ח ר' פנחס ז"ל  
  נלב"ע ח"י מנ"א תשע"ד הונצח ע"י משפחתו החשובה שיחיו 

    ז"ל יוסף יהודה אברהם וינדהרה"ח ר'  לע"נ
  אהרן שליט"א  הרה"ח ר'  שיבדלחט"א בן

    בזה  העוון דל וג  וכידוע  התורה וקריאת התפלה  בשעת  מלדבר שתמנעו  ממכם לבקש  בזה  באתי
   .המיתה יום  לו יזכיר של לעצה  זקוק  אינו  התורה וקריאת התפלה  בשעת  מלדבר, והנזהר

 [כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ערש"ק ואתחנן נחמו בעת חנוכת בהמ"ד המרכזי]

  חיים קליין ז"ל   ר'לעילוי נשמת  הרה"ח 
בן הרה"ח ר' שמואל ז"ל נלב"ע י"ד מנ"א תשס"ט  

 חיה זלדה ע"ה  מרת האשה החשובהלעילוי נשמת 
 בת הרה"ח ר' יעקב יעקובוביץ ז"ל נפטרה כ"א מנ"א

 הונצחה ע"י בנה הרה"ח ר' דוד פולק שליט"א 

  הרב החסיד ר' אלעזר הלוי ז"לז"ל בן  פנחס נפתלי הלוי דייטשהרב החסיד ר'  לעילוי נשמת
 תנצב"ה תשפ"במנ"א    י"גנלב"ע 

  ז"ל  שמואלבן הרב החסיד ר'   יוסלה טורנערהמכונה ר'  ז"ליוסף קורנפלד ר' הרה"צ לע"נ 
  לע"נ  נא ללמוד משניות קיימאזרע של   היות ולא השאיר אחריו תנצב"ה נלב"ע ט"ז תמוז תשל"ז
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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


