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אשר כל עבודת� כל ימי חייה� עלי אדמות היה באר
 , הקדושי�

, ומצוות הכנסת אורחי�, ישיבת ש� ועבר, הזה ישיבת אברה� אבינו

, כא( "ל עליו�- א' ויטע אשל בבאר שבע ויקרא ש� בש� ה"וכדכתיב 

אלוקי� בה ' ויעקב אבינו כשהוצר� לעזוב את האר
 אשר עיני ה. )לג

מזה המחשבה לבד אפשר ליפול לעצבות , ל"וכנ' מקו� אבותיו הק

שהוא מקו� רשע ואנשי רשע , לחר�, ועוד לאיזה מקו� הל�, וכדומה

ולא� , לאר
 הקדושה -אז מחשבה זו של מאי� באת, התגוררו ש�

 �כ שאפשר ליפול לידי "עאכו', י רשע וכולמקו� אנש -אתה הול

  .עצבות

ויצא יעקב מבאר שא! שהיה , ולשבחו של יעקב הכתוב מדברש "כמ

מקו� אנשי  ויל� חרנהויתירה על כ� , ק והמקדש"ל ארצה"וכנ שבע

אלא , ועצבות מא� דכר שמיה, מ לא התייאש כלל וכלל"מ, רשע

מדרש ( כמובאו, התחזק בשמחה גדולה באמונה וביטחו� לאדו� הכל

אמר יעקב אליעזר ' נ פתח וכו"פ ויצא יעקב רשב"בפרשת� עה )רבה

יעקב ( חזר ואמר', בשעה שהל� להביא את רבקה מה כתיב ביה וכו

סברי  ואייאש דיאבוכי א[=מה אנא מובד סברי מ� בריי  )ה"אע

לית אנא מובד סברי מ� בריי  ,חס ושלו�] )ע� יוס�( מבוראי ותקותי

  .ק"ש עכדה"עיי' וכו 'ה עזרי מע�'אלא 

  

, ה דאי� ייאוש בעול� כלל"ק יעקב אבינו ע"מה שמלמדינו קוהוזהו 

, חרב חדה מונחת על צווארו של אד� אל יתייאש מ� הרחמי�' ואפי

ואי� עומדי� להתפלל אלא מתו� שמחה , ואי� כוחינו אלא בפה

  .דאי� לנו מל� עוזר וסומ� אלא אתה, ע"ואורה אמונה וביטחו� להבוכ

ואי� , "ויפגע במקו�"ש "אלא כמ, עוד שלא נפל לתו� עצבותולא 

דהיינו שיסד לנו , שתיק� תפילת ערבית, פגיעה אלא לשו� תפילה

דהיינו , דא! שהוא זמ� של ערבית', יעקב אבינו יסוד גדול בעבודת ה

אלא אדרבה יתאמ
 יותר , מ אי� להרפות מתפילה"מ, חשכות בעול�

  .פילה מתו� שמחה גדולהויותר בעבודת הלב זו ת

  

, "אלוקיו' ל יעקב בעזרו שברו על ה- אשרי שא"הפסוק ' פיוזהו 

והנראה , דלכאורה למה נקט דייקא אלוקי יעקב ולא שאר האבות

דבא לרמז עני� זה שלימד אותנו יעקב שא! שיש חשכות בעול� ועת 

ה - מ אל יתייאש מ� הרחמי� ומ� המיצר קראתי י"מ, צרה היא ליעקב

, "'ישראל נושע בה"כדחזינ� אצל יעקב שכתיב ביה , ה-במרחב י ענני

ג מצוות שמרתי "ותרי"כמו שאנו רואי� מה שאמר , רוחניותב, ג"ברו

כי במקלי "ש "כמ גשמיותוב, של לב�" ולא למדתי ממעשיו הרעי�

ל יעקב בעזרו בא רק -וק, "עברתי את הירד� ועתה הייתי לשני מחנות

ע "י האמונה וביטחו� א� ורק בבוכ"שע, וקיואל' י שהיה שברו על ה"ע

  .ר"ס בגו"ז נתבר� בכל הישועות ורחמי� וכט"עי, ומתו� שמחה

*  

יש לאד� להתחזק , כאמור שבכל מצב ששרוי בו, "ויפגע במקו "וזהו 
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

ואנחנו ואנחנו נשבר נשבר פח פח הה

  נמלטנונמלטנו

        
        ג"פכסלו תש' ט

  וווו""""פפפפררררגליו תתגליו תתגליו תתגליו תת
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 

 

            ויצאויצאויצאויצאפרשת פרשת פרשת פרשת 

  � חרנהלוי' יעקב וכוא צוי
 ה "יעקב אעשל השמחה מדת 

ויצא יעקב מבאר שבע ויל� חרנה ויפגע במקו  

  )יא-י, כח(וישכב במקו  ההוא ' וכו

ל שלא היה צרי� לכתוב אלא ויל� "וזי "וברש

  .ש"עיי' ולמה הזכיר יציאתו וכו, חרנה

  

בא הכתוב להשמיענו גודל בזה דוהנראה 

דעל א! שהוצר� לעזוב , ה"צדקת יעקב אע

מקו� הקודש והמקדש אר
 אבותיו 

וזה , ת הטוב והמיטיב לכל"בהשי

באיזה מקו� אי� , "ויפגע במקו "

, באיזהו מצב שבו הוא נמצא, שיהיה

  .ש עצמו מ� הרחמי�אל יתייא

*  

י כמו ופגע "וברש" ויפגע במקו "י "או

דהיינו הכוונה הוא , ש"כ עיי"ביריחו ע

ה במקו� הזה פגע "שיעקב אע

את הפגיעה  עצרשהתהילי  ספר 
  הקשה בפיגוע

 בבית שבת בערב שנער� בביקור
 לאחד - צדק שערי הרפואה
 הנורא מהפיגוע קשה הפצועי�

כשהתפוצ
 מטע�  בירושלי� הכפולו
 ד"מרחוק וממנו נרצחו שני יהודי� הי

 שהיה, תהלי� ספר הפצוע של! -
 למבקרי� והראה, הפיגוע בעת עליו
 לספר חדר רסיס :הגדול הנס את

 החיצונה בכריכה חור יצר, התהלי�
 צמוד ונעצר, חלקו את חדר, שלו

 כציפור נפשנו" :הבאות למלי�
 נשבר הפח, יוקשי� מפח לטהנמ

  ".נמלטנו ואנחנו
 ספר על למבקרי� אמר הפצוע

  ".שעוזר מה זה: "התהלי�
  

  
  

 של - התמונות שתי את כא� ונצירפ
 ולא הרסיס נעצר בו הספר ד!

� כריכת ושל, הלאה לחדור המשי
  .החור בה שנוצר תהלי� הספר

 שהכותרת לציי� פלא מופלא ישבר ד
  :היא התהלי� מזמור מעל

  
 מרוב אשר, הישמעאלי  על מקונ�"

 ונות�, חיי  לבולענו רוצי  תאווה
  ".בידיה  נתננו שלא, ה"להקב הודאה

  
 מעל הכותרת, העמוד ובתחתית

  :היא, הבא התהלי� מזמור
  

 שו  עוד יהיה שלא, לישראל מבטיח"
 ירושלי  ליקח, לישמעאלי  כח

  ".מישראל

כ� , כאד� הנפגש ע� חבירו פני� בפני�, ש"כביכול בבורא ית

  , נפגש יעקב אבינו בתפילה זו ע� כביכול הבורא פני� בפני�

  

א בצפרא דשבתא "ששח פע "זי ק מבארדיטשוב"הרהמוכידוע 

דהיינו , "איינט גייט מע� זי� זע� מיטע� בינדיגער"קוד� התפילה 

�  . ע� כביכול יתבר

כבר , "וכרות עמו הברית"צדיקי� דעד שהגיע בתפילה לוהעידו 

  .נתראה ע� כביכול יתבר� שמו

***  

  )יא, כח(במקו  ההוא וישכב 

באחד דדר� העול�  הוא , בשבחו של יעקב הפסוק מדברכ "ג

אז אי� לו , שהוא במצור ומצוק מהקורא אותו ואימת מות עליו

  .מנוחה ואינו יכול לישו� בלילות

  

וכ� , יעקב אבינו על א! שברח מעשיו אחיו שחפ
 להורגוא� 

' ז בטח א� ורק בה"עכ, אחר שתפסו אליפז ונטל ממנו כל ממונו

ללא שו� , "וישכב במקו  ההוא"וג� זאת , בשמחה ובטוב לבב

  .הוא שכב וערבה לו שנתו, ראמו

*  

  )ש (במקו  ההוא וישכב 

ד שני� ששימש בבית עבר "באותו מקו� שכב אבל יי "וברש

  .שהיה עוסק בתורה, לא שכב בלילה

  

הנשבע שלא איש�  :)נדרי  יג( 'ל הלא איתא בגמ"צולכאורה 

  .שלושה ימי� מלקי� אותו

  

ל ביו� ש דרק בלילה לא שכב אב"י מ"לדייק בדברי רשואפשר 

לא איברא  .)עירובי� סה( י מה דאיתא"והוא עפ, אפשר דשכב

  .ד אלא לשינתיה"לילה אלא לגירסא ולחד מ

  

ח "דבעת שרוב הע� ישיני� אז הת, עולי� בקנה אחדושניה  

, אפשר לה� לעסוק בתורה ללא שו� מניעה מהסובבי� אות�

  .ודווקא אז הוא הזמ� של עסק התורה

*  

ומ� השמי� ', א יש� אלא ני� ולא ני� וכוו של"שא! ביו� קי "או

דהיה לו גילויי� והשגות נשגבות בזמ� , סיבבו לזה שיש� עתה

  .שינתו

  

שהשיג בחלומו עני� מת� תורה , במדרש רבה בפרשת�כדאיתא 

זה משה  והנה מלאכי אלוקי , ק ושלש רגלי�"ובני� ביהמ

�  .כ"ע. ש"עיי, ואהר
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 והודאה שבח ש"ע - יהודי
 אחד וכל. 'ה את אודה הפעם' וכו יהודה שמו ותקרא

 שבח ש"ע הוא שמו כי, שמו על יהודי נקרא מישראל

 צריך יהודי שכל, "'ה את אודה הפעם" ש"כמ, והודיה

 שמגיע ממה ותרי זה הרי לוקח שהוא מה שכל לדעת

 יותר היינו, מחלקי יותר נטלתי, י"פירש, יהודה, לו

  )ם"הרי חידושי( .לו המגיע מחלקו

  

 ת"להשי שמודין ש"ע - יהודי
 נקראו ישראל שבני ה"זצלה ר"מו ז"מאא שמעתי

 וגדול קטן דבר כל על ת"להשי שמודין ש"ע יהודים

  )ויגש אמת שפת( .'ית ממנו שהכל שיודעין

  

 הצער מן יצאו שכבר אחרי ת"להשי להודות

 לגמרי

 ותעמוד' וכו אודה הפעם ותאמר בן ותלד עוד ותהר

  . מלדת

 ותעמוד" תבות השני מרמזים מה על יקשה ולכאורה

 דהנה והנראה, מיותרים המה לכאורה כי, "מלדת

 הנה, ואידך הים יורדי, להודות צריכין אשר הארבעה

 בו והי אשר ההוא הצער מן יצאו שכבר אחרי דוקא

 הינו, הטובה כל שקבלו' לה להודות צריכין אז, לגמרי

 לגמרי נתרפא כבר והחולה, הים מן עלה שכבר אחר

 יצא שכבר אחר, והישועות ההצלות בכל וכן, כולם וכן

' בגמ מרומז וכן, להודות צריך, לו שהיה הצער מן

 מי, להודות צריכין ארבעה", בפירוש) ב"ע ד"נ ברכות(

 וכן, לגמרי משמע ונתרפא מלשון, "ונתרפא חולה שהיה

 ולא, בו היה אשר הצער מן שיצא משמע אידך גבי

  ...בזה לטובה עוד צריך

  

 הפעם" לאה שאמרה אחר, שלפנינו בפסוק מרומז וזה

, הודאה לשון יהודה שמו וקראה" 'ה את אודה

, בבנים הטובה כל קבלה שכבר בעצמה הראתה ממילא

 עד, "מלדת ותעמוד" כן על, זו לטובה עוד צריכה ואינה

 נתן, לאשה שפחתה שנתנה הפעולה י"וע, כן אחרי

 - ושמש מאור( .זה אחר עוד וילדה, שכרה אלקים

  .)ע"זי מלובלין מהחוזה זה בענין שהביא מה ש"ועיי

  

 ל"הנ בענין עובדא
 בהיותו כי, ה"ע צענזאר יהושע' ר ח"מהרה שמעתי

 ק"להרה קוויטל שלח, אברך כשהיה באנטוורפן

 ממנו וביקש, חולה איזה בעד ל"ז מבילגורייא

, ל"ז מבעלזא א"מהר ק"הרה אחיו לידי שימסרנו

 ל"ז מבולגרייא ק"מהרה מכתב קיבל זמן איזה ולאחר

 עם נעשה מה לדעת רוצה מבעלזא ק"הרה שאחיו

 , ל"הנ החולה

  

 אודה הפעם בפסוק ויצא' פ ושמש מאור ק"בספה' ועיי

 על להודות דאין שםמ וכנראה, המכתב ד"עכת' וגו

 ק"והרה, ש"עיי הישועה כל שנגמר עד ישועה איזה

, לגמרי נתרפא החולה אם להוודע רצה ל"ז מבעלזא

  .רפואתו על' לה להודות שיכול

   

 נס על הודאה שנתנה הראשונה, לאה

 הטבע שבדרך

 לא) ב"ע' ז( ברכות ס"בש. 'ה את אודה הפעם ותאמר

 וכי, תמוה והוא, לאה שבאתה עד' לה שהודה אדם היה

 הלא, להם שעשה הנסים על' לה הודו לא האבות

 שאמרתי מה י"עפ ל"ונ', לה ושבחו קרבנות הקריבו

 כל) ב"ע ח"קי שבת( ל"חז שאמרו מה על לשבח טעם

 בשביל וכי, למה ב"וצ, ומגדף מחרף ז"הרי יום בכל הלל האומר

 שאומר דהכוונה ל"וי, ויענש יפסיד תמיד' ה חסדי זוכר שהוא

 על אבל, הטבע בדרך שלא שקרו הנסים על רק הלל יום בכל

 אומר אינו, יום יום הנוהגים דברים, הטבע בדרך שהוא מה

 , הלל

 

 הנסים לנו על המסודר ההלל רק יום בכל אומר שאינו מי ולכן

 הטבע בדרך יום יום שקורים בנסים מכיר ואינו, לטבע שמחוץ

   .ומגדף מחרף ז"הרי

  

 להם אבל', לה ושבחו הודו' הק האבות בודאי, מעתה ואומר

 עצמם שמצאו כ"כ חידוש ואין, בטבע שלא נסים נעשו

 על תודה שנתנה מצינו בלאה אבל, ולשבח להודות מחוייבים

 , הטבע בדרך נס שזהו הבנים לידת

 

 בדרך נס על - שהודה אדם היה שלא ל"חז אמרו ה"ומשו

  )סופר כתב( .לאה שבאתה עד - הטבע

  

 העתיד על ובקשה עברה על הודאה

 צריכין כי ע"זי מלובלין החוזה הקדוש רבינו בשם שמעתי

 יעזור כן מיד יאמרו, ענין איזה בעד' ה ברוך שאומרים דבר בכל

 מעייני ופוסק כמעמיד ז"הרי כן לא דאם, להלאה ת"השי

 הפעם" שאמרה בלאה לזה והרמז, העבר על כשמברך הישועה

 ".מלדת ותעמוד" כ"ע, העתיד על מיד ביקשה ולא" 'ה את אודה

  )'י א"ח מונקאטש -  תורה דברי(

  

 בשר מבני העולה והשבח מהשיר רוח הנחת עיקר

 ודם
 ריצוי דברי] ה"להקב[ לפניו לדבר] ה"ע רבינו משה[ נתכוין עוד

 החפץ הדרגות בידיעת לו שקדם מה פי על, לפניו המתקבל

, עלהמ צבא לו יתנו אשר והלל שבח הוא, האחד, לבורא שיש

 משני הצדיקים נשמות לו יתנו אשר והלל שבח ממנו למעלה

 ז"לעוה באו לא שעדיין נשמות של אחד אוצר, החיים אוצרות

 ', וכו

 

 באוצר ונתנו וחזרו, ז"לעוה באו שכבר נשמות של שני ואוצר

', וכו יתעלה לבורא והודאה ושבח שיר נותנים וכולם, החיים

 ז"בעוה הם אשר מותמהנש העולה והשבח השיר מהם למעלה

 מתעצמים והם', ה מהכיר מונעם והוא, הבשר בתוך הם אשר

 אצל וחשוק עליון זה, למאמרו ולהודות ולשבחו' ה לאהוב

  .'וכו מהכל למעלה הבורא

  

 אלקי" ואמר, בו חפץ שהוא בדבר' ה וריצה משה נתחכם ולזה

 בזמן לרוחות תהיה שאלוקותך חפץ שאתה, "בשר לכל הרוחות

' הק ח"אוה( .זה רצון חסר אתה ממיתם אתה ואם, רבבש שהם

  )ב"כ ז"ל קרח' פר

  

 בהודאה כח מאמצי כל להכניס
 עבור שיח לשפוך, לתפילה בגשתם, עמנו בני רבות תחזה ואתה

, גדולות ואותיות מלא בפה אלוקים דיבור מוציא אזי, פרנסה

' פ שאות וברצונו', פרנסה' באותיות כחו מאמצי כל ומכניס

 יותר עוד' ר ואות, כולו העולם ככל ואיכות בכמות דולהג תהיה

, הגדלות בתכלית גדולות תהיינה' ה' ס ואות' נ ואות, גדולה

 שפע, פרנסה של אותיות באמצעות עצמו על להמשיך בכדי

  .טוב ברכות מלא עליונה וברכה

  

 ולא ונכסים עושר לו השפיע ה"והקב, תפילתו כשנתקבלה כ"ואח

 כל עמו שהיטיב על והודאה שבח לו החזירל כשבא, בו כל חסר

 מאמצי כל מכניס ואינו, קטנות אותיות מוציא אזי, מיטב מיני

 במלוי גדולות להיותן, בהאותיות מחשבתו פנימיות ועומק כחו

  )תצא כי המאיר אור( .כמקודם הארה

  

 למכה קודם רפואה - הודאה
 נוהיי, הרפואה הוא ומה, המכה קודם רפואה שולח' ית הבורא

 הגדול שמו את ומפארים משבחים שאנחנו ושבחיו תהילותיו

 דבר לכל קודם לנו השלוחה הרפואה היא', וכו הקדושה ותורתו

  .ישראל כל ועל עלינו ומצילה המגינה

 

 )שושנה ליקוטי -  אלימלך נועם(

 

  אולי לא אוכל להודות
ואמר , בחדרו 'בוז'מעזק רבי ברוך מ"הרהבליל שבת התהלך 

, אלקי על כל החסד שעשית עמדי' מודה אני לפניך ה: "בהתלהבות
  ".ואשר אתה עתיד לעשות עמי

  :פתאום עמד במקומו ושאל ברגש
  ...אודה -בבוא החסד ? למה לי להודות עתה על החסד העתיד לבוא -

  .וגעה בבכיה...ואולי אז לא אוכל להודות - :ומיד השיב לעצמו

  :ושאלו, ק רבי משה מסאווראן"הרהדו תלמידו עמד לי
  ?הבכיה לשם מה, רבינו הרי בעצמו השיב על שאלתו -

  :החזיר לו רבי ברוך
, שבו חסד אוכל לקבל, בכיתי לפי שהעליתי על דעתי שעלול לבוא יום -

  ?מדוע, ולהודות בעדו לא אוכל

  )ח"חסידים מספרים אות קס(. ושוב געה בבכי
  

  חייב לברך על הרעה
שבירושלים , ד מעלבוירן"א אב"אלימלך אשכנזי שליט' צ ר"סיפר לי הגה

ולא הגיע הגאון , ל"ת זצ"הגאון בעל האדרשפעם נעדר בנו של , סיפרו

כ כאשר שאלו אותו מדוע לא "ואח, ל להלויה רק לאחר כמה שעות"הנ
שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך ' דאיתא בגמ, ענה, הגיע תיכף

על כן נתעכב , הוזקקתי לעבוד עם עצמי שאהיה במדריגה זוו, על הטובה
  )ב"ז ש"שיח זקנים ח(. הדבר כמה שעות

  

  יבוז'ב ממעז"ק ר"סעודת הודיה של הרה
והגיעה עד , ע"זי' בוז'ק רבי ברוך ממעז"הרהפעם חלתה בתו של 

ק לא היה שם בשעה "והרה, ל"והרופא ייאש אותה רח, ל"שערי מות רח
הערשלי מה אמר ' ק את ר"וכשחזר שאל הרה, נהשהרופא חרץ את די

כ צריכים לעשות "ק א"ונענה הרה, וענה שהרופא אמר שתבריא, הרופא

ועד שגמרו את , וציוה שישחטו עגל ויכינו סעודה בהרחבה גדולה, סעודה
  .הסעודה יצאה מכלל סכנה וכבר ירדה ממטתה

  
פ "עהב סעודת הודאה ואמר תורה "לאחר שהבריאה לגמרי עשה הרר

, )ב"ו י"תהלים פ(" אלקי בכל לבבי ואכבדה שמך לעולם' אודך ה"

סאיז דען א "באיזה אופן שיהיה , ואמר אני הייתי מודה לך בכל לבבי
ה וועט נישט 'צו אדל, ה וועט ווערן געזונט'ל צו אדל'חילוק פאר ברוכ

ה תהיה בריאה או 'ל אם אדל'האם זה חילוק לברוכ[" ווערן געזונט
לערוך סעודה , לכבד שמך נגד העולם" ואכבדה שמך לעולם" אבל, ]לא

דהא , "כי חסדך גדול עלי"זה איני יכול רק באופן ובחינת , ולשבחך
לכן להודות , באמת חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה

אבל לערוך סעודה בפני קהל , צריכים תמיד על כל מה שיהיה' לשמו ית

מאמר (. פן כזה כשהוא בטוב הנגלה והנראהרק באו, ועדה זה אי אפשר
  )סלאנים –מרדכי 

  
  

מלקבל פדיונות או כספי  ע"השבט יהודה מלובלין זיכידוע נמנע 

, ומחית ביתו רק מדמי כוללות שסידרו החסידים עבורו, תמיכה אישיים
והיו זמנים , אך לא תמיד הספיקו הכספים אף כדי צרכי הבית בצמצום

  .ט כראוי"קנות צרכי שבת ויושלא היו בהם אף כדי ל
עלה בדעתו , באחד הזמנים הקשים כשבתוך הבית שררה עניות ודלות

לעשות איזה השתדלות על ידי קניית כרטיס השתתפות בהגרלה 

אך גם כסף לקניית הכרטיס לא עלה , הנושאת פרסים כספיים גדולים
ולשם כך ניסו לחפש בכל חורי הבית למצוא איזה דבר ערך , בידו

  .וקנה את הכרטיס המיוחל, וכן השיג הלואות מידידים, אפשר למכרוש
  

אמר השבט , ונודע אשר כרטיס זה הפסיד לגמרי, בהגיעו תוצאות הגורל

הלא שנינו במשנה חייב אדם לברך על הרעה כשם : יהודה לבני ביתו
כ באותה מדה שהיינו מודים אם היתה הזכיה "וא, שמברך על הטובה

עלינו להשתדל גם עתה לעשות סעודת הודיה  כן, עולה בגורלנו
  .ולהודות לו על כל הטובות שגמל עמנו, ת"להשי

והחלו לחפש , כן עשה גם עתה, ואכן כמעשהו ממש בקניית הכרטיס

וכן הלוה מידידיו סכום , בחורי הבית אם יש מה למכור כדי צרכי סעודה
טוב בה ביטא את חובת ההתבוננות וההכרה בה, והסב לסעודה, כסף

יהודה (. והחסד המצוי בכל המוצאות והמאורעות הבאים על האדם
  )לקדשו

  

  אודות ספרי החסידות לדורותיהם וחובת לימודם
  

 ע שהיה"זי ניץ'ירחמיאל משה מקאזנוהג היה רבי  ק בית אהרן"ספה

  צדיקי�צדיקי�הה  מעשימעשי
        בשבח ההודאהבשבח ההודאהבשבח ההודאהבשבח ההודאהבשבח ההודאהבשבח ההודאהבשבח ההודאהבשבח ההודאה

        

  והודאהוהודאהבח בח שש

  פניני� על הפרשה

        

  ).קיםספרן של צדי(בשיעור קבוע לפני השינה " בית אהרן"ק "מסיים מדי יום את שיעוריו בלימוד בספה
  

מפי ( ]אחד בבית והשני לקחתו עמו בלכתו בדרך: בנוסח אחר[... ע היה אומר שלכל חסיד חייב שיהיו לו שני ספרי בית אהרן אחד בבית והשני בלב"זי ניץ'אהרן יחיאל מקאזק רבי "בנו הרה

  ).השמועה
  

והלה ענהו כי הוא מעיין , בעל חובת התלמידים מספרים ששאל לאחד מפרחי החסידים איזה ספרי חסידות הוא לומדע "ד זי"הי קלוינימוס קלמן מפיסצנאק רבי "ה הרה"ה ניץ'ם מקאז"הריעל חתנו של 
  .ובעיקר מתוך האמרות הקולעות שבליקוטים שבסוף הספר, ק בית אהרן"אך נתיבות לעבודת הבורא תלמד מספה, ק זה"גדלות הבורא תדע מספה: ק"אמר לו הרה, ק תניא"בספה

  )ט"אהרן וישראל תשרי תשמ קובץ בית(
  

שמעתי מבנו שפעם אחת נתגלגלה השיחה בינו , להתאכסן אצלו הבית אברהם מסלוניםק בעל "ורגיל היה הרה, יחיאל' שבעיר לאדזש גר חסיד אחד ושמו ר, י"נ אשר אורקאוויטש' ח ר"סיפר לי הרה

  .ודי בזה" בית אהרן"מוד ספר תל, ק"אמר לו הרה, ק מענין שהוא עוסק הרבה בספרי חסידות"לבין הרה
  )'כ' ג עמ"שיח זקנים ח(

  

  ק תפארת שלמה"ספה

ולפני שיצא להתפלל שחרית אמר לו שהיום היארצייט של התפארת שלמה  ע"הדברי חיים זיק "ע הגיע להרה"ש זי"ק התפא"שביום היארצייט של הרהתפארת שלמה ק ה"סיפר ישיש אחד חסיד של הרה
  , ומיד ציווה למשמשו לקנות מזונות, התלהב והדברי חיים נורא, ע"זי

ובחייו לא הכרתי , הנה הרבי מראדאמסק הסתיר עצמו ממני: כ אמר"ואח, וכל הזמן עיין בספר הקדוש תפארת שלמה, והלך עוד פעם למקוה, ולאחר שחרית התיישב ועשה סעודה גדולה לכבוד היארצייט
  .ולתו וקדושתוועתה מהספר רואה אני את גד, את גדולתו וקדושתו

  )ילקוט תפארת שלמה(
  

אזי , ק מעיין בספר הזה שנדפס מחדש"האם גם כ, ושאלו הגדול הבא, ומצאו יושב ומעיין בספר תפארת שלמה, ע"זי מ מווארקא"ק מוהרמ"הרהר "וסיפר זקן אחד כי פעם אחת בא גדול אחד אצל אדמו

ווען דער יוד וואלטין , ע ראיתי שלשה דברים"הלא תדעו נאמנה כי לע, האח האח מה אתם אומרים מן הספר הקדוש והנורא הזה: "אותו גדולובקול זיע סגי השיב ל, ק מווארקא בחרדת קודש"התרגש הרה
  ].א הייתי יודע מהם עד ביאת המשיחל, ראיתי שלשה חידושים שאם היהודי הזה לא היה מגלה לי אותם[" מיר דאס נישט מגלה גיוועזין וואלטין מיר דאס נישט געוויסט ביז משיח וועט קומען

  )אוהל שלמה(

  



 

 

 

 ג

 ג

        ....לחיי�לחיי�לחיי�לחיי�    ממותממותממותממות    הכריעההכריעההכריעההכריעהשששש    רהרהרהרהתותותותו    שלשלשלשל    וחהוחהוחהוחהככככ
  ט"הבעל כסלו ב"יב החל ע"זי ל"המהרשק רבינו "הגה של צ"היא יו� לרגל

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

                )ח"תקפ(ויטש אר שניאור זלמ מליוב"ב האמצעי ערב רבי דוב    ––––
   -ד פאקש"ר דוד גריסהאבר אב"יצחק ב    רבי

        )ג"תקפ(תפילי ' קונט\מקל נוע�
        )ח"תרס(ר מרדכי מסטביחוב "יעקב אריה מנעשכיז ב    רבי
י אור "ר -ר אליהו יהושע געלדציילער"רבי אליעזר ב. ר מרדכי"נחו� מטאלנא ב    רבי

  )ה"תשס(ישראל 
        )ח"תקצ(ר פנחס מקורי" "רבי משה שפירא מסלאוויטא ב

        ))))אאאא""""תרפתרפתרפתרפ((((    שפתי צדיק' אליעזר יוסטמ ב ר בנימי"ב מפיל" רבי פינחס מנח� אלעזר –
        ))))חחחח""""תריתריתריתרי((((    ד בוטשאטש"ר אברה� דוד אב"משה יוס# ואהרמ מטבריה ב    רבי

        ))))גגגג""""תשתשתשתש((((    ר שלו� יוס#"למברג ב- רבי מנח� נחו� מהוסיאטי
    י סלבודקה וחברו"ורלבוש מרדכי ' ר צבי חיי� עפשטיי ב"משה מרדכי ב    רבי

        ))))דדדד""""תרצתרצתרצתרצ((((
        ))))דדדד""""תשיתשיתשיתשי((((    אב האזל' ר בר ברו$ פר" מלצ"איסר זלמ ב    רבי
 אמרי רברבי ' ב -מדראהביטש  ר יקותיאל זלמ"ב הלוי לנדא רבי יעקב יצחק –

        ))))גגגג""""תקכתקכתקכתקכ((((    בורגשפרד דיקלא ו"ואב
        ))))הההה""""תרפתרפתרפתרפ((((    ר ישראל"רימנוב ב -יצחק מסדיגורה    רבי
        ))))וווו""""תקמתקמתקמתקמ((((    ר צבי חרי# מפוזנא"שמחה מדעסוי ב    רבי
        ))))בבבב""""תרכתרכתרכתרכ((((    עמודי אור' ר אהר הלר ב"יחיאל ב    רבי

        
        
        

        כסלוכסלוכסלוכסלו' ' ' ' טטטטק ק ק ק """"יו� שביו� שביו� שביו� שב
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        כסלוכסלוכסלוכסלו' ' ' ' יייי' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו� 
        

        

        
        א כסלוא כסלוא כסלוא כסלו""""יייי    ''''בבבביו� יו� יו� יו� 
        
        
        
        
        

ב ב ב ב """"יייי' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג
        כסלוכסלוכסלוכסלו

    

ג ג ג ג """"יייי' ' ' ' יו� דיו� דיו� דיו� ד
        כסלוכסלוכסלוכסלו

        
        
        
        
        

ד ד ד ד """"יייי' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 
        כסלוכסלוכסלוכסלו

        
        
        
        
        
        
        

ו ו ו ו """"טטטט' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 
        כסלוכסלוכסלוכסלו

        
        
        
        

        ))))דדדד""""שלשלשלשל' ' ' ' הההה((((    מלובלי ל"המהרש ר יחיאל לוריא"בי שלמה בר –
        ))))אאאא""""תרתרתרתר((((    ר דוד"רבי אברה� דוב מאווריטש בעל הבת עי ב

        ))))סססס""""רררר' ' ' ' דדדד((((    האמורא רבינא בריה דרב הונא –
        ))))אאאא""""תרפתרפתרפתרפ((((    דברי ישראל' י" ב'ר שמואל אליהו טאוב ממודז"רבי ישראל ב

  ))))חחחח""""תריתריתריתרי((((    ר אברה�"רבי שלמה זלמ יוס# מוויעליפאלי ב
  ))))וווו""""תרלתרלתרלתרל((((    י'ר ישראל מרוז"בער מלעוו ברבי דב 

  ))))אאאא""""תרנתרנתרנתרנ((((    ר צבי מסדיקלוב"רבי ישראל אריה מפרמישלא ב
        ))))דדדד""""תרצתרצתרצתרצ((((    ר דוד משה"ב פרידמא מטשורטקוב רבי ישראל

        ))))בבבב""""תשתשתשתש((((    ד"ני" ובנו רבי ברו$ הי'ר ברו$ מויז"מהורודנקא ב האגר רבי יחיאל מיכל
        ))))דדדד""""קצקצקצקצ' ' ' ' בבבב((((    ה"ראוב ב יעקב אבינו ע    ––––

  ))))בבבב""""תרנתרנתרנתרנ((((    ר ישראל אלימל$"ק מזאבנא ברבי יעקב יצח
        ))))טטטט""""תרכתרכתרכתרכ((((    י'ר ישראל מרוז"רבי מנח� נחו� משטפינשט ב

  ))))סססס""""תרתרתרתר((((    ר מסעוד אבוחצירא"רבי דוד ב
  ))))חחחח""""תרעתרעתרעתרע((((    ר ישכר בעריש"ב' רבי יעקב משה מוולברוז
  ))))שששש""""תתתת((((    ת חמדת שאול"שו -ד נירבאטור וטערצאל"ר מרדכי אב"ד ראצפערט ב"רבי שאול ראזנבערג אב

  ))))אאאא""""תשתשתשתש((((    י מאלעסק"חת ר -ר ברו$ מאיר"ד ב"מאזארני" הי רבי יצחק
  ))))זזזז""""תשלתשלתשלתשל((((    ת חלקת יעקב"שו\החיזיו והתיקו -ד צירי$"ר חיי� ברייש אב"רבי מרדכי יעקב ב

        ))))זזזז""""תרסתרסתרסתרס((((    ר מנח� נחו� טברסקי מלאיעוו"ב מטשרנוביל רבי מרדכי
  ))))דדדד""""א תתקנא תתקנא תתקנא תתקנ""""גגגג((((    רבינו יהודה הנשיא ב רב שמעו ב גמליאל –

  ))))בבבב""""תקכתקכתקכתקכ((((    ש ורטהיימר מווינא"חת ר -ד דארמשטאט"ר לייב ק אב"רבי משה ב
  ))))טטטט""""תרתרתרתר((((    ר דוד הלוי מסטעפי"רבי יחיאל מיכל מברזנה ב

  ))))זזזז""""תרסתרסתרסתרס((((    שבט סופר מפרסורג' ר אברה� שמואל בנימי סופר ב"רבי שמחה בונ� ב
        ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((    ר יצחק"ב טווערסקי מסקוירא רבי דוד

  

 הקדוש הגאון של ישיבתו שכנה בלובלין

 אחד. שלמה״ של ״ים בעל, מלובלין המהרש״ל

, מלייבניצא נחום' ר האברך היה תלמידיה מטובי

 נחום בהיות עוד. לובלין שבגלילות קטנה עיירה

 כאשר: גדלות סימני עליו ניכר ילדותו שחר בימי

. וחריפה מפולפלת דרשה דרש, מצוות בעול נכנס

 קרנו עיניו. החמה כזיו פניו הבהיקו שעה באותה

 המסובים מן אחד. מרגליות הפיק ופיו תורה בזוהר

 מעטים רק. ״הנפח״ מארים-מאיר' ר היה, בסעודה

 צדיקים מל״ו אחד הוא מארים-מאיר' ר כי ידעו

  .מסווה לו משמשת הנפחות ומלאכת, שבדור

  

 אביו ידי על המצווה לסעודת נקרא מארים-מאיר' ר

 ידידו שהיה, הקצב מנשה' ר, המצווה בר חתן של

 את שמע כאשר. המוצנעות במעלותיו והכיר הטוב

 ראשונים מחשבה ניצני צצו הנפלאה הדרשה

' ר לידידו מארים-מאיר' ר הציע למחרת, בראשו

 לגדולות שעדיו נחום. ביניהם להשתדך מנשה

 היה לא. אסתר הצנועה הנערה בתו עם יתארס

 ומהו מיהו היטב שידע מנשה' ר של לשמחתו גבול

  .״הנפח״

  

 ״קצב״ הוא מנשה' ר כי טענו בלייבניצא דבר יודעי

 אינו הוא וגם, ״נפח״ הוא מארים- מאיר' שר כפי

 ובין, שבדור הנסתרים הצדיקים מן אחד אלא

 בענינים הוא עוסק, למשנהו אחד בשר נתח מכירת

  .עולם של שברומו

  

 שלא הכלה. השידוכין קשר נקשר, מעמד באותו

 לעזור המשיכה, שנה 12 בת ילדה אלא היתה

, הקטנים באחיה ובטיפול הבית בעבודות לאמה

 ולעשות, משנתו על לשקוד הוסיף החתן ואילו

 שמים וביראת בתורה שגדל עד, אומנותו תורתו

  . הגדולים כאחד

  

 הוריו נמנו, עשרה-השבע לשנת נחום הגיע כאשר

 להביאו הנכון הזמן הוא עתה כי, בדעתם וגמרו

. הן ואמרו הכלה הורי פי ובשאלת, הנישואין בברית

 על ועמדה שנה 16 בת עלמה היתה כבר בתם

 לא. שלמה היתה כבר בדעתה וגם, וכוחה בוריה

  .החופה תחת עמדו הזוג ובני היום רחק

  

 באזני נחום' ר הכריז, המשתה ימי שבעת בתום

 ולעבור הקטן הכפר מן לעקור החליט כי רעייתו

 של הרמה ישיבתו שמע. לובלין הגדול לכרך

 את לשמוע נכסף והוא לאזניו הגיע המהרש״ל

  .החריפים שיעוריו

  

 ולא, וביראה בתורה לגדול לו לעזור רצתה הכלה

 אף- על, הסכימה ומיד, דרכו על נגף אבני להערים

 עמוק נפשי בקשר וקשורה, יחידה בת שהיתה

  .להוריה

 על המהרש״ל בינור שתהה לאחר. ללובלין עקרו הם

. המניין מן לתלמיד קבלו וגדוש מלא ומצאו קנקנו

 של תלמידיו מטובי כאחד נודע מהרה ועד

  .המהרש״ל

  

 שהגעגועים אף-על, והכשרה הצנועה זוגתו

 רגשותיה מעל התעלתה, בנפשה כרסמו למשפחתה

  .בתורתו לבעלה לעזר שתהיה ובלבד

 בבתי ככובסת עצמה והשכירה לפרנסה דאגה היא

 לשבירת עד ארוכות שעות מתכופפת היתה. עשירים

, בורית ומי כבסים מלאות עץ גיגיות מעל, הגב

. התנפחו שאצבעותיה עד, הבגדים את ומשפשפת

 בחויוש עבודתה מטיב מרוצות היו הבית עקרות

 ביחס זעומה תמורה בלהיק היא .רבות אותה

, ממלאכה ידיה רפו לא אולם, שהשקיעה ליגיעתה

  . בשלווה וללמוד לשבת יוכל שבעלה ובלבד

 רק אושרה על העיבו, בלובלין הראשונה בשנה

 מדי. בכלל המשפחה בני ולכל בפרט לאמה געגועיה

 עד ליבה את והציפו רגשותיה המו כאשר פעם

 את ומשככת, מעינה דמעה מוחה היתה, מחנק

 בזמן העלב של מפיו ששמעה התורה במאמרי צערה

  .בצוותא סועדים שהיו הערב ארוחת

  

: חדשה דאגה בלבה מנקרת החלה השניה בשנה

 נפקדו לא ועדיין, החתונה מן שנתיים עברו כבר

 כי יען, לדאוג מכדי מוקדם עדיין כי ידעה. ק"בזש

 רגש של טבעו, אולם. הם קצר זמן פרק שנתיים

 והרגש, כך אומר השכל. השכל לצו מציית שאינו

 השינה נודדת שלמים לילות, ההפך את אומר

 וחודש, יום רודף יום. וחרדה דאגה מרוב מעפעפיה

, מתינוקות הומים בשכונה הבתים כל. חודש רודף

  .וריקן שומם ביתה רק

  

 לתמוה זמן לו שאין עד, בתורה כולו שקוע נחום 'ר

 בשלוות מקנאת זוגתוו, כשורה אינו שמשהו ולהרגיש

 פניו על זיו משרה שבתוכו פנימית טהרה. שלו הנפש

 כל את ותופסת אותו משמחת התורה. הזכות

 למועקות להיתפס פנוי מוחו שאין עד מחשבותיו

, הריקן בעולמה בודדה, היא ואילו. ודאגות

 שעה בכל עליה מסתערות האפלות והמחשבות

 חשש. שלה החיים שמחת כל את ומשביתות פנויה

 תזכה ולא תמות שמא, בנפשה שביתה קונה סמוי

 לידי אותה מביא הזה הנורא הפחד. בטן פרי לחבוק

 שבעלה טצדקי מיני בכל היא משתדלת. חנוק בכי

 וכך. למצוקותיה שותף יהיה שלא, כלום ישמע לא

 כבר. אחת ועוד שנה עוד ועצבות במרירות חולפות

 בת רק, היא צעירה עדיין, הם נשואים שנים ארבע

 להרגיע מנסה היא, "ילפני עוד החיים כל", עשרים

 המחשבות. הועיל ללא אולם. הסוערת רוחה את

. עוד רוחה לעצור יכלה שלא עד ומתגברות הולכות

 כבר, נחום: "לבעלה ואומרת אומץ אוזרת אחד ויום

  ".נישאנו מאז חלפו שנים ארבע

. הספר מן ראשו ומרים בראשו הוא מנענע "אכן"

 עד ובשלווה בשלום לדור שנמשיך' ה לנו יעזור"

 פורץ והבכי זוגתו עונה" אמן". "ועשרים מאה

' ר שואל" ?תבכי כי לך מה. "איתנים בכח ממנה

, חלילה" "?אתי לך טוב לא וכי", בתמיהה נחום

 מדוע, ריק הבית אבל", בבכי ממררת" מאד טוב

  "?להיפקד זוכה אינני

  

 אלא, הלב ודאגת צער פעם מדי הרגיש נחום' ר גם

, בתורה הוא משקיע ותשוקותיו כיסופיו כל שאת

 הוא בעוד כי הבין פתאום. שוקטת שנפשו עד

 עמוק צער לבד סובלת רעייתו, בתורה נוחם מוצא

 ניבט שלו מעיניו גם. לשאתו יכולה שאינה כים

  .דמעה לה ומתקשרת הצער

  

 מדבר, "ישועה נפעל בודאי', לה להתפלל עלינו"

  .זוגתו של הסוער לבה על הוא

  

 לסייע מבקשת והצדקנית, בתפילה מרבים שניהם

 שמא, הרבה בילדים המטופלות לאמהות דווקא

  .מידה כנגד במידה שמים רחמי עליה יתעוררו

  

 ועשר, לשנה נוקפת שנה, הועיל ללא הכל, אולם

 חותמן את משאירות ויגון צער מלאות שנים

 אחד שיום עד. והולך נמק והוא בליבה הקשה

 בגוף מקננת אנושה מחלה. למשכב היא נופלת

  . שמות בו ועושה הצעיר

  

 שבהן בשעות, מתקרב שסופה היא יודעת

 מהרהרת, קמעא אותה עוזבים הנוראים הכאבים

  . מותה אחרי שיהיה במה היא

, ושבע עשרים בן, הוא צעיר אברך נחום' ר בעלה

 עליו ירבו ובודאי לו טוב שם, שמים ירא עצום למדן

 כמה לאחר, אלמן ישאר זמן הרבה לא. קופצים

 יחבוק שנה וכעבור, נשוי יהיה כבר בודאי חדשים

 העקרות בקללת נתקללו הנשים כל? מה אלא, בן

, חודשיים, חודש עליה יבכה נחום' ר? כמותה

 יקים, אשה ישא, יתנחם, בתורה ישקע כך ואחר

  !כליל אותה וישכח בית

  

 עוד. ושארית זכר שום -ישאר לא, ממני, כלומר

  .מלבו תשכח והיא, ירקב, בקבר הגוף ינוח מעט

  

 כבר! לשאת יכולה איננה הזו המחשבה את

 אבל, חיים תשבוק שבקרוב כך עם השלימה

 תוכל לא זה עם? אותה יזכור לא נחום' ר שאפילו

  .להשלים

  

. לחוליה אותה הסועד לבעלה היא קוראה "נחום"

  .חנוק בבכי רוטט קולה

 עיניו. דווי ערש על המוטלת זוגתו אל ניגש נחום 'ר

  "?חמין כוס לך אמזוג שמא. "ארוך מבכי נפוחות

  מעשהמעשה  אא

  שבתשבתלשולח� לשולח� 
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 הגוף", מיוסרות בפנים היא לוחשת" ולא לא

 בקשה רק. דבר שום צריך לא כבר שלי הרקוב

, שתבקשי מה כל. "היקר״ נחום אליך לי אחת

. קול ברעד נחום' ר עונה עבורי״ קשה יהיה לא

 שואלת ״?דבר כל לי להבטיח מוכן אתה"

  !"כן. "בתקווה

  

  .בבכי פורצת למות״ הולכת אני"

  

' ה ״היד, נחום' ר בעלה בה נזף ״!!?תדברי איך"

  .״?שלמה רפואה לך מלשלוח תקצר

  

 כבר, ״חדל. יגון של אוקיינוס משתקף מעיניה

 יודעת. לשנותו ואין הדין נחתם. גזירה נגזרה

 רגעים עוד כי בבירור מרגישה, קצי קרוב כי אני

 כי אקווה. כנפיו בצל בוראי אותי יאסוף אחדים

 חלדי בימי שעשיתי הטובים המעשים קצת

 היא. הדין״ ביום טובים פרקליטים לי ישמשו

. אתה יחד בוכה ובעלה מחודשת בבכיה פורצת

  .הגדיל נחום' ר כי עד בבכי ממררים שניהם

  

, בכיה בשוך שואלת ״?שאמות אחרי יהיה מה"

? כליל אותי ותשכח אחרת אשה תישא ״שמא

 אני ואילו, ותפרח תחיה, מאושר תהיה אתה

 אישי אפילו. הבריות מלב ואשכח בקבר ארקב

 יעלוז, שנים עשר במשך חיי את עמו שחלקתי

 לגמרי וישכח, וילדיו השניה אשתו עם ויגיל

  . שמה״ שאסתר אשה פעם לו שהיתה

  

 אינו. כך על דעתו נתן לא. באחת הלבינו פניו

 וזו, לקרות עומד מכל הגרוע כי להאמין רוצה

? צודקת אינה וכלום. העתיד על מדברת כבר

 מלבו הבטחה התפרצה פעמיים להרהר מבלי

 אשה אשא שלא לך מבטיח ״אני, המיוסר

 וליבה שאלה ״?מבטיח אתה. "״!לעולם אחרת

  .צדקי״ בהן. "מלהאמין פג

  

. עוז הגוססת הרהיבה שתשבע״ אני מבקשת"

, האומללה רעייתו של רצונה את להשביע וכדי

 אושר של שחוק-בת. חפץ בנקיטת לה נשבע

 עצמה, מייסורים הממורקות פניה על עלתה

  .פטרה לדאבון הלבנו עיניה את

  

 במר רעייתו של מיטתה אחרי בכה נחום 'ר

 ועצב צער של תהומות. ויגון אבל ועטוף נפש

 רוצה היה כי חש לרגעים. לבו בחדרי נבקעו

 אותו עוד יהיה לא העולם. אתה יחד למות

  .לזרוח עוד תשוב לא והשמש, אחריה עולם

  

 הותירוהו לא, השבעה בימי לנחמו באו חבריו

. ומשתה למאכל, מחסורו לכל דאגו. בודד

 ימי תמו. מצוקתו על להקל ובקשו עמו שוחחו

. המדרש בית לספסל שב נחום' ר, האבל

 בחידושי, תורה של בבניינה חורבנו את משכיח

 כמה שעברו לאחר, ברם. לב משמחי תורה

 לבם שמים, נחום' ר של חבריו החלו, חדשים

 מרפא אינו החולף הזמן כי, המתמיהה לעובדה

 מיום, להפך אלא, האלמן של הנוקב צערו את

. בעצמו ומתכנס שחורה מרה בתוך שוקע, ליום

. פניו על עולה אינו שחוק-ובת לדבר ממעט

 לכל הם טובים חז״ל שדברי לפי, אלו תמהו

 מן משתכח המת שיהיה שנגזרה זו וגזרה אדם

 לישישה נעורים אשת בין מבדילה אינה, הלב

 ולעשות כרגיל בו לנהוג קדישא-חברא לאנשי נא יודיע"

  .טהרה לו

  

 רבים. האחרון הכבוד את לנפטר לחלוק בא גדול קהל

  .ביתו ליד נקהלו האסון על ששמעו לובלין מיהודי

  

 והתקרב, החיים- בית אל ההלוויה מסע הגיע כאשר

  .הנפטר מיטת אל ל"המהרש

  

 לתוך נחום' ר של גופו את הקברנים הורידו בטרם

 פתקא ידו בכף ותקע המנוח אל ל"המהרש ניגש, הקבר

  :האלו המילים כתובות היו שעליה

  

 עשה והלא, יתכן איך. מעלה של פמליא לכם שלום"

  ".שבתורה תעשה-לא דוחה

  

 האברך את לי שתחזירו התורה-בכח עליכם גוזרני"

 המלווים וקהל, הגולל את וסתמו המנוח את קברו". הזה

 הסיפור את האנשים לחשו לאוזן מפה. העירה חזרו

  .האברך של ידו בכף שהונח הפתקא על המדהים

  

 פשטה מדהימה ושמועה מועטה שעה אלא יצאה לא

 בתכריכיו לבוש קברו מבור יצא הנפטר נחום' ר: בלובלין

  .מאומה קרה לא כאילו, בעיר ומתהלך

  

 העיר על אימה הפיל החי-המת. לובלין על נפלה בהלה

 כיצד לשמוע המתינו הכל. לביתם הבריות את והבריח

  . דבר יפול

  

 הרוגשת ההמולה מן ביותר נתרגש לא עצמו נחום 'ר

, בפשטות לו ואמר ל"המהרש של לביתו הלך. בעטיו

 שכך ידעתי". "לתחיה הקימוני, לחיים החזירוני, רבי"

 בין להסתובב יכול אינך, ברם", ל"המהרש ענה" יהיה

 לפשוט, לביתך לשוב עליך. מתים של בבגדיהם החיים

  ".הקודמים בגדיך את וללבוש התכריכים את

  

 חלף ימים שבוע. לביתו ושב, כמצוותו האברך עשה

 עינים נעצו עוד אנשים. לדממה קם הגדול והסער

 ולא, האמת מעולם לכאן ששב אברך באותו מפוחדות

 גרושה, אשה ששום לומר צריך אין. אליו להתקרב ההינו

, נחום' ר של שמו את לשמוע הסכימה לא אלמנה או

  .!"לא", אחת כל הצטמררה" ?חי-מת עם להתחתן"

  

 ישמור כרחו על, הרעה אליו כלתה כי נחום' ר ראה

 רבו אל הלך, הראשונה לזוגתו שנשבע שבועה לאותה

- מת' השם. ממנה להפטר יכול שאינו צרה אותה לו וסח

 זו מצרה גם, ל"המהרש לו ענה. כספחת בו דבק' חי

 עמד, מביתו נחום' ר שיצא ולאחר. בקרוב תיפטר

 שישכיח, שכחה של שר על התורה בכח וגזר ל"המהרש

, הפלא למרבה. כולו המעשה את לובלין אנשי מלבות

 לא כאילו, לובלין יהודי של מזכרונם כולו הדבר נשכח

 לו נשא הוא. האדם כאחד היה נחום' ר. מעולם היה

 החלו, רבות שנים לאחר ורק, ישרים דור והקים אשה

 ישכח שלא וכדי, מעשה אותו בכל נזכרות הבריות לפתע

 לובלין של קדישא-החברא בפנקס וחקקוהו דועמ, בשנית

  .עולמים למזכרת

  

" אמת אמרי"ה בעל ק"הרה קרא, הנוכחי הסיפור את

. ברבים הפיצו אשר והוא, לובלין של ק"הח בפנקס א"זיע

 שרבינו זאת: "מוסיף היה הזה המעשה את ספרו ומדי

 כמו, גדול חידוש איננו זה, מתים החיה ל"המהרש

 מרעיש מעשה להשכיח השכחה שר על שגזר הגזירה

  .!"לובלין אנשי מכל כזה
 

. הכל את מכסה, כאבק כמוהו הזמן. בימים באה

, מאבלו להתנחם נחום' ר ממאן מדוע, כך אם

 של בבואה ועטוף ומלואו מעולם הוא מנותק מדוע

  !?יגון

  

 על: סודו את להם שגילה עד מילים עליו הכבירו

 וכעת, לעולם יתחתן שלא, לזוגתו נשבע דווי ערש

 בית להקים מבקש. המעשה על הוא מתחרט

  .הדבור פי על אנוס, יכול ואינו בישראל

  

 שלא ומתוך, טובתו את שחרו נחום' ר של חבריו

 הדבר את סיפרו, בעצמם הסבך להתיר איך ידעו

 אליו קרא מיד. המהרש״ל, ורבם למורם

 ״הנכון, אותו ושאל החביב תלמידו את המהרש״ל

  ״?הדבר

  

 כיצד לרבו סיפר ואף, השמועה את אישר נחום 'ר

  .הדברים התרחשו בדיוק

  

 ״שבועתך: בתוקף ואמר רגליו על המהרש״ל עמד

 אמנם. קיימת ולא שרירה לא, ומבוטלת בטלה

 מוצא לשמור גם ומה, המת דברי לקיים מצווה

 בדבר, אמורים דברים במה, בשבועה שפתיו

 הבטחה ממך נסחטה כאן, התורה נגד שאינו

 היא מנוגדת כי, בה לעמוד יכול שאינך ושבועה

 ולהעמיד להתחתן עליך, הקדושה תורתנו למצות

  .״ךיבור ישרים דור

  

' ר שאל ״?השבועה את להפר אוכל כיצד אבל"

 ועל ״עלי בדברים הרגיעו ל"המהרש. במורא נחום

 ואבקש דמתא לשדכנים אפנה היום עוד. צווארי

  .הגון״ לזיווג לך לדאוג מהם

 של בעיניו לשכון האור שב רב זמן מזה לראשונה

  .החוורות פניו על עלה קל ושחוק. הצעיר האלמן

  

 בית לשמש ל"המהרש פנה יום באותו עוד

 נעשו שנים ולא אחד שידוך שלא, הקשיש הכנסת

 זיווג יחפש ולאלתר תכף כי הבטיח הלה. בזכותו

  .האלמן נחום' לר הגון

  

 השדכן שקע, מביתו ל"המהרש יצא אך

 כל שכן, לטרוח עליו היה הרבה לא. במחשבות

. בזכרונו היו חקוקים העיר אנשי של שמותיהם

 והלך מקלו את נטל הוא, פניו על התפשטה נהרה

  . הגרושה, פעריל חיה של לביתה

, הגרושה, היא אף. הוא השמים מן זיווג כי דומה

, כשורה התנהל הכל. לה יאה זה שידוך כי סברה

 כאשר, השידוך הכרזת אלא חסרה היתה ולא

 שמועה, בעיר הברה קול נפל יום של בבוקרו

  :נוראה

 בביתו נפל. פתאום לפתע נפטר האברך נחום 'ר

 הראשונה זוגתו אלא זאת אין! "ומת סיבה בלא

 יהודי התלחשו" מעלה של דין לבית אותו הזמינה

 ועמד השבועה את הפר נחום' ר", בפחד לובלין

  ".להשתדך

 ל"המהרש בינורל לבשר בא הכנסת-בית שמש

 העיר על שנפל הכבד האסון על בוכים בקול

 והנה לאומלל להיטיב בקשנו. "בהיר ביום כרעם

  ".ושבר שוד

  

 הבשורה לשמע מגדרו יצא לא ל"המהרש

 לשמש אמר כאשר שלוות נותרו פניו. הקשה

  :הקשיש

 

  

        ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב 
אוצר כלי חמדה , הננו לבר$ את מעלת ידידינו היקר

תהלתו בקהל , כלי מחזיק ברכה, ת"ק מגאו"בנש
  ה"ה, חסידי�

  א"שליט מרדכי אשלגמרדכי אשלגמרדכי אשלגמרדכי אשלג' ג ר"הרה
  א"ר מאשלג שליט"ק אדמו"ב כ

  צ"בשעטומ ג"עב' י בתו תחיישואנלרגל שמחת 
ויזכו לבנות בית , ח"יזכה לרוב נחת מה� ומכל יוצ

  .ס"וכט מתו$ שמחהנאמ בישראל 

 

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
ר בזה כסא דברכתא לקד� מעלת שגנמעומקא דליבא 

, פ"חו ,אוצר כלי חמדה, חרי# ובקי טובא, פרי ע" חיי�
  ה"ה ,א"זיע ט"הקוה ר"ק מר אדמו"כ ב

  א"שליטבידרמ בידרמ בידרמ בידרמ     לימל$לימל$לימל$לימל$אאאאצ רבי "הגה
  לנכדו  ה"ולדת והכנסתו בבשאאעהלרגל שמחת 

   נו היקרחתלב
  א"שליט    וי יצחק אדלערוי יצחק אדלערוי יצחק אדלערוי יצחק אדלערלללל' ג ר"הרה

ומשמחה זו , ח"יהי רצו שיזכה לרוב נחת מכל יוצ
ע תמיד שמחות באהלו מתו$ בריות גופא ונהורא יושפ

  .לתפארת המשפחה הרוממה, מעליא
  

 

        התפללו עלהתפללו עלהתפללו עלהתפללו עלאנא אנא אנא אנא 
    גיטלגיטלגיטלגיטל    בלומאבלומאבלומאבלומא    בתבתבתבת    עטילעטילעטילעטיל

        שששש""""לרפולרפולרפולרפו
================  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
   ''''משה טובימשה טובימשה טובימשה טובי' ח ר"הרה
נפתלי נפתלי נפתלי נפתלי ' ח ר"הרה ב

  ל"ז הירצקאהירצקאהירצקאהירצקא
 ד"א כסלו תשס"ע י"נלב

  .ה "ת נ צ ב

 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
אשר ענוות ח נסוכה על , ש"מחשובי אנ היקר והנעלה לידידינו

מסור ודבוק בכל נימי , ש וחסידות אצלו צמודי�"תורה ויר ,פניו
  ה"ה, משמח אלוקי� ואד�, ק"רבוהנפשו ל
  א"שליטמשה זאב לב משה זאב לב משה זאב לב משה זאב לב     'ח ר"ההר
   נכדהי הישואנלרגל שמחת  

   והיקר אבר$ החשובבת לבנו ידידינו ה
   ראש חבורת הבחורי� דחסידי לעלוב

  צ"בשעטומא "שליט    לבלבלבלב    ''''אברה� ישעיאברה� ישעיאברה� ישעיאברה� ישעי' ח ר"ההר
=  

        ט בארמונות חט בארמונות חט בארמונות חט בארמונות ח""""שלישי הבעלשלישי הבעלשלישי הבעלשלישי הבעליו� יו� יו� יו� ה בה בה בה ב""""איאיאיאיחתונה חתונה חתונה חתונה הההה
 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
מחנ$ ילדי , היקר באנשי� הננו לבר$ לידידינו

  ה"ה, י"בא א"רבינו שליט ק"שבמ, ישראל
   א"ליטש איר העניגאיר העניגאיר העניגאיר העניגממממ 'ח ר"הרה

  צ"בשעטומהולדת הנכד לרגל שמחת 
 טענדיגנאר מיט א געזונטע אידישע שמחה ש

  .ר"אכי
 

 ס"לנחת ושובע שמחות וכטיזכה . צ"ג בשטומ"עב שלו� אליעזרשלו� אליעזרשלו� אליעזרשלו� אליעזרו לרגל שמחת אירוסי הב "הי אורי קלייאורי קלייאורי קלייאורי קליי' ח ר"טוב לידידינו הנהזל מ


