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  י שמע בקוליועתה בנ
  

  
éìå÷á òîù éðá äúòå )úéùàøá "ëæ ,ç'(  

  

: ויאהב יצחק את עשיו כי ציד (בראשית כ"ה, כ"ח)בפסוק נאמר 

" "מי בפיו. בספר כתב  ל)"זצ חרל"פ (להגאו הגדול רבי יעקב משה מרו

 הקדושה תוכ בכל אב מצות כיבוד מקיי היה עשיו דבר נפלא, כי

 את יצחק מרגיש היה ליצחק שהביא כלישבמא עד זו במצוה שיש

" בפיו ציד כי" הכוונה וזהו אב, כיבוד של המצוה קדושת תוק

   אב. כיבוד מצות את הצידה בתו מרגיש שהיה

 בקולי שמע בני "ועתה ליעקב שרבקה אמרה מה בזה וביאר

" מצוה אני לאשר  "שמע לומר סגי היה דלכאורה ,)'ח ז,"(ש כ אות

." אות מצוה אני לאשר" והמילי בקולי",  הכוונה, אלא מיותרי

 אב, כיבוד במצות שלא המטעמי יביא יעקב שא ידעה דרבקה

 אמרה ולזאת המצוה, קדושת טע שחסר בדבר מרגיש יצחק היה

", מצוה אני לאשר בקולי שמע בני ועתה" ליעקב רבקה  היינו אות

 טע יצחק ירגיש ובזה ,א כיבוד מצות מצד זה כל שתקיי

. במטעמי ג המצוה קדושת   של
  

******************************  
  

בפרשת חוקת כשהתורה הק' מספרת לנו מה שבני ישראל 

שלחו לומר למל אדו בעת שרצו להיכנס לאר ישראל, נאמר 

, ט"פי( במדרש. ולאבותינו המצרי לנו וירעו: )במדבר כ', ט"ו( בפסוק

 האבות א בצרה שישראל זמ שכל ",ולאבותינו" לנו :איתא )ו"ט

  .הזה בשליחות לאדו זאת הודיעו למה קשה והנה. בצרה
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 ,אב כיבוד במצות מחזיק להיותו דסברו, דכלה באגרא וביאר

 שמחי האבות שכ – האבות אל מגיע צרת בשמעו אפשר

 בגבולו עבור ויתנו אב כיבוד למצות יחוש – והצלחת בשמחת

 לאות והוא, הועילו באמת לא אבל, לאר ביאת למהר בכדי

  .לרמות רק הוא כיבוד שכל ולעדות
  

******************************  
  

', ה ציוה אשר התורה חוקת זאת: ')ב, ט"י במדבר( נאמר בפסוק

  ". אחריה להרהר רשות ל אי מלפני היא גזירה" י"ופירש

 והמוני רבי דהנה, לרמז כתב "ישועה עטרת" בספר

 עליה להשגיח, זקנות בימי הוריה את מלכבד וישתמט

 את לפרנס ועלינו ובנות בני לנו הרי" בפיה ותירוצ ,ולפרנס

  ".צאצאינו וצאצאי צאצאינו – 'הבא דור'ה

 רק לדאוג הנכו דר זה לא כי ,והזהירה התורה באה זה על

 זאת" ",שלפניה דור"ה על ג להשגיח א כי", הבא דור"ה לטובת

, ז"מ בראשית( שנאמר כמו, דמזוני לישנא" חק" –" התורה חוקת

 ישר דר תורה לימדה. )א"ע ז"ט ד ביצה ראה( חוק את ואכלו: )ב"כ

 הדור את ולפרנס וא אב לכבד –" מלפני היא גזירה" פרנסה בעניני

 אל –" אחריה להרהר רשות ל אי", "לפנינו" שהיה הדור, העבר

 הדור את לפרנס שעליו רובתי מחיובו להתפטר לאד לו

  ..."!ימי יאריכו למע" – משפחתו ובני בניו המה – שלאחריו
  

******************************  
  

סיפר הגאו הגדול רבי יצחק זילברשטיי שליט"א שזוגתו 

הרבנית ע"ה בתו של הרב אלישיב זצ"ל הייתה מורה בבית ספר 
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היה, שבכל יו  מסויי בבני ברק, והנה מנהגה של הרבנית

בהפסקת הצהריי כשכל המורות ושאר העובדות בבית הספר 

בשונה  –אוכלי לארוחת צהריי סלט וקצת מזונות, הייתה היא 

   .נוטלת ידי ומברכת המוציא –כול מ

יו אחד נשאלה הרבנית מדוע היא מקפדת ליטול ידי כל יו 

  .ל עושותמזונות וקצת סלט כמו שכוואינה אוכלת ארוחה קלה כ

השיבה הרבנית ואמרה: הנה ב"ה יש לי הורי בירושלי ה"ה 

הגאו הרב אלישיב ואמי מורתי, וחשבתי לעצמי, מה הנני יכולה 

, ואינני  , הלא אני מתגוררת בבני ברק וה בירושלי לעשות עבור

יכולה לנסוע כל יו לירושלי לבקר לדרוש בשלומ ולראות מה 

, עד שחשבתי ע ל ההמצאה הזאת, שאטול ידי כל יו חסר לה

, וכ אוכל לומר בכל יו "הרחמ הוא יבר  ואתחייב בברכת המזו

  את אבי מורי ואת אמי מורתי"...
  

******************************  
  

יערבא סיפר תלמיד אחד של מר הגאו רבי שלמה זלמ או

ושאל את התלמידי א מותר  ז"זצ"ל שפע למד את הגרש

לשתות קפה לפני התפילה, ואמר אחד התלמידי בודאי שיש 

שיש מקו  משמע המקו להחמיר, והביא כמה מקורות מ

: הא אבי נוהג לשתות קפה לפני ז"לאסור, שאל אותו הגרש

, אמר לו הגרשהתפיל , כיצד העזת ז"ה? אמר הבחור: כ : א כ

ובר בדבר להביא מקור שאסור, הרי אבי נוהג לשתות וכא אי מד

, א האבא שותה,  המפורש לאיסור בתורה, ויש צדדי לכא ולכא

  לא מביאי מקורות לאיסור...
  

******************************  
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סיפור נפלא בגודל  הופיע )197(פ' יתרו פ"ב, מס' ב"נוע שיח" 

מצות כיבוד אב ושכרה, שהתקיי בנערה אחת שהקפידה על מצוה 

כבד את אבי ואת אמ  –אתר שכר המצוה  זו, והתקיי בה על

 עיי"ש.למע יאריכו ימי 
כשבני הרב מאיר דוב הי"ו קרא את הסיפור ב"נוע שיח", 

זה שאצלו בבית  –התקשר אלי ואמר לי שהוא מכיר את האד 

אירע המעשה, כי היה זה אחד משכניו באיזור בו התגורר לפני 

, וא ראה את החור בחלו שממנו נכ   לבית... (קויל)נס הקליע שני

שעמה אירע הסיפור הזה  –וא הוסי וסיפר לי, שהבת הזאת 

היתה כלה ימי אחדי קוד לנישואיה, שחברותיה התקבצו  –

אצלה בבית בליל שבת קודש לכבוד "שבת כלה", ורצו להושיב את 

הכלה בראש השולח כפי הראוי, והיא לא רצתה לשבת ש כי היה 

 ועל –על א שאביה לא היה נוכח אז בבית  –יה זה מקומו של אב

 זה ניצלה ממות בשבת קוד החתונה שלה... ידי
  

******************************  
  

בצפרא דשבתא לאחר הקידושא  (תשפ"ב)"ק פרשת וארא בש

רבא, ניגש אלי אחד מחשובי מתפללי בית מדרשינו הרה"ח ר' ברו 

  , וכ סיפר:ור נפלאסיפר לי סיפ, והי"ומאיר רוזנבוי 

יהודי אחד מתושבי ירושלי עיה"ק, שאביו היה חולה ל"ע 

ואושפז בבית החולי באמעריקא, נסע לאמעריקא לקיי מצות 

" ולבקר את אביו. בטר צאתו מאר הקודש, אמרה  "ביקור חולי

לו זוגתו, "כשתהיה באמעריקא קנה לעצמ טלית קט חדש". 

קנות טלית קט חדש, אמרה לו ולשאלתו לש מה הוא צרי ל
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שנראה לה מתאי מאד, שכאשר הוא יהיה באמעריקא שיקנה 

, מיד בבואו לאמעריקא עשה ככל אשר  טלית קט חדש. ואכ

  נצטווה, והל לקנות לעצמו טלית קט חדש.

בערב שבת הכי את עצמו ללכת לטבול לכבוד שבת קודש, 

ודש, ובתו והכי לעצמו שקית ע בגדי שבת לכבוד שבת ק

השקית הכניס ג את הטלית קט החדש, והל תחילה לבקר את 

אביו ולדרוש בשלומו. כעבור זמ מה, הצטדק בפני אביו ואמר לו 

שהוא יוצא לזמ קצר כדי ללכת למקוה ולהחלי את בגדיו לבגדי 

  שבת ואח"כ יחזור אליו.

כששמע אביו את דבריו, אמר לו "אתה יודע כמה אתה צרי 

ולהודות להקב"ה על גודל חסדיו עמ שאתה יכול ללכת  לשבח

וממשי האב  –למקוה להחלי את בגדי מבגדי חול לבגדי שבת? 

, והנני  –ואומר  אני שוכב כא לדאבוני הרב ע בגדי בית החולי

  לבוש באות הבגדי ה בחול וה בשבת".

כששמע הב את דברי אביו, נפלה הברקה במוחו, ומיד אמר 

ו בהתרגשות "אבא, יש באמתחתי טלית קט חדש שקניתי לאבי

כשהגעתי לאמעריקא, ומעול עדיי לא לבשתי את זה, והנה אני 

רוצה לית ל את זה שיהיה ל חדש לכבוד שבת", ומיד הוציא הב 

את הטלית קט החדש משקית המקוה והלבישו לאביו. האב 

המתנה היפה התרגש עד למאוד מזה, והודה לבנו מעומק הלב על 

שנת לו, ונת שבח והודאה להקב"ה שהוא זוכה ללבוש טלית קט 

  חדש לכבוד שבת קודש.

כשיצא הב והל למקוה, חשב לעצמו מה רב חלקו אשר זיכהו 

, ואשר חננו  השי"ת להנות את אביו באופ נפלא ע דבר כ"כ קט

  דעה בינה והשכל לעשות כבקשת זוגתו לקנות טלית קט חדש. 
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כשהוא מלובש ע  –ש"ק, נפטר אביו ל"ע בפתע פתאו במוצ

  הטלית קט החדש...
  

******************************  
  

התקיימה בבארא פארק שמחת  (תשפ"ב) בליל כ"ב כסליו

,  הרבהתנאי של בני  ידידי'ה יהודה ני"ו. לאחר מעמד התנאי

הלכנו ביחד ע החת והכלה והמחותני לביתו נאוה קודש של 

ש התקיי מעמד  –"ק מר האדמו"ר מלעלוב שליט"א כ

" [שבירת הצלחת]. כשנכנסנו לביתו, קיבל אותנו  ה"טעלער ברעכ

, והורה לנו לשבת.    הרבי במאור פני

ליד מקומו של הרבי היה מוכ עוד כסא, ועמדתי בצד כדי 

 , , א הרבי הראה לי באצבעו שאני יתיישב ש שבני החת ישב ש

, אבער כיבוד אב איז והסתכל על ה חת ואמר "ַא חשוב'ער חת

]. ואמרתי  פריער!" [אכ חת חשוב, אבל כיבוד אב הוא קוד

?" הגיב הרבי ואמר "ַפאר די חתונה  להרבי "הלא חת דומה למל

...[ " [קוד החתונה עדיי אינו מל   איז מע נישט קיי מל

", באמצע המעמד, הושיט לי הרבי את ידו לברכת "לחיי

ואח"כ הזזתי את עצמי קצת אחורנית כדי שבני החת יוכל להושיט 

", א הרבי הראה לי לחזור למקומי,  את ידו להרבי לברכת "לחיי

והתבטא "ביי ַא חשוב'ער חת איז דא כיבוד אב ָגאר ָגאר חשוב" 

[אצל חת חשוב הלא מצות כיבוד אב מאוד מאוד חשוב]... והרבי 

קומו ויל מסביב, וכ להגיע אליו הראה להחת שיעמוד ממ

."   להתבר ב"לחיי

 עלטערע מיט והוסי הרבי: אמאל איז געווע צוויי ברידער, אַ 

יונגערע, האט מע געשמועסט, אז דער יונגערע דאר מכבד זיי  אַ 
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ווייל ער איז עלטער, אבער דער עלטערע דאר  –דע עלטערע 

סלערנע ווי זי צו פיר [פע כדי אי אוי –מכבד זיי דע יונגערע 

, אחד מבוגר והשני שהיה צעיר ממנו, ודיברו, שהאח  היו שני אחי

הצעיר צרי לכבד את אחיו הגדול כי הוא יותר מבוגר ממנו, והאח 

  הגדול צרי לכבד את אחיו הקט כדי ללמד אותו אי להתנהג]...
  

******************************  
  

בשהותי בירושלי עיה"ק,  (תשפ"ב) יבשבת קודש פרשת נצב

- אדמו"ר מסקולעתי להשתת בשולחנו הטהור של כ"ק זכי

ירושלי שליט"א. לאחר הטיש, אמרתי לכמה אנשי שעמדו לידי, 

שהנני מתפעל מאוד מהצלחתו הגדולה של הרבי שליט"א, כי הרי 

ידות מוכנה", הרבי לא קיבל לידיו מאביו הרה"ק מסקולע זי"ע "חס

או כוללי אברכי וכדו'. הרבי הגיע כא  ישיבה ע בחורי או

" מ היסודות, וב"ה שמאות  מאמריקא, והתחיל לבנות את ה"הוי

חסידי עומדי בדביקות ומשתתפי בעריכת שולחנו עד לשעות 

  המאוחרות של ליל שב"ק. 

 (הרה"ח ר' יצחק אלימל וויינבערגער שליט"א)היה ש אחד 

אמר לי "אני אגלה ל את הסוד של הצלחת ששמע את דבריי, ו

בש  –הרבי". ואז הוציא מהכיס איזה עלו שא פע לא ראיתי 

, וביקש ממני  –"לא נפסיק את השמחה"  הוא נת לי את העלו

: , וכ כתוב ש   שאפרס את הדברי שנכתבו באותו עלו

רבינו האר"י הק' זי"ע אומר, שמפתח ההצלחה והבריאות 

שאר הדברי הטובי של האד נמצאי אצל אביו,  והפרנסה וכל

וככל שהאד מכבד את הוריו יותר, כ הוא יהיה מוצלח ומבור הרבה 

 , יותר, וההיפ ג"כ, ורבי דוד אבוחצירה שליט"א אמר לאחד הרבני
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שתשעי אחוז של האנשי שבאי אליו ע צרות, זה בגלל חוסר 

 ...   .נפלא בעני זה) (ואח"כ הביא ש סיפורכיבוד אב וא

הרי ידוע גודל זהירותו של הרבי שליט"א אומר לי האיש הזה: 

במצות "כיבוד אב", כידוע עד כמה שהיה מתמסר ומטפל ע אביו 

היה חלש  פרט בשנותיו האחרונות, שהרביהגה"ק מסקולע זי"ע, וב

ולא היה בקו הבריאות, שאז התמסר אליו במסירות נפש בל יתואר 

  סוד הצלחתו!! וזהושעות ביממה בלב ונפש ממש, עשרי וארבעה 
  

******************************  
  

הגאו רבי יצחק זילברשטיי שליט"א סיפר סיפור נורא, וכ 

  סיפר:

והתלוננה על בנה האבר שהוא בעל  יאשה אחת הגיעה אל

כשרו גדול, פה מפיק מרגליות, בעל דרש נפלא, משפיע דגול, 

גדול! הוא אינו מכבד את ההורי כדבעי, ולא רק  אבל ג בעל גאוה

, אלא הוא א משפיל אות וצוחק מ  ומבייש השאינו מכבד

, ויש לה מכ  אות באמרו שאביו ואמו ה אלטע נארישע מענטש

  עוגמת נפש גדולה עד למאוד.

 –אומר הרב, תלכי לבנ ואמרי לו בצורה ברורה  –אמרתי לה 

: כבד את (שמות כ', י"ב)דושה נאמר אפענע ווערטער: בתורה הק

, כידוע שהתורה נדרשת במדה  אבי ואת אמ למע יאריכו ימי

א תקיי את חציו הראשו של  – של "מכלל ה אתה שומע לאו"

יקויי ב ג החצי השני, אבל א חלילה לא תקיי את  –הפסוק 

אז אתה משחק  –החצי הראשו ולא תכבד את ההורי של 

  באש!!
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מספר הרב, ואמרה לבנה את כל מה  –האמא עשתה כדבריי 

שהוריתי לה לומר לו, א בנה הבעל גאוה צחק ממנה, והתעל 

  מדבריה לגמרי.

מספר הרב: לפני זמ לא רב, נחלה האבר ל"ע במחלה 

בלשונו!! והרופאי אמרו שאי ברירה, וכדי למנוע את  הנוראה

יאבד  –נו רח"ל! ואז התפשטות המחלה חייבי לכרות לו את לשו

.   האבר את כל פרנסתו, ואת כל חיותו וכל הגיאות תדע ותתעל

ובבכיות  –אומר הרב  –א האמא ברוב רחמנותה, הגיעה אלי 

, ובלבד שיהא לו  תנוראות צעקה ואמרה "אני מוחל לו בלב של

, הלא  רפואה שלימה", א אני אמרתי לה "אי אפשר לעשות כלו

  ...הוא שיחק באש!!!"

ומדה טובה מרובה, בשכר מצות כיבוד אב וא כדבעי, זוכי 

: כבד (שמות כ' י"ב)לאריכות ימי ושני טובות, כמו שכתוב בתורה 

...   את אבי ואת אמ למע יאריכו ימי
  

******************************  
  

התרגשתי מאוד לשמוע את דבריו היוצאי מ הלב של ידידנו 

יהושע הלוי וויינפעלד הי"ו, גבאי נאמ דקהילתנו, הנגיד החסיד ר' 

שאמר לפני מיטתו של אביו הרה"ח ר' יחיאל גרשו ב"ר ישראל 

 אברה הלוי ז"ל, שנפטר ביו שלישי פרשת אמור, ט"ו אייר

  , ואלו ה דבריו של ר' יהושע שיחי':תשפ"א

ברצוני לבקש מכל הציבור שנאספו כא לחלוק את הכבוד 

יתחזק כל אחד  מורי ז"ל, שלעילוי נשמת אבי ז"ל האחרו לאבי

א אחד אינו יודע עד מתי תהא לו  –ואחד במצות כיבוד אב וא 

הזכיה והאפשרות לכבד את הוריו, כל אחד חושב שלעול ועד 
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 , יזכה לזכיה נעלית זו לקיי את המצוה הנשגבה של כיבוד אב וא

, אד צעיר ובריא נסתלק בחט  מרגע אחד בר אנו רואי כא

, מי  למשנהו, הקב"ה קרא אותו אליו, ואיננו כי לקח אותו אלקי

!   חשב והכי את עצמו לכ

וממילא, כל אלו שיש לה ב"ה את האפשרות לקיי את 

, יקבלו על עצמ כעת לע"נ המצוה הנשגבה הזו של כיבוד אב וא

  להתחזק במצוה זו ביתר שאת ויתר עוז...  הנפטר
  

******************************  
  

באתרא תשפ"א עומר אחר הטרגדיה הנוראה שאירעה בל"ג ל

 , , כשלדאבו לבנו נסתלקו בחט כמה וכמה בחורי קדישא מירו

, ואברכי צעירי רח"ל, התבוננתי שוב בדבריו הנוקבי של  נערי

ר' יהושע הי"ו, ורעדה אחזתני! הדברי מקבלי משנה תוק ויש 

!  –מרי לה משמעות אחרת לג אינו יודע עד מתי תהא  א אחדכ

, וד"ל...   לו ההזדמנות לקיי את המצוה של כיבוד אב וא
  

******************************  
  

 , התקשר אלי הרב אהר וואלקי לאחר הטרגדיה במירו

וד, וסיפר לי סיפור שליט"א, מחשובי תושבי עירנו עיר התורה לייקו

  שבדידיה הוה עובדא, וכ סיפר: נפלא,

הלומד בישיבת מיר בעיה"ק  –הבחור משה ני"ו  –יש לי ב 

. זמ מ ואמר לי  ה קוד ל"ג בעומר, התקשר אלי בניירושלי

, קיבל כרטיס כניסה  , הבחור דוב שטיינמי שאחד מידידיו הקרובי

להיכנס למעמד ההדלקה של כ"ק מר האדמו"ר מתולדות אהר 

י שיוכל לצקת שמ למדורת ההדלקה לכבוד התנא שליט"א כד



 שיח             גתשפ" תולדות             נוע

 יג  
 

האלקי רשב"י, והבחור הזה ביקש מהמארגני שהוא רוצה עוד 

כמה כרטיסי כדי להזמי ג את ידידיו הקרובי שיבואו עמו 

לצקת שמ ולהשתת במעמד ההדלקה הנשגבה, ואמר הבחור הזה 

עמד לבני, שהוא נות ג לו כרטיס, שיוכל לבוא עמו להשתת במ

, שיוכל לצקת שמ  , ובני שמח מאוד על כ ההדלקה ולצקת שמ

  ולהשתת במעמד ההדלקה ע רעיו וידידיו.

: כמה ימי קוד ל"ג בעומר התקשרתי לבני  מספר ר' אהר

ואמרתי לו, היות וכבר כשנה ומחצה לא ביקרתי באר ישראל 

לקי מחמת וירוס הקורונה, ולא הייתי אצל אבי הגאו רבי חיי ווא

(לדאבו לבנו נפטר  משגיח ישיבת עטרת ישראל )[זצ"ל]שליט"א(

, לכ כעת שקיבלתי אישור לבקר באר )תשפ"ג –בחודש חשו השתא 

ישראל, אני רוצה להגיע לאר ישראל אי"ה בערב ל"ג בעומר 

ולנסוע לירושלי לבקר אצל אבי, ובשעות המאוחרות של הלילה 

, ואח"כ נחזור לשבו .ניסע למירו   ת בשבת בירושלי

כששמע בני את התוכנית, אמר לי, שהג שקיבל כרטיס 

לצקת שמ במעמד ההדלקה, וכבר סיכ ע ידידיו ורעיו להשתת 

ביחד, וכמו כ שכרו דירה בצפת לשבות ש ביחד בשבת, א על 

כל התוכניות שלו, פי כ מחמת מצות כיבוד אב, הוא מוותר על 

.ויצטר עמי  והוא ימתי לי   ללכת בכל אשר אל

, ובני  וכ הוה, הגעתי לא"י בערב ל"ג בעומר אחר הצהריי

, ש שהינו )[זצ"ל]שליט"א(משה המתי לי, ונסענו יחד לאבי מורי 

כמה שעות, וג שמענו "וועד" שמסר אבא להבחורי מישיבתו, 

.   ורק בשעה מאוחרת בלילה יצאנו לכיוו מירו

, עצרו כשהגענו סמו  אותנו השוטרי ואמרו לנו  להר מירו

רח"ל טרגדיה  להסתובב ולחזור לביתנו, כי אירע שאנו יכולי

, וא אחד לא יכול להיכנסבמירו וסגרו את כל ההר למב   .קרי
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, שאני כבר באר  : כמה שאני הייתי מיצר על כ מספר ר' אהר

, ואיני יכול אפילו להיכנס לומר קפיטל תהלי  ישראל, ונוסע למירו

ולכתוב קוויטל, אז בני משה היה יותר בצער ממני, כי הוא היה  אחד

, וכעת  , וכבר סיכ ע כמה חברי להיות ש לו כרטיס לצקת שמ

 , אי לו לא הדלקה ולא תהלי בציו התנא האלקי רשב"י ולא כלו

א ברירה אחרת לא הייתה לנו, והסתובבנו וחזרנו לירושלי 

  נה שהכל לטובה.כלעומת שבאנו, מתו תקוה ואמו

ביו שישי בבוקר כשהגיעו השמועות המחרידות מאשר 

נעשה במירו לאזני בני משה, היה נסער עד עמקי נשמתו, ונעשה 

, למשמע הבשורה הנוראה והמחרידה, ששני  בשרו חידודי חידודי

רעיו וידידיו הקרובי שהיה אמור לעמוד עמה ביחד לצקת שמ 

דוב שטיינמי ז"ל והבחור יוס ה"ה הבחור  –במעמד ההדלקה 

  נסתלקו בחט בטרגדיה הנוראה במירו רח"ל. –יצחק קאה ז"ל 

עמדנו נבהלי ומשתוממי לראות עי בעי אי שהגינה עלינו 

מצות כיבוד אב וא הכפולה, ה הכיבוד אב שלי שנסעתי לבקר 

את אבי, וה הכיבוד אב של בני משה שוויתר על כל התוכניות שלו 

י לקיי מצות כיבוד אב ולהשתת עמי בכל המסעות שלי אצל כד

, ובזכות זה ניצלו חייו תודות לקל.    אבי והעליה למירו

ממשי ר' אהר ואומר: אני חשבתי שאני נוסע לצור אבי, 

  אבל באמת נסעתי לצור בני משה, להציל את חייו... 

וכעת רק נותר לנו להתבונ לראות עי בעי במה שהתורה 

"כבד את אבי ואת אמ למע  (שמות כ', י"ב)הבטיחה ואמרה 

..."   יאריכו ימי
  

******************************  
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סיפר לי הרה"צ רבי יעקב מרדכי האגער שליט"א אב"ד וויז'ני 

" מוויז'ני זי"ע  אלעד, שאצל זקנו כ"ק מר האדמו"ר ה"אמרי חיי

יבור, לבד מתשעה באב היה נהוג שנשי אינ מתענות בתעניות צ

ויו הקדוש, ומעוברות ומיניקות לא התענו ג בתשעה באב. 

נסי זי"ע בעל "תורת מא- לעומת זה, כ"ק מר האדמו"ר מוויזשני

. מרדכי" הנהיג   שנשי כ מתענות כמו הגברי

ממשי הרה"צ לספר, שלאחר נישואי אחותו ע בנו הצעיר 

כ"ק מר האדמו"ר  ה"ה כעת –של הגה"ק בעל "תורת מרדכי" 

בית שמש שליט"א, אירע פע ביו תענית שאחותו - מוויזשני

קיבלה טלפו מאביה מר האדמו"ר מוויז'ני שליט"א מקרית 

, וכשהשיבה  , והאבא שואל אותה א היא כבר אכלה היו וויז'ני

  שלא אכלה, אמר לה אביה שתל לאכול משהו.

וכששמע בעלה  כששמעה את דברי אביה, סיפרה זאת לבעלה,

מאנסי נוהגי - את דברי חותנו לא ידע מה לעשות, שכ בוויזשני

שנשי כ מתענות כאמור, ולכ התקשר אל אביו הרבי בעל "תורת 

  מרדכי" זצ"ל ושאל אותו מה לעשות.

לאחר מחשבה, אמר הרבי בעל "תורת מרדכי" לבנו, "אני לא 

, שכ כיו שאביה התקשר הלא יש בזה ע ני של כיבוד אתערב כא

אב, ולכ תעשה זוגת כאשר ציוה עליה אביה, אבל בנוגע להדורות 

אז תמשיכו להנהיג את הנהוג  –לבניכ ובנותיכ  –הבאי בעז"ה 

  אצלנו שנשי כ מתענות"...
  

******************************  
  

הגיע לבית הגאו הגדול רבי אהר לייב שטיינמ זצ"ל אב  פע

ר, האבא אמר לשמשו של הרב שברצונו להיכנס ע ובנו ב העש
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בנו אל הרב, וסיפר בדמעות שליש שבנו מתנהג אליו בחוצפה 

נוראה, הוא מתווכח עמו על כל דבר, ולפעמי כשחמתו גוברת בו 

הוא א משלי עליו חפצי מחפצי שוני ה"י, האבא הוסי 

, איש לא יוכל לעזור לי מלבד הרב   .ואמר: כלו כל הקיצי

דבריו היוצאי מ הלב נכנסו ללבו, ומיד נכנס אל הרב 

שטיינמ וביקש רשות להכניס אליו, כמוב שהרב שטיינמ הסכי 

מיד, האב והב נכנסו, האבא התחיל לבכות וסיפר להרב שטיינמ 

   על מעללי בנו.

הרב שטיינמ שמע את דבריו בכובד ראש, והזדעזע למשמע 

לבו כאב בכאבו, הוא ביקש מהאבא אזניו, הוא השתת בצערו ו

לצאת לזמ מה מחדרו ולהשאיר אצלו את בנו, והוא ינסה לדבר 

.   עמו, האב יצא והרב שטיינמ נשאר לבדו ע הב

 כ תעשה מדוע: "ושאל אותו הילד אל הרב שטיינמ פנה

 לא אני"הילד השיב בחוצפה !". התורה? מ איסור זהו הלא? לאבי

. דמעות עמדו בעיניו וג", הזמ כל אותי במעצ הוא! איתו מסתדר

אסור , זאת בכל, אות מעצב אבא א ג"אמר לו הרב שטיינמ 

  ". כבודו על ולשמור להתאפק ל להתנהג אליו בחוצפה ועלי

:  נא אמור הילד שמע ושתק, ולפתע שאל אותו הרב שטיינמ

 הודה? אבי את לכבד שלא מסוגל תהיה לידי ג הא, בני, לי

  ..".מתבייש אני בבושה ואמר "לא, מהרב הילד

 מיהר לרגע זה הוא ציפה, הוא אורו, הרב שטיינמ של עיניו

והורה לו להביא את המצלמה, והרב שטיינמ , למשמשו לקרוא

 הביתה וכשתגיע ואתה, אני, יחד נצטל עתה" אמר בחיבה לילד

 מידת כ בבית, של בחדר אותה ותתלה, שלנו התמונה את תגדיל
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 ,?"טוב, אבא את לכבד קל ל ויהיה, לידי נמצא שאתה תרגיש

  . הסכמה לאות בראשו הנה הנרגש הילד

 התרומ הרב שטיינמ בידו, והמצלמה המשמש הגיע והנה

 חיי, בחמימות חיבקו, הנרגש הילד של כתפו על ידו הניח, מכסאו

,  למשמש והורה לעשות מה תמונה, לאחר שהשמש ציל אות

,נחה   האב את ביר, בכסאו התיישב הוא דעתו של הרב שטיינמ

  . בחמימות מה ונפרד, חמות במילי בנו ואת

 התמונה. מדהי באופ פעולתה את פעלה התמונה, ואכ

 וראה. בחדרו אותה תלה והילד, הוגדלה, הסמו" פוטו"ב פותחה

 ג ,המשפחה בני מכל יותר אביו את לכבד החל אותו מאז. פלא זה

 רק תלויה נותרה לא, המהפ את שחוללה, התמונה. נישואיו חרלא

  ...נצחי לנצח, ליבו לוח על נחקקה היא הילד, של חדרו קיר על
  

******************************  
  

מאנסי שליט"א, שכשעבר  - אדמו"ר מסקולע סיפר כ"ק 

שישתדל  לו אביו מר הגה"ק מסקולע זי"ע להתגורר במאנסי, אמר

בכל שב"ק להשתת בעריכת השולח של מר הגה"ק ללכת 

מוויזשני בעל "תורת מרדכי" זי"ע. ואכ כל אות השני לא 

החסיר הרבי מסקולע שו טיש, והל מרחק רב מביתו עד 

.   לביהמ"ד וויזשני כדי להשתת בטיש של הרבי מוויזשני

וכ המשיכה ה"חזקה" ג אחר הסתלקותו של הגה"ק בעל 

דכי" זי"ע, שהרבי מסקולע שליט"א המשי להשתת "תורת מר

מאנסי שליט"א, עד שהסתלק - אדמו"ר מוויזשניכ"ק מר אצל בנו 

אביו הגה"ק מסקולע זי"ע, שאז קיבל הרבי את שרביט המלוכה 

  והתחיל להנהיג את עדת צא מרעיתו.



 שיח             גתשפ" תולדות             נוע

 יח  
 

מספר הרבי, שבכל ליל שבת קודש לא היה מזמר את הזמר 

עת הסעודה, כי כידוע ה"כל מקדש" של "כל מקדש" בביתו ב

, והיה מזמר "כל מקדש" כל ליל ש"ק  סקולע לוקח הרבה זמ

.   בשעת הליכתו להטיש של הרבי מוויזשני

, שלפעמי היו רואי את הרבי מסקולע  מספרי החסידי

שליט"א עומד מחו לבית המדרש וויזשני ליד הדלת, ומזמר את 

ענער תנועות, ורק כשגמר לזמר, הזמר "כל מקדש" ע כל הסקול

  אז היה נכנס להטיש...
  

******************************  
  

ויע לב ובתואל ויאמרו וגו',  :(בראשית כ"ד, נ')בפסוק נאמר 

  . "רשע היה וקפ להשיב לפני אביו"וברש"י, 

מקארלי זי"ע ילד קט ור  "בית אהר"כשהיה הרה"ק ה

ק רבי אשר מסטאלי זי"ע את אשר למד עימו אביו הרה" ,בשני

למדוהו ב'חיידר' במהל השבוע, וכאשר הגיעו לפסוק זה שאל 

מדוע נזכר בכתוב לב תחילה קוד " ,הרה"ק רבי אשר את בנו

רשע היה וקפ להשיב לפני ", והשיב את דברי רש"י ש"לבתואל

, השיב הב "מי לימד כ"מסטאלי  רבי אשר, אמר לו "אביו

  שאמר לה את דברי רש"י.  שהמלמד הוא

מיד קרא הרה"ק למלמד וגער בו על שלימד את הילד פירושו 

של רש"י מתו קרירות ובלא רגשי התפעלות, אלא היה צרי לומר 

, וקפ להשיב !!רשע היה"בהתלהבות ובזעקה פנימית וחיצונית 

, למע ייכנס בו בעצמותיו לאור ימי עד כמה צרי "לפני אביו

  ..רשע. ד אב, ומי שמזלזל בדבר נקראכיבו להקפיד על

  



  

 

 

 

 

 







 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 







 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 







 

 

 

 

   

 

 

 

 

 





 שיח             גתשפ" תולדות             נוע

 כג  
 

   שליט"א נתרגש עד למאוד...הגה"צ רבי אלימל
  

  

בעת שהותי בארצינו הקדושה, זכיתי לסייעתא דשמיא גדולה מאד  (תשפ"ג)במוצאי יו הקדוש שעעל"ט 

של סייעתא דשמיא שהיו בעני מסויי באופ נפלא ביותר, וכ למחרת יו הכיפורי ראיתי עוד כמה ענייני 

  עבורי לטובה ולישועה באופ נפלא מאוד.

)כשהתכוננתי לחזור לאמעריקא  , בדרכי לשדה התעופה ע החבילות, ביקשתי מאת (בליל שישי פרשת ויל

הנהג שיעצור על יד ביתו של ידידינו המשפיע המפורס הגה"צ רבי אלימל בידרמא שליט"א, אולי אזכה 

  צוא אותו בבית הג שהוא כמעט לא נמצא בבית.לסייעתא דשמיא למ

כשהגעתי לביתו נקשתי על הדלת, ואכ להפתעתי ולשמחתי הוא באמת היה בבית. רבי אלימל היה מרוגש 

מאד לקראת בואי, ושוחחנו בנעימות זמ מה. בתו הדברי סיפרתי לו על הישועות הגדולות שזכיתי לראות 

. במוצאי יו הקדוש והיו למחרת י   ו הכיפורי

הגה"צ רבי אלימל שמע מה שסיפרתי לו, ואמר לי שא רואי ישועות גדולות כאלו מיד במוצאי יו 

, מ ההכרח לומר שזה תלוי באיזה מעשה טוב שעשיתי בעצ יו הקדוש, ועל כ הוא שאל אותי א  הכיפורי

ת בזה את הישועות הגדולות שראיתי אוכל לומר לו איזה דבר טוב מסויי עשיתי ביו הקדוש שנוכל לתלו

במוצאי יוה"כ. אמרתי לו "אי לי עסק בנסתרות, אבל א מותר לי לומר בדר אפשר ולתלות את הישועה 

  בדבר מה, אז אספר לכ מה שנראה לי לתלות בזה", וכ סיפרתי לו:

בדר כלל  -  וויז'ני בני ברק) (אצל מר אדמו"ר מוויז'ני שליט"א בקריתהיה זה בדקות האחרונות של יו הקדוש 

, והשנה נשאר עדיי עוד דקה  אחרי תפילת נעילה נשאר תמיד כמה דקות, ואז שרי כל הציבור ניגו מסויי

"...   אחת, על כ פתח הרבי בהתלהבות גדולה את השיר "אבינו מלכנו חננו ועננו כי אי בנו מעשי

ה על גדותי'ה ברגשי שבח והודי' והכרת הטוב להקב"ה, נתעוררתי מאוד, ולבי עלת ,בעת ששרו את הניגו

ומתו שמחה עצומה הרמתי ידי להקב"ה ואמרתי בקול ובפה מלא ובהתרגשות נפלאה עד למאד "הייליגער 

באשעפער, אי דאנק די או אי לויב די אוי דע מורא'דיגער גוט' יאר וואס דו האסט מי געגעב ברוב 

" [רבוש"  ע, הנני משבח ומודה ל על השנה המאושרת והטובה שנתת לי].רחמי וחסדי
, וזכיתי להשיא בלעה"ר חת וכלה - לעשות שני שידוכי לשני ילדיי שיחיו  המשכתי ואמרתי: זכיתי השנהו

"ה שבוע אחרי סוכות תתקיי החתונה של בתי תחי'. זכיתי השנה ובע את בני שיחי' בשעה טובה ומוצלחת,

, וכ זכיתי להו"ל להו"ל הרבה גליו נות "נוע שיח" שנתקבלו ב"ה בכל רחבי תבל בחביבות יתירה באהבה ורצו

", והקב"ה עזרני למצוא נדב לשניה בקל ובנקל. זכיתי שכמה מחשובי  - שני ספרי "נוע שיח  ובלכת בדר

  על ראשי.המתפללי בבית מדרשנו היו לי לעזר בסבר פני יפות בעת נישואי בני להקל את העול מ

להיות השדכ  - כמו כ נתתי שבח והודי' להשי"ת על החסד שעשה עמי שזיכני להיות השליח לדבר מצוה 

לשד בי אלמ ואלמנה, שלשניה היה יתומה בבית, ועי"ז זכו להקי בית חדש בישראל ושתי היתומות 

א קיבלה אמא. כמו"כ פירטתי הקטנות קיבלו בית חדש, זו שלא היה לה אבא קיבלה אבא וזו שלא היה לה אמ

עוד טובות שהשי"ת עשה עמדי, ותיכ אח"כ אמרתי מתו התרגשות נפלאה: הייליגער באשעפער, "עד הנה 

  עזרוני רחמי ולא עזבוני חסדי ה' אלקינו", והנני מבקש, "ואל תטשני ה' אלקינו לנצח"...

והוא נענה ואמר בהתרגשות נפלאה "זה  הגה"צ רבי אלימל האזי לדברי בכובד ראש, ונתרגש עד למאוד,

שהישועה תלויה בהודאה שנתת בדקות האחרונות של יו הקדוש, ההודאה  ברור כשמשזה  -  בדר אפשרלא 

  והשבח להקב"ה היא הצינור והמפתח להשפעת הישועות הטובות.

וכתבנו בספר  והוסי הגה"צ ואמר: אנו אומרי בתפילת הימי הנוראי "זכרנו לחיי מל חפ בחיי

, מפני מה בתחילה מבקשי  ". ויש להבי ", ואח"כ אנו אומרי "וכתוב לחיי טובי החיי למענ אלקי חיי

", מוסיפי ואומרי "חיי  " ורק אח"כ כשאומרי "וכתוב לחיי ", אלא הביאור הוא, כי טובירק על "חיי

, ולאחר ההודאה מגיע חיי ..."וכתוב" אומרי מיד אחרי מודי    טובי

אח"כ אמר לי: כעת יש ל עוד סייעתא דשמיא, כי אני מתכונ כעת להגיד שיחה, והנני הול לספר עוד 

...  - הלילה את הסיפור הנפלא שאירע עמ  מוסר וחסידות, נוע  - , אידיש #7646 - (אפשר לשמוע בקול הלשו בשמ

(   שיח מפי רבני ומגידי
  



 


	216-Toldos-22 (Kibbud Av).pdf
	Page 1


