
יוצא לאור על ידי מערכת "מסילות באור החסידות" שע"י מכון אור הצפון דחסידי בעלזא

לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁשּפְנִינֵי קֶֹדׁש
בס"ד, שנה ד', גליון קמ"ג, פרשת ויצא - תשפ"ב לפ"ק

בכל שידוך מצרף הקב"ה מדת הרחמים למדת הדין
י(. )בראשית כח,  ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה 

ובמדרש )ב"ר סח, ב(: "'שיר למעלות אשא עיני אל ההרים' )תהלים קכא, א( - אשא עיני אל 
רבקה  את  להביא  שהלך  בשעה  אליעזר  עזרי',  יבוא  'מאין  ולמעבדני,  למלפני  ההורים 
וגו', ואני לא נזם אחד ולא צמיד  'ויקח העבד עשרה גמלים'  י(  )בראשית כד,  מה כתיב ביה 
מן  סברי  מובד  אנא  לית  ושלום,  חס  בריי?!  מן  סברי  מובד  אנא  מה  ואמר,  חזר  אחד... 

)תהלים קכא, ב(. 'עזרי מעם ה''"  בריי, אלא 

אסירים  "מוציא  ז(  סח,  )תהלים  הפסוק  את  זיווגים  עניני  על  דרשו  א(  כב,  )סנהדרין  חז"ל 
בכושרות", שתיבת "בכושרות" מתחלקת לשתי תיבות: בכי ושירות. דהיינו, יש שידוכים 
ומדת  שירה  של  מצב  מתוך  שהם  שידוכים  ויש  הדין,  ומדת  בכי  של  מצב  מתוך  שהם 
לשידוך  בדרך  ושעל  צעד  ובכל  בטוב,  מתנהל  שהכל  עוזר  הקב"ה  לפעמים  הרחמים. 
לרוב,  נפש  ועגמת  ועיכובים  קשיים  שיהיו  הקב"ה  מסבב  ולפעמים  שירה,  לשיר  ניתן 

אולם, אלו ואלו נגמרים בסופו של דבר בכי-טוב למזל טוב.

במחשבה  עלה  ש"בתחלה  א(  א,  בראשית  )רש"י  וארץ  שמים  בבריאת  שמצינו  כמו  כי 
למדת  ושתפה  רחמים  מדת  הקדים  מתקיים,  העולם  שאין  ראה  הדין,  במדת  לבראותו 
הדין", כך גם בשידוכים, גם אם נגזר שהשידוך ייגמר מתוך מצב של מדת הדין, הקב"ה 
משתף מדת הרחמים למדת הדין כדי שהשידוך ייגמר בכי-טוב, ויעברו ממצב של "בכי" 

למצב של "שירות". 

'ויקח  ביה  "אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה מה כתיב  יעקב אבינו:  זהו שאמר 
העבד עשרה גמלים'", והיינו, שאצל יצחק התנהל הכל למישרים מתוך רחמים וחסדים, 
שמדת  נראה  פניו  ועל  ממני,  נגזל  הכל  כי  אחד",  צמיד  ולא  אחד  נזם  לא  "אני  ואילו 
בריי?!  מן  סברי  מובד  אנא  מה,  ואמר,  "חזר  ביותר.  קשה  לשידוך  והדרך  מתוחה,  הדין 
כמו  וארץ'",  שמים  עושה  ה'  מעם  'עזרי  אלא  בריי,  מן  סברי  מובד  אנא  לית  ושלום,  חס 
ובטוח  סמוך  אני  כך  הדין,  למדת  הרחמים  מדת  הקב"ה  שיתף  וארץ  שמים  שבבריאת 

בהשי"ת שיצרף עבורי מדת הרחמים למדת הדין לצורך גמר השידוך בכי טוב.

)סעודה א' תשמב(

יעקב הטמין את עצמו בבית שם ועבר - כדי 
להכניע את כח הקליפה של עשו הרשע 

לאשה.  לו  נביות  אחות  אברהם  בן  ישמעאל  בת  מחלת  את  ויקח  ישמעאל  אל  עשו  וילך 
שב'ע  מבא'ר  יעק'ב  הטורים":  וב"בעל  ט-י(.  כח,  )בראשית  חרנה  וילך  שבע  מבאר  יעקב  ויצא 
סופי תיבות עב"ר, מ'באר ש'בע ראשי תיבות ש"ם, רמז שנטמן י"ד שנה אצל שם ועבר.  

עשו הרשע רצה להכניע את יעקב אחיו בעקבות גניבת הברכות, ולכן חיפש דרכים 
להגביר את כוחו וחילו בקליפה על פני כוחו וחילו של יעקב אבינו בקדושה.

והנה, אברהם ובנו ישמעאל היו מצד מדת החסד, אברהם מצד חסד דקדושה )אהבת 
ה'(, וישמעאל מצד חסד דקליפה )אהבות אסורות - זנות וכדו'(, ואילו יצחק ובנו עשו היו מצד 
)רציחה  דקליפה  גבורה  מצד  ועשו  ה'(,  )יראת  דקדושה  גבורה  מצד  יצחק  הגבורה,  מדת 

ואכזריות(.

דקליפה  את החסד  אליו  שיצרף  ע"י  כוחו  את  להגביר  עשו הרשע  זאת, חשב  לאור 
ישמעאל  אל  עשו  "וילך  ולכן  בשלימות,  הקליפה  תהא  ואז  דקליפה,  הגבורה  עם  יחד 
ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם", כי ישמעאל היה בן אברהם, וינק ממדת החסד 
שלו )אלא שאצל אברהם היתה המדה חסד דקדושה, והוא הפכה לחסד דקליפה(, ודייקא משום כך בחר בו 
עשו הרשע, כדי לקחת ממנו את מדת החסד דקליפה ולצרפה למדת הגבורה דקליפה 

שלו.

בתורה  לעסוק  כדי  ועבר,  שם  בבית  עצמו  את  והטמין  הלך  זאת  יעקב  כשראה 
– הכלולות  וגבורה דקדושה  – חסד דקדושה  ולינוק הימנה את שתי המדות  הקדושה, 
להגביר  כדי  וגבורה"(,  מחסד   - איתיהיבת  דרגין  מתרין  תרי"א  דאיהי  "אורייתא  א:  ו,  דף  זוהר"  )"תיקוני  בתוה"ק 

את כוחו כנגד עשו שקנה לעצמו את מדת החסד דקליפה של ישמעאל יחד עם מדת 
הגבורה דקליפה שלו. 

)סעודה א' תשלט(

אצל יעקב אבינו היתה התפילה בבחינת "חיי עולם" כמו תורה
יג(. )בראשית כח,  והנה ה' נצב עליו 

בגמרא )שבת י, א( מסופר: "רבא חזייה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה, אמר, מניחין 
זמן תפילה  והוא סבר  ולמזונות(,  )תפילה... לרפואה לשלום  ועוסקים בחיי שעה  )תורה(  חיי עולם 

לחוד וזמן תורה לחוד".

וזמן  זי"ע, שגם לאחר סברת רב המנונא "זמן תפילה לחוד  כ"ק מרן מהרי"ד  והקשה 
תורה לחוד" עדיין טענת רבא קיימת ועומדת "מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה?!"

אולם,  גשמיות.  על  מתפלל  כשהאדם  רק  שעה"  כ"חיי  נחשבת  התפילה  כי  ותירץ, 
עולם"  כ"חיי  נחשבת  תפילתו  גם  אזי  לרוחניות,  כהכנה  גשמיות  על  מתפלל  כשהאדם 

כמו תורה.

ומאחר שרב המנונא היה מתפלל באופן כזה, משום כך אמר: "זמן תפילה לחוד וזמן 
היא למעלה מתפילה  עולם"(  )"חיי  לומר שתורה  אי-אפשר  לפי מדריגתו  כי  לחוד",  תורה 

זו, כי שתיהן הן "חיי עולם". )"חיי שעה"(, אלא הן שתי עבודות קדושות, זו לצד 

המדרש  לבית  ונכנס  הכנסת  מבית  "היוצא  א(:  סד,  )ברכות  חז"ל  מאמר  יתפרש  זה  לפי 
לבית  "ונכנס  מתפילה  הכנסת"  מבית  "היוצא  שכינה",  פני  ומקבל  זוכה  בתורה  ועוסק 
"עוסק  בבחינת  אצלו  הן  התורה  והן  התפילה  הן  בתורה",  "ועוסק  לתורה,  המדרש" 
זה  ידי  "חיי עולם"(, על  )וממילא גם התפילה היא אצלו  כי גם תפילתו היא עבור רוחניות  בתורה", 
הוא "זוכה ומקבל פני שכינה", כי אין מסך המבדיל בינו לבין השכינה, מאחר שכל-כולו 

עסוק בדברים רוחניים, וגם הגשמיות היא אצלו הכנה לרוחניות. ע"כ. 

והנה, גם דרכו של יעקב אבינו היתה בבחינה זו, כאשר הפסיק את י"ד שנות תלמודו 
"מניחים חיי  ולא היתה אצלו הטענה של  ועבר כדי לתקן תפילת ערבית,  בישיבת שם 
עולם ועוסקים בחיי שעה" )כי שתיהן היו אצלו "חיי עולם"(, וגלל כן נתקיימה בו הבטחת חז"ל 

"זוכה ומקבל פני שכינה" - "והנה ה' נצב עליו" - "והנה אנכי עמך".

)סעודה ג' תשלה(  

הבטחת הפרנסה - בכלל "והנה אנכי עמך"
והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת וגו' )בראשית כח, טו(. 

תמוה, שהקב"ה מנה ליעקב את כל הצטרכויותיו, ולא מנה לו את הצרכים הגשמיים 
)ראה ב"ר סט, ו(. )פסוק כ( בנדרו  של "לחם לאכול ובגד ללבוש", כפי שפירט יעקב להלן 

אומנות  להם  שיש  ועוף  חיה  מימיך  "ראית  מי"ד(:  פ"ד  )קידושין  במשנה  דאיתא  ונראה 
את  לשמש  נבראתי  ואני  לשמשני,  אלא  נבראו  לא  והלא  בצער,  שלא  מתפרנסין  והן 
קוני, אינו דין שאתפרנס שלא בצער, אלא שהרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי", 
כשיהודי  ורק  ממילא,  לו  מגיעה  הפרנסה  אז  כדבעי,  הוא  יהודי  שכאשר  מזה,  ומבואר 

הוא במצב של "הרעותי את מעשי" אז אינו כדאי וראוי לכך.

)שמואל  אינו אלא טועה, שנאמר  דוד חטא  "כל האומר  א(:  נו,  )שבת  בגמרא  איתא  והנה 
וגו', אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו?!"  וה' עמו'  'ויהי דוד לכל דרכיו משכיל  יד(  יח,  א 

והרי שהכינוי "וה' עמו" מורה על היות האדם נקי מחטא.

בהכרח  הרי  עמך"  אנכי  "והנה  הקב"ה  לו  שאמר  מאחר  כי  לנכון,  מיושב  מעתה 
שאין בו חטא כלל )כי "אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו?!"(, וממילא לא הוצרך הקב"ה לפרש לו 
נבראתי לשמש  ש"אני  כי מאחר  ממילא,  לו  מובטחת  הפרנסה  כי  פרנסה,  על  הבטחה 

את קוני, אינו דין שאתפרנס שלא בצער"
)סעודה א' תדשם(

א ווארט אויף די פרשהא ווארט אויף די פרשה

- תלמוד תורה דחסידי בעלזא - ירושלים עיה"ק - 

ברכת מזל טוב לכבוד העסקן הוותיק הרה"ח ר' ישעי' זיכרמן שליט"א 
מנהל התלמוד תורה ביד רמה

לרגל שמחת נישואי בתו הכלה תחי' במזל טוב ובשעטו"מ 
המאחלים בהערכה רבה: המנהלים הרוחניים         המלמדים

ברכת הערכה ותהילה 
לידידינו הדגול והנכבד, איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, ה"ה

הרה"ח ר' אברהם יוסף בר"א בר"ד פרסטר שליט"א
לרגל ההפקה המוצלחת והמיוחדת של אירוע ההתרמה הגדול למען קרן "עץ חיים"

המברכים בשם מאות אנ"ש תושבי בית שמש: יהושע ברש"צ קליין     יחזקאל מטלס
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 תודתינו והוקרתינו נתונה לידידינו שתרמו מהונם להצלחת הוצאת גליון זה

ההשפעות לישראל - גם כשאינם ראויים
ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים וזה שער 
השמים )בראשית כח, יז(. ובתרגום אונקלוס: "לית דין אתר הדיוט, אלהין 

אתר דרעוא ביה מן קדם הוי"ה". 

ויש לדקדק, מדוע בפסוק נאמר "אין זה כי אם בית אלקים" - שם 
אלקים שהוא מדת הדין, ואילו התרגום מפרש "אתר דרעוא ביה מן 

הוי"ה" - שם הוי"ה שהוא מדת הרחמים. קדם 

"ולישמעאל  כ-כא(:  יז,  )בראשית  לך  בפר'  שמצינו  מה  בהקדם  ונראה 
שמעתיך הנה ברכתי אותו והפריתי אותו וגו'. ואת בריתי אקים את 
יצחק וגו'", ופירש רש"י )שם יט(: "מכאן למד קל וחומר בן הגבירה מבן 
זה   - אותו'  והרביתי  אותו  והפריתי  אותו  ברכתי  'הנה  כתיב  האמה, 

'ואת בריתי אקים את יצחק'". ישמעאל, וקל וחומר 

להתברך  יצחק  הוצרך  מדוע  ד(,  יב,  )תשרי  יששכר"  ה"בני  והקשה 
מכח קל-וחומר "בן הגבירה מבן האמה", הרי יצחק עצמו נתברך )שם 

יט( בברכת "והקמותי את בריתו אתו לברית עולם".

הבטיח  אשר  ית"ש...  מאלקינו  גדולה  הבטחה  "שזהו  ותירץ, 
ההבטחה  דהנה  יצחק,  של  זרעו  עם  יתנהג  איך  לאברהם  לאבינו 
עולם  לברית  אתו  בריתי  את  'והקימותי  השי"ת  לו  שאמר  הקודמת 
בתורה  אחריו  יתנהגו  אחריו  המיוחס  זרעו  היינו  אחריו',  לזרעו 
אחריו  יתנהגו  לא  זמן  באיזה  ח"ו  אם  והנה  טובים,  ומעשים  ומצוות 
הברית...  להפרת  ח"ו  חשש  יש  הנה  ומצוות,  בתורה  בדרכיו  לילך 
בטן,  מני  העמוסים  בניו  על  המרחם  אלקינו  הוא  כל  היוצר  הנה 
אותו  ברכתי  הנה  שמעתיך  'ולישמעאל  שנית  הבטחה  הבטיח  שוב 
את  אקים  בריתי  'ואת  וחומר  קל  אותו',  והרביתי  אותו  והפריתי 
ומצוות,  בתורה  עמוסים  בניו  יהיו  לא  ח"ו  אם  אפילו  היינו,  יצחק', 
תורה  בן  ואינו  האמה  בן  שהוא  מישמעאל  וחומר  קל  נלמד  הנה 

ומצוות". ע"כ.

הם  אז  נעלית,  במדריגה  הם  שכשבני-ישראל  מזה,  לנו  היוצא 
כשבני- אולם,  בפסוק,  המפורשת  הברית  מצד  בדין,  לברכה  זוכים 
ראויים  אינם  הדין  שורת  מצד  אז  נעלית,  במדריגה  אינם  ישראל 
מכח  ברכה  עליהם  וממשיך  עליהם  מרחם  הקב"ה  אולם,  לברכה, 

הקל-וחומר בן הגבירה מבן האמה. 

יהודים  ולהתברך  להתפלל  באים  היו  המקדש  במקום  והנה, 
ולהבדיל גוים, "כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים" )ישעי' נו, ז(, כדי 
ואם  - מצד עצמם,  יתברכו מצד הדין  בני-ישראל ראויים  יהיו  שאם 
בן  - מצד הקל-וחומר  הדין  לפנים משורת  יתברכו  ראויים,  יהיו  לא 

הגבירה מבן האמה. 

מעתה נאה לפרש את דברי המקרא והתרגום גם יחד, כי הנה כלל 
הוא בידינו ש"מקרא" מרמז על מצב גדלות, ו"תרגום" מרמז על מצב 
קטנות )ראה "דברי יחזקאל" פר' מקץ(, והיינו, שהמקרא מדבר על ההשפעות 
והתרגום  בגדלות,  הם  כשבני-ישראל  המקדש  במקום  המושפעות 

מדבר על ההשפעות המושפעות במקום המקדש כשהם בקטנות.

אלקים",  בית  אם  כי  זה  "אין  בלשון  כותבו  המקרא  כך  משום 
ואילו  הדין,  שורת  מצד  מתברכים  בני-ישראל  גדלות  של  במצב  כי 
במצב  כי  הוי"ה",  קדם  מן  ביה  דרעוא  "אתר  בלשון  כותבו  התרגום 
הנמשכים  וחסדים  רחמים  מצד  אליהם  נמשכת  הברכה  קטנות  של 
)בן  וחומר"  "קל  כנגד מדת  א-ל" המכוון  "חסד  וכן מצד  הוי"ה,  משם 

הגבירה מבן האמה(.  

)סעודה א' תשמח(

פרפרת נפלאהפרפרת נפלאה
על פרשת השבועעל פרשת השבוע

לעילוי נשמת 
העסקן הדגול  הרה"ח ר' אברהם יהודה 

ב"ר ישעיהו עקיבא ז"ל פיינר 

הרה"ח ר' אהרן פינק שליט"א - י"ם
לרגל שמחת הבר מצווה לבנו הבה"ח שאול יצחק ני"ו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' דוד מושקוביץ שליט"א - ב"ש
לרגל שמחת לידת בנו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' מרדכי אברהם פרידמן שליט"א - ב"ב
לרגל שמחת לידת בתו

במז"ט ובשעטו"מ

האדמו"ר מליטשיק שליט"א
לרגל שמחת נישואי בנו במז"ט ובשעטו"מ

ביום ד' אולם "היכל רוזנברג" נתניה

הרה"ח ר' משה יוחנן שיינפלד שליט"א - ב"ש
לרגל הבר מצווה לבנו בכורו גבריאל עמרם ני"ו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' משה רוזנגרטן שליט"א - ב"ש
לרגל שמחת לידת בתו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' אהרן יהודה שיש שליט"א - ב"ב
לרגל שמחת נישואי בתו במז"ט ובשעטו"מ

ביום א' אולמי "מלכות" בני ברק

הרה"ח ר' אהרן בר"א שיף שליט"א – אשדוד
לרגל שמחת נישואי בנו במז"ט ובשעטו"מ

ביום ד' אולם "אחוזת פרידמן" בעיר אשדוד 

הרה"ח ר' אלימלך בר"י שיף שליט"א – אשדוד
לרגל שמחת נישואי בתו במז"ט ובשעטו"מ
ביום א' אולם "אחוזת פרידמן" בעיר אשדוד

הרה"ח ר' בנימין צימרמן שליט"א – אשדוד
לרגל שמחת נישואי בתו במז"ט ובשעטו"מ
ביום ג' אולם "נחלת יהודה" בעיה"ק ירושלים

הרה"ח ר' אברהם פינק שליט"א - י"ם
לרגל שמחת נישואי בנו במז"ט ובשעטו"מ

ביום ב' אולם "נחלת יהודה" בעיה"ק ירושלים

לעילוי נשמת 
הרה"ח ר' ברוך ב"ר אברהם מרדכי ז"ל 

מרת ביילא בת הר"ר אהרן זאב ע"ה שוורץ

הרה"ח אהרן בר"א רכניצר שליט"א - ג"ז
לרגל שמחת נישואי בנו במז"ט ובשעטו"מ

ביום א' אולם "נחלת יהודה" בעיה"ק ירושלים

הרה"ח ר' מרדכי אברהם פרידמן שליט"א - ב"ב
לרגל שמחת לידת בתו

במז"ט ובשעטו"מ

הרה"ח ר' מנחם גרינבוים שליט"א - בני ברק
לרגל שמחת נישואי בנו

במז"ט ובשעטו"מ

► "ביקשתי והזהרתי כבר כמה וכמה פעמים, שלא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה כי זהו עוון פלילי ועוון זה מעכב את הגאולה".     )שטייעדיגע תורה(◄ 

סיפורי קודשסיפורי קודש
 על הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע - ח' כסליו על הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע - ח' כסליו

וקדושי עליון,  וטהורים, מלאכי מעלה  בנים צדיקים  זכה לשמונה  זי"ע  ר' מרדכי מטשערנאביל  הרה"ק 
המה, בעל ההילולא הרה"ק ר' אהרן מטשערנאביל זי"ע, הרה"ק ר' משה מקארסטשוב זי"ע, הרה"ק ר' יעקב 
ישראל מטשערקאס זי"ע, הרה"ק ר' מנחם נחום ממקאריב זי"ע, הרה"ק ר' אברהם מטריסק זי"ע, הרה"ק ר' 

דוד מטאלנא זי"ע, הרה"ק ר' יצחק מסקווירא זי"ע, והרה"ק ר' יוחנן מראחמסטריווקא זי"ע.

פעם אמר רבי מרדכי על בניו: "שבעת הבנים הם כנגד שבעה קני המנורה, ואהרן עומד ומיטיב את הנרות". 

הרה"ק ר' יצחק  הרה"ק ר' מנחם נחום ממקאריב זי"ע הגיע בנו לקבל סמיכה מדודו  לאחר הסתלקות 
מסקווירא זי"ע, ואז אמר לו דודו: "אנו – שמונת האחים – מכוונים כנגד שמונה חוטי הציצית, עכשיו נפסק 

אחד החוטים, אולם נשאר כדי עניבה", ובמילים אלו הסמיכו להיות רבי ואדמו"ר. 

)ח' כסליו תשכט(

שתהיה  ממך  מבקש  "איני  זי"ע:  מזינקוב  מאיר  יצחק  ר'  הרה"ק  לבנו  זי"ע  מאפטא  הרה"ק  אמר  פעם 
במדריגת בני הרה"ק מטשערנאביל זי"ע".

לאחר מכן הסביר את דבריו: "כשהייתי למעלה בעולם הנשמות, ראיתי את שמונת הנשמות הקדושות 
האלו, אולם אמרו לי, שנשמות אלו יכולות להיות במדריגה גבוהה מאד, אולם, יכול להיות גם להיפך )כי 'כל 
הגדול מחברו יצרו גדול הימנו'. סוכה נב, א(. אני פחדתי להסתכן ולכן לא בחרתי בנשמות אלו, אולם, הרה"ק מטשערנאביל 

האט איינגעשטעלט און ס'איז איהם געלונגען". 

)ח' כסליו תשלד(

הגיע  שכאשר  מנהגם  שהיה  מתנגדים,  של  בעיר  לשבות  זי"ע  מטשערנאביל  אהרן  ר'  הרה"ק  הגיע  פעם 
אליהם רבי חסידי התוועדו יחד לשטוח בפניו קושיא עצומה על תוס' מוקשה בש"ס, והיה אם יענה להם כדת, 

יוקירוהו ויכבדוהו כראוי, אולם, אם לא יידע לענות, אז יבזוהו ויוציאו קלונו ברבים.

על  ראשו  את  הרכין  אהרן  רבי  לפניו.  הקושיא  את  והעלו  שבת,  בערב  אהרן  רבי  אל  הגיעו  החבורה  בני 
השלחן לזמן מועט, ולאחר מכן העלה בפניהם תירוץ נאה ומתקבל על הדעת. במשך השבת ניסה אחד מבני 
החבורה להיזכר מהתירוץ, אולם, הדבר לא עלה בידו, ושאל את חברו אם הוא זוכר את התירוץ, וגם הוא ענה 

בשלילה, וכך נתברר להם שכולם שכחו את תירוצו של הרבי.

שיחזור  מהרבי  לבקש  רוצים  והם  מהם,  נשכח  שהתירוץ  לו,  ואמרו  הרבי,  אל  שוב  נכנסו  שבת  במוצאי 
בפניהם על התירוץ.

אמר להם הרבי: "אומר לכם את האמת. כשהגעתם אלי בערב שבת עם הקושיא, ידעתי את מחשבותיכם 
יתגלה אלי  הנ"ל  ופעלתי שבעל-התוס'  ולכן התפללתי להשי"ת  כדת,  לא אענה  ולהכלים אותי אם  לבזות 
ויפרש לי את ההבנה הנכונה בדברי קדשו. אולם, עתה אני כבר נוסע מכאן, ואיני מפחד עוד מכם". ושילחם 

לדרכם בבושת פנים. 

)ח' כסליו תשלג(

הרה"ק ר' אהרן מטשערנאביל זי"ע אשה אחת מעיר רחוקה מאד, ובכתה בפניו שבתה  פעם הגיעה אל 
נישאה לאלמן אחד, ולאחרונה בכל לילה באה אליה אשתו הראשונה של בעלה, והיא חונקת אותה וצועקת 

עליה, והיא מלאה פחד וחרדה, ואינה יודעת לשית עצות בנפשה.

אמר לה רבי אהרן באנחה: "מה אני יכול לעשות?!" ענתה האשה ואמרה: "אני מאמינה באמונה שלימה 
שהרבי יכול ויכול".

אז קרא רבי אהרן למשמשו ואמר לו: "צא לבית החיים, ותגיד לשוכני העפר שיגידו לשוכני העפר מעיר 
פלונית, שיאמרו לאשה פלונית – השוכנת ביניהם – שתפסיק לאלתר להציק ולענות את האשה שנישאה 

לבעלה, ואם לא תפסיק מיד, וועל איך איר פארווארפן פון אלע וועלטן".

המשמש עשה כדברי הרבי, ולאשה היתה הרווחה. 

)ח' כסליו תשלז(

יצחק אייזיק פריעד שליט"א מדור זה נודב ע"י ידידינו הרה"ח ר' 
פריעד אברהם צבי ז"ל  לעילוי נשמת אביו החסיד המפואר המפורסם הבלתי נשכח, אש קודש לבעלזא ר' אלכסנדר ב"ר 


