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  איך מתעוררים גם במקום וזמן חושך ואפילה
הקב"ה קבע והעמיד את סדר הבריאה, שכל הנהגה עליונה והתגלות כח אלוקי בתחתונים, 

הא תלוי ועומד במעשי האדם, כדרך שהאדם מתנהג למטה כן הקב"ה מתנהג עמו, כמו שאמרו י

במדרש ה' צילך כשם שאתה הווה עמי כן אני הווה עמך, שכמו הצל מראה את כל מה שהאדם 

  עושה, כן הקב"ה מתנהג עם האדם כמו הצל.

תו, זוכה ואם האדם מתעורר מלמטה להתקרב אל השי"ת ומשתדל לעשות כל מה שביכל

לאתערותא דלעילא הרבה יותר מכפי ערך המעשים שהכין בעצמו, כמו שאמרו חז"ל פתחו לי 

פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, כי אם האדם הכין את לבו לקרבת 

  אלקים הקב"ה מראה אליו חיבתו ופותח שערים בלבבו להתקרב ביתר שאת כפתחו של אולם.

  טמון בכל דברהניצוץ הטוב ש
הנה בתחילת הבריאה ברא הקב"ה ב' בחינות בעולם, בחינת שמים, ובחינת ארץ, ולאחר 
שחטא אדם הראשון נתגשמה הארץ בהסתרות ולבושים עד שנגזר מיתה למין האנושי, שלא שייך 
שיתקיים ויחיה לעולם מגודל הקלי' והסתר פנים, אבל בתוך ההסתר נמצא חיות אלוק שטמון 

הרבה לבושים, וחיות אלוק היא נקודה של טוב גמור רק נתערב בכוחות הרע של ומכוסה ב
החיצונים, והבחירה נתונה ביד האדם שיתאמץ ויתגבר לברר ולגלות את חלק הקדושה וכח הטוב 
שנמצא בכל דבר בעולם, ובזה הוא מתקן ומשלים את תכלית הבריאה, ונתעלה יוקרא דקוב"ה 

  לעילא.
לם בבחי' זה לעומת זה, וכח הקליפה הוי כקוף בבני אדם, כי כמו כי הקב"ה ברא את העו

הקוף שדומה לאדם אבל אין לו מעלה ומהות של האדם, כן הקלי' דומה מבחוץ שיש להם כוחות 
של גילוי אלוקות, אבל עבודת האדם לברר ולגלות את כח הקדושה, שכמו שיש סדר העולמות 

קיימת עולמות של חיצונים, והמטרה בהם כדי  של אצילות בריאה יצירה עשייה כן להבדיל
שהאדם יתגבר עליהם ויגלה את חלק הטוב שטמון שם, ויכריז בכח נשמתו ש'מלכותו בכל 

  משלה', ואפילו בתוך הקליפות וסטרא אחרא גנוז כח אלוק שמחיה אותם.
 והאדם שמגביר את כח הדעת והשכל להשליט את כוחות הנשמה על כוחות הגוף, ולגלות את

חלק הטוב שבהם, שאם מתעורר בו נטיה לאהבה זרה וחמדה רעה הוא מדבק עצמו בחמידא 
דאורייתא, וכן בשאר המדות, עי"ז מברר את הטוב ומפריד את הרע, ונשלם כוונה עליונה בתכלית 
הבריאה שמחבר בחינת שמים שהוא רוחני וכח אלוק בהתגלות, לבחינת ארץ הגשמי שגם בתוך 

  וץ כח אלוקי.ההסתרה יתגלה ניצ
וכן בכל מצוה שהאדם מקיים הוא מביא ומגלה אורה בעולם, כי המצוה יש בה קדושה עליונה 
ונוראה, וע"י שמקיים אותה בעולם הגשמי, הוא ממשיך ומגלה את כח הטוב בעולם, ומגרש את 
כל החשכות והסתרות. כמו שכתוב במעשי בראשית שמקודם היה אור וחושך משתמשים 

יינו שהיה ערוב טוב ורע, ולא נתגלה כח אלוק בעולם הזה, ואח"כ ויבדל אלקים בין בערבוביא דה
מעשיהם של רשעים, שע"י שיבוא האדם התחתון  –מעשיהם של צדיקים, ובין החושך  –האור 

ויעשה הבדלה שיבדיל ויפריד את העירוב של טוב ורע שמשתמשים בערבוביא יתגלה האור 
  והטוב בתוקף גדול.

המלך ע"ה היה מברר את הטוב מן הרע בתכלית השלימות, עד שהפך את כל היצר והנה דוד 
הרע לטובה, כמו שאמר ולבי חלל בקרבי, וכן מצינו שאמר שרגליו מוליכות אותו לביהמ"ד 
מעצמם מרוב זיכוכם, עד שלא היה נצרך כלל לאתערותא דלעילא, שיאיר לו הדרך האיך לגלות 

  אילנא דחיי
  נקודת התבוננות בשפת המעשה
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י אלוקות שבתוך הבריאה, שגילה בעבודתו את החושך, כי כבר מצא את גילו
  וזיכוכו את ניצוץ הטוב השורה בכל חלקי הבריאה.

  מדרגת דוד המלך 

ועד"ז מבאר הטו"ז את מאמר דוד המלך ע"ה 'אני מעורר השחר ואין השחר 
מעיר אותי' שלכאורה יש כאן כפל דברים, שאם הוא מעורר השחר בוודאי שאין 

ז שדוד המלך התעורר מלמטה והכשיר את השחר מעיר אותו, ומבאר הטו"
מעשיו וזיכך את אבריו עד שהשיג המדריגה של 'אני מעורר השחר' שהוא 
מלמטה מעורר ומגלה את אור השי"ת, ואין השחר מעיר אותי שאיני צריך את 
אתערותא מן השמים לקבל מתנה מלמעלה להאיר את הדרך אשר ילך בה, 

י שנזכה לעשות מעשים ראויים ושלמים ומסיק הטו"ז שלאנשים פשוטים הלווא
למטה שיהא בהם חשיבות לעורר את ההשפעה העליונה, ונזכה על ידם לגילוי 

  אור השי"ת.
ובכן אם האדם מסוגל להתקרב אל השי"ת באתערותא דיליה מה טוב ומה 
נעים, שזוכה להמשיך גילוי אלוקות בעולם, אבל בדורנו השפל בעקבתא 

ו אטום ומכוסה ואינו מתעורר מעצמו מה יעשה דמשיחא אם רואה אדם שלב
  הבן כדי שיזכה לאיזה אתערותא מלמטה.

והעצה היעוצה שיגלה מצפוני לבו בכיסופין וצמאון עזה אל השי"ת, 
להשתוקק ולהתגעגע לקרבת אלקים, כי מצד נפש האדם נשאר טבוע בה תשוקה 

וחמודי  וצמאון אל השי"ת, ולעולם לא ישבע ולא תשקוט מדברים גשמיים
ארציים, משל לבת מלכים שנשא עירוני שאז אע"פ שהוא יתן לה את כל 
המעדנים ומטעמים שבעולם אינו יוצא ידי חובתו, כי היא רגילה לבית מלכים, 
ואין ביד אדם פשוט להשלים את בית המלכות, כמו"כ הנפש שהוא מן העליונים 

א ידי חובתו כי חלק אלוק ממעל ממש, וכל מה שהאדם יפעל עם הנפש לא יצ
  שוקקת להתדבק בהשי"ת שהוא מקור החיים. 

וכשם שהנפש צמאה אל השי"ת, כן רמ"ח איברים של האדם צמאים אל 
השי"ת, ומשתוקקים ללחלוחית של חיות אלוקות, כי אפילו שמציאותם ומהותם 
היא גשמי, אבל מכוונים אל רמ"ח מצוות, שע"י קדושת המצוות נעשים 

איר בהם אור אלוק, וכמו שמצינו באברהם אבינו שהשיג האברים מזוככים שי
כשם  - את כל התורה ע"י זיכוך האיברים, וזהו שאמר דוד המלך צמאה לך נפשי 

רמ"ח איברים  - שנפשי צמא לך ולעולם לא תמלא ולא תשבע, כן כמה לך בשרי 
שבי צמאים אליך ומשתוקקים לגילוי קרבת אלקים, היכן בארץ ציה ועיף 

ה וצלמות של עולם הזה, שהחושך יכסה ארץ, אבל ע"י השתוקקות במקום צי
וצמאון מעוררים אתערותא דלתתא, ומבררים הטוב מן הרע והקב"ה מגלה את 
קרבתו וחיבתו אל האדם להאיר מסילות בלבבו האיך לרומם הגוף עם הנפש 

  יחידו.

  מעלת הצמאון
רשפי אש  ואפילו אם נפשו של אדם פחותה בטבעה, ואינו מסוגל לגלות

הצמאון, אבל מ"מ הוא מצפה ומייחל מי יבוא לידי להתעורר בקרבת אלקים, 
כמו כמהין הללו שאין להם שום לחלוחית מצד עצמן, אז הקב"ה ממלא את 
החסרון ומרווה את הצמאון, והאיך יוכל האדם לעורר בקרבו את התשוקה 

ר את אבריו והצמאון לקרבת אלקים, ע"י קדושת אותיות התורה, שמקדש ומטה
  עד שנעשו מזוככים ומסוגלים להתעורר מתרדמתם, לחפש ולדרוש את השי"ת.

וכל זאת אנו למדים מפרשתו של יעקב אבינו, שיצא יעקב מבאר שבע וילך 
למקום הקלי' וחרון אף, ומן השמים הזדמן לידו מצב זה, כדי שיתאמץ  - חרנה 

הדרך לבני ישראל, ומה ויתעלה לפי דרגתו שאין לנו השגה בזה, וגם להורות 
היה דרכי העבודה לעת כזאת, כתבה התורה 'ויפגע במקום' ובמדרש אמרו 
שפגע במקומו של עולם, ועוד אמרו שפגע במקום קודש הקדשים שקפצה לו 
הארץ, ומבואר בגמ' דאמאי לא עכבוהו כשעבר שם בתחילת דרכו, איהו לא 

השמים יעכבוהו?, שכיון יהיב לביה להתפלל במקום שהתפללו בו אבותיו ומן 
שלא התעורר באתערותא דלתתא לא האירו לו מן השמים את הדרך להתפלל, 
אבל כי מטא לחרן מקום החושך נתעורר בו תשוקה וצמאון, ואמר אפשר 
שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו, יהב דעתיה למיהדר וחזר 

ל להשתוקק ועשה מה עד בית אל, ושם קפצה לו הארץ, שבו ברגע שהתחי
שביכלתו, זכה לגילוי אלוקות של ויפגע במקום, שהשיג בהכרה בהירה 

  שהקב"ה נמצא אתו עמו בכל עת ובכל מצב.
וכן בהמשך הפרשה וישכב במקום ההוא ר"ת יש כ"ב אותיות לתורה, 
שהתקשר בקדושת האותיות של תורה ותפילה, ואז ראה בחלומו סולם מוצב 

ימה סולם גימטריא קול, שרומז לקול תורה ותפילה, ארצה, ראשו מגיע השמ
שאם אדם מדבק עצמו בתורה ותפילה אז אפילו שהוא מוצב בתוך הארציות, 
מ"מ ראשו מגיע השמימה, שעושה רושם למעלה בשמים, וזוכה להתיצב בתוך 

  החושך ולברר את חלק הטוב.
השיג שכל ראשו ומחשבתו שקוע ל -ועוד יש בה שאם ראשו מגיע השמימה 

את בחי' שמים, דהיינו חלקי הרוחניים של אמונה הטהורה, אז מקבל התייצבות 
  גם בתוך הארציות, כי במקום שמחשבו של אדם שם הוא כל מהות האדם.

  

  ויפגע במקום.

וברש"י בשם רז"ל שתיקן תפלת ערבית, ויש לבאר, דהנה מיד אחר שחזר וקפצה לו 

הארץ מיד שקעה חמה שלא בעונתה ונעשה חושך בעולם, והרגיש יעקב אבינו עצמו 

וביכלתו  מרוחק קצת, שהרי אחרי שהיה צריך לברוח מבית אביו ועשו נשאר במקומו

לקיים מצות כיבוד אב, ורק הוא מרוחק ממקומו וצריך לגלות למקום שאין מכירים אותו 

ולדור בבית רשע ועוד זאת שיבוא לשם בידים ריקנות מכל נכסים, היפוך מאליעזר שבא 

עם י' גמלים וכו', וגם בעת שעבר בהר המוריה שכח מלהתפלל שם, ומאין יבוא עזרי, 

הגיע למקום הקודש נעשה חושך ואפלה ושקעה חמה שלא ועתה אחרי הנס מיד ש

בעונתה, והיה יכול ליפול לעצבות, כידוע שחוט השערה מפסיק משפלות רוח לעצבות, 

והתחזק יעקב אבינו עצמו והבין שמן השמים רוצים שיתקן תפלת ערבית, ומובנה של 

ובתוך  תפלת ערבית, שלא יתיאש ולא ישבר לבו בקרבו בעת שמרגיש עצמו מרוחק

החושך ובחי' לילה, רק גם בעת החושך ולילה ואפילה יזכור מהשי"ת ויודה לו והתפלל 

  אליו, ובזכות ההתחזקות ותיקון תפלתו זכה לגילוי שכינה ולחלום מראות הסולם.

  וישכב במקום ההוא.

מבאר על הא דאיתא שם בטור שיש שמדקדקים (סוף סימן תר"ל) הנה הב"ח בהל' סוכה 

ת דרך גדילתן ומסביר הב"ח דלפ"ז לכאו' גם הסכך היה צריך להיות גדילתן, לשים הדפנו

ומת' דהיפוך מדרך גדילתן הוא רק כשמהופך אבל כשהם שוכבים הם נקרא דרך 

רביתייהו דרך גדילתן כי כן מצאנו הרבה פעמים שהענפים שוכבים בעת גדילתן על 

בדרך שכיבה הן הן דרך  הארץ, וכן הדפנות לפי שיטה זו פסול רק אם מהפכן אבל

  גדילתן, עיי"ש.

ולפ"ז יש לפרש הענין אצל יעקב אבינו, שכ' וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא, 

שבדרך כל האדם בעת שישן הרי המוחין שלו בבחי' שינה ואינו בדעתו המלאה, אולם 

יעקב אבינו אפי' בעת ששכב היה דרך גדילתו, והיינו שאפי' בעת שינתו הקדוש היו 

המוחין באותו בחי' כשעומד זקוף וער, ולכן השיג מראות אלקים וגילוי שכינה בעת שינה 

  זו.

 וילן שם כי בא וגו'.

וברש"י בשם רז"ל איהו עד חרן אזל, כי מטא לחרן אמר אפשר שעברתי על מקום 

שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו, יהב דעתיה למהדר וחזר עד בית אל וקפצה לו 

  הארץ, ע"כ.

ל בהקדם מ"ש הרה"ק מהר"ם מנעשכיז זי"ע בענין תפלת אליהו הנביא בהר הכרמל וי"

ענני שתרד אש מן השמים וענני שלא יאמרו (ברכות ו.) שהתפלל ענני ענני וגו', וארז"ל 

מעשה כשפים הם, וקשה אם עדיין הוצרך להתפלל שיהא בעיניהם קידוש השם יתפלל 

האמין בנביאי הבעל, אך הענין דמה כפשוטו שיסיר השי"ת מעליהם מחשבה זו ל

שהאדם כבר נכשל בו אין הדבר תלוי אלא בתשובה לשבור יצרו בקרבו, משא"כ מה 

שלא נכשל בו עדיין, ולזה אחרי שנכשלו לא היה יכול להתפלל כבר שיסיר המונע לגמרי 

  רק התפלל שלא יכשלו בזה שלא יאמרו מעשה כשפים הם, עכדה"ק.

הענין אצל יעקב אבינו ע"ה ג"כ, דעתה אחרי שכבר עבר על מקום ובזה י"ל שכעי"ז היה  

שהתפללו אבותיו ולא התפלל שם היה הדבר תלוי כבר בהשתוקקותו ולכן לא הזכירוהו 

והלך כך עד לחרן, אולם ברגע שיהיב דעתיה למהדר והשתוקק להתפלל בנחלת אבות 

  מיד נעשה לו נס קפצה לו הארץ.

  .השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם

ובבעה"ט איתא שסול"ם הוא כמס' ממו"ן, וי"ל הענין, דאם רוצה אדם להבחין אם עשרו 

ורוב ממונו הם בבחי' לשם שמים ולא יזיק לו העושר בבחי' עושר שמור לבעליו לרעתו, 

רק אדרבה שראשו מגיע השמימה ואינו מפריע לו בעבודה, זהו רק אם הסולם מוצב 

ו ואינו רודף אחר הכבוד, ואינו סובר לו שמגיע לו עוד ועוד, ארצה, שאינו מתגאה בממונ

ואז סימן שראשו מגיע השמימה, שאינו טועה בדרכו רק אדרבה שמרחיב דעתו לתורה 

ועבודה וביכלתו להתגבר על נסיון העושר ולהתעלות במעלות התורה והעבודה, אולם 

ל עצמו, רק אדרבה כל אם אין הסולם מוצב ארצה, שממונו מפריע לו מלהתבטל ולהשפי

לעניני העוה"ז אזי אין ומה שמשיג יותר נעשה יותר בעל כבוד ומושכו ממונו לארציות 

  ראשו מגיע השמימה ושמור לו לרעתו ח"ו.

  

 על, ופרחים ציצים, קצרים פנינים
 תורתו משדה מלוקט ,נאמרים הפרשה
  א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ של
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  ויברכני ה' בגללך

  ורך א שעפעלערייכקייט ד

קאצק איז געווען א פלאץ וואו עס זענען געווען נאר זייער געהויבענע 

חסידים, אזעלכע וואס חוץ דינען דעם אויבערשטן האט זיי גארנישט 

  אינטערעסירט.

זצ"ל, א ר' משה חיים ראטענבערג צווישן די גאר חשוב'ע חסידים איז געווען 

  פון גור זצוק"ל. רי''םחידושי הברודער מיטן הייליגן צדיק דער 

איינמאל, נאכן פארברענגען א לענגערע צייט ביים רבי'ן אין קאצק, איז ר' 

משה חיים זיך געקומען געזעגענען פון רבי'ן פארן אהיימפארן, ער האט 

געווארט צו הערן ווי דער רבי וואונטשט אים א ברכה פארן פארן, ווי 

  ווערטער פון רבי'ן:ערשטוינט איז ער אבער געווען צו הערן די 

"איך מיין ס'איז גוט דו זאלסט גיין צו די ליציטאציע פון די רעגירונג וואס 

  קומט פאר אין ווארשע, מען זאגט אז דארט קען מען מאכן גוטע געשעפטן".

ר' משה חיים בלייבט שטיין פארוואונדערט, ער קען נישט פארשטיין וואס 

ען פרובירט אזוי צו אוועקמאכן יעדע דער רבי זאגט, פונקט אין קאצק וואו מ

זאך וואס האט עפעס מיט געלט, הייסט אים דער רבי פארן מאכן געשעפטן? 

ער קען עס נישט פארשטיין, ער טראכט: אפשר האט דער רבי געזען אויף זיין 

פנים אז ער איז באזארגט פון וואו ער וועט האבן געלט? ער פארשטייט נישט, 

  ינדיגט אז דער רבי שיקט אים ארבעטן פאר געלט?וואס האט ער אזוי געז

אזוי דרייט ער זיך ארום פארטראכט, ביז ער כאפט זיך, "וואס טו איך דא? 

דער רבי האט דאך געהייסן פארן אויף ווארשע! און אז דער רבי הייסט דארף 

מען פאלגן אן קיין חשבונות, פארוואס טראכט איך בכלל?!'' ער האט שנעל 

  טלית און תפילין און ער איז געפארן קיין ווארשע. געכאפט זיין

ר' משה חיים איז אן אמת'ער חסיד, אונטערוועגס פאלט אים אפילו נישט 

איין צו טראכטן וואו ער גייט גיין ווען ער קומט אן אינעם ריזיגן שטאט? וואו 

קומט פאר די ליציטאציע? וויאזוי און וואס גייט ער איינהאנדלען דארט? האט 

ר דען בכלל עפעס געלט צו האנדלען? די אלע קשיות קומען ניטאמאל ארויף ע

  אין זיין קאפ, אז דער רבי הייסט גיין גייט מען.

איינמאל א יאר פלעגט פארקומען אין פוילן א גרויסע ליציטאציע וואו די 

רעגירונג האט פארקויפט די רעכטן צוצושטעלן פאר זיי אלע ארבעט פונעם 

יען וועגן, בויען שטעט, צושטעלן עסן און קליידונג פאר די גאנצן יאר, בו

מיליטער, שניידן ביימער אין די וועלדער, און נאך פארשידענע ארבעט וואס 

די רעגירונג דארף, נאר די רייכסטע מענטשן פון לאנד האבן זיך געקענט 

יער ערלויבן צו קומען צו די ליציטאציע, ווייל מען האט געדארפט איינלייגן זי

אסאך געלט צו פארזיכערן אז אלעס וועט ווערן צוגעשטעלט לויט זייער 

  פארלאנג און עס וועט ווערן גרייט צייטליך.

ר' משה חיים האט זיך אינטערעסירט וואו די ליציטאציע קומט פאר. ווען 

ער איז אנגעקומען האט ער געזען ווי עס קומען אן הערליכע טייערע וועגענער 

ע מענטשן פון לאנד, זיי גייען אריין אין זאל מיט זיכערע טריט, מיט די רייכסט

עס מאכט אים שפירן אז ער באלאנגט בכלל נישט דא, ער ווערט אבער נישט 

איבערגענומען, אז דער רבי האט געהייסן אהערקומען דארף ער זיכער זיין דא 

  יעצט.

ר צו ווערן, אין זאל איז אנגעצויגן, די גרויסע עשירים פלאנען נאך רייכע

יעדער פון זיי האפט צו באקומען גוטע ארבעט אויפן קומענדיגן יאר, דעם יאר 

זענען זיי נאכמער געשפאנט, זיי ווארטן דער נייער אויפזעער זאל אריינקומען. 

דעם אלטן אויפזעער וואס פלעגט קומען אלע יארן ביז יעצט האבן זיי שוין 

וי אים אונטערצושמירן זיכער צו מאכן געקענט, מען האט שוין געוואוסט וויאז

אז מען באקומט די ארבעט וואס מען וויל, דעם נייעם אויפזעער האט אבער 

נאך קיינער נישט געזען און זיי ווייסן נישט ווער ער איז און וויאזוי מ'קען 

  פועל'ן ביי אים צו באקומען די ארבעט וואס מען וויל.

מען, יעדער איז שטיל, עס שפירט זיך ענדליך איז דער אויפזעער אריינגעקו

  אן אנגעצויגנקייט אין די לופט, ער קוקט זיך ארום און הייבט אן רעדן:

"מיר זענען זיך צוזאמגעקומען היינט איינצוטיילן די ארבעט פארן קומענדיגן 

יאר, יעדער פון אייך האט אריינגעגעבן א פארלאנג מיט די ארבעט וואס ער וויל 

ט איינגעלייגט א גרויסע סומע געלט צו פארזיכערן אז ער איז האבן, יעדער הא

טאקע גרייט און פאסיג אויסצופירן די ארבעט, יעצט וועט מען פארליינען דעם 

  באשלוס ווער עס האט באקומען וועלכע ארבעט".

אזוי רעדנדיג קוקט זיך דער אויפזעער ארום אינעם זאל, פלוצלונג פאלט זיין 

  יים וואס איז זיך געזעצן פארטראכט אין א ווינקל.בליק אויף ר' משה ח

"וויאזוי הייסט איר?" הערט ר' משה חיים פלוצלונג דעם אויפזעער פרעגן, 

ווען זיינע אויגן קוקן אויף אים. אלע אויגן פון די פארזאמלטע קוקן פלוצלונג 

אויף אים, "וואס וויל דער נייער אויפזעער פונעם איד?" קען קיינער נישט 

  ארשטיין.פ

  "ראטענבערג", ענטפערט ר' משה חיים.

"קום מיט מיר, ראטענבערג", זאגט ער, און ער שפאצירט ארויס פון דארט 

מיט ר' משה חיים צוזאמען. אלע עשירים האבן זיך גענומען קאכן, "וואס גייט דא 

  פאר?" קען קיינער נישט פארשטיין.

' משה חיים צו זיצן, די טיר פארמאכט זיך, דער אויפזעער איז מכבד ר

אינגאנצן איבערראשט פרעגט ער אים, "ביזטו אפשר דער זון פונעם רב פון 

  מאגנישוב?"

"יא", ענטפערט ר' משה חיים פארוואונדערט, ער קען נישט געדענקען ווען 

  דער גוי איז אמאל געווען ביי זיין טאטע.

ער אסאך יארן פון "איך האב דיר גלייך דערקענט", זאגט ער, "ס'איז שוין אריב

דעמאלטס, אבער דיין געשטאלט ליגט מיר נאך גוט איינגעקריצט אין די ביינער, 

  איך וועל עס קיינמאל נישט פארגעסן, דו דערקענסט מיר נישט?"

ר' משה חיים דערקענט אים נאך אלס נישט, ער פרעגט דעם אויפזעער פון 

ג בעטן און הייבט אן וואו ער קען אים, דער אויפזעער לאזט זיך נישט לאנ

  דערציילן:

אלס קליין קינד בין איך געבליבן א יתום פון מיינע עלטערן, מיין פעטער האט 

מיר אריינגענומען אין שטוב, נאר פאר די איינע סיבה כדי צו פארדינען אן 

אומזיסטן קנעכט. פון יענעם טאג בין איך געווארן זיין פערזענליכע באדינער, 

ייבן, אבער ער האט מיר געלייגט שלאפן אין שטאל, עסן האב איר וועט נישט גל

איך באקומען נאר פון וואס זיינע קינדער האבן איבערגעלאזט, קליידער האב 

איך באקומען אלטע לאטעס, אבער ארבעטן פאר אים האב איך געדארפט טאג 

  און נאכט.

ינדער פון איין זאך האב איך באקומען גענוג און איבריג, פעטש... ווען די ק

מיין פעטער האבן געכאפט אז מיר קען מען געבן קלעפ, האב איך נישט 

אויפגעהערט צו געשלאגן ווערן אויף יעדע קלייניקייט טאג און נאכט, צו איך בין 

  געווען שולדיג צו נישט.

דורכאויס דעם טאג האט מען מיר געשטעלט פאשען די שעפעלעך אין פעלד, 

געווארנט מיטן לעבן אויב וועט עפעס שלעכטס פארשטייט זיך מ'האט מיר 

פאסירן מיט די שעפעלעך. איך האב טאקע זייער אכטונג געגעבן ס'זאל 

גארנישט פאסירן פאר די שעפעלעך, אבער דאך, איין טאג האט עס פאסירט, 

  ס'איז פארשוואונדן געווארן א שעפעלע.

וואס צו טון, איך  איך בין געווארן אזוי פארלוירן, איך האב נישט געוואוסט

האב פארשטאנען אז ס'איז נישט דא קיין תירוץ אויף די וועלט וואס וועט מיר 

ראטעווען פון די צרות וואס איך גיי יעצט אריבערגיין, אויף סאך קלענערע 

דורכפעלער האט מען מיר געשלאגן ביז ס'איז גערינען בלוט, וואס וועל איך 

  יעצט טון?

ד אליין איינזאם אויף די וועלט און איך האב געקייכט איך בין געזעצן אין פעל

פון געוויין, וואס וועט יעצט זיין מיט מיר, מיין לעבן איז פארלוירן, איך שפיר 

נישט קיין שום טעם און האפענונג פארוואס צו לעבן ווייטער, קיינער אין די 

  וועלט איז נישט דא מיר צו העלפן אין מיין נעבעכדיגן מצב.

אב איך געוויינט ביז איר זענט אנגעקומען! דו מיט דיין ברודער זענען אזוי ה

  געקומען און מיר געטראפן וויינען אין פעלד, דערמאנסט זיך?

ר' משה חיים הייבט זיך אן עפעס צו דערמאנען, ער איז געווען אינדרויסן פון 

זענען טאקע שטאט מיט זיין ברודער און זיי האבן געהערט א קול פון געוויין, זיי 

געווען קינדער, אבער דער חינוך וואס זיי האבן באקומען פון זייער גרויסן טאטן 

  האט זיי געפירט נאכצוגיין דעם קול צו זען פון וואו דער געוויין קומט.
 טהמשך בעמוד 



 

 

  ד

  



 

 

  ה

  שמחת החתונה שגרמה נח"ר במרומים  

פעם נסע הרה"ק מראפשיץ זי"ע אל הר"ר 

ברוכ'ל ממעזיבוז זי"ע, וראה שם הרה"ק 

מראפשיץ בית גדול שאורו מבהיק. הציץ בו, 

מלובשים בגדי  ולתדהמתו ראה אנשים

תפארה כראוי לחתונה, אבל מאידך גיסא 

הכרת פניהם ענתה בם שהם מודאגים ושרוים 

  בצער.

נכנס הרה"ק מראפשיץ זי"ע, ושאל לאחד 

מהנאספים לשמחה זו מה נעשה, שבעידן 

חדוה רואה את השושבינין והנם זועפים. 

והשיב לו הלה, כי צד הכלה לא שילמו את 

שלהם, שאינם רוצים התחייבותם, וצד החתן ב

להתפשר, ובשביל כך נתעכב החתונה, וכולם 

  שרוים בצער.

כאשר שמע זאת הרה"ק מראפשיץ, עלה 

על רעיונו ברוב חכמתו עצה בערמה. שאל 

להם באיזה סכום עסקינן, ובשמעו את הסכום, 

פנה אל המחותנים ושאלם אם הזמינו בדחן, 

וכשהם השיבוהו בשלילות, אמר להם א"כ 

הנני מוכן להיות הבדחן ולא לחנם, וגם אני 

מטיל על שכמי האחריות לשלם לצד החתן 

עד פרוטה האחרונה. ובשמעם זאת נתרצה 

צד החתן, והעמידו חופה, וקידש החתן את 

הכלה, וישמחו כל הנאספים בשמחה רבה 

  ועצומה.

ויהי בחצי בלילה, והר"ר ברוכ'ל ישב 

בביתו על הארץ, ובדעתו לערוך תיקון חצות 

לקונן על בית ד' ועל ישראל שנגלו ועל 

לה השכינה שגלתה עמם. והנה, נשתנה הלי

הזה, שבכל הלילות הוא מתעורר לבכי' 

ולקינון, אבל הלילה הזה כל טצדקאות לא 

יכלו לעורר לבו, והצטער על זה מאד מאד, 

על מה הגיע אליו ככה. אז גילו לו מן השמים, 

כי היום אין עצב בשמים, וכל העולמות 

מלאים ששון ושמחה, כי בעירו נערכת חתונה 

  הגורמת נחת רוח במרומים.

ע זאת, קם מן הארץ ויצא החוצה, כשמו

לראות במו עיניו את החתונה שעושה רושם 

בשמים. ויהי כאשר הגיע אל הבית הנ"ל, 

וראה הרה"ק מראפשיץ עומד על השלחן, 

ואומר דברי בדחנות לשמח את החתן וכלה, 

וכל הנאספים שמחים בשמחה רבה, נכנס 

לפנים. והפציר בו הרה"ק מראפשיץ שירקוד 

', ואם לאו הוא יפסיק ולא יגיד 'מצוה טאנץ

עוד את דבריו. וכיון שלא רצה הר"ר ברוכ'ל 

שיפסיק כי ראה כוחו בשמים, על כן רקד 

  מצוה טאנץ.

החתונה נסתיימה, ופנו אליו המחותנים 

ושאלוהו כמה עולה דמי שכרו, והשיבם, 

סך העולה (באמת צריכים אתם לשלם לי כך וכך 

כן אני לוותר על רק מו )כפי ההתחייבות צד הכלה

שכרי, ויהא נחשב בעיניכם תמורת התחייבות 

  של צד הכלה...
  

  שבת כולל כל החתונה
בשבת שלפני החתונה כלול כל החתונה, וכענין 

שלפני הסליחות  שמצינו בסליחות דהפסוקים

כוללים בהם הסליחות, ולכן לפי מה שהוא השבת 

   כן יהיה אח"כ, אם טוב טוב, ואם לאו וכו'.

  (אמרי פנחס השלם)

  - עליה לתורה -

הטעם שהחתן עולה לתורה בשבת שלפני 

החתונה ובשבת שלאחריו, הוא מטעם, דכמו אצל 

מלך שי"ל ב' ס"ת, כך החתן שדומה למלך עולה ב' 

ורה בשבת שלפני החתונה ובשבת פעמים לת

  (מדרש תלפיות)                      שלאחריו.

  פקודי ד' ישרים משמחי לב

נוהגין שהחתן עולה לתורה בציבור, כי החופה 

הוא מעיקרי הדברים המשמחים לב האדם, ולכן 

ראו הקדמונים שיהיו שמחים אז בתלמוד תורה 

 שהוא עיקר שמחת כל ישראל, כדכתיב פקודי ד'

ישרים משמחי לב, וכבוד גדול הוא לתורה שמעלה 

      על שמחתו את שמחת התורה.

  (פחד יצחק) 

  להכניס בחתן כח התורה

ענין שמחת קריאת החתן לעליה לתורה בשבת 

קודם הנישואין שקורין "אויפרופען", י"ל כי החתן 

הבא לישא אשה ולבנות בית שיהיה קודש לה', 

ל לזכות לזה רק צריך לזה סייעתא דשמיא, ויכו

(שמות יט, ג) מכח התורה. והנה במתן תורה כתיב 

ומשה עלה אל האלקים "ויקרא" אליו ה' מן ההר 

וגו', הרי שההכנה למתן תורה הי' בלשון "ויקרא", 

שהוא לשון "אויפרופן", לכן עושין לו לחתן הכנה 

בשבת שקודם הנישואין וקוראין אותו לעלות 

         התורה. לתורה, ובזה מכניסין בו כח

  (שבט מיהודא)                                       

  להתקשר בתורה בשבת שבה שורש השמחה

י"ל הטעם שקורין החתן לתורה בשב"ק שקודם 

החתונה, דהנה כל שמחה צריכה שמירה שלא 

יתערב בה ח"ו שום צד גשמיות והוללות, אך העצה 

ושתיה לזה, דהנה בשבת הכל קודש, ואפי' אכילה 

בשבת אין נעשה מהן מותרות, כידוע בכתבי האר"י 

ז"ל, והנה שב"ק מיניה שיתא יומין מתברכין, 

והשמחה שבששת ימי המעשה באה לשרשה ביום 

השבת הקודם כנודע, ואז בטח השמחה בטהרתה, 

שהרי שבת הכל קודש כנ"ל, ואז הוא זמן להתקשר 

בתורה, וישאר מקושר אח"כ גם בששת ימי 

          המעשה.

  (שם משמואל) 

  צדיקים בעלוץ
 הצדיק שמחתשבת אופריף ו מעלת גודל

  ף י ר פ ו א ת  ב       ש

  אחד יחיד ומיוחד 

טעם שמזמרים אחד יחיד ומיוחד וכו', כיון 

שחתן דומה למלך ומוחלין עוונותיו, עושה הקב"ה 

בקשתו וממלא רצונו דמלך פורץ גדר, והוא נקי 

מחטא, ועל כן מזכירין לו דאחד יחיד ומיוחד הוא 

נדרש לכל בר לב, כיון שהוא שואל ומבקש אך 

              .טוב לישראל

  (מטעמים החדש)

  

  -פארשפי"ל  -

  בשבת זו נערכת החתונה בשמים

טעם המנהג שקורין את השבת שלפני 

החתונה בשם "שבת פארשפיל", עפ"י דברי 

שכל ברכאן דלעילא ותתא (יתרו פח.) הזוה"ק 

ביומא שביעאה תליין, וא"כ כל ההשפעות 

והברכות הבאים לחתן ולכלה ביום חתונתם 

בם, נשפעים ביום השבת שלפני ושמחת ל

החתונה, ולכן נקראת אותה שבת בשם 

"פארשפיל", כי באותה שבת מקדימים בשמים 

לערוך כל ענין החתונה והברכות והשפעות טובות, 

[ובלשונו: עס שפילט זיך פאר אין הימל די גאנצע 

                            חתונה],

  (קדושת יו"ט)

לעשות בשבת שלפני החתונה נוהגין 

"פארשפיל" והיה נקרא "שפינהאלץ" כדאיתא 

במג"א סי' תקנ"א, ופירושו, דשבת שלפני 

החתן  -עלץ כלומר הבן -החתונה קורין שבת שבן

עלץ מלשון שמחה, ומזה נשתבש בל'  -

        שפינהאלץ חלף הלשון הבן עלץ.

  (נוהג כצאן יוסף)

הרה"ק ר' אברהם יעקב מסאדיגורא זי"ע, אמר 

ארשפיל שעושים קודם החתונה היא כי הענין הפ

רק הכנה לשמחה, ובזמן הזה בכל דבר העיקר היא 

ההכנה, כי באמת צריך האיש לעשות הכנה 

מקודם, היינו שיכין עצמו במחשבתו מקודם ובכל 

האברים לעבוד את השי"ת בעבודה תמה, ואח"כ 

יעשה העבודה בעצמה. ואם אח"כ נזדמן 

ם נשאר שהתפלה אינה כ"כ הגונה, מכל מקו

ההכנה. ובימים אלו על פי רוב התפלה אינה 

כראוי, ואם עכ"פ יכול להכין עצמו כראוי נשאר לו 

עכ"פ זה ההכנה. וכעת, הפארשפיל היא ג"כ הכנה 

והיא עיקר השמחה כי בהשמחה אין אנו יודעים 

  איך יהי' נגמר הכוונה.

  (בית ישראל, לקוטים אמת ליעקב)

נין של הכל נמשך משבת שעברה, וזהו הע

"פארשפיל" שמתפללים ומבקשים שהשבוע 

  הבא יהא בשמחה ובטוב לבב, והוא לסימן טוב.

  (ספר מטעמים) 
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  מצוה טאנץ
  מחול הצדיקים

אמרו עליו על ר״י בר .) זי כתובות( 'בגמ תאאי

נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלה,  'י שהיאאלע

נאה וחסודה, רב שמואל בר רב יצחק  ואמר כלה

מרקד אתלת, פרש״י שלשה בדין, זורק אחד  הי׳

ומקבל אחד, ודקדק רבינו מדוע רקד דוקא אתלת? 

ואמר כי ג׳ פעמים הד״ס עולה מספרם או׳׳ר וג״פ 

 זה״ל: אזברבינו  ייםוס(עה״כ), או״ר גי׳ כת״ר 

כלומר מי  שוין נישט! דטארט שאדמ׳האלט שוין 

 צריך אינו הוא עליון כתר עד כאלו יםדשמיחד יחו

  .הכלה לפני לרקד ורשאי לפחד
  פאר יצחק

מצוה טאנץ של צדיקים מטהר כמו 

  מקוה
א הי׳ דרכו "הרה״ק ר׳ יוסף מאיר מספינקא זיע

ודים חבקודש לרקוד בשמחת חתן וכלה בי

הרה״ק  אמר לבנו ורעיונות נשגבים ונפלאים, ופעם

הוא מרגיש  זוה יע״א כי לאחר עבודזהחקל יצחק 

תוספת טהרה, ואף שנהג לטבול במקוה בכל בוקר, 

 לא הזמן לו הספיק לא אםאך לאחר לילה כזה, 

אתמול  טבל שכבר אמר כי, למקוה ללכת הקפיד

  במקוה ישראל ה׳.

* 

בעת שהשתדך הרה״ק ר״ר יצחק מאיר בן 

הרה״ק מאפטא, עם הרה״ק מרוזין, כשבא 

תחלה רקד אנץ, ומטלהריקודין שקורין מצוה 

שערנאביל בדביקות גדול טהרה״ק ר׳ מאטעלע מ

כדרכו, אח״כ רקד הרה״ק הריזינער, ואחר ריקודו, 

הלך הרה׳׳ק ר״ר מאטעלע ונשק לו על מצחו, 

הלך המחותן ר״ר יצחק מאיר ואמר  כאח״

ן ולהריזינער אבקש מכם שיתנו לי השליסעלע פ

עם הכלה, ענה לו הרב, אז  ץה טאנואנצען מצט

א  טט דא קיין שליסעלע, עפענט מען מישני זעס אי

  ע״כ, זיע״א., שוואקט

כשהי׳ הנישואין של הרה״ק ר״ר יעקב ישראל 

זיע״א, אמר המגיד הקדוש מטריסק  סשערקאטמ

, טתורה נישט געזאג יןקי טאטע האטזיע״א, דער 

די כלה, און ער האט  טנאר געטאנצען מי טער הא

 יותר קידהר זיין מיט לםאויף געהויבען דעם עו

  .המאמרים ידי על מאשר
  כתבי ר״י שו״ב, בדף רמ״א, אות מ״ט,

  מצוה טאנץ של צדיקים רפואה היא
קשה לתאר עבודתו הגדולה בקיום מצות 

הריקודין מצוה טאנץ, שהי׳ רוקד בהולך ושוב 

בהתלהבות גדולה ועצומה, לא החזיק האבנט 

וש משינאווא זיע״א, ופ״א דיו כמנהג מרן הקדבי

 כל הלילה, אין ץביכולתו לרקוד מצוה טאנאמר ש

עס וועט מיר נישט רידערין, ואמר פ׳׳א לחסיד 

אחד, בתפילת שמו״ע אני יושב, אבל מצוה טאנץ 

  אני רוקד, ובשנותיו האחרונות התחיל

גם בליל שבת קודש אחרי  ץלרקוד מצוה טאנ

עריכת השלחן לכל חתן וכלה שבאו אצלו, ולפלא 

לרפואה  ץשלו במצוה טאנ הריקודין ןשהחזיק עני

ה להביא וגמורה על כל מיחוש, וכמה פעמים צ

לביתו חולה אשר הי׳ בבית החולים, שיהיה שם 

שלו בליל שבת קודש, למרות ן בשעת הריקודי

 להוציא מזה נוחים תםדע הרצון הרופאים שלא הי

, המחלה סרה לא עדיין בעוד החולים מבית החולה

  .ע״כ ,פיקוחם תחת עוד להיות וצריך
  (פשעווארסק) בדף ק״מ רועה אבן ישראל

  

  

  נפתחים ארובות השמים ומוריקים שפע מדעת עליון
...ובאמת הוא סוד גדול מה שנוסעים העולם 

היראים ושלמים על שמחה שעושה הצדיק, והוא 

כשהצדיק בשמחה נמשך משמים שפע ברכה 

והצלחה על כל העולם, וביותר להקרובים אליו 

ע"ג דאינהו לא חזי, מזלייהו חזי בצוותא חדא, וא

ונפתחו ארובות השמים להריק עליהם (סנהדרין צד, א) 

           שפע קדושה להאיר עיניהם מדעת עליון.

  בראשית) -(בית יעקב 

  שמחת הצדיק מוסיף כח למעלה
פי' כאשר מרננים (תהלים קיח, טו) קול רנה וישועה 

הצדיקים באהליהם אז הם מוסיפים כח וגבורה 

  (גבורות ה' פרק ס"ד) למעלה עד כי ימין ה' עושה חיל.

  מעורר רחמים
...כתבנו מזה פעמים הרבה שהצדיק הוא מעורר 
רחמים תמיד, ע"י תורתו הק' שעוסק בה לשמה, 
וע"י מצותיו ית"ש, וע"י השבחים והשירות שמרנן 
ומשבח להבורא ב"ה יתעלה, שאתערותא דלתתא 

  (נועם אלימלך, פ' ראה)           הוא אתערותא דלעילא.

  סגולה ליראת שמים
קבלה בידי חסידים ואנשי מעשה לנסוע 

לצדיקים בית שמחתם, שמשם יגיעו ליראת שמים 

  (רמתיים צופים)                                         בוודאי.

  שמחת הדור כולו
שמעתי ממורי ז"ל בשם הבעש"ט הק' כשראשי 

          מחה לכל העולם.הדור הם בשמחה, הוא מעורר ש

  (דברת שלמה)                                         
 כשתבוא שמחה או טובה לצדיק מצוה לשמוח.

  (ספר חסידים)            
  נברא מלאך קדוש

דהיינו שירננו (תהלים לג, א) רננו צדיקים בה' 

וישבחו הצדיקים להש"י. ולמה אמרתי דוקא צדיקים 

לזה אמר "בה'", היינו  ולא שאר בני אדם,

  ה י ר ק ץ  לו ע ת ים  ק י ד צ ב  ו ט      ב

 

כשהצדיקים מרננים להשי"ת הם דבקים בהשי"ת 

ואין להם מחשבה זרה, וכשהם מדברים ומרננים 

להשי"ת במחשבה ובדיבור, אז מכל דיבור ודיבור 

נברא מלאך קדוש, מהדיבור נברא כלי של המלאך, 

  ומהמחשבה נברא פנימיות של המלאך.
  חידושי תהלים) -(רב ייבי 

  למעלה מעורר שמחה
כשהצדיק רוצה לעורר רחמים ושפע לעולם, 

צריך לעורר מתחילה חדוה ושמחה להבורא ב"ה, 

ועי"ז משפיע השי"ת טובות לעולם, וזה נעשה ע"י 

שהצדיק מכיר ורואה ניסים ונפלאות שעושה עמנו 

וכיון שיש יוצרנו ובוראינו, אז בא לו שמחה מזה, 

   ".שמחה להצדיק, עי"ז הוא מעורר שמחה למעלה

  בהעלותך) - (נועם אלימלך  

  שמחת נשואין מקרבת הגאולה 
מובא בספר קדושת לוי בליקוטים וז"ל כי באמת 

שמחת נישואין היא התקרבות הגאולה וכו' ולכך אנו 

אומרים בשבע ברכות שוש תשיש על בנין בית 

המקדש, כי מזה השמחה יבנה בית המקדש, ולכך 

השמחה  סומכין שוש תשיש לברכת שמח תשמח כי

  יקרב בנין בית המקדש עכ"ל. 

ולכן עושים שמחה בחתונה בריקודים ובמחולות 

כיון שנעשה שמחה בעולמות העליונים מעין העתיד. 
  (אסיפת מכתבים)                         

ישמח  (תהילים קד)ישיש עליך אלקיך, וכתיב  (ישעי' סב) 
אם הבנים שמחה שרומז  (שם יג)ה' במעשיו וכתיב 

כינת תפארתינו ששמחה עם בניה בעת שמחתן לש
   .(ועיין זוה"ק ויצא)

וצריך להתבונן שבזה השעה ממש שמח בשמחת 
ישראל ויחשוב שאוכל לגרום לה' שמחה בעבודתו 
לשמח שכינת עוזנו ולנחמה קצת מגודל צערה 
כביכול, וישתתף בזו השעה בשמחתו של הקב"ה 

   כביכול ששמח בשמחת בניו בעדן שמחתן.
  (שומר אמונים)            
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דער אויפזעער זאגט פאר ר' משה חיים: איר זענט אנגעקומען ממש ווי 

האט מיר געקענט בארואיגן  מלאכים, ס'האט גענומען א לאנגע צייט ביז איר

און הערן פון מיר פארוואס איך וויין, ענדליך האט איר פארשטאנען קלאר וואס 

  דער פראבלעם איז.

איך האב געהערט ווי דו שמועסט זיך איבער מיט דיין ברודער וואס צו טון, 

איר זענט נישט געווען קיין רייכע מענטשן, דאך האט איר געהאט ביי זיך 

שפארטע געלט וואס וואלט געווען גענוג צו קויפן א נייעם עפעס אפגע

שעפעלע, ''דער טאטע וואלט זיכער מסכים געווען", האב איך אייך געהערט 

זאגן, איר האט געמיינט איך פארשטיי נישט, איך האב אבער גוט פארשטאנען 

יעדעס ווארט, איך האב זיך נישט געקענט גענוג וואונדערן וויאזוי צוויי 

מדע קינדער וועלכע האבן נישט קיין געלט און קענען מיר אינגאנצן נישט, פרע

דאך זענען זיי גרייט אוועקצוגעבן זייער לעצטע ביסל געלט אן דעם וואס זיי 

  זאלן האבן א פלאן עס אמאל צוריקצובאקומען.

איר האט ממש געראטעוועט מיין לעבן! נישט נאר דורך דעם נייעם 

מיר געקויפט, נאר איר האט מיר פשוט אריינגעגעבן א שעפעלע וואס איר האט 

טעם צו לעבן ווייטער, איך האב זיך געשוואוירן אז איך וועל אייך צוריקגעבן די 

געלט, דעריבער בין איך א קורצע צייט שפעטער אנטלאפן פון מיין פעטער 

די קולות אין זאל זענען נאך אנגעגאנגען אויף די העכסטע טענער ווען 

פלוצלונג האט זיך די טיר געעפנט, דער אויפזעער קומט אריין מיט פעסטע 

אוועק  זיכערע טריט און אונטער אים גייט ר' משה חיים, יעדער זעצט זיך שנעל

גרייט צו הערן די באשליסן פונעם אויפזעער, מען איז נייגעריג צו הערן וועמען 

  עס וועט געלונגען צו באקומען די אלע גרויסע געשעפטן.

"איך וועל אייך יעצט זאגן דעם אויסגאנג פונעם ליציטאציע, הער 

 ראטענבערג האט געוואונען אלע ליציטאציעס! ער האט רשות איינצוטיילן די

ארבעט צווישן אייך וויאזוי ער פארשטייט. אויך וויל איך אייך יעצט מעלדן אז 

אין די קומענדיגע יארן וועט מער נישט פארקומען קיין ליציטאציעס, הער 

ראטענבערג וועט אנפירן מיט אלע באשטעלונגען און ארבעט פון די רעגירונג 

אייך וועט ער אייך אין פוילן, אויב ער וועט מסכים זיין צו ארבעטן מיט 

אויפנעמען דורכצופירן די ארבעט, איר דארפט זיך דורכקומען מיט אים." דער 

  אויפזעער האט פארענדיגט זיינע ווערטער און ער האט פארלאזט דעם זאל.

עס איז איבעריג צו דערציילן אז ר' משה חיים איז געווארן גאר א גרויסער 

ער איז אבער פארבליבן דער אלטער  גביר, פון די רייכסטע אידן אין פוילן,

קאצקער חסיד, רוב טאג איז ער ווייטער געזעצן און געהארעוועט אין לערנען, 

  און נאר געציילטע שעות האט ער אוועקגעגעבן פאר די ארבעט.

צום גרויסן שטאט, איך האב דארט 

געארבעט שווער ביז איך בין געווארן א 

  דאט אין מיליטער פון צאר.סאל

אלס סאלדאט בין איך געווארן 

פארשלעפט אין אנדערן עק רוסלאנד, און 

איך האב נישט געוואוסט וואו אייך צו 

טרעפן, אבער איין זאך האב איך געוואוסט, 

איין טאג וועל איך אייך צוריק געבן די 

געלט! דעריבער האב איך אלעמאל 

גרייט צו געהאלטן אין טאש א סכום געלט 

באצאלן. יעצט ווען איך בין געווארן דער 

אויפזעער פון די רוסישע רעגירונג דא אויף 

דעם חלק פולין וואו זיי געוועלטיגן, האב 

איך זיך פארגענומען אז די ערשטע זאך 

וועל איך אויפזוכן די קינדער פונעם רב פון 

מאגנישוב און זיי באצאלן דעם חוב מיט די 

אלע יארן, איך בין נאר  פראצענטן פון די

געווארן אזוי פארנומען אז איך בין 

  נאכנישט אנגעקומען דערצו.

היינט אינדערפרי האב איך אפגעמאכט 

אז אזוי ווי מען ענדיגט די ליציטאציע וועל 

איך גלייך נעמען אלע כוחות וואס איך 

פארמאג אייך אויפצוזוכן, און מיט דעם 

ן זאל באשלוס בין איך אריינגעקומען אי

דורכפירן די ליציטאציע, ווען מיינע אויגן 

האבן אייך דערזען בין איך געווען זיכער אז 

אזוי ווי איך טראכט די גאנצע צייט אז איך 

וויל אייך טרעפן טראכט איך שוין אויף 

יעדן איד אז איר זענט עס... ס'האט מיר 

אויסגעקוקט ווי איך חלום שוין אפילו ווען 

בער ווען איך האב אייך איך שלאף נישט, א

געפרעגט אייער נאמען האב איך געזען אז 

  איך מאך גארנישט קיין טעות.

יעצט זאג מיר איין זאך, וויאזוי פון אלע 

הונדערטער טויזנטער פוילישע אידן ביזטו 

פונקט אנגעקומען דא אין היינטיגן טאג 

צום ערשטן ליציטאציע וואס איך פיר 

יר דעם זעקל דורך? און קודם נעם פון מ

געלט וואס איך שלעפ מיט מיר וואו איך 

  גיי און שטיי.
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 תולדותיו 

הרה"ק ר' אברהם דוב נולד בערך בשנת תקכ"ה, 

לאביו הרה"ק ר' דוד אויערבאך זצ"ל, מגיד מישרים 

חשב כאיש קדוש ובעל דעיר חמעלניק, שהיה נ

מדריגה, ומתואר ע"י נכדו בהקדמה לספר בת עין, 

הרב הגאון הצדיק קדוש יאמר לו, ובשער הספר 

כתוב עליו הרב הגאון עמודא דנהורא סבא קדישא 

  כו'.

 האיש מקדש 

בהגיעו לפרקו נשא את בת הגה"צ ר' נתן נטע 

מאווריטש, מתלמידי המגיד ממעזריטש שהיה ידוע 

ומורם מעם, וגם היה לו קשרי ידידות  לאיש המעלה

מיוחדות עם הרה"ק המאור עינים זיע"א, וגם איש 

  סודו של הרה"ק הבעל התניא זיע"א. 

 רבותיו 

התאבק עוד מימי צעירותו אצל המגיד 

מטשערנאביל, בעל המאור עינים, אשר בבית חותנו 

כבר ינק את ההתקשרות אליו, והתקשרותו היתה 

מצוא הזכיר את שמו בלהט ללא גבול, ובכל עת 

קודש ובסילודין, והחזיקו לרבו המובהק ולא זז 

כמלוא נימא מתורתו, ומידותיו היו תרומיות 

ממידותיו של רבו הגדול, וכן בספרו הקדוש בת עין 

שזורים בכל פרק ופרק צביונו של רבו המגיד 

המושתת על תמימות וענוה, וכן היה תלמידו של 

אשר מתארו בספרו  הרה"ק מבארדיטשוב זיע"א

[אבל לא היה רוצה לומר בתוארים גדולים ומיוחדים, 

שהוא תלמיד מהרב מבארדיטשוב כי תלמידיו לא האריכו 

  ימים כיון שאמרו עליו שהוא ניצוץ מנשמת ר' עקיבא]. 

 כהונתו 

אחרי פטירת אביו, מילא מקומו כאב"ד 

בחמעלניק ושהה שם רק לתקופה קצרה עד שנת 

רת חותנו, שאז ירש את מקומו "ה בעת פטימתק

ברבנות באווריטש כשהוא רק בן עשרים שנה, ושם 

התפרסם שמו כאיש חי ורב פעלים גודר גדר ועומד 

בפרץ, ותיקן תקנות נאותות להציב מוסדי הדת 

והאמונה, ועינו היתה פקוחה על כל העיר, והרבה 

חיילים לתורה, והקים תלמידים האמונים עלי תורה 

יצא לו מוניטין כאיש קדוש המורם  וחסידות, ושם

מעם, והרה"ק מרוזין זי"ע היה קוראו בחיבה, "דער 

אווריטשער צדיק", ושם שפט את העם ארבעים 

שנה, עד שנת תקפ"ה שאז נתמנה לרב ואב"ד בעיר 

  זיטאמיר. 

 עלייתו לא"י 

בשנת תק"ץ העיר ה' את לבו לעלות לארה"ק 

ה ראה ולחונן את עפרה ולקבוע שם משכנו, ובז

תקוה לגאולה הקרובה וגם מפני שקיוה להבנות 

שם בבנים כי היה חשוך בנים, וע"כ קיוה שבזה 

שיעלה לא"י יוושע ד"כאן אי אתה זוכה לבנים שם 

 אתה זוכה לבנים". 

כשנסע מזיטאמיר בעלייתו לא"י שאלו אותו 

תלמידיו על מי משאירם, וענה להם: הדבק 

עצמם במידותיו במידותיו היינו שיראו לידבק את 

שהורגל להיזהר בהם מנעוריו עד היום ההוא, והם: 

"שקר", "לשון הרע", "וגסות רוח", ויהיה כמו 

 שמתדבקים בו ממש פנים אל פנים. 

זקני צפת מספרים שלמעשה בימים ההם היה 

מתמשך טלטולי הדרך על הים לארץ ישראל במשך 

כמה חדשים, אבל כשהגיע הרה"ק מאווריטש לא"י 

  ה ארך הנסיעה רק ט"ז יום. באני

  ויהי לו לישועה
 (בסעודת מלוה מלכא תשס"ג):סיפר רבינו שליט"א 

סיפר הרמ"ח סלאנים זי"ע, כי לפני שנסע לארץ 

ישראל נכנס להיפרד מהרה"ק ר' אהרן מזיטאמיר 

זי"ע בעל "תולדות אהרן", וביקש הרר"א ממנו 

שישתה מים ויפלוט אותם, כיון שצריך עכשיו 

ומים מארץ ישראל הם רפואה בשבילו,  רפואה,

ולכן כיון שישתה את המים, והרי מחשבותיו 

נתונות עכשיו בענין הנסיעה לארץ ישראל, ואכן 

  התרפא הרר"א מזיטאמיר על ידם.

  אבני ארץ ישראל
 (בסעודת מלוה מלכא תשס"ג):סיפר רבינו שליט"א 

הרה"ק הבת עין זי"ע בעת שהתגורר עדיין בחו"ל 

ע לארץ ישראל, הגיע לשם שלוחא קודם שהגי

שד"ר, לאסיפת כספים לעניי א"י, ואמר לו  -דרבנן 

השד"ר, עד היכן מגיע מעלת ארץ ישראל, שיש 

שם הצלחות גדולות וכו', ובין הדברים גם אמר לו 

שאפילו ה"אבנים שבארץ ישראל מאירים כאבנים 

, לומר שכל כך -לייכטן ווי דימאנט'ן  - טובות" 

בכל דבר שבארץ ישראל, ולמעשה  נמצא שם החן

הבת עין זי"ע כבר החליט מקודם לעלות לא"י, 

אבל דבר זה הביא לו יותר תשוקה וסיבה לנסוע 

  לשם.

וכשהגיע כבר לא"י חשב שמיד יראה האור 

שהאבנים מאירים, אבל ראה שלא כן הוא, וחיפש 

את השד"ר כדי לשאול לו על סיבת הדבר שלא 

שהשד"ר דיבר דברים  רואה את זה, אם זה משום

שאינם נכונים או משום סיבה אחרת, וכשמצא 

את השד"ר שהיה ג"כ דר שם בגליל, שאל אותו, 

הרי אמרת לי על גודל הקדושה בא"י שאפי' 

באבנים יש אור, ואני לא רואה את זה, וענה לו 

השד"ר שצריכים להיות ראוי לזה, שאם האדם 

ם מזוכך אז גם זוכה לראות שהאבנים מזוככי

אז מען איז אויסגעלייטערט זעט מען  - ומאירים, 

כששמע  -אז די שטיינער זענען אויסגעלייטערט, 

זאת הרה"ק הבת עין, הסתגר בחדרו והתבודד 

  שם.

וכעבור איזה זמן עשה סעודה גדולה והיה 

בשמחה גדולה, ואמר שעכשיו גילו לו זה הדבר 

שאמר אז השד"ר, ועכשיו השיג את זה ורואה 

מאירים, ואח"כ כשמצא את השד"ר,  שאכן הם

  אמר לו שאכן היה צדק בדבריו.

 יסורי ארץ ישראל 

כארבע שנים אחרי הגיעו לצפת בשנת תקצ"ד, 

יד ה' הויה בצפת ע"י הפלחים הרוצחים ששממו 

כל חלקה טובה בישראל, וכמעט החריבו את כל 

הישוב, וכפסע היה בינם לבין הכליון שהנכרים 

זזום באכזריות נוראה, וגם רצחו את היהודים וב

נפשו של רבינו כמעט נפגעה, וניצל אז כמה 

פעמים ממות, והיה נתון כל הימים בין התקוה 

ופחד, ורבינו אע"פ שמצבו היה מיואש אחרי 

שגורש מחצר ה"קאדי", (שופט המחוז) שמה 

התחבאו הרבה יהודים וכשנתרבו האנשים 

שהתחבאו, ציוה השופט לגרש את רבינו, 

תו ונאלצו הם להתחבא בחורבה אחת שבין וקבוצ

ההרים מחוץ לצפת, מ"מ לא עזב רבינו את 

מערכתו ועודד וחיזק את שארית הפליטה 

המיואשת, וחלק עמהם את לחמו הדל, ולא נתן 

ליאוש להכריעם, וראו אז בכל יום השגחת ה' 

עליהם לטובה, שראו שאף שדעתם של הרוצחים 

 חור. היה לבוא עליהם, היו חוזרים לא

וכן בשנת תקצ"ז בכ"ד לחודש טבת, כאשר 

לעת ערב בעלות המנחה הביט ה' על הארץ 

ותרעד וכל העיר צפת"ו נחרבה מרעידת האדמה, 

גם אז נתגלה רבינו כמלאך מושיע ליהודי צפת 

שדאג לרפא הפצועים ולחזק לבבות נשברים, וביום 

היארצייט הראשון להרעש עודד את הניצולים 

ת האלו הן אות לגאולתינו במאמרו, שהצרו

המקווה, והביא את המאמר חז"ל, שאלו תלמידיו 

את ר' יוסי בן קיסמא אימתי בן דוד בא, אמר להם 

כשיפול השער הזה ויבנה ויפול, ויבנה ויפול, ואין 

מספיקין לבנותו עד שבן דוד בא, וע"ז אמר ששע"ר 

הם אותיות רע"ש וגם גי' צפ"ת, וזה כמה שנים 

ול ב"פ בארץ, ונהרגו בהם כמה שהיה רעש גד

נפשות מישראל רח"ל, וזוהי נפילה האחרונה ועד 

שלא יספיקו לבנותה בן דוד בא, [הובא בבת עין 

ליקוטים], וגם בשנת תקצ"ח עברה עליו הרבה 

יסורים בעת המלחמה שבין התושבים הפלשתים 

לבין מושל מצרים שנלקחו היהודים בשבי, וניצלו 

  בנס. 

 שמור רגלי חסידיו י

כשהיה הרעידת האדמה הנוראה בצפת היה אז 

בין מנחה למעריב וכאשר המתפללים בבית מדרשו 

רצו לברוח מתוך הביהכ"נ, הזהיר בהם שאף אחד 

לא יצא מבית הכנסת החוצה ושיתקבצו על ידו לצד 

אחד בביהכ"נ, וכל המתפללים הצטופפו מיד אצלו 

נ והוא השתטח על הריצפה בקול בכי, וחצי ביהכ"

אכן נהרס, אולם אותו החצי שבו נמצא רבינו 

והמתפללים נשאר עומד, ואף שכותלי הביהמ"ד 

כמעט נפלו וכרעו מ"מ הכיפה שהיא הגג, עפ"י נס 

ממש נשארה תלויה כמעט באויר באותו החצי, ועד 

היום רואים בבית מדרשו בצפת האיך שחלק 

מהתקרה הוא תקרה ישנה, וחלק מהתקרה הוא הגג 

  דש. שנבנה מח

 גדלותו בתורה 

הבת עין זי"ע היה על הברית של ר' בנימין בנו 

של ר' פישל ז"ל מצפת, ור' פישל חילק בעת 

הסעודת ברית יין ישן נושן, והבת עין שתה מהיין 

ואחרי הסעודה היו צריכים לאחזו ולעזור לו ללכת 

ואמר אז הרה"ק, בגמ' איתא, יין פורתא  -הביתה, 

יר גריר, שאם שתו רק קצת מיסעיד סעיד טובא מגר

אז מסעיד סעיד צריכים להישען ולהסעד באורחים, 

אבל טובא, אם שתו הרבה מיגרר גריר צריכים כבר 

ולאחר שחזר לביתו באו להזכיר לפניו את  -לגררו, 

הרך הנימול שנמצא בסכנה, אך כשנכנסו לביתו ראו 

כי על הסטענדער מונח רי"ף פתוח, והרה"ק לא היה 

ת ולאחר כמה דקות חזר הרה"ק מבחוץ, נמצא בבי

והזכירו לפניו את הרך הנימול, ואמר הבת עין 

שעשה עכשיו שלום בין הרמב"ן עם הבעל המאור, 

[ובנוסח אחר: עכשיו יישבתי והיו אצלו והלך ללוותם 

דין ברמב"ם והצלתיו מהשגות הראב"ד עליו, ובא הרמב"ם 

ביניהם ובזכות זה שעשיתי שלום להודות לי על כך]. 

יהיה להרך הנימול רפואה שלימה, וכך הוה שהיה לו 

  רפו"ש. 

 עבודת ה' במסי"נ 

סיפר רבינו שליט"א: שבהיותו נער כבן תשע (או 

י"ב) שנים, היה פעם ער בליל שישי ולמד כל הלילה, 

(תבשיל ואימו שידעה על כך עשתה לו למחר רוסלה 

ק, וסעודה טובה יותר מהרגילה, ואמר ע"ז הרה"עוף) 

אני הבנתי שזהו מפני שלמדתי בלילה, ולכן 

הצטערתי מאד ע"ז שנותנים זאת בשבילי לו על 

שהייתי ער כל הלילה ועוסק בתורה, ועל כן האב 

איך אראפגעריסן א שטיק פלייש פון מיין האנט, כי 

  רק ע"י מסי"נ יכולים להתעלות בעבודת ה'.

  בעל ה"בת עין" - זצוק"ל דוד בבהר אברהם דוב מאווריטש ר' ה"קרה

 לב"ע י"ב כסליו תר"אנ
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 א"שליט שמעון פפנהיים ה"חהר
  השמחה בהולדת בתו תחי' לרגל

  

 א"שליט ישראל פאמפ ה"חהר
  'השמחה בהולדת בתו תחי לרגל

  

 א"שליט יצחק יעקב וואלעס ה"חהר
  השמחה בהולדת בתו תחי' לרגל

  

 א"שליט מענדל פעלדמאן ה"חהר
  השמחה בהולדת בתו תחי' לרגל

  

 א"שליט שמואל דייטשאברהם  ה"חהר
  השמחה בהולדת בתו תחי' לרגל

  

 א"שליט יצחק פעלדמאן ה"חהר
  השמחה בהולדת בתו תחי' לרגל

  

 א"שליט שלמה ווייס ה"חהר
  השמחה בהולדת בנו שיחי' לרגל

  

 א"שליט שמעון עוזר סאקס ה"חהר
  השמחה בהולדת בנו שיחי' לרגל

  

  

  א"שליט ישראל זאב סאמעט ח"הרה

  'שיחי בנו נשואי לרגל

  א"שליט שמואל חיים קרויס ח"הרה

  'תחי בתו נשואי לרגל

 א"שליט אברהם זעליקאוויטש ה"חהר
  השמחה בהולדת בנו שיחי' לרגל

 

 א"שליט שמעון דוב אייזנער ה"חהר
  הבר מצוה לבנו היקר שיחי' לרגל

  

  א"שליט ל יאראוויטשיעקב מענדגאון הגדול ה

  ז"ל ישעי' אלעזר "רב אהרן ח"הרה ביוא נ"לעי

 י"א כסליו תשמ"ג ע"נלב

 

 א"שליט דוד וואלעסאהרן  ה"חהר
  הבר מצוה לבנו היקר שיחי' לרגל

 א"שליט דוד ווייס ה"חהר
  הבר מצוה לבנו היקר שיחי' לרגל

  

 א"שליט אברהם יעקב שטיינברגר ה"חהר

  השמחה בהולדת בנו שיחי' לרגל

 א"שליט משה יצחק פיש ה"חהר
  השמחה בהולדת בתו תחי' לרגל

  

 א"שליט ישראל יוסף קאהן ה"צהר
  נו שיחי'בנשואי ב השמחה לרגל

  א"שליט אליעזר סאמעט ח"הרה

  'שיחי בנו נשואי לרגל

 

  א"שליט שמואל קרויס ח"הרה

  'תחי תוב נשואי לרגל

 

  א"שליט יהושע יואל רוזנברג ח"הרה

  'שיחי בנו נשואי לרגל

 

  א"שליט יעקב אליעזר שישא ח"הרה

  'תחי בתו נשואי לרגל
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 הזדככות הנפש 

ה"ק ר"ש פעם אחת נסע לעכו, ונתלוה עמו הר

ובעברם (זקינו של רבינו זצוק"ל) העליר אב"ד צפת 

בדרך ליד כוורת של דבורים, ראה איך שהבת עין 

תחב את ידו לתוך הכוורת של דבורים ונתנפחה ידו 

מרוב העקיצות, ולמחרת הלך הבת עין לר' שמואל 

וביקש לו רפואה על ידו הנפוחה, ואמר לו ר"ש, 

ם לא, כי הרי לכולם יש לי רפואה, אבל עבורכ

ראיתי שאתם בעצמכם גרמתם לכם זאת, ולכן 

רפאו את עצמכם, וענה לו הבת עין "פון וואס דען 

מיינט איהר ווערט מען א גוטער איד פון א טעלער 

  יוך מיט לאקשן". 

  מחשבת זרות 
הבת עין ציוה על הגה"ק ר' שמואל העליר 

שיעסוק ברפואה, אבל הרר"ש לא רצה, כי אמר 

מחשבותיו אם יעסוק בספרי רפואה,  שזה יבלבל

ופעם אחת לפני הימים הנוראים נכנס אל הבית 

עין, ואמר לו שזה מפריע לו בתפלותיו, ובירך לו 

הבת עין שיסתלקו ממנו הבלבולי מחשבות, ואכן 

ורואים מזה  -מאז ואילך כבר לא היו לו הבלבולים. 

שעל ידי שראה את כתב ולשון הנכרים, אז אף 

כמותו יכול להשפיע דקות של דקות של  לאדם גדול

אבל הבת עין אמר שכיון שיש בזה צורך,  -מחשבה, 

כי לא היו שם בנמצא כ"כ רופאים, ובזה שעסק 

ברפואות נתקדש שם שמים, כי ריפא גם להיהודים 

וגם להבדיל להישמעאלים דשם ונתקדש ע"י שם 

ה', כי היה לו מומחיות גדולה ברפואה ויכולת גדול 

  זה.בדבר 

  כח התפלה
 (בסעודת מלוה מלכא תשס"ג):סיפר רבינו שליט"א 

פעם בא הגה"ק ר' שמואל העליר זי"ע להבת עין 

זי"ע בעת המנחה, והיה בידו דף מלא שאלות 

בהלכה ובנגלה, כי הבת עין היה גם גדול בנגלה, 

והיה חריף גדול בתורה, ובא הרר"ש עם כמה 

ת"ו), כי ספיקות בהלכה (כי הלא היה רב העיר צפ

חיכה לזמן מוכשר כדי לשאול את כל הספיקות 

ביחד, והבת עין התפלא כי בזמן כזה שאינו כ"כ 

פנוי שהיה עת המנחה, אז בא לשאול כ"כ הרבה 

שאלות, ולכן אמר לו שיחכה עד אחרי מנחה, ואז 

עבר על כל השאלות שהיו כתובים שם, ועל כל 

 שאלה ושאלה ציין עיין שם ועיין שם, והרר"ש

התפלא לראות גודל בקיאותו בתורה ועוצם הזכרון 

של הבת עין זי"ע, כי על כל דבר ודבר אף שהיו 

בתוכם שאלות קשות מאוד, מ"מ ידע לציין בבירור 

עיין בתוס' פלוני ועיין בראשון פלוני או באחרון 

פלוני, והכל על מקומו בא בשלום, והיה מפליא זאת 

דוע תדע למאוד, אז נענה לו האווריטשער, "י

שלהתפלל תפלת מנחה אחת לפני הבורא כל 

 עולמים קשה יותר מלענות על כל השאלות הללו".

ואכן תפלותיו היו בהתפשטות הגשמיות בבחי' 

  נורא נוראות.

 מסורת אבותינו 

פעם הלך להשתטח על קברי צדיקים בצפת, 

ונענה איש אחד בדרך דחיה מי יודע אם אכן קבור 

הרה"ק שדבר שהוא מסורה פה זה הצדיק? ואמר לו 

אצל כלל ישראל ולא מאמינים בזה אז נחשב 

כאפיקורסות, וכן היה כשפגש בו השר משה 

מונטיופרי בשנת תקצ"ח וביקש לו שיחתום לו על 

מכתב לצורך בנין ארץ ישראל "ברוח הזמן", וסירב 

  הרה"ק ואמר רוח הזמן זה אפיקורסות. 

  ומקדשי תיראו
של האווריטשער ושמעתי מגבאי בית המדרש 

בצפת, כי בא פעם בחלום וביקש להם להשגיח על 

קדושת המקום, ובזה הזכות שהשגיחו ע"כ ראו 

ישועות שונות שנושעו בפלאות, וזה דבר נורא 

שבא בחלום לבקש על קדושת הביהכנ"ס, 

והגבאים הספרדים דשם כבר מוחזקים ע"ז 

  בירושה להשגיח על קדושת המקום.

 סעדני ואושעה 

היה שבכל ראש חודש היה עורך סעודה  מנהגו

ובאו הרבה חסידים להשתתף בסעודה זו וחסיד 

אחד מאנשי שלומו ר' משה לייב שו"ב בטברי' 

היה מבשל לו בכל ר"ח דופן של בהמה לסעודת 

ר"ח ובהיותו גבור היה הולך רגלי מטברי' לצפת 

במשך כשש שעות, ואחר שנפטר נתראה בחלום 

סיפר לו מה שהיה עמו, הלילה לאחד מידידיו, ו

שכשנטלוהו לבי"ד של מעלה דנוהו שיימסר 

למלאכי חבלה למשך זמן מסויים, וכשהגיע ר"ח 

ביקש שרוצה הוא לקיים מנהגו ללכת אצל רבו 

הק', ולא נתנו לו ללכת, וכשטען לפניהם שמימיו 

לא החסיר סעודת ר"ח אצל רבו, ובדקו את דבריו, 

מים שמוכרחים וכשנוכחו שאכן כך הוא, פסקו בש

ליתן לו רשות ללכת, וכשביקש לצאת אמר 

להרה"ק שהמלאכים מחכים עליו בחוץ, ואמר לו 

שישאר עמו וכי מצוה עליך ללכת?, ואכן נשאר 

  אצלו. 

 חיבורו הק' 

פעם התבטא שקרא את שם הספר "בת עין", 

מפני שהכניס בהכתבים קדושת ארץ ישראל אשר 

ן הרה"ק הר"מ עינ"י ה' אלקיך בה תמיד, וכשעיי

מטשערנאביל בהכתבים אמר שלמעשה רוצה 

שיקראו את שם הספר תולדות אד"ם דכיון שאין 

לו להבת עין בנים ל"ע ועל כן יהיו דבריו 

תולדותיו ובשם אד"ם גם מרומז שמו של הר"מ 

בקרבו, וגם לנפשו יש חלק בהספר הזה כיון שהיה 

(מזמן הסתופפו בצל אצלו הבת עין לתלמיד חבר 

ואד"ם ר"ת א'ברהם ד'וב יו המאור עינים זצוק"ל) אב

מ'רדכי, אבל הבת עין אמר לו, שכבר החליט 

לקרוא את השם "בת עין" וכנ"ל משום שהכניס 

בהם קדושת א"י וגם מפני שמנינו של "בת עין" 

 ). 235הוא כמנינו של אברהם דוב בער" (

 בעל תפארת שלמה על חבורו 

מדרשו של  פעם אחת הגיע מוכר ספרים בבית

התפארת שלמה זי"ע ומכר את הספר בת עין 

וביקש הרבה מעות עבור הספר, ואיש אחד קנה 

הספר והראה זאת להתפארת שלמה, וביקש ממנו 

התפא"ש שילווה לו את הספר בת עין לזמן מה, 

וכשהגיע הזמן להחזיר הספר ביקשו התפא"ש 

שישאירו עוד קצת אצלו, וכשראה האיש האיך 

קק כ"כ להספר, אמר האיש שנותן התפא"ש משתו

לו את הספר במתנה, ושמח התפא"ש מאוד ע"ז 

(ולנ"א: ציוה למקורביו שנתן לו הספר, ואמר להאיש 

נסה נא  להביא יי"ש ומגדנות, ואחר ששתו אמר להם)

ליתן לי עכשיו אפי' אלף רובל על מנת שאמכור לך 

בחזרה הספר ולא אמכרנה, כי היה לי מזמן הרבה 

וע לזה הצדיק הבת עין, רק מפני שהוא חשק לנס

דרך רחוקה מכאן עד רוסלאנד ע"כ נמנע ממני 

ונשמתו של הבת עין היה "א פארצייטישע נשמה 

פון די גאר גרויסע מענטשין", וכן קרא את שמו של 

בנו בעל חסד לאברהם בשם אברהם דוב ע"ש הבת 

עין, ועוד אמר התפא"ש על הספר בת עין "דער 

  ארויס פון יעדע בלעטל". אמת זעט זיך 

כיון שכידוע לא הניח אחריו בנים ל"ע על כן 

מפני שלא הוריש כוחו ודרכו ע"י בניו, הורישו ע"י 

דברי תורתו שבספרו הקדוש, והספר מלא הארות 

והדרכות האיך לזכות ליראת ה' בלב אמת וכיצד 

לקנות מידות טובות ובפרט במידת הענוה ובשפלות 

  רוח. 

 הסתלקותו 

שנת תר"א הגיעה סאת היסורים של הישוב ב

בצפת לשיאה, כי בראשית השנה פרצה בה מגיפה 

נוראה שהפילה חללים רבים ובאותה תקופה נוראה 

זו בימי חייו האחרונים נתגלה רבינו כמגן ומציל 

לכל בני הישוב ונתקיים בו הכתוב כי מפני הרעה 

נאסף הצדיק, וכאהרן הכהן בשעתו עמד בין החיים 

ן המתים, והציל בחייו את העיר אשר עמד בה ובי

בפרץ במשך י' שנים ואשר הגין עליה עד נשימתו 

האחרונה, רבינו נחלה אז במחלה זו מחלת העיפוש 

ששלטה שם, והתאבק כמה ימים עם מר המות, עד 

שהגיע יום המר והנמהר י"ב כסליו שבו ביום נצחו 

האראלים את המצוקים ונשבה ארון האלקים, לפני 

פטירתו הבטיח לבני העיר כי הוא הקרבן האחרון 

ממגיפת הדבר ואחריו לא תהא עוד מגיפה בעיר 

הזאת, ובגויעתו יצאה נשמתו בטהרה והמגיפה אכן 

נעצרה, ומספרים זקני צפת שמי שהתעסק בקבורתו 

לא נגעה בו המחלה, משא"כ שאר האנשים שמתו 

הוצרכו אנשים אחרים, שגם נחלו במחלה זו 

 בהם. להתעסק 

קברו נכרה בבית החיים הישן דצפת במערה 

אשר בה ספונים הגה"ק הערבי נחל זצוק"ל והגה"ק 

 ר' ארי' לייב מוואלטישיסק זצ"ל.

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל

  

  בזה שמודה לה' בשמחה ממשיך עי"ז השפעות טובות
ונוכל לומר שהתורה הקדושה מורה לנו דרך האיך  .לחמו והוא יתן מעדני מלךלחמו והוא יתן מעדני מלךלחמו והוא יתן מעדני מלךלחמו והוא יתן מעדני מלךמאשר שמנה מאשר שמנה מאשר שמנה מאשר שמנה 

, ממלך מלכו של עולם לעולמות התחתונים להמתיק הדינים בשרשם בכדי להמשיך שפע וברכה

ולברך לבורא עולם  ד,ב עביטהוא להאמין באמונה שלמה שכל מה דעביד רחמנא ל רהנה העיקד

אפילו ח"ו כשהאדם הוא ו ,ש כשם שמברך על הטובהב"ה על הרעה בשמחה ובטוב לבב ממ

ב"ה על חיינו  ורא עולםמחוסר ממשאלות לבו אעפ"כ יהיה אשוריו ותהלותיו של אדם לב

המסורים בידך ועל נשמותינו הפקודות לך כמאמר הכתוב כל הנשמה תהלל יה ודרשו רז"ל  על 

אעפ"כ יאמין באמונה שלמה  ,אלות לבושואעפ"י שהוא מחוסר ממ ,כל נשימה ונשימה תהלל יה

ובזה האמונה והתהלה גורם  ,ממש שכלול בזה חסד ד' באתכסיא בכדי לברך על זה בשמחה

ויהיה כל  ,שיזל מים הוא החסד ממלך עולם מקור החסד לבאי עולם ,שנמתקו הדינין בשרשם

  .השפעות טובות ומעדני מלך באתגליא על כל העולם

גם לשון נשמה מורה  ,הוא אותיות נשמה ,לשון תהלהמאש"ר הוא  ,זהו מאשר שמנה לחמוו

עולם ב"ה על הנשמה המסורה בידו  היינו כשאדם הוא מהלל לבורא ,על לשון שממה ושממון

 ,אזי והוא יתן מעדני מלך ,אעפ"י שהוא שממה לחמו היינו שהוא מחוסר לחם וממשאלות לבו

 רצון. אמן כן יהי ,כל באי עולםן ולהשפיע מעדני מלך וכל השפעות טובות לתהיינו יכול לי

 בת עין פרשת ויחי                       
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  להולדת הבן 
  אשליט" אברהם יעקב שטייבערגער ה"חהר

  שליט"א אהרן מארקאוויטש ה"חהרחתן  -שליט"א משה יהודה בן הרה"ח 
  אשליט" אברהם זעליקאוויטש ה"חהר

  שליט"א פחס קעלערה"ח הרחתן  -שליט"א  שמעוןבן הרה"ח 
  אשליט" למה ווייסש "רהר

  שליט"א סאקסישראל אליעזר ה"ח הרחתן  -שליט"א אברהם מחם צבי בן הרה"ח       
  אשליט" שמעון עוזר סאקס "רהר

  שליט"א טובי' פעלדמאןה"ח הרחתן  -"א שליטיהודה ארי' בן הרה"ח 
  אשליט" שמואל יחיאל מיכל סימון "רהר

  שליט"א אשר זעליג פעלדמאןה"ח הרחתן  -שליט"א וסף צבי בן הרה"ח י
   סימא – אשליט" חיים האלצער "רהר

  שליט"א משה יוסף גורעליקה"ח הרחתן  -בימין שליט"א ישעי' בן הרה"ח 
* 

   תלהולדת הב
  אשליט"יצחק פיש משה  ה"חהר

  מלמד תשב"ר בת"ת דמוסדותיו הק'
  מרדכי יצחק ליכטשטיין שליט"אה"ח הרחתן  - אברהם יודא שליט"אבן הרה"ח 

  אשליט" יצחק יעקב וואלעס "רהר
  שליט"א שלמה זלמן עררייךה"ח הרחתן  -שליט"א  אהרןבן הרה"ח 

  אשליט" מחם מעדל פעלדמאן "רהר
  שליט"א אברהם מחם צבי ווייסה"ח הרחתן  -שליט"א  טובי'בן הרה"ח 

  אשליט"אברהם יצחק סטאריק  "רהר
  ה"ח מאיר צבי היימליך שליט"אהרחתן  -בן הרה"ח דוד שליט"א 

  אשליט"שמעון פפהיים  "רהר
  ה"ח אשר זעליג מרגליות שליט"אהרחתן  -בן הרה"ג אברהם צבי שליט"א 

  אשליט"ישראל פאמפ  "רהר
  ה"ח בימין מארקאוויטש שליט"אהרחתן  - ליט"א בן הרה"ח שאול דוד ש

  אשליט"אהרן היימליך  "רהר
  ה"ח שלמה שמעי' קרישבסקי שליט"אהרחתן  -בן הרה"ח מאיר צבי שליט"א 

  אשליט"אברהם שמואל דייטש  "רהר
  ה"ח שמעון צבי שטייבערגער שליט"אהרחתן  - בן הרה"ח יואל שליט"א 

  אשליט"יצחק פעלדמאן  "רהר
  ה"ח בימין מארקאוויטש שליט"אהרחתן  -ח חום שליט"א בן הרה"

* 

   תבבן והלהולדת ה
  קרית יואל – אשליט"חיים קטיא  "רהר

  ה"ג תן דוב שווארץ שליט"אהרחתן  -בן הרה"ח מאיר לייב שליט"א 
* 

 אירוסי צאצאיהםל

 וויליאמסבורג – אשליט" אהרן בלוםהרה"ח 

   מוסדותיו הק'חבר ועד קרן מלמדים ד

  ישעי' אלטמאן ז"ל חחתן הרה" -  משה ז"לבן הרה"ח 
  הבן עב"ג  אירוסיל

  בארא פארק – אשליט" יצחק מילווארעםהרה"ח  בת
  מרדכי ארי' רויז שליט"א חחתן הרה" - שלמה מאיר שליט"אבן הרה"ח 

*  

  להכנס הבן לעוה"ת והמצוות
  אשליט" אהרן דוד וואלעס ה"חהר  

  שליט"א יהושע אשר ראביאוויטש צחתן הרה" - שה ז"למבן הרה"ח   

  אשליט" דוד ווייס ה"חהר
  קדיש אייזער ז"ליוסף חתן הרה"ח  -שליט"א יהושע בן הרה"ח   

  אשליט"שמעון דוב אייזער  "רהר
  אהרן וואלעס שליט"אחתן הרה"ח  - יוסף קדיש ז"לבן הרה"ח   

  אשליט" משה אייהורן ה"חהר
  שליט"א הרן ליכטשטייןארה"ח חתן ה - שלמה ברוך ז"לבן הרה"ח   

* 

 לאירוסי הבת

 מאסי – אשליט" לעפלער יעקב חהרה"

  שליט"א ישעי' בילער חחתן הרה" - מחם ז"לבן הרה"ח 
  בןעב"ג  תהב אירוסיל

  בארא פארק – אשליט" פליישמאןמשה אליקים  ה"חהר
*  

 מאסי – אשליט" יואל לעפלער חהרה"

  למה בראווער שליט"אש חחתן הרה" - מחם ז"לבן הרה"ח 
  בןעב"ג  תהב אירוסיל

  מאסי – אשליט" יואל פרייד ה"חהר
  שלמה גאלדעבערג שליט"א חחתן הרה" - אברהם יושע שליט"אבן הרה"ח 

*  

 לנשואי צאצאיהם
 אשליט" אליעזר סאמעטהרה"ח 

  יקותיאל סאמעט שליט"א חחתן הרה" - אהרן שליט"א גבן הרה"
  לשואי הבן עב"ג בת

  אשליט" שמואל קרויס הרה"ח

  שליט"א מרדכי בלום חחתן הרה" - שליט"איוסף יחזקאל בן הרה"ח 
*  

 אשליט" יהושע יואל ראזבערג חהרה"

  שד"ר אמן דמוסדותיו הק'

  שליט"א רפאל לויפער חחתן הרה" - שליט"א אהרן יוסףבן הרה"ח 
  לשואי הבן עב"ג בת

  אשליט" אברהם יעקב אליעזר שישאהרה"ח 
  ומהל ארגון טוב וחסד וארגון ביו מוסדותיו הק'עד קרן מלמדים דחבר ו

  פערל שליט"אאהרן  חחתן הרה" - שליט"א אהרןבן הרה"ח 
*  

 אשליט" ישראל זאב סאמעטהרה"ח 

  שליט"א מתתיהו קלפהולץ חחתן הרה" - שליט"א פיחסבן הרה"ח 
  לשואי הבן עב"ג בת

  אשליט" קרויס שמואל חיים צביהרה"ח 
  שליט"א אהרן גולדמאן חחתן הרה" - שליט"אפרים פישל אהרה"ח  בן

*  

  קרית יואל –א שליט" ישראל קעלערהרה"ח 

  חתן הרה"ח טובי' פעקעטע שליט"א  -בן הרה"ח פחס שליט"א 
  קרית יואל -א שליט"יואל פאלקאוויטש הרה"ח עב"ג בן לשואי הבת 

  אבאוויטש שליט"אחתן הרה"ח משה יאק - בן הרה"ח קלמן מדל שליט"א 
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  שליט"א אליעזר סאמעט "חהרה

  השמחה במעוו בשואי בו שיחי'לרגל 

חת ממ ומכל יוצ"ח ויה"ר שירווה רוב  

 

  שליט"א שמואל קרויס "חהרה

  השמחה במעוו בשואי בתו תחי'לרגל 

חת ממ ומכל יוצ"ח היה"ר שירווה רוב  

  שליט"א יהושע יואל ראזבערג "חהרה

  השמחה במעוו בשואי בו שיחי' לרגל

חת ממ ומכל יוצ"ח ויה"ר שירווה רוב  

 

 

  שליט"א יעקב אליעזר שישא "חהרה

  השמחה במעוו בשואי בתו תחי'לרגל 

חת ממ ומכל יוצ"ח היה"ר שירווה רוב  

 

  שליט"א אברהם יעקב שטייבערגער הרה"ח

  בו שיחי'הולדת השמחה במעוו בלרגל 

חת ממ ומכל יוצ"ח ויה"ר שירווה רוב  

 ברסלב רח' מאה שעריםבת"ת  שלום זכרה

  שליט"א שמעון דוב אייזער "חהרה

   י"ו מחם מעדלהכס בו כמר לרגל 

  לעול התורה והמצוות
   רביעיביום תתקיים הבר מצוה 

 'חיוך ירושליםבאולם '
  בית שמשהכרמים באולם רביעי החתוה תתקיים ביום 

 כל חצי שעה  4:30  משעה שבטי ישראל 'הסעה מרח

  באולם עסטרייכער בית שמש שיהחתוה תתקיים ביום 
 9:00 - 8:30  בשעה שבטי ישראל 'הסעה מרח


	פרשת ויצא

