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ובמדרש  ג(,  קיד,  )תהילים  וינס  ראה  הים 
תנחומא )פרשת נשא ל( מה ראה, ארונו של 
לו  גרם  מה  להבין  יש  ולכאורה  ראה,  יוסף 
של  ארונו  את  בראותו  ולהיקרע  לנוס  לים 

יוסף.
דברי  את  זי"ע  ז"ל  אאמו"ר  מרן  כ"ק  וביאר 
המדרש, על פי מה דאיתא ב'פרשת דרכים' 
במדרש  ז"ל  אמרם  על  הראשון(,  )בדרוש 
)בראשית  הכתוב  על  ז(  כד,  בראשית  )רבה 
אל  רעה  דיבתם  את  יוסף  'ויבא  ב(  לז, 
אביהם', מה אמר, רבי מאיר אומר חשודים 
הם בניך על אבר מן החי, ע"כ, והקשה שם 

היתכן לחשוד כזאת על בני יעקב.
ומבאר ה'פרשת דרכים' שראה אותם חותכים 
בשר ממפרכסת מבית השחיטה קודם שתצא 
נפשה, ודבר זה אסור לבני נח כי עדיין היא 
הותרה  שכבר  כיון  מותר  לישראל  אך  חיה, 
בדין  אחיו  עם  חלוק  יוסף  והיה  בשחיטה, 
ואילך  סברו שכיון שמאברהם  זה, השבטים 
שלא  הגם  התורה  כל  עליהם  קיבלו  כבר 
ניתנה, כבר יצאו מכלל בן נח בין להקל ובין 
להחמיר, ויוסף היה סבור שקודם מתן תורה 
יש להם דין בן נח, ואם כן להקל אין בידם, 
רק להחמיר, על כן היה אומר שזה אבר מן 

החי.
שישראל  סובר  היה  שיוסף  מדבריו,  היוצא 
ועל  נח,  בני  דין  להן  יש  תורה  מתן  קודם 
דכשהיו  ז"ל,  אאמו"ר  מרן  כ"ק  ביאר  זה  פי 
הקב"ה,  לפני  הס"מ  קטרג  סוף  בים  ישראל 
דהללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז, כדאיתא 
בילקוט  וכן  ז.  כא,  רבה  )שמות  במדרש 
ישראל  שיצאו  בשעה  רלד(  בשלח  שמעוני 
אותן,  לקטרג  המלאך  ס"מ  עמד  ממצרים, 
אמר לפני הקב"ה רבונו של עולם עד עכשיו 
היו אלו עובדים עבודת כוכבים, ואתה קורע 

להם את הים, ע"כ. 
והנה מה שקטרג על ישראל שעבדו ע"ז היינו 
על  גם  מוזהר  וישראל  בשיתוף,  שעבדוה 

שיתוף, עד שראה ארונו של יוסף ונסתם פי 
המקטרג, משום דיוסף סבר שהיה להם לבני 
ישראל קודם מתן תורה דין בן נח, ובני נח לא 
ב,  )בכורות  בתוס'  כדאיתא  כך,  על  הוזהרו 
ב ד"ה שמא(, וכיון דמה שבני ישראל עבדו 
ע"ז במצרים, היה זה רק בשיתוף, וכיון שלא 
הוזהרו על כך כדין בני נח, על ידי זה נסתם 

פי המקטרג ונקרע להם הים, עכתדה"ק. 

'ייהרג ואל יעבור' אינו בבן נח

ובאופן אחר יתבארו דברי המדרש תנחומא 
יוסף  של  ארונו  ראה,  מה  ל(  נשא  )פרשת 
ראה, על פי דברי בעל ה'פרשת דרכים' הנ"ל, 
שיוסף לשיטתו דישראל קודם מתן תורה יש 
להם דין כבן נח, והנה איתא במדרש )ילקוט 
לפניו  ואמר  ס"מ  שירד  רלד(  יד,  שמעוני 
ריבונו של עולם לא עבדו ישראל עבודה זרה 
במצרים? ואתה עושה להם נסים. מיד השיב 
לו הקב"ה שוטה שבעולם וכי לדעתם עבדוה 
ומתוך  מתוך שעבוד  אלא  עבדוה  לא  והלא 
ואונס  כמזיד  שוגג  דן  ואתה  דעת,  טירוף 

כרצון, ע"כ.
מצווים  ישראל  בני  שהרי  קשה  ולכאורה 
גם  והיינו  דע"ז,  בחטא  יעבור  ואל  ביהרג 
התורה  יסודי  הלכות  )רמב"ם  גמור  באונס 
שעבדוה  זאת  היא  תשובה  ומה  ה(,  פרק 
דרכים'  ה'פרשת  דברי  לפי  אך  באונס, 
שיוסף היה סבור שיש להם דין בני נח יובן 
ביהרג  כלל  מצווה  אינו  נח  בן  דהרי  שפיר, 
עצמו  שמוסר  נח  בן  ואדרבה  יעבור,  ואל 
על קידוש ה' מתחייב בלאו ד'אך את דמכם 
כן  ואם  יט(,  יח,  )בראשית  וגו''  לנפשותיכם 
שפיר השיבו השם יתברך שבני ישראל עבדו 

באונס, ותבטל הטענה של הללו והללו.
תנחומא,  המדרש  בדברי  הכוונה  י"ל  ובזה 
מה ראה, ארונו של יוסף ראה, והיינו שיוסף 
ואם  וכנ"ל,  נח  בן  דין  להם  שיש  סובר  היה 
כן כיון שעבדו ע"ז באונס אין לדונם על כך, 

ויוסר הקטרוג של הללו והללו. 

הנזהר בכבוד חברו זוכה לנס

מה  תנחומא,  המדרש  דברי  לבאר  יש  עוד 
ראה ארונו של יוסף ראה, בהקדם מה דאיתא 
במדרש )בראשית רבא, פ"ד, ח( על הפסוק 
'וישנאו אותו', רבי שמעון  לז, ד(  )בראשית 
לכו  עזריה,  בן  אלעזר  רבי  בשם  לקיש  בן 
וראו מפעלות אלקים )תהלים סו, ה( וכתיב 
שנאו  למה  ליבשה,  ים  הפך  ו(  )סו,  בתריה 
אותו כדי שיקרע הים לפניהם, ע"כ. ולכאורה 
אותו  וישנאו  ענין  מה  פליאה,  מדרש  הוא 

לקריעת הים לפניהם.
והנה איתא בירושלמי )דמאי פ"א ה"ג, דף ד, 
א.( רבי פנחס בן יאיר הוה אזל לבית וועד, 
הוה גיניי גביר אמר ליה, גיניי, מה את מנע 
אמרו  ועבר  קומוי  ופליג  וועדא  בית  מן  לי 
ליה תלמידיו, יכלין אנן עברין, אמר לון, מאן 
דידע בנפשיה דלא אקיל לבר נש מן ישראל 

מן יומי יעבור, ע"כ. 
)רבי פנחס בן יאיר הלך לבית הוועד, בהגיעו 
לנהר גינאי עלה הנהר על גדותיו ולא יכול 
היה להמשיך בדרכו, אמר לו וכי אתה תמנע 
ונחלק  הוועד,  לבית  מלילך  אותי  ותעכב 
גם  יכולין  תלמידיו,  לו  שאלו  ועבר,  לפניו 
בנפשו  שיודע  מי  להם,  אמר  לעבור,  אנחנו 
שלא ביזה לבר ישראל מימיו, הוא יעבור ולא 

יינזק, ואם לאו לא יעבור(. 
להלבין  לא  שמקפיד  דמי  מהירושלמי  וחזינן 
והנה  הנהר.  לו  שיבקע  לנס  זוכה  חבירו  פני 
מדה זאת למסור נפשו כדי שלא יתבייש בר 
במדרש  כדאיתא  יוסף,  אצל  מצינו  ישראל, 
תנחומא )ויגש פרק ה( על הכתוב )בראשית 
מה, א( 'ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים 
עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד 

איש אתו בהתוודע יוסף אל אחיו'.
אמר רבי שמואל בר נחמן, לסכנה גדולה ירד 
שאם  לאחיו(,  שהתגלה  שעה  )באותה  יוסף 
הרגוהו אחיו, אין בריה בעולם מכירו, ולמה 
אמר  כך  אלא  מעלי,  איש  כל  הוציאו  אמר 
את  אבייש  ולא  שאיהרג  מוטב  בליבו,  יוסף 
דכדי שלא  והיינו,  ע"כ.  בפני המצרים,  אחי 

מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"אאמרי קודש
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שאחיו  ורואין  עליו,  נצבים  המצרים  יהיו 
מתביישין, ושומעין חרפתן בהתוועדו להם, 
ציווה להוציא כל איש מעליו, והגם שהסתכן 
להורגו,  יכולין  היו  עמו  איש  דכשאין  בכך, 
אף על פי כן נוח היה לו ליוסף להיהרג, והיה 

מוכן למסור נפשו על כך.
וזה ביאור המדרש מה ראה, ארונו של יוסף 
ראה, דכיון שראה הים ארונו של יוסף, שהוא 
חס על כבוד אחיו ונזהר מלביישם, דין הוא 

שיקרע הים בעבורו, וכדברי הירושלמי.
פליאה  דברי המדרש  גם  יבוארו  זה  וביסוד 
הים  שיקרע  כדי  אותו  שנאו  'למה  הנ"ל, 
בשנאתם  יוסף  של  שאחיו  והיינו,  לפניהם', 
ידי זה שיתגלגל  והתנכרותם אליו גרמו על 
הדבר ויימכר למצרים, ושם תזדמן לו הזכות 
למסור את נפשו כדי שלא יתביישו ברבים, 
בפניהם  שייקרע  ישראל  בני  יזכו  זו  ובזכות 

ים סוף. 

באים ורכוש מצרים בידם

דברי  גם  יבוארו  הירושלמי  דברי  פי  ועל 
וינס  ראה  הים  נב(,  )אות  פליאה  המדרש 
באים  ישראל  ראה,  מה  ג(,  קיד,  )תהילים 

ורכוש מצרים בידם.

ויתבאר, על פי אמרם ז"ל, דאחר שציוה השם 
'וישאלו  במצרים   ישראל  בני  את  יתברך 
איש מעם רעהו ואשה מעם רעותה כלי כסף 
זה  ציווי  גילו  לא  ב(,  יא,  )שמות  זהב'  וכלי 
למצריים, הגם שבפועל לא שאלו רק כעבור 
רבה  )ויקרא  במדרש  וכדאיתא  חודש,  י"ב 
לב, ה( רב הונא אמר בשם בר קפרא בשביל 
ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים, ואחד מהם 
שלא אמרו לשון הרע, שנאמר 'דבר נא באזני 
העם' )שמות יא, ב(, אתה מוצא שהיה הדבר 
ולא  חודש  י"ב  כל  אצלן  מופקד  ]הציווי[ 

הלשין אחד על חבירו.

ולכאורה יש להבין מה הרבותא בזה, ולאיזה 
המצריים  של  אזנם  לגלות  צריכים  היו  ענין 
השם  דכשציום  המפרשים,  וביארו  מזה, 
שם  היו  מהמצריים,  כלים  שישאלו  יתברך 
ומתן,  משא  בטיב  מבינים  אנשים  בוודאי 
והם שאלו מהמצריים כלים חשובים ויקרים, 
צרה  עינם  להיות  אדם  בני  של  דרכם  והנה 
הצלחתם  על  בהם  ויקנאו  אחרים,  בשל 
לשאול מהמצריים כלים יקרים, ואפשר שעל 
ידי קנאתם יבקשו למנוע זאת מהם, על ידי 
שיגלו סודם למצריים לאמור שעל פי ציווי 
השם יתברך עשו זאת, ו'שאלה' זו לא תחזור 

המצריים  ימנעו  ועי"ז  למצריים,  לעולם 
להשאילם עוד, ומעתה יבצר זאת מהם.

 ]והגם שאם היו מגלים להם הסוד כבר לא 
היו משאילים גם להם, לא היה איכפת להם 
לי  'גם  כו(  ג,  א  )מלכים  בבחינת  זאת,  על 
לדבר  המדרש  בא  ולזה  יהיה'[,  לא  לך  גם 
כזאת  היתה  שלא  ולומר  ישראל  של  בשבחם 
בישראל, אלא נהגו כולם בטובת עין ובמידות 
הי"ב  ובכל  באחיו,  איש  קנאו  ולא  טובות, 
דבר  המצריים  של  לאזנם  נשמע  לא  חודש 

מיניה ומקצתיה, עכ"ד.
היוצא לנו מכל זאת שבני ישראל לא הרעו ולא 
ביזו איש את רעהו והתנהגו בטוב עין ובמידות 
שעמדה  היא  זו  זכות  והנה  וישרות,  טובות 
וכדברי  הים,  להם  שיבקע  לישראל  להם 
לבייש  ושלא  מלהרע  דהנזהר  הירושלמי, 
לבר ישראל זוכה לבקיעת הנהר, וזהו ביאור 
המדרש 'מה ראה' – מה זכות ראה בהם הים 
שיבקע לפניהם, 'ישראל באים ורכוש מצרים 
בידם' – דהרכוש מצרים שבידם ממנו ראיה 
רעה  לרעיהם  עשו  שלא  יושר,  לאורחותם 
וחרפה לא נשאו עליהם להלשין עליהם לבל 
ישאילום, אלא כל ישראל יצאו ורכוש מצרים 
בידם, ואם כן ראויים הם שיבקע הים לפניהם.

 רעוא דרעוין וסעודת פירות לכבוד חמשה עשר בשבט
פרשת בשלח, בני ברק, תשע”ג

פי  לפני  ויחנו  וישובו  ישראל  בני  אל  דבר 
צפן  בעל  לפני  הים  ובין  מגדל  בין  החירות, 

נכחו תחנו על הים )שמות יד, ב(. 

לבאר  בקדשו  דיבר  ז”ל  אאמו”ר  מרן  כ”ק 
ז(  כא,  רבה  )שמות  המדרש  פי  על  הפסוק 
שקודם קריעת הים היה קטרוג על ישראל, 
לבטל  וכדי  וכו’,  והללו  ע”ז  עובדי  הללו 
הקטרוג היו ישראל צריכים לשוב בתשובה 

על חטא זה. 

דמי  היכי  ב(  פו,  )יומא  בגמרא  אמרו  והנה 
בעל תשובה - באותו מקום, והיינו שעל השב 
ושם  שחטא,  מקום  באותו  להיות  בתשובה 
באותו  שוב  להיכשל  ולא  להתגבר  דייקא 
עוון שנכשל בו. וזהו שאומר הפסוק ‘דבר אל 
בני ישראל וישובו’, מלשון תשובה, שעל כן 
‘לפני פי החירות לפני בעל  הוליכם הקב”ה 
היראות  מכל  שנשתייר  הע”ז  שהוא  צפון’, 
וע”ז שלהם )מכילתא( כדי שתהיה תשובתם 

באותו מקום ובאותה ע”ז, עכד”ק.

וכבר מתאמרא כעין זה בשם הרה”ק מהר”ש 
מבעלזא )ערוגת הבשם, לאמ”ק( על הפסוק 
)יג, יז( ‘ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים 
ונוח לשוב באותו  ופי’ רש”י  הוא’,  כי קרוב 
שירצו  יתכן  דאיך  והקשה  למצרים,  הדרך 
רבים  נסים  ראותם  אחרי  לחזור  ישראל  בני 
כ”כ, ומה גם שהם בעצמם השתוקקו לצאת 
משם ואיך יבקשו לחזור עוד, ותו יש לדייק 
מהו הלשון ‘ונוח לשוב’  ומדוע לא כתב ‘ונוח 

לחזור’.

וביאר המהר”ש על פי היסוד האמור, דהנה 
אשה  באותה  תשובה  דמי  היכי  חז”ל  אמרו 
כשיצאו  והנה  מקום,  באותו  פרק  באותו 
והיה  לתשובה,  התעוררו  ממצרים  ישראל 
שתהיה  כדי  למצרים  לחזור  שירצו  חשש 
מקום  באותו  ובשלימות  כראוי  תשובתם 
העם  את  אלוקים  ויסב  לכן  שחטאו,  ממש 
וגו’. וזהו שדקדק רש”י בלשונו ונוח לשוב, 
התשובה  תהיה  מצרים  שבארץ  דהיינו 

בשלמות יותר, עכד”ק.

למה נמנע מהם תשובה עילאה

וצריך  יש להבין  עדיין  זאת  כל  והנה לאחר 
לישראל  ניתן להם  לא  א. אמאי  לתת טעם, 
הטובה  מחשבתם  לפועל  להוציא  באמת 
כראוי  תשובתם  שתהא  כדי  מצרימה  לשוב 
ולמה  ע”ז,  ובאותה  מקום  באותו  וכנכון, 
נמנע מהם להגיע לתשובה עילאה זו, לתקן 
נשמתם אחת ולתמיד מכל סיג ופגם של ע”ז. 

יש לדקדק בלישנא דקרא בשני פסוקים  ב. 
אלו, ‘ויהי בשלח פרעה את העם וגו’, פן ינחם 
העם, ויסב אלוקים את העם וכו’, וחמושים 
דהנה  מצרים’,  מארץ  ישראל  בני  עלו 
בתחילה קורא הכתוב לישראל שלוש פעמים 
בתואר עם, ומאי שנא דלבסוף גבי ‘וחמושים 
ולא  ישראל’  ‘בני  בשם  הכתוב  קראם  עלו’ 

אמר ‘וחמושים עלו העם ממצרים’. 

זה  עניין  נזכר  מדוע  בספרים  הקשו  כבר  ג. 
ד’וחמושים עלו בני ישראל’ בפסוק זה, דהא 
‘ויסב  הפסוק  לתחילת  שייך  אינו  לכאורה 
אלקים את העם דרך המדבר ים סוף’ שכאן 
לאחר  ישראל  בני  של  בדרכם  כבר  מדובר 
לכתוב  ראוי  היה  ויותר  ממצרים,  צאתם 
היכן  בא  בפרשת  לעיל  חמושים  שיצאו 

שנכתב כל סדר יציאתן ממצרים.

להסמיך רימון לארץ זית שמן 

קדשו  דברי  בהקדם  הדקדוקים  כל  ויבוארו 
של הרה”ק מהר”א מבעלזא זי”ע )לקט אמ”ק 
על  זי”ע  המהרי”ד  הרה”ק  אביו  בשם  עקב( 
הפסוק )דברים ח, ח( ארץ חיטה ושעורה וגפן 
ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש, ואמרו ז”ל 
)ברכות מא, ב( כל המוקדם בפסוק זה קודם 
לברכה, ומבואר שם בגמרא דלפי כך תמרים 
קודמים לברכה מתאנים, משום שהתמר שני 

לארץ בתרא והתאנה רביעית לארץ קמא. 

ולכאורה קשה למה באמת חילקן הכתוב לב’ 
סדרים, ארץ חיטה וגו’, ארץ זית שמן ודבש, 
והלא לכאורה היה ניחא יותר אם היה כתוב 
‘ארץ’ אחת בתחילת הפסוק ואחריו היו  רק 
כתובים כל שבעת המינים לפי סדר הקדימה, 
ודבש  שמן  וזית  וגפן  ושעורה  חיטה  ארץ 
ותאנה ורמון, ולא היה צריך להוסיף ולכתוב 

ארץ בתרא כלל שנדע ממנו שהתמר קודם.
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דווקא  הכתוב  נקט  דלכך  המהר”א  וביאר 
כדי  ‘ארץ’,  ושנה פעמיים תיבת  זה,  בסדר 
ע”ד  והוא  שמן,  זית  לארץ  רימון  להסמיך 
כדאיתא  על תשובה  רומז  רימון  כי  הרמז, 
בשיר  הפסוק  על  י(  לב,  )בר”ר  במדרש 
השירים )ד, ג( כפלח הרמון רקתך, הריקין 
שמן  וזית  כרימון,  תשובות  רצוף  שבכם 
רומז לחכמת התורה כמאה”כ )משלי ו, כג( 

כי נר מצוה ותורה אור. 

מי  שאפילו  בסמיכותן  לרמז  הכתוב  ובא 
יכול  רימון,  בבחינת  לתשובה  זקוק  שהוא 
בכוח  לבוראו  ולהתקרב  ולשוב  הכול  לתקן 
לימוד התורה הקדושה, ועל כן נסמך רימון 
שהוא תשובה לארץ זית שמן הרומז לתורה, 

עכד”ק.

כנגד חמשה חומשי תורה

ב’ישמח משה’ הביא דברי הירושלמי )מסכת 
הטורים’  ב’בעל  הוא  וכן  ה”ד(  פ”ו  שבת 
מזוינים  שהיו  עלו’,  ‘וחמושים  הפסוק  על 
חרב,  בפסוק,  הנזכרים  זיינין  מיני  בחמשה 
ומביא  יד,  ומקל  וחצים,  ותריס,  וחנית, 
כלים אלו  בנימין’ שחמישה  ‘עיר  בשם ספר 
שנטלו עמם היו מכוונים כנגד חמשה חומשי 
תורה, וז”ל, דרצה לומר לפי שלא היה הכלי 
פועל  לו  עשו  בידם,  התורה  שהיא  אומנות 

דמיוני והועיל להם שבזה עלו, עכ"ל.

כי  העניין  עומק  משה’  ה’ישמח  ומבאר 
בידם  עדיין  היו  לא  ממצרים  ישראל  בצאת 
ומצלא  המגנא  התורה  שהיא  האומנות  כלי 
היה  כן  ואם  הרע,  היצר  נגד  תבלין  שהיא 
עולה להם מלחמת היצר בקושי גדול, ולכך 
נטלו עמם הנך חמשה כלי זיין כנגד החמשה 
דוגמת  דמיוני  פועל  שהיו  תורה,  חומשי 
גדול  דבר  הוא  דמיוני  שהפועל  התורה, 
שנעשה בהמקור שממנו לוקח הדמיון, והיינו 
‘וחמושים עלו’ שבכוח זה עלו ויצאו ממצרים.

התורה נקראה ים סוף

כל  היטב  יתבארו  ההקדמות  אלו  ולפי 
לחזור  ה’  הניחם  דלא  הא  א.  הדקדוקים. 
החטא  במקום  תשובה  לעשות  מצרימה 
ממש, זהו משום שכבר לא היו זקוקים לכך, 
יכול  כי כבר נתאזרו בכוח התורה שבכוחה 
אדם לתקן כל פגמיו וחטאיו גם מבלי לשוב 
למקום החטא גופא, כי התורה הקדושה יש 
בה כוח תשובה בפני עצמו, וכדברי המהר”א 
הנ”ל, וע”כ לא היה להם סיבה לחזור לזוהמת 

מצרים.  
עם  הכתוב  להם  קרא  דבתחילה  והא  ב. 
בסתמא, ולאחר מכן כתיב ‘וחמושים עלו בני 
זהו משום  יותר,  נעלה  ישראל’ שהוא תואר 
התורה  ידי  על  ‘וחמושים’,  ע”י  שדווקא 
מגדר  יצאו  תורה,  חומשי  בחמשה  הרמוזה 
עם ככל העמים והתעלו לדרגת ‘בני ישראל’. 

אלוקים  ‘ויסב  בין  השייכות  שפיר  ומובן  ג. 
עלו  ‘וחמושים  לבין  סוף’  ים  המדבר  דרך 
בני ישראל’ הכתובים בזה אחר זה, דאכן הא 
דרך  הקב”ה  אותם  הסב  מדוע  תליא,  בהא 
לתקן  מצרימה  לשוב  מהם  ומנע  המדבר 
עלו  שחמושים  משום  זה  החטא,  במקום 
וכבר היה בהם כוח התורה לעשות תשובה 

בכוחה.

ואם תאמר מנין היה להם כוח התורה והרי 
בנימין’  ה’עיר  כדברי  זהו  ניתנה,  לא  עדיין 
הנ”ל שאמנם תורה עצמה לא הייתה בידם, 
להתקרב  וסגולתה  התורה  כוח  את  אבל 
ולשוב להשי”ת כבר היה להם על ידי חמשת 
כלי הזיין שנטלו עמם כנגד ה’ חומשי תורה, 
לתקן  היו  יכולים  כבר  כשלעצמו  זה  ובכוח 
לשוב  מבלי  שהם  מקום  בכל  מעשיהם 

מצרימה.

על  בפרשתן  אלימלך’  ב’נועם  איתא  וכן 
סוף’,  ים  המדבר  דרך  אלקים  ‘ויסב  הפסוק 
ים  שנקרא  התורה  ידי  על  פירוש  סוף  דים 
תורה,  אלא  ים  אין  במד’  )כאמרז”ל  סוף, 
כוח  והיינו  ע”כ,  ים’(  מני  ‘ורחבה  שנאמר 
התורה המדמה הנ”ל שהיה להם ע”י החמשה 
ממצרים  ביציאתם  עמם  שנטלו  זיינין  כלי 

ולפני מתן תורה.

תשובה מעולה במקומה

והשתא לפי מהלך זה יתבארו הפסוקים על 
את  פרעה  בשלח  ‘ויהי  היטב,  הדק  הסדר 
פלשתים,  ארץ  דרך  אלוקים  נחם  ולא  העם 
כי קרוב הוא’, וכלשון רש”י ‘ונוח לשוב’, ‘כי 
ינחם העם ושבו מצרימה’,  פן  אמר אלוקים 
למצרים  לחזור  ישראל  יבקשו  שמא  היינו 
כדי שתהא תשובתם בשלימות, באותו מקום 

ממש. 

ועל כן ‘ויסב אלוקים את העם דרך המדבר 
ים סוף’, רמז לכוח התורה הקרויה ים סוף, 
דבזכות כוח זה שהיה בידם לא נזקקו לשוב 
הועילה  התורה  כי  במצרים,  החטא  ולתקן 
שהם,  מקום  בכל  מעשיהם  לתקן  להם 

כתשובה מעולה במקומה. 

מתן  לפני  התורה  כוח  להם  היה  איך  וא”ת 
‘וחמושים’ הם  תורה, על זה ממשיך הכתוב 
החמשה כלי זיין שנטלו עמם כנגד החמשה 
להם  והיה  נתעורר  ידם  שעל  תורה,  חומשי 
כדברי  התורה  כוח  דוגמת  דמיוני  פועל 
ישראל’  בני  ‘עלו  זה  ידי  על  בנימין’,  ה’עיר 
בכוח התורה עלו ונתעלו מבחינת עם גרידא 

למדרגת ‘בני ישראל’.

דברים חוצבים להבות אש
 מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
על ההתרחקות והשמירה מפגעי הטכנולוגיה

מתריעין על חיה רעה מפני שהיא מכה מהלכת

ייחד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א את דברות  בשולחן הטהור חמשה עשר בשבט תשע"ו 
קדשו להרס החינוכי שזורעים המכשירים הטכנולוגיים ]פלאפונים המחוברים לתוכניות 
גלישה ר"ל או מחשבים שלא חסומים מאינטרנט, וגם כאלה הנקראים 'כשרים' במרכאות[. 

ואלו ד"ק על פי דברי הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע: "אפשר לומר רמז למנהגן של 
ישראל, על מה שבחמשה עשר בשבט שהוא ראש השנה לאילנות, עושים זכר באכילת 
פירותיהם כדי שיתפללו עליהם, ובעצרת שנידונים על הפירות – כתב המג"א )סי' תצד( 
פירות האילן.  נידונו על  לזכר שבעצרת  ובבתים,  אילנות בבית הכנסת  נוהגין להעמיד 
ובט"ו  בפירות,  זכר  יעשו  נידונם  שהפירות  שבעצרת  להיפך  נותנת  הסברא  ולכאורה 

בשבט באילנות.

"אולם רמז גדול יש בזה, דכשהאבות נידונים בבית דין של מעלה, מסתכלים גם במעשה 
הבנים לראות איך נתחנכו על ידם, ואם העמידו זרע בירך גידולי קודש לתורת ה' ועבודתו, 
ובערך זה דנים אותם, וכשהבנים נידונים מסתכלים במעשה אבותיהם, ובערך זה המה 
נידונים, כמו כן כתב השל"ה הקדוש על הפסוק וזכרתי את בריתי יעקב, עיין שם, ועל כן 
בט"ו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות עושים זכר בפירות, וברא מזכה אבא, ועל ידי זה 

נפקדים האילנות לטובה, ובעצרת מתפללים על הפירות על ידי זכירת האילנות, והבן".

והוסיף על זה כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בשלחן הטהור, ושב שנית לבארה בקו"פ, שכיון 
לראות  צריכים  האבות  כן  על  אבותיהם,  מעשי  לפי  נידונים  הבנים  הם  האילן  שפירות 
שמעשיהם לא יהיו נוגדים את ערכי חינוך הבנים, וכן הורים המחזיקים ברשותם מכשירים 
טכנולוגיים שאינם על פי התורה הם פוגמים ר"ל בחינוך בניהם, וכאשר יתייצבו בפני בית 
דין של מעלה למסור דין וחשבון על מעשיהם, לא יהא בידם שום תירוץ והצטדקות על 

השאלה מה עשו עם חינוך הבנים. ושום מליצת זכות לא תעמוד להם לנגד מעשיהם
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דיבורים, שיחות, אמרים מרבותינו הק' בנאות דש”א

הרב שמעון טיקוצקי

א  רבינו ה’ברכת משה’ זי”ע התבטא פעם על הרה”ח רבי משה וואלדמאן בזה”ל: “ר’ משה איז א איש אמת”, ובהקשר לכך סיפר פעם רבינו ה’ברכת משה’, וכן 
סיפר הגרש”א וובר: בין המתפללים בבית מדרשו רביה”ק הרדצ”ש זי”ע היו שני יהודים, הרה”ח ר’ משה וואלדמן ויהודי נוסף, שהיה אצלם דבר והיפוכו, ר’ 
משה כשהיה מדבר עם אנשים שיחת חולין היה מדבר כרגיל, אך כשהיה עולה לתורה ומברך ברכות התורה היה מגמגם בדיבורו ושיניו היו נוקשות דא לדא 
מרוב פחד ויראת ה’, ואילו היהודי השני היה להיפך, בעלותו לתורה היה מברך את הברכות ברהיטות, וכשהיה מדבר עם אנשים היה מגמגם בדיבורו, ופעם 

התבטא על זה רביה”ק הרדצ”ש: “ר’ משה יש לו ‘אימתא דשמייא’ ואילו היהודי ההוא יש לו אימתא דציבורא”.
ועוד שמעתי מהגרש”א וובר, הרה”ח ר’ משה וואלדמאן היה לו קרובי משפחה באמריקה שהיו שולחים לו מעת לעת המחאות בדולרים להחזיקו ולהחיותו, 
והנה בתקופת הבריטים נאסר לסחור בדולרים בארץ ישראל, באחד הימים קיבל המחאה מאמריקה, והיה זה בנו הרה”ח ר’ מאיר וולדמאן שהלך לפרוט את 
ההמחאה בשוק השחור לדולרים שלא כחוק, ואולם הבריטים עלו על כך ותפסוהו והזמינו אותו למשפט, מיהר ר’ מאיר אל אביו וביקש ממנו שאם יחקרו אותו 
יאמר שאין לו כל שייכות להמחאה הזו והוא לא ביקש לפרוט אותה וכו’, נענה ר’ משה ואמר לו “איך וועל נישט זאגן קיין ליגן, אני לא אוציא דבר שקר מפי, 

אם ישאלוני מה היה כאן, אספר להם דברים כהווייתן, שקיבלתי ההמחאה מאמריקה ושלחתי לפרוט, בדיוק מה שהיה”.
ומעניין לעניין, פעם שח אחד המשמשים בקודש בפני רבינו ה’ברכת משה’ זי”ע כי הנה ידוע מאמר העולם ‘שקר אסור לומר ואת האמת לא מוכרחים לומר – 
ליגן טאר מען נישט זאגן און אמת מוז מען נישט זאגן”. כשמוע זאת רבינו נענה מיד “אותי לימד הסבא רביה”ק הרדצ”ש זי”ע אחרת, שקר אסור להגיד ואת 

האמת מוכרחים להגיד – ליגן טאר מען נישט זאגן און אמת מוז מען זאגן”.

”איך בין א ירושליימער”
 יריעה מיוחדת על משכנות קדשו של רביה"ק אדמו"ר ה'ברכת משה' זי"ע לאורך שנות הנהגתו בקודש 
  עובדות וסיפורים נדירים מפי הרה"ח ר' שמואל פרוש שליט"א מחשובי אנ"ש ומעתיקי השמועה בחצה"ק

 פרק שלישי
שנת תשי”ד: 'דעם זיידענס שולעכ'ל'

בשנת תשי"ב רכשו במעלה רחוב בהר"ן, דירה 
בנו  עבור  קרקע,  בקומת  מפתח,  בדמי  קטנה 
השני של רבינו ה'ברכת משה' זי"ע, ה"ה כ"ק 
מיד  צעיר  אברך  אז  שהיה  זי"ע,  אדמו"ר  מרן 

לאחר נישואיו. 
במשך כשנה התגורר אדמו"ר זי"ע בדירה, אך 
גדול,  כסף  סכום  להעביר  נדרש  שנה  כעבור 
של כמה מאות פונט, לבעל הדירה, להשלמת 
אדמו"ר  בידי  ואולם  המפתח,  בדמי  המכירה 
זי"ע ששקד על התורה והעבודה מתוך דחקות, 

לא היה סכום גדול כזה. 
זי"ע  במהלך שנת תשי"ג נאלץ אפוא אדמו"ר 
לגור בדירת חדר קטנה,  ועבר  לצאת מהדירה 
שכונת מאה שערים,  בשיפולי  'אדמון'  ברחוב 

בתנאי לחץ ודוחק שלא יתוארו.
הדירה ברחוב בהר"ן אמורה הייתה כעת לחזור 
היה  אך  להתבטל,  עמדה  הרכישה  לבעליה, 
גיסו  שוורץ  יצחק  חיים  ר'  הגה"ח  הדוד,  זה 
בעבי הקורה  ה'ברכת משה' שנכנס  רבינו  של 
והחליט לעשות הכול כדי להציל ולהשאיר את 
במטרה  משה',  ה'ברכת  רבינו  ברשות  הדירה 

להפוך אותה לבית מדרש דחסידי לעלוב.
הוא פנה אל החסיד ר' וואלף קוזליק ז"ל מתל 
מאות  חמש  נתן  והוא  לב,  נדיב  יהודי  אביב, 
בדמי  הבית  את  לקנות  כדי  ראשונים  פונט 
לוח  תלוי  היה  עוד  לאחרונה  עד  אגב  מפתח, 
ועליו שמו  הנצחה בבית מדרשנו ברח' בהר"ן 

של ר' וואלף. 
כסף  סכומי  רב  בעמל  השיג  יצחק  חיים  ר' 
נוספים, הדירה נרשמה על שם רבינו ה'ברכת 
משה' בדמי מפתח )ואגב, עד היום רשום בית 
מדרשנו בדמי מפתח ומדי שנה משלמים סכום 

מסוים לבעל המקום(.

”הסבא קדישא מתהלך כאן”

בשנת תשי"ד נחנך בית המדרש דחסידי לעלוב 
שם  על  דוד',  'בית  שמו  וייקרא  בהר"ן  ברח' 
רביה"ק אדמו"ר רבי דוד צבי שלמה זי"ע, כאן 
אז  )שעד  לעלוב  חסידי  עדת  קהל  התפללו 
שכורים(,  במקומות  שבת  מדי  מתפללים  היו 
להסתופף  זכו  שעוד  החסידים  זקני  ובראשם 

אצל אדמו"ר הרדצ"ש. 
רבינו ה'ברכת משה' חיבב מאוד את בית מדרש 
זה והיה קורא לו 'דעם זיידענס שולאכ'ל – בית 
זי"ע'.  הרדצ"ש  אדמו"ר  הסבא  של  מדרשו 
ובהקשר לכך היה מספר רבינו שזקנו אדמו"ר 
בעל  הגה"צ  את  לבקר  פעם  הלך  הרדצ"ש 
התורת חסד מלובלין שהתגורר בערוב ימיו ליד 

רחוב בהר"ן. 
בית  הוקם  עליו  השטח  היה  ימים  באותם 
שם  כשעבר  מיושב,  לא  הררי  שטח  מדרשנו, 
אדמו"ר הרדצ"ש ביקש לעצור לנוח והתיישב 
על סלע גדול שעמד בדיוק במקום בו מתנוסס 
'קידשו  בבחינת  זה  והיה  מדרשנו,  בית  כיום 

לעתיד לבוא'.
אדמו"ר  הסבא   – דא  זיך  דרייט  זיידע  "דער 
הרדצ"ש זי"ע מסתובב כאן" התבטא רבינו לא 
פעם על בית מדרש זה, ופעם אמר "ווער ס'טוט 
 – אן  נישט  ווערט  זיידענס שולעכל  פאר דעם 
כל הפועל למען בית המדרש של הסבא אינו 

מפסיד".
בשנים הראשונות היו לבית הכנסת שתי דלתות 
גדולות בכותלו המזרחי, ביניהם היה קטע קיר 
רבינו  כך התבטא  ועל  ארון הקודש,  שם עמד 
מדרשו  בית  את  אני  "מחבב  משה'  ה'ברכת 
של הסבא, 'דעם זיידענס שולעכל', יען כי אין 
בצוותא  יושבים  כולם  'מזרח', אלא  בו שולחן 

חדא, ללא הבדלי מעמדות".
בפועל,  מזרח  שולחן  בו  היה  לא  אם  גם  אך 
של  הוד  דמויות  מדרשנו  בית  את  פיארו 

ובראשם  מופלגים  וחסידים  חכמים  תלמידי 
רביה"ק  אצל  הסתופפו  שעוד  החסידים  זקני 
הרדצ"ש זי"ע: הגה"צ ר' מרדכי דוד ויינשטוק 
זצ"ל חדב"נ רביה"ק הרדצ"ש זי"ע, הגה"ח ר' 
וואלדמןא,  משה  ר'  הגה"ח  הערמאן,  מיכאל 
הגה"ח ר' שמואל אהרן וובר, הגה"ח ר' יהודה 

אשר ראטה, ועוד.
בקביעות  הסתופפו  אלו  מפוארים  חסידים 
בשולחנותיו הטהורים של רבינו ה'ברכת משה' 
בחרדת  מתבטלים  כשהם  זה,  מדרשנו  בבית 
כשהם  רגיל,  בלתי  באופן  רבינו  בפני  קודש 
כיצד  הצעיר  הדור  לבני  ודוגמא  סמל  מהווים 

מתאבקים בעפר צדיקים. 
היה זה הרה"ח ר' מיכאל הערמאן שכבר היה 
ישיש מופלג מעל תשעים שנה, שבצאתו מאחד 
הטיש'ן של ה'ברכת משה' בבית מדרשנו, נענה 
ואמר בהתפעלות על ה'תורה' ששמע מרבינו: 
"אזוינס האב נאך נישט געהערט – דברי תורה 

שכאלו טרם שמעתי מעודי"...
שמעתי פעם מרבינו ה'ברכת משה' על החסיד 
וכמה  כמה  בזיכרונו  שנצורים  אשר  יהודה  ר' 
רביה"ק  אצל  לו  שהתרחשו  נוראים  מופתים 
חשש  כי  לספרם,  רצה  לא  הוא  אך  הרדצ"ש, 
ידייק  ולא  אחת  מילה  איזה  ישנה  שמא 

בשלימות, וכיון שכך העדיף לא לספר בכלל.
ובהזדמנות אחרת, התעורר בין זקני החסידים 
לעלוב  מנהג  אודות  ויכוח  דנא,  מדרש  בבית 
מסוים )היה זה באחד היו"ט והנידון היה איזה 
מזמור נוהגים לומר בסוף תפילת ערבית ביו"ט 
זה( אחד מחשובי החסידים אמר כך, ור' יהודה 
רביה"ק  אצל  אחרת  זוכר  שהוא  אמר  אשר 

הרדצ"ש.
נענה אז רביה"ק ה'ברכת משה': "ר' יהודה אשר 
ווייניג, הוא הרי ממעט תמיד  בדיבורו,  רעדט 
יש  משהו,  ואומר  מדבר  כבר  הוא  אם  כן  ועל 

להחשיב את דבריו ביותר"...



'אהל מועד' – לעלוב | ה

חסידי  זקני  גם  הגיעו  שנים  כמה  כעבור 
לראשם,  אלוף  רבינו  את  שהכתירו  קארלין 
את  היטב  להכיר  שזכו  רבים  עוד  היו  ביניהם 
אדמו"ר הרדצ"ש כמו הרה"צ ר' יהושע העשיל 
הלטובסקי זצ"ל, הרה"צ ר' זלמן בריזל, שאביו 
ראש  מדי  לוקחו  היה  ריישער  דוד  ר'  הרה"צ 
השנה להתברך מפי רבינו הרדצ"ש וזכר תמיד 

את דמות קדשו של רבינו.
שרבינו  זצ"לב  גלויברמן  לייבק'ה  ר'  הרה"צ 
והיה  הרדצ"ש עוד השתתף בבר המצוה שלו, 
נשא  מעמד  שבאותו  תמיד  לייבקה  ר'  מספר 
שהכין  מצוה  הבר  דרשת  את  הנוכחים  בפני 

במלואה, כזקן ורגיל. 
כשסיים לדרוש סטר רבינו הרדצ"ש בחביבות 
נענה  ובתגובה  לו,  בפניו על התעוזה שהייתה 
כאן  כאילו  לעצמי  "חשבתי  המצוה:  בר  חתן 
האנשים היושבים כאן אינם אלא 'סטענדער'ס' 
דוממים, וכך לא הייתה לי 'אימתא דציבורא'", 

ונהנה רבינו מאוד מתשובתו.
ה'ברכת  רבינו  אצל  הטיש'ן  שבאחד  זכורני 
משה' ישב הרה"צ ר' לייבקה מעט רחוק ורצו 
להעביר לו את כף השיריים למקומו, אך רבינו 
ה'ברכת משה' נענה בחביבות "ר' לייבקה איז 
ר' לייבקה   – נישט קראנק צו צו קומען אליין 
אינו חולה חלילה מכדי שיוכל לגשת  בעצמו 

לקבל שיריים". 
ממקומו  לייבקה  ר'  טיפס  אלו  דברים  לשמע 

וניגש בעצמו לקבל השיריים מידי הרבי.
 בין חשובי המתפללים ראוי להזכיר את הרה"ח 
ר' דוד מילר ז"ל, מהמתפללים הקבועים בבית 
להכיר  זכה  שעוד  ראדומסק,  חסיד  מדרשנו, 
את  קורא  והיה  זי"ע,  משינאווא  הרה"ק  את 

ה'קינות' בתשעה באב בבוקר מדי שנה.
שנת  בסביבות  התקופה,  את  גם  לציין  יש 
תשט"ז, בה שכנה ישיבת לעלוב בבית מדרשנו 

זה.

שנת תשי”ח: שליש דירה בירושלים

הרבנית  רבינו  של  בתו  עברה  תשי"ח  בשנת 
מרת חנה ע"ה ובעלה חדב"נ הרה"צ ר' שמואל 
באותו  שקנו  בדירה  להתגורר  זצ"ל  עוזר 
מדרשנו,  בית  מעל  קומה  בהר"ן,  ברחוב  בניין 
כשרבינו ה'ברכת משה' משתתף עמם ומשלם 
שליש ממחיר הדירה, כדי שיהיה לו חדר משלו 

בבית.
או אז נפתח פרק חדש בתולדות חצר הקודש, 
כשרבינו  שנים,  עשרות  לאורך  שנמשך  פרק 
אצל  בקביעות  מתאכסן  לירושלים  בהגיעו 
כשהתפילות  עוזרג,  שמואל  רבי  חדב"נ 

ב  יש לציין שהגה"ח ר' לייבקה זצ"ל היה בן כתתו 
עמו  יחד  ולמד  זי"ע,  משה'  ה'ברכת  רבינו  של 
זאת  ועם  דיין,  פישל  רבי  הגה"צ  אצל  בילדותו 
התבטל בפני רבינו ה'ברכת משה' בהכנעה עצומה 

שאין כדוגמתה.

ר’  הרה”צ  שרחש  העצומה  הקודש  יראת  על  ג  
העובדה  תעיד  רבינו,  חותנו  כלפי  עוזר  שמואל 
שבימים בהם התאכסן רבינו זי”ע בביתם מדי בוקר 
בקומו משנתו היה הרה”צ רבי שמואל עוזר הולך 
בית מדרשינו להכנות )בבית היה באותם ימים רק 
חדר נוחיות אחד(, כדי שאם ירצה רבינו להיכנס 

להכנות לא יצטרך להמתין עליו ולו רגע אחד.

ומועדים  בשבתות  הטהורים,  והשולחנות 
בבית  נערכים  הילולא,  וימי  נוראים  בימים 

מדרשנו שבקומה הראשונה.

גרם  באותו  ספוגים  לרוב  קודש  זיכרונות 
מדרגות צר, המוליך בין בית מדרשנו 'בית דוד' 
עוזר  ר' שמואל  הרה"צ  דירת  לדירה שמעליו, 
רבינו.  התאכסן  בה  חנה,  מרת  הרבנית  וזוגתו 
שמואל  ר'  הרה"ח  בפנינו  מגולל  מהם  כמה 

שליט"א, כדלהלן:

באחד הימים בשהותו בבית בתו הרבנית חנה 
ע"ה קרא לי רבינו והורה לי לזמן לביתו בשעה 
אחת בצהרים את הרה"ח ר' יוסל טורנער ז"ל 
במה  ידעתי  לא  ז"ל,  קאפ  שמעון  ר'  והרה"ח 

העניין אך כמובן מילאתי את דבריו.

של  בנו  את  אני  פוגש  בצהרים  אחת  בשעה 
והוא  שליט"א,  מהרש"ש  אדמו"ר  כ"ק  רבינו, 
שליט"א  אבי  עומד  לאן  אתה  "יודע  לי  אומר 
דוד  ר'  הרה"ק  של  לציונו  כעת?  לנסוע 

מראחמיסטריווקא זי"ע, בביה"ח סנהדריה".

הנ"ל  החסידים  שני  התייצבו  הנקובה  בשעה 
רבינו  נסע  תחילה  בנסיעה,  הרבי  עם  ויצאו 
לטבול במקווה זופניק, בינתיים קראתי לידידי 
הרה"ח ר' וועלוול קורנבליט והצעתי לו לנסוע 

לביה"ח סנהדריה לחכות שם לרבינו.

ורצינו  ביה"ח  בירכתי  נסתרת  בפינה  עמדנו 
לראות איך ייפול דבר, ואכן כעבור כמה דקות 
להתהלך  והחל  החיים  לבית  לבדו  הרבי  נכנס 
בין המצבות כשהוא מחפש רגעים ארוכים את 

מצבתו של הרה"ק מרחמיסטריווקא.

כיון שכך לא יכולתי עוד להחשות, יצאנו שנינו 
מיד  שאלנו  אותנו  בראותו  והרבי  מהמחבוא 
מקום  על  מיד  הצבעתי  דודיא?"  ר'  איז  "וואו 
את  להשאיר  משם,  להתרחק  ומיהרנו  מצבתו 

הרבי לבדו. 

דקות ארוכות עמד הרבי ליד המצבה, כשהוא 
נשען על מקלו שקוע בשרעפי קודש, כמדומה 
שאף לחש כמה מילים, ולאחר מכן יצא ונסע 
הוד,  רווי  נשגב  מעמד  זה  היה  לביתו.  בחזרה 

ולא באנו בסוד קדושים.

אם כל חי

הצדקנית  הרבנית  רבינו,  של  הבכירה  בתו 
זכורני  השנה,  בראש  נולדה  ע"ה,  חנה  מרת 
שמדי ראש השנה כשעלה רבינו מבית המדרש 
לדירתה לאחר תפילת היום, היה מברך אותה 
יום  זהו  ושנים, שכן  ימים  ואריכות  טוב  במזל 

הולדתה. 

פעם אחת, במעמד זה, ניצלתי את ההזדמנות 
מי  שם  על  חנה  מרת  הרבנית  את  ושאלתי 
בלימה,  שרה  חנה  שמותיה  בשלושת  נקראה 
לי  השיב  והוא  רבינו  לאוזני  הגיעה  השאלה 
הבכורה  בתי  לי  כשנולדה  בנעימות:  בעצמו 
רציתי לקרוא לה על שם אמי הרבנית הצדקנית 
הרשנ"נ  רביה"ק  אשת  ע"ה,  רייצא  חנה  מרת 

זי"ע.

עטיל  מרת  הצדקנית  )הרבנית  זוגתי  אמנם 
זקנתה  שם  על  לה  לקרוא  ביקשה  ע"ה( 

אמי  את  והנה  בלימאד.  חנה  מרת  שנקראה 
לא  אותה  אך  שמים',  'יראת  שהייתה  הכרתי 
הכרתי, חיפשתי אפוא שכנה טובה לאמי ועל 
כן הכנסתי בתווך את השם 'שרה', על שם שרה 

אמנו שהייתה 'אם כל חי'.

”זו דרכה של לעלוב”

והנה זיכרון נפלא נוסף: היה זה כאשר חסידי 
קרלין ערכו מגבית גדולה לשיפוץ בית מדרשם 
בשכונת בית ישראל בירושלים, ערכו אז 'דינר' 
)בית  'פאר'  ימים באולמי  גדול במושגי אותם 

יעקב הישן(.
קדשו  מדברות  נשא  משה'  ה'ברכת  רבינו 
דולר  אלף  לתרום  חסיד  לכל  וקרא  במעמד 
למטרה קדושה זו, באותם ימים היה זה סכום 
לקריאת  ונענה  התגייס  הקהל  כל  אך  אדיר, 
קדשו של רבינו, זכורני שהרה"צ ר' יצחק מנשה 
רוזנפלד, מחותנו של רבינו, מיהר בעיצומו של 
הדינר ומשכן איזה דבר ערך והשיג אלף דולר 

ומיהר להביאם לידי רבינו.
קרוב  כבירה,  בהצלחה  הסתיימה  המגבית 
למאה אלף דולר נאספו באותו לילה. כשחזר 
אליו  פנתה  המעמד,  לאחר  לאכסנייתו  רבינו 
בתו הרבנית חנה ע"ה ושאלה אותו  בתמיהה: 
להשיג  בידך  יש  אם  מבינה,  אינני  "אבא, 
סכומים גדולים כאלו, מדוע אינך פועל כך גם 

לעצמך, למען בית לעלוב?"
געווען  דאך  איז  "דאס  מיד:  לה  השיב  ורבינו 
זו הייתה דרכה של  – הרי  אלע מאהל לעלוב 
לצרכיו  כל  קודם  לדאוג  ומתמיד,  מאז  לעלוב 
דוד  ר'  הרבי  לזקני  הזולת,  של  ולרווחתו 
מלעלוב זי"ע הייתה בימי חורפו חנות לממכר 
מלח, כשהיו נכנסים לחנותו היה אומר: 'בחנות 
פלונית אפשר לקנות מלח, אצל פלוני יש גם 
מלח, וגם אצלי אפשר להשיג מלח – ער האט 
אויך  האב  איך  און  זאלץ,  האט  יענער  זאלץ, 

זאלץ".
שסיים  לאחר  פעם  כעת:  אני  נזכר  דבר  ועוד 
רבינו את שולחנו הטהור לרגל הילולת ה'אור 
בית  מפתח  בצאתו  זי"ע,  הקדוש'  החיים 
בתו הרבנית  בבית  בדרכו לאכסנייתו  מדרשנו 
חנה ע"ה, הבחין רבינו באברך חסידי, היה זה 
הרה"ח ר' שלמה יעקב געלבמאן ז"ל מחשובי 
ציון  בן  ר'  הרה"ח  של  חתנו  סאטמאר,  חסידי 

וובר – שזורי ז"ל. 
השיב  והוא  אתה',  חסיד  'איזה  שאלו  הרבי 
זאת  בשמעו  ורבינו  סאטמאר,  חסיד  שהוא 
נענה מיד: "סאטמאר רב איז צדיק הדור – הרבי 

מסאטמאר הוא צדיק הדור".
לאכול  היה  נוהג  רבינו  אזכור:  זאת  ועוד 
בירושלים  ובשהותו  מרק,  הטהור  בשולחנו 
הייתה מכינה את המרק בתו הרבנית חנה ע"ה, 
באחד הטיש'ן לא הגישו את המרק, פנה אליי 

הראשון  הילד  זה  שהיה  רבינו  עוד  והסביר  ד  
נותנים שם מצד  שנולד, ומקובל שלילד הראשון 
האם, אך כיון שגם אמו נקראה חנה )רייצא( ביקש 
אפוא שהשם חנה יהיה על שמה והשם בלימא יהיה 
את  הכיר  שלא  כיון  אך  השנייה,  הסבתא  שם  על 
הסבתא השנייה רצה לתת שם נוסף בין השמות, 
השם  את  נתן  כן  ועל  טובה’  ‘שכנה  לאמו  וחיפש 

שרה, ע”ש שרה אמנו שהייתה אם כל חי וכנ”ל. 
>>>
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רבינו ואמר לי במילים אלו: "לך תעלה ותשאל 
אם יש מרק, אך אל תאמר שאני שאלתי, כי אם 

לא הכינו - אינני רוצה לצער אנשים".

”האם אתם רואים את זקינינו?”

ה'ברכת  רבינו  במחיצת  השנה  ראש  ימי  על 
לייחד  ניתן  בהר"ן  ברח'  המדרש  בבית  משה' 
מופלאה  עובדה  אציין  אך  עצמה,  בפני  יריעה 

אחת:
משה'  ה'ברכת  רבינו  נחלש  השנים  באחת 
בחודש אלול, כוחותיו הלכו ופחתו, כיון שהגיע 
ערב ראש השנה התעוררה שאלה גדולה כיצד 
יוכל לנסוע לירושלים, עד כי נשקלה האפשרות 

שהרבי ייסע באמבולנס לירושלים.
אבותיו  מסורת  ויתר,  לא  רבינו  זאת  ובכל 
לירושלים באפיסת  עלה  והוא  בידו  הקדושים 
ירד  לא  השנה  ראש  ליל  באותו  כוחות. 
נשאר  אלא  הקהל  עם  מעריב  לתפילת  רבינו 
באכסנייה בבית חתנו הרה"צ רבי שמואל עוזר 
זצ"ל, אותה שנה לא עבר הקהל אמירת 'לשנה 
טובה' כנהוג, כי אם הרבי בירך את כולם מפתח 

אכסנייתו.
היה  עדיין  השנה  ראש  של  בבוקרו  למחרת, 
המתינו  בתחילה  גדולה,  בחולשה  שרוי  רבינו 
עליו אך כעבור כמה שעות הודיע לקהל שלא 
לו  ישיירו  אך  להתפלל,  ויתחילו  עליו  ימתינו 
התפלל  הרבי  בהמשך.  עמו  שיתפלל  מניין 
ירד  השקיעה  לפני  וכשעה  לבדו  שחרית 
ותפילת מוסף  לקריאת התורה תקיעות שופר 

במניין. 
ידיו  ונטל  לאכסנייתו  רבינו  עלה  מוסף  לאחר 
'טיש'  זה  היה  היום של ראש השנה,  לסעודת 
בין הנוכחים המעטים היו  ובלתי נשכח.  בוער 
יהודה  ורבי  ובר  אהרן  שמואל  רבי  החסידים 

אשר ראטה.
באמצע הטיש פנה אליהם הרבי ושאלם בלשון 
הקודש "אתם רואים את זקנינו?" )האם רואים 
אתם כאן את זקני הרבי הקדוש רבי דוד צבי 
בחיוב,  השיב  אהרן  שמואל  רבי  זי"ע(  שלמה 
'אני  השיב  אשר  יהודה  רבי  ואילו  כן',   – 'יא 

מאמין'. היה זה טיש אפוף הוד. 

שמחה יהודית מפריעה לישון?

הנני נזכר כעת בעוד עובדה: בעת שהיה רבינו 
חנה  הרבנית  בתו  בבית  בירושלים  מתאכסן 
ע"ה, הייתי מתייצב )בשנות בחרותי( מדי בוקר 
בבית יחד עם החסיד המסור הרה"ח המפואר 

רבי ישראל קאפ זצ"ל.
ר'  הרה"ח  באוזני  רבינו  נענה  הבקרים  באחד 
 – נאכט  שווערע  א  געהאט  האב  "איך  ישראל 
לי לילה קשה, לא הצלחתי לתת מעצום  היה 
זה בתקופה בה החל  היה  כל הלילה".  לעיניי 
'בנות  הירושלמי  השמחות  אולם  לפעול 

ירושלים' שברחוב בהר"ן.
ר' ישראל סבר לתומו כי הרעש הבוקע מהאולם 
ווי  "שרוליק,  בלילה,  לרבינו  שהפריע  זה  הוא 
אידישע  א  אז  זאגן  זאך,  אזא  דיר  צו  קומט 
אליך  מגיעה  כיצד   – שלאפ'ן  שטערט  שמחה 
מחשבה שכזו, לומר ששמחה יהודית מפריעה 
כוונתו  וסיים רבינו שלא לכך הייתה  לישון"... 
אלא שעניינים אחרים טרדו את מנוחתו בלילה.

"איך  בחיוך,  רבינו  נענה  שפעם  זכורני  ואגב, 
בין געווען א מוצלח, אלע מאהל וואו איך האב 
דירה  בכל    - אולם'  א  געווען  איז  געוואוינט 
אולם  אליה  בסמיכות  היה  חיי  בימי  שקניתי 
שמחות )ברחוב ירושלים בבני ברק היה אולם 
היה  ב'מוהליבר'  וגם  רבינו,  מבית  רחוק  לא 

אולם מול ביתו(.
של  ים  מתוך  בודדים  רסיסים  כמובן  אלו 
עובדות וזיכרונות מאלפים, בשולי אדרתו של 

רבינו ה'ברכת משה', מתקופה נאדרה זו.

שנת תשכ”א: 'א דירה אין ירושלים'

אביב  לתל  לעבור  רבינו  שקל  עת  כזכור, 
מזוועהיל  שלמה  רבי  בהרה"ק  להימלך  הלך 
דירה  יקנה  לו  לכשירווח  כי  לו  שהורה  זי"ע 
הגיעה  ואכן בשנת תשכ"א  לעצמו,  בירושלים 
שעת הכושר, אותה שנה רכש רבינו לראשונה 

בחייו בית משלו בירושלים עיה"ק.
זה  היה   ,23 צפניה  ברחוב  היה  שנקנה  הבית 
הייתה  הראשונה  בקומה  קומות,  שני  בן  בית 
מקווה  רבינו  עבור  בנו  שבשטחה  קטנה  גינה 
טהרה )היה זה מקווה ללא כל חימום, שמימיו 
היו צוננים ביותר, מי קרח ממש, אך רבינו היה 

טובל בו(.
באותה  התגורר  הדירה  של  הראשונה  בקומה 
בדירה  שגר  סופר  זלמן  ר'  ושמו  יהודי  שעה 
ב'דמי מפתח', ולפיכך התגורר רבינו לפי שעה 

רק בקומה העליונה. 
ערך  צפניה  ברחוב  הדירה  רכישת  לאחר 
בביתו החדש,  מיוחדת  הודיה  סעודת  רביה"ק 
במעמד כל בני המשפחה וצאצאיו, וכן אחייניו 
הרה"ח ר' אברהם שוורץ ז"ל והגה"ח ר' נח הר 
זהב ז"ל )חתן הגרח"י שוורץ(, להודות לה' על 

שזכה לקנות בית משלו בירושלים עיה"ק.

סוכה בירושלים

לבני  רבינו  עבר  בה  תשכ"ג  משנת  כאמור, 
רבינו  המשיך  עוד  שנים  חמש  במשך  ברק, 
לנסוע לחג הסוכות לתל אביב שם הקים את 
סוכתו, אך כעבור כמה שנים, בערב ראש השנה 
ולי  זי"ע  אדמו"ר  מרן  כ"ק  לבנו  רביה"ק  קרא 
ברק,  בבני  קדשו  במעון  זה  היה  שאבדלח"ט, 
והביע בפנינו את רצונו שיבנו סוכה בירושלים 
בדירתו ברחוב צפניה, כך יוכל להיות בירושלים 

בחג הסוכות. 
בקומה  ה'עולם'  עבור  סוכה  לבנות  "יצטרכו 
ועוד  המקווה,  שליד  הגינה  בשטח  הראשונה, 
הוסיף  העליונה"  במרפסת  עבורי  קטנה  סוכה 
זי"ע  אדמו"ר  מרן  כ"ק  איך  זכורני  רביה"ק. 
לשכונת  אתי  ונסע  אביו  הוראת  לקיים  מיהר 
דיקטים  קנינו  שם  בירושלים,  ישראל'  'בית 

וקרשים.
את רוב ככל המלאכה עשה כ"ק אדמו"ר זי"ע, 
בזריזות  לו.  הדרוש  את  ומגיש  מסייע  כשאני 
הסוכה  את  והעמיד  בעצמו  הקים  נפלאה 
הדפנות  על  תלה  ואף  אנ"ש,  של  הגדולה 
ועוד  זי"ע  הקדוש  היהודי  של  ה'פרוכת'  את 
הכנסת  בתי  בכל  קדמוניות  )בשנים  פרוכות 
היו מקשטים את הסוכה בפרוכות ישנות( וכן 
אביו  עבור  למעלה  בקומה  הסוכה  את  בנה 
הק', ותלה סדינין לבנים, והיו אלו שתי סוכות 

לתפארת. 

דבר אחד היה חסר לסוכה הגדולה של אנ"ש, 
הגינה  שטח  על  כאמור  נבנתה  הסוכה  ריצוף. 
נאלצנו  הקמתה  למען  אגב  מרוצף.  היה  שלא 
את  ליישר  כדי  בגינה,  שגדל  סרק  עץ  לנסר 
אדמו"ר  כ"ק  של  בדעתו  אפוא  עלה  הקרקע. 
את המחצלות של  קרלין  ללוות מחסידי  זי"ע 

תשעה באב ויום הכיפורים.
בקרלין נהגו לרצף את בית המדרש ביו"כ ות"ב 
להתהלך  היו  יכולים  וכך  קש,  של  במחצלות 
לווינו  וכך עשינו,  כלל.  נעליים  ללא  בביהמ"ד 
מהם את המחצלות ובהם ריצפנו את הסוכה. 
המחצלות  נשחקו  ימים  כמה  שתוך  כמובן 
התמלאה  והסוכה  עליהם,  הדורכים  ממנעלי 

אבק רב... כך הייתה הסוכה בשנה הראשונה.
בשנים הבאות הפיקו את הלקחים, הרה"ח ר' 
מנשה ליפשיץ שליט"א היה בונה במשך שנים 
ולסתום  לרפדה  ודאג  בירושלים,  הסוכה  את 
ונעימה  חמה  סוכה  זו  והייתה  היטב  אותה 

כדבעי. 

גם לרבי מותר לאחל 'רפואה שלימה'

אגב, באותו חג הסוכות הצטנן רביה"ק מאוד, 
שכן הייתה זו סוכה קרה מאוד וירדו אז גשמים, 
בחצות  לקרוא  הלכנו  חוה"מ  מלילי  באחד 
הלילה לד"ר שוסהיים ז"ל, לאחר בדיקה רשם 

לרבינו תרופה מסוימת.  
נח  ר'  הרה"ח  המשב"ק  וידידי  אני  אז  הלכנו 
בירושלים  מרקחת  לבית  שליט"א,  גולדברג 
הלילה,  כל  ב'תורנות'  שפעל  רחביה  בשכונת 
והבאנו  הלילה  של  הקטנות  בשעות  כשחזרנו 
מן  ובצאתנו  לנו  הודה  התרופה,  את  לרבינו 
הקודש פנימה אמר לנו בחיוך "א רעבי'ן מעג 
מען אויך זאגן ער זאל האבן  א רפואה שלימה 

– ל'רבי' גם מותר לאחל רפואה שלימה". 
לי  ואמר  כך  על  רבינו  שוב  לי  הודה  למחרת 
מיוחד,  קירוב  לי  ייתן  זה  על  הטוב  שכהכרת 
הלך  כאשר  ואכן  זיין".  מקרב  דיר  וועל  "איך 
בידרמן  חיים  פינחס  רבי  הגה"צ  לאחיו  רבינו 

זצ"ל ברחוב הושע אמר לי להתלוות אליו.
בהגיענו לביתו אמר לי רבינו שלא ניכנס עמו, 
ללא  להיכנס  לאחיו  בהגיעו  דרכו  היה  כך  כי 
משמשים. ושוחחו אז שעה ארוכה על צדיקים. 
בחוץ  וממתין  עומד  אותי  וראה  רבינו  כשיצא 
השתומם בענוותנותו 'אתה עדיין מחכה כאן? 
אילו ידעתי הייתי קורא לך להיכנס', לא עלה 

בדעתו שאני עומד ומחכה עליו.
צפניה,  ברח'  לביתו  בחזרה  רבינו  את  ליוויתי 
היהודי  זקנו  דהילולא של  יומא  בליל  זה  היה 
את  ערך  ורבינו  זי"ע  מפרשיסחא  הקדוש 
שולחנו הטהור בסוכה. היה זה טיש קצר, היות 

ורבינו לא חש עדיין בטוב.
זכורני שבאותו שוה"ט נכנס הרה"ח ר' אליהו 
טננהויז ז"ל מחשובי חסידי סלונים וחתנו של 
והתיישב  זצ"ל  מינצברג  פינטשע  ר'  הגה"ח 
בסוף השולחן, הרבי פנה אליו ושאלו מה שמו 
מחסידי  שהוא  ששמע  כיון  הוא,  חסיד  ואיזה 
סלונים שאל אותו אם הכיר את ה'בית אברהם' 
שכן  הכירו  שבוודאי  אליהו  ר'  והשיב  זי"ע, 

התגורר בבראנוביץ. 
נענה לו רבינו "גם אני הכרתי אותו", וקרא אז 
רביה"ק בהתלהבות: "אוי האט ער געהארוועט, 
און אוי האט ער נישט געפרעגט נאך די וועלט, 

>>>
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והתייגע  עמל  שהוא  כמה  אוי 
לא  שהוא  כמה  ואוי  בעבודתו, 
וחזר  התחשב כלל בעולם הגדול", 

על זה פעמיים.
בהושענא רבא התפלל רבינו בביתו, 
מצבו  מעט  הוטב  הצהרים  אחר 
של  לקפטן  הלבן  הקפטן  והחליף 
יום טוב והורה לי לקחת את הספר 
תורה שהיה בביתו והלך ברגל )שכן 
מרח'  בחוה"מ(  לנסוע  לא  הקפיד 
ר'  הרה"צ  לבית  בהר"ן  עד  צפניה 
את  רבינו  עשה  שם  עוזר,  שמואל 
'בית  מדרשנו  בבית  תורה  שמחת 

דוד'.

הניחו לו, זהו היום שלו

באותו 'שמחת תורה' אירע המעשה 
המפורסם כדלהלן:

התפלל  תורה'  'שמחת  בליל 
דוד'  'בית  מדרשנו  בבית  רביה"ק 
לאחר  העולם,  עם  הקפות  ועשה 
החג.  לסעודת  ידיו  נטל  מכן 
באיחור  שחרית  התפלל  למחרת 
המדרש  כשבבית  בקודש,  כדרכו 

מתקיימים התפילות וההקפות.
מדרשנו  בבית  היו  שנים  באותם 
מיוחדים  'כוחות'  שני  בירושלים 
מרן  כ"ק  הוא  הראשון  ריקוד,  של 
רקידה  בכוח  שניחן  זי"ע  אדמו"ר 
מופלא ביותר וכבר אז, בעודו אברך 
ב'שמחת  רוקד  היה  חורפו,  בימי 
תורה' ברציפות שעות ארוכות ללא 

הפסק ממש, שלא כדרך הטבע.
של  הגדול  נכדו  היה  השני 
יעקב  רבי  הגה"צ  כ"ק  רבינו, 
מלעלוב  האדמו"ר  קאפף  אשר 
בראנוביץ זצוק"לה, שניהם הפליאו 
כולו  את הקהל  וסחפו  בריקודיהם 
שאין  התורה  שמחת  של  לפסגות 

לתאר.
באותם ימים עוד היה בבית מדרשנו 
ביהמ"ד,  למטבח  שפנה  קטן  חלון 
מרת  הצדקנית  הרבנית  עמדה  שם 
כ"ק  בנה  את  ובראותה  ע"ה,  עטיל 
מרן אדמו"ר זי"ע רוקד ללא הפוגות 
לחשוש  החלה  עצומה  בהתלהבות 
לבריאותו, עד שהחלה לזעוק בקול 
לנוח  מיד  שיושיבוהו  הקהל  לעבר 

קמעא להתאושש.
וההמולה  הרעש  שמחמת  כנראה 
לא נשמעו קריאותיה, מיהרה אפוא 
העליונה,  בקומה  לדירה  ועלתה 
רביה"ק  בעלה  של  לחדרו  נכנסה 
לבנם  להורות  ממנו  וביקשה  זי"ע 

שמעתי פעם ממנו שכאשר היה רביה”ק ה’ברכת משה’ זי”ע מתאכסן  ה 
מעולם  הרהיב  לא  קודש  יראת  מרוב  צעיר,  אברך  אז  היה  והוא  הוריו,  בבית 
לחדר  מיד  ונכנס  במהירות  חדרו  פני  על  עובר  היה  אלא  זקנו  לחדר  להיכנס 
הוריו ששכן בהמשך המסדרון. באחת הפעמים שעבר על פני חדרו של רבינו 
קרא לו ואמר לו בחיבה: “יא רבי נישט רבי, אבער א זיידע בין איך דאך דיינער,  
א גוט יאהר מעגסט דו נאך זאגן – כן רבי לא רבי, אבל סבא הנני, מותר לך לומר 

לי שלום”.  

קמעא  להפסיק  זי"ע  אדמו"ר 
מריקודיו ולנוח קצת. 

השיב  דבריה  את  בשמעו  ורביה"ק 
לאז  איהם,  "לאז  הלשון:  בזה 
איהם, סאיז דאך זיין טאג, הניחי לו 
לרקוד, הניחי לו, הרי 'שמחת תורה' 

זהו היום שלו!"...

”מה יש לנו בעולם הזה?”

הסוכות  חג  את  הזכרנו  אם  אגב 
במחיצת רבינו בדירתו ברח' צפניה 
בירושלים, נזכר אני בעובדא נוספת 
באחת  הסוכות  בחג  שהתרחשה 

השנים המאוחרות יותר.
אותה שנה ירד גשם זלעפות בלילה 
שנסתיימה  לאחר  חג,  של  הראשון 
עריכת השוה"ט נכנס רבינו ה'ברכת 
והתכוון  הפרטית  לסוכתו  משה' 
למרות  הלילה  כל  בה  לשהות 

הגשם שניתך בעוז. 
בקודש  המשמשים  כשנכנסו 
ר'  והרה"ח  שליט"א  נח  ר'  הרה"ח 
שמחה שליט"א לסוכה כעבור שעה 
קלה, מצאו את רבינו יושב מעוטף 
גבי  על  זה  'קאפטענעס'  בשלוש 
כולם  ספוגים  היו  כבר  שכולם  זה, 
במים, אך רבינו לא הסכים להיכנס 

הביתה.
חששו  בקודש  המשמשים  ואולם 
בדלקת  רבינו  יחלה  שמא  מאוד 
ועל  והרטיבות,  הקור  מרוב  ריאות 
בידיהם  רבינו  את  שניהם  נטלו  כן 
התנגד  לא  ולכך  לחדר,  והכניסוהו 

רבינו.
למחרת, במוצאי החג הראשון, הגיע 
קראסניאנסקי  טוב  יום  ר'  הרה"ח 
לירושלים  ברק  מבני  שליט"א 
שאירע  מה  את  ששמע  ולאחר 
עמו  ודיבר  רבינו  אל  נכנס  בלילה, 
על כך וביקש להניח מעט את דעתו.

המובא  את  הזכיר  דבריו  בתוך 
במשנה  שכתוב  שמה  בספרים 
זהו  וכו'',  'כעבד שמזג קיתון לרבו 
ניתן  לא  הגשמים  כשמחמת  רק 
אם  אך  בסוכה,  היין  על  לקדש 
אינו  הקידוש  לאחר  יורד  הגשם 

בכלל זה.
ונענה  להתנחם,  מיאן  רבינו  אמנם 
דא,  מען  האט  "וואס  לב:  בשברון 
וכי   - מיר האבן דאך גארנישט דא 
הרי  הזה,  בעולם  כאן  לנו  יש  מה 
אין לנו כאן מאומה, רק את מצוות 
עלה  לא  זה  את  גם  ועתה  סוכה, 
בידינו לקיים כראוי"... )המשך יבוא בעז"ה(

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
קול צהלה ורינה תבענה שפתינו שבח ותהילה 
רבה  גברא  האי  והנכבד  הנעלה  ידידנו  קדם 
מאבד  שאינו  סוד  בור  ושלם,  ירא  ויקירא, 
טיפה, כל רז לא אניס ליה, ממעתיקי השמועה 
ומנחילי המסורה מרבוה"ק זי"ע, תלמיד נאמן 
לרבותיו לא ימוש מתוך האהל אשר החזירו לו 
חיבה רבה בעבותות שלאהבה, מגדולי משפיעי 

תורת החסידות, ה"ה

הגה"ח רבי שמואל פרוש שליט"א
מרביצי  מחשובי  והנכבד  הדגול  ידידנו  ולבנו 
לעדרים,  ומשקה  דולה  ושלם,  ירא  התורה, 
שוקד על דלתי התורה יומם ולילה, משכיל אל 

דל ומטיב עם הבריות, רב תבונות

הרה''ג רבי יהודה לייב שליט"א
ריש מתיבתא בישיבת מהרי"ט דרבינו יואל מסאטמאר ב"ב

בכל  בקי  עדתינו,  מפארי  הדגול  ידידנו  ולחמיו 
תדירא,  באורייתא  ורגיג  חמיד  התורה,  מכמני 
צהלתו על פניו, נחמד מאד למעלה ולמטה, ה"ה

הגה"ח רבי משה קורנבליט שליט"א
לרגל שמחת אירוסי נכדתם הבת

הכלה החשובה
עב"ג החתן המופלג בתורה וירא"ש

פאר המעלות והמידות עדיו לגאון ולתפארת

הבה"ח יחיאל הולס הי"ו
יה"ר שהזיווג יעלה יפה ויזכה לרוות ממנו 
מתוך  דקדושה  נחת  רוב  יוצ"ח  ומכל 

בריות גופא ונהורא מעליא

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
יקר  יקירא,  גברא  האי  הנכבד,  לידידינו 
שבערכין, מוכתר בכל מידה נכונה, שמו הטוב 
הולך לפניו, קובע עיתותיו לתורה יראת ה' היא 

אוצרו, מחשובי אנ"ש

הרה"ח ר' מרדכי זאב אורלנציק שליט"א
לרגל שמחת נישואי בנו

החתן המופלג בתוי"ש ובמידות טובות
עדיו לגאון ולתפארת

הבה"ח משה יוסף נ"י
מפעל  ומבחירי  הבחורים  חבורת  מחשובי 

התורה 'חביבותא דרבי שמעון'
עב"ג הכלה החשובה תחי' 

בת ידידינו הנכבד

הרה"ח ר' חיים מאיר איצוקביץשליט"א
יה"ר שהזיווג יעלה יפה לבנין עדי עד ויזכו

לרוות מהם ומכל יוצ"ח דורות ישרים
ומבורכים, רוב נחת דקדושה מתוך בריות

___________________________גופא ונהורא מעליא אכי"ר
שמחת החתונה אי"ה ביום שני

באולמי רויאל בבני ברק
לראותכם משתתפים  ומכרי אשמח  לידידי 

בשמחתי, ובשמחתכם ישמח ליבי גם אני
נא לראות הזמנה זו כאישית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
לידידינו הנכבד, האי גברא יקירא,

יקר שבערכין, פאר המעלות והמידות, יראת ה' 
היא אוצרו, המחנך הדגול האברך החשוב

הרה"ח ר' יהושע פרוש שליט"א
יקירא,  גברא  האי  הנכבד,  ידידינו  ולאביו 
של  בעומקה  לן  נכונה,  מידה  בכל  מוכתר 

תורה, יראת ה' היא אוצרו,
מחשובי ומפארי אנ"ש

הרה"ח המפואר ר' מרדכי שליט"א
לרגל שמחת הולדת הבן הנכד

יה"ר שיזכה לרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת 
דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

לעילוי נשמת
האשה הצוה"ח

 מרת בתיה ע"ה

ב"ר אברהם יוסף ז"ל

 נלב"ע יח שבט
ת.נ.צ.ב.ה.

 הונצח ע"י נכדה
ידידינו הנכבד, האברך החשוב

פאר המעלות והמידות
קובע עיתותיו לתורה

מחשובי מתפללי בית מדרשינו
בית דוד בורו פארק

הר"ר שמעון מארקאוויטש הי"ו

גם אני קבלתי ע"ע כהוראת 
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א:

להמשיך להוסיף זכויות 

ולברך 'ברכת המזון 
מתוך הסידור' 

לישועת הכלל והפרט

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
גברא  האי  והנעלה  הנכבד  ידידינו  נדבת 
כליל  נכונה  מידה  בכל  מוכתר  יקירא 
ואיש  הכשרון  ברוך  והמידות  המעלות 

המעש קובע עתותיו לתורה 

הרה"ח שלמה גלבשטיין שליט"א
גברא  האי  והנעלה  הנכבד  ידידינו  ולאביו 
בתורה  לו  רב  ידיו  האשכולות  איש  רבה 
נודע לשם  וחסידות מקים עולה של תורה 

ולתהילה בשדה החינוך 

הגה"ח רבי מרדכי לייב שליט"א
 ולחמיו ידידנו הנכבד מחשובי מתפללי בית 

מדרשינו בעיה"ק צפת

הרה"ח המפואר ר' אברהם פוקס שליט"א
מפארי אנ"ש

לרגל שמחת אירוסי בנו נכדם
החתן מו"מ התורה וירא"ש, עדיו לגאון 

ולתפארת, כליל המעלות 
הבה"ח כמר משה זרח הי"ו

מחשובי חבורת הבחורים
ומבכירי חברי מפעל התורה חביבותא דרבי שמעון

עב"ג הכלה החשובה תחי' בת ידידינו הנכבד 

הרה"ח ר' פנחס ציילינגולד שליט"א
יה"ר שהזיווג יעלה יפה ויזכו לראות
רוב נחת דקדושא ממנה ומכל יוצ"ח
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא 
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הרה"ג ר' יאיר וינשטוק שליט"א - נו"נ לרבוה"ק

"ימלא ה' כל משאלותיך"
סיפור מיוחד לרגל שבת בשלח-שירה וקריעת ים סוף

לייב שרה'ס,  רבי  לאחר הסתלקותו של הצדיק 
שבדורו,  הנסתרים  הצדיקים  ל"ו  של  פטרונם 
צדיקי  את  לפרנס  הקדושה,  המשימה  נמסרה 
של  בנו  מרדכי,  רבי  הצדיק  של  לידיו  הדור, 

המגיד הקדוש רבי נחום מטשערנוביל.
ממקום  ונד  נע  היה  מרדכי  רבי  גם  כקודמו, 
מאסף  לכפר.  ומכפר  לעיר  מעיר  נוסע  למקום. 
הנעלה.  המטרה  למען  לפרוטה  פרוטה  ומקבץ 
רוב האנשים נענו ברצון ומסרו לו את נדבותיהם 
הבינו  הכל  שלא  אלא  חפצה.  ונפש  רחבה  ביד 
את חשיבות העניין. הללו לא נענו מיד, או תרמו 

סכומים זעומים.
שתרמו  הגדולים  התורמים  כי  היה  המפליא 
בעין יפה, שמחו על הזכות שניתנה להם לתמוך 
די  לא  הקטנים,  התורמים  בעוד  הדור.  בצדיקי 
שמסרו לו את נדבתם בפנים קודרות, אלא אף 
הכבירו עליו בקשות שונות ודרשו כי יבטיח להם 
חללו של עולם תמורת נדבתם. "בני חיי ומזוני", 
זיווגים מוצלחים לילדיהם, עושר ואושר וכל טוב 

סלה. הכל תמורת פרוטות בודדות...
שונה מכולם היה הנדיב ר' חיים מנדל.

 
שנקרא  מה  היה,  יפה"  "יהודי  מנדל  חיים  ר' 
מכובד,  אדם  איד".  שיינער  "א  העם  בלשון 
בעל קומה ובעל נוי בחיצוניותו, ובעל נפש יפה 
בעיני  טוב  ושכל  חן  שמוצא  אדם  בפנימיותו. 
משפחתו  בני  אהבוהו.  הכל  ואדם.  אלוקים 
ושכניו, קרוביו ומכריו, ואפילו הגויים מבני העיר 
אכן  כי  ההלל.  את  עליו  גמרו  לא  עמו,  שעסקו 
אדם מיוחד היה ותוכו כברו. מושלם ממש. למדן 
ומאידך  הקטנות",  "באותיות  המתמצא  מופלג 
ומכניס  נכסים. פזרן לצדקה  ועתיר  גיסא אמיד 
בצדיקי  ודבוק  היה  רבנן  מוקיר  גם  אורחים. 
הן  נכונה  מידה  בכל  נתברך  כן,  כי  הנה  הדור. 
וכיון  אמיתי.  מזל  בר  בגשמיות.  והן  ברוחניות 
שחכם היה, השכיל להלך בין הטיפות, לא לנקר 
את עיניהן של בריות בהצלחתו המסחררת, ולא 
להתגאות עליהן. לא השתרר מעל ראשיהם של 
אנשים. לא זו אף זו, מתוך שחיפש להיטיב עם 
ידיהם  תחת  וכבושים  הדחוקים  היהודים  אחיו 
של הגויים, העסיק כמה עשרות מהם במפעליו 
ושילם  "קרעצ'מע",  הנקראים  האירוח  ובבתי 
להם פרנסתם ביד רחבה. השיבו לו אלו אהבה 
תחת אהבתו, ועבדו במסירות ומתוך רצון להשיב 

לו כגמולו, והיו עסקיו משגשגים ופורחים.
יקרות  ומעלות  טובות  מידות  אותם  כל  מתוך 
שהיו בו, זכה לאהדת הציבור, והיה מקובל בכל 
את  שוחרים  הכל  שהיו  אפוא  יפלא  לא  מקום. 
אשר  הגדולים  כאחד  אותו  ומחשיבים  קרבתו 
בארץ, זכה לשני שולחנות והייתה כיסתו מוטלת 

בין גדולי הדור.
מאושר  עצמו  לחוש  מנדל  חיים  ר'  היה  יכול 
ושמח בכל הטוב, קפץ עליו רוגזו של בנו יחידו, 

שלום שכנא.
שלום שכנא היה בחור מחונן בכל המעלות שמנו 
חכמים. חכם בתלמודו וחריף במוחו. בעל מידות 
תרומיות, ירא שמים ומתמיד נפלא, המקדיש כל 
הלב.  מעומק  ולתפילות  גפ"ת  ללימוד  עתותיו 
שלום  כמו  לבן  שיזכו  עצמם  מברכים  היו  הכל 
שכנא, דומה היה שנטל מכל חמודות שבעולם. 
גדול  גביר  בת  לו שידוך עם  הועיד  הגביר  אביו 
בעל  חכם  תלמיד  בת  עם  ולחילופין,  כמוהו, 
שיעור קומה ששמעו הולך בכל המדינה. בהגיע 
שלום שכנא לפרקו הגיעו השדכנים והביאו את 
ההצעות הטובות והקוסמות ביותר. לא היה עליו 
לבנו  הטובה  ההצעה  את  ולבחור  לגחון  אלא 

כליל השלמות.
וזוגתו  מנדל  חיים  ר'  של  הגמורה  לתדהמתם 
לא היה קץ, כאשר שלום שכנא הודיע נחרצות, 
ההצעות  מכל  אחת  אף  לשמוע  בדעתו  אין  כי 
המפוארות שהובאו עדיו, והדבר מנוי וגמור עמו. 
האמינו  ולא  וקפואים  המומים  הזוג,  בני  עמדו 
הבחור  הוא,  רוצה  מה  ואלא  אוזניהם.  למשמע 

היחסן, שיקטפו לו את בת זוגו מן הירח?
"לא ולא" הצטחק שלום שכנא ואדמומית קלה 
כיסתה את לחייו החכליליות שעדיין לא נחתמו 
לו  יציעו  אם  כי  להם  רמז  הוא  זקן.  בחתימת 

להשתדך עם ברוך לייב שומר היער, לא יסרב.
פייגל  מרת  אמו  בתדהמה.  הוריו  זעקו  "מה??" 
וצנועה, רקקה על הארץ  שהייתה אישה כשרה 
שלוש פעמים "טפו, טפו, טפו. על ראשם של כל 

שונאי-ציון".
היער  שומר  היה  לייב  ברוך  כי  למודעי,  וזאת 
שאיש  טוב  יהודי  מנדל.  חיים  ר'  של  ביערותיו 
לא בא אליו בשום תלונה, אלא שזה היה שבחו 

היחיד. אדם פשוט היה בתכלית, שומר יערות!
מנגד, בתו נחמה ריקל, הייתה מחוננת במידות 
וכל  כשרה  ישראל  בת  וחסודה,  צנועה  טובות. 
של  וחוט  נאים  נימוסים  בעלת  פנימה.  כבודה 
כי  יחלוק  לא  איש  פניה.  על  משוך  וחסד  חן 
זיווג הגון היא לכל בחור טוב. אולם לא לשלום 
שכנא, בנו היחיד של ר' חיים מנדל הגביר. ימחל 
חיים  ר'  כערכו...  מחותן  לו  ויחפש  אביה  נא 
ואפילו  יהודי,  בשום  חלילה  מזלזל  איננו  מנדל 
ישר  היער. אדרבה, אדם  לייב שומר  בברוך  לא 
ונאמן הנהו, שומר מצוות. משכים ומעריב בבתי 
כנסיות ומקפיד לקרוא קריאת שמע בזמנה בכל 
עם  ולא  ירא חטא  בור  "אין  ראשית,  אולם  יום. 
מנדל?  חיים  ולר'  לו  מה  ושנית,  חסיד",  הארץ 
שני קצוות גמורים הם. שני הפכים. הנגיד הגדול 
והעשיר הנכבד, ומן הצד השני, אדם נחות דרגה, 

פשוט שבפשוטים.
אין תימה אם כן, על כעסם והתמרמרותם של ר' 
חיים לייב וזוגתו, על בנם שאינו יודע לייקר את 
מעמדו העילי ושואף להפיל עצמו ממרומי גפי 

קרת, אל מרזבי השופכין.

עמדו והסבירו לו לבחור הפתי, את גודל מעמדו 
יחוסו  את  שיידע  הקהל,  בדעת  וחשיבותו 
שכל  אלא  העם.  נחותי  אל  עצמו  ישפיל  ולא 
דיבוריהם היו להבל ולריק. שלום שכנא הבהיר 
להם באר היטב כי לא יאבה לשמוע שום שידוך 
שהוא, ורק משאלה אחת ממלאת אותו, להיות 

חתנו של ברוך לייב!...
עזבוהו הוריו לנפשו לפי שעה. מלאי צער ועגמה, 
והתפללו לה' שיפקח את עיניו ויחונן אותו בינה 
ודעת. שלא יבייש לא אותם ולא את עצמו. קיוו 

שהזמן יעשה את מה שלא יעשה השכל.
 

פעמיים בשנה זכה ר' חיים מנדל לביקוריו של 
למען  להתרימו  שבא  מטשערנוביל  מרדכי  רבי 
ל"ו הצדיקים הנסתרים שבדור. אמת, כי גם לולא 
בא אליו הצדיק, היה ר' חיים מנדל מוצא בעצמו 
שמרוב  אלא  רבו.  אל  מעותיו  לשגר  הדרך  את 
הצדיק,  אל  מנדל  חיים  בר'  בו  שהייתה  אהבה 
בלתי  רוחני  ותענוג  מיוחדת  זכות  לעצמו  ראה 
קורתו.  בצל  הרבי  של  פניו  את  לקבל  משוער 
לא חסך  ולכן  כך,  על  ידע  המגיד מטשערנוביל 
כל מאמץ למען המצווה הגדולה, בפרט כאשר 
ר' חיים מנדל, מרוב התלהבות לרגל ביקור הרבי 
במעונו, היה מכפיל ומשלש את נדבת ידו, ועל 
תרומתו הראשונה היה מוסיף עוד כהנה וכהנה. 
גם לרבי עצמו נתן החסיד 'פדיון' נכבד, כיד ה' 

הטובה עליו.
יום בואו של הרבי אל ביתו של ר' חיים מנדל, 
המקום  אנשי  הסביבה.  ולכל  לו  חג  יום  היה 
היו מקבלים את פניו של האורח הגדול בשירה 
וזמרה, ומלווים אותו בהדרת כבוד אל ביתו של 
גדולה.  כרה  לכבודו  נערכת  הייתה  החסיד. שם 
הסעודה  לכבוד  נשחטים  היו  ועופות  צאן  בני 
החגיגית. ר' חיים מנדל היה מזמין את כל אנשי 
המקום לכבוד הרבי האורח, ובהגיע השעה היו 
לבם  ומיטיבים  ידיהם  נוטלים  מוזמנים  עשרות 
בצוותא  מסבים  מטעמים.  וכל  ודגים  בבשר 
וחסידות  תורה  דברי  שומעים  הרבי.  עם  חדא 
עילאיים אשר אמנם שגבו מהבנתם, ובכל זאת 
האפרוריות  מן  טפחיים  אותם  מרוממים  היו 
החדגונית של שיגרת היום-יום. השמחה הייתה 
בשיר  קולם  מלבות המשתתפים שנתנו  פורצת 
וזמר לכבוד המקום ולכבוד יראיו. באותה שעה 
היו נפתחים הלבבות והכיסים והכסף היה זורם 
במצווה  המתחיל  היה  מנדל  חיים  ר'  כמים. 
ואחריו החרו החזיקו כולם. המגיד הקדוש היה 
לתמוך  שזכו  על  ברכות  שפע  עליהם  מרעיף 
היו  ושני הצדדים  הנסתרים,  ל"ו  הדור,  בעמודי 

יוצאים נשכרים ומלאי שמחה.
 

לאחר  מטשערנוביל  המגיד  ישב  יום  אותו 
הסעודה ושוחח עם ר' חיים מנדל. האזין לשיגו 

ושיחו וייעץ לו צרור עצות בענייני עסקיו וביתו.

סיפורים ועובדות על צדיקי הדורותבאהלי צדיקים
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לפתע, פנה החסיד אל רבו ושאלתו בפיו: "רבי, 
זה זמן רב מפריש אני מהוני ומוסר לרבי סכומי 
אני  ומודה  הנסתרים,  הצדיקים  לפרנסת  עתק 
שבמצווה.  דבר  לכל  לתרום  אותי  שזיכה  לה' 
אולם זה מכבר מציקה לי מחשבה אחת הטורדת 

את מנוחתי ואינה נותנת לי מנוח".
"דהיינו?" שאל הרבי.

ר' חיים מנדל השפיל עיניו בביישנות. "תשוקה 
עזה אוחזת בי מדי פעם, לזכות ולראות את פניו 
של אחד מן הצדיקים הנסתרים. מוכן אני לתת 
ובלבד  הרבי,  עלי  ישית  אשר  ככל  כסף  סכום 
שאזכה להביט אפילו בהצצה בעלמא, לרגע קט 

בלבד, בפניו של אחד הנסתרים".
טרם עיין הרבי כל צרכו בבקשה המוזרה, וכבר 

הזדרז ר' חיים מנדל להביע משאלה שניה.
היחיד,  לבני  הגון  זיווג  אני מבקש.  ברכה  "רבי, 

שלום שכנא".
הרבי,  התפלא  לברכה?"  זקוק  שכנא  "שלום 
"כמדומני כי מי שרוצה להיות המחותן שלך הוא 
הזקוק לברכה... בחור מושלם כמו שלום שכנא 

בוודאי מוצף במיטב ההצעות".
"אין-הכי-נמי" הסכים ר' חיים מנדל. "כל שועי 
הארץ ונגידיה מבקשים את ידו של שלום שכנא. 
ומבקש  שכלו,  את  איבד  הבחור  כי  עקא,  דא 
של  בתו  עם  העם.  פשוטי  עם  דווקא  להשתדך 
עם-הארץ גמור כמו ברוך לייב שומר היער. אדם 
פשוט שאינו מבין בטיבם של צדיקים ותלמידי 
בביתי,  לביקור  הנה, כאשר מגיע הרבי  חכמים. 
כל  את  ומזמין  המלך  כיד  סעודה  אני  מכין 
ורק  יוצא מן הכלל. הכל מגיעים,  הציבור, ללא 
יוצא דופן אחד אף פעם אינו מטריח עצמו לבוא, 
עליו  בא  אינני  כמובן.  לייב  ברוך  האיש?  מיהו 
בטרוניה. כפי הנראה אינו משיג בשכלו הפעוט 
מעלתם של צדיקים. אדרבה, ישמור על העצים 
שלי בכל מאודו. אולם מה לי ולצרה זו, על שום 

מה מתעקש בני להמיט עלי ביזיונות אלו".
הרבי הביט בו בעיניים מחייכות. "ומה בקשתך 

אפוא?"
רעד  שלי"  שכנא  שלום  את  היטב  אני  "מכיר 
כיון  גדול הוא.  ר' חיים מנדל, "עקשן  קולו של 
שנתקעה בראשו מחשבה זו, אף אחד לא יוציאה 
ברוח  לי הרבי  יגלה  אילו  יכול.  רק הרבי  משם, 
קדשו מי היא בת זוגו האמיתית של שלום שכנא, 
המיועדת לו מאז ארבעים יום קודם יצירת הולד, 

ישתכנע בני העקשן לוותר על שגעונו".
"הקשית  ואמר,  נענה  דבריו,  את  הרבי  שמע 
לזכות  אתה  רוצה  בידי,  אינו  הדבר  לשאול. 
לגלות  רשות  לי  ואין  נסתר,  צדיק  פני  ולראות 
זוגו  בת  מי  לך  שאגלה  אתה  מבקש  זהותם. 
והרי  המידה!  על  הפרזת  בנך?  של  האמיתית 
הם.  ביותר  הנסתרים  הסודות  מן  אלו  דברים 
זיווגו  הוא  וקשה  זיווגים,  ומזווג  יושב  הקב"ה 
של האדם כקריעת ים סוף, ואתה מבקש בקלות 
דעת כזאת לידע מה שנתעלם מעין כל בשר?!".

ר' חיים מנדל החל נרתע אחורנית בבהלת-מה. 
אותו  זימן  הרבי  ברם,  טעותו.  את  למפרע  הבין 
על  עולה  דקיק  כשחיוך  קלה,  ראש  בבת  לשוב 
רשאי  אינני  נסתר  צדיק  של  פניו  "את  שפתיו. 
ואולם, אם תזכה, יתכן שתראה את  לגלות לך, 
פניו של אליהו הנביא, כשהוא לובש את דמותו 

של אחד הצדיקים הנסתרים".
תדהמה רבתי צנחה על ר' חיים מנדל. הפתעה 

הקטן  הוא,  לשונו.  את  שהדמימה  משתקת 
שבקטנים, יזכה לראות פניו של אליהו הנביא?! 
כל  התייגעו  ממנו  וטובים  גדולים  אפילו  והרי 

ימיהם ולא זכו למדרגה כזאת!
"במה זכיתי?" רעד קולו כעלה נידף.

הרבי נתן בו שוב את מבטו הרך והמלטף. "לאט 
כל  ולהתייגע  לעמול  עליך  זכית!  לא  עדיין  לך. 
השנה כדי שתזכה לכך. בהגיע השעה, מזמינך 
תזכה,  ואם  הסדר.  בליל  שולחני  על  להסב  אני 
יתכן שתראה את אליהו הנביא בשעה שפותחים 
ובאשר  חמתך".  "שפוך  באמירת  הדלת  את 
למשאלתך השנייה, בדבר זיווג הגון לבנך, גם זו 
תתמלא. הדבר עוד יתברר לך מגילויו של אליהו 

הנביא".
ר' חיים מנדל לא הבין מילה וחצי מילה מדבריו 
הסתומים של הרבי. אפס, כי האמין שהכל עוד 

יתברר במהלך הזמן.
הדבר היה בימי ראשית החורף, בשלהי ירח מר-

חשוון. אך כבר מעתה כל מוחו של ר' חיים מנדל 
היה משועבד לחג הפסח. חודשי החורף המושלג 
העצומה  בציפייתו  אחדים,  כימים  עליו  חלפו 
לזכות ולראות את פניו של אליהו הנביא. זיכך 
עצמו והתפלל במתינות, מתוך געגועים לבוראו. 
וביחוד במתן בסתר. צם  הפליג במצוות צדקה, 
וקבלה, טבל  זוהר  הרבה  למד  וחמישי,  שני  כל 
במקווה פעמים רבות בכל יום, ערך תיקון חצות 
ככל  שליש...  ודמעות  מרות  בבכיות  לילה  בכל 
שהתקרב חג הפסח עלה מפלס המתח בנפשו. 
כפליים  לצדקה  חילק  ניסן  חודש  בתחילת 
מיוחדת  מתנה  שלח  ואף  שנה,  בכל  מהרגלו 
חש  לייב.  ברוך  חביב,  לא  יערות  שומר  לאותו 
צורך לפייס גם אותו על כל החצים המורעלים 
שירתה בו לשונו. השליח הביא לביתו של שומר 
שמנים  ויינות,  ביצים  העגלה  מלוא  היערות 

וירקות, מצות מהודרות ושק מלא באגוזים.
לייב  ברוך  הסף.  על  נדחתה  הנאה  התשורה 
הודיע צוננות לשליח כי אין לו צורך בשום דבר, 

ומוטב יחלק הכל לנצרכים אמיתיים.
של  חוצפתו  על  מנדל  חיים  לר'  לו  חרה  היטב 
הקבצן, דל גאה הסוטר בפניו של מיטיבו! אולם, 
עליו להתאזר בסבלנות. פן יחרה אפו ולא יזכה 
לגילוי אליהו. "אחרי פסח אטפל בו היטב" סינן 

מבעד לשפתיים חשוקות.
מהודרת  בעגלה  יצא  פסח  לפני  אחדים  ימים 
לטשערנוביל. לא פנים חדשות הוא שמה וכבר 
אולם,  אחדות,  פעמים  המגיד  של  בחצרו  ביקר 
מעולם לא נסע לשם במטרה נעלה שכזו: לפגוש 

את אליהו הנביא פנים אל פנים!...
 

שריפת  לאחר  פסח  בערב  רבו  אל  כשהגיע 
היא  איה  ורועדת.  חלושה  יד  לו  נתן  החמץ, 
המפורסם  החיוך  עם  איתנה  יד  לחיצת  אותה 
של ר' חיים מנדל, בשעה שהוא נפגש עם רבו. 
כעת היה מתוח ומרוט עצבים לקראת הפגישה 
הגורלית. חש בכל רמ"ח אבריו שאין הוא ראוי 
ולוא אחד  זיכך עצמו  למתנה הגדולה הזו, ולא 
באמת.  שיזדכך  ראוי  שהיה  ממה  מאה,  חלקי 
מיהר לאכסניה והתכונן לפגישה ככהן גדול לפני 

כניסתו לקדש הקדשים ביום הכיפורים.
אחרי תפילת ערבית חגיגית, נכנסו כל האורחים 
אל בית המגיד שהיה שטוף כולו אורה. בכל חדר 
החדר  דולקים.  נרות  עם  לרוב  פמוטים  הוצבו 

הגדול שבו נערך הסדר ברוב-עם היה מופז כולו 
גדול  שולחן  עמד  החדר  באמצע  יקרות.  אור 
ערוך בכלי כסף וזהב. קערת הכסף של המצות 
בערב  מצוה שנאפו  מצות  מונחות  ועליה  נצצה 
החג. בקבוקי יין רבים, גביעי כסף מכל המידות 
כוסו  גדול,  אחד  גביע  בולט  וביניהן  והגדלים, 
של אליהו הנביא! ר' חיים מנדל מרגיש שראשו 

סחרחר, עוד רגע יתעלף מרוב התרגשות.
מלבינות  באצבעות  השולחן  טבלת  את  לפת 
של  הקדושים  בבניו  עיניו  נתן  להירגע.  וניסה 
המגיד שישבו ליד השולחן, כל בן במקומו הראוי 
לרבי  לו  היו  וקדושים  גדולים  בנים  שמונה  לו. 
בקרבת  שהתגוררו  מהם,  חלק  רק  אך  מרדכי, 

מקום, נכחו שם.
שפתיו של ר' חיים מנדל רטטו בתפילה חרישית 
שבקעה מעומק לבו: אנא ה' תן כוח לחיים מנדל 
בן שרה רייזל להחזיק מעמד ועיניו תראינה את 
פניו של אליהו הנביא, ואל יעכבו עוונותיו. אנא 
ה' שלח נא את הזיווג ההגון והנכון לבני שלום 
מפזר  שאני  הצדקה  בזכות  פייגל,  בן  שכנא 

לפרנסת ל"ו הצדיקים הנסתרים"...
לבו.  מעל  נגולה  אבן  כמו  חש  הברכה  בסיום 
כעת הדבר מסור כולו בידי שמים. ישב והשתתף 

במעמד הסדר המרומם במחיצת המגיד.
רבי מרדכי ישב על מיטת ההסבה, לבוש קיטל 
צחור ושטריימל לראשו. קרא את ההגדה פסקה 
בהתלהבות  לאידיש,  הכל  ותרגם  פסקה  אחר 
עצומה. פניו להטו כלפידים בוערים ועיניו זהרו 
אש  לראות  דימה  מנדל  חיים  ר'  כוכבים.  כשני 

לוהטת סביב המגיד ובניו הקדושים.
אליהו  של  כוסו  את  מזגו  המזון  ברכת  לאחר 

הנביא, והשמש ניגש לפתוח את הדלת.
הדלת  עבר  אל  הופנו  עיניים  זוגות  עשרות 
כפטיש.  הלם  מנדל  חיים  ר'  של  לבו  הנפתחת. 
מטושטשת  דמות  גופו.  בכל  עברו  חום  זרמי 
הופיעה והתקרבה אל השולחן הערוך. זיעה קרה 
אליהו  הזהו  פלאים,  פלאי  מצחו,  את  כיסתה 
וזורחות כשמש  קורנות קדושה  הפנים  הנביא? 
בצהרים, אבל הבגדים הם בגדי איכר גסים. תווי 
הוא  לקראתו.  מתבהרים  המטושטשים  הפנים 
נועץ בו את עיניו וחבטה חזקה מהדהדת בחדר. 

ר' חיים לייב צנח ארצה ללא הכרה...
הפנים היו פניו של ברוך לייב, שומר היער - - -

 
ליד  ישב  מעלפונו,  התעורר  קצרה  שעה  לאחר 
השולחן רועד בכל גופו. פניו חיוורים כפני מת. 
לשונו נאלמה. הטשערנובילר פנה אליו והרגיעו, 
ר' חיים  "נו,  ודבר אליו רכות:  מזג לו כוס מים, 

מנדל, כעת ברור לך הכל?
של  בדמותו  הנביא  אליהו  את  לראות  "זכית 
הנך  מבין  כעת  הנסתרים,  צדיקים  מל"ו  אחד 
מיהו המחותן שלך, הצדיק הנסתר. מעתה תבין 
גם מדוע בנך הצדיק מתעקש להיות חתנו, ולא 
תהיה לך טינה בלבך עליו. בזכות הצדקה שאתה 
עם  להשתדך  זכית  לצדיקים,  רחבה  ביד  מפזר 

אחד מהם"...
על  כשנודע  קצר  זמן  לאחר  רעשה  העיר  כל 
העילוי  בנו  שכנא,  שלום  המוזר,  השידוך 
את  נשא  העשיר,  מנדל  חיים  ר'  של  המושלם 
נחמה ריקל בתו של ברוך לייב שומר היער. איש 

לא הבין זאת.
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הרב אהרן גלבשטיין
הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע י"ז שבט תרט"ז

רוח הקודש הופיעה בבית מדרשו
הזקן  האדמו"ר  הקדוש  רבינו  פעם  שח  כה 
הרה"ק  באוזני  זצוק"ל  מאלכסנדר  יחיאל  רבי 
]בן הרה"ק  זצ"ל  מזוואלין  אליהו  שמואל  רבי 
ושמעתי  לווארקי,  נסעתי  מקאזמיר[:  מוהר"י 
שלום"  "פרידת  שנותן  רבי  בקאזמיר  שיש 
איפוא  נסעתי  הקודש.  ברוח  )געזיגענן( 
רבי  ]הגה"ק  ממילאווע  הרב  עם  לקאזמיר 
צדיק אחד שהלך  ועוד  קלינגר[  יצחק  ישראל 
קודש,  בשבת  שם  ושהינו  אחת.  שנה  בגלות 
ביום ראשון רצינו לקבל "פרידת שלום", אלא 
"פרידת  יתן  שלא  הודיע  מקאזמיר  שהרה"ק 
צוה  כן  שלישי,  יום  עד  השבת  לבאי  שלום" 
הדלת  את  יפתח  לבל  פלטי  ר'  שמשו  על 
לאיש, והיינו מוכרחים להמתין איפוא עד ליום 

שלישי...
בנתיים עמדנו ושוחחנו בצוותא, מה יהיה הסוף, 
עודנו  מאתנו.  נפרד  איננו  מקאזמיר  הרבי  כי 
מדברים ויבוא שמה איש אחד מהעיר ריטשונז, 
מקורב אל הרה"ק מקאזמיר שהכירנו, ושאלנו 
למעשינו כאן, סיפרנו לו שבאנו לשבת העברה 
אחד  בתוך  מעמנו.  להפרד  רוצה  איננו  והרבי 
השיחים, פתח לפתע הרבי מקאזמיר את פתח 
שלום  נתן  הרב  המדרש,  בית  אל  ובא  חדרו, 
עולמות,  מרעיש  אתה  "מה  ושאלו:  למקורבו, 
פרנסה  דאתרא  למרא  ליתן  רוצה  עיר  אם 
מהשמרים לאפיה, מה בכך"? )בקהילות רבות 
היתה שמורה הזכות למכירת השמרים בידי רב 
המקום(. אותו אדם נבהל מאד, כי זאת היתה 
מטרת בואו קוזמירה, ועל אודות זה בא לקבול 
באוזני הרבי. מיד פנה הרבי אלינו, נתן לנו את 
ידו ל"פרידת שלום", באמרו: "הלא לזה באתם, 
ולשלום"...  לחיים  סעו  הקודש...  רוח  לראות 

)מפי רבי קלמן יצחק אייזמן(
בישישים חכמה 

תפילת הדרך בשובו מרבו
וכן אמר אא"ז ]הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר[ 
זצוק"ל, בכל פעם שנסע מרבו מלובלין לביתו 
התפלל תפלת הדרך שישמרהו השי"ת בהדרך 
שהוא הולך שלא ישב אצלו אדם שיקרר אותו 

מאמונת רבו. 
דברי ישראל )יתרו(

דמות קדשו של אברהם אבינו ע”ה

פעם אחת קרה שהיה עוד בימי נעוריו הלך ר' 
יחזקאל מקאזמיר לעיר לובלין להכיר שם את 
הגאון הקדוש צדיק יסוד עולם רבן של כל בני 
ישראל החוזה הקדוש זצ"ל זכותו יגן עלינו ולא 
היה שום איש ממכיריו שמה וכאשר בא לבית 
הרבי מלובלין זי"ע הלך לאחורי תנור כדרך בני 
הרבי  עמד  כך  ובתוך  הקודמים,  בעתים  אדם 
והכריז  הקדוש  מכסאו  זצ"ל  מלובלין  הקדוש 
צורה  נראה  היה  איך  לדעת  שרוצה  מי  כל 
אזי  השלום  עליו  אבינו  אברהם  של  הקדושה 
יביט בפני איש האברך שעומד אחורי תנור וכל 
אנשי שלומיו שהיו שם נבהלו כשראו את זאת, 

עכל"ק, ודברי פי חכם חן והמב"י. 
שיח שרפי קודש 

אוויר ישראל נקי

אב"ד  זי"ע  וואקס  אלעזר  חיים  רבי  הרה"ק 
שפעם  סיפר,  חיה"  "נפש  ספר  מחבר  קאליש 
אחת בבואו לרבו הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר 
זי"ע שאלו הרב, מה זה שכותבין בשטרי מכר 
הרב  והשיב  רקיעא".  רום  עד  ארעא  "מתהום 
זי"ע,  מקוזמיר  הרה"ק  לו  ואמר  יודע.  שאינו 
חורפי.  בימי  לי  שקרה  מה  מעשה  לך  אספר 
מפלונצק  משולם  רבי  עם  יחד  לומד  הייתי 
וקמנו בעוד ליל ללמוד והלכנו לבית המדרש. 
לילה, כשהיינו קרוב לבית  פעם אחת באישון 
מאד,  ונבהלנו  אנחה,  קול  שמענו  המדרש 
בלשון  והשיב  זה.  מי  ושאלתי  ונתחזקתי 
יהודית, והלכנו אליו, וראינו איש ערום שוכב, 
לבית  אותו  ולקחנו  נשמה.  בו  שאין  וכמעט 
רוחו,  אליו  ששבה  עד  עמו  ועסקנו  המדרש 
ושאלנו אותו, מי אתה ומי הביאך הלום. וסיפר 
שהוא היה משומד רחמנא לצלן ודר בכפר ולו 
אשה ובנים, פעם בא אליו בחלום זקינו מעולם 
ואם לא, אעביר  לו חזור לדתך,  ואמר  העליון, 
אותך מן העולם, ובהקיצי לא שמתי לבי לזאת, 
ובלילה השניה בא עוד, והכה אותי הכה ופצוע, 
ובבוקר לא ידעתי לשית עצות בנפשי אם ליקח 
גם אשתי ובני או שאמלט לבדי עד שעבר היום, 
ובלילה שוב בא אלי בכעס גדול, ושאלתי אותו 
מה לעשות עם האשה ובנים, ואמר, אין לדאוג 
בקשתי  ובבוקר  נפשך.  על  המלט  רק  עבורם, 
בית מנוס ולא ידעתי אנה לנוס, ושוב בא אלי 
ואמרתי  כלה.  עמך  שאעשה  תדע  לי,  ואמר 
יודע אנה אברח, אם תרצה קח אותי  לו, איני 
באויר  וישאני  אותי  לקח  ותכף  מקום,  לאיזה 
רבי  הרב  יש  פה  לי  ואמר  הלום,  עד  ויביאני 

יחזקאל והוא יעשה לך טובה. 
הרוח  עם  מה  דיבר  אם  המומר  את  ושאלתי 
והשיב, בשעה שנשא אותי  בעת שנשא אותו, 
אותו,  ושאלתי  אנחות,  לפעמים  מוציא  היה 
למה זה תאנח, והשיב, כשאני עובר עמך באויר 
למעלה מבית נכרי, קשה עלי מאד לעבור דרך 
שם. ומדה המעשה תוכלו להבין מדוע כותבין 
שיהא  כדי  רקיעא",  רום  עד  ארעא  "מתהום 

האויר כולו של ישראל.
גן הדסים 

לקיחת מוסר מאיש צבא

לא  זצ"ל,  מקאזמיר  יחזקאל  ר'  מו"ה  הרה"ק 
היה יכול לסבול אם באו לפניו אנשים בבקשות 
ובשאלת עצות על עניני עולם הזה והיה הופך 
ללמד  רק  היתה  השתדלותו  וכל  מהם,  פניו 

דרכי ה' )סדר הדורות חדש(. 
ויסופר עליו, כי פעם אחת הלך מ"קידוש לבנה" 
בחודש טבת והקור היה גדול מאוד, ועברו לפני 
המבצר ואיש צבא הלך הלוך ושוב על המשמר. 
בקור  לעמוד  יוכל  איך  אותו,  הרה"ק  ושאל 
כיוצא בזה הלא יקפא מקור. ענהו החיל: "ומה 

יהיה, אז יבוא אחר על מקומו". 
אז פנה הרה"ק אל אנשיו: "שמעו וקחו מוסר 
שמו  יתברך  הבורא  את  לעבוד  צריכים  איך 

במסירת נפש" )החסידות ע' קג(. 
החסידות  בשיטת  נפשו  משאת  היתה  וזאת 

הראויה אך לבני עליה. 
דור דעה 

”מה לי ולך כי באת אלי בדבר הזה”

בסדר הדורות החדש )מערכת הרה"ק מלובלין 
יחזקאל  רבי  ]הרה"ק  אא"ז  בשם  ט(  אות 
אדם  לפניו  בא  אחת  פעם  זצוק"ל  מקאזמיר[ 
המסחר  בהתנהגות  ממנו  עצה  לשאול  אחד 
וכדומה, ולא ענהו, ויהי כאשר התמהמה האיש 
והוא  שלומו  מאנשי  אחד  לפניו  בא  כי  וירא 
ברכהו  יתנהג,  היאך  מסחר  בענין  עמו  מדבר 
בו  העיז  אז  מהענינים,  וכדומה  מאד  שיצליח 
מורי  אליו  ויאמר  ענהו,  לא  ההוא אשר  האיש 
ורבי מה זה כי נדחיתי מלפני רבי בבקשת עניני 
העולם הזה בעבור כי רום כבודו מואס בהבלי 
בעניני  לדבר  כבודו  ירבה  למה  כן  אם  עולם, 
שהוא  בעבור  ההוא  האדם  עם  עולם  הבלי 

מאנשי שלומו. 
ויען אא"ז ז"ל לאדם ההוא ויפתח פיו במשל, 
סוחר אחד נסע ללייפציג על היריד לקנות שם 
כנענים,  מנכבדי  גדול  סוחר  אל  ויבא  סחורה, 
ונתעכב שם מאד עד  וקנה שם הרבה סחורה 
שם  התמהמה  כאשר  ויהי  השוק,  כל  עבר  כי 
אליו  ויאמר  ההוא,  בחנות  אליו  משרתו  בא 
ואין  כבר עבר השוק  ואדוני מה לעשות  אישי 
אופני  את  ולזפת  למרוח  זפת  לקנות  מקום 
ויהי כשמוע הסוחר הגדול  נסע,  העגלה, במה 
קנה  אשר  הסוחר  משרת  דברי  את  מלייפציג 
ממנו הסחורה, אמר אל הסוחר אל תירא אנכי 
אכלכל אותך בדבר הזה, כי יש לי רב מהזפת 
אל  ואתה  עגלותי,  בעבור  עמי  הבאתי  אשר 

תמהר עד כי נעשה החשבון כולו. 
השוק  מן  אחד  אדם  בא  וזה  מדבר  זה  עוד 
מצא  ולא  זפת  לקנות  כן  גם  צריך  היה  אשר 
אמר  הנכבד  הסוחר  כי  וכשמעו  לקנות,  עוד 
ההוא  האיש  אמר  אז  המין,  מזה  אתו  יש  כי 
מן  מלא  כסף  בעד  לי  למכור  בטובו  נא  יאבה 
אז השיב הסוחר אליו  לי,  הוא  נחוץ  כי  הזפת 
אינני  זפת,  כי אנכי מוכר  זה חושב כבודו  מה 
ממני  קנה  אשר  ההוא  הסוחר  רק  זפת,  מוכר 
זפת  מעט  לו  ליתן  הנני  כן  על  הרבה  סחורה 
אשר הבאתי עמי בעבור צרכי, אבל אתה מה לי 
ולך כי באת אלי לקנות זפת וכל הסחורות לא 

תקנה אצלי מאומה. 
וכן הדבר הזה, האיש הזה מאנשי שלומי הוא 
ירא שמים גדול והוא בא אצלי ללמוד דרכי ה', 
אשר  העולם  בצרכי  מה  עצה  לו  תחסר  ועתה 
צריכים לאדם במשך עברו בזה העולם, ממש 
הנני  כן  על  הנסיעה,  על  שצריכים  הזפת  כמו 
ליתן לו עצה ולברכו גם בדבר הזה, אמנם אתה 
של  בדברים  אם  כי  ענין  בשום  אלי  תבוא  לא 
עניני העולם והבלים, אם כן מה לי ולך כי באת 

אלי בדבר הזה. 
דברי ישראל )יתרו(

סיפורים ועובדות על צדיקי הדורותיומא דהילולא
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הרב אהרן גלבשטיין
ֱאֹלִקים  ָנָחם  ְוֹלא  ָהָעם  ֶאת  ַּפְרֹעה  ְּבַׁשַּלח  ַוְיִהי 
וגו' ִּכי ָקרֹוב הּוא ִּכי ָאַמר ֱאֹלִקים ֶּפן ִיָּנֵחם ָהָעם 

ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה )יג, יז(
הזה  לפסוק  אין  שלכאורה  לפרש  יש  עוד 
באור, כי בוודאי אם יהיה רחוק יותר יש לחוש 
ועוד  כו'.  ינחם  רב  שהוא  הדרך  שמאימת 
שכמה  היתכן  כי  מאוד,  רחוקה  זו  שחששה 
ניסים ראו ישראל במצרים, איך שהוכו מצרים 
חזקה,  ביד  הוציאם  והקב"ה  מכות  בעשר 
ועכשיו יפחדו מאימת שום מלחמה עד שיכרחו 
וגם  בה'.  יבטחו  ושלא  חלילה  מצרימה  לשוב 
שלא  הם  ה'  ביד  הלא  לשוב  ירצו  אם  אפילו 

יניחם לשוב.
)תהלים  אלא הענין הוא כרחם אב על בנים כו' 
קג יג(, וכמשל אב שיש לו בן חביב עד שיש לו 

נזק  מכל  משמרו  האב  בוודאי  עליו,  געגועים 
נזק,  חשש  שום  אפילו  עליו  יבא  שלא  ופגם, 
אותו  מאהבתו  זה  וכל  רחוקה,  חששה  אפילו 
וקרבת לבו לבנו. כן ה' אלקינו יתברך, מאהבתו 
אותנו  לשמור  ורצונו  ישראל,  בני  את  יתברך 
פן  מכל חטא ועון ומחשבה זרה, על כן חשש 
ויהיה  לבד,  במחשבה  רק  אפילו  העם  ינחם 
ידם,  יתן לאל  כי לא  ישיבו  חטא, אפילו שלא 
אף על פי כן יפגמו במחשבה, על כן ולא נחם 
אלקים כו' כי קרוב הוא, פירוש כי קרוב ה' לנו, 
על כן חשש אפילו חששה רחוקה כזו פן ינחם 

כו' ויפגמו במחשבה.
בת עין 

ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם )יג, יז(
צער,  לשון  שהוא  ויהי  הלשון  מהו  להבין 
כדאיתא בגמרא )מגילה י:( כל מקום שנאמר ויהי 
אינו אלא לשון צער, והלא שמחה היא שיצאו 

ישראל ממצרים. 
אך הענין הוא דהנה בכל דבר מוכרח להיות בו 
ו( ואתה  )נחמיה ט,  חיות מהשם יתברך, כדכתיב 
מחיה את כולם, וגם הקליפות מקבלים חיותם 
הפורים(,  ענין  הכוונות  )שער  יתברך  הבורא  מאת 
וכמעשה שהיה בעירו של הגאון בעל הישועות 
יעקב זצ”ל, שהיה שם יהודי עני ואביון שהיה 
לו מנהג טוב שהיה הולך בכל ערב שבת קודש 
היה  לתקנו  צריך  היה  ואם  העירוב,  לבדוק 
רשע  אדם  נמצא  היה  העיר  ובאותה  מתקנו, 
שהיה מסור ועבר על כל התורה כולה, לימים 
חשב אותו הרשע בלבו, אמנם רשע גמור אני, 
אך בכל זאת הייתי רוצה שיהיה לי לכל הפחות 
איזה מצוה, ופגע באיש הזה שהיה משגיח על 
העירוב, והציע לו שיתן לו אלף רובל כסף כדי 
שימכור לו המצוה הזו של העירוב, שקל העני 
והחליט  מבוטל,  סכום  זה  אין  שהרי  בדעתו 
בלבו שישאל לבעל הישועות יעקב מה לעשות, 
ואמר לו לרשע שיענה לו תשובה בשבוע הבא. 
הלך אותו העני ושאל לבעל הישועות יעקב את 
קודם  הבא  שבשבוע  לו  וענה  הזאת,  השאלה 
לו  יענה  ואז  אצלו  יכנס  העירוב  לראות  שילך 
תשובה לשאלתו, וכך עשה, ובערב שבת הבאה 
ביתו  לפני שהלך לבדוק את העירוב עלה אל 

של הישועות יעקב לשמוע תשובתו, והשיב לו 
שימאן ולא יסכים למכור את המצוה, וכשהלך 
אותו  לו  חיכה  כבר  אותו העני לבדוק העירוב 
שאינו  לו  וענה  תשובתו,  לשמוע  כדי  הרשע 

מסכים למכור המצוה, ומיד מת אותו רשע. 
הלך אותו עני לבעל הישועות יעקב וסיפר לו 
יעקב,  הישועות  והסביר  אירע,  אשר  כל  את 
שבכל אדם מוכרח להיות ניצוץ המחיה הנותן 
שום  היה  לא  הרשע  ולזה  לחיות,  חיות  לו 
אחיזה וניצוץ המחיה, ולכך ביקש ממנו למכור 
לו זאת המצוה כדי להחיות את נפשו, וכשאמר 
במה  לו  היה  לא  לו,  למכור  מסכים  שאינו  לו 

להחיות נשמתו ומיד נפל מת, ע”כ. 
כן פרעה, כאשר אמר מי ה’ אשר אשמע  כמו 
מהשם  חיותו  את  והכחיש  ב(  ה,  )שמות  בקולו 
האדמה,  פני  מעל  להמחות  צריך  היה  יתברך, 
אך מה שנשאר לחיות, כי הוא היה צריך לשלוח 
את ישראל ממצרים, ובזכות המצוה ששלח את 
וזהו  ניצוץ המחיה,  ישראל ממצרים, נשאר בו 
ויהי לשון צער, בשלח פרעה את העם, כי בזכות 

זה נשאר לחיות גם להבא. 

ברכת משה          

ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְוֹלא ָנָחם ֱאֹלִקים ֶּדֶרְך 
ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים וגו' ִּכי ָאַמר ֱאֹלִקים ֶּפן ִיָּנֵחם ָהָעם 

ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה )יג, יז(
צריך להבין איך יעלה על דעתם לשוב למצרים 
לקושי השעבוד. וביאר רבינו ]הרה”ק רבי ישכר 
בגמרא  דאיתא  מה  פי  על  זי”ע[  מבעלזא  דוב 
)יומא פו:( היכי דמי בעל תשובה, מחוי רבי יהודה 

באותו מקום וכו’. וזה פירוש הכתוב, ד”בראותם 
מלחמה”, מרמז כנגד מלחמת היצר רוצה לומר 
שכשיראו שעדיין השטן מרקד ביניהם, אז יבינו 
ותשובה  שלימה,  בתשובה  חזרו  לא  שעדיין 
צריכה להיות באותו מקום, כנ”ל, וזהו “ושבו”, 
פירוש שירצו לעשות תשובה “מצרימה” דווקא 

במצרים )שמעתי מחתנו של רבינו הרב מסערט זצ”ל(. 

כ”ק אדמו”ר רבי יעקב מפשעווארסק זצוק”ל, י”ג אורות  

ָעִּזי ְוִזְמָרת ָי-ּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה )טו, ב(
איתא במדרש עזי וזמרת וגו' אין עז אלא תורה 
שנאמר ה' עוז לעמו יתן, דבר אחר אין עז אלא 

מלכות שנאמר ויתן עוז למלכו. 
זי"ע[,  מקארלין  אהרן  בית  בעל  ]הרה"ק  אמר 
היא  והמלכות  מהכל,  העליון  היא  התורה  כי 
למטה מהכל, וענין קריעת ים סוף הוא הכלול 
יש הכל מה  בשירת הים  כי  מהעליון לתחתון. 
וכל  הגאולות  וכל  להיות,  שעתיד  ומה  שהיה 
הענינים שצריך האדם הכל נכלל בשירת הים. 

לב  בכל  הים  שירת  האדם  יאמר  אם  ואמר: 
ובמסירת נפש כל אחד לפי מה שהוא, יתוקן כל 
עניניו בגוף ונפש. עוד אמר, כי על ידי עזי שהיא 
התורה זמרת י-ה ויהי לי לישועה, היינו על ידי 
מאד  הזהיר  ובדבריו  לישועה,  לי  היה  תפלה 
שילמדו גמרא עם תוספות קודם התפלה בעיון 
ואמנם  שיוכל,  וכמה  שהוא  מה  לפי  אחד  כל 
סמוך לתפלה ממש עומד מתוך הלכה פסוקה 
איזהו מקומן כי על ידי זה מברר השכל ויוכל 
אח"כ להתפלל. ואמר בשם הרב הקדוש רש"ק 
]רבי שלמה מקארלין[ זצוק"ל כי האלקים עשה 
את האדם ישר ואחר כך נתעקם, ועיקר ישרות 
השכל הוא בהתורה, נמצא כשהוא לומד בעיון 
היא  ואז  אצלו  השכל  נתיישר  התפילה  קודם 
כי לפי דעתו הוא תיקון  ואמר,  תפלתו כראוי. 

גדול לכמה ענינים. 
בית אהרן )לפסח, דף צג-צד(

ְלִׁשְבְּתָך  ָמכֹון  ַנֲחָלְתָך  ְּבַהר  ְוִתָּטֵעמֹו  ְּתִבֵאמֹו 
ְלֹעָלם  ִיְמֹלְך  ָיֶדיָך. ה'  ָּפַעְלָּת ה' ִמְּקָדׁש ה' ּכֹוֲננּו 

ָוֶעד )טו, יז(
ארץ  וביאת  מצרים  יציאת  הענין  כל  דהנה 
הכנה  הוא  הכל  המקדש  בית  ובנין  ישראל 
לגאולה העתידה  במהרה בימינו. וזה הפירוש 
בית  בנין  זה  נחלתך,  בהר  ותטעמו  תביאמו 
מכון  לשבתך,  מכון  בידי אדם,  המקדש שהיה 
לבית  היינו  ה',  פעלת  לשבתך  הכנה,  הוא 
המקדש לעתיד מעשה הקדוש ברוך הוא, וזה 
פעלת ה' מקדש אד-ני כוננו ידיך, שאז יהיה ה' 

אחד, וזה ה' ימלוך לעולם ועד.

כנסת יחזקאל )ראדומסק(

ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים ֹלא ָאִׂשים ָעֶליָך 
ִּכי ֲאִני ה' ֹרְפֶאָך )טו, כו(

אין  ישים מחלה  לא  ה'  הקושי מפורסמת אם 
אנו צריכים לרפואה. ופירש כ"ק מרן ]הרה"ק 
ממאגלניצא[  השרף   - יחיאל  מאיר  חיים  רבי 
נשלחין  והמחלות  שהסבות  ידוע  כי  זלה"ה 
החטאים  למרק  כדי  לצלן,  רחמנא  לאדם 
אשר  המחלה  כל  הכתוב  שיעור  וזה  ועונות, 
תאמר  ואם  עליך,  אשים  לא  במצרים  שמתי 
אם כן כיצד יהא ממורק החטאים והעונות, על 
זאת באה המענה, כי אני ה' רופאך, פירוש אני 
ה', ויכול אני לרפאות נפשך, ולמרק החטאים, 
במדת  רק  האלה,  והסבות  המחלות  בלעדי 

הרחמים, עד כאן דבריו הקדושים. 
שיחות חיים 

דברי תורה וחסידות על פרשת השבוע פניני האהל

לכבוד יומא דהילולא של 
הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע 

- י"ז שבט

ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו )יד, 
טו(

כששאלו אותו )את הרה”ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי”ע( 
עצה בענין שידוך אם להמתין עוד או למהר 
)סנהדרין כב.(  והשיב, הנה אמרו חכמים  בדבר. 
ונחזי אנן מה  ים סוף,  וקשין לזווגן כקירעת 
נאמר בקריעת ים סוף, מה תצעק אלי דבר אל 
בני ישראל ויסעו )שמות יד, טו(, ופירש רש”י: לא 

עת עתה להאריך, וד”ל. 
אוצרותיהם של צדיקים  
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א. סדר חשיבות הברכות: המוציא -"מג"ע א"ש".
דכל  הברכות,  לכל  קודמת  המוציא  ברכת  א. 
שהברכה מבוררת למין אחד, חשובה יותר מברכה 
הכוללת הרבה מינים, כי בזה משבח יותר להקדוש 
ברוך הוא שמראה בזה השגחתו בפרטות. ]חיי אדם 

כלל נז ס"ב[. 

ב. לאחר ברכת המוציא, סדר הברכות הוא: "מג"ע 
]שו"ע  שהכל.  אדמה.  עץ.  גפן.  מזונות.  א"ש". 
ומ"ב סי' ריא, וסדר זה אמור אפילו אם המאוחר 
חביב עליו יותר כמו שכתב הרמ"א שם בס"ה, חוץ 

מאופנים דלהלן[.
המינים,  שבעת  העץ:  פרי  בברכת  חשיבות  סדר  ב. 

שלם, חביב.
א. הרוצה לאכול מכמה סוגי פרי העץ, אם אחד מהם 
אפילו  השאר,  ופוטר  עליו  מברך  המינים,  משבעת 

אם הוא חצוי והשאר שלמים וחביבים עליו יותר. 
ב. אם אין שם משבעת המינים, ואחד מהם שלם 
והשאר חצויים, מברך על השלם ופוטר החצויים, 

אפילו אם החצויים חביבים עליו יותר.
ג. אם אין שם משבעת המינים, וכולם שלמים או 
בדרך  יותר  עליו  שחביב  הפרי  על  מברך  חצויים, 
כולם חביבים  ואם בדרך כלל  ופוטר השאר.  כלל 
עליו בשווה, מברך על מה שחביב לו עכשיו יותר 
מסתפק  סק"ה,  שם  בשעה"צ  שם.  ומ"ב  ]שו"ע  השאר.  ופוטר 
ברכותיהם  דבאין  כיון  לכל,  ברכותיהם שווה האם שלם קודם  באין 

שווה חביב עדיף משבעת המינים, ושלם עדיף אפילו מחביב, או דאם 

אומרים שחביב קודם לשבעת המינים כל שכן דקודם לשלם[. 

לאכול  הרוצה  סק"ז[,  ]שם  החיים  הכף  כתב  ד. 
שבעה,  ממין  ביניהם  ואין  העץ  פרי  סוגי  מכמה 
וכולם שווים אצלו בחביבות, ויש ביניהם ממינים 
כמו  תפוח,  אגוז,  כגון  ישראל  בהם  שנשתבחו 
בעצי  "כתפוח  ירדתי",  אגוז  גנת  "אל  שנאמר 

היער", יש להקדימם.
ה. הרוצה לאכול משני מינים של שבעת המינים, 
מברך תחילה על המין שסמוך יותר לארץ האמור 
ורימון  וגפן  ושערה  חטה  "ארץ  שנאמר  בתורה, 
ענבים  לאכול  הרוצה  ולכן  ודבש".  שמן  זית  ארץ 
הרימון,  ופוטר  הענבים  על  תחילה  מברך  ורימון, 
יש  ואם  לארץ.  רביעי  ורימון  לארץ  שלישי  דגפן 
לפניו תמר וענבים, מברך תחילה על התמר ופוטר 
שלישי  והענב  השני  לארץ  שני  דהתמר  הענבים, 
לארץ הראשון, ומה שסמוך יותר לארץ השני חשוב 

יותר מהרחוק לארץ הראשון. ]שו"ע ומ"ב שם[. 
זית ותמר שלא בסעודה מקדים  ו. הרוצה לאכול 
לברך על הזית הסמוך לארץ יותר, ואם הוא בתוך 
הסעודה שאין מברכים על הזית, מברך תחילה על 

התמר. ]פשוט[. 

בורא  קודם  האדמה  פרי  בורא  שמברכים  פעמים  ג. 
פרי העץ.

אם  האדמה,  ופרי  העץ  מפרי  לאכול  הרוצה  א. 
שניהם שווים לו בחביבות, מברך תחילה בורא פרי 
העץ על פרי העץ ואחר כך בורא פרי האדמה על 
פרי האדמה. ואם פרי האדמה ממין שבעה ]לדוגמא[ 
עליו  חביב  האדמה  שפרי  או  תפוחה[,  ]חיטה  שלוה 
יותר, מברך תחילה על פרי האדמה. ]מ"ב שם ס"ק י"ח[. 
האדמה  פרי  יותר  עליו  חביב  כלל  בדרך  ואם  ב. 
המשנה  כתב  העץ,  פרי  יותר  עליו  חביב  ועכשיו 
ברורה ]בבה"ל שם בסוף ד"ה וי"א[ שיברך תחילה על פרי 

העץ.  
ג. שאלה: מונח לפניו שלוה שברכתה אדמה ותמר 
שברכתה העץ, יש לעיין האם צריך לברך תחילה 
או  לארץ,  יותר  סמוך  דהוא  השלוה  על  אדמה 
דבשלוה  אפשר  בפת  החיטה  אכילת  שעיקר  כיון 
כתב  תשובה:  מעלה?  יותר  לארץ  סמיכותה  אין 
השו"ע  ]שם ס"ה[ הא דחיטה ושעורה קודמים, דוקא 
חיטה  הכוסס  אבל  פת,  או  כשעשה מהם תבשיל 
לבורא  קודמת  אינה  האדמה,  פרי  בורא  שברכתו 
פרי העץ אלא מברך תחילה בורא פרי העץ, וכתב 
עליו  חביב  העץ  פרי  אם  דדוקא  ברורה  המשנה 
יותר, דאם החיטה חביבה עליו יותר, מברך תחילה 
על החיטה, ואם שניהם שווים לו בחביבות, לדעת 
ולדעת  החיטה,  על  תחילה  מברך  אברהם  המגן 
הגר"א מברך תחילה על איזה מהם שירצה, דכמו 
ברכותיהם  באין  שבעה  למין  קדימה  דין  שאין 
המוקדם  את  להקדים  צריך  אין  נמי  הכי  שוות, 
שטוב  נראה  השאלות,  אלו  מחמת  אמנם  לארץ, 
יותר להביא את השלווה אצל השולחן רק לאחר 

שבירכו על התמר. 
ד. ברכת שהחיינו על פירות.

א. על פרי עונתי שמתחדש משנה לשנה או אפילו 
הראשונה  בפעם  מהפרי  כשאוכל  בשנה,  פעמיים 
עוד  כל  שהחיינו  לברך  ויכול  שהחיינו,  מברך 
שסיים  מעת  אמנם  הראשונה,  אכילתו  נמשכת 
]שו"ע  אכילתו הראשונה שוב אינו מברך שהחיינו. 
עליו  ולברך  חדש  פרי  מכל  מעט  לאכול  מצוה  ס"ג.  רכה  סי'  ומ"ב 

שהחיינו כדי לתת שבח והודיה להשם יתברך שמחדש הפירות משנה 

לשנה להנות בהם בני אדם, ע"פ הירושלמי קידושין פ"ד הי"ב, הו"ד 

במ"ב שם ס"ק יט[.

כך  ואחר  אומרים שתחילה מברך שהחיינו  יש  ב. 
אומרים  ויש  מ"ב[.  הרב,  שו"ע  ]פמ"ג,  הפרי.  על  מברך 
]באר  כך שהחיינו.  ואחר  הפרי  על  מברך  שתחילה 
היטב בשם הלכות קטנות, חיד"א, כה"ח, חזו"א, וכן נתפשט המנהג[. 

או  אבטיח  כמו  החשובים  האדמה  פרי  על  גם  ג. 
אם  אך  שהחיינו,  מברך  עונתיים  הם  אם  מילון, 

אינו  בחידושם,  כך  כל  שמח  ואינו  חשובים  אינם 
ט,  סב  חיי"א  שם,  השלחן  ]ערוך  שהחיינו.  עליהם  מברך 
שליט"א,  גלבשטיין  מרדכי  רבי  מהרה"ח  שמעתי  יז.  נט  קצשו"ע 

שראה מעשה רב אצל כ"ק מרן אדמו"ר הברכת משה זיע"א שהובא 

לפניו מילון או אבטיח, וביקש מאחד שמנהגו לברך עליהם שהחיינו 

מגדלים  שכהיום  שמים,  ירא  מירקן  שמעתי  אמנם  לפטרו.  שיכוין 

אבטיח ומילון בחממות, ומצויים בשוק כל השנה[.    

ד. פירות או ירקות שגדלים כל השנה, אפילו לא 
אכל מהם זמן רב, או אפילו הם עונתיים אך אפשר 
אחרות,  מארצות  שמיובאים  או  בקירור,  לשמרם 
אין מברכים עליהם שהחיינו, מכיון שאין שמחים 
בחידושם מאחר שהם מצויים תמיד. ]שו"ע ורמ"א שם 

ס"ו, שו"ת אגרות משה או"ח ח"ג סי' לד, וזאת הברכה פרק יח[. 

הפירות  אם  דאפילו  אלישיב,  הגרי"ש  הוראת  ה. 
נמכרים  אחרות  מארצות  שמיובאים  או  מהקירור 
ביוקר, או שנמצאים רק בחנויות בודדות, אין לברך 
עליהם שהחיינו, דנחשב כמצויים כל השנה. ]הו"ד 
בוזה"ב שם[. מאידך בשו"ת באר משה ]ח"ד סל"ה[ כתב, 

עונתיים  חדשים  פירות  על  שהחיינו  דמברכים 
טעמם  אין  כי  השנה,  כל  להשיגם  אפשר  אם  גם 
בקירור,  הנשמרים  הישנים  פירות  של  ומריאתם 
שיש  החדשים  פירות  של  ומריאתם  כטעמם 

באכילתם יותר עונג ושמחה.
ו. כמה גדולים נהגו שלא לברך שהחיינו על פירות 
חיים  הדברי  מהרה"ק  שמקובל  כפי  כלל,  וירקות 
מצאנז, והרה"ק הדברי יואל מסאטמר. ]הובא בפסקי 

תשובות שם[. 

פירות  על  רק  בירך  מפרשיסחא  הק'  היהודי  ז. 
]פ"ת שם, וכן מנהג לעלוב, אך כהיום שיש  משבעת המינים. 
באנו  רימונים,  תאנים,  ענבים,  תמרים,  זיתים,  השנה  כל  להשיג 
לברך  יכולים  אם  הנ"ל  משה  והבאר  אלישיב  הגרי"ש  למחלוקת 
עליהם שהחיינו, ושמעתי מירקן יר"ש, שענבים הנמצאים בשוק כל 
השנה מיובאים מארצות אחרות, וממילא גם לדעת הבאר משה אין 

לברך עליהם שהחיינו[.

ח. הביאו לפניו ב' סוגי פירות חדשים שצריך לברך 
ויכוין  אחת  פעם  שהחיינו  יברך  שהחיינו,  עליהם 

לפטור את שניהם. ]שו"ת אגרות משה או"ח ח"א ספ"ז[.
ט. בירך שהחיינו על ענבים ירוקים, ואחר כך הובא 
לפניו ענבים אדומים, יש אומרים שמברך גם על 
אומרים  ויש  הם,  שמחות  דב'  שהחיינו  האדומים 
דברכת שהחיינו שבירך על הירוקים פוטר גם את 
האדומים כי מין אחד הם, ולהלכה איך שיעשה יש 

לו על מי לסמוך. ]מ"ב ושעה"צ שם ס"ד[.
י. פירות חדשים המורכבים, יש אומרים שמברכים 
שאין  פירות  ויש  חולקים,  ויש  שהחיינו,  עליהם 
כולם  ולדעת  אפרשזיף,  כמו  איסור  בהרכבתם 
הברכה שם שהאריך  וזאת  ]עי'  עליהם שהחיינו.  מברכים 

בזה[. 

הלכות לכבוד ט"ו בשבט

נערך ע"י הרה"ג אהרן מרדכי גרין שליט"א - רב ומו"צ בקהילתנו

ילקוט הליכות
ועניינים הנוגעים למעשה

מפויעלט ישועות אין אוהל מועד
אתם נהנים כאן מידי שבת בשבתו מה"אהל מועד" ולרבוה"ק יש נחת רוח בגן עדן ששפתותיהם דובבות ב"אהל מועד"

הרימו תרומתכם הנכבדה להמשך המפעל הקדוש
ותזכו שרביה"ק זיע"א ימליץ טוב עליכם שתיוושעו בהאי יומא קדישא בדבר ישועה ורחמים

לתרומות בנדרים פלוס ע"ש אהל מועד או אצל הרב אהרן לוסטיג משב"ק כ"ק אד"ש
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית
והנעלה  הנכבד  לידידינו  ברכות,  מלא  טנא 
הרעיון,  זך  המעש,  וכביר  האשכולות  איש 
ורב תבונות, נערץ אהוב וחביב על כל ידידיו 
ומכריו, לן בעומקה של תורה, בר אוריין ובר 
אבהון, המרביץ תורה לעדרים, מקים אהלה 
הם  רבים  אשר  הנפשות,  אמן  תורה,  של 
החבים לו את חייהם הרוחניים, ומוסר נפשו 
אל  ליבם  ומקרב  החמד,  בחורי  חינוך  למען 
אביהם שבשמים ומקדש שם שמים ברבים, 

יראת ה' אוצרו

הרה"ג ר' דוד שפר שליט"א
ראש ישיבת אורייתא

 ולאביו ידידינו הנכבד מחשובי ומפארי אנ"ש

הרה"ח המפואר ר' אהרן שליט"א
ולחמיו ידידינו הנכבד מחשובי ומפארי אנ"ש

הרה"ח המפואר ר' יעקב אשר קאפ שליט"א
לרגל שמחת אירוסי בנו נכדם

החתן המופלג בתוי"ש ובמידות טובות
עדיו לגאון ולתפארת

הבה"ח משה מרדכי נ"י
מפעל  ומבחירי  הבחורים  חבורת  מחשובי 

התורה 'חביבותא דרבי שמעון'
עב"ג הכלה החשובה תחי' 

העושה  רבה,  גברא  האי  הנכבד  ידידינו  בת 
בנאמנות  מתעסק  ונצורות,  נפלאות  צדקות 
בקדשים, ליבו ער לכל דבר שבקדושה, איש 
מרעיף  וחסידות,  בתורה  גדול  האשכולות, 
ישראל  לבבות  ולחזק  להלהיב  תחי'  טללי 
איש חמודות ורב תבונות, יראת ה' היא אוצרו

הרה"ג ר' שמואל באדאנסקישליט"א
מחבר ספר באר שמואל

יה"ר שהזיווג יעלה יפה לבנין עדי עד ויזכו
לרוות מהם ומכל יוצ"ח דורות ישרים

ומבורכים, רוב נחת דקדושה מתוך בריות
גופא ונהורא מעליא אכי"ר

מזלא טבא וגדיא יאה  
ברכת מזל טוב חמה ולבבית נשגר בזה קדם האי גברא רבא 
סיני  טובא,  ובקי  חריף  התורה,  מכמני  בכל  ומופלג  המופלא 
ועוקר הרים, ידיו רב לו לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, 
ועל  התורה  על  ולילה  יומם  שוקד  לרבים,  תורה  מרביץ 
קודמת  יראתו  ספרא,  מלא  צנא  דגרסי,  עמודי  ביני  העבודה 
לחכמתו, אהוב על המקום ואהוב על הבריות, יצק ודלה מים 
רבים מבארו הטהור של כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זיע"א אשר 

הראה לו פנים שוחקות וקירבו עד לאחת, ה"ה

הרב הגאון רבי אפרים הכהן ווייס שליט"א
דומ"ץ דקהילתנו

וראש החבורות דכולל ייטב לב סאטמר לונדון
בעל מח"ס "דעת כהן"

ונפש  בלב  ומסייע  תמיד,  לימננו  העומד  הנכבד  ידידנו  בן 
זיע"א  לרבוה"ק  נפלא  באופן  עצמו  מוסר  אשר  חפיצה, 
לו  שהחזירו  שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ולהבדלחט"א 
בעבותות אהבה רבה, איש חסד לכלל ולפרט, טוב למקום ונח 

לבריות, לבו פתוח כאולם לזולת

הרבני הרה"ח המפואר ר' ישראל הכהן שליט"א
כל  התורה,  מכמני  בכל  ומופלג  המופלא  רבא,  גברא  האי  וחתן 
רז לא אניס ליה, כרכא דכולא ביה, איש האשכולות ורב תבונות, 
זו הלכה, על ישראל  ה'  גדול בתורה ועטור ביראה, מורה בדבר 
הדרתו, פה מפיק מרגליות להלהיב הלבבות לתורה ועבודת ה', 
ושמו  להיטיב,  מרבה  שולחנו,  על  נתאחדו  וגדולה  תורה  אשר 

הטוב הולך לפניו בכל קצוות תבל כעמוד החסד והצדקה

הגה"צ רבי שמעי'ה לעיוו שליט"א
דומ"צ וראה"כ דקהל ייטב לב דסאטמאר לונדון

ומו"צ התאחדות קהילת החרדים בלונדון
מחותנו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לרגל שמחת נישואי בתו הכלה המהוללה שתחי'
עב"ג, החתן המופלג בתורה ויראת שמים עדיו לגאון ולתפארת

הרב משה הלוי פראנד הי"ו
בן הרה"ג ר' שלום אלימלך שליט"א

ראה"כ משפטי הלוי - חו"מ

בן הרה"ג רבי דוד שליט"א
נשיא התאחדות קהלות החרדים – כדתיא

יה"ר שיעלה הזיווג יפה יפה, ויזכו לרוות מהם ומכל יוצ"ח
________________________________________________________רוב נחת דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

שמחת החתונה אי"ה ביום רביעי
באולם דעקוריום, לונדון

לעילוי נשמת

הרה"ח ר' יהודה

אריה לייב זצ"ל
בן הרה"ח ר' מנחם 

מנדל ז"ל
 נלב"ע ט"ו שבט תשכ"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
 האשה החשובה הצוה"ח בת קדושים

אשר עברה את מאורעות השואה האיומה 
באמונת עוז ותעצומות

מרת יענטא יהודית  

בן ר' משה זצ"ל
נלב"ע י"ח שבט תשע"ו 

ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בנו ידידנו הנכבד והנעלה
האי גברא יקירא, ראש וראשון לכל 

דבר שבקדושה, נודע לשם ולתהלה, 
מסור בכל ליבו ונפשו

לכל מפעלות חצר הקודש בכלל
ולבית מדרשנו הגדול בפרט ה"ה

הרה"ח ר' יעקב יצחק גולדברג שליט"א

בית כ"ק מרן 
אדמו"ר שליט"א
~~~~~~~~~~~~

הננו להודיע כי
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

יערך את
שולחנו הטהור

לכבוד חמשה עשר בשבט 
ראש השנה לאילנות

ביום שני הבעל"ט
מנחה בשעה 16:30

בבית מדרשינו הגדול

בברכה
הגבאים

קול צהלה ורינה שפתיתנו אז תרננה 
שגורות בזה ברכותינו מקרב ליבנו ההומה רגשי הוקרה והערכה לכבוד 
אבהן,  ובר  אוריין  בר  ויקירא,  רבא  גברא  האי  והנעלה,  הנכבד  ידידנו 
העוסק בתורה לשמה ובאהבתה ישגה תמיד, מאוד נעלה, רב תבונות וזך 
הרעיון, טוב מטיב עם הבריות, נעים הליכות ומאיר פנים לכל אדם, עושה 
חסד לאלפים, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, אוהב תורה ולומדיה, 
מצא חן בעיני אלוקים ואדם, חכמת אדם תאיר פניו, יראת ה' היא אוצרו, 

הרבני החסיד המפואר

מוהר"ר יקותיאל מאיר גראס שליט"א
אב"י בבארא פארק ברוקלין נ"י 

לרגל שמחת נישואי בנו החתן המו"מ בתורה ויראת 
שמים, עדיו לגאון ולתפארת, ברוך הכשרונות, כליל 

המעלות והמידות, חן וחסד נסוך על פניו    

הרב אברהם עמרם מלכיאל שליט"א 
ממרומים  טוב  כל  ישפיע  דבשמיא  מרן 
וקשוט בטבוון  הי"ו  משפחתו  ולכל   לו 

אורייתא  מפתגמי  יפסוק  לא  די  חייא  זרעא 
עלינו פרוסה  הלבבית  מצודתו   כאשר 

פעוו בשכר  לטובה  צדקתו  תעמוד  לעד 
לטוב ה'  בברכת  להתברך  המסורים  לותיו 
יתן ה' האלוקים שהזיווג יעלה יפה יפה, יפרח ויוריק כגן רווה, ולבית נאמן 
ורוב  נפישא  נהורא  והברכה,  השפע  ואחווה,  אהבה  ישכנו  לעד  יתהווה, 
ונתפלל  נעתיר  לבנו  ומקרב  ורעננים,  דשנים  ושנים,  ימים  לאורך  טובה, 
לשוכן מעונה, שיהא הבית נישא ומושתת על אדני התורה והחסידות בדרך 
רבותינו הקדושים תלמידי הבעש"ט נ"ע, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, 
ויזכו לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת ועונג, דורות ישרים ומבורכים, בנים 

ובני בנים חיים וקיימים עוסקים בתורה ובמצוות לשמה, אמן
המברכים מקרב לב 

יואל לעפקוביטש          ישראל חיים גרינהוט 
סיני טייטלבוים                 שאול בערנטא 

חיים יהושע הערמאן         שמואל דוד דייטש 
יהושע בלויא

גם אני מצטרף - אהרן לוסטיג 
________________________________________________________משב"ק כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

שמחת החתונה אי"ה ביום רביעי
באולם עטרת מייזעלס - קרית יואל מונורו
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