
בעזהשי"ת

גליון ס"ג - דברים תשע"ג

דבר  אשר  הדברים,  אלה  בפרשתינו: 
ויהי  הירדן....  בעבר  אל-כל-ישראל,  משה 
באחד  חדש  בעשתי-עשר  שנה,  בארבעים 
ככל  ישראל,  אל-בני  משה  דבר  לחדש; 
אליכם,  ואמר  אלהם...  אותו  ד'  צוה  אשר 
שאת  לבדי  לא-אוכל  לאמר;  ההוא  בעת 
ותאמרו,  כולכם,  אלי  ותקרבון  אתכם:... 
את- ויחפרו-לנו  לפנינו,  אנשים  נשלחה 
את-פי  ותמרו  לעלת;  אביתם  ולא  הארץ... 
ותאמרו,  באהליכם  ותרגנו  אלקיכם:  ד' 
מצרים;  מארץ  הוציאנו  אתנו,  ד'  בשנאת 
לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו:... וישמע 
לאמר:  וישבע  ויקצף  דבריכם;  את-קול  ד' 
הרע  הדור  האלה,  באנשים  איש  אם-יראה 
הזה; את הארץ הטובה, אשר נשבעתי, לתת 
לאבתיכם: זולתי כלב בן-יפנה הוא יראנה, 
ולבניו;  דרך-בה  אשר  את-הארץ  ולו-אתן 
התאנף  גם-בי  ד':...  אחרי  מלא  אשר  יען 
שם:  לא-תבא  גם-אתה  לאמר;  בגללכם  ד', 
יהושע בן-נון העמד לפניך, הוא יבא שמה; 
את-ישראל:...   ינחלנה  כי-הוא  חזק,  אתו 
ותמרו את-פי  ולא שמעתם;  ואדבר אליכם 

ד', ותזידו ותעלו ההרה..

וכן  דברים,  פרשת  כשלומדים  ולכאורה 
רבינו  כשמשה  הבאות  הפרשיות  שאר 
מדבר אל בני ישראל, וכמו שהתורה אומרת 
עשר  בעשתי  שנה  בארבעים  משה  שדיבר 
שהדיבור  אומר  שזה  לחודש,  באחד  חדש 
ישראל  לארץ  לכניסתם  סמוך  ממש  היה 
משתמע  הדיבור  ובתוך  האחרון,  בחודש 
כי  המדבר,  דור  לבני  רבינו  משה  שמדבר 
אליכם..  ואומר  נוכח  בלשון  עמם  מדבר 
ה'..  פי  את  ותמרו  כולכם..  אלי  ותקרבון 
ואדבר אליכם ולא שמעתם.. וכו', ולמעשה 
מדבר הוא בכלל לא אל האנשים הנכונים, 
למעשה מדבר הוא רק לצאצאים ולצאצאי 
מאנשי  כי  המדבר.  דור  בני  של  צאצאיהם 
הדברים  את  שעשו  אלו  המדבר  דור 
האלו, אלו שעליהם הוא מספר את מעשי 
המרגלים, מעשי העגל, וכו', אף אחד מהם 
במשך  ומתו  נענשו  כולם  כי  כאן,  איננו 
צריך משה  היה  אז  ארבעים שנה במדבר.. 
רבינו לדבר אליהם בלשון שמספרים לאיש 
מעשה על אדם אחר, היה צריך לומר להם 
ואדבר  בלשון  עמהם  שמדבר  הדברים  את 
אל אבותיכם, ויקרבון אלי.. ואומר אליהם.. 
ולמה מדבר הוא עמהם ממש כמו שכל זה 
קרה עמם ומדבר להם דברי מוסר על מה 

שעשו?

רבינו  שמשה  הענין,  את  להסביר  ואפשר 
קרה  שהכל  כמו  עמם  מדבר  למעשה 
מה  כל  את  להם  מספר  הוא  עמהם.. 

שהיה עם בני ישראל במשך ארבעים שנה 
במדבר, כל התלאות, כל מה שהמרו את פי 
פרשת  והמים  והמרגלים  העגל  במעשי  ה' 
קרח המן השליו וכו', ורוצה הוא לומר להם 
בזה לבל ישלו את עצמם כמו שבד"כ אדם 
משלה את עצמו: שאילו אני הייתי שם לא 
הייתי לוקח חלק עמהם נגד ה', לא הייתי 
על  חושב  אדם  פעמים  הרבה  כך..  מתנהג 
עצמו שאני.. אני.. אני צדיק.. אם אני הייתי 
הניסים  כל  את  רואה  והייתי  המדבר  בדור 
והנפלאות שעשה השי"ת עם בנ"י ביציאת 
מצרים המכות וקריעת ים סוף וכל האותות 
וכו', לא הייתי  ענני כבוד, המן  והמופתים, 
בכלל  הייתי  לא  ה'..  נגד  לרגע מדבר סרה 
העגל  כגון  האלו  הדברים  בכל  משתתף 
לבנ"י  ושאר הטענות שהיה  והשליו,  וקרח 
מאמין  יהודי  אני  כי  ומשה..  הקב"ה  נגד 
וליהודי  יפונה,  בן  כלב  כמו  והייתי מתנהג 
הדעת  על  יעלה  ולא  מתאים  לא  כמוני 
אחרי  ובפרט  הקב"ה,  נגד  כך  להתנהג 
האלו..  המופתים  כל  את  רואה  שהייתי 
נוכח..  בלשון  הכל  משה  להם  אמר  לכך 
הייתם  לא  אז  שם  הייתם  אתם  אם  שגם 
נכנסים לא"י, והייתם מתנהגים בדיוק כמו 
לרגע  עצמכם  את  תשלו  שלא  אבותיכם.. 
הייתם  כי  לא"י  להיכנס  זכיתם  שאתם 
ואילו היה הנסיונות עמכם, הייתם  בסדר.. 
הייתם  לא  כי  פשוט  אלא  בזה..  עומדים 
הייתם  גם אתם  אז  הייתם שם  ואילו  שם, 
לשנן  תלמדו  ומזה  הציבור..  עם  נכשלים 
ולחזר בעצמכם שבהמשך הדרך, כשתבואו 
לא"י אז גם שם יהיה נסיונות ותלאות, ורק 
המדבר,  לדור  שנעשה  ממה  תלמדו  אם 
ויצאו  בנסיון  עמדו  לא  פעם  אחר  שפעם 
לא  זה  ובגלל  ומשיחו,  ה'  נגד  סרה  בדברי 
לא  אם  אתם  גם  אז  לא"י,  להיכנס  זכו 
תעמדו בנסיון, אזי אבוד תאבדון מהארץ.. 
כל  את  נוכח  בלשון  אתם  דיבר  ולכך 
הפרשיות הללו, וזה גם לימוד לדורות. גם 
ומחכים  לגאולה..  אנו  הזה שמצפים  בדור 
אנו ליציאה מהגלות המר.. ולפעמים אדם 
חורבן  את  שראינו  שאחרי  לעצמו..  חושב 
כשניגאל  אז  בנ"י,  של  המר  והגלות  הבית 
צריך  האדם  אז  עוד..  נחטא  לא  כבר  אזי 
גם  בעתיד  יפול  שלא  בעצמו  ולשנן  לשנן 
בנסיונות הדור שהקב"ה מנסה את ישראל.. 
שלא  אלו  הקודמים  הדורות  מכל  וללמוד 
לחורבנות  זה  בגלל  וגרמו  ה',  בקול  שמעו 
הנוראות על בנ"י כי לא עמדו בנסיונות, וגם 
היום נתקן את עצמינו ואת דרכינו כי רק כך 

נזכה לגאולה בב"א.

אגרא דכלהדבר המערכת

בברכת שבתא טבא,
ר"ח מנ"א באוהל רבינו בדינוב,
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

משה אלה  דבר  אשר  הדברים 
אומרו  ישראל,  כל  אל 
אל כל ישראל ולא אל בני ישראל, 
את  תוכיח  הוכח  פירשנו  דהנה 
עמיתך ולא תשא עליו חטא ]ויקרא 
יט יז[, דהנה המוכיח כשמוכיח את 
שלא  באופן  להוכיחו  מחויב  חבירו 
בהזכירו  הנוכח  על  קטרוג  יעורר 
עוונותיו, והנה הוא מחויב להוכיחו 
במובן  יהיה  הנוכח  שאל  בהשכל 
טוב  לא  אשר  על  קנטורין  דברי 
קטרוג  יתעורר  שלא  ובכדי  עשה, 
במובן  שיהיה  בהשכל  דבריו  יהיו 
מדבריו ללמד עליו זכות לפניו ית', 
וחכמי  הדור  מצדיקי  שמעתי  וכן 
האמת, ושמעתי שהרב הק' המגיד 
מזלאטשוב  מוהרי"מ  המפורסם 
מוכיח  והיה  דורש  כשהיה  זצוק"ל 
ואמר  פניו  הופך  היה  העם,  את 
הם  שלמים  הם  עמך  הנה  רבש"ע 
וראויים הם, והנה הם חפצים מאוד 
מקנטר  שאני  ומה  רצונך,  לעשות 
שמך  כבוד  בעבור  הוא  אותם 
וכיוצא  במצותיך  מאד  שיתאמצו 
וזה פירוש הפסוק לדעתי  בדברים. 
ותראה  עמיתך,  את  תוכיח  הוכח 
עליו  תשא  שלא  באופן  לעשות 
לחול  החטא  יתנשא  שלא  חטא, 

עליו העונש ח"ו:

אשר  הדברים  אלה  יובן  בזה  והנה 
היינו  ישראל,  כל  אל  משה  דבר 
להם  אמר  לא  לישראל  כפשוטו, 
המקומות  להם  רמז  רק  שחטאו 
ובכדי שלא  יבינו,  וממילא  שחטאו 
אל  ג"כ  היה  כוונתו  קטרוג  יתעורר 

כל ישראל..

ויברך י"י  וכו'  יוסף  וכו'  אלקי 
אתכם. ידוע מה שאמרו רז"ל 
שאמר משה זו משלי אבל הוא יברך 
וכו' ]דב"ר פ"א י"ג[, והנה הקושיא 
לברכתו  צורך  מה  מפורסמת 
בלי  הש"י  שברכת  כיון  ולהוספתו 
דבר  על  להוסיף  איך אפשר  קצבה 
הבלתי קצוב בריבוי, ויתכן עפ"י מה 
סבא  הקדוש  דודי  בשם  ששמעתי 
קדישא מה"ר משולם זושא זצוק"ל 
י"י עליכם עליכם ועל  יוסף  בפסוק 
דהקושיא  יד[,  קטו  ]תהלים  בניכם 

היא  ההוספה  הרי  מפורסמת  ג"כ 
שיתוסף להם בנים ובני בנים, ומהו 
הוא  ואמר  והבן,  בניכם,  על  שוב 
הוי"ה  יוסף  הוא  שהפירוש  ז"ל 
קדושת  אור  שיתרבה  ר"ל  עליכם 
הוי"ה ית' עליכם בהופעת הנבואה 
וככה  התורה,  וחכמת  הקודש  ורוח 
יהיה גם כן על בניכם, ועפי"ז נראה 
אבותינו  דהנה  בכאן  גם  לפרש 
משה,  אדונינו  לפני  אז  כשעמדו 
בחינתו  כפי  שאב  אחד  כל  הנה 
הדעת  שכל  נשמתו  שורש  וכפי 
מאדונינו משה שהוא כללות הדעת 
של ישראל כנודע והוא הנקרא כח 
שבכל  הדעת  כי  לישראל,  הוי"ה 
יוסף  וז"ש  הוי"ה,  חלק  הוא  גוף 
הוספת  עליכם,  הוי"ה  )השם( 
עליכם  יתוסף  הוי"ה  חלק  הדעת 
פעמים,  אלף  היום  שאתם  מכמו 
כי  פעמים,  אלף  דוקא  שאמר  )מה 
המשפיעים  הנאצלים  תכלית  הוא 
אלף  החזרת  בסוד  לנבראים,  חיות 

לאלף(:

שאבותינו  שפיר  יצדק  ולפי"ז 
הלשון,  משה  מאדונינו  בשמעם 
בריבוי  כפשוטו  כוונתו  סברו  הנה 
הכמות, על כן צווחו מה אתה נותן 
משה  והשיב  לברכותינו,  קצבה 
היא  משלי  זו  רק  כוונתי  כך  לא 
על  שכוונתי  שלי,  הדעת  מבחינת 
הוא  אבל  והמהות,  האיכות  ריבוי 
כאשר  הכמות  בריבוי  אתכם  יברך 
וזה  והבן,  קצבה,  בלי  לכם  דבר 
רמיזת המסורה ויברך אתכם וכו', ב' 
ויברך כל בשר  ואידך  דין,  במסורה, 
רמז  כא[  קמה  ]תהלים  וכו'  שם 
להנ"ל ויברך אתכם כאשר דבר לכם 
בשר  לברכת  הצורך  מן  אין  וא"כ 
בלי  הוא  ית"ש  שברכתו  כיון  ודם 
קצבה, אבל הוא ויברך כל בשר שם 
היינו  עליכם,  י"י  יוסף  היינו  קדשו, 

שיתוסף השראת הוי"ה עליכם:

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של
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בכל ליל שישי בשעה 10.00 מתקיים שיעור בספר 'אגרא דכלה' בבית המדרש דינוב רחוב בלזר 17 שכונת בית ישראל.
השיעור השבוע נתרם ע"י ר' אברהם יואל פרידמן לרגל השמחה בבית ידידו ר' שמואל חיים אופנהיים לאירוסי בנו בשעטומ"צ
זמן תפילת שחרית בשב"ק בשעה 10.00 – קידושא רבא במקום – בבית מדרשינו לא מדברים בשעת התפילה וקריאת התורה
מדי יום רביעי שיעור בספה "ק 'בני יששכר' ע "י האדמו"ר מסאסוב שליט"א בבית מדרשו רח' רש "י  44  י-ם בשעה  8.15

העולים לדינוב:
תלמידי  בדינוב  שהו  מטו"מ  פרשת  האחרונה  בשבת 
ישיבת בעלזא שבמנטשסטר בראשות ראש הישיבה 
הרה"ג ר' יצחק יהודא וינד שליט"א, והמג"ש הרה"ח 

ר' מרדכי לופטיג שליט"א.

החמד  בחורי  על  ניכרת  התרוממות  היתה  בשבת 
דרבה  הכנה  אחרי  בדינוב  שבת  לשהות  שבאו 
אלימלך'  ה'נועם  הקדושים  הצדיקים  אצל  בתפילות 
כל  ואת  זיע"א.  צדיקים  ועוד  מצאנז  חיים'  ה'דברי 
לימוד  של  דרבה  הכנה  ע"י  הבחורים  קיבלו  המסע 
זכו  וכך  בלימודים  והצטיינות  רצופות  שעות  מאות 
הצדיקים  לקברי  המיוחד  הקודש  במסע  להשתתף 
גדולי ומאורי החסידות עם שבת בדינוב. אכן הרושם 
החל  בלטה  שכזו  שבת  לקראת  הגדולה  ההכנה  של 
גודל  על  השבת  כניסת  עם  הישיבה  ראש  משיחת 
ה'בני  רבינו  דצדיקיא  בצילא  השבת  לקראת  הזכות 
וכן  הנעימות,  בתפילות  והמשיך  וצאצאיו,  יששכר' 
בוקר,  לפנות   3 ליל שבת שנמשך עד לשעה  סעודת 
היה  מאד  קשה  השבת,  סעודות  עם  שחרית  תפילת 

להתנתק משבת אילעית זו.

רעווא  בסעודת  שעות  מ-4  יותר  ישבו  החמד  בחורי 
דרעוין עם שירי דביקות ובין לבין נשמעו דיבורי חיזוק 
דוב  שמואל  ר'  והרה"ח  שליט"א,  הישיבה  מראש 
בפני  שדיבר   - סאטמאר  חסידי  מחשובי  הי"ו  קליין 
הבחורים אודות הכוח של רבינו ה'בני יששכר' המחייב 
להם,  הניחנים  בכוחות  בדרגות  להתעלות  יהודי  כל 
בפני הבחורים  כל האפשרויות כאשר האריך  בלי  גם 
על חייו ופועליו של רבינו ה'בני יששכר' אשר הספיק 
מקצועות  בכל  ספרים  לכתוב  הקצרים  חייו  בימות 
התורה, למרות אשר גלה ממקום למקום, ולמרות כל 
חסיד  כל  בלב  חקוקה  שמורשתו  זכה  וכך  הקשיים, 

הרוצה להתקרב לתורה וחסידות.

לאחר  שעה  היתה  שכבר  שלישית  סעודה  לאחר 
חצות הלילה, עלו כל הציבור לציון רבינו ה'בני יששכר' 
למעמד תפילה מיוחד על הכלל והפרט, כאשר לפני 
בעל  בראשות  דביקות  שירי  שרו  התהילים  אמירת 

המנגן הרה"ח ר' יואל קליין, ולאחר מכן אמרו תהילים 
בסעודת  לבם  סעדו  זה  אחרי  הנפש.  בהשתפכות 
מלווה דמלכה בסיפורי צדיקים, וכבר עלה נץ החמה, 
בחזרה  ליעדם  והמשיכו  שחרית  תפילת  התפללו 
הביתה למנטשסטר, מתוך אווירת התרוממות כהכנה 
לבאות, מתוך תקווה והרגשה שאחרי שבת מרוממת 
הבחורים  את  ילוו  הקדושים  הצדיקים  בוודאי  שכזו 

וראשי הישיבה שימלא ה' כל משאלות לבם לטובה.

בדינוב קבוצה מחשובי חסידי סאטמאר,  כמו"כ שהו 
שהגיעו לאיזור לשהות בשבת הילולת רבינו ה'ישמח 

משה' שחל בשבת.

שבת נחמו
בשבת הבעל"ט שבת נחמו ישהו בדינוב כמה קבוצות, 

הבאים להתפלל על קברי הצדיקים.

כמו"כ נרשמו קבוצות לשהות בדינוב, בשבתות: עקב 
- ראה - שופטים.

ובימות החול,  המעוניינים לשהות בדינוב בשבתות 
בפולין  או    050-4132188 לטלפון  להתקשר  יכולים 

בטלפון 48-880770418+.

בשילוב  הצדיקים  לקברי  במסע  למעוניינים  כמו"כ 
מקומות הרריים ויפים בפולין והאיזור בתקופת הקיץ 
את  המארגנים  הנסיעות  לסוכני  להתקשר  יכולים 
המסעות בטלפונים 054-8426204 או בפל' 054-8470510.

הודעה
תשעה  אחרי  לפולין  אחרונים  כרטיסים  נשארו 

באב, 5 ימים.

יציאה ביום ד' עקב לווארשא, חזרה ביום ב' ראה 
בערב מקטוביץ. במחיר מבצע 370 דולר - המחיר 
והוצאות  פנים  נסיעות  כולל  לא  בלבד,  לכרטיס 
חברת  אצל  והזמנות  לפרטים  ולינה.  אכילה 

'איסתא' בטלפון 03-7777111.

מהנעשה בחצרות קדשינו:

ויין של  אם מותר לאכול שירי בשר 
שבת ור"ח בתשעת הימים 

כז  או"ח  הד"ט  )עקרי  דינים  עקרי  בספר 
א( הביא שבעיה"ק ירושלים ת"ו נהגו שלא 
לאכול בשר מראש חודש אב עד התענית, 
ואם נשאר לו בשר ממה שקנה לצורך אוכל 
נפש לראש חודש או לשבת שמע שאומרים 
בשם הרב מהר"א יצחק שהיה אוכל משיורי 

ראש חודש ושבת, ושכן נהגו אחריו ע"כ.
 

והנראה לענ"ד מקום ההיתר הוא באפשר, 
שירי  לאכול  רשאי  יהיה  שלא  נאמר  דאם 
השיריים  יתקלקלו  השבת  אחר  הבשר 
בדוחק  רק  לשבת  יקנה  ולא  ומימנע 
לעונג  מניעה  יהיה  זה  ידי  ועל  ובצמצום 

שבת.
 

בימי  הוינא  כד  דכירנא  לך  אומר  ועוד 
אחד  לצדיק  לפרקים  הייתי משמש  חורפי 

סופר  מהר"מ  בדורינו  מפורסם  שהיה 
היה  ההוא  והצדיק  מפשעווארסק,  זצוק"ל 
הקודש,  ורוח  מדריגה  לבעל  מפורסם 
מאכלים  שיורי  מצניע  שהיה  מנהגו  והיה 
הרקיקין  כגון  לשבת  מתוקנים  היו  אשר 
בימי  נכבד  איש  אליו  ובבוא  והדובשנין, 
החול היה מכבדו בשיריים הללו ואמר שזה 

מיקרי כעין שירי מנחות.
 

וברבות הימים מצאתי בשם גדול אחד אשר 
מי שרוצה שלא לאכול בשר ושלא לשתות 
וכאשר  או מחמת פרישות,  בימי החול  יין 
ד'  ביום  בשר  יקנה  הנה  עליו  הדבר  יכבד 
לאכול  לו  ומותר  שבת  לכבוד  ה'  ביום  או 
מה  וגם  החול,  בימי  גם  הבשר  מאותו 
שישתייר לו אחר השבת יוכל לאוכלן בימי 
החול, ורואה אני שהדבר קל וחומר להתיר 
זה הנני כותב לא להלכה  דידן, כל  בנידון 

ולא למעשה כי כדאי הוא בית אלקינו.
)שם מאמר א אות י(

מדור הטע"ם:
]ר"ת - הלכות טעמים ענינים מנהגים[

בעריכת הרה"ג ר' אברהם צבי פפנהיים שליט"א

רבינו  של  הגדולים  מרבותיו  אחד 
תלמידו  זיע"א,  יששכר'  ה'בני  בעל 
אלימלך'  ה'נועם  בעל  מרן  של 

זיע"א.
התוועדותו של רבינו לרבו ה'חוזה' 
ריביטיטש,  רבה של  בהיותו  אירעה 
סמוך  היה:  כך  שהיה  ומעשה 
שהיה  אחד,  יהודי  גר  לריביטיטש, 
שנה,  כעשרים  במשך  בנים  חשוך 
כי  השמועה  אליו  הגיעה  כאשר 
ומפורסם  גדול  רבי  ישנו  בלובלין 
אשר רבים נוושעו על ידי תפילותיו 
אליו,  לנסוע  החליט  וברכותיו, 
לברכה  גם  יזכה  אולי  בחשבו 
ומכיון  קיימא,  של  בזרע  להיפקד 
פתקא  שכתיבת  שמע  זה  שיהודי 
כרוכה לעיתים בנתינת שכר טרחה 
לבקיאים בכך – ואין ביכלתו לתתו, 
החליט לגשת לריביטיטש הסמוכה, 
לו  לכתוב  ויבקש  רב,  ישנו  בה 
פרוטות,  כמה  תמורת  "פתקא" 

שמובן שרבינו נענה לבקשתו.
פנימה  הקודש  אל  זה  יהודי  בבוא 
ה"פתקא"  את  החוזה  לידי  ומסר 
שלו, הכיר ה"חוזה" ברוח קדשו כי 

אדם קדוש כתבה.
את  כתב  מי  היהודי:  את  וישאל 
ה"פתקא" הזאת? הכפרי הזה חשב 
את  רק  לקרוא  יודע  שהרבי  לתומו 
כן שואלו  ועל  הגבאי,  ידו של  כתב 
לכתוב  שלו  לגבאי  נתן  לא  מדוע 
בפשטות:  והשיב  ה"פתקא",  את 
את  כתב  בריביטיטש  ה"רעבעל" 

ה"פתקא".
ברכתי,  את  צריך  לא  כבר  אתה 
זכית  ה"פתקא"  כתיבת  בעת  מיד 
לו  אמר  זקוק.  אתה  לה  לישועה, 
נדהם  כולו  שעמד  ליהודי,  החוזה 
הבשורה  משמיעת  ונרגש  ונפעם, 
הזאת, אך החוזה לא הסתפק בזה, 
גדולה  נשמה  כי  מאוד  רצה  הוא 
נודע  שעתה  רבינו,  של  זו  כדוגמת 
לו על היותה בעלמא הדין והימצאו 
כדי  בצלו,  תסתופף  במדינתו, 

שתעלה יותר ויותר במדרגותיה.
ויפנה אל היהודי באמרו: כשתחזור 
לביתך, תפרוס בשלומו של הרעביל 
שלך ותאמר לו שהנני חפץ לראותו.

ואץ  עקביו,  על  מיד  שב  הכפרי 
רבינו  לבית  לריביטיטש  בחפזה 
ה"חוזה"  דברי  את  לו  למסור  כדי 
עידן  זה  אמר:  רבינו,  זאת  בשמוע 
אלוקים  איש  לבקר  חפצה  שנפשי 
קדוש זה בהיכלו ולחזות בנועם פני 
הרבי  תלמיד  בהיותי  אלא  קדשו, 
על  המקפיד  מרימנוב,  מנדלי  ר' 

לצדיק  נוסעים  הם  באם  תלמידיו 
אחר, על כן נמנעתי עד היום מלכת 
ללובלין, ברם עתה לאחר שמעי את 
דברי ה"חוזה" וגם נפשי משתוקקת 
בדרך  פעמי  אשים  לראותו,  מאוד 

לובלינה.
לבית  מיד  פנה  ללובלין  בבואו 
פנימה  הקודש  אל  בהכנסו  החוזה, 
תלמידיו  מבחירי  חבורה  היתה שם 
מרופשיץ,  נפתלי  רבי  ובתוכם 
בשמוע החוזה מי הוא, הושיבו לצדו 
שיחתם,  כדי  תוך  השלחן,  בראש 
ומשקה  כיבוד  החוזה  לו  הגיש 
לחיים  שתיית  לאחר  כסף,  בגביע 
הריק  בגביע  לגעת  רבינו  המשיך 
כשהוא מקיש מדי פעם באצבעותיו 
על דפנותיו החיצוניות, בראות זאת 
רבי נפתלי מרופשיץ, התפלא על כך 
אברך  מהין  "כיצד  בהרהורו  מאוד 
שהרבי  לאחר  כך,  להתנהג  צעיר 
ולהשמיע  לידו  לשבת  כך  כל  כבדו 
קולות על ידי הקשות בגביע", הדבר 
חרה לו מאוד, עד שהוא גמר אומר 
בנפשו, כי לאחר שהאברך יעזוב את 
החדר, יגש אליו יחד עם כל החבריה 

קדישא, וינזפו בו על התנהגותו זו.
כאשר רבינו עמד ממקומות על מנת 
גם  קם  החדר,  את  ולעזוב  להיפרד 
ואז קרא  וילווהו עד הפתח,  החוזה 
החוזה לרבי נפתלי ואמר לו: נפתלי, 
בנקישותיו  זה  שאברך  הראית 
הלוים  היו  כיצד  הראה  הגביע  על 

מנגנים בבית המקדש?...
לאחר תקופה מסויימת כאשר רבינו 
שוב שם פעמיו לדרך לובלינה לרבו 
עשה  השנה,  ראש  לקראת  החוזה 
עשה  אחת  גירסא  לפי  רגלי,  דרכו 
בימים  החסידים  של  כמנהגם  זאת 
ההם בדרכם לרבותיהם, או מחמת 
שבאמת לא היה לו מעות לנסיעות, 
והיה לו רק סכום כסף זעום לקנות 
על  וקיבל  לדרך,  צידה  קצת  בזה 
כלום מאיש, אלא  עצמו לא לבקש 
יקח, לאחר הליכה של  לו  יתנו  אם 
כמה שבועות אזל מעט הכסף, והוא 
לאכסניה  בהגיעו  בדרכו,  המשיך 
בוקר  לעיתותי  בו  נכנס  הראשונה 
אשר  הבית  בעל  שחרית,  והתפלל 
בכיסו  כסף  לו  אין  כי  ידע  לא 
לו  נתן  לא  לאכול,  זקוק  הוא  וכי 
ולא  ולשתות מאחר  מאומה לאכול 
וכך היה  וכך המשיך בדרכו,  ביקש, 
לאכסניה  נכנס  המנחה  בתפילת 
גם  ולכך  מאומה  ביקש  ולא  אחרת 
לא נתנו לו מאומה, והמשיך בדרכו 
כך יומיים ללא אכילה ושתיה, ביום 

התעלף  כוחותיו,  אפסו  השלישי 
בדרך ונפל לתוך תעלה בצד הכביש, 
עשיר  יהודי  שם  עבר  שעה  באותו 
תוך  לסוסים,  הרתומה  במרכבתו 
בכובע  היהודי  הבחין  נסיעה  כדי 
בצדו  המונח  שוליים,  רחב  שחור 
בשפת התעלה, אשר נשמט מראש 
הוא  לתעלה,  נפילתו  בעת  רבינו 
מן  וקפץ  ליהודי  שייך  שזה  הבין 
לתעלה  בגשתו  לעברו,  המרכבה 
במצב  בתוכה  השוכב  יהודי  ראה 
יי"ש  מעט  לו  נתן  מיד  עילפון,  של 
ששבה  לאחר  נפשו,  את  והחיה 
פניו  לאן  העשיר  שאלו  רוחו,  אליו 
החוזה  "אל  השיב  כאשר  מועדות, 
הוא  גם  כי  העשיר  אמר  מלובלין" 
לקחתו  מוכן  והינו  אליו  עתה  נוסע 

אליו במרכבתו.
אשר  את  ידע  קדשו  ברוח  החוזה 
אליו  נכנסו  שניהם  וכאשר  אירע, 
החוזה  הושיט  שלום  ברכת  לקבל 
כי  באמרו  לעשיר  תחלה  ידו  את 
שהוא  מאחר  קדימה  דין  לו  יש 
אל  החוזה  ויוסף  מתים",  "מחיה 
העשיר: עתה כשתצטרך איזו טובה, 

תבקשהו מאברך זה. 
לפני שהעשיר עזב את לובלין הוא 
ה"חוזה"  לו:  ואמר  מרבינו  נפרד 
אמר שאבקש מכם איזו טובה, אבל 
ב"ה לא חסר לי מאומה ויש לי רב, 
השיב לו רבינו: אם כן אמור לבניך 
שאם יצטרכו פעם איזה דבר, שיפנו 

אלי.
רבו  במחיצת  רבינו  ששהה  לאחר 
ונכנס  שבועות  כמה  במשך  החוזה 
להיפרד ממנו על מנת לשוב לביתו, 
נתן לו החוזה כסף להוצאות הדרך 
בתוספת הערה כי בעתיד אל יתנהג 
על עצמו  כמו שעשה הפעם לקבל 

לא להנות בדרך מן הבריות.
עברו שנים אחדות ועשיר זה, אשר 
הציל את רבינו בדרכו ללובלין, עמד 
לשבוק חיים לכל חי, ויאמר אל בניו: 
אם תבוא עליכם פעם צרה ח"ו, אזי 
תסעו לרבי צבי אלימלך והוא יעמוד 
לימינכם, לאחר שתאמרו לו שהנכם 
נפשו  את  שהחיה  האיש  של  בניו 

בדרכו ללובלין.
לקפח  אחד  ניסה  הימים  ברבות 
אותו  של  אלמנותו  פרנסת  את 
עשיר, אשר התפרנסו מפונדק אתו 
שכרו מפריץ הכפר, הלה עשה זאת 
שכירתו  ידי  על  גבולם,  בהשגת 
גדול  בסכום  הפריץ,  מן  העסק  את 
הפריץ  מן  הבנים  בקשות  כל  יותר, 
בהחזקת  להמשיך  להם  לאפשר 

העסק הושבו ריקם, אף כאשר רצו 
לתת לו את אותו הסכום שהשוכר 
להסכים,  סירב  גם  נתן,  החדש 
מספיק  לו  היה  שכבר  באמרו 
בדברי  הגדול  הבן  נזכר  אזי  מהם, 
לרבינו  ויסע  מותו,  לפני  אביהם 
בצרתם,  עזרתו  את  לבקש  כדי 
לגבאי  אמר  רבינו,  לבית  בבואו 
שיאמר לרבי שהוא בנו של היהודי 
נפשו  את  והחיה  חסד  עמו  שגמל 
על  רבינו  בשמוע  ללובלין,  בדרכו 
לחדרו,  מיד  להכניסו  צוה  בואו, 
סיפור  כל  את  מפיו  לאחר ששמע 
המעשה, אמר לו לבל ידאג כי הם 

יקבלו בחזרה את העסק.
מקטני  שהיה  זה  איש  ברם 
לדברים  בלבו  האמין  לא  אמנה, 
בזאת  הרגיש  אשר  רבינו  אלה, 
משקפיים,  זוג  לקח  קדשו,  ברוח 
הרכיבם על עיניו של האיש, ויאמר 
ולהסתכל  החלון  את  לגשת  לו 
ראה  כן,  עשה  כאשר  החוצה, 
מקום  ואת  הפריץ  חצר  את  לפניו 
כיצד  וגם  משפחתו,  של  העסק 
אמו,  אל  את משרת  שולח  הפריץ 

לומר לה שתבוא אליו כדי לשכור 
מכן  לאחר  העסק,  את  מחדש 
החלון  ליד  להמתין  רבינו  לו  אמר 
יסתכל  ואזי  השעה  כמחצית  עוד 
החלון,  דרך  נוספת  פעם  החוצה 
אמו  כיצד  ראה  כן,  עשה  כאשר 
חוזרת הבית כשהוא שמחה לאחר 
קבלתה בחזרה את מקור פרנסתה, 
ויצו עליו רבינו להסתכל על שעונו 
ולרשמה  בדיוק  השעה  הוא  מה 
לו  נודע  ביתו,  בפנקסו, בשובו אל 
שאכן קרא הפריץ לאמו שתשכור 
מחדש את העסק, וכי כבר עשתה 
הענין  כל  את  בירר  וכאשר  כן, 
אירע  זה  כי  לו  נתגלה  לפרטיו, 
שעה,  ובאותו  יום  באותו  בדיוק 
זאת  כל  לו  הראה  רבינו  כאשר 

בחזיון דרך החלון שבביתו. 
ויחזור האיש לרבינו לספר לו את 
רבינו  סיפר  אז  שאירע,  מה  כל 
וכיצד  הזה  המעשה  את  לחסידיו 
את  והחיה  הציל  האיש  של  אביו 
וכי  ללובלין  הליכתו  בעת  נפשו 

למען אביו פעל כל זאת.

הזכה  נשמתו  בזכות  רבינו 
גדולת  את  להכיר  היטיב  והנעלה 
מעלה  הק'  בספריו  החוזה  רבו 
וגם  רבו  מפי  ששמע  תורות  רבינו 
והערצתו  הדגולה  לדמותו  קוים 
בעינינו  כותב:  וכך  אליו,  העצומה 
הקדוש  הרב  אדמ"ו  מכבוד  ראינו 
מהריע"צ זצלה"ה אשר היה קורא 
מהכתב שמות בני אדם שכתבו לו, 
מעשה  קדשו  ברוח  מתבונן  היה 
או  פעלו  ישר  ואם  זך  אם  האיש 
ראו  עיני  כותב:  ועוד  ח"ו,  בהיפך 
הרב  אדמו"ר  כבוד  אצל  זר  ולא 
שהיה  זצוק"ל  מהריע"צ  הקדוש 
שהיה  ואעפ"י  ברשותו  העינים 
כי  ראה  לא  בפנים  פנים  מסתכל 
עפ"י  השי"ת  לעבודת  הנרצה  אם 
להעלות  יכלתי  ולא  התורה  דרכי 
הדבר על הספר, עכלה"ק: והלוואי 
ודבוקים  קרובים  להיות  ונוכל 
אלו,  וטהורים  קדושים  לצדיקים 
מלך  אליו  להתקרב  נוכל  למען 

מלכי המלכים הקדוש ב"ה.
זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אכי"ר.

יום שלישי ט' באב יומא דהילולא דרבינו רבי יעקב יצחק הורוביץ בעל ה'חוזה מלובלין' זיע"אהילולא דצדיקיא:


