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לל אד הראשו	 אי	 לנו השגה כבעני� חטא 
דחפה  חוהבפשטות ד איתא מאמר, בקדמוני

היא "' כמו שכ הכאהי "את אד הראשו	 במקל ע
ואי	 לנו שו השגה , המקל -" נתנה לי מ	 הע�

ה היו צדיקי  ,אד וחוה ,ה שהיה שמ
מכל  ואי	 לנו שו השגה, וגדולי, וקדושי

  , הענייני שהיו ש
 מביא החת� סופר, המאמר נא נוח איתאבעני� 

ואולי רבינו בחיי מרחיב עוד [ רבינו בחיימ' עני	 שאי

י שבאנשי סדו שנגזר עליה "על פירש ]בעני�
י עליה אברה אבינו רחמ לא ביקש, הגזירה

ה  צדיקי' ולכ	 פחות מיפחות מעשרה ב אי	 ז
 )לב, וירא יח (י "ברש' בכדי להנצל כדאי חשבו	

פחות לא ב ,ה אולי ימצאו	 ש עשרה"ד קש יעל 
נח ובניו ונשיה ולא ' אמר דור המבול היו ח
היינו צירו�  – י צירו�"ע' הצילו על דור ועל ט

! כ ,ל"ל עכ"רח כבר בקש ולא מצא  -השכינה
ואנשי דור  ל אנשי סדו"שרח ,בחיי מביא מרבינו

 היו אזוי ביטער או	 פינסטער שלא מצא המבול
ש  'ולכאו, שו לימוד זכות עליה אברה אבינו י

היה בוודאי  הרי אצל נוחד ס"החת י	 הקשהלהב
שהרי היה מתושלח חי  ,עשרה אנשי אצל נוח

וע צירו� השכינה היה עשרה כמו ' הרי ט, עמה
  ...ה"אצל אאע

י "רש(' שכ ס מיט ההסבר נפלא ש"החת ומסביר

אבל אברה , שנוח היה צרי! סעד לתומכו )ט, ו 
משמע , היה מתחזק ומהל! בצדקו מאליו

 'היה ב לא ע נוח וזה שהשכינה הלכה תמיד
. ונשאר תשעה ולא היו ש עשרה 'א דברי אלא

ט  וכביכול יש להבי	 שהרי בכל זאת איז דא! פאר
 ל"אפכא	 ג השכינה וג נוח ' י שהיצויי זאכ	 לפ

תומכו היה ה שא לפני שזה דבר אחר הפשט
ממילא היה חסר מהצורה , אחד בחינה של דבר

  .של עשרה
לא איש צדיק למה נוח  ואלישדיברנו שיש ה וכ�

 ,ע בעצמו קראו צדיק"חינ! את הדור שהרבש
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  ב"ארה -ט"ש נח תשס"מוצ

התיבה מאה  ולמה הוכרח לבנות ,ואי	 לנו שו השגה בנוח
שרי שנה כדי שא הגויי ירצו לשוב אז יהא סיפק ביד וע

 לפי שהיה יכול, ל יבוא המבול"מפני שידעו שרח לחזור ולשוב
ת הוא מלא "ע בכמה ימי לסיי התיבה אלא שהשי"הרבש

 ממילא יוצא, רחמי וחסדי גדולי והמתי	 שישובו בתשובה
ו ו לפי שה התגרו בו ורצנוח את דור חינ! שבוודאי ל"לנו מהנ

וא� כשנכנס לתו! התיבה ורצו להזיק לו לא יכלו  ,לשבר התיבה
ובנוחות ללא ונוח נכנס בשלוה  ,כי החיות פגעו בה והרגו

ה  חינ! כ נוח בוודאי"וא, גוע בולפ יכולת את העול אלא שזה הי
לו  שלא רצו לשמוע ,ל שלא היה שיי!"כזה דור רשע נורא רח

, אברה אבינו התפלל על הדור ינו כירא ויש להבי	 שהרי, ולשוב
אצל נוח של "אלא י, וא אפשר לומר כ! למה נוח לא התפלל

, היה די ביטערע דור ואמר לעצמו שבקושי יש כא	 כמה צדיקי
היה דור רשע א ביטעולא שיי! שינצ רע או	 ל הדור כי זה 
, לפעול עבור לכ	 הרהר שבתפילות לא יוכל, פינסטערע דור

עול לה ישועה שלימה בדר! אחרינא לפ ח בדרכאנו לכ	 ניסה
לפי , ת בלי לבקש"י שלא יתפלל שיעורר רחמי השי"כזאת שע

ע בעצמו יפעל לה "שאולי שאי	 מי שיבקש עבור כ! הרבש
א! הדור הזה די שלעכטע גויי די רוצחי היו א  ,רחמי

מאוד שלא שיי! לתאר בכל  עד ל דור רע"ביטערע דור רח
וה גרמו לעול טמא ואויר , ל"בכל הבחינות רחו, הענייני
ממילא לא היה , ל"אוי� די אלע שלעכטע גויי רח ,ל"טמא רח

 בגלל וכ	, למצוא עבור זכותי לכ	 הגיע אחר כ! המבול שיי!
זכות שיגנו  שו שלא היו עשרה שיגנו עליה כי לא היה לה

  .ל"רח עליה
קי רהעש 'שצרי! שיהי מה העני	 דווקאובפשטות   אלא, צדי

ולכ	 , שכל בי עשרה שכינתא שריא .)סנהדרי� לט(' בגמ' כדאי ל"י
  .זהו דווקא הדיוק שצרי! להיות שיהיו עשרה

ח נייח לעליוני ובמדרש פירש ניי' מצא ח	 בעיני הונוח 
  .יעזור שכולנו נפעל שוי	 אלעס גוטס' ה, לתחתוני

*  
ל מידה "אלא י, חשו	 - מהו מר, ט נקרא מר חשו	"הבעלהחודש 

מר בר , מר הוא לשו	 התרוממות אימתי קאתי מר, טובה מרובה
מיט " מר חשו	"ממילא לאחר תשרי ישראל מגיעי ל, רב אשי
קייט מיט א דערהובנקייט ושמחי על שזכו להיות סא הערנ
היהודי היקרי שהיה לה שכל וזכו לרומ את תשרי , בתשרי

העול כולו יעברו	 לפני!  וכל ,]התרוממות[ מיט א דרעהובנקייט
ע לא מעביר את "הוא שהרבש' הפי, מיט א חיות, כבני מרו	

מו שרי ומלכי רמי דיג בפשטות אלא כ'ישראל אזוי פרווה
ואידישע קינדער שהיה לה , ונכבדי עוברי לפניו לחשבו	

שכל או	 אויסגעפוילט דע תשרי את הימי האלו זוכי לזאת 
  .בחודש חשו	

א נתנהג כראוי וכדבעי בכל , ע כי התשרי היה טובנד ואי�
, השנה אז נוכל לידע זאת אז דאס איז געווע	 א ריכטיגער תשרי

 'ב' המש� בעמ 'ב' המש� בעמ

        העלו� זה נודבהעלו� זה נודבהעלו� זה נודבהעלו� זה נודב
        תתתתנשמנשמנשמנשמ    לעילוילעילוילעילוילעילוי

, עמוד צלותהו� דישראל, המנורה הטהורה, א"מ זיע"הרממו ט"הקוה נ דמר� רבינו"דבתח, אוצר בלו� חסידא ופרישא, כל ימיו' וק בתורת האשר היה דב, האי גברא רבא
  .ענוות� ושפל בר� צדיק אמת חסיד ענו וישר
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  ו"מרחשוו� תשנ' ב גנזי מרומי�נסתלק ל

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�
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  )ו, ח ( ויהי מק! ארבעי� יו� ויפתח נח את חלו� התיבה

 , להתבונ	 בזה יש דלפי החשבו	 יוצא שלאחר שמוני
 ,ושלש יו מאז שנחה התיבה פתח נח חלו	 התיבה

, אב נראו ראשי ההרי' ובא, ז סיו	 נחה התיבה"שהרי בי
הרי ארבעי ושתיי יו לפי החשבו	 שחודש אחד 

ומק� ארבעי משנראו ראשי ההרי , מלא ואחד חסר
, הרי שפתח לאחר שעברו שמוני ושתיי, פתח החלו	

 ]שחודש אב מלא[א אלול "וביו שמוני ושלש שהוא י
ועל , ה היתה חשבונו של נחוצרי! להבי	 מ. פתח החלו	

שהרי , מה סמ! לפתוח החלו	 דוקא בזמ	 הזה ולא קוד
, נח לא ידע כלו מה שנעשה בחו� כמו שנראה בעני	

  . 'באור החיי הק' ועי
  . ל כ! ונקדי כמה הקדמות בזה"ואולי י

א "י שהתיבה היתה משוקעת במי י"מה שפירש )א
  . עיי	 ש החשבו	, אמה

, יו חסרו המי אמה אחת' שבכל די "מה שפירש )ב
ז יוצא שגובה המי הגיע עד עשרי ותשעה וחצי "ולפי
ש "א בסיוו	 התחילו המי לחסור כמ"שהרי י, אמה
בתשרי חרבו המי מעל האר� ' ובא, ה מקצה"י ד"ברש

ח יו ירדו "נמצא שבקי, שלא היה כבר מי על האר�
יוצא ל "יו כנ' ולפי החשבו	 של אמה לד, כל המי

ט וחצי ה "פעמי כ' כי ד, שהיו עשרי ותשעה וחצי
  . ח"קי

ואפשר שחשב , כשנחה התיבה לא ידע נח היכ	 נחה )ג
  . שנחה על האר� כבתחילה

 , ימי המבול בס! הכל היו מאה ותשעי יו )ד ארבעי
ומאה , מה היו ג גש וג מעיינות תהו רבה

  . וחמישי תגבורת המי
דלפי מה שכתבנו יוצא , ור העני	נבוא לביא ועכשיו

שהתיבה התחילה להתרומ מעל האר� לאחר קצת 
 לחלק  ]של ימי המבול[צ "כי ק ,)70.8(יותר משבעי יו

ה כשש   ]שה� ס� הכל של גובה המי� שהגיעו[ט וחצי "לכ
  .ט וחצי אמות"לכל אמה של הכ ]ימי�[ )6.4(

א "י שהתיבה היתה משוקעת י"לפי מה שפירש והנה
א אמה אז "זאת אומרת שכשהמי הגיעו לגובה י, מהא

א פעמי כשש וחצי "וא נחשוב י, התרומ התיבה
נגיע לקצת יותר , ל"שזה השיעור לאמה אחת כנ) 6.4(

   ,)70.8(משבעי הרי שבהגיע קצת יותר משבעי יו
וזה ידע נח והרגיש , התחילה התיבה להתרומ

  .שהתיבה מתרוממת
נו של נח היתה שכבולעו כ! הבה נאמר שחשבו ובכ�

וא לקח זמ	 של קצת יותר , פולטו וכפולטו כ! בולעו
כ "כ, משבעי יו עד שהתרומ התיבה מעל האר�
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  )ט, ו (' אלה תולדות נח נח איש צדיק וגו
ל בש המדרש ללמד! שעיקר תולדותיה "י ז"וברש

לכאורה קשה על . של צדיקי מצוות ומעשי טובי
 י מפרש מצוות"ורש, שהכתוב מדבר מבני, י"רש

ואמר שיש שער התולדה והאנשי . ומעשי טובי
שאי	 לה בני הוא מחמת שקשה לה לבוא לשער 

והעצה לבוא לשער הזה הוא מצוות ומעשי , התולדה
ומחמת זה כתיב אחר כ! . ל"י ז"וזה כוונת רש, טובי

  )רבי העני� מאלכסנדר, חשבה לטובה( .ויולד נח
  

   )ש�( את האלקי� התהל� נח
ל נח היה צרי! סעד לתומכו אבל אברה היה "י ז"ברש

ת כי "נראה בעזהי. ש"ימתחזק ומהל! בצדקו מאליו עי
ת "שנח עבד את השי, ש אלקי מורה על מדת הדי	
דיי	 , בבחינת האלקות' מיראה מצד הכרתו את ה

ובאברה כתוב , הלי! נח' ותרגו בדחלתא דה, ושופט
מורה על ' ה ,אשר התהלכתי לפניו' ה )'ד מ"בראשית כ(

שהכיר , ת מאהבה"שעבד את השי, מדת חסד ורחמי
נח היה . נגלה עליו בעל הבירה, עצמיותומצד ' את ה

צדק ומשפט  )ו"ט,ט"תהלי� פ(' צרי! סעד לתמכו בחי
א� , אברה היה מתחזק ומהל! בצדקו מאליו ,מכו� כס

  )�"חידושי הרי(. חסד ואמת יקדמו פני�בחינת 
  

 , ו(כי מלאה האר! חמס מפניה� ' ויאמר אלקי� לנח וגו
  )יג

, וזה פלא. י לא נחת גזר דינ אלא על הגזל"וברש
 ובכלל ג עבירות, שהרי היה לה עבירות הרבה

ומדוע , החמורות עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמי
אלא שאיתא שאי	 בעל  .נחת� גזר דינ� רק על הגזל

, )'ז ד"פי, ויקרא רבה(, הרחמי פוגע בנפשות תחילה
דהיינו כשהאד חוטא מענישי אותו מקוד בהפסד 

אבל כא	 שהממו	 היה גזול , ממו	 ומתכפר לו עוונותיו
אות בממו	 לא יהיה זה עונש כי  הרי א יענישו, אצל

ועל כ	 הוכרח להעניש , בי	 כ! אי	 הממו	 שלה
לא נחת� גזר דינ� להמחות אלא על וזה הפירוש . בגופ

  )מלא העומר(. לפי שלא יכלו להעניש בממו	 ,הגזל
*  

הוא משו  טובת  עוד טע� למה שנחת� גזר די� על הגזל
וה אי	 קדושה הרי בגדר ער, לו נחת על זנותיכי א, נח

ה בעצמו רק על ידי שליח שאינו מבחי	 "ולא יל! הקב
עתה ) י,ישעיה לג(כ בגזל כתיב "משא, בי	 צדיק לרשע

ליקוטי דוד בש� (בעצמו ומבחי	 וינצל נח ' אקו ה
  )מפרשי�

  
  )ב , ז(' ומ� הבהמה אשר לא טהורה היא שני� וגו

ונח נגינת מ המפסקת  חת , הנה תחת תיבת לא יש נגינה  ות
נת מהפ� א כ	 מורה  לחלק מלת לא ממלת  ,טהורה נגי

י בש  )ה"ד סימ� ל"יו(בדרכי משה הנה איתא . טהורה רב
שנת	 סימ	 לידע א הבהמה כשרה ואינה  יהודה החסיד

וא , שיעביר ידו על שדרת הבהמה ולהחליקה, טריפה
היא שוחה ונכפפת ונכנעת תחת ידו סימ	 הוא שהיא 

סימ	 , פתוא עומדת בחוזק ואינה נכנעת ונכפ, כשרה
  . שהיא טרפה

 לאלומר שזהו שרמז לנו הכתוב במה שמחלק תיבת ויש 
היינו  ,ומ� הבהמה אשר לאמ	 תיבת טהורה לדרוש 

, שהיא מכנעת עצמה תחת ידו והיא מחשבת עצמה כלא
חת� , תורת משה(. סימ	 שהיא טהורה וכשרה ,טהורה היא

  )סופר
  

   )ט, ז ( שני� שני� באו אל נח
מדרש (אילי� יומי� דמשלימי� בהו� הלל הגדול ובמדרש 

הסבר על כ! נראה דהנה הסימ	 על הימי  ,)פליאה
ימי  'בהיינו  ,בבטחל הוא "שגומרי בה ההלל בחו

וזה . חנוכה 'חו, ימי סוכות 'ט, ימי שבועות 'בשל פסח 
ימי שבועות  'ימי פסח וב' ב שני� שני�כוונת המדרש 

בגימטריא אל נח , ימי סוכות' בגמטריא תשע ט באו
רבי שמשו�  ק"הרה חידודי נפלאות, לקוטי בשמי�(. חנוכה

  ) מאוסטרופלי
  

  )ד, ז ( 'כי לימי� עוד שבעה וגו
י על הפסוק יו ולילה "רק שאיתא ברש, תמוה הלשו	
שבזמ	 המבול לא שמשו המזלות ולא ניכר , לא ישבותו

היינו  כי לימי� עוד שבעה ובי	 לילה וזה שאמר בי	 יו
כ כבר לא יהא "אבל אח, שבעה ימי יהא רק עוד שבעה

  )ל"רבי יהודא אריה אלתר זצ, ארי במסתרי�(. ניכרי הימי
  

  )כג, ז ( וישאר א� נח
ואני . ר מזונות לארי והכישוי ויש אומרי שאיח"וברש

אחורי ארי ולא אמרתי בדר! צחות מה שנאמר בגמרא 
   )ערכי� יח(אחורי אשה 
היה לו , היינו נח שאיחר מזונות ארי אחורי ארייש לפרש 

ה, פסק דינו מארי שהכישו והיה גונח ד  ולא אחורי אש
 דהיינו כל שכ	 מי שמאחר מזונות אשתו שחייו אינ

 )  שדהדבש ה( .ל"חיי ר

א "לאחר שנחה התיבה ג כ צרי! ליקח זה הזמ	 של כשבעי יו עד של
  , יהיו מי על האר�

שהרי , שבאמת צרי! להוסי� על זה הזמ	 של כשבעי יו אלא
י היו מה ארבעי יו הראשוני גש מהשמי בנוס� בהתהוות המ

ינות תהו ת ' הי הראשונייו ' כ במ"א, על מעי תוספו השיעור של 
כ צרי! "א, רק מתהו ולא מהשמי' שהי, נ יו"המי כפול משאר ק

) 230(ל "וכאילו היו ימי המבול ר, להוסי� על החשבו	 עוד ארבעי יו

 )7.70(וחצי אמות ה קצת יותר משבע ט "ל יו לכ"וכשתחלק ר, יו
) 85.7(ה שמוני וחמש , א פעמי"ושתכפיל אות י, יו לאמה אחת

א "היתה משוקעת במי ישהלא , ואז התרומ התיבה מעל האר�, יו
שכמו כ	 בחיסור המי עלה בחשבו	 של נח שלאחר  נמצא .ל"אמה וכנ

ולכ	 , על האר�שמוני וחמש יו יחסרו המי לגמרי וחרבו המי מ
ואולי , סבר נח שלאחר שמוני ושלש יו כבר אפשר לפתוח התיבה

פ שיש עוד קצת מי על האר� בגובה של "אע, א� לצאת ממנה
טפחי כארעא סמיכתא ' הרי כל פחות מג, כרביעית אמה לפי החשבו	

שהוא יו� שמוני� ושלוש לנחיתת התיבה שהיה [א אלול "ולכ	 ביו י, דמי

ניסה והתחיל בשילוח העורב לראות הא הקלו המי מעל ] סיו�ז "ביו� י
  .האר�

, יש לציי	 שברור שכל מה שכתבנו הוא רק שכ! היה חשבונו של נחא� 
א! באמת החשבו	 של , ש"וג שחשב שנחה התיבה על האר� וכמ

וג לא נחה התיבה על , י"ש רש"אמות ליו כמ' חיסור המי היה ד
ש "וכמ, ז כל החשבו	 היא באופ	 אחר"ולפי, האר� אלא על הרי אררט

  )א"נח תשס(. י"ברש
*  

  )ט, ו ( נח איש צדיק תמי� היה בדורותיו
 אלוקי ישראל' אהבת תמי ה אלוקי ישראל' ה, כל מקדש בסופובזמר 

ה "ל הרמז על נח איש צדיק תמי שאהב אותו הקב"י, תשועת עולמי
מצא ח	 בעיני ה"כמ ל הקב"וע', א ט"כ' ר פ"ע בב"וע' ש ונוח  ה "י שהצי

נוח ובניו נפוצו תולדות ע ומ, קיו לעול אחר המבול' את נוח הי
' היינו שאהב את נח שהי, אלוקי ישראל אהבת תמי' ש ה"מוזהו  .עול

שהעול נושע , אלוקי ישראל תשועת עולמי' י כ	 ה"וע, צדיק תמי
 )ב"נח תשנ(. ממנו להמשי! ולהתקיי

  
  )ג , ח(' וישובו המי� מעל האר! הלו� ושוב וגו

ישובו המי מעל ו .א: רבע פעמי� מצאנו בתורה את המלה הלו�א
 .ג ,)ש� ה(והמי היו הלו! וחסור  .ב, )בראשית ח ג(האר� הלו! ושוב 

 .)כו יג(ויגדל האיש ויל! הלו! וגדל  .ד ,)יב ט(ויסע אבר הלו! ונסוע 
דהנה השפע היורדת מ	 השמי הוא כמו מי כנודע  בזה יש לפרש

העצה , ו בא השפע נתמעט בעול"ח ו הלו� וחסורוהמי� היו הוז
רומז לתשובה ויפעול בתשובתו להמשי! קמח  הלו� ושובלזה הוא 
כי הרוצה , רומז על המשכות התורה הלו� ונסוע הנגבהו הוז, ותורה

 ל זבל "רומז על עשירות רב כמאמר ז וג� הלו� וגדללהחכי ידרי
והיינו שעל ידי , מל!פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבי

ה	 בגשמיות וה	 ' התשובה יפעלו שניה תורה וגדולה במקו א
  )עטרת ישועה(. ברוחניות

*  
דעיקר קניית , על מעלת החוזר על תלמודו וכ� יש בזה רמז נאה

התורה הקדושה הוא רק על ידי חזרת הלימוד ובלא זה אי אפשר 
הלו�  ובזה מפורש המסורה, לבא לשו מדרגת בתורה הקדושה

יגיע מהר , ומיד לאחר מכ	 ממשי! הלאה, מי שלומד תלמודו ונסוע
תלמודו  הלו� וחסור )ז"ק י"פ ב"ע( רמז לתורהוהמי� מאד למצב של 

הלו� אול מי שהוא בגדר , ייל! ויחסר ייל! ויצטמצ ואינו מתקיי
שכרו יהיה שיקויי בו , שמרבה לשוב ולחזור על תלמודו ושוב

שיעלה מעלה מעלה . עד כי גדל מאד, הלו! וגדלויגדל האיש ויל! 
  )ל"בש� הגאו� רב בוקסבוי� זצ(. בדרגת לימוד התורה הקדושה

*  
 .וכ� יש כא� רמז נאה שהוא באמת יסוד ולקח גדול נית� ללמוד מכא�

מכי	 לו סעודה צנועה , המכניס אורח לביתו ואינו הול! בגדולות
שהוא לא נפל  אזי האורח יודע הלו� וחסורבחינת , בירקות

האורח שוב ישוב אליו , הלו� ושוב –ואז , למעמסה על המארח
א! . ותהיה לו הרגשה טובה להסתופ� בצל קורתו, פעמי נוספות

להכי	 סעודה דשינה בבשר ודגי  והול� וגדלהמכניס אורח לביתו 
כי יודע כמה , סעודה כזו אינה עריבה לאורח הנבו	, וכל מטעמי

 ,הלו� ונסועאז מובטח , ו הוצאות רבות עליועמלו עבורו והוציא
  )א"כסא רחמי� להחיד(.  האורח לא ישוב אליו עוד

*  
ז בזה   ::)ברכות ו(' בגמ' י הא דאי"מה שמעתי בילדותי עפוכ� יש רמ

ולא אמר	 אלא בדנפק , היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה
' ת הנרדפה לדעת א )ג,הושע ו(אבל בדעייל מצוה למרהט שנאמר 

לבית הכנסת  הלו� ונסוע, וזה פירוש המסורה, וזאת תורת המסורה
אל יפסיע  הלו� וחסור, הלו� ושובמצוה למרהט אבל  הלו� וגדל
  )גלילי זהב(. פסיעה גסה

  
  )כא , ח(' כי יצר לב האד� רע מנעוריו וגו' וגו' וירח ה

ל האד אינו יכול שאמר ששכ אייבשי! יונת�' כמו המעשה מהרבי ר
, ועשה המל! סעודה, וחכמי האומות אמרו שאפשר, להפו! הטבע

יונת	 בסכנת ' והיה הרבי ר, והביאו חתול מלומד שהתנהג כמו אד
כדי להריח  ק שלו'את קופסת הטאבא והוציא מכיס בגדו, נפשות
והוא מרוב , עכבר לקופסתו לו קוד נכנס ר יומייכאש, ממנו

 ,ק ולא ש לבו לעכבר שבפני'שהיה שקוע בתלמידו סגר הטאבא
 ה והחל לרו�שבפני קפ� מ	 הקופסהעכבר  ,לח	וושלחו על הש

קפ� על השלח	 והפ! , וכאשר ראה החתול את העכבר, על האר�
כמו כ	 . אחרי העכברורד� , הקערות וכל מה שהיה מוכ	 לסעודה

אצל אד שכבר הגיע למדריגות וכשבאה פתאו איזו תאוה הוא 
  ) ליקוטי יהודה, אמרי אמת(. לכ	 צרי! להזהר ביותר, שוכח הכל

  
  )א, יא (ויהי כל האר! שפה אחת ודברי� אחדי� 

 יהי בנסע� מקד� ויש לומר בזה על דר! הלצה וג כל העני	 מקוד
הנה התורה מרמזת , וימצאו בקעה נשרפה לשריפה ונעשה לנו ש�

בכא	 על כת שקרני ומתדמי לשלומי אמוני ישראל ולבסו� אי	 
והוא מרומז . לה קיו וה כלי מאליה כי שקרא לא קאי

היינו דבוקי בשכינה  ויהי כל האר! שפה אחתלה יבפסוק כי בתח
היה ' היינו מחמת שהיו דבוקי בה ודברי� אחדי�, שפה' גימ

רק , ביניה  אחדות גדול ולא היו מדברי אחת בפה ואחת בלב
היינו מקדמונו של  ויהי בנסע�  מקד�אבל . הפה והלב היה אחד

היינו שתעו ונפלו בבור עמוק  'וימצאו בקעה וכו, ל"עול כמאמר רז
ה ונלבנועוד לה שמראי עצמ כצדיקי והוא שאמרו , וחוש!
ונשרפה היינו נלבוש בגדי לבני כדמיו	 הצדיקי הטהורי  לבני�

 כדי לעשות לנו ש�והכל הוא , להכות כ� אל כ� התלהבותלשריפה 
ותהי לה� לכבוש עיירות תחת יד וסופ  ונבנה לנו עיר, כפשוטו

היינו בגדי לבני שהיו לובשי היה לה לאב	 נגו�  הלבינה לאב�
 מופלא ורב רבנ	 שהיו מחזיקי ת חכ"ולמכשול והחומר ר

' ויפ! הומראי בעצמ היה לחמר כפשוטו לטבוע וליפול בתוכו 
ש� בלל ש� כי  היינו בעוונותינו הרבי נתעורר על יד  אות� מ

שאי	 אחד יודע מה , קטטה ומריבה ושנאת חנ ונבלל שפת
  )דגל מחנה אפרי�(. שהשני מדבר והב	

  
, יא ( ויחי עבר אחרי הולידו את פלג שלשי� שנה וארבע מאות שנה

ו ינראה על פי מה שכתוב בספרי לפרש המשנה הוי מתלמיד )זי
אוהב והב שלו ורד� שלו היינו לפעמי צרי! להיות של אהר	 א

 ע צדיקי ויראי הווהיינו להתחבר ולעשות של שלו� ,' ולפעמי
היינו לרדו� את השלו ולהתרחק מ	  רוד/ שלו�צרי! להיות 

' כמו שכתוב אי	 שלו אמר ה, הרשעי מבלי להתחבר עמה
יש העברי יש לו היינו א ויחי עברוזה פירוש הכתוב . ד"עכ, לרשעי
שנפלג ונחלק מ	 הרשעי ועל ידי זה ' פיאחרי הולידו את פלג חיות 
שזה הוא , צדיק יסוד עול )בגמיטריא(כי תל עולה ,  ל שנה"תחי 

רק ע חברי מקשיבי , מדת הצדיק שלא להתחבר ע הרשעי
  )עטרת ישועה(. 'לקול ה

*  
כי לא יריע  ,בזאת ידעתי כי חפצת בילפרש את הכתוב  וכ� שמעתי
בזה אני שהכוונה בזאת ידעתי כי חפצת בי ) יב,תהלי� מא(איבי עלי 

' שאי	 אויבי הכי לא יריע איבי עלי  חפ� בי' וה' יודע שהנני ירא ה
  )ל"שמואל בלז� ז' ח ר"מהרה( .מתחברי אלי

 

יש לראות כי השפעות , י"ירח המרח ישמור המרח עלי ועכ
מגיע זמ	 חדש של , התשרי יהיו על כל השנה אוי� תמיד

 'יעזור ה, ש ומידות טובות"התחדשות שהוא עליה לתורה יר
ש "צ ויר"שבאמת נזכה להתחיל ע התחדשות ע שמירת התומ

ירח שהשנה ' ה, התמדת התורה מיט א גזונטע אידישע שמחה
החדשה תהיה א גזונטע ליכטיגע וינטער א גזונטע ליכטיגער 

, ת ירח ויתחיל את השנה הבאה בביאת המשיח"השי, תמיד
דווקא  ]� כעתזה היה זמ� נכו[ וואלט געווע	 זייער א פאסיגע זא!'ס

, כהר� עי	' ישועת ה, השנה החדשה' כעת להביא את המשיח לכ
, פתאו יבוא, וכמו שידוע שזה יהיה בוודאי פתאו ביאת המשיח

ופתאו ישמעו רעש כי משיח הגיע ', כל אחד יעסוק בעניניו וכו
ה תקע בשופר גדול לחרותינו ג, ויהיה מהפ! גדול , ימי' יהי

בכל רגע כמו , א לידע מתי זה יהיה"וא ,ט"בתשובה תורה ומעשי
שאומרי אני מאמי	 באמונה שלימה בביאת המשיח שיבוא בכל 

וזה יהיה כ	 , ז אחכה לו בכל יו שיבוא"פ שיתמהמה עכ"יו ואע
כהר� ' וישועת ה, כל רגע זה זמ	 הגאולה שפתאו יבוא, בכל יו

ע שאמר שמקובל "זי ד מבעלזא"ק רי"מהרהויש מאמר , עי	
צרות עד הנה , צדיקי שמשיח יבוא מתו! שמחה ונחת והרחבהמ

ה יעזור שיהא זה מתו! שמחה "הקב, ל"רח, עברנו מעל לראשינו
ה יעזור מיר אלע זאל	 האב	 געפוילט אלעס "הקב, ונחת והרחבה

גוט מיט התחדשות ע קבלת טובות או	 שטייג	 ובתשובה 
מיט א מאהבה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל בהתמדת התורה 

ר ית	 שמחות "ברו' ה, שלימותב, גזונטע אידישע שמחה שטענדיג
שלימות תורה וגדולה במקו אחד וכל הישועות שוי	 יעצט אוי� 

  )ב"ארה –ט "תשס ש בראשית"מוצ( .ופ	 אוי� אייביגא זיס	 א
    

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
ניני� יקרי� על הפרשה ניני� יקרי� על הפרשהפ ניני� יקרי� על הפרשהפ ניני� יקרי� על הפרשהפ         פ
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        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        

        תורהתורהתורהתורהתורהתורהתורהתורהדברי דברי דברי דברי דברי דברי דברי דברי 
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 .בארץ הנכר
ש מאשמורת "א קיבץ וריבץ פעלים רבים לתורה ויר"הרחומרבינו 

הוא עמד על משמרתו ועסק , הבוקר ועד לשעות המאוחרות של הלילה
לעסוק ולעשות במצות קירוב   הבהרבצת התורה תמידין כסדרן והרב

מופלא זה אך ולא נוכל להאריך עוד בענין [ רחוקים לאביהם שבשמים
השומעים לקחו המספרים  ועד היום הזה יש מאלו, ]למועד עוד חזון

בערגה וכיסופין שרבינו גרם להם לטעום הטעם האמיתי ולהרגיש את 
הראשונים ' הגמ על ידי שאת דפי, מתוקה מדבשהמתיקות התורה 

כך לימד את פשוטי העם , ס על כבודווחלימדם הוא בעצמו בלא ל
להתקרב לבורא יתברך שמו על ידי נועם הלימוד עמם בתורה שבכתב 

 .פ"ובע
כך נהג חתנו , א"מ זיע"ט מוהרמ"מרן רבינו הקוה' מיו הקחכצוואת 

וקירבם בדרכי נועם ובמאור הפנים שנתברך בהם , יק'א הורונצ"מהרח
 .שלום' דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותי' בבחי

 
 קוים לדמותו

הראוי לציין קוים לדמותו המופלאה והטהורה כפי העולה מתוך מן 
 :ל"ק וינה וכך מספר הנ"מתושבי קדברים שכתב אחד מתלמידיו 

נו ל לשכון כבוד בעיר"הורונציק זצוקבא רבינו חיים אליעזר כאשר 
ראינו מיד את האור הגדול שזרח לנו והאירה אותנו באור גדול ובאש 

נפתחו ספסלי בית  לעיר כי מיד בבואו, קודש את כל מבואותינו
ם לשם והיו ידועי גדול המדרש ושיעוריו הנפלאים עשו לו שם

הוא לימד את בני יהודה קשת במלחמתה של תורה ולא רק , ולתהילה
לא רק בצורה שטחית אלא העמיק ' זה אלא טרח אף ללמדם את הגמ

והמתיקות מדרך ' להבינם ולהסבירם את את דרכי לימוד העיון בגמ
שתורה וקדושה  ומלבד זאת אף השריש בנו את עניני הקדושה, הזאת

 ...רשיןהן תרי ריעין דלא מתפ
חשק בשעה שלוש לפנות הבוקר קידש וטיהר עצמו וישב ולמד ב כבר

ב הציע "ובשעה חמש ושלושים לפנו, ק בהלכה"התוה ובהתמדה את
וכידוע שזכה להרצות שיעורים רבים , ת"כבר שיעורו לרבים עם גפ

י "י פא"ד אגו"עד כדי שמספרים מתפללי ולומדי ביהמ, בימי חייו
ב שמדי יום ביומו הספיק לאמר בהיכלם שבעה "בב' השבשיכון 

וכך היה מרביץ תורה ברבים מפינתו הקבועה , שיעורים במשך היממה
ד משך כל שעות היום למרות היותו גאון וצדיק ובעל מעמד "בביהמ

הצניע עצמו בעניוות מופלגה ויתירה וסירב לבקשת הציבור לישב , רם
ש כלפי כל אחד בבחינת חבורות והרגי, עצמו בראש השולחן ששם כיהן

 ".הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"' וחבירות בבחי
לא הקפיד על תלמידיו ותמיד ענה בסבר פנים יפות לכל מי  מעולם

תדיר , מעלות השחר עד לאחר צאת הכוכבים שפנה אליו ולמד ולימד
היה עסקו רק בלימוד התורה כשראה מאן דהו שעוד לא החל בלימודו 

כאומר , "מען גייט לערנען, נו: "היה מיד שואלו בקולו הנעים והרך
 .ק"בוא נא ונלמד יחדיו ונתענג על התוה

הפרק ניכר גדולתו שעסק בכמה שיורין ובכמה מסכתות בהדי  באותו
הדדי והראה בכוחו הגדול שכולם שוים אצלו לטובה וכי הוא שולט 

 .ןס ללא שיור וללא שום עוררי"במכמני התורה והש
אלא הפלא , בבוקר לתורה ותפילה לא היה בגדר חידוש אצלו השכמתו

נ עת שהיה משכים קום בוינה "שהתמדתו הגדולה היתה אף מתוך מסי
לפנות בוקר ומתהלך ברחובות העיר על אף הסכנה הגדולה  2בשעה 

ד באשמורת "ז היה ממהר מיד לביהמ"עכ, שבדבר מפני הגויים דשם
 , ס ופוסקים עד אור הבוקר זמן התפילה"ש הבוקר שם ישב ולמד תורה

הרבנית שעל אף שידעה מהסכנה שבהליכה ' היה כאן מצד זוג החידוש
ד לא מנעה ממנו לילך ועשתה עצמה כאילו אינה "לילית כזאת לביהמ

ואף הוא נזהר מאוד שלא תרגיש ביציאתו , מרגשת שיצא מן הבית
רוב אהבת התורה ז מ"עכ, שכל אחד לעצמו ידע' אפי ושניהם, מבית

 .נ"הפועמת בלבם עשו זאת בלב שלם ובמסי

  ל"זצוק יק'צ רבי חיי� אליעזר הורונצ"הגה ר"דמוק א"כ
  א"מ זיע"ט רבינו מוהרמ"ר הקוה"ק מר� אדמו"נ כ"חתדב - ו"רב בעיר הבירה וויע� יצ

   )ו"שנת( חשו�' ביומא דהילולא 

קשה מאוד לכתוב על איש האשכולות שכל אחד ראה בו 
חסידים , הלומדים ראו בו שר התורה, דמות ואישיות אחרת

פשוטי עמך ראו בו ענק , שה ראו בו עמוד העבודהואנשי מע
 :שחו מגינוני הקדושה והפרישה שבוויחידי סגולה , המידות

 
 מתולדותיו

בעיר  ג"ל נולד בשנת תרצ"יק זצ'א הורונצ"הרחומצ "הגה
מפארי החסידים , ל"ח רבי יצחק מאיר ז"היו הנלאב תל אביב
ץ חוטר מגזע הסבא קדישא מראדושיו, ק מפילץ"של הרה

 .ע"זי
בעל , בצעירותו ניכר עליו גינוני קדושה ויראת שמיםכבר 

התמדתו  ומפורסם לכל ידועו, כשרונות מבורכים היה
כך עלה ונתעלה כאחד המיוחד שבין  ,המופלגת בלא שיור

הקשר ההדוק , בירושלים של אותם הימיםהצעירים  הצורבים
א כבר החל משנות הבחרות עת "מ זיע"עם מרן רבינו מוהרמ

 .ערביבכותל המ מ תפילין"לו רבינו מוהרמ הניח
כ "ואח, היכל התלמוד, ם"למד בישיבת חידושי הרי בבחרותו
רבים , בחשקו הגדול בלימוד התורה ין והיה מפורסם'בוואלוז

זוכרים את התמדתו ממכיריו וחבריו לספסל הישיבה 
יחזקאל ' ר צ"ר מאשלג הרה"ק אדמו"כ, המופלגה בתורה

 יק'הורונצ א"ל ידיד נעוריו מוהרחע מספר א"שליט אשלג
ברציפות מעת  בלילה שלמד מנהגו היה ם"הרי' שבישיבת חי

ד באותה התנוחה הו כשהוא לומלעת ולפנות בוקר מצא
' כך היתה הפלגתו והתמדתו בתורת ה ,כאילו לא זז ממקומו

כשהוא  מתהלך והומעולם לא רא, חפצו הגה יומם ולילה
 ,ורה ושקידתו בההת תמיד היה עסוק בלימוד ]ריקם[ ליידיג

ולא היה מפונק בעניינים  לא עשה יש ועסק ממאכליו כ"כמו
בבחרותו קיבץ בחורים הרבה ולימדם  כי ועוד ידוע .גשמיים
 .ע כדי להתעלות בעבודת השם"ק יסושה"בספה

ר "לפרקו נלקח אחר כבוד כחתן לביתו של מרן אדמו בהגיעו
ובביתו ותחת חסותו המשיך , א"מ זיע"הרממוט "הקוה

התעלות בתורה ובעבודת השם מתוך דביקות מיוחדת ל
, א בעיונים עמוקים"זיע' ט הק"בעשבספרי תלמידי מרן ה

א היו "מ זיע"הרממות של חמיו מרן רבינו "כמו כן כל ד
, והוא היה מהמקורות המדייקים בהם שגורים על לשונו

 א"מ זיע"ט של מרן מוהרמ"כמסופר דלאחר עריכת השוה
חבורות של מבקשי  חבורות היו עומדים ,מעולם שלא החסיר

 ביאור את מפיו ובאש קודש ושמעו בערגה 'אברכים וכו' ה
ילה עליהם מ' החוזר' הוא שהיה מ"ת של מרן מוהרמ"ד

של  לאחר הטישוכן ידוע ד, במילה בהבנה בהירה ומופלאה
א החזיר את ילדיו הקטנים לביתם בכדי שילכו "מרן זיע

כ יצא "ה לעיניו אלא מיד לאחמאך הוא לא שם תנומ, לישון
 ד שם מסר שיעורים"עבר ביהמאת ביתו ושם פעמיו אל 

עד , דיום שבת קודש עד אור הבוקר ולימד אחרים
כדי כך היה צדיק נסתר שאף ניסה להסתיר זאת 

 .כולו קודש שידעו שהוא מעיני ילדיוגם 
 

  א"מ זיע"ט מרן רבינו מוהרמ"בצל חותנו הקוה
א קירב אותו "מ זיע"מוהרמ 'מרן רבינו הקק "כ

, וחיבבו כבנו והיתה קשורה נפשו בנפשו מאוד
ו כי הוא אף התבטא עליו בפה קדשוביותר 

ידוע שמרן רבינו , מחבבו מאוד וחפץ בקרבתו
פ בענין גדולת תורתו "התבטא עליו כמה וכמ

ל שנותן לה "ה וא"א אמר לבתו הרבנית ע"ופ
א כדי אל, כסף אבל לא לסתם הוא נותן לו זאת

וכך אף כשקבע , שיהא לו חלק בתורת בעלה
' אמר לרבה של שיכון ה' משכן קדשו בשיכון ה

ל שקבע משכנו כדי "הרב נתן צבי פרידמן זצ
 .להיות קרוב לשיעוריו של חתנו

 ח"הנה ט כשהגיע מחותנו"התבטא פעם בשוה וכן
וכיבדו ביותרת , אליוהרב יצחק מאיר הורונציק 

ל זכה לבן "הנאמר שעושה כן בגלל ש ,הכבוד
ה "ה שהוא אחד מיחידי הסגולה בדורינו כזה

 .ל"א זצוק"מוהרחרבינו 
" בעל תפילה"יק 'א הורונצ"שימש מוהרח כ"כמו

מ "כ מנחה ונעילה אצל מרן מוהרמ"בתפילות יוה

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )א"תכ( ד ניקלשבורג"ח אב"הב' תל קיצמח צד ת"שור אברה "בי מנח מנדל בר –
  )ח"תרל(' עבודת יששכר מוולברוז' ר משה הכה	 ב"רבי יששכר דב ב

  )ט"תרע(דברי הע  –' ר ישכר דוב מוואלברוז"רבי עקיבא מאיר ב
  )פ"תר( אוצרות יוס� – וינה – אקאמקר ר יהודה ענגיל"רבי יוס� ב

  )�"תש(י .וב נ'ר יהושע שפירא מבלוז"רבי ישראל ב
  )ו"ש' ה( "ר משה די מודינה המהרשד"רבי שמואל ב –

  )ז"תכ(ג "ד סלוניקי המהרש"ר יצחק אב"רבי שמואל גאו	 ב
  )ג"תר(רבי אברה אבלי מעיר חדש תלמיד החוזה הקדוש 

  )ז"תרכ(ב מקאזני� "ר מרדכי דוד חת	 רמא"אונגער מדאמבראווה ברבי יוס� 
מאה שערי  - תולדות יצחק - ר משול ישכר"ד סטאניסלאב ב"רבי יצחק הלוי הארווי� אב

  )ד"תרס(
ד מונקאטש חת	 רבי ברו! מרידניק "ר שלמה אב"רבי משה יהודה לייב שפירא מסטריזוב ב

  )ז"תרע(
  )ז"תרצ(יעקב ממעלי�  ר"רבי חנינא הורווי� מאלינוב ב

  )ז"תרצ(ר חיי יהודה מאיר חודרוב מקולומייא "רבי מרדכי ב
  )ד"תשכ(מקור ברו! ' ני� ב'ר ישראל מסערט ויז"רבי ברו! ב

  )א"תרי( מפראהביטש י	'ר שלו שכנא מרוז"רבי ישראל ב –
  )א"כתר(ר נפתלי צבי מרופשי� "יקוב ב'מדזהלוי הורווי� רבי אליעזר 

  )ו"תרכ(ש רבו של רבי ישראל מסלנט יר בנימי	 בינ"וס� זונדל מסלנט ברבי י

  )ז"תרכ(ר מנח מנדל מליובאויטש "רבי יהודה לייב מקאפוסט ב
  )מ"תר(צ מזידיטשויב "ר משה חיי מקאליב חת	 העט"רבי שלמה טויב ב

  )ש"ת(ר ישראל מפילוב "רבי יצחק זליג מורגנשטר	 מסוקולוב ב
  )ג"תרפ(חלקת יואב ' ר נת	 ויינגרט	 מקינצק ב"רבי יואב יהושע ב –

  )ט"תרמ(וידבר משה  -ד באניהאד"ר זעקיל פאלאק אב"רבי משה הלוי ב
   )ד"תש( התלמידי בחו' ימל! מגרודזיסק בר אל"ד ב"צנא היאיסיקלונימוס קלמ	 שפירא מפ ביר

  )ד"תש(ד "מסטריקוב הי נדלער אלימל! מנח מ"ב לאנדא רבי יעקב יצחק ד	
  )ח"תשכ(ד טשאקווא "ר סיני הלברשטא אב"רבי יעקב ב

  )א"תקנ(חשוו	 ' ח' א שנפ"ס י"רבי משול זלמ	 חסיד מרבותיו של החת –
  )ה"תרל(א והחוות דעת "הגרעק' תל, מאזני למשפט -ר שלמה"ד טהאר	 ב"רבי צבי הירש קאלישער אב

  )א"תס' ה( מירושלי רבינו יהודה החסיד –
  )א"שצ(� פראג "רבי בנימי	 וואל� שפירא מו

  )ח"תקמ(ר דוד שמ	 משחת קודש ועוד "רבי שלמה מולכו ב
  )ד"תקס(ר משול מטיסמני� "רבי יצחק אליהו ב

  )ט"תשמ(ד אוסטרוב "ר יעקב שרגא פייבל אב"רבי יחיאל מנח זינגר מאלכסנדר ב
  )ד"תש(ד "זכרו	 קדוש הי' ר הצעיר מסלוני ב"ר אברה האדמו"יהושע ברבי שלמה דוד 

  )ח"תר(ר משה מסאמבור "רבי יהודה צבי מרוזדול ב –
  )ס"ש(א "רבי אברה מייזליש מחותנו של הרמ
  )ח"תר(עמוד התורה , דעת קדושי –ר משה מסאמבור "רבי יהודה צבי אייכנשטיי	 מרוזדול ב

  )א"תרל(ק מקאצק '"הירש מטומשוב תלמיד הרהרבי צבי 
  )ה"תרע(ר שמעו	 שלמה "רבי דוד מסווארא	 ב

  )ו"תרכ(ר ירחמיאל מפשיסחא "רבי נת	 דוד משידלובצא ב
  )ו"תרס(שעדלי� - ר יצחק יעקב רבינובי� מביאלה"רבי ירחמיאל צבי ב

  )ד"תרצ(ל מייסד ד� היומי "ר יעקב שמשו	 שפירא מלובלי	 ראש יח" מלובלי	 ב"רבי יהודה מאיר המהר
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  חשו�' ד' יו� ג
  
  
  
  

  חשו�' ה' יו� ד
  

   חשו�' ו'  יו� ה
  
  
  
  

  חשו�' ז' יו� ו
  
  
  
  
  
  
  

 .א"זיע
הרביץ תורה חסידות ויראת שמים חורפו בימי 

' בשיכון ה י"בבית המדרש פא לאברכים מסולאים
 .בני ברק

א יצא להרביץ "זיע' הקודש של חותנו הק פקודתב
, ק וינה בירת אוסטריה"ש וחסידות בק"תורה יר

מקום ששם נתחבב על יהודי המקום והיה לאבן 
שואבת בהרבצת תורה והפצת החסידות לצעירי 

בפרט היו שם ביניהם פרחי אברכים שחפצו , הצאן
ולהם היה משפיע ומאיר מזיו , מאוד בקרבתו

 'ב' המש� בעמל אף - הדריכם במסילה העולה בית אתורתו למען 

ח "מ ע� מחותנו הנה"מוהרממר� 
 ל"ז ה מאיר הורונציק'איצ' ר

תנו חע�  א"זיע מ"מוהרממר� 
 הורונציקרבי חיי� אליעזר  צ "גהה

 

 א"ר זיע"אדמו מר� 
ש "ראר ''ואחיו אדמו

 �גיסע�  �"מלעלוב י
רבי חיי� אליעזר  צ "גהה
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057-796: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת -2493  

  א"ר רבינו שליט"ק מר� אדמו"מדברי כ
  בחינו� הילדי� וחינו� עצמינו תחילת הזמ�חיזוק ל

או א מקל או לחינו! הילדי  שתי דרכי  יש
 זמ	 חדשו שנה חדשה וה זוכרי שמגיע ,בממתקי
סכתא מיט א מ -מיט א ניע גמרא ההתחדשות
בקיו  התחדשות מיט א ויש לזכור ',גוולדיגע עלי

כל התחדשות ויש לזכור ש, ושמחת התורה ומצוות
ישמור  ירח המרח' י לקבל א גולדיגע עלייכול

  .המרח עלי ועל כל ישראל
והתחדשות ' נקבל עלינו עלי ירח שכולנו ת"השי

ח וע שמחה עבדו "בגמ' התורה והמצוות עלי בקיו
ומה השיעור , בשמחה בואו לפניו ברננה' ה את

אלא שההורי , או	 צו טראב	 למשו! הילד ללימוד
האלט	 אי	 איי	  צריכי לדרב	 עצמ קוד או	 זי!

, אליי	 טראב	 והכל יבוא מאליו אצל הילדי זי!
משוחחי  אנו כמו שתמיד,  בחינו!"כמובא ברמב
  ,ישמור המרח שטענדיג ירח המרח

חיידער  או	 תמיד להחזיק א שטעקעלע או	 לזכוריש 
חדשות ומשיח צדקנו תיעזור שיהיה לנו ה' ה, אריי	

, ג וכל הענייני"ברו' לכולנו עליה ויהיה במהרה ואבי
יעזור שכולנו זאל	 האב	 געפוילט אלעס  ת"והשי
  כ"ע .גוטס

  
  א"ד שליט"צ אב"מדברי הגה

א "ד, י"ברש', אלה תולדות נח נח איש צדיק תמי� וגו
, ללמד� שעיקר תולדותיה� של צדיקי� מעשי� טובי�

  כ"ע
ויולד נח שלשה  ז המש! הפסוקי"לומר לפיואפשר 

איזהו  .)שבת לב(' דהנה איתא בגמ', בני את ש וכו
ולפי שאמר , מעשה ידיו של אד אלו ה	 בניו ובנותיו

המשי! ואמר איזהו , לעיל תולדות נח מעשיו הטובי
שכתב כי  �"ברמבועיי	 , ניו ֱשמעשי טובי הוא ב

ב	 שני של נוח אבל הזכירו ראשו	 בעבור ' ש הי
  ,י"ב ברש"ה ל"ע לעיל פ"מעלתו וע

ל אפשר דרצה העיקר כא	 לומר ולרמז איזהו "הנוכפי 
 ובטעמי. ולכ! הזכיר ש כי הוא העיקר, מעשה ידיו
ש טע טפחא -כ מוכיח כי על מילת את"המקרא ג

  ל"וכנ. שהוא מפסיק כידוע
מעשה אבות סימ	 "כ לפרש המאמר "ז ג"לפי ואפשר
, ל דמעשה ידיו של אד אלו ה	 בניו"והיינו כנ" לבני
  .בבני�פירוש ניכרי  מעשה של אב סימ�' ופי

הא , ל"שמואל אהר� וובר זצ' ח ר"הגהשמעתי מב .נ
כש שנכנס לברית כ	 יכנס "דמברכינ	 לר! הנימול 

דמברכי	 אותו ' ופי, "לתורה לחופה ולמעשי טובי

�  חינו� הבני�חינו� הבני
ות הנהגות, אמרות צדיקי� ועובדות מצדיקי  הדרכ

  )ט(אוני הדורות בעני� חינו� הבני� וג

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
, ח בתדירא"עוסק בגמ, לידידינו היקר

  כשמ� תורק שמו, כלי מחזיק ברכה
  ו"הי שמואל דעישמואל דעישמואל דעישמואל דעיר "הר

לרגל שמחת הכנס בנו היקר יניק 
�על� חמודות כמר , וחכי� �ברו �ברו �ברו ו "ני ברו

  לעול תורה ומצוות
יהי רצו� שיזכה לרוב נחת ושובע 

  .וב סלהשמחות וכל ט

היינו לבר מצוה שנכנס לעול  - לתורה –שיזכה להגיע 
 – ולמעשי� טובי� –היינו כפשוטו  – לחופה –תורה 

של אד אלו בניו  דאיזהו מעשה ידיו, היינו בני טובי
  .י"וש. ובנותיו

  
  יסוד בחינו� הילדי� מידת האמת

 כלל גדול יהיה לאב המייסר בנו ושיהיה בטוח שהב	
יראה בכל , הול! בדר! הישר א� בסתר שלא בפני האב

 כוחו להדריכו במדת האמת כמו שכתוב למדו לשונ
דבר אמת ויגדיל לו עונש השקר אפילו בשיחה בטילה 
ויפאר לו השכר הגדול של האומר אמת ויטיל מורא 

של שקר יתרה בו ' גדול עליו בא יוציא מפיו דיבור א
  , התראות גדולות

מדה זו של אמת תקועה בלב הב	 ואז שיהיה  נמצא
יקיי הב	 כל מצוות אביו כי יפחד שישאלנו אביו 
עשית כ! וכ! או מה המעשה הזה אשר עשית והוא 
ישיב לו מפני היראה אמת כי ירא אולי יאחז ונמצא 
בדאי ועונשו יהיה מרובה ומכוח שמוכרח לומר אמת 

  .נמצא מוכרח להיות סור מרע ועשה טוב
ב היה רגיל אצלי חסיד "ק תוב"ושלי עיהפה ביר והנה

גדול מחסידי עליו	 הספרדי וא היו נותני לו כל 
ו מוציא מפיו דבר שאינו אמת "חללי דעלמא לא היה ח

בבירור וסיפר מנהג אביו בעודו נער הוא ואחיו ובא 
אמר מי שיודה , קובלנא שנעשה איזה עני	 שלא כהוג	
רק שיזהר מהיו על חטאו ויאמר אמת אזי אמחול לו 

ומי שיכפור ואחרי , והלאה שלא לשנות באוולתו
 חקירה ודרישה יעלה ששיקר אזי אעשה לו עונשי
בכפלי כפליי וכ	 עשה ומי שהודה מחל לו והיה נות	 
 לו עוד כמה מטבעות מתנה ומי ששיקר ענשו עונשי

  , גדולי
גידל בניו במידת האמת וקנה האמת במטבע  וכ�

 ל טבע "ונשתרש בבנו החסיד הנ" אמת קנה"לקיי
  )ה הקדוש שער האותיות"של(. האמת עולמית

  
  להזיל כס/ לחינו� הבני� והבנות

שמעתי  )יז,שמות כה (" ועשית כפורת זהב טהור" 'כ
  כפורת :מ לובלי�"ד ור"מאיר שפירא אב' גאו� רהבש

על זה , והכרובי ה סמל לחינו! הבני והבנות
יפה (. היינו כס� רב די והותר זהב טהורצריכי לתת 

ק גולדרס "א אבד"צ רבי אלחנ� היילפרי� שליט"שיחת� מהגה
  )גרי�

*  
היה מתאונ	 ל "ש שניאורסו� זצ"מטשעבי� הגרבהגאו� 

 על הורי השולחי בניה ללמוד בישיבה ואינ
  . כ על כל צעד שלה"מתענייני אח

 הלה ניגש לשאלו , פגש אב של תלמיד בשמחהפע
א הל, היכ	 היית עד כה :ש"ענה לו הגרב, על אודות בנו

במניות הנכ משקיעי  מדוע, בנ! לומד שני בישיבה
 משקיעי ינכא ואילו בחינו! הבני, רבות

   )ישורו�( .ומתענייני

  

 
 שופך צקון לחשו

לא אחת ראו אצלו איך , תפילתו היתה ברגש רב ובהשתפכות הנפש
תפילתו , ע"י הרבששירדו מעיניו דמעות מעומק בקשותיו ותפילותיו לפנ

ולמרות שהאריך בתפילתו לא היה , י שמונה מעותהיתה במתינות כמ
 .ציבור יטריח עצמו בגללו וציוה שלא ימתינו לו בתפילהשה ניחא ליה
שבמקום שכיהן שם כרב לפעמים הלך ממקומו מצד מזרח של מסופר 

 .ד כדי שלא ימתינו לו בתפילה"בית המדרש והטמין עצמו בצידי ביהמ
צ היתה תפילתו "היה יורד לפני התפילה אל העמוד ומשמש כש כאשר

ו רואים את הקולות ועדיין זוכרים וכל העם הי, בקול חוצב להבות אש
מוקירי זכרו ומכיריו בסילודין כיצד היה עומד בבית המדרש בשבת 

ת קודש בהשכמת הבוקר ומסיים את כל הספר תהילים בקולי קולו
 .רנו כל אלהאבוי לנו כי חס, ובהשתפכות הנפש

 
 וראו כל עמי הארץ 

, תורהד הבפני עצמו הוא כל הפעלים שפעל ועשה בוינה בלימופרק 
אך פטור בלא כלום , יכלה הדף ולא נסיים, בחסד ובכל דבר שבקדושה

 :א"א
ובוכה ומבכה , ד"היה כמעט כל הזמן שוהה בביהמ א"שמוהרחידוע 

עד כדי כך שהגויים , בתפילותיו הזכות למען כלל ישראל בימים ובלילות
בעצמם גם יצאו מגדרם להתפעל ממעשיו ובראותם את כל צעקותיו 

ווען שלאפט : "היו שואלים את בני העיר היהודים, ד ותפילותיו"בביהמ
היינו מתי הוא שם תנומה לעיניו והלא כל הזמן הוא מונח , "די רבינער

 .ד ומתפלל ולומד ולא נותר לו זמן לישון"בביהמ

 
 אציל המידות

היה מצויין בכל מידה טובה ולב טוב ועין טובה ובמידת א "מוהרח
הוא עמד לימינם של שבורי לב , שגמל לכל סביביו גמילות החסד

ונדכאים והעניק להם את לבו הרחום ואזנו שהיתה כרויה למצוקתם 
והשתתף בצער זולתו במידה גדושה ואף , וכמובן את עצתו וניחומיו

כאילו הוא שש ושמח בשמחתו , השתתף בשמחת ידידיו ותלמידיו
 .דומה כאילו מחתן הוא את בנו יחידו, האישית
ת ולמד ולימד עם חלשים ממנו "היה זה טבעו לסייע לאחרים בדמנעוריו 

והשפיע , כדי לקדמם ולעודדם ושימח לב נדכאים בכוחו בחיים חיותו
ר מה שם עמד והשפיע בחסדו "כן יה, ושמחה על סביבותיו ניחומים

כ בכוחו יפעל כל זאת שהרי "וטובו אף שם עומד ועושה וכן עתה ג
 .מיתתם יותר מבחייהםגדולים צדיקים ב

 
 הסתלקותו

בשנתו , ק"שרי ירח האיתנים חזר ארצה לארהמידי שנה בשנה בחודש ת
חש , כשהשכים קום לפנות בוקר כמנהגו, חג הסוכות בערב האחרונה

 .לפתע ברע והובהל לבית החולים כשמצבו קשה מאוד
אך נטרפה , רבות נאמרו לשלומו ואף הרופאים נתאמצו לרפאותו תפילות

- מר' שעה ונצחו הראלים את המצוקים ונשבה הארון הקודש ביום בה
 .חשוון
 - מעציב אך מופלא מסופר שביום שנסתלק לבית עולמו נפל ספר מאורע

ויהי לפלא , תורה בבית המדרש בוינה בבית המדרש שבו כיהן כרב
בניו ' ל הותיר אחריו זרע ברך ה"א זצוק"צ מהרח"הגה. ל"ולרמז על הנ

 .צ"בנים ובני בנים עוסקים בתומ, א"צ שליט"הרה

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 

  עילוי נשמתל
ב	 הרב  ירחמיאל ישראל יחזקאלהרב 

  ל"זצ מרדכי יוס/
ש   יעקבוביט

  ה"ח חשו	 תשל"דר' תשרי א' ל ע"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

דידינו י נכדו"הונצח ע  היקר והנעלה י
  א"שליט יצחק דוב מנלה' ח ר"הרה

 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
        ''''גגגג' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        

        טבאטבאטבאטבא    מזלאמזלאמזלאמזלא    ברכתברכתברכתברכת
 מהולל, והמכובד היקר לידידינו, טוב מזל ברכת בזה נשגר שמחה מלא בלב

, חכמי� בעפר מתאבק, עדתינו קהל בפי ומבור� מהולל, די בלי עד בתשבחות
 עצמו משלי� ,ומתפללי בית מדרשינו ש"אנ ויקירי מחשובי, רבנ� ומוקיר רחי�

  הלב טוב, אחד לכל להיטיב מנגד
  ב"ק דעדתינו ב"וראה "דפוס טמבור"בעל ו "הי נחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבור 'ח ר"הרה

  צ"בשעטומ היקר ה לנינו"והכנסתו בבשאאע והולדת שמחת לרגל
 לברכהו ,אחד במקו� וגדולה תורה שמחות שובע זו משמחה ול שיושפע רצו� יהי

  .ויזכו אביו ואמו לגדלו לתורה לחופה ולמעשי� טובי� .וידי מעשי בכל והצלחה
 

        חלק מהעלו� זה נודבחלק מהעלו� זה נודבחלק מהעלו� זה נודבחלק מהעלו� זה נודב
        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת

ק''''חיי� אליעזר הורונצחיי� אליעזר הורונצחיי� אליעזר הורונצחיי� אליעזר הורונצבי צ מורינו ר"ר הרה"ק אדמו"כ קי קי קי   ל"זצוק י
  ל"ז יצחק מאיריצחק מאיריצחק מאיריצחק מאירח רבי "ב� הנה

מ מלעלוב "ט מוהרמ"ר הקוה"אדמו ק מר�"כי נשיאה חתנא דב
  א"זיע

  חסידיו ומעריציו א"שליט ונכדיו חתניווי בניו "הונצח ע

  ליו� זה מוקדשג
  לעילוי נשמת האיש היקר והאהוב

  שולמית וסלימ�ב	 צדוק ' ר
  חדי

  ע"חשו	 תש' ה ע"לבנ
  .ה . ב . צ . נ . ת
היקר  ידידינו  י בנו"הונצח ע

  א"והחשוב שליט
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"ז נחו� אריהנחו� אריהנחו� אריהנחו� אריהר "באברה� אברה� אברה� אברה� ' ר

  א"חשו� תשי' ע ה"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

נו היקר מ"הונצח ע ש "חשובי אני בנו ידידי
וממתפללי בית המדרש רוד� צדקה וחסד 

  לכל דבר שבקדושה  
        ו "הי נחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורר "הר

 


