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פשטי� עד אי� סו� ' איבתורה 
בפרשת�  .וכל דבר הוא מדוייק

אל אבר ל� ' ויאמר הכתוב 
מה הלשו�  ',ל� מארצ� וכו

דווקא של ויאמר למה נקט כ� 
י "ופירש רש, ולא כתב וידבר

ע "עמו הרבש למעלה שדיבר
היא שאמר לו ש, אמירה רכה

או� א  לדיגע טובה וועג
 ויאמרשמחה ממילא גוולדיגע 

י "כמו שרש, שזה אמירה רכה
 �פירש ל� ל� מהו ל� ל

�  , להנאת� ולטובת
ויחשבה ' והאמי� בה' בפ כתוב

צדקה נקראת ' ולכאו, לו צדקה

צדקה  כשנותני� למא� דהו
זה , ני� לו לאכולכס� או נות

' נקרא צדקה ומה כא� הי
 בזה שהאמי� באמונה צדקה

אלא בתורה ', שהחשיב לו ה
ויכולי�  ס כתוב"פשעא' אי

 'לפרש בכתובי� או בקריאה כ
 ,והאמ�' כתוב בלי י' והאמ� בה

רה שאברה� אבינו וש היינו
אמנו היו כסדר משפיעי� 

ממילא זה , כל העול�אמונה ל
יתה נקרא צדקה רוחנית שה

 אמונה מיט משפעת על כול�
 ,ש ומידות טובות"תורה ויר

 נקרא א ממילא זהו
שפיעו רוחניתדיגע צדקה שה

 אמונה על אחרי� והשפיעו

רוחניות על אחרי� ממילא זהו 
  .נקרא צדקה

ס מהו "פשעא' אי ובתורה
הצדקה  שיי� מהו' והאמי� בה

וכ� מה הכוונה ויחשבה לו , כא�
' המה הי, למה דייק המילה לו

ליה לכתוב ' היצרי� להוסי� 
צדקה ומהו  ועשה' והאמי� בה

צדקה מה הדיוק  ויחשבה לו
  ,בזה שחישב לו

הפשט היא אצל  אלא
ואי�  ע אי� דבר כזה"הרבש
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        א''חשו� תשע' ח

  ז"פגליו� ת
יציאת השבת   זמני כניסת ו

        ל� ל�ל� ל�ל� ל�ל� ל�פרשת פרשת פרשת פרשת 

  ב"ארה -ט"תשס ל� ל�ש "מוצ

שעושי� משהו או  שיי� במציאות
, טובה כלשהו לרבונו של עול�

היא שהקב ה נות� לנו "אלא הכל 
ועושה טובה לנו ומתנת חינ� היא 

 כל תמיד לקיי� את לנו שנזכה
וכ� וייטער מי , תורה ומצוותה

שנות� הכוחות כדי שיזכה האד� 
מצוות זה הכל  וד ולעשותמלל

ע כל כוח "ממנו יתבר� מהרבש
וכל כוח  ,הדיבור וכל כוח המחשבה

האיש מחשבה ודיבור ומעשה הכל 
ע כוח שיוכל תמיד "נות� לו הרבש

תמיד משפיע ' לעסוק ולעשות וה
וכל להמשי� עליו כוחות שי

  , כ מה הטובה כא�"ולעשות וא

פ "ס ויל"פשעאבתורה ' יאאלא 
 שאי� שיי� לעשות טובה' שאפי

אבל כביכול  ,ע"לרבש כלשהי
עושי� כש לנו ה מחשב"הקב

ה לאד� א� עוש התורה ומצוות
הכל באמונה כביכול כאילו נת� 

' הכ וזהו הפשט , משהו ע"לרבש
 ע מחשב לו"שהרבש ויחשבה לו

כמו שכ� נת�  לצדקה נותוברוב רחמ
ע מחשב "לו דבר כלשהו כ� הרבש

יכול כב, ברוב חסדו וענוותנותו
  .כאילו קיבל משהו מהאד�

אידכר ל� זכותא דאברה�  רחמנא
ת יעזור שכולנו "השי, אבינו רחימא

  .זאל� האב� געפוילט אלעס גוטס
  
  ~ ה"ע יומא דהילולא דרחל אמנו ~
  
ל יומא הוא מקובא חשו� "י  יוב

 מאמע, לא של רחל אמנודהילו
ג� עלינו או�  , אייביגרחל זכותה י

 ויש מאמר העול� שאצל מאמע
הכל לפעול ע וא, יכולי�  � די הייליג

על  איז דא� מגי�, ע מאמא רחלזוס
כל העול� או� פועלט אלעס גוטס 

ואצל אמא , פאר די גאנצע וועלט
זכות של כל , יכולי� הכל לפעול

לינו הצדיקי אמת זאל� מגי� זיי� ע
  . ועל כל ישראל אוי� אייביג

 

' עי, ה"אברה� אבינו ע נסיונות נתנסה עשרה
ג שמנויי� ש� כל העשרה "פל אבות דרבי נת�ב

ה נחזה "והנה כד נעיי� בנסיונותיו של אאע, נסיונות
כי כל הנסיונות לא היו כשאר נסיונות אצל 

כי הנסיונות בדר� כלל ה� , י�הצדיקי� הקדוש

וצרי� , שבא לידיו עבירה ויצרו מתגבר עליו
וד בנסיו� לא להיכשל להתגבר על יצרו ולעמ

צינו אצל יוס� הצדיק שעמד בנסיו� וכ� מ, בחטא

ה "כ אצל אאע"משא, ולא חטא ע� אשת פוטיפר
לא היו נסיונותיו בדר� שבא לידו דבר עבירה ולא 

ה� ממצוות התורה ולא בדברי� ש, נכשל בה

יי� שלא שייכי� , לקיימ� אלא עניני� וציוו
, ה לעשות�"למצוות התורה שנצטווה מהקב

כהנסיו� ללכת לאר* כנע� והירידה למצרי� 

והעמידה בנסיו� היה שלא הרהר ', והעקידה וכו
וג הנסיו� של אור [, ה"אחר מידותיו של הקב

כשדי שהפילו נמרוד לכבש� האש משמע 

שלא היה נסיו� שבא  )ג"ח י"שית רבה לברא(במדרש 
אלא שהיה , ז"לידו שהכריחו נמרוד להשתחוות לע

אחר , ז"ה לנמרוד א יש ממש בע"ויכוח בי� אאע

אמר לו נמרוד , ששבר את כל צלמי ופסלי תרח
ואברה הפריכו לכל ' כ נשתחווה לנורא וכו"א

ואז כעס נמרוד ואמר לו אני , ראיותיו של נמרוד

הרי אני משליכ� לתוכו , וה אלא לאוראיני משתחו
מנו-ויבא אלו , ק שאתה משתחווה לו ויציל� הי

ז שבאה "ז ג בזה לא היה ממש נסיו� של ע"ולפי

אלא שמתו� ויכוח שנצח לנמרוד רצו להמיתו , לידו
   ],וניצל ממנו

ה קיי� כל התורה "אאע .)בקידושי� פ(כי איתא  ל"וי

ה "י אאעק כ"ואיתא בסה, כולה עד שלא ניתנה
ת עד שהגיע "ריו וגידיו לרצו� השייבל אשיעבד כ

בריו לא עשו שו� דבר שה� נגד ילמדריגה שא

ו ' ודבר שהוא רצונו ית', רצונו ית עשו איברי
פ "עה ל� ל�( קדושת לויק "ש בסה"כמ, מאליה�

יומא (ל "והנה אמרו חכמינו ז, ק"וזלה )ומלכי צדק

עירובי  קיי� אברה� אבינו כל התורה אפילו ):חכ
וקרבנו אל השכל אי� , תבשילי� עד שלא נתנה

א� מחמת שאברה� אבינו הפריד , ידע כל התורה

ח אבריו שכל "וראה הרמ, את עצמו מגשמיות
וכל אבר ואבר יש לו מצוה , אבר חיותו ממצוה

שהמצוה שהוא כנגד האבר הוא , שמחיה אותו

א "שערי קדושה ח ,:ע"א ק"ק ח"זוה' עי(חיות האבר 

והשיג , ומבלעדי המצוה אי� חיות לאבר, )אשער 

משו� , וכ� השאר מצות, שחיות הראש הוא מתפילי�

כי ראה החיות , הכי השיג כל המצות עד שלא נתנה
   .ק"עכלה, שכל אבר יש לו חיות ממצוה, של אבריו

פ וידבר אלקי את "עה יתרו( ק נוע אלימל�"ע בסה"וע

קיי� אברה�  ):יומא כח(דאיתא ק "וזלה )כל הדברי
, אבינו עליו השלו� כל התורה כולה עד שלא ניתנה

א� באמת שהיה  ,ולכאורה מהיכ� היה יודע התורה

אברה� אבינו עליו השלו� מקדש את עצמו ומדבק 
והיה  ,עצמו בהבורא ברו� הוא בדביקות גדול

על ידי זה הבי�  ,מסתכל בעולמות העליוני� תמיד

ו , והשיג שלעול� זה שיי� מצות ציצית דהיינ
שהשורש רוחניות שלמעלה מורה על עשיית מצוה 

וכ� כל עול�  ,ולעול� זה שיי� מצות תפילי� ,זאת

  . ק"עכלה, ועול� השיג על ידי דבקותו
וירא וירא ויר* לקראת� ' ש בפ"בארנו מ ובזה

ה ראה שרגליו משתוקקות לרו* "שהכוונה שאאע

שראה שר* " וירא ויר*"וזהו , לקראת האורחי�
שראוי לעשות כ� , כר הלכהראה מעשה ונז, מעצמו

כי גדולה הכנסת אורחי� , שכביכול היה אצלו' אפ

  , יותר מהקבלת פני השכינה
ה העמידה בנסיו� שלא "ל כי אצל אאע"י ז"ולפי

אי� זה נחשב אצלו , ו"יעשה עבירה א� באה לידו ח

כי כבר הוטבע בדמו ובנפשו לא לעשות נגד , לנסיו�
ב', רצונו ית כי כל , זה שו� התגברות נגד היצרואי� 

עול� מהעולמות העליוני� השיי� למצוה זו הורה לו 

וכל אבר וגיד המכוו� כנגד , על המצוה לעשותו
', המצוה ששייכת לו לא היה נות� לו לעבור על רצו� ד

ת  מצוו ולכ� הנסיונות אצלו היו צריכי� להיות רק על 

י� עול� וא, כאלו שאי� אבר המכוו� כנגד הציווי הזה
� , ששיי� לציווי הזה ועל כ� הנסיונות היו בדר

ג "ה יצווהו לעשות דברי� שאינ� מתרי"שהקב

  , ולא יהרהר אחר מידותיו, מצוות
ג "של ברית מילה א� שהיא מצוה מתרי והנסיו�
' ליקוטי פ(אוהב ישראל ש ב"י מ"ל עפ"י, מצוות

לתר* הקושיא המפורסמת אמאי לא קיי�  )וירא
כמו שקיי� כל , מילה קוד� שנצטווהאברה� מצות 

  , המצוות עד שלא ניתנו

ל "ה קיי� כל המצוות באופ� הנ"שאאע ותיר&
ובכ� כל אבר , ת"ששיעבד כל איבריו וגידיו להשי

וגיד ששיעבדו האיר עליו האור של האבר ההיא 

א� , והורה לו את המצווה השייכת לאבר ההיא
ול במצות מילה כל זמ� שהיתה הערלה לא היה יכ

לשעבד את האבר בתכלית ולהגיע מעצמו להאור 

כ היה צרי� "ע, הנשפע מהאבר שהערלה עכבו מזה
ז שפיר מוב� מה שמצוות מילה "ולפי. כ"ע, להציווי

כיו� , ה על א� שהיא מצות התורה"היה נסיו� לאאע

. שעדיי� לא היה לו האור מהאבר לעשותו מעצמו
         )ע''ל� ל� תש( .ק"ודו

  ההתעוררות לבאי על קברה
 כיו� שהיתה, כלל ישראלנחשבת לא� של  – 'המאמע רחל'

 ה"י ש ד"וברש. ד, ראה ויצא לא(י "ש רש"עיקרו של בית כמ
 כתבו בספרי� הטע� שאמר יעקב אבינו, ולזה ).ויקרא לרחל

        ]]]]]]]]''''''''חלק גחלק גחלק גחלק גחלק גחלק גחלק גחלק ג[[[[[[[[        רחלרחלרחלרחלרחלרחלרחלרחלמאמע מאמע מאמע מאמע מאמע מאמע מאמע מאמע 
� ליקוטליקוטליקוטליקוט � י � י � י         לרגל יומא דהילולא לרגל יומא דהילולא לרגל יומא דהילולא לרגל יומא דהילולא י

        ט"א חשוו� הבעל"י

 'ד' המש� בעמ

ולא אמר , "מתה עלי רחל" )ז, בראשית מח(ליוס� בנו 
שפטירת רחל ליעקב לא היתה קשה  ,"אמ� מתה עלי"

שהיא אלא משו� , אמו של יוס� רק משו� שהיתה
מתה עלי 'אמר יעקב  ולכ�, היתה א� של כלל ישראל

  .להדגיש עני� זה, בשמה' רחל
קול ' כה אמר ה" ):יד, ירמיה לא(הנביא אמר ירמיה 
": נשמע נהי בכי תמרורי� רחל מבכה על בניה ברמה

קול של בכי שבכו 'שפירשו הפסוק  יש מ� המפרשי�
 -קבורתה כשהלכו לגלות  ישראל בקול ר� על מצבת
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  )א , יב(' אל אברה ל� ל� מארצ� וגו' ויאמר ה
ובכה מאד לפני , אברה� אבינו היה ירא מאד מהבלי העול� הזה

ה מצות "ונת� לו הקב, מה לעשות ת שית� לו עצה ותושיה כדת"השי
ועל ידי זה ינצל מכל הבלי , ה"סוכה לסגולה שמש� יראה אותו הקב

אל האר& ' ל� ל� מארצ� וגוה "וה לו הקביעול� הזה והיינו דכתיב שצ
ינצל מ� הארציות והגשמיות הרצונו לומר העצה לזכות ל אשר ארא�

ראה הוא וכמו כ� י, ה"היא שיברח אל הסוכה שמש� יראה אות הקב
. מש� התגלות אלוקית ועל ידי זה יתבטלו מעליו כל הבאי עול� הזה

)  ) רבי צבי הירש מרימנוב, בארת המי
  

  )ש(, 'י להנאת� וכו"ברש
ונראה , ה שלהנאתו הוא"ה לאברה� אע"לכאורה למה זה אמר הקב

, כי יותר קשה לאד� לעשות דבר שיש בו הנאה, שהיה להגדיל הנסיו�
ל� ולכ� אמר , ק לקיי� מצות הבורא ולא להנאתוויהיה כוונתו ר

ובאמת כתוב . ת"וא� על פי כ� יעשה רק לקיי� מצות השילהנאת� 
לעשות רצו�  בשביל הל� רקש, 'ויל� אברה כאשר דיבר אליו ה

  )שפת אמת, "חידושי הרי(. 'הבורא ית

  
  )ב , יב(ואעש� לגוי גדול 
י זה אברה אמרו האד הגדול בענק )ט"א ה"פכ(ובמשנת סופרי� 

ר האמרי "כשהיה האדמו. ד איש"אבינו שאכילתו ושתייתו כנגד ע
נזדמ� בסביבת אנשי� פשוטי� , אמת מגור במקו� הקייט דרוזגניק

ל בעני� אכילתו ושתיתו "ל הנ"ושאלו לו שיגיד לה� פשר במאמר חז
והשיב לה� מיד בחומש נזכרו מנח עד אברה� , ה"של אברה� אבינו ע

אמרו עשרה דרות  )ה"פ(אבות ' ובמשנה במס, נשי�ד שמות של א"ע
ל "ולשכר זה רמזו חז, עד שבא אברה� וקיבל שכר כול�' מנח וכו
   )טללי אורות( .ד איש"אכילתו ושתיתו כנגד עבאמר� 

  
ולא נשא אות האר& לשבת יחדיו כי היה רכוש רב ולא יכלו לשבת 

  )ו , יג(יחדיו 

והביאור שבתחילה היה , ומהי כפלות הלשו� שלא יכלו לשבת יחדי
יכלו לשבת כבר לא  סיבה למחלוקת שהיה רכוש� רב אבל לבסו�

. כי המחלוקת מביא פירוד ושנאה ג ללא סיבה ,יחדיו ללא כל סיבה
  )מש� חכמה(
  

  )ז , יג(ויהי ריב בי� רועי אברה ובי� רועי מקנה לוט והכנעני אז באר& 
ואז , ראת אר* סת�לפעמי� היא נק, אר* ישראל יש לה שתי בחינות

כי כל השפע , שנותנת שפע )ז,תהלי סז( אר& נתנה יבולההיא בחינת 
אבל כשיש מחלוקת היא נקראת אר*  ..)תענית י(נמש� מאר* ישראל 

כמו  נוטריקו� כא� עני כנעניכי , כנע� ואז אי� נשפע ממנה שפע ופרנסה
 יהיה כנעניולא  )כא,זכריה יד(על פסוק  .)פסחי נ(ל "שאמרו רבותינו ז

וזה , ו עניות"היינו שכאשר נקראת אר* כנע� אזי יש ח ,אי� כא� עני
עיי� (כי מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות , נעשה על ידי מחלוקת

ויהי ריב בי� רועי מקנה אברה ובי� רועי מקנה וזה פירוש . )ה רמב"של
  )�"ליקוטי מוהר, נחלי דבש(. ל"יש עניות רח לוט והכנעני אז באר&

  
  )יג , יג(' אמר אל אבר אחרי הפרד לוט מעמו וגו' וה

כי ידוע כי ' י כל זמ� שהרשע עמו היה הדיבור פרוש ממנו וכו"וברש
כי כל , כל אד� המחבר את עצמו להצדיק הוא נתקדש ונתטהר

א� האד� צרי� לידע ולהבי� בעצמו שהצדיק , המחובר לטהור טהור
ובזה פירוש . להצדיקולהיות כפו� באמת , הוא העיקר והוא הטפל

ולא קשיא , י ניחא כל זמ� שהרשע עמו היה הדיבור פורש ממנו"רש
כי כל זמ�  ,אל אבר ויאמר לזרע�' וירא ה )ז,יב(מה שכתוב למעלה 

אז , שלוט ידע והבי� בעצמו שאברה� הוא הצדיק והעיקר והוא הטפל
אבל כא� כתיב . והמחובר לטהור טהור, היה דבוק ומחובר להצדיק

ולא היה  ',ויהי ריב בי� רועי מקנה אברה ובי� רועי מקנה לוט וכו )ז,זי(
, בור ממנולכ� כל זמ� שהיה עמו פירש הדי, לוט כפו� והיה רשע

ק רבי יהודה ליב מזאקילקוב "הגה, ל"לקוטי מהרי( .ד"ק דזה ניחא בס"ודו

  )ל"זצ
  

  )יח , יד(ומלכי צדק מל� של הוציא לח ויי� והוא כה� לקל עליו� 

ונראה לי הצעיר , משמע לח� קוד� יי� שלא כסדר העול� דיי� קוד�
ל עליו� דמה משמיענו - בשנדקדק עוד בפסוק להל� והוא כה� לא

�דכה� אסור  :)כב (בסנהדרי� ' ונראה לי דאי. הכתוב ולאיזה צור
לעבודה דשיכור  דמהרה יבנה בית המקדש ויהיה פסול לשתות יי�

וזה . יי� שבתו� הסעודה אינו משכר .) תענית יז(' אסור לעבוד ואי
, קשה למה לח� תחלה הוציא לח ויי�' ומלכי צדק וגושאמר הכתוב 

לכ� הביא לח� , ל"דאסור לשתות יי� כנ ל עליו�-והוא כה� לא' ותי
ילקוט (. ומותר לשתות, תחלה כדי שיהיה בתו� הסעודה ואינו משכר

  )האורי
  

אול�  ,הרי שונא מתנות יחיה� והיי� קשה האי� לקח אברה� הלח לכאורה
, ודאי דגבי כה� לא שיי� שונא מתנות יחיה דהלא התורה זכתה לו תרומה

הרי שמצוה לשלוח , ל והכה� הגדול מאחיו גדלהו משל אחיו"וג� אמרו רז
ונתנ�  ומלכי צדק מל� של הוציא לח ויי�וזה שאמר הכתוב , לו מתנות
לזה אמר , א שונא מתנות יחיהוקשה למה לקח� אברה� וה, לאברה�
. וגבי כה� לא שיי� שונא מתנות יחיה, שאברה� אבינו היה כה� ,והוא כה�

   )אמרי בינה(
  

בשכר שאמר אברה� , דרש רבא' ובגמ )כג , יד(' א מחוט ועד שרו� נעל וגו
לחוט של תכלת ולרצועה , זכו בניו לשתי מצוות, א� מחוט ועד שרו� נעל

שמשו זה בתפילת שחרית שאברה תיקנה , יתכ� ,)סוטה יז(של תפילי� 
  )מש� חכמה(. מתעטפי בטלית גדולהאנו מניחי תפילי� ו

  
   )ש(ולא תאמר אני העשרתי את אבר

הנה יש להבי� הטע� שלא רצה אברה� אבינו ליקח כלו� מכל הרכוש 
ומפרעה לקח כמו , שהשיב למל� הלא השלי� נפשו לנגד עבור הצלתו

אמנ� יש לומר כי מחמת זה לא . 'אברה� כבד מאד וגושאמר הכתוב ו
כי היו צרי עי� כמו שכתוב עבור , ש סדו�אבינו לההנות מרכו רצה אברה�

על כ� לא רצה ללחו� לח� רע ' בה� באנשי סדו� נשכח הרגל מבינינו וכו
ולא תאמר אני וזה מרומז בפסוק ' עי� כמו שכתוב אל תלח� לח� וגו

נאמר פ� תאמר כי היה אצלו כי היה אצלו כודאי  ולא, העשרתי את אבר
  )מאור ושמש( .על כי היו צרי עי�, שיאמר כ�

  
   )ט , טו(תר וגוזל עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש קחה לי  'כו ויאמר

בגליציה נהגו נכדי� ידועי� שלא היה לה� לא פרסו� ולא מעריצי� ולא 
לקחו לה� בעל , וסי�קנו לה� עגלה ע� ס. לסובב את העיירות, מעמד

' ר ק"הרה עליה� אמר בצחות. רי�"עגלה משמש וגבאי והתנהגו כאדמו
 ,היינו הרתומה לשלושה סוסי�קח ל� עגלה משולשת  שלא�יממאיר מפר

ואמור ותור , צמד של בעל עגלה גבאי ומשמש עזי פני�ועז משולשת 
  )עיטורי תורה( .י גוזל את הבריותוהווגוזל  ,תורה

  
 ועבדו וענו דוע תדע כי גר יהיה זרע� באר& לא להי ויאמר לאברה

  )יג , טו( ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול' ה וגואות ארבע מאות שנ
ק חל� לי שיש "ד לפ"בליל עשרה בטבת שנת תקכ בחזיו� לילה על משכבי

שאמר , בסיו�' וג� על תענית כ, רמז בפסוק על ארבעת הצומות הללו
הראשי תיבות של פסוק  כי גר יהיה זרע�ידוע תדע ה לאברה� אבינו "הקב
' גר הוא 'ג ,בסיו�' כי הוא 'כ, תשעה באבדע הוא 'ת, בטבת' ידוע הוא 'יזה 

ל האומות "ר ועבדו .ז בתמוז"ירע� הוא 'זהיה 'י, גדליהוג� מרמז  ,תשרי
ת של "והר, ל ישראל יתענו באות� הימי�"ר ,ועינו אות, יעבידו אות�

צאו 'יקדש במהרה בימינו אז 'מיבנה 'שחר 'אריקו� נה נוט'שאות 'מרבע 'א
דולה עד שצו� הרביעי יהיה לששו� 'גשמחה 'בשישו 'ית "ר, דולגרכוש 'ב

   )אור פני משה( .ולשמחה

  
, בפסוק הזה יש רמז למפלת המ�  )יד , טו(וג את הגוי אשר יעבדו ד� אנכי 

י אשר וג את הגווזהו . ד פעמי�"הנה במגילת אסתר נמצא הש� המ� נ
  )הרוקח( .יעבוד ד� אני אנכי

*  
אי� הענישו את , דהנה ידועה הקושיא. יש בזה הדגשה מיוחדתד� אנכי 

שמיתה , ל שאי� לוקי� ומשלמי� אלא"הרי קיימ, המצרי� במכות ובממו�
 וג את הגוי אשר יעבודו ד� אנכיולכ� , בידי שמי� אינה פוטרת מממו�

פרשת (. כי אז לוקי� ומשלמי� גדולואחרי כ� יצאו ברכוש , בידי שמי�

  )  דרכי
  

    )ה,יז(ולא יקרא עוד את שמ� אבר

' ותיר* ר. ולא כתיב את לא יקרא עוד שמ� יעקבדקדקו דגבי יעקב כתיב 
� עובר איתא הקורא לאברה� אבר )יג(דבברכות , ל"ב מוילנא ז"שאול ק
ש� יעקב ומשני דגבי יעקב לא נעקר עדיי� , ס מיעקב"והקשה הש, בעשה

. את הטפל לבשרו )מא(ואיתא במסכת בבא קמא , ממקומו רק יהיה טפל
, ש דגבי אברה� לא היה ש� אבר� טפל ואסור לקרות אבר�"ז א"ולפי

, טפל לא יהיה' רצונו לומר אפי לא יקרא עוד את שמ� אברלכ� כתיב 
עטרת ,פניני יקרי( .אבל יעקב דנשאר ש� יעקב לטפל לכ� לא כתב את

  )זקני
  

ברכתי אותו  ולישמעאל שמעתי� הנה) יח,יז(לו ישמעאל יחיה לפני� 
 ביקש, י ביראת�"וברש, לו ישמעאל יחיה לפני� )כ,יז(והפריתי אותו 
בל הכל בידי  שמי� א', ה על בנו ישמעאל שיל� בדר� ה"אברה� אבינו ע

' לכ� אמר ה. אד�לחירה כי יש ב, להבטיח' ביד ה זאת אינו, ש"חו* מיר
אבל  ,והפריתי אותוברכתי , היינו רק בענייני� גשמי� ,ולישמעאל שמעתי�

דברי ( .זה כלו�אוכל להבטיח� ב אלו, בידו הז, ש"רעליו ימה שבקשת 
  )חיי

  
  )כו, יז (וכל אנשי ביתו נמולו אתו ' בעצ היו הזה נמול אברה וכו

משפיע על אנשי ' לא הי, ה עושה המצוה בצנעה"ל דא� היה אברה� אע"י
. ז גר� שג� אנשי ביתו נמולו"עי, שעשה בעצ� היו� הזהאבל כ, ביתו

  )וואידיסלב –ירבה תורה (
  

 

רק עשה עצמו כעני והניח עצמו לישן 
ובלילה בא הרב , אצל תנור בית החורף

בוב להכפר לאותו הבית שהתאכסן מל
ובבית זה היה מוכן סעודה , שם רבינו זאב

גדולה עבור הרב מלבוב וקבלוהו בכבוד 
גדול גם אנשים מבראדי באו לקראתו 

ואחר שאכלו ושתו רצה , ל"להכפר הנ
הרב לישן אזי קם רבינו והתחיל להגיד 

וראה אותו , תיקון חצות ברוב התעוררות
והבין בו אשר  הרב מלבוב ודיבר עמו

, הוא מופלג גדול בתורה וירא שמים מאד
ושאל אותו לאן הוא נוסע והשיב לו אשר 

ואחרי זה הלך , הוא נוסע גם כן לבראדי
הרב מלבוב לישן ובבקר נסע רבינו 

ואת הרב מלבוב קבלו לבראדי , לבראדי
בכבודו של עולם כמו שמקבלין פני 
מלכות והכינו בשם סעודה גדולה ועל 

ה הזמינו כל גדולי העיר הגאונים הסעוד
והחכמים ובאמצע הסעודה נתנו להרב 
מלבוב את הנייר הגדול אשר היה כתוב 
עליו את כל עניני מרן הבעל שם טוב 

אשר המה עושים כל מעשיהם , ותלמידיו
נגד השלחן ערוך ובעבור זה הביאו את 
הרב מלבוב לבראדי בכדי שיסכים לנדות 

ר כתוב כל ו והביאו על הניי"אותם ח
פי דין תורה לנדות -תוקף שיש להם על

נתבהל מאד מזה הרב מלבוב , ו"אותם ח
והשיב אשר על דבר כזה צריכים הרבה 

ובלילה שעבר , תלמידי חכמים להצטרף
נסעתי דרך הכפר סמוך לבראדי ולן שם 
עני מופלג גדול בתורה ויראת שמים 

אשר על , ואמר שהוא נוסע גם כן לבראדי
חפשו ויביאו את האיש הזה כן דעתי שי

וחפשו היטב בכל . לפה על המסיבה הלזו
' העיר בראדי ומצאו את הרב הקדוש ר

ע והביאו אותו "זאב וואלף מקיצעס זי
להמסיבה גדולה הלזו וסיפרו לו את כל 

וכאשר הראו לו את הניירות , המאורע
את מורי , ל התחיל לצעוק בקול גדול"הנ

צים לעשות ורבי הקדוש ותלמידיו אתם רו
והרעים בקולו נפלאות בוויכוחים ... כזאת

שונים אשר הבעל שם טוב איננו עושה 
ו נגד השלחן ערוך עד שנבהלו מאד "ח

אם יש למרן , ואמר הרב מלבוב. מפניו
הבעל שם טוב תלמידים כאלו אזי אין לנו 

ותיכף נשבת הרעיון הזה ... מה לעשות
' ונסע הרב הקדוש ר, מהם ונתבטל לגמרי

ע לדרכו חזרה שמח והבין מה "אב זיז
 .ששלח אותו רבו הקדוש בזה לבראדי

. היה בעל צורה קדושה מיוחדת רבינו
, ע"ק מראדושיץ זי"כמו שמסופר על הרה

ק רבי משה "שחיבב ביותר את הרה
יש לו צורה "באומרו ש, ע"מקוברין זי

כצורת , מיוחדת מהצדיקים הראשונים
 ".ע"ס זיזאב וואלף קיצע' ק ר"הרה

 
 הסתלקותו

ובשעה , זאב וואלף האריך ימים רבי
ט היה כבר זקן מופלג "שנסתלק הבעש

ק מרן רבינו "הרה. בשנת התשעים לחייו
א מלעלוב סיפר "דוד צבי שלמה זיע

ק מרן רבינו אלעזר "שקיבל מאביו הרה
א כי בשעת הלויית "מנדל מלעלוב זיע

, ט הלך רבנו בראש כל התלמידים"הבעש
שהלא היה אף (ורה בהיותו הזקן שבחב

זאב וולף רבינו ). מבוגר בשנים יותר מרבו
ב "ביום י, קיציס נפטר בזיקנה מופלגת

ולא [, ה"תקל-ו"בין השנים תקכ, בחשון

' בוז'כ במז"ומנו ,]ט"בשנת תקמ -כמקובל 
, ע"זי' מימין רבו מרן הבעל שם טוב הק

' הרבי ר' באוהל טמונים גם האחים הק[
ע נכדי "אפרים זיע והדגל מחנה "ברוך זי

אוהב "ק בעל ה"והרה, ט"מרן הבעש
 ].ע"מאפטא זי" ישראל
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  א"זיע' ט הק"ע תלמיד מר� הבעש"י� זי'עס מטולצ'ק רבי זאב וול( קיצ"הרה
  )ח"תקמ( חשו� ב"י יומא דהילולא

 מתולדותיו
תקופת צעירותו של רבי זאב וולף קיציס לא ידועים  על

הוא , ס לערך"ת'משערים כי הוא נולד בשנת ה, פרטים רבים
ין ומאוחר יותר עבר לכהן 'כיהן כרבה של קהילת טולצ

נודע כגאון אדיר בדורו , רבי וואלף. 'יבוז'בעיר מזד "כאב
היו לו ידיעות מקיפות גם , כמו כן. ובקי בכל מכמני התורה

שימש כרב ', בוז'קודם בואו למעז, בשאר החכמות
נחשב לאחד מגדולי מנהיגי קהל ' יבוז'במעז. בטולטשין

שנהגו בקדושה יתירה , בוז המפורסמים'חסידי מעז"
 .צ בעירו"בתקופה זו אף שימש כדיין ומו. ובפרישות מופלגת

 
 ק"עם מרן הבעשטה תווהתקשר
היתה עוד בטרם קבע ' יבוז'הגעתו של רבי זאב למז תקופת

בעיר את משכנו מייסד החסידות מרן רבינו ישראל בעל שם 
החל רבי זאב ' יבוז'כאשר הגיע מרן הבעל שם טוב למז, טוב

בתחילה התנגד , חוקר את דרכיו על מנת לעמוד על טיבו
אולם לאחר תקופה קצרה הפך , ט"עשרבי זאב למרן הב

בערב שבת היה , לאחד מגדולי תלמידיו עקב מעשה שהיה
מנהגו של מרן הבעל שם טוב להתפלל תפילת מנחה בעוד 
היום גדול והוא עצמו היה עובר לפני התיבה ומאריך 

רבי זאב , בתפילת שמונה עשרה עד שארכה כמה שעות
ו מאוד על חרה ל, שעקב אחרי מעשיו של הבעל שם טוב

הנהגתו של הבעל שם טוב והוא טען כי לא יתכן להתפלל 
, תפילת שמונה עשרה בכוונה הראויה זמן ארוך כל כך

ניגש . ותפילה שאורכת שעות כה רבות אינה תפילה ראויה
רבי זאב אל מרן הבעל שם טוב שהיה שקוע בתפילה והרים 

רבי , את הטלית מעל פניו על מנת לראות מה הוא עושה
לאחר , ט ונפל מתעלף"ב הביט בפני הקודש דמרן הבעשזא

שהקיץ רבי זאב מעלפונו ושבה אליו רוחו הוא נפל למשכב 
לסובבים אותו סיפר רבי , והיה חולה במשך שלשה חודשים

זאב כי סיבת עלפונו היתה לפי שרגיל הוא לראות את מרן 
והנה בעת שהרים , הבעל שם טוב כאשר פניו בריאות ויפות

תו של הבעל שם טוב מעל פניו מרוב שקיעותו את טלי
בתפילה נראה הבעל שם טוב כגוף מת אשר עיניו בולטות 

מאז אותו מעשה הכניע עצמו רבי . מחוריהן ומזילות דמעות
 .זאב בפני מרן הבעל שם טוב והפך לתלמידו

שהפך רבי זאב לתלמידו של מרן הבעל שם טוב הוא לאחר 
יכוחים רבים שהיו לו עם היה מגן על רבו ועל שיטתו בו

מסופר שהבעל שם טוב עצמו אמר פעם לרבי ', מתנגדים'ה
אבל החוט הזה , אין ביני לבינך אלא כחוט השערה"זאב כי 

אצל רבו " בעל תוקע"וכן שימש כ". לא תוכל לעברו לעולם
 .ע"ט זי"הבעש

שהיה , כותב עליו ע"ק רבי יצחק מראדויל זי"מחותנו הרה
כמו , תו ובדקדוקו המופלגת במצוותמפורסם מאוד בצדקו
ספר (, "היה טובל אפילו מחט"עד ש, גם בפרישותו וטהרתו

  ).ש"עיי, פרשת עקב, ת"עה" אור יצחק"

הוא היה מחמיר , היה גדול בתורה ובקי בכל מכמניה רבינו
על עצמו בכל מה שקשור בקיום המצוות ואמרו עליו כי לא 

ו אם רבו מרן היה אוכל בשר שלא הוכשר לעיניו ואפיל
 . ט היה אוכל מבשר זה"הבעש

מעיד בתחילת ספרו ששמע  "סדר הדורות החדש"בספר 
מאחד ששמע מאביו שסיפר לו זקן אחד שהיה בחברת רבנו 

כל אלה הדברים : "ל"במסיבה אחת ואמר אז רבנו בזה
ל שהיה יודע בשיחות עופות ודקלים "י ז"שנזכרו ממרן האר

לגולים ובנשמות בני אדם כפי והיה מדבר ברוחות מהג' וכו

' כולם היו במורי הק', שורש נשמתו וכו
ל והוא דבר קטן מאד למה "ט ז"הבעש

ועיני ראו ולא זר , שראיתי עין בעין
נפלאותיו העצומים אשר רבו למעלה 
מחמת גודל קדושתו ועוצם חסידותו 

ל "וכל המידות שמנו חז', ופרישותו וכו
 ."אשר הביאו אותו לרוח הקודש

, וואלף היה חשוב מאד בעיני רבובינו ר
. ל"תוקע כנ-לפיכך כבדו להיות הבעל

ט את סוד כוונת "לאחר שקיבל מהבעש
התקיעות רשם אותן רבי וואלף על גליון 

על מנת שיוכל לכוון אותן בשעת , נייר
אך כשהגיע זמן התקיעות לא , התקיעות

לבו נשבר בקרבו וכך , מצא את הנייר
אחרי התפלה שיבח  ,תקע מתוך שברון לב

ט את תקיעותיו באמרו כי היום "הבעש
 …עלו תקיעותיו כראוי

זמירות ישראל היה רבי וואלף  נעים
י מתפללי "לפיכך נתבקש ע, בתפלתו

ה "ץ אצלם בר"ד אחר להיות ש"ביהמ
. ולאחר הפצרות רבות אף נענה להם

ד היו גם משוררים שסייעו "באותו ביהמ
מילא רבי ץ שאת מקומו "אמנם הש, בידו
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  )ו"תשכ( דובב מישרי�' � ב"י –ר יעקב ווידענפעלד מטשעבי� "רבי דב בעריש ב
  )ח"ר ,אלפי 'ב( ה"רחל אמנו ע –

  )ג"תנ( �"מ בפודהי* ב� הש"* ר"רבי משה כ )ז"שי' , ב( ה-בנימי� ב� יעקב אבינו משבטי ק
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  )ג"תש( י מדעעש"ל וחת� הכנס"הייט' ר יצחק אייזיק תל"ד אפאהירא ב"לייב כהנא אב' רבי ארי
  )ד"תרמ( יסוד העבודה' מסלוני� ב' ר יצחק מתתי"רבי אברה� ב

  )ח"תקמ( א"ק זיע"מר� הבעשטה' תל י�'ס מטולצ'ר אברה� קיצע"רבי זאב וול� ב –
  )ב"תרי( ר דוד"רבי ישראל דב מסטעפ� ב

  )ט"תרכ( תפארת אהר� -ר יצחק ממטרסדור�"רבי אהר� ב )ו"תרכ( ר אברה� משאדיק"רבי נחו� ב
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היתה לו טינה בלבו על כך שנדחה , וואלף
ולכן הורה למשוררים שיעזרו לרבנו בזה 

. וכך עשו, האופן שיתבלבל רבנו מהם
לא שת לבו אליהם , שהרגיש זאת, רבנו

אלא התפלל כדרכו באופן שלא נזקק 
ץ כשהגיע לתפלת "ובחזרת הש, לסיועם

נפלו המשוררים לארץ " ובכן תן פחדך"
 .ונפלו להם כל השיניים מפיהםמרוב פחד 

היה מגדולי המקורבים לרבנו מרן  רבינו
ו , ט"הבעש עד כדי כך שבכל פעם שחשש

ט היו פונים "לבריאותו של מרן הבעש
בה הרעיש , פ"כך היה בתפלת יוהכ. אליו

נקרא אליו רבנו משום , ט עולמות"הבעש
והוא , שאחרים היו יראים מלגשת אליו

עו בו ולא יפריעו הרגיעם והזהירם שלא יג
ט "כאשר הסב מרן הבעש, ופעם, לו

אכל בסוף הסעודה , בסעודת פדיון הבן
פרוסת לחם ונשתנתה צורתו ופניו האדימו 

אך כשהסתכל , עד שהמסובים חששו לחייו
 'ב' המש� בעמ

ע חתנו  א"זיע מ"מר� מוהרמ
צ  רבי חיי אליעזר הורונציק "הגה

 

כך נמשך הענין עד כי לבסוף חזר , רבנו עליו הרגיעם ואמר להם שיניחו לו
ע היתה תשובתו כי כיוון ט על מה שאיר"כשנשאל מרן הבעש, לאיתנו

ה שכיון לראשונה בבית יתרו כאשר נקרא "באכילתו את כונת משה רבנו ע
 .לשם ובשעה שייחד אותו יחוד בא לפניו משה רבנו והיה מה שהיה

לפני , רבו גם רבי זאב שאף לעלות לארץ ישראל ואף החל במסע אליהכמו 
, ברכת הדרך ט על מנת לקבל"שיצא לדרך נכנס רבי זאב אל מרן הבעש

ו  הבעל שם טוב בירך את רבי זאב והוסיף ואמר לו כי בדרך מסעו ישים ליב
לכל אשר יוצא מפיו וכל תשובה שהוא עונה לשואל שתהיה מדוקדקת על 

 .רבי זאב קיבל את אזהרת הבעל שם טוב ויצא לדרך, דרך האמת
מסעו הפליג רבינו בספינה שנקלעה לסערה שהסיטה אותה מרחק רב  בדרך

לאחר ששככה הסערה עגנה הספינה לחופי אי בלתי ידוע על מנת , ממסלולה
בזמן שעסקו מלחי הספינה בתיקונים ירד , לתקן בה את אשר ניזוק בסערה

כך התהלך ברחבי האי כשהוא שקוע , רבינו מהספינה והחל משוטט באי
במחשבות ולא שם ליבו לזמן שעובר וכי הספינה כבר תוקנה ואף עומדת היא 

כאשר התעורר רבינו משרעפיו היה זה , את אל הים בעוד רגעים ספוריםלצ
 .הספינה הפליגה לדרכה והוא נותר לבדו מאחור, מאוחר מדי

ס שנותר לבד החל מהלך באי עד שהגיע לבית גדול ויפה 'זאב מקיצע רבינו
מפתח הבית יצא אדם זקן שזקנו הלבן יורד על פי מידותיו , שעמד בלב האי

הזקן פנה לרבי זאב והזמין אותו לשהות בשבת , בגד בד לבןוהוא לבוש 
הקרובה בביתו ולמחרת השבת יפליג בספינה שאמורה לעגון באי ביום 

יחד עימו , רבי זאב שמח להזמנה ושהה במשך השבת אצל אותו זקן, ראשון
הלך למקווה לטבול לכבוד שבת קודש ויחד עימו ועוד מנין זקנים כמותו 

למחרת השבת ליוה הזקן את רבינו אל , ילות השבתהתפלל הוא את תפ
הגד נא "הספינה שעגנה באי ורגע לפני שעלה לספינה פנה אליו הזקן ושאל 

רבי זאב שמיהר , "לי רבי זאב מה מצבם של היהודים בגלות וכיצד הם חיים
פלט במהירות , לעלות לספינה מחשש שמא תפליג והוא ישאר שוב על החוף

, ל הקדוש ברוך הוא העוזר ליהודים בכל מקום שהםכי לא כלו רחמיו ש
לאחר שנפרד הזקן מרבינו והספינה הפליגה התעורר רבי זאב וחשב על 

כאשר ' שמא לשאלה זו התכוון רבו מרן הבעל שם טוב הק, התשובה שענה
אם כן חשב רבי זאב היה הוא צריך לספר לזקן מה , הזהירו לענות לפי האמת

משהגיע למסקנה זו לא , כיצד הם סובלים בגלותרב דוחקם של היהודים ו
כאשר הגיע רבי ', יבוז'התעכב רבי זאב ומיד סב על עקבותיו וחזר לרבו שבמז

דע לך כי אותו זקן שפגשת היה : זאב לפני הבעל שם טוב אמר לו רבו
אברהם אבינו עליו השלום שבכל יום ויום בא לפני הקדוש ברוך ושואל 

ולראיה , ך הוא עונה לו כי מגן הוא עליהם מכל צרוהקדוש ברו, בשלום בניו
הנה רבי זאב וולף קיציס שידוע כי הוא יהודי ישר נוסע לארץ ישראל והוא 

סיבב הקדוש ברוך את מסעה של , יעיד כי מצבם של היהודים בגלותם טוב
הספינה בה הפלגת עד שפגש אותך אברהם אבינו ושאל אותך מה מצב 

נה לו כפי שהזהרתי אותך כי אז היתה מגיעה ואילו היית עו, היהודים
 .גאולתינו לה אנו מייחלים

 
 וואלף קיצעס ששלחו לבראד' רבינו הבעל שם טוב עם תלמידו הרב הקדוש ר

וואלף קיצעס ' מרן הבעל שם טוב אמר פעם אחת לתלמידו הצדיק ר רבינו
ו כמ, ע שיסע לבראד ולא אמר לו על איזה ענין הוא שולח אותו לבראד"זי

שהיה דרכו בקודש לבלי להגיד הענין השליחות מקודם רק אחרי זה נודע לכל 
ונסע רבינו לבראד וענין השליחות היה כי ראה מרן , אחד הענין השליחות

מרחוק אשר בבראדי יהיה אסיפה גדולה מכמה גדולים על רבינו מרן הבעל 
שים ע אשר יצא הקול עליהם אשר המה עו"שם טוב ותלמידיו הקדושים זי

והסכימו כולם , מנהגים חדשים בכל ההליכות שלהם היפוך השלחן ערוך
רק לא יכלו לעשות זאת בלי , ו"ו לנדות אותם ח"לעשות בהם משפט גדול ח

ארצות ועיר בראדי היתה ממשלתו ' הסכמת הרב מלבוב אשר היה אחד מד
ושלחו ללבוב שיבוא הרב לבראדי ונסע הרב מלעמבערג לבראדי וכל 

' והרב הקדוש ר, שנסע דרך שם הרב מלבוב כבדוהו בכבוד גדול המקומות
אשר באותה , זאב קיצעס בנסעו לבראדי לן בלילה אחת בכפר הסמוך לבראדי

ורבי זאב הסתיר עצמו ולא גילה מי הוא , הלילה בא הרב מלבוב להכפר הזה

 יבוז'במעז' רבינו הקציו� 
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  057-796-2493: וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת להארות הערות

  י סיפורי צדיקי"חינו� הבני ע
על ידי סיפורי צדיקי� ומעשה ניסי� 
זוכי� לטהר המחשבה ולהמתיק 

ועל ידי זה מתעורר ומתלהב , הדיני�
וכמה צדיקי� נוראי� סיפרו , הלב

שעיקר עליית חשק� בתורה ומה 
שזכו לגדול הוא על ידי שסיפרו 

יות של צדיקי� לה� בילדות� מעש
  .'ונפלאות ה

זוכי� על ידי זה להינצל מצרה וא( 
ולהכניע את כוחות הטומאה 

כדאיתא , ולהגביר את כוח הקדושה
יתבר� את ' לא גאל ה: "במדרש

ישראל ולא עשה עמה� אלא 
, בשביל שהיו מזכירי� נפלאותיו

א� אני יזכיר : ה"אמר דוד המל� ע
  )הקדמה לספר עליות אליהו(". ותצילני

  
  בני� כשתילי זיתי

צ רבי "בהיות הבוקר להגה בספר
בעת : "ל כתב"א� זצבר שאול

ק בעל החת� "הגה שלמדתי אצל
בא לבקרו הגאו� הישיש  ,ע"סופר זי

ע מגדולי תלמידי "רבי מנח� כ* זי
, בעת הפרידה. ע"זי החת� סופר

, ע� בני הישיבה ס"החתליוהו 
לאחר . בנו שיבר� את וביקשו

יהי רצו� "כו בקול ר� בר, שהפציר בו
לפליאת  ".מאבי� שתהיה טוב וגדול

, מ כ*"הסביר לה� הגר, השומעי�
היה , ס"רבו החת שכאשר למד אצל

. התלמידי� בחור ב� לאב פשוט בי�
רבו שאביו  התלונ� הב� באזני

  . מצערו
מדוע , ס לאביו ושאלו"החתקרא 

�בחור מתמיד  הוא, תצער את בנ

�  חינו� הבני�חינו� הבני
 הדרכות הנהגות, אמרות צדיקי

בעני� חינו�  ועובדות מצדיקי
   )י(הבני

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
צבי צבי צבי צבי ' ב� ר ישראל יהודהישראל יהודהישראל יהודהישראל יהודה' ר

  ל"ז
        פרנקפורטפרנקפורטפרנקפורטפרנקפורט

  א"א חשו� תשנ"ע י"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 
 י בנו ידידינו היקר"הונצח ע

ר "הר ב"ממזכי הרבי� בב
  ו"היפרנקפורט פרנקפורט פרנקפורט פרנקפורט     שמואל דודשמואל דודשמואל דודשמואל דוד

 

מקו� קבורת רחל  שמקו� מיוחד היא. 'נשמע באזני
צרות  הכוללת, אמנו לבכות על צרות ישראל בגלות

וקול הבכי שישראל בוכי� ש� , הכלל וצרות הפרט
רחל אמנו , כי הבוכה ש�, לב� נשמע למרומי� במר

כאמה הבוכה על בניה , שוכ� מרומי� בוכה עמו לפני
הדגיש  ויפה". מבכה על בניה רחל"וכדכתיב , בצר לה�

' ורחל מבכה על בניה' דלכ� כתיב ל"אחד מהצדיקי� זצ
מלמדת על רגש  שכ� הבכיה -' מתפללת על בניה'לא ו

  .בכייה מעומק הלב, פנימי

 מורגש' רחל מבכה על בניה'עצומה של התעוררות 
והמוני לבבות דואבות , למשתטחי� במערת רחל אמנו

ח� לפני לשפו� שי, במר נפש� למקו� קבורתה באי�
וכל איש אשר , ולמצוא מזור ליגונותיה� ,שוכ� מרומי�

ושוטח את , מעליו משאו הכבד לבבו יכבד עליו פורק

ומוצא , באהל קבורתה מצוקות לבבו בשיח ותחנוני�
שומעי�  לא אחת, מרגועו ליד מצבת רחל אמנו

 אחד מהמתפללי� ממרר בבכי כשהוא, הנוכחי�
כי אצל ; ינוק עוללומייבב כת, מתמוגג בדמעות שליש

  .אפשר תמיד לבכות אמא

 אצל קבר – ע"ק רבי פנחס מקארי& זי"הרהאמר  כ� על
. 'כחוסה תחת סינורה של אמה'מרגישי� , רחל אמנו

אויב אי� וואלט געווע� אי� אר* : לשונו או במתיקת
או� ביי , געטאגט ביי� כותל מערבי וואלט אי�, ישראל

 ווייל אונטער די', ר רחלקב' נאכט וואלט אי� געווע� ביי

  א�. מאמעס פארטו� איז גוט צו זיי�
ביו� אצל הכותל  יתיהי, מבקר באר* ישראל יתיהי

כי תחת סינורה של , אצל קבר רחל ובלילה, מערבי
צ רבי משה "בש הגה הובא( .אמא טוב להמצא

' אהל רחל אמנו עמ – ו"& בירושת"ל רב ודומ"הלברשטא זצ

  ).קו
  

  צדיק' לזכר עול יהי
  הלוי ראטנבערג ישכר בער' צ ר"נשמת הרהגה

  יעקב יצחק אלחנ�' צ ר"ב� הרהגה
  ה"זצוקללה

" ירבה תורה"ס "מחבע ק וואידסלאב"אבדק
  ת"עה

  ז"חשו� התשמ-ב מר"ע י"נלב
  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל
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רוד� צדקה , רחי� ומוקיר רבנ�, האיש היקר
  א"ר זיע"מקושר למר� אדמו, נ"וחסד בלו
  ל"ז אברה�אברה�אברה�אברה�ר "באהר� אהר� אהר� אהר� ' ר

        שרביטשרביטשרביטשרביט
  ב"א חשו� תשס"ע י"נלב

 .ה . ב . צ . נ . ת 
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  כסא דנחמתא

ו את  ושולחים אנ ו באבל הכבד של המשפחה המפוארה  בצער רב משתתפים אנ
ו למע ו"תנחומינ ינ יד יד ו ו ינ יקרים האחים כ חבר , משפחת הערמאןל, החשובים ו

ו המעטירה ו, מחשובי קהילתינ ו, נ"רודפי צדקה וחסד בל ותעצ וז  מות הקשורים בע
יט ו של ינ ן רב   ה"ה, א"למר

        
        בבבב""""ארהארהארהארה    - - - - ויליאמסבורגויליאמסבורגויליאמסבורגויליאמסבורג    - - - - וווו""""יצחק וואל� הייצחק וואל� הייצחק וואל� הייצחק וואל� הי' ' ' ' ח רח רח רח ר""""הרההרההרההרה
        בבבב""""ארהארהארהארה    ––––וילימסבורג וילימסבורג וילימסבורג וילימסבורג     - - - - וווו""""אלכסנדר היאלכסנדר היאלכסנדר היאלכסנדר הי' ' ' ' ח רח רח רח ר""""הרההרההרההרה
        בבבב""""ארהארהארהארה    ––––בארא פארק בארא פארק בארא פארק בארא פארק     ––––ו ו ו ו """"מאיר הימאיר הימאיר הימאיר הי' ' ' ' ח רח רח רח ר""""הרההרההרההרה

והנערץ ים, על פטירת אביהם החשוב היקר  ורות ישרים מבורכ והקים ד תורה , זכה 
ומגמת"יר וש וחסידות היתה כל רכושו  ימי חיי י די, ו כל  ות עד בל יק ברכ י מחז   כל

  דהאי שתא נח' ק פ"ע בשיבה טובה שב"שנלב ל"ז הערמאן חיים' ח ר"הרה

ירושלים ן ו י ציו ינחם וישמח את המשפחה האבילה בתוך שאר אבל ובהמשכת , המקום 
יחומים ו נ והישרים תמצא ו הטובים    .דרכי

יה ומחה ה"ו ובלע המות לנצח  ים הכתוב  ונזכה , דמעה מעל כל פניםא "ר שיקוי
ו בב י משיח צדקנ י עפר בקבלת פנ ו שוכנ ירננ ו ו   .א"במהרה שיקיצ

========  
ל "צחק זאב זר י"בחיי ' ח ר"האי גברא רבא וחשיבא הרה, ילוי נשמתוגליו� זה מוקדש לע

  ה .ב . צ . נ . ת   .א"ח מרחשוו� תשע"דר' ק ב"ביו שב ע"בנל
 

  ה"אצל רחל אמנו ע ק מלעלוב"רבוה
מר� רבינו  ר הקדוש"כ� מסופר שפע� אחת ביקר האדמו

וראה את אחינו בני עדות , בקבר רחל א"זיע מלעלוב ש"מוהרדצ
, ה� ובניה� ונשיה� ובנותיה�, יושבי� ואוכלי� ש� המזרח

היתכ� לאכול  -� בשאלה ופנה לאחד מה, על כ� והיה תמה
ונהנית כשילדיה  א� הבני� שמחה': השיב לו, במקו� הזה

 מר� ק"בחזרתו מש� היה הרה. 'במחיצתה ואוכלי� יושבי�
. על תשובה זו כמה וכמה פעמי� בדר� נסיעתו מלעלוב חוזר

זיא זאל  -' היא בית לח' 'שפי) ז, בראשית מח(מרדכי  ליקוטי' ראה בס(
סימ�  בית ישראל השל. זי זאל שפייז� אלע ייד�, שטוב פו� ברויט זיי� די

  .)ג"קמ

היה מצווה  א"עזי מ מלעלוב"רממוה רבינו מר� ק"וכ� הרה
 –מצוה ביו� פטירת רחל אמנו  לעשות סעודת לאנשי שלומו

רחמניה שבעת רצו� כשילדיה האהובי�  שאמא: "קוומיונ
מ המפתח "ח� מר� מוהרמכ היה מונח על שול"בדר ".אוכלי�

   .של קבר רחל
  

  בית לח - כי רועה היא

ת יב היא"ש� זה נקרא מקו� קבורתה דעל  כתב הגאלאנטי
ומבקשת  במקטרגי� על ש� שלוחמת – )יט, בראשית לה( "לח�

את רחל  ויזכור אלקי�'וזהו ביאור הכתוב . רחמי� על בניה
תולדות ( .דעל ידה נפתחת מדת הרחמי� –' ויפתח את רחמה

  .)ע"טשוב זייק מברד"מב� הרה; יצחק

במאמר  רמז זה )רה ויצאחכמת התו(ל "זצ הגאו� רבי שלמה קלוגר
תאמר כי לא  הכוונה דלא. 'כי רועה היא' )ט, בראשית כט(הכתיב 

ברצונה בקשה  רק היא, דודאי היו לו, היה ללב� רועי� אחרי�
רחמי�  כי תהיה רועה ישראל לבקש -ולרמז , להיות רועה

  !עליה�

 

כולו ומופלג ביראת שמי� ובתורה 
הוא מתנהג בפרישות  ,ענה האב ,מחמדי�

הא� היה ערב , יתירה ומחמיר על עצמו
בנו היה מתנהג בפרישות יותר  לרבינו א�

  ...ממנו
אנו  על זה: ע"ענה לו החת� סופר זי

שיהיו בנינו טובי� , ידמתפללי� תמ
' שכתבו התוס כמו שמצינו בזית, מאיתנו

, בפסחי� שאיל� הזית מר והפרי מתוק
  .מהאב שהב� יותר טוב הרי
זה פירש החת� סופר את דברי  ולפי

בני� כשתילי " )ד- ג. תהילי קכח(הכתוב 
�שהבני� יהיו  –" זיתי� סביב לשלחנ

הנה כי כ� יבור� גבר " .טובי� מ� האבות
', זוהי הברכה לגבר ירא ה –" 'ירא ה

  שיצליחו בניו
  .בתורה ויראת שמי� יותר ממנו

: ש� המחבר מוסי� ובספר יגדיל תורה
שהנכדי�  ה זכינו"שב, ואני הוספתי

שע* הזית מר , מצליחי� עוד יותר טוב
הזית קשה  בר� פרי, והפרי מתוק

מרא סו� מסכת כמו שכתוב בג, לשכחה
ר מחזי, שמ� זית – "הנכד"אבל , הוריות

ש  'דאיכ(תלמודו של שבעי� שנה 
   ,)בגמרא

והנכד טוב , שהב� יותר טוב מהאב הרי
  .משניה�

  
  ינו� האח

ולא לפעול לפי , תפקיד הא� לייסר בנה
לא תבשל גדי בחלב "' וזהו דכ, רחמיה

, שהחלב נקרא כאילו דבר הטוב, "אמו
כ מצווה היא שלא תקלקל הילד "ואעפ

  .בטובתה
, שאינו יכול לקחת תרופה דר� הפהחולה 

מרססי� את החדר ע� התרופה כדי 
כ תפקיד הא� לרסס את "כמו, שינשמנו
והילדי� ינשמו את , ראת שמי�הבית בי
" בית יעקב"ולכ� נשי� נקראות ', יראת ה

ג "הרה(. כי ה� מחדירי� החינו� דר� הבית
  )רעיונות לדרוש' מ שטר� מתו� ס"רי

 

 ה"ע רחל אמנוקבר 

  ברכת מזל טוב
ר מעוט, ב והיקרהחשו, נולידידילשגר  והננ

נחמד  ,כלי מחזיק ברכה ,במידות  מוזהבות
מכיריו אהוב ומהולל, ונעי� מקבל כל , על כל 

איש , רוד� צדקה וחסד, אד� בסבר פני� יפות
חי ורב פעלי� לתורה ולכל דבר  האשכולות

  שבקדושה
  א"שליט יצחק אייזיק וייס' ח ר"הרה

  צ"בשעטומ ת נישואי הב�לרגל שמח
, ס"מחות וכטר שתזכה לרוב נחת ושובע ש"יה

  .ר"ויזכו לבנות בית נאמ� בישראל אכי
 

 ברכת מזל טוב נאמנה
ידינו היקר מיקירי  וד מעלת יד ה ברכת מזלא טבא לה ומריחוק מקום הננו לשגר בז מקירוב הלב 

נ "ומסור בלו' העומד בראש מוסדותינו הק, כביר המעש, איש האשכולות ורב תבונות, ש"אנ

ו ומכיריו ', ת בשגשוג המוסדות הקובפעולותיו הנשגבו, למען הכלל והפרט ו מפארים כל יודעי שמ

י נפשו למרן רבינו שליט, בנעימות הליכיו   ה"ה, א"מסור ודבוק בכל נימ

יט אלימלך מיללעראלעזר ר "ח מוה"הרה   ב"ארה – בארא פארק –א "של

  'ק ומנהל מוסדותינו הק"משב

יקר עבלרגל    צ"ג בשעטומ"שמחת נישואי בנו החשוב וה

ברכתו ויזכה לראות רוב נחת מדורות ישרים ומבורכים מתוך שמחה ואושר וחיי נחת  את' יצו ה

סדותינו הק, ותענוג דקדושה ברוב הצלחה וסייעתא ' ויזכה להמשיך בפעליו הכבירים למען מו

  .דשמיא בכל העניינים

  כברכת

³×þ¼ôí                                ñíš ëîñ¼ñ −ð−½ì  
 

  ברכת מזל טוב
� , נולידידילשגר  והננ  החשוב והיקרהאבר

כלי  , מעוטר במידות  מוזהבות, ש"מחשובי אנ
מקבל כל אד� , הובעל כל מכיריו א, מחזיק ברכה

  י"פבבס
 -בארא פארק -ו"הי ב� ציו� שטיינפעלדר "הר

  ב"ארה
שמעו� משה  הר� הנימול ת הולדת הב�לרגל שמח

  צ"בשעטומ ו"ני יוס(
לגדלו ולחנכו ולחכמו לתורה לחופה  ר שתזכה"יה

לרוב נחת ושובע שמחות ו ולמעשי� טובי�

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
טלגיטלמרת  טלגי טלגי  שמחהשמחהשמחהשמחהר "ב גי
ולדנברג ה"ע ולדנברגג ולדנברגג ולדנברגג   ג
  ח"ב חשו� תשנ"נפטרה י
  .ה . ב . צ . נ . ת 

י בנה האבר� "עהונצח 
פנחס פנחס פנחס פנחס ' ח ר"החשוב הרה
ולדנברג ולדנברגג ולדנברגג ולדנברגג  א"שליט ג


