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ם היה לשם אצל הקדמונים היה זה דבר גדול חשוב ורצוי שאצל
שמים וענינים גדולים הגם שבעינינו אין זה נראה כך וכדי לקרב 
זה הענין לשכל י"ל משל למה"ד שמצינו באכילת פסחים 
שאותה אכילה אחד יכול לאכול לתיאבון למלאות כריסו 
אכילה לשם תאווה בלבד ואילו השני אוכל לשם מצוה והגם 

בהם, שמבחוץ שהם רחוקים כ"כ זמ"ז עכ"ז לא יכולים להכיר 
נראה ששניהם עושים אותו מעשה ועכ"ז כ"כ רב החילוק 
ביניהם ויותר מזה שאפי' שניהם אוכלים לתיאבון ג"כ א"א 
להבחין מי לה' ומי זה שאוכל להנאת עצמו כי לא יכולים להכיר 
בהם, שהצדיק אוכל מיט א פטיט אך הוא מקיים המצוה לכ' 

דיק אוכל בהנאה שבת ובפסח אוכל שנאכל על השובע, לכן צ
של מצוה את קרבן פסח ומאידך רח"ל מי שאינו מבין כ"כ ואין 
לו שום השגה בקדושת הפסח אלא יודע רק שזה צלי טוב 
שיכולים לאכול ולחטוף עוד ועוד, ואין יכולים להכיר בין שני 
האוכלים אך על כגון דא כבר נאמר הכ' ויראת מאלוקיך שהוא 

יניים וה' יראה ללבב ורק הוא דבר המסור ללב והאדם יראה לע
ית' יודע החילוק בין השניים מי לה' ומי להנאתו שזה הצדיק לא 
מעניינו האוכל אלא רק מצוות ובגלל שיש ציווי לאכול אזי אוכל 
ולכן אוכל בשמחה ובהנאה מגודל שמחת המצוה, והכל לשם 
מצוה לבד ומאידך זה התינוק שנשבה נעבעך הוא אוכל א 

הנאתו בלבד ואדם מן החוץ לא יכול להכיר שטיקל פלייש ל
בהם, אך הרבש"ע מבין וחוקר כליות ולב ויודע האמת שהצדיק 
אוכל באמת לשם מצוה וזהו כל הנאתו לשמח את הרבש"ע 
ואין זה משנה ומפריעו אם זה פלייש או דומה לו, ושמחת 
והנאת הצדיק הוא גדול פי כמה וכמה מאותו התינוק שנשבה כי 

אינו אוכל כי אם לטובת הנאתו הגשמית, וגשמיות זה התינוק 
יש לה סוף הן אכילה עצמה והן אח"כ שעלול להקיא את כל מה 
שאכל, אך ברוחניות אין לזה סוף והיא בחי' אכילת הצדיק, 

 ממילא הרבש"ע יודע מי הצדיק ומה כוונתו באמת, 
לכל מעשי הקדמונים הכתובים בתוה"ק שאותו  וזהו הנמשל

לנו אפי' כעבירה באמת פנימיותו שם היתה  מעשה שנראה
מצוה רבה ולכן הדברים הכתובים בתורה אין לנו השגה, וכן 
בדברים טובים שלהם שאנו יודעים או מבינים שהיו אלו דברים 
טובים עכ"ז אין לנו השגה איך בדקותדיגע עניינים שכלפיהם 
היה נקרא עבירה שרק השי"ת מבחין בפנימיות הכוונה כנ"ל 

י"ז היה נחשב להם כעבירה מה שאין לנו השגה באלו ולפ
הדקויות, אך בקדמונים אין לנו שום השגה וכמו שאי' בחז"ל 

לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה רק  )עבודה זרה ד:( בגמ'
להורות תשובה לרבים תשובה ליחיד, וכן דור המדבר שנק' דור 

נאמר דעה הגדול ביותר והיו שם מרגלים רח"ל, ואפי' ששם 
זכרתי לך חסד נעורייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה 

, והוא כלל גדול שאין שייך לבחינתינו ומוחינו להבין אותם כלל
 דקותדיגע חטא.של  ענין אך כפי גדלותם ומעלתם היה נקרא

לכאורה במעשה שאצל בנות לוט יש להבין כל הנעשה  והנה
הקדמונים אין לנו  שם עם אביהם לוט, וכבר דברינו לעיל כי בכל

 מהגאון הרב משה פיינשטייןהשגה, ומסופר מעשה נורא 
זיעועכ"י שכתוב בהקדמת אחד מספרי השו"ת שלו "אגרות 
משה", שפ"א היה יהודי חולה אנוש מאוד והיה לו המחלה 
הנוראה רח"ל בלשונו שהגיעה לכדי סכנת נפשות , ורבי משה 
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 'המשך בעמ' ב

בפרשה דילן מעשה דלוט ובנותיו אי' 
והנה זה צריכים לדעת שבאמת בכל אלו 

ם אין לנו שום השגה אך עכ"ז הקדמוני
לכך זה כתוב בתוה"ק כי מן הכל יש לנו 
ללמוד א מוסר בפשטות צו שטייגען און 
יראת שמים לפי השגתינו, כי לכך זה 

 כתוב בתורה.
יש להסביר שאפי' דבר שלנו נראה וזה 

כעבירה ודבר שאינו נכון לעשותו אצלם 

פיינשטיין בא לבקרו ברוסלאנד, 
ולה אמר היהודי לרבי כשראהו הח

יש  ]בהתכוונו ע"ע[משה: רבי! הגויים 
להם ביטערע מחלה ואני הולך למות 
ויודעני סיבת מותי שלעכט'ס אוף 
אלע שלעכטע גויים, וכה סיפר נוראות 
לרבי משה פיינשטיין, בגלל שלא היה 
לו שכל במוחו ולכן בפרשת בנות לוט 
היה מגחך ומצחק ומלעג ומזלזל בינו 

 'המשך בעמ' ב

ן א קונטרול כי הוא היה בחי' תינוק שנשבה, והיה מדבר לעצמו א
ואומר למה הי' התורה צריכה לספר הסיפור שלהם, והיה מדבר נגד 
בנות לוט מיט א גרויסע זילזול ונגד אמונת התורה, כן היה עושה 
שנים רבות ללא שכל בדברים שהם נגד אמונת התורה, עד שלילה 

רצייטישע הויכע מענטשען א' חלם לו בחלומו והנה הוא רואה פא
מהדור הקדמון והם שאלו אותו אם הוא יודע מי הם  ]גרויסע וייבער[

ואם הוא מכירם, וא"ל שהם בנות לוט וא"ל שהם בכעס גדול עליו 
עקב שהוא מדבר דברים נוראים ומשונים עליהם בזילזול נגד אמונת 
התורה בפרשה שכתוב עליהם, והסבירו לו שלכן זה וטעם שלהם 

ה שלעולם היו יכולות לעשות שתיקה אחת גדולה מכל הפרשה הי
דילן אך אז יאמרו הגויים שאלו בנים שנולדו להם שם נולדו בדרך 
נס ואז היו אוה"ע עושים מהם עבודה זרה אגעצ'קע כמו אותו האיש 
ימ"ש, וכדי למנוע את זה לכן הם פרסמו שנולדו מאביהם ולא בדרך 

בושות גדולות לביזיון עולם אפי' הכי נס אפי' שהם ידעו שיהי' להם 
הם הסכימו בכך להודיע כל זה כדי שידעו שהיה להם אבות, לכן כל 
המעשה בעניינם הי' דייקא בפירסום כדי שכולם ידעו מכך ולא 
יעשו מהם ע"ז ח"ו, ומיד אח"כ ניזוק האיש הנ"ל בלשונו רח"ל 

 נחלה חולי אנוש ביותר ומת. ע"כ. ו
ל ועצום שבקדמונים אף פעם אין לנו שום השגה לנו לימוד גדו והוא

וכל מה שכ' בתורה יש לנו ללמוד מוסר צו שטייגען בפשטות און 
אלע עניינים, בכל פרשה בתורה כבנות לוט ודורות הקדמונים יש 
ללמוד את לימוד המוסר של הפרשה לשוב בתשובה און שטייגען 

ב' נקודות  תמיד בתורה יר"ש וגמילות חסדים, אך יש לנו לזכור
אחת שבקדמונים אין לנו השגה והוא למעלה מהשגתינו, והשני' 
מאידך שלכן זה נכתב כדי ללמוד מוסר בפשטות ועיד"ז בעה"י ח"ו 

 לא ניכשל וניפול ועי"ז שניזהר ונתעלה בכל הנ"ל.
וזהו כלל שאין לנו השגה בהם והנה לדוגמא האם יש לנו השגה מה 

שלשלת גדולה יוצאת ממנו היה אצל קרח שראה ברוח הקודש 
ודווקא עם כזה רוה"ק שם נכשל, וע"כ צ"ל שאין לנו השגה מה היה 

שהיה מרגלא  החוזה הק' מלובלין שם, כדמתאמרא בשם הרבי
בפומיה לומר: "די הייליגע זיידע קרח", א"כ עם כל חטאו שם היה 

הישמח משה הייליג וקד' א"כ מזה שאיננו מבינים את חטאו, וגם 
ליו שאמר שהיה בדורו של קרח וכששאלוהו לצד מי הלך מסופר ע

ענה שהיה כזה בילבול המוחין גדול אך הוא עמד מן הצד ולא 
התערב כלל, וא"כ שלא היה ברור לו שקרח חוטא א"כ מכאן שלא 
היה כמעשה עבירה ממש אלא דקות'דיגע עניינים וכנ"ל. אומרים 

ר כהמן, ולכאו' מילתא דבדיחותא עשיר כמו קורח ולא אומרים עשי
הא גם המן היה עשיר כמש"כ ויספר להם המן את כבוד עושרו, 
אלא שאת המן הרשע תלו ואוצרותיו נשארו כאן א"כ לא נשאר 
עשיר ולא אומרים עשיר כהמן, משא"כ קרח נפל עם כל אוצרותיו 
למטה ואוצרותיו הם עדיין עמו ואצלו יחדיו עמוק תחת לקרקע, לכן 

אך עכ"ז שנשאר עשיר לנו יש ללמוד מוסר אומרים עשיר כקרח, 
 בפשטות מה יוצא מכוחה הרע דהמחלוקת רח"ל.

בריש הפרשה מובא ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה והנה 
ויתן לפניהם ולכאו' צ"ב שהרי אי' בתורה וכן במדרש שאאע"ה 
קיים את כל התורה עד שלא ניתנה, וא"כ איך לקח חמאה וחלב 

ובשר, אלא י"ל שהפשט הוא שכתוב ויקח ביחד עם פליישיגס 
חמאה וחלב קודם ועשה הפסקה ושטף פיו ואח"כ נתן להם לאכול 
את בן הבקר אשר עשה ולא היה יחדיו, וכן אי' בחז"ל שכל מאכל 

  )יח, א(וירא אליו ה' באלני ממרא 
באלני ממרא הוא שנתן לו עצה על המילה,  פירש"י

תמיהה על מי שעמד וכבר עמדו בזה המפרשים ב
בעשרה נסיונות בגבורה ולא התייעץ בזה עם אף אחד 
ומה הטעם שבמצוות ברית מילה בא לקחת עצה 
מממרא, ועי' בשפ"ח שהביא מהפרשים ישובים ע"ז, 

]שהיה מדרש שמואל ואולי י"ל בס"ד עפ"י מ"ש בספר 
והוי מחשב  )פ"ב מ"א(על מס' אבות  מגורי האריז"ל[

רה, ושכר עבירה כנגד הפסידה, הפסד מצוה כנגד שכ
שלכאורה היה ראוי לומר הוי מחשב שכר מצוה כנגד 
הפסידה, כי מה שהאדם מחשב מחשב בעצמו הוא 
הפסד המצוה ומזה הוא בא למנוע ממנה, והתנא בא 
להזהירו שלא ימנע, היה ראוי לומר חשוב שכרה כנגד 
הפסידה, ופירוש הוא ז"ל, כי הנכון בעיניו הוא כי 

הנעשית במחשבה היא המעולה, כי היצה"ר  המצוה
מעכב והיצר הטוב יגבר, וכן הנזהר מן העבירה בהתגבר 
יצרו עליו בבחינת עריבותה משובח הוא מהנזהר בלי 

ערא אגרא, על כן הזהיר וצווה על מחשבה, כי לפום צ
המחשבה, ואמר תחשוב מה שאתה מפסיד בעשותך 
המצוה, ותעריך למול ההפסד ההוא גודל שכרה, וכן 
תחשוב הנאת העבירה כנגד ענשה, עכ"ל. וכזה איתא 

ניזיל אפיתחא דבי זונות ונכפייה ליצרין  )ע"ז י"ז:(בגמ' 
לעורר ונקבל אגרא, הרי שיש ענין בעת עשיית המצוה 

המניעה והעיכוב לעשות המצוה, ומיד ישוב ויתגבר על 
]ועי' מש"כ בזה עצמו ויכוף את יצרו לעשות רצון קונו, 

בפ' חוקת עה"פ על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, שאנשים 
כערכנו אין להם להביא את עצמם לידי נסיונות בכפיית הייצר, 

 .עיי"ש[
לה היתה אצל  אברהם אבינו ע"ה מצוות מי והנה

המצווה הראשונה שנצטווה עליה וכל שאר המצוות 
קיים עד שלא נצטווה והיה בבחינת אינו מצווה ועושה, 

אר"ח גדול המצווה ועושה ממי יותר  )ע"ז ג.(ובמס' 
משאינו מצווה ועושה, וכתבו בתוס' הטעם שהמצווה 
ועושה דואג תמיד לבטל יצרו ולקיים מצות בוראו,ע"כ, 

ות של מצווה ועושה היא בזה משמע דעיקר חשיב
 שמתגבר על יצרו שמונע אותו מלעשות המצוה. 

כתבו בסה"ק דאאע"ה קיים כל המצוות עד שלא והנה 
ניתנו, ע"י ששיעבד כל אבריו וגידיו להשי"ת, עדי הגיעו 
למדריגה שאבריו וגידיו לא עשו שום דבר שהוא נגד 

"ז רצונו, ודבר שהוא מצוה ורצון ד' עשו מעצמם, ולפי
כשנצטווה אאע"ה לקיים מצוות מילה לא היה לו בזה 
שום כפיית הייצר, ולא הרגיש שהוא צריך להכניע את 
טבעו בכדי לקיים המצוה, אבל אאע"ה רצה בכל זאת 
לקיים המצווה מתוך התגברות וכפיית הייצר, שהרי זה 
עיקר חשיבות של המצווה ועושה כמ"ש, לכן הלך אצל 

המילה, וכוונתו היתה בזה  ממרא לבקש ממנו עצה על
שממ"נ יבא לו מזה עצה להתגברות וכפיית הייצר, 
שאם ממרא יאמר לא לעשות ויסיתהו להימנע מלקיים 
המצווה, הרי אז יהיה לו העבודה של התגברות על 

]שו"ר בשפתי חכמים טבעו ויקיים המצווה בהיפך הטבע, 
 ריש פ' וירא שכתב כן בשם ר"א מזרחי שסבור היה אאע"ה

, וגם אם ממרא ייעץ לו שודאי יתנו לו עצה שלא ימול[
לקיים המצוה, באמרו שהמצווה הזאת היא טובה גם 
לגוף, כידוע היום שהגיעו להכרה שברית מילה היא 
בריא לגוף, הרי אז יהיה לו התגברות בקיום המצווה 
שיעשה אותה אך ורק למען כבוד שמו ית' ולא לשם 

עה"פ  )פ' לך(הק'  ה"חאוהנאה וצורך עצמי, וכמ"ש ב
וילך אברם כאשר דבר אליו ד', להיות שאמר לו ד' 
הבטחות תועליות הרבה כשילך לו מארצו וכו' לזה 
הודיע הכתוב כי מה שהלך לא לצד ההבטחות 
האמורות אלא לעשות את דבר ד', ע"כ, וכן י"ל במצוות 
מילה אף שיש בזה תועלת וצורך להגוף מ"מ קיים 

 בכדי לעשות את דבר ד'.אאע"ה המצווה רק 
* 

. ברש"י, הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה כחום היום )שם(
שלא להטריחו באורחים, ולפי שראהו מצטער שלא היו 
אורחים באים ,הביא המלאכים עליו בדמות אנשים, ע"כ, 



 

 

 

 ב
 ב

וירא אליו ה' וגו' והוא יושב פתח האהל כחום היום 
 )יח ,א(

וברש"י, לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו. 
הנה יש עניים שהם רגילים להתדפק על דלתות 
ולבקש חסדים, אנשים כאלה מתוך הרגלם כבר 
אינם בושים עבורם אין מן הצורך לעמוד 
ולהמתין להם, בודאי יבואו מעצמם. ברם, 
לפעמים מצוי עני בן טובים שהיה לפנים בעל 
בעמיו, איש נכבד, והוא נאלץ לבקש טובה או 
להתארח אל הזולת, אדם כזה נרתע לאחוריו, 
עובר ופוסע לעבר הפתח, ושב מיד על עקבותיו, 
מחמת בושתו לפשוט יד או לבקש חסדים וזהו 

, לעני כזה יש להמתין בחוץ ולראות אם עובר ושב
יתבייש, ויוכל להכניסו הביתה בא, כדי שלא 

   מסדיגורה(  -)אביר יעקב בסבר פנים יפות. 
* 

אחר יש לבאר דברי רש"י, דהנה האורח  ובאופן
שהיה פעם אחת אצל אברהם היה בוש לבוא עוד 
הפעם אליו בזמן קרוב, וישב אברהם על פתח 

אם יש ביתו לאספהו עוד הפעם, וזה מה שפירש 
שכבר עבר דרך ביתו, ויכניסם היינו  עובר ושב

ויהיו עניים בני ועתה שב בחזרה. וזה הפירוש 
כמו בני הבית אכלו אתמול  ,)אבות א,ה( ביתך

 )פרדס יוסף(ואוכלים היום. 
 

  )יח ,ב(וישא עיניו וירא וגו' וירא וירץ לקראתם וגו' 
גדולה הכנסת אורחים יותר   )שבת קכז.(אי' 

מהא מקבלת פני השכינה, ונראה שרואים זאת 
והוא יושב שכאשר בא אליו הקב"ה לבקרו כתיב 

ולא היה לו כוח לעמוד לכבודו של פתח האוהל 
הקב"ה, ואילו כאשר בא אליו המלאכים קיבל 

 וירא וירץ לקראתםכוח ומיד כאשר ראה אותם 
רואים מזה שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת 

  )אדמו"ר מבעלז בשם הבבא סאלי זי"ע(פני השכינה. 
* 

הטעם שאמרו חז"ל שגדולה הכנסת אורחים יותר ו
ולא די במה שמצות הכנסת  מקבלת פני שכינה,

אורחים תהיה כקבלת פני שכינה, נראה לומר, 
 )סוטה יז.(דהרי אשה עיניה צרה באורחים, ואיתא 

איש ואשה שכינה שורה ביניהם כשיש שלום 
ביניהם, ולכן אם יהיה רק כקבלת השכינה, יאמר 

יס אורחים ולהתקוטט עם אשתי מה לי להכנ
שאינה רוצה בכך, ואי משום השכינה, אם אחיה 
בשלום עם אשתי ג"כ השכינה יהיה אתנו, לזה 
אמר גדולה כנסת אורחים מקבלת שכינה ויקבל 

 )פרדס יוסף(אורחים. 
* 

וכשנקם נקמת ה' אזי  ,ידוע שפנחס זה אליהו הנה
 ,()כמובא בזוהרמתוך כך בא לנשמת נדב ואביהוא. 

שהוא ראשי תיבות  אל נא,וזהו שאמר אברהם 
 תעבור מעל עבדך,ביהוא שהוא אליהו. 'אדב 'נ

דהיינו בעת שיהיה לישראל ברית מילה יהיה 
 )קדושת לוי(. אליהו

 
 )יח ,ד(יקח נא מעט מים וגו' 

וברש"י, יקח נא על ידי שליח. מספרים שר' 
ישראל סלנט זצ"ל התארח בעיירה ונטל ידיו רק 

לפי השיעור, נימק התנהגותו, מפני שראה במים 
שמביאים את המים מהנהר, לא רצה להשתמש 
במים מרובים המגיעים לבית בעמל של הזולת, 
לפי זה פירש הגאון ר' יעקב לוי אורלוב זצ"ל, את 
הטעם מה שאמר אברהם אבינו שהשליח יביא 
רק מעט מים כדי לא להטריח אחרים, ואילו מה 

בעין יפה, כמו שנאמר  שהוא עשה בעצמו עשה
 )יח,ז(ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב 

ג' פרים כדי להאכילן ג'  )בבא מציעא פו:(ואמרינן 
 )אמרי שמאי(לשונות בחרדל. 

והנה זה היה ביום ג' למילתו כמ"ש רש"י, ולכ' מה היה בב' ימים הקודמים, והלא גם אז היה מטופל 
הק', ומרש"י משמע שרק ביום ג' אוה"ח מכאוביו, ואולי עוד ביותר מיום הג', וכמו שדן בזה בב

הוציא חמה והביא אורחים בדמות מלאכים, ולמה לא הוציא חמה מנרתיקה בב' ימים הראשונים, 
ואם גם אז הוציא חמה, הרי היה אאע"ה מצטער גם אז על שאין לו אורחים, ולמה לא הביא את 

 בדמות אנשים אז, המלאכים 
דאפשר שגם בב' ימים הראשונים הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה ולא היו עוברים ושבים, אלא  וי"ל

שאאע"ה לא היה צער מכך שאין לו אורחים, שלא היה לו ענין ורצון שיהיו כאלו שאין להם לאכול 
לסור לביתו בכדי שיכניסם לביתו, רק אם היה רואה אנשים העוברים היה מזמנם ומפציר בהם 

לאכול, אך ביום הג' כשבא הקב"ה ונתגלה אליו, ובודאי שבעת המראה הגדול הזה הגיע לאאע"ה 
השגות גדולות ונשגבות עד שמי רום עליון, ונתעלה בסילודין עליה בתר עליה בהכרת הבורא ב"ה 

לוי  קדושתובעבודתו ית"ש, וניתוסף בו אהבת הבוית"ש, ובהגיע האדם להתעוררות כתב בסה"ק 
)שיר פירש על הפסוק  )אמונה ובטחון פי"ט(הרמב"ן הכלל, כי וזל"ק,  (פן יהרסו אל ה' לראותעה"פ יתרו )

אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, כשמגיע אל האדם אהבת הבורא או  השירים ב, ז(
צום, כי כל יראת הבורא ברוך הוא, אזי שתיכף יעשה מצוה, ואז בזה מביא אהבה ויראת הבורא בצמ

זמן שלא עשה מצוה יש לו מלחמות, אבל כשעושה עם זה היראה ואהבה מצוה, אזי מביא בצמצום 
 ובטל ממנו כל המלחמות. 

מצוה שעושה הוא כמו כלי שתנוח בו זה התעוררות שמגיע לו מלמעלה, זהו עד שתחפץ, כי  והנה
. ועפי"ז י"ל ד"ה אופן ג'[ בועותלוי לש ]וע"ע בקדושת עכלה"ק. ,החפץ הוא כלי, עיין שם ברמב"ן

שאאע"ה בעת הגילוי הגדול והנורא שהשיג אהבת הבורא ית' ביתר שאת ועוז, רצה להכניס 
ההתעוררות וההשגות שהשיג עתה באיזשהו חפץ של מצוה בכדי שיהיה קיום להתעוררות, 

ות הכנסת ואאע"ה שמדתו מדת חסד הלא המצווה שנצטיין בה ביחוד ומסר נפשו עליה היתה מצו
אורחים, ולכן עכשיו דוקא נצטער על שאין לו אורחים לקיים מצוות הכנסת אורחים ולהכניס 
ההתעוררות בחפץ של מצוות הכנסת אורחים, וכשראה הקב"ה שמצטער ע"כ הביא המלאכים 

 )וירא תש''ע(בדמות אנשים. 
 

זה שלא לעשות חסד על חשבון הזולת, מיושב וענין 
אמר רב יהודה החסידה  )חולין סג.(במה שאי' בחז"ל 

חסידה, שעושה חסד  למה נקרא שמהזו דיה לבנה, 
)מובא בתוד"ה וכי מה ואילו בירושלמי אי'  עם חברותיה,

הני עכברי רשיעי נינהו כד  אכפת להו לעכברים, ב"מ מ.(
חמיין עיבור לא מסתייהו דאכלי אלא קריין לחבריהון 

ולכאורה יש להקשות מפני מה דאכלי עמהון, 
החסידה בזה שעוזרת לחברותיה נחשבת לחסידה, 

כבר במה שמסייע לחבריו העכברים ואילו הע
האחרים נחשב לרשע, והתשובה היא לכך שהעכבר 
נחשב לרשע כיון שעושה את החסד על חשבון בעל 
הבית, וחסד על חשבון אחרים לא רק שאינו נחשב 

   )בשם האמרי אמת(לחסד, נחשב גם לרשעות. 
 

ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי היתה לי עדנה 
 ,יב()יח ואדני זקן 

וזכור את  )קהלת יב,א(דהנה כתיב  ובדרך רמז יש לומר,
בוראיך בימי בחורתיך עד אשר לא יבוא ימי הרעה, 

לא כאותם  )רש"י שם(אלו ימי הזקנה והחלשות 
האנשים שמבלים ימיהם בהבלי עולם הזה, ואומר 
בלבו לכשאפנה אשנה, היינו כשאבוא לימי הזקנה אז 

ה,ולסוף הנה הזקנה יהיה לי זמן פנוי לעסוק בתור
)שבת קפצה עליו ותש כחו וכלו כל חושיו כמבואר 

לאמר , ונשאר בלא כלום. וזהו שמרומז בכאן קנב.(
היינו אותן האנשים  אחרי בלותי היתה לי עדנה,

היינו  לאמר אחרי בלותישהיצר הרע מפתה אותם, 
 היתה לי עדנה,אחר שאבלה ימי בתענוגי עולם הזה, 

וזמן לעסוק בתורה, וכן מבלה כל יהיה לי עוד עידן 
 והנה אדני זקןימיו בזה, עד שבא לימי הזקנה אזי 

הזקנה קפצה עליו וכבר תש כוחו וכלו כל חושיו 
והולך בלא כלום חלילה. אמנם הצדיק כאשר היצר 
הרע בא אליו בטענה זו, הוא כצחוק בעיניו והוא 

ותצחק מצחק ממנו ומהתל ביצר הרע, זהו שאמר 
לאמר אחרי בלותי היתה הצדיק מצחק מזה  היינו שרה

  )דברי ישראל(כנ"ל, והבן.  לי עדנה וכו'
 

 )יח ,יז(וה' אמר המכסה אני מאברהם וגו' 
, עירובי חצרות גיליתי לו, למחר )מט,ו(ובמדרש 

הפיכה של סדום ולא אגלה לו. והדברים תמוהים. 
 )עירובין כו:(וראיתי לפרש, על פי מה שמובא בגמרא 

ומפרש  ערבין ומשתתפין חוץ ממים ומלח,בכל מ
משום שיש בהם קללה,  )עירובין פ"ג, ה"א(בירושלמי 

מים מבול, ומלח אשתו של לוט נציב מלח. וזהו 
וא"כ מוכרח אני עירובי חצירות גליתי לו, הפירוש 

לגלות לו הפיכה של סדום, משום שנולד עתה דין 
חדש לעירובי חצירות מעתה אין מערבין במלח 

 )פרדס יוסף(ום אשתו של לוט. מש
 

 )יח ,יט(כי ידעתיו וגו' ושמרו דרך ה' לעשות צדקה וגו' 
הנה רבים מעמי הארץ חושבים דבשביל מצות צדקה 

ובאים לידי  מותר לעשות בית ועד של שמחה,
ריקודים ומחולות בתערובות אנשים ונשים, אמנם 
צדקה כזאת תועבה היא, וצדקה וגמילות חסדים 

ות באופן של דת ישראלית, וזהו שכתוב צריך להי
ועיין בתרגום אונקלוס  ושמרו דרך ה' לעשות צדקה,

 )ילקוט הגרשוני(ויונתן ויטרון אורחן דתקנן קודם ה'. 
 

 )יט ,ז(ויאמר אל נא אחי תרעו 
עצה טובה אם רואה אדם שאינו יכול להתפלל אזי 
יתחבר עצמו לאחים ורעים מישראל והוא סגולה 

אין נא  אל נאא בספרים הקדושים והיינו נפלאה כמוב
והכוונה שאין יכול  ,)ברכות ט.(אלא לשון בקשה 

לשון התחברות  אחי תרעולהתפלל, אזי התקנה לזה 
וריעות, דהיינו שתתחבר עצמך עם ישראל בלב 

)רבי צבי הירש מרימנוב, שלם, וזה תועלת גדול לתפילה. 
 אור לשמים(

 

  תורת אמתתורת אמת

 פנינים יקרים על הפרשה

  
  שיחת קודששיחת קודש

 'המשך מעמ' א

  
היה בנפרד הבשרי והחלבי והמתין מהחלב לבשר חצי שעה או שעה ואח"כ האכילם את הבשר, זה 

כמבואר בהמשך הפרשה שהוא היה מליץ יושר על אנשי סדום היה די הייליגע זיסע אאע"ה, ו
הרעים וחטאים רח"ל והוא ביקש לבוכ"ע שיחון אותם וירחם עליהם, הגם שהיו רשעים כ"כ שאי' 
במדרשים שכשרוצים לומר סמל אכזריות אומרים שהוא כמידת סדום כי הם היו אכזריים ביותר, 

באקראי ואירע שם שאחד התקוטט עמו ואליעזר וכמסופר שאליעזר עבד אברהם נפל לתוך סדום 
היה צדיק ולא השיב לו והסדומי פצעו והוציא ממנו דם, הלך אליעזר לשופט הרשע והתלונן על 
הסדומי שפצע אותו השיב לו השופט , לא הוא אשם אלא אתה חייב לו כי הוא הוציא ממך דם 

כך, כששמע זאת אליעזר נטל אבן  וחסך ממך לילך לרופא שיקיז לך דם לכן תחוייב לשלם לו על
וזרקה בראש השופט והוציא ממנו דם ואמר לו כעת אתה חייב כמו"כ לי לכן מה שאתה חייב לי 

 תיתן לו וממילא תשלם לו את מה שאני צריך לשלם לו.
ביקש עליהם אאע"ה רחמים כי מידת הרחמנות אצל אברהם אבינו אין לנו שום השגה,  והנה  ועכ"ז

זיעועכ"י  ]מרן אדמו"ר הקוה"ט מוהרמ"מ זיע"א[, והקשה די זיידע רבי וירא אליו ה' בפרשתן כתוב
אלא בתורה יש פשטים עא"ס ופי'  צריך להבין למה לא כתוב בפירוש וירא ה' אל אברהם,ד

שאברהם אבינו לאחר מילתו היה בכזאת שמחה של מצוה על שזכה להתקדש ולהיטהר ולהסיר 
בבוכ"ע עד ששכח שיש לו שם, והיה עליו כזאת השראת השכינה מרוב ערלתו, ובדביקות היה כ"כ 

שהיה בטל ומבוטל לבוכ"ע כמו שאמר ואנכי עפר ואפר, וכן כאן מרוב שמחה של מצוה ומרוב 
קדושה וטהרה, לכן לרמז בא בדרך משל ששכח מעצמו כליל בלתי לה' לבדו לכן לא כתוב שם אלא 

שאין לו שם ואמנם באברהם אבינו אין לנו שום השגה ובכל  וירא אליו ה', כאילו אינו בנמצא כמי
 הצדיקי אמת ג"כ, אלא יש לנו רק להיות בשמחה של מצוה ובקדו"ט לבוכ"ע ובביטול אליו ית"ש.

 
 ~ על הגה"ק החזון איש זי"ע לרגל יומא דהילולא~ 

כוחו התורה  שהיה כולו תורה וזכה שכוחו נעשה כח התורה בעל החזו"אהיום היה יא"צ של  והנה
זי"ע שביקר פעם את החזו"א זי"ע  הרה"ק רבי יודלע מדזיקובופוסק הדור של העולם, מספרים על 

וראה ששוכב סמוך לכר ולא על הכר ושאלו למה לא עולה לישון על הכר והשיב לו שאם היה לו 
מתקן  בכוחותיו לחזור לכר ולשכב עליו היה הולך בכוח זה ולומד תורה, ומסופר שהיו מניחים

מספרים שפעם לא היה שם המתקן הזה  ושמעתימסויים בכדי שישען עליו ויוכל לילך למיטתו...
והחזו"א היה צועד למיטתו כשהוא עוסק בדביקות בתורה ולא חש לכלום עד כי נפל ארצה בדרך 
למיטתו, ולכן הי"ל כח התורה כי את כוחו השקיע בתוה"ק שלא רצה להסיט עצמו ולא היה 

להגיע לכרית כי את כל כוחותיו ויגיעתו מסר ושם עבור ואצל התורה,  וידוע שהרחבת  בכוחותיו
הדעת ובהירות המחשבה אצלו היה מורא'דיג ולא היה אצלו שום ספיקות הכל היה ברור אצלו ע"פ 
תורה, הכל היה בהיר ומאיר באור גדול אצלו, הוא היה המחמיר הגדול, והוא היה אוהב ישראל 

 הגדול.
מסופר שלמד בישיבת תפארת ציון אצל  ]ה"ה מרן אדמו"ר הקוה"ט זיע"א[ ן אבא מארי זי"עעל מר

החזו"א והיו ימים וזמנים קשים שהאוכל היה מחולק בתלושים, והיה כזה סוג של חלב כמין אבקה 
והיה לאבא זיע"א שאלה מסויימת על חלב עכו"ם, היום אכשר דרא ואין את אלו הספיקות, והלך 

את פי החזו"א ויתכן גם שהיה זה בהוראה מהסבא מרן מוהרמ"מ זיע"א שהוא אמר  אבא לשאול
לאבא מארי שישאל את החזו"א זי"ע שהיה נקרא מחמיר, וכששמע ממנו החזו"א שאלתו אחז ברוב 
חיבה מופלאה את אבא בידו וא"ל איהר זענט דאך א מגערער אתם כחושים ולכן השיב לו 

ת שמחמירים שם לא יאכל מזה וכל זה משום שהוא חלש וצריך שבישיבה יכול לאכול מזה ובבי
כוחות שיהיה לו מה ליקח שיחזקהו לבריאות השלימות כדי שיוכל להתעלות בתורה ובתפילה 

 ובעבוה"ש.
שהבריסקער רב היה אצל החזו"א והגם שהיו אוהבים זא"ז ומעריכים זא"ז עכ"ז הם היו ב'  מספרים

שהחזו"א כיבד את אורחו הגרי"ז בפירות, ואז לקחם הגרי"ז והוריד סוגי אנשים שונים, ולכן אירע 
מהם מעשרות, ואומרים שטעמו היה כי הוא סבר שהיום אין חזקת חבר ולכן בכל מקום שהלך היה 
מעשר האוכלים בעצמו וא"כ אף על החזו"א אינו יכול לסמוך בזה ולכן עישרם בעצמו, ומוסיפים 

שכבר עישרם וממילא המעשר של הבריסקער רב הרי הוא אינו לספר שמאידך החזו"א ידע בנפשו 
חל והוי חולין וכדי להורות שכך הוא סובר הלך החזו"א ואכל את אלו המעשרות שעישר הגרי"ז 
הגם שהיה החזו"א ישראלי ולא כהן ולא לוי והרי שניהם עשו מעשה זה לא כמו זה ועכ"ז אחזו מאוד 

ספר שלו היה אצלו שמחה כמו שחיתן בן, מספרים שהיה מסופר כשהוציא החזו"א  כמו"כ זמ"ז.
אחד מחסידי קרלין ר"ז קוריץ שפעם בא לחזו"א ואצלו הדלת היתה פתוחה תמיד, וכשנכנס אליו 
ראהו שאוחז גמרא ומסתובב לכאן ולכאן ולא שם לב שמישהו עומד לידו והיה עסוק בלימוד ודבוק 

 "כ התעורר משקידתו וראהו.בתורתו עד שלא הבחין בו שעומד אצלו ורק אח
משל שאומרים עליו שיכל ללמוד דף גמרא מאה ימים וכן ללמוד מאה דפי גמרא ביום אחד, ואין יש 

 לנו שום השגה בו, ומהכל יש לנו ללמוד מוסר בפשטות.
ירחם שזכות רבי צבי מטשורטקוב אבי ר"ש מניקלשבורג וההפלאה יגן עלינו אויף אייביג,  השי"ת

יב בעל היסורים, וזכות רבי אברהם ישעיהו בן ר' שמריהו יוסף ב' החזו"א זכותו יגן עלינו וזכות ר' לי
ירחם שנזכה לחזור בתשובה  השי"תיקי אמת יגנו עלינו אויף אייביג. אויף אייביג, וזכות כל הצד

באמת מאהבה ועשו כולם אגודה אחת, ולהתעלות בתוה"ק שהמאור שבה מחזירו למוטב והוא 
שהקב"ה אומר הלוואי אותו עזבו ותורתי  )תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה פ"א ה"ז(כדאי'  חז"ל נורא

שמרו, וה' ברחמנותו ידבקנו כולנו בתורה ויר"ש ומידות טובות, וכולנו נזכה ללמוד התורה לשמה 
אויף א זיסע אופן אויף אייביג, לפי שאין לנו שיור רק התורה הזאת והיא מגדלתו ומרוממתו על כל 

עשים, הכל נמצא ומונח בתורה, כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ובראתי לו תורה המ
תבלין שזה העצה היחידה להתגבר ולנצח היצה"ר, השי"ת ברוב רחמים יתן לנו התמדת ושמחת 
התורה לשמה בשמחה שטענדיג, וישמור את כל כלל ישראל בכל מקום שהם, ויתן גאנצע רפואות 

שלימות ברכות שמחות ישועות שלימות תורה וגדולה במקום אחד ברכה שלימה שלימות הגוה"נ ב
 ישועה שלימה ושמחה שלימה ובנין ביהמ"ק שוין יעצ אויף א זיסע אופן אויף אייביג.

 

  עמ' א'  עמ' א'  ממ  --דברי תורהדברי תורה

  

 'דהמשך בעמ' 
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 רליץ זי"ע בעל ה'חזון איש'ה"ק רבי אברהם ישעיהו קגה
 (תשי"ד) חשוןט"ו  יומא דהילולא

 
 

 מתולדותיו
רבי אברהם ישעיהו קרליץ,  נולד בי"א מרחשוון  -אי"ש  החזון

תרל"ט בעיירה קוסובה שבליטא לאביו רבי שמריהו יוסף ואמו 
לאה, בתו של רב העיירה. למרות שהוזהרה האם -מרת ראשה

שאם תנסה ללדת מסכנת היא את חייה, ברחמי שמיים נולדו 
ם שששה מהם נפטרו בקטנותם, ארבעת הבנים ילדי 51להם 

הנותרים גדלו לת"ח ומנהיגים בישראל וחמש הבנות נישאו 
 לגדולי תורה.

בילדותו ניכר בו שהוא מובדל מבני גילו. כל רצונו היה  כבר

לימוד התורה, למרות שגופו היה חלוש ולעיתים קרובות נתקף 
רש בו למד בכאבי בטן עזים, היה חומק לעזרת הנשים בבית המד

עם אביו ושם גונח מכאביו, זאת כדי שלא לצער את הוריו. את 
 פעלים.-רוב תורתו קיבל מאביו שהיה בעצמו ת"ח ורב

בבית  דמול מילדותו זכה לראות את החזו"אשאחד  סיפר

יומם ולילה היה ניצב לפני העמוד, ל, מתמיד גדו והיה ,המדרש
שמע  חריתעם אחת לאחר תפילת ש, פגבו אל הקהל, ולומד

 החזו"א הביט כה וכה וראה את המתמיד ואקול בכי רם. ה האיש
ניצב לפני ארון הקודש הפתוח, ומתפלל ביללה. בבית המדרש 

ישב בפינה, בין התנור  הנ"ל שאילא היה עוד שום איש, וה
התפלל לפני ארון כה , והחזו"אלכן לא ראהו , וכותל המערב
עיני ואביטה נפלאות ריבונו של עולם, גל : ""חהקודש הפתו

תורה לשמה. רק לשמה.  ימתורתך. נודר אני ללמוד כל ימי
השומע ", לשמה בלבד. גר אנוכי בארץ, אל תסתר ממני מצוותיך

הסתלק מיד מבית המדרש, לבל יראנו המתמיד מקוסוב 
  ."ויתבייש, או ייבהל

עם אשתו לעתיד, שאל אותה: "האם תהיי  החזו"אכשנפגש 

ללמוד תורה לשמה במשך כל ימי חיי" "כן", מוכנה לאפשר לי 
השיבה, "אני מוכנה!" "גם אם יהיו חיינו חיי עוני ומחסור" שאל 
הרב. "כן", השיבה בפסקנות. "ולא תלחצי עלי לקבל משכורת 

! "לא!של דיין או רב עם משכורת מכובדת" הוסיף הרב ושאל. 

לא אלחץ עליך לעולם!!" השיבה הצדקת והוסיפה: "כל ימי 
התפללתי והתחננתי לה' שיזכני לבעל שיהא חשקו רק ללמוד 
תורה בלי כל הפרעה ואני אדאג להכל!!!" חזר ה'חזון איש' 

תוך , ."להוריו, ואמר: "עוד היום מוכן אני לבוא בברית הארוסין
ג' חודשים עמדו ה"חזון איש" ורעייתו תחת החופה בבית הכנסת. 

ת בתיה חנות מיד לאחר שבעת ימי הברכות, פתחה הצדק
לאריגים, ובמשך כל שעות היום היתה טורחת ועמילה ומפרנסת 
את ביתה, ושמחה מאד על שזוכה היא ומאפשרת לבעלה הגדול 

זמנים מסוימים בהם הגיע , היו לעסוק בתורה ביישוב הדעת
כאשר הבחינה שבזמן  ,לחנות כדי לעזור לה בניהול החשבונות
יים וביררה מדוע, אמרו שהוא נמצא מתמלאת החנות בקונים גו

לה שבעלה איש קדוש שנוכחותו היא סגולה להצלחה בעסקה, 
ה"חזון , כמו"כ כששמע זאת הפסיק להגיע בזמן שהחנות פתוחה

איש" הקפיד להגיע לחנות מידי בוקר אחרי תפילת שחרית לומר 
, ויוצא ללימודו עד שעות 'בהצלחהו'לאשתו "בוקר טוב" 

 ...הלילה
ות כשחזר לביתו רואה הוא את אשתו מודאגת , באחד הלילוהנה

ועצובה. לשאלתו "האם אינך חשה בטוב" ענתה הצדקת: "ב"ה 
חשה אני בטוב, אלא שלפני כחודש העליל עלי אחד הסוחרים 
הגויים שגנבתי ממנו אריג בד משובח. כל מאמצי לשכנעו 
בצדקתי ולדבר על ליבו עלו בתוהו, ואף לא סיפרתי לך זאת 

רידך מלימודך, אלא שהיום קבלתי כתב תביעה כדי לא להט
לבית המשפט, ולתדהמתי לא נחה דעתו של אותו סוחר גוי, עד 
ששכר ב' עדי שקר שמוכנים לבוא ולהעיד שגנבתי את האריג". 

 חזו"אוכאן לא עצרה כח ופרצה בבכי. "ה' יעזור", אמר ה
והוסיף: "אל דאגה!! אבינו שבשמים יודע את מסירותך ללימוד 

רק אמרי לי בבקשה את תאריך  ,ורה ובודאי שיושיענוהת
"בעוד חודש בדיוק". ענתה רעייתו, ובמשך כל אותו  ,המשפט"

חודש לא דיברה איתו אף מילה אחת בענין זה כדי לא להפריעו 

 ...מלימודו
מלימודו בלילה שלפני המשפט  רבינו כשחזר

אה אותה חוששת מהמחר א"ל שאין לה ור
ס לחדרו ונשא תפילה ומיד נכנ מה לפחד,

חרישית לבורא עולם. כשחזר אליה, הוסיף 
ואמר: "ב"ה הכל בסדר". סמכה הצדקת על 
דברי בעלה וארשת שמחה ובטחון עלתה על 

 ...פניה
בבוקר הגיעו שכניו של אותו סוחר  למחרת

גוי ואמרו לה: "אין מה למהר לבית 
המשפט, היות והסוחר נמצא הבוקר מת 

הרופאים להחיותו עלו במיטתו, וכל מאמצי 
 ."בתוהו, כך שבודאי המשפט מבוטל

 ספריו ממכירת בדוחק שהתפרנס כידוע
. (הרבנית זוגתו בעיקר עסקה בכך) החשובים

 יוסיפו לא שהקונים, כך על הצדיק והקפיד
 ומסופר. ספר לכל שקבע הצנוע המחיר על

 אחד עם אשתו דקדקה לא שפעם, עליו
 לירה לה יטוהוש נכסים עתיר שהיה הקונים
 שבוע פרנסת כדי בו שהיה, נכבד סכום) שלמה

 המחבר שקבע, לירה רבע במקום (ההם בימים
", איש חזון"ל הדבר כשנודע. לספר כמחיר
 שקיבלה הכסף שטר את מאשתו ביקש

 אותו קרע עפעף ניד ובלא, קונה מאותו
 בו אין עכשיו שעשיתי מה: "ואמר, לגזרים
 מכך ילמדשי הלקח כי', תשחית בל' משום

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

 )תקצ"ו(מתתיהו בן יוחנן בן שמעון כוה"ג  –
 )תקי"ד(קוב אבי האחים הק' מניקלשבורג וב' ההפלאה רבי צבי ב"ר מאיר מצ'ורט

 )תקס"ב(אור חדש  –רכניץ  -רבי אליעזר קאליר אב"ד קלן
]הבטיח שמי שתבואהו צרה ח"ו ישתטח בקברו  חברון-מוהילב-רבי לייב בעל היסורים מטערקיש

 )תקצ"ז( בפרט בערב שב"ק ויוושע[
 )תרמ"ב(שפר ב"ר שרגא פייבל ב' אמרי  פרנקל מדארג רבי שמואל

 )תשי"ד(רבי אברהם ישעיה ב"ר שמריה יוסף קרליץ ב' חזון איש 
 )תשי"ט(ורטקוב ב' דברי שלמה טשרבי שלמה ב"ר נחום מרדכי מ

 )תק"צ(רבי עמרם חסידא ב"ר משה נחום  –
 )תקנ"ד(רבי יצחק ב"ר ארי' לייב מגדולי וילנא 

 )תקצ"ז(רבי משה קאלישער  קנ"ד()תרבי יצחק יוסף ב"ר חיים יונה תאומים אבד"ק ברעסלוי 
 )תקע"ט(רבי יחיאל מיכל הלוי מגלינא ב"ר אשר לעמיל 

 )תר"ט(רבי יצחק זאב עפשטיין אב"ד קאלמייא ב"ר נחמן צבי 
 )תרפ"ד(רבי דוד מקילץ חתן רא"מ ב"ר ישעי' מושקאט מפראגא 

 )תש"ב(רבי יעקב ישראל רבינוביץ מחרסון ב"ר פנחס מקאנטיקוזבה 
 )תשס"ב(מנחם מן ב"ר עזריאל ש"ך ר"י פוניבז' ב' אבי עזרי  רבי אלעזר

 )תקפ"ו(רבי מנחם מנדל מקוסוב ב"ר יעקב קופל חסיד בעל אהבת שלום  –
 )תקצ"ז(רבי מרדכי זאב אורנשטיין מלבוב ב"ר יעקב 

 )תקפ"ו(תלמיד רבי משה לייב מסאסוב  -רבי יעקב קאפל מטיסמניץ

 )תשמ"ח(ים יצחק מטשערנוביל רבי משולם זוסיא טווערסקי ב"ר חי
 )תרס"ד(רבי יהושע ב"ר שלום רוזנפלד מקאמינקא 

 )תרע"א(רבי יחזקאל ב"ר אברהם יששכר הכהן מראדומסק בעל כנסת יחזקאל  –
 )תע"ב(רבי נפתלי הערץ אשכנזי אב"ד לבוב 

 ט()תרע"רבי שלום מחנטשין  )תקצ"ט(רבי משולם פייבוש מבראדשין ב"ר ברוך יצחק מויז'ניץ 
 )תשי"ז(הוסיאטין ב' אהלי יעקב -רבי יעקב ב"ר יצחק מבוהוש  )תשמ"ז(ר"י מיר  –רבי נחום פורצוביץ ב"ר אריה לייב 

 )תשל"א(רבי רפאל ברוך ב"ר יעקב טולידנו אב"ד מקנס 
 )תרס"ה(רבי סאסי המקובל הכהן מג'רבא  –

 )שט"ז(נפתלי שבע רצון  -רבי נפתלי יצחק סג"ל ב"ר אריה לייב
 )תקל"ו(אחיו של השאגת אריה  -יצחק אברהם ב"ר אשר רבי

 )ת"ר(דרך אמת  –רבי שמשון הלוי העליר מאוזירן ב"ר פייבוש מזבריז 
 )תרע"ה(רבי אברהם מרדכי קלינגברג מזאלושיץ ב"ר מנשה יעקב נכד רי"א מקאמרנא 

 )תתקמ"ט(ב' האשכול  –רבינו אברהם ב"ר יצחק, הראב"ד   -
 )תקנ"ד(אבי רבי משה דוד מטאלטשאווא  -י מראזדאל ולבוברבי אשר אנשיל אשכנז

 )תרצ"א(רבי יהודה ארי' וינברגר אב"ד ניגערעשד ב"ר פנחס 
 )תשמ"ג(עטרת משה  –רבי משה נתן נטע ממאקאווא ב"ר מנחם מנדל לעמברגר 

 )תרי"ב(רבי שלום ב"ר יעקב יוסף הלוי מקאמינקא 
 )תשד"מ(המקובל רבי מרדכי ב"ר יהודה שרעבי מי"ם  )תרמ"ח( רבי משולם יששכר ב"ר אריה לייב מסטאניסלב

 )ה' של"ה(רבי דוד ב"ר שלמה בן זמרא הרדב"ז  –
 )תקמ"ט(רבי יוסף קלוגער אב"ד גריידינג ב"ר דוד  )ת"ד(רבי אברהם ב"ר מרדכי אזולאי ב' חסד לאברהם 

 )תרמ"ב(מ מקאצק רבי אלעזר הכהן ליפסקער מסאכטשוב ב"ר זאב וולף תל' ר"ב מפשיסחא ור"
 )תרס"ט(רבי אברהם יהושע העשיל רובין אב"ד יאסלו ב"ר אלימלך 

רבי אשר אנשיל אשכנזי אב"ד זלאטשוב ב"ר יואל. רבי חיים  )תרע"ג(רבי משה משיטשלניק ב"ר שלמה מסווראן 
  )תרצ"ו(יעקב טייטלבוים אב"ד לימאנוב ב"ר משה יוסף אב"ד אוהל 

 

 
 יום שב"ק ט"ו חשוון

 
 
 
 
 
 
 

 יום א' ט"ז חשוון
 
 
 
 
 
 
 

 יום ב' י"ז חשוון

 
 

 יום ג' י"ח חשוון
 
 
 
 

 יום ד' י"ט חשוון
 
 
 
 

 יום ה' כ' חשוון
 
 
 
 
 

 יום ו' כ"א חשוון

 ידעה הרבנית". מלירה יותר הרבה שווה
 מן נימה כמלא סוטה אינו הצדיק שבעלה
 על במאומה הגיבה ולא, הפסוקה ההלכה
, החדר מן שיצאה לאחר דבריו, ועל מעשהו

 והחל, לשולחן מתחת אל" איש החזון" רכן
 כך-אחר. השטר גזרי את לאחד אחד מלקט
 חלקי את כראוי להדביק כדי ארוכה שעה עמל

 דאג, מלאכתו את שהשלים ואחר. השטר
 .  לבעליו להחזירו

 
 ספרו המפורסם לשו"ת "חזון איש"

, תוך שהוא מצניע עצמו, הוציא בכווידאן

לאור את החלק הראשון של ספרו 'חזון איש' 
 'המשך בעמ' דעל "אורח חיים וענייני קדשים והלכות נדה" 

עם חתנו  זיע"א מרן מוהרמ"מ
הגה"צ  רבי חיים אליעזר הורונציק 

 זצוק"ל

רבינו 
שליט"א 
על ציון 

החזון איש 
 זי"ע

ידע מגדלותו כיבד שעשה רושם רב ציבור הלומדים, רב העיירה רבי משה רוזין ש
את רצונו שלא להתפרסם, אך בבואו לווילנא אל הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי 
זצ"ל סיפר לו את מעשה החזון איש, בסיום השיחה אמר רבי חיים עוזר "ברוך 

 השם! ההשגחה העליונה כבר מכשירה מאור לדור הבא".
לעזוב את העיירה מלחמת העולם הראשונה נאלצו החזון איש ורעייתו  בפרוץ

ששכנה על גבול גרמניה ורוסיה שהיו יריבות ולעבור לעיירה סטויבץ, שם כתב את 
ספרו על מסכת כלים וכדרך שהבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו, החל שמו של 

 החזון איש להיוודע בעולם.
עברו לעיר מינסק שם כבר נודעה גדלותו ובה נפגש עם גדולי התורה רבי  מסטויבץ

ים סלובייצ'יק מבריסק, הגה"ק החפץ חיים והסבא מסלבודקה, בסיום המלחמה חי
התיישבו בוילנא כאשר רבי חיים עוזר מתייעץ עימו ומועידו לפעילות ציבורית, 
בשנת ה'תרצ"ג עלו החזון איש ורעייתו לארץ הקודש. תחילה גר בת"א ואח"כ עבר 

 ברק שהייתה בתחילת בנייתה.-לבני
הו קרליץ, היה ממעצבי היהדות החרדית של ימינו, אור הלכה אברהם ישעי רבינו

והנהגה בעולם התורה שראה תקומה לאחר חורבנו, כדי להבין את גודל המהפכה 
והשינוי שחל בישוב החדש מכוחו ופעולותיו, עלינו לדעת שבזמן עלייתו, המצב 

ת בנוסח הרוחני בארץ היה ירוד ביותר, בבני ברק פעל ת"ת אחד, ישיבה קדושה אח
היכל התלמוד ושתי ישיבות  -ליטא הייתה ישיבת לומז'ה בפ"ת, וכן כולל אברכים 

 בת"א.
התורה היו כמעט בגדר בל יראה ובל ימצא, כשבארץ נושבת רוח  מבקשי

החלוציות אשר רבים חללים הפילה, כל זאת בנוסף לבעיות שמחנה היראים נאלץ 
ן הגיוס לצבא, השרות הלאומי וכו' להתמודד איתן עקב ייסוד המדינה וחוקיה כגו

וכן בגלל תנועות פשרניות מהמחנה הדתי אשר הוו מכשול לבלימת הפגיעה 
ביסודות התורה ע"י השלטון ששאף להקים מדינה חילונית, במצב זה החל החזון 
איש בדרכו השקטה לפעול בכל החזיתות כאשר עיקר עבודתו הייתה חיזוק המחנה 

ושנה וזאת כמעט ללא מימון, בלי גופי עזרה מאורגנים התורני והחזרת העטרה לי
 ובנוסף למצבו הבריאותי החלש ממנו סבל כל חייו.

חתר בכל כוחו להחזיר את מושג ה'בן תורה' שהיה זר לחלוטין בארץ למצבו  הוא

הנכון, זאת ע"י כתיבת מאות מכתבים לנערים, עידודם והדרכתם בהתמדה בלימוד 
ת"ח ומרביצי תורה אשר מכוחם וכוח כוחם עומדים התורה, מהם צמחו להיות 

לפאר מאות ישיבות ות"ת כיום, ביחד עם עוזריו הנאמנים כיתת את רגליו בעשרות 
ישובים לעודד את שמירת השבת ופעל לתקן עירובים, למנוע חליבה בשבת 

 שהייתה נהוגה בחלק מהמושבים ועוד.
שפירסם והורה את הדרך איש חידש את  חלק המצוות התלויות בארץ כ החזון

הנכונה לעשותן ובמיוחד עורר על מצוות השמיטה לקיימה בלי ההקלה של היתר 
המכירה, בביתו בב"ב קיבל אנשים צמאים לדעת תורה וענה על שאלות בכל 
התחומים בהם נדרש, הוא היה בקיא בכל מקצועות התורה והוויות העולם 

מפורסם ואל ומפייס את דעתו, ובתשובותיו הוסיף גם הסבר המיישב את לב הש
שעורר בזמנו סערה בעולם הישיבות על חתן ירושלמי תלמיד ישיבת  הסיפור

חברון, שכלתו המיועדת בלעה מחט בזמן טיפול שיניים יום לפני החופה, בזמן 
שהרופאים התלבטו אם לנתחה או לא, נשאל החזון איש האם לדחות את החופה, 

מחט תצא מעצמה עד החתונה, ואכן, כך היה. תשובתו הייתה שלא לדחות וכי ה
כששמע שסביבו מדברים על מופת, ביטל את הדברים ואמר שפעם נקף את אצבעו 

 עד זוב דם ואמו ניחמה אותו ואמרה לו שעד החתונה זה יעבור וכך גם הוא נהג.
סיפר גודל חיבת החזו"א לאחד מצדיקי הדור ה"ה הרה"ק רבי יואל מסאטמר  על

שה אריה פריינד זצ"ל ראב"ד ירושלים עיה"ק: דכירנא כי תחת אחד רבי מ צהגה"
, והתאוננתי בפניו שכמה מהצורך היה שיהא "עהשיחים שהיה לי עם החזו"א זי

יחד איתנו עתה, והניח החזו"א את דעתי ואמר לי,  )בעל ה"ויואל משה"(רבנו הקדוש 
ול שם גדולות בחוצה לארץ כדי לפע י יואלכי אף שמשמים סבבו כן שישהה רב

ונצורות, ולהציל את שארית הפליטה הנמצאים שם, בכל זאת השפעת קדושתו היא 
 (עטרת יהושע)על העולם כולו, אף במקום שאינו נמצא שם בפועל". 

 
 מעשה מופלא ונורא שנודע לאחר הסתלקות רבינו

 הסיפור ברבים נודע ,ב"תשכ בשנת",איש חזון"ה של הסתלקותו אחרי שנים שמונה

 הוא המספר.דרקיעא-למתיבתא שנתבקש לפני אחת שנה שאירע מעשה - זעזעהמ
 ,מרמרוש שבמחוז דנילאב מיוצאי ,פלדמן יעקב' ר בשם יהודי,עצמו המעשה בעל

 באזני חייו קורות את תומו לפי האיש סיפר אחד יום. ישראל בארץ כיום המתגורר
 להלן:כד ,שבע באר בעיר" יראים קהל" של רבו,קליין אליעזר רבי

 ,קטנה הונגרית בעיירה לעבוד הורי בית את יצאתי שנה ז"י בן הייתי כאשר
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 ציפור נפשו של כלל ישראל
צריך לדעת שחינוך הילדים הוא ציפור 

הגאון נפשו של כלל ישראל, ואמר לי 
שכל עניני האידישקייט  מבריסק זי"ע

ינוך הילדים לשומרם אינם שוים כנגד ח
על טהרת הקודש, ועל כן צריכים אנו 
לדעת גודל האחריות שמוטלת על 

)הגרמ"ש שפירא ההורים בחינוך ילדיהם. 
 לשמש שם אוהל( –זצ"ל 

 
 חינוך הבנים קפדני

חינך את בנו  הרה"ק הרש"ב מחב"ד
חינוך קפדני ביותר, כשהוא  הריי"ציחידו 

גדל מדייק על כל תנועה ותנועה, לאחר ש
הרבי הריי"צ, אמר לו פעם אביו: מחנך 
טוב באמת חייב ללמוד את סדר החינוך 
מגנן טוב, גנן כזה מקדיש שימת לב 
גדולה ביותר לכך שהשתיל שנטע יצמח 
ישר, ואז יגדל ממנו אילן ישר וחזק. 

 )האספקלריה(
 

 זהו הסוד -תהילים עם דמעות
רבי בצלאל ראקעוו זצ"ל סיפר הגאון 

הגר"י שפ"א בא עד ראב"ד גייטסה
 הגרי"ז מבריסקזצ"ל לריעו אברמסקי 

זי"ע ושאל אותו, היאך הוא, שכבודו זכה 
שכל בניו הולכים בדרך התורה הטובה 
והישרה, השיב לו הגרי"ז: תפילה, 
תפילה, תפילה!, תמיד אני מתפלל 

 –עבורם, ובל"ק "תהילים מיט טרערן" 
תהילים עם דמעות זהו הסוד לבנים 

 ל הקודש()בצטובים. 
 

 להתפלל לבנים טובים
שליט"א  ר"ד סולובייצ'יקאמר לי הגאון 

, הגרי"ז זי"עמבריסק, ששמע מפי אביו 
שכדי לזכות לבנים טובים צריכים לשפוך 

וגם  ]גיסען טייכען טרערען[,נחלי דמעות 
העיד על עצמו ז"ל שעל כל בן שלו היה 

)הגריי"א מייזליש שופך נחלי דמעות כנ"ל. 
 ן מלך(בישורו –
 

 כוח הדמעות
זי"ע:  סיפר הרה"ק רבי שלמה מבאבוב

היתה  )מרת חי' פראדיל ע"ה(אמי הרבנית 
יושבת כל יום  באשמורת הבוקר 

  חינוך הבניםחינוך הבנים
 הדרכות אמרות צדיקים, הנהגות

בענין חינוך  םועובדות מצדיקי
 (אהבנים )י

  
 החינוך את שם שכחתי מהרה אלמשפיזטי, עד

 יהדותי את להסתיר השתדלתי. אבא בבית שקיבלתי
 משנת שם להשתלט שהתחילו הצוררים מאימת גם
 יכולתי אבל ,יהודי כל ורדפו הציקו ואשר ,ב"תש

 אותי העבירו אז. ד"תש נתש עד רק בזה להמשיך
, בפולניה אשר לאושוויץ אחי עם שמם ימח הנאצים

 הועברתי לטריזינשטט כך אחר .בנס ניצלתי אך
 כיה'בצ לגור נשארתי. ה"תש בשנת משם ושוחררתי

 ,כאמור. ישראל לארץ עליתי ואז ח"תש שנת עד
 החינוך ועם היהדות עם הקשר כל את ניתקתי

 גם אלא בשבת רק אל הורי, עבדתי אצל שקבלתי
 .הכיפורים רח"ל וביום השנה בראש
 לילה באותו. כהרגלי עבדתי ג"תשי כיפור יום בליל

 לבוש ,ל בחלום"ז מרדכי חיים' ר, אבא אלי נראה
 כמו ,מצויצת בטלית עטוף ,מצוחצח לבן קיטל

 לדרך חזור! חזור בתשובה: "אלי ואמר בחיים בהיותו
 חזר וכך!" ותמקוטע שנותיך אחרת ,אותך שחינכתי

שלם,  שבוע במשך בלילה לילה מידי ונשנה החלום
 בלילה מאוחרת בשעה. שבת ליל הגיע והנה

 וחזרתי ושתיתי אכלתי למסעדה בעיר נכנסתי
 ,הרדיו רח"ל את מכשיר להפעיל ניגשתי הביתה,
! ואבוי אוי: "מאחורי קורא קול שמעתי רגע ובאותו

, ?"(וייטער זינדיגסט דו געוואלד) ?!"חוטא שוב אתה
אבי  את בהקיץ כמו אני רואה והנה לאחור פניתי

 עטוף לפני הוא עומד ושוב ,באושוויץ שניספה הי"ד
 אל: "אלי אומר אותו שומע ואני ,ובטלית בקיטל
שתחזור  להזהירך באתי, חלום סתם שזה תחשוב

 שייכרתו דין גזר עליך נחרץ כבר בתשובה, בשמים
 נעלמה ל"ז ביא דמות. מהמראה נבהלתי!" ימיך
 .מיד

 ,ולא חיללתי שבת ,עישנתי לא ,כמובן, שבת באותה

שבת שוב הלכתי וחטאתי רח"ל,  במוצאי אולם
 מיד ,הדלת לפתוח הספקתי כאשר ,הביתה בבואי
 עטוף בהקיץ כמו אבי של דמותו את שוב ראיתי
 שאיטיב לפני ומבקש מתחנן והוא ,וקיטל בטלית

 ...אחרונהה אזהרתו שזוהי לי ואמר,מעשי את
, במוסך המסגריה כמנהל שימשתי תקופה באותה

 בבוקר ראשון ביום איפוא קמתי. לציון בראשון
 שמתי כך אחר הפועלים, בין העבודה את וחילקתי

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא

 'המשך מעמ' ג

  

 שמעתי אשר ",איש חזון"רבינו ה אל ברק לבני פעמי
החלומות,  את לו לספר כדי ,רבים אנשים מפי אודותיו

 חזון"ה החל, ביתו פתןמ את עברתי אך כאשר ,לפליאתי
 : בחומרה אלי לדבר" איש

 וגם השנה בראש עובד אתה בשבת עובד אתה ,ואבוי אוי"

 עליך נגזר ,העליון בעולם מנוחה אין הכיפורים, לאביך ביום
 !"כרת
 כאילו כיסאו על לישב והמשיך דבריו את השלים הוא

 לפניו עמדתי ואני ,ידיו שתי בין ראשו את השעין ,מנמנם
 של רגעים כמה אחרי ,לבסוף ?!יודע הוא מהיכן,ונסער נבוך

 מצווה בזכות: "לי עיניו ואמר את" איש חזון"ה פקח ,ציפיה
 ,ושנים ימים ממרום לך יוסיפו בנעורך שקיימת גדולה

 אותך שחינך כפי הישרה בדרך ותלך למוטב תחזור מעכשיו
: לו השבתי ,"בנעורך קיימת מצווה איזו תזכור אביך, האם

 במישהו פגעתי לא מעולם,שבת מחלל שהייתי פי אל אף"
 בזכות לא בכך די אין: "איש החזון , השיבני"נתתי צדקה וגם
 ..."דינך גזר את שיקרעו זוכה אתה זה
 אלנו באה ,בערך שנה 51 בן הייתי שכאשר ,נזכרתי ואז

 מי ואין מת ילד מוטל פלוני שבכפר לאבא ומסרה אישה
 הכפר אל אותי שלח אבי אלישר לקבר להביאו בו שיטפל
 בסכנת קשורה היתה שהפעולה פי על ואף ,הדבר את לבצע
 לעבור עלי והיה ,בדרכים אז השתלטו הקוזיסטים כי, נפשות

 המצווה וחפרתי קבר את קיימתי ,בפחד מוות שלם יער
 קללת כי המת תלין לא" בתורה שנאמר השלמות בתכלית
 בראשו" איש זוןהח" לי נענע הסיפור לשמע, הוא" אלוקים

 .דבר הוסיף ולא
 ומצוות תורה לשמור קיבלתי עליי ,מביתו יצאתי כאשר

 לקט). והצלחה ברכה ידי במעשי רואה אני ומאז שלם כיהודי

 ע"כ .(טוב
 

 הסתלקותו
הבעיות הקשות איתן נאלץ להתמודד היתה שאלת  אחת

השירות הלאומי, בה ראה גזירת שמד שמחויבים למסור את 
בענין זה אף נערכה הפגישה המפורסמת בביתו  הנפש עליה.

עם ראש הממשלה דאז מר דוד ב"ג שאמנם התרשם עמוקות 
מאישיותו של החזון איש אך לבסוף נשאר במריו ולא שינה 

 את דעתו, 
בדבר זה שבר את ליבו וכאב לו מאוד, שלמרות  העיסוק

שהיה חשוך ילדים, ליבו היה מלא רגשות כאב רחמן לגורל 
מאבק זה היה האחרון בחייו ובליל שבת קודש, הבנות. 

פרשת וירא תשי"ד, ניצחו אראלים את המצוקים, נתבקשה 
 נשמתו לישיבה של מעלה.

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

ואומרת תהילים בבכיות, בהיותי צעיר לימים 
ניגשתי אליה, ושאלתי ממנה: "וואס ויינט די 

ענתה ואמרה לי:  ]למה אמא בוכה?[מאמע?" 
אז די זאלסט זיין א ירא "שלמה'לע, איך וויין 

]אני בוכה, כדי שאתה תהיה ירא שמים" 
 שמים[...

הרבי רבי שלמה מבבאבוב זי"ע סיים 
בענוותנותו: "די מאמע'ס טרערן, לויט אירע 
טרערן וואלט איך געדארפט צו זיין אסאך א 
העכערער בעל מדריגה, אבער ויפ'ל דאס האט 
 שוין מציל געווען, ווער האט אן השגה, און

הדמעות  -]אפשר אויף אונזערע קינדער שוין" 
של אמי, לפי דמעותיה הייתי צריך להיות בעל 
מדריגה הרבה יותר גדול, אבל כמה שזה כבר 
הציל, למי שיש השגה, ואפשר כבר על 

 באבוב( -)פרי הכרם. [צאצאינו
 

 ללמד ולחנך כראוי
משה מאלכסנדר  האמונתכאשר נסע הרה"ק 

)כנודע שבתקופה ק היין לפוזען לצורך עס זי"ע
מסויימת ניסה להשיג פרנסתו ע"י יבוא יין לפולין, שזו 
היתה אחד המסחרים של רבנים ובנש"ק, שיכלו 
להרויח קצת ע"י זה, מאחר שבפולין אין יין, והרי צריכין 
יין כשר לקידוש ולהבדלה, ולכן נסעו הרבנים להביא יין 

ת היין מחוץ לגבולות פולין, ועליהם סמכו על כשרו
, היתה דרך נסיעתו ושנעשה על ידי ישראל(

בסביבות מחוז העיר בעלזא, ולאשר כי היה 
צריך לשבות באיזור, ובידעו שאביו מאלכסנדר 

זי"ע סיבב  ר"ש מבעלזאהיה אצל הרבי 
לכתחילה את נסיעתו באופן שישבות אצל 

זי"ע, כמו"כ סיפר, כי בעת  רי"ד מבעלזאהרה"ק 
חסיד אחד שהזכיר עצמו ישיבתו אצלו נכנס אז 

בקוויטעל על כי בניו אינם הולכים בדרך הישר, 
אמר לו הרה"ק מבעלזא: הלא חינוך הבנים הוא 

ושננתם לבניך  )דברים ו,ז(ממצוות התורה כדכ' 
ודברת בם וגו', אם כן בוודאי שייך בזה בחירה, 
ואין הדבר תלוי אלא ביד האדם אם לטוב ואם 

שתלמדם ותחנכם למוטב, א"כ הכל תלוי בך, 
מהרב  -)ליקוטי רשימותכראוי, ואז יגדלו כהוגן. 

 א"ד גוטמן(
 

 תפילה אם על בנה 
"חזון איש " חיבר נוסח תפילה לאם ה גה"ק ה

 על בנה ,אותו תאמר בברכת "שמע קולנו"
 )איגרות חזון איש ע"ד( בתפילת שמונה עשרה"

 בזה"ל:
"יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי 

ותהפוך את לבבו  )שם מלא (...על בני שתרחם
את שמך, ולשקוד בתורתך  לאהבה וליראה

הקדושה ,ותסיר מלפניו כל הסיבות המונעות 
ותכין את כל  אותו משקידת תורתך הקדושה ,

 . ע"כ.הסיבות המביאות לתורתך הקדושה"
 

 לעילוי נשמת
בן הר"ר  נתן נטעהרה"ח ר' 

 ז"ל שמעיה
 שושיצקי

נלב"ע ט"ו חשון תשס"ב 
 בשם טוב

י בנו ידידינו היקר הונצח ע"
 והנעלה מחשובי אנ"ש 

 –הי"ו  טובי' שושיצקיהר"ר 
 לאנדאן יצ"ו

 

 לעילוי נשמת 
, נכדת האשה החשובה

הרה"ק הבעל שם 
 ממיכלשטאט

מאיר בת הר"ר  יתכאמרת 
 ע"ה

 וועזעל
 נפטרה ט"ז חשון תש"ע

 . צ . ב . ה .ת. נ

 מעומקא דליבא טבא מזלא ברכת
 מהולל, די בלי עד בתשבחות מהולל, והמכובד היקר לידידינו, טוב מזל ברכת בזה נשגר שמחה מלא בלב

 לימינינו עומד, ש"אנ ויקירי מחשובי, רבנן ומוקיר רחים, חכמים בעפר מתאבק, עדתינו קהל בפי ומבורך
 , הנדיב הנכבדיפות פנים ובסבר רחבה ביד תמיד

 ארה"ב -פארק באראאב"י ב  – א"שליט ברילל שמואל' ר ח"הרה
, רודף צדקה וחסד ומחשובי אנ"ש ה"ה והאיש מרדכ"י רצוי לכל אחיוולבנו ידידינו האברך היקר והנעלה 

 ארה"ב -בארא פארק –הי"ו מרדכי הר"ר 
 צ"בשעטומ הבת -ה כדהנ הולדת שמחת לרגל

ויזכו אביה ואמה לגדלה , אחד במקום וגדולה תורה שמחות שובע זו משמחה הםל שיושפע רצון יהי
 .הםידי מעשי בכל והצלחה לברכהולחנכה ולחכמה לתורה ולבעל תורה לחופה ומעשי"ט, 

 המערכת - הלב וקירוב מקום מריחוק המברכים
 שמחההוצאות חלק נכבד מגליון זה נתרם לרגל ה

 

 ~  המשך מעמ' ב' -תורת אמת~ 
 אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה,ובסוף אומרים יהי רצון מלפני אבינו שבשמים זצוק"ל בענין מה שאומרים בתפילת יהי רצון שאחר קריאת התורה, שבכולם אומרים  הר"ש מבעלזאי' בשם 

היינו באם בית ישראל הם  אחינו כל בית ישראלדכאן מרומז דאם יש אחדות בין ישראל, אז ממילא עת רצון וזה שאומרים  למה אין אומרים גם כאן יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שכל הנתונים. ואמר
 )זכרון יעקב, הרב יעקב לייב מנלה ז"ל(אחים ורעים, אז אין צריך להקדים יהי רצון. 

 
 יט, כז()ישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם ו

ידעו  על אותן האנשים אשר תשוקתם וחפצם להיות מתפללים תמיד בפני העמוד, ותיכף שעוררים משנתם משכימים לפני העמוד, ובוש לא יבושו והכלם לאם אמר בדרך הלצה, חבירי ר' מיכל עליו השלו
ום הוא היה התגלות ראשון שגילה ופרסם מדת החסד בעולם, וכבר נודע אל המקום אשר עמוד שם עמוד התפלה, והנה אברהם אבינו עליו השל וישכם אברהם בבוקרוזהו  בהאיך אנפין יקום קדם מלכא,

ירצה להעיד צדקות הצדיק שהשכים והקדים לגלות אותו בוקר  וישכם אברהם בבוקר,הבוקר אור והאנשים וגו', וזהו  )בראשית מד, ג(כמו שכתוב  )זוה"ק ח"ב פא, א(ומפורסם שמדת החסד נקרא בוקר 
וישכם אברהם קן תפלת שחרית, שאז בבוקר בחינתו מדת החסד אתער בעלמא, ואצלו בודאי שייך שפיר יאברהם אבינו ת (:)ברכות כוכבת מדת החסד, ולכן מצינו לרז"ל שאמרו בעולם, להאחז ולהיות מר

  )אור המאיר( לתקנה בזמן בוקרו, ודו"ק: בבוקר אל המקום אשר עמוד התפלה תפלת שחרית,
 

 )כ ,ז(הוא  ועתה השב אשת האיש כי נביא
איש האלקים בא אלי ומראהו כמראה מלאך האלקים. ומשום שהיה נראה  )שופטים יג,ו(שהנביא דומה למלאך, כמו שאמרה אשת מנוח  )פרשה א'(יש לומר בדרך הלצה, דאמרו במדרש רבה פרשת ויקרא 

     )שפת אמת(. כי נביא הואוזה שתוארו כמלאך אלקים  השב את אשת האישאברהם אבינו כמלאך חשב אבימלך כי איננה אשת איש, אמר לו הקב"ה 
 

  )כב ,ז(ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי, ויאמר הנני בני וגו' 
פירוש הלוא אתה הוא מידת  י,ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבומה הם הדברים שאמר יצחק אל אביו, יש לומר שאברהם אבינו ע"ה היה מידת החסד ויצחק מידת הגבורה, וזה כוונת הפסוק 

 רבי העניך מאלכסנדר, שיח שרפי קודש(הרה"ק )פירוש שעתה התלבשתי במידתך דהיינו גבורה.  הנני בניהחסד והיאך תוכל לשחוט אותי, והשיב לו אברהם, 
 

 שליט"א יונה וינברגהרה"ח ר'  לידידי
 ישראל נפתלי  הריני משגר ברכת מזל טוב לרגל הכנס בנך

 שיע בלוי -לעול תורה ומצוות. מאחל ידידך ני"ו
 

 ברכת מז"ט חמה ולבבית
לבבינו נשגר בזה ברכת מז"ט לקדם האי גברא יקירא, איש  קמעומ

ולות ורב תבונות, בנש"ק מגאו"ת, רב פעלים לתורה ולתעודה, ראש כהאש
סד, וראשון לכל דבר שבקדושה, לבו פתוח כאולם לכל דבר שבקדושה וח

עושה חסד ומרבה להיטיב ליחיד ולרבים, תורה יר"ש וחסידות היא רכושו, 
 מחשובי אברכי כולל "אור מנחם" לעלוב, וממזכי הרבים ה"ה

 נכד הרה"ק מז'מיגראד זי"ע-שליט"איונה זאב וינברג הרה"ח רבי 
 לרגל שמחת הכנס הבן היקר הנחמד ונעים, יניק וחכים טובא 

 עול תומ"צני"ו ל ישראל נפתליכמר 
זכה לרוב נחת ממנו ומכל יוצ"ח, ומשמחה זו יושפע תמיד תיהי רצון ש

ורא מעליא, לתפארת המשפחה שמחות באהלו מתוך בריות גופא ונה
 חשובה אמן.ה
צבי יעקב רייך  -יואל מנדלוביץ –גיסיך  –המברכים ושמחים בשמחתכם 

 .יצחק גליק  -ידידך הלומד עמך בחברותא –
 

 ברכת מזל טוב
ליות לרומע"כ האי גברא רבא, ענוות חן נסוכה על פניו, פה מפיק מרג

במתק שפתיו, נאה דורש ונאה מקיים בהרבצת תורה ויר"ש, פרי צדיק עץ 
חיים, ירא אלוקים מרבים ורבים צריכים לו, חריף ובקי במכמני התורה, 

 מלהיב הלבבות לתורה ויראה טהורה ולא פסיק פומיה מגירסא, ה"ה
 שליט"א שמשון שינההרה"ג רבי 

 ודות, יניק וחכים מחת הכנס בנו היקר והנחמד, עלם חמלרגל ש
 ני"ו לעול תורה ומצוות אליהוכמר 

 יהי רצון שיזכה לרוב נחת ושובע שמחות וכל טוב סלה.
 

 ברכת מזל טוב נאמנה
למעלת ידידינו האי גברא רבא ויקירא, חריף ובקי טובא, מופלג בתורה ויר"ש, היושב והוגה בתורת ה'  רהננו לשג

 יומם ולילה, ולא פסיק פומי' מגירסא, דבוק לרבוה"ק מלעלוב, משמח אלוקים ואנשים
 הרה"ג רבי משה זאב טויטו שליט"א

י מחזיק ברכה, מקבל את כל אדם בסבר פנים לרגל שמחת נישואי בנו היקר, מוכתר במעלות ומדות תרומיות, כל
 ואורה, טוב עין ונעים הליכות, על כל מכיריו אהוב, לבו הטוב עולה על כולנה, חכו ממתקים וכולו מחמדים

 הי"ו עב"ג תחי' בשעטומ"צבנימין החתן 
 הי"ו לנישואי הבת יעקב דאיה והברכה אחת היא למחותן החשוב מחשובי אברכי הכולל תהילים ר'

 , מתוך בריות גופא ונהורא מעליא אכי"ר.שובע שמחות, ויזכו לבנות בית נאמן בישראללרוב נחת ו הי רצון שיזכוי
 


