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 ק רבי שלו
 מבעלזא"הההל� להפרד מצדיקי דורו וכשהגיע אל 
על מה ' ק מבעלז פי"ל הה"וא, ע ראש חודש אלול היה"זי

' � ועל בניכ� ולכאועליכ� עליכ' ח יוס� ה"שאומרי� בהלל של ר
נה של י ההב"שבא לומר שעיקר מעלת הב� ע הוא כפילות אלא

י שתוס� קדושה "ע "עליכ�' יוס� ה"וזהו , אביו להולידו כראוי
אלא שא� לא עלה אז עדיי�  "על בניכ�"עליכ� מתחילה ישפיע 

ע אז ישפיע זה על בנו "י שיקדש האב א"יש תיקו� אחר לידת הב� ע
על ' ועל בניכ�'קדשו שוב עצמכ� ישפיע זה שת' עליכ�'וזהו שוב 

 ק מבעלז בעת שנפרד ממנו"ל הה"וזה א, כ"הבני� שיתקדשו כמו

ודי לכתחילה יה צריכי
 להיות שא
 רוצי
 לזכות לבני
 צדיקי

להיות בעל תשובה  שלא הצליח בזה ועכשיו רוצה ומי באמת
 זקנימר� ' ובזה פי ,יזכה לבני� צדיקי� אז ג� בזה ומעשי� טובי�

וזהו מרמז  ,ל ריש פרשתנו"הכפילות הנא "מ זיע"מוהרמ ט"הקוה
�למי שהוא לכתחילה יהודי כהוג� בלידת בנו והשני  יצחק הראשו

ז "עיד תשובה ומתק� העברמרמז למי שלא עלה לו ועכשיו עושה 
אברה� הוליד את יצחק יכול להיות הולדה חדשה  כ שוב"אח

י� שיהיו קדושי� או� ותולדה חדשה שיהיה וישפיע על הילד
כ ממר� "ע, לכ� נהיה מזה א פרישע תולדה, ש"בוהשטייגע� בע

  .א"מ זיע"מוהרמ
ודיבר  א"זיע ט"ר הקוה"מר� אדמו - מארי אבא הייתי פע� ע�והנה 

' שלכאו אמר בקדשוא ו"מ זיע"ל של אביו מוהרמ"הנ' ופי מעני� זה
 � ה שיי�ה שהיה כולו קודש קדשי� מ"מה שיי� אצל אאעיש להבי

כ נהיה בעל תשובה "אחלומר אצלו שהראשו� לא היה כהוג� ו
, הולכי� תמיד מדרגה לדרגהשכידוע צדיקי� ' בקדשו ותי ודיבר

ולכ� לעומת המדריגה של היו� נראה לה� העבודה של אתמול 
ולכ� , חסירה כאילו ועושי� תשובה על חסרו� עבודת יו� האתמול

ז עשה "ז אחר"הוג� עכהג� שג� שעת הלידה של יצחק היתה כ
ה "ה תשובה על עבודת יו� אתמול להביא את יצחק אע"אאע

ואצל� הכוונה שזה נהיה נא� העכער או�  ,למעלת מדריגתו היו�
ת כל יו� היו אלו הצדיקי אמש', יו� ליו� יביע אומר'נא� גרעסער 

היונגערע ד ,ינער'וכ� יש מאמר אולי מהרוז, הולכי� מדרגה לדרגה
י� דר� אר  מהאלטערע והאלטערע צריכי� ג� דר� קינדער צריכ

 א שתורה"אבא זיעמר�  והוסי�,   מאלו שלפניה� וכ� הוא בזהאר
שאיננו ' לכ� אפי ,היא נצחית לכ� תורה מרמז על כל אחד הקדושה

א "פ יכול כאו"ז בא ללמדינו שעכ"ל עכ"ה כנ"במדריגה של אאע
וממילא  ,י עבודה של היו� מה שחיסר לבניו אתמול"לתק� ע

  

 

        

  

  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  

  4:25  5:25  6:00  

  4:11  5:24  6:03  
  5:30  6:46  6:58  

 ירושלי�

ק פאר   בארא 

  בני ברק

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
ד דקהילתינו ד דקהילתינו ד דקהילתינו ד דקהילתינו """"צ אבצ אבצ אבצ אב""""ממורינו הגהממורינו הגהממורינו הגהממורינו הגה

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט

        
        א''חשו� תשע ט"כ

  צ"גליו� ת
יציאת השבת   זמני כניסת ו

        תולדותתולדותתולדותתולדותפרשת פרשת פרשת פרשת     - - - - מברכי�מברכי�מברכי�מברכי�שבת שבת שבת שבת 

  ב"ארה -ח"תשס תולדות ק"שמוצ

אלה תולדות יצחק ב� תחילת פרשת�  הנה
וכבר אברה
 אברה
 הוליד את יצחק 

מדייק למה  'הק י"רשכ� העול� מקשה ו
תולדות יצחק אברה� הוליד  בפסוק חוזר

' כפל הלשו� ובתורה אי והרי זה את יצחק
 ר"אדמו מר� 'זקני הק והנה ,ס"פשעא
ד המסופר "מסביר זאת ע א"זיע מ"מוהרמ

בעת  משה מלעלוב נורביק מר� "הרהמ
ק "ל ועלה להשתקע בארה"שעזב את חו

ה� , לומדי� פשט בפסוק על כל הענייני�
 .של צדיקי עליו� וה� של פשוטי הע�

  .כ"ע
יש להתבונ� שהנה בתחילת הפרשה  עוד

ה "מבואר שעשיו יצא ראשו� ויעקב אע
 �אחזו בעקבו כדי שלא ייצא עשו ראשו

ל מפרש שבדי� "אלא הוא יעקב ורשיז
רצה לעכבו כי יעקב נוצר ראשו� ועשו 

ט הנוצר אחרו� יוצא ראשו� "בדהאחרו� ו

 'ב' המש� בעמ

ה רצה שכמו שהוא נוצר ראשו� וממילא מגיע לו "אלא שיעקב אע
הבכורה ולכ� שא� הוא יצא ראשו� אלא שהמחוצ� עשיו לא הסכי� 

�ת שיוולדו כ� ולא שיצא "כ יש להתבונ� למה עשה השי"וא, ויצא ראשו
' ק אי"ת שעשו יצא ראשו� ובתוה"יעקב ראשו� ולמה סיבב השי

ה הבכורה בשלימות "ל שאדרבא כדי שיהיה ליעקב אע"ס לכ� י"פשעא
לכ� היה כ� כי אילו היה יוצא ראשו� היה צרי� להווצר השני ואז לא 

�לכ� , היתה בכורתו שלימה כי נוצר שני שהרי הנוצר שני יוצא ראשו
י "ת שיווצר ראשו� ויצא שני וישלי� את מה שחיסר ע"סיבב השי

, ושוב ישלי� מה שיצא שני ויהיה בכור של�שיקנה הבכורה מעשיו 
י קנייתו "כ א� היה יוצא ראשו� ונוצר שני לא יכול להשלי� ע"משא

הבכורה משו� שיציאתו השני הוא עני� של מעשה בעלמא לכ� יכולי� 
כ אילו היה יוצא "כ של מכירת הבכורה משא"י מעשה כמו"להשלימו ע

כ "א להשלימו כ"ר שני ואראשו� ונוצר שני זה כבר מציאות בעצ� שנוצ
בכור שירויח יעקב ' היזה העני� שעשו , י מעשה של מכירת הבכורה"ע

  .מכל הצדדי�
' כו ויגדלו הנערי
 ויהי עשו איש יודע צידכתוב ש במה צרי� להבי� עוד

ידעו שעשו הוא  כול� צרי� להבי� הרי' לכאוו, ויאהב יצחק את עשו
ואי� הצליח  ילו הוא צדיקגדול ואינו אלא מעמיד פני� כא שפילער

להסתיר ממנו רשעתו עד שיסביר יצחק שהוא  לעבוד כ� ג� על יצחק
ותהיינה נשות עשו מורת רוח ליצחק ויותר קשה שהרי כתיב , צדיק
ו יח� בעיניו כל העשיצחק עצמו לא מצא ' כ רואי� מזה שאפי"א ורבקה
דולה עד ד יצחק חרדה גכ כתוב ויחר"ז רצה לברכו ורק אז אח"ועכ הזה

אבל עד אז סבר שהוא  י ראה גיהנו� פתוחה מתחתיו"מאוד ופירש
  ...כ אי� נוכל להבי� כא� שאהב יצחק את עשו"וא צדיק

שיצחק אבינו היה  מ שמובא"ל לפי"לכ� י יש הרבה פשטי� ובתורה
יצחק אבינו שהיה אוהב  והנה ,מצד הגבורה ואברה� מצד החסד

רשע לכ� הסתכל על עשו  ל'ואל לא יכל להבי� שיש לו כזה עשישר
 שאולי עשו הול� כצדיק נסתר ובדר� נסתרה וכל אלו הדברי� באופ� זה

שהפנימיות הוא  ה� רק מבחו  כמו מצד הגבורה הגרועי� שרואי� עליו
� ל בעת שבא לית� את הברכותאב, ד� אותו יצחק דר� נסתרת ולכ� כ

מי� שמש משו� שראה נעצר ונבהל ש� כבר לכלל ישראל לדורות
, שעשו אינו ראוי לברכות שעשו לא יקבל הברכות והראו לו בזה סיבבו
החל להביט היטב בתו� עשו מכ� ראש ועד רגל לבחו� אותו ואז  לכ� אז

גיהנו� פתוחה מתחתיו של "גילה שזה א ביטערע עשו א שפילער רח
שהוא ראוי לה� ולא עשו ואז  ג
 ברו� יהיה ה"על יעקב אע ולכ� אמר

: כסלומולד . 'בו' אח ביו
 "ר: מברכי
 החודש
  חלקי
 3 , 9:04ק שעה "מוצש

 'ב' המש� בעמ

àáéìã à÷îåòî äðîàð áåè ìæî úëøá  
 øâùì åððääìòðäå ø÷éä åðéãéãéì ,íéùðàá ø÷éä íãàä ,íéùã÷ ìëì ïåùàøå ùàø ,úåðåáú áø ,

úåëéìä íéòðå ,úåçáùúä ìëá íéììäî åîù, ãéîú åðéðéîéì ãîåòä ,äìòð ãåàî çåø ø÷é , åìåë
åìåëå íé÷úîî íéãîçî ,úåìåëùàä ùéà äùåã÷áù øáã ìëìå äøåúì íéìòô áøå éç , áìä áåè
êøòä ø÷éå ,åùôð éîéð ìëá øåñîå øåù÷ äå÷ä åðéáø ïøîì"òéæ è"ìçáäìå à"ë ç" åðéáø ïøî ÷

èéìù"à ,ä"ä  
äøä"ø ç 'èéåø÷ ìà÷æçé èéìù"à- áà"á é÷øàô àøàá - äøà"á  

òàà ìù åúéøáá åúñðëäå úãìåä úçîù ìâøì"ä  øîë ø÷éä åðáìêìîéìà éð"îåèòùá å"ö  
äìòé ïåöøì åéìà åðéúåëøá ,ìàùî ìëùä äáåèì åáì úå 'àìîé ,åëðçìå åìãâì åîàå åéáà åëæéå  ìò

äøåúä éòåáî úåãéñçäå, äøàôúìå íùì ,ä úëøá àìî àäé íëúéáå 'åéúåãâ ìò ,èëå"ñ.  

 áì áø÷î íéëøáîä–  êéãéãéêúçîùá íéçîùä êéøéëîå.  
=================  

áãåð äæ ïåéìâ äçîùä ìâøì ò"åðéãéãé é øàåôîäå ìåâãä ùàø çðåïåù ìëì äùåã÷áù øáã  
        אאאא""""יחזקאל קרויט שליטיחזקאל קרויט שליטיחזקאל קרויט שליטיחזקאל קרויט שליט' ' ' ' ח רח רח רח ר""""הרההרההרההרה

éëà úåøåãä ìë óåñ ãò åòøæìå åì ãåîòú úåááø éåëéæ úåëæ"ø  

        ושי�ושי�ושי�ושי�גליו� זה נודב ככלות השלגליו� זה נודב ככלות השלגליו� זה נודב ככלות השלגליו� זה נודב ככלות השל
לבו היה ער וח�  ,באנשי� היקר והנער� האי גברא רבא וחשיבא, ילוי נשמתלע

ר, זכה והקי� דורות ישרי� מבורכי� ,לכל דבר שבקדשי� ש וחסידות "תורה י
של  �"חיי ,בלי דיכלי מחזיק ברכות עד , היתה כל רכושו ומגמתו כל ימי חייו

  ה"ה, תמי� בדרכיו וחסיד במעשיו, ש"תורה ויר
�' ח ר"הרה �חיי �חיי �חיי   ל"זיצחק זאב יצחק זאב יצחק זאב יצחק זאב ר "ב חיי

        הערמא�הערמא�הערמא�הערמא�
  .א"ח מרחשוו� תשע"דר' ק ב"ביו� שב ע בשיבה טובה"נלב

  ה. ב . צ . נ . ת 
מחשובי קהילתינו , החשובי� ויקרי� הנדיבי� האחי� ידידינובניו י "ח ענצוה

הקשורי� בעוז ותעצומות למר� רבינו , נ"רודפי צדקה וחסד בלו, המעטירה
  ה"ה, א"שליט

  ב"ארה -ויליאמסבורג - ו"הי הערמא�הערמא�הערמא�הערמא�    יצחק וואל יצחק וואל יצחק וואל יצחק וואל ' רח "הרה
�    אלכסנדראלכסנדראלכסנדראלכסנדר' ח ר"הרה �הערמא �הערמא �הערמא   ב"ארה –וילימסבורג  -ו"הי הערמא
ר' ח ר"הרה רמאי רמאי רמאי   ב"ארה –בארא פארק  –ו "הי הערמא�הערמא�הערמא�הערמא�    מאי

 

ותלבש ' ותקח רבקה את בגדי עשו וגו' אולי ימושני אבי וגו
הידיי
 ידי עשו וימשהו ויאמר הקול קול יעקב ו' את יעקב וגו

וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח ' וגו
  )כז, כז (  'שדה וגו

, הלא הריח היה מהבגדי� ולמה אמר ראה ריח בני ד"ויל
ה "בפרשתנו בד נוע
 אלימל�ק "מ שכתב בסה"ל עפי"וי
ל "ר, ל אבל אנכי איש חלק"ד וז"בתו, י ורבקה אמרה"א

עבודתו יתבר� שאני צרי� להיות חלק ומצוחצח צח ב
י הגשמיות "ו ע"ופ� ואולי ח, ויתעלה בלי שו� סייג ופסולת

שבשמי�  ואולי ימושני אבי, ל"כנ' יומש� ליבי מעבודתו ית
והייתי בעיניו הבורא יתעלה ימשמש ויפשפש במעשי 

ולצד הפחד והחרדה הלזו של יעקב , ק"עכלה' וכו כמתעתע
בזה היתה וכוונתה , הלבישה רבקה את יעקב את בגדי עשו

ה שמעתי מקשי� "ל בליקוטי שושנה בד"ק הנ"ש בסה"כמ
ל א� נראה דהנה פירשו על שאמר "ד וז"בתו, על המשנה

והשיב לו החליפ� באומה , ת להושע שישראל חטאו"השי
ופירשו שכ� , ו לאותו צדיק שיקטרג על ישראל"וח, אחרת

תראה בכל היה כוונת הושע החליפ� באומה אחרת ו
והשפל והגרוע בישראל הוא  ,כיוצא בה�אומות א� יש 
ונמצא בהסתכל בהאומות , בי� שבאומותויותר טוב מט

ולכ� הלבישה רבקה , ק"אי� כוח למקטרג על ישראל עכלה
שבא� ימששו ויפשפשו במעשיו של , את יעקב בגדי עשו

ו לקטרג עליו שאי� מעשיה� הגוני� "ויבואו ח, בני יעקב
ח את בגדי עשו ואז התשובה לכ� היא שירי, ושלימי�

בראותו ההפרש , ייוודע מעלת בני יעקב וגדל� וטוב�
וימושהו ויאמר הקול קול ש "וז, וההבדל בינ� לבי� עשו
היינו שיש חסרונות בעבודת בני , יעקב והידיי
 ידי עשו

 וירח את ריח בגדיוז אמר "ע, יעקב ואינו בשלימות הגמור
ראה עשו אמר  ומיד בהריחו את בגדי, שהיו בגדיו של עשו
י ריח בגדי עשו נתברר לי "היינו שע, ריח בני כריח שדה

סנהדרי� (ש "וז, 'אשר ברכו דשריח בני יעקב כריח שדה 
' שאפי, וירח את ריח בגדיו אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיו .)זל

�ה "ס( ר"במד' ועי, ריקני� שבישראל מלאי� מצוות כרמו
ו� איש צרורות העובדות הנוראות מיוס� משיתא ויק )ב"כ

, שהיו עברייני� ולבסו� עשו תשובה וקדשו ש� שמי�
י שהריח בגדי עשו אז עלה באפו ריח הטוב "והיינו שע

ומי , מבוגדיו של בני יעקב הטובי� מהטובי� שבאומות
  .      כעמ� ישראל

*  
מדרשו ראה י ו"ברש, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד

  .גיהינו� פתוחה מתחתיו
השתא חשב יצחק שעשו הול� בדר� הישר  הרי עד 'ולכ

ומ� השמי� הייתה זאת להסתיר את עשו , ומעשיו רצויי�
ועכשיו ברגע אחד נתגלה כל פרצופו , האמיתי מיצחק

מה , האמיתי של עשו ליצחק וראה גיהנו� פתוחה מתחתיו
באר ק "מובא בסה בזוהרמ דאיתא "ל עפי"וי, זה ועל מה זה


הכרח שיבואו ליעקב דוקא אשר הברכות היה ב מי
 חיי
בכדי שתצא האר  , במרמה ובחכמה ובלא דעת נפש יצחק

שלא יתגרו , שבזה אי� ל� יפה מ� הצניעות, ז"מקללותיה עי
 �"רמבוה ,�י� א� יהיה בהתגלות כמבואר ש� באורנוהחיצ



 

 

 

 ב

 ב

  )כב, כה(ויתרוצצו הבני
 בקרבה 
וב ויצר הרע ו "הס, הבני� רומז ליצר ט ת ויתרוצצ

כדאמרי  רומז לתפילה, א"נ' מס, הבני� בקרבה
ברכות (דברי רבי ינאי אי� נא אלא לשו� בקשה 

בעת התפילה היצר כשמתרוצצי� א, .)ט ו  צל
ו , ואי� בכוחו להתגבר, הטוב והיצר הרע עצת
ל שיתקשר עצמו לצדיק "כנ 'ותל� לדרוש את ה

  )קונטרס הלקוטי
(. אמת וילמדו לטהר מחשבתו
*  

בגימ או ירצה � הרוצה ' בקרבה  ז לאד השב רמ
ת ומתרוצצי� בו היצר טוב והיצר "לשוב להשי

 ורצה א
 כ� למה זה אנכיהרע עד ותאמר 
 'ותל� לדרוש את הו אזי עצתו "אש חילהתי

י חכמי�  י עקיבא כדרשת ר(לרבות תלמיד ב
שעל ידי התקשרות , אמתצדיקי ) :בפסחי
 כב

. בתשובה שלימה וביזכה לשלצדיק אמת 
)
  )קונטרס הלקוטי
  

  )ש
(' צצו הבני
 בקרבה וגווויתר
כשהיתה , רבותינו דרשוהו לשו� ריצה, י"וברש

יעקב ר  , עוברת על פתחי תורה של ש� ועבר
, ומפרכס לצאת עוברת על פתח עבודת אלילי�

לצאת ת יש לומר , עשו מפרכס  בדר� צחו
לצאת לתו א דבשלמא יעקב פרכס  רה ולא יצ
ולכ� היה הוא , משו� שעשו היה הראשו� ללידה

מלצאת י , מעכבו  א לבת וע לא יצ אבל עשו מד
א , עבודה זרה הרי א� אחד לא הפריע בעדו אל

עשו ישב על הפסח ולא רצה לצאת כדי שיעקב 
י  לא יכול לצאת לבתי כנסיות ובתי מדרשיות כ
הרשע יכול ג� לוותר על בירה ואפילו כשרב 

ל הצדיק לקיי� וכוהעיקר שלא י, �חשקו לכ
ת ומעשי� טובי� דברי ישראל (. ולעשות מצו

  )ע "זי ק רבי יחזקאל מקוזמיר"בש
 זקינו הרה
  

� ושני לאמי
 ממעי� ' ויאמר ה לה שני גויי
 בבטנ
  )כג ,כה(' יפרדו וגו

פסקו מעל  שלא, י אלו אנטונינוס ורבי"וברש
ת החמה ולא  א חזרת לא בימו שולחנ� לא צנו� ול

אבל , ולכאורה מאי רבותא בזה. בימות הגשמי�
חריפות, הכוונה הוא וזה , שצריכי� ללמוד לידע 

� ואחר כ� צריכי�  מכונה בש� צנו� שהוא חרי
אבל היצר הרע יש , לחזור עליה� שלא ישכחו�

ר האד� מלימוד  כדי להסי לו תמיד אמתלאות 
שבימי הקי  ח� ביותר ואי , ורה הקדושההת

ובימות החור� הקור , אפשר ללמוד כ� בהתמדה
ד וזה , מעכב ב מללמו א היה זה עיכו אבל אצל� ל

שולח� של  שלא פסקה מעל שולחנ
שאמר 
� חריפי� העומדי�  לא צנו�תורה  ו דברי שלמד

א חזרתברומו של עול�  ד על  ול שחזרו תמי
 י הגשמי�משנת� לא בימות החמה ולא בימ

. היינו שהחו� והקור לא היה עיכוב אצל�

 סופר"
 שיק בש
 החת"דרשות מהר((   
  

  )כז ,כה(ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה 
ת את "וברש א , אביו בפיוי לצוד ולרמו ושואלו אב

�ירהיא� מעש ח ואת התב אביו , � את המל כסבור 
ו  י דהלא אי� אל � בע שהוא מדקדק במצוות ולהבי
, אלא דברי שטות ובורות ומה נתפעל יצחק מזה

ובג� לבאר אי� מרומז זא ונראה דמצינו . ת בכת
ר שלא יפינחס ב� יא' בחמורו של ר) :חולי� ז(

ת ובזה ב, אכלה שלא מ� המעושר א עשו לרמו
וצות לא שא� הוא ל וכבמדרגה זו שבהמותיו לא ר

ובא לשאול האי� אפשר , מ� התב� שש� לפניה�
, לעשר את התב� כדי שיאכלו וג� את המלח

ת והיו לו חיו, דאיתא שיש עו� שמאכלו מלח
ול לשאול כועליה� בא כבי, ועופות מ� הציד

ת הכתוב שאלה זו ועל זה כוו ד איש נ איש יודע צי
שהיה אד� בטל וצודה בקשתו חיות , השד

ת , י"ועופות כפרש וד ולרמו והוא עוד הל� בזה לצ
� את המבשאלתו האי� , את אביו לח ואת מעשרי

ות חיות ועופות שמחמירות מההתב� בשביל ב
� המעושר ת לאוכל שלא מ � ולא רוצו . לעצמ

  )ל"זצוק ח"השפ ר מצאנז"האדמו(

כי , לה ורב יעבוד צעיר' ונראה שלא הגידה לו רבקה מעול� הנבואה אשר אמר ד )'ז ד"כ(כתב 
' ועתה לא רצתה לאמר לו כ� הוגד לי מאת ד' והיא לא תצלח וכו' אי� היה יצחק עובר את פי ד

זה והיא ידעה כי בסיבת , כי באהבתו אותו לא יבר� יעקב ויניח הכל בידי שמי�, טר� לדתי
טע�  ה איתא בש� צדיקי�וכדר� ז, ק"עכלה' של� ונפש חפצה וכו יתבר� יעקב מפיו בלב

הרי , שא� היה מבר� את יעקב כי הוא הצדיק ועשו הוא הרשע, עשי עשושהסתירו מיצחק מ
א� , שבשעת הברכה לא היתה שמחת יצחק בשלימות בגמור כי לבו ידוה על עשו ועל  מעשיו

והחזיקו להול� בדרכי ישרי� הרי שברכתו היתה מתו� שמחה , עתה בחשבו שמבר� את עשו
שכל הברכות ומעשה  ע"זי י מווארקא"ק ר"ההרמביא בש�  ישמח ישראלק "ובספה, וטוב לבב

ה מבר� ליעקב "ממילא א� היה יצחק אע, והברכות היו עד סו� כל הדורות, אבות סימ� לבני�
ולזה היה סיבה , רק כשהיינו בבחינת יעקב, ראויי� הברכות אלינו' אז לא הי, בבחינת יעקב

ואי� ל� אד� בישראל הגרוע  ,ה החפ  בטובת בניו ורב חסד לבר� את יעקב בבחינת עשו"מהקב
  , ק"עכלה, מעשו
, ובבחינת עשו, ומתו� שמחה, כל ההסתרה היתה רק לצור� שיתבר� בברכות בהסתרה ז"ולפי

, ובו ברגע נתגלה ליצחק אמיתת פני עשו הרשע, א� ברגע שיעקב נתבר� בטל טע� ההסתרה
, ו היתה א� ורק ליעקבוכל אהבת, ולכ� מרגע זה ואיל� הפ� יצחק מידתו וסילק אהבתו מעשו

�כ עוד הוסי� לו ברכה על ברכתו "ולאחמ, ואמר מיד ג� ברו� יהיה שהסכי� על הברכות מרצו
וכל זה מאהבתו היחידה ' די יבר� אות� וית� ל� את ברכת אברה� וגו-ל ש- בעי� יפה וק

  )ע"תולדות תש( .והמיוחדת ליעקב

 

  
  )ל ,כו(ויעש לה
 משתה 

ר הרב "דהנה שמעתי מכבוד אדמו
שר כא )בעל האוהב ישראל(ממעזבוש 

האד� עושה איזה נשואי� לבניו מש� באה 
ומצאתי רמז לזה בזה הפרשה , לו פרנסה

דהיינו שעשה חתונה  ,ויעש לה
 משתה
ל  ויאכלו וישתו, לבניו באה לו פרנסה וכ
  )אור לשמי
( .טוב
  

ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר הנה 
אבי� מדבר אל עשו אחי�  שמעתי את

  )ו ,כז(לאמר 
הנה דיבור הוא לשו� קשה ואמירה היא 

יעקב , רכה ועשו היה ירא שלא יעשה 
� התחכ� , תחבולה וליטול הברכות על כ

יצחק ונת� עצה לעשו שידבר בלשו� רכה 
ויהיה סימ� ליצחק שעשו , כלשו� יעקב
דמסתמא יעקב ישנה וידבר , הוא המדבר

דמה יצחק שזה כעשו בלשו� קשות שי
אמנ� רבקה ידעה ברוח הקודש . עשו

לזה אמרה , מסימ� שמסר יצחק לעשו
רכה  �טע� , ליעקב לאמר שיאמר בלשו ו

הנה שמעתי את אבי� מדבר אל , הדבר
שפקד עליו שיאמר בלשו�  ,עשו לאמר

להל� פסוק כב (ויוב� בזה מה שנאמר . רכה
' ולא הכירו וגו' קול יעקב וגוהקול  )כג

וקשה כיו� שהכיר שהקול היה , ויברכהו
כ במה הכריע "א, מתנגד להיכר הידי�
ל אתי שפיר "ולפי הנ. שהוא עשו ויברכהו

הסימ� המובהק א� ידבר  'שהרי זה הי
וכאשר שמע הקול והוא , רכות שהוא עשו

כ נתאמת אצלו שזה הוא "קול יעקב א
ממש כהסימ�  הקול קול יעקבואמר , עשו
י שו� ספק עתה אי� ,הידי
 ידי עשווג�  , ל

  )  ע' הדעת( .ויברכהו
*  

שהרי מצינו , קשה לפירוש זה ולכאורה
בלשו� קשה ולא בלשו� רכה , שעשו דיבר 

א,כז(' וכפי שאמר יקו� אבי וגו ועלה  ,)ל
 ל"ש זצודהקברעיוני כמו שאמר זקיני 

י איתא ברש )בעל השפת אמת( י "כ
שהכיר הקול קול יעקב  )כא,בראשית כז(

הלא ג� , י� שגור בפיובמה שש� שמ
א� , ה ידע שיכירו על ידי זה"יעקב אבינו ע
)עיי� ברכות טז(כמו שמצינו  איני שומע  .

ה אחת' לכ� לבטל ש� שמי� אפי כ� , שע
א היה יכול לדבר בלי "יעקב אבינו ע ה ל

כ� עשו הרשע לא היה , הזכירו ש� שמי�
לדבר רק בלשו� קשה אגרא . (יכול לשנות 

, ד"יר אלתר הייצחק מארבי , הילולא דבי
  ).  האמרי אמתחת� 
  

ותקח רבקה את בגדי עשו בנה החמודות 
   )טו, כז( ותלבש את יעקב בנה
בגדי יש לבאר המקרא  ותקח רבקה את 
היינו מעטה השקר  עשו בנה החמודות

מרמה אר ומתפ, שמתעט� בו עשו בתו� 
וה� המה מכוני� , בו בהנהגה הפאליטיקית

 ,ותלבש את יעקב בנה, בגדי החמודות שלו
תתפתל להיות אחיו  � עקש  אמרה לו ע
. ברמאות לומר במרמה אנכי עשו בכור�

בש
 הגאו� רבי ' ה' מפענח נעלמי
 סי(
  )ל"שמעו� ז

  
 
  )כז ,כח(ויעקב איש ת
 יושב אהלי

כל אפיקורס ראשית הריסתו היתה 
נהגות שכ� רק על ידי הת, בהעדר קדושה

, בקדושה ולימוד התורה זוכי� לאמונה
שיעקב  ויעקב איש ת
ובזה יפורש הכתוב 

י היה , זכה לאמונה תמימה יושב יע� כ

ה הקדושה ובזה זכה ורועסק בת אהלי
ק "בצילא דמהימנותא בש
 הרה(. לאמונה

  )ע"מבארדיטשוב זי
 

  .ומדה טובה מרובה. ק תמיד יש חידושי�"חידוש כי בתוה
� א אוי הברכות ומברכ� ברו� וכל ברכות האבות הקדושי� בכללות ופרטות ירח� שיתקיימו כל ת"השי

רכות וישועות ונזכה ב' שנזכה שיבואו עכשיו כל הברכות דהאבות הק ירח�' ה ,זיסע אופ� אוי� אייביג
 ש וגמילות חסדי�"ו� שטייג� תורה ועבודה ירא ,ר"יהיה שמירה עליונה בגוצדקנו ותמיד  דערלעב� משיח

תורה וגדולה במקו� אחד ונזכה  ,בשמחה בואו לפניו ברננה' עבדו את ה ,ה וטוב לבב מרוב כלמתו� שמח
   .משיח צדקנו אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביגביאת ל
  
  

ת לנו שזכותו "ואכ� יעזור השיע "ק רבי צבי הירש משרת מרימנוב זי"ד קדישא של הה"זה עתה היה יוהנה 
 לא ביו� אחד נהפ� לצדיק אלא שימש את והנה זה הצדיק ,זכות כל הצדיקי אמת יגנו עלינו אוי� אייביגו

תפילת ש שני� רבות באמונה ואז קנה מדרגותיו הנוראי� והנפלאי� וכמו שידוע רבי מנדל מרימנוב ק"הה
 ע"זי בי רבי מנדל מרימנוברשהיה גבאי אצל הזמ� שכבר במספרי� ורבי הערש מרימנוב היתה אש להבה 

 וויחד ע� גדלותו היו ל ,שלו' כסדר בעבודת ה וגדל והל�' י עבודתו הק"גדולות ונצורות ע וכבר אז פעל
אבל אנשי� שלא הכירוהו ואת גדלותו לא יכלו לעמוד על סודו ועל , ענייני� מיוחדי� לפי ענינו וגדלותו

בלא  ורואי� אותו ולא יודעי� מי לפניה� לו שא� היו בפתע מגיעי� באקראיכא כוונת מעשיו ולכ� היו
היו שכל להבי� ו מה שה� רואי� משו� שאי� לה� א� לא מביני�, היו רואי� זאת לעמוד על סודו אז אמנ�

' כאילו עושה יותר מדאי חלילה וכמו שלמשל מצד שהיה משרתו של רבו הק חושבי� שזה יתר על המידה
לכ� תו� כדי ' ומדליקו אבל כיו� שאצלו ג� זה היה עבודת ה הוא היה מעמיד את התנור ע"ימרימנוב ז

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
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        '  '  '  '  '  '  '  '  אאאאאאאא' ' ' ' ' ' ' ' מעממעממעממעממעממעממעממעמהמש" המש" המש" המש" המש" המש" המש" המש"         --------דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה

ז של נשות עשו שהיו מורת רוח ליצחק ורבקה זה אי� "הע שראה' אפי לפני כ� אבל ,ו ואת דורותיובירכו מדעת
ול� בדר� גבוהה וא השה בתחילה הסתכל עשו אבל על, יכולי� לומר שזה על עשו רק נשותיו ה� היו מורת רוח

ו הבי� שאינו ראוי כלל ונשגבה בדר� נסתרה א� כשראה בעני� הברכות הקדושות משמי� שסיבבו ליעקב ולא לעש
  .יענע סחורה שהוא א והחל להרהר היטב מצבו של עשו ואז גילה את הביטערע עשו, לברכה
ל גודל רשעותו ששלחו אביו "על זה מובא מאמר חז' אבל אפי, בכיבוד אב שלו עשו הרשעשכל מעלתו של  וידוע

ואת זה רצה להאכיל את יצחק  ל"כלב רחעשו שהחיות לא יהיו לידו ואז תפס  להביא ציד מ� השדה ומ� השמי�
או� ער האט , כ� נראה היה כיבוד אב שלו כמו כלב ז"במעלה יחידה שלו של כיבוד אב עכ' ל שהרי שאפי"אביו ר

 יקו
 אבי כשהביא לאביו הרי אמר' אפי בכללו. סו� גנב לתליה ,אבער גוט געשפילט א� בסו� תפסו אותו וכוונותיו
  .להחביאו' ז היה משורש ברע ולא יכול אפי"שפילער עכ' וכמה שהי ,ה ועזותא יענע כיבוד אב בחוצפ

 ה לפעול כל זאת והרי מעיקרא היה ראוי"הוצר� יעקב אע למהיש לעצור ולהתבונ� ולהבי� ס ו"פשעא' אי בתורה
ת באופ� "ולמה סיבב השי הברכות ולמה בא כל זה באופ� כזה במרמה והרי הוא היה מידת אמת אבינו להגיע ליעקב

ות רכות היו צריכק שחייב יעקב לעשות כ� כי הב"מובא שלרבקה זה נתגלה ברוה ואמנ� ,וכא� זה נראה להיפ� ,זה
אי� הברכה שורה אלא בדבר  :)תענית ח(' דאיכלל גדול פ שיש "ויל, דייקא ולכ� באופ� זה לחול ליעקב ודורותיו

, לכ� היה חייב ליל� באופ� כזה ,מצד הקדושה אילו היה הול� כראוי לקטרגהסמוי מ� העי� וכדי שהלינקער לא יוכל 
  . ר לא יוכל לשי� עינו עליו וכ� יוכל יעקב לקבל הברכות בשלימות ללא הפרעה מצד השט�"כדי שהיצה

 לכ� בגלל שהלינקער, י קשיי� ולא בקל"עני� יש לתר  בפשטות שהעול� נוהג לומר שדבר טוב מגיע בקושי וע ועוד
� לכ� היה הקדמה שיגיע לו בקושי וזה היה הסימ� הגדול ,ואלו הברכות הוא דבר טוב מנוחה מתנפל על זה ואינו נות

וזה סימ� או� א  בקושי דבר טוב ביותר בגלל ומאחר שהלינקער מפריע ואי� נות� ממילא זה מגיע שאלו הברכות ה�
 ,ירושלמיב' לפו� צערא אגרא וכ� אי) יט, אבות ה(' יכדא, לו ולדורותיו ר"טובה גדולה בגו גוטע זא� שמונח פה

סימ� היינו  אגראא� זה דבר שהוא קשה ומלא צער אזי היינו  לפו
 צערא ל"פ המאמר חז"ל יל"י דר� הנ"ז עפ"ולפי
  .שמונח בו שכר גדול וטוב במיוחד

כבר הוציאו את כל ' האבות הק כי, ירח� שלכל אחד מישראל יהיה הכל בקל ומתו� שמחה ונחת והרחבה ת"השי
ועכשיו צרי� להיות רק זיס וגרינג  ',ה וכו"שעברו עליה� כיעקב אע באלו ההקדמות וסבלו עבור וכנגד כול� ישראל

  .מתו� שמחה ונחת והרחבה
שלכ� כתוב  פ"ויל, א� ישא יעקב אות� חלילה  צתי בחיי מפני בנות חתקותאמר רבקה אל יצחק ' הפרשה כ ובהמש�

יעקב אבינו הוא קודש וכ� , הוא מרמז על קדושה' וקדושה 'קת "הוא ר' משו� שק קטנה ' ת קקצתי או של' ק
  .חלילה קדשי� דהיינו לרמז שא� לוקח יעקב אבינו מבנות חת פו� די ביליגע סחורה אזי זה יפגו� ויפריע לקדושתו

מה לקח  נ את"קשה ממ 'ויקח את מחלת ופע� אחת כתיב את בשמת ולכאו יבכתכשלקח עשיו אשה ' הפובהמש� 
 נעצור ונשאל הרי אלואבל , שבא הש� מחלת ללמד שהנושא אשה נמחלי� עוונותיו י"את בשמת או מחלת ופירש

כ אי� זה הול� יחדיו מרשעת ע� "א, ביטערע סחורה כ על נשיו הוסי� רשעה על רשעותו"היו נשי� רשעיות כמש
ה גויה שהיתה בת ישמעאל אבל שניה� 'לת עוונות או ערבקמחי –' מחלת'צרי� להיות או ' מחילת עוונות ולכאו
בת ישמעאל כזה חידוש של מחילת ה נכנס ללמוד דבר זה דווקא כא� אצל ועוד יש להבי� מ, יחד אי� משתלבי�

 לי� לפרש כ� שקוד� כל זה טעות שיכולי� ללמוד זה מצדיקי� שבפרשה שהרי ה�ס ויכו"ובתורה פשעא, עוונות
אבינו ובנו יעקב לא היה  ו כי ביצחק"על שו� חטא עבירה או עוו� ח ולא היו צריכי� למחול לה� היו חשובי� מאוד

שעשו שכיבד כאילו את יצחק אביו לקח ' שאפי ,ל"לבת ישמעאל רח ולכ� ראוי להתאי�, צרי� כא� שו� מחילה
 עוו� שצרי� מחילה שאדרבאז היה מצויי� ממנו בכבוד אב לאי� ערו� שאי� לו "עכ, ה הברכות באופ� זה"יעקב אע

ועוד טע� שילפינ� מבת , יעקב אבינו קיי� מצות כיבוד אב וא� בשלימות ודיבר והתנהג אליה� ברחמי� ובתחנוני�
יו�  ז"עכ, כ"כמש היתה רשעהל "שרח' עולדיגע חידוש שאפיג א יותר רוצה לחדש ישמעאל ולא מצדיקי� כי
כ זכתה למחילת עוונות ואי� "ג 'בשמת'אותה סחורה כ' חילה שאפיכ לסליחה ומ"א גדול כהחופה והשבע ברכות הו

ומעתה  ,שעוונות� ושפלות� ידועי�' אפי ז זכתה למחילת עוונות"עכ' אפי, צרי� להארי� באלו הרשעי� די ערגסטע
מ שאני צדיק "האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע ):פסחי
 ח .סג קידושי�(' ז יכולי� לפרש מה דאיתא בגמ"לפי
ז מקודשת כי "ל אתא שפיר שהרי"ולהנ, ז מקודשת שמא הרהר תשובה בליבו בדעתו"הוא רשע גמור הרי' מור אפיג
אבל , זוכי� לסליחה ומחילה י נישואי� מחילת עוונות ויכול להיות צדיק גמור אלא שנצר� הרהור תשובה ובכ�"ע

  .י� אלעס גוטס פאר אלע איד�שלעכטס אוי� אלע שלעכטע גוי, עשו בלייבט א עשו ובשמת נשארת בשמת
כ כא� וישלח יצחק את יעקב ויל� פדנה אר� אל לב� ב� בתואל הארמי אחי "יש להתעכב מעט ולהתבונ� במשעוד 

ס לכ� הג� שאי� לנו שו� "פשעא' ק אי"ובתוה, י א� יעקב ועשו איני יודע מה מלמדנו"רבקה א� יעקב ועשיו ופירש
ל שבא לרמז אגב אורחא עוד דבר מ� הצד שאי� הוא "ז י"מה מלמדנו עככ איני יודע "ובמש' י הק"השגה ברש

שרבקה היא א� יעקב ועשיו הרי היתה צדקת גמורה ואי� יצא ממנה עשיו לזה הקדי� הפסוק שהיה לב� ב� בתואל 
�הנושא אשה  .)בבא בתרא קי( פ אחות נחשו�"עה' ואי, הארמי אחי רבקה ולכ� יצא ממנה עשיו כי אחיה היה לב

ל רוב בני� דומי� לאחי הא� לכ� משמיע משו� שלב� אחי רבקה לכ� היא א� יעקב "י אמז"ה עפצרי� לבדוק באחי
כ נייע "ז כ"ל שכבר יודעי� זה מאחות נחשו� ב� עמינדב וכא� זה מיותר ואי"איני יודע ס' י שכ"וג� א� עשיו ורש

  ע לרגל יומא דהילולא"ק רבי צבי הירש משרת מרימנוב זי'"על הרה

 'ד' המש� בעמ
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  ע"וב זימרימנ משרת הכה� ק רבי צבי הירש"הרה
  ]'חלק ג[ )ז"רת( חשו� 'ל ולאיומא דהיל

  כך נתגלה רבינו
האלה טרם נתפרסם שמו על פני תבל ואך הקרובים בימים 

ונפלאותיו אשר עשה , מסביב המה ידעו תום דרכיו וצדקתו
והם היו עניים שלא יכלו . ויבואו כפעם בפעם לחסות בצל כנפיו

ו לנסוע אל העיירות ובכך נאלץ להכין פעמי, לספק כל צרכיו
ואשר יכירוהו ויאהבוהו , במקומות אשר שמעו מגיע, הקרובות

מ "ק מוהררמ"עוד מאז עמד על המשמר בבית מורו הרה

ויקח את נערו משרתו עמו ויבואו , וישכור לו עגלה, מרימנוב
והיה שם אז איש נכבד וחשוב אשר חלה מחלה , עיר סאניק

כי חוליו החמיר מאוד עד  ויהי, ל"אנושה בחולי הלב והראיה ר
ה "ק מוהרצ"ר נשמע בעיר כי הרהוכאש, כי הרופאים אמרו נואש

ליו כי יואיל כל בני ביתו של החולה ויעתירו א ובא, מנוב באמרי

ללכת אתם ולבקר את החולה ולעורר עליו רחמים אולי יתעשת 
ויאמר להם . בזכות תפלתו ויט עליו חסד להקימו ולהחיותו' ה

ב זהובים אדומים אז אמלא "אם תתנו לי י: הירשרבינו צבי 
ויבטיחוהו כי יתנו לו כאשר ישית , משאלותיכם ואלך עמכם

ויבא עמהם לבקר את החולה ויחל לדבר עמו וישאלהו , עליהם

אבל לא ענה לו החולה כי כוח הדיבור , האם מכירים אתם אותי
 ,הסירו כל האנשים מזה, ויצא רבינו וציוה. כבר נשלל ממנו

, ויצאו כולם והוא לבדו עם משרתו הנער נשארו עם החולה
ויסגור את הדלת ויקח מקטרתו ויצית בה אש וישב על הכסא 

טה ומקטרתו בפיו כשענן העשן עולה כעשן הכבשן יאצל המ

ובעיניים עצומות ומחשבות קדושות בדביקות ושוב מילא את 
בתוך כך בא , מקטרתו בענני עשן עד שנתמלא כל הבית עשן

הרופא לבקר את החולה וכראותו את העשן היוצא מארובה 
, את הדלת על המשקוף בחבטה עזה וילך בחרי אףהכה , שבחדר

להוי ידוע לכם כי חולה החולה , ויאמר רצחתם את האיש החולה
רבינו כאשר כלה את . במחלות אלו העשן סם הממית הוא

עמד מעל כסאו ויפתח את החלון והניף בסודרו להדוף , עבודתו
ויעמוד , וויוציא את העשן חוצה והחלון סגר אחרי, את העשן

ולפתע החולה , אצל החולה וישאלהו שנית המכירים אתם אותי
כי (ל "מ זצ"ר מוהררמ"שלום עליכם משרת אדומו: ענה לו בלחש

ויפתח רבי הערש את  )כן נקרא טעם נודע ביהודא לרבי מפורסם

ונטל רשות , בהרף עין' ב וראו ישועת ה"הדלת ויבואו כל ב
יתו של החולה נתנו לרבינו בני ב, מהחולה וברכו ברכת פרידה

אדומים ויבטיחוהו כי בשובו ' משקלה ד )נוביל(מיד מטבע זהב 
מדרכו לחזור לביתו ימלאו לו שמונה אדומים ולא ישנו את 

ויסר מיד , הבטחתם ויפרד מהם ויסע לדרכו ויבוא עיר לינסק

. לבית החולה וימצאהו מתהלך על משענתו על פני החדר
ויושט לו , ק רבינו צהלו פניו"פני כ וכראות הנגיד החולה את

ויושיבהו על כסאו וצוה " שלום עליכם רבי ומורי"ימינו ויאמר 
ויערכו לפניו שלחן כדת , להביא לפניו מיני מטעמים ומגדנות

וישלמו לו השמונה זהובים , ערוך יין הרקח ותפנוקי מעדנים

ויבאו אנשים , ויחכו כולם לקראת שובו לביתו, בכבוד גדול
אחר הדברים . שים לקבל את ברכתו ויסע לביתו בכבוד גדולונ

ההכרח האיץ בו , האלה כאשר נח מעט וינפש מטלטול הדרך
וילחץ לכתת רגלו הלאה ולהביא לחמו ממרחק וישים לדרך 

כי שמה , אל העיירות אשר בקצה הגבול, פעמיו למדינת הגר
ישבו אנשים ממיודעיו מאז עמד לשרת  בקודש לפני רבו 

ויהי כבואו , דרכו' ותקותו נשקפה כי יצליח ה, ע"מ זי"ררממוה
א לפניו בעל וויב, אל המלון בכפר אחד סביב עיר סטראפקוב

המלון בטענה כי בחדר אחד מחדרי ביתו הזה אשר שמה בית 
קול רעש גדול נשמע מדי לילה ובני , מפקד לכל כלי תשמישו
מסביב ולא וחיל ורעדה יאחזון ומגור , הבית מפחדים מאוד מזה

לך לאותו : לו רבי צבי הירש ויאמר. יוכלו לבוא שמה לצרכיהם
צבי הירש בן :  "ועמוד על הסף ואמור בקול את תיבות אלוחדר 

ותשכון בבית שכן רע הלזה , שפרינצא צוה עליך שתסיר מזה
ובעל המלון , ויהי בבקר ויסע רבינו לדרכו הלאה, "פלוני אלמוני

ועד מהרה , ויגד את הדברים האלה ,עשה כאשר צוה לו רבינו

נפלה צווחה בבית שכנו כי הרוח אשר היה 
כששמע , בבית היהודי עתה החליף את מגורו

שכינו שכך צוה לו רבינו בא בכעס גדול 
כי כשפו , ויאמר להכות את בעל המלון נפש

ויירא בעל המלון מאד , וישלח את הרוח אליו
ויפול , וירדוף אחרי רבינו, וירכב על סוס קל

לפניו ויתחנן לו להעביר את הרוח הרעה גם 
כי לולא זאת לא יכול לבוא , מבית שכנו

ויענהו רבינו לא תירא . לביתו כי בנפשו הוא

צבי , ולא תחת לך אל ביתו שמה ואמור לו
צא צוה עליך שתעקור את הירש בן שפרינ

שליד ביתך ולא תשכיר להם  התיפלהבית 
עבור איזה וב, המקום וכן עשה בעל המלון

שעות נשמע קול דופק בבית תיפלתם מצלצל 

ויתאספו המון גדול ונכנסו , בצלצלי שמע
פנימה ולא ראו מאומה רק הפעמונים 

ובלילה מילאו את כל , מקשקשים בעצמם
ובבוקר פינו את הבית , הבית גלי אבנים

הטמא ובלילה סתמוה בעפר ואבנים והחרימו 

או שמה מקום  ובכל –. את המקום לבלתי יבו
אשר נסע אז רבינו הראה גדולות ונפלאות 

ובכלל כל הגה שיצא מפה , עד אין מספר
ויגדל שמו לברכה , קדשו לא שבה ריקם
וכאשר שב לביתו . ולתהלה בקרב הארץ

, וינהו אחרו כל בית ישראל מכל העברים

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ר"ת(ת מי� חיי� "שו –אוסטראה ר דוב בעריש מ"הכה� ראפפורט ברבי חיי�  –
  )ג"תרכ(ר יעקב שלו� "ד דברעצי� ופעסט ב"רבי זוסמא� סופר אב

  )ב"תרל(ר יחיאל מיכל מזוועהיל "רבי יצחק שלמה מזעליחוב ב
  )ג"תרל( מעיני מי� –ד טוקאי "אבר יעקב "רבי שמעו� יהודה ב

  )א"תרע(מ הראשו� מזוועהיל "רבי אברה� דוד ממירופיל חת� ר
  )ה"תרע(ר יחיאל מיכל מגלינא "רבי מאיר מזבירוב ב

  )מ"תשד( ר יעקב שמשו�"רבי אברה� אביש מטשחויב ב
    )ז"תר( בארת המי� – הכה� מרימנוב לייב ר יהודה"רבי צבי הירש ב –

  )ו"תקט(ר דוד "ד ב"רבי צבי הירש הלוי משדה לב� הי
  )ג"תקס(י "נכד הפנ - ר אריה לייב"ד הנובר ב"רבי ישכר דוב ברנשטיי� אב
  )ו"תרל(תרומת זהב  -ר צבי הירש"  ווארשא ב"רבי בונ� זאב מאנדלזו� מו

  )ב"תש(ר אליעזר צבי "רבי אברה� מרדכי סאפרי� מקאמארנא ב
  )ז"תק( ר אהר�"רעכני  ב ד"רבי שבתי פרוסטי  אב

  )ט"שנ( ובנו רבי ישראל )ט"שי(ר יוס� "� ברבי שלו� שכנא מלובלי –
  )ה"ת(מ בלבוב "רבי דוד אשכנזי דיי� ור, ר חיי�"פרדי ברבי יצחק אלפנדרי הזק� הס

  )ב"ר(' שער כבוד ה' ד אלנקאווה ב"ר ישראל הי"רבי אפרי� ב
  )ד"תס(ס "מסורת הש' ב ירשה ר צבי"רבי יוס� שמואל ב
  )ב"תע(ת "מלאכת מחשבת עה - ר גרשו�"רבי משה חפ  ב

  )ז"תק(ד אעכני  "ר יצחק אב"ד פרוסטי  ב"רבי אהר� ממעזריטש אב

  )ז"תקי( )ב כסלו"א י"י(פחד יצחק  - 'ד פיראה איטלי"ר שמואל לאמפרונט אב"רבי יצחק ב
  )ג"תקצ( עמק השידי� -ד וואלטשיסק"רבי משה הלוי הורוי  אב
  )ג"תרנ(כלילת יופי מקראקא ' רבי חיי� נת� דמביצר ב

  )ה"תרס(ויקח משה ' ר יוס� אלטר מראדובי  ב"רבי משה הגר ב
  )ד"תרי(ר עקיבא "רבי אברה� אייגר מפוז� ב

  )ו"תקל(א "זיע' ט הק"רבי שמריה וורחובקר תלמיד מר� הבעש –
  )ו"תקפ(פרויקירכע�  ד"רבי יהושע הורוי  אב )ג"ת(ה� ר אבר"ד לבוב ב"רבי מאיר הלוי ראב

  )ח"תרי(ר ישכר בער "רבי ישראל יצחק מראדושי  ב
 )ש"ת(חזו� נחו�  –ר יעקב מהרימלוב "רבי נחו� מדומברובה ב. כנפי שחר –ר נח חיי� "רבי שלו� דוב מלעכוויטש ב

  )ש"ת(ר יעקב "חזו� נחו� ב' ש רבי נחו� מדומבראווה ב"נעקה
  )�"תש(דעת סופר מפרשבורג ' ר שמחה בונ� ב"עקיבא ברבי 

  )ג"תשכ(לייקווד -ר שניאור זלמ� קוטלר מקלצק"רבי אהר� ב
  )ה"תשנ(אלעסק - ר צבי הירש אשכנזי מסטניסלב"רבי משול� יששכר דב ב –

  )ר"ת( ר משול� פייבוש מזברז"רבי שמעו� מאוזיר� ב )ג"ת(� "אבי הש - ר משה כ "רבי מאיר ב
  )ז"תרמ(ר יצחק מסקוירא "העשיל ב רבי אברה� יהושע

  )ג"תרנ( זכרו� אפרי� –ר זוסמא� "ד שארוואר ב"רבי אפרי� מרדכי פישל סופר אב
 ת אדרת אליהו"שו –ד סאלוניקא "רבי אליהו קובי אב )ח"תרל(ר ישראל יצחק מוורקא "רבי יעקב דוד מאמשינוב ב –
  )י"תר( ד שטאמפע�"רבי משה מרדכי בנעט אב )ו"תקס( ר שאול מרגליות מלובלי�"הירש ב רבי צבי )ט"תמ(
  )ב"שצ' ה(' א הק"המהרש' ר יהודה הלוי ב"רבינו שמואל אליעזר ב –

  )ז"תרט(ל "חידושי הרד' ר יהודה לוריא מביחוב ב"רבי דוד ב
  )ו"תרמ(ר נת� נטע "יעקב יהודה מנדרזי� ברבי  )ד"תרל(חת אשר מנ' ר שמואל ב"רבי אשר אנשל ב

רב שלו�  - ד סערעדנע"רבי שלו� אדלער אב )ט"תרנ(הקדש מעט ועוד  -ד בראדשי�"רבי שרגא פייביל הלוי אב
  )ט"תרנ(דרכי הוראה ' ר מרדכי אליישבערג ב"רבי יהונת� ב )ס"תר(

  )ש"ת(ברכת שמואל ' ר שמואל דוד ב"ב בער ליבבי  מקאמני  רבי ברו� דב
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ממקומות הקרובים והרחוקים ומאז לא נלחץ 
ע  להיות נודד ללחם כי כסף תועפות הגי

בידיו הצליח ' יו מכל סביבו וחפץ האל
ויושעו על פיו כל חוסי בו ויתנחל על כסאו 
אשר נכונה לפניו מאז וזכה לשם טוב וכל 

צבי ' בית ישראל קראו אותו בשם הרבי ר
שמו עטרת מלכם בראשו בעיר רומנוב מקום 

ע מרימנוב "מ זי"משכן רבו הקדוש מוהררמ
 .  ושמעו יצא עד אפסי ארץ

  י"כוונות האר

ק רבי "מסופר על רבינו כי תלמידי הרה
היו משתאים , מנדל מרימנוב היותר מכובדים

ל  ומשתוממים ונתפעלו מאד מתפילתו ש
ה שהיה מתפלל בחום ובהתלהבות "הרצ

פעם אחת התאונן רבינו הערש , שאין כמוהו

כי בעת תפלתו נראים לו אותיות , לפני רבו
מה , אמר לו רבו בהשתוממות, אש ושמות

אני  -, י"הלא המה כוונות האר, רוצה אתה
להתפלל רק בפירוש המלות , השיב, רוצה

אמר לו רבו אבל זאת היא , כן –. הפשוט

הדרגה היותר גבוהה ואפשר רק לאחד או 
 'ד' המש� בעמ  )א מרקוס"ר -חסידות(. לשנים בדור

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

 

ם   המפתח מהשמי
ין היה דרכו להכ, ע"רבנו צבי הכהן בהיותו עוד משרת אצל רבי מנדל מרימנוב זי

מוכן מיד כאשר יגמור רבו ' מ שיהי"ע', קודם התפילה מרקחת פירות לרבו הק
, הקדוש את תפלתו ויטעום מיד מחמת חולשות הלב שסבל רבי מנדל מרימנוב

להתפלל והוא בחפצו להכין את , פעם אחת כאשר כבר בא רבו לבית המדרש

ויחפש , ידוהמרקחת והנה המפתח של התיבה שבה היו נתונים המאכלים איננו ב
וגמר בלבו , בחורים ובסדקין ולא מצא ובתוך כך כבר הגיעו הציבור לפסוקי דזמרה
ויהי כאשר , כי יכנס להתפלל כי מה יעשה עוד ולא עשה ולמה יפסיד זמן תפילה

ו  התלהב בתפלתו כדרכו בקודש שאז כידוע היה מופשט מגשמיות ומחשבותיו הי
למות העליונים בא אליו הגבאי כי , בר גמרו את התפילהובין כך כ, משוטטות בעו

ק המרקחת כדי להשיב נפשו והוא "יתן המפתח מן התיבה כי נחוץ להושיט להרה
ברוב דבקותו שכח מכל העבר עליו קודם התפילה כי נאבד ממנו המפתח והעלה 

ה ידו לכיסו והוציא את המפתח "והנה לתדהמת הגבאי הכניס רצ, חרס בחיפושיו
אחרי כלותו את תפלתו נזכר שהלא חיפש את המפתח קודם  ,ומסרו ליד הגבאי

כ נודע "ואח, התפלה גם בכיסו ולא מצאו ונבהל מאד מפני הנס ופלא שנעשה לו
וכי מפתח זה ששלף מכיסו הוא הגיע לשם בדרך נס , שהיה המפתח ביד אחר

 )ספר אם לבינה דף כט( .מהשמים
  ענוותנותו העצומה

הירש וכל דבר ' ע הראה התרחקות להרבי ר"פשיץ זינ מרו"ק ר"כי הרה, עוד מסופר
נ שיתן "יקוב לאביו מוהר'אליעזר מדז' ק ר"א הזכיר בנו הרה"פ, היה הוא האחרון

דע שכל גדולתו הוא מענוותנותו , וענה לו אביו, הירש' יין מקודם להרבי ר

ואני יודע שהוא , ובאם אחלק לו כבוד אזי יחריב את העולם, העצומה והנוראה
עברו ימים ושנים וכבר נתפרסם הרבי . דול ממני ויגיע עוד זמן שתעמוד על פתחוג
אמרו , יקוב נסע אליו רומנובה וכשרצה ליכנס אליו'אליעזר מדז' והרבי ר, הירש' ר

אזי המתין זמן מה עד שיעור משנתו , א ליכנס מפני שרבנו ישן"לו הגבאים שא
ואמר שרצונו לקיים דיבורו של אביו , ורצו ליתן לו כסא שישב ולא יעמוד ולא רצה

נ ואמר כי הוא מיוחס לזקנו "כי פעם אחת בכה הרר, עוד יסופר שם. לעמוד דוקא
צבי זה יש ' והרבי ר, ע ויש לו אתרוג הדר ואינו עושה כלום"הגאון מראטנבורג זי

 .לו אתרוג השוה הרבה ומבריק בכל העולמות
ל   אוהב ישרא

ושה ובטהרה וכל מעשהו באמונה בבית רבו עשרה שנה עבד עבודתו בקד שתים

ז וראה רעה גם חורבן בית "ויהי בשנת תקפ, ק רבי נפתלי בראפשיץ"השני הרה
' וישב לביתו לק, נפלה עטרת ראשו רבו רכב ישראל ופרשיו עלה השמימה, שני

אנשי עיר רימנוב לא . באין גברא רבא דקמסהיד עליה, רומנוב באפס עצור ועזוב
עליהם ולהנחילו כסא כבוד מפאת התרחקו מהם שתים עשרה שנה  חשבו להמליכו

נ מרופשיץ ועוד והוא העיקר כי אחרי "ק מוהרר"משך שבתו כפוף לפני הרה
ו "הסתלקות רבם הקדוש והנורא רבי מנדל מרימנוב זי ע נשארו שמה מתלמידי

ירמיה ' והשני ר היה רבי עקיבא' הא, שלשה אנשים גדולים חקרי לב בעלי צורה
וחשבו אנשי הקהילה כי לאחד מאלה , ה"יעקב זכר כולם לברכה לחה' והשלישי ר

כ רחוק היה מכליותיהם ולא העלו על דל "וע, הוכן כסאו למלאות מקום רב
שהם בעצמם ראו ' אפי. ע ימלא מקום רבו"ק רבי צבי משרת זי"מחשבתם כי הרה

וירוממהו לשבת  מו ועל נחלתומ מרימנוב רוממהו ויפקדהו על ע"ר 'כי רבם הק

את ' לאט לאט רבים ראו כי נתן ה, למלאת מקומו הקדוש והיה הכהן על כסאו
וכאשר ישראל , רוחו עליו ותנח עליו רוח עצה רוח דעת להשיב כדת לכל שואל

או עין בעין כי כל כה ר, כי ככל אשר יאמר כן יקום וישאל איש באורים וידע
ב , גדלו והצליחועשו כדבריו הנועצים עמו ש המה ראו כן תמהו והחלו להתקר

ויצא שמו במקומות הקרובים כי פועל ישועות בקרב , מסביב' אצלו כל יראי ה

בת ישראל עד , וראשית דרכו תמיד היה לברך את ישראל באהבה. הארץ מתוך אה
 .  אין קץ

  ק"שב' דגים מהשמים לכ
ודרש ממנו , ק ווישניצא"אבד ביקר רבינו ושהה בצל קורת הגאון הצדיק  א"פ

נשא בפסוק כה תברכו את בני ישראל ' ל בפ"י ז"ל שיאמר לו כונת רש"הגאון הנ

ה "ק מוהרצ"ולא אחר הרה. י אמור כמו זכור ושמור"רש' וכ', אמור להם כו
אצל רבו הקדוש  מעשה שהיהי "י הללו עפ"למלאות משאלתו והמתיק לו דברי רש

ק וכבר נטו צללי ערב אמר לו "א היה דגים על ששל, ה"מ זללה"והנורא מוהרמ
ויאמר , רבו שיעמיד המחבת על האש וישים בתוכה בצלים חתוכים ומים לבשלם

והנה בתוך כך בא הביתה איש אחד . ויעש כן ,"לכבוד שבת קודש"בכל פעם 
והביא , ק"ק ולקבל פני כ"ממרחק ואמר כי מטרת ביאתו לשבות שבתו אצל הרה

ם "העמו דורון להר ק דגים לכבוד שבת קודש ויקבלם בספר פנים יפות ממנו ויתקנ
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ואלה תולדות יצחק ב� אברה
 אברה
  )יט, כט(הוליד את יצחק 

ק מר� "כ. כפל הלשו� ידועדקדוק 
ד "ל ביאר העני� ע"זצוקר "אאמו

י כשנפרד "המסופר כי בשנת תר
א "עק מר� רבי משה מלעלוב זי"הרה

, ע"ק רבי שלו� מבעלזא זי"מהרה
�ול ראש חודש אל, ביוצאו את פולי

תורה  ק מבעלזא"ואמר לו הרה', הי
עליכ� ' יוס� ה) יד, תהלי
 קטו(פ "עה

דיש להבי� מהו ', עליכ� ועל בניכ� וגו
אלא העני� הוא , כפילות הלשו� עליכ�

דעיקר הסיבה לבני� טובי� עוסקי� 
י "בתורה ובמצוות לשמה היא ע

והוא ' א� האב ירא ה, הקדושה
אזי , ממשי� נשמה קדושה לצאצאיו

והכל , עדי� ג� הבני� בעקבותיוצו
וא� אז לא עלה , תלוי בו בפעולתו

�לכשיתק� , עדיי� יש תקוה, כהוג
מעשיו בתשובה ומעשי� טובי� 

ממילא יחול שפע , בקדושה ובטהרה
שזהו כח התשובה , קודש ג� על הולד

וזהו . לפעול למוטב ג� אחרי הפעולה
כשיתוס�  - עליכ
' יוס. הפירוש 

או , י התשובה"ינו עהי, עליכ� אלקות
אלא ג�  עליכ
אז יומש� הדבר לא רק 


 כ מדברי"ע, שנולדו מכבר, ועל בניכ
  .ע"מבעלזא זי שלו� 'ק ר"הרה
ל "ר זצוק"ק מר� אאמו"ביאר כובזה 

ואלה תולדות יצחק כפל הלשו� בפסוק 

, שא� לאחר שנולד יצחק, ב� אברה
, אברה
 הוליד את יצחקבכל זאת 

' דיש ב, ל"א וכנשהכניס בו מכוחו הו
יש לו , שא� באחד נפל, תולדות לאד�

תקומה לקדש את בניו באמצעות 
 .כ"ע, תיקו� מעשיו

, לכאורה טעו� ביאור' דבריו הק והנה
לומר על אברה� אבינו דהאי� אפשר 
ראשו� האבות  ,עליו השלו�

צרי� לקדש את יצחק ' שהי, הקדושי�
ה שנית על ידי תיקו� מעשיו "אבינו ע
כי לא עלה לו הדבר דיו  ,בתשובה
  . מקוד�
י הידוע דהתורה "העני� הוא עפ אלא

ומדבר , הקדושה היא נצחית ולעול�
ומכוו� לכל איש ישראל בכל אד� 

�פ הידוע כי כל "והכוונה ע, ובכל זמ
לעזור ' מעשי האבות הקדושי� הי

, ולסייע לכל הדורות הבאי� אחריה�
להקל מה� ולהיות סעד לכל הבא 

אלהי אבי  )ד, שמות יח( ש"וכמ, לטהר
 )ב-א, ישעיהו נא(ש "וכמ, בעזרי

הביטו אל ' הביטו אל צור חצבת� וגו
כי , ל"ולכ� יוב� הנ. אברה� אביכ�

הדברי� יוסבו על כל איש ישראל בכל 
לו ' שיהי, הזמני� ובכל המצבי�

  חינו" הבני�חינו" הבני�

 הדרכות הנהגות, אמרות צדיקי

  )גי( בעני� חינו� הבני
 בדותועו

והיה הדבר , ויתנם אל המחבת אשר הכין
ק "וביום השבת אמר הרה, לפלא בעיני כל

דעו כי עם קדושת : מ מרימנוב"מוהררמ
ש  שבת יורדים כל מיני השפעות טובות והאי

עליו להביא , אשר ירצה לקבל שפע העליון
וזהו שרמזו , זמנה בפההרצון אל הדיבור ול

היינו , ל זכור ושמור בדבור אחד נאמרו"רז
כ אין להתפלא על "וע, שתלויין בדיבור

ת "שהיה לבי סמוך ובטוח שיזמין לי השי

  . כ"ע, ק"דגים לכבוד ש
בת "כונת רש וזהו י שהיה קשה לו מה זה תי

אמור היה די באמרו כה תברכו את בני 
כמו על זה מתרץ אמור ' ישראל יברכך כו

זכור ושמור רצונו לומר כמו שבשבת אף 

מ מוכרחין להביא הרצון "שיורדת השפעה מ
פה את אשר אל הדיבור והכינו והזמינו ב

 , יביאו
הנים גם כי הבורא יתברך כן בברכת כ כמו

הבטיחם ואני אברכם אבל על הכהן לאמור 
כשמוע הגאון מווישניצא אלו ', להם כו

ר לו עתה הדברים עמד ונשקו על ראשו ואמ
נגלה לי כוונת תרגום אונקלוס שתרגם 

כד תימרון להון היינו שאך בזה " אמור להם"
 .הדבר תלוי

ה "מסופר שפעם אחת כאשר היה מוהרצ עוד

כאשר ישבו בסעודת שבת , ל בשבת"אצל הנ
ואחרי גמרו אמר לו , כיבדו לומר תורה

איש ", הגאון כעין שאמרה הצרפתית לאליהו
אני  ,"כיר את עוניהאלקים באת אלי להז

, הרגלתי את עצמי לאמר תורה כבעל דרשן

 . אבל אמרי פיכם הם כגחלי אש
ם ורופא חולים   מחיה מתי

ו "מעשה היה בקהילת רימנוב בשנת תר

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

        

' שבבית הגביר ר, בתחילת חודש מרחשון
ל העמידו תנור חדש "יעקב אבראהאם ז

בחדר משכבו והסיקו בו היסק ראשון 
ן בלילה ההוא הזהירוהו ב ני ביתו שלא ייש

כי אדי הקיטור מהיסק , בחדר ההוא

יעקב ' הר, הראשון יכנסו בראשו ויזיקו לו
, לא שמע אליהם והלך לבדו וישן שמה

בבקר קמו אשתו בני ביתו וילכו לראות 
והנה הדלת , לחדר משכבו לדעת שלומו

, היתה סגורה וידפקו בחזקה ואין עונה

אל או ווהביאו נפח וישבר את המנעול ויב
ויצעקו , החדר והנה הוא שוכב כמו מת

ויטלטלוהו וינענוהו ולא הרגיש רק רוח קל 
פניו כבר נשתנו וכולו היה , עוד נשב באפו

ויבהילו את הרופא ויאמר כי , קר כאבן

, הוא אינו יכול להחיות מתים וילך לו
ותבא אשתו אל רבינו הערש מרימנוב 
בבכיה כי יעזור לה ויאמר לה רבינו מהרי 

י נא שבע מאות ושלשים ותשעה הביאו
ויהיה " יעקב בן שרה"כסכום שמו  רייניש

, לי לחלק לעניים להחיות נפשות אביונים
ק ונחוץ להם ובזכות זה יחיה "כי היום עש

 , גם הוא
דקות אחדות באה וצרור כספה בידה  אחרי

ונתנה הסכום הנדרש לרבינו ויאמר לה 
ה שובי לביתך וצוי להחם לו כוס ת, רבינו

ט מתוק ויפתחו את פיו בחזקה ויתנו מע
היא שבה . לתוך גרונו עד שיפתח את עיניו

לביתה ועשו כן ובכף השלישית פקח את 
ם . עיניו ויאנח וימהרו אחרי הרופא והשתומ

, הרופא על המראה של תחיית המתים

ועסק עמו ברפואות עד שהתחיל לדבר וכה 
אחר ' התחזקו כוחותיו לאט עד שביום א

 , זב את מטתוהשבת ע
ונפלאותיו אשר ' כולם פעולת ה וראו

רבינו צבי  הנורא עשה על ידי הצדיקנ

 )אם לבינה. (ע"הירש מרימנוב זי

         יגן עלינו ועל כל ישראלזכותו 

ר "למר� אדמו -א"ח "באר מנח
"ק "ספה( .והב�, תקומה ממעשה אבות
 )א"ט זיע"הקוה

  
  )ש
(כי עקרה היא 

ה מתאווה "מה היו אמותינו עקרות מפני שהקבבמדרש איתא מפני 
ל דהנה מדר� העול� שהבני� "בדר� הלצה י, לתפילת� של צדיקי�

ולכ� אנו מבקשי� , מבטלי� אבות� מתלמוד תורה ותפילה במקריה�
שנוכל , לנו זרעא חייא וקיימא די לא יפסוק מפתגמי אורייתא' שית� ה

שיהיו בריאי� ושלמי� כל על ידי זה , להגות בתורה ובמצוות ללא הפסק
וזהו שהיו עקרות כדי , הימי� ולא יבטלו אותנו בדאגותיה� עליה�

כי הקדוש ברו� הוא מתאווה לתפילת� , שיוכלו להתפלל בדעה מיושבת
  )תפארת שלמה(. של צדיקי�

  
  )כב, כה ( ויתרוצצו הבני
 בקרבה

הוכיח פע� אחת את הבעלי  ק קראקא"ל אבד"שמעו� סופר זצ' הגאו� ר
בחדר ' בתי� שידקדקו על בניה� שילמדו רק ע� חברי� ישרי� ויראי ה

בכל זה א� החברי� המה קלי� ', אחד וא� א� המלמד הוא ירא ה
ואמר כי זאת אנו . יקלקלו את הב� הישר לעזוב ארחות חיי�, ופרוצי�

ק אשר חכמי� הגידו לנו כי בעת אשר רבקה "יכולי� ללמוד מ� התוה
וכשעברה על , ד היה מפרכס לצאת"פתח ביהמאמנו היתה עוברת על 

ולכאורה  ,)י"ג והובא ברש"ר ס"ב(ז עשו היה מפרכס לצאת "פתח ע
אבל יעקב למה לו לרו  , תמוה בשלמא עשו ניחא שהיה מפרכס לצאת

כשהולד במעי אמו נר דלוק על  :)נדה ל(ל "הרי אמרו חז, לבית המדרש
לא הדומה , רב טובויש לו , ראשו ומלמדי� אותו כל התורה כולה

אשר חפ  ליל� , ומה זאת היה לו ליעקב, צבאות' רק מלא� ה, למלא�
אכ� העני� . ד"הא� לא טוב ללמוד מפי מלא� מללמוד בביהמ, ד"לביהמ

 .לא אבה ליל� ע
 עשו בחדר אחד', היה שא. שהיה לו רב מלא� ה
)
   )ליקוטי ישרי
  

  חינו� הבני
 לאמת
כל כ�  אי� חמור לילד לצערינו רואי� אנו היו� שבזמנינו אצל הילד למה

 והסיבה היא ידועה ומפורסמת לכל מאחר ,של שקר הנורא חטאה ל"ר
ומזה נעשה ', בבית וכדו כי אביו מלמדו כשאומר לו אמור לפלוני שאיני

כמו  ,בכל מיני אופני� מבי� שיכולי� לשקרההילד התמי�  קל בעיני
' רואה הנהגה כזאת בבית לא הי' א� א� לא הי ,שהתיר זאת האב לעצמו

מיכאל בער ' מאת הגאו� ר -מודותאיש ח. (יודע שיש מציאות לומר שקר
  )ל"וייסמנדל זצ

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
 ראשו� היה למקראי קודש, האי צנתר דדהבא, היקר והנעלההאבר" 

צדקה וחסד במידה מרובה וגדושה לכל דורש רוד  , ח"עבודה וגמ בתורה
צמוד באהבה בלבבנו ולא , י ונהורא נפישא"וקיבל כל אד� בסבפ, ומבקש

  ה"ה, ימוש מזכרנו
 חיי� דבחיי� דבחיי� דבחיי� דב' ח ר"א הרה"ד ב� שיבלחט"ל הי"ז ב� ציו� קרומא�ב� ציו� קרומא�ב� ציו� קרומא�ב� ציו� קרומא�הרב הקדוש 

  א"שליט
 - ט מר"ש ביו� כ"עקה בעיר מומביי ע"במדינת אינדיונעקד  רצחנש

  ט"חשו� תשס
נקו� אבינו נקמת ד� עבדי" השפו" ויהא למלי� , אר� אל תכסי דמ�

  .י"עכעלינו ויושר 
  .ה . ב . צ . נ. ת 

 ש"מחשובי אנ ט"שיבלח היקרי� ידידינו וחותנו י גיסיו"הונצח ע
  שיחיו לוי�לוי�לוי�לוי�משפחת 

        תתתתלעילוי נשמלעילוי נשמלעילוי נשמלעילוי נשמ
  ה"ע דוד אהר�דוד אהר�דוד אהר�דוד אהר�בת רבי  ליבאליבאליבאליבא    אהובהאהובהאהובהאהובה הרבנית הצדקנית מרת

        אשלגאשלגאשלגאשלג
  ה"ח במרחשו� תשס"ע כ"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
 

        נשמתנשמתנשמתנשמת    לעילוילעילוילעילוילעילוי
  האשה החשובה

גי מלכהמרת  גי מלכהפיי גי מלכהפיי גי מלכהפיי   אביגדוראביגדוראביגדוראביגדורבת  הרב  ה"ע פיי
�  רבינובי

  ה"כסלו תשס' נפטרה ד
  .ה . ב . צ . נ . ת 

ח "הרה ,ת"ק מגאו"בנש, הנעלה י ידידינו"הונצח ע
  ב"ארה -לייקווד – א"שליט ברו" פנחס רבינובי�ברו" פנחס רבינובי�ברו" פנחס רבינובי�ברו" פנחס רבינובי�' ר

 

        מעומקא דליבאמעומקא דליבאמעומקא דליבאמעומקא דליבא    טבאטבאטבאטבא    מזלאמזלאמזלאמזלא    ברכתברכתברכתברכת
 לידידינו, טוב מזל ברכת בזה נשגר שמחה מלא בלב
 מהולל, די בלי עד בתשבחות מהולל, והמכובד היקר

 רחי�, חכמי� בעפר מתאבק, עדתינו הלק בפי ומבור"
 לימינינו עומד, ש"אנ ויקירי מחשובי, רבנ� ומוקיר
  הנדיב הנכבד, יפות פני� ובסבר רחבה ביד תמיד
 באראי ב"אב  – א"שליט בריללבריללבריללברילל    שמואלשמואלשמואלשמואל' ר ח"הרה

  ב"ארה -פארק
רוד  צדקה וחסד , היקר והנעלההאבר" ולבנו ידידינו 

  ב"ארה -מאנסי –ו "הי    יואליואליואליואל ר"ה הר"ש ה"שובי אנמחו
  צ"בשעטומ הבת -ה הנכד הולדת שמחת לרגל

 שמחות שובע זו משמחה ה�ל שיושפע רצו� יהי
ויזכו אביה ואמה לגדלה , אחד במקו� וגדולה תורה

, ט"ולחנכה ולחכמה לתורה ולבעל תורה לחופה ומעשי
  .ה�ידי מעשי בכל והצלחה לברכה

  המערכת - הלב וקירוב מקו� יחוקמר המברכי�
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
יוס  ' רבי ירחמיאל ב� ר

  ל"ז
  א"כסלו תשנ' ע ב"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
בנו היקר "הונצח ע י 
שלמה חנו" ' ידידינו ר

  ש והצלחה"טננבוי� לרפו
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"ידידיה ז

  ב� יצחק ואסתר
�   דיי

  ז"כסלו תשס' ע ד"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

 

 בו בדביקות באש להבה הדלקתו היה נלפת
מרגיש מה קורה עמו עד כדי  ולא חלי ולא

צריכי� להזיזו מש� מרוב שהיה שקוע  שהיו
  .בתפילתו כי היה עלול להישר� חלילה

י הירש ק רבי צב"הה היהא "פמספרי� ש עוד
ומתו� שהיה  ע"החוזה מלובלי� זיאצל  ע"זי

ני ק מרימנוב התאונ� בפ"משרת מסור להה
מספיק כראוי  אינו אוכל' החוזה שרבו הק

ענה לו החוזה , ולצור� בריאותו וזה מסוכ� ל
שהעצה היא שיתפלל על רבו שאכ� יאכל 

  כראוי 
ק רבי הירש משרת לשפו� "הל� הה ואכ�

אלא שתו� כדי תפילה  שיחו בתפילה על זה
חלוש מאוד כי לא אכל  הרגיש לפתע שהוא

ייב לית� משהו לפיו שלא יתעל� כ והיה ח"ג
מ "ומזה ראו כמה גדול המשמש של רמ
ז כל "מרימנוב שבעצמו לא אכל כראוי ועכ

דאגתו בעני� זה על רבו ולא על עצמו וג� ראו 
דרגתו בתפילה שהשקיע כוחות בה עד כדי 

ז שהיה כזה בעל מדריגה "ו ועכ"עילפו� ח

  , לוקותועיניי� פקוחות לחזות מעשה א
מונח בגשמיות ורועה ל ירח� המרח� "א� אד� שרח

איבריו אינ�  כ"ו בגשמיות אז יש מחיצה ביניה� עעצמ
כ מי שמזכ� גופו "משא ,יכולי� לזכות לכל זאת

, בדורינו יכול לראות ולשמוע רוחניות' ואיבריו אפי
, ל שבטלה"ועליה ארז ק הוא דבר אחר"אלא שרוה

ל הוא על לקדש ולטהר שזוכי� "ומה שכתוב בחז
וממילא  לתכלית האמיתית לאזניי� ועיניי� לתכלית�

ואי� . נהנה מאוד מההסבר הזה והגאו�, לא תקשו עלי
ר בפשטות וסלנו השגה בה� אלא ללמוד מה� מ

התכלית  קי�יומכל מעשיות הצד, להתחזק וללמוד
שטייג� בפשטות  ולידי צרי� להביאנו התעוררות מזה

  .כ� לערו� חשבו� הנפש צו שטייגע� כמו ותמיד
שהוא  י�'י מרוז"ר ק"הרהשאמר  מאמר מובא עוד כ�

מרומז  עבודה שלו' שבחי לקח עבודה של מלא� חנו�
שהיה תופר  במדרש שמסופר שעבד ע� נעליי�

 יחודי� ועל כל תפירה ותפירה היה מייחד מנעלי�
� הלשו� המובא ש ועיי� ש"לש עבודה לבעשעפער

רבי הערש מרימנוב לקח עבודתו מאברה� אילו ו, ש�
  .זכותו יג� עלינו אוי� אייביגוואי� לנו השגה . אבינו

ל ומזה נבי� כוח הרב "ע לפני רבו הנ"בעצמו ביטל א
  .והתלמיד ג� יחד

 ע"הרבי רבי הערש זי א היה"שפ מסופר עוד
 את ופגש ש� או מעיינות המרפא מנוחה במקומות

ו אחד מגדולי דורו א ע"אמרי אש זיהגאו� בעל 
לבקרו וההוא קירבו  ק רבי הערש"הה והל�, האחרי�

הגאו�  ד והכניסו לחדרו ובאמצע שיחת� אמר לומאו
רבי אומרי� עליכ� שאת� אומרי�  ר'ערימנוב :ל"הנ

סוטה (' ואי� זה יתכ� והא מבואר בגמ ,רוח הקודש
, ק ואי� משתמשי� בה בזמנינו"שכבר בטלה רוה .)ה

  , כ� שאלו
ע נת� "הרבש ק רבי הערש שבאמת"הה לו ענה

�של מעלה  אזניי� לשמוע שיוכלו לשמוע כרוזי

        קודשקודשקודשקודששיחת שיחת שיחת שיחת 
 'ב' המש� מעמ

  


