
 

 

 

 א

 א

בשני סגולי� קוראי� זה בפתח וקמ דהיינו שבת קודש שבאלו 
עמק הבכא ה� שבתות גבוהי� מאוד ' השבועות שה� בחי

ובטע� , שיש לה� שבתות רמי� ונשגבי�' רב ל� שבת'וקרויי� 
ממר� העני� כבר אמרו הרבה צדיקי� כל אחד לפי דרכו ואמנ� 

איתא לפרש זה העני�  א"מ מלעלוב זיע"ר מוהרמ"ק אדמו"זקה
לפי הידוע שהשבת כוללת בקרבה את כל השבוע שעומד לבוא 

כ "וכמש' לעילא ותתא ביומא שביעאה תליאכל ברכא� ד'ש
ק יש קיו� "שמכוח הש )בראשית' ריש פר( א"זיע' הקח "אוהה

ק היא חיות "לעול� עוד ששה ימי� נוספי� וכ� לעול� כל ש
ק היא שמחזקת את השבוע "וממילא כיו� שהש, שבוע שאחריו

כ� , כ כמה שהימי� יותר נמוכי� וקשי�"ונותנת לו החיות א
ולכ� הני שבתות רב כוח� מאוד כדי , כוח כדי לנשא�צרי� יותר 

וכבר אמרו צדיקי� לפרש , שיוכלו לרומ� א� ימי� נמוכי� כאלו
שתיבת , "כל רודפיה השיגוה בי� המצרי�" )מגילת איכה( כ"מש

ה דהיינו אלו - י -רודפיה יש לחלקה לשתיי� שזה רודפי
ראוי ת ושכינתו להשיג� וכדי לדבוק בה� כ"שרודפי� אחר השי

אז דווקא בימי� אלו הוא הזמ� המסוגל לזה שאז כל רודפיה 
ל לפי נמיכות "השיגוה ואז ישיגו תאוות לב� הקדושה הזו שכנ

  .הימי� כ� יש בה� רוממות
ע "זי מקאזני�' המגיד הקל' עבודת ישראל'ק "כ סה"לפימשוג� 

למל� שבהיותו יושב בבית מלכותו בארמו�  משלד "לפרש זה ע
קשה מאוד ליכנס אליו ולעבור כל המעברי�  על משפטו אז

ששומרי� מופקדי� לו סביב ויש הרבה טירחה עד שזוכי� 
הזמ� של המל� יקר מאוד ולכ� , ליכנס וג� אז כשכבר זכו ונכנסו

לא הספיקו לדבר ' צריכי� לקצר דיבור� ולצאת תיכ� אפי
אמנ� כל זה הוא כשהמל� מסיב , ולבקש כל צרכ� כחפצ�

אבל לפעמי� יש ואירע שהמל� , כותו וארמונובביתו בית מל
יוצא מביתו לאיזה סיבה שהיא ועובר בדרכו בערי� ושדות שאז 

כ מחיצות סביבו והוא מצוי לכול וכל אחד יכול ליגש אליו "אי� כ
, ולדבר עמו באריכות ולפעול אצלו כל צרכו שחפ כפי ענינו

ואמנ� יש פעמי� כשהמל� מסתובב בחוצות אינו רוצה 
אבל מי , כירוהו לפי שהוא מחופש בבגדי� אחרי� ואינו ניכרשי

ששכל לו הרי מכיר שהמל� לפניו ושאיל מיניה כל מה דבעי ולא 
  .מחמי הזדמנות יקרה זו

באלו השבועות שבה� אירע תחילת גלות� של ישראל כ "וכמו
שהמל� ' ומשגלו גלתה שכינה עמה� ולכ� אז כל שנה הוא בחי

ת מצוי "כ השי"י� אנשי המקו� ואז כמומסתובב בשדה ובעיר ב
לכל כמל� בחוצות וכביכול לאזט זי� אראפ שטארק לכל בר 
ישראל שיכול אז להתקרב ביותר לאבינו שבשמי� יותר מכל 

ומי שיש לו שכל מנצל זה ופועל לעצמו ולכל ישראל כל , השנה
הטובות והישועות שלימות ברוחניות ובגשמיות ומפיל תחינה 

ישוב לביתו ברחמי� ע� כל ישראל אחיו גאולת לפני המל� ש
השבועות ' ולכ� אלו ג, עול� לנו ולכל ישראל בכללות ובפרטות
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        א''תשע ד תמוז"י

  ה"גליו� תקכ
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        פרשת פינחספרשת פינחספרשת פינחספרשת פינחס

  ט  "תשס סק פרשת פינח"מוצש
  ב"ארה - בארא פארק

עתה ממשמשי� ובאי� ימי שלושת  הנה
 �השבועות שהיו בה� צער לישראל בחרב

א ויציאת� "ק ירושלי� תובב"ק ועיה"ביהמ
של ישראל לגלות� שה� ימי� נמוכי� 

אבל מאיד� השבתות שלה� ' ע טעגנידעריג'
א "זיעל "האריזמ' גבוהי� מאוד וכדאי

לפרש ' תפארת שלמה'ק "כ סה"וכמש
רב ל� "ק "של ש" לכה דודי"כ בזמר "מש

שבמקו� לומר שבת , "שבת בעמק הבכא

והשבתות הרמי� שלה� ה� 
בחודשי תמוז ואב שה� הכנה 

ת "ז ר"לחודש אלול כידוע שתמו
באי� 'משמשי� ו'שובה מ'מני ת'ז

שהיות , א'לול ב'ת א"ב ר"וא
שתכלית ענינ� של אלו השבועות 

שבתותיה� מה שה� מסוגלי� ו
ש ביתר שאת "להתקרב לאבשב

לכ� ה� הכנה לחודש , ויתר עז

 'ב' המש  בעמ

נ של "כתב שהמסי תפארת שלמה ק"בסה
שעל א� , ב"פנחס היה ג� בעני� שכר עוה

י שיהרוג את הנפש "שיודע היה פנחס שע
 :)ברכות לב(לא יהא ראוי לכהונה כדאיתא 

, כה� שהרג את הנפש לא ישא את כפיו
וג� א� , ב"ה מסר נפשו וחלקו לעוה"אפ

' ע� כל זאת נק� נקמת ד, ז"יענישוהו ע
ל בדר� זו דהנה "וי. ש"ויע, וקידש ש� שמי�

י מבואר שהשבטי� ביזו אותו "ברש
הראית� ב� פוטי זה שפיט� אבי אמו עגלי� 

וכתב , ז יהרוג נשיא שבט בישראל"לע
וכשבא פינחס ועשה  נוע� אלימל ק "בסה

הדבר הזה בכוח קדושתו הגדולה אז הרגישו 
כול� פה אחד שזה מצוה גדולה להרוג אותו 

היה בעיניה� לכ� , י שהוא נשיא"אעפ
 �חידוש גדול על פינחס שהיה מצד א� ב

מה שלא עלה , פוטי ויעשה דבר גדול כזה
ואי� בא זה , בלב� כלל שזה הוא מצוה

  . ק"עכלה', לפינחס לידע מ� הסוד ההוא וכו
אפשר לומר שג� פינחס בעצמו ק "ועפידבה

ברוב ענוותנותו חשש שאינו ראוי למעשה 
וספק היה , ההגדול הזה השיי� ליחידי סגול

בליבו מהו הגור� אצלו לעשות המעשה 
הא� זה בא מצד הקדושה , הגדול הזה

או שזה בא לו ', והקנאה למע� כבוד שמו ית
מצד שהוא ב� פוטי ויש בו טבע של נקמה 

�ואי� , ועכשיו הוא משתמש בו לצור� העני
וכדי לפגוע בבועל , כל כולו לש� שמי�

� ללא ארמית צרי� שיהיה קנאי לשמו יתבר
כי א� הוא , רבב של קנאות הבא מצד הטבע

פועל בנקמה טבעית הרי יש מקו� לחשוש 
, שהוא טועה בדבר והרי הוא פוגע בנפש נקי
אלא שפינחס לא שת ליבו ולא הביט לכל 

ונת� גופו ונפשו ונשמתו בכפו וקינא , זה
להסיר החרפה שהביא ' למע� כבוד שמו ית

פעולתו  א�' ואפי, ל"חרו� א� על ישראל ר
, אינה שלימה וג� ית� את הדי� על מעשיו

מ לא מנע עצמו "מ, עולמות' ומאבד בכ� ב
מלעשות את הדבר הגדול הזה להסיר חרפה 

  .כ החרו� א�"מעל ישראל ולהשיב עי
ל הטע� שזכה פינחס לשכר של "יז "ועפי

, ברית כהונת עול� שהיא שכר לנצח, נצחיות
א וג� זכה שיתעבר נשמתו באליהו הנבי

אשר , ט שלא טע� טע� מיתה וחי לנצח"זל
יבא בקרוב לבשרנו על גאולת נפשנו גאולה 

ה "דהנה איתא על נשמת דוד המל� ע, לנצח
ומובא , שבא ממואב שנולד מבנות לוט

מ "ק מר� הרמ"ק הרה"כמדומני שזקה[מצדיקי� 
שהסיבה שיצאה מה�  ]א אמר כ� בשמ�"זיע

אה נשמה כה גבוהה ושכל מלכות בית דוד ב
משו� שלא היה לבנות לוט שו� , ממנו

לא עני� גשמי שהרי , נגיעה עצמית בדבר זה
�ולא עני� רוחני שהרי באו על , כתיב אבינו זק

�עולמות למע� ' אלא הפקירו עצמ� מב, אביה
שחשבו שנחרב העול� כמו , קיו� העול�

ולכ� , י"במבול ורצו בקיו� העול� כפירש
ונטיה ממעשה כזה שאי� בה שו� נגיעה 

, עצמית ראוי שיצא ממנה מלכות בית דוד
וכל בר דעת יבי� שאי� הדברי� ברי . כ"ע

א� הלימוד היוצא , השגה לקטני הבינה כמונו
לנו מזה שכשאי� נגיעה עצמית  הרי הוא 

, תגדל לאי� ערו�גור� שהמעשה מעלתה 
עד כדי הגיעו לשכר של נצחיות כמלכות 

ני 'ת א"ת שהוא ר"כ עני� התקרבות להשי"אלול שהוא ג
כ התקרבות "ת שה� ג"י וש� הכנה לעשי'דודי ל'דודי ו'ל

ת כי תשובה היינו שאנו שבי� ומתקרבי� שוב "להשי
כ "כ ואח"ויוהה "לאבינו שבשמי� שזהו עני� אלול תשרי ר

י שהחכ� "ולכ� תחילת הכל ע, סוכות צילא דמהימנותא
עיניו בראשו לתפוס ההזדמנות שעכשיו כביכול המל� 

ת ובזה יתכונ� כראוי לאלול הקרב "ולהתקרב להשי, בשדה
  .ובא

לכל ' קרוב ה"שכל השנה מועילה תשובה ותמיד הג� 
ת מסוגלי� "ז עשי"עכ, "קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת

כ תשרי עת רצו� "ותר שיחיד מתקבל כמו ציבור וכ� אחי
ת ירח� שאכ� נזכה "להתקבל בניקל ולפעול כל טוב והשי

ולכ� יש להתכונ� עכשיו ביותר לאלול , לזה לתשובה כדבעי
 �ע שכל "זי רבי ישראל מסלנטוכמו שאומרי� בש� הגאו

השנה צרי� להיות אלול ואילו אלול עצמו הרי הוא אלול 
הוא שהנה כשבא כבר אלול אז ' שהפי' � אלולאיז דא'ס'

ט ומי "רואי� התעוררות מיוחדת אצל כול� לתשובה ומעש
אבל באמת כל , שיש לו שכל מתעורר ומנצל זה עוד יותר

ת תמיד אלא שכשבא "כ להשי"השנה יש להתעורר כמו
אלול אז צריכי� להתעורר יותר מכל השנה מיט א פרישע 

כ עד שכל "ואיתנה כ בהתעוררות יתירה, התעוררות
ע בהני ימי� ישארו אכ� "א ע"הקבלות טובות שמקבלי� כ

העצה , ולכ� עבור כל זה, להתקיי� למעשה על כל השנה
להתחזק באלו הימי� שסגולת� הוא האפשרות הזו 

ואני קרבת "ת שהוא התכלית מהכל "להתקרב ביותר להשי
בת והחכ� עיניו בראשו לנצל ימי� אלו וקר" אלוקי� לי טוב

ת שבה� וייטיב לעצמו לימי� הקדושי� הבאי� "השי
  .י"ולתמיד בעה

א� אלו המועדי� הקרובי� לבוא לטובה מונחי� באלו ולכ� 
השבתות כי בה� קוראי� עכשיו פרשת פנחס שכל 

מצדיקי� שקריאה מעוררת ' המועדי� כתובי� בה וכדאי
�ט של תשרי "י קריאת פרשה זו מתעוררי� כח יו"וע, הזמ

ת כ� "ולכ� כמו ששבתות אלו מסוגלי� לקרבת השי, ל"כנ
י שקוראי� בה� פרשת המועדי� יהיה זו הכנה לאלו "ע

ת בתכלית תשובה "המועדי� שנתקרב בה� אכ� להשי
י קריאת� יתעוררו כוח� עכשיו "וע, י"ט עלינו ועכ"ומעש

ויסייעו לעבודת ימי� אלו ואז ממילא ג� ימי� אלו יהיו 
ירח� המרח� ישמור , ט"עלט הב"ליו' ההכנה הראוי

ת ירח� עלינו שיהיה לנו השכל "והשי, י"המרח� עלי ועכ
ל ולזכות לשפע טוב "לנצל אלו הימי� לקנות בה� הטוב הנ

י "שלה� ושפע כל השבתות והמועדי� שמתעוררי� ש� ע
הקריאה שמעוררת הזמ� והשפע שלה� לטוב לנו ולכל 

  .ר"ישראל אכיה
 'ב' המש  בעמ
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ומי כעמ� ישראל גוי אחד "ז ונעשי� חטיבה אחת בעול� "זע

כ ע� "צל עמ� כול� צדיקי� משאאמנ� זה הכל א, "באר
הרשעי� והאפיקורסי� אסור להתחבר כלל וצרי� להתרחק 
מה� כמטחוי אש הג� שה� בחלקלקות לשונ� מפתי� 
וטועני� שצריכי� להיות כול� באחדות ושבת אחי� ג� יחד 

אבל חפצ� האמיתי , ורוממות השלו� והאחדות בגרונ�
ו את "ו חי שיתקרבו אליה� ואז יקלקל"להסית ולהדיח ע

ק ואומרת כא� שהשלו� "ישראל קדושי� ולזה באה תוה
עמה� צרי� להיות קטוע והשלו� עצמו קטוע כי לא ע� 

אלא ע� אלו הרשעי� , כול� צריכי� להיות בשלו�
ואפיקורסי� אסור להתחבר כל עיקר ולכ� מכל האותיות של 

ו היא הקוטעת את השלו� עמה� "תיבת שלו� דווקא את וא
ו הוא חיבור לכ� כא� היא קטועה כדי לא "ואכ "היות שבד

הקדושה ' ו היא בחי"להתחבר עמה� וג� משו� שאות וא
דכיו� שאצלה� זו המדה קטועה ופגומה , מדת יסוד השישית

' לכ� אסור להתחבר ולהיות עמה� בשלו� אי� שלו� אמר ה
אשנא ובתקוממי� אתקוטט ' הלא משנאי� ה"לרשעי� 

ועליה� ולשונ� , "� היו ליתכלית שנאה שנאתי� לאויבי
הצילה נפשי משפת שקר ' ה"ה "המפתה ביקש דוד המע

שה� עושי� עצמ� כמבקשי שלו� אבל , "לשו� רמיה
 �מטרת� להחטיא את ישראל שאז הוא היפ� השלו� בי

י שה� מחטיאי� "כי ע, ש"ז ובי� ישראל לאבשב"ישראל זל
שלו�  כ"ל אז עוונותיכ� היו מבדילי� ביניכ� לאלוקיכ� א"ר

ו קטיעא שקוטעי� "י וא"עמה� הוא היפ� השלו� ודווקא ע
ומבטלי� את השלו� עמה� אז הוא השלו� האמיתי שאז 

ז ג� "ועי, ישראל בשלו� ודביקות ע� אביה� שבשמי�
כ הקטיעא מה� הוא אמיתות השלו� ולכ� "ז וע"אוהבי� זא

ו שלו כי זו הקטיעא היא עצ� "השלו� עצמו קטוע וא
  .ל"כנהשלו� עצמו ו

י "וכבר הביא רש בנות צלפחדכ יש בפרשת� עני� "אחוהנה 

פנחס ב� אלעזר "ל תחילת זו הפרשה עני� שואמנ�  
השיב את חמתי מעל בני ישראל ולא כיליתי את בני 
ישראל בקנאתי לכ� אמר הנני נות� לו את בריתי 

ק כידוע ישנ� פשטי� "ובתוה )יב- יא, כה( "שלו�
ס ועל כל תג ותג יש לדרוש תילי תילי� של "עא

ק שהיא "הכל מונח בתוה, כוונות ודיוקי� ופירושי�
 מני י� וכמאמר התנא ארוכה מאר מדה ורחבה

ב� בג בג אומר הפ� בה והפ� בה " )פרקי אבות(
 פינחסק "והנה כידוע שכתוב כא� בתוה, "דכולה בה

ד אבל היא כתובה אות קטנה א קליינע "מלא יו
עלע וג� הנני נות� לו את בריתי שלו� כתוב 'יוד
ו קטיעא והוא נראה מעי� אות "ו של שלו� וא"הוא

' י הק"י� שכבר הביא רשויתכ� לומר הענ, ד"יו
ל טע� שיחסו הכתוב כא� לפנחס ב� אלעזר "מחז

עד אהר� זקינו לפי שהיו השבטי� מבזי� אותו 
ואומרי� ראוי ב� פוטי זה שפיט� אבי אמו הוא יתרו 

ז והל� זה נכדו והרג נשיא "לפני שהתגייר עגלי� לע
שבט בישראל לכ� יחסו עד אהר� לומר שהוא צדיק 

� שמי� כזקינו אהר� ולא עשה כמוהו ומעשיו לש
ז אלא כל מעשי "זה מצד יתרו שפיט� עגלי� לע

  , ש באמת"פנחס לש
פ שהשבטי� טענו שהוא עשה זה מחמת "ילז "ולפי

ע לעשות כאלו גרויסע זאכ� "גאווה שלכ� לקח ע
, בפני כול� ולהרוג נשיא שבט בישראל' לקנאות לה

ק להעיד עליו שהוא נקי מגיאות "ולכ� באה תוה
ד "ש ולכ� כתיב בו פינחס ע� יו"וכולו ענווה וירא

ה "ע כיהודי קט� שבלא"קטנה לומר שהוא אחז א
יוד היא קטנה שבאותיות וכא� היא עוד יותר קטנה 

ע כפחות וכקט� "כ דבר זה מורה שהוא אוחז א"א
ל לב נשבר ונדכא האמיתי ועשה "שבישראל והי

זה לבדו וב' ש בלויז אמת בלתי לה"נ לש"הכל במסי
ד קטנה "יסור ממנו לזות שפתיי� ולכ� נכתב בו יו

  .תו� שמו
ל שבא "ו קטיעא י"ע� וא בריתי שלו�שכתוב וטע� 

ו החיבור ולכ� הוא תו� "ו הוא וא"לרמז שתמיד וא
י השלו� מתחברי� כל ישראל "תיבת שלו� שע

ה אלא "י משה רבע"פרשה זו להאמר ע' ל ראוי"מחז
שזכו ה� שתאמר על יד� כי היו חכמניות וצדקניות 

ויקרב משה את "ק "כ בתוה"פ מש"ובזה יל, וכמובא
� גדולה "שתיבת משפט� כתוב אות נו, "'משפט� לפני ה

קבות וגדלות האות 'ת נ"� הוא ר"נול העני� שאות "ולהנ
שי� גדולות וחשובות שהרי זו 'בא להורות שהיו ה� נ

, פירוש המילה משפט� משפט שלה� של אלו הנשי�
כ הרמז שהיה משפט של נשי� גדולות גרויסע "א

�שהנה תיבת משפט� מורכבת מתיבת , מענטשע
�כ "� מורה שהמשפט היה שלה� א"שהנו' משפט ע� 

, � ולכ� הוא גדול לומר שה� היו גדולותהנו� קאי עליה
שהתגלגל על יד� כי ', לכ� הקריב משה משפט� לפני ה

דלכ� הוא משפט� שלה� היינו , היו צדקניות וחכמניות
והנה מה היה צדקת� , שנתגלגל על יד� משו� צדקת�

ל בזכות נשי� צדקניות נגאלו אבותינו "ודאי הוא כאמז
א ומה "עתה בב ממצרי� ובזכות� עתידי� להגאל א�

היתה צדקת� שלא שינו שמ� לשונ� ולבוש� והלכו 
מיט די אלטע ' תמיד בצניעות בדרכי אבות ואמהות הק

י שנשמור את הצניעות "וממילא מאז כ� עתה ע, וועג
ק די אלט� "של בני ובנות ישראל ונל� בדרכי אבוה

' חסידישע וועג ונישמר לא לסטות כלו� מדרכיה� הק
ת שנזכה "בוודאי יעזור השי, ק"ק ורבוה"של אבוה

' וה, בזכות אלו ובזכות נשי� צדקניות לגאולה שלימה
בלא לסטות כי הוא זה ' ירח� שנל� בדרכיה� הק

מדרכיה� ונזכה לתשובה שלימה וגאולה שלימה 
, לעשות רצונ� בלבב של�' ויעשו כול� אגודה א

ש כראוי "ט אלעס גוטס ונזכה להתקרב לאבשב'פועל
' ואלו הג, ול ירי� אותנו ויקרבנו אליות כביכ"והשי

ונזכה , ט"שבועות יתהפכו כבר עכשיו לימי שמחה ויו
צ בתורה עבודה "ש ותומ"צו שטייגע� בתורה וירא

בשמחה בואו ' עבדו את ה"ח בשמחה מרוב כל "וגמ
ת ישמח כל השבורי לב וכל ישראל "השי, "לפניו ברננה

וישועות  ש"וית� רפוא, בפרטות וכללות ישועה שלימה
נ מנוחת ושלוות הנפש ברכות "ובריאות השלימות בגו
, פרנסה טובה ובני חיי ומזוני, ר"וישועות שלימות בגו

  . זיסע אופ� אוי� אייביגַא ק אוי� "או� בני� ביהמ

 

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
  'א' המש� מעמ

        
הדבר הגדול הזה על א� החשש ולכ� אצל פינחס שבעשותו , דוד בית

וזכה , זכה לשכר של נצחיות לכהונת עול� לנצח, עולמות' ז ב"שמאבד עי
  .א"שהוא יהיה המבשר על גאולתינו הנצחי בב

ולכאורה יש לדייק , ל הא דאיתא במדרש בדי� הוא שיטול שכרו"יז "ועפי
 וכי שכר, ומאי אמר� שיטול שכרו, למה לא אמרו בדי� הוא שיקבל שכרו

אלא דכבר עמדו בזה האי� , והלא שכר מקבלי� מנות� השכר, נוטלי� מאליו
שכר מצוה  :)קידושי� לט(קיבל פינחס שכר על המצוה שעשה והלא איתא 

ל דהנה "ולדרכנו י, והרבה דרכי� ואופני� נאמרו בזה, בהאי עלמא ליכא
מובא הטע� שאי� שכר מצוה בהאי עלמא כי אי� כוח בגו� לסבול את גודל 

א "פ(א "זיע ק"להרמ' תומר דבורה'ק "ש בסה"וכמ, האור של שכר מצוה
מפני , ל ומטע� זה שכר מצוה בהאי עלמא ליכא"וז )יכבוש עוונותינו' במידה ח

, והאי� ית� לו ממה שלפניו שכר רוחני בעול� הגשמי, שה� לפניו יתבר�
ה "וכ .ל"עכ, והרי כל העול� אינו כדאי למצוה אחת ולקורת רוח אשר לפניו

כי . ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא"וזה שאמרו רז )ג"איגרת הקודש פ(' תניא'ב
א להתלבש שו� "ז הגשמי ובעל גבול וצמצו� רב ועצו� מאד מאד א"בעוה

ל שכר מצוה "ז ארז"וע )איגרת הקודש פרק כג(וכתב עוד  ,ה"ס ב"הארה מאור א
טות הנפש בהאי עלמא ליכא כי אי אפשר לעול� להשיגו כי א� בהתפש

חסד כי אתה תשל� לאיש ' ש ול� ה"וא� ג� זאת על דר� החסד כמ ,מהגו�
המפרשי� שכר שכתבו  )ויקרא שבת הגדול דרוש א( 'ערבי נחל'כ ב"וכ, כמעשהו

אי� ביכולת כל העול� , לפי ששכר המצוה גדולה, מצוה בהאי עלמא ליכא
ניעה היא מצד מבואר מדבריה� כי המ, ב"לכ� צפו� השכר לעוה, הזה לסובלו

ושכר המצוה היא אי� סו� , המקבל שהוא הגו� והחומר שהוא יש ומוגבל
א� כל זה אמור , א לקבל תשלו� שכר על מצוה בזה העול�"ולכ� א, וגבול

, בכל שהוא' במי שעשיית המצוה היתה אצלו בבחינת יש ומציאות וגבול אפי
המצוה היתה  א� במי שעשיית, א שיקבל שכר רוחני ובלתי גבולי"לכזה א

ולא היה לו שו� שייכות לישות , עולמות' והפקיר ב, בביטול עצמיות מכל וכל
בו מוצא שכר , והיה בבחינת העדר לגמרי, ומציאות בעשייתו את המצוה

ובכ� , כי ג� עשיית המצוה היתה בבחינת העדר ובלי גבול, המצוה מקו� לנוח
ז מדוייק "ועפי, בשופי שכר המצוה שהיא אור אי� סו� וגבול ותשיגהו אתבו
כי כמו שאמרנו , שכרו שיקבלולא אמרו , שכרושיטול ש בדי� הוא "מ

, שמניעה היא מצד המקבל שאי� בכוחו ליטול השכר שאי� לו הכלי� לקבל
�שהוא , ולכ� אמרו שפינחס בדי� הוא שיטול שכרו, ולא המניעה מצד הנות

 .בל שכר המצוהנתעלה שאפשר לו ליטול את השכר כי יש לו הכלי� לק
 )ע"פינחס תש(

        הבני�הבני�הבני�הבני�הבני�הבני�הבני�הבני�ינו� ינו� ינו� ינו� ינו� ינו� ינו� ינו� חחחחחחחח
ר "ק מר� אדמו"כמשנת ב

  א"ט זיע"הקוה

        
' ו ולכ�, איבעיות'וושיות 'ק

הוא ' חשב וקטועה שכשהוא נ
, תורה שלו' בבחישלו� נקרא 

תלמידי חכמי� מרבי� ' ש הכ"ע
הוא ' וכשנקרא י, שלו� בעול�

שלי� שזה עני� מלא� הברית 
     .התהל� לפני והיה תמי�' כדכ

קטועה ' ל טע� שהוא ו"יועוד 
שלו של� ' מפני שלעת עתה אי� ו

פעמי� כתוב ' י שה"ברש' דאי
' וה' בתורה יעקוב מלא ע� ו

מפני שיעקב ' פעמי� אליה חסר ו
כמשכו� ' אבינו נטל הימנו אות ו

  .עד שיבוא ויבשר גאולת בניו
' רומז לבחי' ל שו"לטע� הנ והוא

 �תורה שלו מפני השישי בסיו
מלא� ' ורה וה� לבחישבו ניתנה ת

יסוד בחינת ' הברית שלו כי ו
והעני�  ,שבזכות� יגאלו, יוס�

להורות שתיכ� , בשתיה� כאחד
ה הוא "שנכנס התינוק לבשאאע
וטע�  ,ש"עבור שיגדל בתורה ויר

�כי  שדווקא יעקב לקח המשכו
הוא דאג לבניו בגלות� וציפה 

שלכ� , תמיד לישועת� של ישראל
אמונת�  הוא תיק� תפילת ערבית

, והגלות נמשלה ללילה, בלילות

בכדי שאכ� יגדלו הכל , ילהלוחוזר ח
ק כראוי על דר  "בני� בתוהה

  .המסורה
' זו בלבד אלא זאת ועוד שאפי ולא

כשהיה דחוק מאוד בענייני כספי� 
א קנו בביתו נאווה קודש דברי� ול

 דעז כשזה היה נו"יתרי� עכ
לספרי� ולצרכי לימוד הילדי� לא 
היה חס על ממונו כלל והוזיל זהב 

ק "עבור שיהגו ה� בתוה, מכיסו
ש� מתו  הרחבת הדעת ל

נ "ולתפארת ועלתה בידו המסי
וכל רואיה� יכירו� כי ה� זרע , הזאת
  .'בר  ה
שא� לעצמו לא חס� מקני�  ובאמת

וכמו שהעידו בו מבניו , הספרי�
שתדיר היו רואי� אותו שב ' שיחי

, לביתו וספר קודש תחת שחיו
ל עולי� "ונתקיי� בו שני מאמרי חז

קורות ביתו של אד�  ,יחדיו
ד יוכיחו "תלי ביהמוכו, מעידות בו

ובית מלא  'שהיה ביתו מלא ברכת ה
ספרי� שחייב במזוזה אותה היה 
 �מרבה לנשק כמנהג אביו מר

ושהיה יגע ועוסק , א"מ זיע"הרמ
בלימוד התורה ימי� ולילות כל ימי 

  .חייו
דורות שאז ' כ� הוא נמי עני� ג א�

, שוב אי� תורה פוסקת מזרעו
ושושילתא קדישא הדי� תמשי� 

צ במהרה "ה עד ביאת גואזהר
  .ר"אכי , ומלכנו בראשינובימינו 

 

הנני נות� לו לכ� אמור בפרשתינו 
  , )יב, כה( את בריתי שלו�

, של המילה שלו� קטועה' והאות 
ל העני� שידוע כי פינחס זה "ואפ

, ואליהו הוא מלא� הברית, אליהו
תר 'ישבי 'תת "רתיקו ועוד כתוב 

 �ויאבק איש עמו עד עלות "ולכ
שרו של ע�  יעקב שנלח�, "השחר

ר עד גאולת� של "עשו שהוא יצה
  .ישראל שנמשלה לשחר

ה דייקא לקח המשכו� "יעקב אע ולכ�
בגלל זה כי הוא היה לו צער גידול 

והרבה טרח עמה� שלא ימצא , בני�
שו� פסול בזרעו ותהא מיטתו 

  , לימהש
 "באר מנח�"ק "הפשביאר בסוכמו 

 א"זיע ט"הקוה ר"למר� אדמו א"ח
 ר"אדמומר�  אביו שאמר בש�

ביקש יעקב " א"זיע מ"הרמ ט"הקוה
לישב בשלוה קפ עליו רוגזו של 

היינו שכל הצרות לא הוציאוהו , "יוס�
כשהורידו , משלוותו כמו צרת יוס�

בנו הטהור לערוות מצרי� זה לא יכל 
  .לסבול בשלווה

ר "ק מר� אדמו"שסיפר כוכמו 
ק "מה פעמי� על אביו כא כ"שליט

א שמעול� "זיע ט"הקוה ר"מר� אדמו
לא הזניח את חינו  הילדי� והיה מוסר 

ולא הסתפק , נפשו ונשמתו בעבור כ 
לסמו� על המלמדי� בחיידער אלא 
בעצמו היה חוקר ודורש על 
לימודיה� ומעמיד� תמיד בכור 
הבחינה הול� ובא מביתו להמלמדי� 
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 מתולדותיו

 אלעזר רבי" כל בפי הנקרא ווייסבלום אלעזר רבי ק"הרה
 אלימלך ק רבי"הרה לאביו ח"תקצ בשנת נולד" ריישער
 ק"ההבן  מפשעווארסק בער מענדל רבי ק"בן הה מרודניק

 אלימלך רבי ק הרבי"הרה בן מליזענסק אלעזר רבי
 רבי ק"של הה בתו את נשא ראשון בזיווג. א"זיע מליזענסק

 את נשא שני ובזיווג. מצאנז ח"ק הד"הרה ןב מקשאנוב דוד
 בתחילה. ריישא ד"אב היילפרין יונה חיים רבי של בתו
 קצר זמן היה מכן לאחר, ביקאווסק בעיר ברבנות כיהן
 היה .ריישא בעיר להתיישב עבר ומשם, פשעווארסק בעיר
 . פלא כמסופר להלן ואיש אלקי קדוש

 דשופריא משופרא

' הי, תינוק מרודניק לימלךא רבי כשהיה אביו, מסופר
, ל"זצוק  מליזענסק אלעזר רבי ק"הרה זקינו של בחיקו
 שם לו אתן, בן לי כשיהיה" זיידע" :התינוק ואמר

 זאת ה כששמעה"ע הדס הצדקנית הרבנית זקנתו". אלעזר"
: אלעזר רבי ק"הרה ענה, לחי סטירת לו לתת רצתה

 בן לו נולד לאחר שנים רבות ואכן". נכון מדבר התינוק"
 .מריישא ק"הרה רבינו ה"ה, אלעזר הנקרא

 נכנס מריישא ק"הרה כשנולד, החסידים זקני מפי ומקובל
, בשרעפיו תפוס אחדים כרגעים עליו והסתכל' הק אביו

 איך האב דאס, אט, אט: "ואמר צרידה באצבע הכה ולפתע
  ...)אכן לזה התכוונתי, אכן( "געמיינט

 ק"הרה -  בבנו פעם דימי התפאר 'הק שאביו, סיפרו וכן
 בי למלמדו ואמר. יתירה בחיבה אתו והשתעשע, מריישא

 עליו שיזהר, ל"ז שפירא שמחה הרב ק"בנש החסיד ,רב
 כי :דע, לו ואמר, זרועותיו על אביו ולקחו. עינו כבבת
 זוכה אדם כל ולאו, קדישין נשמתין של אילנא יש בשמים
 ק"הרה ובנ על הראה -  ואותו, דחיי אילנא מהאי לקבל

 הכי ממקום שופריא משופרא נשמה לקבל זכיתי -  מריישא
 .)מראש האילן( שפיץ ביימאלע פון... וחשוב גבוה

 ילדותו ימי

 א"י בן אך בהיותו ומאמו מאביו נתייתם מריישא ק"הרה
 בעל ע"זי מדינוב דוד' ר ק"הרה לביתו והכניסו, שנים

 נתעכב זה בבית. ע"זי יששכר הבני ק"הרה בן, "דוד צמח"
 בעל ק"הרה לבית לצאנז הלך משם, חדשים כשמונה בערך
 תחת ונתעלה עלה הקודש במחיצת שם, ע"זי חיים הדברי
 יותר ואהבו החשיבו אשר, ח"הדב של הפקוחה  עינו

 . חלציו מיוצאי
 תפרו חיים רבינו הדברי של בביתו, רך שבעודו, מסופרו

 סנכנ כשלבשו. משי של חדש בגד מריישא ק"הרה בשביל
 נתן הילוכו בדרך. החדש הבגד  את לו להראות ח"לד

, ח"הד שאלו. הבגד כיסי לתוך ידיו את מריישא ק"הרה
 בתוך מחזיק אתה מה: ילד ששואלים כדרך חיבה בלשון
  מלאים כיסי: "מריישא ק"הרה והשיב ,מלבושך כיסי

 לפשר ושאלו, לפייסו ח"הד רצה". ופשעים עונות חטאים
, ילדים כשאר אינני: מריישא ק"הרה השיב. דבריו

 אבא אין לי, אביהם שכם על מוטלות שלהם שהעבירות
 ... בכיסי אצלי הם נשארים ולכן

 בדברים בחביבות ונחמו, עליו רחמים ח"הד נתמלא
 והלאה אני מהיום כ"א, לו ואמר, הלב על המתיישבים

 .לבן לי תהיה ואתה, לאב לך אהיה

, ו"יצ סקווירא שיכוןמ קארן זאלקא' ר הישיש ח"הרה סיפר
 והיו, לרוחה מריישא פתוח ק"הרה של ביתו היה שכידוע
 . ביתו בני עניים
 וזרק כינים מלאים היו שבגדיו אחד עני נכנס אחת פעם
 כשראתה. לנוח ק"הרה של מטתו לתוך בגדיו עם כל עצמו

 שמו את לי שישלח מבקש הנני לכן... החולה של "אם"ה שם לדעת
 . אמו ושם

 אחד איש בא אחת פעם: ל"זצוק מקלויזנבורג ר"האדמו ק"כ סיפר
. זכוכית שברי בעיניו שנכנסו את עצמו והזכיר, משינאווא ק"להרה

 בלבד אחד שבאופן והחליטו יחדיו וויתייעצ ברופאים דרש הלה כבר
, מהעיניים השברים את ולהוציא ניתוח לעשות והוא להצילו ניתן

 מבוקשו עם הלה כשבא. מריישא ק"להרה משינאווא ק"הרה ושלחו
 כפתילה שהתקינו שעוה י"וע, שלחנו על השכיבו, מריישא ק"להרה
 ק"ההר. 'הק לדודו בחזרה ושלחו רגע כבין השברים את הוציא ,דקה

 ק"הרה על -" עליו: "ואמר ונענה, ל"הנ המעשה כל שמע  משינאווא
 שיותר, ע"זי ם"הרמברבינו  על כמו שאומרים לומר יש" - מריישא

 .")תפילה( בצלותא עביד באסותא ממה שעביד

רבינו  של סגולותיו י"ע ישועה לו שהיה אחד יסופר אצל אישעוד 
 שנתרפא לו וסיפר, ואמשינאו ק"הרה אצל המעשה אחרי היה, אלעזר

בלשון  משינאווא ק"הרה לו אמר. בסגולותיו מריישא ק"הרה י"ע
 !"תפלות מיט, אה ,געהיילט אלעזר' ר דיך האט סגולות מיט: "תמיה

אלא כי אם , לא ולא, האם נראה לך  כי ברפואות ריפא אותך רבי אלעזר(

 .)בתפילותיו

 מאחד ששמע נורא מעשה ל"זצוק מקלויזנבורג ר"האדמו ק"כ סיפרעוד 
 עולמות הרעיש משינאווא ק"שהרה ידוע :בשעת מעשה שם נוכח שהיה
 היה ק"לפ ט"שנת תרנ ובתחלת, ק"לפ ו"תרס בשנת הגאולה מענין
  ..".בא דוד שבן לשבוע" שנכנס גדולה שמחה שמח
 בעת גדולה עבודה לעבוד' הי משינאווא ק"הרה של בקודש דרכו
 כאילו דוחה' הק בידיו ותנועות ותהוי ועשה" וואסער נעגל"ה ששפך
 נעגעל"ה שיירי בעצמו לשפוך והקפיד, הלאה וזרה מעליו דבר

, קרה, ק"לפ ט"תרנ בשנת...אדם לעשותו לשום הניח ולא, "וואסער
 מים קצת ונשפך ארצה נפל" וואסער נעגעל"ה מי לשפוך שהלך בעת
. ל"ר ונשתתק, חיורא ואתי סומקא אזיל משינאווא ק"והרה, עליו

 משינאווא ק"שהרה, תיכף ומיד שיבוא מריישא ק"הרה את והבהילו
 כשהגיע .שנותן מתרופותיו יותר הרבה שפועל בתפלתו עליו אמר
 ותיכף, להמתיקו ורצה לאישורו המצב את והבין ראה מריישא ק"הרה
 מן שהראו: מעשה לכם אספר, דודי: "ואמר' הק לדודו פנה ומיד

 ובא הפקודה עת שהגיע', הק ט"הבעש מרן הימים שבעת לאור השמים
 נשמתו את למסור מוכרח שהצדיק בתנאי והוא, צדקנו משיח צמח יבא

 ,להחליט לו שקשה' הק ט"הבעש והשיב מרן. העולם מן ולהסתלק
 ושמו שבדור צדיקים  ו"מל לאחד והלך. צדיקים בעצת לשאול ורוצה

 שלפענח ,השיב חיים' ר הנסתר והצדיק, להשיב מה ושאלו, חיים' ר
 וקם, טהרה במקוה לטבול מקודם ללכת צריכים כזו חמורה שאלה
 האירו מיד, המזוזה על ידו וכשהניח הבית מן ויצא להמקוה ללכת
 ואמר' הק ט"למרן הבעש הנסתר הצדיק ופנה, השאלה בפתרון עיניו
 רשות להם אין, העולם מן הצדיק את לסלק שרוצים כי טרם תדעו, לו
 נפלאים דברים לו מראים שיסכים ובכדי, צמוע הצדיק בהסכמת רק
 שמסירת, הזה העסק כל, ולכן, נשמתו את למסור שיסכים לפתותו כדי
, להסתלק שיסכים אותו להונות רק הוא, המשיח בביאת תלויה נפשו
  ... רשות להם ויהיה
 "נארן אריין אייך ווילן זיי, נישט פאלגט פעטער: "מריישא ק"הרה וסיים

 ק"הרה וכששמע. )האם רוצים לשקר עליך ולרמותך, להם דודי אל תשמע(
 כסיד ונעשה חיוור צורתו נהפכה, מריישא ק"הרה דברי את משינאווא

 .לעשות ומה בידי, להסתלק הסכמתי כבר כאומר בידיו והראה, ההיכל

 ק"שהרה מזה שמוכח :ל"זצוק מקלויזנבורג ר"האדמו ק"כ וסיים
 איחר כבר מריישא ק"והרה, לםהעו מן להסתלק הסכים כבר משינאווא

 המצוקים את אראלים נצחו ל"הנ המעשה ואחר. להצילו המועד את
  .ט"תרנ טבת' ו ביום ע"זי דרבי' נפשי ונח

 ומנוחת, ע"תר תמוז ו"ט ביום נסתלק, רבינו אלעזר מריישאכאמור 
 .ת"עה למלך משנה ספר ממנו נדפס. אביו אצל בסאקאלאוו כבודו

 
 

: ק"להרה ואמרה רצתה הדבר את ה"ע הרבנית
 יתפשטו ניםהכי, כלומר( "פארשלעפן דיר גייט מען"

 און שלעפן וועט מען: ק"הרה השיב לה, )הבית בכל
יתפשטו ויתפשטו ואנו ( אריין עדן גן אין ביז שלעפן

נ "היינו בזכות הכנסת אורחים במסי, נזכה לגן עדן בזכותם

 .)שקיים רבינו בעני זה

 משמיא מיוחד כח

 משינאווא ק"הרהל מסוכן חולה בא שפעם, מסופר
אשר  אחרי, ישועה עבור לו והתחנן ובכה, ע"זי

 היה וידוע. ותרופה מזור מצאו ולא ברופאים דרש
 ,ישראל לישועת מופתיו בנוראות משינאווא ק"הרה

 הזה החולה את משינאווא ק"הרה שלח, זה ולמרות
שיראה  שמבקשו, מכתב עם מריישא ק"להרה
 המכתב עם בא החולה. להחולה טובה לעשות
 ונתרפא ייםשבוע בערך במחיצתו ושהה, לרבינו

   'משנה למל 'בעל  ע"זי לעזר מריישאא ק רבי"הרה
  )ע"רת( תמוז ו"טיומא דהילולא 

 

 שעשה בתוכו נכתב אשר', הק לדודו מכתב אתו
 וכשבא... רפואה לו  שהיה ל-לא ותהלה שליחותו

 מכתבו את ומסר משינאווא ק"להרה ל"הנ האיש
 ק"מאד הרה נתלהב, מריישא ק"הרה של

 קצה על ידו בכף הכה בקודש וכדרכו, משינאווא
 שהקול נשמע עד בחזקה פעמים כמה השולחן
 אסאך האט אויבערשטער דער: "ואמר, לביתו מחוץ

 להרב םאמנ, )ת יש הרבה צדיקים"להשי( צדיקים
 רב מקודם' שהי, מריישא ק"הרה הוא( מביקאווסק

 לרפאות, השמים מן מיוחד כח ניתן, )בביקאווסק
 ".קינדער אידישע

 חוליםרופא 

, חולים ברפואת גדול כוחו היה מריישא ק"הרה
. תרופות להם נותן שהיה בזה כוחו את מסתיר' והי

 ומיני המשחות' הק בידיו מתקן היה בעצמו והוא
 להם קוראים היו ריישא העיר ואנשי ,ממרחים
 ..".ל'אלעזר דרבי רפואות" חיבה של בלשון

 ע"זי מגארליץ ברוך' ר ק"הרה דודו רגיל והיה
 ". דאקטער ריישער דער" בשם לקרותו
 ק"להרה מכתב מגארליץ ק"הרה שלח ופעם

 והשיבו, חולה עבור תרופה ממנו ודרש מריישא
 כהאי ל"הנ דרישתו על במכתב מריישא ק"הרה

 מבלי לאיש רפואה נתתי לא שמעולם היות, לישנא

 אחר .כליל
 שהבריא

 ק"הרה שלחו
 מריישא
 בחזרה

 לשינאווא
 ק"הרה לדודו

 משינאווא
, עמו ונימוקו
 אנשי כדרך
 אם הצבא

 חייל לוקחים
 אחת ממחנה
, מסוים לזמן

 אותו שולחים
 בחזרה
 שבא ממקום

 ק"והרה .ל"וד
 שלח מריישא
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די רבי יוס�  )ז"תשמ( י נר ישראל מבלטימור"ר יהודה לייב רודרמ� ר"רבי יעקב יצחק ב –
ר יוס� "ב' �"מהרשש'רבי שמואל הכה� שאטי� ה )ט"שצ( ר משה"ט ב"המהרי –טראני 
 ז חשו�"צ בט"כתב היאצ "בז -ר משה מסלאוויטא"רבי פינחס שפירא ב )ט"תע( יוזפא

ר איתמר "ב ]ד וואשקובי�"מלפני� אב[ מזוטשקא ראזענבוי� רבי יצחק אייזיק )ד"תרכ(
  )ס"תש( מנדבורנא

ר "רבי אריה לייב ב )ג"תק( 'הק וראשו� לציו� האור החיי�' עטר ב' משה � ר"רבינו חיי� ב –
דניק ור אלימל� מר"ב מריישארבי אלעזר  )ה"א תקס"וי ה"תקמ( ממי שאגת אריה' אשר ב

ר "לייבוש האלברשטאט מטארניגראד דיי� בפשעמישל ב' רבי ארי )ע"תר( משנה למל�' ב
 מארנאאר אליעזר צבי מק"ב סאפרי� ב משהרבי יעק )א"תקצ( ח מצאנז"אבי הד, שמחה

ת וחת� עטרת "ר דב בעריש מווערצקי האלפי מנשה עה"רבי מנשה אייכנשטיי� ב )ט"תרפ(
  )ד"תשל( ר שלמה יצחק"רבי עמר� בלויא ב )ד"תרצ( יקוב'משה מדז

  )ט"תשכ( ר אליעזר זאב רוזנבוי� מקרעטשנ� רחובות"רבי דוד משה ב
ר יהודה "רבי אברה� ב )ז"תשכ( יצחק מאיר מקופישני ר"רבי אברה� יהושע השל ב –

 ד באניא"ר משה שמעו� אב"רבי צבי יהודה סגל הורוי ב )ח"תר( משכיל לאית� –לייב 
 ממאד' ח מצאנז וקול ארי"הד' ד העלמע תל"ר מרדכי לייב וואלד אב"רבי יוס� ב )א"תרנ(
  )ז"תרס(
ד ב� "רבי יהודה מטוליטולה הי  )ו"תקט( נהבתי כהו' ר יהודה הכה� רפפורט ב"רבי יצחק ב –

  )ו"תקט( בתי כהונה –ר יהודה הכה� ראפפורט "רבי יצחק ב )א"קנ( ש"הרא –רבינו אשר 
  )א"תקצ( ל מסאסוב"קדושת לוי ורמ' תל –ר מרדכי "רבי משה אפרי� אשכנזי מסנעטי� וקאליש ב

רבי יצחק צבי בערענפעלד  )ו"תרמ( ס"החת' לח ותלעי� הבדו' ר דוד יהודה מאנהיימער מאונגאר ב"רבי חיי� צבי ב
חות�  -ד מאדא"רבי מרדכי אריה לייב ווינקלער אב )ח"תשנ( סופר המל� –ד "ר שמואל יהודה הי"ס ב"ד חוג חת"אב

רבי  )ג"תרצ( הדברי יחזקאל משינאווא' תל -ק ביסריט"צ דק"רבי עזריאל באדנער רב ומו )ב"תרצ(  דושינסקיא"מהרי
  )ז"תשכ( הכל לאדו� הכל' ר יצחק אייזיק הרמ� ב"ס� ביעקב יו

  )ט"תע( כוס הישועות' ב �ר יוס� יוזפא הכה"ב הכה� שאטי� מדרמשטט רבי שמואל –
ר אשר "ב מטולטשווא צפת רבי משה דוד )ב"תקס( אחי האור פני משה מפשעווערסק –ר יצחק הלוי "רבי דוד ב

  )ח"תקפ( אפיקי יהודה -ר משה"ד סלאנימא ב"ל אב"ייב הלוי עדרבי יהודה ל )ז"תרט( חות� הייטב לב אשכנזי
  )ח"תר( �"משכיל לאית� ונחל אית� על הרמב -רבי אברה� ממינסק )ד"תרל( ימי�'ר שלמה מראדז"רבי יעקב אריה ב

  )ד"תרע( ר מרדכי מלויעב"רבי אברה� יהושע העשיל טווערסקי מטשודנוב ב
  ט תמוז"ד מחר י"צ הביא יו"בזו )ו"תרס( ר יוס� מטומשוב"רבי יהושע ב

 )ג"תקל( ר יוס� אבי הפרי מגדי�"רבי מאיר תאומי� ב )ו"תל( ברכת הזבח' ר ישראל קיידנובר ב"רבי אהר� שמואל ב –
  )ה"תשכ( הסבא מסלבודקא, י מיר"ר נת� צבי פינקל ר"רבי אליעזר יהודה ב

  )ח"תשנ( אור לציו�' י פורת יוס� וב"ר אליהו אבא שאול ר"רבי ב� ציו� ב
  )ז"תרצ( י"אמרי מ' חל� ב-ר נחו� טברסקי מטריסק"ב לייב רבי משה יהודה –

ד קאראטאשי� "ח ואב"הב' תל -רבי מנח� מנדל אויערבא� )ג"תמ( יו� מצולה –ר משה "ד ב"רבי נת� נטע הנובר הי
�רבי אלעזר  )ו"תרמ( פנחס ת קנאת"שו –ד מיקלאש "יעקב שטיי� אב' ר ישעי"רבי פינחס ב )ט"תמ( עטרת זקני� -בפולי

 מראפשי' ר אשר ישעי"רבי יחיאל רובי� מקאלבסוב ב )ג"תרצ( חת� רבי משה מדעעש - ד מדארנא"ניס� מארגשיש אב
  )ג"תשס( ט"ברכת יו –ט ליפמ� "ר יו"ד גייטסהעד ב"רבי בצלאל ראקוב גאב )כ"תר(

  )ד"תשי( שיעורי תורה' ר מנח� מנדל נאה ב"רבי אברה� חיי� ב
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  
  עלינו ללטשו. כל נשמה היא יהלו� זורח: בנושא

  
משתדל ו' בי� אד� לחבירו'ה ילד טוב ב"ב' בני שמוא .ש

לצערי הרב הילד אובח� , בבית לעשות את המוטל עליו
לאחר שעבר ( כלקוי למידה היינו שהקליטה וההבנה קשה לו

ולכ� שאלתי היא מה עלי לעשות שע� כל זאת יגדל  )אבחו�
הש� = מ.ד.י. ר( .ירא שמי� וצדיק" ערליכער איד"ויהא א 

  .)המלא שמור במערכת
יותר שמרוב פשטותו כא� המקו� להבהיר את הפשוט ב .ת

והוא שכל ילד יהודי הוא יקר שביקרי� , לא מתבונני� בזה
כל "ועל כל איש ישראל מוטל החיוב דהדי� של , באמת

' אפי, "המציל נפש אחת מישראל כאילו קיי� עול� מלא
וחוב קדוש לחלל עליו השבת לא , שהבנתו חלשה ולקויה

  .פחות מהגברא רבא ביותר
ש ישראל יאמר בבוקר בקומו קבעו שכל אי' הקל "חז
אומרי� בש� ". אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא"

כל אחד , "הנשמה שנתת בי טהורה היא"אלוקי� : שמי�
וכל אחד ', ואחד ע� הקיבולת שלו והכישורי� שחננו ה

  .ד יכול להגיע להישגי� גבוהי� לא יאומ� כי יסופר"בס
ילדות� בינינו תלמידי חכמי� ומורי הוראה שבמסתובבי� 

עלינו מוטל החיוב לחנכ� . לא חלמו שזה מה שייצא מה�
, "ולמדת� את בניכ�"ללמוד לקיי� מצות לימוד התורה 

ולא עלי� . )מלמדי�' הל( ע"וכמוב� כמו שנפסק בשו
תתפלל על הצאצאי� , "'קוה אל ה"המלאכה לגמור 

ורפא "פ "כמו שצדיקי� פירשו עה. יעזור' התלמידי� וה
כי , ו"למאבח� לרפאות ולא לייאש ח\ופאשנית� לר" ירפא

  ...זו אינה סמכותו
א "ד בעל שבט הלוי שליט"מדברי פוסהאצטט 

המונע " :)צא סנהדרי�( 'הגמ דברי  את למלמדי�  מצטטש
: שנאמר, הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו

, תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב' מורשה היא '
י דכתיב בראשית "ברש, "ראשיתלכל ישראל מששת ימי ב

א בשביל התורה שהיא ראשית וישראל שנקראו "בר
לוקי� את -ברא א, ראשית תבואתה עתידי� להנחיל

  . 'השמי� וגו
ל שאינו "ר' כל המונע הלכה וכוא "אגדות מהרשחידושי וב

' פריידא שהיה לומד ע� תלמידו ד' לומד ע� התלמיד כר
ש המונע "וז. המאות פעמי� עד שהיתה שגורה לו בפ

הלכה מפי תלמידו ללמוד עמו עד שתהא שגורה לו בפה 
א לו "לפי שאומר הרב שאי� התלמיד הגו� וראוי לכ  וא

שהתורה היא , הרי הוא גוזלו מנחלת אבותיוללמדו תורה 
לפי מורשה לכל ישראל מששת ימי בראשית היינו 

בריאות� וטבע� מששת ימי בראשית מוכני� כל ישראל 
עולא בר ישמעאל אומר המונע הלכה . ש"עיי רהללמוד תו

ח "שהת' הק א"מהרשמפי תלמידו מנקבי� אותו ככברה וב
דומה לצלוחית של פלייטו� א� הוא מריק תורתו לאחרי� 

        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�

        הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� 
        מחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכי

וא� הוא מחזיק תורתו לעצמו ואינו , ריחו נוד� ומוסי� חכמה
רוצה ללמדו לאחרי� אינו מוסי� חכמה ומאבד תורתו 

זה מונע הלכה מפי תלמיד ללמדו הרי לפי של "וצ. ש"עיי
מנקבי� אותו ככברה שנתרוקנה תורתו דר  הנקבי� ונשתכחה 

: א"שליט" שבט הלוי"ד בעל "כ זעק פוסה"ע.... ש"עיי הימנו
ו מלהתייאש "איזה אחריות יש למלמדי� להנחיל הלימוד וח

ויש לכל  לכולנו התורה היא ירושה... כי זה פשוט גזל ממש
  .שוה בשוהאחד חלק ממנה 

לומדי� כמה חשוב ויקר הוא כל נשמה טובה וטהרה מזה 
  .של ע� ישראל ואיזה יהלו� הוא כל נשמה

נספר לה� על גדולי . ההורי� הוא לעודד אות�תפקידינו 
ישראל שבילדות� השתדלו כפי כוח� ונתקיי� בה� 

  ". הזורעי� בדמעה ברינה יקצורו"
תלמידו שעמל  ל מספר על"זצ ר מפינסק קארלי�"אדמוק "כ

 :)עירובי� נד( 'איתו לא יאומ� כי יסופר כדוגמת שאיתא בגמ
ושינ� לו שוב ושוב . מאות פעמי�' על רבי פריידא שחזר לו ד

, עוד ועוד פע� ללא ליאות הסביר לו הגמ עד שלבסו� '
  .אשרי רבו. ס בהבנה"תלמיד זה זכה לסיי� הש

בל זאת הוא יק, מסר זה לתלמידינו באמת ובכנותכשנעביר 
כי הא� באמת יש מי שיודע כל  -,כמי� קרי� על נפש עייפה

ג� מי שיודע . אלא מאי כל אחד לפי יכולתו, התורה ממש
  א� זה כוחותיו. 'גמרא הוא חשוב ויקר מאוד בעיני ה' עמ

תנסה ותראה שתצליח , לתת הרגשה שיכול תוכלעלינו 
ת זאת מסכ' לא -הצלחה נמדדת לכל אחד כפי יכולתו. ה"אי

לאחד שורות אחדות זה ', שלימה ולשני עמוד בגמרא הק
מי , הצלחה רבה כי מי לחש ל� סוד זה מה נקרא הצלחה

  .קבע זאת
ל ביהודי "זצ הגאו� רבי משה פיינשטיי�הסיפור מזמ� ידוע 

שהתחיל ללמוד גמרא בגיל תשעיי� ולאחר שנה גמר ד� 
לא ואמר לבנו שחפ הוא לערו� סיו� על הד� ו, אחד בגמרא

בנו התבייש , סת� אלא סעודה כיד המל� באול� מפואר
: מ"ל ואמר לו הגר"ושאל את הגאו� רבי משה פיינשטיי� זצ

בוודאי שיעשה הסיו� כרצונו הטוב וא� אני אבוא ואדרוש 
סיו� ד� גמרא זה כעי� סיו� , ל"אצל יהודי זה הנ -.ש�

מכא� חזינ� הסתכלות ... כי זאת יכולתו ואפשרותו, מסכת
  !!!גדול בישראל של
כל ילד באשר , רק צריכי� להערי�, כל אחד לפי יכולתוכי 

אדרבה נחזק� ונאמר לה� בכנות אמיתית שכל . הוא ומצבו
ה בא בטרוניא ע� "אחד מתבקש לעשות כפי כוחו ואי� הקב

  .בריותיו
יכול , אות� ונאמר לה� כשאחד מתאמ לפי כוחונחשיב 

ג� מי שיודע רק , כל אחד, להיות ערליכער יוד בכל המובני�
עמוד גמרא או שורות אחדות באפשרותו להתנהג בכל 

הנ� יכול : א� נעודדו ונאמר לו, המובני� כנאה וכיאה
יש ל� אפשרות לבר� ברכת המזו� , להתפלל בקול ובחשק

 -לקיי� כיבוד אב וא� בהידור, כמו צדיק ולבר� ע� כוונה
כי יראת שמי� , 'להיות שמח בכל מצוות ה, ובי� אד� לחבירו

  ..לא נמדדת ע� כמות הידיעות
  כי באמת לכל אחד יש חלק, לה� חוס� וכוח לשרודנית� 

אלא בגלל שלקוי למידה יכול לפתח דימוי , ממעללקי - א
' ולהאיר לה� כדאי, ומחובתינו להעיר אות�, עצמי ירוד

ה "אי� הקב: ")חכ�' ה ואפי"ד' ד/ י' פלא יוע� אות ל( ל"מחז

ויגעת ומצאת "של העמל והיגיעה " אלא שעותמונה דפי� 
�  ".  תאמי
יש לנו להתאמ כמה שיותר שכל אחד ואחד שינצל כמוב� 

שד�  - אבל ג� נדע להערי� ג� כאלה ', כוחותיו כפי שחננו ה
שוב ושוב נחדיר לה� שכל אחד .. גמרא זה הישג גדול עבור�

רה וירא שמי� מדקדק קלה כבחמו" הערליכער איד"יכול להיות 
  .וטע� בשבת קודש' להרגיש נוע� ה

לפי גיל הילד : "ל"זצ ק החזו� איש"הגהלשו� קדשו של וזה 
א� צרי� , אפשר לפתחו ולהעלותו למדריגת תלמיד בזמ� קצר

ההנהגה צריכה להיות בסובלנותיות , טיפול מיוחד ושימת לב
 �יתירה ולקרבו לשקידה וליראה קבועה ושכר� כפול מ

  )ח"רע' איש עמנתיבות ה( ".השמי�
א "שליט ני�'ר מויז"ק אדמו"כחוצבי� להבות אש מדברי� 

, ג� כאשר יש ילד בעל כשרונות חלשי�: ..."השמיע למלמדי�
אול� , שהמלמד אכ� השקיע בו כוחות כדי לקד� אותו בלימודיו

, עדיי� אינו יכול לפטור את עצמו, לא ראה הצלחה במעשה ידיו
ממי  - ומבשרי אחזה. נסותהשכ� אולי יש דר� אחרת שצרי� ל

, שאינו נמצא בקו הבריאות וניסו תרופה מסויימת שלא עזרה
כ� . או שמגבירי� את מדת התרופה, הרי מנסי� תרופה אחרת

שיש בה הרבה דרכי� ואופני� , הדבר ברפואת הנפש של הילד
ועל המלמד מוטלת החובה לנסות את כל , של רפואה
מה אפשר להועיל כ, זה דבר שקשה להשיג. האפשרויות

ת ובסייעתא "צרי� רק להשקיע מוח ולב ובעזר השי, ולפעול
אנו מקוי� שנוכל להקי� , כאשר זכות האבות מסייעת, דשמיא

  .דורות כראוי
לעול� אי אפשר לדעת איזו מילה : זה יהא נקוט בידינוכלל 

נכנסי� הדברי� בלב אחד , לפעמי�, תפעל את פעולתה
כל אחד מחוייב , ולכ�. כר לדורותהשומעי� ומשאירי� רוש� ני

  ..לפעול ולעשות עד כמה שידו מגעת
, המלמד צרי� להסתכל על הילד כעל נפש של דורות, ועודזאת 

שהרי מכל אחד מהילדי� היושבי� אצלו . ולא כעל נפש בודדת
  ..עתיד לצאת דור של�, בכיתה
לא : הדברי� החשובי� ביותר המוטלי� על המחנכי� הואאחד 

שלא יהיה ילד שיחשוב , די� לשקוע ברגשי נחיתותלתת ליל
שיש לילד , הדבר נובע לפעמי� מכ�". אינני מסוגל לכלו�"

המצליחי� ללמוד שני דפי� , אחי� או חברי� בעלי ראש טוב
ואינו מסוגל להשיג את מה , והוא ניח� בכשרונות חלשי� יותר

ומחליט שאינו שוה , ממילא נשבר הוא בקרבו, שה� משיגי�
כי על מה , כבר אינו עושה מאומה -וברגע שהחליט כ�, ו�כל

  .? ולמה ייגע את עצמו
רגש נחיתות אצל . כאלו אסור להשאיר בקרב הילדי�מחשבות 

  .הוא דבר גרוע מאוד, ילד
להסביר לו , המלמדי� צריכי� לחשוב ולהתבונ� מה חסר לילד 

אפילו , וג� הוא יוכל להשיג ולהצליח, שכל אחד הוא ב� אד�
. ישיג רק ד� אחד, כמו אחיו, אפילו אינו משיג שני דפי�. מעט

 ק"עכל". שג� הוא יכול להצליח, העיקר שיהיה מחוזק בקרבו
  ...)קעה -קעב' ג עמ"ח - דרשות(

ההורה \קודש אלו צרי� להיות מול עיני המלמד המחנ�דיבורי 
  .ת נעשה ונצליח"ובעזרת השי

. רה ויראה טהורהשנזכה לחנ� ולגדל צאצאינו בתו' היעזור 
  א גוט שבת . נעשה ונצליח' נתפלל בעד� ובש� ה

 

        נשמתנשמתנשמתנשמתלעילוי לעילוי לעילוי לעילוי 
כלי מחזיק , קריח ה"הבה

  ה"ה, ברכה
רבי חיי� רבי חיי� רבי חיי� רבי חיי� צ "ל ב� הגה"ז ישיישיישיישי

א "שליט הורובי�הורובי�הורובי�הורובי�    פסחפסחפסחפסח
  א"שיבדלט

ז תמוז "ע בדמי ימיו ט"נלב
  ב"תשנ

  .ה .ב .צ. נ. ת
על ידי אביו האי גברא הונצח 

  הדגול והנעלה , רבא
 חיי� פסח הורובי�חיי� פסח הורובי�חיי� פסח הורובי�חיי� פסח הורובי�רבי  צ"הגה

רא מ� ו"הבדחבר  -א"שליט
 אשדוד - ק בעלזא"דק דאתרא

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת    זה נודבזה נודבזה נודבזה נודבגליו� גליו� גליו� גליו� 
  האשה החשובה

 צבי חיי�צבי חיי�צבי חיי�צבי חיי�' ה בת ר"ע רייצלרייצלרייצלרייצל מרת
  ל"ז

        ביקעלביקעלביקעלביקעל
  ג"ג תמוז תשנ"נפטרה י
  .ה . ב . צ . נ . ת 

===  
 ידידינו היקרי בנה "הונצח ע
היקר  הנדיב הנכבד, והנעלה
ח "דצוש רו"מיקירי אנ שבערכי�

ו "הי שמשו� ביקעלשמשו� ביקעלשמשו� ביקעלשמשו� ביקעל 'ח ר"ההר
  ב"ארה –לייקוועד 

        ברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבא
על כל מכיריו , למעלת ידידינו היקר והמפואר

מיקירי , עומד תמיד הכ� לימינינו, אהוב וחביב
� לכל דבר שבקדושהלבו ער וח, ש"וחשובי אנ ,
  מופלג בכל מידה ומעלה, זיק ברכהכלי מח

 – א"שליט צבי שלעפריגצבי שלעפריגצבי שלעפריגצבי שלעפריג    שלמהשלמהשלמהשלמה 'ח ר"ההר
  ב"ארה – בארא פארק

ש ומידות "מלא וגדוש בתויולבנו האבר� היקר 
רה מופלא בהנהגותיו ובהתמדתו בתו, טובות

 �וביראתו הקודמת לחכמתו ומצויי� בנוע
�  מידותיו והליכותיו הנעימי� והישרי

  ב"ארה - בארא פארק -ו"הי לייבושלייבושלייבושלייבוש' ח ר"הרה
  הב� -הכנס הנכדחת לרגל שמ

 �  צ"בשעטומ ה"בבשאאע שמעו� אהר� אפרי�שמעו� אהר� אפרי�שמעו� אהר� אפרי�שמעו� אהר� אפרי
וא�  ,ח"ומכל יוצ ה�מ ושמחה לנחת ר שיזכו"יה

כל הימי�  יהיו מנת חלק� ושמחות טוב וחסד
 .ר"אכי

        """"יקריקריקריקר    אוראוראוראור""""    ביאורביאורביאורביאור    ע�ע�ע�ע�    הקדושהקדושהקדושהקדוש    החיי�החיי�החיי�החיי�    אוראוראוראור    הספרהספרהספרהספר    לאורלאורלאורלאור    ויצאויצאויצאויצא    הופיעהופיעהופיעהופיע
 כל*  במלוא� מצוטטי� המקרא פסוקי*  ברורות ומפוסק באותיות מנוקד* 

 פ"ע ומבואר מנוקד ק"הזוה*  בו הובאו ח"באוה המוזכרי� ק"וזוה ל"חז מאמרי
 מפרשי ולקט נחוצות הוספות*  העמוקי� הענייני� ביאור*  מדבש מתוק

  .ח"האוה
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        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
   על� חמודות, הז� והטהור הילד
    נחמ�נחמ�נחמ�נחמ�' ח ר"ב� הרה ל"ז )לייבי( יהודה לייביהודה לייביהודה לייביהודה לייב

  .א"שיבדלט    קלעצקיקלעצקיקלעצקיקלעצקי
  .גליו� זה מוקדש לעילוי נשמתו

  .ה. ב. צ. נ. ת 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב 
מקושר למר� רבינו , ש"מחשובי אנלידידינו 
  כלי מחזיק ברכהו עדי� נפש ,א"שליט

  א"שליט שמחה בומלשפינערשמחה בומלשפינערשמחה בומלשפינערשמחה בומלשפינער' ח ר"הרה
  ב"ארה - ארא פארקב 
  צ"שמחת הולדת הב� בשעטומלרגל 

  .ס"ר שיזכה לרוב נחת ושובע שמחות וכט"יה

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
מעוטר , ש היקרי�"מאנ החשוב והיקר לידידינו

, ש אצלו משולבות"תורה ויר, במידות  מוזהבות
  תהלתו בקהל חסידי�, כליל המעלות והמדות

   ו "הי חיי� הערש פרידמ�חיי� הערש פרידמ�חיי� הערש פרידמ�חיי� הערש פרידמ� 'ח ר"הנה
  ב"ארה - בארא פארק

  צ"בשעטומ ג"עב' אירוסי הבת תחי לרגל שמחת
מה� ומכל  דקדושה לרוות נחתר שיזכה "יה
והזיווג , מתו� בריות גופא ונהורא מעליא, ח"יוצ

  .יעלה יפה
ידידינו  לזכותהשתתפות בהוצאות הגליו� נתנדב 

  ו"הי חיי� הערש פרידמ�חיי� הערש פרידמ�חיי� הערש פרידמ�חיי� הערש פרידמ�' ח ר"הנה

 

        הרבנית הצדקנית    לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ה בת"ע שרה רבקהשרה רבקהשרה רבקהשרה רבקהמרת 

ק "אבד ישראל מנח�ישראל מנח�ישראל מנח�ישראל מנח�    'ק ר"הרה
�  ברעזאווי

  ויגד יעקב מפאפא' ק ב"ח הרה"א
  ד"ז תמוז תשס"נפטרה י
  .ה . ב . צ . נ . ת 

 


