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א לבני ויומש� מזה  וש באר� ישראל תזכה שמ	 והיה ברכה
י לדורות לכ� כתיב ויאמר שהיא "ולדיגע טובה ושמחה לכל בנעג

  .עימה טובה ויפהה ונכאמירה ר
  

   )ו, טו( ויחשבה לו צדקה' בהוהאמי� 
ת "החשיב לו את זה השי' ה האמי� בה"שאת זה שאאע פירוש

  .כצדקה
כ מה שיי� "ב שהרי צדקה היינו לית� משלו לאחרי וא"צ' ולכאו

, נתינה לאחריכצדקה ולהחשיב אמונתו כלהחשיב אמונתו זו 
חסר  כתיב ש ֶוְהאִמ� ל שהנה"לכ� י, ס"פשטי עא' ק אי"ובתוה

ח או צירה תחת "ע פת והאֵמ� או והאַמ�ד ולכ� הוא נדרש כמו "יו
כ "ת ועדש" היינו שהוא גר לאחרי שיאמינו בהשי"המ

ואברה מגייר את האנשי ושרה את הנשי שזהו ואת הנפש 
  , אשר עשו בחר�

ו "שבזה הביא את אור האמונה בהשיוכיו�  ת ותורתו ומצוותי
ועל , כ נותני לאחרי"לכ� ויחשבה לו לצדקה שאותה ג, לאחרי

ה היה משפיע אמונה לכל העול ולכל באי "ידי שאברה אע
דיגע צדקה שהשפיע עליה אמונה ע 'עול הרי זה רוחניות

  .ויחשבה לו צדקהלכ� , תורה ויראת שמי ומידות טובות
' כאומהו לשו� ויחשבה ל ,ב מהו ויחשבה לו צדקה"ז צ"שלפיאלא 

ויעשה צדקה או ועשה ' והאמי� בהרי� לומר ל היה צ"לפי הנ
בדר� כלל מה שנות�  היינו ל שהנה צדקה"וי, צדקה ומהו ויחשבה

וא 'ת אי� זה שיי� כמו שכתוב "אבל כלפי השי, משלו לאחרי
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  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  
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        ב''מרחשו� תשע' ח

  ח"גליו� תקל
ת  זמני כניסת ויציאת השב

 

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

  ט"ק פרשת ל	 ל	 תשס"מוצש
  ב"ארה - בארא פארק

אל אבר� ל	 ל	 מארצ	 וממולדת	 ' ויאמר ה
   )א, יב( ומבית אבי	 אל האר� אשר ארא	

פשטי עד אי� סו/ לכ� יש ' איק "ובתוה
למה ' ולכאו' לדייק שכתוב כא� ויאמר ה

אלא שכידוע  ,הלשו� ויאמר ולא וידבר
ר לשו� קשה ואמירה היא רכה לכ� כא� דיבו

נקט אמירה רכה לרמז שיצאו מזה טובות 
פ ל� ל� "י עה"הרבה כמו שהביא רש

ואגדלה לטובת� ולהנאת� וכמו שממשי� 

שהרי הכל שלו  ',יצדק מה ית� ל�
וג כשאד עושה רצו� , יתבר�

ק ומקיי "ת ושומר תוה"השי
ג אז הרי הוא נתינה של ', ת המצוו
ו הכוח והמוח "השי ת שנות� ל

והאפשרות והחיי שיוכל לעשות 
נות� לאד ת "א כ� השי, המצוה

ז "עכאבל , ת"ולא האד להשי
ת ברוב רחמנותו וטובו וחסדו "השי

   )יז, יז( ויפול אברה� על פניו ויצחק
� י "ברש לשו� שמחה ושל שרה לשו

ד מה הביאו לזה לשנות "ויל. כ"ע, מחו�
ל  ַויצחקהמשמעות בי�  של אברה לש

כי ' א. ד בכמה אנפי�"ל בס"י יואל, שרה
בודו ובעצמו אמר לו ' אצל אברה ד בכ

א� הבטחה, כ� י� , ובכ� יש כ לכ� לא שי
� מחו� ולגלוג"לומר ח כ "משא, ו לשו

, ה בעצמו"אצל שרה לא שמעה מפי הקב
 , אלא מהאורחי י ומה ג שהיו נרא

י אי� כא� איזושה, כערבי  יהבינה שרה ש
� ה ש, הבטחה אלא ברכה יש כא ברכו

ולכ� צחקה על הדבר כי , שתזכה לבני
י להתקיי � , הדבר אינו אפשר ועל כ

היתה טענה על שרה למה לגלגה על 
א היפלא , א להתקיי"הברכה כאילו ש

י� לבטל שו ברכה ואפי, דבר' מד ' וא
היינו , �ברכת הדיוט לא תהא קלה בעיני

ה ' אפי יוטית שאי� ל א הברכה היא הד
דר� הט שו אפשרות ב , בע שתתקיי

' ה אי� לבטל אותו ויאמי� בד"אפ
ע  שהיכולת בידו לשנות סדרי הטב

  .כרצונו
ברה כתיב ל "עוי ויאמר  ַויצחקכי אצל א

ע , בלבו הלב� מאה שנה יולד משמ
ע , שהצחוק היה בגלוי וכדר� כל השומ

בשורה טובה המשמחת את לבו צוחק 
� והאמירה בלבו הלב� , בגלוי ולמראית עי

ק , דמאה שנה יול היא ההסבר על הצחו
ת , והשמחה ח לומר בפה א אי� הכר ו

כ אצל שרה כתיב "משא, סיבת השמחה
ק , ותצחק שרה בקרבה לאמר  הצחו שג

, וג האמירה היתה רק בקרבה ולא בגלוי
� שמחה א , זה מראה שאינו לשו אלא שהי

  .כ היתה צוחקת בגלוי"שאל, לשו� מחו�
אי והנפלאי "עפל "עוי ברי הנור י ד

י "ה א"וירא ד' פ(תב בנוע אלימל� שכ
ולחיבת הקודש נעתיק לשונו  )ותצחק שרה

ק , דהעני� הוא כ�, ק"וזל', הק שהצדי
ולהכיר נפלאות  ,צרי� לקדש עצמו כל כ�

ד שיב הוא ע א ווגדולות הבורא ברו� 
א   יראה איזה פלא ל  א למדרגה כזו שג
ד נפלאות  יפליא בעיניו לחידוש גדול נג

א ש ,הבורא יתעלה בידו לעשות פל
י� ק� יותר א ונמצא מה  ,פלאות יותר ו

שיתפלא האד על איזה פלא שהוא 
ל בעיניו ס  ,חדוש גדו ט קילו א מיעו הו

ל "על דר� שאמרו חז ,המקו ברו� הוא
 ,סיימתיה לשבחא דמרא )ברכות לג ב(

  . 'משל למל� שמקלסי� אותו כו
ה , ותצחק שרה וזהו � שמח פירוש לשו

הפלא שעשה  שהיה משמחת על גודל
י , לה הש יתבר� ברו� הוא דהיינו אחר

יאמר ה ,'בלותי כו ה ' ו למה זה צחקה שר
פירוש מה זה , לאמר הא/ אמנ אלד

 ,חידוש ופלא גדול בעיניה הדבר הזה
י יש ל� , דבר' היפלא מה רצה לומר וכ

י  ,דבר שיהא פלא לנגד כחי ד שיש בי
יותר  ,לעשות נפלאות גדולות יותר ו

אה שלא יהא סובר ושרה היתה יר
א היתה משחקת ומהתלית . אברה שהי
חוק והיתול  ,דצחקה הוא ג כ� לשו� ש

י  ותכחש שרה לאמר לא צחקתילכ�  כ

ת את המעשה "מחשיב זה כאילו כביכול האד נות� להשי
מיראת שמי  הזה שהרי סו/ סו/ איתא הכל בידי שמי חו�

ת "לכ� השי, ו להיפ�"ויש לאד בחירה לבחור בטוב או ח
וממילא זהו  ,ת"מחשיב זה כאילו האד הישראלי נת� להשי

מה שהוא הביא אמונה לאחרי ש, ויחשבה לו צדקההכא 
' שהוא כצדקה שנות� לאחרי שקיי בזה את מצות ה

 "עכ, ת נות� זה לאד"שבאמת השי ז ויחשבה לו צדקה הש
זה כמו שאברה אבינו נת� תבר� ברוב חסדיו וטובו החשיב י

ת רחמנא אדכר ל� זכותא דאברה "כ� יעזרנו השי, ת"להשי
� תשב� ומד, י מדת החסד שלו"רחימא להמשי� עלינו ועכ

  .א"חותמי� הגלות בגאולה שלימה וקרובה בב
א חשוו� של "בי. השבוע ישנ כמה יארצייט� חשוביוהנה 

ד דילה "ק יו זה אצל ישראל קדושי כיומאמע רחל שמוחז
ואיתא מאמר העול אז ביי די מאמע , י"זכותה יג� עלינו ועכ

  .קע� מע� אלעס פועל� היינו שאצל האמא יכולי לפעול הכל
ת שנפעול ותפעל א/ היא עבורינו ועבור כל "יעזרנו השילכ� 

ישראל כל הישועות שלימות לכלל ולפרט ע הגאולה 
ר  שנזכה "לכ� יה, וזכותה מגי� על כל העול ,א"השלימה בב

  .בזכותה לפעול כל טוב סלה עלינו ועל כל ישראל
ר צבי "ק רבי מנח נחו ב"ג היארצייט של ההוהשבוע 

ק בעל יסוד העבודה מסלוני "ע מטשערנוביל ושל הה"זי
זכות יג� עלינו ועל כל ישראל אוי/ ת ש"יעזור השי . ע"זי

 .אייביג

 

 'ב' המש	 בעמ
 'ב' המש	 בעמ

        אאאאאאאא        --------ושמור בדיבור אחדושמור בדיבור אחדושמור בדיבור אחדושמור בדיבור אחדושמור בדיבור אחדושמור בדיבור אחדושמור בדיבור אחדושמור בדיבור אחדזכור זכור זכור זכור זכור זכור זכור זכור 

íéðéðôî íéø÷é íéèå÷éì ,ìò øåáéãä úáùá øîàðíé ,
íéôåö úôåðå ùáãî íé÷åúîå íéøéàîä  

        

  מעלת קדושת הדיבור בשבת קודש
        

        נותני
 לו כל משאלות לבונותני
 לו כל משאלות לבונותני
 לו כל משאלות לבונותני
 לו כל משאלות לבו
י שמירת "ע' כתיב נותני
 לו משאלות לבו פי

        ))))ו על המדרשו על המדרשו על המדרשו על המדרש""""מהרזמהרזמהרזמהרז' ' ' ' פיפיפיפי((((. "וא חפצ� ודבר דברממצ"
  

        מוחלי� לו עוונותיומוחלי� לו עוונותיומוחלי� לו עוונותיומוחלי� לו עוונותיו
ז כדור אנוש "עובד ע' כל השומר כהלכתו אפי

הכוונה " כהלכתו"אמרו , מוחלי� לו כל עוונותיו
שמדבר , 'ודבר דבר'ששומר את השבת ג
 באיסור 

. אז מוחלי� לו עוונותיו, שמותר לדבר בשבת מה רק
  ))))גגגג""""סמסמסמסמ, , , , ת בצלאל אשכנזית בצלאל אשכנזית בצלאל אשכנזית בצלאל אשכנזי""""שושושושו((((
  

        יסוד השבתיסוד השבתיסוד השבתיסוד השבת
כי יש שבעה , קדושת הדיבור - עיקרו של שבת 

. איברי
 בראש כנגד ימי המעשה ופה כנגד השבת
  ))))תולדות יעקב יוס!תולדות יעקב יוס!תולדות יעקב יוס!תולדות יעקב יוס!((((

  
        נעשה לו נסנעשה לו נסנעשה לו נסנעשה לו נס

מעשה בחסיד אחד שהיה נמל� בשבת לתק� פרצת 
הגדר ונמל� ושוב לא גדרו נעשה לו נס ועלתה לו 
, צל! וממנו היה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו ביתו

שעבר  ))))פרשת בהרפרשת בהרפרשת בהרפרשת בהר((((בואר בירושלמי ובמדרש מ
ושוב כשנמל� וקנס , 'ודבר דבר'מתחלה על איסור 

ז נעשה לו נס "בחול עי' ע שלא לגדור הגדר אפי"א
  .והרויח הרבה מאד

  
 
 שכרו יותר מהמענג השבתשכרו יותר מהמענג השבתשכרו יותר מהמענג השבתשכרו יותר מהמענג השבת    ''''ודבר דברודבר דברודבר דברודבר דבר''''המקיי
 המקיי
 המקיי
 המקיי

ידוע ומפורס
 שעל מצות עונג שבת נותני
 שכר 
שבת נותני
 לו כל המענג את ה' בגמ' הרבה וכדאי


, על שמירה מאיסור ודבר דבר. נחלה בלי מצרי
שלכ� באימיה , נותני
 יותר שכר מעונג שבת

י כשרצתה לדבר הרבה ובודאי כוונתה היה "דרשב
י דגודל "כ אמר לה רשב"משו
 עונג שבת אעפ

פרי פרי פרי פרי ((((. שכר שמירת הדיבור יותר משכר עונג שבת

  ))))צדיקצדיקצדיקצדיק
  


        זוכה לבני
 זכרי
זוכה לבני
 זכרי
זוכה לבני
 זכרי
זוכה לבני
 זכרי
, ל בני
 זכרי
"מה שאמרו המבדיל על היי� הו

מבאר הכוונה דדיבור רע ליי� וא
 שומר הדיבור אז 

  ))))הקדמההקדמההקדמההקדמה, , , , ת כנ! רננהת כנ! רננהת כנ! רננהת כנ! רננה""""שושושושו((((. יהיה לו בני
 זכרי

        מקרב הגאולהמקרב הגאולהמקרב הגאולהמקרב הגאולה
אי� ישראל נגאלי
 , זכור את יו
 השבת

וצרי� ליזהר מאד , עד שישמרו את השבת
' בדברי
 האסורי
 לדבר בשבת וכו

  ))))יתרויתרויתרויתרו' ' ' ' פפפפ, , , , אאאא""""תורת החידתורת החידתורת החידתורת החיד(((( .שמעכב הגאולה
        

        סגולה לרפואהסגולה לרפואהסגולה לרפואהסגולה לרפואה
להיות נזהר בדיבור : יש סגולה לרפואה

שלכ� במקו
 שצריכי
 להתפלל , בשבת
על רפואה אומרי
 תחת התפלה שבת 

רפואה וווו, ורפואה קרובה לבא, היא מלזעוק
א
 נזהרי
 בקול  -ל "ת קו"בא רללללרובה קקקק

. חיתו� הדיבור אז ורפואה קרובה לבא
  ))))קקקק""""ספהספהספהספה((((

 

        בדיבורבדיבורבדיבורבדיבור    ----לשובתי
 לשובתי
 לשובתי
 לשובתי
 עזור עזור עזור עזור 
עזור לשובתי
 בשביעי בחריש ובקציר '


  : 'עולמי
 
ל שבקשתינו "זצ הסבא משפאליהסבא משפאליהסבא משפאליהסבא משפאליבש

ת שיעזור לאלו אשר שובתי
 "הוא מהשי
לשו� " בחריש"ביו
 השביעי מדיבורי חול 

, מחרישי
 ולא מדברי
 דיבורי חול
"
 היינו שמקצרי
 ,"ובקציר עולמי
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        ושמור ושמור ושמור ושמור ושמור ושמור ושמור ושמור ר ר ר ר ר ר ר ר זכוזכוזכוזכוזכוזכוזכוזכו
        בדיבור אחדבדיבור אחדבדיבור אחדבדיבור אחדבדיבור אחדבדיבור אחדבדיבור אחדבדיבור אחד

  'א' המש� מעמ

        
מנדלי ' ה בספר מנח
 ציו� מרבי ר"וכ, ה"לר דברי חיי
דברי חיי
דברי חיי
דברי חיי
כתב בספר 

מנח
 ציו� מנח
 ציו� מנח
 ציו� מנח
 ציו� ולכ� כתב ב, שאיתא דבשבת הדיבור חוזר אל מקורו
ר שבכל ימי השבוע יותר יזהר שבשבת מהיות שיש תיקו� להדיבו

  ,שלא יעבור על איסורי דיבור
כמה פעמי
 למה מאבד עצמו  סססס""""בחתבחתבחתבחת' ויש להרחיב הדברי
 דאי

ה נת� עני� של כפרה "וכתב דהקב, י המיתה"לדעת אי� לו תיקו� ע
אז אדרבא גור
 , והאיש הזה משתמש בו בעבירה ,דהיינו המיתה

בחת� שמוחלי� לו כל עוונותיו  וכ� הוא העני�, שאי� לו חלק לעול
 הבא
אז אדרבא יותר גרוע , א
 משתמש בו לדבר עבירה כמו עשו הרשע

א
  ,ל לעני� זה היות שבשבת יש תיקו� להדיבור"וכ� י, מסת
 עבירות
  .משתמש בו בעבירה יותר גרוע העני�

        
        חטא של מקוששחטא של מקוששחטא של מקוששחטא של מקושש

פרדס פרדס פרדס פרדס ((((. נשמר מדבור האיסור בשבת' שלא הי' דחטא של מקושש הי

  ))))חדשחדשחדשחדשיוס! היוס! היוס! היוס! ה
        


        מתעורר כח החיצוני
מתעורר כח החיצוני
מתעורר כח החיצוני
מתעורר כח החיצוני
שהמדבר דברי חול בשבת מתעורר כח  יוס! גיטקלייאיוס! גיטקלייאיוס! גיטקלייאיוס! גיטקלייא' בש
 החכ
 ר

   ))))טל אורותטל אורותטל אורותטל אורות(((( . החיצוני
 ומכניס אות
 בהיכל המל� וטוב ממנו הנפל
  

        מונע גאולת ישראלמונע גאולת ישראלמונע גאולת ישראלמונע גאולת ישראל
, י שישראל שומרי
 שבת"הנני חוזר ואומר מה שכבר אמרתי שאעפ

שאינ
 נזהרי
  בשני דברי
 נכשלי
 ה
 ושניה
 באמירה האחד
', אז תתענג על ד, והנביא אומר ודבר דבר, מלדבר בשבת דברי חול

' וצמח דוד מהרה יצמיח וכו' שא
 תשמור את הדבור תתענג על ד
והחי ישי
 על לבו שהמדבר בשבת דברי חול ומבטל מלימוד התורה 

ונו גדול מאד הוא מארי� את הגלות ומונע גאולת וחו$ ממה שע

 
  ))))י� דאורייתאי� דאורייתאי� דאורייתאי� דאורייתארזרזרזרז((((. ג
 כל ימי השבוע בדיבורי חולי�

 


        תיקו� לכל החטאי
תיקו� לכל החטאי
תיקו� לכל החטאי
תיקו� לכל החטאי
 נההא
 תיק הא הנשמה לעול
 העליו� ישאלו ממנובתכש

למה לא  הוא
 לאו ישאלו ל ,כל עוונות בעלמא דדי�
וישיב , ה על כל חטא כשיעור התעניתי
 שצרי�תהתענ

ישאלו ממנו הא
 שמר הדיבור , האד
 שלא היה לו כח
לו  וא
 שמר הדיבור אז יהיה, צ כח"בשבת שלזה א


        ))))הקדמההקדמההקדמההקדמה, , , , נזר ישראלנזר ישראלנזר ישראלנזר ישראל((((. התיקוני
****        

באמת קשה בעתי
 הללו להתענות על כל חטא להשיג 

י שמירת שבת כהלכתו דהיינו שלא "אבל ע, תיקו� השל

דיבורי
 יתירי
 רק תורה ותפלה אז זוכי
 ' ידבר אפי
י שמירת הדיבור למה "הרי שזוכי
 ע, למחילת עוונות
  ))))לקוטי אמרי
לקוטי אמרי
לקוטי אמרי
לקוטי אמרי
((((. שהתענית עושה

  
        יש להזהר יותריש להזהר יותריש להזהר יותריש להזהר יותר    - - - - לווית המלאכי
 לווית המלאכי
 לווית המלאכי
 לווית המלאכי
     בשבילבשבילבשבילבשביל

כ "בליל שבת מהיות שהמלאכי
 מלווי
 את האד
 מביה
לביתו פשיטא ופשיטא שצרי� להיות נזהר מלדבר דבר חול 
שא
 מדברי
 דברי חול המלאכי
 אינ
 רוצי
 ללוות את 


ב דעני� לווית "רס' סי שבתשבתשבתשבת' ' ' ' תוסתוסתוסתוסואיתא בספר , האד

 השבת אחר ה ביו"המלאכי
 אינו דוקא בליל שבת ה

ולכ� יותר יש , נ המלאכי
 מלוי
 את האד
"יציאה מביהכ
  ))))קקקק""""ספהספהספהספה((((. מה ואי� שמדברי
 ,ליזהר אז

  
        תפלה שלא להכשלתפלה שלא להכשלתפלה שלא להכשלתפלה שלא להכשל

החפ$ החפ$ החפ$ החפ$     קקקק""""הגההגההגההגה ל תלמידו של"מרדכי שוואב זצ' ג ר"הרה

היה מנהגו בכל שבת שהיה מתפלל תפלה קצרה אחר  חיי
חיי
חיי
חיי

היה  ))))מהיות שנפגשי
 ע
 הרבה סוגי אד
מהיות שנפגשי
 ע
 הרבה סוגי אד
מהיות שנפגשי
 ע
 הרבה סוגי אד
מהיות שנפגשי
 ע
 הרבה סוגי אד
((((סו! התפלה 
פלל שלא יהא נכשל במה שאסור לדבר ורק מה שהותר מת

  .לדבר בשבת קודש יהא עיקר דיבורו
  

        בשבת יש עליה להדיבור של כל ימי השבועבשבת יש עליה להדיבור של כל ימי השבועבשבת יש עליה להדיבור של כל ימי השבועבשבת יש עליה להדיבור של כל ימי השבוע

  . ק"מישראל ובני� ביה
ומכיו� שרבי
 אינ
 יודעי
 את חומר האיסור הנני חוזר על 


אולי ישמע השומע ואיש לרעהו , דברי
 אלה כמה פעמי
כהלכת� ' יעזורו ולאחיו יאמר חזק לשמור את שבתות ד
א א א א """"חידחידחידחיד((((. א"מוקפות בתורה ומצוות ונזכה לביאת גואל צדק בב

  ))))ר גר גר גר ג""""בספרו ככר לאד� ויקבספרו ככר לאד� ויקבספרו ככר לאד� ויקבספרו ככר לאד� ויק
  

אלא מה אעשה שהתורה אלא מה אעשה שהתורה אלא מה אעשה שהתורה אלא מה אעשה שהתורה     ת מלאכהת מלאכהת מלאכהת מלאכהרציתי לעשורציתי לעשורציתי לעשורציתי לעשו    - - - - אסור לומר אסור לומר אסור לומר אסור לומר 
        אסרהאסרהאסרהאסרה

במה דמבואר , ל"זצ הערשלי זידוטשובערהערשלי זידוטשובערהערשלי זידוטשובערהערשלי זידוטשובער' שאלו לרבי ר

, א אל יאמר אד
 אי אפשי בבשר חזיר"ארשב, בתורת כהני

שאלו , אלא יאמר אפשי ומה אעשה שאבי שבשמי
 אסר עלי
כ שיי� די� זה כגו� שאומר האד
 "אותו הא
 לגבי שבת ג

אלא מה אעשה שהתורה באמת אני רוצה לעשות מלאכה 
. והשיב שבשבת אי� לומר כ� משו
 איסור ודבר דבר, האסר

        ))))ראהראהראהראה, , , , היכל ברכההיכל ברכההיכל ברכההיכל ברכה((((
        

        טע
 באיסור ודבר דברטע
 באיסור ודבר דברטע
 באיסור ודבר דברטע
 באיסור ודבר דבר
אמר טע
 שאסור לדבר ע "יז שלמה לייב מלענטשנאשלמה לייב מלענטשנאשלמה לייב מלענטשנאשלמה לייב מלענטשנא' ר ק"הה

כי כשמקדשי
 שבת בקידוש הברכה שקאי , דברי חול בשבת
 ושהקדושות השבת והוא ברעוא דרעוי� שאז הקד'על שלימות 

וא
 מפסיק בדיבור חול במש� , שבכל השבת ההכי גדול
        ))))רמתיי
 צופי
רמתיי
 צופי
רמתיי
 צופי
רמתיי
 צופי
((((. השבת הרי יש כא� הפסק בי� הברכה להמצוה

  
        זו תפלהזו תפלהזו תפלהזו תפלה    ––––ודבר דבר ודבר דבר ודבר דבר ודבר דבר 
 
א
 תשוב א
 תשוב א
 תשוב א
 תשוב והרמז ד. קולקולקולקולמרומז , שבת''''ללללקראת ''''וווודשי ''''קקקקפסוקי
, י תפלה"היינו התשובה בשבת הוא בבחינת קול היינו ע משבתמשבתמשבתמשבת

אז כ� הוא , רק דיבורי תורה ותפלהדבשבת לא שיי� צו
 וממו� 
שלא יהא דיבור� ומדבר דבר ומדבר דבר ומדבר דבר ומדבר דבר , , , , וכבדתו מעשות דרכי�וכבדתו מעשות דרכי�וכבדתו מעשות דרכי�וכבדתו מעשות דרכי�    - הדר� 

כמו בחול כי בשבת צרי� הדיבור יותר מבחול כי ליכא עצה 
  ))))יוס! מקוידנוביוס! מקוידנוביוס! מקוידנוביוס! מקוידנוב' ' ' ' ק רק רק רק ר""""הההההההה((((. אחרת לתשובה וזהו יסוד גדול בשבת

        יש להזהר יותריש להזהר יותריש להזהר יותריש להזהר יותר    ----בסעודות שבת בסעודות שבת בסעודות שבת בסעודות שבת 

דהיינו שלא היה לשחוק , יראה
רק שהיתה , בעיני והאמת כ� היה

משמחת על גודל הפלא שנעשה 
ויאמר אברה� לא כי  ,ל"לה כנ
רצה לומר ג השמחה , צחקת

נחשב לשחוק שהיית משמחת 
כי אי� זה חידוש , ו"והיתול ח

לפניו יתבר� וכאלו סיימתיה 
אי� זה דר�  ,לשבחא דמרא ו

ל "הנכו� להצדיק שיתפלא כנ
  . ק"עכלה, ל"וק
יו הקולפ ביותר יש לדקדק ' י דבר

י , מאי שנא שרה מאברה ואמא
הצחוק של אברה אינה נחשבת 

 , ו"לשחוק והיתול ח י ג והר
ידוש אברה צחק ושמח על הח

לו ב� בהיותו  דהגדול בהיוול
  מאה שנה ושרה בת תשעי

  , שנה
� "ל בעזהי"י ואולי ת החילוק בי

ה לשרה אמנו "אברה אבינו ע
ק "על הרה מסופרי ה"עפ, ה"ע

א שאמר "זיע תפארת שלמהבעל 
י ' לא שהזכיר לפניו הקוש

, שיקנה כרטיס הגרלה, בפרנסה
וכ� , ואמר לו את המספר שיקנה

לא עלה הגורל  א�, עשה האיש
ק "וחדל הרה, במספר הזה

, ש לקבל אנשי לברכה"התפא
י� לו דעה בשמי , באמרו כי א

ה "ואיננו בבחינת צדיק גוזר והקב
ומה לו לקבל אנשי , מקיי

ד , סת ולקחת מה פדיו� ע
מה כמדו( הצדיקי' שבא אליו א

 )ע"ז מסטריקוב זי"ק ר"שהיה הרה
תענית (ושאלו על סתירה דאיתא 

 ל� ועל  .)כג ותגזר אמר ויק
ה אור ותגזר  )ב"איוב כ( דרכי� נג

, אמר אתה גזרת מלמטה
  והקדוש ברו� הוא מקיי

  , מאמר� מלמעלה
י שצדיק גוזר , :)ק טז"מו( ע"וע הר

הלא כתיב ' ולכ, ה מקיי"והקב
באשר דבר מל�  )'ד 'קהלת ח(

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        

ויעתק מש	 ההרה מקד	 לבית קל ויט ויעתק מש	 ההרה מקד	 לבית קל ויט ויעתק מש	 ההרה מקד	 לבית קל ויט ויעתק מש	 ההרה מקד	 לבית קל ויט 
        ))))הההה    ,,,,יביביביב((((' ' ' ' אהלה וגואהלה וגואהלה וגואהלה וגו

דמצינו שהיצר הרע מכונה , נראה הכוונה
 .).).).)סוכה נבסוכה נבסוכה נבסוכה נב((((ל "כמו שאמרו חז, בש	 הר

	 ישלעתיד לבא היצר הרע נדמה לצדיק
  . כהר

כי הבא להורות ולהדרי� אחרי	 בדר�  וידועוידועוידועוידוע
מתחילה עליו לנתק את היצר , הישר והטוב
ואחר כ� יוכל לקרב	 תחת , הרע מקרב	

, ה"רה	 אבינו עולכ  אב. כנפי השכינה
ש "שעבודתו היתה לפרס	 אלקותו ית

. מתחילה ניתק מה	 את היצר הרע, בעול	
אותו ההר  ויעתק מש	 ההרהויעתק מש	 ההרהויעתק מש	 ההרהויעתק מש	 ההרהוזהו שאמר 

נטה  ויט אהלוויט אהלוויט אהלוויט אהלוכ "ורק אח, הוא היצר הרע
        ....))))מכתב סופרמכתב סופרמכתב סופרמכתב סופר((((. אהל תורה ומצוות

        
        ))))טטטט, , , , יגיגיגיג((((נא מעלי נא מעלי נא מעלי נא מעלי הפרד הפרד הפרד הפרד 

אותיות ה	  עלי ''''ממממא ''''ננננפרד ''''הההההפסוק מילות 
לרמז לנו כי המ  מקורו מזרע ,     ''''ממממ''''הההה ת"ר

לכ  זהו , ר"ועמלק מקורו מ  היצה, עמלק
כי אתה  הפרד נא מעליהפרד נא מעליהפרד נא מעליהפרד נא מעלישאמר אבר	 ללוט 

ולכ  לא אוכל להתחבר , המ  מזרע השט 
אבל לאחר , ר"עמ� כי אתה מצד היצה

אז זכה לגילוי השכינה , שנפרדו דרכיה	
מפי מפי מפי מפי ((((. ר"מאחר וכבר אינו ברשות היצה

  ))))השמועההשמועההשמועההשמועה
    

        ))))ידידידיד, , , , ידידידיד((((    וירק את חניכיווירק את חניכיווירק את חניכיווירק את חניכיו
חינו� פסוקי	 לפרש מהו ' י מביא ג"וברש

חנו�  ....אאאאזה האופ  חינו� הבני	 ב ויתפרשו על
ולא , לנער רמז שצרי� להתחיל בנעוריו

מזבח  ,חנוכת המזבח ....בבבב. לחכות עד שיגדל
כי חינו� הבני	 , מרמז על עני  מסירות נפש
חנוכת הבית  ....גגגג. צרי� שיהיה במסירות נפש
ידר וישיבה וש	 ישלא תאמר הרי לומד בח

דזה לבד אינו , יתחנ� על דר� הטוב והישר
וזוכר חסדי וזוכר חסדי וזוכר חסדי וזוכר חסדי ((((.  ספקי	 צרי� לחנ� ג	 בביתמ

        ))))לללל""""	 שפירא זצ	 שפירא זצ	 שפירא זצ	 שפירא זצ""""אבות בש	 מהראבות בש	 מהראבות בש	 מהראבות בש	 מהר
        

        ))))יחיחיחיח, , , , ידידידיד((((    ומלכי צדק מל� של	 הוציא לח	 ומלכי צדק מל� של	 הוציא לח	 ומלכי צדק מל� של	 הוציא לח	 ומלכי צדק מל� של	 הוציא לח	 
י צדק הוציא לקראת אברה	 כיש לפרש מל

ויחדיו ה	 , כוסות' אבינו את המצות ואת הד
ל הרי אומרי	 שהדבר "ערכו את הסדר חז

  ))))אמרי חיי	אמרי חיי	אמרי חיי	אמרי חיי	((((. היה בליל פסח

        ))))הההה    ,,,,יביביביב((((ואת הנפש אשר עשו בחר  ואת הנפש אשר עשו בחר  ואת הנפש אשר עשו בחר  ואת הנפש אשר עשו בחר  ' ' ' ' י אשתו גוי אשתו גוי אשתו גוי אשתו גוויקח אבר	 את שרויקח אבר	 את שרויקח אבר	 את שרויקח אבר	 את שר
אברה	 מגייר את , י אשר עשו בחר  שהכניס  תחת כנפי השכינה"וברש

והוא מבראשית רבה ולמדוהו ממה שלא . האנשי	 ושרה מגיירת את הנשי	
תורתנו הקדושה מלמדת אותנו כא  דר� אר! . נאמר אשר עשה אלא אשר עשו

ל הנשי	 ולא תהיה לו שייכות עמה  אפילו ומוסר שלא יקרב האד	 את עצמו א
ולכ   נאמר אשר עשו ולא אשר , נתו ומטרתו להכניס  תחת כנפי השכינהוא	 כו
  יוחנ  רבי יוסי ב ))))הההה,,,,אאאא((((ל במסכת אבות "זואת זה רמזו לנו ג	 כ  רבותינו  ,עשה

איש ירושלי	 אומר יהיה בית� פתוח לרווחה ויהיו עניי	 בני בית� ואל תרבה 
שא" על פי שבית� יהיה פתוח לרווחה לכל מר ומרת נפש , 	 האשהשיחה ע

  ))))משה ידברמשה ידברמשה ידברמשה ידבר((((. בכל זאת אל תרבה שיחה ע	 האשה
  

        ))))וווו    ,,,,טוטוטוטו((((ויחשבה לו צדקה ויחשבה לו צדקה ויחשבה לו צדקה ויחשבה לו צדקה ' ' ' ' והאמי  בהוהאמי  בהוהאמי  בהוהאמי  בה
, לא היתה לצדקה שלו חשיבות כל כ�, הנה לפני שנתבשר אברה	 אבינו בזרע

כדי  וונו בחייומוטב לו לחלק את ממ, כי אד	 שאי  לו בני	 למי יקבו! ויצבור
אבל הצדקה שעשה אברה	 אבינו , שצדקו יהל� לפניו ויוליכו למקו	 מנוחתו

שא" על פי שהיה לו למי , היא נחשבת לו לצדקה, אחרי שהובטח לו זרע
שיהיה  ''''והאמי  בהוהאמי  בהוהאמי  בהוהאמי  בהוזהו שאומר הפסוק . בכל זאת פיזר ונת , להשאיר את ממונו

ה שלו את החשיבות קיבלה הצדק ויחשבה לו צדקהויחשבה לו צדקהויחשבה לו צדקהויחשבה לו צדקה    ומאז ואיל�, לו זרע
  ))))ישמח משהישמח משהישמח משהישמח משה((((. הראויה

  
        ))))יטיטיטיט    ,,,,טוטוטוטו((((אנכי מג  ל� שכר� הרבה מאוד אנכי מג  ל� שכר� הרבה מאוד אנכי מג  ל� שכר� הרבה מאוד אנכי מג  ל� שכר� הרבה מאוד 
מצוה בעידנא דעסיק בה מגינה  .).).).)סוטה כאסוטה כאסוטה כאסוטה כא' ' ' ' עיעיעיעי((((פירוש על דר� דאיתא בגמרא 

, תורה בי  בעידנא דעסיק בה ובי  בעידנא דלא עסיק בה מגינה ומצלא, ומצלא
, שעה שאינו לומדהתורה מגינה עליו ג	 ב, נמצא כשלומד תורה פע	 אחת

הוא מגי  , כי מה שלמד כבר, וכשלומד שוב אזי מגיע לו שכר בעד הלימוד הזה
רמז להתורה  אנכיאנכיאנכיאנכיוזהו שאמר הכתוב  .ואי  צרי� להלימוד השני להג  עליו, עליו

שכר� הרבה שכר� הרבה שכר� הרבה שכר� הרבה ולכ   מג  ל�מג  ל�מג  ל�מג  ל� ))))כבכבכבכב,,,,ובפירוש רבינו בחיי לקמ  כדובפירוש רבינו בחיי לקמ  כדובפירוש רבינו בחיי לקמ  כדובפירוש רבינו בחיי לקמ  כד. . . . שבת קהשבת קהשבת קהשבת קה' ' ' ' עיעיעיעי((((הקדושה 
  ))))נוע	 אלימל�נוע	 אלימל�נוע	 אלימל�נוע	 אלימל�((((. לימוד שלמדתעבור כל לימוד ו, ל"כנ מאודמאודמאודמאוד

  
        ))))יגיגיגיג,,,,טזטזטזטז((((כי אמרה הג	 הלו	 ראיתי אחרי רואי כי אמרה הג	 הלו	 ראיתי אחרי רואי כי אמרה הג	 הלו	 ראיתי אחרי רואי כי אמרה הג	 הלו	 ראיתי אחרי רואי 

שהרואה דמות אד	 המול� בבור ויש לו בבואה  .).).).)גיטי  סוגיטי  סוגיטי  סוגיטי  סו((((מצינו בגמרא 
כי א" השדי	 , אי  לו לחשוש שמא הדמות היא של שד, ))))צל של הצלצל של הצלצל של הצלצל של הצל((((דבבואה 

עוד . ש"ייוג	 לה	 יש צל אבל צל של צל אי  לה	 ע, יכולי	 להידמות לאד	
אסור לאד	 שית  שלו	 לחבירו בלילה חיישנ  שמא  .).).).)מגילה גמגילה גמגילה גמגילה ג((((איתא בגמרא 

דגמירי שאי  מוציאי  ש	 שמי	  ,מלבד א	 הלה מזכיר ש	 שמי	, שד הוא
  , ש"עיי, לבטלה

והלא לא הזכיר ש	 , היא� דברה הגר אל המלא� שמצאה במדבר, ולפי זה תמוה
הזכיר ש	 שמי	 ועל כרח� צרי� ' א� דשרק מל, ))))יגיגיגיג,,,,טטטט((((י "וכפי שכתב רש, שמי	

�הג	 הלו	 ראיתי אחרי הג	 הלו	 ראיתי אחרי הג	 הלו	 ראיתי אחרי הג	 הלו	 ראיתי אחרי וזה שאמרה  ,לומר שראתה בבואה דבבואה של המלא
ראיתי עוד צל שלו דהיינו אחר הבבואה שלו , כלומר אחר זה שנראה לי רואירואירואירואי

�          ))))ישמח משהישמח משהישמח משהישמח משה((((    .ועל כ  הבנתי שהוא מלא
*  

, ניו של אברה	ר פתר פניו של לוט היה דומה לקלסתקלס ))))מסכת כלהמסכת כלהמסכת כלהמסכת כלה((((במדרש 
ה לפניו "לכאורה קשה היתכ  להשוות תואר פניו המאירי	 של אברה	 אבינו ע

ה האירו והבהירו מגודל "אברה	 אבינו ע פניו של, א� העני  פשוט. של לוט
  . ופניו של לוט הבהיקו משכרותו. 'התלהבותו בעבודתו את ה

לוהטי	 ובני הדור ההוא שלא היו בעלי דעת לא ידעו שפניו של אברה	 
וזהו . ומזהירי	 מרוב קדושתו ואילו פניו של לוט מבהיקי	 מרוב שכרותו

מזקני	 מזקני	 מזקני	 מזקני	 ((((. . . . שאמרו במדרש שבעיני הדור היה קלסתר פניו דומה לשל אברה	
  ))))לללל""""אתבונ  בש	 רבי מוטקא לידער זצאתבונ  בש	 רבי מוטקא לידער זצאתבונ  בש	 רבי מוטקא לידער זצאתבונ  בש	 רבי מוטקא לידער זצ

 

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
        פניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשה

        

 'ד' המש	 בעמ

 ,שלטו� ומי יאמר לו מה תעשה
א שיאמר "הרי שג הצדיק א

אלא , מה לעשותה "להקב
ה  התירו� היא שכשהצדיק רוצ
 �  כגו להמשי� ישועה לאד

א ', פרנסה וכד אז הדר� הי
שיגזור הצדיק שיבא פרנסה 

ה מקיי את "והקב, לאד
� , הגזירה ושולח הפרנסה א� אי

להצדיק לומר אי� תבא 
י גורל או "א ע, הפרנסה לאד

 דרכי  , שאר  כי הרבה דרכי
יאמר לו מה ת, למקו , עשהומי 

היינו האי� תבא הישועה זה אינו 
ה "ביד הצדיק אלא בידי הקב

ק "ולכ� אמר להרה, לבדו
היה לכ לגזור  ,ש"התפא

א� לא , שיהיה לאד פרנסה
עליכ לגזור על הדר� שתבא 

� "ז י"ועפי. כ"ע, הישועה ל כא
צחק לא אמר את  דאברה כש

אלא היה שמח , סיבת המניעה
, שלאחר מאה שנה יוולד לו ב�

ולא משמע , והיא שמחה גדולה
שהיה אצלו חידוש והתפעלות 

רק שמחה על המתנה , מזה
אבל אצל , הגדולה שניתנה לו

שרה יש הדגשה לסיבת 
באמרה אחרי בלותי , המניעה

שה , היתה לי עדנה ואדוני זק�
, סיבות מניעה שיוולד לה ב�

� הבנה והשגה  ויש בזה מעי
/ , בדר� שתבא הישועה וא

בזה א� השמחה שהיתה שמחה 
היתה מלווה בהתפעלות על 

   ,החידוש והפלא הגדול
ת " ולכ� ג השמחה שהיי

משמחת נחשב לשחוק והיתול 
כי אי� זה חידוש לפניו , ו"ח

א  יתבר� וכאלו סיימתיה לשבח
�  ,דמרא י� זה דר� הנכו וא

� , "להצדיק שיתפלא כלשו
וברור שאי� לנו צל . ל"א הנ"הנו

צלו של השגה בצדקות וקדושת 
 , ה"שרה אמנו ע וכל דברינו ה

נו ושפלות  רק לפי מיעוט ערכ
דעתנו להבי� הדברי לפי 

 )א"ל	 ל	 תשע( . שכלנו הדל
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  'מתולדותיו והתקשרותו עם חותנו הק
 נ"נולד בשנת תק ע"זי מראזלע צבי יהודה רבי ק"הרה

, למשה תפלה בעל ע"זי מסאמבור רבי משה ק"הרה לאביו
 רבי ק"הרה הזוהר בית שר - אחי אביו – דודו חתן והיה
י נקשר אליו רבינו יהודה צב ,ע"זי מזידיטשוב הירש צבי

 דער רבי דער" חותנו את קורא בעבותות אהבה ואף היה
  ".פעטער דער שווער

  
  ההוראהגאון 
, רואיובהיותו נער צעיר לימים היה מפליא את כל עוד 

זכה להיות ואף גאונותו בלימודו וקדושתו ופרישותו ו
 נשמר מהשמים שלא תהיה תקלה על ידו בהלכה

, ק ופוסק לרביםוכשנעשה לאברך כבר היה מורה צד
מחט  על שאלה לפניו הובא עלומיו בימי א"כמסופר שפ

ק "הרה אותו שהכשיר ולאחר, הבהמה מעי בתוך שנמצא
מראזלע  ק"הרה התבונן, ק"בערש הבשר ונמכר מראזלע
, תורה של כדת הורה לא שמא וחשש, הלכה בהפסק

 לפני אך, בהוראתו עצמו שטעה ולפרסם בו וביקש לחזור
 חותנו דודו שאלת מבלי כזה דבר לעשות יןהחליט שא כן

, קדשו דעת חוות לשאול אליו הלך כ"וע ,הקדוש רבו
 בתפלת מזידיטשוב ק"הרה כבר אליו עמד הגיע וכאשר
 שעות להאריך מנהגו היה שכידוע ,ק"שב ערב של מנחה

 לעשות מה ידע לא מראזלע ק"והרה ,זו ארוכות בתפלה
 גדלה שמחתו כי המ אמנם, רב מאד היה וצערו, בענינו
 פסיעות' הג ופסע מנחה תפלת סיים 'הק שחותנו לאחר

, לו ואמר ק מראזלע"הרה אל' פניו הק החזיר, לאחוריו
 בשמים גם כי, לחשוש לך ממה ואין, עליך דעתך תנוח
 זאת בכל כ"אח אולם, את הבהמה להכשיר כדבריך הורו
 בשמים לא תורה שהרי מאחר ,נקפו לבו והיה דעתו נח לא
 הקדוש רבו - דודו - הוראת חותנו על אך סמך, הוא

  ...רוח הקודש גילוי כדי תוך עמו שהסכים
החלון  את ע"זי מראזלע ק"הרה פתח בבוקר ק"בשב

נערות  שני' הק עיניו רואות והנה, החוצה והביט שבביתו
את  לשמוע הופתע ומה, ביניהן ומדברות הולכות קטנות
את  למצוא יכולת לא' :לחברתה אמרה כשהאחת שיחתן
 אותה שאלה וכאשר, 'היטב אותו החבאתי כי המחט

 לה ענתה המחט את אשר החביאה המקום חברתה על
 ק"הרה הבין מיד, הבהמה במעי מסויים במקום ,חברתה

 עליה הוא שנשאל למחט היא שהכוונה ע"מראזלע זי
אותן  שחקר ואחרי, הבהמה במעי אשר נמצאה ק"בערש
  .)קדושות עשר(. אמתה כן הוא כי לו נתברר
כי : ה מזידיטשויב"ק רצ"מסופר על הקשר עם ההעוד 

חותנו  כי שחרית תפלת בעת פעם הבחין רבינו יהודה צבי
 למסור רוצה א"זיע מזידטשויב עטרת צבי בעל ק"הרה
 לחש תפלת לסיים מיהר כ"תחנון וע אמירת בעת נפשו
וכשפסע  שסיימה עד במהירות ולמד לקח מסכת ומיד
ץ "הש חזרת והתפלל התיבה אל הלך פסיעות'  ג חותנו
 לו ענה תחנון אמר לא חותנו מדוע כששאלו קדיש ואמר
 ל תדע"התפלה א ולאחר חותנו וחייך מסכת כעת שסיים
 נפשי למסור היום התכוונתי כי ימיי את הארכת שבזה
  .בחיים הסיום נשארתי י"וע תחנון בעת

*  
כיצד , 'תבואה פרי אך' בעל ע"זי מליסקא ק"הרה סיפר
 ,גדולות באחת הישיבות למד נעוריו בימי כי, לחסיד נעשה

בי ק ר"ק רבי הירש מזידיטשוב חתנו בן אחיו הרה"ישב לפני הרהפעם 
על ירידת הדורות שהולך  יהודה צבי מראזדלי והתאונן לפניו מאד  

, ק את ראשו"הרה והרכין . ?ולמי כבר יבוא המשיח: ואמר ובכה , ויורד
וטפכם אשר אמרת לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו טוב ורע המה : ואמר

דהיינו שלפני ביאת המשיח יהיה  )לט, דברים א(אתננה  יבואו שמה ולהם 
ידעו לחלק  שלא יהיה לה דעת לבחור בין טוב לרע ולא , ירוד מאוד דור

 .להם יבוא המשיח, “ולהם אתננה המה יבאו שמה ”, ביניהם 

  
 ינער'ק הרוז"שנתחברו בצילו של הה' הק ספריו

שמע "ב יחוד יכולל שבע אופנ "עמוד התורה" של רבינו ספרו כיידוע 
חיבר בהיותו שובת בצל  עייוראה זה פלא כי את האופן השב. "ישראל

וגופא , כאשר נסע להסתופף בצלו, ע"ישראל מרוזין זי ק רבי"הה
ין 'ק מרוז"בשעה שישב בשולחנו הטהור של הרה" : דעובדא הכי הוה
ונתחדש לו  , היה מוחו הקדוש עסוק ברזי דאורייתא, בסעודת ליל שבת

אוזן  םדרזין פליאות חכמה שלא שמעת רזין , ‘עי וכויאז באופן השב
ובעוד מחשבותיו הקדושות משוטטות בגבהי מרומים ברזי , מעולם
וכשגמר ברכת המזון , ק לברך ברכת הזימון על הכוס"כיבדו הרה, תורה

 :ין 'ק מריז"אמר לו הרה
כבודו בירך היום ברכת המזון עם כוונות של קריאת , מראזלא הרב
הודה צבי ק רבי י"מה שהרהר הרה, אותו צדיק הרגיש ברוח קדשו. שמע

העליונים המופלאים  םבייחודי, ת קריאת שמענובברכת המזון בסוד כו
  . שנתחדשו לו אז

ם יהעיני עצוםעל מה שצריכים ל הוא פשוטד :משמו הקדושאומרים 
ברכות (אשר מקור הדבר מגמרא . בפסוק ראשון דקריאת שמע ביד ימין

וגירסת . םבשעה שמעביר ידיו על פניו מקבל עליו עול מלכות שמי ):יג
 )ד, ירושלמי ברכות א( ווהוא על פי אמר. עיין שם  'ידיו על עיניו'ש "הרא
לכן בקריאת שמע כשמקבל  ,רואה ולב חומד וכלי מעשה גומרים ןעי

, יתברך עליו עול מלכות שמים מקבל על עצמו למסור הכל ליחוד 
י ומקבל על עצמו בל, ומחזיר על עיניו ים יונוטל לכלי המעשה שהם היד

ושפתים , ודברי פי חכם חן , עשות עמה דבר אחר בלתי ליחודו יתברך 
. מאמר היחוד אופן סב 'עמוד התורה'והובא בספרו הקדוש . יושק 

  .אחר כך בסוד של דברים ךוהארי
 

 על רבינו משינאווא ק הדברי יחזקאל"ההעדות 

הייתי : ע כהאי לישנא"משינאווא זי "דברי יחזקאל"ק בעל "הרהסיפר 
 'ע ובשעה שהי"ח הקדוש מראזלא זי"ק מו"א בפרשת שקלים אצל כ"פ

 'ראיתי בחוש שהי ,"כי תשא את ראש בני ישראל"קורא בתורה פרשת 
 .מגביה ומנשא למדרגה עילאה את כל ישראל

  
 הסתלקותו

 שבועיים לפני רבה בהושענא, ח"תר שנת, לחייו האחרונה בשנה
 לפניו וסידר עם כותב צמוע סגר, ההושענות והתפילות אחרי הסתלקותו

 שלא והזהירו, לעולמו החג יסתלק אחר בקרוב כי לו וגילה, צוואתו את
 םיבעיני לחיו על כשדמעתו מביתו והכותב יצא, אחד לאף זאת יגלה

 נשמתו יציאת לאחר עד אדם לשום אבל לא גילה, מבכי אדומות
  ...הקדושה

 את גדול בקול רעש אמר פטירתו לפני רגעים מספר, מרחשון' ז' א ביום
, מימיו נשמע לא אשר ברעש כזה שמע ופרשיות קריאת הדברות עשרת
  ...בקדושה ובטהרה ת"נפשו להשי שמוסר בחוש נראה והיה
 ק"הרה אך, פרצה בבכי, האחרונים רגעיו קרבו כי שהבינה הרבנית זוגתו

 שמסר בהיחודים הוא עוסק כי לו תפריע שלא ביקש ממנה מראזלע
' ז ביום השמימה הטהורה ועלתה נשמתו, זו בשעה חדליי ל"האריז

 .ישראל בית כל אותו ויבכו ,ז שנים"והוא בן נ ,ח"התר מרחשון

 

, החסידים בעדת נמנו שלא מאותם היו ורבותיו
 נישואיו לאחר, כמותם היה שאף הוא וכמובן
 תענית ימים ע כמה"זי מליסקא ק"הרה התענה
משבת  תענית להשלים היה וברצונו הפסקה
 ליוע כבידה היתה שהתענית מאחר אולם, לשבת
 וכשהגיע, לרבו ברגל הלך יכול ללמוד היה ולא
 נתעורר רב בקושי ורק ,חולשה מחמת נתעלף אליו
 עיניו והתחיל נפקחו ולפתע, הרופאים ידי על

הטובים  מעשיהם את אדם בני מצח על להכיר
 והחליט, תעניתו בזכות זאת תלה וכמובן, והרעים

 כדי, הדור צדיקי אל לגאליציע בנפשו לנסוע
 רבותיו את להכיר כפי שזכה, קנקנם על תלתהו
 בידו ועלה ,אצלם למד אשר הישיבות ראשי
נסע  ולראשונה, חביריו טיב ועל טיבם על לעמוד
 היה אשר ע"זי ק מראזלע"הרה אל ראזלע לעיר

 להכיר ראשון בו בחר ולכן, גם לגאון מפורסם
, מצחו על קנקנו בהסתכלות על ולתהות אותו
 ע"זי ק מראזלע"הרה חדרל נכנס אך כאשר והיה
חצי  מתענה אדם אם וכי: ל"בזה לו ואמר בו גער

 צופה להיות, אחת בשעה עולמו קנה כבר הפסקה
 אברך לך לאט, צדיקים של מומם נסתרות ולבקר

 הפסיק ומיד. לנביא לא נעשים אחד ברגע, יקר
 ק"הרה לדעת כי נוכח ברם. שראה מה לראות

תקופה  םש ושהה, הקודש ברוח צופה מראזלע
   ..מראזלע ק"מהרה שמים ויראת תורה וקיבל קצרה
 ע"זי מפרעמישלאן מאיר רבי ק"להרה נסע משם

 שאל, הצדיק בית מפתן על רגליו וברגע שדרכו
 האם אברך נא אמור: ל'רבי מאיר ק"הרה אותו
 גם כי נוכח ואז .מראזלע הרב אותך כיבד היטב

נתדבק  ומאז, הקודש רוח שורה בפרעמישלאן
  בעצמו להיות שזכה עד החסידות רועי יקיםבצד
  .בצלו הסתופפו אשר חסידים נאמן לעדת רועה

*  
ק מראזלא לבית "פעם אחת איקלע הרהשמסופר 

, וערכו לכבודו סעודה גדולה, ם אש"הגאון מהר
ש "ם א"והביאו דגים ובשר ונתנו לפני לפני המהר

, ק מראזלא ונתנו לפניהם מזלגות"ולפני הרה
ק "והרה ,ארץה בני אכל במזלג כדרך ש"ם א"ומהר

נענה , מראזלא אכל בידיו וחילק שיריים בידיו
ק מראזלא "ושאל את הרה ם אש "ק מהר"הרה

ק "והשיבו הרה? מאיזה טעם אינו אוכל במזלג
ת כצל דמות "השי אםים בריידהמראזלא הלא 

 ).ברכות י(ל “והוא קבע צורתה כמו שאחז, תבניתו
ורה ומטיל בה רוח צר צורה בתוך צה "הקב"

זאת נתתי הובידי  . "'ונשמה קרבים ובני מעים וכו
והנחתי תפילין בידי הימנית על ידי , צדקה

ועשיתי , פתחתי את הגמרא ללמוד בה, השמאלית
ואף עתה קודם הסעודה נטלתי , בה מצוות רבות

ואיך , םיל וברכתי על נטילת ידי"את ידי כתקנת חז
ולא , ויים יצרוהאניחה ואטול את המזלג אשר ג

ומיד השליך ,  'על טבילת כלי'רכו עליה מעולם יב
וכשהביאו . ם אש את המזלג מידיו"ק מהר"הגה

ובכל זאת אכל , לפניה קוגל והיה רותח מאד
ושוב לא אכל , ם אש בידיו עד שנכוו ידיו"המהר

 .במזלג לעולם  

  ע"י יהודה צבי מראזלא זירבק "רהה
  )ח"תר( מרחשוו�' זיומא דהילולא 

 
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )א"תקנ(איר נתיבי מ' ב' תל -ברכות דוד –ד ביאגליניצע "דוד אברבי  –
  )ה"ת(ד לבוב "רבי משול זלמ� זאלצבורג אשכנזי אב

  )מ"תר(רבו של החפ� חיי  -ר עוזיאל"קה מהוראדנא ב'רבי נחו
  )א"פ' ה(ש ב� רבינו יחיאל "רבינו אשר הרא –

  )ד"תקנ( ר צבי הירש"רבי אברה משה מפשוורסק ב
  )ד"תרי(צ מזידיטשויב "ד קאזיווע חת� העט"רבי יוס/ אב

ס לקיטת יצחק ב� אברה "א על הש"ריב' חי -ד ערלוי"ר אברה אב"רבי יצחק קאפ/ ב
  )ו"תרפ(

  )א"תרצ(חת� רבי לייבוש מרדכי משינאווא  -ר שלו משא�"רבי יצחק מאשקאוויטש ב
  )ז"תש(סמיכת חכמי  -ר נפתלי הכה�"רבי חיי מרדכי ב

  )ב"תשמ(ה מנחת יהוד –ר יצחק מסטיטשי� "רבי יהודה הורווי� ב
  )ש"ת(שערי יושר ' ר יצחק שמואל הכה� שקא/ ב"רבי שמעו� יהודה ב

  )א"שכ' ב(ה "ה וזילפה ע"גד ב� יעקב אע' נולד ונפ –
  )א"תפ(ברכת המי על סדר גיטי� הארו�  -ד קראקא"ר יוזפא ראב"רבי מיכל ב

  )ל"קת(א "ק זיע"מר� הבעשטה' מאיר נתיבי ותל -ד אוסטראה"רבי מאיר מרגליות אב
  )י"תק(נחלת אריה ' ב באניסלאמסט מרדוש אורב� ר מרדכי"ב לייב רבי אריה

  )ב"תרי(קר� אורה  -ד קרלי�"ר אהר� אב"רבי יצחק ב
  )ז"תרפ(ד טור� "ר חיי אב"ד הומענע ב"רבי יצחק אייזיק פרידרי� אב

  )ט"תרפ(י פלוצק "ר יעקב חסיד מנדלזו� ר"רבי מנח ב
 ב"י –דענפעלד מטשעבי� ר יעקב ווי"רבי דב בעריש ב '   )ו"תשכ(דובב מישרי

  )ח"ר ,אלפי� 'ב(ה "רחל אמנו ע –

  )ז"שי' , ב(ה -בנימי� ב� יעקב אבינו משבטי ק
  )ג"תנ(� "מ בפודהי� ב� הש"� ר"רבי משה כ

  )ח"תקנ( מאור עיניי' ב -רנובילטשער צבי מ"רבי מנח נחו ב
  )ה"תקע(יעקב  זרע -ר יצחק דוד גינצבורג מפראג"רבי יעקב ב

ד"רבי מרדכי מאליק ב   )ה"תרמ(חת� רבי שמעו� שלמה מסווארא�  -גדולת מרדכי -ר יוס/ דו
  )ט"תרע(מ מזועיהל "ר נח נפתלי חת� ר"רבי דוד שלמה רבינאוויטש מקוברי� ב

  )ו"תרצ(אור יהל ' ב -ר רפאל"רבי יהודה לייב חסמ� ב
  )ג"תש(י מדעעש "ל וחת� הכנס"הייט' יק תלר יצחק אייז"ד אפאהירא ב"לייב כהנא אב' רבי ארי

  )ד"תרמ(יסוד העבודה ' מסלוני ב' ר יצחק מתתי"רבי אברה ב
  )ח"תקמ( א"ק זיע"מר� הבעשטה' תל י�'ס מטולצ'ר אברה קיצע"רבי זאב וול/ ב –

  )ב"תרי( ר דוד"רבי ישראל דב מסטעפ� ב
  )ו"תרכ(ר אברה משאדיק "רבי נחו ב

  )ט"תרכ(תפארת אהר�  -מטרסדור/ר יצחק מ"רבי אהר� ב
  )ה"תרמ(מלל לאברה , פני יצחק -ר מרדכי יהושע מדיקלא"רבי אברה יצחק וינברגר מקליינואריי� ב

  )ט"תרע(ר יחזקאל שרגא "רבי משה הלברשטא משינאווא ב
  )ז"תשמ(ר יעקב יצחק אלחנ� מסשענסטכאוו "רבי ישכר בער הלוי ראטטענבערג מוואדיסלב ב

  )ב"תשנ( "י פורת יוס/ מי"ר שאול צדקה ר"יהושע חיי ב רבי יהודה
  )ס"תק(יסוד האמונה ועמוד העבודה ' ר אברה מקוסוב ב"רבי ברו� ב –

י� דק   )ד"תי(ע "הסמ' תל –ק פראג "רבי פינחס סגל הורווי� די
  )א"תקל(ח "ר יחיאל מיכל אביו של הקצוה"רבי יוס/ הכה� ב

   )ז"תרל(ר אפרי "� בד וויטצע"רבי משה סגל לוינגער אב
  )'ש(א "א ר"שנת ה' ד אתמו	 ושנפ"היו' צ כ"בז רבי יהודה אריה ליווא הזק� מפראג  –

  )ב"תרי(ר דוד מסטעפי� "רבי ישראל דוב בער ב
  )ה"תרס( משכיל לאית� -ר אברה"ד סטופצא ב"רבי אברה יצחק אב

  )ג"תרצ(ד בנעדעקאווי� ומונקאטש "בר שמואל צבי אחיו של האמרי יוס/ מספינקא וא"רבי אהר� וייס ב
  )ג"תש(ד "קרלי� הי-ר ישראל פרלוב מסטולי�"ש רבי אברה אלימל� ב"נעקה
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  ד חשוו�"י' יו� ו
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  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

א ברזא יקירא ולאו מילתא א ברזא יקירא ולאו מילתא א ברזא יקירא ולאו מילתא א ברזא יקירא ולאו מילתא ואלי� מיליא יהו� לרקיעיא לעטר פתורואלי� מיליא יהו� לרקיעיא לעטר פתורואלי� מיליא יהו� לרקיעיא לעטר פתורואלי� מיליא יהו� לרקיעיא לעטר פתור
  : אושאאושאאושאאושא

 
דוקא בדברי תורה או , לעטר פתורא במילי� יקירי�לעטר פתורא במילי� יקירי�לעטר פתורא במילי� יקירי�לעטר פתורא במילי� יקירי�מה שאומרי

' והראי, ברזא יקירא היינו בשתיקה מדיבור חול, ענייני
 יקרי

ולכ� צריכי
 לעטר , י הדיבור נברא העול
"שע יהו� לרקיעיאיהו� לרקיעיאיהו� לרקיעיאיהו� לרקיעיא"מ
צריכי
 , פתורא מקו
 שנקבצי� לשבת ביחד שש
 עלול הדיבור

        . דע כל השלח� מעוטר במילי� יקירי�לי
        

        מדברי הזוהרמדברי הזוהרמדברי הזוהרמדברי הזוהר
פרשת בשלח מבואר דמא� דעובר על דיבורי שבת פוג
  בזוהרבזוהרבזוהרבזוהר

  .  בהלולא דמלכא שעוזב את המל� ועוסק בדבר אחר
ל מא� דאשתדל במלי� אוחרנ� ומלי� "פרשת ויקהל בזה בזוהרבזוהרבזוהרבזוהר

דעלמא דא איהו בר נש דקא מחלל שבתא לית ליה חולקא בעמא 
תרי� מלאכי� ממנ� על דא ביומא דשבתא ואינו� שוי� ידיהו�  דישראל

  .  ה"על רישיה ואמרי ווי לפלניא דלית ליה חולקא בקוב
פרשת אמור מבואר דכל קלא סליק לעילא ומעורר מלה  בזוהרבזוהרבזוהרבזוהר
ואותו האד
 שמדבר דברי חול מעורר גריעותא לעילא , אחרת

  .'ווג דיל� וכווכנסת ישראל שואלי� עליו מא� הוא דבעיא להפריש ז
        כל דבר שקונה ליו
 השבת יאמר לכבוד שבתכל דבר שקונה ליו
 השבת יאמר לכבוד שבתכל דבר שקונה ליו
 השבת יאמר לכבוד שבתכל דבר שקונה ליו
 השבת יאמר לכבוד שבת

' צרי� האד
 להזהר לקנות כל צרכי שבת ביו
 ו
" לכבוד שבת"וכל מה שיקנה יאמר ' ולא ביו
 ה

  . והרי זה עני� הכנה במעשה
י הדיבור יחול קדושת שבת על "והטע
 שע

ל "ונ. אותו הדבר כי הדיבור לא דבר רק היא
ני הול� לקנות לכבוד יהרל ג
 בהליכתו "די

שבת כדי לקיי
 מצות והיה ביו
 הששי והכינו 
לתק� את שורש מצוה זו במקו
 עליו� ויהי ' וכו

  . 'נוע
 וכו
 
הנני הול� 'יאמר רק חמישי וא
 הוא ביו

לקנות לכבוד שבת לתק� את שורש מצוה זו 
, , , , ח רנח רנח רנח רנ""""אואואואו, , , , כ! החיי
כ! החיי
כ! החיי
כ! החיי
((((. ''במקו
 עליו� ויהי נוע
 וכו

  ))))בבבב

        זכות אמירת לכבוד שבת קודשזכות אמירת לכבוד שבת קודשזכות אמירת לכבוד שבת קודשזכות אמירת לכבוד שבת קודשמעשה פלא במעשה פלא במעשה פלא במעשה פלא ב
פר יל שס"זצוק ק רבי צבי הכה� מרימנובק רבי צבי הכה� מרימנובק רבי צבי הכה� מרימנובק רבי צבי הכה� מרימנוב""""הרההרההרההרהבארת המי
 אמר ' בס

  , ל מרימנאב"זצוקרבי מנדל ק "מרבו הרה
כי פע
 אחת בערב שבת קודש לא היה לו דגי
 על שבת קודש 

ל שיעמוד הכלי "אמר לו רבו הנ, וכאשר התחילו הצללי ערב לנטות

 ואש שעל הכיריי
 וישי
 בתוכה בישול של דגי
 על מדורת עצי


, ובכל פע
 יאמר לכבוד שבת קודש, בצלי
 חתוכי
 ומי
 לבשל
והביא , ק רימנאב לקבל פני רבו"ופתאו
 בא איש אחד מרחוק לק

והיה הדבר לפלא , ל לכבוד שבת קודש"ק הנ"אתו דגי
 לדורו� להרה
ל "מ הנ"ק מוהר"כ ביו
 השבת קודש אמר הרה"ואח, לעיני בני העיר

כל מיני  י
דעו כי ע
 קדושת שבת יורד' :בסעודה על השולח�
 
והאיש אשר ירצה לקבל השפע העליונה הוא השפעות שבעול

והשפע  'לכבוד שבת קודש'מוכרח להביא הרצו� אל הדיבור ולומר 
  . יורד ממילא מלמעלה

היינו כי בדיבור  ,ל זכור ושמור בדבור אחד נאמרו"וזה רמזו חכמינו ז
 .כ אי� להפליא על אשר הייתי בוטח כי יבאו דגי
"וע, לתאתליא מי

))))
 ))))אאאא""""קנאפפלער שליטקנאפפלער שליטקנאפפלער שליטקנאפפלער שליט. . . . אאאא. . . . ג אג אג אג א""""להרהלהרהלהרהלהרה' ' ' ' מקונטרס ובחרת בחיי
מקונטרס ובחרת בחיי
מקונטרס ובחרת בחיי
מקונטרס ובחרת בחיי

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
, היקר והנעלה וחברינו הננו לבר� את ידידינו

ש "תורה יר, איש חמודות ברב תבונות
דבוק ומקושר לרבינו , וחסידות אצלו צמודות

  א"שליט
  ו"הי ישראל לוי�ישראל לוי�ישראל לוי�ישראל לוי�' ח ר"הרה

לי ולאביו ידידינו היקר והנעלה ממתפל
  ו"הי דוד לוי�דוד לוי�דוד לוי�דוד לוי�' ח ר"הרה ד"ביהמ

ולחותנו ידידינו היקר והנעלה ממתפללי 
  ו"הי אורי קליי�אורי קליי�אורי קליי�אורי קליי�' ח ר"הרה ד"ביהמ

  'הבת תחי -לרגל שמחת הולדת הנכדה
  .ס"וכט ר שיזכו לרוב נחת ושובע שמחות"יה

  

        צדיקצדיקצדיקצדיק' ' ' ' לזכר עול� יהילזכר עול� יהילזכר עול� יהילזכר עול� יהי
  הלוי ראטנבערגהלוי ראטנבערגהלוי ראטנבערגהלוי ראטנבערג    ישכר בערישכר בערישכר בערישכר בער' צ ר"נשמת הרהגה

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

  ת"עה" ירבה תורה"ס "בעמח ק וואידסלאב"אבדק
  ז"חשו� התשמ-מר ב"ע י"נלב

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל
===  

  א"שליט שלו� סופרשלו� סופרשלו� סופרשלו� סופרצ רבי "הגי ידידינו ה"הונצח ע
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"ז צביצביצביצבי' ב� ר ישראל יהודהישראל יהודהישראל יהודהישראל יהודה' ר

        פרנקפורטפרנקפורטפרנקפורטפרנקפורט
  א"א חשו� תשנ"ע י"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
===  

 ב"ממזכי הרבי� בב י בנו ידידינו היקר"ח עהונצ
  ו"הי שמואל דוד פרנקפורטשמואל דוד פרנקפורטשמואל דוד פרנקפורטשמואל דוד פרנקפורט    ר"הר

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
 שמחהשמחהשמחהשמחהר "בגיטל גיטל גיטל גיטל מרת 
        גולדנברגגולדנברגגולדנברגגולדנברג ה"ע

ב חשו� "נפטרה י
  ח"תשנ

  .ה . ב . צ . נ . ת 
===  

  ח"הרהי בנה "הונצח ע
  ו"הי פנחס גולדנברגפנחס גולדנברגפנחס גולדנברגפנחס גולדנברג' ר

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
חיי� חיי� חיי� חיי� ב� שלו� אליעזר שלו� אליעזר שלו� אליעזר שלו� אליעזר ' ר

  קליי�קליי�קליי�קליי� ל"ז
  ב"ג חשו� תשנ"ע י"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
===  

  י בנו ידידינו "הונצח ע
 ו"הי אורי קליי�אורי קליי�אורי קליי�אורי קליי�ר "הר

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
רחי� ומוקיר , האיש היקר

רוד! צדקה וחסד , רבנ�
מקושר למר� היה  , נ"בלו

  א"זיע ט"הקוה ר"אדמו
  ל"זאברה� אברה� אברה� אברה� ר "באהר� אהר� אהר� אהר� ' ר

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

  .ה . ב . צ . נ . ת 
===  

ידי ידידינו י "הונצח ע
 �  חתנו ובתו שיחיוהיקרי

 

        עול� יהיה צדיקעול� יהיה צדיקעול� יהיה צדיקעול� יהיה צדיקלזכר לזכר לזכר לזכר 
זה מוקדש לעילוי נשמת האי גברא גליו� 

אוצר , פאר מקדושי�, חסידא ופרישא, רבא
�אשר כל ימיו עסק ועמל , של יראת שמי

 מתו� יסורי� ללא לאות וחסידות בתורה
  ה"ה, אור מופלא רו� מעלה ,וקבלת� באהבה

  ל"זצוק דוד צבי ישראלדוד צבי ישראלדוד צבי ישראלדוד צבי ישראלהצדיק רבי הגאו� 
  ט "ר הקוה"ק אדמו"ק מר� הסב"כב� 

        אאאא""""משה מרדכי מלעלוב זיעמשה מרדכי מלעלוב זיעמשה מרדכי מלעלוב זיעמשה מרדכי מלעלוב זיערבינו רבינו רבינו רבינו 
  ח"תשנמרחשוו� ' ע ביו� ז"נלב

  .ה .ב .צ. נ. ת
===  

  י בנו ידידינו היקר והנעלה"עהונצח 
  א"שליט יעקב יצחק בידרמ�יעקב יצחק בידרמ�יעקב יצחק בידרמ�יעקב יצחק בידרמ�ח רבי "הגה

    אוסטריה - וינה

 

        מזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהברכת ברכת ברכת ברכת 
הדגול והנעלה יקירא, לידידינו  גברא רבא ו , האי 

ורב פעלי� למע� כל איש  איש האשכולות חי 
הוא ש וחסידות אצלו "תורה יר, ישראל באשר 

�ו לכל אד�, מצומדי י פנ רחי� ומוקיר , מאיר 
�  ה צורבא מדרבנ ה  הו גופי � ואי   ה"רבנ

            אאאא""""שליטשליטשליטשליט    יעקב יצחק בידרמ�יעקב יצחק בידרמ�יעקב יצחק בידרמ�יעקב יצחק בידרמ�' ' ' ' ח רח רח רח ר""""הגההגההגההגה
        ההההאוסטריאוסטריאוסטריאוסטרי    ----וינהוינהוינהוינה

� מר� � מר� � מר� � מר� ל בל בל בל ב""""צ רבי דוד צבי ישראל זצוקצ רבי דוד צבי ישראל זצוקצ רבי דוד צבי ישראל זצוקצ רבי דוד צבי ישראל זצוק""""בהגהבהגהבהגהבהגה
        אאאא""""ט מלעלוב זיעט מלעלוב זיעט מלעלוב זיעט מלעלוב זיע""""מ הקוהמ הקוהמ הקוהמ הקוה""""מוהרממוהרממוהרממוהרמ

  צ"לרגל שמחת הולדת נכדו בשעטומ
ה צ"י זכה לרוות נחת ממנו ומכל יו ח ובכל "ר שי

ה יצליח וישכיל אכי יפנ  .ר"אשר 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
מלא וגדוש , ש היקרי�"ח מחשובי בחורי אנ"להבה
וממצוייני , כלי מחזיק ברכה, ש ומידות טובות"בתוי

  א"דבוק לרבינו שליט, תלמידי ישיבת סלבודקא
 – יעקב שלמהיעקב שלמהיעקב שלמהיעקב שלמה' בר ו"הי ררררעעעעוווווווואאאאיהודה בריהודה בריהודה בריהודה ברעזריאל עזריאל עזריאל עזריאל החת� 

  ב"ארה –בארא פארק 
  צ"ג בשעטומ"לרגל שמחת בואו בברית האירוסי� עב

ויזכה לבנות , ר שזיווגו יעלה יפה לש� ולתפארת"יה
        ברכת מזל טוב לבביתברכת מזל טוב לבביתברכת מזל טוב לבביתברכת מזל טוב לבבית

טוב  ,דע בשערי	שמו הטוב נו, לידידינו המוכתר בתשבחות
  רחי	 ומוקיר רבנ , 	מקבל כל אד	 בסבר פני ,עי  הוא

  באר שבע -ו"הי אהר  דעיאהר  דעיאהר  דעיאהר  דעיר "הר
  א"שליט שמעו  דעישמעו  דעישמעו  דעישמעו  דעיהחשוב מאוד נעלה הרב ולידידינו 

מלא , היקר והנעלה בנו  - נכדו לרגל שמחת נישואי
מופלא בהנהגותיו ובהתמדתו בתורה , מידות טובותב

  ה"ה, וביראתו הקודמת לחכמתו
  ג"עב א"שליט אליר� דעיאליר� דעיאליר� דעיאליר� דעיהמפואר רבי החת� 

בקיא במכמני התורה ומאיר פניו , לידידינו היקר והנעי	בת 
  ומחדש חידושי	 וחי ורב פעלי	 נעי	 הליכות, לכל אד	

   באר שבעב "שו -א"שליט פנחס פר!פנחס פר!פנחס פר!פנחס פר!    הרב
שתת והבית בהבנותו יו, ח"כו לנחת מה	 ומכל יוצשיז ר"יה

   .ס"מתו� שמחה וכט, ט"על דרכי התורה בקדו
  
        טוב נאמנהטוב נאמנהטוב נאמנהטוב נאמנה    ברכת מזלברכת מזלברכת מזלברכת מזל

, , על כל מכיריו אהוב וחביב, למעלת ידידינו היקר והמפואר
מופלג , , לבו ער וח� לכל דבר שבקדושה, ש"מיקירי וחשובי אנ

  א"רבינו שליטמקושר ל, בכל מידה ומעלה
  ב"ארה -ו ויליאמסבורג"הי ברו� יוחנ� שוואר#ברו� יוחנ� שוואר#ברו� יוחנ� שוואר#ברו� יוחנ� שוואר# 'ח ר"ההר

  צ"בשעטומג "עב' חת נישואי הבת תחילרגל שמ
ח מתו� בריות גופא ונהורא "ר שיזכה לנחת מה� ומכל יוצ"יה

ויזכו לבנות בית נאמ� בישראל לתפארת המשפחה , מעליא
הימי� וא� טוב וחסד ששו� ושמחה יהיו מנת חלקו כל   ,החשובה

===  

  השתתפות בהוצאות גליו� זה נודב לזכות ידידינו 
  .לרגל השמחה ברו� יוחנ� שוואר#ברו� יוחנ� שוואר#ברו� יוחנ� שוואר#ברו� יוחנ� שוואר#רבי 

זכות זיכוי הרבי� לאלפי� תעמוד לו להתבר� בכל מילי דמיטב 
 .ר"אכי

        ושמורושמורושמורושמורושמורושמורושמורושמורזכור זכור זכור זכור זכור זכור זכור זכור 
  'ב' המש� מעמ
        

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
 ,ס"חת ממצוייני ישיבת חוג, להבחור החשוב

  טוב הלב, כלי מחזיק ברכה ש"מחשובי אנ
  ו"הי יונה וייסיונה וייסיונה וייסיונה וייס היקר  החת�

  צ"ג בשעטומ"לרגל אירוסיו עב
  ר"ר שהזיווג יעלה יפה יפה אכי"יה

        מאמע רחלמאמע רחלמאמע רחלמאמע רחלמאמע רחלמאמע רחלמאמע רחלמאמע רחל
  חשוו� א"צ י"יא

        
כלל של לא� נחשבת –' אמנו רחל'

בית של שהיתה עיקרו כיו�, ישראל
ש�ש�ש�ש�    יייי""""וברשוברשוברשוברש. . . . דדדד, , , , לאלאלאלא    ויצאויצאויצאויצא    ראהראהראהראה(((( י"רש ש"כמ
בספרי� כתבו, ולזה. ))))לרחללרחללרחללרחל    ה ויקראה ויקראה ויקראה ויקרא""""דדדד

בנו אבינו ליוס  ביעק שאמר הטע�
ולא, "רחל עלי מתה" ))))זזזז, , , , מחמחמחמח    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית((((

רחל שפטירת ,"עלי אמ! מתה" אמר
משו�  רק קשה היתה לא ליעקב

        , יוס  של שהיתה אמו
כלל של א� היתה שהיא משו�    אלאאלאאלאאלא

'רחל עלי מתה' יעקב ולכ� אמר, ישראל
        .זה עני� להדגיש, בשמה
כה: "))))ידידידיד, , , , לאלאלאלא    ירמיהירמיהירמיהירמיה(((( אמר הנביא    ירמיהירמיהירמיהירמיה
בכי נהי ברמה נשמע קול 'ה אמר

מ� יש": על בניה מבכה רחל תמרורי�
של קול' הפסוק המפרשי� שפירשו

 קבר'ביי  געווע� אי! וואלט נאכט ביי או�, כותל מערבי ביי� 
. זיי� צו גוט איז פארטו! מאמעס די אונטער ווייל', רחל

, , , , מערבימערבימערבימערבי    הכותלהכותלהכותלהכותל    אצלאצלאצלאצל    ביו�ביו�ביו�ביו�    היההיההיההיה, , , , ישראלישראלישראלישראל    באר$באר$באר$באר$    מבקרמבקרמבקרמבקר    א� היהא� היהא� היהא� היה    ::::תרגו�תרגו�תרגו�תרגו�((((
. . . . להמצאלהמצאלהמצאלהמצא    טובטובטובטוב    מאמאמאמאאאאא    סינורה שלסינורה שלסינורה שלסינורה של    תחתתחתתחתתחת    כיכיכיכי, , , , רחלרחלרחלרחל    קברקברקברקבר    ובלילה אצלובלילה אצלובלילה אצלובלילה אצל

    $$$$""""ודומודומודומודומ    רברברברב    לללל""""זצזצזצזצ    הלברשטא�הלברשטא�הלברשטא�הלברשטא�    משהמשהמשהמשה    רבירבירבירבי    צצצצ""""הגההגההגההגה    הובא בש�הובא בש�הובא בש�הובא בש�((((
        .))))קוקוקוקו' ' ' ' עמעמעמעמ    אמנואמנואמנואמנו    רחלרחלרחלרחל    אהלאהלאהלאהל    ––––ו ו ו ו """"בירושתבירושתבירושתבירושת

        

        מלעלובמלעלובמלעלובמלעלובק ק ק ק """"מרבוהמרבוהמרבוהמרבוה
מר� רבינו רבי דוד צבי שלמה מר� רבינו רבי דוד צבי שלמה מר� רבינו רבי דוד צבי שלמה מר� רבינו רבי דוד צבי שלמה  ביקר אחת שפע� מסופר    כ�כ�כ�כ�

המזרח  עדות בני אחינו את וראה, רחל בקבר אאאא""""זיעזיעזיעזיע    מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב
 והיה, �ובנותיה ונשיה� ובניה� ה�, ש� ואוכלי� יושבי�
        , כ! תמה על

 השיב, הזה במקו� לאכול היתכ� - בשאלה מה� לאחדופנה ופנה ופנה ופנה 
 יושבי� במחיצתה כשילדיה ונהנית שמחה הבני� א�': לו

 חוזר על מלעלוב ש"מר� הרדצ היה מש� בחזרתו. 'ואוכלי�
ליקוטי ליקוטי ליקוטי ליקוטי ' ' ' ' בסבסבסבס    ראהראהראהראה((((. נסיעתו פעמי� בדר! וכמה כמה זו תשובה
די  זיי� זאל זיא -' לח� תבי היא' 'שפי ))))זזזז, , , , מחמחמחמח    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית((((    מרדכימרדכימרדכימרדכי
השל�  ישראל בית. ייד� אלע שפייז� זאל זי, ברויט פו� שטוב
        )ג"קמ סימ�
 מצווה היה אאאא""""זיעזיעזיעזיע    מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב    ממממ""""הרמהרמהרמהרמ    ק מר� רבינוק מר� רבינוק מר� רבינוק מר� רבינו""""הרההרההרההרה    וכ�וכ�וכ�וכ�

 אמנו רחל פטירת ביו� מצוה סעודת שלומו לעשות לאנשי
 רצו� ונהנית מאוד שבעת שאמא רחמניה: "ונימוקו הטהור

 ".וכלי�א האהובי� כשילדיה

 

 לגלות מצבת קבורתה כשהלכו על ר� בקול ישראל שבכו בכי
        . 'באזני נשמע -

 צרות על לבכות אמנו רחל קבורת היא מקו� מיוחד    שמקו�שמקו�שמקו�שמקו�
 הבכי וקול, הפרט וצרות הכלל הכוללת צרות, ישראל בגלות

 כי הבוכה, למרומי� נשמע במר לב� ש� בוכי� שראלשי
 הבוכה כאמה, מרומי� לפני שוכ� עמו בוכה אמנו רחל, ש�
        ". בניה על רחל מבכה" וכדכתיב, לה� בצר בניה על
 -' בניה על מתפללת' ולא' בניה על מבכה ורחל'כתיב     ולכ�ולכ�ולכ�ולכ�
 .הלב מעומק בכייה, פנימי על רגש הבכיה מלמדת שכ�

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

שוכ�  לפני שיח� לשפו!, קבורתה למקו� נפש� באי� במר
 יכבד לבבו אשר איש וכל, ליגונותיה� מזור ולמצוא ,מרומי�

 לבבו מצוקות את ושוטח, הכבד משאו פורק מעליו עליו
 מצבת ליד מרגועו אומוצ, קבורתה ותחנוני� באהל בשיח
 מהמתפללי� אחד, הנוכחי� אחת שומעי� לא, אמנו רחל

 כתינוק ומייבב, שליש בדמעות כשהוא מתמוגג בבכי ממרר
        .לבכות תמיד אצל אמא אפשר כי; עולל
קבר  אצל – א"זיע מקארי$מקארי$מקארי$מקארי$    פנחספנחספנחספנחס    רבירבירבירבי    קקקק""""הרההרההרההרה אמר כ�    עלעלעלעל

 או. 'אמה סינורה של תחת כחוסה' מרגישי�, אמנו רחל
        : נובמתיקות לשו

 אי! געטאגט וואלט, ישראל אר$ אי� געווע� וואלט אי!    אויבאויבאויבאויב


