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ת "טענו מלאכי השרת לפני השי, שהתפלל ישמעאל על עצמו
, ל מבני ישראל כשהלכו בגלות"שהרי זרעו של ישמעאל ימיתו רח

� לעשות לו נס ולהעלות לו באר מי� חיי� אבל וא� כ� אי� יתכ
ולכ� אמר , ענו מלאכי השרת צדיק, מהו ,עכשיו ,ת ענה לה�"השי

ת איני ד� את האד� אלא לפי מה שהוא עכשיו וכיו� "לה� השי
  .לפי מעשיו של עכשיו אני דנו ,שעכשיו הוא צדיק

היינו לפי מה , "וישמע אלוקי� את קול הנער באשר הוא ש�"וזהו 
ולכאורה צרי� ביאור אי� , נחשב אז לצדיק ,שהיה מצבו אז ש�

ותרא שרה את ב� "יתכ� שנחשב אז לצדיק והרי לפני זה איתא 
ז "עבירות של ע' ה� ג' מצחק'י "ברש' ואי, "הגר המצרית מצחק

ה שיגרש את הגר "ומשו� הכי אמרה לאאע, ע ושפיכות דמי�"ג
רוח הקודש שבה בקול  - 'שמע בקולה'ל "ת א"והשי, וישמעאל

  .ואי� פתאו� נעשה צדיק
הקודמת מבואר שהלכה הגר למדבר ' שכבר לפני זה בפרובאמת 

מפני שרה אלא שהמלא� אמר לה שתשוב לבית גבירתה שרה 
ותענה "וש� איתא , ה מביתו"ה ועכשיו שוב גירשה אאע"אמנו ע

והג� שאי� לנו שו� השגה בקדמוני� ולא , "שרי ותברח מפניה
ה ובמעשיה שהיו ש� ענייני� גבוהי� "זיסע שרה אמנו עבהייליגע 

  ,ובוודאי שיש בזה פירושי אמת בכמה אנפי�, ורמי�
עכשיו פו� אויב� אוי  יש לומר בדר� פשטות שהיה זה כוונה אבל 

והכנה לדורות עול� של בני ישראל לדורות� לשלוח מעליה� את 
אומות  ישמעאל וזרעו אחריו שלא יוכלו להזיק לא ה� ולא שאר

אמו מעל פני  ולכ� שלחה אותו ואת, העול� לבני ישראל חלילה
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  ט"גליו� תקל
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        ויראויראויראויראפרשת פרשת פרשת פרשת 

  א"שעוירא תק פרשת "מוצש
  ב"ארה - בארא פארק

 וישמע אלוקי� אל קול הנער באשר הוא ש�
  )יז, כא(

מה דאיתא בפרשת� ע� ישמעאל בעני� 
שהיה חולה ונוטה למות והתפלל על עצמו 

וישמע אלוקי� אל קול "וכמו שכתוב , וניצול
 מכא�' י הק"רש' וכ, "הוא ש� ר באשרהנע

, מתפילת אחרי� עליושיפה תפילת החולה 
ל הקדושי� "י מחז"ועוד הביא ש� רש
שמתי " באשר הוא ש�"לפרש מהו שכתוב 

אלא שמכל  .ה"יצחק אבינו בנה ע
מקו� עדיי� צרי� ביאור א� שלחה 

עבירות ' אותו משו� שהיו בו הני ג
אי� לפתע קיבל תואר צדיק 
שאפילו מלאכי השרת הסכימו ע� 

  ,זה
ל שמכא� רואי� גודל "שיאלא 

שכזאת  ותוק  כוח מעלת התשובה
ולכמה עליה , כוח עליו� יש לה

   )א ,יח( כחו� היו�
ה חמה מנרתיקה "הוציא הקב, י"ברש

ולפי שראהו , שלא להטריחו באורחי�
הביא ,מצטער שלא היו אורחי� באי� 

והנה , כ"ע, עליו בדמות אנשי� המלאכי�
  , י"ש רש"למילתו כמ' זה היה ביו� ג

והלא , ימי� הקודמי�' מה היה בב' ולכ
ואולי עוד , ג� אז היה מטופל במכאוביו

 ח"אוהוכמו שד� בזה ב', ביותר מיו� הג
הוציא ' י משמע שרק ביו� ג"ומרש', הק

, חמה והביא אורחי� בדמות מלאכי�
ימי� ' רתיקה בבולמה לא הוציא חמה מנ

הרי , וא� ג� אז הוציא חמה, הראשוני�
ה מצטער ג� אז על שאי� לו "היה אאע
ולמה לא הביא את המלאכי� , אורחי�

  , בדמות אנשי� אז
וילכו  .)פב ק"ב(מ דאיתא "עפיל "וי

שלשת ימי� במדבר ולא מצאו מי� 
דורשי רשומות אמרו אי� מי�  )ו"שמות ט(

א לכו שנאמר הוי כל צמ, אלא תורה
כיו� שהלכו שלשת  )ה"ישעיהו נ( למי�

עמדו נביאי� , ימי� בלא תורה נלאו
שביניה� ותיקנו לה� שיהו קורי� בשבת 

וקורי� בשני , ומפסיקי� באחד בשבת
וקורי� בחמישי , ומפסיקי� שלישי ורביעי

' כדי שלא ילינו ג, ומפסיקי� ערב שבת
  . ימי� בלא תורה

ו שלשה שלא ילינ )ש�( תורת חיי�בוכתב 
לפי שיצרו של אד�  ,ימי� בלא תורה

מתחדש ומתגבר עליו בכל יו� ומבקש 
התורה  ,ק דקדושי�"להמיתו כדאיתא בפ

לכ� כל  ,תבלי� ליצר הרע כדאיתא הת�
זמ� שלא נתגבר עליו היצר הרע אלא יו� 

ח ביד האד� לבטלו ואו יומי� עדיי� כ
אבל כשנתגבר עליו  ,כשעוסק בתורה

זה הרי הוא כחוט  שלשה ימי� זה אחר
דכיו�  ,המשולש אשר לא במהרה ינתק
לכ�  'וכודדש דש ותלת זימני� הוי חזקה 

תיקנו שלא ילינו שלשה ימי� רצופי� 
  .בלא תורה

דמדאורייתא  ,כי זהו נמי טע� זבהונראה 
אינה צריכה לשבת שבעה נקיי� ולהביא 
קרב� אלא א� כ� ראתה שלשה ימי� 

לא ראתה כל ש 'וכורצופי� זה אחר זה 
אלא יו� או יומי� עדיי� לא נשתרש בה 
 ,כח טומאת הנחש דהיינו היצר הרע

ולהכי לא הויא אלא שומרת יו� כנגד יו� 
ובטבילה בעלמא סגי לה לבטל הכח 

אבל כשראתה שלשה ימי�  ,ההוא
רצופי� כיו� שנשתרש בה כח טומאת 
 ,הנחש כחוט המשולש לא במהרה ינתק

  . רב�אלא בשבעה נקיי� וטבילה וק
' נמי טעמא דהא דתנ� בפרק גוהיינו 

דתענית איזהו דבר עיר המוציאה חמש 
ויצאו ממנה שלשה מתי�  ,מאות רגלי

' או בד' ביו� א ,בשלשה ימי� הרי זה דבר
שכל שהוחזק הדבר  ,ימי� אי� זה דבר

שלשה ימי� רצופי� זה אחר זה אז 
נשתרש בעיר כח מלא� המות הוא השט� 

� ומתגבר כחוט והול ,הוא היצר הרע
וכל שלא הוחזק  ,המשולש לא ינתק

שלשה ימי� רצופי� לא נשתרש ותש כחו 
  .ל"עכ .ומתבטל ואי� זה דבר

שאפילו ע� כזה עבר , גדולה יכולי� לזכות מכוחה דתשובה
ע� , שהיה בו' וכאלו עבירות שהיו לישראל ע� לכלו� וגרבז

כל זה אחר שראה מצבו שנוטה למות ומחמת זה עשה ש� 
ז ברגע אחד "עכ, תשובה ולא מהתעוררות אלא מפחד מיתה

  נושע ונעשה לו נס ועלה לו התהפ� להיות צדיק ותיכ
א� כ� כל שכ� יהודי שעושה תשובה מאהבת הש� , הבאר
יכול לזכות ברגע אחד לכל הטוב הצפו� לצדיקי�  ,יתבר�

  .ל"שהרי ע� ישמעאל במצב כזה הועילה תשובתו כנ
כ� מזה מוכח כוחה של תשובה שקדמה לעול� ומגעת א� 

ת "לנו השיולכ� יעזור , עד כסא הכבוד ונקרא תיכ  צדיק
שנזכה כולנו לתשובה שלימה באמת ולטהרה ויראת שמי� 

ש ומדות "או� שטייגע� בתורה וירא, ת כראוי"ועבודת השי
' טובות וגמילות חסידי� ולהיות חיילי� נאמני� בצבא ה

ולהיות משרתיו עושי , ר'כביכול זעלנער פו� דער אייבישטע
  .ש"ולזכות תמיד להידבק בתורה וירא, רצונו יתבר�

ת לכולנו מתנת חינ� לזכות לפעול כל טוב סלה "השיית� 
ת כל השבורי לב וישמור כל אחינו בני ישראל "וישמח השי

הנה 'י ושאר מקומות בשמירה עליונה "בכל מקו� שה� באר
וית� לכול� בני חיי אריכי ', לא ינו� ולא ייש� שומר ישראל

ה תור, ג"הצלחה ברו, ומזוני רויחי פרנסה גדולה בניקל
וישועות שלימות , רפואות, ברכות, וגדולה במקו� אחד

וגאולה השלימה ובני� בית המקדש אוי  א זיסע אופ� אוי  

 .אייביג

 'ב' המש� בעמ 'ב' המש� בעמ
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  בעני� מנהג ישראל מדור דור ללבוש
  כתונת לב� לכבוד שבת קודש

  
        דומה למלאכי השרתדומה למלאכי השרתדומה למלאכי השרתדומה למלאכי השרת

יהודה בר ' כ� היה מנהגו של ר :):):):)כהכהכהכה((((שבת ' בגמ
רב שבת מביאי� לו עריבה מלאה חמי� אלעאי ע

ורוח� פניו ידיו ורגליו ומתעט� ויושב בסדיני� 
י "רש' ועי. צבאות' המצוייצי� ודומה למא� ה

ל דומי� למלאכי "וז: ))))ה דומי�ה דומי�ה דומי�ה דומי�""""א דא דא דא ד, , , , עבעבעבעב((((קידושי� 
' כמלאכי השרת וכו - " לבושי� לבני�"השרת 

ואמרי קרי להו מלאכי השרת משו� דמצוייני� 
  .ל"לבושי� נאי� עככמלאכי השרת במ

  
        זוכה לשמוע שירהזוכה לשמוע שירהזוכה לשמוע שירהזוכה לשמוע שירה

, שמעתי שיש חיה ברקיע שיש לה אל� פיפיות
ומכל פה יוצא אל� מיני , ובכל פה אל� לשונות

הזו משוררת בכל ערב ' והחי, שירות ותשבחות
שבת מזמור שיר ליו� השבת וכל פמליא של מעלה 

מלבד האיש , הזו' מתכנשי� לשמוע זה הזמר מהחי
ב� בערב שבת אלא רק שלא לובש חלוק ל

ז ולא חס על כבוד "ובגלל שמתעצל בעוה, בשחרית
שבת לא יזכה לשמוע אל הרנה ואל התפלה את 

  ))))''''קלה אות טקלה אות טקלה אות טקלה אות ט, , , , ספר צוואת אבאספר צוואת אבאספר צוואת אבאספר צוואת אבא((((. הזו' השירה של החי
        א� העני ידקדק בזהא� העני ידקדק בזהא� העני ידקדק בזהא� העני ידקדק בזה

ילבוש מלבושי כבוד לכבוד שבת כל איש כמתנת 
פ הדל לא ימעיט מחלוק לב� להניח "ועכ', ידו כו
כי כ� , ואותו החלוק לא יניח כלל בחול, שבת לכבוד

, ראוי אות� הבגדי� שמניח בשבת לא יניח� בחול
והוא ' וכשמלבש החלוק צרי� לכוי� לש� זה וכו

. מועיל מאוד אל הקדושה להמשיכה אל האד�
        ))))טהרת הקודש הקדמו�טהרת הקודש הקדמו�טהרת הקודש הקדמו�טהרת הקודש הקדמו�((((

    

        יש להזהריש להזהריש להזהריש להזהר    ––––או בדר� או בדר� או בדר� או בדר�     ג� א� אתה בביתג� א� אתה בביתג� א� אתה בביתג� א� אתה בבית
פ פניו "לכ� יזהר כל אד� לרחו� עצמו בחמי� ועכ

וללבוש סמו� לערב כתונת , ידיו ורגליו בערב שבת
אפילו כשהוא בדר� או לבדו בביתו , לב� ובגדי שבת

כי אי� המלבושי� לכבוד הרואי� כי א� לכבוד 
   ,השבת

וכל שכ� , וידמה במחשבתו שהמל� בא אצלו בביתו
' ונר ה, שבת קודש שבא לו חלק מנשמה קדושה

        ))))גגגג    ,,,,זכרו תורת משה אזכרו תורת משה אזכרו תורת משה אזכרו תורת משה א((((. נשמת אד�

ועוברי דרכי� טועי� כשה� על הדר� אי� 
וה� בזה בחש� ילכו כי , לובשי� בגדי שבת

שבת קודש צרי� לכבדו אפילו בחדרי 
  , חדרי�

 ))))יזיזיזיז, , , , שמות לאשמות לאשמות לאשמות לא((((ש "ואפילו בינו לבי� עצמו כמ
ה מלא כל "והלא הקב, ביני ובי� בני ישראל

' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , ערוגות הבוש� עניני שבתערוגות הבוש� עניני שבתערוגות הבוש� עניני שבתערוגות הבוש� עניני שבת((((. האר� כבודו

  ))))תקפבתקפבתקפבתקפב
  

        בערב שבתבערב שבתבערב שבתבערב שבת    צרי� ללבש�צרי� ללבש�צרי� ללבש�צרי� ללבש�
שאפילו הכתונות שלובשי� , עוד טועי�

כ אינ� לובשי� בערב "ג, להנאת עצמ�
לכ� , שבת לכבוד שבת אלא בשבת בבוקר

יזהר כל אד� מאוד ללבוש בערב שבת 
וא� , לכבוד שבת כתונת לב� ובגדי שבת

כשהוא בדר� או לבדו בביתו ידמה 
  , במחשבתו שהמל� בא אצלו לביתו

מלבושי כבוד ג� אשה תזהר ללבוש 
, ובפרט בעת הדלקת נרות, לכבוד שבת

ודלא כאות� הנשי� עצלניות שאינ� 
, לובשי� עד שבאי� בעליה� מבית הכנסת

ערוגות ערוגות ערוגות ערוגות ((((. או כמה מה� לובשי� ביו� מחר

        ))))תקפבתקפבתקפבתקפב' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , הבוש� שבתהבוש� שבתהבוש� שבתהבוש� שבת
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        בדיבור אחדבדיבור אחדבדיבור אחדבדיבור אחדבדיבור אחדבדיבור אחדבדיבור אחדבדיבור אחד

  'א' המש� מעמ

        
ויאמר הריני לובש מלבושי� , בביאת שבת כיוצא לקראת המל�

כל כלי יוצר עלי� לא יוצלח וכל לשו� 'לכבוד שבת מלכתא ויאמר 
וצדקת� מאתי נא� ' תקו� את� למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי ה

, ואשרי לו מי שזוכה שיש לו טלית קט� מיוחד לכבוד שבת, ''ה
ת "ודורשי רשימות אמרו שב, יות לו בשבת טלית קט� לב�וישתדל לה

ולא נכו� אחר הטהרו לשוב וללבוש , לבש''''תתתתבת ''''ששששגדי ''''בבבבנוטריקי� 
ורחצת וסכת ושמת שמלותי� 'וכ� משמע מקרא , בגדיו הצואי� דחול

. שאחר הרחיצה יש להחלי� השמלו, ל אלו בגדי שבת"ואחז, 'עלי�
  ))))תקפבתקפבתקפבתקפב' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , ערוגות הבוש� עניני שבתערוגות הבוש� עניני שבתערוגות הבוש� עניני שבתערוגות הבוש� עניני שבת((((

  
        למנהג זה צריכי� מסירות נפשלמנהג זה צריכי� מסירות נפשלמנהג זה צריכי� מסירות נפשלמנהג זה צריכי� מסירות נפש

שצריכי� מסירות נפש על : ע כתב"א מקאמארנא זי"ק רי"הרבכתבי ה
  ))))ש אות נחש אות נחש אות נחש אות נח""""ועועועוע, , , , ק עטק עטק עטק עט""""דברי תורה מונקאטש מהדודברי תורה מונקאטש מהדודברי תורה מונקאטש מהדודברי תורה מונקאטש מהדו((((. זה ללבוש בגדי לב�

  
        יש לעורר אחינו כל בני ישראליש לעורר אחינו כל בני ישראליש לעורר אחינו כל בני ישראליש לעורר אחינו כל בני ישראל

שכל בית , ל היה"יצחק מדראהביטש זצ' ק ר"הררצו� קדשו של ה
וכ� התחיל בנסיעותיו אל , ק"ביו� השב ישראל ילבשו בגדי לבני�

והצדיק רצה להמשי� דרכו ולעורר ', הייערות לעורר על העני� וכו
. 'ולתק� מה שרצה לתק� וכו, אחינו בני ישראל שילבשו בגדי לבני�

  .).).).)קכאקכאקכאקכא' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , תורת המגיד מזלאטשובתורת המגיד מזלאטשובתורת המגיד מזלאטשובתורת המגיד מזלאטשוב((((
  

        הנשמה נקראת בגדהנשמה נקראת בגדהנשמה נקראת בגדהנשמה נקראת בגד
טתי ק אומרי� אנו כי הדלקתי נרותי והצעתי מ"בזמירות לליל ש

ובאתי לבית� להפיל , והחלפתי שמלותי לכבוד יו� שבת קודש
ל דמה שזכות של שבת קודש "וי', תחינתי לפני� שתעביר אנחתי וכו

הוא מכח הנשמה יתירה , מועלת להנצל מכל צרה ויגו� ואנחה ודאגה

 
וצרי� להקביל פניה בשמחה ובשירות ... להקביל פני שבתלהקביל פני שבתלהקביל פני שבתלהקביל פני שבת

� לקבל ותשבחות ובנפש שביעה בבגדי� לבני� ויכוו
  ))))''''תקוני שבת תקו� גתקוני שבת תקו� גתקוני שבת תקו� גתקוני שבת תקו� ג((((. תוספות נפש רוח ונשמה

  
        בעול� העליו�בעול� העליו�בעול� העליו�בעול� העליו�    העונשהעונשהעונשהעונש

' אי� שהגאו� הקדוש ר בערצי מנאדווארניבערצי מנאדווארניבערצי מנאדווארניבערצי מנאדווארני' ' ' ' ררררסיפר הצדיק 
ולעת ערב בא אליו , נסתלק בערב שבת שבתי מראשקובשבתי מראשקובשבתי מראשקובשבתי מראשקוב

שליח דרחמנא שיבוא להיכל שמקבלי� בו שבת בעול� 
ראה  וכאשר הגיע לפתח ההיכל, והל� אחר השליח, העליו�

, ושאל אותו למה אינו הול� לפני�, ש� זק� נכבד עומד
מנהגו תמיד ' לפי שהי, והשיב שאי� מניחי� אותו עד הבוקר

        ))))רחמי האברחמי האברחמי האברחמי האב((((    .שלא לבש כתונת לב� לכבוד שבת עד הבוקר
****        

בהכנסת , מרדכי מנעשכיז' ק ר"הסתלקותו של הרה לאחר
בעול� העליו� לשמוע הקבלת שבת בהיכל  שבת קראו לו

, שיושב ש� זק� אחד מ"וראה ר, ו גבוה מעל גבוהעלי
והשיב שזהו לעונש , כ"ושאלוהו מדוע לא קראו אותו ג

לא לבש חלוק לב� להכנסת שבת קודש עד "י סיבה "שע
עליו עונש שכיו� שאי� , מ"ואמר ר, "קומו משינתו בבוקר

כ ליל� לש� עד שיכניסו "ג אי� הוא רוצה, אלא עבור עני� זה
והשיבו לו שצרי� , והל� השליח ושאל, זהג� את הזק� ה

. ל"ובא עמו להיכל הנ, לעשות רצו� הרב הקדוש מנעשכיז
ומזה יש לנו ללמוד מוסר השכל על גודל שכר לבישת 

ומאיד� גיסא גודל הבזיו� למעלה , כתונת לב� בשבת קודש
ו למי שאינו נזהר בלבישת כתונת לב� "בעול� העליו� ח

כ שומר נפשו יזהר "וע, שבתבליל שבת קודש רק ביו� ה
בזה לא רק לעצמו אלא ג� לילדי� קטני� ותבוא עליו 

' ' ' ' ועיי� עוד בסועיי� עוד בסועיי� עוד בסועיי� עוד בס, , , , אאאא""""ויקרא תשסויקרא תשסויקרא תשסויקרא תשס' ' ' ' פפפפ, , , , מבאר רבותינומבאר רבותינומבאר רבותינומבאר רבותינו((((  .'ברכת ה

קביעא וקיימא כמה עובדות המוכיחי� על גודל החיוב להזהר קביעא וקיימא כמה עובדות המוכיחי� על גודל החיוב להזהר קביעא וקיימא כמה עובדות המוכיחי� על גודל החיוב להזהר קביעא וקיימא כמה עובדות המוכיחי� על גודל החיוב להזהר 
  ))))בהחלפת שמלותיו לכבוד שבתבהחלפת שמלותיו לכבוד שבתבהחלפת שמלותיו לכבוד שבתבהחלפת שמלותיו לכבוד שבת

  
        לבשלבשלבשלבש''''בת תבת תבת תבת ת''''גדי שגדי שגדי שגדי ש''''ת בת בת בת ב""""ת רת רת רת ר""""שבשבשבשב

לתו וישמח וגדי שבת כפי יכבבואו מ� הטבילה ילבוש ב

, "בגד"והנה הנשמה נקראת . שבאה להאד� ביו� שבת קודש
)קנגקנגקנגקנג((((שבת ' ל במס"כאוז .( .( .( י נשמת� "ופירש, "בני�בגדי� ל" .

היינו , י"והחלפתי שמלות, וזה שאנו אומרי�', טהורה ונקי
ובגלל זה באתי לבית� , לכבוד יו� השבת קודש, הנשמה יתירה

להפיל תחינתי לפני� שתעביר אנחתי שלא תהא צרה יגו� 
ק ק ק ק """"בש� כבש� כבש� כבש� כ, , , , זמירות מילי� יקירי�זמירות מילי� יקירי�זמירות מילי� יקירי�זמירות מילי� יקירי�((((. ואנחה ודאגה בזכות שבת קודש

  ))))לללל""""ר מבאבוב זצוקר מבאבוב זצוקר מבאבוב זצוקר מבאבוב זצוק""""אדמואדמואדמואדמו
  
        בגדי לב�בגדי לב�בגדי לב�בגדי לב�' ' ' ' דדדד

. בגדי לב� עליו� ותחתו� ואזור וחלוק' על ד, ל הקפיד"י זצ"האר
        ))))''''ב אות בב אות בב אות בב אות ב""""רסרסרסרס' ' ' ' ברכי יוס� סיברכי יוס� סיברכי יוס� סיברכי יוס� סי((((

  
        אפשר בגווני� אחרי� חו� מאדו� ושחוראפשר בגווני� אחרי� חו� מאדו� ושחוראפשר בגווני� אחרי� חו� מאדו� ושחוראפשר בגווני� אחרי� חו� מאדו� ושחור    - - - - בשעת הדחק בשעת הדחק בשעת הדחק בשעת הדחק 

המתלבש בבגדי לב� מעביר ממנו הקליפה רוח מסאבא 
, ק ע� הצדיקי�"ק ד"ה מד"וזהו סוד הקב, ק"מסאביא כמני� ד

וזהו סוד  ,פשר ילבש גווני� אחרי� חו� אדו� שחורוא� אי א
כי ה� רומזי� לקליפות וסוד , ש בכל מושבותיכ�"לא תבערו א

ו כתיב כי תצא "באש נשפט ומי שיש בידו יכולת ועובר ח' ה
', ', ', ', עניני בגדי שבת אות געניני בגדי שבת אות געניני בגדי שבת אות געניני בגדי שבת אות ג, , , , ספר עונג ערב שבתספר עונג ערב שבתספר עונג ערב שבתספר עונג ערב שבת((((    .ש ומצאה קוצי�"א

  ))))בש� המקובלי�בש� המקובלי�בש� המקובלי�בש� המקובלי�
  

        י� הרעי� הרעי� הרעי� הרעאי� שולט בו עאי� שולט בו עאי� שולט בו עאי� שולט בו ע    ----בגדי פשת� לב� בגדי פשת� לב� בגדי פשת� לב� בגדי פשת� לב� 
ל דע שיש סוד גדול בלבישת בגדי "ומצאתי בספר כתיבת יד וז

וג� ... פשת� כי הוא תועלת לחיי� ולמתי� לקטני� ולגדולי�
יוס� השיג זה הסוד ברוח הקודש וידע שהלובש בגדי פשת� 

ודע כי לא יש ... לב� אי� שולט בו לא עי� הרע ולא רוח רעה
נכנס לפני ' � שהימסוכ� בעול� כמו כה� גדול ביו� כפורי

ולפני� במקו� שאי� רשות לשו� מלא� ושר� ליכנס ש� כמו 
  ... ל בירושלמי"שאמרו רז

ל - לזה צוה הא, שלא יתקנאו עליו קנאה ותחרות לקטרגו וכדיוכדיוכדיוכדי
שיכנוס בבגדי פשת� לב� שה� , שכל מצותיו עצה טובה, יתבר�

        ))))מעי� דמעי� דמעי� דמעי� ד, , , , חסד לאברה�חסד לאברה�חסד לאברה�חסד לאברה�((((. מסוגלי� שהקטיגור מתהפ� לו לסניגור
        

ל אצל אברה� "כי כ� יוהנה 
ה כידוע דעיקר עבודתו "אע

בקודש היתה מצות הכנסת 
אורחי� אשר מסר נפשו 

וממצוה הזאת היתה , עליה
ושורש , עיקר חיותו בקדושה

היתה במדת נשמתו הקדושה 
להיטיב ע� כל , החסד

ובזאת המדה , הברואי�
הקדושה עלה בידו להתגבר 

עד שג� את , על הייצר
וכדאיתא , ר הפכו לטוב"היצה

 )ה"ה ה"סוטה פ(ירושלמי 
  , אברה� עשה יצר רע טוב

ימי� הראשוני� ' בבולכ� 
כשראה שאי� לו אורחי� לא 
עשה פעולות מיוחדות לחפש 

 'ואפשר שג� בב, אחריה�
ה "ימי� הראשוני� הוציא הקב

חמה מנרתיקה ולא היו 
אלא , עוברי� ושבי�

ה לא היה צער מכ� "אאעלש
שלא היה לו , שאי� לו אורחי�

עני� ורצו� שיהיו כאלו שאי� 
לה� לאכול בכדי שיכניס� 

רק א� היה רואה , לביתו
אנשי� העוברי� היה מזמנ� 
ומפציר בה� לסור לביתו 

  , לאכול
 �ועדיי� לא היה  'בהגיע יו� גא

לו אורחי� לקיי� בה� המצוה 
ל "אז חשש להנ, החיונית שלו

ימי� בלא ' שלא יעבור ג
ולכ� יצא , עשיית המצוה הזאת

לחו+ במסירת נפש לחפש 
וכשראה את , אחר אורחי�

המלאכי� התחנ� אליה� 
א  שאולי , שיסורו אל ביתו

  , אינ� רעבי� לאכול
לרוב תשוקתו לקיי� מ "מ

מה� ויפצר בה� המצוה ביקש 
שיכנסו אליו בכדי שיוכל 
 .לקיי� מצות הכנסת אורחי�

 )א"וירא תשע(

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

        

        ))))גגגג    ,,,,יחיחיחיח((((אל נא תעבור מעל עבד	 אל נא תעבור מעל עבד	 אל נא תעבור מעל עבד	 אל נא תעבור מעל עבד	 ' ' ' ' ויאמר וגוויאמר וגוויאמר וגוויאמר וגו
והכוונה , .).).).)ברכות טברכות טברכות טברכות ט((((כי נא הוא לשו� תפילה 
כאילו היה כתיב , , , , ד	ד	ד	ד	אל נא תעבור מעל עבאל נא תעבור מעל עבאל נא תעבור מעל עבאל נא תעבור מעל עב

פ תניח לי "שעכ, מעל עבד	מעל עבד	מעל עבד	מעל עבד	 נא אל תעבורנא אל תעבורנא אל תעבורנא אל תעבור
להתפלל כראוי ולא לבלבל אותי במחשבות 

שירחו� ויטהר  ,,,,ורחצו רגליכ�ורחצו רגליכ�ורחצו רגליכ�ורחצו רגליכ�, זרות
ולא כמו , הרגילות שלו שיהיה רגיל לטוב

 �, שהיה רגיל מקוד� בדיבורי� אסורי
התורה נקראת ע� חיי�  ,,,,והשענו תחת הע�והשענו תחת הע�והשענו תחת הע�והשענו תחת הע�

התורה לעסוק להשע� תחת ע�  ))))יחיחיחיח,,,,משלי גמשלי גמשלי גמשלי ג((((
זרע זרע זרע זרע ((((. בתורה תמיד ולדבר דברי אמת תמיד

        ))))קודשקודשקודשקודש
        

    רורורורוווווואקחה פת לח� וסעדו לבכ� אחר תעבואקחה פת לח� וסעדו לבכ� אחר תעבואקחה פת לח� וסעדו לבכ� אחר תעבואקחה פת לח� וסעדו לבכ� אחר תעב
      ))))הההה, , , , יחיחיחיח((((

בדר	 צחות הנה לפי שיטת היראי� שאכילה 
לכ� , בלא שתיה אינה חייבת בברכת המזו�

 �אמר לה� אברה� אבינו שית� לה� רק לח
מיד  אחר תעבורואחר תעבורואחר תעבורואחר תעבורוולכ� , לאכול בלי שתיה

מש	 מש	 מש	 מש	 ((((. ת בלא שתצטרכו לבר	שתוכלו ללכ
  ))))חכמהחכמהחכמהחכמה

        
ויאמרו אליו איה שרה אשת	 ויאמר הנה ויאמרו אליו איה שרה אשת	 ויאמר הנה ויאמרו אליו איה שרה אשת	 ויאמר הנה ויאמרו אליו איה שרה אשת	 ויאמר הנה 

        ))))טטטט, , , , יחיחיחיח((((    באהלבאהלבאהלבאהל
דהמלאכי� כשראו מדת , נראה לי לפרש

גמילות חסדי� של אברה� אמרו ה� אשה 
עיניה צרה באורחי� אי	 לא מעכבת בבעלה 
ושפטו כי בטח אינה בביתה ואי� מי שיעכב 

רה רה רה רה איה שאיה שאיה שאיה שושאלו , לעשות סעודה גדולה כזו
כי שרה אינה  הנה באהלהנה באהלהנה באהלהנה באהלוהשיב  אשת	אשת	אשת	אשת	

כשאר נשי� שיקמצו בצדקה כי הכס" נחו� 
דהיינו שצריכי� דהיינו שצריכי� דהיינו שצריכי� דהיינו שצריכי� ((((" מודעס"לה� על מלבושי� ו

    להשקיע את הכס" בבגדי� לפי המודה האחרונהלהשקיע את הכס" בבגדי� לפי המודה האחרונהלהשקיע את הכס" בבגדי� לפי המודה האחרונהלהשקיע את הכס" בבגדי� לפי המודה האחרונה
יושבת בביתה וג�  הנה באהלהנה באהלהנה באהלהנה באהלורק , ))))יייי""""הההה

יודעת שהעול� הזה רק כאהל ארעי ולא 
  ))))פרדס יוס"פרדס יוס"פרדס יוס"פרדס יוס"((((. כבית

 

והוא והוא והוא והוא ' ' ' ' י	 כעת חיה וגוי	 כעת חיה וגוי	 כעת חיה וגוי	 כעת חיה וגוויאמר שוב אשוב אלויאמר שוב אשוב אלויאמר שוב אשוב אלויאמר שוב אשוב אל
        ))))יייי    ,,,,יחיחיחיח((((אחריו אחריו אחריו אחריו 

והוא אחריו זה ישמעאל  ))))יטיטיטיט,,,,מחמחמחמח((((ובמדרש 
וקשה וכי ישמעאל צדיק היה , מפני היחוד

ואפשר לומר , שישמור על שרה מפני היחוד
 :):):):)ברכות לאברכות לאברכות לאברכות לא((((י מה שאמרינ� "עפ, בדר	 צחות

בחנה שאמרה אל	 ואסתתר בפני אלקנה 

פלסתר ויקויי� בי ונקתה ונזרעה עושה תורתו ' בעלי וישקוני מי סוטה ואי ה
וכאשר ראה ישמעאל שהמלא	 , והוא הדי� כא� היה המלא	 בדמות איש, זרע

, ירא פ� יקנא אותה אברה� ויקוי� בה ונקתה ונזרעה זרע, מתייחד ע� שרה
�לכ� נכנס ישמעאל אחריו שלא תתייחד , והוא לא רצה שיהיה  עוד ב� לאברה

  ))))ווי העמודי�ווי העמודי�ווי העמודי�ווי העמודי�((((. שרה עמו
  

        ))))יזיזיזיז    ,,,,יטיטיטיט((((' ' ' ' ההרה המלט וגוההרה המלט וגוההרה המלט וגוההרה המלט וגו' ' ' ' יט אחרי	 וגויט אחרי	 וגויט אחרי	 וגויט אחרי	 וגואל תבאל תבאל תבאל תב
י אצל קרח מה ראה "י פירוש רש"יש לפרש הספק עפ. י לצד אברה�"פירש רש

   ,לשטות זה אלא שראה שמואל יוצא ממנו ואמר שינצל בזכות שמואל
וזה פירוש הפסוק כא� שאמר לו המלא	 א� תאמר שתביט אחרי	 היינו מה 

    כי לא תנצל בזכות אלא ל תביט אחרי	ל תביט אחרי	ל תביט אחרי	ל תביט אחרי	אאאאשיהיה אחרי	 שיצא ממ	 דוד המל	 
כי בזכותו  לצד אברה�לצד אברה�לצד אברה�לצד אברה�י "וזה שפירש רש ,בזכות אברה� תמלטההרה המלט ההרה המלט ההרה המלט ההרה המלט 

זכרו� זכרו� זכרו� זכרו� ((((. וזהו אל תבט אחרי	, ת שיצא ממנו דוד"ובזכות אברה� הפ	 השי, תנצל
        ))))שמואלשמואלשמואלשמואל

        
היינו שלא יסמו	     ))))יזיזיזיז, , , , יטיטיטיט((((ר ההרה המלט פ� תספה ר ההרה המלט פ� תספה ר ההרה המלט פ� תספה ר ההרה המלט פ� תספה ככככאל תביט אחרי	 ואל תעמוד בכל הכאל תביט אחרי	 ואל תעמוד בכל הכאל תביט אחרי	 ואל תעמוד בכל הכאל תביט אחרי	 ואל תעמוד בכל הכ

 ,ות דוד שבזכות זה ינצל וכ� לא יסמו	 על הככר שנת� לאורחי� שבזכות זה ינצלעל זכ
        ))))ספרי�ספרי�ספרי�ספרי�((((ל לסמו	 רק על אברה� אבינו וכהנ	 י, ההרה המלטההרה המלטההרה המלטההרה המלט

        
ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעד	 וחיה וא� אינ	 משיב דע כי ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעד	 וחיה וא� אינ	 משיב דע כי ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעד	 וחיה וא� אינ	 משיב דע כי ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעד	 וחיה וא� אינ	 משיב דע כי 

        ))))זזזז, , , , ככככ((((' ' ' ' מות תמות וגומות תמות וגומות תמות וגומות תמות וגו
ויש לומר ', תיהדר בתמי מקשה אשת נביא הוא דתיהדר דלאו נביא לא' ובגמ
' שימות הרי הוא כמת ואפי' נביא שאמר לא ))))....כאכאכאכאמועד קט� מועד קט� מועד קט� מועד קט� ((((' דעת התוסעל פי 

   ,א� מתפלל עליו אחר כ	 שיחיה אינו מועיל
וא� תשוב אז יתפלל בעד	 האיש כי נביא הוא האיש כי נביא הוא האיש כי נביא הוא האיש כי נביא הוא     השב אשתהשב אשתהשב אשתהשב אשתוזה שאמר הכתוב 

ביא הוא ונ מות תמותמות תמותמות תמותמות תמותוחיה דעוד תועיל התפלה וא� אינ	 משיב דע כי יאמר ל	 
דרוש דרוש דרוש דרוש ((((. לו אשתו שבועל כ� מהר ה, ואז שוב לא יועיל התפילה א" א� יתפלל

  ))))שמואלשמואלשמואלשמואל
  

        ))))דדדד, , , , כאכאכאכא((((' ' ' ' וית� אל הגר ש� על שכמה וגווית� אל הגר ש� על שכמה וגווית� אל הגר ש� על שכמה וגווית� אל הגר ש� על שכמה וגו    ''''כ� אברה� בבוקר ויקח לח� כוכ� אברה� בבוקר ויקח לח� כוכ� אברה� בבוקר ויקח לח� כוכ� אברה� בבוקר ויקח לח� כווישוישוישויש
ויש , ותמוה דאי	 מוכח מכא� ,,,,מכא� שבני ביתו של אברה� ותרני� היומכא� שבני ביתו של אברה� ותרני� היומכא� שבני ביתו של אברה� ותרני� היומכא� שבני ביתו של אברה� ותרני� היוובמדרש 

וזהב לפי שהיה שונאו על שיצא י לח� וחמת מי� ולא כס" "רש לומר על פי
  , לתרבות רעה

א� כ� למה , לבעל המדרש דהא היה לאברה� הרבה עבדי� ושפחות שהוהנה ק
לא ציוה לעבדיו שיתנו להגר הלח� חמת מי� רק עשה בכבודו ובעצמו וש� על 

וא� היה מצוה , אלא מזה מוכח שבני ביתו של אברה� ותרני� היו, שכמה
מי� אפשר היו נותני� לה ג� כס" וזהב ובאמת היה אברה� לית� לה לח� וחמת 

  ))))לב אריהלב אריהלב אריהלב אריה((((. ק"רק לח� וחמת מי� ולא יותר ודו לכ	 נת� בעצמו, אברה� שונאו
  

        ))))וווו, , , , כאכאכאכא((((    כל השומע יצחק ליכל השומע יצחק ליכל השומע יצחק ליכל השומע יצחק לי' ' ' ' צחוק עשה לי וגוצחוק עשה לי וגוצחוק עשה לי וגוצחוק עשה לי וגו
, ימי� שנימול' ח, שנות שרה' צ, דברות' דיצחק על ש� י ))))יאיאיאיא,,,,נגנגנגנג((((במדרש ' הנה אי

צחק עשה לי צחק עשה לי צחק עשה לי צחק עשה לי  ווזה, שנות אברה�' ק ,דביו� מילתו קראו שמו יצחק
�כל כל כל כל דברות זה יהיה רק ' אבל י" צחק"דברי� ' ג רצונו לומר כבר עשה,אלקי�אלקי�אלקי�אלקי
  ))))דרוש שמואלדרוש שמואלדרוש שמואלדרוש שמואל((((. מפני מה קראתיו יצחק יצחק לייצחק לייצחק לייצחק לי, דברות' אחר כ	 י השומעהשומעהשומעהשומע

  
�        ))))טוטוטוטו, , , , כאכאכאכא((((    ויכלו המי� מ� החמת ותשל	 את הילד תחת אחד השיח�ויכלו המי� מ� החמת ותשל	 את הילד תחת אחד השיח�ויכלו המי� מ� החמת ותשל	 את הילד תחת אחד השיח�ויכלו המי� מ� החמת ותשל	 את הילד תחת אחד השיח

אבל , את חינו	 הבני�, הילד בזמ� שכלו המי� דבר ראשו� משליכי� את
ובראשונה מקמצי� בשכר , מפקירי� את חינו	 הילדי�, כשבאי� ימי מחסור

  . לימוד ומוציאי� את הילדי� מבתי החינו	
בל מידת א, השליכה את הילד, בזמ� שכלו לה המי� מ� החמת, מידת הגר וזווזווזווזו

  ))))טרנק מקוטנאטרנק מקוטנאטרנק מקוטנאטרנק מקוטנא. . . . הרב יהרב יהרב יהרב י((((. ישראל אינה כ�
  
  

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

        

 'ד' מש� בעמה

 �והוא יושב פתח האהל כחו� והוא יושב פתח האהל כחו� והוא יושב פתח האהל כחו� והוא יושב פתח האהל כחו
�        ))))אאאא, , , , יחיחיחיח((((    היו�היו�היו�היו

אפילו כשמרגישי� בחמימות 
דעת כי צריכי� ל, הקודשאש 

. עוד נמצאי� רק בפתח האהל
  ))))בית דליבית דליבית דליבית דלי, , , , ר מאמשינובר מאמשינובר מאמשינובר מאמשינוב""""האדמוהאדמוהאדמוהאדמו((((
  

�        ))))ש�ש�ש�ש�((((    כחו� היו�כחו� היו�כחו� היו�כחו� היו
ל מלמד שהוציא "י ז"פירש רש

וקשה , ה חמה מנרתיקה"הקב
דלמא היה באמת בחצי  ,ל"מנ

ונראה , היו� שאז החמה בתוקפה
על פי דברי הגמרא במסכת שבת 

שעה ראשונה מאכל ליסטי� , .).).).)יייי((((
מאכל לודי� ' ל יורשי� גמאכ' ב
א� כ� קשה ', מאכל כל אד� כו' ד

ה היה וותר� "הא אברה� אבינו ע
�ואי	 המתי� עד , ומכניס אורחי

ולא הל	 מקוד� להכניס ', שעה ו
אורחי� בשעה שהוא מכל כל 

�על כרח	 דבאמת הל	 , אד
', וגו' ה בשעה ב"אברה� אבינו ע

�על , וא� כ� קשה מה כחו� היו
ה חמה "קבה כרח	 שהוציא

עיר עיר עיר עיר ((((. ש"מנרתיקה קוד� הזמ� ע
  ))))דודדודדודדוד
  

והנה שלשה אנשי� נצבי� עליו והנה שלשה אנשי� נצבי� עליו והנה שלשה אנשי� נצבי� עליו והנה שלשה אנשי� נצבי� עליו 
        ))))בבבב    ,,,,יחיחיחיח((((' ' ' ' וגווגווגווגו

מא� נינהו  :):):):)וווו""""מ פמ פמ פמ פ""""בבבב((((' אי בגמ
שלשה אנשי� מיכאל וגבריאל 

מיכאל שבא לבשר את , ורפאל
דאזל מיכאל בהדיה ' שרה וכו

יש לדקדק  .ש"לשזביה ללוט עי
מלאכי� ' למה לא נשלחו ד

חד להציל את לוט חד להציל את לוט חד להציל את לוט חד להציל את לוט דהיינו מלא	 מיודהיינו מלא	 מיודהיינו מלא	 מיודהיינו מלא	 מיו((((
ומפני מה המלא	 שבא לבשר את ומפני מה המלא	 שבא לבשר את ומפני מה המלא	 שבא לבשר את ומפני מה המלא	 שבא לבשר את 
, ))))שרה היה צרי	 להציל את לוטשרה היה צרי	 להציל את לוטשרה היה צרי	 להציל את לוטשרה היה צרי	 להציל את לוט

ונראה שבא� היו שולחי� מלא	 
מיוחד להציל את לוט לא היו 
מחליטי� ההלכה עמוני ולא 

ועל ידי  :):):):)וווו""""עיי� יבמות עעיי� יבמות עעיי� יבמות עעיי� יבמות ע((((עמונית 
ששלחו אותו לבשר את שרה 
והוא שמע ש� הנה באהל צנועה 

ני מזה נתבררה ההלכה עמו ,היא
שאי� דרכה של ' ולא עמונית וכו

אשה לקד� ועל ידי זה ניצל לוט 
וזה שאיתא , שיצא ממנו משיח

מצאתי דוד מצאתי דוד מצאתי דוד מצאתי דוד  ))))''''א הא הא הא ה""""ר מר מר מר מ""""ברברברבר((((במדרש 
 ....בסדו�בסדו�בסדו�בסדו�היכ� מצאתיו  עבדיעבדיעבדיעבדי

�""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הרי((((���((((  
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 ג

 פה שבעל התורה: "עצמו על ישעיה אברהם רבי העיד
 עם יושב ה"הקב ודור דור בכל אלא... שהיא כמות נשארה
  ".אותה לכתוב יחדיו וממשיכין תורה חכמי
 ידי על לכך עצמו את שהכין, "איש חזון"ה של בחינתו זוהי

, רגע בכל עליה ושקידתו בתורה המופלגת התמדתו
  .שכרו -  היגיעה ושמחת, לחכמתו הקודמת ביראתו
 ירב לאביו ט"תרל בשנת ליטא בארץ בקוסובה נולדרבינו 

 ישעיה אברהם רבי, קוסובה של רבה, קרליץ יוסף שמריהו
 תורה וללמוד תורה של באוהלה לשבת רק בקטנותו בקש

 עבורו אביו שלקח הפרטי המלמד שראה אחרי. לשמה
, עצומה במהירות התורה בקניין הקטן העילוי עולה כיצד

 ובשאר, יום בכל שיעור איתו קבע אביו. לאביו החזירו
  .בתורה ועסק לבדו המדרש בבית הילד ישב היום שעות
 כל שילמד, נדר ישעיה אברהם רבי נדר, מצווה הבר ביום
 ששים במשך, החיים ניסיונות למרות. לשמה תורה ימיו

  .במלואו נדרו את קיים הבאות השנים ושתים
, קויידאן בעיר לגור ועבר הנישואין בברית שבא ועד מאז

 ועם אביו עם ייומיומ שיעור למד, בתורה לעמול המשיך
  .בנגלה ובנסתר ,המדרש בבית חברותא

 מאיר רבי הגדול אחיו עם בצוותא למד עשרה שבע בגיל
 שעות שש במשך קווינט יעקב אברהם רבי ועם קרליץ
 כל היה, וכדומה התוספות בדברי מתקשים כשהיו. רצופות

 את יפתח ה"שהקב ומתפלל תהלים ספר פותח מהם אחד
  .אמת בתורת עיניהם

' חיים חפץ'לה שקרה כמו, בחולשה נתקף זה קבפר
 שנה במשך במתינות למד הרופא של ובעצתו, בצעירותו

 ישעיה אברהם רבי התחיל ההם בימים. לאיתנו שחזר עד
 לירחונים אותם ולשלוח חידושיו את הכתב על להעלות
 ביוזמת בוילנא שהופיעו, "המאסף"ו" הפלס: "התורניים

 ש"אי" בכינוי שמו תא חתם הוא. בלאזר יצחק רבי
. ישעיה אברהם היא ש"אי המילה כוונת, "מקוסובה
 ורבי, בישראל כגאון שמו נתפרסם אלה כתבים באמצעות

 ההשגחה עכשיו כבר: "עליו אמר מוילנא עוזר חיים
  ".הבא הדור בשביל מאור מכשירה

 ספרו את הוציא, שנה שלושים בן בהיותו, א"תרע בשנת
 וענייני נדה, חיים אורח לכותה על, "איש חזון" הראשון
, המיוחדת שיטתו בו ניכרת. עולם שם לו שקנה, קודשים
 והולך, הפלפולים את הדוחה, א"הגר של דרכו כמו שהיתה
 ימי במשך. ואמיתית ברורה הלכה להוציא הפשט בעומק
 חזון" כתבי את לדורות ישעיה אברהם רבי הנחיל, חייו
 מעזבונו הוציאו הלז בנוסף. כרכים ג"כ המכילים, "איש
, שונים עניינים על מכתבים, "אגרות קובץ" פטירתו אחרי
  .השקפה בענייני" וביטחון אמונה" וספר

 לכמה ואשתו" איש חזון"ה גלו הראשונה העולם במלחמת
 לגמרא חידושיו בסוף( כתב הוא, סטויבץ בעיר. מקומות

 כשהתעופפו, בסטויבץ במרתף חידשתיו זה חידוש: ")עירובין
 למשך" רב" תואר קבל הוא שם". לראשי ממעל מות וריכד
 כן אחרי. הרוסי לצבא הגיוס מחובת שישתחרר כדי, שנה
 חיים רבי כמו תורה גדולי הגיעו שאליה עיר, למינסק עבר

, מסלובודקה הסבא, ק'סולובייצי וולויל רבי ובנו מבריסק
  .מיר ירוחם ורבי
, לשביקיהבו הברזל מסך רוסיה על כשירד המלחמה אחרי
 ובשנת, לליטא רבים במאמצים ישעיה אברהם רבי חזר
 עד שנה עשרה שלש התגורר שם, לוילנא הגיע פ"תר

א היה צועד למיטתו כשהוא עוסק בדביקות בתורה ולא חש "והחזו
ל כח התורה כי את "ולכן הי, לכלום עד כי נפל ארצה בדרך למיטתו

ה להסיט עצמו ולא היה בכוחותיו להגיע ק שלא רצ"כוחו השקיע בתוה
וידוע ,  לכרית כי את כל כוחותיו ויגיעתו מסר ושם עבור ואצל התורה

דיג ולא היה אצלו 'שהרחבת הדעת ובהירות המחשבה אצלו היה מורא
הכל היה בהיר ומאיר , פ תורה"שום ספיקות הכל היה ברור אצלו ע

א היה אוהב ישראל והו, הוא היה המחמיר הגדול, באור גדול אצלו
  .הגדול

מסופר שלמד  ]א"ט זיע"ר הקוה"ה מרן אדמו"ה[ ע"מרן אבא מארי זיעל 
א והיו ימים וזמנים קשים שהאוכל היה "בישיבת תפארת ציון אצל החזו

א "והיה כזה סוג של חלב כמין אבקה והיה לאבא זיע, מחולק בתלושים
ת אלו היום אכשר דרא ואין א, ם"שאלה מסויימת על חלב עכו

א ויתכן גם שהיה זה בהוראה "והלך אבא לשאול את פי החזו, הספיקות
א שהוא אמר לאבא מארי שישאל את "מ זיע"מהסבא מרן מוהרמ

א שאלתו אחז "וכששמע ממנו החזו, ע שהיה נקרא מחמיר"א זי"החזו
ל איהר זענט דאך א מגערער "ברוב חיבה מופלאה את אבא בידו וא

ו שבישיבה יכול לאכול מזה ובבית אתם כחושים ולכן השיב ל
שמחמירים שם לא יאכל מזה וכל זה משום שהוא חלש וצריך כוחות 
שיהיה לו מה ליקח שיחזקהו לבריאות השלימות כדי שיוכל להתעלות 

  .ש"בתורה ובתפילה ובעבוה
ז "א והגם שהיו אוהבים זא"שהבריסקער רב היה אצל החזו מספרים

א "ולכן אירע שהחזו, סוגי אנשים שונים 'ז הם היו ב"ז עכ"ומעריכים זא
, ז והוריד מהם מעשרות"ואז לקחם הגרי, ז בפירות"כיבד את אורחו הגרי

ואומרים שטעמו היה כי הוא סבר שהיום אין חזקת חבר ולכן בכל מקום 
א אינו יכול "כ אף על החזו"שהלך היה מעשר האוכלים בעצמו וא

א ידע "לספר שמאידך החזוומוסיפים , לסמוך בזה ולכן עישרם בעצמו
בנפשו שכבר עישרם וממילא המעשר של הבריסקער רב הרי הוא אינו 

א ואכל את אלו "חל והוי חולין וכדי להורות שכך הוא סובר הלך החזו
א ישראלי ולא כהן ולא לוי "ז הגם שהיה החזו"המעשרות שעישר הגרי

  .ז"ז אחזו מאוד זמ"והרי שניהם עשו מעשה זה לא כמו זה ועכ
א ספר שלו היה אצלו שמחה כמו שחיתן "מסופר כשהוציא החזו כ"כמו
א "ז קוריץ שפעם בא לחזו"מספרים שהיה אחד מחסידי קרלין ר, בן

וכשנכנס אליו ראהו שאוחז גמרא , ואצלו הדלת היתה פתוחה תמיד
ומסתובב לכאן ולכאן ולא שם לב שמישהו עומד לידו והיה עסוק 

כ "לא הבחין בו שעומד אצלו ורק אחבלימוד ודבוק בתורתו עד ש
  .התעורר משקידתו וראהו

משל שאומרים עליו שיכל ללמוד דף גמרא מאה ימים וכן ללמוד יש 
ומהכל יש לנו , ואין לנו שום השגה בו, מאה דפי גמרא ביום אחד

  .ללמוד מוסר בפשטות
א "החזו' שמריהו יוסף ב' ירחם שזכות רבי אברהם ישעיהו בן ר ת"השי
וזכות כל הצדיקי אמת יגנו עלינו אויף , יגן עלינו אויף אייביג זכותו
  .ע"ק וירא תש"ק משיחת מוצש"עכל .אייביג

  
  הסתלקותו

. שנים וחמש שבעים בן והוא, אורו כבה, בחשוון ו"ט, קודש שבת בליל
 שישן הבחור את" איש חזון"ה העיר, לילה חצות אחרי שתיים בשעה
 ברם, בחושך התרופה את חיפש הבחור .בטוב חש שאינו לו ואמר בחדרו

 בחדר שישן הסטייפלר את העיר הוא מיד. במקומה אותה מצא לא
 החשמל את הדליק הוא, חמור כה שמצבו הבחין הוא וכאשר, הסמוך
 את להביא לרוץ לבחור וציוה, התרופה את לחפש כדי היסוס כל בלי

 מרומים לגנזי נסתלקה נשמתו, אולם". איש חזון"ה של הפרטי הרופא
  .לבדו אתו נותר שהסטייפלר בשעה, הרופא הגיע בטרם
 .. מיטתו אחרי הלכו כשאלפים, ברק בבני החיים בבית נטמן ראשון ביום

 
 

 שלשה עוד הוציא זו בתקופה. ישראל לארץ שעלה
 גיטין, עירובין, מוקצה עניני על(" איש חזון" של כרכים

 לו גרם חדש ספר שהדפיס פעם בכל. )וקידושין
 שלי כשספר: "תבטאה וכך, עילאית שמחה הדבר
 המוליך כאדם, מאד שמח אני, עולם לאור יוצא
 כוונתו, בנים חשוך שהיה כיוון". לחופה בנו את

  .לבו מעומק היתה
 עוזר חיים רבי עם הדוקים קשרים לו היו בוילנא

 את מאד שהעריך, וילנא של רבה, גרודזנסקי
 רבי גם. דיומא בענייני אתו והתייעץ" איש חזון"ה

 אליו נקשר, דירושלים דרבנן שלוחה ,בלוי משה
  .בידידות

. הצבי לארץ ישעיה אברהם רבי עלה ג"תרצ בשנת
 עבר שבועות שלשה אחרי, אביב בתל גר בתחילה
 ברק בבני ושם, ברק בבני חדרים שני בת לדירה
 השפיע המקום שינוי. האחרון ליומו עד השתקע

, להסתתר חדל עתה - חייו בהליכות שינוי עליו
  .הציבור בעול לשאת והתחיל

 מחכמי - יהודי לכל תלפיות לתל נהפך מעונו
 לכל פתוח היה ביתו. עלובה לאלמנה עד הדור
 בחומת פרצה ראה הוא כאשר. שעה ובכל אדם
 לסתום כארי ישעיה אברהם רבי התגבר, הדת
 היתר" או, בשבת בחשמל השימוש כגון, אותה

  .בשמיטה" המכירה
 חזון"ה נחשב קצר זמן שתוך עד גדלה השפעתו

 למעשה ההלכה כעמוד רק לא. הדור כגדול" איש
 וההדרכה החסד כעמוד גם אלא, אליו פנו אשר
 שרופאים ידוע. החוגים מכל אליו נהרו. תורה לבני

 למד לא שמעולם אף מידיעותיו התפעלו מומחים
  .ממוות אנשים הצילה והכרעתו, רפואה בספרי

 מאיר חיים רבי ,ניץ'מויז ר"האדמו עם בידידות היה
 חזון"ה של מביתו ח"הרבי האמ יצא פעם . הגר
 ותומים אורים הרי הוא: "בהתלהבות ואמר" איש
 ישראל יעקב רבי, הסטייפלר פעם!" ממש

 בלילה מאוחרת בשעה אליו נכנס, קנייבסקי
" איש חזון"ה את לראות ונדהם, משהו לשאול
  .אותו מקיפה אור של עטרה ומעין בלימודו שקוע

 דיבר ישעיה אברהם רבי, הזמן בענייני גם
 בשנת המדינה כשקמה. המאירה באספקלריא

 אלא, דגאולה אתחלתא זו אין: "אמר הוא, ח"תש
  .")המה בארץ אשר קדושים" הספר פי על( ".דגלות סיפא

  
  א"ר שליט"אדמו מרן ק"כמפי 

  ע"ק החזון איש זי"הגהעל 
  

שהיה כולו  א"בעל החזוצ של "היום היה יא הנה
ורה וזכה שכוחו נעשה כח התורה כוחו התורה ת

ק רבי "הרהמספרים על , ופוסק הדור של העולם
ע "א זי"ע שביקר פעם את החזו"זי יודלע מדזיקוב

וראה ששוכב סמוך לכר ולא על הכר ושאלו למה 
לא עולה לישון על הכר והשיב לו שאם היה לו 
בכוחותיו לחזור לכר ולשכב עליו היה הולך בכוח 

ומסופר שהיו מניחים מתקן , ומד תורהזה ול
  ...מסויים בכדי שישען עליו ויוכל לילך למיטתו

מספרים שפעם לא היה שם המתקן הזה  ושמעתי

  ע"זי החזו� איש -אברה� ישעיהו קרלי" ירבק "הגה
  ]'חלק ב[ )ד"תשי( מרחשוו� ו"טיומא דהילולא 

 
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ו"תקצ(ג "מתתיהו ב� יוחנ� ב� שמעו� כוה –
  )ד"תקי(ההפלאה ' מניקלשבורג וב' טקוב אבי האחי� הקור'ר מאיר מצ"רבי צבי ב

  )ב"תקס(אור חדש  –רכני+  -ד קל�"רבי אליעזר קאליר אב
ו ישתטח "הבטיח שמי שתבואהו צרה ח[ חברו�-מוהילב-רבי לייב בעל היסורי� מטערקיש

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

  )ד"תשי(חזו� איש ' ר שמריה יוס  קרלי+ ב"רבי אברה� ישעיה ב
 )ט"תשי(דברי שלמה ' ורטקוב בטשר נחו� מרדכי מ"רבי שלמה ב

  )צ"תק(ר משה נחו� "רבי עמר� חסידא ב – ז חשוו�"ט' יו� א
  )ד"תקנ(לייב מגדולי וילנא ' ר ארי"רבי יצחק ב

רבי משה קאלישער  )ד"תקנ(ק ברעסלוי "� אבדר חיי� יונה תאומי"רבי יצחק יוס  ב
  )ז"תקצ(

  )ט"תקע(ר אשר לעמיל "רבי יחיאל מיכל הלוי מגלינא ב
  )ט"תר(ר נחמ� צבי "ד קאלמייא ב"רבי יצחק זאב עפשטיי� אב

  )ד"תרפ(מושקאט מפראגא ' ר ישעי"מ ב"רבי דוד מקיל+ חת� רא
  )ב"תש(ה ר פנחס מקאנטיקוזב"רבי יעקב ישראל רבינובי+ מחרסו� ב

  )ב"תשס(אבי עזרי ' ב' י פוניבז"� ר"ר עזריאל ש"רבי אלעזר מנח� מ� ב
  )ו"תקפ(ר יעקב קופל חסיד בעל אהבת שלו� "רבי מנח� מנדל מקוסוב ב –

  )ז"תקצ(ר יעקב "רבי מרדכי זאב אורנשטיי� מלבוב ב
  )ו"תקפ(תלמיד רבי משה לייב מסאסוב  - רבי יעקב קאפל מטיסמני+

  )ח"תשמ(ר חיי� יצחק מטשערנוביל "יא טווערסקי ברבי משול� זוס

 )ד"תרס(ר שלו� רוזנפלד מקאמינקא "רבי יהושע ב

  )א"תרע(ר אברה� יששכר הכה� מראדומסק בעל כנסת יחזקאל "רבי יחזקאל ב –
  )ב"תע(ד לבוב "רבי נפתלי הער+ אשכנזי אב

  )ט"תרע(שלו� מחנטשי� רבי  )ט"תקצ(ני+ 'ר ברו� יצחק מויז"רבי משול� פייבוש מבראדשי� ב
   )ז"תשמ(י מיר "ר –ר אריה לייב "רבי נחו� פורצובי+ ב

  )ז"תשי(אהלי יעקב ' הוסיאטי� ב-ר יצחק מבוהוש"רבי יעקב ב
  )א"תשל(ד מקנס "ר יעקב טולידנו אב"רבי רפאל ברו� ב

 )ה"תרס(רבא 'רבי סאסי המקובל הכה� מג –

  )ז"שט(בע רצו� נפתלי ש -ר אריה לייב"ל ב"רבי נפתלי יצחק סג
  )ו"תקל(אחיו של השאגת אריה  -ר אשר"רבי יצחק אברה� ב

  )ר"ת(דר� אמת  –ר פייבוש מזבריז "רבי שמשו� הלוי העליר מאוזיר� ב
  )ה"תרע(א מקאמרנא "ר מנשה יעקב נכד רי"רבי אברה� מרדכי קלינגברג מזאלושי+ ב

  )ט"תתקמ( האשכול' ב –ד "הראב, ר יצחק"רבינו אברה� ב  -
  )ד"תקנ(אבי רבי משה דוד מטאלטשאווא  -בי אשר אנשיל אשכנזי מראזדאל ולבובר

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

  )ב"תרי(ר יעקב יוס  הלוי מקאמינקא "רבי שלו� ב
  )ח"תרמ(ריה לייב מסטאניסלב ר א"רבי משול� יששכר ב
  )מ"תשד(� "ר יהודה שרעבי מי"המקובל רבי מרדכי ב

  )ה"של' ה(ז "ר שלמה ב� זמרא הרדב"רבי דוד ב –
  )ט"תקמ(ר דוד "ד גריידינג ב"רבי יוס  קלוגער אב )ד"ת(חסד לאברה� ' ר מרדכי אזולאי ב"רבי אברה� ב

  )ב"תרמ(מ מקאצק "ב מפשיסחא ור"ר' לר זאב וול  ת"רבי אלעזר הכה� ליפסקער מסאכטשוב ב
  )ט"תרס(ר אלימל� "ד יאסלו ב"רבי אברה� יהושע העשיל רובי� אב

  )ג"תרע(ר שלמה מסוורא� "רבי משה משיטשלניק ב
ד "ר משה יוס  אב"ד לימאנוב ב"רבי חיי� יעקב טייטלבוי� אב. ר יואל"ד זלאטשוב ב"רבי אשר אנשיל אשכנזי אב
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  .א –לילדינו ' עי� טובה'ד מדת "כיצד ננחיל בס
  
בעי� "לפעמי� רואי� ילדי� שחסר לה�  כהורה וכמלמד .ש

נשמח , דהיינו לפרג� לזולת ולפעמי� חוסר זה זועק לשמי�" טובה
ה להתמודד לחנ� את צאצאינו "לקבל טיפי� כיצד נוכל בעז

  .היקרי� לעי� טובה
  
עתא עבודת תיקו� המידות היא מלאכה קשה שצריכה סיי .ת

ה אבי תנועת "זלה רבי ישראל מסלנטידוע ש, דשמיא מיוחדת
ס מאשר "המוסר אמר שיותר קל ללמוד שבע פעמי� כל הש

לכ� חשיבות עני� תיקו� המידות שלכ� , לתק� מדה אחת באד�
: ז"סעי  ט א בצעטיל קט�"אלימל� זיע' הרבי רנוצר האד� כלשו� 

יזרז את עצמו האד� לא נברא בעול� רק לשבור את הטבע לכ� "
צ "זוכרני שזכיתי פע� לשמוע את הגה -ש"עיי "..מידותיולתק� 

ל כשהקריא קטע זה בהתרגשות עצומה "זצרבי שלו� שבדרו� 
  .כ"ע. ועדיי� קולו מהדהד

הדיבור לילדי� ונבהיר לה� בסייעתא דשמיא אזי נראה כשנרחיב 
וכמה , כי כשמשקיעי�  בזרעי� יוצאי� פירות מתוקי�, פירות

ו יותר ' ותר נשקיע בחרישה בסיקול אבני� וכושי הפירות יהי
  .עסיסיי�

  
 עי� הוא יבור�  טוב 

  -טוב עי� " )ט, כב(החכ� מכל אד� שלמה המל� כתב במשלי  - א
ומפרשי� הפסוק בגלל שהוא טוב , "הוא יבור� כי נת� מלחמו לדל

כי אדרבה הוא ', על כ� יבור� מאת ה, עי� הנות� משלו לאחרי�
וכשיבור� יזכה , ת"אלא יבור� מהשי, סיד מהנתינהלא יפ

  . ת"להשפיע לאחרי� עוד יותר מהשי
הוא כבר אד� מבור� בעצ� זה שהוא , הנות�, המפרג�, עי�הטוב 
לעומת זה שעינו רעה ואינו מפרג� לזולת הוא הפו� מ�  -טוב עי�
  .המבור�
רוצה : ארבע מידות בנותני צדקה: ג"משנה י' באבות פרק ההתנא 
מפרש ', וכו עינו רעה בשל אחרי� -ולא ייתנו אחרי� , שיית�
, דיודע שצדקה מעשרת ואינו רוצה שאחרי� יתעשרו ב"הרע
מסביר שעינו צרה שיצא על אחרי� ש� טוב  'תפארת ישראל'וב

' או שעינו צרה שיהי, שנותני� ג� ה� לעניי�
  .לעניי� הרווחה יתירה וזה עוו� פלילי

אבל , שנות�' צרה אפיכמה מגונה העי� רואי� 
ו , כואב לו שאחרי� נותני� עד שכתב עלי

, עוו� פלילי'י "התפא כי הוא לא מפרג� וא  '
איזה מדה נשחתת , כואב לו שאחרי� יתנו

ואיתא , היש מדה פחות פחותה מזה, היא
במפרשי� מסכ� הוא אחד שעינו צרה שאחר 

וזאת עלינו . מתעשר וחסר לו במידות
לילדינו שישמעו  להבהיר ולהטעי� היטב
  . 'עי� רעה'אזניה� כמה מגונה היא 

הגבוהה היא ית� ויתנו אחרי� והמדריגה 
היינו עושה השתדלות שג� אחרי� ,  חסיד
  .ש"עיי, טוב עי� הוא והוא יבור�, יתנו

כמחנכי� צריכי� להחדיר \כהורי�אנו 
מה היה יחס� לצר ' בילדי� דברי התנאי� הק

והחזרה בדבריה�  והשינו�. עי� ודיבור� על זה
יחדרו בחוזק לליבות ילדינו המתוקי� ' הק

� כ, והצדיקי� שולח� שבת 'ונזכור שוב כי אי
שאז ביכולת האב לנצל שעה ומקו� ' קודש

זה ולשוחח ולהרחיב הדיבורי� שיעשו 
כמה נאה וכמה נעי� הוא : באמור, רוש�

  . 'צר עי�'וכמה מגונה ה', טוב עי�'ה
  

  למודועי� זוכה לזכרו� תהטוב 
אפשר להרחיב מעט ואומרי� לילדי� מה  - ב

שמסופר על התנא הגדול רבי יוחנ� ב� זכאי 
שהיו לו חמשה תלמידי� שה� בעצמ� היו 

תנאי� גדולי� ואחד מה� הוא רבי אליעזר ב� הורקנוס שעליו אמר רבו 
, היינו לא שוכח שו� דבר מתלמודו -שהוא בור סוד שאינו מאבד טיפה 

ואי� זכה לזה אז , קיקה ובאהבה וזכר כל מה שלמדלמד את התורה בש
איזוהי דר� ישרה שידבק בה האד� רבי אליעזר אומר  )ט, אבות ב(: כ� אמר

ופורס לרעב לחמו ומסתפק במה שיש לו ואינו מבקש , "עי� טובה"
ומוסי  . ואינו מקנא כשרואה שיש לחבירו יותר ממנו, דברי� יתירי�

מסתפק במעט שיש לו  .אובת מידתו שבט: ל"בזה תפארת ישראלבספר 
דכל . ואינו כועס .הואינו דואג  .דואינו מקנא  .גשמח בהצלחת חבירו  .ב

יהיה  )עי� טובה(אבל כשיהיה בעל מידה זאת , אלו מחלישי� כוח הזכרו�
  .ל"בור סיד שלא מאבד טיפה עכ

בוודאי רוצי� הנכ� לא לשכוח : ל"הבחורי� בזה\לילדי�כשמרחיבי� 
תשמחו , תפרגנו לזולתכ�: עצה טובה מהתנא במשנהקבלו , �לימודיכ

תקבלו מתנה טובה ובזכותו תזכרו כל מה שאת� , בהצלחת חבירכ�
אמר , ממה צרי� להתרחק: אליעזר בר הורקנוסועוד אמר רבי . לומדי�

אינו מסתפק  .אדכשיש עי� רעה אז : מעי� רעה ומסביר בתפארת ישראל
 .ה. מהרהר אחרי רבו .ד. � אותו לכ  חובהד .ג .מקנא בחבירו .ב. בשלו

עושה לו ספיקות  .ז. מפקפק ביסודות הדת .ו. ה"מהרהר אחרי הקב
  . ויורד לגיהנו� .ט. אינו זוכה לאוצר התורה .ח. בתורה משמי�

תחשבו בפרוטרוט כל נקודה ונקודה ואפשר להסביר לילדי� מה ה� אנא 
  .של עי� רעההרווחי� של עי� טובה וכמה גדול הוא ההפסד 

ז נרגיל ילדינו "עלינו להרגיל את עצמינו לשמוח בהצלחת הזולת ועיולכ� 
שא� , להראות שמחה עצומה בשמחת החבר, לשמוח בהצלחת חברינו

נעורר אות� שצרי� לשמוח בזה שיש , לחבר יש משחק יפה כלשהו
לחבר משחק או כשחבירו קיבל ציו� גבוה או נולד לו אח אזי נשמח אתו 

בשבת האבא מקרי� אושר על ' שלו� זכר'ש כשיש "וכ, לבמכל ה
כל השתתפות בשמחה אצל הזולת צרי� להיות ', השמחה בשכונה וכו

מ "טופח ע' שבבית יהיה מצב של שמחה בשמחת החבר בבחי
  ". עבודת המידות"והיא .להטפיח

� \ו שלתלמיד"כשרואי� ח' אפי הב� יקיר יש את החולשה של צרות עי
מיני מתיקה '� תרגילי� לדוגמא שה� יהיו שיחלקו נערו� עמ, ל"ר

נתאר לה� כמה הרגשה טובה היא שיודעי� ', אחי� וכדו\'לחברי�
ד נראה "ה בס"ואט אט אי, ומסתכלי� על חבר טוב עי� בעי� טובה

המש� . גוט שבת. 'עי� טובה'ויהי רצו� שנזכה כולנו ל, הצלחה במפעלינו
 נ"יבוא בשבוע הבא בל

        תנחומי�תנחומי�תנחומי�תנחומי�וס וס וס וס ככככ
רב אנו שולחי� תנחומינו הכני� לכבוד מעלת ידידינו היקר וידיד כל בצער 

  טוב הלב, ומאיר פני� לכל אד�, רוד� צדקה וחסד, בית ישראל
  והמשפחה החשובה ו"הי אליעזר פולקאליעזר פולקאליעזר פולקאליעזר פולקר "הר

גריס באורייתא תדירא , האי גברא רבא ויקירא, פטירת אביה� החשוב על
  וקובע עיתי� לתורה, ח"רוצו, ולא מחזיק טיבותיה לנפשיה

  ל"ז אליעזראליעזראליעזראליעזר' ח ר"ל ב� הרה"ז פולקפולקפולקפולק הלל יחיאלהלל יחיאלהלל יחיאלהלל יחיאל' ח ר"הרה
  .ב"תשע מרחשוו� ב"יל למנוחות אורהובא 

  .ר שהמקו� ינחמכ� בתו� אבלי ציו� וירושלי� ולא תוסיפו לדאבה עוד"יה
===  

            ....הההה    ....בבבב    ....צצצצ    ....ננננ    ....תתתת. . . . זה מוקדש לעילוי נשמתוזה מוקדש לעילוי נשמתוזה מוקדש לעילוי נשמתוזה מוקדש לעילוי נשמתוגליו� גליו� גליו� גליו� 

        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�
  הרב שמואל שטר�

  ויוע� חינוכיויוע� חינוכימחנ� מחנ� 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
ב�  טעטעטעטענת� ננת� ננת� ננת� נ' ח ר"הרה
  ל"ז שמעיהשמעיהשמעיהשמעיהר "הר

        שושיצקישושיצקישושיצקישושיצקי
ב "ו חשו� תשס"ע ט"נלב

  בש� טוב
  .ה.ב.צ.נ.ת

===  
ידידינו היקר  בנו י"הונצח ע

ש "והנעלה מחשובי אנ
ו "הי שושיצקישושיצקישושיצקישושיצקי' ' ' ' טוביטוביטוביטוביר "הר

   לאנדא� י בעיר"בא
 

        כורכורכורכורכורכורכורכורשמור וזשמור וזשמור וזשמור וזשמור וזשמור וזשמור וזשמור וז
  'ב' המש� מעמ

        
        נהג חסידי� ואנשי מעשהנהג חסידי� ואנשי מעשהנהג חסידי� ואנשי מעשהנהג חסידי� ואנשי מעשהממממ

חסידי� ואנשי מעשה נוהגי� 
אור אור אור אור ' ' ' ' הובא בסהובא בסהובא בסהובא בס((((. ללבוש לבני� בשבת

, , , , ::::השבת בש� ספר שומר שבת ד� יהשבת בש� ספר שומר שבת ד� יהשבת בש� ספר שומר שבת ד� יהשבת בש� ספר שומר שבת ד� י
ח שער ח שער ח שער ח שער """"פעפעפעפע. . . . נות ד� סגנות ד� סגנות ד� סגנות ד� סגווווועיי� שער הכוועיי� שער הכוועיי� שער הכוועיי� שער הכו

  ))))דדדד""""ח פח פח פח פ""""יייי
****        

אי� הפרש בי� לגדולי� בי� לקטני� אי� הפרש בי� לגדולי� בי� לקטני� אי� הפרש בי� לגדולי� בי� לקטני� אי� הפרש בי� לגדולי� בי� לקטני� 
        בעני� לבישת לב�בעני� לבישת לב�בעני� לבישת לב�בעני� לבישת לב�

 
ל אשר נוהגי� בה� בכל הארצות האלו קראתיו "ר אייזיק טירנא ז"מהר

שחייב שחייב שחייב שחייב לבוש החור שהוא מלשו� חיוור כתרגומו רצה לומר לב� כי כמו 
 אד� לשנות מלבושיו לשבת ויו� טוב ובפרט מחלוק שחור לחלוק לב�אד� לשנות מלבושיו לשבת ויו� טוב ובפרט מחלוק שחור לחלוק לב�אד� לשנות מלבושיו לשבת ויו� טוב ובפרט מחלוק שחור לחלוק לב�אד� לשנות מלבושיו לשבת ויו� טוב ובפרט מחלוק שחור לחלוק לב�

שלא יהא ' וכבדתו מעשות דרכי� וגוכדאיתא בפרק אלו קשרי� 
מלבוש� של שבת כמלבוש� של חול כ� הוא חייב להתנהג וללב� דרכיו 

, , , , לבושלבושלבושלבוש((((. פ הדיני� הללו"ומדותיו להלביש עצמו בשבתות וימי� טובי� ע

 ))))בהקדמהבהקדמהבהקדמהבהקדמה
        

        כ� לבושו בעול� העליו�כ� לבושו בעול� העליו�כ� לבושו בעול� העליו�כ� לבושו בעול� העליו�    - - - - לפי לבושו בעול� הזה לפי לבושו בעול� הזה לפי לבושו בעול� הזה לפי לבושו בעול� הזה 
לבוש אחר ז כ� ממש ה"כפי גוו� המלבושי� שאד� לובש בשבת בעוה

. ))))ספר חסידי� תתשכטספר חסידי� תתשכטספר חסידי� תתשכטספר חסידי� תתשכט' ' ' ' ועיועיועיועי, , , , ילקוט ראובני בראשיתילקוט ראובני בראשיתילקוט ראובני בראשיתילקוט ראובני בראשית((((. פטירתו בימי השבת
 .א"קנאפפלער שליט. ג א"ובחרת בחיי� להרה'לוקט מתו� 

 

הנה . לכבוד שבת קודשמ בי� איש לאיש וכל אחד מחויב להלבישו "כתונת לב� אי� נפק
ע שכתבו שיש להחלי� "זי' כל שהעתקנו במאמרי� הקודמי� מספרי רבותינו הק

  , "לחלוק לב� דייקא"הבגדי� בשבת קודש 
מ בזה איזה מדריגה "שזה קאי על כל איש ואיש בי� גדול ובי� קט� ואינו נפק משמעמשמעמשמעמשמע

  .שהוא ואי� לשנות
ב גדול יקרת ער� וחיוב לבישת בגדי כת, ))))סבסבסבסב, , , , אאאא(((( לבוש וכסות מחלפת בשבתלבוש וכסות מחלפת בשבתלבוש וכסות מחלפת בשבתלבוש וכסות מחלפת בשבתובקונטרס 

לב� בשבת קודש וכאשר באמת היה נהוג כ� בכל הדורות שלפנינו בי� לגדולי� בי� 
  . לקטני� בלי הפרש והבדל

        
        חייב אד� להחלי� בגדי שחור לבגדי לב�חייב אד� להחלי� בגדי שחור לבגדי לב�חייב אד� להחלי� בגדי שחור לבגדי לב�חייב אד� להחלי� בגדי שחור לבגדי לב�

ח "הלבוש השני הוא כולל כל הדיני� הכוללי� בחלק השני מ� הטור השייכי� לשבת ור
ג� כללתי בו כל המנהגי� המפורסמי� הלא המה מנהגי� שסדר ומועדות וטעמיה� 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
ק הבעל "נכדת הרה, האשה החשובה

  ש� ממיכלשטאט
  ה"ע מאירמאירמאירמאירר "בת הר יתכאיתכאיתכאיתכאמרת 

        וועזעלוועזעלוועזעלוועזעל
  ע"ז חשו� תש"נפטרה ט

 .ה . ב . צ  .נ. ת

        נשמתנשמתנשמתנשמתעילוי עילוי עילוי עילוי לללל 
זכתה להקי� דורות , החשובההאשה 

�  ישרי� מבורכי
ראוב� ראוב� ראוב� ראוב� ה בת הרב "ע מברכהמברכהמברכהמברכהמרת 

        ודיאמנטודיאמנטודיאמנטודיאמנט
        דוכא�דוכא�דוכא�דוכא�

  בשיבה טובה נפטרה
   .ה. ב. צ.נ .ת . ב"חשו� תשע' י 

  'י משפחתה שתחי"עהונצח 

        לללל''''''''ישראישראישראישראאשרי� אשרי� אשרי� אשרי� 
נרגש ושמח הנני לבר� לאחי בלב 

, על כול� אהוב וחביב, אהובי היקר
�  ש"אהבת תורה ויר, ברוחו פי שניי

  ו"הי ל לוי�ל לוי�ל לוי�ל לוי�ישראישראישראישרא 'ח ר"ההר
  ט"במז שמחת הולדת הבתלרגל 
ר שתזכה לרוב נחת ושובע "יה

  .ס"שמחות וכט
 יאשי לוי�יאשי לוי�יאשי לוי�יאשי לוי� -ובאהבהבהערכה מאחל 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
לקד� הוד מעלת האי גברא  הננו לשגר בזה

עוסק ויגע , כליל המעלות והמידות, רבא
, אהוב על מכיריו, יומ� ולילה' בתורת ה

חרי" ובקי , וענוות ח� נסוכה על פניו
�  במכמני התורה ומאיר פניו לכל אד

א "שליט משה יוחנ� גשטטנרמשה יוחנ� גשטטנרמשה יוחנ� גשטטנרמשה יוחנ� גשטטנרג רבי "הרה
  מ בישיבת פני� מאירות"ר –

  צ"בשעטומולדת הבת לרגל שמחת ה

 

        עד בלי דיעד בלי דיעד בלי דיעד בלי דירכות רכות רכות רכות בבבב
ר בזה ברכת גדליבא אשמעומקא 

  וגדיא יאה מזלא טבא
  ו"הי ישראל לוי�ישראל לוי�ישראל לוי�ישראל לוי�ר "כ הר"למע

  ו"הי אורי קליי�אורי קליי�אורי קליי�אורי קליי�ר "הרולחותנו 
  ו"הי דוד לוי�דוד לוי�דוד לוי�דוד לוי�ר "הרולאביו 

  הבת -שמחת הולדת הנכדהלרגל 
  .ח"לרוב נחת ממנה ומכל יוצתזכו 

   -ושמח בשמחתכ�� מבר
�        שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמאר    ----ידידכ

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
ש "ח מחשובי בחורי אנ"להבה
ומידות  באהבת תורהמלא , היקרי�
ומצויי� בנוע� מידותיו , טובות

  והליכותיו הנעימי� והישרי�
  ו"הי יונה וייסיונה וייסיונה וייסיונה וייסהחת� ידידי 

לרגל שמחת בואו בברית האירוסי� 
ר שזיווגו יעלה יפה לש� "יה

  , ולתפארת
 �ויזכה לבנות בית נאמ� בישראל בדר

א "ק רבינו שליט"הסלולה לנו מכ
  שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמאר ידיד�  מאחל

 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
  החשובי� והיקרי�החשובי� והיקרי�החשובי� והיקרי�החשובי� והיקרי�    דיידיידיידיילידילידילידילידי
 �שובחי� מ, מחזיקי ברכהכלי

  ש"דבקי� במר� אד, בפי כל
  ו"הי ישראל לוי�ישראל לוי�ישראל לוי�ישראל לוי�ר "הר

  הולדת הבתלרגל 
  ו"הי יונה וייסיונה וייסיונה וייסיונה וייסח "ולהבה
  צ"אירוסיו בשעטומלרגל 
מעומק הלב שתזכו לרוב ברכתי 

  .ס"נחת ושובע שמחות וכט
 נתנאל לבנתנאל לבנתנאל לבנתנאל לב  :מקרב לב מבר�

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
בכל לשו�  ,לאחל ל� ידידי וריעי היקרהנני 

, כלי מחזיק ברכה, הבחור כהלכה ,של חיבה
  , כשמו הטוב כ� תהילתו

  ו"הי יונה וייסיונה וייסיונה וייסיונה וייסח "הבה
  מ"ג בשעטו"אירוסי� עבלרגל 

  .ליל בהוד ותפארתכר שהזיווג יעלה יפה "יה
 לוי�לוי�לוי�לוי�        הוהוהוהויאשייאשייאשייאשי -ג"וברכת המלכעתירת 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
חסד איש ה, לכל דבר שבקדושהשו� ראש ונח, היקרלידידינו 
  טוב העי�, ש וחסידות בו שלובה"תורה יר, תדיראב
  דחסידי בעלזא 'ר חב"יו -א"שליט בערל קליי�בערל קליי�בערל קליי�בערל קליי�' ח ר"הרה

ממשכימי קו� , צנתר דדהבא, האבר	 היקר והנעלהולחתנו 
  נ לעלוב"תורת שנ'מחשובי אברכי כולל , לעבודת הבורא
  א"שליט משה לאמפי�משה לאמפי�משה לאמפי�משה לאמפי�' ח ר"הרה

  ט"צ לאויש"הבת בשעטומ -שמחת הולדת הנכדהלרגל 
 .ס"ר שיזכו לרוב נחת ושובע שמחות וכט"יה

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
  שובי�חהלידידינו 

יצחק אייזיק יצחק אייזיק יצחק אייזיק יצחק אייזיק ג רבי "הרה
נכד א "שליט לאבי�לאבי�לאבי�לאבי�
  ק מלעלוב"רבוה

  לרגל נישואי הבת 
====  

יחיאל מיכל יחיאל מיכל יחיאל מיכל יחיאל מיכל ' ח ר"הרה
�לרגל החלאקה  אלבו�אלבו�אלבו�אלבו

 צ"לבנו בשעטומ


