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בלא חטא מה יש ' ב אחר שכבר אמר א� בת ק"ועוד צ, "היופי
שמי שאי� לו חטאי� בכל פשיטא , להוסי� כול� שוי� לטובה

  , שנותיו טובי� ה� כול�
ה עברה הרבה צער בימי חייה שעד גיל "שהנה שרה אמנו עפ "ויל

תשעי� ציפתה לב� והיתה עקרה וג� ירדה למצרי� ונלקחה 
כ בדר� "וא, לפרעה וכ� לאבימל� והיו לה צרות מהגר ומישמעאל

שאמר ל פניו אינ� נראי� טוב כמו שכתוב "אד� הסובל ר הטבע
מדוע "יוס� לשרי האופי� והמשקי� שדאגו מחמת חלומותיה� 

, ל פניכ� רעי� היו� הזה"וא' יו� א וש� דאגו, "פניכ� רעי� היו�
כ "אבל מי שכל ימיו צער ויסורי� יש לפניו צורת פני� רעי� וא

ז משבחתה "ועכ, ו"היה ג� יתכ� להיות כ� אצל שרה אמנו ח
ליופי ' � שזהו הפירוש כבת זק שהיו פניה טובי� ולא רעי"התוה

שלא השפיעו עליה כל הצרות שעברה ונשארה בשמחה ומאור 
  , פני�
היינו אי� יכלה  כול� שוי� לטובהק ואומרת "ממשיכה תוהולזה 

י תוק� "כי מרוב וע, להישאר בשמחה ע� צרות רבות כאלו
ת הטוב והמיטיב שהיה לה היתה תמיד "אמונתה ובטחונה בהשי

הכל לטובה ויש לה א� טוב בעולמה שזהו כול� רואה ומרגשת ש
שוי� לטובה וזאת שבחה דשרה אמנו שהיה לה אמונה חושית 
שהכל טוב ולטובה שעל ידו הצליחה לעבור כל ימיה בשמחה 
וטוב לבב ולכ� זכתה למאור פני� וחכמת אד� תאיר פניו שזהו 
החכמה לידע שהעול� חול� והכל לטובה ולקבל הכל בשמחה 

  .פניו אלי� ויחונ� ויש� ל� שלו�' � להארת פני� ויאר הואז זוכי
  

  )ב, כג(אברה� לספוד לשרה ולבכתה  ויבוא 
 הקטנה ובעל הטורי� פירש היות שהית' כתוב ש� אות כק "בתוה

ש קטנות "זקינה לא בכה הרבה אלא מעט לכ� ש� אות קטנה ע
  . הבכיה
 ,'ת ככב' ק בת ק"פ עוד שהרי לעיל שיבחה אותה תוה"ילאמנ� 
ה "ז בפטירתה בכה עליה אאע"שהיתה בת קכ' ז אפי"לכ� עד

בכה קטנה לומר ש' ולכ� היא כ' כאילו היא נפטרה בהיותה בת כ
וג� לומר שלא בכה על , נהזק העליה כעל בת קטנה ולא כעל אש

ע� ' לבכותה' 'כ ולכ� ,חסרו� שלה או צער שלו שהלכה היא ממנו
ה היה אלא על צער השכינה אות קטנה לומר שלא עיקר הבכי עלי

כי עד עכשיו שרה אמנו שהיתה נביאה , שמחמת סילוק הצדיקי�
הגינה בזכותה של כל העול� ועכשיו בחסרונה נחסר כביכול 

י עבודתה "ה עת ממה שהיה עד עת"ר לפני השי"שמחה ונח
  .שלה ש וגמילות חסדי�"הקדושה וירא

ר "ירה כי הנחזקינה בכה עליה כאילו היתה צע השהית' אפיולכ� 
ס וחשוב "מועט ממנו הוא עא' ת אפי"שעשתה כביכול להשי

  , ביותר
ט שבאמת תחילה מצד "הבעה' מתיישב זה היטב ע� פיולכ� 

ז "אבל אחר, שבכה עליה עצמה היה בכי קט� שהרי היתה זקנה
שהספידה ואת מעשיה הטובי� וראה כביכול צער השכינה 
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 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        י שרהי שרהי שרהי שרהחיחיחיחיפרשת פרשת פרשת פרשת 

  ט"ק פרשת חיי שרה תשס"מוצש
  ב"ארה - בארא פארק

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי� שנה ושבע 
  )א, כג(שני� שני חיי שרה 

פירש לומר ל� שכל אחד נדרש י "ברש
לא ' לחטא מה בת כ' כבת כ' לעצמו בת ק

בלא ' חטאה שהרי אינה בת עונשי� א� בת ק
שני חיי שרה כול� , ליופי' כבת ז' חטא ובת כ
  .כ"ע, שוי� לטובה

ליופי והלא ' כבת ז' מה שבח הוא בת כב "וצ
שקר הח� והבל "ה "כבר אמר שלמה המע

 י חסרונה אז כבר בכה"שנעשה ע
 השהית' כי רב וגדול כי אפיעליה ב

זקינה הוא כמו חסרו� של צעירה כי 
לגודל חשיבות עבודתה ג� 
בזקנותה הוא חסרו� גדול שזהו בת 

קטנה שבכה ' ולכ� כתיב כ' כבת כ' ק
  , שני�' ש� כאילו היתה קטנה בת כ

יסוד 'ק "בספה' כ אי"כמוואכ� 
להארי� שבאמת ' ושורש העבודה

ויהי טר� כלה ' ת ערב וגולע ויבר  הגמלי�
  )טו -יא , כד( 'רבקה יצאת וגו והנה' כו
לעול�  :)ברכות ו(י מה דאיתא "עפל "י

יהא אד� זהיר בתפילת המנחה שהרי 
, אלא בתפילת המנחהאליהו לא נענה 

ויצא יצחק "פ "עה' כלי יקר'וכתב ב
פ שאברה� ויעקב תיקנו "שאע, "לשוח

מ לא מצינו "ג� תפילת שחרית וערבית מ
אבל התפילת מנחה , שנענו מיד ותיכ�

מצינו שיצחק נענה מיד כי מסתמא 
התפלל יצחק על הזיווג בעוד היות 

�כי על זאת יתפלל כל , אליעזר בדר
ומיד ', מצוא זו אשה וכו חסיד אלי� לעת

וישא עיניו 'כאשר התפלל עליה כתיב 
כי בשעת ', וירא והנה גמלי� באי�

ומיד אחר , נות� עיניו למטה' התפילה הי
סיו� התפילה נשא עיניו למעלה וירא כי 

והנה גמלי� באי� נושאי� , נענה מיד' הי
ומזה למדו שיותר האד� , את בת זוגו

  .ל"עכ' נענה בתפילת המנחה וכו
כ "ל שתפילת אליעזר שהיתה ג"יז "ועפי

ולכ� נענה מיד , לעת ערב והיא זמ� מנחה
ויהי הוא טר� כילה לדבר והנה ותיכ� 

ר "ק מר� אאמו"כוהנה , רבקה יוצאת
 :)ברכות ו(ל "ביאר מאמר חז א"זיע ל"זצוק

לעול� יהא אד� זהיר בתפילת המנחה 
שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת 

מהיכי תיתי לומר שרק  'ולכאו, המנחה
אולי א� , נענה' בתפילת המנחה היה אלי

י "הדבר בשחרית ג� היה נענה ע' הי
אלא שהמאורע היה , תפילת שחרית

ותיר* מר� , במנחה ולא בשחרית
 )ליקוטי שושנה(' נוע� אלימל�'ש ב"עפימ

שכל דבר בתחילתו לפעול איזה נס קשה 
אבל כיו� שכבר נעשה פע� אחת , מאוד

כ "ולי� הצדיקי� שיהיו אחכבר יכ
כמה פעמי� כיו� ' לעשות כזאת אפי
ל "ז י"ולפי, ש"עיי' שנפתח השער וכו

שאליהו פתח השער בתפילת המנחה 
והכ� , י המעשה שעשה"שיהא נעני� ע

נפתח השער לכל הדורות שיהא נעני� 
בתפילת המנחה ולכ� אמרו שיהא זהיר 

  .ק"עכד, בתפילת המנחה
ש "וסי� כממה שאמרנו יש להולפי 

שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת 
בתפילת ' אלא'מהו הלשו� , המנחה

לו לומר שאליהו נענה ' המנחה הי
ל שהראשו� "א� י, בתפילת המנחה

יצחק אבינו ' שנענה בתפילת המנחה הי
שנענה מיד לאחר ' כלי יקר'ש ה"כמ

ולכ� ג� אליהו נענה בתפילת , שהתפלל
יצחק  י"מנחה מיד כיו� שנפתח השער ע

ושפיר מיושב הלשו� שאליהו לא , אבינו
נענה אלא בתפילת המנחה שדייקא 
בתפילת מנחה נענה מיד כי נפתח השער 

כ "וא� לפימש, י יצחק בתפילת מנחה"ע
הראשו� שנענה מיד ' יוצא שאליעזר הי
יו� קוד� ' וזה הי, בתפילת המנחה

, לתפילתו של יצחק כמבואר בפסוקי�
ליחו של יצחק ש' ל שאליעזר הרי הי"י

: כתובות ז(' לקדש לו אשה כמובא בתוס
כ "א, ושלוחו של אד� כמותו )ה שנאמר"ד

אליעזר היה אז בבחינת יצחק ושוב שפיר 
חיי שרה (. הוא שיצחק היה הראשו�

  )ט"תשס

 

צריכי� לכוי� עיקר על צער  על כל נפטר מישראל שבוכי�
ר שהיה עושה זה "השכינה וחסרו� כבוד שמיי� וחסרו� הנח

  , ת"הנפטר להשי
ה על שרה אמנו "ד בכייתו של אאע"פ עזה"ש שיל"כולכ� 

ה ולא בשרה "ולכ� הג� שאי� לנו שו� השגה לא באאע, ה"ע
פ מוסר בפשטות "ז צריכי� אנו ליקח מזה עכ"עכ, ה"אמנו ע

ולכוי� דרכינו ומעשינו שג� מאיתנו יהיה  לשאו� ג� אנו
קיי� מצוותיו ותורתו ונעשה ני ש"ר ושמחה ע"ת נח"להשי

ש בשמחה וטוב לבב לעבדו בלבב של� שזהו כל "רצונו ית
לרצות ' ועיקר התכלית מכל עבודת ה, התכלית של חיינו

ש תמיד "ת ולעשות רצונו ית"תמיד לעשות נחת רוח להשי
  ..בלב של� ובנפש חפיצה

ל שלכ� נסמכה פרשה זו לפרשת "י הביא מחז"רשהנה ו
י ששמעה שכמעט נשחט יצחק פרחה "העקידה לומר שע

ק "ה כשאר אבוה"ב והרי שרה אמנו ע"צ' ולכאו, נשמתה
אי� למה זה נרעשה , ת"נ להשי"חיו תמיד במסי' הק' ואמותי

, ת וציוויו"כ לשמוע שהל� יצחק להישחט לכבוד השי"כ
ולמה פרחה נשמתה ' נ לה"מציאותה מסי והרי זהו היה כל

כ עד "משמע שהצטערה מזה כ' י ששמעה זה שלכאו"ע
כ לגודל מדריגתה ועצ� מהותה היתה צריכה "שמתה וא

  .לשמוח מזה
 א"מ מלעלוב זיע"ק הרמ"ק מר� זקה"כאיתא בש� אלא 

ר "י שכמעט נשחט היינו שהיצה"לפרש שהנה הלשו� ברש
ב� וכמעט ונשחט ובסו� בא וסיפר לה שהל� להישחט כקר

י שהלכו אברה� "לא נשחט ולא הוסי� לספר שהיה זה ע
וכבר שלח , נ מתו� שמחה"ה לעקידה במסי"ויצחק אע

ה את ידו ע� המאכלת לשחוט את יצחק לרצונו "אאע
שכבר , "אל תשלח יד� אל הנער"ת "ל השי"ושמחתו ואז א
, צ לשחטו בפועל"כאילו נשחט ושוב אי' חשוב לפני ה

ר לא סיפר לה כל זה אלא רק שכמעט ונעשה יצחק "צהוהי
לכ� היא חשבה וחששה שמא אירע בו , קרב� עולה ובסו� לא

ת ומרוב "פסול ושמא לא היה בנה לבסו� לרצו� לפני השי
צער זה פרחה נשמתה כי זה היה כל מגמתה בחיי חיותה 

שחששה שאי� בנה מרוצה ', נ לה"להעמיד דורות של מסי
כ עד שפרחה "זה המחשבה הצטערה כמ, ת"ו להשי"ח

  .א"מ זיע"הרמ רבינו מר�' כ� פי, נשמתה
פ מוסר בפשטות שא� "ג� אנו צריכי� ליקח מזה עכולכ� 
כ א� אנו צריכי� "נ כזאת א"ת במסי"ק עבדו את השי"אבוה
ת ביותר תורה "פ לשאו� ולראות לעבוד את השי"עכ

  ,ש"וירא
שחט פ בפשטות מה ששמעה שכמעט נ"באמת ילאבל 

' ר לא רצה לשמחה שבנה נבחר לה"כי היצה, ופרחה נשמתה
ל שבנה כמעט "מזבח ונרצה לו כקרב� וכעולה ולכ� רק א

 'ב' המש  בעמ
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  'א' המש� מעמ

        

ע לשוב "ראו שאי� לה� עוד מה לתר* א, ונשאר אליעזר
אז החלו לנסות לעכבו , מדיבור� הקוד� ומוכרחי� לקיימו

 �מצד אחר והציעו שתשב הנערה איתנו ימי� או עשור כדר
' אל�'ל "שהיא א אלא, י� לקלקל כל עני� טובהרשעי� שרוצ

שהיתה צדיקת ונמשכה , י א� תרצו וא� לא תרצו"וכפירש
' אשה לאיש ועצת ה' אחר הצדיקי� והלכה אצל זיווגה ומה

וש� הכתיב , "ויוש� לפניו לאכול"לכ� כתיב ש� , היא תקו�
  . ו"ד וע� וא"ע� יו ויוש�� והקרי "ע� שני יודי וייש�
ולכ� ש� ' � רומזי� לש� ה"� שידוע ששני יודיהעניל "ולהנ

' לפניו ששמו ש� ס� המות להרגו ש� ה ויוש�דייקא אצל 
ורגלי חסידיו ישמור לעול� , נצב עליו לשמרו מהני רשעי�

נשמרו וזרע רשעי� נכרת צדיק מצרה נחל* ויבא רשע 
תחתיו ומת בתואל וניצול אליעזר וזכה להביא את רבקה 

י ש� "ית ישראל לנצח דורות עול� עליצחק להעמיד את ב
  .שש�' ה
  

  )טז - יד -כד('טובת מראה וכווהנעָר ' אשר אומר וכוהנעָר והיה 
הכתיב הוא " הנערה"ק היכ� שנכתב תיבת "ראינו בתוהעוד 

פ שלכ� חסר ש� "ויל, א והקרי הוא הנערה"בלי אות ההנעָר 
י הביא "א להורות שלא היתה ממש נערה שהרי רש"אות ה
א שני� ובוגרת "ואילו די� נערה הוא מי, שני�' ה בת גשהית

שנשחט ולא סיפר לה על מה כמעט ונשחט אלא  
י "והיא סברה שזה ע, רק זה שכמעט ונשחט

אבל ודאי , שודדי� או רוצחי� ולכ� פרחה נשמתה
אי היתה וד' אילו שמעה שכמעט נשחט על מזבח ה

  .ו"שמחה ולא מתה ח
  

יצא הדבר הנה רבקה לפני  ' לב� ובתואל מהויאמרו 
ויאמר אליעזר אל תאחרו אותי ' וכו )נא-נ, כד(קח ול  

תשב הנערה  ואמהויאמר אחיה ' הצליח דרכי וכו' וה
' י שנה או י"ופירש )נו - נה, כד(איתנו ימי� או עשור 

  .    'חדשי� וכו
תחילה אמרו קח ול� מה השתנה אצלה� שב "וצ

' ל שכבר אי"וי', כ רצו לעכב שנה וכו"מיד ואח
כי היה רמאי ושקר� ולכ� כ�  'לב� הארמי'שנקרא 

� שפיל אוי� א עשו שניה� יחדיו וכל המשפחה ש
ג� כשאמרו קח ול� לא , שפיל ושקר על שקר

ע כאנשי� "התכוונו לזה כלל אלא רצו להראות א
ת רצונ� היה טובי� שלא מעכבי� אותו אבל באמ

  , שיתבטל כל העני� ולא תל� כלל
ששמו לאליעזר ס� המות ' י הק"ברש' אישהרי 

לפי שראו שבא ע� עושר , בצלחתו שיאכל וימות
הג� שנת� לה� מתנות חמדו ה� לעצמ� , גדול ורב

את שאר עושרו וזממו להמיתו ואז רבקה תישאר 
  , עמה� ולא תל� כלל

הנה ע� אמרו כדי להראות שה� שיינע מענטשורק 
, ועל דעת שהוא ימות והיא תישאר רבקה קח ול 

כ שבא מלא� והחלי� הצלחות ובתואל מת "ורק אח

לכ� כדי להורות שרק בשכלה ומידותיה , ב שני�"מי
היתה מתנהגת כמו נערה גדולה ולא שהיתה נערה 

  , בגילה לכ� הוא כתוב חסר
ל שהיתה אז "ל שיש מדרשי� חלוקי� וס"יא "ובאופ

כ היתה יותר מנערה ובוגרת "וא, ד שני�"רבקה בת י
ז נכתב חסר כדי להורות על מדת ענווה שלה "ועכ

  , שהחזיקה עצמה מלאת חסרונות כדר� הצדיקי�
א להורות שאי� זכתה להיות גומלת "חסר ה הנערָ וזהו 

חסדי� ע� שכל טוב להיטיב ע� אליעזר וגמליו בכבוד 
, וג� לגמלי� אשאב"בלא שייבוש ובהשכל שאמרה 

  ,"ותר* אל השוקת ותמהר, שתה אדוני
וכשיש ענווה זוכי� , י ענווה של אמת"וכי� רק עשזה ז 

, לזריזות ושכל טוב וגמילות חסדי� בשלימות ההטבה
  , וזאת אכ� ראויה להינשא ליצחק אבינו

י שבענוותנותה סברה שיש "כתיב הנערה חסר שעולכ� 
בשכר זה זכתה לשכל טוב ומידות טובות  ,בה חסרו�

  , הראויות לבנות את בית ישראל
ז היתה שמורה מהני רשעי� שדרה "שעיד להורותוכ� 

עמה� והיתה אחות רשע ובת רשע א� לא למדה 
י "וע, כי הענווה היא השמירה מהני רעות, ממעשיה�

ענווה שהיא מידה טובה מכל המידות טובות זוכי� 
את דכא ושפל רוח ' כי אני ה", להשראת השכינה

  , "אשכו�
ה "דשמיא להינצל מכל רע שאלמלא הקבולסייעתא 

בזכות מעשיה  זכתה רבקה אמנווא� , עוזרו אי� יכול לו
 .לכל הטוב הזה הטובי�

עיניו ויהי כראות הנז אמר עשיר הוא ונת� 
היינו שהסכי לאבד מאור , עיניו בממו�

  ))))שני המאורותשני המאורותשני המאורותשני המאורות(((( .עיניו עבור הממו�
        

, , , , כדכדכדכד((((    ויאמר לו דבר ויאמר עבד אברה אנכיויאמר לו דבר ויאמר עבד אברה אנכיויאמר לו דבר ויאמר עבד אברה אנכיויאמר לו דבר ויאמר עבד אברה אנכי
        ))))להלהלהלה- - - - לדלדלדלד

בדברי תורה  דברדברדברדברי הפירוש כי אמר לו ראית
עבד עבד עבד עבד אמר לו , ואל תעסוק בעסקי חולי�

שיחת� של עבדי אבות עדיפי�  אברה אנכיאברה אנכיאברה אנכיאברה אנכי
כי מטרתו היתה שלא . מתורה של בני
ועל כ� ענה לו שיחת� של , יתעסק בשידוכי�

  .עבדי אבות עדיפה מתורת� של בני
  

        ))))שששש((((    ויאמר עבד אברה אנכיויאמר עבד אברה אנכיויאמר עבד אברה אנכיויאמר עבד אברה אנכי
אד מכיר תמיד הנראה לי בזה להיות ה

פ "בשפלותו לבלתי רו לבבו מאחיו אע
שהוא באמת בעל מדריגה בכל זאת לא יגבה 

הגגי� והעליות לא ' וזה הרמז בגמ ,לבו
ק רק מה שהיו שווי "נתקדשו בבהמ

לקרקע הרמז בזה כי המעלה והגג אינו 
וה לקרקע העזרה ומקודש רק מה שהוא ש

ל מי שהוא בבחינת השפלות שוה לקרקע "ר
וכ�  ,ואנכי עפר ואפר ))))כזכזכזכז,,,,בראשית יחבראשית יחבראשית יחבראשית יח((((א "כמש

פ שהיה במדריגה העליונה "היה באליעזר אע
כ "אעפ ,דולה ומשקה מתורת רבו לאחרי

והנני  עבד אברה אנכיעבד אברה אנכיעבד אברה אנכיעבד אברה אנכיהודה ולא בוש לומר 
  ))))תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה((((. רק עבד לעובדי הש

  
        ))))מבמבמבמב, , , , כדכדכדכד((((    ''''ואבא היו אל העי� וגוואבא היו אל העי� וגוואבא היו אל העי� וגוואבא היו אל העי� וגו

ל היו יצאתי והיו באתי מכא� "י ז"ברש
אמר רבי אחא יפה שיחת� , קפצה לו האר"ש

של עבדי אבות לפני המקו מתורת� של 
לכאורה מה השייכות . ש"עי' בני וכו

כ "ויש לומר דע, אימרה זו של רב אחא לכא�
 ובדא לא כ� היה הכת, היו יצא והיו בא

מארי� מה שקרה לו בדר� שיפה שיחת� של 
אלא על כרח� היו יצא ' עבדי אבות כוו

אמרי אמת בש ספר אמרי אמת בש ספר אמרי אמת בש ספר אמרי אמת בש ספר , , , , ליקוטי יהודהליקוטי יהודהליקוטי יהודהליקוטי יהודה((((. יו באוה
  ))))אחדאחדאחדאחד

****        
חיי שרה יפה שיחת� של ' במדרש רבה פ

יש לפרש  ,עבדי האבות מתורת של בני
שפירושו הוא מפני מה יפה שיחת� של עבדי 
 האבות מפני תורת של בני מפני שה

אלא  ,פור מעשהימפרשי מה הוא שיחת� של עבדי אבות כי בלא זה היה ס
  ....))))ראשי בשמיראשי בשמיראשי בשמיראשי בשמי((((    ....שה לומדי ומפרשי שיחת מפני זה הוא יפה והב� זהמפני 

  
            ))))להלהלהלה, , , , כדכדכדכד((((    בר� את אדוני מאוד ויגדלבר� את אדוני מאוד ויגדלבר� את אדוני מאוד ויגדלבר� את אדוני מאוד ויגדל' ' ' ' והוהוהוה

לא כ� הצדיקי כל מה שמשפיע  ,כי אצל המוני ע עשירות מביאה לידי גיאות
היינו  מאוד ויגדלמאוד ויגדלמאוד ויגדלמאוד ויגדל בר� את אדוניבר� את אדוניבר� את אדוניבר� את אדוני' ' ' ' והוהוהוהוזהו  ,ה טובות יותר ה נכנעי"לה הקב

י "היינו הכנעתו היתה יותר גדולה ע ויגדלויגדלויגדלויגדלז "רב איהו זעיר ועיד מא� דאיהו "ע
  ))))אמת ליעקבאמת ליעקבאמת ליעקבאמת ליעקב(((( .תוספת ברכה

        
        ))))נזנזנזנז, , , , כדכדכדכד((((    ויאמר נקרא לנערה ונשאלה את פיהויאמר נקרא לנערה ונשאלה את פיהויאמר נקרא לנערה ונשאלה את פיהויאמר נקרא לנערה ונשאלה את פיה

ה חזרו בה עתה ואמרו והרי כבר קוד לכ� אמרו הנה רבקה לפני� קח ול� ולמ
ואר ומב, ואביה זכאי בקידושיה, יחונראה שמתחילה היה בתואל ? נקרא לנערה

 הנה רבקה הנה רבקה הנה רבקה הנה רבקה בגמרא שאומר אד לבתו קטנה צאי וקבלי קידושי� ולכ� אמר סת
�אבל  ,בי� א קטנה ובי� א היא נערה, לפני� קח ול� ותהי אשה לב� אדוני�לפני� קח ול� ותהי אשה לב� אדוני�לפני� קח ול� ותהי אשה לב� אדוני�לפני� קח ול� ותהי אשה לב� אדוני

י על הפסוק ויאמר אחיה ואמה בא מלא� "אחר כ� מת בתואל כפי שאומר רש
א היתה  המעת, ואחיה ואמה אינ יכולי לקבל קידושי� עבורה, והמיתו

, אבל לדברי הגמרא היא כבר היתה נערה. ליילא היו הקידושי� מוע, קטנה
כי אי� אנחנו יכולי לקבל קידושי  נקרא לנערה ונשאלה את פיהנקרא לנערה ונשאלה את פיהנקרא לנערה ונשאלה את פיהנקרא לנערה ונשאלה את פיהאמרו  לכ�ו

  ))))רבי אליהו רארבי אליהו רארבי אליהו רארבי אליהו רא( ( ( ( . וא כ� צרי� לשאול את פיה, כי אי� זכות כזו אלא לאב, נערה
  

        ))))סגסגסגסג, , , , כדכדכדכד((((    ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערבויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערבויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערבויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב
ח ממעטי� בשבת קצת מלימוד כי משיגי עריבות "ע אשר הת"מבואר בש

אמנ לאחר שבת  ,ש"ידידות נוע זיו דביקות אלקי ומתדבקי בו ית
  ,י התורה"ה ע"העריבות הלז צריכי לדבק את עצמו להבוב תכשמסתלק

ני 'ששששת "תפוחי ר 'הההה''''דדדד''''ששששק שנקרא "הוא התוה ויצא יצחק לשוח בשדהויצא יצחק לשוח בשדהויצא יצחק לשוח בשדהויצא יצחק לשוח בשדהש "וז
ק כשפנה העריבות הנפלא הלז צריכי� "אבל לפנות ערב במוצש ,ברית'ההההברות 'דדדד

  ))))אאאא""""זיעזיעזיעזיע' ' ' ' ט הקט הקט הקט הק""""מתלמידי מר� הבעשמתלמידי מר� הבעשמתלמידי מר� הבעשמתלמידי מר� הבעש(((( .קראת שדהנק ש"לשוח ולדבר בתוה
        

            ))))סהסהסהסה, , , , כדכדכדכד((((    ותתכסותתכסותתכסותתכס
י דוקא "המפורשי למה נקט רש ווהקש 'כו י לשו� ותתפעל כמו ותקבר"רשפ

ל "שאחזפ "� וראיתי בזה ע"שבתנתיבות אלו ולא שאר לשונות ותתפעל 
ל ווי ל� "המנונא לישרי ל� מר א' ל לר"בהלולא דבריה דרבינא א ))))לאלאלאלא((((רכות בב

י כי יצחק כאשר בא אל בת זוגו היה ההרהור אז "וזה מלמד רש' דמיתנ� כו
  ))))פרדס יוס%פרדס יוס%פרדס יוס%פרדס יוס%(((( .ותקח הצעי% ותתכסותקח הצעי% ותתכסותקח הצעי% ותתכסותקח הצעי% ותתכסבעת , ותקבר הזכרת יו המיתה

        
        ))))בבבב    ,,,,ההההככככ((((שני  שני  שני  שני      וחמשוחמשוחמשוחמש' ' ' ' מאת שנה ושבעי כומאת שנה ושבעי כומאת שנה ושבעי כומאת שנה ושבעי כו' ' ' ' חיי אברה כוחיי אברה כוחיי אברה כוחיי אברה כו    ''''כוכוכוכו    ואלהואלהואלהואלה

י מה שכתבו דמדת חסד הוא עי� יפה ותמ� "עפ, ה שני"מה שאברה חי קע
ונודע דשנות העול ה , עי� יפה תור אחד מארבעי ))))גגגג,,,,תרומות דתרומות דתרומות דתרומות ד((((תנינ�  

  ', שבעה אלפי ע יו שכולו שבת שהוא יו ז
דהיינו גלגולו דאד הראשו� שהיה כה� , ל עליו�- הנה האבות היו כהני לאו

ה "ה כתנות עור בה בגדי כהונה והפריש הקב"עשה לו הקב דמהאי טעמא
דחסד תרומה משנות העול כפי מדתו עי� יפה אחד ' לאברה שהוא מסט

ל ל ל ל """"ממממק רק רק רק ר""""הההההההה((((. ה שני"אלפי הוא קע' מארבעי אשר החלק הארבעי מ� ז
  ))))ר מגורר מגורר מגורר מגור""""כתבי האדמוכתבי האדמוכתבי האדמוכתבי האדמו, , , , מסאסובמסאסובמסאסובמסאסוב

  
            ))))וווו, , , , כהכהכהכה((((    וית� אברה כל אשר לו ליצחק ולבני הפלגשי נת� מתנותוית� אברה כל אשר לו ליצחק ולבני הפלגשי נת� מתנותוית� אברה כל אשר לו ליצחק ולבני הפלגשי נת� מתנותוית� אברה כל אשר לו ליצחק ולבני הפלגשי נת� מתנות

במשנה שהכותב כל נכסיו לאחד מבניו אי� ' לחבר הכתובי יש לומר על פי דאי
וכדי ליפות כחו של יצחק שנת� כל , שייר כל שהוא מתנתו מתנה, מתנתו מתנה

כל  כדי שיחול  לגשי מתנותינת� לבני הפ ,אשר לו ליצחק שיהיה מתנתו מתנה
        ))))אבני שוהאבני שוהאבני שוהאבני שוה, , , , ילקוט האוריילקוט האוריילקוט האוריילקוט האורי((((. ליצחק אשר נת�

        
    

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

        

        ))))אאאא, , , , כגכגכגכג((((    ויהיו ימי חיי שרהויהיו ימי חיי שרהויהיו ימי חיי שרהויהיו ימי חיי שרה
רק , א% שכתוב נפש החוטאת תמות, נתפס על עו� הדורשצדיק ' אי

אמנ באשה שאינה בכלל , הטע משו ערבות וכשלו איש באחיו
לא היתה צריכה להיות נתפסת בעו�  .).).).)ש ברכות כש ברכות כש ברכות כש ברכות כ""""ראה ראראה ראראה ראראה רא((((ערבות 

בזמ� שאי� ' אי :):):):)לגלגלגלג((((דבשבת , א� תינוקות של בית רב� יוכיחו, הדור
וא לא וא לא וא לא וא לא "זה יש לרמז בכתוב ו, תינוקות של בית רב� נתפסי� ,צדיקי

י� על י� על י� על י� על ייייותותותותייייתדעי ל� היפה בנשי צאי ל� בעקבי הצא� ורעי את גדתדעי ל� היפה בנשי צאי ל� בעקבי הצא� ורעי את גדתדעי ל� היפה בנשי צאי ל� בעקבי הצא� ורעי את גדתדעי ל� היפה בנשי צאי ל� בעקבי הצא� ורעי את גד
היינו א לא  א לא תדעי ל� היפה בנשיא לא תדעי ל� היפה בנשיא לא תדעי ל� היפה בנשיא לא תדעי ל� היפה בנשיהיינו  """"משכנות הרועימשכנות הרועימשכנות הרועימשכנות הרועי

�ייייותיותיותיותיייייורעי את גדורעי את גדורעי את גדורעי את גד' ' ' ' צאי כוצאי כוצאי כוצאי כו, תדע הטע מה שצדיקת נתפסת���היינו  
ושמע מינה שאי� הטע משו , א% שאינ בכלל ערבות, התינוקות

  ))))פרדס יוס%פרדס יוס%פרדס יוס%פרדס יוס%, , , , אהבת ציו�אהבת ציו�אהבת ציו�אהבת ציו�(((( .נסתרי�' ות ודרכי הערב
  

, , , , כגכגכגכג((((ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי שנה ושבע שני שני חיי שרה ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי שנה ושבע שני שני חיי שרה ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי שנה ושבע שני שני חיי שרה ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרי שנה ושבע שני שני חיי שרה 
        ))))אאאא

י כול שוי� לטובה לכאורה אי� יתכ� לומר כ� והלא רוב "וברש
, רעב וגלות סובלת, שנותיה היתה חשוכת בני ושרויה בצער

הללו ואי� כל  וכיוצא בפורעניות, מל�שבויה ביד פרעה ואבי
יה אמרה על כל תאכ� הכוונה שבכל שנו, שנותיה שווי� לטובה

כש שמברכי� ' על רעה ברכה את הו, ג זו לטובה, מאורע בשווה
' כיו� שהכל מידו של ה, ומעול לא ידעה רע מה טיבו, על הטובה

  ))))ע ע ע ע """"זושא מאניפולי זיזושא מאניפולי זיזושא מאניפולי זיזושא מאניפולי זי' ' ' ' ק רק רק רק ר""""הההההההה(((( .הטוב
  

        ))))יטיטיטיט, , , , כגכגכגכג((((' ' ' ' ר אברה את שרה אשתו וגור אברה את שרה אשתו וגור אברה את שרה אשתו וגור אברה את שרה אשתו וגובבבבואחרי כ� קואחרי כ� קואחרי כ� קואחרי כ� ק
למה הוצרכו , כל מקו שנאמר אחרי מופלג ))))יטיטיטיט,,,,ר מדר מדר מדר מד""""ברברברבר((((ד "למ

שאברה  ))))ככככ,,,,ר נור נור נור נו""""ברברברבר((((ד "ונראה שהוא סובר כמ, להמתי� בקבורתה
. המתינו עד שבא, ש"שלחו ליצחק אצל ש ללמוד ממנו תורה עי

  ))))ליקוטי יהודהליקוטי יהודהליקוטי יהודהליקוטי יהודה, , , , אמרי אמתאמרי אמתאמרי אמתאמרי אמת((((
  

        ))))אאאא, , , , כדכדכדכד((((    בר� את אברה בכלבר� את אברה בכלבר� את אברה בכלבר� את אברה בכל' ' ' ' ואברה זק� בא בימי והואברה זק� בא בימי והואברה זק� בא בימי והואברה זק� בא בימי וה
הוא תמוה ונראה לי בדר� צחות דאיתא במדרש ו ,ב�' י בגי"ופירש

דאברה התפלל על זקנה שלא היו מכירי� בי� אב לב� והתחיל 
   ,הזקנה מאברה

שהיה לו ב� שבכל העול היה ידוע שהוא האב  בר� בכלבר� בכלבר� בכלבר� בכלא "ולז
  ....))))תורת שמואלתורת שמואלתורת שמואלתורת שמואל((((. ק"ויצחק הב� ודו

  
            ))))שששש((((    בר� את אברה בכלבר� את אברה בכלבר� את אברה בכלבר� את אברה בכל' ' ' ' והוהוהוה

בכל היינו במדה טובה זו של כל מה בר� את אברה ' וה' הפי
ובהרגשה נפלאה זו נתבר� אברה , ה הכל לטובה"שעושה לו הקב

  ....))))זושאזושאזושאזושא' ' ' ' רררר((((. אבינו
*  

שמה שהשביע את אליעזר , בר� את אברה בכלבר� את אברה בכלבר� את אברה בכלבר� את אברה בכל' ' ' ' והוהוהוהל המש� "עוד נ
שבודאי לא ישנה אליעזר , כ"למה היה צרי� כ, ]ב"צ[עבדו לכאורה 

ל לאשר "ונ. אינה הוגנת לולעשות נגד רצו� אברה ליקח לו אשה ש
ש וחש, שהיה אברה עשיר גדול היו הרבה קופצי עליו לשד� אתו

. הו לה ולכ� הוצר� לשבועהאברה שיתנו שוחד לאליעזר שיתנ
לכ� אמר שי נא יד� תחת יריכי לכ� אמר שי נא יד� תחת יריכי לכ� אמר שי נא יד� תחת יריכי לכ� אמר שי נא יד� תחת יריכי ' ' ' ' בר� וגובר� וגובר� וגובר� וגו' ' ' ' והוהוהוהוהיינו המש� הקרא 

�  ))))פרדס יוס%פרדס יוס%פרדס יוס%פרדס יוס%(((( .ואשביע�ואשביע�ואשביע�ואשביע
  

        ))))כטכטכטכט, , , , כדכדכדכד((((ויר" לב� ויר" לב� ויר" לב� ויר" לב� 
וזה  ,הנז אמר עשיר הוא נת� עיניו בממונו למה ר" ויהי כראות את

כולו תמיה כדי לתר" נקדי איתא בגמרא הפוסע פסיעה גסה כהה 
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  מתולדותיו
 ב"תרי בשנת בערך נולד, ע"זי יששכר דב מבעלזארבי 

 מרת רבקה ולאמו, ע"זי מבעלזא יהושע רבי ק"לאביו הרה
הוא  קדוש יכ בו ניכר ילדותו בשנות כבר. ה"ע מרים
. בו ולהתפאר להשתבח והרבו נוצר לגדולות וכי, מרחם

 ביראת גילו בני משאר שונה היה כבר, ביותר בגיל רך
  .בלימודיו שלו ובחשקו העז החטא

הגדול  סבו בחיים עוד היה הראשונות ילדותו שנות בארבע
היה  גדל רך ומגיל, ע"זי מבעלזא שלום רבי ק"הרה

 מחסידים המה בבעלז המדרש בית. זו קודש של באוירה
 והתעמקו ועל העבודה התורה על שישבו, ובני עליה

 הילד. ובשיחותיו באמרותיו, שלום ק רבי"של הה במשנתו
 החסידים זקני של שיחותיהם שתה בצמא את דב יששכר
  .הגדול זקינו של העמוקה את תורתו לקרבו וספג

עם  נכבדות בו דיברו, לפרקו רבינו כשהגיע, ז"תרכ בשנת
, זושא משולם רבי ק"הרה בת, ה"ע רוחמה בתיה הרבנית

 ובשנת, ע"זי מטשערנאביל רבי אהרן ק"הרה המגיד בן
, נישואיו אחרי .והדר ברוב פאר הנישואין נערכו ח"תרכ

 שקד, ע"זי אהרן רבי זקנו-חותנו שולחן על היה כשסמוך
 היה לא להתמדתו. עוז וביתר ביתר שאת לימודיו על

 עשרה שעות כשמונה ובלמדו כימים לילות בעשותו, גבול
 לו מלאו כשאך, ב"תרל שנת כסלו' ה ביום. לעת במעת
, ע"זי אהרן רבי המגיד מטשערנאביל נסתלק, שנה עשרים
דרך  בדרכו המשיך שם, לבעלזא שב דב יששכר רבי ונכדו

 שמעתתא לאסוקי ,בטהרה בתורה ועמל עיון של הקודש
  .דהלכתא אליבא

 בהילקח הדין מידת בו פגעה ד"תרמ נתש אדר א"כ ביום
, ה"ע רוחמה בתיה הצדקנית מרת, נעוריו אשת ממנו

ר "האדמו אהרן רבי ק"הרה את, רכים ילדים שני בהשאירה
, ה"ע רחל חנה מרת הצדקנית הקטנה ואחותו, ע"זי מבעלז
 ברם. ה"ע הצדקנית גם אמו נפטרה קצר זמן פרק ולאחר
 בנו על ולבו עיניו ושם, באהבה את הגזירה קיבל הוא
  .נוחם מצא ובו דרכו פי על וחינכו לימדו תורה, הקטן
 חותנו. ה"ע השניה הרבנית את ד"מהרי נשא ו"תרמ בשנת
 ק"הרה של בנו היה, אברהם שמואל רבי ק"הרה, ש"בזיוו
 .מטשערנאביל אהרן רבי ק"הרה נכד מברעזנא יוסף רבי

 בתו, ה"ע שבע מרת הרבנית לו נולדו שני בזיווג מאשתו
 רבי הצדיק בנו, רבי יהושע הצדיק בנו, ה"ע העניא מרת

 והרבנית, שרה הרבנית, שלום רבי הצדיק בנו, מרדכי
  .יענטא

  
  ת"והאדמורו כס הרבנותעל 
 בסערה מבעלזא י"מהר ק"הגה עלה ד"תרנ שבט ג"בכ

 חסידי שקיימו גדולי חכמים ונבונים ובהתיעצות, השמימה
של  רבנותה עטרת את ד"מהרי לפני להציע החליטו, בעלז
. בה משמשים ארץ גאוני היו ומעולם מאז אשר, בעלז

, זו רמה למשרה ד מתאים"שמהרי אחידה דעה והובעה
 העיר וחשובי רבנים, החסידים מגדולי מורכבת משלחת

 יאות כי הציבור משאלת את והביעה ד"מהרי נתיצבה לפני
 לא רוכאש. ת"הרבנות והאדמורו עול את עצמו על לקבל
 הגדול הקהל של הפצרותיו נגד לעמוד עוד יכול היה

 עצמו על לקבל ניאות ד"שמהרי הבשורה. נעתר לדרישתם
 תחושת. לה במדינה ומחוצה כנפיים לה עשתה זה תפקיד
 ביום ובו ואוהדיה בעלז חסידי לבות את מילאה שמחה

 בחובת ההתבדלות שהבעיר האש ללהבת תודות אשר, נחלתו לשארית
  .בית ישראל לפליטת ושארית שם נשאר ,מרשעים

 הכוונות נגד והן ההתבוללות נגד הן – החזיתות בשתי מאבק ניהל רבינו
 העיקריות המטרות אחת. והחרדית הדתית הציונות לרבות ,הציונות של
 הדורות ביותר ממורשת הקטנה וסטיה ול למנוע היתה מאבקיו של

 ד"מהרי לחם ימי חייו כל, המקובל ומהחינוך המצוות בקיום הראשונים
כנגד  לחמו ישראל וגדולי שאביו מלחמה כלי באותם בציונים למיניהם

, לאומיים- הדתיים אחר עד חרמה לחם ד"מהרי. וגירוריהם הרפורמים
 "מזרחי"מה יותר נשקפת ליהדות שהסכנה ואמר, לציונות שנתפסו
 דומים" המזרחי" אנשי כי, הדת בגלוי את מקרבם שעקרו מאלה מאשר

 כן שאין מה ,וגועל בחילה נאחז הוא א"רואה ד חרד כשיהודי. א"לד
 טלפיו פושט שחזיר מפני? מה שום על וזה. אחרת טמאה בהמה בכל

, "המזרחי" אנשי הם וכן. טהורה בהמה של סימנים לו ומראה שיש
 יש כן ועל, התורה נגד פועלים ובשם התורה הכשרים טלפיהם מראים
  ...יותר מפניהם להיזהר
 אותו מקרב היה ד"שמהרי, ד"מהרי של ממשפחתו, מכובד ברב מעשה
 כאן גם זו מפלגה מראשי והיה" מזרחי"ל הצטרף הוא .יתירה קרבה
 של ליד שולחנו החסידי כדרכו בלבושו הופיע השבתות באחת, י"באר
 הטהור להיכנס לשולחנו רצה לא בואו דבר ד"למהרי כשנודע. ד"מהרי
 אדם אלי בא היה אילו: "ואמר והוסיף. משם לא יסתלק שהלז עד

 שבא אדם אבל, הייתי מקרבו כמוהם וזקנו מודרנית שלובש בתלבושת
  .".לקרבו יכול אינני ופיאות ועטור זקן חסידי בלבוש לבוש
 את דחו הציונים רק, אלבו ומזומן מוכן היה שמשיח, ד"מהרי אמר פעם
" גוי עשני שלא" שבברכה, אמר ד"מהרי ...זמן לכמה ומי יודע, בואו
   .לציוני נעשה שלא מתכוון הוא

 לכל תוקף בכל והתנגד, החרדי החינוך משמר על תוקף בכל עמדהוא 
 אשר דור לקום שעתיד: אמר, דורות מדורי מהחינוך המקובל שינוי

 כך ידי על ישראל בני צעירי ש בלבות"ויר תורה להשריש ירצו מנהיגיו
 בבחינת והרי זה, ק"תוה ללימוד אחרות חכמות לימוד להוסיף שירצו

הרומז  לדרום או )יצפין – להעשיר הרוצה כל( העושר שמשם לצפון המשכה
 התורה מן סטיה היא הזו הדרך )ידרים – להחכים הרוצה כל( לחכמה
 אבותינו שעשו כמו ,אחרים דברים של בלי צירוף להיות שצריכה

  .העיר ראשי חתומים עליו כתב הרבנות לו הוגש
 נסעו רבים. ד"מהרי של השפעתו היתה רבה

 רק חסידי לא, בעצתו ולדרוש ידו על להתברך
 רבים וכן, אחרות שושלות חסידי אלא אף בעלז

 תורה עצה ותושיה מפיו שנהנו העם מפשוטי
 על בתוקף עמד ד"מהרי ר"ק אדמו"כ .וחסידות

 .נפשו את כך על ומסר ישראל במנהגי תג כל קיום
 ולא יםהקודמ הדורות מדרכי סטיה מכל סלד הוא
- קלי אף בענינים, שינוי כל, פשרה לשום ידו נתן
, חסידיו למדו וממנו, רוח למורת לו היה, ערך

 לא לשנות, העם פשוטי אנשי שלומו ואפילו
  .ישראל ומסורת אבות מדרך מאומה

 בבעלז המלכות כסא את ירש ושתים ארבעים בגיל
 אליו שסמכותו נשואות היו ישראל כל ועיני

. כולה הגולה בכל אלא בלבד בארצו לא קובעת
 אצילות, מלכות שבתפארת בבחינת היתה כהונתו
  .טוב שם וכתר שבגבורה הוד מלאת, נסתרת

  
  'מלחמת הלוחם 
 הלוחמים עם ונמנה ד"מהרי היה גדול קנאי

 בכל מקום. חדשנות של מגמה כל נגד הנמרצים
חלק  ולא אדם משום חת לא בדת שראה פירצה

 עזה קנאות של המסורה את העביר כך, לרב כבוד
 ילדותו בימי עוד', הק מאבותיו שירש באומץ לב

 וחרדה לאמת הקנאה את אוירת לתוכו נשם
 שכם להטות אביו הדריכו, חיי היהדות לשלמות
 היתה מכוונת בייחוד. הכלל במשאת ולשאת
 בחלו בשום שלא, והציונים נגד המשכילים פעולתו

 לתאר לא שייך . ישראל בכרם לחבל כדי דרך
 בלי בגליציה החרדית היהדות גורלה של
 לעמלם תודות וזאת, העקביות מלחמותיו
  .בעלז חסידי של נפשם ולמסירות

 שמץ בה שהיה תופעה כל נגד היה כארי לוחם
 קדושת על פקוחה היתה החדה עינו .השכלה
. זרות השפעות עליו שלא ישתלטו וצביונו החינוך
 כי קל ובקיע שם -אי הסתנן כי השכלה שמץ

 נפשו הטהורה התלקחה מיד, הדת בחומת נתגלה
כהר  המה הטהור ולבבו יוקדת אש ללבת ותהי
 את .המכשול שהוסר עד שקט ולא נח ולא, גועש
 ,ישראל מפושעי להתרחק הדריך לקחו שומעי כל

אין  וכי, הסעיפים שתי על מהעברניים ומהפוסחים
 ולהתווכח שלהם הכנסת לבתי לילך' ה ליראי
 הציונים פגיעת. הרע יצר עצת כי זו, עמהם

, בעם הרוחנית הירידה ,הדת בחומת למיניהם
 קרא הוא, מנוח לו נתנו לא, הנוער בקרב במיוחד
 למלחמה להיחלץ העיירות חסידיו ולרבני לקהל

 ודרש משאננותם החרידם הוא. הגדרות בפורצי
 הרגישו הדור גדולי וכל ד"מהרי. מהם מעשים

 מכל אותן נשקפת ליהדותה בסכנה הבריא בחושם
 ונזעקו בחובן טומנות הללו שהתנועות" טובות"ה

 העול והכפירה פריקת ובפני בפניהן להתגונן
 היתה החרדית וליהדות, ישראל לבית שהכניסו

  .לנשמה היהודית וסכנה חיים שאלת זאת
 יששכר ק רבי"הרה היה, ברמה' ה מלחמות לוחם
בפרץ  ועומד גודר גדר, ע"זי מבעלזא רוקח דב

  ע"י יששכר דב מבעלזא זירבק "רהה
  )ז"תרפ( ב מרחשוו�"כיומא דהילולא 

 
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ד"תקע(לבושי שרד וערבי נחל ' ר ירחמיאל מסורוקא ב"רבי דוד שלמה ב –
  )ט"תקע(מלובלי� " ראש הברזל"ר דב הלוי הורווי* "י עזריאל ברב

  )א"תרכ(אמרי בינה  –רבי צבי אריה מסיגעט  )ה"תק(רבי ישכר דוב בעריש ב� הפני יהושע 
  .חת� רבי יהושע אשר מפאריסוב -ר יצחק שלמה"רבי משה אליקו� בריעה מזעליחוב ב

  )ז"תרפ(ר יהושע מבעלז "רבי יששכר דב ב
  )ה"תרס(מנדל מלינסק מנח� ר "ה� חיי� הורווי* ברבי אבר –

  )ב"תרע(ר צבי מטלוסט "בני שלשי� ב' רבי יהוס� מקוסו� ב
  )ג"תי(ר שכנא מזאלקווא "רבי משה ב

  )ח"תקל(מנחת אהר�  -מ בבריסק"רבי אהר� קאצינעלענבאגע� ר
  )ב"תר(ה מזידיטשוב "רצ' תל -ר יעקב"ד נאראל ב"רבי אברה� ריינמא� אב

  )צ"תר(ברנובי* -ר יעקב לייב מידנר מסלוני�"ה ברבי מש
  )ד"תקכ(ר בנימי� זאב מזאלקווא "רבי גדליה ב –

  )ז"תס(ס� חיי�  –ר בנימי� "רבי חיי� עשאל מסאלאניקי ב
  )ז"תקט(רבי אריה לייב בלא� מחכמי וילנא 

  )ו"תקפ(ד ריטשעוועל "ר יהודה לייב אב"ד זאקראטשי� ב"רבי אהר� טננבוי� אב
  )ד"תרי(ת ברכת יוס� "שו -ד יאסי"ס� לאנדא אברבי יו

  )ה"תרכ(תוספת חיי�  –ד פיסטי� "רבי חיי� יוס� אב
  )ג"תרס(ר יעקב יצחק "רבי דוד ממאקרוב ב

  )ח"תרס(משכנות לאביר יעקב  –ר צבי הירש "רבי הלל משה מעשיל געל בשטיי� ב
  )ד"תרע(ר בנימי� "ד בענדי� ב"רבי ישכר בער גרויבארט אב

  )י"תש(ל ער שלמה מזויה"משה ב' דלירבי ג

  )ח"תקפ(ר גדליה מליני* "רבי יצחק יואל ב –
   )ט"תקס(ה כסלו "כ' א שנפ"רבי אברה� ב� רבי אליהו מוילנא י

  )ח"תקפ(רבי יצחק יואל מליני* 
  )ט"תקצ(ר אלעזר "ענסק ב'רבי נפתלי מליז

  )י"תש( מבעלזאר יששכר דב "רבי מרדכי מבילגוריי ב
  )ד"תקס(תורת יקותיאל ועוד ' ר יקותיאל זיסקינד הכה� מהמבורג ב"ברבי רפאל  –

  )ח"שצ(א "גיס הרמ -ר יצחק אברה� "ד לבוב ב"רבי שלמה חרי� אב
  )ט"תרע(ר יצחק משול� "ד קרעטשיני� ב"רבי צבי ריינמא� אב

  )ד"תרפ(ד טעטש "ר אליהו בצלאל טייטלבוי� אב"רבי משה ב
  )ט"תרפ(א ופאפא ד טאלטשאוו"רבי שמואל גאטליב אב

  )א"תרצ(ר משה משינאווא "רבי אריה לייבוש מרדכי ב
  )א"תש(ר שלו� יוס� פרידמ� מפלויישט "ש רבי דוד ב"נעקה –

  )ז"תנ(שרביט הזהב \מקלט\עיר דוד -לייב מלידא מגנצא ואמסטרד�' ר ארי"רבי דוד ב
  . א"תלמיד הגר -איסר מוילנארבי ישראל  )ג"תע(ר משה מלבוב "ד וועסטהויבי� בעלזאס ב"רבי אהר� אב

  )ו"תקע(א "ד פפד"ר שאול אב"רבי אריה לייב בערלינער ב
  )ו"תקפ(מראה עיניי� , מראה הגדול –רבי רפאל אשכנזי מאיזמיר 

  )ב"תרכ(ס ואבי החת� סופר "חת� החת -רבי דוד צבי עהרנפעלד מפרשבורג
  )א"תרנ(ר אליהו "ד וויסקוט ב"רבי אברה� יוזפא לערמא� אב

  )ה"תרע(ד טאקייא "ר דוד אב"י יעקב שיק מנאדאדוואר ברב
  )א"תש(ר שלו� יוס� מבוהוש "ד ב"רבי דוד מפלויישט הי

  )ז"תשנ(ר ברו� שלו� "רבי שמואל הלוי אשלג ב
  )ט"תשנ(ר דוד יצחק לייזר מאנטוורפ� מפשוורסק "רבי יעקב ב

  )ד"כ' ה(שערי תשובה ועוד ' ר אברה� מגירונדה ב"רבי יונה החסיד ב –
  )ז"תמ(נחלת בנימי�  -ד סלוצק"רבי זאב וואל� אב

  )א"תקל(ר אברה� אשכנזי "המגיד מבארדיטשוב ב - רבי אליעזר ליבר הגדול
  )ב"תרכ(מנחת עני , ס"החת' תל -ר סיני "ד מיקולאש ב"רבי ישכר בער אב

  
ב "ק כ"יו� שב
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  ג חשוו�"כ' איו� 
  
  
  
  
  

  ד חשוו�"כ' ביו� 
  
  
  
  
  
  
  
 

  ה חשוו�"כ' גיו� 

  

  

  
 

  
  ו חשוו�"כ' דיו� 

  

  

  

  

  

  

  ז חשוו�"כ 'היו� 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ח חשוו�"כ' ויו� 

  

  

  

 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
 

  .הקדושים
, אחזתני שבץ וממש"

 קור, ורעדה אחזני חיל
 שני, גופי נתמלא וחום
 ,שלמים ע"מעל ימים
 להתאחד רצונם עלה כי

 עם ק"תוה לימוד יחד
" ו"ח אחרים לימודים

מדבריו במכתבו (
להמפורסמים 

  .)מטשערנאויץ
  

  הסתלקותו
 חיי פרשת ק"ש בליל
 מרחשון ב"כ שרה
 מספר אחרי, ז"תרפ
ומכאובים  סבל שנות

, גופניים קשים ומרים
 את אראלים ניצחו

 של ולבן, המצוקים
  .נדם ישראל

   ד מבעלזא"ציונו הקדוש של מהרי
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  .ב –לילדינו ' עי� טובה'ד מדת "כיצד ננחיל בס
  
  בהצלחת הזולת' טובהעי� '

ד "בשנת תשכ אמרי חיי�ק ה"מסופר כשהרה" אור חיינו"בספר 
שפע ר ה"ק אמר לאדמו"המשב, ל שנסתבכה"חלה בצהבת רח

ח "נענה השפ', אמרי חיי�'פגעה ב' עי� הרע'שכנראה חיי� מצאנז 
: ח טוב עי� הוא יבור� וכה סיפר"כי הוא האמ, ואמר שלא יתכ�

ח "י לקנות את קרית צאנז חפצתי שג� יספרו לאמ"כשבאתי לאר
אמר לי תיכ� ומיד , ל שאני מתלבט ולא יודע מה להחליט"זצ

כיו� מוסדות אור (ני* שש� יש מקו� נרחב 'לקנות ליד שכונת ויז
הודי בש� ציטרו� וחתנו מכירו ונהיה ששיי� לי )החיי� לבנות

נדהמתי ושאלתיו מה יהיה הא� , שכני� טובי� אחד לצד השני
כא� יהיה כמו במנהט� שא� סגור , להיפ�, אמר לי, נתחרה בינינו

אי� לו ולעי� : סיי� השפע חיי� ואמר.. במקו� אחד הולכי� לשני
  .טוב עי� הוא יבור�, הרע שו� קשר

*  
ק שפע� "ל סיפר לו המשב"זצ א"ר מתו"אדמופע� ביקר אצלו  

, ר יש ציבור יפה וגדול"א חמש עשרה איש וכיו� בליעה"היו בתו
כששמע זאת האמרי חיי� התייפח בשמחה ובהתרגשות גדולה 

כ ילדי� יקרי� בואו ונלמד ג� אנו "ע. כאילו מדובר בחצר שלו
  . 'עי� טובה'לנהוג ב
צליח וש� יש ציבור ה פלוני מ"צריכי� לשמוע מאיתנו שבילדינו 

אבל יש לומר ', ה מתפתחת יפה וכו"גדול או ישיבה של פלוני ב
ולאט לאט , וחזקה על תעמולה שאינה חוזרת ריק�, זאת בכנות

  .הדברי� יחדרו לליבות הטהורי�
  

  טובה מקור הברכות והשפעעי� 
� 'ל הנחיל לדורות עני� של "מגור זצ פני מנח�ר ה"שאדמוידוע  עי
שלא שפר עליה ' א' וכ� מסופר במשפ, ושכני� לחברי�' טובה

הבוגרי� שהגיע ' מזלה וזקוקה היתה לקבלת ברכה בעני� ילדי
' פרנסה בדוחק וכו, ש"זמנ� ולא מצאו זיווג� ובעל שזקוק לרפו

, לעומת זאת  על השכ� נשפע מכל טוב פרנסה ובריאות, ל"ר
הא� התקשרה אל הרבנית ושפכה ליבה , שידוכי� בעת� וזמנ�

, מ את סבל האשה"העלתה הרבנית לפני הפנ, כי מר נפשה עליה
כי : והיא, קשה עד מאוד, יש לי תשובה א  היא קשה: מ"אמר הפנ

היא תקבל על עצמה להתנהג בעי� טובה לפרג� לכול� ולשמוח 
הרבנית העבירה ... בשמחת השני ג� של זה שהתבר  בכל טוב

ל עצמה לעשות והיא קיבלה ע, דברי הרבי לאשה ועודדה אותה

אבל אט אט , כ� א� כל ההתחלות קשות
הכניעה את הצרות עי� שלה וברוב עמל ויגע 
רכשה לעצמה את היכולת לשמוח בשמחתו 
 -של השני ולהביט בעי� טובה על סביבותיה 

כי רוגע ושלוה ואושר והמזל , וראה זה פלא
וכעבור שבוע נשברו צלחות , החל להאיר לה

זוהי כוחה ... ליאהשל אירוסי� במהירות מפ
ועלינו לחתור בכל כוחינו , של עי� טובה

  .לשמח ולשמוח בשמחת הזולת
  

  לשמוח בשמחת חברינו -טובה עי� 
� נובע מחסרו� במידותובאמת  , כל הצרות עי

כי א� כל אחד ואחד יחדיר בעצמו שהכל 
ת יתעלה והוא ז� ומפרנס "בכל מאת השי

ל לכל העול� כולו והוא אדו� עול� בטר� כ
שאי� אד� נוגע המוכ� לחבירו , יציר נברא
כ לא נפסיד מאומה א� נעניק "א, כמלא נימה

ונפרג� לשני ונפני� כי זה במילא לא על 
, ז להיות עי� טובה"ויותר קל יהיה עי, חשבוני

  , וכמה שיותר נשריש אצלינו
שיידעו בנאמנות ', צעירי צא� קדשי�'בבפרט 

חשבו� כי הכל מחושב ב, ל"וברור כשמש הנ
ו "מדוקדק אי� וכיצד וכמה טוב וכמה ח

ולנו לא , ש"נ הכל בכל מאת הבורא ית"עגמ
ואל 'ולהתחנ� לו ' נותר אלא להתפלל לה

  .ו לא יהיה ביזיו�"שח', תביאנו לידי ניסיו�
, צריכי� לשמוע זאת שוב ושובילדינו 

וזה יקל עליה� מאוד ' טוב עי�'בחשיבות 
, עשה מאליוזה לא נ. להתמודד ע� צרות עי�

בלחיצה על כפתור והנה הילד נהפ� למפרג� 
אלא כמו , ושמח בכל לבו בשמחת חבירו

שהזכרנו כבר כי זה כרו� בתירגול ושינו� שוב 

ט בבית ופני "כגו� א� יש שמחה בבית מדרש או שומעי� מז, ושוב
, ההורי� קורני� משמחה ומוכיחי� כמה ששמחי� בשמחת חברי�

, מ או שלו� זכר"שעשה ווארט בשעטו וכמה שמחי� בשמחת השכ�
אז הדברי� משפיעי� , והבית גופו נוש� שמחה בשמחתו מעומק הלב

ה לפלוני יש "ב: אפשר לומר בשמחה' אפי, יותר מדרשות ושיחות מוסר
ודברי� אלו הנחילו . ילד מוכשר ונראה ונוכיח כי אנו שמחי� בשמחה זו

  .לנו צדיקי� חסידי� ואנשי מעשה
  

  'עי� טובה'ב פיזיוטרפיה
חיי� ' רצ "להגה" מסילות חיי� בחינו "בספר החדש והנפלא מובא 

ההרגל במידה טובה תבער את המידה הרעה : ...ל"ל בזה"זצ פרידלנד
החיזוק בשתיקה , ההרגל להתחסד לזולת מקטי� את האנוכיות, הנגדית

ההתנהגות בענווה חוסמת את , ובשמירת הדיבור מונע את התבלטות
  ... ווההרגשת הגא

עצמ� במותר ל� היכולת להתאפק מלעשות או מלהנות אפילו קדש 
כמו , נותנת את הכוח להתגבר על דברי� אסורי�, בדברי� מותרי�

א� יעלה על לב� למלאת מ� " )שער תשובה' אורחות צדיקי�'(שכתוב 
לא כל , באסור לי, ו בעצמ� במותר לי נאסרתי"מיד אתה נושא ק, האסור

נובעת מתו� , להיות שמח בחלקו א� רב וא� מעט ההתלמדות, "שכ�
, א בדיוק את הנחו* לו והטוב בשבילו"ה נות� לכ"אמונה ובטחו� שהקב

ולתק� זאת יש טיפול ... ת על כל אשר גמלנו"וגורמת להכרת הטוב להשי
כ� , שמרגילי� באופ� מלאכותי את האיבר לפעילות' פיזיוטרפיה'רפואי 

, במידה זו ונכריח את עצמינו להתנהג בה ג� מבחינה רוחנית א� נשתמש
ובאותה מידה א� לא נשתמש במידה , הרי המידה הזו תתפתח ותשתפר

למשל א� אד� ימנע את עצמו (היא תתנוו� ובקרב הימי� תמות , הרעה
ילח� ע� יש לה[. )קרוב לודאי שלא יגיע מהרה לידי כעס, מלכעוס חמש שני�

  ,]ההרגל נעשה טבע שניכי  , הצרות עי� וית� לחבריו בעי� טובה
יאיר פניו לכל , כ� חשיבות מרובה לאד� שירגיל עצמו במידות טובותעל 
ולא , ירגיל עצמו להקדי� שלו�, יקבל בחיו� את הסובבי� אותו, אד�

לשמוע , אלא להתעניי� בשלומו של הזולת ובמעשיו, אמירת שלו� בלבד
, הוא להאזי� לה�אחד החסדי� הגדולי� שיש לעשות ע� נדכאי� . אותו

א משתדל "ו מטרד שכ"ולא ח(" משהו"שה� , זה נות� הרגשה של חשיבות
לתת , לעשות זאת בסבר פני� יפות -כשעושי� טובה לאד�. )לעקפו

וככל שהזולת יותר בשפל המדריגה , לזולת הרגשה שמתחשבי� בו
הוא . ל"עכ. זו דוגמא של פיזיוטרפיה למידות טובות - החסד גדול יותר

. ה ג� תצליחו"תנסו ובעז, תרגילי� ופיזיוטרפיה בעי� טובה'כתבנו אשר 
 גוט שבת. ה"המש� יבוא אי

�        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
זכתה להקי� דורות , האשה החשובה

ה בת הרב "ע מברכהמברכהמברכהמברכה חנהחנהחנהחנהישרי� מרת 
        ראוב� ודיאמנטראוב� ודיאמנטראוב� ודיאמנטראוב� ודיאמנט

        דוכא�דוכא�דוכא�דוכא�
  .  ב"חשו� תשע' י בשיבה טובה  נפטרה

  . ה. ב. צ.נ. ת
 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
ש "ח מחשובי אנ"הרלה

הבת תורה מלא בא, היקרי�
ומצויי� בנוע� , ומידות טובות

מידותיו והליכותיו הנעימי� 
  והישרי�

   החת�  ידידי
  א"שליט  יהושע בלוייהושע בלוייהושע בלוייהושע בלוי  הרב

לרגל שמחת בואו בברית 
  האירוסי� 

ר שזיווגו יעלה יפה לש� "יה
  , ולתפארת

ויזכה לבנות בית נאמ� 
בישראל בדר� הסלולה לנו 

  ק"מרבוה
   �  שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארמאחל ידיד

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
הגדוש ביראת , בלב נרגש ושמח אברכ� אהובי וחברי ידיד נפשי

�אשר בעבודת , כליל המעלות והמידות, טוב עי�, חרי! ובקי, שמי
   ה"ה, תו תאיר פניוחכמ, וקשוב לאשר ע� ליבי, איר דרכיה' ה

  א"שליט ע בלויע בלויע בלויע בלוייהושיהושיהושיהוש    'ר ח"הרה
  צ"ג בשעטומ"אירוסי� עב שמחת לרגל

בכל  יצליח דרכ�' וה, יעלה יפה כליל בהוד ותפארת �זיווגיהי רצו� ש
�  .ובבית� תמיד תשרה השכינה ,וא� טוב וחסד ירדפו� ,דרכי

 לבלבלבלב' ' ' ' אברה� ישעיאברה� ישעיאברה� ישעיאברה� ישעי - כעתירת המבר� מתו� עמקי הלב

 �  ב"ב 33-31אב� גבירול  - 65ע "ר לעלוב" אור מנח�"כולל אברכי
  א"ר שליט"ק מר� אדמו"בנשיאות כ

========================================================        
 מזלא טבא וגדיא יאה

קדם חברינו הדגול היקר , ק לבנו נישא את ברכותינו בידידות כנה ואהבה רבהמעומ
מעשיו הטובים , ת בקרב עם סגולה"נודע לשו, והנעלה נועם המידות ופאר המעלות

היא ' יראת ה, בכל נימי נפשו אשר בשם ישראל יכונהמסור ונאמן לכל , ידועים
ק מרופשיץ וברדיטשוב "ההל ,ת"ק מגאו"בנש, ס"בקי במכמני התורה והש, אוצרו

 א"זיע' ט הק"עד למעלה בקודש  תלמידי מרן רבינו הבעש ועוד' ברוך טעם'ה
 'ג שתחי"ט עב"למז שמחת האירוסיןלרגל  א"שליט רבי יהושע בלוי הגאון החתן

יעלה ויבוא ויגיע ברכותינו מעומק לבנו והזיווג יעלה יפה ותזכה לבנות בית נאמן 
תברך בברכה המשולשת בנים ובני בנים עוסקים בתורה ות, ולתורתו' בישראל לה

 .ר"כי ומזוני רויחי אכייובמצוות חיי אר
 ב"ד ידידיך וחבריך פה ביני עמודי דגרסא דכולל האברכים לעלוב ב"כ

 צ"ראש הכולל אחה -הרב יואל שמואל
, א"נחמן שליט' בר בידרמן רדכימשה מ, מרדכי אשלג ,יונה וינברג ,פנחס גולדנברג

 מיכל אלבום, מאיר סיגלר, יואל מנדלוביץ, יוסף רייך, יצחק מנלה ,ק גליקיצח
 אברכי הכולל

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
 ידידינו מעלת הננו לשגר לכבוד

מחשובי  האבר� היקר והנעלה
אשר ענוות ח� נסוכה על , ש"אנ

' הוגה ועומל בתורת ה, פניו
�עדי� הנפש , היקרה מפניני

מקושר למר� , ונעי� הליכות
  א"רבינו שליט

 חיי� שלו� רוזנצוייגחיי� שלו� רוזנצוייגחיי� שלו� רוזנצוייגחיי� שלו� רוזנצוייג' ח ר"ההר
  בית שמש – ו"הי

הר�  לרגל שמחת הולדת הב�
 ו"ני יקותיאל יהודהיקותיאל יהודהיקותיאל יהודהיקותיאל יהודה    הנימול

  צ"בשעטומ
ר שיזכה לרוב נחת ושמחה "יה

ולגדלו ולחנכו , ח"ממנו ומכל יוצ
�, לתורה לחופה ולמעשי� טובי

  .ס"וכט, מתו� אושר ועושר
 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
בכל  ,הנני לאחל ל� ידידי וריעי היקר

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

  א"שליט שיע בלוישיע בלוישיע בלוישיע בלוי' ח ר"הרה
  צ"לרגל אירוסי� בשעטומ

�        אברה� גרינצוייגאברה� גרינצוייגאברה� גרינצוייגאברה� גרינצוייג – בשמחה מבר

 

        ברכת מזל טוב לבביתברכת מזל טוב לבביתברכת מזל טוב לבביתברכת מזל טוב לבבית
 אשר ,ש"מחשובי אנ, לידידי עוז

האהוב , שורה ל פניוענוות ח� ע
  יקר שבערכי�, על הבריות

  ו"הי ישראל לוי�ישראל לוי�ישראל לוי�ישראל לוי� ר"הר
 הולדת בת�לרגל שמחת 

  צ"בשעטומ
ר שיושפע ל� משמחה זו "יה

ותזכה לגדלה , שובע שמחות
 ט"ת לחופה ומעשי"לתורה ולבע

  . ס"וכט
  –קרב לבריחוק מקו� וממבר� מ

�  ב"ארה  - שלמה זלמ� הורובי�שלמה זלמ� הורובי�שלמה זלמ� הורובי�שלמה זלמ� הורובי

 

        ונתנו ידידי� זמירותונתנו ידידי� זמירותונתנו ידידי� זמירותונתנו ידידי� זמירות
הצמוד , איחוליי לחבר יקר ומיוחד

מרבה להיטיב , באהבה בקירות לבבי
בתורה , ח איברי�"לזולת בכל רמ

מתייגע ועוסק ופומיה מגירסא לא 
נודע בעבודתו שבלב זו , פוסק
  ו ויראתו הקודמת לחכמתותפילת

  ו"הי שיע בלוישיע בלוישיע בלוישיע בלוי הדגול החת�
לרגל קשרי החיתו� שנעשו לו יפות 

  ט"ג למז"באירוסיו עב
ר שהזיווג יעלה יפה ויפרח כגפ� "יה

ויושפע לה� ממרומי� , אדרת
  .ס"כט

� -מבר� בלב אוהב ומלא געגועי
  י"א -אהר� יקטראהר� יקטראהר� יקטראהר� יקטר

        ה לראש משבירה לראש משבירה לראש משבירה לראש משבירברכברכברכברכ
לידידי , שגר בזאת ברכה ל יהננ
, מופלג בכל מידה ומעלה ,היקר

, �תורה ויראת שמי, ברוחו פי שניי�
, ומידות טובות ונעלות בכפליי�

מטה ו, גומל חסד בכל מאודו
שכמו לעזרה לזולת באופ� מופלא 

  ומיוחד
  ו"הי שיע בלוישיע בלוישיע בלוישיע בלויה ה ה ה """"הההה

ג הכלה "לרגל שמחת אירוסי� עב
  'חיהמהוללה והחשובה ת

יהי רצו� שהזיווג יעלה ויפרח יפה 
  , יפה כגפ� אדרת

  י"א -צבי ליפשי�צבי ליפשי�צבי ליפשי�צבי ליפשי� -מבר� ומאחל

 

        ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב 
, איש המעש והחזו� ,יצמוד באהבה בקירות לבב, ייעהננו לבר� לידידי ור

העוסק בצרכי , מלא מדע ותבונה, כלי מחזיק ברכה, איש האשכולות
   אשר חסדו וטוב לבו ידועי� לכל ,ציבור באמונה

  ו"הי יהושע בלוייהושע בלוייהושע בלוייהושע בלוי' החת� ר
  צ"מג בשעטו"לרגל שמחתו הגדולה באירוסיו עב

ושמחה זו תהא , שהזיווג יעלה יפה בהוד ותפארת, בזה נאמרת ברכתי
  .,עוד שמחה גוררת

  דניאל גולדבלטדניאל גולדבלטדניאל גולדבלטדניאל גולדבלט -מבר� מעומק לבי

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
לקד� ידידינו היקר , נשגר בזאת ברכת מזל טוב וברכות לרוב בזאת השורה

ח� וחסד נסו� , עסק� נמר� לכל קדשי�, על כל מכיריו נער� וחביב, והחשוב
ועשות חסד כל , יראתו קודמת לחכמתו, ול� לפניוושמו הטוב ה, על פניו

  ש  "החת� הנעלה והמופלג בתוי, כשמו הטוב כ� תהילתו, מגמתו
  א"שליט יהושע בלוייהושע בלוייהושע בלוייהושע בלויג "הרה

   ירושלי� -א"שליט יצחק בלוייצחק בלוייצחק בלוייצחק בלויג רבי "הרה המקובל ב� האי גברא רבה
   'ג הח"לרגל שמחת אירוסיו עב

ר "ק אדמו"כ ב� נובי�נובי�נובי�נובי�ברו� שלמה לייב רביברו� שלמה לייב רביברו� שלמה לייב רביברו� שלמה לייב רביג רבי "בת האי גברא רבה הרה
  ל"זצ פשיסחא - מביאלה

ובחדא מחתא נודה לו על כל מה שעמל וטרח לפאר גליונינו ולזכות 
  .בפרי ליקוטו בשני� קדמוניות הרבי�

, ושמחה זו תהא עוד שמחה גוררת, שהזיווג יעלה יפה בהוד ותפארתר "יה
וחסד וא� טוב , ובכל אשר יפנה יצליח וישכיל, לתורה ולתעודה ולמזכרת

  .מתו� אושר ועושר וכבוד בבני� עדי עד לעולמי עד ,ירדפוהו
 י"בא" זכרו תורת משה"בש� מערכת 

 

        ובובובובמזל טמזל טמזל טמזל טברכת ברכת ברכת ברכת 
בכל לשו�  ,היקר נו וחברינולאחל ל� ידידי הננו

   ת ונעי� הליכותפאר המעלו, של חיבה
  א"שליט שיע בלוישיע בלוישיע בלוישיע בלוי' ח ר"הרה

  צ"לרגל אירוסי� בשעטומ
�� השמחיידיד מברכי�   בשמחת� י
        י"א    - - - - לבלבלבלב    ונתנאלונתנאלונתנאלונתנאל    יוס!יוס!יוס!יוס! 

 


