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ה וא� "של העיר והרי נותרו ש� יצחק אבינו ורבקה ע' הודה וכו
ויתכ� לומר , י"ש וכל אר"והדרה של בכ הודה זיוה "ה� היו כמו

שאז כבר היה יצחק סגי נהור וכלוא בבית לא יצא לחו� ' דאי
ממילא א� רבקה ישבה בביתה ולא יוצאת חוצה כדי לסעוד 

ה היתה צנועה מנשי� "ובלא, לסמו� ולטפל בעניני יצחק אבינו
י והרי היא "רש' ופי, "ויביאה יצחק האהלה שרה"כ "באהל כמש
ובה כתיב איה שרה אשת� ויאמר הנה באהל שהיא  כשרה אמו

לכ� שהיו יצחק ורבקה תו� בית� , כ"צנועה ממילא א� רבקה כמו
לא כתיב בהו שהיו ה� הודה והדרה של העיר כיו� שלא היו אנשי 

ה היה יוצא ונכנס מבית "כ יעקב אע"משא, העיר רואי� אות�
לכ� היה ד וחוזר מש� לבית� וכול� ראוהו תדיר "הוריו לביהמ

  .הודה וזיוה וכשיצאו מש� יצאו אלו עמו
ל שידוע שכל צדיק יש לו האופ� שלו שבו עובד את "יא "ובאופ

במידת ' ה עבד את ה"כ שאאע"ק כמו"ת וא� אצל אבוה"השי
ויעקב במדת תפארת הכלולה , חסד שלו ויצחק במידת גבורה
 ק דיליה שונה"ולכ� היתה עבוה, מחסד וגבורה של אברה� ויצחק

למה עבודתו אינה כפי ' כמו שאומרי� ששאלו לצדיק א, מאבותיו
ונענה לעומת� שהוא כ� הול� בדר� אביו כי , זו שהיתה אצל אביו

ג� דרכו של אביו היתה לא כאבי אביו ולכ� אני הול� בדרכו שלא 
נת� לי ' ת בכלי� שהוא ית"לחקות את אחרי� אלא לעבוד השי
לכ� ג� עבודת יעקב ', � לי הבכוחות ותכונות ושורש נשמתי שנת

ולכ� על סוג האורה המיוחדת , ה לא היתה ממש כשל יצחק"אע
שהיתה שופעת ממנו מה שלא היה שופע מיצחק על זה אמרו 

ועל הארה שלו אמרו פנה , דיציאת הצדיק יעקב עשתה רוש�
ובאמת אמרו זה הג� שעדיי� יצחק ורבקה ש� , הודה זיוה והדרה

ז יציאת יעקב עשתה רוש� כי "עדיי� ש� עככי הג� שהוד� וזיו� 
' ויל�' 'ויצא'ק "ת בתוה"לזה כתב השי, המיוחד לו חסר עתה

  .שזולת שהל� ג� יציאתו עשתה רוש�
  

  )יא, כח( במקו� ויל� ש� כי בא השמשויפגע 
אמר אפשר צדיק זה ' ששקעה לו חמה שלא בעונתה כי הי "פירש

החמה ואתא ליליא  בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה לכ� שיקע
וייק� ויאמר מה נורא המקו� "בהמש� כתיב , והוצר� ליש� ש�

, "הזה אי� זה כי א� בית אלוקי� וזה שער השמי� ואנכי לא ידעתי
  .ל אילו ידעתי לא ישנתי ש�"י שרצ"רש' ופי
ה ייש� ש� שלכ� שיקע "ת רצה שיעקב ע"ב שהרי השי"צכ "וא

כ למה "וב ורצוי ואכ שהוא דבר ט"משמע א, ט"חמה שלא כדה
 ל"האריזמ שידוע מ"ל הפשט לפי"וי, יעקב סבר שאי� זה דבר ראוי

ק וראוהו מרחש בשפתיו דברי תורה תו� כדי "א יש� בשב"שפ
כ כשהקי� ביקשוהו תלמידיו שיגלה לה� מה שהשיג "ואח ,שינה
א� ידרוש ' שאפי צחק וענה לה�, גילו לו מהשמי� בשינתו ומה

ה לא יספיק לספר מה שהשיג בשינתו בזמ� בפניה� שמוני� שנה ז
רוחניות ' ז בא לבחי"עוה' כי בשינה שהוא סילוק מבחי, קצר

לכ� אצל , ומועט מחזיק המרובה והשיג למעלה מהמקו� והזמ�
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  ר "ר עט"ק מר� אדמו"ק כ"מפ

 א"טשלי

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

 

        
        ב''כסלו תשע' ז

  ב"גליו� תקמ
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        ויצאויצאויצאויצאפרשת פרשת פרשת פרשת 

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

  )י, כח( ויצא יעקב מבאר שבע ויל� חרנה
וג� ' ויצא'להקשות למה נכפל ג� ואיתא 

כתב מגיד שיציאת צדיק ' י הק"ורש' ויל�'
מ� העיר עושה רוש� שכל זמ� שהוא ש� 

ודה זיוה והדרה יצא מהעיר פנה הודה הוא ה
' ויל�'ולכ� הג� שכבר כתוב , זיוה והדרה

להודיע שיציאתו עושה ' ויצא'ז כתוב ג� "עכ
ב אי� אפשר "צ' ולכאו. כ"ש� רוש� ע

ה מבאר שבע פנה "שביציאת יעקב אע

הנביאי� וצדיקי� היתה השינה עני� 
  .גדול

 ט"הבעשל ומר� "מהאריזוכמסופר 
א שבעת שנת� היו "זיע' הק

לה פע� מטיילי� בהיכלות של מע
א ופע� אצל "י זיע"בהיכל רשב

ז "ועי, משיח צדקינו ושאר היכלות
, השיגו ש� מעלות רמות ונשגבות

ת שייש� ש� "ולכ� ג� כא� רצה השי

  'חולי�'בעת סעודת סיו� מסכת 
  לעלוב" אור מנח�"בכולל 

  ב"חשוו� תשעג "כ
===  

 )ז"ק פרק מרובה סל"ב( של שלמהבי� 
שהשמחה 'א ביר� ברכת "מביא דפ

והראוהו , ס"בסעודת סיו� הש' במעונו
דברכה , רמז מהשמי� שלא כהוג� עשה

ופדיו� , י� רק בסעודת חת� וכלהזו מברכ
. כ לולי צערא דינוקא"ובמילה ג, הב�

דאי� זה , ז"אהע -ערו� השולח�ז ב"וכתב ע
, משו� דשמחת חת� וכלה יותר גדולה
, רק ששמחת התורה היא בכל העולמות

וכ� . לכ� אי� שיי� לשו� זה, ולא רק במעונו
 א"רמו ב"כ' ו סעי"רמ' ד סי"נפסק ביור

' בי' ותלי, יו� מסכתדמצוה לעשות ס
ז "טוב, כמה הלכות והוא סעודת מצוה

כתב ש� דא� מי שלא גמר מצוות 
� "שוב, לשמוח ע� המסיימי� כגו� אנא

יחיד ' דאפי ל"מהרשכתב בש� ה
, המסיי� מחוייבי� אחרי� לסיי� עמו

 � מינ""מהרש שהארי� בש� "ועיי
דנוהגי� לקבוע הסעודה באופ� ובזמ� שג� 

, וא אל סעודת הסיו�ב יוכלו לב"הבעה
  .כ גדול הוא שמחת סיו� מסכתא"כ

איתא אמר אביי האי  :)שבת קיח( 'בגמ
צורבא מדרבנ� דשלי� מסכתא עבידנא 

 א"מהרשז ה"וכתב ע, יומא טבא לרבנ�
דבי� רבי� הלומדי� מסכת לא ימלט 
, שלאו כול� יסיימו כל המסכת בשלימות

צורבא מדרבנ� דשלי� מסכתא ' רק דאפי
לו כל בני החבורה למדו נחשב כאי

לכ� עבידנא יומא טבא לכולהו , המסכת
ונחשב כאילו כל , ג� המובהקי�, רבנ�

החבורה סיימו מסכת חולי� ע� 
י כתב ש� על לשו� "וכ� רש, א"המהרש

ז ישיג דברי� עליוני� "יעקב לפני שער השמי� שעיד
וכמו שבאמת היו ש� גילויי� נוראי� שאי� לנו שו� , בשינתו
ני� הבתי מקדשות ועני� ל שרמזו לו ש� ע"בחז' כדאי, השגה

ולכ� אמנ� היה דבר , גלויות והשגות אלקות עד אי� לשער' ב
טוב ורצוי שיש� וא� יעקב הבי� זה אלא שהוא אמר אילו 

ד משל א� אחד מסתובב היכ� "ידעתי לא ישנתי דהיינו ע
ז "ועד, שמצויי� אריות וודאי שלא יכול לישו� מרוב הפחד

גודל זה המקו� שהוא  ה שאילו ידעתי ער�"אמר יעקב אע
, בית אלוקי� ושער השמי� לא יכולתי לישו� מרוב הפחד

ז השגות רוחניות גדולות "שהג� שידע שיכול להשיג עיד
ז לא יכול לישו� מחמת הפחד כי הוא "כבירות ועצומות עכ

ולכ� מגודל היראה לא יכל , יראתו קודמת לחכמתו' היה בחי
שאילו ידע לא יכול וכיו� , כדי להשיג החכמה' לישו� אפי

שלא יידע זה אלא רק אחר שיש� ולא ' לישו� לכ� סיבב ה
לכ� שיקע לו חמה והוא היה עיי� , ל"קוד� כדי שישיג הנ

ונלאה מטורח הדר� כשברח מעשיו ואליפז שרד� אחריו 
, במצות עשיו אביו ולקח כל ממונו ועשאו כעני חשוב כמת

ג הנרצה ז ששקעה חמה שלא בעונתה יש� והשי"לכ� עיד
ולכ� כמו שאנו מדברי� תמיד שעל א� , ונעשה הלל נרצה

ה ולא "ק די הייליגע זיסע יעקב אע"שאי� לנו השגה באבוה
פ אנו צריכי� ללמוד וליקח מזה מוסר "ש שלו עכ"בירא

ש כזה "בפשטות צו שטייגע� ולהתבונ� שא� הוא היה לו ירא
 כ אנו"כ כש"עצו� ונורא עד שלא יכל ליש� מפני זה א

ש שיהיה לנו לפחות א "פ להתחזק בתורה ויר"צריכי� עכ
א מוסי� "ט להיות כ"ח ומעשי"ש תשובה וגמי"ביסעלע יר

  .ד"פ כפי ששיי� ולשאו� ליותר בס"והול� להתחזק בה� עכ
  

והנה סל� מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה ויחלו� 
  )יב, כח( מלאכי אלוקי� עולי� ויורדי� בו

ל להיפ� "כ היה צ"ה� דרי מעלה וא הרי מלאכי�' ולכאו
י הוקשה כ� ולכ� "ואמנ� ג� לרש, כ עולי�"קוד� יורדי� ואח

ל לכ� קוד� מלאכי "י לחו"פירש שכיו� שהוא יצא עתה מאר
כ "י שליווהו עד עתה עלו לה� לשמי� ותחת� ירדו אח"א

על ' עולי�'לכ� כתיב קוד� , ל ללוותו מכא� ואיל�"מלאכי חו
ב שהרי "ז צ"אלא שלפי, ל"רדי� על של חוכ יו"י ואח"של א

משמע שהיה הוא נצר� לזה , ת ללוותו"א� שלח� השי
כ אי� ה� הניחוהו לבדו בזמ� הזה "וא, לטובתו או שמירתו

ל והרי משמע "י לירידת מלאכי חו"שבי� עליית מלאכי אר
בפסוקי� דרק אחר שהראשוני� עלו אז השניי� ירדו ומי 

י "ז כשיצאו בנ"הרי מצינו כעיוג� ש, שמר עליו בינתיי�
הול� לפניה� בעמוד ענ� יומ� ועמוד ' וה"ממצרי� כתיב ש� 

ל "ודרז' וכו" לא ימיש עמוד הענ�"ושוב כתיב , "אש לילה
ז שעד שלא נסתלק האחד כבר "שהיו העמודי� משלימי� זא

 'ב' המש� בעמ

        מדברימדברימדברימדברימדברימדברימדברימדברי
        מורינומורינומורינומורינו    המשפיעהמשפיעהמשפיעהמשפיע    צצצצ""""הגההגההגההגה

        אאאא""""רבי אלימל� בידרמ� שליטרבי אלימל� בידרמ� שליטרבי אלימל� בידרמ� שליטרבי אלימל� בידרמ� שליט
� בסיו

 'ב' המש� בעמ

 'ב' המש� בעמ

הנה דיברו כא� באש קודש מעני� שמחה של 

  .'חולי�'מצוה לרגל סיו� מסכתא 
*  

מביא על פסוק  "הבית ישראל"ק "הרה
ויקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב "

דבזמ� שעוסק ' כלי יקר'בש� ה )מא, כז( "אחי
לכ� בזמ� , בתורה אי� יכול עשו לשלוט עליו

, אז יהרגהו, אבילות שאסור לעסוק בתורה

ל דאפשר "וכתב על זה הבית ישראל אפ
א� השמחה ' אבילות וכדו' ללמוד הל

  .ותורה בלא שמחה אינה מגינה, אסורה
והיה , "והיה עקב תשמעו�"כתב ח "באוה

פ "כתב ע יסוד העבודהוב, לשו� שמחה

 שני אחי ,לעשו יעקב ל"אילקוט שמעוני 
 הבא ועול� הזה העול� לפנינו עולמות
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        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  'א' המש� מעמ

        

יעקב נדר לאמר א� יהיה אלוקי� עמדי ושמרני בדר� הזו וידר 
אשר אנכי הול� ונת� לי לח� לאכול ובגד ללבוש ושבתי 

וכל אשר תת� לי לי לאלוקי� ' והיה ה בשלו� אל בית אבי
�  )כא - כ, כח( עשר אעשרנו ל

ה שנקרא יעקב שלימתא יעשה "אי� אפשר שיעקב אעב "וצ
ת ית� לי אז ג� "ת שאומר א� השי"תנאי� ע� השי כביכול
ב מהו ושבתי בשלו� ומהו הכפילות עשר "ועוד צ ,אני ית�

ת "פשיטא שהוא להשי' ל�'ז שאומר "אעשרנו ומהו אחר
י פירש ושבתי "ואמנ� רש, ת הוא מדבר"שהרי אל השי

בשלו� היינו של� מ� החטא שלא ילמד מלב� הארמי 
ש� במחיצת� ועדיי� צרי� ת ומאנשי מקומו שהל� להיו

  . ביאור
ה תנאי� שרק א� יתקיימו "ו יעקב אע"ל שלא עשה ח"יולכ� 

אז יעשה מעשיו הטובי� אלא שהוא היה שופ� בזה ליבו 
ל שגלוי וידוע לפני� שא� יחסרו לי כל הני "ורצ' כמי� לפני ה

שלי ' טובות שמבקש ממילא יחסר לי וממני ג� מעבודת ה
, ר פרנסה ובגד ללבוש ולח� לאכולכי א� צרי� לרדו� אח

כ אי� פנויי� לתורה ועבודה ואי� השכל מיושב ואי� הדעת "א
ת ולהשקיע הזמ� ועצמו "א להבי� ולהשכיל בד"במקומה וא

ה בתהילי� "כמו שאמר דוד המע, ח"בתורה ותפילה וגמ
היה עוזר ' וחנני ה' שמע ה' 'שא� יעקב אמר� בבית לב� כדאי

י רגע "הגיע חבירו וכל זה עבור שלא להשאיר את בנ 
כ "וא, להג� עליה�אחד בלי אלו העמודי� המלווי� 

למה כא� שנתחלפו המלווי� של יעקב לא השלימו 
  ,ז והשאירוהו בינתיי� ללא א� אחד מה�"זא

ל "ודרז, "נצב עליו' וה"ל שלכ� נכתב "יופשטות 
לשמרו מ� המזיקי� כי באמת השאירוהו אלו 

, בעצמו שמר עליו' המלאכי� קימעא לבדו לכ� ה
שהיו ממילא שהוא כמו אצל עמוד האש והענ� 

' הול� לפניה� בעמוד ענ� וכו' וה' משלימי� וש� אי
  .וכ� כא�

בה� ' א יש ליישב שהרי המלאכי� נא"באופאבל 
, ט"וזריזות� למעלה מדה' גיבורי כוח עושי דברו'

ולכ� תיכ� שהראשוני� עלו כבר היו השניי� למטה 
אבל לכ� כתוב , רגע כמימריה' ולא נשאר לבדו אפי

כ יורדי� משו� כבודה "בתורה קוד� עולי� ואח
ל היורדי� לכ� "י העולי� ושל חו"י שהרי של א"דאר

ל שהקדי� עולי� כי "א י"ובאופ, הקדי� העולי�
לעול� עליה חשובה מירידה לכ� הקדי� זה אבל 

י שכתיב קוד� "ש רש"באמת היה ברגע אחד וזהו מ
ל ירדו "כ חו"י עלו ואח"עולי� משו� שמלאכי א
אלא כיו� ששל , היה קוד�שאי� המכוו� משו� שזה 

י ומשו� "י עלו הקדי� לכותב� משו� כבוד אר"אר
חזינ� באנשי מעלה שהקפידו לא דכ', חשיבות העלי

, כ"לביה' הול�'לומר שהוא יורד לבית הכנסת אלא 
וכ� , ש שלשו� עליה חשוב מלשו� ירידה"כ כ"א

ש וילכו "שיהיה לכל ישראל עליה בתויר' יעזור ה
  .ראה אל אלוקי� בציו�מחיל אל חיל עד י

, ו אז היוד� עפר היגיד אמת�"משו� שא� לא ח', לי
ולכ� ג� לי תית� לח� , לכ� תעזור לי כי אי� במות זכר�

, "ושבתי בשלו�"לאכול ובגד ללבוש וכל המצטר� ואז 
ולכ� , של� מ� החטא ושל� בתורה שלא ישכח תלמודו

, "וכל אשר תית� לי עשר אעשרנו ל�"ז הוסי� "אחר
פ עשר תעשר "ל עה"בכפל הלשו� לרמז לאמר� ז

ה "ולכ� א� יעקב אע, עשר בשביל שתתעשר' הפיש
רמז בדבריו שאינו שואל רק לח� לאכול ובגד ללבוש 
, שיוכל לשקוד על דלתי תורה ועבודה באי� מפריע

ת ג� עשירות שבזה יוכל "אלא הוא שואל מאת השי
ולכ� , ח"ט של צדקה וגמ"ג� לקיי� מצוות ומעש

א לומר שמבקש עשירות ל' ל�'הוסי� תיכ� תיבת 
ת ומצוותיו "לכבוד השי' ל�'עבור תועלת עצמו אלא 

לצור� גבוה ולקיי� מצות מעשרות ומעשר כספי� 
ל עשר תעשר שני פעמי� "וכדרשת חז, בהידור וריבוי

י עשירותו "וע, לית� לא רק מעשר אלא אפילו חומש
יוכל להדר בכל זה ואת הכל מבקש הוא לא להנאת 

ר "מחה ונחעצמו רק להרבות כבוד שמי� לעשות ש
ת ואז ושבתי בשלו� ומנוחה אל בית אבי "לפני השי

שיהיה לו מנוחה ולא יצטר� להילח� ע� עשיו אחיו אלא 
ישמח ע� יצחק אביו וילמד עמו תורה ויעסוק עמו במצוות 

מיט די גרעסטע דרגות , "לי לאלוקי�' והיה ה"בשלימות 
  .ס"שאי� לנו השגה עא

לידת בני� של נישואי פרשת� זו סדרה של שידוכי� ווהנה 
א , ויוס� הצדיק' יעקב ע� רחל ולאה ולידת השבטי� הק

ס "ת שנפעל כט"כ� יעזרנו השי, פרשה פו� גרויסע ישועות
ע חנוכה אוי� א זיסע אופ� 'י מיט אפריילעכע כשר"עלינו ועכ

 .אוי� אייביג

 כל בו אי� הבא העול� אבל ובנות בני� ולהוליד אשה לישא ומת� ומשא ושתיה אכילה בו יש הזה העול�

 כאותו לי בכורת� את כיו� מכרה שנאמר הבא העול� אטול ואני הזה העול� אתה טול רצונ� הללו המדות
 עשו נטל שעה אותה למות הול� אנכי הנה שנאמר המתי� בתחית עשו כפר מיד. אמ� בבט� שהיו היו�
 עבדי� נותוב בני� עשו לו וראה לב� מבית יעקב וכשבא הבא העול� חלקו נטל ויעקב הזה העול� חלקו

 הממו� כל ל� מני� הזה העול� אטול ואני הבא העול� אתה שתטול לי אמרת כ� לא אחי יעקב ל"א ושפחות
 הבא העול� שכרו הוא ברו� הקדוש לו נת� חלקו שאינו הזה העול� ומה בדעתו עשו הרהר שתשמח הזה

 וחצי הזה העול� חצי אתה טול שותפות ונעשה בוא רצונ� עשו אמר מיד וכמה כמה אחת על חלקו שהוא
, דיעקב ועשו חלקו. אחד יו� ודפקו� שנאמר ביסורי� לעמוד יכולי� ואינ� רכי� בני יעקב ל"א' כו הבא העול�

', ועשיו ראה את יעקב מתענג על השבת בסעודות השבת שבת אחי� וכו, ז"ועשיו העוה, ב"יעקב לקח עוה

  .'וכ� סיו� מסכת וכדו, ב הוא"והל יעקב דשבת מעי� ע"א, ז שלי הוא"וטוע� לו הרי עוה
, "כל הבארות אשר היו בימי אברה� סתמו� פלישתי�"פ "ע עה"זי רבי בונ� מפשיסחאק "מהרהאיתא 

שחפר והתחדש , "וישב יצחק ויחפור", היינו דלמדו תורה וקיימו מצוות כל יו� כיו� האתמול, מלשו� סת�
  .י� בשמחת גמרה של תורהוא� כא� זוכי� ומתחדשי� ושמח, בתורה בכל יו� מחדש

ל מר� כי המסחר הראשו� אשר יזדמ� לידו "א, א ברכה לפרנסה"זיע' הק ט"מר� הבעשכי אחד ביקש ממסופר 
באמצע הלילה הגיעו חבורת סוחרי� ליצי� ופוחזי� שהתלו בו וא� התלוצצו , והיה בידו מאה רובל, יעשהו
החסיד שזכר , ב שלו תמורת מאה רובל"ר כל העוהמה� כי מוכ� הוא למכו' עד שאמר לו א, ל"ק רח"מהתוה

כשהגיע האיש לביתו שח לזוגתו , וא� חת� לו בשטר על העיסקה, ב"פקודת רבו הזדרז וקנה ממנו העוה
א� אשתו נזדעזעה מכ� וזעקה לו שלא , ב שלו שבשלה הרויח מאה רובל"בשחוק על עיסקת מכירת עוה

כ אמרה לו ל� "והוא אמר לה שהיה זה א� בשחוק א, כר עולמותמשי� לחיות עמו כי אינו יהודי עוד א� מ
והוא הל� אל החסיד וביקש הימנו השטר מכירה , תיטול ממנו את השטר שחתמת עליו ונקרעהו לגזרי�

ורק לאחר , א� החסיד בשלו לא נתרצה לו, באומרו לו שזה היה רק משחק ולא באמת כ� היתה כוונתו
ט לקיי� העיסקה "ר� הבעשל כי כ� צוה עליו מ"וא. החזיר לו השטר אז, שהבטיח לו סכו� גדול מאוד

  , כששמע כ� נסע למר� והתרע� בפניו על מה שעולל לו, הראשונה
ובתחילה שלא היה שוה , כי המצוות שוי� כמו שהאד� מתייחס אליה�, כ� הדי� והאמת, על זה ענהו מר�

ב שוה אצלו הרבה יותר מזה כמו כ� "יו שהעוהועכש, קנאו במאה רובל, אצלו העול� הבא אלא מאה רובל
  .כ"ע. מתרבה סכו� שויות המצוות

כל המקבל עליו עול תורה ', כ במשנה אבות אי"וג, "וית� ל�"פ "בפרשת תולדות עה, אמר ס"החתק "הגה
ז מצב של קשיי� ומעברי� שעליו לעבור כי "א יש לו בעוה"שכאו, מעבירי� ממנו עול מלכות ועול דר� אר�

היה בדורינו בגביר אדיר שלא היו לו שו�  מעשהס "והוסי� החת, לא יהא לו דאגות ישתטה לבסו� א�
הרי לכ� שכ� חיי� בבחינת , וכתב לבניו הסיבה לזה כי לא היו לו דאגות, דאגות וסופו שאיבד עצמו לדעת

על התורה א� א� מתאמ� ודואג , ורק באופ� של על כרח� בכורח ודאגות אתה חי, על כרח� אתה חי
, פ בוית� ל� ראה ריח בני כריח השדה"וכ, ומעבירי� ממנו עול מלכות ודר� אר�, ממילא סגי בזה, והמצוות

  .היא במקו� ריח השדה שהוא דאגות דעלמא ריח השדהכ, יעקב שהוא בתורה ריח בנוש
ל אשר "זצ יהושע העשיל הלטובסקי' ח ר"הגהוכ� שמעתי בש� , צ מטריסק"אוצרות אהר� מהרהבספר כתב 

בתחילה התעסק , זכר את המעשה שהיה באחד אשר הפסיק מלימודו ויצא לעשות לפרנסתו בעסק הדגי�
, כ� פע� אחת ושניי�, בחלומו בטענה מדוע עזב לימודו אביי' האמורא הק עד שהגיע אליו, רק במסחר

 ק מפראנקפורט"הרה� לוהוא הקי� בפחד והל, ובפע� השלישית צבטו אביי בחוזקה ואמר לו שזה אינו חלו�
וחסידי קארלי� הוסיפו כי אותו אחד היה מבני . כבר ראית שאי� זה חלו�, ק"מיד כשנכנס אמר לו הרה, ע"זי

  .העליה לכ� זכה  שיתגלה אליו אביי בחלו�
לבד  לח�מ, רומז לחסידות חמאהוה, רמז לגמרא לח�אמר בקדשו ד א"מ מלעלוב זיע"מר� מוהרמק "כזקני 

הש� יתבר� יעזרנו להתעלות בתורה ויראת שמי� . גריידא באי� לידי הקאה חמאהא� מ ,אפשר לשבוע
 .בגשמיות וברוחניות אמ�

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

        
ז העני� האי� אפשר דשלי� "י רוצה לדייק כא� ע"ואפשר דרש, מסכתא שגרסה' דשלי�'

וכמו שאמר . ל אחד צרי� לעשות כל מה שיכולשכ, שגרסהלכ� כתב , מסכתא בשלימות
מה ' דלכאו, "וידו אוחזת בעקב עשו"פ "עה א"מ מלעלוב זיע"ק מר� מוהרמ"ק זקה"כ

א צרי� לעשות מה שביכולתו "אלא שכאו, הועיל לו שאחז בעקבו וכי יוכל לעוצרו מלצאת
יו עצמו מכר כ הועיל ליעקב ביותר שעש"ובאמת אח, יעזרהו על ידו' בכוחותיו לפעול וה

אז בכיו , ת שרוצה להבי� הלימוד"שא� יהודי יבכה להשי' הקה "שלוכתב ה. לו בכורתו
שעושה ככל שביכולתו נחשב זה לו כאילו ' כלו, ה כאילו למד ממש"מרוצה אצל הקב

  .עשאו בשלימות
א "ח קנייבסקי שליט"הגר( ע שכשניענע את מיטת בנו"זי הסטייפלערמסופר על אגב 

וזהו , כשהיה תינוק בעריסה היה גורס שמות המסכתות כדי שיכנס באזני בנו )א"שיבדלט
' ג ד� שמות המסכתות וכדו"ה שכתב ראיתי אשר כתבו צדיקי� ע"ממש כדברי השל

  .לה� פנאי אמרו שמות המסכתות' ובזמ� שהי
שבכל הכלי הקודש ' הק ח"אוהכ ב"כוח התורה הנלמד בחבורה גדול מאוד כמשובאמת 

כי התורה אי� נלמדת אלא , ארו� עצי שיטי�' ועשו'כ בארו� כתיב "משא' שוויע'כתיב 
א� תורה אי� שיי� בלא חבורה ויש בכוחה פי כמה , אמנ� ג� בתפילה בעי ציבור, בחבורה

  .'בגמ' וכ� אי, וכמה
, ב אותיות התורה יוצר יחד ליב�"י כ"דע, ב"כ' יחד בגימ, לב�' יחד'היוצר ' כא "ובשפ

וזהו עיקר לימוד התורה ללמוד , כלומר דר� לימוד התורה נתהווה אחדות אמיתית
  .באחדות

דהאחדות האמיתית הוא למסור כולו ', עני� מה שאמר אביי עבידנא יומא טבא כווזהו 
ומוסר , ז נתהוה אחדות שלימה"מוד המסכת יחדיו שעיי לי"וע, רוחניותו לזולתו' ואפי

ולכ� יש שמחה גדולה , זהו שלימות לימוד המסכת, עצמו לזולת ועושה סעודת סיו�
  . בסיו� מסכת

מפשיסחא על מנהג החסידי� שעושי� סעודות  'היהודי הקעל אחד שהתלונ� לפני מסופר 
� "גזרו על פת� ויינ� של עכו ל"ענה לו כי חז, מדוע אינ� מתעסקי� בדברי תורה, יחד

רואי� כוח  ומזה, ג כבר רוצי� להשתד� עמו'י קצת פת והערינ"חזינ� דע, משו� חתנות
מ דתוכו אכל וקליפתו "ומתורה לבד אי� ראיה לאחדות דאפשר כר. הסעודות באחדות

  .א� סעודה וודאי עושה אחדות, זרק
מיד , ענית בשביל עצירת גשמי�א לרימנוב וראה שגזרו ת"ע הגיע פ"זי מראפשי"ק "הרה

מ מרימנוב אמר "ק ר"והרה( ונתנו לכול� לשתות ומיד ירדו גשמי� )ש"יי( ד''הורה לקנות מע
ע אמר כי בבית אברה� "זי מ מפרימישלא�"רק "הרה. )כ הוא יכל לפעול כ�"ז כי בצעירותו ג"ע

היו שומעי� ו, ה לא היה שפע של ספרי� ומדרשי� רק כל היו� קיבל אורחי�"אבינו ע
ת ובזה שמח "ר להשי"ומזה היה נח, בביתו כל היו� ברו� הבא איווא� ברו� הבא סטיפ�

כמו ששמענו , ובעצ� בכל מצוה העיקר הוא הסעודה אשר עושי� ושמחי� במצוה. ע"הבוכ
עודת 'סכת או ס'יו� מ'מ מרומז ס"דבש� הס )הובא בגליו� הקוד�( א"ק מר� רבינו שליט"מכ
וכי , ה גוער בשט�"הקב, כי כישראל שמחי� ועושי� סעודה של מצוה, שותע'י� ל'צוה א'מ

מ "ולכ� הס, ראית פע� איש יהודי מישראל שיעבור עבירה וישמח בזה ויקיי� סעודה
ע שלא ראה מלא� הנברא מעבירה "זי ק מברדיטשוב"הרהוכידוע מ. נלח� בעני� זה הרבה

. ת בשמחה ובהתלהבות כמו במצוהכי אי� בנמצא איש אשר יעשה עבירו, אשר הוא של�
מפאת אריכות ( .העיד על עצמו שהשיג כל השגותיו רק משמחה של מצוה ל"האריזא� 

  )ה"הדרשה המש� יבוא בגליו� הבא אי

                המשפיעהמשפיעהמשפיעהמשפיעהמשפיעהמשפיעהמשפיעהמשפיע        צצצצצצצצ""""""""מהגהמהגהמהגהמהגהמהגהמהגהמהגהמהגה
        מ�מ�מ�מ�מ�מ�מ�מ�רבי אלימל� בידררבי אלימל� בידררבי אלימל� בידררבי אלימל� בידררבי אלימל� בידררבי אלימל� בידררבי אלימל� בידררבי אלימל� בידר

  'א' המש� מעמ
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ל נולד בשנת "ריטש זצוודב אויערבך מא  אברהם נוביר
ל שכיהן כמגיד "כ לערך לאביו רבי דוד אוייערבך זצ"התק

רבי אברהם דב נמנה . ומוכיח בקהילת קודש בעיר חלמניק
רבי ק "הה –רנוביל 'רים לבית צ"על תלמידיהם של האדמו

סתופף ל ובנוסף ה"ל ובנו רבי מרדכי זצ"מנחם נחום זצ
רבי  ק"הה רבי אברהם דב גם בצילו של סנגורן של ישראל

  .ל"לוי יצחק מברדיטשוב זצ
*  

 מחבר בעל ל"זצ מזיטומיר אהרן ר"הר ק"הרה חלה' א פעם
 האויר כי י"שיסע לא הרופאים אותו ויעצו, תולדות אהרן

 מים שישתה ובקשו" עין בת"לה ונסע ,לו טוב שם והמים
 רוצה שבמחשבה שכיון, את הואז ישתה כ"ואח, זה ויפלוט

 י"א קדושת' אצלו בחי שייך הרי י"לא לנסוע עין הבת
 ממש זאת שהוא הפליא עין הבת, ז להתרפא"עי כבר ויכול

למעשה ( ,לנסוע רוצה עין שהבת ידעו לא עדיין כי ק"רוה

כבר  אהרן התולדות ואילו ץ"תק בסביבות י"לא הגיע רק עין הבת

  )אהרן ולדותלת הקדמה( .)ז"בתקע נפטר
*  

 מצפת ר"שד אצלו ביקר, י"לאר רבינו נסע טרם שנה חצי
 ההחלטה רבינו בקרב נגמלה כבר ההוא אחרי שבפרק, ו"ת

 אודות פרטים ר"שד מאת רצה להתוודע, י"לאר לנסוע
 אודות ר"השד עם נכנס בשיחה עירנית הוא, הנכספה הארץ

 הערכ גודל ורודים את בצבעים לפניו תיאר ר"השד, י"אר
 י"באר ,בה נמצאים אשר הקדושים י והמקומות"אר של

נמצא בה  אף, מקדשינו בית שיור" המערבי כותל"ה נמצא
 נשמע וקולה הדרך אם על העומדת" אמנו רחל קבר"

 כשהוא המשיך הלאה וכך, בניה על כשהיא מבכה ברמה
 האבות טמונים חברון האבות בעיר, התרגשות מרוב מרצה

 ובמרום בניהם על שים רחמיםהקדושים המבק והאמהות
, התנאים י בחיר"הרשב קבר לתפארה מתנוסס הגליל
, קדוש שני למקום אחד קדוש ממקום וחרז זה הלך באופן

בו רבינו  הפציר כשסיים, בצמאון דבריו את בולע כשרבינו
 ר"השד התלהב, ישראל ארץ שבח אודות עוד לו שיתאר

? זאגען יךאי איך זאל וואס רבי: "ואמר ברוב התרגשות
 זיינען שטיינער די אפילו פשוט אז פראסט"! רבי

 האבנים שאפילו, גמורה בפשיטות ,לכם אומר מה רבי( ,"דימענטין

 התיאור את לשמוע נפעם רבינו .)טובות אבנים הם פשוטים
 עין המחזה המרהיב דבר על ונשתומם ונבהל הזה

החל אז  הוא, בקדושתה ורואים הארץ באי לכל שמתגלה
 הכנותיו את ועשה היום לקראת הימים את רלספו

 מארץ את דירתו לעקור עז וביתר ביתר שאת האחרונות
 הארצות כל חמדת ,הצבי משכנו בארץ את ולקבוע העמים

 אויר נשמות חיי"בה למאומה ו נחשב אין זהב אשר
  ..".ארצך

 בידו ועלתה נפשו משאת להוציא הצליח ץ"תק בשנת ויהי
 בזרועות נתקבל שם הוא, שהקוד בארץ לקבוע משכנו

 רבינו, צפת בעיר ברמה לנהוג נשיאותו והחל, פתוחות
 כי" הנחלה ואל בא אל המנוחה"ש אחרי נחלתו עליו שפרה
 אף, י"של אר קדושתה זיו ואת העליון נועם את הרגיש

מקומות "ב כשביקר לו שנתגלה מחזיון המרהיב נפעם
ת והמדרגו המעלות כל את בהם בהרגישו" הקדושים

  .ל"הנ ר"השד לפניו הנשגבות שתיאר
 טיפה מרה ברם, גבול ללא' הנפשי הי וסיפוקו אושרו
 באשר הועבה ושמחתו הגדול אושרו בכוס נסוכה היתה

, "טובות האבנים"של " ההתגלות" את לראות זכה לא עוד
 האבנים "סוד" לו יתגלה בו הגדול ליום ציפה לבו מעומק

  ..י"שבא הפשוטים
 פגש צפת בעיר רבינו לשבת רבים ימים ועבר כאשר ויהי

 לישאר לגור שרוצה הרי וטהורה תמימה אמונה כזה עם אנשים בצפת
ן הבת אחיו של נכד א"שליט קאפ יצחק' ר ח"הרה מפי( :בצפת  מקובל זה שסיפור עי

' ב בין ולשלב, והדר פאר ברוב עין בת ק"להדפיס הספה זכה גם ל"הנ – במשפחתם
  .)הקדומות ההוצאות

*  
המרד היה . ד התרחש בגליל מרד הפלחים הערביים"תקצ'הבשנת 

אך כמו , בעיקרו מכוון נגד השלטונות המוסלמיים שרדו בפלחים העניים
והיהודים סבלו , קרה גם הפעם, שקרה תמיד בעת מלחמות ומהומות

  . קשות מהפורעים הערביים
ונבזזה ויהודים רבים נרצחו תחת ידם של הפלחים צפת נשדדה העיר 

אברהם דב לא יכול היה לעמוד דומם לנגד אחיו  נורבי. האכזריים
מכות וביזיונות היו . הסובלים ויצא להגן בגופו על היהודים ועל רכושם

אך הוא לא חס על בריאותו וכבודו והמשיך , נונת חלקו של רבימ
  ..תלהציל ככל שהתאפשר עד לשוך המהומו

הביט הקדוש . ז הכה המוות בעיר צפת"תקצ'בטבת שנת ה   ד"כביום 
מאותה רעידת אדמה . ורעדה אדמת הגליל מאימתו, ברוך הוא לארץ

  . נוראית נחרבה העיר צפת ברובה ויהודים רבים נהרגו בה
בבית מדרשו שקוע בתפילת נו עמד רבי, שהחלה רעידת האדמהבשעה 
אברהם דב את  נוכינס סביבו רבי, כאשר החלה האדמה לרעוד. המנחה

רעידת . כל באי בית הכנסת וציווה עליהם לשכב על הארץ ולאחוז בו
האדמה נמשכה והתחזקה ומתפללי בית הכנסת היו בטוחים שהנה 

כל , אך הפלא ופלא, הבניין קורס עליהם והם מתים במיתה משונה
שטח קירות בית הכנסת נפלו ואינם ורק ה, הבניין אשר סביבם קרס

הקטן בו שכבו נותר על תילו ואף התקרה המקרה את אותו חלק נותרה 
לזכר מאורע ניסי . על מקומה תלויה באוויר ללא קיר ומשענה בדרך נס

 'מה נורא המקום'זה נקבע בבית הכנסת שלט הקיים עד היום ובו כתוב 
ל שחזה את "ר מאווריטש זצ"אברהם דב האדמו נובית המדרש של רבי

ז ובזכותו הגדולה ניצל חצי "א בתקצ"על צפת תובב הרעש הגדול
  .ר ותלמידיו שרדו בחיים"ד מחורבן והאדמו"ביהמ
נטלו יהודים , משהחלו מתבררים מימדי הנזק, האדמה  רעידתאחר 

חבורה גדולה של יהודים עקרה . רבים את מקל הנדודים ועקרו מצפת
ניצולים יחד עם רבי ישראל משקלוב ועברה לירושלים שם הצטרפו ה

 . לקהילת הפרושים שכבר פרחה בעיר הקודש
שדברו באותה העת נגד חידוש הישוב היהודי בצפת שנחשבה  היו

יצא חוצץ כנגד נטישת העיר ופעל רבות על  נואך רבי, כמקום סכנה
הן בסיוע גשמי בצורת גיוס , מנת לשקם את הקהילה היהודית במקום

הגיע בצורת נטפי נחמה בהם והן בסיוע רוחני ש, כספים לשיקום ובניה
  .את ניצולי רעידת האדמה הדווים והסחופיםנו עטף רבי

בשנית את העיר   לאחר רעידת האדמה תקפו הפלחים הדרוזיםכשנה 
 נוגם בפעם הזו נרתם רבי. צפת ושוב היו היהודים קורבנם העיקרי

אברהם דב למלאכה והשתדל להציל ולמנוע נזקים לקהילה היהודית 
 . ממילא בעירהמדולדלת 

, זמן מה אף אסרו הפורעים את רבי אברהם דב יחד עם יהודים נוספים
הפעיל מבור כלאו שתדלנות שהוציאה אותו מכלאו יחד עם  נויאך רב

  .שאר היהודים הכלואים
*  

 בבקשה אל רבינו פונה היה ל"ר וחולי צער איזה לו שאירע מי כל
 לתלמידו ולחש היה לפעמים ,חולי של ובמקרה, כמנהג חסידים

הרפואה  חכמת י"עפ לו שיתן ל"שצ העליר שמואל ר"ה ג"המובהק הרה
  . מרפא סמי

, ברפואות לעסוק שוב שלא בדעתו פעם החליט העליר ש"הגר תלמידו
 בלשון הנכרים הנכתבים של הרפואות בספרי נאלץ לעיין שהוא אחרי

 יועל גזר זאת רבינו כשמעו, התפלה בשעת דעתו מבלבלים והם, ז"לע
שהנכרים , לישראל וגם ישועה רפואה שהוא אחרי, זה את יזניח שלא

 ש"הגר, להם ומטיבים תודה לישראל אסירי הם, בחנם ממנו המתרפאים
 רבינו ברכו אז, התפלה בשעת שספריהם מבלבלים אותו לפניו התנצל
 יטרידו לא זרות שוב שמחשבות והבטיח לו ראשו על ידיו את והניח
 )אדם תולדות( .צדיק נתקיימה וברכת, והלאה מהיום אותו

 ליד בית צפת ברחובות ל"הנ ר"את השד פעם
 אתו להחליף לקראתו והחל שמח רבינו, מדרשו
העיז  השיחים בתוך, ל"הנ השיחה אודות רשמים

 גוט אייך איך האב" נו" לרביו ושאל ר"השד פניו
לו  ענה זה על ")?טובה עצתי האם היתה( ?גיראטען

 כותל יש: מה שאמת כל ונכון מתא הן:  רבינו
מה  )התנצל( אולם: קדושים מקומות ויש: מערבי

 לדאבוני" טובות אבנים" הם האבנים שגם שאמרת
אבנים  אותם רואה אני כי זכיתי לראות לא עוד

 לו ענה ר"השד ,ל"שבחו האבנים כשאר פשוטים
 את גם לראות יכולים כשזוכים! נו: "בתקיפות

 וחלשה מאוד הזדעזע זאת את כשמוע רבינו ".זאת
 מבלי ממושכת בביתו לתקופה הסתגר מיד, דעתו

 המקורבים שלא, אצלו להיכנס איש לשום להניח
 לא אולם, המפנה על מאוד תמהו דבר פשר ידעו

 יצא רב זמן כעבר, הסיבה על לשאול אותו העיזו
 למקורביו צוהלות וציוה בפנים ביתו מפתח לפתע
על  המסובים התלחשו הסעודה בעת, סעודה לערוך
 לשמחה להבין יכלו ולא הפתאומי המפנה סיבת

 עוברת רבינו ששמחת אחרי שהבחינו? זו עושה מה
 להתאפק והפצירו עוד יכלו לא גדותיה כל על

 של הנאמנים ממקורביו המפורסם בהרב החסיד
 בנימין רבי החסיד ג"הרה של אביו( פישעלי 'ר ,רבינו

 משה רבינו ק מרן"הרה דנכ ל מירושלים"זצ בערינשטיין

 ,הזאת עיקבות החידה על שיתחקה )א"זיע מלעלוב
 למראה השתומם הוא שגם בערינשטיין פ"הר

 בתור וניסה, חבריו להפצרת ברצון החזיון נענה
 לו שיבהיר להפציר בו רבינו" בית נאמן"

 י'פישעל רבי להפצרת נענה רבינו .התעלומה
 ר"שדה לו עם' שהי והשיח השיג על לו וסיפר

 ר"משד ששמעתי אחרי" לו והטעים י"ובא ל"בחו
 למיום מעולם שלא שמעתים כאלו דברים נועזים

 נאמרו לחנם לא, הבנתי ,הרבנות כס על שבתי
שנשלח  מן השמים שליח הוא בטח, הדברים
 הסתגרתי לכן נפשי את יותר שאזכך לי להוכיח

 הימים כל בהקדישי את, תקופה ממושכת בבדידות
 עיני מאור עד שנזדכך, להיותפ שובהלת והלילות
דיבר  שעל אודותה הנפלאה המדרגה את והשגתי

 אבנים הם האבנים הדבר ונכון אמת ל"הנ ר"השד
 עשיתי הזאת הנפלאה ההשגה ולכן לסיבת! טובות
 חלקי על ה הודאה"ב לבורא ונתתי מצוה סעודת

 לו ונתגלה "בחייו עולמו רבינו ראה" כן כי הנה
":  הנביא ישעיה בנבואת שיחיהמ בחייו היעוד

 ":אקדח לאבני שמשותיך ושערייך כדכד והיה"

  )אדם תולדות(
*  

 הימים אחר שמיד רבינו בדעת נגמרה אחת שנה
קרה  והנה, לירושלים מצפת יעתיק מושבו נוראים

 ומעשה, לישאר בצפת החליט זה שבשביל דבר
אחרי  תורה שמחת שבמוצאי :היה כך שהיה

 רבינו עלה היום כל של העבודה הקדושה
 מהשכנות 'שא היאך הוא שומע והנה, למעונתו

 שהיה לבנה אומרת, ומבוגרת אשה תמימה, שם
 הדפנות ולהכניס הסוכה ולפרק בחור להזדרז

, גשם רדיי עוד מעט כי גג תחת קורת והסכך
וטהורים  זכים הם שהשמים אמו את שאל הבחור
 לפני הלא האמא ענתה, שתרד גשם חושבת ולמה

 מעט עוד ובוודאי הגשם התפללנו על שעות מהכ
 יש כאן אם אמר עין הבת זאת כששמע, ירדו

  'בת עי�'ה' ע ב"דוב מאווריטש זיי אברה� רבק "רהה
  ]'חלק ב) [א"תר(ב כסלו "ייומא דהילולא 
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  )ב"תשי( פ"ר זבולו� חרל"רבי יעקב משה ב –
  )מ"תשד( ייב הלוי אשלגר יהודה ל"שלמה בנימי� ב רבי
  )ט"תכ( מהדורא בתרא' ר יצחק ב"רבי משה ב –

  )ה"תרכ( רנוביל'ר מרדכי מצ"רבי אהר� ב
  )ו"תרנ( ר יוס� יצחק"רבי נחו� דוב מאובריטש ב

  )ב"תש( הלוי הורבי� מבוסטו� שמעלקא ר שמואל"פינחס דוד ב רבי
  )ב"תש( אר אליעזר צבי מקאמארנ"רבי אברה� מרדכי סאפרי� מבוריסלב ב

  )ג"תש( ר שמואל"רבי דוד בורנשטיי� מסוכוטשוב ב
  )ח"תשמ( סטרטי�-ר יחיאל מיכל ברנדווי� מטורקא"רבי נחו� דוד משה ב

  )ח"תקפ( ויטשאר שניאור זלמ� מליוב"ב האמצעי ערב רבי דוב –
  )ג"תקפ( תפילי�' קונט\מקל נוע� -ד פאקש"ר דוד גריסהאבר אב"יצחק ב רבי
  )ח"תרס( ר מרדכי מסטביחוב"נעשכיז ביעקב אריה מ רבי
 י אור ישראל"ר -ר אליהו יהושע געלדציילער"רבי אליעזר ב. ר מרדכי"נחו� מטאלנא ב רבי

  )ה"תשס(
  )ח"תקצ( ר פנחס מקורי�"רבי משה שפירא מסלאוויטא ב 

  )א"תרפ( שפתי צדיק' ר בנימי� אליעזר יוסטמ� ב"ב מפיל� רבי פינחס מנח� אלעזר –
  )ח"תרי( ד בוטשאטש"ר אברה� דוד אב"ס� ואהרמ� מטבריה במשה יו רבי

  )ג"תש( ר שלו� יוס�"למברג ב-רבי מנח� נחו� מהוסיאטי�
  )ד"תרצ( י סלבודקה וחברו�"ורלבוש מרדכי ' ר צבי חיי� עפשטיי� ב"משה מרדכי ב רבי
  )ד"תשי( אב� האזל' ר ברו� פר� מלצר ב"איסר זלמ� ב רבי
   –מדראהביטש  ר יקותיאל זלמ�"ב אהלוי לנד רבי יעקב יצחק –
  )ג"תקכ( בורגשפרד דיקלא ו"ואב אמרי רברבי ' ב

  )ה"תרפ( ר ישראל"רימנוב ב -יצחק מסדיגורה רבי
  )ו"תקמ( ר צבי חרי� מפוזנא"שמחה מדעסוי ב רבי
  )ב"תרכ( עמודי אור' ר אהר� הלר ב"יחיאל ב רבי
  )ד"לש' ה( מלובלי� ל"המהרש ר יחיאל לוריא"רבי שלמה ב –

  )א"תר( ר דוד"רבי אברה� דוב מאווריטש בעל הבת עי� ב
  )ס"ר' ד( האמורא רבינא בריה דרב הונא –

  )א"תרפ( דברי ישראל' י� ב'ר שמואל אליהו טאוב ממודז"רבי ישראל ב
  )ח"תרי( ר אברה�"רבי שלמה זלמ� יוס� מוויעליפאלי ב

  )ו"תרל( י�'ר ישראל מרוז"רבי דב בער מלעוו ב
  )א"תרנ( ר צבי מסדיקלוב"אריה מפרמישלא� ב רבי ישראל
  )ד"תרצ( ר דוד משה"ב פרידמא� מטשורטקוב רבי ישראל

  ני�'ר ברו� מויז"מהורודנקא ב האגר רבי יחיאל מיכל
  )ב"תש( ד"ובנו רבי ברו� הי 

  
  

  כסלו' ז ק"שב יו�
  

  וכסל 'ח' איו� 
  
  
  
  
  
  

 כסלו' ט' ביו� 

  כסלו' י' גיו� 

  

  

  

  

  

  א כסלו"י' דיו� 

  

  

  

  
  

  ב כסלו"י' היו� 

  

 ג כסלו"י' יו� ו

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
 



 

 

 

 ד

 ד

 

  

  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  .ד –לילדינו ' עי� טובה'ד מדת "כיצד ננחיל בס
  

, א שנשלח למערכת"שליט אליעזר דוד פרידמ�צ רבי "הגהמדברי 
  , מלבור� -י כולל בית יוס�"לאחרונה זה הודפס ע

  הרבי� ראינו לנכו� להדפיסו ג� כא�ולתועלת 
  

  בעני� עי� טובה -� "יהחידושי הרעדות 
בעניני ' עי� טובה'ע אמר פע� על עצמו של"זי �"הריהחידושי 

ז לא הוצר� לטרוח "ע, גשמיות שלא לקנאות במה שיש לאחרי�
אול� על זה היה לו לטרוח בעמל רב כדי להשיג , למדריגה זו

א� כאשר ראה אחד המתפלל ולומד יותר , "עי� טובה"מידת ה
 � ל "וא1 שאמרו חז( ,טובה א� על רוחניותטוב ממנו שיהא לו עי

היינו שדבר זה יעורר ג� אותו שישתוקק ג� ' קנאת סופרי� תרבה חכמה'ד
א� ודאי שישמח בזה שחבירו זכה לדרגה זו ולא , הוא לבוא למדריגה זו

  .)ו דבר זה יכאב לו"שח
היינו שיתבונ� האיש מה יזיק לו שיש  ליקוטי יהודההומסביר 

. מת אמרו שקלה הלימוד עד שמגיע למעשהובא', לחבירו וכו
ע שמהלימוד עד הקיו� "זי רבי ישראל סלנטרק "ואכ� אמר הגה

אמנ� ג� זאת רואי� , למעשה הוא כמרחק שמי� מהאר�
שכשיש גש� יורד הוא מהשמי� עד לאר� ונתקשרי� שניה� יחד 

כ צרי� לחזור הרבה על לימוד עני� הזה "כמו, האר� ע� השמי�
  .כה למידה נפלאה זועד שלבסו� יז

*  
שנראה  סיפוריש להביא בכא� ' עי� טובה'להבי� מהו מדריגת כדי 

ושאפשר להשיג במדה זו גבוה , מזה עד היכ� הדברי� מגיעי�
אברה� ' היה לו ב� ר �"חידושי הריוכ� הוי העובדא שה, מעל גבוה

והיו שאמרו עליו שיפה כוחו , מרדכי שהיה אבי השפת אמת
 יחזקאל מקאזמיר' רק "אביו כפי שהתבטא הרה ונתעלה על דרגת

שהיה אלו שהתקנאו ברבי אברה� מרדכי שזכה לאב כזה "ע "זי
"... � שיש לו ב� כזה"ואני מתקנא בחידושי הרי, �"כהחידושי הרי

ועליו מסופר שכאשר הגיעה בתו סמו� 
והיה , לפרקה חיפש לה שידו� ראוי ומתאי�

ל� הו אבני נזר מסוכטשובאז שמעו של ה
וחזק ורבי אברה� מרדכי השתוקק לזכות בו 

ומאחר שהיה חסיד קאצק נכנס , כחת� לבתו
מקאצק לשאול פיו על דבר ' לרבו הק

ענה לו הרבי מקוצק בער� . השידו� הזה
, דע ל� שג� לי הציעו שידו� זה לבתי: ל"כזה

כ "כי ידוע אח( ,ואני אומר ל� בלא שו� נגיעות
א� , ר כחת� לבתושלקח הרבי מקוצק את האבני נז

, )העיד על עצמו שאומר דברי� הללו בלי נגיעות
שלקחת עילוי זה כחת� מוטל עלי� אחריות 

כי זה הבחור צרי� לגדול , גדולה מאוד
וא� הלוקחו יהא , ל מפראג"ולצמוח כהמהר

האחריות כולה , גור� שימנע זאת ממנו
ואמנ� ( .כ� ענהו הרבי מקוצק, מוטלת עליו

גיח הרבי מקוצק מאוד וש� עי� ידוע שהקפיד והש
על חתנו עד כדי שא1 כשהשר1 מקוצק היה מסתגר 

ע� חתנו זה היה מדבר , ולא מדבר ע� שו� אד�
ויהי . )וא1 מתעניי� בכל הליכותיו בכל פרט ופרט

החליט כי לא יקח , כאשר יצא מבית רבו
, לבתו את האבני נזר בעד כל הו� שבעול�

  . ות עליואחרי ששמע מרבו מה גודל האחרי
, אבי החת� בעל אגודת אזוב רב בביאלהוהנה 

ובעת , ל"והיה חבר טוב של רבי אברה� מרדכי הנ, היה ג� חסיד קוצק
עלתה שמחת רבי אברה� , נישואי ב� האבני נזר ע� בת הרבי מקוצק

מרדכי על גדותיה עד שמש� כל שבעת ימי המשתה היה שש ושמח 
  .כ"ע". אוי� די מארק" וכמעט רוב הזמ� היה רוקד בשמחה רבה

*  
כ רבי אברה� מרדכי "זה הוא מבהיל ונפלא אשר שא� והשתוקק כודבר 
, היה לו' יצר טוב'ודבר זה יוכל ביותר להבי� זה שיש לו השגה איזה , אליו

היה שמח בשמחה , כ"ועל א� כל זאת שרצה בו כ, לזכות בחת� כזה
עד שלא , 'גדולה כאשר ראה את חבירו שזכה להשתד� ע� רבו הק

דבר שלא היה עושה בא� לא אחז , ימי� בשוקי העיר' הפסיק מלרקוד ז
כי הרי א� , בשלימות" עי� טובה"כ שהיה אכ� במדריגה זו של "וע, מזה

, שלא רצה הוא בעצמו לקחתו שאי� לו בת, כאשר אח טוב לוקח לו חת�
כ עד שירקוד במש� שבעה ימי� מרוב שמחה אפילו על "ז לשמוח כ"עכ
ועל אחת כמה וכמה באופ� , במידה גדושה' עי� טובה'צרי� להיות לו זה 
  .ל"הנ

לחיות ולחנ� , אנו נשתדל ונתאמ� ליל� בעקבות רועינו גדולי הדורא1 
ר "ויה.  במידה גדושה' עי� טובה'ולהנחיל לבנינו ובנותינו , עצמינו

  .אמ�, "טוב עי� הוא יבור�"שיתקיי� בנו 
  

  המאמרי� לסיכו� 
לעי� טובה יש סגולה מיוחדת לזכור כל  .ב. ובה היא מקור הברכהעי� ט. א

עי� טובה סגולתה שלא  .ג .הנלמד בבחינת בור סיד שאינו מאבד טיפה
� רעה  .ה. סגולתה להרבות שמחות בביתו ובכל אשר לו .ד. שולט בו עי

עצה לזכות לזה  .ו. עי� טובה סגולתה להינצל ממחלות קשות ואכזריות
בעל עי� טובה שמח ג�  .ז. פיה ותרגילי� בלפרג�לעשות פיזיוטר

להקרי� בבית  .ח. כשחבירו זוכה לעשות מצוות שהוא רצה לעשות
  . כ"ע. שמחה בשמחת חבריו

  . שבזכותו נכתבו מאמרי� אלו, א"שליט יוס1 שוק' ג ר"כ להרה"ייש
  גוט שבת

 ....057057057057----796796796796----2493249324932493    פקס המערכת שמספרו בוהארות ושאלות הערות הערות הערות הערות 

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

  ויוע' חינוכיויוע' חינוכימחנ� מחנ� 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
, ש"היקר והנעלה מחשובי אנ וידידינל

מסור , אשר ענוות ח� נסוכה על פניו
למר� רבינו ודבוק בכל נימי נפשו 

� ילדי ישראל על וניחסור במ, א"שליט
  דר� התורה

 - א"שליט שלמה זלמ� לידרשלמה זלמ� לידרשלמה זלמ� לידרשלמה זלמ� לידר' ח ר"הרה
 משהמשהמשהמשהנישואי הב� היקר לרגל שמחת 
  צ"בשעטומג "עב

ומכל  ה�ר שיזכה לרוב נחת ושמחה מ"יה
ויזכו , ס"וכט, מתו� אושר ועושר, ח"יוצ

  .ס"וכט לבנות בני� עדי עד מתו� שמחה
 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
עוסק ויגע בתורת , כליל המעלות והמידות, רא רבאהננו לשגר בזה לקד� הוד מעלת האי גב

חרי( ובקי במכמני התורה ומאיר , וענוות ח� נסוכה על פניו, אהוב על מכיריו, יומ� ולילה' ה
�  א"דבוק ומקושר בכל נימי נפשו למר� רבינו שליט, פניו לכל אד

  ב"ארה -בארא פארק –א "שליט לוי יצחק זיידענפעלדלוי יצחק זיידענפעלדלוי יצחק זיידענפעלדלוי יצחק זיידענפעלדג רבי "הרה
  ב"האברכי� דחסידי לעלוב בארהמראשי חבורת 

  ג"עב' לרגל שמחת נישואי הבת תחי
  ו מבחירי ישיבת אלכסנדר"הי אלעזר ווערצבערגעראלעזר ווערצבערגעראלעזר ווערצבערגעראלעזר ווערצבערגער החת� החשוב והמיוחד

וא� טוב וחסד , מתו� רוב שמחה ואורה, ברכותינו אליו שכל משאלות לבו לטובה יתמלאו
ויזכה לרוות נחת מה� ומכל  ,על כל גדותיו' וביתו יהא מלא ברכת ה, ירדפוהו כל ימי חייו

  .ויזכו לבנות בית נאמ� לתפארת אבות, ח"יוצ
=== 

 .לרגל השמחה לוי יצחק זיידענפעלדלוי יצחק זיידענפעלדלוי יצחק זיידענפעלדלוי יצחק זיידענפעלדי רבי "חלק גליו� זה נתר� לרגל השמחה ע

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה מרת
  ל"זיוה זעלדא בת רבי דוב ז

  פולק
  ז"כסלו תשס' נפטרה ב
  .ה . ב . צ . נ. ת

===  
י בנה ידידינו היקר והנעלה "הונצח ע

 לבו פתוח כאול� לכל דבר שבקדושה
 ו"הי ליעזר פולקליעזר פולקליעזר פולקליעזר פולקאאאא 'ח ר"הרה

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
גריס , האי גברא רבא ויקירא

באורייתא תדירא ולא מחזיק 
, ח"רוצו, טיבותיה לנפשיה

  וקובע עיתי� לתורה
 פולקפולקפולקפולק הלל יחיאלהלל יחיאלהלל יחיאלהלל יחיאל' ח ר"הרה

  ל"ז אליעזראליעזראליעזראליעזר' ח ר"ל ב� הרה"ז
 ב"הובא למנוחות אור לי

   .ב"רחשוו� תשעמ
  .ה. ב. צ. נ. ת

הונצח לרגל מלאות 
י בנו מחשובי "השלושי� ע

 אליהו פולקאליהו פולקאליהו פולקאליהו פולק' ח ר"ש הרה"אנ
  אלעד -ו"הי

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
היקר האבר�  וידידינל

והנעלה מסור ודבוק בכל 
נימי נפשו למר� רבינו 

עסיק באורייתא  ,א"שליט
  ,תדירא

 מנדל מושקובי'מנדל מושקובי'מנדל מושקובי'מנדל מושקובי'' ר ג"הרה
 -בארא פארק - א"שליט

  ב"ארה
מ "רמ'ראש כולל בוקר 

�בבית מדרשינו ' ירושלי
  ב"בארה" עטרת משה"

 נישואי הב�לרגל שמחת 
�  .צ"טומבשעג "עב דודדודדודדוד    חיי�חיי�חיי�חיי
ר שיזכה לרוב נחת "יה

, ח"ומכל יוצ ה�ושמחה מ
  .ס"וכט, מתו� אושר ועושר

 

�  שהשמחה במעונ
ש "הננו לבר� לידידינו ואנ
�  .היקרי� לרגל שמחת

*  
  א"שליט פסח ליבובי'פסח ליבובי'פסח ליבובי'פסח ליבובי'' ג ר"הרה

  לרגל הולדת הנינה
*  

  ו"הי יוס( רייכברגיוס( רייכברגיוס( רייכברגיוס( רייכברגהרב 
  ב"ארה -בארא פארק

  לרגל הולדת הנכד
*  

 -ו"הי מרדכי גשטטנרמרדכי גשטטנרמרדכי גשטטנרמרדכי גשטטנרר "הר
  בלגיה

  צ"לרגל הולדת הב� בשעטומ
*  

  ו"יה    שמעו� שמעונישמעו� שמעונישמעו� שמעונישמעו� שמעוניר "הר
  לרגל הולדת הנכד

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
, ש"היקר והנעלה מחשובי אנהאבר�  וידידינל

ביתו ולבו  ,אשר ענוות ח� נסוכה על פניו
�מסור ודבוק בכל נימי נפשו  ,פתוח כאול

  ,עסיק באורייתא תדירא ,א"למר� רבינו שליט
 -א"שליט שמחה בומלשפינערשמחה בומלשפינערשמחה בומלשפינערשמחה בומלשפינער' ח ר"הרה

  ב"ארה - בארא פארק
הכנס הב� היקר יניק וחכי� כמר לרגל שמחת 

�  .צ"בשעטומצ "לעול תומ משה יוס( חיי�משה יוס( חיי�משה יוס( חיי�משה יוס( חיי
ומכל  מנור שיזכה לרוב נחת ושמחה מ"יה

  .ס"וכט, מתו� אושר ועושר, ח"יוצ
 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב
כלי , לידידינו היקר
ישמח , מחזיק ברכה

, משה במתנת חלקו
נחמד ונעי� ובקי 
  במכמני התורה

משה משה משה משה ' ח ר"הרה
  א"שליט פסרמ�פסרמ�פסרמ�פסרמ�

לרגל שמחת נישואי 
ג "הבת עב
  צ"בשעטומ

יהי רצו� שיזכה לרוב 
שמחות נחת ושובע 
  ס"וכט

 

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
אוצר , להאי חסידא ופרישא, נשגר בזאת טנא מלא ברכות, בשמחה ובחדוה

, משנתו ז� ונקי, ט"ש חוב"יו, פרי ע' חיי�, אוצר כלי חמדה', מלא יראת ה
  , מ"פאהגאו� הצדיק , משפיע ומורה דר�, האי גברא רבא פה מפיק מרגליות

    – אאאא""""מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליטמורינו רבי נחמ� בידרמ� שליטמורינו רבי נחמ� בידרמ� שליטמורינו רבי נחמ� בידרמ� שליט    הההה""""הההה
  . ירושלי�' רב דקהילתינו בקרתא דשופרי

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"א ואחי כ"ט זיע"ב� מר� רבינו הקוה
  הכנס בנו חביבו יניק וחכי� עדיו לגדולות שמחת רגל ל

  צ"ו לעול תומ"ני שרגא שמואלשרגא שמואלשרגא שמואלשרגא שמואלכמר 
ב תענוג ונחת דקדושה מה� רו, ח"רוות נחת ממנו ומכל יוצר שיזכה ל"יה

  .ר"קודש אכי שפע לכל ישראל ומשמחה זו יושפע, ח"ומכל יוצ
 

  פרנס חלק נכבד מגליו� זה
איש חמודות ורב תבונות אשר הוזיל זהב מכיסו למע� , ידידינו הנכבד והנעלה

ראשו� לכל דבר , ועומד לימינינו בכל עת ועונה בלב ובנפש חפיצה, ח"הפצת דא
תורה , ור� בפי כל במעשי חסדו וטוב לבו הנהדרה� הוא ומב"ברו, שבקדושה

  ה"ה, ש וחסידות אצלו משולבה"יר
        ''''ס� ח�ס� ח�ס� ח�ס� ח�''''בעל תיוו�  -ו"הי הרב ברו� ערבלי�הרב ברו� ערבלי�הרב ברו� ערבלי�הרב ברו� ערבלי�הנגיד הנכבד היקר שבערכי� 

  'לרגל שמחת נישואי בתו הכלה המהוללה תחי
  ש "ג הבחור החת� המופלג בתוי"עב

  מ"טובשע' חיי משה'ו מפארי ישיבת "הי קובי�קובי�קובי�קובי�יודיודיודיודמשה משה משה משה כמר 
  �ענבי הגפ� בענבי הגפ� דבר נאה ומתקבל�

ק יזכה לרוב נחת "ויהא רעווא שבזכות זיכוי הרבי� בהפצת מעיינות רבוה
ק אשר לאור� אנו "וזכות מרנ� רבוה, ח מתו� נחת והרחבה"דקדושה מכל יוצ

לשפע ברכה , תעמוד בעדו לזכות לרוב שלו� וששו� ושמחה עד בלי די, הולכי�
  ר"לותיו ועניניו אכיוהצלחה בכל מפע

  ברוב הערכה והוקרה
³×þ¼ôí 

 


