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ששלח בני אד� אלא שא� ה� היו אז לפניו ומש� שלח� ומני� 
מ שהיו לפניו ומה "כ מה נפק"ל שא"וי, שה� היו מלאכי� ממש

ה בסת� שולח אד� שלוחי� מאלו "מה ג� שבלא ,צרי� לכתוב זה
לכ� מזה רואי� שכא� , כ תיבת לפניו מיותרת"שסמוכי� אליו וא

� משמע לפניו היינו מלאכי� ממש ק ללמד מזה ולכ"באה תוה
  .שהיו אז לפניו

ל וישלח יעקב "ל שהדיוק הוא מכיו� שהיה אפ"יא "ובאופ
כ להשמיע שהוא "כ למה כתיב מלאכי� אלא ע"א, שליחי�

ולא מלאכי� ' כו" ויפגעו בו"מלאכי� ממש שאיירי בהו לעיל 
ב למה באמת שלח מלאכי� ממש ולא "מ צ"ומ, א"שנשלחו מבנ

והרי רק רצה להתוודע מהנעשה אצל עשיו ולזה יכל  ,בני אד�
, עשיולל שלכ� שלח מלאכי� כדי להפחיד "וי, א"לשלוח א� בנ

י "כ ע"וזה לא היה משיג כ, ז ימשו� ידיו מלהילח� עמו"שמא עיד
ז לדורו� "ז התקי� עצמו אחר"ועכ, א לכ� שלח מלאכי� ממש"בנ

מלאכי� שיש לו לפחוד מה' לפי שראה שאפי, תפילה ומלחמה
לכ� חשש יעקב , מאות איש עמו' ז הול� לקראתו עשיו וד"עכ
נ להרע לישראל "ל מסי"ה כי עשיו הוא זקינו של עמלק שהי"אע

ז "שידע שזה יהיה סופו להכרת עדי אובד במחיית עמלק עכ' ואפי
יוסיפו האומות רותחת ונכווה בעצמו ובלבד שלא ' קפ  לאמבטי

כ בעשיו הג� שיש לו "כ שמא כמו"א .לחשוש עוד מישראל
ומזה עדיי� , ז ימסור נפשו כדי להרע לו"לפחד ממלאכי יעקב עכ
  .'ע לדורו� וכו"חשש יעקב ועדיי� הכי� א

ה והרי "ק למה חשש ממנו יעקב אע"כבר הקשו בספהוהנה 
והנה אנכי עמ� ושמרתי� בכל אשר תל� "ת הבטיחו כבר "השי
ויש מפרשי� , ה חששהבטיחו הרי ג� יקיי� ולמה ז' וא� ה, "'וכו

כ על צאצאיו "דיעקב סבר שזו ההבטחה היא רק עליו משא' שתי
' פ� יבוא והכני א� על בני�'ומשפחתו ונשיו עליה� חשש באמרו 

כ יש "י א"נותר באשעשו ויש שתירצו דהחשש היה משו� , ו"ח
ל וחסר היה זכותה "כ יעקב שהה בחו"בידו זכותה להצליחו משא

ועוד שעשיו קיי� בשני� , תגבר עליוולכ� פחד שמא בזכות זאת י
, אלו מצות כיבוד אב וא� ומיעקב זה נמנע בהיותו רחוק אצל לב�

ה לא יעמדו לו זכויותיו בעמדו "כ שמא כל אלו הסיבות משו"וא
י שכיבד עשיו את יצחק המשי� לעצמו "מה ג� שע, בפני עשיו
א שחשש שמא התלכלכתי בחטא "י תיר  באופ"ורש, זכות אבות

' י רוב חסדי� שעשה ה"תי אצל לב� וג� קטנו זכויותיי עבשהו
ב "אלא שדבר זה צ, ת"ושמא לא אזכה לקיו� הבטחת השי, עמדי

' ת הרי ראוי שתתקיי� בכל אופ� ואפי"הא א� הוא הבטחה מהשי
א� נכשל בחטא או קטנו זכויותיו שהרי הבטחה היא עני� חזק טפי 

  ,ולמה זה חשש
ת כשיצא בדרכו ללב� "לה אליו השיכשנג' ויצא'שהנה ריש ל "וי
למה תלה באבותיו ולא ' ולכאו, אלוקי אברה� ויצחק' ל אני ה"א

א "וג� א� מזכיר אבותיו למה פירט� כ, אלוקי�' אמר ליה אני ה
  .ע ולא כלל� ג� יחד"בפנ

א בענינו כ� ג� "ל שכמו שעזרתי לה� כ"ל שרצ"בפשטות יואמנ� 
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  ח"תשס ק פרשת וישלח"מוצש
  ב"ארה - בארא פארק

וישלח יעקב מלאכי� לפניו אל עשו אחיו 
  )ד, לב( רצה שעיר שדה אדו�א

' וכ, פירש מלאכי� ממש' הקי "וברש
י למד זה מדכתיב "שרש שפתי חכמי�ה
היינו אות� שהיו עכשיו לפניו מה ' לפניו'

ויעקב הל� "שמבואר סו� פרשה הקודמת 
כ ה� היו "א, לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקי�

לפניו ומזה מוכח ששלח יעקב מלאכי� 
דבריו שעדיי� יתכ� ע ב"אבל באמת צ, ממש

א "כ ולכ� מפרט� כ"ל� אעזור כמו
מה� ' ע לומר שזכות כל א"בפ

ע ולעול� יהא לו "תעמוד לו בפ
זכות שתג� עליו א� של אברה� 

ת "ולכ� היה השי, וא� של יצחק
אלא שיעקב אבינו מרוב , מפרט�

ענוותנותו פירש העני� באופ� אחר 
' אלוקי אברה� אבי�' 'ל ה"שלכ� א

 דייקא לומר שאעזור ל� א� תהיה

  'חולי�'בעת סעודת סיו� מסכת 
  לעלוב" אור מנח�"ולל בכ
  המש� -ב"חשוו� תשעג "כ

===  
 ישראל שמעו� קסטלני ' ח ר"הגהסיפר 

 מסלוני�' בית אברה�' 'ק ב"ל שהה"זצ
מהו האור אשר הוא רואה ' שאל לא

ששורה עליו ואמר לו כמה דברי� ולא 
הסתפק מזה עד שסיפר לו כי בזמ� 

ע הראשונה היו בגיטו בזמ� חג "מלחמה
מאד לקיי� מצוות  הסוכות ונשתוקק

סוכה וראה מרחוק מחו  לחומת הגיטו 
הסתכ� וקפ  במסירות נפש ', סוכה'

, לישב בסוכה'ממש ור  לסוכה וביר�  '
ומסתמא לזאת , ואכל כזית וחזר מיד

אמר לו הבית אברה� דאמנ� , נתכווי�
הוא מעשה גדול מאד א� אי� זה 

וענה לו דלאחר מעשה זה שש , מספיק
המצווה שקיי�  ורקד כל הלילה על

, כא� אמר לו הבית אברה�, נ"במסי
כ וודאי סיבה מספקת הוא לאור "א

  .גדול כזה
ע "זי ל דיסקי�"המהריבספר על ראיתי 

שדרה אלמנה אחת אשר היתה 
, משותקת ובעלת יסורי� בשכנותו

ל דיסקי� נהג להכנס כל ליל "והמהרי
גוט שבת  ט לברכה בברכת א"שבת ויו

קשה ממנו פע� כשנכנס בי, ט"ויו
, האלמנה ברכה לאריכות ימי�

צה היא יל מדוע חפ"נשתומ� המהרי
באריכות ימי� ע� יסורי� קשי� בגו� 

אמרה לו אותה אלמנה כי פע� , ונפש
ח "בשבוע מגיעה אחות מביה' א

ואז יכולה לבר� ברכה אחת , לרחצה
בנקיות ולכ� היא מבקשת  אריכות 
, ימי� כי רוצה להספיק הרבה ברכות

  .ל דיסקי� מזה  הרבה"הריובכה המ
ע אמר על "זי שלמה מקרלי�' רק "הרה

 � זמנו דרואי� ירידת הדורות כי יוצאי
בטהרה כמו  י�מחו  לביתו וחוזר

, ז היה ראוי לשמוח ולפזז"וע ושיצא
 � ובזה רואי� ירידת הדורות שאי� רוקדי

  .ושמחי� בזה
ג "שיו� כ( ל"זצמשה מידנר ' רהצדיק 

ביאר  )דיליהחשוו� הוא יומא דהילולא 
, "שכר מצווה בהאי עלמא ליכא"' הגמ

שהוא התענוג  שכר מצוהכלומר דב
 בהאי עלמא, השמחה ונעימות המצווה

, ז ליכא"מיד עוה, ז"כשנכנס לעוה
  .ז"דמתבטל תאוות ותענוגי עוה

יש בזה עני� מיוחד  חולי�ובמסכת 
לשמחה של מצווה כמו שהיה ע� אחד 

י� הטובי� יהיו דומי� שהוא יקרא אבי� היינו שמעש ראוי
אז תהיה ראוי שתג� עלי� זכות� ואעזור , כמו של אבי� יצחק

ראוי  ינואולכ� חשש שמא נתלכל� בחטא ושוב , אני ל�
ה חשש "לכ� אפי', ה שתג� זכות� ותתקיי� לו הבטחת

כ נגלה אליו מלא� האלוקי� בחלו� "הג� שאח, מעשיו אחיו
משחת ש� מצבה ל אשר -ל בית א- אנכי הא"ל "בבית לב� וא

, "עתה קו� צא מ� האר  ושוב אל אר  מולדת�' אשר וכו
י היה "ל לשוב לא"ז א"כ שהזכירו את חלו� הסול� ועפי"א

כ מה יש לו לחשוש "א, הבטחתו ש�' יכול יעקב שיקיי� לו ה
, רומז לו שיקיי� לו הבטחתו' הרי ה' שהתלכל� בחטא וכו

' והנה ה"אלא שיעקב חשש שהנה ש� בחלו� הסול� כתיב 
ואילו בחלו� בבית לב� היה , ולא הזכיר שמו יעקב" נצב עליו

ויאמר אלי מלא� "כ "דגש ועני� מיוחד בהזכרת שמו כמש
כ סבר שרומז לו "א, "האלוקי� בחלו� יעקב ואמר הנני
שמ� נאה ל� ואתה נאה ' שדווקא א� יהא ראוי לשמו בחי

י לשמ� כמו שמצינו שהרשעי� שוכחי� שמ� ליו� הדי� כ
אבל הרשעי� נסתלק מה� , הש� הוא מהות ועצ� הנשמה

, חיות הנשמה ובחייה� קרויי� מתי� ולכ� שוכחי� שמ�
ומזאת חשש יעקב שמא קילקל מעשיו ואינו ראוי לשמו 

י "ופירש" לי לאלוקי�' והיה ה"וש� אחר חלו� הסול� אמר 
שיחול שמו עלי מתחילה ועד סו� אבל עכשיו חשש יעקב 

ו העני� ולהכי על "ה בענוותנותו שהתקלקל חענוו- עקב' בחי
דורו� כועדיי� חיפש תחבולות  ,א� ההבטחה חשש מעשו

ומלחמה ותפילה שקדמה שהיא שלימות הכל והוא יעקב 
בגופו , "ויבוא יעקב של�"ת "ואכ� אמנ� עזרו השי, שלימתא

בממונו ובתורתו ע� כל מיני ישועות עליו וזרעו עד סו� כל 
  . ר"הדורות אכיה

  
  )ה, לב( לב� גרתי ואחר עד עתהע� 

ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו "ותרי' גרתי'י "פירש
צ חשובי� בעיני עשיו "וכבר הקשו בזה וכי תומ, הרעי�

הרשע עד שבה� חפ  יעקב להפחידו ולשכנעו לבל  ילח� 
ע כתב דהעני� "זי ל מפראג"מהרואכ� די הייליגע זיסע , עמו

לימות אז ג� רשע כעשו לא צ בש"הוא שמי ששומר התומ
הרי כלול בזה ' ע� לב� גרתי'ל "אמנ� בפשטות י, יוכל לו

סיפור הצרות שעבר ש� יעקב מכל סביבו ביו� אכלני חורב 
וקרח בלילה והחלי� לב� הרשע משכורתו עשרת מוני� ולא 

בתו� כל ' ג מצוות שמרתי וכו"ז תרי"ל רגע פנוי ועכ"הי
כ "א, ג מצוות בשלימות"ריהבילבול הזה הצליח לשמור כל ת

יראה מזה עשיו שלא יכלו ליעקב כל הרפתקאי דעדו עליו 
כ יבי� א� עשיו לעצמו שאי� לו מה "א, א להכניעו"וא

להתחיל ע� יעקב כי ממילא לא יוכל לו ולמה לפנות 
להכי , הא� אינו כדאי ליצא מזה בכבוד בהשלמה, למלחמה

 'ב' המש� בעמ 'ב' המש� בעמ
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  'א' המש� מעמ
        

ראה נא איזה שטיח מכובד ערכתי לכבוד� בוא  ,כאילו אוהבו
כ כשהוא נופל לבור הוא מעמיד פני� "אח, ותתהל� עליו

כ� היה לב� עוט� רעתו , מה אירע ל� יקירי, אוי ויי, ואומר לו
כ בדבר "גלוי צפונות הלב וכמש' ולפני ה, במעטה של טוב

לב� שלא ידבר לולכ� הזהיר , "ויראת מאלוקי�"מסור ללב ה
ת שאצל טוב דלב� ש� גופא מונח כל "ע� יעקב כי גלוי להשי

  ..ל"רח, הרע
" ארמי אובד אבי"לב� תמיד רצה להרע ליעקב שהיה וג� 

, אלא שלא יכל לו כי היה מרוחק ממנו, וביקש לעקור את הכל
חיפש לב� אי�  כ"וע, שיעקב היה עוסק תמיד בתורה ועבודה

י שיעשה "ולהכי מצא עצה דע, לקרבו אליו כדי שיוכל להרע לו
לכ� , אז יוכל לגמלו רע, כביכול טובה ליעקב ובזה יקרבו אליו

' טוב'היינו , "דבר עמו מטוב ועד רעמהשמר ל� "ת "הזהירו השי
כי הכל גלוי וידוע  ,ו"ח' רע'כ לעשות לו "שעל ידו תרצה אח

ואת כל רמאויות לב� כמו שחזינ� . אורהכחשיכה כ' לפניו ית
ויש עמדי ", שברחת ממני" עתה הסכלת עשה"ל לב� "א' מצד א

א� כשראה , כי רצה אכ� לעשות עמ� רע, "לעשות לכ� רע
אז פתאו� נהפ� , ת ממנו"שאינו יכול מצד שמנע זאת השי

ואשלח� בשירי� בתו� "לאיש טוב א געטרייער שווער 
ני יכול להרע לפחות אעשה רוש� כי חשב א� אי, "ובכינור

כל טובותיו מכוונות רעות ומכול�  כ"ולכ� כמו, כאילו אני טוב
  .ה"את יעקב אבינו ע' הציל ה

הג�  היינו" ג מצוות שמרתי"ותרי"שלח לומר לו 
שגרתי ע� לב� ומזה יסיק עשו לעצמו ויסור מעל 

שהרי ע� הכל שהכיר יעקב רמאויות , יעקב אחיו
ז נשאר בתמימותו "אחיו אני ברמאות עכ' לב� בחי

וקדושתו ולא שיי� להזיזו מדעתו ונשאר ברו� 
  .מעלתו

 �ת לו הטובות ש� ועזר לו "רואי� שהכי� השיוכ
כשפגש יעקב  )ריש ויצא( 'משאר צדיקי� נמי שאי

י לפי שאמה "את רחל ותר  ותגיד לאביה ופירש
שהעני� שסיבב זה  ,'מתה ולא היה לה להגיד אלא לו

לטובת יעקב וכמו בשידו� של אמו רבקה הרג ' ה
את בתואל שרצה לעכבה מלהינשא ליצחק ולהוליד 

ת את אמה של "כ� הרג השי ,יעקב וכל בית ישראל
צרה ' עינירחל קוד� שבא יעקב לש� שהרי אשה 

ש כשבא לש� יעקב כעני חשוב כמת "וכ, באורחי�
, שנטל ממנו אליפז כל ממונו ונשאר רק ע� המקל
' והיה עליו להתארח אצל לב� שהחזיקו רק חודש א

ש א� היתה אשת לב� בחיי� היו "בלא שעבד עמו כ
ת "שהשי, ו לסבול ממנה"עיניה צרות ביעקב ויכל ח

ת� יבות לטוברגלי חסידיו ישמור ומסבב כל הס
, וכשברח יעקב .ס לנו ולכל ישראל"וחסד� עד א

השמר ל� מדבר ' ולב� רד� אחריו להרע לו הזהירו ה
י כל טובת� של רשעי� "עמו מטוב ועד רע ופירש

בפרט כא� ע� לב� הארמי , רעה היא לצדיקי�
א� תחתיו היה , שעשה עצמו כאילו הוא טוב

 ר"החופר בור ברה משלד "מסותר כל הרע וע
ומכסהו בשטיח יפה וטוב וקורא לשונאו ואומר לו 

מכל זה שנלמד ג� אנו להישמר מהרע כיעקב והתכלית 
כ� , ק"כל מעבריו נשאר יעקב שלימתא די קוה �שע

ת כמו ששמר עליו ש� עד שיכל לומר "יעזרנו השי
ולכ� שלח , בתכלית השלימות, "וות שמרתיג מצ"ותרי"

לומר זה לעשו שכמו שלב� לא הצליח בתחבולותיו 
ויהי לי שור "ז לעשירות "צ וא� זכיתי עיד"להזיזני מתומ

אור� ימי� ' צ שעשיתי בחי"בזכות תומ, "'וחמור וכו
כ� תבי� שתורה מגנא , בימינה ובשמאלה עושר וכבוד

, ילח� ותפסיד ותבושכ למה זה ת"א, ומצלא ולא תוכל לי
כי חנני , עדי� ל� לצאת מזה בכבוד ותשלי� עמי תיכ�

ואג לכל מחסורי וא� מיד� אלוקי� ויש לי כל והוא ד
ז לכל "כי יעקב היה העניו האמיתי וזכה עיד .יצילני

וא� אנו , ולא הרגיש שחסר לו כלו�, הברכות וישועות
' בחיונזכה ל, צ כדבעי זוכי� בזה ובבא"י תומ"נזכור שע

תמימות דיעקב איש ת� מלשו� שלימות שלא חסר לו 
נ "רק "וכמאמר א מילתא דבדיחותא מהה, כלו�

דברי ק ה"שהה, � מברסלב"ליקוטי מוהרובעל  מרופשי 
קראו מורי החכ� ושאלוהו הרי כתוב תמי� חיי� מצאנז 
', החכ�'א ולמה אתה הול� בחכמות וקוראו "תהיה ע� ה

צריכי� כדי להיות תמי� ענה ואמר והרי הרבה חכמה 
ולכ� ג� יעקב היה איש ת� מחד , ע"באמת ולא לרמות א

אלא , ז סותר"גיסא ומאיד� גיסא אחיו אני ברמאות שאי
שהכניס כל חכמתו בתמימות שתהא באמת כי ע� עקש 

  .תמי� תתמ� תתעקש וע�
אוהלי�  ת שנזכה לבחינת יעקב איש ת� יושב"השייעזור 

, ה שלימה וישועה שלימהצ ונזכה לתשוב"אהלי התומ
, שה� מ"י בכ"ושמירה עליונה לכ, א"ג במק"ותו, רפואה

  .הגאולה שלימה אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג

 

 י"של בנהמלך 

 שהיה, ראטענבערג הלל' ר ח"הרה לי סיפר
 והיו, לובלין חכמי ישיבת פתיחת בעת בלובלין

' ר ק"והרה ל"זצ מגור אמת האמרי ק"הרה שם
 מטשארטקוב ק"הרה. ל"זצ מטשארטקוב ישראל
 לו וסיפר, זהב של מפתח עם הישיבה את פתח
 ק"הרה את כיבד מטשארטקוב ק"שהרה אחד איש
 כבודו הרי, לו ואמר, הישיבה את שיפתח מגור

 מלך דער דאך זענט איר( פולין יהדות המלך של

, מגור ק"הרה לו אמר. )נטוםיוד פוילישן פונעם
 זענט איר און( תבל ברחבי י"אחב של המלך וכבודו

 .)ה"ח זקנים שיח( .)יודנטום וועלט פונעם מלך דער

 מעוון השיב רבים

 מלונדון פינטר שמעלקא שמואל רבי צ"הרה סיפר
תורה  שומר שאינו אחד וינאי ביהודי מעשה: ל"זצ

 חיים רבי הגאון ר"אאמו עם בידידות שהיה ומצוות
 יהודי אותו ורצה, בקובסק של רבה ל"זצ פינטר
 אצל להתברך ובא בהולנד בנקים שלשה לקנות
 הציע ידידו דברי את ר"אאמו כששמע, הרב ידידו
 כשהינו סירב היהודי, מטשורטקוב להרבי שיסע לו

 ..בלבד להתברך אלא עצה לבקש בא שאינו טוען
 תא מיד תפסתי עשרה שתים בן ילד הייתי אני

 כדי מונית להזמין אם ר"אאמו את ושאלתי הענין
 לבית שכשנגיע רואמ, סכיםה אבי, רביל ולקחת
 כמצות עשיתי, שלחו שהוא להגבאי לומר הרבי
 לחצר כשנכנסנו, להרבי הידיד עם ונסעתי אבי
 לקבלת מבוקשו את ההוא ששטח ולאחר הרבי
 בדבר להתעניין החל הרבי, יובעסק להצליח ברכה
 הדהימה אשר  בנושא רב וידע בקיאות וגילה
  בחמימות תפסו הרבי לפתע קםכ "לאחמ. אותו
 בבנקים שישמור לו שיבטיח ממנו ובקש ידיו בשתי
 להתווכח החל הלה, יחללוהו ולא השבת את שלו
 החל שוב הרבי אך, שבת מעסקי הינם רווחיו שכל
 דמעות, דמעות עיניו וזלג כשלפתע לבו על לדבר
. שהבטיח עד, האיש של לבו את מאוד זעזעו אלו

שחרה  לו אמר ל"זצ אבי עם ההוא שוב כשנפגש
 כיון אך, הרבי עם הפגישה שעשה מה על לו

 ואכן מאז, דברו את יקיים יפתח שלא שהבטיח
  .כ"ע .בשבת עסקיו את פתח לא הוא

 הסתלקותו
 בעיר כבודו ומנוחת, ד"תרצ כסלו ג"בי נפטררבינו 

 ישמח" ק"הספה נדפסו' הק מתורותיו. ווין
 ".ישראל גנזי"ו, "ישראל תפארת", "ישראל
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ל "זצש ב מליובאוויט"הרשק "שסיפר להרה
. ס"ס ענה לו ומה לימד� הש"שגמר כל הש

כתב על מסכת חולי� דמיירי ביה  'ה הק"השל
דלכאורה מה שיי� לסדר ' מעני� טריפות וכדו

, וביאר דהוא לעשות חולי� בטהרה, קדשי�
, שצרי� להעלות כל מעשה חולי� שלו לקודש
וכמו שאי� ששת ימי השבוע אלא ששת ימי 

לכ� , התכללו בה דכל ימי החול בשבת, השבת
יש בזה שמחה מיוחדת שמקדשי� לכל מסכת 

  .חולי�
א דאבות "ב מ"כתב על המשנה בפ ט"יו 'סהתו

הזהר במצווה קלה כבחמורה שאי אתה יודע "
י "ש� רשוביאר , "מת� שכר� של מצוות

דשילוח הק� מצווה קלה דאי� בה חיסרו� כיס 
ו למצווה "נאמר בה למע� יאריכו� ימי� ק

  , חמורה
קשה דהרי במשנה מפורש דאי אתה ' וולכא

ומה שיי� לעשות , יודע מת� שכר� של מצוות
  , ו"ק

דאמנ� המצווה עצמה ' הק �"הרמבוביאר 
א "א� הטורח שבדבר א, פירשה תורה שכרה

  .לדעת כלל מת� שכר� דמצוות
מעיד אני עלי שמי� : כתב דבי אליהותנא ב

 � ואר  בי� גוי בי� ישראל בי� איש ובי� אשה בי
בד ובי� שפחה כפי המעשה שעושה כ� שורה ע

  . עליו רוח הקודש
ומראה "פ "ע אמר עה"זי מברדיטשובק "הרה

האי� יודע , "כאש אוכלת בראש ההר' כבוד ה
שמי� כשאש ' אד� שמעשיו ה� באמת לכ

אוכלת בראש ההר היינו כשעושה בריתחא 
אז הוא ראיה דהמעשה הוא , ובהתלהבות
אלא , ועוזב העני�כשאינו מרפה , ת"לכבוד השי

פועל בזה יומ� ולילה לגמור העני� ולסדר 
ה "אז סימ� לכבוד הקב, סעודת הסיו� בטוב

ת דתמיד נזכה לשמחה "פ יעזור השי"עכ.  הוא
ונזכה לעשות ג� החולי� על טהרת , של מצוה
א "וחבורתינו שלמדו יחד נוטלי� כ, הקודש

  .שכר כנגד כול� כמו שדיברנו
סיפר מעשה  א"ר זיע"ר אאמו"מר� אדמוק "כ

ו  הבית אברה� מסלוני�בזמ�  על אחד מחסידי

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא

  'ג' המש� מעמ
        

, דרוב מצויי� אצל שחיטה מומחי�' ובגמ
כל מצויי� אצל ' כתבו דאפי ראשוני�וה

  , שחיטה ה� מומחי�
בט קדושת� של ראה וה ס"החתז "ע' וכ

ישראל שא� דאינו מבורר לנו שהוא 
מ כל המצוי אצל "מ, מומחה וכשר

ואילו היה שכר , מצוות מהימ� הוא
מצווה בהאי עלמא לא היה בזה חידוש 

מ מקבל שכרו בעול� הזה "דמ, גדול
א� , ומצפה לתשלו� שכר ולכ� נאמ�

אחר דשכר מצווה בהאי עלמא ליכא 
ומגיע לצדיקי� כמעשה הרשעי� 

כ זו היא "ה הכל שוחטי� ע"ז ואפ"בעוה
וזהו חידוש , מנפלאות קדושת ישראל

  .משנתינו דהכל שוחטי� כל ישראל
ע אמר דפדיו� הב� "זי מקוצקק "הרה

עיקר , הוא מעבודות קלות' וברית וכדו
שהוא עיקר ' ותוס' העבודה  הוא גמ

, כלח� וחמאה השאר הוא כבר תוספות
' דא, המתחיל במצווה אומרי� לו גמור

המתחיל במצוות אחרות ומתעסק בה� 
בלא תורה אומרי� לו גמור מלשו� גמרא 
. שיתעסק רק בתורה דהוא העיקר

כתב מדוע הוצר�  תפארת שלמהוב
, אליעזר עבד אברה� לקפיצת הדר�

משו� דאליעזר היה דולה ומשקה 
מתורת רבו ולא רצה להפסיד מתורת 

  . יו� אחד' אברה� אבינו אפי
 דכש� שעזרתני לסיי�יעזור ת "השי

כ� תעזריני להתחיל  ,מסכת חולי�
להיות דבוק בתורה , ולסיי� באמת

ז ישפיע "מתו� שמחה של מצווה ועי
עלינו השפעות טובות תיכ� ומיד ונראה 

י השמחה של מצווה "לעיני בשר דע
נזכה לשפע רב , שהוא יותר מהמחויב

  , ז"כ בעוה"ג
�  )בבא קמא( 'בתוס' כדאי דבדבר שעושי

� עיותר מהמחויב מ כ "ז שכר ג"קבלי
ונזכה לשפע רב מתו� נחת . ז"בעוה

  .והרחבה עלינו ועל כל ישראל אמ�

וכידוע , ק"שלא הגיע לשבת אחי� בליל ש
' השבת אחי� בליל שבת ש� הוא אפי

ואמרו זאת לבית , יותר מעשרת הדיברות
ביקש שיביאוהו אליו שאלו , אברה�

אמר לו , ק מסלאני� לסיבת העני�"הרה
פלת האיש כי מיד בהגיעו לשבת אחי� נו

שאלו הבית אברה� , עליו תרדימה גדולה
לגבי אופ� מסחרו וענהו שמעביר סחודות 

שאלו ומה תעשה א� ', מוורשא ללודז
אמר לו שעולה , תיפול עלי� עייפות גדולה

� כ�  על הרכבת ויוש� ש� והסחורה בי
כ בליל "א דג"אמר לו הב, נוסעת ברכבת

, שבת א� שאתה יוש� א� הסחורה עוברת
ת "י� שיושבי� ויש ביניה� דכדאיתא שנ

ויש שכינה שרויה ביניה� ומדויק לשו� 
א� ' ת דאפי"ולא שעוסקי� בד ת"ביניה� ד

כ שכינה ביניה� "אחד מה� נרד� ג
  .דמשפיע ג� על חבירו

ק מר� רבינו דוד מלעלוב "הרהשאמר כמו 
', מתו� שלא לשמה בא לשמה'ש א"זיע
מ בא "לומד שלא לשמה מ' שא' ל אפי"ר

  .  לומד לשמההשני ו
אות ' הלומד מחבירו אפי' נפסק אע "בשו
יש לו די� רבו וצרי� לקו� בפניו בריחוק ' א
וא� לומדי� יחד יש לו די� חבר אשר , א"ד

כ "לפעמי� הוא רבו ולפעמי� תלמידו וא
  . יש לו די� רבו ותלמידו

 �ה ובזכות הסיו� ישפיע לנו רוב "הקבית
שפע וברכה שנוכל להמשי� שיעורי� 

  .סדר� מתו� הרחבה גדולה בלא צמצו�כ
כתב לקשר סו�  )סו# חולי�( ס"החת

  , המסכתא ע� תחילתה
שכר מצווה בהאי עלמא "בסופו ' דאי

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראלזכותו יג� עלינו ועל כל ישראל, "הכל שוחטי�"' ובתחילתה אי, "ליכא
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 מתולדותיו

 ד"תרי אייר' י נולד ע"זי מטשארטקוב ישראל רבי ק"הרה
 ק"הרה בן( ל"מטשארטקוב זצוק משה דוד' ר ק"הרה אביול

 בת רוחמה הרבנית את  נשא א"תרל סיון ח"בי. )ע"זי מרוזין
. ל"זצוק מסדיגורא יעקב אברהם' ר ק"הרה דודו בת שבע
מקומו  מילא, ד"תרס רבה בהושענא', הק אביו פטירת עם

מלחמת  בפרוץ. טשארטקוב בעיר' הק עדתו בהנהגת
 בתום גם לגור נשאר שם, ווין לעיר עבר ההעולם הראשונ

 ..)צדיקים בעלוץ( .המלחמה

 תפילין זוג ין'מרוז ק"הסב הותיר פטירתו שלאחר מספרים
 שישה. ממזריטש המגיד, סבו- מסב בירושה אליו שעבר
. הקדושות לתפילין נשואות היו כולם ועיני ,לו היו בנים
 הטילו .שמים בידי ההחלטה את למסור ביניהם וגמרו נמנו
 הרבי לימים, משה-דוד רבי  ק"של הה שמו ועלה גורל
  .ורטקוב'מצ

 התפילין את מסר משה- דוד רבי ק"של הה הסתלקותו לפני
 עליהן להשגיח מזהירו כשהוא, ישראל רבי ק'"לבנו הה

, מעם ומורם קדוש איש, ישראל רבי. עינו-בבת כעל
 לא, ורטקוב'צ חסידי עדת את הנהיג אביו פטירת שלאחר

 קדושות תפילין להניח ראוי, בענוותנותו, עצמו את ראה
 בפורים – בהן התעטר בשנה פעמיים רק. יום בכל אלו

  .הכיפורים- יום ובערב
 מחוץ ישראל רבי שהה הראשונה העולם- מלחמת כשפרצה

 ביתו ובני, העיר אל התקרב הקוזקים צבא. לעירו
 על ונמלטו ומזון בגדים מעט בחופזה ארזו המבוהלים

  מוחו היו העת כל. בדרך אליהם הצטרף ישראל רבי. שםנפ
 בני כי לו כשהתברר. הקדושות לתפילין נתונים וליבו

. צערו את להכיל התקשה – עמהם נטלום לא המשפחה
 בתקווה, למברג בעיר מקלט מצאו ומשפחתו ישראל רבי

 והם הרוסי הכובש את להדוף יצליח האוסטרי שהצבא
. ניצחון אחרי ניצחון נחלו רוסיםה אבל. לעירם לשוב יוכלו
 להיפגע ראשונים היהודים היו, הגיעו שאליו מקום בכל
 שהגיעו עד ועוד עוד לסגת נאלצו ומשפחתו ישראל רבי

  .לווינה
 זה ובכלל מגליציה הרוסים שגורשו עד חלפו שנים
 מסכת כל את שוב לעבור חשש ישראל רבי. ורטקוב'מצ

 לידיעתו הגיעו. ורטקוב'לצ מווינה הפעם, הנדודים
 הכול.הקוזקים שם שזרעו והחורבן ההרס על השמועות

 מילאו אשם רגשות. האנשים סיפרו, באש והועלה נחרב
-ואף. הקדושות התפילין על כראוי שמר שלא על ליבו את
 יזכה כי תקווה של ניצוץ בער עדיין ליבו בתוך, כן- פי- על

 לאחר מה- זמן.  וזרועו ראשו על להניחן ואף שוב לראותן
 חייל בווינה ישראל רבי של בביתו התייצב המלחמה

 היה הוא. הרוסי הצבא של מרופטים מדים לבוש, יהודי
-חילופי בעסקת משביו שוחרר עתה שזה מלחמה שבוי

 לקיים באתי.. "היריבות המדינות בין שנערכה השבויים
 השולחן על והניח בפשטות אמר, "אבידה השבת מצוות
 המוּכרת בשקית הביט ישראל רבי. ןתפילי זוג ובה שקית

 הציפו גיל דמעות. גדותיהם על עלו ורגשותיו כך-כל לו
 כאם, כוחו בכל ונשקן חיבקן, בתפילין אחז והוא עיניו את

. הקרב-משדה בשלום שחזר אהוב בן בזרועותיה האוספת
 התרגשותו פשר על תוהה, החייל בו הביט משתומם
  .העצומה

 טיב על לחייל ישראל ירב סיפר קמעה שנרגע לאחר
 וביקשוֹ , מאובדן להציל שזכה והמיוחסת הקדושה' אבדה'ה

: החייל סיפר לידיו התפילין התגלגלו כיצד לו לספר
 הצבא מול עזים קרבות בכמה השתתף שלי הגדוד"

, נוספים כוחות ידי- על תוגברנו מסוים בשלב.  האוסטרי

 – כזה מסתורי באורח נעלם ומדוע האלמוני החייל היה מי .האדמה בלעתו
 .מענה ללא נותרו האלה השאלות

 
 במכמני התורה גדלותו

 עילוי מבחור שמעתי: לי סיפר רב הפאטיקער צ"הגה: כתב' שיח זקנים'בספר 
 והגאון ם"המהרש הגאונים שטי הרבנישער אצל כשישבו א"שפ, מקראקא' א

 בא היה לא הרבה פעמים ע"זי  מטשארטקוב משה דוד רבי ק"הרה( אריק מאיר רבי
 באו לטשארטקוב דאז דהיינו, טיש רבנישער שיהיה הנהיגו כן על, להשלחן

 )יאלעס אשר' ישעי' ר ג"הרה( אריק מ"הגר )רב הטארנא( ם"מהרש )רב הבערזאנער
, מיוחד מענין שאלה השלחן על עלה, ת"ד ברווד יחדיו וישבו, מסטרי הרב
 אריק מ"ר להגאון ושאל, בבלי' בגמ לזה מקור שאינו רואה ם"המהרש ואמר
 חדשים כמה זה אמנם, ס"בש שום מקור רואה שאינו הוא גם ענה, דעתו מה

' ר צ"ה הרה"ה הרבי ולבן, זה כעין שאלה מובא ושם 'ספר א לאור שיצא
 כשעדיין' ואפי, הספרים כל קנה שהוא מפני, הז ספר יש מסתמא טשע'ישראל

 לשאול שליח נשלח כ"ע, )רחובות שני מלא ספרים לו שיש עליו אמרו( י"בכת היו
 כשנכנס, ל"הנ בחור ושלחו. זה בענין כותב הוא מה ונראה זה ספר ממנו
 מהענין עמו דיבר לא אבל, זה ספר לו יש אם אותו שאל, ישראל' ר ק"להרה
 'הי ממה מטשארטקוב י"ר ק"הרה אותו שאל .ח"לת מפורסם' הי שלא מפני

 רבינו לו אמר ז"ע. ל"הנ הגאונים שאמרו ומה, השאלה כל לו סיפר, המדובר
 ולא פגע שהמחבר, בשמי להם תאמר אבל, ל"הנ ראיתי הספר אני, ישראל

' ג יש ובאמת. לזה מקור שום מביא אינו אבל הענין מזה מדבר הוא, נגע
, הכל והבין עילוי' ל שהי"הנ הבחור. המקורות לי ואמר, מיבירושל מקורות

, ישראל לרבי נכנס ם"המהרש כששמע ,ל"הנ כל להגאונים וסיפר בחזרה בא
 בעניני עמו להתייעץ צריכים כן על, כך כל זוכר שכבודו אני רואה לו ואמר
 איני אבי רשות בלי, ישראל' ר ק"הרה אמר. תשובות כותב אינו ולמה, הלכה

 לאביו י"ר  עם נכנס. לאביך ואשאל אלך אני ם"המהרש אמר. לכתוב ליכו
' ר שבנו רוצה כ"שע, וסיים ל"הנ כל את לו וסיפר משה דוד' ר ק"הרה

: קדשו בלשון ושאל בנו אל משה דוד' ר ק"הרה פנה. יכתוב תשובות ישראל
 היה שלא היינו, )ת"האם חפץ הנך להיות בע( ?תשובה בעל א ווערען ווילסט

  . בהסתר להיות צריך' ה עבודת כי, תשובות שיכתוב זה ענין ליה יחאנ
* 

 אמר מטשארטקוב טשע'ישראל' ר ק"הרה: שם על התמדתו העצומהעוד 
 לעבן אויס איך זאל חיי ימי שכל ת"השי אל להתפלל הייתי רגיל, ל"בזה
, )ביר יהיה שלא היינו, לחיות חיי כילד אצל אביו( טאטען א ביי קינד א ווי אזוי
 הקוויטעל שלקחתי לפני ה"ב אבל. תפלותיי נתקבלו לא לדאבוני אבל

 . פה בעל פעמים ושתים ס שלושים"ש סיימתי הראשונה
 

 ז"נהנה מאומה בעוהלא 

 ברק בבני' מאיר זכרון' שכונת של הראשון רבה ל"זצ הלפרין שמואל ר"הג

 רבי ק"הרה של חסיד היה, )ל"ז הלפרין יעקב חיים רבי  השכונה מייסד של אחיו(
 כתב לאור שהוציא תהלים על ץ"יעב פירוש ספר ובסוף, מטשורטקוב ישראל
 בהיותו אחת שפעם שם מסופר, תהלים על' אמרים לקוטי' בשם חיבור

 כל", .)לה ברכות( הגמרא דברי את רבו הזכיר, קודש בשבת בטשורטקוב
 לראות יהודי שעל אריבו, "מעל כאילו ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה
 הרי הכי לאו ואי, בעצמה האכילה מן ההנאה על הברכה יתירה הנאת שתהא

 אודות שמואל ר"הג שאל, להפרד בבואו, נסיעתו לפני .מעל כאילו זה
 וכי: בתמיהה רבו לו החזיר, לקיימם אפשר כיצד, בשבת שנאמרו הדברים

 פטירתו קודם קדושה שרבינו .)קד כתובות( בגמרא איתא והלא, הדבר קשה
 ולא בתורה אצבעותי בעשר שיגעתי לפניך וידוע גלוי" ואמר ידיו נשא

 רבינו של שמשולחנו :)נז ברכות( ל"חז ואמרו ."קטנה באצבע אפילו נהניתי
הרי , הגשמים בימות ולא החמה בימות לא וחזרת צנון פסקו לא הקדוש

 מאומה נהנה לאש עצמו על להעיד יכל ואיך, מלכים שולחן היה ששולחנו
 שאל. האכילה מעצם ולא הברכה מן רק היתה הנאתו שכל כ"ובע .ז"מעוה
 ק"הרה לו אמר, "הקדוש לרבינו עצמו ידמה מי וכי" שמואל ר"הג שוב

 שנסתלק שלפני, כך אומרים ין'מרוז ק"הרה זקיני על גם והרי" מטשורטקוב
 ,"כלל הזה ולםהע מן נהנה שלא עצמו על והעיד' ה אל עיניו נשא העולם מן
 חזר, !השערה כחוט אפילו הזה העולם מן נהנה שלא שאמר מספרים ויש
 הרבי לו ענה, "להדמות יכול אדם אין אליו גם הלא" ואמר שמואל ר"הג

 , "?לא מדוע" בפליאה
 יכול איך מבין שאינו החסיד של בהשתוממות מטשורטקוב ק"הרה משהבחין

 זו דרגה להשיג יכולים שאינם אלו ידעו הפחות לכל" לו אמר, כך לחיות איש
 ווען דאס וויסען ווייניגסטען זאל מען: "'הק ובלשונו, "כלל כאנשים שאינם
 )פ"הגדש וסופרים ספרים מפי( .!"גארנישט מען איז אזוי נישט איז מען

 שנסוג, האוסטרי הצבא את להביס הצלחנו ויחדיו
 כי לנו התברר ורטקוב'צ לעיר כשהגענו. חורלא
 השתוללו קוזקים. אחר רוסי גדוד כבשהּ  כבר

  שהותירו מה ואת ליד הבא מכל בזזו; ברחובות
 פעם ילד בהיותי כי נזכרתי פתאום. "באש העלו
 שהתגורר צדיק מפי להתברך אבי לקחני אחת
 ביתו מראות ועלו צפו עיניי לנגד. זו בעיר

 הגדול המדרש-ובית יקהצד של המלכותי
 ברחובות מתהלך אני עתה. לו הצמוד והמרשים
 החורבן למראה נחמץ וליבי והעשנים ההרוסים

 מתוך ויוצאים נכנסים חיילים ראיתי לפתע. "הנורא
 הרבה. ערך-חפצי ובידיהם, בחלקו שהוחרב בית

, נשאר לא הצדיק בית את שאפיינו וההדר מהפאר

  ע "זי ישראל מטשורטקובי רבק "רהה
  ) ד"תרצ(כסלו  ג"ייומא דהילולא 

 

 עובר, פנימה סתינכנ. לזהותו הצלחתי זאת-ובכל
 שבו חדר לאותו שהגעתי עד, החדרים שרידי בין

  .אותי אפפה קודש-חרדת. הצדיק לברכת זכיתי
 את גיליתי ולפתע השברים בין לחפש התחלתי" 

 ויצאתי בבגדיי להסתירן מיהרתי. האלה התפילין
 מכל עליהן לשמור החלטה גמלה בליבי. מהבית
. לחמההמ לאחר לבעליהן להשיבן ולנסות משמר
 באש התפילין על שמרתי; עשיתי כך ואמנם
 יותר כי משוכנע אני, האמת למען. ובמים

 שרקו כדורים. עליי הן שמרו – עליהן מששמרתי
 לא אפילו ואני בקרבתי התפוצצו פגזים, לידי

 אחוז לדברים הקשיב ישראל רבי". נשרטתי
 ומנפלאות היהודי החייל של ממסירותו התפעלות
. החייל אל פנה, "חביבי בני. "העליונה ההשגחה

. בכוחי אין, הנאצל מעשך על כראוי לך להודות"
 ועל מצווה קיימת שהרי, צריך איני, ולמעשה
 זאת ואולם. ובעצמו בכבודו ה"הקב משלם מצוות
 כדי, ושתה אכול. ימים לכמה אורחי הֵיה – אבקשך

 ולחיק לארצך תחזור בטרם אליך ישובו שכוחותיך
 תוכל שמכספה מיוחדת קרן גם לנו יש. משפחתך

 בצידה להצטייד ואף חדשים בגדים לעצמך לקנות
  ".לדרך

-בני את לשתף כדי, הסמוך לחדר פנה ישראל רבי
, הקדושות התפילין השבת על הנפלאה בבשורה ביתו
 רגע כעבור. החייל לאירוח הקשור בכל להנחותם וכדי
 חיפש. שם היה לא החייל לתדהמתו אך, לחדרו שב
 כאילו, זה אולם, לו מחוצה ואף הבית חלקי בכל
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  )ד"קצ' ב( ה"ראוב� ב� יעקב אבינו ע –
  )ב"תרנ( ר ישראל אלימל�"ברבי יעקב יצחק מזאבנא 

  )ט"תרכ( י�'ר ישראל מרוז"רבי מנח� נחו� משטפינשט ב
  )ס"תר( ר מסעוד אבוחצירא"רבי דוד ב

  )ח"תרע( ר ישכר בעריש"ב' רבי יעקב משה מוולברוז
ת חמדת "שו -ד נירבאטור וטערצאל"ר מרדכי אב"ד ראצפערט ב"רבי שאול ראזנבערג אב

  )ש"ת( שאול
  )א"תש( י מאלעסק"חת� ר -ר ברו� מאיר"ד ב"הי רבי יצחק מאזארני 
  )ז"תשל( ת חלקת יעקב"שו\החיזיו� והתיקו� -ד צירי�"ר חיי� ברייש אב"רבי מרדכי יעקב ב

  )ז"תרס( ר מנח� נחו� טברסקי מלאיעוו"ב מטשרנוביל רבי מרדכי
  )ד"א תתקנ"ג( רבינו יהודה הנשיא ב� רב� שמעו� ב� גמליאל –

  )ב"תקכ( ש ורטהיימר מווינא"חת� ר -ד דארמשטאט"אב ר לייב ק�"רבי משה ב
  )ט"תר( ר דוד הלוי מסטעפי�"רבי יחיאל מיכל מברזנה ב

  )ז"תרס( שבט סופר מפרסורג' ר אברה� שמואל בנימי� סופר ב"רבי שמחה בונ� ב
  )פ"תר( ר יצחק"ב טווערסקי מסקוירא רבי דוד

  )ח"תרע( ר יעקב דוד"מאמשינוב ב קאליש רבי מנח� –
  )א"תרי( אמונות ודעות -ר יעקב הורווי  מבראד"רבי יהושע יצחק יאיר מזוראוונא ב

  )ח"תש(  י'ר ישראל טאוב ממודז"רבי שאול ידידיה אלעזר ב
  )פ"תר( הסבא מנובהרדוק - ר שלמה זלמ� הורבי "רבי יוס� יוזל ב –

  )ט"תר( ר דוד מסטעפי�"ניק מברזא ב'רבי יחיאל מיכל פיצ
  )ח"תתקצ' ד( 'המספיק לעובדי ה' � ב"יד ב� הרמברבי אברה� החס –

  )ב"תרכ( ר משה לייב מסאסוב"רבי שמואל שמעלקא ב )ז"תצ( ר יוס� דרש� מפוזנא"לייב ב' רבי ארי
רבי אליעזר זאב  )ו"תרנ( ר נחמ� מסקאליט"רבי ישראל מקראסילוב ב )ב"תקע( ר יחיאל מיכל "בוז ב'יזערבי ברו� ממ

  )ו"תרל( ר מנח� מנדל מליובויטש"רבי יוס� יצחק מאוורוטש ב )ט"תשנ( וזנבוי�ג ר"ר-ר יצחק מראחוב"ב
ר מרדכי בנעט "ד נאחוד מיזלוב וקאלוב ב"אב' רבי ישעי )ג"תקל( ר אברה�"דב בער ב 'רהרבי זריטש עהמגיד ממ –
   )ו"תרכ( ד ניקל שבורג"אב

ר "רבי ניס� חיי� ראזנבוי� מסיגעט ב )ז"תרצ( ודוע \א"קצה המטה על מט -ר יעקב"ד מאד ב"רבי חיי� צבי ערנריי� אב
 בריתי שלו�' ר יעקב הכה� שטיינר ב"רבי פינחס ב )ו"תקצ( חלב חטי�' רבי חי טייב ב )ו"תש( אליעזר זאב מקרעטשיני�

  )ו"תרע( ר מרדכי מטולנא"ב טווערסקי רבי מנח� נחו� )ג"תרע(
בארז 'מז הלר ר אהר� משה הלוי"רבי משול� פייבוש ב )ה"קלת( משנת חכמי�' ב בער ר דב"ב מקרעמני  רבי פייבוש –
בי דב בער ר )ג"תקפ( פ מקארי "ר' תל –ר שמואל "ל מבאלטא ב"רבי בנימי� זאב וואל� סג )ה"תקנ( יושר דברי אמת' ב

  )ב"תרנ( ח"ר ישראל מאיר הח"רבי אברה� ב )ח"תקצ( דברי צדיקי�' מאושפיצי� ב
   )ג"תרנ( אמרי ברו�' מויזני  בר מנח� מנדל "ב האגר רבי ברו�

  )ב"תשמ( �"י-ר דוד טברסקי מרחמסטריוקא"רבי יוחנ� ב

  
  

ד "י ק"שביו� 
  כסלו

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ו כסלו"ט' איו� 

  
  ז כסלו"ט' ביו� 

  

  
  ז כסלו"י' גיו� 

  

  ח כסלו"י 'דיו� 

  

  

  
  

  ט כסלו"י' היו� 

  

  

  

  

  

  כסלו' כ' יו� ו

  

  

  

  

  

  

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

 'ב' בעמ המשך

  ישראל אמן

 ק"פני רבינו וחתיואר ת

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

  בעני� גנות הכפוי טובה
  
  .מערכת זכרו תורת משה מדור פרקי חינו�' לכ. ש

וכמה חשובה ' עי� טובה'שהוסבר בטוב טע� מעלת הלאחר 
חושבני שכדאי א# להקדיש , לי�הנחלתה לילדי� הקטני� והגדו

מאמר בנושא הכאוב לדאבו� הלב שיש כאלו שמשפיעי� עליה� 
כ ה� מנחילי� כאות תודה הרגש זרות "טוב עד בלי די ולאחמ

למה ? הכיצד? היתכ�, לפעמי� זה זועק השמימה, וכפיות טובה
  )ש"מאת החפ  בעל( ?ומדוע

  

ילדי� מה זה קוד� טר� כל חושבני כדאי במקצת לתאר בפני ה. ת
ילדי� , וכיצד הספרי� הקדושי� מתייחסי� אליו" כפוי טובה"

וא� ננחיל� הבנה בנושא זה ה� יבינו זאת , בפרט מאוד בוגרי�
  .מהרה 
ר "ק אדמו"ני  התבטא כ'בחלוקת פרסי� בישיבה קטנה ויזזוכרני 
גיל החינו� נגמר : ל"בזה, דברו וירפאהו' א ישלח ה"ני  שליט'מויז

  .ולכ� אשיחה וארויחה, עד אז מתחנכי�, ועשרי�בגיל מאה 
ל עזוב "ד לילד יתו� אחרי השואה ר"למהמשל , בפניה�נתאר 

מסתובב לו יח� , ללא משפחה ללא כלו� בודד וגלמוד בעול�
והנה ריח� עליו יהודי והכניס אותו לביתו וגידל אותו ' ורעב וכו

, ג"ישיבק ו"ת ישיב"הכניס אותו לת, הלבישו מכ� רגל ועד ראש
וא� חיפש לו שידו� ודאג לו לבית וכל , וכל הוצאותיו עליו

  ..הצטרכויותיו ומחסוריו עליו
הגיע עת זקנה והיהודי היקר שלא שיי� לתאר את גמילות והנה 

נזקק לעזרה והוא ילד  -ל "חסד שעשה ע� הילד היתו� הנ
 � טיפוחיו שגידלו היה אדיש כלפיו ולא התייחס אליו ולא מתעניי

נ של "הא� יש ביכולת להרגיש את תסכולו וצער ועגמ! !בו
, כל מי שקצת יפעיל חושיו יבי� ויבוז לאותו יתו� -היהודי המטיבו

ולענינינו בעצ� אלו ההורי� [וא� ישאגו עליו כי הינו כפוי טובה 
  ]. א"היקרי� שמגדלי� את הילדי� והמלמדי� והמחנכי� שליט

כמסופר , שוט דבר בזויגויי� מביני� שכפיות טובה זה פ' אפי
אל , "בלילה ההוא נדדה שנת המל�" )א, אסתר ו( במדרש

אי� השינה , "כפוי טובה"אחשורוש בא מלא� ונענע אותו וגער בו 
זה הביא בעצ� לתחילת מפלתו , כשהנ� כפוי טובה, של� עריבה

כשאחשוורוש קלט שיש לו את המידה הנשחתת , של המ� הרשע
  .עשה למרדכי הכבוד הגדולנבהל ולכ� ', כפוי טובה'

ושוב אי� כשולח� השבת קודש שאז ( לבאר זאת לילדינוביכולתינו 
, הרי אנו שמחנכי� הילדי� למצוות כיבוד אב. )אפשר לנתח זאת
, "מצות כיבוד אב וא�: "במצוה לג ספר החינו�כשפותחי� את 

שראוי לו לאד� שיכיר ויגמול חסד למי , משרשי מצוה זו: "ל"בזה
שזו מידה , ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה, מו טובהשעשה ע

ושית� אל לבו כי . י� ואנשי�וקרעה ומאוסה בתכלית לפני אל

ועל כ� , האב והא� ה� סיבת היותו בעול�
באמת ראוי לו לעשות לה� כל כבוד וכל 

ג� , כי ה� הביאוהו לעול�, תועלת שיוכל
ש עוד "עיי. ".יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו

  .'ריו המתוקי� והקבדב
 �לפעמי� מרוב פשטות שבדבר אי� יתכ

הרי ידוע שספר החינו� נכתב , שימת לב לזה
בפרט הורי� לילדי� , ג� בשביל ילדי ישראל

ה אריכות "אלו שזוכי� שלהוריה� יש ב
יכולי� לשמש כדוגמא בהראות� , ימי�

לילדיה� כיצד מכבדי� במסירות את אבא 
וכדאי להארי� , ואמא דהיינו הסבא והסבתא

מפע� לפע� שחו  מעצ� המצוה של כיבוד 
יש ג� הדבר המוסרי שמי שאינו , אב וא�

מכבד הוא כפוי טובה יש בו מדה רעה 
  . כדברי החינו�, ומאוסה בתכלית

� ואשר  על כ� בכל הזדמנות משחילי� העני
  .ו כפויי טובה"שאי� אנחנו ח

כשיש שמחה אצל ידיד שגמל איזה לדוגמא 
למי שהיטיב , אנו אסירי תודה: ישנדג, טובה
ואומרי� לילד קח בבקשה מגש עוגה , לנו

כמו שכתב הקדושת , לרגל השמחה בבית�
ל שולחו ע� "לוי כי בחג הפורי� היה אביו זצ

או , מתנות לאביוני� כדי לחנכו במצוות
שההורי� מודיעי� יש לנו חוב להשתת� 

ילדינו צריכי� , בשמחת הזולת שהיטיב לנו
עלינו להראות שאנו מוקירי� , זאתלנשו� 

ומכבדי� למלמדי� ולמנהלי� מגידי שיעור 
. שמטיבי� לכ� בזה שמחנכי� אותכ�' וכו

ג� הורי� יכולי� להוות דוגמא כיצד ה� 
מכבדי� את הרבי שלימד� בקטנות� או 

  .'ש וכדו"מג
, מהרבה גדולי ישראל ועמ� ישראלידוע 

 בספר. שהיטיבו למי שרק במקצת היטיב לו
וכשיקבע זאת המדה בנפשו : "החינו� מסיי�

כי חסר לכפוי טובה בטוב , "ל ברו� הוא-יעלה ממנה להכיר טובת הק
אני ,  ה אנע שומע"שב' להכיר טובה על כל הטוב שגמלו ה', להודות לה

, "מבשרי אחזה אלוקי"והוא לא מבי� משמעות ' וכו' אני נוש� וכו, הול�
  .את והוא לא כמוב� מאליוואשר על כ� חובה קדושה לחנ� לז

ו ועלינו  להיות כדוגמא להביע תודה למי שהיטיב לנו וזה ישפיע על ילדינ
כמו שכתבנו כי ילדינו צריכי� לנשו� האוירה בבית וזה משפיע יותר 

  .מאל� תוכחות והוכחות
שהיא , בפרשת כי תבוא במצות הבאת ביכורי�' נחלי דבש'מספר נסיי� 

מש� רואי� כמה חשוב הדבר , לא כפוי טובהמצוה מיוחדת להביע שאני 
 )ג, כו( לא להיות כפוי טובה כמו שנאמר בהתחלת הפרשה וענית ואמרת

כלומר , שאינ� כפוי טובה -אלוקי�' ל  וענית ואמרת לפני ה"אמרו חז
 )ריש תבוא( 'הק �"אלשימפרש ה, מצות ביכורי� היא הכרת טובה

, להכיר טובה למקו�' דת השיחודה של מצוה זו היא הינה מיסודות עבו
וחייב האד� , מזו� ועוד, חיי�, ה משפיע על האד� רוב טובה"שהקב

שכ� עדי� הנפש יתבונ� , ובכ� ניכרת מדריגתו, להכיר בטובתו של מקו�
� מי הוא זה שהשפיע עליו את כל הטוב ויודה להקב , ה"תמיד ויבחי

לפיכ� , ה"קבלא יכיר ולא יודה בטובתו של ה, מי שנפשו גסה: ולעומתו
ובגללה בטלו , הפליגה התורה בחשיבות המצוה של הבאת ביכורי�

ה עליו "לפי שבזה מכיר האד� בטובות הקב, פועלי� ממלאכת�
אפילו מי שיש . ומאתו יתבר� כל אשר יש לו, שהשפיע ברכה  באדמתו

לו חיטה אחת בלבד מביא ביכורי� כדי להביע בכ� הכרת טובה למי 
, דאי איפוא היה שנברא העול� כולו בזכות ביכורי�כ. שנת� לו כל טוב

בזכות ביכורי� שנקראו  - "בראשית ברא" )ד, ר א"בר( ל"כמאמר חז
  ..נברא העול�, ראשית
' וענית ואמרת לפני ה" )ה, דברי� כו( כ"עה )ספרי( ל"דאמרו חזהיינו 

כלומר מצות ביכורי� הוא בראש וראשונה , "שאינ� כפוי טובה -"אלוקי�
, יתבר� על רוב חסדיו שנת� ברכה בעמלו של האד�' טובה לההכרת 

  ..והרי זה ניגוד גמור לכפיות טובה, וזכה לראות פרי ליגיעו הרב
 רבי חיי� ויטאלי מה שהביא המקובל האלוקי מורנו "הוא עפוהסבירו 

אמר נבל : ")א, תהלי� יד( כ"עה" ע  הדעת טוב"ע בפירושו לתהילי� "זי
והנה הוא מי שמתגאה על , ל הוא מי שהוא כפוי טובהנודע כי הנב -"בלבו

בחשבו כי א� א� יעשו עמו כל טובות שבעול� הכל הוא כנגדו , בני אד�
ואינו משל� לה� טובה אלא הוא , כי כזה וכזה חייבי� לו כל העול�, כאי�

  "..כפוי טובה
 �באה מצות ביכורי� שהיא הוראה על שביעות רצו� של האד� לכ
ושאתה שבע רצו� , "שאינ� כפוי טובה"הוכחה ברורה והיא , בחלקו

נחזור ונשנ� לבנינו ולתלמידינו עד . כ"ע. ושמח ומודה על אשר בחלק�
  .ו כפויי טובה"שיתרגלו להיות מכירי טובה ולא ח

השקיפה "שיתקיי� בנו בשכר זה מה שנאמר ש� בסו� הפרשה ר "ויה
  גוט שבת . ר"אכי ,"'ממעו� קדש� מ� השמי� ובר� את עמ� ישראל וגו
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        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�
  הרב שמואל שטר�

  ויוע� חינוכיויוע� חינוכימחנ� מחנ� 

        נשמתנשמתנשמתנשמתעילוי עילוי עילוי עילוי לללל
  החשובההאשה 

יוס� יוס� יוס� יוס� ר "ב ליבאליבאליבאליבא יהודיתיהודיתיהודיתיהודית מרת
  ה "ע

        מרמורשטיי�מרמורשטיי�מרמורשטיי�מרמורשטיי�
  ד"תשס ז כסלו"טנפטרה 
   .ה .ב .צ. נ. ת

 ---  
י אחיה האי גברא "ע הונצח

  הנדיב המפואר יקירא
 וור וור וור וור ' ' ' ' ישראל אריישראל אריישראל אריישראל ארי 'ח ר"הרה

  "י -ו"הי

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
� וצדי גאו הדור, ק נשגבהאי  גדולי ופוסקי   מפארי 

ס , וגאוני אר�מבעלי הוראה  אשר כל רז לא אני
ו וצדיק , שריד לדור דעה, ליה הגדול עני  � הגאו

  ועוד " מאורות נת�" "להורות נת�"בעל 
        לללל""""רבי נת� גשטטנר זצוקרבי נת� גשטטנר זצוקרבי נת� גשטטנר זצוקרבי נת� גשטטנר זצוק

        לללל""""בהגאו� רבי עמר  זצוקבהגאו� רבי עמר  זצוקבהגאו� רבי עמר  זצוקבהגאו� רבי עמר  זצוק    
  ב"י ב"ד קרית אגו"גאב

ור  ישיבת "ונשיא  י  מאירות"י    "פנ
יע"ר הקוה"אדמוק מר� "מחותנו של כ א "ט ז
הגה  א"ד דקהילתינו שליט"צ אב"וחות� 

  א"שיבלחט
י"נלב   א"ד כסלו תשע"ע 

  .ה. ב. צ. נ. ת
= ==  

ו"הונצח ע ידידינו היקר              א"שיבלחט נעלההי נכדו 
        בלגיהבלגיהבלגיהבלגיה    - - - - וווו""""מרדכי גשטטנר הימרדכי גשטטנר הימרדכי גשטטנר הימרדכי גשטטנר הי    ''''ח רח רח רח ר""""נהנהנהנההההה

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
האשה החשובה 

  מרת
ה בת "ע יהודית לאהיהודית לאהיהודית לאהיהודית לאה

  ל"ז יצחק יעקביצחק יעקביצחק יעקביצחק יעקב' ר
        ברגרברגרברגרברגר
כסלו ז "נפטרה ט
  ז"תשס

  .ה . ב . צ . נ . ת 
===  
י בנה "עהונצח 

  ידידינו היקר
    למ�למ�למ�למ�שלמה קשלמה קשלמה קשלמה ק 'ר

  ב"ב - ו"הי ברגרברגרברגרברגר
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ב� ''''משה טובימשה טובימשה טובימשה טובי' ח ר"הרה
  ל"ז נפתלי הירצקאנפתלי הירצקאנפתלי הירצקאנפתלי הירצקא' ח ר"הרה

        גרינצווייגגרינצווייגגרינצווייגגרינצווייג
  ד"א כסלו תשס"ע י"נלב

  . ה. ב . צ . נ . ת 

 
        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת

  ה"ע ניסי  וגרציהניסי  וגרציהניסי  וגרציהניסי  וגרציהב�  משהמשהמשהמשה
  ה"ט כסלו תשס"ע י"נלב

  .ה. ב .  צ. נ . ת 
י בנו ידידינו היקר "הונצח ע

 גגגג....טטטט....יייי' ד� צדקה וחסד ררו
  ו"הי

  במעונ  השמחהש
ש "לבר� לידידינו ואנהננו 

  .היקרי  לרגל שמחת 
*  

 רינגלרינגלרינגלרינגלמרדכי יעקב מרדכי יעקב מרדכי יעקב מרדכי יעקב ' ח ר"הרה
  א"שליט

  .אירוסי הב�לרגל 
*  

  א"שליט וייסוייסוייסוייסמשה משה משה משה ' ח ר"הרה
  הולדת הב�לרגל 

*  
ולבנו  וינברגוינברגוינברגוינברגיונה יונה יונה יונה ' ג ר"הרה
  ו"הי משה מרדכימשה מרדכימשה מרדכימשה מרדכי ח"ההר

  הב� - הנכדלהולדת 
*  

  טרעביטשטרעביטשטרעביטשטרעביטש' ' ' ' משה ארימשה ארימשה ארימשה אריר "הר
נישואי הנכדה לרגל 

  צ"בשעטומ

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
יעי  בזה את אנו מב
מעומק ליבנו קד  ברכתינו 

איש , האי גברא יקירא
, החסד והמיטיב לכל

המטה שכמו לעזרה לזולת 
ה "ה, באופ� מופלא ומיוחד

  האבר� היקר מאוד נעלה
  א"שליט יוס� ריי�יוס� ריי�יוס� ריי�יוס� ריי�רבי 

  'מזכיר המוסדות הק
לרגל שמחת הולדת הבת 

  צ"בשעאומ' תחי
מתו� מ� השמי  יבור� 

ממנה ומכל  נחת והרחבה
ויזכה לגדלה לתורה , ח"יוצ

ת לחופה ולמעשי  "ולבע
  .טובי 

 

        ברכת מזלא טבא ברכת מזלא טבא ברכת מזלא טבא ברכת מזלא טבא 
, ו היקר והמפוארלמעלת ידידינ

, על כל מכיריו אהוב וחביב
לבו ער , ש"מיקירי וחשובי אנ

, , וח  לכל דבר שבקדושה
ח "הנה, מופלג בכל מידה ומעלה

  ו "הי אהר� פרידאהר� פרידאהר� פרידאהר� פריד 'ר
  ב"ארה –בארא פארק
משה אריה משה אריה משה אריה משה אריה ר "חת� ידידינו הר

  ו"הי טרעביטשטרעביטשטרעביטשטרעביטש
' תחי י הבתנישואחת לרגל שמ

שלמה שלמה שלמה שלמה החת� המהולל  ג"עב
�  צ"עטומבש ו"הי מושקובי�מושקובי�מושקובי�מושקובי

ר שיזכה לנחת מה  ומכל "יה
ויזכו לבנות בית נאמ� , ח"יוצ

בישראל לתפארת המשפחה 
   ,החשובה

וא� טוב וחסד יהיו מנת חלקו 
 .ר"כל הימי  אכי

 

        טוב לבביתטוב לבביתטוב לבביתטוב לבביתזל זל זל זל ממממברכת ברכת ברכת ברכת 
לבר� לידיד נפשי הנני 

  תמיד נ"העומד לימיני בלו
לוי יצחק לוי יצחק לוי יצחק לוי יצחק ' ג ר"רהה

  א"ליטש זיידענפעלדזיידענפעלדזיידענפעלדזיידענפעלד
 ואי הבתת ניששמחלרגל 

  צ"בשעטומ
ר שתזכה לרוב נחת "יה

  .ס"ושובע שמחות וכט
 -השמח בשמחת�כעתירת 

�  אשר חיימובי�אשר חיימובי�אשר חיימובי�אשר חיימובי

 

        טובטובטובטובזל זל זל זל ממממ
  היקר וריעי אהובילידידי 

 לוי יצחק זיידענפעלדלוי יצחק זיידענפעלדלוי יצחק זיידענפעלדלוי יצחק זיידענפעלדרבי 
  .בת� ואישה בניל השמחלרג

 - הבה ובשמחהאב� מבר
 שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמאר    ----ידיד�ידיד�ידיד�ידיד�

        טוב טוב טוב טוב זל זל זל זל ממממברכת ברכת ברכת ברכת 
, וריעי ילבר� לידידהנני 

, העומל בתורה ימי  כלילות
, ש"ממשכימי קו  לבוית

 רדכי יעקב רינגלרדכי יעקב רינגלרדכי יעקב רינגלרדכי יעקב רינגלממממ    'ר ח"רהה
  א"ליטש

 �הב ירוסיאת שמחלרגל 
  צ"בשעטומ

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

  יע בלוייע בלוייע בלוייע בלוישששש  - מבר�ה

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
  , יניק וחכי�, הבחור כהלכהל

   ו"ני שרגא שמואלשרגא שמואלשרגא שמואלשרגא שמואל
  א"טשלינחמ� נחמ� נחמ� נחמ� צ רבי "ב� מורינו הגה

  לרגל הכנס� לעול תורה ומצוות 
, תגדל לאילנא רברבאש יהי רצו�

לתפארת המשפחה המפוארה 
ק "רבוה מרנ� ה"והקדושה ה

  . א"מלעלוב זיע
כעתירת חבורת הבחורי� דחסידי כעתירת חבורת הבחורי� דחסידי כעתירת חבורת הבחורי� דחסידי כעתירת חבורת הבחורי� דחסידי 

 לללל""""י ובחוי ובחוי ובחוי ובחו""""לעלוב באלעלוב באלעלוב באלעלוב בא

        טטטט""""מזמזמזמזרכת רכת רכת רכת בבבב
חסידא , המפורס  צ"הגהל

  נ"ידי, ופרישא
נחמ� בידרמ� נחמ� בידרמ� נחמ� בידרמ� נחמ� בידרמ�     רבי מורינו 

  א"שליט
 יניק שמחת הכנס הב�לרגל 

  .צ"לעוהתומ שרגא שמואלשרגא שמואלשרגא שמואלשרגא שמואל
   - - - - שמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללשמואל ברילל -מבר�

  ב"ארה -  ארקפארא ב
 

        רוממו�רוממו�רוממו�רוממו�י  י  י  י  דידדידדידדידיייי
 דליבא נביע ברכתינומעומקא 

ראשו�  , לאיש היקר והמופלא
במיוחד ו בית חיינומע� להוא 

מוכ� בכל עת  עומד הוא תמיד
 בחפ� לב ומאור פני  מצוא

מסור בכל לבו , בכל דבר ועני�
ונפשו למע� צרכי רבינו 

  ה"ה, י"באא "שליט
  א"שליט יוס� ריי�יוס� ריי�יוס� ריי�יוס� ריי�הרב 
 'שמחת הולדת הבת תחילרגל 

  ט"לאויש
 ח"וצי כל לחנ� ר שיזכה"יה

לש  ולתפארת  אבות בדרכי
וזכות , ולרוות מה  רוב נחת

מפעלותיו הכבירות יעמדו לו 
  .התבר� בכוללולזרעו 

בידידות רבה המברכי� 
    ----נח לוי�נח לוי�נח לוי�נח לוי�    - - - - ובהערכה עצומה

  אלימל� לוי�אלימל� לוי�אלימל� לוי�אלימל� לוי�    ----אליהו לבאליהו לבאליהו לבאליהו לב
 

        טטטט""""מזמזמזמזרכת רכת רכת רכת בבבב
חסידא , המפורס  צ"הגהל

  נ"ידי, ופרישא
נחמ� בידרמ� נחמ� בידרמ� נחמ� בידרמ� נחמ� בידרמ�     רבי מורינו 

  א"שליט
 יניק שמחת הכנס הב�לרגל 

  .צ"לעוהתומ שרגא שמואלשרגא שמואלשרגא שמואלשרגא שמואל
   פלעטבוש - - - - גוטגוטגוטגוט' ' ' ' ליליליליאאאא -מבר�


