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א� על גב דבכל , שכביכול יורד עד למטה מעשרה טפחי�
רצה לומר , ימות השנה לא ירדה שכינה למטה מעשרה

למקומות הפחותי� ' דבחנוכה אור השכינה יורד אפי
בה לזכות לתשו, והירודי� בחינת למטה מעשרה טפחי�

  .שלימה
ע מובא דבחנוכה "זידברי חיי מצאנז זיסע בעל ומהייליגע 

לדברי� שבדר� כלל קשה מאד ' אפשר לזכות לתשובה אפי
  . ג� כ� יכולי� מגודל האור דחנוכה, לעשות תשובה על זה

היא דנר חנוכה צרי� להניחה למטה מעשרה טפחי� ההלכה 

ינה ואפשר בדר� רמז דאמנ� השכ. טפחי�' א� למעלה מג
  .ל"לפחותי� פחות מעשרה כנ' יורדת ומגיעה אפי' הק
בכל זאת צרי� מעט אתערותא דלתתא ורצו� טוב א� 

להתרומ� ולהתעלות להכי� עצמו לקבל אור השראת 

א� אות� רשעי� ואפיקורסי� , בימי החנוכה' השכינה הק
ש ורוצי� להתרחק ממנו "שאי� רוצי� כלל לידבק בבורא ית

� לקבל האור הזה כי א� מתרחקי� ה� אינ� יכולי, ו"ח
בדווקא אינו שיי� כלל לקבל האור הגדול הזה וזה בחינת 

  . שקצת צרי� אתערותא דלתתא, טפחי�' למעלה מג
דבזמ� בית , מובא על גודל אור החנוכה' דברי חיי�'ומבעל 

המקדש היה די� הנחת נר חנוכה בפתח הבית מבחו  וזמ� 
ובערב , הכוכבי�הדלקתה מתחילת חשכת הלילה בצאת 

ק צרי� להכניס שמ� זית כדי שידלוק חצי שעה אחר "שב
  .צאת הכוכבי�

היינו שאפילו הרחוקי� , בזה על פי פנימיות וחסידותוהרמז 
, מחו  לשערי קדושה, ביותר בחינת פתח הבית מבחו 

ג� , של חוש� לילה ברוחניות, הנמצאי� בחשכת לילה' ואפי
העומדי� בבחינת ' דאפיכלומר , הדי� דנר חנוכה משמאל

כ יכול אור "ג,  והנדכאי� ברוחניות כל אלו הירודי�, שמאל

נר דחנוכה להוציא� ולהביא� לאור גדול דתורה ויראת 
  .שמי� וחסידות

ת "ק ולהיות עובד השי"הוא זמ� עת רצו� לעסוק בתוהחנוכה 
לכ� כל אחד , לעסוק בתשובה ברוחניות ובחסידות, באמת

חנוכה ולנצל את ימי  החנוכה ואחד צרי� להכי� עצמו לימי ה

�וכשמנצלי� את ימי החנוכה כדבעי יכולי� , כמו שצרי
לפעול כל הישועות לטובה ברוחניות ובגשמיות ובכל 

  .ת"ני� ולהתרומ� ולהתעלות בעבודת השייהעני
 איזהו שוטה ' 'יתבר� יעזור וירח� שלא להיות בבחיהש

את האור לזכות לקבל ולנצל ', המאבד את כל מה שנותני� לו
כי שבת היא מתנה טובה . ט"הגדול דימי החנוכה הבעל

ה לישראל וכ� א� כל הימי� טובי� והתורה "שנת� הקב
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        וישבוישבוישבוישבפרשת פרשת פרשת פרשת 

הכנה לחנוכה לבחורי  - בפרשת ויש
  ב"ארה -בארא פארק -ע "תש

  ש"חנוכה זמ� התעלות בתורה ויר
החנוכה הבאי� עלינו לטובה ימי 

וה� ימי� מיוחדי� , ממשמשי� ובאי�
כמו , להצלחה בתורה ויראת שמי�

  ".כי נר מצווה ותורה אור"שכתוב 
חנוכה אשר די� נר  מובא מצדיקי� על 

, חנוכה הוא למטה מעשרה טפחי�

כלומר דאור החנוכה כל כ� גבוה 

ת "ומצוות ה� מתנה מהשי
ונזכה לא לאבד� ולקבל� , אלינו

באמת ולהתעלות בתורה 
וממילא לכל הישועות , ש"וירא

  .ג"ברו
  

  )א, לז( יעקבוישב 
פירש " וישב יעקב"בפרשת� 

של שר המשקי� והאופי� יש  חלומותב
ויבא אליה� ' א, לדייק כמה דקדוקי�

, יוס� בבוקר וירא אות� והנ� זועפי�
ולכאורה מה היה , י זועפי� עצבי�"וברש

, לו לשר המשקי� להיות עצב מחלומו
הלא כפי הנראה מהחלו� שרק טוב 

כוס פרעה בידו ואשחט , נעשה אתו
על ו, אות� ואת� את הכוס על כ� פרעה

בשלמא שר , מה תקפה אותו העצבות
האופי� יש לו מקו� לעצב בראותו כי 
, העו� אוכל מהמאכל מהסל שעל ראשו

אבל שר , ולא ראה שמביא הפת לפרעה
  . המשקי� מה לו להתעצב

מה ראה יוס� לפתור החלומות באופ� ' ב
היכ� היה , זה לחיי� וזה למיתה, שפתר

הרמז בחלומותיה� שזה יחזור לתפקידו 
וממה שראה שר האופי� שהעו� , וזה לא

אוכל מהסל עדיי� לא ברור מכ� שלא 
שהרי סו� סו� ראה אי� , יחזור לתפקידו

ומה שהעו� , שמאכל פרעה על ראשו
אוכל מהסל יש ללמוד מזה שלא ימלא 

א� לפתור בבירור , תפקידו לגמרי כבעבר
גמור שאי� הוא ראוי יותר לתפקיד זה 

יתלוהו מהיכ� ויסולק לגמרי מתפקידו ו
  . הבי� כ�

בפשטות נראה , כי א� זכרתני את�' ג
, שג� לעני� הזכירה היה רמז בחלו�

דמשמע שהכל תלוי " כי א�"שאמר לו 
ולא אמר לו בלשו� , בזה רק א� זכרתני
  .והיכ� מרומז, בקשה אנא זכרתני

דהנה יש חילוק והבדל עצו� בי� ל "וי
שר המשקי� בחלומו ראה את , החלומות

, הגפ�, מהל� של עשיית היי�כל ה
, והיא פורחת ומעלה נ , השריגי�

והוא סוחט , ומבשילה אשכלותיה
והבי� יוס� כי , הענבי� ונות� לפרעה היי�

א� ראה כ� בחלו� הרי שכ� הוא מהרהר 
לעמוד על המשמר , ביו� במילוי תפקידו

בכל מהל� עשיית היי� לבדוק ולשמור 
, ובעל כל פרטיו שיהיו על צד היותר ט

וג� שהיה מתייגע על המלאכה בעצמו 
ולכ� כגו� זה ראוי הוא , להכינה כראוי

�לעומת זה שר , לתפקיד לשרת את המל
האופי� לא ראה בחלומו שו� דבר 

לא הצמיחה ולא , ממהל� עשיית הפת
לא עסק במלאכת ' ואפי, טחינת החיטי�

וכ� שאר המאכלי� לא בדק , ההאפיי
טורח ולא היה , אות� במהל� הכנת�

כי א� מאכלי� מוכני� , בעצמו במאכלי�
היו בסל שעל ראשו שלא נבדק ונשמר 

מזה , על ידו הא� נעשו כהוג� וכדבעי
הבי� יוס� כי אי� הוא ראוי לתפקיד הר� 

�כי כדי להיות ראוי , לשרת את המל
לשרת את המל� צרי� שיעמוד על 
משמרתו מראשית דבר ולהתייגע 

א וישב יעקב הפשתני נכנס וגמליו "ה וישב ד"די ב"רש
טעוני� פשת� הפחמי תמה אנא יכנס כל הפשת� הזה 
 �היה פיקח משיב לו ניצו  אחד יוצא ממפוח של

  . 'ששור� את כולו וכו
, צרי� להבי� דהתירו  אינו ממי� השאלה' ולכאו

דהפחמי תמה היכ� יכנס הפשת� כי הוא צרי� אוצר 
, לו הפיקח כי אפשר לשרו� הכלענה , גדול לכל הפשת�

הרי אי� מדברי� כא� משריפה כלל רק צרי� אוצר גדול 
  ..ומקו� לזה

צרי� לבאר דהנמשל מיירי באלופי בני עשיו אשר עוד 

ויעקב שלימתא , ה� שונאי יעקב ובניו ושונאי הקדושה
כי עשיו ואלופיו , ובניו צריכי� לכלות אלופי עשיו

א� , זה לא נעשה לכיליו�א� הפשת� ה, לכיליו� עומדי�
  .כ� מה שיי� המשל לנמשל

פ פשטות דהפחמי תמה היכ� יכנס כל "על "ואפש

אלא דהפשת� , הפשת� והרי אי� מקו� לזה באוצר
כי , ר בחו  ויגרו� להיזקי� רבי�"ישאר ויימצא ברה

אמר לו הפיקח , ומה העצה לזה', יתקלו בו בני אד� וכדו
ומה , � כל הפשת�ניצו  אחד יוצא ממפוח של� ושור
�והכל יסדרו על צד , שיישאר בחו  ישרפו ע� הכלי של

  .היותר טוב
הפיקח אומר מה הפחמי עומד וחושב , יתבארעוד 

מחשבות על גודל וחוזק הפשת� מה יעשו בו ואי� יכנס 
הלא כלי אומנותו של הפחמי יש בו גודל וחוזק , לאוצר

היוצא ש הרבה יותר בניצו  אש קט� "נפלאות הבורא ית
�אפשר לשרו� ולכלות כל הפשת� הרב , ממפוח של

כ צרי� לעיי� ולחשוב "א, הזה על כל גודלו ועוצמתו
בחכמה של� היותר גדולה בחכמת האש שהוא 

�  . מלאכת
ה עמד "דיעקב אבינו ע, זה הנמשל אתא שפיר טפיולפי 

ותמה היא� יוכלו בני ישראל לעמוד נגד העמלקי� בני 
אשר גרמו , ות יוו� רומי ואדו�עשיו הרשע בכל הגלוי

, צרות רבות ורעות ורצו לכלות את עמ� בני ישראל
ה כי לטובת בני ישראל צרי� "סבר יעקב אע, כ"וא

כדי שלא יגרמו , לכלות את עשיו הרשע בניו ואלופיו
, ועל זה בא תשובת החכ�, צרות וקושי לכלל ישראל

ה שהוא האש קודש אשר בבני "דבאמנות יעקב אבינו ע
אפשר להתגבר ולנצח את כל זוהמת עשיו , ישראל

והיה בית יעקב אש ובית יוס� "ש "כמ, ואלופיו הרשעי�

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

        
להיות כולו שקוע , ידי תיקו� ההוה והעתיד שיהיו כהוג�

ורוחניות יתוק� , ות טובותש ומיד"וירא' בתורה הק

ממילא על ידי עשיית הטוב שהוא האש קודש ויכלה 
  . את כל העבר שלא נעשה כהוג�

 רק ', נר אחד איש וביתו'דעיקר מצוותו  נר חנוכהבוג
א� , דלכתחילה לעשות המצווה בהידור מרבי� הנרות

כ "מרמז בזה ג, עיקרו הוא רק נר אחד לו ולבני ביתו

, ותר מתשובה של כל ימות השנהביותר על חנוכה י
דבימי החנוכה אפשר לזכות בקל לניצו  אש קודש 

כ היה ניצחו� "וזה ג, ר"שישרו� כל הפשת� הרע דיצה
החשמונאי� בחינת ניצו  אחד שיוצא מיוס� הצדיק 
ויעקב אבינו נגד כל הרשעי� הגויי� לכלות� ולבטל� 

כי היווני� עיקר תכלית� רצו . בגשמיות וברוחניות
עקור מבני ישראל את שמירת התורה והמצוות ל

ובאש קדש� כילו החשמונאי� לכל , ת"וקירבת השי
היווני� והחזירו לכל כלל ישראל למקומ� במנוחה 

ואירעו ' ולבית המקדש כהני� לעבודת� וכו, ושלווה

והיו יכולי� לעבוד , לה� כל הניסי� שהיו בימי� הה�
ה וטהרה ש בקדוש"ה ולהתעלות בתורה וירא"את הקב

  .תורה ועבודה וגמילות חסדי�, מידות טובות

וניצו  אש מיוס� , דעשיו מרומז בקש, "להבה
המכלה ומשמיד כל , הצדיק הוא הלהבה

בגשמיות , שעבוד וזוהמת עשיו הרשע
דבזמ� ששמרו בני ישראל את , וברוחניות

ו תמיד את הגויי� ניצח, ת"התורה ומצוות השי

  . הרשעי�
' אפי, כ ברוחניות"מזה מוסר בפשטות גנלמד 

ר עלינו "שרואי� את גודל כח והתגברות יצה
ע� כל זה , ו"ונראה שאי אפשר להתגבר עליו ח

ניצו  דאש קודש מצדיקי� וכלל ישראל 

ת "בהתגברות והתחזקות מעט בעבודת השי
ואפשר לזכות , ושור� כל הרע וכח היצר מכלה

. ת להתקדש ולהיטהר"להכנס בעבודת השי
' ובהרהור תשובה אחד של אד� מישראל אפי

א� נמצא במקו� נמו� ושפל ואינו יודע להשית 
על ידי , עצות בנפשו האי� לתק� את העבר

הניצו  אחד של אש קודש יכלה את כל הרע 
ולא לחשוב על העבר אלא לחזור ' עבר'ה

 ,ת"ולעסוק בעבודת השי, בתשובה שלימה

  .ובמש� הזמ� ניצו  אחד יכלה הכל
  

  ט זמ� מיוחד לתשובה"הבעלחנוכה 
כי התשובה יש בו מדריגות עד , כלל גדולוזה 

א� עיקר התשובה היא החרטה וקבלה , אי� סו�

לכ� אי� צרי� לחשוב על העבר רק על , לעתיד

שעשית לאבותינו בימי הה ' אי' ועל הניסי'בפיוט 
  .בזמ� הזה
הניסי� אשר היה בימיה� בזמ� הזה , הכוונהובפשטות 

א� עוד מרמז לנו בזה אשר בזמ� הזה , ימי החנוכה
נתעורר עת רצו� למעלה ואפשר להמשי� הישועות 

בזמ� הזה לגאולה , היו בימי� הה�הניסי� הנפלאות ש
  .א"ק בב"ושמחה שלימה ולבני� ביהמ

דחנוכה הוא זמ� מסוגל לחיזוק בהתמדת התורה ידוע 
הקדושה כי אור הגנוז היה אור גדול שלא יכול העול� 

א� הצדיקי� יכולי� לשרות עליה� , לסובלו ולכ� נגנז
והצדיקי� , כי גנזו בתו� התורה הקדושה, מאור הגנוז

וג� , סקי� בתורה לשמה יכולי� לזכות לאור זההעו
הצד , כי נר מצוה ותורה אור, חנוכה מרמז לאור הגנוז

כי שניה� מאור , השוה של אור התורה ואור החנוכה
  .ובימי החנוכה יכול כל אחד לזכות לאור זה, הגנוז ה�
ת ברחמיו המרובי� שנשוב לפניו בתשובה "השייעזור 

כול� אגודה אחת שלימה באמת ובאהבה ויעשו 
וית� לנו הדעת והשכל , לעשות רצונ� בלבב של�

ש כי "אמיתי להבי� ולהשכיל לעסוק רק בתורה וירא
, הוא עיקר התכלית ונתעלה בקיו� ושמחת התורה

לעשות רצו� , ש ומידות טובות"בהתמדת התורה ירא
, ע ישפיע עלינו הכל לטוב"שהרבש. ת באמת"השי

נו� ולא יש� שומר הנה לא י, וישמרנו בכל מקו�
ויביא עלינו גאולות שמחות ורפואות שלימות , ישראל

, בני חיי מזוני רויחי ואריכי, ר"וברכות שלימות בגו

ק "בנרות ביהמולחזות , ונזכה לבני� בית המקדש
 .אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג, א"בב

: : : : אאאא""""ואמר רבינו זיעואמר רבינו זיעואמר רבינו זיעואמר רבינו זיע[[[[. למעלה מדר� הטבע - ה וברכ, הטבע
ד משל ד משל ד משל ד משל """"עעעע, , , , ב כי הצלחה שיי� לחול רק על דבר שקיי�ב כי הצלחה שיי� לחול רק על דבר שקיי�ב כי הצלחה שיי� לחול רק על דבר שקיי�ב כי הצלחה שיי� לחול רק על דבר שקיי�""""וילוילוילויל
, , , , לבר מזללבר מזללבר מזללבר מזל' ' ' ' ועתה רואי� שהדבר הצליח והיועתה רואי� שהדבר הצליח והיועתה רואי� שהדבר הצליח והיועתה רואי� שהדבר הצליח והי, , , , פתח עסקפתח עסקפתח עסקפתח עסק' ' ' ' אאאא

תענית תענית תענית תענית ((((' ' ' ' אבל ברכה חל רק בדבר שאינה נראית לעי  כדאיאבל ברכה חל רק בדבר שאינה נראית לעי  כדאיאבל ברכה חל רק בדבר שאינה נראית לעי  כדאיאבל ברכה חל רק בדבר שאינה נראית לעי  כדאי
אי  הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מ  העי  שנאמר אי  הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מ  העי  שנאמר אי  הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מ  העי  שנאמר אי  הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מ  העי  שנאמר     :):):):)חחחח
, ולכ  ].].].].את� את הברכה באסמי�את� את הברכה באסמי�את� את הברכה באסמי�את� את הברכה באסמי�' ' ' ' ההההיצו יצו יצו יצו     ))))חחחח, , , , דברי� כחדברי� כחדברי� כחדברי� כח((((

ואילו עני  , י דר� הטבע"ל תוכל לחול רק הצלחה עפ"בחו
שיי� רק באר$ ישראל  -הברכה שלמעלה מדר� הטבע 

. מציו ' יברכ� ה ))))גגגג, , , , תהלי� קלדתהלי� קלדתהלי� קלדתהלי� קלד((((בלבד וכמאמר הכתוב 
, א"מלעלוב זיע רבי דודרבי דודרבי דודרבי דודמר  ' והוסי& על כ� בש� אביו הק

היינו א� האד� מקדש  ,דג� בחו$ לאר$ תוכל לחול ברכה
, נהיה ארבע אמות שלו בקדושה ובטהרה, עצמו מלמטה

אזי תחול הברכה שלמעלה מדר� הטבע אפילו בחו$ 
כי זהו ג� כ  בחינת אר$ ישראל כנודע דארבע , לאר$

  .אר$ ישראל' אמותיו של צדיק ה� בחי
א להעמיס כל זה בדיוק שינוי "מר  רבי משה זיעוהוסי& והוסי& והוסי& והוסי& 

ויוס& הורד  ))))אאאא, , , , לטלטלטלט((((' כתי, יוס& הצדיק לשו  הכתובי� גבי
את יוס& ויהי איש ' ויהי ד' מצרימה ויקנהו פוטיפר וגו

ח הרי פת -מצליח בידו ' וכל אשר הוא עושה ה' מצליח וגו
ויפקידהו  ))))הההה- - - - ש� דש� דש� דש� ד(((( ובהמש� הקרא נאמר, בעני  הצלחה

ויהי מאז הפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש ' על ביתו וגו
בכל ' בית המצרי בגלל יוס& ויהי ברכת האת ' לו ויבר� ד

והביאור . הרי סיי� בעני  ברכה -אשר יש לו בבית ובשדה 
כאשר יוס& , פ האמור לעיל"בשינוי לשו  הכתובי� הוא ע

בבית , היינו ברשותו של אדוניו המצרי, ל"הצדיק היה בחו
יכול לשרות בבית המצרי רק עני  של הצלחה ' הי - המצרי 

כ לאחר שהפקיד אותו בביתו ועל "אמש, שבדר� הטבע
 -ב "היינו כאשר יוס& הצדיק נעשה בעה, כל אשר יש לו

' בחי, אמותיו של יוס& הצדיק' הרי מכיוו  שהבית נעשה ד
, את בית המצרי בגלל יוס&' אזי ויבר� ד, אר$ ישראל

  . כ"ע, הברכה שלמעלה מדר� הטבע' שנמשכה בחי
ל וואס זיי "י� בחוא& אלו הדר ]:]:]:]:אאאא""""כא  הוסי& רבינו זיעכא  הוסי& רבינו זיעכא  הוסי& רבינו זיעכא  הוסי& רבינו זיע[[[[

אזי לה� יש ג� , זענע  נישט מסיח דעת פו  אר$ ישראל
כאשר , ל"עוד י. עני  הברכה השיי� לאר$ ישראל

תורת אר$ , מחזיקי� ותומכי� תורה באר$ ישראל
א� התמיכה מעל דר� הטבע אזי מתברכי� ג� , ישראל

 .ל למעלה מדר� הטבע"בחו

 ובאוויטשובאוויטשובאוויטשובאוויטשר מליר מליר מליר מלי""""אדמואדמואדמואדמוק "קשה לי כזה מקרוב ה אמנ�אמנ�אמנ�אמנ�
ק משמע שעני  "דהא בכמה מקומות בספה, ל"זצוק

שברכה היא מלשו  , ההצלחה הוא למעלה מעני  הברכה
תורה תורה תורה תורה ' ' ' ' עיעיעיעי((((המברי� את הגפ   ))))זזזז""""כלאי� רפכלאי� רפכלאי� רפכלאי� רפ((((ש "המשכה כמ

   ,,,,))))ממממ""""ובכובכובכובכ. . . . גגגג, , , , אור מק$ לזאור מק$ לזאור מק$ לזאור מק$ לז
אלא שצריכי� לגלות ולהמשי� , עצ� הדבר ישנו כבר' כלו

' ' ' ' עיעיעיעי((((לוי מ  ההעל� אל הגי, את הדבר משרשו ומקורו
כלומר למעלה , והצלחה הוא עני  מזל, .).).).)ת ראה יטת ראה יטת ראה יטת ראה יט""""לקולקולקולקו

  . מסדר השתלשלות
ומזה מוכח שהצלחה היא למעלה מברכה כי ברכה ענינה 
, המשכה משורש ומקור בלבד שזהו שיי� לדר� הטבע

למעלה , כ הצלחה שלמעלה מסדר השתלשלות"משא
 ))))באר מנח�באר מנח�באר מנח�באר מנח�(((( .מדר� הטבע

        גבוהגבוהגבוהגבוהגבוהגבוהגבוהגבוהשולח� שולח� שולח� שולח� שולח� שולח� שולח� שולח� ממממממממ
 ר"מר� אדמוק "כאש מיצוצי נ

  א"זיע ט"הקוה

    
  ,   במלאכת השירות הר�

� בחלומו של שר גא� 
המשקי� ישנו דבר אחד שלא 

והוא , ראה אותו שר המשקי�
ש והנה גפ� "צמיחת הגפ� כמ

שאת הגפ� ושריגיו וענביו , לפני
ראה אות� כבר מוכני� 
ועומדי� ולא ראה בחלו� 

וכ� לא עמד , שנטע את הגפ�
על המשמר בגדילתו לבדוק 

ועל זה , הא� הגפ� גדל בטוב
ע לא לב שר המשקי� מדו הדוו

ראה בחלומו ג� את צמיחת 
ולכ� היה עצב , וגדילת הגפ�

ודואג כי מי יודע א� הוא ראוי 
 �לתפקיד לשרת את המל
 �מאחר שלא ראה את כל מהל

והרגיש , עשיית היי� מתחילתו
שיש בחלומו איזשהו חיסרו� 

ז "ע, ואינה בשלימות הגמור
אמר לו יוס� שאי� לו לדאוג 

שהגפ� " כי א� זכרתני", מזה
וכמו הגפ� , מרמז על יוס�

כ� , שהוא עיקר והיסוד של היי�
יוס� הוא עיקר החלו� שכל 
החלו� לא בא לה� אלא בכדי 

ולכ� לא , ז"שיוס� יוושע עי
ראה שר המשקי� צמיחת 
הגפ� כי קדושה כזאת של 
צמיחת קדושת יוס� הצדיק 
וגדילתו אי� בכוח של נכרי 

וזה מה שאמר , שיראה כזאת
שכל " זכרתני כי א�"לו יוס� 

החלו� היא רק בכדי שתזכירני 
ואי� , אל פרעה וזהו הרמז בגפ�

ל� להתעצב אל לב� שלא 
וישב (. ראית צמיחת הגפ�

           )א"תשע

היינו שע� כל היינו שע� כל היינו שע� כל היינו שע� כל . [. [. [. [ַא נסיו  פו  ַא קינד, קינד
הצרות והקשיי� שעברוהו בכל זאת ביקש הצרות והקשיי� שעברוהו בכל זאת ביקש הצרות והקשיי� שעברוהו בכל זאת ביקש הצרות והקשיי� שעברוהו בכל זאת ביקש 

ושלא יטרד ממנוחתו בעבודת ושלא יטרד ממנוחתו בעבודת ושלא יטרד ממנוחתו בעבודת ושלא יטרד ממנוחתו בעבודת , , , , לישב בשלוהלישב בשלוהלישב בשלוהלישב בשלוה
אבל על צער זה לא שלו ושקט אבל על צער זה לא שלו ושקט אבל על צער זה לא שלו ושקט אבל על צער זה לא שלו ושקט ', ', ', ', הש� יתהש� יתהש� יתהש� ית
 ].].].].והב והב והב והב , , , , ויבא רוגזויבא רוגזויבא רוגזויבא רוגז

' ' ' ' ויאמר אליה� ראוב  אל תשפכו ד� וגוויאמר אליה� ראוב  אל תשפכו ד� וגוויאמר אליה� ראוב  אל תשפכו ד� וגוויאמר אליה� ראוב  אל תשפכו ד� וגו
        ))))כבכבכבכב, , , , לזלזלזלז(((( ''''ע  הציל אותו מיד� וגוע  הציל אותו מיד� וגוע  הציל אותו מיד� וגוע  הציל אותו מיד� וגולמלמלמלמ

, כ"יש בזה משו� שפיכות דמי� גולכאורה ולכאורה ולכאורה ולכאורה 
אבל נחשי� ועקרבי� ' כי הרי הבור ריק וכו

ואי� אמר אל תשפכו ד� , , , , .).).).)חגיגה גחגיגה גחגיגה גחגיגה ג((((יש בו 
, כ שפיכות דמי�"הלא עצתו היתה ג' וכו

 ))))תתתת""""עהעהעהעה((((     """"והרמבוהרמבוהרמבוהרמב ))))ש�ש�ש�ש�(((( אאאא""""המהרשהמהרשהמהרשהמהרשובאמת 
מבארי� כי ה� לא ידעו שיש ש� נחשי� 

  . ש"עיי, ועקרבי�
קשה הרי השבטי� רצו להרוג את יוס&  ועודועודועודועוד

י ההלכה כדי  מורד במלכות ואי� קרא "עפ
מאי מיד� דקאמר , ותו, לזה שפיכות דמי�

ומאי קא מחסרינ  כשכתוב למע  הציל , קרא
 .אותו בלבד

נראה דיש לומר דאפשר דראוב  חשב אכ  אכ  אכ  אכ  
אמנ� אפשר דיוס& חייב מיתה מצד , לבוב

א� חשש דשמא , ההלכה כדי  מורד במלכות
בלב� של האחי� יש ג� פניות ונגיעות 

, על חלומותיו של יוס& ועל דבריו, אישיות
כ החליט שיזרקוהו לבור מלא "ואשר ע

והיה , וינוהל דינו משמיא, בנחשי� ועקרבי�
יעקצוהו הנחשי� עד כדי , א� חייב הוא

כתובות כתובות כתובות כתובות ((((וכדקתני , ישאר חי, וא� לא. מיתה
מיתות ' די  ד' פ שבטלו סנהדרי  וכו"אע :):):):)לללל

נתחייב שריפה נחש מכישו ' לא בטלו וכו
ראוב  רצה , וזה מה דאמר קרא מיד�', וכו

, י די  שמי�"להצילו מלהשפט ביד� אלא ע
ואכ  ראוב  לא הפקירו לנחשי� ועקרבי� 

תב תב תב תב ק שכק שכק שכק שכ""""אוהחאוהחאוהחאוהח' ' ' ' עיעיעיעי((((אלא מסר דינו לשמי� 
 .ק"ודו ,,,,))))זזזז""""כעיכעיכעיכעי

 

- - - - בבבב, , , , לטלטלטלט((((' ' ' ' & ויהי איש מצליח וגו& ויהי איש מצליח וגו& ויהי איש מצליח וגו& ויהי איש מצליח וגואת יוסאת יוסאת יוסאת יוס' ' ' ' ויהי דויהי דויהי דויהי ד
        ))))גגגג

רבי משה רבי משה רבי משה רבי משה ק מר  "מאמר מפורס� מהרהיש יש יש יש 
 ''''היהודי הקהיהודי הקהיהודי הקהיהודי הקק "א בש� חתנו הרה"זיע מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב

דער אר$ "א הידוע בכינוי "מפרשיסחא זיע
והוא בביאור החילוק , "דיגע תורה'ישראל

דהצלחה היא בדר� , שבי  ברכה להצלחה

  ))))בבבב, , , , לזלזלזלז((((    ''''אלה תולדות יעקב יוס& וגואלה תולדות יעקב יוס& וגואלה תולדות יעקב יוס& וגואלה תולדות יעקב יוס& וגו
ביקש יעקב לישב בשלוה קפ$ עליו רוגזו של  יייי""""ברשברשברשברש
ה "צדיקי� מבקשי� לישב בשלוה אומר הקב, יוס&

ב אלא שמבקשי� "לא דיי  מה שמתוק  לה� לעוה
  . ש"ע, ז"לישב בשלוה בעוה

. הוא בניחותא' דהפי ע"זי ק מלובלי ק מלובלי ק מלובלי ק מלובלי """"הרההרההרההרהש "מדוע דוע דוע דוע יייי
דהכוונה שביקש יעקב לנוח , ואפשר לבאר עוד

מנוחה נכונה ואמיתית בעול� שכולו , בשלות עולמי�
הכוונה דיעקב , שוב קפ$ עליו רוגזו של יוס&, טוב

  , ה ראה שיוס& עדיי  צרי� לעבור נסיו "אבינו ע
ויבא הביתה  ))))יאיאיאיא, , , , לטלטלטלט((((פ "להל  עה' י פי"וכמו שרש

שנראית לו דמות דיוקנו של ' לעשות מלאכתו וגו
דיוס& התגבר בזכות שנראתה לו דמות דיוקנו , אביו

  , של יעקב אביו
דלאחר , ל דזאת שיי� ביותר כשיעקב עדיי  בחיי�"וי

שעלה ' כלו, כ"מיתה אי  דמות הדיוק  משפיעה כ
במחשבתו של יוס& שהרי יצטר� עוד להיראות ע� 

והרי אביו , יעלה אל אביו א� חלילה יכשלאביו ואי� 
ובכ� ניצל מרשת , יבחי  מיד בכת� ושמ$ שאפפוהו

        . היצר וזה שיי� רק בעודנו יעקב אביו חי כמוב 
דהכוונה , מדוייק שפיר הלשו  רוגזו של יוס& ובזהובזהובזהובזה

לעול� ירגיז אד� יצר הטוב  .).).).)ברכות הברכות הברכות הברכות ה((((י דאיתא "עפ
, ל תחטאורגזו וא ))))הההה, , , , תהלי� דתהלי� דתהלי� דתהלי� ד((((על יצר הרע שנאמר 

והכא נמי , הרי דמלחמת היצר נקרא בכינוי של רוגז
לו ' קפ$ עליו רוגזו של יוס& היינו מלחמת היצר שהי

וזה , י דמות דיוקנו של אביו"והוצר� להצלה ע, ליוס&
ז "ה שיתעכב עוד בעוה"היה הגור� ליעקב אבינו ע

 .כאמור

מ "מר  מוהרמ[ ל"זצוק רררר""""אאמואאמואאמואאמוק מר  "כ, זהובעני  ובעני  ובעני  ובעני  
מר  רבי דוד צבי מר  רבי דוד צבי מר  רבי דוד צבי מר  רבי דוד צבי  ק"היה מספר מזקנו הרה ]א"זיע

א שהיה מרבה לספר ולשוחח ע� אחד "זיע שלמהשלמהשלמהשלמה
וא& , מפשוטי הקהל על דא ועל הא בשפה הערבית

באמצע עריכת שולחנו הטהור בתו� הסוכה בליל 
עד שלימי� נסע , ולא ידעו להבי  פשר הדבר, ר"הושע

בימי� הה� סכנה ליהודי שומר ' הלה לאמריקה שהי
פר בתואנה לחביריו וכשחזר סי, צ לשהות ש�"תומ

יכול ליהנות ' ולא הי, כי לא עלתה לו הטיול בטובה
כי בכל זמ  עלתה על , בשו� מקו� שחוק והוללות

ש ועיניו ש� על "פניו דמות דיוקנו של מר  הרדצ
, עיניו וכאילו מעכבהו מליכנס למקומות המפוקפקי�

חושב לעצמו אי� יוכל ליכנס ש� הרי יחזור ' והי
ובכ� כל , ל'מוד בפני רבי דודק ואי� יע"לארה

ואז הבינו כול� את מנהגו , שעשועיו עלו על שרטו 
, מתרועע ע� הלה מש� זמ  רב' ש שהי"של מר  הרדצ

 .והכל בכדי להצילו מרדת שחת

 

        ))))ש�ש�ש�ש�((((' ' ' ' ת יעקב יוס& וגות יעקב יוס& וגות יעקב יוס& וגות יעקב יוס& וגואלה תולדואלה תולדואלה תולדואלה תולדו
י ביקש "מ דאיתא ברש"א ע"זיע' אמר בש� אביו הק

יעקב . יוס&יעקב לישב בשלוה קפ$ עליו רוגזו של 
דאס , ה האט אלעס געקענט אויסהאלטע "אבינו ע

ַא צער פו  ַא , האט ער נישט געקענט אויסהאלטע 

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
  'א' המש� מעמ
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 ג

רבי ' נולד לאביו הק' אבריז'פייבוש הלוי מזמשולם  רבינו
 ק"הגהאהרן משה הלר מסניאטין אשר היה צאצא ישיר ל

סבו של רבי משולם היה רבי , א"זיע" התוספות יום טוב"
ד סטארי בראדשין והיה מפורסם לקדוש וצדיק "מאיר אב

עד כדי כך שישנה מסורת בפי חסידים שמרן , עליון
משו על מנת לקיים שימוש נסע לש א"זיע ט הקדוש"הבעש

ק רבי יהודה "הגמצד אמו היה נצר לה. תלמידי חכמים
  . א"החסיד זיע

משולם פייבוש גדל על ברכי אביו הגדול ולאור סבו רבי 
כשהגיע , הקדוש ולמד והתעלה במעלות התורה והקדושה

לבחרותו גלה ללמוד תורה אצל הגאון רבי משה צבי 
ע "על טושו" ון צביגא"ס "ד בוקשוביץ בעמח"העליר אב

שם בישיבתו יצק את יסודות בניין . מ ועל סדר קדשים"חו
התורה ובזריזות השנים הפך ללמדן חריף ובקיא בכל 

אך לצד לימודו העיוני שאף רבי פייבוש , מקצועות התורה
נשמתית בעבודת השם ואט אט סיגל - להתעלות רוחנית

ות עדינות נפש ואציל, לעצמו תכונות ומידות מתוקנות
  .תנועה נראו ממנו והקרינו לכל סובביו

ג רבי מרדכי "לפרקו נשא את מרת יענטל בת הרהכשהגיע 
ורבים  הגדולת ניל שלימים התפרסמה לצדק"אן זצ'מבערז

  .נהרו להתברך מפיה ביניהם צדיקים גדולים
נישואיו כשהגיע לשלמות ראשונית גשמית ורוחנית לאחר 

שוב למען התקדמותו כי עליו לעשות צעד חנו החליט רבי
לא " צבי מ"רהג"בעבודת השם ואז החליט בזמן שרבו 

" המגיד"לנסוע לחזות בפני הצדיק הגדול  ,שהה בישיבה
  .א"מזלאטשוב זיע

כי רבי פייבוש חזר במהרה לעירו על מנת שרבו מסופר 
אך , לא יחוש בנסיעתו כי לא רצה לצערו" צבי מ"רהג"

" שלום עליכם"כאשר עבר יחד עם התלמידים לקבלת 
בלחיצת ידו של רבי פייבוש " צבי מ"רג"התמהמה ה

 ."עזבתני כבר... פייבוש: "ולבסוף אמר לו

מני אז נקשרה נפשו בלהט גדול לאבירי החסידות ואכן 
והוא החל בנסיעות תכופות לחצרותיהם ללמוד ולחזות 
בעבודתם כי ראה עולם ומלואו של קדושה וטהרה ועבודת 

  .השם שלא הכיר
ראשית נסיעותיו ריכז אל חצר האשל הגדול פרי עץ  את

א וממנו "חיים רבינו המגיד הגדול והקדוש ממעזריטש זיע
לימים אף העיד , למד וקיבל את יסודות העבודה החסידית

  .כי אצלו ראה התפשטות הגשמיות האמיתית מהי
ק רבי מנחם מענדל "נסע לקבל מפי הרהכן -כמו

מד אורחות חיים ודרכי א ואף ממנו ל"מפראמישלאן זיע
ק "אך כאשר החליט הרה, עבודה באופן פנימי ועמוק

ארץ -מפראמישלאן לעלות ולחונן את עפר ארץ הקודש
 ק המגיד"ק מפראמישלאן לידידו הרה"ישראל פנה הרה

אני מוסר לכם את האברך : "א ואמר לו"מזלאטשוב זיע
, "אך עדיין צריך ללטשו, שהוא יהלום] רבי פייבוש[הזה 

ומני אז נסע והתבטל רבי פייבוש בכל נימי נפשו וכוחו 
  .א"המגיד מזלאטשוב זיעל

המגיד מזלאטשוב היה רבי פייבוש חשוב מאוד והיה אצל 
כן השתתף - כמו, יושב מן הראשונים במלכות זלאטשוב

במניין המצומצם של המגיד והורשה לכנס ולצאת כפי 
  .חשקו מחדר הרבי

זלאטשוב התעצבה דמותו של רבי פייבוש בשלמות בחצר 
גינוני , שם למד מנהג החסידות מהו, ובגימורה הסופי

מרבו הקדוש מזלאטשוב קיבל את , החצר והנהגה מלוכה
קבלת ואת רזי העבודה של " ר"אדמו"יסודות ההנהגה ל

השפעת ישועות , חלוקת שייריים, ך'קריאת קוויטל, חסידים
ק של המגיד מזלאטשוב "ועוד סודי סודות שנמסרו לו מפ

, אליו שלא נאה לגאון כמותו לנסוע למי שאינו גדול כל כך בתורה
אך הם לא קיבלו , והוא ניסה תמיד להוכיחם שרבו גדול ממנו בתורה

  .את דבריו
חכמים בני רצו התלמידי , ע לסראקע"פייבוש זי' הגיע רבו רפעם 

ונכנסו לתהות על , סראקע להווכח אחת ולתמיד מהי גדלותו בתורה
והוא בגודל ענוותנותו , ס"קנקנו והציעו לפניו שש קושיות חמורות בש

שאינו יודע : והוא, ענה להם שיכול לתרץ כל השש קושיות בתירוץ אחד
, ע וטענה בפיו"ק בעל לבושי שרד זי"נכנס אליו תלמידו הרה, ללמוד

ם בלאו הכי הוא סובל רבות מבני עירו על נסיעותיו אליו ועתה שג
שמנע עצמו מלהראות את כוחו בתורה על אחת כמה וכמה שלא יניחו 

כמה יגיעות יגעתי עד שפעלתי שלא אראה , הנח לי: ענה לו רבו, לו
את למדנותי מן השפה ולחוץ וכעת ברצונך שאאבד את עולמי בשעה 

וד פעם אחת בסראקע ונתעוררה שאלה אולם לאחר מכן היה ע. אחת
, חמורה בעיניני מקואות אז הוכרח לפסוק בדבר שנוגע לעיקרי תורה

  .ואז נוכחו כולם בגאונתו
*  

שפעם בשבת קודש בשעת אכילתו בא אליו היצר הרע ואמר  רבינו סיפר
ואיך מלאך לבך לעבור , כלום התפללת היום כראוי, איך אתה אוכל, לו

תדע שכדין אני אוכל , והשיב לו. אכול לפני התפילהעל דברי חכמים ול
  .וסעודת שבת היא מדאורייתא, עתה כיון שתפילה היא מדרבנן

*  
 של באחיו רעה רוח ע"ל נכנס פעם, ישועת כפועל ידוע גם היה רבינו
 הועילו לא אך, מצרתו להושיעו כדי הדור מצדיקי להרבה ונסע, רבינו
, רבינו הקדוש לאחיו שיסע לו אמרוו אחד בסגנון התנבאו וכולם, דבר

 'הק לאחיו ויסע כן ויעש, ישועתו לו תצמח ומשם לו יועיל הוא ובוודאי
, וצעק קולו את הרים, וראהו רבינו בית מפתן על רגלו כף דרכה כאשר

 בבריאות לאיתנו וחזר מאתו רעה הרוח יצא רגע ובאותו! צא טמא צא
 .   לפלא ויהי, כבראשונה

  
שהיה בה , ם"של רבי פייבוש הייתה מדרגתו בכתיבת סת מפלאותיועוד 

ואף כתב לעצמו ספר תורה שהעיד , מומחה הן בהלכותיה והן בקדושתה
ענסק שהוא נקי מטעויות ולא יתכן 'ק הרבי רבי אלימלך מליז"עליו הרה

שיהיו בו טעויות כי בעת כתיבת הספר הזה היה בורא בכל אות ואות 
ועד שלא ראה והתבונן במלאך לא , אותאת תואר המלאך השייך לכל 

א "ין זיע'מריז ק"הסבק "ספר תורה זה עבר בירושה להרה. כתב האות
  .א"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זיע"ואז לבנו הרה

: מפורסמיםביניהם הצדיקים ה, פייבוש העמיד תלמידים רביםרבי 
ק רבי "הרה, א"מקאסוב זיע" האהבת שלום"ק רבי מנחם מענדל "הרה
ק רבי יוסף דוד הכהן "הרה, א"מסורוקא זיע" הערבי נחל"שלמה  דוד
ק רבי זאב וולף שור "הגה, "דרכי אמונה"ס "ד יאסי ובעמח"ל אב"זצ
ק רבי "וכן בן גיסו הגה, ס ספר הדרושים"ד סקאליט ובעמח"ל אב"זצ

כמו כן קיבל ממנו רבות ידידו אשר אפשר . א"ד בושקוביץ זיע"יצחק אב
א בעל "ק רבי חיים מטעשרנוביץ זיע"הרה" רתלמיד חב"לכנותו 

  ."הסדורו של שבת"
פרסומו הגדול לדורי דורות ולנצח נצחים עשה רבי פייבוש בזכות את 

שהוא יסוד ועיקר ושורש לתורת " יושר דברי אמת"ספרו הקדוש ונפלא 
ובו מובאים דברי התעוררות והתחזקות משורש , והליכות החסידות

  .החסידות
לשנן : "ל אמר"ד המשגיח של יח"הי ר'ליחובע'ה ז'מעלישרבי ק "הרה

ק הזה "ולחזור ספר הקדוש הזה יושר דברי אמת כל ימי חייו שבסה
הבית "וכן ". נתגלה אמת הכולל הזה היסוד לכל הקדושה והעבודה

התמצית של "א היה אומר שהיושר דברי אמת זה "זיע מגור" ישראל
  ."החסידות
שמי העולם כולו בעבודתו הקדושה  בהם האיר את רבותשנים לאחר 

א "וי ה"כסלו תקנ' כסתלק ביום נ רבינווהתעלה למרום ' נשבה ארון ה
 זאב רבי ק"הרה ותלמידו ריעו עומד כשלידו .)זכרון צדיקים(כסלו ' ביום ב
   .'זאבריז'ב כבוד ומנוחתו, אוסטרהא מטשארני וואלף

        

  יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�זכותו זכותו זכותו זכותו 

 

ק רבי יצחק "שקיבל זאת מאביו הקדוש הרה
ישראל  נורבי א ומרבו מרן"מדרוהביטש זיע

כן נסע לעוד מתלמידי -כמו. א"ט זיע"בעש
ק רבי פנחס "הרה: ביניהם, ט והמגיד"הבעש

ק "הרה, ק רבי מנחם מענדל מרימנוב"הרה, מקוריץ
ק רבי בער מחארקוב "רבי גרשון לאצקיר והרה

   .ועוד
נסיעת והביטול לצדיקים הייתה נר לרגליו עבודת 

חכמי ומשכילי דורנו : "וכך הוא כותב בעצמו
הייתי מתאבק , השלמים בעבודת השם יתברך

 "בעפר רגליהם ועשיתי אזני כאפרכסת לדרכיהם
להתוועד עם חבריו הצדיקים נו כן הרבה רבי-וכמ.

בין , ויתחזקו יחדיו" דין מן דין"על מנת שיקבלו 
ק רבי זאב "רעיו הטובים אפשר למצוא את הרה

ק רבי צבי הירש "א והרה"אוסטרהא זיע-מטשערני
  .א"מנאדבורנא זיע

למגיד מישרים בעיר  נוהשנים התמנה רביעם 
וע את נועם והיו המונים נוהרים לשמ' אבריז'ז

כן היה רבי - כמו, אמריו ודרשותיו הנפלאות
פייבוש בעצמו נוסע לעיירות חסידיו ובכלל לעורר 

  .ולחזק את כרם בית ישראל בכל אתר ואתר
הקדושה של רבי פייבוש הייתה אדירה עבודתו 
למדנותו הייתה ללא עוררין אך הוא , ונפלאה

אך . מעולם לא דיבר בלימוד והתפלפל ברבים
שהסתיר עצמו העידו עליו גאוני ומצוקי  למרות

: הכתירו" הנטע שעשועים"ק "הגה, ארץ נשגבות
" הקרני ראם"הגאון , "אחד המיוחד בחכמה ובמדע"

המחבר : "ד יאסי כותב בהסכמתו לרבי פייבוש"אב
ומי פתן , ואחריו כל אדם ימשך, נודע בשערים

חרש לא שמע שמעו הטוב בתורה וחכמת התלמוד 
גם , "אשר חזה אור בהיר בשחקיםומחזה שדי 

 רבי יעקב אורנשטייןהגאון המפורסם והאדיר 
ד לעמברג כשראה את רבי "אב" הישועות יעקב"

בשם " אשר חלק מחכמתו ליראיו"פייבוש בירך 
 .ובמלכות

תפילותיו היו לוהטות ובוערות עד שמי מרום ופניו 
עיניו ירקו אש קודש ופיו ניגן , אדומות ממאמץ

. מיימים משובבי נפש וכובשי נשמהניגונים ש
תורתו ואמרותיו נאמרו בשטף ולב חם היה 

כל איש אשר שמע את רבי פייבוש , מאחוריהם
הרגיש כי הדיבורים מכוונים אליו ממש וליבו 

  .התעורר בתשובה אמיתית
רבי ק "היה ענוותן גדול והעיד עליו הרהנו רבי

א כי בעת אשר נסע רבי "זיע יהודה צבי מראזלא
למרות (ק רבי מנחם מענדל מרימנוב "ייבוש להרהפ

ק "נכנס רבי פייבוש להרה )שהיה גדול ממנו בשנים
מרימנוב בוכה ומתמרמר על כך שהוא כבר כבן 

מיד , חמישים וארבע ועדיין לא עשה תשובה
ק מרימנוב לבכות כנגדו ואמר "התחיל גם הרה

עד שהסכימו ביניהם לברך זה , שגם הוא בצרה הזו
  .את זה
ל "רבי משולם פייבוש הלוי מזבאריז זצוקק "הרה
היה ענוותן ושפל ברך עד  "יושר דברי אמת"בעל 

מאוד ומעולם לא רצה להשתמש בכתרה של 
' ק ר"ומסופר שאחד מגדולי תלמידיו הרה, תורה

ערבי "ד סראקע בעל "ע אב"שלמה דוד אייבשיץ זי
היה נוסע תמיד אליו , ע"זי" לבושי שרד"ו" נחל

ובני קהילתו של רבי שלמה , תורה מפיוללמוד 
באמרם ' ע ביקשו להניאו מלנסוע לרבו הק"דוד זי

  ע "זי אבריז'משול פייבוש מזי רבק "רהה
  ) ה"קנת(כסלו  'כמא דהילולא יו
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  )ד"אלפי שי' ב(ה "שמעו� ב� יעקב אע –
  )ז"תשט( סטאלי�ר ישראל מ"לי� בקארמ פערלוב רבי יוחנ�

  )א"תשכ(ר יהודה לייב "רבי צבי פסח פראנק ב
  )ו"תקצ(ר צבי מאלטענקונשטאדט "י ועוד ב"הנוב' ד וורבוי תל"רבי יעקב קאפל חרי� אב

  )ד"תרפ(תפארת יוס�  -ד מאטערסדור�"ר בצלאל פרסבורג אב"רבי יוס� ב
  )ד"תרכ(אילה שלוחה  -ר יחזקאל שרגא משינאווא"רבי נפתלי הלברשטא� ב

  )ו"תרט(מקור מי� חיי�  –ר חיי� פאדווא מבריסק "בי יעקב מאיר בר
  )ו"שמ, ה(' ה ימעש' ר אליה אשכנזי ב"עזר בירבי אל –

מעשה רוקח ' ר אלעזר אמסטרד� הגאו� ב"ק זבאריש וזלאטשוב ב"רבי משה רוקח אבד
  )ד"תקי(

  )ו"תקס(יוס�  )הרב ייבי(ר יעקב "רבי פינחס מאוסטראה ב
  .י אשכנזי"ת מהר"שו –ר משה דוד מטולטשאווא "י מזלאטשוב ברבי יואל אשכנז

  )ב"תרכ(ני  'ר משה אליקי� בריעה מקוז"רבי אלעזר ב
  )צ"תר(כנסת יחזקאל מדעש ' ר משה פאנעט ב"רבי יחזקאל ב

 )ז"תשנ(ר אריה יודלבי  "מגיד המישרי� רבי שבתי בנימי� ב

  )ח"תשנ(� ר יצחק הכה� שבדרו"מגיד המישרי� רבי שלו� מרדכי ב
  )ח"תשנ(רבי חיי� כסאר זק� רבני תימ� 

  ינסק 'רבי אברה� אלימל� שפירא מגרודז –
  )ז"תשכ(י מקוזני  "ר ישראל חת� ר"ב

  )ז"תרכ(מ מפרמישלא� "חת� ר –ר משה "רבי יחיאל מיכל מגלינא ב
  )ד"תרס(ש על מדעיר מנח� מנד"ב פאנעט רבי משה -

  )ה"תרס(שדי חמד  בעל, ר רפאל מדיני"רבי חיי� חזקיהו ב
  )ב"תרל( ועוד\מנחת עני\בכורי יעקב\ערו� לנר' ר אהר� עטלינגר ב"ב יוקל רבי יעקב –

  )ס"תק(שבט מישראל  -המגיד מקרעמני  -ר צבי הירש"רבי יעקב ישראל ב
  )ט"תשנ(ר דוד מרדכי "רבי יוחנ� מטאלנא ב

  )ב"תרצ(ני  '� מויזור בר"טל חיי� ב' בי חיי� מאנטיניא בר
  )ח"תתקנ, ד(מפושקיירא " השגות"ד בעל ה"ר דוד הראב"ינו אברה� ברב –

  ני  'ר משה אליקי� בריעה מקוז"רבי אלעזר ב
 )ד"ב כסלו תרכ"צ כ"בלוח דבר בעתו הביא יא - ד"תרכ(

  )א"תרל(תלמיד הערבי נחל ומראשי החסידות בטבריה  -ד פליסקוב"רבי אברה� אב
  " באר מי� חיי�"הרנובי  'ר שלמה מצ"ב טירר רבי חיי� –
  )ג"תקע( אר  החיי�\שערי תפילה -"סידורו של שבת"

  )ה"תקס(תשע שיטות  -ר ישכר דוב בעריש רוזאניש מלבוב"רבי צבי הירש ב
  )ז"תשנ( דברי אמונה ועוד, ר אהר� דוד הכה� קאה� מתולדות אהר�"רבי אברה� יצחק ב
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  057-796-2493: נית� לשלוח לפקס המערכתלהארות הערות וכל עני� 

אשר העשיר במאוד  ת"את שנה למדור המפורסם לשובמל
ממכתבי קוראים  להעלות מעט הננו, את קוראיו הנאמנים

אשר חשים רצון עז לומר תודה להעיר , מכל רחבי תבל רבים
מודים לכל  אנו, בהזדמנות זו .למחנך והיועץ הדגול ולהאיר

מתנצלים שלא התאפשר להכניס את כל המכתבים ו השולחים
  .ה"ועוד חזון למועד אי, היריעה מפאת קוצר

  2493-796-057' במס -פקס למערכת ניתןלמשלוח 
  

  המחנך הדגול - א"הרב שטרן שליטג "להרה
ומה מאוד שמח לבי שסוף , נגינהאת מאמריך בנושא הראיתי 

כ תבורך מן השמים וחזק "וע, שסוף מישהו עושה סדר בענין הזה

ק "ק ובמעלת המוסי"זיק המ"ואמץ לכתוב יותר ויותר בגנות המוזי
  ..ק"המסי
הסיפור , נורא ומפליא בענין זה סיפוררציתי להוסיף ורק 

ר "האדמובשם  )קהילות(ג עיתון המבשר "נתפרסם בשעתו ע
נו "זיע ק רבי פינחס שלום מקאסאן"הרה א שסיפר כי אצל זקי

מפורסם ' בעל מנגן א' הי ק בעל בני שלשים מקאסאן"הרה

  ..מביא ניגון חדש' ט לקאסאן הי"שכל פעם שבא על שבת ויו
איז "ק ואמר "וכשגמר נענה הרה, כאשר הביא איזה ניגוןפעם 

אבער אויב עס , דער ניגון מסטרא דקדושה איז עס זעהר גרויס
שהוא יותר מושרש (" איז פון די סטרא אחרא איז עס נאך גרעסער

ן ושוב לא זימרו הניגו(ויהי לפלא , )בצד הטומאה מאשר בצד הקדושה

בעת שלקחו הציונים , כ נתברר הדבר"רק הרבה שנים אח )שם

אז , ")התקוה("י את הניגון הזה להימנון שלהם "הטמאים שר
  .נתברר גודל ראייתו למרחוק שהניגון הוא מצד הטומאה

מ הצדיקים יכולים "מ, אם כלפי חוץ לא מרגישים כלום' שאפיהרי 

" ירדו תהומות" -להרגיש באיזה ניגון יעלו שמים ובאיזה ניגון
  .ל"וד

  כוח מרובה על המאמריםיישר 
  ותיק בשקיקהקורא 

  ٭
" פרקי חינוך"בגליון במדור  תרי ישמעאל בן אלישעבענין 

  א"פרשת קרח תשע
ה "המאמר הנכבד כותב כי רבי ישמעאל כהן גדול שהקבכותב 

אמר לו בקודש הקדשים ברכני הוא גם שסמך על עצמו ואמר אני 
  .ל וקרא והיטהאקרא ולא אטה נכש

שרבי ישמעאל שקרא והיטה הוא לא אותו רבי ישמעאל כהן יתכן 

ה אמר רבי "א ד"יבמות קד ע(' פ התוס"ע )אלא אולי נכדו(גדול 

פ "ביאורו ע. ר אלישע היו"דתרי רבי ישמעאל ב )'ישמעאל וכו
דהרי התינוק שנפדה על ידי רבי יהושע בן  )גיטין נח(ם שיף "מהר
ממנו רבי ישמעאל בן אלישע וזה היה הרבה ברומי יצא ' חנני

  .אחרי החורבן
  קרית ספר -חיים גולדברגהרב 

  ٭
  יסודי התורה ובית יעקב ישיבה 

  עדת יראיםדקהל 
  אוסטריה -וויען

===  
  ק"א לפ"פרשת בחקתי תשע' דיום 

שלומים ברוכים למעלות כבוד מוציאים לאור העלון הנכבד חיים 

  שמו הטוב יבורךא ב"כ" לעלוב - זכרו תורת משה"
נו הנה  בימים האלו ימי הספירה שמסוגל מאוד לטהרי

ה שלא השבית לנו גואל נתגלה לנו "מקליפותינו ומטומאתנו וב

דברים , ומצאנו מרגוע לנפשינו, האור המאיר והמבהיק למרחוק
עריבים ומתוקים להחיות נפש עם רב בחורי הישיבה וילדי 

יקים ופרקי חינוך מדברי תורה וסיפורי צד, התלמוד תורה

מדברי , קנקן חדש מלא ישן נושן, המופיעים בגליונכם הרוממה
ח הצדיקים אשר בחיים "תלמידי אור שבעת הימים ולהבחל

תורה ויראת שמים עם , אשר זהו הבאר ואבן השואבת לנו, אתנו
  .להלהיב לבבם הטהור והרך בדברים הנכנסים ללב, חסידות

כמים קרים , בצמא דבריכםבשם מאות התלמידים השותים כ "ע

הנני רוצה לבקש ממעלתם הטובה , ומתוקים על נפש עייפה
שיואיל נא בטובתכם ובחסדכם לשלוח לנו גם הגליונות הקודמים 

משנה זו ומשנים הקודמים עד כמה דאפשר 
  .לכם

והתחזקות בתורה ובתפילה והתחדשות 

שכרכם שהדברים ' בבחורי חמד יהי

מוקד הלב  הקדושים ונלהבים ילהיב על
  .ש"לעשות נחת רוח ליוצרינו ית

למפרע בשם מאות התלמידים כ "וייש

  .ל- היקירים הרוצים לעלות מעלות בית א
  רבבכבוד 

עזריאל  –. ראש ישיבה זלמן שפיראשלמה 
ראובן אלעזר  –. מנהל הישיבה יודא ראטה
  אוסטריה -וויען= . סגן מנהלפריעדמאן 

  ٭
ופת מערכת העלון המתוק מדבש ונכבוד 

הנקרא , כמים קרים על נפש עייפה, צופים
  ".זכרו תורת משה"בשמו הקדוש 

להודות לכם על הגליון הערוך ברמה ברצוני 

ובכל שבוע , אני נהנה ממנו מאוד, גבוהה
עוברים על כל שורה ' ושבוע אני וזוגתי תחי

ושורה מהמדור המיוחד במינו אשר רבים 
ורבבות חיזק ומחזק ומורה הדרך לחינוך 

פרקי "ה "ה, ק"פ דרכי הספרה"האמיתי ע

  ".חינוך
, ואלף תודות לא יספיקו לעורך המדורתודה 

והייתי שמח מאוד להתייעץ ולשאול ואף 
ובנימה אישית אני פונה ...להנות מחכמתו

א כפי שבביתי "הרב שטרן שליט, אליך

אבל אני , שאינך מכיר אותי' אפי, קוראים לך
  .ה תוכל לעזור לי"בטוח שבעז

  ס"שלומים וכטוב ר
  נהריה -מושבע בעילום שםקורא 

  ٭
  העלון המיוחד והמלא פניניםלמערכת 

מה שכתב הרב המחנך והיועץ בענין 

שטרן ' ש' והמפיח רוח חיים ממש כפשוטו ר
שליטא באחד הגליונות שצריכים לחנך ילדינו 
במתינות ובדרך של חכמה עד שתהא 

  .השלהבת עולה מאליה
ר "ק אדמו"כבשם  להוסיף על כךורציתי 

 רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש

ל שאמר דברים נפלאים באותו ענין וזה "זצ
כל אדם מישראל הוא בבחינת מנורה : לשונו

כשם שלמנורה גוף המנורה . ותפקידו להאיר
גופו  –כך גם אדם מישראל , ונר המאיר

ככתוב , ונשמתו לנר, נמשל לגוף המנורה
נו , נשמת אדם' נר ה: ")כז, משלי כ( הגוף אי

כשם שאהרן הכהן . אלא כלי לאור הנשמה

ה "כך הקב, היה מדליק את מנורת המקדש
הוא , הוא המדליק את מנורת עם ישראל

מדליק את , מוריד את הנשמה לעולם הזה
ונותן לה כוח לדלוק ולהאיר , הניצוץ שבה
שתהא שלהבת עולה "עד  –באור עצמי 

בכוחו  ,ה רוצה שהאדם"הקב". מאליה
לכן , יאיר את העולם באור הקדושה, העצמי

ניתנה לו בחירה חופשית כדי שפעולותיו 
והקשר למה שכתב . ייעשו בבחירתו ומרצונו

הוא ברור שהוא כותב והיינו גם על חינוך הבנים שגם שם אם נתפלל 
ת הוא ידליק בנו הניצוץ ואז תהא היא עולה מאליה אצל בנינו "להשי

  .היקרים
  .ברכה של חיזקו ואימצובואסיים 

ד ואין לכם מושג כמה "מגיע עד אלינו לקרונהייטס שבחבגליונכם 
  .חיזוק אתם גורמים כאן

  קרונהייטס ארצות הברית -יעקב שפרלינגבברכה 
  

  ٭
עוסק , נפך ספיר ויהלומים, עורך הגליון המעוטר בהוד קדומיםלכבוד 

לום וכל טוב ש, בעניינים חינוכיים מאחד מטובי היועצים ומחנכים
  .לעד ולעולמים

שכתבתם באחד ממדורי החינוך אמר עצל שחל בדרך ארי בין מה 

חיים ' פנינה נאה מאת הגאון ר הרחובות רציתי להוסיף בנופך ספיר עוד
  -ראש ישיבת טלזסטון כץ

אולם אדם זריז ימצא , שלמה אכן מדברים כשיש ארי ושחל בדרךדברי 

הוא יטפס  -רות העיכובים והמניעותתמיד דרך ועילה להגיע ליעודו למ
על גגות או יחתור מחתרת מתחת לאדמה עד שיוכל לבצע את דבר 

י הזריזות יגדל ויגבר אצלו הלהט לדבר וימצא כבר את "כי ע, הנדרש
  עד כאן. הדרך כיצד לעשותו

כוחכם וברכות עד בלי די על סדרת המאמרים המרתקים אינכם יישר 
  . חינוך אתם מנחילים כאן להוריםיודעים איזה חיזוק ועוצמת 

  י.נ. ברוקלין -  דוב הופמןיששכר 
  ٭

  )אכסנייתכם(טובו אוהליכם מה 
פרקי "הערכה רבה למדור הנפלא , להעלות בבמה חשובה זוברצוני 

ולמרות שאפשר לקראו וליהנות , שנלמד מדי שבוע בשבוע על ידי" חינוך
יש בו יסודות רבים גם ד "כי לענ, אני רגיל ללמוד אותו, מקריאה בעלמא

  .בחינוך וגם בעבודת המידות
רציתי להתמקד בכך שהרי כולנו תוך כדי ימי חיינו מחנכים בעיקר 

אבל " מוכרחים וזה ממילא"וזה כמעט לדאבון בא בדרך של , ילדינו

לכן בצאתי . בפרקים אלו מודגש הצורך הגדול להתייגע ולעמול בחינוך
ולכותב המאמרים הרב שמואל " שהזכרו תורת מ"אודה מאוד למערכת 

ואחזק ידיכם שתמשיכו הלאה לתת , א על המאמרים היפים"שטרן שליט
  .ויהי שכרכם שלם, לעם ישראל הקדושים גליונות יפים ומלאים מזן אל זן

  הטוב בנפש חפיצהבהכרת 
  אלעד -ל. ימשה 
  ל"עוד כמה אברכי כולל אשר עונים אמן על כל דברי הנבשם 

  ٭
  רכת זכרו תורת משהמע‘ לכד "בס

בכבוד אכסניה עלונכם המכובד שקנה לו שם של כבוד פותחין 
ברמתו הגבוהה ובפרט עם פתיחת המדור החינוכי בו מבארים על כל 

  . נושא חינוכי בטוב טעם ודעת
  : ולהיפך עין רעה עין טובהלהוסיף עוד כמה פנינים על רציתי 

אוהדת , צורה חיוביתהוא אדם הרואה את הזולת ב –בעל עין טובה  .א

כשם שהוא שמח בשמחת קרוביו , הוא שמח בשמחת הזולת. ואוהבת

ובאותה מידה הוא מצטער בצערו של הזולת ונושא בעול עם . וידידיו
  .חברו

לעולם לא , הוא אדם שלעולם יחפש את מומי הזולת –בעל עין רעה  .ב

וב הט. יראה את הנקודות החיוביות והטובות באישיותו של הזולת
הרע שיראה אצל ! צער ועוגמת נפש, יגרום לו, שיראה אצל הזולת

 –יפגין זאת גם כלפי חוץ , לפעמים. קורת רוח והנאה, יגרום לו, הזולת
לו , יסווה זאת וישמור את הרגשתו הטובה, ורוב הפעמים –שמחה לאיד 

 .לעצמו

ניו , יכול לגרום נזקים לזולת על ידי, בעל העין הרע .ג מבטי עי

  .סייםהאר

  .יכול להשרות על הזולת רוח של ברכה וישועה, בעל העין הטובה .ד

הקבה מתנהג עם האדם בדיוק באותו אופן שבו הוא מתנהג עם  .ה

  .זולתו

להסתכל על כל , היא, הסגולה הטובה ביותר להינצל מעין הרע .ו

הוא יהיה מחוץ , בעין טובה ואוהבת ואז, מבלי יוצא מן הכלל, הבריות

  .טת הרעלשלי
  חיפה – צבי לזרוביץ -  הצלחה מרובהבברכת 

  מזכי הרביםכבוד 

        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
כליל , לקד� הוד מעלת האי גברא רבא

יומ� ' עוסק ויגע בתורת ה, המעלות והמידות
ת ח� נסוכה על וענוו, אהוב על מכיריו, ולילה
חרי� ובקי במכמני התורה ומאיר פניו , פניו

�  לכל אד
  א"שליט מרדכי וועבערמרדכי וועבערמרדכי וועבערמרדכי וועבערג רבי "הרה

יניק וחכי� , לרגל שמחת הכנס בנו היקר
' כולו ממתקי� וכולו מחמדי� הב, טובא

  צ"ו לעול התורה ומצוות בשעטומ"ני    עוזיהועוזיהועוזיהועוזיהו
רב , ח"יזכה לרוות נחת ממנו ומשאר כל יוצ

כה לגדלו ולחנכו על מבועי ויז, תענוג ונחת
אושר , מתו� שמחה ואורה, התורה והחסידות

  .ר"ועושר והרחבת הדעת אכי

 

  נודב
  לרגל יו� ההצלה של

ר "ק האדמו"ק הגה"כ
 "דברי יואל"' ע ב"מסאטמאר זי

 �שניצל מצפרני הרשעי
  ש"הגרמני� הנאצי� ימ

  א כסלו"שחל ביו� כ
 

  במעונ�השמחה ש
  

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

*  

 אליעזר קורמ�אליעזר קורמ�אליעזר קורמ�אליעזר קורמ�' ר ח"הרה
  א"שליט

  .הולדת הנכדלרגל 
*  

�' ח ר"הרה  בערל קליי�בערל קליי�בערל קליי�בערל קליי
  א"שליט

  נישואי הבתלרגל 
*  

יחזקאל שפריצר יחזקאל שפריצר יחזקאל שפריצר יחזקאל שפריצר ' ר ח"הרה
  ו"הי

  נישואי הב�ל
*  

 משה וועבערמשה וועבערמשה וועבערמשה וועבער' ג ר"הרה
  א"שליט
 מ"לעול התו ולרגל הכנס נכד

  צ"בשעטומצ"תומ

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב
הננו לבר� לכבוד ידידינו 

, תמי� בדרכיו, היקר
�  מחשובי אברכי כולל תהילי

  ו"הי שלמה גבאישלמה גבאישלמה גבאישלמה גבאיר "הר
לרגל שמחת הכנס נכדו 

  היקר יניק וחכי� כמר
  ו"ני חיי� ישראל אלימל�חיי� ישראל אלימל�חיי� ישראל אלימל�חיי� ישראל אלימל�

  רה ומצוותלעול תו
ר שיזכה לרוב נחת "יה

  ס"ושובע שמחות וכט
 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב
  משובח ומהולל , כלי מחזיק ברכה, הננו לבר� לחברינו היקר

  .א לרגל שמחת הולדת הנכד"שליט אליעזר קורמ�אליעזר קורמ�אליעזר קורמ�אליעזר קורמ�' הרב ר
  אליהו לבאליהו לבאליהו לבאליהו לב    - - - - נח לוי�נח לוי�נח לוי�נח לוי� -ידידי� -מברכי� מקרב לב

 

  הונצחהונצחהונצחהונצח
לעילוי נשמת האבר� 
היקר פאר המעלות 

אהוב ונער� בפי , והמידות
  לכ

  ל"ז תמרתמרתמרתמרב� זאב גד זאב גד זאב גד זאב גד ר "הר
        קייקובקייקובקייקובקייקוב

 י�שנ 'ל במלאות
 �לפטירתו בדמי ימיו ביו

ערב  –ב "ד כסלו תשמ"כ
  חנוכה

  .ה . ב . צ . נ . ת 
===  

י המשפחה "הונצח ע
  שיחיו
 

�        כוס תנחומי�כוס תנחומי�כוס תנחומי�כוס תנחומי
   ט"שיבל יצחק קרלי�יצחק קרלי�יצחק קרלי�יצחק קרלי�לידידינו החשוב הרב 

  על פטירת זוגתו החשובה
*  

על פטירת אחיה� החשוב  יצחקייצחקייצחקייצחקילמשפחת 
  ל"ז משהמשהמשהמשה' ר

*  
  .על פטירת א� המשפחהבעק בעק בעק בעק למשפחת 

*  

  .ר שבנחמת ציו� וירושלי� תנוחמו"יה
  


