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  סעודת שבתאמירת לכבוד שבת קודש בעת עני� 
דהיו כאלה שנמנעו , זה מנהגי� חלוקי� אצל צדיקי�בעני� 

דהרי לב יודע מרת נפשו  והטע�', לכבוד שבת קודש'מלומר 
אלא משו� למלאות , שאינו אוכל ממש לכבוד שבת קודש

  .תאוותו
דרכי הצדיקי� שאמרו זאת הוא על פי מה שכתוב ולהבי� 

כופי� אותו עד  .)ערכי� כא( ל"על מה דאמרו חז' הק �"רמבב
הכוונה בזה דאחר שכופי� אותו הרי , שיאמר רוצה אני

שדרגה זו ', בו לעשות רצו� המוציאי� ממנו מה שבפנימיות ל
ודווקא , שיי� אצל כל אחד ואחד אשר בש� ישראל יכונה

ל במה שאמרו כופי� אותו עד "בכהאי גוונא היתה כוונת חז
דהיינו להוציא הימנו הרצו� האמיתי , שיאמר רוצה אני

  .השוכ� בפנימיות לבו ושלא יהיה אחד בפה ואחד בלב
" לכבוד שבת קודש"מר מוב� היטב דר� הצדיקי� לו ז "ולפי

דהרי בפנימיות כל אחד ואחד מישראל , בעת סעודת שבת
אבל באמת , שאור שבעיסה ,ומי מעכב', הוא לעשות רצו� ה

לאמיתה הוא מגלה רצונו ומאוייו שכל כוונתו באכילתו הרי 
  .היא לכבוד שבת קודש

האומר סלע זה  .)בבא בתרא י( ל"יוב� מה שאמרו חזובזה 
יחיו בני ובשביל שאזכה לעול� הבא הרי לצדקה בשביל ש

והרי לכאורה הוא מגלה דעתו בזה שאינו , זה צדיק גמור
ל "ולפי הנ, מכוו� לש� מצות צדקה אלא בשביל שיחיה בנו

ולקיי� מצות ' משו� דבפנימיות רצונו הוא לעשות רצו� ה
אז אפילו בנידו� דיד� שנות� צדקה לש� מטרה , צדקה

  . ה גמורהכ נחשב לצדק"מסויימת ג
, "הרי זה צדיק גמור"מובא ' אגב הרי בנוסח שלנו בגמבדר� 

ולהבי� למה , "הרי זה צדקה גמורה"ובנוסחאות אחרות 
נקרא צדיק גמור והיה לו לומר הרי זה משובח מאוד או הרי 

  .ל דבמצוה זו הוא נקרא צדיק גמור"ונ', זה דבר חשוב וכדו
  

  נקרא שמו שלש סעודותלמה 
הקדושי� הטע� למה נקרא שמו שלש בספרי� איתא 

משו� דסעודת , סעודות ולא נקרא בש� סעודה שלישית
, חקל תפוחי� קדישי� לא מוכח שאוכל לכבוד שבת קודש

ומה שאוכל סעודה זו משו� דביו� שישי היה טרוד בהכנות 
ולכ� , צורכי השבת ולא היה לו הזמ� להכניס דבר מה בפיו

ד סעודת עתיקא "וכ� עזה ,אפשר לומר דלכ� אוכל סעודה זו
אבל , כ אינו מוכח שאוכל לכבוד שבת קודש"קדישא ג

כ כשמתיישב לאכול סעודה שלישית ולמעשה אי� לו "אח
צור� בזו הסעודה ובכל זאת אינו מונע את עצמו מלאכול 

הרי מוכח על כל הסעודות שאכל לש� שמי� , סעודה זו
נכלל כל  משו� שבסעודה זו, ולכ� נקרא שלש סעודות דווקא

  .שלוש הסעודות
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פנה למסובי� ושאל הא� ש "מר
יש למא� דהו מהנוכחי� נשמה 

והסביר כוונת , יתירה מיותרת
דבשבת ק "ק דאיתא בספה"ד

קודש יש כוח לאכילה מיותרת 
דהנשמה , מכל ימות השבוע

י ואלה מוסי' על "וברש. ואלה המשפטי�
הראשוני� מה הראשוני� מסיני א' אלו 

דהרי בוודאי כל התורה  ב"וצ. כ"ע. מסיני
כולה ניתנה מסיני ומה חידש לנו בזה שאלה 

י אשר "עוד ברש. המשפטי� ניתנו בסיני
ה למשה לא תעלה "ל הקב"תשי� לפניה� א

' על דעת� לומר אשנה לה� הפרק וההלכה ב
פעמי� עד שתהא סדורה בפיה� ' או ג

כמשנתה ואיני מטריח עצמי להבינ� טעמי 
ר אשר תשי� לפניה� הדבר ופירושו לכ� נאמ

. כ"ע, כשולח� הערו� ומוכ� לאכול לפני האד�
ה דבר "ב וכי למה יעלה על דעת משה רבע"וצ

  .כזה שלא להבינ� טעמי המצוות
כל  .)שבת י( 'לומר בהקד� מאמר הגמואפשר 

שעה אחת ' דיי� שד� די� אמת לאמיתו אפי
מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שות' 

ב מה עני� "צו, ה במעשה בראשית"להקב
ועוד מהו , מעשה בראשית לדיי� שד� די� אמת

' ועי, אמת לאמיתו וכי יש אמת שאינו לאמיתו
ל אמת לאפוקי די� "וז )ה די�"ד: ב ח"ב( 'בתוס

ג שהעדי� מעידי� אותו אי� "מרומה אע
  .כ"ע, מחתכי� אותו כיו� שיודעי� שמשקרי�

בזה דהנה לפעמי� יראה לדיי� לפסוק די� ל "וי
לו לאמת לפי טעמי הדברי� באותו  שנראה

העני� אמנ� לפי התורה הפסק צרי� להיות 
והנה כי כ� יש לפעמי� , שונה ממה שנראה לו

שינסה הדיי� להעמיד דבריו וטעמו שיהיו 
אמנ� למעשה יודע , י תורה"תואמי� ג� עפ

י עצמו ולא "הוא הדיי� כי מה שפסק הוא עפ
� נת� אלא שלנגד הבעלי דיני, י תורה כלל"עפ

וכל זה בא לו , ת"טעמו ונדחק להטעימו לד
מפני שלא ביטל עצמו לדברי תורה ולא ש� 

והחשיב דעתו , עצמו כשיריי� אלא כראש
והשגתו והוא המבי� והוא היודע ומי כמוהו 

י תורה "כ לא ש� לבו להורות עפ"וע, יורה
ורק כלפי חו) הלביש דבריו , י דעתו"אלא עפ

די� אמת לאמיתו אמנ� כל דיי� שד� , ת"בד
נו שא' שנראה לו עפ י דעתו והשגתו "היי

שהאמת אתו עמו בכל זאת הוא מתבטל כליל 
תו של תורה היא אמת , לאמי ויודע שכל אמת 

 �הוא לאמיתו של תורה ובר מ� די א� ורק בא� 
כל דיי� שד� די� אמת , היא היפ� האמת  �ולכ

נעשה שות' להקב"לאמתו כנ ה "ל כאילו 
תא ו, במעשה בראשית הכוונה בזה דהנה אי

ה קס( בזוהר ומ יש ע"תר ה אסתכל "קוב )ב"א ר
באורייתא וברא עלמא בר נש מסתכל בה 

  .כ"ע, באורייתא ומקיי� עלמא
י תורה בלי "י תורה ורק עפ"דיי� שד� עפולכ� 

הוא בכלל , שו� מחשבת עצמיות כלל הרי 
כ שפיר "וא, מסתכל באורייתא ומקיי� עלמא

נעשה שות' להקב"מ ת  ה"ש  במעשה בראשי
  .שאסתכל באורייתא וברא עלמא

י שז "ועפ ל לפי מה "די, ל"י הנ"נבא בארה לדברי ר
שלכאורה א ו  שראל לא "שבארנ כ אפשר דמוטב שי

שפטי� והמ ות  המצו עמי  עו ט ות, יד יבואו לשג  ובכ� לא 
עפ עמו  התורה"בטועה להחשיב ט ע�  ו , י ט נ הרי אינ כי 

ע� והיא כחוקה בלא ט הדבר  ע�  ודע ט היא וג, י ירה  ז
המקו� שיב, מלפני  ירה אי� לה ל "כ א"ע, ועל חוקה וגז

וכו"הקב עת� לומר  על ד עלה  י ' ה למשה לא ת נ ואי
ופירושו הדבר  עמי  עצמי להבינ� ט י , מטריח  כ ו  ינ הי
הדבר כנ עמי  עו ט יד שלא  יותר  שר טוב  ל "וא, ל"אפ

גלה  ה"הקב ערו� וי  �יטעימ� כשולח יבינ� ו למשה כי 
המצוות עמי  �  ואל, לה� ט עמי עו בט יט כי  ל� לחשוש 

עמי� יחשיבו ט ש"ע, ל"שלה� כנ ו י בתחילה "כ כתב ר
וכו י� מה  שונ הרא י' ואלה מוסי' על  , א' אלו מסינ

י  נ ה� מסי של המשפטי�  עמי�  ג� הט ה ד הכוונ שר  אפ
גתו לתורה  עתו והש ודיי� שיבטל ד וה� חלק מהתורה 

עות אפי' הק עמי�' בל יבוא חלילה לט העוסק , בט כי 
של ל בתורה יכ עת תורה לא  עתו לד ומבטל ד שמה 

התורה עמי  פי , בט גו וה�  י  ו בסינ יתנ התורה נ עמי  כי ט
שלא הי, תורה ק ' נכשל אילו הי' וכמו  הדבר כחו

ירה ע�, וגז ודע ט של א' שי יכ משפטי� ( .הדבר כ� לא 
  )ו"תשנ

  .    כ"ע... יתירה מסייע לזה
*  
  קודששיחת 

  א"הוואכט נאכט אצל נכד רבינו שליטבסעודת 
   - ב"שבט תשע' ראשו� אור לכיו� 

  א"ש סופר שליט"הגרבבית 
  

הרבה יש בסעודת הוואכט נאכט הא� מיקרי שיטות 
וכיו� דהוא הכנה למצוה ששמחי� במצות , סעודת מצוה

כ סעודת "לכ� נקרא ג, כ שמירה"ברית מילה והוא ג
ג� סעודת שלישי למילה שמחי� על המצוה , מצוה

כל סעודות אלו נקראי� לכ� , שקיימו בברית מילה
כ מהווי� "וסעודות מצוה אלו ה� ג, סעודת מצוה

כדי שלא , שמירה לילד התינוק נגד הכוחות החיצוני�
  .יוכלו לשלוט בו

על צדיקי אמת שנלחמו בה� לגרש� אל מעבר ידוע 
כמסופר , להרי החוש� מקו� אשר לא ישכו� אד� ש�

 א"זיע' הק ט"המעשה המפורס� וידוע ממר� הבעש
כידוע יש בו כמה נוסחאות ואנו מביאי� הנוסחה ששמענו (

הגיע לבית , אשר פע� כשנסע במסעותיו: )מרבינו
, בליל שמיני להולדת הב� ערב יו� הברית מילה' אכסני

רק הבעלי , ט כי אי� שמחי� ש� כלל"וראה מר� הבעש
ולא ערכו סעודת , שמחה שרויי� ש� בעצבות גדולה

  .הווא� נאכט כנהוג
ב נודע למר� כי כמה פעמי� "העני� אצל בעהר בבירו

כששמע זאת , בליל יו� הברית אירע שמת הר� הנולד
י יסדר העני� "צוה מיד לערו� הסעודה כתיקנה ובעזה

ט את "כ אס' מר� הבעש"אח, שלא יארע שו� נזק
תלמידיו  וציוה עליה� לנעול כל הפתחי� וכל חור 

בפניו וא�  שבבית וישגיחו בעינא פקיחא על כל שינוי
שיכניסו אותו , ב"תיכנס חיה דוגמת חתול או כל כיו

לשק ויכו אותו מכות קשי� ונפלאי� ולא ירחמו עליו 
  .כלל
' באמצע הלילה ראו התלמידי� כמי� ברי, הוהכ� 

ומכיו� אשר כל הבית , משונה אשר רצתה להיכנס לבית
זו ' סגור ומסוגר לא הצליח להכנס לכ� חפרה חי' הי

חטפוה , והנה מיד כאשר נכנסה, ת לקרקעמחילה מתח
 �התלמידי� והכוה מכות נמרצות כאשר ציוה אות� מר

ה עבר הלילה בשלו� בבריאות הר� "ובעז, ק"הבעשטה
הנולד וערכו לו ברית מילה בשמחה גדולה ביותר על 
אשר אחר כל הצרות אשר עבר עליה� זכו כבר לקיי� 

 'ב' המש� בעמ  .המצוה בשלימותה

  .ט"ח  ביו� חמישי ושישי הבעל"ר: מברכי� החודש
  חלק 1, 8:49שעה  'יו� ד: ד אדרולמ 
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        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  'א' המש� מעמ

        
ובפרט , היה מונח בשבי אצל החיצוני�זוכר הוא את הלילה אשר 

א� הנה לא ינו� , נשמה גדולה כזאת מסרו החיצוני� נפש� לחוטפו
א ניצח את החיצוני� והוציא "י הנו"ובעזה, ולא ייש� שומר ישראל

  .יקר מזולל
בימינו אשר גירשו כוחות החיצוני� ואי� ה� יכולי� ' אפיממילא 

וא שמירה גדולה באופ� כ סעודת הוואכט נאכט ה"ג, לפעול בגלוי
וכיו� , השמירה היתה בגלוי, ובימי� הה� אשר פעלו בגלוי, נסתר

  .הוא שמירה בנסתר
התפילות ותחנוני� והלימודי� אשר לומדי� בליל והסעודה 

הוואכט נאכט הוא שמירה וסיוע גדול להר� הנולד לעלות מעלה 
  .מעלה ולגדול כפי שצרי� לגדול ב� ישראל

  
     ה"הנביא עאליהו 

ק "מהרהומובא , ט"מילה עוסקי� רבות על אליהו הנביא זלבברית 
' אשר הסתיר עצמו בגדלותו ובקדושתו אפי, ע"זי י מסאטמאר"ר

ברו� "בעת שהכריזו , מ"לפני הבר, כאשר היה ש� ע� תלמידיו
" ברו� הבא"הפסיק מלדבר ואמר שמקובל כי כשאומרי� , "הבא

" ברו� הבא"ז שאומרי� וג� מרומ, הוא ג� קאי על הר� הנולד
  .ט"לאליהו הנביא זל

� ' אפשר דאפי, מ"ט בברי"עני� אליהו הנביא זלולבאר  שאי� דורשי
ומדוע , "זאת חקת התורה אשר צוה לאמר"טעמא דקרא כדכתיב 

, דבר שאינו כתוב בכל מצוות התורה, כתוב ש� תורה בעני� החוקה
, בלא טע� לרמז כי בכל התורה כולה צרי� לקיי� המצוות כחוקה

בלא , אלא בפשטות ברו� שאמר והיה העול� אמר ונעשה רצונו
 � לבחור המצוות לפי שכלינו לקיי� רק מצוות אשר מביני� בעי

 יות צרי� לקיימ� לא בעבור הבנתוג� המצוות השכל, שכלינו הקט
אמנ� בלא להסיק . ש"אלא רק בגלל שכ� ציוה הבוית, שכלינו

התורה ולהבינה ולעשות  מותר וצרי� לדרוש, הלכה למעשה
  .ק ציצי� ופרחי�"לתוה

י קיו� המצוה "בביאורו למצות ברית מילה מבאר דע 'הק �"והרמב
, ט"מסייע לשמירת קדושה וטהרה בכל דרכי חייו לגדול בקדו

ואליהו הנביא אשר פינחס זה אליהו שמסר נפשו לקדושת ישראל 
מר כי הוא שו, לכ� נקרא אליהו מלא� הברית, במעשה זמרי

  .י"ולכ� הוא מגיע לברית מילה אשר מקיימי� בנ, קדושת ישראל
' ועובדי, איתא בזמ� שאחאב רד' והרג נביאי האמתובמדרש 

' ואלי, ט"נביאי אמת אשר עסקו בקדו' הנביא החביא במערה ק
י אחאב מל� ישראל והתלונ� על מצב "כ נרד' היה ע"ט ג"הנביא זל

, עזבו את ברית� בני ישראל ה"ואמר להקב, ז"י אשר ג� עבדו ע"בנ
  .'שה� עזבו ברית ה

אי� לנו ההשגה בקדמוני� אשר היו ש� ומה אירע ש� א� ואמנ� 
שתעמוד בקיו�  ה חיי�"אמר לו הקב, עלינו ללמוד מוסר בפשטות

ובמקו� אשר אמרת עזבו את , ברית המילה אשר יעשו ישראל
שלמה  'ק ר"והרה. י"תעיד עליה� קיימו ברית� בנ, י"בריתי בנ

ו "ע דא� ח"אמר שאליהו הנביא טע� לפני הרבש ע"מקארלי� זי
ו "אבי הב� בעל הברית לא יתנהג כהוג� הוא יכול להקפיד עליו וח

ה דהוא ימחול לאבי הב� על "ל הקב"א, לא יעיד עליו שקיי� הברית
כ למוהל ושאר "וג, כל עוונותיו וממילא לא יהא שו� קפידא

וכ� , ל"על עוונותיה� מסיבה הנ יסלח לה�' מ ה"משתתפי הברי
  .מ"יוכל אליהו לבוא לברי

ז "כתב ע בני יששכרוה, זמ� ברית מילה הוא עת רצו� גדוללכ� 
ש "ק ר"א� חזקה על הרה, ל"ג דאינו יודע היכ� המדרש הנ"דאע

  .והוא ממדרשי� הנעלמי�, מקארלי� אשר ידע על מדרש זה
שטות בגלוי י פ"ל דאמנ� עפ"ס ואפ"איתא פשטי� עאובתורה 

א� בדר� רמז אפשר דמרומז הוא במדרש , הוא מדרש הנעל�
הנביא חיי� שתעמוד ותעיד קיימו ' ע אמר לאלי"דהרי הרבש, ל"הנ

אבי הב� בידו קצת  מ לקח"סעודת הבריבאמצע 
 )הכומר( ש ליל� אל הגלח"מיני מאכל מזונות ויי

, לפייסו שלא יזיק לה�, אשר שלט ש� במחוזו
ק זילזל בזה ואמר שאי� צור� "א� מר� הבעשטה

�ובהגיעו , א� האיש פחד מהגלח והל� לפייסו, ליל
אליו ראהו והנה הוא מוכה וחבול מראשו עד רגליו 

  .כל הגלחי� להיראות כ�כאשר יאה ל, אי� בו מתו�
שאל הגלח המושל את אבי הב� מי הוא זה אשר  

פ� , ב לומר לו"חשש הבעה, נמצא ומתארח בביתו
בידו ברירה ' א� לא הי, ק"יתנכל למר� הבעשטה

אמר הגלח לאמר למר� , והוכרח להשיבו
ק כי אי� זה מ� הגדולה להילח� עמו "הבעשטה

ח� עמו להיל' יבוא מר� הק, פתאו� בלא ידיעתו
אמנ� לא ידע , פני� בפני� בגלוי אז יראה לו כוחו

  .ט יוכיח לו את מפלתו הוא"הרשע שמר� הבעש
ט ששמע מזה לא נתפחד כלל ואמר כי "הבעשומר� 

אחר סעודת הברית ושלישי למילה יבוא להילח� 
' כי ברוב כישופו יכול הי, והוכרח ליל� אליו, עמו

מר� , ו� לזהב וקבעו זמ� ומק"כ אל בעה"להתנכל ג
עמדו מצד אחד והכומר הרשע עמד ' ותלמידיו הק

אמר , ט לגלח מה רצונו"שאל מר� הבעש, בצד השני
ט מחוג "עשה מר� הבעש, לו שרצונו לנקו� בו

והגלח עשה , במקלו כמי� חרי) סביבו ותלמידיו
בכישופו כל מיני חיות רעות וטרפות להביא� על 

�ט "� הבעשא� כשנתקרבו למחוג אשר עשה מר, מר
ניסה הכומר בכה וכה , לא יכלו ליקרב ונסוגו לאחור

אבל לבסו' עשה בכישופו דמות , א� לא עלתה בידו
שפלה ע� עזות פני� ' אשר היא חי )חזיר( דבר אחר

ואז ראו , וברוב עזותו ניסה להתקרב אל החרי), גדולה
ט אשר פעל בקדשו ומיד "שינוי על פני מר� הבעש

כאשר ראה הגלח שאי� , ר אחרנעלמו כל החיות והדב
אמר לו מה בידו , ט"בידו יכולת להזיק כלל למר� הבעש

ט כי הוא לא יעשה לו "ענהו מר� הבעש, לעשות לו
רק יביא עליו את כל נשמות התינוקות הרכי� , מאומה

מיד באו כול� כמי� עופות טורפות , אשר הרג באכזריותו
', ל אויבי� הכ� יאבדו כ, אשר נפלו עליו וקרעוהו לגזרי�

�  .כ"ע. אמ
לכוחות החיצוני� שליטה ' הללו בימי� הה� היובזמני� 

והסיבה בפשטות מדוע צרי� שמירה מעולה , בגלוי יותר
מ "הוא מפני כי לפני שעושי� הברי, יותר בליל יו� הברית

  .אשר הוא מתגרה בעינא דשיטנא ורוצי� להזיק יותר
בני בעל ק "בעני� זה על הרה מעשה נוראיסופר עוד 

 רבי אלימל�ע אשר כידוע נולד מברכת הרבי "זי יששכר
א "ק הנו"אחיינית של הרה' ואמו של הבני יששכר הי

אלימל� אמר לה לית� ש� לר� הנולד ' והרבי ר, ע"זי
'�א� היא לא רצתה לית� ש� כשמו ממש , כשמו' אלימל

 �כנהוג אצל קהל האשכנזי� שלא לקרוא על ש� החי לכ
א� הנוע� ', צבי אלימל�'ונקרא ' ביצ'הוסיפה הש� 

ואמר כי א� היה נקרא , אלימל� לא היה שבע רצו� מזה
  ..היה יכול להגיע לדרגתו ממש" אלימל�"רק 

א כי התינוק בוכה ואמו "הברית באו ואמר להנוובליל 
כי אומרת שאי� זה בנה , אינה רוצה לקחתו לידה

 שבאמת' והנוע� אלימל� הצדיק את טענותי, האמיתי
וציוה ליקח תינוק זה ליער הסמו� וש� , אי� זה בנה

ולפתע יצאה זקינה , וכ� עשו, להכותו בלא רחמנות
ממחנה החיצוני� והרוחות ותינוק בידה ונתנה לה� 

וכ� הביאוהו לאמו שאמרה כי , ולקחה את תינוקה עמה
ק הבני יששכר אמר כי "והרה. אמנ� זה הוא בנה האמיתי

הנביא על קיו� המצוות ' י עדות דאלי"וע, י ברית�"בנ
הנביא נגר� שמחה גדולה בעליוני� ' הרי לאלי, והברית

וממילא זוכי� , ג"י ברו"ובתחתוני� להשפיע רב טוב על בנ
  .לסליחה ומחילה לגמרי

זוכרני שהיה אחד מנקיי הדעת שבירושלי� אשר נהג ובאמת 
ש "ק ר"כמאמר הרה, מ"וחיזר על השתתפות בברי

�ולא שח כלו� מעת אשר הכריזו ברו� הבא ועד , מקארלי
וכ� כמה וכמה אשר החשיבו עני� ההשתתפות , גמר הברית

ה יחד ע� דודתי "רתי עוכ� הרבנית הצדקנית אמי מו. בברית
 )א"מ זיע"ב� מר� רבינו הרמ( ל"צ רבי דוד זצוק"אשת הגה

חיפשו ותיאמו ביניה� היכ� יתקיי� ברית מילה והשתתפו 
  .ש� יחדיו

שלפני , ר שלמה"רבינו יצחק לוריא ב 'י הק"הארעל מסופר 
איש חשוב מור� ' הנביא אל אביו אשר הי' לידתו נתגלה אלי

א� התנה , ל שיוולד לו"אור גדול האריזוגילה לו על ה, מע�
 �עמו כי יצטר� להסתלק מ� העול� ולא יוכל לחיות עמו זמ

כ אמו היתה צריכה "אפשר שג( רב אחר לידתו
והסכימו הוריו לתנאי זה כדי לזכות להביא האור  )להסתלק
  .הגדול הזה

ט "ואליהו הנביא זל, א"ק תובב"נולד בירושלי� עיהל "האריז
ואביו באמת , לא לקיי� הברית עד שיראה אותוצוה על אביו 
ג שמשתתפי הברית דחקו עליו לקיי� "אע, המתי� עליו

וישכ� אברה� , הברית בזמנה כי זריזי� מקדימי� למצוה
שלמה לא שת לבו לה� ואיחר עצמו בכל ' א� הר, בבוקר

הנביא ' מ עד שיראה את אלי"מיני סיבות לא לעשות הברי
וכ� מובא כי אליהו . רז וקיי� הבריתומיד כשראהו נזד, ט"זל

ל א� שאר "הנביא עצמו שימש כסנדק בבריתו של האריז
  .מ לא ראוהו"משתתפי הברי

הסתלקות הוריו סמו� ללידתו עבר למצרי� לגור אצל אחר 
ונת� לו בקתה קטנה על , כ כחת� לבתו"דודו אשר לקחו אח

מקובל הוא כי , ל"שפת הנילוס אשר ש� התבודד האריז
הנביא וגילה לו רזי וסתרי ' � ההתבודדות נגלה אליו אליבזמ

פע� אחת למש� . תורה ואז נתגדל ונתעלה למעלתו הגדולה
שבע שני� א' למד ע� רבו בעל השיטה מקובצת שהיה 

ויתכ� שא' מקצת , כל תורת הנגלה, מסו' הראשוני�
שני פעמי� או ' כ נתבודד עוד פע� א"לאחמ, מתורת הנסתר

ויתכ� כי רצה להתבודד , עלה בהתבודדותונתגדל ונתוש� 
על שפת הנילוס כדי שכל פע� שירצה יוכל לטבול בנהר 

ק חזר לבית "ולשבת נהג לשוב לביתו ומיד במוצש, הנילוס
  כ"ע. התבודדותו
נהגו לקבוע סעודת שלישי למילה וקראוהו הספרדי� 

מ הוא "וכל סעודת המצוה על הברי, "סעודת אליהו הנביא"
כי ברית מילה הוא , חתינו בקיו� מצוות התורהלהראות שמ

ל "� הנ"וג� כאשר מבואר ברמב, ק"המצוה הראשונה בתוה
מ נשפע קדושה וטהרה על הר� הנימול "י קיו� ברי"שע

  .ט"ומכשירו לגדול בקדו
, דאברה� רחימא וזכות כל האבות הק' זכותי ' וזכות אלי'

. י"עדינו ועכיג� עלינו וב, וכל אושפיזי� קדישי�, ט"הנביא זל
ק יגנו עלינו ויסייעו בעדינו "ל ומר� הבעשטה"זכות האריז

  .תמיד
ר שנזכה "ויה, יעזור ויסייע לנו לפעול הכל לטובת "השי

הנה לא ינו� ולא , א"לשמחת גילוי אליהו ומשיח צדקינו בב
י ואנו בתוכ� שפע קודש "וית� לנו ולכ, ייש� שומר ישראל

שאלותינו במידה טובה וימלא מ, ר"והשפעות טובות בגו
, וית� ברכות, וישפיעינו בני חיי ומזוני, ישועה ורחמי�

גאולה , ר"שמחה שלימה בגו, ישועות שלימות, רפואות
ת "השי, ק לאלתר ומיד"בבני� ביהמ, שלימה בכל הענייני�

ישפיע עלינו אור שמחת הברית ואור קיו� כל התורה 
  . והמצוות אוי' א זיסע אופ� אוי' אייביג

וי פיהל " "וואכט נאכט"רבינו את הנהוג לומר בסעודת סיי� ו
� ".מלאכי� אויפ� ווא�אזוי פיהל , נעגלע� אופ� דא

נביא בעני�  - א"לרגל שמחת הברית לנכד רבינו שליט
        ט"הנביא זל פינחס זה אליהו
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 בנייטרא, ה"ט שבט תרכ"רבי שאול נולד ביום כ
 לאביו הנגיד הגדול בתורה, הסלובקי-הונגריה-שבאוסטריה

צ "ה בת הגה"ולאמו מרת ליבא ע, ל"זצ רבי אלעזר בראך
ד שוראני "ל אב"יעקב מאיר צבי פרידלענדער זצ רבי

ת חתם סופר ישנן שתי "ובשו ס דרך ימה"מח שבסלובקיה
  .זה תשובות לגאון

  
  נוצרלגדולות 

 צ"ארבע עד אחד עשרה למד אצל רבו הראשון הגהמגיל 
 ,ל שהחזיק אז ישיבה בנייטרא"פונפעדער זצ רבי יעקב

למד , א עד שנעשה בר מצוה"משנתו הי במשך שנתיים
נייטרא היתה הקהלה . בשתי ישיבות שהיו בנייטרא נוירב

עקב איזו מחלוקת  ,רבנים כאחד שכיהנו בה שני היחידה
שתי הקבוצות  החליטו, בכמה מעניני הנהגת הקהלה

כל אחת  רק, תיהלה תשאר מאוחדת על מוסדוישהקה
הרבנים  והיו בתי כנסיות נפרדים לשני, תכתיר רב לעצמה

, הרבנים שני. שקבלו משכורתם מקופה אחת של הקהלה
רבי  והאחד הגאון, ל"האחד הגאון רבי שלמה דייטש זצ

 רבנו. שניהם החזיקו ישיבות כל אחד, ל"יוסף האניג זצ
למד שנתיים בשתי הישיבות הללו בהן למדו כמובן 

והילד בן האחד עשרה רץ מישיבה , נפרדים עוריםשי
ועמד עם כל השיעורים לבחינות , לשיעור לישיבה משיעור

נוסף על השיעורים שלמדו בשתי " .אצל שני רבותיו
  למדתי עוד, הישיבות

 לא הפסקתי מלימודי", אמר רבנו" מסכתות בעצמישני "
פרט למעט , אפילו רגע אחת במשך כל המעת לעת

כשהייתי בן , לא יותר משלוש עד ארבע ,תישישנ השעות
ידעתי כמה , הייתי כבר תלמיד חכם מופלג, עשרה אחד

  ".פ עם הרבה מפרשים"בע מסכתות
 שאול, הבר מצוה השתתפה כל נייטרא הקהלהביום 

 העילוי כבר התפרסם כמתמיד היושב יומם ולילה בבית
 הוא אף הסתכן אז מלימודו, המדרש ולומד בקולי קולות

לו  והרופאים אסרו, ל"ל והתחיל לירוק דם מריאותיו רבקו
 לה דברה אז על הפלפול שליכל הקה. ללמוד בקול רם

מצוה ועל מאורע פגישת רבותיו שני רבני -חתן הבר
  .שנפגשו שם לראשונה ,נייטרא

  
  ל"ם שיק זצ"המהר הגאוןאצל 

 ח הוליכתו אמו לעיר"ח אייר תרל"הבר מצוה ברבשנת 

, ל"זצ ם שיק"נה השני לישיבת המהרחוסט שבקצה המדי

 ח שבט"שם למד כתשעה חדשים עד פטירת רבו בר

 ,על תשע החדשים אלו דיבר רבנו תמיד בגעגועים. ט"תרל

 והיה אומר שכל הרוחניות שלו נובע ממה ששאב בתקופה

   .כפי שכינהו - קצרה זו אצל רבן של כל ישראל 
קומה היה נמוך  אל רבו עודנו צעיר לימים וגםכשבא 
אך רבו קירבו בחיבה שהיתה נדירה , כילד קטן ונראה

הקיץ התקיימו  בסוף" .בעיני כל תלמידיו ומופלאה
בבחינה על , שנלמד בישיבה הבחינות הגדולות על כל מה

ד "אבל נוכחתי בביהמ ,ד לא היה לי רשות להשתתף"יו
לראשונה שאל  והנה. י רבי"לראות ולשמוע הבחינה ע

ולהגיד את  חן על דיני ספק ספיקאהרבי מי מוכן להיב
עם עוד  התקרבתי, פ"ך בע"שלושים ושש הכללים של הש

הייתי נמוך  .כמה בחורים ואמרתי שגם אני מוכן להיבחן

שלמה ' ק ר"הגה, ט"ק בעל קדושת יו"הגה ,בעל ייטב לב' ק ר"הגה
 ,יהושע מבעלזא' ק ר"הגה, יחזקאל שרגא משינאווא' ר ק"הגה, מבאבוב
  ".כסדרן ורגיל הייתי להתגולל באפרם חדשים", ד"ק מהרי"ובנו הגה
תלמידים  כבר החזיק שם ישיבה של, אצל חותנו באויהעלבשבתו 

 עוד את העיר שהכירו שם שאב מזקני. שנעשו גדולי תורה מופלגים
מקורב  והיה, רבם שוהים בצל תלמידיו שהיו ע וגדולי"זי הישמח משה

ע שכיבדו "ל בנו של הייטב לב זי"רבי משה יוסף זצ צ"ד הגה"האב אל
  .מאד
הייטב לב  ק בעל"מילדותו היה קשור בכל נפשו אל אביו הגהעוד 

אשר כידוע  ע"שיק זי ם"ע מאז כשלמד רבינו אצל רבו המהר"זי מסיגעט
הסתלקות הייטב לב בא רבינו אל  לאחר. היתה הידידות ביניהם עזה

והיה מספר , ולמד בישיבתו במשך שנה שלימה ל"ט זצ"בנו הקדושת יו
 קדושתו שראה כשהיה מקורב בביתו ולא זזה ידו מתוך יד רבות על

  .בינו כתלמיד חברט שהחזיק את ר"הקדושת יו
לנסוע לדור  ל המשיך רבנו"ט זצ"שנים עם הסתלקות הקדויוולאחר 

ק בעל דברי "הגהול "חיים זצ ק בעל העצי"אל הגה, שלישי בבית סיגעט
היתה ' כידוע ידידותו עם האחים הק אשר, ל"יואל מסאטמאר זצ

  .בפניהם והזכיר עצמו אצלם כחסיד עם פתקא ואף התבטל, להפליא
, ע"מבעלזא זי ק רבי יהושע"הרהיתה דביקותו של רבנו בהמיוחדת 

ברכתו זו  ואכן את, טובים שברכו שיזכה להחזיק ישיבה עם תלמידים
' ואם יהי: "ואף הדגיש זאת בצוואתו להעמיד תלמידים זכר רבנו תמיד

אל יתאר אותי בתוארי שוא , וירצה להספידני שם אחד מיוצאי חלצי
  .צדיק או גאון

יראי השם  ידני שחזקתי עצמי להעמיד תלמידים הגוניםלהספויכול 
 רבי ק"רההגאונים ה וזכיתי לזה מברכות, ק לעסוק בה"ואוהבי תוה

  ".ל משינאווע"יחזקאל שרגא זצ רבי ק"הרהיהושע מבעלז ו
. לדרוש ברופאים כשנסע, ו בווינא"מבעלזא נסתלק בשנת תרנק "הרה

מפרשבורג בעל  ו שהגאוןל שם נודע, רבנו נסע אז ממאגנדארף לווינא
הלכתי לבקר את " .בווינא לדרוש ברופאים ל גם נמצא"השבט סופר זצ
ר "עניתי לו שהאדמו, בווינא הוא שאלני למעשי, הרב מפרשבורג

הוא ידע שבמאגנדארף למדו . ק"לש מבעלזא נמצא כאן ובאתי אליו
ת דרבים ונוסעים "האיך מניחים ת: ושאלני תמה בהתמדה גדולה ולכן

 אמר רבי דמחדדנא 'יבגמרא א: אמרתי להרב מפרשבורג ?ל רביא
פני הרב ל ואני הסתכלתי א, לרבי מאיר מאחוריו מחבראי דחזיתיה

ולהפיס דעתו . דעתו אך ראיתי שהרב מפרשבורג לא נח". מבעלזא
ולאחר , ר בסעודה שלישית"האדמו ירצה לשמוע מה שחידש שאלתיו אם

הרב  לרתום כרכרה ונסענו יחד אלציוה מיד  שאמרתי לו ונהנה מאד
  ."מבעלזא
ק ברכו "הגה ,ר בבית החולים ומסר לו קוויטל"נכנס לחדר האדמורבינו 
ולא ' חזק בבטחונו בה אדם צריך להיות, ידע הרב ממאגנדארף: "ואמר

ואפילו אם נחלה , מאד קשה אפילו אם הוא נמצא במצב, להתיאש
ה ווינא ומכניסים אותו הביר אותו לעיר ומובילים, במחלה קשה מאד

 יכול הוא עוד להבריא לגמרי, ומניחים אותו במטה זו ,לבית חולים זה
, "בישראל כ אפילו לעיר ואם"ואח, ולהתקבל אחר כך לרב בעיר גדולה

  .דבריו היו בעיני רבינו כחידה
בלימוד ובירור  ע במאגנדארף מרוב עיון"רבנו נחלה מאד ל. שניםעברו 
ח אינו יכול "שאינו ת כי מי, "ח"מחלת ת"זו והיה אומר ש, הלכות

יעצו , טיב המחלה ורפואתה הרופאים שלא ידעו. לחלות במחלה זו
שהכניסוהו לאותו חדר ואותה מטה בה  ויהי לפלא, לנסוע מיד לווינא
ובזה היה בטוח שיתרפא ואכן הברכה התקיימה ואז  ,שכב הרב מבעלז

 ולאחר זמן כשהזמינוהו, לפניו הרבנות בעיר הגדולה קראלי הציעו
               .בישראל התקיימו סוף דבריו שעוד יעלה לכהן בעיר ואם, לקאשוי

 )ה"המשך יבוא אי(

 רק הכיר את, קומה והרבי אפילו לא ראה אותי
כן ? ע"האם שאול גם אתה למדת שו: ושאל, קולי

ואתה רוצה להיבחן בספק . "תשובתי היתה –
הרבי פקד להביא כסא  ,השבתי - כן . "?ספיקא

אמרתי בקול רם  .וצוה עלי לעמוד על הכסא מולו
, וגמגום ך בלי כל טעות"ו כללים של הש"את הל

 אחרי שגמרתי.. והלואי שאדע אותם היום כמו אז
  ".קבלתי מרבי צביטה של חיבה בפני כל הישיבה

ם שיק יתן צביטה "היה שדבר כזה שהמהרידוע 
בשנתו  .פעם בשלושים שנה קרה רק ,לבחור

 ם שיק כשנסע מהפעמים"האחרונה של המהר
לקח אז אתו את תלמידו , היחידות למקום הבראה

יותר מארבע שבועות היה , העילוי מנייטרא הצעיר
השלש עשרה יחד עם רבו יומם ולילה  אז רבנו בן

בלבו את כל  טושם חר ,וישן אתו בחדר אחד
צאנו לטייל כל לפנות בוקר י" .הליכות קדשו

חמש -להגיד לרבי ארבע התחלתי אני, כשעתיים
והרבי , פ"בע ם"א ומהר"ת עם מהרש"דפים גפ

 'כ המשכתי שוב בגמ"אח, הגיד את הראשונים
, ם והרבי עם הראשונים"א ומהר"עם מהרש' ותוס

כל יום עשרים עד שלושים דפים גמרא  כך למדנו
  .עם המפרשים' תוס

ש "עוד בזמן ק הביתה להתפלל עם מניןחזרנו 

זכיתי , שלמדנו אז בלי הפוגות ומכיון. כמובן

שתלמידים מובהקים  לשמוע מרבי הרבה מאד מה

   ".לא זכו לראות ולשמוע
 ג רבי שמעון גרינפלד"פעם הגאון המהרשואמר 

ם "ל תלמידו המובהק של המהר"מסעמיהאלי זצ
הרב , אנחנו למדנו אצל רבנו תשע שנים" :שיק

והוא הנו , תשע חדשים מקאשוי למד אצלו
אחרי הסתלקות  ".הידיעה' התלמיד של רבנו בה

הגדולה של  רבו נסע הנער שאול ללמוד בישיבתו
 בישיבה זו למד. ע במאטרסדורף"החתן סופר זי

רבו החתן סופר כתב לאבי , ארבע שנים רצופות
שאול שלומד ' שבנו הב' ידע כב" :רבנו במכתב

ומובטחני בו ..פלגגאון מו הנו כבר היום, בישיבתנו
  ".ישראל שעתיד הוא להאיר עיניהם של

, ס ופוסקים"ח כבר היה בקי בש"כבן ירבנו 
וכן הגה הרבה מאד בספרי , ואחרונים ראשונים
ואמר פעם  ,א"זיע 'הק ט"הבעש מרן תלמידי

 פ את כל הזוהר"כבר ידע בע, ח"שבהיותו בן י
ק היה "שכל חידוש הנמצא בזוה, היינו - הקדוש 

  .מקומו איה יודע
ה בת רבי "נשא את הצדקנית מרת רבקה עלאשה 

ש "ח מופלג תלמיד הגר"ת, ל"צבי קרויס ז נפתלי

ק "והיה עשיר מופלג בק ,קראקא ד"ל אב"סופר זצ

  .אויהעל

  
  צדיקי דורותלמיד 

הוא , הצדיקים שרבינו זכה להסתופף בצלםעל 
, "אצל מוריי הקדושים"ששימש בקביעות  כותב
, ק בעל חתן סופר"הגה ,ם שיק"רמה ק בעל"הגה

  אב(ד קאשוי רבי שאול ברא� זצוק(ל הגה(ק לוח� מלחמות ה)
  )'חלק א( ב שני� לפטירתו"ע – )ת(ש(כ(ו שבט  יומא דהילולא 
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  )צ"ת( נזר הקודש -ר אברה� יחיאל מיכל"רבי יחיאל מיכל מגלונא ב
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  )ט"תרס( ר מרדכי"רבי אברה� יהושע העשיל מבארדיטשוב ב

  )ג"תרמ( ר זאב מסלנט מייסד תנועת המוסר"רבי ישראל ב
  )ז"תכ( ז מאוסטראה"הט" טורי זהב"ר שמואל הלוי בעל "רבינו דוד ב –

  )ד"תרמ( ד האסקוב"ר נפתלי נת� נטע הירש אב"רבי חיי� יעקב מניישטאט ב
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  )ט"תרפ( מראדזי� ר גרשו� חנו� העני�"רבי מרדכי יוס' אלעזר ב
  )ש"ת( שאול שאל – ר אלעזר מקאשוי"רבי שאול ברא� ב
  )ו"תשמ( ר משה יהודה לייב רבה של בני ברק"רבי יעקב לנדא ב

  )ז"תצ( ולקוב'מז" תבואות שור"למ� בעל ר אפרי� ז"רבי אלכסנדר סנדר ב –
  )ו"תקפ( ד טשעבי�"ר חיי� קלוגער אב"רבי ישראל ב

  )ה"תרכ( ר ישעיהו מפשעדבורז"רבי עמנואל ב
  )א"תרל( רנובילטשער אהר� מ"רבי מנח� נחו� ב

  )ו"תרמ( ק מראדושי)"תלמיד הס -רבי יעקב מווידאמא
  )פ"תר( ר יעקב מאיזבצא"רבי אברה� יהושע העשיל מחעל� ב

  )ו"תרצ( ר יוחנ� מרחמסטריוקא"ב טווערסקי רבי מנח� נחו� –

  )ז"תקפ( ת"בית דוד עה -ר גרשו�"רבי דוד יצחק משענסטחוב ב
  ר אליקי� געציל מראקוב"רבי ישראל מליטשני) ב

  )ו"תרצ( ר ישראל"טשערנאווי) ב-רבי שלו� יוס' פרידמא� מסאדיגורא
  )א"תשל( י הירשר צב"רבי יוזפא פריעדלאנדר מליסקא ב

  )ט"תשל( ר גדליה משה מזויעל"רבי מרדכי ב
  )ד"תרס( ט מסיגט"קדושת יו' ר יקותיאל יהודה טייטלבוי� ב"ט ליפא ב"רבי חנניה יו –

  )ו"תרמ( ר יצחק אייזיק מזידיטשויב"רבי ישכר בעריש מדאלינא ב
  )ה"תרס( ר יהושע מבעלזא"רבי נפתלי רוקח מנאווריא ב

  )פ"תר( עטרת צבי - ר חיי� ישראל מפילוב"אווא ברבי צבי הירש מליק
  )ד"תרפ( ר מאיר יהודה"רבי דוד מבאקאווסק ב

  )ה"תרפ( ר משה יהושע יהודה לייב"רבי יצחק ירוח� דיסקי� ב
  )ז"תרפ( ר אלכסנדר שמואל"רבי חיי� יונה היילפרי� מרישא ב

  )ג"תרצ( ר יעקב פנחס"רבי אהר� זעליג מדאראהוי ב
  )ז"תרע( מנחת יהודה, אמרי חיי� -פינטשוב-ר יצחק פינקלר מרדושי)"רבי חיי� מאיר ב

  )ז"תרפ( ר משה פינקל מסלבודקא"רבי נת� צבי ב
  )ה"תרנ( שפתי צדיק -ני)'ר ברו� מויז"ב אנקעדאראאבא הגר מה אברה� רבי שמואל -

  )ה"תרס( ר יעקב ממעלי)"רבי אברה� אבא משענדישוב ב
  )ו"תרע( ר משה"רבי מרדכי מקאריסטשוב ב

  )ג"תש( ר נחו�"רבי אליעזר מבראשטי� ב
  )ז"ת( גידולי תרומה בינה לעיתי� -ר אפרי�"ד פיסא וויניציא ב"רבי עזריה פיגו אב –

  )ה"תשנ( ר משה נת� נטע"ב ב"ב -רבי אברה� יחיאל לעמברגר ממאקאווא
  )ד"תתקנ( ר מאיר ב� עזרא"רבי אברה� ב
  )ב"תכ( �"ששפתי כה� ה' ר מאיר כ) ב"רבינו שבתי ב

  )ס"תק( ר צבי מספרי�"רבי יצחק ב
  )ב"תרצ( ר שמואל"רבי אשר מקראטשי� ב

  )ו"תרט( אוהב ישראל מאפטא' ר אברה� יהושע העשיל ב"רבי יצחק מאיר מזינקוב ב
  )ו"תרס( ר חיי� מצאנז"רלי) בארבי ברו� הלברשטא� מג

ה "כ ק"שב יו�
  שבט

  
  
  
  
  
  
  

  ו שבט"כ' איו� 
  
  
  
  
  

  ז שבט"כ' ביו� 
  
  
  
  
  

 ח שבט"כ' גיו� 

  

  

  

  

ט "כ 'דיו� 
  שבט

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שבט' ל' היו� 

  

  

  

  

 ראד' א' ויו� 

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמן זכותו
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

 -א - ההתייחסות למריבות בי� ילדי�

  
פרקי חינו� "ת זכרו תורת משה והעור� מדור מערכ' לכ. ש

ת "ה מלמד בת"היות והנני ב, א"שטר� שליט. הרב ש
ולצערי מפע� לפע� ילדי� ה� ילדי� ומריבות פורצות 

והנני מרגיש עצמי כדיי� או כשופט וזה גוזל זמ� רב , ביניה�
', ה הילדי� יש לה� טענות והוכחות וכו"כי ב, מהלימודי�

הא� עלי לרדת לפרטי , המנהל\המחנ�ואיה מקו� המלמד 
  .או והתעלמת פעמי� שאתה מתעל�, המעשה
אולי אחכמה בעזרת מדורו הנפלא פרקי חינו� אשמח 

. שנקרא כל שבוע ושבוע בשקיקה וביודעי ומכירי קאמינא
  .ב"ב. י. א
עלינו לפעול ולגרו� שהילדי� יידעו שיש , טר� כל. ת

ל לב� הדברי� כתובת ויש מקו� שאפשר לבוא לפרוק מע
מריבות וסכסוכי� שלדאבונינו , שמפריעי� ומרידי� אות�

  .השאלה היא מהי הגישה לפתור אות�, יש
אלמלא מוראה של מלכות " )ב, אבות ג( דברי המשנהידועי� 

לעול� " )ש�( ולכ� אומר התנא, "איש את רעהו חיי� בלעו
מה נעשה אנ� שעדיי� , "יתפלל אד� לשלומה של מלכות

יראת העונש עדיי� , למצב של יראת הרוממות לא באנו
ילדי� . זהו לאנשי� בוגרי�, גורמת ועוצרת פשעי� וחטאי�

על אחת כמה וכמה צרי� לגרו� שיהא לה� נגישות ודלת 
ו כל "ולא שח, פתוחה לבוא לעזרת� ולהציל עשוק מעושקו

י יראת "ולכ� פעמי� שמוכרחי� לטפל ע, דאלי� גבר מנצח
  .העונש

מחובתינו , היא חינו� הילדי�' חלק מעבודתינו הקהיות וא� 
אולי זה , לכתחילה לבנות המערכת שהמחנ� הוא הכתובת

אבל כשהילדי� יידעו ויפנימו ', נראה כביטול תורה וכדו
 �מוראה של "שהמלמד הוא כתובת ולא כדאי להסתב� כעי

הדיי� צרי� לירד \לכ� הרבי, ד ימנעו בעיות"אז בס, "מלכות
, ה"יעזור שהכיתה תתפקד בעז' וכ� ה, נאלעומקא דדי

  .ק"ודו
היה 'י ש'מ, "משה רבינו"הראשו� של כלל ישראל הרבי 

לא פשוטה . המאליפינו בינה אי� וכיצד ניגש -יהיה'וא ש'ה
היתה המשימה שלו לטפל בע� ישראל במדבר ע� שש 

כ "כמש, מאות אל' יהודי� שעומדי� על משה רבינו
ויהי ממחרת וישב משה " )יג, פרשת יתרו יח( ק"התוה

לשפוט את הע� ויעמוד הע� על משה מ� הבוקר עד 
יתרו חות� משה ראה זאת ופונה אל משה רבינו , "הערב

מדוע אתה יושב לבד� וכל הע� ניצב עלי� מ� "ואומר לו 
כי יהיה לה� דבר בא "ומשה רבינו עונה , "הבוקר עד הערב

עצה למשה  יתרו נות�, "אלי ושפטתי בי� איש ובי� רעהו
רבינו שימנה לו עוזרי� ומשה רבינו שומע לקולו ובוחר 

את הדבר הקשה , אנשי� אשר ישפטו את הע� בכל עת

  . )כו, שמות יח ( יביאו� אל משה
ק מאריכה "מפורסמי� והתוההדברי� 

שנדע להבי� ולהשכיל , לספר לנו זאת
 - "איש אלוקי�"למרות שמשה רבינו 

וזאת ( מאמביא מתנחו' הק אור החיי�וב
שמעו� ב� לקיש אלמלא ' אמר ר )הברכה

 �מקרא כתוב אי אפשר לאומרו כדר
' אור יקר'ש ב"ועמ( שאד� גוזר על אשתו

 אור החיי�וכותב ה, )ק"א מהזוה, ברכה לג
ונתכוו� הכתוב בסמיכות את בני : 'הק

להגיד , ישראל למאמר איש אלוקי�
שמדריגה זו השיגה ע� בני ישראל 

בה� ומה שסבל  באמצעות מה שטרח
מה� והמסתע' מאמצעות הנהגתו 
הטובה עמה� השיג מדריגה זו להיקרא 

  .איש האלוקי�
המתבונ� בזה די להבי� כמה ובאמת 

ה זיכה "גדולה זכות� של אלו שהקב
�כמה עליה� ללמוד , אות� ללמד לחנ

ה שלמרות שאי� לנו "ממשה רבינו ע
שמ) ושו� מושג בגדלותו וקדושתו ולא 

' כמשה נביא שדיבר את הק� בישראל 
פני� אל פני� כביכול ובכל זאת יידע 
שעליו להקשיב לדברי� שנראי� 

ק מעידה "והתוה, פעוטי� בי� איש לרעהו
ה ע� בני ישראל "שישב משה רבע

  ! ?כמה זה מחייב אותנו. מבוקר ועד ערב
ומפורסמי� דברי הגאו� הרב ידועי� 

ל שלפרק לילד משחק כמו "דסלר זצ
עלינו להתייחס  -את הבית לפרק לגדול

 לבעיותיה� ולתלונת� בכובד ראש
לצערינו רבי� מהילדי� הנשאלי� למה (

תשובת� ? למה לא באת לרבי? החזרת
  . )הרבי לא עושה כלו�, בפיה�

  
  שמוע בי� אחיכ� -משה רבינו שת דרי

רבינו המנהיג הדגול יודע שזמ� שה מ
ז אינו מתעכב אלא "א� עכ, קיצו קרב ובא

צוואה נצחית לכלל ישראל משאיר 

  .בחומש דברי�
א קבע לו שיעור כל יו� "זיעבונ� מפשיסחא ' רשהרבי ידוע 

: כשנתבונ�. בחומש דברי� בגלל דברי המוסר של משה רבינו
ו יש די� ודברי� בי� "משה רבינו מנחיל לנו אי� וכיצד נפעל כשח

 �איש ובי� רעהו וממנו נקח לדעת אי� וכיצד נקשיב נטפל ונחנ
 )יב, דברי� א( משה רבינו אומר, ו יהא דברי� בי� איש לרעהו"כשח

הוא אינו טוע� על , "איכה אשא לבדי טרחכ� משאכ� וריבכ�"
עצ� המריבות רק פשוט קשה עליו לבד לטרוח ולברר לפשר 

משה רבינו נות� הנחיות ברורות . ולפסוק במריבות של בני ישראל
ני� להטות עצמינו ללמוד וכדאי לנו הקט, כיצד יטפלו הפלא ופלא

  .וללמד
ואצוה את שופטיכ� בעת ההוא לאמר שמע בי� : "הוא אומרוכ� 

   )טז, א( 'וגו" אחיכ� ושפטת� צדק בי� איש ובי� אחיו
ה "מסביר מה פירוש הציווי של משה רבינו ע' החיי� הקהאור 

וכי לא ברור הדבר , 'וכו" בי� אחיכ� ָשֹמעַ ..ואצוה את שופטיכ�"
  .מוע ולהקשיב ולדעת על המריבה וכ� לפתור אותהשצרי� לש

' האור החיי� הק, "שמוע בי� אחיכ�"הדבר הראשו� הוא אלא 
דלא יאמרו .. שיהיו מתמידי� לשמוע ולא יקצו מדבריה�"מדגיש 

שמוע באי� ".. הרבה טרחה טרחנו היו� ואי� לשמוע עוד
 וכא� נצטוו על דקדוק עינוי הדי� ובאור יקר: ומסיי�..הפסק
ד "שיש לבי' אלא אפי בלי טע� לא מבעי על עינוי הדי�: מפרש

  .בלי הפסק!!! כ נצטוו לשמוע"טע� מרוב הטרחות אעפ
*  

כדרישת . חובתינו לשמוע ולהקשיב לילדינו ,אשר אמרנוהוא 
�  .כדלהל� משה רבינו ובקשת שלמה המל

  

  לב שומע -שלמה המל�בקשת 
מה הוא  ה מתגלה אליו"המל� החכ� מכל אד� הקבשלמה 
ונתת לעבדי� לב שומע לשפוט את עמ� להבי� בי� טוב "מבקש 

 )'ט 'ג' אמלכי� ( "הזהכי מי יוכל לשפוט את עמ� הכבד  לרע
את הדבר הזה ולא שאלת ל� ימי�  שאלת אשריע� "ה עונהו "הקב

 �ושאלת ל� , ולא שאלת נפש אויבי�, עושררבי� ולא שאלת ל
לב חכ� נתתי ל�  הנה, �עשיתי כדברי הנה, הבי� לשמוע משפט

�כי מי יוכל לשפוט את , )ש� פסוק יא יב ובילקוט מע� לועז( ..."ונבו
 ססקי� ובאי� לדי� ואי� לו מתינותעמ� הכבד הזה שיש לו הרבה ע

בא חבירו  ,ד זה צועק ואינו מספיק לדבר דבריושבעו, לעיי� בדינ�
  .ש"עיי .ומכחיש לא כ� רק כ� הוה ונכנס לדבריו

*  
ילדי� מתחילי� קצת לברר מיד , וק נראה לפעמי� ריבבדיכ� 

�  , קופ) חבירו ומכחיש לא כ� רק כ
והרי , ביקש שלמה המל� ת� רבונו של עול� לב לשמועש מהו וזה

אבל כנראה יש , כולנו יודעי� ששומעי� ע� האוז� ולא ע� הלב
וזה השמיעה , למרות הקושי בלשמוע סוג שמיעה שהוא ע� הלב

  גוט שבת .'להורי� וכו ,חנ� ומנהלשצרי� שיהא למ
  .ה"יבוא בגליו� הבא איהמש� 

 

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

  ויוע� חינוכיויוע� חינוכימחנ� מחנ� 

        הוד והדר פעל�הוד והדר פעל�הוד והדר פעל�הוד והדר פעל�
ת ותאחדהו 'יתרו עלי בעבור עלינו השבת קודש

ו על צד היותר טוב וברוב "באתרא קדישא מירו� יצ
  , נוע� הנשמות ועונג הרוחות, פאר והדר

        אאאא""""נו שליטנו שליטנו שליטנו שליטר רביר רביר רביר רבי""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ת כת כת כת כבראשובראשובראשובראשו
קד�  מופלאה לא נוכל להתעל� מלהביע רגשי תודה

  ה"ה. והבחורי� היקרי� י�האברכ
*  

  ו"הי נתנאל לבנתנאל לבנתנאל לבנתנאל לב ר"הרהאבר� היקר מפז 
*  

  ו"יה הושע נח לוי�הושע נח לוי�הושע נח לוי�הושע נח לוי�ח היקר "הבה
*  

  ו"הי אליהו לבאליהו לבאליהו לבאליהו לבח היקר "הבה
*  

, במסירות נאמנה ורבה דמיטב מיטבבאשר השקיעו 
עזרת�  ואודות , לערו� את כל סדרי השבתא רבא

ק ברוב פאר "עבר עלינו השב, שהשליכו עצמ� מנגד
        .ותענוג גדול, והדר

  
וכ� ברכה מיוחדת לאבר� החשוב והנעלה שסייע בגופו 

ה "השבת ה צרכי למע� ,במסירות שאי� דומה לה נ"בלו
  ו"הי יוס" ריי�יוס" ריי�יוס" ריי�יוס" ריי�ר "הר

  
י יג� י יג� י יג� י יג� """"זכות השבת וזכות הרשבזכות השבת וזכות הרשבזכות השבת וזכות הרשבזכות השבת וזכות הרשב, , , , כ�כ�כ�כ�ברכת יישר כוחברכת יישר כוחברכת יישר כוחברכת יישר כוח

        לטובה כל משאלותלטובה כל משאלותלטובה כל משאלותלטובה כל משאלות' ' ' ' וימלא הוימלא הוימלא הוימלא ה, , , , ����ככככ� ובעד בית� ובעד בית� ובעד בית� ובעד ביתככככבעדבעדבעדבעד
פנו פנו פנו פנו תתתתובכל אשר ובכל אשר ובכל אשר ובכל אשר , , , , משיכומשיכומשיכומשיכותתתת� הטובי� � הטובי� � הטובי� � הטובי� ככככובמעשיובמעשיובמעשיובמעשי, , , , ����ככככלבלבלבלב

  ....צליחוצליחוצליחוצליחותתתתשכילו ושכילו ושכילו ושכילו ותתתת
===  

        בש� כל הקהל הקודשבש� כל הקהל הקודשבש� כל הקהל הקודשבש� כל הקהל הקודש
  

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
 ,לידידינו האבר� היקר היושב באהלה של תורה

  , בקדושהלבו ער וח� לכל דבר ש
 מופלג בכל מידה ומעלה, כלי מחזיק ברכה

  לעלוב" אור מנח�"מחשובי אברכי כולל 
  א"שליט יצחק גליקיצחק גליקיצחק גליקיצחק גליק 'ח ר"ההר

  הכנס בנו היקר יניק וחכי� לרגל שמחת 
  צ"בשעטומ צ"ו לעול תומ"נידוד דוד דוד דוד כמר 

 ח"ומכל יוצ מנו יהי רצו� שיזכה לרוב נחת ושמחה מ
   .ס"וכט

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב  
 כלי מחזיק ,להאבר� היקר היושב באהלה של תורה

מחשובי אברכי כולל  מופלג בכל מידה ומעלה, ברכה
  לעלוב" אור מנח�"

  א"שליט דוד אורטנרדוד אורטנרדוד אורטנרדוד אורטנר 'ח ר"ההר
  ג בת"ו עב"ני משהמשהמשהמשהנישואי בנו היקר  לרגל שמחת

  צ"בשעטומ א"שליט אליהו ברוקמ�אליהו ברוקמ�אליהו ברוקמ�אליהו ברוקמ�' ג ר"הרה
, ח"ומכל יוצ ה� לרוב נחת ושמחה מ ויהי רצו� שיזכ

  .מתו� בריאות גופא ונהורא מעליא אמ�
  

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
עוסק , הננו לשגר בזה למעלת האי גברא רבא

חרי" ובקי במכמני , יומ� ולילה' ויגע בתורת ה
  לעלוב "אור מנח�"מרבני כולל , התורה
  א"שליט � וינגורט� וינגורט� וינגורט� וינגורטמנחמנחמנחמנחג רבי "הרה

  צ"בשעטומ הולדת הנכדה לרגל שמחת
  .ס"ר שיזכה לרוב נחת ושובע שמחות וכט"יה

  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האי גברא רבה

  ל"ז יחיאליחיאליחיאליחיאלג רבי "הרה
יהושע יהושע יהושע יהושע ב� הרב 

        גוטליבגוטליבגוטליבגוטליב
ח שבט "ע כ"נלב

  ה"תשנ
===  

  . ה. ב. צ. נ. ת

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב
בי הננו לבר� מעומק ל

 ,לידידי היקר והנעלה
אשר למד עמי 

, ק"בנש ,בחברותא
  , פרי ע� חיי�

  ש"ק מר� אד"ב� כ
אהר� אהר� אהר� אהר� צ רבי "הרה

  א"שליט בידרמ�בידרמ�בידרמ�בידרמ�
  היקר להולדת הב�

  .משה מרדכימשה מרדכימשה מרדכימשה מרדכי
ר שתזכה לרוב "יה

  . ס"נחת וכט
===  

  אשר חיימובי�אשר חיימובי�אשר חיימובי�אשר חיימובי� -מבר�
  

        בית צדיקי� יעמודבית צדיקי� יעמודבית צדיקי� יעמודבית צדיקי� יעמודבית צדיקי� יעמודבית צדיקי� יעמודבית צדיקי� יעמודבית צדיקי� יעמוד
הננו לבר� ברכת הדיוט מעומק לבבי קד� פני הננו לבר� ברכת הדיוט מעומק לבבי קד� פני 

  עטרת תפארת המנורה הטהורהעטרת תפארת המנורה הטהורה
        אאאאאאאא""""""""ר שליטר שליטר שליטר שליטר שליטר שליטר שליטר שליט""""""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""""""הוד כהוד כהוד כהוד כהוד כהוד כהוד כהוד כ

  שש""אוצר של יראוצר של יר, , ולבנו הדגול והנעלהולבנו הדגול והנעלה
        א א א א א א א א """"""""הרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליטהרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליטהרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליטהרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליטהרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליטהרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליטהרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליטהרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליט

        החשובההחשובההחשובההחשובההחשובההחשובההחשובההחשובה' ' ' ' ' ' ' ' וכל משפוכל משפוכל משפוכל משפוכל משפוכל משפוכל משפוכל משפ
  , , והברכה אחת היא לאמה של מלכותוהברכה אחת היא לאמה של מלכות

        אאאאאאאא""""""""יטיטיטיטיטיטיטיטמרת הרבנית הצדקנית תלמרת הרבנית הצדקנית תלמרת הרבנית הצדקנית תלמרת הרבנית הצדקנית תלמרת הרבנית הצדקנית תלמרת הרבנית הצדקנית תלמרת הרבנית הצדקנית תלמרת הרבנית הצדקנית תל
הר� הנימול הר� הנימול   הב�הב�  --לרגל שמחת הולדת הנכדלרגל שמחת הולדת הנכד

  טט""במזבמז  וו""ניני  משה מרדכימשה מרדכימשה מרדכימשה מרדכימשה מרדכימשה מרדכימשה מרדכימשה מרדכי
    ובהערצהובהערצה  מבר� בשמחהמבר� בשמחה

  ירושלי�ירושלי�  --  שלו� מרדכי הופמ�שלו� מרדכי הופמ�שלו� מרדכי הופמ�שלו� מרדכי הופמ�שלו� מרדכי הופמ�שלו� מרדכי הופמ�שלו� מרדכי הופמ�שלו� מרדכי הופמ�
 

        כריע כאח ליכריע כאח ליכריע כאח ליכריע כאח לי
ארשת שפתי יערב לבר� בזה 

חברי היקר בברכת מזל טוב ל
תורה ויראה וחסידות , והאהוב

מוכתר ו דבק ברבינו, אצלו שלוב
  במידות מוזהבות

  ו"הי שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארר "הר
  'ג הכלה המהוללה תחי"וב

לרגל שמחת נישואיה� בשעה 
  טובה ומוצלחת

ר שתזכו לבנות בית נאמ� "יה
עדי ', ד רבותינו הק"בישראל ע

נזכה בקרוב בביאת משיח צדקינו 
  .א"ומלכינו בראשינו בב

  'ומשפ יוס� לביוס� לביוס� לביוס� לברכת ידיד� כב

 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב
ו לבר� מעומק הננ

לבי לידידי היקר 
טוב הלב , והנעלה

אשר למד עמי 
  בחברותא

שלמה שלמה שלמה שלמה  'רהחת�  
  וווו""""היהיהיהי    עמארעמארעמארעמאר

ו לרגל שמחת "הי 
צ"נישואיו בשעטומ

ר שתזכה לבנות "יה
  .בית נאמ� בישראל

===   
אשר אשר אשר אשר  -מבר�

�  חיימובי�חיימובי�חיימובי�חיימובי
  


