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נח איש צדיק ת בתורה הקדושה שהיה "הצטיי נח במה שהעיד עליו השי

כי אות� ראיתי ', ונח מצא ח� בעיני ה, את האלוקי� התהל� נח, תמי� בדורותיו

ע� כל זאת כתב  ,ואפילו שה� כל כ� הרבה שבחי� ,צדיק לפני בדור הזה

ז רואי� אי� "ל עכאב, ת רק מקצת שבחו"שבפניו אמר ליה השי' י הק"רש

ת באופ של חשיבות וכזאת חביבות יתירה שלא מצינו "שדיבר עמו השי

  . ק ונביאי�"כזאת כמעט ע� אחרי� שנזכרו בתוה

  

שהיה אלה תולדות נח נח אמרו במדרש לפרש כפילות תיבת נח שכתוב וג� 

 לעליוני� היינו בעניני נחוכבר אמרנו בזה לפרש  ,נוח לעליוני� ונח לתחתוני�

לתחתוני� בעניני בי אד� לחבירו ולכ היה אד�  ונח, בי אד� למקו�

היינו של� כי זה  תמי�שפירוש  איש צדיק תמי�אי לכ� נכתב עליו , השל�

  .כולל שלושה דברי� שעליה� העול� עומד תורה עבודה וגמילות חסדי�

ל זה וע� כ, דיקע צדיק'שלימות' שהיה צדיק הדור ובחי', תמי� בדורותיו'וזהו 

א נח ובניו וויב"ז מצינו בו שכתוב "אפילו שהיה כל כ� גדול ושל� מחד עכ

י מהו מפני מי "רש' ופי, "ואשתו ונשי בניו אתו אל התיבה מפני מי המבול

המבול שא� נח מקטני אמנה היה מאמי ואינו מאמי שיבוא המבול ולא 

  . נכנס לתיבה עד שדחקוהו המי�

חד נאמרו בו אצל נח כל כ� הרבה שבחי� הוא דבר פלא שמצד אולכאורה 

  .ומצד שני כתיב כא שהיה מקטני אמנה ואי� זה יתכ

ל ולפרש שבוודאי שהיה נח "פשטי� עד אי סו� ולכ י' ק אי"בתוהואמנ� 

אבל משו� הכי היה , ת ודבריו בכל השלימות באמונה שלימה"מאמי בהשי

ולהכי , מרובי� עד אי סו�לכל ורחמיו על כל מעשיו ורחמיו ' מאמי שטוב ה

ת "לא היה מאמי שיבוא המבול כי היה סבור ובטוח שסו� סו� ירח� השי

על עולמו ותגבר מידת הרחמי� ולא ישחית עולמו וינצלו כול� וכל זה מרוב 

ק נכתב עליו "ז בתוה"ועכ, ת ולא שהיה לו חסרו אמונה"אמונה ברחמי השי

ה הג� שאי לנו השגה בהני לשו גנאי לשו חסרו שהיה מקטני אמנ

  .קדמוני� ולא בחסרונות שלה�

ת אומר שיבוא "ק כתוב שהיה עליו איזה טענה בזה כי א� השי"בתוהז "עכ

ת אומר "מבול ויהא מבול צרי� לקבל ולהאמי בזה בפשטות שכמו שהשי

ולכ , כ� יהיה ולא לעשות חשבונות ואפילו חשבונות צודקי� כמו שעשה נח

  , לתיבה בתמימות ובפשטותהיה לו להכנס 

  

ל ג� ענייני� אלו שאי לנו השגה בה� "כתוב עליו מקטני אמנה שכנכ "וע

ת אומר "ק כדי שנלמד מזה מוסר בפשטות שכמו כ מה שהשי"נכתבו בתוה

ק ובשולח ערו� עלינו לקיי� כפשוטו בפשוט� של "לנו וכתב לנו בתוה

תמימות ובפשטות שלכ דברי� בלי התחכמויות או לחשוב חשבונות אלא ב

ת באמונה "ק שניקח מזה מוסר השכל אי� לעבוד את השי"נזכר כל זה בתוה

שא� על נח היה , שלימה כרצונו יתבר� וכרצו יריאיו וכרצו עמו בית ישראל

  ,אז אנו לא נעשה אלא על פי הכתוב, ל"טענה בזה הנ
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

        
        ג''תשע מרחשו�' ד

  זזזז""""גליו� תקפגליו� תקפגליו� תקפגליו� תקפ
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 

 

            נחנחנחנחפרשת פרשת פרשת פרשת 

  א"ק פרשת נח תשע"מוצש
  ב"ארה -בארא פארק 

  )ט, ו( 'אלה תולדות נח נח איש צדיק וגו

ומצינו אצלו עני פלא עכשיו הוא פרשת נח הנה 

שאמנ� כפי שכבר הקדמנו ואמרנו כמה פעמי� 

ק אי לנו שו� השגה "שבקדמוני� המובאי� בתוה

ז נכתבו "ועכ, ולא יכול להיות לנו בה� שו� השגה

פ "ק עניניה� כדי שנלמד מה� מוסר עכ"בתוה

בפשטות וכל אחד מהני קדמוני� היה לו העני שלו 

מת קדושי עליו ומהני צדיקי א, שבו התייחד

שוב רואי� אנו גדלותו של נח מה ז "ועכ

ה שאחרי המבול שאי לנו בזה שו� השג

 את ריח הניחוח' וירח ההקריב נח קרבנות 

  .ונשבע ששוב לא יביא מבול לעול�

  

כ מזה רואי� כמה גדלו ועצמו מעשיו א� 

, של נח שמקרבנות פשוטי� שהקריב

כבר היה להש� יתבר� כזה נחת רוח 

בריח ' המלי� אות נ )ה"פ(בספר יצירה 
ומרחשו , ר בו עקרב בעול�וצ' וכו

  ', וכובשנה 
רומז על ' ת דהנה אות נ"ל בעזהי"יאולי 

אמר רבי  :)ברכות ד(הפורענות כדאיתא 
 י באשר"מפני מה לא נאמר נו יוחנ

מפני שיש בה מפלת של שונאי 
נפלה לא  )'עמוס ה( דכתיב, ישראל
אפילו הכי חזר דוד  י "ארנב ', וגותוסי� 

תהלי� (שנאמר , וסמכ ברוח הקדש
. כ"ע, פלי�ולכל הנ' דסומ�  )ה"קמ
 )'אות ב מרחשו� מאמר א( בני יששכרוב

דהנה אצל חטא אד� , ל"כתב וז
ותרא , הראשו נאמרו ש� כל החושי�

בראשית (' ויאכל וישמעו וכו' האשה וכו
חו+ חוש הריח שלא נזכר ש�  )'ו 'ג

ממילא לא נשתמשו בו , במעשה ההוא
ג� כל כ� כאינ� בפועל ההוא ולא נתפ

והנה כל עניני , ש"עיי' וכו החושי�
פורעניות ושורש הרע מקור� מחטא 

ולזאת בכדי להמתיק את , ע+ הדעת
' כח הרע והפורעניות המלי� את אות נ

שמכיו , שרומז לפורענות בריח
שהריח הוא חוש שלא נפג� בחטא ע+ 

י הריח ובכ� "ע' הדעת נחלש האות נ
ל "ורמז לזה י ,אי לפורעניות כח כל כ�

יהיה בגימטריא ' נ" ריח"כשנוסי� ל
 א"מהרשש ה"ר והוא כמ"חס –ח "רס

 באשרי כו"לא נאמרה נו )ברכות ש�(', 
לו י הוא רמז כא"ל מה שחסרה הנו"ר

אלא  ,הנפילה חסירה ואינה גמורה
שתחזור לקו� כדמתרצו לה במערבא 

' וכ כא כשנצר� אות נ. ל"עכ' כו
ר לומר ל� "ח עולה למני חס"לרי

הרומז לנפילה ' שהריח מחסרת את הנ
וכ צר בו מרחשו בשנה , ולפורענות

להמתיק את חודש מרחשו כי כתב ' פי
על פי אשר שמעתי  )ש�(הבני יששכר 

ו הרב הקדוש "מפי כבוד אדומ
כל , ל אשר עינינו רואי�"מ זצוק"מהרמ

הגזירות המתחדשות על שונאי ישראל 
מסי� מ המלכיות וכ נתינת ה

, התחלת תמיד מ מרחשו, וארנוניות
ואמר הטע� שבחודש הזה היתה 
המרידה במלכות בית דוד וימליכו את 

ויעש ירבע� את החג ( )ב יז כא"מ(ירבע� 
ו "בחדש השמיני בחדש אשר בדא מלב

ל כאשר יתבאר "נ, ל"בו, )א יב לג"מ(
על כ גזירת המלכיות , )ה"אי

 .ל"עכ, כ דברי קדשו"ע, במרחשו
והריח ' ל כי בזאת שצר הנ"ז י"ועפי

בחודש מרחשו נמתק החודש הזה 
שלא יכבד עול הגזירות והשיעבוד כל 

  , כ�
כי , עוד מה שצר בזה עקרב בעול�ל "וי

שירת העקרב בפרק שירה היא הפסוק 
וג� , לכל ורחמיו על כל מעשיו' טוב ד

בזה יש בו רמז להמתקה של כוח וחוש 
יו של הריח שיתעורר טובו ורחמ

  .ה על כל מעשיו"הקב

ורצו ורחמי� גדולי� ונעשתה בזאת המתקה גדולה עד שנשבע 

מבול וחורב לעול� ובאו מזה כאלו רחמי�  ת ששוב לא יהא כזה"השי

ֵש� וחסדי� לעול� כולו וכל זה מלמד שאי לנו שו� השגה בנח ובנו 

פ מוסר בפשטות כל "ובכל אלו הקדמוני� ויש לנו רק ללמוד מה� עכ

  .אחד לפי ענינו ודרגתו

  

  )כג, ז(' את כל היקו� אשר על פני האדמה וגווימח 

ק איתא פשטי� "ובתוה, אתיא ק כל נקודה לדרשא"בתוהכידוע 

פ האדמה מאד� "את כל היקו� אשר עויּמח ס והנה על "ודרשי� עא

� של "נקודה ודיוק על המ' אי,  עד בהמה עד רמש ועד עו� השמי�

  , � רפה"לומר שהיא מויּמח 

� דגושה ומה סלקא דעת� "צרי� ביאור וכי למה שתהא מ' ולכאו

ס לכ "פשטעא' ק אי"ובתוה, להיפ� עד שצרי� להשמיע שהיא רפויה

ת ומעי "ל המכוו שעני רפה להורות על קלות העני לפני השי"י

והנה אילו היה , א שהיא אתא קלילא"שכתוב שברא העול� באות ה

 דור המבול מקצת� רשעי� ומקצת� צדיקי� או רוב רשעי� ומקצת

צדיקי� או כול� רשעי� אבל לא לגמרי רשעי� ואילו לא היו רשעי� 

א� ' ואז אפי, לימי� אז היה איזה צד זכות שלפיו ראויי� להינצלש

ל אז היה שיי� לומר "היתה מדת הדי גוברת עליה� לחייב� כליה ר

ת לאבד מי שיש עליה� איזה "שדבר זה בא כביכול בקושי לפני השי

  , צד זכות

דור המבול היו כל כול� רע גמור עד שלא היה עליה� שו� צד כ "משא

  ,לאבד�' של לימוד זכות ולפיכ� כביכול היה בניקל לפניו ית

  

ח את כל היקו� שכביכול היה זה מ� הרפויה של וי"שבא ללמד המוזה 

ת כי היו רשעי� גמורי� בלי שו� צד של זכות טוב "בקלות אצל השי

ס אוי� אלע שלעכטע גויי� אלעס 'שלעכט כפחות משוה פרוטה' אפי

ת "ולכ ציוה השי, עמלק שכולו רע' ובחי, גוטס אוי� אלע איד

� להזיק להכרית זרעו וזכרו מ העול� לגמרי שאילו ישאירו מה� יכולי

וכמו , ולהחריב לכל העול� שה� הרשעי� והרוצחי� הגדולי� ביותר

גדל כלב רע בישוב שאסור להשאיר מזיק או חיה מזקת בבית ואסור ל

יר את עמלק כ� אסור להות, וכמו שכתוב לא תשי� דמי� בבית�

וכמו כ היה נצר� לאבד את דור המבול שהיו  ,וזרעו בעול� בחיי�

ולכ  ,רשעי� בתכלית כדי שלא יזיקו ויקלקלו לאחריני ולכל הבריאה

   ,לאבד�' היה כביכול ניקל לפניו ית

זה והכל לסבר את האוז שהוא � רפויה להורות על "נכתב מש וזהו

וע� כל זאת אחר המבול היה . כביכול ניקל לפניו מה שאי לנו השגה

  .ואת� פרו ורבו ומילאו את האר"ת "התחדשות העול� וברכ� השי
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  ניצוצי אשניצוצי אש

  ק"כק "ח מפ"דא
ט "ר רבינו הקוה"מר� אדמו

  א"זיע

י אב� "ברש' וזה דאי. מהתפלה כמונה מרגליות ואבני� טובות
        .טובה המאירה לה�

        
א אתה וכל א אתה וכל א אתה וכל א אתה וכל וווובבבב ))))אאאא, , , , זזזז((((כ "עה אאאא""""ט זיעט זיעט זיעט זיע""""מר� הבעשמר� הבעשמר� הבעשמר� הבעשבש� ואיתא ואיתא ואיתא ואיתא 

        ))))טזטזטזטז, , , , וווו(((( ''''צהר תעשה לתיבה וגוצהר תעשה לתיבה וגוצהר תעשה לתיבה וגוצהר תעשה לתיבה וגו
לה שיאירו האריכו בזה דקאי אתיבות התפק ק ק ק """"בספהבספהבספהבספה

יחודי� , ונות וצירופי�י כו"ע, ויתעלו לשרש�
, תיקו�' מל - תעשהתעשהתעשהתעשה, מלשו� אור -צהר צהר צהר צהר וזהו  ,ותיקוני�
        . כ"ע, אותיות ותיבות התפלה -לתיבה לתיבה לתיבה לתיבה 
, הכוונות עצמ� עי� לא ראתה כי גבוהי� ה�והנה והנה והנה והנה 

, ))))בית אהר� צד בבית אהר� צד בבית אהר� צד בבית אהר� צד ב((((והתכלית הוא לידע פירוש המילות 
יני� ענייני הגו! וא! כי בתפלה יש תיקו� כל הענ

צור" רק להתקשר ולכוי� פירוש יש  א" ,והנפש
ולהתפלל בכוונה כל מילה , ))))קל גקל גקל גקל ג, , , , ש�ש�ש�ש�((((התיבות 

מדבר ע� כל שיכנס בתו" התיבה ש, בית" אל התיבהבית" אל התיבהבית" אל התיבהבית" אל התיבה
שכל כולו אי� לו בעולמו חו# , גופו ולבבו ומחשבתו

        . מתיבת התפלה
, קאי ג� על האד� שמתפללצהר צהר צהר צהר יש לרמוז דז ז ז ז """"ועדועדועדועד

כי הרי דברי� , שהוא עצמו יאיר ויתלהב בתפילתו
אפשר לעשות בלי חשק , גשמיי� והבלי עול� הזה

א" בעסוק האד� בתפלה העיקר הוא כשהעבודה , וחיות
היינו שהוא , במאור פני� ובשמחה, בותהיא בהתלה

א יתענג ויאיר בעת התפלה מיט  -האד�  -עצמו 
 .לעבעדיגקייט

 

הביא בש�  )ח מרחשו�"ר( ישראלישמח וב
ע למה נקרא "ה זי"זצללה מ מקאזני""הרה

שהתפילות מהימי� נוראי� , שמו מרחשו
והנה . כ"ע, מתרחשי עוד בשפתא דישראל
כידוע , ש"החודש הזה שבו בחינת הריח כמ

ברכות (שהריח שיי� בעיקר לנשמה וכדאיתא 
שהנשמה נהנית ממנו ואי  איזהו דבר :)מג

והתפילה . הגו� נהנה ממנו הוי אומר זה הריח
ולעבדו בכל , כ עבודה ששיי� לנשמה"היא ג
הוי אומר  איזו היא עבודה שהיא בלב, לבבכ�

והקדמוני� המשילו , .)תענית ב( זו תפלה
אברבנאל (תפילה בלא כוונה כגו� בלא נשמה 

א "צדה לדר� מאמר ראשו� ח ,ג"ב מי"אבות פ
ודבר . )ה פרשת שופטי� תורה אור"של ,ה"פ

ק מקאמרנא "להרה( בשולח� הטהורפלא כתב 
ריח שאי לו עיקר אלא , ל"וז )ז"א סי רי"זיע

וכ המריח ריח , שקלוט הריח אי לבר� עליו
ע אי לבר� שזה בא ממה שקלטו הריח "ג

והוא , ל"עכ, ובאו לכא לתפלה לסייע כידוע
היא עני הנוגע  ל כיו שהתפילה"וי. פלא

ע "לנשמה לכ שולחי� למתפלל ריח ג
. כ דבר השיי� לנשמה"לסייעו שהריח היא ג

א "מ מקאזני+ זיע"ז מבואר מאמר  הרה"ולפי
שבחודש מרחשו רחושי מרחשי שפוותא 
דישראל בתפילה עוד מהימי� הנוראי� כי 

ש החודש הזה אשר בו בחינת הריח שיי� "כמ
צמה ונתחזקה לנשמה הוא החודש אשר נתע

  .כ שייכת בעיקר לנשמה"בו כוח התפילה שג
במשיח ב דוד כתיב ביה והריחו ביראת ולכ� 

, :)סנהדרי� צג(והוא מורח ודאי  ),ג, יא' ישעי(' ד
ש "כי דוד מל� ישראל הוא בחינת תפילה כמ

וכיו שבא דוד , )ט"תהילי� ק(ואני תפילה 
ועל כ יש בו , .)מגילה יח( תה תפלהובא
ולזאת הוא , נת הריח החוש שלא נפג�בחי

ק "ברוה' דוד מלכא משיחא סמכה לאות נ
כי הוא יש לו , לכל הנופלי�' ואמר סומ� ד

', שהמלי� בריח ונמתק הנ' שייכות לאות נ
ודוד המל� בכוח תפילתו ובבחינת ריח הטוב 
השיי� לנשמה הוא אשר סמכה והיתה לה 

  .  תקומה
זה הוא ל שחוש הריח שקשר בחודש "יוכ� 

כי , המש� לריח הטוב של חודש תשרי שעבר
ר "ויק(הריח רומז על מעשי� טובי� כדאיתא 

מה הדס יש בו ריח ואי בו טע� כ�  )ב"ל י"פ
ישראל יש בה� שיש בה� מעשי� טובי� 

ובחודש תשרי ישראל , ואי בה� תורה
, קדושי� עמוסי� ונשואי� ומלאי� מצות

 ריח ולזאת בחודש מרחשו שלאחריו עדיי
הטוב מהמעשי� טובי� של בני ישראל 
ממשי� להיות נוד� ומבש� העול� מריח 

  , שמני� הטובי�
חודש תשרי העבר עלינו לטובה היה  והנה

מלא וגדוש בתפילה ובמעשי� טובי� 
, ששניה� בבחינת הריח השיי� לנשמה
וחודש מרחשו הבא עלינו לטובה הוא 
המש� וחיבור לטהרה וקדושה ולריח הניחוח 

ובכ נשפע , שעלה לרצו לפני אדו כל
ההשפעות של חודש תשרי על חודש 
מרחשו להביא עלינו כל הברכות והישועות 
ולהוושע בשנה טובה ומבורכת שנת גאולה 

  )ב"מרחשו� תשע ח''ר(.  וישועה

 

        ))))חחחח, , , , בראשית ובראשית ובראשית ובראשית ו' ' ' ' פפפפ((((מצא ח� מצא ח� מצא ח� מצא ח� ונח ונח ונח ונח 
פ להיות נח לרצות וזה יצא "כי מי שהוא נח לכעוס צרי� עכ רמז רמז רמז רמז 

ו שהוא ג� נח "בתוספת וא ונח מצא ח�ונח מצא ח�ונח מצא ח�ונח מצא ח�הפסדו בשכרו ולזה אמר 
        ))))אור התורהאור התורהאור התורהאור התורה((((לרצות אז מצא ח� 

        

        ))))יגיגיגיג    ,,,,וווו((((מלאה האר� חמס מלאה האר� חמס מלאה האר� חמס מלאה האר� חמס כי כי כי כי 
ת כל כ� על שגזלו הרשעי� אחד מאת "מדוע הקפיד השי, , , , לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
ומה , כחיות נחשבו שטורפי� וחומסי� ואי� לה� חטא והלא, רעהו

, עד שחס על הרשעי� הנגזלי�, ה"כל חייה� חשובי� לפני הקב
�� הנה מובא במדרש. והביא מבול לנקו� נקמת , א� ביאור העני

� , ששאל אברה� אבינו את ש� ב� נח אי� ניצלת� ממי המבול ומחרו
�חמו על הבהמות וענה לו שזה בזכות שרי, א" הגדול שהיה בעול

שבמש� כל ימי המבול עסקו בצרכיה� וסיפקו� , והעופות שבתיבה
�ת כי כל המרח� על "ועל ידי זה ריח� עליה� השי, מזו� בזמנ

�אילו היו מרחמי� , וכ� דור המבול. הבריות מרחמי� עליו מ� השמי
, ת עליה"איש על רעהו אז מדה כנגד מדה היו מתעוררי� רחמי השי

לכ� נחת� , האר� חמס ולא חסו על רכוש חבריה� א� היות שמלאה
�        ....    ))))תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה((((. גזר דינ

        

' ' ' ' אלקי� לנח ק� כל בשר בא לפני כי מלאה האר� חמס וגואלקי� לנח ק� כל בשר בא לפני כי מלאה האר� חמס וגואלקי� לנח ק� כל בשר בא לפני כי מלאה האר� חמס וגואלקי� לנח ק� כל בשר בא לפני כי מלאה האר� חמס וגו    ויאמר ויאמר ויאמר ויאמר 
))))�        ))))ש�ש�ש�ש

אנדרלמוסיה , ז"כל מקו� שאתה מוצא זנות וע, ק� כל בשרי י י י """"וברשוברשוברשוברש
�הלא כא� לא נהגו , ולכאורה יפלא. באה לעול� והורגת טובי� ורעי

�י "שהרי נשארו נוח ובניו עוד יש להבי� במה שהביא רש ,הטובי
ומשמע שכבר היה גמר , לא נחת� גזר דינ� אלא על הגזל: בהמש�

י הקושיה "אכ� הוא הדבר שהוקשה לרש. ומנל� זאת, דינ� על הגזל
אזי מהראוי היה , מאחר שחטאו בעבירות החמורות, בראשונה

�ומפרש . כ� היה כא� ולא, שתבא אנדרלמוסיה וייהרגו טובי� ורעי
, שעל כ� מתר� הפסוק באמרו כי מלאה האר� חמס לשו� עבר

ומאחר , שזה היה העבירה הראשונה, שכבר נחת� גזר דינ� על הגזל
כי , שוב אי� לדונ� על עבירות אחרות, שכבר נגזר דינ� על עבירה זו

אבל , ל שקוד� גמר די� מי שחייב שתי מיתות נידו� בחמורה"קיימ
� דני� שוב במיתה האחרת לאחר גמר לכ� הואיל שכבר נגמר , די� אי

. דינ� על הגזל לא תבא אדרלמוסיא ולכ� עשה ל� תיבת עצי גופר
))))�        ))))אבני שה�אבני שה�אבני שה�אבני שה
        

מאות אמה אור� התיבה חמיש� אמה רחבה ושלושי� אמה מאות אמה אור� התיבה חמיש� אמה רחבה ושלושי� אמה מאות אמה אור� התיבה חמיש� אמה רחבה ושלושי� אמה מאות אמה אור� התיבה חמיש� אמה רחבה ושלושי� אמה שלש שלש שלש שלש 
        ))))טוטוטוטו,,,,וווו((((קומתה קומתה קומתה קומתה 
ל לומר בש� הרב המגיד הגדל "ר זצוק"בפומיה דאאמומרגלא מרגלא מרגלא מרגלא 

ה לנח מרומזי� על "התיבה שצוה הקב ע שמדות"ממעזריטש  זי
� והיינו שלוש מאות אמה אור� התיבה חמישי� אמה  שמירת הלשו

הוא השי�  שלוש מאה אמה אור�שלוש מאה אמה אור�שלוש מאה אמה אור�שלוש מאה אמה אור�רחבה ושלושי� אמה קומתה 
הוא הלמד  ושלושי� אמה קומתהושלושי� אמה קומתהושלושי� אמה קומתהושלושי� אמה קומתההוא הנו�  חמישי� אמה רחבהחמישי� אמה רחבהחמישי� אמה רחבהחמישי� אמה רחבה

' ל שלכאורה חסר אות ו"ר זצוק"והוסי" אאמו לש�לש�לש�לש�והוא תיבה 
ש ואל אמה תכלנה מלמעלה "ל דמ"אמר הוא זצוקמתיבת לשו� ו

ושפיר מרומז , טפחי�' כי אמה היא בת ו' מרמזת להאות ו ))))טזטזטזטז,,,,וווו((((
        ))))דברות קודש סקולע�דברות קודש סקולע�דברות קודש סקולע�דברות קודש סקולע�((((. תיבת לשו� במלואו

        

קח ל� מכל מאכל אשר יאכל ואספת אלי� והיה ל� ולה� קח ל� מכל מאכל אשר יאכל ואספת אלי� והיה ל� ולה� קח ל� מכל מאכל אשר יאכל ואספת אלי� והיה ל� ולה� קח ל� מכל מאכל אשר יאכל ואספת אלי� והיה ל� ולה� ואתה ואתה ואתה ואתה 
        ))))כאכאכאכא,,,,וווו((((לאכלה לאכלה לאכלה לאכלה 
אות� כי בוודאי יאסו" , ה� לכאורה מיותרות ואספת אלי�ואספת אלי�ואספת אלי�ואספת אלי�תיבות תיבות תיבות תיבות 

ג� תיבות והיה ל� ' לאחר שכבר נצטוה ואתה קח ל� מכל מאכל וגו
ונראה . ולה� לאכלה ה� שפת יתר כי ובודאי לש� כ� יאספ� אליו

שלא יניח לפני כל מי� את המאכל הראוי לו בפע� , שבא להורות
, רק שיקח מכל מאכל אשר יאכל לכל מי� ומי�, אחת על כל השנה

מכל מאכל מכל מאכל מכל מאכל מכל מאכל ולכ� נאמר לו . ו קוצי� לפילכגו� הזכוכית לבת היענה א
ובכל יו� ת� לה� די  ואספת אלי�ואספת אלי�ואספת אלי�ואספת אלי�לכל מי� הראוי לו  אשר יאכלאשר יאכלאשר יאכלאשר יאכל

מה שאי� כ� , על כל השנה והיה ל� ולה� לאכלהוהיה ל� ולה� לאכלהוהיה ל� ולה� לאכלהוהיה ל� ולה� לאכלההצור� לבו ביו� ואז 
ה� יאכלו בפע� אחת , א� תניח לפניה� בפע� אחת על כל השנה

. כל השנהאכילה גסה ואת היתר יקלקלו ולא יהיה לה� לאכילה על 
        ))))תורי זהבתורי זהבתורי זהבתורי זהב((((
        

 �        שהביא נח עמו לתיבה תאני�שהביא נח עמו לתיבה תאני�שהביא נח עמו לתיבה תאני�שהביא נח עמו לתיבה תאני�הטע� הטע� הטע� הטע
        

        . ))))ככככ    ,,,,טטטט((((נח איש האדמה ויטע כר� נח איש האדמה ויטע כר� נח איש האדמה ויטע כר� נח איש האדמה ויטע כר� ויחל ויחל ויחל ויחל 
. ))))רררר""""בבבב((((תאני� יחורי כשנכנס לתיבה הכניס עמו זמורות וי י י י """"ברשברשברשברש

כי על ידי הגפ� , נפרש למה הכניס עמו יחורי תאני�ובדר� צחות 
ור משתכרי� ומאבדי� הדעת לכ� הביא עמו ג� תאני� שעל יד� יחז

        .ד שע� הדעת תאנה היה"הדעת שהרי יש מ
      

ובבריאת , ועוד שהרי אחרי המבול התחיל להיות עול� חדש
וכמו כ� אחרי , ג� היה העני� של אכילה מע� הדעת העול� הרי

המבול שהוא כעי� בריאה חדשה לקח עמו תאני� שיהיה דומה 
�        .לסדר בריאת העול

****        

סוטה סוטה סוטה סוטה ((((סה בו רוח שטות כ נכנ"דאי� אד� עובר עבירה אלא אועוד ועוד ועוד ועוד 
וכיו� שחטאו ובא מבול לעול� הרי נלקח הדעת וכדי להחזירה  ))))....גגגג

        .'לקח עמו תאני� וכו
****        

איתא במדרש שקוד� שנתנה חוה לאד� הראשו� מע� ועוד ועוד ועוד ועוד 
�. הדעת סחטה ענבי� ונתנה לו ולכ� לקח עמו ענבי� ותאני
כ "ושיהיה באותו האופ� כמו אצל אד� הראשו� שתה קוד� יי� ואח

�        .אכל תאני
****        

 �איתא במדרש דעה אחת שע� הדעת היה גפ� ולכ� לקח עמו וג� וג� וג� וג
        .ד תאנה היה"ד גפ� היה ולמ"ענבי� ותאני� למ

        

        ))))ככככ, , , , טטטט((((ויטע כר� ויטע כר� ויטע כר� ויטע כר� ' ' ' ' נח וגונח וגונח וגונח וגוויחל ויחל ויחל ויחל 
 �בבא בתרא בבא בתרא בבא בתרא בבא בתרא ((((' בגמ' ואי, הוא לשו� חולי ויחלויחלויחלויחלכי , שנטע כר�הטע� הטע� הטע� הטע

אמרי אמרי אמרי אמרי (((( ....ויטע כר�ויטע כר�ויטע כר�ויטע כר�כ "ע,  ש"עיי, בראש כל אסוו� אנא חמר : ): ): ): )נחנחנחנח
        ))))ליקוטי יהודהליקוטי יהודהליקוטי יהודהליקוטי יהודה, , , , אמתאמתאמתאמת

****        

�        ש�ש�ש�ש
� וקשה מה היה ויחל ויחל ויחל ויחל ל "י רבותינו ז"עפי י י י """"וברשוברשוברשוברש עשה את עצמו חולי

אול� באמת למה כתבה התורה , ל לדרשו לגנאי"לה� לרבותינו ז
היה לו , ל"א� להורות שעשה את עצמו חולי� כהנ, כלל ויחל נח

. 'וכל הפרשה מספר בגנותו וישכר ויתגל וגו' להתחיל ויטע כר� וגו
הוא לשו� תפילה מלשו� ויחל  ויחלויחלויחלויחליש לפרש על דר� הרמז כי ו

, משה שהתפלל נח שתכתוב עליו התורה לשו� ויחל שנעשה חולי�
להורות לדורות א" מי שהוא בבחינת צדיק תמי� א" כי יל� 
במדרגות ונביאות לא יהיה לו שו� נדנוד גיאות כי על ידי זה יכול 

לומר כמו שראינו בנח  רצונו, ליפול ממדרגתו ולהעשות חולי�
ת והתורה "הצדיק שניצל מ� המבול וקוד� המבול דיבר עמו השי

כ בצאתו מ� התיבה נצמח לו שו� "כתבה עליו צדיק תמי� ואח
  . ת"פניה וגיאות שמ� מנהו לא דיבר עמו עוד השי

ל לזכות הרבי� במדת ענוה "כ בא הכתוב להזהירנו בעני� הנ"ע
' מאוד מאוד הוי שפל רוח וכו ))))דדדד""""אבות פאבות פאבות פאבות פ((((ל "לקיי� מאמר חכז

ובאמת לא היה נח הצדיק ראוי לאותו מעשה רק להורות תשובה 
�        ))))עבודת יששכרעבודת יששכרעבודת יששכרעבודת יששכר((((.  .  .  .  לרבי

        

        ))))כבכבכבכב, , , , טטטט((((' ' ' ' ח� ויגד וגוח� ויגד וגוח� ויגד וגוח� ויגד וגווירא וירא וירא וירא 
בשביל וירא ויגד יצא בש� ועי� ותמוה ונראה דהנה עבור במדרש במדרש במדרש במדרש 

 �זה שראה ערות אביו והגיד לאחיו קללו אביו ואמר עבד עבדי
ה הדי� בעבד שיוצא בש� ועי� א� אדוניו הכה לו יהיה לאחיו והנ
 ויגדויגדויגדויגדשחטא בעינו  ויראויראויראוירא    וזה שאמר הכתוב בשביל, שנו או עינו

שחטא בשנו זהו גר� שנעשה עבד וא� כ� כשנלקה בה� כבר קבל 
        ))))בעלי ברית אברה�בעלי ברית אברה�בעלי ברית אברה�בעלי ברית אברה�' ' ' ' זזזז((((. ענשו ומשו� הכי יוצא לחירות

        

 �עמיד עמיד עמיד עמיד ל שהקטי� את עצמו זכה להל שהקטי� את עצמו זכה להל שהקטי� את עצמו זכה להל שהקטי� את עצמו זכה לה""""י זי זי זי ז""""ברשברשברשברש    ))))כהכהכהכה, , , , יייי((((אחיו יקט� אחיו יקט� אחיו יקט� אחיו יקט� וש� וש� וש� וש
        משפחות הללו משפחות הללו משפחות הללו משפחות הללו 

שמפלג אחיו יצא ממנו כל בית ישראל ומיקט� שהקטי� ותמיה ותמיה ותמיה ותמיה 
אלא שמעתי , עצמו העמיד ממנו משפחות אומות רעי� מאד

רק שהקטי� את  ישישישישביקט� שהקטי� את עצמו היה בעצמו בחינת 
�' עצמו אבל פלג היה בעצמו בחי שלא היה מה להקטי� את  אי�אי�אי�אי
לכ� זכה שיצא , אי�' להיות בחיעצמו כי היה מנהיג הדור ומוכרח 

        ))))נפלאות חדשותנפלאות חדשותנפלאות חדשותנפלאות חדשות((((. ממנו כל בית ישראל
        

        ))))כזכזכזכז, , , , יאיאיאיא((((הוליד את אבר� הוליד את אבר� הוליד את אבר� הוליד את אבר� תרח תרח תרח תרח 
אימיה דאברה� אתמלאי בת כרנבו ' אי .).).).)ב צאב צאב צאב צא""""בבבב((((בגמרא הנה הנה הנה הנה 

שמעתי . � שנדחק"למאי נפקא מינה לתשובת המיני� עיי� ברשב
רבי משה סופר רבי משה סופר רבי משה סופר רבי משה סופר בילדותי דבר נאות בש� הגאו� קדוש ישראל 

שהכוונה לתשובת האפיקורסי� האומרי� , ל"רעשבורג זק פ"אבד
שסיפורי התורה המה א� כספרי קורות דברי הימי� של האומות 

שהרי , כי מזה נסתרה דבת�, שאי� בה� רק חיצוניות ולא פנימיות
א� היתה כוונת התורה סיפוריה א� להודיע לנו תולדות אבותינו 

א� כ� יותר היה , ושמות הוריה� וקורותיה� אבל לא יותר מזה
�, אבי האומה הישראלית, ראוי לכתוב בתורה ש� אמו של אברה

 �משתכתוב ש� אמו של עמלק ואי� לומר שמשה רבינו לא ידע ש
�זה אינו שהרי ג� אנחנו יודעי� את שמה מקבלת , אמו של אברה

אלא מפני שלא נכתב בתורה רק מה שיש , אבותינו מדור דור
  ))))יד חנו�יד חנו�יד חנו�יד חנו�((((. א זולת זהול, בפנימיותו כחמה עליונה

  

 

  דברי תורהדברי תורה

  'א' המש� מעמ

        

  תורת אמתתורת אמת

  פניני� על הפרשה
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  ט"וחת� הקדושת יו ק מאלעסק  בעל הלב שמח"ע נכד הרה"וקערעצקי זי מסאסוב העני� חנו� רבי ק"הרה
 )ג"תש( מרחשו�' ז דהילולא יומא

 

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

        ))))גגגג""""תרפתרפתרפתרפ((((חלקת יואב ' ר נת� ויינגרט� מקינצק ב"רבי יואב יהושע ב –
        ))))טטטט""""תרמתרמתרמתרמ((((וידבר משה  - ד באניהאד"לאק אבר זעקיל פא"רבי משה הלוי ב

 בחו' ר אלימל� מגרודזיסק ב"ד ב"אצנא הייסיקלונימוס קלמ� שפירא מפ ביר
            ))))דדדד""""תשתשתשתש(((( התלמידי�

  ))))בבבב""""תקנתקנתקנתקנ(((( ר יעקב חרי!""""רבי שלמה יצחק מטרנפול ב
        ))))דדדד""""תשתשתשתש((((ד "מסטריקוב הי ענדלר אלימל� מנח� מ"ב לאנדא רבי יעקב יצחק ד�

  ))))גגגג""""תשמתשמתשמתשמ(((( י גייטסהד"ה אהר� רר מש"רבי אריה זאב גורבי" ב
        ))))חחחח""""תשכתשכתשכתשכ((((ד טשאקווא "ר סיני הלברשטא� אב"רבי יעקב ב

        ))))אאאא""""תקנתקנתקנתקנ((((חשוו� ' ח' א שנפ"ס י"רבי משול� זלמ� חסיד מרבותיו של החת    ––––
א "הגרעק' תל, מאזני� למשפט - ר שלמה"ד טהאר� ב"רבי צבי הירש קאלישער אב

        ))))הההה""""תרלתרלתרלתרל((((והחוות דעת 
" פראג "רבי בנימי� וואל! שפירא מו    ))))אאאא""""תסתסתסתס' ' ' ' הההה(((( מירושלי� רבינו יהודה החסיד –
        ))))חחחח""""תקמתקמתקמתקמ((((ר דוד שמ� משחת קודש ועוד "רבי שלמה מולכו ב    ))))אאאא""""שצשצשצשצ((((

  ))))דדדד""""תקסתקסתקסתקס((((ר משול� מטיסמני" "רבי יצחק אליהו ב
        ))))טטטט""""תשמתשמתשמתשמ((((ד אוסטרוב "ר יעקב שרגא פייבל אב"רבי יחיאל מנח� זינגר מאלכסנדר ב

ד "זכרו� קדוש הי' מסלוני� בר הצעיר "ר אברה� האדמו"רבי שלמה דוד יהושע ב
        ))))דדדד""""תשתשתשתש((((
        ))))חחחח""""תרתרתרתר((((ר משה מסאמבור "רבי יהודה צבי מרוזדול ב –

        ))))סססס""""שששש((((א "רבי אברה� מייזליש מחותנו של הרמ
עמוד , דעת קדושי� –ר משה מסאמבור "רבי יהודה צבי אייכנשטיי� מרוזדול ב

  ))))חחחח""""תרתרתרתר((((התורה 

        חשוו�חשוו�חשוו�חשוו�' ' ' ' דדדדק ק ק ק """"יו� שביו� שביו� שביו� שב
        
        
        
        
        
        
        

        חשוו�חשוו�חשוו�חשוו�' ' ' ' הההה' ' ' ' יו� איו� איו� איו� א
        
        

        חשוו�חשוו�חשוו�חשוו�' ' ' ' וווו' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו� 
        
        
        
        
        

        חשוו�חשוו�חשוו�חשוו�' ' ' ' זזזז' ' ' ' גגגגיו� יו� יו� יו� 
        
        
 

        
        
        
        
        
        

' ' ' ' חחחח' ' ' ' יו� דיו� דיו� דיו� ד
        חשו�חשו�חשו�חשו�

        
' ' ' ' טטטט' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 

        חשוו�חשוו�חשוו�חשוו�
        
        
        
        
        
        

        חשוו�חשוו�חשוו�חשוו�' ' ' ' יייי' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 

 

  ))))גגגג""""תשתשתשתש(((( ר יוס! דוד"ב ט"חת� הקדושת יו חנו� העני� מסאסוב וקערעצקירבי 
        ))))אאאא""""תרלתרלתרלתרל((((ק מקאצק '"רבי צבי הירש מטומשוב תלמיד הרה

        ))))הההה""""תרעתרעתרעתרע((((ר שמעו� שלמה "ד מסווארא� ברבי דו
        ))))וווו""""תרכתרכתרכתרכ((((ר ירחמיאל מפשיסחא "רבי נת� דוד משידלובצא ב

        ))))וווו""""תרסתרסתרסתרס((((שעדלי" -ר יצחק יעקב רבינובי" מביאלה"רבי ירחמיאל צבי ב
        ))))דדדד""""תרצתרצתרצתרצ((((ל מייסד ד! היומי "ר יעקב שמשו� שפירא מלובלי� ראש יח"� מלובלי� ב"רבי יהודה מאיר המהר

  ))))אאאא""""תקנתקנתקנתקנ((((מאיר נתיבי� ' ב' תל - ברכות דוד –יניצע ד ביאגל"דוד אברבי     ––––
        ))))הההה""""תתתת((((ד לבוב "רבי משול� זלמ� זאלצבורג אשכנזי אב

  ))))ממממ""""תרתרתרתר((((רבו של החפ" חיי�  -ר עוזיאל"קה מהוראדנא ב'רבי נחו�
        ))))אאאא""""פפפפ' ' ' ' הההה((((ש ב� רבינו יחיאל "רבינו אשר הרא –

        ))))דדדד""""תקנתקנתקנתקנ((((    ר צבי הירש"רבי אברה� משה מפשוורסק ב
  ))))דדדד""""תריתריתריתרי((((צ מזידיטשויב "ע חת� העטד קאזיוו"רבי יוס! אב

        ))))וווו""""תרפתרפתרפתרפ((((ס לקיטת יצחק ב� אברה� "א על הש"ריב' חי -ד ערלוי"ר אברה� אב"רבי יצחק קאפ! ב
        ))))אאאא""""תרצתרצתרצתרצ((((חת� רבי לייבוש מרדכי משינאווא  -ר שלו� משא""רבי יצחק מאשקאוויטש ב

        ))))זזזז""""תשתשתשתש((((סמיכת חכמי�  -ר נפתלי הכה�"רבי חיי� מרדכי ב
  ))))בבבב""""תשמתשמתשמתשמ((((מנחת יהודה  –ר יצחק מסטיטשי� "רבי יהודה הורווי" ב
        ))))שששש""""תתתת((((שערי יושר ' ר יצחק שמואל הכה� שקא! ב"רבי שמעו� יהודה ב

        ))))אאאא""""שכשכשכשכ' ' ' ' בבבב((((ה "ה וזילפה ע"גד ב� יעקב אע' נולד ונפ –
  ))))אאאא""""תפתפתפתפ((((ברכת המי� על סדר גיטי� הארו�  -ד קראקא"ר יוזפא ראב"רבי מיכל ב

        ))))לללל""""תקתקתקתק((((א "ק זיע"מר� הבעשטה' ותל מאיר נתיבי� - ד אוסטראה"רבי מאיר מרגליות אב
        ))))יייי""""תקתקתקתק((((נחלת אריה ' ב באניסלאמסט מרדוש אורב� ר מרדכי"ב לייב רבי אריה

        ))))בבבב""""תריתריתריתרי((((קר� אורה  -ד קרלי�"ר אהר� אב"רבי יצחק ב
        ))))זזזז""""תרפתרפתרפתרפ((((ד טור" "ר חיי� אב"ד הומענע ב"רבי יצחק אייזיק פרידרי� אב

        ))))טטטט""""תרפתרפתרפתרפ((((י פלוצק "ר יעקב חסיד מנדלזו� ר"רבי מנח� ב
  ))))וווו""""תשכתשכתשכתשכ((((דובב מישרי� ' � ב"י –ר יעקב ווידענפעלד מטשעבי� "רבי דב בעריש ב

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

 ולדותואלה ת

אלול שנת ' ע נולד ביום ג"רבי חנוך העניך זיק "הרה
ק רבי "ע בן הרה"ק רבי יוסף דוד זי"ד לאביו הרה"תרמ

ק רבי חנוך העניך "בן הרה, ע"שלמה מסאסוב זי
 .ע"זי" לב שמח"מאלעסק בעל 

ק בעל לב שמח "שהיה נהוג בביתו של זקינו הרהיסופר 
טרם לידתן ח "ע כשהיו מגיעות הנשים מיו"מאלעסק זי

, להכנס אל הקודש בכדי להפקד בדבר ישועה ורחמים
וממילא ידעו , היה מצווה אז איזה שם יתנו להרך הנולד

כשהגיעה אמו הרבנית , והבינו כבר מה יוולד בן או בת
ונכנסה כנהוג אצל הסבא קדישא בעל לב , רחל' מרת חי

, שמח על מנת להפקד ולהצטוות איזה שם יתנו להנולד
, אלא בירכה בלבד, מנהגו ולא אמר כלום שינה את

ה נתמלאה "הרבנית ע, והוסיף שבענין השם יראו כבר
מזה פחד וחיכתה בכיליון עיניים ליום המיועד שיעבור 

ואכן שלשה ימים קודם , ו"בשלום בלי שום מכשול ח
ק "ד נסתלק הרה"ח אלול שנת תרמ"לידתה הוא יום ר

 ,בעל לב שמח לעולמו
או אז ראו , השני" חנוך העניך"ולד האלול נ' גוביום 

ע שאמר "בחוש את רוח קדשו של זקינו הלב שמח זי
 .שעתיד להקרא על שמו הטהור, שבענין השם יראו כבר

 
 יתנכר נערבמעלליו 

טל ילדותו כבר התבלט בכשרונותיו המופלגים בשחר 
ואת אשר , אשר כידוע היה לו חוש הזכרון מיוחד במינו

, וכאילו בו ביום ראה, למי עדראה פעם לא שכח לעו
, בור סיד שאינו מאבד טיפה' והיה משתמר בקרבו בבחי

בכל יום יהיה בעיניך כחדשים וכאילו היום ' ובבחי
 .ניתנו

אל תתפלאו על מיטב : בתוך אחד השיחים אמרא "פע
מתנה טובה היא לי , כי ברכת צדיק היא תעשיר, זכרוני

, ע"מאלעסק זי ק רבי יצחק"בזכות ברכתו של דודי הגה
וכן ראו , "זאלסט האבן ַא גוטן זכרון"שבירכני בילדותי 
ועד זיבולא ', י ותוס"ס רש"פ כל הש"בו שהיה זוכר בע

 .בתרייתא לא שכח מה שלמד מעודו
ל "רבי יוסף דוד זצ' כבן חמש נתייתם מאביו הקבהיותו 

ק רבי שלמה מסאסוב "ע על פני אביו הרה"אשר נלב
 .ינו לביתו שיתחנך על ברכיוואז לקחו זק, ע"זי

' ק ר"שלחו זקינו לפרקים אצל אחיו הגדול הרהגם 
והיה מחזיק , יצחק מאלעסק ללמוד תורה וחסידות מפיו

באשר ממנו , ל"עצמו כתלמיד וחסיד נאמן מדודו הנ
ולא , תורת החסידות וחכמת האמת, קיבל דרך העבודה

ל זלגו "פעם אחד ראו אצלו כשהיה מדבר מדודו הנ
והיה מספר , יניו דמעות מרוב התרגשות והתפעלותע

תמיד מגודל עבודתו ורוב מעשיו בהמשכת ישועה 
 .ורחמים לישראל

 

 מקדשהאיש 

שנים התחילו לדבר בו ' א בהיותו כבן ז"תרנבשנת 
ה בת "נכבדות עם הרבנית הצדקנית מרת אסתר ע

ח לבחון את "ע אשר שלח רב ת"ט זי"ק הקדושת יו"הרה
וכשחזר אליו סיפר בהתפעלות על , ת חתנוהמיועד להיו

העלם הצעיר הזה אשר הוא מלא וגדוש בכל חדרי 
ב בהיותו כבן "בשנת תרנ. וכי עדיו לגאון ולתפארת, תורה

שמונה נגמר השידוך בכי טוב עם הרבנית מרת אסתר 
זמן החתונה קבעו על אחר שש , שנים' שהיתה אז בת ט

 .שבע שנים
ילו להכין לקראת החתונה ו שנים התח"כבן טבהיותו 

ע הכין "ק רבי שלמה מסאסוב זי"זקינו הרה, המיועדת
עצמו לנסוע לעיר סיגוט מקום משכנו של המחותן בעל 

 .ע אשר שם תיערך החתונה הגדולה"ט זי"הקדושת יו
ל "מסאטמאר זצ ברך משהר בעל "ק אדמו"כוסיפר 

שבעת החתונה נתאספו חסידים לאלפים לקחת חבל 

ומתוך הלחץ זו , ואגרא דכלה דוחקא, קיםבשמחת הצדי
וכאשר רצו לברך ברכת , הדחק נשברו שם כל השולחנות

ונענה , המזון לא היה אף שולחן אחד שיוכלו לברך עליו
שלמה ' ק ר"ט ואמר אל המחותן הרה"ק הקדושת יו"הרה

הן כבודו הלא מפורסם כבעל מופת ורופא : ע"מסאסוב זי
, אלו החסידים חולי הרוח חולים אולי תוכלו לרפאות את

כי קבלה בידו : ק מסאסוב בבדיחותא"ענה לו הרה
מענין הצפיפות , אגב. [שלחולי זה אין מועיל שום רפואה

שלא , שהיה בעת החתונה יסופר שהיה הצפיפות כה רב
יכלו ממש לצאת להחופה והכריזו לההמון שהחופה 
תתקיים במקום פלוני בכדי שיתפנו לשם ויוכלו לצאת 

 ].ראת החופהלק
ק "ל כי בעת כתיבת התנאים של הרה"סיפר הנעוד 

ביקש המחותן מבעל הקדושת  )ס"בשנת תר(מקערעצקי 
על כמה , ט"שאל הקדושת יו, ט שיבטיח קעסט להזוג"יו

שלכל הפחות , ענה הרב מסאסוב, שנים אתם מבקשים
נענה הקדושת , על שמונה שנים ישב סמוך על שולחנו

ויהי .. נים אני יכול להבטיח ותו לאארבעה ש: ט ואמר"יו
ט "ד עלה הקדושת יו"ככלות ארבעת השנים בשנת תרס

 .ויהי לפלא, בסערה השמימה
ט "אשר ישב אחרי חתונתו בצל חמיו הקדושת יובעת 

שילמוד עם בנו הצעיר שהיה ' ביקש ממנו חותנו הק
ואכן קבע אז עמו ללמוד , ד"עדיין בחור צעיר כבן י

, רבה יומם ולילה עד ליום חתונתובחברותא בשקידה 
כבר באותה תקופה ראה והבחין על גיסו שהוא בקי כבר 

ולעומתו ברוך יאמרו , ל בעל פה"בכל כתבי האריז
ווען די וועלט וואלט : "ק התבטא עליו פעם ואמר"שהרה

שע 'געוואוסט ווי אזוי ער האט אפגעראכטן די בחורי
אלד אונטער יאהרן וואלט מען איהם אונטער געלייגט ג

 ".די פוס ווען ער וואלט געגאנגען
חותנו , שנים ישב בסיגעט על התורה ועל העבודהארבע 

וכשהיה נוסע לפרקים על , אהב אותו אהבת נפש' הק
ק העצי חיים "שבתות היה מוסר את ההנהגה ביד הרה

, ח אומר תורה"ק היה העצ"בליל שב, ל וביד חתנו"ז
ושניהם יחד , ר תורהק היה חתנו אומ"ובסעודת יום שב

 .ישבו מסובין בראש השולחן
ט לפני המון עם "ק הקדושת יו"א אמר הרה"שפעמסופר 

, ב הפשוטים שלא הבינו את ערכו הרם של חתנו"הבעה
ומה גם שבחיצונותו היה נראה קטן הקומה ובפרט בעת 

, ו ולא עשה רושם אצלם"חתונתו שהיה צעיר כבן ט
ראו הלא מטבעות : ואמרט מטבעות מכיסו "הוציא הקדויו

אבל מטבע , מטבע של נחושת היא גדולה, מטבעות יש
 .ודי לחכימא ברמיזא, של זהב היא קטנה

 

 כס הרבנותעל 

ע "ט זי"ד עם פטירת חותנו בעל הקדושת יו"תרסבשנת 
ביקש , ובנו בעל העצי חיים נתמנה למלא מקומו בסיגעט

ירו ע שיחזור לע"שלמה מסאסוב זי' ק ר"לו זקינו הרה
באשר החזיקו שהוא הראוי , ויעזור לו בהנהגת הקהילה

 .למלא מקומו בסאסוב
לסאסוב עבר דרך עיר אלעסק לבקר את רבו ודודו בדרכו 

ע שהיה אז כבר בימיו "יצחק מאלעסק זי' ק ר"הרה
. האחרונים רתוק למיטתו אשר לא ירד ממנה כבר

אם להכנס , כשהגיע לאלעסק היה נבוך מאוד מה לעשות
דודו אזי בוודאי ישאל ממנו על שלום חותנו  אצל

הלא בוודאי , ואיך יגלה לו מפטירתו, ט"הקדושת יו
על כן החליט לא , יצטער מאוד מהשמועה לא טובה

אלא יעמוד מרחוק להסתכל , להכנס אל הקודש פנימה
והיה זה מחכמתו הגדולה וממידותיו , בצורתו הקדושה

רונים אל רבו התרומיות לעצור כח מלהכנס בימיו האח
בכדי שלא , אשר נפשו היתה קשורה בנפשו כל הימים

שם באלעסק נשאר עד , ו צער ועגמת נפש"לגרום לו ח
 .פטירת דודו

נסע לסאסוב לשאוב מים חיים מבארו של זקינו כ "אח
בהגיעו לסאסוב שמח בו , ע"שלמה מסאסוב זי' ק ר"הרה

יו זקינו כעל כל הון כי הוא הראוי לירש את כסא אבות
כ "ואח, תיכף מינוהו כדיין ומורה הוראהבעירו', הק

 .והיה עונה על כל שאלות החמורות, לראש בית דין
ד ישב על כסא הרבנות בסאסוב אחרי "שנת תרעעד 

בהחזיקו אותו , שזקינו רבי שלמה מסרו בידו לאט לאט
אף הדריכו במשך שנים הללו ' זקינו הק, כיורשו הרוחני

שועות לכלל ישראל בקריאת בהנהגת עדה ובהמשכת י
כמו שידוע כי רבבות ישראל היו , הקוויטלעך וכדומה

דופקים על פתחו של זקינו רבי שלמה לקבל ברכת 
ושמו הלך בכל , צדיק ולהוושע בדבר ישועה ורחמים

והוא בעצמו היה שולח , המדינות כי איש מופת הוא
כמה פעמים את המשכימים לפתחו לילך עם קוויטל 

ובפרט לתושבי מדינת אונגארין , נכדו להפקד אצל
, מ להוושע"וראמעניא היה כמעט כולם מפנה לנכדו ע

והיה בזה עינו של צדיק פקוחה לראות את הנולד כי 
על כן רצה לפרסם בזה , עתיד הוא להתיישב במדינה זו

 .שמו הטוב בעולם
ד הארץ ברח עם זקינו מסאסוב "תרעבשנת 

רג פנה אליו זקינו אך כשהיה כבר ללעמבע, ללעמבערג
 :ואמר לו

עליך , שמע בני היות שהנך אב בית דין לעיר סאסוב 
ו "וח, כי אחריות הקהילה עליך היא, לחזור לסאסוב

ואמנם משפחתו נשארו , להפקיר קהלה בישראל
לאחר תקופה קצרה , בלעמברג והוא חזר לבדו לסאסוב

לעמבערג היתה תחת ממשלת , נתחלקה המדינה
, ב נכנסה תחת ממשלת הרוסיםוסאסו, אוסטריה

ולא היו שיירות , ונתהווה מרחק מקירוב המשפחה
הרוסים . מצויות מהכא להתם מפני המלחמה הגדולה

חקקו חוק אכזרי על כל היהודים אשר נמצאו תחת 
ד שבעיר הוא האחראי על כל "וגזרו שהרב אב, ידם

על כן גזרו אומר שכל הרבנים ילקחו , העיר שלא יברחו
אז , בתור ערבות על הקהילה שלא יברחולסיביר 

בזמן בריחתו מהאויב סבל , החליט לברוח מסאסוב
ובפרט בעת ההליכה הזאת של , הרבה יסורים קשים

שלשת ימים נתעייף מאוד עד שהגיע לכלות הנפש 
וכשהגיע לגבול הצבא האוסטרי תיכף לקחו , ממש

והרופאים אמרו נואש , אותו ללעמבערג לבית החולים
השתפר אז מצבו והבריא ' אולם בחסדי ה, למצבו

 ..כאחד האדם
ברח עם זקינו לאושפיצין אשר בה נשתהו עד משם 

ואותו שלח , סוף המלחמה שאז חזר זקינו ללעמבערג
וגם אז נשאר נפרד מזקינו , לסאסוב לנהל את העדה

אחרי , עקב המלחמה החדשה של פולין ואוקראיינא
עוד להתראות  מאמצים רבים נסע ללעמבערג כי רצה

אבל לדאבונו הגיע רק איזה ימים אחרי , עם זקינו
 .פטירתו של זקינו

ומרוב אהבת ישראל , פטירת זקינו נשאר בלבובאחרי 
אשר בקרבו מסר נפשו וכל אשר לו עבור להציל יהודים 

ועל אף שהיה , לקוחים למות ולהחביאם תחת צל כנפיו
ו אצלו ויהי היום מצא, הדבר כרוך במסירות נפש ממש

שהחביא שני יהודים שהשתמטו עצמם מלשרת בצבא 
על כן לא היתה לו האפשרות , וזה לחטא פלילי יחשב

לישאר עוד במדינה והחליט לברוח והגיע לטשעכיי 
ד באשר היה חסר "בעיר קערעצקי ונתמנה שם לאב

 .ד"שם בעת ההוא אב
 

 ...ך את האלוקים ואיננו"חנוויתהלך 

קערעצקי ופעל שם  שנה שימש ברבנותכעשרים 
בזמן האחרון השתהה בעיר סאטמאר , גדולות ונצורות

ד "ט ליפא מסעמיהאלי שהיה ראב"יו' אצל בנו רבי חנני
חשון ' ושם השיב את נשמתו ליוצרו ביום ז, בסאטמאר

יהודה ' ק ר"כ בסאטמאר באהלו של הגה"ג ומנו"תש
 ".זכרון יהודה"ק סאטמאר בעל "ע אבד"גרינוואלד זי
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  מיט א געזונטע אידישע שמחה שטענדיגר נא

  

  

   077-470-2473: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

א "רבינו שליטק מר� "כמ משמחי לב  קודשת ברוד

  :ט"הבעל בחודש מרחשו� לרגל תחילת הזמ� חור(

התורה היא התחדשות והתחזקות על כל תחילת 

  .הענייני�

ק מחדש פרשת "� התוהכ עכשיו מתחיליכמו 

ל� ל� והלאה וג� עכשיו יש , נח ,בראשית

חוזרי� הילדי� שהתחדשות שנה חדשה וזמ חדש 

לכ , לחדר והבחורי� לישיבות והאברכי� לכוללי�

צריכי� כול� להתחזק בתורה ועבודה ביתר שאת 

ועתה זה הזמ צו זי� מיטכאפ ולהצטר� , ויתר עוז

בעלי בתי� ה' ואפי, לשמחת התורה בהתעלות

, ששולחי� יד� במסחר ג� כ יש לה� התחדשות

אחר חודש תשרי שהיו פנויי� מעבודת� והיו רוב 

זמנ� בבתי כנסיות ובתי מדרשות בתורה ותפילה 

' ג� כ צריכי� להתחדש בהמש� שבתי בבית ה

לבקר בהיכלו בעיתות הפנויי� ממסחר לקבוע 

� עיתי� לתורה בשיעורי תורה ותפילה בכל יו� ויו

מיט א פרישקייט ושמחה וטוב לבב וכל מי שיש לו 

שכל בקדקדו צרי� לראות לא להחמי+ זה 

ההזדמנות של ההתחדשות שמועלת ביותר לתורה 

ועבודה להתחדש כנשר נעוריו חדש ימינו כקד� 

לראות מיט כאפ ולא להפסיד מעלה זו ולהשגיח 

שזו ההתחדשות לא תפוג כל כ� מהר אלא בכל יו� 

חשוו הוא תיבות אז הראשו  -מרויחי שהנה א� מר ובזה

' ו אבל על ידי שלוקחי� אותו בבחי"לשו מרירות ח

מרחשי שפוותיה אז הוא תיבה אחת מרחשו ונהפ� מר 

למתוק ודברי תורה ותפילה מתוקי� אז מדבש ונופת 

  .ומדה טובה מרובה. צופי� בסייעתא דשמיא

שו ג� כ יש ח –שא� א� ה� שתי תיבות מר ל "ועוי

הוא לשו ' מר' -ש' לפרש באופ הטוב כי מצינו בגמ

חשיבות כמו מר בר רב אשי וכמו אימתי קאתי מר שעל 

ידי כזה תשרי זוכה כל אחד ואחד מישראל לחשיבות כי 

קייט מיט 'רב הוא וזוכי להתרוממות והתעלות גהוב

, ג הקרקע והחולי"קייט ומתרוממי� טפח מע'דערהוב

מכוח התשרי לשנה חדשה בשערי היכלות תורה  ונכנסי�

ותפילה באופ משובח מוסי� והול� ת לחכ� ויחכ� עוד 

וזוכי להתעלות רוחנית בתורה , ישמע חכ� ויוס� לקח

האמרת ' כ את ה"ת יזכה אותנו לזה כמש"והשי, ועבודה

ת כביכול מרי� ומגביה ומשבח "היינו שהשי, האמיר�' וה

ת יעזור "והשי, רטות ובכללותאותנו ואת כל ישראל בפ

שזו ההתרוממות תישאר עמנו ותלוה אותנו תמיד ולא 

תיחלש ולא תתייבש ונזכה תמיד להתחדשות ופרישקייט 

ושמחה וטוב לבב מרוב כל ונזכה להיות כולו תורה 

להרגיש כי ה� חיינו ואור� ימינו ובה� נהגה יומ� ולילה 

� יתבר� להרגיש כסדר התקרבות וקירבה לאבינו שבשמי

  .ס'ונפעל אלעס גוט, שמו

 

  .י� כחדשי�יהיו בעינ

יפה שעה אחת בתשובה ומעשי� ' יעזור שיהיה לנו בחית "השי

טובי� בעול� הזה מכל חיי עול� הבא ונמשי� להתחדש כסדר 

  . בחינת המחדש בטובו בכל יו� תמיד מעשה בראשית

  

  מרחשי� השפתיי� מתפילות התשרי -חשוו� -מר

שעכשיו הוא חודש מרחשוו שפירשו צדיקי� שהוא בפרט 

 מרחשי שפוותיה היינו שהשפתיי� ממשיכי� לרחוש מלשו

שאצל די , תפילות ותשבחות שהתרגלו אליה� בחודש תשרי

איד היה חודש מלא עבודה שהיו כל הזמ עסוקי� ' חשובע

ועוסקי� בעבודת התפילה ושופר בראש השנה ועבודת יו� 

הכיפורי� וסוכות והנענועי� והושענות וישיבת הסוכה ושמחת 

ה וזה מילא את כל כול� עד כדי כ� שכשנשל� בית השואב

ז מאליה� "תשרי ואתא מרחשוו הג� שבלי עבודת תשרי עכ

  , ותורתו' ממשיכי� שפתותיה� להתפלל ותהרגש בעבודת ה

הרכבת שנוסעת במהירות וכשרוצי� לעצרה אי אפשר וכמשל 

שתעצור בפע� אחת אלא ג� אחר שמפסיקי להוליכה היא 

, עוד קימעה עד שלבסו� עוצרת לגמרי ממשיכה מעצמה ליסוע

וכמו כ על ידי עבודת תשרי ג� כשהוא עבר הרי מאליה� 

ולכ קרוי מרחשוו על , ממשיכי� השפתיי� והלב בעבודת�

ולזאת א� אנו מחוייבי ליקח עמנו את , ש� מרחשי שפתיה

שפע התשרי לכל השנה ולחודש מרחשוו וביתר שאת ע� כוח 

  .ל"התחדשות כנ

        לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק
גליו� זה מוקדש לעילוי נשמת האי גברא 

, פאר מקדושי�, חסידא ופרישא, רבא
אשר כל ימיו עסק  ,אוצר של יראת שמי�

ועמל בתורה וחסידות ללא לאות מתו� 
אור מופלא רו� , יסורי� וקבלת� באהבה
  ה"ה, מעלה
  ל"זצוק דוד צבי ישראלדוד צבי ישראלדוד צבי ישראלדוד צבי ישראלהגאו� הצדיק רבי 

  ט "ר הקוה"ק אדמו"ק מר� הסב"ב� כ
        אאאא""""רבינו משה מרדכי מלעלוב זיערבינו משה מרדכי מלעלוב זיערבינו משה מרדכי מלעלוב זיערבינו משה מרדכי מלעלוב זיע

  ח"מרחשוו� תשנ' ע ביו� ז"נלב
  .ה. ב. צ. נ. ת

===  
, ידינו היקר והנעלהי בנו יד"הונצח ע

  הנגיד הרבני הנכבד
 יעקב יצחק בידרמ�יעקב יצחק בידרמ�יעקב יצחק בידרמ�יעקב יצחק בידרמ�ח רבי "הגה

  א"שליט
  אוסטריה   - וינה

 

        נאמנהנאמנהנאמנהנאמנה    ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
מוזיל , מוכתר בכל תואר, שלוחה בזאת לידידינו החשוב והמפואר

תומ� , א"נ לרבינו שליט"מקושר בלו, מהונו לכל דבר שבקדושה
  ,נלהב לגליונינו

  ת"פ – ו"הי פולקאליהו  ר"הר
  ג"עב צ"בשעטומ אירוסי ביתו לרגל שמחת

  ו"הי פ"חיי� מאיר חרלה "ש ה"החת� המצויי� בתורה ויר
 

  ט אצל בנו היקר והנעלה "וכ� לרגל שמחת הולדת הנכדה במזל
  ו"הי יצחקר "הר

  ,והזיווג יעלה יפה יפה ח"ומכל יוצ ה�לרוב נחת מ היהי רצו� שיזכ
  .ובכל אשר יפנה יצליחתמיד תורה וגדולה  וויתאחד על שולחנ

===  
  השתתפות בהוצאות הגליו� נודב לזכות רבי אליהו פולק 

  לרגל השמחות
   כל מילי דמיטבזיכוי הרבי� יזכה לברכה והצלחה ו ר שבזכות"יה

 

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

שר ענוות ח� א ,מחשובי חבורת האברכי� דלעלוב
, היקרה מפניני�' הוגה ועומל בתורת ה, נסוכה על פניו

מסור ודבוק בכל נימי נפשו , עדי� הנפש ונעי� הליכות
  ה"ה ,א"למר� רבינו שליט

  ברכפלד - ו"הי � פולק� פולק� פולק� פולקיצחק מנחיצחק מנחיצחק מנחיצחק מנח ר"הר
  צ"בשעטומ תלרגל שמחת הולדת הב

, ח"ר שיזכה לרוב נחת ושמחה ממנה ומכל יוצ"יה
לחופה  ולבעל תורה לתורה ולגדלה ולחנכה ולחכמה

  .ס"וכט, מתו" אושר ועושר, ולמעשי� טובי�
 

    ישמח משה במתנת חלקו
ברון שיר ושבח הנני לברך ולאחל מעומק לבי לידידי 

, ידיו רב לו בתורה וחסידות, היקר פאר המעלות והמידות
 ה"ה, א"ק ולתורת רבינו שליט"צהנ לח"מסור בלו

 א"שליט משה רוזמאן' הרב ר
 ט"לרגל שמחת לבו בהולדת בנו למז

ה בעתו ובזמנו ולגדלו "זכה להכניסו בבשאאעתיהי רצון ש
ולחנכו ולחכמו לתורה לחופה למצוות ולמעשים טובים 

 .גיט א געזונטע אידישע שמחה שטענדימ
 יאקאבאוויטש ברו� - ד ידיד� הלומד עמ� בצוותא חדא"כ

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
  ה"ה, למחותני� החשובי� מבאי בית חיינו

ש "תורה ויר ,לכל דבר שבקדשי�לבו ער ופתוח , ידידינו היקר באנשי�
  ה"ה, ש"מקושר בכל לבו למר� אד, �משולבי אצלו
  ב"ארה -פארקבארא  –ו "הי בעריש לעוובעריש לעוובעריש לעוובעריש לעוו ר"הר

  ב� ג"עב 'חית תלרגל שמחת נישואי הב
   בארא פארק -ו"הי ברו� האסברו� האסברו� האסברו� האסר "הרה "ידידינו היקר כלי מחזיק ברכה ה
  צ"בשעטומו ט"במזל

� שמחה והרחבת מתו, ח"מה� ומכל יוצלרוות נחת  ויהי רצו� שיזכ
        .בכל עת ווישכיל ויצליח והדעת ובכל אשר יפנ

 

        ל טובל טובל טובל טובמזמזמזמזת ת ת ת רכרכרכרכבבבב
  ה"ה, המחותני� החשובי� והיקרי�לידידינו 

ש מחשובי אברכי כולל "המשכי� קו� לעבודת הבויתהאבר� 
  ה"ה, "נ"תורת שנ"ותיקי� 

  א"שליט מרדכי יעקב רינגלמרדכי יעקב רינגלמרדכי יעקב רינגלמרדכי יעקב רינגל' ח ר"הרה
כלי מחזיק , הנעלהבת ידידינו  ג"שמחת נישואי הב� עבלרגל 

  ט"א במזל"שליט חיי� גרוסחיי� גרוסחיי� גרוסחיי� גרוסר "ה הר"ברכה ה
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"ז נחו� אריהנחו� אריהנחו� אריהנחו� אריהר "ב אברה�אברה�אברה�אברה�' ר

  א"חשו� תשי' ע ה"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

===  

  י בנו ידידינו היקר "ענצח הו
        ו  "הי נחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבור 'ח ר"ההרק "ראה

 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
  היקרלידידינו 

  ו"הי יונה וינברגיונה וינברגיונה וינברגיונה וינברג' ח ר"הרה
  בנול חלאקהה שמחתלרגל 

 ו"ני לייבושלייבושלייבושלייבוש    ''''אריאריאריארי

   לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האיש היקר והאהוב

        מית וסלימ�מית וסלימ�מית וסלימ�מית וסלימ�שולשולשולשולב� צדוק צדוק צדוק צדוק ' ר
        חדיחדיחדיחדי

  ע"חשו� תש' נפטר ה
 .ה . ב . צ . נ . ת

 


