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  .להקדושה

  

' ותאמר שרי אל אבר� חמסי עלי וכו"כ "צרי להבי
 מש ג�

ומה , בתרא ממילת וביני נקוד' י )טז, פסוק ה(" ביני ובינ' ישפוט ה

  .משמיענו הכתוב בזה

  

' דהיינו בלי אות י(י כל בינ שבמקרא חסר "ברש כתבמה ש וג�

שהכניסה שרה עי
 הרע , וביני�וכא
 זה מלא קרי ביה  )נוס�

  .ק"בעוברה של הגר והפילה עוברה עכדה

היתכ
 על שרה אמנו , דבר הצרי הבנה עמוקה ג� כ
 והוא

הרי כל מעשיה היו לש� שמי� בלתי , שתכניס עי
 הרע בזולתה

  .לבדו' לה

  

והנראה דאברה� אבינו ושרה , איתא פשטי� עד אי
 סו� ורהובת

קליפת , אמנו ראו ברוח קדש� את הקליפה הקשה ביותר

וג� ראו כל הצרות , לצאת מהגר המצרית הישמעאל העתיד

ל את "הקשות ועול הגלויות שעתידי� בני ישמעאל לשעבד רח

  ,בני קל חי ברוחניות ובגשמיות

שרצו בכל עת לטמא� ולהוריד�  היינו לקדושת ישראל ברוחניות

ובגשמיות פשוטו כמשמעו באכזריות נוראה , מקדושת�

ל ובפרט בעת חורב
 "שהתנהגו כלפי ישראל כמובא במדרשי חז

שסבלו מה� צרות רבות באכזריות נוראה , בית מקדשינו

כדוגמת מה שהאכילו� דגי� מלוחי� ונאדות , ובערמומיות

הנה צרות יגו
 ואנחה עד אי
 ל כהנה וכ"כמובא בחז' נפוחי� וכו

  .שיעור

  

רצתה שרה מאז ומקוד� תיכ� ומיד שראתה ברוח קדשה את ולכ� 

בפרט , להכניע קליפה קשה זו ולבטלה לגמרי, העתיד לבוא

הזדרזה ביתר שאת כדי , "ותקל גבירתה בעיניה"כשראתה ש

ומעשה אבות סימ
 לבני� שכ יהיה בכל הדורות שיהיו , הלהכניע

  .ת בני ישראלנכנעי� תח

 ,ה לשעה ולדורות"הרחיקה אותה ואת בנה מבית אברה� אעולכ� 

וכ
 , דהיינו למענ� אברה� ושרה ויצחק שלא יתקרבו אליה�

\  

 

        

  

  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

        
        ג''א מרחשו� תשע"י

  חחחח""""גליו� תקפגליו� תקפגליו� תקפגליו� תקפ
 שקוד שבתזמני כניסת ויציאת 

 

        ל� ל� ל� ל� ל� ל� ל� ל� פרשת פרשת פרשת פרשת 

  ב"ק פרשת ל� ל� תשע"מוצש
  ב"ארה -בארא פארק 

ותאמר שרי אל ' ותקח את הגר המצרית וכו

ביני וביני� ' ישפוט ה' אבר� חמסי עלי� וכו

 )ו- ה-ג, טז(' ותענה שרי ותברח מפניה וגו' וגו

  

דהרי אברה� מגייר , י
 שרה והגרענ להבי�

אנשי� ושרה מגיירת נשי� ובכא
 רואי� 

ששרה הרחיקה את הגר מלהתקרב , להיפו

לכל כלל ישראל לבל יגשו  ,לדורות

אל הקדושה ולא יהיה לה� שו� 

  .אחיזה בכלל ישראל

אמת שהצליחה שרה להכניע  וה�

ש "וכמ, את ישמעאל תחת יצחק

ויקברו " )כה, ט(יי שרה בפרשת ח

, "'אותו יצחק וישמעאל בניו וכו

, יד( ולא תאמר אני העשרתי את אבר�
ה הבטיחני לעשרני "י שהקב"ברש )כג(

ב "צ' ולכאו. כ"ע' שנאמר ואברכ וגו
וכי א� יקח ממל סדו� את הרכוש יש 

אדרבה , ה"בזה סתירה להבטחת הקב
י "שנתעשר ע, הנה נתקיימה ההבטחה

כל רכוש שנצח במלחמה ולקח את 
ז נתקיי� ההבטחה "עי, סדו� ועמורה

והטענה שיאמר מל סדו� , לעושר
הרי טענה , שהוא העשיר את אברה�

שהלא כל העול� ידעו , של שוטי� היא
ורעשו ממלחמתו של אברה� נגד 
, המלכי� ונצחו� שלא כדר הטבע

וידעו כול� שהרכוש שלקח במלחמה 
כדר כל , מגיע לו ביושר ובצדק

י "כובשי� מדינות עהלוחמי� ה
מלחמה שכל רכוש ושלל המדינה 


  .   הכבושה שלה� כדת וכדי
דגל מחנה כ בספר "י מש"ל עפ"יואולי 
ויאמרו איש אל , ל"וז )בשלח( אפרי�

 ,טז( אחיו מ
 הוא כי לא ידעו מה הוא
יש לומר בזה בדר רמז מה שחנני  ),טו
על דר  ,וברחמיו וברוב חסדי' ה

ירמיה ( ל פסוקה ע"ז זללה"שאמר אא
' דוהיה ' דברו הגבר אשר יבטח ב ),ז ,יז

כי יש  ,וזה הוא תוכ
 דבריו ,מבטחו
הוא בוטח , בוטח ומבטיח ומובטח

הוא  ומבטיח, שהוא בוטח האד�
ומובטח היינו אותו עילה , מבטיחה

שעל ידי זה הוא בטוח לבוא לאותו 
יתבר הוא ' ד ,והוא דר משל, הדבר

כל צרכיו ודי  המבטיח לאד� שית
 לו
והאד� הוא  ,מחסורו כשיל בדרכיו

שהג� ומובטח היינו , הבוטח בזה
יזמי
 לו בודאי ' דשהוא בוטח ש

א צרי עילה לזה שיהיה  ,פרנסתו
יתבר שעל ידה ' דסיבה מאת 

 ,או משא ומת
 או שאר דבר ,יתפרנס
ואד� כזה עדיי
 לא הגיע להאמונה 

 שהוא' דכי העיקר להאמי
 ב ,העיקרית
שאינו צרי לשו�  ,לבדו הוא ואי
 בלתו

עילה וסיבה שעל ידי זה ימש לו 
כי הוא עילת כל העילות  ,פרנסתו

ואפילו שלא יעשה  ,וסיבת כל הסיבות
שו� עילה ומשא ומת
 ושו� הכנה 

יכול להזמי
 לו פרנסתו ' ד ,לפרנסתו
וזהו ברו הגבר אשר , בחסדו הגדול

היינו  ,מבטחו' דוהיה ' דיבטח ב
שרק הוא  ,'דמובטח שלו יהיה ג� כ
 ה

ואי
 שו� דבר שיהיה עילה  ,לבדו הוא
וסיבה לפרנסתו או לשאר דבר שעל 
 ,ידה יגמור הדבר שהוא מבטיח לו
שאינו צרי לשו� דבר ושו� הכנה 

' דוהכל הוא רק  ,שיהיה עילה וסיבה
ואפילו כשיש לו הדבר על ידי  ,יתבר
יאמי
 באמונה שלימה שהוא  ,עילה
יתבר שרצה לפרנס אותו ' דש ממ

אבל לא שיהיה מוכרח הדבר  ,בדר זה
וזהו ' דרק לבטוח ב ,על ידי סיבה והכנה
  .ל"עכ, מהמדריגה גדולה

להוסי� על דבריו מה שכתב בספר ויש 
מק" ( במדרש רבהל "וז )מק"( בית הלוי

 מבטחו' אשרי הגבר אשר ש� ה )פט ג

מכא
 שעשה ישמעאל תשובה , ה יצחק וישמעאל"י ד"וברש

  .ק"והולי את יצחק לפניו עכדה

  

אבל לא זכינו שיתבטל , דישמעאל נכנע תחת יצחק הרי

א ללא , ולכ
 היה לה� שליטה בנו, לגמרי כרצונה של שרה

ה והיו שולטי� בנו שלטו
 זאת היה שבעתיי� קשהההכנעה 

  .י"ה, לגמרי ללא מיצרי�

  

ה עי
 הרע "יוב
 סיבת הדבר מה שהכניסה שרה אמנו ע ובזה

משו� שראתה ברוח קדשה שולד , בעוברה של הגר והפילה

צא ממנה הוא קליפה קשה עד למאוד הרבה יותר יזה שי

ולכ
 , וחס ושלו� בא� ייצא לאויר העול�, מקליפת ישמעאל

טלה לגמרי לאותו קליפה שהיה אמור לצאת הפילה ובי

  .מהגר

להכניעו מה , כ ע� קליפת ישמעאל"היה עבודתה אח וכ�

  .'שיותר תחת אברה� ויצחק וכו

  

והמובא , ד של תיבת וביני"כ יוב
 עני
 הניקוד על יו"ג ובזה

  ,י שכא
 זה מלא"ברש

ד מרומז שלושת הסיבות להנהגת שרה כלפי "באות יו דהנה

וכאמור שסיבת הדבר , תה לגמרי מהקדושההגר שהרחיק

וזה מרומז , הוא כדי שיכנעו לגמרי תחת יצחק וע� ישראל

  , שראל'צחק י'ד דהיינו י"באות יו

שכל דבר שבקדושה הוא , ד הוא מספר של קדושה"שיו וג�

דהיינו למע
 קדושת , בתו עשרה ונקדשתי בתו בני ישראל


הרחיקה  ,מיותקדושת ישראל ברוחניות ובגש יצחק ולמע

  .אות� שרה לגמרי לבל יתקרבו לקדושה

  

ל וכל כלל "ק ובחו"ג באה"שנזכה לשמירה עליונה ברו ר"ויה

ונזכה לבני חיי אריכא , ישראל בכל מקומות מושבותיה�

ולשמחה , ומזוני רויחא וסייעתא דשמיא ולרפואה שלימה

ולגאולה השלימה בבני
 בית המקדש מיט א , בשלימות

  .ישע שמחה שטענדיגגעזונטע איד
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  ניצוצי אשניצוצי אש

  ק"ק כ"ח מפ"דא
ט "ר רבינו הקוה"דמומר� א

  א"זיע

        ,יד� הימנה
לזה אמר , ל מתי מותר להתעסק בארציות ובגשמיות"יאמנ	 אמנ	 אמנ	 אמנ	 

' בבחי, אשר ארא�' כשהוא בבחי - אל האר� אשר ארא�אל האר� אשר ארא�אל האר� אשר ארא�אל האר� אשר ארא�
        .ל ויאכלו וישתו-כ ויחזו את הא"מאה

ל� ל� מארצ� וממולדת� ומבית אבי� אל האר� אשר ל� ל� מארצ� וממולדת� ומבית אבי� אל האר� אשר ל� ל� מארצ� וממולדת� ומבית אבי� אל האר� אשר ל� ל� מארצ� וממולדת� ומבית אבי� אל האר� אשר 
        ))))אאאא, , , ,     יביביביב((((    ארא�ארא�ארא�ארא�

 ל� היינו ל�, אר� לשו! רצו! - מארצ� ל� ל�פ פ פ פ """"יליליליל
        .ל� ל� מה	, מרצוניות של� -מהארציות שה	 של� 

ל� ' שפי אאאא""""דוד מלעלוב זיעדוד מלעלוב זיעדוד מלעלוב זיעדוד מלעלוב זיע    נונונונוק מר! רביק מר! רביק מר! רביק מר! רבי""""הרההרההרההרהוכדברי וכדברי וכדברי וכדברי 
        . היינו שאומרי	 להְלָ� ל� ממנו, דו גיי די� -ל� 
        
הוי אומר מאכל ומשתה  ,ה	 ארציות האד	ה ה ה ה ומומומומ

        , ושאר עניני	 גשמיי	
סעודת� שהנאת� ממנה משו�  .).).).)גיטי! עגיטי! עגיטי! עגיטי! ע((((    'בגמ' ' ' ' וכדאיוכדאיוכדאיוכדאי

כל האוכלי! אוכל  :):):):)שבת קטשבת קטשבת קטשבת קט((((    ל"וב! כוונת אמר	 זיז ז ז ז """"ועדועדועדועד
כי על ידי , דהכוונה לרפואה רוחנית, אד	 בשבת לרפואה

אכילתו בשבת קודש מתק! שאר כל האכילות שלא עלו 
        , למעלה כהוג!

        

, ק"דיש נוהגי! לומר לפני סעודה שלישית של שבוכמו וכמו וכמו וכמו 
כי בכח סגולות שלש סעודות אלו יתוק! פגמינו 

        , ות ומאכלות אסורותבסעודות הרש
        

מעלי	 שאר כל הרצונות מתתא ' מילוי רצו! הי י י י """"עעעע
 .אל האר� אשר ארא�, לעילא

 

שעל  ,ולא פנה אל רהבי� ,זה יוס� )תהלי� ג(
ידי שאמר לשר המשקי� כי א� זכרתני 

ורבי� חקרו . והזכרתני נתוס� לו שתי שני�
, על המדרש מה שאמר בתחילה זה יוס�

דהנה באמת התורה התירה , וביאורו הפשוט
 כ"לאד� ההשתדלות בצרכי גופו וכמשאה

' ווכ, וברכ בכל אשר תעשה )דברי� טו(
 
דזהו כלל לאיש הישראלי  ל"יועיקר העני

והא דהתירה  ,'דהיה לבו שוקט ובוטח בשי
התורה להשתדלות הוא משו� דלא כל אד� 

כ "וע ,יכול להגיע למדרגת הבטחו
 הגמור
הותר לו ההשתדלות כדי שיהיה לו סיוע 

וצרי כל אד�  ,שיגיע למדריגת הבוטח
לחדש לו מלאכה ועסק כדי שיהיה נקל לו 

כ שיעור ההשתדלות "וא' ווכ' דלבטוח ב
רק כל אחד לפי  ,ו שוה בכל אד�הנרצה אינ

דמי שיכול להגיע לבטוח במעט , ערכו
אזי מה שירבה להשתדל יותר מכפי  ,מלאכה

כבר יחשב לו לחטא  ,הנצר לו לזה השיעור

רבה להלו אחרי יכי ה ,נגד מדת הבטחו

ומי שבטחונו עדיי
  ,ההשתדלות ולא בטח
קט
 משל חבירו יוכל לעסוק במלאכתו יותר 

ד שג� הוא יהיה יכול להשקיט ע ,מחבירו
דעיקר בחינת בטחו
  ,'רוחו ולבו לבטוח בה

 ,יהבו' דהוא השקטת רוחו ולבו להשלי על 
 ,ומי שמרבה בהשתדלות יותר מכפי הנצר
עונשו שמ
 השמי� יוסיפו על הצטרכותו 

י "ולא יזומ
 לו פרנסתו רק ע ,להשתדלות
והנה השתדלותו  ,יגיעת בשר הדר שבחר לו

ס� שאמר לשר המשקי� כי א� זכרתני של יו
הוא השתדלות קטנה ופחותה  ,אל פרעה

 ,דהרי אי
 בו רק דיבור אחד ,שנוכל לשער
, ובפרט כי ראה יוס� כי מ
 השמי� הוא בא
דהרי יוס� הבי
 דכל מה שהובא השר 
המשקי� לבית הסוהר וכ
 כל חלומו הוא רק 

וכיו
  'וכו כדי שמזה תצמח גאולה ליוס�
הא  ,נחנו שיוס� נענש ג� על זהשרואי
 א

מוכח מזה דכל כ היה בטחונו גדול עד כי ג� 
ומזה העונש  ,זה המועט למותר נחשבה לו

וזהו  ,ניכר גודל בטחונו מה שאי
 לשער ממש
מבטחו זה יוס� ולא פנה ' דשאמרו אשר ש� 

דלפי גודל בטחונו לא היה לו  ,אל רהבי�
, לפנות כלל אל רהבי� ואפילו בדיבור קל

  .ל"עכ
שהצדיק השל� לא ' מדבריה� הקהיוצא 

בוטח בשו� דבר ולא סומ על שו� עילה 
ולכ
 הרכוש , ויתעלה' ה ית"וסיבה לבד מהקב
י מלחמה היא עושר "ה ע"שבא לאברה� אע

ויש מקו� לתלות , י עילה וסיבה"שהגיע לו ע
העושר בעילה ובסיבה שהיא הגורמת לו את 

בל כפי א, ה"י הקב"העושר שהובטח לו ע
שהבאנו לעיל שאצל הצדיק אי
 שו� עילה 

והכל הוא רק ", ה"ושו� סיבה להבטחת הקב
ולזאת לא רצה , ל"ש הדגל הנ"כמ" יתבר' ד

ה לקחת הרכוש של מל סדו� "אברה� אע
אני שלא יאמר מל סדו� , מטע� הזה

היינו שיאמר אמת , העשרתי את אברה�
א אני  , ה הבטיח עושר לאברה�"שהקב
י הסיבה לקיו� הבטחת העושר היית

וכדי שלא יאמר כ
 סירב , ה"לאברה� אע
ה "ואמר שהקב, אברה� לקחת ממנו כלו�

הבטיחני לעשרני באופ
 כזה שכול� יראו 
יתבר לבדו והוא סיבת ' ויעידו כי הכל הוא ד

  )א"ל� ל� תשע( .כל הסיבות

  )ב, יב ( ואעש� לגוי גדול והיה ברכה
, ואעש� לגוי גדול זהו שאומרי� עליו אלוקי אברה� ל"רשבא

ואגדלה שמ� זהו שאומרי� , ואברכ� זהו שאומרי� אלוקי יצחק
חותמי� ב� , ל והיה ברכה"אלוקי יעקב יכול יהא חותמי� בכול� ת

  )י"רש( ולא בכול�
ה שהוא יהא נזכר "ואמר לו הקב', והיה אותיות של ד, לזה הטע�

ה "י נתייחד שמו של הקב"כי אברה� הוא הראשו
 שע, בחתימה
  , בעול�
ולגבי יעקב כתיב אלוקי� לא , יצחק כתיב ויבר אלוקי�וגבי 

בברית בי
 הבתרי� ואמר לו ' אבל גבי אברה� זכר ש� ה' יקרא כו
  )א"מהרש( .נכי מג
 ל שהוא מעי
 החתימהא
  

  )ש�( ברכהוהיה 
  )ברכת מרדכי( .ו"כוחו של המבר שבידו ג� לגד� חגדול 

  
  )ו, יג ( היה רכוש� רבכי 

  )רבינו בחיי( .העושר מזיק לנפש כמו הד� לגו�ריבוי 
  

  )ד, יד ( את חניכיווירק 
והוא , ד דהוריקו בדברי תורה"איכא למ )נדרי� לב( 'בגמאיתא 

  , ת"פלא מה זה הזמ
 בעת זה לד
י "שע, שזכות התורה הוא חרב )יז,ש לעיל יב"כמ( אבל העני
 הוא

על כ
 כל , ה לאבר� ונלח� עבורו"ובזה הזכות הגי
 הקב
וכ
 , שהמלחמה כבידה יש להעמיק יותר בהלכה ולשנ
 את החרב

עד שהיה לה� , עשה אבר� הוריק את חניכיו בהלכה עמוקה
 
מיד ויל� יהושע בתו�  .)מגילה ג(וזהו דאיתא ( .והוריקוקשה להבי
  )העמק דבר( .)י מלמד של� בעומקה של הלכה"העמק ואר

  
  )ח, יג ( 'אבר� אל לוט אל נא תהי מריבה וכוויאמר 

אפילו עשה ל אד� דבר שלא כהוג
 אל תקפיד ולמד מהלל ' פי
  )ספר היראה( .ענוות
 זכור לטוב

  
  )י, יג ( לוט את עיניווישא 
  )רבי שלמה אב� גבירול( .ראות העי
 מועיל שהלב עיווראי� 
  

  )ו, טו ( ויחשבה לו צדקה' בהוהאמי� 
ר יצחק אלו בני אד� "א, ופסקו אנשי אמנה :.)סוטה מח( 'בגמ

בוטחי
 בו לוותר  –' י שמאמיני� בה"ופירש, ה"המאמיני� בהקב
לשו
 מ, ממונ� לנוי הידור מצוה ולהוצאת שבתות וימי� טובי�

י נראה מי שהוא קמצ
 ואינו מפזר מממונו להידור מצוה הרי "רש
  )מצווה ועושה( .זה חיסרו
 באמונה

  
  )ש�( 'בהוהאמי� 
וקפצו , יותר מחיות�, האמונה שחשבו למאמרו יתברבזכות 

 (.לי� עד חוטמ� זכו להעלות במעלה יותר ממלאכי השרת
  )קדושת לוי

  
  )ש�( 'בהוהאמי� 
 )תהילי� לב( תהילי� על מאמר הכתוב ל בילקוט"חזדרשו 

, חסד יסובבהו' רשע ובוטח בה' חסד יסובבהו אפי' והבוטח בה
נמצא : ל"במאמר האמונה והבטחו
 בסופו וז �"הרמבב כתב "וכיוצ

אבל הבוטח אינו ירא , כי המאמי
 יתכ
 שירא שמא יגרו� החטא
  .שמא יגרו� החטא

  
  )ש�( 'בהוהאמי� 

, רגל לומר שכ מתנהג העול� תמידבעולמות שו� טבע והאי� 
ואינו אומר שזה , רק הכל מחודש וברצונו מחדש הטבע כל יו�

  )קדושת לוי( .שהיה אתמול יהיה ג� היו�
  

  ~ סיפור מפסוקי הפרשה~ 
  סעודת מלוה מלכהלכבוד 

  שהציל רבי שמואלהנפשות 

  
  )ה, יב ( הנפש אשר עשו בחר�ואת 

שהתגוררה , רבי� מטופלת ביתומי�, צעירה באלמנהמעשה 
פרה . בעירו של אחד מהצדיקי� הנסתרי� שנקרא רבי שמואל

וממכירת חלבה פירנסה האלמנה את , לאשה, חולבת היתה לה
  .משפחתה

 

הפרה צנחה ארצה ונפחה , הימי� ארע דבר נוראבאחד 
. לאלמנה, כס� על מנת לקנות פרה חדשה לא היה לה! נשמתה

  .מקור מחיהלפיכ� נשארה המשפחה האומללה ללא 
שמואל והרעיד את נימי ' הגיע לאזני הצדיק נסתר רהדבר 

הוא לא נח ולא שקט עד אשר השיג את הסכו� הדרוש . נפשו
  .וקנה פרה חדשה בעבור האלמנה והיתומי�

  
, שקיי� שהיא השבת מטה הלח� למשפחה בישראלהמצווה 

וימי� . מילאה את לבו של הצדיק שמחה גדולה עד אי  ק�
ר המאורע היה מתעניי  ודורש בפרנסתה של רבי� לאח

השורה , היה מבקש לדעת. המרוצה היא מ  הפרה, האלמנה
ועוד ? הבאי� לקוחות רבי� לקנות חלב? ברכה בתנובת החלב

שכול  התעניינות בגורל האלמנה , כהנה וכהנה שאלות
  .והיתומי�

  
, הימי� כששאל רבי שמואל כמנהגו על אודות הפרהבאחד 

, כ� אמרה, "אבא. "ה"הצדקת מלכה ע, בתו היחידהפנתה אליו 
א� , זה נכו  שיש מצוה חשובה לתמו� באלמנה וביתומי�"

מצב� רחוק , שעליה� אתה מדבר, אותה אלמנה ואות� יתומי�
מרעיש אתה עולמות , אבא, מדוע איפוא. מלהיות נורא ואיו�

העומדת , כאילו מדובר במצוה חשובה, סביב הפרה שקנית
  "?עול� ברומו של

מעשה " :משלוהשיב לה ב, רבי שמואל את דברי בתושמע 
נסע האיש . באד� שפרנסתו היתה מכירת צמר ועורות כבשי�

בדרכו . בעגלתו העמוסה ליריד המתקיי� בעיר פולטובה
�כשראה האכסנאי את . התכוו  ללו  באכסניה על א� הדר

חפ� לקנות פיסת עור קטנה , העגלה העמוסה בצמר ובעורות
ששמע את , א� הסוחר. ל מנת לתפור ממנה כובע לראשוע

אתעסק בעסקה , הסוחר הגדול, אני. "צחק בלבו, הבקשה
ה  זוהי טרחה , ראה: "ובקול אמר לאכסנאי" ?פעוטה שכזו

מרובה לפרוק את כל חבילותי על מנת למכור ל� פסת עור 
שתק בעל האכסניה ..." שכמעט אינה מביאה לי רווחי�, קטנה

את , בגלל הכובע שלו, מי הוא שיטריח, מאומה ולא אמר
  ?הסוחר הדגול

  
א� . המשי� הסוחר בדרכו אל היריד, לאחר שהחלי� כח, בבוקר

כלל , בלתי נראית לעי , מסיבה כלשהיא. ש� נכונה לו אכזבה
אמנ� היו אנשי� שהתעכבו ליד ! לא הצליח למכור את סחורתו

! יקש לקנותא� איש מה� לא ב -עגלתו ובחנו את העורות 
מצא עצמו הסוחר מעמיס את כל סחורתו על , בתו� ימי היריד

מאומה לא נגרע , כ  יצא ממנה, כפי שהגיע לפולטובה. העגלה
בדרכו אל עיר מגוריו שוב עבר ליד אותה אכסניה , מסחורתו

. ג� עתה ביקש להנפש קמעה. בה ל  בדר� אל היריד
ת האכסנאי ראה א, כשהתקרבה עגלתו אל פתח בית האכסניה

ה  ביקשת לקנות , 'פנה אליו בנימוס', אדוני, הו'. לנגד עיניו
המת  רגע ואפרוק את , א� כ . אצלי עור לתפירת כובע

  '!ואז תוכל לבחור את העור המבוקש, חבילותי
דבריו של הסוחר הסתמנה הבעת פליאה על פני לשמע 
 מדוע כשהיינו, רצוני לשאל� דבר מה", לחש, "אדוני. "משרתו

סירבת , פה בפע� הקודמת והאכסנאי ביקש לקנות פיסת עור
ואילו עכשיו באת אתה , לפרוק את החבילות למלא את בקשתו

  !?מבלי שהוא ביקש, אליו והצעת לו לקנות
? האינ� מבי : היתה תשובה מ  המוכ  בפיו של הסוחרלכ� 

ולכ  לא , בדרכי אל היריד קויתי למכור את כל סחורתי ביריד
א� שונה . טריח עצמי סביב מכירת פיסת עור קטנהרציתי לה

וכל תקוותי , ביריד לא הצלחתי למכור מאומה, המצב כעת
מנסה אני להרויח אפילו את המכירה הקטנה , התנפצו ועתה

  ...הזו
 

, בתי, את", הנסתר רבי שמואל הפנה מבטו לעבר בתוהצדיק 
קי עדי  רכה בשני� וחיי� ארוכי� משתרעי� לפניי� עוד תספי

, כ . למלא את ימיי� ושנותיי� במצוות ובמעשי� טובי� לרוב
מצליחי� " עסקי�"הרבה " יריד"עוד תספיקי לעשות ב, בתי

, אני אד� זק  שחזרתי בתשובה בסו� ימי -א� אני ... וגדולי�
לא הצלחתי לעשות , "יריד"ב. נמצא אני בדרכי חזרה הביתה

טובי� די  ביריד החיי� לא צברתי מצוות ומעשי�, מאומה
�משתדל אני לאגור כל  ,בהיותי בדר� הביתה, ולכ  עתה. הצור

כל מצוה ומעט טוב נחשבת עתה בעיני . מצוה המזדמנת לי
עוד� , בתי, ואת. ושש אני עליה כמוצא שלל רב" מציאה"כ

  ".?פרה אחת שואלת מדוע מרעיש אני עולמות בגלל

  דברי תורהדברי תורה

  'א' המש� מעמ

        

  תורת אמתתורת אמת

  פניני� על הפרשה
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  ע"ק הדברי יחזקאל זי"ע בהגה"משה משינאווא זי רבי ק"הרה
 )ט"תרע( מרחשו� ב"י דהילולא יומא
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        ))))גגגג""""תרצתרצתרצתרצ((((    ד בנעדעקאווי! ומונקאטש"ר שמואל צבי אחיו של האמרי יוס" מספינקא ואב"רבי אהר� וייס ב

        ))))גגגג""""תשתשתשתש((((    ד"קרלי� הי-ר ישראל פרלוב מסטולי�"ש רבי אברה� אלימל� ב"נעקה
        ))))וווו""""תקצתקצתקצתקצ((((    ג"תיהו ב� יוחנ� ב� שמעו� כוהמת –

        ))))דדדד""""תקיתקיתקיתקי((((    ההפלאה' מניקלשבורג וב' ורטקוב אבי האחי� הק'ר מאיר מצ"רבי צבי ב
        ))))בבבב""""תקסתקסתקסתקס((((    אור חדש –רכני!  -ד קל�"רבי אליעזר קאליר אב

ק ק ק ק """"ו ישתטח בקברו בפרט בערב שבו ישתטח בקברו בפרט בערב שבו ישתטח בקברו בפרט בערב שבו ישתטח בקברו בפרט בערב שב""""הבטיח שמי שתבואהו צרה חהבטיח שמי שתבואהו צרה חהבטיח שמי שתבואהו צרה חהבטיח שמי שתבואהו צרה ח((((    חברו�-מוהילב- רבי לייב בעל היסורי� מטערקיש
        ))))זזזז""""תקצתקצתקצתקצ((((    ))))יוושעיוושעיוושעיוושעוווו

        ))))בבבב""""תרמתרמתרמתרמ((((    אמרי שפר' ר שרגא פייבל ב"ב פרנקל מדארג רבי שמואל
        ))))דדדד""""תשיתשיתשיתשי((((    חזו� איש' ר שמריה יוס" קרלי! ב"רבי אברה� ישעיה ב

 ))))טטטט""""תשיתשיתשיתשי((((    דברי שלמה' ורטקוב בטשר נחו� מרדכי מ"רבי שלמה ב

ר "רבי יצחק יוס" ב    ))))דדדד""""תקנתקנתקנתקנ((((    לייב מגדולי וילנא' ר ארי"רבי יצחק ב    ))))צצצצ""""תקתקתקתק((((    ר משה נחו�"רבי עמר� חסידא ב –
ר אשר "רבי יחיאל מיכל הלוי מגלינא ב    ))))זזזז""""תקצתקצתקצתקצ((((    רבי משה קאלישער    ))))דדדד""""תקנתקנתקנתקנ((((    ק ברעסלוי"חיי� יונה תאומי� אבד

        ))))טטטט""""תרתרתרתר((((    ר נחמ� צבי"ד קאלמייא ב"רבי יצחק זאב עפשטיי� אב    ))))טטטט""""תקעתקעתקעתקע((((    לעמיל
ר פנחס "ישראל רבינובי! מחרסו� ב רבי יעקב    ))))דדדד""""תרפתרפתרפתרפ((((    מושקאט מפראגא' ר ישעי"מ ב"רבי דוד מקיל! חת� רא

        ))))בבבב""""תשסתשסתשסתשס((((    אבי עזרי' ב' י פוניבז"� ר"ר עזריאל ש"רבי אלעזר מנח� מ� ב    ))))בבבב""""תשתשתשתש((((    מקאנטיקוזבה
        ))))וווו""""תקפתקפתקפתקפ((((    ר יעקב קופל חסיד בעל אהבת שלו�"רבי מנח� מנדל מקוסוב ב –

רבי משה לייב  תלמיד -רבי יעקב קאפל מטיסמני!    ))))זזזז""""תקצתקצתקצתקצ((((    ר יעקב"רבי מרדכי זאב אורנשטיי� מלבוב ב
        ))))חחחח""""תשמתשמתשמתשמ((((    ר חיי� יצחק מטשערנוביל"רבי משול� זוסיא טווערסקי ב    ))))וווו""""תקפתקפתקפתקפ((((    מסאסוב

 ))))דדדד""""תרסתרסתרסתרס((((    ר שלו� רוזנפלד מקאמינקא"רבי יהושע ב

  

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

 נולד ע"זי משינאווא האלברשטאם משה רבי ק"הרה
 ק"לאביו הרה בכורו כבנו ב"תר שנת אב מנחם 'ט ביום
 ש"ע משה נקרא הנראה כפי, ע"יחזקאל זי דברי בעל
' ר של בתו אמו היתה( ,ע"משה זי ישמח בעל ק"הגה זקינו
 הישמח חתן 'שהי עילאי דבי' הארי חתן ל"זצ מהאלאשיץ מרדכי

 ,)משה
 דודו ונתגדל בבית, מאמו נתייתם ילדותו בטל' כשהי
הדברי חיים  ק"הרה חתן ל"זצ אונגאר משה' ר צ"הרה

 זקינו ידי על מים ליצוק זכה כך ומשום, בצאנז שגר, ע"זי
 ויראת חפניים קדושה מלא שאף וממנו, זהגדול מצאנ

 .נפשו נימי בכל אליו מקושר 'והי, שמים
: החביב לנכדו ע"זי חיים הדברי אמר א"פ כי ומסופר

 שמים ירא להיות לך קל-ש בך מקנא אני לע'משה'
 ,'רוחניות כולו רק גשמיות בלי שום שנולדת
שלמה  בעל תפארת ק"הרה כששהה כי ומסופר

 שהיה לע'ברבי משה התבונן, אנזבצ ע"זי מראדאמסק
' הק של זקנו כסאו מאחורי ועמד לימים צעיר בחור אז

של  הקורנות מפניו הצדיק התפעל וכה, ח"הד בעל
 אותו הוא ח מי"הד בעל את שאל כי עד הצעיר הבחור
 מאות נושא וכבר הוא נכדי" ח"הד לו ענה ,הבחור
 ".כתפיו על יהודים

 
בנו  עם יחתן, נדן וכך כך שיסלק שמי אביו התבטא א"פ
' ר מגזע היחס החסיד אחד גביר שם' והי, אליו מ"ר

 אביו, הסכום את מיד וסילק טענענבוים צבי הירש מאיר
 החתונה, חתן אצלו ונעשה לחזור מדיבורו רצה לא

 זקינו' הי החתונה ובעת, כ לסוכות"יוה בין התקיימה
 יותר קרוב כי המחותן במחותנו ואמר מתפאר ח"הד

 .ע"זי העשיל מקראקא' ר להרבי אחד בדור וממנ
 מצאנז' הק לזקנו נ"בלו מקושר נשאר חתונתו אחר גם
 כמסופר שלאחר אליו מקושר' הי כך כדי ע ועד"זי

 בעיר חמיו לבית חזר ומשם פעם לצאנז נסע חתונתו
 וסיעת ד דשם"האב ראה את העירה בבואו, בריגעל

 יהםפנ להם לאן שאל, עגלה על נוסעים מרחמוהו
 מרוב השתוקקות, לצאנז שנוסעים והשיבו, מועדות
 עכשיו אף שרק עמהם שיקחוהו מהם ביקש בצאנז להיות

, הרבנית 'מזו רשות בתנאי שיקח והסכימו, מצאנז חזר
 , כן ועשה
 עם חסידי צאנז בין שיחה התנהלה, לצאנז כשבאו
 הרביים הבלתי' אפי שאצלם ספרו הללו, מפולין אורחים

 פתאום יצא, חסידים אלפי של עדה להם יש מפורסמים
חסידים  לי' הי רוצה הייתי אם: ואמר מחדרו חיים הדברי
 אינני ומדוע, שאינני רוצה מפני לי שאין והסיבה, הרבה
 העומד בנכדו הבחין זאת ובאמרו, שאסור מפני ,רוצה
 כתפיו על ח"הד טפח, ממנו נפרד שרק אתמול שם

 למאות רבי' ייה שלי לע'משה ,רואים אתם! ואמר
 .חסידים

 
שנים  כמה שינאווא בעיר הרבנות לו מסר אביו בחיי עוד

 הסתלקות ואחר, "הצעיר הרב" וקראו, הסתלקותו קודם
 ברבנות הן בשינאווא מקומו מילא ט"תרנ אביו בשנת

 , אליו אביו נהרו חסידי ואלפי ת"והן באדמורו

 אוהל בספרו ל"זצ קנר אביש צ רבי"הרה נכדו ומספר
 כאשר ט"תרנ עובדא ידענא דבשנת: שם ל"וז ושיםקד

 ק"הגה אביו ק"כ שימלא מקום בו עיניהם שמו החסידים
 הסרים ש"החסידים אנ קרא אליו ע"זי משינאווא
 היו ביניהם( ברכבות נוסעים פרנסתם לרגל ואשר למשמעתו
 שוכן והשני שדכן האחד היה אשר מצאנז יוסף משה' ר שני החסידים

 ברכבות הרבה הלוא נוסעים אתם" להם ואמר )לסוחרים
 על תספרו אל תדברו ממני אל, אליכם לי בקשה ובעגלות

 כלל ממני אל תדברו מופתים ממני אל תספרו, התנהגותי
 .וכלל

 
ניוושעו  ורבים ישועות לפועל שמו נודע נשיאותו בעת
פלילי  מחסידיו במשפט אחד הסתבך א"שפ מסופר, מפיו

 ברכו המשפט ביום, ישראל אכשונ ידוע' הי והקטיגור
 ,המשפט כשהחל ,מפלה להקטיגור' בהצלחה ושיהי

 הדבר, ומת ארצה לפתע צנח דברו שעמד לשאת הקטיגור
 .גדול השם וגרם לקידוש לרבים נודע
א "פ, פטריות של סוחר' הי מחסידיו אחד מסופר כיעוד 
 ,מהר ורצה למכרן ממון שיפסיד חשש ,יורד שמחירן ראה

 ימתין רק עכשיו ימכרו שלא לו והורה, בור עם התייעץ
 גדלו לא הבאה ולשנה ,בריווח ימכור ואז, לשנה הבאה

 .מאוד פטריות ונתעשר
 

 משה רבי ק"הרה אצל פעם שבת ע"זי יואל הדברי ק"הרה
 שמע חלוקת הפשטידא בעת כי ל וסיפר"זצוק משינאווא

 שהיא הפשטידא משבחים את המסובים מן שכמה ק"הרה
המבשלות  לבית ויצא ק ממקומו"הרה עמד תרביו טעימה
להמסובין  וסיפר לשלחנו וחזר רגעים כמה שם ושהה

 שהמסובים שמע וכאשר ה'יתומה עני היא שהמבשלת
 נפשה והלך את להחיות רצה הפשטידא את משבחים
 .             המסובים בעיני חן מצאו שתבשילה לבשרה

 לאיש הבדיח פעם אמר ל"זצוק משינאווא מ"ר ק"הרה
 הטעם ל"כ א"ואח בדיחות תמיד לומר רגיל ה'שהי אחד

 לומר אני יכול שגם תדע למען הוא בדיחה לך שאמרתי
   )אורות ג"י( .אומר אינני כ"ואעפי בדיחות
 שכשהגיע ל"זצוק משינאווא משה רבי ק"הרה על מסופר

 לירד ביכולתו ה'הי לא ומרוב חולשתו לילה חצות זמן
 )זקנים שיח( .לארץ המטה מן ועצמ מפיל ה'הי ממטתו

 

 עמל חייו ימי כל, שבו ההסתר במידת היה רבינו מופלא
 ב"חסידיו וב, הבריות מעיני וקדושתו להסתיר גדולתו

 בהנהגתו, ובקומו בשכבו זכו לראותו לא מעולם
 אדם בשמעו פסיעות, לימודיו ושיעוריו בסדר ובהליכותיו

 למד אשר ספרו את היה מחזיר חדרו דלת אל מתקרבת
, רבנא תני קא ידע מאי לא שנכנס שהלה כך, לארון בו
, לתפלה בציבור עמדו לעת גם הדברים פני נראו כך

 מעשיו ככל .'הק עבודתו יכלתו להסתיר ככל ניסה כאשר
, רב לצדקה הון חילק, בסתר היו הצדקה מעשה גם כך

 כמה וכמה לו היו דרכו היה כך כי, איש מבלי שידע אבל
כי , מהנצרכים מישהו עבור מוכן היה אחד וכל ארנקים

לכל  מייחד והיה אצלו שלימה עבודה היתה הצדקה הכנת
מצאו  לאחר פטירתו כן ואמנם, מסוים סכום ומטרה מטרה

המוכן  הסכום עם אחד כל ארנקים וכמה כמה במגרותיו
 .למסירה

 

 כשהייתי בחדר אחת פעם, בקודש ממשמשיו אחד סיפר
כיצד  ראיתי, כבר ישן אני כי חשב והוא לחדרו הסמוך
 נתן והוא אליו בא מטשחויב לייב יונה בשם רבי יהודי

 הסוחרים שכן, סחורה לקנות שיוכל כדי סכום גדול לו
 היה שהכסף ראיתי, בהקפה לו יותר למכור רצו לא

 ומי, שאישן כנראה חיכה ורק בארנק מיוחד ומונח מוכן
 כן ראליש של לממונם וכדאגתו ,קודשים בסוד יבין

 כנודע בצאנז ובשינאווא, בכבודם זהירותו היתה
, הרבי הפסח במחיצת בחג ישהו לא שהחסידים הקפידו

 שני והנה ,"לבנך והגדת"מצות  לקיים לביתם יסעו אלא
קדשו  בחצר בחג שהייה על לוותר חפצו לא חסידים

 נאלץ, פסח בערב מנחה עד לתפלת עצמם והחביאו
 נשפך הסדר עריכת מצעבא, לשולחנו ק להזמינם"הרה

 בקול צעק שנבהל וחבירו המצות על מהם היין לאחד
 ו"ח? חמץ היא המצה" ואמר ק"התרעם הרה" חמץ"

 ."חמץ זה יהודי לבייש
 

, הראשונה העולם מלחמת אחר הסתלקותו לפני
 גאליציע אמר על פשוטה פולין ממשלת' הי כשעדיין לא

 פלאול הרשעה פולין עם ביחד רוצה להיות נו שאי
 על השתלטה אחר הסתלקותו מספר ששבועות
 .גאליציע

עשה  הצהרים אחר ט"תרע שנת מרחשון א"י' ה ביום
 לשום איש נתן ולא, השמימה לעלות והתכונן יחודים

 בעת, ק"עש למחר עד נתמשך וכך, להביט בפניו
 וידיו תלויות מנאסאד ק"שם הרה עמד הסתלקותו

 מה: משינאווא ק"אמר הגה, דמעות זלגו ועיניו למטה
 פעולות להחזיקו שעושה והבינו, ממנו רוצה הוא

 ,מצבו בשמעם ביתו סביב גדול קהל ונתאסף, בחיים
 וכששמעו, שרגעיו ספורים ואמר הרופא בא לביני וביני

 בשעת להיות שרצו, הביתה כולם נדחפו, הקהל דבריו
' והי לנשימה זך אוויר' לא הי זה ומפני ,נשמה יציאת
 .שימההנ עליו קשה
 אחד אף אבל, לצאת מהקהל משינאווא ק"הרה ביקש

 מיום שעשו חטאם יגלה יצאו לא שאם אמר אז ,יצא לא
 , החוצה כולם ברחו זאת וכששמעו ,הולדם

 ק"אבד צ"הרה ממאדא ובני צ"הגה גם שם 'והי
הדברי  של אביו חסיד עוד' הי ממאדא צ"הגה, האלאש
 וגם, מ"ו רלבנ לנסוע הסתלקותו אחר והמשיך, יחזקאל

 .לצאת רצה הוא
 :ואמר לכם נתכוונתי לא משינאווא ק"הרה אמר
חסד ' בה והבוטח לרשע מכאובים רבים" )תהילים( כתיב

 רבים אנשים היינו" רבים" כך היא הפשט ,"יסובבנהו
" לרשע" רק" מכאובים" אדם בן איזה העומדים סביב

" 'בה והבוטח" אבל ,לרשע רבים שקשה אנשים דהיינו
 רבים לאנשים לו טוב" חסד יסובבנהו" לצדיק נודהיי

, כוחותי לפי זה אעשה שאין מה אבל, סביב עומדים
 בימי קוויטל האחרונה לו נתנו ובנו ממאדא צ"והגה
 ועשה מים לשתות וביקש לבש השטריימל כ"ואח, חייו

  .השמימה בסערה ועלה ברכה
מנוחת קברו בעיירה צאנז שבפולין ליד קבר זקינו מקום 

 .ע"על הדברי חיים מצאנז זיב
  יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 
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        ))))גגגג((((    בשערי ימי המעשה
============        
  דישע שמחה שטענדיגנאר מיט א געזונטע אי

  

  

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

  השמחה בירידת גשמים לעולם
הוא כי אצל צדיקים וקדושי עולם מדורות ידוע 

היו ימי גשמים ימי שמחה והיו הקודמים 
שמחים מאוד בזמן ירידת הגשמים בפרט ובזמן 

  .החורף בכלל
לסיבת השמחה בזמן ירידת גשמים הוא הטעם 

ת על כל הטוב "על שאנו שמחים ומודים להשי
 על להודות בפינו מילים ואין, אשר גומל אותנו

עת  בכל עימנו עושה הוא אשר הגדול החסד
 לא לעולם האדמה פני על חיותנו זמן שכול
 לכן ,בעולם המים חסרו ולא ,מים לנו חסרו

 רוצה ת מלך רחמן"שהשי אנו בטוחים
 חורף במהלך הגשמים מתנת את לנו להשפיע

  .בעיתם בגשמים השנה את ולברך-זה
צריכים אנו ממש להתאמץ בכל כוחותינו ולכן 

 'ואף להבטיח ולומר לה, להיות שמחים
 .הגשם ברדת עצומה בשמחה להיות שנשתדל

 גשמים של בטובתם ונכיר לב מקרב ונודה
 ביוררוב ו אלפים אלפי אלף – תודה ונאמר
 להודות צריכים אנו ,והודאות ברכות רבבות
 כל הרי ,לנו שמוריד וטפה טיפה כל על לשמו

 שאנו האוכל כל, מברכים שאנו הברכות
 חיים הם מים כי ,המים בכוח צומח אוכלים
  .כלל בלעדיהם לחיות יכולים ואיננו לעולם

  )רש שוחר טובמד( .ולעופות לחיה לבהמה
 

 בן יוחנן רבן את ששאל אחד כוכבים בעובד מעשה
 לכם יש ואתם מועדות לנו יש אנו: לו אמר: זכאי

, וקרטיסיס סטורנליה, קלנדה לנו יש אנו, מועדות
 שאנו יום איזה. וסוכות עצרת פסח לכם יש ואתם
 יום זה: זכאי בן יוחנן רבן לו אמר ?שמחים ואתם
 הצאן כרים לבשו: "מרשנא? מנין. גשמים ירידת

 סה תהלים( "ישירו יתרועעו אף בר יעטפו ועמקים

 "הארץ כל' לה הריעו מזמור"? אחריו כתיב מה. )יד
, נאמר לא" לויים ישראל, כהנים" –. )א סו תהלים(

   )ז ,דברים רבה ז( ".הארץ כל: "אלא
 

 בו שניתנה כיום הגשמים יום גדול: יהודה רב אמר
 אלא לקח ואין, "לקחי כמטר יערוף: "שנאמר, תורה
 אל תורתי לכם נתתי טוב לקח כי: "שנאמר ,תורה
 ,תורה בו שניתנה מיום יותר: אמר רבא". תעזובו
 הוי - ? במי נתלה מי, "לקחי יערוף כמטר: "שנאמר
  .)תענית ז( .בגדול נתלה קטן: אומר

  
 ממתן גשמים ירידת גדולה חייא בר תנחום' ר אמר
 וירידת גשמים, לישראל שמחה תורה שמתן, תורה

 שנאמר, ולעופות ולחיה לבהמה, העולם שמחה לכל
 תהלים מדרש( .)י סה תהלים( ותשוקקיה הארץ פקדת

  )ה"המשך יבוא בע( .)קיז מזמור

  :ל חי וקיים-ונישא תפילה לקהבה 
 לנו להוריד שהתחלת על לך אנו מודים הרחמן אבאבינו 
 שימשיך ומצפים ומקווים ,תפילותינו עם מיד גשמים
 את צמח לכל תןותי ,ובקביעות שאת ביתר הגשם לרדת

 לך מודים אנו-לכל והמיטיב הטוב השם .ומזונו מחסורו
 על חומל, למים שצמאה האדמה על חומל שאתה על

 ,והנורא הגדול שמך למען מים המחפשים השורשים
 את להחיות כדי למים הזקוקים החיים הצדיקים למען
 לרעב נותן ואינך תמיד לכל ומפרנס זן אתה הרי .נפשם
 ותרעיף-תענה אתה נקרא ובטרם ,ו“ח לבוא לעולם לבוא

 !!!הטוב אוצרך את  היום לנו פתחת ,עלינו גשמים
 והורד טללים לנו העלה אנא .חוננתנו חינם מתנות ומאוצר

 אנו – היבול את הרווה השדות את השקה, גשמים לנו
  .הגשמים במתנת חסדך להמשך צמאים

  
  גשמיםירידת ל על השמחה ב"חזמדברי 

  
 בן יהושע רבי את אחד פוליפוס שאל פנחס רבי אמר
 םמשתחוי והאומות שוים העולם שכל יום זה אי חנניה
 כיון, אימתי שמחים הכל אחד יום לו אמר, ה"להקב

 הכל שיורדין וכיון, מצירין הכל להן עומדים שהגשמים
 גדולה חייא בר תנחום רב אמר... ה"להקב ומקלסין שמחין
 שמחה תורה שמתן, התורה ממתן גשמים ירידת

 העולם ולכל העמים לכל שמחה גשמים וירידת, לישראל

        רב ברכות ושובע שמחותרב ברכות ושובע שמחותרב ברכות ושובע שמחותרב ברכות ושובע שמחות
, בשיר ושבח הננו לבר� למעלת ידידינו היקרי�

  ה"ה, ש לרגל שהשמחה במעונכ�"מחשובי אנ
  ובי�המחותני� החש

  א"שליט רבינובי!רבינובי!רבינובי!רבינובי!' ' ' ' יוס" ארייוס" ארייוס" ארייוס" אריח הרב "הנה
  ב"ארה -לייקווד

  ח "ואביו הדגול והנעלה הרה
  לייקווד -א"שליט ברו� פינחס רבינובי!ברו� פינחס רבינובי!ברו� פינחס רבינובי!ברו� פינחס רבינובי!רבי 

  הנכד -אירוסי הב�בשמחת 
  ש"ע� בת ידידינו היקר והנעלה מיקירי אנ

  א"שליט פרידמא�פרידמא�פרידמא�פרידמא�' ' ' ' שמואל אלישמואל אלישמואל אלישמואל אליח הרב "הנה
  ב"ארה –בארא פארק 

יהי רצו� שתזכו לרוב , �ענבי הגפ� בענבי הגפ
  .נחת ושובע שמחות וכל טוב סלה

 קהל חסידי לעלובקהל חסידי לעלובקהל חסידי לעלובקהל חסידי לעלוב -המערכתהמערכתהמערכתהמערכת –כעתירת 

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
נכדת , האשה החשובה

ק הבעל ש� "הרה
  ממיכלשטאט

 מאירמאירמאירמאירר "בת הר יתכאיתכאיתכאיתכאמרת 
  ה"ע

        וועזעלוועזעלוועזעלוועזעל
  ע"ז חשו� תש"נפטרה ט

 .ה . ב . צ . נ. ת

 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
בשמחת לבב ובידידות עוז נשגר בזאת טנא מלא ברכות לקד� מכובדינו 

ראש , ת"ק מגאו"בנש, פאר המידות והמעלות, וידידינו הנער! והיקר
מסור ודבוק למר� ', תומ� נלהב לגליונינו הק, וראשו� לכל דבר שבקדושה

  .דא אשר אהבו וחיבבו מאו"ט זיע"ר הקוה"אדמו
לייקווד   –א "שליט ברו� פינחס רבינובי!ברו� פינחס רבינובי!ברו� פינחס רבינובי!ברו� פינחס רבינובי! 'ח ר"ה הרבני הנכבד הרה"ה

  ו "הי דוד יצחק אייזיקדוד יצחק אייזיקדוד יצחק אייזיקדוד יצחק אייזיקה "ש ה"המצויי� בתוי, לרגל שמחת אירוסי הנכד
ית� לו אלוקי� מטל השמי� ומשמני האר! רוב נחת ושובע שמחות ישרו 

וא� טוב וחסד ושמחה תמיד  ,באהלו תדיר בבריאות גופא ונהורא מעליא
  .והזיווג יעלה ויפרח יפה יפה, דפוהו כל הימי�יר

===  

. א לרגל השמחה"שליט ינחס רבינובי!ינחס רבינובי!ינחס רבינובי!ינחס רבינובי!ברו� פברו� פברו� פברו� פי רבי "זכות גליו� זה נתנדב ע
 .ס"י� יזכה לברכות שמי� מעל וכטבזכות זיכוי הרבי� לאלפ

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
ש "מלא וגדוש בתוי, ש היקרי�"ח מחשובי בחורי אנ"להבה

ומצויי� בנוע� מידותיו והליכותיו הנעימי�  , ומידות טובות
  ב"ארה –לייקווד  –ו "הי דוד יצחק אייזיק רבינובי!דוד יצחק אייזיק רבינובי!דוד יצחק אייזיק רבינובי!דוד יצחק אייזיק רבינובי!    החת�

  צ"לרגל שמחת בואו בברית האירוסי� בשעטומ
ויזכה לבנות בית נאמ� , ר שזיווגו יעלה יפה לש� ולתפארת"יה

  .ר"כל הימי� אכי, ק"ד הסלולה מרבוה"בישראל ע
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
גריס באורייתא תדירא ולא , האי גברא רבא ויקירא
  וקובע עיתי� לתורה ,ח"רוצו, מחזיק טיבותיה לנפשיה

  ל"ז אליעזראליעזראליעזראליעזר' ח ר"ל ב� הרה"ז פולקפולקפולקפולק הלל יחיאלהלל יחיאלהלל יחיאלהלל יחיאל' ח ר"הרה
  . . . . הההה. . . . בבבב. . . . צצצצ. . . . ננננ. . . . תתתת. . . .  .ב"מרחשוו� תשע א"ע י"נלב

  י בניו ידידינו היקרי� ומשפחתו שיחיו"הונצח ע
 

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
  , משנתו ז� ונקי, ט"ש חוב"יו, פרי ע! חיי�, אוצר כלי חמדה', מלא יראת האוצר , להאי חסידא ופרישא, נשגר בזאת טנא מלא ברכות, בשמחה ובחדוה

  ,מ"הגאו� הצדיק פא, משפיע ומורה דר�, האי גברא רבא פה מפיק מרגליות
   אאאא""""בידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליט    אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�מורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי     הההה""""הההה

  א "ט זיע"הקוה ר"אדמומר�  ק"כ ב�
  צ "מבשעטו אלתר אלעזר מנח�אלתר אלעזר מנח�אלתר אלעזר מנח�אלתר אלעזר מנח�פדיו� הב� לנכדו שמחת רגל ל

  א"שליט דוד מוטצע�דוד מוטצע�דוד מוטצע�דוד מוטצע�    משהמשהמשהמשהג רבי "הרהה "שמו מהללי� ה, ס"צנמ, החשוב והמפואר ב� לחתנו
  כתכתכתכתהמערהמערהמערהמער         .המברכי� בחיבה. ר"קודש אכי שפע לכל ישראל ומשמחה זו יושפע ,א"ט זיע"ר הקוה"ק מר� אדמו"כ' והילד יגדל ויתעביד לאילנא רברבא כזקינו הק ,ח"רוות נחת ממנו ומכל יוצר שיזכה ל"יה

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"ז שמעיהשמעיהשמעיהשמעיהר "ב� הר נת� נטענת� נטענת� נטענת� נטע' ח ר"הרה

        שושיצקישושיצקישושיצקישושיצקי
  .ה.ב.צ.נ.ת. ב בש� טוב"ו חשו� תשס"ע ט"נלב

===  
  לאנדא�  -ו "הי שושיצקישושיצקישושיצקישושיצקי' ' ' ' טוביטוביטוביטוביר "ש הר"הנעלה מחשובי אני בנו ידידינו "הונצח ע

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
    רחי� ומוקיר רבנ�, האיש היקר

  שרביטשרביטשרביטשרביט ל"זאברה� אברה� אברה� אברה� ר "באהר� אהר� אהר� אהר� ' ר
  ב"א חשו� תשס"ע י"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
   .י ידי ידידינו היקרי� חתנו ובתו"הונצח ע

 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
, האבר� כהלכה, בכל לשו� של חיבה, היקר חבריהנני לאחל ל� 

  מקושר לרבינו, כשמו הטוב כ� תהילתו, כלי מחזיק ברכה
  מ"לרגל הולדת בית� בשעטוו "הי יצחק מנח� פולקיצחק מנח� פולקיצחק מנח� פולקיצחק מנח� פולקר "הר

  .בשמחה תמידית, ר שתזכה לנחת דקדושה ממנה"יה
 שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמאר -וברכת ידיד�כעתירת 

        צדיקצדיקצדיקצדיק' ' ' ' לזכר עול� יהילזכר עול� יהילזכר עול� יהילזכר עול� יהי
הלוי הלוי הלוי הלוי     ישכר בערישכר בערישכר בערישכר בער' צ ר"נשמת הרהגה

  ראטנבערגראטנבערגראטנבערגראטנבערג
  יעקב יצחק אלחנ�יעקב יצחק אלחנ�יעקב יצחק אלחנ�יעקב יצחק אלחנ�' צ ר"ב� הרהגה

  ה"זצוקללה
   ק וואידסלאב"אבדק

  ת"עה" ירבה תורה"ס "בעמח
  ז"חשו� התשמ-ב מר"ע י"נלב

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל
===  

  צ "ידידינו הגה י"הונצח ע
  נ"חדב-א"שליט שלו� סופרשלו� סופרשלו� סופרשלו� סופררבי 

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  פרנקפורטפרנקפורטפרנקפורטפרנקפורט ל"ז צביצביצביצבי' ב� ר ישראל יהודהישראל יהודהישראל יהודהישראל יהודה' ר

  .ה . ב . צ . נ . ת . א"א חשו� תשנ"ע י"נלב
  ו"הי שמואל דוד פרנקפורטשמואל דוד פרנקפורטשמואל דוד פרנקפורטשמואל דוד פרנקפורט    ר"הר דינוידי י בנו"הונצח ע

 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
, איש חמודות ברב תבונות, ש"מחשובי אנ הננו לבר� לידידינו היקר והנעלה

  עדי� הנפש, ק"בנש, היקר שבערכי�, חסידות אצלו צמודותש ו"תורה יר
  ב"ארה -לייקווד –ו "הי רבינובי!רבינובי!רבינובי!רבינובי!' ' ' ' יוס" ארייוס" ארייוס" ארייוס" ארי 'ח ר"הנה
        ש ממצוייני ישיבת סלבודקא "י הב� המופלג בתויחת אירוסלרגל שמ

  צ"בשעטומ הכלה החשובה ג"עב ו"הי דוד יצחק אייזיקדוד יצחק אייזיקדוד יצחק אייזיקדוד יצחק אייזיק' ' ' ' ח רח רח רח ר""""הבההבההבההבה
נות בית נאמ� בישראל לתפארת ויזכו לב, ח"ר שיזכה לנחת מה� ומכל יוצ"יה

  .ס"מתו� שובע שמחות וכט  ,המשפחות החשובות
===  

  .א לרגל השמחה"שליט רבינובי�רבינובי�רבינובי�רבינובי�' ' ' ' יוס' ארייוס' ארייוס' ארייוס' ארי    גליו! זה נודב לזכות ידידינו רבי 
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
        גולדנברגגולדנברגגולדנברגגולדנברג ה"ע שמחהשמחהשמחהשמחהר "בגיטל גיטל גיטל גיטל מרת 
  .ה . ב . צ . נ . ת . ח"ב חשו� תשנ"נפטרה י

 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
, איש חמודות ברב תבונות, ש"מחשובי אנ הננו לבר� לידידינו היקר והנעלה

מחשובי מתפללי בית מדרשינו בורו , ש וחסידות אצלו צמודות"תורה יר
  א"דבוק ומקושר לרבינו שליט, פארק

  ב"ארה -פארקבארא  –ו "הי פרידמ�פרידמ�פרידמ�פרידמ�' ' ' ' שמואל אלישמואל אלישמואל אלישמואל אלי 'ח ר"הנה
  צ"בשעטומג "עב' תחי חת אירוסי ביתו הכלה החשובהלרגל שמ

ויזכו לבנות בית נאמ� בישראל לתפארת , ח"ר שיזכה לנחת מה� ומכל יוצ"יה
  .מיט א גזונטע אידישע שמחה תמיד  ,המשפחות החשובות

===  

  .א לרגל השמחה"שליט פרידמ!פרידמ!פרידמ!פרידמ!' ' ' ' שמואל אלישמואל אלישמואל אלישמואל אליגליו! זה נודב לזכות ידידינו רבי 
 


