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כ כתוב ויפול אברה� על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלב� מאה שנה "בנו ג

ה ויפול אברה� על פניו ויצחק "י ד"וברש, ה עליו"ולא הקפיד הקב' וכו

למדת , חו�מו� אונקלוס וחדי ואצל שרה לשו� לשו� שמחה תרג

 ה"הקב שהקפיד ווזה ,ושרה לא האמינה ולגלגה, שאברה� האמי� ושמח

כ דבר זה צרי� הבנה ביותר לומר כ� "ג, ק"על שרה ולא על אברה� עכדה

  .על שרה אימנו שלא האמינה ועוד לגלגה

דהנה כששרה נתבשרה בבשורה זו שתזכה לב� נתפעלה פליאה והנראה 

עד , ל� וכי הוא כל יכולה משנה סדרי עו"עצומה עד למאוד אי� שהקב

כדי כ� הלב� מאה שנה להוליד בני� ובפרט שכתוב אצל אימותינו שהיו 

דהיינו נס  ,ה שוה ומשוה קט� כגדול"ובכל זאת אצל הקב ,ל"עקרות רח

כהנה וכהנה מחשבות להפליא ערכה עליה  קט� או נס גדול אי� שו� שינוי

  .ומתו� כ� באתה על ידי זה לשמחה גדולה ועצומה

ה שהוא כל "היתה מחשבתה באותו שעה דה� אמת שאצל הקבד ועו

, ה לא שיניתי ולא שיי� מושג קושי כלפי עצמותי יתבר�"ואני הוי, יכול

, כ שהלב� מאה שנה תיוולד"ובוודאי שיכול ג ,וכולהו קמיה כלא חשיב

אבל איזה זכות יש לה לשרה שתזכה לכל זה שבשבילה ישתנה סדרי 

מא יגרו� החטא אז לא הבטיח על כל אלו ש ה"פ שהקב"ואע, הטבע

� הלזה במה שחשבה שאינה ראויה לכאלו  ולכ� ביטלה את, תזכה לזה עני

  .ניסי� גלויי�

ל שמביא את תרגו� אונקלוס בפרשת� "י הנ"ג� מדוייק בדברי רשוזה 

דחיי�  ש"ל לשו� מחו� עיי"י הנ"כת שרה וברשוחי' על ותצחק שרה וכו

י "ל דע"שו� שמחה וכנכמו מתוק לחי� דהוא ל 'אמשתמע בתרי לישנא ה

והשני חי�  ,לידי שמחה גדולה זו התמחשבתה בנפלאות הבורא הביא

  .שצחקה האי� תזכה לכל זה משו� שאינה ראויה "אפגעלאכט"מלשו� 

דהיינו ששרה לא  ,ושרה לא האמינה ולגלגה :י"מוב� דברי רשובזה 

האמינה ברוב ענוותנותה בעצמה שהיא ראויה לניסי� גדולי� ולשינוי 

 ה"ועל זה הקפיד עליה הקב, ולכ� לגלגה על עני� הלזו, אהסדרי הברי

שרה ג� על ל שצחקה "דהיינו על שני סיבות הנ למה זה צחקה שרהואמר 

וג� על עני� , אלאות הבורי התבוננות בנפ"עני� השמחה שהיתה לה ע

דעל הטע� שהיתה , ה"הקפיד הקב ראויה שלגלגה משו� שאינה

הטענה מה לה  'הי 'בנפלאות הבורא וכו תבוננותהי ה"בשמחה גדולה ע

ה מחדש בכל יו� תמיד מעשה "ל מעני� זה יותר ממה שהקבלהתפע

וכש� ', וכו' על המי� וכו ע האר וקלה אר  על בלימה ורותו בראשית

שאמירת צפרא טבא בכל יו� תמיד הוא דבר של מה בכ� כ� אמירת 

כ בדר� הטבע ואי� לה להתפעל מעני� "מזלא טבא לב� מאה שני� הוא ג

זה יותר מאשר על עני� אחר הנעשה בעולמינו תחת השמש דהרי הכל 

  .ת ההשתוותמאתו יתבר� ועל כול� צרי� מיד
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

        
        ג''מרחשו� תשע ח"י

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

 

            ויראויראויראויראפרשת פרשת פרשת פרשת 

  ב"תשע ויראק פרשת "מוצש
  ב"ארה -בארא פארק 

אל אברה� ' ויאמר ה' ותצחק שרה בקרבה וכו

' דבר וכו' פלא מההי' למה זה צחקה שרה וכו

ותכחש שרה לאמור לא צחקתי כי יראה ויאמר 

  )יב, יח( לא כי צחקת

 �היתכ� על שרה אימנו שתצחק על , בעיולהבי

עי� נראה שהוא על א* שלמראית  ,'ברכת ה

  .דבר' למעלה מדר� הטבע היפלא מה

ל דהרי אצל אברה� שנתבשר על לידת "צועוד 

שלגלגה ולא האמינה ' עני� הבועל 

' בעצמה שהוא ראויה שיעשה לה ה

דברגע  ,ה"כ הקפיד הקב"ניסי� ג

אז , ה שתזכה להוליד"שאמר הקב

ימנע ושו� דבר לא  לה בוודאי שיגיע

 רו�ממנה שתזכה לזה ומה לה לע

נא ובהדי כבשי דרחמ, שמי� חשבונות

  .למה לה

  )א, יח( באלני ממרא
 .)י"רש(, שנת� לו עצה על המילההוא 

וכבר עמדו בזה המפרשי� בתמיהה על 
מי שעמד בעשרה נסיונות בגבורה ולא 
התייע  בזה ע� א* אחד ומה הטע� 
שבמצוות ברית מילה בא לקחת עצה 

שהביא מהפרשי�  ח"שפב' ועי, מממרא
  , ז"ישובי� ע

 'סדעת זקני� מבעלי התודהנה בל "וי
ו שישאל עצה א� ימול א� "כתבו שח

, אלא א� יעשה בצנעה או בפרהסיא, לאו
, וממרא נת� לו עצה לעשותה בפרהסיא

. ל"עכ, כדי שיראו העול� וימולו אחריו
וג� זה צרי� ביאור שישאל אברה� עצה 

  , ז"ע
 מצורע( נוע� אלימל מ שכתב ב"עפיל "וי
דהנה זה הוא כלל גדול הצנע  )י זאת"ה א"ד

שכל דרכיו של אד� , ע� אלהי�לכת 
כי כשאד� עושה , צרי� להיות בהצנע

דבר בהתגלות בקל יכול לבא לידי פניה 
אבל בהצנע אינו יכול  ,וגדלות בעבודתו
א� זה  ,כי אי� אד� רואהו, לבא לידי פניה

הוא באד� שרוצה לקרב עצמו לעבודה 
אבל הבעל תשובה  ,צרי� ליל� בהצנע

לשו� הרע  כמו ,שעשה עבירה בפרהסיא
בהכרח תשובתו ג� כ�  ,או שאר עבירות

כלומר  ,כי כבולעו כ� פולטו, בפרהסיא
כבליעת האיסור שנבלע בו כ� צרי� 

א� עבר בסתר יעשה תשובה  ,לפלוט
צרי�  ,וא� בגלוי ופרהסיא ,בסתר

 ,תשובתו ג� כ� להיות בנגלה ופרהסיא
א אבל אי� יעשה תשובה בפרהסיא פ� יב

ויפסיד הכל  ו"תו חלו איזה פניה בתשוב
תקנתו שיל� אצל הצדיקי� , חלילה

כי , ואז בודאי ינצל מהפניות ,השלימי�
היצר הרע אי� בו כח לשלוט ש� במקו� 

וג� זאת שאינו באפשר לבא לו  ,הצדיקי�
איזה פניה בראותו מעשה הצדיקי� 

יחרד לבו בקרבו לאמר  ,שהוא רב מאד
אי� אתגאה במעשיי נגד מעשה 

  . ל"עכ, הצדיקי�
ה החזיק "ל כי אברה� אע"יז "ועפי

בעצמו כי אי� ראוי לעשות המילה 
כי א� בפרהסיא , כדר� הצדיקי�, בצנעה

א� לחשש שלא יבא לידי , ת"כדר� הבע
פניה לכ� הל� לממרא שהחזיק אותו 

 אוהב ישראלש ב"וכמ ,לצדיק ממנו
משה ' בש� הרב ר )בפרשתנו(

 ,באלני ממרא' וירא אליו ה, מפשעווירסק
ה "רוש שכל כ� היה אברה� אבינו עפי

עד שחשב בלבו שהוא  ,שפל בעיני עצמו
רק ממרא  ,אינו ראוי להשראת השכינה

ואצלו הוא  ,ת"הוא הצדיק העובד השי
אבל הוא עדיי�  ,השראת שכינתו יתבר�

ל "ר ,וירא אליווזהו  ,לא הגיע למדריגה זו
 ,שכ� היה נראה לו בלבו ומחשבתו תמיד

, הוא באלני ממרא' שה ,באלוני ממרא' ה
היינו שהשראת שכינתו יתבר� אינו רק 
אצל ממרא מפני שהוא צדיק ועובד 

אבל הוא עדיי� מבחו   ,י באמת"הש
וכיו� . ש"עיי' וכו ,שלא נכנס להקדושה

הל� אליו , שחשב שממרא הוא הצדיק
לקבל עצה על עשייתו המצוה בפרהסיא 

  )א"וירא תשע( .ולא יבא לידי פניה

ותצחק שרה לאמור לא ' אל אברה� וכו' ויאמר הכוונת הפסוק וזה 

ו היתה משו� שלא האמינה "ח ,דהיינו צחוק זה שצחקה, צחקתי

 כי יראהוהטע� הוא , ל"עניני� הנ' אלא משו� ב ,ובישועתו 'בה

 ,ו שליגלגה"ולכ� ח, ה"דהרי היתה לה יראת שמי� ויראה מהקב

כחוט השערה  קדק ע� הצדיקי�ה מד"דהקב ,כי צחקת לא ויאמר

  .ה א* על כ�"ז הקפיד הקב"ושרה לפי דרגתה ע
  

  
  

כי שמע אל קול הנער באשר הוא ' אלוקי� אל קול הנער וכווישמע 

, י לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגי� ואומרי�"וברש )יז, כא( ש�

ע מי שעתיד זרעו להמית בני� בצמא אתה מעלה לו באר "רבש

אמרו לו , צדיק או רשע ,הוא עכשיו מה, משיב� )ה"הקב(והוא 

  .באשר הוא ש�וזה , אמר לה� לפי מעשיו של עכשיו אני דנו, צדיק

ל דהרי כל הסיבה ששרה הרחיקה את ישמעאל משו� "צולכאורה 

והוא ישמעאל , ק יצחק אבינו"שלא רצתה שיגדל ביחד ע� קוה

ש ותרא שרה את ב� "ז ושפיכות דמי� שלו כמ"היה ידוע ע� כל ע

א לשו� גילוי "ד' י לשו� עבודת אלילי� וכו"מצחק וברש' הגר וכו

   .ק"דהכע' א לשו� רציחה וכו"ד' ריות וכוע

, ה ד� אותו באשר הוא ש�"שהקב, במה היה דינו כצדיקכ "א

שעשה באותו רגע , ש וישמע אלוקי� את קול הנער"והנראה דזה מ

, ה תשובה שמגעת עד כסא הכבודוגדול, תשובה מעומקא דליבא

וד� אותו כצדיק באשר , ה ולכ� קיבל תפילתו"וזה מה ששמע הקב

� ומה שעשה כבר ומה שיע, הוא ש� ברגע זו שעשה תשובה שה אי

  .מעלי� באותו רגע של תשובה

וזה הטע� אשר , ל לדורות מה כוחו של תשובהלימוד גדווזהו 

כדי ללמד , ת"מעשי' � קריאה זו בראש השנה שהוא יו� אקוראי

ואי� לו , י אשר ברגע זו שעשה תשובה נתקבל תשובתו"לבנ

ה "מרשע כישמעאל קיבל הקב' דהרי אפי, להתייאש כלל מעצמו

בוודאי , ל חי זרעו דיצחק- ו מבני ישראל בני ק"ק, תשובתו

  .לה� כל הישועות' שיתקבל תשובתו ויהי

שובה תמידית ואמיתית ויפה שעה אחת בתשובה שנזכה לתר "יה

ונזכה לתשובה מאהבה ויעשו כול� , ב"ט מכל חיי העוה"ומעש

נה לא ינו� ולא ייש� ה, אגודה אחת לעשות רצונ� בלבב של�

לבוא בימי החנוכה הבאי�  ונזכה להאורות העתידי� .שומר ישראל

דש מר חשו� הוא חודש הממוצע בי� הימי� דהרי חו, עלינו לטובה

  . ט לימי החנוכה הבאי� עלינו לטובה"הנוראי� והימי� טובי� העעל

שוי� יעצט אוי*  ק"ק ולהדלקת נרות בבני� ביהמ"לבני� ביהמונזכה 

   .א זיסע אופ� אוי* אייביג אמ�
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  ניצוצי אשניצוצי אש

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

  א"זיע

 -  ויקח את שני נעריו, כבישת החומר - את חמורוויחבוש 
ויק� ז "ועי, בעמל העבודה -  ויבקע עצי עולה, שנות הנעורי�

  .ויל  אל המקו� אשר אמר לו האלהי�

וישכ� אברה� בבקר ויחבש את חמורו ויקח את שני 
  , נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עולה

   ויל  אל המקו� אשר אמר לו האלהי�ויק� 
  .)כג, כב(
  
א "זיע' תח מר� רבינו הקא באחד השיחי� פ"פ 

, אד�לידת המרמז על   - וישכ�: ק"ואמר בלשה
בימי הנערות  - בבקר, איש הישראלי - אברה�

  , והבחרות

  .)לב, יט( מאבינו זרעונחיה 
דוד עבדי היכ� מצאתי  )ה, בראשית רבה מא(במדרש ' אי

  . מצאתי בסדו�
  
כי הפקירו את הכל , מדוע זכו שיצאה מה� משיחל "וי

, ב כמוב� מפאת המעשה שעשו"עוה, ב"ז ועוה"עוה
ובהיות , והפקירו את הכל, אב זק�' כ שהי"ז ג"ועוה

ולכ� זכו , )י"רש(שסבורות היו שכל העול� נחרב 
 .למשיח שיצאה מה�

 

רשימא ו השפעה ותרבמקו� שהיו צדיקי� נ
  , קדישא מה�

ו נשאר "שהיו רשעי� וליצי� חובמקו� 
  .הקלוקלת חלילה מהשפעת�

  
, יט(אל המקו� אשר עמד ש� ' אברה� בבקר וגווישכ� 

 )כז

הקובע מקו� לתפילתו אלקי  :)ברכות ו(' בגמאיתא 
ואברה� מנל� שקבע מקו� שנאמר , אברה� בעזרו

 שר עמד ש�אל המקו� א' וישכ� אברה� בבקר וגו
  .)ה"פ' שער א( ט"ק המבי"להגהועיי� בספר בית אלקי� 

 ,יראה' ויקרא אברה� ש� המקו� ההוא השאמר וזהו 
לזכות את ' שיהיה המקו� מוכ� תמיד שיראה ה

וכ� להיפ� במקו� שנעשה עבירה בכוחו , ישראל
על  )יד, י וישב לז"עיי� רש(ל "למשו�  עוד רע ואמרו חז
לפורענות ש� עינו את דינה שכ� דהוא מקו� מוכ� 

ברבינו ומכרו את יוס* ונחלק בית דוד וכ� כתב 
דבמקו� שמקיימי� תורה  )בהעלות (' הק האלשי 

ובמקו� עבירה שורה , ומצוות ש� שורה קדושה
, ב מסעות "ישראל במדבר במ' ולכ� הסיע ה, טומאה

כ יסעו "ולא עמדו במקו� אחד עד תו� הגזירה ואח
שעשו איזה חטא מיד עמוד  לאר  ישראל דבמקו�

  )פרדס יוס#(. הענ� היה נוסע מש�
*  

 �וישב יעקב באר% מגורי אביו זה מבואר בפסוק ועני
�כי במקו� שיש השראת השכינה ש� א*  ,באר% כנע

והוא , שאחר כ� נסתלק נשאר רוש� הקדושה לעול�
שאמר הכתוב וישב יעקב באר  מגורי אביו היינו 

וזהו מגורי , ה ש� יחודי�באותו אר  שהיה אביו עוש
כמו מגורה מלאה פירות נקרא על , לשו� אסיפה ויחוד

והוא , ש� שש� נאס* ביחד התבואה אל מקו� אחד
שרימז כא� על היחודי� הקדושי� שעשה באותו 
מקו� ובוודאי נשאר ש� רשימא קדישא ולכ� ישב 

וכמו שכתוב אנשי אמת , יעקב ש� כי המקו� גור�
על הפסוק ובמושב לצי� ,  ו"ור� חכי המקו� ג' יראי ה

ש במקו� שהיה קדוש "ו וכ"לא ישב כי המקו� גור� ח
שהיא תוספת מקומה כי מדה טובה מרובה וגוררת 

כי  ,וישב יעקב באר% מגורי אביותחינה וזה הפירוש 
א* שאחר כ� , ידוע במקו� שיש השראת השכינה ש�

דגל מחנה  (נשאר רוש� הקדושה לעול� , נסתלק
   )אפרי�

*  
 �שני� שישבו  )אבות ג(מבארי� את דברי המשנה וכ

ו , ואי� ביניה� דברי תורה הרי זה מושב לצי� דהיינ
� עוסקי� בתורה הוא מפני  שהסיבה שהשני� אי
שבעבר במקו� זה ישבו ליצי� וה� השפיעו על מקו� 

וזה , זה שאנשי� אחרי� לא יוכלו ללמוד במקו� זה
 ניה� דברי תורהשני� שישבו ואי� ביכוונת המשנה 

שבמקו� זה ישבו  הרי זה מושב לצי�הסיבה לכ� היא ,
  . בעבר לצי� ולכ� אי� נמש� לב� ללמוד תורה

*  
 �י על הפסוק ויצא יעקב "כתבו לפרש הא דכתב רשוכ

דהיינו דבמקו� , יציאת צדיק מ� העיר עושה רוש�

  .יש רוש� ג� אחר שיצא מהצדיק, שהצדיק היה
*  

 �מלכי� ב ד (מובא השבוע בהפטרה יש לפרש הכתוב הוכ

הנה נא ידעתי כי איש אלקי� קודש הוא עובר עלינו  )ט
' הקשו קדוש הוא מנא ידעה וכו :)ברכות י(' תמיד ובגמ

ולכאורה ' סדי� של פשת� הציעה על מטתו ולא ראתה וכו
קשה הלא היה יש� ש� רק זמ� מועט ולא ראתה ומניי� 

היה יש� אחריו ידעה שהוא קדוש א� שאמרה שכל מי ש
ומזה ידעה שהוא ' במטה זו שיש� בה אלישע לא ראתה כו

    )�"חידושי הרי(קדוש 
*  

 )כט, יב(פ� תנקש אחריה� ' אלקי  גו' כי יכרית הובפסוק 
י פ� תנקש אחריה� פ� תטר* אחריה� להיות כרו� "וברש

נראה משו� שהגויי� שהושמדו עבדו . אחר מעשיה�
ישפיע על תושבי� החדשי� עבודה זרה במקומות אלו זה 

לחשוב לעשות כמו שקודמיה� עשו כי המקו� שנעשה בו 
עבירה גור� להרהורי עבירה כמו דאיתא במדרש שיר 

רחצתי את רגלי מטינו* עבודה  )'אות ד' פרשה ה(השירי� 
יודעת הייתי שאבק של אותו מקו� משיאני לעבודה , זרה
  )אמרי שמאי(. זרה

*  
 �טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל "זה מבואר במשלי ועני

וקשה איזה דמיו� הוא זה לזה וג� מה הלשו� " בית משתה
היה לו לומר ללכת אל אבל מלכת אל , של בית אבל

דהנה ' שפי' ומצאתי בכתב יד יש� נוש� מצדיק א, משתה
כשהצדיק הול� אל בית עולמו אזי הבית שישב בה הצדיק 

� כשהרשע מת ועסק ש� בתורה ועבודה ג� כ� עצב ולהיפ
כ ג� הבית אשר עשה בה "ע, אזי באבוד רשעי� רנה
וזה שאמרו טוב ללכת אל מקו� , הרשע רע ג� כ� שמח

שנפטר ש� הצדיק שג� הבית שלו אבל מלכת אל בית 
משתה שהבית הוא שמח כשמחת המשתה ותרוייהו 

  )אילנא דחיי(. מיירי על עניי� אחד
*  

 �ק המגיד "הרהבזמנו של  דעת משהמובא בספר וכ
ק "כאשר ראו עיני בהיות הרה: ל"ה וז"זללה מקוזני%
ק בראד ומדי "ע בק"ר המגיד הקדוש מקוזני  נ"אאמו

עברו אצל הבתי� למחוז חפצו עמד אצל בית אחד 
ושאלוהו מה בית זה משאר בתי� אשר כבודו , כמתמיה

ו וענה כי לא יכול לסבול טומאת הבית הזה , מתמיה עלי
ה נתודע כי במקו� הזה שרפו את ואחר החקירה והדריש

לזאת עלתה , ל"רח ק בעל תולדות יעקב יוס#"הרהספרי 
  .תחנתו מטומאתו עוד לפניו

*  
 �שבנסיעתו  א"זיע' מסופר ממר� רבינו הבעל ש� טוב הקוכ

וביקש ממנו מר� הבעל ש� , רצה פע� בעל העגלה להרגו
, טוב הק , שימלא בקשתו האחרונה לפני שיהרגהו'

, בעוד מטרי� ספורי�, א שיהרגו במקו� אחרובקשתו הו
התנפל , והנה כשהגיעו למקו� ההוא, והלה הסכי� לכ�

  . ט וביקש ממנו מחילה"בעל העגלה לפני מר� הבעש
מכ� שאלו אותו תלמידיו מה ההסבר לכ� שביקש לאחר 

מבעל העגלה שיהרגו במקו� אחר וכ� מה פשר השינוי 
ההוא התחרט  שחל בבעל העגלה שרק התרחק מ� המקו�

  , על מעשיו
לה� מר� הבעל ש� טוב שהסיבה לכ� שביקש מבעל  ענה

כי ראה שהסיבה שעלתה בבעל העגלה תאוות , העגלה כ�
ולכ� , הרצח היא בגלל שבמקו� זה הרג קי� את הבל

במקו� זה הושפע תאוות רצח ולכ� ביקשו כי יהרוג אותו 
ואכ� כיו� שהגיע למקו� הזה התחרט על , במקו� אחר

  )מפי השמועה(.  מעשיו

 

  ~ סיפור מפסוקי הפרשה~ 
  סעודת מלוה מלכהלכבוד 

  פשט את צווארו לשחיטהשהיהודי 
  

  )ב, כב( ש� לעולהוהעלהו 

ויות מהו המופרש היה יהודי זלוטשוב של רבה
עירו  תושבי. וליל בתורה יומ� שהגה, הזה העול�

  .מאוד העריכוהו וכיבדוהו
  

 ממו� בעל גברת� היה איש זה. הקצב ל'שבתי כ� לא
שחש  העמוק את הבוז הסתיר לא שמעול�, וגס רוח

  . הרב כלפי
, ממולח אד� להיות צרי� רב כי ל'היה שבתי גורס
 ואילו ,רמסח פרק בהלכות ויודע חולי� בענייני מבי�
 הרב היה .עליוני� בעולמות כולו כל שקוע הזה הרב

  . משיב ולא חרפתו את שומע
 הבוטה סגנונו להשלי� ע� שהתקשו ,העיר בני ג�

�ולהעמידו  עמו להתעמת חששו, הקצב של והחצו
 אחד שיו� עד. רב זמ� נמש� הדבר כ�. במקומו

  : על הרב השמי� מ� ריחמו
תושבי . ברודי עירל מגוריו את עקר הקצב ל'שבתי

  ".שפטרנו ברו�" ובירכו נשמו לרווחה זלוטשוב
  

 רבי ק"הרהשל  חסידיו ע� נמנה, זלוטשוב של רבה
נוסע  היה זמ� אחת לכמה. ע"מסאסוב זי לייב משה

 בעוד ,השבתות באחת, והנה. במחיצתו שבת לעשות
. עיניו חשכו לפתע, הצדיק שולח� אל מסב הרב

 נינוח לו ישב, מולו שממ, של השולח� השני מעברו
' נפש עדיני' ,בניו ושני הוא; הקצב ל'שבתי ודש�

  .כאביה�
  

 נוהג רבו את בראותו, שבעתיי� גברה הרב תדהמת
הצדיק  לו נת� תחילה. קירוב יתר מברודי בקצב

 ג� 'שיריי�' ידיו במו העניק מכ� לאחר. 'שיריי�'
 חלשה ואחרי� אלה קירובי� לנוכח. הבני� לשני
  .הרב של דעתו
 ל'בשבתי זלוטשוב של רבה הבחי�, השבת צאת ע�

אמר , "!רבי. "ברכה ממנו ומבקש אצל הצדיק העומד
 בלתי ניסיו� לאחר תקופת", ומדוש� תקי� בטו�

ולהשתקע  לשוב בקרוב אני עומד, בברודי מוצלחת
  ".להצלחה ברכה אפוא אני מבקש. בזלוטשוב

  
 הנהנ השבת שכל לאחר. בקרבו נפל הרב של ליבו
 עתה, הצדיק של זה מקירוביו מעללי� רע איש

  !?לזלוטשוב לשוב ברכתו את ג� הוא מבקש
 אחז מסאסוב הצדיק כאשר, השתאותו רבתה ומה

 ברכות עליו והרעי� של הקצב בזרועו בחביבות
  .לדרכו ויצא בסיפוק הנה� הקצב .להצלחה

  
 א�, רבו אחר חלילה הרהר לא זלוטשוב של רבה

 :הצדיק אל פנה לו בצר. רי�את הדב לעכל התקשה
 שגברתנותו, איש זה ביר� כיצד שאל, "רבנו ילמדנו"

  .לכול ידועי�, לה ומחוצה בזלוטשוב, הרעי� ומעלליו
  :לו אמר ואחר, ומלט� ר� מבט ברב הצדיק נת�

 בהשגחה, ה"הקב בעולמו של שנעשה מה כל"
   .הוא פרטית

 יכ היא אות, לשוב לזלוטשוב מבקש פלוני יהודי וא�
 סת� ".לה הוא משנזקק פחות לא לו זקוקה זלוטשוב

  )ה"המש� בשבוע הבא בעז( .פירש ולא

  תורת אמתתורת אמת

  פניני� על הפרשה
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  ע "זי' אהלי יעקב'בעל  הוסיאטי� -יעקב מבוהוש  רבי ק"הרה
 )ז"תשי( מרחשו� ח"י דהילולא יומא
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        ))))בבבב""""תרעתרעתרעתרע((((ר צבי מטלוסט "בני שלשי� ב' רבי יהוס# מקוסו� ב
  ))))גגגג""""תיתיתיתי((((כנא מזאלקווא ר ש"רבי משה ב

  ))))חחחח""""תקלתקלתקלתקל((((מנחת אהר�  - מ בבריסק"רבי אהר� קאצינעלענבאגע� ר
  ))))בבבב""""תרתרתרתר((((ה מזידיטשוב "רצ' תל -ר יעקב"ד נאראל ב"רבי אברה� ריינמא� אב

        ))))צצצצ""""תרתרתרתר((((ברנובי� -ר יעקב לייב מידנר מסלוני�"רבי משה ב
        ))))דדדד""""תקכתקכתקכתקכ((((ר בנימי� זאב מזאלקווא "רבי גדליה ב –

  ))))זזזז""""תסתסתסתס((((ס� חיי�  –ר בנימי� "י ברבי חיי� עשאל מסאלאניק
  ))))זזזז""""תקטתקטתקטתקט((((רבי אריה לייב בלא  מחכמי וילנא 

  ))))וווו""""תקפתקפתקפתקפ((((ד ריטשעוועל "ר יהודה לייב אב"ד זאקראטשי� ב"רבי אהר� טננבוי� אב
  ))))דדדד""""תריתריתריתרי((((ת ברכת יוס# "שו - ד יאסי"רבי יוס# לאנדא אב
  ))))הההה""""תרכתרכתרכתרכ((((תוספת חיי�  –ד פיסטי� "רבי חיי� יוס# אב

משכנות לאביר  –ר צבי הירש "רבי הלל משה מעשיל געל בשטיי� ב ))))גגגג""""תרסתרסתרסתרס((((עקב יצחק ר י"רבי דוד ממאקרוב ב
  ))))דדדד""""תרעתרעתרעתרע((((ר בנימי� "ד בענדי� ב"רבי ישכר בער גרויבארט אב ))))חחחח""""תרסתרסתרסתרס((((יעקב 

        ))))יייי""""תשתשתשתש((((ל ער שלמה מזויה"משה ב' רבי גדלי
  

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

, ח"תרל חשון ה"בבוהוש בכ נולד ק רבי יעקב"הרה
 ק"בנו של הרה, ע"זי מבוהוש רבי יצחק ק"הרה לאביו

 ין'י מרוז"ק ר"הרה של הגדול בנו ע"זי יוסף שלום רבי
 דוד רבי ק"הרה בת ה"ע רחל שיינא הרבנית ולאמו, ע"זי

 מנדל מנחם רבי ק"הרה של בנו, ע"מזאבלטוב זי
 .ע"זי" שלום אהבת"ה מקוסוב

ואביו רבי יצחק , תולדות פרשת של בשבוע נולד ק"הרה
 'ק ר"הרה, בנו[, אבינו יעקב ש"ע, "יעקב"לו  קרא, ע"זי

 ח"י מאמרי – שיח יצחק בספרו, ע"זי מהוסיאטין יצחק
 והמורם, השם קריאת סיבת את אנפי בכמה מבאר, חשון

 השתקפו, רבי יעקב של המאירה שבדמותו ,מדבריו
 היא כשהבולטת שבהן, אבינו יעקב של מידותיו והתמזגו

 כל במשך בה אחז שהוא, "והשפלות הענווה מידת"
 ].שנותיו
, רחל שרה חיה הילדה לו שודכה, שנים' ד בן בהיותו

, ע"זי מהוסיאטין ישראל ק רבי"הרה של הבכירה בתו
 כשנה, ה"תרנ בשנת, בהוסיאטין התקיימה החתונה

 .מהוסיאטין ק"הרה של לאחר הסתלקותו
 רבי ק"הרה לחותנו אדוק בקשר נתקשר, נישואיו מיום

 בבית, ידו מתוך ידו זזה וכמעט שלא, וסיאטיןמה ישראל
, ובשקידתו המיוחדת, המופלאה בהתמדתו המשיך חותנו
 )לו היו מאוד רבים וספרים( י"תח שעבר ספר כל על וכמעט
 שמו נתפרסם ואכן, הגליונות בשולי ציונים והערות העיר
 ששקד אף ועל ,התורה מכמני בכל ובקי ,מופלא כגאון

 ירא היה, היממה שעות כל במשך והעבודה התורה על
 מתאמץ מספיק אינו שמא הרבה תמיד בענוותנותו

 .התורה בשקידת
, מפליאה ובצניעות בפשטות חייו ימי כל התנהג ק"הרה
צדיקי  של כמנהגם הקדוש התנהגו בהרחבה שבביתו ואף

 הסתפק במעט לכשעצמו ע"זי הוא אך, ע"זי ין'בית רוז
 על' ד של בחדר לי די: לבנו שח פעמים וכמה, שבמעט

 .וללמוד לישב שאוכל, וארון ספרים, כסא עם', ד
 גלותו בימי וגם, ע"זי חותנו אחר כרוך היה שכאמור אף
 הוא היה, העולם הראשונה פרוץ מלחמת אחר חותנו של
כ "ולאחמ, לווינה ומשם, לפרנקפורט שליווהו זה

 ז"תרצ בשנת ק"לארה עלה ע"זי כשחותנו מהוסיאיטין
 אך, עמו חתנו עלה ,בה ולהתיישב, עפרה את לכונן
 בחיי חמיו עוד דבר לכל ר"הוכר כאדמו העם המון בקרב

 הקודש מקריאות אף רואים וזאת, )ט"תש בשנת שנסתלק(
 - ז"תרצ השנים בין ם והרבנים"האדמורי שהוציאו

אחר ( החתומים ראשוני בין הוא אף ע"זי ק"שהרה, ט"תש

 לאחר הוכתר, ןמהוסיאטי ר"לאדמו אמנם. )חותנו
 פ"ע, ט"תש ט טבת"בכ ע"זי חותנו של הסתלקותו

 עוד, ק"לארה עלייתו בשנת שנכתבה המפורסמת צוואתו
 שתיקה, מילה בסלע .השניה העולם פרוץ מלחמת טרם
 חותנו בשם[ בשמו דבור, לכם לומר רוצה אני: בתרי
, שעברה בשנה כבר אמרתיו, ]ע"זי ק מהוסיאטין"הרה
, שנית ישמעוהו להם אם יזיק לא – שמעוהו שכבר אלה
 אריח נכתבות השורות :אז היו שלא ,אנשים ישנם והלא

 לבנה, הכתב אריח הוא, אריח ג"ע ולבנה, לבנה ג"ע
 אחד. הכתב מן כפליים והוא, אות שום בו שאין – החלק

 על שפחה ראתה": כך לדעתי הים הטעמים בשירת מן
 ייתהה הים על ההשגה, "יחזקאל ראה שלא מה הים

 יכול היה לא, ממנה גדול היותר שחלק, כך כל גבוהה
 כי, רואים בזה .בלבנה מרומז וזה, במילים להתבטא

 .)א"אהלי יעקב ח( .מילים יותר לפעמים יש, מילים בעצור
 

 לתורה נפש מסירות
התורה  ללימוד נפשו ממסירות דיברנו פעמים כמה כבר

 חלשנ ,להסתלקותו קודם שבקיץ, אני זוכר. הקדושה
 קצת ויפוש שלא יתאמץ עליו ציוו ורופאיו מאוד

 כהרגלו והמשיך, לדבריהם שעה לא הוא אך. מלימודיו
, החולים בבית בהיותו ואף. ולילה יומם בסדרי לימודיו

 במסירות ולמד שם ישב מיטתו ליד שולחן שיעמידו ביקש
 .ממש נפש
 אחר האחרון בקיץ, חוליו מתקופת בזה אספר עוד

 דם לחץ לו והיה מאוד היה חלוש ראשונהה הלב התקפת
לו  שנתן הרופאים מגדולי אחד את אליו הבאנו, גבוה

 שאבי, לי נודע עתה זה. הכאבים ושיכוך להרגעת תרופות
 ינסק'מגרודז ר"האדמו –שפירא  אלימלך לרבי אמר

חושש  כי, התרופות את לוקח אינו שהוא, מירושלים
 את וללמוד להמשיך יוכל ולא, ירדימוהו שהתרופות

 הוא, משפחתו ייסורים לבני לגרום לא וכדי, סדריו
 .וזורקם מחביאם

 לא אם, פעמים הרבה לומר רגיל היה ענוותנותו מרוב
 ועלינו. שלמדו מה לשכול ו"עלולים ח, ולומדים יושבים
 התרופות היה לקיחת הרי אז, בריאותו מצב שלפי לדעת
 יפריעוהו שמא היה מפחד זה כל עם, מאוד חיוני הכרח
 כפשוטו אמיתית מסירות נפש וזהו. תורה ללמוד

 ימות כי אדם" בבחינת, התורה לימוד למען, וכמשמעו
 . "באהל

 

 שעשועי תורתך לולי
 ,ע"זי אבי של חייו תוכן הייתה הקדושה התורה בכלל
, הזמן ופגעי יסורים ל"רח עליו באו שכאשר אמר ופעם
 השקיע שרא וכפי, ועוסק בתורה, בחדרו מסתגר היה

 ומנוחת הרגיעה עליו גברה כן, הדברים בעומק עצמו
 .ומכאוביו ייסוריו כל ממנו ונשכחו ,הנפש

 תצמח מארץ אמת
 זכורני, האמת מידת היה, הנפשיים מתכונותיו אחת

 היה שלא, הקהל מחשובי, תקיף איש שם היה ,בווינה
 רבים כהוגן פחדו שלא דבר ובעשותו מידות בעל

 לא, ע"זי אבי .הרעה מפגיעתו בחששם, זה על מלהעירו
 וכמו, בפניו ותוכחה מוסר דברי לו ואמר, זה לכל חש

 שיכול אף, האמת את לו לומר אני מוכרח :אז לנו שאמר
 לא, זה נאמר על. והפסד נזק בזה עלי שאביא להיות
 .איש מפני תגורו

 שהיה, לי אמר דעת ובר חכם, החסידים מנכבדי אחד
 שאף לב ושם, ע"זי אבי של נהגותואחר הת ועוקב מתבונן

 נושא או, כלפי איש ואומץ הקפדה להראות שהוצרך בעת
 .אמיתי לב שברון מתוך זה היה, מסוים
 ושפלות ענווה
 משפחה לקרוב מכתב אבי השיב אחת שפעם, זוכרני
 כי, אני במכתבי מקצר: שם וכתב, חג השבועות בפרוס

 על העומד כבר השבועות חג עקב פנוי זמני אין
. התורה את לקבל כראוי עצמי את הכנתי ולא, דלתותינו

 .)ע"ק רבי יצחק מהוסיאטין בעל שיח יצחק זי"מאת בנו הרה(
 

 שמיעה" דומה אינה
הפסח  בהלכות שיודעין חכמים תלמידי שתי אפילו"

 שסיפר כפי, הוא והביאור ,ומדוע, "לזה זה שואלין
 תהצדק זקנתו כשעברה, יצחק מהוסיאטין רבי ק"הרה

 קשה מהוסיאטין ניתוח ישראל רבי ק"הרה אשת, ה"ע
 סוף בלא והעתיר, לשלומה מאוד הרבי חרד, ומסובך

, חמורה ראות בדלקת לקתה ימים כעבור .לבריאותה
 ושמע, בבית החולים ביקרה הרבי, והחמיר הלך ומצבה

 שעת ותבוא, לשיאה המחלה תגיע שהלילה, מהרופאים
 בחוסר בביתו ךוהתהל מודאג חזר הרבי, ההכרעה
 מהוסיאטין יעקב רבי ק"הרה חתנו היה יכול לא .מנוחה

 אומרים הרופאים הלא"לו  ואמר, בצערו לראות ל"זצ
טוב  סיכוי יש ה"אי, בשלום הלילה את תעבור שאם

 כוחות תיקח מאין אך, אכן" הרבי ענה". לרפואתה
, השאלה מה" השיב החתן". בשלום הלילה את לעבור
 פני נהרו מיד". לכך הכוח את לה ייתן ודאי ה"הקב
 ..ושב לתלמודו הרבי
 מספר, ל"זצ מהוסיאטין יצחק רבי ק"הרה ושאל

 ה"הקב שביד לא ידע הקדוש זקני האם", הסיפור
 גדול שהבדל ללמדינו באו אלא ,"הכוח את לה להעניק

  .הדברים ושינון שמיעת ובין, שיודעים בין ידיעה יש

 :יעקבאהלי ' תורתו מספרו הקמדברי 
 בריש' הק ח"האוה כתב : ...עצמו על ישפיע אחד כל

 אלא לשמוח אין, לשון שמחה – והיה" תבא פרשת
 למראה, לשמוח האם אפשר אבל". הארץ בישיבת
 ללמד חובתינו, דינים לעורר רוצה איני, הרוחני המצב
 .לעשות מה עתה לעת אבל]. 'וכו... [ זכות

. שליםלירו השנה בבואי, נשאלתי הזאת השאלה
 אי, של החופשיים מעשיהם את לשנות: והשיבותי

 יש עצמינו על אבל, עליהם השפעה לנו אין כי, אפשר
, באמונה ומתחזקים הולכים ונהיה הבה ,השפעה לנו

, במוסר, ויראת שמים, תורה באהבת ומשתלמים הולכים
 אשר עד, זכות לכף העולם כל את ונכריע -, בקדושה

 .השלימה הלגאול, ת"בעזרת השי נזכה
* 

 וזכות, באמונה להתחזק איפוא עלינו... : אמונה
. בזה דשמיא סייעתא ותעמוד לנו, בזה תסייענו אבותינו
 רבי ק"הרהבשם  יתרו פרשת לחיים באורח כדאיתא

' ה לקול תשמע שמוע אם", ע מסאסוב"לייב זי משה
 אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה כל' וכו אלוקיך

 ויכבד", פרעה מן האמונה נטילת על הכוונה -" עליך
 תמיד לך אתן רק –" עליך אשים לא" וזהו ,"פרעה לב

 וכל, הזידונים מים כל נבקעים האמונה ובכח, אמונה
 או, היא, אמונה חוסר, דרכנו על העומדים המכשולים

', וכו תשכילו מתי וכסילים בעם בוערים בינו – אוולת
 ונהאמ מחוסרי. ימים בוקעת האמונה .מחלה או

, כסילים שהם או למעשה אך, לחכמים עצמם חושבים
 וגם, מצוותיו ולעשות', ה בקול לשמוע צריך, חולים או

, ימים בוקעת והאמונה, בשלימותה, תבוא בוא האמונה
, לו המיועדת הקדושה מטרת אל, ישראל מדרך והוגה
 אך, עקלתון היא הדרך, והמעצורים המכשולים כל את

 ...!!!הוא קרוב כי, היא התשובה
למגינת לב חסידיו  ז"תשי ח חשון"נסתלק ביום יק "הרה

 .ומעריציו והעולם כולו
 

 יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 
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        ))))דדדד((((    בשערי ימי המעשה
============        

  נאר מיט א געזונטע אידישע שמחה שטענדיג

  

  

   077-470-3270: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

מתלמוד ירושלמי ובבלי על  םנפלאי ליקוטים
  )המשך( השמחה בירידת גשמים לעולם

  
, בו פוסקות גייסות שאפילו הגשמים יום גדול

 סה תהלים( "גדודיה נחת רווה תלמיה: "שנאמר

  :)תענית ח( .)יא
   

 מאי המתים בתחיית גשמים גבורות מזכירין
 כתחיית ששקולה מתוך: יוסף רב אמר ,טעמא

 ברכות( .המתים חייתבת לפיכך קבעוה, המתים
  .)לג דף
  

כך ירידת , שתחיית המתים חיים לעולםכשם 
רבי חייא בר אבא משמע , גשמים חיים לעולם

יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו , לה מן הדא
  ...'ונחיה לפניו וגו

 

ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל כתיב 
אם יהיה השנים האלה טל ומטר ' אחאב חי ה
ר יסה ורבנן חד "רבי ברכיה א, דבריכי אם לפי 

, אמר בין על הטל ובין על המטר נשמע לו
וחרנא אמר על המטר נשמע לו ועל הטל לא 

ה לאליהו לך והתר נדרו "ל הקב"א... נשמע לו
ואני , יםשל טל שאין המתים חיים אלא בטלל

  .מחיה את בנה של צרפית
  

רבי שמואל בר נחמני בשעה שישראל אמר 
באין לידי עבירה ומעשים רעים הגשמים 

הן מביאין להן זקן אחד כגון רבי יוסי , נעצרים
, הגלילי והוא מפגיע בעדם והגשמים יורדים

, מה טעם, אבל הטל אינו יורד בזכות ברייה
ברכות לח (... כרביבים עלי עשב' כטל מאת ה

  )וראה שם עוד, א
 

, ראו לסמוך בשורות טובות לגשמיםמה וכי 
רבי ברכיה בשם רבי לוי על שם מים קרים על 

  . נפש עייפה שמועה טובה מארץ מרחק

ושופכי , מגלי עריות, ם"בעון עובדי עכו, יןנעצר
  .ים ופוסקין ברבין ואינן נותניןדמ
  

 אד. חזיז ,נשיא ,ענן ,עב ,אד, שמות נקראו לוחמשה 
שהוא מעבה את  עב, מניין ואד יעלה מן הארץ

שהוא  ענן, הנה אנכי בא אליך בעב הענן, הרקיע
שהוא  נשיא, עושה את הבריות ענוים אלו לאלו

מעלה נשיאים מקצה , בתים כנשיאים עושה בעלי
, שהוא עושה את הרקיע חזיונות חיונות חזיז, הארץ

  .)שם יד ב(. עושה חזיזים' ה
  

רבנן יורה שמורה את הבריות להטיח גגותיהן תנו 
דבר אחר . ולהכניס את פירותיהן ולעשות כל צרכיהן
שנאמר , שמרוה את הארץ ומשקה עד תהום

בים תמוגגנה צמחה תלמיה רוה נחת גדודיה ברבי
, דבר אחר יורה שיורד בנחת ואינו יורד בזעף. תברך

או אינו יורה אלא שמשיר את הפירות ומשטיף את 
מה מלקוש לברכה , תלמוד לומר מלקוש, הזרעים

  ... אף יורה לברכה
אלקיכם כי נתן לכם ' ובני ציון גילו ושמחו בהדכתיב 

את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש 
  ... בראשון

מלקוש אמר רב נהילאי בר אידי אמר שמואל דבר 
  . שמל קשיותיהן של ישראל

. ישמעאל תנא דבר שממלא תבואה בקשיה' דבי ר
במתניתא תנא דבר שיורד על המלילות ועל 

  ...הקשין
  

ל ומעשה ידיו -השמים מספרים כבוד אמיתיבי 
הכי קאמר מעשה ידיהם של צדיקים , מגיד הרקיע

  )כתובות ה א(. מטר, ומאי ניהו, קיעהר, מי מגיד
  

רב חנא בגדתאה מטר משקה מרוה ומזבל ואמר 
אמר רבא בר רבי ישמעאל ואיתימא . ומעדן וממשיך

תלמיה רוח נחת , רב יימר בר שלמיא מאי קרא
  ):שם י(. ביבים תמוגגנה צמחה תברךגדודיה בר

  

רבי חייא בשם , גשמים ירדו ויהא אדם צריך לברךוכמה 
  . ובסוף כדי שיודחו פניה, רבי יוחנן בתחילה כדי רביעה

, ינאי בשם רבי ישמעאל בשם רבי שמעון בן לקישרבי 
  ... לה כדי רביעה ובסוף כדי שתשרה המגופהבתחי
יוסי בשם רבי יהודה ורבי יונה ורבי יהודה בשם רבי 

  . שמואל בתחילה כדי רביעה ולבסוף אפילו כל שהוא
וכמה ... יוסה בשם רבי זעירא להפסיק תענית נאמרהרבי 

מלא כלי מחזיק שלשה , גשמים ירדו ויהא בהן כדי רביעה
, בי יהודה אומר בתחילה טפחר, טפחים דברי רבי מאיר

  .ובשלישית שלשה טפחים, ני טפחיםובשניה ש
, רבי לוי המים העליונים זכרים והתחתונים נקבותואמר 

כנקבה הזאת שהיא פותחת לפני , תפתח ארץ, מה טעם
  )שם סה א(... הזכר

  
יוסי אומר כל דבר שהוא תלוי ברביעה עד שתרד רבי 

עד שיגיע זמנה של ושאינו תלוי ברביעה , רביעה שניה
תני רבן שמעון בן גמליאל אומר שבעת ימים . רביעה

... שירדו בהן גשמים ולא פסקו יש בהן כדי רביעה שניה
  )שביעית כו ב(
  

ואת האדמה אשר , את עמך ישראל בבנים ובבנותוברך 
מעשר (... נתת לנו בטל וברוחות ובמטר ובוולדות בהמה

  )שני לב ב
  

טעמיה דרבי אליעזר ... גשמיםמזכירין גבורות מאימתי 
על ידי שארבעת מינין הללו גדילים על המים לפיכך הן 

  )וראה שם עוד, תענית א א(... באין פרקליטין למים
  
סימון כתיב והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא ר "א

חלקה אחת תמטר וחלקה אשר לא תמטיר עליה , אמטיר
ים יורדין מפני ארבעה דבר .זכותא דחלקה עבדא, תיבש

ושיהא , ומפני טללים הרעים, מפני בעלי זרוע, מלמעלן
ושיהו הכל תולין עיניהם אל , העליון שותה כנמוך

  . השמים
בזכות , בזכות הארץ, דברים הגשמים יורדין' גבזכות 

אם לשבט , ושלשתן בפסוק אחד .החסד בזכות היסורין
דברים הגשמים ' בעון ד. אם לארצו אם לחסד ימצאהו

  �אליעזר  חיי�מתיבתא 
  ל"וקיק זצ'א הורונצ"ר מוהרח"ק אדמו"ש כ"ע

  א"מ זיע"ר מוהרמ"ק מר� אדמו"נ כ"חתדב
============  
        טבא וגדיא יאהטבא וגדיא יאהטבא וגדיא יאהטבא וגדיא יאהמזלא מזלא מזלא מזלא 

שיר ושבח הננו לבר! לקד� הוד מעלת ברו� 
פאר המעלות  ,ח"פרע ,האי גברא רבא

, ושי�ופאר מקד אוצר כלי חמדה, והמידות
  ת"כש, ס"צנמ, ב בתורה ובחסידות"חו
  א"שליטיק 'הורונצ' יעקב אליצ רבי "הרה

  הכוללראש 
מ "ט מוהרמ"ר הקוה"ק מר� אדמו"כנכד ו

  א"מלעלוב זיע
  'תחי בתו הכלהשמחת אירוסי לרגל 

שמו , ק"בנש, ש"החת� המופלג בתויג "עב
  א"שליטשלו� לייזר  ה הרב"מפארי� ה

  א"טשלי רסקאומפשעור "ק אדמו"כב� 
מיליא יהו� לרקיעיא שמשמחה זו יושפע ואילי� 

שפע קודש וששו� ושמחה לה� ולכל בית ישראל 
, והזיווג יעלה יפה יפה ,מתו  נחת ושובע שמחות
לתפארת המשפחות  ,יפרח ויצי� כגפ� אדרת

  .ארותהחשובות והמפו
  כעתירת

  ב"חסידי לעלוב בקהל  – הכוללאברכי 
 --------------  

  לרגל השמחהנודב 
  

        ובובובובברכת מזל טברכת מזל טברכת מזל טברכת מזל ט
הננו לבר  מעומקא דליבא ובכל לשו� של ידידות וחיבה 

, לבו ער ופתוח לכל דבר שבקדשי�, לידידינו היקר באנשי�
רוד# , רחי� ומוקיר רבנ� וחכמי�, ש אצלו משולבי�"תורה ויר

  העסק� החשוב, צדקה וחסד
  רושלי�י -ו"הי שראל משה פרוימובי�שראל משה פרוימובי�שראל משה פרוימובי�שראל משה פרוימובי�יייי 'ח ר"ההר

  .צ"בשעטומ  ג"עב פסח דובפסח דובפסח דובפסח דוב י הב�נישואלרגל שמחת 
 

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהברכת ברכת ברכת ברכת 
   ידיד בית חיינו ,המפורס� מעלת המורה הוראהכבוד ל

  א"שליט וועבערוועבערוועבערוועבער    משהמשהמשהמשהר "מוה ח"גהה
  ' חשובה תחיהשמחת נישואי נכדתו לרגל 

   א"שליטמרדכי מרדכי מרדכי מרדכי ' ר ח"הרה חשובי רבני הכוללמ אצל בנו
ויזכו לבנות  ,ח"ר שיזכו לרוות נחת דקדושה מה� ומכל יוצ"יה

  .ס"מתו  רוב ששו� ושמחה ושובע שמחות וכט ,בני� עדי עד
  בהוצאות הגליו� זה נודב לרגל השמחההשתתפות 

 

        מזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנה    ברכתברכתברכתברכת
דידות וחיבה לידידינו היקר לבר  מעומקא דליבא ובכל לשו� של י    הננוהננוהננוהננו

ש אצלו "תורה ויר, ער ופתוח לכל דבר שבקדשי�לבו , ש"מחשובי אנ
דבוק , מח אלוקי� ואנשי�מש ,וקיר רבנ� וחכמי�רחי� ומ, משולבי�

        א"נ לרבינו שליט"בלו
  ב"ארה –בארא פארק  - ו"הי שאולי וואלדנערשאולי וואלדנערשאולי וואלדנערשאולי וואלדנער 'רח ח ח ח """"נהנהנהנההההה

  בית לעלובמשורר 
        צ"שעטומבג "עב נישואי ביתושמחת     לרגללרגללרגללרגל

ויזכו לבנות בית נאמ�  ,ח"יהי רצו� שיזכה לרוות נחת מה� ומכל יוצ
חנו תמיד תורה וגדולה בבת אחת מתו  שמחה ויתאחד על שול ,בישראל

  .והרחבת הדעת ובכל אשר יפנה יצליח וישכיל בכל עת
===  

  .ו לרגל השמחה"הי שאול יצחק וואלדנערשאול יצחק וואלדנערשאול יצחק וואלדנערשאול יצחק וואלדנערידידינו רבי  לזכותזה נודב גליו� 
  .מיט א געזונטע אידישע שמחה שטענדיג, תעמוד לו ולזרעו תמיד זיכוי הרבי�זכות 

 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
ט לכבוד מעלת "ברגשי כבוד ויקר הננו לשגר ברכת מז

מגדולי פוסקי ההוראה , ידידינו האי גברא רבא ויקירא
שערי� –נודע בשערי� , פה מפיק מרגליות ,בדורינו

, מרבי� תורה לעדרי�, ת"המצוייני� בהלכה לשו
רב מערב בני , וממימיו בצמא כול� שותי� ונהני� לאורו

  ה"ה, ברק
  א"שליט עזר שטר�עזר שטר�עזר שטר�עזר שטר�יייישמואל אלשמואל אלשמואל אלשמואל אלהרב הגאו� הצדיק רבי 

  רב מערב בני ברק
  צ"ג בשעטומ"עב בתלרגל שמחת נישואי ה

ויזכה להמשי  , ח"יהי רצו� שיזכה לנחת מה� ומכל יוצ
  .א"צ בב"במפעליו הכבירי� עדי נזכה לביאת גו

  המערכת

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
זוכה ומזכה את הרבי� רב תבונות ונעי� הליכות , לידידינו היקר

  א והסביבה"ק ירושלי� תובב"בעיה' בהפצת הגליו� הק
  שועפטרכס  –ת שלמה מר – ו"הי יעקב לוייעקב לוייעקב לוייעקב לויר "הר

  .צ"ובשעטומ לרגל שמחת נישואי הב� במזל טוב
 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
  מחשובי רבני כוללינו, האי גברא רבא, היקר והנעלהלידידינו 

  א"שליט מרדכי וועבערמרדכי וועבערמרדכי וועבערמרדכי וועבער' ר ג"הרה
  צ"עטומט ובש"שמחת נישואי הבת במזלרגל 

 


