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ויטע אשל בבאר שבע ויקרא ש� "וכדכתיב , ת הכנסת אורחי�וומצו

ויעקב אבינו כשהוצר� לעזוב את האר� . )לג, כא( "עליו� ל-א' בש� ה

מזה המחשבה לבד , ל"וכנ' אלוקי� בה מקו� אבותיו הק' אשר עיני ה

שהוא  ,לחר�, ועוד לאיזה מקו� הל�, אפשר ליפול לעצבות וכדומה

 -אז מחשבה זו של מאי� באת, מקו� רשע ואנשי רשע התגוררו ש�

כ "עאכו', מקו� אנשי רשע וכול -ולא� אתה הול� , לאר� הקדושה

  .שאפשר ליפול לידי עצבות

ויצא יעקב מבאר שא! שהיה , ולשבחו של יעקב הכתוב מדברש "מכ

, מקו� אנשי רשע ויל� חרנהויתירה על כ� , ק והמקדש"ל ארצה"וכנ שבע

אלא התחזק , ועצבות מא� דכר שמיה, מ לא התייאש כלל וכלל"מ

בפרשת�  )מדרש רבה( וכמובא, � הכלבשמחה גדולה באמונה וביטחו� לאדו

אמר יעקב אליעזר בשעה שהל� ' נ פתח וכו"פ ויצא יעקב רשב"עה

אנא מובד מה  )ה"יעקב אע( חזר ואמר', להביא את רבקה מה כתיב ביה וכו

חס ] )ע� יוס�( מבוראי סברי ותקותי ואייאש דיאבוכי א[=סברי מ� בריי 

ש "עיי' וכו 'עזרי מע� ה'לית אנא מובד סברי מ� בריי אלא  ,ושלו�

  .ק"עכדה

' ואפי, ה דאי� ייאוש בעול� כלל"ק יעקב אבינו ע"מה שמלמדינו קוהוזהו 

ואי� כוחינו , חרב חדה מונחת על צווארו של אד� אל יתייאש מ� הרחמי�

ואי� עומדי� להתפלל אלא מתו� שמחה ואורה אמונה , אלא בפה

  .אלא אתהדאי� לנו מל� עוזר וסומ� , ע"וביטחו� להבוכ

ואי� פגיעה , "ויפגע במקו�"ש "כמאלא , עוד שלא נפל לתו� עצבותולא 

דהיינו שיסד לנו יעקב אבינו , שתיק� תפילת ערבית, אלא לשו� תפילה

, דהיינו חשכות בעול�, א! שהוא זמ� של ערביתד, 'יסוד גדול בעבודת ה

לב אלא אדרבה יתאמ� יותר ויותר בעבודת ה, מ אי� להרפות מתפילה"מ

  .זו תפילה מתו� שמחה גדולה

דלכאורה , "אלוקיו' ל יעקב בעזרו שברו על ה-אשרי שא"הפסוק ' פיוזהו 

והנראה דבא לרמז עני� , למה נקט דייקא אלוקי יעקב ולא שאר האבות

, זה שלימד אותנו יעקב שא! שיש חשכות בעול� ועת צרה היא ליעקב
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

        
        ג''כסלו תשע' י

  בבבב""""גליו� תקצגליו� תקצגליו� תקצגליו� תקצ
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 

 

                ויצאויצאויצאויצא    פרשתפרשתפרשתפרשת

  ע"ק פרשת ויצא תש"מוצש
  ב"ארה -בארא פארק 

ויצא יעקב מבאר שבע ויל� חרנה ויפגע במקו! 

  )יא-י, כח( וישכב במקו! ההוא' וכו

ל שלא היה צרי� לכתוב אלא ויל� "וזי "וברש

  .ש"עיי' ולמה הזכיר יציאתו וכו, חרנה

בזה דבא הכתוב להשמיענו גודל צדקת אה והנר

דעל א! שהוצר� לעזוב מקו� , ה"יעקב אע

אשר , הקודש והמקדש אר� אבותיו הקדושי�

 �כל עבודת� כל ימי חייה� עלי אדמות היה באר

, ישיבת ש� ועבר, הזה ישיבת אברה� אבינו

מ אל יתייאש מ� הרחמי� ומ� "מ

, ה- ה ענני במרחב י-המיצר קראתי י

ישראל "כדחזינ� אצל יעקב שכתיב ביה 

כמו שאנו  ,רוחניותב, ג"ברו ,"'נושע בה

ג מצוות "ותרי"רואי� מה שאמר 

" שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעי�

כי במקלי "ש "כמ גשמיותוב, לב� של

עברתי את הירד� ועתה הייתי לשני 

י "ל יעקב בעזרו בא רק ע-וק, "מחנות

  )יא, כט( וישא את קולו ויב�
שרד! אליפז ב� עשו  לפיי "ברש

, במצוות אביו אחריו להרגו והשיגו
ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק 

אמר לו מה אעשה לציוויו , מש� ידו
אמר לו יעקב טול מה , של אבא

. ל"עכ, שבידי והעני חשוב כמת
משמע שחשש אליפז למצות כיבוד 

ולא שהיה מתיירא מעשו א� לא , אב
ו שהרי ג� עכשי, יקיי� את ציוויו

, שלקח את ממונו א! שחשוב כמת
, מ מה יענה לעשו על שלא הרגו"מ

אלא שחשש על המצוה של כיבוד 
ז נת� לו "וע, אב גרידא אי� יקיימו

ואפשר , יעקב עצה ליטול את ממונו
, שאליפז למד לקיי� כיבוד אב מעשו

וזה היה שכר לעשו על כיבוד אב 
  .כ כיבד אותו"שבנו ג, שלו
  
רכי אביו שאליפז הל� בדל "וי

המקולקלי� לצוד ציד בפיו ולהעמיד 
ולכ� א! שכא� לא היתה , פני צדיק

שהרי אסור , כלל מצוות כיבוד אב
לשמוע בקול אביו כשאומר לו לעבור 

א� , ובפרט עבירת רציחה, עבירה
אליפז עשה את עצמו כאילו חרד על 

ולכ� שאל , קיו� מצות כיבוד אב
, ברמאות מה אעשה לציוויו של אבא

עקב שידע לקיי� ע� עקש תתפתל וי
השיב לו , ש אחיו אני ברמאות"וכמ

בחכמה שיש לו עצה בשבילו ויטול 
פ מכרה "ס עה"חת' ועי. את ממונו

  . כיו�
  

  )י, ל( זלפהותלד 
וכדי לרמות את יעקב נתנה י "ברש

שלא יבי� שמכניסי� לו , לב� ללאה
שכ� מנהג לית� שפחה , את לאה

, טנהוהקטנה לק, הגדולה לגדולה
  . כ"ע
  

א� יעקב לא הכיר ולכאורה 
, שמכניסי� לו את לאה תחת רחל

ואי� יכיר שמביאי� את זלפה תחת 
א� את אשתו שנושא לא , בלהה
, אי� יכיר הא� היא שפחתה, מכיר

ואפשר שרק את לאה לא היה יכול 
כי היתה מכוסה , להכיר מי היא

ולכ� לא , בהינומא ככלות הצנועות
 )ע"צא תשוי( .  ראה את פניה

ע "י האמונה וביטחו� א� ורק בבוכ"שע, אלוקיו' ה שברו עלהיה ש

  .ר"ס בגו"ז נתבר� בכל הישועות ורחמי� וכט"עי, ומתו� שמחה
*  

יש לאד� , כאמור שבכל מצב ששרוי בו, "ויפגע במקו!"וזהו 

באיזה , "ויפגע במקו!"וזה , ת הטוב והמיטיב לכל"להתחזק בהשי

יתייאש עצמו  אל, באיזהו מצב שבו הוא נמצא, מקו� אי� שיהיה

  .מ� הרחמי�
*  

דהיינו  ,ש"כ עיי"י כמו ופגע ביריחו ע"וברש "ויפגע במקו!"י "או

, ש"ה במקו� הזה פגע כביכול בבורא ית"הכוונה הוא שיעקב אע

נפגש יעקב אבינו בתפילה  כ�, ד� הנפגש ע� חבירו פני� בפני�כא

 ק מבארדיטשוב"הרהוכידוע מ, זו ע� כביכול הבורא פני� בפני�

איינט גייט מע� זי� "א בצפרא דשבתא קוד� התפילה "ע ששח פ"יז

והעידו צדיקי� דעד . דהיינו ע� כביכול יתבר�, "זע� מיטע� בינדיגער

כבר נתראה ע� כביכול , "וכרות עמו הברית"לשהגיע בתפילה 

  .יתבר� שמו

***  

  )יא, כח( במקו! ההואוישכב 

וא באחד דדר� העול�  ה, מדבר הפסוק בשבחו של יעקבכ "ג

אז אי� לו , שהוא במצור ומצוק מהקורא אותו ואימת מות עליו

  .מנוחה ואינו יכול לישו� בלילות

וכ� אחר , יעקב אבינו על א! שברח מעשיו אחיו שחפ� להורגוא� 

' ז בטח א� ורק בה"עכ, שתפסו אליפז ונטל ממנו כל ממונו

ללא שו� , "וישכב במקו! ההוא"וג� זאת , בשמחה ובטוב לבב

  .הוא שכב וערבה לו שנתו, מורא

*  

  )ש!( במקו! ההואוישכב 

ד שני� ששימש בבית עבר לא "באותו מקו� שכב אבל יי "וברש

  .שהיה עוסק בתורה, שכב בלילה

הנשבע שלא איש�  :)נדרי! יג( 'ל הלא איתא בגמ"צולכאורה 

  .שלושה ימי� מלקי� אותו

ל ביו� ש דרק בלילה לא שכב אב"י מ"לדייק בדברי רשואפשר 

לא איברא לילה  .)עירובי� סה( י מה דאיתא"והוא עפ, אפשר דשכב

  .ד אלא לשינתיה"אלא לגירסא ולחד מ

ח "דבעת שרוב הע� ישיני� אז הת, עולי� בקנה אחדושניה! 

, אפשר לה� לעסוק בתורה ללא שו� מניעה מהסובבי� אות�

  .ודווקא אז הוא הזמ� של עסק התורה

*  

ומ� השמי� , 'יש� אלא ני� ולא ני� וכו ו שלא"שא! ביו� קי "או

דהיה לו גילויי� והשגות נשגבות בזמ� , ש� עתהסיבבו לזה שי

  .שינתו

שהשיג בחלומו עני� מת� תורה , במדרש רבה בפרשת�כדאיתא 

, זה משה ואהר� והנה מלאכי אלוקי!, ק ושלש רגלי�"ובני� ביהמ

  .כ"ע. ש"עיי
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        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

  קול רינה וישועה באהלי צדיקי	

הננו לשגר בזה מיטב ברכותינו אל , בהלל ובהודיה לפני שוכ� מעונה
מרבי� תורה וחסידות , ידידינו וידיד כל בית ישראל איש האשכולות

� נער� באראלי קודש הילולו בנזר, מרגניתא טבאהאי  ,לעדרי
ענ� , א מלעלוב"ט זיע"הקוה תינודי� רפיש מדבית מרנ� רבו, ועטרת

  ת"שכ ,פה מפיק מרגליות ,לבית אבותיו עטרת, ת"וע� אב
        מורינו מורינו מורינו מורינו     המפורס�המפורס�המפורס�המפורס�    המשפיעהמשפיעהמשפיעהמשפיע    צצצצ""""הגההגההגההגה

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    בי אברה� אלימל� בידרמ�בי אברה� אלימל� בידרמ�בי אברה� אלימל� בידרמ�בי אברה� אלימל� בידרמ�רררר
        אאאא""""ט זיעט זיעט זיעט זיע""""ר הקוהר הקוהר הקוהר הקוה""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ב� כב� כב� כב� כ

הכלה ו צ באירוסי בת"בשעטומ רויה במעונוהשמחה הש לרגל
  , ש"אוצר של יר, ש"מ בתוי"ח המו"הבהג "ה עבהמהולל

  א "שליט לוי יצחק אדלרלוי יצחק אדלרלוי יצחק אדלרלוי יצחק אדלר הרב
  א "שליט ני�ני�ני�ני�''''ויזויזויזויז    - - - - יקוביקוביקוביקוב''''ר מדזר מדזר מדזר מדז""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככ �ב

הבט משמי� , קד� נורא עלילה, יהא רעווא מ� קד� אבוהו� דבשמיא
ות רוב נחת ושובע ושיזכו לרא, זכות אבות יג� עלינו, ופקוד גפ� זאת

ק בכר� בית ישראל סבא "שהזיווג יעלה יפה לתפארת אבוה, שמחות
   .י"ג עלינו ועכ"ברו ומשמחת בית צדיקי� זו יושפעו השפעות טובות

        

�        המברכי� נאמנה ושמחי� בשמחתכ�המברכי� נאמנה ושמחי� בשמחתכ�המברכי� נאמנה ושמחי� בשמחתכ�המברכי� נאמנה ושמחי� בשמחתכ
        המערכתהמערכתהמערכתהמערכת    ----אברכי הכוללאברכי הכוללאברכי הכוללאברכי הכולל    - - - - קהל חסידי לעלובקהל חסידי לעלובקהל חסידי לעלובקהל חסידי לעלוב

 



 

 

 

 ב

 ב

  ניצוצי אשניצוצי אש

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

  א"זיע

ותקרא שמו ראוב� כי אמרה כי ותקרא שמו ראוב� כי אמרה כי ותקרא שמו ראוב� כי אמרה כי ותקרא שמו ראוב� כי אמרה כי  
כי כי כי כי ' ' ' ' כי שמע הכי שמע הכי שמע הכי שמע ה' ' ' ' בעניי וגובעניי וגובעניי וגובעניי וגו' ' ' ' ראה הראה הראה הראה ה

ותקרא את שמו ותקרא את שמו ותקרא את שמו ותקרא את שמו ' ' ' ' שנואה אנכי וגושנואה אנכי וגושנואה אנכי וגושנואה אנכי וגו
        ))))לבלבלבלב, , , , כטכטכטכט((((    שמעו�שמעו�שמעו�שמעו�

ראוב� כתיב ותקרא שמו בלידת בלידת בלידת בלידת 
, בעניי' ראוב� כי אמרה כי ראה ה

כי ' נאמר כי שמע הובלידת שמעו� 
ויש לבאר מהו עני� , שנואה אנכי

לשו� ראיה ולשו� , שני הלשונות
 .שמיעה

 

בבא בתרא בבא בתרא בבא בתרא בבא בתרא ((((    ל"מ שארז"בזה עפיל ל ל ל """"ויויויוי
ועיני לאה  ))))יזיזיזיז, , , , ש�ש�ש�ש�((((    פ"עה .).).).)קכגקכגקכגקכג

שהיתה שומעת על פרשת , רכות
דרכי� בני אד� שהיו אומרי� שני 
, בני� לרבקה ושתי בנות ללב�

יתה וה, גדולה לגדול וקטנה לקט�
יושבת על פרשת דרכי� ושואלת 

ואמרו לה איש רע , גדול מה מעשיו
והיתה ', מלסט� את הבריות וכו

', בוכה עד שנשרו ריסי עיניה וכו

 
  ~סיפור מפסוקי הפרשה ~ 

  סעודת מלוה מלכהלכבוד 

  של הצדיקישועתו 
  

  )טו, כח( אנוכי עמ� ושמרתי� בכל אשר תל�והנה 
 א"ל זיע"זצוק צבי שלמה דוד רבינו ק"מר� הרהק "כ

 ,ה"ע דיקהצ שמעו� על ציו	 להתפלל פע� הל� מלעלוב
ה 'שהי יהודי דר ה'הי אחת שבעיר למלויו סיפר ובדר�

 ה'והי א"זיע אהר� מטשערנוביל רבי ק"הרה של מחסידיו
 א"פ, גוי נער למלאכתו מחזיק ה'בורית והי מלאכת בית לו

 על תלוי הגוי את הנער ראה המלאכה בבוקר לבית כשבא
הנער  את לקח ומיד מאד היהודי נבהל, מת הבית תקרת

 הנער ואת הדוד שתחת באש ושרפ� בגדיו את שיטוהפ
 שלימי� עצמותיו שנשארו ואת ע� הבורית הדוד לתו� זרק
  , לביתו וחזר הנהר לתו� זרק
 שאינו חוזר ראו הנער ומשפחת ימי� כמה כאשר עברו א�

 היהודי בבית מצאו וא� שלא גדול רעש עשו מיד לביתו
 ובקשו הרגו בדעת� שהיהודי עמדו ז"עכ שהוא כל רמז

  .לעצרו העיר משר
  

 וסיפר ק"הרה אל מיד ונסע מה� להתחמק הצליח היהודי
 אל ק"הרה ל"א ,לפניו ובכה מה שעשה האמת כל את לו

 ל"א, יבוא רע והנער כל ל� יאונה לא כי תפחד ואל תדאג
ל "א, שרפתיו בעצמי אני הזה והלא כדבר יתכ	 אי� החסיד

 החסיד חזר, לו�לש ול� יבא שהנער ל� אמרתי הלא צ"הרה
  .במשמר אותו ונת	 ושר העיר תפסו לביתו

  
 המשפט לבית הגדולה לעיר הוליכוהו שבועות' ב לאחר

 שבאה לקראת� ראו ובדר� נלוו עמ� הנער קרובי וג�
 ולקחוהו קרובי הנער שמחו מיד ש� יושב והנער עגלה
 אחרת לעיר שהוא נסע ואמר ה'הי היכ	 ושאלוהו עמ�

 על היהודי את פייסו שמיד וב	וכמ את חבירו לבקר
 הנער ע� חזרו ופטרוהו לשלו� וה� בחנ� אותו שחשדו
והנער  העגלה נהפכה הנהר גבי שעל הגשר על ובעבר�

  .משפחתו בני לעיני וטבע הנהר לתו� נפל
  

 ק"הרה ל"א, הכל לו וסיפר ק"הרה אל שוב חזר חסיד אותו
 הנער את בתפלות להחזיר שפעלתי עלי על מתפלא אתה
 בעל מזקיני ל� מעשה אספר אני שבועות' ב לפני שמת

מת  אשר גוי העול� לזה אשר החזיר א"זיע עיני� המאור
 דר אחד שבכפר לו ויספר, שנה מחמישי� יותר מלפני
 ירד א"פ, הכפר מאדו	 בית המרזח שהחזיק את יהודי

 לו את המגיע להאדו	 לשל� יכול ה'הי ולא מנכסיו היהודי
 הכלא בבור וישימ� ומשפחתו הודיהי את ויקח האדו	

  .בימי� הה� כנהוג
  

 וכשראה שמואל' ר בש� משפחה קרוב ה'הי הזה ליהודי
 ויספר ע"זי המאור עיניי� בעל רבו נסע אל קרובו צרת את
 האדו	 שזה תדע ל רבו"א, לקרובו האדו	 עשה אשר את לו

שגנב  פשוט כפרי איש כלל אלא האצילי� מזרע אינו
 הכפר את קנה הכס� ובזה רב וכס� יחוס שטר אחד מאדו	
 את והעלי� היחוס בכתב המופיע ש� האדו	 על ורש�
 לילה בחצות בית� תל� אל תבא כאשר ולכ	 הכפרי שמו

אלי�  יצא וכאשר הכפרי בשמו לו ותקרא האדו	 בית אל
 ממנו תפחד ואל שעשה הערמומית כל את לו תספר

� ע� עשותל מה תדע ואז על האמת ל� יודה הוא ולבסו
 לו היהודי ונת	 את האדו	 שחרר ומיד עשה וכ	, קרוב�
 ש"לר וג� תשלו� בלי שני� לכמה המרזח בית את בחזרה

  .ערמתו יגלה שלא מתנות נת	 הרבה ל"הנ
  

� שיודע שהוא מי עוד יש אולי מאד פחד אדו	 אותו אמנ
 ל"וא סודו לו את גילה מי ושאלו ל"ש הנ"לר וקרא סודו את

 ש"מר האדו	 מזה וביקש שיודע הוא בילמטשערנו שרבו
נכנס  וקוד� עמו ונסע ברצונו להכירו כי רבו אל עמו שיסע

 ה'יהי ז"ועי להכירו רוצה שהאדו	 ל"וא ק"הרה אל ש"ר
  .לכ� ק"ונתרצה הרה גדול' ד קידוש

 ובקש עליו לישב כסא לו ונת	 ק"הרה כבדו וכשנכנס
 והוא שלו לא הוא והכתב שבידו היות ק"האדו	 מהרה

 מבקש הוא לכ	 הימי� ביו� מ	 עליו יערערו שמא חושש
 כתב יחוס להשיג הוא ג� שיוכל בדר� שינחנו ק"מהרה

  , דורות מדורי כזה
בית  ראש אל ש� ויל� ווילנא לעיר שיסע ק"הרה ל"א

  .כזה כתב לו ית	 והוא הפקידות
  

 לנו ובדר� לווילנא ונסעו עמו ל"הנ ש"ר את האדו	 לקח
 ווילנא ועשו מעיר זק	 אחד ש� אדו	 שוופג ה'באכסני
 הוא זק	 שאותו אדו	 נודע הדברי� ובתו� ביניה� היכרות

 שהוא ל"וא נסיעתו מטרת על ושאלו זה אדו	 של דודו
 יוחסי	 כתב לו שיכתוב בכדי הפקידות בית אל ראש נוסע

 יכתוב ואני הפקידות ראש אני הוא הזק	 ל"א דורות מדורי
 לו עשה וכתב וכ	 ווילנא עד לנסוע צור� ואי	 הכל כא	 ל�

  .וכדי	 כדת הכל
  

�  :ל"א לספר א"מוהר ק"הרה כשסיי
 לפני בית הפקידות ראש באמת ה'הי זק	 שאותו ל� תדע

 העלה' הק וזקיני מת שכבר שנה מחמישי� שני� ויותר
 הראות למע	 רק לגוי טובה לעשות מ"ע אותו מקברו

 לחיי תישהשב עלי ואתה מתפלא ש"ית הבורא נפלאות
 נפש יהודי הציל למע	 שבועות' ב לפני רק שמת גוי שעה

  )החיי� מאורי( .לחיי� ממות

  תורת אמתתורת אמת

  פניני� על הפרשה

        

 ''''אור החיי� הקאור החיי� הקאור החיי� הקאור החיי� הקב' ועי .שנואה אנכי
        , מה שכתב לתר� בזה

 �' ל ניחא דבהמש  הגמ"להנואול� ואול� ואול� ואול
כי ' ינו דכתיב וירא הוהי, ש� איתא

אלא ' שנואה לאה מאי שנואה וכו
ה ששנואי� מעשה עשו "ראה הקב

        , כ"ע, בפניה
נראה לעי� כל ' היינו שהיל ל ל ל """"ולהנולהנולהנולהנ

י בכייתה תמיד ששנואי� "אד� ע
  ', מעשי עשיו בפני

ג� על העני� ' שיי  לשו� ראי ושפירושפירושפירושפיר
והרי זה עולה בקנה , דשנואה לאה
דהיינו בעניי ' כי ראה ה' אחד ע� הפ

שראו על פניה את הצער והעוני 
  , ל"שהגדול לגדולה כנ

כי ' הפסוק כי שמע ה ככככ""""משאמשאמשאמשא
שנואה אנכי קאי על שמיעת הקול 
בפרשת דרכי� שזו היא אשתו של 

 .והב�, שונא ותקרא על שמו שנואה

 

כי  ))))אאאא""""עעעע' ' ' ' בראשית רבה פבראשית רבה פבראשית רבה פבראשית רבה פ((((    ובמדרש
שהיו אומרי� זו ' שנואה אנכי פי

אשתו של שונא שהוא עשו כמו 
ואת עשיו  ))))גגגג, , , , מלאכי אמלאכי אמלאכי אמלאכי א((((    שנאמר
        . כ"ע, שנאתי
שפיר שיי  בשמעו�  לכ�ואשר ואשר ואשר ואשר 

כי שנואה ' כי שמע ה, לשו� שמיעה
דזה קאי על האי קלא בישא , אנכי

דלא פסיק וקאמר הגדול לגדולה 
כ אצל ראוב� כתיב כי "משא', וכו

דהיינו שהכרת פניה , בעניי' ראה ה
ענתה בה שהיתה בוכה תמיד ונשרו 

ובזה שיי  שפיר לומר , ריסי עיניה
שהרי הוא דבר , בלשו� ראיה

 .הנראה בעליל לעי� כל רואה

 

ז מה מאוד יומתק לנו "עפיוהנה והנה והנה והנה 
 �ליישב מה שיש להפליא ש

א כתיב וירא "בכתובי� דבפסוק ל
' כי שנואה לאה ויפתח וגו' ה

כי ' ג נאמר כי שמע ה"ובפסוק ל

  )י, כח( חרנה ויל� שבע מבאר יעקב ויצא
 ולמה, חרנה יעקב ויל� אלא לכתוב צרי� היה לא

 להאד� לרמז הכתוב שבא ונראה. הזכיר יציאתו
אבותיו  מבית לצאת, רגליו מצעדי כוננו' מה אשר

התורה  ברוח התחנ� ש� אשר המקו� ומ�, ורבותיו
 נזהר שיהא ,אחר במקו� להשתקע וצרי�, והקדושה

ובכל , אבותיו ודר� מוצאו מקו� את תמיד לזכור
 זה ודבר, לאחוז בדרכיה� ישתדל פונה שהוא פינה
רעות  רוחות כל נגד ולמחסה למג� לו תהא

 מדר� האד� את לעול� להדיח ובאות המתרגשות
  . הימי� כל' ה בצדקת לעמוד יזכה ואז, הישר
 טר� שבע מבאר יעקב ויצא הכתוב שהזכיר וזה

 יעקב אבינו שהל� שבשעה להורות, חרנה ויל� אומרו
 הוא יוצא כי עיניו לנגד ש�, הארמי לב� אל בית לחר�

 למע� ,צחקאברה� וי אבותיו מגורי מקו� שבע מבאר
  )משה בר�( .תמיד בדרכיה� יאחוז

  
כי מ� הבאר ההוא ' וירא והנה באר בשדה וגו' וגווישא 

ישקו העדרי! והאב� גדולה על פי הבאר ונאספו שמה 
   )ג- א, כט( 'כל העדרי! וגו

 וירא והנה באר בשדהלומר כי מרומז בכתוב אפשר 
כי מ� הבאר ההוא ישקו , הוא הצדיק הבאר מי� חיי�

  , רי!העד
זאת הוא פעולת הצדיקי� אשר בכל דור ודור דהנה 

אליה�  נאספוכי ישפיעו הרצו� על המאמיני� אשר 
שיעשו ג� ה� , ושמעו מפיה� דברי אלקי� חיי�

עבודת� אשר בתורה ותפילה בדחילו ורחימו 
ובזה יתעלו ג� כל תורה ותפילה , ובתשובה שלימה

שהיו שעד עכשיו יהיה בהעדר דהיינו כל התפילות 
עד עתה בלא בדחילו רחימו שהתפילות לא עולי� 

ועתה הכל על מקומו יבא  )'י' ז תי"תקו( למעלה
ויתוק� הכל , ונאספו שמה כל העדרי!בשלו� וזהו 

  )טל חיי!( .להאיר באור החיי�
  

  )ג, כט( את האב� על פי הבאר למקומהוהשיבו 
כשכתוב שיעקב גלל את ' דלהל� בפסוק י, וקשה

כ "לא כתוב שהחזירה אח, הבאר האב� מעל פי
וזהו מה , היינו היצר הרע האב�אלא . למקומה

שהרועי� יכלו להסירו היה א� ורק כשבאו כול� 
ביחד באחדות ומיד כשהלכו ונתפרדה החבילה חזרה 

אבל יעקב אבינו פעל ג� על להבא , האב� למקומה
  .וזהו שלא חזרה האב�

, י�ק בפסוק והאכלתי� נחלת יעקב אב"ההוסיי! 
לפעול על להבא לסלק את היצר שבשבת ג� הכח 

  )פרדס יוס�, ק רבי העני� מאלכסנדר"הרה( .הרע

  )יד, כט( הוא אתי ויאמר לב� ה� לו יהי כדברי�גנוב 
שימצא , לו יהיה כדברי�צחות  יש לפרש בדר� 

כי נחת רוח היא לרשעי� כשמוצאי� , אצלו גניבה
  )חת! סופר( .איזה פג� באד� ישר

     
 'ויפצל בה� פצלות לבנות וגו' לו יעקב מקל וגוקח וי
  )לז,ל(

היתכ� שעשה יעקב דבר זה הנראה  לכאורה 
כי אלו ידע לב� מתחבולה הזאת , ו"כרמאות ח

  .בודאי לא היה מסכי� להתנאי� שעשה  ע� יעקב
  

י על הפסוק וארא "דהנה מבואר ברשונראה 
בחלו� והנה העתודי� העול� על הצא� עקודי� 

פ שהבדיל� לב� כול� שלא "דאע, � וברודי�נקודי
היו המלאכי� מביאי� אות� , יתעברו הצא� דוגמת�

ה "מעדר בני לב� לעדר שביד יעקב וכיו� שבלא
הרי שלא , ת שילדו צא� יעקב העקודי�"עשה השי

כי בלא זה היו , הוצר� יעקב כלל לפעולת המקלות
  .יולדי� עקודי�

סור להיות שא )תענית כד( ל"לפי שאמרו רזאלא 
לכ� הציב המקלות כדי , נהנה ממעשה ניסי�

ואז רשאי , שתהא הולדת העקודי� כדר� הטבע
  .ליהנות מהצא�

כ שוב עשה מעשה רמאות "לומר דאואי� 
בהמקלות כי רק על ידי זה היה מותר ליהנות 

כי הרי בכל אופ� היו הצא� עקודי� , זה אינו, מהצא�
, המקלותי "וממילא אי� לב� חסר ע, מפאת הנס

והרי , י המקלות רשאי יעקב ליהנות מזה"אלא שע
 ב"זה כזה נהנה וזה לא חסר דמותר כמבואר בב

  )דברי יחזקאל( .)יב(
  
 אמש ואלקי אביכ!, רע עמכ! לעשות ידי לאל יש

  )כט, לא( 'וכו אמר
 העתי� נשתנו לומר דר� הרשעי� דכ�פ "יל

מה  על א! נפש בשאט ועוברי�, ונתחלפו הזמני�
 לא כי מזוייפת בטענה, לאיסור בפירוש ציווישיש 
, והזמ� גרמא האלה הימי� הראשוני� כימי�

 לפי שעה בהוראת א"כ הציווי לא נאמרה ומעיקרא
  .ל"עכ שעה אותה של הזמ�' בחי
  

 תאמר אל בצוואתו ה"זלל ס"החת כתב וכבר
ולא  נשתנה לא זק� אב לנו יש, העתי� שנשתנו

  , ל"ז ד"ישתנה עכ
 שהש� שטותו לפי לב� חשב זה דר� דעל ואפשר
�, בלבד לאותו הזמ� בהוראת שעה רק ציוהו יתבר

 לעשות לו והורשה הציווי הוחל! הזמ� ובהחלפת
  .רע
 ואלקי, רע עמכ! לעשות ידי יש לאל שאמר וזה

 'וגו יעקב ע! מדבר השמר אלי אמר" אמש" אביכ!
  ) יואל דברי( .הציווי בכלל אינו והיו� הזה

 



 

 

 

 ג

 ג

  " בת עי�"בעל ע "אברה! דוב מאווריטש זי רבי ק"הרה
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        ))))דדדד""""שלשלשלשל' ' ' ' הההה((((    מלובלי� ל"מהרשה ר יחיאל לוריא"רבי שלמה ב –

        ))))אאאא""""תרתרתרתר((((    ר דוד"רבי אברה� דוב מאווריטש בעל הבת עי� ב
        ))))סססס""""רררר' ' ' ' דדדד((((    האמורא רבינא בריה דרב הונא –

        ))))אאאא""""תרפתרפתרפתרפ((((    דברי ישראל' י� ב'ר שמואל אליהו טאוב ממודז"רבי ישראל ב
  ))))חחחח""""תריתריתריתרי((((    ר אברה�"רבי שלמה זלמ� יוס� מוויעליפאלי ב

        
        

        כסלוכסלוכסלוכסלו' ' ' ' ייייק ק ק ק """"יו� שביו� שביו� שביו� שב
        
        
        
        

 �        א כסלוא כסלוא כסלוא כסלו""""יייי' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו
        
        
        
        

 �        ב כסלוב כסלוב כסלוב כסלו""""יייי' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו
        

        ג כסלוג כסלוג כסלוג כסלו""""יייי' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג
        

        
        
        
        
        
ד ד ד ד """"יייי' ' ' ' ו� דו� דו� דו� דיייי

        כסלוכסלוכסלוכסלו
        
        
        
        
        
        
        

 �ו ו ו ו """"טטטט' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו
        כסלוכסלוכסלוכסלו

        
        
        

 �ז ז ז ז """"טטטט' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו
 כסלוכסלוכסלוכסלו

  ))))וווו""""תרלתרלתרלתרל((((    י�'ר ישראל מרוז"רבי דב בער מלעוו ב
  ))))אאאא""""תרנתרנתרנתרנ((((    ר צבי מסדיקלוב"רבי ישראל אריה מפרמישלא� ב

        ))))דדדד""""תרצתרצתרצתרצ((((    ר דוד משה"ב פרידמא� מטשורטקוב רבי ישראל
        ))))בבבב""""תשתשתשתש((((    ד"ני� ובנו רבי ברו� הי'ר ברו� מויז"מהורודנקא ב האגר רבי יחיאל מיכל

        ))))דדדד""""קצקצקצקצ' ' ' ' בבבב((((    ה"ראוב� ב� יעקב אבינו ע    ––––
  ))))בבבב""""תרנתרנתרנתרנ((((    ר ישראל אלימל�"רבי יעקב יצחק מזאבנא ב

        ))))טטטט""""תרכתרכתרכתרכ((((    י�'ר ישראל מרוז"רבי מנח� נחו� משטפינשט ב
  ))))סססס""""תרתרתרתר((((    ר מסעוד אבוחצירא"רבי דוד ב

  ))))חחחח""""תרעתרעתרעתרע((((    ר ישכר בעריש"ב' רבי יעקב משה מוולברוז
  ))))שששש""""תתתת((((    ת חמדת שאול"שו -ד נירבאטור וטערצאל"ר מרדכי אב"ד ראצפערט ב"רבי שאול ראזנבערג אב
  ))))אאאא""""תשתשתשתש((((    י מאלעסק"חת� ר -אירר ברו� מ"ד ב"רבי יצחק מאזארני� הי

  ))))זזזז""""תשלתשלתשלתשל((((    ת חלקת יעקב"שו\החיזיו� והתיקו� -ד צירי�"ר חיי� ברייש אב"רבי מרדכי יעקב ב
        ))))זזזז""""תרסתרסתרסתרס((((    ר מנח� נחו� טברסקי מלאיעוו"ב מטשרנוביל רבי מרדכי

  ))))דדדד""""א תתקנא תתקנא תתקנא תתקנ""""גגגג((((    רבינו יהודה הנשיא ב� רב� שמעו� ב� גמליאל –
  ))))בבבב""""תקכתקכתקכתקכ((((    ש ורטהיימר מווינא"חת� ר -ד דארמשטאט"ר לייב ק� אב"רבי משה ב

  ))))טטטט""""תרתרתרתר((((    ר דוד הלוי מסטעפי�"רבי יחיאל מיכל מברזנה ב
  ))))זזזז""""תרסתרסתרסתרס((((    שבט סופר מפרסורג' ר אברה� שמואל בנימי� סופר ב"רבי שמחה בונ� ב

        ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((    ר יצחק"ב טווערסקי מסקוירא רבי דוד
– �        ))))חחחח""""תרעתרעתרעתרע((((    ר יעקב דוד"מאמשינוב ב קאליש רבי מנח

  ))))אאאא""""תריתריתריתרי((((    אמונות ודעות -ר יעקב הורווי� מבראד"איר מזוראוונא ברבי יהושע יצחק י
  ))))חחחח""""תשתשתשתש((((    �י'ר ישראל טאוב ממודז"רבי שאול ידידיה אלעזר ב

  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

 ק"מאורעות עלייתו לארה

 אך, יטאמיר'ז ד"כראב לכהן עבר שנים א"ס בן בהיות
 את ולחונן לעלות החלטה לכדי הגיע שנים שלוש לאחר
' ה אור מתגלה שם אשר, הקודש ארץ של עפרה

  .הנכר בארץ להשיגה אין אשר דשלמות בשלמות
, ישראל לארץ לעלות ימיו כל השתוקק דב ברהםא רבינו
 ושימש לארץ עלה – זו שאיפתו את למלא גם זכה ואכן
 רק היתה לא לארץ עלייתו. צפת העיר של כרבה

 קדושתה את לחוש שזכה עצמו על העיד הוא: בגשמיות
 טובה" את להרגיש שבכדי אומר והיה, ישראל ארץ של

 מאד" את קייםל צריך וכלב יהושע כמו" מאד מאד הארץ
 למשה קשורים להיות הצליחו זה מכח". רוח שפל הוי מאד
 של השפלה זה לארץ חוץ. לארץ הגדול המשתוקק, רבינו

 עצם היא הארץ אבל, העמים ארץ טומאת, התאוות
  ".טהורה ישראל ארץ"ו, השפלות

 היהודים בתושביה חדשים חיים להפיח החל בהגיעו מיד
 במעלות להתעלות הקהל ליבות את ועורר צפת של

 היא, מלך של בפלטרין היותם מחמת ועוד עוד הקדושה
 אותו חטפו צפת ק"על עיה ההתקפות באחת .הקודש ארץ

 כסף להם לתת עליו ואיימו צווארו על חרב הניחו, דרוזים
 לרחיצת מים לו שיתנו ביקש דב אברהם' ר. נפש ככופר
 דהמושנ והדרוזים הדין וצידוק וידוי שיאמר מנת על ידיו

 לא הדרוזים התנפלות לאחר גם. אותו שיחררו מבקשתו
  . צפת את לעזוב ידידיו לעצת נשמע

והתיישב  י"דב מאבריטש עלה לאר-רבי אברהםהצדיק 
קיבל על עצמו , כיוון שזכה לשבת בארץ הקודש. בה

באה שנת בצורת ובני צפת , והנה. לאכול אך ורק מפריה
העיר אפו לחמם  כל בני. נצרכו לייבא קמח מחוץ לארץ

דב סירב לאכול מקמח שלא -אולם רבי אברהם, מקמח זה
 .גדל בארץ ישראל

כשהובאה בתורה שאלתם : "את סירובו רבינונימק וכך 
', מה נאכל בשנה השביעית, 'של שומרי השמיטה

שבשנה השביעית נזכה לנס והיבול , הבטיחה התורה
ו והלא יכולה הייתה התורה להורות לנ. ישלש את עצמו

אין זאת אלא שכאן לימדתנו  , לאכול מיבול חוץ לארץ
  .שמאכלו של יהודי הוא רק מפירות הארץ, התורה
 אהרן רבי ק"הרה אצל דוב אברהם רבי היה שפעם מסופר

 לרבי אהרן רבי אמר. חולה היה אהרן ורבי, מזיטומיר
 שישתה היא שרפואתו לו אמרו הרופאים כי דוב אברהם
 משתוקקים שהנכם מכיון, יםוסי, ישראל ארץ ממימי
 מעט עם כוס שיקח בקשתו כן על, ישראל לארץ לעלות
 והוא, לכוס חזרה ישפכם כך ואחר בפיו ויכניסם מים

 לארץ ליסע שרוצה מי של בפיו שהיו אלו ממים ישתה
 שמחשבתו" עין בת"ה ואמר. ונתרפא עשה וכן, ישראל
 באמל אפילו, אחד לאף גילה לא עוד ישראל לארץ לעלות
  .יודע כבר אהרן רבי ואילו, גליא לא לפומא

 הבת בהילולת הזה הסיפור את שסיפר מסלאנים ח"הרמ
 שכאשר כך על עין הבת לתורת הסיפור את קישר, עין

 ארץ מלאכי את פוגש הוא ישראל לארץ חוזר יעקב
 שהוא בגלל וזאת – לארץ בחוץ עדיין הוא כאשר ישראל
  ישראל לארץ ללכת רוצה

*  
 הלך, לירושלים הקודש והגיע לארץ שעלה רבינוכ מסופר

 עצר לפני. הבית להר סמוך ושהגיע אל הכותל המערבי
 כי אפשר, בסמוך אדם שעמד לו העיר. ההר אל הכניסה

 חלה בהם שלא למקומות, ההר אל היתר להיכנס למצוא
  .הבית הר קדושת

 הרי, קדושה כאן אם יש, נפשך ממה: "ואמר הצדיק חייך
כל  לי אין, קדושה יתירה הזה במקום ואם אין, סלהיכנ אסור
  .עקביו על וסב, "אליו להיכנס עניין

 

 וחיבת הצדיקים אליו, "בת עין"' ספרו הקאודות 

 כל אשר עצום מופת בעל נשגב צדיק היה דב אברהם רבי
 .דארעא במילי והן דשמיא במילי הן, ליה אניס לא רז

 והתלונן העלר שמואל רבי תלמידו אליו בא פעם כי מסופר
 נאלץ והוא, לאנשים תרופות נותן] שמואל' ר[ הוא כי

 מאוד מבלבל זה ודבר ם"עכו בלשון מרשמים להם לרשום
 ידו את דב אברהם רבי הרים מיד, הטהורה דעתו את

 הוטרדה לא אז ומני שמואל' ר של מצחו על הקדושה
 .יותר מחשבתו

 רבי דותלמי העלה ומפנינים מפז היקרים תורתו דברי את
 בשם ומושלם שלם ספר לכדי מזיטומיר זוסמאן משולם
 בתורה היסוד מספרי כאחד נחשב זה ספר". עין בת" הידוע

' ה בעבודת מלהיבות והדרכות עצות מלא והוא החסידית
 .הפרשיות סדר על מופלאים וחידושים פירושים לצד

 ירד לא ע"זי מטשערנאביל אהרן רבי ק"הרה אצל כי מסופר
  .השולחן מן" עין הבת" ק"הספה

 ע"זי מראדומסק" שלמה התפארת" ק"הרה כי ידוע וכן
" עין בת" הספר לידיו הגיע אשר בעת לחיים משתה עשה
 .הקדוש מחברו ובשבח בשבחו הפליג מאוד אשר

 שרצו חסידים ע"זי ין'מרוז ישראל רבי ק"הרה ציווה וכן
 רק אלא, ל"בחו להדפיסו יעיזו לא כי הספר את להדפיס

 בעניני גדותיו על מלא הספר כי ואמר הקודש רץבא
  .ישראל ארץ קדושת

אביו כי אמר ש הסטייפלערהגאון בעל בשמו של מספרים 
בינו היה רגיל להשריש בהם יראת שמים עם ספרו של ר

  .'בת עין'אברהם דוב בעל ה
 

 אביו כי א"שליט מטהאש ר"ק האדמו"הגה ק"כ מספר וכן
 הספר מן התפילה לפני בשבת בקביעות לומד היה ע"זי
. טובות מידות לקניית מסוגל הספר כי אמר ופעם" עין בת"

 על לו ידוע כי א"שליט מטהאש ר"האדמו הוסיף ואף
 בליבם ת"השי ונתן ק"בזש לישועה שנצרכו משפחה
 ישועה ונושעו" עין הבת" לכבוד הילולא סעודת לעשות
  .)בנים חשוך דב אברהם רבי היה שכידוע( .כך בזכות

 

  'מעשה מופלא שהיה בימי רבינו הק –הצדיק הסבל 
 הלוייתו, שהיה בסבל פשוט אשר נפטר בצפתמעשה 

עוברת בסמטאות העיר , הקטנה התנהלה לאטה
בדרכם חלפו ליד . החיים העתיק-בדרכה לבית, המתפתלות
לפתע יצא הצדיק  ,דב מאווריטש-רבי אברהם ק"בית הרה

ואף , ום הקברעד מק. מביתו והצטרף למלווים המעטים
  .המתין לסתימת הגולל

. המלווים על הכבוד הרב שחלק הצדיק לסבלהשתוממו 
 .בליבם תהו, ו הצדיקים הנסתרים"אולי היה הסבל אחד מל

הם . מחמת יראתם מהצדיק לא העזו המלווים לשאלו על כך
  .עצמו יבהיר להם את פשר הדבר-קיוו כי הוא

ממקורביו  אל כמה רבינו לאחר ההלוויה פנה, ואמנם
וביקשם לגשת לבית הסבל ולחפש שם עדויות לצדקת 

ולא מצאו  למנהעד מהרה הגיעו הללו לבית הא. הנפטר
לא . "כעבור שעה שבו אל הצדיק בידיים ריקות. מאומה

מצאנו שם ספרי קבלה או כל ממצא אחר שיעיד על היותו 
  .אמרו, "למעלה מסבל פשוט, מעלה- של הנפטר איש

שובו לביתו ודובבו את . "א נחהל רבינושל דעתו 
אולי מפיה תצליחו לדלות פרטים חדשים על ; האלמנה

עשו כן השליחים וגם . הורה להם, "אישיותו של הנפטר
  .הפעם העלו חרס בידם

רשאים אתם למסור לה כי ": רבינו לא נח ואמר להםאך 
  ".בשליחותי באתם אליה

 :האלמנה את בקשת הצדיק החלה לספרכששמעה 
, ם הראשונות לנישואיי היה בעלי המנוח רוכלבשני"

בזמן קבוע מראש היה מגיע . הסובב בכפרים ובעיירות
רוב . לכל כפר ולכל עיירה ומביא לתושבים את מבוקשם

  .תושבי הגליל העליון, לקוחותיו היו כפריים ערבים
ונשא , קומה-גבה, תואר- היה בעלי איש יפהבצעירותו "

, הייתה מצויה ברווח ובכבוד הפרנסה. חן בעיני כל רואיו
לפתע נחתה עלינו צרה . מנוחות-וחיינו התנהלו על מי

 .ערבי נכבד חשקה בבעלי' בתו היחידה של שיח - נוראה 
הזמינו לביתו וסיפר לו על רצונה של בתו ' אביה השיח"

הוא תיאר באוזניו את ניסיונותיו הכושלים . להינשא לו
', טוב מותי מחיי, י זהאם איני נישאת ליהוד'. להניאה מכך

  .הודיעה הבת לאביה
סעודת  - אחת : הציג לפני בעלי שתי אפשרויות' השיח

 .מוות -השנייה . מתנות וכסף, בגדים יקרים, נישואין
היה ברור לו כי יעמוד . בעלי המנוח לא היסס אפילו לרגע"

ולא , הוא היה מוכן למסור את נפשו. מה-בניסיון ויהי
אך חיפש דרך נאותה להיחלץ מהצרה ', לעבור על רצון ה

הוא נתן , להפך. לא גילה זאת' לשיח. שניחתה על ראשו
  .לו להבין כי נענה לבקשתו

בידעו כי חיי בתו ניצלו וגם כי זכה , שמח מאוד' השיח"
ה על משרתיו להכין מיד ציוו. ישר והגון, תואר-בחתן יפה

  .סעודת נישואין
. ב לצד החתןהמאושר יש' השיח. החתונה הגיעליל "

בעיצומה של החגיגה הגישו להם המשרתים נרגילות 
. ועליו גחלים לוחשות, במרכז עמד מגש נחושת. לעישון

כל אחד ואחד מהמכובדים נטל מהגחלים כדי להזין בהן 
ענני עשן החלו להיתמר מעל ראשי . את הנרגילה שלפניו

  .המסובים
, לפתע. החתן התקרב למגש כדי לקחת ממנו גחליםגם "

הרים את המגש העמוס בגחלים והפכו , לתדהמת הכול
בהלה . כשהגחלים שורפות את גופו, על בטנו ורגליו

חש ' השיח. ומהומה קמו במקום והשמחה נהפכה לתוגה
  . בוש ונכלם מהתנהגות החתן

שכבר היה מלא , וחבריו החלו להלום בגופו של בעליהוא 
שותת , דעתם לא נחה עד אשר גירשוהו מהמקום. כוויות

  .דם ומיוסר
דרך - לא-בדרך. עוד רוחו בו נמלט בעלי מהכפרכל "

עד מותו סבל . חבול וחולה, פצוע, הצליח להגיע הביתה
כן היו פניו -פי- על-אף. ייסורים מהכוויות הקשות

ה הצליח "ובליבו שמח תמיד על שבעזרת הקב, מאירות
סיימה , "את כל ייסוריו קיבל באהבה. לעמוד בניסיון

  ".זה היה בעלי המנוח", ה המתייפחת והוסיפההאלמנ
הקשיבו בהתרגשות לסיפורו המופלא של השליחים 

כששבו , ואמנם. וידעו כי הפעם תנוח דעת רבם, הסבל
הבחינו באור שזרח על , אליו וסיפרו לו את דברי האלמנה

כאשר עברה ההלוויה ליד ביתי ראיתי . "פניו של הצדיק
, אמר להם, "עד השמים עמוד אש עולה מהמיטה ומזדקר

  ".כעת אני גם מבין מדוע זכה לכך"
 

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 
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 ד

        ))))זזזז((((    בשערי ימי המעשה
============        

  געזונטע אידישע שמחה שטענדיג נאר מיט א

  

  

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

השמחה בירידת גשמים הנקראים ק על "לקט מספה
 .ולמה נקראים בשם גשמים, גשמים" גבורות"
 

 :ל"רמח
זה מאד כי על כן בהסגר הפתחים והדרכים והבן 

, ה מגביר הימין"הקב, יהיו נסתמים בזמן הסתיו
ועל כן ברדת , ונפתחו הפתחים ויצאו הגשמים

כי , הגשמים בסתיו לא יהיה הקור כל כך
אף על פי שנמשכו , משליטת החסד הם יוצאים

וגם , ומהם יתבסם העולם, בתוך הגבורה הקשה
וכבר , ה"בתוך החום הגדול לפעמים ימטיר הקב
כן  ועל, אמרתי שמשליטת החסד הוא יורד

 )מאמר הגאולה( .יתקרר הזמן בקיץ בבא הגשם
 

 :יקרכלי 
לפי שכל גוזל , הנני מביא את המבול מיםואני 

ין הוא להביא על כן ד, נכנס לתוך תחום חבירו
כי אז כל טפה נוגעת , עליהם שטף מים רבים

לפי שבגשמי , בחברתה ונכנסת אל תוך גבולה
" מי פלג לשטף תעלה" )ח"איוב ל( ברכה נאמר
 .שלכל טיפה יש דפוס בפני עצמה מכאן למדין

 )בראשית ו יז(
 

 :א"הגר
בגמרא בשביל פוסקי צדקה ברבים  -נשיאים 

כי הגשם צדקה . םואינם נותנים הגשמים נעצרי
והעננים , שהארץ אין לה משלה כלום, ממש

והרוח הוא כדיבור , מפרסמים שתכף יבא גשם
 .)משלי כה יד( .והבטחה ליתן

 
רב יוסף מתוך שיום הגשמים שקול דאמר 

הטעם . כתחיית המתים קבעוה בתחיית המתים
כי , שגבורת גשמים שקולה כתחיית המתים

כי כל הדברים  ,הגשמים אינם על פי הטבע כלל

ועל ידי כן שא מים יתנשאו לעלות , הצפון בהאדים
יעמדו שם ברקיע שהוא , ועל ידי כן שם מים, לרום

עד עת , מקום הסגריר שלא יעלו משם והלאה
פות ידים ויהיו לטשיתפשט החום מהם שאז יתעבו הא

 .)בראשית א ו( .מן האויר ויפלו למטה מים הכבדים
 

ובא להראות איך האדם הוא ראש פנה ... -שיח וכל 
הביא . וזולתו היה הכל תהו ובהו, ויסוד העולם

, דוגמא מן העשבים והאילנות שנעשו ביום השלישי
בכל , שהגם שביום ההוא נתהוו בלא מטר ובלא אדם

שיתקיימו לעתיד אם לא היה זאת לא היה אפשר 
כי רוב הצמחים אינם  )א, יםנברא האדם משני טעמ

גדלים מאליהם רק על ידי עבודת האדם שיחרוש 
לא  )ב... אילנות צריכים לעבודת האדםוכן ה, ויזרע

והמטר הוא ענין השגחיי ויורד בזכות , יגדלו בלא מטר
 .האדם ובתפלתו

  
האדים בת יבארתי שיש מטר טבעי הבא בסוכבר 

, וזה נקרא בשם גשם ואין בו ברכה, העולים מן הארץ
שזה , ויש מטר השגחיי הבא מלמעלה ממים העליונים

 . וזה יש בו ברכה, נקרא בשם מטר
זה לא ירד רק על ידי זכות האדם ועל ידי ומטר 
 .)שם ב ה( ...תפלתו
ועל ידי הבהמה לא יכרתו בני  -נכרית מהבהמה ולא 

דם ראויים יורד הגשם בשביל שאם אין בני א, האדם
 )מלכים א יח ה( .הבהמה

 
ת כי "עכשיו מבאר שאין הרע פעולת השי -הרעיפו 

שאם אין , כמו הגשם היורד, אם של המקבלים
והגם שירידתו , האדמה מוכנה לכך מלכלך אותה

בחרישה  -ורק אם תפתח ארץ , כשלעצמה צדק
 )ישעיה מה ח( .והכנה אז יפעל שיפרה ישע

ואם לא , כי השפעת הגשם מירושלים -שם הגיהיה 
זכריה יד ( .ימצאו הגוים האלה שם לא יזכרם לטובה

 .)יז
 

אבל על , על פי הטבעהם שבעולם אומרים הפילוסופים ש
כאשר אנו , הגשמים גם הם מודים שאינן על פי הטבע כלל

ולכן , ופעמים ירדו כל יום, רואים שפעמים לא ירדו כלל
ת יותר "שבזה ניכרת גבורת השי ,גשמים" גבורת"נקראת 

על  וכן תחיית המתים מודים הכל שאינה, מבכל הדברים
 .)דברי אליהו תענית ז( .פי הטבע

 
 :והקבלההכתב 

והנה באמת אין נתך ויצק , פרשוהו לשון יציקה -נתך לא 
ולפי האמת יתורגם ... ענין אחד והפוכים הם זה מזה

כי אדי המים הדקים והקלים העולים תמיד למעלה , התכה
בבואם אל האויר העליון משתנה , על ידי חום השמש
והאש מתיך אותן , כי מתקשים מאד צורתם מצורת מים

 ...האדים הקשים והוא גורם להם המסה ונזילה
, זה קראו גם כן רבותינו ענין הגשם בשם גבורותומטעם 

כי כל לשון גבורה נופל , לפי שנעשה על ידי גבורת אש
שמות ( ...על דבר המתגבר על דבר זולתו ומחלישו ומדכאו

 .)ט לג
לפי מה שהודיעונו , גשםולי נראה בהנחת שם  -גשמיכם 

כי אידי המים הדקות , מחקרי הטבע בענין התהוות הגשם
בבואם , והקלות העולים תמיד למעלה על ידי חום השמש

אל האויר העליון משתנה צורתם מצורת מים כי מתקשים 
והאש היסודי הוא מתיך האידים הקשים האלה , שם מאד
 ...ויזלו מים

ים האלה יחד להיות שם סמיכות ודבקות חלקי האדועל 
מלשון , אדוקים זה בזה ביותר עד שיתקשו נקרא בשם גשם

ואמר גשמיכם בלשון רבים . בגושמיהון )'דניאל ג( הכתוב
לדשאים שאינם , יורה ומלקוש, לפי שהמטר מינים רבים

, מזריעים זרע וגדלים על כל מים די להם בגשמים דקים
 .ם המזריעים זרע צריכים רביביםוהעשבי

 
 :ם"ימלב
, שא מים -שמים , אש ומים -זה אמר במדרש שמים ועל 

אש ומים הוא החום והאש והעלעקטרי , שם מים -שמים 

צמוד באהבה בקירות , הננו לבר� לידידינו וחברינו ת מזל טובברכ
ידיו רב לו בעשייתו , איש האשכולות, איש המעש והחזו�, לבבינו

, מלא מדע ותבונה, כלי מחזיק ברכה, הברוכה למע� בית חיינו
וכ�  ,א לשרתו בקודש"ק מר� רבינו שליט"נ למע� כ"בלוהעוסק 

  ה"ה ,'ליונינו הקבג דרבינו ק"עוזר ומסייע למע� שיח
  ב"ארה –בארא פארק  – ו"הי מרדכי בריללר "הר

  ט"צ לאויש"לרגל שמחת הולדת ביתו בשעטו
 המערכת -המברכי� ומוקירי� תודת� 

  ט חמה ולבבית"ברכת מז
 דבוק ומקושר ,א בסבר פני! יפות"כמקבל , למעלת כבוד ידידי היקרהנני לבר� 

   א"ק מר� רבינו שליט"בלב ונפש לכ ומסור
  ב"ארה -בארא פארק – ו"הי מרדכי בריללר "הר ה "ה

  .ר שתרווה נחת ממנה בשמחה"יה. צ"לרגל שמחת הולדת הבת בשעטומ
 י"א –שלמה עמאר  –מבר� ידיד�  

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ה"זצוקל שלמה בנימי� הלוי אשלגשלמה בנימי� הלוי אשלגשלמה בנימי� הלוי אשלגשלמה בנימי� הלוי אשלגר רבי "ק אדמו"כ

  .זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�. מ"בכסליו תשד' נסתלק ז
 --- --- --- ---        

 ירושלי� -רכס שועפט –א "שליט יהודה אשלגיהודה אשלגיהודה אשלגיהודה אשלגהרב  העומד לימינינו ל ידי נכדו ידידינו הדגול והנעלההונצח ע
 

        טוב נאמנהטוב נאמנהטוב נאמנהטוב נאמנהברכת מזל ברכת מזל ברכת מזל ברכת מזל 
 הננו לבר� מעומקא דליבא ובכל לשו� של ידידות וחיבה לידידינו

לבו ער ופתוח , ש"מיקירי אנ היקר באנשי� ותומכינו העומד לימינינו
�רחי� ומוקיר רבנ� , ש אצלו משולבי�"תורה ויר, לכל דבר שבקדשי

�מסור , רוד� צדקה וחסדח "הנה , ואיהו גופיה צורבא מדרבנ� וחכמי
  ק מלעלוב"רבוהודבק ל

  - א"שליט שמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללשמואל ברילל 'ח ר"ההר
  ב"ארה –בארא פארק 

, ש אצלו מחוברה"תורה ויר, ולבנו ברא כרעא דאבוה היקר והנעלה
  ו"הי מרדכימרדכימרדכימרדכיר  "ח הר"צודרו

  ב"ארה  -בארא פארק 
   'שתחי בתה -הולדת הנכדהלרגל שמחת 

מתו� שמחה והרחבת , ח"ומכל יוצ מנהלרוות נחת מ ויהי רצו� שיזכ
             .ויצליח והדעת ובכל אשר יפנ

 

        יהודה אתה יודו  אחי יהודה אתה יודו  אחי יהודה אתה יודו  אחי יהודה אתה יודו  אחי 
  ,ששו� ברא אשר לקל, ולשו� בפה אהלל, ורו� גיל ברגשי
� לעוז נודע, המידות ונוע� חמודות איש, היקר ידידי קד
 אצלו וחסידות תורה, ואורה פני� בסבר אד� כל מקבל, ולתפארה
  הבורא לעבודת    אריאריאריאריכ ומתגבר, כימי� לילות משי�, שזורה
  ו''הי וויילוויילוויילווייל    לייבלייבלייבלייב' ' ' ' אריאריאריארי    יהודהיהודהיהודהיהודה כמר החת� הבחור ,ה''ה

  צ''בשעטומ חתונתו יו� דודי� עת הגיעו לרגל
 נאמ� בית לבנות ותזכה, ה''יפ ה''יפ יעלה שהזיווג רצו� יהי

 עוסקי� בני� ובני בני�, ומבורכי� ישרי� דורות, בישראל
  .א''בב צ''גוא לביאת השנזכ, צ''בתומ
 יאקאבאוויטשיאקאבאוויטשיאקאבאוויטשיאקאבאוויטש    ברו ברו ברו ברו  ידיד  ח''בלונ המבר 

 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
לשונו עט  , ש ומידות טובות"מלא וגדוש בתוי, לבחור החת�

  א ''שליט דרבינו ח''הדא בכתבי לו רב ידיו, סופר מהיר
  ו"הי ויילויילויילויילוווולייב לייב לייב לייב     ''''אריאריאריארייהודה יהודה יהודה יהודה     החת�

  טשערנוביל ישיבת ממצוייני
  צ"בשעטומ ג"לרגל שמחת נישואיו עב

  .ק"ד הסלולה מרבוה"יזכה לבנות בית נאמ� בישראל עש ר"יה
===  

  .לרגל שמחתו    ו"הי יהודה לייב וייליהודה לייב וייליהודה לייב וייליהודה לייב ויילגליו� זה נודב לזכות החת� 

  כסא דנחמתא

האי גברא ש "בצער רב הננו לשגר למעלת ידידינו מחשובי אנ

אהוב על , 'עוסק ויגע בתורת ה, תכליל המעלות והמידו, רבא

חריף ובקי במכמני התורה ומאיר , וענוות חן נסוכה על פניו, כיריומ

  ה"ה, א"דבוק ומקושר לרבינו שליט, פניו לכל אדם

   'שתחי' ומשפ  א"שליט יעקב יצחק שווארץ 'ר ג"הרה

  ב"ארה –בארא פארק 

   .שישב באוהל התורה תמיד ל"ז על פטירת אביו החשוב והיקר

, דמך בתוך אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוינחהמקום 

  .א"ובנחמת ציון וירושלים תנוחמו בב
 

        גליו� זה מוקדשגליו� זה מוקדשגליו� זה מוקדשגליו� זה מוקדש
 ,נחמד ונעי�, לעילוי נשמת האי גברא יקירא הבלתי נשכח

עדי	 , א"ק מלעלוב זיע"אשר זכה להסתופ� בצל מרנ	 רבוה
  ה"ה, נחבא אל הכלי�לב נקי וצח ו, הליכותהנפש ונעי� 

  ל"ז מאיר' ל ב	 ר"ז משה ח"הרה
  יצחק

  ב"ב כסלו תשע"ע י"נלב
  ה"תנצב
===  

 ו"הי אהר� יצחק' א ר"י בנו ידידינו היקר שיבלחט"הונצח ע

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
, והמידותכליל המעלות , האבר� היקרה לקד� הננו לשגר בז

וענוות ח� , אהוב על מכיריו, יומ� ולילה' עוסק ויגע בתורת ה
�במכמני התורה ומאיר פניו לכל אד חרי� ובקי, נסוכה על פניו ,

  ה"ה, ממתפללי בית מדרשינו
  א"שליט יצחק שוקרו�יצחק שוקרו�יצחק שוקרו�יצחק שוקרו�הרב 

  צ"לרגל שמחת הולדת הב� בשעטומ
 .ר שיזכה לרוב נחת ושובע שמחות וכל טוב סלה"יה

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
  א"מקושר לרבינו שליט, ש"שלוחה בזאת לידידינו מחשובי אנ

  ב"ארה -בארא פארק –א "שליט אביש רוטנראביש רוטנראביש רוטנראביש רוטנר' ח ר"הרה
  מ"לרגל שמחת הולדת הבת בשעטו

  .ס"ר שיזכה לרוב נחת ושובע שמחות וכט"יה
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"ז נפתלי הירצקאנפתלי הירצקאנפתלי הירצקאנפתלי הירצקא' ח ר"הרה ב� ''''משה טובימשה טובימשה טובימשה טובי' ח ר"הרה

        גרינצווייגגרינצווייגגרינצווייגגרינצווייג
  .ה "ת נ צ ב ד"א כסלו תשס"ע י"נלב

 


