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מעיין של אהבת ישראל לדורו ולדורות
נבע  אשר  ישראל  אהבת  מעיין 
דדהבא  שושילתא  מייסד  של  בלבו 
זיע"א  מלעלוב  דוד  רבי  רביה"ק 
ובדורות  בדורו  דבר  לשם  היתה 
לסימן  היתה  ישראל  אהבת  הבאים, 
הקדושים  ותלמידיו  לצאצאיו  היכר 
קהלא  ולכל  בנתיבותיו,  הצועדים 

רבוה"ק,  בצל  המסתופפים  קדישא 
הקדוש  היהודי  רבינו  של  מחותנו 
שבועות  י"ב  היה  זיע"א  מפרשסיחא 
אצל רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א 
אהבת  מידת  ממנו  ללמוד  כדי  רק 

ישראל.
ביקר  שכאשר  נציין  ענין  ובאותו 
בקראקא  משה"  ה"ברכת  רבינו 

של  מעונו  דרך  עבר  המלחמה,  לפני 
זיע"א  הרה"ק רבי שמעון מאמשינוב 
ה"ברכת  רבינו  שם  שהה  באוטווצק, 
נסע  ומשם  שבועות,  כמה  משה" 
ש"ב  של  לביתו  נכנס  שם  לקראקא, 
הגה"ח רבי ישעיה מנדל בידרמן זצ"ל 
)נכד הרה"ק רבי אביגדור בן רביה"ק 
היה  והוא  זיע"א,  מלעלוב  דוד  רבי 
פעם  וכן  בקראקא,  העיר"  מ"חשובי 
כשביקר כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א אצל 
ישיבת  ראש  שניאורסאהן  הגרב"ש 
הוא  כי  הגרב"ש  לו  סיפר  טשעבין, 
מנדל  ישעי'  רבי  אותו  של  תלמידו 
רבינו  סיפר  השיחים  ובין  בידרמן(, 
ה"ברכת משה" לבן שיחו בהתפעלות 
ה"אהבת  גודל  על  ובהתרגשות 
לו  ואמר  באמשינוב,  שראה  ישראל" 
הלשון:  בזה  משה"  ה"ברכת  רבינו 
ישראל  אהבת  של  זו  מידה  "לדעתי 
מלעלוב  דוד  רבי  מזקנינו  מקורה 
מווארקא  הרה"ק  שכידוע  זיע"א, 
גדל  אמשינוב(  אדמור"י  של  )זקנם 

בביתו והיה מתלמידיו המובהקים".
מנדל  ישעיה  רבי  כששמע  מיד 
מפום  דנפקי  אלו  דיבורים  בידרמן 
נזדעזע  משה"  ה"ברכת  רבינו 
לרבינו,  ואמר  מיוחדת  בהתרגשות 
אביכם  אצלי  היה  שנים  כמה  לפני 
זה  והיה  זיע"א,  הרשנ"ן  רביה"ק 
רבי מנחם  לאחר שהיה אצל הרה"ק 
הרה"ק  של  )אביו  זיע"א  מאמשינוב 
רבי שמעון מאמשינוב זיע"א(, וסיפר 
לי בהתפעלות מאהבת ישראל שראה 
מטבע  באותו  לי  ואמר  באמשינוב, 
זו  מידה  "לדעתי  לישנא:  כהאי  לשון 
של אהבת ישראל מקורה מזקנינו רבי 

דוד מלעלוב זיע"א".
והיה רבינו ה"ברכת משה" שמח 
אביו  של  קדשו  לדברי  לכוין  שזכה 

רביה"ק הרשנ"ן זיע"א.
כל כסף וזהב שבעולם – לא ישוו לו

רבי  רביה"ק  שרחש  אהבה  אותו 
אהבה  היתה  זיע"א  מלעלוב  דוד 
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ואל  משה  אל  ה’  ויאמר 
לאמר,  מצרים  בארץ  אהרן 
חדשים  ראש  לכם   הזה  החודש 
אל  דברו  וגו’,  לכם  הוא  ראשון 
בעשור  לאמר  ישראל  עדת  כל 
איש  להם  ויקחו  הזה  לחודש 
לבית,  שה  אבות  לבית  שה 
צריך להבין,  ג(.  ב  יב, א  )שמות 
למה הקדים מצות החודש הזה 
בעשור  שה  קיחת  למצות  לכם 
לחודש, ומה טעם הסמיכות בין 
שתי מצוות אלו, ועוד יש להבין 
דאת מצות קידוש החודש אמר 
אמר  ולא  ואהרן  למשה  הקב”ה 
לישראל,  אותה  שיאמרו  להם 
אמר  פסח  קרבן  במצות  ואילו 
עדת  כל  אל  דברו  הקב”ה  להם 

ישראל.
מצות  דהנה  לומר  ויש 
לבני  נמסרה  החודש  קידוש 
ישראל על ידי בית דין,  וכדאיתא 
זקנים  בדעת  )והובא  במדרש 
מבעלי התוספות(: החודש הזה, 
דין,  בית  בקידוש  תלוי  הכל 
כשישראל  הושעיא  רבי  כדאמר 
הקב”ה  השנה,  לראש  מגיעין 
העמידו  השרת  למלאכי  אומר 
למחר  כי  ספרים  והוציאו  בימה 
ובין  כך  בין  עולמי,  ודן  בא  אני 
שלמטה  דין  בית  נמלכין  כך 
יום  עד  השנה  ראש  ודחו  ועברו 
דן  אין הקב”ה  שלאחריו, למחר 
השרת  מלאכי  באין  עולמו,  את 
לפניו,  ואומרים  הקב”ה  לפני 
אמרת  כך  לא  העולמים,  ריבון 
עולמי,  את  דן  אני  למחר  לנו 
ונשמוט הדין באפס, אומר להם 
למחר  הדין  את  דוחין  בני  הרי 
והדבר מסור בידם, שאנו צריכים 

לילך אחר קביעותם, ע”כ.
וציוה  הקב”ה  הקדים  ולכן 
קידוש  מצות  את  ואהרן  למשה 
כי  החודש, החודש הזה   לכם, 
ואחרי  מילתא,  תליא  דין  בבית 
החודש  את  דין  בית  שיקדשו 
לקיים  יוכלו  חודש  ראש  ויקבע 
בעשור  לבית  שה  קיחת  מצות 
מצות  נסמכה  גם  ולכן  לחודש, 
קרבן  למצות  החודש  קידוש 
קרבן  מצות  גבי  ולכן  פסח, 
עדת  כל  אל  דברו  נאמר  פסח 
נצטוו  זו  במצוה  כי  וגו’,  ישראל 
קידוש  מצות  ואילו  ישראל,  כל 

החודש נתונה לידי בית דין.
)מתוך הגש”פ ברכת משה(

פניני האהל אהלי שם

המשך בעמ' הבא<<

ברכת מזלא טובא וגדיא יאה
תורה  של  עולה  מקים  ישראל,  בית  כל  ידיד  פאמ"ק,  נפשי  לידיד 
וחסידות, רב תבונות, רב צדקות, מרבה טהרה בישראל, פטרון בית 
המדרש "היכלא דרבי שמעון" ביתר, מגזע אראלים ותרשישים זכה 

לחביבות יתירה אצל כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א

הרבני הנגיד הגה"ח רבי יצחק שפירא  שליט"א
לרגל אירוסי הבן החתן המופלג בתויר"ש ומידות טובות

הבחור עדיו לגאון ולתפארת 

כמר  יואל  הי"ו

יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל לשם ולתפארת ולתהילה ותראו מכל 
יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא אכי"ר

המאחל בברכת ידידות

שמחה מנחם קרקובסקי

לדברי תורה וחסידות מרבותינו הקדושים מלעלוב
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ברכת מזלא טובא וגדיא יאה
לידינו עוז מוכתר בנימוסין ורב קילוסין אהוב לשמים ולבריות 

מסור לכל מפעלות תורה וחסד בחצרות קדשינו

הרה"ח דוד הכהן ברין שליט"א
ולאביו איש חי ורב פעלים רודצו"ח מוקיר ורחים רבנן ואיהו 

גופיה צורבא מרבנן מסור בלו"נ לכ"ק מרן אדמו"ר זיע"א 
ולהבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

הרה"ח המפואר יודא יואב הכהן ברין שליט"א
לרגל נישואי בנו - נכדו

החתן המצוין בתוי"ש עדיו לגאון ולתפארת בקי בכל מכמני 
התורה

הרב משה גד הכהן נ"י
עב"ג

בת הגאון החסיד מו"ה דניאל אלתר שליט"א

בן כ"ק מרן אדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זצוק"ל
יהי רצו שהזיווג יעלה יפה לבנין עדי עד מתוך בריות גופא 

ונהורא מעליא

אהבת ישראל במשנתו הטהורה של אוהבן של ישראל

 רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א



גב

סופית,  אין  ישראל  אהבת  בדבר,  תלויה  שאינה 
כל יהודי ויהודי בכל מצב ומצב הוא חלק אלוק 
דוד  רבי  רבינו הקדוש  אומר  וכפי שהיה  ממעל. 
אינם  )יודי"ן(  יהודים  שני  שאם  זיע"א  מלעלוב 
מתנשאים זה על זה אלא עומדים בשוה זה לזה 
הרי זה סימן לשם ה', והוסיף ע"ז רבינו ה"ברכת 
משה" זיע"א שזהו הפירוש  "ואהבת לרעך כמוך" 

- כמוך, בשווה לך, אזי "אני ה'"  זהו שם ה'.
וכן היה אומר רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א 
על מאמר חז"ל, א"ל רב נחמן בר יצחק לרב חייא 
בר אבין תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו, א"ל 
ו,  )ברכות  וגו'  בארץ  אחד  גוי  ישראל  כעמך  ומי 
היום  כל  הולך  ישראל  אהבת  לו  שיש  שמי  א,(. 
פרשיות  בהו  דכתיב  עלמא  דמארי  בתפילין 

מאהבת ישראל, כמובא במסכת ברכות ו' ע"א. 
אלו  אפילו  מקרב  רבינו  היה  דהכי  וכיוון 
וכפי שמסופר שפעם אחת בא  שקצת התרחקו, 
הגון  בחור  היה  לא  והבחור  ללעלוב,  אחד  בחור 
בפניא,  ו' עש"ק  ביום  ופעם  ידע,  לא  ושום אחד 
מקלות  עם  ורדפוהו  עבירה  שעשה  אותו  תפסו 
כמעט כל העיר, ובשום בית לא היה יכול ליכנס, 
ובחוץ בוודאי לא, ונכנס לבית מדרשו של רביה"ק 
העזה  להם  היה  לא  ולשם  מלעלוב,  דוד  רבי 
ליכנס אליו, וכשראהו רביה"ק נתן לו חלה ודגים 
ועוד, עד שאכל לשובעו, ופתאום נכנסה הרבנית 
וכשראתה שנתן לו לאכול, אמרה לו "לזה אתה 
נותן לאכול, תביט נא לחוץ ותראה היאך שסבבו 
והשיב  בעבירה",  שתפסוהו  מחמת  עבורו  הבית 
לה רביה"ק בזה"ל "הרי כשהוא אצלי אינו חוטא, 
ורגע אחד אם האיש הישראלי אינו עושה עבירה, 

הוא כדאי כל כסף וזהב שבעולם".
וכן היה מרגלא בפומיה של רביה"ק רבי דוד 
מלעלוב זיע"א: הקב"ה אומר לישראל:  "והייתם 
כמו  ה(.  יט  )שמות  העמים"  מכל  סגולה  לי 
בתמונת  תמיד  יישאר   – שיהפכוהו  ככל  "סגול", 
סגול, כך היא ההבטחה לישראל, שלעולם יישארו 
בתמונתם ובצורתם, ואף-על-פי שחטא - ישראל 

הוא.
וכן היה אומר רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א 
עה"כ לא תשנא את אחיך בלבבך, וגו' )ויקרא יט 
יז(, כלומר, שאם אתה מרגיש כי לבך טוב עליך, 
אינה מפתה אותך לתאוות, לרע, לא תשנא עם זה 

מה שאין לחברך לב כזה. 
נכנס  היה  רביה"ק  עובר  שהיה  מקום  ובכל 
אחיו  בשלום  לשאול  יהודי  בית  ולכל  כפר  לכל 
שהיה אומר כאן גרים אחי היקרים האוכל לחלוף 
דרכם מבלי להיכנס אצלם לראות האיך ירגישו,  
וכן היה מנהגו של רבינו לקרוא לכל איש מכפר, 
בשם מרא דאתרא "דארפס רב", ופעם הלך רבינו 
לאיזה  ובאו  מפרשיסחא  הקדוש  היהודי  בלווית 
לאיזה  עמו  לילך  הקדוש  היהודי  רצה  ולא  כפר, 
בית, והלך רבינו לבדו, ושהה שם לערך חצי שעה, 
וכשבא בחזרה שאלו היהודי הקדוש מדוע שהה 
מהבית  להאיש  כשבאתי  לכם,  אספר  א"ל  כ"כ, 
אצלו,  זקן  אב  לו  יש  שהוא  ענין,  איזה  שמעתי 
היה  כי  ויבקענה  בשר  צלע  שיקח  א"ל  ופעם 
הבן  וא"ל  לבוקעו,  יכול  ולא  רב  זמן  ושהה  קצב 
הורגך,   הייתי  מהשי"ת  שיראתי  לא  אם  לאביו 
הייתי  לא  אלקים  וירא  צדיק  שהוא  וכששמעתי 

יכול לנתוק מעליו, ולכן שהיתי כל כך.
ה"תפארת שלמה" זיע"א "כה  ומעיד הרה"ק 
אמר הרב היהודי האיש האלקי מפרשיסחא זי"ע, 
כי קיבל דברי הרב הצדיק האלקי ר' דוד מלעלוב 
תוכחת  בדברי  אנשים  עוד  להוכיח  שלא  זי"ע, 
לפני  שלימה  בתשובה  להשיבם  כדי  וניאוצים 
ריצוי  בדברי  עמהם  להתהלך  אם  כי  ב"ה.  הש"י 
ובנחת, ולקרב את לבבם באהבה, לעוררם ביראת 

שמים".

איך באים לידי אהבת ישראל?!
דוד  רבי  רביה"ק  למד  ישראל  אהבת  ויסוד 
שמסופר  כפי  הנביא  מאליהו  זיע"א  מלעלוב 
שפעם הלך רבינו זיע"א רגלי מלעלוב, להסתופף 
בצל רבו הרבי ר' אלימלך. בדרכו תעה ביער ולא 
מצא נתיב מוצא. החל לבכות. לפתע נגלה אליו 
איש והראה לו הדרך. כאשר נפרדו, אמר לו: אומר 
לך  נחוץ  מהם  ושניים  עתה,  דברים  שלשה  לך 
לדעת מעולם ועד עולם: האחד – אם רוצים לחבר 
לזה,  מוכרחים קודם לקצוץ  זה  גזרי עצים  שני 
העץ(.  מן  הבולטות  )ה'עיניים'  ה"סענקים"  את 
והשני - בטרם נביט אל הזולת לראות מעלותיו 
מעצמנו...  מבטנו  נסיר  שלא  מוטב  וחסרונותיו, 
)איידער אין יענעם אריין צו קוקען, איזט גלייכער 
הימים  ברבות  קוקען(.  צו  ארויס  זיך  פין  ניכט 
בתוך  הטהור  בשולחנו  המעשה  את  רבינו  סיפר 
דברי תורתו, וגילה כי היה זה אליהו הנביא זכור 

לטוב.
ישראל  אהבת  לידי  לבא  הדרך  למדנו  וכן 
לפי מה שדיבר בקדשו רביה"ק רבי דוד מלעלוב 
האדם  לב  כן  לפנים  הפנים  כמים  עה"כ  זיע"א 
קאמר  דלא  הא  שדקדק,  יט(,  כז  )משלי  לאדם 
כמראה פנים לפנים, היינו משום דבמים כשרוצה 
גם  למטה,  פניו  צריך להשפיל  עצמו  לראות את 
מים ניגרין על הארץ רמז לענוה, לכך קאמר כמים 
פנים לפנים היינו ענוה, כן לב האדם לאדם, דע"י 

ענוה יוכל להיות לב האדם לאדם. 

איך תאמרו עלי שאני צדיק הדור
זיע"א  מלעלוב  דוד  רבי  הקדוש  רבינו  והיה 
גדולה  אהבה  מישראל  ואחד  אחד  כל  אוהב 
הרה"ק  שהביא  וכפי  שלו,  בניו  כמו  ועצומה 
)רמזי  זיע"א  מראדומסק  שלמה"  ה"תפארת 
פורים(, "כן דרך הצדיקים האמיתיים כמו מרדכי 
שהי' מקודם דורש טוב לעמו ואח"כ דובר שלום 
הרב  קדוש  מפה  שמענו  הזה  וכדרך  זרעו.  לכל 
הותיק אוהב ישראל ר' דוד מלעלוב זלה"ה שאמר 
בזה הלשון איך תאמרו עלי שאני צדיק הדור אם 
יותר  וזרעי  בני  אהבת  בעצמי  מרגיש  עדיין  אני 
והם  לישראל  נקרא אב  כי הצדיק  בנ"י.  מבשאר 
אב  שהי'  הצדיק  מרדכי  מעלת  וזה  ממש,  בניו 

נאמן לכל בנ"י באהבה רבה ובמס"נ".
רביה"ק  אומר  שהיה  מקובל  אחר  ובנוסח 
"האיך תאמרו עלי שאני אוהב ישראל אם אוהב 
אני את משהל'י שלי יותר מבנו של החייט", וע"ז 
זיע"א  משה"  ה"ברכת  רבינו  ואומר  מפטיר  היה 
בנו  את  אוהב  רביה"ק  היה  דבר  של  שלאמיתו 
באותה אמת המידה שאהב את שאר ילדי ישראל, 
היה  משהל'י  שבנו  כיוון  הדברים  שמטבע  אלא 
קרוב אליו ודר בביתו ראה את כל מה שחסר לו 

ונגע הדבר לליבו.
וראיה לדבר שפעם אחת נחלה בנו הקטן של 
רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א, ועשו אנשי העיר 
והתפללו  עבורו  תהלים  אמרו  וגם  פעולות  כמה 
ועמד  ונתרפא,  תפלתם  קיבל  והקב"ה  מאד, 
רביה"ק אצל המטה שבנו מונח שם ובכה, ואמרה 
בוכה?  אתה  ד'  הושיעך  אם  עכשיו  הרבנית  לו 
הבלן  של  בנו  כאשר  למה  בוכה  אני  לה,  והשיב 

נעשה חולה לא הרעישו והתפללו ככה.
הרי שלאמיתו של דבר אהב רבינו את בנו של 
הבלן כמו בנו שלו עצמו, וכן סיפר רבינו ה"ברכת 
משה" שפעם אחת נכנס רביה"ק רבי דוד מלעלוב 
זיע"א לביתו לאחר מנחה מעריב, וראה את נוו"ב 
הרבנית שוחקת את הילדים בשמחה ובטוב לבב, 
ואמר לה רביה"ק האיך תוכלי לשמוח בעת הזאת 
אשר שמעת לפני כמה דקות את החייט של העיר 

ששופך את ליבו בבכי על צרת ילדו החולה.
ולפי"ז היה אומר הרה"ק רבי יצחק מווארקא 
):"ולא  כ  )תענית  זירא  רבי  מאמר  פירוש  זיע"א 

הוא  פלא  דבר  חברי", שלכאורה  בתקלת  ששתי 
וכי זה שלא שמח בתקלת חבירו למעלה יחשב, 
איזה  היה  לחבירו  שכאשר  הוא  הפירוש  אלא 
ותקלה לא היה שמח אפילו בשמחתו  דבר צער 

האישית, כי הרי חברו מצטער באותו זמן.
תולעת ולא איש

והיה רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א משגיח 
שלעולם לא יקפידו על שום איש יהודי וחלילה 
וידועה  דבר שבעולם  בשום  יהודי  שום  יוזק  לא 
אמרת קדשו על הכתוב "ואנכי תולעת ולא איש" 
– איך וואלט גיכער גיגעסין א ווערמיל איידער א 
לצער  לי לאכול תולעת מאשר  היה  נח  מענטש, 

איזה אדם.
דוד  רבי  רביה"ק  שאל  שפע"א  ומסופר 
הקדוש מפרשיסחא  היהודי  מלעלוב את מחותנו 
בזה"ל: "הייליגער מחותן "יוד", מפני מה אם יש 
עונש",  לו  יש  מישראל,  אחד  על  הקפדה  לכם 
והשיב לו היהודי הקדוש: "הייליגער מחותן, הלא 
חבירו  על  הקפדה  לאחד  שהיה  ג"כ  בגמ'  מצינו 
ונענש כמו יהיב עיניה ביה...", מיד אמר לו רבינו 
הקדוש רבי דוד: "א פאר וואר )באמת( שטייט עס 
אין דיא גמרא, שנדע שלא לעשות כן, כי אז ג"כ 

לא היה טוב.
באהבה  אחת  יד  יעשו  היהודים  כל  וכאשר 
אמיתית מתוך אחווה ורעות אזי היה אומר רבינו 
רבי דוד מלעלוב זיע"א  שיהיה להם יד  הקדוש 
ארוכה מאד והיתה מגעת עד לכסא הכבוד ומה 
כסא  עד  להגיע  יכולים  היו  ישראל  אם  הי'  טוב 

הכבוד בוודאי לא הי' חסר לנו כל טוב. 
גדולים צדיקים

שזה  זיע"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  לנו  גילה  וכן 
הסוד של כח הישועות העצום בזכות התפילה על 

ציונו הקדוש שבלעלוב:
יכול  נמצא,  שהוא  מצב  באיזה  יהודי  "כל 
שריחם  כמו שמצינו  הק',  ציונו  אצל  כאן  לפעול 
רביה"ק רבי דוד מלעלוב אפילו על בעל עבירה, 
וצדיקים הרי קרויין חיים, קען מען זיכער פויעלן.
אפילו בבית דין של מעלה צריך שיהיה צדיק 
וכידוע  ישראל,  כלל  בעד  טוב  וימליץ  שיקיל 
מעלה  של  דין  בבית  שהיה  מזלאטשוב  מהמגיד 
בצדיק  להחליפו  צריך  והיה  גדול,  מחמיר  והיה 
אחר שיקל וימליץ טובה בעד ישראל", עכתד"ק 
יד  על  הקהל  במעמד  אש  לבת  מתוך  שנאמרו 

הציון הקדוש בעיירת לעלוב.
ובעינינו ראינו את עבודת קדשו של כ"ק מרן 
אדמו"ר זיע"א על אדמת הקודש על ציונו הקדוש 
שבלעלוב, איה העט אשר יוכל לתאר את אותם 
היה מרומם את  רבינו זיע"א  רגעים נעלים אשר 
כל הקהל טפח וטפחיים מעל האדמה, רוח אלקים 
היתה חופפת על כולם, כל השערים שהיו נעולים 
כל השנה היו נפתחים לרווחה, מעיינות הישועה 
סופי של  האין  ישראל  הנובעות ממעיין האהבת 
רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א עד ממשיך דרכו 
אוהבן של ישראל בדורנו אשר היתה לנו הזכיה 
מרן  כ"ק  ה"ה  קדשו  במחיצת  לשהות  העצומה 
של  שפע  המשיך  אשר  זיע"א,  הקוה"ט  אדמו"ר 
ברכות וישועות לכל קהל הקודש ששהה במקום 
עצומה,  ישראל  ואהבת  אחדות  מתוך  הקדוש 
הישועות  את  להמשיך  הכח  יסוד  הוא  ואשר 

במקום ציונו הק'.
ויה"ר שגם השנה נזכה להמשיך שפע ברכות 
ועריכת  הקדוש  לציון  העליה  בעת  וישועות 
השוה"ט בראשות ממשיך שושלת הזהב של אהבת 
ישראל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, לכל אחד במה 
שהוא צריך במידה טובה ישועה ורחמים, ולזכות 

לביאת גוא"צ במהרה בימינו, אמן!

>>> המשך 'אהלי שם'



גב

הרב יאיר וינשטוק שליט"א - נו"נ לרבוה"ק

הסוחר הממולח ידע במה לבחור...
סיפור מיוחד ונדיר מוגש בפרסום ראשון ! !

לקראת יום ההילולא קדישא של רבינו הקדוש רבי דוד מלעלוב זיע"א - ז' שבט תקע"ד

בעיר  התגורר  יוקב  יעקב  רבי  החסיד 
ובעל  סוחר  והיה  בפולין  )אופוצ'נו(  אופטשנע 
נכסים. עשיר גדול לא היה, עם שנתברך בחוש 
מסחריות  עסקות  לנהל  וידע  ממולח  מסחרי 
מוצלחות, וכך נשמר מעמדו כבעל אמצעים אך 

כאמור מכאן ועד לעשירות המרחק רב.
החמה  אלה.  היו  דקייטא  שלהי  של  ימים 
הקיץ,  כל  הסתגרה  שבו  מנרתיקה  יצאה 
ועתה שילחה חיציה היוקדים אל העולם בכל 
הלהט, והאויר אכן רתח וקדח. הולכים אנשים 
ברחוב ומדי כמה רגעים מוחים הם את מצחם 
שמתמלא הוא באגלי זיעה וחוזר חלילה פעם 
אחר  ותרים  החום  מכובד  נאנחים  פעם.  אחר 

פיסת צל וספל מים צוננים. 
שבעירו  יעקב,  ר'  הוא  יוצא  ביתו  מפתח 
יותר בשם  אופוטשנע ובקרב ידידיו מוכר הוא 
וכדרך  העירוני,  המקוה  אל  לדרכו  יּוַקב  ר' 
לצעוד  מתכונן  אינו  אמצעים,  בעלי  סוחרים 
סוסים  צמד  מביתו.  המרוחק  המקוה  עד  רגלי 
אבירים רתומים לכרכרה מהודרת, ממתינים לו 
בצייתנות באורווה שבחצר הגדולה, בין העצים.

בראותם את בעליהם המתקרב, צונפים הם 
הסוסים ומשמעים צהלת שמחה. מוחם הסוסי 
זה  איש  וזקנו של  פניו  את  לצרף  כבר השכיל 
המוריקים  המרחבים  אל  החוצה  יציאה  עם 
ואל צעידה מחלצת עצמות הרחק מן האורווה 

המחניקה.
כך  החיים,  בעלי  שהרגישו  כפי  ואכן, 
לצעידה-ריצה  יצאו  אחדות  דקות  בתוך  היה. 
משני  עצים  וחורשות  העיר  בתי  ומראות  קלה 
הם  שמובילים  שעה  דרכם  את  ליוו  הצדדים 
את בעליהם, יוקב אל המקוה לטבילה של ערב 

שבת סליחות. 
בית המרחץ העירוני של אופוטשנע, בשעות 
הוא  וגדוש  מלא  שישי,  יום  של  הצהרים  אחר 
מלכתא,  שבת  לכבוד  לטבול  שבאו  ביהודים 
של  משעה  ליהנות  מבקש  שיוקב  לפי  אלא 
ובחביטת  הזיעה  במרחץ  גם  נעימה  רוח  קורת 
לטבול  הוא  מקדים  גבו,  על  הזרדים  מטאטאי 
ממנין  למעלה  המרחץ  בבית  היו  לא  וכעת 

אנשים.
לאחר שירד וטבל ועלה ונסתפג והניח את 
נקבוביות  כל  את  המנקים  אדים  לספוג  גופו 
מידיו  הזרדים  לצליפות  גבו  והפקיר  שבעורו, 
כאש  גבו  שהאדים  עד  השמש  של  האמונות 
חזר   - קופיקות  חמש  שכרו,  את  לו  ושלשל 
מעדנות  והלך  המלכה  שבת  בבגדי  ונתלבש 
לו  הממתינים  השניים  סוסיו  ואל  כרכרתו  אל 

בהכנעה אגב לחיכת גבעולי דשא למכביר.
קחו  שלי,  חביבים  פערדאלאך  סוסים,  נו 
ועיניו  מושבו  על  לו  התפרקד  הביתה,  אותי 
ביקשו להיעצם מיניה וביה, הטבילה והסאונה 
הרדימו את מוחו וכל מה שביקש עתה היה רק 

לשקוע בתנומה מתוקה של ערב שבת קודש.

***
והנה, מבעד לעינו המצועפות, מבחין הוא 
לפתע ביהודי של צורה, אדם כחוש בעל פנים 
עדינות ומזוככות שאין רואים כמותם בכל יום, 

והוא מהלך בקושי, ועל גבו שק כבד משקל.
והללו  בחבל,  ומשך  בסוסיו  גער  "הויסה" 

עצרו תיכף מהילוכם ונעמדו.
"ר' יהודי" פנה אל האיש בעל הדרת הפנים, 

"לאן אתם הולכים?"
אל  והתקרב  מהילוכו  הוא  גם  עצר  האיש 

העגלה.
מכאן  המרוחקת  לעירי  להגיע  צריך  "אני 

מרחק גדול".
מרחק גדול... 

ואימתי  צריכים אתם להיות בביתכם?

בסבר  היהודי  ענה  ה',  בעזרת  שבת  לפני 
פנים מאירות. 

חצתה  כבר  הרקיע.  במרומי  הסתכל  יוקב 
החמה את קו האמצע והחלה את מסעה הארוך 
שבע  להימשך  עוד  שיכול  מסע  מערב.  לעבר 
שעות הגונות ומעלה, אבל שבע שעות הן הרף 
גבו  ועל  בקושי,  כלפי אדם קשיש שצועד  עין 

משא כבד. 
"נו, קומט ארוף, עלו בבקשה על הכרכרה 

ואני אקח אתכם הביתה".
היהודי  נד  בחשבון"  בא  לא  לא,  "לא, 
בידו בשלילה. "לא אטריח יהודי מכובד כמוך 
לנסיעה כל כך ארוכה, אני צריך להגיע לביתי 
בעיר המרוחקת, ואתה עוד תצטרך לשוב הנה 

לשבת. לא בא בחשבון".
של  בחיוך  יוקב  נענה  אדוני"  "שמעני 
להנאות  ההחלטה  בו  שגמלה  בעת  סיפוק, 
על  נדרשתי לשאתך  "אילו  מה.  ויהי  זה  יהודי 
גבי, אולי היה ספק בדבר. אבל כעת שהסוסים 
גיבורי  נא אותם,  וראה  הם העושים במלאכה, 
כוח, ובעלי גוף איתן, ורגליהם קלות כאיילות, 
הטובה  את  לי  לעשות  למר,  ליה  אכפת  מה 

הקטנה הזאת ולתת לי לקחת אותו אל ביתו".

מילים  הנכבד  האיש  מצא  לא  כבר  כעת, 
של סירוב באמתחתו. בלא אומר ודברים טיפס 
על המושב  בלאות  והתיישב  העגלה  אל  ועלה 
המפגש  את  במקצת  שריככו  בבדים  המרופד 
בין העצמות הדואבות לקפיצי העגלה המזנקים 
ממקומם עם כל פיתול או מהמורה שצצה על 

הדרך הכבושה.
לאט לאט פינו בתי העיר את מקומם משני 
על  מקפצים  השניים  היו  ועתה  המסילה  צידי 
אבני חצץ מגודלות הזרועות בנדיבות על העפר 
התחוח ומדי מספר רגעים מזכירים הם לנוסעי 
כתפותיהם,  ואת  שדרתם  חוליות  את  העגלה 
את ידיהם ואת רגליהם ובעצם מה לא. כל גופם 

אמר שירה...
מאופוטשנע,  הרחק  כבר  שהפלגנו  "וכעת 
הוא  צריך  להיכן  לי  לגלות  כבודו  יואיל  שמא 

להגיע".
היהודי הנכבד התכווץ אל תוך עצמו, כל תו 
מתווי פניו זעק עדינות נפשית מופלגת. "ראה 
נא, מלכתחילה לא רציתי להטריחך, וגם כעת, 

מייסרני לבי על שאני כך מנצל את טוב לבך".
טובה  לגמול  מבקש  יהודי  ושלום,  "חס 
ליהודי, לא ניצול ולא טרחה". מחה יוקב מקרב 
לב, "אלא שזקוק אני לידע לאן מועדות פניך, 
מאחר ובעוד רגעים אחדים מגיעים אנו לפרשת 
או  לימין  ושמה עלי לדעת לאן לפנות,  דרכים 

לשמאל".
יהיו לימין"  "לימין, כל פניות שאתה פונה 
אני  "מתגורר  בחביבות,  ואמר  היהודי  נענה 

בעיירה לעלוב".
בניסיון  מצחו  את  יוקב  קימט  "לעלוב?" 
הרי  אוי,  זו.  עיירה קטנה  מיקומה של  להיזכר 
המרחק מכאן ועד לשם הוא כמה וכמה שעות 
היה  זה  מה  לא!  ידע...  אילו  הגונות.  נסיעה 
לתוך  להסתנן  לבעל-דבר  אני  מניח  מדוע  לי. 
עבירה  הרהורי  עם  אותו  ולהרעיל  טוב  מעשה 
של 'תוהה על הראשונות'. בשום פנים ואופן לא 

ארשה לו למנוול זה להתגנב אל לבי. 
לימין"  לקחת  אנו  שזקוקים  פשיטא   "
מקומו  על  התרווח  כהד.  אורחו  אחרי  חזר 
רושם  לשדר  וניסה  בניחותא  הסוסים  מאחורי 
שלא  הנכבד  האורח  את  להרגיע  נינוחות,  של 
ירגיש הרגשת אשמה. אבל בלאט החל מצליף 
מדי פעם על גבם של הסוסים וכך מבלי משים 
החלו הללו בדהרה קלה שהלכה וגברה בצורה 
בלתי מורגשת כמעט עד שהפכה לבסוף לריצה 
גם  שהורגשה  מטורפת  לדהרה  ומשם  מהירה 

הורגשה.
של  מרחק  מאופושטנע  מרוחקת  לעלוב 
לצמד  רתומה  בכרכרה  נסיעה  שעות  כשלוש 
ידע  אילו  האמת,  למען  ואכן  צעירים.  סוסים 
יוקב לאיזה הרפתקה הוא נכנס, שמא לא היה 
יספיק  לא  ואולי,  שמא  כי  לדרך,  לצאת  מעז 
מה'  אבל  השבת,  כניסת  לפני  לביתו  לשוב 

סיפורי קודש מרבוה"ק זיע"אבאהלי צדיקים

כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א
מתפלל בדביקות על ציון קדשו

של רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א 

פרסום ראשון



הד

מצעדי גבר כוננו, והוא הרי ברך בבוקר "המכין 
מצעדי גבר", ורק הקב"ה היודע את העתידות 
החסד  מעשה  ואת  הזאת  הדרך  את  לו  הכין 
הנאצל הזה, כדי לזכות אותו בברכות הנדירות, 

אבל בל נקדים את המאוחר.
מכל מקום, הסוסים הוכיחו עתה את עצמם 
ואת גופם השרירי והגמיש. הם דהרו במהירות 
הדרך  גם  כאילו  והנה,  ארוכה,  שעה  מסחררת 
קפצה להם, כבר החלו לזהות ממרחק את בתי 
והם  העיירה הקטנה לעלוב. לא ארכה השעה 

כבר חנו מתחת לביתו של האורח.
תודה  בהכרת  אמר  לרדת"  עלי  "כאן 

למיטיבו.
ר'  הרחוב.  אל  וירד  הכבד  צרורו  את  נטל 
לפני  טבא  שבתא  בברכת  לברכו  ביקש  יוקב 
בעל  היהודי  אבל  הסוסים,  צמד  את  שיסובב 
ואמר  מעצמו  אליו  פנה  הבורקות,  העינים 

מילים סתומות.
"במוצאי שבת, אומר אני כאן סליחות עם 
הציבור. אתה מוזמן לחזור אלינו ולומר איתנו 

סליחות, יישר כוח, זייט גיבענטשט".
בברכת  הוא  גם  מצדו  אותו  בירך  יוקב  ר' 
שבא  כלעומת  הסתובב  שלום,  ושבת  שלום 
שבקושי   - הסוסים  צמד  את  מדהיר  והחל 
המילים  הביתה.  בחזרה   - רגעים  חמישה  נחו 
פעפעו  הזה  היקר  מהיהודי  האחרונות ששמע 
סליחות  אומר  "אני  מנוח.  לו  נתנו  ולא  במוחו 
כוונתו?  הייתה  מה  מוזמן".  אתה  הציבור,  עם 
כאילו שחסרים לי מנייני סליחות באופוטשנע 
הקטנה  בלעלוב  סליחות  למנין  ורק  הגדולה, 

זקוק אני לבוא במוצאי שבת. 
בו  ניקרה  הזאת,  בבקשה  רצה  הוא  מה 
המחשבה ללא הרף,  לשם מה עלי לעשות דרך 
כל כך ארוכה? רק בשביל לשמוע את המילים 
'במוצאי מנוחה קידמנוך תחילה' מפי חזן לא 
המצויים  הכנסת  בתי  את  לעזוב  למה  מוכר? 
בעירי למכביר ולנסוע לאיזה מנין קטן במרחק 
כה גדול, הרי זהו לילה שלם שיישרף על נסיעה 

הלוך ושוב, לשם מה עלי לעשות זאת.
השבת.  לכניסת  קרוב  ממש  הגיע  הביתה 
בחיפזון עצום התלבש בבגדי השבת, והפיס את 
דעתה של נוות הבית המודאגת על היעלמותו 
במעשה  להתהדר  רצה  לא  כלשהו.  בהסבר 

המצווה.
***

והתמזג  מהכל  שכח  שבת  שנכנסה  כיוון 
כל  לאורך  השבת  של  ומנוחתה  קדושתה  עם 
על  לאחר שהבדיל  תיכף  אך  הנעלית.  היממה 
דבריו  בראשו  ועלו  צפו  הנר  את  וכיבה  היין 
התמוהים של האיש נשוא הפנים, "אתה מוזמן 

לסליחות אצלנו".
אם ברצונו להספיק ולומר סליחות בלעלוב, 

עליו לצאת מיד לדרך.
ספר  את  מתוכו  הוציא  הארון,  אל  רץ  אץ 
הסליחות שדפיו המצהיבים מלחשים על כמה 
דורות של אומרי סליחות שקדמו לו, אביו, ואבי 
אביו, והסבא-רבה... כולם ניטפו את דמעותיהם 
הזכות ברגעים של תשובה מאהבה וגנזו אותם 
בין קפלי הנייר הישן כצנצנת המן המשתמרת 

לעתיד לבוא.
תמהה  היקר?"  אישי  אתה  ממהר  "לאן 
על  משהו  גמגם  מצידו  והוא  החיל.  אשת 
צרר  מרוחק,  במקום  סליחות  לומר  התחייבות 

שיריים של חלה במפית צחורה לקיים מצוות 
הפעם,  הדרך.  אל  שוב  ויצא  "מלוה-מלכה" 
החושך  יותר.  הרבה  קשה  דרך  זו  תהיה  ידע, 
יכסה ארץ, הלבנה כמעט ואיננה מצויה בלילות 
אלו של סוף חודש ורק נוגה הכוכבים יאיר לו 
היערות שורצים  קמעא את החשכה העבותה. 
גזלנים המבקשים לבלוע את הרכוש ולעיתים 

גם את הנפש.
הטהורות  מהעיניים  שבקע  האור  זכר  אך 
יצא  הוא  דאגה.  כל  וכיבה  פחד  כל  השקיט 
ושתיים  אחת  הסוסים  גב  על  הצליף  לדרך, 
והללו כמו קראו את מחשבותיו טסו וגמאו את 
וכאילו שם  הדרך במהירות כפולה ומשולשת, 
של קפיצת הדרך נזדמן לו והעלה את הכרכרה 
נשרים  כנפשי  כעל  שהביאם  ענן  על  כולה 

בואכה לעלוב.
את  רבה  בקלות  מצא  הסמיך  בחושך  גם 
המקום בו הוריד אתמול את אורחו. קשר את 
הסוסים לעץ קרוב והחל מתענין היכן ישנו כאן 

בית מדרש. 
מדרש,  בית  סתם  כאן  אין  מדרש?  בית 
הבהירו לו כמה בחורים צעירים, כאן אתה נמצא 

ליד בית מדרשו של הרבי הקדוש שליט"א.
בהחלט  היו  מאתמול  האורח  של  פניו 
עצמו.  ובין  בינו  להודות  היה  חייב  קדושים, 

"קחו אותי לשם" פנה אליהם בבקשה.
טפופים  בצעדים  הריצוהו  התשחורת  בני 
דוד  רבי  של  המדרש  בית  פתח  אל  מהירים 

מלעלוב. 
ועששיות  נרות  באור  כולו  נשטף  ההיכל 
שמן וליד העמוד כבר עמד הרבי עטוף בטליתו. 
אך פתח את הסליחה וכבר נשמע קולו המתנגן 

של הרבי: 
"אשרי יושבי ביתך" - - -

את  ההדים  החזירו  סלה"  יהללוך  "עוד 
הקירות  מן  החסידים  של  הנרגשת  זעקתם 

ומכיפת בית המדרש.
***

שעה ארוכה אמר בהתעוררות עצומה את 
הסליחות. שנים רבות אומר הוא סליחות,ואולם 
ניגנה  סליחות,  אמרה  נשמתו  כל  הלילה 
בוראה  לפני  והתנקתה  הצטחצחה  סליחות. 
ומחילה  לסליחה  לזכות  גדולה  אחת  בבקשה 

על כל מעלליה בשנה החולפת. 
הסתיימה אמירת הסליחות והקהל עבר על 
פניו של רבי דוד להתברך הימנו בברכת שנה 

טובה ובין העוברים, יוקב מיודענו.
נהרה על  ומיד עלתה  אותו  הרבי אך ראה 

פניו. 
"הו, הנה הוא בעל טובתי".

"אתמול  המשיך,  והרבי  כולו,  נבוך  יוקב 
הצלת  מאד,  גדול  חסד  מעשה  עמי  עשית 

בטוב  שהתנדבת  זה  אלמלא  כפשוטו,  אותי 
ביתי  עד  אופוטשנע  מעירך  אותי  להסיע  לבך 
שאצליח  בעולם  מציאות  הייתה  לא  בלעלוב, 
שבת  איזו  יודע  איני  שבת.  לפני  ברגל  להגיע 

הייתה עוברת עלי. 
לך  בחר  ואתה  אותך,  לברך  ברצוני  "ולכן, 
מופלגת  עשירות  או  אלו.  ברכות  משתי  אחת 

לכל ימי חייך, או אריכות ימים מופלגת".
המחשבות  לגמרי.  מופתע  היה  יוקב 
הסתחררו במוחו במהירות מטורפת. כעת כבר 
הבין הכל. אתמול כשהציע את הטובה לאיש, 
לא עלה בדעתו כי מדובר באחד מגדולי צדיקי 
הדור. אבל הלילה כבר בשעת הסליחות הבין 
המופלאים,  דבריו  לשמע  וכעת,  היטב.  זאת 
שמפתח  עליון  בקדוש  שמדובר  היה  נראה 

הברכות בידו. 
אז במה לבחור? עושר מופלג? כסף בשפע 
סוחר  סתם  יהיה  לא  מעתה  החיים!...  לכל 
ממוצע ובעל אמצעים, אלא אחד משועי תבל, 
מחסור  יידע  ולא  מלכים  של  בפלטרין  יגור 
את  לצאצאיו  יוריש  אלא  עוד  ולא  לעולם, 

עושרו. 
לא  מי  מופלגת...  ימים  אריכות  מאידך, 
פחד  הימנו  יוסר  מעתה  ימים?  להאריך  רוצה 
וייפרד מעולם  עיניו  יידע שיעצום את  המוות, 

רק בגיל מופלג מאד.
וחושו המסחרי גבר...

אמר  הברכות"  שתי  את  רוצה  אני  "רבי, 
בעוז רוח. ומבטו מקרין זיק של שובבות.

רחב  חיוך  תשובתו,  לשמע  נהנה  הרבי 
התפשט על פניו, "הו, אתה מדבר כמו סוחר... 

אל  ידו  את  הושיט  בשתיהן"  זכית  "ובכן, 
ימים  ואריכות  מופלגת  בעשירות  וברכו  יוקב 

מופלגת.
***

יערות  וסוחר  אחדים,  ימים  אלא  יצאו  לא 
גדול הציע ליוקב עסקה חלומית, לרכוש במחיר 
אפסי כמה יערות באזור אופוטשנע. לאחר עוד 
כמה ימים הציעו לו עסקה דומה מצדה השני 
של העיר. לאחר כמה וכמה חודשים, מוצאים 
יוקב משמש בתפקיד בעליהם של  אנו את ר' 
כל היערות באזור עד שבעקבות כך ניתן לו שם 
המשפחה "פרשטר", שפירושו אדון }או שומר{ 
המסועפת  פרסטר  משפחת  אבי  והוא  יערות. 
ובעולם.  בארץ  שלוחותיה  כל  על  והמכובדת 
הכי  באופן  בו  התקיימה  השנייה  הברכה  וגם 
)ויש  חי  שנים  ושש  ממאה  פחות  לא  מופלג, 
אומרים 116!( בריא ושלם, בשכלו ובכוחו. לא 
את  שעזב  עד  לרפואות  ולא  לרופאים  נזקק 
אחריו  מותיר  כשהוא  ימים  ושבע  זקן  העולם 

עושר מופלג לצאצאיו אחריו.
ומדי שנה בהתקרב יום ההילולא של רבינו 
בכל  כמו  מלעלוב,  דוד  רבי  והקדוש  הגדול 
משפחת  בני  הם  מספרים  אחרת,  הזדמנות 
אבי  זכה  כיצד  המעשה  סיפור  את  פרסטר, 
משפחתם ר' יעקב יוקב פרסטר בזכות טוב לבו 
ופקחותו להתברך בבת אחת בשתי ברכות לא 

מצויות.
***

התודה והברכה לרבנים לבית משפחת פרסטר שמהם 
העובר  הזה  המופלא  המשפחתי  הסיפור  את  שמעתי 
"אוהל  לקוראי  כאן  מוגש  וכעת  לדור,  מדור  במשפחתם 
ציונו  על  ההילולא  שבת  לקראת  ראשון  בפרסום  מועד" 
הקדוש ולקראת יום ההילולא קדישא ז' שבט - 202 שנה 

להסתלקותו, ז' שבט תקע"ד.
כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א מדליק נרות על ציון קדשו 

של רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א



הד

דברות קודש מאת כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זיע"א
ביומא דהילולא של רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א - ז' שבט

מלוה מלכה - ז' שבט, לאחר שירת "אבינו 
מלכנו פתח שערי שמים לתפילתנו", והיו הכל 
בשמחה עצומה, אמר כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א:

מלכנו  "אבינו  התפילה  אחר  אנו  אומרים 
לא  הכוונה  לתפילתנו",  שמים  שערי  פתח 
לתפילות שאנו עומדים להתפלל, אלא הכוונה 
זה מכבר,  כל התפילות שהתפללו  לעלות את 
את כל התפילות שהצדיקים הקדמונים העתירו 

בעד כלל ישראל.
לייב  משה  רבי  הרה"ק  בשם  ידוע  והנה 
אמרו  דמעות  אצל  דאמנם  זיע"א,  מסאסוב 
לא  דמעות  דשערי  נט.(  מציעא  )בבא  רז"ל 
ננעלו, אבל מ"מ ישנם שערים וצריכים למצוא 
אותם, אבל בשמחה אין צריכים להגיע לשערים 
כלל, כי היא פורצת את כל המחיצות, ואין דבר 

שיעמוד בעדה.
מתלמידי  כמה  נסעו  אחת  שפעם  ומסופר 
היה  ולא  לרבם,  זיע"א  מלובלין  הרבי  הרה"ק 
ע"כ  ואש"ל,  הדרך  הוצאות  על  בידם  סיפק 
החליטו שאחד מהחסידים יעשה עצמו כ'רבי' 
ואחר כ'גבאי' והאחרים יעמידו פני חסידים, כך 

תפתח דלת הגבירים בפניהם.
כן עשו, והגיעו לעיירה אחת ודפקו על דלת 
גביר אחד, אותו גביר כשראה שרבי בא לגבולו, 
התרגז ולא רצה להכניסם לביתו באמרו שכבר 
רבות  שזה  ולהבטחותיהם,  להם  מאמין  אינו 
בשנים מאז שנישא ולא זכה להפקד בזרע של 
קיימא, וכבר הרבה רבי'ס הבטיחו לו ועבר קציר 
וכלה קיץ ועדיין לא נושע, ענה לו המשמש, לא 
הרי רבי זה כשאר הרבי'ס, כי רב כוחו בכתיבת 
הגביר  הכניסם  מיד  לבטח,  הפועלות  קמיעות 
בכבוד גדול, והאכילם והשקם וגם הותיר בידם 

שעשה  והחסיד  לדרך,  צידה  מטבעות  מספר 
את  לו  ונתן  קמיע,  לו  וכתב  ישב  כ'רבי'  עצמו 
נסעו  ואח"כ  שנה,  תוך  בן  לו  שיהא  וברכו  זה 

לדרכם.
מלובלין  לרבי  נסיעתם  בעת  אחרת  לשנה 
יתפסו  שלא  זו,  בעיירה  מלעבור  יראו  כבר 
הועילה  שלא  קמיע  לו  שנתנו  בקלקלתם 
אחרת,  עיר  דרך  דרכם  את  עשו  ע"כ  מאומה, 
הרבי  הרה"ק  של  מדרשו  לבית  וכשהגיעו 
והרבי  לברית  שמתכוננים  ראו  זיע"א  מלובלין 
מכובד בסנדקאות, ואותו גביר אשר היו אצלו 
וכתבו לו את הקמיע הוא בעל הברית, שנושע 

בזרע של קיימא לפקודת השנה.
מיד אורו פניהם של החסידים כי חשבו שיש 
מלובלין  הרבי  והרה"ק  לשמחה,  שייכות  להם 
הרגיש בזה ואמר להם, חושבים הנכם כי אתם 
פעלתם לאותו גביר שיושע בבנים, דעו לכם כי 
מחיצה של ברזל היתה חוצצת ולא נתנה לכל 
התפילות של הצדיקים שהיו מתפללים בעבורו 
שיושע בזרע של קיימא, אלא שכאשר כתבתם 
את הקמיע בו היה כתוב בשפה הפולנית "פרה 
מזה  נעשה  מיד  חלב",  נותנת  היא  אף  זקנה 
שחוק בשמים, ועי"ז נפרצה המחיצה של ברזל, 
וכל התפילות שהתפללו עבורו להפקד בזש"ק 

יכלו לעלות.
הרי שעל ידי השמחה אפשר לפרוץ את כל 
המחיצות ולהעלות את כל התפילות וואס אלע 

פריעדיקע צדיקים האבן געדאווענט.
)שלחן הטהור ז' שבט תשס"ב, לעלוב(

עריכת השלחן  ז' שבט, בעת   - ראשון  יום 
הטהור, לאחר אמירת "לחיים", אמר כ"ק מרן 

אדמו"ר זיע"א:
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. 

רועה  שהיה  מצינו  ע"ה  רבינו  משה  אצל 
מהלך  רבינו  משה  והיה  ברח  אחד  ושה  צאן 
עומד  מצאו  וכשפגשו  לעדרו,  להחזירו  אחריו 
צמאו,  את  להרוות  ושותה  מים  בריכת  ליד 
אמר לו משה רבינו לא ידעתי שצמא הנך, מיד 
לקחו משה רבינו ע"ה ונטלו על כתפו והחזירו 
לעדרו, אמר הקב"ה יש לך רחמים לנהוג צאנו 
של בשר ודם חייך שאתה רועה את צאני.  ויש 
שעה  באותה  עמדו  ישראל  כלל  דהנה  לומר 
במצב של "ואת ערום ועריה", ומנהיג אחר לא 
היה יכול לסבלם, לכן בחר השי"ת במשה רבינו 
למען  ישראל,  מנהיג  להיות  הצאן  ממכלאות 
בו  מצב  בכל  עליהם  וירחם  בסבלותם  יראה 
על  אפילו  ע"ה  רבינו  משה  שריחם  ולפי  יהיו, 

הצאן נעשה מנהיג לישראל.
רבי  רביה"ק  זקני  על  מסופר  זה  וכעין 
נפקד  התקיעות  שלפני  זיע"א,  לעלובער  דוד 
עומד  שמצאוהו  עד  חיפשוהו,  וכולם  מקומו, 
בשוק ומשקה את הסוסים, כי ה"בעלי עגלות" 
על  דעתם  נתנו  ולא  בביהכ"נ  להתפלל  הלכו 
בהמתם שהם צמאים, ורבי דוד לעלובער ברוב 
נתן  הסוסים,  על  אפילו  הבריות  על  רחמנותו 
מצות  לקיים  הלך  כך  אחר  ורק  לשתות,  להם 

תקיעת שופר.
וגם ידוע המעשה שהיה פעם בלעלוב  בעל 
עבירה, שכל אנשי העיר רדפו אחריו להלקותו 
רבי  לבית  ונכנס  מהם  ברח  והוא  לו,  כראוי 
הבית  בפתח  נעמד  הק'  ורבינו  לעלובער,  דוד 
ולא הניח לאנשי העיר להכנס לביתו להכותו, 
אפילו  חוטא.  אינו  הוא  עכשיו  הרי  באומרו 
שהיה בעל עבירה ריחם עליו רבי דוד לעלובער.
א"כ כל יהודי באיזה מצב שהוא נמצא, יכול 
לפעול כאן אצל ציונו הק', כמו שמצינו שריחם 
קרויין  הרי  וצדיקים  עבירה,  בעל  על  אפילו 

חיים, קען מען זיכער פויעלן.
שיהיה  צריך  מעלה  של  דין  בבית  אפילו 
ישראל,  כלל  בעד  טוב  וימליץ  שיקיל  צדיק 
וכידוע מהמגיד מזלאטשוב שהיה בבית דין של 
מעלה והיה מחמיר גדול, והיה צריך להחליפו 

בצדיק אחר שיקל וימליץ טובה בעד ישראל.
אלע יודען זאלן געאלפין ווערין.

- - -
מלכנו",  "אבינו  אנו  אומרים  השנה  בראש 
כרחם  כבנים   אם  כעבדים,  אם  כבנים  אם 
תלויות  לך  עינינו  כעבדים  אם  בנים,  על  אב 
עבדים  בבחינת  מ'איז  אז  אפילו  שתחננו.  עד 
בפרט  שתחננו!  עד   - אפלאזען  נישט  מ'וועט 
מ'לערניט,  מ'דאווענט,  ב"ה  אז  בנים  בבחינת 
איז  בשמחה,  מ'איז  און  צוזאמען,  מ'זיצט 

אוודאי וועט זיין השפעות טובות.
געזאגט  האט  לברכה,  זכרונו  טאטע  דער 
אז  לייב,  משה  ר'  רבי  דער  פון  נאמען  אין 
ס'שטייט )בבא מציעא נט.( "שערי דמעות לא 
ננעלו", אבער שמחה ברעכט מחיצות, ברעכט 

אלע מחיצות.
כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א מתפלל על ציון קדשו של רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א ביום ההילולא 
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הרב אהרן גלבשטיין

סיפורי הוד ופנינים יקרים ועובדות נפלאות על ריש שושילתא דדהבא 
אוהבן של ישראל רבינו הקדוש רבי דוד מלעלוב זיעועכי"א

לרגל יומא דהילולא קדישא ז' שבט תקע"ד
מפי הרה"ח רבי שמואל פרוש שליט"א מחשובי חסידי אנ"ש וממעתיקי השמועה בחצה"ק 

כל בי עשרה שכינתא שריא

מסוכטשוב  משמואל"  ה"שם  בעל  הרה"ק 
דוד  רבי  הקדוש  רבינו  דברי  את  מביא  זיע"א 
הרה"ק  דברי  "ידועים  וזלה"ק:  זיע"א,  מלעלוב 
ר"ד זצללה"ה מלעלוב, שכל מקום שיש בו עשרה 
מישראל, אפילו מלאך שבא לשם מתמוגג מפחד, 

משום דכל בי עשרה שכינתא שרי". 
בשמו  משמואל"  ה"שם  מביא  אלו  דברים 
של רבינו הקדוש רבי דוד מלעלוב זיע"א בפרשת 
תולדות )תרע"ז(, ובפרשת במדבר )תרע"ג( מביא 
אדומו"ר  אבי  כ"ק  "הגיד  בזה"ל:  קדשו  דברי  את 
זצללה"ה בשם כ"ק הרבי ר' דוד מלעלוב זצללה"ה, 
יבוא  מלאך  אם  אפילו  מתפללים  יחד  דכשעשרה 
בי  דכל  משום  הפחד  מגודל  יוצאה  נפשו  שמה 

עשרה שכינתא שריא". 
אלו  מקומות  בשני  מאריך  משמואל"  ה"שם 

לבאר על פי דברי קדשו, יעו"ש. 
קדשו  דברי  את  מביא  בו  הראשונה  בפעם 
של  בלשון  כותב  אינו  מלעלוב  ר"ד  רביה"ק  של 
עשרה  בו  שיש  מקום  "שכל  אלא  'מתפללים', 
לשם מתמוגג מפחד  אפילו מלאך שבא  מישראל 

משום דכל בי עשרא שכינתא שריא". 
דברים אלו נודע שכתבם הרה"ק בעל התניא 
זיע"א בספרו לקט אמרים - תניא, וכתב על דברים 

אלו את הלשון "שמעתי מרבותי". 
מרבה  משמואל"  שה"שם  הוא,  הגדול  הפלא 
להביא בספרו הק' את דברי הרב בעל התניא, ובכל 
זאת דברים אלו שכתבם בעל התניא במפורש, לא 
דווקא  לצטט  לנכון  ראה  אלא  אותם,  וכתב  ציטט 

זיע"א  מלעלוב  דוד  רבי  הקדוש  רבינו  דברי  את 
שבעצם הן הן הדברים. 

ההערכה  אותה  על  לכאורה  מעיד  זה  דבר 
ה"שם  והבן  נזר"  ה"אבני  האב  שהעריכו  הגדולה 
משמואל" זיע"א, את רבינו הגדול והקדוש רבי דוד 

מלעלוב זיע"א. 

מחלוקת - במשנתו של רבינו הקדוש רבי 
דוד מלעלוב זיע"א

דיבור קדוש מהרה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א 
הובא במכתב הרה"צ הק' רבי משה בצלאל אלטר 
הי"ד בנו של ה"שפת אמת", וז"ל: "אומרים בשם 
ווען  מחלוקת  א  האבן  צו  זצ"ל,  לעליווער  הר"ד 
קורח...  א  גלאט  מען  איז  גערעכט  נישט  מ'איז 
קין  האבן  צו  נישט  גערעכט  מ'איז  ווען  העיקר 
מחלוקת" ]- אומרים בשם הרה"ק רבי דוד מלעלוב 
צודק  כשאינו  במחלוקת  דהו  מאן  שיהיה  זיע"א, 
צודק,  כשהוא  הוא  העיקר  'קורח',  כמו  ממש  זהו 

שלא יהיה במחלוקת[.     

חותר לאמת

את  מספר  היה  זיע"א  משה"  ה"ברכת  רבינו 
מלעלוב  דוד  רבי  הקדוש  מרבינו  הידוע  הסיפור 
זיע"א שבעת בואו בפעם הראשונה אל רבו הקדוש 
אותו  שאל  זיע"א,  מליז'ענסק  אלימלך  ר'  הרבי 
הרר"א מי הוא היהודי הגרוע ביותר בעיר לעלוב, 
ונקט לו רבינו שמו של אדם אחד שם, וריחק אותו 

הרר"א, ונשבר לבו של רבינו בקרבו. 
בפעם השניה שבא אל הרר"א, שאל אותו שוב 
אותה שאלה, מי הוא היהודי הגרוע ביותר בלעלוב, 
הגרוע  הוא  עצמו שהוא  על  רבינו  לו  ענה  והפעם 

ביותר שם, ואז קירבו הרר"א ביותר. 
בפעם  כיצד  אביו  לפני  הרר"א  של  בנו  שאל 
אותו  קירב  השניה  ובפעם  אותו  ריחק  הראשונה 
ביותר, והשיב לו הרר"א, שזה אינו אותו אדם כמו 

מקודם וזה אדם אחר לגמרי. 
זה,  סיפור  על  ה"ברכת משה"  רבינו  והתבטא 
את  רבינו  את  הרר"א  ששאל  הראשונה  שבפעם 
השאלה מי הוא הגרוע ביותר בעיר לעלוב, גם כן 
ידע רבינו את התשובה לשאלה שענה אח"כ שהוא 
את  מיד  לו  ענה  שלא  ומה  ביותר,  הגרוע  בעצמו 
התשובה שהוא בעצמו הגרוע ביותר בעיר לעלוב, 
הוא משום שלא רצה לומר כן, כי סבר לתומו שאין 
הברכת משה:  רבינו  ]וכלשון  לאמיתו  האמת  הוא 
"ווייל ס'קען זיין אז ס'איז נאך נישט אינגאנצן מיט 
א אמת - כי יתכן שזה עדיין לא עם האמת לגמרי[, 
ואח"כ עשה חשבון הנפש עד עמוק, והגיע לעומק 
נקודת האמת אז אמר לו שהוא הוא הגרוע ביותר 

בלעלוב. ומאז קירב אותו הרר"א  כנ"ל.     

דוד  רבי  הרה"ק  אל  להידמות  יכול  "מי 
מלעלוב זיע"א?"

שהגה"ק  סיפר,  זיע"א  משה"  ה"ברכת  רבינו 
מאוסטרובצה זיע"א ביקר פעם אצל אביו רביה"ק 
ה'אוסטרובצע'ר'  של  דרכו  וכנודע  זיע"א,  הרשנ"ן 
ארבעים  במשך  לשבת  משבת  ולהתענות  לצום 
שנה וכל יום טעם מאכילתו מעט רק בלילה, ובעת 
אולם  ב'לחיים',  הרשנ"ן  רביה"ק  כיבדו  הביקור 

ה'אוסטרובצע'ר לא רצה לשבור את תעניתו. 
סיפר לו רביה"ק הרשנ"ן, שזקינו הרה"ק רבי 
דוד מלעלוב זיע"א היה אף הוא צם ומתענה משבת 
לשבת, ופעם הגיע אליו אורח אחד וכיבדו רבי דוד 
אם  רק  לאכול  האורח  רצה  ולא  ולשתות,  לאכול 
יצטרף אליו רבי דוד בעצמו אף הוא באותה אכילה, 
ואכן סיים רבי דוד את תעניתו ומיד אכל יחד עם 

היהודי. 
זאת  ובכל  הסיפור  את  ה'אוסטרובצע'ר  שמע 
טען  הוא  תעניתו,  את  ולסיים  לאכול  רצה  לא 
ואמר: "מי יוכל להידמות עצמו אל הרה"ק רבי דוד 

מלעלוב".      

החלום הזה אשר חלמתי

סיפר,  זיע"א  משה"  ה"ברכת  רבינו  אגב, 
ומתענה  צם  שהיה  כידוע  מאוסטרובצה  שהגה"ק 
הרבנית  רעייתו  כשעמדה  ופעם  לשבת  משבת 
חדר  רק  לו  שהיה  ומפני  למיילדת,  קראו  ללדת 
לבית  והלך  מביתו  לו  ויצא  פנה  בביתו  אחד 
בבית  לנוח  המיילדת  פנתה  לבינתיים  המדרש. 

ה'אוסטרובצע'ר'. 
כנודע דרכו של ה'אוסטרובצע'ר' שהיה מתענה 

דיבורים, שיחות, אמרים מרבותינו הק' בנאות דש"א

כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א בעת עריכת שולחנו הטהור ז' שבט בלעלוב שבפולין. 
לצידו נראים אחיו האדמורי"ם שליט"א והאדמו"ר מספינקא ארה"ב

והגרי"ד גרוסמן שליט"א רב מגדל העמק 
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במיטתו  בלילה  בביתו  נח  והיה  חלום,  תענית 
שהיתה על גבי גג התנור, והסיבה לכך ששם היתה 
המיטה שלו היתה מפני רוב תעניותיו שהיה רגיל 
לאדם.  לו  קר  כזה  במצב  הטבע   שמדרך  בהם 
המיילדת שפנתה לנוח עד זמן הלידה עלתה לנוח 

על גבי מיטתו של ה'אוסטרובצע'ר'. 
ה'אוסטרובצע'ר'  יצא  הלידה  לאחר  מה  זמן 
לקראתו  המיילדת  ויצאה  ביתו  אל  מדרשו  מבית 
אותו  ובירכה  הטובה  הבשורה  את  לו  ובישרה 
אותו  וכיבדה  עמה  הביאה  היא  טוב.  מזל  בברכת 
הוא  אולם  השמחה,  לכבוד  מיוחדים  במאכלים 
לה  ואמר  כך,  משום  תעניתו  את  לגמור  רצה  לא 
לאכול  חפץ  אינו  ולכן  בתעניתו  שרוי  הלא  שהוא 
המיילדת  אותו  שאלה  אותו.  מכבדת  שהיא  מה 
ובקשה לדעת אם תאמר לו את החלום שהוא חלם 
האם יסכים אז לגמור את תעניתו ולאכול, ענה לה 
ה'אוסטרובצע'ר' שאין הוא מוכן לגמור את תעניתו 
ומתעניין  רוצה  הוא  זאת  בכל  אולם  כך  בשביל 
לדעת מה היא החלום אשר חלמה. המיילדת סיפר 
לו את החלום, וה'אוסטרובצע'ר' נענה ואמר שאכן 
החלום  אותו  הוא  וכי  הוא  אמת  שחלמה  החלום 

שהוא חלם. 
יודעת היא  שאל אותה ה'אוסטרובצע'ר' מנין 
שבלילה  המיילדת,  לו  אמרה  שחלם,  החלום  את 
בעת ששכבה על מיטתו בא אליה בעל החלומות 
שרגיל הוא לבוא תמיד אליו ואמר לה את החלום. 
היא שמעה את החלום ואמרה לו לבעל החלומות 
שהרב אינו בביתו כעת והוא נמצא בבית המדרש. 
מסיבה זו, אמרה המיילדת, ידעה את החלום הזה. 
ונהנה  וחייך  דבריה  את  שמע  ה'אוסטרובצע'ר' 

למשמע הדברים. 

ה'בעל תשובה' הצדיק

דוקטור  דוד  חיים  רבי  שהרה"ק  ידוע 
מפיעטריקוב זיע"א, החזירו רבינו הקדוש רבי דוד 
בדיוטא  תחילה  שהיה  בתשובה,  זיע"א  מלעלוב 
הקליפות  ממעמקי  העלהו  ורבינו  תחתונה, 
לחד  שנעשה  עד  ביותר  ונעלות  רמות  למדריגות 
מחבריא קדישא של הרה"ק הרבי מלובלין זיע"א, 
נוסעים אליו חסידים  והיו  ניהל את עדתו  ואח"כ 

ואנשי מעשה והיה קורא את ה'קוויטלך' שלהם.
ומרגלא בפומיה דרבינו ה"ברכת משה" זיע"א 
הדברים.  השתלשלות  היתה  כיצד  כך  על  לספר 
רופא  היה  זיע"א  דוקטור  דוד  חיים  רבי  הרה"ק 
מומחה והיה רופא בית המלוכה בוורשא הבירה, 
והיה רחוק מחיי התורה והמצוות והיה שרוי רח"ל 
בתשובה  שכשחזר  כך  כדי  עד  הקליפות  בעמקי 
פעם  וכו',  מגועלים  שהיו  ביתו  כלי  כל  את  שבר 
לו  שמייעצים  עצתו  לדרוש  חולה  אליו  בא  אחת 
לנסוע למרחצאות החמים, ואמר לו רבי חיים דוד 
דוקטור שלפי ראות עיניו עדיף שיסע מיד לביתו 
רואה  כי  הדרך,  אם  על  חלילה  ימות  שלא  כדי 
הוא שהוא חולה מסוכן ולא יוכל להמשיך לחיות 

אפילו את הזמן של הנסיעה למרחצאות.
לעיירת  יהודי  אותו  נכנס  לביתו,  בדרכו 
לעלוב וביקר את רביה"ק רבי דוד זיע"א וסיפר לו 
המעשה ואת דעת הדוקטור שלא נשאר לו זמן רב 
לחיות ח"ו, ונתן לו רבינו כוס יי"ש )%69(, וחתיכת 
גבינה מלוחה, והניחו לישון בביתו, ויהי בבוקר קם 
אותו יהודי בריא ושלם בכל אבריו, ולא נודע כלל 

מחלתו שהיתה לו.
ימים ארוכים אח"כ הלך אותו יהודי שהבריא 
חיים  ברבי  פגש  ובדרכו  וורשא,  העיר  ברחובות 
אינך  האם  דוד  חיים  רבי  שאלו  דוקטור,  דוד 
עם  זמן  וכך  כך  לפני  אצלי  שהיית  יהודי  אותך 

מחלה פלונית, והשיב לו אותו יהודי שאכן הוא זה 
שהיה אצלו, אמר לו רבי חיים דוד דוקטור שיאמר 
אז  שראה  מה  לפי  כי  ביקר  רופא  איזה  אצל  לו 
היהודי  לו  וסיפר  ולחיות,  להמשיך  יכול  היה  לא 
שהיה בלעלוב אצל רבינו הק' ונתן לו יי"ש וגבינה 
מלוחה, ומיד אמר רבי חיים דוד הלא יי"ש וגבינה 
מלוחה זה סם המוות למחלה שהיתה לך, אם יש 
כזה יהודי שריפא אותך בדברים אלו והצילך ממות 
לחיים מוכרח אני להכירו, וכך נסע רבי חיים דוד 
דוקטור ללעלוב אל רבינו הקדוש רבי דוד מלעלוב 
זיע"א. הוא שאל את רבינו ג' שאלות, על ב' מהם 
הוא השיב לו ועל השלישית אמר לו שצריך לשאול 
זאת את הרבי הקדוש מלובלין זיע"א, וכך החזירו 
נסע  אח"כ  תשובה'.  ל'בעל  אותו  והפך  בתשובה 
רבי חיים דוד אל הרבי מלובלין והוא תירץ לו את 

הקושיות.  

פתח גדול בדרכי התשובה

רבינו  של  קדשו  מפה  נשמעו  נוראים  דברים 
ה"ברכת משה" פעם ביומא דהילולא של הרה"ק 
זיע"א בעת עריכת שולחנו  דוד דוקטור  רבי חיים 
הטהור לכבוד ההילולא קדישא. לאחר גמרו לספר 
התבטא  הוא  הנ"ל,  בתשובה  חזרתו  סיפור  את 
האט  דוקטור  דוד  חיים  "רבי  ואמר:  קדשו  בלשון 
נידריג מ'איז,  ווי  אויף געעפנט א פתח, אז אפילו 
 - מדריגה"  גרעסטע  די  צו  קומען  צו  מען  קען 
הפתח,  את  פתח  דוקטור  דוד  חיים  רבי  הרה"ק 
לידי  לבוא  אפשר  שהוא,  פחות  במצב  שאפילו 

המדריגה הגדולה ביותר. 

 - דוד  חיים  רבי  נשמת  את  המשיך  רבינו 
דוקטור מפיעטרקוב אליו

בספר שיח שרפי קודש )חלק א' אות קס"א( 
ה"אבני  בעל  הגה"ק  זה  מעשה  סיפר  כיצד  הביא 
נזר" מסוכטשוב זיע"א ומה שהתבטא עליו, וז"ל: 
מסאכטשוב  זצ"ל  ר"א  הרה"ק  הרה"ק  "אדמו"ר 
)בעל האבני נזר( אמר פעם אחת באמצע השיעור 
ידעתם  אתם  בזה"ל  אצלו  שלמדו  להבחורים 
לגדול  נעשה  זצ"ל  דוד  חיים  ר'  שהדאקטור  איך 
שבישראל, המעשה שהיה כך היה, הוא היה רופא 
ישראל  בדת  התנהגותו  וגם  הרופאים  ככל  פשוט 
ג"כ כהרופאים, פעם אחת בא אליו חולה לדרוש 
]לבועד[  חמין  למרחץ  לנסוע  לו  עצתו שמייעצים 
הידוע, והוא לא הסכים לזה כי ראה שהחולי מסוכן 
ואי אפשר עוד לבא לביתו בחיים מהמרחץ,  הוא, 
החולה לא השגיח על זה ונסע למרחץ חמין, אולם 
בחזרה  ליסע  עליו  מהרו  דהמרחץ  הרופאים  גם 
לביתו כי הוא מסוכן מאד ואין לו מה לעשות שם, 
רבי  וביקר את הרה"ק  לעלוב  דרך  עבר  ובחזירתו 
בזה"ל הא  לו הרבי  ואמר  לו המעשה,  וסיפר  דוד 
גבינה  חתיכה  לו  נתן  וגם  לחיים  ושתה  יי"ש  לך 
עליהם  תשגיח  ואל  לישן  לך  וא"ל  אח"כ,  לטעום 
כי שטותים הם דוברים, ועשה כן והניח עצמו לישן 
ולקח  אולם,  בריא  קם  ובבוקר  הלילה,  כל  וישן 
ברכת הפרידה מהרבי ונסע לביתו דרך פיעטרקוב 
וביקר להרופא הר' חיים דוד זצ"ל, וכשראוהו את 
וראה  גופו  את  וביקר  מאד,  נתבהל  פניו  מראות 
שהוא כאחד האדם, והפציר בו לספר לו הכל מה 
שעבר עליו וסיפר לו איך שגם הרופאים דשם ג"כ 
גברו עליו פקודתם לנסוע לביתו ועבר דרך לעלוב 
וסיפר להרה"ק כל המעשה וצוה לו לשתות יי"ש 
וגבינה, וכשמעו זאת נשתומם מרוב תמהון וכמעט 
יצא נשמתו מרוב פחד ואמר אם בסם המות נוכל 
לרפאות להאדם אני מוכרח לנסוע שמה ולהכיר 
הלז,  להחולי  סם  הוא  וגבינה  יי"ש  כי  כזה,  איש 
שהיה חולי על סוכיטעס ר"ל וגם על הקיבה, ונסע 

ללעלוב להרה"ק רבינו ר' דוד, ונעשה גדול. 
אבער  בזה"ל,  מסאכאטשוב  הרה"ק  וסיים 
אותו  לשבח  והתחיל  שבישראל,  לגדול  אגדול 
מאד, ואמר שכל הנס שעשה רבינו עם החולה היה 

רק להמשיך אליו הנשמה הלז, עכד"ק". 

דוד  רבי  אל  עצמו  להשוות  יכול  "מי 
מלעלוב?"

מפיעטרקוב  דוד  חיים  רבי  הרה"ק  של  בנו 
מפיעטרקוב  יצחק  יעקב  רבי  הרה"ק   - זיע"א 
מלובלין  הקדוש  הרבי  שם  על  )שנקרא  זיע"א 
זיע"א(, היה פעם אצל הרה"ק בעל ה"שפת אמת" 
מגור זיע"א וביקש הימנו שישפיע עליו ויעזור לו 
ה',  בעבודת  ונשגבות  רמות  במדיגות  להתעלות 
והוסיף לומר לו כך: אבי הק' הלא היה שרוי בעבר 
בדרגה נמוכה יותר ממני ובכל זאת חזר בתשובה 
ונתעלה מעלה מעלה עד שהגיע למדריגות נעלות 
ואני  וקדוש,  גדול  צדיק  להיות  והפך  ונשגבות 
שכבר נולדתי וגדלתי בדרגות גבוהות יותר ממצבו 
של אבי טרם חזר בתשובה, בוודאי ובוודאי יכול 
בעבודת  ורמות  גבוהות  במדריגות  להתעלות  אני 
מבקש  הנני  ולכן  וקדוש,  צדיק  ולהיות  השי"ת 
מאוד  להתעלות  שאוכל  עלי  שישפיע  מהרבי 

במדריגות רמות בעבודת ה'. 
השיב לו ה"שפת אמת" בזה"ל: "ווער קען זיך 
להשוות  יכול  מי   – לעלובער"  דוד  רבי  צו  גלייכן 
החזיר  ]שכנודע  מלעלוב  דוד  רבי  אל  עצמו 
דוקטור   – דוד  חיים  רבי  הרה"ק  את  בתשובה 

מפיעטרקוב זיע"א[. 

אוהבן של ישראל רביה"ק רבי דוד מלעלוב 
ממש  מישראל  ואחד  אחד  כל  אהב  זיע"א 

כמו שאהב לבנו

מדברות  נשא  זיע"א  משה"  ה"ברכת  רבינו 
קדשו והביא את דברי קדשו של זקינו רביה"ק 
רבי דוד מלעלוב זיע"א שכתבם הרה"ק בעל 
בספרו  זיע"א  מראדומסק  שלמה"  "תפארת 
הק' "תפארת שלמה" ]רמזי פורים[, וזלה"ק: 
"וכדרך הזה שמענו מפה קדוש הרב הוותיק 
שאמר  זלה"ה  מלעלוב  דוד  ר'  ישראל  אוהב 
בזה הלשון, איך תאמרו עלי שאני צדיק הדור 
אם אני עדיין מרגיש בעצמי אהבת בני וזרעי 

יותר מבשאר בני ישראל". עכלה"ק. 
של  דבריו  את  משה"  ה"ברכת  רבינו  וביאר 
על עצמו  זיע"א מה שאמר  דוד  רבי  רביה"ק 
שהוא עדיין מרגיש אהבת בנו יותר משאר בני 
ישראל, שאין הפירוש שבאמת בנו היה יותר 
חביב ואהוב אצלו משאר איש הישראלי, אלא 
שלו  הצער  את  וראה  בביתו  היה  שבנו  כיון 
בפועל ממש נגד עיניו לכן הצטער עליו יותר 
מעל כל יהודי אחר, אולם באמת היתה אותה 
ה'אהבת ישראל' שלו בשוה ממש לכל ישראל 
כמו לבנו, וכמו שאהב את בנו באהבה וחיבה 
יתירה, כך בשוה ממש אהב כל יהודי ויהודי 
באהבה וחיבה יתירה, אלא שהוא בעצמו אמר 
כן ברוב ענוותנותו, שהוא עדיין מרגיש אהבת 
כאמור  אבל  ישראל,  בני  משאר  יותר  בנו 
הרגשה זו היתה מפני שבנו היה בביתו וראה 
את הצער לנגד עיניו בפועל ממש לכן הצטער 
בפועל עליו יותר מעל יהודי אחר, אך באמת 
לאמיתו היה אוהב את כל בני ישראל באותה 
אהבה יתירה ממש כמו שאהב את בנו יקירו.      



טח

משמואל"  ה"שם  ייעץ  מה 
שעלה  ליהודי  זי"ע  מסוכטשוב 
לאביו  לומר  ישראל  לארץ 
שיתייחס  כדי  זי"ע  נזר"  ה"אבני 

אליו?

סיפר הגה"ח רבי משה אדלר זצ"ל 
שמואל  רבי  הרה"צ  כ"ק  של  )חותנו 
חביבו  בנו  שליט"א  בידרמן  שמעלקא 
משה"  ה"ברכת  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
זיע"א(, שהיה יהודי אחד שהיה מלמד 
שממנו  בירושלים  עולם"  "חיי  בת"ת 
עלה  שטרם  הסיפור,  את  שמע  בעצמו 
יצא  ישראל  לארץ  משפחתו  כל  עם 
וכל  הדור.  מצדיקי  מהרבה  להיפרד 
בחביבות  אותו  קיבלו  צדיקים  אותם 
לגודל מסירות נפשו לעזוב את המקום 

ולעלות לארץ ישראל.
להיפרד  הגיע  צדיקים  אותם  בין 
נזר"  ה"אבני  בעל  הגה"ק  מאת  אף 
לא  נזר  והאבני  זיע"א,  מסוכטשוב 
לא  בלימוד  כי  באריכות,  עמו  שוחח 
אותו  ולכן פטר  עמו,  לדבר  לנכון  ראה 
תיכף לשלום ובירך אותו שיסע לשלום. 
היהודי היה שבור מזה מאוד, ויצא 

ה"ה  נזר"  ה"אבני  בנו של  אותו  פגש  החוצה שם 
זיע"א,  מסוכטשוב  משמואל"  ה"שם  בעל  הגה"ק 
סיבת  על  אותו  שאל  ורצוץ  שבור  אותו  וכשראה 
הרבה  אצל  היה  שהוא  היהודי  לו  וענה  הדבר, 
נסיעתו  סיבת  על  מאוד  אותו  קירבו  והם  צדיקים 
לארץ ישראל, ואביו ה"אבני נזר" לא קירבו ופטר 
עצה  משמואל"  ה"שם  לו  נתן  לשלום.  מיד  אותו 
בדבר על פיה יתנהג, אולם התנה עמו שלא יספר 
לאביו שהוא נתן לו עצה זו. "שמע לעצתי", אמר 
לו, "תלך שוב לאבי, ותשאל אותו אם גם הרה"ק 
רבי דוד מלעלוב היה מתנהג כך עם יהודי שנוסע 
לארץ ישראל. שמע היהודי לעצתו וחזר מיד לחדרו 
נזר" ושאל אותו את השאלה אם גם  של ה"אבני 
רבי דוד מלעלוב היה כך נוהג עמו ופוטר אותו מיד 

לשלום. 
מיד  הדברים  את  נזר"  ה"אבני  ששמע  תיכף 
לצידו,  והתיישב  המיוחד,  מלבושו  את  ולבש  קם 
על  כמו  ענייניו  על  אותו  ולחקור  לשאול  והחל 
מקום מגוריו ועל מסעו ועל אופן פרנסתו שיהיה 

לו באר"י.  

רשות  נתן  לא  זיע"א  מלעלוב  דוד  רבינו 
לשר מהשמים של מדינת פרייסן – גרמניה 

להיכנס לפולין

רבינו  על  ויקרים  נדירים  סיפורים  לפנינו 
"אביר  מהספר  זיע"א  מלעלוב  דוד  רבי  הקדוש 
הרועים" שכתב אחד מתלמידי הגה"ק בעל ה"אבני 

נזר" מסוכטשוב זיע"א.
)הגה"ק  הקדוש  מפיו  שמעתי  אחת  "פעם 
מאד  זי"ע(, שתמה  מסוכטשוב  נזר"  ה"אבני  בעל 
כ"כ  נתקלקלה  איך  ]גרמניה[  פרייסען  מדינת  על 
מדינה שלימה שהיו בה גדולי ישראל, ודיבר הרבה 
בעבודתם,  להחיצונים  שליטה  שהיתה  מהסיבה 
היה  למעלה  ]גרמניה[  מפרייסען  שהשר  וסיפר, 
מבקש פעם אחת רשות מן הרה"ק ר' דוד לעליווער 
זצ"ל ליכנס לפולין והיה שוכב על תנורו ]בלשונו 
פיעקעליק"[  זיין  אויף  גילעגען  איז  "ער  הטהור: 
שיהיה  והבטיחו  זה,  על  לו  והתחנן  יום  ארבעים 
וסיים רבינו הק'  טוב לישראל, ולא נתן לו רשות, 
)ה"אבני נזר"(, טוב טוב עשה מה שלא האמין לו". 

)אביר הרועים - חלק ב' אות רסה(.

זיע"א  מלעלוב  דוד  מרבינו  פלא  מעשה 
והתבטאות בעל ה"אבני נזר" זיע"א עליו

שערי  לבאי  ידועה  הלזו  פלא  "מעשה 
)ה"אבני  הק'  לרבינו  בא  אחת  שפעם  סאכטשאב 
נזר"( זי"ע איש חסיד אחד נכד הרה"ק איש אלקים 
והזמינו  למאד  וכיבדו  זי"ע,  לעליווער  דוד  ר'  וכו' 
ואצל הסעודה  ביחוד סעודת שחרית,  לאכול עמו 
הרבה  זצ"ל  נזר"(  )ה"אבני  הקדוש  רבינו  דיבר 
משבחי של זקינו הרה"ק )רבי דוד מלעלוב( הנ"ל, 
ואמר לו, אספר לך מה שהיה לי פעם אחת עם כ"ק 
זקינך )רבי דוד מלעלוב( ז"ל, כי אברך אחד שנסע 
ואמרתי  הצבא,  לבחינת  לעמוד  צריך  היה  לפה 
עול מלכות שמים,  עליו  הסגולה שלי, שיקבל  לו 
והאברך ראוי לזה, וחוץ מזה חותנו הוא עשיר ונתן 
ונתפס  זה  ולא  זה  לא  הועיל  ולא  הפקידים,  לכל 
בידם, ודפק חותנו על דלתותי יום יום ולא היה לי 
ואני  בלילה  לומד  כשאני  דרכי  והנה  עבורו,  עצה 
הנני משען עצמי מעט על  מרגיש שאפס כחי אז 
ה'סאפע' ]ספה[ הלזו, ויהי בלילה אחד אחר שנסע 
חותנו מפה שכבתי עצמי גם כן על ה'סאפע' ]ספה[ 
שהנני  בחלומי  וראיתי  עדיין  ישנתי  שלא  וכמעט 
הרבה  בההיכל  יושבים  והיו  דרקיע,  במתיבתא 
אלימלך  ר'  הרבי  ישב  השולחן  ובראש  צדיקים 
מליזענסק זצוק"ל, ואנכי הלכתי הנה והנה בההיכל 
ושמעתי שבאו כבר לברכת המזון ושאלו מי יברך, 
וענה אחד מהחברייא ואמר הגם שהרבי ר' אלימלך 
אחד  אצלי  היה  כי  לברך,  צריך  אנכי  כאן  יושב 
שמו  את  והזכיר  לבחינה  לעומד  לישועה  הצריך 
של האברך ההוא הנ"ל, והבנתי אני כי הוא הרה"ק 
ר' דוד'ל מלעלוב זצ"ל, והלכתי להשולחן והבטתי 
בפניו וראיתי כי כן הוא שזהו הצדיק ר' דודל זצ"ל 
ואיקץ, וקראתי תיכף להמשמש שלי אלי, ושאלתי 
אם יש כאן ידיעה מהאברך הזה, ואמר לי שעכשיו 
יעמוד  שלמחר  מברק[   - ]טלגרם  ט"ג  ממנו  בא 
שבטח  לו  ואמרתי  ה'קאמיסיע',  לפני  שנית  פעם 
שלמחר  היה  וכן  החלום,  לו  וסיפרתי  חפשי  יצא 
בא שוב ט"ג ]טלגרם – מברק[ ממנו שיצא לחפשי, 
עוד  היה  אנה  לו  ושאלתי  חותנו  לפה  בא  ואח"כ 
אחר שנסע מפה, ואמר לי, כי כשנסע לביתו היה 

ר' דוד  דרך עיר לעלוב והלך שם על קבר הצדיק 
על  והתפלל  קוויטיל  שמה  והניח  זצ"ל  לעליווער 
קברו, ואמרתי לו שהישועה שלו לא היה לו ממני 
אלא הוא פעולת הצדיק ההוא, וסיפרתי לו החלום, 
והבאתי לי לֵעד את המשמש שלי איך שמיד בלילה 
ההוא סיפרתי לו החלום ואמרתי לו שחתנך יהיה 

חפשי. 
רבינו  כשהביט  כי  הנ"ל  ואחר ששמע החסיד 
הק' בפניו הכירו שהוא הוא הצדיק מלעלוב כנ"ל 
שאל הוא לרבינו הק' )ה"אבני נזר"( בדרך תימא 
)רבי  הקדוש  זקיני  את  עוד  הרבי  מכיר  היה  הכי 
יש  )לא(  הרבי  וענהו  חיותו,  בחיים  מלעלוב(  דוד 
ואז יש לאדם רשות  כינוס הצדיקים בגן עדן  זמן 
ואני  שרוצה,  צדיק  איזה  עם  עצמו  להתראות 
זצ"ל.  מלעלוב  הרה"ק  עם  להתראות  לי  בחרתי 
ז"ל  דודל  ר'  הצדיק  ואמר,  נזר"(  )ה"אבני  וסיים 
היה אוהב לזקיני ז"ל )הוא הגה"ק רבי אהרן רבה 
של שטקצין - אביו של הגה"ק רבי נחום זאב רבה 
של ביאלה - אביו של ה"אבני נזר" זיע"א( וגם לנו 
הוא לאוהב. עכתד"ק". )אביר הרועים חלק ב' אות 

רעט(.

רבינו  אצל  נזר"  ה"אבני  של  ההזכרה 
חותנו  ואצל  מלעלוב  דוד  רבי  הקדוש 

הרה"ק מקאצק זיע"א

וז"ל,  שכתוב  ראיתי  ח"ג  שש"ק  "בספר 
עדעלמאן  ע"ה  דוד  אהרן  ר'  מהחסיד  שמעתי 
הצבא  לעבודת  קיבלו  שם  כי  סאכטשאב,  מק"ק 
ונשלח  ישעי'ס  ליבוש  ר'  חתן  מנשה  האברך  את 
אותו  והזכירו  פולין(,  מדינת  )לצבא  לה'פָאלק' 
לפני הרבי )ה"אבני נזר"( פעמים רבות, ופעם אחת 
השיב  נזר"(  )ה"אבני  כ"ק  לפני  אותו  כשהזכירו 
ר'  הקדוש  בהקיץ  אצלי  שהיה  תדעו  הרבי,  להם 
דוד לעליווער וחמי הקדוש מקאצק זי"ע, והזכרתי 
צריך  הזה  אברך  כי  להם  ואמרתי  לפניהם  אותו 
באמת  מנשה  האברך  בא  ואח"כ  חפשי,  להיות 
הרבי  שאמר  זמן  באותו  כי  וסיפר  לביתו,  חפשי 
אותו  ובדק  פתאום  אחד  רופא  אליו  בא  כנ"ל  כן 
עוד הפעם ואמר שאינו ראוי לעבודת הצבא עכ"ד 

ע"ש". )אביר הרועים חלק ב' אות רפ(.

כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א בעריכת השולחן הטהור בז' שבט תשע''ד - שנת ה-200 
להסתלקותו של רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א



טח

מצבת הקודש המחודשת של ציון קדשו של רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א 

הרב יאיר וינשטוק שליט"א - נו"נ לרבוה"ק

לעלוב לעלוב ז שבט
)בשבוע שעבר עקב תקלה טכנית מצערת נשמטו כמה סיפורים חשובים מהיריעה "לעלוב לעלוב ז' שבט", עם הגהות 

והארות המשב"ק לבית לעלוב הרה"ח ר' שמחה קרקובסקי שליט"א, וכעת הם מוגשים לפני הקהל הקדוש(.

שבט  ז'  ועד  תשמ"ח  שנת  שבט  מז'  החל 
ליומא  מנסיעותיו  רביה"ק  חדל  לא  תשס"ט 
יכול היה  דהילולא )חוץ משלוש פעמים שלא 
הקדוש.  לציון  שונות(  סיבות  בגלל  לנסוע 
שהכניס  העילאית  והאווירה  הקדושה  עבודתו 
בספר  שלמים  פרקים  למלא  יכולות  בציבור, 
תולדותיו. הוא חידש והחיה את המנהג העתיק 
של הנסיעה לציון שנהג בפולין לפני המלחמה. 

את כל הזקוקים לישועה שלח לציון 
עצומות,  ישועות  שם  וראו  בלעלוב. 
רשומים  לציון  העליה  ימי  כידוע. 
טוב  כיום  הנוסעים  של  בזכרונם 
הציון  על  דא  מסטרא  בכיה  ממש. 
הקדוש, ושמחה עצומה וריקודים עם 
ובבית  השלג  על  בחוץ,  חג  תחושת 

המדרש.
הטיש  היה  שנה  בכל  והטיש... 
מתעלה לפסגות חדשות, עד שבשנת 
ממש  כבר  שהרבי  הרגישו  תשס"ט 
אינו בעלמא הדין. הדבקות העצומה 
והעבודה  בעת שירת "רחם בחסדך" 
מסתיר,  היה  כלל  שבדרך  הגלויה 
הברכות עד בלי גבול, ואהבת ישראל 
שאין לה קץ ואין לה סוף. והריקודים 
ששוררו  בעת  הכסא  על  שעלה  עת 
זה  אמונה",  "נאר  הידוע  הזמר  את 
דוגמתו,  נראה  שלא  מחזה  היה 
כאשר הרבי זיע"א מלהיב את הקהל 
הענק בתנועות ידיו וחוזר שוב ושוב 
זיין,  גוט  אייך  וועט  "סי  המילים  על 
דער  אויף  מאהל,  אלע  און  היינט 
תמיד  והרי  וועלט".  יענע  און  וועלט 
זה היה רצונו הטהור שליהודים יהיה 
הזמר  את  שרו  ארוכה  שעה  טוב. 
את  ידיו  בתנועות  מלהיב  כשהוא 
ונראה כמרחף באויר.  הקהל העצום 
הכל חשו כי עבודת מלאך היתה זו. 
הייתה  זאת  כי  נתברר  ככלות השנה 
צוואתו ופרידתו מן הציון ומעדת צאן 
גוט  אייך  וועט  "סי  באיחול  מרעיתו, 

זיין". 
*  

יהודי  כאשר  הזעם,  שנות  לאחר 
הרשעים  הגרמנים  ע"י  נטבחו  פולין 
והאוהל  אורחות,  חדלו  ימ"ש 
מלעלוב  דוד  רבי  של  המפורסם 
כידוע  )אשר  מהעין.  נעלם  זיע"א 
הערלים  המקום  תושבי  כי  נתברר 
שרפו את האוהל הקדוש שהיה עשוי 
עץ, בשנות המלחמה(. כמה בודדים 
שניסו להגיע למקום במהלך השנים 

לא הצליחו לאתר את הציון הק' והיתה תחושה 
קשה שלעולם ועד לא נזכה להשתטח על ציונו 

של רבי דוד מלעלוב. 
זיקה  השנים  כל  הייתה  רביה"ק  לכ"ק 

נפשית עמוקה לציונו הק' של רבי דוד לעלובער 
זיע"א, והמשב"ק הרה"ח רבי שמחה קרקובסקי 
שליט"א מספר כי לפני חתונת בתו של הרבי עם 
לובלין,  אב"ד  גולד שליט"א  מנדל  רבי  הגה"צ 
שלו  האמריקאי  הפספורט  את  לנצל  ביקש 
ולנסוע מביתו בארה"ב ללעלוב. אלא שאז עוד 
הקומוניסטית  הרשעה  מלכות  בפולין  שלטה 

והדבר לא נסתייע. 

בשנת תשמ"ח - מספר הרה"ח רבי שמחה 
רבי  הרה"ח  אלי  פנה   - שליט"א  קרקובסקי 
רבי  הרה"צ  בן  ז"ל,  בידרמן  אלתר  אברהם 

ונכד  ים  מבת  זצ"ל  בידרמן  שלמה  שמואל 
הרה"ק רבי ירחמיאל יוסף זיע"א, בהצעה לנסוע 
מלעלוב  דוד  רבי  של  ציונו  אחר  לתור  לפולין 
זיע"א. זכורני שכאשר הצעתי את הרעיון לפני 
כ"ק רביה"ק זיע"א החל לבעור כולו באש קודש 
שבט  ז'  לכבוד  לשם  לנסוע  רצון  הביע  ומיד 
בההיא שתא. עד שבס"ד מופלאה זכינו שכ"ק 
וחידש  הקדוש  הציון  את  מצא  זיע"א  רביה"ק 
לאחר  הנסיעה  תפארת  עטרת  את 
ומשמיא  זכאי  ידי  על  זכות  שגלגלו 
סייעוהו למצוא עדים נאמנים ולאתר 
במקום  בדיוק  האוהל  שרידי  את 
הדבר  תואר  וכבר  ואכמ"ל,  שהיו 
בכתב באריכות. הרה"ח רבי אברהם 
מאד  נכבדה  תרומה  הרים  אלתר 

לבנין האוהל הראשון על הציון. 
שמחה  רבי  הרה"ח  עוד  ומספר 

שליט"א:
כי  לב  שמתי  ומתמיד  מאז 
זיע"א  הרבי  לפני  הזכירו  כאשר 
מדליק  היה  לברכה,  יולדת שזקוקה 
התחקיתי  נרות.  שני  בהצנע  אח"כ 
כי  לי  שנודע  עד  הענין,  פשר  אחר 
לכבודו של  הרבי  הנרות מדליק  את 
על  טוב  שימליץ  מלעלוב  דוד  רבי 
הוא  כך  במהרה.  שתיוושע  היולדת 
על  למדתי  ומזה  בשנים  רבות  נהג 
הקושרים  הסמויים  הנשמה  קשרי 
רבי  השושלת  מייסד  זקנו  לבין  בינו 

דוד לעלובער.
בפעם  הרבי  עם  כשהייתי 
סביב  בשהותנו  בלעלוב,  הראשונה 
גוי  לפתע  אלינו  ניגש  הציון,  מקום 
מקומי ובידיו פמוטות בדיל מיושנות. 
בהרבה  מעורבת  רצוצה  באנגלית 
מילים בפולנית הסביר לנו הערל כי 
הפמוטות האלה עמדו תמיד באוהל 
מלעלוב  דוד  רבי  של  ציונו  על  העץ 
לכבוד  נרות  דלוקים  היו  תמיד  ושם 
מקומיים  שתושבים  בעת  הצדיק. 
שרפו את האוהל באמצע המלחמה, 
להציל   - לדבריו   - גוי  אותו  הצליח 
באש  יושמדו  שלא  הפמוטות  את 
המשתוללת ולקחם לביתו למשמרת. 
שבים  שיהודים  הוא  משרואה  כעת 
אל המקום, הוא מחזיר את הפיקדון.
הפמוטות  את  ממנו  נטל  הרבי 
ביום  שנה  בכל  הדליק  אז  ומני 
של  ציונו  על  נרות  שני  ההילולא 
מלעלוב.  דוד  רבי  אלוקי  תנא  האי 
את  לי  העניק  השנים  שבאחת  עד 
הפמוטות בבקשה שבבית ידליקו עם זה נרות 

שבת כסגולה להיוושע בפרי בטן.
כיום הפמוטות האלה נמצאות בביתי.

סיפורי קודש מרבוה"ק זיע"אבאהלי צדיקים



יאי

שנת תקע"ג - מלחמת צרפת - רוסיה
 

מעט מהידוע אודות רביה"ק רבי דוד מלעלוב בזמן המלחמה

כסליו  ז'  הטהור  השולחן  עריכת  באמצע 
ה"ברכת  אדמו"ר  מרן  כ"ק  לפתע  אמר  תשכ"ד, 

משה" זיע"א:
..."כן, הצדיקים הם שמנהלים את העולם".

)נשיא  ומיד לאחר מכן שאל מה קרה לקנדי 
עת  באותה  כי  התברר  למחרת  רק  דאז(.  ארה"ב 

נהרג נשיא ארה"ב קנדי.
* * *

את  עשתה  תקע"ג  בשנת  שפרצה  המלחמה 
בכל  ישראל  כלל  עבור  לגורלית  ההיא  השנה 
נאפליון  הקורסקני,  החייל  פזוריהם.  מקומות 
באנפרטה, החל במסע כיבוש העולם כולו, לאחר 
כיבוש אירופה שם את כל כוחותיו לעבר מוסקובה 
אלכסנדר  מלכם  את  להכניע  הרוסית,  הבירה 
בתוך  רעיוני  לפילוג  גרמה  זו  מלחמה  הראשון, 
למלכם  נאמנים  נשארו  רבים   – רוסיה  יהדות 
לנצחונו של  ואחרים התפללו  הראשון,  אלכסנדר 
נאפליון, חלקם נשאו עיניהם לחופש לה זכו יהודי 
צרפת מנאפליון, ואילו חלקם דווקא פחדו מאותו 
חופש, חופש אשר ישפיע לרעה על מצב היהדות 

כולה.
בתקופה זו חי רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א, 
אודותיו  הידועים  פרטים  מעט  לציין  לנכון  ראינו 
יותר  חשובים  חלקם  אמנם  המלחמה,   בשעת 
נציג  כוללת  תמונה  להציג  כדי  אך  פחות,  חלקם 

את כל הידוע לנו.
* * *

הגאון בעל האבני נזר זצ"ל היה תמה מאוד על 
מדינת צרפת האיך נתקלקלה כ"כ מדינה שלימה 
שהיו בה גדולי ישראל, ודיבר הרבה אודות הסיבה 

שהיה שם שליטה לחיצונים בעבודתם.
וסיפר שהשר בשמים של מדינת צרפת, היה 
מבקש רשות מרביה"ק רבי דוד זי"ע להכנס לפולין 
והיה שוכב על תנורו ]בלה"ט: ער איז גילעגען אויף 
זיין פיעקעליק[ ארבעים יום והתחנן לפניו על זה, 
והבטיח השר  שיהיה בזה טוב לישראל, ולא נתן 

לו רבינו זי"ע רשות.
מה  עשה  שטוב   ואמר:  נזר,  האבני  והפטיר 

שלא האמין לו.
)אביר הרועים(

למוסקוה,  לפלישה  התכונה  של  בעיצומה 
עבר נאפליון וכבש את העיר הפולנית צנסטחובה 

הסמוכה לעייירת לעלוב.
בצנסטחובה,  נאפליון  הקיסר  שהות  בעת 
נודע לו על רביה"ק רבי דוד זי"ע, איש האלוקים, 
יודע עתידות ואת אשר ידבר בוא יבא, לכן החליט 
לבא אל בית הרבי, והתחפש הקיסר בלבוש חייל 
פשוט, ובא אל בית הרבי, ונכנס אל הקודש פנימה, 
המלוכה  אדרת  לו  גילה  הרבי,  לפני  משנתייצב 
שלבש מתחת לבגדו וזיהה את עצמו כקיסר צרפת, 
ומיד שאל: הודיעני איש האלוקים אני יוצא לכבוש 
את מוסקבה, כלום אצליח בדרכי או לא? החזירו 
רבינו הק': לא אוכל לענות לך לפני שתבטיחני כי 
לא יאונה לי כל רע גם אם תשובתי לא תנעם לך, 

ונאפליון הקיסר הבטיח, אמר לו רבינו א"כ דע לך, 
לא תצליח וסופך לנחול מפלה ניצחת! בזעם חירק 
הקיסר את שיניו וסינן: שמע רבי, אם יאמנו דבריך 
– אין לי עליך כלום, ואולם אם שקר דיברת – מרה 

תהא אחריתך...
מדברי רבינו לא נפלה שערה ארצה, ונאפליון 
צרפת  צבאות אלכסדר הראשון,  ביד  והובס  נוצח 
גרמניה  אוסטריה  רוסיה  חיילות  בידי  נכבשה 
ושבדיה, ונאפליון נמלט כל עוד עורו לנפשו וחיפש 
מפלט מידי שוביו, איכשהו הגיע גם ללעלוב וסר 
אפיים  לפניו  כרע  זי"ע,  דוד  רבי  רביה"ק  לבית 
לא  האלוקים,  איש  ממני  צדקת  ואמר:  ארצה, 
נפל דבר מכל אשר דיברת ולאות הוקרה הרי לך 
היא  אדומה,  קטיפה  העשויה  אדרתי  את  כמתנה 
אדרת המלוכה. והייתה אדרת זו מונחת בלעלוב, 
ישראל  לארץ  זי"ע  משה  רבי  רביה"ק  שעלה  עד 
ועשה  במקוה,  האדרת  את  וטבל  עמו,  ולקחו 
מדרשו  בבית  אשר  הקודש  לארון  פרוכת  הימנה 

בירושלים העתיקה, )פרי קודש הילולים(

בעיצומה של המלחמה לא יכלו הרבה אנשים 
ופ"א  ונסעו ללעלוב שהיה קרוב,  לנסוע ללובלין, 
ישב רביה"ק ר"ד זי"ע על שולחנו הטהור אם אנשי 
שולחן  על  יושב  אני  עתה  בזה"ל:  ואמר  שלומו, 
הרבי מלובלין ומיד פירש בעצמו את דבריו ואמר: 
דהנה אם העולם היו יודעים כמה גדלו של הרבי 
מלובלין היו כל העולם נוסעים אליו, וממילא היה 
נתפשט שולחן הרבי עד העיר לעלוב ג"כ, כי היו 
הרבה מיושבי שולחנו ואני דוד הקטן ודאי הייתי 
יושב בסוף השולחן כמו שהנני יושב עכשיו, וא"כ 
הרבי,  בשולחן  יושב  אני   - בכאן  יושב  אני  אם 

עכדה"ק.
)מג"ד(

זצ"ל  ליפא  ר'  הרה"צ  עשה  המלחמה  בימי 
והיה שם רביה"ק ר"ד  משטעקיטשין ברית מילה 
זי"ע והרה"צ ר' משה שמואל זצ"ל משטעקיטשין, 
והיו שם כל היום עד הלילה ושמחו בסעודת מצוה, 
ובלילה ג"כ היו שם, ויהי בערך בשעה אחד עשרה 
רמ"ש  להרה"ק  זי"ע  ר"ד  רביה"ק  אמר  בלילה, 
והלך  מקום,  לאיזה  עמי  נא  בא  משטעקיטשין 
צרפת  בין  הגבול  היה  שטעקיטשין  ובעיר  עמו, 
למשנהו  אחד  מצד  ללכת  הניחו  ולא  לגרמני'ה, 
בלא מכתב רשיון – כידוע, ורבינו הק' והרמ"ש היו 
צריכים לעבור הגבול לצד השני, ואמר רבינו הק' 
באבנט  ידך  תניח  ואתה  נא  נלכה  רמ"ש  להרה"צ 
שלי ונוכל לעבור, וכן עשה, ועברו בלא שום פחד, 

שאף אחד לא ראה אותם.
)מג"ד(

וצרפת,  רוסיה  מלחמת  אחרי  תקע"ג  בשנת 
הדור  צדיקי  ישראל  גדולי  שלשה  יחד  התחברו 
והוא  עינהם,  נגד  הנשגבה שהציבו  לשם המטרה 
קדושה  חבורה  השלימה,  הגאולה  את  להביא   -
מהרבי  מקאזניץ,  הק'  מהמגיד  מורכבת  היתה  זו 
מרימנוב,  מנדל  מנחם  ר'  ומהרה"ק  מלובלין 
למרום  שליח  לשלוח  שצריך  החליטו  כל  ראשית 
לוי  ר'  ישראל  האוהב  הרה"ק  עם  יתראה  שהוא 
שתמיד  לוי,  הקדושת  בעל  מבארדיטשוב  יצחק 
את  מרגיש  ישראל,  כלל  בעד  יושר  מליץ  היה 
כאבם ומיצר על צרתם, הוא הוא יכול לעזור אותם 
במלחמתם מלחמת תנופה את הצד הרע, וביותר 
בכך, שבעל הקדושת לוי נשבע קודם הסתלקותו 
כי הוא לא יניח ולא ישקוט בקברו ולא יתן מנוחה 
השכינה,  מזיו  עדן  בגן  הנהנים  הצדיקים  להמון 
היהודי  ולקח  הגאולה,  את  בעזרתם  שיביא  עד 
הקדוש על עצמו את המשימה הזאת בכדי שהחוט 
שהיהודי  הוה  וכך  ינתק,  במהרה  שלא  המשולש 

הקדוש נסתלק מן העולם.
הרבי  פנה  שופר  תקיעת  לפני  השנה  בראש 
ווער  בזה"ל:  הגדולים  תלמידיו  אל  מלובלין 
)מי  מלחמה  דער  אין  צוגעהן  מיט  גרעייט  איז 
כמה  אליו  והצטרפו  למלחמה?(  להצטרף  מוכן 
מתלמידיו – הרה"צ ר' קלמן קלונימוס מנוישטאדט 
רבו  ימין  לצד  עצמו  העמיד  ושמש  המאור  בעל 
הרבי מלובלין, והרה"צ ר' נפתלי הערץ מברזשאן 
לצד שמאלו, ורביה"ק ר' דוד הבעל תוקע, והרבי 
והרבי  התקיעות,  של  המקריא  בעצמו  מלובלין 
מלובלין הוריד את טליתו מול פניו עד לבו, והיה 
בירך  ר"ד  ורביה"ק  הבורא,  מפחד  רועד  כולו 
הכניס  ונורא,  איום  בקול  התקיעות  ברכת  את 
התקיעות  סדר  לשמוע  וחיכה  לפיו  השופר  את 
תקיעה,  מלובלין,  הרבי   – מקרא  הבעל  של  מפיו 
בעל  היה  ר"ד  שרביה"ק  אע"פ  החוזה,  התחיל 
נתרגש  מהשופר,  קול  אף  יצא  לא  מומחה  תוקע 
הרבי מלבלין ופנה אל רביה"ק ר"ד בזה"ל: תקע! 
רחמנא אמר תקע, ואם יש להבעל דבר הדעה ואינו 
מניח לתקוע יתקע הוא בעצמו, רביה"ק ר"ד ניסה 
והחל לתקוע, אך בעת שישב  כוחו  עוד פעם את 
הרבי מלובלין על שולחנו בסעודת ר"ה אמר: זהו 
להביא  רוצים  לא  השמים  מן  כנראה  קשה,  ענין 
את הגאולה והקטרוגים גדולים מאוד, אבל סיים 
את דבריו הק', מה שלא יכלנו להציא לפועל ע"י 
תקיעת שופר במצב של אימה ויראה נוציא לפועל 

ע"י ששון ושמחה עם כוח התורה.
אך שוד ושבר – כי בין הימים נוראים לשמחת 
נסתלק  כי  המשולש  החוט  מן  חוט  ניתק  תורה 
המגיד מקאזניץ מן העולם, ובשמח"ת קרה אסון 
וכולו  בעיר  בפינה  מוטל  נמצא  מלובלין  והרבי 
כולה  אחרא  הסטרא  מלובלין:  הרבי  ואמר  חבול, 
התשעה  כך  תורה  שהשמחת  וכמו  כנגדי,  ניצבה 
באב – ואכן ביום תשעה באב נסתלק הרבי מלובלין 

לשמי מרום, זיע"א.
)קודש הילולים(           

האוהל המחודש על ציון קדשו
של רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א



יאי

הרב אברהם יהודה טיקוצקי שליט"אפניני האהל

לּו  ְוַהיִָּמים ָהִראׁשֹוִנים ִיפְּ
ָאַמר ר"ד ָלַאְדמֹו"ר ָהרֹוֵפא ְוִחְּזקֹו( )ַמה ּׁשֶ

ְמַיֵּסד ֲחִסידּות ֻּכָּלּה ַמֶּסֶכת ֶלעלֹוב

ָחַמל ַעל ָּפרֹות ֶׁשָּינּובּו ָחָלב ַלֲחֹלב

ַאף סּוִסים ְזקּוִקים ְלִׁשעּוִרים ִלְׂשעֹוִרים

ּוַמֶּסֶכת ֶלעלֹוב ִמי ְיָבֲאֶרָּנה ִמָּכל ֵּפרּוִׁשים ְוִׁשעּוִרים.

ֶלג ִּגְלּגּול ַאַחר ִּגְלּגּול ּוֵמַהר ָּגבֹוַּה ִהְתַּגְלֵּגל ַּבּׁשֶ

ֶלג ֶהְאִּדים ִמֶּפַצע ּוָבָׂשר ִּדְלּדּול ּגּוף ְוִסּגּוף ַהּׁשֶ

ְוֵאיְך ָּבָׂשר ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים נֹוַתר ָּכְך ְלֹלא ִקְלקּול

ִמי ָאנּו ָנִבין ְּבִכְבׁשֹונֹו ִּבְלׁשֹונֹו ְּבִעּקּול ֶׁשל ִעּגּול.

ְוַכֲאֶׁשר ָנַסע ִמֶּללֹוְבָיא ִלְכָפֵרי ַהֶּפֶלְך ְוַהָּמחֹוז

ָרַכב ְלתֹוְך ַהְּכָפר ְוֶאת ַהְּיהּוִדים ֶלֱאֹחז

ָׁשַפְך ֲעֵליֶהם ִאיִדיְׁשַקְיט ֶׁשל ָממֹון ְוֶלֱאֹכל

ְּכַיד ַהֶּמֶלְך ַרק ֶׁשִּיְזְּכרּו ְלַהְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹחל.

ְוַרִּבי ָּדִוד ִמֶּלעלֹוב ְּבֹראׁש ַהַּמֲחֶנה ְוֵאין ֻאַּכל ַהְּסֶנה

ִעָּמנּו ְּבָצָרה ּוְבַצַער ָּגלּות ְׁשִכיָנה ְמֻסָּבל

ְוַהְּסֶנה עֹוד ּבֹוֵער ָּבֵאׁש ּגּופֹו ָצנּום ְּכִׂשיַח קֹוִצים

הּוא ַאְדמֹו"ר ְׁשִליָט"א ּדֹור ְׁשִמיִני ִיּסּוֵרי ָהָעם ֵאָליו חֹוִצים.

ִמי ָחַׁשב ִנְׂשרֹד ָנצּוף נֹוִביל ַעד ֲהלֹום

ַּכֲחלֹום ַהְּזַמן ָיעּוף ְּכֵצל עֹוֵבר ְוָהֵעת ָיָקר ְּכַיֲהלֹום

ַׁשל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך ֹלא ִּתָּנֵעל ַעל ַהֶהְרֵּגל

ָחַלף ָּפַרח ְמַתח ָעָליו ַסְרֵּגל. ָּכל ַמה ּׁשֶ

להעיר ולהאיר -  מאת הרב אברהם יהודה טיקוצקי

אבות  לבית   שה  איש  להם  ויקחו 
שה לבית )י"ב, י"ג(.

איש  לבית  ע"א שה  פ"ח  בפסחים 
בעה"ב יקחנו לכל בני ביתו וא"צ דעתן 
מאכיל  האיך  תוס'  והקשו  ברש"י  כך 
דאיכא  כיון  ותירצו  למנוייו  שלא  פסח 
מוסיף  אברהם  ומגן  שרי  מצוה  חינוך 
לקטן  ליתן  מצוה  שרי  חינוך  דבמקום 
שופר  בתקיעת  קטן  דמחנכים  כמו 

בשבת.   

    
שופר  תקיעת  התם  רע"א  מקשה 
שלא  אבל  דרבנן  איסור  רק  הוי  בשבת 
ואיך  לקטן  אסור  מדאורייתא  למנוייו 
עוד  ולענ"ד  באיסור  לחנכו  אפשר 
חילוק קטן רק שומע שופר אך בפועל 
בקרבן  משא"כ  עבירה  ועשה  קם  לא 
עצם  לשבור  לא  לחנכו  צריכים  פסח 
ועוד הלכות ואם הוא מנוי צריך ללמדו 

המצוה כתיקונה.

והנותר  ולא תותירו ממנו עד בקר 
וכו' )י"ב,י'(

למד  בשבת  מהגמרא  הק'  ברש"י 
שאינו נשרף ביו"ט אלא ממחרת והנותר 
ואז  בוקר שני  יעמוד עד  בבוקר ראשון 
רש"י  לשיטת  רעק"א  מקשה  ישרף. 
פטור  דס"ל  דמקלקל  ע"א  ק"ו  בשבת 
אף אם הוא לצורך מצוה הא הוי מקלקל 
ואמאי ימתין לבוקר שני ומחלק דדוקא 
הוי  וכן במילה החלישות  בשריפת ב"כ 
קלקול אבל בנותר הרי בלאו הכי אסור 
בהנאה ולא שייך בו עניין קלקול אדרבה 
מקרי תיקון בשביל המצוה ואולי הפשט 
שכל דבר שהתורה מצוה לנו זהו בגדר 

תיקון ואין כאן שום קלקול אלא תיקון 
רצון השי"ת.

כל בכור אדם בבניך תפדה )י"ג,י"ג( 
ידוע להלכה דאין האב יכול לפדות 
ע"י שליח ושער המלך הקשה מקידושין 
בתנאי  לכהן  סלעים  חמש  נתן  אם 
דמתנה  פדוי  הבן  אח"כ  לו  שיחזירם 
איתא  ואם  מתנה  שמה  להחזיר  ע"מ 
תנאי  דבעינן  בטל  דהתנאי  ליה  תיסוק 
שאפשר לקיימו ע"י שליח ואם לא יכול 
לפדות ע"י שליח נימא דאף שלא החזיר 
יכול  אינו  דהמעשה  כיון  מהני  המעות 
והמעשה  בטל  תנאו  שליח  ע"י  לקיים 

קיים. 

דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו 
ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב, )שמות יא, 
ב(. וברש”י הק’: דבר נא )ברכות ט.( אין נא אלא 
לשון בקשה, בבקשה ממך הזהירם על כך, שלא 
אותם  וענו  ועבדום  אברהם,  צדיק  אותו  יאמר 
)בראשית טו,יג( קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש 
גדול )שם יד( לא קיים בהם, ע”כ. ויש לתמוה מהו 
לא  אם  וכי  וכו’,  אברהם  צדיק  אותו  יאמר  שלא 
יאמר אותו צדיק וכו’ אינו צריך לקיים הבטחתו, 
לישראל  הבטחתו  שומר  הוא  ברוך  הקדוש  הרי 
כמ”ש )שם( ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ומה ענין 

שלא יאמר אותו צדיק וכו’.
דביציאת  ט:(  )ברכות  הגמרא  פי  על  וי”ל 
מצרים כשאמר להם משה לישראל וישאלו איש 
בעצמנו,  שנצא  ולואי  לו  אמרו  וכו’,  רעהו  מאת 
והיו  האסורים,  בבית  חבוש  שהיה   לאדם  משל 
מבית  למחר  אותך  מוציאין  אדם  בני  לו  אומרים 
להם  ואומר  הרבה,  ממון  לך  ונותנין  האסורים 
כלום,  ואיני מבקש  היום  הוציאוני  מכם  בבקשה 
הרכוש  הבטחת  על  ויתרו  שישראל  הרי  ע”כ. 
במשנה  ומבואר  גדול’,  ברכוש  יצאו  כן  ‘ואחרי 
)נדרים סג:( האומר לחבירו קונם שאני נהנה לך 
אם אין אתה בא ונוטל לבניך כור אחד של חיטין 
ושתי חביות של יין, הרי זה יכול להפר את נדרו 
שלא על פי חכם, ויאמר לו כלום אמרת אלא מפני 
אדם  דיכול  מזה  היוצא  ע”כ.  כבודי,  זהו  כבודי 
לוותר על טובתו, ולומר הרי זה כאילו התקבלתי 

ואין נדר חבירו חל הגם שלא נטל טובתו. 
הבטחת  על  ויתרו  ישראל  שבני  ולפי”ז 
ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואמרו לו ולואי ונצא 
לקיים  צריך  היה  לא  הקב”ה  ממילא  בעצמנו, 
הבטחתו, כדין המשנה. ורק נשארה הטענה שלא 
יאמר אותו צדיק אברהם, ועבדום וענו אותם קיים 

בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם.
)מתוך הגש”פ ברכת משה(
ויקרא משה לכל זקני ישראל וגו’ משכו וקחו 
לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח, )שמות יב, 

כא(. 
דוד  חיים  רבי  הרה”ק  עם  המעשה  ידוע 
דוד  רבי  רביה”ק  שזקני  מפיעטריקוב,  דוקטור 
זיע”א החזירו בתשובה ואח”כ נתפרסם  מלעלוב 
לצדיק גדול, ובשעה שהיה אצל רביה”ק רבי דוד 
מלעלוב וגמר בנפשו לשוב בתשובה שלימה, מיד 
פתח רביה”ק רבי דוד ודיבר עמו בענינים נשגבים 
דוד  חיים  רבי  הרה”ק  ושאלו  השי”ת,  בעבודת 
נשגבים  מיד מענינים  עמו  הכיצד מדבר  דוקטור 
רח”ל  שקוע  היה  מועט  זמן  לפני  רק  הלא  אלו, 
וכדו’,  בכשרות  כגון  עצמו  תיקן  לא  ועדיין  בעון, 
כן היה גם אצל בני  לו רבי דוד לעלובער,  השיב 
ישראל במצרים, שכידוע היו שקועים במ”ט שערי 
וכשנצטוו מפי  זרה,  ועבדו רח”ל עבודה  טומאה, 
בקרבם  רוחם  נפל  פסח,  קרבן  להקריב  הגבורה 
שעד כה היו עובדי עבודה זרה וכיצד ירהיבו עוז 
להם  אמר  פסח,  קרבן  ולהקריב  בקודש  לעלות 
וכמו  הפסח’  ושחטו  וכו’  וקחו  ‘משכו  השי”ת 
משכו  ב(  טז,  רבה  )שמות  ז”ל  רבותינו  שדרשו 
כוכבים  ידיכם מעבודת  וקחו לכם, כלומר משכו 
וקחו לכן צאן ושחטו, פירוש שאמר להם השי”ת 
כבר  זרה,  מעבודה  ידיכם  משכתם  אך  לישראל 
הרי  לה’,  ולהקריבו  קרבן  לקחת  לכם  אפשר 

שאך עוזבים את החטא מיד אפשר לעסוק בעניני 
עבודת השי”ת.

הכתוב  דברי  בהמשך  לומר  יש  זה  ובאופן 
ישראל  בני   ויעשו  וילכו  כח(  יב,  )שמות  לקמן 
וברש”י  עשו,  כן  ואהרן  משה  את  ה’  צוה  כאשר 
הק’: ומהו כן עשו אף משה ואהרן כן עשו, ע”כ. 
הלא  ללמדנו  הכתוב  בא  מה  להבין  יש  לכאורה 
דבר פשוט הוא שגם משה ואהרן עשו רצונו של 
מקום להקריב קרבן הפסח, ועפ”י הנ”ל י”ל דבני 
ושברון  הכנעה  מתוך  הפסח  את  הקריבו  ישראל 
לבב אמיתי, דהרי עד עכשיו היו שקועים בעבודת 
הפסח  הקרבת  מצות  משה  מפי  וכששמעו  וכו’, 
נפל רוחם בקרבם האיך יגשו אל הקודש להקריב 
שאמר  במה  עצמם  חיזקו  שלבסוף  אלא  הפסח, 
לכם  קחו  ומיד  מע”ז  ידיכם  משכו  השי”ת  להם 
ישראל  שהיו  למדים  נמצינו  הפסח,  ושחטו  צאן 
לבב  ושברון  הכנעה  מתוך  הפסח  את  מקריבים 
על מצבם. לזה בא הכתוב ללמדנו “כן עשו” שגם 
משה ואהרן, הגם שלא היו בגזירת השעבוד ולא 
עבדו ע”ז ח”ו, אפילו הכי לא שינו בתפקידם וגם 
שברון  מתוך  העם  כאחד  הפסח  את  הקריבו  הם 

לבב והכנעה.
)כ”ק מרן אדמו’’ר זיע”א תשנ”ד(
ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות 
יכלו  ולא  ממצרים  גרשו  כי  חמץ  לא  כי  מצות 

להתמהמה וגו’, )שמות יב, לט(.
היו  שישראל  ז”ל  האר”י  בכתבי  מובא 
והיה  טומאה,  שערי  במ”ט  במצרים  משוקעים 
חסר משהו שיכנסו לשער הנ’ דטומאה, ואילו היו 
נכנסים לשער הנ’ ח”ו, לא היה להם תקומה ולא 

היו יכולים לצאת משם לעולם.
שאמר  דזהו  זיע”א  אאמו”ר  מרן  כ”ק  ואמר 
בהגדה שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, 
הרע  היצר  הוא  שבעיסה  לשאור  רומז  דחמץ 
כמאמרם ז”ל )ברכות יז.( וברש”י הק’ שם: שאור 
שבעיסה, יצר הרע שבלבבנו המחמיצנו. וזהו לא 
הספיק בצקם להחמיץ, היינו להכנס לשער הנ’, כי 
גורשו ממצרים מהר, ולא יכלו להיות שם עוד רגע 
הנ’,  לשער  ח”ו  שיכנסו  חסר משהו  היה  כי  אחד 

ואז לא היתה להם תקוה ח”ו, עכד”ק.
ויש לומר דזהו )דברים טז, ג( למען תזכור את 
יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, שצריך אדם 
מצרים,  דיציאת  נס  תמיד  ולזכור  לבו  אל  לתת 
דאפילו בשעה שהוא שקוע במ”ט שערי טומאה 
ומלא הוא בעונות ח”ו, אפילו הכי אל יניח ידו ואל 
נדח,  ממנו  ידח  ולא  רחמיו  רבים  כי  ברוחו  יפול 
שהיו  בשעה  ההם  שבימים  דכשם  לבו  אל  ויתן 
טומאה,  שערי  במ”ט  שקועים  במצרים  אבותינו 
וכמעט אבד סברם מהם שהיה חסר משהו שלא 
יכנסו לשער הנ’ ח”ו, אז נגלה עליהם מלך מלכי 
המלכים וגאלם והוציאם מאפילה לאורה, כן בכל 
אחד  כל  וגואל  מידם,  מצילנו  הקב”ה  ודור  דור 

ואחד מכבלי היצר.
וזה הענין של זכירת יציאת מצרים, שאפילו 
כשאדם שקוע חלילה בעונות, אל יפול ברוחו ולא 
גאל  אשר  מצרים  יציאת  את  ויזכור  ח”ו,  יתיאש 
השי”ת את אבותינו ממ”ט שערי טומאה, ועכשיו 

קרבנו המקום לעבודתו ית’.
)כ”ק מרן אדמו’’ר זיע”א תשנ”ד(
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ידידנו הנכבד
הרה"ג רבי אליהו אשלג  שליט"א

בן כ"ק האדמו"ר מאשלג שליט"א
וחתן  כ"ק הרה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן שליט"א 

בנו חביבו של כ"ק מרן אדמו"ר ה"ברכת משה" זיע"א
לרגל שמחת אירוסי הבת הכלה תחי'

יה"ר שהזיווג יעלה יפה וירוו ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת מתוך מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

ידידנו הנכבד
כ"ק האדמו"ר הרה"צ רבי יהושע העשיל רונפלד שליט"א

לרגל נישואי בנו החתן המופלג בתויר"ש ומידות טובות 
הבה"ח משה מרדכי ני"ו

נו"נ לכ"ק מרן אדמו"ר ה"ברכת משה" זיע"א
יה"ר שהזיווג יעלה יפה  לשם ולתפארת ולתהילה ותראו מכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות גופא 

ונהורא מעליא אכי"ר
שמחת החתונה ביום שני באולמי מונדיאל ירושלים

ידידנו הנכבד
כ"ק האדמו"ר מספינקא גני-גד הי"ו

לרגל אירוסי בנו החתן המופלג בתויר"ש ומידות טובות  הבה"ח אלימלך יצחק אייזיק ני"ו
עב"ג הכלה תחי'

יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל ברוב נחת מכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעליא אכי"ר

לידידנו הנכבד המחנך הדגול

הרה"ח ר' מרדכי גלבשטיין שליט"א
מנהל תלמוד תורה "בני משה" בני ברק

לרגל שמחת אירוסי הבת הכלה תחי'
יה"ר שהזיווג יעלה יפה וירוו ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת מתוך מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

לידידנו הנכבד
הר"ר שמעון ויינשטוק הי"ו

ולאביו ידידנו הנכבד הרה"ח ר' צבי ויינשטוק שליט"א
נו"ו לרבוה"ק

לרגל הולדת הבת-הנכדה
יה"ר שיזכו לראות ממנה ומכל יוצ"ח רוב נחת מתוך מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

תשוח"ח לידידנו הנכבד הר"ר ישראל פוקס הי"ו
על התנדבותו ומסירתו למעל גליוננו

יה"ר שיראה נחת מכל יוצ"ח ויראה ברכה הצלחה בכל מעשה ידיו מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
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ברכת מזלא טבא וגדיא יאה 
לידידנו הנכבד והנעלה אוצר כלי חמדה לן בעומקה של תורה טוב ומיטיב עם הבריות, העומד לימין מערכת 'קול לעלוב' במסירות 

נפלאה בלב ונפש חפיצה, איש מבשר טוב בבשורות טובות ומשמחות ובמסירת דברות קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

הרב יעקב גרין הי''ו

 ולאביו הרה"ח רבי משה גרין שליט"א
לרגל שמחת הולדת הבן / הנכד

יה"ר שיזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ע"ה בעיתו ובזמנו, ויזכו לראות ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת מתוך בריות גופא ונהורא מעליא אכי"ר
שמחת השלום זכר בבית מדרשינו 'היכלא דרבי שמעון' רח' חב''ד 6 ביתר עילית

לג. נשפך חלב על השיש, ובטעות 
הניחו שם סיר בשרי.

ובטעות  השיש,  על  חלב  נשפך 
הניחו שם סיר בשרי, אם הסיר קר, 
ואם  מותר.  והכל  הסיר,  את  שוטף 
הסיר רותח, התבשיל מותר, והסיר 
צ"ב  סימן  ש"ך,  ]רמ"א,  הכשרה.  צריך 

ס"ז[.

לד. חלב שנשפך על פלטה רותחת 
תבשיל  עם  סיר  שם  מונח  והיה 

בשרי ונגע החלב בסיר.
רותחת  פלטה  על  שנשפך  חלב 
תבשיל  עם  סיר  שם  מונח  והיה 
יש  אם  בסיר,  החלב  ונגע  בשרי 
בתבשיל הבשרי פי שישים מכמות 
החלב שנשפך ונגע בסיר, התבשיל 
מותר, ואם אין ס', התבשיל אסור, 
צריך  והפלטה  הסיר  את  אולם 
ש"ך,  ט"ז,  ]רמ"א,  אופן.  בכל  להכשיר 
זה בשפע,  ומיהו אם הדרך לבשל בסיר  שם. 
צריך  אין  החכ"א  לדעת  ס',  בישול  בכל  ויש 

הכשרה, ולדעת הפמ"ג צריך הכשרה[.

 לה. שלא להשתמש באותו תבלין 
לחלבי ובשרי.

תבלינים  באותם  להשתמש  אין 
דבשעה  וחלב,  בשר  לתבשילי 
ששופך את התבלין לתוך התבשיל, 
עולה זיעת התבשיל אל תוכה דרך 

נקבי הכלי. 
]רמ"א סו"ס פ"ח. בדי השלחן שם ס"ק קס"ה. 
ס"ב  והנשאל  השואל  בהנהגת  בפמ"ג  ועיין 
בזיעת  סולדת  היד  אין  אם  דגם  שכתב  אל"ו 
בליעה,  כאן  ואין  הבשר  אל  כשמגעת  החלב 
מזיעת החלב  לרחוץ הבשר  צריך  מכל מקום 

שנדבק בו[.

פרווה  מסיר  מים  לשפוך  שלא  לו. 
בשרי  או  חלבי  תבשיל  לתוך 

שעומד להישרף.
פרווה,  מים  מקומקום  לשפוך  אין 
אל תוך סיר חלבי או בשרי שעומד 
העולה  התבשיל  דזיעת  להישרף, 
שהמים  גורם  הקומקום,  אל 
הקומקום  וגם  בקומקום,  שנשארו 
עצמו, יהפכו לחלבי או בשרי.  ]שו"ע 
ס"ג.  סוף  ק"ה  סימן  וש"ך  רמ"א  ס"ח.  שם 
סימן  ובשעה"צ  סנ"ט  תנ"א  סימן  הרב  שו"ע 

תמ"ד סק"ד. בדה"ש שם ס"ק ק"פ[.

לז. בישלו בטעות חלב בכלי בשרי.
בשרי,  בכלי  חלב  בטעות  בישלו 
שבישלו  דהיינו  יומו,  בן  הכלי  אם 
האחרונות,  שעות   24 תוך  בשר  בו 
הכלי  ואם  אסורים.  והכלי  החלב 
בו  הבלוע  ]וטעם  יומו,  בן  אינו 
אסור.  והסיר  מותר,  החלב  פגום[, 
פי  שאין  לפי  צ"ג.  סימן  וש"ך  רמ"א  ]שו"ע 

שישים בתבשיל כנגד כל הסיר[.

 המשך
הלכות בשר וחלב

נערך ע"י הרה"ג אהרן מרדכי גרין שליט"א - רב ומו"צ בקהילתנו

ליקוטי הלכות
ועניינים הנוגעים למעשה

לעילוי נשמת
 הגה"ח ר' אלימלך גלבשטיין זצ"ל

 מפארי עדתנו
בן הרה"ח רבי אליהו דוד זצ"ל

נלב"ע י' שבט תשנ"ט 

תנצב"ה 

 שיחת קודש מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ] ]3-1 חזרה 
3-[ שעבר  על תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משב"ק 
  ]4-3-5[ הגה"ח ר' יוסף חיים גרינוולד שליט"א   ]4

שיעור בהלכות שבת ע"י הרה"ג ר' אפרים הכהן וייס שליט"א 
מו"צ דקהילתנו בלונדון ] ]4-1-3 שיעור בספה"ק 'פרי 
הארץ' ע"י הרה"ג ר' נח גולדברג שליט"א - משב"ק  שיעור עיון בדברות ק' של 
רבוה"ק  ע"י הרה"ג ר' מרדכי פרוש שליט"א  פנינים יקרים על פרשת השבוע 
ע"י הרה"ג ר' ישראל דוד כהן שליט"א  שיעור בספה"ק 'אור החיים' ע"י הרה"ג 
ר' אלימלך שטמר שליט"א ] ]4-3-4 שיעור בפרשת השבוע ע"י הרה"ג ר' חיים 
יהודה אריה אשכנזי שליט"א ר'  שיעור בהלכה ע"י הרה"ג     הירשמן שליט"א 
מו"צ בעיה"ת בני ברק ] ]4-3-6 שיעור בפרשת השבוע ע"י הרה"ג ר' שמואל 

 יעקב כהן שליט"א

02-374-30-10
לעלוב

שהשמחה במעונם

שיעורי הלכה ביו"ד חלק ב'
בבתי מדרשנו בימי השובבי"ם-ת"ת הבעל"ט

בבני ברק:
בבית מדרשינו רחוב אהרונוביץ 20
ע"י הרה"ג יצחק אייגר שליט"א 

דומ"ץ בקהילתנו הק'
בהפסקה בליל שב"ק

בית שמש:
בבית מדרשינו רח' מנחת יצחק 15

 ע"י הרה"ג אהרן מרדכי גרין 
שליט"א דומ"ץ בקהילתנו הק'
ביום שלישי בשעה 9:30 בערב

ירושלים:
 בבית מדרשינו "בית דוד"

רחוב בהר"ן 15
ע"י הרה"ג פנחס רוטמן שליט"א 

דומ"ץ בקהילתנו הק'
ביום שלישי בשעה 9:30 בערב

ביתר:
בבית מדרשינו 'היכלא דרבי 

שמעון' רח' חב"ד 6 שכונת הגפן
ע"י הרה"ג נחום טיקוצקי שליט"א 

דומ"ץ בקהילתנו הק'
ביום שלישי בשעה 9:30 בערב

מהדורת ביתר לזכות צבי בן מרים ומשפחתו וכיו"ח להצלחה גדולה ברוחניות וגשמיות

לכל עת ולכל זמן, דעם רבי'נס צדקה "שקל הקודש"

צפת: בבית מדרשינו 'תפילה למשה'
ע"י הרה"ג ר' יוסף ליזרוביץ שליט"א רב הישוב 'אור הגנוז' 

ומו"צ בבי"ד זכרון מאיר-ב"ב
ביום שני בשעה 8:45 בערב

לקראת יומא דהילולא של אוהבן של ישראל
רביה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א

נפתח מדור חדש ב'קול לעלוב' לשמיעת מעמדי ז' שבט בפולין
אצל כ"ק מרן אדמו"ר זצ"ל

וכן אצל יבדלח"ט כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א במדור 517.

כמו"כ יהיה ניתן לשמוע בעז"ה כל מעמדי לעלוב תשע"ו בשידור חי.

הקישו 2 בתפריט הראשי.
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