
בפתח השער
נועם  השבת  את  לעשות  הזה  לזמן  וקימנו  שהחיינו  ברוך 

הנשמות – שבת של התרוממות הנפש – כאן בעיר סיגעט יצ"ו, 

מקום מגוריהם ורבנותם של רבותיה"ק מרן בעל ייטב לב זי"ע, 

ומרן בעל קדושת יו"ט זי"ע, ומרן בעל עצי חיים זי"ע שהיומא 

דהילולא קדישא דיליה חל להיות בשבת קודש זו פרשת בא 

ו' שבט.

כאן  אנו  נמצאים  כי  ההתרגשות  גדלה  מאוד  מה  ובמיוחד 

בראשות נכדיהם הגדול מורינו הגה"צ אבדק"ק קהל עצי חיים 

כ"ק מרן רבינו הגה"ק  יקירו וחביבו של  – בנו  סיגעט שליט"א 

ובעה"ב  יקרים  אברכים  של  נכבדה  קבוצה  עם  יחד  שליט"א, 

חשובים מארץ ומחו"ל, בכדי להזמין האבות הקדושים להעידן 

בשבועות  ובאה  הממשמשת  צדיקים  בית  שמחת  חדוותא 

תמים  החתן  עב"ג  שליט"א  האב"ד  מורינו  של  בתו  הקרובים, 

מרדכי  החתן  ולתפארת  לגאון  עדיו  ובקי  החריף  למעלות 

שליט"א  אברהם מאיר  יושע הלברשטאם נ"י בן הרב הגאון ר' 

לב   יטב  קהל  אב"ד  הגה"צ  חתן  עוו.  18'טע  לב  יטב  דקהל  רב 

15'טע עוו. שליט"א ונכד מרן רבינו הגה"ק בעל ברך משה זי"ע, 

בכדי  עדן  מגן  הקדושים  האבות  שמגרשים  בזוה"ק  כדאיתא 

שיבואו להשתתף אצל שמחת יוצאי חלציהם.

ובכן בעמדינו בהאי שעתא עילאה הלזו, הזמן גרמא להביע 

דבר  וענינו  אמרנו  זה  לאור  בקרבינו,  הרועשת  לבבינו  רגשי 

בעתו מה טוב, אין טוב אלא תורה, להוציא לאור גליון הדין 

"אילנא  יקרא  בשם  אשר  היום  ברכה  לפניכם  נותנים  שהננו 

דחיי", ומכיל בתוכה אוצר יקר ונחמד בפנינים יקרים ואמרות 

טהורות הן על פרשת השבוע, והן מענינא דיומא, כאשר עיניכם 

תחזינה מישרים.

תקוותינו חזקה שהציבור החשוב שיחיו יברכו ברכת הנהנין 

וירוו רוב נחת מפר"י מעשינו שהננו מגישים לפניכם לברכה, 

וזאת למודעי שהגליון הלז נעשה ונגמר במהירות, ובכן באם 

המצא ימצא איזה טעות וכדו', נא לדון אותנו לכף זכות.

ואנו תפלה, מאת הנורא עלילה, קה זכות יגן עלינו, אנא ה' 

תרחם עלינו ועל דורותינו, ויה"ר שנזכה לפעול כאן השפעות 

טובות מרובות לעילא לעילא מכל ברכתא באופן נעלה, וימלא 

בקרוב  נזכה  עדי  ולשלם,  ולחיי"ן  לט"ב  משאלותינו  כל  ה' 

רבינו  מרן  ומלכינו  צדקינו  משיח  פני  לקבל  בימינו  במהרה 

הגה"ק שליט"א בראשינו אמן.

וימש חושך
צאנזער  חיים  לר'  בא  אחד  חסיד  איש 

וסיפר לפניו את צרתו שיהודי אחד השיג את 

גבולו, ושכר את בית המרזח מהפריץ, על אף 

שידע שרגיל הוא זה שנים רבות לשכור את 

בית המרזח, שלח ר' חיים לקרוא לו, ושאלו 

את  הצטדק  הלה  רעך,  גדול  להשיג  היתכן 

עצמו, באמרו שאותו איש הוא פושע ישראל 

מובא  הנה  חיים,  ר'  לו  אמר  לקוברו,  ומצוה 

חושך,  עליהם  הביא  ולמה  בפרשתן  במדרש 

הרשעים  את  לקבור  ישראל  שיוכלו  כדי 

יהיו  ולא  האפילה,  ימי  בשלוששת  שמתו 

רואים אותם שונאיהם, ובמכילתא איתא הי' 

ר' מתיא בן חרש אומר: ואעבור עליך ואראך 

מתבוססת בדמיך והנה עתך עת דודים, הגיע 

שבועתו שנשבע הקב"ה שיגאל את בניו, ולא 

ועריה,  ערום  ואת  שנאמר  מצוות  בידם  הי' 

ונתן להם הקב"ה שתי מצוות, דם פסח, ודם 

בזכותם,  שיגאלו  כדי  בהם  שיתעסקו  מילה, 

רשעים,  לקבור  היא  שמצוה  כדבריך  ואם 

א"כ הרי היה בידם הרבה מצוות כאילו שהרי 

האפילה,  ימי  בשלושת  רשעים  הרבה  קברו 

שום  אין  רשעים  שאפילו  ראי'  מכאן  ואלא 

מצווה לקוברם, ולכן אני גוזר עליך שתתן לו 

בחזרה את בית המרזח,      
 )גן יוסף(

ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב
פעם  נסע  סלנטר  ישראל  ר'  הגאון 

של  קבוצה  שם  וישבו  הברזל,  מסילות  על 

ישראל  עם  על  וקלון  בוז  ושפכו  משכילים, 

ישראל  ר'  להם  אמר  ה',  לדבר  החרדים 

הכלבים  ראש  מעשה:  לכם  אספר  סלנטר, 

המשכילים,  ראש  את  תורה  לדין  פעם  הזמן 

לנו  נתן  הקב"ה  דהנה  הבי"ד,  בפני  וטען 

מתנה, "נבילות וטריפות" דכתיב ביה "לכלב 

המשכילים  באו  והנה  אותו",  תשליכון 

היא  וגזל  וטריפות  נבילות  הם  אף  ואוכלים 

בידם, נענה ראש המשכילים ואמר: לא כתיב 

תשליכון  רגלים  ארבע  על  שהולך  "לכלב 

אילנא
דברי תורה מדבש מתוקים על פרשת השבוע

  מדור זו נדבת משפחת געלבשטיין הי"ו
לע"נ מרן חיים צבי בן מרן חנני' יו"ט זי"ע

השבת נועם הנשמות
אשרינו מה טוב חלקינו שזכינו להיות נמנה בין הנהו חבורתא קדישתא שבאו מהתם להכא לעשות 

את השבת כאן בעיר האבות סיגעט יצ"ו, העיר הגדולה לאלקים מקום כהנותם של רבותינו הקדושים 

ו' שבט חל להיות היומא דהילולא קדישא של מרן רבינו  זו  זי"ע, ובפרט שבשבת קודש  עצי התמרים 

בעל עצי חיים זי"ע, ואנו נמצאים כאן בראשות נכדו הגדול הנושא את שמו של בעל ההילולא זי"ע, ה"ה 

מורינו הגה"צ אבדק"ק קהל עצי חיים שליט"א. ובלי ספק ששבת קודש זו "פרשת בא שנת תשע"ו" ישאר 

והתרוממות  גודל הנעימות  לנו  יזכר  ולעולמי עד  ושנים ארוכים,  לימים  חקוק בלבות כל המשתתפים 

הנפש של שבת נועם הנשמות הלזו, הנערכת כאן במקום הקודש עיר רבנותם של רבותינו הקדושים 

עצי התמרים זי"ע שהזריחו פני תבל בגודל קדושתם וטהרתם וכח תורתם, ונמשכת הלאה ע"י נכדיהם 

הגדול מורינו הגה"צ אבדק"ק שליט"א, מזה בן מזה של רבותינו הק' זי"ע. ובכן מוטל עלינו לנצל את הזמן 

כדבעי, ולהיות כלי מוכשר לקבל טהרה ולהמשיך ההשפעות הקדושות לכל שבתות השנה, כי הלא לאו 

בכל שבוע אנו זוכים לשבת מרומם כזו.יה"ר שזכותם הגדול והקדוש יגן עלינו ועל כל ישראל להמשיך 

שפע טוב וכל מילי דמיטב, ונזכה לפעול כאן ישועות טובות ורפואות להכלל והפרט, אכיה"ר.



הה"ד  ובמדרש  וגו'.  ידך  נטה 

את  מרו  ולא  ויחשיך  חושך  שלח 

דברו, יש לבאר על פי מה שראיתי 

היה  המכות  בכל  דלמה  א'  בספר 

התראה ובחושך לא מצינו התראה, 

היינו משום שבכל המכות אלמלא 

להמכה,  נצרך  היה  לא  דעתו  חזר 

ואבו  מרעתם  חוזרין  היה  אם  אף  חושך  משא"כ 

חושך  להיות  בהכרח  היה  יתברך  בקולו  לשמוע 

למצרים כדי שיראו ישראל מטמוניות, ועוד כדי 

שימותו רשעי ישראל ולא יראו המצרים, לכך לא 

חושך  שלח  לפרש  נראה  ולדבריו  התראה,  היה 

ויחשיך ולא מרו, ר"ל אף אם לא מרו דבריו ובאמת 

אז לא מרו דהא לא התרה בהם, אבל בהכרח היה 

שיבא עליהם כאמור.                                )ישמח משה( 

*

כל  ה'  ויהרוג  לשלחנו  פרעה  הקשה  כי  ויהי 

ביש"מ  מ"ש  לפי  יתבאר  וגו'.  מצרים  בארץ  בכור 

שנגזרה  כיון  זמנם,  קודם  שיצאו  מה  על  טעם 

בכורי  על  אפי'  ממצרים  הבכורים  כל  על  גזירה 

נשתנו  מה  טען  מצרים  של  השר  שהרי  ישראל 

אלו מאלו, אך הקב"ה השיב אתה דן שוגג כמזיד 

ואונס כרצון, הנה השי"ת הצילם לעצמו ברחמיו 

במה שהעיד עליהם כי שוגגים ואנוסים היו א"כ 

לעצמו הוא מציל כדקיי"ל המציל מזוטו של ים 

ומשלילותו של נהר הרי אלו שלו, ולזכר זה צוה ה' 

לתת לו כל בכור על החסד אשר הציל את בכורי 

ישראל, וזש"ה ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו היינו 

שהקשה קושי' ממש על ענין שנאמר לו לשלחנו 

הלא הוא קודם זמנו, ועוד זאת הקשה ויהרוג ה' 

כל בכור באר"מ כלומר הלא ראוי שיהרוג ה' כל 

כי מה נשתנו אלו  בכור באר"מ אפי' של ישראל 

מאלו, ולתרץ זה אמר ע"כ אני זובח וגו' להורות 

חסדי ה' כי באמת הי' ראוי להרוג כל בכור אלא 

שה' הצילם א"כ לעצמו הציל, ולכך יצאו קודם הז

מן.                                                                    )ייטב לב( 

*

וגו'  לבי  את  הכבדתי  אני  כי  פרעה  אל  בא 

בענין  הרמב"ם  עפי"ד  יובן  ה'.  אני  כי  וידעתם 

מה  כל  יודע  הקב"ה  והלא  תאמר  שמא  תשובה 

אי  וכו'  צדיק  יהי'  שזה  יודע  שיהי'  וקודם  שיהי' 

יהי' צדיק, וא"ת שיודע שיהי' צדיק  אפשר שלא 

בורי'  על  הדבר  ידע  לא  הרי  רשע  שיהי'  ואפשר 

וכו', שהוא יתברך שמו  ודע שתשובת שאלה זה 

להשיג  יכולה  אדם  של  דעתו  ואין  אחד  ודעתו 

לא  כי  אמר  שהנביא  הוא  בורי'  על  הזה  הדבר 

ואין  דרכי,  דרכיכם  ולא  מחשובתיכם  מחשבותי 

בנו כח לידע זאת ע"כ, וזה שאמר הקב"ה בא אל 

פרעה אף כי אני הכבדתי את לבו, וא"כ לכאורה 

הוא מושלל מהבחירה בכ"ז ענש יענש כי הבחירה 

עדיין חפשית בידו, לזה המשיך ואמר וידעתם כי 

אני ה', כי אני ה' עשיתי זאת אף שהיתה הידועה 

לפניו כי שניהם כאחד טובים המה וכחדא אזלין 

ואחד אין מכחיש לחבירו ומגיע לו עונש.         
  )קדושת יו"ט(

*

עליהם  ובמכילתא  וגו'.  אתם  עלה  רב  ערב  וגם 

אמר הקב"ה לאברהם אבינו ואחרי כן יצאו ברכוש 

גדול, נ"ל לפי מה שכתב ברש"י במס' כתובות הרוצה 

שיתקיימו נכסיו יחסרנו לצדקה תמיד וחסרונו זהו 

יצאו  ואח"כ  לאאע"ה  הבטיח  הקב"ה  והנה  קיומו, 

טעון  היה  שלא  מישראל  א'  היה  ולא  גדול,  ברכוש 

וכו', וממילא לא היה להם למי ליתן צדקה, ולפי"ז לא 

יתקיים אצלם הרכוש ואיך יתקיים הבטחת הקב"ה 

ואח"כ יצאו ברכוש גדול, אולם לזה נתן הקב"ה בלב 

להתקיים  יוכל  וממילא  שיתגיירו,  מהמצרים  כמה 

לא  הם  כי  להם,  צדקה  שיתנו  ע"י  אצלם  הרכוש 

נכללו בהבטחת ואח"כ יצאו ברכוש גדול, שהרי לא 

הספרי  כוונת  וזהו  אותם,  וענו  ועבדום  בגזירת  היו 

שנתגיירו  אתם,  עלה  רב  ערב  וגם  עה"כ  שדרש 

מהמצרים, עליהם אמר הקב"ה לאברהם אבינוע"ה 

צדקה  להם  שיתנו  ע"י  גדול,  ברכוש  יצאו  ואח"כ 

היא  ה'  וברכת  הרכוש,  אצלם  נתקיים  רב  להערב 

תעשיר ולא יוסיף עצב עמה שלא יאבדו הרכוש.                                                 
)דברי יואל(

*

גבול  בכל  וינח 

וינח  ובמסורה  מצרים. 

וי"ל  וצ"ב,  השביעי  ביום 

האבן  שיטת  בהקדם 

המכות  כל  כי  עזרא 

המצריים  כוללים  היו 

המכות  זולת  והעבריים 

המפרשים  וכל  הרמב"ן  אבל  וברד,  דבר  ערוב 

על  ולא  המצריים  על  רק  היו  המכות  שכל  ס"ל 

העבריים, וכתב בדבר"י כי במכת הארבע מסתבר 

ממצרים  יצאו  בנ"י  שהרי  עזרא  דהאבן  טעמיה 

אכל  לא  ואילו  הקציר,  זמן  טרם  ניסן  בחודש 

טובה  הדבר  היה  ישראל  של  שדותיהם  הארבה 

אחר  להם  נשאר  היה  הכל  כי  למצרים,  גדולה 

שיצאו ישראל משם, ולכן מסתבר לומר שהיתה 

מכת ארבה אוכלת גם שדותיהם של ישראל ע"כ, 

והנה במכת הארבה שהיה הכרח שתהא גם אצל 

בנ"י נח הארבה ביום השביעי, ומסתבר שלא נח 

הגיהנום  גם  שהרי  השבת,  שומרי  בנ"י  אצל  רק 

מחללי  אבל  שבת,  לשומרי  אלא  בשבת  נח  אינו 

ביאור  וזהו  בשבת,  אפי'  בגיהנם  נידונים  שבת 

מצרים,  גבול  בכ"ל  וינח  הארבה  ויעל  המסורה 

היינו אף בארץ גושן מקום שדותיהן של ישראל, 

ישראל  בין  ההבדל  ניכר  היה  במה  תאמר  ושמא 

למצרים, לזה אמר וינח ביום השביעי, שבבנ"י נח 

הארבה בשבת.                                            )ברך משה( 

משארותם  יחמץ  טרם  בצקו  את  העם  וישא 

צרורות בשמלותם. יתבאר לפי מה שאמרו חז"ל 

כאילו  ברכה  בלא  הזה  העולם  מן  הנהנה  כל 

המהרש"א  וביאר  ישראל,  וכנסת  להקב"ה  גוזל 

על  מלמעלה  הברכה  שפע  מורידין  הברכות  כי 

הפירות מברכין עליהן, והנה מרגלא בפומיה דמרן 

והמצוות  הברכות  כל  שגם  לעורר  זללה"ה  דו"ז 

שעושים בבית שאין הנשים הולכות שם בצניעות 

דאסור  בשו"ע  וכמבואר  לכלום,  נחשבים  אינם 

ונמצא  האשה,  שערות  נגד  שמים  שם  להזכיר 

מזה שעל ידי שאינם נזהרים בבגדי צניעות נפסק 

שפע הפרנסה, כי הפרנסה תלויה בברכת הנהנין, 

ואם אינם נזהרים בבגדי צניעות, יש זלזול בברכת 

הנהנין, ובזה יתבאר הכתוב וישא העם את בצק"ו 

טרם יחמ"ץ, כי מבואר בעצי חיים משמיה דמרן 

הייטב לב דשאור שבעיסה הוא מה שטרודים על 

המחיה ועל הכלכלה, וזהו הכוונה היה להם בצק 

ומזון טרם יחמ"ץ, ומאחר שלא זלזלו בלבושם לא 

נחמץ שפע הפרנסה, והטעם כי משאורת"ם היינו 

בשמלותם,  צרורות  ישראל,  של  הפרנסה  שפע 

שלא  נזהרים  שהיו  וכיון  בבגדים,  תלוי  שזה 

לשנות את מלבושם, ע"כ עלו הברכות לרצון לפני 

ה', ונשפע להם שפע הפרנסה בריוח ובניקל.                                                                                       
)כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א(

אילנא
אמרות טהורות מדבש מתוקים מספרי 

רבותיה"ק עצי התמרים זי"ע

בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו. והקשו 
המפרשים דהוי ליה למימר לך אל פרעה, וי"ל 
עפי"מ שכתבו על נוסח ההגדה אני ולא מלאך, 
כי לפי שארץ מצרים היתה מקום טומאה יותר 
היה  מלאך  לשם  שולח  היה  אם  העולם,  מכל 
יש  ובזה  מלאך,  ולא  אני  לכן  להתפגם,  יכול 
לומר כי כשאמר הקב"ה למשה לכה ואשלחך 
אל  אלך  כי  אנכי  מי  משה  השיב  פרעה,  אל 
אש  משרתי  רומה  מלאכי  אפילו  ר"ל  פרעה, 
לוהט הם בסכנה שלא יתפגמו במצרים, ומכל 
במקום  יכנס  האיך  מחומר  קרוץ  אדם  שכן 
יכולים  ממש  מלאכים  שאין  במקום  סכנה 
עמך,  אהיה  כי  הקב"ה  לו  ואמר  שם,  לעמוד 
וכיון שהקב"ה עמך הוא ישמרך מכל רע שלא 
יזיקוך אויר טומאת ארץ מצרים, וזהו שאמר 
עמך,  הולך  אני  שגם  פרעה  אל  בא  הכתוב 
האותות  שכל  ר"ל  לבו,  את  הכבדתי  אני  כי 
ידי  על  ולא  עשיתים  בעצמי  אני  והמופתים 
מלאך אלא הקב"ה בעצמו.                   )עצי חיים( 

יומא דהילולא קדישאב
של מרן בעל עצי חיים זצוק"ל
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משה  אל  ה'  ויאמר 

אני  כי  פרעה  אל  בא 

לב  ואת  לבו  את  הכבדתי 

אל  בא  ופירש"י  עבדיו. 

וצ"ב  בו.  והתרה  פרעה 

מה בעי רש"י בזה אם לא 

אל  יבא  למה  להתראה 

פרעה.

ולהלן בפ' כתיב ויושב את משה ואת אהרן וגו' 

לכו עבדו את ה' אלקיכם מי ומי ההולכים ויאמר 

לנו,  ה'  חג  כי  וגו'  נלך  ובזקינינו  בנערינו  משה 

ואיתא במד' כי חג ה' לנו זה חג הסוכות, וברבינו 

בחיי איתא זה חג השבועות, וצ"ב השייכות.

פ'  בייט"ל  זלה"ה  ואפ"ל בהקדם מש"כ אא"ז 

מטות )הובא גם בפ' קדושים( לא תשנא את אחיך 

בלבביך הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו 

מי  כל  ס"ד  דרוש  לעתים  הבינה  בהקדם  חטא, 

הנביא  כי  נשמעים,  דבריו  שמים  יראת  בו  שיש 

אמר על מלך המשיח ישפוט בזדון דלים והוכיח 

פיו, כלומר  והכה ארץ בשבט  ענוי ארץ  במישור 

ואמירה,  דיבור  יצטרך  אדם  כל  שבשאר  מה 

יעשה הוא בלי מוצא שפתים, ומה שעשה זולתו 

בכלי המעשה יעשה הוא בדיבור בעלמא, כי הוא 

זכאי  לומר איש פלוני  ישפוט דלים לא באמירה 

אלא שהוא בעצמו בכל פעולותיו ומעשיו יעשה 

אדם  כל  בלב  רושם  יעשה  וזה  והמישור,  הצדק 

לעשות כמעשהו, כדאיתא בבבא בתרא סוף פרק 

חזקת הבתים דף ס' ברבי ינאי דהוי לי אילן הנוטה 

לרה"ר הוה ההוא גברא דהוה לי' נמי אילן הנוטה 

לרה"ר אתי בני רה"ר הוו קא מזכי עילויה, אתא 

למחר,  ותא  האידנא  זיל  א"ל  ינאי,  דר'  לקמיה 

אתא  למחר  דיליה,  לההוא  חזייה  שדר  בליליא 

לקמיה, א"ל זיל קוץ, א"ל הא מר נמי אית ליה, א"ל 

דידי  אי לא קוץ  דידך,  דידי קוץ  אי קוץ  חזי  זיל 

לא תקוץ את, משום קשוט עצמך ואח"כ קשוט 

אחרים ע"כ הגמ'. וזה שנאמ' ושפט בצדק הנמצא 

לדבר  יצטרך  לא  להוכיח  כשיבוא  גם  דלים  בו 

במישור  והוכיח  אם  כי  וכבושים  תוכחות  דברי 

להדמות  יתאמצו  כי  ארץ  לעינוי  בו(  )הנמצא 

אליו, וזה מאמרם ז"ל כל מי שיש "בו" היינו בתוכו 

יראת שמים, אז אפי' אין אומר ואין דברים, דבריו 

ממילא נשמעים ועושים רושם כאילו הי' תוכחות 

מגולה, ע"כ דברי הבינה לעתים.

ויותר מזה כתב אא"ז זלה"ה בשם דודו הגאון 

דבי  )ארי'  מווישניצא  זלה"ה  ליב  ארי'  מו"ה  הק' 

עילאי( לפרש הכ' ומבן חמשים שנה ישוב מצבא 

העבודה ולא יעבוד עוד ושרת את אחיו וגו' לשמור 

כפל  לכאורה  שהוא  יעבוד,  לא  ועבודה  משמרת 

הלשון, אבל הענין כי עיקר עבודת הלוים בשירם 

ובזמרם בקול וכנור ובנבל הי' למען לעורר לבבות 

ישראל לתשובה בבואם להקריב את קרבנותיהם 

נפסל  שנה  חמשים  ומבן  וכדו',  ואשמות  חטאות 

בקול, עי' רמב"ן, ולא הי' יכול עוד לעשות עבודתו 

הלוים  אחיו  עם  משמרתו  על  עמד  עכ"ז  בקול, 

לעורר הלבבות לתשובה, והענין כי אז בינה יתירה 

נודעת להם שהם היו מתבודדים בינם לבין קונם 

איש על עבודתו לשפוך כמים לבם ושיחו לפני ה', 

ובאו בקושרות עם כללות לבבי ישראל האחוזים 

לפשפש  הלבבות  מעוררים  היו  ובכן  בזה,  זה 

ויחקור  יחפוש דרכיו  במעשיהם איש על מקומו 

וישוב אל ה', על דרך שכ' באת אלי להזכיר )את 

עצמי( את עוני, כי מעת בואך אני מזכיר את עוני 

לשוב עליהם. וזה שאה"כ ועבד הלוי הוא )לעצמו( 

את עבודת וגו', )ועי"ז( והם )העם( ישא את עונם, 

וזה שנא' ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה 

את  ושרת  ועכ"ז  ממש,  בפועל  עוד  יעמוד  ולא 

אחיו עם אחיו לשמור משמרת ועבודה לא יעבוד 

בפועל, עכ"ד הנחמדים.

שלבו  ממי  אלא  לומד  אדם  אין  כי  וידוע 

כן  לפנים  הפנים  כמים  נאמר  וכבר  ואוהבו,  חפץ 

אחיך  את  תשנא  לא  שנא'  וזה  לאדם,  האדם  לב 

הוא  גם  וממילא  אותו  תאהוב  אם  כי  בלבביך 

)בלי  עמיתך  את  תוכיח  הוכח  בלבך  ואז  יאהבך, 

מוצא שפתים( ולא תשא עליו חטא, ולא תצטרך 

כלל,  בפה  החטא  את  להזכיר  חטא,  עליו  לישא 

עכ"ד שם בפ' מטות.

וברב טוב פ' וילך, וילך משה ר"ל שהלך בדרכי 

אשרי  תלכו  בחוקתי  אם  שנא'  כענין  התורה 

וידבר  לבד  ומזה  ה',  בתורת  ההולך  דרך  תמימי 

את כל הדברים האלה אל כל ישראל, כי הי' דבריו 

ממילא נשמעים בלי שום דיבור, וה"ז כאילו דבר 

ממש עכ"ד.

ובזה אפ"ל ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה, 

א"ש  הנ"ל  ולפי  וצ"ב,  בו  והתרה  רש"י  ופי' 

שבשביל משה הי' במדרגה שלא הי' צריך להוציא 

הדיבור מפיו לעורר האחר ולדבר, אלא הי' בעצם 

הנהגותו בלי נשמע קולם יכול לדבר לאחר אבל 

אצל פרעה הי' צריך להוציא הדיבור מפיו משום 

הטעם כי אני הכבדתי את לבו אבל בלא זה לא הי' 

והטעם  בו,  והתרה  וזה שאמר רש"י  צריך לדבר, 

למה משום כי אני הכבדתי את לבו.

ואמר  יהודה[פתח  רבי  הזוה"ק  אפ"ל  ובזה 

יהלכון  פניך  באור  ה'  תרועה  יודעי  העם  אשרי 

דזה  זלה"ה  אא"ז  דביאר  א"ש  הנ"ל  דלפי  וצ"ב, 

זה  דיבור  בלי  אפי'  ומרבו  מצדיק  ללמוד  שיכול 

לב  כן  לפנים  הפנים  כמים  אותו  יאהב  אם  רק 

האדם אל אדם, לפי"ז צריך להיות 

ואחד,  אחד  כל  וריעות  באהבה 

נשמע  בלי  לעורר  יכול  ועי"ז 

וידוע  הלב,  אל  הלב  מן  רק  קולם 

וזה  ריעות,  לשון  הוא  דתרועה 

שפתח ר' יהודה דכתי' אצל פרעה 

מפיו  להוציא  משה  צריך  שהי' 

להוכיח אותו משום כי אני הכבדתי את לבו, אבל 

וריעות  באהבה  שהם  תרועה  יודעי  העם  אשרי 

פנים  באור  היינו  פניך  באור  ה'  אז  שנאה,  ובלא 

בבחי'  רק  אמירה,  בלי  אפי'  יהלכון,  הצדיק  של 

וילך משה וידבר שהצדיק ילך, ועי"ז ילמוד לעם 

ישראל התורה ומוסר.

וזה שטען פרעה שמשה אמר שנלך במדבר 

לעבוד  יכול  לבד  בהליכה  היינו  ה',  את  לעבוד 

שהוא  בשעת  ללמוד  יכול  ישראל  שכל  ה',  את 

מרע"ה ילך, ועי"ז יכול ללמוד מה לעשות שיהי' 

בבחי' דיבור בלי מוצא שפתים ובלי נשמע קולם, 

וזה שטען "לכו" היינו בבחי' וילך משה עבדו את 

ה"א, רוצים לעבוד את ה', מי ומי ההולכים מי הוא 

דהא  הצדיקים,  מן  ללמוד  שיכול  כזו  במדריגה 

צריך להיות מקושר עמו בלב אחד כמים הפנים 

לפנים כן לב האדם לאדם.

במדרגה  להיות  יכול  שכלם  משה  השיב  ע"ז 

ובנערינו  משה  וילך  בבחי'  הצדיק  מן  ללמוד 

ובזקינינו נלך בבנינו ובבנותינו נלך, ולמה כי חג 

ה' לנו זה חג השבועות, שידוע שבא למעמד הר 

סיני כתי' ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, 

ועי"ז  הצדיקים,  עם  התקשרות  לבחי'  באו  ועי"ז 

יכולים ללמוד בדרך הליכה בלי נשמע קולם, וזה 

דסוכות  הסוכות,  חג  זה  לנו  ה'  חג  כי  ג"כ  מרומז 

בישראל  האזרח  דכל  התקשרות,  על  ג"כ  מרומז 

אחת  בסוכה  יוצאין  ישראל  כל  בסוכות,  ישבו 

בהתקשרות, ועי"ז ע"י התקשרות יכול ללמוד מן 

הצדיקים אפי' בלי נשמע קולם.

בעצי  דאיתא  הנ"ל  לפי  בגו  דברים  עוד  אבל 

חיים פ' משפטים ששם מביא הייט"ל הנ"ל בשם 

בחייהם  אשר  הצדיקים  אשר  וכתב  זי"ע  דודו 

קדושים  בדברים  ישראל  לבבות  מעוררים  היו 

בלהבות אש לפני ה', וכמו"כ גם במותם לא נפרדו, 

גם לאחר הסתלקותם מעוה"ז ואין בכחם בפועל 

אותנו  יעזרו  עכ"ז  ישראל,  לבבות  לעורר  ממש 

כאשר בחיים לשרת עם אחיו כמו הלוים שנפסלו 

כיון שכל  יעברו משמרתם,  לא  זה  כל  בקול, עם 

זמן שהיו בכחם לעשות עבודתם עבודה תמה, היו 

עושים כן גם לאחר פטירתם למה יגרע כי העיקר 

לעורר  ה'  בשם  לקרוא  בעולם  להודיע  למען 

הלבבות בני ישראל, וע"ז פי' הגמ' כתובות דף ק"ג 

שרבי צוה בשעת פטירתו דיהא נר דלוק במקומו 

שלחן יהא ערוך במקומו, ופי' רש"י דכל ערב שבת 

אילנא
דרשת הגה"צ אב"ד שליט"א

מוצש"ק תשע"ב מלוה מלכה ליומא דהילולא של מרן הגה"ק בעל עצי חיים זי"ע 

)המשך יעמוד בי(

שב"ק פ' בא תשע"ו
ג יומא דהילולא קדישא
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לידתו וחינכו 
בקדושה

שנת  טבת  י"ג  ביום  נולד 

רבי  הגה"ק  מרן  לאביו  תר"מ 

אב"ד  זצ"ל  ליפא  יו"ט  חנני' 

סיגעט, שהיה אז אב"ד טעטש, 

מרת  הצדיקת  הרבנית  ולאמו 

אב"ד  זצ"ל  אשכנזי  יואל  ר'  הגה"צ  בת  ע"ה  חנה 

זלאטשוב.

ידי ברכתו של מרן הדברי חיים  נולד על  כידוע 

בצפיתינו  "כי  יו"ט  הקדושת  למרן  מכתב  שכתב 

תוושעו  ובמהרה  בטן  פרי  מכם  ימנע  שלא  צפינו 

העצי  מרן  שנולד  לפני  ובלילה  ה'".  ברכת  בזרע 

צורת  את  לילה  בחזיון  הרבנית  אמו  ראתה  חיים 

מרן הדברי חיים זי"ע ונבהלה למראה עיניה, ואמר 

לה מרן הקדוש: "שרעק דיך נישט איך בין געקומען 

ליגנער".  קיין  געבליבן  נישט  בין  איך  אז  ווייזן 

הקדושת  למרן  החלום  חזיון  את  סיפרה  הרבנית 

זי"ע,  לב  הייטב  מרן  לאביו  זאת  סיפר  והוא  יו"ט, 

אמר הייטב לב: בדעתי היה לקרות שם בנך הנולד 

"הירשל" על שם החכם צבי, אך יען שהזקן הטריח 

עצמו כל כך, יקרא הנולד גם על שמו, ונקרא שמו 

בישראל "חיים צבי". )רביה"ק זי"ע(.

נסע אז במיוחד על שבת קודש  לב  הייטב  מרן 

והייטב  יו"ט,  הקדושת  כהונת  מקום  טעטש  לעיר 

לב היה בחדוה רבה ובשמחה עצומה, ובליל שב"ק 

זכר אמר אז הייטב לב: שאם הבן  בסעודת שלום 

ולתהלה  לשם  בעולם  ומפורסם  בחכמה  אב  הוא 

בנו,  שם  על  מתייחס  האב  אזי  מאביו,  יותר 

חיים  עצי  ובספר  פלוני".  של  אביו  זהו  שאומרים 

ענוותנותו  ומגודל  הק',  דבריו  את  הביא  נשא(  )פ' 

הסתיר ולא גילה מתי אמר הייטב לב דבר זה. )ועיין 

בברך משה פ' במדבר עמוד ד(.

קדושת הנעורים
הבטחת מרן הקדוש הדברי חיים על "זרע ברכת 

ה'" נתקיימה במילואה, ובני מרן הקדושת יו"ט היו 

לשם ולתפארת בקדושתם ותורתם וקלסתר פניהם 

המאירים, וכן בניו ותלמידיו של מרן הקדוש הדברי 

הודם,  ולספר  ולשבחם  להללם  הרבו  זי"ע  חיים 

כשראה  ופעם  הקדושה,  מברכתו  נולדו  הם  כי 

פניהם  תואר  את  זצ"ל  מגארליץ  ברוך  ר'  הגה"ק 

ילדים  שני  בעבור  אמר:  הקדושים,  הילדים  של 

וכן  עולמות,  זי"ע  אאמו"ר  כ"ק  הרעיש  אלו  יפים 

כשראה פעם את שני המאורות ישנים נענה ואמר: 

"זיי שלאפן שיין", וכן אחיו הרה"ק משינאווא זי"ע 

ויצא  יפרח(.  כתמר  )צדיק  מאוד.  בשבחם  הפליג 

שמם וכוכבם המזהיר בשמי היהדות בכל המדינה.

פעם בימי עלומיו התנצלה אמו הרבנית הצדיקת 

לפני אביו הק' שלא ראתה אף פעם שיאמר תהלים, 

יכול  לו רבינו הלא אני  ויען  זה,  לו אביו על  ושאל 

התהלים  כל  וידע  אותו  ובחן  בע"פ,  תהלים  לומר 

זה  כל  ממנו  שהעלים  הק'  אביו  והתפלא  בע"פ, 

עד היום, ואמר להרבנית בצחות לשונו הק': "חיים 

הערש איז א גנב'ל". )כ"ק מרן רבינו שליט"א(.

בבחרותו נסע ללעמבערג לקבל עטרת הורמנא 

ר'  זצ"ל, ושלח אביו הק' עמו  מהגאון הבית יצחק 

שהבית  מאוד  השתוקק  חיים  והעצי  גבאי,  אשר 

יצחק יעמידנו על כור המבחן כראוי, על אף שהוא 

שבל  אשר  לר'  צוה  כן  ועל  מסיגעט,  הרב  של  בנו 

ונכנס הוא לבדו, וכאשר שאל  יצחק,  יכנס להבית 

על שמו השיב העצי חיים שמי חיים צבי ט"ב, הבית 

יצחק בחן אותו והתפעל מעוצם גאונותו, וכתב לו 

ויהי כאשר יצא מחדר הבית יצחק  התרת הוראה, 

בחוץ  שישב  גבאי  אשר  בר'  יצחק  הבית  הבחין 

והוא לא הכירו, וחשב שבא אליו עבור מה, ושאל 

הגבאי  הוא  כי  אשר  ר'  לו  השיב  שאלתו,  מה  לו 

תשובתו  על  שתמה  יצחק  הבית  הזה,  הבחור  של 

חזר ושאלו ומי הוא זה הבחור, השיב לו הלא זהו 

מן  וביקש  יצחק  הבית  נשתומם  מסיגעט,  הרב  בן 

כי  לו,  נתן  אשר  ההורמנא  כתב  את  חיים  העצי 

וכיאות  כראוי  ההורמנא  נוסח  את  לשנות  ברצונו 

לבן הרב מסיגעט, אמנם העצי חיים מיאן, והשיב 

לא  "באתי לקבל התרת הוראה עבורי  לו בחכמה: 

ההורמנא  לקח  ובדרך  מסעי(.  )אלה  אבי".  עבור 

לו  היה  וכן  זצ"ל,  בשמים  הרי  בעל  הגה"צ  מן  גם 

כתבי הורמנא מהרבה גדולי הדור. )כ"ק מרן רבינו 

שליט"א(.

האיש מקדש
הרה"ק  של  בתו  עם  נתארס  לפרקו  כשהגיע 

ל"ע,  נעדרה  הכלה  אך  זי"ע,  מבארדיוב  משה  ר' 

על  יותר  מיצר  שהוא  משה  ר'  הרה"ק  אז  ואמר 

אשר לא זכה לחתן זה, מאשר מיתת בתו. הרה"ק 

זהב  שעון  לסבלונת  מתנה  לו  שלח  מבארדיוב 

כדרך המחותנים, ואחרי כן שנפטר הכלה גנז רבינו 

את המתנה הזה, עד שלאחרי שנים הרבה כשבא 

בקשרי שידוכין עם חתנו הגה"ק מסלאטפינא זצ"ל 

במתנה  לו  נתן  זצ"ל  מבארדיוב  הגה"ק  נכד  שהיא 

את שעון הזה. )כ"ק מרן רבינו שליט"א(.

שלום  ר'  הרה"ק  של  בתו  את  נשא  אח"כ 

זי"ע  מראצפערט  אליעזר 

אותם  בירך  ובהחתונה  הי"ד, 

משינאווא  הרה"ק  מרן  דודו 

זיך  זאלטס  "עטס  הלשון  בזה 

עלטערן אין איינעם", )וכן הוה 

חדשים  שני  נפטרה  שהרבנית 

היתה  הרבנית  אבל  אחריו(, 

עוד צעירה לימים, וחשש הרה"ק ר' שלום אליעזר 

מכתב  כתב  כן  על  לבריאותה,  מזיק  יהא  שלא 

לחותנו הרה"ק ר' מרדכי דוב מהאראנסטייפל זי"ע, 

וענה לו במכתב בזה"ל: "וועט זי האבן שפעטער", 

וכן הוה.

אחר  בטארנא,  קצת  נשאר  חתונתו  לאחר  מיד 

אביו  לשלחן  סמוך  לישב  בסיגעט,  אהלו  תקע  כך 

לרב  אותו  ומינו  עבודתו,  קדושת  בנועם  לחזות 

רב",  "דער  אותו  קרא  הק'  ואביו  בסיגעט,  הצעיר 

לכתוב  לו  צוה  טרוד  שהיה  בעת  פעמים  והרבה 

תשובות לשואליו, כמו כן יש תשובה שכתב לאב"ד 

קאשוי על פי ציוו אביו.

על כס הרבנות
בשנת תרס"ד בהיותו בן כ"ד, בשב"ק פ' משפטים 

לפני פטירת אביו הק', צוה לו אביו שילך לביהמ"ד 

להתפלל בתור מרא דאתרא, ואמר לו בזה"ל: "חיים 

ביהמ"ד  אין  גיי  אין  טלית  דעם  אן  טוה  גיי  הערש 

דו ביסט רב", ומיאן רבינו והתחיל לבכות, אך צוה 

עליו לילך תיכף להתעטף בטליתו, ואמר לו "מיינע 

לו  צוה  וגם  נערנים...",  דיינע  זיין  וועלן  נערנים 

לערוך שלחנו הטהור בליל שב"ק, וגם רביה"ק זי"ע 

היה נוכח אז בשלחנו הטהור.

סיגעט,  לאב"ד  נתקבל  הק'  אביו  פטירת  לאחר 

ובכללות  בפרט,  אביו  חסידי  לאלפי  ולמנהיג 

אף  על  ומאורן  כרבן  והכתירוהו  אונגארן,  במדינת 

גילו הרך, ויחד כולם הודו והמליכו כי איש אלקים 

השכינה,  מזיו  האירו  פניו  קלסתר  הוא,  קדוש 

ותוארו נורא כמלאך ה' צבאות, ושימש שם כאב"ד 

כ"ב שנים.

חיי צער
שסבל  צער,  של  ימים  היו  אדמות  עלי  ימיו  כל 

צער גידול בנים, שנעדר ממנו י"ב מזרעו הקדושים 

פרי עצי חיים. בשנת תרפ"ב ג' טבת עש"ק פ' ויגש, 

ע"ה,  לאה  דבורה  הצדיקת  הרבנית  בתו  נפטרה 

זצ"ל, בעת  בזוו"ר הגה"ק מסלאטפינא  אשת חבר 

בחייו,  שנעדר  הי"ב  זרע  והיתה  הבכור,  בנה  לידת 

אליו  ויגש  בהספדה:  ואמר  חוסט  בעיר  אז  והיה 

באזני  דבר  עבדך  נא  ידבר  אדוני  בי  ויאמר  יהודה 

אדוני ואל יחר אפך בעבדיך, מפיל אני תחנה לפני 

כעת  אני  עומד  רבש"ע  אדוני,  "בי"  ויאמר  קוב"ה 

אילנא
סיפורי קודש ועובדות על מרן העצי חיים זי"ע

שנשמעו ע"י כ"ק מרן רבינו הק' בעל ברך משה זי"ע

יומא דהילולא קדישאד
של מרן בעל עצי חיים זצוק"ל
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בזרע הי"ב, אל יחר אפך בעבדך שעוד לא ישלוט 

עלי החרון אף. אצל הברית מילה של היתום הרך 

הנימול היה שם גם הקרן לדוד שבא לנחם את מרן 

וכשאמר  הברכות,  באמירת  ונתכבד  חיים,  העצי 

"ישמח האב ביוצאי חלציו ותגל אמו בגן עדן" געו 

כל העם בבכיה רבה. )כ"ק מרן רבינו בעל ברך משה 

זי"ע(.

אמת לאמיתו
לא  ולפניו חנף  היה מצטיין מאד במדת האמת 

חס  ולא  הצביעות,  ואת  השקר  את  סבל  ולא  יבא, 

לפני כל לגלות את האמת. ופעם אחת התפלל לפני 

אחרת  מחסידות  אחד  איש  מדרשו  בבית  העמוד 

לא  חיים  והעצי  שלו,  ובתנועות  בנוסח  והתפלל 

היה יכול לסבול זה הנוסח, וצוה למשמשו שיאמר 

לו שילך מהעמוד כי אינו סובל את הנוסח, ואמר לו 

משמשו בקודש שאין זה מחוקי הדיפלאמאטי"א 

העצי  אמר  אחר,  תירוץ  לו  לומר  הראוי  מן  והיה 

הוא  ילך  אז  כהווייתן  דברים  יאמר  לא  אם  חיים 

מרן  )כ"ק  החניפה.  את  סבל  לא  כי  לומר  בעצמו 

על  לומר  בפומיה  מרגלא  היה  שליט"א(.  רבינו 

הפוסחים על השתי הסעיפים: הלא המה הולכים, 

אהער אין אהין "דאס איז א צלם" )שתי וערב(.

חיבוריו היקרים
רצונו  היה  שלא  הרבה  היה  שנדפס  מה  מלבד 

כ"ק  בגנזי  המה  הללו  והחידושים  להדפיס,  הק' 

אותו  וכשהראה  זי"ע,  משה  ברך  בעל  רבינו  מרן 

לדודו רביה"ק זי"ע, אמר בפלא למה לא רצה אחיו 

להרשיא להדפיסו, כי הלא כולם דברים נפלאים.

בהקדמת  זי"ע  משה  ברך  בעל  רבינו  מרן  כ"ק 

ספרו ברך משה אומר: וכן בקודש חזיתי אצל כ"ק 

היה  חייו  ימי  כל  אשר  זי"ע  הגה"ק  מרן  אאמו"ר 

הבורא,  ועבודת  התורה  בהתמדת  אחת  חטיבה 

ארשת  במועדו,  מועד  ומידי  בשבתו  שבת  מידי 

שפתיו נטפי מור בחידושי תורה נחמדים ומתוקים, 

ובכל עת ובכל שעה השתעשע בפלפולא דאוריתא 

ודרוש ואגדה, ובעמדו בבית ה' בלילות היה מושך 

גליון  עלי  לחרוט  ארוכות  שעות  הסופר  בקסת 

נשאר  מהם  גדול  חלק  אשר  הנפלאים,  חידושיו 

בכתי"ק ונאבדו בשנות הזעם, ותהלה לאל על אלו 

החידושים אשר ראו אור הדפוס בספריו הקדושים 

עצי חיים המלאים זיו ומפיקים נוגה לכל העולם.

ידוע שהיה לו מוח נפלא, ואף כשדיבר עם בני 

עלתה  וזה  התוה"ק  בלימוד  שקוע  מוח  היה  אדם 

בידו על ידי שנתברך בשני מוחות, וסיפר כ"ק מרן 

תשנ"ה(  חנוכה  )זאת  זי"ע  משה  ברך  בעל  רבינו 

שפעם אחת היה אצלו בן הרב מטעטש זצ"ל ודיבר 

ומידי  בטעטש,  שהיה  מחלוקת  עסק  מאיזה  עמו 

מחידושיו  לרשום  חיים  העצי  התחיל  עמו  דברו 

בתוה"ק, וכאשר הבחין שהעצי חיים כותב הפסיק 

מענינו,  לדבר  שימשיך  חיים  העצי  לו  ציוה  לדבר, 

ואמר הלה הרי הרבי כותב, אמר לו העצי חיים הרי 

משום הכי אני מצוה אותך לדבר.

אשכבתא דרבי
בשנה האחרונה נשתתק בימים נוראים באמצע 

תפלת מוסף, ולא היה יכול כמעט להתפלל להלן, 

גדולות  בבכיות  היה  והכל  להלן,  התפלל  כך  ואחר 

עד אין לשער, וכן אמר קודם שנסע לקליינווארדיין 

שיתפללו בעדו, ואם היו יודעים בני ביתו המעמד 

)צדיק  מיר".  פאר  איינגעריסן  איר  "וואלט  שלי 

כתמר יפרח(.

לעיר  נעתר  וארא  פרשת  קודש  בשבת 

תלמידיו  בקרב  השבת  את  לעשות  קליינווארדיין 

חסידים  בשב"ק  אז  ונתאספו  שם,  שגרו  וחסידיו 

רבים מכל המדינה לחסות בצל תומר, זקני חסידים 

מספרים,  הטהור  השלחן  אצל  שם  נוכחים  שהיו 

שפניו היה דומה כפני מלאך ה' צבאות.

ביום ב' כאשר שאלו הראשי קהלה איזה שאלה 

בהלכות בית הכנסת, אמר להם איזה סיעף בשו"ע 

בע"פ, וכאשר הובא השו"ע ראה שטעה בהסעיף, 

ס'איז  "אוי  ואמר  במרירות  נענה  זאת  ובראותו 

פע"א שיטעה,  אף  לו  אירע  לא  זה  כי  גוט",  נישט 

לתפלה,  עצמו  התכונן  מנחה  תפלת  זמן  כשהגיע 

יצאו לראות  וכאשר  ויצא מחדרו והתאחר לחזור, 

כולם  נזדעזעו  שקרה  מה 

שוכב  הק'  נפשו  את  בראותם 

מחוסר אונים בלי הכרה, ותיכף 

העלוהו כמה אנשים והשכבהו 

על המטה, והזעיקו את הרופא 

אנושה  חולי  שאחזתו  שקבע 

ר"ל.

דבר  נתפרסם  מהר  חיש 

אשר  מקום  ובכל  מחלתו, 

ועמדו  נקהלו  הגיע  הבשורה 

רחמים  לעורר  היהודים 

"יוסף  עבור  בתפלה  ולהרבות 

חיים צבי בן חנה", שהוסיפו לו 

"יוסף",  השם  את  לסגולה  אז 

וחותנו הרה"ק ר' שלום אליעזר 

אחיו  וגם  זי"ע,  מראצפערט 

לשם,  נסעו  זי"ע  רביה"ק  מרן 

הרה"ק הרש"א ביקשו שיושיבו 

הלכה  פי  שעל  שיפסקו  בי"ד 

הדין,  בעלמא  אותו  צריכים 

היו  והטוענים  בי"ד  והושיב 

אלמנות ויתומים מעיר סיגעט, 

חסידים ואנשי מעשה באו אף הם וטענו, הבכיות 

והיללות פלחו את הרקיעים, גם מרן רביה"ק טען 

קדשו  פה  את  רביה"ק  פתח  וכאשר  הבי"ד,  בפני 

ותיכף  הראשונות  מילים  שלש  רק  שמעו  לטעון, 

נתפרץ בבכי רב, ואתו עמו כל מי שנכח שם, וימס 

כל לב שומע. ולאור הטענות יצא פסק דין שעל פי 

התורה הק' יתבטל כל גזירה רעה מהחולה ויתהפך 

ואנשי  חסידים  רבנים  עשרה  עה"ח  ובאו  לטובה, 

מעשה. )שאול בחיר ה'(.

ברם לא אכשר דרא, ובעוה"ר נצחו אראלים את 

ו'  בבוקר  ה'  ביום  הקודש,  ארון  ונשבה  המצוקים 

קליינווארדיין,  בעיר  בטהרה  נשמתו  יצאה  שבט 

ונח נפשיה דרבי בן מ"ו שנה, ויגוע ויאסף אל עמיו. 

מסילת  דרך  קליינווארדיין,  מעיר  התחיל  הלוויה 

הברזל מאונגארן לרומעניא דרך סלאוואקיי, ושם 

איש,  אלפים  כ"ג  טשאפ  קדושה  בקהלה  עמדו 

עש"ק  ו'  וביום  גדולים,  רבנים  שם  אותו  והספידו 

ורביה"ק  סיגעט,  לעיר  הקודש  ארון  הגיע  שבט  ז' 

זי"ע אמר אז בתוך הספדו: "אז מען האט שוין דעם 

הייליגן ברודער דעם ממלא מקום אויך צוגענומען, 

לקבורת  והובל  יתום",  א  געווארן  איך  בין  יעצט 

הספידו  א'  וביום  סיגעט,  בעיר  הקדושים  אבותיו 

מר  הספד  עליו  נשא  באה"ק  וכן  בביהמ"ד,  אותו 

גאב"ד  זצ"ל  זאנענפעלד  חיים  יוסף  ר'  הגה"ק 

ירושלים, ובנו הגדול הגה"צ ר' יקותיאל יהודה זצ"ל 

הוכתר למ"מ בהיותו בן י"ד שנה.

מודעה פון קהל עצי חיים סיגוט איבער די נסיעה 
פון כ"ק מרן רבינו בעל ברך משה זי"ע קיין סיגוט תשל"ו

שב"ק פ' בא תשע"ו
ה יומא דהילולא קדישא

של מרן בעל עצי חיים זצוק"ל
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 הגה"ק בעל עצי חיים זי"ע



הקדוש  שאביו  רבינו  סיפר 

מאוד  עד  ונישא  רם  היה 

דוב  ישכר  רבי  הגה"ק  בעיני 

נתבטא  ומהרי"ד  מבעלזא, 

בהתפעלות  פעמים  כמה 

של  שהותו  ובעת  ממנו,  רבה 

בעת  בראצפערט  מהרי"ד 

חיים  העצי  מרן  וגם  הראשונה,  העולם  מלחמת 

היה שם, )במוצאי יוהכ"פ ברח העצי חיים מסיגעט 

נסע  ומשם  נירדהאז  בעיר  הסוכות  בחג  ושהה 

לבקר  לילך  חיים  העצי  פעם  ורצה  לראצפערט( 

לשאלו  מהרי"ד  אל  ביתו  בן  את  ושלח  בהיכלו, 

על  מהרי"ד  הקפיד  אליו,  לבא  שיוכל  זמן  באיזה 

השליח ואמר, על אדם גדול כזה אתה שואל מתי 

ביתי  לבוא דלתי  שיבוא, בכל עת שתעלה ברצונו 

פתוחה למענו.

הישיש  מהאדמו"ר  ששמע  רבינו  סיפר  עוד 

מפאלטיטשאן ז"ל, שהי' פעם בבית דודו המהרי"ד 

לביתו  לבא  צריך  היה  חיים  העצי  שמרן  בעת 

לבקרו וראה את מהרי"ד עוסק שלא כדרכו בסידור 

המופלא  הדבר  לפשר  ושאלו  בחדרו,  הכסאות 

שואל,  אתה  מה  מבעלזא,  הרה"ק  לו  ואמר  הלזה, 

הלא הרב מסיגוט הוא ארי שבחבורה, ובל"ק "דער 

מהרי"ד  ציוה  גם  לייב,  ַא  דאך  איז  רב  סיגוט'ער 

לכסות את השולחן במפה כמו בשב"ק, בהטעימו 

כי הרב כי הרב מסיגוט הוא תלמיד חכם, ות"ח הרי 

הוא בבחינת שבת.

חיים  העצי  שאל  שב"ק  שבליל  רבינו  ומספר 

ממהרי"ד באיזה שעה יערוך את השולחן, השיב לו 

מהרי"ד את שעת עריכת השולחן, והמשיך ואמר לו 

שרצונו שיבוא אליו אל ביתו לפני השולחן, העצי 

אור  עם  מלובש  והיה  הרה"ק  בית  אל  הלך  חיים 

המקיף הרעזשוואלק"א, ושאל לו הרה"ק מבעלזא 

כי  להעצ"ח  ואמר  הטילע"פ,  את  לבש  לא  מדוע 

צריך לשמור על בריאותו.

ושאל אז מהרי"ד מן העצי חיים מי הוא המשב"ק 

העצ"ח  הראה  השולחן,  עריכת  בעת  בביתו  אצלו 

ר'  משמשו  את  מהרי"ד  וציוה  גבאי,  אשר  ר'  על 

אהרן יהושע שיניח בשב"ק זו את ר' אשר לשמש 

וישבו  וכו',  היין  בהעמדת  השולחן  אצל  בקודש 

המהרי"ד והעצי חיים וערכו את השולחן ביחד, ור' 

אשר עומד עליהם ומשמש, ואחר כל מאכל עירבב 

מהרי"ד את השיריים שלו עם השיריים של העצ"ח 

וחילקם כך להחסידים.

מרן  היה  ההוא  בעת  כי  החסידים  ומספרים 

העצי חיים בתוך שנת האבילות אחר אמו הרבנית 

ז' ניסן תרע"ד, וביום שב"ק שאל  שנסתלקה ביום 

מהרי"ד את העצי חיים אם בביתו הוא הבעל קורא 

אף בתוך י"ב חדשי האבילות, העצ"ח השיב בחיוב, 

גם  בתורה  תקראו  א"כ  ואמר,  המהרי"ד  ונענה 

אצלינו כי ליכא דעדיף מיניה.

ובעת ההוא ששהה הרה"ק מבעלזא בראצפערט 

לאביו  זי"ע  משה  ברך  בעל  רבינו  מרן  כ"ק  נולד 

העצ"ח, וכיבד העצי חיים את הרה"ק רבי ישכר דוב 

לכבוד  השטריימעל  את  הרה"ק  ולבש  בסנדקאות 

הברית, וגם ציוה לכל היושבים והחסידים שילבשו 

את השטריימעל להברית.

בראצפערט  ר"ח  בסעודת  שפעם  רבינו  וסיפר 

ישבו שם הרבה רבנים גדולי ישראל ושוחחו בדברי 

תורה, ונתהוה פלפול גדול בין הרבנים באיזה ענין, 

זה אומר בכה וזה אומר בכה, ומרן העצי חיים ישב 

ולא הגיב  בכל הזמן ושתק, והתעמק במחשבותיו 

כלל על דבריהם, אח"כ פנה אליו הרה"ק מבעלזא 

מרן  ויאמר  המדובר,  בענין  דעתו  חוות  את  ושאל 

פלוני  בתוס'  מבואר  הדבר  שפתרון  חיים  העצי 

מהרי"ד  ונתפעל  פלוני,  בדף  פלונית  במסכת 

כולם  עיני  את  האיר  אשר  משה  רק  לא  מאוד  עד 

אשר  על  בעיקר  אלא  המוקשה,  הענין  בפתרון 

עצר בנפשו עד כה לבלי לגלות את עוצם גאונותו.                

)אלה מסעי פרק ז'(  

*

וסיפר רבינו כי אביו הקדוש 

בצל  הסתופף  חיים  העצי  מרן 

פעמים  משינאווא  הרה"ק 

בכל  לספר  מרבה  והיה  הרבה, 

ובהתלהבות  בהתרגשות  עת 

ועבודתו,  קדושתו  מגודל 

נישואיו  אחר  כי  רבינו  וסיפר 

של מרן העצי חיים, סבלה הרבנית ממיחוש אשר 

מנע ממנה פרי בטן, ויעצו הרופאים שיסעו למרחץ 

ובעת  לזה,  רפואה  הם  דשם  המעינות  כי  קרעניץ 

כדרכו  משינאווא,  הגה"ק  בקרעניץ  שהה  ההוא 

הישועה  מעיני  אל  ושנה  שנה  בכל  ליסע  בקודש 

אשר שם, וכאשר הגיע מרן העצי חיים עם הרבנית 

לקרעניץ נכנסו אל דודם הגה"ק משינאווא להזכיר 

את עצמם בדבר ישועה ורחמים, ויהי כאשר שמע 

האבנט  את  פשט  בקשתם,  את  משינאווא  הגה"ק 

שתחגור  וציוה  להרבנית,  במתנה  ויתנה  בגדו  של 

את  שמרה  הרבנית  ותוושע,  באבנטו  עצמה  את 

ואכן  האבנט  עם  עצמה  את  וחגרה  קדשו  פקודת 

שבחזרתו  חיים  העצי  מרן  ואמר  בזש"ק,  נוושעו 

שעזר  הוא  שהמרחץ  הכל  חשבו  מקרעניץ 

לרפואתם, אבל הוא ידע בנפשו כי אבנטו של כהן 

גדול הגה"ק משינאווא זאת אשר היתה בעזרתם.

וסיפר רבינו שבעת ההוא כאשר הגיע מרן העצי 

חיים לקרעניץ, ישב הרב משינאווא ודיבר עם אחד 

היו  אשר  והסבלות  התלאות  מן  משפחתו  מבני 

בזש"ק,  להפקד  שזכה  עד  יו"ט  הקדושת  למרן  לו 

וכאשר הגיע העצי חיים אצלם, נענה הרב הקדוש 

לשם  מתכוונים  אם  וראו  ואמר, הביטו  משינאווא 

אילנא
סיפורי קודש ועובדות על מרן העצי חיים זי"ע

שנשמעו ע"י כ"ק מרן רבינו הק' בעל ברך משה זי"ע

סיפר כ"ק מרן רבינו בעל ברך משה זי"ע שכאשר נולד אביו הקדוש העצי חיים בשנת תמ"ר גדלה 

יו"ט,  הקדושת  מרן  כהונת  מקום  טעטש  לק"ק  ונסע  לב,  הייטב  מרן  קדישא  הסבא  שמחת  מאוד 

להשתתף בשמחת השלום זכר והברית, ובליל שב"ק אמר אז הייטב לב לפרש את הכתוב )פ' ויחי( מה 

שבירך יעקב אבינו ע"ה את מנשה ואפרים, ויקרא בהם שמי ושם אבותי, דהכוונה כי הנה מדרך העולם 

אם הבן הוא אב בחכמה ומפורסם בעולם לשם ולתהילה יותר מאביו, אזי האב מתייחס ונקרא על שם 

בנו, ר"ל שאומרים זהו אביו של פלוני, וכמו שאמר הכתוב יתרו חותן משה, וכם אם אביו יותר מפורסם 

ונודע טבעו יותר מהבן, אזי הבן נקרא ע"ש אביו, והיינו שבירך יעקב אבינו את נכדיו, ויקרא בהם שמי, 

היינו שמו של יעקב יקרא על שם בניו וכלום מתקנא בבנו, ור"ל אשר בניו יהיו חשובים ונקראים בעולם 

יותר ממנו, והוא יקרא בהם, ואמר אז הייטב לב שתפילתו שגורה בפיו שהבן הנולד יעלה בדרגא עילאה 

עד שהוא יתכבד בו לומר שהוא זקינו של זה, עכד"ק ומרן העצי חיים מעתיק דבר זה בספרו הקדוש 

)פר' נשא( ומגודל ענוותנותו הסתיר ולא גילה מתי אמר הייטב לב דבר זה.

ומספרים זקני החסידים שאצל סעודת הברית מילה של כ"ק מרן רבינו בעל ברך משה זי"ע, הזכיר 

בן  יצחק  תולדות  ואלה  תולדות(,  )פר'  הכתוב  מאמר  את  בזה  לפרש  ואמר  זה,  דבר  חיים  העצי  מרן 

שהכוונה  חיים  העצי  ואמר  הלשון,  כפל  על  רשיז"ל  הקשה  וכבר  יצחק,  את  הוליד  אברהם  אברהם 

שאצל יצחק היו שני הבחינות גם יחד, שיצחק אבינו התייחס שהוא בנו של אברהם, וגם אברהם אבינו 

התייחס שהוא אביו של יצחק, וז"ש אלה תולדות יצחק בן אברהם, שהתייחס אחר אביו שהוא בנו של 

זה, ואברהם הוליד את יצחק שגם אברהם התייחס בבנו שהוא הוליד את זה, וחזר העצי חיים על ברכת 

זקינו הקדוש והתפלל שגם הוא יזכה להתייחס עם הרך הנמול שהוא אביו של זה.

יומא דהילולא קדישאו
של מרן בעל עצי חיים זצוק"ל
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יומא דהילולא קדישא של מרן                 



עס  מ'מיינט  "אז  ובל"ק  כאלו,  לבנים  זוכים  שמים 

עהרליך האט מען אזוינע קינדער".

מרן  שבא  בעת  אחת  פעם  כי  רבינו  סיפר  עוד 

לפני  והגיש  משינאווא  הרה"ק  אל  חיים  העצי 

מאנשים  פתקאות  אתו  הביא  וגם  ופ"נ,  פתקא 

הרבה אשר שלחו להזכיר את עצמם לפני הרה"ק, 

יקרא  חיים  שהעצי  משינאווא  הרה"ק  ויצו 

בספר  המבואר  אודות  רבינו  )ונשאל  הפתקאות, 

גדולת יהושע שהקדושת יו"ט שלח את העצי חיים 

יחוד  הלשם  לומר  האיך  ממנו  שילמוד  לשינאווא 

קודם הנחת תפילין, וברכת אשר יצר, והשיב רבינו 

שלא שמע מזה(.

מרת  הצדיקת  הרבנית  אמו  גם  כי  רבינו  וסיפר 

הרבה  לספר  מפליגה  היתה  ע"ה  סימא  ברכה 

מקדושת דודה הקדוש משינאווא, וידוע שהרה"ק 

העצי  מרן  אצל  קידושין  המסדר  היה  משינאווא 

תרנ"ו(,  בשנת  בטארנא  התקיימה  )החתונה  חיים, 

אינאיינעם  ענק  זאלטס  "עטס  בל"ק  אז  ובירכם 

אויסלעבן", ובעת שנסתלק מרן העצי חיים בדמי 

האבילות  ימי  בכל  תרפ"ו,  שנת  שבט  ו'  ביום  ימיו 

הרבתה אמו הרבנית לבכות ולתמוה, היתכן שלא 

תתקיים ברכת דודינו הקדוש, וכן כמשלוש חדשים 

שבת  ביום  מעוברת(,  היתה  ההוא  )השנה  לאח"ז 

אז  או  הצדיקת,  הרבנית  נסתלקה  ניסן  ה'  קודש 

הבינו הכל את מאמר הרב משינאווא ורוח קדשו.              

)אלה מסעי פרק ח'(  

*

ואמר רבינו כי אצל קדושת זקינו הייטב לב היה 

תמיד עוז וחדוה במקומו, ובכל עת ובכל שעה שרר 

במחיצתו רוח של שמחה, וכל מי שנכנס אל היכל 

קדשו ואפילו ילדים צעירים, את כולם קיבל בפנים 

יו"ט היה  בנו הקדושת  זה אצל  ולעומת  שוחקות, 

המשל ופחד עמו, והיה פחד לגשת לתוך ד' אמותיו, 

ומספר רבינו כי אביו הקדוש העצי חיים היה לו כל 

תכונת נפשו של אביו הקדושת יו"ט, ושבע שנים 

אכל מזונות על שולחן אביו ולא זזה ידו מתוך ידו, 

ומסר לו כל מה שקיבל מאבותיו ורבותיו, ואכן בכל 

בכל  אביו  אל  ומקושר  דבוק  חיים  העצי  היה  ימיו 

בדיבורו  מאוד  מיעט  כלל  שבדרך  ואף  נפשו,  נימי 

מגודל התמדתו בתורה, וכל דיבור ודיבור ששמעו 

מפיו היה כמוצא שלל רב, עכ"ז כאשר הגיע לדבר 

ולספר  לדבר  והפליג  מגדרו,  יצא  אביו  מקדושת 

ממנהגיו  כלום  העצ"ח  שינה  לא  גם  מקדושתו, 

כקוצו  אפילו  יו"ט  הקדושת  אביו  של  והליכותיו 

משה  הויואל  הקדוש  דודו  זה  ולעומת  יו"ד,  של 

היה דומה בתכונת נפשו אל מרן הייטב לב, ואומר 

רבינו כי הרבה פעמים שאל ממנו דודו הקדוש על 

יו"ט,  הקדושת  מרן  של  מהליכותיו  ענינים  כמה 

שיצטרך  על  בעיניו  לפלא  זאת  היה  ומתחילה 

לשאול ממנו מדרכי אביו, אבל שוב התבונן שסיבת 

שורר  היה  אשר  הגדול  הפחד  מפני  היה  הדבר 

בשעתו  הספיק  לא  וע"כ  יו"ט,  הקדושת  סביבות 

להתבונן על כמה ענינים מדרכו בקודש.

בסוף  מסר  יו"ט  הקדושת  מרן  כי  רבינו  וסיפר 

ימיו את כתר הרבנות של העיר למרן העצי חיים, 

אשר היה אז צעיר לימים כבן כ"ד שנים, ופקד עליו 

גם לערוך את השולחן בליל שב"ק בביהמ"ד, וסיפר 

האחרון  שב"ק  שבליל  משה  הויואל  מרן  דודו  לו 

לחיי אביו הקדושת יו"ט, ליל שב"ק משפטים שנת 

שערך  חיים  העצי  אחיו  שולחן  אצל  ישב  תרס"ד, 

את השולחן בביהמ"ד, ובאמצע השולחן התיישב 

אז  ששכב  הקדוש  אביו  את  לבקר  לעלות  בנפשו 

ומצאו  יו"ט  ועלה אל הקדושת  וקם  דוי,  על ערש 

יושב עם עשרה ממקורביו, וכאשר הגיע אל שולחן 

אביו, אז פתח הקדושת יו"ט ואמר הד"ת הידועה, 

קדמיהון,  תסדר  די  דיניא  ואלין  התרגום  דברי  על 

של  קדמיהון  יהיו  תרס"ד  שנת  של  שהדינים 

האומות, ובליל השני שלאחריו כ"ט שבט נסתלק 

הקדושת יו"ט.

האחרונה  שנתו  תרמ"ג  בשנת  כי  רבינו  ומספר 

מטעטש  יו"ט  הקדושת  נסע  לב,  הייטב  מרן  של 

הסוכות,  חג  על  הקדוש  אביו  בצל  להסתופף 

ובימים האחרונים של החג ציוה הייטב לב שיביאו 

משלש  פחות  ילד  אז  שהיה  חיים  העצי  את  לו 

שנים, ולקחו על ברכיו והשתעשע עמו, ומרן העצי 

ובכל  הקדוש,  זקינו  צורת  במוחו  אז  נחקקה  חיים 

ימיו היה מתאר את צורתו.

את  עורך  היה  יו"ט  שהקדושת  רבינו  וסיפר 

השולחן ברבים בכל יום כדרך הצדיקים וכדרך רבו 

המנהג  היה  עש"ק  שישי  וביום  מצאנז,  הקדוש 

בידים  שלא לחתוך את הלחם בסכין אלא לשברו 

מהרי"ח  בליקוטי  ועיין  צדיקים  הרבה  נהגו  )כן 

לזה(  שונים  טעמים  שכתבו  המנהגים  ובטעמי 

ומרן העצי חיים בעת שהיה ילד צעיר, נענה פעם 

ואמר לאביו שהוא יודע טעם למנהג הזלה, כי הרי 

איתא בשו"ע )סימן ר"נ ס"א( שיש להשחיז הסכין 

הסכין  את  בער"ש  שנותנים  כיון  ובכן  בערש"ק, 

להמשחיז שישחיזנו, הרי אין סכין בבית ומוכרחים 

יו"ט  הקדושת  ונהנה  בהידים,  הלחם  את  לשבור 

מדברי בנו היניק.

עוד מספר רבינו שבימי בחרותו נסע העצי חיים 

ללעמבערג לקבל עטרת ההורמנא מן הגאון בעל 

אשר  ר'  את  עמו  יו"ט  הקדושת  ושלח  יצחק,  בית 

יצחק  שהבית  מאוד  השתוקק  חיים  והעצי  גבאי, 

בנו  שהוא  אף  על  כראוי,  המבחן  כור  על  יעמידנו 

הבית  אל  הגיעו  כאשר  וע"כ  מסיגוט,  הרב  של 

בחוץ,  שישאר  אשר  לר'  חיים  העצי  ציוה  יצחק 

ונכנס לבדו אל הבית יצחק, וכשהבית יצחק שאלו 

על שמו, השיב העצי חיים, שמי חיים הירש ט"ב, 

גאונותו,  מעוצם  והתפעל  אותו   בחן  יצחק  הבית 

וכתב לו התרת הוראה, ויהי כאשר יצא העצי חיים 

מחדר בית יצחק הבחין הבית יצחק בר' אשר גבאי 

שישב בחוץ, הבית יצחק שלא הכירו חשב שיהודי 

זה בא אליו עבור מה, ושאל לו מה שאלתו, השיב 

ר' אשר כי הוא גבאי של הבחור הלזה, הבית יצחק 

זה  הוא  ומי  ושאלו,  חזר  תשובתו  לשמע  שתמה 

מסיגוט,  הרב  בן  זהו  הלא  אשר  ר'  השיב  הבחור, 

את  חיים  העצי  מן  וביקש  יצחק,  הבית  נשתומם 

כתב ההורמנא אשר נתן לו, כי ברצונו לשנות את 

מסיגוט,  הרב  לבן  וכיאות  כראוי  ההורמנא  נוסח 

באתי  בחכמה,  לו  והשיב  מיאן,  חיים  העצי  אמנם 

לקבל התרת הוראה עבורי, לא עבור אבי.

וסיפר רבינו שהקדושת יו"ט היה פעם במסיבת 

פדיון הבן, ולקח אתו את העצי חיים שעדיין היה 

אז צעיר לימים, והכהן אצל הפדיון הבן היה הגאון 

אז  אמר  מבין  והפני  מאויוואראש,  מבין  פני  בעל 

חיים  העצי  ומרן  הימים  ברבות  ויהי  פלפול,  איזה 

נתעלה וישב על כסא הרבנות בק"ק סיגוט, נזדמן 

בא  אז  כבר  לו פעם להפגש עם הפני מבין שהיה 

בימים, הפני מבין שלא הכיר את העצי חיים, שאלו 

מי אתם, העצי חיים השיב לו כי הוא הרב מסיגוט, 

והמשיך ואמר לו, אני זוכר עוד את הפלפול אשר 

ואני  הבן,  הפדיון  אצל  שנים  הרבה  לפני  אמרתם 

את  להפריך  אז  במחשבתי  שעלתה  מה  עוד  זוכר 

וגם  הפלפול,  כל  על  המקום  על  לו  וחזר  הפלפול, 

מה שחשב אז להקשות על דבריו.

מהאבדק"ק  ששמע  רבינו  סיפר  זה  וכעין 

ריסקאווא ז"ל, מתלמידיו החביבים של העצי חיים, 

החסידים  שרקדו  בעת  שב"ק  בליל  אחת  שפעם 

כדרכו  חיים  והעצי  נחת,  השביעי  ביום  אז  במחול 

בקודש ישב על מקומו והתבונן בפני החסידים, נגש 

חידוש  דבר  איזה  לו  ואמר  אליו הרב מריסקאווא, 

אשר עלתה ברעיונו, העצי חיים לא הגיב כלל על 

דבריו והיה נראה כמי שלא שמע מה שאמר, והרבה 

עם  לדבר  מריסקאווא  להרב  הזדמן  אח"ז  שנים 

העצי חיים באיזה ענין, אמר לו העצי חיים, בסוגיא 

זו שמעתי ממך בשנים קדמוניות דבר חידוש, וחזר 

הרב  וסיפר  שב"ק,  בליל  אז  לו  שאמר  מה  על  לו 

מה  כבר  זכר  לא  בעצמו  הוא  שאף  מריסקאווא 

הקדוש  זכרונו  היה  ככה  חיים,  להעצי  אז  שאמר 

נורא ואיום להפליא )עיין בשו"ת עצי חיים חאה"ע 

מריסקאווא  להרב  חיים  העצי  שכותב  כ"א,  סימן 

בזה"ל, מ"ש לתרץ דברי הב"י הסותרים, דכירנא כי 

כד הייתי בצוותא חדא לפני חמשה שנים בשבתי 

קדמו  וכבר  זה,  דבר  לי  אמר  אז  בביסטריץ  בש"ק 

בשו"ת השיב משה(.

שב"ק פ' בא תשע"ו
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ממדינת  לסיגוט  הגיע  שפעם  רבינו  ומספר 

בעל  הש"ס  כל  את  ידע  אשר  איד",  "ש"ס  פולין 

פה בבקיאות מבהילה, והבחורים ישבו וניסו אותו 

בשאלות שונות בכל מסכתות הש"ס, והוא השיב 

על הכל, וכולם התפעלו מעוצם גאונותו האדירה, 

לפתע נכנס העצ"ח אל ביהמ"ד, והבחורים סיפרו 

חיים  העצי  התיישב  הזה,  היהודי  של  מטיבו  לו 

אחד  ושאלו  הזה,  היהודי  עם  להיבחן  והתחיל 

יצא  וכאשר  הש"ס,  מכל  רבות  שאלות  מהשני 

המשב"ק,  הבחור  לו  שאל  מביהמ"ד  חיים  העצי 

לפני  הזה  היהודי  עם  להיבחן  רבינו  ההין  האיך 

מה  כל  את  רבינו  ידע  אלמלא  והלא  התלמידים, 

לחרפה  להיות  יכול  הדבר  היה  הרי  ממנו  ששאל 

שהוא  מה  בביטול,  העצ"ח  השיב  תלמידיו,  בפני 

יודע גם אני יודע. 

ביום  ומגודל התמדתו הנפלאה של העצי חיים 

חיים  העצי  סבל  ימיו  שבסוף  רבינו  סיפר  ובלילה 

ברופאים,  לדרוש  לוויען  ונסע  רבים,  ממכאובים 

הרופא בשמעו את סדר יומו ביום ובלילה )העצ"ח 

לו  אמר  לילה(,  בכל  שעות  כשלש  רק  ישן  לא 

ופקד  לבריאותו,  מזיק  הצורך  די  שינתו  שמניעת 

עליו שצריך לישון יותר בלילה, וגם ביום צריך לישן 

קצת, ויהי כאשר חזר העצי חיים לביתו, וחזקו עליו 

פקודת הרופאים שישכב קצת ביום, וניסה להירדם 

בידו  בידו בשום אופן, לקח ספר  ולא עלתה  קצת 

והשכיב את עצמו בחדר הספרים, וקרא לחדרו את 

שני בניו הגה"צ רבי זלמן לייב ואת כ"ק מרן רבינו 

שאינו  באמרו  עמהם,  ולמד  זי"ע,  משה  ברך  בעל 

האיך  כי  היום,  באמצע  לישון  אופן  בשום  יכול 

יכולים לבטל את הזמן היקר בשינה, ובזה יצא ידי 

חובתו בשינת היום.

פעם  בכל  חזה,  בקודש  כן  אשר  רבינו  וסיפר 

שהגיע לסיגוט מרן הויואל משה זלה"ה, כאשר בא 

שאילת  אחר  תיכף  חיים,  העצי  למרן  שלום  לתת 

לומד  הוא  מה  השני  מן  אחד  שאלו  קצרה,  שלום 

כעת, ותוך כדי דיבור נתהוה פלפול עצום ביניהם, 

גמרות  עם  רגעים  כמה  תוך  נתמלא  השולחן  וכל 

וספרים לרוב, כן היתה דרכם בקודש תמיד.  

גם סיפר רבינו שהעצי חיים הקדיש שעות הרבה 

לרשום עלי גליון את חידושי תורתו, ובעת פטירתו 

חידושים  כתבים,  הרבה  ממנו  נשארו  ימיו  בדמי 

על הרבה מסכתות הש"ס והרבה תשובות להלכה, 

אשר קצתם נדפסו אח"כ, )ובס' צדיק כתמר יפרח 

ששאל  ז"ל  טארץ  האבד"ק  מהרב  ששמע  מביא, 

פטירתו,  קודם  שבועות  כמה  מהעצ"ח  שאלה 

והשיב לו העצ"ח כי עתה אין לו פנאי רק כשיבוא 

בחזרה לביתו מקליינווארדיין אז ישיב לו תשובה, 

נסתלק  בקליינווארדיין  שהותו  בעת  אשר  וכידוע 

נפש  עגמת  להרב  לו  והיה  הדור,  בעון  העצ"ח 

ופ"|א  השאלה,  על  חיים  העצי  לו  השיב  שלא  על 

ואמר  בחלומו,  חיים  העצי  אצלו  ובא  הרב  נרדם 

לו שנשאר לו בעל חוב שצריך להשיב לו תשובה, 

ואמר לו תשובה על כל השאלה(.

חיים  העצי  של  ממקורביו  שאחד  רבינו  וסיפר 

עברו אצלו כמה ימים ושנים אשר לא זכה להפקד 

חיים  העצי  את  להפציר  הרבה  ותמיד  בזש"ק, 

חיים  העצי  ורבינו  בבנים,  שיוושע  בעדו  שיעתיר 

אשתו  אשר  האיש  בבית  נעשה  אשר  כל  את  ידע 

חובשת פאה נכרית על ראשה, ויהי פעם אחת בעת 

שהפציר את העצי חיים עבור בנים, אמר לו העצי 

חיים, אם תוכל לפעול אצל אשתך שתפשוט את 

הצנועות,  ישראל  כבנות  ותתלבש  נכרית  הפאה 

את  ופשטה  האשה  הסכימה  בזש"ק,  תפקד  אז 

בת,  להם  נולדה  השנה  ולתקופת  הנכרית,  הפאר 

את  האשה  פרצה  שנים,  כמה  עברו  כאשר  ויהי 

עברו  ולא  נכרית,  הפאה  את  בחזרה  ולבשה  גדרה 

ויהי  חי,  לכל  חיים  שבקה  והנערה  מועטים  ימים 

העצי  מרן  אל  האיש  נכנס  האבילות  ימי  ככלות 

חיים, ויאמר לו כי בוודאי הוא מצדיק עליו את הדין 

שנפשו  אלא  נכרית,  הפאה  בעון  העונש  לו  שבא 

הילדה  נקטפה  מדוע  רבינו  ילמדינו  בשאלתו 

מאתנו כה מהר, ולא נתנו מן השמים מקודם איזה 

רמז להתבונן ולחזור בתשובה, אמר לו מרן העצי 

חיים, קבלה בידינו שלשנות איזה לבוש הוא סכנה 

גדולה, ובל"ק "טשעפען מיט ַא לבוש איז ַא גרויסע 

סכנה", והנה על הפאה נכרית הרי יש אוסרים ויש 

מ"מ  לאיסור,  קבלנו  שאנחנו  אף  ובכן  מתירים, 

מקום  הי'  לא  נכרית  הפאה  עם  שהלכה  זמן  כל 

להענישה על זה, אבל מכיון שלבשתה את הלבוש 

בלבוש  יד  ושלחה  כשפשטתו  מיד  לכן  הצנוע, 

הכניסה עצמה בסכנה מבלי שתוכל להמלט ממנה.

ואמר רבינו שבבית אביו הקדוש לא היו בנותיו 

שהביאו  עד  ומלבוש  בגד  שום  ללבוש  רשאות 

הוא  הבגד  אם  לבדקו  חיים,  העצי  לפני  הבגד  את 

אחר  ורק  הצניעות,  גדרי  עם  הכשרות  בתכלית 

שהסכים בפ"ק שילבשו אותו, אז לבשו את הבגד.

עוד סיפר רבינו כי שני בחורים מסיגוט נתחתנו 

דירתם  את  לקבוע  עמדו  וכנהוג  מונקאטש,  לעיר 

יום  לפני  ויהי  נשותיהם,  מגורי  מקום  במונקאטש 

חתונתם כאשר באו להתברך ולהיפרד מרבם מרן 

העצי חיים, אמר להם מרן העצי חיים, הלא ידעתם 

ושמעתם בוודאי אשר בעיר מונקאטש יש הרבה 

אלעזר,  המנחת  בעל  דאתרא  המרא  נגד  מחלוקת 

רב  תחת  עצמיכם  להכניע  והשמרו  הזהרו  ובכן 

תכניעו  באם  כי  ומזהירכם,  עומד  והריני  העיר, 

טובים  לבנים  תזכו  דאתרא,  המרא  תחת  עצמיכם 

והגונים, ומכלל הן אתה שומע לאו, ומספר רבינו 

לקול  ושמע  ציית  האחד  שניהם,  את  הכיר  שהוא 

רבו העצי חיים וזכה לראות דור שירים מבורך ת"ח 

לקול  שמע  ולא  נזהר,  לא  והשני  ושלמים,  יראים 

ועוד  ממונקאטש,  הרב  ממתנגדי  והיה  העצ"ח 

בחייו נחשכו עיניו מראות את בניו יוצאים לתרבות 

רעה והיו מחללי שבתות רח"ל.

מכת  היתה  ההם  בימים  כי  רבינו  ומספר 

והיו מכלים  וקשה עד מאוד,  העכברים מכה רעה 

וידוע שמרן העצי  ומפסידים הרבה בבתי ישראל, 

חיים היה יחיד מומחה בענין הזה לגרש העכברים, 

והגדיל בכוחו הגדול להושיע ליהודים הרבה מצרה 

הלזו, והיה פעם בליל שב"ק והעצי חיים חזר מבית 

הכנסת מעוטף בטליתו, ורבינו עם אחיו רבי זלמן 

לייב הלכו לפניו, ויהי בפתחם את דלת הבית המה 

ונבהלו  גדולים,  עכברים  שני  עיניהם  לנגד  ראו 

נחפזו וקפצו לאחוריהם, העצי חיים עמד והתייצב 

על מקומו והתעמק במחשבותיו הטהורות, ופתח 

ואמר בתנועת ניגון מיוחד: "עכברים איז דא גענוג", 

)ורבינו חוזר על תנועת הניגון בה אמר העצי חיים 

לגמרי,  העכברים  נעלמו  ומאז  הללו(,  הדברים 

ומעולם לא ראו עוד בביתם אף עכבר אחד.

רבי  רבינו לספר ששמע מגיסו הגה"ק  והמשיך 

אבדק"ק  ז"ל  האלבערשטאם  אייזיק  יצחק  חיים 

אחד  אצל  נתחתן  נעוריו  שבימי  סלאטפינא, 

בסיגוט  להיות  לו  ונזדמן  קאסוב,  בית  מאדמור"י 

אצל מרן העצי חיים, והעצי חיים קירבו עד מאוד 

לרבנים  כיבד  מאשר  יותר  הכבוד  ביותרת  וכיבדו 

השידוך  נתבטל  זמן  ולאחר  שם,  היו  אשר  גדולים 

דבורה  חיים לקחו לחתן לבתו מרת  והעצי  ההוא, 

בשעתו  כי  לרבינו,  מסלאטפינא  הרב  ואמר  לאה, 

בנש"ק,  לכל  זה  בכבוד  מכבד  חיים  שהעצי  חשב 

אבל אח"כ כאשר זכה להיכנס אל ביתו נאוה קודש 

הופיע  ממש  הקודש  ורוח  כך,  הדבר  שאין  ראה 

בבית מדרשו, בראותו ברוח קדשו שעוד יהיה נמנה 

בין צאצאיו )הרבנית דבורה לאה ע"ה אשת נעוריו 

של הרב מסלאטפינא, נפטרה בעת לדתה את בנה 

מרגלית  להוציא  חיים  העצי  רצה  ולא  הראשון, 

יקרה מתוך ביתו, והשיא לו את בתו הרבנית העסא 

ע"ה(.

עוד מספר רבינו כי בסיגוט היה שוחט אחד אשר 

מרן העצי חיים לא רצה לאכול משחיטתו, והדבר 

היה לפלא בשעתו כי הוא היה ירא ושלם ככל שאר 

רבינו  שאל  ילדותו  בימי  אחת  ופעם  השוחטים, 

לא  חיים  והעצי  הדבר,  לסיבת  הקדוש  אביו  את 

רצה לגלות לו טעמו ונימוקו, ודחאו בקש, באמרו 

שהשוחט הזה שוחט עם סכין של חלב, והרי אסור 

לאכול בשר בחלב, והבין רבינו שלא רצה לגלות לו 

אח"כ  הימים,  כל  בעיניו  לפלא  והיה  הדבר,  סיבת 

של השוחט  שבניו  נודע  ושנים  ימים  כאשר עברו 

הזה יצאו לתרבות רעה, ואף גם שמאחד מבני בניו 

יומא דהילולא קדישאח
של מרן בעל עצי חיים זצוק"ל
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רוח  והבין  בני ישראל צרות שונות, אז ראה  סבלו 

קדשו וראות עיניו הטהורים של אביו הקדוש.

ועבותו  יומו  מסדר  לספר  רבינו  התחיל  כאן 

כאשר  ויום  יום  בכל  הקדוש,  אביו  של  הקדושה 

זוגות תפילין קטנים של  השכים בבוקר לבש שני 

רש"י ור"ת יחד, )כדאיתא בכתבי האריה"ק, וכן נהגו 

תלמידי הבעש"ט(, לתפילין האלו קראו "שימושא 

בירושה  אצלו  היו  האלו  והתפילין  תפילין",  רבא 

הברכות  שני  בירך  ועליהם  זי"ע,  לב  הייטב  ממרן 

אלו  ובתפילין   , תפילין,  מצות  ועל  תפילין  להניח 

אמר ברכות התורה וקרא ק"ש של שחרית, ואח"כ 

אמר בהם מזמורי תהלים ברוב השתפכות הנפש, 

)רבינו מעיר, שאביו הקדוש היה יודע את כל ספר 

אח"כ  יושבי(,  אשרי  שאומרים  כמו  בע"פ  תהלים 

לערך  עד  ובטהרה  בקדושה  בתורה  ועסק  ישב 

השעה תשעה, ואז הלך לביהמ"ד להתפלל, ולבש 

האלו  התפילין  ועל  הגדולים,  רש"י  של  תפילין 

צדק  אבני  בשו"ת  )עיין  תפילין,  להניח  רק  בירך 

או"ח סימן ב', ומעיר רבינו ואומר, שהוא הדין למי 

ממושך,  זמן  על  התפילה  באמצע  לחוץ  שיוצא 

שצריך לברך על התפילין שנית, מ"מ לא יברך רק 

ז"ל,  משה  הויואל  מרן  גם  הורה  וכן  להניח,  ברכת 

גם המקום לציין כאן מ"ש בספר ליקוטי מאיר ס"ב 

קדושת  בעל  הצו"ק  רבותי  שנהגו  ראיתי  ט',  אות 

יד  של  תפילין  להניח  חיים  עצי  בעל  ובנו  יו"ט 

בסמיכה, עכ"ל(, ואחר התפילה לבש תפילין דר"ת 

הגדולים, ולמד בהם שיעור החק לישראל מדי יום 

יום סדר  יו"ט שלמד בכל  ביומו, )כן נהג הקדושת 

החק(, ובעת שגמר את עבודתו הק' היה כבר קרוב 

לחצות היום.

מאוד  גדול  היה  חיים  העצי  שמרן  רבינו  ואמר 

האמת  חכמת  בספרי  חיליה  ורב  תורה,  בסתרי 

אף  מפיו  שמעו  לא  זה  כל  ועם  האריז"ל,  וכתבי 

פעם אפילו תיבה אחת מסודות התורה, העיז אחד 

החסידים ושאל את רבינו, אם כן מנין יודעים את 

גדלותו בקבלה, הקפיד רבינו על שאלתו, והתחיל 

גדולי בעלי המקובלים  לחשוב את שמותיהם של 

חיים  העצי  היה  עמהם  אשר  בסיגוט,  היו  אשר 

עוסק בסתרי תורה )אלה מסעי פרק י"ג(  

*

ומדי דברו בו זכור אזכרנו עוד זכר צדיק לברכה 

הוא כ"ק אאמו"ר הגה"ק זצ"ל אשר כל ימי חייו היה 

דבוק בתורת ה' בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, והיה 

כי  ואם  ולילה,  יומם  הקדושה  בתורה  והוגה  יושב 

נתברך מן השמים בזכרון נפלא שלא שכח מעולם 

מה שלמד, בכל זאת לא פסק פומיה מגירסא וחזר 

תמיד על לימודו, ופעם אחת אמר שאין זה תימה 

כיון שזה עתה חזר  זוכר את לימודו היטב,  שהוא 

עליו. )ברך משה פרשת עקב( 

*

זי"ע  מורי  דאבי  לכם  לומר  יכול  שאני  מה  וזה 

וזכיתי  שנים,  עשרה  אחד  בן  כשהייתי  נפטר 

שהכירו  אנשים  מהרבה  שמעתי  וגם  אותו  להכיר 

אותו היטב שהיה בתורה הקדושה ברמ"ח אברים 

ושס"ה גידים, וידוע שהיה לו זכרון נפלא ולא שכח 

קטן  ילד  כשהייתי  ודכירנא  שלמד,  מה  מעולם 

כל  אותו  וראיתי  בחדרו,  הייתי  ל"ע,  חולה  והייתי 

הלילה שלמד בהתמדה גדולה, ואמי ע"ה שהיתה 

אחר  מעט  לנוח  שילך  ממנו  ביקש  גדולה,  צדקת 

ואמר  לנוח,  שצריך  לו  ציוה  בוויען  שהרופאים 

שאינו יכול לחיות בלי לימוד התורה, וכמעט שלא 

ישן בלילה וביום לא הלך לישון במטה מעולם, חוץ 

מיום שישי וביום שבת קודש, וגם זה היה מעט רק 

כדי לצאת, ואחר שהרופאים ציוה לו שצריך לנוח 

לו  אמרו  והמקורבים  בזה,  לציית  רצה  ולא  ביום 

שיקח ספר במטה לנוח קצת, דכירנא שאמר האיך 

אפשר ליקח ספר שהוא קדוש אל המטה, ולא היה 

לו השגה האיך אפשר לעשות זאת, וקרא את אחי 

ז"ל ולהבחל"ח אותי, ודיבר אתנו בדברי תורה והוא 

היה שוכב על מיטתו. )אבני שהם - דרשה לתלמידי 

ישיבה קטנה במחנה רב טוב נעפענעק(

*

לפני  דהספידא  במילי  אמרתי  העבר  בשבוע 

מיטתו )של רביה"ק זי"ע( שכ"ק אא"ז הגה"ק בעל 

קדושת יו"ט זי"ע, אמר לאדם שנסע לארץ ישראל 

דכשנוסע למקומות הק' יתפלל עבור בניו, ה"ה כ"ק 

יומא דהילולא קדישא
של מרן בעל עצי חיים זצוק"ל
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יום ד' פ' בא,
JAN. 13 ולמספרם

JFK יום היציאה בשעה 3:55 מן
תפלת מעריב על הפליגער לדרך פראנקפורט,

תפלת שחרית בעירפארט בפראנקפורט,

ואח"כ ימשיכו לבודאפעסט ויגיעו לפעסט 
בערך בשעה 9:30 בבוקר

יום ה' פ' בא
אוהעל - ציון המצוינת של איש האלוקים 

מרן בעל הישמח משה זי"ע

מקוה וקריאת התורה
טעימה קלה יהא מוכן

ליסקא – בעל האך פרי תבואה

קערעסטיר – הרה"ק ר' ישעי' מקרעסטיר 
זי"ע,

סעודה גדולה לע"נ הרה"ק ר' ישעי' ב"ר משה

קאלוב – הרה"ק ר' אייזיקל קאלובער

ראצפערט – הרה"ק ר' הירצקא מראצפערט 
זי"ע

ומשם ממשיכין לעיר סאטמאר
לינת לילה בעיר סאטמאר

עש"ק פ' בא
סאטמאר - תפלת שחרית בעיר סאטמאר

ואח"כ בביה"ח בעיר

בשעה 10:00 נוסעים בשטומ"צ

לעיר האבות סיגוט
מקום מושבם של אבותינו ורבותינו זי"ע

וישבתו בשב"ק יומא דהילולא קדישא של 
הגה"ק העצי חיים זי"ע בעיר האבות

שב"ק
סדר מיוחד יתפרסם אי"ה במודעה נפרדה

מוצש"ק
מלוה מלכה וסעודת הילולא בסיפורי 

צדיקים.

כחצות הלילה יתפללו על ציונם המצוינת 
של אבירי הרועים הייטב לב – הקדושת 

יו"ט – והעצי חיים זי"ע.

יום א' פ' בשלח
JAN. 19 ולמספרם

תפלת שחרית "בסיגוט" באשמורת
ומשם ממשיכין לעיר

דעעש – הרה"ק הכנסת יחזקאל והרה"ק ר' 
משה מדעעש זי"ע ועוד

ומשם לעירפארט בעיר קלויזענבורג, לנסוע 
לנוי יארק.

ויגיעו בשטומ"צ לנוי יארק בשעה 7:30 
בערב בערך, מלא ברכות וישועות.

סדר הנסיעה הרוממה

ויה"ר שימלא ה' כל משאלות לבינו לטובה ולברכה, וזכות אבותינו ורבותינו הק' יגן 
עלינו ובעדינו שיתקבל תפילתינו לרחמים ולרצון, אמן כיה"ר.

זיך איינצושרייבן מיטצופארן, רופט מו"ה חיים הערש וויינשטיין 

High 'N Low Travel 845-352-4022
פאר פרטים איבער די נסיעה רופט 347-742-1231

נ.ב. עס וועט אויך זיין א שיירה וועלכע וועט ארויספארן פריער, כדי אנצוקומען
צו מער קברי צדיקים, פאר פרטים רופט 347-742-1231

שב"ק פ' בא תשע"ו
ט יומא דהילולא קדישא

של מרן בעל עצי חיים זצוק"ל
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 הגה"ק בעל עצי חיים זי"ע



אבא מארי וכ"ק דודי זללה"ה, היינו עבור גופיהם, 

כי על נשמותיהם דאגתי אני, יגעתי ביגיעות רבות 

להוריד הנשמות היותר נאים, אבל שכחתי להתפלל 

עבור גופם. ופעם אחת אמר לי דודי ז"ל ע"ז: אביך 

ילדותו,  מימי  מאד  חלוש  היה  זצ"ל(  חיים  )העצי 

לו  שהיה  זצ"ל(  יו"ט  )הקדושת  אבי  שאמר  כמו 

נשמה גבוהה וגוף חלש, גם אני הייתי תמיד חלוש, 

והיה איזה תענית דאג אבי  וכשנעשיתי בר מצוה 

)אבני  עכלה"ק.  התענית",  את  להשלים  אוכל  אם 

רביה"ק  של  השבעה  ככלות  הספד  דברי   - שהם 

זי"ע בביהמ"ד הגדול בקרית יואל(

*

ודכירנא עוד איך שכ"ק מרן אאמו"ר זי"ע הוכיח 

את אחד הציונים עוד בתחילת התייסדות הציונות, 

איך העזתם להכניס את כלל ישראל בסכנה עצומה 

כזו, ואי אפשר לידע מה יולד יום ה"י.              )אבני 

שהם - כ"ו אב תשמ"ב לפ"ק(

*

בצדקתו  נודע  היה  זללה"ה  מארי  אבא  כי  ידוע 

ובזכרונו הנפלאה שהיה בקי בד' חלקי שו"ע בע"פ, 

ומעולם לא טעה אף בסעיף אחד בשו"ע, ומה גם 

היה חכם גדול כמו שהעידו עליו הרבנים ממדינת 

אונגערן.

וסיפר לי הגאון הצדיק רבי נפתלי זצ"ל האבד"ק 

בי"ג  זללה"ה  מארי  מאבא  קשיש  שהיה  ניבאטור, 

שנים, ואמר לי על עצמו "איך בין דאך אויך נישט 

עליו  שיעברו  צריך  היה  לפעמים  אבל  נאר",  קיין 

מה  שיבין  כדי  ימים  כמה 

זללה"ה,  אאמו"ר  לו  שאמר 

היה  זללה"ה  אאמו"ר  כי 

ממעט מאד בדיבורו.

ושמעתי לספר מפ"ק של 

ידוע  כי  ז"ע,  דודי  מרן  כ"ק 

יו"ט  הקדושת  מרן  דאביו 

זי"ע לא זכה כמה שנים אחר 

קיימא,  של  לזרע  הנישואין 

אותו  קרא  מהשנים  ובאחד 

פע"א ק"ז הדברי חיים זי"ע, 

יביא לפניו  ואמר לו כי באם 

לו  יבטיח  רייניש,  מאות  ג' 

יו"ט  הקדושת  והלך  זכר,  בן 

גדול  סכום  לעצמו  והלוות 

לו  הבטיח  אשר  חייים  הדברי  לפני  והביאו  הלז, 

בבן זכר, לשנה הבאה נולד לו בן זכר, אמנם אח"כ 

נעדר ל"ע מן העולם, וכאשר נכנס אח"כ עוה"פ אל 

הדברי חיים אמר לו הד"ח מה אעשה כי הרשעים 

לקחוהו.

זללה"ה  אאמו"ר  שנולד  בעת  שנים  כמה  ואחר 

היה סבר א"ז זללה"ה בדעתו לקרוא אותו בשם צבי, 

על שמו של החכם צבי, כי ידוע שבבית רבו הדברי 

שהדברי  כך  כדי  עד  החכ"צ  מאד  העריצוהו  חיים 

החכם  נכד  שהוא  מציבתו  על  לחרות  צוה  חיים 

צבי, אכן בליל שלפני הברית ראתה זקינתי הרבנית 

נא  ראה  לה  ואמר  חיים,  הדברי  את  בחלומה  ע"ה 

שקיימתי הבטחתי, וסיפרה הדבר לק"ז הייטב לב 

עצמו  שהטריח  דכיון  ואמר  לב  הייטב  נענה  זי"ע, 

נקרא  ולכן  שמו,  על  גם  הילד  יקראו  חיים  הדברי 

בשם חיים צבי, ע"כ שמעתי.              )אבני שהם - 

לבר מצוה(

*

ואספרה נא לכם פעולות צדיק כ"ק אבא מארי 

הנשים,  צניעות  בעיני  נזהר  ביותר  שהי'  זי"ע 

ובמיוחד בביתו נאוה קודש ליו"ח הי' משים עינא 

בהליכתו  ואף  אלו,  בענינים  מאד  והחמיר  פקיחא 

ביום  רגע  וכל  בדיבורו  מאוד  שמיעט  הי'  בקודש 

ועבודה ואף כשדיבר עם  הי' מסודר אצלו לתורה 

קבע  מ"מ  התוה"ק,  בלימוד  שקוע  מוחו  הי'  בנ"א 

רבא  קידושא  אחר  בבוקר  שב"ק  יום  בכל  זמן  לו 

מסיגעט  הגאה"צ  הגדול  אחי  את  אז  שניסה  אחר 

זצ"ל הי"ד ולהבל"ח גם אותי מה שלמדנו בשבוע 

העבר, ואז היו בנותיו אחותיי מביאות לו כל מלבוש 

חדש  שרצו ללבוש, ושם עיניו הבדולחים עליהם 

לראות אם הם בצנועות כהוגן, ואם לא היו לקורת 

הי'  ולא  אותם,  ילבשו  שלא  ציוה  הטהור  רוחו 

מרשה לבנותיו ללבוש מלבוש עד שיראני מקודם 

בקודש,  פקודתו  כן  היתה  הנשואות  לבנותיו  ואף 

בענינים  החמיר  כמה  עד  התבוננתי  וכשנתגדלתי 

לו  שהראו  המלבושים  אז  ראיתי  אני  גם  כי  אלו 

ידים  ובבתי  צד  בכל  לגמרי  סתומות  והיו  אחותיי 

עולתה  מצא  ומ"מ  הצניעות,  בשלימות  ארוכות 

בהם הרבה פעמים. 

אבא  כ"ק  מתלמידי  אחד  ישר  איש  לי  וסיפר 

גם  ונשא  הקדושה  בישיבתו  שלמד  זי"ע  מארי 

אחרי חתונתו בסיגוט, שפ"א בימות החול התפלל 

התפלה  ואחר  זצ"ל  מארי  אבא  כ"ק  של  מנינו  עם 

קרא אותו אבי זצ"ל ואמר לו הגיד נא לי מה לובשת 

להסביר  יכול  הי'  לא  והוא  ראשה,  על  אשתך 

לפני  נא  תביא  זצ"ל  אאמו"ר  לו  אמר  במכוון,  לו 

הבגד שלובשת על ראשה ואראנו, והלה הביא לו, 

ואאמו"ר זצ"ל הי' שבע רצון ממנו, וכן ויהי בנסוע 

לאיזהו מקומן בכל מקום בואו לשלום פעל בענין 

זה שילבישו הנשים בגדי צניעות וכן ראיתי בספר 

קול יעקב בהספידו עליו שהזכיר ענין זה בפרטיות, 

דר  שהי'  ז"ל  מאאמו"ר  מקורב  תלמיד  לי  וסיפר 

אבא  שכ"ק  מאוד  חשקה  ונפשו  בקליינווארדיין, 

מחדש,  אותו  שבנה  בביתו  אצלו  יתאכסן  מארי 

לו  ויראה  זצ"ל בתנאי שיביא  כ"ק אבי  לו  והסכים 

מה שלובשת אשתו על ראשה ויביא לו, ולא הסכים 

אאמו"ר ז"ל להתאכסן אצלו מאחר שאשתו הלכה 

בשייטל. 

בדרשה  זי"ע  משה  ברך  בעל  רביה"ק  מרן  )כ"ק 

ליל זאת חנוכה תשנ"ה לפ"ק(

*

בדמי  אאמו"ר  שנסתלק  מה  ברור  הדבר  אצלי 

ימיו בהיות בן מ"ו שנים לפי שלא היה יכול לשאת 

הציונים,  מצרת  לו  שהי'  נפש  ועגמת  הצער  את 

כל  אצל  קדוש  שהי'  ישן  ביהכ"נ  הי'  סיגעט  בעיר 

שחקו  ולא  שם  דברו  ולא  הילדים  אצל  אפי'  אחד 

וגם  דרשה,  שם  דרש  משה  שהישמח  בגלל  שם 

הוא  וגם  והקדויו"ט  לב  והייטב  ניסן  אלעזר  ר' 

העצ"ח בעצמו דרש שם כמה דרשות אבל הי' זמן 

די תורה וואס דער עצי חיים זי"ע האט געזאגט 
דעם לעצטן שבת פארן הסתלקות

 אין קליינווארדיין

מעלדונג פונעם קליינווארדיינער קלויז איבערן באזוך 

פונעם עצי חיים זצ"ל דעם לעצטן שבת 

יומא דהילולא קדישאי
של מרן בעל עצי חיים זצוק"ל
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גליון אילנא דחיי 
יומא דהילולא קדישא של מרן                 



פסק דין אין קליינווארדיין בנוגע דאס אריכות ימים 

פונםע עצי חיים זי"ע

עשו  והם  הציונים  של  לרשותם  עבר  שהביהכ"נ 

אצל הארון הקודש איזה חבל שמצד אחד המשיכו 

והעלו הפרוכת ומצד אחד הורידוהו והם עשו זאת 

מצבע כחול ולבן, ואמר העצי חיים שאסור ליכנס 

לביהכנ"ס זו למרות גודל קדושתו ולא תלו שם דגל 

ימיו של העצי חיים הי'  רק צבע של הדגל. ובסוף 

בסיגעט ציונים שרצו להעמיד "העברעישע שולע" 

"ווילאנג איך לעב  ואמר  והעצ"ח רדפם עד חרמה 

וועט קיין העברעישע שולע נישט זיין" וכן הוה. 

בדרשה  זי"ע  משה  ברך  בעל  רביה"ק  מרן  )כ"ק 

בכולל שומרי החומות תשנ"ד לפ"ק(

*

שר'  זי"ע  משה  ברך  בעל  רבינו  מרן  כ"ק  סיפר 

מהמשמשים  אחד  אז  היה  צימענט  יצחק  יעקב 

בבית העצי חיים ושאלו הרה"ק מבעלזא מתי עוסק 

העצ"ח בסידור השולחן, )כי אצל הרה"ק מבעלזא 

היה הסדר שלפני שולחנו הטהור היה הוא בעצמו 

מסדר סדר מקומות הישיבה והי' שולח את הגבאי 

רבו  שאצל  וענה  פקודתו(  כפי  כולם  את  להושיב 

מבעלזא  הרה"ק  כששמע  השולחן,  מסדר  הוא 

דבר זה ענה בהתפעלות גדולה אינני מבין איך יכול 

לערוך שולחן מבלי לסדר סדר המקומות.

זי"ע  משה  ברך  בעל  רבינו  מרן  כ"ק  סיפר 

בעת  הקדושים  אבותיו  של  הקודש  עבודת  מענין 

להסתובב  לא  הי'  בקודש  שדרכו  ואמר  הנענועים, 

ורק  מזרח  לצד  היה  הקדושים  פניו  רק  צד  לשום 

אבל  הצדדים,  לכל  מנענע  היה  המינים  הארבעת 

דרכו של רביה"ק זי"ע היה להסתובב לשלש צדדים 

ורק לצד מערב לא היה פונה, וכ"ק מרן רבינו בעל 

ברך משה זי"ע נהג דבעת ששרו הניגון של רביה"ק 

של  ובהניגון  צדדים,  לשלש  מסתובב  היה  זי"ע 

העצ"ח לא הסתובב. 

זי"ע  משה  ברך  בעל  רבינו  מרן  כ"ק  סיפר 

שהעצ"ח הי' לו הרבה יסורים ומכאובים וגם צער 

גידול בנים באופן מבהיל כי י"ב מבניו מתו על פניו 

בחייו, ועם כל היסורים שסבל לא ראו אותו בוכה 

עליו  כשנפטרה  אך  ביותר  הקשים  בזמנים  אפי' 

על  אותו  וכששאלו  הפוגות,  מאין  עליה  בכה  אמו 

זה, ענה שסיבת בכיתו הוא על שנאבד לו "חפצה 

של מצוה" דהיינו מצות כיבוד אם שהי' יכול לקיים 

שיכול  ואף  עכשיו,  עד 

במותה  מכבדו  לקיים 

עשה  המצוות  עכ"ז 

ממנו,  נחסר  דאורייתא 

כי המכבדה במותה הוא 

רק מדרבנן.

אחד  תחת  פעם 

מרן  כ"ק  סיפר  השיחים 

משה  ברך  בעל  רבינו 

של  הק'  שרצונו  זי"ע 

זי"ע  חיים  העצי  אביו 

היה להוציא לאור ספרו 

כרכים,  בשני  הקדוש 

הדרוש  ע"ד  שלם  ספר 

אבל  אגדה,  ע"ד  וספר 

ימיו הלך  מאחר שבדמי 

הספיק  ולא  למנוחות 

הוציאו  המלאכה  לגמור 

חלק  רק  לאור  הק'  בניו 

אחד  בכרך  מחידושיו 

חלקים  בשני  מחולק 

ואגדה,  דרוש  בדרך 

חדושי  הרבה  הי'  ועוד 

תורה כהגהות על שו"ת 

השיב משה שהיה דרכו 

בספר  לילה  בכל  ללמוד 

הגהותיו  את  ורשם  זה 

אבל בעוה"ר הכל נשרף 

במלחמה.

מקום  טארנא  בעיר  לגור  נשאר  נישואיו  אחרי 

אליעזר'ל  שלום  רבי  הרה"ק  הק'  חותנו  מגורת 

וכידוע היה לו צורה נפלאה, ובעת הילוכו ברחובות 

נעמדו  ובתוכם  עליו,  מסתכלים  כולם  היה  קריה 

הגויים בצידי הרחוב להסתכל על צורתו הנפלאה, 

ודבר זה כאב לו מאוד שהגוים מביטים עליו, ולכן 

שלח מכתב לאביו הק' הקדויו"ט שרצונו עז לחזור 

לעיר סיגעט, ואכן ציוה עליו אביו הק' לחזור לעיר 

סיגעט.

סיפר כ"ק מרן רבינו בעל ברך משה זי"ע שידוע 

שבסוף ימיו של הקדויו"ט הסמיך את בנו העצ"ח 

כרב הצעיר שיעמוד לימינו בכל עניני הנהגת העיר 

ומאז לא קרא אותו בשמו הפרטי, והיה לוקח אותו 

ואמר: ער  והפטיר  לכל אסיפות הרבנים  אתו עמו 

דארף דאך זיין ַא מנהיג בישראל, כמו"כ סיפר ק"ז 

שאביו מרן העצי חיים זי"ע היה חסיד גדול מאביו 

הקדושת יו"ט עד כדי כך שלא נסע על שב"ק אחרי 

בחיים  שם  היה  לא  אביו  אשר  בעיר  אביו  פטירת 

שכבר  ספר  שום  בביתו  הכניס  לא  וכמו"כ  חיותו, 

היה נדפס בחיי אביו ולא היה בבית אביו הק' זי"ע.

הגאון  לפני  עגונה  היתר  שאלת  איקלע  פ"א 

זצ"ל  פרידמאן  הכהן  דוד  שמואל  רבי  הצדיק 

ראבדק"ק חוסט ושלח השאלה אל הגאון הגדול רבי 

שמואל ענגעל זצוק"ל האבדק"ק ראדמישלא אשר 

עיין בהשאלה ואחרי עמל ויגיעה בירר את השאלה 

ושלח  יסכים אתו,  גדול אחד  להיתר בתנאי שעוד 

לפנות  אליו  והגיע  השאלה  עם  להעצ"ח  שליח 

לו  אמר  בבוקר  כשבא  השאלה,  את  לו  ומסר  ערב 

המשמש  לו  ונתן  למשמש  והלך  למשמשו  שילך 

באותו  עוד  בא  והשליח  ומסודרת,  ערוכה  תשובה 

לו  ומסר  זצ"ל  מראדמישלא  הגאון  אל  בחזרה  יום 

התשובה  לו  מסר  וכאשר  העצ"ח,  של  התשובה 

זיי קענען  וואס  אמר מתוך התפעלות: "פארפאלן 

קען קיינער נישט".

זי"ע  משה  ברך  בעל  רבינו  מרן  כ"ק  סיפר 

בוקר  בכל  לקחו  ואביו  לאכול  אבה  לא  שבילדותו 

היום  שעד  רבינו  והוסיף  שיאכל  בכדי  לחדרו 

בכל  לראות  זכה  עי"ז  כי  זה  דבר  לטובה  לו  עלתה 

התפילה  לפני  לימודו  וסדר  הקדושה  עבודתו  יום 

ונחקק בזכרונו היטב.

זי"ע  משה  ברך  בעל  רבינו  מרן  כ"ק  סיפר 

וכל  ניתוח  איזה  לעבור  צריך  היה  שבנערותו 

הרופאים אמרו שצריכים לעשות את הניתוח, ויהי 

לעת ערב עזב העצי חיים את מיטת חליו ויצא לחוץ 

מלא  הי'  החולים  בבית  כי  מנחה  תפילת  להתפלל 

בדקוהו  וכשחזר  שם,  להתפלל  רצה  ולא  צלמים 

הרופאים ואמרו שלא צריכים לעשות הניתוח ויוכל 

ללכת לביתו בשלום.

שב"ק פ' בא תשע"ו
יא יומא דהילולא קדישא

של מרן בעל עצי חיים זצוק"ל
שב"ק פ'  בא | ו' שבט תשע"ו  |  בעיר סיגוט - רומעניע

יזכור אהבתם ויחיה זרעם

נסיעה 
למקומות 
הקדושים

בראשות 

הגה"צ אב"ד
סיגוט שליט"א

 הגה"ק בעל עצי חיים זי"ע



התודה והברכה 
להנגידים החשובים 

ראשונים לכל דבר שבקדושה

 משפחת געלבשטיין הי"ו

שנדבה לבם לנדב חלק מהוצאות הגליון

ישלם ה' פעלם ותהי משכותם שלימה 
מעם ה' אלקי ישראל

התודה והברכה 
להרבני החשוב 

מחשובי לומדי בית מדרשינו

מו"ה יואל קליין הי"ו
בעבור שנדב לבו לנדב חלק מהוצאות הגליון

לרגל שמחת הבאווארפן בבית אביו 

מו"ה שמעון ישראל קלייןהי"ו
מחשובי מתפללי בית מדרשינו

התודה והברכה 
להרבני הנגיד החשוב 
עוסק באורייתא תדירא

מו"ה יוסף יאקאב הי"ו
בעבור שנדב לבו לנדב חלק מהוצאות הגליון

לרגל שמחת החתונה בבית חמיו 

מו"ה מאיר משה גרין הי"ו
מחשובי מתפללי בית מדרשינו

ברכת מזל טוב 
להרבני החשוב 

עוסק באורייתא תדירא ירא ושלם

מו"ה אברהם יואל לעפלער הי"ו

לרגל שמחת הולדת בתו למז"ט 

יה"ר שיזכה לראות רב נחת מכל יוצאי חלציו 
בנים ובני בנים עוסקים בתורה 

אותו", וא"כ אף אנן נחשבים בכלל כלבים, השיב 

לו ראש הכלבים: אין הצדק בידך, דהנה בטעמא 

דמילתא שנתן הקב"ה מתנה זו לכלבים, הי' בשכר 

שלכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, וטעם זה 

שייכת רק להכלבים שהולכים על ד' רגלים אבל 

אתם שאינכם מקיימים פסוק זה, אדרבה בכל עת 

ועידן אתם שופכים בוז על ישראל עם קדושים, 

ופני  וטריפות,  הנבילות  לאכול  לכם  אסור  ולכן 

המשכילים חפו.
)בפי ישרים(

לא יחרץ כלב לשונו
בציבור,  מחלוקת  פעם  פרצה  בריסק  בעיר 

יאשע  ר'  וכראות הגאון  יצאת,  וההבערה ללה"ב 

בער מבריסק )בעל בית הלוי( את אש המחלוקת 

בעלי  מספר  אל  פנה  המחנה,  בתוך  המתלקחת 

וביקש  הצדדים,  על  השפעה  בעלי  שהיו  בתים 

וישימו  הצדדים  שני  עם  בדברים  שיבואו  מהם 

הם  שאין  טענו  הללו  אבל  להמחלוקת,  קץ 

רוצים להתערב בריב לא להם, אמר להם הגרי"ב 

מאמה"כ  להבין  נתקשיתי  ימי  כל  הנה  מבריסק, 

"ולכל בני ישראל לא ירחץ כלב לשונו" מפני מה 

חז"ל  דהנה  לי,  נתחוור  ועתה  הכלבים  נבחו  לא 

מלאך המות  בוכים  כלבים  ס:(  דף  )ב"ק  אומרים 

אליהו  משחקים  כלבים  זה  ולעומת  לעיר,  בא 

והנה במצרים היו שני הדברים  הנביא בא לעיר, 

במצרים,  המגיפה  היתה  אחד  מצד  אחת,  בבת 

הגאולה  באה  שני  ומצד  לעיר,  בא  המות  מלאך 

לבני ישראל, אליהו הנביא בא לעיר, וא"כ הכלבים 

ראו את עצמם במבוכה רבה ולא ידעו איך עליהם 

לנבוח, להיות משחקים, אינם יכולים מפנימלאך 

אינם  ג"כ  בוכים  להיות  גיסא  ומאידך  המות, 

יכולים שכן אליהו בא לעיר, ובאין בידם להחליט, 

נמלכו בדעתם "ולא יחרץ כלב לשונו" שסגרו את 

פיהם ונאלמו, סיים הגרי"ב בדביו ואמר, אף אתם 

לפצות  לא  מעדיפים  שאתם  הכלב,  פני  לכם  יש 

פה ולהשתיק המחלוקת.  
)אור יקרות(

מתניכם חגורים
אחד  סוחר  עם  בספינה  פעם  נסע  החיד"א 

ורצה  כשירה,  לא  גבינה  עמו  שהביא  בליעל,  בן 

למכרה באיטליה, וביקש הסוחר מהחיד"א שיתן 

איים  החיד"א  משסירב  הגבינה  על  "הכשר"  לו 

לו סכנה  עליו שהירגהו, ראה החיד"א שנשקפת 

לחייו, ישב וכתב "הכשר", וסיים בסופו: "הכותב 

בספר  חגורים  מתניכם  לסדר  ג'  ביום  וחותם 

שמו"ת שנת תק"ח לפ"ק", הגיע הסוחר אל אחת 

כדי  דמתא  הרב  אל  ניגש  באיטליה  הקהילות 

להראות לו את ההכשר כמקובל, עיין הרב בכתב 

ותמה מאוד על סופו, מה ראה החיד"א  ההכשר 

לציין את ספר שמות, ועוד בראשי תיבות, לפתע 

אורו עיניו של הרב, שמו"ת הוא ר"ת שנים מקרא 

מתרגם  אונקלוס  התרגום  והנה  תרגום,  ואחד 

אסירין"  יהון  "חרציכון  חגורים,  מתניכם  עה"פ 

ונתפעל  המה,  אסורים  הגבינה  שחריצי  כלומר 

הסוחר  את  והעניש  החיד"א,  של  מחכמתו  הרב 

הנוכל.                                                                    
)אמרות חכמה(

כאשר צוה ה' את משה ואהרן כן עשו 
אלימלך  ר'  הרבי  הרה"ק  אצל  שהיה  מעשה 

אחת  לעיר  נקלע  אחת  שפעם  זי"ע,  מליזענסק 

ויהי'  העיר  אנשי  כל  ליווהו  לדרכו  נסע  וכאשר 

העגלה  מן  הרה"ק  ירד  לעיר  חוץ  העגלה  בהגיע 

והלך ברגליו יחד עם כל הקהל, וכשראו האנשים 

היה  הילוכם  מטרת  כל  דהלא  מאד  התפלאו 

ואף  ניכרת,  הלויה  אין  זה  ובאופן  אותו  ללות 

שהם  שראה  יען  כי  ואמר  הטעים  לעומתם  הוא 

מן  ירד  לכן  גדולה,  בהתלהבות  המצוה  מקיימים 

העגלה כדי לכלול עצמו עמהם במצוה זו, וזשה"כ 

את משה  ה'  צוה  כאשר  ישראל  בני  ויעשו  וילכו 

ואהרן כן עשו, ופירש"י להגיד שבחן של ישראל 

שלא הפילו דבר מכל מצות משה אהרן ומהו כן 

עשו, אף משה ואהרן כן עשו, דהיינו כאשר ראו 

משה ואהרן ההתלהבות הגדולה שאחזה את כל 

ישראל בעשיית הפסח, כללו אף הם עצמם בתוך 

כלל ישראל.             
      )הגה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע(

הי' בא לביתו משום שרבינו הק' פעל רב טוב לבני 
ישראל איזן וחיקר ועשה אזנים לתורה, לכן בדין 
גם אחר צאתו מן העולם  הוא שבא לזה העולם 
כנ"ל  ג"כ  ועי' בדבריו בהקפות שכתב  כנ"ל,  הזה 

עיי"ש.
יעקב  בא  תורה  מתן  דבשעת  במד'  ואיתא 
היינו  ישראל  שם  ויחן  כדכתי'  מעוה"ב,  אבינו 
ישראל סבא, יעקב אבינו בא מעוה"ב למתן תורה, 
וצ"ב למה, ולפי הנ"ל א"ש שכדי שיהא בבחי' וילך 
שיכול לעבוד את ה' בלי נשמע קולם והיא בשעת 
לבבות  ומעורר  מדבר  הי'  העולם,  בזה  שהיה 
לעורר  בא  פטירתו  אחר  גם  ומשו"ז  ישראל,  בני 

הלבבות בלי נשמע קולם.
וע"ז השיב משה כי חג ה' לנו זה חג השבועות, 
שיעקב בא מעוה"ב לעורר, ע"כ אפי' בהליכה לבד 
שצריך  מה  ולידע  לעבוד  יכול  משה  וילך  בבחי' 

לעשות, ומה שאין רשאי לעשות.

אילנא
דברי תורה מדבש מתוקים על פרשת השבוע

)המשך מעמוד א(

)המשך מעמוד בי(

אילנא
דרשת הגה"צ אב"ד שליט"א

מוצש"ק תשע"ב מלוה מלכה ליומא דהילולא של מרן הגה"ק בעל עצי חיים זי"ע 

נמסר ע"י וועד הוצאות ספרי הגה"צ 
אב"ד שליט"א תשוח"ח להם

יומא דהילולא קדישאיב
של מרן בעל עצי חיים זצוק"ל
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יזכור אהבתם ויחיה זרעם

נסיעה 
למקומות 
הקדושים

בראשות 

הגה"צ אב"ד
סיגוט שליט"א

גליון אילנא דחיי 
יומא דהילולא קדישא של מרן                 



יומא דהילולא קדישא
של מרן בעל עצי חיים זצוק"ל
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יזכור אהבתם ויחיה זרעם
נסיעה 

למקומות 
הקדושים

בראשות 

הגה"צ אב"ד
סיגוט שליט"א

בהגיע לעיר סיגוט יכוננו הסדרנים את כל הציבור על מחניהו ועל דגלו,

לסדר מקומות הלינה, וכל הצרכים.

טועמיה ......................................................... בשעה 3:00
המקוה יהא פתוח במשך היום

זמן הדלה"נ .................................................... בשעה 4:43

זמן מנחה ........................................................ בשעה 5:15
דרשה לפני קבלת שבת בענין מה נורא המקום הזה

)אם יהיה באפשרות יצאו לשדה פני שבת נקבלה(

סעודתא דחקל תפיחין קדישין ................ בשעה 7:15
זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו בליוו דברי תורה

וסיפורי צדיקים במשך כל הסעודה

תהלים באשמורת הבוקר ........................... בשעה 6:45

תפלת שחרית ............................................... בשעה 9:00

קידושא רבה לרגל יומא דהילולא .........אחר התפילה
 

סעודתא דעתיקא קדישא ....................... בשעה 12:30

מנחה................................................................ בשעה 5:20

זמן מוצש"ק ................................................... בשעה 6:12

סדר השבת קודש
בעיר האבות סיגוט

ביומא דהילולא קדישא של מרן רביה"ק בעל עצי חיים זיעועכ"י

ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ומעשי ידינו כוננה עלינו, ויה"ר שנזכה לקבל כל 
השפעות טובות הנשפע ממרומים בשבת נשגב זה במקום הקדוש והמוקדש, 

ותפלתינו תתקבל ברחמים וברצון אמן

שב"ק פ' בא תשע"ו
יג יומא דהילולא קדישא

של מרן בעל עצי חיים זצוק"ל
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יזכור אהבתם ויחיה זרעם

נסיעה 
למקומות 
הקדושים

בראשות 

הגה"צ אב"ד
סיגוט שליט"א

 הגה"ק בעל עצי חיים זי"ע



יומא דהילולא קדישא
של מרן בעל עצי חיים זצוק"ל
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יזכור אהבתם ויחיה זרעם
נסיעה 

למקומות 
הקדושים

בראשות 

הגה"צ אב"ד
סיגוט שליט"א

נטילת ידים
בשעה 9:15

יושב ראש
הרה"ג ר' ישעי' סאקס שליט"א

מגי"ש בבית מדרשינו 

דברי פתיחה
הרה"ג רבי יושע געלב שליט"א

מו"ץ בקיט"ל

דבר ה' מירושלים
הרה"ג ר' יצחק דוד יאקאב שליט"א

מנהל דישיבתינו הק' ב"ב

עובדות וסיפורים מבעל הילולא
הרה"ג ר' חיים יעקב רוקח שליט"א

נכד רבינו שליט"א

דרשת הכנה לעלי' לציון
הגה"צ אב"ד סיגוט שליט"א

עלי' לציון המצויינת כחצות הלילה

וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם

סדר מוצאי שב"ק
סעודת הילולא קדישא של מרן רביה"ק בעל עצי חיים זיעועכ"י


