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שבזכותה תרחם
את  לבקר  הנכנס  רבנן,  "תנו 
מלזעוק  היא  שבת  אומר,  החולה 
מאיר  ורבי  לבא,  קרובה  ורפואה 
)גמ'  שתרחם"  היא  יכולה  אומר 
שבת יב.(, ובמהרש"א הביא דגירסת 
שבזכותה  שבת  היא  "יכולה  הרי"ף 

תרחם".
השביעי,  יום  את  אלקים  ויברך 
וסגולתה  כוחה  שבת מקור הברכה 
כל  את  שמעלה  קודש  שבת  של 
הענינים  ואפילו  לשורשה,  הבריאה 
רוחניים,  להיות  הגשמיים מתעלים 
בבחינת "וברך את לחמך ואת מימך 
הם  ואלו  מקרבך",  מחלה  והסרתי 
ה"תפארת  הרה"ק  של  קדשו  דברי 
ומשקה  מאכל  שכל  זיע"א  שלמה" 
שהאדם אוכל ושותה בשבת, כוחם 

וסגולתם גדולה ונשגבה.
דברי קודש אלו של ה"תפארת 
שלמה" שמענו רבות פעמים מפ"ק 
של כ"ק מרן אדמו"ר ה"ברכת משה" 
זיע"א שהיה מרגלא בפומיה בשבת 
אדם  אוכל  האוכלים  שכל  לומר 

לרפואה בשבת.

גם האוכל כפשוטו
רבי  מהרה"ק  מצינו  זה  ובענין 
מקאזניץ  בריעה  אליקים  משה 
זיע"א בספרו "קהלת משה" )פרשת 
שכה  תהיה(,  אתה  א"י  ד"ה  מקץ 
גדולה היא קדושת השבת הגורמת 
זוכה  כפשוטו  האוכל  האדם  שגם 

לרפואה, וזל"ק:
בקדושה  האכילה  "שע"י 
יחודים  מזה  נעשה  ובטהרה, 
ואז  העליונים,  בעולמות  גדולים 
כמו  האדם,  נתרפא  האכילה  ע"י 
האוכלין  כל  שבת,  במסכת  ששנינו 
אוכל אדם לרפואה, כי קדושת שבת 
לו  הוא  כפשוטו,  שאוכל  הגם  גורם 
לו  המה  שבת  מאכלי  וכל  לרפואה 

לרפואה", עכל"ק.

הקרבה להקב"ה – מקרבת הרפואה
וכוחה הרפואה הטמונה בשבת, 

האדם  קודש  שבשבת  ע"י  היא 
כמו  קוב"ה,  עם  ומתייחד  מתקרב 
ששלח  הקדוש  באגרת  שכתוב 
מקאזניץ  הגדול  המגיד  הרה"ק 
מלובלין  הרבי  לרביה"ק  זיע"א 
יעקב"  "בית  בספר  )מובא  זיע"א, 
זצוק"ל  אהרן  יעקב  רבי  להרה"ק 
משפטים(,  פר'  אלכסנדר,  אב"ד 

בהקדמתו לאגרת כותב וזל"ק:
אעתיק לפניכם מענין זה אגרת 
מהרב המגיד אדמו"ר מקאזניץ זצ"ל 
מוהרי"י  הה"צ  אדמו"ר  כבוד  אל 
מלובלין זצ"ל אשר המציא לי הש"י 
אשר  ומחמת  וחסדיו,  רחמיו  ברוב 
ואות  אות  כל  המכתב הקדוש הזה 
עמוק  עמוק  והוא  בעיני  חביב  הוא 
הדינים  להמתיק  ועצה  וסגולה 
אעתיק  מקרבינו,  מחלה  ולהסיר 
למזכרת  להיות  באות  אות  המכתב 

לדור דור וזכותם יעמוד לנו.
וזה לשון המכתב:

ט"ז  ה'  יום  השחר  כעלות  ב"ה 
אלול תקס"ד לפ"ק פ"ק קאזניץ.

שלום  למשמרת  וברכה  חיים 
הרב  ה"ה  או"נ  ידידי  אהובי  לכבוד 
ובחסידות  בתורה  הגדול  המאור 
איש אלקים קדוש הוא כ"ש מוהר"ר 

יעקב יצחק סג"ל.
באמרם  רמזו  שזה  ואפשר   ...
מלזעוק  הוא  "שבת  יב(  )שבת 
ורפואה קרובה לבוא", כי שבת שמא 
וכאשר  פח(,  יתרו  )זוה"ק  דקוב"ה 

אז  דקוב"ה  בשמא  עצמם  מקשרים 
רפואה קרובה לבוא.

והגהותי  להעתיק  צויתי  כ"ז 
ואהבתו  חיבתו  מפני  הנ"ל,  לספר 
שוד  ישמע  שלא  ויה"ר  בו.  לדבר 
מלכם  ויהי'  צדיקים  באהלי  ושבר 
בראשם ישמרם לעד ולנצח נצחים 

ויכתבון בס' חיים טובים אמן.
כ"ד ]אוה"נ[ דוש"ת באהבה

הר"ר  בהמנוח  ישראל  נאום 
שבתי ז"ל מ"מ דק"ק קאזניץ
ע"כ לשון אגרת הקודש.

וכן כתב הרה"ק ה"מאור עינים" 
כל  ד"ה  ויקהל,  )פרשת  זיע"א 

המענג( וזל"ק:
"וזהו גם כן המבקר את החולה 
מלזעוק  היא  שבת  אומר  בשבת 
ורפואה קרובה לבוא, כי בודאי ע"י 
שמקרב את עצמו לבוראו ע"י השבת 
שלימות  אצלו  הוי  בקרבו,  ומכניסו 
הגמור ושלימו דכל סיטרין בלי שום 
חסרון, ובודאי הרפואה קרובה לבוא 
החיים,  לחי  עצמו  את  הדביק  כי 
כי  שתרחם,  היא  יכולה  אמר  וחד 
בלעדי השבת שהוא הכנסת אלקות 
שתרחם,  אפשר  אי  בודאי  בקרבו, 
יכולה  שבת  שמירת  ע"י  עכשיו  אך 

היא שתרחם והבן", עכל"ק.

בשבת באה הרפואה ע"י המתקת 
הדינים

ידי  שעל  מצינו  נוסף  ענין 
יתברך  בו  מתדבקין  שבשבת 
בשורשם,  הדינים  המתקת  נעשה 
עינים"  ה"מאור  הרה"ק  כמ"ש 
במדרש  ד"ה  דברים  )פרשת  זיע"א 

תנחומא(, וזל"ק:
לכם  וזרחה  הכתוב  אמר  וע"כ 
יראי שמי שמש צדקה ומרפא וגו'... 
בשרשן  הדינין  שנמתקין  ע"י  כי 
שהוא  שבת  ותענוג  קדושת  מגודל 
כמ"ש  רפואה,  באה  התענוג,  עולם 
קרובה  ורפואה  מלזעוק  היא  שבת 
לבוא, כי ע"י המתקת הדינין קרובה 

תשים  אשר  המשפטים  ואלה 
וברש"י  א(.  כא,  )שמות  לפניהם, 
פסל  אלה,  שנאמר  מקום  כל  הק', 
על  מוסיף  ואלה,  הראשונים,  את 
אף  מסיני  הראשונים  מה  הראשונים, 
לדקדק  יש  לכאורה  ע"כ.  מסיני,  אלו 
מה בא להשמיענו דגם משפטים אלו 
לומר  ויש  הגבורה.  מפי  בסיני  נאמרו 
על פי דברי קדשו של רביה"ק רבי דוד 
מלעלוב זיע"א, על מאמרם ז"ל )נדה 
עג.( תנא דבי אליהו כל השונה הלכות 
העולם  בן  שהוא  לו  מובטח  יום  בכל 
הבא, שנאמר )חבקוק ג( הליכות עולם 
הלכות.  אלא  הליכות  תקרי  אל  לו, 
דלכאורה היה לו לומר 'כל יום' ומדוע 
נקט לישנא ד'בכל יום', אלא הפירוש 
הוא 'כל השונה הלכות בכל יום' – עם 
כל עשיותיו של כל היום, בבחינת בכל 
פי  על  הם  מעשיו  שכל  דעהו,  דרכיך 
דרכי התורה הק', ואז מובטח לו שהוא 

בן העולם הבא.

לומר,  יש  קדשו  דברי  ועפ"י 
הליכות  שגם  להשמיענו  הכתוב  דבא 
לחבירו  אדם  שבין  בדברים  האדם 
הגבורה  מפי  גשמיים,  ענינים  ושאר 
ומה  הדברות,  כעשרת  בסיני  נצטוו 
הראשונים פי' עשרת הדברות שמעום 
אלו  הלכות  גם  בסיני,  הגבורה  מפי 
בין  של  גשמיים  בענינים  העוסקים 
ארבעה  עבדים,  הלכות  לחבירו,  אדם 
נצטוו,  מסיני  אלו  גם  וכדו',  שומרים 
דוד  רבי  רביה"ק  של  קדשו  וכדברי 
מלעלוב זיע"א שכל הליכות היום גם 
בענינים גשמיים, צריכים להיות על פי 
דרך תורתינו הק', ובבחינת בכל דרכיך 
דעהו, ואז מובטח לו שהוא בן העולם 

הבא.

הבחרות  שבימי  הוא  ידוע  דבר 
על  רמז  וראיתי  קשים,  הנסיונות 
הכתוב )שמות כא, ב( "כי  תקנה עבד 
עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא 
 – עברי  עבד  תקנה  כי  חנם",  לחפשי 
לגיל  המצוות  לעול  מגיע  כשיהודי 
בר מצוה, שאז מקבלת הנשמה היצר 
טוב, ואז נהיה עבד עברי, "שש שנים 
עשרה  שלש  מגיל  דהיינו   - יעבוד" 
עד שמגיע לגיל תשע עשרה ועשרים 
וזהו  העבודה,  זמן  עיקר  וזה  שנה, 
עצמו  שישמור  יעבוד"  שנים  "שש 
"ובשביעית  ואז  לקלקל,  שלא  ויזהר 
יצא לחפשי חנם" בשביעי היינו בגיל 

עשרים נהיה הרבה יותר קל.

)כ"ק מרן אדמו"ר הקובה"ט זיע"א(

פניני האהל אהלי שם

המשך בעמ' הבא <<

לדברי תורה וחסידות מרבותינו הקדושים מלעלוב
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ירפא.  ורפא  יתן  שבתו  רק  א"י 
עפ"י מ"ש בפי' המשנה במסכת שבת 
לרפואה  אדם  אוכל  האוכלין  "כל 
שהאדם  המאכלים  מכל  פי'  בשבת". 
כי  רפואה,  להשיג  יכול  בשבת  אוכל 
קודש,  בשבת  נעשה  הרפואה  שורש 
בכוונת  העליונים  העולמות  יחודי  ע"י 
האכילה כיל"ח, לכן שבת הוא מלזעוק 
ורפואה קרובה לבא. וזה גם כן הרמז 
אכילת  קדושת  ע"׳י  יתן  שבתו  רק 

השבת ורפא ירפא.
תפארת שלמה פרשת משפטים 
ד"ה א"י רק שבתו
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הרפואה לבוא, ואמרו יכולה היא שתרחם, הוא 
התענוג  לעולם  שבאו  ע"י  כי  הענין,  ע"ז  ג"כ 
בקטנות  כשהן  משא"כ  שתרחם,  היא  יכולה 

הדעת ששם הדינים", עכ"ל.
זיע"א  מלובלין  אייגר  לייבלי  רבי  והרה"ק 
)תורת אמת, פרשת כי תשא, ד"ה ויחל משה( 
שע"י  בשבת  הדינים  המתקת  ענין  מבאר 
לקב"ה  נוגע  הצער  להקב"ה  ההתקשרות 

וממילא רפואה קרובה לבא, וזל"ק:
"ונראה כי משה רבינו ע"ה פעל בתפלותיו 
על  נפשו  מסירות  בגודל  והטהורים  הזכים 
ישראל, עד שחלה עליהם, שיהיה נוגע צער כל 
יחיד מישראל בכל דור ודור עד הש"י, וזה ויחל 
כביכול,  חלה  מלשון  אלקיו,  ה'  פני  את  משה 
כמו שמצינו מקרא מפורש בכל צרתם לו צר, 
ודרשו חז"ל בגמרא, לו בוא"ו ובאל"ף, שמחמת 
הכל  נמחק  ממילא  ית',  לו  נוגע  ישראל  שצער 
מלזעוק  הוא  שבת  וז"פ  באל"ף.  לא  ונעשה 
שהצער  מאחר  כי  היינו  לבוא,  קרובה  ורפואה 
נוגע כביכול להש"י, כי מאי שבת שמא דקוב"ה, 

ממילא רפואה קרובה לבוא", עכ"ל.

הבעל חייב לרפאות
זיע"א  הרי"ם"  ה"חידושי  הרה"ק  והפליא 
השבת  זכות  כח  שרב  די  שלא  לומר  להוסיף 
וזל"ק  השבת,  חובת  היא  שזו  אלא  לפראות 

)ליקוטי הרי"ם, מסכת שבת יב.(:
"הנכנס לבקר את החולה אומר, שבת היא 
מלזעוק ורפואה קרובה לבא. הטעם שאומרים 
בשבת כן, כי אמרו חז"ל שהקב"ה אמר לשבת 
שכנסת ישראל יהיה בן זוגך. וכיון ששבת הוא 
הבעל של כנסת ישראל, וקיי"ל בכתובות דבעל 
חייב  השבת  כן  אם  אשתו,  את  לרפאות  חייב 

לרפאות את כנסת ישראל", עכ"ל.
כל סממני הרפואה כלולים בשבת

עינים"  "מאור  הרה"ק  לבאר  הוסיף  ועוד 
מלזעוק(  הוא  שבת  ד"ה  )ליקוטים  זיע"א 
ואחדות  שלימות  תכלית  השבת  דבהיות 
הבריאה יש בה את כל סממני הרפואה וממילא 

בכוחה לרפאות, וזל"ק:
לבא.  קרובה  ורפואה  מלזעוק  הוא  "שבת 
ליה  הוה  מלזעוק  הלשון  מהו  להבין  וצריך 
קרובה  רפואה  מהו  גם  מלהתפלל,  למימר 
לבא. אך דהנה לרפאות איזה דבר צריך לאסוף 
שצריך  סימנים  ויש  ומכאן,  מכאן  סממנים 
לאסוף ממדינות רחוקות והנה שבת היא עולם 
האחדות וכל העולמות מתעלים, ולכן אינו צריך 

לאסוף סימנים מכאן ומכאן מפני שהוא עולם 
ויכלא  כמאמר  הכל,  יש  כאן  נמצא  האחדות, 
לקים וגו', כי שבת היא הגמר ובגמר כלול הכל, 
ולכן נקרא שבת כלה, שכלול מהכל, וזהו שבת 
צריך  שאינו  ר"ל  אסיפה  לשון  מלזעוק,  היא 
קרובה  ורפואה  ולכן  כנ"ל  הסממנים  לאסוף 
רחוקות  ממדינות  לאסוף  צריך  שאינו  לבוא, 

כנ"ל".

מהפך נגע לענג
)מאמרי  זיע"א  יששכר"  ה"בני  והרה"ק 
השבתות, מאמר י - כבוד ועונג שבת, אות ט( 

מביא שבכח השבת מהפך נגע לענג, וזל"ק: 
שבת,  עונג  ע"ב(  קי"ח  )דף  שבת  "בגמרא 
בר  שמואל  דר'  בריה  יהודה  ר'  מענגו,  במה 
תרדין  של  בתבשיל  אמר  דרב  משמיה  שילת 
)ופירש רש"י, חשוב הוא( ודגים גדולין וראשי 
שומין )פירש רש"י חשובין היו להן(... תבשיל 
של תרדין מהו חשיבותו, ורש"י ז"ל דייק לומר, 
חשוב הוא, משמע שנודע לכל חשיבותו, ונראה 
לי על פי מה שכתבו חכמי האמת )ת"ז יב.( מי 
שאינו מענג השבת מתהפך לו ענג לנגע )והנה 
בהיפך כל המענג את השבת מתרפא מן הנגע 
ומתהפך ליה נגע לענג(, והנה אמרו רז"ל )שבת 
דף קל"ג:( האי מאן דמשי אפיה ולא נגוב )יפה( 
]טובא[ נקטרו ליה חספינתא )עיין ברש"י שהוא 
הוא  והנה  בתורה  האמור  וחרס  גרב  שחין  מין 
נגע(, מאי תקנתיה לימשי טובא במיא דסילקא 
)פירש רש"י, מרק תרדין(, הרי לך שתבשיל של 
הוא  שבת  ענג  והנה  לנגע,  רפואה  הוא  תרדין 
רפואה לנגע, לזכר זה יאכל תבשיל של תרדין 

שהוא רפואה לנגע, נ"ל", עכלה"ק.

פקידת עקרות
יצחק  רבי  להרה"ק  יצחק"  "אור  ובספר 
הרי"מ   המגיד  של  בנו  זיע"א  מראדוויל 
מזלאטשוב זיע"א הביא בפרשת יתרו ד"ה לא 
תחמוד, ששבת היא רפואה לכל החולאים, ואף 
של  בזרע  ולהיוושע  עקרות  לפקידת  זאת  גם 

קיימא, וזל"ק:
"ונאמר אמר ה' ורפאתיו, לכן יכולים נחנו 
חולי,  לכל  רפואה  שבת  מקדושת  להמשיך 
יחודו  ואמונת  עקרות  ופקידת  והצלחה  וברכה 

ואחדותו יתברך שמו", עכ"ל.
ואפשר להסמיך לדבריו הק' מ"ש בהפטרה 
ה'  אמר  כה  "כי  נו(  )ישעיהו  ציבור  לתענית 
דהשבת  שבתותי",  את  ישמרו  אשר  לסריסים 
תהיה רפואה לפקידת עקרות, והנה התוס' )נדה 

יג:( כתבו "עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, והא 
ישראל שומרין שתי  דאמר שבת קיח: אלמלא 
יולדות  היו  שהרבה  וי"ל  נגאלים,  מיד  שבתות 
מסוגלת  שבת  ששמירת  מצינו  אחד",  בכרס 
לפקידת עקרות, שאם היו שומרים שני שבתות 

הרבה היו יולדות בכרס אחד.

מעשי הצדיקים
נתנו  אשר  הצדיקים  מעשי  ידוע  והנה 
הרה"ק  בתוכם  לרפואה,  קודש  שבת  ממאכלי 
רבי מרדכי מנדבורנה זיע"א והרה"ק רבי ישעיה 
כ"ק  מרביה"ק  נודע  וכן  זיע"א,  מקרעסטיר 
מרן אדמו"ר רבי דוד צבי שלמה זיע"א שפעם 
אחת שבת במירון ותבשיל הטשולענט החמיץ, 
ולא יכל לראות בעלבון מאכל השבת )שכולם 
הסיטוהו מעליהם(, והוא אכל כל הטשולנעט, 

ולא ניזוק מזה כלל וכלל.
וסיפר הרה"ח ר' ישראל קאפ זצ"ל ששמע 
זצ"ל  שטרן  לייביש  רבי  המפו'  הרה"ח  מחמיו 
שהיה ממקורבי רביה"ק הרדצ"ש זיע"א, שבימי 
ישעיה'לע  רבי  הרה"ק  אצל  הסתופף  צעירותו 
הבריאות,  בקו  היה  ולא  זיע"א,  קרעסיטרער 
ישעיה'לע  רבי  הרה"ק  אל  חמישי  ביום  והגיע 
והזכיר עצמו שאינו חש בטוב, ונתן לו ממאכל 
הטשולענט שנשאר אצלו משב"ק שעבר, והעיד 
ובהבלו  בחמימותו  שנותר  שטרן  לייביש  רבי 
כמו שכתוב בלחם הפנים, ואכן מסגולת אכילת 

הטשולענט הבריא.
וזכור לי שהיה יהודי שהיה חולה במחלה 
קשה, ובליל שב"ק לאחר קידוש שלח לו כ"ק 
מרן אדמו"ר ה"ברכת משה" זיע"א מיין הקידוש 
שישתה ויהא זה לרפואה, כי סגולת יין הקידוש 

לרפואה.
וכן מובא מהמגיד הקדוש מקאזניץ זיע"א 
מכת"י הגה"ח רבי ישראל ניסן קופארשטוק רב 
אב"ד במאקווא, שהיה מגדולי תלמידי הרה"ק 
רבי יחיאל מאלכסנדר זיע"א, וביום ראשון כ"ח 
שבט יומא דהילולא דיליה, ובסוף ימיו התגורר 
בירושלים, ופעמים שהיה רבינו ה"ברכת משה" 
עבודת  בילקוט  )מובא  ממנו  משוחח  זיע"א 

ישראל ערך רפואה וחולי(, וז"ל:
מצוה  היה  זצל"ה,  מקאזניץ  המגיד  "הרב 
ממש.  לפניו  החולה  את  להביא  לפעמים 
אשר  החולה  את  להביא  מצוה  היה  ולפעמים 
היה בסכנה גדולה ורצה להתפלל עליו, להביאו 

לפניו במיטתו ולהעמידו אצלו בשעת קידוש".

>> המשך 'פניני האוהל' מעמ' א

להעיר ולהאיר -  מאת הרב אברהם יהודה טיקוצקי
ובשביעית יצא לחפשי חנם )כ"א,ב'(

שנים  שש  משמע  יב"ע  בתרגום 
לבן  יצא  שמיטה  של  ושביעית  יעבוד 
משמע  י"ח:  ערכין  בגמרא  אבל  חורין 
על  ולא  למכירתו  שביעית  על  שקאי 
ליישב הראשונים  וצ"ע  שנת השמיטה 

והש"ס.
לפניהם  תשים  אשר  המשפטים  ואלה 

)כ"א,א'(
לפני  ולא  לפניהם  פ"ח:  בגיטין 
עכו"ם ואסור לדון בערכאות של גויים 
ברם  ובטושו"ע  ברמב"ם  נפסק  וכן 

דינא  דמלכותא  דינא  כתוב  י':  בגיטין 
וא"כ  מדאורייתא  זה  הפוסקים  ולרוב 
דינא  אם  בערכאות  לדון  אסור  מ"ט 

דמלכותא דינא.
ורצע  אהבתי  העבד  יאמר  אמר  ואם 

אדוניו )כ"א,ו'(
ור"א  ת"ק  נחלקו  יד:  ובקידושין 
שפחה  לו  מוסר  רבו  עצמו  למוכר  אם 
כנענית או לא, ובשלמא אין רבו מוסר 
ונרצע  אהבתי  לומר  שצריך  א"ש  לו 
מותר  עצמו  במוכר  דגם  למ"ד  אבל 
פרשת  נכ'  צורך  לאיזה  א"כ  בשפחה 
נרצע הרי יכול העבד למכור עצמו פעם 

שניה לאדון וישא שוב שפחתו, ומעניין 
שפחה  ואח"כ  אמה  נקראת  שבתחילה 
יפות  בפנים  ועיין  פחותה  דרגה  שזו 
שיש נפ"מ אם אין רוצה לעבוד את הבן 
ואם מוכר עצמו עובד את הבן משא"ס 

נרצע קיי"ל דאינו עובד את הבן.
בזמן  שנמכר  בע"ע  לעיין  ויש 
בטלו  שש  בתוך  אך  נוהג  שהיובל 
שהיובל  בזמן  רק  נוהג  וע"ע  היובלות 
בגרעון  יוצא  אינו  נרצע  אם  ומ"מ  נוהג 
עובד  יובל  אין  ואם  ביובל  אלא  כסף 
לעולם כפשוטו כל חיי האדון ואולי לכן 
כתוב ועבדו לעולם שאם אין יובל נשאר 

עבד לעולם.
מחוייב  האם  בשש  שיוצא  ע"ע 

של  השמשות  בבין  רבו  את  לעבוד 
היום האחרון כי נע מידו על חזקתו או 
ספק  הוא  השמשות  בין  ספק  דילמא 
קבוע כי זאת הגדרתו שזה זמן לא ברור 
ומוחלט וכ"ש שע"ע אין עליו שעבוד כי 
אם מעשה ידיו והוא מוחזק בפני עצמו 

וזה יותר תקיף מחזקה דמעיקרא.

ומאחר  ברמ"א:  תרצ"ד  )בשו"ע 
ליתן  יש  תרומה  כתוב  פעמים  ששלש 
בדרכי  וכן  במרדכי  במקור  אבל  שלש 
"מחצית  ג"פ  שכתוב  מובא  משה 
כתוב  שהיה  ט"ס  היה  ואולי  השקל" 
נדפס  ובטעות  השקל  מחצית  מ"ה 

תרומה(. 



גב

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

גם ברוך יהיה
לכבוד יומא דהילולא של הרה"ק רבי ברוך מגורליץ זיע"א

 110 שנים להסתלקותו, א' אדר תרס"ו - תשע"ו
נולד  זי"ע,  מגורליץ  ברוך  רבי  הרה''ק 
ברודניק, בשנת תקפ''ט, כבן חמישי לאביו הק' 
בעל ה''דברי חיים'' מצאנז זי"ע, ולאמו הרבנית 
פרענקל  ברוך  רבי  הגה''ק  של  בתו  הצדקנית 
זי"ע בעל ה'ברוך טעם'. שמו נקרא ע''ש זקינו 

זה, שנסתלק שנה טרם לידתו.
משחר ילדותו הכירו בו כל רואיו כי לגדולות 
נוצר. מסופר עליו שבילדותו לקחו אחד מקצבי 
על  מראש  שיאמר  הבהמות,  שוק  אל  העיירה 
כשרה,  תהיה  ואיזו  טריפה  מהן  איזו  בהמותיו 
קצרה  תקופה  שתוך  עד  היה.  כן  אמר  וכאשר 
חבריו  אחריו  שעקבו  לאחר  הקצב.  התעשר 
הילד  הצלחתו:  סוד  להם  נתגלה  הקצבים 
כשרה  בהמה  איזו  לומר  יודע  ברוכ'ל  הפעוט 

ואיזו טרפה, ותהום כל העיר. 
מיד באו הקצבים אל אביו הגה''ק מצאנז 
זי"ע, האם ידוע לרבי מה בנו אומר? קרא בעל 
מהיכן  בפליאה,  ושאלו  לבנו  חיים''  ה''דברי 
הילד  נענה  טריפה.  ואיזו  כשירה  איזו  תדע 
''בודאי, בהמה שהולכת  ואמר בפשטות:  ברוך 
בוודאי  זקופה,  וקומה  מורם  בשחצנות, בראש 
מושפל  בראש  ההולכת  ובהמה  היא,  טריפה 

ובענוות חן - בוודאי כשירה היא"...

דביקותו באביו

מופלא  באופן  היתה  הק'  באביו  דביקותו 
היה  ידו.  מתחת  ידו  זזה  לא  כי  עד  ביותר, 
מצטרף אליו בקביעות, כשהיה נוסע לצדיקים 
זי"ע,  מבעלזא  שלום''  ה''שר  אל  כמו  אחרים, 
והרה''ק  זי"ע  מפרימשלאן  מאיר  רבי  הרה''ק 

רבי ישראל מרוז'ין זי"ע. 
''חסיד  שהוא  עליו  אומרים  היו  החסידים 
הלכה  עניני  בכל   - ומהותו  ישותו  בכל  צאנז'' 
אחרי  שגם  עד  הק',  כאביו  נהג  ומנהגים 

הסתלקות אביו, גילה פעם מנסתרות לבו: 
''מה שאני עושה, נמלך אני עם אבי'' - - -

עם כל זה היה רגיל לומר: ''כל ימי חקרתי 
להשיגם".  הצלחתי  ולא  אבי,  במעשי  ובדקתי 

אביו, לעומתו, התבטא עליו פעם: 
''הרוצה לראות ולהכיר מהו ''חסיד'', שיביט 

בבני, הרב מגורליץ''... 
אבי  בנו  אל  שכתב  התשובות  בכל  ואכן, 
ברוך, הוא מתארו - בין השאר - בתואר ''חסיד''.
את  ברוך  רבי  נשא  לערך,  תר''ז,  בשנת 
הרבנית הצדקנית בת הגה''ק בעל ה'ייטב לב' 
כבר  שולחנו.  על  שנים  כמה  סמוך  והיה  זי"ע, 
כרב  לכהן  התמנה  לימים,  צעיר  אברך  בהיותו 
אביו  בעבר  כיהן  בה  שבגליציה,  רודניק  העיר 
ותקופה  זי"ע,  מצאנז  חיים'  ה'דברי  בעל  הק' 

קצרה גם אחיו הגה''ק משינאווא זי"ע.

אותה  זו,  ברבנות  כיהן  שנה  שלושים 
ותקיפה. על אף שבביתו שררו  ביד רמה  ניהל 
הדחקות והעניות, לא נשא פני איש, עני כעשיר, 
ובאם דרך איש  פשוטי ההמון כמורמים מעם. 
על  מלהוכיחו  נמנע  לא  בעיניו,  ישרה  היה  לא 
פניו, למען יישר אורחותיו, ולא חסך ממנו שבט 

ביקורתו.
הרבנות  בכתר  התעטר  לערך,  תר''נ  בשנת 
בגורליץ, אשר גם שם שימשו אביו הק' ואחיו 
גם  כבראשונה,  ברבנות.  משינאווא  הגה''ק 
שם נהג ברמה ללא חת, כשמחד, ליבו לב ארי 
למען ה' ותורתו וחיזוק שמירת הדת והצניעות, 
נשמעים  היו  דבריו  ואהבה.  רוך  מלא  ומאידך 

למרחוק, מעבר לגבולי תחומו.

האמת נר לרגליו

מידת האמת היתה נר לרגלו. ממנה לא נע 
ולא זע כמלא נימה. לא סבל כת החנפים ודוברי 
שקרים. בד בבד הלך בשלום ובמישור עם כל 
אהבת  במידת  נודע  מעוון.  השיב  ורבים  אחד, 
ישראל שיקדה בליבו עד לאין שיעור. כן נודע 
ברך  ושפל  ענוותן  כמוהו,  מאין  וחריף  כפיקח 
ועל הכל בהצנע לכת, עד שצדיקים הפליאו את 

גודל הסתרת מדרגותיו והליכותיו בקודש.
דורו,  וצדיקי  גדולי  בעיני  וחביב  נערץ  היה 
שהעידו עליו כאיש קדוש וטהור - כחד מקמאי. 
משמם  שנאמרו  התהילה  מאמרי  הם  רבים 
כזקינו  שצורתו  עליו,  אמר  הק'  אביו  אודותיו. 
אף  פעם  כמוהו.  מוח  לו  ויש  טעם'',  ה''ברוך 
התבטא נשגבות על אודות בנו זה: ''ברוך שלי 
זה  בעולם  היתה  שלא  גבוהה  נשמה  לו  יש   -
ארבע מאות שנה, והוא כולו אמת, והרי העולם 
העולם  את  סובל  הוא  אין  לפיכם  שקר,  מלא 

והעולם לא סובל אותו...!'' 
פעם  התבטא  זי"ע  משינאוא  הגה''ק  אחיו 

ואמר על אחיו שהוא ''בעל מוח חד בדרא''. 
הרה''ק המהר''י מבעלזא זי"ע, אשר קראו 
עליו  כי  פעם,  התבטא  העולם'',  ''חכם  בשם 
שנערכה  בעת  זה  היה  העולם!  שליש  עומד 
רבי מאיר  ''כולל  לטובת  ישראל  גדולי  אסיפת 
עד  להמתין  ביקש  והרה''ק מהר''י  הנס'',  בעל 
שיבוא הרה"ק לאסיפה. לאחמ''כ נימק הרה''ק 
''כי  מבעלזא עוד, בסיבת הדבר להמתין אליו: 
ומביט  שכשרואה  בזה  לאיש  שצריכים  בגלל 
אפשר  ואי  שבקרבו,  מה  כל  רואה  אדם,  על 
העובדות  השיחות,  המה  רבות  לרמותו...'' 
מקוצר  אך  זה,  במניין  המסופרות  והמעשיות 

היריעה נסתפק בזה.
לפ''ק,  תרס''ו  שנת  אדר  דר''ח  א'  ביום 
שיגיש  ממשמשו  ביקש  מנחה,  תפילת  לאחר 
לו כוס תה, ובירך ''שהכל'', ולאחר ששתה חצי 

יצאה  וכך  תורה,  דברי  לאמר  והחל  פתח  כוס, 
תורה,  דברי  מתוך  העולם  מן  ונפטרה  נשמתו 
כשהוא יושב על כיסאו רם ונשא. פנה יום ואתא 

לילה...
גופו הטהור נטמן במעמד אלפים ורבבות, 
בקשתו  פי  על  וזאת  שבגורליץ,  ההר  במעלה 
ההר,  ראש  על  להיטמן  הוא  שחפץ  בצוואתו, 
יושבי העיר  יוכל מלמעלה להגן על כל  שבכך 

למטה.
עובדה  מספרים  קבורתו,  מקום  על 
פנחס  רבי  הרה''ק  חתנו,  כשנסתלק  מאלפת: 
מחודורוב זי"ע, לא אבו בני הבית לבשר על כך 
לחותנו, הרה''ק רבי ברוך, מחשש שהדבר יזיק 
מחדרו  יצא  כשיצוא  לפליאתם,  אך  לבריאותו, 
פנה אליהם, באומרו: ''רואה אני שפנחס'ל שלי 

איננו נמצא כבר כאן...'' 
וציווהו לסור  באותו מעמד קרא למשמשו 
האחריות  על  הזהירו  בדבריו  החיים.  בית  אל 
ש"יראה  לו,  ואמר  עצמו,  על  שנוטל  הגדולה 

לנהוג בתבונה". 
בהגיעו לשדה, כשהוא מלווה ביהודי נוסף, 
לאחוזת  וטוב,  נאה  מקום  אחר  ותרו  התבוננו 
קבר הראוי לאותו צדיק, כשהוא מנסים להבין 
לנהוג  שיראו  להם,  באמרו  רבם  התכוון  למה 

בתבונה. 
כי הנה לא  נזכרו,  נרחבים  בתום חיפושים 
ורחב.  חדש  שדה  העיר  לטובת  קידשו  מזמן 
הללו לא התמהמהו, וחפרו בו את הקבר לרבי 

פנחס. 
רבי  הרה''ק  כשנסתלק  שנים,  כמה  כעבור 
ברוך זי"ע, טמנוהו באותה חלקה, סמוך ונראה 
שבשעה  מהקהל,  חלק  נזכרו  אז  או  לחתנו. 
שקידשו את המקום לפני עשרות שנים במעמד 
רבי ברוך, עמד הוא ותחב את מקלו סמוך בתוך 
אותו הקרקע, באמרו: ''פה זה מקום טוב ונוח 
כוונתו הנ''ל,  לשכב...'' או אז הבינו אפוא את 

על מקום ראוי ונכון להיקבר.

הרגשתו המזוככת

סיפר הגה"ח רבי רש"א וובר זצ"ל: 
מעשה בשני אנשים שבאו אל הרה"ק רבי 
כחסיד  הגיע  מהם  אחד  בעוד  אך  זצ"ל.  ברוך 
הרי  רוחניות,  לקנות  ורצון  הכנעה  מלא  נאמן, 
שחוק.  מלא  ופיו  הרוח  גסות  מלא  היה  השני 
רוח  אין  הזה  לרבי  כי  עיניך  במו  תראה  "אתה 
הקודש" אמר לרעהו בטרם נכנסו. כדי להוכיח 
את דבריו עשה מעשה. הלך לבית הכסא ובצאתו 
משם לא נטל ידיו, אך עשה זאת בחשאי ונזהר 
כבר  התרוצצו  בראשו  כך.  על  יידע  לא  שאיש 
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דיבורים, שיחות, אמרים מרבותינו הק' בנאות דש"א

המחשבות כיצד יספר לכולם שהרבי המפורסם 
לחץ את ידו הטמאה מטומאת בית הכסא ולא 
המתינו  מכן  לאחר  במאומה.  הרגיש  ולא  חל 
שניהם פרק זמן והנה נפתחה הדלת והם נקראו 
עם  שהגיע  החסיד  אל  והנה,  פנימה.  להיכנס 
הכנעה, הושיט רבי ברוך את ידו לשלום במאור 
פנים ובשמחה, וכאשר הגיע חברו, נשען הרבי 
על הספה, והושיט לו את רגלו קדימה לשלום... 
או אז חפו פני האיש והכל נוכחו לדעת כי אכן 
הרגשתו של הצדיק זכה היא ומרגשת בכל סרך 

של זוהמה...     

 כי לו נאה

סיפר הגה"ח רבי חיים ריישער זצ"ל:
היה זה באסיפה הגדולה, בה נתכנסו ובאו 
בכינוס  הדור  ומנהיגי  גדולי  הימים,  מן  ביום 
ל"כולל  נשיא  במינוי  לדון  כדי  לצדיקים, 

גאליציא שבארץ ישראל".
אדמורי"ם  אחד,  לשולחן  סביב  הסבו  כה 
משינאווא  הגה"ק  אחיו  ישבו  ביניהם  ורבנים, 
הגה"ק  זי"ע,  מבעלזא  מהר"י  אדמו"ר  זי"ע, 
ברוך  ורבי  זי"ע,  מדז'יקוב  ישועה  עטרת  בעל 

מגורליץ זי"ע שהגיע באמצע האסיפה.
היתה  יוצא.  ואינו  יוצאים  אותם  רואה  מי 
העיר כמרקחה, כאשר מכל עבר מיהרו חסידים 
שנדחקו  אלו  היו  רבים  הצדיקים,  אסיפת  אל 
גדולי  את  עיניהם  במו  לחזות  החדר,  תוך  אל 

הדור יושבים בצוותא. שכן אסיפת ענק שכזו, 
יחפוץ  ולא  בער  ומי  מתרחש,  יומא  בכל  לאו 
על  החדר  נתמלא  כך  בכך.  ולראות  להשתתף 
גדותיו באנשים השולחים מבטים סקרניות אל 

עבר השולחן.
האדמו"רים  חסידי  בלטו  הרב,  ההמון  בין 
ובראשם  באסיפה,  השתתפו  אשר  השונים 
אחורי  עמדו  אשר  ושינאווא,  בעלזא  חסידי 
רבם. התכונה וההמולה הרקיעו שחקים, כאשר 
יזכה  מי  לראות  האויר,  בחלל  גואה  המתח 
בתפקיד הנכסף והנחשק כל כך. סוף סוף, חפץ 
כל אחד כי בתואר כבוד זה יזכה איש ממחנהו, 
המשתייך לחצרו ומסתופף בצל רבו הוא. עשו 
את  לשמוע  כאפרכסת,  אוזנם  הנוכחים  אפוא 
בחרו  במי  ידעו  למען  הגדולים,  בין  הדיונים 

לישב על כס נשיאות הכולל.
בצדדים  בדיונים  הרבנים  עסקו  בעת 
השונים, הגיע אל האסיפה רבי ברוך מגורליץ. 
והמהר"י  מגורליץ  הרה"ק  בין  כי  סוד,  זה  אין 
ואיתנה,  אמיצה  ידידות  שררה  זי"ע,  מבעלזא 
הרה"ק  פני  את  זי"ע  מבעלזא  המהר"י  קיבל 
מגורליץ בחביבות יתרה וביותרת הכבוד, ופנה 

אליו בבדיחותא:
שטייט  וועלט  דריטל  א  רב,  "גארליצ'ער 
וועמען  איר  זאגט  דעמאלט  אייך,  אויף  דאך 
זאל מען שטעלן" ] - הרב דגורליץ, הרי שליש 
העולם קיים בזכותכם, אם כן תאמרו אתם את 

מי למנות[.

משיב הרה"ק מגורליץ בצחות:

"אויב טאקע ס'שטייט א דריטל וועלט אויף 
מיר, זאל עס טאקע חרוב ווערן..." ] - אם אכן 
שליש  שיחרב  הרי  עלי,  העולם  שליש  עומד 

העולם...[.

ויהי בסיום חילופי דברים אלו, פתח הרה"ק 
מגורליץ ואמר:

און  חסידים,  בעלז'ער  קיין  נישט  "נעמט 
נעמט נישט קיין שינאוו'ער חסידים, נעמט דעם 
יצחק לייב דער חת"ם סופר'ס אייניקל, ער איז 
ראוי לאותה איצטלא - מ'זאל איהם נעמען פאר 
נשיא, וועט זיין א ברכה." ]= אל תמנו נשיא, לא 
מחסידי בעלזא ולא מחסידי שינאווא, תמנו את 
אשר  סופר,  החת"ם  של  נכדו  לייב,  יצחק  רבי 
ראוי הוא לאותה איצטלא - מנו אותו כנשיא, 

אז תשרה ברכה[.

המדובר הוא בהגה"צ רבי יצחק לייב סופר 
זצ"ל, נכדו של הגה"ק בעל 'חת"ם סופר', ובנו 
של הגה"ק בעל 'כתב סופר', אשר זכות אבותיו 
עמדה לו, להתמנות על ידי גדולי הדור למשרה 
יושרו  היתרה,  פרישותו  מחמת  זאת  הרמה, 
בדעתו  אחד  פה  הכל הסכימו  והנה,  והגינותו. 
של הרב מגורליץ. ואכן, רבי יצחק לייב נתמנה 

לנשיא 'כולל גאליציא'.

הרב אהרן גלבשטיין

הרה"ק  בן  זיע"א,  מראחמסטריווקא  נחום  מנחם  רבי  הרה"ק  על  נפלאות  ועובדות  הוד  סיפורי 
מטשערנאביל  המגיד  מרדכי  רבי  הרה"ק  של  הצעיר  בנו  זיע"א,  מראחמסטריווקא  יוחנן  רבי 
שבט כ"ח  קדישא  דהילולא  יומא  לרגל  זיע"א-  עיניים'  ה'מאור  בעל  הרה"ק  בן   זיע"א, 
בחצה"ק  השמועה  וממעתיקי  אנ"ש  חסידי  מחשובי  שליט"א  פרוש  שמואל  רבי  הרה"ח  מפי   -

מראחמסטריווקא  הר"נ  שסיפר  הסיפור 
לפני רבינו הברכת משה

בשנת תר"צ זכה רבינו ה"ברכת משה" זיע"א 
שהיה  והיות  וורשא,  בתי  בשכונת  בדירה  בגורל 
צריך לשלם סכום מסוים על זה נעשה בעל חוב 
ומפני כן החליט לנסוע לחו"ל. וכך כותב במכתבו 
בספר  )נדפס  זצ"ל  וובר  רש"א  הגה"ח  לחסידו 
"קדושת מרדכי" חלק א' עמוד ע(, "ובשבוע זו יש 
לי עבודה רבה אודות דירתי שזכיתי בגורל בבתי 
אינני  נסיעה,  לעשות  אי"ה  אני  חושב  וורשא... 

יודע עוד איפה, אפשר לפולין". 
ושהה  לפולין  רבינו  אכן  נסע  תרצ"א  בשנת 
לקארלין  אף  אז  נסע  הוא  ומחצה.  כשנה  שם 
אברהם  רבי  הרה"ק  רבו  של  קדשו  בצל  לשהות 
בעיר  היה  וכן  הי"ד,  זיע"א  מקארלין  אלימלך 
דוד  רבי  רביה"ק  זקינו  של  קדשו  בציון  לעלוב 

מלעלוב זיעועכי"א ובעוד מקומות. 
רבי  מהרה"ק  להיפרד  נכנס  נסיעתו  טרם 
שהתגורר  זיע"א  מראחמיסטריווקא  נחומ'טשע 
הסיבה  את  לו  ואמר  ירושלים,  הקודש  בעיר 
לנסיעתו שהיא משום שזכה בדירה בגורלו, וכדי 

לכסות את הוצאות הדירה עליו לנסוע לחו"ל. 
בעת הפרידה סיפר לו הרה"ק רבי נחומ'טשע 
לימים  מציין  משה  הברכת  רבינו  שהיה  סיפור 
כל  עם  בארוכה  זאת  סיפר  נחומ'טשע  שרבי 
השמות של האנשים והעיירות שהוא איננו זוכר 

אותם בדיוק. 
מרדכי  רבי  הרה"ק  בני  שכל  סיפר,  וכה 
"אויסבעטן  דרכם  היתה  זיע"א  מטשערנאביל 
מהחסידים  ממון  מבקשים  שהיו  דהיינו  געלט", 
יוחנן  רבי  הרה"ק  אביו  אולם  שלהם. 
בכך,  דרכו  היתה  לא  זיע"א  מראחמיסטריווקא 
ופעם השיא אביו רבי יוחנן שנים מילדיו זה אחר 
חוב  בעל  נעשה  הילדים  נישואי  ומהוצאות  זה, 
לח"י מאות רובל כסף ולא היה לו מאיפה לשלם 
ממון  ביקש  לא  בקודש  כדרכו  הוא  אבל  זאת, 

מחסידיו. 
מאנשי  אחד  חסיד  אליו  נכנס  ההיא  בעת 
עצמו שהוא מתחיל  על  לפניו  לבו  ושפך  שלומו 
יוחנן  רבי  הרה"ק  לו  ואמר  הרגל,  את  לפשוט 
שהשי"ת יעזור לו לצאת ממצוקתו. נענה החסיד 
שאנשים  רבים  כספים  אצלו  שמונחים  ואמר 
כספם  את  להם  לשלם  לו  ואין  אצלו,  הפקידו 
שום  לו  שאין  יוחנן  רבי  נענה  אצלו.  שהפקידו 
ברירה אלא למכור את חפציו ורכושו ולשלם את 
החסיד  לבו  שח  שוב  המפקידים.  של  כספיהם 
לפני הרבי על מצבו הרע ושוב נענה הרבי ואמר 
לו שאין לו ברירה והוא חייב למכור את כל אשר 
יש לו ובלבד שלא להשאיר את בעלי החוב ללא 

כספם המגיע להם. 
למען האמת, החסיד לא בא כלל להשיח את 
לבו על מצבו העצמי שאליבא דאמת לא היה רע 
כפי שהציגו,  אלא בא אל רבו רק כדי לרמוז לו על 

כך שהוא נעשה בעל חוב של מאות רו"כ, ולתת לו 
עצה על כך. 

של  רמזו  את  והבין  יוחנן  רבי  הרה"ק  שמע 
לעשות  יכול  הוא  שמה  ואמר,  נענה  אך  החסיד, 
לכך, והציע לו החסיד שהרבי יבקש מכמה וכמה 
חסידים שלו שהם בעלי ממון ועשירים שיתאספו 
וכך  הגונים  כסף  סכומי  מהם  יבקש  ואז  יחדיו 

ישלם ויכסה את חובותיו. 
נענה הרה"ק רבי יוחנן אל חסידו בזה"ל: "וי 
קען איך דאס טאהן" - כיצד הנני יכול לעשות כן. 
נענה החסיד ואמר, שכמו שאביו הק' ואחיו הק' 
עושים כן ומבקשים ממון מחסידיהם כן יעשה גם 
הוא. השיב לו הרה"ק רבי יוחנן כך: "דער טאטא 
האט געקענט אויס בעטן געלט, די ברידער ווייס 
איך נישט, איך נישט" - אבי היה יכול לעשות כן 
מחסידיו,  כסף  לבקש  הכח  את  לו  שהיה  היינו 
יכול  איני  בוודאי  אני  אולם  יודע,  אינני   - אחיי  

לעשות כן. 
רבי  הק'  שאביו  יוחנן,  רבי  הרה"ק  וסיפר 
פעם  נסע  זיע"א  מטשערנאביל  המגיד  מרדכי 
"מאור  בעל  הרה"ק  אביו  של  אחד  ונכד  בדרכו, 
העיירות  פני  על  ההיא  בעת  נסע  זיע"א  עיניים" 
ואנשים כיבדו אותו  השונות כדי לאסוף כספים, 
בתור נכד של בעל ה"מאור עיניים", וכישצא הנכד 
מטשערנאביל  המגיד  דודו  את  ראה  אחת  מעיר 
מגיע לעיר הזאת. הוא ראה את עגלתו של דודו 
ועלה עליה והתיישב לצידו של דודו כדי לשוחח 
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עמו. 
הוא  מדוע  אחיינו  אותו  שאל  הדברים  בין 
בנקל  בעיירות  מאנשים  כספים  מקבל  דודו   -
המגיד  לו  השיב  מאוד.  בכך  מתקשה  והוא 
אוספים  כיצד  לו  יסביר  שהוא  מטשערנאביל 
ממון, תחילה שאל אותו אם הוא מכיר גביר פלוני 
הוא  כי  אותו  מכיר  שהוא  והשיב  פלונית,  מעיר 

עשיר ידוע מאוד. 
נענה המגיד מטשערנאביל והחל לגולל בפניו 
את טיבו של העשיר ההוא, וכה סיפר לו, שהעשיר 
וידו היתה סגורה עד שלא  הזה היה קמצן גדול 
נתן ממון לאף אחד, ובעת שהיה מגיע )רבי מרדכי 
מטשערנאביל( אל עיירתו היה מגיע העשיר רק 
לו  לתת  כדי  שבת  קבלת  לתפילת  שבת  לליל 
שלום, ואילו אל ה'טיש' בליל שבת לא היה מגיע 
כי חשש שיבקשו ממנו לשלם כסף עבור 'משקה' 

להעמיד על השולחן... 
מה  את  לספר  יוחנן  רבי  הרה"ק  המשיך 
שאביו סיפר לאחיינו: לעת רעוא דרעוין בסעודה 
הגיע  זמן  באותו  חשוך,  כך  בין  שהיה  שלישית 
כי  הטהור,  השולחן  בעריכת  להשתתף  העשיר 
בו,  ומקושר  ודבוק  רבו  היה חסיד של  זאת  בכל 
ולכן היה מגיע לשולחנו הטהור, אולם תיכף בעת 
נעלם  מיד  אותם  להדליק  הנרות  את  שהביאו 

מהמקום... 
העשיר הזה היה מגיע להיפרד מרבו רק בעת 
שכבר ישב על העגלה והיה בטוח שהרבי כבר לא 
יעכב אותו. באותה שעה היה נותן את ידו לשלום 

לרבו ומיד לאחר מכן היה בורח... 
פעם התבטא אבי המגיד זיע"א שצריך לעכב 
איהם  דארף  "מען  וכלשונו:  ההוא,  העשיר  את 

אריינכאפן". 
באותה  שביקר  האחרת  בפעם  זה  היה 
מחסידיו  אחד  ההוא.  העשיר  התגורר  בה  עיירה 
כיבד אותו לשמש כסנדק בשמחת הברית מילה 
המגיד  ישב  שכבר  בעת  ראשון.  ביום  שתתקיים 
ממנו  להיפרד  כדרכו  העשיר  בא  העגלה  על 
לשמש  כדי  בעיר  נשאר  שהרבי  ידע  לא  הוא  כי 
בסנדקאות לאחד מחסידיו וחשב לתומו שהרבי 
כבר נוסע לדרכו ולכן בא להיפרד ולהושיט לו את 

ידו לשלום... 
המגיד שראה את העשיר הזה שבא להיפרד 
ידו  את  ואחז  לשלום  ידו  את  לו  החזיר  ממנו 
לדרכו  כעת  נוסע  אינו  שהוא  לו  ואמר  ועיכבו, 
ולשמש  מילה  בברית  להשתתף  נוסע  הוא  אלא 
בסנדקאות להרך הנולד, וכיבד את העשיר לעלות 

לעגלה ולשבת לצידו. 
באותה שעה רמז המגיד לבעל העגלה שיסע 
של  ביתו  יד  על  בעברם  העשיר.  של  ביתו  דרך 
את  וכיבד  לעשיר  ברירה  לו  היתה  לא  העשיר 
רבו המגיד לעלות אל ביתו ולהתכבד ב'כוס תה'. 
הסכים המגיד לעלות אל ביתו אולם התנה עמו 
תנאי שיתן לו ח"י רובל כסף עבור זה, לא היתה לו 
ברירה לחסיד כי בכל זאת היה חסיד של רבו ולכן 

הסכים לכך ושילם לרבו ח"י רובל כסף. 
ירד המגיד מהעגלה, ופנה לביתו של העשיר. 
המדרגות  גרם  את  לעלות  עליו  היה  בדרך 
שמתחת לבית העשיר כדי לבוא אל תוך ביתו של 
רצה  ולא  מקומו  על  נעצר  זאת  בראותו  העשיר, 
לעלות באמרו שאין בכוחו לעלות את המדרגות. 
הפציר החסיד ברבו שיעלה לביתו, אולם המגיד 
התנה עמו תנאי שיתן לו עבור כך עוד ח"י רובל 
עוד  לרבו  ושילם  ברירה  לו  היתה  לא  שוב  כסף. 

ח"י רו"כ. 
המגיד עלה כמה מדרגות ושוב נעצר באמרו 
ושוב  מדרגות,  הרבה  כ"כ  לעלות  בכוחו  שאין 
כאן  כבר  הרבי  שאם  העשיר  החסיד  הפציר 

שיואיל נא לעלות בכל זאת לביתו, אולם המגיד 
התנה עמו שישלם לו על כך עוד ח"י רובל. ללא 

ברירה אחרת הוציא עוד ח"י רו"כ ושילם לרבו. 
כך נשנה הדבר בכניסה לבית שם נעצר שוב 
עבור  רו"כ  ח"י  של  תשלום  שוב  ודרש  המגיד 
הכניסה שלו לבית וכן בכניסה לסלון ביקש שוב 
עוד ח"י רו"כ, והעשיר הוציא שוב ושוב ח"י רו"כ 
ושילם לרבו ולא חסך מכספו כלום ובלבד שרבו 

המגיד יבקר בביתו. 
בהמשך כיבד החסיד את רבו המגיד והכניס 
לו כוס תה. המגיד לא נגע בכוס ואמר לו שהוא 
לא מוכן לשתות את ה'תה'. הפציר החסיד שהרבי 
ישתה את כוס התה המוגש לו. ושוב דרש ממנו 

נצרך העשיר  ושוב  רו"כ  ח"י  המגיד תשלום של 
לשלם מכיסו עוד ח"י רו"כ. 

רעייתו  את  החסיד  הכניס  אלה  כל  לאחר 
וביקש ברכה מהרבי. המגיד החל לומר לו שכל 
יחולו  תורה  ובמשנה  בתורה  הכתובות  הקללות 

עליו ועל זרעו וזרע זרעו אחריו. 
החסיד נבהל מאוד מהקללה הגדולה שקיבל 
לו שרק  והמגיד אמר  במקום הברכה המיוחלת. 
רכושו  כל  את  גמורה  במתנה  לו  שיביא  בתנאי 
כולל את כל הכסף והזהב שלו וכל ממונו הנמצא 
ברשותו, כי אז יוכל להיפטר מכל הקללות הנ"ל. 
נמנו  אחת  ופה  אשתו  עם  התייעץ  העשיר 
יחולו  חלילה  אם  ולכספם  להם  מה  כי  וגמרו 
ברירה  להם  אין  וכי  זרעם,  ועל  עליהם  הקללות 
אחרת אלא להעניק במתנה גמורה לרבי את כל 

ממונם ורכושם. 
היות שבכל זאת היה העשיר חסיד של רבו 
המגיד משום כך נטל את כל השטרות וכל ממונו 
אותם  ועטף  שלו  והזהב  הכסף  כלי  וכל  ורכושו 

בסדין והעניק אותם במתנה לרבו המגיד. 
בה בשעה שקיבל המגיד את כל רכושו של 
לו  ואמר  המגיד  רבו  אליו  נענה  העשיר,  החסיד 
ביז  געלט.  מיינע  דאס  שוין  איז  "יעצט  בזה"ל: 
געלט,  דיינע  אויף  קליפה  א  געלעגן  איז  יעצט 
צדקה.  קין  געבן  געלאסט  נישט  דיר  האט  דאס 
יעצט אז עס איז אריין אין מיין רשות, איז אוועק 
די קליפה, און דו וועסט שוין קענען געבן צדקה. 
און נעמ'זע אויף צוריק די גאנצע געלט, נאר די 
ערשטע אכצן רובל" - כעת כבר כל הממון שלי. 
'קליפה' על הממון שלך,  עד עתה היתה מונחת 
ולכן היא לא נתנה לך לתת מכספך לצדקה. כעת 
כשנכנס הממון לרשות שלי, התבטלה ה'קליפה', 
ומעתה ואילך תוכל לתת מכספך לצדקה. קח נא 
את כל כספך חזרה ותשאיר לי רק את הח"י רובל 

הראשונים שנתת לי. 
מכספו  לתת  העשיר  הרבה  אכן  מאז  החל 
לצדקה, ושוב לא היתה ידו סגורה כבתחילה.     

הפטיר המגיד רבי מרדכי מטשערנאביל בפני 
"וויסט  הסיפור:  כל  את  לספר  בסיימו  אחיינו 
 - געלט?"  אויסבעטן  זיך  הייסט  דאס  וואס  שוין 
הממון  את  מבקשים  כיצד  תדע  כבר  עתה  האם 

מהחסידים. 
אביו  עם  שהתרחש  מה  את  לספר  בסיימו 
יוחנן  רבי  הרה"ק  הפטיר  מטשערנאביל  המגיד 
מראחמסטריווקא  ואמר שוב: "דער טאטא האט 
איך  וויס  ברידער  די  געלט,  בעטן  אויס  געקענט 
כן  לעשות  יכול  היה  אבי   - נישט"  איך  נישט, 
לבקש כסף מחסידיו, אחיי - אינני יודע, אולם אני 

בוודאי איני יכול לעשות כן.  
הסיפור  את  לספר  נחומ'טשע  רבי  וכשגמר 
התבטא  משה"  ה"ברכת  רבינו  לפני  הזה  הארוך 
ואמר: "כדי צו מאכן געלט, דארף מען קענען" - 
כדי לאסוף כספים צריך לדעת היטב כיצד לעשות 

זאת.
משה"  ה"ברכת  רבינו  סיפר  זאת  כל  את 
נחומ'טשע  רבי  הרה"ק  בשם  לימים  זיע"א 
בעת  זאת  לו  שסיפר  זיע"א  מראחמסטריווקא 
פרידתו ממנו בשנת תרצ"א טרם נסיעתו לפולין. 

האבות משתקפים בו במי ששפל בעיניו

שהרה''ק  זיע"א,  משה"  הברכת  רבינו  סיפר 
היה  הי"ד  זיע''א  מקארלין  אלימלך  אברהם  רבי 
נחומ'טשע  רבי  הרה"ק  זקינו  דודו  אצל  פעם 
הרא"א  של  )אביו  זיע"א  מראחמסטריווקא 
מסטאלין  ישראל  רבי  הרה"ק  ה"ה  מקארלין 
רבי  זיע"א היה חתנו של הרה"ק  ה'פרנקפורטר' 
רבי  של  הגדול  אחיו  זיע"א  מזלאטיפולי  דוד 
בעצמו  מקארלין  הרא"א  היה  וכן  נחומ'טשע, 
מזלאטיפולי  יוסף  מרדכי  רבי  הרה"ק  של  חתנו 
זיע"א בנו של הרה"ק רבי דוד מזלאטיפולי זיע"א, 
כך שהיה פעמיים אחיינו הן מצד עצמו והן מצד 
רעייתו הרבנית(, והתאונן בפניו על כך שאינו ראוי 

להיות רבי ומנהיג. 
נענה הרה"ק מראמסטריווקא ואמר לו, שהיה 
פעם מלך גדול שבנה את ארמונו המפואר והזמין 
אצל 4 ציירים גדולים שיציירו לו את ארבע קירות 

הארמון. 
את  לצייר  מופקד  היה  מהציירים  אחד  כל 
ציורו בקיר אחד, ואכן 3 ציירים ציירו ציורים שונים 
הצייר  אולם  אחר,  בקיר  מהם  אחד  כל  ויפים, 
הרביעי התמהמה מלצייר את הקיר הרביעי והיה 
שחשב  משום  מאוד,  בעצמו  ושפל  בלבו  שבור 
לעצמו כיצד יוכל שפל אנוש כמוהו למלאות את 
רצון המלך הגדול ולצייר לו ציור בארמונו כאוות 
נפשו, ומשום סיבה זו לא צייר עדיין שום ציור על 

הקיר עליו הצטווה לצייר את ציורו. 
וכראות הצייר הזה את ציוריהם של הציירים 
האחרים ושם לבו לכך שהוא עדיין לא צייר את 
ציורו נתקף בפחד גדול שהנה מגיע בקרוב הזמן 
שעליו לסיים לצייר את ציורו לכבוד המלך ועדיין 

לא צייר כלום לכבודו.  
עד  לעשות  מה  ידע  ולא  והשתומם  עמד  כך 
רוחבו  בכל  להדביק  נפלא,  רעיון  ברעיונו  שעלה 
נראים  שיהיו  גדולה  מראה  הרביעי  הקיר  של 
ונשקפים בה כל שלושת הציורים שציירו הציירים 

האחרים בקירות הארמון. 
בבוא הזמן הנקוב הגיע המלך הגדול לראות 
הציור  ממלאכת  מאוד  והתפעל  הציורים  את 
של כל אחד ואחד מהציירים, אולם מהציור של 
הצייר הרביעי התפעל עוד יותר, כי הקיר הרביעי 

הרה''ק רבי מנחם נחום מרחמסטריווקא זיע"א



זו

הציורים  ביופיו משום שכל שלושת  מרהיב  היה 
היה  ולכן  הרביעי,  הקיר  של  בציור  בו  נשקפו 

מרהיב ביופיו באופן מיוחד. 
בסיימו לתת משל זה הפטיר רבי נחומ'טשע 
ואמר לנכד אחיו רבי אברהם אלימלך בזה"ל: "אז 
ביי  גראנישט  מ'איז  און  זיך  ביי  צובראכן  מ'איז 
זיך, שפיגלט זיך אפ דער טאטא, שפיגלט זיך אפ 
זיידא"  זיך אפ דער אלטער  זיידא, שפיגלט  דער 
- כששפל הוא בעיניו ואוחז עצמו לכלום, נראים 

ונשקפים בו אביו וזקינו ואבי זקינו.  
זה  לפי  מוסיף  היה  משה"  ה"ברכת  רבינו 
מגורי  בארץ  יעקב  "וישב  הפסוק  את  לפרש 
שקדושת  זכה  אבינו  שיעקב  כנען",  בארץ  אביו 
וזהו  אביו יצחק האירה בו ע"י שהיה לו הכנעה, 
הפירוש 'ארץ כנען' מלשון הכנעה, שמשום שהיה 
לו הכנעה וענוה זכה שקדושת אביו 'בארץ מגורי 

אביו' האירה בו. 

נשמת רבן יוחנן בן זכאי

בט"ו תמוז - יומא דהילולא של בעל ה"אור 
שמחת  נערכה  תשל"ח  שנת  זיע"א  הק'  החיים" 
אורי  משה  רבי  הרה"ח  של  בנו  של  מצוה  הבר 
זצ"ל - הרב יהודה אורי הי"ו בעיר בני ברק. רבינו 
ה"ברכת משה" זיע"א השתתף בשמחה )של נכדו 
לימים - חתן בנו כ"ק האדמו"ר מהרי"ד שליט"א( 

ונטל ידיו לסעודה וערך את שולחנו הטהור. 
הסבא  לפניו  סיפר  הטהור  השולחן  בעת 
ר' סנדר אורי זצ"ל )חותנו של האדמו"ר  הרה"צ 
רבי  הרה"ק  רבו  על  זצוק"ל(  מראחמסטריווקא 
שפעם  זיע"א,  מראחמיסטריווקא  נחומ'טשע 
יוחנן  רבי  הרה"ק  אביו  של  ההילולא  ביום 
לאחר  ה'לחיים'  בעת  זיע"א  מראחמיסטריווקא 
מהחסידים  נחומ'טשע  רבי  ביקש  התפילה 
שיספרו סיפור על אביו הק', ונענה אחד החסידים 
וסיפר עובדה, שפעם הקפיד הרה"ק רבי יוחנן על 

אחד בנושא כלשהו והקפדתו הזיקה לו. 
לשמע סיפור זה נענה רבי נחומ'טשע ואמר, 
הטהור:  וכלשונו  יפה,  סיפור  אינו  זה  שסיפור 
מיסע  א  ס'איז  מעשה,  שיינע  קין  נישט  "ס'איז 
מעשה". והתבטא ואמר, שהוא יספר עובדה יפה 
וכה סיפר, שפעם התבטא  ואחרת על אביו הק', 
אביו  עליו  שאמר  מה  על  יוחנן  רבי  הק'  אביו 
הקדוש רבי מרדכי מטשערנאביל זיע"א שיש לו 
זיע"א,  זכאי  בן  יוחנן  רבן  האלוקי  התנא  נשמת 
שאכן אמת הוא הדבר, משום ששמו הוא 'יוחנן', 
ואביו הקדוש רבי מרדכי זיע"א הלא בוודאי היה 
'זכאי', ולכן אמת הוא מה שאמר עליו שהוא רבי 

יוחנן בן זכאי...

החסיד שקיבל את שלו...

עוד סיפר הרה"צ ר' סנדר אורי זצ"ל לפני כ"ק 
רבינו ה"ברכת משה" באותו מעמד, שבעת לידת 
מראחמסטריווקא  מרדכי  ישראל  רבי  האדמו"ר 
בליל שבת  זכר'  ה'שלום  נערכה שמחת  זצוק"ל, 
קודש בבית מדרשו של אבי זקנו הוא הרה"ק רבי 
של  )אביו  זיע"א  מראחמיסטריווקא  נחומ'טשע 
האדמו"ר   - מראחמסטריווקא  הרי"מ  האדמו"ר 
של  בנו  דוד  רבי  הרה"ק  של  בנו  היה  יוחנן  רבי 
מעמד   באותו  והשתתפו  זיע"א(,  נחומ'טשע  רבי 

הרבה חסידים שבאו לכבוד השמחה הגדולה. 
הגיע  גם  בעצמו  שהוא  סנדר,  רבי  וסיפר 
נשאר  באיחור  שהגיע  היות  אך  להשתתף, 
שהיה  מאחר  מדרש  הבית  בסוף  לעמוד 
פנימה.  ולהידחק  להיכנס  יכל  ולא  רב   קהל 
בעת שחטפו החסידים 'שיריים' ממאכל ה'ארבעס' 
חיפש הרה"ק רבי נחומ'טשע את רבי סנדר וקרא 
לו ונתן לו את הצלחת האישית שלו עם ה'ארבעס' 

ואמר לו, "דאס איז דיינע" - זה שלך. 

פשר  את  סנדר  רבי  הבין  לא  רבות  שנים 
הביטוי הזה של רבו "דאס איז דיינע" - זה שלך, 
רבי  האדמו"ר  נשא  לפרקו  כשהגיע  שלימים  עד 
ישראל מרדכי מראחמסטריווקא זצוק"ל את בתו 
של רבי סנדר זצ"ל או אז נתגלה לו למפרע מה 
נחומ'טשע,  רבי  הסבא  לידתו  בעת  כבר  שחזה 

ששלו הוא, היינו שהוא יהיה לחתנו.    

מעשה במטבע המג'ידה שנמצא בשבת

עוד סיפר הרה"צ ר' סנדר אורי זצ"ל לרבינו 
רבי  שהרה"ח  מעמד,  באותו  משה"  ה"ברכת 
איצל'ה אייזנבאך זצ"ל בנו של הרה"צ רבי חיים 
לבית  בילדותו  פעם  הלך  זצ"ל  אייזנבאך  הערש 
מוסררה  בשכונת  נחומ'טשע  רבי  של  מדרשו 
קודש אחה"צ. מטרת  זה בשבת  היה  בירושלים. 
הליכתו היתה להשתתף בעת סעודת רעוא דרעוין 
עיניו  לנגד  ראה  הילוכו  שבדרך  אלא  הרבי,  של 
שהיה  ה'מג'ידה'  מטבע  הכביש  רצפת  על  מונח 
מטבע בעל ערך גדול בימים ההם. כמובן מאליו 
את  להרים  כלל  בדעתו  עלה  לא  השבת  שביום 
את  זה  על  להניח  החליט  ולכן  חלילה  המטבע 
רגלו וכך להמתין עד צאת השבת אז כבר יותר לו 

לקחת את המטבע על פי דין. 

על  רגלו  את  העמיד  הוא  עשה,  אכן  כך 
שהגיע  בעת  התאכזב  מאוד  מה  אולם  המטבע, 
מולו ערבי טורקי שהבחין כי לא לחינם הוא עומד 
על מקומו, ובלי לדבר מילה בעט בו ונטל לעצמו 

את המטבע. 

נחומ'טשע  רבי  של  מדרשו  לבית  כשהגיע 
ה'מג'ידה'.  את  שהפסיד  על  הפוגות  מאין  בכה 
רבי נחומ'טשע ששמע את הבכיות של הילד ניגש 
אליו וניסה לברר אצלו לפשר בכייתו. הילד סיפר 
לו ורבי נחומ'טשע ניסה להסביר לו את חשיבות 
בשעה  בה  שקיים  השבת  שמירת  של  המצווה 
לנחם  והוסיף  המטבע.  את  מלהרים  שהתאפק 
אותו בכך שהבטיח לו שאם הוא רוצה דווקא הוא 

יתן לו את המטבע במוצ"ש תמורת המצווה. 

ואכן במוצ"ש קרא לו הרבי ורצה לתת לו את 
לרבי  "אם  לקבל,  רצה  לא  הילד  אולם  המטבע, 
כ"כ חשוב המצווה לפחות כמו מטבע המג'ידה", 
הפטיר הילד ואמר, "אינני חפץ לוותר על שכרה 
הגדול של המצווה", ואכן רבי נחומ'טשע לא נתן 
נהנה  שהוא  לילד  לומר  והוסיף  המטבע,  את  לו 
מכך שהוא הבין את גודל מעלת וחשיבות המצווה 

הגדולה של שמירת השבת. 

לימים בעת שמחת הבר מצווה של ר' איצל'ה 
הבר  לחתן  'מג'ידה'  נחומ'טשע  ר'  הרבי  העניק 
מצווה כתמורה על השבת ההיא שלא נתן לו אז 

את המטבע. 

החשק לשוחח עם זה שהכיר את הצדיקים 
הקדמונים

רבינו  בפני  ציין  זצ"ל  אורי  סנדר  ר'  הרה"צ 
הכיר  עוד  שהוא  הנ"ל  במעמד  משה"  ה"ברכת 
את הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב והרה"ק רבי 
משינאווא  משה  רבי  והרה"ק  מקאזמיר  מרדכי 
דבריו  את  רבינו  כשמוע  צדיקים.  ועוד  זיע"א 
וואס  געווסט  נישט  האב  "איך  ואמר:  התבטא 
סענדר'ן,  רבי  מיט  רעדן  צו  חשק  אזא  האב  איך 
נאר ווייל ער האט געקענט אסאך צדיקים" - לא 
ידעתי מה החשק שיש לי לדבר ולשוחח עם רבי 
שהוא  מפני  הסיבה,  מהי  יודע  הנני  עתה  סנדר. 

הכיר הרבה צדיקים קדושי עליון.  

נעמדים טרם  היטב  להתכונן   יש 
                                לפני המלך הגדול

זצ"ל  וובר  אהרן  שמואל  רבי  הגה"ח  סיפר 
שולחנו  עריכת  בעת  משה"  ה"ברכת  רבינו  לפני 
הטהור, שפעם נצרך היה הרה"ק רבי נחומ'טשע 
המחוז  ממושל  טובה  לאיזו  מראחמסטריווקא 
של ירושלים ולכן ביקש ממנו שיכתוב לו מכתב 
עבור מושל המחוז כי הוא ידע היטב את השפה 
ממנו  לבקש  ויוסיף  הצרפתית,  והשפה  הגרמנית 

את הטובה עבורו. 
וסיפר הרש"א, שהרה"ק רבי נחומ'טשע הורה 
לו להכין מתנה נכבדה למושל, ואף פירט לו כיצד 
להכין את המתנה, והפטיר רבי נחומ'טשע ואמר: 
"איידער מען גייט שטיין ביי א גרויסן, דארף מען 
הגדול  לפני  נעמדים  טרם   - צוגרייטן"   גוט  זיך 

צריך היטב להתכונן. 
נחומ'טשע  רבי  והרה"ק  ימים  מספר  עברו 

נסתלק ועלה בסערה השמימה. 
כוונתו  את  הבינו  אז  שרק  הרש"א,  וסיפר 
גרויסן,  א  ביי  שטיין  גייט  מען  "איידער  באמרו 
דארף מען זיך גוט צוגרייטן", שטרם נעמדים לפני 

המלך הגדול והנורא, צריך היטב להתכונן. 

פעמים  שבע  נועם"  "ויהי  אמירת  טעם 
לאחר הדלקת נרות חנוכה

בימי החנוכה היה חוזר הרה"צ רבי יצחק מנשה 
מחותנו  קארלין,  חסידי  )מגדולי  זצ"ל  רוזנפלד 
של רבינו ה"ברכת משה" זיע"א( אחר מאמרו של 
נחומ'טשע מראחמסטריווקא שאמר  רבי  הרה"ק 
את הטעם לכך שאומרים "ויהי נועם" שבע פעמים 
שידוע  חנוכה, שהוא משום  נרות  הדלקת  לאחר 
אמירת  שסגולת  הקדושים  בספרים  דאיתא  הא 
פרק "ויהי נועם וגו' יושב בסתר עליון" היא למנוע 
את הקליפות שלא ִיְנקּו מהקדושה, והיות שבימי 
החנוכה יורדת הקדושה למטה מעשרה טפחים כי 
שם צריכים להניח את המנורה של נרות החנוכה, 
לכן צריכים שמירה מעולה שלא תינוק הקליפה 
לאחר  תיכף  ולכן  מהקדושה,  החיצונים  היינו 
הדלקת הנרות אומרים "ויהי נועם" שבע פעמים 

כסגולה לכך. 

מזוזה, מדרש פליאה, רבי, גאון

רובינשטיין  לייב  משה  רבי  הרה"ח  סיפר 
רבי  הרה"ק  של  משמשו  כמדומני  )שהיה  זצ"ל 
והתגורר  זיע"א,  מראחמיסטריווקא  נחומ'טשע 
בשכונת בתי הורנשטיין בירושלים(, שהרה"ק רבי 
יוחנן מראחמיסטריווקא זיע"א חישב ומנה פעם 
את מעלותיהם של בניו הקדושים, וכה אמר: "מיין 
דויד'ל איז א מזוזה. מיין מאטאלע איז א מדרש 
פליאה. מיין נחומ'טשע איז א רבי. מיין וועלוועלי 
דוד  רבי  הרה"ק  ]הוא  דויד'ל  בני   - גאון"  א  איז 
מאטאלע  בני  מזוזה,  הוא  זיע"א[  מזלאטיפאלי 
מראחמסטריווקא  מרדכי  רבי  הרה"ק  ]הוא 
]הוא  נחומ'טשע  בני  פליאה.  מדרש  הוא  זיע"א[ 
הרה"ק רבי מנחם נחום מראחמסטריווקא זיע"א[ 
זאב  רבי  הרה"ק  ]הוא  וועלוועלי  בני  רבי.  הוא 

)וועלוולי( מראחמסטריווקא זיע"א[ הוא גאון. 

פירוש הפסוק "מי יקום במקום קדשו"

הרה"צ רבי משה יאיר ויינשטוק זצ"ל בספרו 
בעצמו  ששמע  מה  את  מביא  משה"  "משאת 
מראחמסטריווקא  נחום  מנחם  רבי  מהרה"ק 
ומי  ה'  בהר  יעלה  "מי  הפסוק  על  שאמר  זיע"א 
ה',  להר  עולים  שהרבה  קדשו",  במקום  יקום 
אולם העיקר הוא מי שקובע את דירתו שם. וזהו 
הפירוש "ומי יקום במקום קדשו" שלא רק שעלה 

להר ה' אלא אף קבע את דירתו והתיישב שם.



זו

ואת  וברך את לחמך  ה' אלקיכם  ועבדתם את 
ידוע  הדקדוק  כה(.   כג,  )שמות  וגו',  מימיך 
בלשון  וסיים  "ועבדתם"  רבים  בלשון  דפתח 
ואפשר  מימיך".  ואת  לחמך  את  "וברך  יחיד 
לומר דהנה אי' בגמ' )קידושין פב:( תניא, רבי 
צבי  ראיתי  לא  מימי  אומר  אלעזר  בן  שמעון 
מתפרנסים  והם  חנוני  ושועל  סבל  וארי  קייץ 
שלא בצער, והם לא נבראו אלא לשמשני, ואני 
נבראתי לשמש את קוני, מה אלו שלא נבראו 
ואני  בצער  שלא  מתפרנסים  לשמשני  אלא 

שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאתפרנס 
שלא בצער, אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי 

את פרנסתי שנאמר עונותיכם הטו, ע"כ.
נמצא שכל מה שאדם מתייגע וטורח בפרנסתו 
ובפרנסת אנשי ביתו הוא לפי  שהרע את מעשיו 
משורת  לפנים  הוא  לו  שיש  מה  כל  וגם  ח"ו, 
ז"ל  שאמרו  כמו  בקבלתם  בושה  ונפשו  הדין, 
דלאו  דאכיל  מאן  ה"ג(  פ"א,  ערלה  )ירושלמי, 
האוכל  דכל  באפיה,  לאסתכולי  בהית  דיליה 
להסתכל  מתבייש  חסד  לחם  חברו  משולחן 

בפניו, א"כ על ידי שמתקן את מעשיו מתברכת 
פרנסתו ובדין הוא שיקבל פרנסתו, וזה פירוש 
הכתוב שעל ידי שיטיב את מעשיו ויעבוד את 
לחמך  את  "וברך  אזי  ובתמים  באמת  השי"ת 
ואת מימיך" נמצאת פרנסתו מתברכת ללא כל 
יחיד  בלשון  הכתוב  שסיים  וזהו  וטורח,  יגיעה 
 - לחמך  בבחינת  זה  שיהיה  לחמך,  את  וברך 
הלחם שלך, שיגיעו בדין ללא נהמא דכיסופא.

)כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זיע"א , תשס"א(

חודש אדר
מצוה   חודש  ראש  בסעודת  להרבות  מצוה 
לו  נצרכת  אכילה  הנה  תי"ט(.  סי'  )טושו"ע 
חודש  שבראש  אלא  השנה  ימות  בכל  לאדם 
כן  חודש,  ראש  לכבוד  באכילה  להרבות  צריך 
הדבר במה שאמרו ז"ל )תענית כט.( משנכנס 
צריך  השנה  ימות  שבכל  בשמחה,  מרבין  אדר 
להרבות  יש  אדר  ומשנכנס  בשמחה,  להיות 

בשמחה יותר משאר ימות השנה.
)סעודת ראש חודש אדר, תשס"ב(

יש לומר הטעם שבשנה מעוברת עושין יש שני 
חדשי אדר ולא אחד משאר חדשי השנה )עיין 
עדיף  חודש,  להוסיף  צריכים  שכאשר  בגמ'(, 

שיהא זה חודש של שמחה.
* * *

התמהמהנו  לולא  הכתוב  על  צדיקים,  בשם 
)בראשית  פעמיים  זה  שבנו  עתה  כי  בשם 
מג,י(, "לולא" הוא אותיות אלול, פי' שאם אדם 

בחודש  שלימה  בתשובה  מלשוב  התמהמה 
אלול, "כי עתה שבנו" לשון תשובה, "זה" בגי' 
הי"ב,  חודש  שהוא  אדר  לחודש  הכוונה  י"ב, 
"פעמיים" בשנה מעוברת כשחודש אדר שהוא 
חודש י"ב הוא פעמיים, שבשנה מעוברת מסוגל 
ולהתקרב  שלימה  בתשובה  לשוב  אדר  חודש 

להשי"ת כמו בחודש אלול.

)תשנ"ז(

מכ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זיע"אדברות קודש

 ועבדת את ה' אלוקיך  
כל  קיב.(  )פסחים  שאחז”ל  ע”ד  יאמר  או 
היינו לאשר  עיי”ש  הנוטל פרוטה מאיוב מתברך 
היתה הברכה שורה בכל אשר לו. לזה כל שנטל 
ממנו איזה דבר שכבר שרתה עליו ברכת ה’ הוא 
אלהיכם  ה’  את  ועבדתם  וזש”ה  מתברך.  ג”כ 
הבטיחנו הש”י וית’ וברך את לחמך גו’ והסירותי 
ומימו  לחמו  יברך  שהש”י  היינו  מקרבך.  מחלה 
של הצדיק העובד את ה’ וכל מי שיאכל ויטעום 
לו  הצריך  מבוקשו  השי”ת  לו  ישלח  כלום  אצלו 
שאר  וכדומה  לרפואה  שצריך  למי  רפואה  כגון 

מבוקשים בגשמיות וברוחניות כי”ר אמן.
)ספר אוהב ישראל פרשת משפטים(

ועבדתם את ה' אלהיכם וברך את לחמך ואת 
לדקדק  יש  וגו'.  מקרבך  מחלה  והסירותי  מימיך 
ה'  את  ועבדתם  רבים  בלשון  הפסוק  שהתחיל 
אלהיכם וגמר אומר בלשון יחיד וברך את לחמך 
וגו'. ונראה בזה דהתורה הקדושה מלמדת אותנו 
איך לעבוד את ה' יתברך. והן אמת באיזה בחינה 
כוונתו  אם  יתברך  ה'  את  עובד  שאדם  שיהיה 
אך  יתברך,  ה'  לפני  מקובל  הוא  בודאי  לשמים 
עיקר עבדות ה' הוא שישתתף האדם עם הציבור, 
בכל העניני העבודה הן בתורה והן בתפילה ולא 
חרב  ע"ב(  ז  )תענית  חז"ל  שאמרו  כמו  בבד  בד 
אל הבדים חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים 
שעוסקים בתורה בד בבד רק צריך שישתתף עם 
אדם  כל  צריך  התפילה  בשעת  ובפרט  הציבור 
ליזהר מאד מאד להתפלל עם הציבור יחד, ואם 
מתפלל עם הציבור יהיה מובטח שפרנסתו תהיה 
יום ברווחה וברכה תהיה מצויה  מזומנת לו בכל 
במעשי ידיו, ועל ידי תפילת ציבור יכולים לבטל 

כל הגזירות קשות ורעות רחמנא ליצלן:
וכבר אמרנו זאת ברוב עם הדרת מלך )משלי 
להתפלל  יחד  הציבור  כשנאספין  פירוש  כח(  יד, 
אזי הם מבטלים כל הגזירות קשות ומביאים את 
לידי החזרה שחוזר ממה  עולם  המלך מלכו של 
שגזר על בני ישראל חס ושלום איזה גזירה קשה 

ברוב  וזהו  עליהם.  בי ממה שגזרתי  הדרי  ואומר 
יחד  עם  רוב  נאספים  אם  פירוש  מלך  הדרת  עם 
בי  הדרי  אומר  הקב"ה  מלך  הדרת  אזי  בתפילה 
ממה שגזרתי עליהם וממשיכין על כנסת ישראל 

על ידי תפילתם השפעות טובות:
ה' אלהיכם  ועבדתם את  פירוש הפסוק  וזהו 
פירוש לשון רבים, ואיזוהי עבודה שהיא בלב הוי 
אם  הכתוב  ואמר  ב.(,  )תענית  תפילה  זו  אומר 
שתתפללו  דהיינו  אלהיכם  ה'  את  ביחד  תעבדו 
מימיך  ואת  לחמך  את  וברך  הציבור  עם  יחד 
פרנסה  לך  שתהיה  פרנסתך  את  שיברך  פירוש 
מימיך  ואת  לחמך  את  וברך  גם  ורחבה.  טובה 
תשיגו  הציבור  עם  תתפללו  אם  התורה  על  קאי 
נוכל  מקרבך  מחלה  והסירותי  התורה.  השגות 
ה'  ברוך  כ(  יט  עב,  )תהלים  כתיב  דהנה  לפרש 
אלהי ישראל מן העולם ועד העולם כלו תפילות 
דוד בן ישי, ופירש הרד"ק כי דוד המלך ע"ה היה 
עד  ישראל  שצריכים  הענינים  כל  על  מתפלל 
ביאת משיחנו על החולים שיתרפאו ועל הבריאים 
מהם  ולבטל  שיתברכו  פרנסתם  ועל  יחלו  שלא 
כל הגזירות קשות. ולעתיד כשיבוא משיח צדקנו 
במהרה בימינו אז יתבטלו כל הדינין ולא יצטרכו 
עוד להתפלל על שום דבר כי אז יתקיימו בישראל 
בית  על  הנביאים  שנתנבאו  ונחמות  הטובות  כל 
ישראל, וזהו ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד 
כל האומות שהוא  כשיודו  לעתיד  פירוש  העולם 
יתברך שמו הוא מלך על כל העולם ואז יתבטלו 
דוד  עוד לתפילת  ישראל  יצטרכו  ולא  הדינין  כל 
המלך ע"ה, וזהו כלו תפילות דוד בן ישי שאז יהיה 

לישראל כל טוב:
על  כי  מקרבך  מחלה  והסירותי  פירוש  וזהו 
ממשיך  הוא  הציבור  עם  מתפלל  שהאדם  ידי 
כל השפעות טובות על כנסת ישראל ומבטל כל 
יצטרכו  ולא  ישראל  כנסת  מעל  קשות  הגזירות 
על  אם  כי  גשמי  דבר  שום  על  להתפלל  עוד 
וזהו  בימינו,  במהרה  שתהיה  שלימה  הגאולה 
פירוש שאסיר התפילה  והסירותי מחלה מקרבך 

מקרבך, מחלה הוא מלשון ויחל משה )שמות לב, 
להתפלל  תצטרכו  שלא  פירוש  תפילה  לשון  יא( 
עוד על שום דבר גשמי כי על ידי תפילות ציבור 
הגזירות  וכל  לישראל  טובות  השפעות  כל  ירדו 
קשות יתבטלו ולא יצטרכו להתפלל עוד אלא על 

הגאולה שלימה שתהיה במהרה בימינו אמן:
)ספר מאור ושמש - פרשת משפטים(

פירוש  רובץ תחת משאו.  שונאך  חמור  תראה  כי 
ליצר  מושאל  שם  הוא  שונאך  הגוף  נקרא  חמור 
רחמנא  בחליו  הן  משאו  תחת  רובץ  וזהו  הרע 
תבא  שלא  צרה  כל  או  פרנסה  בירידת  הן  ליצלן 
למה  כיון  וזה  בתפלתך  לו  ותעזור  תעזוב  עזוב 
שדרשו חז”ל )מכילתא כג ה( עמו דוקא שהוא גם 
יושב  ויחזור בתשובה לאפוקי כשהוא  יתפלל  כן 
פטור  כן  גם  אתה  אז  להשי”ת  עצמו  פונה  ואינו 
כשהוא אינו רוצה וכאשר ראיתי מאא”ז זללה”ה 
והבן. ועבדתם את ה’ אלקיכם וברך את לחמך ואת 
מימיך והסירותי מחלה מקרבך. יש לומר בזה על 
דרך דאיתא בש”ס )ברכות ל:( חסידים הראשונים 
היו שוהים שעה אחת קודם שמתפללין וגו’ ופריך 
מתי  ומלאכתן  משתמרת  האיך  תורתן  כן  אם 
נעשית אלא מתוך שחסידים הם תורתן משתמרת 
)עירובין  בגמרא  איתא  וגם  מתברכת  ומלאכתן 
בכל  חש  וכו’  בתורה  יעסוק  בראשו  חש  נד.( 
גופו וכו’ שנאמר ולכל בשרו מרפא וזה יש לומר 
היינו  אלקיכם  ה’  את  ועבדתם  בפסוק  שמרומז 
בענין התפלה כמו חסידים הראשונים ואם תאמר 
תורתן האיך משתמרת ומלאכתן מתי נעשית לזה 
אמר ובירך את לחמך ואת מימיך היינו לחם הוא 
רמז הפרנסה ומים הוא רמז התורה והיינו כתירוץ 
ומלאכתן  משתמרת  התורה  שממילא  הגמרא 
מתברכת ואם תמצא לומר לפעמים צריך ללמוד 
מחלה  והסירותי  אמר  לכן  כנ”ל  רפואה  משום 
שזהו  בעבודה  רק  לעסוק  צריך  ואינו  מקרבך 

תפלה כנ”ל והבן.
)דגל מחנה אפרים פרשת משפטים(



PBח

חלבי  בסכין  חתך  מה. 
חתיכת  יומו  בן  נקי 
או  רותחת  בשר 

להיפך.
חלבי  בסכין  חתך  א. 
בו  ]שחתכו  יומו  בן  נקי 
 24 בתוך  רותח  חלבי  מאכל 

שעות האחרונות[, חתיכת 

הבשר  רותחת,  בשר 
הרותח מפליט ובולע 
מהסכין,  החלב  טעם 
ולכן, אם אין בחתיכת 
שישים  פי  הבשר 
הסכין,  להב  כנגד 
ואם  אסור,  הבשר 
כנגד  ס'  בבשר  יש 
מותר,  הבשר  הלהב, 
לחתוך  להחמיר  ויש 
צדדיו  משני  מהבשר 
כדי  שנחתך  במקום 
ששיעורו  נטילה 
2 ס"מ, והסכין  בערך 

צריך הכשרה. 
בשרי  בסכין  חתך  ב. 
]שחתכו  יומו  בן  נקי 
בתוך  רותח  בשרי  מאכל  בו 

האחרונות[,  שעות   24

רותח  חלבי  מאכל 
פיצה  או  גבינה  בורקס  ]כגון 

אם  מהתנור[,  כשיצאו 

החלבי  במאכל  אין 
כנגד  שישים  פי 
המאכל  הסכין,  להב 
ואם  אסור,  החלבי 
יש בו ס' כנגד הלהב, 

ויש  מותר,  המאכל 
לחתוך  להחמיר 
החלבי  מהמאכל 
במקום  צדדיו  משני 
נטילה  כדי  שנחתך 
 2 בערך  ששיעורו 
צריך  והסכין  ס"מ, 

הכשרה.  

חלבי  בסכין  חתך  מו. 
יומו  בן  שאינו  נקי 
רותחת  בשר  חתיכת 

או להיפך.
חלבי  בסכין  חתך  א. 
יומו  בן  שאינו  נקי 
מעת  שעות   24 עבר  ]שכבר 
ששימש למאכל חלבי רותח[, 

רותחת,  בשר  חתיכת 
והסכין  מותר,  הבשר 

צריך הכשרה. 
בשרי  בסכין  חתך  ב. 
יומו  בן  שאינו  נקי 
מעת  שעות   24 עבר  ]שכבר 
ששימש למאכל בשרי רותח[, 

רותח  חלבי  מאכל 
פיצה  או  גבינה  בורקס  ]כגון 

כשיצאו מהתנור[, המאכל 

החלבי מותר, והסכין 
צריך הכשרה.

מז. חתך ביצה רותחת 
בסכין בשרי נקי האם 
הביצה  לאכול  מותר 

עם גבינה.
רותחת  ביצה  חתך 

בסכין  בזה  וכיוצא 
בשרי נקי, אם הסכין 
בו  ]שחתכו  יומו  בן 
שעות   24 בתוך  רותח  בשרי 

האחרונות[, אסור לאכול 

גבינה,  עם  הביצה 
פי  בביצה  דאין 
הלהב.  כנגד  שישים 
בן  הסכין  אין  ואם 
24 שעות  עבר  ]שכבר  יומו 
רותח[,  לבשר  ששימש  מעת 

עם  לאכלה  מותר 
בשר או עם חלב. 

פרווה  קוגל  חתך  מח. 
רותח בסכין חלבי נקי 
לאכול  מותר  האם 

הקוגל עם בשר.
פרווה  קוגל  חתך 
חלבי  בסכין  רותח 
פי  בקוגל  ואין  נקי, 
להב  כנגד  שישים 
בן  הסכין  אם  הסכין, 
מאכל  בו  ]שחתכו  יומו 
שעות   24 בתוך  רותח  חלבי 

האחרונות[, אסור לאכול 

הקוגל עם בשר, ואם 
]שכבר  יומו  בן  אינו 
24 שעות מעת ששימש  עבר 

למאכל חלבי רותח[, מותר 

עם  הקוגל  לאכול 
בשר או עם חלב. ]ע"פ 
שו"ע ונו"כ, רמ"א, סימן צ"ד 

ס"ז. הגר"מ סירוטה[.

02-374-30-10
לעלוב

   ]3-1[ שליט"א  אדמו"ר  מרן  מכ"ק  קודש  שיחת   
משב"ק  שליט"א  אדמו"ר  מרן  מכ"ק  תורה  על  חזרה 
גרינוולד  חיים  יוסף  ר'  הגה"ח      ]3-4[ שעבר 
הרה"ג  ע"י  שבת  בהלכות  שיעור     ]4-3-5[ שליט"א 
בלונדון  דקהילתנו  מו"צ  שליט"א  וייס  הכהן  אפרים  ר' 
ר'  הרה"ג  ע"י  הארץ'  'פרי  בספה"ק  שיעור     ]4-1-3[
ע"י  רבוה"ק   של  ק'  בדברות  עיון  שיעור    משב"ק   - שליט"א  גולדברג  נח 
ע"י  השבוע  פרשת  על  יקרים  פנינים    שליט"א  פרוש  מרדכי  ר'  הרה"ג 
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 
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ברכת מזלא טבא וגדיא יאה
ברגשי כבוד ויקר נשגר קדם מעלת ידידנו הנכבד

הגה"צ רבי אברהם משה גרוס שליט"א
אבדק"ק קערסטיר 

חדב"נ כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זיע"א
לרגל הולדת נכדתו בת לחתנו

הרב הערש לייב סקולא שליט"א
ומכל  ממנה  נחת  רוב  לראות  שיזכה  רעוא  ויהא 
בריות  מתוך  דקדושה  נחת  חופניים  מלא  יוצ"ח 

גופא ונהורא מעליא אנ"ס

ברכת מזלא טבא וגדיא יאה
ברגשי כבוד ויקר נשגר קדם מעלת ידידנו הנכבד

הגה"צ רבי ישראל ארנסטר שליט"א
חדב"נ כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זיע"א

לרגל הולדת נכדו בן לבנו
הרב חיים מאיר שליט"א

אאע"ה  של  בבריתו  להכניסו  שיזכה  רעוא  ויהא 
יוצ"ח  ומכל  ממנו  נחת  רוב  ולראות  ובזמנו  בעתו 
גופא  בריות  מתוך  דקדושה  נחת  חופניים  מלא 

ונהורא מעליא אנ"ס

ברכת מזלא טבא וגדיא יאה
ברגשי כבוד ויקר נשגר קדם מעלת ידידנו הנכבד
הרה"צ רבי יעקב אליהו הורנצ'יק שליט"א

בכ"ק הגה"צ רבי חיים אלעזר זצוק"ל
חדב"נ כ"ק מרן הברכת משה זיע"א

לרגל שמחת נישואי בתו הכלה תחי'

ולתפארת  לשם  יפה  יעלה  שהזיווג  רצון  יהי 
עד  עדי  בבנין  ומברוכים  ישרים  דורות  ולתהילה 
ותראו מכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות 

גופא ונהורא מעליא אכי"ר

שמחת החתונה ביום רביעי ב' דר"ח אדר א'
באולמי מודיעין )כליל מלכות(, רח' שלמה המלך 8 ב"ב

ברכת מזלא טבא וגדיא יאה
ברגשי כבוד ויקר נשגר קדם מעלת ידידנו הנכבד

כ"ק אדמו"ר מזידיטשוב שליט"א
חתן הגה"צ רבי חיים אלעזר הורונצ'יק זצוק"ל
חדב"נ מרן אדמו"ר הברכת משה זיע"א

לרגל שמחת אירוסי בתו הכלה תחי'

ולתפארת  לשם  יפה  יעלה  שהזיווג  רצון  יהי 
עד  עדי  בבנין  ומברוכים  ישרים  דורות  ולתהילה 
ותראו מכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות 

גופא ונהורא מעליא אכי"ר

לידידינו היקר והנעלה לבו פתוח כאולם לזולת, נח 
לשמים ולבריות שמו מפארים, לו נאה כל תהילה, 
בכל  דרבנן, מסור  צורבא  גופיה  ואיהו  רבנן  תומך 
נימי ליבו ונפשו לחצר הקודש זכה לקרבה יתירה 
 אצל כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זיע"א ויבדלחט"א

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
הרה"ח המפו' מו"ה אלעזר צוקר שליט"א

לרגל שמחת הולדת נכדו אצל חתנו 
 האברך החשוב לן בעומקה של תורה,

אוצר כלי חמדה
הר"ר שמחה ישראל פריד שליט"א

ויהא רעוא שיזכה הכניסו בבריתו של אאע"ה בעתו 
מלא  יוצ"ח  ומכל  ממנו  נחת  רוב  ולראות  ובזמנו 
ונהורא  גופא  בריות  מתוך  דקדושה  נחת  חופניים 

מעליא אנ"ס

לידידנו הנכבד
האי גברא יקירא, אוהב ותומך תורה

הרה"ח ר' משה צבי יזראעל שליט"א
הרה"ח דודו  ע"ש  רא"ם'  בני  'קרן   מפטרוני 
ר' אהרן מנדל פייעראייזען ז"ל שע"י מפעל התורה 

'חביבותא דרבי שמעון' 
לרגל שמחת הולדת נכדו

ומכל  ממנו  נחת  רוב  לראות  שיזכה  רעוא  ויהא 
בריות  מתוך  דקדושה  נחת  חופניים  מלא  יוצ"ח 

גופא ונהורא מעליא אנ"ס

לידידנו הנכבד
איש חי ורב פעלים רודצ"ח, אהוב לשמים ולבריות 
מפעלות  לכל  בלו"נ  מסור  אדם,  לכל  פנים  מאיר 

חצר הקודש 
הרה"ח ר' ברוך הופמן שליט"א

ולחתנו האברך החשוב
ולחמיו האי גברא יקירא, בנש"ק
הרה"צ רבי חיים משה הלוי

הורוביץ שליט"א
אבדק"ק פאבניץ

לרגל שמחת נישואי בתו-נכדתו הכלה שתחי'

יה"ר שהזיווג יעלה יפה ולבנין עדי עד ויזכו לראות 
גופא  בריות  מתוך  נחת  רוב  יוצ"ח  ומכל  ממנה 

ונהורא מעליא

שמחת החתונה ביום רביעי אור לב' אדר א'
באולמי 'גני הדקל' בני ברק

עקב שיבושי הדואר נא לראות הזמנה זו כאישית

לידידנו הנכבד
לכלל  חסד  איש  להיטיב  מרבה  הדגול,  המחנך 
הקודש  חצר  מפעלות  לכל  בלו"נ  מסור  ולפרט, 

ובפרט לגליוננו 
הרה"ח ר' נתן שמעון קאפ שליט"א
ולאביו הרה"ח ר' יעקב אשר שליט"א

ולחמיו הרה"ח ר' בנימין הכהן ברזסקי שליט"א
לרגל שמחת הולדת נכדו-נינו

אצל בנו הר"ר פנחס הי"ו
אאע"ה  של  בבריתו  להכניסו  שיזכה  רעוא  ויהא 
יוצ"ח  ומכל  ממנו  נחת  רוב  ולראות  ובזמנו  בעתו 
גופא  בריות  מתוך  דקדושה  נחת  חופניים  מלא 

ונהורא מעליא אנ"ס

לידידנו הנכבד
המחנך הדגול

הרה"ח ר' ישראל אברהם שכטר שליט"א
נו"נ לרבוה"ק

לרגל נישואי בתו הכלה תחי'
ה"ר שהזיווג יעלה יפה ולבנין עדי עד ויזכו לראות 
גופא  בריות  מתוך  נחת  רוב  יוצ"ח  ומכל  ממנה 

ונהורא מעליא

שמחת החתונה ביום שלישי א' דר"ח אדר א'
באולמי ארמונות חן, בני ברק

לידידנו הנכבד
הרה"ח ר' אברהם שלמה אדלר שליט"א

נו"נ לרבוה"ק זיע"א
לרגל הולדת נכדו אצל בנו

הר"ר אהרן יוסף אדלר הי"ו
אאע"ה  של  בבריתו  להכניסו  שיזכה  רעוא  ויהא 
יוצ"ח  ומכל  ממנו  נחת  רוב  ולראות  ובזמנו  בעתו 
גופא  בריות  מתוך  דקדושה  נחת  חופניים  מלא 

ונהורא מעליא אנ"ס

שהשמחה במעונם

שיעור דף היומי בהלכה בספר משנה ברורה לפי סדר 'דרשו'
 ע"י הרה"ג אהרן מרדכי גרין שליט"א דומ"ץ בקהילתנו הק'

בכל ערב בשעה 9:30
בבית מדרשינו בבית שמש רח' מנחת יצחק 15

לזכרון נצח
הרה"ח זאב צבי קאפ ז"ל 
בן יבלחט"א הרה"ח יעקב 

אשר קאפ שליט"א
נלב"ע כ"ט שבט תש"ס

לזכרון נצח
הרה"ח יצחק צוקרמן ז"ל 

בן הרה"ח אשר זאב ז"ל
נלב"ע ב' דר"ח אדר תשמ"ו

נדבת בנו ידידנו הנכבד
הרה"ח ר' אשר צוקרמן שליט"א


