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  !?ווען רבי - ! ?וואס רבי
  

  בסעודת ברית מילה
  א"של בן הרב מאיר דוב פרידמן שליט

  ו"ב שבט תשע"כ
  

  וויליאמסבורג - ד בראד "בביהמ

  

דרושים ' בכל לבב בסוד ישרים ועדה גדולים מעשי ה' אודה ה

- 'א, א"תהלים קי(לכל חפציהם הוד והדר פעלו וצדקתו עומדת לעד 

ה על כל חסדיו אשר "ה להקב'והודי מעומק לבי אערוך שבח – )'ג

בבריתו של אברהם ' ובפרט עתה בהיכנס נכדי היקר שיחי, עמי

אמנם , ר"ה זה כבר נכד חמישי בלעה"והן אמנם שב, ה"אבינו ע

שכן הרך הנימול הוא הבן אחר הבן , שמחה מיוחדת היא בשבילי

  . הראשון

ל הגיע לאחר המלחמה הנוראה אחד מעיר "אבי מורי ז

ועל כן , ד"ל הי"כשכל קרוביו נכחדו ועלו על מוקדה רח, חהוממשפ

הרי מובן  –כבן יחיד להורי  –כשזכה להמשך הדורות בהיוולדי 

ועל של עתה , לכל אחד ואחד איזה שמחה עצומה גרמה להם הדבר

הרי ששמחה , באתי כשזכינו להמשך הדורות גם אצל הנכדים

 יעלה להוריובמיוחד הוא שמחה למ –כפולה ומכופלת הוא  

ה 'ועלינו ליתן שבח והודי –היקרים והחשובים זכרונם לברכה 

  .ה על כך"עצומה להקב
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אבי  –והנה מובן לכל שעיקר השמחה כאן הוא לבעל השמחה 

ת זיכהו בבנו בכורו להכניסו בבריתו של אברהם "שהשי –הבן 

  .וכמו שאבאר, ואמנם באמת יש כאן שמחה כפולה, אבינו
  

******************************  
  

הנה יש להתבונן בנוסח שאנו אומרים בברכת המזון בסעודת 

הרחמן הוא יברך את אבי הילד ואמו ויזכו לגדלו "הברית מילה 

, "אלקיו עמו' ולחנכו ולחכמו מיום השמיני והלאה ירצה דמו ויהי ה

וכמו , לברך את אבי הבן ואמו שמתחיליםשכן בתחילה רואים 

כ אומרים "ואח, "א יברך את אבי הילד ואמוהרחמן הו"שאומרים 

אז , שזה אומרים על הרך הנימול" מיום השמיני והלאה ירצה דמו"

האם מברכים את הורי הילד , מעיקרא מאי קסבר ולבסוף מאי סבר

ומיום "כ יש להבין מהי משמעות הנוסח "וכמו, או את הרך הנימול

  ".והלאה"מהי , "השמיני והלאה ירצה דמו

דהנה נאמר בפסוק , ע"ק מבעלזא זי"ק הגה"כך כ ואומר על

ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך : )'ט, ז"בראשית י(

שכן הלא מדברים , "אתה"ויש לדקדק בכפילות המילה , לדורותם

והיו , "ואתה את בריתי תשמור"ואומרים , כאן מאברהם אבינו

רו וכפלו ולמה חז, "וזרעך אחריך לדורותם"צריכים להמשיך ולומר 

  ".ואתה"המילה 

שכן תינוק , תחילה יש לנו להתבונן במצות ברית מילה, ברם

מי ערב לנו , שנכנס בבריתו של אברהם אבינו בן שמונת ימים

והלא אין לו את , שהתינוק ניחא ליה שיכניסו אותו בברית

אנו לא שואלים אותו כי הוא אינו בר , האפשרות לומר את דעתו
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ה מהתינוק שהוא מסכים להברית מילה שעשו ואין שום הוכח, דעת

רואים , ובשלמא אברהם אבינו שהיה אדם גדול בעת הברית –לו 

שכן מדעתו , מזה בבירור שהיה ניחא ליה במצות הברית מילה

אמנם תינוק בן שמונת ימים שאין לו  –השלימה הלך ומל עצמו 

  .דעת מנין לנו שאכן ניחא ליה בזה

א בעצמו זוכה להכניס את בנו והו, ה"ברם כשהבן גדל בע

הרי זה מורה באצבע בבירור , הנולד לו בבריתו של אברהם אבינו

שניחא ליה גם בזה שהכניסו אותו בקטנותו , גמור בלא עוררין

לא היה , שכן אם לא היה ניחא ליה בזה, בבריתו של אברהם אבינו

  .מל את בנו

פסוק דהנה ה, ובזה יבוארו כל הקושיות שהזכרנו כמין חומר

והכוונה לאברהם אבינו שאנו  –" ואתה את בריתי תשמור"אומר 

והוא מקיים את , יודעים בו בבירור שהוא שומר את מצוות הבורא

, שכן הוא עצמו היה בן דעת כשמל עצמו, מצות מילה בשלימות

אמנם לדורות הבאים , ועל כרחך שהיה ניחא ליה בזה וכאמור

הרי יוודע הסכמתם , ימים שהמצוה למולם הוא בהיותם בן שמונת

שאז , למצות מילה רק בזה שימולו את בניהם הנולדים להם בעצמם

שכן אין אדם , יתגלה הדבר למפרע שגם מה שמלו אותם ניחא להו

והיינו מה שנאמר בפסוק , עושה לבנו דבר שהוא מתנגד לזה בעצמו

דהיינו שאצל בניך יבורר ההסכמה  –" אתה וזרעך אחריך לדורותם"

, ות מילה כשיקיימו מצות מילה אצל זרעם אחריהם לדורותםלמצ

שאז יתגלה למפרע שגם אצלם היה זה בהסכמה ואין הם מתנגדים 

  .לכך

שבאמת כל , "הרחמן" ברכתובזה יבואר גם מה שהזכרנו ב

' הרחמן הוא יברך את אבי הילד וכו: מדבר באבי הילד" הרחמן"ה
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חר שמל בעצמו את לא –" והלאה"דוקא  –ומיום השמיני והלאה 

 –דהיינו  –על דמו של אבי הילד בעצמו  הכוונה – דמוירצה , בנו

שאז , שרק כשמל את בנו ירצה דמו של אבי הילד, בעת שמלו אותו

יתגלה למפרע שמה שמלו אותו בקטנותו הרי הוא בהסכמתו והוא 

  .לא מתנגד לזה

 –" הרחמן"כ ב"ובזה יבואר גם כמין חומר מה שאומרים אח

וישלם פעלו ומשכורתו ' מן הוא יברך בעל ברית המילה וכוהרח"

למה מגיע לו על מצות , "כפולה"ויש להבין מהי משכורותו , "כפולה

הרי הוא קיים רק מצוה אחת שהכניס את בנו , מילה שכר כפול

  .בברית מילה

שכן כאמור בזה שהוא מל את בנו , ברם לדברינו מבואר מאוד

ועל , קטנותו שזה לרוחו והסכמתומתגלה למפרע על ברית שלו ב

מצות מילת בנו ומצות , כן בזה שהוא מל את בנו יש כאן שני מצוות

, מילה שלו בעצמו שעכשיו נודע ונתגלה למפרע שהוא מסכים לכך

פעמים ' שכן הוא מקיים עכשיו ב, ושפיר מקבל פעמיים שכר על כך

  .והוא כפתור ופרח, אחד משלו ואחד משל בנו, מצות מילה
  

******************************  
  

הרי אבי הרך הנימול הוא בעל שמחה , ועל כן בשמחה זו

, שכן מלבד שמחתו בהכנסת בנו בבריתו של אברהם אבינו, כפולה

שכן היום הוא עשה כמו , הרי נשלם היום מצות מילה שלו בעצמו

כן במה שמל את בנו ונתגלה למפרע שהוא שמח במה שמלו אותו 

בעל "וכמו כן היום גם אני הנני , והיא שמחה כפולה, בקטנותו

שכן היום נשלם  –מלבד מה שנכדי נכנס בברית  –כאן " שמחה
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שכן היום כשהוא מל את , במילתו של בני אבי הרך הנימול מצוותי

היתה  –אבי הילד  –מתגלה למפרע שמצוותי במילת בני , בנו

, שמלו אותושרואים שהיום מגלה דעתו שהוא מסכים לכך , שלימה

  .כ אני הנני בעל שמחה כאן שנשלם מצוותי למול את בני"וא

ותהי "שזהו מה שמסיימים בהרחמן הנזכר , ואולי יש להוסיף

למעלה "ולכאורה מהי , "משכורתו כפולה ויתנהו למעלה למעלה

, ברם היום שנתגלה שמצוות מילת בני היתה שלימה, "למעלה

הרי זה מגלה שהוא הוי , תשמזה שבני הכניס את בנו בעצמו בברי

והיום נשלם מצות מילה שלו בשלימות  –ניחא ליה בזה שמלו אותו 

שכן , כ הנני מקבל היום שכר למפרע על קיום מצוה בשלימות"וא –

לא היינו יודעים שהמצות מילה  –בעת המילה  –קודם היום 

ורק היום כאמור נתגלה הדבר שהיה , שקיימתי בבני הוי בשלימות

ולכן אני מקבל שכר למפרע על קיום מצות מילה , מותזה בשלי

ששכר מצוה זו בקיום מצות מילה היום " למעלה למעלה"וזהו , בבני

 –" למעלה למעלה"וגם , לאבי הבן –" למעלה"משתלם השכר 

לזקינו של הרך הנולד על קיום מצות מילה באביו בשלימות 

  ...וכאמור
  

******************************  
  

ח "דרש אז מו –ה אבי הבן "ה –בסעודת הברית לבני  והנה

ובתוך דבריו הזכיר את תשובתו הרמה של הגאון רבי , א"שליט

מברך זקינו של , כשמלים אותו, ע"שבילד יתום ל, ל"עקיבא איגר זצ

ורואים , הרך הנימול הברכה של להכניסו בבריתו של אברהם אבינו

ועל כן , ך של נכדומזה שיש להסבא של הרך הנימול חלק בחינו

ה בבריתו של בנו "שאפילו כשאבי הבן כן נוכח ב, רצה לחדש
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חיוב להסבא  כיון שיש גםמ "מ –והוא מברך להכניסו  – ט"לאוי

ז מחנך "ועי, פ בדברי תורה"ידרוש עכ ראוי שהוא, בחינוך של נכדו

  ...נכדו לתורה

א אמורים רק "הגרעק דברישלכאורה , ובשעתו באתי להעיר

א שאבי אביו "שכן מלשון תשובתו של הרעק, נו ולא בבן בתובבן ב

יברך אצל בן בנו משמע שהחיוב הוא דייקא על אבי אביו של 

והודעתם לבניך ולבני " )'ט', דברים ד(וכן מורה לשון הפסוק , הנימול

והארכתי אז בעוד מקורות  –שמדובר בבן בנו ולא בבן בתו , "בניך

ע "פ בבן בנו לכו"ועכ – )ף הקונטרס הזהתוכן המכתב מופיע בסו(שונות 

כ אתבונן איך אוכל לצאת "וא, יש חיוב על הסבא בחינוך של נכדו

  .כעת את חיובי בתור אבי אביו
  

******************************  
  

: )'א, ח"שמות י(בפרשה  שנאמר מההנה בשבוע שעבר ראינו 

ים סוף מה שמועה שמע ובא קריעת : י"וברש', וישמע יתרו וגו

ט בעת רעוא דרעוין בבית "ק העעל"ואמרתי בש. ומלחמת עמלק

את מה , א"ד בראד שליט"ק גאב"צ כ"מדרשו של מחותני הגה

 ד"אב ל"זצ טירנויער הלוי יהודה רבי צ"הגה ר"מו מפי ששמעתי

  :שאמר על כך את הדברים הבאים, "שבת שומרי"

 שכותב, יתרו וישמע פ"עה יתרו פרשת בריש מוצאים הנה

". עמלק ומלחמת סוף ים קריעת, ובא שמע שמועה מה"' הק י"רש

 אירעו והלא, אלו ניסים שני רק נמנו למה, השאלה נשאלת ולכאורה

 וירידת מרים של כבארה, נפלאים ניסים הרבה עוד לישראל אז
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 שאר פני על עמלק ומלחמת סוף ים קריעת של מעלתם ומה, המן

  .הניסים

 שיהודי, אירע אחת פעם: הבא בסיפור יובנו הדברים, ברם

 לפתע התחיל, חסידית שאינה ומעיר חסידי שאינו מבית שבא אחד

 מבעלזא ק"הרה ק"כ של בצילו להסתופף בעלזא לעיירה לנסוע

, בעיניו חן המצא לא לבעלזא בנו של נסיעתו שכל – לאביו. ע"זי

 מלבד בנו על השפעה הרבה מידי היתה לא – כך על לו חרה והיטב

 דבריו לפי – הנלוזה דרכו על מוסר בשבט ולהוכיחו בדברים לייסרו

  :אביו לו אמר וכה, זו החלטתו ועל –

 מחכמה ולא, הוא חכמים דרך לא שדרכך וראה בני נא הבט

 מתכונן אתה אליה זו עיירה והלא, לאמר לי נא הגידה, זאת שאלת

 בתיה כל, המה עניים תושביה כל, היא נדכאת עיירה, לנסוע

ועוד כהנה וכהנה , הרף ללא פנימה ידלפון גשם וטיפות ,שבורים

 תיסע לא למה – מנה בפניו כל מגרעותיה של העיירה בעלזא

 דירות, מאוד יפים שם הבתים, הבירה כלעמבערג רבתית לעיירה

 וגם, ונקי צח שם האויר, עשירים הרבה דרים ושם, למכביר פאר

 והרבה בותישי שם יש, שבה הכנסיות בבתי מהדהד התורה קול

 מאשר ומוזנחת נידחת לעיירה לנסוע תבחר למה, תלמידי חכמים

  .ללעמבערג לנסוע

 – מלעמבערג התורה את, היקר אבי: לאביו ואמר הבן השיב

 הבאים בספרים ללמוד אפשר שהרי, מרחוק גם לקבל יכול אני

 משם ולקבל שאלות עם מכתבים לשלוח אפשר, מלעמבערג

 לא זה – בעלזא של שמים היראת לאב, ודעת טעם בטוב תשובות

 – ממש בעינים ולראותו ע"זי מבעלזא ק"הרה אל לנסוע מבלי שייך

  ... הקדושה בפועל ממש מעבודתו שמים היראת את ולשאוב
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 דהנה, י"ברש דאיתא הא על הנזכרת קושייתנו יתורץ ובזה

 ומלחמת סוף ים מהניסים הנפלאים של קריעת יתרו כששמע

 שכן – ממש בפועל שיבוא ליתרו לו רמוג אלו ניסים, עמלק

 ידי על נעשו אלו דברים הוא זה ששני אלו ניסים בשני המיוחד

, ד"י שמות( נאמר סוף ים בקריעת – ובעצמו בכבודו ה"ע רבינו משה

 שם( נאמר עמלק ובמלחמת, ידך את ונטה מטך את הרם ואתה: )ז"ט

 ידי על עשונ דהמלחמות, ידו את משה ירים כאשר והיה: )א"י, ז"י

 ניסים שני של ומעלתן ייחוסן וזהו – ובעצמו בכבודו רבינו משה

 דווקא הוצרך למה, "ובא" שמע שמועה מה: שנאמר מה וזהו –אלו 

 ומלחמת סוף ים קריעת של הנס את שמע שהוא מפני – לבוא

 משה את לראות לבוא ורצה, רבינו משה ידי על נעשה שזה עמלק

  ...בעצמו ה"ע רבינו
  

******************************  
  

, כלום יש אב שמעיד על בנו) א"ע' ז דף ג"מסכת ע(ל "הנה אחז

אבי הרך  –שבני , זה לא סוד –אמנם המפורסם אין צריך ראיה 

ה ושוקד בהתמדה עצומה על התורה והעבודה "יושב ב –הנימול 

ה על חסדיו "אין מילים בפי לשבח ולהודות להקב, והחסידות

והנה רבים , עצומים שזיכני ברוב רחמיו וחסדיו בזההמרובים וה

  .איזה תרופה נתתי להבן שלי –וטובים שאלוני במה זכיתי 

 האי רבי אמר: )ב"ג ע"מסכת עירובין דף י(ל אומרים "חז והנה

 חזיתיה ואילו מאחוריה מאיר לרבי דחזיתיה מחבראי דמחדדנא

 –וריך מ את ראות עיניך והיו דכתיב טפי מחדדנא הוה מקמיה

רואים מזה הכח הגדול של ההבטה והראיה בפניו הקדושות של 

  ...הצדיק
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הוא בני הראשון שזכיתי לאחר  –בעל הברית הנוכחי  –בני 

הלא , כמובן ששמחה גדולה הציפה את לבי כשזכיתי בו, כמה בנות

ד דעברעצין "צ אב"ר הגה"ובדרך אגב הורה לי אז מו( ,לא דבר קטן הוא

 )דתו ברכת הטוב והמטיב וגם שהחיינו על ריבוי השמחהשאברך בלי ,ל"זצ

, היה לי בני זה למחמד נפשי ולילד שעשועיי, מאז ילדותו, ובכן

הייתי  ,ובכל עת שנסעתי מביתי לחצר הקודש של איזה אדם גדול

לוקחו עמי כדי שיתבשם מהיראת שמים החופפת בביתם של 

רכים בגילו חושבני שלא הרבה אב, ובאמת –הגדולים והצדיקים 

זכו בעיניהם לראות את הגדולים והצדיקים שעוד זכה בני לראות 

  .ולהכיר

ה זיכני לקירבה מיוחדת אצל גדולי ישראל אשר "והנה הקב

זכיתי . א"ח אצל אלה שעדיין עמנו לאויט"ולהבחל, אינם אתנו היום

לצקת מים בשימושה של תורה  –כולם שווים לטובה  –כמה שנים 

ד "ל גאב"צ רבי משה שטערן זצ"י פוסקי הדור הגהר מגדול"אצל מו

וכמה פעמים בעת שהלכתי , "באר משה"ת "ס שו"דעברעצין בעמח

והוא היה נושם את האוירא התורנית , לקחתי גם את בני אתי, אליו

את הדברות קודש שהיו  –אפילו בלי להבין  –ושומע באזניו , שמה

  .בחלל החדר

אבי הבן הרב מאיר דוב של " ברית מילה"ב, ומענין לענין

זכינו שהגיע במיוחד , שהתקיימה בעירנו לייקווד, א"שליט

 ששימש כסנדק, ל"ד דעברעצין זצ"צ אב"ר הגה"מברוקלין מו

ב "שאת  לכבדורצה , ל בסנדקאות"את אבי מורי זבתחילה בדתי ילאחר שכ(

. )ל"ר זצ"מו כיבד את, וכשלא יצא זה לפועל, ל"ד קאשוי זצ"צ אב"הגה

ותוך זמן קצר לאחר שנטלו ידים , כל הברית מיהר מאוד במשך

למה : שאלתי אותו"... שיר המעלות! נו"התחיל לצעוק , לסעודה
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וכמעט כל , הלא עכשיו ימות הקיץ: השיב לי. הרב ממהר כל כך

ואין רבנים שישיבו על , ]קאנטרי[הרבנים נסעו להרי הנופש 

ולכן אני  –! ל העיראני שומר ע  –"! נטורי קרתא"אני מ –השאלות 

  ...כי אולי יש לאחד שאלה, ממהר
  

******************************  
  

צ רבי יהודה הלוי "ר הגה"כ הייתי מקורב אצל מו"כמו

יעורי שתי זכיתי להיות הכותב של הוועוד בימי בחר, ל"טירנויער זצ

ה תוהי, מידי שבת בשבתו' התורה הנפלאים שמסר לקהל מבקשי ה

בורא "להוציאו בברכת , ק"לבוא לביתו בכל מוצאי שבלי קביעות 

ואני המשכתי את , ע"כי חוש הריח היה חלש אצלו ל, "מיני בשמים

ל "ק אצל הורי ז"כל פעם שבאתי לש, החזקה גם אחר נישואיי

ו אתי בכל אימת שהלכתי "והייתי לוקח את בני ני, בבארא פארק

להשתעשע עמו  והרבה, והרבה פעמים בחן אותו בלימודיו, אצלו

  .בחביבות נפלאה מאד' בתורה ועבודת ה

נסעתי כמעט כל שבוע , ל"בשנותיו האחרונות של אבי מורי ז

ובפרט כשהיה מונח על ערש דווי , לשבות במחיצתו בבארא פארק

והיה נושם את , והרבה פעמים לקחתי את בני אתי, בבית החולים

וראה בעיניו , ל בכל הליכותיו"ההתנהגות הנפלאה של אבי מורי ז

ל בקיום מנהגי ישראל "של אבי מורי ז האת הזהירות הנפלא

  .וכאשר סיפרתי כמה פעמים, ובדקדוקי המצוות
  

******************************  
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ד "צ גאב"ק הגה"ב כ"גם זכיתי להיות מקורב מאוד אצל ש

בפרט שלא , שהיה מקרבני מאוד, "ברכות שמים"ע בעל "קאשוי זי

והרבה פעמים הייתי , ה קרובים לבד מיוצאי חלציוהיו לו הרב

פעם הלכתי עם . וכמה וכמה פעמים לקחתי את בני אתי, במחיצתו

וסעדנו אצלו בביתו נאוה קודש , בני לשבות אצלו בקרית קאשוי

ומיד בתחילת הסעודה קרא לבני הרב מאיר , את סעודות השבת

וחזר , ולחןשיבוא לישב לידו בראש הש, שהיה אז ילד צעיר, דוב

והיו יושבים , "צריכים לכבד את הילד מלייקווד"ואמר כמה פעמים 

 –' א בני שיחי"ע ויבלחט"צ זי"הגה –רק שנים בראש השולחן 

  . והשתעשע עמו במשך כל הסעודה

ונתנה לבני איזה , ה"לאחר הסעודה נכנסה הרבנית מקאשוי ע

זה , אבא"כשקיבל את הממתק שאל אותי בני בקול ]. נאש[ממתק 

כך צריכים : ואמר, ק מקאשוי נהנה מאוד מאוד מזה"הגה"... ?כשר

הרב "ונמצא בבית , "מלייקווד"שאפילו ילד הבא , לחנך את הילדים

  ...כשר הואאם  על מה שנותנים לו כ צריכים לשאול"ג, "מקאשוי
  

******************************  
  

ר מראחמיסטריווקא "ק מרן האדמו"בראשית הנהגת כ

למדתי בישיבה , ע"א בבארא פארק לאחר פטירת אביו זי"שליט

מן היחידים שהיתה להם הזכיה  אני זכיתי להיות, ואגב( באיזור מושבו

בבואו לגור בבארא פארק ' לחיים'בעת עריכת ההוד רווי הלהשתתף במעמד 

מאת הרבי לקבל רבות זכיתי , ובאותה תקופה, )ב"בחודש אדר תשמ

זכיתי לשמוע ו, אוצרות תורה ויראת שמים מלוא חופנייםא "שליט

הן מתלמידי  – עובדות והנהגות – מפי קדשו סיפורי צדיקים רבים

חסידים ואנשי  ,והן מגדולי ירושלים של מעלה, ט הקדוש"הבעש
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בפרט  .זכה להכירם הרביש, מעשה שיראתם קדמה לחכמתם

 בערב לאחר הייתי נוהג לבוא בבין הסדרים או, בשנים הראשונות

, לשאוב מבאר המים החיים הנוזלים מן הלבנון, י הישיבהסדר

והרבה פעמים אף זכיתי , את אוצרוא לא מנע ממני "שליט הרביו

  .לחזור עמו על השיעורים שלמדנו בישיבה

עוד בטרם שנתפרסם בראש כל , באותם ימים נפלאים

עד שאנשים מכל שכבות הציבור ומכל החסידויות החלו  –חוצות 

ו ולהסתופף בצילו להתחמם לאורו ונעשה למנהיג לנהור אחרי

ם לאורו הבהיר מהיתה לי הזדמנות לשבת ולהתח –דגול בישראל 

מסכת ( ל בפרקי אבות"קיימתי בנפשי את מאמר חזו, זמן ממושך

התאבקתי בעפר רגליו הטהורות ושתיתי בצמא ו ,)ד"מ, א"אבות פ

   .את דבריו הקדושים

, עת לילה מאוחרתפעם אחת ישבתי אצלו בש –ואגב 

וגם הגבאי כבר הלך לביתו כי כבר לא , כאשר אף אחד לא היה שם

עס איז "א ואמרה "ולפתע נכנסה הרבנית שתליט, היו שם אנשים

אך הרבי שחשש אולי ארגיש איזה אי , ]כבר מאוחר" [שוין שפעט

  ]...לא נורא" [נישט געפערלעך: "התבטא ואמר, נעימות מזה

שתתף מצילו ומסתופף הרבה בתי היי וגם לאחר חתונתי

 ,וכשגדל כבר, וכמובן שלקחתי עמי את בני, יםבשולחנותיו הטהור

היה מבקש ממני רשות לרוץ לפני כדי שלא יפסיד את אמירת 

  .הקידוש של הרבי

וקיבלתי , א"הייתי נכנס הרבה אצל הרבי שליט השנים ךבמש

וקבלות , הדרכות בתורה וביראת שמים וחסידות מלא חפנייםממנו 

והרבה פעמים היה גם בני נכנס עמי , שונות במנהגי ישראל שונים

עם כי הוא עדיין לא הבין את הדברים  –ושומע מה שאנו מדברים 
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ב במסכת "הרע' ראה בפי(ל "אך היה זה כפי המובא בחז –לאשורם 

על רבי יהושע בן חנניה שאמו היתה  )ה אשרי יולדתו"ח ד"מ, ב"אבות פ

 –בהיותו קטן המוטל בעריסה  –ו לבית המדרש מביאה את עריסת

כדי שאזניו יקלטו את דברי התורה הנאמרים בבית המדרש ויספגו 

  .לתוך ראשו ויחדירו בו יראת שמים
  

******************************  
  

ע היה "ניץ זי'מוויז" ישועות משה"ק מרן בעל ה"בעת שהגה

ף עמי במשך כל השתת, ובני היה אז קטן מאד, נמצא כאן בגולה

 כ בעת החתונה של נכדו בסקווירא"וכמ. השבת והיה נהנה מכל רגע

, השתתף בני בכל החתונה –כשהיה כאן בפעם האחרונה בחייו  –

  . וקירבתי אותו להרבי שיקח ברכת שלום ממנו ויקבל ברכת קדשו

, ו היה ילד קטן"מאיר דוב ני הרבזכורני שלפני שנים כשבני 

וכך היה מושך ותולש , שך את שער פאותיוהיה תקופה שהיה מו

כמובן . עד שביום מן הימים נשאר כמעט בלי פאות, שערותיו

ומחוסר ברירה ... שבמצב זה היה בני נראה במראה מעורר רחמנות

והיו לו בזה ולמשפחתי בושות ', חדר'היה הולך כמו שהוא ל

כמובן שניסינו עצות וסגולות שונות ומשונות לגומלו . גדולות

  .אך ללא הועיל, מהרגלו למשוך בשערותיו

ישועות "ק בעל "באותה תקופה ביקר בארצות הברית מרן הגה

, ובאותם ימים בהיכנסי אל הקודש פנימה, ע"ניץ זי'מוויז" משה

ע את אשר על לבי "ושטחתי בפני הרבי זי, ו"נכנסתי ביחד עם בני ני

וגם , ותשהוא מושך בפאותיו וכמעט שלא נשאר לו פא, אודות בני

  .'את הבושה שבדבר וכו
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למה "ושאלו , ו במבט רחימאי"ע הביט בפני בני ני"הרבי זי

האם הם נושכים לך או שמא מחמת סיבה , הינך מושך את פאותיך

הבה ואשמע איך הינך "והמשיך ואמר לו "... ?אחרת הינך מושכם

יפה ' ת"ף בי"אל'ואז אמר בני את כל ה', ת"ף בי"אל'אומר את ה

  .בקולמאוד ו

ף "אל'הלא אתה אומר כל כך יפה את ה"ע "אז אמר לו הרבי זי

הבטח לי שמהיום ! לא מתאים לילד כמוך להיראות כך', ת"בי

מהיום "ואז אמר בני להרבי !" והלאה שוב לא תמשוך בפאותיך

אמנם , טוב מאוד"ואמר  אז נענה הרבי". משוך בפאותיישוב לא א

  "... ה"בסדר בעזיהיה שיו מעכ, צריכים לקיים את מה שמבטיחים

ועם , מאותה שעה ואילך הפסיק בני לגמרי מלמשוך בפאותיו

ופאותיו סדורות לו , הימים צמחו לו שערותיו כמימים ימימה

  .ש"לתפארת עד היום הזה ועמו
  

******************************  
  

כ הלכתי להשתתף הרבה בשולחנותיו הטהורים של מרן "כמו 

ח "בפרט כשהיינו אצל מו, א"מאנסי שליט- ניץר מוויזש"האדמו

והיה אז בני , ח לחג הפסח"ואף בעת שהיינו אצל מו, שגר במאנסי

כדי , היה ער כל הזמן, ז בעת עריכת הסדר בליל פסח"בכ, ילד צעיר

ואכן הלכנו , הרבי לעריכת הסדרשלאחר מכן יוכל ללכת אתי ל

והשתדל בני , רונשארנו עד לאחר ספירת העומ, ביחד באישון לילה

  ...הלחץ זו הדחק –להגיע סמוך להרבי על אף הלחץ הגדול 
  

******************************  
  



תשא             נועם  שיח             ו"תשע כי 

 יט  
 

שכן , ע"ק מטאהש זי"היתה לי קירבא מיוחדת אצל מרן הרה

 להתגורר נסע בטרם, המלחמה אחרי בקנדה גר ל היה"מורי ז אבי

 מדרשו בית את ע"ק מטאהש זי"הרה שהקים ובעת, באמריקה

 היה – המעטירה טאהש קרית את שבנה לפני – מונטריאל בעיר

בכל אימת  .נפלאה במסירות ימינו על ועמד, שלו" מנין"מה אבי

בדרך כלל כפעמיים בשנה  –שהייתי נוסע לשבות במחיצת קדשו 

  .ואף בעוד שהיה עדיין ילד קטן, ו"ניהייתי לוקח את בני  –

ארק כל הלילה בראשית השנים נסענו עם האוטובוס מבארא פ

והיה מקיא כל , ובני הילד היה נוסע מאוד קשה, עד קרית טאהש

במקום ללכת לישון כשאר הילדים אשר היו  –אבל בבוקר , הלילה

כדי שיהיה נוכח , ד"היה רץ מיד להיות בביהמ –על האוטובוס 

ע אומר תהלים עם הבחורים "ק זי"ולראות בעיניו איך שהרה

היה בני עומד , ק"ובעת התפילות בש .השבישיבתו בהתלהבות נורא

, על גבי הארון הקודש ליד הרבי כדי לראות את פני קדשו כל הזמן

  .ולהתבשם מזיו קדושתו ולהתחמם לאורו הנפלא
  

******************************  
  

ק בעל "בעשר שנים האחרונות לפני פטירת מרן הרה

- א "חי יבלחטר הנוכ"היה האדמו, ע"ניץ זי'מוויז" ישועות משה"ה

מבקר לעתים קרובות  –ניץ בני ברק 'על ישראל הדרתו בקרית וויז

וכמובן , וכמה פעמים הייתי נוסע לשבות במחיצתו, בבארא פארק

ופעם אחת שבת הרבי , הייתי לוקח את בני הבעל שמחה אתי

, והלכתי עם בני לשבות במחיצתו, מאנסי בגיבערס- בקרית וויזשניץ

ק בבית האכסניא אצל "בי את סעודות השוגם אכלנו ביחד עם הר

ואז נכנסתי אל , א"שליטיואל ראזנפעלד  איוד ה"הנגיד החסיד מו
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והיה נוכח כל העת ולא , ובני גם נכנס עמי, א לדבר עמו"הרבי שליט

  .רצה להפסיד כלום
  

******************************  
  

לא שלחתי אותו לקעמפ , כשבני כבר היה בחור, בשנה אחת 

והיינו בשבת , י"אלא נסעתי עמו ביחד לא, ימי הקיץ כנהוגב

כשכבר , ע"ניץ זי'מוויז" ישועות משה"ק בעל "במחיצת מרן הגה

ואף קיבל מידיו הקדושות של הרבי חלה אחת , ע"היה חלש ל

י נסענו לבקר אצל הרבה "במשך הביקור בא. ב חלות שלו"מהי

און האדיר בעל ובראשם פוסק הדור מרן הג, מהגדולים והצדיקים

א הגאון "ויבלחט –שקיבל אותנו במאור פניו  –ע "זי" שבט הלוי"

 .א"האדיר רבי חיים קניבסקי שליט
  

******************************  
  

ר "ק האדמו"הייתי הולך לעתים לשולחנו הטהור של כ

א והיתה לי קביעות לנסוע באחד מימי החנוכה "מסקולען שליט

, ומאז שבני היה עדיין ילד קטן, חנוכהלהשתתף בעת הדלקת נר 

אם היו מעירים , וכשבני היה בן שבע או שמונה, לקחתי אותו עמי

ומבקשים ממנו לשיר את הזמר , אותו באמצע הלילה בחודש תמוז

היה שר אותו עם כל הדקדוקים , של סקולען" הנרות הללו"

  "...סקולענער תנועות"וה

ה הגאון רבי "זקן וישיש הלפני שנים הייתי הולך הרבה ליהודי 

הוא היה . ס"ושא" מרדכי ספרד"ס "ל בעמח"מרדכי וויליגער זצ

פון "וידיו רב לו בעובדות נפלאות , מלא וגדוש, יהודי חשוב מאוד
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ערך "ק בעל "ז הגה"והוא זכה עוד להכיר היטב את ק, "דער היים

–וכן שאר בני משפחתי מעיר סיגעט , ד סיגעט"ע ראב"זי" י"ש

וכמה פעמים לקחתי עמי את בני  –ה "גורי אמי מורתי עמקום מ

שיראו עיניו את אחד שזכה לראות , הילד הקטן הבעל שמחה דנן

  .הרבה גדולי ישראל מהדור העבר
  

******************************  
  

ה הולך את "נ ד"רמז תתק, משלי(והנה איתא בילקוט שמעוני 

ו היה "בני ני –בושם שכל הנכנס לחנותו של בשם נעשה מ )חכמים

, ואזניו קלטו דיבורי קדושה, מבושם באוירא דקדושה כל השנים

סוד  זהוהנה  –ועיניו ראו מלאכי אלקים דהיינו הגדולים אשר בארץ 

  ...ד"הצלחתו בס

אם אכן ימשיך בני בדרך זו עם , והנה עכשיו שגיליתי את הסוד

רת סייג לתורה מסו: )ג"ג מי"מסכת אבות פ(ל "וכמו שאחז –ה "בנו בע

ואני יקיים , ה ימשיך לראות גם הוא נחת דקדושה מבנו"אזי בעז –

  ...אז בשלימות את חובת החינוך לנכדי המוטל עלי
  

******************************  
  

ח "הוא סובר לכאורה כמו, א"ד בראד שליט"והנה המחותן גאב

נו אבי דהיי –שהחיוב חינוך מוטל גם על זקינו מצד אמו , א"שליט

ק "בש בסעודה שלישיתמה שאמרתי  אחזור עלוהנה  ...אמו

מה "י של "והזכרתי את הרש –ט בבית מדרשו של המחותן "העעל

רק שם אמרתי  – ומה שאמרתי בריש דברי –" שמועה שמע ובא

  :וכך אמרתי –את זה לשם נקודה אחרת 
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הנה רבים שאלוני למה היה עלי לטרוח ולשבות 

האם יש איזה נפקא מינה אם , השלום זכר בוויליאמסבורג לרגל

ד בראד "ד סאנטוב בלייקווד או בביהמ"הייתי אוכל ארבעס בביהמ

ובשלמא בלייקווד שנוהגים בדרך כלל לערוך  –? בוויליאמסבורג

אפשר לומר שבאים שם לקרוא , את השלום זכר בבית הרך הנולד

ד "יו ראה בדרישה(ש ולנחמו על התורה שלמד מפי המלאך ושכחו "ק

אבל כאן שהשלום זכר , )ב"ע' י הגמרא במסכת נדה דף ל"עפ, ד"ס רס"סו

מ יש היכן אוכלים את "איזה נפק –ולא בבית  –ד "נערך בביהמ

, ובפרט שבשבת הזה התקיים בר מצוה בבית מדרשינו, הארבעס

אשר זה עשר שנים , לבנו של אחד המתפללים הקרובים לנו מאד

, בשבתו להתפלל בבית מדרשינושהולך מהלך רחוק מידי שבת 

  . והיה קשה מאד לעזוב את הבית המדרש לשבת הזה כמובן

שמעתי הרבה מבני הרב , ט"שבמשך השנה העעל, ואמרתי אז

שמצא כאן הרבה  ,בכלליות אודות העיר וויליאמסבורג, מאיר דוב

, ונמצאים בעיר הרבה אברכים חסידים מופלגים, ידידים חדשים

שהוא בית שמגדלים בו , נו אודות בית חמיוובפרטיות שמעתי ממ

, ואת ההנאה הגדולה שיש לו שם, תורה ויראת שמים וחסידות

ואיך , ואיך שמקרבים אותו בכזה חביבות ונעימות בסבר פנים יפות

, אשר יחסר לוומסדר לו את כל מחסורו , שחמיו דואג לו בלב ונפש

שיוכל לשבת בשבת תחכימוני על במתי התורה והיראה על מי 

ה שהוא נהנה מאוד מהכוללים שבו "וב, מנוחות בהרחבת הדעת

וגם לרבות שחמיו אינו עומד , וזוכה לעלות שם בתורה ויראה, לומד

ואפילו מרשה לו בתשואות חן שהוא ילך להתפלל , לו על הראש

ק "וגם הולך בכל ליל ש, ק"בליל שניץ 'ד דחסידי וויז"בביהמ

ניץ בעיירה כאן הוא 'ד וויז"ואגב שמעתי גם שביהמ –להבאטע שם 
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ר "וכמו ששמעתי פעם מאת מרן האדמו, ד חשוב מאד"ביהמ

, יץ בני ברקנ'על ישראל הדרתו בקרית וויז - א "ניץ שליט'מוויז

  "...ל'זייער א חשובער שטיב"שבוויליאמסבורג יש 
  

******************************  
  

כי מאז החתונה , אבל לא ראיתי בעיני, שמעתיהנה כל זה 

כמדומה שלא הייתי כלל , שהתקיימה בוויליאמסבורג

, פעם האחרונה שהייתי כאן בשבת –ולפני זה  –בוויליאמסבורג 

" ישועות משה"בעת שמרן בעל ה, היה קרוב לארבעים שנה לפני זה

כי בעלי , ובדרך אגב לפלא הדבר –ע היה כאן לשבת "ניץ זי'מוויז

הם בניו של בעל , ט"ק העעל"האכסניא שהיו לי למארחים בש

פ "עכ –... האכסניא שהייתי אצלו אז כמעט ארבעים שנה לפני זה

אבל כבר רציתי לראותו בעינים שלי , שמעתי רקאת כל זה כאמור ש

ואמרתי שלא בלייקווד אוַכל , ולכן תפסתי כעת את ההזדמנות, כ"ג

  ...אלא קמתי ונסעתי לוויליאמסבורג, את הארבעס

 –ק אצל המחותן "והנה זכיתי לאכול את שתי הסעודות של ש 

ד דחסידי "הרשה ללכת להתפלל בליל שבת בביהמ ליוראיתי שגם 

ומתפללים  –ד לשם ולתפארת "ואכן ראיתי שזה ביהמ –... ניץ'וויז

כ הייתי "ואח, ומאד נהניתי שם –בהתלהבות ובחמימות גדול 

כשערכו שם את השלום זכר בטוב טעם ודעת , ד בראד"בביהמ

, וראיתי עין בעין איך שהמחותן משתעשע עם בני, כראוי וכיאות

כי כל מה , שאינו דומה ראיה לשמיעה, ואז ראיתי ושמתי אל לבי

ואם כבר , ששמעתי הוא רק מעט ממה שזכיתי לראות בעיני

והרי כל  –כ "חותן כדואג לו המ –בראשית דרכו  –בהתחלה 

הרי בהמשך בטח ימשיך ככה ביתר שאת ויתר  –ההתחלות קשות 
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ויעשה הכל שיזכה בני לישב על מי מנוחות על התורה ועל , עז

ה דוגמא חיה לבנו איך שהוא מתמסר "וכשיהיה בע, העבודה

א "בזה יקיים מחותני שליט –לתורה ועבודה ולומד על מי מנוחות 

  ...כדואת חיובו של חינוך לנ
  

******************************  
  

ובטח שאתם  –אני רוצה לסיים עם אימרא להרך הנימול 

וכי הוא מבין מה , "להרך הנימול"מה זה שאומרים  –תמהים עלי 

זאגט די טאכטער און מען 'מ"אלא ידוע הפיתגם  –? שאומרים לו

ני אז אם ב, ]וונים להכלהאומרים לבת ומתכ"... [מיינט די שנור

אז ממילא הוא ינחיל הלאה , יקבל ויקיים למעשה מה שאני אומר

  ...לבניו את הדברים האלה

וידוע , ו נולד בחמשה עשר בשבט"הנה הילד הרך הנימול ני

שמקורו  –" אילן אילן"מה שמזמרים העולם את הפזמון העתיק 

 אם אברכך במה אילן אילן :)ב"ע' מסכת תענית דף ה(ל "במאמר חז

 צילך שיהא מתוקין פירותיך הרי מתוקין פירותיך יהוש לך אומר

 אמת הרי תחתיך עוברת המים אמת שתהא נאה צילך הרי נאה

ממך יהיו  שנוטעין נטיעות שכל רצון יהי אלא תחתיך עוברת המים

  .כמותך

שרבי ) א"ז ע"ז דף י"מסכת ע( בגמרא שמסופרוהנה ידוע מה 

וכשרצה לחזור  ,ל"היה בעל עבירה גדול ר דורדיא בן אלעזר

 בקשו וגבעות הרים אמר ,וגבעות הרים שני בין וישב הלך, בתשובה

 ,עצמנו על נבקש עליך מבקשים שאנו עד לו אמרו ,רחמים עלי

 שאנו עד ואמרו ,רחמים עליו שיבקשו וארץ כ ביקש משמים"ואח
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 וכוכבים ולבנה מחמה וכן ביקש, עצמנו על נבקש עליך מבקשים

 אמר ולכן, שצריכים תחילה לבקש על עצמםוכולם אמרו  ,ומזלות

 עד בבכיה וגעה ברכיו בין ראשו הניח –" בי אלא תלוי הדבר אין"

 מזומן דורדיא בן רבי אלעזר ואמרה קול בת ויצתה ,נשמתו שיצתה

 עולמו קונה יש ואמר רבי שבכה ומבואר שם, הבא העולם לחיי

 לבעלי ייןד לא רבי ואמר ,אחת בשעה עולמו קונה ויש שנים בכמה

  ".רבי" אותן שקורין אלא אותן שמקבלין תשובה

בשלמא שקנה עולמו בשעה אחת אפשר , ולכאורה יפלא

שאחר שהוא חוזר בתשובה בלב שלם מוחלין לו על כל , להבין

המקדש על מנת שאני צדיק ) ב"ט ע"מסכת קידושין דף מ(ל "ואחז( עוונותיו

אחת להיות בעל  שכן אפשר באמת בשעה, )גמור הרי היא מקודשת

וכמו שכתוב , תשובה אמיתי כששב בכל לבו ונפשו מעוונותיו

ם הלכות תשובה מהו הסדר האמיתי לשוב בתשובה "ברמב

אבל לקרוא , ואז יש לו את חלקו הצפון לו לעולם הבא, שלימה

איך אפשר ברגע אחת  –! ?ווען רבי –! ?וואס רבי –" רבי"אותו 

הוא מי שיש לו חסידים או " ירב"הלא , !"?רבי"ליהפך ולהיות 

עס 'אז יש לו לפחות פארענצ, ואם אין לו לא זה ולא זה –תלמידים 

יש לו לכל הפחות , ואם אין לו במה למלואתם... מלאים

ומכניסים תמורת , ועושים ממנו תמונות יפות, ס יפים'בעקיטשע

 –... עס'בתוספת כמה פארענצ" כל העולם כולו"כמה דולרים ל

היה לו עד " חיים"איזה  –" רבי"איך הוא מגיע להיקרא  –אבל הוא 

  !...?במה עסק במשך כל ימי חייו! ?הרגע האחרון

שהכל תלוי , ל יסוד נפלא"שכאן מלמדים אותנו חז, וחשבתי

שאם הוא יכול לומר , "אין הדבר תלוי אלא בי"במילים אלו שאמר 

מילים אלו ולפעול אצלו לקבל על עצמו לקיים את משמעות 
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אז הוא באמת יכול להיקרא   –וממנו יראו וילמדו  –מילים הללו ה

כי זהו  –!" רבן של כל בני הגולה"כי אם  –" רבי"ולא סתם  –" רבי"

הכל תלוי בהאדם , היסוד לחייו עלי אדמות של כל איש ישראל

ריו ולא בחמיו לא בהו! לא בכולל ולא בראש הכולל – בעצמו

המפתח  –! כל תלוי בכח הרצוןה –! הרבישל  וחמותו ולא במופת

, אזי אין דבר העומד בפני הרצון, כשהאדם רוצה באמת!! הוא בידך

וזהו פשר , ת"את מה שהוא רוצה בעזהשי ולקייםוהוא יכול לעשות 

כי , "רבי"שעתה הוא קרוי , הבת קול שיצאת לאחר ששב בתשובה

 –בי בזה שהראה לכולם שעיקר הדבר הוא שאין הדבר תלוי אלא 

  "...רבי"י הוא הר
  

******************************  
  

וכשהמלמד , היה פעם ילד בחיידר שלא היה לו חשק ללמוד

השיב הילד כי זה שיושב לצידו , שאלו למה הוא אינו רוצה ללמוד

השיב , למקום אחר ושוב לא למד הווכשהעבירו, מפריע לו

, ך שםוכשסגרו את החלון טען שמידי חוש, שמפריע לו אור השמש

, וכשהעבירו אותו למקום אחר טען שהמלמד אינו מלמד טוב

סוף דבר  –בקיצור  –כ עבר לטעון שהמנהל אינו מנהל טוב "ואח

ער האלט נישט " –שהוא אינו חפץ ללמוד , מהי הסיבה להתנהגותו

כשיש רצון יש , כי זהו יסוד היסודות ויסוד כל דבר"... ביים לערנען

  !!!וםוכשאין רצון אין כל, הכל

, אילן אילן במה אברכך: ואשר על כן זהו מה שאנו אומרים

אין שמש , הכל טוב ומסודר ויפה, וצילך נאה, פירותיך מתוקים כבר

יש לך אבא ואמא חמיך וחמותך וסבים , שמפריע ואין חושך

וסבתות מכל הצדדים שמשתעשעים עמך ונותנים לך הכל על הצד 
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אשת  שהיא "עזר כנגדו"ו את הלויש  ,יש כוללים טובים, היותר טוב

אבל אם חסר לו דבר , חיל עטרת בעלה שזה מתנה נפלאה ביותר

יהי " –" אלא" –! אז לא שוה כל זה לכלום – הרצוןוהוא  –אחד 

שכן  –! הדבר היחידי שהוא מפתח ההצלחה זהו הרצון, "רצון

לא שוה כלום מה שיש , וחלילה כשאין רצון! כשיש רצון יש הכל

  !...יקר חסרכי הע, לו

 לגדל – ואמו אבי הילד – שמחה יהבעל שיזכו ת יעזור"השי

 נחת רוב ממנו לרוות ויזכו, טובים ולמעשים לחופה לתורה בנם את

 הם גם לרוות יזכו סבתות והעלטער והסבתות הסבים וכל, דקדושה

 של שמחתן תצמח זו ומשמחה, ח"דקדושה ממנו ומכל יוצ נחת רוב

 .אמן בימינו במהרה צדק גואל בביאת ישראל
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  האם יש חיוב על סבא לחנך את נכדו וללמדו תורה

  
   א"שליט מאיר דוב הרבבברית מילה של  דרשה שנאמרהערות על 

  
  

  ק"ג לפ"ז לחודש מנחם אב שנת תשנ"ט, "ודרשת וחקרת ושאלת"לסדר ' יום ג

  

 א"שליט ג"ח הרה"כ מו"ה מע"שפעת שלום וישע רב לההוגה בחוקי חורב ה
 

  ר"ת באה"ט וש"אחדשה
  

בסעודת הברית של בני היקר מאיר ר "כתעתה באתי בהא דדרש  על

, ט בעיר התורה לייקווד"תמוז העעל ז לחודש"שהתקיים ביום כ, ו"דוב ני

יש ענין מיוחד שידרוש זקנו של הרך הנימול בסעודת שוהאריך בדיבורו 

דותיו וותמך יס, ד לקראהברית של נכדו ולא אמרינן דהוי רק כיהודא ועו

דבמקום שאין אבי הילד נוכח  )ב"מ' סי, ק"מהדו(א "ת רע"בהא דאיתא בשו

ל פי דברי והוא ע, יברך אבי אביו להכניסו כשהוא המוהל, ל"בברית בנו ר

, הא המוהל שלוחו, ע למה יברך האב להכניסו"דיל) ה"רס' סיד "יו(הלבוש 

ומבאר , אב לברך להכניסווכיון שהמוהל מברך על המילה מה צורך לה

ה דמהיום והלאה "אלא משבח להקב, דברכת להכניסו אינו על המילה

  .'תורה וכו ומוטל עליו עוד מצוות הנגררות אחר המילה כמו ללמד

וגם בכל מקום אמרינן , חייב אבי אביו ללמדו תורה ד"דבנדכיון  כ"וא

כנסת הברית כ ה"א, ובפרט דמילה ותורה שייכים להדדי, בני בנים כבנים

ולזה , שזהו הגורם לבא לשערי התורה, שייך יותר על אבי האב מכל אחד

כיון דברכה זו שייך לו דמוטל עליו  ,אם הוא המוהל יברך הוא להכניסו

  .א"כ דברי רע"ע ,ללמדו תורה

מ עדיין שייך "מ, דאף במקום שהאב נוכח בברית בנו ,ר"כת והוסיף

 תיבדכא ב בחינוך נכדו וכהיהוא מחוידגם , זקנו לברכת להכניסו כמו האב
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ולמען תספר  )'ב, 'שמות י(וגם , והודעתם לבניך ולבני בניך )'ט, 'דברים ד(

', ושננתם לבניך וכו )'ז, 'דברים ו( תיבכא דנמצא דה', בנך וכו ןבאזני בנך וב

והיות , וגם מצינו בכל מקום דבני בנים הרי הם כבנים, קאי גם על בני בנים

שיש לו חיוב בחינוך נכדו  –סבא שראוי , והוא מברך להכניסושהאב נוכח 

ויוצא חיובו של , ז מחנך נכדו לתורה"ועי, בדברי תורה פ"ידרוש עכ –

  .י דברי תורה"ברכת להכניסו ע

א קאי דייקא על בן בנו ולא "דברי רע לכאורהכי , בזה לעייןיש והנה 

דאין חיוב על , )ב"ה, 'תורה פרק א תלמוד' הל(בכסף משנה ' ועי, על בן בתו

, ולזה אף דבן בנו קודם לבן חבירו, רק בבן בנו הסבא ללמד תורה לנכדו

אבל גבי בת דליכא למימר הכי אולי , קא היכא דנתחייב באביווהיינו דו

  .מ"ד הכ"אינו קודם עכ

שהכריע דבן בתו קודם לבן  )א"ה סק"רמ' ד סי"יו(ך "לפי דברי הש ואף

אבל בפשטות אין חיוב על זקנו ללמדו כמו , קדימהקא בדין וזה דו, חבירו

ת "בשודמבואר ך הא "שמציין על דברי הש )א"סק(ת שם "בפ' ועי, בבן בנו

דלזה יש דין קדימה בבן בתו דכל הקרוב קרוב , בפשיטות )'ע' סי(חכם צבי 

  .ך"וזהו כוונת הש, ש"יו הוא עי"קודם כמו שאמרו לענין ממון וק

בתלמוד ' עי ,בכל מקום דבני בנים כבנים דמצינור "כתדאמר  והא

' סי(ר "בוכן איתא ב, בנות אינם כבנים דבני) ו"ו ה"יבמות פ' מס(ירושלמי 

 חו את מקניהםקוי' וכוויקם יעקב  :)ז- ו ה"מ( ויגש על הפסוק בפרשת )ד"צ

א בני בנים הרי הם כבנים ובני בנות אינם "אמר ריב, אתו בניו ובני בניו ' וכו

וכן , )א"ע ט"סוטה דף מ' מס(ן משמע מהא דאיתא בתלמוד בבלי וכ, כבנים

, ויצא' פ' גם ברבינו בחי' ועי, )ד"מ סקל"ר' ד סי"יו(א "כתב בביאור הגר

, )ב"ב ע"דף ס(יבמות ' מס' ומת זה עיעל .א"ברמ )ג"ז ס"רמ' סי(מ "ע חו"ושו

  .)ב"ו ע"דף ס(יומא ' גם מס' ועי, ומשם מוכח דבני בנות הרי הם כבנים

' בתוס' ועי, גם בבני בנים לא אמרינן בכל מקום דהוי כבנים ובאמת

דלא  )ד"קל' סי(א "ת הריטב"גם בשו' ועי, )ה בן"ב ד"ב ע"דף כ(יבמות ' מס

הנודר  )ו"מ' ז סעי"רי' סי(ד "ע יו"וכן בשו, 'ורבי' ריאמרינן כן אלא לענין פ
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דבני בנים אינם  )'ח' סי(ת חוט השני "גם בשו' ועי, בבנים מותר בבני בנים

  .כבנים שיהא מוטל עליו לזונם

דאין חיוב  )ד"שורש מ(ק "ת מהרי"מצינו לענין כיבוד דאיתא בשו וכן

י בבדק "וכן איתא בב, ו"כיבוד לסבא דלא אמרינן בני בנים כבנים רק בפ

' ועי, ש"יעי )א"ע ט"סוטה דף מ' מס(א "ובאמת מפורש הוא במהרש, הבית

  .)ה לא קשיא"א ד"ב ע"דף י(מכות ' י מס"גם ברש

והודעתם  כתובבוי מיוחד מהיבלימוד התורה גופא חזינן דצריך ר וגם

  . משמע דבלאו הכי לא אמרינן בני בנים כבנים, דמלמד גם את בן בנו', וכו

ר דאף בנוכח האב יש חיוב על הסבא "אבוא על הא דאמר כת ועתה

ת בנו למה צריך דאם האב מחנך א, לכאורה יש לדון בזה – לחנך נכדו

ועוד האיך מתקיימת מצוה כזו , הא כבר מתלמד מאביו, הסבא לחנכו

והאב , שותפי דבידרא יוהוי כק, שמוטל אותו החיוב על שני אנשים בשוה

  .יטיל החיוב על הסבא והסבא יטיל החיוב על האב

: ל"וז )ח"א ס"ת פ"ת' הל(ע "תנא דמסייע והוא דברי הרב בשוומצאתי 

אב משגת לשכור מלמד לבנו וגם אינו יכול ללמוד עמו ואם אין יד ה

, כופין את אבי אביו לשכור מלמד לבן בנו, ויד אבי אביו משגת, בעצמו

, וגם כל ההוצאות תלמוד תורה של בן בנו מצוה עליו כמו על האב ממש

כך , מפני שכשם שמצות עשה מן התורה על האב ללמד את בנו תורה

ד את בן בנו שנאמר והודעתם לבניך ממש מצות עשה מן התורה ללמ

      .ל"ולבני בניך עכ

חיוב על אבי אביו  אין, מדבריו דבמקום שהאב לומד עם בנוחזינן 

אז יש חיוב על הסבא , ורק אם אין יד האב משגת ללמוד עם בנו, ללמדו

  .ל"וי, 'ז כתיב והודעתם לבניך וכו"וע ,ד תורה עם בן בנווללמ

חיוב הוא להמשיך את מסורת התורה דיסוד ה, ל"יהדבר  וביאור

רק הוי שני , ואין חיוב מיוחד על הסבא ללמוד עם נכדו, לדורות הבאים

, והוא ללמוד וללמד ולהמשיך מסורת התורה, חלקי מצוה של מצוה אחת

וגם חייב , וחייב להקדימו לבן חבירו, וחיובו נכללת בכללות המצוה הזו
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וכן צריך להוליכו לחדר ושאר ( וד עמור לו מלמד אם אינו יכול ללמשכול

ז רק כשאין ביד "וכ, )ך שם"ה וש"רמ' ד סי"ע יו"שו' ועי, הדברים הנזכרים בבנו

ד עם בן חבירו רק כשאין ווכמו שאין חיוב מיוחד ללמ, ד עם בנווהאב ללמ

ד עם נכדו במקום שהאב לומד וכך אין חיוב ללמ, ד עם בנווביד חבירו ללמ

  .עמו

ר לו מלמד וגם אין צורך להטריח עצמו שכון חיוב לבבן חבירו אי ברם

ד עם אחרים כדאיתא וואף דיש מצוה ללמ ,'במקום שיש טובים ממנו וכו

אמנם זה רק בחינם ולא במקום שיש טובים ממנו , ג"ה ס"רמ' ד סי"ביו

משום שאין האחריות  והטעם לכאורה', ואין לו חיוב להביאם למלמד וכו

  .מוטל עליו כמו בבן בנו

דבנוכח האב אינו מוטל שום חיוב על הסבא לחנכו וללמדו  ונמצא

בקרא  בהורק באופן שנתר, וגם לא שייך למימר דבני בנים כבנים, תורה

כ בנוכח האב אינו "וא, כמו שנתבאר לעילאמרינן דיש חיוב על אבי אביו 

  .ש אבי אמו"שייך אבי אביו כלל לברכת להכניסו וכ

דאין חיוב ללמד  כ"שכתב ג )א"ע' דף ל( קידושין' במאירי מסומצאתי 

  .ש"יבן בנו רק במקום שאין ביד האב ללמד את בנו עי

 ,'שמות י( מה שנאמר בפסוקמצאתי בספר ויגיד משה שהעיר על  שוב

חיוב לספר ' דיש להתבונן למה יהי, בנךן ולמען תספר באזני בנך וב: )'ב

ומבואר  ,)יששכר ועוד והביא שכן הקשה בבני(הלא אביו יספר לו , לבן בנו

 ןומה שאמר ולמען תספר באזני בנך וב: ק"בא וזל' בספר פנים יפות פ

וכמו ', היינו שמחוייב כל אחד להזהיר לבנו שהוא יספר לבנו וכו, בנך

הרי מבואר , ש"ישהוא יאמר כך לבנו עי ,"והגדת לבנך לאמר"שכתוב 

לו חיוב לספר לבן ברם אין , קאי על בנו שיאמר לבן בנו" בן בנךו"דהאי 

  .וכן כתב בפשיטות שם על הפסוק והגדת לבנך, בנו

שעיקר , והגדת לבנך: ק"ת שם וזל"איתא בחתם סופר עהכן  וכמו

כדי , ולמען תספר באזני בנך: בעבור ההגדה לבן כדכתיב' זכות היציאה הי

ולמען תספר באזני "שעל ידי זה כשיגדיל הבן יספר גם הוא לבניו ויתקיים 

  .חזינן דהחיוב הוא רק לספר לבנו ולא לבן בנו ,ק"עכל" בן בנךבנך ו
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אגב מרגלא בפומא דאינשי דלזה כתיב בתורה והגדת לבנך  ובדרך

דהוא יותר קרוב , דיש מעליותא בהגדת זקנו יותר מאביו, ולבן בנך

  .למעמד הר סיני

, בן בתואת דברינו מבואר היטב דמחויב ללמד את בן בנו ולא  ולפי

ורק במקום שאין האב , ד עם נכדוונו חיוב מיוחד על הסבא ללמדלא מצי

ברם זה דוקא בבן בנו דחיוב , אז יש חיוב על הסבא, ד עם בנוויכול ללמ

חינוך הוא שילמד עם בנו והוא ילמד שוב עם בניו להמשיך התורה מדור 

ואם בנו אינו ממשיך ', וזהו כוונת הקרא דכתיב והודעתם לבניך וכו, לדור

ד עם נכדו כדי שיתקיים ואז מוטל עליו החיוב ללמ, התורה לבניוקבלת 

והחיוב לחנך בנה , ברם בבתו דאין עליו חיוב ללמדה, והודעתם לבניך

זהו כוונת  אוליו, כ אין לו חיוב לדאוג עבור בן בתו"א, מוטל על אבי הבן

  .ל דאולי אין דין קדימה לבן בתו יותר מאחר"מ הנ"הכ

ר מלמד לבן בתו כמו בבן בנו וכן שאר שכוב לחזינן דאין חיו ואכן

מ "פ כ"והוא ע(ה "רמ' ד ריש סי"ך יו"וכן מבואר בש ,הדברים שחייב בבנו

זהו משום דכל הקרוב קרוב , ואף שסובר דיש לבן בתו דין קדימה, )ל"הנ

 והטעם, ע הרב שם"וכן איתא בשו, ל"ת חכם צבי הנ"כ בשו"קודם כמש

  .לבן בתו כמו לבן בנו שיעבודיםשאין לו  ל לפי"י

היינו דוקא , ת חכם צבי דבן בתו קודם לבן חבירו"בשו דמבוארהא וכן 

ד עם בן בתו דכל הקרוב קרוב ואז יש להקדים ללמ, כשלומד עם תלמידים

ברם אינו צריך לדאוג עבורם כשאינו לומד עם אחרים כגון שיש , קודם

עבורם ולהוליכם כ בבן בנו צריך לדאוג "משא', בעיר טובים ממנו וכו

  .ע הרב שם"וכן נראה לדייק מהא דאיתא בשו', למלמד וכו

ג דאף דחייב "א ס"רנ' ד סי"א יו"ל דאיתא בגליון מהרש"י ועוד

ה בבן בתו פטור דלא אלים מבתו דפטורה מלזון את "אפ ,במזונות בן בנו

  .ד"בנה עכ

ד "וא י"רמ' עי(מללמד לבנה  הפטורשל דלא אלים מבתו "גם כאן יכ "וא

, אין לו לדאוג עבור חיובי חתנוכ "או, בעלהוהחוב מוטל על , )ו"ו ס"רמ' סי

  .ל"ד עם בתו וכמשמואין לו חיוב ללשש כאן "וכ
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דשם איירי , ל דבני בנות כבנים"יבמות הנ' לא קשה מהא דמסז "ולפי

כ כיון דליכא "א, ד דתלוי בחיוב מצות תלמוד תורה"כ בנ"משא ,ו"לענין פ

  .נ אין חיוב לבנה"ה ,חיוב על בתו

ע "זי" שמן רקח"ק בעל "ז הגה"ת קהדברינו יש ליישב תמיולפי 

מ "ה בשם הכ"רמ' ד ריש סי"ך יו"על הא דאיתא בש, "שערי דעה"בספרו 

מ שם לא "ז דהלא בכ"עותמה , ר לו מלמדשכול דחייב ל"דבבן בן בנו י

לאו הא ו, ר לו מלמד אלא שהוא קודם לבן חבירושכוהזכיר כלל שצריך ל

ך בעצמו הכריע בסוף דבריו דבן בתו קודם "דהרי הש, מילתא' בהא תלי

ר שכוב הא דחייב ל"ובכלל צ, ר לו מלמדשכולבן חבירו אף דאינו חייב ל

  .בבן בתו לאחר שפטורמלמד לבן בן בנו 

ר מלמד לבן בן בנו שכול דחייב ל"דשפיר י ,מבואר היטב כ"ולפמש

טל עליו האחריות ביותר כדי שימשיך כי לבן בן בנו מו, ולא לבן בתו

מ לא הזכיר "והא דתמה דבכ ,כ לבן בתו"משא, מסורת התורה מדור דור

דלזה יש ', מ כן הא בהא תלי"לדברי הכ אולי – כלום בענין שכירת מלמד

כ גם "וא, לו דין קדימה משום שיש עליו אחריות ללמדו יותר מבן חבירו

דין ' יו שכתב דבבן בתו לא יהיוכן מבואר מדבר, ר לו מלמדשכוצריך ל

  .החייב ללמד' קדימה קודם לבן חבירו כי אין אבי

מ יש לו דין קדימה "מ ,דאף שאין לו חיוב ללמדו ל"יך "השלפי  ברם

ת שם "ת חכם צבי שמציין בפ"בשו וכהא דאיתא, דכל הקרוב קרוב קודם

ר שכומ דצריך ל"ל להכ"ך דס"כ שפיר מדייק הש"וא, ך"על דברי הש

  .ובדין קדימה לבן בתו חולק עליו, מד לבן בן בנומל

' מ סעי"ר' ד סי"יוע "בשוא "דאף לדברי הרמ, ל נראה"לפמשכ והנה

ל "ימ "מ, דבן בנו חייב בכבוד זקנוובר וס ,ל"ק הנ"שחולק על מהרי ד"כ

דלזה חייב  ,ד שם"ח יו"בבאר ולפי מה דמב ,בן בתו אינו חייב בכבודוד

על וכמו שיש חיובים , ש עליו חיוב ללמדו תורהבכבוד אבי אביו מפני שי

וכן איתא בתורה תמימה , יולבן בנו כך יש לבן בנו חיובים עלהסבא 

ברם לפי , )ח"ופלא הוא שלא הביא דברי הב(' מסברא דנפשי )א, ו"בראשית מ(

 אין לנכדו חיוב לכבדוכ "א, ארנו דבבן בתו ליכא עליו חיוב ללמדוימה שב
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א דבן בנו חייב "דאף לדברי הרמ' א פרק ו"כאו' פר ויברך דוד הלבס' ובדרך אגב עי(

וכמבואר בהדיא , מ עליו לכבד את אביו בסנדקאות ולא את אבי אביו"מ, בכבוד זקנו

ובספר משא , ש שקודם לאבי אמו"וכ, ש"יא דכבוד אביו קודם לכבוד אבי אביו עי"ברמ

  .)הסנדק הוא אבי בעל הברית ,כ כתב דמי שנולד לו בן הראשון"אות קנ' ס' חיים מע

ק דנכד פטור "ילדברי המהר' א הביא ראי"ק כ"מ ס"ר' ד סי"יות "ובפ

אחא בר יעקב  בר: א"ט ע"סוטה דף מ' מלכבד זקנו מהא דאיתא במס

ל לאו בריך "מיא א יןל אשקי"כי גדל א' ברתיבר יעקב ביה ברב איטפל 

א שם "בביאור הגר' ועי, אין עלי לכבדך כבןו י"רשפו, אנא בר ברתך אנא

וכן איתא בכנסת יחזקאל סי , א מודה דפטור"ד דבאבי אמו גם הרמ"סקל

הסביר כי גם אמו אין לה חיוב לכבדו  )א"כקכלל ' כ' כללים מע(ח "ובשד ,ד"מ

בוד אב ואם בעודה יז דהיא פטורה מכ"י' מ סעי"ר' ד סי"כדאיתא ביו

 ש"יעי' כבד אביכ גם בנה פטור מל"וא, עבדת לבעלהונשואה שהיא מש

   .)ב"ד דחייב בכבוד אבי אמו צ"מ' כ בערוך השלחן שם סעי"ומש(

וספר , וספר מנורת המאור, הביא בשם רבינו יונה )שם(חמד בשדי ו

שהחיוב לכבד אבי , )ת התלויות בפה ובקנה"מצוות עשה מה' פרק ד( החרדים

צ "ר הגה"ולמ(' אות ג' ס 'סי' ת באר משה חלק א"ובשו. אביו הוא מן התורה

, בריהםג איה מקור לד"תמה שצע )]ל"זצ) [א"שליט(ד דעברעצין "אב

ג חלק "ת מהרש"ה ושו"רס' מה סוכן איתא בתורה לש( דבפשטות הוא רק מדרבנן

לא על עצם ' וחיוב הכבוד מדאו, מבאר שאולי זה כבוד אביוו .)'ר' סי 'ב

בד אבי אביו ובזה שמכ, רק מן התורה חייב לכבד אביו, הכבוד לאבי אביו

תו אינו חייב , ובדרך אגב כתב דאף שלאחר מיתת אבי אביו(. ר לאביו"עושה נח

, יש בזה מצוות כיבוד אב, ברם אם אביו חיי, על כן אין צריך לקרוא בנו על שמו, בכבודו

וכן כתב  ,וכן מבואר בויברך דוד שם, שיקרא בנו על שם אביו, שמקיים בזה רצון אביו

מקיים בזה מצוות כיבוד , אביו זקנו מצדשהקורא בנו על שם ) ד"ל קכל' כ' מע(ח "בשד

כי הלא בזה , האםליתן שם הראשון לצד " המנהג"תמיה על הל "ר הנ"ובאמת מו –אב 

שהוא  – ואין כיבוד אב, הוא מקיים בזה כיבוד אב, שקורא שמו על שם זקנו מצד אביו

או , האםשם לזקנו מצד דיין אין שע חוץ באופן –הזה " מנהג"נדחה מפני  –דאורייתא 

 .השם על צד האםאת אז יש ליתן , שצריך לחפש שם מצד האב מדור הקודם וכדומה
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, אז נותנים קודם את השם לצד האב, דאם שניהם שווים, 'ח' סי וכן איתא בברית אבות

ומה שמרגלא בפומי דאינשי שהשם שנותנים להילד הבכור שייך להאשה לקרוא אותו 

ן מבואר איפכא "ואדרבה מדברי הרמב, אין לזה שום שורש ויסוד, ותיהאחר שם אב

ולא  אביוב דיש לקרות שם הבכור אחר "כ' ת שדה הארץ סי"וכן מבואר בשו, ש"עיי

  .)מ"ואכ ש"כתב שלא יבזבז אדם בכבוד אביו עיי ו"כ' ט סי"ובספר עיקרי הד, אביה

ב "ך סקכ"כדברי הש )כ"שם סק(ת "הוכיח הפ, ז שם"י' דסעיומהא 

ד דחייב אדם בכבוד "כ' דהא דאיתא במחבר שם סעי, ח"ז הב"בשם ק

, דאם תימא דחייב בכבוד חמיו ככיבוד אב, היינו רק כשאר זקנים, חמיו

כמו בעלה שחייב בכבודו מפני שהוא ' כ גם אשתו תתחייב בכבוד אבי"א

ד אביך הנך כבוד אמך ועשה כבו, א"א ע"קידושין דף ל' וכהא דאיתא במס(חמיו 

אלא ודאי שאין חיוב על בעלה לכבד , )ש"יישאתה ואביך חייבים בכבוד אביך ע

       .רק כשאר זקנים, ח"כדברי הב' הורי

ד "י יו"ובברכ, זה מצינו דהורי הבעל כן חייבת אשה לכבדם ולעומת

, שהיא חייבת בכבוד בעלה, שם מבואר דגדול חובת האשה מחובת האיש

כ האיש "משא, ככיבוד אב כמו בעלה וזהו כבודוכ צריכה לכבד הוריו "וא

     .ל"יב בכבוד חמיו כשאר זקנים כמשחי

משום כבוד , דבן בנו יש לו חיוב כפילא לכבד אבי אביו, ז"לפי נמצא

כ בבן בתו אינו "משא, ששניהם חייבים בכבודו, אביו ומשום כבוד אמו

טות חייב ובפש, דבין אביו ובין אמו פטורים, ב בכבוד אבי אמוימחוי

  .לכבדו כשאר זקנים כמו חיובי אביו

דלזה חייב לכבד אבי  )ותורה תמימה(ח "ז הב"ל בשם ק"ב משכ"צאמנם 

דחייב לכבדו משום ' ק ליותיפ, אביו מפני שיש עליו חיוב ללמדו תורה

ואם איתא דחייב לכבדו רק משום שיש לו חיוב (כבוד אביו שהוא חייב לכבדו 

   .)ל"וי ,כשאר זקנים' ב לכבדו אפייאולי אינו מחוי, ללמדו

: )'ז ,'דברים ו( דהכתובדמוכחא מילתא , ר"אגב הא דאמר כת ובדרך

' זה דוקא לתנא בתרא במס, קאי גם על בני בנים' וגושננתם לבניך ו

 )'ד ,א"דברים י( כתובדלברייתא קמייתא דרשינן ה, א"קידושין דף ל ע
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, לכה נקטינן כדברי בתרייתאולה, ולמדתם אותם את בניכם ולא בני בניכם

  .)בא למעט בן בנו ,דבמקום דכתיב בן ,ה בן"ד' ב תוס"ב ע"יבמות דף כ' במס' ועי(

ד ור נקט בפשטות דאם יש חיוב על הסבא ללמ"כנראה שכת והנה

וכן איתא בספר מצות חינוך , עליו חיוב חינוך' נ רמי"ה, תורה עם נכדו

ן דיסוד של מצות חינוך מבוסס כיו ,'דהא בהא תלי ,ל"לאור ההלכה דף ק

ויש לפקפק על , ש"ית שמצווה מן התורה ללמוד עם בניו עי"על מצות ת

נ אין לו "ה, ד תורה עם בן בתוודאם אין חיוב ללמ, נמצא – ל"דבריו ואכמ

בין במקום שהאב לומד עמו ובין במקום שאין האב לומד , חיוב לחנכו

מ "מ, אין משיבין על הדרושואף ד, כ לא שייך לברכת להכניסו"וא, עמו

  .של הלכה הלעומק בורייןעל  יםאמרתי ארד לגן השושנים לברר הדבר

חוה קידה ועיני נשואות לשמים שהרבה נחת ועונג מהנני ביציאתי 

ח מתוך רוב שמחה בחדוה דיצה וצהלה עדי נזכה בקרוב "ינחתו מכל יוצ

  א"לרגלי מבשר צדק משמיע ישועה בב
  

  ,ר"כל חותמי ברכות באהוהנני חתנו החותם ב

  שלמה זלמן פרידמאן

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ל"ד דעברעצין זצ"צ אב"הגה ו מאת"להילד מאיר דוב ני" באר משה"בספר הקדשה 
  שהיה הסנדק שלו
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 ע"תש ק פרשת עקב"שמתוך דברי תורה 

  
  

ה"האי צדיק יסוד עולם הערב הוא יומא דהילולא של ה
  .ע"ימבעלזא ז רבי אהרןק "ק מרן הרה"כ

ק"כהישיש צ "הגההנעלה ' מחולפני הרבה שנים סיפר לי 
יוםבנסתלק השבוע  - ל "זצוק[) א"שליט(ערלוי מ ר"אדמו מרן

הראשונה תגלחתדביום שערכו , ]'ג אדר א"י ,כי תשאלפרשת ' ב
ק"רההלהקודש פנימה למרן  אותם ךנהג להולי, לבניו

בוקובצירוף צלחת עם לעקעך ובק, בפתקאע "מבעלזא זי
  . 'ושם שתו לחיים וכו, )ליקר בננות(יין שרף 

תגלחת לבנו שיערוךע "מבעלזא זי ק"הרהלו  אמר ופעם
ג בעומר"בל, ד"אלול תשי' הנולד ג ]א"שליט ר זלמן"הג[

'הנולד בט ]א"שליט ר עקיבא"הג[דבבנו , לו לפלא' והי, שלפניו
ק"לספר שערותיו בעש, ע"ק זי"לו הרההורה , ג"באב תשי

הגם שנולד, ג בעומר"ולא צוה להקדימו לל, באב' אחר טשל
,ג בעומר"וכאן צווה להקדים על ל, יותר מוקדם מבנו השני

  .על אף שנולד בחודש אלול

א"כוהנמהר יום המר ] ז"תשי[אך בהגיע באותה שנה 
בהסתלקותו של, נשבה ארון הקודשבו , לחודש מנחם אב

 ...ג בעומר"דים ללהבין למה צוה להק, ע"מבעלזא זי ק"הרה

  



 


