
צ"קגליון 

ו"תשע' השנה 

תרומהפרשת

ליויקחוישראלבניאלדבר

)'ב- ה"כ(תרומה

יחיאלרביק"הרהעלמסופר

לפניושבא, א"זיעמגוסטיניןמאיר

פתקלפניווהניחמחסידיואחד

ומחמת, גדולפדיוןעם) קוויטעל(

זמןמלאחסידאותושהרבישידע

לקבלסירב, לנושיוהרגלאתפשט

: ואמרופתח, מנחתואתממנו

) 'ב-' השופטים(אומרהפסוק

בהתנדבבישראלפרעותבפרוע"

, ודרשהוסרסהוזהמקרא" עם

להיותמישראלאדםרשאיאימתי

נדבותלנדב" עםבהתנדב"בכלל

בפרוע"אחרירק, פדיונותוליתן

משפרערק" בישראלפרעות

לאנשיםשחבהחובותאתושילם

.מישראל

)'א–ו "כ(מעשה חושב
ק רבי שמואל "מסופר על הרה

א שהיה פעם בתענית "מקארוב זיע

ונסע בעגלה לשבת , משבת לשבת

הקדוש " החוזה"קודש לרבו 

היה בערב שבת,א"מלובלין זיע

צמא מאד והיה ממש בסכנת 

ונסע על יד הנהר וירד , נפשות

מהעגלה וניגש לשתות מים 

כשכבר עמד ליד הנהר , הנהרמ

ששיריעותעשרתעשההמשכןואת

שניותולעתוארגמןותכלתמשזר

)'א- ו"כ(

שבעתהואברוךהקדושפתח

המקדשביתלמשהוהראהוהרקיעים

צבעוניםארבעהוהראהו, מעלהשל

משהאמר. המשכןבהםשעושה

יודעאיניעולםשלריבונו: לפניו

לואמר, צבעוניםארבעהדמות

וחזר, לימינךחזורהואברוךהקדוש

לבושלובשיםמלאכיםגדודוראה

. תכלתהיאזולואמר, ליםדומה

ראה. וחזר, לשמאלךחזורלואמר

לואמר, אדוםלבושלובשיםמלאכים

מלאכיםאמר? רואהאתהמה

הואזהלואמר, אדוםלבושלובשים

וראהלאחוריומשהחזר, ארגמן

אדוםלאלבושלובשיםשהםגדודים

הואברוךהקדושלואמר, ירוקולא

וראהלפניוחזר, שניתולעתהיאזו

זהלואמר. לבןלבושיםשהםגדורים

.משזרששהוא

)ו"פר"פסק(

חשב לעצמו הרי עוד כמה שעות 

וכי עבור מעט מים , יכנס השבת

, אפסיק את התענית משבת לשבת

כשהתרחק . והלך מהנהר ולא שתה

קצת חשב על חשיבות עצמו כיצד 

פ "מלשתות אעעצר את עצמו

עברה שוכ. שהיה צמא מאד

הלך חזרה ושתה , מחשבה זו במוחו

א תהיה לו כדי של, מים מהנהר

כשנכנס . ו"חשל גאוה המחשב

: הקדוש אמר לו תיכף" חוזה"ל

בבחינת ' שזוהי דוגמא של עבודת ה

".מעשה חושב"

'וגווהיו הכרובים פורשי כנפים
)'כ–ה "כ(ופניהם איש אל אחיו 

א "הקדוש זיעט"הבעשמסופר על

לעולם היתה שכל ביאתו, שאמר

כדי להכניס בלב יהודים שלוש 

אהבת התורה ', אהבת ה, אהבות

ק רבי "הרהואמר . ואהבת ישראל

א שדבר זה "רוב זיע'משה מאוז

פורשי כנפים ", מרומז כאן בפסוק

, יתברך' רמז לאהבת ה" למעלה

" סוככים בכנפיהם על הכפורת"

רמז לאהבת התורה המונחת 

רמז " אחיום איש אל הופני", בארון

.לאהבת ישראל

:שבתהזמני כניסת
5:01: א"ת4:47: ירושלים

:שבתהזמני יציאת 
6:37: ת"ר6:02: א"ת6:01: ירושלים



ט"מהבעשאורחיםמכניסבעלשלבקשתו

א "הקדוש זיעטובשםהבעלאמרפעם אחת: מסופר

מיד.אמיתיאורחיםמכניסלכםואראהבואו,לתלמידיו

מהרהועדלדרךלהתכונןלעגלההסוסיםאתלרתוםציווה

שלהגלגלים.ידועבלתייעדאלבדרכההחבורהכלהייתה

לבקעהוירדולהרעלו,מרחקיםוגמאובמהירותנעוהעגלה

,לשקועעמדההשמשכאשרשלבסוףעד,חלילהוחוזר

במרוצהיצאמהפונדק.מרזחביתלידונעצרולכפרהגיעו

יהודיםאורחים!אורחיםהנה":פניםבמאורוקראיהודי

אותםובירךהחבורהמבניאחדכלאלניגשהיהודי. "!יקרים

היכנסו,רבותייבואו, לביתולהיכנסאותםוהזמין,לשלום

יחד, נפשותיכםאתותחיומשהותאכלו,קצתתנוחו,הביתה

כאןלימזדמןיוםבכללאהרי.נפשיאתגםתחיוזאתעם

לעירשניסעמוטבאולי". אורחיםהכנסתמצוותלקיים

, מקווהלנויהיהשם", הקדושטובשםהבעלאמר"הקרובה

ישאצלי". "התורהקריאתולשמועבציבורלהתפללנוכל

אמר".מניןגםיהיהאיתכםויחד,תורהספרגם, מקווהגם

הצעתואתלקבליסרבושלאוהתחנןשביקשהפונדקאי

דווקאירצואםכיואמרהוסיףהוא, אצלולהתארחויסכימו

המרחקכיברגללשםלגשתיוכלו, בעירבשבתלהתפלל

. שבתתחוםמחציתעלעולהאינו

הפונדקאילבקשתטובשםהבעלנאותדברשלבסופו

בתנאיםחיאותםשאירחהאיש. מהלזמןאצלולהתארח

אתהאורחיםלרשותהעמידהואאולם, למדיצנועים

כדיהכלאתועשה,  שבביתוביותרהטוביםהחדרים

, וערביתמנחהשהתפללואחרי. אצלושהותםאתלהנעים

והוא, ערוךשולחןלידלהסבאורחיואתהכפריהזמין

.לשרתםעליהםעמדאישית

כדיהסמוכהלעירהחבורהכלצעדהבבוקרבשבת

מלווההכפריערךשבתבמוצאיואילו, בציבורלהתפלל

מהעירנוספיםאורחיםהזמיןואף, המלךכידמלכה

. גדולחגאצלוזההיהכאילוגדולהשמחהושמח, ומהכפר

שלבמחיצתואחדיםימיםבילוותלמידיוטובשםהבעל

כדימאמץכלחסךולאאישיבאופןאותםששירתהכפרי

אתטובשםהבעלשאל,משםשנסעולפני. טובשירגישו

היאהיחידהבקשתי"? מסוימתבקשהלוישאםהמארח

השיב",הבאהעולםלחיישאזכהעבורייתפללשהצדיק

השיב",בידךלמעשהנתוןמבקששאתההדבר". הכפרי

, אותךאברךשאנירוצהאתהאםאבל, טובשםהבעל

עצהלךלתתאוכלאגבודרך, למעזיבוזאלילבואתצטרך

כשתבוא, בייןגדולמחסורישבמדינהואצלנוהואיל, טובה

, ביותרהמשובחמהמיןייןחביותמאהאיתךשתיקחכדאיאלי

.ותקיליןטביןכךעללהרוויחתוכל

בהכנסתשהצטייןהיהודיאצלהביקורמאזעבררבזמן

פעם. לגמריממנושכחוכברטובשםהבעלותלמידי, אורחים

לעיירההגיעההיום, לתלמידיוטובשםהבעלאמראחת

אותםמזמיןשאנילהםואמרולכו,קבצניםשלחבורה

מאז, רבםדברילמשמעהתפלאוהתלמידים.השבתלסעודת

כשכל, לעיירהלבואאורחעובריוסתםקבצניםנהגוומתמיד

ללינהלהםשדאגהאורחיםהכנסתחברתעלהיוצורכיהם

. הביתהאליוטובשםהבעלאותםמזמיןעכשיווהנה. ולאוכל

טובשםהבעלקרא, השולחןלידהתיישבוהקבצניםכאשר

שאל? אותימכיראתההאם, לידולשבתוהזמינומהםלאחד

, הקבצןהיהודיהשיב, כן. הקבצןאתהקדושטובשםהבעל

לפנישבכפרבביתיותלמידיוהרביאתלארחהזכותליהייתה

אוזניהםאתעשוהשולחןסביבשישבוהתלמידים. זמןוכךכך

ביןשהתנהלשיחמהדומילהאףלהחסירלאכדי, כאפרכסת

אמר,מאזלךקרהמהלנוספר, נו, הקבצןוביןטובשםהבעל

:וסיפרפיואתפתחוהלה.לאורחטובשםהבעל

אותייברךלמעזיבוזאליובבואיכיליאמרהרביכאשר

עמילהביאלייעץזאתעםויחד, הבאלחיי העולםשאזכה

לא , דברי הרביהאמנתי בכל. משובחייןשלחביותמאה

מאהוקניתי, לישהיהמהכלאתמכרתיחשבתי פעמיים ו

סערהפרצהערבלעת, ביערועברנולדרךיצאתי. ייןחביות

שובלשלוחרצהת"השיכאילו, ירדזלעפותוגשםגדולה

להמשיךיכלולאוהעגלותכלילנשטפההדרך, לעולםמבול

בידיהכולאתהשארתיהעגלהמןירדתי. ולהתקדם

אוכלשבוכלשהופונדקאוביתלחפשוהלכתי, העגלונים

.. הלילהאתלבלות

ללכתוהתחלתי, באפילהשהבהבקטןבאורהבחנתימרחוק

לקראתייצאמשם ו,לבית קטןהגעתימהרהעד, כיווןלאותו

להיכנספניםבמאוראותיהזמיןששיבהזקןבעלזקןיהודי

עדפניםליהאירהזקןוגםומאירחםהיההביתבפנים. פנימה

נטלתי ידיים , קמתיבבוקר למחרת.נפשיאתשהחיה

חזרהוהלכתילשלוםממנונפרדתימכןולאחר,התפללתיו

בלעהכאילונעלמוהן ,אותןמצאתילאאולם, שלילעגלות

.האדמהאותן



אולםלעצבותונכנסתימאדהדברליחרהבהתחלה

ליאיןשבעצםלעצמי  וחשבתיהתאוששתימכןלאחר

, מבורך' השםיהילקח' והנתן' הכי, להצטערמהכלל

שפגשתיעד, בגפיללכתהתחלתי. לטובההכלובטח

לכאןבאתייחדואיתםאליהשהצטרפתיקבצניםחבורת

.למעזיבוז

שםהבעללעברעתהפנוכולםועיניהשתתקהקבצן

סיפורו עלהצדיקיאמרמהלדעתרצוכולם, הקדושטוב

טובשםהבעל. האורחיםמכניסבעלהיהודישלהתמוה

כךעלהתחרטתהאם:ושאלוהקבצןאלפנהמצידו

אולי, הבאהעולםלחיישתזכהברכהממנישביקשת

וחלילהחס?האבודרכושךאתבחזרהלקבלמעדיףהיית

אתלהמירמסכיםאניהאם, שואלהרבי, הקבצןאמר

אני, רבילא? ייןחביותמאהתמורתהבאבעולםחלקי

בחייולזכות,קבצן ולהיות נע ונדימיכללהישארמסכים

. הבאהעולם

הבעללואמר",ממךלשמועשרציתימהזההנה, הנה"

בשבילהכולאתלתתמוכןלהיותחייביהודי, טובשם

עלולישוןמיםלשתות, במלחפתלאכול, האמונה

ולכן, זהאתקיימתאתה. באהבהייסוריםולקבל, הארץ

פניועלנשתפךאושרשלחיוך. הבאהעולםלחייתזכה

המשיךהקדושטובשםהבעלואילו, המרודהקבצןשל

יצאתזמןכמהלפני: חושב לעצמךהריאתה: ואמר

, רבחבריך זמןעםיחדונדתהיה נעועכשיו אתהמביתך

העגלותיגיעובעזרת השם יתברך מחר,היא בידךטעות

ברווחאותםתמכוראתה,היין שאיבדת ביערחביותעם

אורחיםהכנסתאת מצוותלקייםתוכלושוב,גדול

תזכהגםלכךובנוסף,מזהיותרועוד,קודםכמובהידור

הקבצןאתמאודקירבטובשםהבעל.הבאהעולםלחיי

הכנסתמצוותשלהרםערכהעלרבותודיברהמדומה

.הבאבעולםושכרההזהבעולםאורחים

כדבריהחביותעםהעגלותהגיעואכןהיוםלמחרת

גדוללעשירנהיההאורחיםמכניסטובשםהבעל

.רחבהבידאורחיםלהכניסוהמשיך

וכן' וגוהמשכןתבניתאתאותךמראהאניאשרככל

)'ט- ה"כ(תעשו

והציור, העליוןמשכןציורהואהתחתוןמשכןהנה

המלוכהעירצורתמציירשהאדםכמוהואהזה

השוקאתהואומצייר, קטנהניירחתיכתעלהגדולה

קטנהבנקודההארמוןאתוכן, קטנהשריטהידיעל

.הגדולההעיראתהקטןהניירשיכילכדי

שמלאכתואחדאומןהיה, משלפיעליובןוהענין

אצלוהעוסקיםתלמידיםלווהיוהציורבחכמתהיא

לויתןשהאומןשרצהמתלמידיוואחד. זובחכמה

קטןניירעלגדולהאחתעירצייר, סמיכהתעודת

עלרבוכשהביט. עליושיעבורלרבוהציוראתומסר

הכיתמדועתלמידואותושאל,לחיעל ההכהוהציור

, קטנהנקודהלעשותכאןשכחתלוענה? אותי

קטנהנקודהבשבילוכי, לוואמרתלמידוהתפלא

. במיעוטהמתבטלתהיאוהרי? עליכועסאתהשכזו

באמתהיאבניירכאן, שבעולםשוטה,רבולוהשיב

ונמצאגדולארמוןהיאבעיראך, קטנהנקודה

. העירמציורהגדולהארמוןאתשחיסרת

ניירעלגדולהעירציורהואהתחתוןמשכןוהנמשל

אפילוהמדהבשיעורהיטבבולדקדקצריךלכן,קטן

כאןכי,קטןכליאפילוכליועלוכן,אצבעשיעורעל

הואבשמיםלמעלהאך, קטןוכליאצבעשיעורהוא

אשרככל"הכתובשאמרוזהו.ורבעצוםגדולמקצוע

כלתבניתואתהמשכןתבניתאתאותךמראהאני

במשכןלמעלה"אותךמראהאניאשרככל"" כליו

כלתבניתואתהמשכןתבניתאתורבהעצוםהעליון

משכןכי, למטההמשכןתבניתיהיהגםכך, כליו

לדקדקצריךולכן, הגדוללעליוןציורהואהתחתון

ולכן. בתחתוןיחסרשלאקטןמשהועלאפילוהיטב

תעשו,אצוהכאשרממשוכןכלומר" תעשווכן"אמר

.התחתוןבמשכן

)דרשותחיאישבן(



בחסות רשת חנויות 

גל פז
ר

א"זיערבי לוי רבינוביץצ "הרהנ "לע
"מעדני השולחן"בעל 
ה"אדר תשע' ע ב"נלב

א"שליטגמליאל רבינוביץג "נדבת נכדו הרה

לתת בלב שלם

ק "פעם אחת נתן הרהמסופר 

א א "רבי יחזקאל מקוזמיר זיע

) טאבאק להריח(עק טאביק שמ

ק רבי שמחה בונים"להרה

את ב"שאל רש, א"מפרשיסחא זיע

מה שמת בתוך : רבי יחזקאל

ענה ? טובכ "כמריח ה הטאבאק שז

שמתי בתוכו : קוזמירק מ"לו הרה

."ולא ירע לבבך בתתך לו"את ה

לאחדאגה

שניץטמקופיק "רההעל : מסופר

בוקרש.ב"בארהשהתגוררא "זיע

אתלפגושכדימביתונסעאחד

.שלוהכנסתביתממתפלליאחד

עומדשהרביידעלאהאיש

לחדררץהביתבעל,לבקרו

כשראה,פעורבפהועמדההמתנה

הגיעהרבימדוע:הרבי שאלאת

הרביאללהגיעיכולתי?לכאן

חייך.ליקוראשהיהמקוםמכל

הואאניכעת:וענהבעדינותהרבי

שאניהראוימןלכןלךשזקוקזה

,הביתבעלאמר,רבי.אליךאבוא

אנייכולבמהליאמורבבקשה

דיברהרבי?לכבודולעזור

תוךאלמביטכשהואבאיטיות

עלליידוע,הביתבעלשלעיניו

דחופהלתרומההזקוקהמשפחה

האשה,עבודהללאהבעל,ביותר

לטפלכדיבביתמצאילהחייבת

יכולהאינהולכן,הרכיםבילדים

חלק,פרנסתםלצורךלעבוד

עליהםוהיהחוליםמהילדים

,נכבדיםסכומיםלרופאלשלם

,להשיגלהםקשהאוכלואפילו

מראפשיץצבינפתלירביק"הרה

ק"כשהרה: פעםאמרא"זיע

וויגלותגלות"שרא"זיעמקאליב

בעולמותרעשנעשה" ביזטוגרויס

השרתמלאכיוכתות,העליונים

לייברביק"הרהשללהיכלובאים

' דדהילולאיומא(א"זיעס"שרה

רבישהעמידעללוומודים) אדר

.מעמדועלקאליבערל"אייזיק

אדר' דשבת קודש
ס 'רבי לייב שרה(ר יוסף "ק רבי יהודה לייב ב"הרה

)א"תקנ(
ר "אוסטראה ב-ק רבי זאב וואלף מטשארני"הרה

)ג"תקפ(נפתלי צבי 

אדר' יום ראשון ה
ר "אוסטראה ב-ק רבי זאב וואלף מטשארני"הרה

)ג"תקפ(נפתלי צבי 
ח"תרכמשהיעקבר"במפראגאישעיהרביק"הרה

אדר' שני ויום
ר מרדכי טעבל"ק רבי דוד מאוסטראה ב"הרה

)י"תק- ט "תלמיד הבעש(

אדר' זי לישיום ש
)ח"א תפ"ב(משה רבינו בן עמרם 

ר משה יחזקאל "ק רבי יצחק אייזיק מקאליב ב"הרה
)א"תקפ(

אדר' חרביעייום 
שבט (ר שלמה אברהם "ק רבי אליהו הכהן ב"הרה

)ט"תפ-מוסר 
-ט "תלמיד הבעש(ק רבי גרשון מלאצק "הרה
)ה"תקמ

אדר' טחמישייום
ד סטעפין "ק רבי יוסף יואל היילפרין אב"הרה

)ר יעקב אהרן"ב- ט "תלמיד הבעש(
ד סעליש "ק רבי שמואל שמעלקא קליין אב"הרה

)ה"תרל-צרור החיים (

אדר' יום שישי י
ר קלונימוס "ק רבי יוסף ברוך מניישטאט ב"הרה

)ז"תרכ-הגוטער יוד(קלמן הלוי מקראקא 

כל ישראל אמןזכותם תגן עלינו ועל 

לסכוםזקוקאניאלהבימים

בעלמחה,אבל.עבורםנכבד

בשבילרקהגיעהרביאםהבית

,עימילהתקשרהיהיכול,זה

ענותילהיכולהייתיודאיואני

מדובר,הרביאמר,לא,לבקשה

ולכן,עבוריחשובהמאדבבקשה

אליךלגשתצורךהרגשתי

כמהאתן.יותראישיתבצורה

בעלענה,הרבישיבקשכסף

שסכוםהסבירהרבי,הבית

הינולצדקהנותןשאדםהכסף

התורםשרקבלעדיתהחלטה

אנייכולהאם,להחליטיכול

,ודאי.הביתבעלשאל?ק'צלתת

עלימישלשמועל.הרביענה

הרבי. שאל?ק'הצאתלרשום

רגעושההלארץלרגעהביט

אמרמכןלאחר,שענהלפני

שמועלק'הצאתכתובבלחש

.אחיךשל

גרום לעני להרגיש מכובדל

מוכרהיהענירוכל: מסופר

ק רבי ישעיהו "הרהשלביתוליד

' יומא דהילולא ה(מפראגא 

רבינוהיהיוםמדי.סחורה)אדר

פעם ,הסחורהכלאתממנוקונה

האם:שאלוהו אחד ממקרוביו

לולהקציביותרטוביהיה לא

,הגונה בכל יוםנדבהלעני 

טרחהמרבינווגםממנוולחסוך

הרוכל,הצדיקהשיב?יתירה

מצליחסוחרשהואכיוםמאמין

מדוע,בכבודלחמואתהמרויח

.נפשושמחתממנולקחת


