
ב"צקגליון 

ו"תשע' השנה 

כי תשאפרשת

)'י–ב "ל(ואעשה אותך לגוי גדול 
תפארת "ק ה"בעת שהתחיל הרה

א להנהיג "מראדומסק זיע" שלמה

אז מרידה היתה, את העדה

והמורדים שמרדו , בפולין

בממשלה נכנסו ופרצו לבתים של 

פעם נכנסו . יהודים וחמסו וגזלו

לאיזה יהודי שהיה לו רכוש שדות 

וביקשו ממנו , עם תבואות וכרמים

אז , את התבואה ולא רצה ליתן

תפסו את היהודי ואמרו שיתלו 

ובני ביתו של היהודי הלכו , אותו

לו וספרו " תפארת שלמה"ל

אמר להם הצדיק שלא , המעשה

. יפחדו כי יבקשו מהם רק מעות

הלכו בני הבית לראש המורדים 

, לבקש ולהתחנן על הצלת אביהם

ונתרצה ראש השודדים ואמר 

, שיתנו אלף זלאטעס וישתחרר

והיהודי כבר היה כפות לתליה 

ומשפחתו נתנה אלף זלאטעס , ל"ר

תפארת "והלכו ל. ושחררו אותו

שאל , בשורהלבשר ה" שלמה

אמרו לו , הרבי כמה מעות לקחו

אמר הרבי אם כך , אלף זלאטעס

הם צריכים להחזיר את כל 

כעבור זמן מה נכנעו . המעות

וישק'  וגועשואשרהעגלאתויקח

)'כב"ל(ישראלבניאת

מיד,הלוחותאתמשהששברכיון

אתלהציףועלהממקומואוקינוסרץ

אתויקח"?משהעשהמה.העולם

ויטחןבאשוישרוףעשואשרהעגל

קם,"המיםפניעלויזרדקאשרעד

מיםלהםואמראוקינוסמיעלמשה

איןלואמרו? מבקשיםאתםמהמים

התורהעלאלאמתקייםהעולם

בגדווישראל,הלוחותעלהכתובה

ואנו,זהבעגללהםועשובתורה

אמר.העולםאתלשטוףמבקשים

אלהאתלכםמוסרהרינימשהלהם

כלדייכםלאכלום,לעגלשעבדו

ועדיין?מהםשנופליםהאלפיםאותם

שנטלעד.אוקינוסמימישככולא

בניאתוישקממימיומיםמשה

רוחזאוקינוסשלזעפוונח,ישראל

.במקומוונשתקע

)'בג"קיב"חזוהר(

והממשלה לקחה את , המורדים

ומצאו , כל רכושם של המורדים

ל אלף "כתוב שלקחו מהיהודי הנ

והממשלה ציותה , זלאטעס

. להחזיר ליהודי את כל המעות

ם בני הבית לספר והלכו עוד פע

על המופת " תפארת שלמה"ל

, השני שקיבלו את כל הכסף חזרה

טער יווי" "תפארת שלמה"צעק ה

א מופת און ווידער א מופת וואס 

שוב פעם (?מאכט איר אזא רעש

מופת מה אתם עושים כזה רעש 

, )?מזה

הלא :רבישאל חסיד אחד את ה

, הם צודקים אם ראו שני מופתים

אמר לו , הרביולמה כעס עליהם 

תדע כי זה היה דרך : הרבי

א לא להתפעל "זיע' ט הק"הבעש

זה הנסיון כשנעשים , ממופתים

מתחילים לנסות ) רבי(גוטער יוד 

מראים מופתים כדי , במופתים

לכן צריכים לבטל , שיפלו בגאות

ת אמר למשה רבנו "השי, הכל

היה זה , "ואעשך לגוי גדול"ה "ע

משה כ"האם יתגאה עי, כ נסיון"ג

ט לא "וזה דרך הבעש, רבנו

.להתפעל ממופתים

:שבתהזמני כניסת
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א"ח זיע"ק הב"רבינו יואל סירקיש בעל הספה

אדר' ליומא דהילולא כ

בעירא"שכבשנתנולדח"הבבעל סירקישיואלרבינו

כנהמשרבינוכפי' החסיד'יפהשמואלר"הגלאביו,לובלין

רבי, הגאוניםרבותיוומפיאביומפיקיבלתורתואת,אותו

שורהירשצבירבי,א"זיעלובליןד"אבלייבושר"בשלמה

. א"זיעקראקאד"אבפייבושמשולםורביא"זיעמבריסק

עצוםכגאוןלתהילהשמויצא,ימיםועולצעירעדייןבהיותו

, פריזשאניבעירד"ואבכרבפארלכהןונקרא, אלקיםואיש

, לובטילבעלזא, מעזיבוז, לוקובבעיירותד"לאבהתקבלכ"אח

ומשם. שניםארבעברבנותשימשבה, דליטאבריסק, שידלוב

עירהגדולההעירברבנותרבומקוםלמלאותונתעלהעלה

ישיבהיסד, ישיבתומקומותבכל. קראקאק"קבישראלואם

להםוהרביץמופלגיםתלמידיםלמאותיוצרביתשהיוותה

, הבהיריםחידושיואתאיתםיחדמחדשכשהוא, תורתומנועם

". חדשבית"בשםלכלהנודעספרעליהעלםיותרמאוחראשר

לאהדבראולם, הקודשלארץלעלותנפשוחשקהימיובערוב

' כביוםמרוםלשמינסתלקשם, בקראקאונשארבידועלה

, ישריםדורותאחריובהשאירו, ימיםושבעזקןא"תשנתאדר

,א"זיעחאנטשיןד"אבלייביהודאר"הג, אבותםתפארתבנים

הגאוניםחתניומבין.א"ד פינטשוב זיע"אבצבישמואלר"הג

.  א"זיעזהבהטוריבעלהלוידודרביביותרמפורסם

, א"זיעח"הבבעלסירקישיואלרביהקדוש הגאוןל:מסופר

הגאוןאותולימד.צדקהובעלמופלגעשיראחדתלמידהיה

היו,והנסתריםהנגליםהעשירשלמעשיווכל,צדקההלכות

יהודי הגאוןהרבאלבאאחדיום,הגאוןהרבעצתפיעלכולם

שניםעשרותכבר:לרבוסיפר,הכפריםבאחדשהיה בעל מזיגה

יהודיבאעתהוהנה, הכפרמאדוניהייןביתאתחוכרשאני

ומבטיחוהפריץאתמשדלהואיוםיום, גבוליאתלהסיגורוצה

מרבימבקשאני, הייןביתאתלושיחכירובלבד,שכרתוספת

הגביראללך:הרבלואמר. זומצרהלהיחלץאיךעצהומורי

הפריץאלוילךטובהלךשיגמולממנוובקש, פלוניבןפלוני

.פניואתהפריץאליךישאובכך,באתניוטובותעליךוידבר

הפילהרבכעצת, הגביראלוהלךהרבמביתהמוזגיצא

דבריאתהעשירשמע, הפריץבפניעליושימליץלפניותחינתו

ללכתשימהראותוביקשהמוזגאך. כןלעשותוהבטיחוהאיש

התנצל.במזימותיוהעריץיקדימנושמא,מועדבעודהפריץאל

בירידמסחרועניניבשל,ספוריםלימיםודחה אותוהעשיר

נשא.רבהוןפסידעלו הוא להעתהיסעלאשאם, ליפציג

אלבתחבולותבוודאייבואהעריץ: ואמרבבכיקולוהמוזג

שלבדבריםלפייסוהעשירהתחיל, פרנסתיאתויקפחהפריץ

שאמרול"חזלהאמין בדבריעליךכיהודי:לוואמרובטחוןאמונה

אדםואין,השנהלראשהשנהמראשלוקצוביןאדםשלמזונותיו

תיראאלכןעל, הנימאכמלואאפילולחברושמוכןבמהנוגע

. הפריץביתאלמידאסורהירידמןבשוביואני, גבולךמהסגת

, ביתואלוהלךהעשירמביתיצא המוזגו,לשלוםהשנייםנפרדו

האשהאך. תקוותמלאהיהולבואשר קרהוכלשם סיפר לאשתו

המוזגניסה, ופחדייאושמתוךובכתהלנפשהמרגועמצאהלא

גהמוזובבית, חמתהאתרקהעלהבזאתאךאשתולבעללדבר

אלסרהוא, הבטחתוקייםוהעשירהירידימיחלפו. שלוםאין

הפריץעלרברושםעשודבריו, לבועלודיברהפריץבית

.נוספותשניםעשרלמשךחוזהעללחתוםהמוזגאתהזמיןש

הספידוהוקראקאהעירבני, לעולמוהעשירהלךלימים

ח"הבבעלרבואלהעשירבאזמןלאחר. עולמיםלמנוחתוליווהו

כאשר,במרומיםפניואתקיבלוכיצדלווסיפרהלילהבחלום

וממתינותמרחפותנשמותכמהמצאתי, העליוןלעולםהגעתי

התחתוןמהעולםקצביםשנישלנשמותשתיהכרתיביניהן. לדינן

מהםאחד, וטרפותנבלותבקראקאישראלבניאתהאכילואשר

דרךוביקשעוונועלוהתוודה, חייובימיעודורבימוריאליךבא

שלמהבתשובהחזרמהםאחד, הרבענההדבראמת, לתשובה

: לספרהעשירהמשיך. רשעיםמותמתוהשני

יבואפלוניבןפלונילאמורהעולמותבכלקולנשמעלפתע

עזיוכלביםאישנכנסמכןלאחרומידמעלהשלדיןביתלפני

הסיגהזהשהאישוטענו, עזהבנביחהומאחוריולפניורצונפש

עולםמימותחלקםמנתשהםוטרפותנבלותמהםוגזלגבולםאת

צעקהקולובתבמרומיםהשתררהדממה. עמולבניומכרן

העזתאיך, הדיןיוםמפנייראתלאכיצדסרוחהטיפהבחרדה

. דברהשיבלאהנבוךהקצב? וטרפותנבלותבניאתלהאכיל

: מכריזיםשמעתיזהאחרי. שאוללמעמקיוהשליכוהולקחוהו

השניהקצבנכנס. מעלהשלדיןביתלפנייבואפלוניבןפלוני

טיפה"הקולנשמעשוב, הדיןביתלפניועמדורחימובדחילו

באותו" ?וטרפותנבלותבניאתלהאכילפחדתלאכיצדסרוחה

ח"הבשלדינומביתפסקובידו,אחדמליץמלאךהופיערגע

המגילהאתופרשועמדו. בזהשכתובמהקייםכימעידיםהועדים

למקוםחטאוטרפותנבלותשהאכילפלוניבןפלוני"בהוקראו

בעדכשרבשרשלמחירלקחכיהרביםאתגזלהוא, ולבריות

כל אתשיקדישידיעלרקהדבראתלתקןועליו,טרפהבשר

עללתקןעליו, למקוםאדםביןחטאוואת,הרביםלצורכינכסיו

". לחץומיםצרבלחםשיסתפקידי



לצורכינכסיוכלאתהקצבהקדישוהלאהיוםמאותו

בצומותבילהימיואת, כלומחוסרעירוםנשארוהואהרבים

אתלקחו,האלההדבריםאחר.המקוםלפניובתחנונים

.התשובהבעלילהיכלאותווהובילוהאיש

אנינקראתי, ח"הבלרבווסיפרהעשירהמשיך,בינתיים

מפימפורששמיאתשמעתיכאשר, הדיןביתאללבוא

' הבחסדיאולם, נקשןלדאדאארכובותיהתחילו, הכרוז

והוליכונישלוםמלאכיבאומיד, בדיניזכאייצאתייתברך

נפתחועדןגןשערי. עדןבגןאשרלהיכליושירהרינהבקול

. באפיעלהניחוחוריחושמחהבאורהלפני

ראיתי, העדןגןשעריסףעלרגליכפותדרכוכאשר

עצרהוא, וגונחנאנחכשהואבאיטיותלקראתיפוסעמלאך

לגןדרכיאתתחסוםומדועאתהמי, אותוושאלתילידי

חסדיםמגמילותשנבראתיהמלאךהואאני: ליהשיב?, עדן

עליולדברהפריץאלשהלכתבשעההמוזגעםשעשית

גמילותשלשמלאךהייתכן: ושאלתיומאודנבהלתי, טובות

ביתאלהירידמןמיהרתיאניהלא? לילשטןיתיצבחסדים

אמת, המלאךליהשיב. בישראלמשפחהלהצילכדיהפריץ

שפךדמעותכמהיודעאינךאך, ליהודיטובשגמלתונכון

מריבותוכמה, ממךהישועהלושבאהעדיהודיאותו

כל. בירידשהייתהזמןבמשךאשתולביןבינוהתנהלו

ובמשפטבצדקדורשיםוהםבספרנכתבוהאלההמעשים

אפסידשלאכדיהיהעיכוביכלהלאלואמרתי, אותךלדון

דיןלביתאותיהשיבושוב, הועילולאטענותיאך. הוניאת

אותםכמספרעדןגןבשערילשבתליופסקומעלהשל

שניבאומיד.  בירידבהיותיהמוזגליהמתיןאשרימים

ימיםישבתישם,עדןגןלשעריוהוליכוניביאחזומלאכים

אללהיכנסנפשיכלתהכימנשואגדולהיהוצערי, רבים

. מנוחתימקום

מצוהבכללהיזהראדםצריךכמה,למדיםאנומכאן

צריךבהתלוייםאדםשחייבמצוהבפרט, להחמיצהשלא

.המקדימיןהזריזיןמןלהיותתמיד

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

העמיםמכלסגולהליוהייתם

העולםכלובא'נאהסחורהלושהיהלמלךמשל

סחורהקוניםהעםוהיה,כסףבליאבלממנולקחת

ולאהזמןוהגיע'תשלומיןזמןלהםקובעוהמלך

אתשיחזירועדבתיהםלסגורהמלךוצוה'שלמו

אתמחזיריםהיווהם.מחירםישלמואו'הסחורה

וקבעכסףבלילקחתהפעםעודבאוכ"ואח. הסחורה

,שלמוולאהחדשזמןגםוהגיע, הפעםעודזמןלהם

רואהוהיה, הסחורהאתשיחזירוהמלךעודוצוה

לפועליולצוותרוצההיה,סחורתומכרשלאהמלך

בתוך. והותרדיעודלוישכיסחורהעודיעשושלא

כלקונהוהיהרבהוןעםאחדגדולסוחרבאזה

גדולכבודעושההמלךוהיה,למלךאשרהסחורה

בעיניךידמהשאלהמלךלוואמר, הלזלסוחר

ועושהעמךשמחאניולפיכך,טובהאיננהשסחורתי

, גרועהסחורהממנישקניתבעבורזה, גדולכבודלך

, אותךמכבדשאניומה, מאדטובההיאהסחורהאלא

. זהעלקוניםליהיושלאמטעםזה

כתובאיתא) א"עה"ל(ברכותבמסכתהנה:והנמשל

אומראחדוכתוב,"ומלואההארץ' לה"אומראחד

רצונובעושיםכאן, ותירצו". אדםלבנינתןוהארץ"

ובזה. מקוםשלרצונועושיםבאינםוכאןמקוםשל

בקוליתשמעושמועאםועתה"הקראלפרשיש

"העמיםמכלסגולהליוהייתםבריתיאתושמרתם

היינושהסחורהבדעתכםיהאשלאה"הקבואמר

לכםנותןאניולפיכך,טובהשאיננהדברהיא,תורתי

זה, "העמיםמכלסגולהליוהייתם"שלזהגדולשכר

נותן שאניומהמאדטובההיאהתורהאלא , לא כך

כלשאלה"שהקב, הארץכלשלילפי,הברכהלכם

, לקבלהרוציםהיוולאהתורהלקבלירצואםאומה

סחורתיהיינוהעולםכללישישאררוצהאניואין

נתוןהארץשיהארוצהשאניהארץכלליוישאר

.אדםלבני

)א"זיע" חתם סופר"ק "בשם הגה(



בחסות רשת חנויות 

גל פז
ר

"דודי קאר"בחסות 

בכל כרת רכבהסוכן החרדי שלך להש

052-7655-222מכל החברות והארץ

מידות טובות-לפני הכל 

ק רבי "הגהלפניהיהמעשה

א "זיעאויערבאךשלמה זלמן 

שבחור,)אדר' יומא דהילולא כ(

מכיוןשידוךמצאלאמבוגר

הצעה ובכל,הזקנהבאמושטיפל

שתסכיםמהמדוברתדרששידוךל

מיהיהולא, אמובביתלחיות

משפחתווקרובי.לכךשתסכים

זושלאלושיסבירז"להגרשבאו

אתהצדיקז"הגרשאך. הדרך

לאכןאםשאלוהו, הבחורמעשה

אחד, ז"הגרשענה?שידוךימצא

לקיחתשלהמוסריותמדרכי

, מדותבעלתאשההוא, שידוך

אתשתשרתמסכימהאיננהואם

היאאיןהבחורשלהזקנהאמו

ז"הגרששמעלימים. חסדבעלת

בחורהעםהתארסשהבחור

אמועםביחדלחיותשהסכימה

: לוואמרלולקרואושלח, הזקנה

שכך,נכונהשדרכךהמלצתיבזמנו

, חסדבעלתאשהשלדרכההוא

, השידוךמצאתשכברלאחראבל

אמךאתשתסדרלךלומרברצוני

זוגתךאין, זקניםבמושבהזקנה

בעלתשהיאהגם, לסבולצריכה

לסדרהחיובמוטלעליךאבל, חסד

.זוגתךעלתכבידולאאמךאת

לעשות טובה ליהודי בכל עת 

ובכל שעה

מסופר על יהודי שהגיע אל 

א "ק רבי משה צערעס זיע"הרה

) א"הקדוש זיעט"תלמיד הבעש(

וביקש ממנו שיעזור לו לקבץ 

. נדבות עבור צרכי שבת קודש

רד למטה אל : "השיבו רבי משה

רבי חיים חייקא מאמדורק "הרה

, אמר)ג אדר"יומא דהילולא כ(א"זיע

א "זיעח"הבסירקיס רבינו יואל על 

שעל כן נקרא , )אדר' יומא דהילולא כ(

יען שהיה לו נשמה " בית חדש"הספר 

. וכמו שנטלו נקי גם החזירו נקי, חדשה

, א"ק ממאגלניצא זיע"ואיתא מהרה

, ח"שמגודל קדושתו של רבינו הב

אמותיו של הלכה ' כשחולה היה בא לד

מיד נתרפא ברפואה , ח לומד"שהיה הב

. שלימה

ח אדר"שבת קודש י
)ל"תר(ר פינחס "ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר ב"הרה

אדרט"ייום ראשון 
-צמח דוד (ר צבי אלימלך מדינוב "ק רבי דוד ב"הרה
)ד"תרל
)מ"תר(ר חיים מקאסוב "רבי יעקב שמשון בק""הרה
ר יהושע אשר "ק רבי אברהם מפאריסאב ב"הרה

)ב"תרע(מפאריסאב 
ק רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה"הרה

)ח"תרפ(ר אברהם יצחק "ב
ר אברהם שלמה זונענפעלד "ק רבי יוסף חיים ב"הגה

)ב"תרצ(

אדר' יום שני כ
)'א ת"ה- ח"הב(ר שמואל "ק רבי יואל ב"הגה
ר חיים יהודה לייב "ק רבי שלמה זלמן אויעבאך ב"הגה

)ה"תשנ(

א אדר"כיום שלישי 
ר אליעזר ליפמן "ק רבי אלימלך מליזענסק ב"הרה

)ז"תקמ(

ב אדר"כיום רביעי 
ר שלמה אברהם הכהן מאיזמיר "ק רבי אליהו ב"הגה

)ט"תפ-שבט מוסר (
אברהם ר"ד סטאנוב ב"ק רבי יוסף בלאך אב"הרה

)נ"תק-גנזי יוסף (

ג אדר"כיום חמישי
תלמיד (ר שמואל "ק רבי חיים חייקא מאמדור ב"הרה

)ז"תקמ-המגיד 
חידושי (ר ישראל מגור "ק רבי יצחק מאיר ב"הרה
)ו"תרכ-ם "הרי

ר נתן דוב "ק רבי יצחק יעקב מביאלא ב"הרה
)ו"תרס-דברי בינה (

ד אדר"כיום שישי 
)ד"תרס(ר חנוך העניך מאלעסק  "בק רבי יצחק "הרה

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

ק רבי "הרה(רבי שמואל שלי 

והוא ) א"שמואל מקאמינקא זיע

". יראה שיהיה לך על שבת קודש

כאשר בא היהודי אל רבי 

מצא אותו עומד באמצע , שמואל

קריאת שמע והראה לו את 

כסימן שאינו יכול הציצית בידיו

חזר היהודי העני . להפסיק כעת

אל רבי משה ואמר לו שרבי 

. שמואל הראה לו את הציצית

הלך רבי משה וניגש אל בנו 

יש , שמע רבי שמואל: "ואמר לו

בשמים מלאך אשר יש לו אלף 

לשונות שאומר בהן שירה לפני 

והנה אתה גם כן , רבונו של עולם

אך , אומר שירה לפניו יתברך

שהמלאך , ההבדל בינך ובינו הוא

אינו יכול לעשות טובה לאיש 

ואילו אתה כן יכול , יהודי

וכאשר בא אליך , לעשות טובה

, איש ומבקש שתעשה לו טובה

אם ? אתה מראה לו את הציצית

ה במלאך "הרי די לו להקב, כך

אמר ". זה ואינו צריך אותך כלל

מעתה : רבי שמואל מקאמינקא

י עם בקשת כאשר יבוא אלי יהוד

', גאל ישראל'אפילו קודם , טובה

גם כן אחלוץ את התפילין כדי 

.לעשות לו את הטובה

לעבור את כל החיים מבלי "

"דלפגוע באף אח

שאלו פעם את מספרים ש

מהי ,א"זיע" חזון איש"ק ה"הגה

יהודישהדרגה הגבוהה ביותר

? יכול להגיע אליה בעולם הזה

הדרגה :"חזון איש"הוהשיב

לעבור את ", הנעלה ביותר היא

"דכל החיים מבלי לפגוע באף אח


