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 מ
חסידים גודל חשיבות הראשית וקידוש הראשית. אם זה ראשית היום  בעומדים אנו בזמן של "ראשית". הן זאת נודעת מאז ומקדם ובפרט בקר

כידוע ואם ראשית שנה, וכן בכל עת ראשית החשיבו וקדשו מאד את הראשית. ובפשטות טעם הדבר הוא, כי בראשית טמונה מהות כל הדבר, 

 שית כדבעי ובקדושה ובטהרה אזי הדבר כולו ימשך אחר הראשית דגופא בתר רישא גריר. ואם הראשית נע

והנה עתה זיכנו השי"ת ואיתרע לפיתחן כמה הזדמנויות של ראשית, ועלינו להכיר בכך ולנצל זאת למען אכן ישמשו עבורנו כהזדמנות פז 

קידוש הראשית, מצות ביכורים אשר כל ענינה להקדיש את בכורי ראשית להתחדשות, עליה והתרוממות. פרשת השבוע לכאו' היא המקור לענין 

פרי האדמה, אשר הם חביבים ביותר על האדם ואליהם נשואות עיניו לראות בהצלחת פרי עמלו ויגיעתו, והתורה הק' מצוה עליו להעלות את 

ומידך נתנו לך". וכשספוג הוא בהכרה זו ממילא תאיר  פרי ביכוריו לקדשו ולהרימו תרומה לד', למען תחדור בתוכו הידיעה כי "מידך הכל

 בקרבו בהמשך דרכו כי הכל מאת השי"ת והוא אין לו מאומה, ולכן נחוץ ביותר מיד בעת הראשית להעמידו על אמת זו. 

טש זי"ע כי "אלול איז אף חודש אלול הוא זמן של ראשית, כידוע מאמר הרה"ק רבי יחיאל ממוש זי"ע כי הלכה פסוקה היא ממרן הס"ק מלעכווי

אנהייב יאהר", וכ"ש כשעומדים אנו כבר בעיצומו של חודש אלול סמוך ונראה לראשית שנה, כאשר השבוע במוצאי מנוחה כבר נעמוד לחלות 

 פני אבינו שבשמים בסליחות. 

ל יחוד קוב"ה ושכינתיה. וכדברי כ"ק שמחת חתונה אף היא זמן של ראשית, עת נבנה בית חדש בישראל, אשר כל בית יהודי הוא בחי' חדשה ש

מרן אדמו"ר שליט"א בעת הנסיעה לקברי צדיקים קודם החתונה בציון רבי מאיר בעל הנס, שידוע מאמר הרה"ק מצאנז זי"ע כי הוא שמח ביותר 

ין המלכות ויחוד נשגב כשמזדמנת לו חתונה בחודש אלול. וביאר אדמו"ר שליט"א טעם הדבר, כיון שכל ענין הימים הנוראים הוא ענין בנ

שמתחיל בר"ה ונמשך עד לשמחת תורה כידוע. וא"כ כשיש לפנינו חתן וכלה יראים ושלמים המשתיתים את אדני ביתם על יסודות נאנמנים 

ין זה, והולכים בדרך קדושים, הרי זו היא ההכנה הגדולה ביותר ליחוד הנשגב של ירח האיתנים וכענף ושורשו. וא"כ כעת הוא הראשית של ענ

ומאליו מובן גודל השמחה הגדולה בעת כזאת. ובפרט שהשמחה היא בבית כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שהיא שמחת הציבור כולו ולכל אחד יש 

 שייכות בה, וקהל עדתנו עליו יסמוכו להוושע בעת הזאת בדבר ישועה ורחמים כל אחד כפי המצטרך. 

י כעת עומד הוא בראשית בנין ביתו, וכפי שנראית הראשית, איך שמניח את היסודות לביתו חתן אף הוא עומד בזמן של ראשית. כמובן לכל, כ

החדש כך יראו כל חייו. וא"כ מובן גודל השמחה בעת אשר עסקינן בחתן מופלג מיקירי בני ובוני חבורתנו הק', אהובנו הרב אהרן פינחס 

לעזר בעת הצורך, שבודאי כולנו שותפים כעת בשמחה הגדולה הזו בעת  שליט"א, אשר תמיד שמח בשמחת כל אחד ואחד ונכון לעמוד תמיד

 עומד הוא בראשית בנין ביתו. ובודאי יהיה הבית בית גדול להשי"ת ולתורתו ותהיה שכינה שרויה בו לתפארת אבות.

עלינו, ונוספו כמה  יתן ד' וכה יוסיףכה  –וכאן המקום לשוח מעט בקרב רעים האהובים, אשר ב"ה וזכינו בקיץ האחרון להרבה שמחות בחבורתנו 

שהזמן גרמא להתעורר להתאגד יחדיו, לחזק ולבצר את חומות חבורות האברכים, לחדש כנשר  אברכים חדשים וכמה בחורים באו בקשרי שידוכין,

ושה, מביא עמו רוח רעננות נעורנו בדרך הסלולה לנו. כידוע שכל אברך חדש שמצטרף לחבורה, מלא רצונות ושאיפות נשגבות וחדור בלהט דקד

והתחדשות. ועל אחת כמה וכמה שהצטרפו עכשיו כמה אברכים יחדיו מבני עליה, אשר כל אחד מהם בפני עצמו מלא וגדוש בתורה ועבודה 

יבנו אהבתו וברוח נכון, שהזמן מבקש תפקידו להתחזק במיוחד בענין זה ולנצל את השעה המוכשרת הזו. והשי"ת ישכין שכינתו בינינו וישם בל

 ויראתו, אכי"ר. 

עוד יש לפנינו כעת ראשית מיוחדת, הלא היא פתיחת שערי הישיבה גדולה, אשר באמת היא בבחי' "המגיד מראשית אחרית", בהיותה המשכה 

א. והשנה של הישיבה הק' "תומכי צדק" שהוקמה בחצר הקודש בקוידינוב ע"י מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע כפי שאמר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"

במלאות מאה שנה מעת שנסגרה מחמת צוק העתים בעת מלחה"ע הראשונה, ועם מלאת עשור שנים מאת הוקמה הישיבה קטנה "נחלת אהרן" 

ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א וכבר גדלה והצליחה ועשתה פרי לגאון ולתפארת ושמה הולך לפניה וקנתה את מקומה בכותל המזרח של 

ולבקשת רבים אשר חפצו בהמשך המסגרת  ,לצעירים בני עליה ומבקשי ד' הרוצים להתעלות במעלות התורה והעבודההישיבות כבית היוצר 

הוסיף אדמו"ר שליט"א לנטות ידו שנית ולהקים את הישיבה הגדולה. ואכן התגבשה קבוצה מסולאת של בחורים חשובים אשר  ,הנפלאה הזו

ם צוות מחנכים ת"ח העלותשיבה נפתחה בהצלחה גדולה, כאשר עליהם עומדים להדריכם ולהכרת פניהם ענתה בהם כי מבני עליה המה והי

 ועובדי ד' מופלגים שנבחרו בקפידה, וכאשר היתה באמנה אתו בישיבה קטנה.

הרמת קרן  יעזור השי"ת שנזכה לנצל עת רצון זו לעליה והתרוממות, ולעת עמדנו בראשית שנה נזכה שתהיה שנת ברכה והצלחה בכל הענינים,

 גואלנו מבשרנו במהרה בימינו. שמחות ונחת, אהבה ואחוה שלום ורעות, שנת גאולה וישועה בביאת התורה והיראה,
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 מ
סיום הפרשה הקודמת הוא מחיית עמלק, ותחילת  הנה

כי עמלק הוא  ומרלראה פרשה זו הוא בדין הביכורים. ונ

"ראשית )במדבר כד, כ( ראשית דקליפה, כמאמר הכתוב  נתבחי

גוים עמלק". וכל כוונתו היה להחטיא את ישראל במחשבה, 

 ק'הרים בספ תאלהכניס בהם דעות כוזבות ורעות ח"ו כדאי

שקירר אותך  –"אשר קרך בדרך" )דברים כה, יח( על הכתוב 

מעבודת השי"ת, וזה ראשית כל חטאת ומרומז הדבר בשמו, 

הלב  כי "עמלק" אותיות "לעמק" כי הוא יורד לתוך עומק

של האיש הישראלי לקלקל את מחשבתו ח"ו ולבטל ממנו 

את הראשית חכמה יראת ה'. ומכניסו לעצבות ולעצלות ח"ו. 

, כלומר, אם )שם(וזהו ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים 

מתעצל אתה בעבודתך כי עיף ויגע אתה, הי זה סימן 

 .)ישעיה מ, לא(שאינך ירא אלקים, כי קוי ה' יחליפו כח וגו' 

י מצות ביכורים הבא מראשית, מחלישין את ל ידולכן ע

כוחו של עמלק הנקרא ראשית, כי ענין הביכורים הוא 

שמאמין דכל מה שנתנה הארץ פריה הוא בכח ה', ולכן הוא 

מביא מראשית פרי אדמתו להודות להשי"ת על חסדו. וזהו 

 ההיפך מעמלק המטיל ספיקות ח"ו באמונה.

בא, וכן לעיל במלחמת עמלק ולכן כתיב כאן והיה כי ת

נאמר והיה בהניח וגו', כי בתיבת והיה נמצאים כל אותיות 

אין )תנחומא ס"פ כי תצא( השם הקדוש. ורומז בזה למאמרם ז"ל 

השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק, ולכן 

נאמר במחיית עמלק "והיה" בהניח וגו', לרמז שאז יהיה 

ביכורים נאמר "והיה" כי תבא אל השם שלם. וכן גם במצות 

הארץ, ]דארץ הוא לשון רצון כנודע[ והיינו שיהיה רצון 

 יל ידומחשבה טובה לעבודת השי"ת, אז ולקחתם מראשית, ע

תתקנו את הראשית ותחלישו את כוחו של עמלק הנקרא  הז

ראשית, דבקיום מצות ביכורים מוכיח על אמונה בה' ללא 

 כל ספק.

ה, כי עוד קודם אש השנו קודם רולכן קורין פרשה ז

כוחו של עמלק, על ידי מצות  –צריך לבטל את הראשית 

ביכורים, הרומז לאמונה ולהגביר את הראשית חכמה יראת 

ה', ובכח מצוה זו נזכה בדין בראש השנה הבעל"ט לכתיבה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( וחתימה טובה ולכל הטוב סלה.

 
 .כי תבא אל הארץ הוהי

)משלי לא,  ל דרךע ,)ב"ר מב, ג( אלא לשון שמחה הוהיאין 

 .)עיי' אוה"ח להלן כו, ה ד"ה והצצתי(" ותשחק ליום אחרון" כה(

 (בשבת קודש תבא קודם שנסע למנוחות - )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע

 
 .והיה כי תבא אל הארץ

" נותן לך להיךא' אשר ה" ,לשון ארציות –"אל הארץ" 

וכל מה שברא הקב"ה לא  ,נותן לך להיךא' תדע אשר ה –

 ,בזה עבודה לו ית' השיהי פ"ו מי"א( ותב)אברא אלא לכבודו 

בכל הארציות  – "ואתם תהיו לי ארץ חפץ" כתובשו וכמ

 ("עהאמצעי זין אדמו"ר )מר            .תמצאו חפץ ה'

 

 וגו'. כי תבא אל הארץוהיה 

ם, ארץ החיי –הק' ארץ זו ארץ עליונה  חייםהר בשם או

חז"ל למה נקרא שמה  אמרושו לשון רצון כמ ןכם והוא ג

ארץ שרצתה לעשות רצון קונה, והכונה אם תגיע למדריגה 

היינו שיהיה  –שיהיה לך תמיד רצון לה', "ולקחת מראשית" 

בעיניך תמיד כאילו הוא רק ראשית עבודתך ועדיין לא 

התחלת לעשות מאומה, וזהו ענין הביכורים. וזהו תיקון 

תאנה שבכרה  תיןא עץ הדעת, ולפיכך אמרו במתנילחט

אשכול שביכר כורך עליו גמי, דהוא אותיות תר"א, ותרא 

האשה כי טוב, דכל ענין הביכורים הוא תיקון לחטא עץ 

הוא מלשון הלכוף כאגמון ראשו  –הדעת, כורך עליו גמי 

 שהוא שפלות והכנעה.

 (לקותושב"ק אחרון קודם הסת –)מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע 

 

 .כי תבא הוהי

י שמחה קומט ל יד, היינו שעאלא לשון שמחה האין והי

 )מרן אדמו"ר שליט"א(        מען צו.

 

 .ולקחת מראשית

 ,כלומר תוכל ליקח כל טוב וכל מבוקשך – "ולקחת"

גם אתה  השתהי דייל ע ,תיראש נתמבחי – "מראשית"

שתדע שעד עתה עדיין לא עשית ועתה  ,ראשית נתבבחי

כראשית  צוותמרה ותמיד התו והייוגם ש .תה מתחיל מחדשא

 ובכל יום יהי )רש"י להלן כו, טז; ועי' ספרי ואתחנן לג(אמרו שו כמ

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(           .בעיניך כחדשים

 

 ונצעק אל ה' אלקי אבותינו וישמע ה' את קולנו.

כי רמז הכתוב בזה דכשהאדם מתפלל על  ומרלראה נ

יו, ומכוין להתפלל על צער השכינה כביכול, אז נענה צרות

בתפילתו. וזהו "ונצעק אל ה'", היינו מה שנוגע לצער 

אל  –י זה "וישמע ה' את קולנו" ל ידהשכינה כביכול, ע

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   הצער הנוגע לנו.

 

 ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו ארץ וגו'.

ת הכתוב קאי על ירושלים וצריך להבין דהרי לפי פשטו

אשר שם מקום המקדש, והנה נתינת הארץ לישראל היתה 

עוד קודם בואם לירושלים, ואם כן היה צריך הכתוב 

להקדים את המוקדם ולכתוב ויתן לנו את הארץ, דקאי על 

ויבואנו אל המקום, שקאי על  ךכר כל ארץ ישראל. ואח

שון רצון הידוע דארץ הוא ל יפל עומר לראה ירושלים. ונ

, ורומז להרצון הטוב של מעשי התורה והמצוה. )ב"ר ה, ח(

דהמקום אשר האדם עומד עליו הוא  ק'הרים והנה ידוע מספ
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סיוע גדול להתנהגותו, ובמקום קדוש נקל יותר לעבוד את 

וזהו ויביאנו אל המקום הזה, שהיא ארץ הקדושה.  השי"ת.

הרצון  י זה ויתן לנו את הארץ, זכינו לקבל אתל ידוע

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( הטוב, כי גם המקום גורם כנ"ל.

 

 ארץ זבת חלב ודבש.

ץ כי רמז בזה כי אר ומרלראה ת "שבת". ונופי תיבוס

"שבת", וכמו בשבת כל דינין מתעברין  נתהיא בבחי קודשה

אשר איננה  שראליץ , כך היא אר)זוה"ק תרומה קלה:(מינה 

בה וגו' והיא  לקיךא' יני הממשלת שום שר ומלאך כי אם ע

 ת זב'ת חל'ב ודב'ש.ופי תיבושבת. וזהו רמוז בס נתבחי

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   

 

בערתי הקדש מן הבית וגו' ככל מצותך  לקיךא' ואמרת לפני ה

 אשר צויתני לא עברתי ממצוותיך.

הנה תמוה על אשר נקרא פרשה זו בדברי חז"ל וידוי 

יך לקרות זה, הלא ענין וידוי הוא אם מעשר, איזה וידוי שי

כאן כשמתודה  ןכין שאה מתחרט על העבר ומודה ועוזב, מ

ואומר עשיתי ככל אשר ציויתני, איזה שם ווידוי שייך 

 לקרותה.

אך הענין הוא, דהנה כשהאדם חוטא עושה פגם בעולמות 

כשמתחרט ועושה תשובה נמחק עוונו,  ךכר העליונים, ואח

חטאתי כתוב לא חטאתי. וזהו שבא  ובמקום שהיה כתוב

כאן לגלות, שתיכף כאשר מתודה ושם נפשו  'קה הרהתו

בכפו לשוב בתשובה שלמה על חטאתו אשר חטא מיד נמחק 

זדונו, ובעת שאומר עברתי ממצוותיך ואכלתי באוני ממנו 

ונתתי ממנו לטמא מת ומתחרט על כל מה שעשה מיד נמחק 

רתי ממצוותיך ולא זדונו והתורה מעידה עליו שלא עב

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(  אכלתי ולא נתתי וכו'.

 

 ושמחת בכל הטוב.

ושמחת בכל הטוב היינו בעת שתשמח בכל  ומרלראה נ

הטוב אשר נתן לך ה', שאסוף את הפירות אל תוך ביתך 

ותשמח בהם. עם כל זאת עיקר השמחה תהיה אצלך אשר 

זה עיקר השמחה  , מה שה' הוא אלקיך כילקיךא' נתן לך ה

על שאנחנו  נתשזכינו להיכנס תחת כנפי השכינה בבחי

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( ל ההודאות.-מודים לך ברוך א

 

 כאשר דיבר. לקיךא' ולהיותך עם קדוש לה

לשון כאשר דיבר, היינו שבמה זכו ישראל  בארלראה נ

י אשר דיבר, כי כשאמר ל ידלהיות עם קדוש, הוא ע

ע להם קדושה וזכו להיות השפי)ויקרא יט, ב( " "קדושים תהיו

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   עם קדוש.

 

 ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך.

שהקב"ה משפיע ברכה לאדם,  לוהיינו שלפעמים אפי

אבל האדם אין לו כלי לקבל הברכה שהוא מחוסר אמונה או 

שאר דברים רעים שעושה שהוא מונע ח"ו הברכה ומדחה 

אותה. לכן הבטיח הקב"ה: "ובאו עליך והשיגוך", היינו 

שמבטיח הקב"ה שלא יהיה כל עוון המעכב את הברכה, רק 

שהברכה תביא לו ויהיה לו כלי להשיג ולקבל את הברכה. 

 ואמר כי זה היא ברכה יותר מכל הברכות.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע( 

 

 ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך.

: שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא ודרשו חז"ל

שרומז שכשאדם בא לעסוק  בארלש כביאתך לעולם. וי

צריך שתהא יציאתו  מהאכילה ושתיה וכדו זההלם בעניני עו

לם מן העולם בלא חטא כדרך שבא ולא ימשך ח"ו אחר העו

 )מרן אדמו"ר שליט"א(        .זהה

 

"ז כי התוכחה כולה ברכות היא. וזקינו מרן אדמוה אמר

זי"ע היה בוכה מאד בעת קריאתו התוכחה. ובשם הרה"ק 

ת הלל ק', אשי תיבומקומרנא זי"ע כתוב שהקללה הוא ר

שהוא ענין הק' ברכות שמברך אדם בכל יום. ולכן נמצא 

 "דודי צח ואדום". כתובשו צ"ח קללות, כי צח הוא חסד כמ

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(

 

 והיו חייך תלוים לך מנגד.

זה הקב"ה כמ"ש "כי הוא  –ברכה. "חייך"  ןכם הוא ג

 כתובשו חייך", וצריך להיות אצל האדם תמיד מנגד כמ

יגיע לך  –"שויתי ה' לנגדי תמיד", "ופחדת יומם ולילה" 

אל  רךדל ע –מזה יראה תמיד וכו'. "לא תאמין בחייך" 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(  תאמין בעצמך וכו'.

 

 בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. לקיךא' תחת אשר לא עבדת את ה

יותר  –שעיקר השמחה יהיה מהעבודה עצמה. "מרוב כל" 

יוכל להיות  ןכם מכל תענוגי גן עדן כי בגן עדן עצמו ג

שוטה ח"ו, כמו ששמעתי בשם הקדוש רבי שלמה מקרלין 

ל ז"ל שראה בחלום איש הדיוט אחד שהיה בזמנו, שזכה ע

ציל אחד ממוות, ובימים י זכות גדול של פקוח נפש להיד

אחדים נפטר זה ההדיוט, ותיכף מחמת זכות הגדול נכנס בגן 

עדן, רק שנתנו לו גן עדן מעין עסקיו שהיו לו בעולם הזה, 

עד שרבי שלמה הנזכר היה בעזרו וד"ל, וכל תענוגי גן עדן 

לעבודת השי"ת, וזהו שכר  הז יל ידהעיקר הוא לבוא ע

 ל( )שארית ישרא     מצוה מצוה.

 

ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום 

 הזה.

עד היום הזה, הלא כבר ראה מקודם הרבה  רושמה פי

במצרים בעת שקשרו את קרבן  שראליי של בנ פשנרות מסי

פסח וכו' ובעת שקפצו לים עד צוארם וכו'. אכן כעת ראה 

שהתורה מהם חביבות יתירה בזה שטענו כי בני לוי יאמרו 

רק שלהם, תן גם לנו, וחביבות עולה על הכל. שכל זמן 

לא עינים שאין לאדם חביבות אין לו עדיין לא לב לדעת ו

  )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(       לראות ולא אזנים לשמוע.
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 פרק ד –מסכת אבות 

 

 .)מ"א(בחלקו  השמחאיזהו עשיר 

: ד()איכה ג, כ כתובהמר פי מאל מרומז בזה החלק שע

 "חלקי ה' אמרה נפשי", וד"ל.

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(    

 

איזהו חכם הלומד מכל אדם שנאמר מכל מלמדי השכלתי כי 

 .)מ"א(עדותיך שיחה לי 

כי תכלית  רושפי (מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע)מורי ז"ל 

' וישפיל עצמו. וכל ההחכמה היא שעל ידה יכניע לבו לפני 

 כתובהמר חכמה החכמה מוסיף בו הכנעה, כמאמה שמוסיף 

: "והחכמה מאין תמצא". וזהו חכמת אמת, אבל )איוב כח, יב(

כשמתגאה ח"ו בחכמתו אות היא שאין חכמתו אמת ואין 

תבונתו מתקיימת בו ולא נקשרת עמו כלל. ואין ראוי 

לכנותו בשם חכם כי ימצא בו הרבה דברי שטות, כאמרם 

: כל הכועס חכמתו מסתלקת ממנו, "ג()ילקו"ש מלכים ב פז"ל 

וידוע שהכעס הוא ענף הגאוה, הרי שחכמתו מסתלקת ממנו 

 וכל גיאה שוטה.  –י הגאוה ל ידע כןשל י הכעס וכל ידע

שהחכמה קשורה בו תמיד  –וזהו: "איזהו חכם" באמת 

שהוא בהכנעה  –וראוי לכנותו בשם חכם, "מכל אדם" 

מביא ראיה מהפסוק ומרגיש שהוא שפל מכל אדם. וזה ש

מורי  רש"מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי", ופי

( דשיחה הוא לשון הכנעה כמו מרן הס"ק מלעכוויטש זי"עז"ל )

וישח איש. ונתן טעם על זה, שהשכיל מכל מלמדי מחמת 

הביאתו להכנעה  'קה הרש"עדותיך שיחה לי", כלומר התו

נעה עד שדעתו וככל שמרבה ללמוד תורה מוסיף בו יותר הכ

שפלה עליו ונכנע בפני כל אדם, ולכן מכל מלמדי השכלתי, 

מאדם קטן הערך, כי אני מוכנע לפני הכל מאחר  לואפי

 הכניעה את לבי. 'קה הרשהתו

 טבריה-)הרה"ק רבי נפתלי הירץ זי"ע מלעכוויטש

 ()תלמיד מרן הס"ק זי"ע(

 

 . )מ"ג(שאין לך אדם שאין לו שעה 

ו את השעה הזאת, היינו "יפה שעה כי מי שאין ל רושפי

בעולם הזה", דער איז גאר  וביםטים אחת בתשובה ומעש

 )הרה"ק רבי יחיאל ממוש זי"ע(         קיין מענטש ניט.

 

 .)מ"ד(מאד מאד הוי שפל רוח וכו' שתקות אנוש רימה 

, היינו שתקותו נחלש )כמו "ואנושה מכתו"(לשון חלישות  –אנוש 

שאמרו חז"ל:  רךדל רוח וגאוה. וע מרמות –מסיבת רימה 

כל המתגאה כאילו עובד ע"ז, ואמרו שאין אני והוא יכולים 

לדור בכפיפה אחת, ומדחה מעליו שורש הקדושה עליונה, 

 וממילא נחלש תקותו ובטחונו בה' כיון שהוא מרוחק ממנו.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 .מ"ו()הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד 

 מ'זאהל זיך אליין אויס לערנען.  הכוונהלמי ילמד, 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

 .)מי"א(כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר 

עיקר ההבטחה היא שיזכה לקיים את התורה גם כשיהיה 

עשיר, כי נסיון העושר גדול מנסיון העוני ויותר קשה 

 ן הס"ק מלעכוויטש זי"ע()מר       לעשיר לקיים התורה.

 

 סליחות

 

( מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע)א' דסליחות לא היה בו  ביום

 כח להתענות וישבנו עמו יחד בסעודת הבוקר, דיבר אז בזה

ה הוא אש השנה, ראש השנ: יתן ה' כח להתפלל ברשוןלה

 הוא שורש התשובה. כפוריםהם שרש התפלה ויו

. זה גופא ים כז, ד()תהל"אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש" 

שאלתי מה' שאזכה לבקש ממנו. וכן אומרים בסליחות: "הב 

 לן שאילתין". שנוכל לבקש.

כתיב "מאן דקטיל לחויא  'קר האמר: בזוה ךכר ואח

יהבין ליה ברתא דמלכא דא צלותא", הניף ידו הק' ואמר 

באנחה גדולה מתפרצת מקרב לבבו הטהור: איפה לוקחין 

 הקטל לחויא.

בצלאל  ביל אז בסעודת הצהרים איפה הרב רעוד שא

 בימו"ץ דסמילוביץ אשר היה אתנו יחד בקוידינוב, ואמר ר

בצלאל בודאי מתענה מי שבכחו להתענות מהראוי להתענות 

אבל לא להטעות בנפשו כי כבר בזה נעשה שיינער בחור. 

יעקב יצחק  ביוסיפר כי חסיד אחד ממקושריו של הרה"ק ר

בת שרב משבת לשבת, וע חתאעם פ מלובלין נ"ע התענה

קודם צאת ביאת השמש תקפו צמאון נורא עד אשר  דשק

"ל וראה באר מים חיים והלך חממש הגיע לשערי מות ר

התבונן בדעתו איך בשביל  ךכר לבאר ורצה לשתות, אח

שעה קטנה שעוד עד לילה יאבד ההפסקה גדולה זו וחזר 

בנסיון גדול  מהבאר ולא שתה, ונפל בלבבו גאות איך שעמד

בנפשו מוטב אלך ואשתה מלהיות גבה  ךכר כזה, וחשב אח

לב, וחזר לבאר לשתות, וכאשר בא אל הבאר פסק ממנו 

 בינכנס להיכל כ"ק הרה"ק ר ךכר הצמאון ולא שתה. אח

יעקב יצחק מלובלין נ"ע אשר היה נקרא החוזה, ותיכף ומיד 

יד כאשר ראה אותו הרה"ק הנ"ל אמר לו הרה"ק הנ"ל לחס

 )זכר צדיק(       דאס איז א דראטיוואנע מלאכה. עכ"ל.

 

 זכור עדתך קנית קדם.

דאינו סימן טוב לאדם )קידושין נט.(  ראבגמ תאהיינו דאי

שימכור את הדבר שקנה ראשונה מכל חפציו, ולזה אומרים 

אנו להשי"ת "זכור עדתך קנית קדם", היינו קודם כל שאר 

כרנו ולהחליפנו באומה הקניינים, ולא מסמנא מילתא למ

 )מרן אדמו"ר שליט"א(       אחרת.
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 שבע ברכות אחרון לבנו הרב ישראל שלום שליט"א

 אב תשע"בכ"ד מנחם 
 

 א'.

 

 ברמר יצחק מרקד אתלת א: רב שמואל בר רב .(יז)כתובות בגמ' 

זירא קא מכסיף לן סבא כי נח נפשיה איפסיק עמודא דנורא בין 

דידיה לכולי עלמא וגמירי דלא אפסיק עמודא דנורא אלא אי 

זירא אהנייה ליה שוטיתיה  ברמר לחד בדרא אי לתרי בדרא א

לסבא ואמרי לה שטותיה לסבא ואמרי לה שיטתיה לסבא. 

ורק אחת ומקבל אחת. מכסיף לן וברש"י: אתלת, שלש בדין ז

סבא, שמזלזל בכבוד תלמידי חכמים ונוהג קלות ראש בעצמו. 

שוטיתיה, שוט של הדס שהיה מרקד בו. שיטתיה, שיטתו 

 ומנהגו. שטותיה, שהיה מתנהג כשוטה.

 

ענין ,אהני ליה  י"לזורק חד ומקבל חד. ועוד מה הענין די"ל 

ומהלך, ולא רק  שיטתיה', שמשמע שהיה לו בזה איזו שיטה

אלא זאת הייתה שיטתו שהלך בה כל  שמחת נשואיןכשהגיע ל

 ימיו שעליה נאמר בגמ' ,אהני ליה שיטתיה לההוא סבא'. 

 

 '.ב

 

 תא, ואיפר' עקב השבת שבע ברכות מצויים ממחרת אנו

: שמא תאמר לרעתכם נתתי )רבה פרשה ג, א( במדרש בפרשת עקב

אדם יכול היינו ד לכם את השבת לא נתתי אלא לטובתכם.

. לא נתתי אלא לטובתכם, כי אסור בעשית מלאכהלחשוב 

שאדם אוכל ושותה ומענג את נפשו ואני נותן לו שכר, וכדכתיב 

וקראת לשבת עונג אז תתענג על ה' וכתיב והתענג על ה' ויתן 

 לך משאלות ליבך. 

 

צ"ב ההו"א ששבת היא לרעתכם, הרי נאמר מתנה  לכאורהו

ית גנזי ושבת שמה, הבחי' הגבוהה ביותר שיש טובה יש לי בב

שנמשכת מהעולמות העליונים  "קבחי' שב היאבעולמות 

ביותר. ואם ההו"א היא משום איסורי שבת, לא מובן התי' אדם 

המקשן גם ידע דאיכא עונג שבת  לכאורהאוכל ושותה וכו', הרי 

 מה מתרץ. לכאורהוהקשה על ענין מלאכות שבת, ו

 

: ,וישב הים לפנות )בשלח(בישמח משה  אי'דעפ"י מה וי"ל 

בוקר לאיתנו', ודרשו חז"ל לתנאו הראשון, וביאר שבכל דבר 

כל מה שרואים דומם צומח ורק חיותו ית',  וההרישיש בבריאה 

לית אתר פנוי מיניה,  -חי מדבר בעצם הכל היא אלקותו ית' 

השי"ת הוא סובב כל עלמין וממלא כל עלמין, ,אתה הראת 

 'תו יכי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו'. אלא שחיות לדעת

אכילה ושתיה, שבעצם בכל כמו במלובשת בדברים גשמיים, ו

מאכל ומשקה אין בו שום מציאות מבלעדיו ית'. בורא עולם זן 

רק אלקותו ית'.  הואומפרנס וכביכול הוא נותן את עצמו והכל 

הוא וכשיהודי זוכה ובשעה שהוא עוסק בענינים גשמיים 

מתבונן ,הער לאזט זיך נישט', הוא אינו נמשך אחרי העטיפה, 

אחרי הלבושים, אחרי חיצוניות העולם, אלא מחפש בכל דבר 

את הנקודה של אלקותו ית' בעולם ומוסר את הגשמיות 

להשי"ת, אזי זוכה שהשי"ת מגלה את אלקותו ית' בזה הדבר 

 באופן נעלה יותר. 

 

ושים: ,ועניתם את בישמח משה דיבורים קד וממשיך

נפשותיכם בתשעה לחודש מערב עד ערב', ומבאר את ענין ה' 

העינויים של יו"כ, שיהודי מגלה שאינו רוצה שום שייכות 

לאכילה ושתיה וכל ענין מעניני העולם הגשמיים אלא רוצה רק 

שאין יום  )ר"ה(לדבק את עצמו אליו ית'. וכדאי' בקדושת לוי 

האדם את עצמו בגדר האין, הכיפורים מכפר עד שיכניס 

שיהודי יצעק אני וביתי וכל אשר לי הכל שייך רק לבורא עולם. 

האדם לשמחה. וע"י שיהודי  זוכהוכשהעינוי הוא באופן הזה 

מוסר ביום הכיפורים את כל עניניו הגשמיים להשי"ת נותנים לו 

משמים חיות חדשה באכילה ושתיה, סוג חדש מוצא פי ה' 

מיים, שמהחיות הזאת אחרי יום הכיפורים שמונח בענינים גש

אכילתו היא שונה, זה כבר אינו אותו מזון גשמי כמו שהיה לפני 

יום כיפור, נותנים לו כבר מזון שיש בו יותר גילוי אלקותו ית'. 

ומהאכילה הזאת יש כח ,מערב עד ערב', מיום כיפורים זה עד 

י היא מכך יום כיפורים הבא עלינו לטובה. וכל היניקה של יהוד

 שמסר בשמחה את כל הענינים גשמיים אליו ית'.

 

 '.ג

 

הדבר בכל דבר גשמי. ,ויענך וירעיבך ויאכילך את המן  כך

אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך', כשלבנ"י תם המזון שלקחו 

עמם ממצרים היה זה מצב של ,לכתך אחרי במדבר בארץ לא 

ו ית' ולא עניין זרועה', שיצאו יחד עם בורא עולם ונמשכו אחרי

אותם מאומה מצרכיהם הגשמיים. ובזכות זה זכו ל,חסד 
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נעורייך אהבת כלולותיך', לבחי' כלולות ונשואין עם השי"ת. 

ואף אמנם שבחי' נשואין היתה ע"י שבנ"י נתרצו לקבל את 

הקידושין שהיו בקבלת התורה, אמנם כל מה שנתרצו 

 )נדרים(דכתב הר"ן זה היה מאותה ,אהבת כלולותיך'. וכ לקידושין

שהאופן שאשה מקודשת לבעלה הוא ע"י שהאשה מפקירה 

עצמה ודעתה ורצונה ואין לה שום רצון עצמי, ובאופן זה הבעל 

שזוכה מן ההפקר. כך אצל בנ"י ההכנה לקבלת התורה  -מקדש 

היתה אותה ,חסד נעוריך', שהרגישו שאינם צריכים מאומה 

מים בדעת ונמשכים מבלעדיו ית'. אלה בני אדם שהם ערו

אחריך כבהמה, היינו שבנ"י ביצי"מ זכו לבחי' דעת כידוע, אך 

 מ"מ נמשכו אחריו ית' כבהמה בביטול הגמור. 

 

המזון שלקחו איתם ממצרים בנ"י צעקו מה נאכל,  וכשנגמר

מה מקום לדאגה היה כאן, הרי יכלו לזרוע במדבר כמו  לכאורהו

השי"ת יכל לעשות נס  שמצינו שזרעו את הסממנים למשכן, וכן

שיגדל במדבר גם חיטה ושעורה. אלא שבנ"י ידעו שבאמת 

הסיבה שנגמר האוכל ונהיה רעב היא מפני ש,רעבים גם צמאים 

נפשם בהם תתעטף', וכדפי' מרן הבעש"ט הק' זי"ע שכל 

המציאות שהשי"ת עשה שיהודי צריך ענינים גשמיים היא 

ש בעולם בכדי משום שהנפש דקדושה משתוקקת לענינים שי

להעלותם לשורשם. אמנם עדיין הרוחניות עטופה ומכוסה 

בלבושים גשמיים ויש בזה סכנה שמא ימשך האדם ח"ו אחרי 

הגשמיות וישכח את מטרת העיסוק בעניני העולם. וזה 

שהתייראו בנ"י, שעתה עומדים לקבל את התורה, ואיך יוכלו 

יים לקבל את התורה כששוב יהיו עסוקים בענינים גשמ

שעלולים להפריע להם מלהגיע לתכלית התורה שהיא 

הדביקות הנצחית בהשי"ת. בנ"י רצו שיהיה כמו הבחי' שתהיה 

לעתיד ,לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי 

ה'', רצו שתהיה להם שייכות למוצא פי ה' שיש בכל עניני 

ים העולם. ועי"ז זכו למן כדכתיב ,הנני ממטיר לחם מן השמ

ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו', שלפי התשוקה והרצון של 

בנ"י כך המשיכו להם ,לחם אבירים אכל איש', שהוא לחם של 

מלאכי השרת, וכדאי' מהאר"י הק' שינקו מהקנה ולא מהוושט 

בבחי' האכילה שיש ביוה"כ. וכתב מוהר"צ מלובלין זי"ע שזה 

ה"כ, כי אכילת הטעם שהסוגיא של המן נכתבה בגמ' בעניני יו

המן היתה באותו בחי' של התענוג של עינויי יוה"כ כדברי 

הישמח משה שביוה"כ ע"י העינויים זוכים לתענוג ,והיינו 

 הדבקות במוצא פי ה' שמונח בפנימיות הדברים הגשמיים.

 

הביאור, ,ויענך וירעיבך', שבנ"י אמרו שלא לזה נכנסנו  וזה

י מים, בעבור לקבל שוב למדבר לארץ לא זרועה, בלי לחם ובל

לחם ומים. אלא אנו מוכנים לתת את כל הרצונות, ללכת אחרי 

בורא עולם אפי' בלי לחם ובלי מים, וכנגד זה רוצים ,מוצא פי 

 ה'', ועי"ז זכו ל,ויאכילך את המן'. 

 

שבכל דבר  )פ' יתרו(רבי נטע מחלם כותב בספרו  הרה"ק

י יותר וריבוי אור גשמי ככל שהוא יותר מגושם יש בו חלק אלק

בדרך צחות, בטעם הדבר שדירה  )האזינו(ה', וכן אי' בלקו"ת 

עיקר החיות של האדם היא  לכאורהעולה ביוקר יותר מלחם, ו

האכילה ושתיה ודירה חשוב נצרכת לקיום חיותו, וא"כ היה 

צריך להיות לחם יקר יותר מדירה. ותי' שדירה היא דומם ולחם 

גושם מצומח, ולכן כפי הנ"ל יש בזה הוא צומח, ודומם יותר מ

גילוי אלקות גדול יותר. אברך מקים בית, הבית צריך להיות 

באופן שלא רק בענינים רוחניים מתנהגים כדבעי, אלא עבודתם 

של החתן והכלה בבחי' ,קורות בתינו ארזים רהיטנו ברותים', 

להמשיך גילוי אלקותו ית' אף בכל הענינים של הדומם שיש 

שהרי כפי הנ"ל על כרחך יש בהם ריבוי אור אפילו יותר בביתם, 

 מחי.

 

אם יהודי עוסק בדבר גשמי באופן שמוכן לוותר על  וממילא

לי תשוקתי', רבש"ע -כח החלק הגשמי, ורוצה ומבקש ,לך א

איני רוצה להתגשם, יודע אני שאין עוד שום דבר בעולם 

 מבלעדי אלקותך ית', זכני שאדבק את נפשי בחלק אלוק

שמונח בענינים גשמיים אלו. אזי מזכים אותו מן השמים 

 ונותנים לו זאת באופן נעלה ועדין יותר. 
 

 '.ד

 

ענין שמחת חתן וכלה. וי"ל בעצם ענין השמחה, דכתיב  וזה

בתוכחה ,תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה', 

מה העוון הגדול בזה. אלא שכשיהודי בשמחה הרי  לכאורהו

ל ,עוז וחדוה במקומו', ומרגיש את אלקותו ית', הוא במצב ש

הוא מרגיש את בורא עולם שנמצא ב,כל הדברים יגעים', ואז 

הוא מלא שמחה, ואז ,גם חושך לא יחשיך ממך', ,כחשכה 

כאורה', הוא בכלל לא מתפעל מכל ההסתרים שהעוה"ז 

מסתיר, הוא תמיד במצב של שמחה. וע"י הופך וממתיק את 

הענין של הצ"ח קללות שנאמרו שם בפרשה  כל הדינים, וכל

נהפכות לצ"ח ברכות, דהיינו צ"ח אופנים של דביקות, צ"ח 

אופנים איך שיהודי יכול לעסוק בעניני עוה"ז באופן של עוז 

 וחדווה במקומו, לדבק את נפשו בחצי צורה שלמעלה.

 

עפ"י המעשה הידוע מר' זושא, שכל יום בבוקר  חשבתי,

ה בתפילת שחרית היה צריך לטעום פת אחרי עבודתו הגדול

שחרית, והיה אומר: רבש"ע זושא איז הונגעריג. ובפשטות 
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מבינים שהפשט הוא שהוא לא לבטוח בשום השתדלות אלא 

רק בבורא עולם עצמו הזן ומפרנס מקרני ראמים עד ביצי כינים. 

אותה בחי' שהיתה במן, שר'  אמנם אפ"ל שהבחי' הזו היא

עשית אותי רעב, זושא איז הונגעריג, אני זושא ביקש: רבש"ע 

רוצה לקבל עתה ,מוצא פי ה'', אני רוצה עכשיו להמשיך ממך 

כזה סוג מזון, אני הולך עכשיו לעסוק בענין מעניני העולם, אני 

רוצה יכולת להידבק ב,מוצא פי ה'' שרק על ידו ,יחיה האדם', 

 שזו תהיה כל חיותי.

 

רוקדים שמעלים את בעת שמחה רוקדים. והדרך כש הנה

הרגליים ואח"כ מורידים. העלאת הרגליים, רומז ל,עקב', היינו 

להעלות את כל הענינים גשמיים, שע"י שמחה יכול יהודי 

להרים את כל הענינים שנמצאים למטה. וכן להעלות את כל 

 הענינים שבזמן ,עקבתא דמשיחא'.

 

 ,עקבתא דמשיחא' הוא, שצריך להמשיך חיותו ואורו וענין

ית' אפילו במצבים שאין שום הרגשים. לפעמים יש מצב 

באדם, ס'דאוונט זאך ניט, בחור רוצה להתיישב ללמוד און 

ס'לערנט זיך ניט, אין לו חשק, זמנים של הסתר שאין מאיר 

אצלו אורו ית', ווזה גורם שנמשך לדברים אחרים. אבל 

כשיהודי זוכה לשמחה וצועק להשי"ת: רבש"ע רחם עלי, האר 

י, רבש"ע אני מוכן לשים את כל כולי אליך אני אהיה עבדך ל

ללא חילוק אם מאיר לי או חלילה לא, וכמאמר מרן הס"ק 

מלעכוויטש זי"ע: ,הנה ברכו את ה' כל עבדי ה' העומדים בבית 

ה' בלילות', היינו שאם רצוני כעת קצת להיחלש, רצוני כעת לא 

אבל  י העולם,להיות דבוק בתורה חלילה, רצוני להימשך אחר

אני עבד, אני נותן לך את כל רצונותי אפי' במצב של לילות 

וחשכות. אזי נהיה ,כחשכה כאורה', אז מ,העם ההולכים 

בחושך' נהיה ,ראו אור גדול', נהיה אור, בהירות, נותנים לו 

 מתנה משמים, הוא מרים את עצמו להשי"ת. 

 

נינים כשהוא מוריד את הרגליים, הוא יורד חזרה לע אח"כ

גשמיים, אבל זה כבר באופן אחר לגמרי, הרגליים שמורידים 

אח"כ זה כבר לא אותם רגליים שהעלו, כשהרימו נתנו את 

הרצון, ההורדה מורה על מה מקבלים את הענינים גשמיים בסוג 

 אופן אחר ונעלה יותר, בבחי' ,מערב עד ערב'.

 

ר שמואל בר' יצחק הלך לשמח חתן. עבודתו היתה להזכי ר'

לחתן שיתבונן בעת שהולך הוא להקים את ביתו. הוא לקח 

הדסים, הדסים רומז לשורש התשוקות כידוע, שיהודי צריך 

להעלותן לבורא עולם. והיה זורק חד ומקבל חד, הוא זרק את 

רצונותיו, הוא הראה לחתן: ראה את העולם, קח את הרצונות 

יך שהעולם מעמיד וזרוק אותם לבורא עולם, ,משכני אחר

לי תשוקתי'. ואז תראה שתזכה ותקבל חזרה את -נרוצה', ,לך א

ההדס באופן נעלה יותר, בפעם אחת תראה שכל הרצונות 

לענינים גשמיים הם באופן אחר לגמרי, זה כבר באופן שרוצים 

 לדעת ולהידבק במוצא פי ה'. 
 

 '.ה

 

נתן לנו מתנה טובה, יהודי צריך תמיד שפיו יהיה  השי"ת

ל ההודאות', -כים, ,על שאנחנו מודים לך ברוך א מלא שירה

שבורא עולם נותן זכות ליהודי שיוכל להביע הכרת הטוב, 

להביע שבח והודיה, להביע ,כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך', 

 על זה צריך להודות ולהלל השי"ת. 

 

זיכה אותנו לגדל ילד בזכות אבוה"ק וברחמיו  השי"ת

ם את רצונותיו ותשוקותיו להכניס וחסדיו ית', ובעזר ה' להרי

אותם בתורת ה', לבטל את עצמו לרצון השי"ת. ה' זיכה אותנו 

להידבק בטובים זכינו שיתקיים בנו ,מצא אשה מצא טוב', 

ממשפחה של גדולים וקדושים מצוקי ארץ שבודאי היא שמחה 

למעלה שהזקנים משני הצדדים שהם בעצם משפחה אחת, 

בודאי היא שמחה גדולה מאד אצלם וכעת שנתווסף קשר נוסף 

שזוכים לזה. וכידוע מה שמובא מהראשונים שהיה אחד אשר 

נעבעך חמש מאות שנה אח"כ היה השפעה על הנשמה, ובודאי 

מאד. אי' מהרה"ק  מידה טובה מרובה והשמחה גדולה

: ,עזרת אבותינו אתה הוא מעולם מגן ומושיע זי"ע מאלעסק

הצדיקים יש שמחה גדולה  להם לבניהם אחריהם', שלנשמות

מאד שזוכים שיש זרעם אחריהם בעולמנו, בעקבתא דמשיחא, 

בדור שעומדים כבר בפסיעות האחרונות לפני שיהיה ,ראו אור 

גדול', והם מחזיקים בדרכם, עם אותם רצונות, באותה יגיעה, 

 באופן שהם רצו. א"כ הרי ש,עוז וחדווה במקומו' במאד מאד. 

 

שנזכה שלא תמוש התורה מפינו ומפי לבקש מהשי"ת  צריך

זרענו ומפי זרע זרענו עד עולם, שזיווגם יעלה יפה, שיזכו לבנות 

בית שיהיה מדור לשכינתו ית', ואז תהיה לבורא עולם כביכול 

אפי' בזמן הזה של העדר, בזמן הזה ש,אין לו להקב"ה בעולמו', 

, את אותה נח"ר שהיתה בעת אשר ,בין שדי ילין', בזמן הבית

כשהיתה האהבה העצומה בין הכרובים, אותה אהבה שהקב"ה 

יקבל מ,קורות בתינו ארזים', בעת שמוקם בית חדש בישראל. 

איש ואשה זכו שכינה ביניהם, הביאור הוא, שנהיה גילוי של 

אורו ית' ומתייחד שמו ית' בבית הזה. אי' מקדמונים שפעם היה 

התורה אותם שהיתה להם שייכות לפנימיות  מנהג אצל

שכשכתבו שם בספר תורה כתבו את זה במעמד עשרה 
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מישראל, וזה נקרא שם קדוש. וזה ענין ,ברכת חתנים בעשרה', 

שכשמקימים בית חדש הרי זה בחי' של כתיבת שם חדש, 

 שמאיר אור חדש משמו ית', וזה צריך להיעשות בעשרה. 

 

השי"ת שבבית הזה יהיה תמיד ,עוז וחדווה במקומו',  יעזור

חה ותענוג בבית הזה, ויהיה למעלה שמחה ותענוג מהם, שמ

להקים דורות ישרים מבורכים, שיהיו דורות שיהיו מיוחדים 

להשי"ת לתורתו ולאהבתו וליראתו, שיהיה דורות שיהיו לנח"ר 

לאבותינו הקדושים. שהשי"ת יהיה תמיד בבית, שיהיה ,ברכת 

שמא  -ת ה' היא תעשיר ואל יוסיף עצב עמה', בבחי' יום השב

תאמר לרעתכם נתתי לכם את השבת, יהודי יכול לחשוב שמזה 

שהוא לא עושה מלאכות בשבת הוא מפסיד משהו, לא נתתי 

אלא לטובתכם, כל האופן שאפשר לזכות ל,והתענג על ה' ויתן 

מעצמו בשב"ק,  לך משאלות לבך' זה רק ע"י שיהודי נותן

איסורי שב"ק, ,ממצוא חפצך ודבר דבר', יהודי מונע את עצמו מ

שומר את צעדיו בשב"ק, שומר את דיבוריו בשב"ק, דיבוריו 

בשבת בתורה ותפילה באופן נעלה יותר, ואת הדיבורים שאין 

מהם נח"ר לבורא עולם ואין בהם תועלת נותן הוא לבורא עולם, 

מה,רעתכם' הוא זוכה ל,טובתכם'. וכדאי': זכור ושמור בדבור 

יהודי נותן מעצמו ומקריב את אחד נאמרו, ע"י השמור, ע"י ש

רצונותיו הגשמיים ולא רוצה שייכות עם גשמיות, אז זוכה ל,אז 

תתענג על ה'', ,לטובתכם', וזוכה ל,והתענג על ה' ויתן לך 

 משאלות לבך'.

 

יעזור שיהיה בבית הזה תמיד ברכה ונחת, כל  השי"ת

הברכות גשמיות בלי מניעות. יעזור השי"ת שיושפע להם כל 

ויות שצריך עם גילוי של מוצא פי ה'. יעזור השי"ת ההצטרכ

שיהיו הם ודורותיהם אחריהם בריאים וחזקים, שיזכו לבנים 

ובנות בריאים חיים וקיימים עוסקים בתורה ובמצוות לשמה, 

 בלי שום פניות ובלי שום מניעות.
 

הקם מלכות דוד ושלמה', אנו מבקשים שלבורא עולם  ,נא

ע, שכל השפע יושפע לשכינה הקדושה יהיה רצון להמשיך שפ

בלי שום מניעות, די כבר ל,שפחה כי תירש גבירתה', שיבוא זמן 

לקבל ולקרב אשת נעורים אל דודה, ,כמשוש חתן על כלה 

ישיש עליך אלקיך', שיהיה ,בואי בשלום עטרת בעלה', ,כבעל 

בחור בתולה יבעלוך בניך', שיתייחד שמו ית' בכל העולמות, 

ו להתייחד ואותנו יעשה לגוי אחד, שיהיה ,והיה ה' שכינתו עמנ

למלך על כל הארץ', ,ה' אחד ושמו אחד', ,ישמחו השמים ותגל 

הארץ אז ירננו כל עצי היער', כל הבריאה תרנן ותשבח, ,שירו 

לה' שיר חדש שירו לה' כל הארץ', שתתגלה מלכותו ית' עלינו 

 (נעתק מהקלטה – )בלתי מוגה                                                     בעגלא ובזמן קריב.
 

  כי תבא תשס"א רעוין פ'דעוא ר

 שבת סליחות
 

כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך וגו' וענית ואמרת לפני 

  .קיך בערתי הקודש מן הבית וגו'' אלה

 

קשה מדוע  לכאורהד ,מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע זקני

דה על וו מתונאחר שאי ,רותוידוי מעש ת פרשה זונקרא

, ביאר. וי'עשיתי ככל אשר ציויתנ,אומר  -אדרבה  עוונותיו אלא

, אבל ה'מאיר בקרבו אור  צוותמרה ודהנה כשאדם מקיים תו

מתרחק מאור פני מלך חיים ונסתלק הריהו כשנכשל בחטא 

שמחו , פסוקהל ע בלקו"ת 'שהאיר בקרבו. וכן אי ה'ממנו אור 

ך בכל איש ישי ה', דענין שמחת האדם ב'וגילו צדיקים ה'ב

י שעובד ל ידאף מי שאינו בדרגת צדיק, ע 'ה'שמחו ב, - ישראל

. 'בכל לבבך וגו' ה'ואהבת את , – ה'מתעוררת בו אהבת  ה'את 

 ה', הרי שבזה מסיר את אור ה'י שאדם ממרה רצון ל ידאבל ע

אשר ניעורה בליבו. והאדם  ה'ומסתיר את אהבתו למקרבו 

להתבונן ולראות מה הפסיד ואיך במו ידיו איבד את אור צריך 

, ואז צריך לבוא להתחזק ולבקש על נפשו ה'ואת אהבתו ל ה'

 ,אור פניך עלינו אדון נשא –מהקב"ה שיחוס וירחם עליו 

 שיחזור לאור באור החיים.

י שהאדם ל ידמבאר את ענין וידוי מעשרות, דע ובזה

כתב יהרי במקום ש ,הבהועושה תשובה מא דה על עונותיוומתו

 ה'לתו ליי לבבו הנשבר ותפל ידשחטא נכתב שלא חטא, דע

י עונותיו הסיר ל ידבמקום אשר ע ה'חוזר להאיר בקרבו אור 

 משם אורו ית'.

 

בשם הרה"ק המגיד ממזריטש זי"ע  ספרים הק'ב תאאי

מלך בשדה אשר כל החפץ יכול  נתדבחודש אלול הוא בבחי

המלכות  בנהבחודש זה קודם שנלהתקרב אליו, כן הקב"ה 

  לכל קוראיו ולכל החפץ לידבק בו  ה'ה קרוב אש השנרב

 באמת.

 

האדם שמעשיו בשלימות הרי כי  ,שדה נתעוד בחי ומצינו

בית, אבל מי שעדיין צריך לתקן ולשפר מעשיו  נתהוא בבחי

בית. וזה ענין  נתשעוד לא הגיע לבחי ,שדה נתהרי הוא בבחי

     רש"י: אדם יורד לתוך שדהו ורואה כדכתב ו ,ביכוריםה

תאנה שביכרה וכו' כורך עליה גמי לסימן ואומר הרי זה 

שהאדם יורד ורואה מעשיו שעשה כל  ,ביכורים. והרמז בזה
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     שאינם בשלימות, ורואה תאנה  ,שדה נתהשנה בבחי

שביכרה, שהתאנה מילאה יעודה ותפקידה בעולם אבל הוא 

אשר היה בו, ואז נשבר לבו  ה' קילקל מעשיו והחשיך אור

     ,ומתחרט בכל מאודו על שקילקל מעשיו. כורך עליה גמי

     עשה רושם בנפשו להיטיב תקובע את שבירת לבבו ש

ת יזוהי ראש ,ו מכאן ולהבא. ואומר הרי זו ביכוריםימעש

בעת . וה'לחזור ולהאיר בקרבו אור  ,עבודתו מכאן ולהבא

, 'כי דליתני ה'ך מארומ,אומרים  היו הלויים הבאת הביכורים

א אחר שנתלכלך בחטאים יכול לחזור טוחלהורות שאף ה

ולידבק בקב"ה ובמקום שבעלי תשובה עומדים אף צדיקים 

     י לבבו הנשבר ל ידגמורים אינם יכולים לעמוד, כי יכול ע

להגיע לדביקות אמיתית בקב"ה אשר ברוב חסדו חפץ 

, ואף במדרגה התחתונה בתשובת רשע ומוריד שאול ויעל

 לקיךא' הבקצה השמים משם יקבצך  ךאם יהיה נדח,ביותר 

איך ,שבא ומתחנן בשברון לב  יל יד. וזה דוקא ע'ומשם יקחך

     ל , ע'יםחנים נשפוך שיפדר מתוחים באלו  ךיפנל פתח פהנ

 וירחמהו. ה'זוכה לשוב אל  הז ייד

רא, כיון ענין הביכורים אשר מעצרת עד החג מביא וקו וזה

ה ברוחניות ואז מקבל שפע רוחני אש השנשבשבועות הוא ר

אשר חפץ בשובו מדרכו וחיה  ה'לכל השנה, וכשרואה חסדי 

אם מהחג ועד חנוכה מביא וגם  .ה'רר ליבו לשוב אל ואזי מתע

 קורא, דאז הוא גמר העבודה של הימים הקדושים. כי
 

אשר  י הקדושהל ידע ,בית נתבשבת האדם הוא בבחי והנה

היום , כתובהמר נשפעת מלמעלה בתוך אמוני עם סגולה, וכמא

 , אחר שרואהבתשאי . ולכן באים במוצ'לא תמצאוהו בשדה

 ,שדה נתונשאר בבחי ה'מצבו שסילק מעצמו אור  את

 לכן דוקאאור החיים, ובלהאיר נפשו  ,משתוקק לדרגת ביתו

ם להתחנן לפני שוכן מרומי ',במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה,

 שנשוב בתשובה שלמה לפניו. ית' אורואת נפשנו בלהאיר 
 

ולחזור בתשובה  ה'השי"ת שנזכה להאיר נפשנו באור  יעזור

שיהיה לנו פנים  ',זוחלים ורועדים מיום בואך, .שלימה לפניו

ונזכה לאורו של משיח  .ה כבני מרוןאש השנכשנעבור לפניו בר

 ה()בלתי מוג                  במהרה בימינו.
 

 כ"ו אלול תשס"ג
 יו"ד מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע

 ירושלים -בבית מדרשנו "בית יוסף" 
 

  זי"ע השתדל הרבה בשביל עניי  אדמו"ר מוהר"א מרןזקני

ארץ ישראל, והיו כוללים של קוידינוב כאן בארץ ישראל, 

זי"ע מלכוביץ  מוהר"נאדמו"ר מרן בירושלים ובצפת ובטבריה. 

ע מאביו שכיון שיש לו רחמנות על עניי כותב במכתב ששמ

, כי אם לגמריא"י  מעותחו"ל לכן אינו מגלה את החשיבות של 

אף אחד לא היה נותן מעות לעניי חו"ל אלא רק לעניי  היה מגלה

כולל בא"י, וכן הא"י. לרבינו היתה עבודה מאוד גדולה בהקמת 

 ,שע"י כך עולים התפילות למעלה מרשלח לשם את חסידיו. וא

וכמו שמצינו גם כן בפרי הארץ במכתבים כאלו לשונות. ולכן 

משלהם בא"י שדרך שם יעלו  ותגם רצו שיהיו להם בתי מדרש

 התפילות למעלה.
 

 בביתו  בעל ההילולאהק' סיפר, שבהיותו ילד היה אצל  זקני

אלפים ספרים, דבר  ג'היו  מוהר"אובביתו של  מנכדיו,עם עוד 

ו הילדים על הספרים מאד נדיר בתקופתם. והסתכל

לא הכנסתי שום ספר לארון ,: להם מוהר"אבהתפעלות, אמר 

 '.עד שלמדתי אותו עד תומו
 

 הסתלקותו של רבינו, הספידו הרידב"ז רבה של  בשעת

תנגדים אנו המהחסידים איבדו רבי ו, :בהספדו ואמר ,סלוצק

 .'גדול הדוראת ו נאיבד

 ו שבחופה , אמר רבינו שכמהציוני שהיה הקונגרס בשעה

של  'שקצים,)כנהוג באותם ימים ברוסיה( קודם היו רצים ה

הגיעו החתן והכלה.  ךכר הגיעו המחותנים ואח ךכר העיר ואח

לארץ  'שקצים,כך גם תהיה הגאולה השלימה, קודם יגיעו ה

שהם כמו  צותמרה וישראל, ואחריהם יבואו היהודים שומרי תו

 .החתן והכלה ויבוא ךכר המחותנים, ואח

 

 האחרונה לא היה לו כח לצום ביום הראשון של  בשנתו

, והיה זה מספר ימים לפני ההסתלקות, וביום כמנהגו סליחות

שפעם ודה והסבו עמו מספר אנשים. בסעודה סיפר, עישב לס

ט לצום י, החלזי"ע מלובליןרה"ק אברך אחד מחסידיו של ה

, ורץ מאד ובהגיע יום חמישי נתקף בצמא גדול ,משבת לשבת

מהר לנהר להרוות את צמאונו. כשהגיע לנהר הרהר בלבו אם 

הצלחתי לצום עד יום חמישי חבל להפסיק את הצום, וחזר בו 

ולא שתה. וכשחזר מן הנהר הרגיש סיפוק גדול בלבו שהצליח 

להתאפק ולא לשתות. והחליט שאם מגיע לו מזה התנשאות, 

לנהר  וחזר שוב לנהר. וכשהגיע מאומהה וי כל הצום לא שוזא

כשהגיע אותו אברך  ךכר הרגיש שכל הצמאון חלף לגמרי. ואח

. ובסיפור זה 'אברך זה עשה עבודה יפה,: החוזהלחוזה, אמר 

 כביכול על כך שלא צם.מרן זי"ע התנצל 
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* * * 

 
 ,מים במדרש בכמה מקומות: צדיקים דומים לבור איתא

מרכבה להשי"ת.  נתהאבות הקדושים הם בבחיכדאיתא שו
הריעו לאלקים ,ב ידהנה כת ק'הרים המרכבה מבואר בספ וענין

 נאמרגבי תרועה ש הטעםק יויש לדי ',עוזנו הריעו לאלקי יעקב
ולא אלקי ישראל וכיוצ"ב. אלא  'אלקי יעקב,דוקא הלשון 

לא כאברהם שקראו הר לא כיצחק שקראו שדה  :בגמ' תאדאי
שדה הר רומז לאהבה ודוהביאור בזה,  ,אלא כיעקב שקראו בית

 תוליראה, היינו שכל אחד מהאבות עבד את השי"ת במיד
, אברהם אבינו עבד את השי"ת במידת החסד עד המיוחדת לו

למדריגה הכי גבוהה ששייך במידה זו, וע"י כך המשיך את 
מידת החסד בעולם, וכן יצחק אבינו עבד את השי"ת ביראה 

גבורה. אבל יעקב אבינו שמידתו היא הוהשלים את מידת 
ה לו מידה מיוחדת שבה עבד את הקב"ה וע"י תארת, לא היתפ

במדרש שיעקב אבינו בעת  'וכדאי ,זה להמשיך שפע בעולם
שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין ,הליכתו לבית לבן אמר 

 אין. 'היינו בחי ',יבוא עזרי
 

שהאדם מבטל עצמו לגמרי  ,של מידת התפארת היא וענינה
. ואינו עובד את השי"ת צמועני ות בפלהשי"ת ואינו כלל מציא

בית ,וזה ענין  .להשי"ת הגמור במידה מסוימת דוקא, אלא בטול
עקב, היינו שהוא מקום שאין ממשיכים ישקראו  'אלוקים

 מת דוקא אלא כולל בתוכו כל המידות. ימסוי הממיד
 

ש מעלי יכל כמה דכייף אינ,שהוא  ,גם ענין ר"ה בכלל וזה
להראות שלא רק מעשים אין  ענינהשופר  , ובפרט תקיעת'טפי

בידינו אלא אפי' גם דיבורים אין לנו ורק ציפצוף קול פנימי. 
נות שיש לדעת מיהו ובשער הכו 'ואי ',ה' בקול שופר,ב יתדוכ

אינו ב בעיניו כוחשהתוקע ומה הוא השופר וכו', היינו שהתוקע 
בשופר. וזה הביאור בפסוק  מווכביכול הקב"ה תוקע יחד ע

התרועה שייך  ', וכפי שביארנו שבחי'הריעו לאלקי יעקב,דלעיל 
איתא  )שאומרים לפני התקיעות(דוקא למידה של יעקב אבינו. ובזוהר 

שבר"ה נהיה פחד  ,וגו' 'ויחרד יצחק חרדה גדולה, קעל הפסו
יראים מן הדין הגדול, ואח"כ מתיובהלה גדולה למעלה, וכולם 

והטעם כדלעיל,  .יניםבזכות יעקב אבינו נמתקים כל הד
אלא  ,שליעקב אבינו אין לו מידה מסוימת שאפשר לדונו על כך

 הוא לגמרי בטל להשי"ת.
 

זה ראו אצל כל הצדיקים, שלא היה להם הנהגה  וענין
מת דוקא, אלא פעם באופן זה ופעם באופן אחר. וכמו ימסוי

לה'  כןלא תעשון ,שאמר הרה"ק מלובלין זי"ע על הפסוק 
היינו שלא לעבוד את השי"ת באופן של קביעות , 'אלקיכם

מסוימת דוקא, והצדיקים עובדים את השי"ת תמיד לפי מה 
  .שמרגישים בנפשם שזהו רצון השי"ת עכשיו בעת זו

 
בנהר  דאי'בר"ה שחל להיות בשבת, כשייך בחי' זו  ביותרו

שעיקר מה שפועלים בשופר הוא ע"י  (דרוש שלפני התקיעות)שלום 
שלא תוקעים אזי  כשחל בשבתשיש לאדם, ובפרט  השברון לב

 'הכל נהיה ע"י השברון לב של האדם. ועוד ששבת היא בחי
בחינתו של יעקב אבינו, כי כל המידות הם  - נחלה בלי מצרים

ופרצת ,ענין של הגבלות אבל מידתו של יעקב אבינו היא בבחי' 
וכה את היינו שמידה זו כוללת בת ,וגו' 'ימה וקדמה צפונה ונגבה

שמתעוררת  'ולכן אין תוקעים בשבת, כי אותה בחי .כל המידות
 ע"י השבת עצמה. תבכל שנה ע"י השופר בשנה זו מתעורר

 
זכותו יגן עלינו  ., שתהא שנה טובה ומבורכתהשי"ת יעזור

ועל כל ישראל. ושנזכה להתפלל בימים הנוראים כראוי 
 )בלתי מוגה(               ובהכנעה ראויה, ויתקבלו כל תפילותנו לרצון.

 

 התודה והברכה להבה"ח יואל טייכנר הי"ו שעמל בהתקנת המאמר לדפוס

 

 

 
 

 

 חבורת הבחורים דחסידי קוידינוב

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 
 

 במוצאי מנוחה קדמנוך תחלה
 

  9.30סעודת מלוה מלכה בשעה 
 סליחות ולאחמ"כ סדר לימוד עד

 

* * * 
 

 ההרשמה לסעודות החג בראש השנה )הסעודות בימי ר"ה, ולינה(
 אצל הרב צבי טייכנר הי"ו

 עד יום ד' פ' נצבים

 
 בברכת כתיבה וחתימה טובה

 ושיתקבלו תפלתנו לרחמים ולרצון

 
 

 הנחת תפילין לבן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 חתן הבר מצוה כמר ברוך מרדכי נ"י
 

 תתקיים אי"ה ביום ו' פ' כי תבא הבעל"ט
 22בבית מדרשנו רח' מהרש"ל 

 7.30בשעה 

 המרכזיתשבע ברכות שמחת ה

 תבא י"ח אלול ביום ד' פרשת כיתתקיים אי"ה 

 22בבית מדרשנו רח' מהרש"ל 
  

 ולאחמ"כ סעודת השבע ברכות. 4.00תפלת מנחה בשעה 
 



11 

 

 
 עניני שמחת צדיקים

 

 שמחה או טובה לצדיק מצוה לשמוח.כשתבוא 

 )ספר חסידים(

 
. פי' כאשר )תהלים קיח, טו(רנה וישועה באהלי צדיקים וכו'  לקו

מרננים הצדיקים באהליהם אז הם מוסיפים כח וגבורה 

 )גבורות ה' פרק ס"ד(       למעלה עד כי ימין ה' עושה חיל.

 
אחת בעת שמחה במעונו, כשהגיעה העת לצאת מן פעם 

ח, המקום נעמד תלמידו הרה"ק רבי נחום שו"ב זי"ע ע"י הפת

ולשאלת מרן זי"ע לבקשתו השיב כי שמע מפ"ק כי כד 

חדוותא בי מלכא הוא עת רצון לפעול רחמים, ועל כן רצוני 

להיפטר ממדת הכעס, הבטיחו מרן, ומני אז לא היו יכולים 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(      להביאו לידי כעס בשום אופן.

 
עורר רוצה לעורר רחמים ושפע לעולם, צריך ל כשהצדיק

מתחילה חדוה ושמחה להבורא ב"ה, וכיון שיש שמחה 

 להצדיק עי"ז הוא מעורר שמחה למעלה.

 בהעלותך( –)נועם אלימלך 

 
מזה פעמים הרבה שהצדיק הוא מעורר רחמים  כתבנו

תמיד, ע"י תורתו הק' שעוסק בה לשמה, וע"י מצוותיו ית"ש, 

 וע"י השבחים והשירות שמרנן ומשבח להבורא ב"ה יתעלה,

 שאתערותא דלתתא הוא אתערותא דלעילא.

 )נועם אלימלך, פ' ראה(

 
דהיינו שירננו וישבחו  )תהלים לג, א(צדיקים בה'  רננו

הצדיקים להשי"ת. ולזה אמרתי דוקא צדיקים ולא שאר בני 

אדם, לזה אמר "בה'", היינו כשהצדיקים מרננים להשי"ת הם 

רים דבקים בהשי"ת ואין להם מחשבה זרה, וכשם שמדב

ומרננים להשי"ת במחשבה ודיבור, אז מכל דיבור ודיבור נברא 

מלאך קדוש, ומהדיבור נברא כלי של מלאך, ומהמחשבה 

 חידוש תהילים( –)רב ייבי             נברא פנימיות של המלאך.

 
ננגן כל ימי חיינו. קשה דכתיב נגינותי לשון יחיד, ונגינותי 

הצדיק שבדור כולל כל  ואח"כ אמר ננגן לשון רבים. וכו' כי

 הדור, וזהו שאמר נגינותי ננגן כולנו, כי זאת שייך לכולם.

 )בית אהרן(

דעלמא שממשיך אותם )את הצדיקים לזה העולם  איניש

בעת שמחתו( רע מאד בעיניהם, כי יוכלו להתגשם ח"ו. אבל 

הצדיק שממשיך אותם ועובד ד' בדבר הזה, יש להם תענוג 

 במדבר(  –)אור לשמים      מזה שממשיך אותם.

 
ההולכים לשמחת רבם בדעת ובתבונה עם הכנה דרבה יש 

כראוי, ואז מושפעים הם מהשמחה אורות ואוצרות רוחניים, 

ואז גם הם בבחי' "בעלי הילולא". משא"כ אלו שאין בהם 

דעת, הגם שלמראית עין גם הם רכשו שמחה, מ"מ מתברר 

על ההוא זוגא  רכות ט()באח"כ שאין תוכם כברם. וכדמצינו בגמ' 

דרבנן דאשתכור בהילולא דבריה דריב"ל ומרוב שכרות לא 

קראו ק"ש. ולכאו' הלא מצוה גוררת מצוה, ואיך שכחו ע"י 

לקבל עמ"ש, אלא שכאשר השמחה היא לא דעת, למה כבר 

 )הרה"ק מרופשיץ זי"ע(      אפשר לצפות.

 

הוא סוד גדול מה שנוסעים העולם היראים  ובאמת

ים על שמחה שעושה הצדיק, והוא כשהצדיק בשמחה ושלמ

נמשך משמים שפע ברכה והצלחה על כל העולם, וביותר 

להקרובים אליו בצוותא חדא, ואע"ג דאינהו לא חזי מזליהו 

, ונפתחו ארובות השמים להריק עליהם שפע )סנהדרין צד.(חזי 

קדושה להאיר עיניהם מדעת עליון. וזהו אפשר הכונה בפסוק: 

, ירצה )תהלים צז, יא(זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה"  "אור

שבהשמחה שיש להצדיק ומכ"ש לצדיקו של עולם, בזה 

 נתגלה אור לכל צדיק וצדיק לפום דרגא דיליה.

 (לתלמיד הרה"ק מוהרש"ב מפשיסחא זי"ע, פ' בראשית)בית יעקב 

 

: ישמח ישראל בעושיו, ההיא חדוה )פ' פנחס(בזוה"ק אי' 

איהו אלא בעושיו, בעושי מיבעי ליה, אלא אילין דישראל לאו 

קוב"ה ושכינתיה ואביו ואמו, דאע"ג דמייתי קוב"ה אעקר לון 

ואייתי לון עימיה לההיא חדוה לנטלא חולקא דחדוה עם 

קוב"ה ושכינתיה. ואי' בשם תלמידי הבעש"ט הק' דבזה יש 

הבדל מי הוא בעל השמחה, יהודי פשוט באים רק ג' דורות 

העליון, אמנם כאשר בעל השמחה הוא מצדיקי הדור מעולם 

 באים כל זקניו מכל הדורות להשתתף עמו בשמחתו. 

 

. אפ"ל: ליכא )שבת קל.(כתובה דלא רמי בה תיגרא ליכא 

 –מלשון מתרומם, תיגרא  –דאין שמחה, דלא רמו  –כתובה 

מלשון מסחר, שאין המסחר מתרומם אז, שע"י השמחה 

 ות טובות לבנ"י.משפיעים הצדיקים השפע

 )הרה"ק מוהרי"ד מבעלז זי"ע(
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ממורי ז"ל בשם הבעש"ט הק' שראשי הדור הם  שמעתי

בשמחה, הוא מעורר שמחה לכל העולם. קבלה בידי חסידים 

ואנשי מעשה לנסוע לצדיקים בעת שמחתם, שמשם יגיעו 

 )רמתיים צופים(              ליראת שמים בוודאי.
 

שאלתי את רבן  קיבאעבי : אמר ר.()כריתות טו ראבגמ תאאי

גמליאל ואת רבי יהושע באיטליס של עימאוטם שהלכו ליקח 

בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל, הבא על אחותו ועל 

שהיו טרודין היו  יפל עף אחות אביו וכו'. "להודיע שבחן שא

 ". עכ"ל התוס'.ורהתברי עוסקין בד

 ליאלמגבן בשלמא ר רהבזה, כי קשה לכאו בארלש וי

שהלך ליקח בהמה למשתה בנו עליו היה מוטל הדבר להשיא 

דאף להשיאו  )כט.(דקדושין  מאקרק את בנו, וכדאמרינן בפ

אשה האב מחוייב, וממילא היה צריך לעשות הכנה דרבה 

לסעודת הנשואין שיבואו כל החכמים, ועל כן הותר לו לבטל 

בכל כרחך בהליכתו בדרך  הזל ידי תורה שנתבטלה ע

ברי טליז לקנות בהמה וכיוצא )הגם שגם בדרך עסקו בדלאי

יכול  ךכל פשוט דלא כ קוםמכל , מפותכנ"ל בתוס ורהת

לעסוק בדרך כמו בביתו בהשקט ובעיון במנוחה( והיה אצלו 

חיוב מצוה עוברת. מה שאין כן לרבי יהושע איך הותר לו 

לבטל תורה לילך עם רבן גמליאל, כי מה זה שייך המשתה 

ושע שאינו קרובו של החתן כלל, ואם להסעודת לרבי יה

למיד נשואין היה הולך לדבר מצוה לשמח חתן וכלה חתן ת

בן גדול ונשיא )החכם שבדור(, אבל לילך מקודם  כםח

לאיטליז ליקח בהמה איך הותר לו לבטל תורה בשביל הכנה 

דרבה ורחוקה עדיין מהתכלית ולמשתה שאינו מוטל עליו ולא 

 באחריותו כלל.

ונראה מזה שורש וסמך למה שנהגו הרבה מהצדיקים 

רבותינו ואבותינו זי"ע וכו' הלכו וטרחו בנשואי מזמוטי חתן 

וכלה בנן של קדושים ובפרט לבני הצדיקים שבדור, ועוד באו 

לשמח קודם הנשואין ולאחריהם גם בדרך מבוא להשמחה 

 יתירה ועצומה שעשו בכמו אלו כנודע.

 ח"ד אות יב(מונקאטש  –)דברי תורה 

 

)מלאכי ג, כג מאור עיניים וז"ל: הענין דכתיב  ק'הר בספ תאאי

: "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בא יום וגו' כד( –

והשיב לב אבות" וגו', והן אמת הדבר שכמו לפני ביאת 

המשיח במהרה בימינו יהיה בשורת אליהו ומחמת זה יהיה 

: "ומלאה הארץ דעה" , ט()ישעיה יא כתובשו הרחבת הדעת כמ

 זו בכל אדם מישראל ובכל זמן וכו'. נהוגו', כמו כן יש בחי

והנה אם בא לאדם איזה בשורה טובה, גם בשעת לימוד 

כשמתקשה על איזה דבר קודם שיבוא לו הדעת נכנס בו כמו 

בשורה שמרגיש במוחו שנכנס בו נקודה אחת, וזה נקרא 

שנתרחבה דעתו  "דעהומלאה הארץ " ךכר אליהו ואח נתבחי

רגליו  נתונתמלא חיות ובנקל לו אז ליחד את חלקיו גם בחי

 אל הטוב.

 נתכי באמת איש המגיד בשורה טובה נתלבשה בו בחי

ו ניצוץ אליהו ממש, כי הוא המבשר כל הבשורות הטובות )כמ

איש פקיד על כל בשורות "בפיוט אליהו הנביא  אומריםש

אליהו  נתד ההוא, כי בחי( שבעולם רק שמתלבש במגי"טובות

בפנחס  ךכר היא מששת ימי בראשית רק שנתלבשה אח

, ולכן כשמזדמן להגיד איזה בשורה )ילקוט ריש פר' פנחס(כנודע 

טובה מתחזק כל אחד ואחד לרוץ ולהגיד כי נשמתו מרגשת 

אליהו ורוצה להכניסו בתוכו, אף שאין בני אדם  נתבחי

ואם היה לו דעת היה מרגישין בזה מכל מקום מזליה חזי, 

אליהו שנתלבשה בו אז,  נת' בחיהיכול להתחיל לעבוד את 

לילך ממדרגה למדרגה גדולה. וגם האיש שנתבשר הבשורה 

נכנס בו הניצוץ אליהו בקרבו ונתרחבה דעתו, גם כן יוכל 

 לדבק בנקל אל הבורא יתברך.

רגליו, משנתבשר  נתוזהו "וישא יעקב רגליו", שהגביה בחי

ובה נשא ליבו את רגליו, נשא החיות שבא אל ליבו בשורה ט

אליהו את רגליו, "וילך ארצה בני קדם" שאפילו  נתמבחי

במידת הארציות שלו הולך אל בני קדם אל בנין קדמונו של 

עולם, ונעשה קל ללכת, כי יש ק"ל צירופי אליהו אותיות 

אליהו לעזרו ללכת  נתהקדושים שבאים אל האדם עם בחי

 לה עכ"ל.למדרגה גדו

ואני הבנתי מזה על מה שהייתי תמה, אשר ראיתי מאנשים 

גדולים חסידים גדולים, אשר בעת שמחת צדיקים כגון שהיה 

חתונה אצל הצדיקים, אזי דייקא בשעת החדווה הגדולה כמו 

אחר החופה, אזי דחקו עצמם החסידים הנ"ל ליתן קוויטעל 

מפני מה  )פתקא( ולהזכיר שמם דייקא אז, ולא הבנתי כלל

דייקא אז שהיה סכנת נפשות ממש מפני הדוחק, וכשראיתי 

 התורה הזאת הבנתי כוונתם הטוב.

כי בשעת שמחה ובפרט צדיק יש לו כח ביותר לברך 

ולהשפיע, כי נתלבש בו אליהו, ואז אמרתי שגם בתורתינו 

מבואר זאת בפירוש שמצינו בשעה שבאתה סרח בת אשר 

ורת יוסף "יוסף בנך חי" אז לבשר ליעקב אבינו ע"ה את בש

בגודל השמחה ברכה שתחיה לעולם ונתקיים בה כמו שמצינו 

 שסרח בת אשר חיה לעולם בגן עדן. )ד"א זוטא פ"א הי"ח(במדרשים 

וגם בבת שבע כשנתבשרה מדוד המלך ע"ה שבנה שלמה 

ימלוך, השתחווה לו ואמרה יחי המלך דוד לעולם ונתקיים, כי 

מחמת  ןכם היה ג )ר"ה כ"ה(יים" "דוד מלך ישראל חי וק

אליהו מחמת גודל השמחה  נתשנתלבש בה אז בחי

 )דבש השדה אות קכד(      מהבשורה.
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 הרב יששכר צבי טייכנר

 )ב(אשכון את דכא 
 

הנה במאמרנו אשכון את דכא א' נתבאר באריכות ענין 

השפלות בעבודת ה', אמנם לאחר הדפסתו העירוני כי הוא אינו 

כאשר נחסר בו ביאור ענין הרגשת המרירות בעבודת ה', מושלם 

אשר הינה ענף ותוצאה מהרגשת השפלות. ולכן בס"ד ננסה 

במאמר זה ללבן ולהשלים את הדברים אשר נחסרו. ויהא רעוא 

שיהיו הדברים מאירים ובהירים להיות עזר וסיוע לחפצים לעלות 

 במעלות העבודה בדרך אשר סללו והתוו צדיקי אמת.

 

האמת תיאמר, כי לכאו' מה מקום יש לכתוב אודות מרירות ו

בעידנא דחדוותא, כאשר גליון זה מופיע לקראת השמחה במעון 

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א. אמנם כידוע במשנת רבוה"ק המרירות 

היא חלק בלתי נפרד מהשמחה, וכפי שדרשו בספה"ק כי חתן 

ותר. ואכן מי ר"ת ח'טאתי נ'גדי ת'מיד, ע"כ אין הדבר מתאים בי

שזכה לראות פעם כיצד נראית הכנה לשמחה אצל מרן אדמו"ר 

מבין  –שליט"א, את התפילות והתחינות לפני מועד השמחה 

במה דברים אמורים. וכמו שבעינינו ראינו בתפילת רבים 

אשרי  –שהתקיימה בציוני רבוה"ק בב"ב בשבוע שלפני החתונה 

בשלום ובשמחה עין ראתה את התפילה שימי השמחה יעברו 

ושיושפעו השפעות טובות לכל המשתתפים. וכן בחתונה עצמה 

הקבלת פנים והחופה אשר הם בבחי' "יראתי מתוך שמחתי"  –

 ובבחי' המרירות הקודמת לשמחה.

 

 .'א

 

כאשר ברצוננו להבהיר במעט סוגיא זו בס"ד, עלינו לברר 

בזאת שני נקודות עיקריות. א. מרירות זו מהי מהותה ומה 

פקידה בעבודת האדם. ב. כיצד נבדיל בין המרירות הרצויה ת

לבין מידת העצבות המגונה כ"כ. ועתה נקדים ונבהיר, כי זאת 

ברור ומוסכם שהמרירות הינה חלק בלתי נפרד מעבודת האדם 

ועל ידה יזכה לבוא לדבקות אמיתית בהשי"ת, אשר זוהי התכלית 

זי"ע, שכמו הנרצית בעבודתו. וכדאי' מהרה"ק ר"פ מקאריץ 

שמחג הסוכות ממשיך האדם שמחה למשך כל השנה כמו"כ 

מימי בין המצרים, אשר בהם שרוי האדם בקטנות ומכיר גריעות 

ופחיתות עצמו, יכול להמשיך הכרה זו למשך כל השנה. 

עכדה"ק. וביותר כאשר עתה הזמן גרמא בעמדנו בחודש 

כדאי'  התשובה, וכידוע המרירות הינה מעיקרי עבודת התשובה,

בספרי היראה שכפי עוצם המרירות כך זוכה האדם לטהרת הלב 

 ולכפרה על עוונותיו.

והנה מהות המרירות היא כפי שביאר אדמו"ר שליט"א כמה 

פעמים, שהאדם מורכב מגוף ונשמה, ומצד נשמתו אשר היא חלק 

אלוק ממעל דבוק האדם תמיד ביוצרו ואין בו אלא תשוקה ורצון 

שהגוף הגשמי מהוה מחיצה בעד תשוקת אחד להשי"ת, אלא 

הנשמה בהיותו עסוק תמיד בתשוקות חומריות ותאוות העולם 

החולף, מה גם כאשר מפאת חומריותו נכשל האדם בדבר עבירה 

ח"ו, אשר מחמתה נסתר ממנו אורו ית' המאיר בנשמתו בבחי' 

"עלומנו למאור פניך". ועל כן בכדי שיגלה האדם אור ותשוקת 

ה הגוף הגשמי עליו לשבר את מחיצת הגוף, וזאת נשמתו ממעב

ע"י שנשבר לבו בקרבו בראותו כמה מרוחק הוא מהשי"ת וכמה 

שקוע הוא בתענוגים מדומים ותאוות נבזות תחת שתתענג נשמתו 

בעדן העליון. ובפרט בהיות כל "לב יודע מרת נפשו", כמה גרם 

ה במעשיו להוסיף בריחוקו מאור פני מלך חיים, אשר על ז

יתמרמר ביותר וכמאה"כ "ודעי כי רע ומר עזבך את אלקיך". 

די מתגלית בתשוקה -ומתוך מרירות זו נשבר לב האבן ונשמת ש

חדשה להשי"ת, כאשר ידוע כי מתוך כאב הריחוק מתגלה 

 הגעגוע והאהבה.

 

וכפי ששמעתי מיהודי חשוב, שהוא משל לתבשילים ערבים 

אולם באותם תבשילים  אשר מכניסים בהם סוכר בכדי להמתיקם,

מערבים אף קורטוב מלח, כאשר ללא מלח לא ירגישו כראוי את 

מתיקות הסוכר. וכמו"כ בכדי להרגיש עריבות מתיקות קרבת 

אלקים חובה על היהודי להקדים כאב ומרירות על הריחוק, כי רק 

באופן זה ירגיש בלבו את עוצם האהבה והגעגוע. ובספה"ק 

צובע על רקע שחור, ועל הרקע השחור המשילו ענין זה לצייר ה

מצייר הוא ציור מרהיב, כאשר רק ע"י הרקע השחור נראה יופי 

הציור, וכמו"כ רק על רקע המרירות על חסרון הקירבה ניתן 

 להרגיש נועם אהבה ורצון בהשי"ת.

 

מה גם כי בעצם המרירות ושברון הלב עצמם מהוים חיבור 

לב על הריחוק הנגרם עצום להשי"ת, כי הלא הכאב ושברון ה

מחמת הגוף ומעשיו, הם הם הביטוי החזק ביותר של הנשמה 

אשר כל תשוקתה ותאוותה לידבק ביוצרה תמיד ללא הפסק, 

ומתוך כך כואב הוא עד מאד על הריחוק והעדר דבקות זו. ועוד 

זאת כאשר הרי באמת בכח הנשמה שבקרבו מבין כל יהודי כי אין 

לבב שלם, ומבלעדי זאת אין כל טוב מלעבוד עבודת הבורא ב

תכלית בביאתו לעולם הזה, ובהיותו מתבונן במיעוט עבודתו 

בכמות ובאיכות, וכי לפי מצבו הלא אינו ממלא תכליתו בעולמו, 
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נשבר לבו בקרבו, ושבירה זו היא גילוי עצם טהרת הנפש אשר כל 

חפצה לעבוד את יוצרה. נמצא שהרצון הפנימי של הנשמה החבוי 

חת תשוקות הגוף, פורץ ומתגלה דוקא במרירות העצומה תמיד ת

 על הרפיון בעבודת הבורא ועל הריחוק מחי החיים.

 

וכפי שאכן מעידים דורשי ה', כי הדבקות הגדולה ביותר באה 

דוקא מתוך שברון לב אמיתי. וכך שח לי אברך לאחרונה כי 

 מעודו לא ידע להעריך נכונה מהות המרירות בעבודת ה', עד אשר

באחד מזמני התשובה הרגיש בעצמו מרירות עצומה על כי כה 

רחוק הוא, ועל אשר יצרו הרע מהתל בו ללא הפסקה להעסיקו 

בהבלי עוה"ז, עד אשר נפלה עליו בכיה גדולה, ומתוך כך הרגיש 

בנפשו רוח טהרה והתרוממות עצומה בצורה אשר מעולם לא 

 הכיר בעצמו.

 

לא הביט און ביעקב וכך מפרש אדמו"ר שליט"א מאה"כ "

ולא ראה עמל בישראל ד' אלקיו עמו ותרועת מלך בו". תרועה 

הוא מלשון שבירה, "תרועת מלך", היינו שבירת הלב המביאה 

לידי התחדשות המלכת הבוי"ת, אשר זוהי התוצאה הנרצית 

משבירת הלב כפי שיבואר לקמן. והנה באוה"ח הק' מבואר כי 

השם יעקב, והוא רומז לזמנים השם ישראל הוא במדרגה גבוהה מ

בהם היה יעקב אבינו בשלמות השמחה ומתוך כך שרתה עליו 

שכינה. ועל זאת רומז הכתוב כי אף במצב מרומם ומושלם בבחי' 

לשברון לב   -ישראל, מ"מ אין זו סתירה לבחי' "תרועת מלך" 

 אמיתי, כי שברון הלב עצמו הוא הגורם לדבקות נעלה בהשי"ת.
 

 

 . 'ב

 

גשה זו חיו הצדיקים, כאשר בגודל שפלותם היה ליבם בהר

תמיד שבור בקרבם. וכפי שהרה"ק הבית אהרן זי"ע היה ידוע 

בשמחתו העצומה בכל עת, והעיד עליו הרה"ק מקוברין זי"ע כי 

כל תנועות השמחה הינן באמת תנועות חיזוק אשר מחזק הוא את 

לין זי"ע על עצמו בגודל שברון ליבו... כך גם העיד הרה"ק מלוב

עצמו, כי בכל ערב בעת עורך הוא את חשבון נפשו הרי הוא מגיע 

למסקנה כי מרוב עוונותיו אין לו עצה אחרת מלבד לאבד עצמו 

לדעת, אלא שבזאת הרי תתווסף לו עבירה נוספת, ולכן למעשה 

 איננו עושה זאת...

 

ובאמת הרגשה זו היא הרגשה המצויה במדת מה אצל כל 

ת המניעות שמצד העוה"ז והגוף הנמשך אליו, עד עובד ה', מפא

שכמעט בלתי אפשרי שיממש האדם בצורה מושלמת את 

רצונותיו ושאיפותיו בעבודת ה', ועל כן תמיד מרגיש הוא הרגשת 

מרמור על מצבו ומיעוט עבודתו. וכדאי' מהרה"ק החידושי 

הרי"מ זי"ע כי הטעם שמוצאים רבות ערליכע יודן שפרנסתם 

א, שמתוך אי יכולתם לעבוד את ה' כשאיפת לבבם מעוטה הו

אינם שרויים בשמחה אשר השמחה היא המפתח לשפע ]אף 

שודאי המצב הרצוי הוא שהרגשת השמחה בלב היהודי תגבר על 

מרירותו, ואדרבה מהמרירות עצמה יבוא לשמחה כדלקמן 

 בס"ד[.

 

וכפי ששמעתי בשם צדיקים שביארו את טעם הדבר שחסידים 

ם היו מתפללים בשעה מאוחרת, מחמת שבגודל הראשוני

שפלותם הרגישו שאינם ראויים לבוא לפני המלך, רק ברגע 

האחרון נעמדו בלית ברירה להתפלל... ]כמובן שענינים כאלו לא 

 ניתנים לחיקוי[.

 

ואף התפילה עצמה היתה אצל חסידים מתוך הרגשה זו, 

על זאת ברצון להתקרב עוד מעט קט להשי"ת מתוך הריחוק, ו

שמו מגמתם בריבוי תחינה ובקשה להשי"ת בבחי' "צעקת הדל", 

שיחוס וירחם עליהם לקרבם לעבודתו באמת כחפץ לבם. וכפי 

שמספר אדמו"ר שליט"א על אחד הצדיקים אשר הכנתו לתפילה 

היתה נמשכת בכל יום כשלש שעות, והסביר זאת כי בקומו 

ך בטרם כל יציר משנתו הרי הוא מתבונן כי "אדון עולם אשר מל

נברא", ומתמלא לבו בעונג על גילוי מלכותו ית', אולם בהמשיכו 

"לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא", נשבר לבו בקרבו על 

כי עתה גילוי מלכותו ית' בעולם תלויה בו ובעבודתו, והרי יודע 

הוא מך ערכו ושפל מצבו, אולם באומרו "ואחרי ככלות הכל 

שוב מתחזק ליבו כי סוף כל סוף תהא מלכות  לבדו ימלוך נורא"

 ה' שלמה בעולם ואף הוא יהא חלק ממלכות זו.

 

כך התהלכו תמיד חסידים בלב נשבר על שפלות מצבם, 

ומתוך כך צמאים היו לכל קורטוב של קדושה, וידוע להעריך 

נכונה כל טיפת קירבה להשי"ת, ועל דרך זו בקשו ואמצו כל 

ן כגדול, בתקוה כי בזכות זאת יזכו קט –מצוה וכל מעשה טוב 

 לבוא בהיכל המלך.

 

 

 . 'ג

 

עדיין נותר לנו לבאר בסוגיא זו, אשר כידוע השמחה היא 

תנאי יסודי ומוכרח בעבודת ה', והעצבות הלא היא הסתירה 

הגדולה ביותר לדבקות בהשי"ת. א"כ כיצד לא תהוה המרירות 

הסבירו זאת והרגשת השפלות סתירה לכל זאת. ובאמת בספה"ק 

בכמה אופנים, ועכ"פ זאת ודאי כי הרגשת השפלות ומדת 

העצבות דברים נפרדים לגמרי המה, וכדאי' ממרן הר"נ 

מלעכוויטש זי"ע: "הבעש"ט בא לעולם להשריש בלבבות בני 

ישראל שפלות אמיתית ושמחה אמיתית, והיפוכם של מדות אלא 

 הן מרה שחורה עצבות והוללות".
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ים היא, כדאי' ממרן מהר"א הגדול אמנם הגדרת הדבר

מקארלין זי"ע שיש להבחין בין מרירות לעצבות לפי התוצאה 

הבאה מהם. כלומר כאשר מתוך המרירות בא האדם להתחדשות 

תשוקותיו ורצונותיו בעבודת ה', אות היא כי מצד הקדושה היא 

הרגשה זו, מכח חלק הנשמה שבקרבו. אולם כאשר משברון לבו 

חוסר אונים ויאוש, ידע כי מקור הרגשה זו מהצד  בא האדם לידי

שכנגד. וכפי שפי' צדיקים דברי רש"י: "כתית למאור ולא כתית 

למנחות", כי שבירת הלב רצויה רק כאשר מביאה היא למאור 

וחשק חדש בעבודה, ולא כאשר גורמת היא למנוחה מהעבודה 

 מתוך אנחת יאוש ואזלת יד.

 

יל כי המרירות הרצויה היא ועומק הענין, כפי שנתבאר לע

שבירה של הגוף, אולם זאת דוקא מתוך הגברת כח הנשמה אשר 

תמיד קרובה להשי"ת, ואדרבה מתוך שבירת הגוף מתעצמת 

קרבתה ודבקותה ביוצרה. אולם כאשר בעצבות עסקינן זאת 

אומרת שהאדם התייאש לגמרי מעצמו עד אשר אינו זוכר ואינו 

בו, ועל כן אף אור הנשמה מתמעט די בקר-שם על לב כי נשמת ש

והולך ח"ו בעצבות זו. ומכאן פשיטא שתוצאותיה הרגשת חדלון 

 ואפסיות מוחלטת ללא כל תקוה להתחדשות.

 

ובשיחות אדמו"ר שליט"א נתבאר, כי בכך ניכר ההבדל בין 

יהודי לגוי. היהודי אשר בפנימיותו שוכנת נשמה קדושה ונצחית 

בחי' "שבירתן היא טהרתן", בכוחו להתחזק משברון הלב ב

כאשר דייקא מתוך שברון לבו בוקעת ועולה תשוקת הנשמה אשר 

קיימת תמיד בשלמותה, אולם הגוי אשר כל מהותו אינה אלא 

מציאות חומרית, שבירתו היא שבירה מוחלטת ללא אפשרות 

 להתחדשות ותיקון.

 

אמנם ודאי שנדרשת זהירות לבל תיהפך ח"ו המרירות 

אי' מהרה"ק החידושי הרי"מ זי"ע עה"פ "הרופא לעצבות. וכד

לשבורי לב ומחדש לעצבותם", שהבוי"ת מרפא את אשר לבבו 

שבור, ומחבש לבבו לבל יפול לעצבות מתוך שברונו, אלא 

 אדרבה יתעלה ויתקדם מכך.
 

 .'ד

 

עוד יש להוסיף בהגדרת שברון הלב הרצוי. כי שברון הלב 

ה מהכרת האדם באמת מצד הקדושה היינו כאשר הינו תוצא

בשפלותו ואפסיותו כלפי בורא עולם כפי שנתבאר, אולם ישנו 

שברון לב שמקורו מצד הרע ל"ע אשר הוא אינו תוצאה מהרגשת 

השפלות, אלא אדרבה מתוך ידיעת האדם את מעלתו וחשיבותו, 

כאשר מתוך כך נשבר לבו על כי אין זאת לפי חשיבותו להיות 

מהרה"ק הבית אהרן זי"ע שעצבותם במצב שפל ונבזה, וכדאי' 

נובעת מתוך שמחזיקים עצמם בגדלות וממילא נשבר לבם על 

אשר התפילה אינה כראוי כפי שמחזיקים הם בעצמם לפי 

 חשיבותם.

הוי אומר, כי מרירות אמיתית היינו שפלות אמיתית, אולם 

כאשר האדם גדול בעיני עצמו וכל שאיפתו להגדיל את אנוכיותו 

רי שהכרתו בשפלותו תביאהו לידי יאוש ועצבות. וחשיבותו ה

וכדאי' ממרן הר"נ מלעכוויטש זי"ע שהסימן לשפלות אמיתית 

היא שמחה, כי זה שלבבו שבור בקרבו באמת, הלא נאמר "מרום 

וקדוש אשכון ואת דכא", ומאחר שהשי"ת עמו הרי כתיב "עוז 

 וחדוה במקומו". נמצינו למדים כי כאשר התוצאה משבירת הלב

אינה שמחה אלא ההיפך מכך, סימן מובהק הוא כי אף שפלות 

אין כאן אלא ההיפך מכך. וכן אמר בסגנון דומה: "א איד אז סאיז 

אים ניט גוט צריך הוא לשפוך שיחו לפני הקב"ה ואז השי"ת אתו 

כדכתיב "מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח", וכיון 

", וממילא טוב לו שהקב"ה אתו הרי נאמר "עוז וחדוה במקומו

כבר בכל עניניו, ורק אז הרי זה סימן ששבירת לבו מצד הקדושה, 

אבל אם לא נהיה לו טוב סימן שהכל מתוך עצבות ומר"ש, ברח 

 לך, ברח לך מזה כבורח מפני האש".

 

ובאמת כאשר השברון לב נובע אכן מתוך הכרת השפלות, 

ק הרי שמזה עצמו צריך האדם לשמוח. וכדאי' ממרן הס"

מלעכוויטש זי"ע שבהתבונן האדם כי על אף שחטא ופגם בכל 

זאת הבוי"ת שוכן אתו וכמאה"כ "אני ה' השוכן אתם בתוך 

טומאותם", הרי שמזה לבד יתעורר בשמחה עצומה. וזהו הענין 

שאמרו חז"ל: "אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש" 

 ומאידך אמרו "אין עומדין להתפלל אלא מתוך שמחה של

מצוה", ובאמת אין כאן סתירה, כיון שמתוך המרירות וכובד 

 הראש יבוא לשמחה וכך יוכל לעמוד בתפילה לפני ה'. 

 

וכן ביארו צדיקים ע"ז הדרך, כי השפלות האמיתית מביאה 

את האדם לידי שמחה, כאשר מתבונן בחסדי הבורא עמו כאשר 

יך אפי' באמת לפי ערכו לא מגיע לו כל זאת, וכן יודע הוא להער

כל מצוה קלה שזוכה לקיים, כאשר יודע כי אינו ראוי אפי' לכך 

וכו' )כאשר נתבאר זאת באמרנו הראשון(. ועכ"פ היוצא לנו מזה, 

כי ברצות האדם לבחון אמיתות שברון לבו ומרירותו, יתבונן 

להיכן מובילים אותו הרגשות אלו, ובזאת ידע אם מצד הקדושה 

 בא לו זאת אם להיפך ח"ו.

 

 אדמו"ר מרן ובמאמר המוסגר יש להוסיף מה שביאר 

שליט"א באחד השיחים, שישנם מקומות אשר דרכם שיחזק 

   האדם את עצמו בכל מצב בחלקים הטובים שבו, ומתוך כך 

יהיה תמיד בשמחה. אולם דרכנו שאדרבה, על האדם לחיות 

 בדרישה מתמדת מעצמו להתקדם ולהתעלות בסולם העבודה 

באשר השיג עד עתה. והנה לכאו' נראה כי לפי ולא להסתפק 

דרכנו קשה על האדם לשמוח כאשר תמיד תובע הוא מעצמו עוד 

ועוד. אולם למעשה דוקא תביעה זו גורמת בסופו של דבר 

לסיפוק אמיתי והרגשת אושר תמידי, כאשר האדם מרגיש את 

עצמו תמיד בתפקיד של עליה והתקדמות. משא"כ השמחה 

שיש, אף שבשעת מעשה גורמת היא לשמחה וההסתפקות במה 
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והתחזקות, אולם בטווח הארוך יותר יכולה היא לגרום ח"ו את 

 ההיפך, וד"ל.

 

וביתר ביאור, התביעה לאדם להתקדם ולהעפיל בדרך העולה 

ל נובעת מחלק הנשמה שבו, אשר נשמת אדם תלמדנו -בית א

ק ומושכת אותו להתעלות מעלה מעלה. וכשאדם עוסק תמיד בחל

הנשמה שבו, אזי אע"פ שהיא עבודה קשה, תובענית ומייגעת, 

מ"מ הרי דבוק הוא בהשי"ת שעוז וחדוה במקומו כפי שנתבאר, 

וממילא יגיע לשמחה אמיתית שהיא נחלתם של הדבקים בהשי"ת 

באמת ]אף שודאי אף לפי דרכנו חייב האדם להיות שמח בחלקו 

ת הינה תביעה אשר זוכה ומשיג בעבודתו, מ"מ ההרגשה הכללי

 להתקדם. ואכמ"ל[. 

 

אמנם מאידך גיסא, המהלך של התחזקות במידה מרובה בלי 

מינון נכון, נובע מהתמודדות חזיתית עם היצה"ר. הוא מפתה 

תתחזק כנגדו באופן כזה, הוא שוב מתקיף  –אותך בדבר מסויים 

תעשה כך וכך, לא הצלחת ונכשלת? לא  –אותך בנקודה אחרת 

וכו'. והרי בסופו של דבר ידוע מה שאמרו צדיקים נורא, תתחזק 

שהיצה"ר הוא הרי מלאך ויותר חזק מהאדם, ובהתמודדות מולו 

 לא ימלט שהוא ינצח רח"ל.  –בצורה חזיתית 

 

    א"כ האופן היחיד להכניע את הרע הוא להתרומם 

מהעיסוק בקטנות ובחלק החומרי שבנו, וכמאמר מרן אדמו"ר 

מיד בפי מרן אדמו"ר שליט"א: "ואמרתם הק' מקרלין השגור ת

להתרומם ולקפוץ בבת אחת להשי"ת,  –זבח פסח הוא לה'" 

 –להתרומם ולהתנער מהגוף והבליו ולהדבק בקדושה של מעלה 

לחיי נשמות, אשר אף אמנם שהיא קשה ומפרכת, אך סופה שאם 

יזכה לדבקות אמיתית ולהפוך  –אכן ידבק בה האדם בכל מאודו 

 .חומר לצורה

 

כללו של דבר: יש לך דרך שהיא ארוכה וקצרה, דרך 

הבעש"ט ותלמידיו, אף שהיא ארוכה וקשה, אמנם היא הקצרה 

באמת, אשר תוביל את האדם בביטחה למחוז חפצו. ויש לך דרך 

שהיא קצרה וארוכה, אכן זה נראה נחמד ונעים, "כמה אפשר 

ך תהיה בשמחה", א –לתבוע בדור שלנו", "אל תהיה בדכאון 

האמת שטמון כאן יאוש ועצבות, רפיון ידיים מללכת בדרך 

העבודה, ובמקום זאת לנסות כל מיני קיצורי דרך ותחליפים 

לעמל וליגיעה כמקובל בידינו מצדיקי אמת, שאינם אלא 

התמודדות חזיתית ונמוכה עם היצה"ר שסופה כשלון רח"ל. וכפי 

בשפה שאדמו"ר שליט"א מגדיר זאת: לא לדבר עם היצה"ר "

 שלו", אלא להתרומם ולהתעלות ואז יתפרדו כל פועלי אוון. 

 

זהו העומק במאמר חסידים כי חושך לא מגרשים עם מקלות 

אלא עם אור, ע"י שיאיר האדם בקרבו את אור נשמתו, ע"י 

העבודה התמידית בתורה ותפילה כדבעי וע"י יגיעה באמונה 

 וקדושה, יזכה בס"ד להכניע את יצרו.

 . ה'

 

יום נציין כי אחד המאפיינים הבולטים בחצרות רבוה"ק לס

היא הרגשת המרירות בעבודת ה'. כידוע כי הצועדים בדרכי 

רבוה"ק חתרו תמיד לנקודת אמת בעבודתם, ועל כן אף בענין זה 

בקשו את האמת, היינו שיכיר האדם את מצבו האמיתי כמה שפל 

ורר ונבזה הוא, וממילא בא האדם למרירות על כך, ומתע

בגעגועים להשי"ת שיקרבו אליו. ועל דרך זו היתה תפילתם 

ועבודתם, בתקוה להשי"ת שיחוס על נפשם להאירה מתוך 

חשכתה ולרוממה משפלותה. וכפי שניתן לזהות רגשות אלו 

בניגונים המושרים בחצרות רבוה"ק, המבטאים את כאב הריחוק 

 מהשי"ת וגעגוע עמוק לשוב אליו בלב שלם.

 

הר האדם שאכן ישתמש הוא בניגוני הקודש באמת, רק זאת יז

להכרה אמיתית בשפלותו ולקבלה אמיתית להתקרב מכאן ואילך 

לעבודתו ית', ולא כאותם המוצאים בניגון פורקן רגשי בלבד ללא 

נגיעה אמיתית בהרגשה הרוחנית בעומק הלב. וכמעשה שהיה 

 אצל הרה"ק מקוברין זי"ע שראה פעם אחד מנגן ניגון ברוב

מרירות ומיד לאחמ"כ ניגן ניגון שמחה בשמחה גדולה, א"ל 

הרה"ק: משל לאחד שראה בעת שמחת נישואין הצגה של 

"תחיית המתים", והנה רואה הוא כיצד הלה שוכב על הרצפה 

כמת ולפתע קם הוא לרקוד, ניגש אליו האיש משתומם ושאלו 

כיצד לפתע קם הוא לתחיה, חייך הלה וא"ל לא הייתי מת 

 ת...באמ

 

האמת תיאמר, כי בזמננו נשכחה מעט עבודת המרירות, יתכן 

כי זה זאת מחמת שעבודה קשה היא ובתחילתה אינה כה נחמדה, 

כאשר נדרש האדם להכיר באמת בשפלותו. וכפי ששמעתי שפעם 

אחת קבלו על עצמם קבוצת אברכים ללמוד יחד מספר רב של 

ה בשעות שעות ברציפות, ולפי תכניתם סיום הלימוד יהי

הצהריים, מכיון שכך למרות שנהגו תמיד להתפלל מנחה קטנה 

]כנפסק בהלכה לכתחילה[ בקשו בפעם הזאת להקדים ולהתפלל 

מנחה גדולה מיד לאחר סדר הלימוד, כדי שודאי התפלה לאחר 

לימוד שכזה תהא נעלית יותר. נכנסו איפה לרבם ושאלוהו האם 

ענו שחסידים המתינו נכון לעשות כך, א"ל האדמו"ר: "זאת שמ

מלהתפלל מכיון שעדיין לא היו מוכנים, אולם להקדים להתפלל 

 כזאת לא שמענו"... –כי עתה מרגישים הם מוכנים 

 

דור הפינוק מעדיפים האנשים להסתובב  –כנראה שבדורנו 

בהרגשה שהינם טובים ונעלים, מאשר בהרגשה שלמרות כל 

בעי לעמוד לפני עבודתם לעולם לא יהיו זכאים ומוכנים כד

המלך. אולם בכל זאת, כפי שכבר כתבנו במאמרנו הראשון, הרי 

כל אחד נפגש לעתים בהרגשת מרירות מסיבות שונות גשמיות 

ורוחניות, נדע א"כ לפחות במצבים אלו לנתב את המרירות 

למקומה הנכון בצורה שתשמש כעזר וסיוע בעבודת ה' ולא ח"ו 

מהרה "מגביה שפלים עדי להיפך. ויהא רעוא שיקוים בנו ב

 מרום" בהרמת קרן ישראל בב"א.
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 מסכת בבא מציעא

 נפתלי ואזנר שליט"א ה"גהר
 

 בענין כיבוד אב ואם במקום מצוה
 

ת"ר מניין שאם אמר לו  :א[ שנינו בסוגיין ]ב"מ לב ע"א[

אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר )אבידה( שלא ישמע לו, 

ו ואת שבותתי תשמרו אני ה' שנאמר איש אמו ואביו תירא

טעמא דכתב רחמנא את שבתותי  כולכם חייבים בכבודי,

תיראו תשמרו הא לאו הכי הו"א צייתא ליה האי עשה והאי 

עשה ול"ת, ולא אתי עשה ודחי ל"ת ועשה, איצטריך ס"ד 

אמינא הואיל והוקש כבודם לכבוד המקום שנאמר כאן כבד 

 א לשמע ליה ע"כ.ל דל"את אביך ואת אמך וגו' וכו' קמ

 

ומתבאר מדברי הגמ' דאף דקי"ל בכל דוכתי דעשה דוחה 

ל"ת, מ"מ מצות עשה דכיכוד אב שאני, שאין בכוחו לדחות 

 ל"ת, משום הסברא דכולכם חייבים בכבודי.

 

אלא שאף מצוה דרבנן אין מצות כיבוד אב דוחה,  עוד ולא

"ע וכמו שכתב הרמב"ם בה' ממרים ]פ"ו ה"יב[ וכן נפסק בשו

 יו"ד ]סי' ר"מ סעי' טו[.

 

 מאיזה טעם נדחה כיבוד אב מפני השבת אבידה

 

והנה לכאורה צ"ב עיקר הסברא דכולכם חייבים בכבודי, 

דמשום זה אמרינן דאם ע"י כיבוד אב יצטרך לבטל מצוה 

וה לו אביו, ויש לעיין יאחרת יעשה המצוה ולא יקיים מה שצ

מצות כיבוד אב, במה איכא כבוד המקום טפי בשאר מצות מ

הא מצות כיבוד אב נמי כבוד המקום, ומאי אולמיה האי מצוה 

 מהאי מצוה.

 

ב[ אכן ד"ת עניים במקום אחד ועשירים במק"א, ובאמת 

מצינו בדברי חז"ל במס' כתובות ]מ ע"א[ בענין מאנס את 

הבתולה דקי"ל דהמאנס חייב לנושאה דכתיב ולו תהיה לאשה 

ן שאיש אנס אשה האסורה לו וגו' ואיתא בגמ' שם דבאופ

מחייבי לאוין, אסור לו לכונסה ולא אמרינן שיבוא עשה דולו 

תהיה לאשה וידחה החייבי לאוין, והטעם איתא בגמ' שם כיון 

דאם אמרה לא בעינא ליתיה לעשה, דהיינו כיון שאם האשה 

תאמר איני רוצה להינשא לו, אין האיש חייב לנושאה, מש"ה 

 דוחה ל"ת.לא אמרינן בזה עשה 

 

הרי יסדו לנו חז"ל דהא דאמרינן עשה דוחה ל"ת היינו 

דוקא באופן שבע"כ לקיים העשה, אבל באופן שיש אפשרות 

 הלהיפטר מהעשה אם תאמר איני רוצה, בזה לא אמרינן עש

דוחה ל"ת, וא"כ י"ל דה"ה בכיבוד אב כיון שאם האב ימחול 

אב לכן לא על כבודו כבודו מחול, ויפטר הבן מעשה דכיבוד 

 אמרינן בזה עשה דוחה ל"ת.

 

ובטעמא דמילתא דבאופן זה לא אמרינן עשה דוחה ל"ת 

דהרמב"ן  .איכא כמה דרכים בראשונים בכתובות שם

והרשב"א והרא"ה כתבו כיון דהעשה ניתן למחילה לכן הוי 

העשה קיל, שאין בכוחו לדחות ל"ת, וזה שייך לומר ג"כ 

בה' נערה ]פ"ג ה"ה[  בכיבוד אב, ומלשונו של הרמב"ם

מבואר טעם אחר, דהוי כאפשר לקיים שניהם, דכיון דאם 

שלא  אמרה האשה לא בעינא ליתיה לעשה א"כ הרי אפשר

ידחה הלאו עי"ש, וזה שייך ג"כ בכיבוד אב, ]וע"ע מהלך 

נוסף ברשב"א בכתובות שם ובדברי רש"י שם ולפי דבריהם 

 יש לחלק בין נידון דהתם להא דכיבוד אב[.

 

ומצאתי בעזהשי"ת בשו"ת חכם צבי ]סי' לח[ שכתב וז"ל 

אלא כך הוא עיקרן של דברים שכל מצוה שביד האדם היא 

אפילו מצוה קלה של דבריהם  כגון מצות המלך וכיבוד אב,

אינה נדחית מפניה, וכן באונס דאיכא עשה מפורש דולו תהיה 

נו לא היתה ראויה לבוא לקהל אינו רשאי ילאשה, ושנ

 ה, כיון דבדעתה תליא מילתא עכ"ל.לקיימ

 

הרי לפנינו דכבר כתב החכ"צ לבאר דהא דקי"ל דאין 

כיבוד אב דוחה ל"ת הוא האמת מהאי טעמא, דהמצוה הוא ביד 

 האב והאב יכול למחול על כבודו וכמו שמצינו בכתובות שם.

 

ג[ אכן לקושטא דמילתא לא נראה כלל לפרש כן כונת 

ון הגמ' דכולכם חייבים בכבודי, ראשית דמלש .הגמ' בסוגיין

 ןאשונו של הגמ' כלאין משמע שזהו סברא אחרת דאל"כ למה 

כיון דאי אמר האב איני רוצה בדבר  ון הגמ' בכתובות,שכעין ל

זה ליתיה לעשה כלל, וע"כ נראה דהא דכולכם חייבים בכבודי 

ס' ישנים בכתובות וסברא אחרת היא )וכבר הרגישו בזה בת

  .עי"ש(

 

דבשלמא באופן שמצות  ,תר נראה מוכרח לומר כןוביו

לולב וכדומה  ,תפילין ,כיבוד אב נפגש בשאר מצות כגון ק"ש

שייך הסברא שכתב החכ"צ דנדחה כיבוד אב משום שניתן 

למחילה, אמנם מה נעשה בסוגיא דידן דאיירי בכיבוד אב 

 במקום השבת אבידה דבזה לא שייך סברא זו.
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אב דוחה הל"ת דהשבת  דמה תאמר דהא דאין כיבוד

אבידה הוא משום דהאב יכול למחול על כבודו הא גם מצות 

השבת אבידה באופן שהמאבד מוחל על אבידתו נפטר המוצא 

ממצות השבה, וכדאיתא בדברי הראשונים בב"מ ]דף ל ע"א[ 

דאם המאבד מוחל ליכא העשה דהשב תשיבם עיין ברמב"ן 

 וברשב"א שם.
 

 חידושו של המנ"ח

 ופן שכיבוד אב דוחה השבת אבידהדיש א

 

ד[ וראיתי להגאון בעל המנ"ח שהרגיש בקושיא זו ומכוח 

גם נראה דסברא זו  :זה כתב ]מצוה תקלט אות ד[ וז"ל

דכולכם חייבים בכודי, שייך באם אמר לו אביו היטמא או אל 

תחזיר אבידה שעושה האב נגד רצון השי"ת ובאמת כולכם 

ב מצוה להביא גוזלות וכדו' חייבים בכבודי, אבל אם הא

ואירע לבנו מציאה ג"כ ועל הבן מוטל מצות כיבוד אב ואם, 

וגם העשה דמציאה, לא שייך כולכם חייבים בכבודי היינו 

ב ג"כ בכבודו ית', וייהאב מחויב בכבודו אדרבה האובד מח

וע"ז צ"ל דאין עשה דוחה ל"ת  ומאי אולמיה האובד מאב,

ע"א[ תוד"ה ר' יהודה שכתבו  ועשה, ועיין בקידושין ]לב

 היפך ממש עי"ש עכ"ל. 

 

והנה המנ"ח חידש חידוש גדול לדינא, דבאופן שהאב צוה 

אבידה, הדין  הוא דהבן ן את בנו להאכילו ואח"כ מצא הב

י האב, ואף וויצריך להעלים עיניו מן האבידה ולקיים צ

שבאבידה איכא עשה ול"ת, מ"מ עשה דכיבוד אב אלים טפי, 

שהשוה כבודם לכבוד המקום, ולכן כיבוד אב דוחה עשה מפני 

 ול"ת.

 

ורק באופן שהאב צוה בפירוש לעבור על ל"ת, בהא 

אמרינן שאסור להבן לשמוע בקולו, משום דכולכם חייבים 

 בכבודו.

 

ה[ והנה כעין דברי המנ"ח מצאנו להדרישה בחו"מ ]סי' 

' לעי"ש שהביא דברי הרמב"ם בהשכתב ג"כ הכי רסו ס"ק ז[ 

אבידה ]פ"א ה' יט[ שכתב הטעם דאין כיבוד אב דוחה השבת 

אבידה משום דאבידה הוי עשה ול"ת, ועוד הביא שם דהרי"ף 

 והרא"ש כתבו טעם אחר משום כולכם חייבים בכבודי.

 

וביאר הדרישה שם וז"ל ונראה דה"ט משום דהרי"ף 

והרא"ש מפרשים המשנה באומר לו אל תחזיר אבידה בלא 

בים חיידאי סגי בהאי דמייתי הטעם דשניהם טעם, ואז ו

בכבודי, והרמב"ם מפרש דאפילו אמר לו אביו אל תחזיר אלא 

עסוק בכבודי בזמן ההשבה והבא לי גוזלות וכיוצא בזה, שזה 

אינו ממועט בטעם דשניהם מחיובים בכבודי, דבזה שעוסק 

במצות כיבוד בפועל להביא לו גוזלות, ג"כ הוא עושה כבודו 

מש"ה כתב של מקום, ומה לי מצוה זו ומה לי מצוה זו, ו

 א עשה ול"ת עכ"ל.והרמב"ם הטעם דה

אל והיינו דהדרישה הוסיף לחדש יותר דאף כשהאב אומר 

מ"מ כיון שהאב אומר אל תחזיר אלא עסוק בכבודי,  תחזיר

ב לשמוע בקול אביו לולי הא דהשבת וייאף בזה היה הבן מח

 אבידה הוי עשה ול"ת.

 

אביו  אמנם לדינא נקט הדרישה דאין להבן לשמוע בקול

אפילו באומר לו עסוק בכבודי, משום דאבידה הוי עשה ול"ת 

ומ"מ הא חזינן מדבריו דהסברא של כולכם וכו' לא שייך רק 

וה לו אל תחזיר, ובאופן שאינו צריך להבן יבאופן שהאב צ

, אבל באופן שאומר האב אל תחזיר רק באותו שעה שיאכילו

 עסוק בכבודי לא שייך הסברא דכולכם וכו'.

 

לא שבאמת דברי הדרישה תמוהים, דהא בסוגיין מבואר א

דלולי הסברא דכולכם חייבים בכבודי היה הדין דמצות כיבוד 

אב דוחה השבת אבידה, וא"כ אם נאמר דבאופן שאביו אמר 

לו אל תחזיר אבידה אלא עסוק בכבודי לא שייך הסברא 

א"כ חזר הדין  ,ם חייבים בכבודי וכדכתב הדרישהלכדכו

 בוד אב דוחה השבת אבידה.דמצות כי

 

דכבר  ,ובאמת לא על הדרישה תלונתנו כי אם על הרמב"ם

רמז הפמ"ג בספרו שושנת העמקים ]כלל ח ד"ה והנה[ דמגוף 

 עיי"ש. דברי הרמב"ם מוכח כהדרישה

 

 

חידושו של הפרמ"ג שכיבוד אב בכוחו לדחות אף שאר 

 המצוות כגון תפילין ושופר וכדו'

 

 

וש עצום מרפסן איגרא לרבינו בעל ו[ ודע שראיתי חיד

הפרמ"ג בספרו שושנת העמקים שם, שכתב ע"פ דברי 

נתו אקדים לומר, דלכאורה ו, וכדי להבין עומק כוההדריש

א דכל מה שדנו המנ"ח והדרישה חתוהיה פשוט לי כביעתא בכ

לומר דהא דאמרינן דאין כיבוד אב דוחה השבת אבידה, היינו 

, אבל באופן שאמר לו דין תורה וה האב לעבור עליבאופן שצ

להאכילו ומצד המקרה נזדמנה לו אבידה בדרך, בזה לא שייך 

 ,הסברא דכולכם חייבים בכבודי, וכמו שכתבתי בריש דברינו

כיון דבין השבת אבידה ובין כיבוד אב שניהם ניתן למחילה, 

ולכן בכיבוד אב במקום השבת אבידה, ס"ל להמנ"ח 

וה להדיא לעבור על ים האב צזה יש לחלק אבולהדרישה ד

 .ד"ת, או שבא מצד המקרה

 

ת כגון ק"ש ותפילין וכדו', דאם יעסוק ואמנם בשאר מצו

בכבוד אביו יפסיד מצות ק"ש ותפילין בודאי לא עלה על 

 הדעת שיעסוק בכבוד אביו במקום ביטול מצות השי"ת.

 

ערוכה היא בקידושין ]ל"ב ע"א[ אבא אומר  'ובאמת גמ

ומצוה לעשות מניח אני כבוד אבא ועושה את השקני מים 

 המצוה, שאני ואבא חייבים במצוה.
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אמנם בשושנת העמקים שם לאחר שהביא דברי הדרישה, 

 יכתב וז"ל ולפי"ז יצא לנו דין חדש באומר אביו עסוק בכבוד

לחוד עובר, ובעשה ג"כ דל"ש מאי אולמיה  לעבור על ת"ת

שין עכ"פ ושניהם וכו' דודאי כיבוד אב ואם גדול משאר ע

' ביבמות ]דף ו' ע"א ד"ה שכן[ וסכבוד המקום הוא, אלא שת

 כתבו להיפך עכ"ל.

 

חים מפני נדומבואר דס"ל להפרמ"ג דבאמת כל הלאוין 

וה בפירוש לעבור על ימצות כיבוד אב ]באופן שהאב לא צ

ורק השבת אבידה אינה נדחית מפני כיבוד אב, מפני  ,ד"ת[

 נדחים ןה ול"ת אבל שאר לאוישבהשבת אבידה איכא עש

 מפני כיבוד אב.

 

ועוד הוסיף הפרמ"ג שם דאף דקיי"ל בכ"מ דאין עשה 

דוחה עשה, מ"מ מצות כיבוד אב דוחה אף עשה גרידא, מפני 

 שעשה דכיבוד אב אלים דהשוה כבודם לכבוד המקום. 

 

וכעת מוטל עלינו חוב קדוש להציל דברי הפרמ"ג שלא 

 בקידושין שם.  יוקשה עליו מדברי הש"ס

 

' הרא"ש ]יבמות דף ה' ע"ב ד"ה כולכם[ וסוראיתי בת

שמתוך דבריו מתבאר ישוב נכון לדברי הפרמ"ג, ומפני אהבת 

נצרך מה שהקיצור איני מעתיק כל דבריו שם, ואכתוב רק 

' גמ' הרא"ש שם דאפשר לומר דדברי הוסלעניננו. דמבואר בת

כל ישראל כגון  ות שמוטלות עלובקידושין איירי דוקא במצ

ב במצוה זו בהא אמרינן וייהשבת אבידה. דכיון דגם האב מח

י כבוד אבא ועושה את המצוה "שאני ואבא חייבים נמניח א

מצוה כגון תפילין ושופר, שאין  לפניו במצוה", משא"כ בעומד

הא לא אמרינן בהאב חייב במצות תפילין ושופר של הבן, 

האי מצוה, ולפ"ז לק"מ שהמצוה דוחה כיבוד אב דהאי מצוה ו

ו דוחה נדכיבוד אב אי נעל  הפרמ"ג מהא דקידושין. דאה"

 ,השבת אבידה או מצוה אחריתי שהמצוה מוטל על כל ישראל

כגון שופר או  אבל ברוב המצות שמוטלות על כל אחד ואחד

הא ב ,אין האב חייב במצות תפילין ושופר של הבןתפילין ש

וה להדיא יופן שהאב לא צאמרינן דכיבוד אב דוחה המצוה בא

 לעבור על דברי תורה וכדכתבנו לעיל. 

 

והנה לכאורה יש בידינו להביא סימוכין לדברי הפרמ"ג. 

דבהא דאמרו שם אמר לו אביו  ,מדברי פירש"י בקידושין שם

השקני מים ומצוה לפניו לעשות וכו' פירש"י ויש מצוה אחרת 

 לפניו "כגון קבורת המת או לויה".

 

בדוקא נקט רש"י קבורת המת ולויה דהם  גהפרמ"ולדברי  

ות הללו ות שמוטלות על כל ישראל, ולכן דוקא במצומצו

אמרינן מניח אני כבוד אבא ועושה את המצוה. אמנם עיין 

 כונתו רש"י באופן אחר עיי"ש. בב"י ]ס' ר"מ סי' יב[ שביאר

 דוחה ל"ת יבואר שיטת האבנ"ז דכיבוד אב

 

הפרמ"ג לא נראה כן מדברי ה האי חידוש שכתב נה

וסוגיין דעלמא דכיבוד אב נדחה אף מפני שאר  ,האחרונים

אמנם מצאתי  .וכמו שהבאתי בריש דברינו מהחכ"צ ,ותוהמצ

חבר נאמן לרבינו הפרמ"ג בשו"ת אבנ"ז ] חו"מ ס' ס"ה[ 

שנתקשה ג"כ בהא דאמרו דהשבת אבידה דוחה כיבוד אב 

 ,בידה מכיבוד אבמשום דכולכם וכו' דבמה עדיף השבת א

שייך רק בכגון השבת אבידה  לאותירץ דהסברא דכולכם וכו' 

או שמירת שבת שיש בהם עשה ג"כ ולא רק ל"ת ומש"ה אין 

יב יבכוח כיבוד אב לדחות את המצוה, משום דהאב ג"כ מחו

במצוה מדין ערבות, ובשלמא בלא תעשה בלחוד כיון דכיבוד 

ולא שייך לומר אב עדיף טפי, ולא חשיב שעבר על ל"ת 

שהאב מחויב מכוח ערבות, אבל כשיש מצות עשה נהי דלא 

חשב שביטל מצות עשה, אבל מ"מ הא לא קיים המצוה 

 .ב האב מכוח ערבות, לקיים המצוה עתו"דוייומש"ה מח

 

אלא  ,הרי לפנינו דהאבנ"ז ס"ל דכיבוד אב דוחה ל"ת

שהפרמ"ג חידש יותר דאף המצות עשה נדחה מפני כיבוד אב 

 בהא לא הסכים האבנ"ז.ו

 

 

 ביאור חדש בהא דהשבת אבידה דוחה כיבוד אב

 

והנה כשאני לעצמי היה נראה לי מהלך חדש בקושיית 

דהנה שאני  ,האחרונים במה עדיף השבת אבידה מכיבוד אב

כיבוד אב, דדכיון דהא דהבן צריך לכבד את אביו כגון 

, בזה להאכילו או להשקותו, הוא בא מכוחו של "ציווי האב"

ד המקום אין לו לבן בויש לומר דכיון דהאב גם חייב בכ

לשמוע בקול אביו במקום מצוה, ואף דהאב לא אמר שיניח 

המצוה ויעסוק בכבודו, רק אמר לבנו השקני מים ואח"כ 

נזדמן מצוה לבנו, מכל מקום כיון שהחיוב לכבדו בא משום 

ו של י של אדם ידחה את ציוויוויוי האב" אינו בדין שצו"צי

הקב"ה, דהא כולכם חייבים בכבודי, ומשום הכי צריך האב 

למחול על כבודו. משא"כ במצות השבת אבידה שחיוב 

י המקום" של 'השב תשיבם' לכך לא וההשבה באה מכח "ציו

 שייך בזה הסברא של כולכם חייבים בכבודי.

 

וביתר ביאור, דכיבוד אב כל כמה דליכא רצון של האב 

ן על הבן חיוב להשקותו, ולכן כיון שבנו ישקהו מים אי

דהחיוב בא ע"י רצון האב בדין הוא שימחול על רצונו במקום 

מצוה, אבל בהשבת אבידה אין החיוב של השבה באה ע"י 

י התוה"ק, ות רצון של בעל האבידה, רק מחמצת ציווהתעורר

לכן לא שייך הסברא דכולכם וכו' דמ"ש האי מצוה מהאי 

ל האבידה יפטר המוצא, זהו משום מצוה, והא דאם מחל בע

 דאז האבידה שוב אינו שלו.
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 יווייש לחלק אם מצות כיבוד אב ממילא בא או רק ע"י צ
 

ולפי"ז נראה דכל מש"כ לעיל שייך רק בכגון הא דאמרו 

בגמ' "אבא אומר השקני מים ומצוה לעשות", דאז יש לומר 

אבל  שיעשה המצוה כיון דחובת הכיבוד באה ע"י ציווי האב,

באופן שאם לא יעסוק בכבוד אביו יגיע קלון לאביו, וננקוט 

דוגמא לדבר, כגון שאביו הלך בדרך נופל ונשברה רגלו, 

באופן שאיכא קלון לאביו לישב באמצע הדרך עם רגל 

שבורה, אז נראה ודאי שצריך הבן לעסוק בצרכי אביו אפילו 

של  במקום עשה או ל"ת, דאז חיובו של הבן בא מכח הציווי

התורה הק' של "כבד את אביך", דהרי זה כאילו אמר הקב"ה 

שלא יגרום קלון לאביו, וזה לא בא ע"י רצון האב, ודו"ק. 

 ומאי שנא האי מצוה מהאי מצוה.

 

ולפי דברינו אין שום סתירה מפשטות דברי הגמ' 

בקידושין "אבא אומר השקני מים ומצוה לעשות", דבאופן 

ריך להניח את כבוד אבא ולעסוק שציוהו האב השקיני מים, צ

 .במצות השם

 

וראיה גדולה לדברינו מהא דאיתא ]באו"ח סי' תע"ב[ דבן 

קים דהטעם הוא משום וסאצל אביו חייב בהסיבה. וכתבו הפ

דהאב מחיל לבריה, ומשמע שאם האב אינו מוחל אסור להבן 

והקשה בקובץ הערות ]סי' יז אות ב'[  .לקיים מצות הסיבה

מכל המצות דאפילו מצוה דרבנן אינה נדחית מ"ש הסיבה 

מפני כיבוד אב, ולפי דברינו לק"מ, דכין שצריך לעבור על 

 כיבוד אב בקום ועשה, דאופן זה נדחה המצוה מפני כיבוד אב.

 

ועיי"ש עוד מה שהקשה מהא דקיי"ל בסנהדרין ]דף פה 

ע"ב[ דאין הבן נעשה שליח להכות לאביו אפילו במקום מצוה, 

אם א"א ע"י אחר, והקשה הא אין כיבוד אב דוחה שום ואפילו 

מצוה, עיי"ש מה שכתב לתרץ, ולדברינו לק"מ, דשאני קום 

 ועשה וכמו שכתבנו.

 אי מותר להבן לישא אשה שיגרום צער ובזיון לאביו

 

ומצאתי בשו"ת משיב דבר להנצי"ב ]ח"ב ס"ז[ שכתב 

ישא בענין הא דפסק הרמ"א סו"ס ר"מ, דאם האב מוחה בבן ל

איזה אשה שיחפוץ בה, אין צריך הבן לשמוע אל האב. וע"ז 

כתב שם דכ"ז באופן שאין באשה שחפץ בה צער ובזיון 

דיש בזיון אסור לישאנה, וכתב בטעמא  באופן להאב. אבל

 בהאדמילתא דכיון דלישא אשה שהיא בזיון להאב, איכא 

משום ארור מקלה אביו ואמו, וזה חמור טפי מעשה דכיבוד 

משום דבזיון לא ניתן למחילה וכמבואר בשו"ת ריב"ש ס' אב 

 ר"כ הובא בבדק הבית ] יו"ד ס' שלד[ עכ"ד.

 

והנה הא דפשיטא ליה להגאון הנצי"ב דמצות מורא לא 

ניתן למחילה, באמת דבר זה תלוי במחלוקת הפוסקים ובספר 

החיזוק  ספרק י"ג[ הביא שב"' ר"מ סיברכי יוסף ביו"ד ]ס

בביאור  עמורא ניתן למחילה. עיי"ש, וע" מפורש שגם מצות

אמנם כדברי הנצי"ב הביא  .להרס"ג סוף עשה ט' מש"כ בזה

הברכי יוסף שכ"כ האמרי נועם עיי"ש. סוף דבר שאלה זו 

 תלויה באשלי רברבי.

 

צי"ב שם והעלה נאלא שלענ"ד נראה דלענין הנידון שדן ה

סקים כל הפו ,דאסור לבן לישא אשה שיש בזיון וצער לאביו

ים להסכים לזה, דאף הלסוברים דמצות מורא ניתן כולי

למחילה, מ"מ כיון שהבן מצווה ועומד מדין כיבוד ומורא שלא 

לישא אשה זו, שבזה יגרום צער ובזיון לאביו ואין זה מפאת 

 וה שלא לישאנה.ישהאב צ

 

ושמחתי בראותי בשד"ח ]האות כ' כלל קמז[ שהביא 

נישואין של הבן יגרום צער מכמה פוסקים שכתבו דבאופן שה

לאביו, אסור להבן לישא אשה זו אף לשיטת המהרי"ק, וזה 

 דברינו בס"ד ודו"ק היטב.למתאים מאד 

 

 תבנא לדינא

 

 מצות כיבוד אב במקום השבת אבידה

 

אבידה בודאי  לא להחזירא[ באופן שהאב צוה בפירוש 

 .אסור להבן לשמוע בקול אביו

כילו ונזדמן להבן אבידה, ב[ באופן שהאב אמר לו להא

לומר שהשבת אבידה נדחה מפני  ינוךחנחת הא נוטה המב

 קים אינו כן.וסכיבוד אב ודעת רוב הפ

 

 כיבוד אב במקום שאר מצות

 

וה להדיא שלא לעשות המצוה, והאב יא[ באופן שהאב צ

 אסור לו לשמוע בקול אביו. ,שעה שישמשו ותהא"צ להבן בא

שלא יעשה המצוה רק שיעסוק ו נלב והיב[ באופן שהאב צ

בדעת הדרישה שנדחה המצוה  גדיםמרי הא כתב הפב ,בכבודו

 המפני כיבוד אב, וסוגיין דעלמא אינו כן.

 

מצות כיבוד  רזי נלהאבנ – עשהתא ג[ כיבוד אב במקום ל

 .עשהתא דוחה ל

 

ה[ אם האב שרוי בצער באופן שהבן מתחייב בכיבוד אב 

ת שהאב בצער מחייבו במצות רק המציאו ,האב יוויאף בלא צ

מצות כיבוד אב דוחה שאר  למאעלי בהא נלענ"ד דלכו ,כיבוד

 הכי. יהלבירא מבואר דלא ס ביצם ת אלא שמדברי החכומצו
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לפנינו מכתב קודש ממרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע לבנו הרה"ק רבי דוב משה זי"ע )חתן 

ער"ח אלול תר"ס(. כידוע שאחד  –הרה"ק מוהר"י מנובומינסק זי"ע, נלב"ע בדמי ימיו 
היסודות העיקריים במשנת רבוה"ק הוא לחזור אמונה ובפרט את נוסח י"ג העיקרים ואף 
אומרים אותם לפני התפילה כנדפס בסידור נוסח רבוה"ק. מכתב זה עוסק בביאור העיקר 

ה העשירי מי"ג עיקרי אמונה בביאור עמוק עפ"י קבלה, ובתוכו מבאר ענין ידיעה ובחיר
עפ"י דרך רבוה"ק, שהאף אמנם יש כמה מהלכים בענין זה, מ"מ לשיטת רבוה"ק יש 

 ללכת בענין זה אך ורק באופן של אמונה והכנעה לדעת שהדבר מעל השגתנו.

קופיטשניץ, ונדפס בעבר בקובץ היו"ל ע"י.  –כתה"י מצוי בגנזי מכון "שפתי צדיקים" 
 ק וחלוקה לקטעים לפני הצורך. כתב היד נערך על ידם, וכאן הוספנו רק פיסו

כ"ו אלול,  –דבר בעתו מה טוב, לקראת יומא דהילולא דמרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע 
ער"ח אלול, וביותר, היות שבתקופה  –ובסמיכות ליו"ד של בנו הרה"ק רד"מ זי"ע 

האחרונה מזכה אותנו ידידינו הדגול הרב דניאל אברהם סקלר הי"ו מבולטימור בהגיגים 
ם יקרים מאשר העלה במצודתו בעת עסקו בלימוד י"ג עקרי אמונה בעיון ופניני

ובעמקות, אמרנו דבר בעתו מה טוב להדפיס בגליוננו מכתב קודש זה העוסק בעומק 
 ענינו של העיקר העשירי.

 מכתב קודש ממרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע בעניני אמונה
 י"ע רבי דוב משה ז קלבנו הרה"

 

 "(היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם" )תהלים לג, טו(שנאמר )מפסוק  ההביא ראי )מי"ג עיקרים לרמב"ם(רי שאלת, מדוע בעיקר העשי

  ולא כן בכל העיקרים?

 

השגחה  .א' :ובזה ב' דרכים ,האחד השגחתו ית' כי מזה יסתעפו כמה ענפים אשר צריך להאמין אותם באמונה שלימה. ,דע בני יקירי

 הוהיינו דאיתמר משמי .בכל פרט ופרט ופרטי פרטיות יןכל העולמות כולם מריש כל דרגין עד סוף כל דרגפרטיות ופרטי פרטיות ב

. כי בלתי שפעו 'נו הק' האר"י ז"ל: ומלכותו בכל משלה, אפי' בקליפין, בכדי להכניעם וליתן להם קצת חיות עד שיקוים בלע וכוידרב

כבר תירצתי וישבתי אותו בטוב טעם ודעת לאיש נבון  ,ים מ"ש שם בענין ההשגחהואין. ומה שקשה על בעל שומר אמונ סאפ הית' יהי

 מפה לאוזן.  םאי ואי אפשר להעלות על הכתב כ ,זה כשתי שנים פ' בהעלותך

 

הענף הב' צריך להאמין באמונה שלימה שידיעתו ית'  .כשמסתיר השגחתו הפרטיות לפעמים כאשר אבאר לך ,ההשגחה כללית .ב'

ר' שבתי  דורהכל צפוי והרשות נתונה, הגם שהכל צפוי )גימ' בחירה כמבואר בסי :)פ"ג מט"ו(כדתנן בפרקי אבות  ,ת הבחירהאינה מכרח

וכביכול מסתיר השגחתו  ,ידיעתו אינה מכרחת לבחירה כאעפ" ',ע"ש( לפני השי"ת וגם הבחירה גלוי לפניו ית ,ברבון העולמים אתה

לינו להשיג כוהגם שאין כח בש .("וירא ה' כי רבה" )בראשית ו, ה(הפועל )עי' באוה"ח הק' בפסוק  ה לצאת מכח אלריבחהפרטיות לתת לה

הבחירה חפשיות ואסור לחקור בזה כלל  כזה, עכ"ז צריכים אנו להאמין באמונה שלימה כי הוא אמת, כי השי"ת יודע וצופה הכל ואעפ"

 ועיקר. 

 

לפי  ,אותו גוף העיקרי באמונה שלימה ובמסירות נפש. ולזה הביא פסוק היוצר כנ"לוצריך להאמין  .וכ"ז הוא בכלל העיקר העשירי

דה לכל העולמות הנרמז בקוצו יבבחינת יח ,)שם יג( "משמים הביט ה'" :והוא שבפסוקים אלו )המובאים במזמור תהלים שם( נרמז הכל.

וגו', ונכלל בזה השגחתו  "הבט נא השמימה" )בראשית טו, ה(ש רש"י ז"ל עה"פ "מכוהוא בדרך הבטה מלמעלה למטה,  ,ד שבשם הק'ו"של י

כולם בחכמה " )תהלים קד, כד(מ"ש כבחי' עולם הנקרא בשמו ית'  ,)שם( "ראה את כל בני האדם"רגין. דין עד סוף כל גית' מריש כל דר

)קהלת א, ו' כו "ולבי ראה", )בראשית א, ד( "את האורוירא ", )כתובות קח:(מון דוגו', כי לשון ראיה הוא בחכמה, כמו רואה אני את דברי א "עשית

וגו'  "דחהיוצר י" .דמתמן נשמתין גניזין מתחת כסא הכבוד ,בבחינת עולם אשר לכבודו ברא ,)שם יד( "ממכון שבתו השגיח" .וכדומה טז(

 . ה, בעשי"המבין אל כל מעשיהם" .ביצירה ,)שם טו(

 

, רוחא ה, שמדבר ביצירה ועשי'היוצר וכו -ובפרט. והביא )לראיה( הפסוק האחרון הרי נתבאר בפסוקים אלו השגחתו ית' בכלל 

 )כב, יג(זוה"ק ובאוה"ח הק' בפרשת אמור ני כמבואר בתיקו הבעשי "שונפשא, אשר שם מקום הבחירה, כי עץ הדעת טוב ורע ביצירה וכ

מ הבחירה "ומ,  ויודע הכל "ר וגו' המבין אל כל מעשיהםהיוצ" "כע"ש. ותראה כי ברוחין ונפשין מקום הבחירה ועפ ,בפסוק ובת כהן

 ואם תעמיק בדברי אלה יונעם לך. .חפשית
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 ק מטופרוב"ר הגה"ק מרן אדמו"כ
 ע"ד זי"הי ר משולם זלמן יוסף זילברפרב"מוה

 

 א"ח' תשרי תש
 

בשמחה רבה מגישים אנו לפני הציבור מאמר זה אודות מרן אדמו"ר הגה"ק מטופרוב 
אשר זו פעם ראשונה שנכתב אודותיו מאמר מקיף ומדוייק. ויה"ר שיהיה לתועלת זי"ע, 

 רבה למען ידעו דור אחרון צדיק מה פעל.
על פי זכרונות  וכן המצוי בארכיון מכון "באר חפרוה שרים", חומרהמאמר נערך עפ"י 

ק כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע, כ" –כ"ק מרן האדמו"ר מנאראל זי"ע, ונכדי רבינו  –חתנו 
האדמו"ר מנאראל שליט"א, הרה"ח שלום זילברפרב ז"ל ונכדי חתנו הגה"צ רבי יעקב 
צבי ולדמן זצוק"ל. חלק גדול מהחומר מקורו מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ממה שסיפר 
במשך השנים וכן חומר רב שנוסף בהזדמנות זו. כמו כן נעזרנו במאמרו של ספרא רבה 

ויות הוד", וכן במאמרו של הרה"ח ישראל הרה"ח אהרן סורסקי הי"ו בספרו "דמ
 קלפהולץ ז"ל.

הרב ישראל שלום ארליך הי"ו שסייע רבות בעריכת  –התודה והברכה לנכדי רבינו 
 המאמר, והרב אלעזר זילברפרב הי"ו שהוסיף רבות מאוצרותיו וידיעותיו.

 

 
 

 
 
ל. רבי משה היה בנו של "צ רבי משה זילברפרב זצ"בבית אביו הרה ל בעיר רובנא )וואהלין("אורו של רבינו זרח בשנת תר    

ע )בצוק העיתים שינו אבותם את שם "ק מקוריץ זי"ל, שהיה נינו של הרה"צ רבי אליעזר שיינצ'ס זצ"החסיד הגביר הנודע הרה
י חנוך העניך דוב ק רב"הרבנית הצ' מרת לאה היתה בתו היחידה של הרה –משפחתם משפירא לזילברפרב(. אמו של רבינו 

 ע.  "ק מברדיטשוב זי"ע בעל לב שמח, ונכדתו של הרה"מאלעסק זי

 
רבי אליעזר שיינצ'ס היה דמות נודעת בכל רחבי וואהלין וגליציה. חסיד מופלג שזכה שתורה וגדולה התאחדו על שולחנו.     

את ידיעותיו הרבות כלפי חוץ. אוהב אמת, מופלג היה בתורת הנגלה והנסתר, אך כחסיד אמת התנהג בהצנע לכת ולא הפגין 
מבקש אמונה והולך בדרך תמים. לצדקת פזרונו לא היה גבול וקץ, וחילק הון תועפות לצדקה מדי שנה. מעשה ונתן הלואה 
כספית גדולה למלמד העני של ילדיו לצורך נשואי בתו הבוגרת. מאחר והמלמד האביון לא מצא אדם שיהיה מוכן להיות ערב 

יהיה הערב. לימים הגיע המלמד  "לי הכסף ולי הזהב"ה בכבודו ובעצמו האומר "לפרעון החוב, הציע לרבי אליעזר שהקבבעדו 
אל רבי אליעזר להשיב את חובו, אמנם רבי אליעזר מיאן לקחת ממנו אפילו פרוטה אחת, ואמר לו במאור פנים: מה אעשה 

 . "חרונהוכבר שילם לי את חובך עד הפרוטה הא "ערב"שהקדים ה

 
ע ודבק בו בכל לב, ונאמן לדרכו של רבו הק' התנהג "ק המגיד מטריסק זי"רבי אליעזר שיינצ'ס היה חסיד מובהק להרה    

בהכנעה ובענוה מופלגת. כמו כן זכה להתחבב על שאר צדיקי דורו, ואף בא בקשרי משפחה עם רבים מהם. מסופר כי פעם 
חת חתונה בבית טשערנוביל ברוסיה, ובאמצע החתונה נאלץ לשוב לביתו שבגליציה ע בשמ"י מבעלזא זי"ק מוהר"השתתף הרה

בגזירת שלטונות רוסיה. בדרכו עבר ברובנה והתאכסן בביתו של רבי אליעזר שיינצ'ס שהרבה לטרוח לכבודו ולשמשו במו ידיו. 
הרי יש לי כבר,  –זר: אם בעשירות ק מבעלז להמשיך בדרכו שאל את רבי אליעזר: במה אברכך? השיב רבי אליע"כשעמד הרה

כבר חנני ד' בהם, מוטב ויברכני שבני ישתדכו עם משפחות של צדיקים וקדושים. ואכן נתקיימה  –אם בבנים טובים וישרים 
ר "רבינו חתנו של מרן אדמו –ק, בהיות נכדו "הברכה, ורבי אליעזר זכה להשתדך עם רבים מצדיקי דורו. ביניהם שושלת רבוה

 ע ועוד רבים."ק מסאווראן זי"ע, הרה"ק מרוז'ין זי"ע, משפחת הרה"ק מאלעסק זי"ע, הרה"זי א"מוהר
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ל היה ברא כרעיה דאבוה, גדול בחכמתו ובמעשיו, חנון לכל נפש ואהוב על הכל, צנוע בדרכיו "רבי משה זצ –אביו של רבינו     

פילת שחרית וערבית, ובשעת תפילתו ועבודתו בקודש היה בוער כאש וחסיד בכל מעשיו. כל ימיו קיים בביתו מנין מיוחד לת
להבה, ובשבתות היו פניו קורנות והיה מלא התעוררות עד כי לא ניתן היה להכירו. ומסופר שאחד הצדיקים התבטא כי הוא מקנא 

שולחנות והיה מחפש תמיד רות ורבנות ולא ערך "בשבתו של רבי משה זילברפרב, וזאת למרות שרבי משה לא נהג מעולם באדמו
אחר הצניעות בעבודה. ועוד אמר אותו צדיק: צדיקים גדולים היו מאחלים לעצמם ביום כיפור את מידת יראת שמים הפשוטה של 

 רבי משה בכל ימות השנה. 
  

ודבוק בכל איש רבי משה היה עסקן גדול במצות צדקה. מפזר מכספו לרוב ומתרים אחרים למתן בסתר. גומל חסד עם הבריות     
כמעשהו של אברהם אבינו  –מישראל באהבת איתן, אך משתדל להסתיר זאת מעין רואים. לביתו קבע ארבעה פתחים מכל רוח 

לכבוד האורחים הרבים שנהרו אליו להתאכסן אצלו. כל גדולי הצדיקים שעברו דרך רובנה היו קובעים אכסניה במעונו של  –ה "ע
 רבי משה. 

  
ק המגיד "ע, וזכה להערצה רבה מאת חותנו הק'. רבי משה, כאביו, נמנה על חסידי הרה"ק מאלעסק זי"של הרה היה חתנו     

ע והיה נוהג במנהגי טשרנוביל. בכל ליל ששי היה אומר את כל התהלים עד גמירא, כפי שנהגו צדיקי בית טשרנוביל. "מטריסק זי
לידו במשך שמחת הנשואין ומאזין לאמירת התהלים שלו בדביקות  ואף לעת משתה נשואיו נהג כן, והיה חותנו הק' יושב

 ובהשתפכות הנפש ובמתיקות כדרכו בקודש.       
 במעלליו יתנכר נער

 
ע. קדוש מרחם היה, וכבר מילדותו התבלט בגינוני קדושה שניכרו בו "ק מטופרוב זי"כאמור, בבית גדול זה גדל רבינו הגה    

ע, שם השתלם במעלות התורה "ק בעל לב שמח זי"ובטהרה. ילדותו עברה עליו בחצר זקנו הרהכעובד ד' מופלג בקדושה 
ק מאלעסק אוהב את נכד שעשועיו המופלג בתורה ולא זז מחבבו והיה "והעבודה וקנה מזקנו קניני תורה, בינה ויראה. היה הרה

ת רבינו ביותר. על גודל הערכתו של זקנו הק' אליו קירב א –מתפאר בו בפני גדולים וצדיקים. על אף שהיו לו נכדים נוספים 
בתורת הנסתר! במשך  –שהיה גאון מופלג בחכמה זו כידוע  –נמצינו למדים מכך שעל אף גילו הצעיר של רבינו לימדו זקנו 
זה מצא נחת ק לא סבל נוכחותו של זר בעת שנתו, הרי בנכדו "תקופה בילדותו היה רבינו ישן יחד עם זקנו במיטתו, אף כי הרה

 ואף הסכמתו לכך נבעה מרוב חיבה.
 
נ הגדול "בהיות רבינו ילד צעיר, לקחו זקנו ונסע עמו לעיר טופרוב, אליה הוזמן כדי לחגוג את יריית אבן הפינה של ביהכ    

ל נענה רבינו להניח אחריו את האבן השניה. לפליאת הקה –ק הניח את האבן הראשונה, והורה לנכדו הצעיר "בעיירה. הרה
 ק ואמר: ילד זה עתיד להיות רבכם בימים יבואו. "הרה

 
ד שנים, אולם רישומו של זקנו נחרת בלב רבינו לעולם. הוא "ד הסתלק זקנו הק' ורבינו נער צעיר אך כבן י"ח אלול תרמ"בר     

את הבחור הקדוש כשהוא  המשיך לעלות במעלות התורה והעבודה עד שהיה לאילן רב פארות. היה זה מחזה מרהיב לבב לראות
פורש לקרן זוית ומתפלל במתיקות ובהתלהבות עצומה, בדביקות נפלאה, בקולות וברקים. שאגתו האדירה בתפילה הדהדה 
למרחקים. מעולם לא יצא מד' אמות של תורה ועבודה והוסיף שקידה על שקידתו. לא היה גבול לעבודתו בקודש, לזהירותו 

ת האגדות שהתהלכו סביב אישיותו עוד בימי צעירותו ונעוריו. יראתו וחרדתו הפכו לשם דבר, במצוות ולעמלו במעשים. רבו
מעולם לא שח שיחה בטילה ומעולם לא נראה מבטל אף רגע קט מזמנו. הדיר שינה מעיניו ועשה לילות כימים על התורה 

 והעבודה ועלה מעלה מעלה.  
 
 

 
הלך לפניו וכאותה צלוחית של פלייטון שריחה הטוב נודף למרחוק הגיע שמעו עד לקוידינוב שמו של הבחור המופלא     

ר "ט בא רבינו בקשרי שידוכין ונלקח אחר כבוד לביתו של מרן אדמו"תרמ –ח "הרחוקה מרובנה מרחק רב. בסביבות שנת תרמ
 ה. "ע כחתן לבתו היחידה הרבנית הצ' מרת חיה ברכה ע"א זי"מוהר

 
רים ברוסיה בתקופתו. טרם "נפתח פרק חדש ומופלא בחייו של רבינו, עם הכנסו תחת כנפי חותנו הק' שהיה גדול האדמוכעת     

חתונתו של רבינו ציווהו אביו רבי משה כי ידבק בחותנו וישמע לכל אשר יצווהו, ואכן רוחו של רבינו שמרה פקודת אביו ודבק 
ע הכניסו לפני ולפנים ממחיצתו, טפחו ורוממו  "א זי"ר מוהר"אף מרן אדמו –לפנים  בחותנו הק' בכל נפשו ומאודו. וכמים הפנים

קוידינוב. בבואה לכך מוצאים אנו  –ק מלעכוויטש "ת הפנימיים בדרך רבוה"כאשר הוא פותח בפניו את שערי עבודת השי
בעבודת השי"ת, וכבר המלמד ב"חדר"  באמרתו של חותנו שהיה שגורה בפיו של רבינו, כי תפיסת מחשבה אינה דרגה גבוהה כ"כ

 לימדו זאת. 
 
כך עלה רבינו ונתעלה והוסיף קדושה על קדושתו, קנה קניני נצח בנתיבות התורה והעבודה עד שזכה לשלימות מיוחדת     

ופה שהתמזגה בנפשו להפליא. עד סוף ימיו בערה בקרבו האש הגדולה שבערה במחיצת חותנו הק' והתהלך לאורה, והשראת התק
א שגורים בפיו, והיה מוסרם לאנ"ש בעל פה "הנפלאה בה התגורר בחצרו לא סרה מממנו. כל ימיו היו דברות קדשו של מרן מוהר
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ובכתב. תמיד הרבה לספר על נוראות קדושתו וצדקתו וגילויי רוח הקודש שראה במחיצת חותנו הק'. ידועה העובדה המפעימה 
ק היה תואר מראהו שונה לגמרי מבימות החול, "א יוצא מהמקוה בעש"ות כשהיה מרן מוהרשהיה רבינו רגיל לספר, כי פעמים רב

עד שאפי' אנשים פשוטים לא הכירוהו. אף היו שמורים אצל רבינו כתבים רבים מחותנו שהיו חשובים אצלו כבבת עינו, ובהם 
 דברי תורה לרוב.

 
החסידים בחצר הקודש, אשר רובם היו מופלגים בגאונות על כל  –חתנו של הרבי  –עד מהרה התחבב האברך הצעיר     

ע אשר בלט בלבושו השונה בין החסידים דרי רוסיה, אך "א זי"ובחסידות. רושמי הקורות מתארים את חתנו הצעיר של מרן מוהר
ותו יחד עם להבדלים החיצוניים לא היתה שום משמעות. כאשר נוכחו החסידים בקדושתו, גדלותו בתורה, עדינות נפשו ואציל

 נועם הליכותיו ומדותיו התרומיות, לא זזו מחבבו והיו כרוכים אחריו בעבותות אהבה והערצה. 
 
א "ר מוהר"צ רבי מאיר דער סופר, שהיה איש אמונו של מרן אדמו"קשר מופלא ומיוחד היה לרבינו עם החסיד המופלא הגה    

 "נחלי אורה"ם גדול מאד, חסיד בר דעת וגאון עצום )ראה אודותיו בוכותב תורותיו ואף למד עמו בחברותא. רבי מאיר היה אד
(, ומשהכיר בגדלותו של רבינו נקשר עמו בקשר אמיץ ומיוחד עד סוף ימיו, ואף לאחר הסתלקותו של "ימי קדם"גליון נג במדור 

א וכן החליפו ביניהם מכתבים א, כשחזר רבינו לארץ מגורי אביו, נפגשו לעתים בעת מסעותיו של רבינו ברחבי ליט"מרן מוהר
לכבוד ידיד "פ שיח אבות(: "מ )נדפס בהגש"ע לגר"ביטוי לאהבתם מוצאים אנו במכתב אחד מני רבים שכתב מרן זיש. "מדי מוצ

י... מה מאד "ם נ"ה מאיר סת"ת מו"ח מופלא ומופלג בתורה ובחסידות, איש התבונה מפורסם לתהילה כש"נפשי רב רחימאי, הרה
כ עתה התקשרותנו יהיו בלב שלם. ואם אמנם כי הגופים רחוקים "אי יקרת נועם דבריו המלאים רגשי אהבה...עשמחתי בקר

לאחר  ."ק שאהיה בוילנא אחכה"הלבבות קרובים כאיש אחד בלב אחד. ואין לך דבר שעומד בפני הרצון... ועל איזה שב
 ר לעדת חסידי קוידינוב. "ת רבינו באופן רשמי כאדמומ רבות להכתיר א"ע פעל הגר"ר הצעיר זי"הסתלקותו של מרן אדמו

 
באותה תקופה המשיך רבינו לעלות ולהתעלות במעלות התורה והעבודה, וזכה להורמנא וסמיכה לרבנות מאת פוסקי הדור     

הכהן  ח מבריסק, רבי שלמה הכהן מוילנא בעל חשק שלמה, רבי בצאלאל"ם הכהן מברז'אן, הגר"הגאונים המפורסמים: מהרש
 מלבוב, שהפליאו את גודל חריפותו ורוחב ידיעותיו.  "בית יצחק"ק סמילוביץ וה"אבדק

 
 
 

 
ז שב רבינו לארץ מגורי אביו, ועד מהרה נקרא הוזמן לכהן פאר כרבה של "ו אלול תרנ"א בכ"ר מוהר"עם הסתלקות מרן אדמו    

זקנו הק' בעל לב שמח בעת היות רבינו כבן י' שנים כי עתיד הוא לכהן כרב טופרוב אשר במזרח גליציה. כעת התקיימו דברי 
 בטופרוב.

 
אם עד עתה היה רבינו נחבא אל הכלים ועובד את עבודתו בינו לבין קונו בצניעות ובהשקט, כעת הגיעה שעתו להתגלות     

 ולדרים עליה עת החל לשפוט את ישראל. במלוא הדרו. ואכן פנימיותו הזוהרת ותכונות נפשו הנשגבות החלו להאיר לארץ 
 

עוד בשנות רבנותו הראשונות ורבינו עדיין צעיר לימים נחשב כבר לצדיק מופלא ואיש המעלה. עבודתו הנשגבה ביגיעה עצומה 
עד מיצוי כל כחות נפשו משכה רבים וטובים ששיחרו פניו, חסו בצילו ובאו לחזות בעבודת הקודש. אף דברות קדשו בחדושי 

ורה, מוסר ועבודה היו חודרים לתוכה של הנפש, והשומעים היו שותים בצמא את דבריו. ברבינו התמזגו להפליא למדנותו ת
 הכבירה עם טהרת המידות, צדקות נשגבה ועדינות הנפש באופן מופלא.

 
ל התורה והתפילה לא פסק עיר גדולה לאלקים היתה, בתי כנסיות ושטיב'לאך חסידיים לרוב שכנו בה וקו -העיירה טופרוב     

, ישבו צעירים בני ישיבה, אברכים ובעלי בתים ועסקו בתורה "הקלויז"ד של חסידי אלעסק, שהיה מכונה "מלהדהד בהם. בביהמ
ח מופלג "ת –ם ומלמדי תינוקות. ובפרט המלמד ר' יוסף "לא חסרו בעיירה, שוחטים, סופרי סת "כלי קודש"במשך כל היום. גם 

 שר רבינו הביאו במיוחד מיאנוב להעמיד תלמידים בעירו.א –ויקר רוח 
 
רבינו היה יושב כל היום עטור בטלית ותפילין ועוסק בתורתו ועבודתו, דואג לעניני העיר, עונה לבאים לפניו עם שאלותיהם,     

י לטעום מעט קפה ת מצא פנא"י לתפילין דר"משכין שלום בין איש לאשתו ועוסק במעשי צדקה וחסד. רק בין תפילין דרש
ודייסה. לימינו עמדה הרבנית הצ' אשר היתה פעילה מאד במעשי החסד והצדקה הרבים שעסק בהם רבינו. כאשר נעדר רבינו 

צ רבי מרדכי שלמה "הגה –ש אשר שם, היה ממלא את מקומו בנו הצעיר "מהעיירה, כאשר היה נוסע לליטא לביקור בקרב אנ
 ל, עד שנתקבל כרב בעיר קריטניצא."צ רבי שלמה תאומים זצוק"הגה –ממלא מקומו חתנו ל. לפעמים היה "ד זצוק"חיים הי

 
עם עלותו על כס הרבנות הנהיג רבינו את עדתו במסירות וברחימאיות, כאשר לבו ער לכל צרכי בני העיר. תמיד היו אזניו ולבו     

ם וברוח. אמנם מאידך גיסא, כשנצרך לעמוד בפרץ כנגד פתוחים לזהות כל נצרך לעזרה, להטות אליו אזנו ולעמוד לימינו בגש
פורצי גדר שהחלו להרים ראשם בתקופה ההיא, אזי נהג בתקיפות רבה כשהוא מתאמץ לשמור על צביונה הרוחני של הקהילה 

תו לשם ולוחם באותם פורצי גדר בכל תוקף וללא מורא. איש לא התקומם ולא העיז פנים כנגד הרב המחמיר בידעם כי כל כוונ
שמים ומוכן הוא אף למסור את נפשו בעד עקרונותיו בדברים שבקדושה. יחסם של בני הקהילה לרבם היה יחס של כבוד אמת 
והערצה, ולא עשו מאומה מדבר קטן ועד גדול מבלי ידיעתו והסכמתו. אכן ידעו בני הקהילה כי כחומה בצורה עומד הרב על 

 יקל עולו מעליהם ברוחניות.  דעתו, ולא ניסו מעולם להשפיע עליו כי
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שבת אחת, בעת שכבר אחז בידו את הגביע לקידוש, נודע לו כי מחללים את השבת בעיירה. מיד הניח מידו את הגביע המלא     
ק היה מקדש כשהוא עטוף בטלית( ויצא אל רחוב העיירה למחות בפורצים ולהשפיע "יין, הפשיט מעליו את טליתו )כמנהג רבוה

והתכונן לארגן קורסים ומחולות שהיה בהם משום הריסת  "מורה לריקודים"ול ממעשיהם. כמו כן כאשר הגיע לעיירה עליהם לחד
ם "גדרי הצניעות, אסר עליו הרב כל פעולה שהיא ואיים עליו בשמתא, כאשר לאיסור שהכריז מצטרף גם פוסק הדור מהרש

בעלז והוסיאטין, תבע רבינו לעמוד לימינו במאמציו לשמור על חומת  בים המקומיים, שנמנו על חסידי"ל. אף מהשו"מברז'ן זצוק
, שהרי "רבים", ויש לדייק במילה "ירא שמים מרבים"ע שעל השוחט להיות "י הנפסק בשו"הדת, כאשר הוא מנמק את תביעתו עפ

ב להיות "על השו –לכבוד שמים כידוע מיעוט רבים שניים, דהיינו שאפילו אם יש בעיירה רק ב' או ג' יראי ה' הנדברים יחדיו 
 אחד מהם. 

 
השפעתו של רבינו אף חרגה מחוץ לתחומי העיירה טופרוב, והוכר כאחד מגדולי חשובי הרבנים בגליציה. גודר גדר ועומד     

בפרץ, השתתף באסיפות רבנים לגדור כרם בית ישראל, ואף מוצאים אנו את שמו חתום בין רבני גליציה על כרוזים חשובים 
 לשמירת מסורת ישראל.

 
 

 
ר ורבי כממשיך מסורת אבותיו "רבינו רב העיר, מנהיג הקהילה ביד רמה ודואג לכל צרכיה הרוחניים, היה גם אדמו מלבד היות    

ת "יע, והמוני יהודים דבקו בו בכל נפשם ומאודם ושיחרו לפתחו לשמוע לקח מפיו, דרך בעבודת הש"הק' וזקנו הק' מאלעסק זי
ואף לקבל ברכותיו ועצותיו המחכימות. לעת זקנתו היתה הופעתו המעוררת כבוד ודמותו הקדושה והמאירה מעוררת לב כל 
רואהו אף באין אומר ודברים. מראהו היה מעורר רושם של מי שרחוק מאד מכל שייכות לעולמנו השפל ורעיונותיו משוטטים 

ב קדושה ומראהו הותיר רושם בל ימחה בלב כל רואיו, כי קדוש היה האיש והכרת בשמי רום. אמנם גם בצעירותו קרנו פניו מרו
 פניו ענתה בו.

 
כבר בצעירותו נחשב לצדיק מופלא ואיש המעלה העתיד להאיר בשמי היהדות כאחד הרועים הנאמנים. לבו הבוער ביראת ה',     

 "כל עצמותי תאמרנה", תפילתו היוקדת באופן של שמחתו והתלהבותו הרבה בקיום כל מצוה, אהבת ישראל המופלגת שלו
 כל אלו נצצו כיהלומים מאירים בכתר מעלותיו הרבות כאחד מיחידי סגולה שבדור.    –ובהשתפכות הנפש 

 
מי יוכל לתאר באיזה חן ואהבה היה מקבל פני כל יהודי שנכנס אליו, בסבר פנים יפות ומאירות. בשעה שקיבל פדיונות     

הודים חלכאים ונדכאים היה נראה מתחנן כלפי שמיא וראו בחוש כיצד הוא משתתף בצערו של הפרט הסובל וביותר ופתקאות מי
. בד בבד היה נוטל ממשאו הכבד של היהודי "קלני מראשי"בצערה של השכינה הק' המצטערת בצערו של כל יהודי ואומרת 

בו היה רושם את שמותיהם של כל אלה שהזכירו עצמם לפניו ושם . פנקס קטן היה לו, ו"בכל צרתם לו צר"השרוי בצרתו בבחי' 
 אמותיהם, כדי להתפלל עליהם בכל עת. לבו היה פתוח לכל משאלה, ותשובותיו המלאות חכמה ותבונה התפרסמו לתהילה.

 

 
גולת הכותרת של תקופת היותו שופט את ישראל ומנהיגם היתה בתקופת     

ע ובנו מרן "י זי"ר מוהר"מלחמת העולם הראשונה, עם פטירת מרן אדמו
ט, וירידת מסך הברזל הקומוניסטי על "ע בשנת תרע"ר הצעיר זי"אדמו

ש אשר בליטא "רוסיה ובתוכה המרכז העיקרי של חסידי קוידינוב. ציבור אנ
)שבין שתי מלחמות העולם היתה מסופחת לפולין( נותרו כצאן פזורה אשר 

להם רועה. רבינו הוכר אז כאיש המתאים והראוי ביותר לישב על כסא  אין
 –אוהבם של ישראל  –חותנו הק' ולהמשיך את שושלת הקודש. ואכן רבינו 

 נטל המשרה על שכמו וקיבל על עצמו להנהיגם, לעודדם ולחזקם.
 
ש, "מאז החל רבינו לנסוע רבות ברחבי ליטא לעיירות בהן התגורו אנ    

ח חיים בקרבם, לעוררם לתורה ועבודה, ולנסוך בקרבם רוחלהפיח רו
חיזוק למול צרות ופגעי הזמן ברוחניות ובגשמיות. ברשימות זכרונות מביקורים אלו השתמרו תאורים נפלאים כיצד בכל עת בואם 

ש, "ת פזוריהם של אנע, שאף הוא נסע רבות בין מקומו"ד זי"ברנוביץ הי -א מקוידינוב "ר מוהרש"של רבינו או של מרן אדמו
לעיירה היה ליום חג. התפילות, השולחנות, דברי תורתו והשיחות עם רבינו כשנכנסו אליו היו לחויה מיוחדת הצרובה בזכרון 

ש היוו הבקורים חיזוק והתעלות, אלא אף לשאר היהודים תושבי המקום היו ביקורים אלו "וחרותה בלבו של כל אחד. ולא רק לאנ
 ש ורגשי רוממות ושמחה.", כאשר היו משתתפים בתפילות ובשולחנות ושואבים מלא חפניים חיזוק בירלחיזוק והתעלות

 
ת לעמו את המנהיג המתאים לתקופה והמבין למצוקות הדור, וכדאי' בגמ' על ", שבכל דור מקים השי"דור דור ודורשיו"כתיב     

תורה מישראל. כך ניתן לומר על רבינו, שבתקופתו הורע מצב ת להם את בית רבי שעשו שלא תשתכח "דורו של שמד שהקים השי
היהודים בפולין, האנטישמיות הלכה וגאתה ויהודים רבים נושלו מפרנסתם וסבלו מהצקות רבות, ואף חיו בחוסר בטחון מאימת 

כה שהיו להם עשו היתה זו עת צרה ליעקב, כאשר התנועות הכפרניות למיניהן בכל שם וחני שכניהם הרשעים. אף מבית פנימה
שמות בקרב היהודים ובפרט בקרב הדור הצעיר ורבים חללים הפילו. או אז נודעה חשיבות יתירה לנסיעותיו ובקוריו של רבינו 

 רבינו זי"ע בסעודת מלוה מלכה בברנוביץ
, ברנוביץדדיין  -מימין לשמאל: הגאון רבי ניסן גולדברג זצוק"ל 

רבינו זי"ע, מרן אדמו"ר מוהרש"א זי"ע, הרה"ח אברהם פרלוב בן 
 בחורים ממשפחות אנ"ש –.העומדים מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע
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ש הסחופים והדוויים, מהם שהתגוררו בישובים זעירים מוקפים בהמון גויים, ומהם עניים מרודים שאף את הפרוטות "בקרב אנ
לרבי לא היה בידם. ואז בקע כשחר אורו בגודל כוחו לעוררם התרדמת הזמן ולהפיח בקרבם רוח חיים,  הנצרכות להוצאות הדרך

זה בלבד כבר היה בו בכדי לעודדם  –חיזוק ותקוה, כאשר רק מעצם ראיית זיו פניו הק' והעובדה שטרח להגיע עד אליהם 
 ושמעו דברות קדשו ועצותיו המחכימות.ש כאשר השתתפו בתפילות המרוממות ובשולחנות הטהורים "ולחזקם, וכ

 
א אשר מוצאו ממשפחה "א בביקורו אצל יהודי ישיש בת"ר שליט"ק מרן אדמו"שמור בזכרוני עת זכיתי להתלוות פעם אל כ    

יתה צ, אך בזכרונו ה"ע לא נמנה על ציבור שותומ")עיירה הסמוכה לדוקשיץ(. אותו יהודי ל "ַפַרְפַיאנו  ב"ש מעיירה בשם "של אנ
א( בעיירתם. וסיפר כי "ר מוהרש")הוא לא זכר אם היה זה רבינו או מרן אדמו "קוידינובער רבי"צרובה  חויה עזה עת ביקורו של ה
א את הניגון, אך "ר שליט"כלשונו להתחיל ניגון. אותו יהודי התחיל לשיר לפני אדמו – "משרת"בעת עריכת השולחן ציוה הרבי ל

קשה לסיים את הניגון. וסיפר כי בזמן המלחמה הנוראה היה מגוייס לצבא, ובעת ששכב על הארץ באמצע החל לבכות וממש הת
בעת קרבות כאשר כדורי אוייב שורקים סביבו היה מזמזם לעצמו את אותו ניגון ובזה היה מתחזק, וממש מרגיש שזה שעמד לו 

 שנסכו ביקורים אלו בקרב האנשים.  י. ונמצינו למדים על גודל החיזוק"לעבור בשלום את המלחמה ולעלות לא

 
ש בירושלים שהיו מרוכזים סביב "ש אשר מעבר לים עמד רבינו בקשר הדוק. מוצאים אנו מכתבים רבים שכתב לאנ"אף עם אנ    

י כטלית ואתרוג, "שבשכונת בית ישראל, ואף הם התקשרו אליו באהבה, והיו שולחים לו חפצי מצוה מא "בית יוסף"בית מדרשנו 
י שש ושמח בהם כמוצא שלל רב. אף היו החסידים משמשים כשלוחיו "בגודל חביבותו למצוות ולקדושת א –שר רבינו א

ב היו חסידי קוידינוב רבים שהיגרו "להזכירו עם בני משפחתו בכותל המערבי ולהעתיר עבורו כפי שביקש מהם. כמו כן בארה
 ינו בכל עת. לשם מרוסיה, והיו בקשר הדוק עם רבינו ועומדים לימ

 
כדרך רבוה"ק, שמסרו נפשם והשקיעו רבות בענין מעות א"י, היה אף רבינו מגדולי העושים והמעשים למען ענין נשגב זה.     

רבוה"ק מויטבסק, קרלין ולעכוויטש זי"ע,  –מלבד דאגתו ל"כולל קוידינוב" מיסודו של מרן אדמו"ר הזקן זי"ע ולמעלה בקודש 
קידו כרב העיר טופרוב, מסייע רבות לכולל גליציה. באוצרות כולל גליציה נמצאים עד היום מכתבים רבים היה רבינו, מתוקף תפ

גליציה בשכונת מאה שערים בירושלים עומדת עד היום טבלה בקיר,  –בבית כולל חיבת ירושלים  מרבינו בנושא שקלי ארה"ק.
 בה הנציח רבינו את זכר זו' הרבנית הצ' ע"ה.

 
הותירה דמותו של רבינו רושם חזק ומיוחד בקרב ראשי הישיבות אשר בליטא ותלמידיהם, ונמשכו אחריו בעבותות במיוחד     

אהבה והערכה יוצאת מן הכלל. רבים מהם היו ממשפחות של אנ"ש חסידי קוידינוב ששחלו את בניהם ללמוד באותן ישיבות 
י בקרב רבים מהם וחקוק בעמקי נפשם, כדוגמת הגאון רבי זלמן שהיו היחידות בליטא. עד לדורנו אנו היה זכרו של רבינו ח

א היה מתמוגג בתארו את אמירת "ר שליט"א מרן אדמו"ראש ישיבת בית מאיר שבעל עת שהיה נפגש עם יבלחט –ל "רוטברג זצ
עצמותיו ל העיד שעדיין חקוקה ב"מ שך זצ"שזכה שלמוע מרבינו, באמרו שנמשכה במשך כשעה ומחצה. אף הגארא "נשמת"

... ואף היה מקרב מאד את נכדי רבינו שלמדו אצלו "דער טאפראווער רב נאך דאווענט"תפילתו של רבינו, וכפי שהתבטא: 
 בישיבת פוניבז' בזוכרו להם זכות אבות.

 
דבר עמו עוד סיפר הגרא"מ שך, כי בצעירותו למד באחת העיירות בליטא, והיה נוהג מדי ערב להכנס למעונו של הרב דמתא ל    

בלימוד. ערב אחד, ראה שהרב טרוד במחשבותיו ונראה מודאג. לשאלת הרב שך מדוע נפלו פניו, השיבו כי היה כאן מקודם רבי 
חסידי וטוען שבני העיירה אוכלים טריפות. שאלו הגרא"מ מי הוא אותו רבי, וענהו כי הוא הרב מטופרוב. הלך הגרא"מ 

ריו. אזי שיבר רבינו באזניו וסיפר לו כי כשהגיע לעיירה זימן לפניו את השו"ב המקומי לאכסנייתו של רבינו, ושאלו לפשר דב
לבדוק את טיב שחיטתו, והתברר לו כי הלה מקל להוריד סירכות בעגלים צעירים כפי שהתרגל בתקופת מלחמת העולם הראשונה 

 )הרמ"א כתב להחמיר בזה ולא להקל כי אם בשעת הדחק(. 
 
בלומדות ובמוסר והיה מחדיר בהם יראת שמים ומעוררם  -לא מעיינותיו מהם, פתח פיו בחכמה בדברי תורה אף רבינו לא כ    

לילך בדרכי ישרים. מסופר כי פעם כשביקר רבינו במיר, נכנס אליו בחור ישיבה אשר הכרת פניו ענתה בו כי איננו מבני עליה, 
צוא זיווגו במהרה. הוא ביטא בקשתו במילים: יעזור ה' ואמצא אבידתי. ונפשו בשאלתו להזכיר עצמו לפני רבינו שיעתיר בעדו למ

, ולפיכך איננה מזדמנת "מציאה"נענה לו רבינו בדרך צחות: אם היית מחפש אבידתך היית מוצאה כבר מזמן, אבל הנך מחפש 
 לך...  

 
 

 
אפשר לתמצת בקיצור את העובדה כי כל אלו שהכירו את רבינו, ע, "בטרם נבוא לתאר מעט מקצות דרכיו ועבודתו של רבינו זי    

מהם שרידים מועטים החיים עדיין לאורך ימים ושנים, מתארים מציאות של איש אלקים הדבוק ביוצרו בכל המעת לעת ומופשט 
ע "א זי"ק מוהר"ל הרהמחיזו דהאי עלמא כחד מצדיקי קמאי. די בכך שנציין עובדה מעניינת, כי פעם בעת שביקר רבינו בבעלז אצ

צ לחסידי בעלז כי בעיניו אין חותנו נופל מאומה במדרגתו "ל, אמר הגרי"ד זצוק"צ רבי יעקב צבי ולדמן הי"הגה –יחד עם חתנו 
ק מבעלז נחשב כאחד "ק מבעלז. כל בר דעת מבין את גודל המשמעות של אמירה זו, כיון שכבר קודם השואה היה הרה"מהרה

צ ופגעו בו. אמנם "דורות קודמים, ואכן חסידי בעלז, שלא הסכינו לדיבורים כאלו, היו מהם שהתנכלו להגרימצדיקי הדור ואף מ
ק מבעלז, וביודעו כי בתמימות נאמרו הדברים ומתוך נקודת אמת, ציוה על חסידיו לחדול מהצקותיהם ולהניח "כשמוע זאת הרה

 לו.  
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בהשקט ובצינעה, כאשר הוא משקיע מאמצים כבירים לבל תפרוץ האש הגדולה רבינו עבד את בוראו עבודה תמה, זכה וברה,     
הלוהטת בקרבו חוצה, אולם למרות מאמציו נתזו ניצוצות מאירים מבין החרכים. די היה להעיף עין על רבינו, להביט על זיו פניו 

ב רואהו. כל המביט אחרי רבינו היה המאירים וקורנים מרוב קדושה, להתבונן בעבודתו הנשגבה, כדי שהדבר יעורר מהפכה בל
 . "עלמא טבא עלמא עילאה דכיסופא" –נפתח בפניו אשנב זעיר לעולם אחר 

 
בפי מקורביו וחסידיו נרקמו אגדות אודות הנהגתו המופלאה. ממעט היה באכילה ובשינה ועוסק בתורה יומם ולילה ללא     

ף את יוצאי חלציו אפי' בהיותם רכים בשנים היה מחנך לזה. סיפר מרן וא הפוגות. השכם בבוקר כבר היה מעורר השחר בעבודתו,
אדמו"ר זי"ע, כי בעת שהתגוררו הוא ואחיו הרה"ח שלום ז"ל בביתו של רבינו בילדותם, היה מעירם בכל יום בשעה מוקדמת 

והתפילה עצמה שנמשכה מאד לעבודת הבורא ומזרזם לטהר עצמם במקוה. ולאחר מכן פונה להכנותיו לתפילה במשך זמן רב, 
 עד קרוב לשעת מנחה. –שעות ארוכות 

 
כ"ק האדמו"ר מנאראל  –את בגדיו לא הפשיט מגופו לצורך שינה, רק מערב שבת לערב שבת. וכפי שהעיד נכדו יבלחט"א     

לבד מליל שב"ק  שליט"א שזכה לגדול על ברכיו בשנות ילדותו והיה ישן במיטתו של רבינו, כי מעולם לא נכנס רבינו למיטה,
סדר הדורות של "שגם אז היה פונה לנוח כשהשטריימל לראשו ולבוש בקפוטה, והיה יושב על המיטה כשרגליו על כסא סמוך. ב

ב, נכתב אודות רבינו כי הוא צדיק יסוד עולם ואחד מהאנשים "ב בשנת תרפ"ש בארה"י אנ"שנדפס ע "ק מקוידינוב"רבוה
ן, ועוסק כל העת בתורה ועבודה ויראת חטא. הם מביאים את לשונו של מכתב שכתבה להם הגדולים בעולם היהודי באותו זמ

 ... "בעלי הצדיק, זיצט א גאנצען טאג אין טלית און תפילין און לערנט"ל: "הרבנית הצ' זו' של רבינו בזה
 
אור פניו והמשיך בעבודתו הק' ללא ולהגיד שבחו של רבינו שלא שינה אף בזמן שעניות משוועת היתה מנת חלקו, גם אז קרן     

 ת. "הנסיונות והקשיים שמשו עבורו אך מנוף להתרומם ולהעפיל לפסגות נשגבות בדבקות בהשי –שום שינוי, ואדרבה 
 
מיוחד היה רבינו בתפילתו שהיתה בקול רעש גדול ובהתלהבות עצומה חדורה רגש עמוק בבחי' אש עצורה בעצמותיו, כשהוא    

הנפש. לעתים השתפך תוך הרהורים עמוקים וכוונות נשגבות, וקולו הערב והנרגש נשמע כמי שמתמוגג בתפילתו  צועק עד כלות
יותר מכל תענוגים שבעולם. יחד עם זאת היתה תפילתו בנחת ובמתינות, מלה במלה, וכל מלה מדוקדקת, שקולה ומדודה ויוצאת 

לעומק ליבם של השומעים. לפני תפילתו התקדש והתטהר במשך שעות מעומק לבו הטהור בנעימה מיוחדת וחודרת בזיוה והדרה 
ותפילותיו יצאו תמיד מפיו בדחילו ורחימו, בהתלהבות ובדבקות עצומה. בענין זה מסופר כי פעם הגיע רבינו לעיר אחת )כמדומה 

ן השיעור היה רבינו מהלך אנה ד. בזמ"ל ואמר שיעור לתלמידיו בביהמ"מייצ'ט(, ובאותה עת היה שם הגאון רבי אהרן קוטלר זצ
ד ושפתיו מרחשין. כשניגש אליו אחד התלמידים לשאול מה הוא אומר, ענהו  רבינו כי בזמן שר' אהרן אומר שיעור "ואנה בביהמ

 אזי האויר נקי, והוא זמן טוב להתפלל.
 
ו כנהר, פניו בערו כלפידים ושאגתו היתה עבודתו בוקעת רקיעים ממש, אגלי זיעה נטפו ממנ "שמע ישראל"בפרט בעת אמירת     

האדירה הדהדה למרחקים. הוא היה שרוי אז בדביקות עצומה כשארכובותיו דא לדא נקשן. כשהיה ניגש לפני העמוד היה מאריך 
ק "כ –ץ כשהוא מוציא מפיו מלה במלה במתיקות ובקול רם המתפשט בלב השומעים כשיקוי מרפא. העיד חתנו "מאד בחזרת הש

ע כי בית המדרש בטופרוב היה מרוצף בקורות עץ, ובמקומו של רבינו היה שקע עמוק בעץ, מחמת "ר מנאראל זי"ומרן האדמ
 שהיה רוקע ברגליו בחזקה בעת תפילתו, עד שנוצר שקע ברצפת העץ.

 
מות בתפילתו, מסופר, כי פעם בעת שביקר רבינו אצל החפץ חיים זי"ע, שאלו בנו של הח"ח לפשר הצעקות והתנועות העצו    

והרי אבי שגם הוא צדיק נשגב מתפלל בנחת ובהשקט. ענהו רבינו בענוותנותו: משל לב' אנשים שנפלו לנהר גועש ועומדים לפני 
סכנת טביעה רח"ל. האחד יודע היטב לשחות, שוחה בנחת ונחלץ מהמים השוצפים. ואולם משנהו, אינו יודע לשחות, על כן מכה 

 ם עד שמצליח להחלץ כל עוד נפשו בו... ובועט בכל כוחותיו במי
 
מלבד ג' תפילות ביום, היה רבינו מרבה להתפלל ולהתחנן מקירות לבו הטהור ובבחי' "ואני תפילה", והיה תמיד נשמע כשהוא     

שאומר  מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע, והיה אומר בענוותנותו –מתחנן כלפי שמיא: "העלף העלף" )הנהגה זו נראתה גם אצל בנו 
כך מחמת היותו רגיל בכך מבית אביו(. מחזה נהדר בקודש היה לראותו חוזר בברכת המזון על התיבות: "ורחמים וחיים ושלום" 

כ"ק האדמו"ר מנאראל שליט"א בדרך צחות, כי ברי לו שאם  –במשך זמן רב כאשר כל עצמותיו תאמרנה. שמענו פעם מפי נכדו 
הקדיש של הספרדים: "יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים ושבע וישועה" וכו', היה אומר כך גם רבינו שומע את נוסח  –היה זקנו 

 הוא, מחמת תשוקתו להרבות בדברי תחינה ובקשה לפני שוכן מרומים. 
 
ע, כי פעם בליל חורף, כשבחוץ שרר קור עז ביותר, יצא עם רבינו לקדש הלבנה. כשסיים רצה "ר מנאראל זי"סיפר האדמו    

ר מנאראל להכנס הביתה מחמת שלא יכל "ן לחותנו שיסיים תפילתו, אולם כשעבר זמן ורבינו עוד לא סיים, נאלץ האדמולהמתי
י מתוך "לשאת את הקור העז החודר לעצמות. אמנם רבינו נשאר על עמדו במשך למעלה משעתיים, כיון שהתפלל עם כוונות האר

 ע."לזקנו הק' מאלעסק זי "לב שמח"סידור 
 
י משיץ "ד הגר"ת עומד לפניו. פעם ביקר רבינו אצל ב-דושתו היתה נשגבה, וכל הרואהו הכיר כי איש אלקים כמלאך ה' צבאוק    

ל, וכשנפרד ממנו להמשיך בדרכו הרגיש בגויה משרתת הבית, וברוב קדושתו חשב שהיא הרבנית משיץ. והחל "מווילייקא זצ
נחת מילדיה וכדו', עד שהרב מווילייקא צעק למשמש: משרת, נעם איר אוועק, לברכה כדרכו בברכות לרוב, בבריאות שלימה וב

 ער גיט אלע ברכות פאר די גוי'טע...
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חביבותו של רבינו למצוות לא ידעה גבולות. היה מהדר ומדקדק לקיים כל מצוה בתכלית השלימות וההידור, אף שהדבר בא     
ד( בו הוא מבקש שיקנו עבורו טלית "גליון ע "נחלי אורה"י )נדפס ב"ו לאלו במאמצים רבים. מוצאים אנו במכתב שכתב רבינ

ש, וכותב "י יהודים יר"ל, וכן רצונו שכל מלאכת טוויית הצמר תעשה ע"י נקי ללא חשש שעטנז כמו בחו"י, כיון שהצמר בא"בא
ראה בה צורת שתי וערב ח"ו. שם בפירוט כיצד לעשות את הטלית ושתהיה יפה והדורה, וכן להזהר בעת הכנת הטלית שלא ת

 י, אותו היו שולחים החסידים מירושלים."ש. כמו כן היה מהדר לברך על אתרוג מא"עיי
 
ק כל מעשיו נשקלו במאזני פלס תוך חתירה לנקודת "מידת האמת היתה תכונה בולטת באופיו ושימשה נר לרגליו. וכדרך רבוה    

דקדק מאד בדיבורו התהלך בצניעות ובפשטות בכל מעשיו והתרחק עד מאד האמת שבכל דבר. מחמת אמיתותו העמוקה היה מ
לא דיבר גבוהה גבוהה ובלשון סתרים, דיבוריו היו פשוטים ומובנים לכל  –אפי' משמץ התבלטות. אף כשהיה נושא מדברותיו 

אלא  –ות שכל רז לא אניס ליה למר –אחד קטן וגדול, וכך עוררו רושם כביר בלב שומעיהם. בדבריו לא הלך בגדולות ובנפלאות 
ת למעשה עטופים ברוך ובאהבה אבהית. כל כוונתו ומגמתו היתה אך ורק "תמיד דיבר עצות והדרכות והתחזקות בעבודת השי

להכניס בלבות ישראל רוח קדושה ועבודה ואהבת תורה. זו הסיבה שדברי מוסרו ותוכחתו התקבלו באהבה בקרב השומעים ועשו 
 פרי בקרבם. 

 
מעל כל מדרגותיו של רבינו התעטר רבינו ככתר מלכות במידת השפלות והענווה, כאשר השקיע עמל רב להסתיר עצמו     

ולהצניע מעלותיו. רחוק היה מגינוני מלכות, מתנהג בפשטות ובענווה. כשדיבר עם פשוטי עם היה מנמיך עצמו ומדבר עמם לפי 
בותיו משוטטות בגבהי מרומים. אמנם, עם כל זאת כשהגיע עת תפילה או מדרגתם עד שלא חשו כי גדול האיש עד מאד ומחש

בהגיע שבת ומועד לא התחשב רבינו בשום נימוסים מקובלים, ועבד את עבודתו בקודש בקולות וברקים, בהתלהבות עצומה 
 כי עומד הוא כעת לפני המלך. –כפשוטו  –כאשר כל עצמותיו תאמרנה 

 
, ורבים היו מחלים פניו להתברך מברכות פיו ולהוושע בדבר ישועה ורחמים. מסופר, כי פעם חילה רבינו נודע כפועל ישועות    

פניו אחד מבני משפחתו שהיה חשוך בנים רח"ל. הלה היה מגלח זקנו, ואמר לו רבינו: גיב מיר דיין בארד... הלה קיבל על עצמו 
 לגדל זקנו, ואכן נושע בזרע של קיימא.

 
 

 
פרק מיוחד בעבדותו של רבינו הוא ענין זהירותו המופלאה בנקיות הלשון. אין הכוונה רק ללשון נקיה גרידא, אלא זהירות     

מיוחדת שלא להוציא מפיו דיבורים אודות ענינים שאינם טובים ולהתרחק מכך עד מאד, ובבחי' סולת דקה מן הדקה, והיה 
העצומה בתפילה שארכה שעות ארוכות, אירע פעמים רבות כשהיה צריך ליסע  מדקדק בכך ביותר. רבינו זי"ע, מחמת עבודתו

למסעיו היה מאחר את הרכבת, אך מעולם לא אמר "אחרנו את הרכבת", אלא "הקדמנו להגיע לרכבת של מחר", וזאת מחמת 
ה "שמאל", וכן נמנע מלדבר נקיותו והקפדתו הרבה לא לדבר אודות השלילה והאינו טוב. כמו כן מעולם לא הוציא מפיו את המיל

אודות מוות וכדו'. נכדיו מספרים כי בעת שהיתה נערכת בטופרוב הלווית המת ל"ע, היה מגיף את כל הדלתות והחלונות כדי שלא 
בן מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע, שבדידיה הוה עובדא שפעם  –לראות וליראות במקום זה. סיפר הרה"ח שלום זילברפרב ז"ל 

ר"ח או יו"ט כשהכריז הגבאי בביהמ"ד "יעלה ויבוא", הוא שהיה אז ילד, אמר בבדיחותא: "לא יעלה ולא יבוא". אחת בתפילת 
 רבינו, שבעדינותו ונקיותו לא יכל לשמוע זאת, גער בו בחומרה ואף הענישו.

 
ו פוסק. וכפי שניתן לראות תמיד היו שגורות בפיו תפילות ודברי טובה על בני ישראל, והיה שופע בעדם ברכות כנהר שאינ    

 במכתביו הק' שתמיד פותחים ומסיימים בכמה שורות מלאות ברכות וטובות.  
 
מעולם לא שמע אדם מרבינו שיחה בטילה. דבריו היו מתובלים תמיד בדברי תורה וברעיונות נשגבים. שעה עילאית במיוחד     

ק שעיקר העיסוק במעשיהם של צדיקים יהיה "ן ומוסר, כדרך רבוההיתה במחיצתו בעת פתח פיו בסיפורי צדיקים שהיו מלאי תוכ
ת ודרגותיהם הנשגבות ולא סיפורי מופתים בעלמא. דיבוריו היו מלאי חן ונעימות, והנוכחים במעמדים "אודות עבודתם את השי

 אלו זכרו לנצח את השעות הגדולות הללו אשר נשארו חרותות בזכרונם.
 

 
ק היו מעלים את אנשיהם למחוזות עילאיים "ק שבש"מי יפאר גודל פאר שבת המלכה במחיצתו של רבינו. כדרך רבוה    

י שבת. אנשי העיר הנרו לשולחנו הטהור שנערך בהתעוררות עצומה. רבינו היה פותח באמירת "ונשגבים, היה אף רבינו ממזהיר
 –ע סיפר כי היתה לו קביעות ללמוד עם גיסו "ר מנאראל זי"ו. האדמובנוסח מיוחד כשדמעות זורמות מעיני "שלום עליכם"

בנו של רבינו את פרשת השבוע עם אור החיים הק'. הם היו מתחילים את לימודם  –ל "ד זצוק"צ רבי מרדכי שלמה חיים הי"הגה
ת הזמירות שלפני קידוש , ועד קידוש הספיקו ללמוד כמעט את כל הפרשה, מחמת שאמיר"שלום עליכם"כשרבינו החל באמירת 

ארכה אצל רבינו כג' שעות. היו אלו רגעים נעלים, חויה נדירה מלאת התרוממות והשתפכות הנפש שאין אפשרות לתארה במילים 
 ולא נשכחה מכל מי שזכה להיות נוכח במעמד נשגב זה.  

 
הרבנית הצ'  –היו ממתינים לקידוש, היתה זקנתו כמו כן סיפר כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע, כי כשהיו ילדים קטנים, אזי בעת הזאת ש    

מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע ומרבוה"ק למעלה בקודש.  –מרת חיה ברכה ע"ה מספרת לנכדיה מעשיות ועובדות מבית אביה 
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 סיפורים מלאי הוד קדומים, למען ידעו שורש מקור מחצבתם וגודל קדושת הצדיקים ושגב מדרגותיהם. כמו כן היתה הרבנית הצ'
ע"ה מחדירה בנכדיה ומשננת להם את הנוסח הק' של רבוה"ק אשר כידוע מקורו ממרן אדמו"ר הק' מקרלין הי"ד זי"ע אשר כפי 
המקובל אצל חסידים לקחו מ"נתיב לא ידעו עיט". בענין זה יש לציין מה שהתבטא הרה"ק מוהרי"ד מבעלזא זי"ע, כי הרבנית 

לשכוח מהנוסח של חסידי רוסיה )כידוע הרה"ק מבעלזא היה חתנו של הרה"ק  שלו והרבנית מטופרוב שתיהן אינן יכולות
 מברזנה זי"ע אשר התגורר בוואהלין(. 

 
ק השקיע בה "ק, שהיתה באופן מופלא במיוחד וכדרך רבוה"בתפילת יום שב "נשמת"גולת הכותרת היתה בשעת אמירת     

דקות, כאשר  40 – 30פ "לכה –ארכה אצלו זמן רב  "נשמת"אמירת ע סיפר כי "ר מנאראל זי"כוחות עצומים וזמן רב. האדמו
במשך כל הזמן המתין כל הקהל, שברובם היו בעלי בתים פשוטים, בדממה וביראת כבוד, ותמיד היה לפלא בעיניו המחזה הזה 

ינים לרבינו כולם ולא יכל להבינו, כיצד בעלי בתים שחפצים בדרך כלל לסיים את התפילה במהירות מתאזרים בסבלנות וממת
מקטן ועד גדול ביראת כבוד שיסיים את עבודתו, כך במשך למעלה מארבעים שנה. אין זאת אלא שאף הם הרגישו כי עבודתו 

 נובעת מעמקי לבו הטהור ומנקודת אמת טהורה, וממילא השפיע הדבר אף עליהם ורוממם לספירות עליונות.
 
ם, היו ימים גדולים מאד במחיצתו, ורבים נהרו להזכיר עצמם אצלו בימי הרחמים כל ימי חודש אלול, ובפרט הימים הנוראי    

ע בלמברג. קלויז זה "ק המגיד מסטעפין זי"כ קטן בקלויז של הרה"ח אלול היתה לו חזקה להתפלל תפילת יו"והסליחות. בערב ר
במקום קדוש זה התפללו בקביעות אנשים ע. "ד מסטעפין זי"ק מוהר"י הרה"היה אחד מבתי החסידים הותיקים בלמברג ונוסד ע

רים מלמברג, ותמיד היה הומה אנשים שהתכנסו בין כתליו הספוגים הוד קדומים לתורה ותפילה. לתפילתו של "נכבדים ואדמו
ח אלול נהרו מאות אנשים שבאו לשמוע את המייתו בתפילה מתוך בכיות ותחנונים מעומק לבו הטהור והרטיטה את "רבינו בער

 לם.לב כו
 
בימים הנוראים היה עובר לפני התיבה לתפילות המוספין. אמרו עליו שמי שלא שמע את תפילתו לא שמע תפילת יראה     

ה עת שהיה אומר את הזוהר "ורוממות מימיו. תפילתו עוררה התעוררות והרהורי תשובה לפני השומעים. מעמד מיוחד היה בר
 במלה, בבכיות ובהתלהבות. שלפני התקיעות במשך זמן רב בקול רם, מלה 

 
ק "ממש. היה עורך את הסדר בהתלהבות עצומה, בהתפשטות הגשמיות, בנוסח רבוה "לילה כיום יאיר"ליל הסדר היה אצלו     

א "ר מוהר"כאשר קיבל מחותנו הק', עם הניגונים הקדושים המיוחדים לליל הסדר אשר מקורם מראש צורים מתקופת מרן אדמו
 ע, ולפי המקובל חלקם הגדול חוברו על ידו. "הגדול מקרלין זי

 

 
רבינו הק' עם כל גדלותו העצומה, לא החזיק טיבותא לנפשיה ובענוותנותו הגדולה היה רגיל לשחר פניהם של גדולי דורו.     

ם אליו הגיע התיידד עם אמנם הם שהכירו במעלתו, חרדו לקראתו, כבדוהו עד למאד וגילו את הערצתם אליו בפני כל. בכל מקו
עובדי ד' המקומיים כאשר הוא מרגיש עמם כשווה בין שוים. שמעו יצא למרחקים, ואף מחוץ לגבולות מדינתו היה נערץ ונקדש 

הרבנית הצ' מרת שיינצא מנוחה עם הגה"צ רי"צ ולדמן זצוק"ל  –בקרב גדולי ישראל. כשדברו את השידוך לבתו של רבינו 
מרן אדמו"ר מוהרחה"ד  –ברו את אוזן הבחור כי המדוברת צולעת ברגלה )מחמת שנפלה יחד עם אחיה שהתגורר בבורשא, שי

מהעגלה בהיותם ילדים קטנים בקוידינוב ונפצעו(, אך הוא נענה ואמר כי חסרון זה "בטל בששים" לגבי גדולתו וקדושתו  –זי"ע 
 מנו תוצאות חיים עד היום הזה.   של אביה ולעומת חשיבות השידוך הזה, ואכן קם השידוך והיה ומ

 
 –ע מקוידינוב "נ זי"ר מוהר"ע ומרן אדמו"י זי"ר מוהר"מרן אדמו –בראש ובראשונה היה קשור בעבותות אהבה עם גיסיו     

, ע"נ זי"א, כי הוא נולד לאחר פטירת מרן מוהר"ח שלמה ולדמן שליט"ידידינו הרה -ברנוביץ ובני משפחתם. סיפר נכדו של רבינו 
ב תמוז, ורבינו ציוה לקרוא שמו בישראל: "כ –ע "ד זי"ר הק' מקרלין הי"וכידוע שיום פטירתו הוא יום לפני הילולת מרן אדמו

ר "חתן מרן אדמו –ע מטומשפול "טברסקי זי –י שניאורסון "ר מוהרחמ"ק אדמו"ש הני תרי צדיקי. עם כ"ע "שלמה נחמיה"
ש לפני שבועות "מ דער סופר ולאנ"שמוצאים אנו בשולי מכתב שכתב רבינו להגר ע היה קשור בקשר אהבה, וכפי"י זי"מוהר

א אשר כל העת "צ רב רחימאי אהוב דנפשאי הר' משה חיים יהושע שליט")נדפס בספר שיח אבות(: ונוראות נפלאתי על הג' הרה
כ נא ונא להודיעני הכל אם נסע "ע –י "ק בחורף לוילנא לא ידעתי מקום א"ת התייעץ, ומאז נסע על שב"י עצת השי"בעצת

צ רבי יצחק "חתנו של הגה -ל הרב מווילייקא "י משיץ זצ"הגר -ד "לאמריקא ואיה מקום כבודו לטובה לחיים ולברכה. גם עם ב
 ע היה לרבינו קשר הדוק, וזכרו של רבינו"א זי"ר מוהר"ע וגיסו של מרן אדמו"ז זי"נכד מרן אדמוה –ע בעל ארז בלבנון "פרלוב זי

 י כאשר הם עונים אחריו מקודש מקודש. "תמיד היה שגור על פיהם של בני משפחתו של הגר
 
ב הצדיקים לבית קרלין היה קשור רבינו באהבה רבה והיו נפגשים פעמים רבות בעת ביקוריו של רבינו בליטא. "גם עם ש    

א "ק מוהרא"כותב שישלחו את  הטלית עם הרה ל שכתב רבינו בענין הטלית, ובו"בבואה לכך מוצאים אנו באותו מכתב הנ
א מקארלין המה "ר הר' אלימלך שליט"ק אדמו"והנה כאשר שמעתי אשר כ ל:"י, וז"ע שביקר באותה תקופה בא"ד זי"מקרלין הי

ב "א. והמה מש"ש חסידים הנאמנים חסידי קארלין בארצינו הקדושה ובירושלים עיר הקדושה תובב"בעת הזאת לבקשת אנ
נו וזאת עלתה על כולנו אשר נקשרנו יחד באהבה רבה ואהבת עולם ואחוה ושלום וריעות מאז ומקדם. גם היינו יחד וקרובי

ש להתראות עמם באהבה ואחוה. גם כשעשו נישואין "בצוותא חדא במרחץ טרוסקאוויטש. וגם בכל שנה ושנה יזדמן השית
 השואין למזל טוב לשמוח ביחד באהבה. גם בשנה זו בחורף בעת היא זה כשני שנים הייתי על הני"לביתם הרבנית שתחי' באיושט

ש באהבה. ולכן "בבראנאוויטץ, וגם אנכי הייתי בבראנאוויטץ סעדנו בסעודה אחת בשבת אחים חברים מקשיבים לקול השית
עלה שם על וכמה שי -ש בטח "דאי יעשה לי הטובה הזאת להוביל ולהביא לי את הטלית בעזהשיתש בו"אחכה אשר בעזהשית
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א ישלם לכם "ר מקארלין שליט"ק אדמו"י פאנט ופענעס שילינג המטבעות שבכאן יודיענו ואשלח תיכף לקארלין. והרה"מעות א
א מקארלין ישלם לכם שמה תיכף המחיר כמה שיעלה הטלית "א שליט"ר הרר"ק אדמו"ועוד גם זה שכ.. במזומן כמה שיעלה.

א "ר הרר"ק אדמו"ב וקרובינו הרה"כ כתבתי מכתב בקשה לש"ע –כמה שיכתוב לי  יען אנכי אשלח לקארלין תיכף –מחירו 
באהבה וחיבה יתרה,  –ה "ה ולמסיר"ה ולהלכ"א שיעשה עימי הטובה הגדולה הזה להיות שליח טוב לקבל"מקארלין שליט
ה ולשמחה של מצוה בכל טוב ש שבוודאי ימלא בקשתי לרחמים ולרצון ולחיים ולברכ"ואחכה להשית –י זכאי "ומגלגלין זכות ע

 סלה.
 
הרה"ק רבי יצחק מאלעסק זי"ע שהיה צדיק נשגב מגדולי צדיקי הדור, ואף נסע  –כן היה נוסע רבינו להסתופף בצילו של דודו     

מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע לעול תורה ומצוות שיניח לו את התפילין. כמו כן ידוע שהיה אצל הרה"ק  –אליו בעת הכנס בנו 
 מטשורטקוב זי"ע.

 
ר "נאמנו ויד ימינו של מרן אדמו –צ רבי מאיר דער סופר "כבר תיארנו לעיל את הקשר העמוק והמיוחד שהיה לו עם הגה    

א, שהיה איש מעלה וגאון עצום. הם לא זזו מחבב זה את זה וקשר תמידי והדוק שרר ביניהם. כך גם עם שאר גדולי חשובי "מוהר
 ש."ורבני אנ

 
ש חסידי קוידינוב, ובכל מקום אליו הגיע הלך שמעו לפניו וכולם חרדו לקראתו. שמענו "הערצה לרבינו עברה את גבולות אנה    

נכדו של  –ע "ק רבי משה מידנר זי"ל, כי בעל פעם שהיה רבינו מגיע לברנוביץ היה הגה"מהחסיד הישיש רבי אשר ארקוביץ זצוק
וממנהיגי עדת חסידי סלונים, שכידוע סביביו נשערה מאד ולא נשא פנים לאיש ואפי' ע "ק בעל יסוד העבודה מסלונים זי"הרה

הבה"ח בן ציון לחזות בתפילתו של רבינו. אף שאר חסידי סלונים שמרכזם היה  –לגדולים וחשובים ביותר, שולח את נכדו 
ם לראותו בעבודתו הנשגבה בעת קריאת בברנוביץ, העריצו את רבינו עד מאד ונהרו לתפילותיו. במיוחד היו הבחורים מגיעי

 שמע. אף חסידי הוסיאטין, אלעסק, סטרטין ובעלז להם היו שטיבלאך בטופרוב העריצו וכבדו את רבינו ביותר.
 
העיירה טופרוב היתה קרובה לבעלז, וכיון שכך היו חסידי בעלז בעיירה רבים ודומיננטים ביותר. מחמת כך היה רבינו נוסע     

בשבת שאחרי פסח. בבעלז  –ע, ועשה לו קביעות לנסיעתו "א זי"ק מוהר"ע ובנו הרה"ד זי"ק מוהרי"להרה –בעלז פעם בשנה ל
 א מעכבו עד יום ג' בשבוע מחיבתו בעיניו. "ק מוהר"היה רבינו מתקבל ביתרת הכבוד, וכל אימת שהגיע היה הרה

 
ובקולות בעת תפילתם, אמנם שונה הדבר לגבי רבינו, אף הם ידוע הדבר שבבעלז לא ראו בעין יפה אנשים המרבים בתנועות     

הכירו כי סערת נפשו בעת התפילה נובעת מנקודת אמת מעמקי לבו הטהור, ולא העיזו להפריעו. בכל פעם שהגיע רבינו לשבות 
חשוב(, ואף  ק )דבר שנחשב בבעלז לכיבוד"ע מכבדו לעבור לפני התפילה בתפילת מנחה בעש"א זי"ק מוהר"בבעלז, היה הרה

שנהגו בבית מדרשה של בעלז להתפלל במהירות, היה רבינו מתפלל בנוכחות הרבי מבעלז באריכות גדולה כדרכו, כאשר הוא 
א סיים תפילתו ופסע "מזעזע את לבות החסידים בתפילתו. אמנם מאידך גיסא, קרה פעם שהרגיש באמצע שמונה עשרה כי מוהר

ץ. לאחר התפילה נגשו אליו מקורביו ושאלוהו לפשר "ע ופתח בחזרת הש"ינו באמצע שמוג' פסיעות לאחוריו, מיד הפסיק רב
הדבר, נענה רבינו ואמר: אי' במתני' )ברכות ל:(: ואפי' נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, ובגמ' שם )לב(: לא שנו אלא נחש אבל 

כ הדין נותן שאפסיק בתפילתי מפני "עקיצת עקרב. ואב(: הוי זהיר בגחלתן שלא תכוה וכו' ועקיצתן "עקרב פוסק. ואי' באבות )פ
 ק קילס דבריו מאד, וכשנפרד ממנו אמר לו שדבריו נכונים. "ק. כשסיפרו זאת להרה"כבודו של הרה

 
קשר מופלא ביותר היה לו עם גדולי ליטא, כידוע שלא קל הדבר שאלו יעריצו צדיק חסידי, אמנם שונה הדבר לגבי רבינו, שאף     

ו אמן ולנוכח למדנותו העצומה, עבודתו הנשגבה, נועם הליכותיו ומאור פניו נמשכו אחריו כבחבלי קסם ולא כלאו את הם יענ
רגשות הערצתם אליו. הוא היה מבקר בישיבות והתקבל באהבה רבה ובכבוד רב, היה מקרין על הציבור מקדושתו, מדריכם 

המשגיח דמיר היה ממתיק סוד במשך זמן רב  –ל "רוחם ליבוביץ זצומעוררם לילך בדרכי ישרים. עם הגאון המפורסם רבי י
ראש הישיבה דמיר אמר לתלמידיו כי ללכת  –י פינקל "בענינים העומדים ברומו של עולם, וכן עם רבים וחשובים, ידוע שהגרא

 אין זה בגדר ביטול תורה! –מהישיבה לשמוע קריאת שמע של רבינו 
 
ח והוא עמד אז באמצע נטילת ידיים לסעודה, "ע. היה זה לעת זקנותו של הח"ק החפץ חיים זי"הגהפעם הגיע רבינו לבקר אצל     

וכששמע שעומד מישהו בדלת אמר למשמשו שיאמר שאינו יכול לקבל כעת אף אחד. אמנם כשאמרו לו שהרב מטופרוב הוא 
ז שוין גאר אן אנדערדע זאך, והורה להכניסו. פעם שעומד בפתח, נענה ואמר: או, דער טאפארווער רב, ר' אהרל'ס איידים, דאס אי

ח: מי אני שאברכו? פתח רבינו פיו בחכמה והשיבו: הלא כהן "הגיע רבינו לחפץ חיים והגיש לפניו קויטל שיברכהו, אמר לו הח
ח "מכן אמר הח הוא, יברכני בברכת כהנים. נעתר לו החפץ חיים וסמך בב' ידיו על ראשו של רבינו ובירכו בברכת כהנים. לאחר

 לרבינו: מר שהוא רבי לחסידים יאציל נא ברכה גם עלי, ובירכו רבינו מברכותיו. 
 
ב"ב, שהוא היה ממשפחה של חסידי קוידינוב ולמד בישיבתו של החפץ  -"ג רבי מרדכי רגוטינסקי זצ"ל משיכון ה' סיפר הרה    

קש ברכתו, ובירכו. לאחמ"כ נסע ברכבת לעיר בה היה צריך חיים בראדין. כשהגיע לגיל גיוס לצבא, נכנס לחפץ חיים לב
להתייצב, וכשירד מהרכבת ראה שמגיעים מולו רבינו יחד עם הרה"ק מוהרא"א מקרלין זי"ע, נתן להם שלום ושאלוהו לאן 

הח"ח אמר  מועדות פניו. כשסיפר להם שעליו להתייצב כעת בפני ועדת הצבא ואת הברכה שבירכו הח"ח, נענו ואמרו לו כי אם
לו בלשון הזו כפי שאמר להם ברי הדבר ללא שום ספק שישתחרר לחיים ולשלום, ואכן כך היה. בנוסף לכך, אביו של הגר"מ 
שלח מברק לרבינו לבקש את ברכתו שישתחרר בנו מהצבא, והשיב לו רבינו כי פגש את בנו ושמע ממנו את לשונו הק' של הח"ח 

 וברור הדבר שישתחרר.
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בנו  –ש בשנות הזעם. יחד עמו נספו כמעט כל בני משפחתו "י הרשעים הארורים ימ", עלה ונתעלה במות קדושים ערבינו הק'    

ה שבט "א נפטרה בטופרוב בכ"ר מוהר"בתו של מרן אדמו –ה ")הרבנית הצ' מרת חיה ברכה ע ד"הי -ובנותיו, נכדים ונינים 
 ה(."תרצ
הגיעו שנות הרעה היה רבינו מאריך רבות במילים "ונזכה ונחיה ונראה" שבתפילת ובא לציון, וכנראה בשנים האחרונות טרם     

 שחש באסון הקרב ובא.
 
ש לטופרוב. ביום ז' תשרי היתה האקציה הראשונה, אז תפסו הרשעים את "א נכנסו הנאצים הרשעים ימ"בתחילת שנת תש    

ד, שם התעללו בהם והכו אותם "מה מחשובי יהודי העיירה וכלאו אותם בביהמצ רבי מרדכי שלמה חיים וכ"רבינו, בנו הגה
ח' תשרי נמלט רבינו יחד עם בנו ועוד אנשים מהעיירה וברח ליער סמוך. חסידיו של רבינו שחרדו לבריאותו  –. למחרת באכזריות

נו בשביבי האש בין עצי היער, נכנסו הבעירו אש כדי לצלות עבורו תפוחי אדמה ולהתחמם מעט מהקור העז, אך הרוצחים הבחי
 ד. כך עלה רבינו ונתעלה במעלות קדושים וטהורים על קידוש שמו ית'."הי –ורצחו את כולם 

 

 
י, שם קבלוהו "ע. אשר לאחר הסתלקות רבינו ולאחר תום המלחמה עלה לא"ד זי"ר מוהרחה"ק מרן אדמו"כ –בנו הבכור     

 ק וממנו תוצאות חיים עד היום הזה."שושלת רבוהשרידי החסידים כממשיך 
 
ר. נרצחו באושוויץ אצ אונגוו"דומ –ל "ד זצוק"צ רבי יעקב צבי ולדמן הי"ד אשת הגה"בתו הרבנית הצ' מרת שיינצא מנוחה הי    

 ד."צ נקבע לחג השבועות תש"עם חלק מילדיהם, והיא
 
צ רבי "ש אשת הגה"ל רב בקריטניצא, ובזיוו"רבי שלמה תאומים זצוק צ"ר אשת הגה"ד בזיוו"הי בתו הרבנית הצ' מרת שרה    

 א."פעריל יוטא יחד עם כל אנשי טופרוב בחורף תש –ל רב בדרושקופול. נרצחו עם בתם היחידה "ד זצוק"אהרן ינט'ס הי
 
ל. נרצח "לך מיברוב זצוקר רבי אלימ"ק האדמו"ל הרב הצעיר בטופרוב, חתן כ"ד זצוק"צ רבי מרדכי שלמה חיים הי"בנו הגה    

 א."א. זו' הרבנית הצ' מרת גיטל נרצחה יחד עם כל אנשי טופרוב בחורף תש"יחד עם רבינו ביער ח' תשרי תש
 
ר רבי מאיר "ק האדמו"ל רב בבילקומין, בן כ"צ רבי אביגדור דוב רוקח זצוק"ד אשת הגה"בתו הרבנית הצ' מרת חוה ליבא הי    

 א."חד עם כל אנשי טופרוב בחורף תשל. נרצחו י"מקוזלוב זצוק
 
 ע."ר מנאראל זי"ק מרן האדמו"ה אשת כ"בתו הרבנית הצ' מרת רבקה פעריל ע    

 

  

 

 שמחו בה' וגילו צדיקים
 ישא את ברכותנו קדם מעלתבהדרת כבוד נ

 
 מרןכ"ק 

 האדמו"ר מנאראל שליט"א
 

 שליט"אלרגל נישואי נכדו 
 

זכות אבות יגן בעדנו ויזכה עוד רבות בשנים 
 להשתתף בשמחת יו"ח מתוך בריות גופא

 ונהורא מעליא ולרוות רוב נחת ותענוג דקדושה
 מכל יוצ"ח ולנהל עדתו על מי מנוחות בדרך

 אבוה"ק זי"ע
 

 

 ה רבה נישא את ברכותנובשמח

 קדם מעלת המחותן

 

 הרה"ג יששכר דוד לעזער שליט"א

 ולאביו הרה"ח רודף צדקה וחסד

 רבי אברהם אהרן לעזער שליט"א

 ולחותנו הרה"צ מרביץ תורה ויראה

 רבי יצחק יעקב מושקוביץ שליט"א

 

 ויהי רצון שיזכו לרוות רוב נחת

 ותענוג דקדושה מכל יו"ח מתוך

 נהורא מעליאבריות גופא ו



32 

 

 
לרגל פתיחת הישיבה הגדולה ומלאת עשור להקמת הישיבה לצעירים "נחלת אהרן", 

אדמו"ר שליט"א הינן המשך ישיר לישיבת "תומכי צדק" שנוסדה אשר כפי דברי מרן 
בחצר הקודש בקוידינוב ע"י מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע, הננו מביאים בזה תאורים אודות 
ישיבת "תומכי צדק" מאת תלמידי הישיבה בעבר, וכן מכתב קודש ממרן אדמו"ר הגה"ק 

אים בארכיון מכון "באר חפרוה מטופרוב זי"ע בגודל חשיבות הישיבה בדורות אלו, הנמצ
 שרים".

יצויין כי למען האותנטיות השארנו את התאורים כפי סגנונם של הכותבים שכתבו לפי 
 ם השתדלנו שלא לשנות דבר מהמקור.השגתם, ולבד ממקומות ספורי
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תעודתי נתונה להעלם היקר ומהולל מופלג ומצוין בשאר־רוחו, נטע 

גראדזענסקי נ"י. למד בישיבתנו בקוידאנוב משך שנה במחלקה העליונה, 

התנהגותו היתה לתפארה, אשר חונן בכשרונות נעלים וברכה רבה בו, כן 

שקד הרבה על תלמודו שיתקיים בידו, ועלה בזה על הרבה מתלמידינו, 

תמיד הנהו מתאמץ ומשתדל להבין כל דבר לאשורו ולבא עד תכונתו ו

עצהיו"ט בכל הפרטים, והתקוה תשעשענו אשר אם יוסיף ללכת בדרכו 

הישרה הן במילי דשמיא והן בדרך־ארץ ולעונג לבנו הפיק רצון מאתנו 

 ווהעיקר, אשר במשך השנה עשה חיל רב בלימודו. כן הצטיין בהנהגת

ה למעלה בקודש ויוסיף ביתר שאת להתאמץ לטפס הטובה והישרה העול

ולעלות על סולם חכמת התורה, כי אז יגדל ויתנשא ויעלה מעלה מעלה 

להיות לברכה ולתפארת ולאחד מגדולי תופשי התורה לשמחת לב כל 

 אוהביו ובתוכם המעתיר לה' להצלחתו וגדולתו בתורת ה' ויראתו.

 כ"ה לירח ניסן התרע"ד. ,הכו"ח יום ג

 ,נן צבי גולעווסקיאלח

 רי"מ בישיבת קוידאנוב

–

–

–

–

–
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 קול רנה וישועה באהלי צדיקים
 

 מה נשיב לה' כל תגמולוהי עלינו שהגיענו ליום הזה
 ןלעת השמחה הגדולה בחצרות קדשנו בנישואי ב

 

 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 הבחור המופלג בתויר"ש ומעוטר בכל מידה נכונה

 שליט"א אהרן פינחסהרב 
 עב"ג בת הרה"ג יששכר דוד לעזער שליט"א

 
 בורא עולם בקנין השלם זה הבנין

 ויזכה מרן אדמו"ר שליט"א לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב
 נחת ותענוג דקדושה לתפארת אבוה"ק,

 מעו במעונו כל הימים.ואך ששון ושמחה יש
 

 

 
 

 

 עריכת השולחן
 לרגל הילולת

 כ"ק מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע
 

 תתקיים אי"ה ביום ה' כ"ו אלול לאחר תפלת מנחה
 .22רח' מהרש"ל  בבית מדרשנו

 6.15תפלת מנחה בשעה 
 נטילת ידיים לפני מנחה

 

 תו תגן עלינו ועל ישראלזכו
 

 זמני קבלת קהל אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 ע"ר - לקראת ימים נוראים הבעל"ט בבית המדרש
 

 8.00בימים ג' וד' בערב מהשעה 
 

 לקביעת תור נא לפנות להרב יואל זילברפרב הי"ו
 )ניתן להשאיר הודעה בתא קולי( 0527119912

 

 ברוכים הבאים בשם ד'

                                              ברגשי שמחה ואהבה מקדמים אנו בברכה

                                                      את פני אנ"ש ידידינו היקרים שהגיעו מעבר לים 

                                      להשתתף בשמחת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
                                      להשתתף בשמחת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 פריז –הי"ו  משה וולףהרה"ח 

 בולטימור –הי"ו  שלמה ראובן סלטקיןהרה"ח 

 בולטימור –הי"ו  דניאל ראובן סקלרהרה"ח 

 לונדון -הי"ו יעקב דוד רוזנברג הרה"ח 

 לורנס –הי"ו ורץ אלכסנדר שוהרה"ח 

 יהי בואם לברכה ויצליח ד' דרכם בכל אשר יפנו,

 ויזכו לשאוב מלא חפניים שפע ברכה ושמחה.
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 04 - 8699719לתרומות והנצחות וכל עניני הגליון ניתן לפנות לטל' 

 

ברכת מזל טוב לאנ"ש היקרים ותומכי מוסדותינו 
 שהשמחה במעונם

 
 הי"ו אהרן אייזנשטיין בהר

 בתלנישואי ה

 הי"ויצחק אייזיק רוטנברג  הרב
 הבתהולדת ל

 

 

 

 הגליון נדבת

 ו"הי אהרן אייזנשטיין בהר

 צ"ובשעטומ ט"נישואי בתו למזגל רל

 הגליון נדבת

 שליט"איעקב זילברפרב הרה"ג 
 רא"כ חדות התורה

 ע"נ אמול
 ולדמן ע"הצבי ה"צ יעקב גמרת פעריל יוטא בת ה

 ידידנו הדגול הגליון נדבת

 הרה"ג
רוזנטל עזריאל משה 

 הי"ו
 ע"ד זי"ר מוהרחה"מרן אדמונין 

 לרגל השמחה בבית
 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 
 ו זקנתע"נ לו

 ולדמן ע"הצבי ה"צ יעקב גמרת פעריל יוטא בת ה

 

 זמנים לסליחות

  12.20 מהרש"ל - במוצאי מנוחה

 8.00 ר"ע - שחרית יום א'

 בבוקר  6.30בלילה, מנין ב'  12.30מנין א'    ר"ע -בימות החול 

   12.15 מהרש"ל - זכור ברית מוצאי שב"ק וילך –ער"ה 

 8.30 ר"ע -שחרית ער"ה  

 

* * * 

 מכירת מקומות בביהמ"ד ועזרת נשים

 053-3165036 אצל הרב חנוך לנדאו הי"ו בפל'

 הגליון נדבת

 ידידנו הדגול

 הרה"ח
 מרדכי זאב הרש

 הי"ו
 לרגל השמחה בבית

 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 בנו החתןבנישואי 

 הרב אהרן פינחס שליט"א

 
 לרפואת מרת פרידה בת פערל אלטע

 בתוך שאר חולי ישראל

 

 מג-מא:  כ ו

 לג-לא: כי תבא כא ש

 מו: מוהר"א מסטרליסק זי"עיו"ד הרה"ק  כב א

 מז.  כג ב

 מז:  כד ג

 מח. יו"ד הרה"ק מזלוטשוב זי"ע כה ד

 מח: יו"ד מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע כו ה

 מו.-מד  כז ו

 


