
 

 

  
ר ישמ� אלקי� כאפרי� ויברכ� ביו� ההוא לאמור ב� יבר� ישראל לאמוגו'  ויחי

בכלל מאתי מנה, וא אפרי הי' גדול ממנשה, הנה ש צ''ע(מ''ח, כ') וכמנשה 
 .הנצי''ב (הרחב דבר) תי' למה הזכיר שניה בברכה, הי' די לומר רק אפרי

אפרי דבאמת הי' עוד זרע ברוכי ה' בנכדי יעקב כמו פר� וזרח ועוד הרבה, אבל 
ומנשה הי' כל אחד גדולתו משונה מחבירו, אפרי הי' גדול בתורה ודבק לאלקיו, 

עוסק בצרכי ישראל, ובאמת אינו ראוי לבר� את האד ומנשה בהליכות עול ו
ולחכ בחכמתו, וא''כ אי�  ,לעשיר בעשרו ,אלא מעי� ברכותיו שברכו ה' עד כה

ות ראוי לבר� למי שאינו עוסק בתורה שיהי' כאפרי, וכ� למי שאינו עוסק בהוי
ברכה זו מברכי� בברית מילה (כדאיתא בתרגו העול שיהי' כמנשה, אבל כיו� ש

יונת�) ואז לא נודע עדיי� את הדר� אשר הילד יל� בה, אז יבר� ישראל ישמ� 
הי' עסוק א י   עוסק בתורה יצליח כמוהו, וכמנשה א יהא   אלקי כאפרי
   .יצליח כמוהו בהויות העול

  
אב''ד  זצ''ל, עפ''י דברי המלא העומר (הגה''צ ר' ארי' ליב צינ� וי''ל באופ� אחר,

שאי� שו טינא וקנאה בלבו על קדימת  ,צדקת מנשהלנו  השהתורה הודיעפלאצק) 
 הצעיר לפני הבכור, וזהו מדה טובה שאי� למעלה ממנה, וזהו לאמר ישמ� אלקי

אע''פ שהוא הי' הבכור.  ,כאפרי ר''ל שהוא הגדול. וכמנשה ר''ל שלא קינא בו
בכלל מאתי מנה, אבל אז ש   מצד הברכה הי' די לומר רק אפרידודאי  וי''ל עוד
  לכ� הזכיר ג את מנשה. ,פרי להתגאותשיי� לא

  
    וישת על ראש אפרי� והוא הצעיר(מ''ח, י''ד)  איתא בבעל הטורי� על הפסוק 

כי אחר שהניח פי' השפת אמת זצ''ל  הוא הקטי� עצמו.   והוא הצעיר בגמטריא
כיו� שאפרי שהיה רגיל  ,כוונתו יש לפרש ימינו על ראשו נשאר הצעיר אצל עצמו.

מדת הענוה, וא" אחרי שנתבר� ראשונה בימינו של קב בתלמוד למד ממנו אצל יע
  ולא הרגיש שו התנשאות וגדלות.  ,יעקב, בכל זאת נשאר אצל עצמו הצעיר

  
שש אפרי לפני    ויש� את אפרי� לפני מנשה  כוונת הפסוק  ו בחיי פי'רבינ

ושינהוג כבוד ללמדו מוסר ודר� אר� דכוונת יעקב היה  ,מנשה ממש, והסביר
כאד שהוא משי את חבירו בפני הגדול ממנו להיותו  ,במנשה אחיו הגדול

 �משועבד לו ונמש� אחר עצתו, ולפי שהיה עתיד אפרי הצעיר להיות לו יתרו
ושלא יתגאה  ,ומעלה על הבכור הוצר� הזק� לשומו לפני מנשה להזהירו על כבודו

''ו יתרה לרבות אחיו הגדול עכ''ד. עליו למעלתו הגדולה, וכמו שאמרו חז''ל וא
שאפילו א אחד גדול מחבירו, ולא רק מחמת שיש לו  ,ומכא� אנו רואי דבר גדול

�וצרי� לנהוג בו  ,רק הוא בעצ גדול ממנו, אעפ''כ אסור להתגאות עליו ,יותר ממו
  כבוד. 

  
שזהו גופא אב''ד ליסא (נפש דוד)  ,וי''ל עוד עפ''י דברי הגאו� ר' דוד טעביל זצ''ל

ואול אחיו הקט� ר''ל לפי שהוא קט� ושפל בעיניו, לכ� יגדל ממנו,    כוונת יעקב
כמאמר הזוה''ק מא� דאיהו זעיר איהו רב, וזרעו יהי' מלא הגוי ר''ל זה יהושע 

וכמ''ש בתרגו יונת� (פרשת שלח) כד חזי משה ענותנותי' דיהושע,  ,שהי' ג''כ עניו
ותמצא שיוס" נקרא נער לפני בני השפחות, וג יהושע כתיב בי' ויהושע ב� נו� נער 

  לא מש מתו� האהל.  היינו לפי שהי' קט� בעיניו, זכה שלא ימיש מתו� האהל, ד
  

שלכאורה צ''ע  מדינוב זצ''ל)אדמו''ר ( עפ''י דברי האגרא דכלה וי''ל באופ� אחר,
 �למה יברכו ישראל את בניה רק באפרי ומנשה, ולא יאמרו ישמ� אלקי כראוב

 .כשיעקב אבינו ש את אפרי  ותי'ושמעו� ושאר שבטי ישראל, מהו היתרו� בה
לפני מנשה, וראה שאפרי לא נתגאה על מנשה, וג ראה שמנשה לא נתקנא 

� ישראל ישימ� אלקי כאפרי מבלי גאות, וכמנשה באפרי, ע''כ בירכ ב� יבר
שמטע זה לא די לומר ישמ� אלקי  ולפ''ז י''למבלי קנאה על טובת חבירו. 
וזה  ,הישלא יהי' שו קנאה וגאות בינ הברכה הי'שכאפרי, ובכלל מאתי מנה, 

       . אפרי ומנשה – שיי� רק ע''י שניה
  

ב� יבר� ישראל  –לא בירכ מיד למה שלכאורה צ''ע , יש להביא ראי' לדבריו
 המלא� הגואל, של כמו שבירכ הברכה לאמר ישמ� אלקי כאפרי וכמנשה,

 יד ימינו על מנשה, ירק אחר שיוס" ביקש שיש ,לא בירכ ברכה זויעקב דהא 
יהי' גדול ממנשה. אפרי לעתיד שששכל ידיו, כיו� על הטע  לו ויעקב אמר

שיעקב אמר שאפרי יהי' גדול ממנשה, וראה שיש  שרק אחר ,י''ל נו הנ''לולדברי
זכו  ה, אפריבנא יקרי לא נתגאה על מנשה, ומנשה לא , שאפשלו ביניה

 ויש את אפרי לפני מנשה,  בברכה עצמה  שכתוב הטע ולפ''ז מדויק. לברכה זו
   ברכה.הלגלות שרק משו זה זכו ל

  

אותו לבר�  יוס" גר שמתחלה לא חשב יעקב לית� לה ברכה זו, רק ולפ''ז י''ל
פרי למנשה, הברכה, דהיינו כיו� שיוס" טע� לאביו להסיר יד ימינו מראש א את

הוא כיו� שלעתיד אפרי יהי' גדול דנו על אפרי, יש יד ימויעקב אמר לו הטע ש
�ברכ  ממנשה, ואעפ''כ ראה שיש שלו ביניה, ואי� כא� לא קנאה או גאוה, לכ

, שלכאורה צ''ע למה המתי� יוס" עד אחר ולפ''ז יש ליישב קושיא אחרתברכה זו. 
שברכ בברכת המלא� הגואל, כי מיד כשש ימינו על ראש אפרי הי' לו ליוס" 

שיוס" חשב שבודאי יש  ולדברינו י''ל. לראש מנשה להסיר אותה מעל ראש אפרי
ו על ראש אפרי, ולכ� לא אמר לו ויש את יד ימינטע ליעקב ששכל את ידיו, 

הברכה ביקש שית� לה עוד , רק אחר למנשה מיד להסיר ידו מעל ראש אפרי
ברכה זו ש יד ימינו על ראש מנשה, כיו� שהוא הבכור, וע''ז אמר לו יעקב ברכה, ול

�אבל אעפ''כ הסכי  לעתיד אפרי יהי' גדול ממנשה,, כיו� ששא''א לו לעשות כ
  לית� לה עוד ברכה.  לדבריו במקצת

  
ברכה  לו לה שאי�יגהוא  ביר� אות ''ב� יבר� ישראל'' שיעקבכיש להוסי  ו

התאוה והכבוד מוציאי� את ו) הקנאה סו" פ''ד, וכמבואר באבות (מזויותר  מעולה
 ,כאשר ישפיע ג , ושגדול ממנו בחבירו אחד קנאדהיינו שלא יהאד מהעול

ויבא להתגאות ח''ו על חבירו, לא יבקש בזה תאוה וכבוד,  ,טובה לו השי''ת
  .     חסד השי''תע את עצמו, ויחשוב שזכה לזה רק מצד ייכנש צרי� אדרבהו
  

 – עפ''י דברי המדרש, וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי זקני הגה''ק הייטב לב זצ''ל
שאברה   רה כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברה, יעקב פדה את אב

מנ''ל דזכות יעקב הוא  צ''עבזכות העתיד שיעקב יצא ממנו.  מכבש� האש ניצול
שעמדה לאברה, דילמא זכות יצחק או זכות כל הצדיקי העתידי לצאת מזרע 

 .שהטע שאברה לא ניצול בזכות עצמו, משו שעתיד  ע''פ פשוט י''לאברה
שעתיד עשו לצאת  ,צחקישמעאל לצאת ממנו, ומהאי טעמא לא עמד לו זכות י

ממנו, ורק זכות יעקב שהי' מטתו שלימה הוא שעמדה לו, והיינו דכתיב בית יעקב 
  ר''ל ביתו וזרעו הצדיקי היוצאי ממנו. 

  
, והוא דבאמת זכות יצחק וזכות כל הצדיקי העתידי לצאת וי''ל באופ� אחר

אז הי'  ,בעתידמאברה, ה� המה הי' לו זכות להנצל, אלא דא הקב''ה מסתכל 
� מדתו של הקב''ה הרשעי העתידי� לצאת ממנו, אלא ע''כ שכחובת צר" ג''כ מ

אי� ביעקב אבינו רע, ודבר זה מוצהולא ב ומצרפו טוב העתידשהוא מסתכל רק ב
וירא ישראל את בני יוס" ויאמר מי  –דבשעה שבקש לבר� אפרי ומנשה כתיב 

 ,עתיד ירבע ואחאב לצאת מאפריפרש''י שאינ ראוי לברכה, לפי ש –אלה 
ויהוא ממנשה, ואעפ''כ בר� אות, וישת יד ימינו על ראש אפרי ואת שמאלו על 

לפי שעתיד גדעו�  –ל פרש''י דגבני ידעתי וגו' וג הוא יידעתי  –ראש מנשה, ואמר 
לפי שעתיד יהושע לצאת ממנו, ע''כ  –ל אחיו הקט� יגדל ממנו ולצאת ממנו, וא

לי ובחנוכת הנשיאי, הרי שהי' דגלהקדימו ב   פרי לפני מנשהויש את א
ולא ברע העתיד לצאת מה, ומהאי טעמא הקדי את  ,מסתכל בטוב העתיד

, וא זה באד כ''ש לצאת ממנו הגדול יותר מגדעו�אפרי מפני שעתיד יהושע 
ה לצר" טוב העתיד ולא רע העתיד, נמצא מה שהקב''זו הבורא ית' מתנהג במדה 

שצפה הקב''ה שיתנהג במדה זו להסתכל  ,מתנהג במדה זו מקורו נובע מכח יעקב
בטוב ולא ברע, וכתיב ה' צל� במדה שאד מודד, כמו''כ במדה זו עצמו הקב''ה 
מתנהג ע בריותיו, והיינו דקאמר שדוקא יעקב פדה את אברה, דהיינו שכמו 

כמו''כ הי'  ,טוב ולא לרעשהוא הי' מתנהג ע אפרי ומנשה לדו� ע''ש העתיד ל
הקב''ה נוהג ע אברה לדונו ע''ש הצדיקי העתידי לצאת ממנו, ולא הי' 

 ,לרמז על אפרי ומנשה ,אשר פדה ''בית יעקב''מסתכל ברע העתיד, והיינו דכתיב 
 ולפ''ז י''ל שה נקראי בית יעקב, כדכתיב אפרי ומנשה כראוב� ושמעו� יהיו לי.

ראל את בניה באפרי ומנשה, ולא בשאר שבטי ישראל, שמטע זה יברכו יש
הרע ח''ו, ובזכות זה על לרמז על מעלה זו, שצרי� להסתכל על טוב העתיד ולא 

ר הזה ) תעבדו� את האלקי על ההג', י''ב שמות,(כמו שנאמר  ,יצאו בנ''י ממצרי
– דבר גדול יש לי על הוצאה  ,פרש''י וששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרי

וזהו כוונת הפסוק  ורה לסו" ג' חדשי שיצאו ממצרי,זו, שהרי עתידי לקבל הת
מכ והשיב  עכא� (מ''ח, כ''א) ויאמר ישראל אל יוס" הנה אנכי מת והי' אלקי

ידו� אתכ ע''ש העתיד לטוב, כאשר ד� אנכי ש אתכ אל אר� אבתיכ, דהיינו
  ע''ש העתיד לטוב.  

  
דזה שנאמר ויברכ ''ביו ההוא'' לרמז שיעקב לא הי' מסתכל על הרע י''ל  ולפ''ז

ו� אלא לפי מעשיו של דלרע אי� לדבנוגע העתיד, דהיינו שעתיד ירבע לצאת ממנו, 
  הסתכל על העתיד.  טוב ה שעה, ורק בנוגע אותה

  

  

  
  פרשת 
  ויחי

  תשע''ז
  לפ''ק



 

 

, דלמה כשבאו בנ''י למצרי נקראי בש ולפ''ז יש ליישב קושיא אחרת
ישעי' כ''ז, ראל'' כמ''ש ואלה שמות בני ישראל הבאי מצרימה, כי הנה כתיב (''יש

מדרגה  , שהוא) הבאי ישרש יעקב ר''ל כשבאו ראוי לכנות בש יעקבו'
שהוא מדריגה עליונה  ,אז מכוני בש ישראל  יצי� ופרח ישראל כשאבל ה, פחות

לכ� אפילו בגלות נקראי שהקב''ה ד� אות ע''ש העתיד, ו ולדברינו י''לכידוע. 
ישראל, והיינו דכתיב ואלה שמות בנ''י הבאי מצרימה, דהיינו אפילו בבוא  בש

   והטע ''את יעקב'' שהוא ד� ע''ש העתיד.  ''ישראל''למצרי נקראי
  

אל את בני , שנאמר וירא ישרויוס" א וטרי' בי� יעקבדזה גופא הי' השקל וי''ל עוד
, לפי שעתיד ירבע ואחאב נה ממנוש''י בקש לברכ ונסתלקה שכיפר – יוס"

מהיכ� יצאו אלו שאינ�  –ויאמר מי אלה   לצאת מאפרי, ויהוא ובניו ממנשה 
הראה לו שטר אירוסי� ושטר כתובה, ובקש  –ויאמר יוס" וגו' בזה  –ראויי� לברכה 

 ,שהטע שיעקב לא רצה לברכ צ''ע .יוס" רחמי על הדבר, ונחה עליו רוח הקדש
 עכשיו הראה לויוס" כיו� שלעתיד יצא ממנו רשעי, א''כ מהו הנפק''מ ש הוא
העתיד, רק לפי  ע''ש שאי� הקב''ה ד�שיוס" טע� וי''ל  אירוסי� וכתובה. ישטר

אירוסי� וכתובה שה נולדו בהכשר,  ילכ� הראה לו שטרשעה,  מעשיו של אותה
יעקב ש יד שלברכה, ויעקב הסכי לדבריו וברכ, ולכ� כשיוס" ראה  �וראוי

א נאמר מנשה, הי' רע בעיניו, שאפילו ראש ימינו על ראש אפרי ושמאלו על 
שעה,  הקב''ה ד� אלא לפי מעשיו של אותה עתיד יהי' אפרי גדול ממנשה, אי�של

דל ממנו, דהיינו ידעתי בני ידעתי וגו' ואול אחיו הקט� יג –וע''ז אמר לו יעקב 
, טוב הוא ד� ע''ש העתידלה, אבל בנוגע ע''ש העתיד בנוגע רע אי� הקב''ה ד�שאע''פ 

   .  יהי' גדול ממנשה הוא שלעתיד ,יד ימיני על אפרי לכ� שמתי
  
שני� וגו' וימת יוס  ב� מאה ועשר שני� (נ', כ''ב, כ''ו) ) ויחי יוס  מאה ועשר ב

ב� מאה ועשר שני'' הא כבר כתיב ויחי למה צרי� הקרא לכתוב ''וימת יוס" צ''ע 
הלא לזה די לכתוב רק  ,יוס" מאה ועשר שני, וא''ת להודיע לנו על מיתת יוס"

 .וס" אנו רואי שהפסוק בא ללמדנו דבמיתת י וי''לוימת יוס" מבלי מני� השני
חי כל ימיו, שחיי יוס" היו חיי של צדקות, ומטע זה אנו קוראי יוס"  אי� הוא

בש ''יוס" צדיקא'' וג במיתתו ניכרת מדה זו, ומטע זה כתוב מספר ימיו עוד 
 הפע לרמז דבמיתתו הי' ניכר האי� הי' חי. 

  
שהפסוק בא ללמדנו שעד יו מותו הי' נקרא  –האגרא דכלה וי''ל עוד עפ''י דברי 

הוא לא נתפתה בזה, רק יחוסו הי'  ,שמו ''יוס"'' הג שפרעה קראו צפנת פענח
שדר� מלכי הי' שמרשימי את  –וייש בארו� במצרי  –בשמו יוס", וע''ז נאמר 

 פה נטמ� פלוני, והנה אמר שיוס" צוה לרשו ולהשי זה הש     שמ על ארונ
על ארונו, ולא ש צפנת פענח, כי ש יוס" הי' לו לתפארת, הג שהי'  יוס"

אלה  –מפורס במצרי בש צפנת פענח, ובעקבותיו הלכו כל בנ''י וע''ז נאמר 
 ,לא שינו את שמ, ראוב� שמעו� באושו שמות בני ישראל, ראוב� שמעו� וגו' דהיינ

  וראוב� שמעו� יצאו.   
  

והעלת את עצמותי מזה,  –יע את בני ישראל שבהטע שיוס" ה ולפ''ז י''ל
 שלא שינו את שמ. ולפ''ז מדוייק מה    שמרמז לה הזכות שיצאו ממצרי

וישבע את בני ישראל,  –וישבע יוס" את בני ישראל, הלא די לומר  –שנאמר 

 ולדברינו ויאמר יוס" אל אחיו.  –שבודאי קאי על יוס", כמו שנאמר בפסוק הקוד
''יוס"'' לרמז על מעלה זו, שש יוס" הי' לו לתפארת, ובזכות זה יצאו שנאמר  י''ל

   .  ממצרי
  
 דע דבקרא ), ט''ואיתא בערו� השלח� (או''ח סי' קל''ט   ) חזק חזק ונתחזק ג

חזק  –דלא ימוש כתיב חזק ואמ�, ומזה נהגו לומר למסיי ספר  ), ח'א'(יהושע, 
  ג' פעמי, שה במספר משה, ונכו� הוא.  ''חזק''חזק ונתחזק, ויש רוצי שיאמרו 

  
ויש . ונתחזק – א' מנהגינו הוא לומר רק ב' פעמי חזק חזק, ופעש יש להעיר

תורה, מעשי  –ד' דברי צריכי� חיזוק, ואלו ה�  לפרש עפ''י הגמ' בברכות (ל''ב)
מר (יהושע, א') חזק ואמ�, טובי, תפלה, ודר� אר�, תורה ומעשי טובי שנא

(שמואל ב', י') חזק ונתחזק בעד עמנו, והנה איתא באבות  � מניי� שנאמרדר� אר
תורה, חזק בתורה ע דר� אר�, לכ� כשמסיי ספר אומרי ל ב', ב') יפה תלמוד(

  וחזק ונתחזק בדר� אר�. (שמעתי)  
  

 ר' אברה� איגר זצ''ל (שבט מיהודה) עפ''י דברי האדמו''ר הרה''קוי''ל עוד 
הוא מכח התורה, והעיקר הוא מלימוד תורה שעיקר כח ההתחזקות וההתגברות 

ישראל, וזהו שבעל פה, בששי מסכתות הש''ס, שנקראי ששי גבורי מגבורי 
') ויתחזק ישראל וישב על המטה (בה' הידיעה) שרומז על כוונת הפסוק (מ''ח, ב

מטתו של שלמה ששי גבורי סביב לה (הנה מלת ''המטה'' ע המלה עצמה, 
). עולה למספר ששי  

  
עיקר הכוונה הוא  ''חזק חזק ונתחזק''שזה שאומרי אחר סיו הספר     עוד אמר

על להבא, דהיינו שבסיו הספר הזה נשיג התחזקות להתחזק בהספר שלאחריו, כי 
על הלימוד מהעבר, לא שיי� לומר חזק ונתחזק כמוב�, רק על הספר הבא אחריו. 
(הרה''ק ר' אברה ב� הגה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל, נלב''ע ביו כ''ב טבת, ג' וארא, 

  ו ברו�.) בשנת תרע''ד, יהי זכר
  

לכ�  ') ''ויתחזק ישראל''מרה (מ''ח, ב, כיו� שבפרשה זו נאוי''ל עוד בדר� חידוש
מוב� שאחר קריאתה אומרי ''חזק'' שבודאי א יעקב אבינו מתחזק, ג אנו 

 .תחזק, נשאר דזה שיעקב ה – ביתר ביאורמתחזקי, שמעשה אבות סימ� לבני
' אחר פרשת ויחי, ורק כיו� שאומרי מחיזוק זה לדורות, ולכ� אומרי ''חזק'

 וספר ''חזק'' אחר סיו ספר בראשית, נהגו לומר אותו ג אחר סיו כל ספר
  שבתורה. 

  
שהטע שאומרי ''חזק'' אחר פרשת ויחי, הוא לרמז שאע''פ שבפרשה זו  וי''ל עוד

השעבוד, אסור  נסתמו עיניה ולב של ישראל מצרתו ,נפטר יעקב אבינו
י, וכמ''ש בשיר דוללהתייאש, ואפילו בגלות הקב''ה תמיד משגיח עלינו ברחמי ג

') הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מ� החלנות, מצי� מ� החרכי, השירי (ב', ט
 ואפשר מטע זה נקרא הפרשה ''ויחי'' לרמז שאפילו במצבי קשי אנו ע

   הנבחר, ואי� ל� חיזוק גדול מזה!
   
  

  
נפטר בש� טוב י''ז טבת  ,קאלושי�, הרה''צ ר' משה מנח� ב� הרה''צ ר' נפתלי ארי' שפיגעל זצ''ל –לזכר נשמת זקני האדמו''ר מאסטראוו גליו� זו מוקדשת 

נוא שכונת בראונסוויל היה בקי בתורה בנגלה ובנסתר. בשנת תרצ''ד יסד בית מדרשו ק''ק אהל משה ב , כשכבר הגיע לימי הגבורות,בעיר נוא יארק ,תשמ''ב
מדרש בא לזקני בטענות של הוהרב של בית  ,סד בית מדרשו בשכונת איסט נוא יארק, אבל הי' ש� בית מדרש אחר בריחוק י''ג רחובותילה רצה לייארק, לכתח

ויל, ורבי� מהתושבי� מדרש במחלוקת, ופתח בית מדרשו בשכונת בראונסוהאבל אי� כדאי לפתוח בית  ,השגת גבול, זקני אמר לו שאע''פ שאי� ממש בטענותיו
ו היתה ובני הסביבה נהרו אליו התבשמו לאורו ושמעו תורה מפיו, הצליח לקרב לתורה ולחסידות אנשי� מפשוטי הע� שדבקו בו והעריצוהו הרבה, עבודת

  החוזה מלובלי�.  ,ע''פ דרכו של זקנו המפורס� הרה''ק ר' יעקב יצחק הורוויט� זצ''ל ,עבודה של שמחה
  

שהוא כבר רואה העול� האמת, וא  פע� לא דיבר זקני דברי� כאלו, ובשעת השבעה כשאבי סיפר מעשה זה לאחד  זצ''ל אמר לאבי ,שלילה קוד� פטירתוזכורני 
מותו מעבירי�  אמר לאבי שצדיקי� הרגישו מיתת� קוד� זמנ�. וכ� מובא באור החיי� (פרשת ויחי מ''ז, כ''ט) בש� הזוהר כי ל' יו� קוד� ,מגדולי האדמו''רי�

  רבי יצחק שעבר צלמו ממנו, והג� כי ידיעה זו מושללת מבני אד�, הצדיקי� מרגישי� ויודעי� כל דבר רוחני.   על ממנו הצל�, ומעשה הובא שראה רשב''י 
  

נו הרה''ג ר' אהר� קאטלער זצ''ל מורשאביו   אמר לו  ,אחר פטירת זקניר זצ''ל ראש ישיבת בית מדרש גבוה בא לנח� את אבי זכורני כשהרה''ג ר' שניאור קטל
  והתפעלתי אודות ידיעותיו בעניני� האלו.  ,ודברתי עמו בתורת הנסתר ,שפע� אחת פגשתי עמו ,אמר לו

  
א) רגל ישרה. ב) מעי� גני�. ג) אגרא דפרקא. ד) דר�   � ב� הרה''ק ר' פסח שפירא זצ''ל, אדמו''ר מדינוב, בעל מחבר הספרי� לזכר נשמת הרה''ק ר' צבי אלימל

ל�. יא) דר� עדותי�. פקודי�. ה) בני יששכר. ו) אגרא דכלה. ז) מגיד תעלומה. ח) והי' ברכה. ט) ריח דודאי� על מסכת מגילה. י) חידושי מורינו הרבי צבי אלימ
ו) הוספות מורנו רבי צבי אלימל� לספר סור מרע. טז) הגהות מורנו רבי צבי אלימל� על יב) כלי הרואי�. יג) דברי� נחמדי�. יד) ברכה משולשת על משניות. ט

  הזוהר הקדוש. יז) ליקוטי מורנו רבי צבי אלימל� על תורה נביאי� וכתובי�. יח) תקנות תמכי� דאורייתא. 
  

ב� שיאיר את  הרה''ק ר' אלימל� מליזענסק זצ''ל, הי' דוד של א� הרה''ק ר' צבי אלימל� זצ''ל, וכאשר היתה אצל הרה''ק ר' אלימל� הבטיח לה, שיהי' לה
בי אלימל�, וכאשר הי' קשה לה לקרוא את בנה בש� דודה בעודו העול� בתורתו וקדושתו, ותקרא אותו בש� אלימל� על שמו, ובשנה ההיא נולד הרה''ק ר' צ

הנה הצבי איננו בחיי� חיותו, לכ� הוסיפה לו עוד ש� צבי, ונקרא שמו בישראל ''צבי אלימל�'' ויגדל הנער ותביאהו אל דודה הרה''ק ר' אלימל� ויאמר לה, 
    .ול� כולו, וכ� הי'מל�, ובכל זאת זה הקט� גדול יהי', ויאיר בתורתו וקדושתו בכל הע

  
קאלושי�, י''ז טבת  –נלב''ע ח''י טבת תר''א, יהא זכרו ברו�. (זכרתי שביו� הסתלקותו של זקני הרה''צ ר' משה מנח� שפיגעל זצ''ל האדמו''ר מאסטראוו 

  ).זצ''ל בח''י טבתתשמ''ב, הי' לומד ספר בני יששכר, כדי להכי� ליומא דהילולא של רבינו 
  

שלו� מבעלז זצ''ל, חבל על יהודי כשר שהל� לעולמו, אמרה לו הרבנית, וכי רק יהודי כשר הי', הלא הי' כשנפטר הרה''ק מדינוב זצ''ל, אמר דו''ז הרה''ק ר' 
     . אדמו''ר מפורס�, אמר לה ר' שלו� זצ''ל, ברו� הש�, אדמורי''�  מפורסמי� שכיחי�, א� יהודי� כשרי� אינ� שכיחי� כלל
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