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התניאבעלק"הרהעלמסופר

לייבייהודהרביק"הרהואחיוא"זיע

שהחליטו, א"זיע' ינוביץשלרבה

הקדושהמגידאליחדלנסוע

ביקשהתניאבעל. א"זיעממעזריטש

הביתאתלעזובהרבנית'זוגמרשות

והיא, חודשיםעשרשמונהלמשך

לאלייביהודהרביאחיו. הסכימה

מהביתלהיעדרזגתומרשותקיבל

קםזאתלמרות, ארוכהלתקופה

האחיםשני . רשותהבליונסע

. יחדונסעוועגלהסוסקנוהקדושים

ידיתונשברהלנסועהרחיקולאאך

אתלתקןבידםמשעלה. האופן

הסוסנפלמהרהעד, המרכבהגלגלי

כל, לאחיוהתניאבעלאמר. ומת

אתשמונעיםוהעיכוביםהתקלות

שלאבגללמתרחשים, הנסיעה

עצהאיןלכן, לנסוערשותקיבלת

לביתךאתהשתשובאלא,אחרת

.לבדיבמסעאמשיךואני

ויאמר אל ' וגו' ויקרא אליו מלאך ה

)ב"י-א "י–ב "כ('תשלח ידך וגו

של ש"לשמחלוקתהבשעת : מסופר

א על תלמידי "א מוילנא זיע"הגר

רצו לעשות , א"ט הקדוש זיע"הבעש

ט "חרם כנגד כל תלמידי הבעש

אחד ממלכי אומות העולם פנה אל רבי 
הבא ונהיה עמי ועמך : "תנחום ואמר לו

, טוב ויפה: "תנחום' השיב לו ר!" לעם אחד
אך אנו היהודים הננו נימולים ועל כן לא 

איפה המולו. הגויים, נוכל להיות כמוכם
ירד המלך ". היהודים, אתם ותהיו כמונו

תנחום והבין את ' לסוף כוונתו של ר
אמר לו אכן ניצחתני , הפקחות שבתשובתו

על פי החוק מי שמנצח את , ואולם, בדברך
מיד . המלך מושלך הישר אל גוב האריות

קרא למשרתיו והללו השליכו את היהודי 
האריות ניצבו ליד: וראו זה פלא, אל הגוב

. תנחום הביטו בו אך לא נגעו בו לרעה' ר
באותו מעמד נוכח גם מומר אחד שונא 

והלא התרעם על הנס שארע , ישראל
בזעמו כי רב פנה אל המלך ואמר , ליהודי

ועל כן , נראה אין האריות רעבים עתה: לו
הבא ונעשה נסיון וניווכח . לא נגעו ביהודי

הציע המלך , אם האריות רעבים או לאו
השליכו אל הגוב את , למשרתיווקרא 

. ציוה והצביע על המומר, האדם הזה
ובאחת , הושלך המומר לגוב האריות

התנפלו עליו האריות ואכלו את בשרו 
.לתיאבון

)ח"י מסכת סנהדרין ע"עפ(

לע"נ הר"ר מאיר ב"ר אברהם אבא 

הלוי ויזל ז"ל 

נלב"ע י"ח מרחשון תנצב"ה

הי"ו הר"ר אריה הלוינדבת 

ע"ה מרת שרה רחללע"נ אחותו 

ב"ר שלמה הלוי ז"ל 

נלב"ע ט"ו מרחשון תנצב"ה

וכן עשו בכתב בכל מיני , ומאמרם

, תוקף אשר חתמו עליו חכמי וילנא

זלמן אשר היה ' עד שבאו אל הגאון ר

, א"הגרהראשון והחשוב מתלמידי 

אך , בוודאי יחתום עמםשוהם סמכו 

כאשר באו אליו השיב כי לא יחתום 

אם ? נבהלו ושאלו מה זאת, על החרם

א מסכים איך הוא לא "רבינו הגר

והיכן מורא רבך כמורא , יסכים

למה : השיב להם בשאלה? שמים

" והאלקים נסה"בעקדת יצחק כתיב 

ויקרא אליו מלאך "כ כתיב "ואח' וגו

ביקשו ו, ולא ידעו להשיב'?וגו" 'ה

. שהוא יפרש להם הדבר

לה כאשר יכי מתח, אז השיב

שהיא הריגת נפש , נאמרה העקדה

כי פיקוח , אין רשות לשמוע ממלאך

וצריך עדים , נפש דוחה שבת

והתראה וסנהדרין עם דרישה 

היה , אך שלא להרוג', וחקירה וכו

והנה מהגמרא . מלאךנאמן לומר גם 

וכח שחרם נחשב מ) ב"פסחים נ(

, כ אין מלאך נאמן על זה"א, כהריגה

ומה שאמרתם . ת בלבד"רק מפי השי

צבאות ' אם דומה לך הרב כמלאך ה

אך לא יותר , )ז"מועד קטן י(' וכו

ולהריגה אין , ת- צבאו' ממלאך ה

' סומכין גם על מלאך אם לא מפי ה

וכאשר הגיעו , לבדו אשמע דבר זה

טל נתב, א"א זיע"דברים אלו להגר

.    כל הענין החרם

שבתזמני כניסת
4:27: א"ת4:12: ירושלים

שבתזמני יציאת 
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)ו מרחשון"ט(א "זיע" חזון איש"ליומא דהילולא של ה

עדינהלנפשאלאנדבקתהתורהאין

קצובזמןלטייליוםבכליוצאהיהא"זיע"אישחזון"ק ה"רהה

כאשרלטייליוצאהיהכללבדרך. לבריאותולושנצרךמהכפי

מבניאחדאו, אליוקרוביםשהיומהבחוריםאחדאליומתלווה

ל"בן ציון פלמן זצ' הגאון רזכהפעמיםהרבה. המשפחה

היהביומויוםמידיכמעטכאשר, זהבטיולועימולהתלוות

אתאותולשאולכדיהחזו׳׳אלביתמהישיבהיורדצ"הגרב

פעמיםהרבהיצאכךמתוךממילא, בסוגיהושאלותיוספקותיו

עםמשוחחהיהבדרךכאשר, בטיולעימולהתלוותשזכה

עללושעמדובספקותותושיהבעצהממנוונהנהבלימודהחזו׳׳א

החזו׳׳אאתששאלשאלהעלצ"הגרבמספר,אחתפעם.הפרק

שהתלווהוהגרב׳׳צטיילהחזו׳׳א. זהבטיולועימושהלךבעת

: הבאבנושאעימולהתייעץהכושרשעתאזמצאעימו

שכונתרבל"זצפלמןשמואלר"הג, צ"הגרבשלהוריובבית

שלאמו, הסבתאזקנתהלעתהתגוררה, אביבבתל" מאירהיכל"

לנכדיםהסבתאביןהקשרהדבריםמטבע. שמואל' ראביו

רבותנהנתהוהסבתא, חזקמאודהיהיחדעימהשהתגוררו

חשהלאהסבתאמסוימתבתקופה. ונכדותיהנכדהמחברת

המשפחה, לרפואתההחוליםבביתלהתאשפזוהוצרכה, בטוב

בקלותלעבורלהולעזורלצידהלשהותהזמןכלדאגה

ההיאבעתהיהשכברצ"הגרב.ההחלמהימיאתובמהירות

לשמחהכדיקצרלביקורלפעםמפעםמגיעהיה, בישיבה

. ולעבודתולתורתולישיבהשבהיהומיד, בשלומהולדרוש

ביקשה, אליהבאצ"הגרבנכדהכאשרנהנתהשמאודהסבתא

יותרולזמן, קרובותיותרלעיתיםלבואשיואילושובשובממנו

בחורהינועתהאחדמצד, לעשותמהידעלאצ"הגרב.ממושך

אתהרבהלבקרילךואם, עתבכלללמודותפקידו, ישיבה

זמןהרבהיצטרךהוא, היוםכלוללמודלשבתיוכללאהסבתא

אולי, שניומצד. רוצהשהיאכמולצידהלשהותבשביללבטל

שאיכמצווהוזהו, במחלתההסבתאאתלשמחתפקידוזהועתה

שזהאפילולבקרהללכתוחייב, אחריםידיעללעשותהאפשר

מביןהיחידיהיהלאהוא, שלישיומצד. הלימודחשבוןעליבוא

, לידההזמןכלהיוהמשפחהבני. לצידהששהוהמשפחהבני

ידיעללעשותהאפשרשאיכמצווהנחשבשזהאומרמיוממילא

אלא. הזוהמצווהאתכברשעושיםאחריםישהרי, אחרים

אינוזהעלואולי, יבואהואשדווקאמבקשתהסבתאזאתשבכל

שטחצדדיוכלעםהזההספקכלאת.מתלמודולבטלמחויב

, הקבועבטיולועימושהתלווההזובעת, אישהחזוןלפניצ"הגרב

לעשותעליומהשל פוסק הדורדבריואתלשמועהמתיןועתה

.הזהובמצבהזובעת

ולא, מרובהלבבתשומתהשאלהלכלהקשיבאישהחזון

לדרושהמשיךההליכהכדיתוךאלא, בלבדבשמיעההסתפק

למה", הפרטיםופרטיהפרטיםבכלהצעירהעלםאתולחקור

להטובלאהאם? לצידהישההשהואדווקארוצההיא

מפורטותתשובותמקבלהואכאשר, "?לצידהשוהיםכשאחרים

ואז.צדדיהלכללוברורההיתהבמלואהשהתמונהעד, הכלעל

כשהוא, בשתיקהדקותכמהבמשךללכתממשיךאישהחזון

לאחר. הזוהשאלהעללייעץומה, לעשותמהכדתושוקלחושב

ותשההלבקרהתלך"ואמרפיואתאישהחזוןפתחדקותכמה

רקכאןמקייםלאשאתהלךותדע, רוצהשהיאכמהלצידה

".!תורהתלמודמצוותגםאלא, חוליםוביקורחסדמצוות

תלמודמצוותאיזהמאודומתפלאהתשובהאתשומעצ"הגרב

כמוללמודיוכללאלשםכשילךהרי?בזהמקייםהואתורה

אישהחזוןאתשואלהינוומיד, בישיבהעתהלומדשהוא

".?תורהתלמודמצוותבזהמקייםאיך"בתמיהה

אני", ואמרהשיב, הזולשאלהמוכןהיהשכבראישהחזון

עמלכךכלאתהולמה, בתורהועמלמתמידשאתהיודע

אצלךתהיהשהתורה, התורהאתלקנותלזכותכדי? בתורה

. 'מעיבתוךתורתך'שלכזולבחינהלהגיעולזכות', דיליהתורה'

הרי, התורהעםחיבורלאדםשיהיהיתכןאיךבאמתאבל

ואלו, גשמייצורהואהאדםואילו, רוחניתמציאותהיאהתורה

הכלל, היאלזההתשובה?בזהזהמתחבריםשאינםדבריםשני

שהתורהלזכותכדי, "עדינהלנפשאלאנדבקתהתורהאין"הזה

שיכולהקיבולביתוהוא, "הנפשעדינות"לקנותצריךבךתדבק

קוניםואיך. לתורהלהתחברזוכיםודרכו, התורהאתלקבל

אדםכאשר. הטובותהמידותוכלויתור, חסדידיעל? עדינות

בנפשולקנותזוכההוא, הזולתלמעןשלוהרצונותעלמוותר

המשיךועתה".בותדבקשהתורהזוכההואומכוחה, עדינות

אתלסגורצריךלאאתה", ואמרהחוצביםבדבריואישהחזון

לךמזדמןכאשראבל, חסדלעשותהיכןלחפשכדיהגמרא

יוצרשאתההזמןזהאז, שלךהרצונותעלולוותרחסדלעשות

ועכשיו.התורהשלהקיבולכלישהוא, עדינותשלקניןבנפשלך

עללעשותהאפשרשאיכזובבחינהחסדלעשותלךכשמזדמן

אז, בקרבתהנמצאכשאתהדווקאנהניתהסבתאכי, אחריםידי

שאתהתרופהוכל, במחיצתהשוההשאתהרגעשכללךתדע

עושהאתה, לרפואתהעליהמשגיחשאתההשגחהוכל, להנותן

והעדינות, בנפשךעדינותיוצרשאתהמשום. תורהשלפעולה

שתוכלהתורהקדושתשלטוביותרלחיבורגורמתהזאת

מצוותמקייםרקשאתהנחשבלאזהולכן. בנפשךלהדבק

עוסקשאתה, תורהתלמודמצוותגםאלא, חסדיםגמילות

".תורהשלבפעולה



אבינו אתה- אבינו שבשמים

וכששאל,קרועותנעליםעםיהודיאיש- החזוןאלנכנספעם

לושאיןהיהודיענה,נעלייםקונהאינואיש מדועהחזוןאותו

לךשיתןה"מהקבביקשתכברהאם":א''החזואותושאל.כסף

לבקשמתביישאני.היהודיענה'',לא''" ?נעלייםלקנותכסף

,לךדע'':א''החזולואמר."מכובדלאזה,נעלייםעלה''מהקב

- מיראתאלא' יראת הקדושה'מנובעתאינהשלךזושהנהגה

הייתבאמתאם. ה"הקבעםשלךבקשרחסרוןזהו. הבושה

לא,לידךכאןנמצאבאמתוהוא,אביךהואה''שהקבמרגיש

לא,נקרעושלךוהנעלייםילדכשהייתהרי. מתביישהיית

כןאםאלא,חדשותנעלייםלךשיקנהמאבאלבקשהתביישת

יודעהייתאםאבל,מאודדחוקומצבוכסףלאביךשאיןידעת

ולו, מתביישהייתהאם, לוחסרלאוכסף, גדולעשירשאביך

: איש ואמרהחזוןסיים" שלאודאי? נעלייםממנולבקש,קטלרגע

עלמתפללהוא,לידוניצבה''שהקבמרגישוהואזוכהכשאדם

כי?למהזאתוכל,ביותרהקטןעלואפילו, מחייוופרטפרטכל

הנעלייםוכי?נעלייםלאדםשיחסרעשהמי,הדבריםבעומק

הרי?חדשותנעלייםלקנותכסףלאדםאיןמדוע?מאליהןנקרעו

אתקנהזהאדם. לגמרימדוקדקתפרטיתבהשגחהזהכל

צורךשהיהזמןכל.שנהאצלוהחזיקווהן, הללוהנעליים

זמןשהסתייםברגע.נקרעולאהנעליים,בנעלייםבשימוש

ה''הקב,אלובנעלייםלהשתמשמשמיםלושנקצבהשימוש

.שיקרעויגרום

לימוד עד אפיסת כוחות ממש

חזון "ביתו של המתוככיעזהחבטהנשמעה, אחדלילה: מסופר

חזון"המתלמידי, אורחעובר. ארצהאדםנפילתקול, א"זיע" איש

אםלראותהביתאלבבהילותנחפז, החבטהאתששמע, "איש

ברבנוחזההואכניסתועם. הדורלפוסקחלילהארעמהדבר

הוא. כוחותבאפיסת, מעולףכמו, הרצפהעלשוכב"אישחזון"ה

''? קרהמה''. כסאועלחזרהולשבתלקוםבידווסייעאליוניגש

אתנכוןחישבתילא''. "אישחזון"הבעלמרןאתשאלהוא

והסביררבנוהמשיך'' ויוםיוםבכל''. "אישחזון"הלוענה'' השעה

הדרךאתללכתכדיממניהנדרשהכוחאתבמדויקמחשבאני''

אתולנצלבתורהלעסוקשאוכלכך, מיטתיועדהלימודמחדר

כמהלצעודמלבדכוחעודבייישארשלאעד, כוחותייכל

, היום''. התלמידשאל? היוםקרהומה. ''מיטתיעדספוריםצעדים

לימודיאתוכשסיימתי, ממניהנדרשהכוחאתנכוןהערכתילא

כוחותבאפיסתוצנחתיהמיטהעדלצעודכוחעודבינותרלא

שלכזולרמהעד."אישחזון"הסיים,''לפניהמטריםכמה

ברוב"אישחזון"ההגיעהתורהועיוןבלימודהכוחותכלהשקעת

.התורהאתאהבתו

עמךברצון' הזכרני

באבניםהמלךחצרשסקלוכפרייםשללכתמשל

הכלאביתאלונתנוםהמלךעבדיויבואו,בעפרועפרו

מדועאמרושבהםחכמיםהוהנה,תחתיותבוראל

אלוכיאל המלך דבריהםויגידוויבואו?הבוראלנתננו

שיזהרועדנלטשם,המהטובותאבניםכולםהאבנים

המלךויאמר,לטוהרהשמיםוכעצםהרקיעכזוהר

במלבושיוהמלךויקבעם.כןויעשו,תעשוכןכדבריכם

אתוינשא,רבולעושרגדוללכבודלוותהי,ובכתרו

אשרהשריםכלעלהאבניםלוטשיהאלוהאנשים

אנחנוגםויאמרוהמלךלפניהאחריםגםויבואו.אתו

,ולהצהירםללטשםחכמנולאאזואם,אבניםזרקנו

ולא, שלהםגםשלנוגםהכללטשוחכמינוהלאמ"מ

והרי,משלהםהיוגדוליםשזרקנואבניםאלאעוד

שכרנטוללאואיךסאךיובכבכתרךקבועיםאבנינו

רבשכרלהםויתןהמלךבעינידבריהםוייטיבו?עליהם

.הראשוניםכמולאאך, כ"ג

אבניםהזורקיםהפוגמיםהמההחוטאיםכיוהנמשל

ערביםישראלוכל,ש"יתעולםשלמלכולחצרעפרו

,'האלוישובועמנובניחסידייבואוכיוהיה,בזהזה

עד,לזכיותישראלכלשלחטאיםהמהפכיםהמה

ויצויירוכבודוכסאעלויוחקקוש"בכתרו יתשיקבעו

כתיבז"וע,ויתמהויראומעלהומלאכי,מלבושיועל

עפרהואתאבניהאתרצו עבדיךכי")ב"קתהלים(

אשרועפרהאבניםמןוחןרצוןשיעשו,פירוש" יחוננו

אתהארץמלכיוכל' השםאתגויםוייראו"ז"ועי,סקלו

מבורחסידיואת' היעלהזאתחלףוהנה, "כבודך

העםדלתאך. השרתממלאכיסאםיכויגביהתחתיות

תורהי"עלזכיותמעשיהםהפכוולאלטשולאאשר

אנחנוהלאבטענההםבאיםמ"מ, כראויותשובה

לזכיותהפכנוםשלאונהי,החסידיםמןיותרחטאנו

ונתכבדנובכתרךונקבעו,לזכיותהפכוםחסידינומ"מ

זכרני"ה"עהמלךדודשאמרוזהו? נגרעולמהידינועל

,בחיריךבטובתהפחותלכללראות" וגועמךברצון' ה

אנחנוהחטאבעניןכיאבותינועםחטאנופ"עכשהרי

, ישראלרכבאביאביד"ע,החסידיםלאבותינוויםוש

.כ"גשכרלנומגיעכןלהרשענווהעוינוכימהםיותרו

)א"זיע" חתם סופר"ק ה"בשם הגה(



בחסות רשת חנויות 

גל פז

מאתהתקבלה תרומה 
ו"היאליעזר גוטמןר"הר

ו"הידוד משהח "בנו החהלרגל נישואי 
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין

ואהבת לרעך כמוך

מרופשיץנפתלירביק"הרה

לימדוילדשבהיותו, סיפרא"זיע

באותכשהןן"יודיששתיהמלמד

שלשמוהןהרי, זובצדזו

הילדטעהאחדיוםוהנה. ת"השי

' שוא'הניקודעלואמרנפתלי

לוהעירכךעל. 'השםשזהו

נקוטזהכלליהא, ואמרהמלמד

יודן-ן"שהיודישעהבני, בידך

בשורהזהלידזהעומדיםיהודים

אבל, השםבבחינתהריהם, אחת

אתמעמידאחדד"שיושעה

' שוא'זההרילחבירומעלעצמו

נפתלירביאמרוזהו. כלוםלא

', כמוךלרעךואהבת'שלהפשט

רעךאתאוהבשתהיהשעה

עמךאחתבשורהכמוךומעמידו

.'האני'אז

לאהוב גם רשע גמור

מקוריץפנחסרביק "אמר הרה

שאינורשעלאהובכדי, א"זיע

,גמורשאינוצדיקלהיותדיגמור

,גמוררשעלאהובכדיאולם

.גמורצדיקלהיותצריך

לא ישן כל הלילה בשביל 

יהודי אחר

יצחקרביק"הרהעלמסופר

ם"הריחידושיבעלמגורמאיר

לביתפעםשכנכנס, א"זיע

מצא, השחרלעלותסמוךמדרשו

המובהקיםמחסידיואחדשם

. בספרומעייןיושבכשהוא

)'ד(ורעמיםברקיםברכת
הואאם, התפילהבאמצעהעומד)א

, הפרקאמצעשלדיןלושישבמקום
וכל[הפרקיםביןהואואם,יפסיקלא

. ויברךיפסיק] דזמרהבפסוקישכן
)ט"יק"ס, ו"סברורה סימןמשנה(
לעמודצריךאיןהדיןמעיקר)ב

בפתיחהג"פמ. (אלוברכותבאמירת
טובאמנם) ח"יאות, להלכות ברכות

סידור. (באמירתםולעמודלהדר
', וחלק, רבבות אפריםת"שו, ץ"יעב

)ט"תסימן
, ובירךרעםשהואוחשברעששמע)ג

דיבורכדיתוךרעםשמעכךואחר
)'גאות', גסימן, בינהאמרית"שו.(יצא

ו מרחשון"שבת קודש ט

)ב"תרכ-א "ג(מתתיהו בן יוחנן כהן גדול 
ק רבי צבי הירש הורוויץ מטשורטקוב "הרה

ר "ב") הפלאה"אבי רבי שמעלקא ובעל ה(
)ד"תקי(מאיר 

רבי לייב בעל היסורים מחברון ק"הרה
)ז"תקצ-תלמיד בעל התניא (

ר שרגא "ק רבי שמואל מדאראג ב"הרה
)ב"תרמ-אמרי שפר (פייביש פרענקל 

) חזון איש(ק רבי אברהם ישעיהו קרליץ "הרה
)ד"תשי(ר שמריהו יוסף "ב

מרחשוןז"יום ראשון ט
)ז"תקצ(ר משה נחום "רבי עמרם חסידא ב

רחשוןמז"יום שני י
ר יעקב "ק רבי מנחם מענדל מקאסוב ב"הרה

)ו"תקפ-אהבת שלום (קאפיל 
מטשערנאבילזוסיאמשולםרביק"הרה

)ח"תשמ(
ח מרחשון"יום שלישי י

מבראדשיןפייבושמשולםרביק"הרה
)ט"תקצ(

ר "ק רבי יחזקאל הכהן מראדומסק ב"הרה
)א"תרע-כנסת יחזקאל(אברהם ישכר דוב 

מרחשון' יום חמישי כ
ר "ק רבי שלום מקאמינקא ב"הרה

)ב"תרי(יעקב יוסף 
א מרחשון"יום שישי כ

ר מרדכי"אזולאי בק רבי אברהם "הרה
)ד"ת-חסד לאברהם (

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

ובעיניוהחסידבפניהרביהתבונן

כלישןשלאבווהכירהאדומות

אתהצדיקשאל. הלילהאותו

? הלילהכלישנתלאלמהחסידו

עלינוציוותההתורההלא

.  'לנפשותיכםמאדונשמרתם'

שהרבי, בביישנותהחסידהשיב

שקדנותשמחמתבייחשודלא

הלילהשעותכלנשארתייתרה

כאןנמצאאלא, המדרשבבית

, הספסלגביעלהישןאחדיהודי

תחתנתקפלוגלימתיושולי

אתלמשוךאיפואחששתי, ראשו

אותואעירשמאמתחתיוגלימתי

עלנשארתיכךומשום, משנתו

.הלילהכלבמשךמקומי

לשמח יהודי

ק החזון איש "מסופר על הרה

ו "יומא דהילולא ט(א "זיע

יהודיראהשפעם )מרחשון

אחד עליושבועצובגלמוד 

מרחובות בני ים באחד הספסל

אותולאשואליוניגשהוא. ברק

ענה? מדוכאעצוב והואמדוע

כלאתאיבדשהוא, היהודי

מהעללוואין,בשואהמשפחתו

אם, א"החזואותושאל. לשמוח

ישמחזההאםלפניוירקודהוא

וענהמהרעיוןנהנההיהודי.אותו

ברחובנעמדא"החזו.בחיוב

לפניעם מקלו לרקודוהתחיל

ובכך הצליח הזההמסכןהיהודי 

לעלות חיוך על פניו המיוסרות 

.יהודישל 


