אכ'ן גרויסע שריפה
וואס האט אויס
געבראכען אין שטוב
פון הרה"ק ר' אברהם
אבא שפירא זי"ע האט
ער באווייט אר די
גרויס'ן יחוס ברייוו
ביז רש"י הקדוש ,מיט
וואספארא ווערטער
האט אים זיין קיד
זייעדיג בלויז פון פיר
יאר אלט הרה"ק רבי
פחס מקאריץ בעל
אמרי פיחס זי"ע אים
דאמלסט געטרייסט
)יארצייט ג' כי תצא י' אלול(
**

ווי אזוי האט זיך
הרה"ק רבי אברהם
יעקב מסאדיגורא זי"ע
זיך צוריק ארויס
געכאפט די גרעעץ
אכדעם וואס ער איז
געווען אים ליגעל אויף
די חתה פון זיין קיד
הרה"ק ר' יצחק
מביאן בעל פחד יצחק
זי"ע און שטאט חאטין
רויסיה?
)יארצייט ד' כי תצא י" א אלול(
**

פרשת כי תצא

אידן האבן שוין געזעהן ישעות מיטען מנדב זיין א טאג אדער א חודש דעם הלולא דצדיקיא,
רופט שוין צו מנדב זיין אין א שטאט אבער איבער די גאנצע וועלט הזכות הצדיקים וועט זיכער
מגין זיין פאר אייך עב"ג בב"א רופט.
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היום זונטאג פרשת כי תצא ח' אלול חל היארצייט של הרה"ק
בעל שם משמעון אב"ד וויקנא וראב"ד טשערנאוויטץ
רבי אלטר אליקים שרגא פייבוש ב"ר חיים שמעון זי"ע

נסתלק לגנזי מרומים ח' אלול תרצ"ו זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
רבינו הרה"ק רבי אלטר אליקים שרגא אב"ד וויקנא וראב"ד טשערנאוויטץ בעל שם משמעון זי"ע ,הנקרא ר' אלטר
שפירא נולד לאביו הרה"ק ר' חיים שמעון שפירא מטלוסט זי"ע בן הרה"ק ר' בערציא אב"ד סקאלא ושפי

רביו היה גאון וקדוש חריף ובקי ,למד תורה לשמה וחדש חידושין עמלק ועשו הוא הס"מ וידוע שאי אפשר ללחום באומה אם לא לחם
דאורייתא וחיבר ספרים יקרים ספר בית יהודה על התורה ,ספר שם הבשר תחלה כמו שכתוב בזוה"ק על פסוקַ :ו ַיּ ְרא ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ִמצְ ַר ִים
מֵ ת עַ ל ְשׂפַ ת הַ יָּם )פרשת בשלח י"ד ל'(
משמעון על התורה וספר מקור חיים על
והכווה היא על השר של מצרים שהיה שמו
מאמרי שבתות וימים טובים חוכה ופורים
גם כן מצרים עיי"ש .מה שאין כן אצל השר
ולקוטים על הש"ס ומגלות יוחסין מהרבה
של עמלק דהיא הס"מ אי אפשר להלחם בו
צדיקים וקדושי עליוים ,וספר בית ישראל על
עד ביאת גואל צדק ולכך לא האביד גם את
התורה וספר אהלי צדיקים ספורים וחידושי
עמלק ועמו .עד תוכן דבריו הקדושים .ועל פי
תורה מהרבה צדיקים וקדושי עליוים.
דבריו הקדושים יש לתרץ בפשיטות את
כשהגיע לפרקו שא לבתו של הרה"ק ר'
הקושיא ה"ל) .בית ישראל(
ישראל הלוי מק"ק באקוי זי"ע בן הרה"ק ר'
איתא במדרש פליאה כל מה שישראל
חיים משה מסטעפין זי"ע בן הרה"ק ר' דוד
אוכלים בעולם הזה אים אוכלים אלא בשכר
הלוי מגיד משרים דק"ק סטעפין זי"ע בן
האמוה .המדרש הזה אומר דרשוי :דהא
הרה"ק ר' שמואל מק"ק בראד זי"ע בן אחר
קשה מפי מה דוקא בשביל זאת? וראה
בן מהגה"ק רביו הגה"ק רבי דוד הלוי אב"ד
לתרץ :דהה איתא :דרש רבי שמלאי:
אוסטראה בעל טורי זהב זי"ע
תרי"ג מצות אמרו לו למשה ,שס"ה לאוין
סתלק לגזי מרומים ביום ח' אלול בשת
כמין ימות החמה ,ורמ"ח עשה בגד אבריו
תרצ"ו זי"ע
של אדם .אמר רב המוא מאי קרא )דברים
שאר אחריו בו הרה"ק ר' פחס שפירא זי"ע
ל"ג ד'( תורה צוה לו משה מורשה תורה
זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן
בגימטריא ,שית מאה וחד סרי הוי אכי ולא
סגולה
יהיה לך מפי הגבורה שמעום וכ"ו ,עד בא
אמר בשם הרה"ק ר' רפאל מבערשיד בעל
חבקוק והעמידין על אחת שאמר :וְ צַ ִדּיק
פאר לישרים הקרא הרבי רפאל
בֶּ אֱ מוָּתוֹ י ְִחיֶה) .חבקוק ב' ד'( )מסכת מכות
המלאך זי"ע שאמר כל הצרות הבאות על
כ"ג( והה זקיי המהרש"א זי"ע הקשה וכי
מחזיקי הארעדעס הכל בעבור חילול שבת,
בא חבקוק ועוד ביאים לגרוע מכל המצות
והקשה היא הלא איתא דכל מצוה בפי
שבתורה שהתורה מה תרי״ג מצות והם לא
עצמה זהו מסוגל לעושר וזו לבים וכ"ו ]עשר
מו רק איזה מצוה לבד ,אתמהא? ותירצו
תעשר  -עשר בשביל שתתעשר) .מסכת תעית
דהביאים עשו סייגים כוללים לכל המצות
ח'( אמר רב הוא :הרגיל בר חוכה הויין ליה
שבתורה וחבקוק עשה סייג היותר כללי לכל
בים תלמידי חכמים) .מסכת שבת כ"ג([ וכן
בעבירות וכ"ו ,ואיך אפשר דהכל בא עבור חילול שבת? ותירוץ על זה המצות והייו מצות אמוה ובטחון והכווה הוא לימד שכל המצות
כל שומר שבת מחללו מחול לו וכיון שאיו שומר אזי פוקדין עליו כל הם תלוים ובוים על מצוה אמוה שאם הוא מאמין הבשם יתברך
העבירות שעשה ,מה שאין כן אם היה שומר שבת ,וזה שאמר שהכל ובהשגחתו אז הוא יכול לבוא ולקיים על ידי זה כל המצות שבתורה.
ועל דרך זה פירשו המפורשים מה שאמר הכתובָ :כּל ִמצְ וֹ ֶתיָך
הוא בעבור שמירת שבת) .אהלי צדיקים(
אֱ מוָּה) .תהלים קי"ט פ"ו( והייו כ"ל שכל המצות הם בוים על
מתורתו של רביו
ַו ִיּ ְשׁלַח ַי ֲעקֹב מַ ל ְָאכִ ים ְל ָפ ָיו ֶאל עֵ שָׂ ו ָא ִחיו ַא ְרצָ ה שֵׂ עִ יר ְשׂדֵ ה אדי אמוה ובטחון עיי"ש .והשתא יש ליישב דברי המדרש דלעיל
ֲשׁיר ל ֹא ִינּ ֶָקה) .משלי
אֱ דוֹם) .פרשת וישלח ל"ב ד'( ו ֶָא ְשׁלְחָ ה לְ הַ גִּ יד לַא ֹד ִי ִל ְמצ ֹא חֵ ן דהה איתאִ :אישׁ אֱ מוּוֹת ַרב בְּ ָרכוֹת וְ ָאץ לְ הַ ע ִ
בְּ עֵ יֶיָך )שם ל"ב ו'( קשה דאדם כיעקב אביו ע"ה שיכול להשתמש כ"ח כ'( והכוה הוא דמי שמאמין בהשם יתברך ומקיים מצותיו
במלאכים יהיה ירא מן עשו הרשע? הה האלשיך הקדוש הקשה באמוה אזי מתברכים בפרסה והצלחה למעלה מדרך הטבע כי ב'
אתכֶ ם ההגות הם א' בדרך הטבע והב' שלא בדרך הטבע ומי שמקיים
על הפסוק :זָכוֹר ֵאת אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה ְלָך עֲמָ ֵלק בַּ ֶדּ ֶרְך ְבּצֵ ְ
ִמ ִמּצְ ָריִ ם) .פרשת כי תצא כ"ה י"ז( דלמה לא השמיד את עמלק ועמו מצותיו בדרך אמוה שמאמין בהשי"ת ובהשגחתו אזי מתברכום
לגמרי כמו שהאביד את המצרים לגמרי? ותירץ בזה שהשר של למעלה מן דרך הטבע.
צו באקומען טעגלעך די יארצייטען איימעלט צו mosdoss@gmail.com
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וועלט הזכות הצדיקים וועט זיכער מגין זיין פאר אייך עב"ג בב"א רופט.
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היום מאנטאג פרשת כי תצא ט' אלול חל היארצייט של
דן משבטי ה' בן יעקב אבינו ע"ה

נסתלק לגנזי מרומים ט' אלול ב' שי"חזכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
דן משבטי ה' ע"ה היה בנו החמישי של יעקב אבינו ע"ה בנה של בלהה שפחת רחל ,מקור שמו כפי שאמרה רחל אמנו ע"ה:
ָרחֵ ל דָּ ַנִּי אֱ ֹלקים וְ גַם ָשׁמַ ע בְּ ֹקלִי ַויִּ ֶתּן לִי בֵּ ן עַ ל ֵכּן ָק ְר ָאה ְשׁמוֹ דָּ ן )פרשת ויצא ל' ו'( .ובמדרש )בראשית רבה ע"ג ד(′
מובא כי בזכות דן נפקדה רחל .המדרש מספר כי דן נולד בט' אלול לשנת פ"ו לאביו יעקב אבינו ע"ה ומת בגיל קכ"ה שנה
שבט דן היה מרובה באוכלוסין יותר משאר השבטים חוץ משבט
יהודה ,בזה מי לע"ד רצה הקב"ה להראות שהגדול שבשבטים
והקטן שבשבטים שווין לפיו אם עושין רצוו כמו שהיו שווים
במלאכת המשכן שבצלאל משבט יהודה ,ואהליאב משבט דן עושי
המשכן ,וכן תברך דָּ ן י ִָדין עַ מּוֹ כְּ ַאחַ ד
ִשׁבְ טֵ י ִי ְשׂ ָר ֵאל .כמיוחד של השבטים,
בהוא יהודה ,בברכת יעקב אביו קרא
דן חש ,י ְִהי דָ ן ָחָ שׁ ֲע ֵלי דֶ ֶרְך ְשׁפִ יפֹן
ֲע ֵלי א ַֹרח הַ נּ ֵ
ֹשְׁך עִ ְקּבֵ י סוּס ַויִּ פֹּל רֹכְ בוֹ
ָאחוֹר) .פרשת ויחי מ"ט י"ז( ובברכת
משה רביו ע"ה קרא דן :וּ ְל ָדן ָאמַ ר דָּ ן
גּוּר ַא ְריֵה ְי ַזנֵּק ִמן ַהבָּ שָׁ ן) .פרשת וזאת
הברכה ל"ד כ"ב( האבן לשם תה לדן
וכ' הבחיי שהיא אבן שראה בה פרצוף
אדם מהופך ,וכתב הסדה"ד שהוא
ראה אבן זאת והיא עגולה וצבעה כמו
חלבון ביצה צלול והרואה בה ראה
ראשו למטה ורגליו למעלה) .מליצי
אש(
בשבת קודש פרשת עקב שת תרכ"ז
סיפר הרה"ק ר' יצחק מעשכיז בעל
תולדות יצחק זי"ע שהרה"ק רבי
יחיאל מיכל המגיד הקדוש מזלאטשוב
ויאפלא זי"ע ,שאלוהו התלמידים טעם על תפלתו לאחר שעת תפלת
כל ישראל? ואמר שכמו שמציו בשבט דן ,שהיה וסע באחרוה
ומאסף לכל המחות כמו שאמר :וְ ָסַ ע דֶּ גֶל מַ חֲ ֵה בְ ֵי דָ ן ְמ ַאסֵּ ף ְלכָל
הַ מַּ חֲ ֹת לְצִ בְ א ָֹתם )פרשת בהעלותך י' כ"ה( פירוש שהיה מגביה כל
האבידות שאבדו מכל הוסעים לפיהם )גמרא ירושלמי מסכת
עירובין פ"ה ה"א( הייו שהיו מגביהים ומעלים כל התפלות של
ישראל שהיו בלא דחילו ורחימו ,וכן אי גם מאסף לכל התפלות,
שמתפללים בי ישראל בלי כווה הראויה ,והם בחית אבודים ,ואי
מאספם ומחזירם לבעליהם ,פירוש לשורשם) .זכרון טוב(
אחר כיבוש הארץ התחל שבט דן ,אחד מתריסר שבטי ישראל ,בשי
אזורים :הפלג הדרומי בתחומי בקעת אוו ,לוד חבל עקרון ,עמק
איילון וחבל ההרים שבין אשתאול לקריית יערים ,הפלג הצפוי
התחל בסביבות מקורות הירדן שבצפון ,באיזור העיר דן.
סתלק לגזי מרומים ט' אלול ב' שי"ח וקבר בעיר ביו באשתאול
)ספר הישר( מסורות אחרת גורסת ,כי מקום קברו הוא באיזור הכפר
דה שבעמק יזרעאל ,למזרח הר תבור כחצי שעה.
שורש המסורת על הקבר שבאשתאול הוא מתוך הפסק שאמר על
רוּח ה' ְל ַפעֲמוֹ בְּ ַמחֲ ֵה דָ ן בֵּ ין צָ ְרעָ ה וּבֵ ין
שמשון בן שבט דןָ :תּחֶ ל ַ
ֶא ְשׁ ָתּאֹל).שופטים י"ג כ"ה( ופירשו קדמוים :מחה דן ,פירושו של
דבר ,מקום מוחת דן ,כלומר קברו של דן
והה קברו באשתאול הפך להיות אבן שואבת למבקשי ישועה
ורחמים בכל התחומים ,פרסה ,בריאות ,זיווג ,ועוד .ומדור לדור,

נתנדב היום לע"נ הר"ר שבתי ב"ר פסח יהודה ז"ל תנצב"ה

ובמיוחד בשים האחרוות ,מרבים לדבר על מעשי יסים שקרו
לאלה שבאו וביקשו להיוושע.
שאר אחריו בו חושים ע"ה
ובי דן חושים וגו' ,שהיה לו בים כחושים של קה ,ואף על פי כשירד
למצרים עדיין לא היה לו בים רק
חושים בלבד ,מכל מקום קרא כן על שם
העתיד ,כדדריש אשר שם שמות ,אל
תקרי שמות אלא שמות ...גם חושים
אמר בו בי משום חשיבותו ,שהוא יחיד
שקול כרבים ,שיצא ממו משיח בן דוד,
שאמו מדן ,וכתיב חשי"ם חסר וי"ו...
ודע כי חושים בן דן הוא שהסיר ראש
עשו והפילו אותו למערת המכפלה בשעה
שהיו השבטים עסוקים בקבורתו של
יעקב) .ילקוט ראובי ויגש(
אחר פטירתו של הרה"ק ר' יחזקאל
שרגא האלבערשטאם בעל דברי יחזקאל
משיאווא זי"ע ,ביום ו' טבת שת
תר"ט ,היה בו הרה"ק ר' אברהם
שלום מסטראפקוב זי"ע שבר מאוד
אודות האסון שקרב בפטירת אביו וסע
על שבת קודש אל הרה"ק ר' שלמה
האלבערשטאם מבאבוב זי"ע והיה אז
פרשת ויגש ,ובליל שבת קודש היה אז
יטל ,ושאל הרה"ק מבאבוב אתו אם
הוא זוכר כיצד הג אביו הרה"ק משיאווא זי"ע כשחל יטל בליל
שבת קודש ,אם אמר דברי תורה? והשיב הרה"ק מסטראפקוב זי"ע
שזוכר שאמר אז דברי תורה ,ואמר שקדושת שבת קודש מגין עליו
ואין חשש מפי ליל יטל ,ואמר הרה"ק מבאבוב דאם כן יאמר
הרה"ק מסטראפקוב תורה .וביקש הרה"ק מסטראפקוב שיבאו
לפיו חומש ,וכדרכו בקודש שהיה פותח החומש ובאותו מקום
שפתח היה אומר דבר תורה על הפסוק שם ,ובאותו הדפוס דפס
הפסוק :וּבְ ֵי דָ ן חֻ ִשׁים) .פרשת ויגש מ"ו כ"ג( על דף אחד ,ובדיוק
באותו דף פתח החומש ,והיושבים מסביב סברו
שהרה"ק מסטראפקוב ידפדף עוד דף כדי שיהיה פסוק שיש מה
להרחיב בו בדברי תורה ,אבל הוא פתח מיד את פה קדשו ואמר:
דהכווה שבי דן הם ביהם של הצדיקים ,כי הצדיקים קראים דן
על שם הכתוב :דָּ ן י ִָדין עַ מּוֹ כְּ ַאחַ ד ִשׁבְ טֵ י ִי ְשׂ ָר ֵאל) .פרשת ויחי מ"ט
ט"ז( והמה חושים ,שבי הצדיקים יש בכחם לברך את ישראל
שהקב"ה יחיש וימהר להושיעם ,וכאשר סתלק הצדיק אז הי
הצדיק יכולים חיש מהר לפעול ישועה בזכות אבות) .דברי שלום(
וכון לציין מה שכתב הרה"ק ר' יצחק אייזק יהודה יחיאל המכיה
ר' אייזק'ל מקאמארא בעל היכל הברכה זי"ע שהיחוד של ובי דן
חושים זהו שם של תיקון שמות הצדיקים על ידי הבים) .תיב
מצוותיך שביל אמוה ו' אות ה'( זכותו יגן עליו ועל כל ישראל אמן

צו באקומען טעגלעך די יארצייטען
אימעלט צוMosdoss@gmail.com
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היום דינסטאג פרשת כי תצא יוד' אלול חל היארצייט של הרה"ק
בעל מדרש פנחס מקאריץ
רבי פנחס ב"ר אברהם אבא זי"ע
נסתלק לגנזי מרומים י' אלול תק"ן זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

רבינו הרה"ק רבי פנחס שפירא מקאריץ בעל אמרי פינחס זי"ע נולד בשנת תפ"ח בעיר שקלוב שבליטא לאביו הרה"ק ר'
אברהם אבא שפירא זי"ע מגזע הגה"ק ר' נתן נטע שפירא מקראקא בעל מגלה עמוקות זי"ע משפחתו מקורה מהעיר שפייאר
ומכאן מקור שם משפחתו שפירא .ולאמו הרבנית הצדיקת מרת שרה רחל שיינדל ע"ה מצאצאי רבינו הראב"ן זי"ע

בעודו רביו ער צעיר החל לשקוד בלימוד ת"ך,
תלמוד ופוסקים ורשם לעצמו הערות ,חידושים,
פילפולים וחילוקים,
בהיותו בן ארבע שים פרצה רח"ל שריפה גדולה
בעיר מגורי אביו ,ושרף גם בית אביו וכל רכושו
ועד בעד בכלל ,ועל תל האפר ישב אביו ויקון
מאד ,ויגש אליו רביו וישאלהו על מה הוא מקון?
וישיבהו אביו כי לא על ביתו וקייו הוא מקון
אשר שרפו ,אך צר לו מאד כי סגולה יקרה היתה
לו ,והיא כתב יחס משפחתו עד רש"י הק' זי"ע
וגם לרבותיו הטור והראש והראבן ז"ל ,והכתב
הזה שרף גם כן ,ועל זה הוא מקון ,אמר לו
רביו :טאטע וויין ישט ,דאס יחוס גייט זיך
יעצט אהייבען פון מיר.
ובימי עלומיו ,מסיבת עלילת שוא שתפרה על אביו
ברחה כל משפחתו משקאלוב למדית וואהלין
לעיר מיראפאלי ושם תוודע רביו לאורו של מרן
רביו הבעש"ט זי"ע והתקרב אליו עד שהשתלב בין
שישים הגיבורים סביב לומגיבורי ישראל  -חבורת
תלמידיו הק' זי"ע,
פעם כשאר כשחלה רביו שלח אליו הבעש"ט
זי"ע רופא כדי שיקיז מדמו ,לפי שיצא הרופא
לרבי פחס אמר לו הבעש"ט זי"ע לרופא המקיז:
אם תוכל לכוון בהקזה ראשוה להוציא דם שחוץ
מוטב ואם לאו אל תקיז כי "דמו יקר מאד שהוא
משומר עוד מששת ימי בראשית".
לאחר הסתלקות רבו מרן הבעש"ט זי"ע בשת
תק"כ ההיג בעצמו עדה בעיר קאריץ ורבים
מתלמידי הבעש"ט זי"ע והרה"ק המגיד
ממעזריטש זי"ע באו להסתופף בהיכלו,
עקב מחלוקת בקאריץ עבר לעיר אוסטרהא ,ושם
ישב בהשקט ובמוחה ,וכל גדולי וצדיקי הסביבה
חלקו לו כבוד גדול בתוכם הרה"ק ר' יעקב יוסף
הקרא ר' ייבי מאוסטראה זי"ע והמרא דאתרא
הגה"ק ר' אהרן שמואל בעל וצוה הכהן זי"ע
והתגורר שם יותר מעשרים שים.
רביו מסר פשו כל ימי חייו לרכוש ולקות המידת
האמת ,וכן היה מורה לביו אחריו ולתלמידיו הק',
שכל איש ואיש ירגיל את ביו ובי ביתו לבקש
רחמים בכל עת ורגע "רבש"ע חי בדרך אמת",
ומרגלא בפומיה :אילו היתה מדת השקר חמורה
בעיי בי אדם כאשר חמור בעייהם איסור
עריות ,היה בן דוד בא כבר מזמן ,והיה משן
הרבה המאמר חז"ל בתד"א זוטא פרק ג' .,כי
האדם אשר דובר אמת ,מוסרין אותו למלאך
שמתהג עמו בדרכי אמת ,וכל מעשיו הם על דרך

האמת ,ואילו האדם אשר מכחש ומדבר שקר
ר"ל ,מוסרין אותו למלאך של שקר ,והוא מהיג
אותו ע"פ דרכי השקר וכל מעשיו שקר הם ר"ל,
ופעם אמר :כי לתרץ שקר אחד צריך לומר הרבה
שקרים.
באחרית ימיו בקיץ תק"א החליט לעלות לארץ
ישראל ,אבל באמצע מסעו בעת שהיה בעיר
טראסטייץ חלה מאוד ,סע משם לשפיטיווקא
מקום מושב בו הרה"ק ר' יהודה מאיר אב"ד שם,
ושם הכביד עליו חוליו וביום יוד' אלול עלתה
שמתו השמימה ושם מו"כ בבית החיים הישן
בשפיטיווקא זי"ע,
שים אחדות קודם פטירתו ,בהגיע יום העשירי
באלול היה מתעה ומאריך בתפילה יותר מבשאר
הימים וימוקו עמו :כי בחודש אלול צריכים
להיות מעהר יוד ,והקהל לא ידעו ולא הביו על

מי ירמזון מיליו ,ורק לאחר כמה שים כאשר
סתלק ביום זה הביו את כוותו הק'.
וסיפר שרביו בימי עוריו היה דר בעיר פולאי
ודרכו בק' היה לילך בכל לילה אחר חצות למקוה
לטבול ,והה לפי בעל המרחץ היה קשה לו לילך
לפתוח לו את הדלת בכל לילה ולילה ,ולכך למד
רביו ע"ע היאך לפתוח לו את הדלת של המרחץ"
פעם אחד אירע שפל עליו הדלת ופל רביו לארץ
ומת ,ובעל המרחץ שמע קול הכאת הדלת משוה
מאוד ,הלך בחרדה תיכף לבית הטבילה ,וראה
איך שהאברך רביו מוטל מת על הארץ ,ותיכף

הלך להרה"ק ר' אריה לייב המוכיח מפולאה
זי"ע ,הלך המוכיח זי"ע לבית הטבילה ,וראה איך
שרביו מוטל על הארץ מת ,אמר :רבוו של עולם,
תעזור לי שהאברך ר' פחס יעמוד חי ,ואי
מבטיח לך שתקבל חת הרבה ממו ,וכן היה
שרביו עמד תיכף על רגליו וחיי.
רביו זכה לחמשה בים צדיקי הדור ,בו בכורו
וממלא מקומו הרה"ק ר' יהודה מאיר
אב"ד שפיטיווקא זי"ע הרה"ק ר' משה
מסלאוויטא זי"ע פתח בית דפוס בסלאוויטא
ודפס בו ש"ס המפורסם "סלאוויטא" הרה"ק ר'
יעקב שמשון אב"ד זסלאוו זי"ע הרה"ק ר'
יחזקאל מאסטראה זי"ע והרה"ק ר' אלי'
מווישיוויץ זי"ע וחתו הי' הרה"ק שמואל אב"ד
קאיבילאט זי"ע ומאלה פוצו צדיקים מאורי
רוסי' ופוילן דור אחר ודור זי"ע
מתלמידיו היה הרה"ק ר' זאב מבאלטה זי"ע,
הרה"ק ר' זאב מזיטומיר זי"ע ,הרה"ק ר' אריה
לייב הקרא דער שפאליער זיידע זי"ע.
זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן
סגולה לפרסה
איתא בחז"ל שהבורח מן הכבוד ,הכבוד רודף
אחריו ,והרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממו ,ה"
בעין הפרסה" ,מי שרודף אחר הפרסה היא
בורחת ממו ,והבורח ממו היא רודפת אחריו".
סגולה לשמירה
הרה"ק ר' דוד משה מטשארטקוב זי"ע אמר
למקורבו הר"ר צבי הירש ראפאפורט ז"ל שהיה
מתיירא מאוד מקול רעמים ,ואמר לו סגולה לזה:
בעת שישמע קולות הרעמים יאמר בזה"ל :זכות
רבי ישראל בעל שם טוב בן שרה ,וזכות רבי
פיחס בן שרה רחל שיידל ,זי"ע ועל כל ישראל
אמן ,זה סגולה שלא יזיק לו ח"ו הרעם) .סיפורי
צדיקים(
סגולת אמירת תהלים
שעל ידי אמירת תהלים אפשר להמשיך שפע
מהיכל גבוה הקרא "אוצר מתת חם" שמשם
משפיע הקב"ה לאדם אף כאשר איו ראוי מצד
מעשיו .
סגולה לחשוכי בים ל"ע
לקרוא פסוקי פרשת שילוח הקן ,יפה השבוע
שבעתים( .דבר בעתו)
עת רצון גדול מאוד
בעת שיושבים על הריצפה בתשעה באב ומקוים
על החורבן הוא עת רצון גדול מאד ויכול האדם
לפעול בתפילתו כל מה שהוא צריך.

חכם לב יקח מצוה ,טייערע און חשובער לייער פארוואס זאלט איר ישט זיין דער מזכה
את הרבים ,צו ווייסט איר אז דאס בלעטעל קומט ארויס א יעדען טאג און איבער 1000
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היום מיטוואך פרשת כי תצא י"א אלול חל היארצייט של הרה"ק
מסאדיגורא
רבי אברהם יעקב ב"ר ישראל זי"ע
נסתלק לגנזי מרומים י"א אלול תרמ"ג זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
רבינו הרה"ק רבי אברהם יעקב פריעדמאן מסאדיגורא זי"ע נולד כ' מרחשון בשנת תק"פ לאביו הרה"ק ר' ישראל ראש שושלת
רוזשין זי"ע בן הרה"ק ר' שלום שכנא מפראביטש זי"ע בן הרה"ק ר' אברהם המלאך זי"ע בן הרה"ק ר' דוב בער המגיד הגדול
ממעזריטש זי"ע ,בן הגה"ק ר' אברהם זי"ע ולמעלה בקודש עד התנא האלקי רבי יוחנן הסנדלר זי"ע עד דוד מלך ישראל חי וקיים
ע"ה ,ולאמו הרבנית הצדיקת מרת שרה בת הגה"ק ר' משה ראש ישיבה בבארדיטשוב זי"ע בן הגה"ק ר' אליעזר מפינסק זי"ע
רבינו היה בוצינא קדישא ,שפל ברך עניו כהלל ובעל
גמ"ח גדול ,ואלפים נתן בכל חדש על החזקת ת"ח,
ועניים הרבה אכלו על שלחנו בכל יום ויום ,אצלו הי'
תורה וגדולה ,עבודה וגמ"ח עולה בקנה אחד ,ואלפי
ישראל ובתוכם גאוני וצדיקי הדור נסעו אליו להנות
מזיו קדשו,
וכבר אביו אמר על בניו רבינו זי"ע ועל אחיו
הרה"ק ר' דוד משה מטשארטקוב זי"ע שהם זכו
לאור הגנוז ויכולין להביט מרחוק דברים נפלאים
וגנוזים.
וסיפר :כשביקר הרה"ק ר' אייזיק'ל מקאמארנא
זי"ע בסדיגורא אמר לרבינו :שמעתי על מר שהוא
בעל מעשה ,יואיל ויספר לנו מעשה .ענה רבינו:
בעל מעשה? מעשה אחת תקועה במוחי ומטרידה
מנוחתי "מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי" )חסידים
מספרים(

וכמו כן סיפר שרבינו נפגש על מסילת הברזל עם
הרה"ק ר' יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע בעת
שנסעו שניהם למרחץ ,ביקש הרה"ק מזידיטשוב
את רבינו שיאמר דבר תורה? ענהו כי בלי הכנה
א"א לומר ,ובקשו שיאמר לכה"פ איזה מעשה?
ענהו רבינו :אנו יודעים ממעשה אחד :מעשה אבות
סימן לבנים ,שחייב אדם לומר מתי יגיע מעשי
למעשי אבותי .והיינו כשם שמעשה האבות נהיה
מזה תורה ,כך צריכים הבנים לראות שממעשיהם
יוכל להיות תורה ,ונהנה הרה"ק מזידיטשויב זי"ע
מזה ,ויצא בריקוד נלהב משמחתו על שמיעת תורה
זו) .זכרונם לברכה(
כשהגעו לפרקו בי"ח סיון תקצ"ד נשא את הרבנית
הצדיקת מרת מרים ע"ה בת הרה"ק ר' אהרן מקארלין
בעל בית אהרן זי"ע.
בג' מרחשון בשנת תרי"א נסתלק אביו התחיל רבינו
לנהג עדתו בעיר פאטיק,
ובשנת תרי"ב אחר הסתלקתו של אחיו הגדול הרה"ק
ר' שלום יוסף זי"ע עבר לעיר סאדיגורא למילא את
מקומו ואת מקום אביו הק'.
נסתלק לגנזי מרומים י"א אלול בשנת תרמ"ג ומנו"כ
שם.
נשאר אחריו בניו הק' בנו הממלא מקומו הרה"ק ר'
ישראל זי"ע הרה"ק ר' יצחק מביאן בעל פחד יצחק
זי"ע .וחתנו הרה"ק ר' ישראל פריעדמאן מטשארטקוב
בעל גנזי ישראל זי"ע בן הרה"ק ר' דוד משה ראש
שושלת טשארטקוב זי"ע בן הרה"ק ר' ישראל מרויזן
זי"ע

ונכון לציין החתונה של הרה"ק ר' יצחק מביאן בעל
פחד יצחק זי"ע בנו של רבינו זי"ע היתה בעיר
חאטין שברוסיה ,וידוע שעל הרה"ק מרוזין זי"ע
ועל בניו הקדושים היתה פקודה מטעם ממשלת
רוסיה שאסור להם ליכנס לרוסיה,
אחרי שהרה"ק מרוזין ברח משם
כידוע ,ועם כל זה עלה ביד רבינו
להיכנס לרוסיה ולהיות בחתונה ,בלא
יודעים .והנה למחרת החתונה הוכרח
רבינו לברוח כי נודע דבר היותו
ברוסיה ,ומסרו מסירה לממשלה כי
הרבי פרידמאן עבר על גזירת המלך
והוא נמצא בגבולם ,ונשלחה
טעלגראמה אל הקאפיטאן של הגבול,
בעיר נאוויסעליץ ,לסגור ולשמור על
הגבול מעבור בו הרבי פרידמאן ,ונסים
גדולים היו לרבינו ,בנוסף לזה שגם
אנשי שם ובעלי הון יצאו לנאוויסעליץ
ונשאו חן בעיני הקאפיטאן לקבל שוחד
רב מידם ושלא יגלה הטעליגראמה עד
שיעבור רבינו את הגבול ,ובשעה שעמד רבינו על
שטח הגבול ,עמד הקאפיטאן עם אשתו על המרפסת
שבביתו ויספר לה הקאפיטאן בסוד את הנפלאות
של שידוד המערכות לכבוד הרבי ,והראה לה
באצבעו הנה זהו הרבי ,ענתה לו אשתו בשביל רבי
כזה הכל היה כדאי ,רק דבר אחד הוא לפלא אצלי
שרבי כזה יסע אף פסיעה אחת בלי הבייבאל )כינוי לספר
תורה בלשונם( כי לא ראתה שום ספרים אצלו ,ענה לה
הקאפיטאן אסביר לך הדבר ,רבי גדול כזה אינו
צריך לבייבאל הוא בעצמו בייבאל ,והגבאי רמ"ד
גוטמאן ע"ה ששמע כל השיחה והבין השפה
סיפר השיחים לרבינו ,אמר לו רבינו :הרי צדקו
דבריו של הקאפיטאן ,והדבר נרמז בתוה"ק אצל
המצוה שהיה למלך ישראל שיכתוב לו ספר תורה,
וכתוב בקרא :וְ הָ יְ תָ ה ﬠִ מּוֹ וְ קָ ָרא בוֹ כָּל יְ מֵ י חַ יָּיו )פרשת
שופטים י"ז ט'( הפסוק התחיל בלשון נקבה ,והיתה ומסיים
בלשון זכר בו .אלא הכוונה היא שהתורה הק' )שנקראת
בכל מקום בלשון נקבה( צריך להיות המלך דבוק בה כל כך,
עד שיגרום לו שיקרא בו בעצמו כל ימי חייו ,שהוא
בעצמו יתהפך להיות כמו ספר תורה.
זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
סגולה בשם רבינו
כשמדברים במוצאי שבת קודש מהבעל שם טוב
זי"ע ,זה מסוגל להנפש .וכשמדברים במוש"ק

מהרבי ר' משה לייב מסאסוב זי"ע :זהו מסוגל
לפרנסה .וכשמדברים מן הרב הקדוש מבארדיטשוב
זי"ע :זהו מסוגל להמתקת הדינים ,ולא שם קדשו
דייקא רק אפילו מזכירין שם העיר בארדיטשוב
הוא גם כן מסוגל
הדינים.
להמתקת
)סיפורי צדיקים(

מתורתו של רבינו
הצדיק
מאמונת
באים לאמונת ה',
ומאמונת ה' באים
ואהבה
ליראה
עילאה) .עשר אורות(
רמז רבינו על פרשת
ראה שהוא ראשי
תיבות ר'אש א'לול
ה'יום ,כי קריאת
זאת הפרשה תהיה
תדיר בפתחה של
הרחמים
חודש
והסליחות )בשבת מברכין אלול ,או בר"ח אלול( והודיענו הכתוב
בזו העת  -ל' יום קודם ראש השנה' ,ראה אנכי נותן
לפניכם היום' ' -היום' זה ראש השנה )כמבואר בזוה"ק ח"ב
ל"ב ב'( זכור מ'עתה' את היום הגדול הבעל"ט ,וניתן
לכם חודש זה כמתנה לקנות לעצמכם 'שנה טובה
ומתוקה' .התעוררו כבר מעכשיו לקראת יום הגדול
של 'ראש השנה' הבא עלינו לטובה ,ותזכו בדין
לשנת גאולה וישועה) .באר הפרשה(
הרה"ק ר' ישראל מטשארטקוב זי"ע סיפר :חותני
הרה"ק ר' אברהם יעקב מסאדיגורה זי"ע סיפר כי
הרב הצדיק מבארדיטשוב זי"ע היה נוהג לאכול
)בּאֶ חָ ד ִבּ ְשׁבָ ט,
פירות בראש חודש שבט כמנהג בית שמאי ְ
ר ֹאשׁ הַ שָּׁ נָה ל ִָאילָן ,כְּ ִד ְב ֵרי בֵ ית שַׁ מַּ אי  -מסכת ראש השנה פרק א' משנה א'( ואמר
חותני הטעם :כי מה שהלכה היא כבית הלל ,היא
מחמת כי בית שמאי הם מעולם המחשבה ,ובית הלל
מעולם המעשה ,על כן הלכה כמותם ,וידוע כי הרב
הצדיק מבארדיטשוב היה נשמת רבי עקיבא ,ורבי
עקיבא היה מעולם המחשבה ,כדאיתא בגמרא )מסכת
מנחות כ"ט ב'( אמר הקב"ה כך עלה במחשבה ,לכן נהג
עצמו כבית שמאי) .חמדת ישראל טשארטקוב(
י"א אלול יומא דהלולא של רבינו ואחיו הרה"ק ר'
שלום יוסף זי"ע ויום הכפורים חלים תמיד באותו
היום .כי יום כיפורים מכפר ,ומיתת צדיקים
מכפרים ]מועד קטן כ"ח[ )אמרי קודש מבאיאן זי"ע(

נתנדב היום לע"נ הר"ר נחמן ב"ר בצלאל ז"ל תנצב"ה

היום דאנערשטאג פרשת כי תצא י"ב אלול חל היארצייט של הרה"ק
בעל יודעי בינה מלאנצוט רבי אלעזר ב"ר צבי אלימלך זי"ע
נסתלק לגנזי מרומים י"ב אלול תרכ"ה זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
רבינו הרה"ק רבי אלעזר שפירא מלאנצוט בעל יודעי בינה זי"ע אחי הרה"ק ר' דויד בעל צמח דויד מדינוב זי"ע ,והרה"ק ר' שמואל מפרמישלא
זי"ע ,הנקרא ר' שמואל'טשע מפרעמיסלא זי"ע ,נולד בריבוטיטש בשנת תקס"ח לאביו הרה"ק רבי צבי אלימלך שפירא בעל בני יששכר ראש שושלת
דינוב זי"ע בן המלמד תינוקות הרה"ק ר' פסח לאגזאם הנקרא ר' פסח יאווארניקער זי"ע ,מצאצא של הגה"ק המקובל הגדול ואיש אלקים רבי
שמשון מאוסטרפאלי זי"ע שנהרג בגזרות ת"ח ת"ט ,בן הגה"ק פסח מקאריץ זי"ע ,שהיה חתן הגה"ק ר' שמשון מקרעמניץ זי"ע אחיו של הגה"ק
רבינו יהודה ליוואה בעל מהר"ל מפראג זי"ע ולאמו הרבנית הצדיקת מרת חנה מינדל ע"ה בת הנגיד הרב ר' שמואל מק"ק טשוטש ע"ה

רביו היה קודש הקדשים גאון וצדיק איש אלקים כל רז
לא איס ליה ,התהג עצמו הקדושה וטהרה ,ושם לילות
כימים ,והיה בקי בגלה ובסתר ,אוהב ישראל אמיתי,
ורבים שתו מדבריו הקדושים.
כשהגיע לפרקו שא להרבית הצדיקת מרת טובה חוה
ע"ה בת הרה"ק ר' יהושע העשל מדוקלא זי"ע בן הגה"ק
ר' שלמה האליס מוץ ומגיד משרים בק"ק לבוב בעל בין
אפריון זי"ע שהיה ין וכד לרביו הגה"ק ר' יהושע
ראב"ד קראקא בעל מגיי שלמה זי"ע
רביו סע כמה פעמים לקבל פי צדיקי דודו מהם
להרה"ק ר' ישראל פריעדמאן ראש שושלת רוזשין זי"ע,
הרה"ק ר' מאיר לייפער השי מפרעמישלאן ,בעל
מרגיתא דר' מאיר זי"ע ,הרה"ק ר' צבי הירש הכהן
מרימוב בעל בארות מים זי"ע ,הקרא ר' הערשלע
מרימיוב או ר' הערש משרת ,הרה"ק ר' שלום רוקח
השר שלום ראש שושלת בעלזא זי"ע .וכולם כבדו
ביתירת הכבוד ,כי כלום עו ואמרו עליו מקודש מקודש.
סיפר דפעם אחת כאשר סע רביו עם בו הרה"ק בעל
שם שלמה ,ועם הרה"ק ר' שלום הלוי ראזעפעלד
מקאמיקא  -הקרא ר' שלום קאמיקא זי"ע בצוותא
חדא שבאו מבית רבן הרה"ק ר' ישראל מרוזשין זי"ע
והיה בדרך סמוך לסטאיסלאוו כלתה להם פרוטה מן
הכיס וכסו שם לאיזה איש לאכסיא להפש מעט,
ודיברו רביו עם הרה"ק מקאמיקא זה לזה בהתצלות
מה לעשות מעתה ,כי אין בידם לפורטה אפילו שוה
פרוטה להוצאת הדרך לביתם ,עודם מדברים והה איש
אחד סגי הור ארחי ופרחי המבקש פרוטות לדבה בא
ותקרב
בידיו
ומשמש
אושפיזם
לבית
להרה"ק מקאמיקא בתית שלום ,ושאל מי הוא,
ואמרו לו זהו רבי מקאמיקא ,ואמר האיש
הלא בקאמיקא יש לי שם קרוב בגלילתו והי רוצה
לשלוח לו כסף ,ואחלה פי הרבי ליקח ממו ולהיות
שליח להולכה למסור לקריבי ,ואחר כך הסיב האיש
פיו בתית שלום לרביו ,ואמר לו גם כן שהוא רבי
מסטריזוב ,וגם אליו הגיד האיש כדברים האלה :כי יש
לו אשה אחד קרובה בכפר וויסאקא הסמוך
לסטריזוב במקום שדר שם ר' עקל )כן היה שם איש חסיד שהיה
קרא ר' יעקיל וויסאקאר בכפר הזכר( ויאבה מעלתו להוביל בגיי
עבורה כסף ומסר לרביו הסכום] .הגבאי של רביו רשם על הייר
את שם האשה שהגיד הסגי הור כי לא ידעו ממה ואם כי היה הכפר וויסטאקא
כפר קטן חשב רביו כי אולי היא איזה אלמה אשר לא ודע לו[ ויתפרד מהם

לשלום ,רביו והרה"ק מקאמיקא התעגו מזה כי ביי
לביי יהיה להם טובת האה שיקחו בהלוואה הכסף
להוצאת הדרך ובביתם כבר יהיה להם שם מעות למסור
כון מיד למי ששלח ,והיה כבוא רביו עם בו
הביתה לסטריזוב ,ושאלו ודרשו מיד אחרי האשה
שהגיד האיש בכפר ה"ל בקשוה ולא מצאתיה כי לא
היה בשם שם זה מעולם ,ואכן ודע הדבר כי מן השמים
שלח להם הכסף על ידי איש פלאי) .בית שלמה(
וכון לציין מה שכתב רביו בספרו :וַ יּ ְִק ָרא ַי ֲעקֹב ֶאל בָּ ָיו
וַ יּ ֹאמֶ ר הֵ ָא ְספוּ וְ ַאגִּ ידָ ה לָ כֶם ֵאת אֲ שֶׁ ר יִ ְק ָרא ֶא ְתכֶם
בְּ ַאחֲ ִרית הַ יּ ִָמים) .פרשת ויחי מ"ט א'( אומר לך ידידי דבר בשם
אומרו לקרב הגאולה ]אמר רבי אלעזר א"ר חיא כל האומר דבר בשם
ֹאמר ֶא ְס ֵתּר לַ ֶמּלֶ ְך ְבּ ֵשׁם ָמ ְרדֳּ כָי) .אסתר ב'
אומרו מביא גאולה לעולם שאמר :וַ תּ ֶ
כ"ב( מסכת מגילה ט"ז[ מה ששמעתי פה קדוש מדבר הרב

הקדוש והטהור מוה' צבי הירש הכהן מריאב
זללה"ה בזה הלשון :האספו עצמכם באהבה אמה,
ואגידה לכם לשון קשירה )כמו אגודת לולוב( בקשר אמיץ
באהבה .את אשר יקר"א אתכם לשון קור )כי שים ידובקו

וחם לבם ופירוד יקרא הקור( באחרית הימים לעת קץ בעקבות
משיחא ,ובאהבת החבירים בקרבת אהבה וח"ם להם,
כן שמעתי מפה קדוש ה"ל .ודבריו דברי אלקים חיים
כי רוח ה' דיבר בו ,כי בקרא אמר על עת
הגאולה :וְ זָ ְרחָ ה לָ כֶם יִ ְר ֵאי ְשׁ ִמי שֶׁ מֶ שׁ צְ דָ ָקה וּמַ ְרפֵּ א וכו'
)מלאכי ג' כ'( כי ידוע מה שאמר המדרש ויזרח לו השמש
שהיה מראין ליעקב אביו ע"ה ישועתן של ביו בזריחת
השמש לעתיד לבא ב"ב) .יודעי ביה(
היה תלמיד מאביו זי"ע ,ותלמיד מהמקובל ורא הרה"ק
רבי צבי הירש אייכשטיין בעל עטרת צבי שר בית הזוהר
מזידיטשוב זי"ע ,וסיפר שרבו הקדוש מזידיטשוב העיד
על רביו שלא פגם צורתו .וכמו כן סיפר כשהיה רביו
עם אחיו הצעיר הרה"ק ר' דויד בעל צמח דויד מדיוב
זי"ע אצל רבם הקדוש מזידיטשוב זי"ע ,אמר על שתי
אחים הקדושים שהם שמות יקרות "שמות בלא
גופים" )בית שלמה(
העטרת צבי זי"ע הג לשבות בעיר מוקאטש הרבה
פעמים בשה ,כי שם גרו הרבה מחסידי זידיטשוב,
פעם אחת היה הוא בעיר מוקאטש ,וכשחזר לביתו
יצאו כל העיר ללותו ובראשם הרה"ק ר' צבי אלימלך
בעל בי יששכר מדיוב זי"ע  ,וסע העטרת צבי זי"ע
בעגלה מיוחדת ,והבי יששכר בעגלה מיוחדת ,ורביו
ישב בתוך העגלה של העטרת צבי ,ובכל אורך הדרך
מחוץ לעיר מוקאטש ,עומדים אילות מלאים עפים
ועלים מרובים מאוד ,אחר שליוו אותו כברת ארץ ,פרד
הבי יששכר מהעטרת צבי ופה לחזור העירה ,אחר כך
שמע רביו היאך העטרת צבי אומר על עצמו
בזה"ל :מער וויפל בלעטער עס איז דא אויף די ביימער
האבען מיר מייחד געווען יחודים אויפן יעצטיגן
וועג ,כשחזר הבי יששכר זי"ע לביתו אחר שליווהו,
עה ואמר "מער וויפל בלעטער עס איז דא אויף די
ביימער ,האט דער מחותן )היה מחותו כי בו הרה"ק ר' שמואל'טשע
מפרעמיסלא זי"ע היה חתו של הרה"ק ר' פתלי הירצל זי"ע חתן העטרת צבי(
מתקן שמות געווען אויפן יעצטיגן וועג") .עבודת עבודה(

בשת תקפ"ט בחר לאב"ד ריבאטיטש ,ובשת תקצ"ח
בחר לאב"ד סטריזיב ,עם פטירת אביו בח"י טבת שת
תר"א ,החל רביו להוג באדמו"רות ובשת תרי"ז עלה
על כסא הרבות ,וכרבה הראשי של לצהוט שבפולין,
ושם ייסד מחדש את חצרו .בתקופה זו חיבר את ספרו
יודעי ביה.
דרכו ומהגו של רביו היה להקדים בצלותא דפיא
ומעלי שבתא וקבלת שבת קודש בקדימה יתירה ,ופעם
אחת הקדים מאוד ובא לבית המדרש )בסטריזיב(
לתפלת מחה בערב שבת קודש ,ובו הרה"ק ר' שלמה
זי"ע )שהיה אז ילד ,כי ז' חוכה שת תקצ"ב ולד הוא ,ובשת תקצ"ח בחר רביו
לאב"ד סטריזיב ,בשת תרי"ז כבר היה בלצהוט( כרוך אחריו ,והן עוד
היום גדול באו ואין איש עודה זולת איש אחד מצאו
יושב אצל התור בבגדי שבת שטריימל גורע על ראשו
ובגדיו פשוטים כבי עיים ואומר תהלים או שיר
השירים בסידור קטן ,וכאשר ראה האיש הזה את רביו
כס לבית המדרש עמד והושיט האיש את ידו לקבלת
שלום ,ורביו השיב לו שלום בשמחה רבה עצומה ושב
על מקומו ,ואמר אז רביו לבו בדרך הליכתו לכותל
מזרח :תדע בי כי אבי )בעל בי יששכר זי"ע( הגיד לי כי על
האיש הלזה עומד שליש עולם ,והתבון הילד בדברי
רביו אביו ,ואחר כן כאשר באו חבריו הערים לבית
המדרש רצה להראות להם את האיש ואת שיחו של מר
אביו שהגיד עליו גדולות ופלאות וביקש את שאהבה
פשו יגע ולא מצאו עוד בבית ובחוץ ודרכו סתרה.

נתנדב היום לע"נ ה"ב משה ב"ר שמואל זאב וואלף ז"ל תנצב"ה

ובליל שבת קודש אחר השלחן הטהור מרביו סיפר לו
בו את כל המאורי כי בחיפוש אחר חיפוש ביקש את
האיש ולא מצאוהו עוד? השיב לו רביו :בי הלא
הראיתיו לעייך והיטבת לראותו ,ומאז כמה פעמים
אשר רצה בו לשאול מאביו לחקור אחר טיב האיש
ותהלוכתו לדעת מי הוא זה ואיזה הוא ,ולפלא כי בכל
פעם אירע איזה סיבה באיזה שיחה חיצה בעין אחר
ולא אסתייע מילתא לבא לידיעה ברורה מזה) .בית שלמה(
ויהי בימי הקיץ שת תרכ"ה ,אין ויהי אלא לשון צער

)מסכת מגילה י"ב  -ויהי בימי אחשורוש אמר רבי לוי ואיתימא רבי יותן דבר זה
מסורת בידיו מאשי כסת הגדולה כל מקום שאמר ויהי איו אלא לשון צער(

תקפה מחלתו לרביו וסע מיד אחר חג השבועות לוויען
ולמרחץ קארלסבאד לבקש תרופה ,אבל בעוה"ר לא
מצאו רפאות תעלה בקארלסבאד ,וסיפר שבעת שהיה
רביו במרחץ שם בקארלסבאד והתפלל באכסיא שלו,
בקול אדיר וחזק בהתלהבות ורא כדרכו בקודש ,והמון
רב התאספו אחרי החלוות ,שלא היו רגילים
בתהלוכות הצדיקים ,ומקורביו שראו המון עם
האספים בחוץ ,פחדו שלא יעשו אותם שלטוי העיר,
למרות רוחם הפסיקו את רביו מתפלתו ועוררוהו
שיתפלל בקול מוך ,והיה לרביו יסורין על שהפסיקו
אותו מדביקתו והתלהבותו ,ואחר התפלה אמר רביו
וֹרא ְת ִהלּוֹת.
בּוֹרא ְרפוּאוֹתָ .
שפל ברעיויו באמרוֵ :
)תפילת שחרית( שהשי"ת ברא הרפואות במקומות כאלו,
שורא תהלות שיש פחד ויראה מהשלטוים להללו
להשי"ת ,פן ישמעו ויעישו על זה ח"ו) .בית שלמה(
בי"ב אלול שת תרכ"ה השכם רביו והיח תפיליו
והתחיל לתפלל עד גאל ישראל ,ואחר כן חלץ תפיליו
ואמר הלא כבר קימתי מצות תפילין ואחר כן היה
מתחיל להתפלל תפילת מחה אשרי ושמה עשרה ואמר
והלא קריאת שמע כבר אמרתי ומחמת שמזכירין מדת
יום בלילה וכו' והתחיל לוצר ואמוה ומי כמוך וסיים
גאל ישראל ,וקרא ורמז על בו בעל שם שלמה אבל
אישתקיל מילוה ושוב לא אמר לו מאומ סתלק לגזי
מרומים ביום א' בבוקר ,ומוחתו כבוד בבית החיים
לאצוט.
שאר אחריו ביו הקדושים הרה"ק ר' שלמה בעל שם
שלמה ראש שושלת מוקאטש זי"ע ,הרה"ק ר' מחם
מעדל פחס רב בלצהוט זי"ע ,הרה"ק ר' שמחה
האדמו"ר השי מלצהוט זי"ע ,הרה"ק ר' צבי אלימלך
מבירטש זי"ע ,חתו הרה"ק ר' מאיר לאגזאם זי"ע,
וחתו הרה"ק ר' ישעיה פתלי הירץ שפירא בעל הותן
אמרי שפר מדיוב זי"ע ,בן אחיו של רביו הרה"ק ר' דוד
בעל צמח דויד מדיוב זי"ע בן הרה"ק ר' צבי אלימלך
ראש שולשלת דיוב בעל בי יששכר זי"ע ולמעלה
בקודש עד הגה"ק ר' שמשון מאוסטראפלא זי"ע.
זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל אמן
מתורתו של רביו
וּתהּ מֵ עָ לֶ יהָ וַ ְתּכַס בַּ צָּ עִ יף וַ ִתּ ְתעַ לָּף
וַ ָתּסַ ר בִּ גְ דֵ י ַאלְ ְמ ָ
וַ ֵתּשֶׁ ב וגו' )פרשת וישב ל"ח י"ד( ידוע אשר כל השתדלותם היה
להקם מלכות בית דוד אשר היה משפיע לכל בי דורו
כאשר אמרו בגמרא :כיון שעלה עמוד השחר כסו
חכמי ישראל אצלו ,אמרו לו :אדויו המלך ,עמך
ישראל צריכין פרסה) .מסכת ברכות ג (:וזה לפי דעתי
הצדיקת הלזו יודעת הכל כי ממה יצא חוטר מגזע ישי
מלכות בית דוד וכיוה ותכס בצעיף ,צעי"ף ראשי
תיבות :עמך ישראל צריכין פרסה) .יודעי ביה(
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היום פרייטאג עש"ק פ' כי תצא י"ג אלול חל היארצייט של הגה"ק
המקובל בעל בן איש חי

רבי יוסף חיים ב"ר אליהו זי"ע
נסתלק לגנזי מרומים י"ג אלול תרס"ט זכותו הגדול יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
הגה"ק האדיר ריש גלותא דבבל המקובל האלקי רבינו רבי יוסף חיים הבן איש חי' ס"ט זי"ע נולד בעיר בגדד בבל
כ"ג מנחם אב תקצ"ד לאביו הגה"ק ר' אליהו המדרש אליהו בן הגה"ק ר' משה חיים זי"ע

רביו ודע בכשרוותיו כבר בילדותו ,היה בעל זכרון מופלא ,בקי בש"ס
בראשוים ובאחרוים .וגם באחרוים בי זמו ,כגון שו"ת וחידושי
החת"ס סופר ,שו"ת שואל ומשיב .כן היה בקי אף בחיבורים של גדולי
החסידות .היה בקי גדול בספרי קבלה וחשב
כאחד מגדולי המקובלים .היו לו ידיעות גם
במדעים והוא משתמש בידיעות אלה
בתשובותיו ,חיבר למעלה מארבעים ספרים
בייהם ספרי פירושים לזוהר וחיבורים
אחרים בקבלה ,ספרי דרשות ופירושים.
מקהילות ארצות המזרח הרבו להפות אליו
שאלות .תשובותיו תפרסמו בספרו רב
פעלים ,כן כתב ספר שו"ת תורה לשמה ,אך
הספר שהוציא את שמעו למרחקים היה
הספר בן איש חי
וכמו כן חיבר למעלה מק' פיוטים פיוטו
הידוע ביותר מרביו הוא "ואמרתם כה לחי"
לכבודו של התא האלקי רבי שמעון בר
יוחאי ,פיוט זה כתב בארץ ישראל בשת
תרכ"ט בציוו של הרשב"י והתפרסם
והתקבל בכל קהילות ישראל.
בגיל ז' פל לתוך בור עמוקה ובס יצל.
בהיותו בבור דר שכשיצא מהבור יקדיש את
כל חייו רק ללימוד תורה
בז' אלול תרי"ט סתלק אביו ,בי"ג אלול
בתום השבעה דרש רביו הספד גדול ,ודבריו
עשו רושם כביר על לב הקהל ,באותה שעה
מו וגמרו פרסי העיר ,להכתירו בכתר
לההיג את קהילתם ,וההיג את קהילת
בגדאד במשך חמישים שה עד יום פטירתו.
היה דורש כל שבת לאחר תפילת מחה גדולה
ואלפי אשים הרו לשמוע את הדרשה
הקבועה.
בכ"ה ביסן בשת תרכ"ט יצא רביו ואחיו
הגה"ק ר' יחזקאל זי"ע לבקר ולעלות לארץ
ישראל ולהשתטח על קברי הצדיקים שבה,
ביום י"ב באייר הגיעו לדמשק ובה קיבלו את
פיהם כל גדולי העיר וליוו אותם בדרכם
לקברי התאים בגליל .שם ישב רביו ימים מספר בקבר ביהו בן יהוידע
ע"ה תגלו לו שם סודות רבים וגדולים ,וגם ביקר בקברו של רבי שמעון
בר יוחאי ,ובו חיבר את הפיוט המפורסם "ואמרתם כה לחי" .משם
המשיך דרכו לירושלים ,בהגיעם שם ,לאחר תלאות רבות ,התקבלו בכבוד
גדול על ידי כל חכמי וגדולי ירושלים .אחת הסיבות לסיעתו היתה כדי
ללמוד עם תלמידי ישיבת המקובלים בית אל .לאחר מכן המשיך דרכו
לחברון ,לפקוד את קברי האבות במערת המכפלה ,בשובו לעירו הביא
רביו עפר מארץ ישראל ,ופיזר אותו על רצפת בית הכסת ואבן
מירושלים קבע בראש כותל המזרח שבבית הכסת.
ביום ז' מחם אב תרמ"ב פטרה אמו ע"ה ומאז במשך ז' שים לא יצא
רביו מפתח ביתו אפילו לדרוש ברבים.
מעשה שהיה בבגדאד בימי רביו :היו שי אשים שמלאכתם היה
לקות בגדים ודברים ישים .פעם אחת שמעו שיש אצל משפחה אחת
)מן הגוים( לקות כמה חפצים ישים ,התוועדו בייהם והלכו יחד כדי לקות

שמה .בהיותם בדרך עברו על ידי קהל מתפללים שהיה חסר להם עשירי
למין עבור קדיש .והה אחד מהם השיב שהוא אין לו זמן וממהר ללכת
למקום המיועד ,ופרד מחברו .השי שם בטחוו בה' ואמר :מצוה הבאה
לידך אל תחמיצה) ,מכילתא על שמות י"ב י"ז( שאמר:
ושמרתם את המצות )שמות י"ב י"ז( וכס להשלים
את המין ,עה אמים לקדיש ויצא גם הוא
לאותו מקום .בהגיעו שמה ראה שחברו כבר
קה את כל החפצים זולת כמה סמרטוטים
פחותי ערך ,ומרוב שהיו בלויים לא חפץ חברו
לקותם בשום אופן ,מפי טורח משא בראותו
כך ,בכדי שלא ילך בידים ריקיות קה את כל
הסרטוטים ושא אותם על שכמו לביתו.
בהיותו ממיין את הסרטוטים ,מצא בתוכם כר
אחד בלוי .פתח את הכר כדי להציל את הוצות
מצא בתוכם מרגלית אחת ,הלך אצל סוחר
מרגליות ,הסוחר העריך את המרגלית בחמשים
זהובים ,ותן לו את הסכום במזומן ,קרא על
עצמו את הפסוק :וְ ל ֹא הֶ עְ ִדּיף הַ מַּ ְרבֶּ ה וְ הַ מַּ ְמעִ יט
ל ֹא הֶ ְח ִסיר )פרשת בשלח ט"ז י"ח( .בבואו לביתו ,אשתו
כשמעה שהסוחר תן עבור המרגלית חמישים
זהובים במזומן ,התחילה לבלבל את מוח בעלה
שילך לערער ויקח את המרגלית בחזרה .החסיד
לא ידע מה לעשות היה בין הפטיש של אשתו
ובין הסדן של מצפוו ,באמרו מה שעשה עשוי
ואיו חפץ לשוות בדיבורו .אבל מרוב
הפצרותיה של אשתו החליט לשאול בעצת
רביו ,רביו כששמע את כל המעשה עה ואמר:
אתה עית אמן על חצי קדיש שהם חמשה
אמים ,וחז"ל אמרו שכר אמן העולם הזה הוא
עשרה זהובים חמש פעמים עשר ,הרי תו לך
חמשים זהובים במזומן בעולם הזה והקרן
קיימת לך לעולם העולם הבא .החסיד יצא שמח
ומרוצה) .אהבת חיים(
בשת תרס"ח סע לכפר כפיל שבאירק להשתטח
על קבר של יחזקאל הביא ע"ה ושם חיבר את
ספרו מראות יחזקאל ,כעבור יותר משה יצא
שוב לקברו של יחזקאל הביא ע"ה אך לא הגיע
למחוז חפצו ,בדרכו ליד הכפר גץ תקפה אותו מחלה ,וסתלק שם לגזי
מרומים ביום י"ג באלול בשת תרס"ט .וארוו הובא במסע בן יומיים
מהכפר גץ לעיר בגדאד ושם מו"כ .זכותו הגדול יגן עליו ועל כל ישראל
אמן.
מתורתו של רביו
בן עזאי אומר :הוי רץ למצוה קלה כבחמורה ,ובורח מן העברה) .אבות פרק ד'
משה ב'( רצוו לומר :כח הריצה שהאדם רץ ,הוא מתפשט בכל אבריו של
אדם ,שכולם מתועעים בריצה ,דהרץ עושה תועה ברמ"ח אבריו
ושס"ה גידיו יחד ,ועל ידי זה ימשך קדושה להם מאותה מצוה שעושה,
ומתקדשים אבריו ,ויצול גם מהרהור עבירה ,שגם ההרהור הוא
מתפשט בכל גופו של אדם ,וזהו שאמר :הוי רץ למצוה קלה כבחמורה,
ובורח מן העבירה ,דבריחה היא גם כן ריצה ,שגם כן פעולתה בכל
האברים שכולם יתקדשו בה ,אלא דעל מצות עשה יפול לשון ריצה ,ועל
לא תעשה לשון בריחה) .זכות אבות(
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