
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ויהי בשלח פרעה. (יג, יז) 
דרך   משה צווח, וי. ולא נחם אלקים  ]ח- עי' שמו"ר פ"כ ס"ז[איתא במדרש  

בסוטה דף  (ארץ פלשתים, פרעה צווח, וי. ותמוה. ויש לפרשו עפ"י דבריהם  
בשביל ד' פסיעות שלוה פרעה לאברהם וגו', נשתעבד בבניו )  מ"ו עמוד ב' 

, ויהי  )מכילתא הקדמה לפ' בשלח((במצרים) ד' מאות שנה. ואיתא במדרש  
בשלח, אין שילוח אלא לשון לויה, מלמד שהיה פרעה מלוה אותם. אך  

בספרים,   פ' (איתא  להחיד"א  דוד  פני  משה,  אותם  וישלח  עה"פ  שלח  פ'  אוה"ח 
דאין הלויה פועל, רק דווקא אם ידע המלוה להיכן ילך האיש  )בשלח אות טו 

אותם, וזהו שנאמר, ויהי בשלח לשון לויה, שפרעה היה מלוה    המתלוה.
וא"כ היה משה מתירא שמא בזכות לוייתו, יזכה פרעה חלילה שיהיה לו  
עוד שבט מושל על ישראל. ועל זה אמרו, משה צווח, ווי. אבל מד' היתה 
ילכו   להיכן  פרעה  ידע  ולא  פלשתים,  ארץ  דרך  אלקים  נחם  ולא  זאת, 

  קדושת לוי) (             ישראל, ולא יפעול לוייתו כלום, ולכן פרעה צווח, ווי.    
  

ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים וגו'. 
והטעם כי הפלשתים הם היו קליפה של ליצנות, וכדאיתא בגמ'   (יג, יז)

(ע"ז יט.) ובמושב לצים לא ישב (תהלים א, א) אלו פלשתים עיי"ש. ואמר  
ין  הרה"ק הרבי ר' מענדעלע מרימנוב זי"ע כי פרעה לא היה יודע מהענ

בני  היו  אכתי  ליצנות,  של  הענין  פרעה  יודע  היה  אילו  כי  ליצנות,  של 
ישראל משועבדים לפרעה, לפי שע"י כח הליצנות היה יכול לבטל את כל  
האותות והמכות שעשה לו השי"ת, וזהו הכונה ולא נחם אלקים דרך ארץ 
יודע  פרעה  היה  שאילו  פלשתים,  דרך  הלכו  שלא  נס  שהיה  פלשתים, 

הענ ממצרים, ומכיר  לעולם  יוצאים  ישראל  בני  היו  לא  ליצנות  של  ין 
אל   נגש  דבריו  את  זי"ע  מרימינוב  מענדעלע  ר'  הרבי  הרה"ק  וכשסיים 
החלון, והראה על הרקיע ואמר, אתם רואים שזהו רקיע, אמנם בכח של  

  הרה"ק הרבי ר' מנחם מנדל מרימינוב זי"ע)(  ליצנות יכולים לבטל ולומר שאינו רקיע.  
  

  ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. (יג, יח)
מכאן אמרו: אפילו עני שבישראל לא יאכל עד    – "ויסב אלוקים את העם  

הדברים  ולכאורה  יח)  ב,  רבה  (שמות  הקב"ה"  להם  עשה  שכך  שיסב, 
תמוהים. שכן לכאורה איזה קשר, מלבד הקשר הלשוני, יש בין מה שהסב  

ין החובה להסב דרך לב  – הקב"ה את ישראל דרך המדבר  
על   הדברים:  ליישב  יש  אמנם  הסדר?  בליל  חירות 

יציאת מצרים נאמר "ויוצא את עמו ישראל מתוכם 
פירושה   עולם"  "חירות  הגדרת  עולם".  לחירות 
בכיפה   המולכים  אפילו  שכן  העולם,  מן  חירות 
משועבדים הם לתאוות העולם ולצרכיו הרבים,  

נעבד",  כמו שנאמר (קהלת ה, ח): "מלך לשדה  
שתאוותיו   מושל  או  מלך  לראות  אפשר  וכך 
וצרכיו מעבירים אותו על דעת קונו, ונשי שלמה  
יוכיחו, ומשום כך אין כאן "חירות עולם". החירות  

בר שמעון  לרבי  היא  שייכת  יוחאי -האמיתית 
גמורים   חורין  בני  שהיו  ומתאוותיו וחבריו,    מהעולם 

הוציא ישראל  כך  את  על    הקב"ה  עולם,  לחירות  ממצרים 

הסב   כן  ועל  הזה.  העולם  ענייני  על  כלל  יחשבו  ולא  ידאגו  שלא  מנת 
הקב"ה את העם דרך המדבר, ארץ לא זרועה, שכן זוהי החירות האמיתית, 
להסב   צריך  שבישראל  עני  שאף  למדים  נמצאנו  ומכאן  העולם.  חירות 

שדר למדנו  כאן  שהרי  הסדר,  בליל  אכילתו  טרם  בגדוד  חירות כמלך  ך 
ולא במי שהעולם מושל בו, והרי לנו שאף    – אמורה במי שמושל בעולם  

עני יכול להיות בן חורין אמיתי, וחייו חיים של חירות עולם, ומשום כך  
  (דרשות חת"ם סופר)                                                                           עליו להסב!  

  

  יג, יח) וחמשים עלו וגו'. (
יש לומר, 'וחמישים', בהיפך אתוון 'ושמחים', ר"ל, ושמחים עלו, היינו, ע"ד  

'כי בשמחה תצאו', ומ"ש  'וחמשים' ולא אמר בפירוש ושמחים,   שנאמר 
לחמישים  טומאה,  שערי  מחמישים  שעלו  ממה  היה,  ששמחתם  לומר 

  (דברי ישראל)                      שערי טהרה, ולא שמחת כסף וזהב, ביזת מצרים.
  

  ה' ילחם לכם ואתם תחרישון. (יד, יד) 
דהנה לפרש  שירפא    ויש  יתפלל  לא  ישועה,  וצריך  ח"ו  בצער  כשאחד 

שהרי   השכינה,  צער  בשביל  יתפלל  רק  צערו  מחמת  השי"ת  אותו 
כשאחד מבני ישראל בצער אף כביכול הוא בצער שבכל צרתם לו צר,  
אבל אצל השי"ת הוא להיפך, שמה שהשי"ת שולח לו הרפואה הוא רק  

שמשה   כאן  הפשט  וזהו  ישראל,  איש  של  צערו  אמר  משום  רבינו 
לישראל ה' ילחם לכם שתתפללו שהשי"ת ילחם לכם בשביל ה' [והיינו  
תתפללו שילחם לכם בשביל השי"ת], ואתם, ומה שנוגע לצער שלכם,  
תחרישון ע"ז לא תתפללו כלל, דהעיקר צריך להתפלל על צער השכינה.  
אתה   דלמה  אלי  תצעק  מה  למשה,  השי"ת  השיב  זה  לעומת  אמנם 

בודי, דבר אל בני ישראל, שתתפלל בשביל צערם  מתפלל רק משום כ
של בני ישראל, שהרי ישראל שרויים בצרה, דאצל השי"ת העיקר הוא  

  (תפארת שלמה)                                             .    מה שבני ישראל הם בצער
  

בני ישראל את עיניהם וגו' וייראו מאוד ויצעקו    ופרעה הקריב וישאו
פירש"י: "תפסו אומנות אבותם" וכו'. והקשו    בני ישראל אל ה'. (יד, י)

המפרשים (עי' רמב"ן, ועוד) היאך תפסו אומנות אבותם, והלא היו כפויי 
טובה ובעטו בישועה שעשה להם, ואמרו (פסוק יב) "טוב לנו עבוד את  

שקועים במ"ט שערי טומאה (זוה"ק  מצרים" וגו', בהיותם  
'תפסו   המליצה:  דרך  על  "ואמרתי  לא.).  יתרו  פר' 

ה'   אל  שהצעקה  סוברים  שהיו  אבותם',  אומנות 
  הוא  אומנות, אבל  באמת  היא  חכמה  ואינה 

במסירות  מתפללים  היו  שהאבות  מלאכה, 
נפש, וכל תפלתם היה בעבור שמו הגדול, ועל 
דרך שאמרו חז"ל (ברכות כ.) דאנן צווחין כולא  
הראשונים   כי  יען  בן,  דאשגח  מאן  ולית  יומא 
ורצ"ל  השם"  קדושת  על  נפשם  מוסרים  היו 
ו)   כ,  (תהלים  שכתוב  דרך  על  השם,  בשביל 

ועל משאלותיך',  כל  ה'  יד):    'ימלא  ס,  (שם  דרך 
'באלקים נעשה חיל', ורצ"ל על דרך (שם סח, לה):  
'תנו עוז לאלקים כו', ועל דרך שאמרו חז"ל (איכ"ר א, לג)  

  לעילוי נשמת
  הרב החסיד המפו' 
  ר' אביגדור ראזען ז"ל
  בן הרב החסיד המפו'  

  יליד עיר בעלזא משה חיים ז"לר' 
  תשפ"ג  ה' שבטנלב"ע 

  בני משפחתו הונצח ע"י  
  החשובה שיחיו 

  ר"ת  בעלזא   מוצ"ש   הדה"נ   
  633  6:11  5:54  4:39  ירושלים 
  6:29  6:07  5:55  4:54  בני ברק 

  6:30  6:08  5:53  4:44  חיפה 
  6:30  6:08  5:56  4:55  אשדוד 

  6:32  6:10  5:55  4:38  בית שמש 
  6:32  6:10  5:56  4:56  קרית גת

  6:30 6:08  5:52  4:46  נוף הגליל 

  "שבת שירה "  בשלחבס"ד עש"ק פרשת 
  י"ב שבט תשפ"ג לפ"ק 

 {דף היומי ביום שב"ק נזיר י"ב} 



ישראל מוסיפין כח בגבורה של מעלה, וכמו שאמר הנביא (מיכה ג, ה):  
'ואנכי מלאתי כח את רוח ה'', ובעניני עצמן לא הרהרו אחר מדותיו, ומסרו 

על עצמן  שזה    את  סברו  זמן  באותו  ישראל  אבל  יתברך,  שמו  קדושת 
  (צמח ה' לצבי)                        אומנות לבד לצעוק לה' על צער עצמו לדחותו".    

  

  ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי וגו'. (יד, טו)
ופירש רש"י למדנו שהיה משה עומד בתפלה. והנה לא מצינו שום תפלה  
שלא   זה  באופן  לעשות  הצדיק  שצריך  עתים  שיש  רק  משה,  שהתפלל 
לפניו   אדם  שכשבא  הדור  בצדיקי  רואין  שאנו  כמו  בפירוש,  להתפלל 
ומבקש מאתו שיתפלל עליו בענין הצטרכותו ומשיב לו הצדיק בהעברה  

כדומה, ומי שהוא צדיק גדול פועל בדיבור זה  בעלמא השי"ת יעזור לך ו
תיכף, כי זה הדיבור בעצמו היא תפלה לו ית"ש רק שהוא בהסתר, מפני 
שרואה הצדיק שעת לירא מקטרוג וצריך להסתיר תפלתו שלא ירגישו  

] והמסטינים שהוא מתפלל, וכן משה כאן ראה שישראל  המקטרגיםכלל [ 
שאמרו   כמו  בדין  בשלח   חז"ל    נידונין  הסתיר    (מכילתא  ולכן  יט),  יד, 

    התיצבו  (יד, יג)    לישראל    שאמר   תפלתו, וזה עצמו  
את ישועת ה' כו', זה עצמו היתה תפילה לו ית"ש רק בהסתר. וזה    וראו

שאמר לו ית"ש מה תצעק אלי, שלפניו נגלו כל תעלומות, ואמר לו ית"ש  
גם כן, רק דבר   הלא אני רואה בדיבורך זה צעקתך אלי, אינך צריך לזה

אל בני ישראל ויסעו. וזה שפירש רש"י למדנו שהיה משה עומד בתפלה,  
פירוש שהתורה למד אותנו בכאן דרך תפילה בהסתר על דרך הנ"ל, וזה  
שפירש רש"י למדנו, פירוש לומד אותנו שמשה בדיבור זה שאמר התיצבו  

ו ויקשב  וראו כו' היה מתפלל.וזה פירוש אז נדברו יראי ה' איש אל רעה
כו' זכרון  ספר  ויכתב  וישמע  כיון (  ה'  מובן,  אינו  לכאורה  טז),  ג,  מלאכי 

משמע   וישמע,  ה'  ויקשב  אמר  למה  ישמע  שחבירו  רק  שרצונם 
שמתפללים איזה תפלה והבטיח ית"ש שישמע להם ויקשב, אלא שהוא  
זה   ובדיבור  בעלמא  בדיבור  רעהו  אל  איש  שלהם  שהדיבור  כנ"ל  רק 

  (זרע קודש)                        .     ומסתיר תפלתו בדברים שלומתפלל אליו ית"ש  
  

  וישם את הים לחרבה ויבקעו המים. (יד, כא) 
העליונים   המים  אף  אומר  אתה  "ומנין  ו):  אות  ד'  (פרק  במכילתא  איתא 
ושבתהומות נבקעו שנאמר (תהלים עז, יז): "ראוך מים אלקים ראוך מים  
יחילו אף ירגזו תהומות'... ראוך מים יחילו אלו העליונים, אף ירגזו תהומות  
כדי  נבקעו  התחתונים  מימות  כל  בשלמא  להבין  התחתונים".וצריך    אלו 
לפרסם הנס לכל באי עולם, אבל מים העליונים למה נבקעו. ונראה על פי  
התחתונים   "מים  ויקרא):  פ'  ראובני  בילקוט  (הובא  במדרש  דאיתא  מה 
נקראו מים בוכים, ולמה נקראו מים בוכים, בשעה שחלק הקב"ה את המים  
נתן אלו למעלה ואלו למטה, התחילו מים התחתונים בוכים וכו', אמר להם  

"ה: הואיל ולכבודי עשיתם כל כך, אין להם רשות למים העליונים לומר  הקב 
שירה עד שיש לו רשות מכם, שנאמר (תהלים צב, ד) 'מקולות מים רבים  
שמים   מזה,  ה'".היוצא  במרום  'אדיר  אומרים  הן  ומה  ים',  משברי  אדירים 
התחתונים קודמים בשירתם לפני העליונים. וידוע שהילוכם של המים זהו  

וסם (כמבואר במ"ר בראשית פ"ה א), ואם כן כשנבקעו מים התחתונים  קיל 
ופסקו משירתם הוכרחו גם כל מים העליונים להפסיק שירתם, שהרי אין  
להם רשות לומר שירה עד שיאמרו מים התחתונים תחילה. ואם כן מובן  
הילוכם   להפסיק  שהוצרכו  מאחר  העליונים,  מים  גם  נבקעו  למה  היטב 

  (מרכבת המשנה על המכילתא)                                                                   ושירתם. 
  

"ביבשה   הלכו  ישראל  ובני  ביבשה".  הים  "בתוך  ישראל  בני  ויבואו 
כל כך היו ישראל אז בגדר הבטחון, עד שהלכו    כט)  בתוך הים". (יד, כב, 

בים באמונה גדולה כמו אדם שהולך ביבשה, וזהו ויבאו בני ישראל "בתוך  
הים,   בתוך  הלכו  זו,  באמונה  ביבשה,  שהלכו  באמונה  פי'  ביבשה",  הים 
כמזומן   בעיניו  שהוא  בטחון  שיש  ופשוטה...  גדולה  אמונה  להם  והיתה 

"בי הלכו  ישראל  ובני  נועם לפניו.  הק'  בספר  איתא  הים",  בתוך  בשה 
א ברוממות  כ"כ  הלכו  שישראל  שושנה....  בליקוטי  ביבשה,  -אלימלך  ל 

וראו והביטו ניסי השי"ת ונפלאותיו, כמו שהלכו בים, שבוודאי ראו שם...  
מקום  בכל  השי"ת...  ניסי  שרואים  כאלו,  צדיקים  יש  היום,  גם  וכמו"כ 

  (אהבת שלום)                                                  בואם, והתורה נצחית, עיי"ש.

  וישב הים לפנות בקר לאיתנו וגו'. (יד, כז)
כא (שמו"ר  בעת ואחז"ל  הים  עם  הקב"ה  שהתנה  הראשון,  לתנאו  ו)   ,

שבראו שיתבקע מפני בני ישראל. והקשה האוה"ח הק' ז"ל, הלא זה אינו  
מקום קיום התנאי, שאז שבו המים לתקפם לילך כדרכם הטבעי, ועיקר 
היה  ומהראוי  ביבשה,  בתוכו  וילכו  ישראל  בני  לפני  שיקרע  היה  התנאי 

ע הבקיעה.  אצל  התנאי  קיום  והפלא  לרמז  הנס  גודל  מהו  הקשה  וד 
שנתבקע לפני כללות ישראל, והלא מצינו כמה פעמים שנתבקעו המים 
ונפלגו ליחידי סגולה, וכגון רבי פנחס בן יאיר וגינאי והנלוה עליו (חולין  

  ז:) עיי"ש, ע"כ קושיות האוה"ח ז"ל. 
להבין  צריך  ישראל    עוד  ובני  כט)  (יד,  התוה"ק  שכתבה  זה  מהו  ולדעת 

ששבו  הלכו   זה  לפני  כתוב  שכבר  אחר  גו',  חומה  גו'  הים  בתוך  ביבשה 
המים להילוכן כדרכן ויכסו לכל חיל פרעה גו' לא נשאר בהם עד אחד 
(יד, כח), ומה גרם שכבר הודיעה למו תוה"ק כל זה מקודם. גם לכאורה  
אינו מובן מה שכתבה תוה"ק בסוף השירה (טו, יט) כי בא סוס פרעה גו'  

  לכו ביבשה בתוך הים, כי כבר כתוב הכל לפני זה. ובני ישראל ה
בהעיר לב, דהנה קריעת ים סוף היה כמין קשת (עי' פי' הרמב"ם    אכן י"ל

אבות פ"ה מ"ד, ותוס' ערכין טו.), ובאותו צד שנכנסו בו בני ישראל משפת  
הים, באותו צד עצמו יצאו ג"כ מן הים, רק שנקרע להם כמין קשת. וכאשר  

ל בתוך הים נבקעו המים ונצבו כמו נד עד שנכנסו כולם,  נכנסו בני ישרא
וגם פרעה וחילו הבאים אחריהם בים היו קרובים להם ממש בתוך בקיעת  
והיה   הים,  בתוך  אחד  וזמן  בעת  המצרים  וגם  ישראל  כשהיו  ואז  הים, 
מאלו,  אלו  נשתנו  מה  יז)  כ"א,  (שמו"ר  כמאחז"ל  גדול  קיטרוג  עליהם 

את מימיו על המצריים ויכסו מים צריהם, ולפני  ועכ"ז התחיל הים להשיב  
  בני ישראל נבקע הים ונקרע להלן עד שיצאו מתוך הים לחוץ. 

והתנאי עמו במעשה בראשית, היינו שבאותו העת וזמן  וזה היה עיקר הנס  
עצמו שישובו המים על המצרים, יהיה נבקע ונקרע לפני בני ישראל וילכו  

בוק לפנות  היה  וזה  ביבשה.  ישראל  בתוכו  כאחד  כולם  היו  אשר  ר, 
הרמז   זה  כאן  כתיב  ולכך  ממש,  זה  אחר  זה  הים  בתוך  אז  והמצריים 
לאיתנו היינו לתנאו, מפני שזהו עיקר התנאי. ולזה הודיענו תוה"ק פעם  
היה   עצמו  רגע  באותו  המצרים,  על  המים  ששבו  שבעת  היינו  שנית, 

סוס   בא  כי  הפסוק  פי'  וזהו  ישראל.  בני  לפני  היינו בבקיעתו  גו',  פרעה 
בתוך העת ממש, כאשר בא סוס פרעה גו' בתוך הים והשיב הים עליהם  
את מימיו, אז ובני ישראל הלכו ביבשה וכנ"ל, כדי שיוכלו לצאת חוצה  
על שפתו, וזה היה עיקר הנס. וסוף הדבר כי ענין קריעת ים סוף היה בסוד  

ו  לבדם  להמצריים  הגבורות  ונפרדו  ונבדלו  שבחסד,  החסדים  גבורה 
  (אוהב ישראל)                                לישראל לבדם. והבן כל זה היטב.          

 

  ויראו העם את ה' ויאמינו בד' ובמשה עבדו. (יד, לא) 
יהיה ברור  אלקית  אמונת  אשר  להתפלל  ישראל  איש  על  שמוטל  כשם 

האדם להתפלל שיהיה ברור בלבו    בלבו בלי שום ספק כלל, כן מחוייב
אמונת הצדיקים, בעבור כי הכל עולה בקנה אחד, וכמו שכתוב 'ויאמינו 
בד' ובמשה עבדו'. ועוד למדנו התורה כאן, איך שיהיה לאיש הישראלי  
אמונה בצדיקי הדור... היינו, שהאמונה לא תהיה, בעבור שחננו ד' להצדיק  

בעבודתו ית'.... עדיין לא מפני זה    בשכל צח וזך הרעיון, והוא מתמיד גדול
הוא צדיק... אלא עיקר להאמין, שהצדיק מרומם ומתעלה ונעלם, ואין לנו 
'ויאמינו בד' ובמשה עבדו', כלומר,   שום השגה ותפיסת הדעת, וז"ש  בו 
בזה האמונה שהאמינו בד', באופן ההוא ובאותו האמונה עצמה, האמינו 

דיקי הדור, דור ודור ודורשיו, ובכן  במשה עבדו, וכן צריך להאמין בכל צ
  (עבודת יששכר)                                                           ויחי לבבכם לעד... 

  

  אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. (טו, א)
שישיר שירה (רש"י) דקדקו המפרשים מה   "אז" כשראה הנס עלה בלבו

בא רש"י להשמיענו הרי ודאי אי אפשר שיהיו אומרים שירה אם לא יעלה  
אלא כל ענין השירה שאמרו כל ישראל יחדיו, בודאי היה    על לבם תחילה.

זה בבחינת "שכינה מדברת מתוך גרונם", ולכן כיוונו כולם כאחד מלה  
"ל (סנהדרין פט.) "אין שני נביאים במלה, שהרי אפילו בנבואה אמרו חז

מתנבאים בסגנון אחד". וכיון ששכינה דיברה מתוך גרונם, על כן הישווה  
 ב



הכתוב את בני ישראל למשה רבינו, "משה ובני ישראל", שכן באותה שעה  
נתעלו לדרגתו של משה, אשר היה בקביעות במעלת "שכינה מדברת מתוך  

מן אמרו שירה". אף שלא נשלמו בהם  גרונו". ולכן "אפילו עוברין שבמעי א 
אברי הדיבור. מכל מקום יכלו העוברין לומר שירה, וכמו משה רבינו שנאמר  
בו "ואני ערל שפתים", שכלי הדיבור שלו לא היו כהוגן, ומכל מקום מחמת  
ששכינה דיברה מתוך גרונו, היה נשמע דיבורו כהוגן. אף עוברים אלה, מתוך  

יכ  מגרונם,  דיברה  למדים,  ששכינה  נמצינו  האדם.  כאחד  שירה  לומר  לו 
שעצם ה"שירה" כשלעצמה, אינה נחשבת לזכות ולמעלה לישראל, שהרי  
היה   זו  בשירה  ישראל  של  השבח  כל  אלא  גרונם",  מתוך  דיברה  "שכינה 
הערכת ליבם שעלה בליבם לשיר, וכפי הערכת ליבם. באותה מידה היתה  

  (שם משמואל)                                                            שכינה מדברת מתוך גרונם.
  

  אז ישיר משה ובני ישראל. (טו, א)
והשירה   הים,  שירת  בו  שקוראים  שם  על  שירה,  שבת  נקרא  זה  שבת 
נכתבת א'ריח ע'ל ג'בי ל'בינה שראשי תיבות מזה בגימטריא ק"ד, וקו"ף 

שעל ידי השירה נתגלה כתר מלכותו    דל"ת מלא בגימטריא כמנין כת"ר
ית' בעולם וכו'. וזה מרומז בהשירה שנכתב א'ריח ע'ל ג'בי ל'בינה שר"ת 
עליון   הכתר  עד  ונתעלה  עלה  השירה  בעת  שאז  כנ"ל,  כת"ר  בגימטריא 
מלכות,   הכתר  נתגלה  השירה  שקוראים  בעת  ושנה  שנה  בכל  כן  וכמו 

הנח נותן  הוא  מלכותו  בכתר  עצמו  מעטר  ובפרט  וכשהמלך  למדינות,  ה 
במלך מלכי המלכים הקב"ה שכשמעטר עצמו בכתר מלכותו בודאי יתן 
טובות  השפעות  בכל  ישראל  בני  משאלות  וימלא  לישראל.  הנחה 
ורפואה   ומזוני  חיי  בני  וגשמיות  ברוחניות  ופרטיות  בכלליות  והברכות, 

  (מגן אברהם)                                                                             בקרב בב"י אמן.
  

  אז ישיר משה. (טו, א)
שבת שירה , האמת שבכל שבת קודש יכול ישראל לשורר ולזמר לפניו  
יתברך שמו, כדאיתא בתוס' (סנהדרין לז:) ד"ה מכנף "שש כנפים לאחד"  
(ישעי' י, ב) כל יום חול משוררים החיות בכנף אחד ובשבת קודש אומרים 

וד כנף והקב"ה משיב להם יש לי עוד כנף אחד בארץ שאומר  אין לנו ע
אמנם  שמענו".  זמירות  הארץ  "מכנף  טז)  כז,  (שם  שנאמר  שירה  לפני 
שירת  עם  ומתחבר  סוף  ים  משירת  ניצוץ  נתעורר  שירה  שבת  כשמגיע 
הק'  בזוהר  איתא  כזו,  רמה  שירה  לשורר  הכלל  שנזדככו  קודש  השבת 

בא לדבורי קודש מערבבין הדברים דבורי הבל שאדם מדבר, אחר כך כש 
סיפור   ידי  על  אבל  וכו'.  קודש  הדבורי  למעלה  מתקבל  לא  ולכך  הכל, 
יציאת מצרים, ועל ידי האמונה זכו שנגאלו מדבורי רע שמקודם, שנפסק  
מהם לגמרי, על כן נתדבקו בהתלהבות עם משה רבינו שזכו לשיר השירה  

מור" שזכו שיוכלו לומר  בדבור נקי בבחינת שבת קודש, זהו "ויאמרו לא
  (שפתי צדיק)                     לפניו יתברך שמו דיבורי קודש נקי, זהו דבר גדול. 

  

  ה' איש מלחמה ה' שמו. (טו, ג)
כשיש קטרוג    בשם הרה"ק הרבי ר' הערש מזידיטשויב זי"ע שאמר דהנה

על בני ישראל והמקטרגים אינם מניחים שיעשה השי"ת טובות לישראל,  
ואומרים שחלילה אין בני ישראל ראויים שיעשה להם השי"ת ניסים וכדו', 
השי"ת לוחם עמהם ודוחה אותם וסותר טענתם ומצדיק את בני ישראל  
טענה   ח"ו  הוא  המקטרג  טענת  ח"ו  כאשר  אולם  לישראל,  להיטיב  כדי 

ודקת, ולא שייך לסתור ולהצדיק את בני ישראל, אז השי"ת אומר להם צ
להטיב   רוצה  אני  לכן  הויות,  כל  ומהווה  העולם  כל  בראתי  שאני  שכיון 
לישראל בלי שום טעם לפנים משורת הדין אף שאינם ראויים לכך, וזהו  
כונת הפסוק ה' איש מלחמה שהשי"ת לוחם עם המקטרגים ע"י שמצדיק 

, ואם ח"ו אין באפשרות להצדיק את ישראל, אז ה' שמו,  את בני ישראל
אומר השי"ת שכיון ששמי הוי"ה שזה רומז שאני מהווה כל הויות, ולכן  

  (אגרא דכלה)                 אני רוצה להיטיב לישראל אף שאינם ראויים לכך.    
  

  ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב. (טו, ו)    
יש לבאר: אם נתבונן בנסים שנעשו במצרים ובאלו שנעשו בים סוף נבחין  
שיש הבדל גדול ביניהם. במצרים הוכו המצרים מכות קשות, שלא כדרך 
במצרים  בהיותם  באמת  הרי  ישראל.  של  ישועתם  צמחה  ומכאן  הטבע, 

לא היתה לישראל זכות להיגאל, כמאמר הנביא (יחזקאל טז, ז): "ואת  
בלא מצוות. גם זמן הגאולה עדיין לא הגיע, שהרי נגזר    – ערום ועריה"  

רד"ו שנים  עליהם להשתעבד ארבע מאות שנים, ועדיין לא חלפו אלא 
בלבד. אם כן כל נסי מצרים לא היו אלא עונש למצרים, משום רשעותם  
והעול הכבד שהטילו על ישראל. מכח מדת הדין ששלטה במצרים, צמחה 

  ישועתם של ישראל.  
בקריעת ים סוף היה עיקר הנס בזכותם של ישראל, לאחר    אתלעומת ז

הגדולה   אמונתם  עם  יחד  מילה,  ודם  פסח  דם  זכות  בידם  היתה  שכבר 
בבורא שבעקבותיה יצאו למדבר לארץ לא זרועה, בלא שידעו מאומה על  
כלולותיך   אהבת  נעוריך  חסד  לך  "זכרתי  כ):  (ב,  ירמיהו  כדברי  עתידם, 

א זרועה". נס קריעת ים סוף נעשה להצלת  לכתך אחרי במדבר בארץ ל
שנמצא   מי  על  שכן  נס,  היתה  לא  בים  המצרים  שטביעת  בעוד  ישראל, 
בים הרי באופן טבעי טובע בו, נמצא כי מכח מדת הרחמים של השי"ת,  
ישראל:   שרו  לכן  וטבעו.  המצרים  נענשו  הים,  את  להם  קרע  שמכוחה 

ם 'הוי"ה' אף הוא מורה על  'ימינך' זו מדת הרחמים, וכן ש    -"ימינך ה'"  
"נ הרחמים,  השי"ת  אמדת  עמם  שנהג  הרחמים  מדת  בזכות  בכח"   דרי 

נענשו המצרים   – להאדירם בכח, בזכות זו עצמה "ימינך ה' תרעץ אויב"  
  (בית הלוי)                                 וטבעו בים.                                       

  

  פלא. (טו, יא) נורא תהילות עושה  
חסדו  לה'  "יודו  ח)  (קז,  בתהלים  אומר  ע"ה  המלך  דוד  לבאר  ויש 

להשי"ת אנו מודים על כך שהוא    – ונפלאותיו לבני אדם". "יודו לה' חסדו"  
'פועל חסד' ולא על שהוא 'עושה פלא', כי שינוי הטבע אצל השי"ת אינו 

שידלק הוא שיאמר לחומץ שידל ק"  דבר פלא, שהרי "מי שאמר לשמן 
(תענית ה), ואילו "ונפלאותיו לבני אדם" ההוראה על כך שחסד זה הוא  
דבר 'פלא', היא רק ביחס לתפיסת האדם, אשר אצלו שינוי הטבע נחשב  

יראים אנו להלל    – כפלא. זהו שאמרו ישראל בשירת הים: "נורא תהילות"  
יתברך,   הבורא  אצל  כי  פלא",  "עושה  שהוא  כך  על  השי"ת  את  ולשבח 

  (אלשיך הק')                 .                              הטבע ושינוי הטבע חד הואכאמור, 
  

משה   ויאמר  וגו'  הוא  מן  אחיו  אל  איש  ויאמרו  ישראל  בני  ויראו 
אליהם הוא הלחם וגו'. זה הדבר אשר צוה ה' לקטו ממנו איש לפי  

בני ישראל סברו שירד מן השמים דבר גוש, כפי  טז)  -אכלו וגו'. (טז, טו 
דעתם   על  עלה  לא  מחוספס"  "דק  דבר  וכשראו  לאכול,  רגילים  שהיו 

ולשב לאכול  לחם  שאוכלים  שהוא  תרגימא  מיני  רק  זהו  כי  וסברו  וע, 
קודם האכילה, כדי שיערב ויומתק המאכל. "ויאמרו איש אל אחיו מן  
הוא", הכנת המזון, "כי לא ידעו מה הוא", כלומר, שלא יכלו להבין מה  
לכם   ה'  נתן  אשר  הלחם  הוא  משה  "ויאמר  לשבוע.  לאכול  דבר  הוא 

אמר: "זה הדבר אשר צוה  לאכלה", הוא המאכל עצמו שתשבעו ממנו ו
ה' לקטו ממנו איש לפי אכלו עומר לגלגולת", כי דברים מתוקים אינם  
משביעים רק כשיאכל יותר מדאי וימלא כריסו מהם. ולפי שאמר "הוא  

וגו'   לאכול    – הלחם"  שצריכים  יחשבו  שמא  רעבונם,  את  בו  שישבעו 
הרבה מאוד עד שישבעו, לכן אמר גם: זה הדבר צוה שלא תלקטו ממנו  
"איש לפי אכלו", רק עומר לגלגולת, והברכה תהא מצויה בבני מעים,  

  (כתב סופר)                                         על דרך "אוכל קמעה ומתברך במעיו"
  

  תלקטהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו. (טז, כו)  ששת ימים
מפני מה לא ירד המן בשבת? חז"ל אומרים (ילקו"ש רמז רכו): "לא  
ניתנה תורה אלא לאוכלי המן". והיינו, כי המן הוא 'לחם מן השמים',  
ועל פי דברי המדרש זכו ישראל למן בזכות שהאכיל אברהם אבינו  

שראל זכו להתעלות למדרגת  את מלאכי השרת לחם. והרמז הוא שי 
(במדב"ר ז, ד) זהו   חז"ל  פי  מן, שעל  השרת', ולפיכך אכלו  'מלאכי 
נבלע   והוא  פסולת  בו  שאין  כיון  אוכלים,  השרת  שמלאכי  לחם 
ירידתו   בעת  מקום  רוחני,מכל  מזון  המן  שהיה  אמנם  ואף  באברים. 
כיון   בשבת,  המן  ירד  לא  זה  מטעם  בגשמיות.  התלבש  הוא  לעולם 

יזו התגשמות, ובשבת אין מציאות של 'התגשמות'. אדרבה,  שצריך א 
קדושת השבת היא למעלה מדרך הטבע והבריאה, "כי בו שבת מכל  

 ג



'מעין עולם הבא', לכן    מלאכתו", ובשבת מתעלה הבריאה לדרגה של
  (שפת אמת)                                 לא היה מקום לירידת המן בשבת קודש.   

  

אחת מן והנח אותו לפני ה' למשמרת לדורותיכם. (טז, לג)  קח צנצנת  
המן הוא שורש הפרנסה לכל הדורות, והצווי היה להניח אותו לפני העדות 
אצל התורה, להורות שעיקר שורש הפרנסה הוא מכח התורה, ועל כן כל 
הדבוק יותר בתורה יש בו יותר שורש הפרנסה עכ"ל, וכן היה מרגלא בפיו  

בן תורה מבקש ממנו שיתפלל בעדו שיהיה לו פרנסה,  הקדוש, כשהיה  
השיב לו הדבק עצמך בתורה ויהיו כל ישראל מתפללים עליך, כמו שאנו  
אומרים על ישראל ועל רבנן ועל כל מאן דעסקין באורייתא וכו' יהא להון  

  )י"ז שבט תרט"ו-(הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע תקנ"בחיין אריכין ומזוני רויחי וכו'.   
  

  ויבא עמלק וילחם וגו' ברפידים. (יז, ח)
ובש"ס ריש בכורות (ה':) שריפו ידיהם מן התורה. ולהבין אומרו "שריפו  

ליה לומר שריפו את "עצמם" מן התורה. וגם מה שכתוב    ידיהם וכו'" והוי 
(פסוק י"א) "והיה כאשר ירים משה ידו וגו'", וגם מה שכתוב (פסוק ט"ז)  
"כי יד על כס וגו'".ויש לבאר על פי שאמרו (בסנהדרין כו:)  למה נקראת 
ידי   על  כי  המחברים  וביארו  אדם",  של  כחו  שמתשת  "תושיה"  שמה 

ידי שמים לבל יאמר האדם (דברים ח' י"ז) "כחי  התורה נודע כי הכל ב
ועוצם ידי עשה לי החיל", וממילא שוב על ידי זה מתחזק כח הפעולה  
מצד עזר האלקי "כי הוא הנותן לך כח וגו'" (שם י"ח), ואם אומר בלבו  

  וכמו שכתב הבינה לעתים "כחי ועוצם ידי וגו'" אזי השי"ת מבטל פעולתו.  
מה   לפרש  ב')  דרוש  בלבבך  (ח"א  תאמר  כי  יז)  ז'  (שם  עקב  פ'  שכתוב 

רבים וגו' לא תירא מהם וגו' כי אין השי"ת עוזר אלא במקום שהאדם 
יודע שאין בכחו לפעול זולת מצד עזר השם. ולכן כאשר פרשו ישראל  
מן התורה דימו בלבם כי כחם ועוצם ידם יפעול ועל ידי זה נתרפו ידיהם 

שהתו הדעת  מן  ידיהם  ועזבו  משכו  לו כי  אמר  ולכן  אותנו.  מלמדת  רה 
לא   ית"ש  מבלעדיו  כי  ר"ל  בידי",  האלוקים  ומטה  וגו'  הלחם  משה "צא 
נוכל לעשות, "והיה כאשר ירים משה ידו" וישראל מסתכלים כלפי מעלה  
וידעו כי הכל תלוי בידי שמים אז "גבר ישראל", "וכאשר יניח ידו וגו' ר"ל 

ו אז "וגבר עמלק". וזהו שכתוב  בהיותם חושבים כי בכחם ועוצם ידם יגבר
"כי יד על כס וגו'", ר"ל כי כאשר יוודע כי כל הכח והיד הוא תלויה בו  

    (תכלת מרדכי להגה"ק המהרש"ם מבערזאן זי"ע)          ית"ש אז ימחה זכר עמלק.  

תמכו   וחור  ואהרן  וגו'  תחתיו  וישימו  אבן  ויקחו  כבדים  משה  וידי 
ידיו אמונה   ויהי  וגו'  יב)בידיו  מלחמת    עד בא השמש. (יז,  עיקר  כי 

מלבות   האמונה  להרוס  רצה  שעמלק  האמונה,  ענין  על  היתה  עמלק 
ישראל, אמנם לא היתה לו היכולת לשלוט על ישראל בענין האמונה אלא  
על ידי שמתחילה נכנסו בלבם ספיקות באמונה, עי"ז היה לו אח"כ הכח  

בזוה  איתא  וכן  ח"ו.  מהאמונה  לגמרי  אותם  על  לנתק  ב)  סד,  (ח"ב  "ק 
אין  הפסוק   אם  בקרבנו  ה'  לבני  היש  שהיה  אחר  שרק  ז'),  פסוק  (לעיל 

אז   האמונה,  ספיקות בענין  להיות  ויבא עמלק,  ישראל  יכול  היה  מעתה 
ענינים   הם  שם  הזוה"ק  שדברי  והגם  ישראל,  בני  על  שליטה  לעמלק 

קות  גבוהים, מ"מ עפ"י פשטות המכוון כנ"ל, שמה שהיה לבני ישראל ספי
באמונה, זה גרם ביאת עמלק לנתק לבם לגמרי מכל ענין האמונה ח"ו.  
ועל   ישראל,  בני  בלבבות  האמונה  להכניס  הרבה  פעל  רבינו  משה  והנה 
דבר זה היתה כל המלחמה הכבידה בין משה רבינו לעמלק, כי משה רבינו 
רצה להכניס האמונה בלבות ישראל, ועמלק רצה לעקור ולהרוס אותה  

  ו זה כנגד זה. וזהו שאמר הכתוב  מהם, ולחמ
, יד נקרא כח, וכוחו של משה היא מה שהיה  והיה כאשר ירים משה ידו 

של משה התגבר על כח   שכח זה  מכניס האמונה בלבות ישראל, ובעת 
, וכאשר  "י שהיה להם אמונה בהשי"ת, עוגבר ישראלעמלק, אז ממילא  

יניח ידו, אז וגבר עמלק ח"ו. וזהו שאמרו בגמרא (ראש השנה כט, א) וכי 
ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא בזמן שמסתכלין  
כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים, רצ"ל  
הרמת ידיו של משה, היינו התגברות כוחו פעל שיתחזקו בני ישראל בענין  
לבם   את  ומשעבדין  מעלה  כלפי  מסתכלין  שהיו  גרם  וזה  האמונה, 
לאביהם שבשמים, כיון שהיתה להם אמונה שלימה בהשי"ת כראוי, ועי"ז  

  גברו כנגד עמלק. וזהו שאמר הכתוב  
, היינו הכתוב בא לפרש מה היה כוחו של משה, ואמר ויהי ידי"ו אמונה

מלחמה לה' הו שנאמר  שכוחו היה להכניס האמונה בלבות בני ישראל. וז
(פסוק ט"ז), היינו מלחמה זו על האמונה היא מלחמה  בעמלק מדור דור  

באמונה   להתחזק  האמונה,  ענין  על  תמיד  לעבוד  שצריכים  תמידית, 
לשלוט   יוכל  שלא  בעמלק  לה'  מלחמה  וללחום  ודור,  דור  בכל  שלימה, 

ת ולהחליש ולקרר האמונה ח"ו, וזה נוהג עד ביאת משיח, שבכל הדורו
  (מאור ושמש)      צריכין להתחזק בענין האמונה, ויאמינו בה' ובמשה עבדו.  

ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים 
יז)  .וגו'  למצרים    (יג,  לשוב  דעתם  על  יעלה  איך  להבין  צריך 

לקושי השעבוד. ויש ליישב על פי מה דאיתא בגמרא (יומא פ"ו  
רבי יהודה באותו מקום וכו'.  מחוי  היכי דמי בעל תשובה,  ע"ב) 
מלחמת   כנגד  מרמז  מלחמה",  ד"בראותם  הכתוב,  פירוש  וזה 

דיין  היצר, ר"ל שכשיראו שעדיין השטן מרקד ביניהם, אז יבינו שע
לא חזרו בתשובה שלימה, ותשובה צריכה להיות באותו מקום,  
כנ"ל, וזהו "ושבו", פירוש שירצו לעשות תשובה "מצרימה" דווקא 

    (כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע)                                                            במצרים.
  

ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו. 
ובמדרש (שמו"ר כא, א): "הדא הוא דכתיב (תהלים לד,   (יד, טו) 

יח) 'צעקו וה' שמע'". ויש להבין הענין שהמדרש מסמיך פסוק זה  
שמע"    – וה'  לפסוק    –"צעקו  ולא  אלי",  תצעק  "מה  לפסוק 

מה   לפי  לפרש  י).ויש  פסוק  (לעיל  ה'"  אל  ישראל  בני  "ויצעקו 
גדולה   להתעוררות  האדם  זוכה  שלפעמים  בספה"ק,  דאיתא 
מכח   אלא  כראוי,  והכנתו  עבודתו  מכח  זה  ואין  התפלה,  בשעת 
כך   ומתוך  שעה,  באותה  מתפלל  הוא  שגם  הדור,  צדיק  תפלת 

הבות בלבות בני ישראל, להתפלל באהבה  נשפע התעוררות והתל
הים   על  ישראל  בני  שעמדו  בשעה  כאן,  כן  כמו  כראוי  וביראה 
וצעקו אל ה', נענו בזכות משה רבינו, שגם הוא התפלל באותה  

שמע"   וה'  "צעקו  הפסוק  את  המדרש  מביא  ולכן  על    –שעה. 
הפסוק "מה תצעק אלי", לרמז שתפלת ישראל היתה כראוי מכח  

ר משה  המלך  תפלת  דוד  שאמר  וזהו  בזכותו.  ע"ה, ונענתה  בינו 
פי"   ידבר  ה'  "תהלת  כא):  (קמה,  בתהלים  מדבר    –ע"ה  כשאני 

בתהלות השי"ת, אז: "ויברך כל בשר שם קדשו", כי על ידי תפלתי  
  (כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע)    מתעוררים גם אחרים להתפלל בכונת הלב.

  

  אז ישיר. (טו, א)  
אן לתחיית המתים מה"ת. (סנהדרין  שר לא נאמר אלא ישיר מכ 

אדם   היה  לא  עולמו  הקב"ה  שברא  מיום  במד"ר  איתא  צא:) 
שיאמר שירה להקב"ה, בא אדם ולא אמר שירה וכן נח וכו' עד 
שעמדו ישראל על הים ואמרו שירה. וקשה מ"ט באמת לא אמרו  
שירה. וי"ל כי לומר שירה לפני הקב"ה צריך להיות במסי"נ ממש  

ש לגמרי, וע"כ לא רצו לומר שירה כי רצו להשאר  עד יציאת הנפ
בחיים כדי שיוכלו לעבוד השי"ת. ומה שמשה וישראל לא חשו  
לזה הוא משום דמשה רבע"ה ראה ברוה"ק דבמתן תורה נמי יהיו  
של תחי',   בבחי' זו, שמכל דבור תצא נשמתן ויוריד הקב"ה טל 

וציאך  כדאיתא בשבת פח.; ועוד שכיון שכבר בישר לו השי"ת בה 
העם בטחו    את  הזה  ההר  על  האלקים  את  תעבדון  ממצרים 

שתוחזר נשמתן אחר המס"נ, ושפיר הרהיבו לומר שירה. וזהו שכ'  
  (כ"ק מרן מהר"ש זי"ע)                 ישיר מכאן לתחה"מ מה"ת, ממתן תורה 

  

 דברי תורה מרבותינו הק' מבעלזא

 ד



  אז ישיר וגו'. (טו, א)  
"תשורי  ה):  כג,  (שמו"ר  א"ר    במדרש  ח)  ד,  (שה"ש  אמנה  מראש 

יוסטא הר הוא ושמו אמנה, עד אותו ההר ארץ ישראל, ממנו ולהלן  
אומרים   יהיו  לשם  הגליות  כשיגיעו  בר"י  אלעזר  א"ר  לארץ.  חוץ 
שירה, לכך נאמר: תשורי מראש אמנה". ע"כ. ויש להבין, אם יעמדו  
רגליהם על גבולה של אר"י למה לא יכנסו לומר השירה על אדמת  
את   יזכרו  אר"י,  גבול  אל  הגלויות  כשיגיעו  כי  ונראה,  הקודש. 
העבודה שעבדו את השי"ת בעת גלותם מתוך לחץ זו הדחק, וזאת  
רק מכח האמונה שהאמינו בו ית"ש שיגאלם, והן עתה נכנסים הם  
בבית   ב"ה  הבורא  את  ויעבדו  השעבוד,  מן  חירות  הקודש  לארץ 

ו, שהרי לא יהיו צריכים  הבחירה, ושוב לא תהיה העבודה בבחינה ז 
לאמונה בדבר הנגלה לעין, כדכתיב (ישעי' נב, ח): "כי עין בעין יראו  

ציון",   ה'  עבודה בשוב  הפסד  עליהם  יקשה  ויחשבו    ואז  זו,  נעלה 
הפסד מצוה כנגד שכרה, ותקשה עליהם פרידתם מן הגלות, ולכן  
שירה   עוד  לומר  שיזכו  כדי  בשירה,  יפצחו  הגבול  על  כשיעמדו 

לארץ.  באו  בחוץ  הגלות,  במחשך  עדיין  כשהיו  שאמרו  בחינה  תה 
וזהו: "הר הוא ושמו אמנה" כי שם ייזכרו באמונה השלימה שהיתה  
לומר   זכו  "לא  שם):  (שמו"ר  שאמרו  וכענין  בגלותם,  חלקם  מנת 

  (כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע)                  שירה על הים אלא בזכות אמנה" וכו'.  
  

שהיו ישראל ואנווהו אלוקי אבי וארוממנהו. (טו, ב)  זה אלי  

מראין באצבע ואומרים: זה אלי ואנווהו (שיר השירים רבה, פרשה  
של "מראין   לכאורה אין אמונה מוחשית יותר מאשר מצב זה   ב') 

ועל כך אומר הפסוק "ואנווהו מלשון   באצבע ואומרים: זה אלי",
מצב נעלה יותר,   ו שישנוי ויופי, ובכל זאת מוסיף הפסוק ומלמדנ

וזהו אלוקי אבי וארוממנהו". כי להאמין באמונה פשוטה ותמימה,  
כפי שנמסרה לנו מאבותינו, הרי זה דרגה נשגבה יותר מראייה 

ואמנם, החסיד יעב"ץ    מוחשית, הוראה באצבע ואמירת "זה אלי"!
נפשם   מסרו  העם  פשוטי  דוקא  האינקוזיציה  שבימי  הביא 

  (כ"ק מרן מהר"א זי"ע)                                   להריגה! 
  

  אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל וגו'. (טו, ט)  
ויחלק   שישיגם  כך  כל  פרעה  בעיני  פשוט  היה  איך  וקשה 
שללם. ואמר הוא ז"ל, שפרעה נודע לו הסוד שישראל נגאלו  
בזכות שלשה דברים שלא שינו את שמם ולא את לשונם ולא  
ישראל   בני  את  לפתות  שירצה  היתה  ועצתו  מלבושם,  את 
בידו   יעלה  שאם  בבירור  ידע  ובזה  הטובה,  מדרכם  שיסורו 

מג הפסוק: "אמר  להסירם  כוונת  וזה  אז בוודאי ישיגם.  דרם 
אויב ארדוף אשיג" באיזה אופן? "אחלק שלל" הוא ר"ת ש'ם  
קצתם   פנים  כל  שעל  ביניהם  פירוד  יכניס  אם  ל'בוש,  ל'שון 
אותם,   ישיג  בודאי  אז  ולבושם,  ולשונם  שמם  לשנות  יחרצו 

) ן מהר"י זי"ע(כ"ק מר                                  .  אבל לא עלתה בידו

  
ח) (טז,  מה  זי"ע   ונחנו  מקאזמיר  יחזקאל  רבי  הרה"ק 

הראה פעם לאחד על כוס שהיה  י"ז שבט תרט"ו)  -(תקנ"ב
לה רגל ואמר לו: "הבט וראה, כוס זו, רגלה אינה מקבלת  
בתוכה רק משהו, והיא אוחזת את כל הכוס כולה... כן מי  
שיש לו ענוה, ואינו מחזיק את עצמו שיש לו דבר מה, עי"כ  

כלי מחזיק ברכה...".  היההוא  הכנעה,    רבינו  כל כולו  מלא 
ר'   הרבי  בשם  שאמר  זי"ע  ולאחר  מליז'ענסק  אלימלך 

לא   ועדיין  שנה.  שישים  בן  איש  וראו  הביטו  שהתמרמר: 
מלובלין   הרבי  הרה"ק  רבו  ובשם  אחת.  מצוה  אפי'  עשה 
זי"ע שהשפיל את עצמו באמרו: לא עסקתי עדיין בעבודת  
השי"ת כלל, התבטא הוא על עצמו "שהוא מלא עבירות,  

י  ולא  העולם,  מן   שייפטר  עד  לכך,  עצה  לו  עוד  ואין  וכל 
פירושו לפסוק: ויאמר אליו ה' מה    מהענין לציין  לחטוא"

זה בידך, ויאמר מטה (שמות ד, ב) כי שאלת השי"ת למשה 
רבינו היתה "מהו דרכך ואחיזתך לצורך עבדות השי"ת, ועל  
כן ענה לו מטה, שזה רומז לשפלות וענוה, שזה היה עיקר  

תנתן  מדריגות משה רבינו עליו השלום, ובגלל זה זכה ש
ג)   יב,  (במדבר  הכתוב  עליו  שהעיד  וכמו  ידו  על  התורה 
 והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה".

ראה והרחבת   רבינו  לפרנסה  סגולה  הכנעה  של  זו  במדה 
"עצה   יעקב"  ה"בית  תלמידו  בשמו,  שהביא  כפי  הדעת, 
תהיה,   לכל  כעפר  ונפשו  הכנעה,  מדת  לו  להיות  לפרנסה 

מה שמצמיח ממנה כל מאכל, ולכן משה  והוא בבחינת אד
ניזונין   היו  העולם  כל  אדם,  מכל  עניו  שהיה  ע"ה  רבינו 
בזכותו, כמאמרם ז"ל (תענית ט, א) שהמן היה יורד בזכות  

  משה"

  
  סימן ריא –שאלות ותשובות בדיני קדימה בברכות      

צלחת   לו  והביאו  פירות  לאכול  סוגי הרוצה  כמה  עם 
  'ıעל איזה פרי מברך ברכת    -פירות שברכתן בורא פרי הע

 ? 'ıשאינם   ותפוחים  [ז' מינים]  ענבים, ד'  סעיף א'  'בורא פרי הע]

מינים] אם   -    מז'  אפי'  התפוחים,  ופוטר  הענבים  על  מברך 
התפוח שלם והענבים אינם שלמים או שהתפוחים חביבים 
תפוזים  שבעה.  ממין  שהם  כיון  מהענבים,  יותר  אליו 

ז']  ותפוחים ממין  אינם  שלם   -  [שניהם  אינו  מהם  אחד  אם 
שלם,  שאינו  מי  את  ופוטר  השלם  על  מברך  שלם,  והשני 

ר מהשלם, ואם שניהם שלמים  אף אם הוא חביב עליו יות
יותר   עליו  שחביב  מה  על  מברך  שלמים  אינם  שניהם  או 

כלל.   שבדרך  כיון  'חביב' אכן,  גדר  האם  הפוסקים  נחלקו 
בדר עליו  שחביב  מה  כלל  הוא  עליו    ך  חביב  שעכשיו  אף 

מה   בתר  דאזלי'  או  בדר"כ,  אצלו  חביב  שאינו  אחר  פרי 
כתב ך כלל,   רשחביב עליו עכשיו אף שאינו חביב עליו בד
פירות ב'  לפניו  נזדמן  שאם  (סק"י)  מז'    המ"ב  [ששניהם 

מינים] מז'  אינם  ששניהם  או  עליו   מינים  חביב  מהם  שא' 
שחביב   מה  על  יברך  עכשיו  עליו  חביב  מהם  וא'  בדר"כ, 
עליו בדר"כ ויאכל ממנו מעט, ואח"כ יאכל מהפרי שחביב  
עליו  שחביב  מהפרי  לאכול  יסיים  ואח"כ  עכשיו,    עליו 

ורימונים  בדר"כ.     מינים]  ענבים  מז'  סוגי   [שניהם  שאר  או 
מינים מז'  של   מברך   -  פירות  בפסוק  הקדימה  סדר  לפי 

, זית, תמר, גפן, תאנה, רימון]  -[וכמבו' בס"ד שהוא  שבעת המינים  
חביב יותר או פי' אם המין המאוחר בסדר הקדימה הוא  או

עם    .  שלם צלחת  לפניו  שהביאו  פירות  סוגי  ברכתן  כמה 
כגון   והאדמה   ıענביםתפוחים  הע מברך    -ובננות    או  מה 

 סיפור על פרשת השבוע

 אורחות חיים

 ה



האדמה  :קודם או   ıג'  ?  הע וסעיף  א'  הפרי    סעיף  על  מברך 
כלל בדרך  יותר  עליו  חביב    פי'א,  שחביב  שאינו  הפרי  אם 

שבעה   ממין  שברכתו  הוא  הפרי  ואם  ובננות,  ענבים  כגון: 
חביב    'ıהע' שברכתו  והפרי  בדר"כ,  עליו  חביב  'האדמה' 

(בה"ל ד"ה ויש  יברך על הפרי שברכתו 'העı'    -ליו עכשיו  ע
  אומרים).  

  

שני בשוה    ואם  עליו  חביבים  הפירות  אחד   -סוגי  אם 
יקדים לברך על הפרי   כגון ענבים ובננות מהם ממין שבעה
המינים שלוה   משבעת  כגון  האדמה  ברכתו  אם  [ואפי' 

שבעהותפוחים] ממין  שלא  שניהם  ואם  תפוחים   ,  כגון 
יקדים לברך על הפרי שברכתו 'העı'.   הביאו לפניו   ובננות

כמה סוגי פירות שברכתן העı או האדמה כגון  צלחת עם  
ורוצה לשתות כוס מים או לאכול דבר  בננות    וא  ענבים   ,תפוחים

סעיף   ? : העı, האדמה או שהכל  מה מברך קודם   - שברכתו שהכל  
  ג' 

  

האדמ או   ıהע הפירות  על  שהכל, מברך  המים  על  ואח"כ  ה 
כיון שמבוררים    ברכת 'העı' ו'האדמה' קודמים לברכת 'שהכל' ש

שהוא  ו,  טפי  או  יותר  'שהכל' חביב עליו  שברכתו  המין  אם  אפי' 
  (שעה"צ אות ט'),  משבעת המינים כגון: ריבת תמרים, מיı רימונים 

וכשיש לפניו גם העı וגם האדמה וגם שהכל, מברך קודם על ב'  
הפיר יברך סוגי  ואח"כ  הקודמת,  בשאלה  שנת'  הסדר  לפי  ות 

  .    שהכל 
  

לפניו   או  הביאו  סולתעוגות  מזונות  דייסת  ופירות   שברכתן 
  ıמה מברך קודם  - שברכתן הע  ıו'סעיף ד' : מזונות או הע ,  

מזונות ואח"כ על הפירות העı   מברך על העוגות או הדייסא
הפירות   [ואם  טפי  שמבורר   ıהע לברכת  קודמת  מזונות  שברכת 
מבושל   או  אפוי  ושעורה  שחיטה  טעם  עוד  יש  מינים  מז'  הם 
קודמים בסדר הקדימה לשאר ז' מינים], ואפי' אם הפירות חביבים 

  יותר. 
ושעורים דגן חוı מחיטים  מיני  משאר  הדין בכל תבשיל   וכן 

דיי קוואק"ר  [כגון  ושיפון]    -סת  מכוסמין  עוגות  או  שועל  ופירות שיבולת 
קודמת.   מזונות  יין  שברכת  לפניו  הגפן  הביאו   ופירות שברכתו 
 על מה מברך קודם ?   -או יין ומזונות    שברכתן העı או האדמה

  סעיף ד'
  

מברך על היין ואח"כ מברך על הפירות, שברכת הגפן קודמת   - יין ופירות  
והאדמ   ıהע המינים    [ושהכל]ה  לברכת  מז'  הפירות  אם  ואפי'  טפי,  שמבוררת 

ל'גפן'   בפסוק  ותמרים]הקודמים  זיתים  יותר.   [כגון  עליו  חביבים  שהם  יין  או 
מברך על המזונות אפי' אם אינם מחיטים ושעורים רק משאר מיני    - ת  ומזונו

יין, דגן, כנ"ל, ואח"כ מברך על היין, אף אם היא חביבה יותר, ואם יש לפניו  
  פירות ומזונות, מברך על המזונות ואח"כ על היין, ואח"כ על הפירות.

  

ל ו ה   ָ    הביאו לפניו ש  ְ ַ כ ר העשוי משעורים  בירה  שברכתה 'בפה"א'),    -(חיטה תפוחה                ֵ ָ                 (ש    

  על מה מברך קודם ?   -   שברכתן העı  ושאר פירות מז' מיניםשברכתו 'שהכל'),    -
  סעיף ה' 

  

בושלים אין להם חשיבות מין ז', ודינם חיטים ושעורים שאינם אפויים או מ 
  כשאר המאכלים והמשקים, ובנד"ד שיש לפניו גם פרי העı וגם פרי האדמה 

דינו כאמור לעיל לענין צלחת עם כמה סוגי פירות שברכתן העı [שלוה]  
ש הפירות  והאדמה,  משאר  יותר  עליו  חביב  השלוה  עליו  אם    האדמה מברך 

מברך עליהם  ירות חביבים עליו יותר  ברך על הפירות, ואם שאר הפמ ואח"כ  
  ıהשלוה,מ ואח"כ  הע על  השלוה    ברך  על  לברך  יקדים  חביבים  שניהם  [ואם 

ז'   ממין  חולקים)],שהוא  שיש  עיי"ש  וכ"ז,  סקי"ח  הפירות    (מ"ב  על  שבירך  ולאחר 
  העı והאדמה יברך על הבירה שהכל.  

  

  דיני קדימה בברכות בחמשה עשר בשבט 
יש לפניו קוגל ז' מינים או תפוחים [חיטה] יין [גפן] שלוה או גריסים 
האדמה   פירות    ıהע פירות  שאר  תמר   תאנה,  רימון,  ושעורה]  [חיטה 
שלמים וחתוכים  שהחיינו  הערינ"ג בשמן [זית] בירה [שעורה]  אם אוכל  

הסעודה   בתוך  שלא  הגריסים,   - הפירות  על  או  הקוגל  על  מזונות  מברך 
פירות  ואח"כ   אם  הבא:  הסדר  לפי  הפירות  אוכל  ואח"כ  היין,  על  הגפן 

האדמה והעı חביבין עליו בשוה יקדים לברך העı, ויברך קודם על פרי  
מז' מינים שברכתו העı לפי סדר הקדימה בפסוק ולכן, יברך על התמר  
חדש   פרי  לפניו  יש  אם  אפי'  שלמים  הפירות  ושאר  חתוך  הוא  אם  אפי' 

וכן  שהחיינו  מינים,    שברכתו  מז'  שהיא  אף  השלוה  על  לברך  יקדים  לא 
  ואח"כ יברך האדמה על הפירות השלמים 

וא"צ לברך על השלוה דוקא אף שהיא    [ואם כולם שלמים יקדים החביב] 
מז' המינים, ואם פירות האדמה ובכלל זה, שלוה או בטנים חביבים עליו  

פ  על   ıהע יברך  ואח"כ  האדמה,  לברך  יקדים   ıהע מפירות  מז'  יותר  רי 
מינים לפי סדר הקדימה, ואח"כ מברך שהכל על ההערינ"ג, ועל הבירה  

 א"צ לברך שכבר נפטר בברכת היין.
הסעודה   בתוך  הפירות  אוכל  כל   -ואם  לאכול  ויכול  הפת  על  מברך 

  התבשילים שאין מחוייבים בברכה, וכן הדין למנהגנו שטובלים הערינ"ג
בשמן זית ואוכלים קומפוט מיוחד מז' מינים שמותר להקדימם לאכילת 

  הפירות כיון שאין מחוייבים בברכה, וכן הדין לענין שתיית בירה,  
ולענין שאר הדברים הסדר הוא: שתיית יין, פירות שחביבים עליו 
מינים   מז'  פירות  יקדים  חביבים  כולם  ואם  האדמה,  הם  אפי'  ביותר 

הפירות   שאר  יברך,  אפי'  מינים  מז'  פרי  איזה  על  נת'  ולעיל  שלמים 
  [ואם חלק מפירות האדמה שלמים יברך עליהם].ואח"כ יברך האדמה 

  )(נערך ע"י הרה"ג ר' יעקב טרויבע שליט"א                             

  
  הרה"ק רבי יחיאל דאנציגער מאלכסנדר זי"ע י"ד שבט תרנ"ד

דאנציגער   יחיאל  רבי  הרה"ק 
זי"ע תקפ"ח    מאלכסנדר  בשנת  נולד 

פייבל   שרגא  רבי  הרה"ק  לאביו 
תקנ"ה    מגריצא בשנת  שנולד  זי"ע, 

זי"ע,   הירש  צבי  רבי  הצדיק  לאביו 
התאגדו   חטא  ויראת  וגדולה  שתורה 

עסק   ימיו  "כל  אשר  שולחנו,  על 
יתומות,   והשיא  שבויים  פדה  בתורה, 
שנחקק   כפי  לאביונים",  פתוח  ביתו 
נשגבות   דיברו  וצדיקים  מצבתו,  על 
ניסן   כ"ז  נפטר  קדושתו.  רום  על 

שכ  ליוצ"ח  וצוה  יהיו  תקפ"ג  אשר 

בעת צרה ל"ע ישתטחו על קברו והוא  
  יתפלל בעדם. 

יצק מים על ידי    רבי שרגא פייבל 
רבו המובהק הגה"ק רבי יעקב מליסא  
ו'נתיבות   דעת'  ה'חות  בעל  זי"ע 
הפקיד   ואף  מאוד  שחיבבו  המשפט', 

 הילולא דצדיקיא

 ו 



מספרו   חלק  וסידור  כתיבת  בידו 
הגדול ה'נתיבות', ובעת פרידתו מרבו  

דם איזה דבר  אמר לו: אם יאמר לך א 
אם   אף  אז  בעינך,  ייטב  שלא  חידוש 
על   תעמוד  לדחותו  במה  לך  יהי'  לא 
דעתך ולא תקבל ממנו. עד כי לימים  
נמשך לבו אל הרבי הק' מלובלין זי"ע  

  והיה לאחד מגדולי בני היכלו. 
הדברים הרבי    ואלה  אז  שהשמיע 

בעת   לבו  את  כבשו  אשר  מלובלין 
לאחר   הראשונה,  בפעם  אצלו  שהיה 
את   העם  וישמע  כתיב  העגל  חטא 
שתו   ולא  ויתאבלו  הזה  הרע  הדבר 

החטא    ראיש עדיו עליו,  ופי'  שהעיק 
ולא    מה בעצבות  והולכים  שנתאבלו 

שתו איש עדיו עליו ולא שמו אל לבם  
בם   עוד  החלק  כי  דחיותא  קוסטא 

וקשוטא  אל תכשיטא  שהוא  וקי 
  דישראל ומאי דהוה הוה. 

מלובלין, החוזה  פטירת    לאחר 
בתשעה באב שנת תקע"ה, דבק בכל  
שמחה   רבי  הרה"ק  אל  נפשו  נימי 
ובהשפעתו   זי"ע,  מפרשיסחא  בונם 
שעפס,   בקהלות:  ברבנות  כיהן 
לימים   ומאקאווע.  גריצא  גאמבין, 
נעשה למחותנו של רבו, לאחר שבנו  

יצחק לוי  הרה"ק    רבי  חתן  נעשה 
מפרשיסחא, אך לדאבון לב נפטר בנו  
הפסח.   חג  בערב  עלומיו  בימי  זה 
לאחר הסתלקות הרה"ק מפרשיסחא,  
בי"ב אלול תקפ"ז, המשיך להסתופף  
משה   אברהם  רבי  הרה"ק  בנו  בצל 
קצרה   תקופה  בדמ"י  שנקטף  זי"ע, 
תקפ"ט.   טבת  בכ'  הכתרתו  לאחר 
אח"כ התקשר בעבותות אהבה ויראה  

ה"ק רבי יצחק מווארקא זי"ע,  אל הר 
  בצילו הוסיף קדושה על קדושתו. 

  מובא בתפארת שמואל פ' חיי שרה 
הגה"ק   אא"ז  כ"ק  אמר  זקינו  בשם 

מגריצא  ישועות    זי"ע  לפעול  נקל  כי 
מלהכניס   עקרות,  ולפקוד  ולהתפלל 
ללב אחד מישראל שער אחד משער  

  יראת ה'. 
  הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר זי"ע 

פעם   בא  בחדר,  ולמד  ילד  כשהיה 
מהחדר לבית אביו הגה"ק רבי פייבל  
אבד"ק גריצא ודמעותיו על לחייו ולא  
רצה לאכול, שאל אותו אביו מה זאת  

לך?   היה  מאומה,  ומה  השיב  ולא 
ושלח אביו אחר המלמד ושאל אותו  
מה זה שאינו רוצה לאכול והוא עצב  
עם   למדתי  המלמד,  לו  ויאמר  מאוד, 
ארון   לקחו  שהפלשתים  איך  הנערים 
הקודש בשביה, וכשלמד זאת התחיל  
אינו   זה  ומפני  הפוגות,  באין  לבכות 

רוצה לאכול כי נוגע לו החילול השם  
וציוה לבו,  עד  אז  זי"ע    שהיה  אביו 

עמו   תיכף  שילמד  להמלמד 
שבעל   איך  שלאחריו,  הקאפיטל 
הארון   את  להשיב  הוכרחו  כרחם 
בכבוד גדול, ועשה המלמד כן, ותיכף  
בשמחה,   קדישא  ינוקא  האי  נתמלא 
לגדולות.   עתיד  שהוא  בו  וראו 
כשהביא הגה"ק רבי שרגא פייבל את  
הק'   רבו  לפני  יחיאל,  רבי  הנער,  בנו 

יא  למען  על  מווראקא,  מברכתו  ציל 
בנו, שנותר יחידי מכל זרעו, ואמר לו  
בבכי': "זה חלקי מכל עמלי" וענה לו  
מכל   חלקך  "זהו  בניחותא  לעומתו 
שישאיר   רבו  ממנו  וביקש  עמליך", 
שבביתו   לו  בהבטיחו  בנו,  את  אצלו 
נעתר   גבוה.  מעל  גבוה  ויתעלה  יגדל 
רבינו   ואכן  מגריצא,  הגה"ק  לכך 

עד כי גדל    יחיאל הלך וגדל בווארקא
מאוד, ורבו הק' חיבבו עד לאחת והי'  
אומר אין ווארקא האב איך געגעסין  
וכשהגיע   שיסלע.  איין  פון  עהם  מיט 
מווארקא   הרה"ק  השיאו  אף  לפרקו 
ע"ה   מינדל  רויזא  הרבנית  את  אשה, 
יעזיפאווסקי   דוד  רבי  הרה"צ  בת 
רבי   הרה"ק  מתלמידי  מפרשיסחא, 
שמע   זי"ע.  מלענטשנא  ליב  שלמה 

ידתו וגאונותו בתורה של "העילוי  שק
מגריצא" הלך לפניו בכל רחבי פולין,  
לכהן   נתמנה  שנה  טו"ב  בן  ובהיותו 

    כרב בק"ק טורטשין. 
מאלכסנדר   רבינו  נתקבל  כאשר 

כאב"ד  זי"ע   פאר  לכהן  בצעירותו 
טורטשין בפולין, דרו בעיירה שמונים  
איש ובתוכם י"ד בעלי הוראה. ביקשו  

את רבינו זי"ע  בעלי ההוראה להכשיל  
בשאלות למיניהם, וקרה שפסק פעם  
ההפך מן הדין. מיד שלחו שני אנשים  
מבני העיר אל אביו הגדול הרה"ק רבי  
לו   לספר  זי"ע  מגריצא  פייבל  שרגא 

    את אשר אירע עם בנו. 
עת שרגא    באותה  רבי  התגורר 

פייבל בעיר מאקווע, והאנשים נכנסו  
אצלו והראו לו בערך ס' שאלות שבנו  

רבי  פס  הרה"ק  עצם  מהדין.  ההפך  ק 
שרגא פייבל זי"ע את עיניו הטהורות  
ושאל   פתחם  ואחר  ספורים,  לרגעים 
את האנשים: "האם באמת אירעו כל  
השאלות האלו בעיר, או רק שלחתם  
נבראו?"   ולא  היו  שלא  שאלות  אליו 
כי   פייבל  שרגא  לרבי  האנשים  הודו 
אכן לא אירעו הדברים אלא שביקשו  

פייבל  שוב    לנסותו.  שרגא  רבי  עצם 
עיניו,  "איתא    את  ואמר:  פתח  ואח"כ 

הסנהדרין   שבטלו  מיום  בירושלמי, 

לית אנן ידעין למידן דין תורה. והדבר  
רב   ואילו  ידע,  לא  הירושלמי  תמוה: 
מקלביעל יודע, אלא דעו נא, דאפילו  
ליה"   מוקמי  שמיא  מן  גרגותא  "ריש 
(בבא בתרא צא:), מכ"ש רב בעיר. ומה  

בשמ  הרב  עושים  מלפני  כשבא  ים 
רואים שלא יהיה לו מכשול    –שאלה  

השאלה   אם  דווקא  זה  אבל  חלילה, 
אירעה   לא  אם  אבל  באמת,  אירעה 
השאלה, אלא שזה רק נסיון, זה נקרא  
א)   א,  (תהלים  וכתיב  לצים,  מושב 
"ובמושב לצים לא ישב", אין השכינה  
ההפך.   גם  לומר  יכול  ולכן  בזה.  עמו 

לא תעשו כך  לכו לשלום, ועוד הפעם 
מבטיחכם   ואני  באמת,  הכל  ויהיה 
שבני   אני  יודע  כי  כהלכה  שיפסוק 

  יודע ההלכה בטוב". 
ימים,  של    באותם  רבה  בהיותו 

תורה   דין  זי"ע  רבינו  ערך  טורטשין, 
אהרן   רבי  מחסידיו,  ואחד  מסוים, 
היה   פיאסצנה,  מהעיר  ז"ל  פלינט 
רבי   כשבא  הד"ת,  ביום  בדין.  הבורר 

לטורטשין לפני  אהרן ז"ל מפיאסצנה  
שנערך הדין, נכנס אל רבינו זי"ע ונתן  
לו את ידו לשלום. אך רבינו לא החזיר  

    לו את ידו עד לאחר פסק הדין... 
מווארקא   הרה"ק  פטירת  לאחר 

בחג    זי"ע,  וכבר  תר"ח,  ניסן  בכ"ב 
חסידי   המוני  ובאו  נקבצו  השבועות 
הגאונים   בניו  ובראשם  ווארקא, 

מאמש  דוד  יעקב  רבי  ינוב  הקדושים 
אל   מווארקא,  מענדל  מנחם  ורבי 
אז   שכיהן  פייבל,  שרגא  רבי  הרה"ק 
לרבם   והכתירוהו  מאקאווע,  כאב"ד 
הימים,   לו  ארכו  לא  ברם  ומנהיגם. 
וכעבור מחצית השנה, בשמיני עצרת  
לגנזי   נשמתו  עלתה  תר"ט,  שנת 

    מרומים. 
יחיאל  לקה  רבינו  קצר  שבזמן   ,

הק'   רבו  של  פטירתם  עם  בכפליים, 
ואביו הק', דבק בכל עוז אל    מווארקא 

הרה"ק רבי מנחם מענדל, בנו הצעיר  
חסידי   של  לרבם  שהוכתר  רבו,  של 
ושיטתו   מדרכו  למד  והרבה  ווארקא, 

    בקודש.
מאלכסנדר   הרבי  שכ"ק  מסופר 

רב    זי"ע  עוד  כשהיה  צעירותו  בימי 
בווארקא פעם  היה  אצל    בטארטשין 

הרבי האור טמיר ונעלם הרמ"מ זי"ע  
בעיניו   גדול  כאב  לו  והיה  מווארקא, 
מחמת   ואנה  אנה  הולך  והיה  רח"ל 
היה   כשרבינו  הלילה  ובאמצע  הכאב, 
הולך אנה ואנה פתח הרבי מווארקא  
לרבינו   ואמר  ביתו  פתח  את  זי"ע 
השמים   תחת  שעומדים  "כשיודעים 

 ז



לא   ומאז  עינים".  כאב  מטריד  האם 
  תו כלל כאב עינים.  הטריד או 

הושמה עליו העטרה    בשנת תרכ"ד 
למלא מקום אביו בעיר גריצא ומשם  

  נקרא לשמש ברבנות בעיר פילץ. 
מאלכסנדר   הזקן  הרבי  בא  כאשר 

בשבת    זי"ע פילץ,  של  כרבה  לשמש 
דרשה.   נשא  לא  לבואו,  הראשונה 
השנה   בראש  כי  העיר,  בני  חשבו 
את   יאמר  התקיעות,  לפני  הקרוב, 

אב  והנה,  הדרשה.  אמר.  לא  אז  גם  ל 
בא   נדרי",  "כל  לפני  כיפור  יום  בליל 
של   המרכזי  הכנסת  לבית  זי"ע  הרבי 
ותיכף   הקודש,  ארון  אל  ועלה  העיר, 
על כל   גדול  פחד  נפל  שמה,  בעלותו 
העם. פתח הרבי זי"ע את ארון הקודש  
וזעק בקול: "פנה אל תפלת הערער"  

יח)   קב,  דיא    –(תהלים  צי  דיך  קער 
לות!. ונעשה יללה ובכי  נאקעטע תפי 

גדול בבית הכנסת והתעוררות עצומה  
    לתשובה. 

שמואל  בתפארת  מובא  מובא   ,
שטוב   חכמה  ובראשית  מוסר  בספרי 
לצייר בשעת התפלה צורת הצדיקים  
נ"ע, אשר נפשם צרורה בצרור החיים,  
בחיים   אצלם  שהיה  רבותינו  גם  ומה 
יחיאל   רבי  הרה"ק  ואאמו"ר  חיותם, 

תמיד צורת רבו כ"ק  זי"ע היה מצייר  
מווארקא.  זי"ע  הזקן  אדמו"ר    איתן 

הסתופף בצל קדשו של    תקופה אחת
זי"ע.   מבעלזא  שלום'  ה'שר  מרן  כ"ק 
ומסופר, שלראשונה אחר שנכנס אל  
אמר   דרחמי,  פתקא  והגיש  הקודש 
ביתו:   לאנשי  זי"ע  מהר"ש  מרן  כ"ק 
זה,   אברך  על  היטב  השגיחו 
"א   היתה  לפני  שהגיש  שה'קוויטל' 

טרערען"  דור  מיט  געווייקט  ך 
ספוגה   היתה  שלו  (ה'פתקא' 
הוא   שעתיד  עליו  העיד  כן  בדמעות). 

ישראל.   את  פטירת  להנהיג  לאחר 
מווארקא רמ"מ  סיון  הרה"ק  בט"ז   ,

של   מרותו  את  עליו  קיבל  תרכ"ח, 
אחד מגדולי החברייא, הרה"ק רבי דב  

זי"ע   מביאלא  של    –בעריש  בנו 
זי"ע   מטשעכנוב  אברהם  רבי  הרה"ק 

ווארקא    – חסידי  עדת  דבקה  בו 
גמורה,   בהכנעה  אליו  לנסוע  והרבה 
עד עת פטירתו מזה העולם ביום כ"ה  
סיון שנת תרל"ו. או אז נתנו החסידים  
את עיניהם בהרה"ק רבי יחיאל שכיהן  
אלוף   והכתירוהו  פילץ  כאב"ד  אז 
להם   ניאות  לא  הוא  אבל  לראשם, 
שראה   לאחר  תוקף.  בכל  לכך  וסירב 

בים לבא אליו למרות  שהחסידים מר 
רצונו, גמר אומר לשאול בדעת תורה,  

הגדולים   הגאונים  אל  מכתב  וערך 
מקוטנא   יהושע  ישראל  רבי  הגה"ק 
וחתנו   מלכו'  ה'ישועות  בעל  זי"ע 
מקאליש   אלעזר  חיים  רבי  הגה"ק 
זי"ע בעל ה'נפש חיה', שישיבו לו כדת  
לו   כתבו  והם  לעשות,  מה  תורה  של 

ת דרך ה'  ש"אם יש אחד שראוי להורו 
מקבל זאת על   לעם השם והוא אינו 
עצמו, הוא עון פלילי ח"ו". כיון ששמע  
מזה האיסור, והסכים   שוב ירא  זאת, 

    לקבל על עצמו את עול ההנהגה. 
לדבר  באגרת    זכר  גם  נמצא 

מאלפת ששלח לירושלים שנה לאחר  
מכן בט"ו אלול תרל"ז אל האחים הק'  
מנחם   אלעזר  ורבי  דוד  יצחק  רבי 

בני הרה"ק רבי משה מלעלוב    מענדל,
השמועה   אודות  להם  כתב  בו  זי"ע, 
העולם   רוב  אשר  שמעתם  "אשר 
כהיום   מסתופפים  לביאלע  הנוסעים 
בפה, כן הוא, אכן קורא אני עלי, אוי  
לו למי שהעולם מטעין בו, כי אין אני  
בכלל בגדר הזה, אבל כמדומה אשר  
תשובה,   לעשות  בידי  מספיק  איננו 

חר פעם ואין שומע,  ואני צועק פעם א 
ולא עוד אלא שגאוני ארץ שלחו אלי  
עון   חלילה  יהיה  אשר  מכתביהם 
לא   עכ"ז  אמנם  אסרב,  אם  פלילי 
אוכל להציע לכם גודל צערי ומכאובי,  
לבקשם   הנני  ולזאת  עלי,  ירחם  ד' 
בידי   להספיק  עלי  תתפללו  אשר 
שום   לי  יהי'  ולא  תשובה..."  לעשות 
לא   מחשבות  ולא  הדעת  בילבול 

ובפרט  טו  התפלה  בעת  חלילה  בות 
וכאשר   הבעל"ט  הנוראים  בימים 
אקוה   נדר  בלי  הטבה  שיש  ארגיש 
והנני   וכח,  עוז  ברוב  לימינכם  לעמוד 

  להכפיל ולשלש מבוקשי. 
הימים לפילץ  באחד  שליח    בא 

וצרף   כספים,  לאסוף  ישראל  מארץ 
אליו איש נכבד מחשובי העיר, שילך  
עימו בין אחיו הנגידים לאסוף מעות  
לא"י. בבואם אל רבינו זי"ע, סיפר לו  
תושב העיר החשוב כי הוא הולך עם  
בן א"י לאסוף כספים. פנה הרבי זי"ע  
לאחוריו לראות את האיש מא"י, ומיד  

אחורני  הקדושות  פניו  ת,  הסב 
נכנסו   ערל!".  הוא  "הלא  באומרו: 
הנכבד,   העיר  תושב  באוזני  הדברים 
ותיכף כפת את אותו אדם, אשר הודה  

  מה  כעבור זמן  לו כי התחפש ליהודי. 
עבר מפילץ לאלכסנדר, משם נפרסה  
וממנה   פולין,  רחבי  כל  על  מצודתו 
מדותיו   ובטוהר  תורתו  באור  האיר 
שלשה   על  מושתתות  היו  אשר 

מדת   האמת  עמודים:  דרך  הענוה, 

היא   כשאדניהם  התפילה,  ועבודת 
    מדת השמחה. 

זי"ע  הזקן  אדמו"ר  אמר    כ"ק 
מח (דברים טז,  ש ך  אהיית  ו בקדשו: "

כלומר, עס איז  שוא,  טו) ראשי תיבות:  
פון איין   שמחה  בעסער איין פאלשע 
שמחת   [מוטב  שחורה  מרה  ערליכע 

מזוייפת   שחורה    –שוא  ממרה 
    אמיתית]. 

ל מאלכסנדר זי"ע  הרה"ק רבי יחיא 
מי   גדול, וכל  היה ידוע לבעל תפילה 
ששמע תפילתו נפתחו רגשותיו. היה  
יהודי אחד שלא יכל לבכות שהיה לו  
את   כששמע  אך  כאבן,  קשה  לב 
תפילתו של הרה"ק רבי יחיאל נפתחו  
דמעות   להוריד  והחל  מעצוריו  כל 

  כתינוק. 
שמות פ'  ישראל  בישמח    מובא 

פי' כח  בשם אביו הק' כי במצרים שא 
הדיבור לא הי' להם רק צעקו ויזעקו  
אוי ווי ואנחה זו השוברת חצי גופו של  
אדם נשמעת לפני הקב"ה יען כי ראה  
והביט לשפל מצבם ועד כמה הגדיל  
עליהם כח הטומאה ר"ל וכמה יגיעות  
יגעו עד שזכו לצעוק ולזעוק לאביהם  
יקרו   ולזאת  ווי  אוי  עכ"פ  שבשמים 

ומכא הזאת  האנחה  כח  בעיניו  הוא  ן 
אשר   ישראל  איש  לכל  ההתחזקות 
מגודל צרותיו וחטאיו לא יוכל כמעט  
לפני   ותפילה  בתחינה  פיו  לפתוח 
לנפשו   יאמר  בל  אעפ"כ  הקב"ה... 
יכולתו   בכל  להשי"ת  ויתפלל  נואש, 
תפילתו   מכל  ח"ו  יעלה  לא  אם  ואף 
עמוק   לב  מקרב  אחת  אנחה  רק 
ומרודו   עניו  יחשוב  לב  בוחן  השי"ת 

ו  מצבו  שהביאו  ושפל  ושועתו  מקומו 
וחסדיו   רחמיו  וברוב  הדעת  לבילבול 

  ישמע לאנחה האחת וישמע ויושיעו. 
קוממיות   גאב"ד  הגה"צ  סיפר 

רבי יחיאל מאלכסנדר    : להרה"קזצ"ל 
זי"ע היו מגיעים בחורים מכל המדינה  
להתברך אצלו להינצל מהצבא, פעם  
מהעיר   אחד  צעיר  בחור  אליו  בא 
ביאלא, והורה לו הרה"ק שילמד סדר  
לאחר   מקום  מכל  אך  בעיון,  טהרות 
לצבא   הזה  הבחור  נתפס  מה  זמן 
מרוחק.   מקום  לאיזה  אותו  ושלחו 

דולי  כשהגיע לשם לקח אותו אחד מג
והיה   ישרתו,  שהוא  בצבא  הקצינים 
אצל   האודיוטנט  להיות  תפקידו 
אצלו   נכנס  אחת  פעם  הלז,  הקצין 
שהוא   אותו  ומצא  הלילה  באמצע 
והבחור   בעיון,  טהרות  משניות  לומד 
שהוא   הרגיעו  מיד  אבל  נבהל,  הלזה 
יוכל   אולי  הימנו  וביקש  כמותו  יהודי 
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לבאר לו משנה שהיה קשה לו, והוא  
כדברו   את  עשה  בטטו"ד  לו  וביאר 

מאד   התרשם  והקצין  המשנה, 
מביאורו ושאל אותו מהיכן הוא, ענה  
ואמר   הקצין  לו  נענה  מביאלא,  לו 
ביאלא,   מהעיר  מוצאו  גם  שהוא 
של   סבו  שם  את  זכר  הזה  והקצין 
הייתי   לא  למעשה  לו  ואמר  הבחור, 
בגלל   רק  כי  כלל,  לך  ומסייע  עוזר 

ר  זקנך אני נמצא פה, כי אני הייתי בחו 
יתום ועל כן מסר אותי לצבא במקום  
אחד מצאצאיו, ועל כן אני נמצא כעת  
כאן במקום נדח כזה, אבל אני מוחל  
אותו   ושחרר  גמורה,  במחילה  לו 
להרבי   כשחזר  מהצבא.  לגמרי 
הרה"ק   לו  נענה  זי"ע  מאלכסנדר 
סדר   הלימוד  של  הענין  כל  ואמר: 
טהרות והליכתך לצבא היה רק בכדי  

מוחל לסבך בלב  שתשמע מפיו שהוא  
  שלם. 

אחת  רבי    פעם  רבינו  אצל  בא 
וסיפר   אחד  איש  מאלכסנדר   יחיאל 
את צרותיו, עד שממש פרחה נשמתם  
של השומעים. פתח הרבי זי"ע ואמר:  

כאן צוחקים    –"דא לאכט מען שוין"  
מכיון   דבריו:  את  ופירשו  כבר! 
עד   לליבו,  נוגעים  כ"כ  היו  שהצרות 

היה  שח"ו נעשה בצער כזה שלא יכול  
לעשות לו שום טובה מחמת עצבותו.  
וכדי שתשרה עליו מעט שמחה, אמר  
וכמו   לצחוק",  צריכים  ש"כאן 
שמסופר על הרה"ק רבי שמחה בונם  
איש   פעם  שראה  זי"ע  מפרשיסחא 
הקדוש   פיו  פתח  בנהר,  טובע  אחד 

לויתן"   דעהם  מיר  "גריס  לו:    –ואמר 
החלו   ועי"ז  ללויתן!.  ד"ש  מסור 

מס  העומדים  לצחוק,  האנשים  ביב 
טובה   ובשמחה כזו יכול היה לעשות 
ל:)   (שבת  מצינו  כי  וניצל.  לטובע, 
ש"אין השכינה שורה על האדם אלא  
מתוך שמחה", ובלי שמחה אי אפשר  
לעשות טובה. ולכן היה מוכרח הרר"ב  

חכם וחסיד,    איש אחד   לומר ווערטיל.
ע"ה   פרנקל  קלמן  רבי  ושמו 
מקנסטנטין, היה מהנה מאד את בית  

פעם  ה זי"ע.  מאלכסנדר  הזקן  רבי 
את   מהנה  "אתה  הרבי:  שאלו  אחת 
אני   כי  אתה  שסבור  מכיון  ביתי, 
תעשה,   מה  אבל  חכם וצדיק,  תלמיד 
ותתוודע   העליון  לעולם  נבוא  כאשר 
כי אינני רבי ולא תלמיד חכם, ותתבע  
אותי לדין, ומה תירוץ יהיה לי?!". אמר  
אם   לי  יהיה  "די  בחכמה:  החסיד 

כבו  את  שם".אראה  הרה"ק    דו  רבינו 
זי"ע  מאלכסנדר  יחיאל  אמר:    רבי 

אומר   הנני  תורה,  אומר  "כשאני 
ונכנסו   שומע  אחר  ואם  לעצמי, 

  הדברים באוזניו, מה טוב". 
הנהגתו  ימי  כל  תמיד    במשך  הי' 

מתאונן על זה שאין העטרה הולמתו,  
ברם נחמה אחת היתה לו שאכן היינו  

משום שהוא גרוע    דאהני ליה, ודוקא
כ"כ בחרו שולחיו לשום נזר ההנהגה  
על ראשו, כי אדם שנמצא במצב שפל  
כמוהו היו בטוחים בו שלא ישטה את  
עצמו ויבוא לידי התנשאות, לא כן אם  
אזי   מדריגה,  בעל  באדם  בוחרים  היו 
מעמדו   שתביאהו  הי'  עלול 
להתפארות ופניות, אך עם כל שברונו  

נשיאותו  נהג  רוחו  ברמה    ושפלות 
וכשנגע הדבר לכבוד שמים הי' קשה  

  .כארז 
ישראל  הישמח  הרה"ק  בנו    סיפר 

רבנותו   בימי  עוד  כשהי'  מאביו 
לבדק   מעות  הי' הקהל צריך  בגריצא 
הבית, והעריכו את כל אנשי העיר כפי  
פרנס אחד ושמו ר'   מיסת ידם. והנה 
מבה"ב   אחד  על  בליבו  שהי'  משה 

'  רו"כ וזה הי   50שבעיר והעריכו ליתן  
הרבה יותר מכפי ערכו והזמין הנערך  
רבינו,   אצל  תורה  לדין  הפרנס  את 
ורבינו פסק שדי לו בעשרים וחמשה  
רו"כ, אך לא הסכים הפרנס לקבל על  
עצמו פסק דינו של הרב, רבינו הפציר  
עד   במרדו,  עמד  הוא  אבל  מאד  בו 
רב   לכם  אומר  אני  בכעסו  שהשיב 
דפה שבחינם דבריכם אני לא אציית  

בש  לשלם  לכם  מוכרח  והוא  אופן  ום 
מה   ואמר  רבינו  נאנח  אז   , חמישים 
יום   באותו  והנה  יותר  לעשות  אוכל 
הנ"ל   הפרנס  בא   שעות  כמה  כעבור 
אחת   עליו  ונפלה  הכנסת  בבית 
ר"ל, ותהום   מקורת הגג ומת במקום 
אולם   אז  ישן  הק'  ורבינו  העיר,  כל 
מהקולות שהיו בעיר נתעורר משנתו  

  י משה ?? ושאל: מה זה הרעש אול
אחת בקודש    פעם  חסידים  נכנסו 

ישראל"   ה"ישמח  רבינו  אל  פנימה 
כאשר   ממושך.  זמן  שם  ושהו  זי"ע 
יצאו החוצה, פנה אליהם אחיו הרה"ק  
ואמר   זי"ע  שמואל"  "תפארת  בעל 
צריכים   היום  של  "האברכים  להם: 
זמן.   הרבה  כך  כל  הרבי  אצל  להיות 

אחד   חסיד  שהיה  יואל    –זוכרני  רבי 
וכאשר בא פנימה    –ומסק זי"ע  מראד

אל אבי רבינו הקדוש זי"ע, לקח את  
ולא   לאבי,  והראה  בידו,  זקנו  קצה 
לבן,   זקני  ראה  מאומה. כאומר,  דיבר 
כן   גם  לקח  מאומה.  עשיתי  לא  ועוד 
בידו,   זקנו  סוף  את  זי"ע  הקדוש  אבי 

ובזה   זצ"ל,  יואל  לרבי  והראהו 
נסתיימה השיחה. ולא דיברו מאומה.  

ם צריכים לשבת כ"כ הרבה  ואילו היו 
  אצל הרבי". 

הערשיל   רבי  המפורסם  החסיד 
ז"ל  רבו    פלאוונער  עם  פעם  הצטרף 

בנסיעתו   זי"ע  מאלכסנדר  הרה"ק 
הימים,   באחד  בפולין.  באלטע  ליער 
ישב הרבי ועישן בלולקע ציבך, ומלא  
את הבית כולו עשן. לפתע, ראה רבי  
היער   מן  יוצא  אחד  איש  הערשיל 

ר בית הרבי. האיש  הסמוך ופונה לעב 
הרבי   עם  ושוחח  הבית  אל  נכנס 
יכולים   היו  שלא  כך  בדממה,  בשקט, 
לשמוע אותו בדברו. ביקש הרבי את  
לעקעך   מעט  להכניס  הערשיל  רבי 
ויי"ש. הרבי בירך ושתה. פתאום נעלם  
רבי   בא  כאשר  ויהי  ואיננו.  האיש 
לפני   ושח  לאלכסנדר  הערשיל 
שאלוהו   מעשהו,  את  החסידים 

ש  שאדם  לחזותו  לו  ואמרו  האיש,  ל 
הרה"ק רבי ישעי'    זה נפטר לא מזמן. 
זי"ע הרבי    וועלטפרייד  של  בנו 

אצל   חתן  היה  זי"ע  מראספעשע 
זי"ע,   מאלכסנדר  יחיאל  רבי  הרה"ק 
אמר   ישעי'  רבי  של  הנשואין  לאחר 
מיר   לעבן  מחותן  יחיאל  לרבי  אביו 
קינד,   אונזער  איבער  אייך  לאזין 

משאירי  אנחנו  שיחי'  לכם  [מחותן  ם 
את בננו] ענה רבי יחיאל אתם רואים  
שעמדו   החסידים  על  הראה  מחותן 
סביבו, דאס איז אלעס מיינע קינדער,  
אויב ער וועט וועלין וועט ער אויך זיין  
מיין קינד, [הם כולם בני ואם ירצה אז  

  יהיה ג"כ בני]. 
שמואל  בתפארת  אמר  מובא   :

בקדשו כ"ק אבי אדמו"ר זי"ע לחסיד  
הא  שאם  בתורה  אחד,  מתמיד  דם 

מעצמו   בשקידה  ובקדושה  ובעבודה 
אז יוכל הצדיק להיות לו לעזר וסעד,  
על   הכל  עם  עצמו  לסמוך  לא  אבל 
רבי   הרה"ק  של  קדשו  חצר  הצדיק. 

מאלכסנדר   שמכונה    –יחיאל  וכפי 
הפך   הזקן"  "אדמו"ר  החסידים  בפי 
ה'   עובדי  לכל  תלפיות  תל  להיות 
ומבקשי אמת ואמונה, ואף גם לסתם  

ך אשר היו זקוקים למילות חיזוק  עמ
ומנהיג   קדוש  מפה  ישועה  ודברי 
ברחמים ובחסד עליון, וכפי שמסופר  
מעשה, אחד מני רבים, בחסיד שכבר  
חלפו הרבה שנים מיום נישואיו ועדיין  
לו   והורו  קיימא,  של  בזרע  נפקד  לא 
הרבנים להיפרד מאשתו, אולם הרבי  
לא נתן לו לעזבה. נסע אחד הרבנים  

נדר ונכנס אל הרבי לברר פשר  לאלכס 
 ט



רב   הנך  אתה  הצדיק:  לו  אמר  הענין, 
שפוסק על פי דין, ואילו אני פוסק על  

  פי רחמים... 
זה  ונורא  כל  קדוש  אשר   ,

מחשבותיו ורעיונותיו היו דבוקים בה'  
גליון   עלי  שנמצא  וכפי  ובתורתו, 
כתוב   ודף,  דף  בכל  כמעט  כתביו, 
מוכן   "להיות  בכתי"ק:  וחתום 

ד'  למסירות   עצמו  על  ולקבל  נפש 
עלי   אנוש  יוכל  לא  ובסתם",  בחינות 
גדולתו   פרשת  ולבאר  למלל  אדמות 
הרה"ק   בנו  שאמר  וכפי  וקדושתו, 
מי   פטירתו:  לאחר  ישראל'  ה'ישמח 
וקדושתו,   גדולתו  על  להעיד  יוכל 
מהיחודים   שנבראו  המלאכים  זולת 
טוהן"   אן  ארביל  "דעם  בעת  גם 

    (כלומר, לבישת הבגדים). 
  

ישראל: בישמח  אאמו"ר    מובא 
בהיותינו   זי"ע,  יחיאל  רבי  הרה"ק 
נהנה   וכאשר  לרפואה,  במארינבאד 
מאוד מאויר הצח והריח הטוב שמה,  
שמה   שנמצאים  אעפ"י  כי  אמר: 
אינם   ואעפ"כ  וחטאים  רעים  אנשים 
וכמו   והריח,  האויר  מקלקלים 
שמזבלים השדה בזבל ואשפות שיש  

א  בהם ריח רע אעפ"כ הריח מהשדה ל 
מתקלקל בעצם, וכאשר יעבור ויכלה  
שבשדה   הטוב  הריח  אז  רע  הריח 
החלק   הענין  היא  כך  ויריח,  יחזור 
אעפ"י   ישראל,  איש  שבכח  יעקב 
שיחטא ויטנף את עצמו בזבל ואשפה  
היא   הקדושה  ריח  אעפי"כ  הסרוחים 
לא   שבקרבו  הפנימית  הנקודה 
יתקלקל ולא יגע בה שום שמץ פגם,  

שיוכ  חיים  תוצאת  לחזור  וממנה  ל 
וזה   כבשמים,  עוד  להריח  בתשובה 
הוא...   ישראל  שחטא  אעפ"י  פירוש 

  עכלה"ק. 
כותב הרה"ג ר' ארי' לייביש שפער  

על  זצ"ל  הלכתי  כאשר  אזכרה  זכור   :
כשלוש   זה  בלאדז,  הברזל  מסילות 
אהוב   את  שמה  פגשתי  שנה,  עשרה 
אלקי   קדוש  הרה"צ  יקיר  איש  לבי 
יחיאל   (רבי  זי"ע  ורבינו  מורינו 

מיום  מאל מדוע  וישאלני  כסנדר), 
אליו   באתי  לא  מפילץ  הפרדי 
חסידות   בתורת  לא  אם  לאלכסנדר, 
אך באהבה רבה מאז בישבנו בפילץ,  
אמרתי לו את אשר טמון בלבי, כי בל  
בצלו   השוכנים  החסידים  אם  אדע 
הכרתי   אנכי  כאשר  רבם  את  יודעים 
לו   אחד  כל  בצרת  כי  לבבו,  טוב  את 

רוחו,  את  אאדיב  בבואי    צר, ולמה  כי 
אליו אשפוך שיחי בחיקו, יען כי מיום  
באתי לחסות בצל לאדז, אך הוה על  

רח"ל),   צרות  הרבה  לו  (שהיו  הוה 
לי   ותהי  רוחי  במר  אשביענו  ולמה 
זי"ע:   הצדיק  הרב  ויענני  לחטאה. 
יב,   (משלי  אמר  ע"ה  המלך  שלמה 

ְ ש   ַ י  כה): 'דאגה בלב איש   ודרשו    ה',  ָ נ   ֶ ח   
לא ישיחנה  עה.)  (יומא  חרים.  חז"ל 

כי   ימצא  תועלת  מה  ולכאורה 
ישיחנה לאחרים? אך תועלתו גדולה  
עד מאוד, כי מה שנאמר (תהלים יט,  
י) 'משפטי ה' אמת צדקו יחדיו' מה  
ישמיענו הכתוב כי בצדק ה' ישפוט.  
איש   יחטא  כאשר  כי  פירושו,  אלא 
ניתן   בל  השמים,  מן  ענשו  ונגזר 
יש   לחוטא  כי  יען  למשחית,  רשות 

ם, שארו הקרוב אליו, או  אב, אח, בני
רוח   למורת  יהיה  ולמה  נאמן  ידיד 
כאשר ייסרו אותו וענוש ייענש, על  
כולם   אשר  עד  עליו  יושת  כופר  כן 
או   חלקו,  מסת  כפי  אחד  כל  יעברו 
אז ינתן האיש בפלילים. וזהו 'צדקו  
יחדיו' עד כולם בצדק נשפטו. והענין  
כאשר   כי  הוא,  לאחרים'  'ישיחנה 

ח ידאג על הדבר,  יספר לאוהבו, בט
דאגת   דבר  על  השמים  מן  יוושע 

    חבירו חנם בלי פשע.
  

מתוך אגרת ששלח אל הגה"ק רבי  
זי"ע מקאלאמיי  שנת    הלל  בעשי"ת 

תרמ"ז: "... והנני לבקש מאוד אשר  
לשוב,   שאזכה  בחזקה  עלי  יתפלל 
מאן   חציף  לד:)  (ברכות  אמרו  כבר 
דמגלי חטאה, אכן בסתר אני אומר  
אשר הנני צריך מאוד מאוד לרחמי  
שאזכה   הנפש  לרפואת  שמים 
עם   כאשר  שלימה  תשובה  לעשות 
מתנפל   הנני  כן  על  הנדכה...  לבבי 

כ  לפניו  עלי  ומתחנן  יתפלל  י 
לתשובה   שאזכה  דליבא  מעומקא 
יח.],   ר"ה  עי'  [בעשי"ת.  בהמצאו 
אותי   יחשוב  שלא  עתירתי,  הוכפל 
למנהיג ישראל כאשר אני מפורסם  

  לצדיק,  
  

אומר אני  באמת  המאמר    אבל 
אזי   יריחון  שכני  חטאי  'לו  החכם 
יתפלל   ע"כ  מגבולי',  ורחקו  ברחו 
פחות   אני  באמת,  אני  כאשר  עלי 

להיות    שבפחותים, שזכה  ע"י  אולי 
בישראל,    מזכה לכמה וכמה גרועים 

תפלותיו   ע"י  מהם  כאחד  אני  יהי' 
אסיים  הזכים...".  בן    ובזה  יחיאל 

  מלכה לתשובה.  
שמואל   רבי  הגה"ק  וסיפר 
זי"ע  אונסדארף  אב"ד    ראזנבערג 

הלל   רבי  הגה"ק  קיבל  כאשר 
אגרתו השיב באגרת הלא    מקאלמיא

של   במידותיו  הדבק  חז"ל  אמרו 

יראיו   רצון  הקב"ה  מה  וא"כ  הקב"ה 
יראיו.   רצון  אעשה  אני  גם  כך  יעשה 
אולם אחת שאלתי כי בני פב"ב צריך  

  לישועה ובני זה צריך לכך וכו'... 
  הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר זי"ע 

בונם   רבי  הרבי  בשם  אמר 
ים  מפרשיסחא זי"ע: "הקנאה הם השנ

השנים   הם  התאוה  הראשונים, 
הזקנה".   ימי  הם  והכבוד  האמצעים, 
ואמר רבינו מאלכסנדר בענוות רוחו:  
יצאנו   שלא  שעד  נעשה  מה  אבל 
וכשבאים   השני,  אל  באנו  מהאחד 
השלושה   כל  את  יש  הזקנה  לימי 

    הקנאה, התאוה, והכבוד. 
ומפורסם זי"ע    ידוע  הזקן  שהרבי 

ת  מאלכסנדר זי"ע כל ימיו היה בשפלו 
רוח ולב נשבר. והיה מתמרמר שהוא  
לומר   היה  ודרכו  שבגרועים".  ה"גרוע 
ישראל   למנהיג  בו  בחרו  זה  שמפני 
שלא   בו  הבוחרים  היו  שבטוחים  לפי 
שנמצא   אדם  כי  להתפארות.  יבוא 
דעתו   על  יעלה  לא  כזה,  שפל  במצב 
לטעות שיש בו איזה מעלה. אבל אם  
אזי   מדרגה,  בעל  באדם  בוחרים  היו 

היה   ופניות. יכול  להתפארות    לבוא 
זאת,  את    לעומת  זי"ע  הרבי  ראה 

בצלו,   החוסים  החסידים  רבבות 
אומר:   והיה  וגדולה,  רמה  במעלה 
דעם   ביי  זענען  חסידים  "אונזרע 
זיי   פון  דריטעל  אין  אמת,  רעכטין 

ווי   רביים  זאלכע  א    עאלל זענען 
  ". רביים

  הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר זי"ע 
המצות.   באפיית  שהשגיח  הרב  היה 
פעם שלח את בנו הרה"ק בעל ישמח  
אפיית   ובאמצע  במקומו,  ישראל 
על   עיסה  מונחת  והנה  ראה  המצות 
ושפך   להתחמץ,  שעלולה  השלחן 
הנחתום   כשראה  צוננים.  מים  עליה 
את מעשהו, רץ בבהלה לאביו הרה"ק  
זענט   איהר  אומר:  והביע  יחיאל,  רבי 

זון נאך ערגער  גארנישט, אבער אייער  
בעל   הרה"ק  כשנכנס  מכן  לאחר   .
באביו   הבחין  לאביו,  ישראל  ישמח 
אביו:   אליו  פנה  פחד.  מלא  שהיה 
עוד   שאתה  הנחתום,  דברי  השמעת 
גרוע ממני, וכי איך יתכן כזאת, הלא  

     אני הגרוע שבכולם. 
  

  מאמרותיו הק' 
יהושע   רבי  הגה"ק  כשהסבו  פעם 

יחיאל    מקוטנא רבי  רבינו  עם  זי"ע 
מאלכסנדר זי"ע בסעודת שבע ברכות  
לרגל שמחת נישואין בבית רבינו, שאלו  
פוטרת   דפת  הדין  הנה  מקוטנא  הגה"ק 
מיני  כל  פוטר  היין  וגם  מאכל  מיני  כל 

 י 



הם   דשוין  הרי  מא:)  (ברכות  משקין 
משקין   מיני  כל  פוטרת  יין  למה  וא"כ 
לא,   או  אותם  לשתות  דרך  אם  בין 

הבאים  והפת   דברים  רק  פוטרת  אינה 
שאינם   דברים  אבל  הסעודה,  מחמת 
פוטרת?   אינה  הסעודה  מחמת  באים 
כיון   נראה  דעתי  לפי  רבינו  ענהו 
שהשי"ת אמר בזעת אפך תאכל לחם  
מעט   מהם  ניטלה  יט)  ג,  (בראשית 
חשיבות השיב לו הגה"ק מקוטנא כיון  
שלכם מגלין תורה מן השמים אנן מה  

  נימא בזה. 
א אליו איש אחד אשר  ב   פעם אחת 

הסתופף בצל קדשו, ושאל אותו רבינו  
עם   מעורב  אינו  מה  מפני  הק', 
עצמו,   בפני  תמיד  הולך  רק  החסידים 
והשיבו האיש: הנה העולם אומרים, אז  
מען   האט  קומען  צוזאמען  נישט  פון 
אין   להתאסף  (מלא  חרטה  קיין  נישט 
אמת   רביה"ק:  לו  אמר  מתחרטים...). 

נישט פון  הוא,  קומען    שכן  זוצאמען 
די   אויף  חרטה  קיין  נישט  מען  האט 
(מלא   געטוהן  האט  מען  וואס  עבירות 
על   חרטה  לידי  באים  אין  להתאסף 
אדם   שצריך  פירוש,  שעשו),  העבירות 
לדבק להתאסף עם חברים טובים, ועל  

  ידי זה בא לידי תשובה. 
זי"ע  מאלכסנדר  אדמו"ר  אמר    כ"ק 

בשעת   הסדר"  "ליל  אחרי  לאברכים 
מ  אלא  ליל  לישון,  יילכו  שלא  אוחרת 

של   ק"ש  ויקראו  הבוקר  לאור  יחכו 
אומר   אני  בפסח  דוקא  "ולאו  שחרית. 
השנה,   ימות  בכל  גם  אם  כי  כן,  לכם 
בלילה,   מאוחר  עד  נעורים  לכשתהיו 
השחר   שיאיר  עד  לישן  תלכו  שלא 

  ותקראו ק"ש בזמנה". 
זי"ע:  מאלכסנדר  הזקן  הרבי    אמר 

לכל    מיתת צמא, מיתה מגונה היא. כי
תאוה יש תכלה, ואם האדם נחלה, דרך  
מתגבר   וחליו  האכילה,  מתאוות  משל, 
לאכול,   תאוה  יותר  בו  אין  מאד,  עליו 
כמו שנאמר (תהלים קז, יח) "כל אוכל  

נפשם"   צמא,    – תתעב  אדם  כן  לא 
אפילו ברגע האחרון לצמאונו, אם תתן  
מת   והוא  נפשו,  את  תציל  לשתות  לו 

ונה, כי מת  עם תאותו. ולכן מיתה זו מג
  מתוך תאוה. 

אמר הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר  
מכל  זי"ע  מרפא  דאסוותא  מיכלא   :

אלע   פון  אויס  לייטערט  עס  החשכות. 
פינסטרנישען, פון אלע קרענקען. דער  
כח פון די קדושה, פון די מצוה, איז א  
אין   אריין  געט  עס  בביתו.  ועושר  הון 
הארץ א מין גרויס עשירות, וואס מיר  

דער    וויסען  חאטשיק  אז  נישט,  אליין 

יוד וואס איז בייא זיך פערפינסטערט  
בייא   אויך  איז  נישט,  גאהר  ווייס  עהר 
לישרים"   אור  בחושך  "זרח  עהם 
מיכלא   [המצה,  ד).  קיב,  (תהלים 
דאסוותא, מוציאה ומרפאת את האדם  
הוא   בהם  וחליים  חשכות  מיני  מכל 
כוחה   מאד.  וצלול  בהיר  לאור  נמצא, 

המצווה הוא "הון ועושר  של הקדושה ו
גדולה   עשירות  בלבנו  המאיר  בביתו", 
שאיננו חשים בה בעצמנו, עד שאפילו  
היהודי השרוי בחשכה, זוכה שיתקיים  

  בו "זרח בחושך אור לישרים"]. 
זי"ע:  הרבי מאלכסנדר  כתיב    פירש 

"אותו"    (בראשית ד, טו) "לבלתי הכות
נשבר   החטא,  לאחר  קין  מוצאו".  כל 
עוני   "גדול  יג)  (שם  ואמר  מאוד,  לבו 
מה   מכל  "אותו",  לו  ונתן  מנשוא", 
שיקרא אותו וואס וועט עהם טרעפין,  

  זאל עהר בייא זיך ניט אוועק פאלען. 
זי"ע  מאלכסנדר  ביאור    הרה"ק 

"לעולם   ה.)  (ברכות  הגמרא  בדברי 
נצחו    ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע,

נצחו   בתורה,  יעסוק  לאו  ואם  מוטב 
שמע,   קריאת  יקרא  לאו  ואם  מוטב 
יום   לו  יזכיר  לאו  ואם  מוטב  נצחו 
לעולם   דאמר  קשה  לכאורה  המיתה". 
ירגיז ולא אמר במה ירגיז. ועוד קשה  
והא   בתורה",  יעסוק  לאו  "ואם  דאמר 
ועוד,   בתורה.  לעסוק  צריך  תמיד  הלא 

המיתה יום  את  מיד  יזכיר  לא  .  דלמה 
להקדים   צריך  כי  קדשו,  ברוח  ואמר 
היראה לחכמה, וזה לעולם ירגיז אדם  
ולא   נצחו  שלא  לאו  ואם  בתורה, 
הועילה תורתו, אף על פי כן אל יתיאש  
ואם   בתורה,  ויעסוק  וימשיך  בעצמו 
הלימוד   מן  התפארות  לו  שבאה  לאו 
שהוא   מי  כי  כראוי,  למד  שלא  סימן 
ופחד   אימה  עליו  נופל  המלך  בהיכל 

וזיע, ולכך יקרא ק"ש במסירות    ורתת 
יום   לו  יזכיר  לאו  ואם  לה',  נפשו 
המיתה, אבל מיד לא יזכיר כי זה מביא  

  לידי עצבות. עכדה"ק. 
הגה"ק  ומסופר   שבא  שבעת 

האחרון   בחוליו  לבקרו  זי"ע  האבנ"ז 
התאנח הרה"ק מאלכסנדר זי"ע על מה  
תורה   ספר  טלטול  נגרם  ידו  שעל 
היה  שהאבנ"ז  במה  למקום    ממקום 

ציוה   ואז  לבקרו,  אליו  לבוא  צריך 
האבנ"ז שמחמת עוצם חולשתו יטעם  
קודם תפילת שחרית ויאכל מה וישתה  
יין, וקיים הרה"ק מאלכסנדר זי"ע את  
דבריו ובכל יום כשטעם קודם תפילתו  
דברי   לשמוע  אקב"ו  ברכה  מברך  היה 
חכמים עיי"ש, ועיין בשו"ת "אבני נזר"  

  ניהם. או"ח סימן ל"ז פלפול בהלכה בי 

עוד שבימיו האחרונים נסע  ומסופר  
פגשו   חזרה  ובדרכו  לבקרו  האבנ"ז 
מה   להאבנ"ז:  ושאל  אחד  אדמו"ר 
נשמע באלכסנדר? השיב האבנ"ז: טוב  
מאד [אלעס גוטס, אלעס גוטס] וההוא  
והסביר   חולשתו,  מפורסם  הלא  תמה: 
מישראל   חולה  צער  דעיקר  האבנ"ז 
תורה   ביטול  אצלו  שיש  מחמת  הוא 

שום  ותפלה,   ראיתי  לא  אצלו  אבל 
בהשי"ת   דבוק  הוא  השתנות, 
מפסיק   ואינו  ורעיונותיו  במחשבותיו 
לומר   שייך  מה  א"כ  ח"ו,  רגע  אפילו 

  שנעדר שלומו ח"ו. 
והעיד הגה"ק מסוכטשוב בעל אבני  

זי"ע מחותנו    נזר  בקבלה  לו  שיש 
מי   לדעת  מובהק  סימן  זי"ע,  מקאצק 
עתה   ועד  ומאז  בהשי"ת,  דבוק  שהוא 

ראה   אדם,  לא  שום  אצל  הסימן 
אצל   הסימן  ראה  באלכסנדר  ובהיותו 

  אדמו"ר השרף מאלכסנדר. 
שב"ק   מוצאי  שבט  בליל  לחודש 

מלכא   דדוד  סעודתא  שקיים  לאחר 
ימי   כל  למאד  בה  נזהר  שהי'  משיחא 
המצוקים   את  אראלים  נצחו  חייו 
למנוחות   ובא  הקודש  ארון  ונשבה 
  בהתאסף אלפי ישראל בעיר אלכסנדר. 

אמר עליו בנו הרה"ק    ואחר פטירת
בעל ישמח ישראל זי"ע: את אבי זי"ע  
אלא   שהכירו  בעולם  אדם  היה  לא 
מיחודיו   שנבראו  והשרפים  המלאכים 
רבי   הרה"ק  וסיפר  ומצוותיו,  ומתורתו 
ימיו   (ובסוף  זי"ע  מהוסיאטין  ישראל 
מפה   ששמע  מנו"כ)  ושם  אביב  בתל 
זי"ע   יעקב  אברהם  רבי  הרה"ק  קדוש 

הקד  בן  הנורא  מסאדיגורא  עליון  וש 
מרוז'ין זי"ע, שאמר על הרבי הזקן זי"ע  
וזהו   שרף,  בבחי'  שהוא  מאלכסנדר 

  המקור שקוראים לו השרף. 
סיפר הרה"ח רבי מרדכי מנחם הכהן  

שנים,    ז"ל,  ט"ז  בן  כשהיה  לו  זכור  כי 
אדמו"ר   כ"ק  אצל  באלכסנדר  שהיה 
ג"כ   שם  והיו  שבט!  בי"ד  זי"ע,  הזקן 

זאל מהעיר  החסידים  בני  גדולי  ושין, 
הרה"ק רבי בעריש מביאלע, וגם הר"ר  
(חתן   הכהן  שאול  ורבי  הכהן,  אלעזר 
רבי   גם  מזאלושין),  אליהו  דוד  הג"ר 
הרבנים   וכן  מזאלושין,  מאיר  ברוך 
הרה"ק   והתפלל  ושיראדז.  מזעלוב 
אדיר,   רעש  בקול  זי"ע  מאלכסנדר 
ובבכיות עצומות, עד שהרצפה מסביבו  

הדב  הוא  (ולפלא  רטובה.  כי  היתה  ר, 
י"ד   הוא  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק  של  היא"צ 

  שבט)..  
הקדושה  העדה  את  הנהיג    כך 

במשך   וקדושתו  מהודו  עליה  והאציל 
 יא



ח"י שנים, עד עת הסתלקותו ביום י"ד  
לפ"ק. תרנ"ד  שנת  אחריו    שבט    בניו 

המה הקדושים אשר בארץ: הרה"ק רבי  
ה'ישמח   בעל  יצחק  ישראל  ירחמיאל 

בי" נולד  זי"ע'  תרי"ג  ישראל  שבט  ד 

שמילא מקום אביו מיד אחר פטירתו;  
כיהן   תר"ע  טבת  בכ"ט  פטירתו  ואחרי 
בעל   צבי  שמואל  רבי  הרה"ק  אחיו 
בשנת   נולד  זי"ע  שמואל'  ה'תפארת 

מלאדז,    תר"כ;  יאיר  בצלאל  רבי  הרה"ק 

כ"ה   ונסתלק  תרכ"א  אדר  כ"ה  נולד  זי"ע 
  אדר תרצ"ד. 

  מקורות: 
  הצדיקים" "תולדות אלכסנדר" "פרדס 

  מן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל א
  מזלא טבא וגדיא יאה    

  דומ"צ דקהילתינו הק'  שליט"א   ישראל הכהן גרוס להרה"ג ר' 
  שליט"א  שמאי קהת הכהן גרוס רבי  הגאון ולאביו החשוב 

  דקהל מחזיקי הדת בא"י ירושלים חבר הבד"צ 
  שליט"א  אהרן יאקאב הרב החסיד ר'  ולחותנו החשוב

  ני"ו   אהרן  הבה"ח המופלג בתוי"שעב"ג  תחי' תם הכלה החשובה נכד-ותלרגל נשואי ב

    דומ"צ דקהילתינו הק' שליט"א  יהושע בראון ר' גהרה"ן ב  

  שליט"א  בראון מנחם אברהם   ר' הרב החסיד  החתן ני"ו של  ולסב החשוב 
  בורא עולם בקנין ישלים זה הבנין, ותזכו לראות דורות ישרים מבורכים  
  בבנין עדי עד ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה  לאוריושט"א  

  שבט תשפ"ג  "ז  אור לי יתרו החתונה תתקיים אי"ה ביום שלישי פרשת 
 קרית בעלזא ירושלים   6באולם "נחלת יהודה" רח' דובר שלום  

  מזלא טבא וגדיא יאה 

  שליט"א יצחק ראזען  להרה"ג ר' 
  שליט"א ארי' לייב ראזעןהרה"ג ר' ולאביו החשוב  

  ני"ו זיידא נחמן צבי הבה"ח המופלג בתוי"ש  ונכד- ו נ לרגל נשואי ב 
    שליט"א  מנחם מרדכי פולק ר' ח הרה"  תב תחי'  הכלה החשובה עב"ג 

  שליט"א  חיים רוטנר  ר' הרב החסיד  הכלה תחי'של   יםהחשוב  ים ולסב

  שליט"א  יצחק אליהו פולקוהרה"ג ר' 
  בורא עולם בקנין ישלים זה הבנין, ותזכו לראות דורות ישרים מבורכים  

  בבנין עדי עד ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה 
  לאוריושט"א  מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

  החתונה תתקיים אי"ה ביום שלישי פרשת יתרו אור לי"ז שבט תשפ"ג  
 א.ת עד הלום אשדוד  4היהלום " רח'  אחוזת פרידמן "  מיבאול 

    ז"ל  ברוך שמעון בן הרה"ח ר'  ז"ליעקב מאיר קאצנבערג ר'  לעילוי נשמת הרב החסיד
 נלב"ע ט"ז שבט תשע"ח הונצח ע"י בנו הרה"ח ר' בערל שליט"א 

  מרת אסתר דרייזל יאקאב ע"ה בת הרה"צ ר' שלום זאב זצ"ל   האשה החשובהלעילוי נשמת 
  ר' אהרן יאקאב שליט"א  הרב החסידנפטרה ח"י שבט תשל"ז הונצחה ע"י בנה  

  לעילוי נשמת האשה החשובה מרת יהודית ע"ה  
  בת החבר ר' יוסף הלוי ז"ל נפטרה י"ג שבט תשע"ח  

 הונצחה ע"י בנה הרה"ח ר' יוסף שטראסבערג שליט"א 

    ז"למשה הכהן גראס ר'   לע"נ הרב החסיד
  נלב"ע ט"ז שבט תש"מ  ז"ל אהרן הכהןבן הרה"ח ר' 

 הונצח ע"י בנו הרה"ח ר' דוד שליט"א 

  לע"נ הרה"ח ר' הלל וינד ז"ל בן הרה"ח ר' יצחק יהודא ז"ל  
  זי"ע בא"י   גבאי ראשון של כ"ק מרן מהר"א מבעלזא 

 שיחיו  נלב"ע י"ז שבט תשמ"ח הונצח ע"י משפחתו החשובה 

    ז"ל   חיים שמעון ברונשטיין ר'  לעילוי נשמת  הרה"ח 
    נלב"ע י"ח שבט תשנ"ח  ז"לישראל יהודה  בן הרה"ח ר'  

  הונצח ע"י חתנו הרה"ח ר' שמשון וויינגרטען שליט"א
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 )זי"ע  חיים החפץ ספרי פי על המיוסד ודורשין שואלין ספר. (רע דבר   מכל ותינצל, התורה

  לע"נ הרב החסיד המפו' ר' יצחק ווייס ז"ל בן הרה"ח ר' משה ז"ל 
 נלב"ע ל' מרחשון תשפ"ג הונצח ע"י משפחתו החשובה שיחיו 
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הרה"ח ר' דוד יוסף אונגר ז"ל
בן הרה"ח  ר' אברהם יהודה ז"ל

ולע"נ זוגתו האשה החשובה
מרת רבקה ע"ה

בת הרה"ח ר' יוסף ז"ל
תנצב"ה

הרה"ג
ר' יצחק דוד פריעדמאן ז"ל

בן הרה"ח  ר' חיים יחזקאל ז"ל
וזוגתו האשה החשובה

מרת רחל ע"ה
בת הרה"ח ר' שלמה ז"ל

הרב החסיד ר' אברהם יעקב ז"ל
מאשקאוויטש בן הרה"ח  ר' נפתלי ז"ל

 ולע"נ זוגתו האשה החשובה
מרת רבקה לאה ע"ה

בת הרה"ח ר' יואל צבי ז"ל
הונצח ע"י המשפחה החשובה שיחיו

הרה"ג ר' פנחס מאיר גאנצפריד ז"ל 
 בן הרב החסיד

ר' אליעזר דוד ז"ל 
נלב"ע י"ד כסלו תשע"ד

הונצח ע"י משפחתו החשובה שיחיו 

הרה"ח ר' צבי אליהו
שטראוס ז"ל 

בן הרה"ח ר' ליפא יו"ט ז"ל  

נלב"ע י"ח טבת תשע"ד
תנצב"ה

הרה"ח ר' מנחם מנדל ז"ל  
בן הרה"ח ר' ישראל וועטנשטיין ז"ל  

נלב"ע כ"ז אדר תשע"ג
הונצח ע"י בנו 

הרה"ג ר' אהרן אליהו וועטנשטיין שליט"א 
דומ"ץ דקהילתינו הק' גבעת זאב

הרה"ח ר' ישראל חיים ז"ל
בן הרה"ח  ר' דוד רובינשטיין ז"ל 

ולע"נ זוגתו האשה החשובה
מרת צפורה מרים ע"ה

בת הרה"ח ר' מנחם הלל ז"ל
תנצב"ה

הרה"ג ר' יהודה זיגלמן ז"ל
בן הרה"ח ר' נחמן ז"ל

וזוגתו האשה החשובה מרת אסתר ע"ה
בת הרה"ח ר' משה יהודה ז"ל

הונצחו ע"י בנם
הרה"ח  ר' ישראל זיגלמן  שליט"א

הגה"ח ר' ישכר דוב יעקובוביץ ז"ל 
 בהגה"צ גאב"ד וואדקערט

רבי שמעון יחזקאל זצוק"ל
ולע"נ הרה"ח  ר' אליעזר צבי ז"ל

בן הרה"ח ר' נתן בנימין ז"ל
 ולע"נ האשה החשובה מרת הענדיל ע"ה 

בת הרה"ח ר' יוסף מאיר ז"ל

 העסקן המפו' הרב החסיד 
ר' יואל בן ציון פרקש ז"ל

בן הרב החסיד ר' צבי ז"ל
נלב"ע ט' אדר תש"פ

הונצח ע"י משפחתו החשובה שיחיו
תנצב"ה

 הרב החסיד המפו' ר' פרץ שטראסבורג ז"ל 
בן הרה"ח ר' יחזקאל ז"ל 

וזוגתו האשה החשובה מרת יהודית ע"ה 
בת החבר ר' יוסף ז"ל 

הונצח ע"י בנו הנדיב הנכבד 
הרה"ח ר' יוסף שטראסבורג שליט"א

 הרה"ג ר' יהונתן בנימין קליין ז"ל 
בן הגה"ח ר' ישראל ז"ל

נלב"ע ביום שב"ק ו' שבט תשפ"ב 
תנצב"ה

האשה החשובה
מרת רבקה פיגלא איגל ע"ה

בת הגה"ח
ר' שמחה בונם בוים ז"ל

הונצחה ע"י משפחתה החשובה שיחיו
תנצב"ה

הרה"ח המפ' ר' מנחם אליעזר אסטרייכער ז"ל 
בן הרה"ח ר' יצחק שמעון ז"ל

וזוגתו האשה החשובה
מרת מלכה אסטרייכער ע"ה

בת הרה"ח ר' יחזקאל שרגא ז"ל
הונצחו ע"י משפחתה החשובה שיחיו

הרה"ח ר' יצחק ישראל העכט ז"ל  
בן הרה"ח ר' אברהם ז"ל  

נלב"ע י"ד שבט תשנ"ו
וזוג' האשה החשובה מרת נחמה העכט ע"ה

בת הרה"ח ר' ירמיהו אהרן ז"ל
נפטרה כ' אדר א' תשע"ו

הרב החסדיר המפו'
 ר' מנחם שמואל חיים ז"ל

בן הרה"ח ר' אפרים ז"ל
וזוג' האשה החשובה מרת יוטל פריעדמאן ע"ה 

בת הרה"ח ר' משה יוסף ז"ל
הונצחו ע"י המשפחה החשובה שיחיו

האשה החשובה
מרת מלכה ע"ה בת שיבדלחט"א 

הרה"ח ר' יהודה שליט"א 
נלבע"ה ל' ניסן תשע"ז 

הונצח ע"י אביה הרה"ח 
ר' יהודה איינהורן שליט"א

האשה החשובה
מרת גיטל עלקא ע"ה
בת הרה"ח ר' יוסף ז"ל

נפטרה ב' אייר תשע"ח
תנצב"ה

הונצחה ע"י משפחתה החשובה שיחיו 

הרה"ח ר' יחיאל אויש ז"ל 
בן הרה"ח ר' בנימין זאב צבי ז"ל  

נלב"ע י"ב תשרי תשס"ו תנצב"ה
וזוגתו האשה החשובה 

מרת שפרה ע"ה 
בת הרה"ח ר' יוסף שאול ז"ל

 הרה"ג ר' אברהם אליהו איינהורן ז"ל 
בן הרה"ח ר' שלמה יוסף הכהן ז"ל 
וזוגתו האשה החשובה מרת נחמה ע"ה

בת הרה"ח ר' אליהו ז"ל

הונצחו ע"י משפחתו החשובה שיחיו


