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שנה ט' תש"פ

והעיר אותו משנתו העמוקה ,והוכיח

למה שחק רבי יוסי

ישראל

אותו ונתן לו מוסר על כך שעדיין הוא

פעם אחת חלה רבי יוסי ,נכנסו רבי

אבוחצירא זיע"א ה"בבא סאלי",

ישן בשעה כה מאוחרת ,ואינו קם

שנסע עם חתנו הרב דוד יהודיוף זצ"ל

בזריזות לעבודת ה' .הקשיב הילד

בשנת תשכ"ו לאשדוד ,ושם ביקרו זקן

לדברי סבו ,ולא ענה ולא הצטדק,

מופלג .ואמר הצדיק לחתנו שיבקש

לאחר מכן נודע לסבו כי נכדו ישב כל

ברכה מהזקן .לאחר שיצאו משם

הלילה ולמד ,וזאת הסיבה לאיחור

שוחקות בהנאה ,אמר רבי חייא ודאי

אמר הצדיק לחתנו :זקן זה שהנך

בקימה .שאל אותו למה לא אמרת

ראית דבר חדש ,צודק אתה ענה לו

רואה ,הרי יש לו שינים ,ידיים ורגלים,

לי? הרי אם הייתי יודע לא הייתי

וכל אבריו שלמים ,והיום הוא בגיל

מוכיח אותך .ענה הילד :בפרשת

ככל היוצא מפיו יעשה )ל'  -ג'(
מסופר

על

רבי

הרה"ק

אבא ,רבי יהודה ורבי יצחק לבקרו,
וראוהו נופל על פניו וישן .ישבו בחדרו
והמתינו ,כשהתעורר ראו את פניו

רבי

יוסי,

זה

עתה

עלתה

נפשי

השמימה וזכתה לראות את כבודם של

מאה ושלש עשרה שנה .ולפני מאה

מטות אנו רואים שמשה רבנו הוכיח

שנה ביקש ממנו הסבא קדישא רבנו

את בני גד ובני ראובן בדברים קשים,

האנשים שמסרו עצמם על קדושת

יעקב אבוחצירא זיע"א שישלים לו

לאחר שמשה רבנו סיים את דבריו,

אדונם ,והנה הם נכנסים בשלושה

מנין ,וכן עשה .והרב בירכו שיהיה

עונים בני גד ובני ראובן" :ואנחנו

בריא ושלם עד מאה ועשרים .והנך

נחלץ חושים לפני בני ישראל",

עשר נהרות אפרסמון הטהור ,והקדוש

רואה

כי

ברכת

הרב

ברוך הוא משתעשע בהם ,ועוד ראיתי

נתקיימה

ולכאורה קשה ,אם היה בדעתם

במלואה .והוא בריא ושלם .וזהו "ככל

מתחילה לעלות ולהילחם ,למה נתנו

דברים

היוצא מפיו יעשה".

למשה רבנו להוכיח אותם בדברים

ושאלתי להם אימרו לי למי הכבוד

קשים? היה עליהם מיד לומר לו מיד

הזה? אמרו לי ,לאלה שאהבו את

ואנחנו ניחלץ חושים לפני בני ישראל

את מחשבותיהם ,והתירוץ הוא :בני

)ל"ב – י"ז(

גד ובני ראובן שמחו בהזדמנות

מסופר על הרה"ק רבי יהודה לייב

לשמוע דברי מוסר ממשה רבינו,

בעל ה"שפת אמת" מגור זיע"א,

האם יוותרו על כך? וכי מלתא

שהתגורר בילדותו בבית סבו הרה"ק

זוטרתא היא לשמוע דברי מוסר מפי

בעל ה"חידושי הרי"ם זיע"א .לילה

משה רבינו? כך גם אני ,סיים הילד

לייב

יהודה לייב ואמר :אם הייתי מספר

בתלמודו עד עלות השחר ,ורק אז

מיד כי ישנתי מפני שלמדתי כל

עלה על מיטתו לשינה קצרה ,.בבוקר

הלילה ,לא הייתי זוכה לשמוע את

השכם נכנס לחדרו סבו הצדיק,

דברי המוסר הנפלאים של סבא.

אחד

האריך

הילד

יהודה

זמני כניסת השבת
ירושלים 7:09 :ת"א7:25 :

פרשת מטות-מסעי

שאין

לי

רשות

לגלותם,

אדונם בעולם הזה ,ולמראה הכבוד
שזכו לו הואר לבי ולכן ראיתם את פני
שוחקות ,אמר לו רבי אבא אשרי
חלקך.
)זוהר ח"ג רס"ז ב'(

זמני יציאת השבת
ירושלים  8:26ת"א 8:28 :ר"ת8:59 :

השמש שזכה לראות את אליהו הנביא ועוד
לפני למעלה ממאתיים שנה היתה בעיר ניקלשבורג קהילה גדולה
וחשובה ,במשך דורות רבים ישבו על כס הרבנות של עיר זו גאונים
גדולים ומפורסמים ,ביניהם המהר"ל מפראג ,רבי יום טוב ליפמאן הלר
בעל ה"תוספות יום טוב" ורבנים גדולים אחרים זיע"א .כאשר עמדה
קהילה זו לבחור ברב שהיה בעת ובעונה אחת גם הרב הראשי של
האיזור כולו ,היו מחפשים כדבר המובן מאליו גאון גדול ששמו יצא
למרחקים כאחד מגדולי הדור .באותם ימים כבר היה רבי שמואל
שמעלקא זיע"א מתלמידי הרה"ק המגיד הגדול ממעזריטש זיע"א רב

ראשון הלך בעל הדמות המלכותית ואחריו אליהו הנביא ,אחריהם צעד
הרב וליווה את האורחים צעדים אחדים ,הוא חיכה עד ששני האורחים
נעלמו בחשיכה ,ואחר כך נכנס לבית והתיישב ללמוד ,השמש נשאר על
עמדו רגעים ארוכים משתאה ואינו יודע את נפשו ,אחר כך אזר עוז ונכנס
לבית הרב ואמר :אני מבקש ממך סליחה ומחילה רבי ואל נא תכעס עלי,
אולם מאד הייתי רוצה לדעת מי זה היה האדם עם בגדי המלכות ועם
הכתר על ראשו שרבינו זה עתה ליווה מביתו ,באמת לא כדאי לדבר על
כך ,השיב הרב באי רצון ,אולם הואיל וראית מה שראית הרי זה סימן
שמותר לי לספר לך.

מפורסם לאחר ששימש ברבנות בקהילות חשובות של פולין ,שלחו
אליו פרנסי קהילת ניקלשבורג הזמנה לבוא לעירם לשבת ,כמועמד

ובכן דע לך כי האיש היה מנשה בנו של חזקיהו המלך ,והוא בא אלי

לתפקיד הרב הראשי שכסאו היה אז מיותם ,רבי שמואל קיבל את

בקשר לדין תורה שהיה לנו כאן היום ,מעשה ביהודי ירא שמים שחי בעיר

ההזמנה ,בא לשבת קודש ,דרש ברבים בהלכה ואגדה ,פלפל עם

אחת שהיה מהדר ומדקדק במיוחד במצוות לא תעשה לך פסל וכל תמונה

תלמידי החכמים שבעיר ועשה רושם ככיר על כולם .שבועות אחדים

שבעשרת הדיברות .למרות שהיה לו כשרון ונטיה חזקה לציור ולפיסול,

אחרי שובו לביתו ,קיבל רבי שמואל כתב רבנות של העיר ניקלשבורג,

הוא נזהר משנה זהירות לא לעשות שום דבר שיכול להיכנס לאיסור

פרנסי הקהל הודיעו לו כי הוא התקבל כרב ראשי של הקהילה ,וגם

עשיית פסל או תמונה ,ולעבור בכך על הלאו של עבודה זרה ,הוא אפילו

כרב הכולל של בוהמיה ומוראביה כולה .זמן קצר לאחר מכן הוא בא

הקפיד שלא להסתכל על דברים כאלה ,הגיעו אצלו הדברים עד כדי כך,

לעיר ונתקבל בכבוד גדול ,ומיד נכנס ראשו ורובו לעניני הרבנות של

שפעם אחת הוא יצא בלילה לרחובות העיר ,והחל לשבר את כל הצלמים

העיר כפי שהתפקיד דרש ממנו ,במשך היום היה עסוק שעות רבות

וצלבים המוצבים שם ,אחד משומרי העיר תפס אותו בשעת מעשה ,והוא

בעניני הקהילה ,ואילו את רוב שעות הלילה הוא הקדיש ללימוד

הובא לדין ונדון למוות ,עוד באותו יום בוצע גזר דין המוות והיהודי הוצא

בהתמדה ועבודת השם.

להורג בתליה .הקהילה כולה היתה בסכנה גדולה ,אך בעזרת השם

באותם הימים חי בניקלשבורג יהודי זקן ,תמים וירא שמים ,שמילא

ובניסים גדולים חלפה הסכנה והצליחו לשכנע את השלטונות ,כי היהודי

את תפקיד השמש של הקהילה ,כפי שזה היה נהוג ,היה השמש הזקן

עשה מה שעשה על דעת עצמו ואיש מבני הקהילה היהודית לא היה

עובר מדי בוקר ודופק במקלו על החלונות ותריסי הבתים כדי להעיר

שותף למעשה ,היהודי שהוצא להורג היה עני מרוד ,ולאלמנה לא היה

את היהודים לעבודת הבורא ,בעוברו ליד ביתו של הרב היה השמש

מאין לגבות את כתובתה ,היא נשארה בחוסר כל ,ועל כן היא פנתה

נוהג להתעכב שם דקות אחדות ,לנוח קמעה ולפעמים אף לשתות כוס

לחברה קדישא שאחד מתפקידיה היה לתמוך באלמנות שנקלעו למצב

תה ,הוא המשיך במנהגו זה גם אחרי בואו של רבי שמואל שמעלקא

כלכלי קשה ,אולם אנשי הח"ק טענו כי חובת החברה לתמוך באלמנות

לעיר .פעם אחת כאשר השמש נכנס לבית הרב לפנות בוקר ,הוא ראה

שבעליהן מתו מות טבעי ,אולם לא כאשר האיש איבד את עצמו לדעת,

את הרב יושב כהרגלו רכון על הגמרא ולידו עומד יהודי בלתי מוכר

והרי כמקרה שלפנינו ברור כי האיש הלך לקראת גורלו בעיניים פקוחות

חגור בחגורת עור והאזין לקול הלימוד ,השמש שהכיר היטב את כל

והוא ידע מה שהוא עושה ומה צפוי לו .לאחר שהרב ובית הדין של אותה

יהודי העיר ,היה בטוח כי את היהודי הזה עדיין לא ראה מעולם ,חשב

עיר שמעו את טענות הצדדים הם החליטו להעביר את הנושא להכרעה

השמש כי זהו וודאי אחד היהודים הנודדים ההולכים מעיר לעיר,

לרבה של ניקלשבורג ,ישבנו היום כל היום כולו על מדוכה זו ,דנו בסוגיה

ועכשיו הוא לן בביתו של הרב והשתתף בשיעור הבוקר שלו ,במשך

ועיינו בהלכה ,ולא הצלחנו להכריע ,החלטנו לדחות את ההחלטה

כל אותו היום לא ראה השמש את היהודי ההוא שנית ,אולם למחרת

הסופית למחרת היום .ועכשיו שעת לילה מאוחרת כאשר ישבתי כדי

בבוקר שוב באותה שעה הוא שוב ראה אותו עומד ליד הרב ומקשיב

לעיין בדין ,בא אלי מנשה בן חזקיהו והסביר לי את הענין ,הוא סיפר לי

ללימוד הגמרא ,עתה גברה סקרנותו של השמש והוא החליט לשאול

כי מאז מותו לא מצאה נשמתו מנוחה על החטא שחטא בחייו ,בכך

את הרב בהזדמנות מיהו יהודי בלתי מוכר זה? כאשר שאל ,השיב לו

שהכניס צלם להיכל בבית המקדש.

רבי שמואל כי היהודי הזה היה אליהו התשבי ,הוא הוסיף וביקש את

בכל דור ודור מגולגלת נשמתו באנשים שונים שתפקידם לתקן את

השמש לא לדבר על זה יותר ,והשמש המופתע לא הוסיף לשאול

העבירות שעבר ,עד כה לא זכה לתיקון מושלם עד שנשמתו התגלגלה

שאלות בנדון .עבר זמן מה והשמש שכח מכל הפרשה ,עד שפעם אחת

בדמותו של היהודי ששיבר את הצלמים ברחובות העיר ,ומסר את נפשו

עבר מאוחר בלילה ליד בית הרב ,וראה משהו מיוחד במינו ,בדיוק

בצורה מושלמת על הלאו של לא תעשה לך פסל ,עתה הוא סיפר לי

כאשר עבר שם נפתחה הדלת החיצונית של הבית ,ובפתח הופיעה

זכתה נשמתו לתיקון המיוחל ,וכיון שאני ובית דיני נתבקשנו לעיין בדין

דמותו האצילה של הרב ,בידו פמוטים עם שני נרות ,כשהוא מלווה

ולהוציא פסק דין על פי ההלכה ,הוא בא לבקש אותי שלא נחשיב את

שני אורחים שעזבו את ביתו ,אחד מהם היה אותו יהודי עם חגורת

מעשהו של היהודי ההוא כאיבוד עצמו לדעת ,אלא כמעשה של קידוש

העור שהרב תיארו בשעתו כאליהו הנביא ,השני היה לבוש בגדי

השם והאיש ההוא היה קדוש שמסר את נפשו על קיום המצוה בהידור,

מלכות ועל ראשו כתר ,בראות השמש את המחזה נפל עליו פחד גדול,

לאור כל זה הוא ביקש כי בית הדין בבואו להחליט אם האלמנה זכאית

הוא עמד שם בחשכת הלילה רועד מקור ומהתרגשות ,וראה את הכל,

בתביעתה ,יקח כל זאת בחשבון.

השמש שמר את כל הענין בסוד כמוס במשך כמה שנים ,עד
שמצא עצמו נאלץ לגלותו וזאת מסיבות מיוחדות במינן .מעשה

נדוניה שמסרתי בידך מה עשית בה

בדין תורה שנערך בעיר בו פסק הרב נגד כמה בעלי בתים

משל לעשיר אחד שהיה לו בן שהגיע לפרקו ,השיאו אביו

החשובים ,ובעלי ההשפעה הללו הפכו בשל כך לשונאים מושבעים

אשה ,נתן לו נדוניה גדולה ופסק לו מזונות לשנים אחדות,

של הרב ,והחליטו לעשות הכל כדי לסלקו מן העיר ,החלו הללו

היה הבן סמוך על שולחן אביו כל אותן השנים .משכלו לו

לחפש על הרב כל מיני עלילות ואמתלאות ,עבירות וחסרונות

מזונותיו קראו אביו ואמר לו ,בני ,מעתה חייב אתה לעמוד

שונים ,ובמסגרת מאמציהם גילו כי הרב מתנהג על פי מנהגי

ברשות עצמך ועליך ללמוד כיצד להרויח כסף ,קח איפוא

החסידים ,אמנם לא היה בכך כל חידוש כי הרי כולם ידעו מאז
ומתמיד כי רבי שמואל שמעלקא הוא מתלמידיו המובהקים של
המגיד ממעזריטש ,כך נהג הרב בניקלשבורג מהיום הראשון לבואו
לעיר כאשר קיבלו אותו שם כרב ומורה הוראה ,אולם מתנגדי הרב
לא התחשבו בכך והפיצו כל מיני שמועות ,וכדרכה של לשון הרע
שהיא סחורה עוברת לסוחר ומוצאת קונים בקלות יתירה ,כך
התלקחה המחלוקת שאיימה על הקהילה היהודית של ניקלשבורג.
כאשר המחלוקת הגיעה לשיאה ,התאספו ראשי הקהילה ובעלי
הבתים החשובים לאסיפה והחליטו להודיע לרב שלמען שלום
הקהילה מוטב שיעזוב את כס הרבנות של העיר ושל המדינה.
הם קראו לשמש הזקן והטילו עליו ללכת אל הרב ולהודיע לו
את החלטת ראשי הקהל ,אולם כאן ציפתה לראשי הקהל הפתעה,
השמש הזקן שכולם הכירו אותו כאדם שקט מתון וצייתן ,יצא
הפעם מכליו וסירב למלא את השליחות ,וצעק :היתכן לחשוד
בצדיק כזה ,בגאון כזה ,בקדוש כזה ,ואיפה כאן כבוד התורה? לא,
אין אני מוכן ללכת בשליחות כזו ,שלחו את מי שתשלחו אני לא
הולך .כל הנוכחים הופתעו מדבריו התקיפים של השמש הזקן,
אמנם כולם ידעו כי האיש הוא אדם ישר הגון ותמים דרך ,שזו
הפעם הראשונה שראו אותו יוצא מכליו ומסרב למלא את
השליחות שהוטלה עליו ,אך היו בין הנוכחים שהציעו לפטר את
השמש ממשרתו ,אולם המתונים יותר ביקשו לשמוע מפיו מדוע
הוא מתייצב בתוקף כה רב לימינו של הרב? כאן פתח השמש הזקן

ממון זה שקצבתי לך נדוניה ,צא בין הבריות ועשה בו
סחורה ,אך ראה לבדוק יפה איזה מסחר שתבחר לך לעסוק
בו .נטל הבן את כסף הנדוניה ,נסע לאחד הירידים כדי
לקנות סחורה ,משבא לעיר וירד לשוק ,ראה בחלונותיה של
אחת החנויות כלים יפים להפליא ומראם כמראה כלי זהב,
וסבור היה שכלים אלה עשויים זהב טהור .נכנס לחנות
ושאלו לחנוני בכמה אתה מוכר כלי זהב אלה? הכיר החנוני
בטיבו של הקונה התמים ואמר לו ,כלים אלה עשויים באמת
זהב טהור ומחירם הון רב ,אולם לך אמכרם לך בזול ,שכן
זקוק אני דחוף למזומנים .קנה האברך כלי זהב אלה במחצית
כסף הנדוניה ,ובמחצית השניה קנה מיני שטרות חוב ,אלא
שמזויפים היו והוא לא ידע .נטל סחורה זו וחזר ובא אל
אביו ,הביט האב בסחורה שהביא בנו וחשכו עיניו ,הכלים
אינם אלא פשוטי כלי חרס צבועים בצבע של זהב ואינם
שווים אלא פרוטות ,ועל כגון זה הוציא הבחור את מחצית
כסף הנדוניה ,אוי לעיני שכך רואות צעק האב ,סכום גדול
שכזה איבדת בידיים ממש ,ומה עשית במחצית השניה של
הנדוניה? שטרי חוב קניתי מאלה הקרויים ניירות ערך השיב
הבן ,והיכן הם? הבה ונראה אותם ,מוציא האברך חפיסה
של שטרות מתוך תיקו ומראם לאביו ,העיף זה עיניו
בשטרות ספק כפיו והתחיל מצעק מה עשית? שטרות אלה
הלא מזוייפים הם ,זה זמן רב שמשוטטים שומרי המלך
בארץ ומתחקים אחרי עקבותיהם של הזייפנים ,ושל אלה
העושים סחורה בשטרות הללו ,ועתה לא זו בלבד שאיבדת

את פיו וסיפר לנוכחים את המעשה שהיה ,הוא אמר כי שמר את

כספך בענין רע ,עוד עלולים אנחנו להימסר לדינה של

כל הענין בסוד לפי בקשת הרב ,כי הוא ידע שפרסום הענין לא

מלכות על קניה ומכירה של שטרות מזויפים ,ובמקום

יהיה לרוחו של הרב ,אולם עתה כאשר הוא רואה שאין ברירה

שתעשה חיל ותהיה לאיש ,עתה הסכלת עשה ,כספך איננו

הוא החליט לספר את מה שראו עיניו ושמעו אוזניו ,והוא סיפר

ועוד צפוי אתה לענשה של מלכות.

לראשי הקהילה המשתאים את סיפור ביקוריו התכופים של אליהו

הנמשל :כשנולד אדם נותן לו הקב"ה נדוניה הגונה ,פוסק

הנביא אצל הרב ,ואת ביקורו של מנשה המלך שבא לייעץ לו כיצד

לו כך וכך שנים של חיים ומספק לו מזונותיו ,כדי שיוכל

לפסוק בענינה המסובך של האלמנה שבעלה מת על קידוש השם.

לעסוק בתורה ולקיים מצוותיה ולזכות לעולם הבא ,אולם

מובן מאליו כי בתום סיפורו של השמש הזקן ,נותרו מתנגדי הרב

לא זו בלבד שאינו משתדל להשתכר כדי פרנסתו לעולם

בלי מענה לשון ,הם בושו ונכלמו וכל האסיפה התפזרה בשקט.

הבא ,אלא הולך ומאבד כספו בעניינים לא טובים ,ומוציאו

ורבי שמואל שמעלקא נשאר הרב הראשי של ניקלשבורג והמדינה

על דברי שטות והבל ,כסף מלא זה שנתן לו ה' יתברך טבין

עד יומו האחרון .כאשר חסידים סיפרו את המעשה ברבי שמעלקא

ותקילין ,הוא פורט לאסימונים שחוקים ,קונה בו שטרות

והשמש ,הם התפעלו לא מגדולתו וקדושתו של הרב זה הרי היה

מזויפים עושה בו עבירות וכו' ולכשיבוא להתייצב בפני אביו

ידוע ומפורסם ,אלא מענוותנותו המופלגת של השמש הזקן ,שכמה

יש ֵאל מה סחורה עשה באותה נדוניה שקיבל?
שבשמיםָ ,

וכמה פעמים היה לו גילוי אליהו ,והוא לא סיפר על כך מלה לאיש

יוציא ויראה כלי חרס אלה שצבעם זהב ,שטרות מזוייפים

עד שנאלץ לעשות זאת על כורחו ,כאשר שם את נפשו בכפו כדי

וכדו' ,כלום לא ינזוף בו אביו וידבר אתו קשות :נדוניה

להגן על כבודו של הרב רבי שמואל שמעלקא.

שמסרתי בידך מה עשית בה?
)בשם הגה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א(

ללמוד תורה וגם לעזור בבית

שלומינו חסידי ויזניץ"" .הוי דוד

מסופר על אברך בן תורה שנכנס

שבת קודש כ"ו תמוז
הגה"ק רבי שלמה גאנצפריד ב"ר יוסף )קיצור

לייב ,דוד לייב ,גם ממך אשמע

שו"ע  -תרמ"ו(

אל הגה"ק מבריסק רבי יצחק זאב

אודות אנשי שלומינו? בגלל זה

יום ראשון כ"ז תמוז

הלוי סולובייציק זיע"א ,והתאונן כי

הקמתי את השיכון הלזה? בכדי

אשתו דורשת ממנו לעזור בבית

שיהודי כמוך יוכל להגיד אנשי

יום שני כ"ח תמוז

בטיפול הילדים ,הוא טוען שיש לו

שלומינו?" ,ויתן הצדיק את קולו

פטור כי תלמוד תורה כנגד כולם,

בבכי .הבין ר' דוד לייב כי לא עת

הרה"ק רבי אלעזר ב"ר אלימלך מליזענסק
)תקס"ו(

עם מי הצדק? השיב לו הגאון :הלא

והתרים

אפשר

לקיים

שניהם,

לחשות,

ועשה,

אמר

כשהייתי

יהודים לצורך המצוה ,ובסופו של

אברך אב לשלושה ילדים מה

דבר חיתן את כל בניו ובנותיו של

עשיתי ,הושבתי ילד אחד על ברך

האיש לרבות חלק מנכדיו.

את

נענעתי

עריסת

ובינתיים שקעתי בלימוד.

הרה"ק

בעל

ה"אמרי

להרנין לב אלמנה

לאלמנה אחת שהיה תומך בה

מויזניץ זיע"א נודע במידת אהבת
ישראל שלו שעברה כל גבול ,אם
היה יהודי הנמצא במצוקה ,היה
הוא הראשון שפעל ועשה כדי
לסייע ולעזור ,ולחלצו מן המצר,
לימינו עמד איש צדיק וחסיד
במלוא המובן ר' דוד לייב שווארץ
זצ"ל ,על ר' דוד לייב זה היו יהודים
ממטירים סכומי כסף אדירים ,כולם
ידעו שכל מעשיו לשם שמים
והנצרכים

שאוסף

עבורם

אכן

רבי שלמה יצחקי ב"ר יצחק )רש"י הקדוש – ד"א
תתס"ה(

יום רביעי א' מנ"א
אהרן הכהן בן עמרם )ב"א תפ"ז(

מזוויהעל זיע"א כסף ביד בתו

חיים"

מאוהעל – תר"א(
יום שלישי כ"ט תמוז

צדק על תהלים – תקצ"א(

פעם שלח הרה"ק רבי שלומ'קה

אחינו כל בית ישראל

הרה"ק רבי משה ב"ר צבי הירש )ישמח משה

הרה"ק רבי משה מזאלישין ב"ר גרשון )משפט

אחת ,השני על הברך השניה ,בידי
התינוק,

הרה"ק רבי משה חיים טויב ב"ר יצחק אייזיק
מקאלוב )תקצ"א(

לפרנסת בני ביתה .חזרה הבת
וסיפרה שפגשה את האלמנה
בעת ארוחתה ,ונוכחה לראות
שהרחמנות עליה אינה כל

כך

אלעזר הכהן בן אהרן הכהן )ב"א תקט"ז(
הרה"ק רבי נתן נטע מאווריטש ב"ר יוסף )נטע
שעשועים  -חותן הבת עין – תקמ"ה(
יום שישי ג' מנ"א
הרה"ק רבי שמשון מאוסטראפאליע
ב"ר פסח )ת"ח(
הרה"ק רבי מנחם עזריה מפאנו ב"ר יצחק
ברכיה )רמ"א מפאנו – שפ"ה(

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

גדולה ,מאחר שראתה שמרשה
לעצמה

לקנות

מצרכי

יקרים,

)כידוע

רבנו

ולמשפחתו

צמצם

אוכל
לעצמו

בתכלית

הצמצום באופן מדהים (.נענה לה
הרבי ,אדרבה מעתה יש להגדיל
את סכום התמיכה ,מאחר והיא
זקוקה לדברי אוכל יקרים.

קביעות מקום בתפילה )י"ב(
א( הרוצה ליזהר מהדלות ,ומיתת בניו ,וממיתת
עצמו ,יעשה לו מקום קבוע בתפילתו) .טעמי
המנהגים ,סימן קס"ו ,בהגה(
ב( אדם שאין לו הצלחה במשא ומתן שלו ,זהו
בשביל שאינו קובע מקום לתפילתו) .שם(

נצרכים הם .ערב אחד נכנס ר' דוד
אהבת ישראל

לייב אצל רבו ה"אמרי חיים" ,והרבי
פתח את השיחה אודות פלוני בעל

הרה"ק ה"סבא" משפולא זיע"א

משפחה ברוכת ילדים ולרש אין כל,

פעל בשמים ,שיהיו לו בנים

ר' דוד לייב ידע במי מדובר ,הוא גם

פשוטים ,כדי שיהיה לו פתחון פה

ידע שמדובר בסכום עתק ,ומשום

להמליץ על בני ישראל עם

כך העז לשאול את הרבי" ,רבי עם

קדושים

יתברך

סכום כסף גדול כזה ,הלא נוכל

ולהוכיח לו ,שאף על פי שבני הם

לפרנס כמה אנשים מאנ"ש " -אנשי

פשוטים ,אוהב אני אותם כנפשי.

לפני

השם

ג( ונסיים במשל נאה שהובא בכתבי האריז"ל
]הובא בטעמי המנהגים שם[ למלך שרוצה ללכוד
חומת העיר ,ורוצה לעשות נקב בחומה ,אזי לוקח
קנה השריפה שקורין דיא ביק"ש ,ויורה כמה
פעמים במקום אחד ,עד שינקב החומה ,אבל אם
הוא טיפש ויורה פעם אחת כאן ,ופעם אחת במקום
אחר ,אז החומה נשארת שלימה .ולא יועיל כל
פעולותיו שעשה ,כך מיום שחרב בית המקדש
נעשה הפסק חומת ברזל בינינו לאבינו שבשמים,
)ברכות דף ל"ב ע"ב( והתפילה שלנו היא כמו קנה
השריפה ,ואם אדם מתפלל כל פעם במקום אחד,
אז תפילתו עושה שביל אחד ,לנקוב החומה של
ברזל ,ואם לאו ,לא יכול לנקוב.

בחסות רשת חנויות

מברכין החודש מנחם אב

גל פז
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