
 
 



פרשת בהעלותך

)'ד–א"י(התאוו תאוה

מסופר על הגאון רבי ענזיל 

שלא היה מעדת א"זיעמסטריה 

ק רבי "ואמר פעם להרה.החסידים

דומני , א"יהודא צבי מרוזלא זיע

יהודי "שלהיות רבי ולהתנהג כ

זו ) יהודי טוב"רבי נקרא גם " (טוב

השיב . ה ככל התאוותוהיא תאו

, אמת הדבר: ק מרוזלא"לו הרה

ה זו ואלא שאי אפשר להגיע לתאו

משברים קודם את כל עד ש

.  התאוות הגשמיות

)ג"י-ב "י(ל נא רפא נא לה -א

' ראש ישיבת פונוביזסיפר 

בי יוסף שלמה כהנמן הגאון ר

בחול המועד של פסח שנת :א"זיע

, בחורעדייןח בהיותי"תרס

ביקור בעיר הגעתי לראשונה ל

ק "מיד פנה לביתו של הגה, ראדין

אך לא ,א"זיע" חפץ חיים"ה

תנתיישבתי והמ, מצאתי אותו

, ולפתע שמעתי קול יללה בוקעת

ישבתי . בכי המבטא כאב נורא

? נדהם ומסוקרן מי זה ועל מה זה

" החפץ חיים"אז הסבירו לי ש

מבקש עתה רחמים לרפואה של 

. שהזכירו את שמה לפניואישה 

: אמר רבי יוסף שלמה לעצמו

זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם 

)'ה- א "י(

ינו משולם שהיה רופאו של במעשה בר

נראה שאבותיך : עםפשאלו המלך, המלך

היו כפויי טובה ולא מצא חן בעיניהם 

שהרי היה .ה"הקבהטובה אשר נתן להם

ה מן השמים "להם מן שהוריד להם הקב

לכל כידועמלכים שהיה בו טעם מעדני 

אם כן למה התלוננו וביקשו , העולם

? קישואים ושומים שהם מאכלי הפחותים

למחר אשיב , אדוני המלך: ה רבי משולםענ

הלך רבי משולם אצל השר . לך תשובה

: שהיה ממונה על מאכלי המלך ואמר לו

לאכול אחרי סעודתושהמלך רגיל יודע אני 

שיו אל תוסיף לתת לו עוד כמע. שום קטן

, כי אני רופאו ויודע שהדבר מזיק לו, שום

שר ולמחרתו לא הביא ,וכן עשה אותו

כשראה המלך לאחר .לשולחן שומים

לפניו שומים כפי סעודתו שלא הביאו 

מדוע לא הבאתם לי : כעס ואמר, הרגלו

ו השר שזה נעשה בפקודת השיב ל? שום

: שאל המלך את רבי משולם. רופא המלך

ענה ? למה פקדת על השר שלא להביא שום

ךיישמעו אזנך מה שפ: בי משולם ואמרר

שהרי פעם אחת לא הביאו לך שום , מדבר

ואילו בני ישראל היו רגילים , ומיד כעסת

מן מרובה לאכול במצרים מאכלים אלה ז

והיו ארבעים שנהבמדבר והנה היו , כל כך

ולכן , אוכלים רק מן בלי לטעום שום קטן

דברך , אמר לו המלך יפה דיברת. התלוננו

.אמת ותורתכם אמת

)ילקוט מעם לועז(

בו , לים לעזוב מקום כזהכיצד יכו

מצוי אדם גדול כל כך המסוגל 

לבכות בכי קורע לב על צרות 

ובו במקום החליט , הזולת

להישאר ללמוד בראדין 

ולהסתופף בצילו של הכהן הגדול 

."חפץ חיים"ה

)ג"י-ב "י(ל נא רפא נא לה -א

ק "הרהופעם אחת נפגש

א "מגור זיע" אמרי אמת"ה

ק רבי יחיאל מיכל "והרה

ביקש רבי .א"מאוסטרובצה זיע

יחיאל מיכל מהרבי מגור 

היה לו רפואה שיתפלל בעדו שת

מו ואמר את שמו ושם אה שלימ

": אמרי אמת"אמר ה.כנהוג

: ל"אמחז) ד"דף ל(במסכת ברכות 

אינו , קש רחמים על חברוכל המב

שהרי משה , יר שמוצריך להזכ

כאשר התפלל על מרים , רבינו

- א"שנאמר , לא הזכיר את שמה

למה ואם כן , "רפא נא להל נא 

? הזכיר כבודו את שמו ושם אמו

באמת : צהבהשיב הרבי מאוסטרו

כוונת הדברים שאין הכרח 

להזכיר במפורש את שם החולה 

אלא אפשר להזכירם , ושם אמו

" רפא נא"שהרי המילים , גם ברמז

".בדכמרים יו"מטריה יהם בג

:זמני כניסת השבת
7:22: א"ת7:07: ירושלים

:זמני יציאת השבת
8:58: ת"ר8:28: א"ת8:25: ירושלים



לאחר פטירתוחוב שטר העשיר שקרע 

בעלגדולעשירשהיהיהודיפעםחי,תוניסיהעיר אחת בב

למצוותבמיוחדהתמסרהוא,תרומיותמידותניחן היה בוצדקה

חנויותלבעליקטנותהלוואותנותןוהיה,חסדיםגמילות

דרושיםשהיוסכומים,מלאכהובעליזעיריםסוחרים,רוכלים

שלאבלבדזולאכימאליומובן.עסקיהםאתלנהלכדילהם

אתלסלקבהםדחקלאאפילואלא,שלומהלוויםריביתלקח

כל,לשלםכסףלהםהיהולארעוןיהפזמןהגיעכאשר,חובם

כתבעללחתוםהיה,ח"גמממנולקבלכדידרוששהיהמה

לאהוא,ההלוואהסכוםאתשקיבלהלווהמאשרבו,התחייבות

.השטרעלשיחתמוערביםלהביאצריךהיה

דחוקמצבוכילווסיפר,יהודיהזההגביראלבאאחתפעם

,ממנהפרנסהלושתהיהכדיחנותלפתוחרוצההיהוהוא, מאד

אתלפתוחכדיצריךהואכסףכמהלמידאותושאלהגביר

המטבע,ריאלסויים של סכום מהיתהוהתשובה?החנות

ואיחל,המבוקשהכסףסכוםאתהגבירהוציאמיד,התוניסי

זמןקצתיקחשזהיתכןכיהוסיףהלה.במסחרוהצלחהליהודי

כיפניםבמאורלואמרהגביראך,הכסףאתלהחזירשיוכלעד

איןהקרובים חדשיםשנים עשר הבמקוםמכל,לויעזורהשם

."ונראהנחיהמכןלאחרואילו",אפילוכךעללחשובצריךהוא

כשבלבובשמחהוהלך,חובשטרעלחתםהמאושרהלווה

אתפתחאמנםהיהודי.ההלוואהקבלתעלעמוקהתודההכרת

שלאבלבדזולא,פניםלוהאירהלאההצלחהאולם,החנות

לאטשלאטאלא.חובואתלשלםכדיכסףלחסוךהצליח

עניהיההואחדשיםהשנים עשרך ותו,הקרןכלאתהפסיד

.מקודםכמומרוד

מצבואתלופריסו,שומבוישבורהגביראלשלנוהיהודיבא

יודעהואואין,ממנושלווההכסףכלאתהפסידהואוכי , הקשה

לואסור"לוואמראותוהרגיעהגביראולם.עתהלעשותמה

אתימלאוודאייתברךהשם,היאושלזרועותליפולליהודי

השנהבמשךהרי,אולשוהיהלגמרילאזהבינתיים,חסרונך

אשתדל.לנהללאאיךאולנהלאיך,בחייםמשהולמדתלפחות

הכלה "בעו,מידידייאחדאצלמתאימהמשרהלךלמצואהאיפ

."בשלוםיבואמקומועל

אחד מחבריו עםדבריםבבאהוא,הבטחתואתקייםהגביר

לקחהוא,שלובחנותלושיעזור,וישרנאמןלאדםזקוקשהיה

. טובהמשכורתלונתןו,הגבירבהמלצתהיהודיאתאליו

כמהבהשםשבועכלבו,קטנהקופסהלעצמוהכיןהיהודי

.מהגבירשלווההסכוםאתממשכורתולחסוךכדי,מטבעות

אלהיהודיבא,החובסכוםבהונאסףהקופסהנתמלאהכאשר

מצווהבשביל":ואמרהשולחןעלהכסףאתהניח,הגביר

ליהאמןאולם,תודהלומרנוהגיםלאחסדגמילותובמיוחד

חוביאתלךלהחזירמסוגלשאניגדולחגהואהיום שאצלי

לחפשהחלוהלווהבשמחתשמחהגביר."יתברךהשםבעזרת

חיפושאחרי,אותולמצואהצליחלאאולם,החובשטראת

כרגעיכולהואאיןהצערלמרבהכיללווהאמר,הואקצר

והרי,ידותחתהחובשטראיןכי,החובסכוםאתממנולקבל

שכברחובשטראצלולהחזיקלאדםלואסורכיאמרול"חז

.מיותריםסיבוכיםלגרוםיכולכזהדבר,שולם

המלווהאתלבקשמתחילוהואמוותראינוהלווהאולם

עזרהשםאם"אמרהוא,הכסףאתממנוויקחטובהלושיעשה

הכסףאתאצלילעכברוצהאניאין,חוביאתלשלםשאוכללי

.הכסףעםלקרותיכולמהיודעומי,מיותראחד רגעאפילו

,הכסףאתליוהלוויתאימוןבינתתאתהואם,טובהלינאעשה

שניהשפעםובטוחסמוךאני,אימוןבךלתתיכולוודאיאניהרי

החובשטראתתמצאוכאשר ,הכסףאתממניתדרושלא

החובתשלוםאתהמלווהלקחברירהבלית."אותוותקרע

.לבוטובשמחהביתההלךוהלווה

.לעולמווהלךפתאוםלפתעהגבירחלהמספדימיםכעבור

,היקרהיהודישלעתמותו ללאעלמרותהתאבלההעירכל

שלנוהיהודיגם ואלההתאבלובמיוחד,וחסדצדקהרודףשהיה

.חילכלחייםעתהששבקהגבירידיעלבפועלשנעזרו,בתוכם

עללעבורהיורשיםהנפטרניבהחלוכאשר" שבעה"הבתום

שםמצאוהם,אביהםשלבמגירותיושנמצאוהניירותערימות

היההשטר,שהיהודי החזיר כבר" חוב"על ההחובשטראת

להוכחהבעיניהםהיההימצאועצםאך,שניםמלפניאמנם

אלהיורשיםהאיפבאו,שולםולאנגבהלאהחובכיברורה

נחרדהיהודי.החובאתלסלקממנוודרשו,שלנוהיהודי

" החובאתששילמתידיברתיעלליהאמינו",אוזניולמשמע

.הנפטרשלבניואתלשכנעהחל



אתהביאהואכיצד,שהיההמעשהאתלהםוסיפר

לאכש,לקחתותחילהסירבהואוכיצד,אביהםאלהכסף

לווהתחנןביקשהלווההואוכיצד,החובשטראתמצא

החובשטראתשיקרעעליוסומךוהוא,הכסףאתשיקח

לעשותהספיקלאהואכינראהעתה.אותוימצאכאשר

לקבלמוכניםהיולאהגביריורשי.לעולמושהלךעדזאת

,"שלאויתכןאומרשאתהכמואכןשזהיתכן",טיעוניואת

כיעצמועלהמעידהחובשטרבידינו",השנייםלואמרו

שלבסופו.אמרו,"לשלמועליךכךומשום,שולםלאהחוב

בפנילהכרעההעניןאתלהביאהצדדיםשניהסכימודבר

עליושאיןוראההיטבהחובאת שטרבחןהרב,העיררב

אתשמעהוא,שולםאכןהואכישיעידוסימניםשום

הלווה,ושונותרבותשאלותאותםושאלהצדדיםטענות

אולם,שלואכןהיאהחובשטרעלהחתימהכיהכחישלא

בסופוחובואתשילםהואכיבעקשנותלטעוןהמשיךהוא

ואמר,ליורשיםהחובשטראתהרבהחזיר,דברשל

.בבוקרלמחרתאליולחזורלצדדים

שעהבהדיןלביתוהנתבעהתובעיםבאולמחרת

עללמחוליסכימואוליהיורשיםאתשאלהרב,היעודה

דעתםעלמתקבלזהאיןכיהשיבוהםאולם,החוב

וממילא,שולםשכברחובשטרבידומחזיקהיהשאביהם

הפעםעודנראההבה".להםמגיעהכסףכיהםבטוחים

השטראתהוציאוהאחים,הרבלהםאמר,"החובשטראת

למראהנחרדוהםאולם,הרבאללהגישוכדימהמעטפה

שהיתההחתימהלאורךקרועהיההחובשטר,עיניהם

אחדושאלורעהועלאישבפליאההביטוהם.בתחתיתו

אתקרעתאתה?החובשטראתקרעתאתה:השניאת

אתידעוולא,זאתהכחישושניהםאולם?החובשטר

עכשיוהיה,שלםהיהאתמולשרקהחובשטראכן.נפשם

:האחיםלשניואמרהרבהתערבכאן.לשנייםכמעטקרוע

,וצדיקגדוליהודיהיהאביכם,יקריםיהודיםנאשמעו

ובודאי,הזולתשלפרוטהלקחלאמעולםהואחייובימי

שייעשהלכךמוכןהיהלאהאמתבעולםכשהואעכשיו

ובעצמובכבודוהואבוודאיזההיה,בשמוצדקאיכאן

.לתקוןיוכלשלאמעוותלמנועכדיהחובשטראתשקרע

ענין ירידת המן בכל יום

משל לבן מלך שנסע : ל משל"על כך מביאים חז

. המלךרב שקיבל מאביולמרחקים מצויד בממון

, החליט לשוב לביתווהוא , לאחר כשנה הכסף אזל

" מברק"שלח ,יצא לדרכו חזרה הביתהולפני ש

ערכו לו , כאשר הגיע.לאביו שהוא בדרך הביתה

לבן כראויבארמון המלוכה קבלת פנים מפוארת 

נכנס לביתו והשתעשע עם אביווהוא שב . מלך

כי הבן הודיע ,חלפו שבעה ימים.בשמחה רבה

אביו הבין את . בדעתו לשוב מחר למקומו

, "כן"? "אתה זקוק לכסףהאם"המשמעות ושאל 

קים 'המלך הוציא מהארון פנקס צ. השיב הבן

בן המלך הביט . נולבאותו המחאה ומסרוחתם על

אביו להוא הסתכל ע, וכאילו חשכו עיניו,ק'בצ

ה בחזרלאביו הושיט ראויה ובאדיבות בתדהמה 

םהא, ?רהמה ק–שאל אותו אביו . ק'את הצ

? אולי התאריך לא טוב בעיניך, החתימה לא נכונה

? אלא מה. התאריך והחותמת,הכל טוב: ענהו הבן

ספיק ליוי, סכום פעוט מאדהוא ,רשמתשהסכום

כי , אותולכן אני מחזיר, לשבוע ימיםרקבקושי 

ילדי כן.ה לעשות שם במרחק בסכום כזהלי מאין

כי ,זה מה שאני רוצהבדיוק : השיב המלך,יקירי

ותעזוב אותי עם לא תפליג לך למרחקים

ותבוא אליקרובכאן תישאר , הגעגועים אליך

.לבקר מידי יום

רצה דוש ברוך הואהק, מןהירידת גם בהענין כך 

יוםדבר ת עיניהם לשמיים ישאו אבני ישראל ש

אלא , בפעם אחת" מן"לכן לא נתן את כל ה, ביומו

יצטרכו לבטוח מחדש בכדי שבכל יום, מידי יום

.ה"בהקב



ו"אליעזר יעקב ברגר היר"הר

ו"החתן ראובן זאב הילרגל נשואי בנו
ר"אכי, לרוב תענוג ונחתיזכו

"דודי קאר"בחסות 
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב 

052-7655-222מכל החברות 

לברוח ממחלוקת

צ רבי שלמה זלמן"סיפר הגה

יום אחד התבשרו : א"אויערבאך זיע

תושבי שכונת שערי חסד בשורה 

חפץ "הק "הגהחתנו של ש, שמחתמ

צ רבי אהרן כהן "הגה,א"זיע" חיים

החליט , שעלה לארץ הקודשל"זצ

הדבר עורר . לקבוע משכנו בשכונה

וכולם קיבלו את , ות גדולההתרגש

והעמידו לרשותו פניו בכבוד גדול 

והנה לאחר .דירה מרוהטת כראוי

, פרק זמן קצר של מספר חדשים

נדהמו תושבי השכונה לגלות כי 

בנסיבות רבי אהרן נעלם מהשכונה

לאחר היעדרות של , מסתוריות

דפקו על דלת ,שבוע מבית הכנסת

חו את הדלת פת, ביתו ומשלא נענו

, ריק לחלוטין מכל דברוהנה הבית 

ניסו לברר אצל השכנים שמא יודע 

ונענו , רןמישהו היכן רבי אה

נסת האם הכריזו בבית הכ. בשלילה

יש מישהו מהציבור שיודע מה 

אז ניגש ? התחרש אצל רבי אהרן

וסיפר , אחד המתפללים יהודי זקן

כמשיח לפי תומו כי ראה את רבי 

, אהרן יוצא מן השכונה לפני כשבוע

.כל מטלטליו בעגלה לכיון יפועם 

יאת ראשדהמהתכה בהדבר ה

מה אירע לרבי אהרן : הציבור

כונה שהביא אותו לעזוב את הש

? ועוד בצורה מסתורית כל כך

יפו לברר החליטו לשלוח משלחת ל

ולנסות ,אצל רבי אהרן פשר הענין

לשכנע אותו לחזור להתגורר 

כאשר הגיעה המשלחת .בשכונה

קיבלם בחביבות , אל רבי אהרן

לאחר מכן , ובסבר פנים יפות

רבי ק "ד נשלח הרה"ז סיון תש"ביום ט

א "זיעד"הישלום אליעזר מראצפרט

אותו היום עלה על המוקד ובלאושוויץ

על מות . ויצאה נשמתו בקדושה ובטהרה

כי לפני ששלחו אותו : הקדושים מסופר

שמי שישיג לו כיפה : שונות המוות הכריזבלכ

הוא נותן לו הבטחתו שינצל , וטלית קטן

שהיה שם אחד היהודים , בחייםוישאר

השיג ,ובמסירות נפש בדרך לא דרך,הסתכן

ואותו יהודי , לרבי שלום אליעזר את מבוקשו

.אכן ניצל

סיון' שבת קודש ט
ר נפתלי הירש "רבי משה רבקש ב

)ד"תמ-באר הגולה (

ר ישכר "ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב ב"הרה

)ג"תרל(בעריש 

סיון' יום ראשון י
ר אליעזר "ק רבי משה מראזוואדאו ב"הרה

)ד"תרנ(מדזיקוב 

ר יוסף יהודה "צ רבי יצחק יעקב וייס ב"הגה

)ט"תשמ- מנחת יצחק (

ב סיון"יום שני י
ל "חתן המהר(ץ מפראג "ר שמשון כ"בי יצחק בר

)ד"שפ-

ל מבאר ק רבי מנחם מענד"הרה

)ה"תקכ-ט "מיד הבעשלת(

ג סיון"יום שלישי י
ת שער אפרים "שו(ר יעקב מוילנא "רבי אפרים ב

)ח"תל-

עץ הדעת (ר צבי מפליצק "ק רבי עזריאל ב"הרה

)ה"תקפ- תלמיד המגיד -טוב 

ו סיון"יום חמישי ט
)ד"א שי"ב(יהודה בן יעקב משבטי קה 

ז סיון"יום שישי ט
ר "מווארקי בק רבי מרדכי מנחם מענדל"הרה

)ט"תרכ(ישראל יצחק 

ר "בד "היק רבי שלום אליעזר מראצפרט"הרה

)ד"תש(חיים מצאנז

עלינו ועל כל ישראל אמןזכותם תגן 

כנראה אתם : המשיך ואמר להם

אים מדוע עזבתי לפתע את מתפל

כאשר באתי: אסביר לכם? השכונה

קודם "חפץ חיים"פרד מחותני הילה

שאלתי , נסיעתי לארץ ישראל

הוא ממליץ לי בעצתו היכן 

בירושלים ? להתגורר בארץ הקודש

. או שמא בחברון או ביפו, או בצפת

לא כל כך חשוב : השיב לי חותני

תבטיח אך דבר אחד , היכן תתגורר

במהירות שתברח ,לי בתקיעת כף

והיה אם נקלעת , ממקום מחלוקת

ואני . עזוב אותו מיד, קום כזהלמ

. כףזאת לחותני בתקיעתהבטחתי

חרונה התעורר דין ודברים והנה לא

בנוגע סת שבשכונתכםבבית הכנ

ע ואז נתקפתי לפת, למשרת הגבאות

הרי אינני יכול : בחרדה עצומה

כדי לא להיכשל ,המשיך לגור כאןל

עובר על ו בעוון החמור של ה"ח

על כן . הבטחה הנעשית בתקיעת כף

בבהילות נאלצתי לעזוב את המקום 

.הירותמבו

מרבים שלום בעולם

ק בעל "פעם התכונן הרה: מסופר

א ללכת "מגור זיע" י אמתאמר"ה

, מוסין אצל רב מפורסםלביקור ני

יועיל להרבות זהה שומתוך תקו

מנוע בעדו וביו ניסו לרמקאך , שלום

בטענה שהדרך , בתוהניאו ממחשלו

והרבי יצטרך ללכת , קשה היא

: השיב להם הצדיק. הרבה בעפר

למען השלום מוכן אני ללכת בעפר 

ולא ויתר על , אפילו עשר פעמים

ר ובסופו אכן ראו שהביקו, הביקור

.היה כדאי ומועיל מאד


