
 
 



מדברבפרשת

' לבני גד תולדותם למשפחותם וגו

)ד"כ–' א(

מנחת "ק ה"מסופר על הרה

א שהיה "ממונקאטש זיע" אלעזר

ם חשוב ומיוחד "גם סופר סת

ברשותו היה ספר התורה , ביותר

והיה , א"ט הקדוש זיע"של הבעש

מתקן בו אותיות שפרחו והיו 

עבודה קודש זו , צריכות תיקון

ופעל , עשה בדחילו ורחימו

פעם : ומסופר. ישועות בעת הזאת

היה קשור חלה אחד הרבנים ש

ומצבו התדרדר והרופאים , אליו

שלחוהו לעיר פעסט לדרוש 

ביום רביעי , ברופאים גדולים

הגיע למונקאטש כדי ,דסליחות

להתברך מפי הרבי לפני שיצא 

הרבי עמד אז בשעת , לפעסט

ט "הגהת הספר הקדוש של הבעש

ואמר , "לבני גד תולדותם"בפסוק 

באת בזמן טוב : לו המנחת אלעזר

ואף לך " בבני גד"חז כשאני או

). מזל טוב" (גדיא יאה"יהיה 

וראשי התיבות של פסוק זה הם 

הרי , בגימטריה שם של רפואה

.שתהיה לך רפואה שלימה

כיבוד אב ואם

ימיכל,גמליאלבןשמעוןרבןאומר

לחלקהגעתיולאאביאתמכבדהייתי

כי,לאביועשושעשההכבודמןהמאה

ורוחץאוכללונותןשהייתיבשעהאני

לובשהייתי,לפניוומרבץמכבדאו,ידיו

שלאכדי,ביותרהישניםהבגדים

אנילשוקיוצאוכשאני,יבגדללכלך

היתהלעשוואילו,נאיםבגדיםלובש

,אביואתלשרתכשבאכי,זומעלה

,ואומרהחמודותובגדיאתלובשהיה

בבגדיםלשרתולאבאכבודאין

ובשכר,מלכיםבבגדיאלא,פשוטים

הקדושלונתן,עשושקייםאבכיבוד

שישמרובהטובהאותהכלהואברוך

שבשעהשראינו,הזהבעולםלזרעו

הברכותאתנתןשיצחקלעשושנודע

שלשוהורידובכהקולונשא,ליעקב

האחת,הימניתמעינוהאחת,דמעות

נשארהוהשלישיתמעינו השמאלית

שלאלחוץיצאהולא,ועומדתתלויה

שלשהיושלאיוצא,שיעורבההיה

לכלזכהכןפיעלואף,שלמותדמעות

היהשעשופיעלאף,להםשישהטובה

אדם,וכמהכמהאחתעל.גמוררשע

,הזאתהמצוהשמקייםשמיםיראשהוא

.מרובהשכרויהיהבודאי

לועזמעם

)ז"י–' ב(כאשר יחנו כן יסעו 

מצאנז " דברי חיים"ק ה"הרה

א היה נוהג במידת הכנסת "זיע

, אורחים עד כדי מסירות נפש

אגו ותמיד הורה לגבאים שיד

יגישו לפניהם ארוחות , לאורחים

. ויסדרו להם מיטה ללון ביתו

ק מצאנז"רהפעם אחת פגש ה

בביתו אורח חדש שהגיע זה 

שלום "פנה אליו בברכת , עתה

האם הגבאים כבר : ושאל" עליכם

האם הוגשה ? ויטיפלו בך כרא

התרגש ? לפניך ארוחה דשנה

האורח מפנייתו החמה של הצדיק 

לכאן כדי באתי : אליו וענה

, להתעלות ברוחניות אצל הרבי

, אין דעתי נתונה לאכילה ושתיה

" דברי חיים"שאל ה? האומנם

אלא שגם הנשמה המצויה באדם 

באה לעולם הזה לא לשם אכילה 

אלא להתענג על , ושתייה חלילה

, בקיום מצוותיו ולימוד התורה' ה

אם אין , אולם גם הנשמה

מאכילים אותה היא עלולה 

אין . מקום משכנהלעזוב את 

. רוחניות ללא גשמיות

:זמני כניסת השבת
7:14: א"ת6:59: ירושלים

:זמני יציאת השבת
8:50: ת"ר8:19: א"ת8:16: ירושלים



על מה רקד הצדיק בשלג

שעתהיתה,בלימודושקועבחדרוישב,א"זיע" סופרחתם"הק "הגה

כדילבואהפרנסבשבילמתאיםכךכללאזמןמאוחרתערב

הפרנסאתבראותוהרבהתפלאלכן,הקהילהינייבענברבלהיוועץ

מהלשמועוהתכונןהגמראאתסגרהוא,זובשעהדוקאאליונכנס

הביעוהפרנספני. זורגילהבלתיבשעהבפיוומההפרנסאתהביא

שלאבפרטמלימודוהרבאתשהפריעעלהתנצלהוא,עמוקהדאגה

הפרנסעצררבבקושי.האישיבענינואלא,הקהילהכענינימדובר

אתאבדתי, מאודלימר, רבי: "אמררועדושבורובקולדמעותיובעד

אסורליהודינונו"לנחמוהחלהרב" לגמריהתרוששתיורכושיכל

כמוהבעסקיםשההצלחהידידיאנייודע,ו"חלהתייאשפעםאף

,עוליםשובהםואז,למטהולפעמיםלמעלהלפעמיםסובב,כגלגל

יודעואינניגדוליםייחובות,נפשעדמיםבאורבי"."עוזבלאה"הקב

עםשוחחתהאם"."חלילהרגלפשיטתסףעלמצבי,לכסותםכיצד

יודעתלאאשתיאפילובינתיים,לא",שאל הרב"?צרתךעלמישהו

לגרוםכדאילא,אישעםשוחחתשלאטוב".השיב הפרנס"מהמצב

,ישתפרעודומצבךה יעזור"הקב,החובותבעליבקרבלבהלהבחינם

.המשיך הרב ושאל"?רעיוןאיזהלךישאולימומחהסוחרהריאתה

מידי,אלובימיםשמתחיליפציגיבלהירידהיאהיחידהתקוותי"

ההצלחהליהאירה' הוברוך,סחורהלקנותלירידנוסעאנישנה

וכעת,המדרוןלתחתיתעסקיהגיעואשתקדהירידמאזאולם,פנים

שהשנהבעיריוודעאם.פציגייללנסיעההוצאותעבוראפילוליאין

ותצליחלירידתיסע' הירצהאם."עגוםיהיהמצבי,לירידנסעתילא

.לירידהנסיעההוצאותעבורזקוקהנךכסףלכמה:השיב הרב ושאל

מהבכללאיןיפציגיללאיתילקחתרגילשהייתיהכסףסכוםעלרבי"

פשוט,לנסיעההוצאותרק ליהיהלומאושרהייתיכבר,היוםלדבר

,הרבאמר" גדולהבעיהלאזו"."נסעתישלאלבישימושלאבכדי

,יותרואף,להוצאותלךשיספיקכסףסכוםקדוןיפאצלימונחהנה

עצהלבקשבאתירבי" "חסדכגמילותזהאתלךאמסורלבבחפץ

כסף,ידידידאגהאל. "גדולהבמבוכההפרנסאמר" ח"גמלקחתולא

בודאיה"בעזתוכלאזעד,ידועלזמןאצלימונחלהיותצריךזה

הלאוהגמרא,מצוההפקדוןלבעלתהיהבינתיים, ח"הגמאתלהחזיר

הוציאאמירהכדיתוך ,"בממונומצוהשתעשהלאדםלונוח"אומרת

היההפרנס. הכסףאתלפרנסומסרמעטפהשולחנוממגירתהרב

להביעוניסההטובהעללרבלהודותאוכלכיצד, דמעותעדנרגש

עלליתודהאם, "סופרחתם"ההשיב, יקריהודי. "תודתורגשיאת

,לקחתשאסורריביתמחששהכסףאתלךלהלוותאוכללאח"הגמ

."דרכךיצליח' והטובהבשעהללייפציגסע,תשתההאללכן

המהירההרכבתאתלתפוסהפרנסהזדרז,זמןלהפסידמבלי

.מוכרבסוחרמידפגששם,טובהבשעהללייפציגוהגיע,הראשונה

לאהפרנס. קפהשלמטעןממנולקנותלושהציעביבואהמתעסק

דמי, קניהתעודתוקיבלקדימהדמילסוחרשילםהואלהססהרבה

. ככהסתםבירידלטיילהמשיךוהואכיסואתרוקנוששילםהקדימה

, הקפהליבולהזיקהקשההאוירשמזגידיעהפשטההצהריםאחר

מכרהיוםעברבטרםעוד, אחתבבתבהרבהעלההקפהומחיר

נהגהיוםלמחרת. גדוליםברווחיםהקפהמשלוחכלאתהפרנס

מיניכלשלגדולותכמויותקנההוא, שיטהבאותהשובהפרנס

גםשיחקמזלו. רווחעםמכרםמכןולאחרקדימהדמינתן, סחורות

. רגליועלשובאותוהעמידההגדולהוהצלחתוהירידשלהשניביומו

, רווחיוחשבוןאתוחישבבמלונוישבשהפרנסכשעההירידבתוםרק

מעשרהפרישהואראשית. הצלחתוהיתהגדולהמהלתפוסהחל

בדעתועלהכךאחר, ולילדיולאשתומתנותלקנותוהחליט, לצדקה

גדולמביןשהרבבידעו, "סופרחתם"הלרבוגםמתנהלקנות

.יקרהאבןלולקנותכדעתוגמר, יקרותואבניםביהלומים

נכנסהוא,"חתם סופר"האצללבקרהפרנסמיהרהביתהבבואו

מתלמידיוכמהעםבלימודודיברישבשהרבבשעהקורנותבפנים

בחדווההפרנסאמר" ומעברמעלהתקיימההרבברכת. "המבוגרים

."ח"הגמאתלהחזירהאפשרותאתליישיתברך' הבעזרת, גלויה

קופסאגםלידוהניחהואלזהובנוסףהכסףאתהשולחןעלשםהוא

ביןכנהוג".ולידהקופסאאתבלוקחוהרבשאל" זהומה".יפה

, תיווךדמימקבלהואטובעסקלחברומתווךאחדכאשרסוחרים

אתפתחהרב". צנועהכמתנההקופסאאתיקבלהרבאםמאדאשמח

ציין" במינהמיוחדתאבן", מהודרתאבןזהרהבכלזרחהבההקופסא

איזוצלילותאיזו"צדמכלבאבןהתבונןהואגדולהבהתפעלותהרב

שמחהפרנס". ופרחכפתורבאמת,פגםללאורכבכל ללאזכיכות

כהאבןראיתישלארבזמןכבר".הרבבעיניחןמצאהשהאבןמאוד

בקופסאחזרההאבןאתהניחזאתואומרוב,הרבאמר" משובחת

. "ביושרזאתהרווחתי... למענך.. שלךזההרי, רבי".לפרנסומסרה

המתנהאתלקבלהרבמסרבמדועמשתומםכשהואהפרנסאמר

מתנהלימביאהייתלו,ידידיהאמתלמען"": חתם סופר"ענה ה, שלו

מביאהיהשזהמאחר, בנסיוןעומדאוליהייתילאאחרבזמןזו

אסור,ח"גמלךתיישהלוולאחראך, למשללישיבתיגדולהתועלת

לךאמרתישכברכפי,ריביתייחשבשזהלאחרמאומהממךלקחתלי

יכולהואמהאךמאוכזבהיההפרנס". בעיניךהדברירענאאל,פעם

. ודיןדתבעניניהרבעםיתווכחלאהריהואלעשות

הם,האהוביםתלמידיועםדולבנשארוהרבהפרנסהלךכאשר

רואה:ואמראליהםפנהבדברשהבחיןהרב,תמהיםבזהזההסתכלו

שלאעלמתפלאיםאתםהסתםמן,אתכםמטרידשמשהואני

בהתחלהולמה, אותהפתחתימדוע, מידהקופסאאתלפרנסהחזרתי

.והיללתיהבאבןכךכלשמחתי



נתןרביק "הרהורבילמורישקרהמעשהלכםאספרובכן

שלבעיצומואירעזה, הקדוש" חתם סופר"אמר ה.א"זיעאדלר

רחוקהלאידועהמקהילהשליחבאאחדיום. החורף

הכרחשהיהכיון, מצרתםלהצילםדחופהבבקשהמפראנקפורט

, ההיאהעירמושלאצלפראנקפורטשלרבהמצדבהשתדלות

לשדלוניסוהרבימקורביעגלהלולשכורהרביאותישלחמיד

לשמועמוכןהיהלאהואאך, היוםלמחרתהנסיעהאתשידחה

אמר" לדחותאסורכצרהיהודיםשלכשקהילה"להם

מהעירביציאההחשיךכברכשבחוץלדרךיצאנו. בהחלטיות

שהעגלהעדרבזמןעברולא,וקרחכשלגמכוסההדרךהיתה

העגלהאתלהוציאניסההעגלהבעל,הדרךכאמצענתקעה

בעלהתיראזאו,תקועהנשארההעגלהלשואאך,מהבור

.הקרובמהכפרעזרהלהביאעליוורכבהסוסאתהעגלה

לנהלהרביהתחילכאשראך, מקורקפואיםואנירבינוישב

עד,בשיחהשקועכההייתימהקורשכחנו,בלימודשיחהאיתי

ורתםכלשהיבהמהעםחזרהעגלהשבעלהרגשתילאשכלל

לרקודוהחלמהעגלהקפץ,הרביהזדקףפתאום.לעגלהאותה

בראותיומתחלחלומשתומםתוההברבימביטאני,בשלג

אשר שככנראה. גרבייםכשלרגליו רק בשלגרוקדשהרבי

רבי"ואומרמהעגלהקופץאני.נעליונשמטומהעגלהשירד 

גדולהבשמחהלרקודממשיךהרביאך" חלילהלהצטנןאפשר

עםיחדשורלעגלהרתםהגוי, נאהבט, יקירילה'משה: "ואומר

אסורהיהודיםשלנו,לווהסברתיהעגלהלבעלתיניגש, סוס

הגוןשכרלוהבטחתי,כלאייםזהיחדיווסוסבשורלהשתמש

התירהגוי,סוסתחתיוויביאהשוראתלהחזיריטרחהואאם

וחיכנולעגלהואניהרביחזרנו,לכפרשובוחזרהשוראת

.לשובו

שואביםמהיכןלמדני,רבי":הגדולרביאתתישאלבינתיים

לה'משה": ענה הרבי" ?בשלגיחפיםשרוקדיםעדכזוהתלהבות

לקיים, בפראנקפורטכאן ההזדמנותליישמתינאחשוב,יקירי

פעםיקרהכהמצוהלנומזדמנתואם, כלאייםשלהלאואת

".השמחהגדולהמהלעצמךלתאריכולאתה,בחיים

, דידןבנידוןהדיןהוא, ואמר לתלמידיוסופרהחתםסיים

ללוותבאמי, ריביתשלהלאואתלקייםהזדמנותליישמתי

יכולתילא,נדירהכהמצוהליהזדמנהוכאשר,ח"גממהרב

להללשהרביתיוככל,הגדולההפנימיתשמחתיבעדלעצור

".מצוהשלשמחה"שמחתיגדלהכך,האבןאתולשבח 

שנראה מעלת חברנו ולא את חסרונו

במרחקיםונדד,אביוביתאתעזבשבןמשל ל

אביולפניהתפאר,כשחזר.רביםימיםאחרותבמדינות

שיאסוףמאביווביקש, תלויהמנורהלעשותלמדהואכי

חכמתולהםשיראהכדיבעירוזואומנותבעליכל

האומניןכלאתואסףבקשתואתאביועשה. באומנות

, להםוהראהמכוערתמנורההבןהוציא, זובמלאכת

והודו, המנורהעלדעתםלשאולכולםאצלהאבהלך

כןפיעלאף, מאודמכוערתבעיניהםנראיתהיאכילו

. זובאומנותחכמתילכםהראתי: לאמרהבןהתפאר

בעליכלבעינייפהנראיתהיאאיןוהריהאבלואמר

כי, גדולתיהראיתיבזהדווקא, הבןלוהשיב. האומנות

כלישנןזובמנורהכי, לכולם חסרונותיהםהראיתי

זהאצלתראההלא, מהאומניןאחדכלשלהמגרעות

אלא, יפהעשויזהחלקהשניאצל, מכוערפלוניחלק

בעינירעשנראהמה, כולםאצלוכן, מכועראחרשחלק

כשהיא, זומנורהעשיתיואני, חברובעינייפהנראה, זה

להראותכדי, ואחדאחדכלשלהמגרעותמכלמורכבת

טובבעיניושנראהומה, שלימותבושאיןאחדלכל

יכולבאמתאבל. ומכועררעחברובעינינראה, ויפה

.משוכללתמנורהלעשותאני

שלוהעיכוביםהחסרונותכלאת ונידעאילווהנמשל

אתראושלאאף,הדברמהותיודעיםוניהי,דברכל

היוהצורותוכל,לחברודומהאדםאין.מעולםהדבר

המאורותכל,בלבד" אדם"בתיבתהיינוהראשוןבאדם

.בראשיתמעשיוכןבלבד" אור"בתיבתנכלליםהיו

.לחברודומהאחדעלהאיןהאילןשלהעליםואפילו

בלבדהחכמותעםלחיותשאפשרבעולמנוחכמותויש

.ושתיהאכילהבלי

)א"ק רבי נחמן מברסלב זיע"הרה(
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ט"הבעלישי ראש חודש יהיה ביום ש

"דודי קאר"בחסות 
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב 

052-7655-222מכל החברות 

בקשת סליחה על חשש לפגיעה 

בזולת

ספירת העומרבאחד מימי: מסופר

נערך מספד גדול על ראש ישיבת 

ן 'הגאון רבי אברהם יפה, נובהרדוק

חזון "נערך בכולל ההספד . ל"זצ

בעל "סטייפלרה"ק "הגהו" ישא

השתתף א"יעז" קהילות יעקב"ה

כתלמידו של רבי אברהם , בהספד

.ן עוד מתקופת נובהרדוק'יפה

שהה בהיכל זמן " קהילות יעקב"ה

ולפני שהמגיד הירושלמי ,ממושך

צ רבי שלום שבדרון"הגה, הנודע

קם הסטייפלר ויצא , החל לדברל"זצ

ויחד איתו קמו עוד , "כולל"מה

הסטייפלר .אנשים שליווהו החוצה

הזדעזע שיחד איתו יצאו עוד 

והוא מיהר לשלוח מיד ,יהודים

שלום ' מכתב סליחה נרגש לר

אבקש מחילה ":ובו כתבוןשבדר

לא . מכבוד תורתו ויש לי מזה צער

כי , באתי לשמוע את ההספדים

איני שומע אף וחליתי באוזנילצערי 

ורק באתי , לםכידוע לכו, מילה אחת

כי למדתי , ל"צלחלוק כבוד לנפטר ז

ואולם לא , בישיבתו כמה שנים

במסירות הרגשתי טוב וישבתי שם 

וכשהגיע תורו של , כשעה וחצינפש 

חשבתי , לדרושא "פאר מעלתו שליט

שמכיוון שמעלת כבוד תורתו ידוע 

יכול הוא להמשיך , כדרשן מפואר

וזה היה , בדרשתו עוד שעה ויותר

ולא שיערתי שיהיה , קשה לי הרבה

, בזה פגיעה בכבודו של מעלת כבודו

מאחר שהכל יודעים שאינני שומע 

, ואולם כשהתחלתי לצאת. כלל

נמשכו אחרי עוד כמניין אנשים 

וכמדומה שרובם לא , רואולי יות

ונמצא שעל , חזרו שוב לבית המדרש

א "ק רבי מרדכי מקרעמניץ זיע"הרה

ה לתורהיעל("אופריף"לעשות את הביקש 

רביק "שלו אצל הרה) לפני החתונהבשבת 

יומא דהילולא (א "זיעמפרעמישלאן מאיר

לפני ח סיון"וזה היה קודם ר.)ט אייר"כ

אמר רבי מאיר . י מאירהסתלקותו של רב

אני לא רוצה , לא אצלי, לא, לרבי מרדכי

ק"הרהלאתיסע , להשבית את השמחה

ואכן , "אופריף"א ושם תעשה ה"מרוזין זיע

כ רבי מאיר מפרעמישלאן "נסתלק אח

.א"זיע

איירד"שבת קודש כ
אבי (ק רבי יהושע העשיל צורף מקראקא "רהה

)פ"ת-המקובלים 

חוות (ר יעקב משה "יעקב מליסא בק רבי "הרה

)ב"תקצ-דעת 

ר יצחק "ק רבי אליעזר צבי מקאמרנא ב"הרה

)ח"תרנ(אייזיק יהודה יחיאל 

איירה"ראשון כיום 

- תלמיד המגיד(מדינאוויץ ' ק רבי ישעי"הרה
)ד"תקנ

ר מנחם מענדל "ק רבי חיים מקאסוב ב"הרה

)ד"תרי(

איירו"שני כיום 

)ב"תשא"ד(ר יוסף  "סעדיה גאון ברבינו 

ילת מס(ר יעקב חי "משה חיים לוצאטו ברבי

)ז"תק-ישרים 

ר יחזקאל "אליה מזוואלין בק רבי שמואל"הרה

)ח"תרמ(מקאזמיר 

)ה"תש(ר מרדכי "ק רבי שלמה מזוויהעל ב"הרה

איירז"שלישי כיום 

ר יהודה "שלמה זלמן מקאפוסט בק רבי "הרה

)ס"תר-אבות מגן(לייב 

איירח"רביעי כיום 

)ב"א תתפ"ב(שמואל הנביא בן אלקנה 

ר יוסף "רבינו יצחק מקורבייל ב

)א"א י"ה- ק "הסמ(

איירט"כי יום חמיש

מאיר מפרעמישלאן ק רבי "הרה

)י"תר(ר אהרן אריה לייב "ב

אמןזכותם תגן עלינו ועל כל ישראל 

. ידי היתה פגיעה בכבוד מעלתו

ואילו הייתי יודע שעל ידי יציאתי 

כמדומני , ימשכו עוד אנשים

ש ואבק, שבוודאי לא הייתי יוצא

מאד מכבוד פאר מעלתו שיאמר 

."שמוחל ליה מלאבפ

אדםבבלי לפגועהחיים ר את לעבו

ק "שאלו פעם את הגהמספרים ש

מהי הדרגה ,א"זיע" חזון איש"ה

יכול להגיע יהודישביותרגבוההה

חזון "ההשיבו? זהאליה בעולם ה

,הדרגה הנעלה ביותר היא: "איש

ר את כל החיים מבלי לפגוע לעבו"

"דבאף אח

הלא זוהי גמילות חסד

בערב שבת קודש אחר חצות , פעם

ק רבי שלמה "כשישב הרה, היום

א בביתו וכולו אחוז "מקארלין זיע

, מתכונן לקבלת את השבת, שרעפים

מבעד לחלונו אדם המסתובב הרא

מבקש לפרוט רובל , חנותמחנות ל

, נקש הצדיק על החלון. ואינו מוצא

לקח , שכנסמ, לביתולהיכנס והזמינו 

עלה על , העמיד עליו כסא, שולחן

הכיסא ופשט ידו על ארון גבוה 

משם לקח מספר . שעמד שם

קופסאות כסף ממעות ארץ ישראל 

ירד מהשולחן ומנה את , שהיו לו

בל ופרט לו רו, הפרוטות שהיו שם

בתוך כך נכנס אחד מאנשי .כבקשתו

האם : וכולו פליאה, שלומו של הרבי

יטריח הרבי את , בשביל ענין כזה

השיב לו ? עצמו בטירחה כה גדולה

, הלא זוהי גמילות חסד: רבי שלמה

יל גמילות חסד אחת כדאית כל בשב

.הזוההטרח


