
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ויהי ביום השמיני וגו'. (ט, א)
שמיני למלואים הוא ר"ח ניסן שהוקם המשכן בו ביום ונטל עשר עטרות 

מהעטרות היא שהוא יום ראשון  הנה אחת השנויות בסדר עולם. (רש"י)
לבריאת עולם". ולכאורה קשה דמדוע אמר שאותו יום נטל עטרות דמשמע 

עשרה דברים, והלא בריאת העולם היתה מכבר  שביום שהוקם המשכן נתחדשו
דהנה איתא באבות (א, ב) על שלשה דברים העולם עומד על ונראה  ולא עכשיו.

התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. והנה תורה וגמילות חסדים קיימו גם 
האבות וכל הצדיקים הקודמים, אבל עבודה בדרך שצוה השי"ת דהיינו במשכן 

זה לא היה רק עכשיו בעת שהוקם המשכן. ונמצא שביום הזה ובכהנים וכו', 
הושתת העולם כי נשלמו השלשה עמודים של העולם. ושפיר נקרא יום זה 

  (אזור אליהו)    "ראשון לבריאת העולם", כי בהקמת המשכן נעשה קיום להעולם.
  

  ז).  (ט, .קרב אל המזבח
, לכך נבחרת (רש"י). שהיה אהרן בוש וירא לגשת, אמר לו משה למה אתה בוש

מהו "לכך נבחרת" אמר לו משה לאהרן: לאמיתו של דבר אני הייתי אמור 
להיות כהן גדול ורק משום שהייתי בוש ואמרתי מי אנכי כי אלך אל פרעה 
(שמות ג,יא) ניתנה לך (עיין זבחים קב:). לפיכך אם גם אתה תהיה בוש יצטרכו 

כלומר, מסיבה זאת  - המזבח". "לכך" למנות שלישי לכהן גדול, על כן "קרב אל 
  )גלה עמוקות(מ                             "נבחרת". -גופא 

  

  ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח (ט, ז)
פרש"י ז"ל שהיה אהרן בוש א"ל קרב כו'. יש ללמוד מכאן שכך צריך להיות, 

ך שהאדם יבוש מצד עצמו, ואעפ"כ יתקרב אל המצוה מכח ציווי השי"ת שלכ
נבחר. כי בוודאי מה שאהרן התבייש, זה היה כראוי. כי אהרן היה צדיק ולא היה 
בו חסרון מדה. אך גם זה דבר גדול, שע"י שאמר לו קרב כתיב מיד ויקרב כו'. 
זה סימן שהיתה זו בושה של אמת. וכלל הדברים, כי בושה ודאגה של אמת 

אדרבא מביאים לידי  אינם מביאים לידי עצבות ולא לשום מניעה בעבודת ה',
שמחה כמ"ש (תנא דבי אליהו רבה ג) שמחתי מתוך יראתי ויראתי מתוך 

  (שפת אמת)                 שמחתי כו'.    
  

(ט,  .ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך
שהיה אהרן בוש וירא לגשת אמר לו משה למה אתה בוש לכך נבחרת.  ז)

בשביל שנבחר לכך על כן אינו ראוי לירא ולהתבייש  ותמוה, דאטו (רש"י)
בדבר, ונראה הכוונה שאמר לו לכך נבחרת, כלומר מפני שיש לך יראה ובושה 
מן הקב"ה לכך דייקא נבחרת, כי זבחי אלקים רוח נשברה והקב"ה שוכן על 
דכא ושפל רוח, ולכן נבחר "אהרן" להיות "הכהן הגדול" כי היה חביב מאד אצל 

  (מהבעל שם טוב הקדוש זי"ע, מובא בדגל מחנה אפרים)       גלל ענוותנותו ובושתו.הקב"ה ב
  

  (ט, ז) .ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח
כתב רש"י ז"ל שהי' אהרן בוש וירא לגשת אמר לו משה למה אתה בוש לכך 

עוד יש לומר בזה, דאיתא במשנה במסכת ראש השנה, כל המחויב  נבחרת.
הרבים ידי חובתן, ויש לומר הכוונה בזה, כי הנה הצדיק שהוא בדבר מוציא את 

נקי מכל פשע ועון, איננו יכול לבקש רחמים על דורו שיתכפרו עונם, כי כן 
אמרינן במסכת חגיגה שהמטביל כלי בתוך כלי ואין כשפופרת הנוד בפה הכלי 

ה, החיצון, אז אם הכלי החיצון הוא טהור ורק הכלי הפנימי טמא וצריך טביל
לא מהני הטבילה לכלי הפנימי כי הכלי החיצון מפסיק, אבל אם גם הכלי 
החיצון טמא, אז מגו דסלקא טבילה להאי כלי סלקא נמי לכלי הפנימי, הרי 
שרק אם המטהר טעון נמי טבילה אז מגו דזכי לנפשי' זכי נמי לחברי', אבל 

כל  וזה שאמרו,. אם אין לו שום שייכות לבני דורו בענין זה, אינו יכול לטהרן
המחויב בדבר, שיש בו שמץ של חוב, אז יכול להוציא רבים מידי חובתן שלהם 
לכפר עליהם ולטהרם. ומטעם זה נתגלגל הדבר שנתפס אהרן בעון העגל, כי 
זהו מחסד עליון שמובחר האנושי שבדור העומד לשרת לפני ולפנים יוכל לכפר 

שהו. וזה שאמר משה לאהרן על בני ישראל מתוך שתהא בו אחיזה בפגם כל
קרב אל המזבח וכפר בעדך ובעד העם, שע"י שזקוק לכפר בעדך עי"ז תוכל 
לכפר בעד העם, וכשהיה אהרן בוש לגשת בגלל חטא העגל, אמר לו משה 
"לכך נבחרת", כי נבחרת לכפר על הדור וזה אפשר לעשות רק אם נכשלים 

י העון במלאכה שאינה באיזה פגם, ולכן נתגלגל לידך חטא העגל,ובכן הר
צריכה לגופה, כי כל תכליתה היתה רק למען תוכל לכפר על ישראל, ואם כן 

  (תפארת שלמה)     אין לך מה להתבייש כי החטא באמת אינו חטא.

  וידם אהרן... (י, ג)
נראה לבאר כוונת המדרש, על  במדרש: מה היה לו לומר, "וביום השמיני ימול"

ר שניתנה מילה בשמיני, כדי שלא יהיו כל פי מה שאמרו חז"ל בטעם הדב
אהרן הכהן בעבודתו ביום השמיני הביא  העולם שמחים, ואביו ואמו עצבים.

לעולם כמו שכתוב "וירא כל העם וירנו", כאשר פגעה בו מדת שמחה גדולה 
מקום להרהר ח"ו אחר מדותיו של הקדוש ברוך הדין וערבה שמחתו, היה לו 
 הוא עצב, והתורה אמרה "וביום השמיני ימול".הוא על שכל העם שמחים ו

השכר שקבל היה על "וידם אהרן", שקבל עליו דין שמים באהבה ולא הקשה 
  יעלת חן)(                                      .ממילה שניתנה בשמיני

  ג).  (י, .וידם אהרן
מה. ויש לדקדק למה נאמר כאן בלשון זו "וידום אהרן" ולא ויחריש אהרן וכדו

וי"ל לפי שבן אדם, גם כשהוא מחריש, אפשר להכיר את מצב רוחו מתוך 
הבעת פניו, ואילו על דומם אין להכיר שום דבר, ואין ברו מוכיח על תוכו כלום, 
ומדרגתו של אהרן בשעה זו היתה בבחינת דומם, שלא היה ניכר עליו שום 

   )חפץ חיים(        שמץ של אבלות, אפילו רק בהעוית פנים או בדומה לזה.

   וידם אהרן... (י, ג)
מה היה לו לומר? וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (מדרש פליאה) מה פירושם 
של דברים? אלא מצינו במדרש ששאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא: איזה 

של הקב"ה, או של בני האדם? הראה לו רבי עקיבא שיבלים  –מעשים נאים 
מעשי בראשית צריכים הם תיקון על ידי האדם, וכך וגלוסקאות, לראייה שכל 

האדם קוצר את החיטים, טוחן, לש ואופה מהם גלוסקאות, לאחר מכן, הוסיף 
טורנוסרופוס הרשע ושאל על מצות המילה: למה לא נברא האדם מהול? השיב 
לו רבי עקיבא, שהמילה וכל יתר המצוות נתנו כדי לצרף בהן את הבריות. הרי 

מוכיחה שכל מעשי בראשית צריכים מעשה בני אדם כדי שמצוה מילה 
להשלימם. ומכאן, לכאורה, שנדב ואביהוא היטיבו אשר עשו כאשר הוסיפו לאש 
מן השמיים גם אש מן ההדיוט, שהרי אף אש מן השמים צריכה תיקון בני אדם! 
זו הטענה שיכול היה אהרן לטעון: הרי נאמר "וביום השמיני ימול בשר ערלתו", 

ם כן מכאן יכלו בני להסיק את הצורך באש מן ההדיוט, ולמה נענשו? אלא וא
שבאמת, מוסיף ומבאר הגאון בעל "ישועות מלכו", אין זו טענה, שכן אף שמצוה 
להביא מן ההדיוט  זה רק לאחר שנתחנך המשכן, אבל ביום שנתחנך, שהיתה 

מים וארץ, שמחה לפניו כיום שנבראו בו שמים וארץ, היה אז מעין בריאת ש
שהיתה בלי איתערותא דלתתא, וביום זה לא היו צריכים להביא מן ההדיוט, אלא 

  (הגה"ק רבי יהושיע מקוטנא זי"ע)                           היתה "אש זרה אשר לא ציוה ה'"!

  ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'. (י, ו)
(דברים ח, ה):"כי כאשר ייסר איש  ביאר הפסוק על פי מה שנאמר בפרשת עקב

את בנו ה' אלוקיך מייסרך", וכתבו המפרשים, שטבע האב הוא, שאף אם יחרה 
אפו בבנו ומבקש ליסרו בכדי לחנכו לא ימסרנו לאדם אחר, פן יוסיף ויכנו 

היא על ידי  בנ"אמעבר לנדרש, אלא מכה אותו בעצמו. וכך אכן מצינו שמיתת 
ואילו מיתת צדיקים היא על ידי הקב"ה בעצמו,  מלאך המוות, שהוא שליח,

ואף כאן, הכתוב בא להפליג  וכמו שנאמר שמשה רבינו מת במיתת נשיקה.
בתיאור צדקתם של נדב ואביהו, כדי שיתעורר העם בבכי רב, ועל כן אמר להם: 
"ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'", כלומר: מכיון ששרף 

ובעצמו, אות הוא שהם היו צדיקים, ולכן ודאי שראוי לבכות  אותם ה' בכבודו
  )זי"ע(הגה"ק בעל שערי תורה                      על מיתתם.

  דרש דרש משה (י, טז)
מקובל בידינו דרש מכא ודרש מכא היינו לכתוב דרש א' בסוף שיטה ודרש ב' 

סיים בתחילת שיטה, הוא להורות כשישלים האדם איזה דרש בתורה וסובר ש
ההשגה חוזר ומשלים בראש כי עדיין הוא התחלה, ממגלה עמוקות ואתחנן 
אופן ט', והוא לדעתי לרמז להאדם לבל יאמר הנה זה תכלית השגתי ולא 
אתייגע להשיג עוד מה שאינו בכח השגתי, לא יאמר כן כי באם יתחיל עוד 

מתבאר  לדרוש הנה השי"ת יתן כח נוסף בנפשו ושכלו להשיג עוד, וזה לדעתי
בפסוק (תהלים ט' יא') ויבטחו בך יודעי שמך (אותן היודעים שהתורה היא 
שמותיו של הקב"ה ואי אפשר לבוא לתכליתה, עם כל זה הם בוטחים בך 
ומוסיפים ודורשים בכל עת ההשגה יתירה ביודעם שתוסיף להם אומץ) כי לא 

ש דר"ש עזבת דורשיך ה' (היינו שאינך עוזב אותן היודעים מתיבות דר"
  (אגרא דפרקא)                                            ונקראים דורשיך)                    

  שמיניעש"ק פרשת בס"ד 
   לפ"קתשע"ג  ניסן ה"כ שבת געלע מצות

  ח'. 15ו  7:05בשעה חמישי  ליל המולד   מבה"ח
 אבות פ"א.רביעי וחמישיביום אייר ר"ח 
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ותקראנה אתי כאלה ואכלתי חטאת היום  הן היום הקריבו את חטאתם
אם שמעת בקדשי שעה אין לך להקל בקדשי דורות  (י, יט) .הייטב בעיני ה'

הנה, אמרו חז"ל: שאול באחת ועלתה לו, דוד דברי רש"י צריכים ביאור. ו. (רש"י)
בשתים ולא עלתה לו (יומא כב:). ובביאור הענין כתב בספר החיים לאחי 
המהר"ל לפי שדוד חטא בדבר שיש לו מקיימים אחרים, ונמצא שלא נתבטלה 
שום מצוה ממצוות ה', ולכן אף שחטא בשתים לא עלתה לו במלוכה. לעומת 

חטא במצוה פרטית, ואז כשלא קיימה נתבטלה  זאת, שאול שחטא באחת, הרי
לגמרי מצות ה', ולכן אף שחטא רק באחת עלתה לו במלוכה. וזהו שכיוון רש"י 

ם כך לא ובדבריו. ב"קדשי שעה" אם לא יאכלו הרי תתבטל המצוה לגמרי ומש
יבואו להקל בזה, אולם "קדשי דורות" הרי לא יתבטלו לגמרי שהרי הם קיימים 

היה מקום להזהיר לבל יבואו להקל בזה. ואמנם מתחילה  כךולפילדורות, 
התרעם עליהם משה באמרו "ואותה נתן לכם לשאת את עון העדה", והיינו 
שזאת נתן לכם ואין לאחר זולתכם, ואם כן תתבטל המצוה לגמרי. על כך 
השיבוהו שהרי הם "קדשי דורות" ונמצא שלא יתבטלו לגמרי. וזהו שנאמר: 

  )זי"ערבי יוסף שאול נתזהון  ק(הגה"                   יטב בעיניו"."וישמע משה וי

  וידבר אהרן אל משה הן היום הקריבו את חטאתם. (י, יט)
"אפשר משה קצף על אלעזר ועל איתמר ואהרן מדבר? הא ידעת שלא היתה 
אלא מדרך כבוד. אמרו: אינו בדין שיהא אבינו יושב ואנו מדברים לפניו, ואינו 

א תלמיד משיב את רבו. יכול מפני שלא היה באלעזר להשיב? תלמוד בדין שיה
לומר (במדבר לא, כא): 'ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא וגו', הרי כשרצה, 
דיבר לפני משה ולפני הנשיאים. זו מצאתי בספרי של פנים שני" (רש"י) בלי 
 ספק הדברים תמוהים ביותר: איזו הוכחה מביא רש"י שהיה לאלעזר מה

ממה שאלעזר השיב בפרשת הגעלת כלים, והלא בהחלט יתכן  –להשיב כאן 
שלגבי הגעלת כלים היה לו מה להשיב, בעוד שלגבי שריפת החטאת לא היתה 

לא היתה להביא ראיה לכך שאלעזר היה חכם  וי"ל כוונת רש"י לו מה להשיב?
 וידע להשיב למה שרף את החטאת. דבר זה פשוט וברור הוא ואינו צריך

לראיה. אולם יכולנו להעלות על דעתנו סיבה אחרת לכך שאלעזר לא השיב 
למרות שהיה לו מה להשיב, והיא: שאולי אלעזר נזהר שלא לומר דבר שלא 
שמע מפיו של משה רבינו, כמו שנהג יהושע בן נון וכמנהגו של ר' אליעזר 

אליעזר  הבבלאי (יומא סו). אכן, מדברי הירושלמי למדנו שיהושע בן נון ור'
הבבלאי לא היו אומרים בכל דיבור ודיבור "כך אמר מורי", כי מכיון שלא אמרו 
מעולם מה שלא שמעו מפי רבם, הרי כאשר היו יושבים ודורשים, היו הכל 

כמה נפלאה היא הראייה שמביא  מעתה, יודעים שזוהי תורה ששמעו מרבם.
ציוה ה' את רש"י ממה שאמר אלעזר לגבי הגעלת כלים: "זה הדבר אשר 

משה", הרי שלפעמים היה אלעזר אומר גם דברים שלא שמע מפי רבו, כי 
אילולי כן, למה היה צריך להדגיש שדין הגעלת כלים הוא מפי משה, היה די 
שיאמר סתם ויידעו הכל שזו תורתו של רבו? אלא ודאי שאלעזר לא הקפיד 

יב גם כאן, בדין לומר רק מה ששמע מרבו, ואם כן חוזרת הקושיא: למה לא הש
שריפת החטאת? ועל כך משיב רש"י: "הא ידעת שלא היתה אלא מדרך כבוד. 
אמרו: אינו בדין שיהא אבינו יושב ואנו מדברים לפניו, ואינו בדין שיהא תלמיד 

  (חת"ם סופר)              משיב את רבו"! 

  וישמע משה וייטב בעיניו. (י, כ)
א שמעתי" אלא אמר שמעתי ברש"י וישמע משה, הודה ולא בוש לומר "ל

ושכחתי", והקשה בעל קרבן העדה, מן הירושלמי חגיגה שם נאמר שגדולתו 
של רבי יהודה נשיאה היתה, שלא בוש לומר לא שמעתי, משמע איפוא אשר 
לא שמעתי הוא בושה יותר גדולה, מן שמעתי ושכחתי. ונראה שבאמת לא 

שכחתי, יען שכחה הוא דבר קשה מידי כי בודאי לא שמעתי הוא בושה יותר מן 
שכיח אצל כל אדם, אבל לא שמעתי הוא כעין מזיד, שמראה שלא למד, ולכן 
גדולה מעלת רבי יהודה נשיאה באמרו לא שמעתי, אבל אצל משה יען שמע 
תורתו מפי הגבורה, וידוע מאמר חז"ל אלמלא היינו לומדים מפי הגבורה לא 

יותר גדולה לומר שכחתי, מאשר היינו שוכחים, לכן עבור משה היתה בושה 
  (דבש וחלב)                       לומר לא שמעתי ואמר בכל זאת שכחתי

  

זאת החיה אשר תאכלו וגו' והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני. 
או יאמר זאת החי' רמז למה שראה דניאל חיה זו אדום אשר  יא, מה) -(יא, ב 

הכתוב עי"ז יהי' כח בידכם לכלות תאכלו לשון ואכלתם את אויביכם ואמר 
אותם, דהיינו מכל בהמה דאיתא בגמ' בבא מציעא אמר רב חנינא מסורא 
דפרת לרבינא יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים ל"ל א"ל אמר הקב"ה 
אני שהבחנתי כו' ע"ש א"ל אנא המעלה קא קשיא לי מ"ש המעלה דכתב 

העליתי את ישראל אלא רחמנא א"ל לכדתנא דבי ר' ישמעאל אלמלא לא 
בשביל שאינם מטמאין בשרצים ומעליותא היא גבייהו וכו', י"ל הפי' הגמ' הנ"ל 
ע"פ דאיתא במדרש שאלו המלאכים את הקב"ה למה ברא השרצים והשיב 
להם השי"ת מפני הקטרוג אם יבא לקטרג על ישראל חלילה שחוטאים לפניו 

אין צורך בהם כלל ואעפ"כ ואין צורך בהם אז משיב לו השי"ת הלא השרצים 
בראתים וז"ש אנא המעלה קשיא לי, דהמעלה הוא לשון הגבהה שהקב"ה 

מגביה את ישראל מבין הקליפות והחטאים והם נופלים למטה וז"ש המעלה 
כו' כלומר לאיזה סיבה וזכות מעלה את כללות ישראל מחטאותיהם א"ל 

אין אוכלים השרצים אלמלא כו' אלא שאין מטמאין בשרצים פי' הלא ישראל 
ונמצא אין צורך כלל בבריאתם כיון שישראל אין אוכלין מהם ואעפ"כ בראתים 

לקטרג עליהם ולזה אני מעלה  להמקטרג כחכדברי מדרש הנ"ל ממילא אין 
  (נועם אלימלך)     ומגביה אותם מעונותיהם כנ"ל.                                         

אהרן לאמר אליהם. דברו אל בני ישראל לאמר וידבר ה' אל משה ואל 
לכאורה המלות "לאמר אליהם"  ב)-זאת החיה אשר תאכלו וגו'. (יא, א

מיותרות, דשוב כתוב לאחרי זה לאמר, ותרתי למה לי. ונראה דהנה כתב רש"י 
בפרשת שמות (ב, ז) דבת פרעה החזירה את משה על מצריות הרבה לינק מהן 

לדבר עם השכינה. והנה גם כל בני ישראל עתידין  ולא ינק, לפי שהיה עתיד
לדבר עם השכינה, כמו שכתוב (יואל ג) ונבאו בניכם ובנותיכם, שבני ישראל 
יהיו נביאים. ולכן עליהם להתרחק מלאכול מאכלים טמאים, הואיל ועתידין 
לדבר עם השכינה. וזה שאמר הכתוב, וידבר ד' אל משה ואל אהרן, לאמר 

ם שעתיד לאמר ולדבר לבני ישראל, ולכן דברו אל בני אליהם, שאמר לה
  (קדושת לוי)                         ישראל שיתרחקו מלאכול דברים טמאים. 

את הגמל כי מעלה גרה הוא וגו' ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא... (יא, 
יש להקשות, שהיה לכתוב לומר בגמל: כי פרסה אינו מפריס, שזה עיקר  ז)-ד

ומאתו, וכן בשפן ובארנבת קיימת תמיהה זו. גם בחזיר שאמר הכתוב הטעם לט
"כי מפריס פרסה הוא", יותר היה לו לומר כי אינו מעלה גרה, ולמה התחיל 
בכולם בסימן טהרה שלהם. ונראה בביאור ענין זה, שבכולם סימן הטהרה 
מוסיף טומאה על טומאתם, לפי שפרסה זו יכולה להטעות את הבריות, 

ת כאילו הוא כשר, כדרך שאמרו חז"ל בעשו, שנמשל לחזיר שפושט ולהראו
את טלפיו להראות כאילו הוא כשר, ותוכו מלא תוך ומרמה (ראה רש"י תולדות 
כז, לד). זה מורה על כל מי שאין תוכו כברו, כמדת הצבועים המראים את 
עצמם כשרים, שהם בלי ספק גרועים מן הרשע הגמור שתוכו וכברו שוים 

. ואף על פי שכל מדות אלה אינן שייכות בבהמות, מכל מקום הם לרעה
מולידים תכונה רעה זו בגוף האוכל, כי כל אוכליו יאשמו להיות מכתות 

  (כלי יקר)                       הצבועים המראים את עצמם כשרים כמו עשו וחבריו.
  

   ג)וכל כלי חרס אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא. (יא, ל
הטעם שכלי חרס מטמא רק מתוכו, ואין לו טהרה במקוה, וכלי מתכת מטמא 
מגבו ויש לו טהרה במקוה. כי כלי חרס נעשים מעפר שאין לו ערך רב. כל 
חשיבותו מתחילה משעה שנעשה כלי, על ידי תוכו. ולכן מטמא רק מתוכו, כי בלי 

יבותו. אולם כלי זה חספא בעלמא הוא, ואין לו טהרה במקוה, כי אבדה כל חש
מתכת יש לחומר חשיבות לפני שנעשה כלי, לפני שקיבל איזה תוך, ולכן 
מטמאמגבו, כי גם לחומר יש ערך וחשיבות מסויימת ולכן יש לו טהרה במקוה. כך 
גם באדם, אדם יסודו מעפר וסופו לעפר, ככלי חרס. כל חשיבותו היא מתוכו, 

נפסד ומקולקל, אין לו תקנה אלא  מפנימיותו ולכן מטמא רק מתוכו. ואם התוך
  (הרה"ק מקוצק זי"ע)             שבירה, שבירת הלב. לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה.

  (יא, מא) .כל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל
בגמ' ב"מ ס"ד, א אמרו תנא דבי ר' ישמעאל אמר הקב"ה אלמלא העליתי את 

וכוונת הדברים, שהרי  עצמם בשרצים.ישראל ממצרים רק בשביל שאין מטמאים 
איתא בירושלמי ברכות דף י"ג, כשחוטאין הבריות מביט הקב"ה בשרצים ורמשים, 
ואומר מה אלו שאין בהם צורך אני מקיימן, ישראל שיש בהם צורך על אחת כמה 

נמצא שזכות ישראל הוא בזה שאין צורך בשרצים ואעפ"כ מקיימן. יוצא  וכמה.
שרצים, הרי אי אפשר לומר שאין בהם צורך, שהרי כנגד מי  שאם ישראל אוכלים

נמצא שזהו כוונת הגמ', שבשעה שישראל היו במצרים היה  שאוכלן יש בהם צורך.
קטרוג עליהם, הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז, ואין בהם זכות לצאת, אלא 

לל אע"פ שאין בהם צורך אעפ"כ אקיימן, כש"כ כ שהביט הקב"ה בשרצים, ואמר
ישראל שפירשו עצמם משרצים, ממילא יש להם זכות לצאת ממצרים. וזהו ג"כ 

  (הגה"ק רבי משולם איגרא זי"ע)                          לשון "העליתי" מלשון מעלה שלהם.

 .והייתם קדושים כי קדוש אני וגו' כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים
אני, דהאיך נוכל להתדמות קשה על נתינת הטעם כי קדוש  מה)- (יא, מד

להקב"ה, והלא אנחנו שוכנים בגוף גשמי והאיך נוכל להתקדש. אולם מבואר 
בספרי קודש דכשבא הקב"ה למצרים להכות את הבכורות, אז נעו אלילי 
מצרים ונמוגו וכל הסט"א נתבטלה לגמרי והיתה כאפס, כי הקדושה הגדולה 

עכשיו, הרוצה להתקדש  בטלה מכל וכל את הגשמיות והטומאה. וכמו כן
באמת, מעניק עליו הקב"ה מקדושתו יתברך ופותח לו פתח כפתחו של אולם 
עד שכח הגשמי מתבטל כאפס והוא נעשה קדוש. וזה שאמר הכתוב, והייתם 
קדושים כי קדוש אני, וכי תימא דשאני בני אדם שהחומר מעכב את הקדושה, 

זה היה ע"י שבא הקב"ה לזה אמר כי אני ד' המעלה אתכם מארץ מצרים, ו
למצרים וביטל את הטומאה מכל וכל, ולכן גם עתה אם תתקדשו מעט, יקדש 
אתכם הקב"ה בקדושתו העליונה ונתרומם למעלה למעלה כימי צאתנו מארץ 

  (דברי חיים)                                                             מצרים.            

 ב



  עלזאמדברי רבותה"ק מב
  ד).  (ט, .ושור ואיל לשלמים לזבח לפני ה' וגו'

וצריך ביאור למה כתוב לזבוח לפני ה' דוקא בשלמים הלא כל הקרבנות באים כדי 
לזבוח לפני ה'. ונראה בהקדם דברי רש"י ז"ל על הפסוק ואת חזה התנופה ואת 

אלא שוק התרומה תאכלו במקום טהור, וכי את הראשונים אכלו במקום טמא וכו' 
ללמד שאינם צריכים להיות נאכלים בתוך הקלעים, אלא תוך מחנה ישראל, ע"כ. 
ויש לדקדק דהא איתא במשנה (זבחים פ"ה מ"ה) זבחי שלמי ציבור וכו' נאכלין 
לפנים מן הקלעים וכו', הרי דשלמי ציבור נאכלין לפנים מן הקלעין, ואיך פירש"י 

למעט שור ואיל דמילואים שנאכלים בכל מחנה ישראל וא"ל כי יש מיעוט 
מאכילת לפנים מן הקלעים, והוא שכתוב: ושור ואיל לזבוח לפני ה', שהוא מיותר 
כנ"ל, אלא ללמד שאין דינם כשלמי ציבור אלא בדין זביחה בצפון לפני ה', ולא 

  זי"ע)(כ"ק מרן אדמו"ר מהר"ש                                                     לענין דין אכילה.

אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה'. ויאמר משה  וגו' ויקחו
ויש לדקדק על  ו)-ה (ט, .זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'

הלשון זה הדבר אשר צוה ה' תעשו, מה עשיה היה, וי"ל על פי דאמרו אאמורז"ל 
ירוש הת"י וקמון בלב שלים שדקדק על הת"י ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה', פ

דלפעמים בא לאדם  י"עה"ק מרופשיץ זרקדם ה'. וצריך ביאור, ואמר בשם ה
התעוררות והשתוקקות למצוה ובעת העשיה אינה כל כך מעולה כמו ההתעוררות, 
והוא מפני שההתעוררות בא מצד הנשמה ואחר כך כשבא לידי מעשה צריך לכלי 

אאמורז"ל להתחיל במחשבה ואז אין  הגוף ויש התנגדות. והעצה לזה אמר
התנגדות וכשמגיע למעשה הקב"ה מצרף המחשבה למעשה ולא הוי התחלה ואין 
שום התנגדות. וזי"ל וקמון בלב שלים קדם ה' זה במחשבה ואמר לו משה זה 

יותר באריכות שאיתא וי"ל הדבר אשר צוה ה' תעשו שתיקמו גם במעשה, אדקז"ל 
ות מעשי המצות אף על פי שיש לו התנגדות הוא בספרים איך שצריך איש לעש

צריך להתחיל לעשות והשם יתברך יעזור לו שתהיה המחשבה בשלימות. וזה 
הרמז זה הדבר אשר צוה ה' תעשו שצריך להתחיל לעשות וממילא וירא אליכם 

  זי"ע) מהר"א(כ"ק מרן אדמו"ר                                     כבוד ה'.

ה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ויקחו את אשר צו
ו) -ה'.ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'. (ט, ה

ונקדים מה שהיה כ"ק מרן דודי זי"ע רגיל לומר בשבת שאחר החג, דאיתא 
בתשובות הגאונים בשם רב האי גאון, שעיקר שמחתם של בני ישראל בעליתם 

זרתם, וכ"ק מרן זקני ז"ל אמר הענין בזה, דהנה ידוע שכאשר האדם לרגל היתה בח
רוצה להתעלות בקדושה מתעוררת כנגדו התנגדות גדולה , ולכן בהליכתם לרגל לא 
היתה עדיין שמחתם בשלמות, שמא לא תמשך התעוררות הקדושה שנשפעה 

ן הרגל עליהם בעליה לרגל, ולא יזכו להתעלות בעבודת השי"ת, ורק לאחר שחזרו מ
וראו שהקדושה נשארה עמהם גם בחזרתם לביתם, היתה שמחתם שלמה. מנהג 
ישראל לומר פרקי מסכת אבות בשבתות הקיץ, ובפרט בשבתות שבימי הספירה, 
ומתחילים במשנה שבמסכת סנהדרין: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, 

להתפאר", ויש שנאמר "ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי 
לפרש את המשנה בהקדם מה דאיתא בספר "אוהב ישראל" שבשבת זו הנקראת 
"שבת געלע מצות", מנהג ישראל לנקד את החלות במפתח, ומביא כמה טעמים על 
זה, ואחד מהם הוא, כי יש שתי תשוקות בעולם, תשוקת הבורא כל עולמים כביכול 

פק פתחי לי אחותי רעיתי יונתי להתדבק עם כנסת ישראל, כדכתיב "קול דודי דו
תמתי", והיינו שהבורא כל עולמים דופק על פתחי לבם של בני ישראל ומעורר 
אותם להתדבק אליו ית"ש, ותשוקת כנסת ישראל להתדבק עם הבורא כל עולמים 

ה. זה השער לה' - ית"ש, ועל כך היא מבקשת "פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה י
ו שהקב"ה יפתח לה את השערים שתוכל להתדבק עם צדיקים יבאו בו", והיינ

"פתחי לי  –הבורא כל עולמים ית"ש. והנה שתי תשוקות אלו, שהם שני הפתחים 
אחותי", ו"פתחו לי שערי צדק", "הם בבחינת דל"ת, וכשבאים לידי קירוב ודבקות 
אלו השני שערים זה אל זה, אז כשנתחברו נעשה מהם מ"ם סתומה כזה ם", וזהו 

המפתח, והיינו שתפתח המ' סתומה ויומשכו על ידי קירוב ודבקות זה כל מיני  רמז
השפעות טובות לבני ישראל. עכתדה"ק. ובזה יש לפרש את מאמר רז"ל: "כל 
ישראל יש להם חלק לעולם הבא", דהנה כל אחד מישראל יש לו זמנים טובים 

בורא כל ונעלים, שבהם שולח הקב"ה בלבו התעוררות מן השמים להתדבק ב
עולמים ית"ש, על ידי לימוד תורה ביותר תשוקה ועל ידי תפלה ביותר כונה, שהיא 
בחינת "עולם הבא", כמו שאמרו רז"ל (ברכות יז, א): "העולם הבא אין בו לא אכילה 

וזה ולא שתיה וכו', אלא צדיקים יושבין ועטרותיהן בראשיהן ונהנין מזיו השכינה".
בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם "יפה שעה אחת  שאמרו חז"ל:

הבא, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי עולם הזה", כלומר, 
שתי שעות הללו הם בעולם הזה, והיינו שבהשעה אחת בעסק התורה ובמעשים 
טובים מטעימים את האדם מעין עולם הבא, וזוכה בעולם הזה לשעה אחת של 

ולם הבא, והיא באותה שעה שנתעורר היחוד שבין הקב"ה עם כנסת קורת רוח בע
הבורא כל עולמים כביכול רוצה להתדבק עם כנסת ישראל, ובני ישראל  –ישראל 

משתוקקים להתדבק עם הבורא כל עולמים באהבה רבה ואהבת עולם. ויפה שעה 
זהו: כל זו, שבה זוכים בעולם הזה למעין עולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה ו

ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר 'ועמך כולם צדיקים', והיינו שכל אחד 
מישראל יש לו זמנים שהוא בבחינת צדיק, וצועק: 'פתחו לי שערי צדק אבא בם 

 –ה, אשר זה העשר לה' צדיקים יבואו בו, וזמן הזה שבו נקרא האדם 'צדיק' - אודה י

רשו ארץ' כאשר יירשו בבחינת "ארץ", עמך כולם צדיקים הוא כאשר, 'לעולם יי
שהיא מלשון רצון, כמו שאמרו רז"ל למה נקרא שמה 'ארץ', שרצתה לעשות רצון 
קונה, פירוש, כשבני ישראל רוצים לעשות רצון קונם, נקראים "צדיקים", ויש להם 

   בעולם הזה חלק מעין עולם הבא.
הם רק לפרקים, בעתות שבו זוכים להתעוררות גדולה מלמעלה,  אמנם זמנים אלו,

מיוחדות, והתכלית היא להמשיך את ההתעוררות וההשתוקקות לתמיד, וכענין 
שפירש בספר "תפלה למשה" לבעל הישמח משה, את דברי המדרש על הפסוק "זה 
קרבן אהרן ובניו": "רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן, רבי יהודה אומר חביב קרבנם של 

רו ישראל בים, שירה שאמרו ישראל בים 'זה אלי נשיאים לפני הקב"ה, כשירה שאמ
ואנוהו', וכאן כתיב זה קרבן נחשון בן עמינדב', רבי נחמיה אמר חביב קרבנם של 
נשיאים לפני הקב"ה כשני לוחות הברית, בשני לוחות הברית כתיב מזה ומזה הם 

רן כתובים, וכאן כתיב זה קרבן נחשון בן עמינדב, ורבנן אמרי חביב קרבנו של אה
לפני הקב"ה כקרבן של נשיאים, בקרבנות של נשיאים כתיב זה קרבן נחשון בן 
עמינדב, וכאן כתיב זה קרבן אהרן", כי "באמת אין לך אדם בישראל שאין לו שעה 
שחושק לעשות רצון קונו ונותן לב לשוב, והנה אין חסידות כחסידות בתחלתה, רק 

י עליה כל שעה ושעה כשעה אחר עבור שעה נתקרר וחוזר לקדמותו, אבל הבנ
הראשונה, שבכל עת נדמה לו שעתה מתחיל לעבוד להשי"ת, ואין אצלו אמצע וסוף 
רק תמיד התחלה, ובכל פעם מתחיל לעבוד במדרגה יותר גבוה, וזהו דברי המדרש, 
דהשירה שבים היה חביב מאד, לפי שהיה בתחלת כניסתן לקדושה, והיה 

ית, שזה התחלת קבלת התורה, היה בחשקות בהתלהבות גדול... וכן לוחות הבר
גדול... וכן קרבן נשיאים, שהיא לחנוכת המזבח אחר הקמת המשכן, שהיה 
בהתלהבות גדול, בראותם כבוד ה' מלא את המשכן, והיה חנוכה ראשונה, ולכך היה 
חביב מאד כפי הדבקות והתלהבות שלהם, ובאו רבנן ואמרו שקרבן אהרן אף שהיה 

ם, חביב לפני השי"ת כקרבן נשיאים, שכן דרך בני עליה שכל שעה בכל יום פעמיי
ושעה אצלם כשעה ראשונה".והנה איתא בזוהר הק' שבחג הפסח תרעין פתיחין, ויש 
לומר הכונה, שבחג הפסח מתעוררים שני הפתחים, הן תשוקת הקב"ה כביוכול 

מתי", והן להתדבק בכנסת ישראל "קול דודי דופק פתחי לי אחותי רעיתי יונתי ת
תשוקת בני ישראל להתדבק בהקב"ה "פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה", אבל 
עיקר התכלית היא להמשיך את רושם התשוקה וההתעוררות לכל ימות השנה, גם 
כאשר התרעין ננעלין לאחר הפסח, ולכן עיקר שמחתם של בני ישראל היתה 

 ררות והתשוקה שהיובחזרתם מן העליה לרגל, כאשר הרגישו בעצמם שההתעו
נמשכת וקיימת. ובזה נבא לפרש את הפסוקים בפרשתינו: "ויקחו את אשר  להם

צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה' ", ותרגם יונתן: 
"וקמון בלב שלים קדם ה' ", והיינו שבני ישראל הביאו את קרבנותיהם לחינוך 

תעוררות ובתשוקה גדולה לזכות להשראת המשכן, ביום השמיני למילואים, בה
השכינה, ועל כן אמר להם משה: "זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה' 
",כלומר, התכלית היא שתמשיכו התעוררות זו לתמיד על ידי עשית מצוות ומעשים 
טובים, וזה שתרגם יונתן: "דין פתגמא דתעבדון, אעברו ית יצרא בישא מן לבכון", 

ש, תעבירו ממכם את יצר הרע הזה, שמתעורר נגד האדם בהתנהגות גדולה פירו
כשזוכה להתעלות בקדושה, ואז: "וירא אליכם כבוד ה' " לתמיד, שכן יהיה קיום 
והמשך להתעוררות הקדושה וזה יש לרמז במשנה "שמאי אומר עשה תורתך קבע 

ד התורה תמשך אמור מעט ועשה הרבה", והיינו שכאשר האדם רוצה שעל ידי לימו
אצלו קדושת התורה לתמיד, יקדים תפלה להשי"ת, ואז בצירוף התורה והתפלה 
תמשך הקדושה לתמיד, וזהו: "עשה תורתך קבע", כלומר, באופן שקדושת התורה 
תהיה קבוע לתמיד, על ידי: "אמור מעט" הקדמת תפלה קצרה לפני הלימוד, ואז: 

  (כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א)                            ."ועשה הרבה" תמשך הקדושה לזמן הרבה

- י-ח (ט, .גו'ו  כאשר צוה ה' את משה, ואת הבשר וישחט את עגל החטאת וגו'
וצריך טעם למה כתב כאשר צוה ה' לפני שסיים כל מעשה החטאת, ואפשר  יא)

לומר על פי שכתב רש"י ז"ל לא מצינו חטאת חיצונה נשרפת אלא זו ע"כ. ולזה 
כתב כאשר צוה ה' את משה מיד אחר שגמר הקרבת האימורים, כי הכונה י"ל ש

להלכות חטאת כפי שהם נוהגים, גם לדורות, ואילו שריפת בשר ועור חטאת  היא
היתה הוראת שעה ולא נכלל בכלל הלכות חטאת. ואפשר לתת טעם לשריפת 

לא העור בחטאת זו עם הבשר, כיון שזה היה כפרה על חטא העגל רצה השי"ת ש
יזכר ולא יפקד שום זכר מחטא זה, וכן הוא הענין בחטאות הציבור שמצותן 
בשריפה עם העור, שלכבוד הציבור לא רצה השי"ת שישאר שום זכר מהחטא, כיון 

  )כ"ק מרן מהר"ש זי"ע(                                                          .שבא על חטא ידוע
  

בני אהרן אליו וגו' ואת העולה המציאו אליו  וישחט את העולה וימצאו
יש לדקדק כפל הלשון "וימציאו" "המציאו". גם יג). -יב-ח (ט, .לנתחיה ואת הראש

כד): "ותצא אש מלפני  מהו הלשון "המציאו", הול"ל "הקריבו אליו". ועוד, דכתיב (ט,
ת, והיא ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים", וידוע דחלבים הם חלבי חטא

קודמת לעולה, וקשה מדוע אכלה האש בתחילה את העולה ואחר כך את החלבים. 
וי"ל דידוע דחטאת קודמת לעולה, משום שחטאת מכפרת ועולה היא דורון, 
ובתחילה מרצה הפרקליט ואחר כך נכנס הדורון, ולא יתכן להביא דורון טרם 

אבל אצל השי"ת  שנתכפר החטא. אמנם, כל זה הוא אצל האדם המביא הקרבן,
חביבה העולה יותר, יען שלא באה על חטא. והנה אהרן הכהן כשבא להקריב 
החטאת, דימה בנפשו כי בעל חטא הוא, ומי כמוהו חייב חטאת, לכך כתיב: "וישחט 
את עגל החטאת אשר לו", פירוש: ששייך לו; מה שאין כן עולה שהיא דורון, דאין 

 ג



ר בנפשו כי אינו ראוי לזאת, ולא היה יכול יכול להביאה אלא הנקי מחטא, התמרמ
להקריב העולה. ולכן כתיב "וימציאו" דהיינו בעל כרחו. ולכך כתיב "המציאו" שתי 
פעמים, כי כל אבר ואבר מהעולה היו צריכים להמציא אליו שיקריבנו, ובעל כרחו 
הקריב העולה. אבל השית מקבל העולה לפני החטאת, מפני שהיא חביבה אצלו 

  זי"ע) מהרי"ד(כ"ק מרן                        ., לכן אכלה האש את העולה לפני החטאתיותר

הרה"ג הגדול  )ג ,יא(. כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלת גרה וגו

הישיש המפורסם ר לוי דיין מבעלזא זצ"ל אמר בשם הגה"ק כ"ק מרן מבעלזא 
בתו בעין יפה רק צריך זי"ע שהיה אומר שלא די לאדם במה שנותן בעצמו נד

שני סמנים   ה"קבעצמו ובכבודו לילך לקבץ נדבות מאחרים, ולזה מצינו בתו
טהור 'טהורים 'מעלת גרה' 'מפרסת פרסה' לרמז שכל אדם שרוצה להיות בבחינת 

עליו לקחת הב' סמנים להיות 'מעלת גרה' היינו לעלות בעצמו מכיסו הגרה  'גברא
   ודפח"ח. לילך לקבץ מעות להחיות נפש כל חי וגם צריך להיות 'מפרסת פרסה'

  סיפור על פרשת השבוע
אמר  כ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד.וידום אהרן (י, ג)

בשם אביו כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע בזה"ל: העולם אומרים שהרה"ק מצאנז הי' מלאך, טעות הוא, 
בן הרה"ק בעל מאור ושמש, והי' קורין  לע ניששטאטער זי"עסיפר הרה"ק ר' יוסי רק הי' שרף.

לו הגוטער יוד: הגוטער יוד כשבא לצאנז הי' ישן אצל הכותל של חדר הרבי, ואמר, שמעתי את 
נאנח פעם  הרה"ק מצאנז צועק 'שמע ישראל', וכשהייתי כבר שבע מהשינה שמעתי 'אחד'

עוריו שעומדים תמיד נגד עיניו [די חטאת הרה"ק מצאנז זי"ע שאינו יכול לישון מחמת חטאת נ
כשאמרו דברי פעם אחת  נעורים שטעלן זיך מיר פאר די אויגען און לאזן מיך נישט שלאפן].

הרה"ק מצאנז זי"ע להרה"ק כ"ק מרן מהרי"ד מבעלזא זי"ע, אמר אל תדמו בנפשכם שלהרב 
ן וואס זיין חטאת נעורים הק' מצאנז היה איזה נדנוד חטא חס ושלום, 'נאר איך וועל ענק זאג

איז געווען' כי הרי הרב הק' מצאנז היה עילוי גדול [שכידוע היה נקרא בבחרותו דער 
טארניגראדער עילוי] ופעם בימי חורפו נתעמק באמצע התפלה בדברי תורה ויישב קושיית 

שהמציאו חכמת המברק (הטעלעגראם) ונתפרסם בעת הרמב"ם, ודבר זה היה נגדו תמיד.
, סיפר הרה"ק משינאווא זי"ע לאביו הק' זי"ע אודות ההמצאה החדשה ותיאר לפניו בעולם

החידוש בזה, אז שאל הרה"ק מצאנז זי"ע וכי איזה תועלת יצמח לנו מהחידוש הלז? נענה 
הרה"ק משינאווא שכשיהודי בקצה העולם יהיה בעת צרה ויהיה זקוק לישועה יוכל לשלוח 

הדור שיעתיר בעדו, תפס הרה"ק מצאנז זי"ע בשתי ידיו הק'  תיכף ומיד מברק להודיע להצדיק
את ראשו [ער האט זיך אנגעכאפט דעם קאפ], ואמר שהצדיק הדור אינו צריך לזה כדי לדעת 
שיהודי צריך לישועה [ווי איז פאר א צדיק הדור וואס דארף צו קומען צו א טעלעגראם צו 

הרה"ק ר' מאיר נתן זי"ע כשנסתלק בנו  עה].וויסן אז א איד אין יענע עק וועלט דארף א ישו
בימי עלומיו, והלוי' היתה בעש"ק, וכשלבש הרה"ק מצאנז את הטלית לתפילת מנחה בעש"ק 
נעשה בשמחה גדולה כאילו לא אירע כלום, והסביר להקהל המתפלאים, משל לאיש שהולך 

י הוא המכה, אם הוא בשוק ובא א' מאחוריו ונותן לו מכה, אז מחזיר פניו לאחוריו לראות מ
סתם איש שבשוק כועס וצועק עליו, אבל אם רואה שזהו אוהבו האמיתי שמח עמו, וסיים ע"ז 
הרה"ק מצאנז זי"ע, הא מי היכה אותי בזה, הא אוהבי הגדול הקב"ה וב"ש, ולמה לא אהיה 

החסיד ר' מנשה יחזקאל פרענקל הי"ד מלימאנאוו והוא שמע מהרב סיפר עכשיו בשמחה. 
מאנאוו הרה"ג ר' נתן [גאלדבערג, בעל מאורות נתן] ז"ל שסיפר, שהגביר החסיד ר' שמעון דלי

דום ע"ה מעיר אלטשטאדט הי' פעם בצאנז ליו"כ, ובמוצאי יוה"כ כאשר לקח ברכת פרידה 
אמר לו רבינו הגדול בעל שו"ת דברי חיים שיסע בעגלה שלו דרך בראד, וגם נתן בידו מכתב 

להגביר דבראד ר' זלמן פערלמאן. והנה כאשר ר' שמעון נתן המכתב  סגור שיתן את המכתב
לר' זלמן, הלך ר' זלמן לחדר השני ושמע ר' שמעון שנעשה קצת רעש, ואח"כ בא ר' זלמן 
וסיפר לר' שמעון הפלא הגדול מרוח הקודש, הנה הוא ר' זלמן סוחר גדול מקרעלין [מין 

הנמצאים בעיר בראד שהי' בידו מושקע בסחורה, מרגלית], והנה כל כסף הנדוניות ושאר הכסף 
אמנם היות שהסחורה מקרעלין הי' ממדינת רוסי' והי' איזה מסירה, ובאו מהממשלה 
העסטריכי ולקחו כל הסחורה שלו וסגרו הכל, והי' היזק גדול לו ולכל העיר, והנה ביוה"כ 

דין, יחזרו לו כל בשחרית בא אחד משרי העיר ואמר לר' זלמן שבאם יתן ארבעה אלף גול
הסחורה, אמנם לא הי' זה באפשרותו כלל, כי לא הי' בכל העיר לא סכום זה ולא מקצתו, והנה 
במכתב הסגור אשר רבינו מצאנז נתן במוצאי יוה"כ לר' שמעון הי' ארבעת אלפים גולדין, וגם 

לא הכיר את מכתב לר' זלמן ובו הי' כתוב כך: נודע לי שהנך נצרך לכסף ואני שולח לך, והוא 
באו פעם אחד להזכיר אשה אחת שהיתה צריכה רפואה גדולה, להרה"ק מצאנז זי"ע רבינו כלל. 

ונתנו להרה"ק מצאנז זי"ע סכום גדול, ובירך אותה הרה"ק מצאנז והבטיח לה רפואה שלימה, 
ואח"כ אמר לו בנו הרה"ק מגארליץ זי"ע, שהאשה הזאת היא ממתנגדי הרה"ק מצאנז זי"ע, 

א יתקיים ברכת הרה"ק יהי' ח"ו חילול ה', אמר לו הרה"ק מצאנז זי"ע, "ביז איבער שבת ואם ל
האבן מיר איר אווקגעלייגט אויף א פלאץ ווי קיין מלאך ושרף קען נישט צוקומען, און נאך 

מעיר גארליץ כשהיה בן תשעים,  סיפר הרה"ח ר' יצחק שפירא ע"השבת וועלן מיר זעהן".
כשהי' ר' יצחק שפירא אברך גר בכפר סאקאלא סמוך לגארליץ  מעשה נורא שקרה לו:

ואומנתו הי' בנאפט גראבען, ופ"א כשעמד אצל אחד מהבורות נתקל ונפל ר"ל לתוך הבור ואף 
א' לא הי' שם ולא הי' למי לצעוק. פתאום ראה שיד בא לתוך הבור ואחז בו והוציא אותו 

ירע לו, ותיכף כשבא לחדר הרה"ק נפל מהבור. ברח תיכף לצאנז לספר להרה"ק המעשה שא
בחלשות, דהכיר היד מהרה"ק על ידי שראה הצבע מהחלאט שהיתה ירוק וגם היד שהוציא 
אותו הי' לבוש בחלאט כזו. וכשהקיצוהו סיפר להרה"ק המעשה, והרי הרה"ק ידע מה שעשה, 

הדם הזה אמר לו אז, כתיב בתורה שזקנים אמרו אצל העגלה הערופה ידינו לא שפכו את 
ועינינו לא ראו, שזה היתה ווידוי שהרי המנהיג צריך לראות הכל מה שנעשה במדינתו וגם 

סיפר הגה"צ ה"דעת  בהגליל, על כן התוודו ואמרו שעיניו לא ראו ועל כן נהרג אותו האיש.
בשם הגר"י שטנהורט מקראקא הי"ד: בעת שהדברי חיים השתדל סופר" מפרשבורג זצ"ל, 

מתנגדי הרה"ק רבי שמעון סופר זצ"ל בהתמנות לרב בעיר ואם בישראל  להשתיק קטרוגי
קראקא, והתחצף מי שהוא לפטפט כנגדו, הרים הדברי חיים קולו נגדו, באמרו אליו "נגד בן 

 סיפר הגה"צ מהרי"ש אונגאר זצ"ל החת"ס צריך לרעוד", ואכן קיבל עונשו ש"רעד" כל ימיו.
שלא להכניס מים לשתות על שלחנו הטהור כי אם יין או שאצל הדברי חיים זי"ע היתה קפידה 

שאר משקאות של חמר מדינה, פעם נפנה הדברי חיים לאחד מיושבי שולחנו בכוס מים 
פשוטים ואמר לו בשם צדיקים שעל מים פשוטים ג"כ יש לומר לחיים, אח"כ נודע להלז שבנו 

ר להאיש לומר לחיים על המים ילד נפל לבאר מים והיה מסוכן, וברגע הנ"ל שהדברי חיים אמ
  הצליחו להוציאו לחיים, ואזי הבינו דרכי הצדיק. 

  משל ונמשל על פרשת השבוע
ויקחו בני אהרן נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהן אש וגו' ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם 

יום גדול צריך להבין מדוע הענישם הקב"ה ביום חנוכת המשכן, שהוא  ב)-וימתו לפני ה' (י, א
להקב"ה כיום שנבראו בו שמים וארץ, וברור שע"י שנפטרו שני גדולים מישראל נפגמה שמחתו 
של הקב"ה, וברור הוא שנפגמה גם שמחת בני ישראל, שצפו בכליון עינים ליום זה, ונגרם צער 
לאהרן ומשה, ומדוע לא השהה עונשם ליום אחר. וביותר יש לבאר, שהרי כבר נתחייבו נדב 

הו מיתה קודם לכן, שהרי כתוב "ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלוהים ואבי
 - הם נדב ואביהו והזקנים. "לא שלח ידו"  -ויאכלו וישתו" (שמות כד, יא) ופירש"י "ואל אצילי" 

מכלל שהיו ראויים להשתלח בהם יד שהיו מסתכלים בו בלב גס מתוך אכילה ושתיה, וכתב 
ן עוזיאל שלא שלח הקב"ה עונשו לנדב ואביהו בההוא שעתא, ברם חיכה עד יום בתרגום יונתן ב

שמיני למילואים שאז הענישם, ומביא שם ה"אור החיים" הטעם שלא שלח ידו בהם כיון שלא 
רצה לערבב השמחה וכו', צריך ביאור א"כ מדוע בשעת מתן תורה לא רצה להענישם כדי לא 

יום השמיני למלואים שלח ידו בהם ולא חש לזה לערבב השמחה, ובשעת הקמת המשכן 
אחד שרצה לבנות עיר אשר כל תושביה יהיו מרוצים, קרא  משל למלךשתתערב השמחה? אלא 

לאדריכל מומחה ואמר לו לתכנן עיר כזו ולבנותה. עשה האדריכל את צווי המלך, ובנה עיר 
ר התאכלסה. ולאחר זמן מה בא לתפארת, דירות מרווחות, מעיינות, גינות ופרדסים וכדומה. העי

המלך לבדוק את העיר ולראות האם באמת כל תושביה מרוצים. ערכו לו בני העיר קבלת פנים 
חמה וסעודת מלכים, ובאמצע הסעודה שאל המלך האם כולם מרוצים מהעיר, ענו כולם פה 

ן אדוני אחד מרוצים מאוד. שוב שאל המלך האם יש למישהו תלונה, והנה קם אדם אחד ואמר כ
המלך, בעיר הזאת אין רופא... מיד הבטיח להם המלך אני אשלח לכם רופא מומחה מעיר 

הבירה. ביום שהרופא הגיע לעיר, יצאו כולם לקבל פניו בבגדי חג, גם המלך בכבודו ובעצמו בא 
לקבל פניו. הרופא נדהם מקבלת הפנים שעשו לו, ואמר בלבו כנראה האנשים האלו לא יודעים 

רופא ומה תפקידו, בחושבם שרופא הכל יכול ובידו להיות פוקח עוורים, מחיה מתים מה זה 
וכו'... והנה באמצע הסעודה שאל המלך האם כל התושבים נמצאים כאן, בדקו ומצאו שאחד 
מהתושבים חסר מחמת חוליו, אז פנה המלך לרופא ואמר לו הנה יש לך הזדמנות להוכיח את 

ותו, הרופא עשה כדבר המלך, בדק את החולה, נתן לו מיני עצמך, לך טפל בחולה ורפא א
החולה מת! כל התושבים נפלו  -תרופות וחזר, והנה לא עברה שעה קלה, ושמועה רעה הגיעה 

על פניהם, הזהו הרופא הגדול? שאלו. והמלך פנה אל הרופא בכעס ואמר לו כפי ששמעתי 
הרופא לא טפלתי בו היטיב נדהם המלך החולה הזה לא היה חולה מסוכן, א"כ מדוע מת? השיב 

מתשובתו של הרופא... נימק הרופא את דבריו ואמר: אילו הייתי מרפא את החולה, היה נגרם 
נזק לתושבי המקום הזה, מאחר והכל היו סומכים עלי, כי בכוחי להביא מזור לכל מכאוב, 

יכולתי מוגבלת ואין בכוחי וממילא לא היו שומרים על בריאותם, רצוני היה כי ידעו התושבים כי 
תמיד להושיע. קבל המלך את נימוקו ונוכח לדעת שעשה זאת בחכמה. כן לעניננו, לפני שהיה 
המשכן, היו ישראל נזהרים שלא לחטוא, כי אין מי שיכפר עליהם "ואיש בחטאו יומת", אבל 

צונם, לאחר שהוקם המשכן, נשקפה סכנה שבני ישראל יחשבו שמעתה הם חפשיים לעשות כר
והקרבנות יכפרו עליהם, והיה צריך צריך להוציא מלבם של ישראל מחשבה מוטעית זו. מה עשה 
ה' המית את נדב ואביהו בעת הקמת המשכן על אף שעשו חטא דק מאוד, ולא הועילה להם 
זכותם ולא היותם בניו של אהרן, ולא זכותו של משה רבינו דודם, או אז נפלה על ישראל אימה 

  א, ואמרו "אם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי הקיר"ופחד מחט
  דהילולא יומא

  כ"ז ניסן תש"ג הי"ד הגה"ק רבי אריה צבי פרומער ה"ארץ צבי" מקוז'יגלוב זי"ע
הגה"צ רבי אריה צבי פרומער מקוז'יגלוב הי"ד 

לאביו הר"ר חנוך הנדל ז"ל, בהיותו  נולד בשנת תרמ"ד
ליו אמו. הי' נכד אבותיו בן תשע בשנת תרנ"ג נפטרה ע

הקדושים הרה"ק רבי דוב בעריש מאשפיצין זי"ע, 
והגה"ק רבי משה המבורגר זי"ע אבד"ק בנדין, היה בנו 
של הגה"ק רבי אהרן רוקח זי"ע מלבוב, (אחיו של 
הגה"ק רבי אלעזר רוקח זי"ע גאב"ד אמשטרדם בעל 
"מעשה רוקח"), הוא חותנו של הרה"ק הרבי ר' 

'ענסק זי"ע בעל "נועם אלימלך". ובספר אלימלך מליז
"נוצר חסד" שחיבר מהרי"א מקומרנא כתוב (אבות 
פ"ד מ"ז) שלפני פטירתו אמר רבי משה על עצמו 

שנה ברבנות ולא אירע בעירו (שהגן עליה  30שכיהן 
בזכותו) "לא שאלת בח"ב יו"ד ולא שאלה בפסח, לא 
שאלה מעניני תערובת איסור והיתר, ולא נפלה 

ולמעלה בקודש.  והגה"ק מגיני שלמה זי"ע,פה".שרי
וקבל חינוכו אצל דודו הרה"ח ר' יהודה אריה 

זילברברג מוולברום, בהיותו בן י"ב למד אצל הגאון 
רבי אפרים צבי איינהורן מסאמסטוב זצ"ל (מח"ס 
"שארית אפרים דוב"), ראש ישיבת אמסטוב הגרא"צ 

נעוריו איינהורן, יליד העיירה בריגל, גאליציה, ב
התאבק בעפר רגליו של ה"דברי חיים" זי"ע מצאנז, 

בית אצל הגר"ש סופר זי"ע אב"ד קראקא - ונחשב בן
בנו של ה"חתם סופר" זי"ע. אחרי נישואיו, בגיל י"ט, 
נאלץ להגר לפולין והתקרב למחיצתם של הגה"ק רבי 

 ד



יהושע'לי מקוטנא זי"ע ה"אבני נזר" זי"ע, והרה"ק 
"ע בעל "חסד לאברהם", מרדומסק רבי אברהם זי

שהעריצו אותו להפליא, בשנת תרל"ו, כשהוא רק בן 
כ"ב שנה, הוכתר (ע"פ המלצת ה"חסד לאברהם") לרב 
דק"ק אמסטוב ופתח בה ישיבה גדולה. שמעו הטוב, 

מתיבתא משובח, משך אליו את טובי הצעירים - כריש
היתה מן  גדולתו בתורה העילויים מכל הסביבה.

ן בעל "חלקת יואב" העיד בו שדרך המפורסמות. הגאו
הלימוד שלו היא כעין זו של הגדול בדורו הגה"ק 
משולם איגרא זי"ע מפרשבורג. ה"אבני נזר" 
מסוכטשוב היה תובע מכל תלמיד שבא ללמוד 
בישיבתו, שילך תחילה לצקת מים על ידיו של הגאון 
רבי אפרים צבי באמסטוב, ורק לאחר שיקנה אצלו 

הבנה ובחריפות יבוא אליו להוסיף יסודות איתנים ב
שלימות. לפי שמועה אחת אמר פעם ה"אבני נזר" 
לנכדו ה"חסדי דוד": "מצטער אני על כך, שלא הספקת 
ללמוד באמסטוב, הרי מי שלא למד שמה אינו יודע 

ובגיל בר מצוה נסע  אפילו להקשות קושיא כהלכתה..."
וקיבל  ללמוד אצל רשכבה"ג הגה"ק בעל אבני נזר זי"ע

ממנו דרכי הלימוד, וכל תורתו בנוי על תורת רבו, לא 
זזה ידו מתוך ידו, וקיבל מרבו כללים גדולים ואבני 
יסוד בדרכה של תורה כפי שמביא בספרו "ארץ צבי" 
על התורה בכמה מקומות. לדוגמא: "שמעתי מכ"ק 
אדמו"ר זי"ע ע"ד מה שאיתא בגמרא (עירובין דף מ') 

ן הפרוש שאין לומדים כלל, רק שאינן בני תורה, אי
שאינו בן לתורה כבן המקבל מן האב, ברא כרעא 
דאבוה, והאב מזכה לבנו וכו', זה נקרא שאינו בן תורה 

   אף שלומד" (שם פרשת שופטים).
"אמרו חז"ל במדרש (דברים רבה  דוגמא נוספת:

פ"ד) "הסייף והספר ירדו כרוכים מן השמים", ובגמרא 
אמרו "אי סייפא לא ספרא, ואי  (עבודה זרה דף י"ז)

ספרא לא סייפא", כיצד שתי מימרות הללו מתיישבין 
יחדיו? אלא כפי שהגיד מרן זצ"ל מסוכטשוב, שסגולת 
התורה היא להמשיך הארת השכל אל הלב, ואינה 
כשאר חכמות, שאף כי יבין בשכלו שכל תאוות עוה"ז 
הבל ושאינו ראוי לשים לבו ומעינו בזה, מכל מקום 

סגולת  –לב ישאר בחומריותו להתאוות לעוה"ז ה
התורה היא להמשיך הארת המוח אל הלב, שגם הלב 
לא יימשך אלא רק אחר הראוי לפי החכמה ולפי 
השכלת המוח. והנה מיתת סייף היא להתיז הראש מן 
הגוף, רמז להפרדת המוח ממנו, שאין המוח מאיר 

ראה אם ת –בגוף להיות נמשך אחריו. וזה: אי סייפא 
באדם, אשר אף שיש לו שכל טוב אעפ"כ הגוף עומד 
בפני עצמו ואינו נמשך אחריו, זה סימן ש"לאו ספרא", 
שאינו לומד תורה כראוי. ו"אי ספרא", אם לומד כראוי, 

  "לא סייפא", אין המוח נפרד מן הגוף".
היה חביב מאד על רבו  הגה"צ מקוז'יגלוב זצ"ל

זי"ע בעל "אבני  הגאון והקדוש שר התורה  מסוכטשוב
נזר" ו"אגלי טל", שהיה משתעשע עמו בעת שלמד 
אצלו כמה שנים [וראה בשו"ת אבנ"ז, או"ח סוף סימן 
ק"ט (בשנת תרס"ה) שכותב אליו: יפה אמרת ואמת 
אמרת, חזק ואמץ בתורה ובעז"ה תעשה כלי מוכשר 
לחסידות ויראת שמים כנפשך ונפש הדו"ש, הק' 

ו אדמו"ר מוהר"ש אברהם] והיה דבוק מאד ברב
זצללה"ה מסוכטשוב, בעמח"ס "שם משמואל", ואח"כ 
באדמו"ר מוהר"ד מסוכטשוב זצללה"ה בעל "חסדי 
דוד", ואי אפשר לתארו ואת מצב ישיבתו אצל רבותיו 

יש לציין שאת  בשולחנם הטהור, מלא חיל ורעדה.
למד ישר והפוך,  ספרי רבו הגה"ק בעל אבנ"ז זי"ע

ח השדה, מוזכרים יותר ובספריו ארץ צבי ושי
ממאתיים סימנים משו"ת אבני נזר, וכל המלאכות 
מספר אגלי טל, וכמעט כל פעם שדן בדברי רבו 
מקדים וכותב "ואיני כדאי אפי' לדון לפניו בקרקע", 
ופ"א כותב (בסימן ע"א, מהד' תש"ן ע' רל"ז) "ולולא 
שאינני כדאי לדון לפני כ"ק מרן רשכבה"ג זצ"ל 

אני עלי כדברי ירושלמי סופ"ו דגיטין בקרקע וקורא 
שכשם שבין קדשי קדשים לחולי חולין וכו' וכשם 
שבין זהב לעפר וכו' אומר אני באימה..." וכן מביא 
הרבה דברים ששמע מפ"ק (וחלק מהם הם המקור 

היחידי לדברי האבנ"ז זי"ע) "ואדמו"ר הגדול בעל 
אגלי טל זצוקללה"ה אמר, כי בכל שנה אחר ט"ו 

מרגיש שינוי בחידושי תורה שלו" "אדמו"ר  בשבט
הזקן מסוכטשוב זצוקללה"ה הגיד, שצריך אדם ליסע 
לצדיק לכל הפחות פעם אחת בשנה, כדי שלא יעברו 
עליו י"ב חודש כדאיתא בש"ס (ברכות נח:) עכדה"ק". 
ועל דביקות באדמו"ר השמ"ש זי"ע כותב: "לשורש 

מפה הסימן הזה נתעוררתי מאיזה מילים ששמעתי 
קדוש כ"ק אדמו"ר בעל משמואל זצוקללה"ה בר"ה 
שנת תרע"ז בהיותו בלאדז ע"פ פנימיות התורה. 

ובכוחו זה הלכתי והרחבתי ע"פ נגלה", וכן בדרושיו  
כותב: "דברים אלו האחרונים... לקוחים מהסה"ק שם 
משמואל כי לא מלבי", ועיין איך שמסיים תשובתו 

אר"צ סימן מ"א)  לאדמו"ר ה"חסדי דוד" זי"ע (שו"ת
  "והנני משתחוה מול הדרת קדשו באימה"

נקרא ע"י בנו  כשנפטר רבו זי"ע בשנת תר"ע,
הרה"ק השם משמואל זי"ע לעמוד בראש ישיבת 
האבנ"ז. הגאון ר' ארי' צבי נענה להזמנה זו, וניהל את 
הישיבה בהצלחה רבה עד לחורבנה יחד עם העיר 

לשנות סוכטשוב, בשנת תרע"ג כשעוד לא הגיע 
 על מעמדו הרםהשלושים הוציא את ספרו שיח השדה. 

כבר בעת ההיא, למרות גילו הצעיר יחסית, ניתן ללמוד 
 –מסגנונם המשבח של גאונים מפורסמים שבדור 

בהסכמותיהם לספרו. הגה"ק רבי יואב יהושע ויינגרטן 
בעל חלקת יואב , מקינצק, ש"הרב הגדול החריף 

ני מכירו מכבר, אשר ידיו העצום ובקי נפלא בש"ס... א
רב לו ועיניו כיונים על אפיקי הש"ס, והוא בעל סברא 
ישרה לדמות מילתא למילתא בהעמקה נפלאה". 
כמוהו כן הגה"ק רבי יוסף ענגל, מקראקא, המציין 
בפשיטות "הלא מכיר אנכי את כבודו היטב מאז לבעל 
שכל צח ומצוחצח, עמקן בסברא, וידיו רב לו לדלות 

מעומקה של הלכה, ויהי ספרו לתועלת פנינים 
למבינים האמיתיים אשר להם חיך לטעום טעם 

  תורה".
מגדולי גאליציה,  אף הגה"ק רבי מאיר אריק זי"ע,

כותב שהספר "כולו מחמדים ויעיד על המחבר כי גדול 
הוא בתורה וים התלמוד והפוסקים פתוח לפניו, ושכלו 

ופרחים עמוק צח ובהיר, ויישר כח  לעשות ציצים 
ורבי משה  לתורה מטעמים ערבים ומתוקים מדבש..."

נחום ירושלימסקי, גאב"ד קילץ, מקלסו בלשון זו: 
"ידעתי את כת"ר ושמעתי ג"כ שמו הטוב בין החריפים 
המצויינים ביהודה ובישראל... לבו רחב כפתחו של 
אולם לחדש חידושים נפלאים לאמיתה של תורה 

בשלהי שנת ת..."בסברות ישרות ודעת תורה מכרע
, בתשעה באב, פרצה מלחמת העולם הראשונה, תרע"ה

שהמיטה בין השאר חורבן על העיר סוכטשוב ועל 
הישיבה. התלמידים נאלצו להתפזר, איש למקומו, 
מפני החרב המשכלת. גם הוא עבר אז עם בני 

סבל מרה.  בימי החירום משפחתו לוורשה עיר הבירה.
ו לפרנס את רעיתו ריחיים נתלו בצוארו. היה עלי

הרבנית, ואת ששת ילדיהם, אולם הרבה פעמים לא 
השיגה ידו כדי מחייתם, וירעבו ללחם, וצערם כמובן 

שנים אחדות  והנה חלפו נגע ללבו עד לבלי נשוא.
במצוק רעמי מלחמת העולם הראשונה שככו, הבעל 
"שם משמואל" זי"ע השתקע בעיר התעשיה זגירש, 

ה את בית מדרשו, אך הישיבה הסמוכה ללודז', ופתח ב
הסוכטשובית לא קמה עוד. הוא נעמד, איפוא, בפני 
פרשת דרכים: לאן יפנה? באותו פרק נפטר לבית 
עולמו הגאון רבי יצחק גוטנשטיין זצ"ל, דודו של רבי 
אריה צבי, שישב על כסא הרבנות בקוז'יגלוב הסמוכה 
 לז'וריק. היתה זו עיר דלה, ספק עיירה ספק כפר, עם

אוכלוסיה יהודית מעטה: פחות ממאה משפחות. והנה 
ולא סרב.  –פנו אליו פרנסי העדה להכתירו כרבם 

כשעבר לקוז'יגלוב, לא הגיע אל הנחלה ואל הפרנסה, 
אך מכיון שהיה מלומד בדחקות לא התמרמר, סבל 

  בדומיה.
במעשה הצדקה, והיה מפריש  הצטיין ביותר

שר כדבעי. פעם מכספו הדל ומהכנסותיו הזעומות מע
בנוסעו לסוכטשוב, חרדו גנבים לביתו, ולקחו מכל 

הבא לידם, ובין השאר גם את פמוטי הכסף שלו, 
כשחזר מנסיעתו ונודע לו דבר הגניבה התחיל לחפש 
בכל פינות הבית וכמו שהוא מחפש משהו מיוחד 
וכשלא מצא החל לבכות, ואמר לנוכחים שחפש את 

 יק לחלקו לעניים.הכסף שהפריש למעשר, ושלא הספ
פתח בביתו ישיבה כחמישים בחורי חמד  מיד בבואו

מבריקים התכנסו במעונו ללמוד. רעיתו הצדקת 
האכילה אותם ממה שכרתה מן הפה, מפי עוללים 
ומפי עצמה ומבעלה הרב, אך השמחה היתה שרויה 
במעונם: קול התורה בוקע מאהלם. וכך מספר 

בי ישראל יצחק בזכרונותיו תלמידו המובהק הגאון ר
פייקרסקי זצ"ל: "כמה שנים למדתי אצלו בקוז'יגלוב, 
ויכול אני להעיד עליו, שלא הלך ד' אמות בלי תורה. 
שמעתי ממנו שיעור בכל יום, נהניתי מעומק סברותיו, 

ואי אפשר להעלות על הכתב  –ומחריפותו, ומבקיאותו 
את חיותו העצמית בעת אמירת השיעור, פה מפיק 

שחידש תמיד בלי הכנה מראש". כבר אז מרגליות, 
"היה משיב תשובות לשאלות שהופנו אליו מצדיקים 
וגאונים מפורסמים בימים ההם, מכל קצוי תבל, והיה 
מחפש הרבה ליישב מנהגם של ישראל, ללמד זכות 

  עליהם וליישבם על פי ההלכה".
נודע בכל מחוזות שלזיה  תוך ימים לא רבים

צא רב גאון וחסיד מן הפולנית שבקוז'יגלוב נמ
השרידים, זכיה להימצא בקירבתו, והוא יושב ומלמד 
תורה לכל דכפין כמשה מפי הגבורה. היתה זו תקופה 
חומרית קשה בחייו, בה למד ולימד מתוך דחק ועוני, 
אך בו בזמן תקופה פוריה ביותר בתחום הרבצת תורה 
שלו. התלמידים נמשכו כפרפרים אל האור הזורח 

שכולית: רב ור"מ וגאון בתורה ועובד השם מדמותו הא
כחד מקמאי, איש עניו ומתחסד עם הבריות, מלא 
 עדנה נפשית, ואפילו בתורת הקבלה יש לו עשר ידות.

"זכורני, בעת  הנזכר הגרי"י פייקרסקי: ואומר תלמידו
שהתאכסנתי בביתו, שמעתי כמה פעמים באמצע 

לב הלילה קולות ובכיות מחדר השני שמבקיעים עד 
השמים. פעם הלכתי בחשאי מחדרי וראיתיו יושב 
ועוסק ב"תקון חצות" מתוך בכיות נוראות... והיה זוכר 
את כל הזוהר הקדוש בעל פה... מי שלא זכה לראותו 
בעת לימודו זוה"ק בלילי שבת קודש אי אפשר לו 

  לתאר לעצמו את המעמד הנהדר הזה".
י שיצק מים על ידו בקוז'יגלוב, רב תלמיד אחד

יוסף דוד לנדא, סיפר בהתפעלות מסדר יומו של הרב, 
שהיה מתפלל בכל יום שחרית במשך שלוש וארבע 
שעות ארוכות, ורק כאשר חלץ מעליו תפילין של רש"י 
ועמד להניח תפילין דרבינו תם, הגישו לפניו לראשונה 
ספל קפה ללגימה, באשר מרוב יגיעה והתאמצות עמד 

כן ישב ולמד מעוטר כבר על סף ההתעלפות. אחרי 
בתפילין דר"ת עוד כשתי שעות. כן העיד שבמוצאי יום 
הכפורים האריך בתעניתו כשעתיים שלמות אחרי 

  יציאת הכוכבים.
, אף אנשי העיר חיבבו אותו, בהערצה כתלמידיו

יתירה, וסיפרו ממנו מעשי פלא ו"מופתים". עמיתו 
הגאון רבי מנחם זאב קופה ע"ה, דומ"ץ בקהילת 

ה, מגדולי בית סוכטשוב, היה מספר את מלאוו
העובדה דלקמן: אשה קשת רוח, שבמשך שנים 
מרובות לא נפקדה בזרע של קיימא, התדפקה על 
פתחי כמה צדיקים בפולין ולא הועילו לה. יום אחד 
באה לפני הקוז'יגלובי, שהרעיף עליה ברכות בנפש 
חפצה, וברכותיו עשו רושם. לפקודת השנה ילדה בן 

אשר שמע את מקורביו סחים מן המאורע זכר, כ
בהתפעלות. צדיק גוזר והקב"ה מקיים, הניף ידו 
בביטול ואמר בתמימות: "לא נפקדה זו אלא בכח 
האמונה... אינני תלמיד חכם ולא צדיק גוזר, אבל אשה 
זו, שחשבתני לחכם וצדיק, האמינה בכל לבה 
שהקב"ה עושה רצון יראיו ובזכות אמונה תמימה זו 

 –בגלל סיבות שונות  – ואחר זמן לא ארוך עוה...הושי
עבר משם לזביירצה (אעפ"כ נקרא שמו על שם 
רבנותו בקוז'יגלוב), שם הסתופפו בצלו חסידי 
סוכטשוב והשפיע עליהם מתורתו וחסידותו, ואף מסר 

  שם שיעורים תמידים כסדרם לתלמידים מקשיבים 
 ה



ר' יעקב שלמה פרדס  ומספר תלמידו מזביירצ'ה
תרפ"ז: "מלבד השיעורים - למד אצלו בשנים תרפ"הש

כסדרן בימים, למד הרבה בלילות. זכורני, יום אחד 
בבואנו אל ביתו עם שחר, לקראת השיעור הראשון, 

 –מצאנו את הרב יושב וגורס כשמגבת לחה על מצחו 
שלא תחטפנו שינה. אחרי חקירה ודרישה התברר לנו, 

ם, אחרי שנדרש שישב כל הלילה, רכון על גבי הספרי
להשיב על "שאלה" שהגיעה אליו ממרחק"."כיון 
שפתח בשיעור לא הפסיק אף במלה אחת מענינים 
אחרים. פעם באמצע שיעורו נכנס ובא לבית המדרש 
ידידו הטוב מישיבת אמסטוב הגאון רבי וולפיש 
בורנשטיין איש צ'נסטוכוב, תלמיד ה"אבני נזר", 

ה ולא הושיט לו יד ולפליאתנו, הרב לא החליף עמו מל
לשלום, כי אם רמז לו באצבע שיתיישב אצל השולחן 
ליד התלמידים. האורח כמובן עשה רצונו ושם אזניו 
כאפרכסת להקשיב לדברי השיעור עד גמירא. רק 
כשסיים קידמו בצהלה "שלום עליכם" והפליגו 

מתאר התלמיד את  בהמשך זכרונותיו בשיחה".
תפילתו בשעה  תפלתו. "בשחרית של שבת התחיל

מוקדמת מאד, בעת שהגיעו המתפללים לבית המדרש 
כבר עמד הרב ב"נשמת כל חי", הוא התפלל בקול רם 
והיינו שומעים כל מלה ומלה כשיוצאת מפיו, אבל 
כשהגענו כולנו לסיום ברכת השיר עדיין הוצרכנו 
להמתין שעה ארוכה עד שהרב יסיים להתפלל "נשמת 

וסר ר' יעקב שלמה פרדס: מ ועוד פרט מעניןכל חי".
"בכל יום ויום נהג הרב לעשות "הטבת חלום". היה 

והרבה פעמים הייתי אני  –קורא לשלושה מתלמידיו 
להיטיב את חלומותיו. לפעמים, כאשר  –מהשלושה 

נתן שינה לעיניו באמצע היום, היה עורך פעם נוספת 
נתמנה לכהן בועד הרבנים  בשנת תר"ץ "הטבת חלום".

יץ, ובשבת פרשת צו "שבת הגדול" של שנת דסוסנוב
 תר"ץ נתכבד לדרוש בבית הכנסת העירוני הגדול.

הופעתו בפעם הזאת, הופעת בכורה, עשתה רושם 
כביר על האוכלוסיה היהודית. האנשים ראו לפניהם 
טיפוס נדיר של רב בישראל המאחד באישיותו גאונות 
 וצדקות בחדא מחתא. ראו בעליל כיצד שכלו הנוקב,

חריפות מבוקרת, מתהפך ומתמזג ברגשות הסוערים 
שלו, מוח ולב דאיתכללו אהדדי. ראו אותו שר התורה, 
שולט בלא מצרים במרחבי נגלה ונסתר, ש"ס 
ופוסקים, זוהר ומדרשים, חסידות וקבלה, וראוהו צדיק 
מושל ביראת אלקים, שלהבת טהורה, כולו אומר 

ם ולישראל דחילו ורחימו, כולו מתלקח באהבה לאלקי
  עמו.

כי אברך פלוני ממיודעיו,  היו מספרים בסוסנוביץ,
אשר ילדו חלה חולי אנוש, והרופאים התייאשו מחייו, 
בא במרוצה אל הרב והפציר בו שיציל את חיי התינוק. 
תמה: "התחת אלקים אני?!" ואם פשוט להגיד תהלים 

 טען האברך לרפואתו "כלום אין אתה יכול כמוני?!"
"והלא הגה"ק רבי לייבוש חריף אב"ד לעומתו: 

פלאצק, פעם אחת כשהוציא מפיו "השם יעזור", 
התרחש נס וצמחה הישועה!" הזדעזע הרב ושאל: "מה 
עלה על דעתך, לדמות אותי אל רבי לייבוש חריף? 
איזו השוואה?!" אך אותו אברך לא הניחו לנפשו: 
"מדוע אם כן, העמיד מר את עצמו עם ר' לייבוש חריף 

ל דף אחד?!" (בהתכוונו להערות שעשה על שיורי ע
ולא הועילו לו כל הצטדקויותיו, עד  קומץ המנחה).

שהורה לו בפא מלא: "נצחתני, בני!" אחר כך לבשו 
פניו ארשת שלא מעלמא הדין, ויפנה גם הוא אל 

לא ארכו הימים והילד  –האברך במלים: "השם יעזור" 
  נתרפא ושב לאיתנו.

אחרי הסתלקותו של מהר"ם שנה  בשנת תרצ"ה
מייסד ישיבת חכמי לובלין, נקרא לכהן  –שפירא 

כראש הישיבה. מיד בבואו לשם הכניס בישיבה רוח 
חיים חדשה. הן בלמדנותו והן בצדקתו. למעשה 
שנתיים לפני פטירתו, הציע מהר"ם שפירא זצ"ל להרב 
מקאז'יגלוב למנותו לראש ישיבתו, אולם אז הוא לא 

  נעתר לבקשתו.
ועל קצת  על מעמדו הרם ב"ישיבת חכמי לובלין",

מהלכי נפשו הזכה, ניתן לעמוד מתוך גרגירי זכרונות 

ורשמים שסיפר הגאון רבי דוד פוברסקי, בעל "ישועת 
- דוד" זצ"ל, אשר עשה במחיצת הקולז'יגלובי במשך כ

ימים בשנת תרח"ץ. רבי דוד, שהיה כבר אז שם דבר  8
ידי הגה"ח רבי דוד בעולם הישיבות, הוזמן על 

מינצברג הי"ד (המנהל הרוחני ביח"ל) להרביץ תורה 
בישיבה, המטרה היתה להשביח את הרמה הרוחנית 
במרכז התורה דפולין ע"י צירוף כוחות מעולים מגדולי 
ישיבות ליטא עשירי הנסיון בא, איפוא, רבי דוד לערוך 
ביח"ל ביקור היכרות ובהזדמנות זו התוודע אל 

בי (אחרי תום ביקורו חזר רק זמנית לביתו הקוז'יגלו
בברנוביץ', אך בו ביום בישרו העתונים על פלישת 
גייסותיו של היטלר ימ"ש לאוסטריה, (וכתוצאה מכך 
חלו שיבושים רציניים שסיכלו בין השאר גם את 

וכך מסכם רבי דוד את  התכנית היפה הזאת).
התרשמותו מן האישיות המופלאה "הקוז'יגלובי": 

בתי בעירנות אחרי הליכותיו, ראיתיו כולו קודש, חי עק
ביח"ל מופרש מעולם הזה, מרוחק מבני ביתו, ושוקד 

  יומם וליל על התורה והעבודה. 
עדיין בסוסנובצה ומלבד  היתה משפחתו מתגוררת

מימים טובים וכדו' שהיה נוסע לביתו עשה הגאון 
הרגשתי  מקוז'יגלוב את שבתותיו בישיבה בלובלין,

נוג אישי להימצא בקירבתו, במחיצתו, הקשבתי תע
ארוכות לתפלותיו, כגון בליל שבת כשהאריך ב"מזמור 
שיר ליום השבת" יותר מעשרים רגע, או כשהתלהב 
והתפלל בקולי קולות בפסוקי דזמרה משחרית של 

הקשבתי היטב, והיה, אכן, מה לשמוע.  –שבת 
ולסעודת השבת ביום היה מיסב עמו אחד מתלמידי 
הישיבה שהיה מיטיב נגן, רבי יוסף קופטייל שמו, 
והעיד שבשעת הזמר "אסדר לסעודתא" היו נשטפים 
פני ה'ארץ צבי' פלגי דמעות. האזנתי גם לשיחתו 

תלמיד  בסעודה שלישית, שיחה של אדמו"ר חסידי.
, ר' יוסף פרידנזון, המשרטט קוים לדמותו, מציין אחר

ז'יגלובי היתה בהבלטה שעיקר עבודתו בקודש של הקו
בהכנותיו לתפלה, אשר התחילו עוד מאמצע הלילה. 
"רגיל היה לקום בכל לילה בחצות ואומר (בחדרו אשר 
בפנימיית יח"ל) בבכיה גדולה מזמורי תהלים, עורך 
תיקון חצות, ופונה ללימוד קבלה עד אור הבוקר. 
אח"כ פתח בלימודים שונים עם תלמידיו או בפני 

לא שח אף שיחה קלה עם אדם,  עצמו. ובכל אותה עת
כשנצרך למשהו היה רומז על כך בידיו, וכל זאת הכנה 
לתפלתו שנמשכה יומיום שעות מרובות. וכל אותן 
שעות לא בא שום אוכל ומשקה לפיו, למרות שבכלל 

  לא התכוון לצום, אלא שלא היה לו פנאי לכך..."
אותו תלמיד "החל בעבודתו  "בשבת ממשיך

לת מנחה שלפניה, שהתפלל הקדושה עוד בתפ
בבכיות, כשעיניו יורדות דמעה כנחל, מבלי שהתנועע 
כהוא זה. בקבלת שבת היה כולו חוצב להבה, 
כשברכוהו התלמידים אחרי התפלה ב"שבתא טבא", 
הכירו בו כי רק שפתיו ממלמלות, אולם מחשבתו 
משוטטות בעליונים... אחרי התפלה למד בפומבי 

קדוש את הפרשה: "זכור את ובקול רם מתוך הזוהר ה
יום השבת לקדשו... רבי יצחק פתח ואמר... "והיתה זו 
הזדמנות יחידה לשמוע אותו ברבים לומד את הזוהר... 
והלימוד נמשך לפעמים שעות ארוכות, עד שרק 
לפנות בוקר קידש על היין בקול גדול, שהקיץ את 

, חידש שעת התפילה התלמידים שנרדמו זה עתה..."
לובי, היא בחינת שבת. והנה כבר חידש זקנו הקוז'יג

הרה"ק רבי בעריש מאושפיצין זי"ע, דכל חטא שנאמר 
בו "כל באיה לא ישובון" היינו דוקא בחול, אבל בשבת 
הכל יכולין לשוב ולהתקבל, אם כן הוא הדין בתפילה 

שאפילו חטאים אשר לא מועילה תשובה עליהם  –
שבת שיש בה וכל שכן תפילה ב –ניתנו אז להתכפר 

  תרתי למעליותא ("ארץ צבי" עה"ת פ' עקב)
כשבאתי  סיפר הגאון ר' חיים קריזווירט זצ"ל....

ללובלין היה זה כבר לאחר הסתלקותו של רבי מאיר. 
הייתי בלובלין רק שלושה חדשים והכרתי במיוחד את 
הקוז'יקלובר זצוק"ל [הגאון רבי אריה צבי פרומר בעל 

צדיק גדול. פעם התעלף בשעת "ארץ צבי"], הוא היה 
  קריאת שמע... הוא היה אהובו של בעל "אבני נזר".

כותב עליו הגה"צ רבי שמואל הלוי וואזנר שליט"א 
גאון  אב"ד זכרון מאיר ור"מ דישיבת חכמי לובלין:

וקדוש ה'. הגאון המובהק וצדיק כביר כקש"ת רבי ארי' 
הר"מ ובסוף ימיו  –צבי פרומער זי"ע האב"ד קוזיגלוב 

בעמח"ס שו"ת ארץ  –בלובלין  –דישיבת חכמי לובלין 
וזכיתי להכיר אותו והיה לבו לב  –צבי ושיח השדה 

ארי, מגדולי ארץ בפולין דאז , תלמיד מובהק וותיק 
והי' ידוע כעובד ה'  –לגאון ישראל בעל אבני נזר זי"ע 

דבוק באלקיו ותפלותיו בדביקות עצומה אשרי עין 
היה  רבי מרדכי יהודה לובארט ז"להגה"ח  ראתה אלה.

מרבה להפליא את גדלותו וצדקתו של הגה"ק 
מקאזיגלאב הי"ד. וציין לא אחת את גדלותו בכך 
שיכול היה מחד לענות לאיזה אשה על תרנגולת, שכן 
היה בקי בכל חלקי השו"ע, ומאידך היה למדן מופלג 

סיפר הגאון ר' יצחק  ואיש קדוש המופרש מעולם הזה.
ר"מ דישיבת שפת אמת: במיוחד היינו  זצ"ל פלקסר

עדים לגילויים נפשיים שלו בשעת התפלה. השתפכות 
לבו ונפשו, התלהבותו באופן בלתי שכיח, עשו על כל 

אש ניתזו אז - המאזינים רושם עמוק ביותר. רשפי
מפיו. לשיא ההתלהבות היה מגיע בשחרית של שבת, 

ת בתפלת "נשמת כל חי", שהאריך בה כדי מחצי
השעה ויותר, והדגיש כל מלה היוצאת מפיו בנעימה 
מיוחדת, והיה כולו מפרפר בערגות וכיסופים עד כלות 
הנפש, ועד שאמרו: מי שלא שמע את הקוז'יגלובי 
אומר "נשמת" לא הרגיש טעם תפלה מימיו. כל מי 
שזכה להיות נוכח במעמד זה לא שכחו כל ימי חייו. 

הרבה יותר ממה  חריפותו ובקיאותו היו לשם דבר.
שכתוב בספריו הנפוצים, המלאים עמקות, בא לידי 
גילוי בעת שהשמיע שיעורים לפני קהל התלמידים 
ביח"ל. נהירא: כיוזם הרעיון של "משנה יומית", הנהיג 
הקוז'יגלובי בלובלין שיעור מיוחד ללימוד משניות, 
והיה בעצמו משמיע שיעור זה ברבים דבר יום ביומו, 

בדבריו כל מיני חידושים וסברות. פעם,  כשהוא משלב
באמצע השיעור, כשאמר סברא פלונית, קם צעיר אחד 
וקרא לעומתו דרך קושיא: "הלא בדברי התוספות 
מפורש להיפך?" השתררה דומיה. הקוז'יגלובי נעצר 
לרגעים מועטים התהרהר, ושאל את עצמו בקול רם 
מתון: "באיזה מקום? במסכת שבת? לא: במסכת 

בין? לא: במסכת פסחים? הא, הא, אמנם כן, אבל עירו
במטו מינך. וכאן הפנה את ראשו לעבר הצעיר השואל 

לעיין היטב במהרש"א על אתר ויתחוור לך שאין  –
קושיתך קושיא..." האוירה במעמד זה היתה 
מחושמלת, היינו כולנו עדים חיים איך הוא מעביר 

ספות, בזכרונו מסכת אחרי מסכת, עם כל פירושי התו
  והמאורע עשה עלינו רושם בל יימחה.

שהטביע את רישומו בחיי הישיבה  חזיון אחד
(ביח"ל), היו השולחנות של "שלוש סעודות" שערך 

- הקוז'יגלובי בצוותא עם התלמידים, בשעת רעוא
דרעוין של דמדומי שבת, בזכרוני נחרתה תמונתו 
במסיבה אחת כזו. הוא זצ"ל ישב בראש התלמידים, 

ן החבורה, עזריאל דוד פסטאג (מחסידי אחד מ
מודז'יץ,), השמיע ניגון חדש מזמירות בית מודז'יץ, 

נפש - והניגון היה ניגון להפליא, היה פורט על מיתרי
עדינים וחבויים ביותר, עד שהביא את כל הנוכחים 
לידי התעוררות עצומה. כשסיים לשיר, ביקש 

ועוד  הקוז'יגלובי ממנו לחזור על הניגון עוד פעם,
פעם. אחר כך פתח בשיחתו הקדושה ודיבר מקירות 
 לבו. דבריו נקטעו מדי פעם בגניחות ואנחות. הוא

פירש עניינים נשגבים והלהיב את הלבבות, עיניו זלגו 
דמעות רותחות ובפנותו אל התלמידים אמר: "אוי לי 
ואוי לנפשי, כבר זקנתי ואחר, אבל אתם עוד הנכם 

עדיין ביכולתכם לגדול ולהיות צעירים, החיים לפניכם, 
מה שצריך להיות", והיו דבריו נוקבים ויורדים חדרי 

  בטן שעד שאי אפשר לשכחם.
הגאון רבי יצחק פלקסר, בעל  ועוד אומר תלמידו

"שערי יצחק": "כל מי שראה והביט אי פעם בקלסתרו 
של הקוז'גלובי, הבחין מיד איך הוא תפוס ברעיונות, 

בעולמות, כאדם המתהלך אחוז שרעפים, משוטט 
וככה זה בשבתו בביתו,  –בארץ וראשו מגיע השמימה 

 ו



בלכתו בדרך, בשכיבתו ובקימתו. במיוחד היינו עדים 
לגילויים נפשיים שלו בשעת התפלה. השתפכות לבו 
ונפשו, התלהבותו באופן בלתי שכיח, עשו על כל 
המאזינים רושם עמוק ביותר, רשפי אש ניתזו אז 

"לגדולתו בתורת הח"ן אין חקר.  עוד ואומר מפיו".
בימיו ובמקומו (שלא כנהוג בארץ ישראל) לא 
התעסקו בקבלה כי אם יחידי סגולה והיה בזה משום 
חידוש רב. הקוז'יגלובי גם התנהג בחסידות, היינו 
כמנהג העוסקים בתורת האריז"ל, שמרבים לזכך את 
נפשם בסיגופים ושאר עניני היטהרות והתקדשות. 

ת שהיה חלש בטבעו, חולה מעיים, וסובל ברגליו, למרו
התגבר כארי לעבודת הבורא והיה צם בכל שנה את 

למרות  –ימי שובבי"ם ת"ת כפי סדר המקובלים 
  שלפעמים היה שרוי בסכנה עקב חליו".

אחרי תפלת שחרית, כל  אזכור שבת אחת ביח"ל"
התלמידים ירדו אל אולם האוכל כדי לסעוד את 

משום מה נותרתי אני לבדי מן סעודת השבת. 
הצעירים בהיכל הישיבה. והנה רואה אני את דמותו 
המעטירה של הגאון דקוז'יגלוב, כשהוא מתיישב 
במקומו הקבוע, ופותח ללמוד מתוך ספר הזוהר עם 
פירוש "זהרי חמה". והוא לומד לא סתם ככה, דרך עיון 
והעברה, אלא בקולות וברקים, בשאגת ארי ממש. 

ונבהלתי לראות את מורי ורבי יושב ומתנועע נדהמתי 
בהתלהבות עצומה, באין מעצור לרוחו הנסערת, הוגה 
סתרי תורה בקול רם וצולל במימיו האדירים של 

, מאידך, כשנזדמן לי "ואזכור עוד הזוהר הקדוש..."
לראותו עוסק בקבלה מתוך התאפקות מופלאה, באין 

יה זה שמץ התרגשות וללא שום תנועה חיצונית. ה
בשלהי זמן הלימודים, כאשר הקוז'יגלובי זצ"ל עמד 
לשוב לקראת החג אל ביתו אשר בסוסנוביץ, והכין את 
עצמו לנסוע ברכבת שתצא מלובלין לפנות בוקר. כמה 

ואני בתוכם. נכנסנו  –מבין התלמידים עמדו ללוותו 
חרש אל מעונו אשר בבית הישיבה בקומת האולם 

הכנותיו, חפציו היו ארוזים המרכזי. הוא זצ"ל השלים 
ומסודרים, אבל עוד היה עליו להמתין כשעה ויותר עד 

 –עלטה וחושך, אך מבפנים  –יציאת הרכבת. מבחוץ 
אור זרוע לצדיק. ישב לו הקוז'יגלובי במנוחה ולמד 
מתוך "פרדס רמונים" של רבינו משה קורדוויארו זי"ע. 

ה מתוך עמדנו סביבו, קומץ תלמידים, בחצי גורן עגול
דריכות מסויימת. עקבנו אחרי תנועותיו. האויר בחדרו 

דרזין, אולם, הוא ישב על כסאו בשלוה, - היה ספוג רזין
התנועע כלשהו בקצב איטי, מבטו מרוכז ב"פרדס" 
פנימה וקולו לא יישמע. עמדנו מסביב בהתאפקות, 
בחרדת קודש, הרגשתי שזה מעמד עילאי. וכי 

בסתרי תורה! אך הוא זצ"ל  זוטרתא: הקוז'יגלובי עוסק
לא הוציא מפיו אף הגה, כשחלפה מחצית השעה סגר 
את הספר, קם מכסאו, נפנה לצאת מן החדר, ואנו 
פוסעים בעקבותיו אל מסילת הברזל, בשקט 

, ניתן להמליץ הכתוב: "שבילך עליו, אכן" ובדומיה..."
מסיים הג"ר יצחק  –במים רבים ועקבותיך לא נודעו" 

  הערכתו. –יאורו פלקסר את ת
 קיבל הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל,

ראש ישיבת טשעבין תורה מרבו הגאון הק' ר' צבי 
ארי' פרומער זי"ע אב"ד קאזיגלוב מח"ס "ארץ צבי" 
ששימש כר"מ בישיבה, הוא הרבה לספר מגדלותו 
המופלאה בתורה ובעבודה, ואמר כי בעת שישב עם 

ש"ק, היו שתי עיניו התלמידים בסעודה שלישית ב
זולגות נחלי דמעות והי' ניכר עליו איך שבכל כחו 
מתאמץ הוא לעצור בעצמו שלא יפרצו רגשותיו 
החוצה אלא שאין עולה לו. בעת שנתבקש ליתן 
הסכמה בכת"י על ההוצאה המחודשת של ספרי הגאון 
הנ"ל משך את ידו ואמר: איך אוכל ליתן הסכמה על 

ך שהכרתיו והי' א קעסיל ספר של יהודי גדול כל כ
  פייער...

: מו"ר הגאון סיפר הרה"ג ר' הערש טעוועל זצ"ל
מקאזשיגלאוו זצ"ל, כשהרצה את השיעור היה מופשט 
לגמרי [איז ער געווען אויסגעטוהן]. מחשבותיו היו 
עסוקים בתלמודו תמיד עד כדי כך שהיה יכול ליכנס 

ער בהעמוד (זייל) [ער איז געווען אזוי פארטראכט 

האט געקענט אריינגיין אין א עמוד]. פעם אחת 
פשטתי לו איזה ענין בלימוד, ואחר כך הביא לפני מנה 
של דג. אמרתי לו כבוד תורתו מביא לי דג? הראה לי 

סיפר  בידו כמי שאומר, הלא פשטת לי את הענין.
: זכורני את הגה"ק הגה"צ ר' אלחנן היילפרין שליט"א

הי"ד אבדק"ק קאזיגלוב, ר' צבי ארי פראממער זצ"ל 
בעל "ארץ צבי", שהכרתיו בעת היותו במרחץ קרעניץ 
בגליל צאנז, וראיתי שבעת הליכתו לביהמ"ד לתפלה, 
שהוא יוצא מדירתו שבמלון הערבסט (בקרעניץ הי' 
שני מלונים, הנ"ל, ומלון ענגלענדער) כשהוא מעוטף 
ומעוטר בטלית ותפילין, וכה היה עובר ברחוב של 

ושלהבת אש קודש קדחה בו, ופניו היו ממש נכרים, 
בוערות בלבת קודש, כדמיון עמוד אש הולך לפניו, 

  וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליו ויראו ממנו.
 סיפר האדמו"ר רבי מנחם שלמה מסוכטשוב זצ"ל:

(היה בנו של האדמו"ר רבי חנוך העניך זצ"ל, אחיו של 
שכשבא בקשרי ה'חסדי דוד' הי"ד שמילא את מקומו), 

שידוכים עם נכדת ה'בית הלוי' מבריסק זצוק"ל, נסע 
להתברך בברכת מזל טוב אצל הגה"צ רבי יצחק זאב 
מבריסק זצוק"ל שהיה מאוד מקרב את קרוביו, 
והגרי"ז שאלו מדוע זקינו ה'אבני נזר' לא התפרסם 
בפולין כמו שהתפרסם הרה"ק בעל ה'דברי חיים' 

, שמלבד היותו רבי מצאנז זי"ע בגלילות גליציה
לאלפי חסידים נודע לגאון בעל שיעור קומה, ואילו  
אצל ה'אבני נזר' היו הדברים שונים שאמנם ידעוהו 
לגדול בתורה אשר כל רז לא אניס ליה, מ"מ לא כבש 
את פולין כמו שכבש ה'דברי חיים' את גליציה, הוא 
מותיב והוא מפרק על פי מעשה שהיה בדידיה, ויש בו 

מד על גדלותו של ה'ארץ צבי' וכה סיפר: העיר כדי לל
סוסנובצה היתה שרויה תקופת מה ללא רב ומורה, 
ובידעי שאחד מתושביה הוא הינו 'הגדול מפולין' הוא 
מי ששימש בצעירותו כרבה של קוז'יגלוב, הגאון ר' 
אריה צבי הנ"ל, נסעתי לדבר על ליבם של בני העיר 

ת, והוסיף הגרי"ז: שיאותו להטיל עליו את אדרת הרבנו
והצעתי הצעה טובה], - "און איך האב גוט גירעדט" [

והטעם שלא עלתה בידי היא, משום דכיון שהבעלי 
בתים הכירו וידעו שר' אריה צבי ואורייתא חד הן, וכיון 
שכל משאו ומתנו בדברי תורה חשו שלא יוכלו לשוחח 
אתו בעניני מסחר ושידוכים וכדו', ולכן מיאנו בהצעתי, 
וסיים הגרי"ז: זהו גם החילוק בין שני הגאונים הללו, 
כי ה'דברי חיים' ערך כעין 'טיש' כל יום כידוע, ולכן 
יכלו כולם לבוא ולדרוש אלקים, שהאחד נתעורר 
מדברי התורה ששמע ומשנהו ממעשה שהיה אז 
מהנהגה מסוימת, מה שאין כן אצל ה'אבני נזר' היה 

יה ממלל רק בדברי "א קשיא א תירוץ", היינו שפיו ה
תורה והיו הקושיות והפירוקים אורחים קבועים בביתו, 
וממילא רק תלמידי החכמים הרבו להסב על שולחנו 
תדיר, אבל המון העם שהיו צמאים לשיחת חולין של 
תלמידי חכמים וכן להתעורר מדברים שלפי השגתם, 
לא מצאו מקומם אצלו, וכמו תושבי סוסנובצה 

   הא ה'ארץ צבי' רבם...שמטעם זה סירבו שי
היה פעם בבעלזא  מסופר שהגאון מקאזשיגלאוו

אצל כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע כשהיה אברך בן שבע 
עשרה שנה וחצי, וכיבדו הרה"ק בברכת המזון, והיה 
לפלא אצל היושבים כי היו שם הרבה רבנים גדולים 
אמר כ"ק מרן זי"ע כיבדתי אותו מחמת שני טעמים, 

  ביל תורתו.בשביל קדושתו ובש
כשהי' בארץ הקודש  פעם בימי חול המועד

כשהלך ברחוב בירושלים, קרתה לו תאונה: נהג 
אופנוע שדהר במהירות, פגע בו, הפילו לארץ ודרס 
אותו. כתוצאה מכך נפצע הקוז'יגלובי בצלעותיו וסבל 
יסורים רבים. העבירו אותו לתל אביב, אל בית תלמידו 

כב במיטה ימים אחדים י"ד לנדא הנזכר, ונאלץ לשר
עד שהתאושש. בוקר אחד כשעלו מחדרו קולות 
גניחה, שהיה גונח מרוב כאבים, ניגשה עקרת הבית 
אל החדר ופתחה הדלת לשאול אם הרב זקוק לעזרה 
כלשהי, אך לתדהמתה כהרף עין זינק החולה ממיטתו 
כמי שנכווה באש, ויקפוץ החוצה דרך החלון ישר אל 

י שינה, כולו אומר בהלה המרפסת, כשהוא בבגד

ורעדה. מה קרה? הוא לא ידע בביטחה אם בני 
המשפחה נמצאים עכשיו בדירה, והחשש מפני יחוד 
הפכו בין רגע לגבור ואיש חיל, השכיח ממנו את יסוריו 

סיפר הרה"ח ר' חיים ישראל ווינשטיין  לחלוטין...
הייתי חבר של בנו הצעיר משה'לע הי"ד  שליט"א:

תב שכתב האמרי אמת לאביו התואר והראה לי מכ
  "חסידא פרישא קדישא". 

הייתי מתפלל אצל הגאון זצ"ל בעיר ועוד סיפר 
סאסנאווצע וזוכר אני פעם בראש השנה כשהגאון הי' 

ו וראיתי שהוא רועד תבעל מקריא נכנסתי תחת טלי
כדג, וגם עלי נפל פחד. ופעם בשביעי של פסח הי' 

המרק שאלה של  שאלה בבית אבי שאבי ראה בתוך
חמץ, והלכתי להגאון כששמע את השאלה נפל על 
הגאון פחד גדול, הלך מהשולחן ולא רצה לנגוע 
בהשאלה, והי' שבור ורצוץ מזה, וביקש מחתנו לעיין 
בספר פלוני ובספר פלוני ובתוך כל ספר הראה לחתנו 
ראייתו ושאל אותו אם הוא מסכים ג"כ ולבסוף הכשיר 

מ"ארץ צבי" ניתן לעמוד על עוד בסימנים רבים  הכל.
לסנגר ו"להמליץ זכות  –תכונה מיוחדת ואופיינית שלו 

על מנהג ההמון" שנמצא לו שורש ומקור בהלכה. 
"ליישב מנהג ההמון שלובשין טלית קטן פחותין 
מכשיעור המבואר בשלחן ערוך, דלכאורה אין מקיימין 

גם מצות ציצית כלל, וכבר צווחו כמה גדולים על זה... 
לימוד זכות על אורך הציצית שאין בהן י"ב אגודלין 

  אצל הרבה מן ההמון".
לומר קריאת שמע בבוקר  ליישב מנהג כל ישראל

אצל "אתה הוא", אפילו אם מתפלל "תוך זמן קריאת 
שמע, ולכאורה אין נכון לעשות כן" (סימן כ"א): "על 
מנהג רוב העולם שכל השנה אין נזהרין ליטול ידיהם 

שטיבולו במשקה רק בליל פסח לכרפס" (סימן לדבר 
ל"ב): "דבר המנהג שאין נשים מתפללות בכל יום, גם 
דבר המנהג שאין קטן מניח תפילין עד שיהיה בן י"ג 
שנה" (סימן ל"ד); "יש ללמוד זכות על רוב ההמון 
שאף שאין המים מתפשטין על כל היד בשעת נטילה 

ך סימן אם על ידי שפשוף מתפשט שפיר דמי" (תו
ל"ה): "מה שהעולם מתפללין אחר ד' שעות ואומרים 
אז ברכות קריאת שמע" (סימן ל"ו); "במנהג העולם 
ליתן צוקער על הענבים לעשות מהם יין (לענין 
הברכה) (סימן נ"ז): "לימוד זכות על המנהג להוציא 
(בשבת) על ידי קטן" (סימן ע"ה); על דבר מנהג רוב 

ת אחר צאת הכוכבים, ההמון ששולחין משלוח מנו
שאין לו שום מקום על פי ההלכה, אמנם יען כמה 
אלפים מישראל נוהגין כן הנני לכתוב קצת לימוד 

 מרוב צדקות וכלה רבות. –זכות" (תוך סימן קכ"א) 
ואהבת ישראל לא היה בכוחו להסתגל למחשבה 
שיהודים אינם מקיימים את התורה כראוי. במסכת 

אלעזר, עמי הארצות אינן כתובות שנינו: "אמר ר' 
חיים. אמר ליה רבי יוחנן, לא ניחא למרייהו דאמרת 
הכי!" פירש הקוז'לובי: עיקר חיים זה קיום התורה 
והמצוות, וחי בהם, כי הם חיינו, ולא ניתא למרייהו 
שאומרים ככה כאילו רוב המון ישראל אינם חיים 
 ואינן מקיימין לעולם מצוה תדירית... מצוה היא לטרוח

   וללמד עליהם זכות...
חצובים מתורת החסידות, כלל  אבני שתיה

הקוז'יגלובי גם בפתיחה שהקדים לספרו, והיא על פי 
תוכנה "מאמר שאמרתי ביח"ל בחגיגת התורה כ"ח 
סיון תרח"ץ בדבר משנה יומית". באותו יום השלימו 
מחזור שני מלימוד הש"ס ב"דף היומי", פרי יזמתו של 

ה"ק רבי מאיר שפירא זצ"ל, מחולל הישיבה הג
שהתקבל והתפשט בכל תפוצות ישראל. הכריז 
בפומבי באותו מעמד, בנוכחות אדמו"רים וגאונים, על 
הנהגת לימוד חיוני נוסף "משנה יומית", שתי משנות 

 –ליום, שיהווה כעין השלמה לרעיון ה"דף היומי" 
מכיון שיש מסכתות משני סדרים שלמים "זרעים" 

כן מסכת עדיות) שלא נכללו בש"ס ואין ו"טהרות" (ו
  עליהם גמרא.

בעניני לימוד התורה  אף הוא הרהיב אז את דיבורו
ועבודת הבורא. "קיבלתי מרבותי", אמר, "שעיקר חיים 
הוא שמחה". כן הסביר טעמי הצדיקים תלמידי 

 ז



  לעילוי נשמת

  ז"ל  דוד יוסף אונגר הרה"ח ר'

  ז"ל  אברהם יהודה בן הרה"ח  ר'
  נ זוגתו האשה החשובהולע"

  ז"ל יוסף בת הרה"ח ר' "הערבקה מרת  

 

   לעלוי נשמת
  ז"ל ישראל חיים רובינשטיין ר' הרה"ח

   וזוגתו האשה החשובה ז"ל ודד בן הרה"ח ר'
   ע"ה  צפורה מריםמרת 

 ז"ל מנחם הלל בת הרה"ח ר'

  

 אהרן אפרים פישלהרה"ח ר'  לעלוי נשמת

  ז"ל ראובן חייםז"ל בן הגה"ח ר'  רעינברגיוו

  ת.נ.צ.ב.ה  .נלב"ע ז"ך ניסן תשנ"ח
  הונצח ע"י בנו 

 שליט"א רענברגיראובן חיים  וויהרה"ח ר' 

   פנחס זעליג  הכהן הרה"ח ר' לע"נ 
   ז"ל אברהם הכהן בן הרה"ח ר' ז"ל הרשקוביץ

   זוגתו  האשה החשובה ולע"נ 
  ז"ל יהושע פאליקע"ה בת הרה"ח ר'  פייגא מרת

  הונצחו ע"י בני המשפחה שיחיו

 

  האשה החשובה לעלוי נשמת
  ע"ה רבקה פיגלא מרת

  ז"ל  בוים שמחה בונם הגה"ח ר'בת 
  אשת שיבדלחט"א

 שליט"א שלמה אביגדור איגל ר'  הרה"ח

  ז"ל ישכר דוב יעקובוביץ ר' הגה"ח עילוי נשמתל

  זצוק"ל שמעון יחזקאל רבי בן הגה"צ גאב"ד וואדקערט

  בן הרה"ח  ז"ל אליעזר צבי הרה"ח  ר' ולע"נ
  האשה החשובה ולע"נז"ל  נתן בנימין ר'
 ז"ל יוסף מאיר ע"ה בת הרה"ח ר' הענדילמרת 

 

  ז"ל שטסל אליעזר הרה"ח ר' לע"נ

  וזוגתו ז"ל מנחם צבי' ר בן הרה"ח

  ע"ה שיינדל מרת האשה החשובה

   הונצחו ע"י בנםז"ל משה  בת הרה"ח ר'
 שליט"אאשר הרה"ח ר' 

 

  האשה החשובה  לעלוי נשמת

  ע"ה  רחל פיררמרת 

  ז"ל יהושע העשילבת הרה"ח ר' 
  נפטרה כ"ו ניסן תשס"ג

 שיחיו הונצח ע"י בני המשפחה

  

  ע"ה לאנא  האשה החשובה מרת לע"נ

  ז"ל אברהםבת הרה"ח ר' 
  נפטרה כ"ט ניסן תשנ"ב
  הונצחה ע"י בנה הרה"ח 

 שליט"א מנחם אברהם בראוןר' 

  ז"ל זיגלמן יהודה ר' גהרה"נ לע"

  ז"לנחמן  בן הרה"ח ר'

   ע"ה אסתרמרת  האשה החשובה וזוגתו
  םע"י בנ והונצח ,ז"ל משה יהודהר'  הרה"חבת 

 שליט"א  ישראל זיגלמןר'   הרה"ח

 

הבעש"ט הק' זי"ע "אשר ביטלו התעניות והסיגופים", 
ים שהתאספו אז ושטח לפני קהל התלמידים והקרוא

ביח"ל רעיונות עמוקים אודות ערכי ענוה והתבטלות 
הכלל ישראל, התקשרות לצדיקי אמת, התקדשות 

שחושב את עצמו ביום זה  כן התבטא במותר לך.
ל"בעל שמחה", כאשר זכה ליזום את ה"משנה יומית", 
ומכיון שאומרים בשם צדיקים ד"בעל שמחה יש לו 

י לב שופע אהבה על כח לברך" הרעיף ברכות בלי ד
  ראש ישראל קדושים המחבבין את התורה ודבקים בה.

באותם ימים לרגלי החגיגה נערך  מספרים:
בלובלין כנס גדולי תורה, בהשתתפות אדמו"רים 
ורבנים, כדוגמת הרבי ר' דוד מסוכטשוב זצ"ל, הרבי ר' 

קראקא הי"ד, הגאון רבי מנחם  –משה'ניו מבויאן 
י אברהמ'לי וינברג מסטוצ'ין זמבא הי"ד, והגאון רב

שית ביכורים; נכנס ובא לשם ראהי"ד בעל 
הקוז'יגלובי, ובראותו כי גם רבו מסוכטשוב נמצא 

כיאות לראש  –בקרב המסובין, לא העז לישב במרכז 
אלא תפס מקומו בקצה השולחן, מאותה  –הישיבה 

סיבה גם לא התעכב בשיחת המסובין, אלא ישב 
הרהוריו. רק מפעם לפעם היה והאזין, כשהוא שקוע ב

אט אט  –מעיר בלחש, במימרא מן הגמרא, וכיוצא 
נסבה השיחה כולה סביב הערותיו ורעיונותיו של 

בישיבת חכמי לובלין] תלמיד הישיבה [ הקוז'יגלובי.
הרה"ח ר' אברהם משה זילברברג ז"ל סיפר, כי כחצי 
שנה לפני פרוץ המלחמה, סיפר ראש הישיבה, הגה"ק 

ארץ צבי" מקוז'יגלוב זצ"ל הי"ד, לתלמידים בעל ה"
הקרובים, כי חלם, שהישיבה נסגרה, ובקומת הקרקע 
נמצא הרבה נשק. הגה"ק מקוז'יגלוב זי"ע, שהיה ידוע 
בחלומותיו הרבים, בכה מאוד כשסיפר זאת 
לתלמידים, ולא פירש יותר את מה שהבין מחלום 
נורא זה. חודשים ספורים לאחר מכן, כבר לא היה 

  צריך החלום לשום פירוש...
בגיטו וורשה מוסר על תלאותיו וקורות חייו 

מקורבו השריד ר' יעקב מרוקו את הפרטים הבאים: 
"סדר יומו של הגאון דקוז'יגלוב היה מלא וגדוש, 
כדרכו בקודש, כמו בימים הטובים. כל זמן שהתגורר 

 2בדירה פרטית, התפלל שחרית בכל יום עד השעה 

מעוטר בתפילין של רש"י. אח"כ ישב בצהרים כשהוא 
ללמוד אתי ועם חברי ר' אהרן פינקלשטיין הי"ד, 
תלמיד יח"ל, כשהוא מעוטר בתפילין דרבינו תם עד 

לעתותי ערב. למדנו בעיון רב. זכורני שבמשך  6השעה 
חורף שלם הספקנו ללמוד רק את ארבעת הדפים 
הראשונים ממסכת מנחות"."הרב היה שופע אז 

ורה, כמעין המתגבר. פעם אמר לי ביחידות: חידושי ת
"מעולם לא חידשתי דברים נפלאים כל כך כמו עכשיו 
בגיטו, בעת המצוקה". אני עצמי כתבתי אז מפיו את 

כרכים גדולים, ועל אחד  2החידושים, שהצטברו כדי 
מהם רשם במו ידיו הקדושות את דברי חז"ל 

דים בירושלמי, שכל מי שניספה בעת חבלי משיח, יק
"בימים  להקיץ לתחיה בעת שתהיה תחיית המתים..."

למגוריו בגיטו סבל חרפת רעב פשוטו  הראשונים
כמשמעו. רעיתו הצדקת אסתר הי"ד אמרה לי באחד 
הימים: "זה כשתי יממות לא בא אוכל לפינו". 
התעוררתי, איפוא, ביחד עם חברי ר' אהרן הנזכר 

ללות" לסדר בעד הרב מקוז'יגלוב מעמד כעין "כו
והשתדלנו לכלכל בכבוד אותו ואת בני משפחתו 
במשך כל ימי המלחמה. זכורני, בשבתות התאספנו 
"מנין" לתפלה במעונו. פעם אחת, בליל שבת קודש, 
פרשנו לפניו על גבי השולחן מפה לבנה. נתמלא 
שמחה וקרא: "אלמלי היטלר ימ"ש היה יודע עכשיו, כי 

ה עוצר כח להכיל יש לנו מפה יפה לכבוד שבת, לא הי
מפלה כזאת!" אף הוא חיבר בגיטו שיר ביידיש שהכיל 

חרוזים ולא שרד בזכרוני אלא חרוז בודד כזה:  50
"ווער ס'קוקט גוט / דער זעט השגחה פרטית אויף 

של עסקן ההצלה  ובעדות מקורית טריט און שריט".
הרה"ח ר' אברהם הנדל נאמר: "הנה ניצבת לעיני 

גאון מקוז'יגלוב... שנמנה על דמותו הלוהטת של ה
חסידי סוכטשוב ובא אל ה"שופ" ביחד עם הרה"ק רבי 
דוד מסוכטשוב. הגאון, אחד מענקי התורה בדור 
האחרון, היה מסונף רשמית אל המחלקה של "נעלי 
עץ ופרווה" ("הולץ פעלץ שיך") שהוכנו במיוחד 
בשביל החיילים הנאציים בחזית החורף הרוסית, ישב 

ווית שני בניו ותקעו "רשמית" מסמרים הגאון בל
לאמיתו של דבר שינן הגאון לעצמו  –ופרוה - בנעלי עץ

'באחד  – "ומה הטריד את מנוחתו? תורה בעל פה...
מימי הגירוש, כאשר הגיטו כולו התנודד, שלח אלי 
הגאון מקוז'יגלוב שליח מיוחד עם בקשה נמרצת 
שאתן לבדיקה כימית את המרגרינה שמחלקים 

ופ", כי אולי נתערבב בה שומן טרף, ויש חשש ב"ש
... מעבר מזה שקע "כזה היה המצב להכשלת רבים...

וטבע הגיטו בנהרי נחלי דם, ומעבר מזה עומדים 
בחירי האומה ומקיימים הלכה למעשה את הפסוק: 
"כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך". 

וויתר  אפילו על קוצו של יו"ד ולא –"לא שכחנוך"! 
  הקוז'יגלובי ככה סתם בגיטו!"

פרץ המרד בגיטו וורשה. כעבור  בערב פסח תש"ג
שנים עשר יום, לאחר דיכוי המרד, היגלו הנאצים 
ימ"ש את שרידי היהודים שנשארו בחיים אל מחנה 
האבדון "מיידאנק" ובתוכם נמצא הוא הי"ד עם שני 

לא  בניו וכן מקורבו הצעיר ר' יעקב מרוקו הקוז'יגלובי
הישלה את עצמו בקשר לבאות (והיה אומר: "וכי אותן 
שלוש טיפות מחרבו של מלאך המות מתוקות יותר 
 מחרבו של מלאך חבלה גרמני") והתכונן לעקידה.

, יום ראשון בשבת היה, וכשהוציאו אותו להריגה
בשבוע שקורין בתורה פרשת המתחלת ב"קדושים 

ניסן שנת תהיו" ומסיימת ב"דמיהם בם" (כ"ז בחודש 
תש"ג) וכפי שאמר הרבי מקוצק רבי מנדלי זי"ע: 
ללמד שאם גם דמך יישפך, יהודי תהא, קדוש תהיה!" 
השרידים מן המחנה שמעו אחר כך מפי בניו 
הקדושים, שכאשר הוליכו את הקוז'יגלובי ביחד עם 
יהודים נוספים אל תאי הגאזים, בתואנה כאילו 

וא זצ"ל מובילים אותם אל "בית מרחץ", היה ה
ברגעים האחרונים מוחה כף אל כף וקורא בעוז: "הבה, 
יהודים, נקדש שם שמים בשמחה!" "כל ימי הייתי 
מצטער על פסוק זה", ...מהולל השי"ת שהחיינו 

   שקיימנו והגיענו לזכיה הגדולה הזאת!"
ורוח הקודש מצווחת  קדוש בחייו וקדוש במותו,

  ואומרת: "ונקיתי דמם לא נקיתי".
  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.     

  
 ו"ני שמואל יצחק כמר והמצוין המהולל החתן בנו באירוסי במעונו השמחה לרגל.ו"ת ירושלים ק"בעיה' הק ישיבתנו ל"מנכ א"שליט שיף חיים ר"מוה ק"בנש ח"להרה טוב מזל ברכת

 ת"לשו מפורסמים והנכבדים החשובים לסבים היא אחת הברכה ו"ת ירושלים ק"מפעיה א"שליט מוסקוביץ דוד אברהם ר"מוה ק"בנש ח"הרה בת 'תחי החשובה הכלה ג"עב

 יעלה שהזיווג ר"יה. הבנין זה השלם בקנין עולם בורא.מונטריאל א"שליט משאץ ר"והאדמו, ברק בני א"שליט מאשלג ר"האדמו, רושליםי -  רמות א"שליט מליזענסק ר"האדמו
 .אמן, עולם עד ח"יוצ מכל דקדושה ונחת תענוג ולרוב, אבותם בית לתפארת ומבורכים ישרים לדורות ויזכו, עד עדי ולבנין קיימא של לקשר יפה

  

  . פעלים ורב חי איש הנערץ ידידינו ראש על המאליפות ברכותינו ויבואו יעלו, גואים בלב השמחה כשרגשות
 הישיבה ותלמידי הסמינרים בוגרי רבבות, וצאצאיהם שהתקרבו המשפחות אלפי בשם, והצוות הפעילות רכזי, המזכירות, ועובדיה התשובה מוסדות הנהלת בשם

 לכל פניו מאיר לבריות ואהוב לשמים אהוב, כל בפי וללוהמה היקר הדגול מנהלינו של בשמחתו ומשתתפים ברכות אנו משגרים, לדורותיהם והמדרשות ס"ובתיה
 רווחת למען פעלים רב, והרחוקים הקרובים י"בנ אחינו קירוב למען ונפשו ליבו נימי בכל מסור, באמונה ציבור בצרכי עוסק טובות ובמדות במעלות מוכתר, אדם

   הרבים מזכי מגדולי ,ותהילה שבח ויאה נאה לו, התשובה מוסדות והרחבת שגשוג למען כימים לילות עושה והעובדים הצוות

  ולנוות ביתו החשובה תחי'  בעלזא דחסידי התשובה מוסדות ל"מנכ א"שליט קליין הלל מנחם' ר ח"הרה ה"ה

   אשדוד – בעלזא דחסידי" שלום דובר" ישיבת מצוייני  ו"ני פרישמן אהרן כמר ש"בתויר מ"המו החתן ג"עב 'תחי החשובה הכלה םבת אירוסי לרגל

  א"שליט פרישמן אברהם צבי 'ר ח"הרה מפארים הטוב שמו באשדוד ש"אנ מחשובי המעלה רם והנכבד הנעלה ידידנו בן
 מתוך הברכות בכל להתברך לעד לו יעמדו הברוכים פועליו וזכות הרוממות המשפחות לתפארת יפה הזיווג שיעלה ר"ויה, ומתקבל נאה דבר הגפן בענבי הגפן ענבי

  אמן והצלחה ברכה ושפע הדעת הרחבת ומתוך קדושהד נחת רוב
  ואברכי הכולל  תלמידי הישיבה     המשך טיפול צוות      הסמינרים צוות     המשרד צוות        הפעילים       ההנהלה חברי      ותלמידהון רבנן

 

  נלב"ע כ"ז אדר תשע"ג תנצב"ה  ז"ל ישראל וועטנשטיין' ר בן הרה"ח ז"ל מנחם מנדל הרה"ח ר' לעלוי נשמת
 שליט"א ראש כולל חו"מ ירושלים תובב"א הו וועטנשטייןאהרן אליו ככלות השלושים הרה"ג ר' הונצח ע"י בנ

 

  ע"ה ארטיל טרויבעצמרת  האשה החשובה לעלוי נשמת
  תנצב"ה ז"ל נפטרה כ"ח ניסן תש"נ יצחק אייזיקבת הרה"ח ר' 

 הונצחה ע"י בני המשפחה שיחיו

 ח


