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נשא את ראש בני גרשון וגו'. )ד, כב(
נודע  “הנה  קהת".  בני  על  שצויתיך  “כמו  ז"ל:  רש"י  ופירש 
לטהרת  מאוד  גדולה  טובה  היא  הדור  לצדיקי  נסיעה  אשר 
קדושות  שיהיו  המחשבות  לתקן  מאוד  ומועילה  המחשבות 
התורה  על  בביתו  לישב  אדם  כל  שיוכל  הגם  כי  וטהורות, 
דומה  אינה  אבל  ומוסר,  יראים  בספרי  ולהגות  והעבודה 
שמיעה לראיה, כי הדיבור של הצדיק עושה רושם, ו'יש בוטה 
כן  ועל  הלב,  הרהורי  ומתקן  יח(  יב,  )משלי  חרב'  כמדקרות 
'ראש הדור', שהוא מתקן המחשבה שבראש ומכניסן  נקרא 
תחת כנפי העבודה. וזהו: 'נשא את ראש בני גרשון', היינו – 
בני גרשון – הנם אנשים אשר ח"ו נתגרשו מהסתפח בנחלת 
ה' וצריך לנשא ולהרים המחשבות שבראשם, אז העצה לנסוע 
לצדיקי ולראשי הדור ולהיות עמם בצוותא חדא ועי"ז יתקנו 
המחשבות וכו'. וזה שפירש רש"י ז"ל: 'כמו שצויתיך על בני 
היינו, לחיות בצוותא חדא עם הצדיק הדור שמרומז  קהת', 
י(".     מט,  )בראשית  עמים'  יקהת  'ולו  כטעם  קהת,  בתיבת 
)עטרת ישועה(  
נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם. 
שגלו  מקום  שכל  וידוע  'ראש'.  נקרא  ב"ה  הבורא  כב(  )ד, 
ישראל – שכינה עמהם )מגילה כט.(, “ועיקר הגלות היה עבור 
שנאת חנם )יומא ט:(. והתיקון צריך להיות ע"י אחדות ישראל 
– ואז נצא מהגלות". וכדי לזכות לכך ולצאת מהגלות צריך 
סיעתא מלעילא, כי אין בידינו כח ומעש, וכבר אמר השי"ת: 
“למעני ולמעני אעשה" )ישעי' מח, יא(. וזהו הרמז: “נשא את 
ראש בני גרשון" – הוא הקב"ה שכביכול מגורש עמנו בגלות, 
נושא את  ע"ד הארון  נושא את עצמו,   – 'נשא'  ואמר לשון 
ויעלה את עצמו  ינשא  ורצ"ל שהשי"ת  )סוטה לה.(.  נושאיו 
מהגלות, “גם הם" – וממילא גם בני ישראל המגורשים תהיה 
להם נשיאות ועליה מהגלות, ומפרש ששורש התיקון שעל 
ישראל לתקן הוא עון שנאת חנם, ועליהם להיות באחדות 
ולהתקשר יחד – “לבית אבותם למשפחותם". דודאים בשדה(

ובשמות תפקדו את כלי משמרת משאם. )ד, לב(
כז(:  פס'  )לעיל  נאמר  גרשון  בני  על  התורה  מדברת  כאשר 
“כל עבודת בני הגרשוני לכל משאם ולכל עבודתם ופקדתם 
“ובשמות  שם  נזכר  ולא  משאם",  כל  את  במשמרת  עליהם 
תפקדו", ומדוע נכתב כן אצל בני מררי? וי"ל דבני גרשון נשאו 
זה  אילים,  יריעות  נושא  היה  זה  אחר.  דבר  ואחד  אחד  כל 
נשא יריעות תחשים וזה יריעות עזים וכן הלאה. אם כן לא 
היה חשש שיארע בלבול ויבואו להחליף משאות, כי כל אחד 
ידע וזכר מה חלקו. מה שאין כן אצל בני מררי שנשאו את 
הקרשים, העמודים, האדנים וכיוצא בהם, אשר היו הרבה מכל 
מין ומין, שוב יכלו לטעות ולומר שאין כל נפקא מינה לזכור 
האמת  והרי  אחר  דבר  ולשאת  להחליף  גם  ואפשר  ולדייק, 
אינה כן, כי מי שהיה נושא קרש 'דרום', אסור היה לו לשאת 
באותו יום קרש אחר, ויש האוסרים אפילו ביום אחר )כמבואר 

בירושלמי מסכת הוריות(. כמו כן היה צריך להשגיח היטב לא 
לשנות את מקומו של כל חלק וחלק מחלקי המשכן, כי קרש 
שזכה להיות בצפון, צריך היה להעמידו תמיד בצפון וכן כולם. 
וכדי שלא יבואו לידי בלבול, צריך היה לסמן סימן ברור ולציין 
שם מפורש, זה נושא כך וזה נושא כך. לכן נאמר “ובשמות 
תפקדו", לומר שיהיה שם וסימן לכל דבר, למען לא יתחלפו.                    
)הגה"ק מהרי"ל דיסקין זי"ע(
אלה פקודי משפחות הקהתי... על פי ה' ביד משה. )ד, לז(
“ביד  שנפקדו  הקהתי  במשפחות  התורה  הדגישה  טעם  מה 
משה",  וכן גם במניין בני מררי )לקמן פס' מה(, ואילו במניין 
“ביד  נאמר  ולא  ה'"  פי  “על  מא(  )פס'  רק  נאמר  גרשון  בני 
יהיה  “ולא  ח(:  יז,  )לקמן  נאמר  קרח  דבפרשת  וי"ל  משה"? 
שם  ופירש  לו",  משה  ביד  ה'  דבר  כאשר  וכעדתו  כקרח 
רש"י כי הדגשת הכתוב “ביד משה" היא “רמז לחולקים על 
הכהונה שלוקין בצרעת כמו שלקה משה". ואם כן גם במניין 
כרמז  “ביד משה"  הדגישה  התורה  כי  לפרש  אפשר  הלויים 
למערערים על הלויים, הלא הם הבכורים אשר היו משרתי ה' 
קודם שנבחרו הלויים לאחר חטא העגל. מעתה מובן היטב, כי 
יכולים הבכורים לערער רק על בני קהת ובני מררי, ולכן היה 
צריך להדגיש “ביד משה", אבל על בני גרשון אין כל ערעור, 
כי הרי גרשון עצמו היה בכור, ולכן במניינם של בני גרשון לא 
)תפארת יהונתן( היה צורך להדגיש “ביד משה"  
כל הפקודים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את 
הלוים וגו'. )ד, מו( איתא במדרש רבה פרשת נשא )פ"ו י( כל 
הפקודים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את הלוים, 
מאחר שחשב הלוים משפחות בני קהת לבד ומשפחות בני 
לפני  שקולים  שכולם  להגיד  יחד,  וכללם  חזר  וכו'  גרשון 
המקום בחיבה ע"כ ]הובא ברמב"ן פ' נשא ז' ב'[. נשמע מזה 
הגם שעבודת בני קהת היתה גבוהה מעבודת בני מררי, עכ"ז 
לפני  עליהם, חשוב  עבודה המוטלת  בני מררי  יעשו  כאשר 
הקב"ה כעבודת בני קהת, נלמד מזה שלא יקנא האדם את 
לו מאת הש"י  רק העבודה המסורה  בעבודה,  חבירו אפילו 
הקודש  וחיות  והאופנים  שייסדו,  תתבונן  וזה  יתרפק,  בה 
בחיה  מתקנא  אינו  אופן  כי  שרפים,  לעומת  מתנשאים 
וחיות מתנשאים  האופנים  רק  בשרף,  אינה מתקנאת  וחיה 
והבן אם  ומתגברים בעבודתם, לעומת השרפים בעבודתם, 
במדרש  לקמן  שארז"ל  מה  תתבונן  מזה  אתה.  נפש  בעל 
שהצרעת באה למי שנכנס בתחום שאינו שלו נלמד מעוזיה 
שבקש לעבוד בכהונה שנתקנא בעבודת כהונה והצרעת זרחה 
במצחו, והוא מדה כנגד מדה, הוא בקש להתעלות בעבודה 
שאינו שלו ונדחה לגמרי מן המחנה.               )אגרא דפרקא(
ואיש את קדשיו לו יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהיה. )ה, י(
איתא  דהנה  ונראה  הכתוב.  בביאור  נתקשו  המפרשים 
בברכות )דף ל"ה( דדורות הראשונים היו מכניסין פירותיהן 
אבל  הבית,  פתח  בראיית  במעשר  לחייבן  כדי  הפתח  דרך 
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וקרפיפות  גגות  דרך  פירותיהן  מכניסין  האחרונים  דורות 
כדי לפוטרן ממעשר. והנה בודאי אין הכוונה שלא הפרישו 
דורות האחרונים מעשר, דאטו עסקינן בקלי הדור שהשתדלו 
זו המביאה עשירות לבעלים  ובפרט מצוה  להפטר ממצוה, 
הוא,  הענין  ביאור  אלא  שתתעשר,  בשביל  עשר  כדכתיב 
כולה  המצוה  שעשאו  עד  מזוככים  היו  הראשונים  שדורות 
לשמה שלא על מנת לקבל פרס כלל, אבל דורות האחרונים 
אינם במדריגה זו לעשות המצוה לשמה, אלא רוצים להתעשר 
בזכות המעשר, ויען הם יודעין שאין הדבר נאה שהאדם יקח 
מצוה דאורייתא ויעשה אותה להנאת עצמו כדי להתעשר, על 
כן עושים טצדקי להפטר מן התורה ממעשר, ואחר שנפטרו 
מן המצוה מצד הדין, עישרו את הפירות ונתנו ללוי בשביל 
שיקויים בהם עשר בשביל שתתעשר, ומאחר שאינם מצווים 
הלז  המעשה  כשיעשו  המצוה  בזיון  כאן  אין  הלכך  ועושים 
ואיש  וזה שאמר הכתוב,  ע"מ לקבל פרס, כי אין זה מצוה 
את קדשיו לו יהיו, שיש אופן שיוכל האדם לעשות שקדשיו 
אלא  להם  מלתתן  ויופטר  יהיו  לו  וללוי  לכהן  ליתן  שצריך 
ישארו שלו והיינו ע"י שיכניס הפירות דרך גגות, אבל איש 
אשר יתן לכהן, איש כזה אם אעפ"כ ילך ויתן הקדשים לכהן 
וללוי, לו יהיה, בפירוש רש"י ממון הרבה, כלומר שהוא רשאי 
לעשות כן על מנת שיהיה לו ממון הרבה, דכהאי גוונא שפיר 
זה ממש מעשה  כיון שאין  בשביל שיתעשר  לעשות  רשאי 
)חתם סופר( המצוה. 

כה תברכו את בני ישראל אמור להם. )ו, כג(
לכאורה תיבות אמור להם יתרים נינהו. וברש"י כתוב, אמור 
להם, כמו זכור שמור. עוד יש לפרש יתור הלשון אמור להם, 
יברכך  יחיד,  בלשון  כהנים  ברכת  נאמר  למה  קשה  דהנה 
וישמרך וגו', והלא אין נשיאת כפים בפחות מעשרה. אך הנה 
כשישראל בשלום ובאחדות, נקראים בלשון יחיד, כמו שאמר 
הכתוב ויחן שם ישראל נגד ההר, ופירש רש"י בלב אחד כאיש 
כלי  הקב"ה  מצא  לא  עוקצין(  )סוף  רז"ל  אמרו  והנה  אחד. 
לכתוב  מההכרח  ולכן  השלום.  אלא  לישראל  ברכה  מחזיק 
אצל הברכות לשון יחיד, כי הברכה תחול רק כשיש אחדות 
ושלום בישראל. וזה שאמר הכתוב, כה תברכו את בני ישראל 
אמר להם יברכך, כלומר שבאופן זה תחול הברכה על ישראל, 
היטב  מובן  ובזה  יחיד.  בלשון  יברכך  להם  לומר  יכולין  אם 
כוונת הברכה של ברכת כהנים, וצונו לברך את עמו ישראל 
באהבה, כלומר כשישראל הם באהבה   )נועם מגדים(

כה תברכו את בני ישראל אמור להם. )ו, כג(
למה לא כתיב דבר להם רק אמור להם. שהפסוק בא לרמז 
עזה  אותם אהבה  צריך שיאהב  ישראל  לברך את  שהרוצה 
כנפשו וכלבבו, ואפילו לפחות שבפחותים מישראל. על ידי 
כך הוא משבח אותם לפני אביהם שבשמים בכמה מעלות 
טובות, ומעורר רחמים וחסדים וממשיך עליהם שפע ברכה. 
ה'  'את  מלשון  הוא  'אמור'  להם,  אמור  בתיבת  נרמז  זה 
תברכו  כה  לכהנים  ציוה  שהקב"ה  וביאורו  היום',  האמרת 
את בני ישראל אמור להם, פירוש במדה זו תברכו את בני 
ישראל, דהיינו שתאהבו אותם, ואז תהיו ראויים לברך את 
)מאור ושמש( ישראל.          

כה תברכו את בני ישראל אמור להם. )ו, כג(
י(, אמור מלא כתיב,  ותנחומא  ד  יא,  )רבה  דרשו במדרש 
להם  אמר  מלא(,  וכאן  חסר  אמר  נכתב  מקום  )בכל 
מברכין  שתהיו  לכם  שאמרתי  מפני  לא  לכהנים,  הקב"ה 
ציווי  לקיים  שחייב  כמי  מהירות  )דרך  באנגריא  אותם 
אדונו( ובבהלות, אלא תהיו מברכין אותם בכונת הלב כדי 
שתשלים הברכה בהם. ונראה פי' שאע"פ שעיקר כח ברכת 

כהנים הוא מתנה מן השמים, שהקב"ה מברך את בנ"י. לא 
יחשבו הכהנים שאין הברכה מצדם רק לעשות השליחות. 
בטוב  ישראל  את  יברכו  שהכהנים  ית'  רצונו  באמת  רק 
ז"ש אמור להם  ואז חל על ברכתם ברכת שמים.  לבבם. 
דברים היוצאין מן הלב עכ"ל.                               )שפת אמת(
דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל 
תימרון  “כה  להם  אמור  ובתרגום:  כג(  )ו,  להם.  אמור 
להון". ורש"י כתב: “אמור ]כתיב[ מלא בכוונה ובלב שלם".
מדקדק  והמדרש  “כה",  לשון  על  לח.(  )סוטה  דקדקו  חז"ל 
הכהנים  דהנה  לבאר,  ויש  דייקא.  אהרן  כאן את  פרט  למה 
כשמברכים את ישראל יש להם גם כן תועלת עצמית, שהרי 
ככל שתרבה שפע וברכה בישראל וירבה דגנם, כך ירבו גם 
להיות שלטובת  יוכל  כן  ואם  והמעשרות שלהם,  התרומות 
שיהא  להם"  “אמור  ה':  ציוה  ולכן  אותם,  מברכים  עצמם 
“מלא בלב שלם", ורק לכוונת “להם" לישראל, ולא לכוונת 
עצמם שתחזור אליהם הברכה, והיינו דמתרגם התרגום: “כך 
תימרון להון" שהברכה לא תחול אלא כשהיא 'להון' לבדנה, 
בלא פניה עצמית. והנה, בשעה שציוה ה' על ברכת כהנים, 
היו אז במדבר, ולא היו תרומות ומעשרות, ובוודאי לא היתה 
להם בשעתו שום פניה כשבירכו את ישראל. ובאופן זה רצה 
שיברכו את ישראל גם כשיכנסו לארץ, ולפיכך אמר: “דבר אל 
אהרן"  שהוא במדבר “ואל בניו" לדורות עולם “כה תברכו" 
כמו עתה שמברכים בלי פניה ותועלת באופן זה ממש תברכו 
לעולם את בני ישראל, ומפרש: “אמור להם" שתהיה אמירה 
שלימה בכונת הלב, רק להם.                   )כתב סופר(

יברכך ה' וישמרך. )ו, כד(
י, כב( “ברכת ה' היא  יש לפרש הכוונה ע"ד הכתוב )משלי 
בחלקו  שמח  שיהא  והיינו,  עמה",  עצב  יוסיף  ולא  תעשיר 
)אבות ד, א( ועל ידי זה ניצול ממה שאמרו חז"ל )תנחומא 
בשלח, כ(: “דבר יום ביומו" )שמות טז, ד( “מי שברא יום – ברא 
פרנסתו, מכאן היה רבי אלעזר המודעי אומר, כל מי שיש לו 
מה יאכל היום, ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר אמנה"  
וכן ההלכה כהלל שהיה אומר )ביצה טז.( “ברוך ד' יום יום"  
– בכל יום ברכותיו  והיינו גם כן בדרך ברכה של “תעשיר 
וכן  יומו  בפרנסת  בחלקו  לשמוח  דהיינו  עצב",  יוסיף  ולא 
שמעתי “מהרב הקדוש המפורסם מו"ה משה יודא לייב זי"ע 
מנוחתו כבוד בק"ק סאסוב" שפירש הפסוק )בראשית מח, 
כ(: “ויברכם – ביום ההוא לאמור", שהברכה היתה שלעולם 
יהיו  והרהוריהם  כל אמריהם  דאגת המחר, אלא  ידאגו  לא 
על יום ההוא בלבד, וזהו גם כן: “ואתחנן אל ה' בעת ההוא 
לאמור" )דברים ג, כג( – שאפילו בזמן פרטי מהיום לא ידאג, 
ניצולים מחסרון  זו  ידי מדה  .הרי שעל  יום ביומו"  רק דבר 
ה'",  נוצר  כד(: “אמונים  )תהלים לא,  וכתיב  אמונה, כאמור. 
היינו שמי שיש לו אמונה הקב"ה משמרו. וזהו: “יברכך ה'" 
– היא ברכת ה' תעשיר ולא יוסיף עצב, שעל ידה זוכים גם 
“וישמרך" – הקב"ה  ואזי ממילא  לשלימות אמונה, כאמור, 
משמרו. ולכן נסמכה פרשת נשיאים לזה: “ויאמר ה' אל משה 
נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום", כי מדה זו, שלא לדאוג רק 

דבר יום ביומו, היא בחינת נשיאות.  
 )מחזה אברהם בוטשאטש תר"ז-ר"ח סיון תרפ"ח(

ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. )ו, כד(
כעס  לשון  הוא  ופניו  ישא אלא הסרה  אין  ובמדרש מפרש 
דחז"ל  י"ל  ולע"ד  כעסו.  שיסיר ממך  והיינו  פני  ונתתי  כמו 
אמרו דכל הצרות הם לתכלית הטובה כמו שאמר נחום איש 
שלום אין  ויגון גם זו לטובה, והנה תיבת  גמזו על כל צרה 
אלא כל טובה  הכוונה דוקא על שלום שלא יהיה מחלוקת 



ג

אם האדם משופע בטוב ויושב בהשקט ומנוחה נקרא שלום, 
לו  יש  ור"ל אם  לו  השלום  לבן  כדמצינו ביעקב ששאל על 
פרנסה ויושב בהשקט ומנוחה ואמרו שלום, וז"ש אפי' בעת 
למען  שהוא  דע  עליך,  שיכעוס  אליך,  כעסו  פניו  ה'  שישא 
וישם לך שלום כלומר לתכלית הטובה שיהי' לך כל טוב. עוד 
נ"ל עפמ"ש העקרים כי השכר הוא לפי הנעבד כמו שהקב"ה 
הוא בלי גבול כמו כן השכר, והעונש הוא לפי העובד בגבול, 
וזה חסד גדול שאינו מעניש רק כפי ערך האדם שהוא גבולי, 
וזה לך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש )ר"ל מעניש( כמעשהו 
כפי ערך האדם עכ"ד, וזה שמבטיח שישא ה' פניו כעסו אליך 

לפי ערכך ולא לפי גדולתו ית"ש. 
    )הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך הי"ד זצ"ל אבד"ק שאמליא(
דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל 
אמור להם יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחנך. )ו, 
כד-כה( ולכאורה קשה, דהא לשון ציווי הוא והיה לו לינקד 
בפרשת  דהנה  לפרש  נראה  לכן  בקמץ?  ולא  שוא  בחטף 
שמיני נאמר “וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם" ]ויקרא 
ט, כב[. ופירש רש"י: 'בברכת כהנים  יברכך, יאר, ישא'. הרי 
עיניך רואות שכיון אהרן הברכות ברוח הקודש קודם שיצטוו 
ולזה הוא שאמר להם “אמור להם" בקמץ שהוא לשון מקור, 
“יברכך  אהרן.  מפי  להם  נאמר  שכבר  הברכות  אותן  היינו 
ולפעמים  טובה  תוספת  הוא  הברכה  כי  פירוש  וישמרך"  ה' 
התוספת טובה גורם לרע ח"ו, כדכתיב “וישמן ישורון ויבעט" 
אותו  שישמור  היינו  “וישמרך"  אמר  ולזה  טו[  לב,  ]דברים 
שלא יחטא על ידי תוספת הטובה. “יאר ה' פניו אליך ויחנך". 
פירוש העיקר להורות לעם ה' דרכי ה' המעשה אשר יעשון, 
ויוכיחו זה את זה, כי עיקר חורבן בית המקדש הוא על ידי 
שלא הוכיחו זה את זה ]שבת קיט:[, ולזה צריך שיהיה נשיאות 
פנים ונשיאת חן מהשם יתברך, שיתקבל דברי המוכיח בעיני 
השומעין, ולזה “יאר ה' וגו' ויחונך" היינו שיתנו עליך הארת 
ויראו  עליו  נקרא  ה'  שם  כי  נראה  למען  חן,  ונשיאת  פנים 
ממנו ויקובלו דבריו.            )הגה"ק בעל חוות דעת זי"ע( 
יאר ה' פניו אליך ויחנך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. 
שהאותיות  ריח:(  ויקהל,  )פר'  הק'  בזוהר  כתוב  כה-כו(  )ו, 
של השם הקדוש הוי"ה שהיו חקוקות על הציץ היו מאירות 
ובולטות ונוצצות, וכל מי שהיה מסתכל בהן היו פניו נופלין 
מתבייש  שהיה  עד  לבו,  נשבר  והיה  והפחד,  האימה  מגודל 
במעשיו, ועל ידי כך היה הציץ מכפר עליו, וכדאיתא בגמרא 
)ברכות יב:( שהעושה דבר עבירה ומתבייש בו, מוחלין לו על 
השם  שיאיר  כלומר,  אליך",  פניו  ה'  “יאר  וזהו:  עונותיו.  כל 
פניו אליך, במה שהיה מאיר ומתנוצץ על הציץ, ועל ידי זה 
תהרהר בתשובה, וממילא: “ישא ה' פניו אליך" – שימחול לך 
כל עונותיך – “וישם לך שלום" – שרומז על תשובה, כדכתיב 
)ישעיה נז, יט(: “שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו" 
)ופרש"י: “לרחוק ולקרוב – שניהם שוין, מי שנתיישן והורגל 
לשוב  מקרוב  עתה  שנתקרב  ומי  מנעוריו,  ועבודתי  בתורתי 
מדרכו הרעה, אמר ה' ורפאתיו מחליו ומחטאיו"(.  )כתנות אור(

ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. )ו, כו(
איתא בגמרא )ברכות כ:( “אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: 
נושא  'אשר לא ישא פנים' – ואתה  רבש"ע, כתוב בתורתך 
פנים לישראל, דכתיב ''ישא ה' פניו אליך'. אמר להם הקב"ה: 
והיאך לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה 'ואכלת 
ועד  כזית  עד  עצמם  על  מדקדקים  והם  וברכת',  ושבעת 
כביצה".ולכאורה תמוה, למה אמר “והם מדקדקים על עצמם 
עד כזית ועד כביצה", והקדים 'כזית' ל'כביצה', הרי כזית הוא 
פחות מכביצה, ואם הם מדקדקים על עצמם לברך ב'כזית' 

מדקדקים  “והם  לומר:  לו  והיה  ב'כביצה',  שיברכו  שכן  כל 
על עצמם עד כביצה ועד כזית', עוד קשה, ומי איכא ספיקא 
קמי שמיא בשיעור חיוב הברכה, עד שהקב"ה כביכול אומר 
“והם מדקדקים עד כזית ועד כביצה". כן יש להבין למה נקט 
דוקא חומרא זו, וכי אין חומרות אחרות שהם מחמירים על 
עצמם. ונראה לפרש על פי דברי הרי"ף )עירובין פ"ח דף כז: 
וכ"פ ברמב"ם פ"א מהל' עירובין ה"ט( ששיעור סעודה הוא ג' 
ביצים ובזוהר איתא שבשלש ביצים יש עשרה זיתים. אם כן 
כשיש לאדם שיעור סעודה, דהיינו עשרה זיתים, והוא אוכל 
בעצמו שיעור סעודה, חייב לברך על מזונו, שנאמר “ואכלת 
קדושים,  עם  ישראל  אמנם  יחיד.  בלשון   - וברכת"  ושבעת 
רוצים לגדלו ולרוממו, ית"ש, ולכן כאשר יש לו מזון בשיעור 
י' זיתים, מהדר הוא אחר עשרה אנשים שכל אחד מהם יאכל 
מוצא  אינו  ואם  לזמן בשם השם,  יהיה  כדי שאפשר  כזית, 
עשרה, אזי מהדר הוא עכ"פ אחר שלשה אנשים כדי שכל 
אחד יאכל כביצה ויוכלו לזמן, הרי שמדקדק תחילה בכזית 
)ברכות  במשנה  שם  המעיין  ובאמת  בכביצה.  מכן  ולאחר 
אכן  היא  כביצה  או  כזית  בענין  המחלוקת  כי  יראה  מח.( 
לענין זימון – “עד כמה מזמנין, עד כזית, רבי יהודה אומר עד 
כביצה".וזו היתה תשובתו של הקב"ה למלאכי השרת, שהוא 
נושא פנים לישראל, כשם שהם עצמם נושאים פנים בתורה 
)הגר"א על משלי( ומדקדקים בה כדי לגדלו ולרוממו. 

ישא ה' פניו אליך. )ו, כו( 
“וכי הקדוש ברוך הוא נושא פנים והלא כבר נאמר “אשר לא 
ישא פנים". אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שהם נושאים לי 
פנים כך אני נושא להם פנים. כיצד, כתבתי בתורתי ואכלת 
ושבעת וברכת" ואדם מישראל יושב הוא ובניו ובני ביתו ואין 
לפניהם כדי שביעה ונושאים לי פנים ומברכים ומדקדקים 
אליך"  פניו  ה'  “ישא  לפיכך  כביצה,  עד  כזית  עד  עצמן  על 
)במדבר רבה יא, ז(. ולכאורה, כיצד אפשר להשוות ולדמות 
בין נשיאת הפנים של ישראל לאביהם שבשמים, שמברכים 
לבין  שיעור שביעה,  מכדי  פחות  כשאכלו  אף  המזון  ברכת 
נוהג  אשר  לישראל,  הוא  ברוך  הקדוש  של  הפנים  נשיאת 
עימם לפנים משורת הדין ומיקל בדינם אף שהירבו לחטוא, 
והלא מצד הקדוש ברוך הוא זוהי נשיאת פנים בענין חמור 
לאין שיעור, לעומת חומרא בעלמא שקיבלו עליהם ישראל 
לפרש  יש  כך  אלא  הדין.  מעיקר  בה  חייבים  אינם  אשר 
לחברו,  מועטת  מתנה  מעניק  פשוט  אדם  כאשר  הדברים: 
אין הדבר נחשב בעיניו אלא לפי ערכה המועט של המתנה. 
לעומת זאת, אם נותן המתנה הוא אדם חשוב ורם - מעלה, 
כי אז אף אם המתנה עצמה אינה בעלת ערך, מכל מקום 
היא נחשבת עד מאד בעיני המקבל. הנה, מעיקר דין תורה 
כדי שיעור שביעה,  המזון אלא כשאוכלים  ברכת  חיוב  אין 
שנאמר “ואכלת ושבעת וברכת". ואולם, ישראל החמירו על 
עצמם לברך אף כשאכלו כזית )לדעת רבי מאיר( או כביצה 
)לדעת רבי יהודה( )ברכות מה.(. וכל כך למה, אין זאת אלא 
 - יתברך  - השם  “הנותן"  משום שהם מעריכים את מעלת 
בעיניהם  חשובה  מצידו  מועטת  מתנה  אף  כך  משום  אשר 
ומברכים ומודים עליה. על כן, מידה כנגד מידה אף הקדוש 
המצוות  הן  שמעטות  אף  לישראל:  פנים  נושא  הוא  ברוך 
שבידם ומועטה היא “המתנה" שהם מעניקים להקדוש ברוך 
הוא, מכל מקום מעריך הקדוש ברוך הוא את ה"נותן" שכן 
האדם מטבע ברייתו הוא נחות וקרוץ מחומר גשמי וגס, ואם 
מועטה,  “מתנה"  שזוהי  אף  כלשהי,  מצוה  קיים  זאת  בכל 

הריהי חשובה ומוערכת בעיני המקבל. 
    )הרה"ק רבי שמחה בונם מפרשיסחא זי"ע(



ד

ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. )ו, כז(
 אומר הקב"ה: “ושמו את שמי" – אם תשים את 'שמי', היינו 
שם אדנו"ת, העולה בגימטריא ס"ה, “על בני ישראל" – ש"בני 
תרס"ח.  בגימטרי  יחד  יעלה  אזי  תר"ג,  בגימטריא  ישראל" 
“ואני" – ואם נצרף לכך גם את תיבת “אני", יעלה סך הכל 
בגימטריה תשכ"ט, שהוא גימטריה של “קרע שטן", המבריח 
סט"א מעל בני ישראל, וכך “אברכם" – שיהיו מבורכים שלא 
תשלוט בהם רעה.                    )חתם סופר(

ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. )ו, כז(
יש לפרש על דרך שאמרו חז"ל )מו"ק טז:( על הפסוק )ש"ב 
כג, ג( “מושל באדם צדיק מושל יראת אלקים" מי מושל בי 
צדיק, שאני גוזר גזרה ומבטלה, וכן צדיק גוזר והקב"ה מקיים 
)עי' שבת נט:(. נמצא, כביכול, השי"ת עושה עצמו כטפל אל 
הצדיק להיות הצדיק גוזר והקב"ה מקיים דבר עבדיו. וידוע כי 
תיבת “את" רומזת על הטפל )פסחים כב:(. וזהו הרמז: “ושמו 
את שמי", שישימו על ידי מעשיהם הטובים את שמי בבחינת 
'את' וטפל אל בני ישראל, וממילא “ואני אברכם".  )דעת משה(

ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. )ו, כז(
יש לפרש לפי מה שכתב הלחם משנה )בפ"ט מהלכות יסודי 
התורה( דאף שאין נבואה לטובה חוזרת לרעה, הרי אם לא 
אמר הנביא בשם ד' יוכל לחזור בו. וזה שאמר הכתוב, ושמו 
ואני  ד',  בשם  שמברכים  דמכיון  ישראל,  בני  על  שמי  את 
אברכם, על כן ליתא בחזרה אלא בכל אופן אברכם ותתקיים 
הברכה. עוד יש לומר, על פי מה דאיתא במס' מו"ק )ט' ע"ב( 
דבנו של רבי שמעון בן יוחאי בא לבקש ברכה מפי רבי יונתן 
בא  וכו',  ולא תקצור  רצון שתזרע  יהי  לו  יהודה, אמרו  ורבי 
לאביו ואמר שקיללו אותו, אמר לו זה אינו אלא ברכה הוא, 
והסביר לו כיצד מרומזין ברכות בדבריהן, וביאר המהרש"א 
שלכן אמרו בלשון זה כדי שיחזור לאביו ויספר לו את הדבר, 
מפי  גם  הברכה  תצא  וממילא  דבריהן,  כוונת  לו  יגיד  ואביו 
אביו רשב"י, ואז מובטח לו שתתקיים הברכה. וכן הכא אמר 

הקב"ה שהכהנים ישימו את שמו על בני ישראל, דאף שהם 
כבר ברכו את ישראל, מ"מ ישימו את שמו של הקב"ה ג"כ 
על הברכות, ואז יהיו מובטחים שיתקיימו הברכות. וזה ואני 
אברכם, שאז בודאי יזכו לברכה.                          )דברי שאול(
הקול  את  וישמע  אתו  לדבר  מועד  אהל  אל  משה  ובבא 
מדבר אליו. )ז, פט( ופרשיז"ל כמו מתדבר ע"כ. משה ואהרן 
ואהרן שושבינא  הם תרי שושבינין, משה שושבינא דמלכא 
דמטרוניתא, וזה הכוונה ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו 
הגם שהי'  כי  אליו, פרש"י מתדבר.  וישמע את הקול מדבר 
משה גדול מאוד שושבינא דמלכא, אעפ"כ הי' הקול מדבר 
בשביל  העיקר  הי'  שהדיבור  להראות  מתדבר,  בבחי'  אליו 
ישראל, כמאמרם ז"ל שכל ל"ח שנה שהיו ישראל במדבר וכו' 
לא נתיחד הדיבור עם משה, ומסיים הפסוק וידבר אליו ומהו 
וכו' דבר אל אהרן בהעלותך  וידבר  הדיבור מתחיל הפרשה 
וכו' כי הוא שושבינא דמטרוניתא.       )בית אהרן(
הקול  את  וישמע  אתו  לדבר  מועד  אהל  אל  ובבא משה 
מדבר אליו. )ז, פט( וברש"י: “וישמע את הקול – יכול קול 
נמוך, תלמוד לומר: 'את הקול', הוא הקול שנדבר עמו בסיני, 
ויש  יוצא חוץ לאהל".  וכשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה 
להבין, מה רוצה להשמיענו בזה ולמאי נפקא מינה. ויבואר 
על פי מה שפירשו המפרשים דרשת חז"ל )סנהדרין יז.( עה"פ 
)דברים ח, יט( “את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם 
בהר וגו' קול גדול ולא יסף" “דלא פסק", שהכוונה היא, שכל 
מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו כבר נאמר למשה 
פוסק,  שאינו  נצחיי  קול  הוא  ה'  שקול  משום  והוא  בסיני, 
שלא כדרך קול האדם. וזהו שכתב רש"י: “וישמע את הקול  
הוא הקול שנדבר עמו בסיני", שאותו קול ממש היה נשמע 
למשה כשנכנס אל האהל מועד, ולא נתחדש אז קול חדש, 
באהל  אח"כ  שנאמר  מה  גם  בסיני,  נאמרה  התורה  כל  כי 
שמעו  הנביאים  כל  וכן  עכשיו,  שמעו  שמשה  אלא  מועד, 
בשעתם נבואתם שכבר נאמרה בסיני, ולא נפסק הקול עדי 
)קרן לדוד תרכ"ז-ר"ח סיון תרפ"ח( ששמעוהו. 

ואיש את קדשיו לו יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהיה. )ה, י( 
יהיה  לו  לו.  הראויות  מתנות  לכהן  יתן  אשר  “איש  וברש"י: 
זי"ע רמז מכאן, כי לא  ממון הרבה פי' אא"ז כ"ק מרן מהר"י 
זו בלבד שהקדושה חלה על המעשר עצמו הניתן לכהן, אלא 
שגם ממונו של ישראל, תבואתו ופירותיו, אף הםנכללים בגדר 
הקדושה. שהרי אם לא היו ט' חלקים אלו לא היה מתחייב לתת 
מעשר, אחד מעשרה, ואם כן על כרחך גם ט' החלקים הנותרים 
ברשותו מסייעים ל חלות הקדושה, כי כתוצאה מהיותם חלק 
בלתי נפרד מעשרת החלקים אפשר לקיים מצות מתנות כהונה, 
שפירש"י:  וזהו  מסויימת.  קדושה  עליהם  גם  חלה  וממילא 
“איש אשר יתן לכהן מתנות הראויות לו", אזי: “לו יהיה ממון 
הרבה", שגם הממון הנותר ברשותו, יתברך ויתקדש מעין אותן 
הקדושות של תרומה ומעשר, ויהא אף הוא נכלל ומתאחד עם 
הקדושה של מתנות כהונה עכ"ד. ובזה יש לפרש כוונת רש"י 
לעיל מיניה: “ואיש את קדשיו לו יהיו – מגיד שטובת הנאתן 
אצל  הנשאר  שגם  במה  הנאה  טובת  אותה  כלומר,  לבעלים", 
)כ"ק מרן מהר"א זי"ע( הבעלים נתאחד בקדושה, ודו"ק.  

והזיר לה' את ימי נזרו. )ו, יב( 
פירש"י ז"ל יחזור וימנה נזירותיו כבתחילה" וזאת תורת הנזיר. 
נזירותו,  ימי  ונסתרו  שנטמא  נזיר  על  קאי  שהכתוב  מאחר 

הכיצד נסמך כאן: וזאת תורת הנזיר, והרי תורת הנזיר מיועדת 
לנזיר הממלא ימי נזירותו בקדושה ובטהרה כדת וכהלכה, ולא 
לזה שנפגמה נזירתו וטעון כפרה על כך. ברם, כאן רמזה לנו 
הכתוב כי קיימת מציאות של תיקון אותם הימים שעבר על 
האדם ללא עבודת השי"ת שעליהם נאמר: והימים הראשונים 
יפלו כי טמא נזרו, ובכל זאת בכחו להשלים ולהעלות את מה 
שהחסיר, ע"י לימוד התורה אף בשעה שאין דרך בנ"א לעסוק 
בה, כגון בזמנים שאחרים מתעסקים בהם בשינה או באכילה 
ואילו הוא משתדל גם  שלכאורה אין החיוב עליו ללמוד אז, 
באותה שעה לעסוק בתורה, הרי הוא משלים בכך אפילו את 
הימים הראשונים שנפלו, באופן שנחשב לו כאילו מילא חובתו 
והשלימה אף אז. לכך נסמך: “וזאת תורת הנזיר לרמז שע"י 
התחזקות והוספה בלימוד התורה אף באותם זמנים המיועדים, 
אותם  יעלו   הראשונים  והימים  לתקן את  יוכל  רשות  לעניני 
הימים שלא עבד בהם את קונו.              )כ"ק מרן מהר"י זי"ע(

כה תברכו את בני ישראל אמור להם. )ו, כג( 
ובבהלות  בחפזון  תברכם  לא  מלא   “אמור  ז"ל:  רש"י  פירוש 
להם  אמר  )יא,ד(:  במד"ר  ומקורו  שלם",  ובלב  בכונה  אלא 
הקדוש ברוך לכהנים, לא מפני שאמרתי לכם שתהיו מברכים 
את ישראל, תהיו מברכים אותם באנגריא )דרך מהירות וגערה 
מתנות  ומלאכתו.  עבודתו  לעבדו  ומצוה  המדבר  זה  כאדון 

דברי תורה מרבותינו הקוה"ט מבעלזא



ה

כהונה( ובבהלות, אלא תהיו מברכים בכוונת הלב. כדי שתשלים 
הברכה בהן וכו'. ביאור הדברים הוא בהקדם מה שאמרו חז"ל 
)שם ה( על הכתוב: “וישמרך )להלן כד(  ישמור לך את הקץ 
זו. על פי מה שאמר מרן  ויש לפרש ענינה של שמירה  וכו'", 
מהרי"ד מבעלזא זי"ע בשם אביו מרן מהר"י זי"ע, כי היו צדיקים 
בביאת  הגאולה השלימה  להביא את  וביכלתם  בכוחם  שהיה 
והרחבה  נחת  מתוך  שתהיה  בכך  זאת  שהתנו  אלא  המשיח, 
עירך  “ולירושלים  וכמו שמתפללים:  ויסורים,  ולא מתוך צער 
ברחמים תשוב"  שישיב שכינתו אך ורק מתוך חסד ורחמים. 
וזהו תוכן כוונתם: “וישמרך  ישמור לך את הקץ" שהשם יתברך 
ישמור את הקץ שיהיה מתוך רחמים. וזהו שאמרו חז"ל: “לא 
מפני שאמרתי לכם שתהיו מברכים את ישראל תהיו מברכים 
אותם באנגריא ובבהלות" כלומר, על גאולה הכרוכה בבהלות 
ובחפזון, “אלא תהיו מברכים בכוונת הלב כדי שתשלים הברכה 
בהן"  שהגאולה תהיה עם כל הברכות בשלימות, מתוך הרחבה 
ונחת אמן כן יהי רצון.        )כ"ק מרן מהר"א זי"ע(

כה תברכו את בני ישראל אמור להם. )ו, כג( 
אלא  ובבהלות,  בחפזון  תברכם  לא  מלא  “אמור  ז"ל  פירש"י 
בכונה ובלב שלם". בא וראה שחז"ל האריכו לפרש את ברכת 
כהנים בכוונות רבות, אמנם איש ישראל חייב לדעת בתפלתו 
וכך גם הכהן המברך בברכתו שאם כי הדברים נוגעים בגבהי 
ולדעת  בפיו.  לומר  חייב  והוא  ה',  בסוד  בא  מי  הרי  מרומים, 
והשם  לומר בלבד.  הוא  עליו  ומה שמוטל  שאינו משיגו כלל 
יתברך ישלים כבר את כל הכוונות. והנה מצינו )במדרש שוחר 
בשם  שהתפללו  מפני  ונענו,  הראשונים  התפללו  למה  טוב( 
כל  והרי  בשם.  שאינו  תפילה  קיימת  וכי  תמוהים,  והדברים 
תפלה היא אליו יתברך, שכל התפלות הם בשם אמנם רמזו 
כאן  סוד נעלה, כי כשאדם מתפלל עבור צרכי כלל ישראל הרי 
הוא מתאחד בזה עם הקב"ה והתורה, כידוע שקוב"ה ואורייתא 
וישראל חד הם באופן שהתפלה המיועדת לצרכי הכלל, הוא זה 
שנוכל לומר עליה: שהתפללו בשם, כי בכך שמטרתו היא כלל 
ישראל, הרי זו תפלה בשם, לפי שבתפלה זו מתאחדים ישראל 
עם הקב"ה והוא שפירש"י ז"ל: אמור מלא - היינו שעליו לדעת 
הקב"ה,  ע"י  נשלמת  הכונה  ואילו  בלבד,  אומר  אלא  שאינו 
למעלה  ושורש  למטה  פרי  יעשו   - שברכותיהם  לכך  והתנאי 
הוא: ושמו את שמי על בני ישראל שאז הברכה והתפלה הן 
בשם, כאמור, וחלה עליהם: ואני אברכם.    )כ"ק מרן מהר"י זי"ע(

כה תברכו את בני ישראל וגו'. )ו, כג(
לברכות  הכהנים  זכו  מנין   “ ז(:  ויחי  )תנחומא  איתא במדרש 
שנאמר  תורה  ממתן  אמרי  רבנן  ישראל...  את  מברכין  שיהו 
'כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל'"..ויש  ג(  יט,  )יתרו 
לפרש הכונה בזה, על פי מה שפירש ה"כלי יקר" )פר' יתרו( 
את הפסוקים בפרשת מתן תורה )יתרו יט, גו( “כה תאמר לבית 
יעקב ותגיד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים 
אם  ועתה  אלי.  אתכם  ואביא  נשרים  כנפי  על  אתכם  ואשא 
סגלה  לי  והייתם  בריתי  את  ושמרתם  בקולי  תשמעו  שמע 
כהנים  לי ממלכת  תהיו  ואתם  הארץ.  כל  לי  כי  העמים  מכל 
וגוי קדוש": “ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי, 
הזכיר כאן שלש מדרגות זו למעלה מזו, מתחלה אמר 'ואשא 
אתכם על כנפי נשרים' וזהו כאשר ישא האומן את היונק, ואז 
אמר  כך  ואחר  הבן.  במדרגת  וישראל  האב  במדרגת  הקב"ה 
'ואביא אתכם אלי', משמע שתהיו שוים לי ונהיה כשני אחים 
שוים במדרגתם. ואחר כך אמר 'ואתם תהיו לי ממלכת' כביכול 
יראת  'צדיק מושל  ג(  כג,  ב  לי, כמו שנאמר )שמואל  מלכים 
ה'', וזה מבואר על דרך מדרש חזית )ובמדב"ר נב, ה(, הביאו 
רבי  את  רשב"י  שאל  וז"ל  א(,  )כד,  שרה  חיי  פרשת  הרמב"ן 

אלעזר בר יוסי אפשר ששמעת מאביך מהו 'בעטרה שעטרה 
לו אמו' )שיר השירים ג, יא(, אמר לו משל למה הדבר דומה 
למלך שהיה לו בת יחידה והיה מחבבה ביותר ומתחלה קראה 
'בתי', לא זז מחבבה עד שקראה 'אחותי', לא זז מחבבה עד 
שקראה 'אמי', כך הקב"ה מחבב את ישראל וקרא אותם בתי 
זז מחבבן עד  לא  וראי',  בת  'שמעי  יא(  )תהלים מה,  שנאמר 
רעיתי',  אחותי  לי  'פתחי  ב(  ה,  )שיר  שנאמר  אחותי  שקראם 
לא זז מחבבן עד שקראן אמי שנאמר )ישעיה נא, ד( 'הקשיבו 
יקר"  זה מפרש ה"כלי  'לאמי' כתיב". בדרך  ולאמי',  אלי עמי 
)פר' נשא( גם את ענין שלש הברכות של ברכת כהנים )נשא ו, 
כדכו( “יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחנך. ישא ה' פניו 
י"ל שלש ברכות אלו,  “ועל צד הרמז  וישם לך שלום":  אליך 
על דרך שפרשתי למעלה פרשת יתרו )יט, ד( המדרש )שהש"ר 
כ, כא( האומר שמתחלה קרא הקב"ה לישראל בת, ואחר כך 
אחות, ואחר כך אם, כי כל זה מורה על הממשלה, כי מתחלה 
קראה 'בת', שמסתמא האב מושל על הבת והוא למעלה והבת 
למטה, על כן אמר 'יברכך ה' וישמרך', שתמשוך שפע הברכות 
כמו  הנשמר  מן  למעלה  שומר  וכל  שומרך  הוא  כי  מלמעלה, 
ואחר  רבים.  וכן  עליך',  'בשכבך תשמר  כב(  ו,  )משלי  שנאמר 
כך קראה 'אחות' בדומה לו, על מדרגה זו נאמר 'יאר ה' פניו 
אליך", בעמדך לנגדו פנים בפנים כדרך קבלת הלבנה אורה מן 
החמה בעמדה לנגדה, ואחר כך קראה 'אם' המושלת על הבת, 
כך צדיק מושל ביראת ה', כמו שעיני הבת נשואות אל האם, כך 
'ישא ה' פניו אליך' כביכול".ובזה תתבאר כוונת המדרש: “מנין 
זכו הכהנים לברכות שיהו מברכין את ישראל", פירוש, מנין זכו 
בני ישראל לשלש מדרגות הללו: בת, אחות ואם, שבהן ברכו 
הכהנים את בני ישראל, “רבנן אמרי ממתן תורה, שנאמר 'כה 
תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל'", והיינו שבפסוקים הללו 
נרמזות שלש מדרגות הללו שבני ישראל זכו להן בשעת קבלת 
התורה.                                   )כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א(

יברכך ה' וישמרך. )ו, כד(
במדרש )פרשה יא סימן ה( וישמרך ישמור לך את הקץ. הענין 
זי"ע על סיום מסכת  בזה על פי דברי כ"ק אבי מרן מהרי"ד 
שיבנה  רצון  יהי  אלוקינו  בבית  תמיד  עבודת  סדר  זה  תמיד, 
במהרה בימינו, דאיתא בקדמונים שבכל דור יש יחידי סגולה 
שיבוא  התכלית  אבל  בכוחם,  צדקינו  משיח  להביא  שיכולים 
בית  שיבנה  וכו'  מלפניך  רצון  יהי  הפירוש  וזהו  רצון,  מתוך 
המקדש, היינו שתבוא הגאולה מתוך רצון. אד"ק ז"ל. ובזה יש 
לומר פירוש המדרש ישמור לך את הקץ, שגם הקץ )הגאולה( 
יהיה מתוך שמירה ומתוך רחמים, ובזה סיים ישא ה' פניו אליך 
על פי האמור למעלה שישמור לך את הקץ, שיהא בבחינת ישא 

ה' פניו שתהא נשיאת פנים, שיהיה מתוך רחמים ורצון.  
  )כ"ק מרן מהר"א זי"ע(

ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן. )ז, א(
מצינו בחז"ל )במדבר רבה יב,יג(. להקים המשכן אין כתיב כאן, 
אלא להקים את המשכן, מה הוקם עמו, עולם הוקם עמו שעד 
שלא הוקם המשכן היה העולם רותת, משהוקם המשכן נתבסס 
העולם. לכאורה תמיה שהרי אמרו ז"ל )שבת פ"ט,א'( יום הששי, 
תנאי התנה הקב"ה עם מעשי בראשית, אם מקבלין ישראל את 
התורה מוטב ואם לאו יחזור העולם לתוהו ובהו, ואם כן רואים 
אנו שבקבלת התורה נתבסס העולם, ולמה אם כן אמרו שהיה 
נתקיים  התורה  קבלת  שע"י  אף  שעל  ונראה  רותת.  העולם 
העולם, אך ביסוסו ותיקונו בשלימות לא נסתיים עד שהוקם 
המשכן. ולפיכך נסמכה ברכת כהנים להקמת המשכן, על פי 
מה שמצינו )במדבר רבה שם( שע"י עבודת המשכן היו הכהנים 
כולו, כך שעדיין היה  ולעולם  ממשיכים שפע ברכה לישראל 
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העולם רותת עד שהוקם המשכן ועמו החלו הכהנים בעבודתם. 
ובכך נתבוסס העולם.               )כ"ק מרן מהר"ש זי"ע( 
ובבוא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול 
מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין 

שני הכרובים וידבר אליו. )ז, פט(
בא  זה  את  זה  המכחישים  כתובים  שני  ז"ל  רש"י  שם  וכתב 
שלישי והכריע ביניהם, כתוב אחד אומר וידבר ה' אליו מאהל 
מועד, והוא חוץ לפרוכת, וכתוב אחד אומר ודברתי אתך מעל 
הכפורת, בא זה והכריע ביניהם, משה בא אל אהל מועד ושם 
שומע את הקול הבא מעל הכפורת מבין שני הכרובים, הקול 
מועד  לאהל  יצא  ומשם  הכרובים  שני  לבין  השמים  מן  יוצא 
ע"ש.ואמר לפרש הענין למה באמת הוצרך הקול לבא מקודם 
לבין שני הכרובים, ומשם לאהל מועד, ולא בא ישר לאהל מועד 
לאזני משה, דענין גדול נרמז בזה, עפ"י מאה"כ מפי עוללים 

ויונקים יסדת עוז דעיקר כוונת הבוי"ת בנתינת התורה ללמדה 
לתינוקות, ולזה לא נחשב לשני מצוות מצוה דלימוד תוה"ק 
ומצות החינוך דושננתם לבניך, משום דאפי' אם לומד בעצמו 
מצות  כלל  קיים  לא  לבניו  מלמד  אינו  אם  אך  ולילה  יומם 
ידוע דהכרובים הי' להם צורות תינוקות,  והנה  לימוד תוה"ק, 
כרביא,  אר"א  כרוב,  ומאי  ע"ב(  ה'  דף  )סוכה  בגמ'  כדאמרינן 
שכן בבבל קורין לינוקא רביא, ומרמזים לתינוקות של בית רבן, 
שהם יהי' צמודים להארון הקודש ולתוה"ק, וזהו עיקר קדושת 
עם בני ישראל, ולזה לא בא הקול מן השמים ישר לאזני משה, 
רק ע"י אמצעות הכרובים, לרמז לו דעיקר דזכה מרע"ה לקול 
מן השמים, הוא אך ורק דייקא עי"ז שהתינוקות שלנו צמודים 
להארון הקודש ולתוה"ק, אזי זוכה לקול מן השמים ולא זולת 
זה, ודפח"ח.                    )כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע(

סיפור על פרשת השבוע

וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארון העדות )ז 
ספה"ק  בעל  שהגה"ק  זי"ע,  מספינקא  יוסף  אמרי  בעל  סיפר  פט( 
יעקב  רבי  הגה"ק  תלמידו  את  פ"א  זי"ע שלח  יוסף  יעקב  תולדות 
לסרסר  אוסטרא  לק"ק  סיון תקס"א(  )ג'  זי"ע  שמשון משפיטווקא 
לו את הרבנות דשם שהיה ריקן אז מרב, ובדברו עם מנהיגי העיר, 
השיבו, היות שיש בעירם נכבד אחד ושמו ר' צבי ומבלעדי הסכמתו 
לא יקבלו שום רב, והיה הגה"ק משפיטוקא מדמה שמסתמא ר' צבי 
זה הוא עשיר גדול ותלמיד חכם נכבד מקציני העיר, וביקש אותם 
שילכו אתו יחד לר' צבי הנ"ל לבקש הסכמתו, אבל בבואם שמה ראה 
הגה"ק להשתוממותו אשר ר' צבי זה הוא איש עני ודל, יושב במעון 
צר בקצה העיר בדירה שפלה ונמוכה כמעט מקומת איש, והוא שוכב 
במטה ידוע חולה, ובבואם לביתו נתרגש ר' צבי לכבודם, וצוה לבני 
ביתו להביא איזה דף להניח על חביות שיהיה להם לישב. וביד ר' 
צבי הי' שולחן ערוך אורח חיים קטן עם באר היטב, והיה אז סמוך 
לחג השבועות, ולמד אז הלכות שבועות )סי' תצ"ד(, ושאל להגה"ק 
משפיטוקא אם אין בידו איזו טעם על המנהג שהביא הרמ"א שם 
לשטוח עשבים בשבועות, והשיב הטעם הידוע שברמ"א, ואמר לו 
ר' צבי הנ"ל אשר לדעתו הטעם על פי מאמרם ז"ל במסכת עירובין 
)כ"ב ע"א( ברב אדא בר מתנא דאזיל לבי רב ואמרה ליה דביתהו, 
באגמא,  קורמי  שלימו  מי  לה  והשיב  להו,  אעביד  מה  דידך  ינוקי 
פירש"י מיני עשבים שראוים למאכל אדם ע"י הדחק ע"כ. ועפי"ז 
אתי שפיר המנהג הנ"ל, שלפני קבלת התורה הקדושה, שלא יקשה 
בלב איך יקבל עליו עול תורה, ומאין יבוא פרנסת בניו ובני ביתו, 
עשבים,  לשטוח  נוהגין  לכן  מתנא,  בר  אדא  דרב  דביתהו  כקושית 
לרמז על התירוץ של רב אדא בר מתנא מי שלימו קורמי באגמא, 
ע"כ דפח"ח. ויהי כשמוע הגה"ק משפיטוקא את הדברים הנחמדים 

האלה, נתפעל כ"כ, עד שעמד ונשבע שאינו מאוה לו בגן עדן יותר 
מתיקות מאשר הוא מרגיש עתה בדברים הקדושים הללו בבית צר 
והקטן הזה. יש מכתב מהגה"ק רבי יעקב שמשון משפיטובקא האיך 
להביע אהבת ה' וכותב שע"י לימוד בעיון להבין היטב זה מביע גודל 
אהבת ה' שבלב האדם, כי אם אחד אוהב את חבירו ביותר וחבירו 
כותב לו משהו אזי מדקדק הוא בכל מיני דקדוק האם כך התכון 
לומר או לכך, וחושב לעומק בדיוק, כמו"כ הלימוד בעיון זה מביא 
אהבת ה', כי כשיהודי אוהב מאוד את השי"ת הוא מעיין וחושב מה 
רוצה השי"ת, מה כתוב בתורה, מה כתוב בגמ', מה הפירוש באמת, 
כי הלימוד בעיון מראה ומביא אהבת ה' כי לפי רוב האהבה ידקדק 
ישראל  מעלת  המצוות  קיום  אומר  הי'  לכך  ובנוסף  בדבריו.  יותר 
ובינתכם  חכמתכם  היא  כי  ועשיתם  ושמרתם  דכתיב  האומות  על 
לעיני העמים )דברים ד, ו(. פירש"י: “ושמרתם – זו משנה. ועשיתם 
– כמשמעו". כי לא די בשמירה לבד, היינו לימוד, ואף שתלמוד תורה 
נגד כולם, מ"מ אסור לבטל על ידי מצות הלימוד מצות עשה, דזמן 
לימוד לחוד וזמן מצוה לחוד, ואילו היה הלימוד משלים הכל, למה 
זו לא תוכל  כי אף שאומה  נתן הקב"ה את התורה להאומות,  לא 
– כפי שטענו  לקיים מצוה מסויימת או להישמר מעבירה פלונית 
תהא  ותורה  התורה,  ללמוד  יכולין  היו  עכ"פ  הא   – קבה"ת  קודם 
ופוטר מכל המצות, ומדנתנה דוקא לישראל, על  מכפרת על הכל 
כרחך שהקב"ה מקפיד לא רק על לימוד המצוות, שאותו יכלו גם 
רק  יכלו  לא  זה  ואת  העשיה,  על  גם  אלא  ללמוד,  האומות  שאר 
ישראל ולא שאר האומות. וזהו שנאמר: “ושמרתם – זו משנה", וזה 
לומדים  שאתם  בזה  כי  בפועל,  “ועשיתם"  גם  אלא  סגי,  לא  לבד 
ועושים המצות – “היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים" – ושבכם 

בחר ד' דוקא, ע"כ.

משל ונמשל על פרשת השבוע

איש את קדשיו לו יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהיה. )ה, י( המשל: 
ראובן  את  ולוי.  שמעון  ראובן,  ידידים:  שלושה  היו  אחד  לאדם 
הוא אהב מאד ונראה היה לו כי האהבה היא הדדית. גם שמעון 
לוי  עם  כראובן.  נפש  ידיד  לא  כי  אם  טוב,  לידיד  בעיניו  נחשב 
היו לו יחסים רופפים יותר מאשר עם שאר ידידיו, ומעולם הוא 
לא החשיב במיוחד את הקשרים שביניהם. יום אחד נקרא האיש 
להתייצב לפני המלך. סיבת הקריאה אל המלך לא היתה ידועה 
לו. אולי הלשינו עלי, אמר,  והאיש נבהל וחשש מפני הצפוי  לו, 
וצפוי אני לעונש מוות. בצר לו הוא פנה אל חבירו בבקשה לבוא 
עמו אל המלך ולהמליץ טוב בעדו. לתדהמתו הרבה סירב ראובן, 
חברו  שמעון  גם  עמו.  לבוא  הנאמן,  לידידו  חשב  הוא  שאותו 

השיב את פניו ריקם. הוא אמנם הסכים ללכת עמו כברת דרך, 
המלך  עד שער  ללוותו  מוכן  הוא  כי  לו  אמר  הוא  מראש  אולם 
בלבד, כי הוא חושש להכנס פנימה. בלית ברירה פנה האיש אל 
עמו  להכנס  סירבו  הגדולים  הידידים  לוי, למרות שלאחר ששני 
והנה,  יסכים.  לא  בודאי  שהשלישי  לצפות  היה  ניתן  המלך,  אל 
ואף  המלך  אל  לבוא  הסכים  ברצון,  לוי  נענה  הרבה  להפתעתו 
בסופו של  סניגוריה.  עליו  ללמד  כדי  כל מאמץ  הבטיח שיעשה 
דבר ראובן כלל לא הטריח את עצמו ללוות את ידידו. שמעון ליוה 
אותו עד פתח ארמון המלוכה כפי שהבטיח, אך לא נכנס פנימה, 
שהידיד  הוברר  והצילו.  בעדו  טוב  המליץ  המלך,  אל  נכנס  ולוי 
דוקא  הוא  צרה,  ולסייע בעת  יד  הידיד המוכן להושיט  האמיתי, 
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אותו אדם שמתחילה לא חשבוהו לאוהב ומסור כאחרים. הנמשל: 
הממון החביב על האדם ביותר דומה לראובן. במשך כל ימי חייו 
מתחזה הממון כידיד דגול של האדם ומוליכו שולל. לאדם נדמה 
כי על ידי העושר הוא מבטיח את עצמו מפני צרות וסבל. אולם 
יום המוות שהוא שעת מבחן לידידות אמת חושף את המציאות 
מלווין  אין  אדם  של  פטירתו  בשעת  התנא:  וכמאמר  האמיתית, 
אלא  ומרגליות,  טובות  אבנים  ולא  זהב  ולא  כסף  לא  לאדם  לו 
תורה ומעשים טובים בלבד )אבות פ"ו(. הכסף אינו עומד לימינו 
של האדם בעת צרה קשה זו והוא אפילו אינו מלווה אותו בדרכו 
האחרונה. בני המשפחה והידידים משולים לשמעון במשל הנ"ל. 
הם אמנם אינם נוטשים את האדם בעת פטירתו. הם מבכים אותו 
ומלווים אותו עד הקבר, אך שם הם נפרדים ממנו ועוזבים אותו 

לנפשו. תורה ומעשים טובים בלבד, כלשון המשנה במסכת אבות 
הם הידידים הנאמנים הממשיכים ללוות את האדם עד לפני כסא 
הכבוד. הפסוק: “ואיש את קדשיו לו יהיו" בא להזכירנו וללמדנו 
מי הם רעהו, אוהבנו ופרקליטני הנאמנים, המוכנים להמליץ טוב 
הם  יהיו",  “לו  בקביעות  עמנו  נותרים  הם  כל,  אדון  לפני  בעדנו 
נותרים עמנו לעד. חובתנו היא לטפח ידידות זו, להרבות אוהבים 
מסוג זה במשך ימי חיינו ולהנות מחברתם כל הימים. סיום הפסוק 
מהווה השלמה לדברינו. מופנית כאן קריאה לאדם להפנות את 
כל משאביו לאפיקים רוחניים, שכן מכל רכושו הגשמי לא יוותר 
לו מאומה לאחר מותו. רק “אשר יתן לכהן" שהוא ביטוי לצדקה, 
וחסד ומעשי מצוות, “לו יהיה", כלומר, אותן מעות הן שלו באמת. 

יומא דהילולא

הרה"ק רבי אברהם שלום הלברשטאם 
הגה"ק  לאביו  נולד  זי"ע  מסטראפקוב 
יחזקאל"  “דברי  בעל  יחזקאל שרגא  רבי 
משינאווא בין כסא לעשור בשנת תרי"ז, 

הרה"ק רבי אברהם שלום הלברשטאם 
אבד"ק סטראפקוב זצ"ל נקרא על שם דודו 
זקנו, כ"ק מרן השר שלום  מבעלזא זי"ע, 
הרה"ק  של  זה  בזיווג  השדכן  הי'  שהוא 
משינאווא זי"ע, ובזקנותו בהיותו בן ע"ה 
שנים, נחלה בחולי השיתוק רח"ל, והיתה 
להוסיף  ופקד  וירא,  בפרשת  הקריאה 
ע"ה  אבינו  אברהם  ע"ש  אברהם,  שם  לו 
וכן  לרפאותו,  מלאך  לו  שלח  שהקב"ה 
ונתקיימה  לרפואתו,  מלאך  אליו  ישלח 
שנים,  הרבה  עוד  ימים  והאריך  בקשתו, 
והוליד בינתיים בן זקונים, בשנת תרצ"ד, 
שקראו יוסף יו"ט, יוסף – ע"ש שגימטריא 
יחזקא"ל, ושיוסף לו ה' עוד בן אחר, יום-

טוב – ע"ש בריתו שחל בת"ב שחל להיות 
בשבת.

הלפערין  אלחנן  ר'  הגה"צ  סיפר 
ע"ה  פרנס  מהרבנית  שמעתי  שליט"א: 
בהיות  ע"ה:  מלינסק  הרבנית  נכדת 
הרה"ק מהרא"ש מסטראפקוב זצ"ל סמוך 
להיעלם  לפעמים  נהג  חותנו,  שלחן  על 
בלא  ועיירות,  בכפרים  ולנדוד  מביתו, 
והתלוננה  בן-אדם,  לשום  ידועה  מטרה 
לפני  ע"ה,  מלינסק  הרבנית  חמותו  עליו 
ובהזדמנות  זי"ע  משינאווא  הרה"ק  אביו 
אחד  ונכנס  כך.  על  זי"ע  אביו  הוכיחו 
השומעים מבחוץ, להמליץ עליו, באומרו, 
יודעני שהר' שלום )הרה"ק מסטראפקוב(, 
אם  הנ"ל,  שבמקומות  ליהודים  מושיע 
חרמה,  עד  הללו,  מקומות  מגויי  נרדפים 
בן הרבי הר' שלום  ואין מושיע להם. אז 
בעונש  להרשעים  ומעניש  להם,  מושיע 

הראוי להם.
זה  הרי  זי"ע,  משינאווא  הרה"ק  נענה 
המופת שלי. כי נישואי לאמו הרבנית ע"ה, 
זי"ע,  רמר"ז  דוב  ישכר  רבי  נכדת הגה"ק 
)חותנו של כ"ק מרן השר שלום מבעלזא 
זי"ע(. היה בכלל נושא אשה לשם שמים, 
שיולידו  אליהו  דבי  בתנא  חז"ל  שאמרו 

לישראל  מושיעים  מופת,  אנשי  בנים 
בעת צרה. והמופתים שהוא פועל הרי זה 

בזכותי.
אוחז  היה  זצ"ל  מסטראפקוב  הרה"ק 
שאמר:  אהרן,  של  האושפיזין  בסוכות 
שהאושפיזין  כותב  חיים  הדברי  זקה"ק 
רומזים על המדות, וכיון שאהרן היה אוהב 
שלום ורודף שלום, ואבי זי"ע נתן לי השם 

“שלום", לכן מדתי שאהיה אוהב שלום.
רבי  הרה"ק  מבנו  קודש  מכתב  מתוך 
ידוע  זצ"ל:  מסטראפקוב  מנדל  מנחם 
משינאווא  זצללה"ה  אאזמו"ר  כ"ק  אשר 
אמר על כ"ק אאמו"ר הק' זצלל"ה כי נולד 
נעוריו  בימי  כי  לי  וידוע  גדולה  בקדושה 
לא  הקדושים  ידיו  אשר  אחד  חורף  הי' 
היו חלקים והי' בהם איזה סדקים וחשש 
לא  ע"כ  כראוי  ידיו  לנגב  יוכל  לא  אולי 
אכל לחם כל משך הזמן הנ"ל ומחמת זה 
ע"ה  הצדיקת  אמו  והלכה  כוחו,  תש  הי' 
ממנו  וביקשה  זצל"ה  הק'  אאזמו"ר  אל 
יוכל לבוא  שיאמר לו שלא יתנהג כך כי 
והשיב לה אאזמו"ר הק'  חולי,  לידי  עי"ז 
זצלל"ה: בענינים של בני לא אתערב אם 
אותו.  אמנע  לא  כך  להתנהג  רוצה  הוא 
ומזה נוכל לראות גודל קדושתו ופרישותו 

מימי נעוריו.
וכמה  בתוה"ק,  התמדתו  גודל  וידוע 
אכל  לא  ד' בשבוע  יום  עד  פעמים אשר 
אמר  ד'  וביום  בתוה"ק  עוסק  והי'  לחם 
בפנים שוחקות עתה נאכל סעודת מלוה 
הגאון  אאזמו"ר  כ"ק  אשר  וידוע  מלכה, 
הקדוש מצאנז זצלל"ה חיבב אותו וכשהי' 
לו אתה תהי'  ג' שנה אמר  או  ב'  בן  ילד 

“ליסטיגער רבי".
מסטראפקוב  הגה"ק  התבטא  פעם 
ואמר שגם הוא הנו בנו של רבינו מצאנז, 
היה  משינאווא  רבינו  שאביו  מה  כי 

באמצע, לא קלקל כלום...
שכמה  מקאלאשיץ,  הגה"ק  סיפר 
אצל  באו  שכאשר  אירע  פעמים 
ישועה  עבור  משינאווא  הגה"ק  זקינו 
הרב  בנו  אצל  אותם  שולח  היה  וכדומה, 
שלי  ‘שלום'  אמר:  ופעם  מסטראפקוב, 

ומיד חזר עוד   הוא גברא דמארי סייעיה, 
גברא  הוא  שלי,  ‘שלום'  ואמר:  הפעם 
מקאלשיץ  הגה"ק  ואמר  סייעיה,  דמארי 
מקובל אצל חסידי לובלין, דכשהרבי חוזר 
אחר  בזה  פעמיים  הדיבורים  אותן  על 
זה, הרי זה בבחינת שכינה מדברת מתוך 

גרונו.
הלפערין  אלחנן  ר'  הגה"צ  סיפר 
שליט"א הרה"ק מסטראפקוב זצ"ל הגיע 
לעיר מולדתי קאשוי בער"ח אלול תר"צ, 
הקלויז  לגבאי  וקרא  לדור,  שם  ונשאר 
מחסידי  ברובו  מורכב  )היה  החסידי, 
בימים  יתפלל  שהשנה  שינאווא(,  צאנז 
הנוראים בקלויז, ואמר שרצונו לישב על 
מקום מסוים, שהיה של אחד שלא נמנה 
בדבר,  סירב  ולכן  סטראפקוב,  חסידי  על 
והרה"ח ר' אהרן לעזער ז"ל נתן את מקומו 
היתה,  יהודי  אותו  של  וסופו  להרה"ק, 
מסירה  מחמת  מקאשוי  להמלט  שנצרך 
לשלטונות נגדו, שהיה מספק עצים לבנית 
ישראל,  לארץ  אז  ונמלט  הברזל,  מסילת 
צדיק  של  מקפידתו  שגם  מכך  )ורואים 
לאר"י  טובה, שבכך שנמלט  לפועל  יוצא 

ניצל בימי הזעם(.
ציוה  ההיא,  בשנה  תורה  שמחת  ועל 
הספרי  עם  שירקדו  מניח  שאינו  הרה"ק 
יניחו כל הספרים  תורה שיש בהיכל, רק 
על השולחן באמצע ההיכל, ויעמידו כמה 
רקד  הוא  ורק  יפלו,  לא  שח"ו  שומרים 
שהיה  ההקפות  ודכירנא  קטן.  ס"ת  עם 
ה'  אנא  ובאמירת  יתירה,  בהתלהבות 
בארבע  הקלויז  כל  וסיבב  למרחוק,  קפץ 
לקצה,  מקצה  היה  קפיצה  שכל  קפיצות, 
כל  רקד  ואח"כ  אנושי,  מכוחות  למעלה 
הציבור  וכל  קודש,  לארון  סמוך  ההקפה 

רקדו סביבו, וזימר הניגונים שלו.
רבי  הרה"ק  בת  את  בזיוו"ר  ונשא 
ולעת  )השני(,  מלינסק  חיים  אברהם 
זקנותו נשא את בתו של הגאון רבי דוד 
שליכטער דומ"ץ קאמארנא, בשנת תרנ"ח 
שקדן  היה  סטראפקוב.  לאב"ד  נכתר 

עצום, וגם תפילותיו היו בדביקות עזה.
שלום  אברהם  רבי  שהרה"ק  בעת 

הרה"ק רבי אברהם שלום הלברשטאם מסטראפקוב זי"ע בעל “דברי שלום" נלב"ע ו' סיון ת"ש
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קאשוי  בעיר  דר  היה  זי"ע  מסטראפקוב 
את  לבקר  לילך  אחת  פעם  עצמו  הכין 
ואמר  זצ"ל  מראדימישלא  האדיר  הגאון 
תורה  בעניני  ישוחחו  בודאי  הא  רבינו: 
לזה,  עצמי  להכין  אני  צריך  ע"כ  והלכה, 
ולקח גמרא ולמד בו, ואחר זמן קצר סגר 
נישט  דאך  דארף  רבי  “א  ואמר:  הגמרא 
להגאון  תומ"י  והלך  לערנען",  קענען 

מראדימישלא זצ"ל.
היה  זי"ע  מסטראפקוב  הגה"ק  לרבינו 
שיעורים  עשר  שמונה  או  עשר  שבעה 

במשך המעת לעת.
הרה"ק  של  התמדתו  גודל  ידוע 
לו  היה  אחד  ושיעור  זי"ע,  מסטראפקוב 
לומר  היה  ודרכו  אנשים,  שני  עם  בגמ' 
להכין  המה  נצרכו  ולכן  במהירות,  הגמ' 

השיעור קודם לכן, שיוכלו לאחוז עמו.
פעם אחת היה באמצע השיעור הנ"ל, 
שהיה דרכו לעשן, ונפל אפר מהציגאר על 
רגלו הק', ונחרך היטב, היטב, אך הרה"ק 
לא הרגיש כלל בזה, ורק הלומדים המה 
בלימוד  שקוע  היה  והוא  בזה,  הבחינו 
היטב  ונכוה  מזאת,  כלל  הרגיש  ולא 
ונצרך לרפואות, ובמשך חצי שנה לא יכל 
להלביש מנעל על הרגל מחמת היסורים. 
ולא  במהירות  שלמד  בהלימוד  היה  )וזה 

בעומק העיון(.
נהג בקדושה יתירה, פיזר נתן לאביונים, 
והיה איש אמת בתכלית. מפורסם לבעל 

מופת ופועל ישועות. 
מסטראפקוב  הרה"ק  אמר  אחת  פעם 
דבר תורה בשבת פרשת בהעלותך. כתב 
שינה,  שלא  אהרן  של  שבחו  מגיד  רש"י, 
וצ"ב למה הוה אמינא כי אהרן קדוש ה' 
ישנה מציווי הקב"ה, אולם כמה דרכים יש 
האדם,  את  להחטיא  האיך  הרע  ליצר  לו 
זו  עבירה  עשה  אומר  הוא  פשוט  לאדם 
)חסיד  זו, אבל את משה מענדל  ועבירה 
בן  וזקן מופלג  ה'  וחרד לדבר  ירא  נלהב 
תשעים אשר ישב אז שם אצל השולחן( 
כי  עבירות,  שיעשה  מפתה  היצה"ר  אין 
יודע שלא ישמע לו, אלא אומר לו תלמוד 
עוד מאמר בזוהר קודם התפילה, לך עוד 
על  יעבור  ועי"ז  וכדומה,  למקוה  הפעם 
להתפלל  שצריכים  ערוך  השולחן  דברי 
כוונת  וזו  תפלה.  זמן  סוף  שיעבור  קודם 
רש"י, להגיד שבחו של אהרן שלא שינה 
נתפנה  ולא  ערוך,  בשולחן  שכתב  ממה 
אחר  דחסידותא.  במילי  גם  מהיצה"ר 
ר'  הרה"ח  את  הרב  כיבד  דבריו  שסיים 
משה מענדל בכוס יין, ואמר כיון שהזכרתי 

אותו בדברי התורה מגיע לו כוס יין.
מהוניאד  פריינד  ישראל  רבי  הגה"צ 
רבי  הרה"ק  עם  פעם  שנסע  סיפר  זצ"ל 
על  זצוק"ל  מסטראפקוב  שלום  אברהם 
יהודי  שנגש  ראה  הדרך  ובאמצע  הדרך, 
צערו  לפניו  והביע  זצ"ל  לרבינו  עני אחד 
שאין לו הוצאות על חתונת בתו, ומיד נתן 
שום  בלי  בידו  שהיה  הכסף  כל  רבינו  לו 
די  בזה  היה  לא  עדיין  עכ"ז  שהייה, אבל 

כדי לעשות החתונה. אחר איזה זמן מצא 
הגה"צ מהוניאד אותו עני, ושאלו ומה עם 
לך  חסר  שהיה  החתונה  ההוצאות  שאר 
עוד, ענה לו העני שהרה"ק מסטראפקוב 
שלח לו אחר כך כל הכסף שהיה נצרך לו 

לחתונת בתו.
הי'  זי"ע  שלו'  דברי  בעל  הרה"ק 
ר'  באיהעל באכסניא אצל הרבני החסיד 
בתורה  עסקו  אחרי  ע"ה,  שווארץ  לעמל 
של  לבנו  אמר  השכם  בבוקר  הלילה  כל 
לו  שיתן  מרדכי  ר'  מו"ה  האכסניא  בעל 
זרעונים לתת מזון לעופות משום דרחמיו 
על כל מעשיו כתיב ומצוה רבה לרחם על 
בריותיו של הקב"ה ועי"ז ממשיכין חסדים 
מן השי"ת על ישראל, ועוד שמתחזק מדת 
רחמנות בלב ישראל תיכף בבוקר השכם 
וזה מועיל להיות בעל רחמנות בכל היום. 
כך התנהג כמה פעמים במשך זמן שהותו 

שם לתת בידיו הקדושים מזון לעופות.
פ"א  בא  זי"ע  מסטראפקוב  הרה"ק 
היה  ואז  ש"ק,  על  ראמעניא  למדינת 
לשם  שהגיע  זר  איש  שכל  המדינה  חוק 
איזה  והיו  בואו,  סיבת  להגיד  צריך  הי' 
אנשים שיעצוהו לומר תירוצים שונים על 
דבר ביאתו, שהרי אין מתאים לומר שבא 
בשביל כסף, אך הוא סירב ואמר שרוצה 
להגיד האמת, כי זקינו נסע בשביל לקבץ 

כסף, וכן עשה אביו, וכן הוא עושה.
זצ"ל  פינטר  שמעלקא  רבי  הגאון 
מלונדון נתלווה בצעירותו לנסיעה ברכבת 
בעת שביקר  הרה"ק מסטראפקוב  שערך 
הרכבת  כשעברה  סיפר:  וכה  בוינה. 
לפתע  החל  לארץ,  שמתחת  במנהרה 
גדולה  בהתלהבות  בקולו  ללמוד  הרה"ק 
מלא  הקרון  שהיה  וכיון  משניות,  פרקי 
שינמיך  בבקשה  הרבי  אל  פניתי  בגויים 
קולו קצת מפני חבר הגויים המסתכלים 
עלינו בעינים מוזרות, ענה לי הרבי: “והלא 
ללמוד  נוספת  הזדמנות  לי  תהיה  מתי 

משניות מתחת קרקע הארץ?!
פעם  היה  מסטראפקוב  הרה"ק 
ר'  הרה"ח  אצל  והתאכסן  באונגוואר 
שם  וסיים  ע"ה  פרידמן  העשיל  יהושע 
איזה  הגבאי  אותו  שאל  קידושין.  מסכת 
בבא  מסכת  אם  כעת  להוציא  מסכת 
יוציא  ענהו שלא  או מסכת אחרת,  קמא 
מסכת  ללמוד  שוב  מיד  והתחיל  כלום, 
קידושין. ושאל אותו לכך, ענה שפעם היה 
מעין  שהיה  מצאנז  זקה"ק  אצל  עובדא 
עם  ובאו  נפלו  שהפרנסות  כיום  המצב 
הרבה בקשות להרה"ק מצאנז, ובתקופה 
ואמר  ושוב  שוב  הזהב  פרק  למד  ההיא 
ישראל  לבני  פרנסה  להמשיך  שצריכים 
ממשיכים  הזהב  פרק  שלומדים  ובזה 
ובאים  כאן  יושב  אני  והמשיך:  פרנסה. 
שצריכים  קוויטלעך  עם  יהודים  הרבה 
לעשות שידן אלמד שוב מסכת קידושין 
ישראל.  ימשיך שידוכים טובים לבני  וזה 

יעזור השי"ת אצל כולכם.
סופר  עקיבא  רבי  הגה"צ  סיפר 

רבי  הרה"ק  כי  פרעשבורג  גאב"ד  זצ"ל 
פעם  הזדמן  זצ"ל  מסטראפקוב  שלו' 
תורה  הקהילה שאהבת  בני  לפרעשבורג. 
ברב  קבלוהו  ללבם  נגעה  גדולי'  וכבוד 
לפתחו  בבואו השכים  מיד  ובספ"י.  כבוד 
של הגה"צ זצ"ל כדי לקבל ברכת שלום. 
והזמינו  מאד,  אתו  שמח  זצ"ל  הגה"צ 
לש"ק לבית מדרשו “שיעור-שטוב", ואמר 
כדרך  מאוחר  מתפלל  שמע"כ  כיון  לו: 
בית  את  לו  מוסר  הנני  ע"כ  האדמו"רים 
מדרשי, ואחרי שאנו גומרים את תפלתנו 
כל  עם  מע"כ  יתפלל  השכמה,  תפלת 
ואמר:  סירב  הגה"ק  בצלו.  המסתופפים 
אני אתפלל יחד עם הדר"ג! ואמנם בבוקר 
לביהמ"ד  וחסידיו  הגה"ק  הופיע  השכם 
מפרעשבורג  הגה"צ  שחרית,  לתפלת 
והוסיף  התיבה  לפני  לעבור  כיבדו  זצ"ל 
סירב  שוב  בו,  שרגיל  בנוסח  שיתפלל 
הגה"ק בהתרגשות: ח"ו לא אשנה מנוסח 
והתפלל  התיבה  לפני  עבר  וכה  החת"ס! 
קודש  אש  ובהתלהבות  בנעימות  כדרכו 

על דרך צאנז – אבל, בנוסח אשכנז.
פעם אחת טרם שנכנס לעריכת שולחנו 
מסטראפקוב  להרה"ק  נתוודע  הטהור 
שאחד מאנשי דלא מעלי כבר יושב אצל 
השולחן, ולא רצה ליכנס לערוך השולחן, 
כשאמרו לו שאפשר לומר לאותו בר-נש 
שיביישו  רוצה  איני  אמר  משם,  שיצא 

אותו, ולא נכנס לערוך שולחנו הטהור.
מקאלשיץ  חנה  רבי  הגה"ק  כששהה 
במלחמת העולם הראשונה בעיר קאשוי, 
“שלום"  לו  לקרוא  ורצה  בן  לו  נולד 
בעולם.  שלום  שישרור  טבא  לסימנא 
להגה"ק  נודע  הברית  שלפני  בלילה 
מסטראפקוב  הגה"ק  שדודו  מקאלשיץ 
בסנדקאות.  לכבדו  והלך  לקאשוי,  הגיע 
קריאת  אודות  בדעתו  נבוך  היה  כך  אחר 
שם זה כי איך יגיד שם בנו הנולד  כשם 
רמ"ב  סימן  ביו"ד  )כדקיי"ל  בפניו  דודו 
סט"ו, עיי"ש ברמ"א ובש"ך(, וגמר בדעתו 
לעמוד מן הצד ולסמוך על דודו בקריאת 
השם, כי דודו הגה"ק מסטראפקוב נתכבד 
גם כן באמירת הברכות, ולפלא שכשהגיע 
בעצמו  אמר  בישראל",  שמו  ל"ויקרא 

שלום בן הרב רבי חנה.
בעת  בקאשאוי  דר  כשהי'  ומסופר 
בחוק  המלכות  שהכבידה  אירע  ההוא 
על  העובר  לכל  ליתן  לבל  הצבא,  עבודת 
הפקודים להשמט מחובתה. ובאו חבורת 
שיאציל  ובקשוהו  הרה"ק,  לפני  בחורים 
חובת  עליהם  יעלה  שלא  ברכתו,  עליהם 
שיעזור  מלא,  בפה  ברכם  והוא  הצבא. 
ברך  כן  לצבא.  מלהלקח  שינצלו  השי"ת 
אותם, זולת שני בחורים אשר להם גמגם 
ואמר, ברכם ולא ברכם, וכן הי' שהבחורים 
אלפי  ובין  המבחן,  כור  אל  כולם  עמדו 
לרווחה  ויצאו  לבדם,  הם  נצלו  הנלקחים 
חוץ  עבודתם.  לעבוד  שיצטרכו  מבלי 
נצודו  כן  הם  אשר  הנ"ל,  בחורים  משתי 

בפח, ונלקחו לשרת בצבא, והי' לפלא.



ט

בוקסבוים  יהושע  רבי  שהגה"צ  בעת 
את  הספיד  הי"ד  זצ"ל  גאלאנטא  אב"ד 
מסטראפקוב  שלום  אברהם  רבי  הרה"ק 
התמימות  מעלת  מגודל  סיפר  זצוק"ל 
אליו  נגש  נעוריו  בימי  שפ"א  לו.  שהיה 
עמו  שילך  ובקשו  מסטראפקוב  הרה"ק 
לקבץ מעות לצורך מצוה חשובה, והסביר 
לו הגה"צ מגאלאנטא שהוא כל כך שקוע 
שיעורים  הרבה  לו  ויש  התורה  בלימוד 
מעות,  לקבץ  עכשיו  פנאי  לו  שאין  עד 
כששמע זאת רבינו נתפעל מאד, וא"ל אם 
כן שיש לכם כל כך הרבה שיעורים בכל 
חלקי התורה, הנני רוצה ליתן לכם פתקא 

ופדיון שתתפללו עלי.
בעיר  כשביקר  מסטראפקוב  הרה"ק 
בעת  שם,  להשתקע  בואו  טרם  קאשוי 
ליווה  לאכסנייתו  המדרש  מבית  שחזר 
אותו איש אחד בשם ר' איציקל גינזבורג, 
ובכל שעת לכתם בדרך סיפר לו הלה על 
הצרות והתלאות שסבבוהו, דוחק הפרנסה 
ולבנותיו  לבניו  שידוכים  מציאת  וקושי 
הרב  ענהו  לא  בדרך  אבל  רבות,  וכהנה 
הרב  ישב  האכסניא,  לבית  כשבאו  כלום. 
פתח  הסעודה  בתוך  שחרית,  פת  לאכול 
בעיר  דלהלן,  עובדא  לו  וסיפר  פה קדשו 
ושלמים  יראים  אנשים  שני  היו  זבארוב 
אמיתיים, והסכימו ביניהם שמי משניהם 
רשות  יבקש  תחלה,  העולם  מן  שיסתלק 
לחבירו  להראות  מעלה  של  דין  מבית 
לו  שאירע  מה  לו  לספר  לילה  בחלום 
במשפט הבית דין של מעלה. כשהראשון 
נסתלק ביקש רשות מבית דין של מעלה 
הבטיח  שכן  לחבירו  בחלום  להתגלות 
לחבירו, בשמים מילאו את בקשתו, ואכן 
נתגלה הלה לחבירו בחלומו, והגיד לו את 
לו,  סיפר  וכה  עליו.  שעבר  המשפט  דבר 
טוב  מלאך  בא  לדין  כשנכנסתי  בתחלה 
ובידו חבילות חבילות של זכויות והניחם 
על צד אחד של המאזניים, שמחתי מאד 
ועוד  עוד  מלטעון  פוסק  שאינו  בראותי 
והניח  מלאך  בא  כן  אחרי  אולם  זכויות, 
העבירות על הצד השני של המאזנים, וכיון 
השערה  כחוט  מדקדקים  צדיקים  שעם 
אנחותי  רבו  הכף.  את  השני  הצד  הכריע 
פתאום  גורלי,  בראותי  דוי  עלי  ולבי 
אמר מלאך טוב שיש לחשב גם היסורין 
בכף  היסורים  העלו  עשו  כך  שסבלתי, 
בצירוף  המצות  המצות,  לצד  המאזנים 
המאזנים.  כף  את  הכריעו  כבר  היסורים 
וסיפר לו חבירו על היסורים אשר בגללם 
הוכרע דינו לטוב, פעם אחת השיג בעמל 
רב מעות כדי לקנות קמח לאפות חלות 
לכבוד שבת קודש, בחזרתו מקניית הקמח 
שוטף  גשם  וירד  השמים  ארובות  נפתחו 
והקופסא בה מונח הקמח נקרעה ונתפזר 
כל הקמח על פני הארץ, התחלתי לקבץ 
הקמח מן הארץ ולהגביהו, כמובן היה לי 
יסורים מזה, וסיים החבר שכבר נפטר, גם 
את הקמח נתנו על כף המאזנים ושקלוהו 
בצד הזכויות, ובזה עלה לי שהוכרע הכף 

לצד הזכות, כל זה סיפר לאותו איש כדי 
להרגיעו מצערו.

מופלג  ת"ח  הישיש  החסיד  סיפר 
מגזע היחס ר' יוסף הארטמאן מפעיה"ק 
ירושלים תובב"א שפעם אחת הי' בחו"ל 
מסטראפקוב  הרה"ק  אצל  בסטראפקוב 
זצל"ה בעהמ"ח ספר “דברי שלום" וראהו 
ומלכות  בשם  עלי'  ובירך  מעקה  עושה 
בשמחה גדולה, שאל את הרה"ק וכי אין 
השיב  המעקה  את  שיעשה  מי  לרבינו 
יותר  בו  מצוה  הוא מאחז"ל  זוטר  וכי  לו 
אחד  מלבוש  רבינו  נתן  אח"כ  מבשליחו. 
ממלבושיו בעקישע לר' יוסף הנ"ל ובקשו 
שילך בעיה"ק ירושלים תובב"א במלבוש 
ללכת  שם  המנהג  לאשר  ר"י  השיב  זה, 
להבטיח  יכול  אינו  ע"כ  לבנים  בבגדים 
ללכת בו ולשנות ממנהג החסידים דשם, 
אלא למקוה הולכים גם בבגדים שחורים, 
ילך  הפחות  שלכל  זצל"ה  רבינו  והסכים 
בו למקוה, כי חשיבות גדול אצלו שילכו 

בעיר הקודש במלבוש שלו.
זצ"ל  מסטראפקוב  הרה"צ  סיפר 
זי"ע  שלום  הדברי  זקינו  היה  שכאשר 
בהיכל קדשו של זקינו מצאנז זי"ע אמר 
לו זקינו, “אני אומר שבחור צריך לעסוק 
גמרא  תוה"ק  לימוד  בהתמדת  בעיקר 
ותוספות חו"מ עם הש"ך וללמוד יום ולילה 
ואין לבחורים להתעסק הרבה בחסידות", 
היה  שזה  זי"ע  שלום  הדברי  ע"ז  ואמר 
לפני שבעים שנה, אבל בעוונותינו הרבים 
נשתנו הדורות ולא איכשר דרא, ע"כ ראו 
להרגיל  וראוי  שנכון  שבדורנו  הצדיקים 
לדרכי  ילדותם  טל  משחר  הבחורים  את 
ותלמידיו  הבעש"ט  הקדושים  רבותינו 
הק', וע"כ אמר שמצוה גדולה לקרב בחורי 
להסתופף  לבוא  רוחם  נדבה  אשר  חמד 
ולהתקרב בין חסידים יראי ה', כי כעת זהו 

חיזוק הדת ע"כ.
תרנ"ט,  ויגש  פרשת  בש"ק  כי  מסופר 
השבת הראשונה לאחר הסתלקות רביה"ק 
משינאווא, שבת הרה"ק מסטראפקוב בצל 
הרה"ק רבי שלמה מבאבוב, ובליל ש"ק חל 
פנה  עריכת השולחן  בעת  ויהי  ‘ניטל'.  בו 
הרה"ק מבאבוב אל הרה"ק מסטראפקוב 
ושאלו: “האם ידוע לכם האיך נהג אביכם 
אמירת  לגבי  שבת  בליל  ‘ניטל'  כשחל 
הרה"ק  אמר   – להדיא"  “זכורני  ‘תורה'?" 
‘תורה',  לומר  אז  “שנהג   – מסטראפקוב 
ונימק טעמו כי קדושת השבת מגין ועל כן 
אל לנו לחשוש מ'ניטל'!". “אם כן" – הגיב 
ולחזקו  לכבדו  שביקש  מבאבוב  הרה"ק 
– “אבקש כי יאמר נא הרב מסטראפקוב 
‘תורה'"!. פתח ואמר הרה"ק מסטראפקוב: 
“ובני דן חושים, בני דן, היינו, בני צדיקים, 
‘דן' כמו שנאמר  כיון דהצדיקים נקראים 
“דן ידין עמו", וז"ש דבני הצדיקים בכחם 
ולבקש  להתפלל   – “חושים"  הם  יכולים 
את  להושיע  ולמהר  להחיש  ה'  מאת 

ישראל".
הראשונה  העולמית  המלחמה  בעת 

לייב  יוסף  ר'  הרה"ח  הרוסים  ע"י  נשבה 
קיבלה  לא  וזוגתו  ממונקאטש,  כהנא 
עד  חדשיים,  משך  ידיעה  שום  ממנו 
שחשבה בלבה אולי נפל שדוד במלחמה, 
והיתה הולכת ובוכה על בעל נעוריה, ויעצו 
להושיעה  יוכל  אולי  לרבינו  להכנס  לה 
במהרה,  ויבוא  חי  שהוא  מצבה  שיתברר 
תשאר  ולא  שמת  עדות  שיקבלהו  או 
והוא  לרבינו,  האשה  נכנסה  בעיגונותה, 
אמר לה: דעי לך, כי חי הוא, ולא זו אף זו 
כי תוך ששה שבועות הוא יופיע חי ובריא 

בביתך.
התחזקה האשה בדברי רבינו והאמינה 
בברכתו, ואכן כעבור מספר שבועות הגיעה 
היה  שהוא  לביתה  )מברק(  טעלגראם 
שבוי וברח משביו והוא כעת בלעמבערג 
זה  היה  לביתו  כשהגיע  לביתו,  בדרכו 
רבינו  שאמר  מאז  שבועות  ששה  בדיוק 
את דבריו, עוד זאת נתברר מפיו כי בעת 
ששה  בעוד  שישוב  לזוגתו  אמר  שרבינו 
שלפתע  אלא  שבוי,  עדיין  היה  שבועות 
התעורר בו דחף לעשות תחבולות לחתור 
ולברוח כדי לשוב לביתו, ואף שהיה דבר 
מאן  כאילו  הרגיש  מ"מ  בסכנה,  הכרוך 
דהוא תופסו בציצית ראשו ומוליכו בדרכו, 

ונודע הדבר שהיה הכל מכוחו של רבינו.
מנהג פלא היה להרה"ק מסטראפקוב 
כבר  דחנוכה  יומי  קודם  ימים  זי"ע: כמה 
ושמנים  הפתילות  עם  המנורה  הדליק 
וכאשר שאלו אותו על פשר  ברכה,  בלא 
ביומי  שנה  שבכל  היות  ענה:  הדבר, 
דחנוכה כאשר מכין הפתילות בעצמו אין 
בימים  כ"כ  ומהודרים  טובים  הפתילות 
הראשונים, ואינם דולקים יפה, ע"כ עלה 
ימים  כמה  כבר  הפתילות  שיכין  בדעתו 
קודם חנוכה, ובימים אלה ישתדל לתקנו 
דחנוכה  יומי  יגיע  וכאשר  למהוי,  כדבעי 
כבר ידע היאך לעשותן, ויהיו דולקים יפה 

וראוי כיאות להידור מצוה.
בחור צעיר שהגיע לגיל הגיוס נתיירא 
נכנס  ההונגרי,  בצבא  לשרת  יקרא  שמא 
לרבינו וביקשו שיתפלל עבורו שישוחרר, 
נכבד  סכום  לידו  שישקול  רבינו  לו  אמר 
כדי  עבורו  תהלים  שיאמר  מבטיחו  והוא 
שינצל מעבודת הצבא, הבחור בתמימותו 
הוא  אף  יודע  תהלים  כי  לרבינו  השיב 
יודע קאפיטל  אני  רבינו:  לו  לאמר, אמר 
השיב  מהצבא,  להפטר  שסגולתו  מיוחד 
התהלים,  כל  את  אומר  “א"כ  הבחור: 
ובתוך התהלים שאומר יהיה גם הקאפיטל 
שסגולתו להנצל מהצבא, הסביר לו רבינו: 
שסגולתו  קאפיטל  אמנם  שיש  לך  דע 
קאפיטל  גם  יש  אך  מהצבא,  להנצל 
שמסוגל לעשות את ההיפך, א"כ הנח לי 

שאומנתי בזה.
איש  מסטראפקוב  להרה"ק  בא  פעם 
עבורו  שיתפלל  לרבינו  פתקא  ונתן  אחד 
עצים  להוביל  שצריך  מכיון  גשם,  שירד 
על הנהר, וע"כ אם יהיה גשם הרבה ירויח 
רבינו  השכים  המחר  וביום  בפרנסתו, 
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והתחיל לומר תהלים כדרכו בקודש, כדי 
מבאי  ואחד  הנ"ל,  להאיש  ישועה  לפעול 
ביתו של רבינו הי' איש אחד בשם “דער 
וגם הוא התחיל אז לומר  ווייסער משה" 
תהלים, ורבינו שאל אותו למה אתה אומר 
תהלים עכשיו, שאל את רבינו למה אומר 
הרבי תהלים, אמר לו שאיש אחד ביקש 
בעבורו,  מתפלל  ע"כ  גשם  שירד  ממנו 
ווייסער משה" שהוא אומר  ענה לו “דער 
תהלים שלא ירד גשם, מכיון שהשטיוועל 
יהי'  אם  ע"כ  קריעות  כבר  שלו  )מגפים( 
אמר  בחוץ,  לילך  ביכלתו  יהי'  לא  גשם 
הקאפיטל  יודע  אתה  אין  הא  רבינו:  לו 
המסוגל שלא ירד גשם, ענה לו שיאמר כל 
הקאפיטל  גם  נכלל  ובתוכו  תהלים  ספר 
רבינו:  לו  אמר  גשם,  ירד  שלא  המסוגל 
המסוגל  הקאפיטל  גם  בתוכו  כולל  הא 
שירד גשם, וכן המשיכו לטעון בדבר הזה 
אמר  שלבסוף  עד  לא,  או  גשם  ירד  אם 
רבינו שהאיש יתן לו כסף לקנות שטיוועל 
חדשים ואז לא יפריע לו באם ירד הגשם, 
וע"ז הסכים “דער ווייסער משה", והתפלל 
הגשם  לירידת  המיוחד  הקאפיטל  רבינו 

וכן הווה.
נמלט  זי"ע  מסטראפקוב  הגה"ק 
לפעסט במלחמת העולם הראשונה, ופעם 
באו לשם אחיו של הרה"צ מראחוב, אחר 
כך נכנסו שניהם לרבינו ונתנו לו קוויטלעך 
תלכו  היכן  להם:  אמר  לברכם  כשגמר 
בשעה כה מאוחרת, תישנו פה, ותוך כדי 
דיבור קם ממטתו ואמר: כבר גמרתי לישן, 
ואתם יכולים לישן כאן, ענו ואמרו: שכבר 
שכרו מקום במלון, חזר רבינו עוד הפעם 
כנ"ל, ובלית ברירה החליטו להישאר שם, 
כשכבר היו מוכנים לישון, בא הגבאי ורגז 
עליהם איך מעיזים לעלות על יצועי רבינו, 
כבר  מקום  מכל  אבל  ונתלבשו,  חזרו 
שמעו  למחרתו  הבוקר,  עד  שם  נתעכבו 
ונפגעו  במלון,  גאז  של  צינור  שהתפוצץ 
ל"ע  נהרג  הבן  קאשוי,  מעיר  ובנו  אב 
בבית  חדשים  כמה  שכב  והאב  אתר,  על 
החולים עד שנתרפא, והם ניצולו על ידי 

רוח הקודש של רבינו.
פעם הוצרך איש אחד לעמוד לעבודת 
שלום  אברהם  רבי  להרה"ק  ונסע  הצבא, 
בעדו  שיתפלל  זי"ע  מסטראפקוב 
קרא  והרה"ק  הצבא,  מעבודת  שישתחרר 
נאכען  הייסט  “דו  ושאלו,  הקוויטעל,  את 
אבי  אחר  שמך  נקרא  )האם  טאטען", 
ואמר  הן,  לו,  אמר  שרגא(  יחזקאל  מורי, 
מעבודת  שישתחרר  יברכו  שהרבי  לו 
עצה  יש  האם  הרה"ק  אותו  שאל  הצבא, 
זה באתי  לו, הא משום  להשתחרר, אמר 
יתן לי עצה ע"ז, אמר לו  להרה"ק שהוא 
הרה"ק כוונתי הוא על עצה בדרך הטבע, 
הרה"ק,  אותו  ובירך  עצה,  איזה  לו  ואמר 
העלפן  זאל  אייבישטער  “דער  לו,  ואמר 
השי"ת  לך  )יעזור  הענט",  גוישע  פון 
וביקש אותו שיברך  שתנצל מידי הגוים( 
אותו, והביט הרה"ק עליו מלמעלה למטה, 

ה'  יברכך  ואמר  ראשו,  על  ידיו  והניח 
ישא  ויחנך,  אליך  פניו  ה'  יאר  וישמרך, 
את  ושמו  שלום,  לך  וישם  אליך  פניו  ה' 
“דער  אברכם,  ואני  ישראל  בני  על  שמי 
אייבישטער זאל העלפן פון גוישע הענט".

פעם אחת הלך הגה"ק רבי שאול בראך 
זי"ע ברחוב העיר קאשוי, ובצד השני הלך 
הרה"ק מסטראפקוב זי"ע, אמר רבי שאול 
בראך להבחור שליוה אותו בזה"ל: זעסט 
דאס קליינע איד'ל, ער איז דעם שינאווער 
דריטעל  א  שטייט  אים  אויף  זון,  רב'ס 

וועלט, לא פחות.
ע"ה,  ווייס  שמואל  ר'  הרה"ח  סיפר 
בתו של דודי ע"ה חלתה פעם, הרופאים 
שאין  ואמרו  רח"ל,  בראשה  גידול  מצאו 
להרה"ק  דודי  הלך  עבורה,  רפואה  שום 
מר  את  לפניו  ושפך  זצ"ל  מסטראפקוב 
אותו,  לברך  רצה  לא  הרה"ק  אמנם  לבו, 
אמנם  בו,  מפציר  והי'  פעמים  כמה  ובא 
הרה"ק סירב לברך אותו, הלך דודי מבית 
הרה"ק בפחי נפש לבית החולים, ובלכתו 
להרה"ק  הפעם  עוד  ללכת  בדעתו  נמלך 
להרה"ק  חזר  עשה,  וכן  מסטראפקוב, 
בתו  את  שיברך  הפעם  עוד  ממנו  וביקש 
יכול  הרה"ק:  לו  ואמר  שלימה,  ברפואה 

אתה לאסוף סכום כסף, 
ז'  אות  דפירקא  באגרא  שמובא  }כמו 
בשם הרה"ק מלובלין זי"ע וזלש"ק: בבוא 
איש להתפלל אל השי"ת על חבירו, הנה 
לעזות ייחשב ח"ו באמור לו ע"כ הוא כדי 
לקבל רוח יתירה בך שאתה הגון בעיניך 
ע"כ עצה  בוראך,  לפני  מחבירך להתפלל 
הוא  וא"כ  ע"ז,  שכר  איזה  ליקח  היעוצה 
אני  זה  בשביל  המקטרג  בפני  תשובה 
משכורתי  ששילמו  שליח  שאני  מתפלל 

ומחויב אני לעשות שליחותי עכדה"ק{.
מהם  וביקש  העיר  לאנשי  דודי  הלך 
כסף, ואסף את הסכום שקצב לו הרה"ק 
מנין  לאסוף  הרה"ק  וצוה  אליו,  והביאו 
לאמירת תהלים, ושינה את שמה, כשהלך 
דודי לבית החולים להוודע אודות מצבה 
של בתו, אמרו לו הרופאים שבדקו אותה 
לאחרונה ורואין הם שהוטב מצבה, ולאחר 

שבועיים הבריאה לגמרי.
מסטראפקוב  להרה"ק  סוחר  בא  פעם 
וביקש ממנו שיתפלל שירד שלג כי מגדלי 
העצים על ההרים היו מגלגלים אותם על 
השלג, והרה"ק ביקש ממנו של"ג רייניש 
ארץ.  יכסה  שהשלג  והבטיחו  שלג  כמנין 
אמנם לבסוף ירד גשם זלעפות ונתקשה 
מאד בהורדת העצים, חזר הסוחר להרה"ק 
בטענה אמר לו הרה"ק תאמר לי האמת 
האם הייתה אצל עוד צדיק, הודה הסוחר 
שבאמת הי' ושאל אותו וכמה נתת לפדיון 
לו הרה"ק א"כ  רייניש אמר  י'  נפש אמר 

אתה הוספתה משל"ג לגש"ם. 
ר' אברהם שלום מסטראפקוב  הרה"ק 
ובלילה  גופו,  על  רח"ל  משותק  הי'  זי"ע 
שתיים  או  כשעה  החורף  מלילות  אחד 
אחר חצות ביקש לעמוד, וקרא למשמשו 

ר' חיים יעקב שרוצה לקום )שהיו צריכין 
בחוץ  הא  רבי,  המשמש,  לו  אמר  לעזרו( 
קר מאוד והרבי חולה ואין לו כדאי שיקום 
עכשיו, אמר לו א פלא, הא ממש עכשיו 

הי' כאן היצה"ר ואמר לי כדברים האלה.
ברמ"א  ס"א(  ר"ס  )סי'  בשו"ע  איתא 
כסדרן  אותן  יטול  לא  צפרניו  וכשנוטל 
בשמאל  דבהג"א  לזה  וסימן  וכו'  ויתחיל 
ובדאג"ה בימין. אמר הרה"ק רבי אברהם 
דכאן  זה,  על  זי"ע  מסטראפקוב  שלום 
אדם  בעסק  להדרכה  נחוץ  ענין  מרומז 
יגיעות  לו  יש  אדם  כל  דהנה  מישראל, 
בעולם הזה, והוא תמיד מלא דאגות שונות, 
אלקים  עובד  בין  גדול  הפרש  שיש  אלא 
ללא עובדו, דהעובד ד' יש לו דאגות היאך 
יגיע לקיים מצות ה' בהידור ובכשרות, ועל 
זה הוא רץ ונמהר ביגיעות שונות והוצאות 
מרובות, והנה בשמים ממעל מחשבין לו 
לפום צערא אגרא, שאותן היגיעות והצער 
גורמין לו שכר כפול ומכופל, ועי"ז מוצא 
מצליחין.  ונכסיו  ואדם  אלקים  בעיני  חן 
במצוות  שמזלזל  מי  יחשוב  אל  והנה 
ואינו מיגע עצמו אחר הידור מצות השי"ת 
וחיי  במנוחה  יותר  זה  בשביל  יחי'  שהוא 
עול  עצמו  על  מקבל  שאינו  מי  כי  נחת, 
מלכות  עול  עליו  נותנים  ומצות  תורה 
הרפתקאות  מיני  וכמה  ארץ,  דרך  ועול 
היגיעות  מן  נפטר  ואינו  עליה  עדו 
רצים  שהם  הוא  החילוק  אלא  והטרדות, 
ואינם מקבלים שכר ואנו רצים ומקבלים 
הנ"ל,  הפוסקים  בדברי  מרומז  וזה  שכר. 
רומז  כסדרן  דאג"ה  – שאותיות  בדאג"ה 
היינו  בימין,  זה  וישרה,  נכונה  דאג"ה  על 
רומז ע"ש הצדיקים המיימינים בה, אבל 
התוה"ק  מדרך  שנוטין  בה  המשמאילים 
גם להם יש דאגות, אלא שהם מהופכות, 
שדואגים איך להגיע לדברים המהופכים 
מן האמת, וזהו דבהג"א בשמאל שאותיות 
דאגתם  כמו  נכון  בסדר  אינם  בדאג"ה 

הנ"ל של המיימינים.
ערב  בכל  שלום  אברהם  רבי  הרה"ק 
עד  אותם  קצץ  צפרניו  כשקצץ  ש"ק 
כמה שהי' אפשר  עד  לבשר ממש,  קרוב 
לקצצם ביותר, והי' כל אצבע זוב דם סביב 
הצפרניים, והיה מכין לו כוס מים, ותיכף 
אחר קציצת כל צפורן הניח אצבעו במים 

להעמיד הדם וכו'.
סיפר הרה"ח ר' מרדכי משה גרינצווייג, 
דודי הרה"ח ר' שלמה מאיר ע"ה רגיל הי' 
לקונים,  ולמכור  סחורות  הרבה  להזמין 
והם שילמו לו, והוא שילם לבעל הסחורה, 
פעם אחת הגיע הרבה סחורה ולא היה יכול 
לשלם בעד הסחורה, כי עדיין לא שילמו 
מסטראפקוב  להרה"ק  נסע  הקונים,  לו 
הרה"ק  לו  אמר  דאגתו,  לו  וסיפר  זצ"ל, 
שיאמר תהלים, אמר דודי להרה"ק שהוא 
מי  מה  לזמן  והתווכחו  תהלים,  יאמר 
הרה"ק  הסכים  לבסוף  תהלים,  שיאמר 
מסטראפקוב לומר תהלים, ואמר הרה"ק 
לדודי, שיקנה לו לאטרי' )היינו גורל( ובירך 
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והרויח  גורל,  קנה  דודי  בהצלחה,  אותו 
לא  בדיוק,  לו  צריך  שהיה  סכום  בהגורל 

פחות ולא יותר, ותהום כל הגליל מזה.
הרה"ק רבי אברהם שלום מסטראפקוב 
יהי'  צדקנו  משיח  כשיבא  אמר,  זי"ע 
ברצוני לילך לעריכת השולחן של אאמו"ר 
זקני  של  השולחן  ולעריכת  זי"ע,  הק' 
הקדוש זי"ע, אל הרר"ב ממעזריטש זי"ע, 
ע"ה,  רבינו  ולמשה  זי"ע,  הק'  והבעש"ט 
ולכאורה היאך יהי' פנאי לילך לכל אחד 
ליום  ינחילנו  הוא  הרחמן  רק  בשב"ק, 
שבת  יהי'  השבוע  כל  ואם  שבת,  שכולו 

יהי' פנאי לילך לכ"א.
בראך  שאול  רבי  הגה"ק  שעשה  בעת 
אב"ד קאשוי זי"ע נישואין לאחד מיו"ח הלך 
מסטראפקוב  רא"ש  הרה"ק  את  להזמין 
אצל  שישתתף  בקאשוי  דר  שהי'  זי"ע 
שמחת הנישואין, ואמר לו שיברור לעצמו 
איזה כיבוד שרוצה אצל החופה, או סידור 
ברכת  או  הכתובה,  קריאת  או  קידושין, 
הכתובה,  קריאת  לו  ובחר  ברכות  שבע 
בחר  למה  מקאשוי  הגה"ק  אותו  ושאל 
הכיבודים,  מכל  הכתובה  בקריאת  דייקא 
דבכתובה  מסטראפקוב  הרה"ק  לו  אמר 
כתיב “בקושטא" וע"כ רוצה בהאמת יותר.
פעם נתבקש הרה"ח ר' יחזקאל פרידמן 
ממעלבורן, )בן אחיו וחתנו של הרה"ח ר' 
בעל  מקאשוי,  ע"ה  פרידמן  דוד  אלימלך 
זצ"ל(:  מקאלאשיץ  הרה"ק  של  אכסניתו 
להשתדל   מעשה,  ואנשי  חסידים  ע"י 
ברכה והבטחה, עבור שני יהודים חשובים 
על  מהשלטונות  שנאסרו  בבודאפעסט, 
שיאסרו  היתה  והסכנה  ועון,  חטא  איזה 
לרבו  ונסע  פודה.  באין  ושנים  לימים 
זצ"ל  מסטראפקוב  מוהרא"ש  הרה"ק 
ישב  שבועות  וכשתי  בקאשוי,  שהתגורר 
שם בלא שום תשובה, הוא רשם השמות 
הנזקקים לישועה בסידור התפלה ישועות 
זצ"ל  והרה"ק  זצ"ל,  הרה"ק  של  ישראל 
אמר לו, די די, היינו שיודע כבר מהאזכרה. 
וכיון שלא פעל עד אז כלום, התייאש כבר 
הרבי,  אמר  פתאום  לביתו,  לנסוע  ורצה 
שצריך לעזרתו, כי כבר סבל אז משיתוק 
ר"ל, וצריך סעד לתומכו לצאת החוצה, ר' 
יחזקאל נענה לקראתו בחפץ לב, וכששב 
החדרה עם הרבי זצ"ל, נכנס הגבאי שהיה 
בחוליו  לשמשו  בכדי  הרבי  בחדר  תמיד 
אז  היה  שלא  היה  ומקרה  הצורך,  בעת 
בבית, והזדמן לו לר' יחזקאל לשמש את 
הרבי, אמר לו הגבאי בוודאי תפעל ישועה. 
שהיהודים  נתבשר  יום  שבאותו  היה  וכן 

נשתחררו.
הרה"ח ר' יהודה דייטש ז"ל היה דרכו 
ולאחר  זי"ע,  משינאווא  להרה"ק  לנסוע 
פטירתו לא המשיך לנסוע לאחד הבנים, 
פעם אמר לו הרה"ק מסטראפקוב: יודיל, 
לשינאווא,  לאבי  לנסוע  היה  דרככם  הרי 
ומדוע כעת אינכם נוסעים אלי, )שהיה דר 
בגלילות סטראפקוב(, וענה ר' יודיל ואמר: 
זי"ע  משינאווא  הרה"ק  שנסתלק  בעת 

שבעה,  יושבים  שהבנים  בחלומי  ראיתי 
והרה"ק משינאווא נכנס לחדר ומניח ידו 
וכיון  סמיכה,  כאות  הבנים,  אחד  על  הק' 
שלא ראיתי על מי הניח ידיו יש ספק בידי 
נענה  עדיף.  ואל תעשה  ושב  לנסוע,  למי 
ואמר: באם החלום  הרה"ק מסטראפקוב 
הוא אמיתי, וכי יש לכם ספק על מי כיון 
שאמר  מה  הנכם  יודע  הרי  זצ"ל,  אבי 
המובא  המעשה  לו  וסיפר  עלי,  אבא 
שמים,  לשם  הרבנית  את  שנשא  לעיל 
בנים  לו  שיהיו  איתא  אליהו  דבי  ובתנא 
אנשי מופת מושיעים לישראל בעת צרה, 
וא"כ אני שנולדתי מזיווג זה ודאי היתה 

הסמיכה עלי.
הלפערין  אלחנן  ר'  הגה"צ  סיפר 
מסטראפקוב  מהרא"ש  הרה"ק  שליט"א: 
זצ"ל שאל פעם את דודי הרה"ח ר' זאב 
חסיד  שהיית  מאחר  זצ"ל,  ענגיל  וואלף 
ואני  זי"ע  משינאווא  הרה"ק  אבינו  של 
דר קרוב למקומך מדוע אתה נוסע לאחי 
בריחוק  הדר  זצ"ל  מצעצשינוב  הרה"ק 
המאור  דברי  והשיבו  אלי.  ולא  מקום 
לידבק  צריך  שהאדם  הידועים  ושמש 
בצדיק אמת במי שמרגיש בנפשו שעל ידו 
מתעורר ומתקרב לעבודת ה'. והוא מרגיש 
שורש נפשו בצעשינוב ולא בסטראפקוב. 
על  ידו  שם  זצ"ל  מסטראפקוב  והרה"ק 
לי  שאמרת  הנאתני  לו:  באומרו  שכמו 

האמת.
זצ"ל:  מסטראפקוב  האדמו"ר  סיפר 
הרה"ק מהרא"ש  עיכב  פורים  בליל  פעם 
שהגיע  עד  והמתין  המגילה,  קריאת  את 
הרה"ח רשצ"ה גריסגאט ז"ל, אחד מאנשי 
הרשצ"ה  סיפר  הקריאה,  לאחר  שלומו. 
ע"י  ונתפס  למסחרו,  בדרך  היה  שהיום 
שוטר בסחורה אסורה, והיה בסכנה, וצייר 
מסטראפקוב  הרה"ק  רבו  צורת  לעצמו 
זצ"ל, ואז נפל בדעתו איזה עצה ותחבולה 
בידו  והצליח  כן  ועשה  מהם,  להמלט 
שניצל  כיון  בדעתו  וחשב  להשתחרר. 
בזכות רבו, צריך הוא לנסוע אליו לקריאת 
שהרה"ק  ראה  לשם  וכשהגיע  המגילה, 
חזה במעשיו והמתין לו בקריאת המגילה.
פינטער  שמעלקי  ר'  הגה"צ  סיפר 
מסטראפקוב  מהרא"ש  הרה"ק  זצ"ל: 
הגה"צ  אביו  בבית  פעם  התאכסן  זצ"ל, 
ר' חיים פינטער אבד"ק ביקאווסק זצ"ל, 
הרופאים  אצל  לבקר  שנצרך  לפי  בוינא. 
והלך  הק'.  עיניו  לרפואת  דשם  מומחים 
לו  שמוכרח  ואמר  מומחה,  עינים  לרופא 
לעשות ניתוח על עיניו, אך הרה"ק מחמת 
זי"ע  משינאווא  הרה"ק  מאביו  קבלתו 
גדול,  בהכרח  רק  לניתוח  להסכים  שלא 
ביקש שרוצה לקבל חוות דעת של רופא 
שני. האנשים שהיו שם תמהו לבקשתו, כי 
ואיזה  הרופא הנ"ל היה מומחה בתחומו, 
אולם  משלו,  אחרת  דיעה  יאמר  רופא 
הרה"ק התעקש בדבר שרוצה לילך לעוד 
רופא, ואמר שיחפשו בספר טלפונים בדף 
הי"ג שם הי"ג, ולרופא ההוא רוצה לילך, 

וישמע לדבריו.
ולפליאתם  הדבר,  בדקו  והאנשים 
של  הוא  י"ג  השם  מכווין  שאכן  מצאו 
בדבריו  להאמין  והתחילו  עינים,  רופא 
והרופא ההוא כשבדקו אמר  של הרה"ק. 
שאינו כ"כ חמור, ויכולים להתרפאות ע"י 
משיחת משחה במשך שבוע ימים, ובתנאי 
שלא ישתמשו בהראיה משך שבוע ימים, 
של  דעתו  השני  להרופא  לו  וכשאמרו 
טעות  על  אמר:  הראשון,  מומחה  הרופא 
חמורה כזו, היו זורקים אותו מבית הלימוד 

של המכללה.
על  שמח  זצ"ל  מסטראפקוב  הרה"ק 
חוות דעתו של הרופא השני, אך לעומת זה 
היה קשה לו ביותר שלא יוכל לראות בספר 
שבוע ימים, שכידוע התמדתו הנפלאה לא 
פסיק פומיה מגירסא, וכל הברכות ברכות 
המצוה והנהנין, ואפי' אשר יצר וכו', היה 
כך  על  והצטער  הכתב,  לברך מתוך  רגיל 
יבואו  שבמשמרות  לו  שסדרו  עד  מאוד, 
הספר,  מתוך  לפניו  ולקרות  לפניו  תמיד 
הניתוח.  בלא  להרפא  בידו  עלתה  וכך 
פאדאווא  העניך  חנוך  ר'  הגה"צ  הגאב"ד 
זצ"ל היה גם אחד הבחורים שקרא לפניו 
הראשון  שהרופא  ושמעתי  הספר.  מתוך 
בפרט  ליהודים,  ושונא  משומד,  היה 
לצדיקים, ולכן אמר דעתו הנ"ל, אך צדיק 

מצרה נחלץ.
ז"ל:  פינדר  ישכר  ר'  הרה"ח  סיפר 
מהרא"ש  הרה"ק  )מקאשוי-בני-ברק( 
ר'  להרה"ח  הבטיח  זצ"ל  מסטראפקוב 
יודא הלוי ווינפעלד, בנים. אבל לא עכשיו 
כי אם לאחר זמן. בינתיים עברה מלחמת 
אח"כ  ובאו  וב"ב,  הוא  וניצלו  השואה, 
זצ"ל,  מנדל  מנחם  ר'  הרה"ק  בנו  לפני 
והבטיח  בקאשוי,  המלחמה  אחר  בהיותו 
להם להזכירם על ציון אביו זצ"ל, לקיים 
נפקדו  שנה  ובאותה  עשה,  וכן  הבטחתו, 

למז"ט.
סיפר הרה"ח ר"ש כ"ץ: הרה"ק מוהר"ש 
מסטראפקוב זצ"ל, נהג להתאכסן אצלם 
לכל  מיד  מודיע  היה  אביו  בנירעדי-האז. 
מלונו,  לבית  הצדיק  כשהגיע  הגלילות, 
פעם אחת נתקבצו כאלפיים איש לש"ק. 
הפרסומת  על  הרה"ק  התקצף  בתחילה 
הלז, באומרו שאין צריך להמון. אך עלה 
לאביו של המספר הנ"ל, להרגיע את רוח 
הרה"ק בהסבירו לו כי קשה לההמון לנסוע 
אליו לביתו שבמדינה אחרת, מפני קושי 
רוצה  וההמון  וכדומה,  הדרכונים  סידור 

להתברך ממנו, א"כ אין ברירה אחרת.
והעמידו בחצר אהל גדול בכדי לקבל 
המשטרה  אבל  הנאספים,  כל  בתוכו 
עם  שלוחיהם  ושלחה  מזה,  נתוודעה 
הראש שלהם, לסתור את האהל, באומרה 
וכשסיפרו  שריפה.  של  סכנה  זהו  כי 
להרה"ק מהפחד הזה, הרגיעם, בהבטחתו 
ויסתדר  הראש  לו  יראו  שוב  שכשיבואו 
הדבר. ובבואו שוב טענו עמו בחוץ, להסבירו 
שהרב הוא זקן וקשה לו ללכת לביהמ"ד 
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רחוק, ומוכרח להתפלל עם קהלו בביתו, 
הועיל,  ללא  והמענות  הטענות  כל  ואחרי 
פנה להם ואמר שרוצה לראות את הרבי, 
הדלת  את  כשפתח  מיד  אבל  לו,  ונתרצו 
הביט עליו הרה"ק בעינא פקיחא, ואחזתו 
חיל ורעדה להראש שלהם, ונתרכך קושי 

ערפו, ונעתר להם להניח את האהל.
מוהרא"ש  הרה"ק  שבת  פעם 
קליינוארדיין  בעיר  זצ"ל,  מסטראפקוב 
גדול  קהל  היה  וכנהוג  הונגריא,  במדינת 
שנאספו לכבודו, והיה כקוץ ודרדר בעיני 
אצל  והעלילו  ואביזרייהו,  ישראל  שונאי 
למדינה- מחוץ  רבי  שבא  הערכאות, 

לחוץ  ומוציאו  כסף  ואוסף  טשעכיא, 
אל  בא  היה שהשופט  דבר  סוף  למדינה. 
הרבי בכדי להכירו ולדבר עמו על העלילה. 
אברהם  מעשה  לו  סיפר  זצ"ל,  הרה"ק 
והסביר  וירא,  בפרשת  שנאמר  ואלימלך 
לו באריכות, איך דרך אבותינו מדור דור 
היה להתפלל בעד אחרים, והמעות שניתן 

וזקנו  לצדקה,  נתחלק  זה,  בעד  להם 
משינאווא  הרה"ק  ואביו  מצאנז,  הרה"ק 
נתפעל  השופט  כך.  נוהג  אחריהם  והוא 
על  בשכבו  שהלילה  לו  ואמר  מהסיפור, 
מהבייבל  אונגארי  תרגום  קרא  מיטתו, 
הסיפור.  אותו  במכוון  שם  וראה  הישן, 

ויצא הרה"ק משוחרר מהעלילה.
זצ"ל  מסטראפקוב  מוהר"ש  הרה"ק 
אמר פעם, שיחבר ניגון חדש בכדי להפיל 
רשע צורר יהודי, שבניגון חדש שמחברים 
מאבדים רשע. והעיד חכם אחד שיש רמז 
אחזתני  זלעפה  )קי"ט(  כך  על  בתהלים 

מרשעים וכו' זמירות היו לי חקיך.
סיפר הרה"ח ר' דוד צוויבל ז"ל ששמע 

משה  ר'  מהרה"ח 
שלומוביץ ז"ל שהיה 
של  הטבילה  בשעת 
הרה"ק מסטראפקוב 
שהרבי  ואמר:  זי"ע 
ופתח  ידו  את  יפתח 

את  יכפוף  שהרבי  אמר  ואח"כ  ידו  את 
ראשו ותיכף כפף את ראשו 

 וכן העיד הרה"ח ר' יוסף פרענקל ז"ל 
בקאשוי,  קדישא  החברא  מראשי  )היה 
התפלל  אך  טשארטקוב,  חסיד  והיה 
 – צאנז  חסידי  בין  בקאשוי  בקלויז 
הרה"ק  את  שהטביל  שבעת  שינאווא(, 
לאחר  זצלל"ה  מסטראפקוב  מוהרא"ש 

פטירתו, הרכין את ראשו לבדו לטבול.
נפטר ביום ו' סיון שבועות ת"ש, ונדפס 

ממנו ס' דברי שלום עה"ת. 
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

לע"נ הרה"ג ר פנחס מאיר גאנצפריד ז"ל 
בן שיבדלחט"א הרב החסיד ר' אליעזר דוד שליט"א 

נלב"ע י"ד כסלו תשע"ד 
הונצח ע"י משפחתו החשובה שיחיו

לע"נ הרה"ח ר' נח אליעזר שווארץ ז"ל 
בן הרה"ח ר' משה הי"ד  

נלב"ע כ"ז טבת תשע"ד תנצב"ה הונצח ע"י 
בנו הרה"ח ר' שלום משה שליט"א 

לע"נ הרה"ח ר' צבי אליהו שטראוס ז"ל 
בן הרה"ח ר' ליפא יו"ט ז"ל  
נלב"ע י"ח טבת תשע"ד תנצב"ה

לע"נ  האשה החשובה מרת חי' בריינדל ע"ה 
בת הרה"ח ר' אשר אנשיל הלוי פרגר ז"ל 

אשת הרה"ח רבי שמחה בונם קליין זצ"ל ראש הקהל דקהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא 

נפטרה ה' סיון ערב שבועות תשס"ט 
הונצחה ע"י בנה הרה"ח ר' מנחם קליין שליט"א יו"ר הנהלת קהל מחזיקי הדת בא"י

לע"נ הגה"צ רבי אפרים פישל קליין זצוק"ל אבד"ק מראש וואשרהעלי 
בן הרה"ח ר' נחמן ז"ל הי"ד מעיר זענטע נלב"ע ד' סיון תש"נ

הונצח  ע"י נכדו הרה"ח ר' מנחם קליין שליט"א 
יו"ר הנהלת קהל מחזיקי הדת בא"י

לע"נ הרה"ח ר' שמואל משה ז"ל בן הרה"ח ר' מרדכי יהודה ז"ל וזוגתו האשה 
החשובה מרת אסתר הינדא  ע"ה בת הרה"ח ר' דוד ז"ל והאשה החשובה 

מרת פייגא צירל ע"ה בת הרה"ח ר' שמואל משה ז"ל והרה"ח ר' יצחק שלמה ז"ל  
בן הרה"ח ר' שמואל משה ז"ל שנספו עקה"ש ה' סיון תש"ג הי"ד. 

הונצחו ע"י בני משפחתם החשובה שיחיו

לעלוי נשמת האשה החשובה מרת יטל ע"ה 
בת הרה"ח ר' יעקב ז"ל 

אשת הגה"ח ר' שמחה בונם בוים ז"ל נפטרה י' ניסן תשע"ד 
הונצחה ע"י משפחתה החשובה שיחיו

לעלוי נשמת הרה"ח המפואר נודע בשערים צדקת פזרונו, 
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה כל ימיו השתעשע בלימוד 

התורה בעיון ובסברות עמוקות וישרות 
מוה"ר ר' יצחק ז"ל 

בהרה"ג ר' דוב בערל קארניאל ז"ל מציריך-שוויץ 
נלב"ע ד' סיון תשס"ט        הונצח ע"י בניו החשובים שיחיו

ברכת מזל טוב להרה"ח ר'  יהודה קראוס שליט"א לרגל ארוסי 
בתו-נכדתם הכלה החשובה תחי' עב"ג הבה"ח המצוין יעקב ני"ו  

בן הרה"ג ר' פישל פיליפ שליט"א ולסבים החשובים 
הרה"ח ר' חיים מרדכי הלוי קראוס שליט"א והרה"ג ר' אהרן דוד וועבער שליט"א

והרה"ח ר' יוסף אלימלך פיליפ שליט"א 
יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה דורות ישרים ומבורכים

ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה לאוריוש"ט אמן 

מזלא טבא וגדיא יאה  להרה"ג  ר'  מרדכי יצחק רייזמן שליט"א 
לרגל ארוסי בנו הבה"ח המצוין מאיר אליעזר ני"ו עב"ג הכלה החשובה תחי 

בת הרה"ח ר' דוד יצחק קליין שליט"א ולסב החשוב של החתן ני"ו 
הרב החסיד ר' מרדכי וועבער שליט"א 

יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה דורות ישרים מבורכים  
ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא 

לאוריוש"ט אמן 


