
 
 
 

 

   

á"ä
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI

é 'ñùú ïåéñ"ç בהעלותך é äðù 'ì ïåéìâ" á)ëú"â( 
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI

ש"סוף זמן קר
ùò"êúåìòäá ÷ 

8:34 
ùò"קçìù  8:35 

[] 
ø÷ éø÷ àìã ïàî"äéúðåòá ù

àîåé àåää ìë àåä éåãðá 
)äåæ"ô÷ ÷ìá ÷"å(. 

שיעור השבוע
äøåúä éãåñé úøåáç

êúåìòäá úùøô 
ñî 'áô ïéèéâ:âô . 

êúåìòäá úùøô 
ñî 'âô ïéèéâ :äô ãò: 

 [] 
éðú"à )èðøòì ïòî æà( áø"àøåäð é" é

)øòæééä òùéãéà ïéà èéé÷âéèëòì êàñà àã æéà(
 קידושין' א בסיום מס"מדברי רבינו שליט

CC æåðâä øöåàæåðâä øöåà cc 
åîùá åáøì àåø÷ì 

ùåäé  ïòéååéøéçáî  äùî  úøùî  ïåð  ïá  ò  ,øîàéå  ,äùî  éðåãà

íàìë.  àøîâá  )àì  ïéùåãé÷(:  ,  ïéøãäðñáå)÷  óã(.åáø  øéëæäì  øåñàã  
åîùá  ,åùá  ïëå"  ò)åé"ø  ïîéñ  ã"éñå  î  'îø"èñ  á"å(  ,àåäù  äàøð  äæ  ïéãå

øáãá  ÷ìåç  ïéàå  íëñåî  ,úåôñåúä  éìòá  åðéúåáøì  äù÷åä  äæ  éðôîå
  úåîáéá)ð  óã"ò  æ"ã  á"îà  äø(àáà  åîùá  áøì  àø÷ù  àðäë  áø  ìò  

äåä  áøì  øáç  ãéîìú  àðäë  áøã  õøúì  åëøöåäå  ,íéäîú  íéðåøçàä  ïëå
åáø  íù  ãéîìúå  åéáà  íù  øéëæî  ïáù  úåîå÷î  äîëá  ,óã  íéçñô  ïééò

é÷"òø  äåö  íéøáã  äùîç  á"áùø  úà  ÷"  éåëå'éðà  éðãîìî  äúà  ïéà  íà  
êøñéîå  àáà  éàçåéì  øîåà  ,ñîáå  '  äìéòî)æé  óã(:éä  åìéà    'àúôìç  àáà

íéé÷  ,åëå  ,'éä  åìà  'åëå  øîåì  íúà  íéìåëé  íéé÷  àáà  éàçåé  'ôáå"÷
  úåëøáã)é  óã(:  ïëéä  ãò  äîìù  úà  åìàù  äçëä÷ãö  ìù    ,åàö  íäì  øîà

àáà ãåã ùøéô äî åàøå. 
ø÷éòåäùî  éðãà  äæ  ÷åñôá  äøåúá  áåúëù  äîî  íúééùå÷  

íéàìë  ,åîùá  åáøì  àø÷ù  åðéöî  äæ  éøä  ,áúë  ïëì  äðùî  óñëä  )ìä'

ú"ô  ú"ä  ä"ä(åîùá  åàø÷ì  øúåî  éðåãà  åà  éáø  íùá  åøàåú  íàá  éë  ,
ùä  íìåà"  åéìò  ÷ìåç  ê)åé"éñ  ã  'ø"î(â  øàåúä  óåøéöá  íâã  øáåñå  "ë

øåñà  ,äæ  àìî  àø÷îî  åéìò  åù÷äå  ,äðëäå"äôá  øîåì  à÷åãã  õøéú  â
éøù  åáøå  åéáà  íù  áåúëì  ìáà  øåñà  ,åà  àø÷á  àöîðù  äî  ìëå

ùá"  ñøîåàä  øîà  ïëù  àì  íúåîùá  åáøì  àø÷  ãéîìú  åà  ïáù  ,àìà
åðéãë  øîà  àåä  ,ùä  øãñîù  àìà"äéä  àì  áúëá  øãñî  äéäù  ñ

íúøéîà øãñ éôë ÷åéãá áúåë. 
éãùá  ãîç  )ë  úëøòî  'ã÷  ììë(äìåç  åéáà  øî  äéäù  éîá  ÷ôúñð  

åéìò  ììôúäì  ïëå  âåäðä  òøä  ïéòä  ùçì  åéìò  íåçìì  åì  øúåî  íà
áå  åîù  øéëæäìåùø  éøáã  úåòîùî  éôìù  øîåì  äöø  äìçú"é

ää  åáø  íù  úåø÷ì  éøù  éøåî  éáø  øàåúá  åîù  øéëæîùëã"íùá  ã
ùøã  áúë  áåùå  éøù  åéáà"ùéá  ì"ô  ù"éñ  ïéùåãé÷ã  ÷  'ñ"øñåà  ä

ùøë  øáåñ  äîãàä  éøô  áøä  íâù  áúëå  àðååâ  éàä  éëá  íâ  åéáàá"ì
ãéç  ïøî  úòãùå"øàåúá  åéáà  íù  øéëæäì  ìåëéã  õîåà  óñåéá  àéáà  

øúåîã  ÷éñîå  úö÷  êéøàäå  åáøì  éáø  éøåî  øàåúë  ìå÷ù  àåäù  ãáì
éðôì  ììôúî  àåä  íàã  ïéðòä  àåäù  äî  éôë  øàåúá  åéáà  íù  øéëæäì

á  íå÷îä"ô  éáà  ÷ø  øîàé  ä  ')ô  éáàì  äàåôø  çìù  'úéðåìô  ïá(éå  "éøåî  øîàé  à
á  íå÷îä  éðôì  úåäáâ  ïéàù  éáø"äìôú  ïåùìá  åðéàù  ùçì  àåä  íàå  ä

á  íå÷îì"éáø  éøåî  éáà  éðåãà  äöøéù  åîë  øàåúá  åîù  øéëæé  ä
ò  øùôà  íàå  àöåéëå"ùôðì  íéãîåìäù  ãåîéìä  êà  áåè  äî  øçà  é

ò  äéäéù  øúåé  áåè  úîä"ò  øùôàã  óà  ïáä  é"àéáä  áåùå  íéøçà  é
î"çá  úîà  òøæ  áøä  ù"ö÷  óã  úåéòèä  çåìá  á"ò  è"  á)áøä  åéøáã  ïééö

ãñ  éø÷éò"åéá  è"éñ  ã  'ì"è  úåà  ä"æ(úã  àì  åáø  ìò  äáëùä  øîåàä  ãéîì
ïë  äåöã  óà  åîùá  åáøì  øéëæäì  øåñàã  íåùî  ãáì  åîùá  åðøéëæé

é÷å"ú  ì"î  ìåçî  åãåáë  åãåáë  ìò  ìçîù  ç"óàå  ïåéæá  áåùç  äæ  î
àåäù  ïåéæáã  øîåì  ùéù  óà  åúåæáì  éàùø  åðéà  åãåáë  ìò  ìçîù
àøåîë  åàøåîã  éôè  øéîçã  åáø  éðàù  åì  áùçé  ãåáë  åùôð  úøôëì

  íéîùà  åùôð  úøôëì  óàå"øäåîå  äùò  íå÷á  åúåæáì  à"äåöù  éåìä  ù
íå÷îä  éðôì  äìôúì  äæ  áùçù  äáëùäá  åðééä  øàåú  íåù  åì  åðé  àìù

åëå  êøáúé  åéðôì  úåäáâ  ïéàå  'àì  åáøì  äáëùä  øîàé  ãéîìúä  íàå
ô  éáø  éøåî  åà  íúñ  éáø  éøåî  øîàé  ÷ø  øàåú  éìá  åîù  øéëæé  'êéøàäå

éò åìà íéðééðòá ãåò"ù: 
)äã ãåîòá êùî( 

בפיו שגור שמים  שם
ה פי ה'על פי ועל ה"ואחיחנו'יסעו פי על כתיב יחנו'כ

ה פי תנועה.יסעו'ועל או פעולה כל על בכאן מוסר רמז יש

יאמר עושה השם,שהאדם בעזרת או השם ירצה ,למשל.אם

יתברך השם בעזרת נוסע הנני יאמר בדרך ובדעתי,בלכתו

יתברך בעזרתו פלוני במקום ירצהלחנות למקום.אם וכשבא

שבח ויתן יחזור אז הש,החניה בעזרת הנה באתי"ויאמר י

ירצה,הנה אם יתברך בעזרתו פלוני לזמן ליסע נמצא.ובדעתי

במחשבתו שעולה בשעה בפיו שגור שמים מעשה,שם ,ובשעת

פעולותיו בכל  .ככה

 ה"של

ביתך יושבי  אשרי
וכו היה לא ובדרך טהור הוא אשר שאישפי.'והאיש רש

בדרך נוסע ואינו בביתו בבחינת,היושב להיות לו קל יותר

 .טהור

סטרעליסק קדוש  אמרי

הרבה תצדק  אל
היה לא ובדרך טהור הוא אשר מי.והאיש לפרש שמעתי

נוטה ואינו הטוב בדרך והוא טהור שהוא עצמו מחזיק שהוא

באמת.ממנו שמים ירא היה אילו כי הוא שקר כי היה לא זה

מ יתהיה שמו נגד יוצא שאינו דברים וכמה כמה גם'וצא כי

שמצינו וכמו לצדיקים עצמם את החזיקו לא העולם אבות

שידע על זקנותו בימי שלג גלגול לו שהיה גאון סעדיה ברבינו

ית הבורא גדולת והכיר השיג שלא כמו'בנפשו חורפו בימי

עבודתו היתה הכרתו ולפי הסמ.בזקנותו במני"וכן מונה ןק

בעיניו צדיק להיות שלא  .הלאווין

העני  קרבן

ת בנים לו הווין בנר  ח"הרגיל
המנורה את עשה אהרן"ופירש.כן של שבחו להגיד י

שינה זכה.שלא שלא והפיסו באו לקטרת דחדשים לפרש ויש

מעשרת דקטרת משום ושנה מעולם אדם כ[בה ע"יומא ,]א"ו

שיעשרו כדי אחד פעם אלא לו נתנו לא וכתיב,כולםולכך

ל[ יקטרינה]'ז'שמות הנרות את הנרות"א,בהטיבו המטיב כ

הי להקטיר'לא הי,יכול לא הנרות את שהטיב מקטיר'ואהרן

כ,קטרת חידוש זה מדליקין,כ"ואין במה פרק אמרו ג"כ[שהרי

לי]ב"ע הוויין בנרות דרגיל ת'מאן לי,ח"בנים דטוב'וניחא טפי

זהב מאלפי פיך הי,תורת לכאורה לקיים'אמנם לו אפשר

הי,שניהם אחת פעם הפחות ולהניח'ולכל להקטיר יכול

להטיב שאפי"קמ,לאחר אהרן של שבחו לא'ל אחת פעם

תחתיה קטורת ולהקטיר הנרות את מלהעלות  .שינה

סופר  חתם

הרעות תצא לא עליון  מפי
ה פי ה'על פי ועל ה'יחנו משמרת את .שמרו'יסעו

עפובדרך בזה לרמז לי נראה כמה"אפשר מזה שדברנו מה י

מאתו שהכל שלימה באמונת להאמין הוא שהעיקר פעמים

מה וכל הרעות תצא לא עליון ומפי ויתעלה שמו יתברך

אדם זכה ואם לטובתו הוא שהכל וישכיל יבין עליו שיעבור

זאת למדריגה ושומר,לעלות שמו יתברך בו מבעט אינו אזי

מצות כאן.ותורתו'הומקיים הקרא לנו שמרמז ה"עפ"וזה 'י

ועפ ה"יחנו הוא"יסעו'י שהכל באמת ומאמין יודע האדם אם

ה וב"ב'מאת אזי"ה ה"ש משמרת שומרין"שמרו'את

ואינו בסיני נצטוו כאשר שמו יתברך וחוקותיו מצותיו ומקיימין

בהי שמו"מבעט  .ת

מנחם  באר

הזיזו לא שבעולם רוחות  כל
מ יאירואל המנורה פני של"אפ.ול מצותה שהרי ל

שמב הנרות וששת ועומד זקוף האמצעי הנר שיהיה 'מנורה

האמצעי מול אל הפתילות ויטו פניה עבר אל יאירו ,צדדיו

המסעות בשעת זה פרט יתקיים ינודו,וכיצד שלא יתכן לא הרי

הרוח שהיתה ומחמת הטלטול מחמת ואנה אנה ויטו הנרות

בהם נתקיימה,מנשבת כיצד לנוח מקום החקירה מצאה ושוב

המסעות בשעת תמיד נר להעלות שהציווי,מצות כשם דהרי

הפסק בלי ברציפות הוא תמיד נר צריך"ה,להעלות נ

האמצעי כלפי נוטים הנרות שיהיו המצוה פרטי כל שיתקיימו

מעלה כלפי זקוף האמצעי המצוה,ויהיה תתקיים ואיך

המסעות בשעת  .כהלכתה

אפ ע"ואולי ז"ל שאמרו ביומא"ד המערכה)שם(ל בעשן

באות שבעולם רוחות כל ואפילו כמקל ועולה מתמר שהיה

ממקומו אותו מזיזות אין בו נסים,ונושבות מעשרה אחד וזה

בביהמ במנורה"וכמו.ק"שנעשו המצוה שהיתה דכיון יתכן כ

ג תמיד נר ממקומ"להעלות הנרות נטו שלא זה נס בה נעשה ןכ

יסעו כן יחנו וכאשר נסיעתן זמן זקוף,במשך האמצעי הנר

האמצעי מול אל יאירו הנרות וששת מעלה נס,כלפי ונעשה

דע הכהן אהרן פעולת בכח במנורה עבודתו"זה קדושת י

זה קדושה כח מנורה של בנרותיה הכניס ההדלקה במעשה

לכבותו יוכלו ולא יזיזוהו לא שבעולם רוחות  .שכל

יואל  ש"ועיי,דברי

היכן עד הבנים  חינוך
הנרות את ז"פירש.בהעלותך עולה"י שהלהב שם על ל

עלייה לשון בהדלקתן שתהא,כתוב עד להדליק שצריך

מאליה עולה דאיתא.שלהבת מה פי על רמז בדרך לפרש יש

כט(בגמרא תורה.)קידושן ללמדו בבנו חייב דכתיב,האב

יט( יא בניכם)דברים את אותם האריכו.ולמדתם וכבר

תורה בנו את ללמד אדם חייב כמה עד למעניתם הפוסקים

זללה"וק התניא הרב"ז ערוך בשולחן פסק תלמוד(ה הלכות

ו סעיף א פרק שיוכל)תורה זו למדה שיגיע עד ללמדו שצריך

עיון מתוך למעשה הלכה ולהורות ולהבין ללמוד בעצמו

ופוסקים  .ש"עיי,בתלמוד

בהעלו הכוונה הנרותוזהו את שיבא,תך בשעה רומז

עליו כמצווה אחריו בבניו אור ותורה מצוה נר להעלות האדם

בניכם את אותם שתהא,ולמדתם עד להדליק צריך אזי

מאליה עולה שיוכל,שלהבת זו למדה הבן שיגיע עד היינו

בעצמו ה,ללמוד בתורת ולהשכיל להבין מאליו  .'ויוכל

משה  ברך
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 לידתו בקדושה 
נולד  בחול  המועד  פסח ק  רבי  שלום  אליעזר  "הרה

ש  ידידיו "שקראו  עע  "מצאנז  זי'  מרן  הקב  לאביו  "תרכ
. ומחותניו  רבי  שלום  מקאמינקא  ורבי  אליעזר  מדזיקוב

ל  ובילדותו 'בבית  גדול  וקדוש  זה  נתגדל  רבי  שלום  אליעזר
 .היתה ניכרת עליו שלגדולות נוצר ויתעביד לאילנא רברבי

הניח  לו  את  התפילין '  בעת  הבר  מצוה  כשאביו  הק
ולפלא  שאחרי  פטירת ,  א  את  הקשר"אמר  לו  שלא  ישנה  בשו

ק  משינאווע  שיעשה  קשר "ביקש  ממנו  אחיו  הרה'  אביו  הק
ענה  לו  רבי  שלום  אליעזר  שאביו  צוה  לו ,  אחר  על  התפילין
ז  רבי  שלום  אליעזר  שבוודאי "והפטיר  ע,  א"שלא  ישנה  בשו
ק  מצאנז "ובספר  רביה,  ק  משינאווע"ל  הרהכיוון  אביו  ע

ל  בשיחותיו 'מסופר  שפעמים  רבות  הדגיש  רבי  שלום  אליעזר
ביום  שנכנס ,  שזכה  לכך  שאביו  הניח  לו  התפילין  על  ראשו

בהוסיפו  לאמר  שמדי  יום  ביומו  הוא  מרגיש  את ,  למצוות
ד  שנה  בלבד  היה  רבינו  בפטירת  אביו "בן  י,    זאת  בתפילה

ה  שפע  של  עובדות  ושיחות  שראה  ושמע אולם  בפיו  הי',  הק
 .אצל אביו בשנות ילדותו

 האיש מקדש 
עם  מרת  שרה  מרים  בת בא  בקשרי  שידוכין  בגיל  צעיר  

  ומעשה ,ע"  זירבי  מרדכי  דוב  מהארנעסטייפלק  "הרהגיסו  
עוד  קודם פלא  מסופר  אודות  הצעת  השידוך  אשר  היה  

א "ק  רש"קודם  שנולד  הרה:    היהךומעשה  שהיה  כ,  שנולד
ה "ע  היתה  הרבנית  הצדקנית  מצאנז  ע"מראצפערט  זי
ע  אמר "ק  זי"וכאשר  הזכירו  אותה  לבעלה  הרה,  מקשה  לילד

ע "ק  מהארנסטייפל  זי"שילכו  להזכירה  אצל  חתנו  הרה
ואמר  להם ,  ועשו  כן,  ויאמרו  לו  שיבקש  רחמים  עליה

היות  שיש  לו  בת  של  שנה  אחד  אם ,  ק  מהארנסטייפל"הרה
חתן  לבתי  אז  אבקש '    הנולד  יהייסכים  חותני  הצדיק  שהבן

, ק  מצאנז"והלכו  ושאלו  את  פיו  של  הרה,  רחמים  על  הרבנית
ק  מהארנסטייפל "וכאשר  אמרו  להרה,  והסכים  להשידוך

  לתוך  פיו  וירדו )דלואג(נתן  אצבעו  ,  שחותנו  מסכים  להשידוך
י  באו "מותו"  שני  שנירלעך  טרערן"מעיניו  הקדושים  

 .ב להבן הנולדק מצאנז ואמרו לו מזל טו"להרה
ע  שאחרי  חתונתו "ק  בעל  ברך  משה  זי"וסיפר  רביה

, ופעם  באמצע  שינתו'  היתה  לו  חדר  מיוחד  בבית  חותנו  הק
ק  רבי  שלום  אליעזר  וראה  את  חותנו "התעורר  פעם  הרה

רבי  שלום  אליעזר ,  מסתובב  בחדרו  מבלי  מנעליו  על  רגליו
 ועל  שאלתו,  נזדעזע  מאוד  בראותו  את  חותנו  מבלי  מנעליו

שבעת  השידוך  כשנתן  לו ,  מה  היום  מיומיים  ענה  לו  חותנו
צוה  לו  שישגיח  כל ,  ק  מצאנז  אותו  לחתן  לבתו"חותנו  הרה

ימיו  לא  להתעורר  את  חתנו  כי  מתקן  הוא  דברים  גדולים 
 ו"תרלשנת  אלול  חודש  בהחתונה  התקיימה  ,  בעת  שינתו

 .ד"בהיותו רק כבן י
, ל  שלחנווישב  ע'  אחרי  חתונתו  נשאר  בבית  חותנו  הק

ח "שהיה  ת,  חותנו  שכר  לו  בתור  חברותא  את  רבי  מענדל
, ע"ק  בעל  צמח  צדק  מליבאוויטש  זי"ידוע  מתלמידי  הרה

ע  חושן "ב  ושו"ד  ח"ובזמן  קצר  קנה  לו  ידיעה  ישר  והפוך  ביו
עם  החברותא  זה ,  ומסכת  מקוואות,  משפט  עם  רוב  התומים

 ס"ח  עצום  בקי  בש"עלה  מעלות  רמות  ונשגבות  ונתגדל  לת
 .ע"חלקי שו' ופוסקים וד

 נשיאתו
,   לגאליציאל'רבי  שלום  אליעזרז  חזר  "בסביבות  תרמ

לאחר  שבפקודת  השלטונות  הרוסיים  נאלץ  לעזוב  את  מדינת 
תקופה  קצרה  ישב  סמוך  לשולחן  אחיו לרוסיא  והתיישב  

שם אשר  עיר  טארנא    ומשם  נסע  ל.ק  משינאווע"הרההגדול  
  חסידי  צאנז  שגרו יצא  שמו  לתהילה  וציבור  גדול  ובעיקר

ו  לנהור  אליו  להתברך  מפיו  ולשמוע החלבסביבות  טארנא  
 .ולקבל לקח של תורה מפיו

עבר  לגור  בכפר  טעגלאש  הסמוכה  לעיר ס  "בשנת  תר
קיבלוהו  אנשי  ראצפערט ז  "ראצפארט  ותקופה  קצרה  לאח

מכל תוך  זמן  קצר  החלו  רבים  מהחסידים  ו    ,בכבוד  לעירם
ולהסתופף ,  בתות  ולמועדים  לנסוע  אליו  לשארץ  אונגארין
ולהתחמם  לאורו  הבהיר  מתפילותיו  אשר ,  בצלו  הקדוש

ט  הגיע "בשנת  תרעומסופר  ש,  היתה  בהתלהבות  עצומה
שזכה  עוד  לנסוע ,  החסיד  הישיש  רבי  דוד  צבי  מערץ  מנאנאש

להסתופף ,  "דברי  חיים"בעל  ה'  פעמים  רבות  אל  אביו  הק
ו  מספר אחרי  ההושענות  שארכו',  בצלו  הק  בחג  הסוכות

נגשו  אנשי  נאנאש  לפקוד  את  שלומו  של  החסיד ,  שעות

אלמלא  ידעתי ",  וברוב  התרגשות  נענה  ואמר  להם,  הישיש
בבירורו  כי  הרב  מצאנז  איננו  כבר  בין  החיים  לא  הייתי 

הלוא  כל  ניע  ותנועה  של  רבינו  דומה  לעבודתו ,  מאמין
' רבינו  הק(".  הנפלאה  של  אביו  הרב  מצאנז  בתכלית  הדמיון

 .)ב"ז חמצאנ
ותלי  תילים  של ,  שם  גם  נתוודע  לבעל  מופת  גדול

ל  מופתים 'מעשים  נפלאים  נשזרו  על  רבי  שלום  אליעזר
סיפורים  של  פלאי ,  שידוד  מערכות  הטבע,  גלויים  לעין  כל

 .  פלאות כל אלו היה חזון נפרץ בראצפערט
א  שבהיותו  ילד  סמוך "ר  שליט"ק  מרן  אדמו"סיפר  כ

' ק  רבי  ישעי"  אביו  ולאחיו  הרהנתן  לו'  על  שולחן  אביו  הק
ב  חלות  שימכרו  את  זה  ויהיה  להם "ע  את  הי"מטשעחויב  זי
  זאלסט )ל'רבי  שלום  אליעזר(די  "ק  "ואמר  להם  בל,  טאשן  געלט

פארקויפן  פאר  די  יונגערישע  אידן  ווייל  די  וועסט  זיין  א 
  זאלסט  פארקויפן  פאר )לע'רבי  ישעי(און  די  ,  אינגארישער  רבי
 "      וייל די וועסט זיין א פולישער רביפולישע אידן ו

, אבל  לא  כיהן  בעיר  ראצפערט  בתור  מרא  דאתרא
ווען  דא  וועט "ק  "בפיו  בהראותו  על  כף  ידו  בל'  ומרגלי

דבריו ,  "וואקסן  האר  וועל  איך  זיין  א  רב  אין  א  שטאט
ק "הקדושים  אלו  סמך  על  דבריו  הקדושים  של  הרה

ואמר  לו צאנז  מ'  מפרימשלאן    בעת  הפגשו  עם  אביו  הק
תניחו  לכם  בן ,  במטותא  מינייכו:  ק  מפרעמישלאן"הרה

ק  רבי  שלום "כי  הרה,  ונתקיימו  דבריו,  אחד  שלא  יהיה  רב
 )ב"א דף צ"ג אורות ח"י(. אליעזר מראצפערט לא נתכהן לרב

 ' ענוותנתו הק
היה  ידוע  אבל  בענוותנתו '  אם  כי  בכל  דרכי  עבודת  ה

ה  בפשטותו  הנפלאה היה  מצוין  עד  למאוד  וידוע  הי'  הק
ע  שבפעם "ק  בעל  ברך  משה  זי"וסיפר  רבי,  בתכלית  הפשטות

רבי  שלום '  הראשונה  שנסע  להסתופף  בצל  זקנו  הק
, ד"  ראה  שאין  לו  כסא  מיוחד  בביהמ)אבי  אמו(ל  'אליעזר

כ  הלך  לביתו "וחשבתי  שבוודאי  לקחו  אחד  ולא  החזירו  ע
 ומה  מאוד  גדלה',  והביא  כסא  אחר  שישב  עליו  זקני  הק

ד  עם  הכסא  צחקו  עלי "תמיהתי  שבעת  שנכנסתי  לביהמ
באמרם  שיושב  בקביעות  על  אחד  מספסלי ,  אנשי  המקום

 .כ יושב בין הארחי פרחי"ולפעמים ג, ד"הביהמ
כ  בעת  עריכת  שלחנו  הטהור  לא  אמר  חידושי " וכמו

ק  זרע  קודש  מדי  שבוע "תורה  משלו  רק  למד  ברבים  מספה
ע  היה  מפליא  עד "ם  זיומסופר  שמרן  בעל  עצי  חיי,  בשבוע

והיה ',  למאוד  בכל  פעם  את  פשטותו  הגדולה  של  חותנו  הק
אומר  שבעת  חתונתו  בעיר  טארנא  התקבצו  ובאו  כחמישים 

ל  בעצמו 'ורבי  שלום  אליעזר',  צדיקים  לכבוד  המחותנים  הק
ט  בראותו "ומרן  הקדוי,  היה  עומד  ומשמש  את  כל  הצדיקים

  אנטשיל  אשכנזי אשר'  ק  ר"דבר  זה  הפטיר  ואמר  לגיסו  הגה
מיר  האבן  א  מזל  אז  די  וועלט  איז  נישט  קיין "ק  "ל  בל"זצ

ווען  די  וועלט ,  מבין  אויף  אונזער  מחותן  רבי  שלום  אליעזר
וואלט  איהם  פארשטאנען  וואלט  קיינער  ביי  אונז  נישט 

" און  יעדער  וואלט  געשטראמט  נאר  צו  איהם,  געפנט  די  טיר
ז  מה "ח  אייר  תשנ"ע  ר"ק  זי"ביהבדרשת  ר'  עיין  בספר  אבני  שוהם  חלק  א(

    )ל'שהפליא רבינו באריכות גדולה את ענוותנותו של זקנו רבי שלום אליעזר
 עת צרה ליעקב 

ט  חצי  שנה  טרם  פרוץ  המלחמה  הנוראה "בחורף  תרצ
עבור ק  "להשיג  אישור  יציאה  ועליה  לאהפעולות  רבות  נעשו  
גם  בסופו  של  דבר ,  אלא  שלא  נסתייע  הדבר,  א"הרש
 .יחו להשיג בשבילו רשיון נדחתה מכמה סיבותשהצל

באותו  עת  כאשר  מעל  שמי  אייראפא  כבר  נראו  וניכרו 
גזרו  מלכות  הרשעה  על הצרות  מעל  ראשי  עם  בני  ישראל  

' יהודי  וגוי  שהי'  והי,  י  שאסור  להם  לעשות  מסחר  בעצים"בנ

' להם  ויכוח  אם  הישראל  קנה  היער  והעצים  עוד  קודם  שהי
או  שקנאו  רק ,  עוד  לעשות  מסחר  בזהכ  יכול  "הגזירה  וא

, כ  אסור  לו  לעשות  מסחר  עם  העצים"לאחר  הגזירה  וע
ם  הזמין  את  האיש "והעכו,  ם  רצה  בחזרה  את  היער"והעכו
ע "א  מראצפערט  זי"ק  הרש"והלך  האיש  להרה,  למשפט

ק  ציווה  לו  שינדב  עגלה "והרה,  שיברכו  שיצליח  בהמשפט
ד  בימות "ד  כדי  לחמם  את  הביהמ"מלא  עצים  להביהמ

גם  שותף '  ולהאיש  הי,  ת"ובזכות  זה  ינצל  בעזהשי,  החורף
והוא  לא  רצה  לנדב  העצים  באמרו  שאינו  רוצה  להפסיד  גם 

וכשעמדו  למשפט ,  כ  נתן  רק  האיש  החסיד  בעצמו"ע,  את  זה
פסק  השופט  שהאיש  החסיד  יכול  גם  להלאה  לעמוד  על 

וכאשר  שאל  את ,  משמרתו  ויכול  לעשות  מסחר  עם  העצים
אמר ,    מה  ראה  על  ככה  לעשות  חילוק  בינו  לשותפוהשופט
אבי  וזקני ,  אמר  לי,  ששאל  את  האיש  במה  מסחרך,  השופט

כ  התרתי  לו  גם  להלאה  במסחר "ע,  כ  היה  מסחרם  בעצים"ג
כ  עשית "לך  די  מעות  ע'  אבל  אתה  אמר  לי  שמכיון  שהי,  הזה

אבל  האיש ,  כ  אסרתי  זאת  לך  שיש  לך  כדי  חייתך"המסחר  ע
ד "רק  בזכות  שנדב  העצים  להביהמ'  זה  היהחסיד  הבין  ש

 .ק מראצפערט"כהבטחתו של אותו צדיק הרה
להיות  אצל  ציונו  הקדוש  של דרכו  בקודש  היתה  

ביומא  דהילולא ,  ע  בכל  שנה  ושנה"ק  מקאלוב  זי"הרה
, ל"דוב  בערל  בראך  ז'  ח    ר"וסיפר  לנו  הרה,  אדר'  קדישא  ז

  לארץ ק  יסע"ג  דיברו  שם  בעת  הסעודה  שהרה"תש'בשנת  הש
ד "ל  הי"צ  רבי  יחזקאל  שרגא  בראך  זצ"הגהאביו  ו,  ישראל
שם  בשעת  הסעודה  שאל  את '  ו  שהי"ק  האלאש  יצ"ץ  בק"דומ
ענה  לו ,  י"ק  שמעתי  שהרבי  מניח  אותנו  ונוסע  לא"הרה
בא  אלי ,  ל"האם  אני  יכול  לישאר  כאן  בחו,  מה  אעשה,  ק"הרה

ובא  אלי ,  מתאונן  שבעלה  נפל  בהמלחמה  באוקריינאואשה  
רק ,  ומה  עלי  לעשות,  שה  שבנה  נהרג  במלחמה  באוקריינאא

כ  התחיל "ואח,  י  ואילך  לקבר  רחל  אמנו  ואתפלל"אסע  לא
צ "אמר  לו  הגה',  ק  להתאונן  שכהיום  אין  צדיקים  וכו"הרה
ענה  לו   -על  רבינו'  כוונתו  הי,  ל  יפתח  בדורו  כשמואל  בדורו"הנ

 '  הקובדעת'  כאשר  היומסופר  ש,  ק  אפילו  יפתח  אינו  כאן"הרה
שאל  אותו  איש  אחד  אם  ילך  לדור ,  י  בשנות  הזעם"לנסוע  לא

אם  אחד  ירא  לנפשו ,  ק"אמר  הרה,  )אלט  שטאט(לירושלים  
 .שיחטא בירושלים אין לו לדור שם

 בגיא צלמוות
  ורבינו אונגארין  ש  ל"ד  פרצו  הנאצים  ימ"בשנת  תש

ק "על  אם  הדרך  אמר  בל,  הובל  למחנות  עם  אלפי  ישראל
נז  דען  נישט  מיר  האבן  נישט  געטון  גענוג עס  קומט  זיך  או"

  השתדליות גןבתקופה  ההוא  הצליחו  לאר"  קעגן  די  ציונים
רבות  להמציא  לרבינו  שחרור  אך  הוא  סרב  בכך  ואמר 

ק  משינאווע "וסיפר  שאחיו  הרה"  בתוך  עמי  אנכי  יושבת"
האם  רוצה  אתה  לבוא ,  בא  אליו  בחלום  ושאל  אותו,  ע"זי

אך  לא ,  וד  את  עול  הגלות  הקשהאו  רצונך  לסבול  ע,  אתי  יחד
מסופר  כי  שעה ו,  ובחרתי  לעצמי  לישאר  כאן,  עיניתי  לו  כלום

שמי  שישיג ,    לכבשונות  המוות  הכריזוקלה  לפני  השולח
הוא  נותן  לו  את  הבטחתו  שינצל ,  עבורו  כיפה  וטלית  קטן
אחד  השומעים  מבין  היהודים  שהיו ,  מהמקום  הזה  לחיים

נפש  בדרך  לא  דרך  השיג אתו  באושוויץ  הסתכן  ובמסירות  
  עד )ב"מצאנז  ח'  רבינו  הק(  ואותו  יהודי  ניצל,  לרבינו  את  מבוקשו

וכשהוציאו  אותו  להריגה ז  סיון  "שוויץ  ביום  טושנשלח  לא
איש  העס  עס  כשראה  אותו  מתפלל ,  היה  שפתיתיו  מרחשות

האם  גם ,  לבוראו  אמר  לו  כשבת  צחוק  עלתה  לו  על  פניו
א  אתה  רואה  שאין  הוא הל,  כעכשיו  אתה  מתפלל  לבוראיך

ענה  לו ,  וכולכם  עולים  על  מוקד  אש,  עוזר  לכם  כלום
און  מיט  מיין  גאנצן ,  מיט  מיין  גאנצע  נשמה",  בהתלהבות

איז 'און  ס,  איז  פארהאן  א  בורא  עולם'הארץ  גלויב  איך  אז  ס
ובו  ביום  עלה  על  המוקד  ויצאה "  פארהאן  א  השגחה  עלינוה
 . ד"הי, נשמתו בקדושה וטהרה

 תורתומדברי 
כשישראל  היו .  הוא  האלקים'  אתה  הראת  לדעת  כי  ה

, ה  בבחינת  דין  אלוקים"התגלה  הקב,  משעבדים  במצרים
וידוע  מהמפרשים  שאחד  הטעמים  לגאולת  ישראל  לפני 

, הוא  מפני  קושי  השעבוד  שעבדו  בהם  בפרך,  זמנם  ממצרים
היא  עצמה ,  נמצא  שהתגלות  מדת  הדין  בשעבוד  מצרים

אתה "ש  "וז,  ן  יצאו  קודם  זמנםי  כ"נהפכה  לרחמים  שע
הוא '  ה"בהיותך  במצרים  ראית  בעיניך  כי  "  ת  לדעת"אהר

 )מצאנז' רבינו הק( .כי מדת הדין היא עצמה רחמים, "האלקים
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äùîå עלה  אל  האלהים  ויקרא  אליו  מן  ההר  לאמר  

  לבית י"פירש,  ישראלכה  תאמר  לבית  יעקב  ותגיד  לבני  

ותגיד  לבני ,  יעקב  אלו  הנשים  תאמר  להן  בלשון  רכה

  ודקדוקין  פרש  לזכרים  דברים  הקשין עונשים,  ישראל

  יעקב  אלו ביתובאור  החיים  הקדוש  ביאר  הכוונה  .  כגידין

והקשה  באור .  ינו  בני  עליהובני  ישראל  הי,  פשוטי  עם

אלא ,    בכתובים  שני  אמירותמצינוהחיים  הקדוש  דלא  

 .לשון אחד לכולם בדברי נועם המחיים את הנפש
á  (  במדרש  ילקוט)בשעה  שקבלו )ד"במדבר  רמז  תרפ  

מה  ראו ,    אומות  העולםבהםישראל  את  התורה  נתקנאו  

  פיהם  ואמר  להם ה"סתם  הקב,  להתקרב  יותר  מן  האומות

שנאמר ,  לי  ספר  יוחסין  שלכם  כשם  שבני  מביאין  הביאו

ודקדקו .    אבותםלבית  ויתילדו  על  משפחותם  )במדבר  א  יח(

הלא  בברית ,  המפרשים  מה  ענין  היחס  לקבלת  התורה

  ישראל  על  קיום  התורה  והמצוות עםשכרת  משה  רבינו  

 . מחוטב עצך עד שואב מימיך)דברים כט ט(נאמר 
â(פסחים  '    במס)ביומא  דעצרתא  אמר   רב  יוסף:)דף  סח  

  לאו  האי  יומא  דקא  גרים  כמה איעבדי  לי  עגלא  תלתא  אמר  

, היהוצריך  ביאור  הא  רב  יוסף  ענוותן  .  יוסף  איכא  בשוקא

  אמר  ליה  רב  יוסף  לתנא  לא  תתני :)סוטה  מט(כדאיתא  בגמרא  

  מעצמו  אי  לאו  האי  יומא אמרוהיאך  ,  ענוה  דאיכא  אנא

 .כמה יוסף איכא בשוקא
ã(  במדרש  )מהיכן  זכו  ישראל  לברכת )ח"  סג"  פמר"ב  

  כה )בראשית  טו  ה(שנאמר  ,    אמר  מאברהםיהודהרבי  ,  כהנים

  כה )שמות  יט  ג(רבנן  אמרי  ממתן  תורה  שנאמר  ,  יהיה  זרעך

לפיכך  אמר  המקום  כה  תברכו  את  בני ,  תאמר  לבית  יעקב

  מה  ענין  ברכת  כהנים  לאברהם  אבינו ביאורוצריך  ,  ישראל

 .ומתן תורה
øàáúéåעל )תבא'  פ(  פי  מה  שכתב  בתפארת  שלמה    על  

  דהוי  להו ג"  ורבי  אסי  אעאמי  רבי  .)ברכות  ח(דברי  הגמרא  

 עמודיתליסר  בי  כנישתא  בטבריא  לא  הוי  מצלי  אלא  ביני  

דהנה  הצדיקים  העוסקים  בתורה  לשמה ,  היכי  דהוי  גרסי

  שפע  רב  בלימודם וממשיכיםהם  משמחים  כל  העולמות  

ובאמת  אין  שיעור ,  יםלעולם  התחתון  עולים  ויורד

כי ,    אשר  הצדיקים  עושים  עם  למודםוהכוונותלהיחודים  

  וסודות דאורייתא  המה  מלאים  רזין  פ"כל  התורה  שבע

 ז"רק  לפי  ראות  העין  הם  מלובשים  בלבוש  עוה,  נעלמים

והצדיקים  משיגים  את ,    בטלית  וכדומהאוחזיןכמו  שנים  

על ו.  התפלההכל  ופועלים  כל  טוב  בלימודם  כמו  בשעת  

כי ,  דרך  זה  תקנו  ברכת  כהנים  סמיכה  לברכת  התורה

  לברך  את  ישראל  בכל זההלימוד  צריך  להיות  על  דרך  

 ל"ר,  וזה  שאמר  דלא  הוי  מצלי  אלא  היכא  דהוי  גרסי.  הטוב

  שלמדו  היו  מתפללים  בכוונה  לטובת  הדור  להמשיך בשעה

וזהו ,  העליוניםהשפעות  טובות  לבני  ישראל  מעולמות  

  שיהיה  למודם  בכוונת ל"ר,  א  תפלהבמקום  רנה  שם  תה

 .ד"עכ, התפלה
ìòå פי  זה  יש  לומר  מילתא  בביאור  העובדא  שספרו  

  כי  פעם  אחת  חל  יום )למשההובא  בתהלה  (לנו  אבותינו  

 ע"זי  הישמח  משה  ז"ואמר  ק,  הושענא  רבה  בראשון  בשבת

והיה  זה ,    מלפניוק"פלפול  עצום  בסעודה  שלישית  בשב

מר  דברי  כבושין  כדרכו   אלאלמה  ,  לפליאה  בעיני  כל

 מצאנז  מרן  הדברי  חיים  ז"וכענין  זה  שמעתי  על  ק,  בקודש

  בראש  השנה  קודם  תקיעת  שופר  אמר  פלפול א"שפע,  ע"זי

והנה  אף  שאין .  .)בבא  קמא  כט(  הוא  פושעבסוגיא  דנתקל  

  כתב וכבר,  אתנו  יודע  עד  מה  בדרכי  הצדיקים  קדושי  עליון

וד  הדברים  לומר  איזה   בס)תשרי  מאמר  ג  דרוש  ח(בבני  יששכר  

אך  לפי  המבואר .  ק"  בדבהש"עי,  שופרדרוש  קודם  תקיעת  

  הם  משמחים  כל תורתם  כי  מאחר  שהצדיקים  על  ידי  ל"י

ובכן ,  ועל  ידי  זה  ממשיכים  שפע  רב  לבני  ישראל,  העולמות

  כוונתם  באומרם  פלפולי  דאורייתא היתהיש  לומר  שזה  

צון להשפיע  שמחה  בעולמות  העליונים  ויתעורר  עת  ר

ובאמירת ,    להמשיך  השפעות  טובות  לבני  ישראללמעלה

  כמו  בשעת ישראלפלפול  פעלו  ישועות  ורפואות  לבני  

 .התפלה
êøãáåבבא  בתרא  קטז(  מה  דאיתא  בגמרא  פ"  זה  יל(. 

  שיש  לו  חולה  בתוך  ביתו  ילך כל,  דרש  רב  פנחס  בר  חמא

  חמת )משלי  טז  יד(שנאמר  ,  אצל  חכם  ויבקש  עליו  רחמים

, וכתב  בנימוקי  יוסף.  מות  ואיש  חכם  יכפרנה  מלאכי  מלך

  מבקש  פני  הרב חולהכל  מי  שיש  לו  ,  מנהג  זה  בצרפת

  דלכך  הלכו ל"ולפי  דרכינו  י.  התופס  ישיבה  שיברך  אותו

כי  על  ידי  כח  תורתו  הוא  מעורר ,    התופס  ישיבההרבאצל  

  להשפיע כחווממילא  רב  ,  שמחה  בעולמות  העליונים

 .י ישראלישועות ורפואות וכל צרכי בנ
äæáåיברכך )הובא  בדמשק  אליעזר(  מאמר  המדרש  פ"  יל  

,   כהנים  סובלת  הרבה  פירושיםברכתדהנה  ,  בתלמוד'  ה

  וישמרך בנכסים'    יברכך  ה)ה"  סא"פי(וכדאיתא  במדרש  רבה  

שתזכה ,  בתלמוד'  ולזה  אמר  המדרש  יברכך  ה.  בגופך

  התורה  יתעורר  שמחה עסקועל  ידי  ,  לעסוק  בתורה

ובכן  יושפע  רב  טוב  לבית  ישראל  להיות ,  יםבעולמות  עליונ

שיזכו  לעשירות  ולפרנסה  בריווח ,  בנכסים'  היברכך  

ויזכו  לכל ,  החוליםשיתרפאו  כל  ,  וישמרך  בגופך,  ובניקל

 .השפעות טובות בגשמיות וברוחניות
äæìå ביומא  דעצרתא  אמר  רב  יוסף  עבדי  לי  עגלא  

  קבלת היינו  יום,  גריםאמר  אי  לאו  האי  יומא  דקא  ,  תלתא

התורה  אשר  אז  זכו  בני  ישראל  לכח  התורה  המעורר  שמחה 

  וממשיך  שפע  רב  לבני  ישראל  וכל עליוניםבעולמות  

, בשוקאכמה  יוסף  איכא  ,  צרכיהם  בגשמיות  וברוחניות

שהיה  צריך  להסתובב  בשוקי  בראי  ולהיות  טרוד  על 

אבל  מכח  יום ,  הפרנסההמחיה  ועל  הכלכלה  בטירדת  

  פרנסה  בריווח  ובניקל  על  ידי קבלת  התורה  נמשך  השפעת

  כן  אין  מן  הצורך  להיות  בשוקא  בטירדת ועל,  עסק  התורה

  על  ידי כי,  וצוה  לאחרים  עבדו  לי  עגלא  תילתא,  הפרנסה

 .עסק התורה זכה להשפעת הפרנסה
äúòîå כשקרבו  בני  ישראל  לפני  הר  סיני  ורצה  

  חיבתן  ומעלת  התורה הודיע,    לתת  להם  התורהה"הקב

רמז ,  ולזה  אמר  כה  תאמר  לבית  יעקב,  התהקדושה  וסגול

הכוונה ,  להם  תאמר  בלשון  רכה,    ופחותי  ערךעםלפשוטי  

, והקטניםעל  דברים  רכים  וצרכי  בני  ישראל  הפשוטים  

כי ,  שדבר  זה  יכולים  גם  הפשוטי  עם  לפעול  בכח  התורה

  הגיע  כל  איש  פשוט התורהבעת  שקבלו  בני  ישראל  

לימוד  התורה מישראל  למדריגה  שיוכל  לפעול  על  ידי  

ואפילו  הפשוטי  עם ,    ידי  עבודת  התפלהעלצרכיו  כמו  

  לבני רמז,  ותגיד  לבני  ישראל,  בכחם  להשפיע  דברים  רכים

היינו  כי  בעת ,  להם  תאמר  דברים  קשים  כגידין,  עליה

א  שווערע ,    שווערע  פראבלעםא"ששורה  תוקפא  דדינא  

 צריכיםאז  ,  "עגמת  נפש  וואס  איז  דא  אין  א  אידישע  שטוב

אשר  המה  בכח  תורתם  שעוסקים ,  נות  להבני  עליהלפ

,   קשים  כגידיןדבריםבתורה  לשמה  יכולים  להמתיק  גם  

ולגרום  עת  רצון  למעלה  בשמי  מעל  ויושפע  לבני  ישראל 

 .כל צרכיהם
ïëúéå שדבר  זה  מורשה  לנו  מאברהם  אבינו  שאמר  

,   לבכם  אחר  תעבורווסעדו  ואקחה  פת  לחם  )בראשית  יח  ה(

ולחם  רומז  על  תורה ,  ד"א  תלמו  בגימטרית"דהנה  פ

וזה  שאמר  אברהם ,    לכו  לחמו  בלחמי)משלי  ט  ה(  כדכתיב

ועל  ידי  זה ,  היינו  עסק  התורה,  ם"לח  ת"אבינו  ואקחה  פ

 ולהוושעשיזכו  לסעוד  לבם  ,  וסעדו  לבכם  אחר  תעבורו

כי  על  ידי  עסק  התורה  מעוררים  שמחה ,  בכל  משאלותם

יע  צרכי  בני   תפלה  להשפבמקוםבעולמות  עליונים  והוא  

 .ישראל כל מחסורם
äæáå יתבאר  המדרש  שאמרו  אומות  העולם  מה  ראו  

  שביאר  מרן ד"והוא  ע,  האומות  יותר  מן  ב"אלו  להתקר

  דלשון  קורבה )כחבמדבר  עמוד  '  פ(  בדברי  יואל  ה"  זלהז"דו

  כי  מי  גוי )דברים  ד  ז(  דכתיב  ד"מורה  על  קיבול  התפלות  ע

אלהינו  בכל '  ה  אליו  כם"  לו  אלהים  קרוביאשרגדול  

  עם  רב  די  ליה מןובתרגום  אונקלוס  ארי  ,  קראינו  אליו

אלהנא '  אלהא  דקריב  ליה  לקבלא  צלותיה  בעדן  עקתיה  כה

והיינו  מפני  מה .  ש"עי,    מצלין  קדמוהידאנחנאבכל  עידן  

  צרכיהם כלזוכין  בני  ישראל  לכח  התפלה  לפעול  

  פיהם  ואמר  להם  הביאו  לי  שטר ה"סתם  הקב,  ומבוקשיהם

דבני  ישראל  למדו  דרך ,    מביאיןשבניסין  שלכם  כשם  יוח

 פתזה  מאברהם  אבינו  שהורה  להם  דבר  זה  במאמר  ואקחה  

לחם  שעל  ידי  עסק  התורה  מעוררים  שמחה  בעולמות 

כי  בני ,  לתפלהואם  כן  אינם  צריכים  דוקא  ,  העליונים

ישראל  יכולים  לפעול  מבקשיהם  אפילו  שלא  בשעת 

 .התורההתפלה על ידי לימוד 
æáåä יתבאר  המדרש  מהיכן  זכו  ישראל  לברכת  

  בני  ישראל מתברכיםהיינו  לכל  הברכות  אשר  ,  כהנים

רבי  יהודה  אמר ,  ל"בברכת  כהנים  כמבואר  במדרשי  חז

  מורשה  לנו  מאברהם  אבינו  שאמר הואכי  ,  מאברהם

  יושפע  כל זה  הוא  עסק  התורה  ועל  ידי  ם"  לחת"ואקחה  פ

  בשעת  קבלת כי,  ורבנן  אמרי  ממתן  תורה,  מילי  דמיטב

  זה  שיוכלו  לפעול  על  ידי  כח לכחהתורה  זכו  בני  ישראל  

ולהשפיע  בזה  רב  טוב  לבית ,  התורה  כמו  על  ידי  תפלה

 .ישראל
åðúàöáåעלינו  לדעת  ולזכור  כי ,    מן  החג  הקדוש  הזה

אשר  כל  אחד  מישראל ,  תורהקבלנו  כח  גדול  בשעת  מתן  

,   ועוסק  בתורה  גורם  שמחה  בשמי  מעלד"בבואו  בביהמ

. ונשפע  לבני  ישראל  רב  טוב,    זה  נעשה  עת  רצוןידיעל  ו

  דבעינן  נמי  לכם בעצרת  הכל  מודים  :)פסחים  סח(וכבר  אמרו  

והיינו  על  דרך  שאמרו ,  מאי  טעמא  יום  שנתנה  בו  תורה

, ברכה  והצלחה  ופרנסה  בריוח,    לכל  צרכיכםלכם  :)ביצה  כח(

 בעולמותכי  הכל  הוא  מכח  התורה  המעורר  שמחה  

  שיושפע  לנו  מחג  הקדוש  הזה ת"ור  השייעז,  עליונים

  אמר )ילקוט  יתרו  רמז  רעב(  במדרשואיתא  ,  השפעות  טובות

, שנה  לישראל  בני  היו  קורין  את  הפרשה  הזו  בכל  ה"הקב

ואני  מעלה  עליכם  כאילו  אתם  עומדים  לפני  הר  סיני 

  שבזכות  קבלת  התורה ת"השייעזור  ,  ומקבלים  את  התורה

בעושר '  פך  יברכך  הבגו'  מחדש  נזכה  לברכת  יברכך  ה

בני  חיי  ומזוני ,  ונוושע  בכל  מילי  דמיטב,  בנכסים'    היברכך

ונזכה  לביאת ,    לבינו  לטובהמשאלותכל  '  ימלא  ה,  רוויחי
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משתמשים  עמו  לפנים,  ה  לומר  מזל  טוב  ולא  אכלו  שםא  שמי  שבא  להחתונ"ועל  זה  סומכין  הרבה  בנ

 .כשאוכל עכשיו עמהם, חדשות
ודי  בנהנים  קצת,    שכתב  דפנים  חדשות  אין  צריך  לאכול  פת)ג"צ'  ח  סי"או(ת  האלף  לך  שלמה  "בשו'  וע

  דבמקום  שנוהגין  שהפנים  חדשות)ב"א  ול"ט  סקל"ע'  בסי(ל  "כ  בספר  בירך  את  אברהם  הנ"וכ,  ש"ממגדנות  ע
 .ש"ע, הולכין בתר המנהג, ז מברכין שבע ברכות"ל פירות ויין ועיאוכ

שוב  לא,  שאדם  שהשתתף  בסעודת  החתונה  וטעם  שם  מזונות  או  פירות,  ומדבריהם  יוצא  גם  חומרא
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