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מלבד בליל –סכנה להזכיר את שמות המכות כסדרן 
שמראה המים לא נשתנה –שימורים/ מניסי מכת דם 

שהחמה –כלל עד שבא לידי מצרי/ מניסי מכת ברד 
וצר שמים ולא מן העבים; זרחה בשעה שירד, כי היה מא

לא ירד בכל הארץ, כי אם במקומות שהיו אדם ובהמה 
במצריםאשר לא היה ולא יהיה כמוהו ועשב השדה/ ברד 

ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ 
לבאר (דרשות ח"ב רמז. ד"ה ר' יהודה)כתב ה'חתם סופר'. (ז, ג)מצרים

ופרט את סדר (פרק עח; קה)פר תהלים הטעם ששינה דוד המלך בס
שיש סכנה להזכיר נזיקין המכות בשונה ממה שכתוב בתורה, כיון "

, על כן מהפך הסדר והצינורות שלהם מהופך ולא יוכלו להזיק, אלו
מה שאין כן בליל שמורים יכול לאומרם על הסדר".

כשלומדים עם התינוק קודם פסח, ואמנם מוסיף שם, כי "
. אכן העולם לא נהגו כן.1"סדר, מפני הסכנהמהפכים לו ה

*
והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא יכלו מצרים לשתות מים מן 

להגאון 'הלכות עולם'. בספר (ז, כא)היאר ויהי הדם בכל ארץ מצרים
(על מסכתות הש"ס. זולצבאך תקט"ז, עמ' מג. רבי מאיר מייזלש זצ"ל 

הובא בשם ווארשא תר"מ, ועוד)ומשום הועתק בספר 'ליקוטי שושנים'
"הגאון מוהר"ר נפתלי הירץ ז"ל שהיה אב"ד בק"ק לבוב", שהקשה: 
למה ליה למימר "והדגה אשר ביאר מתה", פשיטא, דכיון שנעשה 

דהמים לא המים לדם ודאי מתו הדגים שבתוכה. וכתב לחדש: "
דאף ונס אחר היה, .2נשתנו כלל ממראיתן, ורק ביד המצרי נהפך לדם

.3"אעפ"כ מתו הדגיםרק ביד המצרי, על פי שלא נשתנו המים
*

. פירש"י: "כעת הזאת (ט, יח)הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד וגו'
למחר, שרט לו שריטה בכותל, [ואמר:] למר כשתגיע חמה לכאן, ירד 

'מקרי הברד". הגה"ק רבי הלל מקאלאמייא זצ"ל מבאר בספרו 
ש"ברד שהוא יורד מטבע דאף על פי , (בפרשתנו אות פב)דרדקי'

העולם, דהיינו ששואבים העבים ממי אוקיינוס, מהצריכות הוא 
, מכל מקום הברד שיתכסו השמים בעבים תחילה ולא תראה החמה"

(ראה תרגום יונתן כאן: "מן אוצרי שירד במצרים, "שהיה מאוצר שמים 

, עי"ש."יכול להיות שיוריד ברד ואפילו הכי חמה זורחת... שמיא")
*

ויאמר ה' וגו' ויהי ברד בכל ארץ מצרים על האדם ועל הבהמה ועל 
. הגרי"ז מבריסק זצ"ל כתב (ט, כב)כל עשב השדה בארץ מצרים

בחידושיו עה"ת: "נראה, מדפרט הכתוב אדם ובהמה ועשב 
השדה, כל אחד לחוד, דהברד לא היה בכל מקום, דאם היה כך לא 

הברד היה רק היו היכא דהיו אלה, דהיה צריך לפורטן, ועל כרחך 
".דהיינו דהיה רק על האדם וכו' ולא יותר

*
ויהי ברד וגו' אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי

את (הפטרת בהר)'צוארי שלל'. החיד"א זצ"ל מביא בספרו (ט, כד)
, שיש לו בקבלה שהארבה אפילו בהיותו 'מנחה בלולה'דברי בעל ה
מצרים, מטה הדרך ואינו נכנס אליה, ומוסיף על כך קרוב לארץ
וזהו וכמדומה שגם ברד שמעתי שאינו עושה מעולם, החיד"א: "

.(ועי' עוד בספרו 'דבש לפי', ערך 'ארבה')". (ירמי' לב, כ)'עד היום הזה'

ומבאר בזה ענין הסימנים שנתן רבי יהודה במכות: דצ"ך עד"ש . 1
התינוקות לומר את הסדר הנכון.באח"ב, כדי שבליל פסח יזכרו

ולישראל שבא למלאות מים מן היאור נהפך - . ולא שהיאור נהפך לדם 2
בהא הריטב"אבכדו למים. יש מציינים כי אכן כבר קדם ופירש כן 

דלכאורה למה נקט - דנדרש (בהגש"פ) "ובמופתים זה הדם" וכו'  
היו בעניניו וכתב בזה"ל: "לפי ש- במכה זו לשון רבים 'ובמופתים' 

נהפכו לדם מופתים רבים, כי המים שהיו צלולים מכל מימות שבעולם 
" וכו'. וראה לשון המדרש (שמו"ר ט, י). אחר שהיו בידם של מצרים

(בפרשתנו) הביא בשם אביו הגאון 'גבולות בנימין'ויצויין שבספר 
) (ואינו לפנינובשם מדרשהמפורסם רבי שמחה הכהן רפאפורט זצ"ל 

שיש שם שתי דעות אם היאור נהפך לדם כשהכהו וביד ישראל נהפך 
למים, או שהיאור נשאר מים כדמעיקרא וביד המצרים נהפך לדם. וכן 

(גל' לד, תמוז תשס"ב, עמק קנא) בדרשה 'מקבציאל'מובא בקובץ 
זצ"ל, עי"ש.משה פארדומאת הגאון רבי ת הגדוללשב

כת דם נתעשרו ישראל, על כן . והטעם שנעשה בדרך זה, דכיון שממ3
אם היה הכל נהפך לדם וביד ישראל היה משתנה למים, היה המים 
נאסר בהנאה לישראל, דהא מעשה ניסים אסורין בהנאה. עעו"ש 

הביא פירוש זה, ומפלפל בו, יעו"ש.ב'פרדס יוסף'בדרשה הנ"ל. גם 
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ברד ושלג רב, ושנה יהיה –כשא' טבת חל ביום שלישי 
ו' י'היה ג' ש'בט, ועוד-הסימן ויג"ש טובה/ אודות 

 
        

 
       
 


 

 
    


 


  

       
 

 
         

         
        




        



 


         



         

        
        

 
      


       


         

        
       


 

 


 
         
       
        

         



       

 
 


 
 
 


   

           
 

 
 

  
 

    

     
         


 






 
 

פיע לראשונה במדורנו בגליון תשצז, והזמן גרמא * לקט בענין הו
ת.שיופיע שוב בס"ד עם הוספות יקרו



 
        


 
       

       



       
        
   
      

  



 

  

 
 


        

     





        



        
     
  

     

  
        


  


       




  


 

 
         


       

           

    



 
       

 


 
 

 


   
      

   
    
 


   
     
      

 


           


        
 

        
 


  


        

         


 




        

 
 

       
         

      
      
 



 

    

 


 
    


     


 

 






 

 
 


 

        




  
    
 

 





       

 
 

        
 

        
     




 
       

 
       


 





 
 

-המשך - 
זי"ע, איש אלקים קדוש ופלאי שפעל יעקילי מאפטאתוך כדי העיסוק בקדשים, בסדר תולדותיו וקורותיו של הרה"ק רבי 

ראזאני - יוסף צבי הלוי לנדאי"ק של תלמידו המובהק הרה"ק רבי תבכואשר נמצא1ים יקריםישועות בקרב הארץ, הגיענו פנינ
הון ועושר אשרי איש ירא את ה' וגו'. : "ים. וכה כותב בפירושו על ספר תהלים על הפסוק(הוזכר במאמרנו הקודם)זי"ע מגראכאוו

, שהוא פעל שכל מי שבא ' יעקב מאפטא נ"עכ"ק אדמו"ר הרב המלאך ר"שמעתי משם -ג)-א(קיב, בביתו צדקתו עומדת לעד" 
לבית מדרשו היה לו תיקון בכל הנצרך לו. וזה 'הון ועושר בביתו' שכל מי שבא לבית ירא ה' הוא נתברך בהון ועושר".

כ"ק אדמו"ר הרב הצדיק ר' . "הנה שמעתי משם (קיח, טו)ושוב שנית לקדשו על הפסוק: "קול רנה וישועה באהלי צדיקים" 
שלו יהיה סגולה שמי שצריך לאיזה ישועה, כשיבוא שם יושע בכל ת המדרש שאמר, שהוא התפלל שהביאפטא נ"עיעקב מ

עניניו. וזה: קול רינה וישועה באהלי צדיקים".

צי השלחן ועמדתי על בהונות רגלי וראיתי את הצדיק שוכב שם ח
,טריימיל פויליש על ראשושקטן גדול ו- לבוש טליתיהה,בארון

".עלידושותוהביט בעיניו הק
התחלתי להתפלל מקירות לבי שהשי"ת ירחם עלי בזכות "

הלא גזלן כשלוקח מאחד את:ואמרתי,הזהדושקההצדיק 
,לו להחיות את נפשוהמשאיר אצלו איזה דבר שיהי,רכושו

ובכיתי .םיקחו ממני את הכל ולא ישאירו לי ח"ו כלוועומד
,הזה ושאל אותי מה שמו של החולהנגש היהודי.הרבה מאוד

.לו רפואההוהלך אל הארון והזכיר את בני שתהיו,ואמרתי ל
הדלתות אל צד עד שכל התחיל הרבי להפוך עצמו מצד 

פתאום להקיא, התחילשוהקיצותי לקול בני החולה .נזדעזעו
".והתחיל שוב לינק

שבננו כמדומה לי:להי ואמרתיסיפרתי את החלום לאשת"
,בא הרופא לבקר את החולהובבוקר תהיה לו רפואה שלימה.

לי בתמהון: ר' ישראל, אמור לי האמת, כמה פעמים ואמר
תהלים אמרתם בלילה זה, כי בנכם הוא כבר מחוץ לסכנה. 

ו דאודה לד' כי טוב על חס,באיזה ימים נתרפא לגמריוב"ה 
".שגמל עלי

שנים הייתי בלודז', אחרי איזה ישראל לספר: "וממשיך ר' 
וסיפרתי את החלום לגיסי הגדול ממני בשנים, וציירתי לו את 
תמונת היהודי הגבוה שהזכיר בחלום את בני לפני הרה"ק 
מאפטא, אמר לי: הלא זהו זקינך ר' ישראל שהיה מחסידי 
הרה"ק מאפטא זצ"ל, ועשה לך טובה אצל רבו הקדוש ז"ל, כי 

צדיקים במיתתן יותר מבחייהם".גדולים

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן

 
"... וקבלתי היום שני מכתבים ממך ומן הסתם כבר 
הוטב הכל בעזהש"י. אכן מעתה חיש מהר יראינו ד' 

, ויתוקן (ע"פ מיכה ז, טו)נפלאות כימי צאתנו מארץ מצרים 
- ר מכל וכל ונצא מכל הקללות לברכות גם חטא אדה"

כי כן דווקא טוב שלא ומפי ספרים ומפי סופרים ידעתי 
לפחוד ולא לדאוג כי אם בדברי תורה ובכל העניינים 
להאמין בה' יתברך ולבטוח ברחמיו, ובזה ממשיכין ישועה 

, כן ראיתי על פסוק 'והבוטח בד' חסד יסובבנו' ורחמים
ופאים הגם שבאמת אינם בקיאים ובעסק הר- (תהלים לב, י)

בחכמה זאת וגם אפילו בהמעט שיודעים אינם מייגעים את 
- (עצמם לעיין אפילו כפי שכלם, אעפ"כ אין בידינו למנוע 

מהם מכל וכל רק מעט, ובדבר שהסברא נותנת שלא להימנע)
יזיק עכ"פ, אכן בטחונינו נשים בד', והוא יסיר ממנו יגון 

שועתו במהרה אמן".ואנחה, וישמח נפשנו בי
מתוך מכתב שכתב אל גיסו הגאון רבי צבי מאיר זצ"ל אב"ד 

(נעתק בספר 'מגדל דוד', פיעטרקוב תר"ץ, דף יט:)פאטשינוב  
שליט"א מירושת"ו, נכד הרה"ק ישעי' קוהוט. תיתי ליה להרב 1

מגראכאוו זי"ע, מ"מכון להוצאת ספרי רבנו הקדוש מגראכאוו", 
, שזיכנו מכת"י על תהליםהק'וספרב את בקרועומד להוציאה
!. ואמרתם כה לחיאמרות טהורות אלוב

להגה"צ רבי אריה מרדכי 'נחלי אמונה'פר. כעין זה מסופר בס2
רבינוביץ זצ"ל, אב"ד קארוב, קאסוב ורבה הראשון של בני ברק 

, יב-(נדפס בתוך ספר 'זכותא דאברהם', ירושלים תש"ט, עמ' יא
כל כתבי הגה"צ רבי אריה מרדכי -ראם''קרניבספר ומשם 

) כפי אשר שמע יא- ב"ב תשנ"ה, ח"א עמ' י,רבינוביץ זצ"ל
מאביו הגה"צ רבי יעקב אהרן זצ"ל אבד"ק אוסטראווי ובתוספת 
דברים, שהמגיד הק' מטריסק הוסיף והביא ראיה לדבריו שגם 
"בשו"ת התשב"ץ מביא דברי הירושלמי, וגורס בפירוש 

בשעת יחיאל מאזעראווללין. ושאל הה"ק ר' מתפשהצדיקים
מעשה: באיזה תשובה הוא בתשב"ץ. וצוה המגיד זצ"ל להביא 
את התשב"ץ, והביאו את התשב"ץ מהדפוס הראשון, ופתח 
המגיד זצ"ל את התשב"ץ והראה באצבעו שמביא כן דברי 
הירושלמי הנ"ל בלי ר"ת רק בפירוש 'שהצדיקים' מתפללין. 

ני הגה"ק ר' צדוק הכהן בעל 'פרי צדיק' ובעת שסיפר זאת לפ
מלובלין זצלה"ה, אמר שהוא בעצמו ראה בירושלמי ישן מדפוס 
הראשון שהי' כתוב בו בפירוש בשעה 'שהצדיקים' מתפללין". 

(לובלין הכהן'ב'תולדות ע"כ. נוסח קצת שונה לסיפור זה מובא 
.ועוד),20תרפ"ד, עמ' 

ב"ץ כבר דשו סופרים והנה, בענין דברי הירושלמי והתש
וחוקרים לדעת איה מקורם, והעלו שמסתמא לא דק השומע כי 
לא נמצא מפורש דברים אלו לא בירושלמי ולא בשו"ת תשב"ץ. 
ויש אשר הראו אסמכתאות לכך בירושלמי מכות (פ"ה ה"ו): 
"אמר דוד לפני הקב"ה, רבון העולמים בשעה שאני מתפלל 

עי"ש. ,פלתי לך ה' עת רצון"לפניך תהא עת רצון, דכתיב ואני ת
וכ"ה במד"ר איכה (פ"ג, ס), וע"ע בזוה"ק פר' ויקהל (דף ר 

עמ' ,ג-חלק שו"ת סי' ב(הנ"לקרני ראם'ב'ך על כע"ב). ראה
עמ"ס ברכות (ח.).'מגדים חדשים'ובספר רעא).-רסז

.ספרו הנ"לבשם . 3
שליט"אישכר בעריש ווייסמאת: הרה"ח ר' 

 
במיוחד נודע בעבודתו העילאית שהיתה למעלה מהשגת 

בשלהבת אנוש, אם בסיגופיו הרבים ואם בתפילותיו הלוהטות 
אש קודש.
תפילותיו היו למעלה מן הזמן, בשעות המאוחרות של עתות 

היום עד עת מטו צללי ערב, וכמסופר שהרה"ק רבי יצחק 
זצוקלה"ה יעקבמנעשכיז זי"ע דיבר פעם "מהרב הק' ר' 

שהיה מאחר מאוד זמן התפלה, וסיים, לפי זה אין אנו מאפטא
('זכרון טוב', ו" נחשבים למאחרים זמן תפלה לגבי איחור של

.פיעטרקוב תרנ"ב, דף יט.)
וכה מספר החסיד ר' אברהם יעלין ז"ל מווענגראב בספרו 

(הנהגות והדרכות מצדיקים גדולים, פיעטרקוב תרע"ב, דף 'דרך צדיקים' 

: "סיפר לי החסיד ר' בעריל מקאזניץ ז"ל, שהרה"ק כד:)-כג:
פנחסז"ל שאל אותו אם שמע מהה"ק ר' המגיד מטריסק

טעם על זה שהיה (שר' בעריל היה רגיל להיות אצלו)ז"ל מקינצק
מאחר זמן תפלתו מאד. והשיב לו: כי פעם אחת בא לפני 

יעקב הרה"ק ר' פנחס ז"ל חסיד אחד שנסע מקודם להה"ק ר' 
ז"ל, שהיה גם כן מאחר תפלתו מאד, ושאל הרה"ק ר' מאפטא

ל איחור פנחס להחסיד, אם שמע מרבו ר"י מאפטא ז"ל טעם ע
שאמר על זה, שהצדיקים הם זמן תפלתו. והשיב לו: 

. וכאשר כשותפים למעשי בראשית, ושותף מה שעשה עשוי
שמע ר' פנחס ז"ל זאת, השיב לו: החייתני. ושאל לכל אחד 
מהיושבים לפניו, אם כן הוא. וכל אחד השיב כי כן הוא. ואמר 

יינו על זה הה"ק מטריסק ז"ל: אף ששותף מה שעשה עשוי, ה
רק פעם אחת, אבל לא תמיד". 

"וחזר המגיד ז"ל מטריסק לשאול עוד לר' בעריל אם לא 
שמע עוד טעם על זה. והשיב לו: ששמע ממנו שמצינו 
בירושלמי: אימתי עת רצון, בשעה שהצדיקים מתפללין. והשיב 
המגיד ז"ל: בירושלמי לא כתיב כן, רק בראשי תיבות כזה: 

"א ז"ל אמר שהוא ראשי תיבות: מתפללין. והגרשהצ'בשעה 
מתפללין, ואני איני אומר כן, רק בשעה שהצבורבשעה 

מתפללין. ואצל אאמו"ר ז"ל היה לו כתב יד שהצדיקים
מתנאים ואמוראים שהיו מתפללין שחרית שעה ד' אחר חצות 
היום, אבל מה נעשה, שבעל ה'טורי זהב' זצ"ל, שהיה צדיק 

רח"ל, והלכו העולם לבית הדור, שפעם אחת היה גזירה קשה 
הכנסת לאמר תהלים, וגם הוא אמר עמהם, ונרדם ונאמר לו 

רמז לבעל הט"ז ז"ל -(בחלום פסוק 'וגנותי על העיר למען דוד עבדי' 

.   2, והוא פסק להתפלל בבוקר, עד כאן"ששמו היה דוד)
, אשר הכירו בשגב וצדיקי דוראצל היה ביותר נקדש ונערץ 

ו. וכה מספר הגה"צ רבי אריה מרדכי עבודתו ורום קדושת
על ההערכה הכבירה בעיני הצדיקים הקדושים 3רבינוביץ זצ"ל

רבי מנחם מענדל מקאצק, רבי מרדכי יוסף מאיזביצא ורבי 
יהודה ליב איגר מלובלין, זכי"ע: 

"פעם אחת, אחר פטירת הה"צ מאיזשביצא זצ"ל, בא חסיד 
לייבלי איגר בעל אחד מעיר אוסטראווצי ללובלין להה"ק ר' 

'תורת אמת' זצלה"ה וביקש ממנו שיתן לו עצה את מי יקבל 
עליו עתה לרבי אחר פטירת רבו מאיזשביצא הנ"ל, והשיב לו 
הה"ק הנ"ל כי לפי דעתו טוב לו שיסע אל הרבי ר' יענקלי 
מאפטא, ובפרט כי הוא קרוב לעיר אוסטראווצי", והוסיף 

כי נשי מקורביו: ש"הרבי מקאצק זצל"ה אמר פעם אחת לא
רחמנות גדולה על הצדיק ר' יענקלי מאפטא וצריכין להתפלל 
עבורו שיהי' לו אריכות ימים, כי לקח לו עבודה כבדה, כי הוא 

, ועוד (תהלים כג, ג)רוצה לקרב 'מעגלי צדק' עם 'למען שמו' 
.[צריך] לזה הרבה מקואות קרים

יש והרה"צ מאיזשביצא זצ"ל פירש אז את דבריו, כי הא
ההולך בדרכי עבודתו עפ"י השלחן ערוך וממנו לא יטה אף 

, והאיש אשר 'מעגלי צדק'כחוט השערה, עבודה כזו נקראת 
דרכו ועבודתו בקודש לעשות נחת רוח ליוצרו ומוכרח לפעמים 

'למען ר זמן תפלה, הוא נקרא חֵ לַאלשנות מדיני השלחן ערוך ו
לעשות נחת רוח , כי כל עבודתו הוא רק למען שמו ית"ש ושמו'

ליוצרו, ולכן אין מקפיד על הזמן אם כי יפסיד שכר תפלה 
ולאשר הצדיק ר' יענקלי הנ"ל איחר תמיד תפלתו עד בזמנה. 

הערב כפי מנהגו ועבודתו בקודש, ובזה הי' מקרב דיני שלחן 
ערוך שהם נקראים 'מעגלי צדק' עם 'למען שמו', ועוד סיכן 

הכפור, לכן צריכים את עצמו לטבול במקואות קרים בעת
.להתפלל עליו שיהי' לו בריאות הגוף ואריכת ימים

ויעש החסיד הנ"ל כן ונסע אל הרבי ר' יענקלי מאפטא, 
ה"ק ר' לייבלי איגר רפי עצת הל וסיפר לו כי הוא בא אליו ע

מלובלין, וסיפר לו את כל הדברים הנ"ל של הרבי מקאצק 
הרבי ר' יענקלי והפירוש של הרה"צ מאיזשביצא זצ"ל, ועמד

ב"ה אשר נמצא גדולים על רגליו וישא ידיו לשמים ואמר: 
".שיודעים ומרגישים את מכאובי ומרירות לבי

 
"יש לדקדק בקריאת שמע שמהפסוק 'השמרו לכם' 
יאמר בלחש עד הפסוק 'ושמתם את דברי אלה' וגו', כי 
' שמעתי מהרבני הגביר הנכבד החסיד המפורסם מו"ה ר

אצל הרב השמעון פעפער נ"י מאסטראווצע אשר הוא הי
הקדוש ר' בער מראדישיץ זצוקללה"ה ושמע ממנו שבעת 

אומר מ'והשמרו לכם' עד 'ושמתם את הקריאת שמע הי
וכן שמע מהרב הקדוש ר' יעקב דברי אלה' בלחש מאד, 

הנקרא ר' יעקעלי אפטער זצוקללה"ה שבקריאת שמע 
, וכן לכם' עד 'ושמתם' כנ"לאמר בלחש מאד מן 'השמרו 

נכון לעשות ובפרט ברבים כמובן". 
(להג"ר יהושע אלטר ווילדמאן זצ"ל עמק יהושע אחרון 

אב"ד קאנסקיוואליא, ווארשא תרע"ג, דף קסו, אות נ)

"ובדבר שיש חילוקי דעות בענין אם העולה יעמוד בימין 
הקורא, שיש מהם שאמרו שיעמוד בימין דוקא, ויש מהן 

מרים שהקורא יעמוד לימין. הנה מאן מאן דתני הכי שאו
לא משתבש ומאן דתני הכי לא משתבש, כי בשו"ע לא 

רק העולם סומכים על מ"ש באו"ח והובא ,נמצא דין זה
שכן נהג מוהר"י מאפטא סי' קל"ט... ושמעתי ב"ידבריו ב

".ועמד תמיד לימין העולה,זי"ע שהיה הוא הקורא
(חלק שני מ'אילנא דחיי', להג"ר יצחק מרדכי אור הנר 

פאדוואה זצ"ל הי"ד מאפאטשנא, פיעטרקוב תרס"ח, דף יח.) 

 
כאמור, לאחר פטירתו ביום ח"י טבת תרי"ח, הוטמן גופו 
הטהור בבית החיים באפטא, ומצבת אבן קבורתו היתה לאבן 

יה שהצדיק שואבת כשהמוני בית ישראל באו להשתטח על
הקדוש יעורר עליהם רחמים לישועות ורפואות.

סיפור פלאי מספר הרה"ג ר' ישראל בעקמייסטער ז"ל 
, רמח)-(ת"א תשכ"ט, עמ' רמזבספרו 'ספורי נפלאות מגדולי ישראל' 

עובדא אשר בדידיה הוי:
,הכה אותי בידו הקשהכי ד' ,ר היוםיאת צערי אני מזכ"

אבדתי שני בנים ימים דש ושך חבמ,ותקפו עלי אבלות תכופות
בן הו, "ל ברוב עונותי בעיר צעלאדז סמוך לבענדיןחיקרים ר

והגיע עד ,וברחנו אתו לבענדין,באותו החולים כןהשלישי נחלה ג
המצב הוהי,שי שלחו לי משמר אחדיובליל חמ,לסכנות נפשות

והרופא היהודי אמר שאין לו שום ,שפסק מלינק,רע מאוד
...עש"ק למקוה חמה כי אמרתי מי יודעבי תהלכ.ילורפואה בשב

והתפללתי קבלת שבת התחזקתי בכל כחותיבת קודשובליל ש
ומגודל העייפות שהייתי ער ,אכלתי סעודת שבת,ברנה וצהלה

וארא בחלומי הנני הולך ,כמה לילות נפלתי על מטתי ואישן
טא אפ,אמרו לי,ושאלתי איזה עיר היא,ברחוב שעולה למעלה

,זהו מרחץשראיתי ,דחהלכתי למעלה ובאתי בבית א.שם העיר
פתאום יצא אלי יהודי אחד ושאל .מצדו עוד חדר אחדוראיתי 

סיפרתי לו כי הנני נמצא בצער גדול .מה אתה רוצה: אברך!אותי
הנה פה בחדר השני מנוחתו של הצדיק :ליראמהחולה. ל בני ש

שם ותשפוך שם שיח תכנס דוש ר' יעקילי מאפטא ז"ל,הק
לחן ששעמד באמצע החדר את הדלת וראיתי לי חויפת.לפני ד'

,העליונים היו פתוחים לגמרישדלתותיו ארוך מהדלת עד הארון 
דר עד חנכנסתי אל הגבי השני. והדלתות למטה שכבו אחד על 



   
   

(א)לשון הרע בעניני שידוכין איסור הלכות 
שת רבים סדרת הלכות אלו הופיעה ברובה לפני כט"ו שנה עלי גליוננו, ונענינו עתה לבק

לשנות על כך שוב עקב נחיצותן, עם הוספות ושינויים מתבקשים.

"מאוד צריך ליזהר ממדות הגרועות, שרגילים לגנות צד אחד לעיני צד אחר על ענינים שאין .א

אם הבחור , וכגון, (הל' איסורי רכילות, מקור החיים, כלל ט אות ה)לשון ה'חפץ חיים' - בהם ממש"

יזהר מאוד וכדו', של בני אדם ורמאותיהם ערמומיות כל כך להבין הוא תמים ואינו חריף 

בכך יתגנה אצל הלה, שיחשבהו לשוטה, ש, כי יתכן שלא לומר כן כשמבררים אצלו על הבחור

ולומר על מי בלשון גנאי שאסור להתבטא . [ועל אחת כמה וכמה לא ירצה להשתדך עמוו

ראה זאת בעצמו י- אם הוא ממש פתי והרי . שאינו חריף כל כך, 'שאינו מאה אחוז' וכדומה..

, כי מה אל יאמר כך כשמבררין כן על נערהשובודאי ....]וואינו צריך להישאל בחוות דעת

.)עי"ש בח"ח(וכדו'הביתצרכי צורך יש לה אחר החתונה ל'חריפות' בכדי לנהל את 

למדן גדול או אינווכן אם מבררים אצל אדם על מדת חכמתו בתורה של המדובר, והבחור .ב

, משום דאיהו דאפסיד בלימודו, אין לגלות הדבר לזה ששואל עליול כךשאינו מתמיד כ

, עד היכן מגעתבתורה , שהיה לו להוליכו לת"ח שינסה חכמתו הוא הפסיד לעצמו)- (אנפשיה

. מחפשים בחור בינוניבני אדם מה גם שבדרך כלל סתם נתרצה בדבר. ו-ומדלא עשה כן 

כן, צריך ביישוב הדעת לדון בדבר לפי ענין השידוך, עד כמה צריכה להגיע ואף אם עשה

ידיעתו בתורה, ויש להיזהר שלא להגדיל חסרון ידיעתו בתורה יותר ממה שהוא, דאי לאו 

.)עי"ש אות ו ובבאמ"ח שם(הכי עלול להיכשל באיסור לשון הרע דאורייתא 

. ועם כל זה צריך מאוד (שם)לגלותמעיקר הדין, חסרון בעניני אפיקורסות רח"ל צריך.ג

נתחנכו במוסדות המיוסדים על טהרת מדוברת המדובר או שהלהיזהר בכך, באופן 

. [ואמנם " וכיו"במינות נזרקה בולחשוש בכה"ג לחששא ד"שמא הקודש, שבדרך כלל, אין 

אך ובאיזה אופן היהתייעץ עם הראש ישיבה נשאל ללוראוי בפרט היוצא מן הכלל, כדאי 

"ל, חגלות, כי פעמים יתכן שהמדובר עבר 'משבר' בלימודיו וכדו', ומתוך כך התדרדר רל

ואח"כ התחזק וחזר ללימודו וליר"ש, דבכה"ג ודאי אסור לגלות מאומה].

מושלם בחור ש, כי אין אסור לספר שהמדובר יש לו מדות מגונות, או מדה פלונית מגונה.ד

. מספה"קכדי לעבוד על מדה מסויימת, כידועעולם בזה הכל אחד ירד להרי בכל המדות, ו

דבר מרסן על פיו ויכול להיגרם עקב כך שלא ׂשם הנשאל וכמה עגמת נפש ושפיכות דמים 

ככל העולה על רוחו, אם מחמת שנאה או נגיעות אחרות [וכבר המליצו על כך במה שאמרו 

מקטרגים חז"ל "קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף", שכמו בקריעת ים סוף היו

, כן יש מקטרגים בשידוך...], ומה גם שהרבה פעמים וכו'ע"ז והללובדי הללו עו, שקטרגו

אמנם . ורח"ל"רעמוציא שם"טועה הנשאל בדמיונו, ואינו מעריכו כראוי והוי בכלל 

הן בלימוד התורה והן במדות משתנים לטובה, יםשאחר החתונה רבההמציאות מוכיח

י, אחרולא הצטיינו במדות טובותתם לא התמידו בלימודם על אף שבבחרוטובות, ו

ם החלו להתמיד ועבדו על עצמם, ומוסיפים והולכים בכל יום במדות טובות יהנישוא

שלא -שתמש בגרפולוג, דהיינו ליתן הכתב שלו לענ"ד שלא נכון בד"כ להוביר"ש. [ומה"ט נ

ה לפעמים, וגם שאינו מראה אם בכדי להיוודע אודות טבעו ומדותיו, כי זה מטע-בידיעתו 

]., וד"להמדובר עובד על עצמו ומשנה טבעו

שידוך זה אינו ", כגון: גם אם אינו מפרט החסרונות, אסור לומר בלשון שמשתמע לרע.ה

אסור לו לומר שאינו את הצד השני, מכירהוא שלכל , וכדומה, וכן אם ברור "בשבילך

מה חשוב יותר, מותר לו לומר איזה -אבל אם שואלים אותו על שתי הצעות מכירו. 

.ל)"(נשידוך חשוב יותר
/ המשך בע"ה בגליון הבעל"טהג"ר שמאי קהת הכהן גראס שליט"אמאת: 

 
 

        



 








         

 
         

 



 


   




 
   
    

           
 




               






        

           



 





   

           
          


               

 
            

            
      
   

           



 

    
             

   
   

            
    





פסקי הלכות נחוצות והוראות למעשה בדינים הנוגעים לשנת -הלכות שביעית-הלכה למעשה 

- השבע, בבית ובשדה, בארץ ישראל ובחו"ל. כולל כ"א פרקים, החל בפתיחה נפלאה להלכות שביעית 
ם ופרוזבול, ערוכים בטוב טעם ודעת, בלשון צחה ובהירה השוה לכל נפש, עם וחותם בדיני שמיטת כספי

מקורות והערות, בצירוף מפתח ענינים נרחב. מאת הג"ר אליעזר דוד שפירא שליט"א, רב ואבד"ק צאנז 
בני ברק ובעמח"ס 'עלי דשא' ו'עלי טהרה'. שנת השביעית תשע"ה (קנו עמ').

בו נפרשה כשמלה חדשה - ת שלום הבית וקדושתואוצר הלכות והליכו- בירכתי ביתך
בהלכה ובהשקפה על פי התורה והחסידות, וכולל משנה סדורה כשולחן קדושת הבית היהודיומבוררת פרשת 

הערוך של דינים והלכות פסוקות בעניני חיי הנישואין והנהגת הבית על טהרת הקודש, לצד חומרות ומידות 
שראל, המפוזרים ומבוארים בספרי חז"ל, רבותינו הראשונים והאחרונים, חסידות, הנהגות טובות ומנהגי י

הפוסקים, וגדולי התורה והחסידות, בשפה ברורה ובנעימה, דבר דבור על אופניו, באופן נפלא ומועיל השוה לכל 
פרקי השקפה; - הלכות והליכות; מדור ב - מדור א נפש, וכל הרואה אומר ברקאי. מחולק לשלשה מדורים: 

, ובסופו מילואים ומפתחות מפורטים. נלקט ונערך לבקשת גדולי וצדיקי הדור, בטוב תפילות ובקשות- דור ג מ
טעם ובתבונה והשכל על ידי הרה"ג ר' אהרן [בר"י] רייזמן שליט"א. ירושלים תשע"ד (תקפו עמ').

  
  ת הרה"חלעילוי נשמ

עקיבא דב ב"רשמעון שמחה'ר
זצ"לשרייבער 

.ת.נ.צ.ב.ה-ט ט תשס"ב' שבביום נלב"ע 
בנול ידיהונצח ע

לונדון-הי"וואל שרייבעריר' הרה"ח  

שליט"אמאיר פארגעסהרה"ח ר' 
שליט"אלייזער פריעדמאןחתן הרה"ח ר' 
החתן היקרנישואי הבןלרגל שמחת 

ני"ו עב"ג תחי'חספינכמר 
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

 

שליט"אצבי אלימלך דאנציגערהרה"ח ר' 

החתן היקרנישואי הבןלרגל שמחת 

ני"ו עב"ג תחי'אהרןכמר 
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת 

שליט"אמרדכי חיים כהןהרה"ח ר' 

החתן היקרנישואי הבןלרגל שמחת 

"ג תחי'ני"ו עביצחק אייזיק הכהןכמר 

במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

(מרכזי)דחסידי בעלזאת המדרשבבי–העלי' לתורה והקידוש (בריאל.)בביהמ"ד דחסידי וויזניץ–העלי' לתורה והקידוש 

  'שליט"אאהרן אופמאןהרה"ג ר

שליט"אלייבל מאנדלחתן הרה"ח ר' 

תחי'לידת הבתלרגל שמחת 

קדושהלמזל טוב ורוב נחת ד

 

הי"ומשה נחום זיגלמאןהרה"ח ר' 

שליט"איעקב בערגערחתן הרה"ח ר' 

תחי'לידת הבתלרגל שמחת 

למזל טוב ורוב נחת דקדושה 

הי"ויעקב אליעזר יעקובוביץהרה"ח ר' 
שליט"א אב"ד קאפאווארישיבהרה"ג ר' 

שליט"אגרשון פדוואוחתן הרה"ג ר' 
תחי'לידת הבתלרגל שמחת 

ורוב נחת דקדושהלמזל טוב 

 

ידידינו החשובים הנדיבים הנכבדים

הי"וחיים יונה פרייפעלדהרה"ח ר' 

הי"ויוסף פרייפעלדובנו הר"ר 

ני"והבן-הולדת הנכד לרגל שמחת 

למזל טוב ורוב נחת דקדושה

בבית המדרש 'בית יעקב'- השלום זכר 
וביום ראשון הבעל"ט

"לשם בביהמ"ד הנבריתו של אאע"הביוכנס 

 

(מרכזי)בבית המדרש דחסידי בעלזא- הקידוש 

 האשה החשובהלעילוי נשמת
ע"השמואלב"ר אידל בריינדלמרת 

מגענף ע"המשה הכהן גראסא"ח הרה"ח ר'
.ת.נ.צ.ב.ה-כ"ח טבת תשנ"בביום נלב"ע 

הונצחה על ידי בניה החשובים
הי"ו    גדלי' יוסףהרה"ח ר' 
שליט"אאהרן יהושעוהדומ"ץ הרה"ג ר'

 

ישכר דובלעילוי נשמת הרה"ח המפו' ר' 
וואלדמאןע"האשר זעליג זאבב"ר 

מזקני וחשובי חסידי בעלזא ומייסדי הקהילה החרדית במאנשסתר
נלב"ע בראש חודש שבט תש"ע

ת. נ. צ. ב. ה.
הונצח על ידי נכדיו החשובים שליט"א 

הרה"ח המפו'תלעילוי נשמ
ע"היצחק אייזיקר ב"שלמה דוד'ר

ציריך יצ"ודשו"ב -מאנדעלאוויטש
.ת.נ.צ.ב.ה- כ"ו טבת תשס"אביום נלב"ע 

בניו החשוביםל ידיהונצח ע
הי"ויהודא יהושער' הרה"ח והי"ו יעקב יצחקר'הרה"ח  

©Fax. (32 3) 303.55.59Lamorinierestr. 76  2018 Antwerpen – Belgie.


	945-1 וארא תשעה.pdf
	945-2 וארא תשעה.pdf
	945-3 וארא תשעה.pdf
	945-4 וארא תשעה.pdf

