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מצפרני האדם ניכר מצב בריאותו/ ירושה 
 -עד שלשה דורות/ טלית קטן כשר  -בשותפות 

סגולה נגד פחדים/ הסתכלות בב' הציציות 
שמירה שלא יבא לידי כעס/ מחיית  -שלפניו 

 עמלק על ידי מחיקת שמו בקולמוס
 

בענין צפרני האדם, מצינו בספרי . )כא, יב( ועשתה את צפרניה
חד תב וכו. וכך בריאותורן מראה על מצב מראה הצפונים שקדמ

'שבילי בספרו  ,נכד הרא"שמקמאי רבינו מאיר אלדבי זצ"ל, 
ניכר ולכן : "... מב.(. מהדו' ווארשא תרל"ד דף )נתיב הרביעי 1'אמונה

, כי בעת אשר הצפרנים צחים הגוף וחליו בריאות(-) בצפרנים בריאת
ת שישתנה מראיתם, מורין על חולי ואדומים, אזי האדם בריא, ובע

 הגוף וצרתו".
)עולם  2לרבי טוביה הרופא זצ"ל 'מעשה טוביה' הקדום בספר

שאם יגלחו  ,: "אומריםמובא מט.( ,קראקא תרס"ח 'מהדו .הגלגלים
, ואם יוטלו צפרניו בסוף החודש, יאחרו להתגדלשערות האדם, 

 ואם בתחילת החודש ממהרים לצמוח".
בשם  (צ אות יב ')מע 'דבש לפי'בספרו צ"ל מביא זהחיד"א הגאון 

 ן: "לפעמים נולד על הצפורן שרטוטיוהרמ"ע ז"ל גורי האריז"ל
 , או אתגזר גזירה וניצול".והוא סימן טוב ,חיורין

＊ 

 במדרשמצינו ענין נפלא . )כא, טז( והיה ביום הנחילו את בניו וגו'
אם ים הנה ל הפסוק "ועתה השבעה לי באלקע )בר"ר נד, ב( רבה

: "אמר ר' אבא, עד כאן )בראשית כא, כג(" תשקור לי ולניני ולנכדי
: "פירוש, בזו הלשון ה'ידי משה'באר שם מלאחים השותפים", ו

אחים היורשים מאביהן איזו בית או שדה, יכולים הם לדור או 
לזרוע בשותפות בלי חלוקה עד תלתא דרא, ואין מדקדקין זה עם 

א הם כמו נכרים ואין דעתן סובלתן לדור אחר תלתא דרזה, אבל 
 ומתקנאין זה בזה, ומוכרחין לעשות חלוקה ביניהן". ביחד

＊ 

. )כב, יב( גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה
)שו"ת רב  'סוד ישרים'נשאל בספרו  זצ"ל 'בן איש חי'גאון בעל הה

מיד, שכל אודות "אחד שבא לו פחד בלבבו ת פעלים ח"ד, סי' יט(
שעה יתעורר הפחד בלבבו ואינו יודע למה הוא מפחד, מה יעשה", 

 ".טלית קטן כשר ובדוק: "יזהר ללבוש ך הדבריםוהשיב שם בתו
＊ 

)עמ' להגאון רבי חיים ישעי' הכהן זצ"ל  'ישועות ישראל'בסידור 

: "צריך האדם להסתכל תמיד בציצית בכל עת מהאריז"למביא  טז:(
א תועלת גדול אל הנשמה שלא תזדמן חטא ובכל שעה וכו' והו

 לידה" וכו'.
בני 'אזהרות והנהגות הרב הגדול בעל המח"ס א מיבבהמשך מ

: "בכל עת שבא לו איזה ענין שמבין שאינו זי"ע בזה"ל יששכר'
אם רואה שבא לו איזה כעס בלבו,  ורוצה להינצל, וכן ,לכבוד שמים

גם וממשיך וכותב: " " והשי"ת יצילהו".יסתכל בשני ציצית שלפניו
בדברו עם בני אדם ומתיירא שלא יתפס ברשת לשון הרע ודיבורים 

יסתכל בהציצית, והשי"ת יצילהו וישמרהו שלא ידבר אסורים ח"ו, 
 , וכן כל כיוצא בזה".ושיחה בטילה שון הרעל

＊ 

. בספה"ק )כה, יט( תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח
: זצ"ל בזה"ל ה'יסוד יוסף'ם רבו, בעל הביא בש )פרק צט( 'קב הישר'

"שמעתי בשם הגאון מורנו הרב רבי העשיל ]מקראקא[ ז"ל, שהיה 
היה כותב שם 'עמלק' או נוהג כשהיה רוצה לנסות את הקולמוס, 

, כדי לקיים המצות שם 'המן' ו'זרש', ואחר כך היה מוחק את שמם
לל על כי אנחנו מחויבים להתפ, 3עשה 'מחה תמחה את זכר עמלק'

, ואז יתקיים , כדי שיהיה השם שלם והכסא שלםמחיית עמלק
: 'והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים )יחזקאל לח, כג(המקרא 

, )זכרי' יד, ט(רבים וידעו כי אני ה', ו'ביום ההוא יהיה ה' ושמו אחד' 
  .אמן"

 נדפס לראשונה בשנת שי"ט בריוא די טרינטו. .1
 בויניציאה.נדפס לראשונה בשנת תס"ז  .2
זי"ע )הובא  מהר"ם מבילגורייאכ"ק גילה שדבר מופלא יצויין ל .3

"כ"ק אחי (: 12בקובץ 'רבן של ישראל', ירושלים תשס"ז, עמ' 
זי"ע( בחתימת שמו בכתי"ק, הוא  מהר"א מבעלזאמרן -) שליט"א

לזא. ראה עח מבק)כשחתם: הק' אהרן רו ק-עמציין את האותיות 
עם קו תחתון.  ,יות מתיבת 'עמלק'שם צילום כתי"ק(, שהם אות

ושמעתי, שגם כאשר ברצונו לתרגל את אצבעותיו לכתיבה, הוא 
 ק ומוחקן, ובזה מקיים מצות מחיית עמלק".-כותב אותיות ע

 
 לכבוש את היצר בעצתו הוא -"ושבית שביו" 

 ברוך מרדכי 
 הננו בזה להביע תודותינו וברכותינו הנלבבות להאי גברא יקירא, איש החסד והמעש

 שליט"א מרדכי לעוויןהרה"ח ר' 
סגור  - בארוזא "מטרופול"מלון  -ולתהלה אשר למרות היות בית מלונו הנודע לשם 

בפני  מקום מיוחד לתורה ולתפלהבעין יפה ובנפש חפצה הקדיש  ,קב המצבנה עהש
 קופת הנופשמשך תב בעיירה הנופשים

בכל אשר לו משמים מעל יתברך בשפע ברכה והצלחה  יטיבה ה' לטובים ולישרים בלבותםה
 , אכי"רכל מילי דמיטבמתוך אושר ועושר ו

 האורחים והנופשים מאנטווערפען: כעתירת וברכת
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איש אחד, רב אמן ובעל מלאכה טובה שממנה 

הוציא כדי מחייתו, מזה עידן ועדנים איותה נפשו 

לנסוע אל ההרים הרמים למשך תקופת הנופש בימי 

, גברה חשקו ביותר להגשים חלומו הקיץ. שנה אחת

ולהוציאו אל הפועל, אך דאגתו היתה בלבו, מנין 

ישיג דמי השהייה שם במקום שחפץ שעולה הון רב, 

 הרבה יותר מכפי יכולתו?

כאשר התעצמה וחשקה נפשו לנופש, עלה לו 

במוחו רעיון מוזר, וגמר אומר כי תחת אשר ישכור 

במלוא מובן  בית בדמים מרובים, יהנה מגיע כפיו

המלה. הלא ידיו ידי אומן מלומדות בעבודת הבניה 

ומוכשרות במלאכת מחשבת, על כן מוטב שיעמול 

בעצמו להקים לו בית מבטחים בראש ההר, לחסות 

מזרם וממטר. למה לו להתרוצץ לצרף פרוטה 

לפרוטה כאשר עיניו כלות אל כל סכום נוסף, בשעה 

שו ללא שבמו ידיו מסוגל הוא להשיג את מבוק

 תשלום מיותר.

הוא אמר ויעש. כל פעם שהתפנו אצלו כמה 

שעות, הכניס את כלי עבודתו בעגלתו ועלה ההרה. 

בדרכו כרת עצים מהיערות הסבוכים אשר מסביב, 

 ומהם נסר קורות לבנות את קירות ביתו החדש.

בראותו שקצב עבודתו לא יספיק לגמור את 

עות על הבית המקווה בהגיע עת דודים, הוסיף ש

הבנייה. לא עברו ימים מועטים וכבר היה נוסע יום 

יום, כי הבין שרק בעבודה עקבית ומתמדת יוכל 

להוציא מחשבתו אל הפועל ביום המיוחל, עת ימצא 

 במעונו מנוח ושם ינוח יגיע כח.

בני משפחתו וחבריו הביטו אליו בדאגה גוברת, 

כי מרוב להט עבודתו זו, הזניח את מלאכתו 

. לאט לאט התחילו הקונים שלו מימים הרגילה

ימימה לפרוש הימנו, בראותם אותו מתעלם 

מעבודתו יום יום עד שמרובה הפרוץ על העומד. לו 

זו אף זו אלא שגם את אנשי ביתו כמעט ולא ראה, 

כי כלו ימיו במלאכת חזונו. כל נסיון לדבר על לבו 

העלה חרס, כי מיד בפתחם את פיהם, טרם התחילו 

ענין, ענה ואמר כי לשוא ינועו שפתותיהם, לדבר ב

כי לא ישמע בקולם. החלטתו נחושה שבימי חופשת 

הקיץ לא יישאר עוד עזוב ואפוס, כי אם יעלה אל 

 ראש ההר ושמחה במעונו.

עבר עליהם חכם אחד, ובשמעו את כל הנעשה 

וטפח על  -חוזה חזון הקיץ  -ניגש הוא אל העובד 

ולפארו: ירבו כמותך שכמו, ובקול רם החל לשבחו 

בינינו! עלינו ללמוד ממך ערך האחריות והדאגה על 

יום המחרת... הנך מתלמידי יוסף הצדיק שהורה 

לצבור בר מצרים בימים הטובים ולא תכרת הארץ 

ברעב. גם אתה אינך נרדם בתרדמת העצל, כי אם 

בנית בית זבול לך ומעשי ידיך כוננו עליך, ולא לצורך 

אגת הימים העתידים לבא. אשריך היום הזה אלא בד

 ואשרי חלקך, ולואי שיבואו אחרים בעקבותיך...

צהלו פני האיש על אשר סוף סוף נמצא איש חכם 

שהבין לנפשו, ולא עוד אלא משבחו ומרוממו על 

 תחושת האחריות האופפתו.

 אותיות מחכימות
, על פי האלשיך בפרשת משפטים "ושבית שביו"עוד יתבאר 

בפסוק "כי תקנה עבד" וכו', עיין שם דכתב קל וחומר: ( )שמות כא, ב

אם טרח על חיי העולם הזה, שהוא שבעים שנה רוב ימיו, איזה זמן 

יספיק לו לצבור אוכל שנים הבאות אחרי מותו כי רבים המה, עד 

 כאן דבריו.

וידוע דעיקר פתיות היצר הרע, להטריד האדם על קניני העולם 

 ישמח משה                          ה אותו.הזה, ואם כן בזה אתה שוב

תוך כדי דיבור פנה החכם אליו ובשפה רפה שאלו: 

על דבר אחד תמה אקרא, כי אחרי הודיע אלקים 

אותך את כל זאת, והעיר את נפשך לדאוג על יום 

המחרת, איך לא ראו עיניך את יום ה"מחרתים" שלא 

ימי  יאחר לבא כאשר תעבור תקופת הנופש. וארוכים

ה"מחרתים" פי אלף מימי שבתך בהרים. הלוא 

בשובך מן ההר אל העם למכון שבתך ואל ביתך אשר 

מקדם, ירושו בני ביתך וירעבו ויחסרו כל טוב. דוקא 

אותה תחושת אחריות המלווה את כל מעשיך היא 

אשר תעמוד נכח עיניך להנחותך, שלא תאבד את 

יש חפו, מקור מחייתך. הדבר יצא מפי החכם ופני הא

 כי נתקעו רגליו במצודתו עצמו.

אותה עצה של היצר אשר מזרזת את האדם 

להשקיע ולהתייגע על פרנסתו למען יחיה חיי 

אחריות ויצבור בר לימים הבאים, אותה יביס האדם 

כליל אם רק יחזיר ויפנה עצתו אליו, לדאוג את יום 

המחר שלאחר זמן, יום בו יעזוב תחתיות ארץ ויגיע 

אשר אין בו לא אכילה ולא שתיה רק שכר למקום 

תורה ומעשים טובים, ומי שלא טרח בערב שבת לא 

יאכל בשבת. והוא אשר נרמז לנו במקרא שכתוב: 

 "ושבית שביו".

 



 
 
   

 יומא דנשמתא
 הרה"ק רבי מנחם מענדל מגלאגוב זי"ע                       

 -המשך  -
הרב המאור הגדול בתורה ובחסידות נר ישראל עמוד הימיני בנן של קדושים "אשיב אומר אני שלו' וברכה ידידי מחו' 

בעל 'יודעי  -ממכתב מחותנו הרה"ק רבי אלעזר מלאנצהוט זי"ע  -" "א האבד"ק גלאגובכקש"ת מ' מנחם מענדיל רבין שליט
 .עב(-)'לשון צדיק', מכתבים, עמ' עא"כנפש ורצון ידידו הנאמן באהבת אמת" , אותו מסיים באהבה: )מיום ג' וארא תרכ"ג(בינה' 

ושים מגזע תרשישים, המפורסים לשם לכבוד מחותני הרב הצדיק חסידא ופרישא, הגדול בתורה וביראה פאר מקד"
)מיום ב' נצבים ממכתב מחותנו הרה"ק רבי ישכר בעריש מדאלינא זי"ע  -" ולתהלה כקש"ת מו"ה מנחם מענדיל רבין ני"ו ויופיע

מחותני הרב הצדיק , אשר בשוליו הוסיף אביו הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע בזה"ל: "פורס אני לשלום תרכ"ט(
, ויקבל כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים עם כל הנלוים אליו כחפץ א דעמיה כקש"ת מו"ה מנחם מענדיל נ"ימדברנ

  .ע, מגנזי הרה"ח ר' ברוך צבי פעדער ז"ל(-)פורסם בקובץ 'היכל הבעש"ט', גל' א עמ' סטהמעתיר" 

  

 

 
 

בקונטרס 'מספד מר' שנשא הגה"ק רבי שמואל עהרנפעלד 
בעל 'חתן סופר', ביום ב' פר' כי תבוא תרל"ג ביומא  -זצ"ל 

דשוקא בעירו סיקס, "על שבעה צדיקים וחסידים הנקובים 
בשמותיהם ועל יתר עם ה' צדיקים וצדקניות אשר מתו במגפה 

, מונה את שמו אר תרל"ד()אונגוורח"ל במקומנו ובשאר מקומות" 
"הרב הגאון החסיד המפורסם כמהור"ר של רבינו ומתארו: 

מנחם מענדל ז"ל אב"ד דק"ק גלאגאווע יע"א במדינת פולין, 
למד ולימד דעת העם בתורת ד', השפיע מרוח טהרה על כל 

 .המסתופפים בצלו בדברי מוסר ותוכחה"
סף, זרעו בקודש פרי קודש הילולים, המה: רבי יעקב יו

שכבר החל לכהן ברבנות גלאגוב בחייו, אך נפטר כאמור ששה 
)היה חתן דודו הרה"ק רבי אריה ליבוש נייהויז ימים לפניו במגיפה 

חתן ה'אור לשמים', ובזיוו"ש היה חתן הרה"ק רבי אלעזר  -מחעלם 

; )חתן הרה"ק רבי יוסף מדאמבראווא(; רבי מאיר מגלאגוב מקאזניץ(
)בימי מלחה"ע הראשונה עבר לגור בעיר וב רבי אשר ישעי' מסטאש

אשת  5; בתו הרבנית דבורהקעלין באשכנז ושם נהג באדמו"רות(
)בן הרה"ק רבי דוד הרה"ק רבי יוסף זאב הלברשטאם מקשאנוב 

אשת הרה"ק רבי יוסף דוד  6; בתו הרבנית שפרינצהמקשאנוב(
; צפת(-)בן הרה"ק רבי אהרן מפעלשטיןמאליק  )השני(בראנדוויין 

)לפי 'חסידות מדור אשת הגה"צ רבי אליעזר רובין מבליגראד 

כתוב  679, אולם ב'אנציקלופדיה לחכמי גליציה' ח"ד עמ' 335לדור' עמ' 

; אשת הגה"צ רבי שהיה חתן הגה"צ רבי שמחה שפירא מלאנצהוט וצ"ע(
. )בן הרה"ק רבי גרשון מאולינוב(שלמה מאיר טייכער אב"ד גלאגוב 

בת שהתארסה עם הרה"ק רבי יוסף דוד  עוד היתה לרבינו
, אך היא נפטרה )בן הרה"ק רבי שלמה מסאסוב(מייער מסאסוב 

 קודם נשואיה.
)הנספח  'לקוטי מהרמ"ם'גרגירים מדברי תורתו נדפסו בשם 

, ושוב שנית לקדשו עם הוספות רבות לספר 'אור ישע' מאביו הק'(
יו, בספר ונכבדות, וכן פרקים לתולדותיו ותולדות זרעו אחר

)ע"י נכדו הגה"צ רבי ארי' ליבוש יצחק רובין שליט"א אב"ד  'לשון צדיק'

 .גלאגוב, ובהוצאת מכון 'אור המאיר', ברוקלין נ.י. תשנ"ט(
 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן

 גאוה פסולה וגאוה דקדושה
והגבלת את ההר העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר 

. יג(-)שמות יט, יב ך היובל המה יעלו בהרונגוע בקצהו וגו' במשו
, דידוע מהרב הצה"ק מו"ה מנחם מענדל מגלאגוב זצ"ל

)עי' ילק"ש ח"א דחז"ל מגנים מאוד מדת הגיאות רח"ל, ואמרו 

כל המתגאה כאילו עובד ע"ז, ועל כן צריך להרחיק  רמז שב(
ממדת הגיאות עד קצה האחרון, וגם בעת לימוד התורה 

ת גיאות הנקרא 'הר', כי אם להיות 'מאד צריכין לרחק ממד
' בהר. וזהו: 'השמרו לכם עלות )אבות פ"ד מ"ד(מאד שפל רוח' 

בבחינת גיאות, ואמר 'ונגוע בקצהו' אפילו שמץ מנהו. אמנם 
דתלמיד חכם מותר לו להיות שמינית  )סוטה ה.(אמרו חז"ל 

שבשמינית, והיינו דלצורך גבוה מותר לשמש במדה זו על 
'ויגבה לבו בדרכי השם'. וזהו מרומז באמרו:  י"ב יז, ו()דהדרך 

'י, אז 'המה ידרכי בבו ליגבה ור"ת:  יובל'במשוך היובל', 
 יעלו בהר', פירש אז מותר לעלות במדת הגאוה המכונה הר.

 יד(-)עמ' יגלשון צדיק 
 

של הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז והרה"ק רבי שלום  ק דיןראה פס .1
נין חלוקת הירושה של הרה"ק רבי אשר בעזכי"ע, מקאמינקא, 

"כבוד הרב המאה"ג החסיד האבד"ק מראפשיץ, ובו נזכר 
תשס"ה, ח"ב עמ'  ')נדפס בספר 'אור ישע השלם', נתני גלאגוב"

 קח(.-קו
להרה"ק מזיטאמיר זי"ע )פר'  'תולדות אהרן'ראה בספה"ק  .2

תולדות(: "דיש כלל שלפעמים צריך הצדיק לקרב הרשעים יותר 
וכן נהג עצמו מ"ו הרב הקדוש נשמתו בגנזי ם כשרים... מאנשי

שהי' מקרב לאנשים אחרים  מרומים הרב דק"ק בארדיטשוב
יותר מתלמידיו, ואמר שהתרחקות שלו הוא התקרבות, ויש בזה 

 שכל גדול".
)ברוקלין נ.י. תשנ"ו,  'באהלי ישכר'דבר מעניין מסופר בספר  .3

חיאל מדאמבראווא קכט( כשנכדו הרה"ק רבי חיים י-עמ' קכח
זצ"ל היה עדיין בימי חורפו, נחלה אנושות וכמעט שלא היה יכול 
להלוך על רגליו, אמר אז: "אבא זצוק"ל )הרה"ק רבי מאיר 

הסבא זצוק"ל  ,מגלאגוב( חי שנות חיי"ם )ס"ח שנה(, אביו
)הרה"ק רבי מנחם מענדל מגלאגוב( חי שנות חיי"ם, אבי זקני 

ראפשיץ( חי שנות חיי"ם, זקן זקני זצוק"ל )הרה"ק רבי אשר מ
זצוק"ל )הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ( חי שנות חיי"ם, הרי 

דורות. כמו כן מצד שני חו"ז זצוק"ל )הרה"ק מהרי"א  ארבעה
מזידיטשוב( חי שנות חיי"ם, וא"כ אני אשנה החזקה ואלך בדמי 

דבריו עשו רושם בשמים, ומיד קם על רגליו  -ימים לעוה"ב? 
 אחד האדם וכאילו לא אירע עמו כלום".והתהלך כ

להרה"ק רבי אהרן  'מוצל מהאש'ראה אודותיה בספר  .4
ביליץ )נ.י. תשט"ו, דף כא, -הלברשטאם זצ"ל הי"ד אב"ד ביאלא

 בהע' בגדי אהרן אות ז(.
 , גל' ב עמ' כט.'עץ חיים'ראה את המסופר אודותה בקובץ  .5
מאוחר יותר הפך הנאצים ימ"ש ובידי בית החיים בגלאגוב נהרס  .6

לגן עירוני. לפני כשש שנים  -י המשטר הקומוניסטי ל ידע -
הצליח הר"ר אורי רובין שליט"א עם עוד מצאצאי רבוה"ק 
מראפשיץ וגלאגוב, לאחר מאמצים רבים, לגדור את המקום 

בו נטמנו הרה"ק  את מקום האהלחשוף בכבוד הראוי, ואף זכו ל
ידי זכאין. ]כל מי שמגיע וצאצאיו הק' אחריו. ומגלגלין זכות על 

דשם  ת העלמיןיכול להכנס לבי -הסמוכה לרישא  - לגלאגוב
ולאהל שהוקף בגדר וסגור במנעול. הסיסמה לפתיחת המנעול 

. )רב תודות להר"ר התשעד)רשומה בלשה"ק על המנעול( היא: 
 הרבים([. תועלתב רובין שליט"א על המידע לוד

 יט"אשל ישכר בעריש ווייסמאת: הרה"ח ר' 

 צדיק מושל:
א בשנת תקצ"א בערך, כשהוא אך אבר"ך בן כ"ה שנה, נקר

-הרה"ק רבי מנחם מענדל זי"ע לכהן פאר כרב ואב"ד גלאגוב
שבמחוז ריישא במדינת  (Glogow Malopolski)מאלופולסקי 

 גאליציה. 
גלאגוב היתה אמנם עיירה קטנה, אך מאידך כיהנו בה 
ברבנות כמה מגדולי ישראל לדורותיהם, ומהידועים לנו הוא 

הרועים'. היו בה בעל 'מלא  -הרה"ק רבי יעקב צבי יאליש זי"ע 
לומדים מופלגים וחריפים בתורה, אבל חלק ניכר מהם היו 
מתנגדים חריפים לדרך החסידות. מובן מאליו כי בעת שראשי 
הקהלה רצו לקבל את רבינו לאב"ד שם, קמו מערערים 
ומתנגדים למינויו והציעו הם תחתיו רב גדול ומפורסם שלא 

נכבד מבני העיר נמנה עם עדת החסידים. ברם, בהיות שחלק 
היו מחסידי ראפשיץ, ובנוסף לכך היו שם לרבינו מנחם מענדל 
עצמו שם הרבה מעריצים, אי לכך נבחר הוא לרב ואב"ד על פי 

 רוב דעות.
מסופר שאף לאחר שעלה על כס הרבנות היו המתנגדים 
תמיד עוקבים וחוקרים אחר הוראותיו ותשובותיו אם כיוון 

ת אירע מעשה שממנו ראו הכל להלכה ולמעשה, עד שפעם אח
שה' עמו והלכה כמותו, כשאחד לא שמע לקול דברו ונכשל 

 .)ראה 'שארית ברוך', ח"ב, עמ' יד אות עב(באיסור כרת רח"ל 
רבינו נהג את קהל עדתו כדת של תורה, ולחם נגד כל פירצה 
שנפרצה בחומת כרם היהדות עד שתיקנו את המעוות. נכדו 

מסאסוב זצ"ל מביא נוראות בספרו  הגה"צ רבי אלעזר רובין
: "אבי זקני הה"צ הר"ם )לבוב תר"ץ, דף י:('זכרון אלעזר' 

החדשות  האופנה(-)מגלאגוב היה אומר, אשר לבושי 'מאדעס' 
היא מעצת הקליפות הטמאות רח"ל, ואשר הן הנה המביאות 
חולאים ונגעים חדשים, ה' ישמרנו. והנה כל ימי חייו של א"ז 

שינו שום איש ואשה מבני ישראל בעירו לעשות  הה"ק הנ"ל לא
 כזאת ללבוש איזה מאדע חדשה, כי היה מקפיד על זה מאוד".

בצל יתר גדולי הסתופף רבות גם בצל אביו הק' וחסה  מעודו
. הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע ביותרו ההדור שכיבדו

שהיה מחותנו העריצו עד מאוד, וכפי שניכר בין בתרי שו"ת 
, שדרש רבינו מהרה"ק מצאנז )ח"ב אה"ע סי' לח(י חיים' 'דבר

תשובה להלכה, שאכן השיב לו בקצרה כשהוא מתארו בזה"ל: 
"להרב הצדיק המאור הגדול בוצינא קדישא חסידא ופרישא 

, שלשלת היוחסין כקש"ת מהר"מ נ"י אבד"ק גלאגוב יע"א"
ובתוך דבריו אנו מוצאים דבר חידוש: "... אך מונע אני את 
עצמי מהוראה לעת שיבתי, כאשר הנהיג ה'נודע ביהודה' ז"ל, 
לכן יראה מעלת כ"ת דברי 'כנסת הגדולה' סי' י"ג ודברי הנוב"י 

)וע"ע " וכאשר יראה לו ולבית דינו ככה יעשהמהדורא תנינא, 

 .תשובה אליו בשו"ת ד"ח ח"א אה"ע סי' נב(
לאחר הסתלקות אביו הק' רבי אשר ישעי' מראפשיץ בערב 

, נתעטר בנו רבינו בכתר האדמו"רות, ומאז 1סח שנת תר"הפ
נתקבצו ובאו להסתופף בצל קדושתו הרבה חסידים ואנשי 
מעשה, וכן רבנים גדולים, ומקובל שגם הרה"ק ה'דברי 

 יחזקאל' משינאווא זי"ע נסע פעם לשבות בצל קדשו.
מהחסידים המפורסמים שנסעו לרבינו, כדאי להזכיר את 

)כ"כ בהקדמת 'זכרון חיים אורי מריישא זצ"ל הרב הצדיק רבי 

)כ"כ בהקדמת , ורבי דוב בעריש זצ"ל שו"ב בק"ק ריישא אלעזר'(

 .ספרו 'דבש השדה', בילגורייא תרס"ט(
דרכו בקודש היתה להשפיע מזיו קדושתו על כל אחד 
מישראל שבא בצל קורתו, גם לאלו שהיו רחוקים מתורה 

"לטהר טמאים ו לפרש הפיוט ומצוות, וכפי שהיה רגיל על לשונ
, כי לפעמים גם כשנראה שכאילו לטמא טהורים באומר קדוש"

, אל יהרהר אחריו, כי מקרב טמאים ומרחק טהוריםהצדיק 
, כל אמרותיו קדוש, ומסתמא הוא אומר קדושהצדיק הוא 

 .)'לקוטי מהרמ"ם'; 'זכרון אלעזר' לפר' פרה(עושה הכל כדת וכדין 
הרה"ק רבי אשר מאיר הלברשטאם  מסופר, שפעם בא נכדו

זצ"ל אב"ד באכניא להסתופף בצל זקנו הק' על שבת שקלים, 
לאחר השבת כשחזר לצאנז, סיפר רבי אשר מאיר לזקינו הק' 
ה'דברי חיים' שבשבת שעברה שמע מזקינו הרה"ק מגלאגוב 

דושה. קמקום למחזירם שהיא ראשי תיבות:  'שקל'שתיבת 

"דו ווייסט וואס ל כדרכו בקודש: צעק הרה"ק מצאנז בקול גדו
 הייסט תורה געזאגט, אויסצוגיין פארן לעבעדיגען באשעפער"
)'מגן אבות', ברוקלין נ.י. תשע"ב, עמ' תרצב, בשם הרה"ק ה'קדושת ציון' 

 .מבאבוב הי"ד(
עד מהרה התפרסם כפועל ישועות בקרב הארץ, וכעדות 

'זכרון  נכדו הגה"צ רבי אלעזר מסאסוב זצ"ל בהקדמת ספרו
אלעזר': "הנה יש כמה ספורים אמתיים מא"ז מגלאגוב ומשום 
כי קצר המצע להתפשט כאן בספורים הרבה, על כן אציגה נא 
רק איזה ספורים קצרים למען דעת עכ"פ מקצת גדולת 

 מדרגתו:
פעם אחת על שבועות, בעת היה אצלו הרבה חסידים והיה 

תורה, הנה כטוב לבם בשמחת יו"ט הק' הזה, שמחת קבלת ה
בתוך אחד השיחים היקרים ודבורים קדושים הנובעים מלב 
טהור א"ז הה"ק הנ"ל והוי בדיחא דעתו טובא, ענה ואמר 
בתוך הדברים: כל איש אשר ידבנו לבו ליתן יין עבור כל 
החסידים הנני מבטיח לנדיב זה השפעה של עשירות גדול. והנה 

יב לא היה החסיד ה"ר יחיאל מאיר טענינבוים מעיר בארנ
עשיר כלל, קדם הוא וזכה לזה והיה זריז ונזכר להביא תיכף 

 היין להשלחן ונעשה אח"ז עשיר וגביר עצום".
הרה"ק רבי -)וממשיך ה'זכרון אלעזר' לספר: "וגם מכ"ק מו"ח 

שמעתי בעת אשר באתי עמו בקשר החיתון,  שלמה מסאסוב זי"ע(
עין בעין  סיפר ממנו דבר נפלא מאוד, פתח ואמר: הנה עתה

דברי אבי זקנך הה"ק ר' מענדילי גלאגיווער נראה וניכר אשר 
, וגופא דעובדא הכי הוי: כי הנה זה זמן ברוח הקודש נאמרו

כביר אשר באתי עמו בקשר החיתון, היינו בני הה"צ ה"ר יוסף 
דוד היה חתן שלו, אבל לא אסתייע מלתא, כי בתו הכלה נפטרה 

אח"כ מכתב בזה ובסוף המכתב קודם הנשואין, והנה כתב אלי 
מסיים דבריו באומר כך: הנה אחר האסון הנ"ל ר"ל, אעפ"כ 
נשארים אנחנו מחותנים כמקדם. והיתה זאת כחידה בלי 

 פתרון, ועתה הנה רואה אתה אשר דבריו ברוה"ק נאמרו".
ואמנם יפה ראו בו את אשר פירש בפסוק "זאת חקת 

רת אורייתא", כי "על ידי , תרגומו "דא גזי)במדבר יט, ב(התורה" 
)ש"ב כג, כח התורה יכולין לגזור טובות לבני ישראל, כמו שכתוב 

 .)'זכרון אלעזר', פר' חקת('צדיק מושל ביראת אלקים'"  ג(

 שבר על שבר:
בערוב ימיו מסר רבינו לבנו בכורו הרה"ק רבי יעקב יוסף 

הגה"צ רבי אלעזר זצ"ל את חזקת הרבנות בגלאגוב, ובנו 
שכל החסידים  )בהקדמת לספרו 'זכרון אלעזר'(מסאסוב זצ"ל מספר 

הגדולים והרבנים שבאו להסתופף בצל זקנו רבינו, "רגילים 
 היו אצל אבי הה"ק ג"כ לקבל ממנו ברכת קדשו". 

אך לא ארכו הימים, ובשנת תרל"ג, כשהגיע רבינו לשנות 
אונגארן -ת עסטרייך, פרצה מגיפה קשה ונוראה במדינ3חיי"ם

שהפילה חללים רבים רח"ל, ביניהם נמנו כמה רבנים גדולים 
וצדיקים מפורסמים. גם רבינו ובנו רבי יעקב יוסף נחלו אז 
ונפלו למשכב, וביום כ"ד אב נפטר בנו הגדול על פני אביו, 

 בהיותו רק בן מ"ח שנים. 
התאונן מאוד על אבידת בנו יקירו, ונשא עליו מספד אביו 

המליץ אודותיו את הפסוק "אשת חיל  מרורים. בתוך דבריות
 אשת, "ואמר: )משלי לא, י(מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה" 

)בסידור הגר"י עמדין כתב אשת חיל היינו נפש המשכלת, ועי' היינו נשמה 

מי בגימטריא 'חיל',  -שהיה ימיו מ"ח  חיל בזוה"ק תזריע דף עז(
ה שהיה מרוחק כל כך מהבלי מ ורחוקנשמה יקרה כזו,  ימצא

לפי שהתורה אשר 'יקרה היא  מפנינים מכרהעולם הזה, 
היתה שעשועיו כל הימים, על כן הבלי  )הוריות יג.(מפנינים' 

 .)'זכרון אלעזר', בהקדמה(עוה"ז לא מצאו מקום כלל בלבו הטהור" 
ויהי כמעט שגמרו את שבעת ימי האבל, והנה שבר על שבר 

 -ינו הק' עלה בסערה השמימה ביום ל' אב יחדיו ידובקו, ורב
א' דר"ח אלול, וירב בבת יהודה תאניה ואניה, ומנוחתו כבוד 

 .4בבית החיים בגלאגוב
)בהקדמת וכה מספר נכדו הגה"צ רבי אלעזר מסאסוב זצ"ל 

: "הנה הה"ק הגה"צ ה"ר חיים מסאנז זצל"ה ספרו 'זכרון אלעזר'(
סף[ בכה והתאונן על בשמעו מפטירת אבי הה"ק ]רבי יעקב יו

זה מאוד, ואמר על אלה אני בוכיה על אבידה כזו שאבדנו, 
והחזיק אותנו מאוד, כי שבעה ימים אחר פטירת אבי הה"ק 
נפטר אביו הה"ק ג"כ ונשארנו כספינה בלי תורן, והה"ק הנ"ל 
מסאנז שלח מידי שבוע בשבוע סכום הגון להחזיק אותנו כי 

 ים לפניו מאוד".אבותי הקדושים הנ"ל היו חביב



 
 

  במסגרת "דף היומי"ענין שנלמד   אורחות חיים הלכה למעשה                            הדף עלי    אורח עלי  
 "גדילים תעשה לך" 

שאלה: אחד קנה טלית קטן עם חוטי ציצית קשורים, ואח"כ ראה ששכחו לעשות הנקב באמצע 
ללובשו, ואי אפשר ללובשו מבלי לעשות הנקב. האם עתה כשיעשה הנקב מבלי הבגד כדי שיוכל 
יש בזה חשש משום "תעשה ולא מן העשוי" או דלמא כיון דגם בלי נקב חייב  -להוריד הציציות 

 , אין לחשוש לכך?)כגון לכסות גופו(בציצית, דראוי להשתמש בו גם בלי נקב באמצע 

, שהרי היה בדעת עושהו לעשות נקב באמצע הטלית עשוייש כאן חשש דתעשה ולא מן ה: תשובה
קטן ולא עשו, ואם כן לא הוי שם בגד עליו לחייבו בציצית, וכמו דמצינו לגבי טומאה שכל זמן שלא 

 נגמר הכלי לא מקבל טומאה, הכי נמי לא הוי עליו שם בגד, דאין ראוי ללובשו בלי עשיית הנקב.

"ח סי' י ס"ו בבגד שהוא ארוך מדאי וצריך לכפלו אפילו ונראה קצת ראיה לכך מהא דקיי"ל באו
)עי"ש במשנ"ב ס"ק בארבע כנפות הפשוטים, דפטור מציצית, כיון דאין ראוי ללבישה לאו שם בגד עליו 

דהביא מהטו"ז והפרמ"ג דיטיל ציצית בלי ברכה כיון דהוי  )ד"ה טלית(, ועי' בבאה"ל ריש סי' טו טז(
, והגם שאפשר ללבוש טלית ארוך כשסובבו כמ"פ סביב הגוף מ"מ כיון חשש של תעשה ולא מן העשוי

שלא עשוי לכך לא הוי עליו שם בגד, וע"כ הציצית שעשו הוי תעשה ולא מן העשוי, הכי נמי בניד"ד 
לכן יוריד דאין הט"ק עשוי ללבשו בלי עשיית הנקב, א"כ לא הוי שם בגד עליו שיתחייב בציצית, 

 ח"כ יטיל בו הציציות מחדש.הציציות ויעשה הנקב וא

 אי הוי מוקצה -ירקות ופירות כבושים 
וכדו', ירקות או פירות שכובשין בחומץ ומלח עד שנעשה  רקעס(עג)אושאלה: כבׁש מלפפונים 

 ונעשה ראוי לאכילה בשבת, האם מותר לטלטלו ולאכלו בשבת או הוי מוקצה? -חמוצים 

י"ל גרוגרות וצימוקין שהעלן לגג ליבשן אסורין בשבת דהנה, קי תשובה: מותר לטלטל ואינו מוקצה.
משום מוקצה, מפני שהן מסריחות קודם שיתייבשו, דכיון שיודע שיסריחו הסיח דעתו מהם, וכיון 

מובא במשנ"ב  -)שו"ע או"ח סי' שי ס"ב, ועי"ש בב"י דאיכא תרתי, דחינהו בידיים ולא חזו, הוי מוקצה 

, שנעשו עתה אינם ראויים לאכילה, אבל שאר פירות שהעלה לגג ליבשן אין בהם סק"ט, דדווקא גרוגרות וצימוקים

 .משום מוקצה, משום שהם ראויים לאכילה אף קודם שיתיבשו. והמקור הוא בגמ' שבת מה ע"א. עי"ש ברש"י(

ולפי זה בניד"ד דמלפפונים וכדו' הכבושים בכלי כדי שיחמיצו, כיון שעדיין ראויים הם לאכילה 
)וכן העליתי בשו"ת שבט הקהתי ח"ב סי' קלט והסכים בזה הגרי"ש , עכ"פ בדוחק, לא נעשו מוקצה כל הזמן

. ואמנם עי"ש בהגהות אבן ישראל על המשנ"ב שדעתו להחמיר, וצ"ע, דהא אלישיב זצ"ל, יעו"ש(
המומחים בדבר המה מעידים שירקות אלו הכבושים, אזי במשך כל הזמן שנכבשים עדיין ראויים 

 עכ"פ בדוחק ואינו דומה לגרוגרות וצימוקים. לאכול

ועכ"פ באמצע תהליך הכבישה לא יטלטל את המלפפונים הכבושים מצל לחמה, כי דומה 
 .)עי' סי' שכא ס"ב ובמשנ"ב. כן העליתי שם בשבה"ק, יעו"ש(למלאכת מעבד, דגורם שיחמיץ מהרה 

 עקיפת ושמירת תור
 נים בתור?שאלה: האם מדינא מותר לעקוף אנשים שממתי

: נראה דאין לעקוף תור, דהא מצינו כמה פעמים בדברי חז"ל שהראשון יש לו זכות קדימה. תשובה
: זוג עדים שבא ראשון בודקין אותו ראשון. במס' )פ"ב מ"ו(]והרי כמה דוגמאות: במס' ראש השנה 

מי שבא  )ח.(ין בור שהוא קרוב לאמה מתמלא ראשון, מפני דרכי שלום. במס' סנהדר )פ"ו מ"ח(גיטין 
)ומובא בחו"מ סי' טו ס"א, ועי"ש כמה פרטים מי יש לו דין קדימה אפילו ראשון לבי"ד צריכין להקדים דינו 

[. אמנם פשוט, שאם רואים איש זקן וחולה או ת"ח שממתין בתור, אזי ממדת דרך ארץ לא היה קודם(
 יש לתת לו דין קדימה.

דים את מכירו או קרובו אעפ"י שהלה מאוחר בתור. ויל"ע מי שנותן את השירות אם יכול להק
ולכאורה אין להקדים, דאכתי איכא משום דרכי שלום, דיאמרו מאי אולמא דהאי מהאי. וראיתי 

שכ' להקל בין אם נותן השירות הוא בעל המקום ובין אם  - )עמ' מה(בספר החדש חוקים ומשפטים 
ו, עי"ש. ומ"מ נראה דאע"פ שאין יכולים לעכב הוא פקיד בלבד, שאין הממתינים יכולים לעכב בעד

 בידו מ"מ הבעה"ב שנותן השירות ימנע עצמו מלעשות כן משום לזות שפתיים.

: מותר לאדם ללכת ולעמוד בתור כדי לשמור הזכות עבור חברו, שהרי היה )עמ' מו(עוד כתוב שם 
יכול לשמור זכות בתור גם  יכול לעמוד בתור בשביל עצמו, אמנם אדם העומד בתור עבור עצמו אינו

 עבור חברו, מפני שבזה הוא חב לאחריני.

עוד שם: אדם שעמד בתור במשך זמן, ולאחמ"כ ביקש מחבירו לשמור לו התור כדי שיוכל לסדר 
)עי"ש, ועעו"ש אי מותר לתפוס מקום באוטובוס עבור דברים עד שיגיע תורו, לא הפסיד את תורו בשביל כך 

 הגה"צ רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט"אמאת:                                                                               .זולתו(

 מסכת עירובין 
 בענין "מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו"

 ,מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו שלא בפניו ,אמר רבי ירמיה בן אלעזר
כולו  ",כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה" ראשית ז, א()ב דכתיב – מקצת שבחו בפניו

אומרים " פירש"י: ".נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" )שם ו, ט( דכתיב - שלא בפניו
כלומר דרך ארץ הוא, שאף על פי שאדם משבח את חברו, שלא  - בפניומקצת שבחו 

יינו, כי בעצם הדבר וה". בפניו הרבה, אין מרבה בשבחו לפניו, מפני שנראה כמחניף
להגיד כל שבחו בפני האדם אין בזה כל כך חיסרון, אלא שהדבר נראה כמי שרוצה 
להחניפו, והגם שבאמת אין כאן חניפה, שהרי השבח הוא שבח אמת, וחניפה אינה אלא 
במי שמשבחים בדברים שאין בו, עכ"ז אין ראוי לעשות כן, משום שנראה כמחניף, 

ש"י כלפי הנהגה זו: "דרך ארץ הוא", ומשמע שאינה אלא ומבואר היטב מה שכתב ר
 .)ראה 'יפה תואר' על בר"ר לב, ג(ממדת דרך ארץ, ואין בכך איסור גמור 

נתקשה בדברי רש"י, כי אם הטעם הוא מפני  )שם(על המדרש  'נזר הקודש'בספר 
, שנראה כמחניף, הרי גם במקצת שבחו יהא אסור, שג"כ נראה לעיני האחרים כמחניף

כהא דכתיב  ,ע לשבחוגבאותו הענין הנו םדלא מיירי אלא בעסוקיש לומר וי" ומתרץ:
להודיעו כי בצדקתו הוא ניצול ולא  ',בא אל התיבה כי אותך ראיתי צדיק לפני'בנח 

 י האי גוונאוכן בכ ,ומזה יתן לב להחזיק בצדקתו ובתומתו תמיד ,עבור קיום המין לבד
נאי לומר שאינו מחזיק גתוק לגמרי אדרבא נראה כיש םשא ,שבחו דרך ארץ להזכיר

בור זה להטיב יוכל שכן במדבר בפניו לפני אחרים שיש ג"כ תועלת בד ,מעשיו לכלום
אבל מ"מ  ,כמחניף י האי גוונאולכך לא חשיב כ ...מנהגו בעיני בני אדם ללמוד ממעשיו

ענין הנוגע אבל באינו עוסק באותו  ,לא יספר בכל שבחו שזה ודאי נראה כמחניף
 ,והוא מתחיל לדבר מעצמו בשבחו בפניו ודאי אף במקצת שבחו נראה כמחניף ,לשבחו

". ומבואר, כי אמנם גם במקצת שבחו נראה והרבה נכשלים בזה ושומר נפשו ירחק מזה
 כמחניף, ואסור לעשות כן כי אם כשיש איזו תועלת בהגדת שבחים הללו, אבל כל שבחו

 אסור גם בכהאי גונא, שזה וודאי נראה כמחניף.
כי אם יאמר כל " דן בהערה זו, וז"ל: )נתיב התוכחה פ"א(ב'נתיבות עולם'  גם המהר"ל

שבחו היה נראה כדברי חנופה שמחניף לו, ואם לא יספר שבחו כלל אין דבר זה גורם 
בה שיאהב אהבה בין הבריות, אבל כאשר יספר לפניו מקצת שבחו דבר זה מביא אה

", ויתכן, ואם יספר הכל אז נראה שהוא כמו מחניף ,כי בעיניו הוא בעל מעלה ,אותו
שלדברי המהר"ל מותר לעשות כן גם בסתמא, ושלא כדברי ה'נזר הקודש', כי סיפור 

גם כשמתחיל לדבר מעצמו  -מקצת שבחו של אדם גורם אהבה בין הבריות בכל ענין 
 בשבחו ללא כל סיבה מוקדמת.

ולכאורה יש בזה לתת " בחידושי אגדות אחרי שציין לדברי רש"י כתב: רש"אהמה
", ובדרכו ובנתיבתו דהיינו שלא יהא לב שומע גס בו ויחזיק טובה לעצמו ,טעם אחר

נראה  ,והטעם שאין אומרים כולו בפניו" בזו הלשון: (ערך שבח) 'פלא יועץ' מאריך בספר
אבל מקצת אומרים כדי שיזדרז בעשיית  ,ודהיינו כדי שלא תזוח דעתו ולא ירום לבב

וגם כדי  וזהו כדברי ה'נזר הקודש' בדברי רש"י(-) הטוב בראותו שיהללוהו בשערים מעשיו
באופן שצריך פלס , כדברי המהר"ל בסברת רש"י(-) להרבות אהבה ואחוה שלום וריעות

עליו ומאזני משפט שאם רואה אדם שאינו אדוק כ"כ באהבת ה' ויש לחוש שתתכבד 
אשריך מה  ,ראוי להגיד שבחו ושכרה של מצוה שהוא עושה ולומר לו ,עבודת המצוה

וכהנה דברים המלהיבים את הלב כדי  ,טוב חלקך שאתה קונה עולם הבא במעשיך
ומתוך שלא  ,או כדי שישבחוהו או כדי לזכות לשכר טוב ,שיחזיק במעוזו לעשות מצות

 ם שמיםבאהבת ה' ועושה מעשיו לש אבל לאיש טוב שהוא אדוק ,לשמה בא לשמה
כי יצר הגאוה  ...ולא בשביל שישבחוהו ראוי להזהר ולהשמר מלשבחו לפניו כלל וכלל

...". ומסיום דבריו עולה גבר עד מאד כמעט אין אדם צדיק בארץ שינצל ממנה לגמרי
שבאיש כזה שאנו יודעים שכל מעשיו לשם שמים, ולא יזדרז בעשיית  -חידוש גדול 

מחמת השבח שנותנים לו, ראוי להזהר שלא להגיד שום שבח כלל, ואפילו מקצת  הטוב
 השבח, בכדי שלא יכשל בעון הגאוה.

ואולי ומאחר שהמחטיא את חבירו הוא " עוד בזה: ה'פלא יועץ'בהמשך דבריו כתב 
ושלא  ,יותר רע מההורגו ראוי להזהר מאד שלא להחטיאו בחטא האמור של הגאוה

כי יש לחוש הרבה פן  ,ושלא להגיד לו שבח שאמרו עליו שלא בפניו לומר שבחו בפניו
... ואולי ח"ו יחטא ויכעיס את הבורא ית"ש בחטא החמור של הגאוה ותאבד נפשו ח"ו

ולולא שציותה תורה לכבד את החכמים ורז"ל היו מכבדים את העשירים הייתי אומר 
פש הוא חובל כדבר גם כן שמהאי טעמא ראוי שלא לחלוק כבוד לשום אדם כי נ

אך מה נעשה ואבינו שבשמים גזר עלינו לכבד כל הראוי לכבוד לפי ראות עיני ... האמור
 ".בשר אשר לנו לו בכח יגבר האיש המכובד שלא ליהנות מן הכבוד ושלא להתגאות בו

והגדיל עשות הפלא יועץ במקומות אחרים בספריו, שאיסור יש בזה משום "ולפני 
האומר שבחו של אדם בפניו באופן שיכול : "(ערך דבור)שם , וכלשונו עור לא תתן מכשול"

ולפני עור לא תתן 'להיות גורם לו שיגיס דעתו במקום מצוה עבירה היא בידו שעובר על 
אשר  ,ובהילול מעשה הצדיקים יש בדבר צד מצוה" :(ך הילול)שם ער'". עוד כתב מכשול

אבל צריך  ,סופרים תרבה חכמהכי קנאת  ,ישמעו ואשר ילמדו לעשות כמעשיהם
כגון לומר שבחו בפניו שיוכל לבוא לידי  ,לשקול בפלס שלא תהא מצוה הבאה בעבירה

 '...".לפני עור'גאוה ועובר על 
העולה מכל האמור, שלפי טעמו של רש"י, אין כאן כי אם הנהגת דרך ארץ, ואילו לפי 

את חבירו בעון גאוה, ויש טעמו של המהרש"א, יתכן שיש בכך איסור גמור, כשמכשיל 
)ראה 'אגרות ורשימות קהלות יעקב' ח"ב עמ' רנא אריכות כאן משום 'ולפני עור לא תתן מכשול' 

 .בענין איסור 'ולפני עור לא תתן מכשול' כשמכשיל את חבירו בעניני מדות, כגון כעס וגאוה, ויעו"ש(

 

  ספר עלי  
מחולק  - בית היהודידיני טהרת המשפחה והנהגת ה פרדס ישעיהו 

, בו נערכו מחדש ובתוספות מרובות סדרת שיעוריו המפורסמים של שער הא'לשלושה שערים: 
שליט"א רבה של נוף הגליל באה"ק ת"ו, אותם מסר הרב  ישעיהו הרצלהמחבר, הרה"ג רבי 

, בו שער הב'הלכות ודיני הטהרה כשולחן ערוך ומוכן לאכילה;  -המחבר בימי השובבי"ם 
נקרא בשם "סוד  - שער הג'ת שאלות ותשובות ערוכות ומסודרות בלשון ברורה וקצרה; סדר

הבית היהודי", בו העלה המחבר את סדרת שיעורי ההכנה לנישואין אותם העביר מתוך 
תשומת לב מרובה לחתנים וכלות העומדים להיכנס בברית הנישואין עם שיעורים מסודרים 

כשרות, שבת וטהרה. כרך  -תים יסודות הבית היהודי בשלושת עיקרי היהדות עליהם מושת
 תש"פ.נוף הגליל, רביעי מסידרת ספרי 'פרדס ישעיהו'. 

  תודותינו וברכותינו נתונות לאלו שנדבו הוצאת הגליון לזיכוי רבבות מאחב"י 
 לעילוי נשמת האשה החשובה  

  רחל צערלמרת 

 ע"ה אלעזר עקיבאב"ר 

 שע"גנלב"ע ביום י"ג אלול ת

 תהא נשמתה צרורה בצרור החיים

 הונצח על ידי בנה ידידנו הנדיב הנכבד

 שליט"א שמחה יונה ווייסהרה"ח ר' 
 אב"י בוויען יע"א

 

 לעילוי נשמת האשה החשובה
 ע"ה יום טוב ליפאב"ר  מלכהמרת 

 תנצב"ה -נלב"ע ביום י"ב אלול תשס"ד 
 הונצחה על ידי בנה

 שליט"א מאיר אוישהרה"ח ר' 

 הרה"ח וי נשמתלעיל
 ע"ה בערגער מרדכיב"ר  צבי אברהםר' 
 תנצב"ה –נלב"ע ביום י' אלול תשכ"ט  

 הדומ"ץ הונצח על ידי חתנו
 שליט"א שלמה זלמן וועבערהג"ר 

 החשובה האשהאמי  נשמת לעילוי
 ה"ע חיים ר"ב רייזל מרת

 ב"תשס אלול' ביום ט ע"נלב
 תהא נשמתה צרורה בצרור החיים

 החשובה ותי האשהחמ נשמת ולעילוי
 נוימאן ע"ה חיים נחמן ב"ר געלא מרת

 ב"תשס אלול' ביום י ע"נלב
 תהא נשמתה צרורה בצרור החיים

 הונצחו על ידי ידידנו הנדיב הנגיד המפואר
 שליט"א יעקב יצחק קאניגהרה"ח ר' 

 

 האשה החשובה לעילוי נשמת

 ע"ה אפרים פישל בת ר' לאה מרת

 תהא נשמתה צרורה בצרור החיים -"ח נלב"ע ביום י"א אלול תשס

 שליט"א יהושע הערצאג הונצחה על ידי בנה הנדיב המפואר הרה"ח ר'
 

 לעילוי נשמת האשה החשובה
 ע"ה שמואלב"ר  נחמהמרת 

 נלב"ע ביום י' אלול תשס"ז
 תהא נשמתה צרורה בצרור החיים

 הונצחה על ידי חתנה העסקן הדגול
 ליט"אש יהודה בוימגארטעןהרה"ג ר' 

 לעילוי נשמת האשה החשובה

 ע"החיים דוד  בת ר' מרים מרת

 תהא נשמתה צרורה בצרור החיים -נלב"ע ביום י"ג אלול תשע"ו 

 שליט"א גרשון סיני דויטש הונצחה על ידי בנה הנדיב המפו' הרה"ח ר'

 לעילוי נשמת האשה החשובה
 ע"ה אסתר חנהמרת 
 זצ"ל אהרונוביץ אברהםבת הגה"צ רבי 

 תנצב"ה –"ע ביום י"ד אלול תשס"א נלב
  הונצחה על ידי בנה הרה"ח

 שליט"א שוואמנפעלד זאב מרדכיר' 
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