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אלא רצו , הרי ה לא ששו שהתקבלה התורה למטה

ועוד קשה שכתוב שכפה עליה הר , אותה למעלה

כגיגית  ואמר לה א את מקבלי את התורה 

הרי ישראל היו ' ולכאו', כומוטב וא לאו פה תהא 

בדרגות גבוהות עד מאוד של יראה מאהבה מיט א 

כ מה היה חסר העני� ולמה "גוואלדיגע רצו� טוב וא

בשעה שה , היה צור� לכפות עליה הר כגיגית

  ... אמרו נעשה ונשמע

שכל זמ�  –עליוני ששו  -פ "ס ויל"פשעא' איבתורה 

שיתנו  שהיה משא ומת� המלאכי צעקו געוואלד

כ שראו שזהו רצו� הבורא שיהיה "ואח, לה התורה

' שזהו רצו� ה, דווקא למטה לבני ישראל בזה העול

אזי יש כבר שמחה גדולה ג אצל , כ�' שיהי

כי זהו רצונו , המלאכי בעול העליו� וג למטה

במילא  ,'והיו מלאי שמחה שהתקיי רצו� ה, ש"ית

  .בלת תורה מסיניהיו עליוני ששו ותחתוני עלזו בק

, ועשה רצונ� כרצונו, העני� בטל רצונ� מפני רצונווזהו 

אבל יש ללמוד מוסר , ואי� לנו השגה במלאכי

', בפשטות שיש לגמרי להתבטל ולשמוח מפני רצו� ה

רגת הגדולה שהיו וכ� למה כפה עליה הר כגיגית בד

, ק מדברי בארוכה על זה"הספה, שרויי בה אז

ת להראות שעכשיו "שרצה השיי לפויתכ� לפרש 

א� , ויפה שאת ישראל במדריגות גבוהות הכל טוב

וקיו  היו בגלות הנוראהמה יהא כשיגיע זמ� כשת

  .התורה תהא קשה עליכ מאוד

כשיבואו זמני שתצטרכו לכפות ' הפשט שאפיוזהו 

עליכ הר כגיגית את קיו התורה ומצוות שתבוא 

ת עליכ הר כגיגית אז ג תזכרו לכפו, בקשה מאוד

זהו שכפה עליה , לקיי את התורה ומצוות תמיד

  .ע הר כגיגית"הרבש

ואנו לומדי , ה היו דור דעה במדברובאמת 
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  בארא פארק

  בני ברק

        ת קודשת קודשת קודשת קודשת קודשת קודשת קודשת קודשוווווווושיחשיחשיחשיחשיחשיחשיחשיח
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 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
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        אאאא""""שליטשליטשליטשליט

        
        ג''סיו� תשע' ה

  'אבות ו -ו ''גליו� תרט

 זמני כניסת ויציאת השבת
 

        פרשת במדבר וחג השבועות פרשת במדבר וחג השבועות פרשת במדבר וחג השבועות פרשת במדבר וחג השבועות 

  עותשבוחג הל פניני קודש
  ב"ארה -בארא פארק

עליוני� ששו ותחתוני� עלזו 

יש לכאורה , בקבלת תורה מסיני

ידוע שהעליוני אמרו , לנו להבי�

שקיבלו התורה למעלה שאמרו 

, המלאכי תנה הוד� על השמי

, ומה הפשט שג העליוני ששו

 'ב' המש� בעמ

טע� למנהג לאכול מאכלי חלב בחג 
  , השבועות

טבע החלב היא כי לאחר שנתקלקל דהנה 
וכל כמה ' החלב עושי ממנה גבינה וכדו

שמתקלקל ומתעפש עושי ממנה מאכל 
וזה רמז לתורה כי כל דבר תורה אינה , אחר

אלא יש לה תכלית , הולכת לריק ולאיבוד
 והיא שמורה וספונה שיבוא על ידה חידוש

סברא ' ובלימוד תורה לשמה אפי, בתורה
 שהפריכה יש לה מקו ותבוא לו לעזר וא
לא במקו זה אזי במקו אחר יהיה לו 

על ( ס"החתכ "מש' ועי, לשימוש בסברא זו
המשנה כל ' בפי )פרקי אבות בסו� חלק ויקרא

העוסק בתורה לשמה זוכה לדברי הרבה 
, הדברי שאינ צודקי זוכה בה' שאפי

הגהות ש כתב מספר ליקוטי חבר ב� וב
 בש  .)ס ברכות ו"א ליקוטי ש"ח(חיי

ס במה דאמרינ� ש תרי מכתב� "החת
מילייהו בספר הזכרונות חד לא מכתב� 

כי הלומד ביחידות א טועה ' הפי, מיליה
ח המחדדי זה "כ שני ת"משא, יגע לריק

א- מי שלא כוו� בעצמו אל , לזה בהלכה
רו אל האמת ולכ� מ העיר חבי"האמת מ

אפילו מי שלא כוו� אל האמת מכתב� 
  .כ"ע, מיליה בספר הזכרונות
 *  *   *  

הטע שעושי� שמחה לכבודה של ל "י
תורה בשמחת תורה ולא בחג השבועות 
שהוא יו הנבחר שקבלו ישראל התורה 

והיו הזה היה ראוי , ונהיה לע הנבחר
לשמוח בשמחת התורה כי ביו הזה היה 

אלא כידוע שהמלאכי , ז ואורהלנו עו
ובקשו לעכב , טענו תנה הוד� על השמי

, את נתינת התורה לע ישראל בתחתוני
התורה בבחינתה הרמה בשמי  רושיישא

ואול לא , נחלת העליוני שרפי מעלה
ה עמ ונת� התורה לילודי "הסכי הקב

ובכ� כיו� שהיה , אשר על האר/ המה האש
נת התורה למלאכי תרעומת על נתי

לישראל לכ� לא עושי ביו הזה שמחה 
שלא נשמח , וריקודי לכבוד קבלת התורה

, ונשיש בעת אשר יש כאב וצער למלאכי
כי זהו עיקר ויסוד התורה להשתת- בצער 

ורק בשמחת , הזולת ולשמוח בשמחתו
 תורה לעת סיו וגמרה של תורה אז עושי

כי , שמחה ורקודי לכבודה של תורה
למדו ישראל את כל התורה לאחר ש

יודו כול , ועוסקי בה ומקיימי מצוותיה
ג אלו אשר בשמי ממעל כי התורה 
המפוארה אכ� ניתנה בכלי מפוארה 

וכל ברואי מעלה , ותפארת לו מ� האד
, ומטה יחד ישמחו וישישו בגילה ורינה

בכל  אלע ישר .להתעוררות בתשובה צו שטייגע�

וכול עוסקי , ה שומרי תורה ומצוות, דור ודור

ת ומי כעמ� ישראל גוי אחד באר/ "בעבודת השי

  .תפארת גדולה ועטרת ישועה

ע "משה מקוברי! זי' ק ר"בש� הרהאומרי� 

מילא הזמ� שהיה קל " ,שכשחישב את כל ימיו אמר

אבל אלו הזמני שהיו , מהיכי תיתי 'לעבוד את ה

על א- , "תורה שנלמדה בא- 'בעבודת ה קשי

 צ בשמחה ובשלימות "התומשאצלו תמיד היה קיו

ת "בימי הקשי לעבוד את השי ע כל זאת, תמיד

כלל גדול והוא , הזמני האלו מאירי ומזריחי טפי

בירושלמי עדי- פע אחת בצער מאשר הרבה ' כדאי

  .פעמי שלא בצער

ושי געגועי לימי הק הקודמי היו מלאיהצדיקי� 

אד כי , דלפו צערא אגרא, ת"בעבודת השי' והכפי

ימות באוהל אי� התורה נקנית אלא במי שממית 

בזמני קשי ' התורה ומצוות ועבודת ה, עצמו עליה

וכפויי ה ימי החשובי הגדולי ביותר 

  .והמאירי והזורחי ביותר דלפו צערא אגרא

אוי- א  ט שבועות ישפיעו עלינו"יו יעזור דאורת "השי

צ "ואור השבתות של התומ, זיסע אופ� אוי- אייביג

ר שנזכה לעבוד אותו "ויה, מאירי עלינו לתמיד

ש בכל הזמני ג הקשי ביותר מתו� שמחה "ית

יעזור שיהיו באמת ' וה, וטוב לבב מרוב כל ובזריזות

  .י"קלי או� אלע ענייני עלינו ועכ זמני

המצבי והזמני ירח שכולנו זאל� שטייג� בכל ' ה

, בזריזות מיט א גזונטע אידישע שמחה שטענדיג

, ועשו כול אגודה אחת לעשות רצונ� בלבב של

ת יעזור שכבר מעכשיו נקיי ונקבל נעשה "והשי

, צ בשלימות וברצו� כדבעי"ונשמע את כל התומ

, שיהיה קשה' שאפי ,בפשטות

כ יש צרי� תמיד להכפי- "אז ג

באמת , ת"צ להשי"לתומ עצמו

, כלבשמחה ובטוב לבב מרוב 

 'ג' המש� בעמ
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  שיחת קודששיחת קודש

        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        עני שכפה עליה� הר כגיגיתעני שכפה עליה� הר כגיגיתעני שכפה עליה� הר כגיגיתעני שכפה עליה� הר כגיגית
� נדמה לה� בי ))))איש מלחמהאיש מלחמהאיש מלחמהאיש מלחמה' ' ' ' פ הפ הפ הפ ה""""עהעהעהעה((((מדרש מדרש מדרש מדרש באיתא איתא איתא איתא 

ובסיני נדמה לה� כזק , כאיש גיבור בחור מלחמה
        .מלא רחמי�

העני בזה כי בעת מת תורה כאשר כל  לבארלבארלבארלבאריש יש יש יש 
ובריות בראשית ', העול� חל מפני הדר גאונו ית

 �חרדו ממ� בהגלות� מלכנו על הר סיני ללמד לעמ
ש ויחרד כל הע� אשר במחנה "וכמ, תורה ומצוות

לכ עודד� , עו ויעמדו מרחוקויראה הע� וינו' וגו
ונראה אליה� , ו"ת וחיזק את רוח� לבל יפלו ח"השי

        , כזק מלא רחמי�
ל מלא רחמי� ורחמיו על כל -נת בזה שהאלהורות להורות להורות להורות 
סובל וצופה לרשע וחפ! בהצדקו ולרחמיו , מעשיו

וא� תאמר א� כ למה כפה , אי שעור ועד אי חקר
' תהא וכועליה� הר כגיגית ואמר לה� א� לא פה 

        , די' שזהו בבחי
הבית אהר הבית אהר הבית אהר הבית אהר ' ק ב"על פי מעשה שהיה אצל הרהל ל ל ל """"יייי

ע אשר ציוה לשני אברכי� ללמוד בספר "זי מקארלימקארלימקארלימקארלי
 ))))בעניני שכר ועונשבעניני שכר ועונשבעניני שכר ועונשבעניני שכר ועונש((((שער היראה ראשית חכמה ראשית חכמה ראשית חכמה ראשית חכמה הקדוש 
האחד היו פניו כבושות , חדשי� חזרו אליו' ולאחר ג

והשני לא נתפעל כל כ� , בקרקע מרוב אימה ופחד
        , מד בספר ראשית חכמהממה של

חיזקו  ,כאשר נכנס הראשו אצל הבית אהרויהי ויהי ויהי ויהי 
כי לא תמנו כי ' ועודדו ואמר לו אל תשכח כי חסדי ה

דאמר יצחק  :):):):)שבת פטשבת פטשבת פטשבת פט((((' מצינו בגמ, לא כלו רחמיו
ויצא ', ה פלגא עלי ופלגא על� וכו"ה להקב"אבינו ע

        . החסיד שמח וטוב לב
ידוע תדע , לו א אמר"השני כשנכנס אצל רבו הבבר� בר� בר� בר� 

ח אי כל זה אלא "כי כל מה שראית כתוב בר
כהתחלה לכל הפורענות והעונשי בבית די של 

        , כ"ותיכ$ נתלבש בחיל ורעדה מאימת הדי ע, מעלה
ניחא דבעינ לתרתי כפיית ההר וזק מלא ובזה ובזה ובזה ובזה 

        . ק"רחמי� לכל חד כפו� דרגא דיליה ודו

        
 �ר ר ר ר """"דמודמודמודמומר אמר אמר אמר אק ק ק ק """"ככככשיחת חיזוק והתעוררות משיחת חיזוק והתעוררות משיחת חיזוק והתעוררות משיחת חיזוק והתעוררות ממתו� מתו� מתו� מתו

        , , , , ר הרוצה להחטיאר הרוצה להחטיאר הרוצה להחטיאר הרוצה להחטיא""""לבל יתייאש האד� מהיצהלבל יתייאש האד� מהיצהלבל יתייאש האד� מהיצהלבל יתייאש האד� מהיצה    אאאא""""זיעזיעזיעזיע
שאחר כמה , פ רוב"שלפעמי� וכ היא עוא$ וא$ וא$ וא$ """"

, מרגיש שקשה עליו להתגבר, פעמי� של השתדלות
ו אל "צריכי� לדעת שח, וכאילו חש� עליו עולמו

 

בשמחה ' שהכל יהא בשמחה תמיד עבדו את ה

לבדו  וכביכול יקרבנו אליו, בואו לפניו ברננה

  .לאבינו שבשמי אוי- אייביג

מתו� בריאות בשמחה , יקרבנו אליו לבדות "השי

ובשמירה עליונה ובבריאות השלימות תורה 

ומאוד מאוד מיט א גרויסע , וגדולה במקו אחד

  , סייעתא דשמיא ובניקל

ירח ויעזור שכולנו זאל� שטייג� ת "השי

 ,אוי- אייביג צ אוי- א זיסע אופ�"בשמירת התומ

ירח וישמח את כל ישראל בכללות ופרטות ו

ה וישפיע על כולנו את אור התשוב, בכל העול

, צ והתורה ומצוות"באמת מאהבה ואור התומ

ש והבריאות השלימות הגו- "נו רפווית� לכול

  , והנפש

ית� לנו ברכות ישועות  רחמיו המרוביוברוב 

ר ורפואה שלימה וגאולה "ושמחות שלימות בגו

ועה שלימה ושמחה שלימה ובני� שלימה ויש

  .ק"ביהמ

יאספנו שנזכה לעלות לרגל לבית ברחמיו הש� 

, ר ית� לכולנו א ישועה שלימה"וברו, המקדש

ת הכל יכול "והשי, אוי- א זיסע� אופ� אוי- אייביג

פתאו ' 'כהר- עי� שכ' וכולל יחד ותשועת ה

פתאו ישמע , ולא יודעי מהו הזמ�' יבוא

ירח , בני� בית המקדש איז דא שמשיח הגיע או�

והגאולה שלימה יכולה , המרח ישמור המרח

אחכה לו בכל יו שיבוא ולא ' להיות בכל רגע דכ

הנביא ע ' ת ישלח את אלי"השי, יכולי לידע

משיח ב� דוד ויאספנו כולנו אוי- א זיסע אופ� 

  .אוי- אייביג

 

דכ� היא דרכה של , יתייאש עצמו מעבודתו
' ' ' ' ט הקט הקט הקט הק""""ממר הבעשממר הבעשממר הבעשממר הבעשוכדאיתא משל על זה , תורה

אז , דאב הרוצה ללמד את בנו ללכת, , , , אאאא""""זיעזיעזיעזיע
עד שהב מתחיל , מקוד� מחזיקו בשתי ידיו

לפסוע קצת ואז מנסה האב לראות א� יוכל 
אבל ג� אז מחזיק את ידו , ללכת ג� לבדו

רק שהב שאינו יודע זאת , מסביב לו שלא יפול
הוא , ת"כ בעבודת השי"וכמו. מתחיל להתפחד

צרי� לדעת  אבל, מרגיש שכאילו יש לו נפילה
וא� רק ימשי� , שבאמת שומרי� עליו מלמעלה

בדרכו הטוב אז יעלה מעלה מעלה ולא יפול 
        .כ מתו� קטע משיחת קודשכ מתו� קטע משיחת קודשכ מתו� קטע משיחת קודשכ מתו� קטע משיחת קודש""""עעעע. "כלל

        
א לומר א לומר א לומר א לומר """"ר זיער זיער זיער זיע""""בפומיה דמר אדמובפומיה דמר אדמובפומיה דמר אדמובפומיה דמר אדמומרגלא מרגלא מרגלא מרגלא 

ליומא ליומא ליומא ליומא     טטטט""""ל בעני התשובה ממר הבעשל בעני התשובה ממר הבעשל בעני התשובה ממר הבעשל בעני התשובה ממר הבעש""""בזהבזהבזהבזה
        ::::דהילוליהדהילוליהדהילוליהדהילוליה

א כי "זיע' ט הק"קבלה בידינו ממר הבעשהנה הנה הנה הנה 
הוצר� לכ� , רואה או שומע כל דבר שהאד�
כדי שיקח ממנה מוסר וילמד , לראות ולשמוע

ואז יעלה במסילה העולה , מעשה להיטיב דרכו
ט "שפע� אמר מר הבעש מסופרו', בית ה

פו יעדע עובדא  המגיד ממעזריטשהמגיד ממעזריטשהמגיד ממעזריטשהמגיד ממעזריטשלתלמידו 
 וואס מע זעהט או פו יעדע עובדא וואס מע

רנע זעהט אדער מע הערט דאר$ מע ארא$ לע
שאלו המגיד הא� ג� מאינו יהודי , עבודת הש�

ל "א', כ נית ללמוד הוראה בעבודת ה"ג
התמלא המגיד בקרבו תמיהה , ט ה"הבעש
נגר , לפתע הופיע ערל אחד בעד החלו, גדולה

ישראליקל ישראליקל היש , וקרא כרוזא, היה
השיב לו מר , ל� דבר מה שצרי� תיקו

, גיב הערלה, לא עתה אי לי, ט"הבעש
        .זי� וועסטו געפינע, זי� גוט, ישראליקל

        

מר ' כ נתעלה רבינו הק"השבועות שנת תקבחג בחג בחג בחג 
אור שבעת הימי� בסערה השמימה בעיר 

        .לאורו ניסע ונל�, יבוז וש� מנוחתו כבוד'מעז
        

 ,ט נסתלק בשבועות"שמר רבינו הבעשידוע ידוע ידוע ידוע 
סוכות ' ולכאו, נסתלק בסוכות והגאו מוילנאוהגאו מוילנאוהגאו מוילנאוהגאו מוילנא

ושבועות הוא חג , קדושה ודעת הוא חג של
ט המסמל קדושה "כ מר הבעש"וא, התורה

ודעת היה צרי� להסתלק בחג הסוכות ואילו 
א המסמל את כח התורה היה צרי� "ק הגר"הגה

ה רצה שנדע "אלא הקב, להסתלק בשבועות
שאותו כוח התורה שהיה להגאו מוילנא היה 

ואותה קדושה ודעת שהיה , ט"ג� למר הבעש
  .ע"א זי"ק הגר"ט היה ג� להגה"הבעש למר

 

 'ג' המש� בעמ

  ת"רט לקבלהפגודל חשיבות האחדות וב
כדאיתא , י האחדות"ת הוא ע"בפטיש לקבלההמכה 

ל "עוד אמרו חז, פ ויחנו ישראל נגד ההר"ל עה"בחז
, ה כלי מחזיק ברכה אלא השלו"לא מצא הקב

, יבר� את עמו בשלו' עוז לעמו ית� ה' כדכתיב ה
מתו בו תלמידי רבי  ראש, ובפרט בימי הספירה

ג שהיו "אע, ז"עקיבא על אשר לא נהגו כבוד זב
, קדושי וטהורי שרפי מעלה למעלה מהשגתינו

 ,ד פשטות"ז עלינו ללמוד מזה לימוד מוסר ע"עכ
באהבת חברי ולכבד באהבת  שצרי� להיזהר מאד

  .ישראל בכללות
מחזיק הברכה לקבלת התורה והמצוות וכ� לכל וכלי 

 ח"החו, י השלו והאחדות"ר הוא רק ע"הישועות בגו
י האחדות יבוא "דע ל כתב"בהקדמת ספרו שמיה

, ק ארע בגלל שנאת חינ"הגאולה כי חורב� ביהמ
כ בשעה אחת שיהא בכל כלל ישראל אהבת חינ "א

  .מיד נזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש, ואחדות שלמה
נובע , הנקימות והנטירות, השנאות, תוהמחלוקוכל 

י קטנות המוחי� חושבי� האי� להזיק "מקטנות כי ע
לכל צרי� לזכור ולהתמיד , ולפגוע בחבירו באופ� מחודש

התעלות ולהתרומ מעל קטנויות ל, בשלו ואחדות
 האלו הכל הבל ורעות ואז רואי� מיד שכל הדברי, אלו
כי , ובר שכל ודעת בורח ממחלוקת כבורח מהאש, רוח

, ל"י מחז"ואיתא ברש, מחלוקת מזיק יותר מכל דבר אחר
ד של מעלה אי� "ובבי, ג שנה"ד של מטה דני� מי"דבבי

תינוקות ' א� במקו מחלוקת אפי, שני' דני� אלא מכ
  .ל"ז רח"של בית רב� נבלעו באדמה עי

ולכאורה , דרכי נוע וכל נתיבותיה שלו דרכיהכתיב 
ושוב , דרכיה דרכי, מדוע מפורש כל הפסוק בלשו� רבי

רה הוא וולמה לא כתיב בקיצור שדר� הת, וכל נתיבותיה
  , שלו
ללמדינו בא שצרי� לדייק להתרחק בכל האופני אלא 

 כי כל התורה כולה א� , צל צילו של מחלוקתמוהדרכי
  . בותיה הקטנותבנתי' ורק בשלו אפי

שדיברנו דמעט שלו מכריע הוא להרבה שנאה וכמו 
וע שלו זוכי� להרבה ישועות ולהתקרב , ומחלוקת

כי שלו כלי מחזיק ברכה הוא ובזה , לאבינו שבשמי
  .א"ת לגאולה השלימה בב"נזכה בעזהי

  
  וישראל חד ה�אורייתא 

 ת"ישראל ר א"! מברסלב זיע"ק מוהר"הרהבש איתא 
א מישראל "כלומר דכ, תורהלותיות אבוא רישי שש  י

        ניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אש
דברי אלוקי� חיי� ואמרות קודש דנפקי דברי אלוקי� חיי� ואמרות קודש דנפקי דברי אלוקי� חיי� ואמרות קודש דנפקי דברי אלוקי� חיי� ואמרות קודש דנפקי 

 �        אאאא""""זיעזיעזיעזיעט ט ט ט """"ו הקוהו הקוהו הקוהו הקוהר רבינר רבינר רבינר רבינ""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככמפו� מפו� מפו� מפו
        לרגל ההילולאלרגל ההילולאלרגל ההילולאלרגל ההילולא' ' ' ' ט הקט הקט הקט הק""""על מר� הבעשעל מר� הבעשעל מר� הבעשעל מר� הבעש

        שבועותשבועותשבועותשבועותחג החג החג החג ה    ללללועועועוע

  א�פניני קודש מרבינו שליט
  ~ המכה בפטיש לקבלת התורה היא האחדות ~ 

   ב"ארה רא פארקבא
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 ג

י שנאה חסר "כ ע"א, ק"הוא נגד אות אחת בתוה
א לזכות "כביכול אצלו כמה אותיות בתורה וא

י שלו ואחדות זוכי� "וע ,ק"ולהתקשר באמת לתוה
ק ולקבל התורה והמצוות כי "להתמדת והבנת התוה

  .ק"אז מקושרי� לכל אותיות התוה
  

  א"זיע' ט הק"עשמר! רבינו הבעל 
  ההילולא בחג השבועותלרגל 

  
כל הזמ� היה חושש ומפחד  א"זיע' ט הק"הבעשמר! 

. בשאול תחתיות אשלא יפול לנוקבא דתהו רב
  בוני� מפשיסחא' ק ר"הרהולהבי� נקדי דאיתא בש

ר "שמר ולהזהר מהיצהידישראל צריכי לה, א"זיע
שו אחד עומד עליו ע גרז� ומבקש להוריד רא שכאי

וא אי� מרגישי� ועומדי בצורת שמירה זו , ולהמיתו
  ,סימ� הוא שכבר הצליח להוריד ראשו

, הגיע למדרגות נעלות ורמות מאוד 'ט הק"הבעשמר! ו
' ז הי"א� עכ,  אלוקיי גבוהי מאודיעד שזכה לגילוי

ו למשהוא גאות ויפול "חושש לעצמו שלא יפול ח
  ,בנוקבא דתהו רבא

 מר� זה ג על ויש מביאי�' הק ל"האריזעל וידוע 
זרו על חאשר לפני פטירת שננו ו' ט הק"הבעש

  .הפסוק אל תבואני רגל גאווה
נדגיש שצרי� להשמר , בעת דברנו על הגאותאגב 

, ולהזהר שחברו יהא בשמחה, שהוא לא יפול לגאות
ולא כפי שיש נוהגי� להקפיד על גאות חברו ושמחת 

  . ל"עצמו וד
בעת , ע"זי ק מצאנז"מהרהה שידוע המעשוכמו 

' מחסידיו אשר הי' וא, שהתייסר ביסורי גדולי
עצה "בר דעת בשלמות נת� ' בקטנות המוחי� ולא הי

ז "ואמר ע, לרבו שיקבל את היסורי באהבה" טובה
ק מצאנז שהחסידי שלו מקבלי יסורי רב "הרה

  .באהבה
ת ירא שאמר שהוא למד, ט"הבעשמר� מומביאי! 

' כי בשנות צעירותו התמיד והי, ר עצמו"המהיצ שמי
חסר ' והי, בי� בנגלה ובי� בנסתר, ק הרבה"דבוק בתוה

לכ� רצה , ק"מגילוי התוה' לו משהו שבמשהו בא
ר "וארע טעות אשר ירד היצה, להוריד את שר התורה

  ,עצמו למטה
ל מיד הזכיר ש "ט שרוצה להזיק רח"הבעשהבחי! 
פחד ורעד וברח , ר כ�"כוו� ששמע היצה, מפסוק
  , לנפשו
ר "ש מהיצה"ט שהוא למד ירא"הבעש מר� אמרומזה 

וכל קומה , אי� לפחוד ולרעוד משמו הגדול והנורא
ומאות טנגד ש שמי כל ה, לפני� תשתחווה
  .שבעול מתבטלי�

  

  ישראלאהבת 
ס באופ� שאי� שיי� "עד א' ישראל שלו היאהבת 
 מר� ל"א, לבנו יחידו קשניש' שראה א מסופרלתאר ו
יאמי� לי אשר יותר ממה שהוא אוהב בנו , ט"הבעש
  , א מישראל"אוהב הוא לכל או, יחידו
 שאמר, מספרי המעשה בגירסא אחרת מעטויש 
א "וה שאוהב לכא"ט לאותו אב על הקב"הבעש מר�

ה אוהב לרשע "כי הקב, מישראל יותר מאשר אותו אב
 הגדול ביותר יותר משני צדיקי שכול טוב וודאי

ה אוהב "ז הקב"עכ, שוררת ביניה אהבה גדולה
  .לרשע הזה יותר

  

  מחכה לתשובה של ישראל באופ! מופלאה "הקב
ה לא יחפו/ במות המת כי א בשובו "מצב הקבובכל 

המל� הטוב , צופה לרשע וחפ/ בהצדקו', מדרכו וחי
עד יו מותו תחכה לו א , ומטיב לטובי ולרעי

באופ� נפלא , ס"עד אוסבלנותו הוא , ישוב תקבלו
  .ונורא מאוד

 

בר את סדר� משל ל כתב להתבונ� בזה דבורהובתומר 
ה אי� לנו השגה והבנה כלל וכלל "האוז� כי כלפי הקב

, ע מל� אשר ברוב טובו רצה לקרב אחד מעבדיו"כבבו
ז נת� לו המל� במתנה "עכ, כ"כ למל� נאמ�' שלא הי' אפי

העבד ברוב א�  ,ז למוטב"אולי יחזור עי, מקל זהב
הלא וודאי , הכה במקל עצמו למל�, חוצפתו וטפשותו

שיקחו ממנו המקל זהב ויתחייב ראשו למל� וימיתו 
  ,אותו

והאד הוא מכונה , לכל הבריאה' ה מחי"הקבוהנה 
ה יוציא חיותו "וא הקב, נפלאה פלאי הבריאה ממש

  .מיד הוא מתבטל ועבר מ� העול, ממנו
ה עושי מעשיה , ופאגע "הבוכאשר ע חיות נמצא 

ה "כ הקב"אז ג, המושחתי ורוצחי להכעיס ממש
ואינו לוקח מה , משפיע עליה ומשמר חיותו בה

ז "א� עכ, החיות שלא יוכלו להכעיס ולעשות נגד רצונו
סובל ומעלי עי� , ת מארי� אפו ברוב סבלנותו"השי

ועד יו מותו , מסוררי אולי יבינו דעת ויחזרו בתשובה
הצופה לרשע וחפ/ , ה לו א ישוב מיד תקבלותחכ

א "וכ, ונות� לה חיות אולי יזכו ויחזרו בתשובה, בהצדקו
ויוכל , ש"הוא ב� יחיד ויש לו מקו אצל הבורא ית

רק צרי� דעת והשכל להתחנ� ולבקש , לפעול כל טוב
, וממילא יושפע עלינו מטובו הגדול, סליחה על מעשינו

  .י"עועכ ירח המרח וישמור המרח
  

  רות ישראלצהשכינה מצער 
ואי� , ייניו בצערו ובמשבריו הפרטייעסוק הוא בענא "כ

ל כשמגיע צער "א� אמרו חז, ש לב לצער השכינה
סנהדרי! ( עיולאד שכינה אומרת קלני מראשי קלני מזר

וודאי א אד חוטא כביכול מגיע צער בלתי מושג , .)מו
  .ינה בעוונותינוק כי כביכול מרחיקי השכ"לשכינה

ז עונשי להזכירנו לחזור בתשובה "נות� בעוהה "והקב
כי לפעמי נות� , ס"אמנ יש בזה בחינות עד א, שלימה

כמובא , ב"ולא בעוה, ז שיתכפר לו כא�"יסורי בעוה
סורי איוב יק ששבעי שנה של י"ושאר סה �"רמבב

, יסורי הגיהניז אינו משתווה לרגע אחד של "בעוה
להגיע '  הוא מהעונשי הקלי ש וצרי� זכיווהגיהנ

י יחזרו בתשובה שלימה ולא ידעו משו "ובנ, לגיהנו
כל ישראל יש לה חלק , ויזכו כול לג� עד�, צער וגיהנו

ה המה לה יגיע כל הצרות , רק אומות העול, ב"לעוה
ווהגיהנ.  
ז הרי השכינה מצטערת עמו "יש צער לישראל בעוהוא� 

' ושכינה מצטערת ע כל א ,"עמו אנכי בצרה"כדכתיב 
י נות� "ה בצער גדול יותר כביכול כי לבנ"והקב, שראלימ

, צרות בבחינת מספר קט� כדי שישובו בתשובה שלימה
 ולעצמו נות� יותר ויותר וכביכול סובל הוא מכל הצדדי

כ מהיסורי שנות� "נו וגינו ופשעינותינו חטאוג מעו
כי , חוצפה גדולה לבעט ביסורי� כ הוא"וא, לכפר עלינו

  .הוא עצמו מצטער לטובתינו
להתפלל ולבקש רחמי ומתנת חינ ודאי אפשר אמנ� 

הושיעני , הצילה נפשי' לפעול הכל לטובה כדכתיב ה
הנה לא ינו ולא יש� שומר , אלוקי כי באו מי עד נפש

  ', נפשי שפכי כמי לב� נוכח פני ה, ישראל
ה ודאי שמח "י שמחי� הקב"נטובה מרובה א במדה 

ברכה ושפע רב  וממילא ישפיע עלינו, עמו אנכי יעמה כ
יש לו מזה נחת רוח ושמחה , ה"וכביכול הקב, ר"בגו טוב

לו יותר ' ז יהי"ועי, וירח וישפיע עלינו כל טוב, גדולה
� כי עמו אנכיישמחה הגדולה ששי.  

בשנות הסתרתו שימש  א"זיע' הק ט"הבעש מר! עלידוע 
כ "מלמד לבד ג' כ הי"ויתכ� שאח, כעוזר למלמד

' ומספרי שבעת לימודו ע הנערי הי, ר"לתשב

בהצנע לכת עד שזכרו מעמד , מחנכ ומזככ מאוד
  , מת� תורה בהר סיני

ענו לו , שאל אות א זוכרי� מעמד הר סיניא "ופ
, כ יצא לתרבות רעה"ואח, חו/ מאחד מה, ה� ,כול

היה מביא , ס בשעת התפילה"בעת שהוליכ לביהכנ
שר וזימר ע הנערי , דר� שדות ויערות בהצנע לכת

והמשי� , ע בדבקות גדולה"שירות ותשבחות לבוכ
  , ק"י בביהמוויוהשפיע משירת הל

והלביש עצמו כחיה , ר המסטי� לא סבל זה"היצהא� 
עד , ופחדו וברחו ממנו, ונכנס ובא בי� הילדי, רעה

  , חבילהשלזמ� קצר נתפרדה ה
והרי הוא , ט עצמו ידע כי זה מעשה היצר"הבעשמר! 

ה "קיבל מאביו לא לפחד כלל משו נברא רק מהקב
  , הותיהל� והרגיע את הנערי ואב, לבדו

, היוצאי מ� הלב אשר נכנסי אל הלבבדברי� 
ולקח מקל גדול , והשפיע עליה להתאס- יחד שוב

עד , הכהו בחוזקה, החיה הרעה הוכשהגיע, בידו
 בזמירות ככ שוב חזר וחנ"אח, שברח לו ולא חזר עוד

  .ע"ותשבחות לבוכ
מתבודד היה בי� ההרי ומערות כל ' ט הק"הבעש מר!

, ר לביתוורק לשבת קודש נהג לחז, ימות השבוע
הצדקנית הכינה לו כל שבוע את מנת  הרבנית ואשתו

  ,תוולחמו אשר לקח עמו בהתבודד
הסתכל , כי הוא כבד חש כשלקח הסל ע הלחא "פ

ז "ואמרו ע, וראה ששכח לאכול בשבוע הקוד
  .צדיקי שבאופ� זה מותר להתענות ששוכחי� לאכול

וכל הצדיקי יג� עלינו ובעדינו ' ט הק"הבעש מר� זכות
ביג שנשמע ונתבשר יאוי- אי �� אופאוי- אזיס� או

  .בשמחה בואו לפניו ברננה' עבדו את ה, ט"בשו
*  

ק "דהרה' השבועות מרגלא בפומיבשבת זו חג הנה 
כ יו� "שבשבוע זה חל ג( ע"זי הבית אהרו! מקארלי!

ט הוא נא� "שבת אחר יו :בדר� צחות )'צ דילי"היא
ט ונשאר בו מרישומו של "ט שפירושו דעדיי� הוא יו"יו
  .ט"יו

 

  .ועליוני ששו ותחתוני עלזו בקבלת התורה מסיני
ישמח עילאי שכתב בספר  להעתיק דבריוראוי 
ק רבי יחיאל "הרהבש אביו  )ח"שבועות אות י( ישראל

בשעה  )א, ר כח"שמו(א על המדרש "זיע מאלכסנדר
, שעלה משה למרו בקשו מלאכי השרת לפגוע בו

אמר , ה קלסטרי� של משה דומה לאברה"צר הקב
לא זה הוא , ה אי את מתביישי� הימנו"לה הקב

  . ש"עיי,  בתו� ביתושירדת אצלו ואכלת
שלא , ה השיב בזה תשובה ניצחת"הוא דהקב' הפי

דהתורה ראויה , לה ראוי לית� התורה רק לישראל
ושיש לה מידות , להינת� לבעלי מידות טובות

, וישנו בישראל, וזה אי� בכ המלאכי, תורניות
 כשאת ירדת לתו� ביתו קיבל אתכ בסבר פני

י "כדר� הכנסת אורחי בספונת� לכ לאכול , יפות
ד למרו אליכ "ואת כשבא בו, ובשמחה רבה

מזה ניכר שאי� בכ כוח , תקנאו בו ותרצו לפגוע בו
ולית , ולזה אי� ראוי לכ התורה, מידות התורניות

ובכ� ביו הזה הגדול . ק"עכדה, לכ שייכות בגווה
 והנשגב של קבלת התורה מוכיחי בני ישראל כי לה

ויש לה המידות התורניות , לקבל התורה נאה ויאה
בזה שאי� עושי שמחה וריקודי , הנצרכי לתורה

כי מדר� מידה טובה ותורני , לכבוד קבלת התורה
לכבוש השמחה והצהלה בזמ� שיש מי שכואב על 

, ורק בזאת יערב לנו שמחתינו, הדבר שאנו שמחי בו
בשמחה השלימה שרוח המקו ורוח הבריות נוחה 

  )   א"שבועות תשע(. והימנ

 

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

 

        קודשקודשקודשקודש    פניניפניניפניניפניני
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        ''''בבבב' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ
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ואתכ� יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבותיו 
  )ד, א ( הוא

שיקרב אליו כל איש , כא� אזהרה לצדיק הדורנרמזה 
התורה ניתנה בלי . א- הפחותי בדרגה, מישראל

, ג בקמ/" למטה"ויש לקרוא את התיבה , נקודות
יחבר מטה מטה ג האנשי שירדו , איש איש למטה

. לבל ידח ממנו נדח, אות הצדיק ע כל אנשי שלומו
כי ג הפחותי והשפלי בני אברה יצחק ויעקב 

  )  תפארת שלמה(. אבות העול, ה
  

  )מה, א (כל פקודי בני ישראל לבית אבת� ויהיו 
והוא ' י אבי כל הניבאי ואחיו קדוש ההבא לפנכי 

כי , נודע אליה בשמו יהיה לו בדבר הזה זכות וחיי
 בא בסוד הע ובכתב בני ישראל וזכות הרבי

וכ� לכול זכות במספר שנמנו לפני משה , במספר
כי ישימו עליה עינ לטובה יבקשו רחמי , ואהר�
 מכא!  מקובל בפי החסידי� עניי! מסירת(. עליה

  )!"רמב(. )קוויטל לרבי
  

את מטה לוי לא תפקוד ואת ראש� לא תשא בתו� א� 
  )מט, א ( בני ישראל
למה לא נמנו ע ישראל , אמרו )כא!(רבה במדרש 

, שא נמנה שבט לוי ע ישראל ומתערב עמה' וכו
ובא מלא� המות להרוג את ישראל והגזירה יוצאת 

וא וה, עליה שלא יכנסו לאר/ אלא מתי במדבר
ה מתערבי . מוצא שבטו של לוי מעורב עמה

לפיכ� לא מנה אות ע ישראל אלא , עמה למות
  .כ"הפריש� במני� ע

יש ללמוד כמה חמור הוא עוו� ההתחברות ע מכא! 
שא היו שבט לוי נמני יחד ע , עוברי עבירה

, ואז, היתה לה התחברות מסוימת את, ישראל
ש והרגו איש את י שמיחו בה במסירות נפ"אעפ

בכל זאת אי אפשר , אחיו ואיש את קרובו ולא חסו
 היה שלא היו מקבלי איזה השפעה מה

ומכיו� שהושפעו מה שוב לא היה , ומדעותיה
את שבט ' לכ� הפריד ה, מלא� המות מבחי� ביניה

י כ� ניצלו "וע, לוי מישראל ולא מנה אות עמה
, מגיעינראה עד היכ� הדברי  ומזה. מהגזירה

, שאפילו שבט לוי שמחו בה במסירות נפש ממש
לא היה זה מועיל לה להציל מהשפעת א לא 

  . היו נפרדי מה לגמרי
שכ� בימינו אלה ודאי איסור חמור הוא להתחבר וכל 

. ע הרשעי בטענה שבאי ביניה כדי למחות בה
   )דברי יואל(
  

  )נ, א (הפקד את הלוי� ואתה 
ואיד� הפקד עליו , הכא, במסורה' בהטורי בבעל 

' ועיי! מנורת המאור סי, סופרי�' מס(זה שאמרו . רשע
כ נעשה "אי� אד נעשה שוטר מלמטה אלא א )ו"כ

, שנעשו שוטרי הפקד את הלוי�וזה , רשע מלמעלה
  . כ"ע, הפקד עליו רשע

ו הלויי נחשבי "להבי� המאמר הזה שחוקשה 
  .לרשעי
רק , ו רשעי"לווי נעשו חשאי� פירושו שהונראה 

הפירוש שאי� אד נעשה שוטר מלמטה אלא א כ� 
כי הרבנות , מחייבי� אותו מלמעלה להיות שוטר

וזה . ובשביל זה אי� טוב להיות שוטר, מקברת בעליה
הפשט נעשה רשע מלמעלה שמחייבי� אותו להיות 

ורשע לשו� חיוב כמו , א- על פי שאינו רוצה, שוטר
. שע כתב התרגו ויחייבי� ית חייבאוהרשיעו את הר

  )נפלאות חדשות(
  

המשכ! יורידו אותו הלוי� ובחנות המשכ! יקימו ובנסוע 
   )נא, א ( אותו הלוי�

דזבולו� צרי� להחזיק התלמיד , ד הלצה"רמז עאמרתי 
וכל זה א , חכ כדי שיהיה לבו פנוי לתלמוד תורה

התלמיד חכ פונה מכל העסקי וחונה במקומו 

אבל כשנוסע והול� ממקו למקו , שב בבית המדרשויו
אז מורידי אותו מגדולתו , לקבו/ על יד ומבזה התורה

והנה הלוי שעמדו לשרת להקי . ואינו ראוי לכבוד
, ולהוריד המשכ� וסביב למשכ� יחנו לשרת בקודש

וה , זבולו� משמש ליששכר, בבחינת זבולו� ויששכר
א ארו� שבו התורה ח נקר"ות, ישמשו למשכ� ולארו�

שנוסע ממקו , ובנסוע המשכ!והיינו . משומרת ומונחת
יקימו אותו , ובחנות המשכ!, יורידו אותו הלוי�, למקו
  )כתב סופר(. ל"יעלהו ויכבדהו וק, הלוי�

  
  )א, ג (תולדות אהר! ומשה ואלה 
י כל המלמד ב! חבירו תורה מעלה עליו הכתוב "רשפירש 

דלכאורה , שבח נדב ואביהוא ל בא לספר"נ, כאלו ילדו
מה תועלת בזה שמעלה עליו כאלו ילדו והלא שכר 

אבל מה תועלת בזה , המלמד תורה לאחרי רב מאד
  . שהוא כאלו ילדו

ומשו הכי לא , לומר לעני� ברא מזכה אבאוצרי� 
כי משה לא צרי� , נתייחסו כל ישראל שיהיו ילדי משה

ול ממשה רבינו כי מי גד, לדידהו שיהיו ברא מזכה אבא
א� נדב ואביהוא היו גדולי ממשה ואהר� היה , ה"ע

ה במה שהיו תולדותיו שלו לעני� ברא "תועלת למרע
  ) חת� סופר(. מזכה אבא

  
' בהקריב� אש זרה לפני ה' נדב ואביהוא לפני הוימת 

  )ד, ג ( במדבר סיני  ובני� לא היו לה�
, �שנאמר שמתו בהקריב אש זרה אשר מרמז ג כיע! 

, והנה למי שיש לו בני. על התלהבות שלא לש שמי
כי התלהבות של אבות לדבר , אי� נחשב דבר זה לחטא

, מצוה א- שאינה לשמה בכל זאת תפעול על בני לטובה
ומתו� שלא לשמה של האבות באה לפעמי התלהבות 

אבל יע� ובני לא היו לה לכ� נענשו , לשמה של הבני
  )מעדני מל�(. על חטא של אש זרה 

  
ס "על פי מה שכתב רבינו החת, ל אלו"בכונת חז יאמראו 
, רצה לומר, לטובה בפרי בטנ�' לפרש והותיר� ד, ע"זי

שצרי� , ויש לו בני, דא נגזר על אד עונש מיתה
, להדריכ בדרכי ד אבל , מוסיפי לו ימי בשביל בניו'

להג� לכ� לא היה מה , נדב ואביהוא יע� ובני לא היה לה
רק אילו , ר"ע דפו"נמצאו לא מתו בשביל ביטול מ, עליה

שיר (. בשביל בניה, מארי� ימיה' היה ד, היה לה בני
  )מעו!

  
 לעשות מלאכה באהל מועד' שלשי� שנה ומעלה וגומב! 

  )ג, ד (
אול בבני גרשו� ומררי לא , "מלאכה"קהת כתוב בבני 

ו כבני שלא הי". לעבוד עבודה"אלא " מלאכה"כתוב 
גרשו� ומררי שהיו נושאי� על עגלות ובקרי ולא היו אלא 

שאינה מלאכה לגבי שבת ולא , מחמרי אחר הבהמה
ולכ� לא נאמר בה , )שבת קנד(חייבי בה מלקות 

, וזו היא מלאכה, מלאכה אב לבני קהת היו נושאי� בכת-
  )מש� חכמה(. ועל כ� נאמר בה לעשות מלאכה

  
  )כ, ד (את הקדש ומתו  יבאו לראות כבלעולא 

הרי אמרו זה , האי� מסיי הפסוק בעני� זה, מתמיההדבר 
צרי� שיהא פותח בדבר טוב , שהוא עומד לקרות בתורה

יתכ�  )'ג הלכה ח"ירושלמי מגילה פ(" וחות בדבר טוב
�שכשנתקבל מנהג בבל לגמור את כל , שזה נובע מתו� כ

סימ! " ראה מנהגי אר% ישראל(התורה בכל שנה ושנה 
' וכו, נשא, במדבר: ונמסר סימ� לחלוקת הפרשיות )ב"צ

שפרשת נשא , כפי החלוקה שלנו, לא היתה הכוונה
נשא "אלא , "'נשא את ראש בני גרשו� וכו"תתחיל בפסוק 

ולא " באופ� שהפסוק  )'א', במדבר ד(" את ראש בני קהת
לא היה סיו כלל " יבואו לראות כבלע את הקדש ומתו

וית� משה "הפרשה היה צרי� להיות הפסוק  וסו-, וכלל
  ". את משה' כאשר צוה ה' את כס- הפדי וגו

למה חלקו את , חלוקה זו יתיישב ג מה שיש להעירולפי 
פרשת בני קהת , פרשיות הלוי ועבודת בשתי שבתות

  , לחוד ופרשיות בני גרשו� ומררי לחוד
כ� מסתבר משו גודלה . ל כול בפרשה אחת"הנולפי 

 )ו פסוקי�"קע(של פרשת נשא יותר מכל הפרשיות 
מפרשת נשא  )עשרי� פסוקי�(הוצאה פרשת בני קרח 

עיטורי (. הארוכה וצורפה לפרשת במדבר הקצרה ממנה
  )ש"תורה בש� הרב מרדכי יהודה ליב זק

 

  � סערה לדממה� סערה לדממהיקיק
  

�ָה  'הֹאָת� מֶ�ה ַעל ִ�י ַוִ�ְפֹקד    )ג, טז(ַ�ֲאֶ�ר צ�
, , ""באבא סאליבאבא סאלי""ההר ר ""אדמואדמוההבחזרתו של בחזרתו של כי כי מסופר מסופר 

הפליגה הפליגה , , גג""בשנת התרצבשנת התרצ, , מאר� ישראל למרוקומאר� ישראל למרוקו, , אא""זיעזיע
  . . ממצרי� למרוקוממצרי� למרוקו, , ספינתו בה שההספינתו בה שהה

התחוללה התחוללה , , והנהוהנה, , האניה בלב י�האניה בלב י�. . שבת קודששבת קודשערב ערב 
  . . שבה להישברשבה להישברייהאניה חהאניה ח. . ערה גדולהערה גדולהסס

בחדוה בחדוה , , מקבל פני שבת מלכתאמקבל פני שבת מלכתא, , בתאובתאו  סאליסאליהבאבא הבאבא 
  . . ובצהלהובצהלה
אינו מרגיש אינו מרגיש , , דבקותו בקדושת השבתדבקותו בקדושת השבתמגודל מגודל 

בתנודות האניה המתנודדת ומטרפת בי� משברי בתנודות האניה המתנודדת ומטרפת בי� משברי 
  . . הי�הי�
החובל וצוות המלחי� עלו לסיפו� האניה והעמיסו החובל וצוות המלחי� עלו לסיפו� האניה והעמיסו רב רב 

  . . עליה� את הנוסעי�עליה� את הנוסעי�
יצא בהחבא יצא בהחבא , , ט�ט�משה הקמשה הק, , הבאבא סאליהבאבא סאלימשרת משרת 

  . . התרוצ� בסיפו� האניה ונהנה מכל המחזההתרוצ� בסיפו� האניה ונהנה מכל המחזה, , מהתאמהתא
ל� ל� : ": "ניגש אליו רב החובל בצעקה ואמר לוניגש אליו רב החובל בצעקה ואמר לו, , והנהוהנה

כי כי , , לבל יאחר את המועדלבל יאחר את המועד, , וקרא לאדונ� במהירותוקרא לאדונ� במהירות
  !" !" האניה עומדת לטבועהאניה עומדת לטבוע

בסיו� בסיו� , , הבאבא סאליהבאבא סאליומצא את ומצא את , , משה הקט� לתאמשה הקט� לתאר� ר� 
, , רחפתרחפתממעל הסכנה העל הסכנה ה, , ובהתרגשות הודיע לוובהתרגשות הודיע לו. . התפילההתפילה

  . . נוסעי האניה ועל דבר רב החובלנוסעי האניה ועל דבר רב החובל  עלעל
רק שאלו בקול רק שאלו בקול , , לא התפעל מדבריולא התפעל מדבריו, , סאליסאליהבאבא הבאבא 

הגש לי את היי� הגש לי את היי� ::? ? הכנת את השולח� לסעודההכנת את השולח� לסעודה, , שקטשקט
  , , וכוס הקידושוכוס הקידוש

רבי יעקב רבי יעקב   ''הקהק  לציי� שהכוס היתה כוסו של זקנולציי� שהכוס היתה כוסו של זקנויש יש [[
  . . ""''נקדש וירח� הנקדש וירח� ה, , ]]אא""אביחצירא זיעאביחצירא זיע

מגיש משה המשרת את כוס מגיש משה המשרת את כוס , , רוגש ורועשרוגש ורועשבלב בלב 
מזג את היי� ביד רועדת מזג את היי� ביד רועדת וו, , לבאבא סאלילבאבא סאליש ש הקידוהקידו

שנאמרה שנאמרה , , מחכה לסיו� ברכת הקידושמחכה לסיו� ברכת הקידוש, , ובקוצר רוחובקוצר רוח
  . . בקודשבקודש  הבאבא סאליהבאבא סאליכדרכו של כדרכו של , , במיתו� ובכוונהבמיתו� ובכוונה

את הכוס את הכוס   הבאבא סאליהבאבא סאלימוסר מוסר , , שתיית הקידוששתיית הקידושלאחר לאחר 
�עלה לסיפועלה לסיפו: : למשה ואומר לולמשה ואומר לו�ושפו� את ושפו� את   אניהאניההה  

  . . לי�לי�, , שארית היי� שבכוסשארית היי� שבכוס
, , ע שהיי� שבכוסע שהיי� שבכוסברגברג: : משה המשרת ואמרמשה המשרת ואמרהעיד העיד 

. . המצב נשתנה מ� הקצה אל הקצההמצב נשתנה מ� הקצה אל הקצה, , נשפ� לתו� הי�נשפ� לתו� הי�
גלי הי� נחו מזעפ� והי� שקט והאניה חזרה לשוט גלי הי� נחו מזעפ� והי� שקט והאניה חזרה לשוט 

  . . כאילו לא ארע דברכאילו לא ארע דבר, , על פני המי�על פני המי�
י י ""שעמד על התור� וראה את הנעשה עשעמד על התור� וראה את הנעשה ע, , החובלהחובלרב רב 

תפש תפש . . קפ� מעל התור� ור� לכיוו� מעקה האניהקפ� מעל התור� ור� לכיוו� מעקה האניה, , משהמשה
�מה עשית מה עשית : ": "בקו בזרועותיו ושאלובקו בזרועותיו ושאלוייחח, , את משה הקט�את משה הקט

  " " ??ששקט ב� רגע מזעפוששקט ב� רגע מזעפו, , לי�לי�
רק ביצעתי את פקודת אדוני רק ביצעתי את פקודת אדוני , , לא עשיתי כלו�לא עשיתי כלו�אני אני ""

  . . אמראמר  --" " הרבהרב
אמר רב החובל למשה אמר רב החובל למשה " " עימי ונל� אל אדונ�עימי ונל� אל אדונ�בוא בוא ""

  . . הבאבא סאליהבאבא סאליושניה� ירדו לתא בו היה ושניה� ירדו לתא בו היה 
השתחווה לפני השתחווה לפני , , רב החובל בפחד ובמורארב החובל בפחד ובמוראנכנס נכנס 

: : הוריד את כובעו מעל ראשו ואמרהוריד את כובעו מעל ראשו ואמר, , הבאבא סאליהבאבא סאלי
בזכות� ניצלה האניה וכל בזכות� ניצלה האניה וכל "! "! איש קדוש וצדיקאיש קדוש וצדיק""

  "!! "!! אנו חייבי� ל� את חיינואנו חייבי� ל� את חיינו! ! נוסעיהנוסעיה
: : ענה לרב החובלענה לרב החובל, , ברוב ענותנותוברוב ענותנותו, , סאליסאליהבאבא הבאבא 

  . . אני לא עשיתי כלו�אני לא עשיתי כלו�, , טעיתטעית""
והכל נעשה והכל נעשה   הוא אשר הצילנו מטביעההוא אשר הצילנו מטביעה, , עול�עול�בורא בורא 

אנחנו חייבי� אנחנו חייבי� . . ולו אנו חייבי� את חיינוולו אנו חייבי� את חיינו. . שש""על פיו יתעל פיו ית
חסדו הגדול ועל הנס שגמל חסדו הגדול ועל הנס שגמל על על , , להודות לבוראלהודות לבורא

  ". ". עמנועמנו
עלה לסיפו� עלה לסיפו� , , הבאבא סאליהבאבא סאלירב החובל את ידי רב החובל את ידי נישק נישק 
שש� היו עדיי� מרוכזי� כל נוסעי האניה שש� היו עדיי� מרוכזי� כל נוסעי האניה , , האניההאניה

  ::והכריזוהכריז, , ואנשי הצוותואנשי הצוות
, , רב יהודירב יהודי, , בתוכנו נמצא איש קדוש עליו�בתוכנו נמצא איש קדוש עליו�! ! לכ�לכ�דעו דעו ""

הבה הבה . . אשר בזכותו ניצלנו ולו אנחנו חייבי� את חיינואשר בזכותו ניצלנו ולו אנחנו חייבי� את חיינו
  ". ". נרדה אליו ונודה לונרדה אליו ונודה לו

סגר את עצמו בתאו ולא קיבל פני סגר את עצמו בתאו ולא קיבל פני   הבאבא סאליהבאבא סאליא� א� 
ר ר ""על ידי האדמועל ידי האדמו, , וכ� התקדש ש� שמיי�וכ� התקדש ש� שמיי�... ... אד�אד�

  ..""באבא סאליבאבא סאלי""
, , יתבר�יתבר�' ' פתחו בשירה והודאה להפתחו בשירה והודאה לה, , באי האניהבאי האניהוכל וכל 

  . . על ידי עבדיו הצדיקי�על ידי עבדיו הצדיקי�, , העושה ניסי� ונפלאותהעושה ניסי� ונפלאות
======  

על מעשה הניסי� על מעשה הניסי�   הבאבא סאליהבאבא סאליכאשר נשאל כאשר נשאל לימי� לימי� 
  ::בענוותנותובענוותנותו  את הכל ואמראת הכל ואמרביטל במחי יד ביטל במחי יד , , הללוהללו

מעשי מעשי , , שאוכל לעשות או לחוללשאוכל לעשות או לחולל, , מי אני ומה חיימי אני ומה חיי""  
, , הוא בזכות אבותי הקדושי�הוא בזכות אבותי הקדושי�, , ניסי� וכל מה שהיהניסי� וכל מה שהיה

 ".".א ותו לאא ותו לא""זיעזיע

 

  תורת אמתתורת אמת
        פניני� על הפרשהפניני� על הפרשהפניני� על הפרשהפניני� על הפרשהפניני� על הפרשהפניני� על הפרשהפניני� על הפרשהפניני� על הפרשה

        

  ~ הפרשסיפור מפסוקי ה~ 
  לכבוד סעודת מלוה מלכה
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 øôñá"áøòîä úåáéúðáøòîä úåáéúðáøòîä úåáéúðáøòîä úåáéúð "øì"èéìù ïåèéá à" à
))))ãø ãåîòãø ãåîòãø ãåîòãø ãåîò(((( íéãøôñä åâäð ïëã äæá óñàã éàî ,

èåùôå.[        
        

        ליל שבועותתיקו� תיקו� תיקו� תיקו� 
א לערו� "ט זיע"ר הקוה"ק מר� אדמו"כמנהג מנהג מנהג מנהג 

והיה אומר , השולח� הטהור בליל שבועות
יל ''''לללליקו� ''''תתתתת "הוא ר, ולח�''''ששששפני ''''ללללערו� ''''תתתת"ד
וא  אמר בקדשו דא� היו יהודי� , בועות''''שששש

לי שבת יודעי� מגודל עני� ההתאספות בלי
היו מתאספי� בבתי הכנסיות כמו , יחדיו

ובתי בכנסת היו מלאי�  ,שנוהגי� בליל שבועות
א רצה לזכות "עד אפס מקו� מגודל הזכות שכ

א "ומהאי טעמא ער� מר� זיע, להתאס  ביו� זה
כ היה הול� "ולאחמ. את שולחנו הטהור ביו� זה

וביציאתו היו פניו כפני , למקוה טהרה וטובל
        ,אש להבה

א נוהג לערו� את "ר שליט"ק מר� אדמו"כ�א  �א  �א  �א  
        .ש"שולחנו הטהור בליל שבועות סמו� לעלוה

        
        אקדמותאקדמותאקדמותאקדמותקריאת קריאת קריאת קריאת 
 åâäð åâäð åâäð åâäð ùåã÷ä èåéôä øîåì æðëùà éðá

"úåîã÷à " äøåúä úàéø÷ íãå÷ úéîøàá
úåòåáùá ,ðùîáåðùîáåðùîáåðùîáå""""áááá ))))ãöúãöúãöúãöú , , , ,÷ñ÷ñ÷ñ÷ñ""""áááá((((  áúë

 êøáì ïäëä ìéçúîù íãå÷ åøîàì âäðîäã
äøåúä ìò ,] ïééòååùåùåùåù""""úúúú àî íéðôàî íéðôàî íéðôàî íéðôúåøéúåøéúåøéúåøé â ÷ìç '

éñ 'ì"àäá íéðåîã÷ä âäðîá à.[        
****        

א לקרוא בעצמו "ר שליט"ק מר� אדמו"כמנהג מנהג מנהג מנהג 
האקדמות וקורא פיסקא אחת והקהל אחת 

        .כנהוג עד גמירא
        
)))) àåø÷ì ìëéää úçéúô úòùá åâäð íéãøôñä ìöàå àåø÷ì ìëéää úçéúô úòùá åâäð íéãøôñä ìöàå àåø÷ì ìëéää úçéúô úòùá åâäð íéãøôñä ìöàå àåø÷ì ìëéää úçéúô úòùá åâäð íéãøôñä ìöàå
""""äáåúëäáåúëäáåúëäáåúë"""" , , , , øôñá ïééò øôñá ïééò øôñá ïééò øôñá ïééò""""íòä åâäðíòä åâäðíòä åâäðíòä åâäð) ") ") ") "îòîòîòîò ' ' ' 'äðäðäðäð ( ( ( (

øäî øøåùîä äøáéç àã äáåúëåøäî øøåùîä äøáéç àã äáåúëåøäî øøåùîä äøáéç àã äáåúëåøäî øøåùîä äøáéç àã äáåúëå""""éæ äøâàð ééæ äøâàð ééæ äøâàð ééæ äøâàð é""""òòòò , , , ,
ååååíéøåæçîá äñôãðíéøåæçîá äñôãðíéøåæçîá äñôãðíéøåæçîá äñôãð.(.(.(.(        
        

        מאכלי חלב ודבשמאכלי חלב ודבשמאכלי חלב ודבשמאכלי חלב ודבשאכילת אכילת אכילת אכילת 
 áúë áúë áúë áúëîøäîøäîøäîøä""""àààà æ" ì))))ãöúãöúãöúãöú , , , ,ââââ(((( ," äîëá ïéâäåðå

 ìù ïåùàø íåéá áìç éìëàî ìåëàì úåîå÷î
úåòåáù" ,éîòèá íù ïééò ,' ãåò ïééòå äðùîá äðùîá äðùîá äðùîá
äøåøáäøåøáäøåøáäøåøá )))) íù íù íù íù , , , ,áéáéáéáé(((( äæì óñåð íòè , åëéøàä øáëå

éàøúáå éàî÷ ïéðòä íòèá ,îëàå"ì.        

****        
א לאכול אחר א לאכול אחר א לאכול אחר א לאכול אחר """"ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככמנהג מנהג מנהג מנהג 

דבש דבש דבש דבש """"קידוש היו� דבש וחלב על ש� הכתוב קידוש היו� דבש וחלב על ש� הכתוב קידוש היו� דבש וחלב על ש� הכתוב קידוש היו� דבש וחלב על ש� הכתוב 
דהתורה נמשלה לחלב דהתורה נמשלה לחלב דהתורה נמשלה לחלב דהתורה נמשלה לחלב , , , , """"וחלב תחת לשונ�וחלב תחת לשונ�וחלב תחת לשונ�וחלב תחת לשונ�

        ....ודבשודבשודבשודבש
))))íéøéùä øéù ùøãî ãåò ïééòíéøéùä øéù ùøãî ãåò ïééòíéøéùä øéù ùøãî ãåò ïééòíéøéùä øéù ùøãî ãåò ïééò , , , ,àéàéàéàé(((( øëæðå  éàä

îá àâäðî" á))))ñ íùñ íùñ íùñ íù""""é ÷é ÷é ÷é ÷""""ââââ(((( åðåùì äæå àéãäì :
" áìçå ùáã ìåëàì úåîå÷î úö÷á ïéâäåð íâ

ùîë áìçå ùáãì äìùîðù äøåúä éðôî" ë
"çú áìçå ùáãêðåùì ú "åâå'" ,ëò"ì ,

 øàáúð åøå÷îåäòùáäòùáäòùáäòùá""""öööö ))))ññññ""""é ÷é ÷é ÷é ÷""""àààà((((  àåäã
ò åá ìëä íåùî á÷òé ÷çäî"áèéä ù , ïééòå
 çñôä éîé éøòù øôñá ãåò))))äñø ãåîòäñø ãåîòäñø ãåîòäñø ãåîò((((  øôñå

íéâäðîä éîòèíéâäðîä éîòèíéâäðîä éîòèíéâäðîä éîòè ))))ôø ãåîòôø ãåîòôø ãåîòôø ãåîò""""àààà((((,,,, á ïééòå óë óë óë óë
íééçäíééçäíééçäíééçä ))))öúöúöúöú""""ãããã , , , ,ññññ.(.(.(.(        

        
 �        שנקרא חג השבועות בש� עצרתשנקרא חג השבועות בש� עצרתשנקרא חג השבועות בש� עצרתשנקרא חג השבועות בש� עצרתטע� טע� טע� טע

 íòèá íòèá íòèá íòèá áúë úøöò úåòåáùä âç éø÷éàã àä
îøäîøäîøäîøäáááá""""ïïïï æ"ì ))))øåîà úùøôøåîà úùøôøåîà úùøôøåîà úùøô , , , ,åì âëåì âëåì âëåì âë((((  ïëåúá

åùã÷ ïåùì äæå åéøáã" : úåöîä âçá äåéöå
 éë íäéøçàìå íäéðôì äùåã÷á íéîé äòáù

ä íëåúáå íéùåã÷ íìåë ,' äòùú åðîî äðîå
 íìåò éîéë úåòåáù äòáù íåé íéòáøàå

÷åãéâç ìù éðéîùë éðéîù íåé ù , íéîéäå
 ïéá ãòåî ìù åìåçë íééúðéá íéøåôñä

ïåùàøä âçá éðéîùäå , äøåú ïúî íåé àåäå
 åòîù åéøáãå äìåãâä åùà úà åá íàøäù

ùàä êåúî.        
 êëìå êëìå êëìå êëìåæ åðéúåáø åàø÷é" âç íå÷î ìëá ì

 âç ìù éðéîù íåéë àåä éë úøöò úåòåáùä
ïë áåúëä åàø÷ù ,ò"ãëá ù"÷.        

 éúàöîå éúàöîå éúàöîå éúàöîåäñá" ÷äøäì ìàøùé úðéáäøäì ìàøùé úðéáäøäì ìàøùé úðéáäøäì ìàøùé úðéá"""" éáø ÷ éáø ÷ éáø ÷ éáø ÷
éæ àøéôù ìàøùééæ àøéôù ìàøùééæ àøéôù ìàøùééæ àøéôù ìàøùé""""éä òéä òéä òéä ò""""÷ñéæãàøâî ã÷ñéæãàøâî ã÷ñéæãàøâî ã÷ñéæãàøâî ã )))) óã óã óã óã

àôàôàôàô , , , ,äãîäãîäãîäãî""""ññññ((((  âç éø÷àã øáãä íòèá ùøéôã
úøöò úåòåáùä ,åé ìëáã éôì" äðùé è

á ïåâëå ìòåôá äéùò ìù äåöîçñôçñôçñôçñô - äöî ,
áäðùä ùàøäðùä ùàøäðùä ùàøäðùä ùàø - øôåù ,áúåëåñúåëåñúåëåñúåëåñ -  úåöî

äëåñ ,áåúåòåáùúåòåáùúåòåáùúåòåáù äéùò ìù äåöî íåù ïéà.        
 åäæå åäæå åäæå åäæå ïå÷éúå äøåîâ úåëëãæä øçàù íåùî

ìòåôá äéùòì íå÷î ïéà úåãéîä ìë ,
 ãò ìëä ï÷úðã úåòåáùáå äðåøçàä äøéôñä
úåëìîáù úåëìî àéäù , úîàá íå÷î ïéà

ìòåôá äéùòì , äøåúä äúåéö àì êëéôì
äæ áåè íåéá äéùò ìù äåöî íåù , íðîàä

 åæ äâéøãîá ãéîú øàùéäì øùôà éàã
ãçà íå÷îá ãîåò úåéäì , ïéëéøö êà

 øæåçå äðåùàøä äâøãäî ùãçî ìéçúäì
äìéìç ,åé éø÷à éëäì"úøöò äæ è , íéëéøöù

ì ìéçúäìå úå÷÷åúùää ìãåâî íîöò øåöò
ùãçî äãåáòá , íéé÷ì äðåùàøä äâøãäî

ìòåôá úååöîä úà" ,çôãå"ç.        
 äìòå äìòå äìòå äìòåéã éðåéòøá" äðäã æîøä êøã ìò ì

"úøöò "èîéâ 'ù"ú ñ ,' àúéàã åøåàéáå
 íéùåã÷ä íéøôñáèñìã"à ú àëéà 'úåðçî ,

ò ïúòðëäå"äåúä ìîò é"÷ , ãåîéì èøôáå
ùä"éòáãë ïåéòá ñ ,ãäöéä" ìèáì åúéñî ø

úåðåù úåðàåúá åãéîìú , ñéøâã éãé ìòå
 ãåîéìá èøôáå äìéìå íîåé àúééøåàá

ùä"ñ ,ú éðäì òéðëäì äëåæ 'úåðçî ,÷å"ì.        
òåòåòåòå"""" ò ò ò òúæ ïåéìâáúæ ïåéìâáúæ ïåéìâáúæ ïåéìâá"""" î î î î))))ìâìâìâìâ ' ' ' 'éøúéøúéøúéøú""""ãããã ( ( ( (îîîî""""ë äæá ùë äæá ùë äæá ùë äæá ù"""" ÷ ÷ ÷ ÷

åîãà ïøîåîãà ïøîåîãà ïøîåîãà ïøî""""äå÷ä øäå÷ä øäå÷ä øäå÷ä ø""""òéæ èòéæ èòéæ èòéæ è"""" ãåîéì ïéðòî à ãåîéì ïéðòî à ãåîéì ïéðòî à ãåîéì ïéðòî à
îâäîâäîâäîâä ' ' ' 'ùø èéîùø èéîùø èéîùø èéî""""ñåúå éñåúå éñåúå éñåúå é''''....        
 øúé øúé øúé øúé òåãé ïë ìòæ øñéà éáø ïåàâäîæ øñéà éáø ïåàâäîæ øñéà éáø ïåàâäîæ øñéà éáø ïåàâäî ïîì ïîì ïîì ïîì

 øöìî øöìî øöìî øöìîöæ" íåùî øîà÷ã ìøä úåùøãøä úåùøãøä úåùøãøä úåùøã""""ïïïï 
äùåã÷ä äøåúä ìò ïéãä íåé éåä úåòåáùãäùåã÷ä äøåúä ìò ïéãä íåé éåä úåòåáùãäùåã÷ä äøåúä ìò ïéãä íåé éåä úåòåáùãäùåã÷ä äøåúä ìò ïéãä íåé éåä úåòåáùã....        

 ìò ìò ìò ìò äøåúá ìåîòì åéöìç øáâë øåæàé ïë äøåúá ìåîòì åéöìç øáâë øåæàé ïë äøåúá ìåîòì åéöìç øáâë øåæàé ïë äøåúá ìåîòì åéöìç øáâë øåæàé ïë
éòáãë äùåã÷äéòáãë äùåã÷äéòáãë äùåã÷äéòáãë äùåã÷ä , , , , äëæé ããåî íãàù äãéîáå äëæé ããåî íãàù äãéîáå äëæé ããåî íãàù äãéîáå äëæé ããåî íãàù äãéîáå

 úåøéô äàøéå äîåöò àéîùã àúòééñì úåøéô äàøéå äîåöò àéîùã àúòééñì úåøéô äàøéå äîåöò àéîùã àúòééñì úåøéô äàøéå äîåöò àéîùã àúòééñì
ñá åúøåú ìîòáñá åúøåú ìîòáñá åúøåú ìîòáñá åúøåú ìîòá""""ãããã....        

 

        חג השבועותחג השבועותחג השבועותחג השבועות
י� י� י� י� עשבי� בבית הכנסת ובבתעשבי� בבית הכנסת ובבתעשבי� בבית הכנסת ובבתעשבי� בבית הכנסת ובבתשטיחת שטיחת שטיחת שטיחת 
        בשבועותבשבועותבשבועותבשבועות
 áúë áúë áúë áúëîøäîøäîøäîøä""""àààà æ" ì))))öúöúöúöú""""ãããã , , , ,ââââ(((( ," ïéâäåðå

 úåéñðëä éúáá úåòåáùá íéáùò çåèùì
äøåú ïúî úçîùì øëæ íéúáäå" ,

áåäøåøá äðùîäøåøá äðùîäøåøá äðùîäøåøá äðùî )íù ,ñ"é ÷' ( äæå áúë
åðåùì" : éðéñ øä áéáñ íéáùò íù åéäù

åâå åòøé ìà ø÷áäå ïàöä áéúëãë'."        
 ãåò ãåò ãåò ãåò áúëðùîäðùîäðùîäðùîä""""áááá åéøáã êùîäá :

"åðìéà ãéîòäì ïéâäåðëäéáá ú" ð
 úåøéô ìò åðåãéð úøöòáù øëæ íéúááå

 ïìéàä))))âîâîâîâî""""àààà(((( øâäåøâäåøâäåøâäå""""àààà  äæ âäðî ìèéá
 ãéîòäì íéîòä ÷ç àåä åéùëòù íåùî

íäìù âçá úåðìéà ,ëò"ì.        
 íìåà íìåà íìåà íìåà øôñá"çñôä éîé éøòùçñôä éîé éøòùçñôä éîé éøòùçñôä éîé éøòù "øâäì" é

èéìù øðæùè" à))))âñø ãåîòâñø ãåîòâñø ãåîòâñø ãåîò((((  àäã áúë
 ìèéáãøâäøâäøâäøâä""""àààà ÷ä 'éæ" äîì ÷ø àåä ò

âîä áúëù"ìéà ãéîòäì åâäðã à úåð
úñðëä úéáá , ïéçèåùã âäðîäì àì êà

íéáùò, ëãå" øôñá ë"ãòåî éîìùãòåî éîìùãòåî éîìùãòåî éîìù "
êàáøéåà ïîìæ äîìù éáø ïåàâäîêàáøéåà ïîìæ äîìù éáø ïåàâäîêàáøéåà ïîìæ äîìù éáø ïåàâäîêàáøéåà ïîìæ äîìù éáø ïåàâäî öæ" ì

))))åô ÷øô ùéøåô ÷øô ùéøåô ÷øô ùéøåô ÷øô ùéø(((( ,äåùøäîùøäîùøäîùøäî""""íííí æ" åøôñá ì
"äøåú úòãäøåú úòãäøåú úòãäøåú úòã "))))ãöú ïîéñãöú ïîéñãöú ïîéñãöú ïîéñ((((  âäðîä áùéé

ïéãéîòîã ,íù ïééò.        
 ïëå ïëå ïëå ïëå øôñá áúëúåòåîù é÷ñôúåòåîù é÷ñôúåòåîù é÷ñôúåòåîù é÷ñô øì" à

èéìù âøáãìåâ" à))))îò úåòåáùîò úåòåáùîò úåòåáùîò úåòåáù ' ' ' 'áôáôáôáô(((( ñî '
úåëìäúåëìäúåëìäúåëìä    âçá âçâçá âçâçá âçâçá âç  éúééîãéøâäîéøâäîéøâäîéøâäî"""" ù ù ù ù
áéùéìàáéùéìàáéùéìàáéùéìà öæ" ìàøùé õøàá âäðîäã ì

ðëäéáá ÷øéå íéáùò ïúéì"ñ , åðéìöàã
 ïë íéùåò íðéàå íéìàòîùé ÷ø íééåöî

íìöà ,íù ïééò.        
        

א "ט זיע"ר הקוה"ק מר� אדמו"כמנהג מנהג מנהג מנהג 
וא  היה , שהיה מקפיד מאוד על מנהג זה

ממנה מא� דהו להעמיד בבית הכנסת 
וא  נהרת , בה�דיליה פרחי� וכיוצא 

        .כשרא�' שמחה נשפכה על פניו הק
א "ר שליט"ק מר� אדמו"כ כ"נוהג גוכ� וכ� וכ� וכ� 

א ומבקש שיעמידו א  בבית "שיבלחט
        .הכנסת וכ� בביתו נאווה קודש

        
 ïëãå ïëãå ïëãå ïëãå øèòì íéùåã÷ä ìàøùé âäðî àåä

ðëäéá úà"éåð éçøôá íäéúáå ñ , àìà
 øøåòì ùéù))))ñá øéòä ïëåñá øéòä ïëåñá øéòä ïëåñá øéòä ïëå ' ' ' ' çñôä éîé éøòù çñôä éîé éøòù çñôä éîé éøòù çñôä éîé éøòù

ðäðäðäðä""""ìììì(((( éäé àìù äìéæâ ùùç íéçøôäá ä
 ïéçìåù íéøåäù ïåâë ãåàî éåöî øáãäå

ø÷ôää ïî óåè÷ì íéðè÷ä íäéãìé , àã
 øúåîä ïéá ïéìéãáî íðéà íéãìéäù à÷ò

øåñàì , ìù úåøéöçî íéôèå÷ íéúéòìå
 úåéèøô úåðéâ åà íéôúåùî íéðééðá

ãå àäà éãô÷ã"ì.        
 ìò ìò ìò ìò íéðè÷ä ìò íéìåãâ øéäæäì ùé ïë
äæá ,ãå"ì ,ì ùé ïëå óåè÷ì àìù øäæé

åúéçùäì øåñàù éôì éøô äùåò ïìéàî .
] øôñá áúëù äîå"ìàéøáâ éòèðìàéøáâ éòèðìàéøáâ éòèðìàéøáâ éòèð ")))) ãåîò ãåîò ãåîò ãåîò
ôôôô''''((((  ãéîòäì íéâäåð íðéà íéãøôñäã

íéáùòå úåðìéà , ïééåòéùåöé÷áùåöé÷áùåöé÷áùåöé÷á"""" ò ò ò ò
øâäìøâäìøâäìøâäì""""åðãéìåè áåðãéìåè áåðãéìåè áåðãéìåè á öæ" ì))))åò÷ ãåîòåò÷ ãåîòåò÷ ãåîòåò÷ ãåîò((((  àéáäã

àéãäì íéçøôá äæ âäðî ,ò"ù , ãåò ïééòå

        חדוותא דאורייתא חדוותא דאורייתא חדוותא דאורייתא חדוותא דאורייתא חדוותא דאורייתא חדוותא דאורייתא חדוותא דאורייתא חדוותא דאורייתא 
  ת ומנהגי צדיקי�"בירורי הלכה ד

 � בענייני� שוני

        

א א ""ר משה חליוה שליטר משה חליוה שליט""י הגי הג""נכתב ונער� ענכתב ונער� ע
 סס""ס ענפי משה ושאס ענפי משה ושא""מחמח  ––
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קוד� מת! תורה יורדי� נשמות מהעול� העליו! לסייע לכל 
  .ישראל לקבל את התורה

במדבר על ' ע כותב בפר"זי שלמה התפארתבעל ק "הרה
ואתכ יהיו  ,תפקדו אות לצבאות אתה ואהרו�: "הפסוק

כאשר " –". הוא איש איש למטה איש ראש לבית אבותיו
הפרשה הזאת אנו קורי אותה תמיד קוד שבועות כי היא 

  . הכנה לקבלת התורה
 כוח של משה ואהרו� –פירוש , "ואתכ יהיו"שכתוב וזהו 

" תפקדו אות" !...ד עמכ לסייע לכל הבא לטהריהיה תמי
, כי בימי האלה קוד מת� תורה, פיקדו� –לשו� פקודה  –

נשמות מעול  ויורדי ,כבר מתנוצ/ בחינת מת� תורה
העליו� לסייע לכל בני ישראל לקבל את התורה כמו שהיה 

  !אז
  

  .ימי� המיוחסי� -ימי ההגבלה שלושת 
ועות ובתוכ שלושת ימי ח סיו� עד לשב"הימי מראת 

 מה  ".הימי המיוחסי"ההגבלה נוהגי לקרוא בש
שאות  מפני: הטע הפשוט הוא? מוצאו של הש הזה

מיוחסי  ח סיו� לבי� חג השבועות ה"הימי שבי� ר
א� בכל זאת אנו . ומוקפי משני הצדדי בימי מיוחדי

ימי "ולא " ימי מיוחסי" צריכי להבי� מהו הלשו� של 
אלא אפשר להסביר על פי מה שכתוב במדרש ? "מיוחדי

, ה את התורה לישראל"שנת� הקב בשעה: "ילקוט שמעוני
מה ראו אלו להתקרב : אומות העול ואמרו נתקנאו בה

חונ- בה ונושא לה ) ה"הקב(אלא שהוא  ?יותר מאלו
  הביאו לי ספר יוחסי�: את פיה ואמר לה' סת ה!... פני

). 'ז' תהילי צו" (משפחות עמי' נאמר הבו להש, שלכ�
וזה הוא הטע שקוראי לימי האלה שלפני מת� תורה 

"  ".הימי המיוחסי
*  

ששהה שנה , ע"זי ק רבי אברה� יצחק מבארניב"הרהסיפר 
ח סיו� "ע מר"זי הדברי חיי� מצאנזק "אחת בחצרו של הרה

ד שבועות בא לצאנז אח וקוד חג. עד אחר חג השבועות
ע היה "ק מצאנז זי"שהרה וכידוע, מהנכדי המיוחסי

אבל אותו . ק"מקרב ומראה אותות חיבה מיוחדי לבנש
התנהגותו לא היתה ראויה  וג ,אחד היה איש פשוט

מדוע קוראי לאלו : ק מצאנז"שאל אותו הרה... ק"לבנש
והוא לא ידע ? "ימי המיוחסי", שבועות הימי קוד
� כי: אני אומר ל� למה: ק מצאנז"הרה ואמר ל. להשיב על כ

אבל זהו קוד חג , היו המיוחסי חשובי, קוד מת� תורה
 אבל אחר חג ...ולפיכ� נקראי ימי המיוחסי, השבועות
מי שהוא למד� ומתנהג , היינו אחר מת� תורה, השבועות

אי� לו , וא לאו!... הוא מיוחס, בדר� אר/ שקדמה לתורה
  ...שו יחוס לכבודו

  
  מעלת וקדושת היו�גודל 

ק בעל הדברי "הרההיה , מעלת קדושת וערכת יו זהבגודל 
: ע מפרש את המשנה המפורסמת"זי י%'ישראל ממודז

את מטהרי ומי  עקיבא אשריכ ישראל לפני מי' אמר ר"
, קוד יו החמישי - "לפני מי", דהיינו". מטהר אתכ

מכ ומבקשי את מטהרי את עצ -" מי"שהוא גימטריא 
היינו מיו  -, "ומי", אבל...! לטהר להיות בבחינת הבא

 י "אני בלבד מטהר אתכ ע –" מטהר אתכ"החמישי
וקדושה עליונה היורדת מלמעלה באותו היו� לכל  השפעה

  .!ואחד אחד
  

  ברוחניות –יו� הדי! בתורה שבועות 
כש שראש השנה הוא יו הדי� לכל , בדרשותיו !"הרכתב 
ובחג , משו שבו עמד אד הראשו� בדי�, י העולענינ

ובפסח נידוני� , המי נידוני� על המי כי מנסכי� את) סוכות(
חג "כ� ג , על התבואה כי מביאי� בו מנחת העומר

יו הדי� הוא , שבו ניתנה התורה לכל ע ישראל "השבועות
ובו נקצב לכל אחד , יחיד ויחיד לעני� קבלת התורה של כל

  .!איזו דרגה יגיע בעסק התורהואחד ל
  

ע "זי ק מאלכסנדר"ישמח ישראל להרהכ� מצינו בספר כמו 
עול מי יחיה  כמו דבראש השנה הוא יו הדי� על כל באי"

הקדוש העצרת הזה הוא  כ� בחג, ומי ימות חלילה בגשמיות

שרירי�  דושי�יכי הק, כדי שנדע, "וקידושי� כתובות"
ושני הצדדי צריכי לקיי את תנאי , וקיימי
  !...הכתובה

  .מת� תורתנוזמ! 
*  

מפני  –ע "זי � מגור"החידושי הריק בעל "הרהשאל 
 זמ�"ולא " זמ� מת� תורתנו"מה נקרא חג השבועות 

  ? "ת תורתנוקבל
היה רק " תורתנו זמ� מת�"מפני ש: הסביר ואמראלא 

זמ� קבלת " ואילו, לפני אלפי שני, פע אחת
כי בקבלת התורה חייב ... לא פסק מעול" תורתנו

  ...יהודי לעסוק מידי יו ביומו
*  

ע אמר יסוד גדול בלימוד "זי ישראל מסלנטרבי ק "הגה
ניתנה  התורהכי , בקבלת התורה אנו רואי: התורה

דיש  –בזמ� בלתי ידוע ... במדבר –במקו בלתי ידוע 
? וכל זאת למה... סיו�' סיו� או בז' מחלוקת הא בו

יש כא� הוראה : אלא יסוד גדול אנו רואי מכא�
 ולא, התורה לא תלויה בזמ� מיוחד", לדורות הבאי
כי לעיתי קרובות מורה האד !... במקו מסוי

כא� , אי� יכולי להתנהג כמו בבית כא�: "היתר לעצמו
היו הזה אנו ... כא� מדינה חופשית... מקו חופשי

אי� ביכולתנו לחיות כפי שחיינו לפני , בזמ� אחר חיי
, שיהיו דברי תורה בעיני�: לפיכ� נאמר.. עיד� ועידני

, כי התורה תמיד שרירה וקיימת. כאילו היו ניתנו
  !...היא עומדת בחידושה ותמיד

  

: הסיפור הבאעני� זה היה מספר את להמחשת 
 היה לאחד מ� הרבני ויכוח ע, בתקופת המשכילי

בי� הדברי . משכיל מעדת המתחדשי בעניני הדת
 המשכיל שהוא בטוח שאילו משה רבינו היה אמר לו

חי בתקופתינו בוודאי היה כותב את התורה כפי רוח 
 ,היההבה ואספר ל� מעשה ש, אמר לו הרב... הזמ�

שכר בעל עגלה להוביל אותו וסחורתו ליו  סוחר אחד
והתנה עמו בתנאי כפול ובקניי� , השוק אשר בלייפציג
שא לא יביאהו למחוז חפצו , גמור על פי ההלכה

לו  וג יצטר� לשל, את שכר נסיעתו יפסיד, בזמ�
ההפסדי שיגרמו לו על ידי שלא יוכל למכור סחורתו 

וה עוד לא הרחיקו לצאת , ור-הימי היו ימי ח. בזמ�
ושלג כבד החל לרדת אשר כיסה את עי�  ,מ� העיר

, רב ובדר� נס ועמל, ותעה הבעל עגלה בדרכו, האר/
אול היות ואיחרו את המועד של , הגיע למחוז חפצו

  .הפסיד הסוחר הרבה מדמי סחורתו ,יו היריד
למרות שאיחר את היריד ולא קיי את " בעל עגלה"ה 

לא  א� הסוחר, דרש מהסוחר את שכר נסיעתו ,התנאי
אלא א- תבע ממנו לשל לו את , לשל רק שסירב

 לאחר די� ודברי. ההפסדי כפי שהוסכ בניה
כמוב� . ניגשו אל רב העיר שיורה לה מה לעשות

 ,של הסוחר וחייב את הבעל עגלה פסק הרב לטובתו
: כששמע הבעל עגלה את הפסק התחיל לזעו ולומר

 ?הרי אונס רחמניה פטריה, מדוע חייבתני בדי�, רבי
אלא תורתינו , לא אני חייבתי�" ,השיב לו הרב בנחת

כי  פסקתי על פי די� תורה ואני מה לי, חייבה אות�' הק
  "... תלי� עלי
יאמר לי הרב מתי : הבעל עגלה קמעא ואמרהרהר 
 ?באיזה זמ� ובאיזה חודש, לישראל' תורתינו הק ניתנה

וכי מי אינו יודע שחג מת� תורתינו חל : רבהשיב לו ה
 ואמר כששמע הבעל עגלה זאת קפ/, בשישי בסיו�

בשישי בסיו� הייתי נוסע לבטח ... "בלמדנותו הרבה
בסיני  ומתורה שניתנה! ולא הייתי מאחר א- רגע

 בירחי הקי/ אי אפשר לפסוק ולהוציא משפט בחודש
ינו את רב לדידי ברור הדבר כי אילו נת� משה... טבת

שכ� אז ... התורה בטבת היה כותב לפטור אותי
והדי� היה , המשפט שונה לחלוטי� לפי רוח הזמ�

  .... נוטה לזכותי בוודאי
נמשלת ג אתה  -הרב את דבריו כבעל עגלה זה סיי� 
ו לפי "ה חתנשתנ' שהתורה הק שאתה חושב, בעיני

  .רוח הזמ�

 

        ממעיינות החגממעיינות החגממעיינות החגממעיינות החגממעיינות החגממעיינות החגממעיינות החגממעיינות החג
פניני� וסיפורי� נפלאי� פניני� וסיפורי� נפלאי� 

  לשבועותלשבועות
 

ואת מי להיות לו , וחיות הנפש יו הדי� מכל עניני פרנסת
בדעת צלולה ' לתו ללמוד בתורת הלעזר ולסעד שיהיה ביכו

כי הראש השנה , אליבא דהלכתא שמעתא ולאסוקי
  "!...שבעצרת הוא על רוחניות

  
אני ירא מפני : ע אומר"זי 'בוז'ק רבי ברו� ממעז"הרההיה וכ� 

בראש השנה המשפט  כי!... חג השבועות יותר מראש השנה
... ע אראפ'אבילק, ארוי- ע'א בילק, וכלשונו, הוא על פרנסה

אבל לא כ� בשבועות שהוא יו הדי� לכמה תורה ורוחניות 
  !.ועל כ� אני מתיירא ביותר, נספוג בשנה זו

  
ע נעמד פע בחג "זי ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב"הרהואילו 

הנני , את היו הטוב הזה! ריבונו של עול: השבועות ואמר
בראש השנה אתה  כי... אוהב הרבה יותר מראש השנה

מלו� על כל "ממליכי אות�  והננו, ל� ושופטבבחינת מ
כי ידוע , ולכ� אי� אתה יכול למחול על כבוד�, "העול כולו

אבל בחג . כבודו אי� כבודו מחול שמחל על מל�"ההלכה 
 והיו, "רב"הרי אתה בבחינת , זמ� מת� תורתינו, השבועות

רב "שהרי , הזה אתה יכול למחול את כל החטאי והעוונות
ולכ� תוכל לזכות אותנו בדי� ... כבודו כבודו מחול על שמחל

  .שבועות "לשנה טובה ברוחניות", הזה של הרוחניות
  

 -: בטע קריאת החג בפי כול ע מסביר"זי 'החיי� הקהאור 
  . ביכורי כפי שמוזכר בתורה או" עצרת"ולא , "שבועות"

כי ביו מת� תורה "... שבועה" הוא ג מלשו�" שבועות"כי 
אנו ! יתבר� וכנסת ישראל זה לזה שבועה הדדית ו הנשבע

באלוהי  ,שלא נחלי- אותו חלילה, נשבענו לריבו� העולמי
 !...שלא יחלי- אותנו בע אחר, והוא נשבע לנו ,אחרי
, )חסר" (שבעת"כי במילי : ע אמר"זי א מוילנא"הגרואילו 

, "עצרת", "בכורי", "שבועות! "רמוזי כל שמות החג
  ."תורה"
  

*  
ק רבי שמעלקא "הרה - על האחי הקדושי מסופר 

, ע"זי ק רבי פינחס בעל ההפלאה"ע והרה"מניקלשבורג זי
שני של  פנה אליה אביה פע בליל, כשהיו ילדי רכי

איזו מסכת אנו צריכי : אחרי ספירת העומר ושאל, פסח
מסכת "עכשיו אנו צריכי ללמוד : ענה הגדול? ללמוד כעת

כי , חושב אתה ילדי יקירי האמנ :שאלו האב... "שבועות
יודע : ענה הילד? מסכת שבועות עוסקת בעניני חג השבועות

כי מסכת שבועות עוסקת בענייניה של  –אני ג יודע 
 אבל דווקא. אמת או שבועת שוא ועוד הנשבעי שבועת

, כי היא מתאימה כל כ� ללימוד עכשיו, משו כ� סבור אני
 כולנו, תורה זמ� מת�, שבועות הראשו�שהרי מאז חג ה

"וכשנלמד מסכת . מהר סיני לקיי את התורה" מושבעי
 �שבועות נדע כמה חמורה היא השבועה ועד כמה צרי

  !... לדקדק על קיומה
 � ותשעה ימי יש בי� פסח ארבעי: הנער ואמרהוסי

, א כ�, נוכל, ט דפי"ומסכת שבועות מכילה מ, לשבועות
המסכת בערב  את' ולסיי בעזרת ה, ל יוללמוד ד- בכ

  ... שבועות
: ב� השש, פינחס, אחרת שאל האב את בנו הפעוט לשנה

איזו מסכת נתחיל ללמוד השנה לקראת חג , אמור נא לי ילדי
  ? השבועות

! מסכתות ללמוד עכשיו שתי אני סבור שראוי לנו: הילדענה 
 וא תשאל אותי מה העניי� של". כתובות וקידושי�"

, הרי אתה אבא, אומר ל�? המסכתות הללו לחג השבועות
את עמו ישראל על ידי " קידש"ברו� הוא  למדתנו שהקדוש

כפה ". וארשתי� לי לעול" כמו שכתוב, חופה וקידושי�
 הלא היא –וכתובה נת� לנו , דוגמת חופה, עלינו הר כגיגית

שלפני חג , א כ� ראוי, אותנו במצוותיו וקידש, התורה
נלמד מסכתות , לו לע' שהוא יו שקדשנו ה, עותהשבו
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   א"זיע' ט הק"אור שבעת הימי� מר! רבינו הבעש
  )כ"תק, ה(א חג השבועות יומא דהילול לקט סיפורי� לרגל

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

        ))))וווו""""תרצתרצתרצתרצ((((ני# 'אהבת ישראל מויז' ר ברו� הגר ב"רבי ישראל ב –
        ))))זזזז""""תרצתרצתרצתרצ((((מנחת אלעזר ' ר צבי שפירא ממונקאטש ב"רבי חיי� אלעזר ב

  ))))אאאא""""תקסתקסתקסתקס((((ר יצחק משפיטיווקה "רבי יעקב שמשו� ב –
        ))))דדדד""""ששששתתתת((((אור מלא ' ר יהוס  מקוסו� ב"ש רבי ישראל צבי ב"נעקה

  )ז"תקכ(ר יהודב מצליח "ק מודינא ב"# דק"רבי מנשה יהושע פאדווה מו -
  )ה"תרמ(הנות� אמרי שפר  - ר דוד"נפתלי מדינוב ב' רבי ישעי

ד "ס מלבוב הי'ר יצחק הלוי רייצ"רבי חיי� ורבי יהושע ב' ש האחי� הק"נעקה –
  )ח"תפ(

  )ז"תקנ(יטומיר 'אור המאיר מז' רבי זאב וול  ב

  )ג"תרכ(עבודת הגרשוני ' ד קולומאי ב"ר יהודה אשכנזי אב"ב רבי גרשו�
' ב(ה נעי� זמירות ישראל "דוד המל� ב� ישי ונצבת בת עדאל ע –חג השבועות  –

  )ה"תתקכ
מייסד ' יבוז'א ממעז"ט זיע"הבעש, ר אליעזר"מר� אור שבעת הימי� רבינו ישראל ב

  )כ"תק' ה(החסידות 
  )ש"ת(חזקאל שרגא משינאווא ר י"רבי אברה� שלו� מסטרופקוב ב

  )ד"תש(ד "אמרי יהודה מסקלהיד הי' ל ב"ש רבי יהודה סג"נעקה
  )ח"תש(אמרי אמת ' ר יהודה אריה לייב אלתר מגור ב"רבי אברה� מרדכי ב

  )ט"תק(ד מוילנא "ש גר הצדק אברה� ב� אברה� פוטוצקי הי"נעקה –
  )ג"תשי(ד ירושלי� "לפלגות ראוב� גאב' ר צבי בענגיס ב"רבי זעליג ראוב� ב

  ר מנח� אהר� "רבי יששכר דב ב –
  )ח"תשמ(ס "ת חת"ליקוטי הערות על שו' ב
        
 

        
        
        
        
        

' ' ' ' בבבבק ק ק ק """"יו� שביו� שביו� שביו� שב
        סיו�סיו�סיו�סיו�
 �        סיו�סיו�סיו�סיו�' ' ' ' גגגג' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו
        

        סיו�סיו�סיו�סיו�' ' ' ' דדדד' ' ' ' יו� ביו� ביו� ביו� ב
        

        סיו�סיו�סיו�סיו�' ' ' ' הההה' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג
        
        
 

        
        

 �        סיו�סיו�סיו�סיו�' ' ' ' וווו' ' ' ' דדדדיו� יו� יו� יו
        
        
        
        
        
        

 �        סיו�סיו�סיו�סיו�' ' ' ' זזזז    ''''ההההיו� יו� יו� יו
        

 �        סיו�סיו�סיו�סיו�' ' ' ' חחחח' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו
        
        

 ע"זי ט"בעש ישראל רבימרן   העולם אור ק"הרה בשם
 להם נשמות שהיו אברכים באיסטנבול שראה, פרויס

מחמת  לזה זכו שאמותיהן, והסביר, ואמוראים מתנאים
 בישישים, ווינטרויב גד נח' ר ח"הגה( .להם שהיה הצניעות

  )ה"רס' עמ חכמה
  

, ישמעאלים למקוה בין ק"הלך מרן הבעשטה אחת פעם
 ושמע, ישמעאל בו יגע שלא ירא המקוה מן ובחזרתו

 שמור ,לחברו אחד זה עם זה יםישמעאלים מדבר שני
  . חלילה הזה הטמא ביהודי תגע שלא עצמך
 בגוים מתערבים ואינם ישכון לבדד עם הן: שאמרוהוא 

 שאינם – לא יתחשב ובגוים מחמת והוא, הטמאים
 מחנה דגל( .ל"וק, ל"כנ, טובתם וזה, הגוים בין חשובים

  )'וגו מראש כי ה"ד, בלק, אפרים
*  

 כי, א"זיע מטשערקאס ישראל יעקב' ר ק"הרה סיפר
 אחת פעם נסעא "יעז נחום מטשערנאביל' ר ק"הרה זקנו
הגדול  המגיד הקדוש לרבו שלו תלמידים שני עם

 המגיד אז ישב שלום לקבל ובבואם, ל"זצוק ממעזריטש
 קבלת ואחר, ל"זצוק אברהם המלאך' ר ק"הרה בנו עם

 והשני, שלו לאכסניא נחום' ר ק"הרה הלך שלום

 לאכסניא באו כ"ואח, שם נשארו שלו יםתלמיד
 לפי כי נחום 'ר ק"להרה ואמרו, גדולה בהתפעלות

, הגואל ביאת עד ובנו כהמגיד עוד יהיה לא השערתם
 ובא השמש וזרח כתוב הלא נחום 'ר ק"הרה להם אמר

 היה לא ט"הבעש אמנם מרן, בא ודור הולך דור השמש

, ַזיין ֶער טֶווע משיח וכשיבא, הגואל ביאת עד יהיה ולא
  ֶוועט משיח כשיבא פעמים שלושה האלו הדברים וכפל

 היה כי, ל"הנ ישראל יעקב' ר ק"הרה ואמר. ַזיין ֶ◌ר

 .משיח יהיה ט"הבעש כי מרן זקנו מדברי משמעות
  )יקרים ומאמרים מעשיות מספר, צדיקים זכרון(

*  
 ר"אדמו ל"זצ כהנא נחמן' ר צ"הגה ממחותני שמעתי

 מזלאטשוב מיכלי רבי רב המגידה שבזמן: מספינקא

 איזה גזר שהפריץ שמועה אחת בעיירה היה, ע"זי
 היה וזה', גירוש וכדו, שם היהודים על גזירה קשה

 נסעו לצדיקי והיהודים, הימים מן באחד לחול אמור
 הרב אל אף נסעו ובתוכם, עליהם שיתפללו הדור

 כשמוע. המעשה לו כל וספרו, מזלאטשוב המגיד
 ראשו הניח, זאת מזלאטשוב מיכלי' ר הרבי המגיד
 תסעו' להיהודים אמר ראשו וכשהרים ,מינוטן לכמה

 מכל הגזירה יהיה לא כי כלום תתייראו ולא לביתכם
  . 'מאומה
 הגזירה ואכן, רבה בשמחה לביתם נסעו היהודים

   .התבטלה
 להודות, לזלאטשוב הללו היהודים שוב נסעו זאת אחר

 להם הרבי ויאמר. בעדם על שהעתיר מיכלי' ר להרבי
זה  אין אך, הקודש רוח שזהו תחשבו אולי, מיכלי' ר

 לכמה ראשי את שהנחתי זוכרים הינכם אלא, כן
 דעובדא וגופא, בדבר מה להיזכר רצוני היה כי, רגעים

  : הוה הכי

 מורי אצל בסעודה שלישית שישבתי בעת פעם
 אחד, להתנמנם הציבור שהחלו הרגשתי', ט הק"הבעש

 נרדם לפעמים שאחד שרואים אמת והן, חברו אחר
, מתנמנמים כולם שכמעט ראיתי כאן אך, ג"בס

 עלי אף קפץ כך ובתוך, דבר פשוט זה שאין והבנתי
 זה שאין והבנתי היות אך, נרדמתי וכמעט העייפות

 ורק, ער להישאר עצמי את הכרחתי, דבר פשוט
' הק ט"ממרן הבעש שמעתי והנה. כנרדם עצמי עשיתי

: לישנא בהאי ממעזריטש המגיד הרב לתלמידו ראומ
, לעיר מחוץ שם להחורבה הבדלה תבואו אחר, מגיד"

כל  החלו, אלו דיבוריו ואחר". דבר איזה לכם ואגלה
  .להתעורר הציבור
, לחול קודש בין המבדיל שאמרו אחר תיכף והנה
 ולא, היטב שם ונחבאתי עצמי, כמובן שמה רצתי

 המגיד שהרב ךאי שומע והנני ארכה השעה
 משענות על הולך היה כי –לשם  בא ממעזריטש

 מרן הגיע כ"ואח – קולו בבואו ונשמע] קביים[
  ". כאן אחד יש, מגיד: "ט"הבעש ואמר', ט הק"הבעש

. דבר ולא מצא, היטב ממעזריטש לחפש המגיד והחל
 חיפשתי' הק ט"להבעש ממעזריטש המגיד ויאמר
 כאן יש –' הק ט"הבעש ויאמר לו. מצאתי ולא היטב
 לא אך, ביותר לחפש והחל. יותר טוב תחפש אחד

 היטב חיפשתי –' הק ט"להבעש ויאמר. מצא אותי
 בשלו ט עומד"הבעש אך מרן. אחד מצאתי ולא היטב
 ייגמר לא שהדבר וכשראיתי. אחד כאן יש ואמר

', הק ט"הבעש למורי ממחבואי ונגשתי יצאתי, לעולם
 ".?פה  לך מה, ימיכל"' הק ט"הבעש אותי וישאל

. שלישית בסעודה עמי הקורות כל למורי וסיפרתי
 שלא כזו לך גבורה שהיה כן אם – ט"הבעש ויאמר

  . כאן להישאר עתה אף יכול, להירדם
 הגזירות כל את למנות לפנינו' הק ט"הבעש והחל

 ביאת עד ישראל עם שיארעו הנוראים והצרות הקשות
. ו"ח יתקיימו םמה ואיזה, יתבטלו מהם ואיזה ,המשיח

, מינוטן ראשי לכמה הנחתי, לפני שבאתם בעת, והנה
', הק ט"הבעש מנה זו גזירה גם אם להיזכר וניסתי

 סימן זה היה, כלל פירט זה לא וכשנזכרתי שדבר
 צ"הגה מפי, כתבם ומפי מפיהם( .כלום זה שאין, בידי

  )'ד' עמ, ל"זצ מוואדיסלאוו
* 

 הצדיקים שעשו, היא רבה כי' ה מעשה אכתוב ועתה
 מרדכי אברהם' חמי ר מורי לי סיפר, שמזמנינו

 בעד משנה היה שלא, עליו אני ומעיד -  מפינטשוב
, צדיק איש אחד זקן לו שסיפר - חללי דעלמא כל

 ט"מרן הבעש עם הלכתי אחת פעם, בני :לו ואמר
, המקוה בתוך זמן הרבה שוהה והיה, בלילה למקוה

 לי והשיב, וכבה ךהול הלא הנר, רבנו, לו ואמרתי
 אוּן, ַדאך ֶדעם פוּן ַצאִפין אַ  ֶנעם, ַדאְרֶנע: הלשון בזה

 ַלַצאִפין ֹיאַמר ְוִיְדלֹוק ַלֶשֶמן ֱשֳאַמר ִמי ,ָאהן ִצינד איֶהם
 הגליד את קח, שטיא :הקודש בלשון ופירושו, ְוִיְדלֹוק

, אותו והדליק הקור בימי הגג פי על המחובר ]מקרח[
 את שהוליך עד והולך דולק יהשה, אותו זקן ואמר

 נר שהיה שם לביתו באנו וכאשר, אלוקי לביתו מרן
 האור מחום שנפשר, בידי מים מעט נשאר, דולק

  ...שדלק

 ובכל בזה אחי ותאמינו, חמי כאן שמעתי ממורי עד
 ק"הרה( .אמת אלוקיכם' ה כמו אמת שהם המעשיות

  )סתרים מגילת, ע"זי מקאמרנא אייזיק יצחק רבי
*  

 חותנו שהיה לייקעס דוד רבי ק"הרהמ, ע"זי ל"הנ סיפר דעו
 חסידים ראה ופעם, מרדכי מטשערנאביל רבי ק"הרה של

 להם אמונה יש אם ושאלם, לטשערנאביל -  לחתנו נוסעים
 לו ואמרו, ברבם ט"ולתלמידי הבעש לו' שהי כמו ברבם

 אני, להם ואמר. דיליה דרגא לפום כל חד אמונה להם שיש
 שפעם, ט"ברבינו הבעש לנו היה יזה אמונהא לכם אספר

, לחיים שישתו ט"הבעש אמר, לבנה קידוש אחר ק"במוצש
 והרי, לחיים יקנו ויחד, מטבע מכיסו יוציא כל אחד ושלכן

 שכן וכל, בכיסם מצויה פרוטה הייתה לא השבוע באמצע
והראה , מטבע מכיסו הוציא אחד כל זאת ובכל, ק"במוצש

  .'הק ט"הבעש ברבם להם שהיה אמונתם גודל להם
*  

 אצל מרן החיצונים שחטפוהו אחד איש היה אחת פעם
, אותו חזרה שיעמידו צוה ט בהתאמצותו"והבעש, ט"הבעש
 שתגיד מצווה אותך אני לו אמר, אצלו כשבא כ"ואח. ופעל
 מה - ט"אצל הבעש אז עומדים שהיו - העולם כל לפני
, ניםהחיצו אצל שהיית בעת שמה ומה ראית עמך היה

 של[= כל החבורה שלהם שהתקבצו בעת ראיתי, ואמר
 משבת שמתענה אחד איש יש שלהם הראש אמר, ]החיצונים

 ילך מי, מכעס מאוד ונזהר', ה ובעל מדרגה ועובד לשבת
 של[= ומנהגו, אלך ואכשילנו אני מהם אחד ענה?  ויכשילנו

אחר  ס"מביהכנ בא כשהיה בלילה בשבת היה ]צדיק אותו
 כ"ואח מעיו את לשרות בכדי ֵטייא שתה ומיד כףת, קידוש

 אחר, מהכלי הֵטייא את המזיק ושפך ובא, אוכל היה
ונכנסה , הֵטייא לי תני לאשתו] צדיק אותו[= אמר הקידוש

יְנֶקא שנתרוקן וראתה המבשלת לבית , מהֵטייא] הכלי[= ַהּבִ
, ושתק ,]נשפך שזה היינו[=ִגיְקָארט  ָהאט ֶמען לו אמרה
וראתה  הדגים להביא והלכה, לאכול לי תני לה ואמר

 לו אמרה, עפר וחול עם ונתערב הדגים עם הקערה שנהפכה
 בחול שנתערב מחמת לשלחן ליתן הדגים בושה שאני תדע

 קטן החתיכה חלק ובירר מאמצע, לו נתנה כ"אעפ, ובעפר
, ]המרק[= ַהֹיוך תני אמר כ"אח, לטעום שבת לכבוד מאוד

יך  והלכה ער ֶעס ַאז וראתה] מטבחל[=ְלַהּקִ  ִגיֶקעְרט ִאיּבֶ
אְסטי סובר והיה, ]ונשפך התהפך שזה[= אֶלעּבָ , שאינה ּבַ

ער ִזיך ֶקעְרט ַאְלץ"לה  ואמר  אך, יותר ולא, "ִדיר ַביי ִאיּבֶ
 תיכף] המזיק[= השליח ובא, קצת היה בהקפדה מסתמא

 ֶער ִגקיריְגן ָהאב ִאיהם ִאיך ואמר, מאוד רבה בשמחה בחזרה
 להיות שיכול: ט"הבעש ז"ע וסיים, ל"רח ַמייֶנער ֹשוין ִאיז

 היינו – הרגלו כפי עבודתו ועשה הרגיש לא שהוא כלל
 .בתשובה שב היה היה מרגיש אם כי, בנפילתו הרגיש שלא

  )ו"נ' עמ א"ח צדיקים זכרון בספר הובא, ב"שו י"ר כתבי(
* 

 מאדם בפרהסיא שבת חילול ט"הבעש מרן שראה, שמעתי
 למה הראוהו, המחשבה בתימהון ובהתבוננות ועמד, אחד

 ושאלהו, עון כזה בידו יש כרחך דעל במעשיו ופשפש, כזאת
 שבת חילול איזה שהתיישב וחשב, והשיב, זה מה תלמידיו

 עד, זה מאדם שבת חילול השמים מן עד שהראוהו בידו יש
 ח"הת כי, ושתק דתלמיד חכם זילותא מקרוב ששמע, שנזכר
 ז"וכעי, ז"מ אות א"מהרצ הוספות( .ק"בזוה כמבואר בתש נקרא

 חסד בנוצר ק מקאמרנא"והרה. 'ד, תשרי מאמרי יששכר בבני כתב

  .)השבת כבוד נפגם ובזה, ח"בת שהשתמש, בשינוי זאת כתב ו"פ
 

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
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 הרמז לבשמי� שבמת! תור

וזה  ,]חג השבועות[המריחי ריח טוב ביו טוב זה  היינו שנוהגי לפזר דברי, לינראה 
, ישראל את התורה הק שבעת מת� תורה שקיבלו בני, בא לרמז  נתמלא באותה שעה'

 ,ה"כ משה רבינו ע"ה ואח"שהשמיע הקב כל העול כולו בבשמי על כל דיבור ודיבור
   )רשות חת� סופרד( .ש"עיי :)פח(שבת ' כמובא בגמ

  
 בקיו� המנהג" חת� סופר"ההקפדת 

יו טוב נתפאר בית אלקינו על ידי עשבי  כאשר לכבוד, כי בכל חג השבועותשמעתי 
ע "זי" חת סופר"של זקיני בעל  ועל מקומו הקדוש, אשרריח נוד- ואילנות שונות

י ומיני עשבי מענפי אילנות שונ נהגו ג כ� לעשות כמי� כילה מיוחדת, הכנסת בבית
  .רבי

  
 נוראמעשה 

את המנהג הנזכר  פע אחת קרה מקרה שגבאי אחד העבירמעשה נורא ש מסופר 
ע "זי" חת סופר"ה וראה אי� הבחורי תלמידי ישיבת זקיני ובבואו לבית הכנסת, לעיל

ולא הניח לה  בה גער, האילנות בדחילו ורחימו כדת היו מכיני את העשבי ואת
  . הקדו שיסודו בהררי קד לקיי את המנהגלעשות ו

שנשתנה הלילה הזה מכל  וראה, ע לבית הכנסת"בעת שבא זקיני זי בחג השבועותוהנה 
והגידו לו על , הלילות שאל על הדבר שמה נשתנה הלילה הזה מכל ,ליל חג השבועות

ד על מעשהו ע מאו"זי "חת סופר"והרע לזקיני ה, לעשותו להבחורי מעשה הגבאי שלא הניח
  )המשולש טחו( ...ליצל� לא השלי אותו גבאי את שנתו ורחמנא, של הגבאי הזה

 

 הצדיקי� ועל החסידי�על 

 הלל אומרי ובית, ראש השנה לאיל� כדברי בית שמאי באחד בשבט .)ראש השנה ב(במשנה איתא 
  . בחמשה עשר בו

  . על פירות האיל� בעצרת' בארבעה פרקי העול נידו� וכו .)טז( עוד איתא ש
ראש השנה לפירות אלא  א- שאי� הוא, בשבט נוהגי� לבר� על הפירות ו"מפני מה בט, להבי�וצרי� 

פ שאז רק נידוני על "אע, טובות בחג השבועות בעצרת נוהגי� להעמיד אילנות ואילו, לאיל� רק
ו "בית הכנסת בטלהעמיד אילנות ב ,ובפשטות היה לנו לעשות להיפ�, על כל האיל� ולא הפירות
 .פירות האיל� ואילו בחג השבועות היינו צריכי לבר� על ,בשבט

ומקושרי  והפירות ה החסידי המסתופפי בצילו ,דהאיל� הוא הצדיק כידוע –הוא והעני! 
כי , ויתקשרו אליה איזה חסידי יתדבקו, הצדיקי הנקראי איל� ו בשבט נידוני"והנה בט. אליו

ידי מעשיה אשר אינ  וגורמי על, המקרבי את עצמ לצדיקי אמת ותי ער�ישנ חסידי פח
לכ� מברכי אז על פירות  ,על רבותיה הקדושי, ידברו על הצדיק עתק שהמו� הע, טובי

ער� שביניה ישובו וייטיבו את  שג הפחותי, שמתדבקי לצדיק חסידי האיל� המרמזי על
  . והחסידי על ידי הצדיקיכדי שיתקדש שמו יתבר�  ,מעשיה

יתדבקו  לאיזה צדיק, החסידי הנקראי פירות האיל� בחג השבועות בעצרת נידוניואילו 
ומדובקי לצדיקי  שמקורבי, יראי ושלמי בתורה ובתפילה כי ישנ כמה חסידי, ויתקשרו
די שיתפללו לאות חסי לרמז, בבית הכנסת אילנות הנותני ריח טוב לכ� מעמידי, ו"שקר ח

� לפניה צדיק אמת הנקרא איל�"השי היו שיעמיד לה כי לזכות לבוא , להתדבק בו ת ויזמי
 בחג השבועות –לכ� טוב להיות בעצרת   .אמיתי הוא באמת רק סייעתא דשמיא ולהתקרב לצדיק

  .אצל הצדיק
  

שבחג  – ע"מרוזי! זי קדוש ישראלה 'ר הק"בפומיה של אאמו מבואר מה שהיה מרגלאובזה 
בעיניה ומחזיקי את עצמ  כי צדיקי אמת שפלי. אמת עבודה גדולה השבועות יש לכל צדיק

, שבאי אליה חסידי יראי ושלמי וקשה בעיניה, אד אשר על פני האדמה גרועי מכל
 שירח עליה ויעזר לעבדו באמת, נפש ת בכל לב ובכל"ה מתפללי בעצמ להשי ולכ�

  )ו"ט אמת ליעקב(  .ר"אכי, העליוני בעולמות ת בעבודת תיקוניולעשו, ובתמי
  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
 ''''צבי אריצבי אריצבי אריצבי אריר "ה ב� הר"ע יחזקאל מאיריחזקאל מאיריחזקאל מאיריחזקאל מאיר

  'שיחי
דחג השבועות ' סיו� יו� א' ע ו"נלב

  ג"תשנ
�תהא נשמתו צרורה בצרור החיי  

===  
הנגיד , א"י אביו שיבלחט"הונצח ע

הקשור , נ"רוד  צדקה וחסד בלו, הנכבד
  א"ק רבינו שליט"נ לכ"בלו
  ו "הי פרידמא�פרידמא�פרידמא�פרידמא�' ' ' ' צבי אריצבי אריצבי אריצבי ארי ר"הר

  ב"ארה -פלעטבוש 
 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
הננו לבר� מעומקא דליבא ובכל לשו� של ידידות וחיבה 

מיקירי  היקר באנשי� ותומכינו העומד לימינינו לידידינו
ש "תורה ויר, לבו ער ופתוח לכל דבר שבקדשי�, ש"אנ

�ואיהו גופיה  רחי� ומוקיר רבנ� וחכמי�, אצלו משולבי
מסור ודבק , רוד  צדקה וחסד הנגיד הנכבד , בא מדרבנ�צור

  ק מלעלוב"לרבוה
  ב"ארה –בארא פארק - א"שליט שמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללשמואל ברילל 'ח ר"ההר

, לבו הזהב עולה על כולנה, לרגל שמחת נישואי בנו המהולל
  כלי מחזיק ברכה, הטוב והמיטיב ע� הבריות

  צ"ג בשעטומ"ו עב"הי שלו�שלו�שלו�שלו�החת� 
ויזכו לבנות בית , ח"ומכל יוצ ר שיזכה לרוב נחת ממנו"יה

  ,ד התורה והחסידות"ע, נאמ� בישראל
�מיט א געזונטע , וא� טוב וחסד יהיו מנת חלקו כל הימי

ג שבועות עלינו ט ח"שמחת יולו אידישע שמחה שטענדיג
  .ר"אכיועל כל ישראל 

  

        מזלא טבא מעומקא דליבאמזלא טבא מעומקא דליבאמזלא טבא מעומקא דליבאמזלא טבא מעומקא דליבא
, ברגשי כבוד ויקר הננו לשגר כסא דברכתא

, הנגיד הנכבד מאוד נעלה, להאי גברא יקירא
איש חמודות ברב , הטוב והמיטיב ע� הבריות

ק "קשור בכל לב ונפש למר� רביה, תבונות
ר "� אדמוק מר"א כ"וליבדלטא "ר זיע"אדמו

  א"שליט
  א"שליט ברו� ערבלי�ברו� ערבלי�ברו� ערבלי�ברו� ערבלי�ה "ת מו"כש

  צ"בשעטומ 'לרגל שמחת הולדת הנכדה תחי
, למלא חפני נחת וטיבותא התזכיהי רצו� ש

ושפע ברכה והצלחה , ח שיחיו"מה� ומכל יוצ
  .בבריות גופא ונהורא נפישא אמ�

ט חג שבועות עלינו ועל כל "שמחת יוול
  .ישראל אמ�

   :כעתירת המאחלי� בכל לב
  קהל חסידי לעלוב 

  ."זכרו תורת משה"מערכת 
 

        נאמנהנאמנהנאמנהנאמנה    ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
במידות  מעוטר , לידידינו החשוב והיקר

כלי , ש אצלו משולבות"תורה ויר, מוזהבות
מקבל , על כל מכיריו אהוב ומהולל, מחזיק ברכה

דבוק לרבותינו  כל אד� בסבר פני� יפות
  הקדושי� בכל לב ונפש

  ו"הי אביגדור שלו�אביגדור שלו�אביגדור שלו�אביגדור שלו�ר "הר
  יניק וחכי�  הב� הכנסלרגל שמחת 

  ו"ני  אברה� שלמהאברה� שלמהאברה� שלמהאברה� שלמהכמר 
  צ"בשעטומ לעול תורה ומצוות

, לרוב נחת ממנו ומכל יוצאי חלציו ר שיזכה"יה
, ולגדלו ולחנכו על מבועי התורה והחסידות

  .מתו� שמחה ואורה לש� ולתפארת
===  

  . גליו� זה נודב לזכות רבי אביגדור שלו� לרגל השמחה
  
 

        נאמנהנאמנהנאמנהנאמנה    ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
, ש היקרי�"לידידינו הדגול מחשובי אברכי אנ

מופלא , ש ומידות טובות"מלא וגדוש בתוי
יו הנעימי� ומצויי� בנוע� מידותיו והליכות

� מחשובי מתפללי בית מדרשינו, והישרי
ק "דבוק ומקושר בכל נימי נפשו לכ, ב"בארה

  ה"א ה"מר� רבינו שליט
 –א "שליט עקיבא יונה לעדערערעקיבא יונה לעדערערעקיבא יונה לעדערערעקיבא יונה לעדערער' ח ר"הרה

  ב"בארא פארק ארה
  צ"בשעטומ לרגל שמחת הולדת הבת

  ח"ר שיזכה לרוב נחת ממנה ומכל יוצ"יה
מיט א , מי�וא� טוב וחסד יהיו מנת חלקו כל הי
  .ר"אכי געזונטע אידישע שמחה שטענדיג

 

        טוב נאמנהטוב נאמנהטוב נאמנהטוב נאמנה    ברכת מזלברכת מזלברכת מזלברכת מזל
מיקירי וחשובי , , על כל מכיריו אהוב וחביב, למעלת ידידינו היקר והמפואר

מתומכי  ,רחי� ומוקיר רבנ� וחכמי�, ער וח� לכל דבר שבקדושהלבו , ש"אנ
מקושר , מופלג בכל מידה ומעלה ,בכל עת ועונה וכל קדשינו הגליו� הקדוש
  ה "ה, א"א שיבלחט"א ולמר� רבינו שליט"ט זיע"ר רבינו הקוה"למר� אדמו

  ב"ארה –ליקווד  –א "שליט שמשו� ביקעלשמשו� ביקעלשמשו� ביקעלשמשו� ביקעל' הנדיב החשוב ר
 נ"רוד  צדקה וחסד בלו, היקר שבערכי�, ק"דבוק לרבוה, ש"מנכבדי אנ ולחותנו

  ב"ארה - ו ויליאמסבורג"הי ברו� יוחנ� שוואר#ברו� יוחנ� שוואר#ברו� יוחנ� שוואר#ברו� יוחנ� שוואר# 'ר הרבני ח"הנה
  צ"בשעטומהבת  -הולדת הנכדהחת לרגל שמ

שמחת לו ,,� בריות גופא ונהורא מעליאח מתו"ומכל יוצ ר שיזכו לנחת ממנה"יה
וב וחסד ששו� ושמחה יהיו וא� ט  .ט חג שבועות עלינו ועל כל ישראל אמ�"יו

�  .ר"אכי. מנת חלק� כל הימי
= == 

  לרגל השמחה שמשו� ביקעלשמשו� ביקעלשמשו� ביקעלשמשו� ביקעלגליו� זה נודב לזכות ידידנו רבי 
  זכות זאת תג� עליו ומשפחתו באל  המג�

 

        ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב 
הננו לשגר בזה מעלת האי גברא 

האבר� היקר מחשובי מתפללי  רבא
כליל המעלות , בית מדרשינו

', עוסק ויגע בתורת ה, והמידות
וענוות ח� נסוכה , אהוב על מכיריו

חרי  ובקי במכמני התורה , על פניו
�, ומאיר פניו לכל אד  

 בנימי� מנדלבוי�בנימי� מנדלבוי�בנימי� מנדלבוי�בנימי� מנדלבוי� ג רבי"ההר
  א "שליט

  ט"מזבת בה אירוסילרגל שמחת 
ה� שיזכה לרוות נחת מר "יה

, רב תענוג ונחת, ח"ומשאר כל יוצ
  .ר"הרחבת הדעת אכימתו� 

 

        ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב 
הננו לשגר בזה מעלת האי גברא 

האבר� היקר מחשובי אברכי  רבא
, כליל המעלות והמידות, כוללינו

אהוב על ', רת העוסק ויגע בתו
 ,וענוות ח� נסוכה על פניו, מכיריו

�, מאיר פניו לכל אד  
 פנחס גולדנברגפנחס גולדנברגפנחס גולדנברגפנחס גולדנברג רבי ח"הרה

  א "שליט
  ט"מזב� בה נישואילרגל שמחת 

ה� שיזכה לרוות נחת מר "יה
, רב תענוג ונחת, ח"ומשאר כל יוצ

  .ר"הרחבת הדעת אכימתו� 
 

        תתתתנודב לעילוי נשמנודב לעילוי נשמנודב לעילוי נשמנודב לעילוי נשמ
האבר� , החשוב והנעלה, האי גברא יקירא

  המפואר עדי� הנפש ופאר המידות
 צבי אריהצבי אריהצבי אריהצבי אריה' ח ר"ל ב� הרה"ז ברו�ברו�ברו�ברו�ר "הר

  ט"א לאויש"שיבדלט
        וייסוייסוייסוייס

  ו"סיו� תשס' ע ח"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

===  
ט ידידינו היקר "י גיסו שיבלח"הונצח ע

  והנעלה היקר שבערכי�
  ו"הי ''''אליעזר פולק ומשפאליעזר פולק ומשפאליעזר פולק ומשפאליעזר פולק ומשפר "הר

 

        כת מזל טוב נאמנהכת מזל טוב נאמנהכת מזל טוב נאמנהכת מזל טוב נאמנהברברברבר
מחשובי  היקר והנעלה ידידינו מעלת הננו לשגר לכבוד

תורה  ,אשר ענוות ח� נסוכה על פניו, ש"ופארי אנ
עדי� הנפש ונעי� , ש וחסידות אצלו צמודי�"ויר

מסור ודבוק בכל נימי נפשו למר� רבינו , הליכות
  ח"שלהיו, א"שליט

   ו"הי יוס  דוד וואקני�יוס  דוד וואקני�יוס  דוד וואקני�יוס  דוד וואקני� ח"ההר
 המופלג והנעלה החת� ג"ת עבהב אינישולרגל שמחת 

  א"ק מר� רבינו שליט"דבוק ומקושר לכ
  צ"בשעטומג "עב מנח� מרדכי ב� אבומנח� מרדכי ב� אבומנח� מרדכי ב� אבומנח� מרדכי ב� אבו ח"הבה

ויזכו  ח"ר שיזכה לרוב נחת ושמחה ממנו ומכל יוצ"יה
  .ס"וכט, מתו� אושר ועושר, לבני� עדי עד

        
        ש  וידידיי היקרי�ש  וידידיי היקרי�ש  וידידיי היקרי�ש  וידידיי היקרי�""""לאנלאנלאנלאנ

  בסיו�' ה ביו� חמישי ז"החתונה תתקיי� אי
  יוס� דוד וואקני�יוס� דוד וואקני�יוס� דוד וואקני�יוס� דוד וואקני�     -המצפה לבואכ� -"התמרהתמרהתמרהתמר"י באולמ

        נודבנודבנודבנודב
        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת

  האשה החשובה מרת
 מרדכימרדכימרדכימרדכיר "ה בת הר"ע נחמהנחמהנחמהנחמה

  ל"ז
        אייזנבא�אייזנבא�אייזנבא�אייזנבא�

  ט"סיו� תשס' נפטרה ה
  ה" ת נ צ ב 
===  

  א"י בעלה שיבלט"הונצח ע
ח רבי "ידידינו הדגול הרה
א "שליט שמעו� אייזנבא�שמעו� אייזנבא�שמעו� אייזנבא�שמעו� אייזנבא�

  ק מלעלוב"נכד רבוה
  

 לכל קוראינו היקרי� ולכל בית ישראללכל קוראינו היקרי� ולכל בית ישראללכל קוראינו היקרי� ולכל בית ישראללכל קוראינו היקרי� ולכל בית ישראל

ט קודש שבועות עלינו ועל כל "ברכת א פרייליכע יו
 נשאנשאנשאנשא    ''''על פרעל פרעל פרעל פר    ננננ""""בלבלבלבל    הההה""""זזזזגליו� הבא יופיע בעגליו� הבא יופיע בעגליו� הבא יופיע בעגליו� הבא יופיע בע    .אמ�ישראל 

 


