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ואי� לנו השגה באלו , השכינה ואי� שכינה אלא מתו� שמחה
  .בפשטות צו שטייגע� הצדיקי אמת רק ללמוד מוסר

ששי� ושמחי� לעשות "ש� בקידוש הלבנה  אומרי�ובאמת 
ע ומי "ולכ� היה זמ� שמחה אצל צדיקי� זי, "רצו� קונ�

כ ומובא שבאמת קידוש לבנה "שמתעניי� בזה יוכל לראות שכ

היה ספיציעלע זמ� חדוותא אצל צדיקי� וא� לא היה לה� 
ב, לבנה עשו מעשי� ופעלו על זאת רבות ת "זכות זה יעזור השיו

רות טובות   .שנשמע ונתבשר בשו

*  
ויפגע ' ויצא יעקב מבאר שבע ויל� חרנה כושלנו איתא בפרשה 

י מדייק שהיה די לכתוב ויל� חרנה וממילא נדע "ורש במקו�

, ש"י ש� כדרכו בקודש עיי"שיצא מבאר שבע ועונה רש
ק באה לדייק בזה "ל שתוה"ס לכ� י"פשטי� עא' ובתורה אי

כ "ה במקו� קדוש כ"השמיענו שהנה תחילה היה יעקב אעל

ק קידשו וטיהרו את באר "ז אבוה"הוא באר שבע שכבר לפנ
ש "ה נטע אשל בב"ה שכבר אאע"ה ויצחק אע"י אאע"שבע ע

ואחריו גר , קל עול�' שהוא הכנסת אורחי� ויקרא ש� בש� ה

במילא העבודה שהאבות , ה והניח ש� קדושתו"ש� יצחק אע
לו ש� נשארה לתמיד ולכ� ג� נשאר ש� המקו� באר פע' הק
לומר " ויצא יעקב מבאר שבע"ק לדייק "וזה באה תוה, שבע

ש שאבותיו "שיעקב יוצא מש� ועובר מכזה מקו� קדוש כב
ולא די בזה אלא שלהיכ� הול� יעקב , עמלו וקידשו וטיהרוהו
� ומקומו 'של חרו� א� של רשעי� בנדיט' לחרנה שחרנה הוא ל

ויעקב יוצא מכזה מקו� מואר וטוב למקו� , ב� הארמישל ל
ל במעשיה� "חוש� כחרנה ללב� הארמי וחבריו הרמאי� שרח

ה , חרו� א� אוי� אלע שלעכטע גויי�' בחי' הרעי� הי וג� זולת ז

ל כי צרות מכניסי� האד� לכעס "בכלל חרו� מרמז על צרות רח
ידי לבדו ויעקב אבינו הל� להיות ש� כשהוא יח, ר"ולצרות בגו

ולא זו בלבד אלא הוא ג� מגיע , נגד כל חבורת אלו הרמאי�

א ' בבחי מעמו הכל והרי הוא רוצה לבו עני לפי שאליפז נטל 
לדמי ' לקיי� רצו� הבורא לחפש שידו� וכמה דאלער אפי

וממילא יכולי� אנו לתאר לנו באיזה , שדכנות לא היה בידו

ש� יעקב  ל על פסוק שאמר"וכדרשת חז, מיצר היה שרוי
ל שתיכ� התחזק ואמר לית "ז ארז"ה מאי� יבוא עזרי ועכ"אע

איני מאבד , )בראשית רבה(אנא מובד סברי מ� בריי חס ושלו� 

הטוב אלא עזרי שרומז ג� לשידו� עזר כנגדו מע� ' תקותי מה
ת מכל מה שהוא חסר "עושה שמי� ואר  ויעזרהו השי' ה

תחזק מיד ואמר לית לכ� יעקב אבינו ה, ודואג בשלימות הגמור

ולכ� כתיב ג� ויצא , והתחזק מיד' אנא מובד סברי עזרי מע� ה
א ' ש וג� ויל� חרנה שזהו מחדש החידוש שאפי"יעקב מב שיצ

ש מכזה מקו� טוב והל� לכזה מקו� גרוע ע� כל חסרונות "מב

ז "שבא כ� בחוסר כל א� עכ' ל ובכזה מצב הל� חרנה ואפי"הנ
אז ויפגע לא נפל לייאוש כי אי� שו � ייאוש בעול� כלל ולכ� 

' במקו� ובזה חיזק את עצמו וכמו שיש כמה פשטי� בזה וא

מה� הוא תפילה ובזה חיזק עצמו אז מיר האב� א בשעפער 
ולכ� דווקא אז תיק� תפילת ערבית שבא לרמז , אוי� די וועלט

אז ' ז אפי"ערבית בזמ� חוש� חשו� מכל הצדדי� עכ' שאפי

שמחה ומתו� בכיות הטבולי� בשמחה  התחזק והתפלל מתו�
ע בתפילה "אחד ויפגע במקו� שחיזק א' וזהו פי, גדולה
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  ב"ארה - ע"ויצא תש ק"מוצש

   קידוש לבנה
לית�  אחר קידוש לבנה נוהגי�הנה 

א "וכ� היה המנהג אצל הרבי זיע, לחיי�
כ נהגו לחלק "א שכמו"יעמ ז"מר� מוהרמ

חלווה מיט ברונפע� לאחר שקידשו 

,  י"ירח� המרח� ישמור עלי ועכ, הלבנה
כי באמת אצל צדיקי� זה היה זמ� 
חדוותא לקדש הלבנה מתו� שמחה 

י "כמ ש שקידוש לבנה הוא כמו קבלת פנ

� "ועויל, ת"להשי ויפגע הוא לשו פ 

פוגש חבירו וזה ' שנפגש כמו שא
שיעקב אבינו התפלל " ויפגע"מרמז 

בכזה דביקות עד כדי שכביכול נפגש 

ע ורואהו וכ� ובאופ� זה "ע� בוכ
  .� לתארהתפלל מה שאנו לא יכולי

' יש כמה פשטי� א" במקו�"כ "ומש

וירא את ' כדכ' שהוא מקו� הר המורי
ה והוא "המקו� מרחוק אצל אאע

 'ב' המש� בעמ

וזה שער השמי� ל עוד פשט "וכ� י, מקו� שכל התפילות עולות 
בו שאפי" במקו�" מצבו שהיה שרוי  במקו� כזה ובמיצר ' מרמז על 

� פגיעה של ה שזהו ויפגע במקו- כזה ש� דייקא מ� המיצר קראתי ק

במקו� זה של מיצר שלא יכולי� לתאר באיזה מיצר ' תפילה אפי
היה שרוי והוא יחידי בעירו� ובחוסר כול והול� למקו� השקרני� 

במקו� כזה ' ק לומר לנו שאפי"וזה באה תוה, ז"הרמאי� העובדי ע

  .נעמד להתפלל" ויפגע"לא נפל לתו� ייאוש אלא 
אשרי  )תהילי�(כ "בתפילה משיש להתבונ� ולהבי� שאומרי� ובזה 
ל -שק"למה אומרי� ' ולכאו, א"ל יעקב בעזרו שברו על ה-שק

ל שהש� יעקב מלבד "ס וי"ויש פשעא, ולא אברה� או יצחק" יעקב
ה הוא ג� ש� של כלל ישראל ולכ� בא "מה שהוא שמו של יעקב אע

כ "ללמד זה הפסוק שזכותו של יעקב ומה שאירע לו תעמוד כמו

דייקא לרמז למה שהיה  יעקבל -שא' ולכ� כ, ל ישראללזכות כל כל
אלוקיו ועזרו ' ז התחזק בה"ועכ, עמו בדרכו לחר� במצבו הקשה

ולכ� אשרי שקל יעקב בעזרו כמו יעקב , ת בכל עניניו בשלימות"השי

ז בסו� יצא ע� רכוש גדול ונפשות רבות "שבא עני עכ' ה שאפי"אע
גדול שיכול להיות שהיה  מחנות ובא ע� רכוש' כ עד שחילק� לב"כ

ב "והיה ע� ילדיו י, עוד יותר גדול מהרכוש שלקחו לו כשבא עמו

להזכיר , "ל יעקב בעזרו-אשרי שק"וזה דיוק הפסוק , ה-שבטי ק
לכל אחד ואחד ג� ' כ� יעזור ה' יעקב אבינו שכמו שעזר לו ה' בחי

ע ואכ� נושע בישועות "במצבי� כאלו שנתחזק ושימח עצמו לבוכ

ועכשיו הוא בא " כי במקלי עברתי הירד� הזה"לות שרק שיי� הגדו
ינו " ויפגע במקו�"במילא זהו חידוש הפסוק , ע� רכוש גדול דהי

  ,ע מתו� שמחה ונושע"במקו� כזה התפלל לבוכ' שאפי

ה שהתפלל "היינו על הקב" במקו�"יש להוסי� עוד פשט ובזה 
וכמו  .כביכול ת"יעקב אבינו בדביקות כמו שרואה ועומד לפניו השי

ע "זי רבי לוי יצחק מברדיטשובבש� די הייליגע זיסע  שאומרי�

א היה בלהבת אש "שהוא היה כולו קודש קדשי� ואש קודש ופ
ט : 'גדולה והכריז ואמר בלשונותיו הק היינט גייט מע� זי� טרעפע� מי

מיט די ווארמדיגער באשעפער והיה : דער בהעפטיגער או אמר

ת בדמעות כמי� שנשפכו הימנו בעבודת מתפלל תפילות נוראו
ת בבדי� או� שמאטעס כדי "קודשו עד שהיו נאלצי� לכרו� הס

זה היה תפילת הקודש שלו באש קודש , ת חלילה"שלא ירטב הס

ויפגע "ל "וזה י, ע"כזה כשאמר שרוצה היו� ליפגש ע� הבוכ
  .ת"כ כביכול נפגש ע� השי"ה שכמו"אצל יעקב אע" במקו�

�  � שהנה יעקביש להתבונעוד  אבינו צרי� לצאת לשידוכי� ללא כלו

ה "ק נמצאי� בב"ואילו האבוה, ויחידי ש והוא יוצא למלחמת מצו
כ "והנה בדר, ז מתעכב בדרכו אצל בית מדרש� של ש� ועבר"ועכ

אד� בצרות כאלו לא יכול לישו� במצבי� קשי� כאלו אבל יעקב לא 

מש במנוחת הנפש יש� ש� כי בא הש" ויל� ש�"הפריע לו כל זאת 
ער האט מצפצ� געווע� אוי� די גאנצע וועלט בשמחה וע� שמחה 

� ברוגע כיו� שהיה בשמחה אפי, יכולי� לישו ז "במצב ההוא עכ' ו

  .'ולא הפריעו כלו� למנוחת נפשו הק" ויל� ש� כי בא השמש"
� " וישכב במקו� ההוא"י "רש אומרעוד  לשו� מיעוט באותו מקו

מש בבית עבר לא שכב בלילה שהיה עוסק ד שני� ששי"שכב אבל י

ת "כ ונעצור לרגע ונתבונ� אי� יתכ� שלא יש� י"ע, בתורה שנה בבי ד 
א� מותר לומר כ� ואפשר ליישב , ש� ועבר הרי הוא היה בשר וד�

 .)עירובי  סה(' בגמ' מ שאי"ל אומר לפי"במה שרשיז' ולומר כ� הפי

שינתא לכ� יתכ� לא איברי לילא אלא לגירסא ויש שגורסי� אלא ל
 'ב' המש� בעמ

אמר רבה אמר  :)מגילה טז(' איתא בגמ. 'יעקב וגוויצא 
רב יצחק בר שמואל בר מרתא גדול תלמוד תורה יותר 
מכבוד אב וא� שכל אות� שני� שהיה יעקב אבינו בבית 

מיענש דתניא נמצא יוס�  ומנל� דלא' עבר לא נענש וכו
שפירש מאביו עשרי� ושתיי� שנה כש� שפירש יעקב 

מ "אלא ש, דיעקב תלתי� ושיתא הויי�, אבינו מאביו
וכבר עמדו בזה . ארביסר דהוה בבית עבר לא חשיב להו

והלא , ה על שפירש מאביו"על מה ולמה נענש יעקב אע
ד שנה בבית "למה על י, ועוד, הל� במצות אביו ואמו

ש מצות כיבוד אב ממצות תלמוד "מ, בר לא נענשע
  , תורה

פ "בפרשתינו עה נוע� אלימל�ק "ש בסה"י מ"עפל "וי
, שסיבת השליטה של עשו על ע� הקדוש, ויצא יעקב

וישראל ' הוא הכל בכוח מצוות כיבוד אב שעשה וכו
כשרוצי� להחליש כוחו של עשו אינ� צריכי� לעמוד 

כי אפילו , קיימי� תמידג מצוות שמ"נגדו בכוח כל תרי
כי ה� קיימו כיבוד , בכוח מצוותו אי� לו שליטה עליה�

כמבואר בתורה הקדושה שיעקב כיבד , אב יותר ממנו
כדאיתא במדרש שעשו לא מצא ציד , את אביו יותר

כ בתרגו� "כ[, והביא כלב ורצה להאכילו לאביו, להביא
. ק"העכל' ונמצא מיניה וביה ליזל ביה נרגא וכו, ]יונת 
כתב כי לאו� מלאו� יאמ   )תולדות' פ( מ"הרי' ובחי

ובזכות כיבוד אב של עשו היה , וכשזה ק� זה נופל
שלא לגלות ליצחק שבנו רשע ' המשפט מאת ד

וג� לא היה אפשר ליעקב , ז"שיהיה לו צער עי, מוחלט
ולכ� , נ"לקבל הברכות עד שיקיי� יעקב כיבוד אב במסי

מצוות כיבוד אב על צד ה "בו בזמ� שקיי� יעקב אע
נ כמו שנאמר אולי "המעלה בדרגה נשגבה ובמסי

ג� ' ז אמרה לו רבקה שמע בקולי וגו"וע' ימושני וגו
ביטל את כוח , ובכוח זה, שיכול להיות שאולי ימושני

עד כדי שהל� להביא מ� הגזל , כיבוד אב של עשו
שכוח כיבוד אב של יעקב ביטל את כוח מצות , וטמאי�
  , ד"עכת, של עשו כיבוד אב

הרי , ה בבית יצחק"ל שכל זמ� שהיה יעקב אע"יז "ועפי
שלא היה יכול כוח מצות כיבוד של עשו לגרו� שיהיה 

כי יעקב ביטל את כוחו של עשו , לעשו שליטה על יעקב
, בכוח מצות כיבוד אב שלו שעשה ביתר שאת ועוז

ידו ' ב השני� שפירש יעקב מאביו ולא הי"כ בכ"משא
קיי� מצוות כיבוד אב בפועל יו� יו� ושעה משגת ל

על א% שעצ� שהותו בבית לב  היתה כיבוד אב שהרי (, שעה
ד , זה היה כיבוד אב בבחינה כללית, י ציוויו עשה כ "עפ א� כיבו

, )ידו משגת' אב בפרטיות להאכילו ולהשקותו ולשמשו לא הי
ולכ� כוחו של עשו בכיבוד אב שלו עמדה לו שיהיה לו 

, וזהו הכוונה שיעקב נענש, ב שני�"על יעקב כשליטה 
י שפירש מאביו גברה כיבוד אב של עשו באות� "שע
ב "ב שני� וגר� ליעקב את צרת יוס� שפירש ממנו כ"כ

ד השני� שהיה בבית עבר לא היה "כ על י"משא, שני�
שכ� איתא במדרש , בכוח כיבוד אב של עשו להתגבר

עקב והידיי� ידי הקול קול י" )'פתיחה דאיכה רבתי ב(
כל זמ� שקולו של יעקב בבתי כנסיות ובתי , "עשו

וכל זמ� שאי� קולו , מדרשות אי� הידיי� ידי עשו
, מצפצ� בבתי כנסיות ובתי מדרשות הידיי� ידי עשו

  . כ"ע
כשקולו של יעקב צפצ� בבית המדרש של עבר אי� ולכ  

' אפי -הכוונה שאי� כוח לידיי� של עשו , הידי� ידי עשו
שהתורה , לשלוט על יעקב -שקיי� בידיי�  כיבוד אב 

ותורה , שלמד ביטל את כוחו של עשו וכיבוד אב שלו
  . מגני ומצלי

דכיו� שהיה , ד שנה"הטע� למה לא נענש על היל "ועוי
הסתירו , ק"בהסתר ובמחבוא שהרי לא פירסמה התוה

וכידוע שהצדיקי� באפשרות� (, אותו ג� מהשט� המקטרג
וירא שאברה� ' במאור עיניי� פ' מהמלאכי� עילהסתתר ג� 

ולכ� לא היה קטרוג על , )ה הסתיר דרכיו מהמלאכי�"אע
  .   ה על אות� שני� ששהה בבית עבר"יעקב אע

*  
ה ולכאור, תתי אותה ל� מתתי אותה לאיש אחרטוב 

למה הסכי� לב� הרשע מיד לתת את בתו ליעקב 



 

 

 

 ב

 ב

ויפגע ' ויצא יעקב מבאר שבע ויל� חרנה וגו
  )י, כח ( במקו� ויל  ש� וישכב ש�

כי יש בני אד� שיושבי� ולומדי� תורה  'יא
א מהתורה שלה� וה� "ו יונק הסט"ז ח"ועכ

וכמו , רשעי� גמורי� א� שלומדי� תורה
עיי� , שפירשו בספרי� המ� מ� התורה מני�

וזאת הוא לאשר כי מזלזלי� . בדבריה�
בתפלה ודימו בנפש� כי רק התורה לבד 

לה אז מתפללי� יוכאשר באי� לתפ, עיקרית
, במהירות באמירה לבד בלי פירוש המלות
וכתינוק הבורח מ� בית הספר כ� התפלה 

וזהו . והמה ישני� בשעת התפלה, אצל�
ויצא יעקב מבאר שבע ויל� , מז לנו כא�הנר

ש "כי באר שבע נקראת התורה כמ ,חרנה
שיש , והיינו, )א ,משלי ט(עה שב' חצבה עמודי

בי� זרע יעקב אשר א� שיוצא מ� באר שבע 
נות� חיות  ,ויל� חרנהתיכ� , ולימוד התורה

וזאת הוא . ה כנודע"א הנקרא חרנ"להסט
את בש� התפלה נקר )כי(, ויפגע במקו�לאשר 
ל כל הקובע מקו� "ו ז� כמו שאמר"מקו

ש אל המקו� "וכמ, ):ברכות ו(' לתפלתו כו
ל "וג� אמרו ז,  )בראשית יט כז(ד ש� אשר עמ

, ):ברכות כו(ויפגע במקו� שתיק� תפלת ערבית
, כאשר בא לתפלה, ויפגע במקו�וזהו לאשר 

שמות (� מלשו� וילונו הע� "כי ויל ,ויל  ש�אז 

שכל התפלה שלה� הוא רק כמו , היינו, )טו כד
וישכב . במהירות באמירה בעלמא, וילונו

בשעת התפלה המה , היינו ,במקו� ההוא
כי  ,ויל� חרנהי זה "וע, ישני� בלי התלהבות

  :והב�. עיקר הוא התפלה
  

  י יצא ללכת לחר  "ש� ברש
' דהנה מבואר בגמ, י"וונת רשנראה לפרש כ

דבני בבל , ת"ש� בש� ר' ובתוס )כטקידושי  (
כ "שה� עניי� לומדי� תורה תחלה ואח

ובני אר  ישראל שה� עשירי� , נושאי� אשה
כ לומדי� תורה כיו� "נושאי� נשי� תחלה ואח

שאי� דואגי� לפרנס את משפחת� שהרי 
, והנה יעקב בצאתו מבאר שבע. עשירי� ה�

כ החיוב לישא אשה "וא, היה בידו הו� רב
צה ללכת שר, ולכ� יצא ללכת לחר�, מקוד�

בא אלא שבדר� , לש� תיכ� כדי לישא אשה
כמו שמביא אליפז וגזל ממנו את כל ממונו 

עליו החיוב ללמוד  י וכיו� שנעשה עני חל"רש
ועבד ללמוד , כ לישא אשה"מקוד� תורה ואח

י סו� פרשת "כמבואר ברש, ד שני�"תורה י
יצא ללכת , י"וזה מדוייק בלשו� רש. תולדות

בדעתו ללכת מיד  שרק בצאתו היה לחר 
אבל על הדר� שינה את מטרתו הואיל , לחר�

  )נחל קדומי�( .ונשדד
  

וידר יעקב נדר לאמור א� יהיה אלקי� עמדי 
  )כ , כח(

שיעקב  וידר יעקב נדר לאמוריש לפרש הכתוב 
א� יהיה אבינו נדר לאמר בכל דבר שיעשה 

שרפי (. א� ירצה הש� אעשה כ� אלקי� עמדי
  )אמרי חיי�, קודש

  
  )כא, כח ( ונת  לי לח� לאכול ובגד ללבוש

ואי� , וכ� כל הרשעי� שונאי� את הצדיקי�, והרי הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, הצדיק
וכ� צרי� להבי� מה שהכניס את לאה תחת ', הסכי� לידבק ביעקב ובזרע אברה� עבד ד

ומה , לאשה ולמה לא הסכי� לבקשת יעקב לתת לו את רחל, רחל מה היתה כוונתו בזה
ל שלב� ידע והכיר את בנותיו "וי, היתה עקשנותו של לב� שלאה תהיה ליעקב לאשה

א� יהיה הרשע ביותר ' אפי, והיה יודע לב� שמי שיקח את אחת מבנותיו לאשה, הצדקניות
, עדי יגיע למדרגת צדיק גמור', ויטו את לבבו לעבוד את ד, הצדקניות האלו יחזירוהו למוטב

, שנענש יעקב על שמנע את דינה מלהינשא לעשו )ט"ב י"ל(ז שהיו "פסוק יי ב"ש רש"וכמ
איתא מעשה בחסיד  )ז"פרשה י(ר בראשית "ובמד, ונפלה ביד שכ�, שמא תחזירנו למוטב

נשוי לחסידה אחת ולא העמידו בני� זה מזה ה "אמרו אי� אנו מועילי� להקב, אחד שהיה 
הלכה זאת , רשעה אחת ועשתה אותו רשע הל� זה ונשא, עמדו וגירשו זה את זה, כלו�

ז היה דווה לבו של "וע. כ"ע, הוי שהכל מ� האשה, ונישאת לרשע אחד ועשתה אותו צדיק
שאתה בי� כ� צדיק , "טוב תתי אותה ל�"ולכ� אמר , לב� שלא להרבות צדיקי� בעול�

  , י קיחת אחת מבנותיו"וייעשה צדיק ע, "מתתי אותה לאיש אחר", גמור מעיקרא
כי ידע לב� שרחל בי� כ� מיועדת , רימה לב� את יעקב והכניס לו את לאה בתחילהולכ  

לכ� רצה שיעקב יקח ג� , א� חשש לב� על לאה שלא תיפול לעשו ותחזירהו למוטב, ליעקב
  )ע"ויצא תש(. את לאה ולא תיפול לאה לעשו

 

ק "נראה לפרש על פי מה שאמר לי הה
ל מטאמאשוב ששמע "יהושיע ז' מ

ל "ק ממאגליניצא ז"של הקה' מפיו הק
איש חסיד  דר� צחות הפירושלפרש ב

יזכר ל� עתה  )זמירות למוצאי שבת(
אתמול אשר דברת כי היה חסיד ועני 

ל כ� ע, שלא היה לו לחמי� לצרכי שבת
לקח בערב שבת את הבגדי חול שלו 
ונתנ� למשכ� ולוה עליה� את צרכי 

ה אמר לוו עלי ואני "שבת כי הלא הקב
וכשבא מוצאי שבת  ):ביצה טו(פורע 

והיה צרי� לו הבגדי חול ולא היה לו 
ה רבונו של "אמר להקב, מעות לפדות�

עול� יזכר ל� עתה את אתמול אשר 
רת דברת רצונו לומר בערב שבת אמ

כ ראה שיהיה לי "ע, לווי עלי ואני פורע
. ח"מעות לפרוע לפדות הבגדי� ודפח

ונת  לי לח� לאכול וזה שאמר הכתוב 
, שיהיה לי הבגד ללבוש ובגד ללבוש

ולא לית� הבגד למשכ� שיהיה לי לח� 
צ רבי דוד דב "הגה, בני  דוד(. לאכול

  )ל"מייזליש זצ
  

   )ש�(' ובגד ללבוש וגו' וידר יעקב וגו
שער האותיות אות ( ה הקדוש"שלאיתא ב

, המלבושי� לבוש הגו�, כלל העני� )'ט
ובטהרת המלבושי� , והגו� לבוש הנפש
וטהרת הגו� יעורר , יעורר טהרת הגו�

יש לפרש לפי דברי . כ"ע, טהרת הנפש
ובגד ' ונת  לי וגוה אלו את הכתוב "השל

ת "התפלל להשישיעקב אבינו  ללבוש
שיהיו מלבוש  שית� לו בגדי� כאלה

המתאי� לגו� באופ� שיהיה הגו� 
א "אור הצפו  בש� מהר(. מלבוש לנשמה

  )ע"מבעלזא זי
  

למה נחבאת לברוח ותגנוב אותי ולא 
הגדת לי ואשלח� בשמחה ובשרי� בת% 

  )כז , לא(ובכנור 
כ "כי הנה יעקב היה צנוע כ, נראה לפרש

בדרכיו עד שלב� לא הכיר כלל בצדקתו 
, היה לב� יודע גדולתוואלו , ובקדושתו

אז לא היה מחזיקו בביתו כלל כי הרע 
א� יע� חשב . שונא את הטוב בתכלית

  . כ החזיקו אצלו"שהוא כמוהו ע
ה השמר ל� פ� "ועתה כשאמר לו הקב

נתוודע לו שיעקב ' תדבר ע� יעקב וגו
איננו איש פשוט רועה צא� אלא איש 

  .ה מגי� עליו"צדיק הוא עד שהקב
למה  ,למה נחבאת, קבולכ� אמר ליע 

הסתרת תמיד את מעשי� וגדולתי� עד 
הוצרכת שלא הכרתי� כלל ועל ידי כ� 

  , עכשיולברוח ולגנוב אותי 
והלא א� היית רק מגיד לי גודל 

הייתי משלח� בשמחה אז , קדושת�
  , ובשירי� בתו% ובכנור

כי הייתי שמח מאד להפטר ממ� 
ולבלתי להחזיק� בביתי רגע נוס� 

  .)יקדושת לו(
  

שאי� לה� שו� טוב למכור , ס אוי� אלע שלעכטע גויי�'שלעכט, החשבו� מדוייק עמלק מספר פליטיק

, ו ירחק מה�או לתת והוא לימוד לכולנו שצריכי� מאוד ליזהר מטוב שלה� וחנופת� והשומר נפש
  .'ה ועשה מלב� כפרתי וזה חליפתי ויעקב אבינו חזר לבית אבותיו הק"ע שמר את יעקב אע"ורק הרבש

והאושפיזי� יגנו ' והאמהות הק' וזכות כל האבות הק, אידכר ל� זכותא דיעקב אבינו שלימתא רחמנא

פרייליכע תמיד שהוא זמ� ט או� א "ת ית� לנו א זיסע פרייליכע חנוכה הבעל"השי. עלינו אוי� אייביג
מיוחד והקריאה מעוררת הזמ� ולרמז שג� בימי� אלו יכולי� להמשי� ניסי� ונפלאות שנפתחי� שערי 

ז יכולי� ג� לפעול ניסי� ונפלאות כמו אז בימי� הה� שפעלו הכל אזי בזמ� הזה יכולי� "שמי� ובזה

  .ו בימי� הה�כ לפעול כי הזמ� מעורר הזמ� את כל הישועות הגעוולדיגע שהי"ג
כדבעי ונחזור בתשובה באמת " ג מצוות שמרתי"ותרי"' ירח� שנפעל כולנו אלעס גוטס ויהי ת"השי

וירח� , ח מתו� שמחה שטענדיג"צ או� שטייגע� בהתמדת התורה וגמ"מאהבה בקיו� שמחת התומ

ו� ולא א וישמח את כל ישראל בכל מקו� בשמירה עליונה הנה לא ינ"שיהיה לנו תורה וגדולה במק
ר וית� לכול� חיי בני מזוני רויחי ואריכי "וית� לכולנו רפואות ישועות ברכות בגו, ייש� שומר ישראל

שועה שלימה ורפואה שלימה וגאולה שלימה "פרנסה טובה בהרחבה גדולה ללא שו� עגמ לנו י נ וית� 

ביהמ חנו"ק שוי� יעצט וירח� שכבר בחנוכה הזאת דהאי שתא או קוד� יו"בבני�  כה נראה את נרות ט 
  .כהר� עי�' ותשועת ה, בית המקדש

  

 

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
ניני� יקרי� על הפרשה ניני� יקרי� על הפרשהפ ניני� יקרי� על הפרשהפ ניני� יקרי� על הפרשהפ         פ

        
        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש

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

        

        '  '  '  '  '  '  '  '  אאאאאאאא' ' ' ' ' ' ' ' מעממעממעממעממעממעממעממעמהמש� המש� המש� המש� המש� המש� המש� המש�         --------דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה

י לא שכב בלילה דייקא ומכיו� שהוא "רש' ולכ� כ, ק"שאמנ� נימנ� מעט אבל עיקר לילה היה ללימוד תוה
כ "ל עוד פשט שמש"א י"ובאופ, פארט בשר וד� השלי� השינה החסירה ביו� כדי לא להפסיד לילה לגירסא

רק שלא יש� ביו� אלא ג� בלילה לא יש� כ ביו� ובא לומר שלא "בלילה וכש' י לא שכב בלילה היינו אפי"רש

מי� קלי� "כ אי� יתכ� כ� והרי הוא ב"וא ו אלא במה שאד� מוכרח לישו� ע� זה יצא בני� ולא ני� תפס נימנו
צרי� לומר לא יש� בלילה ומהו לא שכב בלילה ' וזהו הפשט לא שכב בלילה שהרי לכאו, ואי� לנו השגה בו

ד שני� לא "בלילה על מיטה כל י' לא נימנ� מפע� לפע� מעט א� אפיאלא הדיוק הוא שעל מיטה לא עלה א

ימי� רצופי� אלא היה יוש� ני� ולא ני� געחפט א ' ו שלא יש� ג"ל אמרו שלא יכול להיות ב"עלה שהרי חז
יוש� שינת עראי "שהיה שקוע בתוה, דרימעלע כמו שכתוב יששכר חמור גר� רוב  בי� המשפתיי� ק תמיד ו

באפיסת הכוחות היה ' ה לא עלה בלילה על מיטתו אלא כ� כשהי"פתיי� וממילא א� יעקב אעכחמור ב� המש

ז ידוע שכל התורה "שהוא היה עוד לפניה� עכ' ואפי' � מיט התוס"ק ע� הרמב"מנמנ� על כסאו ולמד תוה
, �בשעה שעלה משה למרו מר רב יהודה אמר רבא :)מנחות כט(' כבר היתה קוד� מת� תורה וכדאיתא בגמ

אד� אחד יש : אמר לו מי מעכב על יד�, ע"רבש :אמר לפניו ,ה שיושב וקושר כתרי� לאותיות"מצאו להקב

 .שעתיד לדרוש על כל קו  וקו  תילי� תילי� של הלכות ,שעתיד להיות בסו� כמה דורות ועקיבא ב� יוס� שמו
רבו' וכו, אמר לו חזור לאחור� ,הראהו לי, ע"רבש: אמר לפניו תורתו, נו של עול�אמר לפניו  . ש"עיי הראיתני 

ומרוב קדושת� קיבלו וקיימו ולמדו התורה עוד קוד� מת� ' ה והאבות הק"ת למשה רבע"והכל הראה השי

  .תורה
שש� יש� ולא בבית עבר ' דייק מהו לשו� ההוא ופי' י הק"שרש" וישכב במקו� ההוא" כ"פ מש"ילובמילא 

יתה השכיבה מעולה לו שלא היתה לו שכיבה כזו במקו� אחר פ וישכב במקו� ההוא ש� ה"ובדומה לזה יל

ייער באקוועמט מול שער השמי� במקו� קדוש זה ומ� השמי� נתנו לו שיחוש כ� ולכ�  דארט איז געווע� ז
ש� ש� כדי להשפיע לו השפעת התורה וסודותיה והשגת האלוקות , משמיא רצו ביעקב אבינו גופא וסבבו שיי

ת אי� "כמובא שהראו לו את מעמד הר סיני ומעמד קבה, ת העליוני� והנשגבי�ולכ� ש� קיבל את הסודו

סול� מוצב ארצה וראשו מגיע , וכל אלו עניני הסול� והמלאכי� היו ענייני� נשגבי� ורמי� עד מאוד', שיהי
והראו לו מראות אלוקות שאי� לנו , בתי המקדשות' בתי המקדש שהראו לו את ב' מרומז כנגד ב, השמימה

שגה א� כשהקי  משנתו וראה באיזה מקו� הוא החל לרעוד ולפחד שהרי א� היה יודע לא היה יוש� ש� ה

ולכ� תחילה בדווקא העלימו ממנו משמיא גדולת המקו� כדי שכ� ייש� וישיג כל מה שראוי לו להשיג ש� ולכ� 
אז הראו לו המראות הנוראות לו שייש� בהרחבת הדעת ו זה שיעקב אבינו מלמדנו  היוצא לנו מכל, קוד� נתנו 

' וכמו שהוא ויפגע במקו� בשמחה אמונה ובטחו� להתפלל שה, שאי� כוחנו אלא בפה ולא לפחד משו� מצב

ולא יעזוב לרגע יחזור ויתפלל  - א� ראה אד� שהתפלל ולא נענה  :)ברכות לב(ל "בחז' עזר ויעזור תמיד כדאי
  .מלבקש ולהתפלל ואז יוושע

בתהילי� בבכיות עד שהיתה יכולה לומר  )מתפללת(ה היתה א דאווענער "ית עשג� מרת אמי הרבנוכמו 

אנו תפקידינו , פעמי� כל ספר תהילי� אחד אחרי השני והיתה נוהגת לומר אונז זענע� מיר בעטער' תהילי� ג
להיות המבקשי� וזה מה שאנו שמבקשי� ומתפללי� כסדר עוד ועוד כ� אנו לעני� התפילה וממילא נשכיל לא 

וכמו יעקב אבינו שמבירא , "אלוקיו' ל יעקב בעזרו שברו על ה-אשרי שק"ליפול לייאוש רק תמיד להתפלל 

וללב� הארמי לא עזר כלו� מה , עמיקתא וצרות בגשמיות העלוהו לישועה שלימה והגדולה די גרעסטע ישועה
לב� חשב שמתחיל ע� , שהוא חשב  שיוכל לפגוע בו א� משמיא סידרו אותו טוב והשיבו לו גמולו בראשו

  .איזה איש פשוט חצקל בעלמא ע� מעשיות של עקודי� נקודי� ובא על עונשו וחט� ביותר

אלוקיו א� מאיד� מיט די ביטערע שוינדלער היה חכ� ' זיסע יעקב אבינו היה תמי� ע� ה די היליגעואמנ� 
וזכה להקי� את , "צוות שמרתיג מ"ע� לב� גרתי ותרי"כ "וכמש, ל די לב� הארמי"וידע אי� לנהוג ע� רח

  .ה והתגבר עליו"רחל ולאה ע' ה ע� אמהות הק-השבטי ק

מדאר� זי� א� פעגענע� לבקש ולבקש תמיד לבקש " ויפגע במקו�" א"ד מלעלוב זיע"ממר  מוהר ווארט 'איוכ  
  . ולפעול ושוב לבקש ולפעול ולהתפלל ואז פועלי� אלעס גוטס

אל תדבר "ע קשר אותו ולא הניחו לעשות מאומה והזהירו בחלו� הלילה "אצל לב� הארמי שהרבש רואי�וג� 

רע ב עד  � , פ המכוו� מטוב עד רע מטוב שהוא רע"שיל" עמו מטו יז רע שכ� דרכ ינו מטוב של� שהוא בלו הי
ל חנופת� חתיכת עצ�  ואז נופלי� בשקריה� ובנכלת� ' חנופה ביינדעל'של אלו הרמאי� שנותני� בשבי

ואל תבלבל  )שמואל א(ללב� הארמי אל תמכור לי טוב של� כי מרשעי� יצא רשע ' לו הלכ� אמר , ל"רח

כ "כי בדר, כי הטוב של� הוא ג� רע ורק חנופה כדי יענע� צו באגרובע�, ותאמר שרק רצית להיטיב ואל תרמה
ב ה אלו הרשעי� פועלי� בחנופה וכאילו מראה שהוא טו"הבריות נזהרי� מאלו הרמאי� א� דווקא משו

שעולה  ק"פוליטי' שהוא בגימק "עמלואלו ה� , ל ומזה צרי� ליזהר"ובאמת הוא ערמומי ואז נופלי� לפניה� ר

ו על "הי שמואל ברא�שמואל ברא�שמואל ברא�שמואל ברא�  ה"ה ב"בארה ש"מיקירי בחורי אנ ח היקר מפניני�"לבה לתודהלתודהלתודהלתודהמזמור מזמור מזמור מזמור     ----עושי מצוה עושי מצוה עושי מצוה עושי מצוה מפרסמי� מפרסמי� מפרסמי� מפרסמי� 
יטמר� השתדלותו ומסירותו למע� שיחות קודש מ בזכות זיכוי , ימי� למע� הבאת� לאור עול�ש� לילות כשא "רבינו של
 המערכת .ת"פעלו ותהי משכורתו שלימה מאת השי' הרבי� לרבבות ישל� ה



 

 

 

 ג

 ג

  ע"זי האמצעי מליובאויטש  - ר השני"ער האדמוב דובק רבי "הרה
   )ח"תקפ( כסלו' ט יומא דהילולא

ו   מתולדותי
 ח לאביו"כסלו התקנ' נולד בט ע"האמצעי זי דובער רביק "הרה

מייסד חסידות ו, שניאור זלמן מליאדי בעל התניא ביר ק"הרה
, בעל התניאשנה מיום חתונתו של ד "ילאחר ש כמסופר ,ד"חב

ורבו הוא המגיד  ביקש ברכה ממורו ,בהם נולדו לו רק בנות
במה : "לבעל התניאאמר המגיד . שיזכה לבן ע"זי ממעזריטש

. נער י הכנסת אורחים זוכים שייוולד"ע –" יזכה נער את אורחו

שלום בן "את הסדר של  בעל התניאלפני הסתלקותו גילה ל
שיקרא לו על שמו ובלילה לפני , ואמר לו שייוולד לו בן" זכר

שנה לאחר מכן . הברית זכור ותזכיר את שאמרתי לך הלילה
ש "דובער הנקרא ע' ר ק"הרה ד נולד"תקל'כסלו ה' ביום ט

מנחם מענדל ' ר ק"הרה ובליל הברית בנוכחות ,המגיד ממזריטש

 ע"בעל התניא זיאברהם מקאליסק הזכיר ' רק "הרהמהורדוק ו
נתן , בפעם הראשונה שרחצו את התינוק. את אשר אמר לו רבו

חתיכת בד מיוחדת שהייתה שמורה אצלו  ק בעל התניא"הרה
  .דובער' בכדי לחתל בה את ר

את בתו של מלמד עני מהעיירה , בחר עבורו שידוךאביו 
התאונן בפניו כי ראשו טרוד כיצד יחתן את שלושת ש, יאנאוויטש

בנותיו שהגיעו לפרקן ועל כן אינו יכול להתפלל בכוונה 
דובער השתוקק לשמוע את דרושי החתונה ' ר. הנדרשת מחסיד

ובגיל , רצה בשידוך שיבוא לפועל במהירות האפשרית, מאביו
פ מעשה "ע ח נשא את הרבנית שיינא לאישה"תקמ'שנת ה ד"י

', לבעל התניא היה חסיד תלמיד חכם ירא שמים ועובד ה :שהיה

היו לו חמש , אולם עני מרוד היה שהתפרנס בדוחק ממלמדות
פעם , בנות מוכשרות ובעלות מידות טובות שהגיעו לפרקן

, שאלו הרבי למה אינו מחתן את בנותיו, כשנכנס אל בעל התניא
 .מי בגלל עונייאיש אינו רוצה להשתדך ע: השיב המלמד

, אני אשתדך עמך ואקח אחת מבנותיך לבני: אמר לו בעל התניא

ובתו היא הרבנית , ואכן כך היה, ואז כבר ירצו להשתדך עמך
ד "ר האמצעי לשושלת חב"האדמו, שנישאה לרבינו דובער, שיינא

 .לובאויטש
  

, תפיסה וזיכרון מופלאים, ר בכישרונות גאונייםניכמצעירותו 

נהג להתפלל בשמחה . היה מתמיד עצום ומופשט מענייני העולם
היה אומר לפניו  'הק היה חלוש בגופו אביושכיון . ובשקט פנימי

רבנו ניחן בכישרונות  .חסידות שהייתה מחיה ומחזקת אותו
 הקדוש מינהו אביושש עשרה בגיל . נדירים ומצוינים להפליא

  .של האברכים הגאונים המצויינים שלמדו בשיעוריו" משפיע"ל

רי "הסתלקות אביו קיבל את הנשיאות והיה השני לאדמולאחר 
ר בעת "היה לו ניגון מיוחד אותו ניגנה מקהלת האדמו. ד"חב

  .התוועדות
האמצעי נאסר לאחר שהלשינו כי הוא  רבי דובער ר"האדמו

ער נסע במרכבה הדורה דוב' ר. שולח כספים לארץ ישראל
ולאחר מכן שלח , ובבגדי שבת אל שר המחוז להוכיח את חפותו

ז נשלחה "תקפ'בכסלו ה' ביום י. י בנותיו את הבקשה לשחרור"ע
  .פקודה לשחרור משר המחוז

פעם חלתה . מנוחה רחל השתוקקה לעלות לארץ הקודש, בתו
א שהי, אביה הורה ללחוש באוזנה בשמו, והרופאים אמרו נואש

  .הבריאה, תבריא ותעלה לארץ הקודש וכאשר עשו כן

דובער נודע במיוחד בהרחבת הביאור בדרושי חסידות עמוקים ' ר
ראים דא( בדברים העומדים ברומו של  ,)דברי אלקים חיים –ח "הנק

בדרך שהחל לסלול אביו , לכל איש ואיש' עולם ובדרכי עבודת ה
ושים ומאמרי הוא הותיר אחריו כמות עצומה של דר. הגדול
שער  ,תורת חיים, אמרי בינה: כמו למשל בספרים, חסידות

ועוד הרבה , עטרת ראש, שערי אורה, האמונה ושער היחוד
  .מאמרים וקונטרסים

 ק רבי דובער"הרהלעמוד מעט על דרכו המיוחדת של ניתן 
' ק ר"בעל התניא והרה ק"הכאשר הר :האמצעי מהמעשה הבא

שיבח מאוד בעל , שרי חתונהלוי יצחק מברדיטשוב באו בק

בעת סעודת  ,לוי יצחק' התניא את בנו בפני ר
לוי ' רק "הרההחתונה כיבד בעל התניא את 

לוי יצחק שב  בייצחק בברכת הזימון ואילו ר
דובער בירך ' והנה ר, דובער' וכיבד את ר

, "כמו איש פשוט בלי שום התפעלות כלל"
 לוי יצחק שידוע' והיה הדבר לפלא בעיני ר

כי עבודתו היתה בדבקות והתפעלות עצומה 
אמר . ושאל על זה את בעל התניא, ומורגשת

תדעו נאמנה שכמו שאני : "לו בעל התניא

' בני רכך ממש נהירין ל, בקי בשוקי לאדי
דהיינו כל סדרי , שבילי דרקיע דובער

ההשתלשלות מריש כל דרגין עד סוף כל 
נא רק עבודתו הוא נעלה מאוד ואני מק, דרגין

כי תוכו מלא , בעבודה כזו שזה אין בידי

וגדוש אהבה ויראה עילאה ואינו מורגש כלל 
וגילוי עבודה כזו בגוף אי , וכלל בחיצוניות

  ".אפשר כי אם נשמה רמה מעלמא דאתכסיא

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ה"תר(משכנות יעקב מקרלי� ' ר אהר� שיק ב"רבי יעקב ב –
ד ראזלא "רבי חיי� אב )ה"שע(ל מפראג "חת� המהר –ד קראקא "רבי פישיל אב

ר אהר� שיק "רבי יעקב ב )ט"תקנ(מרכבת המשנה  - חת� רבי איציקל המבורגר
  )ה"תר(משכנות יעקב - מקרלי�

מנחת עני \יד דוד -ד טריר"ר יצחק אב"יוס� דוד זינצהיי� משאראסבורג ב רבי
  )ג"תקע(

  )פ"תר(� צבי ר נחו"מרדכי דוד מדראהוביטש ב רבי
  )ג"תש(ר אברה� חיי� מפלנטש "רבי אליעזר מגראדזינסק ב

דברי  -ר יששכר דוב "רבי יחזקאל שרגא ליפשי  הלברשטא� מסטרופקוב ב
  )ו"תשנ(יחזקאל שרגא 

  )ח"תשי(מ� המצר ' מ נייטרא ב"ר יוס� וייסמאנדל ר"חיי� מיכאל דב ב רבי
  )ב"תשי(פ "ר זבולו� חרל"רבי יעקב משה ב –
  )מ"תשד(ר יהודה לייב הלוי אשלג "שלמה בנימי� ב ירב
  )ט"תכ(מהדורא בתרא ' ר יצחק ב"רבי משה ב –

  )ה"תרכ(רנוביל 'ר מרדכי מצ"רבי אהר� ב
  )ו"תרנ(ר יוס� יצחק "רבי נחו� דוב מאובריטש ב

  )ב"תש(הלוי הורבי  מבוסטו�  שמעלקא ר שמואל"פינחס דוד ב רבי
  )ב"תש(ר אליעזר צבי מקאמארנא "לב ברבי אברה� מרדכי סאפרי� מבוריס
  )ג"תש(ר שמואל "רבי דוד בורנשטיי� מסוכוטשוב ב

  )ח"תשמ(סטרטי� -ר יחיאל מיכל ברנדווי� מטורקא"רבי נחו� דוד משה ב
  )ח"תקפ(ויטש אר שניאור זלמ� מליוב"ב האמצעי ערב רבי דוב –
  )ג"תקפ(� תפילי' קונט\מקל נוע� -ד פאקש"ר דוד גריסהאבר אב"יצחק ב רבי
  )ח"תרס(ר מרדכי מסטביחוב "יעקב אריה מנעשכיז ב רבי
  )ה"תשס(י אור ישראל "ר -ר אליהו יהושע געלדציילער"רבי אליעזר ב. ר מרדכי"נחו� מטאלנא ב רבי

  )ח"תקצ(ר פנחס מקורי  "רבי משה שפירא מסלאוויטא ב
  )א"תרפ(צדיק  שפתי' ר בנימי� אליעזר יוסטמ� ב"ב מפיל  רבי פינחס מנח� אלעזר –
  )ח"תרי(ד בוטשאטש "ר אברה� דוד אב"משה יוס� ואהרמ� מטבריה ב רבי

  )ג"תש(ר שלו� יוס� "למברג ב-רבי מנח� נחו� מהוסיאטי�
  )ד"תרצ(י סלבודקה וחברו� "ורלבוש מרדכי ' ר צבי חיי� עפשטיי� ב"משה מרדכי ב רבי
  )ד"תשי(אב� האזל ' ר ברו� פר  מלצר ב"איסר זלמ� ב רבי
   –מדראהביטש  ר יקותיאל זלמ�"ב הלוי לנדא רבי יעקב יצחק –
   )ג"תקכ(בורג שפרד דיקלא ו"ואב אמרי רברבי ' ב

  )ה"תרפ(ר ישראל "רימנוב ב -יצחק מסדיגורה רבי
  )ו"תקמ(ר צבי חרי� מפוזנא "שמחה מדעסוי ב רבי
  )ב"תרכ(עמודי אור ' ר אהר� הלר ב"יחיאל ב רבי
  )ד"של' ה(מלובלי�  ל"המהרש ריאר יחיאל לו"רבי שלמה ב –

  )א"תר(ר דוד "רבי אברה� דוב מאווריטש בעל הבת עי� ב
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  כסלו' ט' גיו� 

  

  

  

  

  כסלו' י' דיו� 

  

  

  

  
  א כסלו"י' היו� 

  

  

  

  

  ב כסלו"י' ויו� 

 

  
  המסתתרהצדיק 

, היה הצדיק רבי דובער מליובאוויטשנוהג 
לנסוע , ד"ר השני בשושלת חב"האדמו

כדי , בו ליעדים שוניםלעיתים ממקום מוש
פעמים שמטרת . לעשות בהם פעולות נחוצות

ואז היה מופיע בצורתו , נסיעתו הייתה גלויה

פעמים שנסע . ובדמותו המוכרות לכול
אז היה -או, למטרות שהשתיקה יפה להן

כאשר , פעם אחת, לובש הופעה של סוחר
שאף הוא נראה (יצא רבי דובער בלוויית שמשו 

 'ד' המש� בעמהגיעו , סיעותיו העלומותלאחת מנ, )כסוחר

ע� חתנו  א"זיע מ"מר  מוהרמ
צ  רבי חיי� אליעזר הורונציק "הגה

 

פנו , לאחר שהוכתרה המשימה בהצלחה, לעת ערב. למטרה חשובה, לעיר אחת
  .לעיירה יהודית סמוכה כדי לעשות את הלילה באכסניה המקומית

כפי שנהג בכל , שירת את אורחיו במסירות, לב- יהודי פשוט וטוב, האכסניהבעל 
שאותו לא  - כי רבי דובער אולם כעבור שעה קלה חש בעל האכסניה . האורחים

וכמוהם , תווי פניו של הרבי. אינו ככל הסוחרים - הכיר ומעולם לא פגש 

  .עין טובה-שניחן בטביעת, ליבו של האיש-עוררו את תשומת, הליכותיו
ות  התבונן בדרך , הביט בו בשעה שהתפלל ערבית. עיניו עקב אחר הרבימזווי

לרגע התחזקה השערתו כי מאחורי  מרגע. שנטל את ידיו לסעודה ובירך על הפת
  .תלבושת הסוחר מסתתר איש צדיק

. לפתע נקוו דמעות בעיני האישה. שיתף את אשתו במחשבותיו לגבי האורחבלילה 

תמה , !"?הלוא זכות גדולה היא לנו לארח במשכננו איש קדוש, מה לך כי תבכי"
שנים אנו עשרה - חמש", תלתה בו אשתו מבט אומלל, "?כלום לא תבין" .הבעל

ואיך , והנה אומר אתה כי כאן בביתנו נמצא צדיק. נשואים ועדיין לא זכינו בילדים
  ".הבה נבקש ממנו כי יתפלל למעננו כדי שניפקד בזרע! ?לא אבכה

אך שקע בהרהורים כיצד יעז לפנות לאורח ולבקש , האיש את עצת רעייתוקיבל 
רם יעזוב הצדיק המתחפש בט, לבסוף נמנו וגמרו כי למחרת בבוקר. ממנו ברכה

  .יפנו אליו בבקשה כי יאצל להם ברכה, לסוחר את האכסניה
כל אותה שעה עקבו אחריו בעל האכסניה . עמד הרבי להתפלל שחריתבבוקר 
ולשניים לא נותר עוד שום ספק כי אכן , תפילת הרבי נמשכה כמה שעות. ואשתו

  .צדיק וקדוש מתארח באכסנייתם
רבי . ניגשו אליו השניים ברטט ושטחו לפניו את מצוקתםהרבי את תפיליו כשחלץ 

מה לסוחר מן השורה ולברכות  -דובער נתן בהם מבט שכולו תמיהה כאומר 
זאת -ואם בכל. יתברך שהוא מקור הברכות' עליכם להתפלל אל ה", לילדים

. ענה להם, "פנו לצדיק אמיתי ולא לסוחר פשוט כמוני, יושר- מבקשים אתם מליץ
, אף כל ההפצרות-אך על. בי לא הניחה את דעת השניים ואלה לא הרפותשובת הר

ולאחריה , בינתיים פרשו הרבי ושמשו לסעודת שחרית .נמנע הרבי מלברכם

  .שממנה יצאו למסעם, התכוונו לחזור לליובאוויטש
אמרה האישה לבעלה , "תהיה נוראה אם יחמוק הצדיק מביתנו ולא יברכנוהחמצה "

דווקא סירובו לברכנו מחזק בליבי את התחושה כי איש , מה- םמשו", לב-בשיברון
בדקות הבאות שקל בעל האכסניה את . הוסיף הבעל על דברי אשתו, "צדיק הוא

לאחר שעה , לחש לבסוף לאשתו ולא פירש, "ראה תראי כי יברכנו האיש. "צעדיו

מה רבה . קלה אספו הרבי ושמשו את מעט מיטלטליהם וביקשו לצאת מהמקום
מיהר השמש . יתה הפתעתם כשגילו כי דלת האכסניה נעולה במנעול ובריחהי

תדהמתו גברה . בסוברו כי אך בטעות ננעלה הדלת, להזעיק את בעל האכסניה
לא אניח לכם לצאת מכאן עד אשר נזכה . "כשהובהר לו כי אין כאן שום טעות

  .אמר בעל האכסניה בהתרגשות, !"בטן-לברכה לפרי
פניו . הרבי לא נראה נרגש במיוחד. ברבי דובער ושתק השמש במבוכההביט 

ר - כשבת. הקרינו שלווה ורוגע שחוק על שפתיו פנה אל בעל האכסניה ורעייתו ואמ
רואה אני עליכם כי מחמת הטורח והעמל עדיין לא סעדתם היום פת : "להם

הגמרא אומרת כי פת שחרית מבטלת . טלו אפוא את ידיכם ושבו לסעודה. שחרית
יסתלקו מעליכם כל מחלה וכל מונע ומעכב ותזכו לבן ' עשו כך ובעזרת ה. יחול
  ".זכר

הם קיבלו את הדברים בפשטות גמורה . של בעל האכסניה ואשתו נצצועיניהם 
במילים נרגשות הודה האיש לרבי דובער . ולרגע אחד לא פקפקו בדברי האורח
  .ומיהר לפתוח לפניו את דלת האכסניה

יום אחד . ינתיים נודעה לבעלי האכסניה זהותו של האורחב. משנה חלפהפחות 
כי ברכתו התקיימה בכפליים וכי לבעלי האכסניה , הגיעה הבשורה אל רבי דובער

באותה . גם הפעם לא ניכרו עליו כל סימני התפעלות. נולדו שני בנים תאומים
של נראה כי אכלו מנה יתרה : "שחוק שבירך את השניים בבן זכר הגיב ואמר-בת

ואמנם בנם האחד יגדל מאחיו , בירכתי אותם בבן: "כעבור רגע הוסיף, "פת שחרית
ד   ".חכם וחסיד- ויהיה תלמי

ועל כיסאו  )הולדתו-שהוא גם יום, בכסלו' בט(רבי דובער הסתלק לעולמו . שניםחלפו 

בכור התאומים של בעל האכסניה . )'צמח צדק'ה(מענדל -רבי מנחם ק"הרה עלה חתנו
  .הסתפח לחצרו והיה לאחד מחסידיו הנאמנים, חכם-רך צעיר ותלמידאב, ואשתו

  
  דרגות במסירות נפש -מתורתו 
, האחת: יש בה שתי מדרגות, נפש שיש בכל אחד ואחד מישראל- מסירותבענין 
בהתפעלות תשוקת הנפש מעומק קירות לבו שנקרא ', אהבה רבה'נפש שב- מסירות

ד , בעריבות מתיקות ידידות עוז בדביקות והתקשרות אמיתית', נקודת הלב' ע

 ריינאבאוקש א נ'רבינו דובער בליעז  וציו  אוהל
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני  נית  לשלוח לפקס המערכת

 ]ל"ז[ )א"שליט(יוס� שטייכעל ' ח ר"לי הגהסיפר 

שפע� , ל"מעטיע מייזעלס ז' ח ר"ששמע מהרה
ד "ק מהרי"ע פתקא להרה"בני� ל אחת נת� חשו�

ק למה לא "ושאל את הרה, ל שיוושע בב� זכר"זצ
בתפילת שמונה עשרה  אנשי כנסת הגדולהתיקנו 

יתכ� שרמוזה : ק"וענה לו הרה, תפילה על בני�
ישענו  מג�"שאומרי� , "מודי� אנחנו ל�"תפילה זו ב

, "נודה ל� ונספר תהלת�, אתה הוא לדור ודור
לדור ודור נספר "אפשר לרמז שמתפללי� ש

לבני� ולדורות שג� ה� יספרו  שנזכה –" תהילת�
שיח "א "ישראל חיי� אשרי שליט' ג ר"הרה(. תהילת�

  )"זקני�
  

בא פע� לפניו יהודי ע� , ד מבעלזא"ק מהרי"הרה
. בנו הבחור והתאונ� בפניו שהבחור אינו מתמיד

ענה לרבי , הא� הוא עצמו לומד משהו ,שאלו הרבי
כי הוא עסוק מאוד על המחיה , שאי� לו זמ� ללמוד

יתו וכשהוא בא לב, היו� ועל הכלכלה בכל שעות
. ואי� לו זמ� ללמוד, הוא מתמוטט ונופל מיד למיטה

וא� , בספר יהודי א� אתה אינ� מביט: אמר לו הרבי
, א� אינ� מסתכל בספר, שיש ל� תירוצי� שוני�

 הרי אינו רואה אות�, ומהיכ� יקבל בנ� חשק ללמוד
וא� יראה שעל א� עייפות� תתיישב , בבית ללמוד

 'ג ר"רהה( .מודממילא יקבל הב� חשק לל, ללמוד
 -ד קהל מחזיקי הדת "א גאב"מנח� מנדל שנעבאלג שליט

  )סטר'מנצ
  

 –הפיאות נותרו שלימות , השיער של הילד נשר
  מעשה שהיה בימינו

רבי חיי�  הגאו� תלמיד חכ� הגיע לביתו שלאבר� 
וביקש מהרב , ע� ילדו ב� השבע, א"קניבסקי שליט

תלמודי הלומד באחד מ, ילד זה. לשמוע את סיפורו
בשלב . ע במחלה הידועה"חלה ל, התורה בבני ברק

כאשר היה ברור שצרי� להתחיל בטיפולי , מסוי�
סיפרו ההורי� לילד� שבעקבות , ההקרנות

תהיה לו נשירת , הטיפולי� שהוא אמור לעבור
אבל לאחר זמ� קצר , בתחילההילד לא נבהל . שיער

שער הראש  את: "ואמר להוריו, פר  בבכי מר
אבל כיצד אוכל להמשי� ולהיקרא , ו ניחא לישיגלח

. ובכה בכי תמרורי�! ?"ללא פיאות –' ילד יהודי'
, בסקייכ� המשי� האב לספר לרבי חיי� קני, הילד

ה בתפילה "ופנה אל הקב, הסב פניו אל הקיר
  : נרגשת

אני בטוח שכל מה שאתה עושה עימי , אבא רחו�
ח� אי� מי שמר. אני בטוח בכ�. לטובה אתה עושה

לכ� . יואמ יכ� ג� אמרו לי תמיד אב. עליי יותר ממ�

  חינו� הבני�חינו� הבני�
 ועובדות הדרכות הנהגות, אמרות צדיקי�

  )די( בעני  חינו� הבני�

שתכלה נפשו באהבה רבה בתענוגים 
כמו כלתה , בכל לבו ונפשו' להתענג על ה

. נפשי צמאה לך נפשי כמה לך בשרי
נפש זו ישנה בכל אחד ואחד -ומסירות

ב - כמו בשבת ויום, מישראל לפרקים טו
או בדרך צעקה , "ואהבת"שמע ב- ובקריאת

כלות  פנימית מקירות הלב בתפלה עד
וכן בתשובה שלימה עד שמואס בחייו , הנפש

  .ממש בבחינת כלות הנפש ממש

נפש שיש בכל - מסירות, השניהוהמדרגה 
, אחד ואחד על קדוש השם בפועל ממש

כאשר , שהוא רק על התורה ומצוות דוקא
שיומסר ' אונסים אותו להמיר דתו כו

וזהו כמו טבע בכל , להריגה בפועל ממש

... שו על קדוש השםאחד ואחד למסור נפ
נפש -וזהו למעלה הרבה יותר ממסירות

  .ל"רבה ותשובה ותפלה הנ- דאהבה
 

  הישוב האשכנזי בחברוןד יסי
יוקדת של אהבה גדולה ועצומה יקדה אש 

ק רבנו האמצעי לארץ "בליבו הטהור של כ
 . ישראל בכלל ולעיר הקודש חברון בפרט

דובער התמסר מאד לשיפור מצבם של רבנו 

ם בכלל והחסידים בפרט ברוחניות היהודי
ן . ובגשמיות הוא הפיץ את תורת החסידות בי

גדולי התורה ובין היהודים הפשוטים 
הוא ייסד מושבות חקלאיות בפלך . בכפרים

 .חרסון ברוסיה הלבנה

י "ייסד את הישוב החבד 'ז- ו"תקעבשנות 
ת "הייתה זו הקהילה החבדי ,בחברון

ו חסידים הי.הראשונה בארץ הקודש ובחברון
 . בודדים בצפת ובטבריה גם לפני כן

בית הכנסת "דובער קנה בכסף מלא את רבי 

" אברהם אבינו"ס "מאחורי ביכנ" הקטן
כל מי שיש לו אחוזת נחלה : הסבירו בחברון

 לפי דברי. בחברון ינצל מחיבוט הקבר
בית כנסת זה שימש את  ,ז"הרדב ק"הגה

 ד בחברון עד לטבח הנורא בשנת"חסידי חב
שמעון שמרלינג ' החסיד ר , ט"תרפ

ומשפחתו עמדו בראש העולים לחברון 
' בין העולים היה גם ר. ר"בפקודת האדמו

ישראל יפה מקאפוסט שהניח יסוד לבית 
 .הדפוס הראשון

ןתזכי   לעלות לחברו

ד "שאותו חוגגים בחסידות חב "הגאולהחג "ב
ממאסר " בעל התניא"ט כסלו בו יצא "י -  ב

נולדה לו נכדה בת לבנו רבי ט "בשנת תקנ

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
        ''''גגגג' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        

כאשר בשרו לו על הלידה ביקש , דובער
מעתה תהיה : "באמרו" מנוחה"לקראה בשם 

לאחר זמן הוסיפו לה את השם " לנו מנוחה
 של בעל התניא ש בתו הצעירה"רחל ע

הרבנית מנוחה  כ"כמו, שנפטרה בדמי ימיה

ע בימי ילדותה והרופאים "חלתה מאד לשרחל 
צו בני הבית וביקשו ברכה ר. ה'נואשו מחיי

זכי עוד ת: השיב להם תלחשו באוזנה. ביהמא
  .לעלות לחברון

' ה- ד"בשנת תר. מיד לאחר מכן התרפאהואכן 

עלתה לחברון עם בעלה הגאון החסיד רבי 
 .ל"יעקב כולי סלונים זצ

מליובויטש  ז נאסר רבנו האמצעי"תקפבשנת 
כתוצאה מהלשנה של יהודי לשלטון  ע"זי

ת האשמות הייתה משלוח הכספים אח. הצאר

המלשינים פירשו זאת כתמיכה . י"ליהודי א
בשלטון האוייב הטורקי שלחם ברוסיה באותה 

הייתה זו האשמה דומה למה . תקופה
   .שהאשימו את אביו רבנו הזקן

  

   הסתלקותו
. מן העולם היתה באופן נפלאהסתלקותו 

מספר ימים קודם פטירתו היה שרוי באוירה 
לא פסק מלומר , ל קדושה ושמחהעילאית ש

ובכל שעה שמעו , רזי תורה בדבקות נפלאה
בידך אפקיד "אותו חסידיו כשהוא אומר בלחש 

  ".רוחי ונשמתי הקדושה והטהורה
דובער רמז לחסידים על הסתלקותו  בינור

, ח"באומרו כי מרומזות גזירות על שנת תקפ
בפעם (ופעם אמר כי אביו נלקח לפטרבורג 

ואז בחר ביסורים וכפי הנראה  54ל בגי )השניה

. הסתלקות –השאיר לו את האפשרות השניה 
, לאחר הימים הנוראים בחזרתו לליובאוויטש

חוליו התגבר . ין'חלה ונאלץ לשהות בנעז
. כסלו' כך עד ח, וכאשר נגעו בו היה מתעלף

אז רצה לכתוב חסידות בענייני חנוכה וכיון 

רצה לא , שלדבריו כל העולם שרוי בצער
אמר לחסידיו ללכת . להתענג ועל כן לא כתב

בלילה ". לחיים"לבתיהם בשמחה ולומר 
, ביקש להלבישו כתונת לבנה, התעלף רבות

פניו האדימו והחל לשבח וללמד זכות על כלל 

, ביקש שוב מהחסידים להיות שמחים. ישראל
ביום רביעי שנת . כי השמחה ממתקת דינים

ל הפסוק ח התחיל לומר חסידות ע"תקפ'ה
לפני , בהתלהבות עצומה" תלכו' אחרי ה"

כי עמך מקור חיים "עלות השחר סיים במילים 
  ."מחיי החיים

שעות לפני פטירתו אמר דרוש חסידות שתי 
  , "כי עמך מקור חיים"עמוק ביותר על הפסוק 

לבאר את המשך הפסוק ופתח במלים וכשהחל 
יצאה נשמתו לאור באור , "באורך נראה אור"

   .שנה בעלותו השמימה ד"נ והוא בן, םהחיי

  יגן עלינו ועל כל ישראלזכותו 
 

, אני מקבל באהבה גמורה את המחלה שהבאת עליי
כי בטוחני שג� , ומוכ� לגשת לטיפולי� הקשי� בלב של�

אתה תהיה איתי תמיד . ש� לא תעזבני ולא תטשני
, אני מוכ� להקריב ג� את שיער ראשי. ותשמור עלי

הכל אני . ומה ונוראהלמרות שתהיה לי בכ� בושה אי
וכא� פר  הילד ! ?אבל הפיאות. ממש הכל. הכל , מוכ�

!... ?הכיצד אוכל לוותר עליה�!... ?הפיאות. בבכי נורא
ואני רוצה להמשי� ולהיות !... הרי זו צורתו של ילד יהודי

  !... כזה
שתשאיר לי , אבא שבשמי�, מבקש ומתחנ� לפני�אני 

שרו במהל� נלא ישהפיאות ! לפחות את שער הפיאות
, ואנחנו, כ� התפלל הילד בבכי קורע לב! ההקרנות
הוא , והנה ,ובכינו יחד איתו, עמדנו מ� הצד, ההורי�

הבאתי ! הנס הלא יאומ� הזה התרחש, מצביע על ילדו
לכא� את הילד כדי שהרב יראה במו עיניו את פלא 

וכרח� אב על בנו , ה איתו"הפלאי� הגדול שעשה הקב
כל השיער של הילד . תו שיצאה מלב טהורהאזי� לתפיל

  !ורק הפיאות נותרו על כנ� כבראשונה, נשר
סיפר בהתרגשות שהרופאי� ממש לא האמינו האב 

ולא זכור מקרה כזה  בהיסטוריה , למראה עיניה�
, שמע הסיפורליבסקי התרגש יקנ ח"רגג� ה. הרפואית

  .וקרא לבני ביתו שיבואו לראות את הילד
וד מה כוחה של תפילה ובפרט כשאד� עלינו ללממכא  

עליו , ה מענישו"נמצא בצרה ונדמה לו שהכל חרב והקב
" עמו אנכי בצרה: "שנאמר, ה עמו בצרה"לדעת שהקב

ה איתו בפרט בזמ� "ועצ� הידיעה והאמונה הזאת שהקב
ושכינה זה , כי השכינה מעל מיטתו של החולה, מחלתו

בני ישראל ה משגיח יותר על "השגחה פרטית כמו שהקב
ה "כ� הקב, משאר אומות העול� כי ה� בניו חביביו

משגיח יותר ויותר על חולה שיש לו שינויי� כא� הוא לא 
ועל כ� עצ� ', מרגיש טוב ורגע הוא סובל מכאבי� וכו

ידיעה זו שווה , ה נמצא איתו ומחזיק ידו"הידיעה שהקב
וזה צרי� מאד להרגיע את החולה או כל אד�  הו� רב
   .ובאשר הואבצרתו 

  
  )א( גידול בני� ומעלת הזוכה לבני� כשרי�ב ל"חזליקוטי 

מלמד אד� בניו חכמה בנערות� ימצא טובת� * 
א� בראשית השנה תרבה עבודתו , בבחרות� כע  השדה

  )ע"י אלחריזי זי"הקדמו  ר(. באחריתה ירבה ל� תבואתו
אל ישנה אד� בנו *  )מדרש(בני� כשרי� מתנה גדולה * 

צמר ר� [=בי� הבני� שבשביל משקל שני סלעי� מילת 
שנת� יעקב ליוס� יותר משאר בניו נתקנאו בו  ]מאוד

*  .:)שבת י(. אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרי�
מועד (. בכו בכו להול� אמר רב יהודה להול� בלא בני�

  :)קט  כז
ב� *  )מדרש ויקרא(. ב� טוב מציל את אביו מהגיהנו�* 

   .)א"פרקי דר(תו של אד� קרוי בנו אחו
חוש� : זה שאמר הכתוב. * ב� אחיו של אד� כאחיו* 

בנוהג  )משלי יג(שבטו שונא בו ואוהבו שחרו מוסר 
פלוני הכה את בנ� יורד , שבעול� אד� שאמר לחברו

   )תנחומא( .עמו עד לחייו

 

        וב נאמנהוב נאמנהוב נאמנהוב נאמנהברכת מזל טברכת מזל טברכת מזל טברכת מזל ט
הננו לבר� מעומקא דליבא ובכל לשו� של ידידות וחיבה לידידינו 

ש "תורה ויר, לבו ער ופתוח לכל דבר שבקדשי�, היקר באנשי�
  רוד  צדקה וחסד, רחי� ומוקיר רבנ� וחכמי�, אצלו משולבי�

  ב"ארה – ויליאמסבורג -ו"הי אלכסנדר הערמא�אלכסנדר הערמא�אלכסנדר הערמא�אלכסנדר הערמא� 'ח ר"ההר
ח מחשובי בחורי "ה הבהוהנעל י הב� היקרנישואלרגל שמחת 

מופלא , ש ומידות טובות"מלא וגדוש בתוי, ש היקרי�"אנ
בהנהגותיו ובהתמדתו בתורה וביראתו הקודמת לחכמתו ומצויי� 

  , בנוע� מידותיו והליכותיו הנעימי� והישרי�
  צ"ג בשעטומ"ו עב"הי    מרדכימרדכימרדכימרדכיה החת� "ה

חנו ויתאחד על שול, ח"יהי רצו� שיזכה לרוות נחת מה� ומכל יוצ
תמיד תורה וגדולה בבת אחת מתו� שמחה והרחבת הדעת ובכל 

        המערכתהמערכתהמערכתהמערכת    ––––המברכי� מקרב לב המברכי� מקרב לב המברכי� מקרב לב המברכי� מקרב לב . אשר יפנה יצליח וישכיל בכל עת
 

        טבאטבאטבאטבא    מזלאמזלאמזלאמזלא    ברכתברכתברכתברכת
, טוב מזל ברכת בזה נשגר שמחה מלא בלב

 בתשבחות מהולל, והמכובד היקר לידידינו
, עדתינו קהל בפי ומבור� מהולל, די בלי עד

, רבנ� ומוקיר רחי�, י�חכמ בעפר מתאבק
ומתפללי בית  ש"אנ ויקירי מחשובי
 לכל להיטיב מנגד עצמו משלי� ,מדרשינו

  הלב טוב, אחד
דוד טמבור ר"הר דוד טמבורנחו�  דוד טמבורנחו�  דוד טמבורנחו�  דפוס "ו בעל "הי נחו� 

  ב"ק דעדתינו ב"וראה" טמבור
הכנס נכדו היקר לעול תורה  שמחת לרגל

  צ"בשעטומ ומצוות
 שובע זו משמחה ול שיושפע רצו� יהי

 לברכהו ,אחד במקו� וגדולה התור שמחות
 .וידי מעשי בכל והצלחה

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
איש חי ורב , הננו לשגר להוד מעלת ידידינו היקר והנעלה
, ברו� הכישרו�, פעלי� וראש וראשו� לכל דבר שבקדושה

תורה , ח� וחסד נסו� על פניו, נער" וחביב על כל מכיריו
  ש וחסידות אצלו שזורה"יר

�י ברנשטיי�לולולולו' ח ר"הרה �י ברנשטיי �י ברנשטיי   בית שמש – א"שליט י ברנשטיי
לעול  מרדכי מאיר שלמהמרדכי מאיר שלמהמרדכי מאיר שלמהמרדכי מאיר שלמה    לרגל שמחת הכנס בנו היקר

  ט"לאויש צ"תומ
  þ¼ôí×³    .ח"ר שיזכה לרוות נחת ממנו ומכל יוצ"יה

 

        מזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנה    ברכתברכתברכתברכת
וחיבה  לבר� מעומקא דליבא ובכל לשו� של ידידות    הננוהננוהננוהננו

לבו ער ופתוח לכל דבר , לידידינו היקר באנשי�
רחי� ומוקיר , ש אצלו משולבי�"תורה ויר, שבקדשי�

ק "ני� ונכד למר� קוה, רוד  צדקה וחסד, רבנ� וחכמי�
        א"רבינו דוד מלעלוב זיע

ההההה הנ הנ הנ אב� יקרה בעיר בארא פארק  -ו"הי פרידמ�פרידמ�פרידמ�פרידמ�' ' ' ' אליאליאליאלי 'רח ח ח ח """"נ
        ב"ארה –

שמו ' הנימול הנקהולדת בנו היקר הר� שמחת     לרגללרגללרגללרגל
דבישראל  דדו דדו דדו         צ"בשעטומו "ני דו

ולגדלו  ח"ומכל יוצ מנורצו� שיזכה לרוות נחת מ    יהייהייהייהי
ויתאחד , ולחנכו ולחכמו לתורה לחופה ולמעשי� טובי�

על שולחנו תמיד תורה וגדולה בבת אחת מתו� שמחה 
, והרחבת הדעת ובכל אשר יפנה יצליח וישכיל בכל עת

בעדו באל  המג� להתבר� ק מלעלוב יג� "וזכות מר� זקה
        .ס"בכט

            ––––    המערכתהמערכתהמערכתהמערכת    ––––מקרב לב מקרב לב מקרב לב מקרב לב     המברכי�המברכי�המברכי�המברכי�
        יוס  לביוס  לביוס  לביוס  לב    - - - - א מצטר א מצטר א מצטר א מצטר """"גגגג: : : : גדול העונהגדול העונהגדול העונהגדול העונה

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  �ב ''''משה טובימשה טובימשה טובימשה טובי' ח ר"הרה
 נפתלי הירצקאנפתלי הירצקאנפתלי הירצקאנפתלי הירצקא' ח ר"הרה

  ל"ז
        גרינצווייגגרינצווייגגרינצווייגגרינצווייג

  ד"א כסלו תשס"ע י"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

 שיחיושיחיושיחיושיחיו    שששש""""אנאנאנאנ    קהלקהלקהלקהל

' הק הישיבות תלמידי, הכוללי� אברכי
 ר"החינו� ותשב ומוסדות

 לרפואתו רחמי� לעורר נקראי�
 של השלימה

    צירלצירלצירלצירל    ב�ב�ב�ב�    פיישפיישפיישפייש    משול�משול�משול�משול�    רבירבירבירבי    תתתת""""כקשכקשכקשכקש
 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

א "מטאהש שליט ר"האדמוצ "ק הרה"כ
 יארי� ימיו ושנותיו' שה

======== 

, ימאס לא רבי� תפילת כביר ל-א וה�
  ר "אכי

 גליו� זה מוקדש לרפואתו השלימה

        נא להתפללנא להתפללנא להתפללנא להתפלל
  לרפואת 

  האשה הצעירה
 טויבא פייגאטויבא פייגאטויבא פייגאטויבא פייגאמרת 

מלכה מלכה מלכה מלכה בת ' שתחי
        לאה  לאה  לאה  לאה  

 אה שלימהלרפו
 י"בתושח

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
לידידינו הנכבד 

עדי� הנפש  ,נעלהוה
, ונעי� הליכות

מתפללי בית  מחשובי
צנוע ונחבא , מדרשינו

תורה , אל הכלי�
  ש כל מגמתו"ויר
אברה� דב אברה� דב אברה� דב אברה� דב  'ח ר"ההר

ו�  ו� גליקז ו� גליקז ו� גליקז   א"שליטגליקז
שמחת נישואי לרגל 

  צ"הבת בשעטומ
ר שיזכה לרוב נחת "יה

  ס"ושובע שמחות וכט
 


