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אינו אלא מחצית היינו מחצית הפעולה שמוטלת עלי� לעשות 
לרמז ולומר לו שלא תחשוב שא� תרצה לזכות  מחציתוזה בא 

י עצ� הנתינה אלא אל "ח ע"ת ידכבר יצא "לכפר על נפשותיכ�"
תחשוב שזה גענוג כי מחצית השקל מראה שזה רק חצי עבודה 

ואילו כדי לתק� ולכפר על מעשה העגל צרי� , א האלבע זא�
להיות מוס� עוד מחצית דהיינו השלמה של תשובה תפילה 

ת "וכמו שידוע שלכ� הראה השי, וצדקה באש קודש של מצוה
ל כזה יתנו שבא לרמז וללמד "אה מטבע של אש ו"למשה רבע

שזו המטבע הגשמית היתה צריכה להיות מסובבת בנתינתה 
זה ' באש קודש ונדיבות לב של מצוה שבזה לפאר את בית ה

ק ואז דייקא ביחד ע� המחצית השניה אז זה נקרא "ביהמ
  .שלימות
עכשיו יש לנו לבאר כא� עוד עני� של פלא ומופלא מה ומעתה 

אור פני� עלינו אדו� נשא ושקל "שקלי� ' שכתוב ביוצרות לפר
ושקל אשא הא ' הוא קשה למה כ' ולכאו, "אשא בבית נכו� ונישא

שהרי מפורש ', ל לכתוב ומחצית השקל אשא וכו"הו' לכאו
ואכ� אמנ� בפשטות ', ק לית� מחצית ולא שקל של� לכאו"בתוה

יכולי� ללמוד שאי� המכוו� שיתנו שקל של� אלא שדיבר 
עני� השקלי� שמה� נותני� המחצית ומה שאמר  בכללות על

שקל כאילו אומר שקל ממשפחת ועני� ומציאות השקלי� שיש 
ולעול� אי� , בעול� מה� נית� המחצית להביא לבית המקדש

הכוונה שיתנו שקל של� שכ� אפשר לפרש ולהכניס פשט 
ל ולפרש כ� פו� אויב� "ולהעמיס זה בפירוש תיבת שקל אשא וכנ

�פ עוד בזה "ס ולכ� יל"פשעא' ק אי"באמת שבתורהאבל . אוי
כ בפייט כתוב "ק כתוב מחצית השקל ואעפי"בתוה' מה שמצד א

שקל של� שעניינו לפרש כ� שהנה כידוע עני� מחצית השקל בא 
לרמז כמובא מצדיקי� ומפרשי� על עני� הענווה ושפלות רוח 

לידע שצרי� לו זי� האלט� א אלבע זא� או� א ' שיש לכל א
ק שכל יהודי ית� מחצית "ת בתוה"ולכ� ציוה השי, צוברעכנע זא�

א נות� המחצית ממילא על ידי חבירו "י שכ"השקל דייקא שע
א שהוא "ונתינתו של חבירו משלי� לשקל של� וממילא יבי� כ

י אחדותו ע� חבירו אז דייקא יזכה "ע אינו אלא מחצית וע"בפ
  .ודי� הוא שלימותיה' כ ב"לשלימות וכל יהודי הוא מחצית משא

ו "כי א� ח, י ענווה שיי� לבוא לאחדות"לנו אתא דרק עולרמז 
י "ו אז חושב בליבו ומהרהר ש� ע"איכא שייכות למדת הגאות ח

גיאות שאני לא רוצה להתכופ� לחברי כי אדרבא מ� הראוי לפי 
כי זה האד� מלא בגיאות ורוצה , כבודי שהוא יתכופ� אלי
הוא אייניקל פו� חצקל מגרוסווערדי�  שיכבדוהו לפי ערכו שהרי

שויי! ולא מתאי� לי לכופ� - ומצד אמי אני נכד של משה מצירי�
ראשי אליו אל חברי ולכ� נמצא שא� הולכי� בגיאות אי� יכול 

כי א� אחד מחזיק שהוא יותר גדול , להיות לעול� אחדות
כ מידה טובה מרובה "אבל משא. מרעהו אי� אחדות לעול�

ה ושפלות רוח שאז אוחז וחושב ויודע שחבירו שא� יש ענוו
י ענווה "אז ע, ל"ה ואכמ"עיש �"באגרת הרמבגדול הימנו וכמובא 

ושפלות רוח שמחפש להתקרב לשני ולהתכופ� אליו אז יכול 
לזכות לכל זה למדה טובה של אחדות ואהבה ואחוה ושלו� 

 ואמנ� כל זה, ל"י ענווה ושפלות רוח כנ"וריעות שזוכי� לזה ע
ת וחושבי שמו שמביני� מעלת שפלות רוח "מוב� לעובדי השי
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ק וג� "הנה כבר ידוע הדבר ומובא בספה
' כא� כבר דובר מזה בעבר מה שאי

בהרבה מפרשי� לבאר ולפרש מה היה 
העני� של מחצית השקל ולמה ציוה 

ת בתורתו לית� מחצית ולא של� "השי
ס "פשטי� עא' ק אי"דייקא וכידוע בתוה

שענינו בא לרמז למי שזכה  פ הכי"ולכ� יל
ת דיכול לחשוב "לית� תרומה זו להשי

שבזה כבר השלי� הכל וכבר יצא ידי 
חובתו די והותר לכ� אומרי� לו שכל זה 

לבוא על ידה למעלת האחדות ולכ� זה 
ד "יכולי� למכור ולפרש ולהסביר בביהמ

א� , ל"ולבאי� תו� שעריו שיבינו כל זה כנ
ברחוב ואצל אנשי הרחוב זה לא מתקבל 

כ ואינ� משלימי� בדעת� שענווה "כ
ושפלות רוח דברי� טובי� המה 

בא ה� אוחזי� להיפ� שהנה הוא שאדר
איש מכובד ונקרא מיט א גאנצע 

ולא יאה לו ברחוב בפרהסיא , פארנע�
להתנהג בשפלות רוח אלא רק בהחבא 

 'ב' המש� בעמ

למה הביאו כל אחד שיעור מחצית  'האלשי� הקכתב 
ש ב� "החכ� הרוהביא בש� , השקל ולא שקל של�

�ל שהוא להורות את בני ישראל יחס "ז אלקב
אחדות� בל יעלה על לב איש מה� שהוא נפרד 

' וא' חצי ובהתחברו ע� כל א' א כאילו כל א"מחבירו כ
כ כל אחד יביאה "ע, מישראל נעשה אחד של�

לבאר כי כל איש ' והוסי� האלשי� הק, מחצית
ה� ' מישראל נפשו קשורה בחבירו כי ממקור א

א "כ יביא כ"ע, ונפשות כל איש ישראל לאחת יחשבו
א ע� כל איש זולתו אחד הוא "מחצית להורות כי כ

  .ק"עכלה, ובכ� ה� ערבי� זה לזה
ל דמהמחצית השקל עשו האדני� בתרומת "יז "ועפי

המחצית השקל עלה למאת ככר ומאת אדני� ככר 
ושני אדני� היו לכל קרש דג� כ� ה� כעי� שני . לאד�

והכוונה ג� בזה , תחת הקרש' אד� א' חצאי� ולא הי
ל שרק אחד ע� זולתו יוכלו "ז' ש האלשי� הק"כמ

, הקרשי� ולעשות מקו� להשראת השכינה להעמיד
ולכ� מכס� מחצית השקל עשו האדני� לקרשי� 
ובשתיה� הכוונה אחת להתחברות יחד כל ישראל זה 

וג� לזה באה הציווי שעשיר לא ירבה והדל לא , ע� זה
לשני בכ� ' ימעיט כי רק בהיות� שוי� ומתבטלי� א
  .עולה החיבור יפה וגור� להשראת השכינה

שראה מלמד א "ד מלעלוב זיע"ק מר� ר"מהרהמסופר וכ
ע� תינוקות שלימד את תלמידיו שבהיות שני אותיות 

והתלמיד בהגיעו ', � זה ליד זה הוא ש� ה"יודי
 �בקריאתו לסו� פסוק וכראותו שני נקודות בסו

� "כפי הוראת רבו ששני יודי' הפסוק קרא את ש� ה
שני והעירו רבו שלא כ� הוא ורק בהיות ', ה� ש� ה

אבל כשה� אחד ' � זה ליד זה בשוה אז הוא ש� ה"יודי
, היא אלא מפסיק ומפריד' למעלה מהשני לא ש� ה

א שהכוונה לרמז על "ד זיע"ק מר� ר"ז הרה"ואמר ע
� היינו שני יהודי� כשאחד ליד השני ובשוה "שני יודי

ויש השראת השכינה ביניה� ' לו הרי הוא ש� ה
תנשא על חבירו כ כשאחד למעלה מהשני ומ"משא

ולכ� , כ"ע, ו"הרי מסלק השכינה מלהשרות עליה� ח
א יביא "נצטוו בבניית מקו� להשראת השכינה שכ

בשוה לחבירו שלא יבואו חלילה לידי פירוד וחילוק 
' ק הי"וכ� בזמ� שביהמ, אלא כול� יהיו שוי� כאחד

, קיי� מכס� מחצית השקל היו לוקחי� קרבנות ציבור
ל� יחד שוי� החלק השותפות שבקרבנות ציבור כו

ל שבכדי לעשות אשה "ואי� להרבות או למעט כנ, בה
צרי� דייקא שכול� יהיו שוי� וזהו נחת ' ריח ניחוח לה

וכנאמר בש� , בזמ� שכול� שוי�' רוח הגדול לפניו ית
קשה "על הא דאיתא  א"ד מלעלוב זיע"ק מר� ר"הרה

 שהנה בחג כול�, "עלי פרידתכ� עכבו עוד יו� אחד
ה בחג וכשחוזרי� לאחר החג "חברי� ואי� טומאת ע

ה "פירוד וחילוק בי� החברי� לע' א לביתו נהי"כ
ה קשה עלי פרידתכ� "ז אמר הקב"בהלכות טהרה וע

ק מר� "הרהו, עכבו יו� אחד בטהרה אחת לכול�
, ש כפה עליה� הר כגיגית"ביאר מ א"מ זיע"מוהרמ

ונ� הרי כבר אמרו נעשה ונשמע מרצ' והקשו בתוס
   .)ש שבת פח"עיי(צרי� לכפיית ההר ' הטוב ומה הי

א ביאר הכוונה שהרי בהגיע כלל "ק זיע"הרהורבינו 
א במעלה "ישראל להר סיני לקבלת התורה היו כ

, ח"ומדריגה כפי הכנתו וכפי בחינתו להשיג ולקבל דא
אמנ� רצו� , כל אחד שוה לחבירו בדרגה' ולא הי

� במעלה ומדריגה ה היה שכל ישראל יהיו שוי"הקב
יהיו ' א' י שלפחות בבחי"וזה אפשר ע, אחת לכול�

כ יבואו "כול� שוי� כאחד ואי� אחד ממעל לחבירו ועי
להשוואה גמורה בכל הבחינות כדוגמת קני איל� 
גדולי� וקטני� שהרוצה ליישר� העצה הנכונה היא 
להעמיד� על הקרקע ובכ� מצד אחד למטה המה 

ולכ� , ה אות� ג� מלמעלהשוי� ועכשיו מיישר ומשו
והשוה את , כפה עליה� ההר והכריח� לקבל התורה

היו כול� שוי� בזה ' הזאת ובכ� באופ� א' כול� בכפי
שאי� ה� יכולי� לסרב לקבל התורה ובכ� השוה כול� 

ומכלל , א לה� לסרב"לדרגה אחת בצד השלילי שא
 'ב' המש� בעמ

ובהצנע לכת אז מתאי� לו לנהוג בשפלות רוח ולכ� לדעת� של 
אלו האנשי� אז ליידער מי שהוא בענווה ושפלות רוח ש� ברחוב 

אלא שעל עני� זה שהמעלה שאצל  ,ל"ג רח'כ סחורהדי"אי� זה כ
ל כבר מרומז "ד היא מבוזה בעיני אנשי הרחוב ר"חובשי ביהמ
כי הא דיוס� : :)בבא בתרא י(שכתוב ש� ' בגמ' ל הק"ומובא בחז

ל עול� הפו� "ל אבוה מאי חזית א"יהושע חלש אינגיד א' בריה דר
ראיתי עליוני� למטה ותחתוני� למעלה דהיינו שמבואר ש� 

נאי� או האמוראי� שלא חש בטוב כבר עלתה נשמתו שאחד הת
ז לאחר שכמעט נפטר ואז שאלוהו "ז שוב חזר לעוה"למרומי� ועכ

מה ראית למעלה בעול� ההוא עול� האמת והשיב ראיתי עליוני� 
ל זהו תורת אמת אוי� "והנה הכל מה שאיתא בחז, ל"כנ' למטה וכו

ז ה� תחתוני� "אייביג וכל דבריה� אמת שאלו שה� עליוני� בעוה
ז ה� "למעלה בעול� האמת וכ� להיפ� אלו שה� תחתוני� בעוה

ל אלו "כ לענינינו י"עליוני� למעלה בעול� האמת וממילא כמו
ה� למעלה פחותי� ומי שהיה ברחוב לא , שהיו ברחוב חשובי�

כי בעליוני� ש� אלו , כ הוא חשוב מאוד למעלה"מכובד כ
� בגיאות ש� ה� אינ� האנשי� המכובדי� לתתא שהיו קשורי

ב וה� מהקטני� והרחוקי� ורק אלו שהתנהגו "מכובדי� כלל בעוה
ז ערלי� ובתמימות ענווה ובשפלות רוח והיו מונחי� "לתתא בעוה
לישב בפינה בצניעות ולא חיפשו הכבוד ' ש ויכלו אפי"בתורה ויר

כי באמת מה , לעצמ� ה� דייקא למעלה מהחשובי� ביותר
, גול� -כי זה רק עול�, כא� זה הכל הבלי� שהגאס והרחוב מכבד

אבל אמיתת הכבוד הוא מה שמחשיבי� למעלה ולא מה 
ואילו החשיבות למעלה הוא רק , שמחשיבי� שוטי� לתתא

איינציגע זא� שמכבדי� למעלה הענווה ושפלות רוח ותורה 
ל שתמיד "וממילא שזה בא ללמדנו עני� מחצית השקל כנ, ש"ויר

ת רוח ובא ללמדנו עני� המחצית שמרמז לענווה יהיו בענווה ושפלו
שזה נקרא מחצית השקל שבזה העול� אי� הענווה חשוב בעיני 

ו ולכ� דייקא מחצית זה של "הבריות אלא כמחצית ודבר שפל ח
ענווה ושפלות רוח צרי� להניפו ולהרימו להגדיל חשיבותו 

ת וחשיבות הענווה בעינינו ולרכוש מדה זו שהיא טובה מכל המדו
, שתהיה בשלימות ואז דייקא יזכה בעליה לאמיתת השלימות

ל שבעול� השפל הזה מי שיש לו ענווה ושפלות "ולרמז אתא כנ
כ בעול� הזה ואי� מביטי� עליו "רוח אינו בחשיבות ולא הול� לו כ

כ כא� ולכ� בתחתוני� הוא כזה מחצית האלבע זא� א "כ
� כשמשיח יבוא א, ל"ציברעכענע זא� ולא בחשיבות ושלימות כנ

אז יראו אכ� שזה המחצית השקל הוא השלימות האמיתי והנכו� 
  . ואז יראו עליוני� למעלה ותחתוני� למטה

, כי שקל מרמז על שלימות ושקל אשא בבית נכו� ונישאמרמז זהו 
ועכשיו ענוה שלו לא , ובא לומר שמחצית השקל שנות� עכשיו

לב טוב וצדקה אז יתגלה שהמחצית השקל הזאת של , בחשיבות
ואז , יהיה לה שלימות וחשיבות כמו שלימות של שקל' וחסד וכו

לה שלימות ' שרק מחצית השקל הזאת יהי" ונראהו עי� בעי�"יהא 
איז פארקויפט זי� נישט אזוי או� די גאס אבל 'והג� שעכשיו אז ס

ואז , גאס אי� לו שו� דעה בענייני� אלה -ֶשַא זה אנו לומדי� מכא� 
מחצית שקל זה יהיה לו שלימות אמיתי בבית נכו�  יתגלה שרק

  .ונשא

 'וב' ביו� א'  אדר ב ראש חודש: מברכי� החודש
  חלקי�  7, 12:00 שעהק "ליל ש: המולדט  "הבעל
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י� ומוכשרי� כ ג� בצד המעלה נהיו מצומדי� ומחובר"לאו אתה שומע ה� שעי
  .ד"עכ, והב�, לקבל התורה

א פתח משה "ה אנכי ה"ל הא דאיתא מדרש פליאה בשעה שאמר הקב"יז "ועפי
ת שכל "ל דבעת קבה"ש י"ולפימ, א מל� העול� שלא עשני גוי"ואמר ברו� אתה ה

הכריז משה רבינו , ישראל עמדו על מעמד� וכל אחד משיג כפי בחינתו והשגתו
ובכ� , פ כולנו שוי� מגדול ועד קט� שאיננו גויי�"זה עכה שלא עשני גוי שב"ע

ז הא דמברכי� בברכת השחר שלא עשני גוי ולא "ל לפי"וג� י, הושוו כול� כאחד
ל דא� היינו מברכי� שעשני "ל כנ"וי, )מו' ח סי"ז או"בט' עי(מברכי� שעשני ישראל 

, אל וקדושתושונה מחבירו כפי השינוי בדרגת ישר' א וברכתו הי"ישראל הרי שכ
אבל עכשיו שמברכי� ברכת שלא עשני גוי כול� יחד כאחד יברכו ברכה אחת 

  , לכול�
ה כבר הקדימו שקלי ישראל לשקלי "ל הא דאמר הקב"י' האלשי� הקדברי י "ועפ
בו החיבור והאחדות של ישראל ' הכוונה בזה שבמחצית השקל של ישראל הי, המ�

ע שדתי המל� מלכו של עול� אינ� ולכ� על א� טענת המ� הרש, כול� כאחד
שבזמ� , מ חיבור עצבי� אפרי� הנח לה�"מ, עושי� ואפשר לעשות בה� כרצונו

, ואי� כוח להמ� הרשע לעמוד עליה�, ששלו� ביניה� שכינה עמה� וסולח לעוונ�
שהאחדות והריעות בתו� , "ל� כנוס את כל היהודי�"ולכ� אמרה אסתר למרדכי 
 )ח"שקלי� תשס(. א"ועת� וגאולת� בבכלל ישראל מביאה את יש

 

   )כא, לח( 'אלה פקודי המשכ� גו
ילקוט (ל "יש לרמז מה שאמרו רז הפרשהבהתחלת 

י "שהמשכ� נגמר בכללו וצוה ה )רמז קפד' א ו"מ
להמתי� בחינוכו עד ניס� ונתבייש כסלו והבטיח לו 

ת לשל� חינוכו בימי ביטול מלכות יו� בזמ� "השי
 )ויקהל(ל "והנה סיו� הפרשה הנ, החשמונאי�

ת נר חנוכה "ר נחושת(הרומז לנר חנוכה כידוע , נחשת
ואמר אלה פקודי המשכ� מה שנפקד , )ש� תדליקו

ונחסר בזמ� המשכ� היינו החינו� בכסלו נשל� בימי 
ליקוטי (. ו נרות חנוכה"מלכות יו� נרמז אלה ל

  ).א"מהרצ
  

  פקודי ויקהל 
ויש , ויקהל פקודי נפרדי� ופעמי� מחוברי�פעמי� 

הנה כשהחכ� דורש יש , לומר על כ� בדר� צחות
אלה הדברי� שי� שבאי� ונקהלי� כדי לשמוע אנ

הרמז בזה ויקהל נפרד , לעשות אות�' אשר צוה ה
ויש כאלו שכל מגמת� בבוא� הוא , בני עצמו

לחפש חסרונות ולבקר את הדרש� כידוע הרמז ובני 

לשו� חסרו�  פקודיכלומר נקהלי� לש�  ויקהל פקודיוזהו , קרח לא מתו
    .)אשיב אברה�(ל "כמו ולא נפקד ממנו איש וד

  
שהבני , ויש לומר בצחות, כ שלא נת� חשבו� על הזהב"מש כלי יקר עיי�

ואילו , עליה והחשובי� ה� נתנו זהב כדי שיהיה בהידור ומצוה מ� המובחר
ורק הפשוטי� מבקשי� תמיד חשבו� , הפשוטי� נתנו כס� ונחושת

כ החשובי� מאמינ� בצדקת� ואינ� מבקשי� "משא, וחושדי� בגבאי�
תפארת , תפוחי חיי�(. כ לא הוצר� לית� חשבו� על הזהב"ע, דקדוקי עניות

  .)יהונת�
  

טוב יכול לסייע ומרומז בכתוב אח  )כג ,לח(אהליאב ב� אחיסמ� ואתו 
  .)�"חידושי הרי(. לשו� אח סומ�" אהליאב ב� אחיסמ�"
  

  )ל, לט( 'ויכתבו עליו מכתב פתוחי חות� קדש לה
� ב:) יומא לח(' ויש לומר לפי מה דאי. בי�בלשו� ר ובויש לתמוה מהו ויכת

אמרו עליו שהיה נוטל ארבע , קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב
אותיות היה כותבה בבת ' של ד וא� היתה תיבה, קולמוסי� בי� אצבעותיו

על ' לא מצא תשובה לדבריו וכו', אמרו לו מה ראית שלא ללמד כו, אחת
ומעלה הגדולה בכתיבה זו , קבב� קמצר וחבריו נאמר וש� רשעי� יר

חצוי א� לרגע ' היינו משו� שבכתיבה זו לא היה ש� ה, כ"שהקפידו עליו כ
' ומשו� כ� בצי! שרצו שיתקיי� בו כבוד ה. 'וא� כ� היה בזה כבוד ה, אחד

ויכתבו עליו וזה שאמר הכתוב , שבו על ידי ארבעה אנשי�' נכתב ש� ה
  ).אמרי אמת( .'מכתב פתוחי חות� לה

 

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        
, ע"והיה דבוק כולו לבוכויחשבה לו צדקה ' והאמי� בה' בה

ה "וממילא נמצא שבזה מזכירי� כא� זאת הזכות של אאע
, עבריו ופעולותיו עשה וקיי� מתו� שמחה ואמונהשכל מ

שהיה תמיד מלא ואית� " דודי זכור לי"זהו שמרמז הפייט� 
והיה מלא שמחה מתו� אהבת ואמונת ' באמונה בחוזק בה

ה מלא אהבת "שהיה אאע י זכור לי"דודוזהו הלשו� ', ה
כדודי� ורעי� האהובי� ולכ� בזכות זה א� אנו ' ושמחת ה

י זכור לי ולכ� ג� שב הפייט� ומדייק "ת דוד"אומרי� להשי
להזכיר מה " עפרו�"ע� דיוק המילה המילה  י"לזכור 

ה נכנע "ל שאאע"ד הנ"שבא לרמז ע, שהוצר� לשל� לו
אליו וג� עבר בענווה את כל הטילטולי� האלו שהיה נאל! 
לעשות זאת שהיה בזה ענווה יתירה כי מאיד� גיסא איתא 

כ היה "דש על כל העול� אה נתק"שבכלל מובא שאאע
ז כא� נאל! לבקש מעפרו� ולסחור עמו "בחשיבות ועכ

שיעשה עמו טובה וית� לו מערת המכפלה והג� שאליבא 
כ היה זה "א, הכל היה שיי� לאברה�' דאמת בעצ� לכאו
כ נהג בענווה והכל "כ מעפרו� ואעפ"השפלות לבקש כ

  , ת"בסבלנות והכנעה מהשי
ה על שנאל! לכל "ו הזכות של אאעמרמז כא� הפייט� זולכ� 

ז קיבל הכל בשלימות "ז וע� כל מה שהיה עמו עכ"זאת ובכ
ובשמחה ולכ� מזכירי� אנו זכות זאת ומעורר לנו זכותו של 

שהוצר� לבקש ולהכניע ראשו לעפרו� א� ' ה שאפי"אאע
ז כל זה לא הזיזו ממקומו ותמיד היה זה "כ עכ"אעפ

ולכ� , כער או� העכערה תמיד הע"השלימות של אברה� אע
ל על כל "זה מעורר לנו הזכות של אברה� לרבות כנ

הענייני� אגב אלו השקלי� מטע� שג� ש� היה עני� של 
שקלי� שנת� לו אברה� די טייערע שקלי� שזהו דודי זכור 

כ� תיחשב , ה משלו ולא התרע�"י כמו שש� נת� אאע"ל
כותו זכרונינו לטובה לנו שתהא הטובה שלנו כשלימות בז

ל כדי לעורר הזכות "ל ולכ� הכניס הפייט� הנ"ה כנ"של אאע
  .ה בעני� זה וכל הענייני�"של אאע

ש ולכ� דבר "עכשיו שמדברי� אנו כא� הוא עת מוצוהנה 
ש זה דבר טוב לדבר "בעתו מה טוב כי יכול להיות שבמוצ

על שקלי� שהרי בקארלי� וכ� בלעלוב היו אומרי� 
בשורות טובות : "ל"אחל בזהק ונוהגי� לבר� ול"במוצש

כ ישפיע "כ כמו"א, "אמיתיות או� אסא� גולדענע רענדלי�
השקלי� עושר וממו� לישראל ' ת מאלה בחי"לנו השי

ק "קדושי� בריוח ובניקל ועוד סיבה לדבר משקלי� במוצש
ק "ש שיריי� של ש"ששבת אתוו� תשב עני� תשובה ומוצ

שובה ובפרט ש שיי� לת"כ א� מוצ"א, הבוחר בשירי זמרה
י "ש וי אבדה נפש וודאי שיי� להשיבה ע"ל במוצ"שארז

' כ א"ש שכמו"תשובה ולכ� ראוי לדבר על שקלי� במוצ
מהמפרשי� מפרש ששקלי� הוא עני� של תשובה 
ששקלי� הוא עני� שצרי� להיות שוקל בחשבו� הנפש 

וכ� מרומז שאנו קוד� . איפה אני בעול� ומה יש לי לתק�
חשבו� הנפש זה הכנה הראויה לחג ותשובה ו, פורי�

כ וג� הדר קיבלוה "הפורי� שא� ש� עשו תשובה כמש

ס ולכ� כל זה כלול ומרומז בו כל "פשטעא' איובתורה  
העני� שדיברנו עליו שמחצית השקל זה רק חצי דבר 

מטבע של אש שצרי� להיבנות מאש ' י בחי"ושלימותו ע
קודש של צדקה וחסד ונדיבות לב וכל דברי� אלו שאז 

ומרמז שלמחצית השקל הזה , מותדייקא זהו נקרא שלי
צרי� להיות שלימות כמו שקל של� שנקרא שלימות 
שאז נעשה חשוב בשמי� וזוכה לתשובה ותפילה ואש 

ובזה נהיה , קודש עד שיהיה מטבע של אש בשלימות
  .שלימות וריכטיגע תשובה ותיקו� לכפר על נפשותיכ�

 דודי זכור לי שקלי: "שקלי� איתא עוד' בפייט לפרוהנה 
וצרי� להתבונ� " עפרו� אשר שקל אב במכפל חברו�

ומה מיוחד , מה מתכוו� הפייט� להודיע בפיוט .אולהבי� 
בזה שנתנו לעפרו� השקלי� וכי מה היחוס בזה שנותני� 

י "לגוי כס� עד שמחשיבי� ולוקחי� זה כזכות לבנ
עוד קשה למה מכניס זכות זאת של שקלי  .בלדורות� 

ש עפרו� והרי זה היה "עפרו� ע עפרו� וקורא אות� שקלי
שקלי אברה� אבינו ששיל� לעפרו� קנטורי� ולמה 

ואכ� כידוע , מזכיר הפייט� בלשונו דווקא שקלי עפרו�
שאי� לנו שו� השגה בקדמוני� והוא כלל גדול 

' ק אי"ד וכידוע בתוה"פ בס"שהזכרנוהו כבר כמ
פ פו� אויב� אוי� אזעלכע זייטיגע "ס ולכ� יל"פשעא
שרוצה הפייט� להכליל כא� אגב זה עוד כמה , י�עניינ

דברי� שאי� עיקר� שייכי� לפרשת שקלי� אלא כיו� 
ה היו עניני "שהזכיר עני� השקלי� וג� באברה� אע

ה "שקלי� לכ� רוצה להזכיר אגב זה זכויותיו של אאע
שנזכרו ש� באותה פרשה של שקלי� שלו שאגב זה 

זכיר שקלי עפרו� יעמדו לזרעו א� זכויותיו אלו ולכ� ה
ע אמר "ל שזהו הרמז שיש לפרש שהנה הרבש"הנ

שייכת לו ולבניו ואז היה יכול ' י תהי"ה שכל א"לאאע
ז לא נהג "ע בחשיבות מעשה בעל הבית ועכ"להרגיש א

כ� אלא הוא הרגיש עצמו בשפלות רוח ונהג כהעניו 
האמיתי ולכ� פנה לבני חת וביקש מה� תנו לי חלק 

ב לתבוע שיתנו לו את שלו "נהג כבעהונחלה עמכ� ולא 
אלא ביקש� בענווה שיתנו לו בכס� מלא את מערת 

ל "ה שרוצה הפייט� הנ"וזו זכות את של אאע, המכפלה
ועוד זכות ששוב וייטער מזכירי� זכותו בזה , להזכיר בזה
ת הבטיח כל טוב פאר די הייליגע זיסע "שהנה השי

ה שהל� היה לו ז היכ� ואיפ"ועכ, י"אברה� אבינו זיעועכ
י ולכ� ירד למצרי� וג� ש� לא "ניסיונות שהיה רעב בא

וג� כשמתה , שקט כי במצרי� נטלו את אשתו שרה
שרה אשתו ורצה לקברה היה צרי� שיעשו לו טובה 

ת "שהשי' ויתרצו לתת לו אחוזת קבר עבורה ואפי
ז היו לו אלו הניסיונות וע� הכל הוא "הבטיחו כל טוב עכ

י� וכולו אמונה ולכ� הוא לא הרהר כלו� היה קודש קודש
ת אלא תמיד הל� בשמחה מיט זיס או� "אחר השי

נוהג עמו רק בחסדי� ולא ' ליכטיג וידע תמיד האמת שה
והכל היה באמונה , ו"נפל לעול� לצל צילו של הרהור ח

שהיה צרי� זי� ' עצומה ושמחה רבה וגדולה ואפי
ז "תו עכמיטשע� מיט א שטיקל קרקע לקבורת שרה אש

א� כא� כמו תמיד לא הרהר ושיל� הקנטורי� הגדולי� 
ז לא נפל בשו� צל צילו של הרהור ותמיד "והרבי� ועכ

היה זיס או� פריילי� מיט די באשפער באהבה ואמונה 

ר יעזור שכולנו נשוב בתשובה באמת מאהבה "ברו' מאהבה וה
ותמיד מעכשיו נקבל נעשה ונשמע כל , והדר קיבלוה מאהבה

או� שטייגע� בהתמדת , צ באהבה ויראה בשלימות ורצו�"התומ
מתו� שמחה אמיתית שהכל צרי�  התורה עבודה וגמילות חסדי�

ויעזור שכולנו נל� ונחפש , להיות בשמחה ובטוב לבב מרוב כל
הדר� הזאת של ענווה וית� וישפיע עלינו שתמיד נהיה ענוי� ושפלי 
בר� אמיתיי� ולב נשבר ונדכא אלוקי� לא תבזה וענווה זה יסוד 

י ענווה יכולי� להגיע "� שע"המידות טובות כמובא באגרת הרמב
בשלו� , לכל המידות טובות ולב טוב וכל מיני הגמילות חסדי�

או� האב� אויסגפויעלט , ואחדות ותשובה ותפילה וצדקה כדבעי
וית� שמירה עליונה לישראל בכל מקו� שה� בכללות , אלעס גוט

, י הנה לא ינו� ולא ייש� שומר ישראל"וישמח את כ, ופרטות
ברכות ישועות , נ"וההג, ר ית� רפואות ובריאות השלימות"וברו
וירח� עלינו וית� , ג במקו� אחד"ג ובניקל תו"ר פרנסה טובה ב"בגו

ק או� גיכע� עוד או� "לנו שכבר נוכל לתת ושנית� השקלי� בביהמ
� , די צייט וית� לכולנו רפואה ישועה שמחה וגאולה שלימה מיט בני
  .ק שוי� יעצ אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג"ביהמ

  ".אימתי קאתי מר"וניגו� ". ליהודי� היתה אורה"ניגנו כ "ואח
   

  אדר' ד ב"ע לרגל יו"מפרמישלא� זי )ארו� לייב(' ק רבי אהרו� ארי"הרהעל 

א "ארו� לייב מפרמישלא� אצל הרבי ר' ק ר"שהיה הרהמספרי� 
� "א לא קירבו כ"ענסק והבחי� וראה שר'מליז כ וברח ממנו והבי

מא מתו� כ� יבי� למה שמשהו אירע ולכ� החל לשוחח עמו ש
א "לפתע אמר לו ר, ע"ענסק זי'א מליז"ק מוהר"התרחק ממנו הה

� זה מכבוד� ללמוד ע� אליהו הנביא ואז הוברר 'מליז ענסק וכי אי
ט חפ! ללמוד "א כי הוא אליהו הנביא זל"לו שלכ� ריחקו הרבי ר

ארו� יהודה לייב מפרמישלא� א� הוא סירב ולא קיבלו ולכ� ' ע� ר
וענה לו רבי ארו� מפרמישל� על אתר שעל , � לו מוסר על זהא נת"ר

כששמע , תורה הוא רוצה לעמול לבדו ואינו רוצה שו� עזרה וסיוע
ואי� לנו השגה באלו , ענסק הטע� הזה נתיישבה דעתו'א מליז"ר

  .הזיסע או� גרויסע צדיקי אמת
  

  אדר' ד ב"מגור לרגל יו" בית ישראל"ק ה"הרהעל 

א של הבית ישראל מגור שחינ� יהודי� ורוממ� היו� ההילולוכ� 
ט ולאבינו שבשמי� והיה הפועל ישועות הגדול ומכוסה מיט "לקדו

נ עבור "והיה לו מסי, והוא היה מלא אהבת ישראל, א שארפקייט
כלל ישראל בכללות ופרטות וסבל יסורי� עבור� והיה כפרה פאר 

לנפשו ונגע די אידישע קינדער וכששמע פע� יהודי בוכה זה הרע 
לו ביותר ולא יכל לשמוע בכיו או� דאס האט איה� או� גאנצע� 

מ אמר "א מוהרמ"מר� הרבי זיע. הוא היה הזריז ונשכר, צורידערט
י שעמל "ע, על רבנותו ומנהיגותו היה לו הכנה גדולה ואי�: עליו

לאחר  .ת בכל כוחותיו"מאוד בעבודה גדולה וקדושה את השי
עובדי� בשנה הוא הספיק  שמה שכול�ק הלב שמחה "ההפטירתו 

. שהיה לו אריכות ימי� ושני� טובות וימי� ארוכי�, ביו� אחד
ומסופר שהיה האוהב שלו� הגדול והיה לו ידידות איתנה ע� 

א ופע� נפגשו שניה� יחדיו והיה זה "האמרי חיי� זיע' ק ב"הרה
היינו השבוע אמר לו האמרי חיי� כתוב ואהבת� את הגר ד' בפ

משפחת ' י ענה לו כתוב ואהבת� את הגר מל"ק הב"והה, הגור
ארו� ' זכותו יג� עלינו של ר. שכל צדיק תלה הגדולה בחבירו, הגר
וזכות רבי ישראל ב� רבי אברה� , מ"לייב מפרמישלא� ב� ר' ארי

מרדכי מגור יג� עלינו אוי� אייביג וזכות כל הצדיקי� והצדקניות 
  .יגיגנו עלינו אוי� אייב

ושיהיה בלויז שמחה או� אלע ענייני� , אדר מרבי� בשמחהמשנכנס 

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

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
  פניני� יקרי� על הפרשה
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 ןאהר תולדות ואלה
ואבי  ט"הבעשן מבני היכלא של מרן מפרימישלא הגדול מאיר רבי של בנו ע"אהרן לייב זי' רק "הרה

ורבים ושלימים התדפקו על דלתו , שהיה ידוע ומפורסם בדורו לשבח )השני(ל מפרמישלאן 'רבי מאיר
מיכל מקאמרנא שנפטר  ודיינו אם נציין מה שחרות על קבר בנו רבי, ופתח ביתו לישועה ולברכה

 :ג"בשנת תקצ
ולא זו אף זו , ל"הצדיק קדוש עליון ומקרב בני ישראל לתשובה מורינו רבי אהרן אריה זצוקבהרב "

רגלי ' אוצר ישראל שיש ארבע אריות נגד ד' ע כמובא בס"מזלאטשוב זי' מה שאמר רבו הק
רבי הערש לייב אליקער ועוד , רבי משה לייב מסאסוב, ה רבי אהרן לייב מפרמישלאן"ה, המרכבה
 .צדיק אחד

הארץ בפישוט  מצאו שוכב על, לזלאטשוב' ק מפרימלשאן אל רבו הק"כאשר הגיע הרה פעם: מסופר
 שגזירה קשה מרחפת על, הקדוש ויאמר לו המגיד, שאלו רבי ארון לייב לפשר הדברים, ורגלים ידים

למה ימסור הוא , רבי: "רבי ארון לייב אמר לו .והוא מרעיש כעת עולמות לבטלה, ראשי עם ישראל
מן ' קם המגיד הק". יכול לעסוק בזה ולבטל את הגזירה הלא גם אני, את נפשו לבדו בעבור זה

והחל להרעיש עולמות על , עצמו על הארץ בפישוט ידים ורגלים ורבי ארון לייב השכיב, הארץ
לעבור  אך יצטרכו עוד, את הגזירהה לבטל "שהצליח ב, ואמר, הוא מן הארץ לבסוף קם אף. הגזירה

 .ואז יומתק הכל, בעבור זה איזה בזיון
 לכפר ונסעו יחדיו, שכרו רבי ארון לייב והמגיד מזלאטשוב עגלה, השכם בבוקר, למחרתויהי 

 שני. והסכים, אצלו ובקשו ממנו שיתן להם להתאכסן, ושם עצרו ליד ביתו של יהודי אחד, הסמוך
 מתוך התדבקות, לתפילת שחרית והחלו בהכנות, נכנסו אל בית היהודיו, הצדיקים ירדו מהעגלה

 כדרכו בקודש -מזלאטשוב להתפלל שחרית  ואחר הצהריים נעמד המגיד הקדוש', ועבודת ה
 על, החל לצעוק עליהם בקולות רמים, הבעל אכסנייא כאשר ראה זאת, להתפלל בשעה מאוחרת

עשה  והבעל אכסנייא, פללים שחרית אחר חצות היוםומת, ערוך אשר הם פועלים און כנגד השולחן
וכן רבי ארון לייב עמד , מזלאטשוב עמד והחריש' אך המגיד הק, אותו מאוד וביזה, מזה רעש גדול

  .והחריש
 אז, ו"להכותו ח עמד על המגיד מזלאטשוב וחפץ, היהודי בעל האכסנייא בתוך דברי צעקתואמנם 

אלא , שאינם צריכים להכאות אחר, בו שלא יהין להכותו את רבווהתרה , עמד כנגדו רבי ארון לייב
והגזירה , נסעו חזרה לזלאטשוב, תפילתו סיים' ואכן מיד אחר שהמגיד הק... ! לבזיונות בלבד 

 )א"ר מטאהש שליט"ק אדמו"כ( .נתבטלה מכול וכול
* 

 ,להיכנס אליו ביקשבאותה עת הגיע עני לביתו ו, ע"ע חלה ל"רבי ארון לייב מפרמישלאן זיק "הרה
 קם, שישנו עני בפתח ק רבי ארון לייב"כששמע הרה. אולם הרבנית לא רצתה לתת לו להיכנס

ואמר לו , לפניו שהוא אליהו הנביא ס העני נתגלהנכשנכ, והכניסו הביתה, ממיטתו ופתח את הדלת
 אני' וד את הלעב: "ק רבי ארון לייב"השיב לו הרה .שרצונו ללמדו את כל סודות התורה הקדושה

 ואילו את תורת הנסתר הנני, י יגיעתי ועמלי"התורה חפץ אני ע להשיג נגלות, רוצה לפי השגתי
 ,ק רבי ארון לייב"חלתה הרבנית של הרה, כעבור זמן ".ה בכבודו ובעצמו"הקב רוצה לשמוע מפי

 ל לרפואתוביקשו שיתפל, ע"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"הרה ויסע רבי ארון לייב אל רבו
 לה ומשם תבוא, ע"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ק מזלאטשוב שיסע אל הרה"הרה ויאמר לו, אשתו

 .הרפואה
 'הרבי ר ק"דעי שהרה: "ובדרך אמר להרבנית שלו, ק רבי ארון לייב לשבות בליזענסק"הרהנסע 

ק "שהרה, דאני מאו ומתיירא, את כל מה שעשה מיום הולדתו, אלימלך רואה על מצחו של כל אדם
הכיני נא  לכך, בשבת קודש ולא יהיה לנו היכן להיות, מליזענסק ישלח אותי מביתו נאוה קודש

לא , לליזענסק כשבא רבי ארון לייב". לאכול כדי שיהיה לנו היכן, באכסנייא את כל צרכי השבת
בירות ע' באומרו שהוא רואה על מצחו שעבר על ג', עליכם שלום'אלימלך לתת לו ' רצה הרבי ר

ואמר , ארון לייב חזר לאכסנייא בשברון לב' ק ר"והרה. ושפיכות דמים ,ע"ג, עבודה זרה, החמורות
 :להרבנית

 ק הלך רבי"בערב ש ".כי הרבי לא יקבל אותנו למעונו, לך שתכיני את כל צרכי השבתאמרתי "
 כדי, אר בחוץאלא נש, נכנס פנימה אך לא, אלימלך' ארון לייב להתפלל בבית מדרשו של הרבי ר

 :ושאל, ענסק הפסיק את תפילתו'זק מלי"הרה אך. אלימלך' שלא להפריע את תפילתו של הרבי ר
שעמד , ומצאו את רבי ארון לייב', אברך'ויחפשו את ה ".היכן האברך שאינו מניח לי להתפלל"

ם מכובד וציווה לתת לו מקו, שכיבדו מאוד, אלימלך' לפני הרבי ר והביאו אותו, והתפלל בפאליש
 .במזרח

 .עבורה רפואה וביקש, אלימלך' ק רבי ארון לייב עם הרבנית אל הרבי ר"נכנס הרה, ק"שבמוצאי 
 להרבנית של רבי ארון לייב ואמר, אלימלך את הגארטיל שהיה חגור בו' ק הרבי ר"הוריד הרה

כשהרבנית  "?הנך מרגישה כבר טוב: "הרבנית ושאל את, והוא אחז בקצה השני, שתאחז בקצה האחד
". מרגישה יותר טוב שעתה היא כבר"השיבה הרבנית " ?ועתה" שאל פעם נוספת, השיבה שעדיין לא
 'שאל אותה הרבי ר. ואז השיבה שעתה היא כבר בריאה כאחד האדם, שלישית שוב שאל לה פעם

שאמנם כן  ,ענתה הרבנית? אם אמנם אמת הדבר שלא הבריאה כבר בפעם הראשונה , אלימלך
 )ע"ניץ זי'ק האמרי חיים מויז"הה(. ה מיד שהבריאההרגיש

 יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 

 

 י"ק השפע חיים מצאנז על הב"ההספד של הה
אדר הושלך הס באולם כשהחלו להישמע בשידור ישיר דבריו של ' ס ביום ב"סיום השבמסיבת 

אסון המר לכלל ישראל ל בהם עמד על גודל ה"ר מצאנז השפע חיים זצוק"ק אדמו"כ
האמת : וכה אמר בתוך דבריו. ל באותו היום"ר מגור זצוק"בהסתלקותו של הגאון הקדוש האדמו

בהגיע השמועה הלא טובה על האסון המר שקרה , ניתנת להיאמר שיום זה היה לי יום קשה מאד
 סופר ם"תהחוהנה . ר מגור זכותו יגן עלינו"עם הסתלקותו הפתאומית של הגאון הקדוש האדמו
ואני : ע וזה לשונו הקדוש"זי נתן אדלרר "בהספדו ברבים על רבו הגדול הגאון הקדוש מוה

והשיבוני הלא , ושאלתי מדוע שחורים לבושיך, בחלומי ראיתי מחומשת ספרים מלובשת שחורים
, ואיקץ והנה חלום, ת שחורים"ידעת מנהג עיר מולדתך פרנקפורט ביום תענית ציבור מלבשים ס

כי התורה היא מתאבלת על מות , אבל פתרון נודע לנו עתה, פ"ק פ"ה האמת כן מנהג קוהנ
, ע לא רצה לספר ברבים גודל מעלתו"פ שבודאי החתם סופר זי"אע. ל"ר נתן אדלר זצ"הצדיק מו

 .ולזה גילה החזיון ברבים, אלא שהתכוון לגלות את חשיבות רבו הקדוש בשמי מרומים
וכפי , השכמתי נרעד ונרעש מאד ק שקלים"בשבכי אתמול בבוקר , אני מחובתי לומרמרגיש 

כי , אבל זאת אספר שראיתי בחזון הלילה, אין באפשרותי לומר הכל, ש"שהכירו זאת עלי אנ
והמוני המונים בעיר ישבו לארץ ובכו , ח אדר"הייתי בעיר הקודש ירושלים בשבת שקלים ר

ישבתי בבכי מר ונהי בין הבוכים שצעקתם עלתה וגם אני , וצעקו ביללות עצומות עד אין שיעור
אבל היה , ודאי שלא ידעתי על מה הורה דבר זה. ומתוך כך התעוררתי, השמימה ברעש גדול

ואמנם אחר כך במוצאי שבת קודש בהגיע הידיעה , ברור לי שאסון כבד קורה שם בעיר הקודש
בתפילה ובקשת רחמים  הרבו כאן מאד בישיבתו כל הלילה, ר מגור"על מחלתו של האדמו

וכאשר נודע דבר , ר כבר נחתמה הגזירה ונשבה ארון הקודש"אבל בעוה, לרפואתו השלימה
ומזה נוכל לראות יותר מכל את , כבר הבנתי פשרן של אותן היללות הנוראות, הסתלקותו

, ל  יותר ממה שחשבו ושהחשיבוהו אחרים"ר מגור זצ"ק האדמו"גדולתו וחשיבותו בשמים של כ
 . עם כל זה עדיין אין ביכולתי לומר כל מה שנצור בלביו

, והדריך אלפים רבים מישראל בדרך התורה והחסידות, ל היה מנהיג ישראל"מגור זצוקר "האדמו
אמר רבנו אור ישראל מרן , ידוע כי פעם בעידן רעוא דרעוין כשכבה הנר על שולחנו הטהור

ק "הרהע שבאותה עת נסתלק בארץ הקודש בלשון קדשו כבה הנר המערבי ושוב נוד, ט"הבעש
ר מגור גם כן כבה "ובדורנו זה נוכל לומר על הסתלקות האדמו. ע"ח זי"עטר בעל אוה' ח ן"מהר

ת "הנר המערבי הוא היה האור הגדול שהאיר והזריח אלפים אלפים יהודים ההולכים בדרכי השי
 .ק ובגולה לתורה ויראת שמים"בארה

מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים , ס"המשנה בריש השלהמליץ עליו מאמר ואפשר 
א ברכות "ועיין במהרש(ולכאורה כהנים עצמם מתי קראו קריאת שמע  , נכנסין לאכול בתרומתן

, ולדברינו יש לומר שהמשנה מרמזת לנו קדושת הכהנים, )ח שם"ה משעה ובצל"בד' על התוס: ב
אולם בכח , ש ורק נכנס לאוכל בתרומתו"ות קפ שלכאורה אין רואים את הכהן לקר"שאע

ובקדושה זו פועל אצל כל בני ישראל שיוכלו , קדושתו באכילת התרומה מאיר את העולם
כך זכינו בדורות הקודמים ליחידי . לקרות קריאת שמע ולקבל עליהם עול מלכות שמים שלימה

, אין אתנו יודע עד מהר האמת היא שבימינו "ובעוה, סגולה רופאי הנפשות בקדושה ובטהרה
כוחם הגדול , ואין לנו אפילו אישים כאלה שידעו להעריך כראוי את מהותם של צדיקי אמת

ודכירנא בילדותי כשבקרתי אצל דודתי הרבנית הצדקת אלמנת הגאון הקדוש . ועצם קדושתם
התבוננתי שבעת עריכת השולחן הטהור , ל מגור"ר זצ"ק האדמו"ואצל בנו הגה, השפת אמת

ר "ופעם אחת הייתי בקרעמניץ אצל האדמו, ועסק בתורה ללא הרף, ק היתה לפניו גמרא"ליל שב
והוא טייל לו , והיו שם מאות חסידים ללוותו, הזקן מגור כשהיה מטייל שם ביער לשם מנוחה

ק בשקידה עצומה ללא כל תשומת לב למלוויו הרבים "כשבידו גמרא פתוחה לפניו והגה בתוה
ר נגדע האילן רב "כעת בעוה. ין לנו מושג מהתמדה כזו ללא שום הפסקהר היום א"ובעוה

באשר זכרנו ימים מקדם בוורשא בימי גדלותה , ובכאבי הרב אין ביכולתי להאריך, הפארות
ר גם פרחי החסידים אינם יודעים "כאשר בעוה, לעומת המצב הרוחני הירוד כיום, ותפארתה

 . להעריך את גודל האבידה לכלל ישראל
אשר מיד עם הסיום באמירת ההדרן , ס"זאת עלינו לנהוג כנהוג בסיום מסכת או בסיום השעם 

שפעם , ע"רבנו הקדוש מראפשיץ זיועובדא ידענא מה שהיה אצל . מתחילין תיכף במסכת חדשה
והיו הולכים בשירה ובזמרה , ה כשהחסידים ואנשי מעשה חזרו מאמירת תשליך"ביום טוב שני דר

וציוה לתדהמתם של , ולפתע החוויר, ק מראפשיץ עמד אצל החלון והביט בהם"הרהו, ובריקודין
פ שהגנרל נפל המלחמה חייבת "אע: לאחר שהייה קלה קם וקרא , להפסיק את השמחה, החסידים
כ נתוודע כי באותה שעה נסתלק לבית עולמו "אח. ומיד הורה להמשיך בריקודי המצוה, להמשך

ס והתחלתו מחדש מלמדנו שעלינו "עצם סיום הש. ע"זי וליינובתולדות אברהם מאק בעל "זקה
היתה אפשרות , ר מגור היה עמנו"להמשיך בעסק התורה והמצוות ביתר שאת אמנם כשהאדמו

אבל כעת עלינו , בזכותו ובזכות תפילותיו הזכות בעתם ובזמנם להתעלות בקדושה בפחות עמל
ויש לפרש מאמר הכתוב . קיימת לעולם ועד כי התורה, להרבות פעלים להגדיל תורה ולהאדירה
, גם כשנותר עם ישראל בדרגת יעקב כי קטן יעקב ודל, תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב

 . יוכל במצב של קהלת יעקב לעסוק במורשת התורה

 יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

נכנסתי לכיתתי אחרי ההפסקה ואזני קלטו רעשי�  :שאלה
פורי� בחלל הכיתה ופני� משולהבות המזכירות יותר  ומנגינות

 היהה מה תיונאלמתי דומ, הושמחה של מצאשר התפרקות מ
כמו שמאחלי�  ,תגובתי וקצת דילמה מצד אחד פורי� זה פורי�

, מצד שני לא הרגשת שמחה, פורי� שמח -"ליכע פורי�ייפר" א
ב אי� מצ -הרגשת התפרקות וזה לא יתכ� שזה נקרא פורי� אלא
  .ו התפרקות בשו� אופ�"של ח

: מתמיהי� עליה� ויענו כול� כאיש אחד יראו את פניהילדי� 
לי (". רבי שואלי� ודורשי� בהלכות החג שלושי� יו� קוד� החג"

הידוע  �"או הרמב נ טעמי�"בק �זה הזכיר אותו תלמיד שטיהר את השר
ע אשמח לשמו )ק"בפרשת קדושי� אפשר להיות נבל ברשות התורה ודו

   )ת"מחנ� בת -ר.מ( .תגובה
 דהיינו אומרי� לה� נכו� מסכימי� לה� וזורמי� עמ� :תשובה

וטוב שהנכ� יודעי� המושג  -"שלושי� יו� קוד� החג" הוא
בואו נפתח , שצריכי� להתכונ� לחג ובפרט לחג קדוש כמו פורי�

" ויתייצבו בתחתית ההר" :'הק ל הגמרא"וז ).שבת פח(גמרא 
 דימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה עליה�ר אב"א )ת"בקבה(

את ההר כגיגית ואמר לה� א� את� מקבלי� התורה  ה"הקב
א� : "מפרשי� היו אגב צדיקי�(מוטב וא� לאו ש� תהא קבורתכ� 

את� כבר קבורי� בלי לימוד תורה שאד� , "ש� קבורתכ�"אי� תורה " לאו
ר אחא בר יעקב מכא� מודעה רבה "א: 'נמשי� בגמ )נחשב כמת
לדי� למה לא קיימת�  )ה"הקב(י שא� יזמינכ� "ברש, לאורייתא

, � באונסויש לה� תשובה שקיבל ,מה שקיבלת� עליכ�
ילדי� יקרי� תשמעו היטב הקשר לפורי�  :ממשיכה הגמראו

בימי ] ברצו�[כ הדור קיבלוה מאהבה "אמר רבא אעפ"ט "הבעל
, כבר כדכתיב קיימו וקיבלו היהודי� קיימו מה שקיבלו אחשוורוש

ר מטמשוואר "ק אדמו"כ -י מאהבת הנס שנעשה לה�"ברש
 זרע� � ועלמזה שקיבלוה עליה ל"בש� אביו זצ אמר א"שליט

  .סימ� שקיבלו ברצו� אחרת לא היו מוסרי� זאת לילדי�
ת "ז אנחנו בשלושי� יו� לפני קבה"ולפי, בוודאי מביני�הנכ� 
י� משמחי ישר' פקודי ה"בוודאי שלתורה צרי� שמחה ,  -ברצו�

רבינו אחד הדברי� ש: אמר א"חיי� ויטאל זיע נורביוידוע ש -"לב
זכה למדריגותיו הנוראי� היה משמחה של  א"זיע 'י הק"האר
כולנו  - וא� זה היא שמחתכ� ישמח לבי איתכ� ג� יחד -מצוה

, זו תורה ושמחה -"ליהודי� היתה אורה: "במגילה' יודעי� הגמ
ו איזה בי� הזמני� "ולא ח(!! �אשריכ. י שמחת תורה יש שמחה"ע

 ותראו פלא את� בוודאי זוכרי� את )ו"של פריקת עול והוללות ח
פ "עה )ב, שמות יט(בפרשת יתרו  א"זיע 'האור החיי� הק רבינו

ביו� הזה באו מדבר סיני בהגיע חשוק לנחשק לחושק וחשוק 
וכ� , ה חושק בישראל ונחשק לישראל"ל הקב"באור יקר ר[

ישמחו שמי� ] ה"ה ונחשקי� להקב"שקי� בקבכ חו"ישראל ג
הבוחר  אזה גילה "ת הקב"ואר! כי זה תכלית הבריאה בקבה

, ורצה בנו בע�, שבחר בנו מכל העמי� ,בעמו ישראל באהבה
  .וזה מכניס שמחה אמיתית בלב .וחושק בנו

ק "שמעתי מפ: .)ח"תשא ד0 קל(" שפתי צדיק"ק "בספהמובא 
כל חודש אדר נתעורר למעלה תשוקה שב, ל"ז) �"הרי[ר "זקיני מו
במדרש ' כדאי, וזהו פירוש ש� אדר מלשו� דירה, לישראל
ואדור , משל למל� שאמר לחתנו טובה זו עשה לי, תרומה

נתעורר חודש מקוד� , ח של גאולה"וטר� שבא ניס� ר, אצליכ�

�        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו

        הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� 
        מחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכי

ובכ� צרי� איש ישראל , אותו תשוקה שהיה אז טר� גמר המשכ�
בוערת להתנדב כל עצמו וחיותו והונו  להתעורר בלבו תשוקה

 ,ש בכל לב ונפש"שישתוקק מאוד שנזכה לעבוד לפניו יתב, ת"להשי
, ש"להתקשר בבורא יתב, כת�'לומ� 'קבת� 'שת "ר, ל"שקויתנדב 

  .ל קדשו"עכ
שוב פע� מתגלה התשוקה של  ,בפורי� בחודש אדרלזה הוא דומה 
מו במעמד הר כ י הניסי� שעשה לעמו ישראל"ע ה לישראל"הקב
ולכ� ילדי� יקרי� תשמחו תעלצו אבל . כמה זה מחייב, סיני

ה בחודש אדר כביכול יש "ופשוט הדבר שהקב .בשמחה אמיתית
בחינת  אדר שה� בחודש, לו תשוקה מיוחדת לבניו ע� ישראל

ו "כזה קירבה ח, ה כביכול רוצה לדור אצלינו"עד שהקב, משכ�
שראל יודעי� בהרגשת הלב מובא שע� י 'בספרי� הק. לבזבז זאת

הנפש ישראלי מרגיש זאת וג� , על ימי� מרוממי� וגבוהי�
השמחה שלכ� כעת הוא באמת דבר רוחני והיצר הרע  רוצה קצת 

  . להשתת� בשמחה ולא נית� לו
לימי� נודע למל� , ידוע מב� המל� שהיה שבוי באיזה כפר משליש 

ו וכמוב� הב� היכ� בנו ושלח לו מכתב שבקרוב יבוא לפדות אות
כ "אבל בני הכפר שלא הבינו מדוע הוא כ, התמלא שמחה עצומה

וכ� ה� נשתכרו , החליט ב� המל� שיזמי� משקה להשתכר, שמח
ורקדו וג� הוא רקד אבל לא בגלל המשקה אלא בגלל הבשורה 

כ� זה פורי� נותני� לגו�  .)תולדות יעקב יוס0(. הטובה שישתחרר
גלל שהנשמה תוכל לשמוח ויתכ� שמח אבל העיקר ב' תשתה תהי

אבל עיקר� של דברי� צרי� , כ מוב� דבר זה לילדי�"שעדיי� לא כ
  . להפני� שפורי� זה דבר מרומ�

  הכאת המ�עני� 
תשמעו ילדי� צדיקי� כוונה שאפשר לכוי� בהכאת המ� : מוסיפי�

  :לאלו המהדרי� בהכאת המ�
 לה� מה שמובא במדרשי� על הלישנא בישא של המ�נספר 
  : על כל החגי� פתח פיו וכיער, הרשע
היהודי� מנקי� ומלכלכי� לנו הרחובות ושורפי�  :ניס�חודש 

ואומרי� כמו שהחמ! , לגוי לעבור ברחוב' החמ! ואי� אפשרות אפי
�אומרי� כמו כשיצאנו  :ובליל הסדר. נשר� כ� ג� אחשוורוש יישר

חג ב -ממצרי� והטביעו המצריי� בי� כ� יטבע המל� אחשוורוש
בערב שבועות הורסי� לנו הגינות ומקשטי� בית הכנסת  :השבועות
אי� אפשרות לעבור ליד רחובותיה� מגודל  :בליל שבועותשלה� 

 :בחודש אב. בבוקר מקללי� את המל�' רעש הלימוד תורה הק
�בחודש . בוכי� על בית המקדש ומבקשי� שארמו� המל� יישר

פר ולא נותני� לנו חודש ימי� קמי� מוקד� תוקעי� בשו :אלול
איזה  :בחודש תשרי. לישו� והגויי� ממש נהיי� חולי� מקול השופר

תוקעי� איזה מאה קולות ומקללי� , פחד לעבור ליד בית מדרש�
הולכי� לנהר וזורקי� את העבירות שלה� ואומרי� , את המל�

ה�  :יו� כיפור. שכל העוונות שעשו על ראש אחשוורוש והע�
מו מלאכי� ואומרי� שמוחלי� לה� על צמי� ואומרי� שה� כ

הורסי� כל הגינות  :חג הסוכות. והכל על ראש אחשוורוש, הכל
קוטפי� ארבעה מיני� בוני� לה� סוכות בחו! וע� ענפי הדקל 
ביד� ופרי הע! ביד� מנענעי� לכל הצדדי� ואומרי� שה� כעת 
במלחמה וכול� נלחמי� בה� וה� דוקרי� בחזרה ע� הנשק 

עושי� מסע  :בהושענא רבה. לשני ניצחנו במלחמה ואומרי� אחד
ניצחו� מקיפי� את הבימה שבע פעמי� וכשגומרי� לוקחי� ערבות 
פשוטות מכי� ברצפה ברעש בשביל להרגיז אותנו כדי להפחיד 
אותנו שלא נעמוד נגד� ואיזה פחד יש מרעש המכות וכאילו ה� 

התורה  בלילה רוקדי� כל הלילה בספר :בשמחת תורה. מכי� בנו
ובשעה מתפללי�  בבוקרוכ� , ואומרי� זה חגיגת הנצחו� שלנו

יוצאי�  שעה חמישית. ז"ברכהמ שעה רביעית, אוכלי� שלישית
אוכלי�  שעה שביעיתב .תפילת מנחה שעה שעה שישיתלעבודה 

ז והאמהות אומרות כאלו מסכני� עובדי� קשה "שוב ומברכי� ברכהמ
  )קוט מפרשי המגילהיל(. למל� פה זה שבת פה חול המועד

אלא ? מהיכ� המ� הרשע ידע כל הפרטי� על ע� ישראל :יקרי�ילדי� 
וכל הזמ� חשב אעשה  - המ� הרשע הוא קליפה טמאה מזרע עמלק

המ�  וכל פע� הרגיש' דברי� שיפריעו לע� ישראל לעשות עבודת ה
הל� וריגל אחריה� והנה רואה אות� , שלא יכול להרע לישראל הרשע

רה ומצוות והרגיש שקיו� המצוות של בני ישראל לא עוסקי� בתו
בסו0 הצליח לבטל (נותני� לו במש� כל השנה שיוכל לממש את רצונותיו 

בשמי� שחסר עבודת ליל הסדר של כלל ישראל  רעשלה� חג פסח וידוע שנעשה 
   )ודבר זה לבד הביא שנהפ� הגזר די�

בער חמ! או ומזה לומדי� כמה חשוב ויקר כל דבר שיהודי עושה כשמ
י� ג� חביבובפרט ילדי� , לא יוכל להזיקו רשעמכה בערבות שהמ� ה

וכ� הכאת . שמחת פורי� ע� כוונה של שמחה של מצוה גדול מאוד
עד המ� לכאורה מכי� את המ� וחגיגה שלימה ושמחי� בהכאה זו 

  . נראה כל המוסי� הרי זה משובחש
 -צרי� להכות  חזקאותו  -"איש רע"המ� זה היצר הרע  :יקרי�ילדי� 

ב "פ גרושי� הלכות( �"רמבכתוב בכמו שאחד ששומע בקול היצר הרע 
מי שלא רוצה לקיי� דברי בית די� מכי� אותו עד שיאמר רוצה אני  )ג"ה
הרי זה בגלל ? וא� יאמר רוצה אני הא� באמת רוצה נשאלת שאלהו

ת יהודי רוצה לעשו ,האמת שהוא רוצה ,התירו!, המכות אמר רוצה אני
פה אמר להתעצל כא� קצת  -ר לא נות� לה� מנוח"רק היצה' מצוות ה

  . 'לא לשמוע בקול ההורי� וכו, לריב
בפורי� נותני� הזדמנות לכל אחד שיכה ויכוו� שהוא מתכוו� להמ� שלו 

, כל אחד א� רוצה יודע מה היצר הרע הפרטי שלו. ליצר הרע שלו
  .ה"בעז, ב אותובפורי� ההזדמנות להכות בו בכל כוחו עד שיעזו

כיצד  ו"ל מצפת ת"זצ יעקב שמשו� מרגליות' ר ח"הגהמזקני סיפור 
  :אפשר לצעוק ולכוי� דבר אחר

או " משה חיי�"רבות ביושבו בביתו וכ� בלכתו בדר� היה צועק פעמי� 
� (ולא ידעו מה כוונתו " משה חיי� העל� מיר" למשל ג� בביקוריו הראשוני

משה "קרא פעמי� אחדות , א"אל שטר� שליטחיי� ישר' ח ר"בבית חתנו הרה
" משה חיי�"עד שהעיר לו שאי� שמו , ל חשב אולי טעה בשמו"וחתנו הנ, "חיי�

שגר , ל"זצ שלו� מזידיטשויב' ר ר"האדמוג�  "...)חיי� ישראל"אלא 
והוא , ושאל אותו לפשר הדבר, שמע אותו ברחוב צועק כ�, בצפת

" משה חיי�"ו, י"ל שד"א 'ה בגימ"ק שמש"הסביר לו דמובא בספה
וא� יצעק באמצע הרחוב לעבעדיגר , היינו לעבעדיגער באשעפער

כי השומעי� , באשעפער יחשבוהו לחסר דעה ולכ� הוא צועק כ�
  כ"ע. חושבי� שהוא קורא לאד� אחד המכונה בש� זה

יהודי� התנהגו צעקו בפה ובלב היה לה� כוונה של לש� שמי� כמו כ� 
המצרי� בכו על זה שהמל� שלה� , "ל� מצרי�וימת מ"בפרשת שמות 

  .'מת אבל היהודי� ניצלו זאת וזעקו ומה נאמר ותעל שועת� לה
. ונחשוב בלבנו להמ� הרשע שבלב שיעזוב אותנו ,ג� נכה בהמ�אנחנו 
  : כא� המקו�. אמ�

לפני כמה שני� : שסיפר א"הגאו� הרב יצחק זילברשטיי� שליטמדברי 
ל "בנ� יקיר� רלפתע אי�  יפרו בצער נוראבבכיות וס ו אליוהורי� בא

פתאו� , פתאו� ירד מ� הדר� ומאכיל אות� מרירות והכל פתאו�
  , חברי� מפוקפקי�

 )ג"סימ� שמג סק(זה מדה כנגד מדה כי בהלכה במשנה ברורה  :אמר
ו שא� או הזיק "קט' ק ט"נאמר שאב חייב להפריש בנו מכל חטא ובס

אי� לו את  בהיל אנשי� פתאו� מ כשילד. ש"ד והכוהו עיי"ראוי לבי
א� .. 'אל תירא מפחד פתאו�' ',עלינו'י� כל יו� אחרי מבקשהברכה ש

  , ירח�' ל ה"בנ� פתאו� מפחיד אנשי� התוצאה פתאו� ר
שנדע ' יעזור ה. הב� הנחת שלנו כבר צרי� ישועה ורחמי שמי� לזכות

 -להנחיל לילדינו את החג בטבע פנימי ויתקיי� תמחה זכר עמלק
  .מליבנו אמ�

 והערות יתקבלו בברכה לפקס המערכתהארות 
 

        טנא מלא ברכותטנא מלא ברכותטנא מלא ברכותטנא מלא ברכות 
 י גברא רבא ויקיראלכבוד מעלת ידידינו הא

תורה  זוכה ומזכה את הרבי� בהפצת, המפואר
תורה , מחנ� דגול לגדולי� ולקטני�', ועבודת ה

מפרי עטו , שמו הטוב מהללי�, ש היא רכושו"ויר
זוכה ומזכה , ישראל יתהמשובח נהני� באלפי ב

את הרבי� ומסור בכל לבו ונפשו בהדרכת דורות 
ישרי� ומבורכי� על ברכי החינו� המסורה לנו 

 כליל טוב הלב ויקר הער�, מרבותינו הקדושי�
מרבי� תורה ויראה , המעלות ונוע� המידות

כוכבו כוכבו כוכבו כוכבו אור אשר , בקוראי שמו לללל""""שמואשמואשמואשמואו, טהורה
  ה"זורח ומאיר לליבות ישראל ה

    - - - - אאאא""""ג רבי שמואל שטר� שליטג רבי שמואל שטר� שליטג רבי שמואל שטר� שליטג רבי שמואל שטר� שליט""""ידידינו הרהידידינו הרהידידינו הרהידידינו הרה
        עור� המדור המופלא והמתוק מדבש עור� המדור המופלא והמתוק מדבש עור� המדור המופלא והמתוק מדבש עור� המדור המופלא והמתוק מדבש 

""""�        ''''בגליו� הקבגליו� הקבגליו� הקבגליו� הק" " " " פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו
לרגל שמחת לבו עת נישואי בנו היקר המופלג 

ה אתה יודו� "יהוד, דאבוהברא כרעא , ש"בתוי
�ו "הי יהודה אריהיהודה אריהיהודה אריהיהודה אריה' ה ר"ה, ה שבחבורה'הארי, אחי

  צ"ג בשעטומ"עב
ויזכה , ח"מה� ומכל יוצ יהי רצו� שיזכה לנחת

צ "פעליו הכבירי� עדי נזכה לביאת גולהמשי� ב
  א"בב

המברכי� מקרב לב ובהכרת הטוב בהערכה 
        המערכתהמערכתהמערכתהמערכת - עמוקה

===  
' ' ' ' בבבב    ה ביו� שלישיה ביו� שלישיה ביו� שלישיה ביו� שלישי""""שמחת החתונה תתקיי� אישמחת החתונה תתקיי� אישמחת החתונה תתקיי� אישמחת החתונה תתקיי� אי

        בני ברקבני ברקבני ברקבני ברק    3333טל חיי� טל חיי� טל חיי� טל חיי� ' ' ' ' ני� רחני� רחני� רחני� רח''''ויזויזויזויז''''באול� באול� באול� באול� ' ' ' ' אדר באדר באדר באדר ב

 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
כבוד הוא , ובאותות אהבה וחיבה, ברגשי גיל וחדוה
הנכבד והנעלה"לנו לבר� את מע הדגול  ידידינו  , כ 

רחי� ומוקיר , ראש וראשו� לכל דבר שבקדושה
הו� ה , רבנ� ותלמידי ומקי� עולמות של תורה בונ

תורה חסידות , יקר רוח ובעל מידות תרומיות, וחסד
ו ומכיריו, ש אצלו בלולות"ויר יודעי , אהוב על כל 

ו בצדקת פזרונו הול� לפני אהוב היה , שמו הטוב 
זיע"מאוד אצל מר� רבינו הקוה הכ� , א"ט  ועומד 

� כ ימי נפשו ברוחו "ק מר� רבינו שליט"לימי א בכל נ
  ה"ה, ומאודו

ה רבי ישעיה אילאוויטש ה רבי ישעיה אילאוויטש ה רבי ישעיה אילאוויטש ה רבי ישעיה אילאוויטש """"ת מות מות מות מו""""הנגיד המפואר כשהנגיד המפואר כשהנגיד המפואר כשהנגיד המפואר כש
        בבבב""""ארהארהארהארה    - - - - בארא פארקבארא פארקבארא פארקבארא פארק    - - - - אאאא""""שליטשליטשליטשליט

יקירא, ולבנו החשוב והמפואר גברא  יק , האי  כלי מחז
ימלל במילה, ברכה   ה"ה, שבחו מי 

        בבבב""""ארהארהארהארה    - - - - בארא פארקבארא פארקבארא פארקבארא פארק    ----וווו""""ר ישראל חיי� היר ישראל חיי� היר ישראל חיי� היר ישראל חיי� הי""""הרהרהרהר
הנכד היקר הר�  -לרגל שמחת הולדת הני�

  י"נ אברה� אבושאברה� אבושאברה� אבושאברה� אבושהנימול כמר 
עטרת זקני�  ,ותינו מעומק לבבינווזאת ברכ
לרוות נחת ממנו  כ"מע שיזכה ,בני בני�

ויזכה , רב תענוג ונחת, ח"ומשאר כל יוצ
, לגדלו ולחנכו על מבועי התורה והחסידות

אושר ועושר והרחבת , מתו� שמחה ואורה
  .ר"הדעת אכי
        המערכתהמערכתהמערכתהמערכת

 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טובברכת ברכת ברכת ברכת 
ומסור , הצמוד באהבה בקירות לבבי, אבי היקר לתמע בודכושמחה הנני לבר� אל ברו� 

  רב תבונות ונעי� הליכות, האד� היקר המהולל בתשבחות, ח למענינו"בלונ
  ב"ארה -בארא פארק - ו"הי יעקב שלמה ברווריעקב שלמה ברווריעקב שלמה ברווריעקב שלמה ברוור' ח ר"הרה

  צ"בשעטומ אברה� משהאברה� משהאברה� משהאברה� משהשמחת החלאקה לבנו אחי היקר כמר לרגל 
 ,ח"לרוות נחת ממנו ומכל יוצ הנאמנה צרופה ואמורה בזאת השורה שתזכוברכתי 

. ס"בני� ובני בני� עוסקי� בתורה וכט, ומשמחה זו יושפע לכ� רב שמחה ואורה
 עזריאל יהודהעזריאל יהודהעזריאל יהודהעזריאל יהודה  - אוהבכ� נכ�כעתירת וברכת ב

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
לבו , הננו לבר� מעומקא דליבא ובכל לשו� של ידידות וחיבה לידידינו היקר באנשי�

רצוי לכל  יייי""""מרדכמרדכמרדכמרדכוהאיש , ש אצלו משולבי�"תורה ויר, שי�ער ופתוח לכל דבר שבקד
  ה"ה, ש"א ומחשובי יקירי אנ"ינו שליטנ למר� רב"מקושר בלו, אחיו

  ת"פ - ו"הי מרדכי אריה וייסברגמרדכי אריה וייסברגמרדכי אריה וייסברגמרדכי אריה וייסברג' ח ר"הרה
  צ"בשעטומ ויזרח"ני יאיריאיריאיריאירכמר  היקר נובל החלאקהלרגל שמחת 

ויתאחד על שולחנו תמיד תורה וגדולה , ח"ומכל יוצ מנויהי רצו� שיזכה לרוות נחת מ
. ת מתו� שמחה והרחבת הדעת ובכל אשר יפנה יצליח וישכיל בכל עתבבת אח

        המערכתהמערכתהמערכתהמערכת    ––––המברכי� מקרב לב המברכי� מקרב לב המברכי� מקרב לב המברכי� מקרב לב 

 
        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה

לבו , הננו לבר� מעומקא דליבא ובכל לשו� של ידידות וחיבה לידידינו היקר באנשי�
, יגל במעשי חסדו וטובו היקרי� ����""""ברהברהברהברהאאאא, ש אצלו משולבי�"תורה ויר, תוח כאול�פ

  ה"ה, ש"א ומחשובי יקירי אנ"ינו שליטנ למר� רב"מקושר בלו
  ב"ארה -פארק - אראב -ו"הי ברה� אבא ליברמ�ברה� אבא ליברמ�ברה� אבא ליברמ�ברה� אבא ליברמ�אאאא' ח ר"הרה

  צ"בשעטומ ג"ישואי בנו היקר והחשוב עבנלרגל שמחת 
ויתאחד על שולחנו תמיד תורה וגדולה , ח"ומכל יוצ מנויהי רצו� שיזכה לרוות נחת מ

. ת מתו� שמחה והרחבת הדעת ובכל אשר יפנה יצליח וישכיל בכל עתבבת אח
        המערכתהמערכתהמערכתהמערכת    ––––    ובהכרת הטובובהכרת הטובובהכרת הטובובהכרת הטוב    המברכי� מקרב לבהמברכי� מקרב לבהמברכי� מקרב לבהמברכי� מקרב לב


