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 ע"א זי"ע וחתנו של השפ"האמרי אמת זיחיי
 פאר שהיה גיס 
בוא היינו ' שזוגתו הצדקנית פירשה המכוו� כא� בתיבת בוא שהפי

ה בוא איתי ואי� ל� מה לפחד מפרעה "ת אמר למשה רבע"שהשי
ועבדיו וכל אלו שעמו בביתו ולא משו
 מצריי
 באשר ה
 ואכ� זהו 

  .פירוש יפה נאה ומתקבל
ס ולכ� יש להוסי� ולפרש בזה "ק יש פשעא"כידוע בתוה ואמנ�

שהנה משה רבינו ראה כזה טומאה נוראה של פרעה ' כמה דברי
 א
ל "ע כסדר ברוב רשעותו ר"הרשע הנורא הזה שמכעיס את הבוכ

 
ולכ� התבונ� וחשב בדעתו שכזה פרעה וכאלה מצריי
 הרשעי
, להישר� ממזמ�ע
 פרעה ג
 יחד היו צריכי
 ' שמכעיסי
 לפניו ית

ולכ� לא , ולהתכלות מעל פני האדמה כבר לפני זמ� וזמני
 טובא
ל והרי היו "אי� זה שה
 עדיי� חיי
 וקיימי
 ר, הבי� מה קורה כא�

מחמת שהיו ה
 כאלה רשעי
 , צריכי
 להתבטל מהעול
 ממזמ�
' ולכ� זה היה תמיהא א, ל"שרצו להכעיס הבורא כל העולמי
 רח

שהוא לא הבי� אי� שיי� שיהיה עדיי� קיו
 ה ש
 "של משה רבע
ועוד עני� ש
 שלא הבי� אי� יתכ� ואי� יפעל בנפשו , לטומאה כזאת

משה רבינו שהוא הקדוש והטהור יגש אל פרעה לדבר עמו כי הרי 
ה ברוב קדושתו שהוא היה הקדוש וטהור הגדול מכל "משה רבע

ל ת במדריגה הגדולה משאר כ"שאר ישראל והיה נביא להשי
פה אל פה "ת והעיד עליו "כ בו שאמר עליו השי"הנביאי
 וכמש

ומאיד� לעומת זה הוא ראה שבמצרי
 ש
 איז די , "אדבר בו
וממילא שלכ� משה , ל"ערגסטע או� די גרעסטע טומאה בעול
 רח

רבינו פחד ליל� לפרעה וש
 ג
 להלח
 ע
 הטומאה הגדולה 
הייליגע קדושה  ו לא יפריעו פו� זיי�"הזאת משו
 זה החשש שח

לא בנקודה של ' ו ואפי"ו לנקודה של היפ� הקדושה ח"שלא יפול ח
ל או יהיה לו איזה שייכות עמה
 "משהו שתדבק חלילה בו מה
  ר

' לא בנקודה קטנה משו
 שהרי הוא היה עובד ה' מחמת זה אפי
ת מכול
 ולכ� פחד וחשש שזה "הגדול מאוד והנביא הגדול להשי

וחשש , ו ולכ� פחד לירד לטומאת
"בקדושתו חיפריע לו או יפגע 
ת אחת לאחת "ולכ� על כל חששותיו אלו ענה לו השי, ליל� לפרעה

שעל זה שהוא חושש לקדושתו ולכ� חושש ליל� לפרעה בסיבת 
ע שזהו לשו� "אל פרעה שבזה הרבש" בא"על זה ענהו בתיבת , זה

ד ל שהוא כאח"בוא שהוא לשו� חיבה כי פירושו בוא לכא� כנ
דהיינו , שקורא לחבירו שיבוא עד אליו ויהיה עמו ואצלו יחדיו

ה כביכול הנה תראה שאני קורא ל� ואני "ל למשה רבע"ת א"שהשי

כ הרבה פעמי
 כי זה יסוד האמונה "ק כ"ולכ� מוזכר זה בתוה, משלה
כימי צאת� "כ "והיא יסוד כל היהדות לכ� מזכירי
 זה שוב ושוב וכמש

צ "למע� תזכור את יו
 צאת� מארמ"כ "וכמש, "צ אראנו נפלאות"מארמ
ל כ� להיפ� "אמונה כנצ באי
 ל"י יצימ"ולהיפ� נמי כמו שע, "כל ימי חיי�

י תוק� אמונת
 "י שע"צ נעשו בכוח האמונה של בנ"נמי ניסי יצימ
ת אלו הניסי
 ושידוד הטבע שהיה ש
 ולכ� הכל היה "המשיכו מהשי
כל " )תהילי�(כ "וכמש, צ הוא בכוח האמונה"וכל התומ, בכוח האמונה

 וממילא נמצא שכל ניסי מצרי
 וכל הנעשה ש
 הכל, "מצוותי� אמונה
ובמשה ' ויאמינו בה"ז כתיב ש
 "ועיד, היה יסוד האמונה בהתגלות

, ת שהוא משה רבינו"י השליח מהשי"כי נעשו כל אלו הניסי
 ע, "עבדו
ת מסר את פרעה "ובמשה עבדו שראו בחוש אי� השי' י האמינו בה"ובנ

  .בידו לגמרי
אמר למשה אתה יכול לעשות ע
 פרעה מה ' שיש מאמר שהוכמו 

ז "ת החזיק
 בחיי
 ולא ביטל
 מהמציאות כי עיד"לכ� השיו, שתחפו 

למע� תספר "כ "וכמש, יהיה חיזוק האמונה לכל ישראל בכל דורותיה

צ "שהוא סיפור יצימ". באזני בנ� וב�  בנ� את אשר התעללתי במצרי

 
בכל הדורות באשר ה
 וכל הנעשה ש
 הוא היה קידוש ש
 שמי
 
שהתפרס
 בכל העול
 בכל מה והתחזקות באמונה וכבוד ש
 שמי


ת בחיי
 לש
 שמי
 שכל העול
 ראה "ולכ� החזיק
 השי, שאירע ש
ה כי אני הכבדתי את לבו של "ת למשה רבע"ולכ� ג
 אמר השי, זאת

ז יחזיק ברשעותו ואז יבואו עליו כל המכות ויתרבה כבוד "פרעה שעיד
עשה ל שכל מה ש"שמי
 וחיזוק האמונה בכל העול
 ובכל הדורות כנ

שכל זה , כל זה הוא כי אני הכבדתי את ליבו, פרעה הרשע והכביד לבו
הוא כדי שלישראל עכשיו ולכל הדורות הבאי
 שלה
 יהיה יותר קל 
להחזיק באמונה מכוח כל זה מה שעשה משה רבינו למצריי
 או� גהאקט 
או� זיי אריי� מאוד מאוד וכל העול
 ראה זאת והוא גר
 לחיזוק גדול 

ת בחיי
 "ז החזיק
 השי"ועבו, ד סו� כל הדורות לבני ישראלבאמונה ע
  .ל"וכנ
שאתה רואה שפרעה מקשה ' ה שאפי"הסביר למשה רבע' וייטער הוכ� 

, ז אי� ל� מה להתפעל מאלו המצריי
"ליבו ועושה רע ומריע לישראל עכ
 
כי כל זה הוא רק מש
 שאני הכבדתי לבו כדי שיהיו אלו הניסי
 הגדולי

כ לבנ� וב� בנ� אשר התעללתי במצרי
 ושיחקתי "ר אחשאות
 תספ
ת מה
 זה כפרתי ועשה מה
 צחוק גדול בכל המכות "בה
 ועשה השי

ונשארו בעלי מומי� , וג
 הביא עליה
 הערוב שמזה הוריד ראש ומזה רגל
ובריות משונות משו
 שאי� ל� שחוק , וגופי
 משוני
 ונעשו ה
 בריות

\  
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        א''תשע שבט' ג

  ט"צגליו� ת
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        באבאבאבא    פרשתפרשתפרשתפרשת

  אר� ישראל - ע"פרשת בא תש
  ק"יומא דהילולא של זקינו מר� קוה

  )'חלק א(שבט ' ז א"ק רבינו דוד מלעלוב זיע"הרה

  

 'ב' המש� בעמ

' בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו וגו
  )א, י ( למע� שתי אותותי אלה בקרבו

לדקדק שלא מצינו בכל המכות יש 
, ה כי אני הכבדתי"דמות שיודיע הקבהקו

, �"הרשבכ� הקשה , רק במכת הארבה
וכ� צרי� ביאור הלשו� שיתי אותותי אלה 
בקרבו מהי הלשו� אלה שמורה שדווקא 

  .אלה האותות הבאות עכשיו
דהנה מכת הארבה היתה המכה ל "וי


ומצאנו כי על חטא , השמינית על מצרי
ש "אפשר שיענש שבע מכות כמ

ויספתי ליסרה אתכ
 " )בחקתי(בתוכחה 

 כלי יקרש ב"וע, "שבע על חטאתיכ

ולכ� עד שלא לקה , ש ש
 בעני� שבע"מ
אפשר לומר כי ' פרעה שבע מכות הי

אבל לא , מצד רשעתו עמד במרדו
ורק , ה הכביד את ליבו במיוחד"שהקב

אחר שלקה שבע מכות ועדיי� עומד 
היתה זאת ' במרדו אז ראו כול
 כי יד ה

ולכ� , לבו ולא מצד רשעתו לבדלהכביד 
דווקא במכת הארבה שהיא המכה 

' פי כי אני הכבדתי את לבוהשמינית אמר 
כי עתה יראו כול
 בחוש כי אני הכבדתי 

וזהו , את לבו כיו� שעדיי� עומד במרדו
אלה  -למע� שיתי אותותי אלה בקרבו

כי באלה האותות יוודע לעי� כל , דווקא
מכות כ ב"ה הכביד לבו משא"שהקב

  .ל"הקודמות כנ
בנר  ל"במהרמ דאיתא "עוד עפיל "וי

ל "וז, ר נר חנוכה מצוה"ה ת"מצוה סו� ד
' כי הנהגת עול
 הטבע הוא תחת מספר ז

' ז' ז הטבעי ומס"ימי
 נברא העוה' כי בז
מורה על ' ח' ומס, מורה על דר� הטבע

מעל לטבע לפיכ� מה שאחר הטבע הוא 
ימי ' זשמונה הוא אחר , שמונה' תחת מס
  . ל"הטבע עכ

, למעלה מטבע' הוא טבע וח' שזז "לפי
מכות ' ולכ� כל זמ� שלא לקה פרעה רק ז

אפשר לומר כי ההכבדת הלב היא ' הי
אבל במכה השמינית , בדר� הטבע

את אשר ' בארבה כתב ולמע� תספר וגו
 
התעללתי במצרי
 שכעת כבר יחד כול
ראו והודו שאני הכבדתי את לבו ולא 

כי הוא למעלה מהטבע , ע היאמדר� הטב
  )ב"בא תשנ(. ל"ה הכביד לבו כנ"רק הקב

   
הוא הלילה הזה ' וגו' שמורי� הוא להליל 
  )מב, יב ( 'לה

איתא שכוונת הכתוב ג
  יונת�ובתרגו� 
, ה שיהיה באותו לילה"לגאולה העתידה ב

ואולי איכא רמז לזה , ט"בעהב' כ כ"וכמו
לילה הוא ה, "'הוא הלילה הזה לה"בכתוב 

הוי מיעוט דווקא הלילה והזה הוי עוד 
מיעוט ואי� מיעוט אחר מיעוט אלא 
לרבות ומרבינ� עוד לילה והוא הגאולה 

בלילה ' העתידה במהרה בימינו שתהי
  , הזה

רצו� שנזכה לביאת משיח צדקינו ויהי 
  )נ"בא תש(. במהרה בקרוב אמ�

אל ' ויאמר ה" )א, י(בריש פרשת�  איתא
יש להבי� מהו ' ולכאו, "משה בוא אל פרעה

שהנה הרי א
 אומרי
 לאד
 , הלשו� בוא
ותגיע לש
  ל� אז הפירוש הוא ל� מכא�

כ א
 אומרי
 לו בוא אז הפירוש "משא
המכוו� הוא תעזוב ותל� מש
 ותבוא לכא� 
 
וכשרוצי
 שמישהו יבוא לכא� אז אומרי

ז נמצא שכא� היה צרי� "כ לפי"לו בוא וא
ה ל� ולא בוא "ת לומר למשה רבע"השי

וכא� זה היה צרי� להיות ל� אל פרעה ולא 
מרבי  וביאור נאה מובא על זה, לשו� בוא

כ כל "ז יסובב אח"מחזיק
 בחיי
 כי עיד
היציאת מצרי
 ע
 כל נפלאותיה ואילו היה 

שוב , ת ממית
 בפע
 אחת כראוי לה
"השי
שיהיו במציאות  צ"לא היה מקו
 לניסי יצימ

י בני חורי� ולא היה על מי "כי ממילא היו בנ
�ולכ� , להביא המכות ולא צור� בקריעת י
 סו

ז יהיה כל "ת עדיי� מחזיק
 בחיי
 שעיד"השי
עני� יציאת מצרי
 עבור התועלת שיהיה מזה 


משו
 שיציאת , לכל בני ישראל לדורות
 
מצרי
 היא היתה יסוד האמונה שראו ש

ת שליט בכל ומלכותו בכל "השיבחוש אי� 

שומר עלי� ומש
 גופא 
מביתו של פרעה עצמו 
ומש
 ממש אני יהיה לציד� 
ועמ� וממילא שאי� ל� מה 
לפחד ולא לחשוש מכל 

ל כלל וכלל "חששותי� הנ
על תמיהתו  ואילו, מכל וכל

השניה שאי� זה יתכ� 
שרשעי
 כפרעה ועמו עדיי� 
קיימי
 בעול
 ולא התבטלו 

ת "על זה ענהו השי, זה מכבר
שהסיבה היא שעדיי� 
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        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        
שוב פרעה הוא לבדו היה  וממילא אז, הבחירה והיה בחירה

ומצרי
 היו בוחרי
 ברע לכ� המשיכו לקבל , הבוחר ברע
  .המכות

ע אמר למשה "עתה נחזור לעני� הראשו� שהרבשוממילא 
ממתי� עליו ש
 אצל פרעה ' שאי� לו מה לפחד כי הוא ית

והוא שומר עליו עד שאמנ
 היה פרעה מסור בידו ונכנע 
ו לפני משה רבינו ה והוצר� להתחנ� על נפש"למשה רבע

ויסר מעלי רק את "כמו שאמר פרעה , ת"שיבקש מהשי
מה קרה ' ובאמת יש להתבונ� בזה שלכאו, "המות הזה

שדיבר בלשו� כזה כאילו שהול� למות ומהו רק את המות 
ובפשטות , הזה והרי היה זה מכת ארבה ולא מכת בכורות
� יכל"יש לפרש שהנה כל המכות הג
 שהיו קשות עכ ו ז עדיי

י "להכניס אוכל ומשקה לפיה
 וכ� בד
 יכלו להכניס לפה ע
' שהיה משל
 ליהודי כס� אז היה לו מי
 ולא ד
 כדאי


וכ� , במדרש שרק א
 שיל
 לישראלי אז קיבל מי
 �בצפרדעי
 היה לה
 עדיי� אוכל והג
 שהיה מלוכל� ומטונ

ז אלו המצריי
 המלאי
 ממילא בשקצי
 "מהצפרדעי
 עכ
וכ� , זה אי� שהוא ויכלו להסתדר א
 זהורמשי
 אכלו 

בערוב כשלא יצאו מ� הבית היה יותר בניקל שינצלו 
וכ� בברד עוד נשאר לה
 משהו איזה שבולי
 , מהחיות

א� לאחר הארבה לא יכלו לעשות , שמה
 עשו קמח קל
א קיכעל עוגה לא יכלו ' כלו
  כי אחריו אי� מה לאכול ואפי

יכלו לשתות כי הארבה  ג
 מי
 שרצו לשתות לא, לעשות

והיו , הקט� כיסה את עי� האר  ונכנס לכוסות ובכל מקו

לכ� הפע
 אמר פרעה , רעבי
 מאוד ומתנפחי
 מרוב רעב
כי היה , "ויסר מעלי רק את המות הזה"כזה שארפע לשו� 

, לה
 ממש מות שהרי אי� ביכולת מה להכניס לפה לאכול
נותר כל עשב  כי הארבה היתה מכה שלא הותירה כלו
 ולא

  .לכ� אמר בלשו� זה, והיו הולכי
 למות, וכל ירק לאכלה
ע אמר למשה בוא "עתה לעני� הקוד
 שהנה הרבשונחזור 

ש
 וג
 ש
 אני ממתי� ל� ואהיה עמ� ולא ' אל פרעה שאפי
 
אעזב� ואי� ל� לירא ממנו מפרעה ולא משו
 דבר שבעול

שג
 א
  והוא חיזוק גדול באמונה, ת ומצוותיו"זולת השי
, ל"ו בצרות ואינו רואה דר� לצאת מהצרות רח"אד
 שרוי ח

צ ומקיי
 את ציווי הבורא ירח
 "ז א
 הוא שומר תומ"עכ
כבר צריכי
 אנו לחזק עצמינו , י"המרח
 ישמור עלי ועכ

אומר ' שאי� מה לפחד כי ג
 ש
 בתו� עמקי הצרות ה
ה בא "לאד
 הישראלי הנה אני עמ� וכמו שאמר למשה רבע

ל פרעה כי ג
 ש
 אני נמצא ש
 בתו� כל אלו הצרות ובכל א
המצבי
 ואני יעזור ל� בכל מקו
 ויש ג
 אלו הבחינות שכל 

כ הוא סימ� "ו ג"של דבר טומאה שמפריעה ח' דבר אפי
הטומאה ' ק לא הי"כי א
 אי� ש
 ניצה, ק"שיש ש
 ניצה

, ק השבויי
 ש
"הזאת כי כל הקיו
 שיש לה
 הוא מהניצה
ת יהיה "יזכה שהשי' והול� בציווי ה' ששומע בקול ה ויהודי

  .בעמקי הצרות' עמו בכל מצב אפי
יש לו לזכור ' צריכי
 לזכור שיהודי שהול� ע
 ציווי הוזה 

כי ג
 בתו� , להתחזק באמונה ובטחו� שאי� מה לפחד
ע וש
 עצמו גופא יכולי
 "החוש� ואפילה נמצא הבוכ

והוא מוסר . ור הגדוללבקש ולהתחנ� שיל� החוש� ויבוא הא
' ובטחו� גדול שא
 יש די ריכטיגע אמונה וביטחו� אז אפי

כי ג
 ש
 נמצא , מהצרות הגדולות ביותר אי� מה לפחד
ויש . אבינו אב הרחמ� שהנה לא ינו
 ולא ייש� שומר ישראל

לשמוח ולהתחזק באמונה וביטחו� , לנו תמיד לזכור שטייגע�
וצריכי
 שיהיה לנו , ל"נובמשה עבדו כ' ויאמינו בה, תמיד

ע ובכל עבדיו הצדיקי
 שבכל דור ודור "אמונה בבוכ
שאמנ
 הוא כתוב , "וג
 ב� יאמינו לעול
"ק "כ בתוה"וכמש

ה אבל משה כידוע מרמז על כל הצדיקי "לגבי משה רבע
ובזה נזכה , חסד יסובבנו' והבוטח בה, אמת שבכל הדורות

, ונה ובטחו�להיות מסובבי
 תמיד ע
 חסד ולהתחזק באמ
בוא אל פרעה כי אני "וזהו , וא
 יש את זאת אי� מה לפחד

ל שתמיד אי� לנו מל� עוזר וסומ� אלא "כנ" הכבדתי את לבו
ע משפיע "וש
 בעומק הצרות הבוכ. אתה ואי� עוד מלבדו

ישועות השלימות והכל תלוי באמונה ה� הרוחניות וה� 
  .הגשמיות

יכטיגע אמונה ובטחו� ברוב רחמיו ישפיע עלינו די רת "השי
, ובמשה רבינו וכל ההייליגע זיסע צדיקי אמת, ע"בבוכ

" אתה חונ� לאד
 דעת"י "ר ית� לנו תיקו� ימי השובבי
 ע"וברו
, ע שהעיקר הוא הדעת"שהיא הברכה הראשונה בבקשות השמו

ונזכה לנצל ימי , ו שוטה המאבד כל מה שנותני
 לו"שלא יהא ח
ויהיה די ריכטיגע דעת לנצל את אלו ת "
 שנת� לנו השי"השובבי

זמני העת רצו� שיכולי
 לזכות בה
 ועל יד
 צו די גרעסטע 
  .תיקוני
 א
 מנצלי
 אות
 כדבעי וכראוי

ר ישפיע על כולנו תיקו� ימי השובבי
 וית� לנו "ברות "השי

וירח
 , וישפיע עלינו אור התשובה ואור התורה, התיקו� השל

ויעשו כול
 אגודה אחת לעשות שנשוב בתשובה באמת מאהבה 
ר ישפיע עלינו שמהיו
 והלאה תמיד נתחזק "וברו, ש"רצונ� בלב

ש "צ או� שטייגע� בהתמדת התורה יר"בשמחת וקיו
 התומ
וייל מיט שמחה קע� מע� , וגמילות חסדי
 בשמחה שטענדיג
בשמחה בואו ' עבדו את ה"שטייגע� וזוכי
 לתשובה מאהבה 

  ".לפניו ברננה
ק ונעי
 הוא ללומדי התורה שה
 זוכי
 על ידה לכל מתווכמה 

 
הטובות ולכל התיקוני
 כי בלומדי תורה הפשט שה
 אוחזי
כי תורה היא , ביד
 די ריכטיגע תיקו� או� די גרעסטע תיקו�

התיקו� הראשו� או� די גרעסטע תיקו� ועני� איז די הייליגע גמרא 
בה והפ� בה הפ� "' כדאי, ש שזה די גרעסטע תיקוני
"או� יר

ת ישמח את כל השבורי לב ואת כל ישראל "והשי". דכולה בה
 
ונפעל שוי� אלעס גוט וית� שמירה על כל ישראל בכל מקו
 שה

ר פרנסה "וית� ברו, ר"בכללות ופרטות שמחה ישועה וברכה בגו
חיי בני ומזוני , ר"א בגו"טובה בהרחבה גדולה תורה וגדולה במק

ה רפואה שלימה וגאולה שלימה ובני� ישועה שלימ, רויחי ואריכי
  .בית המקדש שוי� יעצ אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג

*  
הרבי מר� רבינו דוד מלעלוב ב� רבי שלמה זאל מג� זיי� אוי� זכות 

היו
 הוא . וכל הצדיקי
 זאל� מגי� זיי� אוי� אייביג, אלע אוי� אייביג
ושל כל , ול
הילולא גדולה וכידוע שהוא היה אוהב ישראל של הע

וכידוע שהוא היה כולו אהבת ישראל ואוהב ישראל וידוע . הדורות
א היה בנו חולה וכל העיר רעשה והתפללה לשלומו עד "הסיפור שפ

ולאחר כל זאת והנה זוגתו הצדקנית רואה שרבינו בוכה , שהבריא
וענה לה ברוב , הבריא' ושאלתו למה הוא בוכה הרי בננו ברו� ה

כשבנו חולה אזי כל העיר בוכה ומתפללת צדקתו שראה שרק 
כ כל העיר "ורועשת ואילו א
 הב� של התופר או סנדלר העיר חולה ג

  .צריכה היתה לרעוש ולהתפלל לשלומו
מצדיקי
 משמו שכשיבוא משיח אז יהיה מסכת נוספת אומרי� 
שהיא תורתו של רבי דוד ' מסכתא דרבינו דוד מלעלוב'שתיקרא 

בזה יש לומר שהיא תהיה מסכתא של אהבת והפשט , א"מלעלוב זיע
ל ולכ� היא מסכתא "שהוא היה מיוחד במידה זו כנ, ישראל של רבינו

, ואהבת לרע� כמו� זה כלל  גדול בתורה: "'בגמ' וכדאי, שלימה
כהלל הזק� שאמר לגר , איזהו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויי� בה

דהיינו שכל , מאי דסני על� לחבר� לא תעביד זו היא כל התורה
  .ואהבת לרע� ושאר כל התורה הוא פירוש לזה-התורה כלולה ב

ואהבת -שיש הרבה פשטי
 ומפרשי
 שמפרשי
 מהו שובאמת 
דבשלמא בי� אד
 לחבירו מוב� שתלוי , לרע� כמו� כל התורה כולה

- אבל מה ע
 בי� אד
 למקו
 אי� אפשר לומר שג
 זה כלול ב, בזה
כ נאמר שזו כל התורה "שכלפי זה גואהבת לרע� כמו� ואי� הוא 

ל שלא "בחז' פ שאי"ס  ולכ� יל"פשטי
 עא' ק אי"ואמנ
 בתוה, כולה
וממילא נמצא , ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלו
"מצא הקב

ת היו כל "ולכ� קוד
 מ, ששלו
 ואחדות הוא הכלי מחזיק ברכה
ישראל כאיש אחד בלב אחד שרק אחר שהיו כל ישראל כול
 כאיש 

ת "כי למ, לקבלת התורה' אחד בלב אחד אז היה זה ההכנה הראוי
  .הוא היה נצר� זו ההקדמה של האחדות של כל ישראל

ז "י ואהבת לרע� כמו� ודווקא עיד"נמצא ויוצא מזה שעוממילא 
וזה מביא הקני� לכל . ק כמו ש
 בסיני"יכולי
 לזכות לקבל התוה

, קוד
 מת� תורהולכ� זה דייקא היה הכנה של , התורה ומצוות
וממילא נמצא שזהו כל התורה ולכ� אמרו ואהבת לרע� כמו� זהו כל 

ז זוכי
 "דברי
 שבי� אד
 למקו
 כלולי
 בזה שהרי עיד' התורה ואפי
, לקבל התורה ע
 בי� אד
 למקו
 וע
 בי� אד
 לחבירו שבה

ז יכולי
 לזכות לקנות את קיו
 ושמחת התורה לכ� זו "וממילא שעי
ולה שעל ידו יכולי
 לקנות כל הברכות וכל ברכותיה כל התורה כ

  .ומצוותיה
ואהבת לרע� כמו� וכמקובל - בכל הענייני
 הוא כ� שתלויי
 בוג� 

הריני מקבל עלי "שאמר שצרי� לומר קוד
 התפילה  'י הק"מהאר
שהוא כלי מחזיק ברכה ואז , "מצות עשה של ואהבת לרע� כמו�

הישועות והכל בהקדמת כלי  התפילות מתקבלי
 ויכולי
 לפעול כל
ויתכ� שזה אחד מהעניני
 . המחזיק ברכה הזה של אהבת ישראל

דהיינו שא
 יש את זאת ', דר� אר  קדמה לתורה'במה שכתוב 
ז אז "ז וממילא ג
 מתנהגי
 בדר� אר  זל"ההקדמה שאוהבי
 זא

יכולי
 לקנות התורה לכ� דר� אר  קדמה לתורה כי זה הדבר 
   .ות די כלי מחזיק ברכההראשו� שצרי� להי

 )ה"ד נביא בגליו� הבא אי"ק על מר� מוהר"המש� השיח -'חלק ב(

 

תי ושחקתי במצרי
 שהיה גדול מזה וזה היה אשר התעלל
ת מביא לאלו המצריי
 האפיקורסי
 ועשה מה
 "השי
שעשה ' בעל פעור'כמו באליל
 , ת משחק א שפיל"השי


ז קשה היא ואי� "שחשבו שע, זאת לה
 ושחק עליה
ז משכ
 ומשכ
 עד לתו� "ת כביכול יכול לה ועיד"השי

ת מכות "עד שמכל הצדדי
 נת� לה
 השי, הי
 אריי�
ת למשה "ק ובזה ענה לו השי"כ בתוה"וכמש, נוראות

בא אל פרעה כי "וזהו הלשו� , ל"ה על כל תמיהותיו כנ"רבע
אשר ' אני הכבדתי את לבו למע� תספר באזני בנ� וכו


  .ל"כנ, "התעללתי במצרי
יש להתעכב ולהתבונ� בעוד עני� כא� שהנה ידוע מה והנה 

 א
 זה היה מצב של הכבדתי את' שיש השואלי
 שלכאו
כ למה נענשו "א, לבו ומחמת זה עשו מצרי
 מה שעשו

ק יש פשטי
 "ובתוה, כ הרי עשו זה בגלל הכבדתי לבו"כ
ל שיש כלל עבירה "מ שארז"ולכ� יש לפרש לפי, ס"עא

ולכ� אלו העבירות שעשו המצריי
 לצער , גוררת עבירה
 
את ישראל נגררו מעבירות קודמי
 שעשו ואות

בדתי את לבו ולכ� נענשו שזה הקודמי
 עשו בלא כי אני הכ

ולכ� אז בא , יגרור עוד עבירות ג
 בלי שיוכלו להינצל מה

י כדי "ז ומכוח זה ציערו את בנ"לה
 זה הכבדת הלב ועיד
. ל"י כנ"שיתקדש ש
 שמי
 וכוח האמונה בעול
 ובבנ

ולכ� זה היה העונש של אלו הרשעי
 המצריי
 שמאוחר 
י
 עוד עבירות אז יותר אחר העבירות הראשונות שגורר

כבר היה לה
 מצב שכבר לא היו יכולי
 לצאת או� ארויס 
שעבירה גוררת ' י זו ההכבדת הלב ואפי"קריכ� מזה ע
היה צרי� להיות שתגרור עבירה שניה כמו ' עבירה לכאו

הראשונה ולמה כא� השניה ע
 הכבדת הלב שזה יותר 
מהראשונה וג
 באו מזה למצב שעשו עבירות מכובד הלב 

ז אירע לה
 כל זה משו
 ובגלל "עכ, שלא יכלו לצאת ממנו
, למעלה מ� הטבע ברשעות
 ואכזריות
' שה
 באו בבחי

, שהיו חוטאי
 במזיד ורוע למעלה מטבע האנושי הרגיל
כ "כ מדה כנגד מדה שבא לה
 ג"לכ� קיבלו עונש כמו

כ שאינו כדר� הטבע שבא "כ הכבדת הלב באופ� ג"כמו
ז חטאו וחטאו עד "בא מצב שעידלמעלה מ� הטבע עד ש


  .שנאבדו מ� העול
כל זה הוא עני� מ� הצד לפרש למה נענש הג
 ואמנ� 

ז "ולפי, ל"ת את ליבו וכנ"שחטא מחמת שהכביד השי
באמת נמצא שלא היה לו לפרעה ועמו בחירה אלא 

, כ נענש כי הוא גר
 לעצמו שייבטל ממנו הבחירה"שאעפי
להיפ� שאדרבא אבל באמת שיש במפרשי
 שפירשו 

כ כי אני הכבדתי את לבו הוא להשלי
 לו את הבחירה "מש
שהנה מאחר שהביא עליו , ושלא תתבטל ממנו הבחירה

ט היה מוכרח לשמוע בקול "כ בדה"ת מכות כאלו א"השי
עד שאי� לו בחירה א
 לשמוע או לא שהרי המכות ' ה

ולעשות רצונו ולשלח את ' מכריחי
 אותו לשמוע בקול ה
לכ� כדי שלא תבטל ממנו הבחירה לכ� הכביד  ,ישראל

ת את לבו שאז לעומת קושי המכות יש לו הכבדת "השי
הלב שלא לשלח
 ואז נמצאת בחירתו מאוזנת ואדרבא כי 

  .אני הכבדתי את לבו עבור שלא תיבטל בחירתו
ביארו א באטעמטע ביאור שאמנ
 פרעה  המפרשי�ובזה 

רע ולמעלה מ� הרשע מצידו היה הבוחר ברע והיה כולו 
ל וברשעותו ורעתו ג
 הוריד "נ ברע כנ"הטבע ובמסי

ז זה בימי
 "אבל עכ, ראשי
 בלא שו
 רחמי
 והרגשת לב
ט "כ לאחר אלו המכות שהיו למעלה מדה"משא, כתקנ�

שביניה
 ג
 היו ש
 מיני חיות שלא ידוע א
 היה דבר כזה 
כי כל החיות שהיו רק בעול
 באו למצרי
 ' בהיסטורי

נתבטלה הבחירה של פרעה כי ' כ אז לכאו"א, ערוב במכת
ז במצב של מכות כאלו "ל עכ"שהיה אכזר וחסר לב כנ' אפי

אז רק משוגע כזה יכל להמשי� ברשעותו ולא לשלח את 
-ת א"והרי השי, י ולכ� נמצא שאז נתבטלה כבר בחירתו"בנ

לכ� לעומת , א להעניש את פרעה"כ א"ל אמונה ואי� עול וא
' כי מצד א, דתי את לבו שג
 לזה יש נעק וסו�זה אני הכב

ע החזיר שוב את "כזאת התגלות עונשי� לכ� הרבש' הי
ל "הבחירה כדי שלא יתבטל כי המכות ביטלו הבחירה כנ

ס פרעה והמצריי
 אהבו עצמ
 או� זי� ליב גהאט "כי סו
וממש לא ששו לקבל את אלו המכות א
 זה הערוב , זייער

לדבר מיד יוצאת מפיו הצפרדע  או הצפרדע שהנה רק רצה
כ קפצה לו צפרדע וכ� "או כשאכל פת לח
 ג, ולא יכול לזוז

ס אוי� אלע שלעכטע 'רצו לשתות שתו צפרדעי
 שלעכט

, ממילא נתבטל הבחירה. אלעס גוטס פאר אלע איד�, גויי

אני הכבדתי את לבו והשיב לו את ' לכ� לעומת זה אמר ה



 

 

 

 ג

 ג

  ק האוהב ישראל מרנא ורבנא "ק הסב"ר הגאו� קוה"ורבינו אדמ
  רישא דשושילתא קדישא , א"רבי דוד מלעלוב זיע
  ]'חלק י) [ד"קעת( ד טבת"יומא דהילולא כ

 ליקוטי אמרי קודש ועובדות נפלאות מזוקקות שבעתיים
 

 טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעודורש 
ומשפיע השלום  מנהיג' זהו מעלת מרדכי היהודי שמקודם היכי 

כי . כ לכל זרעו כי גם הם מזרע ישראל"כ ג"י ואח"לעמו בנ
קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל  )כז,אסתר ט. מ(מקודם כתיב 

זרעם ועל כל הנלווים עליהם כל איש קרוב אצל עצמו ואצל 
לא כן דרך הצדיקים האמיתיים כמו מרדכי שהיה מקודם . זרעו

 .לום לכל זרעוכ דובר ש"דורש טוב לעמו ואח
אוהב ישראל מרן הזה שמענו מפה קדוש הרב הוותיק וכדרך 

איך תאמרו : א שאמר בזה הלשון"ה זיע"זלה רבינו דוד מלעלוב
עלי שאני צדיק הדור אם אני עדיין מרגיש בעצמי אהבת בני 

כי הצדיק נקרא אב לישראל והם , וזרעי יותר מבשאר בני ישראל
דיק שהיה אב נאמן לכל בני וזה מעלת מרדכי הצ, בניו ממש

 )פורים –תפארת שלמה (. ישראל בדורו באהבה רבה
 

כ מצדיקי הדור שהיו בזמנינו שלא "זה הדבר אשר שמענו גהלא 
רק , הוכיחו לאדם את דרכו על פניו לאמר לו מדוע ככה עשית

הכל היה בדברי ריצוי ופיוסים ובדרך חכמה בדברים טובים עד 
 .בו לשוב מחטאיואשר שם האדם מעצמו על ל

ע "ע כי קיבל ע"זי היהודי האיש האלקי מפרשיסחאאמר הרב וכה 
שלא  א"הצדיק האלוקי מרן רבינו דוד מלעלוב זיעדברי הרב 

להוכיח עוד אנשים בדברי תוכחות וניאוצים כדי להשיבם 
כי אם להתהלך עמהם , ה"בתשובה שלימה לפני השם יתברך ב

את לבבם באהבה לעורר אותם ולקרב , בדברי ריצוי ובדברי נחת
 .ביראת שמים

ז שביארנו כי אין ראוי להזכיר שום חטא ועוון "כ עד"גוהוא 
ל על ענין "חלילה על שום אחד מבני ישראל כמבואר בדבריהם ז

 .'קנא קנאתי כו )מלכים(אליהו שאמר 
צריך תמיד ללמד זכות על בני ישראל ולהזכיר מעשיהם רק 

י כולם קדושים כולם טהורים וכולם כ, הטובים לפני השם יתברך
 )פרקי אבות -ש"תפא(. עושים באימה וביראה רצון קונם

 
 ע"ק רבי שמחה בונם מפשיסחא זי"הרהשמעתי בשמו של עוד 

כדי  )כיסים(שאמר שכל אחד ואחד צריך להיות לו שני קעשינעס 
בשבילי נברא העולם : בכיס האחד, להשתמש בהם בעת צרכו

אלא . והבן, אנכי עפר ואפר: יס הקעשינע השניובכ .)סנהדרין לז(
, והבן, שהרבה טועין ומשתמשין בהיפך ממה שצריכים להשתמש

ק מרן רבינו דוד "בשם הרהואני שמעתי המאמר כמדומה 
 )שיח שרפי קודש אות רלג(. א"זיע מלעלוב

 
ויפגע הוא : א"ק מרן רבינו דוד מלעלוב זיע"בשם הרהאמר 

ם להרבות בתפילה במפגיע עד אשר שומה על האד, מלשון פגע
יזכה להיענות בתפילתו ובטרם שנענה מהשמים אל יפסיק 

מען מוז זיך : "ובמקורו באידיש, מלהטריד כביכול את קונו
 )זכותא דאברהם, אהל ישכר(". אנפעגען ביי אונזער ליבען באשעפער

 
פ לא "עה: א"מרן רבינו דוד מלעלוב זיעהרב הקדוש בשם 

לפי פשטות המאמר היה ראוי לומר לא , ןתאספון לתת תב
אך התורה הקדושה באה לרמז לנו כי ידוע , ו"תוסיפון בוי

רק משה , שפרעה הניח להם יום אחד חירות משעבוד העבודה
והיה דרכם ביום ההוא , ה בחר להם יום השבת למנוחה"רבע

להתאסף ביחד למשה וזקני ישראל לשמוע תוכחת חיים ולהאמין 
ולאשר פרעה לגודל רשעתו אשר , אותו יתברךבאחדותו ומצי

ואחרי , מחפצו לסורם ממשמעתם ולעבוד את גלולי מצרים
ראה והבין שמחמת שהם נאספים יחד , ראותו כי לא עלתה בידו

א "לז, א בקרבם"ז נכנע כוח הסט"יוסיפו דעת ביראת אלוקים ועי
רמתיים (. ל"לבל יתאספו עוד לתת תבן דעת ותבונה להם כנ

 )צופים

 
 לי סגולהוהייתם 
כמו סגול דכל : א"ק מרן רבינו דוד מלעלוב זיע"הרהופירש 

וכן היא ההבטחה לישראל , מה שמהפכו ישאר בתמונת סגול
, פ שחטא ישראל הוא"ואע, שלעולם ישארו בתמונתם וצורתם

 )שם משמואל(. ק"עכל
 

, לכאורה היה צריך לכתוב זאת חוקת הפרה. חוקת הפרהזאת 
משמיענו הכתוב שהתורה הוא , ברם, ת התורהמאי זאת חוק

שכן פרה אדומה מטהרת טמאים , ענין אחד כמו פרה אדומה
זכה נעשית לו סם , כך היא התורה הקדושה, ומטמאת טהורים

 .להיפך חלילה, לא זכה, חיים
* 

אמנם כן הלא , עקב מלשון עקביים וסוף, עקב תשמעוןוהיה 
ותר טוב שתשמעון אם כן י', הסוף יהיה שתשמעון לקול ה

פאר וואהר דער סוף וועט דאך זיין אז איהר וועט אז מעתה 
ליקוטי דברי דוד . (הערט זשע בעסער יעצט שוין, מוזן הערען

 )א"ק מרן רבינו דוד מלעלוב זיע"להרה
 

 האכילהקודם 
' שיתפלל על ג: א"קבלה ממרן רבינו דוד מלעלוב זיעיש 

 .ב. ק"בספה' שאישהאכילה תהא לתיקון כמו  .א. דברים
ו של ספק "שלא יהא שום מכשול ח .ג. שיהיה לבריאות

 )נפלאות חדשות(. טריפות
 

ק "פנה הרה, כי פעם באחת השבתות שלאחר פוריםמסופר 
מרדכי ' ח ר"אל חסידו הנאמן הרה ע"ניץ זי'האמרי חיים מויז

, ניץ שנים רבות'י ויז"אצל אדמור" פורים רב'שהיה ה(ל "ברוך גייגר ז

, עלע'פערד: "ואמר לו, )יה משמח אלוקים ואנשים בטוב טעםוה
וואס דו ביזט משמח , וואס פאר א זכות האסטו, עלע'פערד

איזה זכות יש לך שאתה זוכה לשמח בני ישראל (" יודישע קינדערלעך

כי לא , מרדכי ברוך עמד משתומם' ר, ומיד פנה ממנו, )'הק
פנה אליו  "טיש"לאחר ה, הבין כוונת קדשו במילים אלה

 : בוא ואספר לך מעשה: ע ואמר לו"ח זי"האמ
החוזה ' נסע לרבו הק א"מרן רבי דוד מלעלוב זיעק "הרה

ולא יראו "הרי כתיב , ובדרך עשה חשבון הנפש, ע"זי מלובלין
וכל כמה שהתקרב יותר , והיה לבו נשבר בקרבו, "פני ריקם

יע כשהג. נמס לבבו בקרבו יותר ויותר, אל עיר מגורי רבו
 , הרגיש ממש כלות הנפש, למקום מגורי רבו

ומתוך שברון לבבו עלה בדעתו לאסוף ילדים לעגלה שנסע 
וכמובן ששמחתם וצהלתם היתה , והסיע אותם בעגלה, בה
 ...רבה

השתומם החוזה על מאור פניו של ', אחר כך לרבו הקכשנכנס 
, איזה מעשה טוב עשה שזכה לזה, תלמידו ושאלו בתמיהה

כי היתה נפשו , וב כלל לא ידע למה כוונת הרבימרן מלעל
עד , ואילו החוזה חקר ודרש אצלו אחר מעשיו, עגומה עליו

 , על השמחה שגרם לילדי ישראל' שסיפר לחוזה הק
ק "כשמע הרה! בגין כך זכית לאנפין נהירין: אמר לו הרבי

ד מלעלוב את הדברים האלה מיד אמר "מרן מוהר
וואס פאר א זכות , עלע'דעלע פער'פערד: "בענוותנותו

בכך ביקש  -, "וואס דו ביזט משמח יודישע קינדער, האסטו
ל את גודל "הנ' פורים רב'ק האמרי חיים לבטא בפני ה"הרה

נועם ' ניץ מתוך גל'מנהגי ויז -עדות ביהוסף(. הענין לשמח יהודים
 )השבת

 
 )תהילים(עמך הסליחה למען תוורא כי 
ת אין מגלה לו שמחול לו "אף שאדם עושה תשובה השי' פי

ת אין "כ השי"דאף דלאחר התשובה מחול לו אעפ, העוון
כדי שעל , למען תורא, מגלה לו שלא ידע האדם שנמחל לו

ידי זה יהיה תמיד האדם ביראה שמא לא עשה תשובה כדבעי 
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– �  )ו"תרס(ר מנח
 מאמשינוב "ב קאליש רבי יוס
  )ו"תקס(ר מרדכי מלעכוויטש "רבי אהר� ב

ר יהושע העשיל "וויעליטשקע ב -ד קלאסנא"רבי יחזקאל שרגא פרענקיל תאומי
 אב
  )ה"תרמ(דברי יחזקאל  -מקאמארנא

  )ג"תש(ר שמחה ישכר בער "ד ב"רבי יחזקאל שרגא הלברשטא
 מציעשנוב הי
  )ז"תקס( מבראד ר יעקב"רבי משה יהודה לייב מסאסוב ב –
  )ע"תק(  טבריה "ר אלכסנדר כ"אברה
 מקאליסק ב רבי

  )ז"תרמ(ר אברה
 מטריסק "רבי מנח
 נחו
 מבריסק ב
  )ו"תרס(ר שלמה זלמ� "רבי אברה
 פרענקל מוויליפאלי ב
  )ט"תשל(ר משה "רבי מנח
 שלמה טאוב מקאלוב ב

  )מ"תשד(מנתיבות " באבא סאלי"ר מסעוד אבוחצירא ה"רבי ישראל ב
  )ה"תרס(מגור " שפת אמת"' ר אברה
 מרדכי ב"לייב ב 'רבי יהודה ארי –

  )ז"תר(ד קאלטא "רייכהארדט אב' רבי ארי )ג"תקמ(ר נחו
 מחכמי הקלויז בברוד "רבי חיי
 צנזר ב
  )ה"תרס(דברי שלמה \אמרי -ר מאיר"ד לונטשי� ב"רבי שלמה אויערבא� אב

  )ט"תרמ(ר יצחק מבהוש "� ברבי דוד פרידמא )ה"תרס(ד נעשוויז "רבי יצחק אליעזר ליפמ� אב
  )ע"תר(מסגרת השולח�  –ר שמעו� זאב "הכה� ב' רבי חיי
 ישעי

ד אויססע "רבי לייב פאללאק אב. )ב"תקצ(ד קאבלסדאר� "רבי אברה
 דוד רובינשטיי� אב
  )ה"תר(
  )ר"ת' ה(מפרמישלא�  )ארו� לייב( ר אהר� הגדול"רבי יצחק מקאליש ב –

  )ב"תקי(כתנות יוס� ועוד \חק -באמבורג ד"רבי יוס� משה מפרעמישלא אב

  )ו"תקל(ר יקותיאל זלמ� "ד לבוב ב"ל ראב"רבי נת� נטע סג
  )א"תרצ(ר אהר� "צאנז ב -רבי שלו
 הלברשטא
 מפיקלא

  )ט"תשל(צמח דוד ועוד  - ר ברו� פנחס"רבי דוד יצחק אייזיק ראבינאוויטש מסקאליא ב
  )ט"תרל(" ט"עונג יו"ר ישראל בעל "רבי יו
 טוב ליפמ� ב

  )ו"תרפ(" עצי חיי
 מסיגט"ט ליפא "ר חנניה יו"רבי חיי
 צבי ב
 )ד"תקע(ר שלמה "א ב"ר רבינו דוד מלעלוב זיע"ק מר� אדמו"ק הרה"כ  –

  )צ"רת(ר יעקב יצחק מביאלא "א בוורציאמפ ראבינאוויטש רבי נת� דוד
  )א"תקמ( ת"תפארת ישראל עה -ק"מר� הבעשטה' תל -ר שלמה"רבי ישראל מסאטינוב ב

  .ד מינסק"רבי ירוח
 יהודה לייב אב )ג"תר(ר צבי הירש אונגר מדומברובה "רבי מרדכי דוד ב
  )ו"תרע(ר חיי
 מנח
 "רבי פינחס מזינקוב ב

  )א"תרנ(א הלוי "ת מהרי"שו' ל  ב"ר מרדכי זאב הלוי סג"ב הלוי איטינגא רבי יצחק אהר�
  )ד"תקע(נטע שעשועי
  -ר יעקב"רבי צבי מבוטשטש ב  -

  . ר יצחק דראביטשער ממעזיבוז"רבי יחיאל מיכל מיאמפאלי ב
   )ה"תרל(רמתי
 צופי
  -רבי שמואל משינאווא
  )ב"תרע(
 ועוד "הרי' מ מקוצק החי"ר' תל - ר משה שמחה"וויצא ב'ד דז"רבי אברה
 אלפסי אב

  )ח"תשל(ר צבי "רבי יוס� מאיר כהנא מספינקא ב
  )ו"קל(� "ת הר"� ושו"ידושי הרח' ר ראוב� גירונדי ב"רבי ניסי
 ב –

  )ה"תרכ(" תבואת האר "' ר מנח
 שוואר  ב"רבי יהוס� ב
  . דודאי
 בשדה -ד נאוויפאלי"ר יעקב חיי
 אב"ארנווצא ב'רבי ראוב� הלוי מז

   )ז"תקס(לייב מוולטשיסק ' ר ארי"רבי יוס� יוסקא הלוי הורבי  מיאסי ב
  )ה"תרכ(האר  ' תבו -ר מנח
 שוואר "רבי יהוס� ב

  )ז"תקפ(ר מנח
 מנדל מרימנוב "רבי ישראל יעקב מבילקמי� ב
  )א"תרפ(חינו� בית יהודה  -ר יעקב קאפיל"ד בעטלאה� ב"רבי יהודה ליכטנשטיי� אב
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  שבט' ח' יו� ה
  

  
  
  

 שבט' ט' ויו� 

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

 

 רבינו  מהוסיאטי� וציונו הקדוש

 )ביכורי אביב(. ויעשה תמיד תשובה, ולא נמחל
 

נה מיגיע כפו יותר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא גדול הנהואמר 
 .)ברכות ח(' מירא שמים וכו

ק מרן רבינו דוד "ע אמר בשם הרה"רבי מנחם מנדל מקוצק זיק "הרה
 :א"מלעלוב זיע

וקשה . גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים, ברכות' בגמשנינו 
אדם שמשקיע כל ימי חייו בהבלי הבלים ושטויות של פרנסה , היתכן

מיגיע כפו " הנהנה"שמים אלא שבדבריהם יהיה יותר גדול מירא 
לזה שעוסק בדברים גשמיים ובאותה שעה הוא נהנה ' ל הק"כיוונו חז

ודבוק במחשבתו בבורא כל  )הנאה גשמית לאו שמיה הנאה(תענוג עליון 
גדול הוא , אינו משיע מוחו בדברי ההבאי שהוא עסוק בהם, העולמים

ואינו בא במגע כלל עם מזה שאין לו בעולמו אלא יראת שמים בלבד 
, נאים למי שאמרם: ק מקוצק"הפטיר הרה, דברים גשמיים ודברים אלו

. נאים הדברים לרב האי גאון, ל מלעלוב'נאים הדברים למרן רבי דויד
 )פרי קודש הילולים(
 

 :סוד המקוהעל 
מען : ק"וזל א"ד מלעלוב זיע"ק האלוקי מרן מוהר"בשם הרהשמעתי 

פ און וייטער אראפ אין מען איז שוין הינטען גייט אראפ און נאך ארא
יורדים : תרגום(=ק "בייגט מען זיך הערשט אראפ וזה סוד המקוה עכל

. )ע למטה"וכשכבר נמצאים למטה אזי שוחים א, למטה ועוד למטה ושוב למטה
 )גדולת הצדיקים(
 

 :ה לעשות מחול לצדיקים"הקבעתיד 
ה "ד לבוא יבקש הקבלעתי: א"ד מלעלוב זיע"מרן מוהרעל כך אמר 

העניות , על היסורים )מחול מחילה(כביכול מהצדיקים שימחלו לו 
 )ד"ליקוטי ד(. והדחקות שסבלו בעולם הזה

 
 ": מיחסרא והכי קתניחסורי "

שלפעמים אנו מוצאים בדברי : ביאר זאת מרן רבינו דוד מלעלובהרבי 
 כלומר שהחסיר בעל המאמר, "חסורי מיחסרא והכי קתני"ל "חז

, "לא זו אף זו קתני"ולפעמים אנו מוצאים , מלדבר את כל דבריו
כשהיה בעל המאמר במדריגת יראה , כלומר שהוסיף בעל המאמר

ואז , שהוא הצימצום לא היה יכול לדבר את כל דבריו והחסיר מהם
וכשהיה במדריגת אהבה שהוא מידת , חסורי מיחסרא והכי קתני

 )ד"ליקוטי ד(. כן לא זו אף זוול, אז הוסיף על הנחוץ לדבר, השפע
* 

עולה ממנו רק העשן , כמו שמהעץ הדולק: א"ד זיע"מרן מוהרבשם 
ונעשה ממנו , והחלק העב ממנו שהוא הגחל נשאר למטה, למעלה

כיון , שרק כוונת המתפללים עולים למעלה, כך גם ענין התפילה, אפר
ות אבל האותיות שהם רק החיצוני, שהם הפנימיות ועיקר התפילה

 )ל"הנ(. מהתפילה נשארים למטה כמו אפר העץ
 

 תתקטרבווין 
": בווין תתקטר"ע לליל שבת קודש "ל זי"ז 'י הק"הארבזמר הנה 

א שאמר "זיעמרן רבינו דוד לעלעבער ק "נכד הצה' ח א"שמעתי מת
והענין דאיתא , ו"ו וי"ו וא"אופנים ו' ו נכתב בג"דהוי', בשם זקינו הק

ב מורה על "י' ו בגימ"ואות ו, א וישראל חדה ואוריית"ק קוב"בזוה
ד מורה על 'ג מספר אח"י' ו בגימ"וא, ב שבטים"ישראל שעיקרם י

ב מורה על התורה שהיא נארגת "ו בגימטריא כ"וי, ה שהוא אחד"הקב
י "ה קשור עם ישראל ע"ז דקב"ב אותיות התורה וקשורין זב"מכ

הם כמו ושלושתן , ה"ק מחברת את ישראל להקב"התורה שהתוה
כמו , כ שלשה נפש רוח ונשמה וקשורין זה בזה"הנשמה בגוף שהוא ג

, והתורה היא חלק הרוח של העולם, כן ישראל הן נפש העולם
טיול (. ק"עכדה, "בווין תתקטר"וזהו  -ה הוא נשמת כל העולם"והקב
 )בפרדס

* 

א בלובלין אצל "ע היה פ"ניץ זי'רבי ישראל המגיד מקוזק "הרה
האם נמצאים ' מלובלין ושאל המגיד את החוזה הק' קק החוזה ה"הרה

 'ד' המש� בעמ



 

 

 

 ד

 ד

 

  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

" חמשה עשר בשבט"בחודש שבט חל : שאלה
ה "בהחנויות ] ל"ולא ָטּו בשבט ואכמ[ל "כלשו� חז


ונראה כאילו , מלאות כל טוב בפירות מפירות שוני
איזה חג פיצוחי
 לקראתינו וברצוני לידע אי� 

  .להעביר לילדי
 תוכ� ומשמעות לחג החשוב הזה
שאלת חכ
 חצי תשובה נכו� הדבר שעול
 : תשובה

התעשיה החומרני מנסה כל טצדקי לעשות שרווחיו 
, להסח� ועלינו לנסות לא, יעלו כי לזה הוא נוצר

ולהשתדל כמה שיותר להעביר את המסר והנשמה 
, וטוב שהדברי
 הועלו עלי גליו�, שבכל חג ומועד

זכרו "' באכסנייה החשובה של פרקי חינו� בגליו� הק
  ".תורת משה

, וחמשה עשר בשבט היא ראש השנה לאילנותהיות 
בקטע האחרו� מאמרי ( "מאור ושמש"ק "נקדי
 מספה

דרבונות וממנו ניקח לעבוד את וכותב דברי
 כ, )ה"ר
  :ק"וזל, הכוונה באכילה זו' מה הי', ה

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

, י( ולכל בני ישראל היה אור במושבות�
   )כג

, איתא במסורה ולכל בני ישראל תרתי
 
וכל בני ישראל היה  אור במושבות

ולכל בני ישראל לא יחר  , )שמות י כג(
  . )ז,שמות יא(כלב לשונו 

נראה לבאר כי הנה הדר� הוא כשהכלב 
שומע בלילה קול אד
 מהל� מתחיל 

וא
 יראה אד
 ע
 נר ינבח ביתר , לנבוח
  , שאת

א "והטע
 לזה כי הכלב הוא מצד הסט
לכלב  :)א"ב קכ"ח( בזוהר הקדושכדאיתא 

, תשליכו� אותו ודאי דאיהו דינא דחציפא
ישעיהו (כדכתיב , דינא תקיפא יתיר מכלא

והוא מסטרא , והכלבי
 עזי נפש )אנו י
כי נר מצוה  )משלי ו כג(דקדושה כדכתיב 

ולכל בני וזהו כוונת המסורה ותורה אור 
ולא בני וא� על פי כ�  ישראל היה אור

א לא "הסט ישראל לא יחר� כלב לשונו
 הגאו� רבי, נחל סופרי�(. ל"וק, פצה את פיו

  )ל"יצחק שלמה אונגר זצ
  

ואשה מאת  וישאלו איש מאת רעהו
  )ב ,יא(רעותה 

ממעט  .)ק לח"ב(' הלא בגמ, יש לדקדק
, ויש לפרש. 
 מתיבת רעהו"עכו

ה אמר לה
 שיעוררו בעול
 "שהקב
שבתחלה ישאילו , מדת גמילות חסד

עורר מדת תות, ישאל אחד לרעהוו

  , גמילות חסד ורחמנות בעול
י
 ישאילו יועל ידי זה ממילא ג
 המצר


   )�"חידושי הרי(. לה
  

  )ב, יב(החודש הזה לכ� 
ע הביא "זי )מדינוב(הצמח דוד ק "הרה

הצבי לצדיק ק "פע
 את בנו הרה
 הדברי חיי� מצאנזע אל "זי )וב'מבלאז(
  . שנה ' או ד' בהיותו ב� ג, ע"זי

, בא' הדברי חיי
 בחנו בפרשת השבוע פ
ושאלו מדוע לא נמצא שו
 הוראה 

הנחוצה מעוד , בעניני שחיטה בפרשה
  . הפסחלשחיטת 

במילת החודש , השיבו הילד על אתר
נרמז בראשי , הזה שבראש הפרשה

היה שתיבות כל החמשה הלכות שחיטה 
   .עיקורוגרמה הלדה חרסה ד

דברי הילד הטהור שאמר  לרוב חביבות
 אותו ישקנ ,מפיו חידוש נאה כמו זה

. במצחו ע"מצאנז זי הדברי חיי
ק "הרה
  )שיחת� של עבדי אבות(
  

  )יא ,יב(וככה תאכלו אותו מתניכ� חגורי� 
דלכ� נצטוו בני , על דר� צחות יש לומר

ראל וככה תאכלו אותו מתניכ
 יש
 
בשבת (' על פי דאי )יא, שמות יב(חגורי

דבני בבל נוהגי
 בהתרת חגורה קוד
  :)ט
כ בני אר  ישראל "משא, המאכל


  . שנשארי
 חגורי
 א� בעת אכילת
וכיו� שתכלית יציאת מצרי
 להביא את 
בני ישראל לאר  ישראל כדכתיב ואותנו 

תת לנו הוציא מש
 למע� הביא אותנו ל
לכ� , את האר  אשר נשבע לאבותינו

 
נצטוו כבר ביציאת
 לנהוג כמנהג המקו
  , שלש
 נועדו ליכנס

פ ואשא "עה התרגו� יונת�ולפי דברי 
 
אתכ
 על כנפי נשרי
 שבליל פסח נטל

ת על ענני
 ואכלו הפסח באר  "השי
כ בודאי היה לה
 לנהוג כמנהג "ישראל א

נחו� חיי� ' ח ר"הגה(. מקו
 שהיו בו
   )ל"ליכטנשטיי� ז

  
קדש לי כל בכור פטר כל רח� בבני 

   )ב, יג( ישראל באד� ובבהמה לי הוא
א
  קדש לי' שפי' שמעתי בש
 קדוש א

כל  ,לי ,אתה תרצה לקדש את עצמ�
תדע ותסכי
 בעצמ� שכל אחד  בכור

מישראל הוא בכור וגדול ממ� ואתה 
  , תהיה צעיר ממנו

, הבוראהיינו ההתחלה מעבודת  כל פטר
היינו שתתנהג בבחינת  .בבני ישראל רח�

, רחמי
 ע
 כל אחד ואחד מישראל
בי� שהוא אד
 בי� שהוא  באד� ובבהמה

וא
 , כבהמה לי הוא הלא אנכי בראתיו
אתה מצערו הוי כאלו אתה מצערני כי 
 .'כשישראל בצער שכינה מה אומרת כו

  .)אילנא דחיי(
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  שלהבת אש 
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  המובחרותהמובחרות

 ק"עכל

               
וכא� המקו
 להחדיר לילדי
 שאנו אוכלי
 בכוונה אפשרי 

אכילה של יהודי היא , ת"שיהא לנו כוח לעבוד את השי
נשתדל כמה ששיי� לאכול לש
 שמי
 , מרוממת

היו כחסידי
 קדמאי שלפני זה כל מה שהכניסו לפה 
שאכילה היא בשביל שיהא כוח , שומרי
 זאת בדביקות

כמובא ' כל אכילה שלה
 היה עבודת ה. ת"לעבוד את השי
ואחר אכילת ... ע"בצעטיל קט� של הרבי רבי אלימל� זי

לש� יחוד קודשא ברו� הוא  המוציא יאמר בזה הלשו�
רק שיהיה גופי , ו"אי� אני אוכל להנאת גופי ח, ושכינתיה
 )הההמש�' ש בסעי0 א"עיי( לעבודתו יתבר� שמו בריא וחזק

כי לאכול בלי  -והיא עבודה כללית של יהודי שהול� לאכול
  ...כוונה הוא דומה

בתי
 שהנהיגו לאכול בצוותא פירות חמשה עשר יש 
זה ההזדמנות להעלות על השולח� הלכה למעשה , בשבט

  :די� קדימה בברכות איזה פרי ראשו� כדלהל�
. גדול, חביב, של
, לפניו שבעת המיני
: וותברכותיה� ש. א
הע  , אורז, הגפ�, מזונות, המוציא: אי� ברכותיה� שוות .ב

 בורא פרי הע� בורא פרי האדמה .ג. שהכל, ואדמה

, של
, שבעת המיני
, מקדימי
 בחביב
עיי� משנה ברורה ושער הציו� (האדמה , הע 

  .)ע סימ� נה"וכ� קיצושו - ה"א סקכ"סימ� רי
דיבורי תורה על השולח� של חמשה כשיש 

זה "הכל מקבל צורה של , עשר בשבט
ומה טוב ומה  –" 'השולח� אשר לפני ה

נעי
 כשמעייני
 בפרטי
 אלו להיות מוכ� 
  .ל"ומזומ� וד
לחזור ולשנ� עניני תרומות אפשרי 
שמרוב פשיטת
 לפעמי
 , ומעשרות

חסרי
 לילדינו הדברי
 הבסיסי
 איזה 
באיזה , עושי
 בהשנה מעשר שני ומה 

 שני
 חל מעשר עני מה עושי
 בה מה זה
, מ"כיצד מפרישי
 תרו, דמאי,טבל

  .טהחונ ה לאילנות"להדגיש שעכשיו הוא ר
ב מעשר "ו שבט תשע"הלאה עד טומהיו� 

  .עני
ולא יו
 הדי�  -הראש השנה -וזה עיקר
" בעצרת נידוני
 על פירות האיל�"שהיא 

   .)ה טז"ר(
ו "ה נוהג ללמוד בטהי ת"הגאו� בעל האדר

ה "ר' וכ� מס �"ברמבבשבט הלכות מעשר 
לזכות לקיי
 ' שיזכנו ה"והיה מתפלל : יד

  , מ מהתורה"בפועל מצות תרו
 
ומסיי
 שיתכ� שלכ� קבעו הראשוני

ט שלא אומרי
 תחנו� להזכיר מצוות "ליו
פ לוח דבר בעתו "ע(הפרשת מעשר אילנות 

   )א"ג רבי מרדכי גנוט שליט"לגיסי הרה
ועוסקי
 בבירור הלכה למעשה כשאוכלי� 

השכל , שולח� חמשה עשר בשבט
ת� לחכ
 ' מתרומ
 והמסר נקלט בבחי

  .ויחכ
 עוד
כיצד לרומ� : שבוע הבא נכתוב עודה "אי
ד את חמשה עשר בשבט לילדי� "בס

  .ק"בשעת הסעודה לפי המובא בספה
לשולחי� שאלות נא להשאיר : הבהרה חשובה(

  .)ור� נחזורבמקרה הצ, טלפו�' מס
 

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

ע אם כן "ניץ זי'ל המגיד מקוז"א, יש ויש אצלי, ענה החוזה, אצלכם אברכים חסידים מפוארים ואמיתיים
 .והסכים לו החוזה, ת וחסידות"אבקש אתכם שתשלחו לי שניים מהם לביתי להתענג בהם בד

ק והנורא "ח אליו החוזה שניים מתלמידיו הלא הם הגהבביתו של' זמן כאשר היה כבר המגיד הקלאחר 
שאלם ' וכאשר באו למגיד הק, א"זיע מרן רבי דוד מלעלובע ורבינו הקדוש והנורא "זי מפשיסחא' היהודי הק
יודע אני שאתם בוודאי אותם האברכים , ל המגיד"א, ע"וענוהו שהם תלמידי החוזה מלובלין זי, מי המה

, ושאלו האם תוכלו ללמוד והשיבו הן' להיהודי הק' כ הסב פניו הק"ואח, לישהבטיח לי הרבי לשלוח א
' ל היהודי הק"וא, ביקשהו המגיד שיאמר לו איזה חידוש, ושוב שאלו מה לומד כעת והשיב איזה סוגיא

ד ושאל אותו ואתם האם "כ פנה המגיד למרן מוהר"אח', פלפול עמוק כדרכו בקודש והוטב בעיני המגיד הק
, איך יחשוב עלי המגיד דבר זה, והשיב בשחוק על שפתיו ובתימה אני יכול ללמוד בכלל, ללמודתוכלו 

, ק"ואמר לו המגיד מכל מקום בוודאי אתם לומדים גמרא או מדרש או זוה, הלא אני אינני בן תורה כלל
יבקש ממנו  ד מזה עוד יותר כי אם ללמוד אינו יכול איך"התפלא מרן מוהר, ז איזה חידוש"תאמרו לי בכ

ונא תספרו ' פ אולי אתם יודעים איזה סיפור מעשה וכדו"ניץ עכ'אז אמר לו המגיד מקוז', חידושי תורה וכו

איזה סיפור אני : ק"ד וזל"השיב מרן מוהר, לי 'ג' המש� מעמ -בגו צדיקיא 
וכשגמר , יודע וסיפר לפניו איזה מעשה

: הסיפור לספר ענה המגיד בשמחה עצומה
ן כי זה זמ, תנוח דעתכם כאשר הינחתם דעתי
ק "א בזוה"רב וכביר שאני לומד ומוקשה במ

ובמעשה זה תירצתם , ואיני מצליח לתרצו
אז ענה היהודי הק ואמר , אותו על נכון

אני אומר לכם כי החילוק שבין : להמגיד
אני באתי מתוך תורה לידי יראה , שנינו

ד מלעלוב בא מתוך יראה לידי "וחבירי מרן ר
 )ספר תפארת הצבי(. תורה

  עלינו ועל כל ישראל אמן יגןזכותו 
 

מזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהברכת ברכת ברכת ברכת      
לשגר להוד מעלת ידידינו היקר ו הננ

, איש האשכולות, והנעלה במאוד
עוסק בחינו� ילדי , צנא מלא ספרא

 על ברכי התורה והחסידות לישרא
 רב החינו�, יו� ולילה לא ישבות

 וברו� הכשרו�
לנו בגליו� במדורו המיוחד המאיר 

"פרקי חינו�"ת "והמפורס� לשו  

אאאא""""שליטשליטשליטשליט    שמואל שטר�שמואל שטר�שמואל שטר�שמואל שטר�' ' ' ' ח רח רח רח ר""""הרההרההרההרה  

 היקר שמחת הולדת נכדולרגל 
צ"בשעטומ  

ר שיזכה להמשי� במפעליו "יה
הכבירי� מתו� רוב נחת ששו� 

.ס"ושמחה וכט  
 � על כל פעלו ומודי� לוהמברכי

 המערכת

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
כליל המעלות  ,לחברינו היקר
כלי מחזיק , ונוע� המידות
  טוב הלב, ברכה
 הלוי לוי�הלוי לוי�הלוי לוי�הלוי לוי�    יאשיהויאשיהויאשיהויאשיהו 'החת� ר

  ו"הי
 ג"עב יונישוא לרגל שמחת

  מ"בשעטו
והברכה אחת היא לאביו 
ח "ידידינו היקר והנעלה הרה

  ו"הי דוד לוי�דוד לוי�דוד לוי�דוד לוי�' ר
שתבנה בית נאמ� לש� ר "יה

ובית� בהבנותו , ולתפארת
, יצי� ויפרח כגפ� אדרת
ותזכה להמשי� במעשי 

ולהרבות ולהיטיב ע� , ידי�
ותמיד , אחרי� כאוות נפש�
  .נספר תהילת�

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
, ש היקרי�"ח מחשובי בחורי אנ"להבה
, ש ומידות טובות"בתוי דושוג מלא

ומצויי� בנוע� מידותיו  מופלא
מחשובי , הנעימי� והישרי� והליכותיו
 ד"ומתפללי ביהמ ש היקרי�"בחורי אנ

  ה"ה
בארא  –ו "הי ברוורברוורברוורברוור    שלמהשלמהשלמהשלמה ר"הר החת�

  ב"פארק ארה
  צ"בשעטומג "נישואיו עבלרגל שמחת 

לבנות בית נאמ� בישראל  ר שיזכה"יה
א "ק רבינו שליט"בדר� הסלולה לנו מכ

כל  טוב וחסד יהיו מנת חלקו וא�
  .ר"הימי� אכי

 

מזל טובמזל טובמזל טובמזל טובברכת ברכת ברכת ברכת      
האי גברא , החשוב והנעלהלידידינו 
לבו ער , רוד! צדקה וחסד, יקירא

כלי , וח� לכל דבר שבקדושה
ש"מופלג בתוי, מחזיק ברכה  

בארא  -ו"הי יצחק ברווריצחק ברווריצחק ברווריצחק ברוור' ח ר"הרה
ב"ארה -פארק  

שמחת נישואי נכדו החשוב לרגל 
והמצויי� ממצוייני ישיבת 

ג "עב שלמה ברוורשלמה ברוורשלמה ברוורשלמה ברוורהחת�  סלבודקא
צ"בשעטומ  
�יזכה ר ש"יה .עטרת זקני� בני בני

.ס"לשובע שמחות וכט, לרוב נחת  

    נשמתנשמתנשמתנשמתלעילוי לעילוי לעילוי לעילוי 
היקרהילד   
 ה"ע שלו�שלו�שלו�שלו�יוס! יוס! יוס! יוס! 

 שמשו�שמשו�שמשו�שמשו�ב� רבי 
  ט"שיבדל

 שבט' ע ג"נלב
ט"תשס  

. ה . ב . צ . נ. ת  
        הודעההודעההודעההודעה

  �ט ט ט ט """"י הבעלי הבעלי הבעלי הבעלשליששליששליששלישיו�  יו�  יו�  יו
�      שבטשבטשבטשבט' ' ' ' זזזז    אור ליו�אור ליו�אור ליו�אור ליו
  9:00לאחר 

 ה"אי יערו� רבינו
ה ד "ט לרגל יו"השו
ק ק ק ק """"קוהקוהקוהקוה    רבינורבינורבינורבינודמר� 

        האוהב ישראלהאוהב ישראלהאוהב ישראלהאוהב ישראל
   אאאא""""זיעזיעזיעזיע    מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב    דודדודדודדוד        רבירבירבירבי

 

        טובטובטובטוב    ברכת מזלברכת מזלברכת מזלברכת מזל
 ,שמו מהללי� בשפתי רננות ,היקר נווחברי נולידידי

העומד הכ� לשרת בקודש פנימה בנאמנות ובמסירות 
לילות כימי�  וש�, א"ק מר� רבינו שליט"אצל כ

   ש"בתוי החת� היקר המופלג ה"ה, למע� רבינו
        וווו""""נתנאל לב הינתנאל לב הינתנאל לב הינתנאל לב הי    רררר""""הרהרהרהר

' ג הכלה המהוללה תחי"עב לרגל שמחת נישואיו
  צ"בשעטומ
דבוק ה ,והנעלה מאוד והברכה אחת היא לאביו היקר

  משמח אלוקי� ואנשי�, א"ר� רבינו שליטנ למ"בלו
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    לבלבלבלב    רבי משה זאברבי משה זאברבי משה זאברבי משה זאבהחסיד החסיד החסיד החסיד הרב הרב הרב הרב 
לש�  לבנות בית נאמ� בישראל יזכוו� שיהי רצ
ויתאחד על שולחנ� תמיד תורה וגדולה , ולתפארת

ובריות גופא הרחבת הדעת בבת אחת מתו� שמחה ו
   .ונהורא מעליא


