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וממילא , תה בסיבת שנאת חינ�ק הי"ל דחורב� ביהמ"אמרו חז
י אהבת "ק יהיה ביותר ע"משמע מזה להיפ� נמי שלכ� בני� ביהמ

שעה אחת שיהיו ישראל בה באחדות כבר מספיק שאז ' חינ� ואפי
תיכ� בכוח שעה זו יזכו מיד לגאולה שלימה וממילא נמצא 
שלשעה אחת זו מחכי� כבר אלפי שני� שנזכה בה לגאולה 

רואי� כמה גדולה היא כוחה של שלו�  ומכא�. א"השלימה בב
  . ושלוה מיט די אחדות

מרגלא בפומיה ' נהג והי ]מ"מר� מוהרמ[א "הרבי זיעשהזיידע ידוע 
לא "פ "עהא "ד מלעלוב זיע"ק מוהר"ממר� קוההידוע ' לומר הפי

ב למה נכתבה תיבת תאסיפ� ע� אות "וצ, "תאסיפו� לתת תב� לע�
פשטי� ' ק אי"ובתוה, תסיפו�ל לא "הול' � יתירה הא לכאו"אל
ק בדרוש "ד בזה שיכולי� ללמוד תוה"מר� מוהר' ס ולכ� פי"עא

זו ' וכתיב וג� אלו האותיות שה� רק כתובות ואינ� נקראות כמו א
כ ללמד יצאו ובאו שהנה פרעה הרשע בימי� הה� הגדיל "כא� ג

ה היתה רבת "ז במצרי� שבלא"לעשות ברשעותו שעשה עצמו לע
ומאה והוא חיפש לענות את בני ישראל הקדושי� הכשפי� והט

י עבודת פר� כמבואר "ע גשמיותב. ל"ברוחניות ובגשמיות רח
ל כדי "ז שלו ר"הוא שרצה להשפיע עליה� ע רוחניותק וב"בתוה
נעבע� הללו ' לצאת ממצרי� כדכ' ו לא יהא לה� זכות אפי"שח

ז "ועכ, ל"ז ורצה להכשיל� ולהוריד� מטה מטה רח"והללו עובדי ע
ואינו מצליח , הוא ראה שמשהו מפריע לו ש� מלהשפיע עליה�

ז יש לה� עוד חלק של אור "ועדיי� עכ, להשפיע לה� בדרכו הרעה
והתבונ� בדעתו הרעה לראות מה , שיוכלו לצאת על ידו ממצרי�

ואז ראה שהתאספויות שמתאספי� בני ישראל שבת אחי� , הוא
� ומחזק אות� ברוחניות� ג� יחד ביו� השבת זה מה שמגביה אות

ונוס� בה� כוח ואור וקדושה רוחנית עצומה וזה הוא שיכול 
לעורר� לתשובה ולתת לה� חיזוק גדול וזכות זאת עלול להגביה� 

במדרשי� שמשה רבינו כשנתגדל בבית פרעה ' ל הק"בחז' ואי
בתיה יצא מביתו לחו  ואז ראה בסבלות� של אחינו בני על ידי 
וממילא שלכ� כל ימות השבוע תדיר חיפש אמתלאות . ישראל

אי� להקל מעליה� ולמצוא לה� מנוחה ומרגוע מעבודת� 
הקשה שהשתעבדו בה� מצרי� ולו ליו� אחד מכל מה שעבדו 

ת ונפל לו עצה שיעשה "ועזרו השי, ל עבודה קשה כל כ�"רח
להקל מעליה� יו� אחד בשבוע שלא יעבדו בו והל� לפחות 

לפרעה המל� ואמר לו שא� בדר� הטבע אי� יכולי� לבנות א 
גוטע פיתו� ורעמסס בלא שיתנו לה� מנוחה לפחות יו� אחד 

כ יוכלו לבנות "ואח, בשבוע והציע שינוחו ביו� השבת קודש
ואכ� פרעה קיבל זאת ומאז היו פטורי� . מיט א פרישקייט

ולכ� מאז היו ישראל מתאספי� יחד בלילי , ק"ודה בשמהעב
ק "שבתות וחיזקו עצמ� באמונה וקראו מגילות שה� חלקי תוה

ת הבטיח� "ק וש� היה כתוב שהשי"שהיו ביד� מאבוה
והתאספו וחיזקו עצמ� באמונה . שיגאל� ויוציא� ממצרי�

והיו קוראי� בה� וחוזרי� , ובמצוות שקיבלו בימי� הה�
שהיה לה� בקבלה ' חד באמונה ובמצוות הקומתחזקי� בי
ה שבסו� עוד ייצאו "ת לאאע"שכ� אמר השי' מאבות הק

וג� את הגוי אשר "ה "ת לאאע"שאמר השי' ממצרי� כדכ
ז "והיה לה� עיד, "כ יצאו ברכוש גדול"יעבודו ד� אנכי ואח

ק "י אלו האסיפות בשב"גדולה ועצומה ברוחניות ע' אמונה ועלי
ה למנוחה עוד בתו� גלות מצרי� "ה רבעיו� שבחר לה� מש

בחלקו של " ישמח משה במתנת חלקו"ל שזהו הפשט "כנ
שעל ידו ובזכותו הסכי� , ל"השבת קודש שבחר לישראל כנ

אלא שפרעה ברשעותו הג� . ק"פרעה לתת לישראל לנוח בש
זאת לא יכל לסבול , אבל שג� יתאספו, שהסכי� שינוחו בשבת

ל שזה חיזק כוח� הרוחני של "כנ  כי חשש מאסיפות אלו, עוד
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 'ב' המש  בעמ

י אז כשראה הנס עלה "ברש )א,טו ( אז ישיר משה
וכ� עשה ' וכ� אז ידבר יהושע וכו, בלבו שישיר שירה

  .כ"ע', ויאמרו לאמר אשירה לד
התורה מספרת לנו רק את רצו� משה לומר ז "ולפי

ושמשה שר השירה , השירה ולא ששר השירה
ולכאורה מדוע לא כתוב ', דעי� מדכתיב אשירה לדיו

אז שר משה את , בתורה שמשה שר את השירה
  , השירה הזאת

' שכא� למדי� אנו יסוד מוצק בעבודת דאלא 
ה רוצה את רצונינו לעשות רצונו וזהו עיקר "שהקב

ולכ� מספרת התורה מהרצו� של משה ', עבודת ד
פ אשה "תצוה עה' י פר"וכדאיתא ברש, לשיר השירה
נחת רוח היא לפני שאמרתי ונעשה ' ריח ניחוח לד

היינו שכל העשיה היא נחת רוח בזה שאנו , רצוני
ה צרי� הוא "אבל לא שהקב, נשמעי� לקיי� צוויו

  .למעשינו
א� : ק"כתב וזלה )וירא' סו" פ( נוע� אלימל ק "ובסה

ש יתעלה אשר "ה וב"העני� הוא דהנה הבורא ב
קיי� מצוותיו אי� צור� לו קדשנו במצותיו וצונו ל
רק שזה ריח ניחוח לפניו , יתבר� עשיית מצוותיו

שעיקר רצו� הבורא , יתבר� שאמר ונעשה רצונו
יתבר� הוא שיהיה לאד� רצו� מלא ושל� לעשות 

, ונמצא אחר כוונת הלב ה� ה� הדברי�, רצונו יתבר�
א� כיוו� לבו לעשות איזה מצוה לשמו יתבר� ברצו� 

וב לפניו יתבר� מיד כאלו כבר חש, מלא ושל�
כ ההכרחי "ואעפ, מאחר שכוונתו שלימה, עשאה

כי זה בלתי , לאד� לעשות ולגמור המצוה במעשה
אפשרי לאד� שיעמוד על כוונתו בבירור שיהא 

ג� א� ידמה לו לאד� , בכוונה שלימה ברצו� מלא
שכוונתו כוונה שלימה לעשות המצוה לשמו יתבר� 

כי כ� טבע חומר , גמור המצוהלא יאמי� לעצמו עד שי
גו� האד� למנעו מלחשוב מחשבות ברצו� מלא 

  . ק"עכלה' ושל� וכו
 )'אות י וירא( פרי צדיקא בספר "צ הכה� זיע"רק "והרה

וכמו שאנו רואי�  ,והעיקר הוא הרצו� ,ל"כתב וז
ה שהיה מכניס "שמכל פעולת אברה� אבינו ע

פי כל ב' והקריא ש� ה ,'אורחי� ומקרב� לידיעת ה
 ,'לא נכתב בתורה רק ברמז ויטע אשל וגו ,בריותיו

 ,'ויקריא וכו ,'ויקרא בש� ה ).סוטה י( כמו שנדרש
ובפרשה זו כתבה תורה כל פרטי הסעודה שהאכיל 

ואכלו רק  ,שלא היו צריכי� למזונותיו ,למלאכי
, ח"בראשית רבה מ( מדרש רבהוכמו שאמרו ב ,לכבודו

 ואיתא בגמרא ,'וכו עלת לקרתא הל� בנימוסה )ד"י
 ,'בשכר שלושה זכו לשלושה וכו ):ובבא מציעא פ(

ובמדרש רבה קא חשיב על כל פרט שפרע הקדוש 
  .ברו� הוא לבניו במדבר בישוב ולעתיד לבוא

טפי היה להתורה להזכיר מה שז� לבני אד� ולכאורה 
ושפרס� אלהותו יתבר� שיהיה  ,הצריכי� למזונות
מה שאי�  ,בול שכר על זהולרמז קי ,נקרא אלהי האר 

כ� המלאכי� שלא הוצרכו למזונות וג� לא לפרסו� 
  .מלכות שמי�

' כי קרוב וגו )ד"י', דברי� ל( העני� על פי מה שנאמרא  
והטע�  ,ולא כתיב ובמעשי�. בפי� ובלבב� לעשותו

 ,יתבר� דורש מהאד� רק הרצו� בפי� ובלבב�' שה
 ,לעשותווזה שנאמר  ,יתבר�' וגמר המעשה מסייע ה

כיו� דישתדל בר נש  )ס א"ג ק"ח( ק"זוהוכמו שמובא ב
לא בעי מינ�  ,ברעותא דליבא גבי קודשא ברי� הוא

הקדוש  ):וסנהדרי� ק( וכ� הוא בגמרא ,'אלא ליבא וכו
ובכא� אחר המילה השיג אברה�  ,ברו� הוא ליבא בעי

וכמו  ,יתבר�' ה חשק מחודש לעבודת ה"אבינו ע
נ� מאברה� ניקו� ונגמר ופירש א ):היומא כ( שאמרו

   ,י להיות זריזי� כאברה�"רש
שהשיג חשק ישראלי ועשה כל דבר בחשק וכא� 
ולכ� נפרע לבניו על כל פרט ופרט במדבר  ,נפלא

ונכתב בתורה מעשה זו  ,ובישוב ולעתיד לבוא
יתבר� דורש מאתנו הוא ' להודיענו שהעיקר מה שה

וגמר  ,החשק והרצו� בפי� ובלבב� רעותא דליבא
  . ל"עכ, יתבר� שיהיה לטוב' המעשה יגמור ה

המפורסמות היא מעלת השלו� ושלוה  מ�
ל "כמה שנשיח מעני� זה הנ, מיט אחדות

כי לרוב חשיבותו , לא החלנו לדבר בכלל
כ יש לדבר ממנו עוד "שהוא עני� עיקרי כ

ר "ג� דווקא בזה הלינקער היצה ולכ�, ועוד
ל ולהפריע כי "מחפש להתערב עצמו רח

הוא יודע מהי כוחה של שלו� ושלוה מיט 
אחדות שעל ידה באה השראת השכינה 

ה הוא שלו� ושמו "הקב' ובבחי, לישראל
ע מדייק "זי ח"החק "וכמו שהגה, שלו�

בהקדמת ספרו על שמירת הלשו� שהנה 

לכ� , כ עד שיוכלו לצאת ממצרי�"כ
אמר תיכ� ומיד בהתחלה שקוד� כל 

היינו שלא יתאספו , לא תאסיפו�
' ק יחדיו שלכ� כ"ישראל בש

� להורות שהוא "ע� אלתאסיפו� 
מלשו� אסיפה וכינוס שזה מה 
שהפריע לו לפרעה וזה מה שהוא לא 
יכל לסבול ההארה והקדושה שיש 

ולכ� , לישראל מאלו האסיפות קודש
 בכתיב הוא לא תאספו� היינו לומר

  . בימי השבתשאי� לערו� אסיפות 
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        .פטירתו מיו� שני� כעבור ג� במאו� אפילו נפסקת שלא הילולא בעל של מורשתו והמש� בעתיד מתמקדת
� גדולי כל של בראשות� שהתקיימו, קיומה שנות בשש השנתית הוועידה את לארח שזכו הערי� שמות ה� אלו אשדוד, שמש בית, , , , ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי
 עיר של תורה מגיע וכעת,  "מדבש מתוק" פירוש ע� היומי הזוהר לימוד את עצמ� על שקיבלו איש אלפי עשרות השתתפו ובה�, ישראל

        .ק"בארה חלקיה כל על ק"התוה לימוד חיי פריחת ערש, והחסידות התורה
 לשולחנות כשמסביב, הדור גדולי בהשתתפות, הגדול הכנסת בית י"שע באול� שבט ד"לי אור יתרו פרשת שלישי ביו� תתקיי�    הוועידההוועידההוועידההוועידה

�        .א"טשלי הצדיקי� הגאוני� של לנאומיה� הוועידה באי יאזינו ודעת טע� בטוב ערוכי
' ' ' ' רררר    הצדיקהצדיקהצדיקהצדיק    הגאו�הגאו�הגאו�הגאו� ישמש הכבוד כנוא�, הזוהרהזוהרהזוהרהזוהר    ללימודללימודללימודללימוד" " " " מעמדמעמדמעמדמעמד    אנשיאנשיאנשיאנשי""""    ישיבתישיבתישיבתישיבת    ראשראשראשראש    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    דייטשדייטשדייטשדייטש    זלמ�זלמ�זלמ�זלמ�    שניאורשניאורשניאורשניאור' ' ' ' רררר    הגאו�הגאו�הגאו�הגאו� יכובד פתיחה    בדבריבדבריבדבריבדברי
� מיוחדת שיחה, הוועידה לבאי א"שליט אביו דבר את שיביא אאאא""""שליטשליטשליטשליט" " " " הלויהלויהלויהלוי    שבטשבטשבטשבט""""    בעלבעלבעלבעל    הדורהדורהדורהדור    פוסקפוסקפוסקפוסק    שלשלשלשל    חביבוחביבוחביבוחביבו    בנובנובנובנו אאאא""""שליטשליטשליטשליט    וואזנרוואזנרוואזנרוואזנר    מאירמאירמאירמאיר    חיי�חיי�חיי�חיי

 דבר ואת, בדורנו הקדוש בזוהר היומי הלימוד קביעת חשיבות בנושא אאאא""""שליטשליטשליטשליט    בידערמ�בידערמ�בידערמ�בידערמ�    אלימל�אלימל�אלימל�אלימל�' ' ' ' רררר    צצצצ""""הגההגההגההגה    הנודעהנודעהנודעהנודע    המשפיעהמשפיעהמשפיעהמשפיע מפי עתישמ ומאלפת
' ' ' ' רררר    המקובלהמקובלהמקובלהמקובל הגאו� יחתו� הנואמי� שורת כשאת, ברק בני העיר וגדולי מזקני אאאא""""שליטשליטשליטשליט    ארלנגרארלנגרארלנגרארלנגר    סנדרסנדרסנדרסנדר' ' ' ' רררר    צצצצ""""הגההגההגההגה    הנודעהנודעהנודעהנודע המשפיעהמשפיעהמשפיעהמשפיע יביא הוועידה

        .המרכז דבר את שיביא """"מדבשמדבשמדבשמדבש    מתוקמתוקמתוקמתוק""""    במרכזבמרכזבמרכזבמרכז    הקדושהקדושהקדושהקדוש    בזוהרבזוהרבזוהרבזוהר    היומיהיומיהיומיהיומי    בעמודבעמודבעמודבעמוד    השיעורי�השיעורי�השיעורי�השיעורי�    מגידימגידימגידימגידי    ראשראשראשראש    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    סעמעליועססעמעליועססעמעליועססעמעליועס    שרגאשרגאשרגאשרגא
 השתתפות� את שהבטיחו המקובלי� וגדולי הישיבות ראשי גדולי, החסידות מאורי, ישראל גדולי ורבנ� מרנ� של בראשות� יתקיי�    המעמדהמעמדהמעמדהמעמד

        ".מדבש מתוק" מרכז מורשתו ממשיכי של הגדול לפועל� הוקרה ומתו� א"זיע" מדבש מתוק"ה בעל של לכבודו בוועידה
 באופ� שמודפסי�" מדבש מתוק" פירוש ע� שוני� בנושאי� זוהר מאמרי של מהודרות חוברות הוועידה למשתתפי יחולקו הוועידה    במהל�במהל�במהל�במהל�
 מתוק" פירוש �ע הקדוש הזוהר של סטי� חמשה על המשתתפי� בי� הגרלה תתקיי� הוועידה של מהבסיו .מדבש מתוק מרכז י"ע תמידי
 התחייה של ישיר כהמש�, ברק בבני מדבש מתוק פירוש ע� הקדוש הזוהר לימוד לתחיית ומעשית רשמית עידוד קריאת יהוו כשהללו, "מדבש

  .'הק בזוהר היומי העמוד לימוד לתוכנית עולמית להצטרפות שהפכה
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        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        
י "שטע� האיסור הוא משו� חתנות דהיינו שלא יבואו ע

שתיית יינ� ג� להתחת� עמה� שיכולי� ליפול להיות 
איסור  ולכ� זהו טע� וסיבת, ל"לחתנו או לחותנו של הגוי רח

כ שוב רואי� מכא� כמה כוח של יינ� "א. של יי� נס�
וסעודות לקרב הלבבות עד שיש לחוש שזה יביא להתחת� 

כ שמידה טובה מרובה להיפ� בצד הקדושה "וא, עמה�
להביא בישראל ' כמה אהבה ואחוה ורעות יכול זה השתי

ל מקור "שלכ� נהגו בזה החסידי� ואנשי מעשה שיש לזה כנ
י "ל שלכ� זה העצה להתחזק באחדות ע"כנ' קל ה"חז' בד

ל כמה גדול "אלו הסעודות ורואי� שהעצה של סעודות כנ
ולכ� במידה טובה מרובה שא� רוצי� צו , ורב ור� כוחה

י "ע שלו� ואחדות זה יכולי� לזכות ע'שטייגע�  מיט האמת
ששותי� לחיי� יהודי� יחדיו וזה מביא לאחדות ומידות 

לזכות לזה שזהו די " בת לרע� כמו�ואה"בחינת ,  טובות
ג והוא "ב לכל הישועות ברו"והוא כלי מחזי, ריכטיגע אחדות

  .כוח גדול לקדושה וטהרה כדבעי
תמיד היה  א"רבי דוד מלעלוב זיע' שמר� רבינו הקומסופר 

א היה איזה איש "שפ מעשהוהיה , רואה א� טוב בישראל
והלה ברח  שאינו הגו� וכל בני העיר רדפו אחריו לתופסו

והוא קירבו והאכילו ' מה� ונכנס לתו� ביתו של רבינו הק
כשראתה הרבנית אשתו את כל זה שאלתו למה , והשקהו

הוא מקרב אד� שלאו הגו� הוא עד שכל העיר רודפת 
ואילו הוא מסכי� שיהיה בביתו כי הוא יודע שבני , אחריו

ק "אז ענה לה רביה, העיר לא יעיזו לפרו  לתו� בית רבינו
הרי עכשיו שהוא יושב כא� הוא אינו עושה עבירות וא� 

שעה אחת מגיע לו כל ' יהודי אינו עושה עבירות אפי
כ אית� היה אהבת "ומזה התשובה רואי� אי� שכ, הישועות

', ומזה שקירבו עוד שמרו מעבירות וכדו, ישראל של רבינו
שזהו כוח ההשראה של הייליגע זיסע צדיקי אמת ומזה 

  .להיות חוזרי� בתשובה מכוח קדושתו והשראתו כול� יכלו
שכ� היה רבינו נוהג שכל פע� שהיה עובר על א� מסופר וכ� 

איש יחידי ' הדר� שבצידה כפר שש� דר איזה יהודי ואפי
היה סר מהדר� ונכנס לכפר לבקרו ולחזקו ולעודדו 

י דרישת שלומו וטובתו "בבדידותו בי� הגויי� ולשמחו ע
א "ת המנהג הזה קיבל לעצמו אחרי שפוא, וביקורו אצלו

יהודי אחד טע� לו בצדק שאי� הוא שיהודי הגר בי� כלבי� 
ולא סרי� לבקרו בביתו והדברי� , לא באי� לשמחו ולעודדו

ע לסור "ומאז קיבל ע, האלו מאוד החרידו את רבינו ונזדעזע
וכ� נהג ליל� בי� , י שפזורי� היו בי� הגויי�"לבקר את אחב
א נכנס רבינו "שפ ומסופר. מח� ולעודד�הכפרי� ולש

לאיזה בית שש� היה ב� איל� ורבינו דיבר ודיבר ע� אותו 

והנה לפתע ראו , הב� עד שנפרד ממנו לשלו� ויצא לו לדרכו
ופחדו , א ודעימיה שרודפי� אחריה� ע� סוס ועגלה"ק זיע"רביה

ואז תחת לבוא , עד שהשיגו�, שאולי חושדי� בה� שה� גנבי�
בטענות עוד אמרו להיפ� שבאו להודות ולספר למר� על אליה� 

ת בזכותו כי זה הב� שרבינו דיבר "הנס הגדול שעשה עמה� השי
כ הרבה ה� עד אותו הרגע היה איל� מלידתו ולא הוציא "עמו כ

הרי הוא שב ' י שדיבר עמו רבינו הק"ועתה ע, הגה מפיו כל ימיו
הכיר לה� טובה ולכ� רדפו אחריה� לספר ול, לדבר כאחד האד�

ל שלא אני "אלא שרבינו בענוותנותו א. על הנס שבא על יד�
ת "אבל השי, פעלתי כל זאת והרי בכלל לא ידעתי שהוא איל�

עשה לי זה החסד שהילד הזה התחיל לדבר כי אילו היה שותק 
ולא עונה לי הייתי יכול לחשוב שמחמת מדת הגאווה איננו עונה 

שהרי רבינו היה כולו , ולה מאודלי ואז היה עגמת נפש שלי גד
אהבת ישראל ולא סבל פירוד לבבות וכדי למנוע ממנו זה הצער 

ומזה רואי� . ת זה הנס הגדול ופתח פיו של זה האיל�"עשה השי
א שעבור שלא יהא לו "פרשת גדולת מר� רבינו דוד מלעלוב זיע

נ היה כדאי לשנות ש� כל סדרי בראשית וממילא א� "איזה עגמ
להיפ� כמה טובות נשפעי� לעול� כשצדיקי� בשמחה רואי� 

  . א"וטוב לבב וזכות� יג� עלינו ועכי
א היה זמ� מלחמה ולכ� הציבור לא יכל ליסוע "עוד שפומספרי� 
וא� מר� לא יכל למלאות חפצו ואוות נפשו ליסוע לרבו , לצדיקי�

� להסתופ� בצילו ולהסב לשולחנו הק' הק ונשאר בעירו ' מלובלי
ל והיה ציבור גדול מסיבי� ש� "ציבור גדול שלא נסעו כנע� עוד 
אז קרא רבינו ברוב ענוותנותו שהוא יושב ביי די ברעק , ע� רבינו

כ היה יושב "כי אילו היה נוסע לש� ג, טיש פו� די רבי מלובלי�
ק "א ליסוע אז שולחנו של הה"ש� בקצה השולח� ועתה שא
ג� עתה בקצה כ הרי אני יושב "התאר� ונמש� עד לכא� וא

ומספרי� שאז השמיע מר� , ע"מלובלי� זי' מורי הקהשולח� של 
ק באותה שעה בלובלי� וכששאלוהו "ד התורה שאמר הה"מוהר

ל שהרי א� עתה "לזה ענה והסביר כנ, האי� יודע מה נעשה ש�
וממילא א� יודע ושומע ' הוא יושב בקצה השולח� של רבו הק

עכשיו טיש גדול ויוצא  התורה שהוא אומר ובזה הסביר שהיה
וממילא הוא מחובר ע� רבו , עכשיו שהוא יושב בקצה השולח�

  .ויודע הנעשה ש�
ית� לנו מתנות ' וה, ירח� שזכותו יג� עלינו אוי� אייביגת "השי

כידוע . חינ� ויתקננו בתיקו� השל� או� האב� געפוילט אלעס גוט
הוציאו ש רבי חיי� דוד דאקטערשרבינו החזיר בתשובה די רבי 

� למעלה למדריגות  מהנידעריגע בחינות והביאו לרבי מלובלי
ת "השי .)ל"ואכמ( .מכוח תשובת� שהכניסו לו, הגדולות ביותר

ויהיה אתה , ירח� שכולנו נזכה לשוב בתשובה באמת מאהבה
חונ� לאד� דעת והשיבנו אבינו לתורת� וקרבנו מלכנו לעבודת� 

וישמר� , את כל ישראל וישמח, והחזירנו בתשובה שלימה לפני�
ברכות , שמחות, וית� לכול� ישועות, בכל מקו� בכללות ופרטות

וחיי בני ומזוני רויחי , ג"א פרנסה טובה ב"ר תורה וגדולה במק"בגו
וגאולה , ברכה, רפואה, ר וירח� וית� לכול� ישועה שלימה"בגו

  .שלימה שוי� יעצ אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג
 

ישראל וממילא החליש וביטל כוח רוחני הרע שלו ולכ� לא 
הסכי� לזה וגזר שלא יתאספו לכ� אמר לא תאספו� מיט 

ז מסתמא כדרכ� של ישראל קדושי� "אלא שעכ', א
א� זה ודאי , שפרעה לא נת� לערו� אסיפות בגלוי' שאפי

עצמ� המשיכו ע� בוודאי בהסתר בינ� לבי� ' שישראל הק
האסיפות והמשיכו לחזק את עצמ� באמונה בבורא כל 

ו "ז זכו בוודאי לצאת ממצרי� אחר"ועי, עולמי� ז כי ש� הי
ת גואל� ובזכות זה נגאלו כמו "מתחזקי� באמונה שהשי

ת למשה רבינו כדאי זכות האמונה שהאמינו "שאמר השי
דר� אמונה , ה"עיש' בי ויצאו לקרוע לה� את הי� וכו

וזכו לאור� הדר� שיצאו ממצרי� ע� זכות , בחרתי
, שהיה לישראל כוח האמונה. ויאמ� הע�' האמונה וכדכ

 �והכל בזכות אלו האסיפות שהתאספו ש� וכוח� רב א
לדורות הבאי� שיתאספו א� ה� אחי� ג� יחד שהוא כלל 

כל בי עשרה שכינתא  .)סנהדרי� לט( 'הק' כ בגמ"גדול מש
ומצדיקי� שא�  ע"על התניא זיק ב"מהה' וכדכ, שריא

כ "יהודי� יושבי� יחד  אז תיכ� יש ש� כוח השכינה גדול כ
מלא� לא יכול להיות ש� כי מרוב קדושה ששורה ' שאפי

�' וכל זה אפי, עליה� יכול הוא להתבטל ממציאותו תיכ
ללא שו� דיבורי� אלא ' א� ה� רק יושבי� באחדות ואפי

א� ' ר בלבד ואפי"שהרק נזהרי� שלא מדברי� ליצנות ול
. כבר אי� מלא� יכול לעבור ביניה�' ת וכדו"אי� ביניה� ד

י "כ מזה כבר רואי� גודל מעלת ההתאספות של בנ"א
אחי� ג� יחד וממילא שאז ש� יכולי� ג� לפעול כל 

י כוח אחדות� כי השלו� הוא כלי מחזיק "הישועות ע
 כ שיש"כ א� יש ביניה� דברי תורה שאז כש"ברכה ועאכו

ר "והעיקר שיש להיזהר שלא יהיו לשה, ביניה� אלעס גוט
ששותקי� ' וא� נזהרי� מזה אפי, ורכילות ודברי� אסורי�

יכולי� לזכות לגרעסטע ישועות והכל מכוחה של 
  .האחדות

זה זולת שהוא מובא מצדיקי� א� יש לו מקור ונראה וכל 
מפוזרי� בכמה מקומות ' ל הק"הוא כבר בדברי חז

המקומות ' וא, וכמוכח ממקו� למקו� 'בדבריה� הק
י לגימה "שמחלוקת של קורח היתה ע' ל הוא כדכ"בחז

וסעודות ומשקה שנת� לה� קורח ובזה קירב אות� ואת 
ל התקרבו אל "דעת� אליו ולמעשיו ועל ידי זה ה� רח

ע לעמוד איתני� "כ הצליחו ל"כ עד כדי שאח"קרח כ
  . במחלוקת� נגד משה רבינו

גודל כוח אכילה ושתיה ג� יחד אי� רב  רואי� מזהכ "א
כ "כוחה לקרב לבבות וא� קרח הצליח בזה לרעה כש

שמדה טובה מרובה ששותי� ושמחי� באסיפת מרעי� 
ב לישראל וכל "שזה מביא אחדות ושלו� שהוא כלי מחזי

כ לזה העני� החזק "ל ג"ועוד מצינו מקור בחז. ל"הטובות כנ
ת אחי� ג� יחד של מנהג החסידי� בשתיית משקה בשב

ל איסור לשתות יי� של גוי לפי "והוא מה שתיקנו חז
' סת� יינ� הוא איסור מדרבנ� ואי :)עבודה זרה לא( שכתוב

  )כא, ז( ע� וימתקו המי�' ת מי� ממרה ויורהו הולא יכלו לשתו
פירוש לא יכלו לעשות שו� עובדא בבהירות להרגיש שו� טע� ומתיקות 

, הוא הצדיק כשאד� הוא מקשר עצמו להצדיק ע�' ויורהו ה' בעבודתו ית
  )תורת משה( .ש"אז אפשר להרגיש תענוג בעבודתו ית וימתקו המי�

*  
בדר� צחות על אות� הרבני� שנוסעי�  ע אמר"רבינו הקדוש מלובלי� זי

רצונו לומר אל צדיק הדור  ויבאו מרתהג� כ� אל הצדיק האמת וזה 
אי� מי� אלא  ולא יכלו לשתות מי�להחפצי� בקרבתו ' שמורה דר� ה

שנדמה לה� שג�  כי מרי� ה�תורה ממרה רצונו לומר מהצדיק הדור יע� 
אוז� אל דבריו ועל כ�  ה� יוכלו לאמר תורה כזה ועל כ� לא ירצו להטה

א� מי  לאמר מה נשתהרצונו לומר על הצדיק הדור  וילנו על משה
עיניו ' לבדו לזה יאר ה' בבחינת שכוונתו בלתי לה 'ויצעק אל השמקיי� 
מלשו� עצה היא� ליקח תורה מפיו ותורתו של הצדיק ממתיק  ויורהו ע�

   )מטעמי יצחק( ' וימתקו המי� כוש "הדיני� לרחמי� וז
  

דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירות בי� מגדל ובי� הי� לפני 
  )ב, יד( בעל צפ� נכחו תחנו על הי�

ועיקרה של  וישובו, משה נצטווה לדבר אל בני ישראל לעשות תשובה
ק "הה( .שלא לתת לפה יותר מדי חירות. התשובה לעשות חניה על הפה

   )רבי משה מקוברי�
  

  )ח, יד( ביד רמה ובני ישראל יוצאי�
דאיתא בהקדמת הזוהר דכשיתגלה , יש לרמז בזה. ובתרגו� בריש גלי

והנה מלת . ספר הזוהר בעול� אז יתקרב הגאולה ויצאו ישראל מ� הגלות
ואמר הכתוב ובני ישראל יוצאי� . וחאי'יר 'במעו� 'שבי 'נוטריקו� ר' ש'י'ר'ב

כי , עוד רמוז בזה .י בעול�"כשיתגלה ספרו של רשב, ביד רמה בריש גלי
והשיב לו שכשיפוצו . אימתי יצא שאל למשיחע "ט הקדוש זי"הבעש

ש רבי "בריא בעול� ולזה נוטריקו� "זיע 'ט הק"מר� הבעשמעייניו של 

דגל מחנה ( .יצאו בני ישראל מ� הגלות ביד רמהוכשיתגלה תורתו בעול� , ישראל בעל ש�
  )אפרי�

  
   )יד, יד( ילח� לכ� ואת� תחרישו�' ה
 ואת� תחרישו�אול� , ילח� מלשו� לח� יזמי� לכ� את לחמכ� דהיינו פרנסתכ� ילח� לכ�' ה

  )ספרי�( .כי מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות, לא תריבו ולא תתקוטטו ביניכ�
*  

הממציא לכל איש ואיש די פרנסתו , הוא הנות� לח� לכל בשר ילח� לכ�' ה, צחות בדר 
ואת� ו של אד� קצובי� לו מראש השנה ועד יו� הכפורי� כל מזונותי .)ביצה טז( ל"ובחז

 כאשר ראיתי חורשי או� )משלי ג כט( כמו אל תחרוש על רע� רעה, מלשו� מחשבה תחרישו�
  )רבי מאיר מפרימשלא�( .ואת� מלאי� מחשבות ומזימות אי� להשיג פרנסה )איוב ד ח(

  )טו, די( אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו' ויאמר ה
. 'ז  והללו עובדי עבודה זרה וכו"איתא במדרש  שהשט� היה מקטרג על הי� הללו עובדי ע

ד על ישראל ע� קדוש שראו בעיניה� מפלת המצרי� ונפלאות "לכאורה תמוה מאד אי� ס
 )ב,פסיקתא זוטרתא בהעלת  יב( ל"א� הנראה דאמרו חז, נוראות וא� על פי כ� יעבדו עבודה זרה

וזה היה קיטרוג השט� א� שאינו עבודה זרה ממש הוא , אילו עובד עבודה זרהכל המתגאה כ
והתיקו� לזה א� מתחברי� עצמ� ע� צדיקי אמת ומדברי� עמ� על ידי , תולדות עבודה זרה

ה לגודל ענוותנותו היה תולדה המניעה בעצמו ועל "והנה משה רבינו ע. זה באי� לידי הכנעה
, כי ב� אי� שו� חסרו� רק בישראלמה תצעק אלי י "ו השאמר ל, ידו ישראל נתוני� בצרה

והתחבר עמה� ועל ידי זה יבוטל הגיאות ויבואו לידי הכנעה  דבר אל בני ישראלהתיקו� לזה 
  )דברי צדיקי�( .ויסעובאמת וממילא 

  
  )יב, טו( נטית ימינ  תבלעמו אר�

, רבי צבי הירש מרימאנוב ק"הה( .ה כביכול הרי� ימינו אז נבלע מבני אד� כל ארציות�"שהקב
  )שיחת� של עבדי אבות

  
  )יח, טו( ימלו  לעול� ועד' ה

, לעול�' ודוד אמר בהיפו� ימלו� ה, ימלו� לעול� ועד' יש להבי� מפני מה אמרו ישראל ה
' דאסור לאד� לומר לה .)נדרי� י( ל"ונראה דהנה אמרו רז. שהזכיר את הש� אחר מלת ימלו�

רק יאמר חטאת , ונמצא שהוציא ש� שמי� לחנ�' ר מילת להמטע� שמא ימות אח, חטאת
' ל במילת ה"ולכאורה היתכ� שבני ישראל התחילו את הפסוק הנ. לבסו�' שיזכיר את ה' לה

ל דבעת ההיא פסקה זוהמת� וממילא נעשו חירות "א� הלא אמרו רז. ולא חששו שמא ימותו
ומאז , כ בחטא העגל חזרה זוהמת�"אח', ולכ� לא חששו למיתה והקדימו את ה, ממלא� המות

  )קדושת לוי( .לפיכ� אמר דוד ימלו�, אסור להקדי� את הש�

 

  לאילנות השנה ראש ערב תענית
 ראש ערב הוא כי, ד בשבט”י ביו� להתענות מחבורתינו מעשה אנשי נהגו

 .חוקת פרשת ו”וא ביו� וג�, שביסוד בספירת יסוד וג�, לאילנות השנה
  )פנחס אמרי(

  הקדושה קר� מתרומ�
 עבודת( .קר� הקדושה מתרומ�, לאילנות ה”ר, בשבט עשר מחמשה

  )ישראל
  תשובה

 שיוריד, כל הפגמי� ולתק� תשובה לעשות מיועד הזמ� בשבט ו”בט
 פלא( .ביניהו� שריא שיהיה השכינהו, ישראל בית לכל טובות השפעות

  )האראנסטייפל, יוע�
  התורה ע� היינו לאיל� השנה ראש
 שינוי מרגיש, ו בשבט”ט אחר שנה בכל כי, אמר ל”ז טל אגלי בעל ק”הגה

 וזהו. תורה חידושי על קאי, לאיל� ה”דעיקר ר, שלו תורה בחידושי לטובה
ע   האד� כי“ נאמר שהרי, בתורה להתחדשות יכולי� לזכות זה ביו� כי

 חד אורייתא וישראל ה”וקוב, ”החיי� ע “ נקראת התורה וכ� ”השדה
 כ� אזי, באילנות המי� ונכנסי� ,באילנות השר� בו שעולה וביו� זה, הוא
 ופירות, תורה אלא מי� ואי�, ע  החיי� המי� של בו שנכנסי� באד� הוא

  )צבי אר�( .האד� של פירותיו שה� ”תורה חידושי“על  רומז האיל�
  בעול� טבע אי� – הפירות על נידוני�

 הוא לאילנות לכאורה הלא ).ב ה”ר( לאילנות השנה ראש בשבט ו”ט
, רמז ד”ע בזה ל”י אכ� )א”ע, ש� טז( הפירות על נידוני� אז כי, בעצרת
 ב� של והתחכמותו השתדלותו שכל לדעת ולהאמי� היא העבודה דעיקר
. הכל בטובו ומפרנס הז� הוא כי, ה”הקב של בידו והכל, אפס היא האד�

 ועוד מחדש ויקבלו לחלוחית להחנט מתחילי� שאז האילנות בשבט ו”בט
 זאת, בלבו יחשוב הג� חשוב בעל ,פירות ולהוציא לפרוח יתחילו מעט
. החור� בעת האילנות את לשמור אי� וידיעתו וטוב עבודתו חריצותו גר�
 ה”ר יש כי ,תדע, נטההח התחלת זמ� ”בשבט ו”ט“ ל”חז רמזו ולזה

 רק טבע אי� כי, או יתמעטו יתרבו א� הפירות על נידוני� שאז ”לאילנות
  )ישראל ישמח( .ה”הקב של ברצונו הכל
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  ע"ק רבי מרדכי מלעכוויטש זי"הרה
  ]'חלק ב) [ע"קת( ג שבט"יומא דהילולא י

 

 ח"הרה לאביו ב"תק בשנת נולד מלעכוויטש מרדכי רבי ק"הרה
 הגאון מגזע והיה, נעשוויז העיר פרנס היה נח' ר. ל"ז נח רבי
 ק"הרה נקרא שמו שעל, הלבושים בעל יפה מרדכי רבי

 רבי ק"הרה של קדשו לברכת זכה פעוט בהיותו. מלעכוויטש
 גילה ולימים, לעירם נקלע כאשר ע"זי מקארלין הגדול אהרן
 שעה באותה לימדו מקארלין ק"הרה כי, מלעכוויטש ק"הרה
 ארוכות שעות שהה בילדותו. בתשובה יהודים להשיב כיצד
 נסתהכ בבית דרש ב"י בגיל. קונו לבין בינו בהתבודדות, ביער

 בימי. שומעיו כל את הדהים אשר נפלא פלפול בוילנא הגדול
 ולאחר, מקארלין שלמה רבי ק"הרה רבו אל נתקשר נעוריו

 מעות" קופת נשיא היה ואף מקומו את מילא' הק רבו הסתלקות
. ישראל בלבבות האמונה בהשרשת נודע. דליטא" ישראל ארץ
 נתבקש. ע"זי מקאברין משה רבי ק"הרה היה תלמידיו גדולי בין

  )קודש שרפי( .ע"תק בשבט ג"בי מעלה של לישיבה
 רבי מורי: מקאברין משה רבי ק"סיפר הה :לרבו התקרבותו

 יצחק לוי רבי ק"להרה בתחילה נוסע היה, מלכוביץ מרדכי
, שבחים עליו הרעיף, מאד חיבבו יצחק לוי רבי. מבארדיטשוב

 אך. 'העולם ששלי עומד עליו - שלי לע'מרדכי' אודותיו והתבטא
 רבי. גידיו את שינקר רבי הוא חפש, בזאת חפץ לא מרדכי רבי

 הקדוש לרבו שהגיע עד, ומדריך מורה לו לחפש החליט מרדכי
 מוסרו את ממנו חשך ולא, בקולו עליו הרעים הוא, מקארלין

 להיות ונשאר מקומו הוא שכאן מרדכי רבי הבין. הטוב
 )קודש כתבי(.תלמידו

: כותב ל"זצ מסלונים" שלום נתיבות"ה ר"דמוהא :האמונה באור
 ביותר הקדושות העבודות אחת היתה מלכוביץ ק"הס אצל

 חוזר היה פשוטים אנשים עם וגם, י"בנ בלבבות אמונה להשריש
 והיה, בלבם האמונה חוקק שהיה עד הרבה כ"כ" מאמין אני"

 משריש שהיה האמונה בכח ישועות ופועל גדולים מופתים עושה
 במצוקה שרוי שהיה יהודי לפניו בא וכאשר, לישועה קקשנז בזה

 טבע כי האמין שהיהודי עד האמונה באור בו מאיר היה גדולה
 עבורו המשיך ז"ועי, ה"הקב אצל הם שוים הטבע מן ולמעלה

 אנוש חולה לפניו הביאו ופעם. הטבע מן למעלה ישועה שהיתה
' וכו' ד לעולם גבור אתה במלה מלה אתו ואמר, במטה מוטל
 האם אותו שאל פעם ובכל, ושלש ופעמים פעם', וכו חולים רופא

, מאמין אני, כן: צעק שהלה עד, זה בכל באמת כבר הוא מאמין
 ק"ואמר הה. מהמטה רד קום כ"א ק"הס ל"וא, באמת מאמין אני

 ידיו והיה, נאמר שעליו, מלכוביץ ק"הס על ל"ז מסלונים ש"מהר
 כאיש י"בנ בלב האמונה שראתה י"ע ישועות פועל שהיה, אמונה
 .)הקדמה – אבות תורת( .בידיו שפועל

רבו  בשם לומר רגיל היה מקוברין משה ק רבי"הה :מרבו קיבל
 רבינו, הקדוש רבי את כינו הצדיקים: מלכוביץ מרדכי רבי ק"הה

 שם-בעל' היה שהוא אומר אני. 'קטן שם-בעל, 'מקארלין שלמה
 גילה הכל, מאומה הסתיר לא ממני. בשלימות שם-בעל', גדול

 עופות שיחת מכיר שהיה מקארלין הקדוש רבו על והעיד. לי
 בגמרא שמפורש מה כל, השרת מלאכי ושיחת דקלים שיחת

 שמע( .זה כל ממנו העלים ולא, זכאי בן יוחנן רבן על .)כח סוכה(
  )השלם שלמה
 ער'הלעכוביטש עם אוכל היה טשאפלער יואל רבי :קדושתו שגב

 שהקרלינער שמע ופעם. ע"זי הקרלינער אצל אחת רהמקע ע"זי
 ער וואס אבר איין קיין ניטא איז לען'מרדכי מיין'ב: אמר ע"זי

אצל מרדכילע שלי אין שום איבר שלא ( .גיוועהן מקדש ניט עהם האט

ז ער: באמרו יחד אתו לאכול הפסיק אז ומני )קידשו  מיין ניט אי
 )ע"זי ח"הרמ סיפורי( .)הוא אינו חברי( .חבר
 מלעכוויטש מרדכי רבי ק"הרה ראה פעם :לב על שם איש אין
 מדוע: "ואמר בטענה פתח, יחד מתכנסים הציבור פרנסי את ע"זי

 ההולך ורוצח גזלן שיש להא לבם אל נותנים אינם הקהל ראשי
 עצמם ועושין הרחובות בתוך נפשות והורג העיר רחובות באמצע

 תחבולה ולבקש עצה לשית כולם יאספו לא מדוע, ידעו כלא
 בלי נפשות הטובח הרע היצר הוא, הזה מהרוצח להנצל ותרופה

 .)ג"ח וסופרים ספרים מפי( .לב על שם איש ואין, רחמנות
 שיש היות, אמר מלעכיוויטש מרדכי' ר ק"הרה :נפשו מסירות

 ואני, כרסו שנבקע עד, הוא ברוך להקדוש מזמר אשר עוף
 חשובה מה, כן אם, אולם ריאב אני כן פי על ואף, מתפלל
, התפלה מחוזק שלו ריאה נבקעה אחת שפעם עד, תפלתי

 ק"הרה וטען, נואש אמרו מלעמבערג והרופאים
 תפלה רק שאתפלל היה רצוני וכי, ת"להשי הלעכיוויטשער

. לאיתנו וחזר ת"השי ועזרו, עוד להתפלל רוצה אני, כזו אחת
 אצלו והיו, רגבלעמבע שהיה הלעכיוויטשער נזדמן כך ואחר
 רצים אנשים וראה, שם דרך הדאקטער ועבר, חסידים רב המון

 כי לו ואמרו, היא מה זו ריצה, הדאקטער ושאל, ושבים
, חי הוא העוד ואמר ותמה, פה הוא מלעכיוויטש הצדיק
 .)צדיקים של ספרן( .ריאה בלא חי הוא כי, הדאקטער ונשבע
 מיום )א :צמוע על מרדכי רבי העיד דברים שלשה: בו אבטח
 האמנתי כי, כסף עבור ביתי מפתח יצאתי לא, דעתי על עמדי

 לא ואף, מחר ליום דאגתי לא )ב. לביתי תגיע שפרנסתי
 י"ר כתבי( .מאומה לי חסר היה לא מימי )ג. לחברתה משעה

 .)ב"שו
 גדול עני היה התמנותו קודם הלעכוויטשער :'בה בטחונו גודל
 אחד חסיד אליו בא א"פ. םרצופי שעות שמונה מתפלל והיה

 הלך לביתו כשהלך התפילה אחר, הקארלינער רבו מחסידי
 יבש לחם והניחו נקיה מפה שהניחו ראה לביתו כשבא, עמו

 ל"א', ד לפני שיהיה אכילה זה מה לו ושאל, ב"זהו שני בערך
ברכת  שבירך בעת ומנהגו, יותר' ד לי יתן יותר אצטרך אם

 התעלפות כעין בדביקות וריולאח ראשו בבת נזדקר המוציא
 הזה בפעם היה וכן. לאכול חזר כ"ואח עת איזה נמשך והיה
 לבנו כ"ג' ה או' ד האורח נתן כך בתוך, המוציא ברכת אחרי

 שלם לחם שיביאו, אז קטנים נערים שהיו אהרן' ר או נח' ר
, הזה בדביקות עדיין כשהיה לפניו והניח עשו וכן גובייליטע

 עוד לי נתן' שה איך תראו להאורח ל"א יולחוש כשחזר כ"ואח
 )ב"שו י"ר כתבי( .כשהוצרכתי לחם יותר

 אביו בשם אמר ל"זצ מסלונים ח"הרמ ק"הה :יחיה באמונתו
 דעם אן: ע"זי הלעכעוויטשער מאמר חוזר שהיה, ל"זצ ל"רי

 מיט, גיין אריבער נישט שוועל דעם מען קען, אייברשטען
ת אין "בלי השי( גיין דורך םי דעם מען קען אייבערשטען דעם

ת אפשר גם את הים הגדול "עם השי, מפתן הדלת' יכולים לעבור אפי

 )ח מסלונים"הרמ סיפורי( .)לעבור

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ה"שכ( ר יצחק קצנלבוג� מפאדובה"איר ברבי מ –
  )ז"תקל( ר יצחק"ב ש"רבי שלו� מזרחי שרעבי בעל הרש

  )ח"תקל( ר צבי הירש החכ� צבי"רבי משה נת� אשכנזי ב
 המגיד ממעזריטש' ר אברה� תל"ב "ת שלמהודבר" 'ב ערלוצק ש"ר' מסקאהל המכו רבי שלמה

  )ג"תקע(
  )ט"תר( כוכב מיעקב -יצחקר "ד אדא ב"ד אב"רבי יעקב היילברו� הי

  )ו"תרס( �"דר� המל� על הרמב - ר שמואל רפפורט מלבוב"רבי דוב בעריש הכה� מראווא ב
ב"רבי אשר שמואל פאנעט אב   )ט"תרס( דברות אש -י אסאד"מהר' ר חיי� בצלאל תל"ד הידלאמש 
  )ח"תרפ( יקוב'ר מאיר מדז"רבי יחיאל מפאקשיווניצא ב

  )ו"תרצ( שבט' א בז"מאיר מפינטשוב וי ר חיי�"רבי אליעזר מקיל  ב
  )ה"תש( ד"הי" משנה שכיר"ת "שו' ר יצחק טייכטל ב"ש רבי יששכר שלמה ב"נעקה

  )י"תש( יטשאוור שלו� דובער מליוב"ב צ"שניאורסו� הריי רבי יוס� יצחק
  )ט"תשי( ועוד" מנחת כה�"רבא בעל 'ד ג"ר חנינא הכה� ראב"רבי רחמי� חי חויתה ב

  )ט"תרע( ר אורי"צבי הכה� מסאמבור ב רבי יהודה -
ב -   )ה"תרמ( ר יוס� יהושע מבאטשאטש"רבי יעקב יצחק מפאלטישא� 

   )פ"תר( ר אברה� יהושע העשיל מסקווירא"ב -דוד לייבינע' ר -רבי דוד יהודה לייב מקאזאטי�
  )ח"תקס( רי אר פינחס מק"מזאסלב ב שפירא רבי יעקב שמעו� –

  )ז"תקע( מלובלי�' החוזה הק' תל -טהור רעיוני� -ר מנח�"וב ברבי יו� טוב נעטיל מטשעכנ
  )ט"תקפ( צ מרופשי "י מקאליב ורנ"תלמיד ר -ר יעקב"רבי יוס� מנח� מנאנש ב
  )פ"תר( ר אברה� יהושע העשיל"רבי משה ד� מסקווירא ב

  )מ"תשד( ר אלעזר"רבי אברה� שמואל טווערסקי מפאלטישא� ב

  )ע"תק( ר נח"רבי מרדכי מלעכוויטש ב )ט"תשל( י טלז קליבלנד"ר זלמ� סורוצקי� ר"רבי ברו� ב
  )ז"תרצ( סיגט –ר יונת� בנימי� פולק מספינקא "רבי אביגדור ב
  )ז"תש( ר יהושע צבי מיכל שפירא מירושלי�"ציו� ב-רבי אברה� ב�

  )ז"תקט( "פני יהושע"' ר צבי הירש ב"רבי יעקב יהושע פאלק ב –
  )ד"תרנ( ר שרגא פייבל מגריצא"ב רבי יחיאל דנציגר מאלכסנדר

  )א"תשל( ר ישכר בער"יש ביד אהר� מנדבורנא וקאל' ב ")ארו� לייב(" לייפער 'רבי אהר� ארי
  )ט"תרפ( יסוד לקרא\ישמח צדיק - ר יוס� זכריה מנח� מסליפא"רבי אריה לייבוש מאפטא ב
  )א"תשל( �"מי" בני ציו�"' שפירא ב ר מנח� בנציו�"רבי דוד ב )ש"ת( ר משה מדעעש"רבי יצחק יחיאל פאנעט ב

  )ג"תקפ( ר מנח� מאניש מרגליות"רבי חיי� מרדכי ב= 
ב   )ב"תרי( צ"בעל התניא והצ' תל -ת דברי נחמיה"שו -ר אברה� ביר�"רבי נחמיה הלוי מדובראוונא 
  )ב"תרס( א מזידיטשויב"חת� רי -ר יעקב נפתלי"רבי ישראל יוס� מזידיטשויב ב

  )ג"תרס( ר יעקב אריה"ע מראדזמי� ברבי שלמה דוד יהוש
  )ה"תרע( ר בוני� מנח� מענדיל"רבי שמעו� מיערוסלוב השני ב

  )ח"תרל( "ח� אהרו�"' ר יצחק יואל מליני  ב"רבי גדליה אהר� ב
  )א"תרמ( ר דוד מזאבלטוב"רבי יעקב ב –

  )ב"תצ( ט קוד� התגלותו"מר� הבעש' תל -ר שלמה"רבי דוד מקולמאיי ב
  )א"תק( י"זקינו של הנוב -ר ישכר בעריש"ד ראזינא ב"רבי אלעזר אב

   )ז"תקע( המגיד ממעזריטש' תל –ר דוד "קארי  ב-רבי אשר צבי מאוסטראה
  )ט"תקפ( מלובלי�' החוזה הק' תל –ר יונה "רבי אריה יהודה לייב מאוסטראה ב

  )ז"תקצ( ד מלעלוב"א ומר� מוהר"הנוע' ר אליעזר תל"רבי יעקב שמשו� מקראקא ב
  )ח"תרכ( ס"החת' תל -ד סערדאהל"בי יעקב יוס� ניישלאס אבר

   )ט"תרכ( ר מנח� מענדל"רבי ברו� שלו� מליובאוויטש ב
ב )א"תרע( �'� מברז"ר משה מהרש"ב הכה� שוואדרו� רבי שלו� מרדכי   )פ"תר( ר אברה� אלחנ�"רבי יעקב יצחק מקאלושי� 

  )ט"תשכ( ר יעקב"ק נאנאש ב"רבי צבי אביגדור פעקעטע דיי� דק
  )ס"תש( א"ר רבינו משה מרדכי מלעלוב זיע"ק מר� אדמו"� ב� כ-י - מלעלוב בידרמא� רבי אברה� שלמה
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 ז שבט"ט' ויו� 

, ל"ז ר"מאדמו ששמע סיפר מטבריה לייב יהודה' ר :מצוה של שמחה
ו ועמד, פשוט איש אחד חייט להלעכוויטשער בא אחת שפעם  לפני
 שזקנו שראיתי אמר כשיצא. להחסידים מאד חידוש והיה, קומתו מלא
 מהו ושאלוהו להחייט החסידים והלכו ,)זעהר שיינט בארד דיא( מאד מאיר

 ז"בעוה מלאכתי מה בעצמי מתיישב כשאני בבוקר יום בכל אמר, זה
 עצמי מחיה ואני שלי בהזקן מחזיק אני, נפשי להחיות במה לי ואין
 .)ב"שו י"ר כתבי( .כזו מצוה לי שיש

ו את פעם שאל ע"זי מלעכוויטש נח רבי ק"הרה :נסתרים צדיקים  אבי
 צדיקים ו"ל ה"הקב שתל ודור דור בכל דהנה, ע"זי מרדכי רבי ק"הרה

 כן אם, בהחבא מעשיהם וכל רואים מעין נסתרת שעבודתם נסתרים
 האריות, ממעזריטש הקדוש המגיד של היכלו בני הצדיקים כל

 בזה ואמר אביו נענה! ?כזאת יתכן וכי, בכלל אינם חבורה שבאותה
 צדיקים זיין זאלען צדיקים אז גיווען וואלט תכלית שיינע א: "הלשון
ו החיצוניות פנינו אם לנו היה ווי היינו, "בנגלה ווי אזוי בנסתר  הי
 לאותה דומה אינה בחוץ הנראית העבודה כי, הפנימיות כפנינו באמת

 מונים מאותו כלל לה תדמה ולא, בפנים הצדיקים אצל הנעשית
 .)ב"ח וסופרים ספרים מפי( .ביניהם מפרידים

 מחסידי אחד: ע"זי מסלונים ח"הרמ סיפר :להושיע כוחו רב
 וצוהו, ל'יענק בשם )ץ"פעל( פרוות סוחר היה ער'הלעכוביטש
. תהלים פרקי עשרה יום כל לומר )א: דברים שלשה ער'הלעכוביטש

שמר  בתחלה". מאמין יאנ" לחזור )ג .לפעם מפעם ציציותיו לבדוק )ב
 לימים. מלעשותם התרפה הזמן במשך אבל, אלו הוראות על והקפיד

 בדרכו שהיה גדול ליער כשהגיע, בידיו גדול כסף וצרור למסחרו נסע
 של כקולו עליו דומה והיה. )בך חזור( !"אום זיך קער: "קול שמע

 אבל. לכך לבו שת ולא דמיון שזה חשב הלה. ער'הלעכביטש
!" אום זיך קער: "הקול עליו הרעים שוב היער לתוך להכנס כשהמשיך

 בדרכו המשיך הוא זאת ובכל. ער'הלעכביטש של קולו והקול
 את שדדו, שודדים עליו התנפלו היער בתוך. דמיון רק שזה בהחליטו

 - לזוז יכולת מבלי קשור בעמדו. העצים לאחד קשרו ואותו, כספו כל
 דו גיזאגט דיר האב איך: ל"וא ער'הלעכביטש פתאום אליו נראה

 ער'הלעכביטש והתירו )אמרתי לך שלא תיסע( !פארן נישט זאלסט
 :ל"וא, מחבליו

 הוא השודדים ראש וגם, חיילים גדוד חונה ששם פלונית לעיר שיסע 
 כמצות נסע הלה. במצחו לו שיש צלקת ידי על ויכירו, זה בגדוד חייל

 כל את הגדוד מפקד לקצין וסיפר, לו שאמר למקום ער'הלעכביטש
 את יזהה ושהוא, בשורה יעמוד הגדוד שכל הקצין ופקד. קרהו אשר

. במצחו צלקת עם חייל מצא ולא פניהם על עבר והוא. השודד -החייל
 : הקצין ל"וא

 שמוט שכובעו אחד בחייל והרגיש. פעם עוד ויבדוק ביניהם שיעבור
. במצחו הצלקת ונראתה, החייל של כובעו את והרים, פניו על לו

 ונענש, הכסף את החזיר, במעשיו הודה, נחקר, לקצין נמסר הלה
 לאחר או, ער'הלעכוביטש בחיי קרה זה אם ע"זי ח"לרמ ברור היה לא( .כראוי
. ע"זי הסתלקותו לאחר גם אנשיו על שומר היה, סיפורים מכמה שכידוע, פטירתו

 .)ח"הרמ סיפורי(
 שאמר, ה"זצללה אוומקוידינ צ"הרה מאחי שמעתי :לישראל אהבתו

 דרך פטירתי אחר אותי יוליכו לא אולי: מלעכאוויטש ם"מהר זקני
 מפני, אחת נשמה שם אשאיר לא, אותי יוליכו אם אבל, הגיהנם
 .בגיהנם ישראל של נשמות שנשארו כשאדע לי יהיה עדן גן שאיזה

 )אהרן שם(
' וכו חי ל-א" המלים בחזרו הסתלק ע"זי הלעכעוויטשר :הסתלקותו

 ויצאה פעמים כמה זה על וחזר". משחת שארינו ידידות להציל צוה
 ואחד שלשים באחד, כיסים שני מצאו כ"ואח". חי ל-א" במלים נשמתו

: ע"זי נ"הר ואמר. חי כמנין רענדלאך ח"י ובשני, ל-א כמנין רענדלאך
סתם כסף זה , אצל אבי( געלט ישראל-ארץ איז געלט סתם, טאטן דעם ביי

 .)ל"נה( .)י"דמי א
 ק"הס רבו אם כשנשאל, ע"זי מקוברין מ"הר ק"הרה :לבך לוח על

 מונח כאן ואמר, הלב על הראה, ספר אחריו השאיר ע"זי מלכוביץ
 אפשר הזה במקום כי, לבך לוח על כתבם דכתיב כמו, רבי של ספרו

 .)הקדמה – אברהם באר( .המאמר של נשמתו וגם גופו גם שמור יהא כי
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  
  .ה לאילנות"ופירוש ר, "דיני תרומות ומעשרות" די� קדימה בפירות"שדנו ע� הילדי� נושא ההלכה אחרי 
כי יש ביו� זה מקדושת הימי� טובי� ומסגולת  - שהיו צדיקי� שלבשו בגדי שבת בחמשה עשר בשבט : שאמר א"י� זיע'ק מרוז"הרהמביא מחותנו  צמח צדיקק "את� יודעי� בספה: להוסי�אפשר 

כולנו התפללנו , רי� חיי� וקיימי� בכל נפש ישראל שנפתחי� בו מעיינות באר התורהועדיי� הדב.. ו בשבט"ה הוא בט"השפע הנובע מר: מובא בספר הזכות שכותב �"חידושי הרימה. הימי� טובי�
היה מרגיש אחרי חמשה עשר בשבט שינוי גדול בחידושי תורה א "ק האבני נזר זיע"הגהמביא ש )'ב דרוש א"ח( ת אר� הצבי"שוב. - עכשיו יש את השפעות והשפע שנשפע מראש השנה, בראש השנה

  .ננצל את המתנה הגדולה הזאת, רכמה מרגש הדב - שלו
, כותב באריכות שביו� זה אפשר להגיע לכזה מדריגה גדולה לאכול כרצו� אבינו שבשמי�" פרי צדיק"בספרו  ק רבי צדוק הכה�"הרה: את� יודעי�: ל"עוד להוסי� לפני שאוכלי� הפירות בזהואפשר 

ברוב השני� חמשה עשר . ביו� זה יכולי� להתעלות, רשעי� שכל השנה הולכי� אחרי התאוות שלה�' אומר שאפי מג� דודספר וב -ו שבט שאז החודש בתוקפה"ובפרט בט - כל החודש מסוגל לזה 
  )מאור ושמש( -אלוקי� שואל מעמ�' ה ה"ועליו נרמז מ, ה"יו� לפני ר 45ו אב שהוא "ח ניס� והוא דומה לט"יו� לפני ר 45בשבט הוא 

מסבירי� , ועיצומו של יו� והדיבורי� הקדושי� חודרי� ללב ליבות הילדי� הטהורי� ומקבלי� השקפה מרוממת ולא חג פיצוחי�, ב בחשיבות וגודל יו� זהעוד דיבורי� שמעוררי� את הל' ואי
וה� אומרי� אתרוג הוא לפי " פרי ע  הדר"י� נאי� ק היו נוהגי� תמיד להתפלל על גידול"ורבותה.. יפה מהודר ו אתרוגבחמשה עשר בשבט מתפללי� על : בני יששכרלילדי� את המפורס� בדברי ה
ל רמזו לאד� שיש בו תורה "האתרוג הוא המובחר ביותר שחז, ורמז גדול רמזו להתפלל על הצאצאי� שיהיו גידולי� נאי� במעשי� טובי� כידוע בארבעת המיני� - התפילה בחמשה עשר בשבט

  ].ר פחות מפריע להתפלל"כי כשעוסקי� בגשמיות היצה -ל שאחד הזמני� שאפשר לבקש זה בעת אכילה "אכמ[עת מצוא ועל זאת יתפלל החסיד תמיד ל, ומעשי� טובי� טע� וריח
  :'נתבונ� בקצת מדרשי� על מה שרומזי� לנו שבעת המיני� ומה מלמדי� אותנו לעבודת ה, לאכול שבעת המיני�נוהגי� 

רואי� מזה שיש על כל  )שמות( הנני ממטיר לח� מ� השמי�' חיי� שאני פורע לבני� שנא -שנת� למלאכי� - אמרת ואקחה פת לח�ה לאברה� אתה "רבי אלעזר בש� רבי סימאי אמר הקב חיטה. א
  .דבר מדה כנגד מדה

וה� אצל נח היונה , ר"שאכ� כ� יה' מתחנני� אנו לה -אמר רבי יהושע ב� לוי למה נמשלו ישראל לזית לומר ל� מה זית אי� עליו נושרי� לא בחור� ולא בקי  א� ישראל אי� לה� בטלה עולמית זית. ב
ונא "זו הזדמנות לעורר ולהעמיק בכוונה כל פע� בברכת המזו� , ולא מתוקי� כדבש ותלויי� ביד בשר וד� - היונה אמרה יהיו מזונותי מרורי� כזית בידי� ומסורי� בידי�" והנה עלה זית טר� בפיה"חזרה 

  ".א לידי מתנת בשר וד�אל תצריכיני לא לידי הלוואת� ול
ואפשר להוסי� כמה חשוב ', נתפלל ונכוי� וטהר לבנו לעבד� באמת וכו, :)סוכה מה( א� ישראל אי� לה� אלא לב אחד לאבינו שבשמי� - רבי לוי אמר כתמר מה תמר זה אי� לו אלא לב אחד תמר. ג

  "].וטהר ליבנו"ומשוררי� . [מהודרי� לחג הסוכות וג� שעצי הלולב יצמיחו לולבי�, לזולת ואהבת חברי�" לב טוב"ויקר הוא 
אלו שלשה " שלשה שריגי�" )תהלי� פ( ישראל ממצרי� תושיע - א גפ�"אלו ישראל וכה' גפ�'רבי ירמיה בר אבא אמר  )בראשית מ( "ובגפ� שלשה שריגי� והיא כפורחת עלתה נצה"בפסוק  גפ�. ד

שנזכה בקרוב ממש , וכמוב� זה משאלת לב של כל ע� ישראל )ש ישעיהו"ילקו( הגיע זמנ� של ישראל לגאולה - עלתה נצה ... ושנה לבית המקדש סוכות שישראל עולי� בכל שנה, שבועות, רגלי� פסח
  .)אפשרי וכדאי לשיר איזה ניגו� המעורר לגאולה השלימה על השולח�( לגאולה השלימה

מה תאנה זו כל זמ� שהאד� ממשמש בה  )יח,משלי כז( ,"נצר תאנה יאכל פריה"תאנה יאכל פריה למה נמשלו דברי תורה לתאנה דכתיב  אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנ� מאי דכתיב נוצר תאנה. ה
ק כמה שיותר לומדי� אותה יותר ההכנה "תוהכי ה' גמרתי לחזור אני כבר יודע'ולכ� אי� כזה דבר , :)עירובי� נד( ת כל זמ� שאד� הוגה בה� מוצא בה� טע�"א� ד )כי אינ� מתבשלות מהר( מוצא בה תאני�

 ת אי� בה� פסולת שנאמר כי לא דבר ריק הוא מכ�"כלה יפה כ� ד, תאנה, או קליפות, מאמר למה נמשלה תורה לתאנה כל הפירות יש ש� פסולת גרעי� )ילקוט שמעוני יהושע ב( 'כדאי, רבה יותר
  .)ועוד הקשור לאהבת תורה" והאר עינינו"אפשר לנג� (
איזה חיזוק נפלא הוא שאי� יהודי ריק אלא כול� בכלל� . ריקני� שב� מלאי� מצוות כרימו�' אל תקרי רקת� אלא ריקת� שאפי )ש ד"שה( "כפלח הרמו� רקת�"ידוע מאמר רבי שמעו� ב� לקיש  רימו�. ו

  .מלאי� מצוות
באחד . למיניה�' ללא צור� כלל במעדני� וכדו, מרוב אהבת התורה שהיתה בו, שרה שנה היה מאכלו חרובי� ומי�י ששלש ע"מזכירי� את רשב )דיש בה� בעיות תולעי�( לאלו שאוכלי� חרובי�. ז

יקי� ומזה ראינו כמה כיוונו הצד. ז שבט"וביקש להשלי� אותו בט - י במערה"שהוא מאכל רשב' שכחתי לאכול חרובי�'א לפתע "זיע האמרי חיי�ק "אמר הרה. השני� של מחרת חמשה עשר בשבט
  .והעיקר הוא הפנימיות, שבכל מאכל ומאכל בחמשה עשר בשבט

והסירותי את לב האב� "ר נקרא אב� "יצה )שמות כד( ואתנה ל� את לוחות האב� -מה אגוז האב� שוברו כ� התורה קרויה אב� )ש"מדרש שה( "אל גינת אגוז ירדתי"פ "אפשר להזכיר המדרש עה אגוז. ח
  .ר"שאב� התורה תשבר את אב� היצה, ר קרוי אב�"ל תורה קרויה אב� יצה"באמר רי )יחזקאל לו( "מבשרכ�

וכשהאבא . לחיות ע� הנעשה ונשמע, והקריאה מעוררת הזמ�, ת"וכעת אנו בשבוע של יתרו קבה - ע� ישראל נמשל לתפוח מה תפוח זה פריו קוד� לעליו א� ישראל הקדימו נעשה לנשמע  תפוח. ט
  "!ישמע חכ� ויוס� לקח. "ת חי עמו וזה חודר לעצמות הרכי�מחיה דברי� אלו אזי כל הבי

  .)שיחות התחזקות ועוד, לוח דבר בעתו ,,ליקוט מדרשי� -ז"תשנ" פרי הע�"' 'נעזרתי בקונט(                    . שנזכה כולנו לפירות מתוקי� ברוחניות וגשמיות כרצו� אבינו שבשמי� אמ�ר "יה
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  ידידי� רוממו�ידידי� רוממו�ידידי� רוממו�ידידי� רוממו�
להאי , מעומקא דליבא ברכה מרובה שלוחה בזה

מיוחד , א"לב טוב ומיטיב לכאו, צנתר דדהבא
ואד� בכל עת  משמח אלוקי�, ומופלא שבחבורה

ר "למר� אדמו מקושר  ומשמש בקודש, ועונה
  א "שליט

  ו"יה נתנאל לבנתנאל לבנתנאל לבנתנאל לב ר"הר
  ט "למז 'המהוללה תחי ג"עבלרגל שמחת נישואיו 

ותזכה  בישראל בורא עול� בקני� השל� זה הבני�
מתו� , צ"ראות בני� ובני בני� עוסקי� בתומל

�עדי נזכה לביאת , אושר ועושר וכבוד עד עול
  .א"משיחינו ומלכינו בראשינו בב

   ת� מרחוק מקו� וקירוב לבבשמח י�השמח
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        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
 –מלעלוב  אברה� שלמהאברה� שלמהאברה� שלמהאברה� שלמהר רבי "ק האדמו"כ

  ל"ירושלי� זצוק
  ס זכותו יג� עלינו "ז שבט תש"יומא דהילולא ט

  א"שליט שששש. . . . אאאאי ידידינו היקר והנעלה רבי "הונצח ע

        ברכת מזל טוב לבביתברכת מזל טוב לבביתברכת מזל טוב לבביתברכת מזל טוב לבבית
י לשגר    אבי היקר והנעלה כבוד למעלתהננ

  ו"הי דוד לוי�דוד לוי�דוד לוי�דוד לוי�' ח ר"הרה
  לרגל שמחת נישואי 

והיק   מיוחד שבחבורה, רבנו אחי החשוב 
  צ"ג בשעטומ"ו עב"הי לוי�לוי�לוי�לוי�    יאשיהויאשיהויאשיהויאשיהו' ר

  זכו לבנות בית נאמ� בישראליהי רצו� שי
  .ס"לרוב נחת ושובע שמחות וכט 

        ח לוי�ח לוי�ח לוי�ח לוי�ווווננננ –ב מבר� מקרב הל
        נח לוי�נח לוי�נח לוי�נח לוי�


