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ה נמצא כדי "לכ� החליט לשלוח שליח למדבר היכ� שמשה רבע
כזאת ומי הוא  לבחו� אותו ולתהות על קנקנו אי� זכה לגדולה

לתהות על  ומה טיבו וכ� עשה ששלח זה המל� שליח מיוחד
צורתו ודיוק� פניו  שיצייר לו בדיוק של משה רבינו וביקשו קנקנו

�"ז יוכל להתבונ� בזה ועיד"ה כדי שעיד"של משה רבע' הק  ז להבי
שהל� השליח למחנה ישראל  וכ� עשה ,מי הוא משה רבינו

כפי שראהו פני� אל פני� ושב  והעתיק וצייר דמותו של משה
ומל� זה ידע , את דמותו של משה רבינו ע� ציורו למל� והביא לו

�יתכ�  זה ואמר שאי� והתבונ� היטב בציור את חכמת הפרצו
המצוייר  כי בתמונה הנוכחית רואי� שהאיש ,משה רבינו ושזה

החליט שיבוא בעצמו  לכ�ו, נולד במידות רעות ודברי� רעי� בה
שבא המל� הזה בעצמו  וכ� הוה, משה רבינו האמיתי את לראות

צורתו של משה רבינו  אתז שאכ� ראהלמחנה ישראל ואז 
אני מכיר  :ל"וא הובלאט נתקרב למשה רבינו ופנ, האמיתית

את חכמת הפרצו� ואני רואה עלי� שאתה מלא במידות  היטב
יודעי� שאתה מרקיע עולמות  אבל מאיד� גיסא ג� כול�, רעות

כא� למולי אני רואה אד� בעל מידות אילו ו ,משה רבינו אתהשו
כ אי� זה יתכ� ואי� זה תהיה במציאות סתירה "א ,ונטיות רעות

בעל  דנולש ,כ� הואמנ� השיב לו משה רבינו שא אז, שכזאת
�י שעבד "אלא שהוא התגבר עליה� ע ,נטיות רעות בכל המובני

ו ולא זו בלבד "ע כ"ע אלא שא� כ עד שתיק� את כל מידותי
ת "הפכ� כול� למידות טובות ונאצלות עד שלכ� זיכהו השי

י "לעשות כל הניסי� הנוראי� האלו על ידו דייקא שעתה ע
 �עבודתו להפו� הכל לטוב אי� בנמצא בעול� אד� מתוק� ושל

וא עבד על עצמו ה כי, וזהו התשובה לסתירה שהוא רואה, כמוהו
  .ותיק� עצמו
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� ירושלי

  בארא פארק

  בני ברק

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
ד דקהילתינו ד דקהילתינו ד דקהילתינו ד דקהילתינו """"צ אבצ אבצ אבצ אב""""ממורינו הגהממורינו הגהממורינו הגהממורינו הגה

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט

        
        א''תשע' אדר א' ח

  ד"גליו� תק
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        ההההפרשת תצופרשת תצופרשת תצופרשת תצו

  ב"ארה - ע"תש  אדר' ז
  יומא דהילולא דמשה רעיא מהימנא

ההילולא פו� די  הוא יו� היו� הנה
, הייליגע זיסע משה רעיא מהימנא

שהיה  אדיר וחזק מעשה במל� מסופרו
ה וכמו "חי בזמנו ובימיו של משה רבע

ע שמעו על משה והניסי� "שכל אוה
ס וניסי "צ וקרי"על ידו ביצימ' שה השע

 כ א� מל� זה"כמו' המדבר מ� ובאר וכו
שמע על משה רבינו שהוא מרגיז 
ממלכות והופ� עולמות והאיש משה 

, והתפעל ביותר לשמוע כל זה גדול מאוד

דבוק  שא� רוצי� לזכות להיותלפי 
 עד ע צריכי� זי� אויסארבעט�"לבוכ

שהוא נהיה כולו טוב לאחר שהיפ� הכל 
ושיבר את טבעו לטוב  ע"לטוב ועבד ע

זכה להיות עד שר והמיסו "וניצח היצה
 �כולו קדוש עליו� משה איש האלוקי
וכולו נביאות והשראת השכינה וכולו 

�הסביר לו ש זהו ולכ� ,קודש קדשי
' בעבודת ה שהכל בא רק מתו� יגיעה

יכולי� לזכות להיות כולו  דייקא ז"דועי

 'ב' המש� בעמ

  )י"רש( ולא כתית למנחות )כ, כז( כתית למאור
פ כי תקרב אל עיר "שופטי� עה' פר' הקק "באוהח

�אל עיר הכוונה על , להלח� עליה וקראת אליה לשלו
 :)ח"ג ס"ח( כדאיתא בזוהר, הגו� האד� שנקרא עיר

והרוצה למלט את הגו� מיצר הרע הדר� היא וקראת 
�פירוש שלא תבא אליה בפסיעותי� , אליה לשלו

אלא , להטותו לדר� הטוב מ� הקצה אל הקצה
�שעשה יעשה ג� , בתחילה בקרב� תקרא אליה לשלו

ויהנה בזה ובבא וית� חלק לגופניות , לעול� העליו�
דברי שלו� שהוא ודר� זה יקרא ' וחלק לרוחניות וכו

פירוש א� לא , וא� לא תשלי� עמ�', הביצוע וכו
והוא ' השלימה העיר ונטתה אשוריה מני דר� וכו

לצור על העיר ' יצו ד, אומרו ועשתה עמ� מלחמה
ג� , לסג� עצמו בדברי� המותרי� לו' בסיגופי� וכו

, להתיש כח הרע שבעיר, בתעניות ומלקיות ובכי
ביד� והכית ' א' ומרו ונתנה דליתנו בידו כא' ומבטיחו ד

  . כ"ע, מ וחיילותיו"כל זכורה הוא כח ס
כ כדברי "שכתב ג )ב"תרמ( ש�שפת אמת ב' ועי

שקוד� שחוטאי� יכולי� להיות בשלו�  'ח הק"האוה
המור� מה� שלכתחילה דר� . ש"עיי, ר"ע� היצה

ר "העבודה הרצויה היא שלא להיכנס ע� היצה
 �וידוע , עצמו מה�במלחמה בדברי� המותרי� לסג

שבכל המידות  )ד"שמונה פרקי� פ( �"הרמבש "ג� מ
 .)ז"י( ז"ומאיד� מצינו בע, צרי� להתנהג בדר� הממוצע

אמר ליה חד ' יונת� הוו קאזלי באורחא וכו' חנינא ור' ר
ל איד� "� דנכיס יצריה א"לחבריה ניזיל אפיתחא דעכו

, ראניזיל אפיתחא דבי זונות ונכפייה ליצרי� ונקבל אג
' ועי, ר"הרי ל� שעשו מלחמה מלכתחילה ע� היצה

על הא דאמר התנא  )א"ב מ"פ( אבות מדרש שמואלב
שהכוונה , והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה

כ "שיחשוב כמה הוא מפסיד בעשיית המצוה ואעפ
מה ' ועי, יעשה המצוה ובכ� תגדל שכרו דכיי� ליצריה

  .חוקת' ת בפר"שכתבנו בזה בעזהי
היא שלאנשי� פשוטי� הדר� היא שלא  העני�א� 

אבל , ר"להיכנס לכתחילה במלחמה ע� היצה

        קול רינה וישועה באהלי צדיקי�קול רינה וישועה באהלי צדיקי�קול רינה וישועה באהלי צדיקי�קול רינה וישועה באהלי צדיקי�
ל הננו לשגר בזה מיטב ברכותינו א, בהלל והודיה לפני שוכ� מעונה

מגדולי המשפיעי� , ידידינו וידיד כל בית ישראל איש האשכולות
, נער� באראלי קודש הילולו בנזר ועטרת, האי מרגניתא טבא ,בדורינו

א "ה זיע"ט זצוקללה"ר הקוה"די� רפיש מדבית אבא מר� רבינו אדמו
לבית אבותיו , ת"ענ� ע� אבו, א מלעלוב"ט זיע"ק הקוה"ומרנ� רבוה

  ה"ה, פארתוכבוד שמו ת, עטרת
        אאאא""""בידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליט    אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�    צ מורינו רביצ מורינו רביצ מורינו רביצ מורינו רבי""""הגההגההגההגה

  'תחי השמחה השרויה במעונו בנישואי בתו לרגל
מורינו מורינו מורינו מורינו     מבחירי ישיבת צאנז, ג החת� המופלג בתורה ויראת שמי�"עב

  צ"בשעטומ אאאא""""שליטשליטשליטשליטהרב משה דוד הרב משה דוד הרב משה דוד הרב משה דוד 
פ ולא פסיק פוניה "חו, פאר מקדושי�, צ איש האשכולות"הגה    ב�

  מגירסא
        אאאא""""י אפרי� פישל מוטצע� שליטי אפרי� פישל מוטצע� שליטי אפרי� פישל מוטצע� שליטי אפרי� פישל מוטצע� שליטצ רבצ רבצ רבצ רב""""הגההגההגההגה

   ע"זי ק בעל שפע חיי� מצאנז"ו וחת� הגה"ת יצ"ט פ"רב דקרית בעש
הבט משמי� , קד� נורא עלילה, יהא רעווא מ� קד� אבוהו� דבשמיא

ושיזכו לראות רוב נחת ושובע , זכות אבות יג� עלינו, ופקוד גפ� זאת
ראל לתפארת שהזיווג יעלה יפה ויזכו לבנות בית נאמ� ביש, שמחות

ק בכר� בית ישראל סבא ומשמחת בית צדיקי� זו יושפעו "אבוה
  .לנו ולכל ישראל אמ�, ג"ס ברו"ושמחה וכט ששו� השפעות טובות

  
  החותמי� בכבוד והערצה

~~~  
  ל"י ובחו"קהל חסידי לעלוב בא

  ותלמידיהו� רבנ� 
  המערכת 

 

  ב�ב 65656565ע �מרכז התהילי העולמי דחסידי לעלוב ר
 קול רינה וישועה באהלי צדיקי

, הננו לשגר בזה מיטב ברכותינו מעומק לבנו אל הוד מעלת ראש, באותות כבוד ואהבה
מלמדנו , שפתיי� ישק משיב דברי� נכוחי� ,דולה ומשקה לצא� מרעיתו, אלופינו ומיודעינו

רודה מיערות הדבש עבור שומעי לקחו ומאציל , בבינה ובהשכל, ד"אורחות חיי� בטוטו
משפיע מהודו ומחכמתו על כל , מנועמו וזיו תפארתו על כל הנלוי� אליו לטובה ולברכה

, ר"מו, ותידיד כל בית ישראל איש האשכול, האי גברא רבא ויקירא, המסתופפי� בצילו
ירא , אוצר כלי חמדה, פה מפיק מרגליות, כשמ� תורק שמו, נהורא נפישא, חסידא ופרישא

  שמו מפארי�, מרבי� ורבי� צריכי� לו' ה
 אאאא""""ה הגאו� הצדיק רבי אברה� אלימל� בידרמ� שליטה הגאו� הצדיק רבי אברה� אלימל� בידרמ� שליטה הגאו� הצדיק רבי אברה� אלימל� בידרמ� שליטה הגאו� הצדיק רבי אברה� אלימל� בידרמ� שליט""""הההה

  "כולל תהילי�"הוא הגבר אשר הקי� את המפעל הגדול 
ועומד ומוסר גופו ונפשו , את הספר תהילי�אשר בו מדי יו� ביומו מסיימי� ברוב ע� 

  ומאודו למע� קיומו במסירות מופלאה
צ "ג בשעטומ"עב' ק תחי"במעו� קדשו בנישואי בתו החשובה ב' לרגל השמחה השרוי

  בסימ� טוב ומזל טוב
כ לראות רוב נחת "שיזכה מע, הבט משמי� ופקוד גפ� זאת, ר מלפני אבינו שבשמי�"יה

, וזכות דוד מלכא משיחא תעמוד לו ולזרעו עד עול�, ח"כל יוצמה� ומ, ושובע שמחות
לנו ולכל , ג"ס ברו"ומשמחת בית צדיקי� זו יושפעו השפעות טובות ששו� ושמחה וכט

  .ישראל אמ�
  המברכי� נאמנה מקרב לב ובהערצה

        ''''יהודה עמאר ומשפחתו תחייהודה עמאר ומשפחתו תחייהודה עמאר ומשפחתו תחייהודה עמאר ומשפחתו תחי    ––––ידיד נפשו השמח בשמחתו ידיד נפשו השמח בשמחתו ידיד נפשו השמח בשמחתו ידיד נפשו השמח בשמחתו 
        ללי ואברכי הכוללללי ואברכי הכוללללי ואברכי הכוללללי ואברכי הכוללההנהלה ומתפההנהלה ומתפההנהלה ומתפההנהלה ומתפ    - - - - שומעי לקחושומעי לקחושומעי לקחושומעי לקחו    ––––וצא� מרעיתו וצא� מרעיתו וצא� מרעיתו וצא� מרעיתו 

 

 'ב' המש� בעמ

רק יש ש אלא במשה רבינו אבי הנביאי� אי� לנו שו� השגה. טוב
לשבר  ועל עצמ א"כ א מוסר בפשטות לעבוד מזה לנו ללמוד

ש כדבעי ומידות "טהר לירהיתאוות ומידות רעות ולהתקדש ולה
  .ט ותורה עבודה וגמילות חסדי�"טובות קדו

י "עאז שיות הצדיקי אמת צרי� להביאנו להתעוררות וכל מעכי 
עד  ט"ט יכולי� להפ� הרע לטוב ולהיות כולו יצה"תשובה ומעשי

 ע"שאמר ע' שכ אצל דוד מלכא משיחא כדי זו הבחינה שמובא
ה את "המכוו� שהרג דוד המע' ל הק"חז' ופי, "ולבי חלל בקרבי"

ט "ות כולו יצשדוד מל� ישראל זכה להי ר מליבו ומונח בזה"יצה
יצר טוב  צדיקי� ט והיה רק"שכל לבו היה חלל ונתהפ� ליצ

ר שופט� ולא כבינוניי� שזה וזה "ולא כרשעי� שיצה, שופט�
ט בלבד היה שופטו והוא היה שולט באיבריו ולא "שופט� אלא יצה

  .הוא היה מנהיג� והיה כולו רוחניותאלא  ה� בו
 תמיד אי� ולחפש זהל� הצרי� לראות תמיד להתרומ� מהעוולכ  

� ישקעולא לה אליו באמת ובפועל ממש להתקרב לאבינו שבשמי
כל הבא ש 'ל הק"ואז זוכי� למה שהבטיחונו חז, לתו� העול� הזה

פתחו לי  אומר לנו ע� ישראל' ש שה"וכמ, ליטהר מסייעי� אותו
שעדיי� עוד לא  מצדיקי� על זה מובאו ',כחודו של מחט וכופתח 

�הזה שמישהו מישראל יפתח פתח שהוא רק  כדבר אירע מעול
רק ראה שמישהו ע "הרבש משו� שתמיד תיכ� כחודו של מחט

כל ' כעדשמיד פותח לו פתח של אול� ו ,מנסה מעט להתקרב
שרק א�  ל"ד הנ"מסייעי� אותו וג� כא� יש לדייק ע טהריהבא ל
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הקדושי� אשר נשא ליב� להלו� 
לה� היכולת , בגדולות בעבודת הבורא

 �והרשות לבא בקשרי מלחמה ע
  , ר מלכתחילה"היצה
היינו לכתת את  כתית למאורוזהו 
העבודה , ר ולבא עמו במלחמה"היצה

מז למעלה הרו, למאורהזאת שייכת 
לאלה שמאירי� בהשגת� , עליונה

לה� הרשות ביד� , ת"בעבודת השי
ולא , ר בתחילה"להילח� ע� היצה

מנחה רומז לעני שקרבנו , כתית למנחות
שלאנשי� שה� בבחינת , קרב� מנחה

, עניי� בדעת המביאי� קרב� מנחה
העבודה שלה� היא שלא להיכנס 

רק , ר מלכתחילה"בלחמה ע� היצה
 .הממוצעילכו בדר� 

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

        
א מישראל "נ עבור הרצו� החזק שלו שלכל או"ל מסי"הי

ד קדישא דיליה "כ� ג� ביו, טוב וחסד כל ימי חייו יהיה רק
לחלק ולהשפיע משמחת החתונה שלו ' זהו רצונו הק

הנצר� א מישראל כפי "מתנות של ישועות ושמחות לכאו
ולכ� ממילא שיו� זה הוא יו� , לו בשפע רב והרחבה גדולה

  .שמחה רבה לעילא ולתתא ויכולי� לזכות בו לכל הישועות
 הגדולה של המ� הרשעכ שזאת היתה טעותו "גוממילא 

ו בחודש אדר דייקא משו� שבו "שבחר להרע לישראל ח
לא ידע את העני�  ה וכל זה משו� שהוא"נסתלק משה רבע

יו� הסתלקות  הוא חשב שזה סת�אלא  ל"כנ ולאשל היל
� ו אבל הוא"וחסרו� הצדיק מהעול� ח  לא ידע איזה עת רצו

הזה  הול� ונשפע לכלל ישראל בעול� גדול דווקא ביו� זה
א מישראל "כאו יכולי�ש, ל בעולמות העליוני�"ואצ

 ובזה לא .לזכות לכל הישועות שלימות בפרטות ובכללות
לא עשה כ� לכל גוי ומשפטי� בל "כ "ל השגה בזה וכמש"הי

�לבצע זממו הרע בחודש שיש בו לעצמו  ולכ� חשב, "ידעו
אדר ודווקא זה גר� ההיפ� כידוע ונהפו� הוא ' זה היו� ז

או� האט אריי�  והחודש אשר נהפ� מאבל לשמחה
  .געטרעסקעט או� אדר אריי�

ולכ� יש לבאר לפי כל , פשטי� עד אי� סו�' אי ק"הבתוהנה ו
אדר הוא יו� שמחה גדולה ' א� יו� זה של ז' ל שלכאו"נה
כ אי� הוא שדווקא בו הוא יו� תענית "כ לעילא ולתתא א"כ

וא� משו� שבו  באדר' יש תענית צדיקי� בז צדיקי� ולמה
� תענית כזו"ה א"פטירתו של משה רבע צ "ביא כ למה אי
�לומר שהפשט הוא  אלא יתכ�, של אושפיזי� האחרי

ה גור� שמחה רבה ושפע "רת משה רבעשאמנ� עת פטי
ז בפטירתו יש יו� תענית צדיקי� שהנה "אבל עכ, ל"רב כנ

לא  י"ה נכנס תיכ� אז בחייו לאר"כידוע אילו היה משה רבע
היה צרי� ומוכרח אלא ק "חורב� ביהמ יתכ� להיות היה

ואז הוא היה מכניס עמו  תיקו� השל�ה כבר אז תיכ� להיות
ק לעולמי "של בני� ביהמ' ה זה בחיי והי"ישראל לא את כל

ה נסבב שלא כ� יהיה "ת טוב ומיטיב ב"אלא שמהשי ,עד
ע שרחמיו על כל "כי הרבש, הזמ� עדיי� מאחר וזה לא היה

כי לא ידח ממנו  כ חשב מחשבות לבל ידח"מעשיו וכמש
רצה להמתי� שקוד� יתוקנו אלו הנשמות ויתקרבו שוב  נדח

כי , ולא לפני שה� ישובו ת ואז יהיה התיקו� השל�"להשי
אילו היה כבר תיקו� השל� בלא שה� הספיקו לשוב שוב 
לא תועיל תשובת� בימי� שאי� בה� חפ+ לא זכות ולא 

ז תשובה "ר מ� העול� אי"וג� שבימי� שיבוטל יצה, חובה
ע "מעליא כי עיקר תשובה כשכופה את יצרו ומתגבר ע

מות ת וג� יש נש"תחת מה שנכשל לשוב בכוח אל השי
ולכ� , שנצר� כל מיני מאורעות שלא שיי� שיקרו אז

ה בזמ� ההוא "ת שלא יכנס משה רבע"לטובת� סיבב השי
 לכ� לא התירוש "לא הגיע זמ� תיקוה י ולכ� אז עוד"לאר
נמצא  ממילאו, י"לא אז תיכ� ליכנס רבינו למשה ת אז"השי

�צער  ג� זמ� שמתעורר בו פטירת משה רבינו הוא שיו
  .ש בימי� הה�"הפסד שלא זכינו לתיקוהה העל ז גדול

נשגב  אדר הוא' ז ל שבאמת יו�"מוב� שאלה הנ ממילאו

ז יש בו ג� תענית "ד שבו אבל עכ"יו' מאוד לעילא ולתתא מצד בחי
מאיד�  ה כי"צדיקי� דווקא משו� שהוא יו� פטירת משה רבע

לכ� ו ,הפסד גדול לכלל ישראל שלא זכו לתיקו� השל� היה בו גיסא
הוא צער וחסרו�  ה"ע פטירת משה רבינו עת ויו� באדר' בשבעה ז

נקרא תענית  הוא ג� ולכ� מטע� זה ,ל"כנ לישראל על שלא זכו
� קדישא דיליה מאיד� גיסא זהו יומא דהילולאמ "ז ומ"ועכ, צדיקי

 �ויו� שמחה בעולמות העליוני� והוא עת רצו� גדול ונשגב שיכולי
 פע שפע רב שנותני� מתנות גדולותלפעול אלעס גוט וביו� זה נש

ולפעול אלע  ,ל"ת משמיא לכבוד שמחת זו החתונה כנ"מהשי
ולזכות לגאולה השלימה שכולל כל , ר"ישועות שלימות בגו

  .הישועות שכולל משה רעיא מהימנא וכל הצדיקי אמת
ד ומתנהגי� "מ ורמז שכיו� שהוא יו"יש ג� להוסי� על זה בדולכ  

שבחתונה נכנסי� לבית נה והרי הרגילות בו לעילא כשמחת חתו
יכולי� לזכות לבית חדש לבני  האי יומא דהילולא  לכ� ג� ,חדש
 .ת"להשי שהוא בית חדש לכל ישראל בכללות ופרטותק "ביהמ

  .זכות משה רבינו רעיא מהימנא יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�ו
ואי� שמחה  "משנכנס אדר מרבי� בשמחה"' ל הק"אמרו חזוכבר 

כל , "ישרי� משמחי לב' פקודי ה"המשמחת את הלב תורה לא א
ולכ� שמחה זו , צ צרי� להיות בשמחה ובטוב לבב מרוב כל"התומ
לזכור להרבות בתורה  ולכ� יש ,'על תורה ועל כל עבודת ה מרומז

שאדר הוא זמ� מיוחד המסוגל  ק"הכמובא בסו, ובמצוות בחודש זה
צומו עלי שלשת ימי�  כ"וכמש ,לתשובה והדר קיבלוה מאהבה
במילא  .שכל ישראל שבו בתשובה, מנער ועד זק� כול� היו בתענית

ירח�  ת"שיה, ת מאהבה"חודש אדר מסוגל לתשובה מאהבה וקבה
צ באהבה "שכולנו נשוב בתשובה באמת מאהבה ונקבל התומ

וכולנו נזכה ', ובאהבת ה' וירח� שכולנו נקיימה ביראת ה, ויראה
 ש"תו� שמחה כמלהתמדת התורה מ צ"לשמחת וקיו� התומ

ז "ונזכה להתרומ� מהעוה, "יו ברננהנאו לפובשמחה ב' את ה ועבד"
נשמה תהיה הו, ש ומידות טובות"בתורה ומצוות יר י�ולהיות מונח

עבד לנשמה  'כנע ויהיהא נז והגו� שי"כל העוהאילו שליט על הגו� ו
ע "ביכול לבוכעבדי� כ' וכולנו נזכה שיהיה בחי, ק ולרוחניות"ולתוה

, א"כמו בני� א� כבני� א� כעבדי� ונזכה למדריגת בני� את� לה
לט אלעס גוט וישמח כל ישראל בכל מקו� 'יעאו� האב� גפו

, אותווית� רפ, וות וישמר� בכל מקו� ברוב רחמנותטבכללות ופר
ג "א פ"שמחות תורה וגדולה במקוברכות ישועות  ,נ"בריאות הגוה

 יבני חיי ומזוני רויחי ואריכ נווית� לכול ,הבהרחבה גדולה נקיה וקל
ת "שנזכה לחוש את האדר והפורי� ולחוש את הקבה, ג"ברו

של אדר ופורי� ישאר עלינו  וזו ההארה, בשלימות ובאהבה ורצו�
  .לתמיד
 �' חיבהוא זמ� של ונהפו� הוא מהקצה אל הקצה מהפורי

מ� פורי� ר וכל הענייני� וז"הנידעריגע צו די העכסטע בחינה בגו
, כ זמ� עת רצו� וקריאה מעוררת הזמ� והזמ� מעורר הזמ�"הוא ג

�מי שעשה ניסי� לאבותינו ", וכ� בזמ� הזה שלכ� כמו בימי� הה
פ שיכולי� להמשי� שיהיה שנזכה "ויל, "בימי� הה� בזמ� הזה

אמת זכו והשפיעו שיהיה ג� בזמ�  דיקישיהיה ג� בזמ� הזה כמו שצ
ירח�  ת"שיה .ללמוד בפשטות אלא גהואי� לנו בה� הש .הזה

ויושפע בהתגלות בזמ� הזה וכל הישועות  "בימי� הה�"שיהיה 
 ונהפ� ולדיגע זמ� שהיהעופורי� הוא עת גדול א ג, ר"שלימות בגו

כ "ואח "והעיר שוש� נבוכה"שקוד� כתוב , הקצה אל הקצה� מ
ר "שזכו לגרעסטע בחינה בגו, "והעיר שוש� צהלה ושמחה"

ופורי� הוא עת רצו� שנשמע ונתבשר בשורות  .מאהבהת "ולקבה
וית� לכולנו ברכות ישועות שמחות וגאולה שלימה ובני� , טובות
  .ק שוי� יעצ אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג"ביהמ

        תורהתורהתורהתורהתורהתורהתורהתורהדברי דברי דברי דברי דברי דברי דברי דברי 
  'א' המש� מעמ

פתח של ' ה פותח לו מסייעי� בידו וכבר רק בא כבר
�ת רואה "ולכ� תיכ� שהשי, א בעירחמנא ליבכי  אול

שרוצה ומחפש להתקרב  יהודי שיש לו זה הרצו� הטוב
מקרבו ומנמי� עצמו אליו ומרימו  ת"שיאליו אז כביכול ה

   .'אליו ית
 אבל, תענית צדיקי� יו� נקרא הוא אדר 'זיו� הוהנה 

הוא יומא דהילולא של משה  לעומת זה ומאיד� גיסא
, הוא כמו חתונה הילולאק שיומא ד"בספה רבינו שמובא

כי הילולא פירושו שמחת וסעודת נישואי� וחתונה ולכ� 
הוא  ד של הצדיק הוא כחתונה משו� שאז ביו� זה"יו

 ממילאו ,ס"מעלה מעלה עא מדריגה אחר מדריגה הול�
שזהו  העכער או� נא� משה רבינו הול� העכער ביו� הזה

� ש זה נקרא הילולא שיש ש"שמחה גדולה עד מאוד וע
, שהוא נקרא שמחה גדולה שמחה רבה כמו בחתונה שלו

ושמחה  � ביו� זה הוא עת רצו� גדוליממילא בשמי ולכ�
כי יחד ע� זו , וגילו ברעדה 'ז הוא בחי"רבה אלא שעכ

ל ולכ� "השמחה הרבה הוא ג� יו� תענית צדיקי� כנ
ז יש "שיש רעדה עכ' במקו� גילה יש ש� ג� רעדה ואפי

ש "ז ומ"שעכ ,א אחד מתענית צדיקי�שהו' אפיו ג� גילה
החתונה שבזה ' יש ש� השפעות רבות וטובות מצד בחי

שנוהגי� כל  כמו בחתונה א חסידישע חתונה ולכ�, ל"כנ
�שעושי� קוד� לזה סעודה מיוחדת  ישראל ורגילי

� בכל א כמו שצרי� להיראות"כ ש� לנצרכי� ומקרבי
מקבל מנה שבא ומשתת� ש�  א"סעודה מיוחדת וכ

מ ורמז שיכולי� "ובד, מכובדת בשר ודגי� ללא חשבו�
כמו אצל ושעפסיל בקר פלייש  'כרצונו אפי' כל א לבחור

בחרדל  של בקר לשונות שנת� לאורחיו אברה� אבינו
בשר ומאכל  מי�יכול לבחור איזה  כ"מהמסובי� כמו א"וכ

כמו  בחתונה מחלקי�כמו שג� ו, שרוצה ללא חשבונות
נאי� במיוחד י� ספרי� מדפיסש ישרגילי� ומצומתנות 

ומלכותא  ,והוא ספיציעלע שמחה שמחת זו החתונה' לכ
ד של משה רבינו "ממילא ביוו דרקיעא מעי� דארעא

, כמו חתונה דיליה שמחה גדולה ועצומה לו יו� הואש
� א"כאו מתנות לכל ישראל ויכולי� לכ� אז ש� מחלקי

ניות ברוח כפי המצטר� לו א"לזכות שיחלקו מתנות לכ
 ולאלהוא יומא דהי ל כי יו� זה"מטע� הנ, וגשמיות

שהנשמה עולה מעלה מעלה והוא שמחה  'קדישא דילי
� לכ� נקרא יומא דהילולאש ,עצומה בעולמות העליוני

 משה רבינו ל ובפרט שמדובר מהילולא קדישא של"כנ
הוא  שהרי כמו שבחייו, ולאלולדיגע יומא דהיעהוא ג אז

 אמרהוא כמו שו ,על כלל ישראלעצמו  את היה המפקיר
ואל ימחו  כיוצא בו אל�ו משה יבטלו ת"לפני השי

הוא לא סת� ז "שדוכמו שאמר מחני נא מספר� , ישראל
, ס"פשעא' אי ק"הבתושווארט פשוט אלא הפשט הוא 

מחני נא "' ה אמר לפני ה"פ מה שמשה רבע"ולכ� יל
 כל יהודי יש לודל שהנה כידוע לכל, "מספר� אשר כתבת

שנשמתו אחוזה בה וש� שורש נשמתו  אות בתורה
ישי� 'ש ש'ת י"ל זה ר"שלכ� ישרא' וכמו שאי, ק"בתוה

 מחני נא ז הפשט"לפי ממילאו ,תורה'ותיות ל'יבוא א'ר
 קיבל על עצמו שמוכ� להיות מחוק כלילכשמשה ש

העיקר ו ובלבד, אות בתורה' שלא יהיה לו אפי ק"מתוה
חיו ייחסר לה� כלו� ושישראל יהיה לה� רק טוב ולא 

כ ודאי שכמו שבחייו "א ,טיכהיעגזונטרהייט או� פרייל

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

אזי יש לו , א� יש לאד� איזה חפ+ והוא שלו ממש, אול� הלא נראה
, כ א� החפ+ אי� שלו ממש"משא, רשות לעשות ע� החפ+ כרצונו

והחפ+ , כי איננו בעל החפ+, אי� ביכולתו לעשות ע� החפ+ כרצונו
 שה�, ברי� שאינ� ראויי� לדברדכ� האד� המדבר , אינו ברשותו

ובוודאי אחר כ� מתחרט על , רצו� התורה הקדושה ושכל הטוב נגד
רק בפה מדבר והוא אינו ,רשותונמצא שפיו אינו שלו ואינו ב, זה

 ומעתה שפיר נקראת אב� של בנימי�, ואי� הוא בעל הפה, נוחה מזה
מה שאי� כ� א� , כי היה השליט על הפה, שהיה לו באמת פה, ישפה

היה מספר וזה שלא על פי התורה הקדושה ושכל הטוב אז לא היה 
  )י ליקוטי יהודה"עפ( .לו פה

  
  )לה, כח( ונשמע קולו בבואו אל הקודש

ולפני� בישראל כשעמדו לבחור רב ומורה בדקו אחר מידות 
" נעשה ונשמע"אז היה הסיסמא , חסידות של הרב וידיעותיו בתורה

אחרי כ� כשנתדלדל הדור ולא היו תלמידי חכמי�  ]ז,ד"משפטי� כ[
ונשמע ", התחילו לבחו� כשרו� הרב בתור דרש� ונוא�, מצויי� הרבה

עתה ידיעת התורה לא  )ה"ל, ח"תצוה כ( "קולו בבואו אל הקודש
ג� הכשרו� לדרוש לפני הע� לא יספיק כי , תקדי� למשרת הרבנות

אסתר ( "ונשמע פתג� המל�"א� מי שיודע להטי� ג� בשפות זרות 
צבאות שאינו מכיר לשונות ' ובאמת הרב הדומה למלא� ה ,)כ, א

שר ושבעי� לשו� ה� השבעי� פני� א, וחכמות אחרות רק שפתינו
ועיי� מה שכתבתי בפרדס , מזה אנחנו תורה מבקשי� מפיהו, לתורה

  )פרדס יוס%( ]:ה ובבעל"ב ד"ד� תרנ[יוס� תצוה 

  )תנא דבי אליהו( .הרע
*  

ואי� זית , זית כתית למאור .שמ  זית ז� כתיב למאור
, יכול יהיה ז� כתית פסול למנחות, כתית למנחות

אי הכי . תלמוד לומר ועשרו� סולת בלול בשמ� כתית
 �מה תלמוד לומר למאור מפני שהתורה חסה על ממונ

ורה על ותמוה למה חסה הת. )מנחות פו( של ישראל
ממונ� של ישראל במנחות ולא חסה במנורה למה אי� 

מפני שהתורה חסה על , חיוב שיהיה ז� כתית במנחות
. ואילו במנורה לא מקפידי� כלל על כ�, ממו� ישראל

אלא המנחות מרמזות על פרנסה ובעני� זה יש לנהוג 
ואילו המנורה מרמזת על חכמה ובחכמה אי� , בחסכו�

  )וט יהודהילק( .חסי� על הממו�
  

  )כ,כח( 'וישפה וגו' והטור הרביעי וגו
הנה הטע� שבנימי� היה מפותח על אב� ישפה אמרו 

וכ  מובא ברבנו בחיי , א"במדרש רבה בראשית פרשה ע( ל"חז
כי חשב מחשבות במכירתו של יוס� א� יגלה , )כא 

וא� על פי כ� נתגבר על יצרו והיה מעצר , לאביו א� לא
שתי , ונקרא ישפה' לאביו וכו לרוחו ולא גלה הדבר

מלות יש פה וזה יורה על מעלתו שא� על פי שהיה לו 
. ש"שתק ולא גלה עיי, והיה לו לגלות הדבר, פה

, שיותר היה נאה לו ש� אי� פה, ולכאורה הדבר מוקשה

  )כ, כז( ואתה תצוה ויקחו אלי�
תחילה עלי� לקרב� ולהדריכ� בדר� 

א� לאחר  ואתה תצוהישרה בנוע� ובנחת 
עליה� מוטלת החובה  ויקחו אלי�מכ� 

שהרי כ� נהג , להשתדל בעצמ� להתעלות
ת בקבלת התורה מתחילה נגלה "השי

עליה� בקולות וברקי� והטעימ� מעי� 
 ,ויקחו ליחרי זאת ציוה וא, עול� הבא

עליה� להתעורר מעצמ� וכ� ג� חייב 
הצדיק שבכל דור להתנהג ע� צא� 

  )אהל ישכר( .מרעיתו
  

  )ש�( שמ  זית ז� כתית למאור
בני� , כמו שנאמר, בנינו דומי� לזית

כש� שהזית , כשתילי זיתי� סביב לשלחנ�
 �צרי� כתישה ואז הוא מאיר כ� ה� הבני

� לכבוש יצר� יש ללמד� מוסר וללמד



 

 

 

 ג
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  מוסר קוד� החופה
 �ע אמר "ק הפחד יצחק מבויא� זי"שהלכו לחופה של הרהקוד

מחות� יקר : הר� לחתנו הקדושבעל הבית א אהר  מקארלי ' ק ר"הרה
מיד לקח אביו את . למה אינכ� אומרי� מוסר לחת� לפני החופה

: לחיו הימני של בנו החת� בי� שתי אצבעותיו אצבע ואמה ואמר לו
ותקח את הצעי� "ק כשרבקה אמנו ראתה ליצחק אבינו "כתיב בתוה

, י הקדוש ותתכס לשו� ותתפעל כמו ותקבר ותשבר"ופירש" ותתכס
י הקדוש לא יכל למצוא לשו� ותתפעל בכל "כ קשה הא� רש"וא

רק תבי� בני כי יש שלשה זמני� אצל אד� , � רק ותקבר ותשבר"התנ
כשנולד יש שמחה גדולה ע� הילד ' שכול� מתהלכי� סביבו פע� הא

בפטירתו שאז יש רעש גדול ע� ' פע� הג. כשנישא' פע� הב. שנולד
יודע כלו� וג� בזמ� שהוא בתור ילד הוא לא ' הפע� הא. הנפטר

�רק מתי הוא יכול לחוש ולהרגיש מה הול� , נפטר ג� אינו יודע כלו
לכ� . לפני חופתו שאז הוא שרוי בהתרגשות עצומה' עימו בפע� הב

  .זמני� יהיו שוי� אצלו' צריכי� לראות שכל הג
, ק את בנו החת� על לחיו"ויחבב הרה, החת� להוריד דמעותוהחל 

כי [י ותתכס "וזה כוונת רש, אל תבכה עוד, מיי� קינד ואמר לו גענוג
שצרי� לראות ' פי, "ותתפעל"לשו�  ]אז היתה רבקה לפני הנישואי 

, ותשבר, דהיינו בעת הקבורה, שההתפעלות אז יהיה כמו ותקבר
�  .בעת הלידה עת שבירת האבניי

  
לא ' הוסי� על כ� שלשו� ותקבר וכו א"ר זיע"אדמו ר"אאמו ומר 

וכשנפטר הכוונה שסיי� , אלא נולד מחדש, עבר שלבהפשט ש
לשו� ותתפעל הפעולה , כ� ג� כשמתחת� זה מצב חדש, תפקידו

ולפי  .של החתונה כמו ותקבר ותשבר, נהיית אצלו כבריה חדשה
  .וזה פרישע זא�, מוב� למה מוחלי� עוונותיו כי זה דבר חדש רבינו

   
 �ובחופה של אחד  א בעת קבלת פני�"ר זיע"השתת� מר� אדמופע
ש וההתרגשות היתה בעיצומה ואנשי� ממש הורידו דמעות "מאנ

א� החת� לא , בעת שהבדח� ניסה להוריד דמעות מעיני החת�
כשראה רבינו כ� אמר לחת� , התרגש כלל ודמעות לא נראו בעיניו

וסיפר , שחייב לבכות בכי חזק ושזה רגעי� גדולי� וגורליי� בחייו
שנפגשו ביער וכשנפרדו חשבו שלא יפגשו את משל הצבי והאייל 

והנמשל מוב� שבסו� , ובסו� נפגשו יחדיו על שולחנו של הקצב, עוד
, אז מה לו להישאר שאנ�, נפגשי� ש� למעלה לאחר הפטירה

, אדרבה עליו לבכות ביו� גדול ונורא זה של שמחת נישואיו
והדברי� עוררו את החת� ביותר ומעיי� דמעותיו לא חפ+ יותר 

  . התייבשל
                   

א כשהשתת� בשמחת נישואי "ר זיע"עובדא אצל מר� אדמוהוה 
וטרח בכל כוחו כדי לשמח את החת� בכל מיני אופני� , ש"אחד מאנ

וכל זמ� החתונה שימח והרקיד את כל , כעני� מצות שמחת חת� וכלה
המסובי� ועל א� חולשתו הרבה קיפ+ ורקד כדי לקיי� את מצות 

וניהל את החתונה ממש כמו שהוא אביו של , חת� וכלהשמחת 
וכשראה שאחד מ� המסובי� אינו משתת� בשמחת החת� , החת�

והכל בשביל , מיד ק� אליו ואמר לו שג� ישתת� בשמחה הזו
  ל"הנ. לשמח את החת�

  
ש שלאחר שמחת השבע ברכות המשי� את שיגרת חייו "מאנ אחד

לו לתפילת שחרית בשעות  וק�, כרגיל כאילו לא עבר תקופה חדשה
חת� שלא ק� : כשראהו רבינו אמר לו בריתחא, המאוחרות בבוקר

, ת"מוקד� ולא מנהל את חייו מחדש להתעוררות יתר לעבודת השי
ועליו לקו� כארי לאשמורת הבוקר , אינו יכול כ� להקי� בית

  ל"הנ. ולתפילות
  

  ק מראפשי&"לחת  קוד� יו� חופתו מהרההתעוררות 
א לספר זה המעשה בפני "ר זיע"אדמו אבי ומיה דמר בפמרגלא 

�    :חתני� בעת קבלת הפני� ביו� חופת
ע היה נוהג דכשהזמינוהו לבוא "נפתלי מראפשי+ זי' רק "הרה

לא סידר הקידושי� עד שראה , לקבלת פני� ולסדר קידושי� בעירו
פע� אחת הגיע לחתונה לסדר , שהחת� לפני חופתו מוריד דמעות

ראה שהבדח� היה מרבה לעורר את החת� בדברי מוסר ו, קידושי�

ז דבריו לא הועילו כלו� והחת� לא הוריד "ועכ, והתעוררות
ק המתי� ולא "הרה, כי לב החת� היה קשה כברזל, דמעות

ובכבודו ובעצמו עלה על הספסל , חפ+ לצאת לחופה
פע� אחת , אספר ל� מעשה שהיה, ידידי החת�: "ואמר

אכ� , ביער והתעלסו באהבי� נתוועדו הצבי והצביה
הצביה , פתאו� עמד הצבי ממקומו ורצה לרו+ הלאה

והוא הראה לה מרחוק " ?אנה תל�: "נבהלה ואמרה אליו
: שאלה אותו, איש ציד ע� רובה וכלבי� מבהילי� סביביו

ובהחפזו לברוח השיב בקול , "?מתי ניפגש פע� שנית"
לדאבוננו  הנני חושב כי הפגישה הבאה שלנו תהיה: "רועד

בצל קורת הסוחר הקונה מהציד עור בשרי ע� עור 
  ".…בשר�
�עד שפר+ , אלו חדרו לתו� עמקי לבו של החת� דברי

: ק"אז צעק הרה, בבכי תמרורי� ונחלי דמעה ירדו מעיניו
מנגני� תלו כינורותיכ� בידכ� והשמיעו קול זמרה "

  .והשושביני� הוליכו את החת� לחופה
  

  השמי� מ  שידו�
 שהכל מאתו ואי�' ה יד את בשידוכי� רואה דעת בר כל
 בעת שאמר א"זיע' ט הק"הבעש מר בש�  ידוע וכ�', ית

 שסיבת, המדינות בי� בזמנו שהיה המלחמה הגדולה
, להיות צרי� שהיה אחד שידו� בשביל היתה ג� המלחמה

 המלחמה י"וע אחרות מדינות משני הצדדי� ה� שני כי
  . התקרבו

להביע דעת� על שידוכי�  רצו שלא דיקי�צ ידוע שהיו וכ 
 מתלמידי מר� ואחד .משמי� זה הרי כי, לטוב וללאו

 יודע בשמי� לא מלא� אפילו זה שדבר: ענה ט"הבעש
  .'ית מאתו הכל אלא

ומ�  התורה מ� זה דבר"' הגמ על �"הרי חידושימ ואיתא
� - התורה מ�". לאיש אשה' שמה הכתובי� ומ� הנביאי
 ומ�". הדבר יצא' מה" ובתואל �לב שאמרו, מרבקה

 � ואמו שאביו וכתוב ,עיניו אחר שהל� משמשו� - הנביאי
 והו� בית" דכתיב - הכתובי� ומ�. הוא' כי מה ידעו לא

 ז אמר החידושי"וע". משכלת אשה 'ומה אבות נחלת
 שלשת להפקיע באי� הראיות בדיוק ששלושת �"הרי
 שהרי .שידוכי� בנושא שהעול� חושבי� מחשבות סוגי

�יחס�  ע� משתד� ייחוס בשידוכי� שבעל חושבי� העול
. לח� ח� וכ�, כמותו עשיר משתד� ע� עשיר וכ�, כמוהו

 היו המשפחות שני הרי ואומרת שברבקה' הגמ ז באה"וע
 יצא' מה" אלא, לשידו� הסיבה תחשוב שזה ואל, מיוחסות

 אחר שהל� ח� של עניי� שהיה ובשמשו� הגיבור, "הדבר
 בעושר וכ�". הוא' מה" אלא הסיבה תחשוב שזה לא, עיניו

  ".משכלת אשה' מה" א� נחלת אבות והו� שבית
וכי  שקשה ל"הנ' הגמ על 'רב בריסקער'ה בש� מובא וכ 
 ,ומיישב? משמי� הכל הרי? מהשמי� נעשי� שידוכי� רק

בשידוכי�  א� ההשתדלות חובת האד� על יש דבר שבכל
רב  הוא הבריסקערו אנשי� מדוע, קשה כ"א. 'מה הכל

�רק  שזהו ותיר+, שידוכי� בשביל פעולות עושי�, בכלל
  .עצבי האד� את להרגיע בכדי

 הכל אזי, הרגע כשמגיע: "אומר היה ישראל הביתק "הה
 מכריזי� מדוע הווארט ידוע וכ�"... מרגע נעשה בפחות

� ,"לפלוני פלוני בת" הוולד יצירת קוד� יו� 'מ בשמי
 ה"שהקב: והתשובה, ל"מי� הנכ מקדי"למה כ' ולכאו

 ה� הלא השותפי� האחרי� שיתערבו קוד� עוד מחליט
 וכ�. ואמו, אביו, ה"הקב ,באד� שותפי�' ג שהרי, ואמו אביו
 כתוב ע שבתנאי�"זי מזוויעל ה'שלומק' ר ק"ההבש�  ידוע

 אבי מקו� נכתב כבכל לא ולמה הכלה/החת� מצד העומד
 העובדה בתחילת מיד לנו לומר אלא ,הכלה ואבי החת�

 מ� יעמדו" ואביו ואמו' ית מאתו שהכל התנאי� בשעת
  .הכל לנהל יתבר�' לה ויתנו" הצד

 המגיד" בכתובה כותבי� שמדוע א"ברמ מובאז "וע
 כי אותיות, "ושארית טוב ש� ית� הוא מראשית אחרית

, לנו לרמז והוא, אותיות אות� ה�" ראשית"ו "שארית"
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  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ח"קמת( תלמיד המגיד ממעזריטש -רבי גרשו� לאצקיר מליפאווי+ -
  )ט"תקמ( רבי אריה לייב ב� הפני יהושע

  )ב"תרע( ר משול� זלמ� יהונת�"ד בריגל ב"ליפשי+ אב' רבי טובי
  )ה"תרצ( ר יוס� זאב מקשאנוב"רבי אשר מאיר מבאכניא ב

  )ד"תרצ( ר שלמה"רבי אהר� מנח� מנדל מראדזימי� ב
ב   )ד"תשל( ר יוס� אריה לייביש"רבי משה מטאמשוב 

  )ד"תש( ד"ר יוס� הלוי מנייטרא הי"ב אונגאר ואל דודש רבי שמ"נעקה –
  )ח"תקמ( -פה קדוש - ר יצחק"י� ב'רבי שלמה זלמ� מוואלוז

ל"רבי מנח� מענדיל מסיגעט ב   )ד"תקצ( 'ל מסאסוב והמגיד מקאזני+ ואהבת שלו"רמ' תל - ר שמוא
  )ד"תש( ר יוס� הלוי"ד מנייטרא ב"רבי שמואל דוד אונגאר הי

  )פ"תר( ר אברה� יהושע העשיל"יבוז ב'א ממעזרבי משול� זוסי –
 אמרי יהודה -ר משול� שרגא פייבוש"רבי אברה� זרח אריה יהודה לייבוש היילפרי� מברעזא� ב

  )'אדר א -ט"תרפ(
  )'אדר א -ז"תרכ( ר קלונימוס קלמ� הלוי עפשטיי� מניישטאדט"רבי יוס� ברו� ב

   -ר יעקב"ב" שומר שבת"רבי יהודה לייב  –
  )'אדר א -ט"תקנ( ה מפוטוק"מ הגדול מפרמישלא� ורצ"ק ר"האחי הר

�ב ב בורנשטיי� רבי אברה   )'אדר א –ד "תרע( ר זאב נחו�"ב" אבני נזר"' מסוכטשו
  )'אדר א -ג"תרע( ר יעקב"רבי אברה� אבוחצירא ב

  )ו"תקס( ר רפאל יצחק זרחיה "ב" א"רבינו החיד" רבי חיי� יוס� דוד אזולאי
  )ז"תשי( א מנדבורנא"חת� ר - ר פנחס"א מקעכניא ברבי ישכר בער שפיר

  )ו"תשכ( ר חנו� העני�"ט ליפא טייטלבוי� מסאסוב ב"רבי חנניה יו

ב   )'אדר א –א "תרס( ר יצחק אייזיק"רבי מנח� מנדל מזידיטשוב 
  )ו"תרצ( "צפנת פענח"ת "שו' ר אפרי� פישל ב"ב ובער'הרוגוצ רבי יוס� ראזי�

  )א"תש( רו�ר ב"רבי פינחס מבורשא ב –
ב'רבי יהושע מבלאז   -ר צבי אלימל�"וב 

  )'אדר א -ב"תרצ( פרי צדיק\קר� ישועה  
  )ז"תרצ( ר אהר�"רבי אלטר אליעזר מבייטש ב

  )ט"תשנ( ר אהר� אריה מטעמשוואר"רבי לוי יצחק לייפער ב
ב"רבי אהר� הורווי+ אב   )'אדר א –ז "תרפ( יקוב'ר מאיר מדז"ד בייטש 

   -ר משול� פייבוש מלענטשנא"ענדל מראוונא ברבי אברה� מנח� מ –
  )ב"תקס( המגיד ממעזריטש' תל

  )ב"תרל( ש"ר יוס� שטראשו� מוילנא הרש"רבי שמואל ב
  )ה"תתקע( ספר חסידי�' ר שמואל ב"רבי יהודה החסיד ב

  )ד"תרע( דברי משה -ר דוד יוס� מלעלוב"רבי משה שלמה יחיאל משילי+ ב
  )פ"תר( צחק יואל מקאנטיקאזוואר י"רבי משול� זוסיא מארעל ב

  )ב"תרצ( ני+'ר ברו� מויז"רבי יצחק יעקב דוד מסטראזני+ ב
  )ו"תרצ( ר זאב וואל� מסטריקוב"רבי מנח� מנדל מגומבי� ב

  )'אדר א - ג"תש( ר שלמה יעקב מסטרי"רבי יצחק אייזיק מנח� מפאדהיי+ ב
ב הי   )'אדר א -ג"תש( ר נפתלי"ד ב"רבי מנח� מנדל מקשאנו

   - ר מאיר"ד אוסטראה ב"בצלאל מרגליות אב רבי
  )'אדר א –א "תקפ( ב ממעזיבוז"זושא ור' הרבי ר' תל
  )ז"תקנ( ר אברה�"ד פודקאמי� ב"רבי חיי� סגל לנדא מבראדי אב -

  )ח"תרי( ד לונטשי+"ר חיי� אב"ד אסטראווע ב"רבי מנח� אויערבא� אב
  )פ"תר( ר דוד מבהוש"רבי שלו� יוס� משפיקוב ב

ברבי מ  )ט"תרפ( מדרש משה -ר חיי� ישראל"שה מרדכי מפילוב 

  
  

  אדר' ק ח"יו� שב
  
  
  
  
  

 �  אדר' ט' איו
  
  
  

�  ראד' י 'ב יו
  
  
  

 � רא אד"י' גיו

  
  
  

 �  ב אדר"י' דיו

  

  

  
  

 �  ג אדר"י' היו

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  ד אדר"י' יו� ו

 

' עכשיו אפי כ"וא" ראשית"ה שזהו השמי� מ� שהכל ראית� בשידו� הרי
  .יתבר� מאתו שהכל תמיד תזכרו" בשארית"ו בהמש�

  
  ובקשות תפילות
 בד בבד א�, "סו� י� כקריעת אד� של זיווגו קשה" .)סנהדרי  כב( 'בגמאיתא 

 י� כקריעת דווקא ולמה ,לידה על וכ� פרנסה על כתוב ג� שכ� לזכור צרי�
� כזו על י"בנ חשבו לא סו� י� שבקריעת שכמו העול� של האימרא וידוע ,סו

 לדעת מאי� יכול לא אחד א� - בשידוכי� הדי� הוא, הי� בדמות קריעת ישועה
 עלי קשה על' קשה'מילת  כ"ג כתוב שהרי אחר ווארט ישנו א�. יגיע זה

� בשידוכי� במצוקה כשאת� שהרי ה אומר"הקב אלא .הקשר מהו, פרידתכ
שוכחי�  הישועה כשמגיעה א�, הרבה אלי ת�א ובלידה צועקי� ובפרנסה

� פרודי� שאת� "פרידתכ� עלי קשה" ה"הקב אומר ולכ�, ל"רח אותי את
 שג�" סו� י� כקריעת" וזהו, כלפני זה בי עצמכ� תולי� ואינכ� כ"אח מעמי

� צרי� א�. "'ה אל ישראל בני ויצעקו" שנאמר צעקו כמו במצוקה כשהיו ש
 בפוסקי� שאיתא בפרט, לשכוח חלילה ולא, ההלא ולבקש כ"אח להודות כ"ג

 קוראי� והעול�', סבלונות סעודת' נקרא א"שהרי במג' תנאי�' נקרא מדוע
'� בית הדבר שמוק� בעיניה� ח� מוצא לא למקטרגי� כי: והתשובה, 'תנאי

 ולא תנאי על רק שזהו אות� ואומרי� ולכ� מרגיעי�, ויראה לתורה חדש
  .בכלל בוודאי

 גמר בעת 'לחיי�' שתיית על טעויות שני יש שלעול�' ציו  דושתק'איתא ב וכ 
. ב. נגמר שלא שידו� ג� על ולהודות' לחיי�' לשתות שצרי�. א: השידו�

� וצרי�, עכשיו מתחיל רק שזה היא והאמת ,השידו� נגמר כי' לחיי�' ששותי
  .סייעתא דשמיא הרבה

  
  וכלה ושמחה חת  ששו  ברא אשר

 כ� לברית שנכנס כש�"אומרי�  ובברית, "וכלה חת� ושמחה ששו� ברא אשר"
 ל"המהר 'ותי ,ביניה� ההקשר מה' ולכאו ,"ט"ולמעש, לחופה, לתורה יכנס

שלומד  יהודי כ"כמו, של אד� בגופו שינוי פועל דכש� שהברית הסבר נאה
 יהודי. שונה לה� גו� יש האר+ וע� חכ� תלמיד, לטובה משתנה גופו תורה
 קשה"ש 'וכדאי. אחר גו� נהיה לחופה הגו� כשנכנסי� כ"שכמו לדעת צרי�
 כתוב שבי� סו� כמו אלא ,ביניה� הקשר ומה, "סו� י� אד� כקריעת של זיווגו

 כ� יבשי� ונשארו הי� בתו� י הלכו"שבנ היינו" הי� בתו� ביבשה הלכו י"ובנ"
� ענייני לתו� שנכנסי� א� שעל, החתונה העבודה לאחר להיות צרי� ג

, רבב ונקיי� מכל יבשי� להשאר אלא מכ� להיות נרטב אסור כ"עפא ,גשמיות
 של בבית קדושה חיי יהודי שחי הוא כ�" הי� בתו�" - " ביבשה" ולהשאר

 שאות� היינו, "ומשמאל� מימינ� חומה והמי� לה�" כתוב סו� ובי�, קדושה
� להיות לה� נהפכו בעצמ� מי� אות�, י"לבנ ופחד איו� היוו שלפני כ� מי

  .היטב והב�, בלא חומה שרוי אשה בלא שרוי כתוב כ"כמו, ולמג� הלחומ
 בריאה של שזה עניי� קוד� שהבאנו וכפי', וכו" ושמחה ששו� ברא אשר"

 הוא העול� אזי בביתו" מקדש מעט" להקי� זוכה כשאד� כ"כמו, ושינוי
  .אחרת בריאה

  
 א"ת ובותברח א"ני& זיע'מויז "חיי� אמרי"ה ק"ההע�  שהל� שסיפר אחד וכפי

 ועלה ,"גר כא� מי" ושאל הבית על ודפק אחד בית ליד ועבר באמצע הלילה
 פירש ואז, א"זיע מ מלעלוב"מוהרמ זקני מר  של ביתו שזה וגילה, לבדוק מלוהו

 ריח מריח יהודי שמבית, ריח לשו�" 'ה כאהלי� נטע" "יעקב אוהלי� טובו מה"
בית  הוא ביתו אלא, עצמו את מקדש רק אינו אזי חי בקדושה כשיהודי .טוב

 עול� הוא וכל העול� אותו הסובבי� וכל, אחרות לבני� ה� והלבני�, אחר
  .אחר

  
  כלה והכנסת
 ע"זי קה מזוועיל'שלומ' ר ק"להרה יו� של בבוקרו שהגיע יהודי עלמסופר 
 כמנהג אחרוני� תנאי� מבקש לעשות והמחות�, חת� ב� לו שיש באמרו

� את שיקיי� כ� לפני תובע שהמחות� אלא, נהתארי� לחתו לקבוע ירושלי
� וחושש, פרוטה לקנות אי� ולרש, לזוג וכסאות שולח� לקנות חלקו בתנאי

 את בלילה היו� ויקבע יחשוש קה שלא'שלומ' ר ק"הרה לו ענה, לשידו�
�שיעשה  קה'שלומ' ר הרגיעו, כלו� לו אי� הרי ולשאלתו ,האחרוני� התנאי

 שהכירה עשירה אשה אחת הגיעה הצהריי� בשעת יו� באותו. לו שאומר כמו
 העניות את וראתה, אצלו לביקור - שבתו בזוועיל מעת עוד קה'שלומ' ר את

ק "להרה חדשי� וכיסאות שולח� וקנתה הלכה ומיד, ששררה בביתו הגדולה
 מיד. מנחה הגיע לפני וזה קה'שלומ' ר של לביתו מיד אות� ושלחה מזוויעל

 האבר� לבית את השולח� והכיסאות לשלוח רוט' אלי 'לר קה'שלומ' ר ציווה
 .החת� לתת לבנו לו שיהיה כדי ל"הנ
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני  נית  לשלוח לפקס המערכת

  .המערכת עבור מדור פרקי חינו�' כב
" פרקי חינו�"ב, הא� לא נוצר רוש� מהכתבות שהתפרסמו .ש

ל מ  הילדי� שמחת החיי� ולהביא אות� שכאילו רוצי� ליטו
חושבני שהילדי� צריכי� להיות שמחי� ע� שבת , לידי סגפנות

אשמח לקבל . 'קודש חמשה עשר בשבט ההשכמה בבוקר וכו
  )פ.ש.ה( .תגובה

החכ� להנחיל דבר ראשו� בביתו  - אמת ויציב מחובת האב .ת
הניסיו� הראה שילדי� , פשוטו כמשמעו" שמחה"בילדיו 

כמו . י� בשמחה ללא מתיחות ה� הצליחו במאודשגדל
 �שידוע ומפורס� על יהודי� תמימי� ופשוטי� שבית
, הושתת על ברכי השמחה ושמירת המצוות מתו� חדוות הלב

�  .וילדיה� הצליחו במאוד בעמלינו אלו הבני
ע� ממתקי� " פעקעלע�"נהגו בני ישראל לתת לילדי� וכבר 

ק האמרי חיי� "הרהד רבינו זוכרני בילדותי כיצ. לכבוד שבת
והוא לפעמי� , שמח כשראה הילדי� שמחי� באויפרי�א "זיע

חילק לילדי� בי� גברא לגברא ממתקי� ממה שזרקו על 
בכלל הוא אהב וחיבב . כדי שהילדי� יהיו בשמחה, החת�

�נולד  יצחק שטר ר "זוכרני כשאחי הר, תמיד ילדי� שמחי
כשיצא , הולדת בנוא בא לבשרו על "ר שליט"אאמו, ק"בשב
ילדי� : ק בבוקר פגש בילדי� ואמר לה�"ח מביתו בשב"האמ

�ט בליל שבת יהיה "את� יודעי� בשבת הבעל, מתוקי
ה בשבת בבוקר באויפרי� 'ליינע� ותקבלו פעקעל'קריאתשמע

ממש ראו את שמחתו בשמחת . ויהא לכ� כזה טוב ושמח
�  .הילדי

כשאוכלי� מאכלי� וכ� , דבר עיקרי שילדינו יהיו שמחי�וזה 

�        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

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
, האי גברא רבא לכבוד, מעומק לבי, שורות ה בהני טנא מלא ברכות אשלח

  פאר מקדושי� ואיש האשכולות, עניו וצדיק, אור מופלא, חסידא ופרישא
        אאאא""""צ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליטצ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליטצ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליטצ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליט""""הגההגההגההגה

, ידידי וחברי, לרגל שמחת אירוסי בנו היקר והמוכתר בכל תואר תהילה
ש היקרי� מעוטר במעלות ובמידות "בי בחורי אנמחשו, אוצר כלי חמדה

  ה"ה, אשרי שלו ככה, מ בתורה ויראה טהורה"מו, טובות
  א"שליט יעקב בידרמ�יעקב בידרמ�יעקב בידרמ�יעקב בידרמ� הרב 

        אאאא""""ר מרחמסטריווקא שליטר מרחמסטריווקא שליטר מרחמסטריווקא שליטר מרחמסטריווקא שליט""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככג בת "עב
ח והזיווג יעלה יפה לתפארת בית "ר שיזכה לראות נחת ממנו ומכל יוצ"יה

  כל ישרי לב וגילו צדיקי� והרנינו' שמחו בה, צדיקי�
 בבבב""""ארהארהארהארה    - - - - בארא פארקבארא פארקבארא פארקבארא פארק    - - - - פנחס נאגעלפנחס נאגעלפנחס נאגעלפנחס נאגעל  –המבר� בהערצה ובשמחה

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
אוצר כלי , צ"כסא דברכתא הננו לשגר קמיה הגה

  מרבי� ורבי� צריכי� לו' ירא ה, חמדה
   ראש חבורתינו ה מורינו"ה

 �        אאאא""""בידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליט    רבי אברה� אלימל� רבי אברה� אלימל� רבי אברה� אלימל� רבי אברה� אלימל
בנתיב� ' המדריכנו במעגלי צדק למע� שמו ית

  א"זיע 'ט הק"תלמידי מר�  הבעש  ק"של רבוה
ק "ו הכלה המהוללה בלרגל שמחת נישואי בת

  א "שליט דודדודדודדוד    משהמשהמשהמשה מורינו הרבג החת� "עב
ר "ויה, ענבי הגפ� בענבי הגפ� דבר נאה ומתקבל

  ר"שיזכה לרוב נחת ותענוג דקדושה אכי
 סלבודקאסלבודקאסלבודקאסלבודקא    - - - - חבורת הבחורי�חבורת הבחורי�חבורת הבחורי�חבורת הבחורי�כעתירת כעתירת כעתירת כעתירת 

 

  נא להמשיך להרבות בתפילה

  והחשובעבור האברך היקר 

  'יצחק בן לאה שיחי' ר
  ש ולאריכות ימים ושנים טובות"לרפו

על שמאי הזק� שכל ' טובי� לכבוד שבת קודש כמסופר בגמ
אבל אפשר ואפשר להסביר שהכל , השבוע קנה לכבוד שבת

כשהיו מקבלי� , שאל זקני� ויאמרו ל�" לכבוד שבת"הוא 
לכבוד "היו אומרי� לילדי� נשאיר זאת ' ממתק מאורח וכו

בבחינת  - י�דורינו דור של שפע דור של תלמידי חכמ -"שבת
 �כבר בימות החול עושי� , "עשה שבת� חול"שבת מקיימי

  .ק"שבת כל השבוע כבר בבחינת שבת ודו
שבת הוא : א"ני& שליט'ר מויז"ק אדמו"כזכינו לשמוע מרבות 

". יו� קדושה"ג� " יו� מנוחה"לא רק " יו� מנוחה וקדושה"
 - "העכערקייט"תפקידינו לחנ� את הילדי� הטהורי� ל

  .ויפה שעה אחת קוד�, טהורה' ויראת הלרוממות 
אדרבה " לכבוד שבת"מקבל ממתקי� ואומרי� לו זה כשילד 

 �. שג� מקבלי� ממתקי� - "שבת היא מתנה טובה"מבי� ומפני
מטפטפי� בטיפי� שירגיש ג� בדברי� הגשמיי� של שבת 

  .המעדני� למיניה� שאוכלי� ושותי� הוא לכבוד שבת קודש
כל : ועוד ספרי� קדושי� אומר א"עא זי"ק החיד"הגהרבינו 

� - .)שבת קיח( המענג את השבת נותני� לו נחלה בלי מצרי
במציאות יש , ולא את עצמו" כל המענג את השבת"ומדייק 
�אבל מחובותינו  - "כמצות עשה מלומדה"ומתפללי� , לומדי

מפע� לפע� לעורר שה� חסידי� ואנשי מעשה שבשעת 
שטי� מעול� הזה בבחינת הלימוד והתפילה ואכילה היו מופ

ג� לילדינו נשתדל כמה  )תהילי�( "ואני קרבת אלוקי� לי טוב"
שיותר בדרכיה דרכי נוע� להשחיל שאנו אוכלי� לכבוד שבת 

  .קודש
 �לפעמי� , שימו על לבבכ�: "א"השר% מקאצק זיעדברי ידועי

לבסו� , אבל באמת זה שוכב על הלב, לא רואי� תוצאות מיד
 � - יש מחר שהוא לאחר זמ�, מהלב נכנסי� ללבהדברי� היוצאי

�כיצד להעביר זאת ללא מתחי� אלא בטוב . ועלינו להיות חכמי
�  .טע

כי יהיה לה� דבר בא אלי "פ "אומר עה אהבת שלו�ק "בספה
ושפטתי בי� איש ובי� רעהו והודעתי את חקי האלוקי� ואת 

ע�  :משה רבינו אמר ליתרו: ק"ותוכ� דבה )טז -שמות יח( תורתיו
והנני מנצל , ישראל בא אלי בשביל משפטי� שבי� אד� לחבירו

 �, שהיא בעצ� העיקר, "חוקי אלוקי� ותורתיו" "דעת"זאת ומלמד
אבל ', וזה עבודתינו ע� ילדינו להשפיע לה� מהטוב שחנ� אותנו ה
 �לכבוד "ליצוק לזה תוכ� ויראת שמי� ולרומ� זאת בלאמר לה

  .!)עני  פורי�ה נרחיב עוד ב"בעז( "שבת קודש
: )ק"זמירות ליו� שב( בפומיה דצדיקא מה שאומרי�מרגלא 

שעל האד� לראות שיהא לו , "תחדיה נפשיה' בחמראטבא דבי"
, ג� הנשמה שמחה, ואז תחדיה נפשיה, גו� בריא פשוטו כמשמעו

הרבי רבי זושא . 'ו הגו� אינו בריא קשה מאוד עבודת ה"כי כשח
כי כשיהא בריא כגוי יכול , "כגוישתהיה בריא "היה מבר� א "זיע

ק "בזמירות לשב( כ אפשר להוסי�"כמו, ק"ודו' הוא לעבוד את ה
, כשאתה משפיע מהטוב ונות� לגו� הצטרכותו', בחמרא טבא' )ל"הנ

 �י "שהחלק האלוקי ישמח ג� אז זה ע 'נפשי 'תחדיתראה שג
דהיינו שיאמר לכבוד שבת ', שמלבישי� בכל דבר ודבר את ה

" רעב"אבל פשוט שלא נדרוש מילד ', כוח לעבוד את ה שיהא לו
ונוסי� לו שאוכל , כי ראשית לכל נדאג שיאכל', שילמד ויתפלל וכו

ישמח לב "והכל מתו� שמחה  -ש"ר להבורא ית"כדי לעשות נח
  ".'מבקשי ה

ראשית נמלא חובתינו מתו� שמחה לתת לילדינו  .א של דברכללו 
  .כל הצטרכות� בגשמיות ברוח טובה

 כמו שאבינו יעקב אמר, לאט לאט דברי חכמי� בנחת נשמעי� .ב
אתנהלה , ודפקו� יו� אחד ומתו... כי הילדי� רכי�" )בראשית לג(

�על כ� נחנ� אות� . לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדי
�ונרוממ� , ק"ונשלב שיש אכילה לכבוד שב, כפי כוח� וכפי מזג

שלהבת עולה מאליה אמ�  ד תהיה"ת עד שבס"ונלהיב� להשי
  .ואמ�
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        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב הערצה אביע את רחשי לבבי 

  ה"ה, לרבני� הגאוני� הכנה והעמוקה
  ,פה מפיק מרגליות, להאי גברא רבא

        אאאא""""צ רבי נחמ� בידרמ� שליטצ רבי נחמ� בידרמ� שליטצ רבי נחמ� בידרמ� שליטצ רבי נחמ� בידרמ� שליט""""מורינו הגהמורינו הגהמורינו הגהמורינו הגה
  , ש"לרגל שמחת אירוסי הב� המופלג בתוי

  א"שליט דוד יצחק יעקבדוד יצחק יעקבדוד יצחק יעקבדוד יצחק יעקבהרב 
מגדולי  , להאי גברא רבא פה מפיק מרגליותו

  המשפיעי�
    בידרמ�בידרמ�בידרמ�בידרמ�    אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�צ רבי צ רבי צ רבי צ רבי """"מורינו הגהמורינו הגהמורינו הגהמורינו הגה

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט
ג החת� המופלג "לרגל שמחת נישואי הבת עב
  ק "בנש, בתורה ויראת שמי�

  צ"א בשעטומ"יטשל דודדודדודדוד    משהמשהמשהמשההרב 
 �        ושמח בשמחתכ�מבר

  ב"ארה בארא פארק  –שמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללשמואל ברילל

        מזל טוב מזל טוב מזל טוב מזל טוב     רכתרכתרכתרכתבבבב
העומד  ,שמו מהללי� בשפתי רננות ,מחשובי האברכי� דפה ,היקר נולידידי

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

        אאאא""""מאיר העניג שליטמאיר העניג שליטמאיר העניג שליטמאיר העניג שליט' ' ' ' ח רח רח רח ר""""הרההרההרההרה
        אאאא""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ק אצל כק אצל כק אצל כק אצל כ""""משבמשבמשבמשב

  צ"בשעטומ 'ת הולדת הבת תחילרגל שמח
לגדלה לתורה ולבעל תורה לחופה ח ו"נחת ממנה ומכל יוצליהי רצו� שיזכה 

    מערכתמערכתמערכתמערכתהההה .א"תמיד תורה וגדולה בב וויתאחד על שולחנ, ולמעשי� טובי�
  .ונהורא מעליאובריות גופא והרחבת הדעת 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
מלמד  ,האבר� החשוב ברינו המיוחדחלכבוד 

משלי� עצמו , להועיל לעדרי צא� קדשי�
עשות חסד ע� אחרי� ,  ,מנגד להיטיב לזולת

  כל מגמתו
  א"שליט    מאיר העניגמאיר העניגמאיר העניגמאיר העניג' ח ר"הרה

        יייי""""א באא באא באא בא""""ק מר� רבינו שליטק מר� רבינו שליטק מר� רבינו שליטק מר� רבינו שליט""""ק כק כק כק כ""""משבמשבמשבמשב
  צ"לרגל שמחת הולדת הבת בשעטומ

ה ולבעל תורה לתורלגדלה יהי רצו� שיזכה 
נחת דקדושה ממנה מתו� , ט"לחופה ולמעשי

  .ר"רוב שמחה אושר ועושר אכיו, ח"ומיוצ
        אליהו לבאליהו לבאליהו לבאליהו לב    - - - - שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמאר - ידידי� כעתירת

 

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב הערצה אביע את רחשי לבבי 

  להאי גברא רבא פה מפיק מרגליותהעמוקה 
        אאאא""""צ רבי נחמ� בידרמ� שליטצ רבי נחמ� בידרמ� שליטצ רבי נחמ� בידרמ� שליטצ רבי נחמ� בידרמ� שליט""""מורינו הגהמורינו הגהמורינו הגהמורינו הגה

  א"לרגל שמחת אירוסי הב� שליט
===  

  ,פה מפיק מרגליות להאי גברא רבא ו
    בידרמ�בידרמ�בידרמ�בידרמ�    אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�צ רבי צ רבי צ רבי צ רבי """"מורינו הגהמורינו הגהמורינו הגהמורינו הגה

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט
  צ"ג בשעטומ"עב לרגל שמחת נישואי הבת

בארא  -שלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקי -דמבר� בהדרת הכבו
 ב"רהא - פארק

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
הוגה , ענוות ח� נסוכה על פניואשר , ובהחש ידידי מעלת לשגר לכבוד יהננ

משמש מסור ו, � הנפש ונעי� הליכותעדי, היקרה מפניני�' ועומל בתורת ה
  ה"ה, א"למר� רבינו שליטנ "בקודש בלו

  א"שליט מאיר העניגמאיר העניגמאיר העניגמאיר העניג 'ח ר"ההר
  צ"בשעטומ תלרגל שמחת הולדת הב

מתו� אושר , לתורה לחופה ולמעשי� טובי� לגדלה ולחנכהה יזכר ש"יה
  .ס"וכט, ועושר

�  נתנאל לבנתנאל לבנתנאל לבנתנאל לב - �השמח בשמחת כעתירת ידיד
 

        על זאת שבחו אהובי�על זאת שבחו אהובי�על זאת שבחו אהובי�על זאת שבחו אהובי�
מהולל , חברי היקר אוצר כלי חמדה פי ימלא ברכה לקד�, ברגשי ידידות והוקרה

ומרצו בהרמת קרנה של משקיע כוחו , ל� בעומקה של הלכה ותורה, בתשבחות
דבוק ומקושר בכל נימי , איש אשר רוח בו, א"רבינו שליטגליונינו בשיחות קודש מ

  א"ר שליט"ק מר� רבינו עט"נפשו ולבבו לכ
        אאאא""""יעקב בידרמ� שליטיעקב בידרמ� שליטיעקב בידרמ� שליטיעקב בידרמ� שליטדוד יצחק דוד יצחק דוד יצחק דוד יצחק הרב הרב הרב הרב 

  א"ר מרחמסטריווקא שליט"ק אדמו"ק כ"ג ב"לרגל שמחת אירוסיו עב
סד יהיו מנת חלק� כל וא� טוב וח, ש� ולתפארתיהא רעווא שהזיווג יעלה יפה יפה ל

 נתנאל לבנתנאל לבנתנאל לבנתנאל לב -א מצטר�"ג    .יוס� לביוס� לביוס� לביוס� לב -מאחל מקרב לב. ר"הימי� אכי

 

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
ת איחולי בהדרת כבוד וברוב הערצה אביע א

  הלבביי�
  להוד מעלת מורינו הצדיק
        אאאא""""רבי נחמ� בידרמ� שליטרבי נחמ� בידרמ� שליטרבי נחמ� בידרמ� שליטרבי נחמ� בידרמ� שליט

  ולהוד מעלת מורינו הצדיק
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    ברה� אלימל� בידרמ�ברה� אלימל� בידרמ�ברה� אלימל� בידרמ�ברה� אלימל� בידרמ�רבי ארבי ארבי ארבי א

  פלעטבוש -גוטגוטגוטגוט' ' ' ' אליאליאליאלי -לרגל השמחה הגדולה

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב 
הערצה אביע את 
רחשי לבבי הכנה 
והעמוקה להאי 

גברא רבא פה מפיק 
  מרגליות

צ רבי צ רבי צ רבי צ רבי """"מורינו הגהמורינו הגהמורינו הגהמורינו הגה
�    אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט
לרגל שמחת 

  .נישואי הבת
מבר� מריחוק 

  מקו� ומקירוב הלב
 –יואלי ברילליואלי ברילליואלי ברילליואלי ברילל

פארק  בארא 
  ב"ארה

 

 ה"מילך בגליון הבא אי 'ט למורינו ר"המשך מודעות המז

 

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
רבי� מרבי� ו' ירא ה, אוצר כלי חמדה, צ"כסא דברכתא הננו לשגר קמיה הגה

  אאאא""""בידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליט    רבי אברה� אלימל� רבי אברה� אלימל� רבי אברה� אלימל� רבי אברה� אלימל� ראש חבורתינו , ה"ה צריכי� לו
  ג "ק עב"לרגל שמחת נישואי בתו הכלה המהוללה ב

 בית שמשבית שמשבית שמשבית שמש        - - - - חבורת האברכי� שומעי לקחו חבורת האברכי� שומעי לקחו חבורת האברכי� שומעי לקחו חבורת האברכי� שומעי לקחו כעתירת כעתירת כעתירת כעתירת 

 

        מקרב לבמקרב לבמקרב לבמקרב לב
 לידידי היקר רב הפעלי� לתורה ולתעודה מאליפות אשא ברכות

שלשלת היוחסי� , המקושר בלב ונפש לבית חיינו ,ולגמילות חסדי�
  ה"ה ',ה הק"מרבינו השל

        ווווב שיחיב שיחיב שיחיב שיחי""""א ובא ובא ובא וב""""הרב החסיד רבי שלמה זלמ� הורובי� שליטהרב החסיד רבי שלמה זלמ� הורובי� שליטהרב החסיד רבי שלמה זלמ� הורובי� שליטהרב החסיד רבי שלמה זלמ� הורובי� שליט
ש ומידות טובות בקשרי "מזל טוב לרגל בוא בנ� המופלג בתוי

  .ג ענבי הגפ� בענבי הגפ�"צ עב"בשעטומ י"נ מרדכי יעקבמרדכי יעקבמרדכי יעקבמרדכי יעקב' ' ' ' רררר השידוכי�
ר שהזיווג יעלה יפה יפה ויזכו "ויה .בורא עול� בקני� השל� זה הבני�

  .ר"לבנות בית נאמ� בישראל לתפארת המשפחה הכבודה אכי
�  על ,ר ל� טובה עד בלי דיהמכי ,מאחל ידיד� מוקיר

להרבות שמחה יהודית , נ לכל עניני שמחת חת� וכלה"התמסרות� בלו
  ....משה זאב לבמשה זאב לבמשה זאב לבמשה זאב לב  -ובקרב כל בית ישראל ' אמיתית במעונו ית

וכל וכל וכל וכל     יוס� ונתנאליוס� ונתנאליוס� ונתנאליוס� ונתנאל    ––––ג� אנו מצטרפי� לברכות מתו� הכרת הטוב 
 משפחת לבמשפחת לבמשפחת לבמשפחת לב
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