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שבאמת , ש וגמילות חסדי� וע� בחינת ומידת השמחה"ויר
' ה וכ"מ ע"כמו שאמר דוה, הכל צרי� להיות בשמחה

והיו� הוא , "בשמחה בואו לפניו ברננה' עבדו את ה"בתהילי� 
ואומרי� בש� , ע"יומא דהילולא של הרבי רבי אלימל� זי

וכ� איתא , שיו� זה הוא ממש יו� טוב בעול� כולוצדיקי� 
שהפליג שבח  ע"ק רבי אהר� מבעלז זי"הרהמאמר בש� 

, ס'גדלותו של רבינו ואמר שהוא היה הרבי של כל הרעבע
ולכ� ממילא שבכל דור ודור ממנו וזכותו יהיו נמשכי� 

וממילא מוב� שלכ� , ונשפעי� חיי� ברוחניות ובגשמיות
ל ולכ� ג� "ט בכל העול� וכנ"ד דיליה כיו"החזיקו צדיקי� יו

בכלל יו� קדוש כזה הוא מסוגל להיות ליו� של תשובה 
שלימה מאהבה ורצו� כדבעי באופ� גדול ליו� התשובה גדול 

א א� בחיי� חיותו עורר יהודי� "לפי שהרבי ר, ונשגב מאוד
י שפע קודש שהתפשט בכל העול� ממנו "לתשובה שלימה ע

ולכ� א� , זה השיב בתשובה את כל דורוי עבודת קדשו שב"ע
ד נמש� "כי בס, עתה בזכותו יכולי� תמיד לשוב בתשובה

ולכ� א� עתה הוא יו� תשובה , אוי� תמיד' אורו וכוחו הק
מחילה וסליחה וכפרה ובזכות תשובה גאולת� של ישראל 

ויכולי� לפעול כל הישועות בכללות , בכללות ובפרטות
מ "ר מוהרמ"מר� אדמול לשונו של וכמו שהיה רגיל ע, ופרטות

ל במאי דדביק איניש בהאי "לומר תמיד מה שאמרו ז  א"זיע
' ולכ� ג� עתה שעלתה נשמתו הק, עלמא דביק בההיא עלמא

כ ממשי� ממנו שפע רוחני רב של "א למרומי� ג"של רבינו ר
א "ג לכאו"תשובה ואור נשמתו להמשי� בזה ישועות ברו

� כל נשמות הצדיקי� פועלי� ה� וכ, מישראל כפי המצטר� לו
מתתא וה� מלעילא כסדר ישועות עבור כל ישראל ושכינת 

  .עוזינו שבכל צרת� לו צר שיוושעו בכללות ופרטות
אמנ� שאכ� באמת אצל חסידי� נקרא יו� זה יו� טוב ולכ� 

שבו מתעורר כוח שפע קדושתו כמו שהיה משפיע על כל 
וכמו , ונצורות כידועישראל בחיי� חיותו שפעל בזה גדולות 

א היה אומר על "מ זיע"ק מר� מוהרמ"שכ� נראה לי שהסב
בלא לית� להחוטאי� סדר תשובה ' הרבי רבי אלימל� שאפי

של תעניות וסיגופי� כדי לנקות ולזכ� אות� מזוהמת החטא 
כ יכול היה לפעול א� בלא הסיגופי� לנקות� "שדבק בה� ג
שפיע עליה� ובזה י השפעת אור עליו� שהיה מ"ולצחצח� ע

לבד היה יכול ופועל לרחו  הנשמות מזוהמת החטאי� שיהיו 
שהשפיע בה� ג� עורר ' י שזה האור הק"ע, נקיי� בלא חטא

בה� הרהורי תשובה וחרטה עד שבאו לתשובה מאהבה 
שמהפכת זדונות לזכויות וג� זה האור שהשפיע בה� רח  

והכל , ווזיכ� אות� עד שהיו נקיי� כתינוק שלא חטא מימי
את ' י עבודתו הק"מכוחו ואורו הקדוש שזכה והשיגו ע

ת וזכותו זו ניצל כדי להשיב עמו א� את שאר כל ישראל "השי
אחיו לאביה� שבשמי� ולכ� אלו שהיו צריכי� קרוב יותר 

וכמו שידוע שהיה מאוד , מרחוק טפי אית� התעסק עוד יותר
מקרב את פשוטי הע� עוד יותר ממה שהראה קירבה 
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  ב"ארה -ט"א אדר  תשס"כ
ק הרבי רבי "יומא דהילולא דהרה

  )'חלק א(ע "ענסק זי'ימל� מליזאל

לולא של די הייליגע הוא יומא דהי עתה
ענסק 'רבי אלימל� מליז  זיסע רבי הרבי

�זכותו זאל מגי� , בהרב אליעזר ליפמ
  .זיי� עלינו ועל כל ישראל אוי� אייביג

נדבר ונעשה זה הדיבור בדר� אנו 
קצרה וארוכה דהיינו שנדבר בקצרה 
וכל אחד מהשומעי� יארי� אות� 
לעצמו את אלו הדיבורי� והכלול בה� 

שאז , א מה� בדר� ארוכהואת היוצ
יבוא מזה להתחזק בתורה עבודה 

לפי שאמנ� , תלמידיו הקדושי�ל
היה מחנכ� כפי ' אות� את תלמידיו הק

בחינת� שיוכלו להתעלות מעלה מעלה 
ולכ� הספיק לה� קירבה פחותה שבזה 
 �כבר הראה לה� הדר� אי� להתייגע ה
בעצמ� וה� מכח שהיו מקושרי� 
לצדיק אמת כמוהו ולהתעלות בעבודת 

ובזה לזכות ולהגיע לכל המעלות ' הק
כ לעומת זה את "משא, הטובות
ס אידע� שלא אחזו בעבודת 'הדארפ

 'ב' המש� בעמ

' הודיעני נא את דרכ� וגו' ראה אתה אומר אלי וגו
  )יב, לג(הראני נא את כבוד� 

, יו מקובלי�ראה משה שהיה עת רצו� ודברי "וברש
ק "בסה. כ"ע, והוסי  לשאול להראותו מראית כבודו

הנה , כתב )מ פסח"שבת חוה(מועדי�  תפארת שלמה
אי� אחרי הכעס הגדול של , יש להבי� ולשו� לב

ה ליקרב "מלא לב משה רבנו ע, מעשה העגל
, ולבקש לו גדולות כאלה הודיעני נא את דרכ�

עת למה לא ביקש זה בש, הראני נא את כבוד�
לא , הרצו� והיחוד בשעת מת� תורה בהר וכדומה

ש שכתב "עיי, ל"בשעת הכעס ופני� זועפות כנ
ה לכ� כשעשו "שזוהי ממידת הענווה של משרע

הנה הוא התחיל , ישראל אותו המעשה הרע
להתמרמר בנפשו כי זה בא מחסרו� הנהגתו אות� 

ל כל סרחו� הדור תלוי "ד שאמרו ז"ע, כראוי
כ� כשאמר , לה כל הסרחו� בעצמולכ� ת, בגדולי�
פירוש שיעלה , ה ל� עלה מזה אתה והע�"לו הקב

ואתה לא הודעתני את , עמה� במעלות ומדריגות
, כי אנכי אי� בכוחי להעלות� כלל, אשר תשלח עמי

ואירע , כאשר אתה רואה כי לא טוב עשו עד הנה
כ באופ� מעלתי הראשונה לא אוכל "ע, לה� כל זאת
כ רק בי להיות "א� חפ  אתה בעא� , שאת אות�

למע� אדע  הודיעני נא את דרכ�הנה , מנהיג�
להנהיג� באופ� הטוב יותר שלא יבואו עוד לידי 

אזי תראה כי , וראה כי עמ� הגוי הזהאזי , חטא כלל
ויהיה ל� נחת רוח מה� , ה� עמ� גוי הקדוש וטהור

ז הראני נא את כבוד� להורות לה� אי� "ועד, לעול�
ועיי� . ק"עכדה, י לעול� אמ�"ני כבוד השלירא מפ
ד "מ סוכות שכתב ע"ל שבת חוה"ק הנ"עוד בסה

  .אחר
פרשת פינחס  'ח הק"באוהש "י מ"ל עוד עפ"יואולי 

י שנתכוו� לומר "בפסוק השיב את חמתי מעל בנ
', מעשה הטוב בגדר הפעולה עצמה שהסיר כעס ד
 'ב' המש� בעמ

לכ� , י זו העבודה"של אלו התלמידי� ולא ישיגו הטוב ע' הק
כדי שבכל זאת יזכו לכל הטוב לכ� אות� היה מקרב בצורה 

ז יוכלו ג� ה� להתעלות במידות טובות "מיוחדת כדי שעיד
  . א לפי בחינתו"ויראת שמי� כ

ענסק אמר 'אלימל� מליז' רבי רמצדיקי� שאמרו שהוידוע 
וכ� ידוע עוד מאמר שאמר , שהוא ביטל את כל חבלי משיח

שא� יפסקו הרדיפות ויהיה מנוחה עמו אזי בשנתיי� בלבד 
יוכל לבדו להביא את משיח צדקינו ולפעול הישועה הגדולה 

וממילא נמצא שעל זה אנו מצפי� כבר אלפי שני� , מכול�
  .לאלו השנתיי� ימי�

שהיו אדירי התורה וארזי הלבנו� ובה� ' ידוע תלמידיו הקכוהנה 
ק "ני  והרה'נ מרופשי  והמגיד מקוז"ק ר"הקדושי עליו� הה

 ד מלעלוב"והרבי מר� מוהר, מ מרימנוב והמאור ושמש "רמ
היו כול� דבקי� בו ובדרכו ולכ� מכוח רוחו שנשפע בה�  א"זיע

תו בעיני כ גדלה מעלתו וגדול"וכ, הקימו עול� של� בזכותו
 ק רבי ישראל מרוזי�"הרההצדיקי� עד שאירע פע� שאמר 

ע "אלימל� זי' ע לאחד מתלמידיו שהיה הוא נכד של הרבי ר"זי
כ אל צדיקי הדור "ע אינו יכול ליסוע כ"י� זי'ק מרוז"שהוא הה

ז אמר לו שזה ודאי וברור "א� עכ, כי קשה עליו מעט' וכדו
בזה העול� לא הייתי חי ' אלימל� הי' שא� זקינכ� הרבי ר

  6:48 -6:04 – 5:08  זמני צפת

  ב�ב 65656565ע �כז התהילי העולמי דחסידי לעלוב רמר
 צדיקי וגילו� בהמחו ש

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

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

, ידיד כל בית ישראל איש האשכולות, האי גברא רבא ויקירא, על כל המסתופפי� בצילו
אוצר כלי , פה מפיק מרגליות, כשמ� תורק שמו, נהורא נפישא, חסידא ופרישא, ר"מו

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

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

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

  ל טובצ בסימ� טוב ומז"בשעטומ ו"הי משה דוד מוטצע�משה דוד מוטצע�משה דוד מוטצע�משה דוד מוטצע�ש מורינו "בתורה ויר
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"מה� ומכל יוצ, ושובע שמחות
לנו ולכל , ג"ס ברו"ומשמחת בית צדיקי� זו יושפעו השפעות טובות ששו� ושמחה וכט

  .ישראל אמ�
  קרב לב ובהערצההמברכי� נאמנה מ
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�וח נחת ר' ויהיה לד, כי הכעס הוא ענ� היגו� והדאבו
ה "וכוונתו שאי� מדת הקב. כ"ע, הרבה מהשבת חמה

ו כשכועס על חבירו ובא אחד ושיכ� "שאצל ב, ו"כמדת ב
הנה יש בזה , והשיב את חמתו מעל חבירו, את כעסו

טובה אחת במה שלא הוציא את חמתו לפועל ולא הרע 
והטובה נוגעת רק לחבירו שניצל מכעס , לחבירו בכעסו

ה כשמשיב חימה "צל הקבכ א"משא, וחמה של הכועס
והרבה נחת , י טובה גדולה יש לו כביכול"וכעס מעל בנ

י ההדגשה "ולכ� כתב מעל בנ, רוח מעצ� השבת החימה
, היא שהשבת החימה היה מבני ישראל הקדושי�

י יש "ה מעל בנ"וכשמשיבי� כעס וחימה של הקב
ועצ� השבת החימה הוא , ה נחת רוח הרבה מזה"להקב

ז יוצא שכל שיש חרו� א� "ולפי, פעולהדבר טוב בגדר ה
כשמשיבי� אותו יש נחת רוח הרבה , וכעס יותר גדול

ולכ� , כ� גודל הנחת רוח בהשבתו, וכגודל החרו� א�, יותר
שהשיבו משה , ל"רח, במעשה העגל שהיה חרו� א� נורא

היה נחת רוח , ה בכוח תפילתו ובגודל קדושתו"רבנו ע
עת רצו� וחדווה בכל  ונהיה, ה"הרבה מאוד לפני הקב

ולכ� בעת הזאת דייקא ראה משה לבקש , העולמות
בחשבו שבעת רצו� , הראני נא את כבוד�בקשתו הגדולה 

  .כזאת ישיג מבוקשו משל�
ל שלכ� יו� הכיפורי� הוא יו� סליחה וכפרה "יז "ועד

, מכיוו� שביו� הזה נסלח לה� על מעשה העגל, לדורות
ח "ח ובשפ"י' עקב ט' י פ"שר' עי(סלחתי כדבר� ' ויאמר ד

י השבת החימה "בכוח התענוג והנחת רוח שנגר� ע, )ש�

  . נהיה עת רצו� לכל הדורות, י ממעשה העגל"מעל בנ
אנו רואי� שלאחר חטא העגל נתהווה עת רצו� כזאת והנה 

ה למשה "תשרי אמר הקב' שביו� י, שלא היה מעול�
היו� הזה נהיה , )יא, לג(י "רש' סלחתי על חטא העגל עי

קדוש וטהור לדורות עול� שביו� הזה יכפר עלינו על כל 
ה ראה דווקא "עוונותינו ביו� הכיפורי� וג� משה רבינו ע
הראני נא את לעת רצו� כזאת לבקש דבר נשגב ונעלה 

י שיבנו את "י החטא נית� לה� דרכי תשובה ע"וג� ע, כבוד�
  .המשכ� מקו� השראת השכינה שהיא תיקו� על חטא העגל

ה "זה יש ללמוד שהשמחה הגדולה ביותר אצל הקבמכל 
וכמה שהחטא יותר גדול הרי כשנמחל , היא מחילת עוונות

 :)כו(ולכ� איתא בתענית , החטא השמחה היא יותר גדולה
 )לוחות שניות(ביו� חתונתו וביו� שמחת לבו זה מת� תורה 

ש "עיי[ובני� בית המקדש ששניה� היה ביו� הכיפורי� 
' כ ועי"כתב שבני� בית המקדש נתחנ� ביוה ב"וברע, י"ברש
ואפשר שלכ� יש עני� גדול לשמח , ] א"ט ובמהרש"בתויו

מכיוו� שחת� , ולשמוח ע� חת� ושכר המשמחו גדול מאד
ה "נמחל לו כל עוונותיו ושמחה גדולה היא לפני הקב

ובתענית , ה"והמשמח את החת� שמח בשמחתו של הקב
ל שביו� "י' ת יוצאות וכושביו� הכיפורי� בנו )ש�(

 �הכיפורי� יו� מחילת עוונות ביו� השמחה הזאת היא זמ
מסוגל לזכות למצוא זיווגו ולשמוח בשמחת מחילת עוונות 

  .של יו� החופה
בזה דברי� מבהילי� פה קדוש ממלל בזכות� של ונעתיק 

פ וישת "בלק עה' פ(ש בעבודת ישראל "ישראל ע� קדושי� מ
שאמר  א"ק מברדיטשוב זיע"הרה בש� )אל המדבר פניו

אשר עשו ' בפסוק וביו� פקדי ופקדתי עליה� חטאת� וגו
וקשה הנה אבינו אב הרחמ� הסולח ומוחל , את העגל

ד שיכתוב בתורתו "ס, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה

אחר שעשו ישראל ' דבר קשה כזה שיזכור לעול� את חטא העגל אפ
ג� אלה ' אושעי' ברכות דאמר ר 'ל במס"וג� קשה ממאמר חז, תשובה

וזה היפ� מכיו� , תשכחנה זה מעשה העגל ואנכי לא  אשכח� זה מעשה סיני
  , ל"הפסוק הנ

דהנה לפי ראות עינינו א� אחד מגזע טובה , ל כוונת העני� אחד"יאלא 
כי התורה , אי� זה דבר פלא, וישרה הול� בדר� תמי� ועובד את יוצרו

כ א� פוחת והול� במעשיו ממעשה "משא, מחזרת על אכסניא שלה
ויתגנה בו יותר ממה שיעשה זה הרע אד� אשר הוא בא , מו� בו, אבותיו

וא� אד� בזוי , כי לו יאתה השפלות מעו� אבותיו, ממשפחה בזויה ושפלה
אז יתהלל יותר מב� משפחה , ואנשי�' משפחה כזה יעשה הטוב בעיני ד

  .בעזבו דרכי אבותיו ונטה אל הטוב, הנכבדת
הג� שקבלו את התורה במעמד הר סיני ואמרו , ישראל קדושי� ה�והנה 

כי קדושת אבותיה� אשר , לא היה הדבר נפלא ומהולל, נעשה ונשמע
אבל כיו� שעשו ', הורישו לבניה� אחריה� היא הנותנת שיהיו עובדי ד

וניכר שהיה ב� איזה שורש , והעיזו את פניה� נגד יוצר�, כ את העגל"אח
' אז גדלה ונפלאה בעיני ד, כ"יתק� עדיי� עד שעשו תשובה אחרע שלא נ

ויכלו , כיו� שה� ע� קשה עור� בטבע, מעלת� בקבלת� את התורה
כ נראה שלא עשו ג� הטוב "א, לעשות אחרי ארבעי� יו� הדבר הרע הזה

רק שה� בעצמ� בגודל , מלפני� מושרש בטבע לה� מקדושת אבותיה�
וה� , כ עשו תשובה"ואעפ, ו ובחרו ברעכ נפל"ואח, בחירת� בחרו בטוב

  ', קודש ישראל לד
, שישכח לגמרי כיו� שעשו תשובה, זה מעשה העגל ג� אלה תשכחנהפ "וז

כלומר בעת שאני זוכר מעשה סיני , זה מעשה סיני ואנכי לא אשכח�אבל 
כדי להגדיל , כ בחטא העגל בגודל קשיות ערפ� אשר לה�"אז אזכור ג

כשאזכור  ביו� פקדיפ "וז, ל"י� במעמד הר סיני כנזכות� במה שעשו מלפנ
ל , את כוח הרע אשר בקרב� ופקדתי את העגל, ב� להיטיב לה� ואז יגדי

לנטות אל הטוב , ויאדיר זכות� במה שה� נוטי� מהרע הזה שיש בכוח�
כ זכירת מעשה העגל היא טובה לזכירת� "וא, ולשמור מצוותיו כל הימי�

  )ט"כי תשא תשס(. ק"עכלה, ח"ודפח, ופקידת� של ישראל

 

   )יג, ל( זה יתנו
ויש לומר דדר� העול� . י הראה לו כמי� מטבע של אש"וברש

בראשונה מפלפלי� באש , כשיתעוררו לפעול דבר טוב ותיקו� ציבורי
לכ� הראה , להבה אבל לאט לאט נפסק וכשבא למעשה מתעצלי�

מטבע של אש ואמר לו כזה יתנו כי הנתינה מחוייבת להיות כמו 
. ח לבכ� אשר לא תכבהואש תמיד תוקד על המזב, התחייבות של אש

הירא ור� הלבב יל�  )ב,פרשת שופטי� כ(וכ� יש לבאר מה שנאמר בתורה 
ל הירא מעבירות שבידו ג� הסח בי� תפילי� של "ודרשו חז, וישוב לביתו

ורק הפשט דיש , וצרי� ביאור שאחז עבירה זו, : )סוטה מד(ראש לשל יד 
�וזה , תינה יתרשלו�וכשבא לנ, בשעת הדרשה ינענעו� ראש� ויאמרו לית

�אבל כשבא לשל יד , פירוש הסח בי� תפילי� של ראש או ויבטיח לית
  .ועיי� מה שכתבתי בזה בפרשת תרומה, יחזור

  
  . זה ישפיל וזה ירי� )ח,תהלי� עה(ש� במדרש הדא הוא דכתיב 

מטבע של  )ה  זה יתנו"כי תשא ד(י שפירש בנוע� אלימל� "ויש לומר עפ
, דא�  מתנהג בכספו שלא כהוג� אז שופתו, מ�אש דאש שור� ואש מח

זה  וזהו פירש המדרש. וא� מתנהג כשורה אז מחמ� וזוכה לרב טוב
  )פרדס יוס ( .ישפיל וזה ירי� דהמטבע יש בו כח להשפיל

  
  )יד ,ל(כל העובר על הפקדי� 

הנה כל אחד צרי� לשער בעצמו דהעול� במעמד מחצה על מחצה 
בשעה שהול� , כל העובר על הפקודי�אמר וזהו ש, ובמעשיו יכריע לרוב

. לעבור פקודי דאורייתא ישקול בדעתו כמו שהעול� מחצה על מחצה
  )באר מי� חיי�(

  
  )טו, ל( העשיר לא ירבה
בכתובות ' יש לרמז דהא דאי, הטע� הוא מונח רביעי לא ירבההנה על העשיר 

ר לא וזה מונח רביעי רוצה לומר דא� העשי, המזבז אל יבזבז יותר מחומש .)נ(
. ארבע חלקי� יהיה מונח לעצמו וחלק חמישי יבזבז, ירבה יותר מחמישית

  )א"הגר(
  

  )כ, ל( ירחצו מי�
את עונותיו  במי� ירצהדי הדמעות נה שעל יוולא נאמר ירחצו במי� אלא הכו

שעל ידי המי� של הדמעות נחמקו עונותיו של ' מו שכתוב בכתבי הארי הקכ
  )אילנא דחיי(. אד�

  
  )יד, לא( מחלליה מות יומת כי כל העושה בו מלאכה ונכרתה

, ל דפיקוח נפש דוחה שבת ומדוע יהרגו על חילול שבת"לכאורה קשה הלא קי
ונראה לתר  זה על פי הידוע שא� אד� מחלל שבת אזי נכרתה הנפש 

מחלליה וזה שאמר הכתוב  משורשה וא� כ� גברא קטילא הוא ומותרי� להרגו
וא� תאמר הלא פיקוח נפש דוחה שבת לזה אמר כי כל העושה בו  מות יומת

מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה רצונו לומר משורשו א� כ� הוא 
. ופרחוזה כפתור . ל� מות יומת כי אי� כא� פיקוח נפשוחשיב כגברא קטילא וכ

  )בוזי'ברו� ממז' ר ק"הה אילנא דחיי בש�(
  

   )ג, לב( ויתפרקו כל הע� את נזמי הזהב אשר באזניה�
מכא� תוכחת , ויתפרקו כל הע� את נזמי הזהב אשר באזניה� על דר� הלצה

רוב בני עמינו רוב� ה� , מגולה מאהבה מסותרת הטמונה בקרב לב�
ועינינו הרואות רבו כמו רבו מבלי� זמ� זמניה� כל מספר ימיה� , המתפרצי�

ויש שמשכירי� את , אות בתיה� זהב וכס�הכל למל, החרוצי� עלי אדמה
והכל בכדי להרבות הו� , וקוני� אדו� לעצמ�, עצמ� להיווני� ולפריצי� עריצי�

ופוק חזי מה עמא דבר להוטי� , מהבל לקנות נזמי הזהב לאזני נשותיה�
, ת�וולא זרו מתאו, ומבורא עול� שכוח לוח לב�, ובהולי� אחר המותרות

ולזה מתרע� הכתוב על העבר , ת אדו� לעצמ�והכלי� דבר אי� לה� לקנו
את , כל הע� המכוני� בש� ע� פחותי הער� ויתפרקו, ועתיד משכחי אלהי�

כלומר ע� נזמי הזהב שמבלי� ימי� ושני� בכדי לקנות נזמי זהב , נזמי הזהב
ובסבה זאת פרקו ותברו אשר שמעו באזניה� על הר סיני אנכי , באזני נשיה�

  )אור המאיר( :ל"וק, א לקנות אדו� לעצמו כמדוברול, אלהי� דייקא' ה
  

  )יב ,לב(שוב מחרו� אפ� והנח� על הרעה לעמ� 
, לא איש אל ויכזב וב� אד� ויתנח� )יט,כג(ולכאורה קשה הא נאמר בבלק 

על ואת� ' אי .)סב(ויש לומר דהנה בברכות . ואי� נאמר והנח� על הרעה
אל תקרי אד� אלא אדו� ושפ� חמתו על עצי�  )ד,ישעיה מג(� אד� תחתי

. ותת� הרעה לשונאינווזה פירוש והנח� על הרעה לעמ� , ואבני� או אויבינו
 : )לד(בברכות ' ל מפרש הא דאי"מאיר מפראמישלא� ז 'ק ר"וכ� היה הה

וקשה למה הוציא , ברבי חנינא ב� דוסא שאמר על חולה זה יחיה וזה ימות
ש ווזה פיר.  ורק הפירוש זה החולה יחיה וזה הרשע ימות תחתיו .מפיו רעה
פרדס ( .ונתנ� בכל שונאי�' ממ� כל חולי וכו' והסיר ה )טו,ז(בעקב הכתוב 

   )יוס 
  

   )כא, לב( חטאה גדולה
הקשה בכלי יקר כשבא לבקש רחמי� הזכיר חטא� ורק חטא הוא בשוגג 
וחייב חטאת והמלי  שהיה שגג� רב שהערב רב הטעה אות� עוד ליש 

ה מאהבה בותשו, דאומי� שחטא� גדול ומתחרטי� עלומר שישראל יוד
    )פרדס יוס (זכות� ג� כ� גדול מאד 

  
  )יט ,לג(וחנתי את אשר אחו� ורחמתי את אשר ארח� 

תורה מלמדת את האד� דרכי� טובי� להתנהג בה� וכמו הכלל ידוע אשר ה
וא� על פי שאינו כל כ� , שהאד� נוהג ע� עצמו למטה כ� נוהגי� עמו למעלה

גי� כ� לעמו למעלה והא� על פי כ� כשנוהג את עצמו במידות טובות נ, טוב
וזהו וחנתי את אשר אח� היינו כשיזכה אד� אצלי שיבא למדריגה אחת היינו 

אעשה ג� , אח� את הבריות ואעשה עמה� לפני� משורת הדי�אשר יאמר 
�ואז טוב לו , ג� כ� הוא בסגנו� זה ארח�יאמר ורחמתי את אשר , אני עמו כ

�  )המגיד מזלטאשוב(.  לבריאת הנפש והנשמה והגו

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

        
א מצידו בכל עת "וכ� עשה היהודי ואילו ר, א"אצלו לר

, שהלה נכנס אצלו היה מכי� לו בשר עו� ויי� מדי יו�
ני התשובה אלא שלפני האכילה היה משוחח עמו מעני

וביו� הראשו� דיבר עמו , שעבור� בא לפניו מעיקרא
היוצאי� מהלב והנכנסי� ללב שהיה ' א מדיבוריו הק"ר

בכוח� ועל יד� של אלו הדיבורי� להפ� את כל האד� 
ואיזה פג� , ובה� דיבר עמו מהו נקרא חטא, מרע לטוב

נורא גור� בעולמות העליוני� ואי� יכולי� לעבור את 
  , רצו� הבורא

, א� עוברי� עבירה כל המלאכי� רוצי� לקורעומ "ובד
ע "וכ� אולי יתכ� שג� הוסי� ואמר לו מה עשה הרבש

וכשדיבר עמו רבינו , ועולל ל� שכ� אתה חוטא כלפיו
א את כל זאת אז כמו תמיד ג� אז שכינה דיברה מתו� "ר

', הלא כה דברי כאש נאו� ה"' הכ' גרונו והיה בחי
, ר"וסלע מרומז על הרע של היצה ,"וכפטיש יפוצ  סלע
א היה מבער את כל הרע כפטיש זה "ולכ� דיבוריו של ר

כ עד שהוא שפ� ש� "וממילא שזה הבעל תשובה נתעורר כ
 �  .דמעות כמי� עד שנפל בעילפו

ואז אחר , אומרי� ומספרי� זאת בער� על פי זה השמועהשכ� 
לאכול  א� הוא כבר לא היה יכול, א לאכול"כל זאת אז שלחו ר

עוד כלל מרוב שנשבר בלבו בקרבו על מעשיו ולא היה מסוגל 
ל שו� טע� ושו� הנאה מהאוכל והיתה נפשו "לאכול ולא הי

י הוראותיו של הרבי "קצה בהאכילה אלא משו� שהיה זה עפ
א שעליו עכשיו לאכול לכ� היה הגבאי מכריחו לאכול והיה "ר

כל אכילתו היה  נאל  בעל כרחו לאכול וכמוב� שבאופ� זה אזי
ושוב כ� הוה ג� ביו� השני שציווהו , לו בעצמו לסיגו� גדול

ל אבל קוד� האכילה שוב דיבר עמו דיבורי "ק לאכול כנ"הה
וכ� כל יו� אמר עמו מילה , כ ג� אמר עמו וידוי"תשובה ואח

אחת מכל סדר הוידוי עד שלאחר מספר ימי� השלימו לומר כל 
שוב לא ידאג כי כבר תיק� הכל ע ש"א זי"ל הרר"הוידוי ואז א

י שמהיו� "ז עיקר התשובה ע"בתיקו� השל� את כל העבר ועכ
וכ� , והלאה יראה ויזהר להתנהג כיהודי צדיק אמיתי כדבעי

  . א"נתעלה זה היהודי ונתגדל ונהיה מתלמידי הרבי ר
' ע שהיה יכול לתק� אפי"א זי"של הרבי ר' חזינ� כוחו הקובזה 

י תעניות וסיגופי� שא� "כילה גופא ולא עי א"חוטא כזה הכל ע
בלא ה� הבעיר ליבו בתשובה שלימה וזיכו� גמור ושל� 

ק בגליו� הבא "המש� השיח( .ע אוי� אייביג"זי. ל"ת וכנ"להשי
  )ה"אי

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
  'א' המש� מעמ

מביט על קושי הנסיעה ונוסע אליו אי� שלא יהיה ע� 
וא� זאת אמר , כל אלו הקשיי� וללא שו� ספק כלל

ענסק 'א מליז"כ ששתי ידיו ועשר אצבעותיו של ר"ג
, ה� כמו שני לוחות הברית ע� עשרת הדברות שבה�

ע הוא היה כולו תורה וכולו קודש "א זי"לפי שהרבי ר
  .קדשי�

אומרי� בש� צדיקי� שגופו היה מאיר כמו אלפי � וכ
ועל דר� זה היו אומרי� לעומת זה , נשמות מישראל

כ כמו "שהלוואי שהיו נשמות כל היהודי� מאירי� כ
א שהיה מתק� הכל א� הגשמי "גופו של הרבי ר

ותיק� בתיקו� השל� את כל , ע"כרוחני והיה כולו לבוכ
  , כולו
א בא "ע שפ"אצלו זי שכבר שוחחנו שהיה מעשהוכמו 

שרצה לעשות תשובה ולהיות בעל ' אליו איזה יהודי א
א בלב נשבר שיורה וית� לו דר� "תשובה וביקש מר

תשובה אלא שהוסי� זה היהודי ואמר שאינו יכול 
, ז לפי כוח גופו ונפשו"לשוב בתעניות וסיגופי� שאי
א שמסכי� עמו שאכ� "ואמנ� הנה כ� אמר לו הרבי ר

נו צרי� כלל לצו� אלא אדרבא מהראוי כ� הוא שאי
שצרי� שיאכל כדבעי ורק דבר זה הוא שואל מעמו 

ז יכנס "שלפני זה שטר� שהול� וניגש לאכול אז לפנ

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
  פניני� יקרי� על הפרשה
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אמצע א ב"צ מורינו רבי אלימלך שליט"דברים שאמר הגה

 ו"של החתן הרב משה דוד מוטצען הי שמחת החתונה

  האחרון שהתקיימה יום רביעי
  

  שהשמחה במעונו

ובסעודת  ס"סיים ארבע מאות פעמים את הש ץ"שהיעב ידוע

התגלה אליו בלילה , "שהשמחה במעונו"אמר בשמחתו  הסיום
שהשמחה במעונו יכולים לומר רק בשמחת : ל"ו בחלום ואאבי

לאחר סיום ' אפי, סעודת מצוה אחרת חתן וכלה ולא בשום

  .מאות פעמים' ס ד"הש
  

  מחה תמחה את זכר עמלק

שכל פעולה יהודית שיהודי  מקארלין" בית אהרן"ב איתא
על אחת , ימח שמו מקיים עושה זוהי מצות מחיית עמלק והוא

  .ו שרויים עתה בעת שהשמחה במעונוכמה וכמה שאנ

  

  ו מעוןרקיע ושמ
וקצת מחכמי הקבלה אמרו  :שאמר רבינו בחייב איתא

שם ושלמעלה מהרקיע השביעי יש רקיע שמיני שנקרא מעון 

ששם  שמחת חתן וכלה פירושו של שהוא נהרי השמחה
  .שרויים

  

  אין עוד מלבדו
לכן אנו אומרים  ,מקרה קרך שאצלו הכלאומרים אשר  עמלקב

בחוש כי אין  אנו בעיני הבשר ובחתונה רואים ,אין עוד מלבדו

  . 'והכל הוא מאת ה שום מקרה כלל
ושם היה , הישיבות שהיה משגיח באחת ח ברים"סיפר הגר

בחור שלשונו היתה נשלפת בחוצפה כל אימת וכל הזדמנות 

ח "אך הגר, וצוות הישיבה אמר שיש לזרקו מן הישיבה, שיכל

עד שיום אחד הגיעו מים עד נפש , ברים אמר שלא לזרוק
בחוצפתו ודיבוריו של אותו הבחור כלפי אחד המשגיחים 

שה מיידית שחמתו בערה בו וקרא למנהלי הישיבה בדרי

יהיה מה שיהיה גם אם , לזרוק את אותו הבחור מן הישבה
שלומד בישיבה  יחיד בה אינו מסכים כי היתכן בחוריראש היש

והם הגיעו להחלטה , של קרוב למאה בחורים שיקלקל אותם

אם אתם ח ברים שמע זאת ואמר "והגר, להשליכו מהישיבה
וכן עשה ירד ממדריגות , זורקים אותו אז אני מתפטר קודם כל

ולפליאתו פוגשו יהודי שאמר לו כי הוא מבקש , בנין הישיבה

אינפורמציה על בחור אחד מהישיבה והיה זה אותו הבחור 
ענה לו רבי חיים מה אומר , שהצוות רצה להשליכו מהישיבה

יו מישיבת צוות וכל הצוות פה אחד אמר לכם אני יורד עכש

וחשש מאוד כי האיש , כי בחור כזה מכל הבחורים אין בנמצא

ז לישיבה לכן קרא לו ואמר לו שחבל לטרוח לעלות "יעלה בכ
לישיבה כי לא היה דבר כזה בישיבה שכולם יאמרו פה אחד 

  .ל"את הנ

אבל דבר אחד , אנשים חושבים שהם יעשו כך והם ינהלו כך
וכל , ע מנהל את העולם ואין עוד מלבדו"לידע שרק הרבשיש 

ע עשה זאת "מה שעושה לך חבר כזה או אחר זה רק הרבש

בעצמו אומר זה אני ' כי ה, ולא החבר פגע בך או הציק לך
 אפיקורסות הוא נקרא ולא הוא ואם הוא אומר שזה החבר הרי

  .ע"זי מוילנא 'הק הגאוןכך אומר  ו"ח

  
  ת"הכל מאת השי

אומר מאמר נורא שמצורע צריך  'הק הבן איש חי

השורש  מהואלא , למה' ולכאו מהשורש תגלחלה
ר כי הוא מרגיש שהשני פגע "לשהכן מגיע לידי של

לכן מגלחים את ראשו , בו לכן רוצה לפגוע בו חזרה

כדי שיראו כי כל שערה ושערה יש לה גומא משל 

ואף אחד אינו  עצמו ואין שום אחד מתערב בחבירו
כי לפני שהתגלח אין רואים את , יכול לפגוע בחבירו

  .כ"ע .ההשורשים והגומות שיש לכל שערה ושער

~~~  
  חו של בעל שמחהוכ

שמי  רהיה אומ א"יעז מקארליןק רבי שלמה "הרה

שואין ינ וכמ ,ת לעשות שמחה של מצוה"שיה שזיכהו
 ההיכלות וממלאים לו כל לו כל ותחיןלבניו פ

אשר יצער  אישוה .ולהשיג כל השגות, משאלותיו

היכלות  ימשוך ידו מכל אותוז "ועי, זה ו ביוםתאו

   )וירא, שמע שלמה(. ל"עכ, יש לו עוון גדול, העליונים
  

  ע"זי ןטאליסמק רבי אשר "של הרה" וה טאנץמצ"

עם בעל ד יצב' צ ר"סיפר להרה ןמקאבריק "הרה
 ש"ק הרא"ר הס"א היה על חתונה אדמו'"פש ,ס'שמ

ומנהגו  ,ע"זיק מלעכוויטש "רעו הרהע ו"זי ןמסטאלי

כשר "קוד הרבה בחתונה לר אשר היה' של הרב ר
קאברינער על עצמו שמחמת ה ואמר. ורקד "טאנץ

 .טים תחת הכובעמח קפו שערות ראשו כמוזפחד 

  )ב"י שו"כתבי ר(
  

  לימוד משמחת חתונה

ע "זי לה פערלאוו מסטאלין'יענק' רק "הרה סיפר

  : ל"זמרבני מונטריאל  לאחד
מקארלין היה  ל"ק הבית אהרן זצוק"לזקיני הרה"

 ,ש"קני אנזמ חסיד אחד מבני עליה וממארי דחושבנא

צ רבי אברה� אלימל� בידרמ� צ רבי אברה� אלימל� בידרמ� צ רבי אברה� אלימל� בידרמ� צ רבי אברה� אלימל� בידרמ� """"הגההגההגההגה    לרגל שמחת נישואי בת פניני נישואי� עובדות ודברי תורה נפלאי� 
  )חלק ב( א"ג מורינו הרב משה דוד מוטצע� שליט"עב אאאא""""שליטשליטשליטשליט

 

היה לו במה  ןאלא שחסרון קט

ויהי  .בעל מרה שחורה נחשב לקצתש

הגיע  אש השנהבאחד השנים קודם ר
שמצבו  חסיד למסקנה נחרצת אותו

הרעה  ה אליותהרוחני בכי רע וכי כל

ה על "מאת מלך מלכי המלכים הקב
ובמר , במשך השנה כל אשר עולל

 ל בערב"ק הנ"ליבו פנה אל זקיני הרה

ובקול נהי ובכי תמרורים ראש השנה 

 :לאמור לחיו ביקשכשדמעתו על 
מיט אייער , נעמט מיך מיט, רבי"

אותי בבקשה  רבי קחו[" וואגען

היינו שהרבי ישאהו , םבמרכבה שלכ
  ].ה ביום הדין"בר על כתפיו

: ל "הזק במתק לשונו ב"לו הרה ענה

משפחה פארט  מאכט זיך א מאהל א
 ן מיטהיך אזטוט 'מ ,אויף א חתונה

פארט די  סע ןאו, ענקליידער שיי

, ןשמחה וששו נצע משפחה מיטגא

 געסט א דיפלוצלינג קומט איינער פון 

�        שמחת בית צדיקי�שמחת בית צדיקי�שמחת בית צדיקי�שמחת בית צדיקי�שמחת בית צדיקי�שמחת בית צדיקי�שמחת בית צדיקי�שמחת בית צדיקי
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ל"ת( -קב הישר -ר שמואל"רבי צבי קאידנובר ב–
ברבי אהר� משה מאוור   )ז"תרכ(ר יוס� יצחק "טש 

  )'אדר א - ט"תרע(ר אברה� יהושע העשיל "ד ב"רבי יוס� דוד אשכנזי מבאזילאה הי
  )ב"תש(ר מנח� מנדל מפריסטיק "ד ב"רבי יחזקאל שרגא מדוקלא הי

  )ו"תרע(ר נפתלי צבי מראדיכוב "מזאלקווא ב' רבי אשר ישעי
  )ז"תרע(ר יעקב יצחק מבלענדוב "מגריצא ב' רבי ישעי

  )ד"תשמ(בוטושא�  -ר יהודה אריה לייבוש מבוטשעטש"רבי מרדכי פרנקל ב
  )'אדר א –ט "תקכ(ר קלונימוס "רבי יעקב קאפיל מליקוב ב

  )'אדר א –ו "תרע(חמרא טבא ' ר ישראל הורווי  מברנוב ב"רבי אברה� שמחה ב
  )'א אדר –ל "תר( "�"חידושי מהרד"ר יצחק "ד ווארשא ב"רבי דוב בעריש מייזליש אב

ב' ר מפיטסבורג בערבי יוס� לייפ  �  )ו"תשכ(י מסטמר 'ר דב בערצ"צדקת יוס
  )ה"תקפ(דברי רש ' ר איסר אולמ� ב"רבי שלו� חרי� ב –

  .ז מאניפולי והמגיד מקאזני  "הרבי ר' תל -ר יעקב"ד בובריקא ב"רבי שמחה אב
  .ר יחיאל מיכל מיאמפאלי"רבי יוס� דראביטשר ממעזיבוז ב

דוד מסטאניסלוב "אלעסק ברבי יחיאל מ   )ב"תרצ(ר משה 
  )ג"תרמ(ד קראקא "ר משה סופר אב"רבי שמעו� ב
  )'אדר א -א"תרנ(ד צעהלי� "י  אבנר אליעזר כ  מפרוס"רבי מנח� ב

  )ו"תשנ(פני מנח� ' ר אברה� מרדכי אלתר מגור ב"רבי פינחס מנח� ב
  )ט"תקי(ש מבעלזא "ק ר"ר טורדוס זקינו של הה"רבי משה ב -
  )'אדר א -ב"תקל(ר משה פולי  "ד ניקלשבורג ב"י גרשו� אברב

  )ג"תקע(מ מרימנוב "ר' תל -ר אברה� מטיטשי�"רבי חיי� יעקב מדוקלא ב
  )ג"תקע(י� 'ק מרוז"אחי הה -ר שלו� שכנא"רבי אברה� מפראהבישט ורבי דוב בער ב

  )ז"תרע(ר אברה� יעקב מסדיגורא "רבי יצחק פרידמ� מבאיא� ב
  )'אדר א -ב"תרצ(ר צבי אלימל� מבירטש "ינוב ברבי יוס� מד

  )ב"תש(ר יצחק יעקב מביאלא "רבי מאיר שלמה יהודה ממעזריטש ב
  )ד"תשל(' רבי יחזקאל הלוי לוינשטיי� משגיח ישיבת פוניבז –

ב' ר ארי"א ב"ר שמחה וי"רבי יחזקאל מקאזני  ב   )א"תקפ(חת� המגיד מקאזני   - יהודה ליי
  )ו"תקפ(רבי אברה� מקאליסק ' תל - ר שלמה זלמ� אשכנזי"ב רבי יצחק הכה� מטבריה

  )ז"תקפ(מ מלעכוויטש "ר' רבי יחיאל מיכל מלעכוויטש תל
  )'אדר א -ל"תר(מראה משה  -וואשערהעלי-ד מאראש"פירסט אב' ר ישעי"רבי משה ב

  )ה"תרנ(א ועוד "� ושפ"הרי' ק מקאצק חי"הה' תל - רבי אברה� יהודה לייב מבראק
  )ז"תרפ(ר שלו� מפשיטיק "ור מטשענסטכוב ברבי אביגד

  )'אדר א -ז"תרפ(' ר ישעי"רבי אברה� מקרעסטיר ב
  )'אדר א -ט"תרפ(ר שמעו� מסקערנאווי  "רבי מנח� מנדל מאטוואצק ב

  )מ"תר(ר חיי� מקוסוב "רבי יעקב שמשו� ב )ד"תרל(דוד  צמח -ר צבי אלימל� מדינוב "רבי דוד ב –
  )ב"תרע(זכותא דאברה�  - ר יהושע אשר"מיאל מפאריסוב ברבי אברה� דוד נפתלי ירח

  )פ"תר( זכרו� יהודה ועוד, שבט מיהודה' ד סטמר ב"ר יהושע פולק גרינוואלד אב"רבי יהודה ב
  )ח"תרפ( מאיר עיני חכמי� ועוד -ר אברה� יצחק הלוי מאוסטרובצה"ב האלשטאק רבי מאיר יחיאל

  )ט"תרצ(ר אברה� משה "רבי עמנואל מפאביני  ב
  )ג"תשנ(ימות עול�  - אמרות קודש - ר יוס� מאמשינוב"רבי יצחק קאליש ב

  )'אדר א -ה"א תרצ"וי ב"תרצ(ד ראדומישלא "ר זאב ענגל אב"רבי שמואל ב
  )א"ת(ח "ר שמואל סירקיש  הב"רבי יואל ב. ניס�' ז' א שנפ"י )ג"שצ(ר יעקב שי� "ב ]�"מהר[רבי מאיר  –

  )ט"תקנ(מ מויטעפסק "ר' תל -ר צבי הירש"ילנא ברבי שלמה זלמ� הכה� אשכנזי מו
  )ד"תרל(א "ק רבינו משה מלעלוב זיע"חת� הרה -ר פנחס מאפטא"רבי יצחק מנח� הלוי מוואלברו� ב

  )ד"תרס(יודעי בינה  - ר אלעזר מלאנצהוט"רבי צבי אלימל� מבערטש ב
�  )ד"תשס(צאנז -מגריבוב ב"חת� ר -ר חנו� העני� דב"ראדומישלא ב-רבי אברה� יהושע העשיל ממאלי

ב"רבי רפאל בלו� אב   )'אדר א -ה"תשס(ברכות שמי�  -ר שמואל"ד קאשוי 
  )'אדר א -ה"תשנ( ועוד שלמה שולח�\הליכות\מנחת' ב לייב ר חיי� יהודה"רבי שלמה זלמ� אויערבא� ב

  )ז"תקמ(נוע� אלימל� ' ענסק ב'ר אליעזר ליפמ� מליז"הרבי רבי אלימל� ב –
  )ו"תרנ( ד קאוונא"רבי יצחק אלחנ� אב )ו"תרנ(ר ישראל איסר ספקטור מקובנא "� ברבי יצחק אלחנ

ב   )ו"תקפ(פ מקארי  "ר יהודה מאיר בר"רבי פנחס שפירא משפיטיווקא 
  )ז"תרל(ח מצאנז "אחי הד -לייב מטארניגראד' ר ארי"רבי אביגדור מדוקלא ב

  )ט"תרמ(טל ירושלי� , ל"ת מהרי"שו -ד פלאטיטשא�"ר נפתלי בורנשטיי� אב"רבי יהודה לייב ב
  )ו"תרנ(ר ישראל סלאנטער "ד ברעזי� ב"לייב אב' רבי ארי

  )'אדר א -ה"תרצ(ר אהר� מצאנז "רבי אריה לייבוש הלברשטא� מגריבוב ב
  )ו"תרצ(ר משה צבי הערש "קס מאראדעא וברששויא באניא ועוד ברבי בנימי� פו

  
  

  ו אדר"ט ק"שביו� 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ז אדר"ט' איו� 
  
  
  
  
  

  ז אדר"י' יו� ב
  
  
  
  
  

 רח אד"י' גיו� 

  
  
  
  
  
  
  
  רט אד"י' ד� יו

  

  

  

  
  

  ראד' כ' היו� 

  

  

  

  
  

 רא אד"כ' ויו� 

הבית  עם בעלדביי  ךפרעמדער אינגאנצען צו די שמחה און בעט זי
ענטפערט איהם דער . צו די חתונה עןזאל איהם אויכעט מיט נעמ'מ

  :ויזבעל הבית אט א

פאסט זיך דיך מיט צו , צופרידענער א שמייכעלדיגער ביסטו א" 

" דא בלייב בעסער, פארביטערטער א פארחמורעטער ביסטו א ,נעמען
בתלבושת חגיגית  משפחה שנוסעת לחתונה בשמחה ובעסק גדול -(

אומר לו  אזי, לנסיעה לחתונה זר מבקש להצטרף םולפתע אד ז"וכיוב

  : בעל הבית כך
עלה על העגלה אולם אם טיפוס מריר  -שמח ועליז  אם אתה טיפוס

  !)כאן נאהישאר  הנך ועצוב

לעת כזאת של עמידה למשפט  ברעיונם המבהיר שגם םפלאינ והדברים
הדין שהנהגת החסידים היא באופן של  ביום םלפני מלך מלכי המלכי

  , כם בדווקאזמעו היא' חדוות ה

 םם בשמחה ובטוב לבב היהמ והמשכילים להיות בגוונא של קל על פני

  ,צדיקי הדור הזוכים להצטרף לעגלות
ולשלום ולקרוא בקול גדול  ג לחיים טובים"תם בסשצלהיכתב ולהיח 

   ".אשרינו שחסידים אנחנו"

 ש"מר� אד
במצוה 
 טאנ,

בשמחת 
נישואי בת 
אחיו מורינו 
רבי מיל� 

 א"שליט
בחתונת 

ג  "הרה
משה יהודה 

לייב 
רבינובי, 

 א"שליט

ש בקבלת פני� "מר� אד
נראה לידו מורינו רבי , ל"הנ

ר "ק אדמו"וכ ,א"מייל� שליט
  א"מזוטשקא שליט

ידינו ידמבר� את ש "אדכש
 ו"הי יהודה עמאררבי ח "ההנ



 

 

 

 ד

 ד

 

  

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

שנער� " זכרו תורת משה"הגליו� הנכבד והמיוחד ' לכ :שאלה
ל .י' ח ר"ה הרה"ה' המיוחדי� שבקהילתינו הקי אחד "ע

אשר בכל שבוע מהנה אותנו בגליו� עשיר בתוכ� מלא , א"שליט
וכ� לאד� היקר בדומה לו , ש וחסידות"וגדוש מז� אל ז� בתוי

פרקי "א עור� המדור "המחנ� הדגול הרב שמואל שטר� שליט
  .תשואות ח� ח� לכ�" חינו�

: והוא. ה מאוד חשובה ליא� אוכל להעזר על ידכ� עזראשמח 
. ד"ק בביהמ"כ להתפלל בשב"בני יקירי מתעצל ואי� לו חשק כ

לתת לו . ב. ד"לגרו� שירצה לבוא לביהמ. מה עלי לעשות א
שאני מתמודד עמה ' יודעני כי זאת לא רק בעי. חשק בתפילה

וכולנו נרצה לדעת תרופת הפלא לדבר , אלא זאת צרת רבי�
  .זה

בי שתזכו להרבות כבוד שמי� ולהגדיל שוב מעומק לואברככ� 
  .בידכ� יצלח' תורה ולהאדירה וחפ, ה

  ב"ארה -פ. ע. א  -נ "פעולותיכ� בלוהמוקיר 
  

מעבודות הקשי� ביותר שבמקדש הוא תפילה  :תשובה
ר ארבעה צריכי� חיזוק ואלו "ת :)ברכות לב(כדאיתא בגמרא 

�". � אר ודר" .ד" תפילה" .ג" מעשי� טובי�" .ב" תורה" .א: ה
  " שיתחזק אד� בה� בכל כוחו"' י הק"ופירש
מ� הי� נסביר במקצת על עבודת התפילה ממנו ניקח כטיפה 

  :יתבר�' לחנ� ילדינו ותלמידינו היקרי� בעזרת ה
  התפילה בשמחהעבודת 

איזהו עבודה  -בשמחה בואו לפניו ברננה ' עבדו את ה .א
ד ע� כשיהודי מתפלל ומתייח, שבלב זה תפילה ע� שמחה

זה העבודה של כל . ד להתמלא שמחה"אלוקיו הוא צרי� בס
". ואני קרבת אלוקי� לי טוב"שירגיש ', יהודי כשעומד לפני ה

שלאחר תפילה לוהטת  א"הצמח צדיק זיעידוע הסיפור אצל 
דהיינו , "חציו לכ�"ה קיי� את ה"בחג השבועות אמר שב

שהביאתו  -ממש -התפילה היתה בבחינת חציו לכ�
ה אומר "כמו שפירש פע� שדוד המע. מות ושמחהלרומ

כשאני מתפלל , "ידבר פי ויבר� כל בשר' תהלת ה" )בתהילי�(
מה שמדריגה פחותה בחינת בשר ג� הוא יבר� את ' אפי', לה
 )אמור' י פ"רש(כמו שמפרשי� להזהיר גדולי� על הקטני� . 'ה

כדי שהקטני�  -להזריח אור מהגדולי� על הקטני� -להזהיר
  .'ללו ויתקרבו להיתפ

בתפילה עד ' חוב קדוש על הגדולי� להרגיש נוע� המוטל 
אשרי הדור שהקטני� . "שיהא טופח על מנת להטפיח

' שהקטני� רואי� את הגדולי� בעבודת ה -"נשמעי� לגדולי�
  .כ"ז ה� נשמעי� ג"ועי

 )ולישרי לב שמחה' בפרק ב(יערב עליו שיחי  – חסידותבקונטרס 
אביא . י שורש התפילה הוא שמחת הלבמבאר בטוב טע� כ

כשאבא : במקצת ממנו ואשרי האב שיודע להנחיל זאת לבניו
יודע לצייר לילדיו גודל השמחה שיש לאבינו שבשמי� 

לאבינו " כתר"וכיצד ה� זוכי� לעשות מזה . מתפילת�
כיצד מלא� מיכאל גבריאל שמחי� להגיש את , שבשמי�

        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

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב
  למורינו האי גברא רבא משפיע ומורה דר�

  לשמחת נישואי הבת אאאא""""צ רבי אברה� אלימל� שליטצ רבי אברה� אלימל� שליטצ רבי אברה� אלימל� שליטצ רבי אברה� אלימל� שליט""""הגההגההגההגה
 יר גייגריר גייגריר גייגריר גייגרחיי� מאחיי� מאחיי� מאחיי� מא -מבר� מעומק הלב  ובהערצה רבה

        ובתחנוני�ובתחנוני�ובתחנוני�ובתחנוני�    נא להמשי� להרבות בתפילהנא להמשי� להרבות בתפילהנא להמשי� להרבות בתפילהנא להמשי� להרבות בתפילהאאאא
 עבור האברך היקר והחשוב

 'יצחק בן לאה שיחי' ר

ה "בעז, דיקי� הקטני�מתפילות ישראל ובפרט מהצ' הכתר לה
עלינו , וכשהילד התפלל כמו שצרי�. לאט לאט ה� יפנימו זאת

ד "להגדיל ולהלל זאת בבית איזה נחת נגר� היו� מהתפילה ובס
יכנסו דברי� אלו היוצאי� מ� הלב אל לב הילדי� הטהורי� 

והיא . והתמימי� עד שתהא שלהבת עולה מאליה בקרב�
  .עבודת האב והמחנ� כסדר

ולפי : ק"וזל )'שער האהבה פרק י(" ראשית חכמה"ק "ספהבאיתא 
ובפרט א� הוא , התפשט השמחה שיעורר האד� בתפילתו

כי התפילה , במציאות התפילה - בבית הכנסת או בבית המדרש
וראוי שיאמר , הוא צור� גבוה והעד שנעשה כתר למלכו של עול�

אלא , אד� בלבו מהיכ� זכיתי אני לתת כתר למלכו של עול�
שהמל� ברוב חסדיו קרבני אליו ולכ� ראוי שאעבוד עבודתו 

אי� המלאכי� אומרי�  ק"הזוהומעתיק ש� מספר  .בשמחה
בבית הכנסת יהיה שמח ומסיי� ובעמדו . שירה ע� ישראל
ה שמחתי באומרי� לי "שאמר דוד המעכמו , 'שעובד בבית ה

לבי ' ואומר נכספה וג� כלתה נפשי לחצרות ה, נל�' בית ה
 )יח( בספר חסידי�וכבר איתא . ק"עכל. ל חי"י ירננו אל אובשר
התהללו בש� ' שנא, ה"שורש התפלה שמחת לב בהקב: ק"וזה ל

איבו כתיב עבדו ' אמר ר בשוחר טוב. 'קדשו ישמח לב מבקשי ה
אלא בשעה שאתה , בשמחה' ביראה וכתיב עבדו את ה' את ה

י שאתה עומד לפנ ה הוי שמחה"עומד ומשתחוה לפני הקב
  .אלא ביראהואל תהי נוהג בו קלות ראש , ה שאי� כמוהו"אלו

  התחדשות בתפילהעבודת 
צרי� תמיד התחדשות כדאמרינ� בתפילת ' ידוע לעבודת ה .ב

, "ובטובו מחדש בכל יו� תמיד מעשה בראשית"הבוקר מדי יו� 
, עולמוֶמַחֵדש ֶמָחָדש ת ברוב טובו ברא עולמו שתמיד "השי

כי זה חמצ�  -מעשי בראשית –א אלו ולא סת� התחדשות אל
  .של הבריאה להרגיש התחדשות

תענוג תמידי "מציי� כמה פעמי� היסוד  אהבת שלו�ק "בספה
ק וממנו ניקח לעבוד את "אינו תענוג ונציי� מלשונו הזהב בלשה

צרי� האד� לראות שלא  ובפרט בשעת התפילה :בפרשת צו: 'ה
בכל פע� י� תופסק ממנו האש והתלהבות של התפילה וצר

בכל יו� יהיו "ל "דהנה אמרו חז: בפרשת שלח. לעורר מחדש
טע� חדש והשגה והיינו שצרי� האד� למצוא , "בעיני� כחדשי�

שהוא התפילה צרי� בכל יו�  בעבודה שבלבוכ� , בתורה חדשה
ז יהיה לו התלהבות "האהבה והיראה ועי  למצוא התחדשות

� ניתנה כמו שהיה אז חדשה בכל יו� לתורה ולעבודה כאילו היו
בשעת מת� תורה שבוודאי אז היה לכל ישראל חשק גדול 

, כטבע האד� שיתלהב לדבר חדשוהתלהבות גדול להתורה 
אבל מי שאומר שאי� בחינת התחדשות אזי הוא מוציא ש� רע 

 א"זיע' ט הק"ממר� רבינו הבעשמביא  :בפרשת ואתחנ�. ש"עיי
היינו שצרי� האד�  ,"אל תשליכנו לעת זקנה"כוונת הפסוק 

ט "לחדש בכל יו� איברי� חדשי� ותורה חדשה ומצוות ומעשי
שצרי� מאוד אזירות והנה , חדשי� והיינו להרגיש התחדשות

ככלות "ל "ומוסי� י התחדשות' חיל להרגיש במצוה תמידית בחי
כי לפעמי� נופל על האד� תשישות כוח " כוחנו אל תעזבנו

� לו כוח להרגיש בחיוהתרשלות וריפיו� ועייפות שאי '
, התחדשות במצוות תמידיות כי לזה צרי� אזירת חיל ואמ  כוח

ועוד כותב כי , ככלות כוחנו אל תעזבנו -ז אנו מתפללי� "וע
ובכל רגע ורגע  'האד� זאת שלית אתר פנוי מיני כשמאמי�
חיותו ושפעו והוא מחדש בכל יו� תמיד מעשה  מתחדש

ט "התחדשות במצוות ומעש בראשית אזי יכול לזכות לבחינת

  . ותפילה
זכור "ק שעני� מחיית עמלק הוא בכל עת ובכל שעה "מספהכידוע 

דהנה אנו רואי� ברבת  :בפרשת כי תצא"!. את אשר עשה ל� עמלק
ואל העבודה היינו בני עמנו שבא� יתלהב ליב� למצוות אל התורה 

ס נכנומתחילי� להתפלל וללמוד בכוח והתלהבות בתו� כ� תפילה 
] שלא מכניס התחדשות[ובירור נכו� דשבק לה מעמיא  בתוכ� צינו�

והסיבה הגורמת . ק "ונופל עליה� התרשלות ועצלות ועייפות עכל
ר ועדיי� הוא "לזה הכל הוא מצד העדר מחיית עמלק שהוא היצה

. ש"ר עיי"ת יעזרנו במהרה למחותו אמ� כי"מרקד בינינו והשי
ה דור הדעה "ו� בפורי� תקפדברי� אלו כותב רבינו האהבת של

כ "ומה נאמר בדורינו שנתמעטו כ, ק"תלמידי מר� הבעשטה
  .הלבבות כמה חובת החדשות עלינו

לא פשוט הוא הדבר וצרי� להשקיע בזה כוחות שבסייעתא ולכ� 
דשמיא נצליח ולהשיב לב בני� לאבינו שבשמי� בעבודה זו 

גור� , מה היאבפרט ילדי� רכי� שעדיי� לא מביני� תפילה . תפילה
  .לה� ריפיו� וקרירות ואי חשק להתפלל

כי . ל"מהקוראי� הנכבדי� שהארכתי לצטט כל הנבמטותא 
ו לצעירי "ג� לגדולי� וק התחדשות הוא מעיקרי יסודות ההצלחה

ד ועוד "שדורשי� מילדינו שיתפללו ויבואו לביהמ, צא� קדשי�
דשו כל חייבי� לחפש כל מיני טצדיקי כיצד שיתח. בקול ובחשק

פע� זה דר� סיפור על , הזמ� בתורה ועבודה בחשק ובשמחה
נתאר לפניה� כיצד חסידי� ואנשי מעשה , תפילה שהועילה

שיתחדשו ' י שאלות ותשובות חידות וכו"ע. התפללו בכוונת הלב
�  .)ה כיצד"שבוע הבא נרחיב יותר אי(. כל הזמ

: איתא .)סנהדרי� מב(' ובגמ, הלבנהפ "ישראל מקדשי� החודש עע� 
פועל אמת שפעולתו אמת "בנוסח של ברכת הלבנה אומרי� 

 �וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בט� שה� עתידי
�ג� " וללבנה אמר: "ש� מפרש א"אגדות מהרשב". להתחדש כמות

אל תתמה על שינוי הלבנה בכל , "חוק וזמ� שלא ישנו"שנת� לה� 
כי אי� זה שינוי דהיינו יו� ויו� מימי החודש בחסרונה ומילואה 

ת ללבנה בתחילת יצירתה שתתחדש "אבל כ� אמר השי. אורחיה
על ישראל " לעמוסי בט�"' בכל חודש והיא סימ� לעטרת תפארת וכו

א ווארט  א"ני, זיע'ק האמרי חיי� מויז"ככמו שאמר . 'וכו שיתחדשו
ויהי ביו� "התפעל מאוד כששמעו  שהנתיבות שלו� מסלוני�

צער גדול הוא שעברה שבת קודש ויהודי , לשו� צער יויה" השמיני
ויו� ראשו� נחשב אצלו כיו� שמיני כי השבת לא , לא התחדש בו
בעיני� ' לענינינו כדי שיתפללו צרי� כל יו� יהי!! שינתה אותו

כ "כמו. ולהשתנות' כי השבת נות� כוח לעבודת ה, כחדשי� ממש
כדי שיכנס  צריכי� להשתדל כיצד נית� לקדש כל פרי מחדש

והיא חלק , ולכ� הוא עבודה קשה שבמקדש, לילדינו חשק ושמחה
והלוואי ", וצרי� להשקיע בזה הרבה מאוד, גדול מעבודת החינו�

  .שיזכה להתפלל כמו שצרי� וכדבעי" יתפלל אד� כל כל היו�
נתאר לילדי� שהתפילה , תפילה משתלבת ע� שמחה .א: לסיכו�

 .ב', בוודאי רוצה לתת כתר לה וכל אחד' היא כתר שנותני� לה
, תענוג התמידי אינו תענוג, לעבודת התפילה דרוש התחדשות

ונסיי� . ועלינו מפע� לפע� לעשות פעולות ורעיונות אי� להתחדש
חיי (בנוע� שיח למלמדי�  א"ר מבעלזא שליט"ק אדמו"כבדברי 

ה "היו� ב: )א שנתקבל במערכת מאחד מחשובי קוראינו"שרה תשע
. )וע� תענוג(או� מיט אגישמאק  )ע� חיו�(מיט אשמייכעל מחנכי� 

שנוכל לחנ� באמת לעבודה שבלב זו תפילה מתו� ' יעזור ה. כ"ע
�נשמח לקבל  - ד מאמר המש�"ה שבוע הבא יהא בס"אי(. שמחה אמ

  .)גוט שבת -הערות והארות מאירות בפקס המערכת

        ברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבא
על כל מכיריו , למעלת ידידינו היקר והמפואר

מיקירי , עומד תמיד הכ� לימינינו, אהוב וחביב
, לבו ער וח� לכל דבר שבקדושה, ש"וחשובי אנ

שבחו , מופלג בכל מידה ומעלה, כלי מחזיק ברכה
ק "נ למרנ� רבוה"דבוק בלו, מי ימלל במילה

  מלעלוב
   –א "שליט שענבערגערשענבערגערשענבערגערשענבערגער' ' ' ' זקיזקיזקיזקיחחחח' ח ר"הנה

  ב"ארה – מאנסיבי "אב
לרגל שמחת נישואי הב� היקר והמצויי� בתורה 

  צ"ג בשעטומ"ו עב"הי פאל אהר�פאל אהר�פאל אהר�פאל אהר�רררר' רש "ויר
לש� , ח"ר שיזכה לנחת מה� ומכל יוצ"יה

ויזכו לבנות בית נאמ� בישראל , ולתפארת
וא� טוב וחסד יהיו , לתפארת המשפחה החשובה

  .ר"כימנת חלקו כל הימי� א
 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
מחשובי מתפללי  ,כלי מחזיק ברכה, היקר וחברי לידידי

לבו לב טוב ועומד , אהוב על כל מכיריו ,בית מדרשינו
 "אור מנח�"כולל מחשובי אברכי , ולתכ� לעזור לזתמיד ה

  ש"מופלג בתורה ויר
   – א"שליט מאיר העניגמאיר העניגמאיר העניגמאיר העניג 'ר ח"ההר

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"ק כ"משב
  צ"בשעטומ הולדת הבת לרגל שמחת

לחופה ו ת"ולבע לתורה הלחנכ הר שיזכה לגדל"יה
  .מתו� בריות גופא ונהורא מעליא, ט"ומעשי

ידיד�  – למעני על כל פעל�ומודה  לב המבר� מעומק
        ����ישראל לויישראל לויישראל לויישראל לוי

 
        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב

 ק המפורס� אשר דבריו עושי� פירותהצדינו למורי
  לשמחת נישואי הבת אאאא""""ימל� שליטימל� שליטימל� שליטימל� שליטרבי אברה� אלרבי אברה� אלרבי אברה� אלרבי אברה� אל

 שיע בלוישיע בלוישיע בלוישיע בלוי -מבר� מעומק הלב

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
הטוב , הננו לבר� בברכה למעלת ידידינו היקר והנכבד

מיקירי , איש חמודות ברב תבונות, והמיטיב ע� הבריות
  א"ל לב ונפש למר� רבינו שליטודבוק בכ ש"חשובי אנ

  רחובות -ו"הי וזנפעלדוזנפעלדוזנפעלדוזנפעלדררררמאיר מאיר מאיר מאיר ר "הר
  ט"צ לאויש"לרגל שמחת הולדת הבת בשעטומ

ר שיזכה לרוב נחת ממנה ויזכה לגדלה ולחנכה "יה
�  .ולחכמה לתורה ולבעל תורה לחופה ולמעשי� טובי

 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
בנוע� הליכותיו , מלא וגדוש במידות טובות, ש היקרי�"מאנ נווחברי נולידידי

�  נ לבית חיינו"דבוק בלו, הנעימי� והישרי
  ו"הי שענבערגערשענבערגערשענבערגערשענבערגער    אהר�אהר�אהר�אהר�פאל פאל פאל פאל רררר החת�

  צ"בשעטומ ג"נישואי� עברגל שמחת ל
לש� ולתפארת וא� טוב וחסד יהיו מנת חלק� כל זכה לבנות בית נאמ� תר ש"יה

�  המערכת          -      ברי� וידידי�ח –מקרב לב  י�מאחל .הימי

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

  א"זיע מלעלוב ט"הקוה מ"ק מר� מוהרמ"כד הרהנ ,פה מפיק מרגליות
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    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

  צ"בשעטומ משה דודמשה דודמשה דודמשה דודהרב ג "לרגל שמחת נישואי הבת עב
  ב"ארה ייקוודל – לכסנדר מארקאוויטשלכסנדר מארקאוויטשלכסנדר מארקאוויטשלכסנדר מארקאוויטשאאאא  -מבר� מריחוק מקו� ומקירוב הלב  

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

  א"ק מר� רבינו שליט"אחיו של כ ,פה מפיק מרגליות
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    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

  צ"בשעטומ משה דודמשה דודמשה דודמשה דודהרב  ג"לרגל שמחת נישואי הבת עב
 ב"ארה -בארא פארק – אילאוויטשאילאוויטשאילאוויטשאילאוויטש' ' ' ' ישעיישעיישעיישעי -מבר� מריחוק מקו� ומקירוב הלב  

 
        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז

בהדרת כבוד וברוב הערצה אביע את רחשי לבבי הכנה והעמוקה להאי גברא רבא 
  א"זיע מלעלוב ט"רבינו הקוה ר"אדמו ק מר�"ב� כ ,פה מפיק מרגליות

        אאאא""""שליטשליטשליטשליטבידרמ� בידרמ� בידרמ� בידרמ�     אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�צ רבי צ רבי צ רבי צ רבי """"מורינו הגהמורינו הגהמורינו הגהמורינו הגה
  צ"בשעטומ משה דודמשה דודמשה דודמשה דודהרב ג "לרגל שמחת נישואי הבת עב

 ב"האר -בארא פארק – שלמה זלמ� הורובי#שלמה זלמ� הורובי#שלמה זלמ� הורובי#שלמה זלמ� הורובי# -מבר� מריחוק מקו� ומקירוב הלב  

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
ש� נפשו בכפו אשר , היקר ידידי מעלת לשגר לכבוד יהננ

עדי� הנפש ונעי� , א"ר שליט"ק מר� אדמו"למע� כ
  תהלתו בקהל חסידי�, הליכות

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

זכה לגדלה ולחנכה לתורה לחופה ולמעשי� תר ש"יה
�  .ס"וכט, מתו� אושר ועושר, טובי

  רחובותרחובותרחובותרחובות    - - - - מאיר רוזנפלדמאיר רוזנפלדמאיר רוזנפלדמאיר רוזנפלד -השמח בשמחת� כעתירת ידיד�

 


