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ק רבי משה "להרהג בעומר "גילה את סודות לע "הדברי חיי� מצאנז זי
' רק "ק מרוזודוב שג� היה בנו של הרה"ולכ� מובא עליו שהוא הרה, מרוזוואדוב
, ימי� הגבוהי� ומרוממי� ביותרג בעומר היה מה"אצלו ל יקוב'אלעזר מדז

ט "בכל היו, ]בער כלפיד אש[וכמסופר עליו אז הער האט געקאכט ווי א פאקל 
, ג בעומר ואמר שיו� זה הוא מהימי� הגדולי� והקדושי� ביותר אצלו"קודש ל

ולכ� ביו� זה כשראה שהשמש שוקעת היה רגיל ונוהג לומר שמי ית� שהשמש 

ובכלל היה מתפלל אז , ט קודש"זה היו לא תשקע עוד לעול� שלא יפסק
� לפני התיבה והיה חז� ביו� "ל ביו� זה את כל התפילות כש"ק הנ"הה

יכול ליסוע ולבוא למירו� ' ואמר מי ית� והיה שהי, צ של אב"ההילולא כמו ביא
א כי אז א� היה במירו� בזה היו� ש� וואלט ער "י זיע"לציו� המצויינת דרשב

, י גרעסטע ישועות שלימות ואולי ביז די לעצט� קנאקפועל� ד'געקענט אויס

כ "וכמו. עד כדי כ� השתוקקה נפשו למירו�, דהיינו את הגאולה השלימה
שהל� למקוה ביו� זה ואמר הריני מקבל עלי את  ק מקאליסק"מסופר על הרה

  .קדושת היו�
  מאוד לנפשותיכ�ונשמרת� 

ו "ז א� צר ח"עכל אבל "ג בעומר כנ"אמנ� עתה זמ� של שמחת לוהנה 

כמו שבחתונות מעלי� זכר צער החרב� ( ל"לישראל צרי� לשת  עצמו בצער� ר
כ יש לנו לעצור לרגע לדבר על מה "לכ� א  עתה בזמ� השמחה הזו ג )ע"ל

ששמענו טרגדיה שאירעה בתאונה של ההרוגי� בדרכ� ממירו� לבית� שזהו 
שראל שהיו משתי כ הרבה נפשות מי"צער גדול ונורא שברגע אחד נאבדו כ

ל ובפרט "משפחות שלימות מישראל רח' משפחות וברגע אחד נאבדו ב

  . שכול� ש� היו חשובי� וכול� צדיקי�
עכשיו שכבר ממילא מדברי� מזה אז הוא זמ� והזדמנות לדבר בדר� אגב והנה 

על נקודה ועני� שחשובי� מאוד לזה ולכ� נעצור ונדבר שאחר שקרה מה 
 ל"י  אלע גויי� צריכי� ללמוד מזה מוסר כמובא בחזס או'שקרה כא� שלעכט

 שהדרכי� ה� בחזקת סכנה וכ� מובא עוד )ד"ד ה"ירושלמי ברכות פ(
שאי� השט� מקטרג אלא בשעת  )ירושלמי שבת, ב"י, א"בראשית רבה צ(

ק "ת בתוה"לזכור מה שהזהירנו השי ולכ� כשיוצאי� לדרכי� צריכי�, הסכנה

להיזהר שבעתיי� כשנוהגי� ברכבי� , "ונשמרת� מאוד לנפשותיכ�"
ובמכוניות בדרכי� שיזכרו היטב ויזהרו מאוד שלא להסיח דעת� מלשמור על 

י שיזהר בנהיגה שתהיה זהירה בזהירות ואחריות "עצמו ולשמור על השני ע
שתיקנו אות� ' ז ג� יזהרו לשמור על חוקי� וכללי נהיגה בכבישי� כי אפי"ועבו

והתעלמות , ז שמירת� היא שמירת הנפש"ל עכ"ר צ"אלו שאינ� שומרי תומ

ע שהחמיר מאוד על "וכידוע מהגאו� הסטייפלער זי( ו"מה� כהפקרת הנפש ח
י רשעי� פורקי עול "שנתייסדו ע' זה שיקפידו הנהגי� על אלו הכללי� אפי

וממילא  )מ בזה תלוי שמירת נפש� של הנוסעי� במכוניות בכבישי�"משו� שמ
וכמו שיש מאמר , י� לציית לה� ולא לחטו  את כל העול�פ די� תורה צריכ"ע

והוא דבר נכו� של העול� שעדי  לאבד רגע בחיי� מאשר את כל החיי� ברגע 

נכו� כי באמת למה ימהר כל כ� ומה כבר יהיה א� יעברו לו עוד כמה דקות 
ז וכי אי� זה שווה כדי להזהר כשנוסעי� ברכב ומה יהיה ומה יפסיד א� "עבו

ואמנ� כ� מסופר על ראש . כדי להזהר כשנוסעי� ברכב' יקח עוד כמה דק
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 - ט"ג בעומר תשס"ל יו� ט קודש"יו
  ב"ארה

  ב"ארה -ט"ג בעומר תשס"יו� ל
עכשיו זהו המש" של סעודת הילולא שהתחלנו והנה 

, ג בעומר"קדוש לט ה"אותה אתמול סעודת הילולא דיו
ה כא� במה שדיברנו אמש שכמו "ולכ� נמשי" אי

שתמיד אמרנו שמרו� מגי� על כל העול� וזה מועיל לכל 
כ שבמרו� עצמו "העול� ולכל מקו� שבעול� אבל כש

נפעל כל הטוב ביתר שאת ויתר עז שש� הוא שורש 
העני� ולכ� מי ששכל בקדקדו נסע למירו� עצמה וג� 

בזכות , שכולנו נפעל אלעס גוט ר"ויה', כא� ית� ה
  .י"רשבא "תנה

זה מספרי�  את המסופר שההייליגע צאנזער רב והנה 

ישיבה אחד שראה את תלמידו נוהג ברכב 

זהירו על זה ואמר לו ה ראה לה"אז משו
דע ל� שכשאתה נוהג ברכב זהו ממש כמו 
שאתה נוהג ע� חרב ביד� ולכ� תיזהר 

ותישמר עלי� ועל רע� בזמ� הנהיגה שלא 
ו מכת "ינזקו מחרב זו שעמ� ולא יהיה ח

ולכ� בשעת הנהיגה צרי� , ל"חרב והרג רח
 �שיהיה ל� אחריות על חיי� וחיי חבר

ב ביד� כמו שהיית נזהר א� תאחז חר

ל ולכ� "ו את אחרי� בה ר"שלא תהרוג ח
א להסיח דעת מזה בעת "אסור בשפו

 'ב' המש" בעמ

כבר . 'וגו נתתי גשמיכ� בעת�ו' א� בחקתי תלכו וגו
שכר מצוה בהאי :) קידושי� לט(עמדו בזה והלא איתא 

עלמא ליכא ומה פירוש� של היעודי� האלו על קיו� 
קידושי� ש� כתב תקשי ל�  א"במהרשוהנה , המצוות

ולא [ז "א לפרש רק בעוה"מכל היעודי� שבתורה דא
א שהכוונה יאריכי� ימי� "כמו שפירשו בכיבוד או

]. שכולו ארו� ולמע� ייטב ל� לעול� שכולו טוב לעול�
שא� תשמעו יבואו עליכ� כל הברכות והטובות וישבו 

ובהיפ� א� לא תשמעו יבואו כל הקללות , על אדמת�
�י דמודה דזכות הרבי� "ל לר"די, ואבדת� מ� האר

ומעשיה� הטובי� מביאי� לה� כל הברכות והטובות 
, בחטא הרבי�ז וכ� ההיפ� "שנזכרו בתורה ג� בעוה

י לא אמר כ� אלא ביחיד שמרובה בזכיות אי� "אבל ר
ז מריעי� לו כדי לזכותו "ב דבעוה"שכרו רק לעוה

ז "ב וכ� בהיפ� במרובה עוונות מטיבי� לו בעוה"בעוה
ב וכעני� זה אמרו אי� בידינו לא "כדי לטורדו בעוה

  .ש"עיי' מיסורי צדיקי� ולא משלות רשעי� וכו
לשו� בחקותי תלכו דלכ� כתיב  ל"י א"מהרשהד "ולפ

רבי� דברבי� העושי� מובטח היעודי� והשכר על 
א "א� צרי� ביאור דברי המהרש, עשיית המצוות

והנה . שכתב דביחיד שכר מצוה בהאי עלמא ליכא
מצאנו עוד מצוות שיש בה� יעודי שכר להעושי� כמו 
 �וידוי מעשרות שנאמר בו השקיפה ממעו� קדש� ובר

' שראל ואת האדמה אשר נתתה לנו וגואת עמ� ואת י
י עשינו מה שגזרת עלינו עשה אתה מה שעלי� "וברש

הרי , לעשות שאמרת א� בחקתי תלכו ונתתי גשמיכ�
משמע שהיעודי� והשכר מובטח ג� ליחידי� העושי� 

שהרי וידוי מעשרות מצוה של יחיד היא , המצוות
ודוחק לומר שבקשת ', והיחיד אומרה השקיפה וגו

וכ� במצות . היא רק כשרבי� יעשוה' פה וגוהשקי
וכתיב ובחנוני , מעשר שנאמר עשר בשביל שתתעשר

ק "פ' ה כדאמרי"נא בזאת שמותר לנסות בה הקב
ה בכל צדקה "דה. א פסחי� ח"מהרש' ועי. דתענית ט

ובפשטות קאי ג� על . ש"ה עיי"מותר לנסות בה הקב
 ,יחיד שמעשר או נות� צדקה שמובטח לו שכר מצוה

א דא  דאיכא מצוות פרטיות "המהרש' ל לד"אלא שי
, שמיועד לה� שכר על עשייתה כוידוי מעשרות וצדקה

מ כלליות המצוות אי� לה� שכר בהאי עלמא "מ
ה עוד חילוק בי� יחיד העושה "ל בעז"ואולי י, ליחידי�

נוע� ק "ש בסה"עפימ, מצוה לבי� רבי� העושי�
דבר משה  פ אלה הדברי� אשר"עה) דברי�( אלימל"
אי� ' ל יש לבאר שנרמז כא� עצה לע� ה"י וז"אל כ

כי הטע� למה , ה"ב' יתנהגו לבוא אל אמיתת עבודת ה
שאנו אומרי� קוד� כל עבודתינו ותפילתינו לש� יחוד 

כ "וא' והכוונה היות שאי� צדיק באר� כו, י"בש� כ' וכו
האי� יכול לעשות איזה דבר קדושה באברינו כיו� 

, זה עבירה חלילה ונפג� אותו האברשנעשה בה� אי
א� , ואי� יכול להשרות עליו קדושת העבודה ההיא

שהתיקו� לזה הוא במה שכולל עצמו ע� כללות 
כי יש עול� הנקרא כל ישראל והוא של� בלי , ישראל

ש ועמ� "כי הכללות ישראל ה� הצדיקי� כמ, פג�
כ א  שהפרטי� חוטאי� לפעמי� "וא, כול� צדיקי�
ת ה� תמיד קיימי� בקדושת� ואי� שט� אבל הכללי

והוא , ופגע רע חלילה ותמיד צורת� חקוקה למעלה
בספרי קודש אד� קדמו� וש� אי� שליטה לחטא ' הנק
והאד� מקשר עצמו ש� בהתכללות ההיא ואז , כלל

ואז , אותו האבר נקשר בכללות ונתק� בקדושה עליונה
. ש"עיי' יכול לעשות המצוה או העובדא ההוא וכו

ד רבי� וכולל עצמו "ק שהעושה המצוה ע"היוצא מדה
עמה� בזאת נעשה המצוה בשלימות כתיקונה ללא 

  .י שאי� בו פג�"י הקשר בעול� שנקרא כ"שו� פג� ע
ל הטע� דשכר "נבוא אל המכוו� דאולי י' הקד "ועפי

היא משו� כי מי יאמר זכיתי , מצוה בהאי עלמא ליכא
, ה שנצטויתיליבי לעשות המצוה כתיקונה וכמצות

י "והלואי שלא אענש על עשיית המצוות שנעשו ע
א� זחלתי ואירא כשיפשפשו במעשי , והחרשתי

ומשו� כ� לא שיי� שכר , וימצאו� חסרי� ופגומי�
עולה ' כי א� היו מקבלי� שכר על המצוה הי, מצוה

בלב האד� כי המצוה שעשה היא בשלימות הגמור 
ששכר מצוה  ל"על כ� הורונו חז, ולכ� קיבל השכר

ז "בהאי עלמא ליכא וכל הטוב שמקבל האד� בעוה
היא מצד מתנות חינ� כדי שלא יבוא לחשוב שמצותו 

א� באמת על כל מצוה שעושה , לשכר' שלימה וראוי
שכר אלא ' א  שאינה בשלימות ראוי הוא לקבל עלי

ב יבוא "אבל לעוה, ל"ז אינה ניתנת מטע� הנ"שבעוה

וכ� צרי� ללמוד מזה . נהיגה ולקיי� אז ונשמרת� מאוד לנפשותיכ�
כי א� חסר , פיקוח נפש' ל עני� דר� אר� ג� זולת הל"האסו� שאירע ר

כ לשאר "למנהיג שנוהג ברכב מדת דר� אר� אז הוא לא ש� ליבו כ

ומתעל� מה� ומדרכיה� ודואג לעצמו ולדרכו ואינו משי� על  הנהגי�
ו כי רואה כמעט רק "לב שא  לה� דר� בכביש זה ואז עלול לתאונה ח

ז "ו שיתקלו זב"את עצמו וחוט  לה� הדר� ואינו מבחי� בה� אז יכול ח
כ השל� במדת דר� אר� ית� ג� לאחרי� מקו� לנוע וימתי� "משא, ו"ח

ולכ� , ד"ילא לא יתקל בה� ולא יתקלו ה� בו בסעד שיעברו א  ה� וממ

כשממהרי� ואצה הדר� ג� אז צרי� שיהיה דר� אר� כלפי השני ' אפי
ולא לחשוב שמשו� שאני ממהר אחטו  לשני את הדר� וג� א� 

כ יש לזכור שזריזות צרי� להיות בד בבד ע� "ממהרי� לדבר מצוה ג
יכול א  להיות זריזות  זהירות וזהו הדבר הראשו� ורק א� יש זהירות אז

והעיקר לידע שלא יקרה כלו� א� יקח זה עוד כמה דקות ולכ� זהו 

  ,ההקדמה לזריזות היא מדת הזהירות
דברי� אלו כבר יודעי� כול� לבד אלא שצרי� לחזור עליה� כדי ואמנ� 

ז יקיימו ונשמרת� מאוד "שיהיה חקוק זה בלב כל אחד ואחד שעיד
� רכב צרי� ליזהר על עצמו ועל חבירו לנפשותיכ� שלכ� כשנוהגי� ע

מ "ומ, ולא יסיח דעתו מזה ולא יסיח דעתו מהיכ� שנוסע ואי� שנוסע
אחר כל זאת העיקר הוא אחד הנה לא ינו� ולא ייש� שומר ישראל 

ת "ד ושמירה עליונה מהשי"שאחר כל הזהירות וההשתדלות צריכי� ס

ל "ח הנ"את ידשומר ישראל שאכ� אנו צריכי� לעשות ההשתדלות ולצ
ירח� ויעשה נעק ' ה. ואז א� עושי� כ� מגיעה השמירה מ� השמי�

לצרות של ישראל וית� רפואות וישועות ושמחת וגאולת ישראל 
  .שנשמע ונתבשר בשורות טובות

 �אמנ� מה נאמר ומה נדבר ואכ� לא נדע מה נאמר אבל העיקר שהוא ואכ

ה נוראה וצער צער רב ממשפחות שקיבלו מכה אנושה ונקרא טרגדי
ישמח את כל אלו המשפחות בתו� כל כלל ישראל ' העיקר שה, גדול

או� זאל זיי� , או� מיר זאל� דערלעב� משיח, ט בניקל"ויהיה רק בשו
ת לבדו יחזק את כל המשפחות בתו� "והשי, שטנדיג נאר שמחות בניקל

  .כל ישראל
  ג בעומר"ט קודש ל"היוקדושת 
זה היו� שעומדי� בו עכשיו שהוא לעני� שאחזנו בו מעלת נחזור 

בקדשי� הלילה  .)חולי� פג( 'ג בעומר והרי אי"ט קודש ל"געולדיגע יו
ולכ� ממשכת הארתו ג� עתה לתו� הלילה של מוצאי , הול� אחר היו�

מצדיקי� שאמרו שהילולת ' ה ג� מובא בספרי� הק"ג בעומר ובלא"ל

נה שנמשכת כמה צ עצמו אלא זמ"הצדיק אינה רק יו� אחד של יו� היא
ג "וממילא א  עתה במוצאי ל, ימי� נמש�' ימי� או ז' ימי� ויש אומרי� ג

צ "י הוא מה ג� שאתפשטותא דיליה של יא"ד דרשב"כ עדיי� יו"בעומר ג
ימי� או שבעה ימי� אלא יש לו המש� ' דיליה אינו רק יו� אחד או ג
א שזהו גולדיגע וממילא נמצ. י אוי  אייביג"לעול� ועד וזכותו מגינה על כ

 לונדו� -ב"ארה -אר$ ישראל

 ''ג' המש" בעמ

        נודבנודבנודבנודבגליו� זה גליו� זה גליו� זה גליו� זה 
  לכבוד ולעילוי נשמת

  א"א ועכי"זיע שמעו� בר יוחאישמעו� בר יוחאישמעו� בר יוחאישמעו� בר יוחאיהתנא האלוקי רבי 
  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�

===  
ש וחסידות "תורה יר ,ראש וראשו� לכל דבר שבקדושה, והנעלה הנכבד גידידידינו הנ זכותלהונצח 

  א"שליטנ לרבינו "דבוק ומקושר בלו ,אצלו משולב
  ב"ארה -פארקבארא י בעיר "אב –ו "הי חנו� העני� פרידמ�חנו� העני� פרידמ�חנו� העני� פרידמ�חנו� העני� פרידמ� 'ח ר"ההר

כל משאלות לבו לטובה ' להתבר� באל! המג� וימלא ה' תג� עליו ומשפ ובעל ההילולא זיכוי הרבי זכות 
  .ר"פנה ישכיל ויצליח אכיבכל אשר יוולברכה 
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        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        
ש בשנת "נורא על כל הנאספי� כי ידוע כבר מה שעוללו הישמעאלי� ימ

' וא מותר ואפיוכול� ידעו שזה פיקוח נפש סברו שה, ט בחברו�"תרפ
שזה היה אז שבת קודש אבל בגלל שזה ' חישבו לאסו  כס  ביניה� אפי

פיקוח נפש סברו שהוא מותר כי אולי יתנו לה� כס  כדי שיקחו הכס  

ולא ידעו להשית , ויעזבו את הנפשות לחיי� וכ� חשבו אולי להינצל מה�
ז "כמ שידע היטב מה שקורה ע"ע מר� מוהרמ"ומספרי� שהרבי זי, עצה

היה רחוק מפחד והל� ברוב גבורתו ופתח השערי� והסתכל על הערביי� 
הרוצחי� בהבטה חזקה עד שנפל עליה� אימתה ופחד עד שכול� נמלטו 

לפי שהרבי היה מאלו שהנהיגו את שבת . כ� שמעתי מספרי�, ונעלמו

בשבת ראשונה שהחלו לשבות ש� אבל ' ל הי"ומעשה הנ, מירו� במירו�
דרא שיש ציבור רב כל שבת ועויל� גדול עד אפס מקו�  היו� כבר אכשר

ל "וזהו כלול הכל במה שאמרו ז, ויש נסיעות גדולות ע� ציבור רב במירו�
  .ש לסמו� עליו"כדאי הוא ר

שנדבר ממירו� עוד לא התחלנו לדבר ואי� לנו שו� השגה במירו� וכמה 

' י לכל אפי"ל שרשב"אלא מדברי� אנו מזה כמאמר הבית אהר� הנ
כ יכולי� "פחותי� שאי� לה� שלימות השגה בו ג' ממילא אפי, לפחותי�

י לכל א  לפחותי� שמדברי� ממה "א כי רשב"לדבר ממרו� וממנו זיע
הנידחות ' י יורד לכל הבחי"א רשב"שה� מרגישי� אצלו משו� שהתנ

ולכ� ממילא שכל יהודי יש לו שייכות ע� בר יוחאי ויו� , ת"ומעל� להשי

מ היה דבוק מאוד "א מר� מוהרמ"וג� הרבי זיע. ר יוחאיההילולא דב
, בקשר בל ינתק למירו� וכמו שכל הצדיקי אמת היו בדביקות למירו�

מ במירו� לא רצה ליטול קויטלע� וא� רצו לית� "ומסופר שמר� רבינו הרמ
ויפעל אלעס גוטס ' לו היה אומר שכא� מי שרוצה ישועה שיגש לציו� הק

  .י הוא הרבי"פ� לא רצה ליקח שכא� רשבא� קויטלע� בשו� או
 �שהיה בטבריא ששהה בה באמצע  א מקארלי�"ק רא"מספרי� מהרהוכ

ובלילה לא יכל , והיה אמור ליסוע למחרת קיי� מירו�' מסעו למקומות הק

, והגבאי� אמרו שאולי יקח כדור לרפואה שיוכל לישו�, לית� תנומה לעיניו
ואמר בלשו� זה אז מע� , זה מצליח ל שכבר לקח שניי� ואי�"אז ענה וא

כשזוכרי� ( דערמאנט זי� וי מיר פאר� קע� מע� נישט קיי� אויג צי מאכ�
, וכ� דיבר בהתרגשות ברוסיש, )להיכ� נוסעי� אי� יכולי� העי� לעצו�

ואמר עוד שאחרי מירו� צרי� להיוותר רשימה ממירו� ויש ג� עוד מאמר 

זר ממירו� עדיי� חסר דבר מה הרי ע שאמר שא� ליהודי שח"נורא ממנו זי
כי כשחוזרי� מש� דאר  מע� האב� געפוילט , סימ� שלא היה כלל במירו�

כי זהו מקו� שיכולי� לפעול בו כל . אזא כוח איז דא אי� מירו�, אלעס גוט
  .הישועות בגשמיות וברוחניות

ח "שהאוה, המעשה לכל שמובא מאנשי צפת שמקובל מדור לדורוידוע 
וכשהתקרב למירו� לפני המערה , ג בעומר"צפת למירו� בלעלה מ 'הק

ש נוראה וזעק אי� נכנסי� "וברעדה הל� על ארבע ביר, הפיל עצמו מהסוס

ק אש להבת שלהבת שמלאכי� שרפי� ואופני� "אנו לש� מקו� קוה
ע ש� וכל הפמליא של מעלה וכל נשמות "רועדי� לכנוס לש� שהרבש

וכ� עלה את כל ההר , ו� כזה קדושהצדיקי� ש� ואי� אפשר להכנס למק

עד שעלה למערה וש� בזה חיזק ושימח , רגליו בפחד רב' ידיו וב' על ב
  .ירח� המרח�, ומה נענה אנ� אבתריה, עצמו
 �ומובא שבר יוחאי רוצה . זה קודש קדשי� וזכותו מגי� על כל העול�מירו

� וכמו שאנו מדברי� תמיד שאכ, ד שלו"רק שיהיו בשמחה גדולה ביו

ירח� שכולנו נפעול אלעס ' ט קודש והילולא ויו� שמחה וה"יו 

ש לסמו� עליו "ל שמירו� מגי� על כל העול� וכדאי ר"גוטס כנ
ק הוא "והפשט בד, ע שהובא לעיל"וכידוע מאמר הבית אהר� זי

, י"שכל העול� יש לו שייכות להייליגע זיסע תנא האלוקי רשב

שתמיד היה מרומ� ומקרב את ' הק ט"מר� הבעשוכמסופר על 
כ� זהו באמת , ש ופעל לה� ישועות"ס איד� לאבשב'הדארפ

לאלו היהודי� הנדחי� ' עני� של בר יוחאי שמתכופ  אפי
  .ר"ש ופועל לה� הישועות בגו"ומקרב� לאבשב, והפשוטי�

נמצא שכל איש יהודי אשר בש� ישראל יכונה יש לו ובמילא 

וא  ג� זאת , י"זיעועכ, א דיליהשייכות ע� בר יוחאי והילול
ק מה דדביק איניש בהאי עלמא "שהנה זהו כלל גדול מהזוה

י לא היה יכול "ולכ� כמו שבזמ� רשב, עוסק בההוא עלמא
ל כי הוא היה עוצר� ומחזיק� בידיו שלא "להיות גזירות רעות ר

ו ולא נת� שייגזר שו� רע על "יוכלו לצאת לפועל ולהתקיי� ח

השט� התלונ� שאי� נותני� לו לעשות עבודתו  ישראל עד שלכ�
ז ענו לו שאי� לאל יד� "י מחזיק ועוצר את הגזירה ועכ"כי רשב

א מחזיק הגזירה אי� יכולי� "י זיע"לעשות כי א� הוא רשב
כל ימיו "כ "לסייע לו כי הוא היה מבטל�  כול� עד כדי מש

י שהשפיע רחמי� "כי ע" אשר חיה אות הקשת לא נהיה
ז כבר לא היה צרי� להיות "ע ממילא עי"נחת רוח לבוכושמחה ו

ו כי שימח עליוני� "קשת ולא שו� מקו� לקטרוג ועקתא ח

  .י"ותחתוני� והשפיע טוב לכנס
 �ז כ� א  עכשיו ש� "ז בחיי חיותו בעוה"כמו שגר� כולכ

למעלה הוא מבטל כל הגזירות קשות ורעות בכללות ופרטות 
, י"מד ומתפלל עלינו ועכומה כא� עומד ומתפלל א  ש� עו

ממילא נמצא שבהילולא דיליה מאוד מסוגל זכותו לבטל כל 

ו "וזוכי� לו א  עתה ה� לבטל גזירות רעות ח, הגזירות קשות
ותגזור עלינו גזירות טובות לכל השנה -וה� שמסוגל יו� זה ל

כי מיו� זה נמשכי� ישועות ורפואות , ומעתה ועד עול�
שועה שרואי� בחוש ש� באותו מעיני י' ושמחות שש� בחי
ט ולכ� א  כוחו רב לגזירות טובות על כל "יו� הקדוש מעל דה

השנה ושאר הזמני� להמשיכ� ממעיני הישועה של יו� זה וכמו 
שהוא מעשה ודבר ידוע ומפורס� לכל אי� שראו במירו� את 

תחיית המתי� ממש וראו ש� כל הישועות והברכות בכל דור 
כמה דמעות שפכו צדיקי אמת ש� במירו� ולכ� ג� ידוע , ודור

וכמו שמספרי� מההיילגע זיסע סטמאר רב , שאי� יכולת לתאר

ד ואמר שחביות "ע שהיה מתאר את מירו� ביו"זי הדברי יואל
' וכ� תיאר את העלי, מלאות של אהבה ודמעות נשפ� ש�

למירו� בימי� הה� ואלו שהיה איתו במירו� מספרי� שתמיד 
ל "עות ובכיות נוראות מהתעוררות שהינשפכו מעיניו דמ

  .בזמ� הריקודי� נשפכו מעיניו דמעות ובכיות' שאפי, במירו�
 �שהוא  א"מ מלעלוב זיע"מסופר מזקני מר� הרבי מוהרמג� וכ

הראשו� שהנהיג את השבת במירו� לפני אולי חמישי� ' ג� הי

שנה ואולי עוד לפני המדינה שהיה ש� מעשה בהצלה של 
מפני הערבי� המרצחי� שסבבו את מערת  ישראל קדושי�

, לה� הצלה גדולה ונוראה' א� הי, ל"ורצו לכלות� ר' הציו� הק
�שלפני חמישי� או שישי� שנה לא , ומספרי� זאת בער� כ

, היה ש� במירו� שמירה ע� אנשי� ששומרי� כמו היו� במירו�

ל הערבי� הרבי� מהכפרי� הסמוכי� שמעו שיש יהודי� "ורח
ל והקיפו את המערה "כ� נכנס בה� תאוות רציחה רחבמירו� ול

ותחילה נעלו השערי� כדי , ו"ל כדי לכלות הנמצאי� בה ח"רח
ל ממילא שהיה ש� פחד "שלא יוכלו לברוח ולהימלט מה� ר

אמנ� בכיות ותחנוני� הוא עני� ודבר חשוב מאוד א� ה� צריכי� 
תהילי� , בשמחה' עבדו את ה, להיות טבולי� מיט א שמחה גדולה

  . מיט שמחה קע� מע� פויל� אלעס גוט
א שכתב "זיע ממר� רבי שמעו� נת� נטע מלעלובמאמר וכדאיתא 

א�  ולכ�' או� הימל האט מע� ליב פרייליכע בקשות'במכתב לבתו 

ז די "אוהבי� בשמי� בקשות שמחות יכולי� תמיד לפעול עיד
  .גרעסטע זאכ� וע� שמחה יכולי� תמיד לפעול כל טוב

א שהיה דבוק מאוד "זיע ש מלעלוב"ממר� הרדצמספרי� כ "כמו
במירו� ותמיד כשיכל היה מגיע למירו� והיה רוקד מיט די 

רי� ומספ, � הידועי� כדי להרבות את השמחה'ירושלימע טאנ

האלו עמד ש� ' ש את ריקודיו הק"א כשרקד ש� מר� הרדצ"שפ
אחד מהטבחי� שהוא היה יהודי פשוט ותמי� וכשראה את הרבי 

החסידי� ע� מי רבינו רוקד ש� ותיכ  ' רוקד ש� במירו� שאל  א
ומי יבוא ( .ש שמע זאת החוה בידו אליו שישתוק"כשמר� הרדצ

ומה זכה אותו יהודי  בסוד קדושי� ומי ידע ע� מי הוא רקד ש�
ל "לראות מה שרצה מר� להסתיר ושמא הוא מעי� מעשה האריז

  .)שמובא להל� ג�
עשה ש� חלאקה ותגלחת השארת הפאות  'י הק"שהארמקובל 

' א שהיה זה אפי"ויש מאמרי� שוני� בזה שי, ד"לילדו במירו� ביו
ויתכ� , כשדר במצרי� שג� אז בא מש� ועלה לירושלי� ולמירו�

ימי� וכמו שג� הרבה צדיקי� היו ש� זמני� ' ששהה ש� ג שמובא
ג "היו עולי� למירו� בל' וחבריא הק' י הק"ומסופר שהאר, רבי�

י והיו לומדי� ושמחי� ש� בשמחתו "בעומר להילולא דרשב
א "שהתנ חרדי�ה' ותורתו ואז אירע לה� המעשה הידוע ע� ב

' הווה שהנה בוגופא דעובדא הכי ', י הק"י רקד עמו וע� האר"רשב

ומקובל המעשה שהוא , כ נתגלה"החרדי� היה תחילה נסתר ואח
ד נשפ� לו "ד בצפת וכשהדליק המנורה בביהמ"היה גבאי בביהמ

, המנורה ע� השמ� ולא הבינו אותו מה אירע לו והביטו עליו כבטל�
ע אז נודע פירוש הדבר שאירע לו "כ כשכבר נתגלה שהוא ציס"ואח

ש לא יכל לצמצ� עצמו "ע בפחד ויר"שדמרוב שהיה דבוק ברב

ולכ� נתהפכה מנורתו ונשפ� שמנו , ש"להדליק את הנרות מגודל יר
' י הק"ומעשה זה דלהל� היה קוד� שנתגלה שכשהיה ובא ע� האר

ראו ש� כול� כשהיה במירו� ע� החבריא , ג בעומר"למירו� בל
יהודי בעל קומה ע� בגדי� לבני� ובעל צורה מיוחדת שא  רקד 

כ הצטר  "אלא שאח, וא  אחד לא התייחס לכ�' חרדי�'� בעל הע
וג� הוא רקד עמה� יחד ע� היהודי ' י הק"אליה� לריקוד� האר

החרדי� יחדיו ורקד עמ� באש קודש ובהתלהבות ' ל וב"הנ

לרקוד ע� ' י הק"והעול� היה משתומ� מה ראה האר, דקדושה
י הריקוד ולכ� אחר, חרדי� שחשבוהו לאד� פשוט' השמש הוא ב

בדר� אר� למה רקד ע� ' ל מתלמידיו הק"שאלו את רבינו האריז
ידוע לה� שכל ' ז שהי"המשמש שידוע כאד� פשוט ולכ� שאלו ע

ומילא שרקד ע� הנשוא פני� ', דבר היה במידה ובמשקל אצלו הק

כ כי היה נראה יהודי ואיש חשוב אבל על "זה לא הוקשה לה� כ
י רקד "א� רשב: 'י הק"נה הארוע, השמש שאלוהו למה רקד עמו

החרדי� למה והאי� שאני לא ארקוד ' עמו ויאתה לו לרקוד ע� ב
א בעצמו וממילא "י זיע"וגילה בזה שאותו בעל צורה היה רשב. עמו

י רקד ע� זה השמש בוודאי יהודי גדול הוא "הבינו שא� הרשב

החרדי� הוא דבר ועני� ' אלא שמסתיר עצמו ולכ� מאז התגלה שב
ממה שחשבו עליו עד כה והוא קדוש עליו� ומאז החלו אחר 

להיזהר בכבודו שכבר ידעו מאז והלאה שהוא קדוש עליו� וצדיק 
  . נסתר
 �א בנו מגי� על כל דור ודור ועל כל "י ור"אמת הוא שזכות רשבואכ

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

        
ת בש� הכולל בוחרת כא� להגדיר את כל המצוו

ה להורות לנו דר� בקיו� "כא� חפ� הקב. 'חוקי�'
קיימו את כל המצוות כפי שמקיימי�  -המצוות 

פי שה� -על-א ', משפטי�'וה' עדות'ג� את ה. 'חוקי�'
כציות , עול-עלינו לקיימ� מתו� קבלת, מובנות בשכלנו

אלא משו� , לא משו� שהשכל מחייב כ�. 'לרצו� ה
צורה ". גזירה גזרתי, ה חקקתיחוק" -ה ציווה "שהקב

כזאת של קיו� מצוות עלולה להיראות יבשה ונטולת 
העול היא -שדווקא קבלת, א� האמת היא, חיות

עול של -אי� זו קבלת. המביאה את התענוג הגדול ביותר
עד שכל , ה"אלא התמסרות מוחלטת לקב, חוסר ברירה

שכל , כעבד נאמ�, רוח-השאיפה היא לגרו� לו קורת
ידי -דווקא על. גו הוא בהסבת עונג לאדונותענו

לעלייה  -" תלכו"עול מגיעי� ל-התבטלות וקבלת
-כל עוד עבודת. )שנקראת הליכה(ולהתקדמות רוחנית 

יד� ואינה  -היא מוגבלת על, תלויה בשכל ובהבנה' ה
-ידי קבלת-דווקא על. יכולה לפרו� לגבהי� אמיתיי�

' עי(. תמוגבל-עול מגיעי� לעלייה אמיתית ובלתי
ה "ומהו השכר שהקב ).פ בחוקותי"ליקוטי תורה ר

ונתתי : "אומרת התורה? מבטיח על קיו� מצוות כזה
, כש� שגש� הוא דבר הבא מלמעלה". גשמיכ� בעת�

 �  .שבאה מלמעלה, במוב� הרוחני רומז לתורה' גש�'כ

  )ג, כו(ונתנה האר$ יבולה ' א� בחקתי תלכו וגו
להביא טר  , שא� הליכתכ� שאת� מתהלכי� לעשות מלאכתכ�פירושו 

שהוא כדי שתוכלו לעסוק בתורה שלא , לביתכ� תהיה בשביל חקותי
שפירשו " בראשית"כמו , ביאורו בשביל חקותי" בחקותי"ומלת , מדוחק

שתהיו "י "וזהו שפירש רש, ל בשביל ישראל שנקראו ראשית"חכמינו ז
לי� לצור� פרנסה לא תהיה אלא שהעמל שאת� עמ -" עמלי� בתורה
ולא תהיו טרודי� בדאגת , שתוכלו אחר כ� לעסוק בתורה, בשביל התורה

להזמי� , אזי בעשותכ� זאת ג� הש� יתבר� יעשה את שלו, פרנסה
ונתתי גשמיכ� בעת� ונתנה האר� את "וזהו אמרו , פרנסתכ� בלי טורח

יבר� , ק בתורהשבראותו כי כוונתכ� רצויה בעמלכ� כדי לעסו -" יבולה
ותוכלו לעסוק , את מעשי ידיכ� שלא תצטרכו להטריד עצמיכ� הרבה

  )מאור ושמש(. בתורה מתו� הרחבה
  

   )ש�(בחקתי תלכו א� 
ובהמש� מובטח , "א� בחוקותי תלכו"בחקתי נפתחת בפסוק פרשת 

�. ה מציב כא� תנאי לקבלת ברכותיו"לכאורה נראה שהקב. השכר על כ
אלא לשו� ' א�'אי� : "מפרשת) כ בפרשת�"וכ� בתו .ז ה"ע(אול� הגמרא 

. אלא מבקש בקשה נפשית, ה"לא תנאי מציב לנו הקב, כלומר". תחנוני�
, ברור ומוב�. לכו בחוקותי, אנא - ישראל  -לפני ע� , כביכול, ה מתחנ�"הקב

-אלא יש בה משו� נתינת, ה איננה רק בקשה"שבקשה כזאת מאת הקב
  .כוח וסיוע

בחוקותי "ת הכוחות ומבטיח לכל יהודי שאמנ� לקיי� את נות� אה "הקב
: שהרי נאמר, דבר זה מופנה א  אל היהודי� הרחוקי� ביותר". תלכו

". בחוקותי תלכו", ה מבקש שנעשה"מה הקב". לבלתי יידח ממנו נידח"
הכוונה היא  ,)'ואור החיי� הק, תרגו� אונקלוס ויונת�(לדברי כמה מפרשי� 

מצוות (' משפטי�': שיש שלושה סוגי� במצוות, עידו. למצוות התורה
א" לאחר ציווי , מצוות שהשכל עצמו לא היה מחייב�(' עדות' ,)שכליות

�מצוות (' חוקי�'ו ,)למשל, כמו החגי� והמועדי�; התורה נית� להבינ
�אול� התורה  ).פרה אדומה וכדומה, כמו שעטנז; שלמעלה מכל היגיו

עד , נזכה לאור התורה" בחוקותי תלכו"ידי - שעל, מבטיח לנוה "הקב
שפע זה יורד עד העול� , ידי משיח צדקנו - שיתגלה על לאור הגדול

א� הדברי� באי� , עד גשמי� כפשוט� של דברי�, הגשמי כפשוטו
אלא ', ה-לעבודת, חלילה, באופ� שהרווחה הגשמית איננה מפריעה

 �ה מתו� מנוחת הנפש והרחבת "היא מסייעת לעבוד את הקב -להפ
  )ל"מ מליובאוויטש זצ"ר רבי מ"האדמו(. הדעת

  
  )יג, כו(אתכ� קוממיות ואול" 
ולכאורה קשה הרי אסור ללכת בקומה ". בקומה זקופה"י "רשפירש 
כי האד� הול� על שתיי� וקומתו , אכ� העני� הוא.). קידושי� לא(זקופה 
וכמו כ� האד� שעושה . והבהמה הולכת על ארבע וקומתה כפופה, זקופה

בבחינת " קוממיות"וזהו מה שנאמר . קומת נפשו כפופה, מעשה בהמה
ק רבי "הה(. ולא תהיו כבהמה בצורת אד�, אד� שקומת נפשו זקופה

  )תורת אבות -ע"משה מקוברי� זי
  

  ) כז, כו(אז יכנע לבב� הערל או 
ומי איכא ספיקא , ב"וצ. שמא אז יכנע לבב�, לשו� אחר כמו א�י "וברש

 ל דכל"אלא צ. ע לומר שמא אז יכנע לבב�"שצרי� הרבש, קמי שמיא
אי� ה� ראויי� , יקבלו" לא"אחד מבי� שעל העונשי� האלו שכלל ישראל 

, כיו� דלא היתה לה� ברירה וה� בחרו בדר� הייסורי�, ז"לקבל שכר ע
  , ז נגזר עליה� להיענש"וע, ל"אלא ה� חטאו רח

לא היתה , "אז יכנע לבב� הערל: "בא� הפסוקי� היו מסתיימי� כ�כ "וא
שבסופו ישובו לפני , יו� שזה חלק מהעונשכ, רבותא בכ� ששבו בתשובה

  , ת"השי
כ "וע, כשחטאו' ה ברוב רחמיו וחסדיו רוצה להיטיב ע� בניו אפי"הקבא" 

כ צרי� "וא. כדי שא� ה� ישובו יקבלו שכר, "או אז"תלה זאת כספק 
. 'וכדו, "אולי"או לשו� , "א�"ולא לשו� , "או"להבי� מדוע נכתב לשו� 

בוי ליהודי כזה שרק אחרי מכות רבות כאלו שב שאוי וא, אלא בא לומר
 )ב" יבר" ישראל - ע"ק רבי לוי יצחק מאוזיערנא זי"הרה(. בתשובה

 

 �  ''גג' ' בעמבעמהמש� המש
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  מתולדותיו
ח לאביו רבי "נולד בשנת תק, אפריםמשה חיים  נורבי

ט "יחיאל מיכל אשכנזי ולאמו מרת אדל בת הבעש
ע "רבי ברוך זיק "ההכעבור כמה שנים נולד אחיו (

ט עד "הבעשמרן ונתחנך על ברכי זקנו , )בוז'ממעז
שהועלו על , ושמע הימנו הרבה מאמרותיו, ב"גיל י

וגם נכדי  :ק"וזל, "דגל מחנה אפרים"הכתב בספרו 
תן החשוב כבוד אפרים עילוי גדול בתכלית הח

באגרת הקודש  –ט "הבעש מרן כך מעיד" הלימוד
רבי ק "הה המפורסמת שלו אותה שיגר לגיסו 

על נכדו בהיותו  –י "אברהם גרשון מקיטוב שעלה לא
ב שנה נפטר "בהיותו נער כבן י. בשחר טל ילדותו

לשאוב מתורת " הדגל"ומאז המשיך , עליו זקנו הגדול
רבי דב בער המגיד ק "הה, קנו אצל גדולי תלמידיוז

רבי יעקב יוסף ק "ההממעזריטש וביותר אצל 
 .מפולנאה בעל התולדות יעקב יוסף

עילוי גדול בתכלית "העיד עליו סבו שהוא , כאמור
ואמנם הוא גודל וחונך על ברכי זקינו , "הלימוד

מרוב . הגדול וממנו קיבל את יסודות תורת החסידות
ותו לא רצה לקבל עליו כל נשיאות ענוותנ
ורק שימש כמגיד בעיירה סדילקוב , רות"ואדמו

עיירת ', בוז'הסמוכה לעיר שפיטובקא לא רחוק ממז
 .ושם עשה נפשות לחסידות, הולדתו

רבי ברוך ק "ההעזה שררה בין רבנו ואחיו אהבה 
וכה העידו צדיקי הדור רבי משה מקוברין ', בוז'ממז
שתי נשמות קדושות : 'חים הקאודות שני הא, ועוד

הוא  –ט האחת מסטרא דחסד "הבעש מרן הורידו בני
הוא רבי ברוך  –והשניה מסטרא דגבורה , נוירב

 .'בוז'ממז

, ומפורסם מעשה הנס שאירע להם בילדותםידוע 
מאיר מפרמישלאן ' רק "הה: ומעשה שהיה כך היה

 הגיע במוצאי שבת אחד באופן מפתיע לביקור אצל
ט וביקש ממנה "הבעשמרן אדל בת  רתהרבנית מ

אדל  הרבנית, "מלווה מלכה"שתבשל עבורו סעודת 
אולם מששמעה , הייתה אז חולה ושכבה על מיטתה

מאיר ואת הבטחתו שתזכה ' את בקשתו של ר
נכנסו בה כוחות חדשים והיא קמה , לרפואה שלימה

לפתע החלו שני בניה הקטנים . ממיטתה אל המטבח
א קמה ניגשה אליהם והוציאה הי, לבכות בחדרם
ומיד אחר כך נפל קיר הבית כולו על , אותם ממיטתם

 מרן על מאורע זה אמר. מיטת הילדים ומחץ אותה
: מאיר מפרמישלאן' הבעל שם טוב הקדוש לר

ה להציל שתי נפשות "שהייתם שליחי הקב, אשריכם"
  "!אשר העולם יאיר מקדושתם, קדושות כאלו

והקשר ביניהם היה , האחים רבה שררה בין שניאהבה 
פעם . הדוק אף כשכל אחד מהם הנהיג קהילה משלו

אפרים כדרכו בחג השבועות אל ' אחת הגיע ר
אולם ) ט סבו"הבעש מרן בו חל יום פטירת(בוז 'מעז

ברוך השוכן ' שלא כהרגלו לא התראה עם אחיו ר
בוז בא אל 'רק בפעם הבאה שביקר במעז. במקום

אל תתפלא : " יו בחג שעבראחיו ותירץ לו את מעש
על שלא ביקרתי אצלך לפני החג , עלי אחי הקדוש

כל זה הוא מפני שהשתוקקתי , כאשר הייתי כאן
השנה לקבל את התורה הקדושה בחג השבועות ממש 

כאשר הכנתי עצמי לדבר , ולכן ,סיני- כמו במעמד הר
הגדול הזה והפשטתי את עצמי לגמרי מכל עניני 

, ומה אגיד לך אחי, כות גשמיתהעולם הזה ומכל שיי
אכן קיבלתי את התורה הקדושה כנתינתה במעמד 

ביראה ורעד עד אשר לא , בקולות וברקים, סיני-הר
ועתה כאשר ... יכולתי לסבול עוד את האור הגדול

הרי אנו אחים  –חזרתי למדרגתי כמקודם 
  " שומרי הברית"תוב בזוהר הקדוש מה שכ"..."כמקודם
העיד עליהם ועל " ברוך' אפרים ור' היא לרהכוונה 

  .ס'לייב שרה' קדושתם ר

  :"דגל מחנה אפרים" 'הק ספרובמעלת 
מובטחני : "בולוי יצחק מברדיטש' ר ק"הה כתב
ידי החיבור הלז יתלהב לבב אחינו בני - שעל

 "מלובלין" חוזהה"ק "הוה ".ישראל לעבודת הבורא
אשר כמעט לא , לחיך וערב מאוד קהוא מתו"כתב 

אלוקים ה שודאי זכות הרב הגאון אי. אה כמוהונר
אשר יצאו מפיו דברים הנחמדים הללו יעזור 

ואמנם ". ידי זה ימליץ עבורנו- שעל, למעיינים בהם
נחשב לאחד מן " דגל מחנה אפרים"הספר 

 מרן המקורות הראשונים והחשובים לדברי
  .'ט ומהווה מקור מים חיים לכל מבקש ה"הבעש

דרך שאמרתי כבר על המדרש על " :תורתומדברי 
ויותר "על פסוק ) 'ז א"בראשית רבה פרשה ע(

הדא הוא דכתיב ) ה"ב כ"בראשית ל" (יעקב לבדו
מבאר המדרש שהפסוק מדבר על אותו עניין (

לבדו ביום ' ונשגב ה) "המובא בפסוק אחר והוא
כמובן שהמילה לבדו ) א"י' ישעיהו ב" (ההוא

יע על הקשר מופיעה בשני הפסוקים והמדרש מצב
ואמרתי  :אפרים בינו הדגל מחנהומבאר ר ,ביניהם

) סנהדרין לז(בזה לפי עניות דעתי על דרך הגמרא 
חייב כל אם לומר כל העולם לא נברא אלא "

, והנה כשנשים לב על דברי הגמרא זו". בשבילי
הוא עצה עמוקה ורחבה בעניין עבודת הבורא 

ם לא יתברך והיינו כי כשמעלה בדעתו שכל העול

וכל , נברא אלא בשבילו נמצא הוא יחיד בעולם
ועליו תלוי כל בניין יסוד , העולם הם טפלים אליו

בהטבת מעשיו יקיים העולם ובהיפוך . העולם
ובודאי כשהשם יתברך מזכה לאדם שבא , להיפוך

לזה המדרגה אז בודאי בטלין ממנו כל הקליפות 
, ונכנעים תחת ידי הקדושה והשכינה כביכול

, גלה אלקותו ואחדותו יתברך שמו שהוא לבדוונת
  . הוא ואין בלתו

ויותר יעקב " –ל "יש לפרש הרמז במדרש הנוזה 
היינו כשהשם עוזר לו שבא למדרגה שהוא " לבדו

אחד באחד ' לבדו יחיד בעולם אז התדבק לה
' ונשגב ה" –) שניוממילא מתקיים גם הפסוק ה(

   ,"לבדו
היה נראה ונגלה יו שיהיה ביטול כל הקליפותהיינו 
דגל מחנה ". (לבדו הוא מלך על כל הארץ' כי ה

  )א"אפרים פרשת בלק דף קצ
  

  הסתלקותו
ימיו הרגיש רבנו ברוח קדשו כי הגיעה בסוף 
' בוז'לכן עבר מסדילקוב ונטע אהלו במז, שעתו

  . עירו של זקנו
וביום , שנה נהג שם נשיאותו ברמהעשרה -שתים

בהאי קטירא לחיי  ס איתקטר"ז באייר שנת תק"י
ב שנה ונקבר אצל זקנו "עלמא והוא כבן נ

  . ע"ט זי"הבעש
דגל מחנה "' השאיר אחריו את ספרו הקרבנו 
  " אפרים

ע "כעשר שנים לאחר הסתלקותו בשנת תקל "שי

  .ע"י בנו רבי יעקב יחיאל מקאריץ זי"ע

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 
 

ע בעל "זי מסדילקוב משה חיי� אפרי�ק רבי "הרה
  דגל מחנה אפרי�

   )ס"תק( אייר ז"ייומא דהילולא 

 .ש היו� לעשות� ומחר לקבל שכר�"ממ שעשה כ"פיעל שכרו על כל מה שעשה ול
י "ולכ� במצוה שנעשו ע, ז"ז יוצא שמצוה שנעשתה בשלימות איכא שכר ג� בעוה"ולפי

על מצוה כזו איכא שכר ' ד רבי� שאז המצוה נעשה בשלימות הרצוי"א ע"רבי� או כהנו
ד "ק מר� ר"הרהש "ד מ"ל ע"וכעני� הזה י. ז שהיא מצוה שנעשתה בשלימות"מצוה בעוה
י עשינו מה שגזרת עלינו "וברש, פ השקיפה ממעו� קדש� מ� השמי�"עה א"מלעלוב זיע

וכי מי יאמר זכיתי , והקשה מר� וכי אי� יעמוד האד� ויאמר עשינו מה שגזרת עלינו', וכו
וכי אי� אוכל לומר שעשיתי , אלא שהכוונה שעל זה בעצמו מתוודה ואומר, לבי ועשיתי כ�
ולכ� עשיתי כ� כמו שציויתני לומר , אלא שאתה גזרת עלי לומר כ�, יתניככל אשר ציו

ל בטע� הדבר מדוע רק בוידוי מעשרות מצאנו בקשה ותפילה "ק י"פ דבה"וע. ק"עכדה
ל "ש לעיל י"פ מ"פ דברי מר� וע"וע, מה שלא מצאנו בשאר גמר מצוות' כזאת השקיפה וכו

, עצומות ולבקש שכר עבור המצוה שעשהדבכל המצוות לא צרי� שיתייצב האד� בעוז ות
' כ בוידוי מעשרות שה"משא, כ"ומי בטוח שלא יענש על המצוה ומה לו לבקש עוד שכר ע

א� י בשלימות וא  "מעיד שהמצוה נעשתה ע' היינו שה' צוה על האד� לומר עשיתי כו
כ "וע, לימותכאילו עשאה בש' ומעלה עליו הכ, ה משלימה"לעינינו נראה שלא נעשה בשלימות הקב

. ז"כי על מצוה בשלימות איכא שכר בעוה, ז"ותנת� לנו שכר ע' עומד ומבקש השקיפה ממעו� וכו
לשו� רבי�  א� בחקתי תלכווזהו , ה מעיד על מצוה שנעשתה בשלימות אי� ל� שלימות מזה"וכשהקב

אז "ד רבי� כמ"שכשיעשה המצוות ע ל קיו� שתהיו ראויי� לצפות לשכר ע ונתתי גשמיכ� בעת�ש 
  )ח"בחקתי תשס(. המצוות שאז ה� בשלימות

 

וכמה שמדברי� ממירו� עוד לא התחלנו כלו� כי הוא למעלה , הדורות
, ש לסמו� עליו"וכדאי הוא ר, בוק ומקושר במירו�וכל כלל ישראל ד, מהשגתינו

א בנו מרומז על האור הגנוז שה� גילו את האור הגנוז "והאור של בר יוחאי ור
ומובא שהוא סיי� בשלימות כל עבודת קדשו וכל , בספר הזוהר ותורת הקבלה

ספר הזוהר בשלימות וכל זה זכה בשלימות לגלות את כל מה שנתנו לו רשות 

כ גדולה מעלת� "ק ותיקוני זוהר שכ"ל הכוונות ויחודי� ה� מהזוהוכ, לגלות
רק אמירה בעלמא דהיינו רק לומר ספר ותיקוני הזוהר ' שידוע מצדיקי� שאפי

כ זה מזכ� ומטהר "בלא להבי� מה שאומר ג' לקרוא בה� אות� כלשונ� אפי
 א בנו"א ר"ת ירח� שזכות התנ"השי. מכוח הדיבורי� הקדושי� שלה�, הנשמה

  .י"כ כל הצדיקי אמת יג� עלינו ועכ"וכמו, יג� עלינו אוי  אייביג
  ע"א זי"בעומר יומא דהילולא של רבינו הרמג "ל

ע ומספרי� שבעירו "זי א"הרמהוא ג� יומא דהילולא של ההיליגע זיסע היו� 

לכ� היה קברו מקו� , ת קרקא שאז לא יכלו לעלות למירו� בימי� הה�"שלו בעיה
שו� ' א הק"ואי� לנו ברמ, ג בעומר"והיו רבי� נוסעי� לציונו בל' קנסיעה לציונו ה

א "שהרבי רוכ� מסופר . השגה שהוא היה כוח התורה בימיו וכ� פוסק הדור בדורו
לבטל איזה גזירה קשה ולכ� שלח שיתפללו על ציונו ' הוצר� פע� א ענסק'מליז

בחיי� חיותו ואמר הטע� ששולח דווקא אליו משו� שהוא היה ' א הק"של הרמ

, א"וממילא א  לאחר פטירתו פוסק הדור יכול הוא לפסוק גזירות טובות עכי
ומסתמא שאכ� פעל אלעס גוטס לביטול הגזירה הקשה וזכו לגזירות טובות 

ובגלל שצדיקי� אמרו עליו שהוא היה פוסק , לכלל ישראל בכללות ופרטות

ומה , ר גזירות טובותהדור לכ� ג� למעלה הוא יכול לבטל גזירות רעות ולגזו
א "ממילא שלמעלה פוסקי� בזכות רבינו הרמ', דדביק איניש בהאי עלמא וכו

  .גזירות טובות לכל ישראל
  ע"ק רבי מנח� מנדל מרימנוב זי"ד של הה"ג בעומר יו"ללמחרת 

רבי מנח� ק "ג בעומר הוא יומא דהילולא של הה"ג� ידוע שלמחרת לכ "וכמו
ה האט "ש� הוי' רו עליו כביכול שהוא כמו שבחישצדיקי� אמ, מנדל מרימנוב

ה אלא "ה ב"היינו שמאיר בתוכו ש� הוי( זי� איינגעויקעלט מיט א בעקטשע
ומספרי� . )ה מסתתר תו" זה"שהוא מסתיר זה תו" הבעקיטשע וכאילו ש� הוי

צ של שאר "ע לא היה מדליק נרות ביא"זי רבי יחזקאל שרגא משינאוואק "שהה
והסביר טעמו ונימוקו ואמר , מא דהילולא של הרבי מרימנובצדיקי� חו� מיו

ז "כ מסתלקי� מעוה"שהוא מפני שיש צדיקי� שיורדי� למטה כא� בעול� ואח
ועולי� למעלה אלא שאיננו יכולי� לידע איה מקומ� ולא יודעי� איפה מונחי� 

אלו הצדיקי אמת כי פעמי� שה� מתדבקי� בכל מיני אופני� שאי� לנו השגה 
כ לכ� איננו מדליק נר "מי� שה� יורדי� שוב לזה העול� בגו  אחר וחדש ואופע

כ על הרבי רבי מנח� מנדל "ז שיי� לה� משא"צ שלה� ששמא אי"עבור� ביא
מרימנוב אמר שהוא היה בזה העול� בשלימות וממילא ג� שב ועלה למעלה 

לכ� , מותמיט א שלימות ולכ� ג� איננו צרי� עוד לירד לזה העול� כי הוא בשלי

ק "ומסיבת זה השלימות הדליק הה, ד דיליה"נ ביו"עבורו כ� שיי� להדליק נר לע
ובאמת שכל הצדיקי אמת היה . ע"משינאווא נר לעילוי נשמתו של הרימנובער זי

ולכ� היו צדיקי� שהתנהגו בהיפו� , א מה� את הנהגותיה� ושיטותיה�"לה� כ
, לולות של כל שאר הצדיקי�שהיו צדיקי אמת שהדליקו הרבה נרות בכל ההי

אבל על נרות בהילולת הרבי מרימנוב על זה מקובל מצדיקי� שהרבי מרימנוב 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ג"תקנ(נודע ביהודה מפראג ' ר יהודה הלוי לנדא ב"ב הלוי רבי יחזקאל –
  )ס"תק(דגל מחנה אפרי� ' ר יחיאל ב"משה חיי� אפרי� מסדילקוב ב רבי

  )ז"תקפ(� "אבי החידושי הרי -ד גור"רבי ישראל רוטנבערג אב
  )א"תקצ(משמרת איתמר  -המגיד מקוזני� והחוזה' רבי איתמר מקאנסקיוואלי תל

  )ג"תש(ד "ובנו רבי פינחס מאוסטילא הי )פ"תר(ר יוחנ� מרחמסטריוקא "רבי מרדכי ב
  א"א ועכי"התנא האלוקי רבי שמעו� בר יוחאי זיע – ]ג בעומר"ל[ 

  )ב"של(ע "המפה על שו' א מקראקא ב"ש הרמ'ר ישראל איסר איסרלי"רבינו משה ב
  )ז"תקכ(ר יוס  יוזפא "רבי מרדכי הענא מהאמבורג ב

  )ט"תרמ(ר יצחק מטרטיקוב "רבי אורי מרוהטי� ב

  )ה"תשס(ד אנטוורפ� מגדנות אליהו "רובינשטיי� גאבר אפרי� פישל "הלוי ב' רבי אלטר אלי
  )ח"תקפ(ר משה חרי  באכנר מקשאנוב "רבי שלמה ב

  )ג"נ א"ה(ד "� מרוטנבורג הי"ר ברו� המהר"בכלא רבי מאיר ב' נפ –
  )ה"תקע( ]אמר שיחזיק טובה למדליק נר לעילוי נשמתו[ר יוס  מרימנוב "רבי מנח� מנדל ב

  )ל"תש(י פורת יוס  "ר יוס  עטיה ר"רבי עזרא ב
  )ז"תקצ(רנוביל 'ר נחו� מצ"ב מטשערנוביל רבי מרדכיהמגיד  –

  )ב"תרמ(שמ� לאשר ' ר משה שמואל ב"רבי אשר אנשל ב
  )ג"תשמ(ר שמחה בונ� וולטו� נכד המגיד מזלוטשוב "רבי יוס  ב

  )ג"תקמ(רזא מהימנא  -ר יעקב"ל ב"רבי יצחק אייזיק סג –
  )ט"תרע(הייטב לב ' ר יצחק שמחה תל"קארעסט בד בו"רבי ישראל בערגער אב

  )ד"תרנ(� 'ר ישראל מרוזי"רבי מרדכי שרגא מהוסיאטי� ב  –
  )צ"תר(ר יעקב אליפנדרי "ק רבי שלמה אליעזר ב"הסב
  )ג"תקצ(ר אריה לייב "רבי יהושע מדינוב ב –

 

  
  
  
  

ז "ק  י"יו� שב
  אייר

  
  
  

  ח אייר"י' יו� א

  

  

  ט אייר"י' יו� ב

  

  
   אייר' כ' יו� ג

  
  

   א אייר"כ' יו� ד
  

   ב אייר"כ' יו� ה

  
  ג אייר"כ' יו� ו

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
� 'ב' מעמ המש

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

 �  ''דד' ' בעמבעמהמש� המש
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  057-796-2493: ות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכתלהאר

  -ג –בנושא משמעת 
  

  בכיתה משמעתהרגלי 
צויי� שעל המלמד ועל ההורה לכלכל , קוד� בנושא זהבמאמר 

אחד ". סו  מעשה במחשבה תחילה: "י הנאמר"את צעדיו עפ
ששמה חוסר , הסעיפי� הבולטי� הנכללי� תחת כותרת זו

יורה  ע"שווכ� נפסק ב. הכנת השיעור כדבעי: הוא, ספונטניות
תרשל שאסור למלמד להיות מ, ז"ה סעי  י"דעה סימ� רמ

  .רמיה' בתלמודו והוא בכלל עושה מלאכת ה
שחובה על  א"ש וואזנר שליט"הגרמהגאו� האדיר שמעתי 

ג�  -וזאת, המלמד להכי� כל שיעור ארבע פעמי� לכל הפחות
בנוס  לחיוב הגמור של כל . א� הסוגיה מוכרת היטב למלמד
. ירוויח מכ� המלמד ריוח עצו�, מלמד להיות מוכ� היטב לשיעור

שכאשר המלמד מגיע מוכ� לכיתה וחומר הלימודי� נהיר  כיו�
, יש לו בטחו� עצמי והוא לא מפחד מערעור סמכותו, וברור לו

זאת לעומת המלמד המגיע לכיתה ובמש� כל השיעור מפחד 
או הערה שתערער , שהנה תצו� שאלה שאי� לו תשובה עליה

  .את יסוד השיעור
בפרט בני הכיתות , יה�נכו� ג� לגבי הורי� הלומדי� ע� בנהדבר 

, שונה לימוד משות  של ב� ע� אב השולט בחומר. הגבוהות
ללימוד בו ג� האב וג� הב� מבוססי� בחומר הנלמד פע� 

  .ראשונה
 רבי שמואל קובלסקיתולדות הגאו�  -אנא עבדא -בספרמובא 

ר מיוחד לאבות לא "שיש יצה, ע"זיא "ק החזו"הגהל בש� "זצ
כי חובת האב , מד באותה עתללמוד את הגמרא שבנ� לו

הדברי� ברורי�  .ש זמ� כדי לדעת את שלומדי� בניולהקדי
נעלמי� מתחי� ושוררת , כאשר מוכני� ומאורגני�. ונהירי�

ש ובטע� הלימוד י, סבר פני� מסביר ומאיר, אוירה של רוגע
   .חויה רוחנית אשר לא תסולא בפז

. אמת ת תורת"הרב מאיר מונק מנהל תהמחנ� הותיק ברשות 
 �" יסודות ושורשי� במשמעת"מחבר הספר המאל  והמומל

אציי� נקודות מספר מתו� דבריו שצריכי� להיות נר לרגליו של 
, תודתנו נתונה לו מראש על רשותו האדיבה. כל מלמד ומלמד

  .תשואות ח�
  של מלמדתכונותיו 

על המלמד לדעת מה הוא מעוניי� להעביר  –סמכותיות . 1

�        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

לעיני כל : "כדברי צדיקי�. סוס וללא פקפוקלתלמידיו ללא הי
, למרות שמשה רבינו הוא מקור הענווה, "חזק ואמ� -ישראל

. 2". סמכות"שראל הוא מתאמ� ומתחזק לבעומדו לעיני בני י
כללי� גוררת  אי� לסטות מהקו שנקבע שכ� כל הפרת -עקביות

תקיפות היא ביטוי חיצוני של  - תקיפות. 3. בלבול וחוסר משמעת
אלא הכוונה לכ� שהמלמד , אי� הכוונה חלילה לקפדנות. מכותיותס

  .יודע לעמוד על דבריו ולדרוש את ביצוע�
  משמעת בריאהיצירת 

אלא יותר מכנה משות  לעוסקי� בחינו� , מובא כא� מתכו�לא 
המשמעת והדר� אר� ישררו , ה כשמתרגלי� לכ�"ובעז, הילדי�
  .בכיתה

שלפניה� עומד מלמד שפיו  על התלמידי� להרגיש -אמינות. 1
מלמד צרי� להתייחס בהגינות  -הגינות. 2. כנה ואמיתי, וליבו שוי�

להתחשב בתלמידי� . לדעת להודות בטעות. כלפי תלמידיו
לכת עימ� ביושר לאהוב אות� ול, להשתדל למענ�, וברצונותיה�

כאשר מלמד מרגיש התרופפות כלשהי  -תגובה מיידית. 3. ובתמי�
א� לא להמתי� , כמוב� רק בישוב הדעת, ו להגיב מידעלי, במשמעת

  .עד שהאש תגדל ותתלקח ותגרו� לשרשרת בעיות
קפדנות יתירה היא . מולידה כעס ואי שליטה -קפדנות יתירה. 4

. והיא גורמת בסופו של דבר לבעיות משמעת, חריגה מ� העקביות
 ?לכ� פעמי� רבות על המלמד לבדוק הא� עצירה עכשיו היא נכונה

לפעמי� בה� ילד מתעסק בינו לבי� ? הא� ברגע זה היא כדאית
יש לבדוק כל , עצמו לא נכו� לעצור את כל הכיתה מלימוד פורה

הוא אחד הדברי�  -ויתור על עונש. 5. מקרה ומקרה לגופו
מותר ואפשרי כאשר . הרוכשי� באופ� מיידי את לב התלמיד

העונש יביא הרי שויתור על , מלמד מרגיש שהילד מתחרט באמת
ורק לתועלת הוא , התלמיד יחוש שהמלמד רוצה בטובתו, לקירבה
שלא המלמד נות� , במצב כזה ג� נית� להדגיש את הנקודה. דורש

ממילא הבטחה , אלא ההתנהגות היא זו שמענישה, את העונש
כבר הוזכר  -סבלנות. 6. לשיפור יכולה להביא לביטול העונש

א הצליח להוציא את שאסור לאפשר לתלמיד להרגיש שהו
זרוק מרה . ועסאסור לתלמיד לראות שהמלמד כ. המלמד מהכלי�

 -האחד: במונח סבלנות נכללי� שני מושגי� .בתלמידי� ולא כעס
התאפקות לא מומלצת כי בשעה שיכשל כוח  -היכולת להתאפק

מה הועלנו  -ואזי, שיתו נית� להגיע להתפרצות גע"הסבל ח
כשהמלמד . סבלנות מלשו� הבנה המושג השני הוא .בסבלנותנו

ועליו , משנ� לעצמו שוב ושוב שאלו ה� ילדי� ואלו ה� תכונותיה�
�. הכל יהיה קל יותר -לנסות לשפר לתק� ולעצב -בתפקידו כמחנ

כשהמחנ� מתבונ� ומסיק שילד מתפר� או מגיב בחוצפה מבטא 
, יודע המלמד שאי� הוא צרי� לכעוס, בזאת בעיה המקננת בתוכו

לכ� נקרא . אי� הוא צרי� להפגע אלא לדאוג ולעזור, טפלאלא ל

כמתו לדעת להבי� את נפש כי זו היא אומנותו וח -"אומ�" -המלמד
, בפגישה הראשונה מדי יו� ביומו -התחלת הלימודי�. 7. תלמידיו

אי� לפתוח יו� . רוגע ומצב רוח עליז, צרי� המחנ� להקרי� שמחה
. היו� עודנו גדול, ת מוסר כעוסותבעונשי� ובדרשו, לימודי� בחקירות

  .המפגש ע� המלמד צרי� להשרות שמחה
שיש אפשרות , כל שיחת מוסר יש לסיי� בנימה של תקוהכ "כמו

  .להשתנות ולהשתפר
ה "באלול תשנ' בשיחה למלמדי� בב א"ני$ שליט'ר מויז"אדמוק "כ

לעול� אי אפשר : כלל זה יהיה נקוט בידינו: אמר בתו� דברות קדשו
לפעמי� נכנסי� הדברי� בלב , ת איזה מילה תפעל את פעולתהלדע

ולכ� כל אחד מחוייב , אחד השומעי� ומשאירי� רוש� ניכר לדורות
ואכ� פעמי� רבות דווקא . ק"עכל. לפעול ולעשות עד כמה שידו מגעת

  .הסיו� בטוב ובתקווה הוא זה שחודר לליבותיה� של התלמידי�
  בכיתההסדר 

, יאה ויציבה כדאי להרגיל את התלמידי� לסדרלהגיע למשמעת ברכדי 
  .ידוע הפתג� כי סדר חיצוני מורה על סדר פנימי

. ללא איחורי�, על המחנ� להיות נוכח בכיתה כבר בתחילת השיעור. 1
יש לשי� . 2. כשהמלמד מדייק בזמני� ילמדו ממנו התלמידי� לנהוג כ�

יד בפתיחת דגש לכ� שעל הכיתה להיות מסודרת ומאורגנת ללימוד מ
יש להרגיל את . 3). אפשר להשתמש לצור� כ� בתורני�(השיעור 

. 'אכילה שתיה וכדו, התלמידי� לסדר את עיסוקיה� בשעת ההפסקה
חברא 'הנגררי� בדר� כלל מ, בשעת השיעור אי� מצעדי� לכיו� הברזיה

חשוב מאוד להחדיר בתלמידי� כי בזמ� שמלמד . 4. 'חברא אית ליה
ביטוי ממשי . � התלמידי� כול� בנחת ובדממהקמי, נכנס לכיתה

התלמידי� מתיישבי� כשנית� לכ� אות . 5". דר� אר� קדמה לתורה"ל
נהוג היה בכל . 6. צורת הישיבה כמוב� בעדינות ובשקט, מהמלמד

: הדורות שתלמידי� פוני� אל רבותיה� בצורה מכובדת ובגו  שלישי
אל המלמד מוסי  דיבור מכובד ..." הרבי צרי�..." "הרבי אמר"

�קימה באמצע השיעור כגו� לתא או לפח . 7. למשמעת ולדר� אר
ברשות (קימה . 8. האשפה היא רק אחר קבלת אישור מהמלמד

א� ורק  -שאלה. 9. בזמ� השיעור היא שקטה זריזה ומהירה!) כמוב�
לא קוטעי� הסבר . היא לאחר שסיי� המלמד את הסברו -בהצבעה

לאחר שסיי� המלמד את העני� . דרצו  בגלל שאלה של תלמי
כאשר תלמיד . 10. הוא מתפנה לשאלותיה� של התלמידי�, המדובר

אי� זה זמ� , ממשיכה ההקשבה של התלמידי� האחרי�, שואל או מעיר
כאשר הורה או מנהל נכנסי� לכיתה . 11. המנוצל לדיבור או לפטפוט
�. 12. 'ושקט וכד, הקשבה, ישיבה, קימה: נשמרי� כל כללי הדר� אר

. ולציי� התנהגות טובה, לעודד התנהגות הולמת, יש לזכור תמיד לשבח
ת שנזכה להוציא "עיקר העיקרי� הוא להתמיד בתפילה להשי. 13

שכול� יכירו וידעו בתלמידי� שה� זרע , ולתורתו' פירות הילולי� לה
  א גוט שבת.   נעשה ונצליח' ובש� ה" יגעת ומצאת תאמי�"', בר� ה

 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
ומתפללי מחשובי , היקרלידידינו 

 ,ונעי  הליכות איש חמודות, ד"ביהמ
מרבה להיטיב בכל עת  ,נחמד ונעי 

   ועונה לכל אשר אליו פונה
  ו"הי אלימל� פישראלימל� פישראלימל� פישראלימל� פישר ר"הר

 ,כלי מחזיק ברכה, נו החשובחותול
  ד"ש ומתפללי ביהמ"מחשובי אנ

  ו"הי לוי�לוי�לוי�לוי�    דודדודדודדוד 'ח ר"ההר 
 נכדה -  ב�ה לרגל שמחת הולדת

אביו ואמו  ור שיזכ"יה.  צ"בשעטומ
 ,בזמנובעתו ו ה"להכניסו בבשאאע

 .לחופה ומעשי  טובי  לתורה ולגדלו

        ברכה לראש משבירברכה לראש משבירברכה לראש משבירברכה לראש משביר
חכו , איש חי רב פעלי , איש החסד והמעשידידינו ל

ראש וראשו� לכל דבר , ממתקי  וכולו מחמדי 
, עוזר ומסייע לכל דיכפי�, מרמי היחס, שבקדושה 

  איהו גופא צורבא דרבנ�ו
  ו"הי יעקב שרגא שווייגעריעקב שרגא שווייגעריעקב שרגא שווייגעריעקב שרגא שווייגערהרב 

, האלוקי רבי שמעו� בר יוחאישהתנדב לזכות התנא 
  .ק מירו�"באת' למע� רווחת העולי  על ציונו הק

ב "ר שבזכות התנא הקדוש יושפע עליו ועל ב"יה
ועושר מתו� נחת  שפע ברכה והצלחה אושר

  .ס"ושובע שמחות וכט דקדושה

 
        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב

שר כולו למע� א ,הנני לבר� ולאחל לידיד נפשי היקר והנעלה
, היא רכושו ש"אהבת תורה ויר  ,איר פניו לכל אד�מ, הזולת

   תהלתו בקהל חסידי� ,נעי� הליכות ורב תבונות
  א"שליט מרדכי לבמרדכי לבמרדכי לבמרדכי לב' ר ח"הרה

  צ"בשעטומ ה"ו בבשאאע"מאיר שאול ני הב� כנסהלרגל שמחת 
לתורה לחופה ולמעשי�  שנכנס לברית כ� יכנסכש� ר "יה

 לוילוילוילוי. . . . יייי    ––––המברך מקרב לב ידידך השמח בשמחתך ומוקירך המברך מקרב לב ידידך השמח בשמחתך ומוקירך המברך מקרב לב ידידך השמח בשמחתך ומוקירך המברך מקרב לב ידידך השמח בשמחתך ומוקירך . טובי�

 

        קודשקודשקודשקודששיחת שיחת שיחת שיחת 
 � 'ג' מעמהמש

צ שלו "אמר שמי שידליק נר ביא
וכ� העול� , הוא יעשה לו טובה

נ "קיבל שכל פע� שמדליקי� נר לע

' רבי מנח� מנדל מרימנוב אפי' ולכ
כ "צ דיליה ג"כל השנה בפרט ביא

היוושע בכל הוא סגולה לפעול ל
  .הישועות

יש מאמר ומעשה ברבי מנח� ג� 

א "הרבי ר' מנדל מרימנוב שהיה תל
ע והיה מסתובב "ענסק זי'מליז

א אירע "ופ, ומתעכב ושוהה אצלו
שבאו מרימנוב או אולי עיר אחרת 

ענסק ורצו לבקש 'ק מליז"אל הה

ענסק שית� לה� אחד 'א מליז"מר
מחשובי תלמידיו שיבוא לכה� כרב 

  בעיר� 
העת שה� הגיעו היה אז ובאותה 

רבי מנח� מרימנוב עסוק באמצע 
נפשי כעפר "התפילה וכשהגיע ל

פעל ועבד הלו� ושוב " לכל תהיה

בבקשות ותחנוני� בגוזמא צייט עד 
ענסק ראה כל זאת 'א מליז"שר

באו , ל גענוג עפר"וניגש אליו וא
לכבד אות� להיות כרב בעיר� ואז 
הסמי� אותו לכה� כרב בעיר� 

, רימנוב או אולי היה זה פריסטיק
וכ� התחילה מלכותו של 

  .כ"ע. ע בישראל"הרימנובער זי
 �כמו שאמרנו בריש דברינו כי ולכ

א בנו וכל "י ור"התנא האלוקי רשב

הצדיקי אמת תמיד פועלי� שיהיו 
גוזרי� על כל כלל ישראל גזירות 

ובזכות� . לטובה בכללות ובפרטות
נו ת ירח� שזכות� יג� עלי"השי

  י אוי  אייביג "עכ
 �מ "א ורמ"הרבי הרמוכ

ע יגנו עלינו אוי  "מרימנוב זי

כדאי הוא רבי שמעו� , אייביג
במירו� , לסמו� עליו תמיד

יכולי� לפעול אלעס גוטס 
שהוא מגי� על כל העול� 
ובהילולא דבר יוחאי יכולי� 

ירח� ' ה, ל"ספיציעל לפעול הנ
ונזכה , שנפעל אכ� אלעס גוטס

חינ� ממנו ויחזירנו  לקבל מתנת
בה שנזכה לשוב באמת בתשו

כמובא בספרי�  ,מיראה ואהבה

ג בעומר מתחיל להיות "שמל
ט קודש "זריחת האור של יו

ת "השי, ת"שבועות של קבה
ית� לנו את זה האור בשלימות 

שטייגע� ' וירח� שנהי, וברצו�

ח "צ עבודה וגמ"בקיו� התומ
הכל בשמחה ובטוב לבב מרוב 

זונטע אידישע מיט א ג, כל
שמחה , שמחה שטענדיג
ירח� , ש"מקרבתנו לאבשב

ר ישמח את כל "וברו, המרח�
וישמור , השבורי לב וכל ישראל

שמירה עליונה את כלל ישראל 
וית� רפואות , בכל מקו� שה�
, נ רפואות"בריאות הגוה

ג "ר ותו"ישועות ושמחות בגו
שפע רב עד אי� , במקו� אחד

� ויתקננו בתיקו, ר"סו  בגו
ימי הספירה ה�  .השל�

ד "תיקוני� גדולי� בפרט ביו
דבר יוחאי ה� תיקוני� נשגבי� 

וית� לכולנו חיי , שאי� לנו השגה

ר שמחה שלימה "בגו' בני וכו
ישועה שלימה וגאולה שלימה 

ק שוי� יעצ אוי  א "ובני� ביהמ
  . זיסע אופ� אוי  אייביג

 

        טובטובטובטובזל זל זל זל ממממ
, הטוב ומיטיב לכל, לידידינו הנכבד והנעלה

לסייע במלאכת  העומד לימינינו בכל עת
  הקודש

  י בברכפלד"אב -א"שליט מרדכי לבמרדכי לבמרדכי לבמרדכי לבהרב 
שנקרא  שמחת הברית לבנו הר� הנימוללרגל 

 ו"ני שאולשאולשאולשאולמאיר מאיר מאיר מאיר  שמו בישראל
ט� גדול יהיה ויזכה לרוות נחת הקזה ר ש"יה

 המערכתהמערכתהמערכתהמערכתכעתירת כעתירת כעתירת כעתירת . ר"אכי ח"ממנו ומכל יוצ

        יעמוד על הברכהיעמוד על הברכהיעמוד על הברכהיעמוד על הברכה
  רוד! צדקה וחסדההנדיב ידידינו 

  בארא פארק –ו "הי שמואל ברילשמואל ברילשמואל ברילשמואל ברילר "הר
שנדבו לבו הטהור להרי  תרומה 

 נ התנא"להוצאות הגליו� לכבוד ולע
  א"י זיע"האלוקי רשב

לרגל הגיעו ובחדא מחתא נברכהו 
  �ק להילולא במירו"לארה

        יעמוד על הברכהיעמוד על הברכהיעמוד על הברכהיעמוד על הברכה
  רוד! צדקה וחסדה בהנדי ידידינו
  פלטבוש –ו "הי גוטגוטגוטגוט' ' ' ' אליאליאליאלי בהר

שנדבו לבו הטהור להרי  תרומה 
נ התנא "להוצאות הגליו� לכבוד ולע

  א"י זיע"האלוקי רשב
  זכותו יג� עליו להוושע בכל מילי דמיטב

        נא להתפללנא להתפללנא להתפללנא להתפלל
ב�  אהר� דודאהר� דודאהר� דודאהר� דודעל הרב 

ש "א לרפו"שליט סעידהסעידהסעידהסעידה
  ואריכות ימי 

====================
        נא להתפללנא להתפללנא להתפללנא להתפלל

ב�  נת� יוס!נת� יוס!נת� יוס!נת� יוס! הרבעל 
 ו"הי יהודית רבקהיהודית רבקהיהודית רבקהיהודית רבקה

ש ואריכות ימי  "לרפו
  .ושני  טובות
=======  

 לרפואת יצחק ב� לאה

        הודעה משמחתהודעה משמחתהודעה משמחתהודעה משמחת
לגליו� זה מצור! בנפרד 

ט "יו' לכגליו� מיוחד 
 .ג בעומר"קודש ל

 

        יעמוד על הברכהיעמוד על הברכהיעמוד על הברכהיעמוד על הברכה
  רוד! צדקה וחסדההנדיב ידידינו 

בארא  –ו "הי לו  דעמבינסקילו  דעמבינסקילו  דעמבינסקילו  דעמבינסקיששששר "הר
  פארק

שנדבו לבו הטהור להרי  תרומה להוצאות 
י "האלוקי רשב נ התנא"הגליו� לכבוד ולע

לרגל הגיעו ובחדא מחתא נברכהו . א"זיע
  �ק להילולא במירו"לארה

        יעמוד על הברכהיעמוד על הברכהיעמוד על הברכהיעמוד על הברכה
  רוד! צדקה וחסדה בהנדי ידידינו

  ב"רהא –ו "הי שה פרידמ�שה פרידמ�שה פרידמ�שה פרידמ�ממממ בהר
שנדבו לבו הטהור להרי  תרומה 

נ התנא "להוצאות הגליו� לכבוד ולע
  א"י זיע"האלוקי רשב

  זכותו יג� עליו להוושע בכל מילי דמיטב


