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  )יח, יט ( 'ואהבת לרע� כמו� אני ה
א צרי� לדרוש ולבאר בענינו "כ, הוא דכל עני� ודברהכלל 
ועכשיו נדבר על העני� של פסוק , דבר דיבור על אופנו, ובזמנו

  .זה
, ב בפסוק זה אי� נכנס כא� אחר ואהבת לרע� כמו�"צ' ולכאו
, ל"ובפשטות י, מיניה' להאמור לעי' ייכות אני הומה הש', אני ה

דדבר המסור ללב נאמר בו , י בכמה מקומות"רש' כמו שכ
לפי שהדבר הזה אינו  )יד, יט (י "ש רש"וכמ, ויראת מאלוקי�

מסור לבריות לידע א� דעתו של זה לטובה או לרעה ויכול 
' ל שכ"וכ� כא� י' נאמר בו וכו, להישמט ולומר לטובה נתכוונתי

יודע המחשבות והכוונות ולא תוכל ' לומר שאני ה', אני ה
, ובאמת אינו כ�, להישמט ולומר שלא נתכוו� ואוהב את חבירו

נאמ� ', דאני ה, פ"י כמ"כ רש"כמש, ל בזה בפשטות"וג� י
שכרו גדול בזה , דא� אוהב את חבירו באמת, לשל� שכר

  .ובבא
ב את בני שמי שאוה, דהכלל הוא, ל בביאור הפסוק"יועוד 

כ את המל� והסימ� לכ� שהרי מכבד "המל� הרי הוא אוהב ג
כ את בנו "ומי שאוהב את המל� זהו סימ� שאוהב ג, את בניו

, שהרי המציאות כ� הוא באמת, המל� שזה הול� וקשור יחדיו
, שא� אד� רוצה לכבד את המל� הרי הוא מכבד את בניו

חר שהרי מא, ז הוא מגלה שאוהב ומכבד את המל�"שהרי עי
ולכ� , כל כיבוד� וכבוד� של הבני� זהו שיש לה� אב מל�

�הוא מוכרח , וא� אוהב ומכבד את המל�, הוא מכבד אות
והרי בני ישראל ה� בני� למקו� , שמכבד ג� את בני המל�

שא� אוהב ומכבד את " ואהבת לרע� כמו�"וזהו , ה"מל� ממ
כבר שהוא ויודעי� , אז כבר מוכח ונתוודע, הבני� בני ישראל

  .דתליא הא בהא" 'אני ה"כ אוהב ומכבד את ה"ג
י אהבת ישראל "שע, י מאמר הצדיקי�"עפ, ל ביותר"יועוד 

וזוהי הדר� הרצויה להגיע לאהבתו , אמיתית' זוכי� לאהבת ה
י אהבת ישראל יזכה באמת "זהו ואהבת לרע� כמו� ע', ית

  .ת"אהבת השי" 'אני ה"להגיע ל
ק "הרהוג� בש� , אמר צדיקי�י מ"עפ, פ"אחר ילובדר� 

�ובפרטות  כ א� היו כל כלל ישראל בכללות"וא, שזהו אהבת חינ
כבר היה בא , שעה אחת' לחבירו אפי' באחדות ובאהבת חינ� א
ת היה כבר שובר כל המחיצות וזוכי� "הישועה השלימה והשי

ועל שעה אחת זו כבר עומדי� ומצפי� אלפי , להגאולה שלימה
וכ� , אחדות ואהבת ישראל אצל כלל ישראל' שני� שיהא שעה א
תקבלו התפילות לרחמי� כ הכנה לתפילה שי"האהבת ישראל זהו ג

ע "ע מ"לומר לפני התפילה ולקבל ע ל"מהאריז' שאיוכמו , ולרצו�
ה כלי מחזיק ברכה "והרי לא מצא הקב, של ואהבת לרע� כמו�

וזהו כלי ברכה הראוי ', עוז וגו' לישראל אלא השלו� שנאמר ה
ג וג� את הגאולה "לקבל הברכה וכל הענייני� וההשפעות ברו

  .כל שיהא בדעת אמיתית נכונה וברורהוה, העתידה גופא
א "וכ, באמת יזכנו בדעת האמיתי לעבדו באמת ובלב של�ת "והשי

שיכבד ויאהוב את חבירו באמת וזאת תהיה ההכנה הכי גדולה 
ת שנזכה לקיי� "ויעזור השי, ת ולכל ההשפעות טובות"לקבה

ולקיי� את כל התורה , מצות ואהבת לרע� כמו� בשלימות וברצו�
ושכבר , י הואהבת לרע�"ת בשלימות וברצו� שה זוכי� עומצוו

 �נעשה תשובה באמת מאהבה ג� בבי� אד� לחבירו וג� בבי� אד
�ש לשניה� ג� "וצרי� יר, אינו משלי� לשני' שהרי א, למקו
הוא לירא ' שהרי יראת שמי� הפי, ח"מ וג� בביאל"בביאל
הכל כ מכל מה שציווהו והזהירנו וזה כולל "ת ולירא ג"מהשי
ת ישפיע עלינו יראת שמי� וברוב "והשי, ח"מ וביאל"ביאל

יבר� את ' וה, ונעסוק באחדות גמורה, ת"רחמנותו יכי� אותנו לקבה
�י האהבת ישראל "וע, ה זה שלו�"שהרי שמו של הקב, עמו בשלו

" שלו�"' היינו השראת השכינה של שמו ית" 'אני ה"נזכה ל
  .לבב מרוב כל ושנתמיד בכל העניני� מתו� שמחה וטוב

צ "ע את הנעשה ונשמע וכל התומ"ת שנזכה לקבל ע"השיויושיענו 
, וישמור על כל כלל ישראל בכל מקו� שה�, בשלימות וברצו�

רפואות ובריאות השלימות מנוחת , ר וחסדיו ית� לכולנו"וברו
ר כל הברכות שלימות "וית� לנו ברו, ושלוות ושמחת הנפש

ות וגאולה שלימה בבני� בית וישועות שלימות ורפואות שלימ
  .המקדש שוי� יעצט אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג

 

  

 

דמהיכ� היו יודעי� , ע"מפשיסחא זי' היהודי הק
�שה� מוסיפי� והולכי� ומתעלי� , הצדיקי� לעצמ

שהרי ה� היו ענוי� ושלי רוח , ת"בעבודת השי
הא� ה� , ע"כ אי� יכלו למדוד א"וא, באמת

והרי מרוב ענוותנות� , מתעלי� ממדריגה למדריגה
והסבירו זאת , זאתלא יוכלו לשער ולמדוד 

שההוכחה על המצב שלה� היתה לפי גודל אהבת 
�שא� היה מיתוס� עליה� אהבת , ישראל שלה

 �ישראל ואהבת חברי� היו יודעי� שה� מתחזקי
שאהבת ישראל הוא , ת"ומתעלי� בעבודת השי
ע זה כלל "וכמו שאמר ר, הוכחה לכל התורה כולה

 גדול בתורה שזה הוכחה למצב שלו בכל התורה
שזה " ואהבת לרע� כמו�"' כ ביאור הפ"וזהו ג, כולה

והוכחה באיזה מצב אוחזי� ' האהבת ישראל זה ראי
  .ת"בעבודת השי" 'אני ה"לגבי ה
ועיקר , אנו נמצאי� עתה בימי הספירהוהנה 

 �התיקוני� בימי הספירה ה� בעניני� שבי� אד
שאהבת ישראל , בעני� ואהבת לרע� כמו�, לחבירו

וכ� זהו , ט שבועות"בלת התורה וליוזהו ההכנה לק
 �הכנה לגאולה שלימה העתידה ולתיקו� השל� ולבני

כותב בהקדמתו לספרו  ח"החק "כמו שהגה ק"ביהמ
ק הרי היה מפני שנאת "שמאחר שחורב� ביהמ', הק

�י ההיפ� "כ דבני� הבית העתיד יהיה ע"כ ע"א, חינ

        

  

  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  
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        ע"תש ניס� ו"כ

  ד"קיגליו� ת
 זמני כניסת ויציאת השבת

 'פרקי אבות פרק א

        קדושי�קדושי�קדושי�קדושי�פרשת פרשת פרשת פרשת     - - - - שבת מברכי�שבת מברכי�שבת מברכי�שבת מברכי�
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        אאאא""""שליטשליטשליטשליט

ל כי קדוש אני "קדושי� תהיו יכול כמוני ת )ט, כד( ר"מדב
�  .כ"ע, קדושתי למעלה מקדושתכ

תי ל כי קדוש אני אי� משמע מכא� קדוש"מה מתר+ ת' ולכ
�ל דהנה המקדש עצמו בקדושה וטהרה "וי, למעלה מקדושתכ

ה ומה הגיעו לזה "האי� יכול להיות שידמה בנפשו להיות כהקב
אלא בא , לחשוב מחשבות פסולות כאלו וככסיל בחוש� יהלו�

לידו כזאת מכיו� שלא ש� על לבו לפני מי מקדש עצמו ומטהר 
לו עד כי  ל יתבר� ולכ� בא-נפשו ולא עלה בלבו רוממות ק

אבל א� ידע , ישער בנפשו יכול כמוני ברוב טפשותו וסכלותו
וישי� על לבו לפני מי מטהר עצמו כי אז ככל אשר יתרבה 
התקדשותו כ� יתרבה שפלותו בעצמו ויראה שעדיי� רחוק הוא 

ולא יחשוב וידמה להידמות , כמטחוי קשת לשלימות הקדושה
מי את� מטהרי�  לפני"ע "וכמאמר ר, ה"לקדושת כביכול הקב

�שלהגיע לידי טהרה התנאי היא ידיעת לפני , "ומי מטהר אתכ
  .'מי את� מטהרי� ואז מטהר אתכ� בטהרה וקדושה הרצוי

היינו כי א� מקדש עצמו  ל כי קדוש אני"תכוונת המדרש וזה 
אז ידע כי קדושתי ' ויודע לפני מי מקדש עצמו כי קדוש הוי

�ר תגדל ידיעתו וכל שיתקדש יות, למעלה מקדושתכ
ונזכה להיטהר ולהתקדש , שקדושת כביכול למעלה מקדושתו

  )ה"קדושי� תשס(. בקדושה של מעלה אמ� סלה

 

 ב"ארה -ט"ק תשס"ק אח"מוצש

' וה' ביו� ד  ה"אי ראש חודש אייר: מברכי� החודש
  חלקי� 9, 1:28שעה ' ליל ג: המולדט  "הבעל

כי כל פוסקי� וידוע ב, ימי הפסח חלפו תמו
וידוע . כ אי� מתעני�"וע, החודש יצא בקדושה

שג� יסורי הפרנסה ה� מכפרי� בפרט 
איש "ד "ע הדברי ישראלופירש , בחודש זה

לפי מידת ' פי" י אכלו תכוסו על השהלפ
, ישראל -ה חס על השה"יסורי הפרנסה הקב

ה נות� כוח וקדושה לבעלי "וביותר הקב
מרדכי ' רק "כדפירש הרה. המידות הטובות

לקי� אות ' ויש� ה"ד "ע ע"זי מלעכוויטש
ה "היינו שהקב" לבלתי הכות אותו כל מוצאו

 -ונות� לו אות כוח וקדושה לבלתי הכות אות
מה שקורה  -כל מוצאו, שלא יקח ללב ולמוח

לו כי צרי� לדעת שהכל משמי� וכל מא� 
  .דעביד רחמנא לטב עביד

זה יכול להשיג מידת הסבלנות כמו ובאופ� 
ד אלופינו "ע בעל התולדותשמפרש 

י שמאמי� שמה שקורה עמו "מסובלי� שע
, ע זה נות� לו הכוח להיות סבל�"הוא מהרבש

  , לקנות שאר מידות טובותומידה זו המעולה 
ד צאו וראו איזהו דר� "ע כדפירש רבינו יונה

שידבוק בו האד� ופירשו סבל� משיב במענה 
ע שהתורה לא "זי א"החזוק "ואמר הגה, ר�

. יכולה להידבק במי שאי� בו מידות טובות
ל "ד חז"ע )משמרת איתמר ועוד( צדיקי�ואמרו 

שהלל בא מהדר� ושמע קול צווחה בעיר 
, ואי� ידע בבירור. ר מובטח שאי� זה ביתיואמ

אלא הלל הזק� הדרי� לבני ביתו לא להרי� 
מתו� יסורי� נוראי� ומצבי� ' את קול� ואפי

קשי� ועמוסי רגשות אלא לקבל� באהבה 
  .ולשתוק

, שאד� טוב זהו מילת קס� 'ואמר חכ� א

        בי� פסח לעצרתבי� פסח לעצרתבי� פסח לעצרתבי� פסח לעצרתבי� פסח לעצרתבי� פסח לעצרתבי� פסח לעצרתבי� פסח לעצרת
        קקקק""""ליקוטי� יקרי� מספהליקוטי� יקרי� מספהליקוטי� יקרי� מספהליקוטי� יקרי� מספה

 

, ומהו אד� טוב
שמבקשי� 

ממנו דבר מה 
שאינו מוצדק 

' כ ואפי"כ
, לסרבשיכול 

  . ז אומר כ�"בכ
ק "הגהואמר 

ע "זי ח"הח
לעול� יהא 
אד� מ� 

וכ� . הטובי�
ממר� מסופר 

 ר"אדמו
 מ"מוהרמ

א "שפ א"זיע
אכל את כל 

ולנט 'סיר הצ
של שבת הכל 
בכדי להוקיר 
את המשרתת 

שעמלה 
, וטרחה על זה
ולגרו� לה 

וזהו . נחת רוח
הדר� שיבור לו 

   .האד�
***  

געזונטע א 
זימער עלינו 

  . י"ועכ
הזמ� מקוצר 

, והיריעה
מדורינו 

פרקי "החשוב 
�יופיע " חינו

כסדרו בשבוע 
  .ה"הבא אי

 

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

        
יל    ) טז, יט(לא תל� רכ

גמר מסכתא עושי� סעודה י מביא "דרש, הטע� שאחר 
נראה בעיני שהיה משפט� לאכול : ל"פ לא תל� רכיל וז"עה

ו  שדברי גמר חיזוק  הלעטה והוא   �בבית המקבל דבריה� שו
עמיד� על האמת ע ימי� וי י� . כ"מקוי ממילא כשמסי
גמר ק על הלימוד של  מסכתא עושי� סעודה והוא  וחיזו

ה( .אמת יגד יעקב מפאפא"שיחות קודש מהג   )צ ו
  

� פני זק הדרת  י שיבה תקו� ו   )לב, יט( מפנ
ו שלא  י ילדותנ ולומר אשר פני זק�  שתוכל להדר ולפאר  ו  היינ

נו  י ). סוכה נג(ביישה את זקנתי ונת הכתוב אשר ג� כו וזה 
 �הל� בעצת רשעי ש אשר לא  י ) א,תהלי� א(האי אשר

ש  הל� האי גבורתו לא  ו בעודו איש בכוח וב ו מנעורי היינ
�  )דגל מחנה אפרי�( .בעצת רשעי

  
וני  ידע   )כז, כ(אוב או 

גבי העובר על איסור  התורה ל קדושי� כותבת  ו� פרשת  בסי
ומבאר רש  �י מות יומתו דמיה� בה ידעונ י כא� נאמר "אוב או 

והתראה בסקילה, בה� מיתה ולמעלה כרת  �מזיד בלא , עדי
גת� חטאת, בכרת התראה י , ושג � מפנ ולכאורה צרי� להבי

השגגה"מה מוסי� רש � מובא , י די�  הרי בסתירת הפסוקי� אי
שרש הוא לפי   �הטע י לא רצה לסייי� בדבר "די� שוגג אלא 

שבה� , שלילה כחיוב מיתה  �על כ� מפרש שיש אופני
וקרב� חטאת מועלת ה(. תשובה  הג רבי זלמ� "גאו� וחסיד  ח 

�  )לייב אסטולי
  

ולא תכחשו  ובו  בדר� צחות אומרי� העול�  )יא, יט(לא תגנ
גניבת נפשות אמר יבת  "לא תגנוב"תורה ה הטע� שגבי  ובגנ

התורה  התורה  ,"לא תגנובו"ממו� אמרה  הדגישה  יחוד  שבי
�� רבי גניבה ג� בלשו כרומזת לאנשי� החשובי� , איסור ה

 לונדו� -ב"ארה -אר& ישראל

 �ה שרגילי� לדבר אלי
�ובלשו� רבי ימוס  , בנ

שובי� היינו ג� הח
ע עצמ� מ�  צריכי� למנו

מפי ספרי� (. הגניבה
�  ) וסופרי

  
וגו ולא תשא ' הוכח תוכיח 

הורי�  )יז, י( עליו חטא
שמעו מפיו של   �ומחנכי

זנר' ר ל "זצ גודל איי
 �ילדי  �שכאשר מרגילי
ש  להתרחקות מ� השקר י
לזכור שהמטרה היא 
 � ואי לחנכ� לאמת 
 �המטרה להראות לה
הצליחו לגלות  ה  שהנ

י , קרוששי כד שתו�  לפי 
 �עלולי חקירת העני� 
לשכוח את העיקר 
ולפעול את ההיפ� בזאת 
שמסבבי� את הילד 
בחקירות הגורמות לו 
ע  ולשקר ולשקו לחזור 

עמוק בשקר זוהי . יותר 
 הוכח תוכיחטעות אמר 

אמרה תורה א� כתוב 
ו בהמש�  ולא תשא עלי

יטיל  חטא ברמז לבל 
החוטא את  המוכיח על 

שלא יכול  החטא באופ� 
ו פתח , לצאת הימנ אלא י

פתח ויעזרו לצאת  לו 
גת דרכו (משג ' במחיצת ר. 

  )ל'גד

 



 

 

 

 ב

 ב

מאיר מאפטא ורבי חיים הפך להיות מגדולי ומנהיגי הדור 
  . ר מפורסם"ואדמו
נערי בר מצווה שהיו . ביסס רבינו על לימוד התורה משנתואת 

גיעים להתברך מפיו לפני הנחת התפלין הראשונה היה שולח מ
לדרכם באומרו שעד החתונה יש להשקיע בלימוד הגמרא ורק 
לקראת החתונה אפשר להתחיל ולהתעסק בעניני החסידות ולבוא 

  . אל הרבי
כאשר לא היו בידו . גדולה היתה לרבינו בנתינת הצדקהעבודה 

לעולם לא . ראית על פניוכספים כדי לחלק לעניים היתה עצבות נ
באומרו , הסכים ללכת לישון כאשר היו מטבעות כסף בבית
  . שכספים אלו צריכים להגיע לעניים כדי להקל על סבלם

מסופר ש היתה נשגבה ונוראה כ"ואהבתו אליו ית' בההאמונה 
ע מהלווית בנו "מצאנז זי" דברי חיים"א כאשר חזר בעל ה"פש

בע שנים והלווייתו היתה בשעת בוקר שנפטר בגיל ש(ל 'אריה לייבש

הולך אדם : אמר את הדברים דלהלן, )לפני תפילת שחרית, מוקדמת
כאשר הוא פונה . לתומו לדרכו ולפתע הוא חש במכה חזקה בגבו

הוא נוכח לדעת כי ידיד נפשו , אחורה כדי לראות מי הוא המכה
אין ספק שגם אם . הוא אשר נתן לו את המכה כאות אהבה וחיבה

; עתה יקבל זאת באהבה, מתחילה סבור היה לכעוס על המכה
 -אף אני . אוהבו-ישמח על גילוי החיבה של ידידו, ואדרבה

. קיבלתי היום מכה איומה - ואמר " דברי חיים"הוסיף בעל ה
הרי הבורא : כאשר התבוננתי ממי קיבלתי מכה זו אמרתי לעצמי

בוודאי אקבל זאת , אם כן. כך אוהבו - הבורא שאני כל , יתברך ִהכני
בסיימו דברים אלה פתח מיד בעבודת הקודש בתפילת . באהבה ושמחה

שירו , קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו' הודו לה: "שחרית והכריז בקול
  ...".לו זמרו לו
. האחרונות של רבי חיים גברו עליו יסוריו והחלישו את כוחובשנותיו 

יותר וניכר היה שמכין את בני ו נחלש עוד "שנת תרל, בשנתו האחרונה
בחג הפסח ניהל את ליל הסדר הראשון , ביתו וחסידיו לעומד להתרחש

  . בשארית כוחותיו ובלילה השני ערך את הסדר רק לבני משפחתו
, ה בניסן ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש"רביעי כביום 

עלה " דברי חיים"בעל ה, ר הראשון מצאנז"האדמו, רבינו חיים הלברשטאם
עד היום  רבינו נקבר בבית הקברות בצאנז וקברו הוא .לישיבה של מעלה

. כאבן שואבת ליהודים רבים הבאים להשתטח עליו ולשאת תפילה הזה
 סיפורי ישועות רבים מפורסמים על מקום זה שהוא מקום קדוש ליהודים

  .  ותל תלפיות שכל הבא אליו נושע

 ראל אמןיגן עלינו ועל כל ישזכותו 

   'חיי�דברי '' ב ע"זי חיי� מצאנזק רבי "הרה
    )ו"תרל( ניס� ה"כיומא דהילולא 

רבי ק "חיים מצאנז נולד בעיר טארינגראד לאביו הה רבינו
ראו עליו כי לגדולות  בילדותוכבר . הלברשטאם אריה לייבוש

ועלה ונתעלה מעלה מעלה במעלות התורה , נוצר הנער
רבי משה יהושע , גאון מטארניגראדלמד אצל ה כ"כמו, והיראה

על אותה התקופה ואמר  נולימים סיפר רבי. העשיל אורנשטיין
  . שמרבו זה רכש את העומק שבלימוד הגמרא

כך התעלה הנער בלימודו עד שלכבוד בר המצוה העניק לו כל 
רבו תעודת הסמכה להוראה וסמך עליו את כפותיו כשהוא 

  ".יורה יורה ידין ידין: "אומר
אב בית  הלר הגאון רבי שמואל זנוויללמד רבינו חיים אצל  כן

רבי ואצל הגאון ' הדברי שמואל'הדין דקהילת פרעמישלא בעל 
  . אב בית הדין טארניגראד רוויץויוסף ה
חיים העיד שמשני רבותיו אלו ינק את החסידות ואת רבי 

בגיל עשר הפציר , מלובלין 'הק ק החוזה"להההמשיכה לנסוע 
סוע לחוזה מלובלין ואכן לאחר הפצרות ובקשות באביו לנ

הסכים אביו לקחתו ומאז היו נוסעים בכל שנה ושנה עד 
רבי חיים גדל והיה לנער למדן וגאון באופן , לפטירת החוזה

העילוי : "הוא היה ידוע ומפורסם תחת הכינוי. מיוחד
  ".מטארניגראד

רבי לייפניק דרקו נשא לאישה את בתו של הגאון לפכשהגיע 
ח שנה היה "בן י, 'ברוך טעם'בעל ה ברוך פרענקיל תאומים

  . כשקבל על עצמו לראשונה עול רבנות בקהילת רודניק
 ק רבי נפתלי"ההקטנה זו היו כל בעלי הבתים חסידי בקהילה 
ק רבי חיים "הה, ובעקבותיהם נסע גם רבם מרופשיץ

ונמשך אחריו עד שהיה נוסע בכל  נ"ר ק"ההל, הלברשטאם
  .מספר פעמים לרופשיץשנה 

האור 'בעל  רבי מאיר מאפטאהכיר אותו הצדיק ברופשיץ 
לאחר שהתבונן בו אמר רבי מאיר מאפטא על . 'לשמיים
טובים בחיי ' בעלי תפילות'שמעתי הרבה ' ברוך ה: תפילתו

אבל תפילת אברך זה עולה על כולן כי בכל תיבה ואות לא 
  ".ל"י ז"הארהחסיר אפילו אחת מכוונות 

הרבי מרופשיץ וגם רבי מאיר מאפטא הסכימו והכתירו את ם ג
כפי , הגאון רבי חיים הלברשטאם כמנהיג הדור בעתיד ואכן

  .כך היה, שאמרו
חמש עשרה שנה כיהן רבינו חיים כרבה של מעל 

צ עלה לכהן כרבה של "העיר רודניק ובשנת תק
  . קהילת צאנז ובה עלה והתגדל

בי חיים בקהילת ארבעים ושש שנה כיהן ר, כאמור
צאנז ובימיו עלתה הקהילה לגדולה עד ששמה 

, בצאנז, ממשיך ומתפרסם בכל קהילות ישראל
התקיימו דבריהם של הרבי מרופשיץ ושל רבי 

 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  .חת� האוהב ישראל מאפטא - ר יצחק"רבי ד� מראדוויל ב -
  )ו"תרל(ר אריה לייבוש "ב 'דברי חיי�'רבי חיי� הלברשטא� מצאנז ה

  )ז"א תקי"ב(יהושע ב� נו�  -
  )ה"תצ(מחנה אפרי�  -ר אהר� נבו� דיי� בקושטא"רבי אפרי� ב

  )ט"תקי(אדני פז ועוד \לוית ח� -ר שמואל זנויל"רבי אפרי� העקשר דיי� באלטונא והמבורג ב
  )ד"תרפ(ר אברה� אביש "ד סעראצק ב"רבי יוס� לעוינשטיי� אב

  )ו"תשס(בר� משה  -ר חיי� צבי מסיגעט"טלבוי� מסאטמר ברבי משה טיי
  )ו"תקע(המגיד ממעזריטש ' ד וואלטשיסק תל"רבי יהודה אריה לייבוש הורווי+ אב -

  )ט"תקע(קונטרס הספיקות  -ר יוס� כהנא"רבי יהודה ב
  )מ"תש(מגדלות מרקחי�  -ר משה מחוסט"ד צעלי� ב"רבי לוי יצחק גרינוואלד אב

  )ז"תרט(ד קאזי� "ר לוי הכה� אב"ד טשעטשאווי+ ב"נא אברבי מאיר כה –
ד "ר ש� הי"רבי משה קלינברג מזאלשי+ ב )ג"תרל(תולדות אד�  -רבי יהושע מאוסטרובה

  )ה"תשנ(
  )ט"תשנ(ר שרגא פייבוש מזאלישטשיק "רבי אברה� יהושע העשיל האגר מקאסוב ב
  )א"שסת(ר יצחק מנשה "רבי אהר� הכה� רוזנפלד מפינסק קארלי� ב

 �ר יעקב מטשאקווא "ב ]י דברי חיי�"& העדה החרדית ור"חבר הבד[רבי משה הלברשטא
  )ו"תשס(

  )ט"תקפ(ר פנחס מקארי+ "רבי יהודה מאיר שפירא משפטיווקא ב –
   )ח"תרי(ר אליעזר "רבי משה מקאברי� ב

  )ט"תשל( כנסת מרדכי -ר אהר�"רבי מרדכי שלו� יוס� פרידמ� מסדיגורא ב
  )א"א תתק"ד(� "י מיגאש תלמיד הרי"ר מאיר הר"הלוי ב רבי יוס� –

  )ז"תע(מ "ר שאול מפפד"רבי אברה� ברוידא ב )פ"א ש"ה(] אייר' א בג"י[ר יוס� "רבינו חיי� ויטאל ב
  )ב"תרנ(קרב� נתנאל  -ד קרלסרוה"ר נפתלי ווייל אב"רבי נתנאל ב

  )ב"תרנ(ר מנח� נחו� "צחק ממאקרוב ברבי יעקב י )ו"תקל( +"הגריעב -רבי יעקב מעמדי� ב� החכ� צבי
  )ו"א ש"ה(י "מחדש הסמיכה בא -ר משה"רבי יעקב בי רב ב –

   )ס"ת(נעימה קדושה \יסוד יוס� -נאד מינסק ודוב"אב, ר יהודה"רבי יוס� יוסקא ב
קדושת  -ר חיי� וורטמא�"רבי משה קאזניצער ב )ח"תקמ( פרי האר+ -ר משה"ב רבי מנח� מנדל מוויטעפסק

  )ד"תרל( האר+
  )ח"תע( החכ� צבי' ר יעקב אשכנזי ב"רבי צבי ב

  )ח"תקל( הירש מטשורטקוב ר צבי"ב הורווי+ מניקלשבורג-רבי שמואל שמעלקא הלוי איש
  )ח"תקמ( ר משה מוויטעפסק"רבי מנח� מנדל ב

�  )ג"תרצ( בית אברה�' ני� בור שמואל מסל"ב וינברג רבי אברה
  )ו"תשס(הביאורי� ועוד ' קונט -ר אריה מביא לסטוק"ב י באר יעקב"רבי משה שמואל שפירא ר

  )ב"תקע(ד חמעלניק "ר יהודה אריה אוירבא� אב"רבי אברה� דוד ב –
  )ג"תרל(חת� רבי ישראל מסטביחוב  -ר יעקב מאפטא"רבי מאיר דוד מרדכי בידרמ� משידלוב ב

  )ט"תרס(ק באר יצח\ת יד יצחק"שו -ר שמאי"ד טולטשאווא ב"רבי אברה� יצחק גליק אב
ר עקיבא "רבי יוס� נחמיה ב )פ"תר(ש מזועהיל "חת� ר -קב אריהר יע"רבי שמואל מרדכי מקאוועל נעשכיז ב

  )ה"תש(ר אלתר ישראל שמעו� מנאוומינסק "רבי יוס� פרלוב ב )ג"תרצ(ד קראקא "קורניצער אב
  )ה"תרע(רבה 'רבי משה זק� מאזוז מג
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  ''''''''וציונו הקוציונו הקוציונו הקוציונו הקוציונו הקוציונו הקוציונו הקוציונו הק

        התודה והברכההתודה והברכההתודה והברכההתודה והברכה
גברא  האילרכתינו ותודתינו מעומק ליבנו אנו מביעי� בזה את הע

  , המטה שכמו לעזרה לזולת באופ� מופלא ומיוחד, איש החסד, יקירא
        אאאא""""יטיטיטיטשלשלשלשל    יוס� ריי�יוס� ריי�יוס� ריי�יוס� ריי�האבר� היקר מאוד נעלה רבי האבר� היקר מאוד נעלה רבי האבר� היקר מאוד נעלה רבי האבר� היקר מאוד נעלה רבי 
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וש� לילות כימי� למע� הצלחת המבצע על צד היותר טוב  אאאא""""שליטשליטשליטשליט

מ� השמי� יבור� ויוסי� כח ואומ!  .עי� יפה וברוח נדיבה ורב תבונותב
מתו� נחת ' י מוסדותינו הק"שע' בשגשוג והרחבת פעולות הק

  וסדות וקהל חסידי לעלובבש� הנהלת המ.  והרחבה

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
מעלת ידידינו עוז הנודע ' ה לכהננו לבר� בברכה מרוב

כלי מחזיק , לבו ער וח� לכל דבר שבקדושה, לתפארה
, שבחו מי ימלל במילה, מופלג בכל מידה ומעלה, ברכה

יקר  ,מוסר נפשו למע� הרבות במעשי צדקה וחסד
  א"ק מלעלוב זיע"נ לרבוה"נו, הער� ורב הפעלי�

  א"שליט ברו� ערבלי�ברו� ערבלי�ברו� ערבלי�ברו� ערבלי�הנגיד המפואר הרב 
 �  "� ח�ס"בעל תיוו

  צ"ג בשעטומ"עב' לרגל שמחת אירוסי הבת תחי
ברכתינו מעומק הלב שיזכה להמשי� במפעליו 

ישיגוהו עד  ח"ונחת מכל יוצ ששו� ושמחה, י�הכביר
   .והזיווג יעלה יפה ,מ"ג ונהו"מתו� בריואי� סו� 

  המערכתו - בש� הנהלת המוסדות וקהל חסידי לעלוב
 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
, די בלי עד בתשבחות מהולל, והמכובד היקר לידידינו

, חכמי� בעפר מתאבק, עדתינו קהל בפי ומבור� מהולל
  הלב טוב, וראש קהלינו ש"אנ מחשובי, רבנ� ומוקיר רחי�

  "דפוס טמבור"ו בעל "הינחו� דוד טמבור נחו� דוד טמבור נחו� דוד טמבור נחו� דוד טמבור     ח"ההר
צ "בשעטומ ו"הי אלטר אברה�אלטר אברה�אלטר אברה�אלטר אברה�לרגל שמחת הולדת הנכד  
תהלתו בקהל , כלי מחזיק ברכה, ב� ידידינו החשוב והנעלה

  ו"הימשה משה משה משה ר "חסידי� הר
 תורה שמחות שובע זו משמחה ה�ל שיושפע רצו� יהי

 .ה�ידי מעשי בכל והצלחה לברכהו ,אחד במקו� וגדולה
  .ר"אכי

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
עדי� הנפש  ,ש"מופלג בתוי ,והנעלה היקר האבר� לידידינו

חפצו ' בתורת ה,ממשכימי קו� לעבודת הבורא, הליכות ונעי�
  פאר מקדושי�, אוצר כלי חמדה, ובתורתו יהגה יומ� ולילה

  א"ר מספינקא שליט"ק אדמו"נכד כ - נחמ� כהנאנחמ� כהנאנחמ� כהנאנחמ� כהנא 'ח ר"ההר
  צ"בשעטומ י"נ ברו�ברו�ברו�ברו�ב� לרגל שמחת הולדת ה

 וולחנכ ולגדלו ,ח"לנחת דקדושה ממנו ומכל יוצ ר שיזכה"יה
  .לתפארת המשפחה החשובה עשי� טובי�לתורה לחופה ומ

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"ז יחזקאל שמואליחזקאל שמואליחזקאל שמואליחזקאל שמואלה בת "עחנה חנה חנה חנה האשה החשובה מרת 

        יעקבובי! יעקבובי! יעקבובי! יעקבובי! 
  .ה . ב . צ . נ . ת  ז "ו ניס� תשנ"נפטרה כ

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  החכ� השל� והמקובל

  ע"ק רבי מבור� זי"רבי שמואל ב� הרה
  .ה . ב . צ . נ . ת  אייר בשיבה טובה' ע א"נלב

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"יוס� הלל ז' ב� ר ל"ז אלעזר מרדכי

        קעניג קעניג קעניג קעניג 
  ד"ה ניס� תשס"ע כ"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת   
 


