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עליו דברי� גבוהי� ביותר שאיננו יכולי� להשיג כלל עוצ� גדולתו 
ק ומה שטמו� בתוכו עד שאמרו ה� שאפשר "וקדושתו של זה הסה

לכתוב עליו פירושי� ועליה� עוד פירושי� ולפרשו בפירושי� רבי� 
א כמו "ק נוע"מהצדיקי� אמר שרצונו לכתוב פירוש על סה' עד שא

אלא שמשמי� עיכבוהו כי אי� העול� כדאי , על הטור הבית יוס�
ס וכמה "פשטי� עא' ק אי"הלטובה גדולה כזאת ולכ� על זה הס

וממילא מזה מוב� כמה רב , א לבוא על תכליתו"ז א"שפירשוהו עכ
חיליה של זה שער� זה הספר וכלל בו כל הני גדולות בתו� לשונו וצפ� 

, פ הכותב� השיג אות�"בו כל הני טובות בכל אותיותיו שמוכח שעכ
ע "נסק זיע'בעל ההילולא רבי אלעזר מליז ק"כ מזה רואי� גדולת הה"א

ק ומה עצמו מדריגותיו וכמה גדלו "שהוא שסידר וער� זה הסה
, שכל הספר מלא מזה, ש"השגותיו בתורה עבודה וקדושה וירא

עליו על דר� התהוות זה  מסופרו, ובוודאי היה קדוש עליו� נשגב מאוד
ת מאביו "ק על ידו שתחילה היה נוהג שבכל פע� שהיה שומע ד"הסה
עד שלאחר זמ� , בדפי מחברתו דפי� דפי�ע היה כותב� "זי' הק

ואז הכניס� לקודש , לתשלו� קונטרס של�' התאס� מזה כמות הראוי
עליה� ' והניח� אצלו כדי שישי� עיניו הק' פנימה לחדרו של אביו הק

ויחוה דעת קדשו א� נכתבו כהוג� וא� לא החטיאו המטרה וא� אפשר 
� שבשעה שאמרו והנה זה ידוע מצדיקי� הקדמוני, לקבע� בדפוס

תורה היו בכזו דביקות עילאה עד שלא ידעו כלו� מהנעשה עמה� 
 שכינה מדברת מתו� גרונו' והיה נשפע בה� התורה מלעילא בחי

כביכול ' דבר ה  ולפיכ� אחרי זה לא זכרו כלו� מה שאמרו כי היה זה
לפני  הכתבי� אלעזר' � ג� כשהניח רולכ, ב"יוי טורח וכ"בפיה� ולא ע

לא הכיר� עד ששאל לו מבט� מי יצאו אלו הדברי� ושאלו ' אביו הק
מי הוא בעל המאמרי� , היינו ש� חיבה לאלעזר' עש'לוז'חיבה ' בל

ני� כי הוטבו בעיניו על שה� דברי� ועני, האלו ומי כתב� ואמר�
א לאביו הלא "אז ענה ר, מלאכי� ושרפי� אי� לה� השגה בה�' שאפי

א א� "אז ענהו הנוע, ה� של אבא ובעל מאמרי� האלו הוא דער טאטע
כ� הרי כבר מוב� הכל ובזה נת� הסכמתו להדפיס החיבור ובזה יצא 

  ..א"ד ביאת משיח בבפני תבל עד ימינו אנו ועא להאיר על "ק נוע"סה
א "שפ מסופרהיתה באופ� מופלא כמו ש' דביקותו באביו הקואכ� 

ק רבי אלעזר להשיג מעות לאיזה מטרה בנישואי� או שאר "הוצר� הה
ע ובדרכ� חנו "זי ק רבי נפתלי מרופשי�"ההחובות ויצא לדר� יחד ע� 

לנוח אצל איזה אכסנאי יהודי וההוא הבחי� באורחיו שה� אנשי רמי 
ביותרת הכבוד וטרח למענ� באופ� מיוחד לכל המעלה ולפיכ� כיבד� 

ק מראפשי  "תרגש מזה ההולכ� נ, צרכיה� על צד היותר הגו� ומשובח
ק מראפשי  ברכות לרוב על "כשעמדו להפרד ממנו הרעי� ההע ו"זי

אבל הוא הבחי� שרעו , ראשו של האכסנאי בשפע מיוחד ורוב טובה
למה אינו מכיר טובה שותק מהצד והיה לו תימא  ק רבי אלעזר"הה

א "ק ר"אז נענה הה, להאכסנאי כפי שמגיע לו על רוב טרחו אליה�
רבינו אלימל� מלווה אותי תמיד בכל דרכי אשר ' לעומתו הלא אבי הק

כסנאי אב ה"אל� וממילא א� הוא עמנו כא� והוא כבר יבר� לבעה
, יכ� שותק אני מלברכו כי יזכה כבר בברכות קדשו של אבי הקלפ '

עמנו  א"עכ הרי רבינו הנו"י  כל זאת אמר אק מראפש"ע ההכששמ
צ אני ליסוע "אי לכ�, כבר מכא�' כ אפשר לקבל השפעותיו הק"וא כא�

ענסק 'שוב לא נסע עד ליזו, מכא�' שפעו הק עכשיו ואקבלעד אליו 
רעו רבי אלעזר י "וכל זה ע, וקיבל השפע ש� וחזר תיכ� לדרכו לביתו

מתו� שפלות רוח וענווה ' י דביקותו הרבה באביו הק"שע, שהיה עמו
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   )ב(  ע"מ תש"ק פרשת מטו"מוצש
  ב"ארה - בארא פארק

יחול יומא דהילולא של  )ח תמוז"כ( השבוע הנה
אלימל� ' ק הרבי ר"ק רבי אלעזר ב� הרה"הה

ע שהיה גדול מאוד וקיבל מאביו "זי ענסק'מליז
שהיה רב� של כל ישראל והיה דבוק באביו 

של  ל את ספרו"באופ� מופלא ביותר וא� הו
שהתקבל " נוע� אלימל�"ק "אביו הוא סה

ומעובדא זו לבדה . בקדושה בכל תפוצות ישראל
ק זה של אביו מזה לבד "ל סה"שהוא זה שהו

כי כידוע שצדיקי� , כבר רואי� פרשת גדולתו
א ודיברו "ק נוע"הפליגו מאוד במעלת הספה

נוראה המשי� שפע שלו באשר הוא 
י "וכ� זכה להותיר שפעו בעול� ע

שסידו " נוע� אלימל�"ק "ספה
דיק ר מקחו של צשהמבר, להדפוס

  .א"וזיע. כאילו קיי� עשרת הדברות
*  

ד "יחול ג� יו )ח תמוז"כ( השבועוהנה 
ק רבי משה טייטלבוי� "של הה

שהיה ידוע בכוח  ע"הל זיימאו
דרשותיו המיוחדות שהיה מעורר את 

 'ב' המש� בעמ

למה נכתבו י "ברש )א, לג( אלה מסעי
, להודיע חסדיו של מקו�, המסעות הללו

י שגזר עליה� לטלטל� ולהניע� "שאעפ
לא תאמר שהיו נעי� ומטולטלי�  ,במדבר

ממסע למסע כל ארבעי� שנה ולא היתה 
שהרי אי� כא� אלא ארבעי� , לה� מנוחה

ד שכול� היו "צא מה� י ,ושתי� מסעות
ועוד הוצא  'וכו קוד� גזירה בשנה ראשונה

מש� שמונה מסעות שהיו לאחר מיתת 
אהר� מהר ההר עד ערבות מואב בשנת 

נמצא שכל שמנה ושלשי� , הארבעי�
. ל"עכ, שנה לא נסעו אלא עשרי� מסעות

ד מה הועיל לנו בזה שבמש� "ולכאורה יל
, ח שנה לא נסעו כי א� עשרי� מסעות"ל

ב "סו� סו� בס� הכל נעו ונדו ישראל מ
ד "בשנה ראשונה נסעו יוא� , מסעות

מסעות הלא זה ג� טלטול גדול לנוע 
וכ� השמונה , ד מסעות"בשנה אחת י

מסעות שלאחר מיתת אהרו� הוא טלטול 
ח שנה "וא� בזמ� הל, גדול לזמ� קצר כזה

מה , היה קצת רגיעה ושהיה בי� המסעות
תאמר על השנה האחת ועל המסעות 
שלאחר מיתת אהרו� שנסעו הרבה בזמ� 

  .קצר
ד מה תשובה היא על שאלתו של "ילועד 
א� בא הכתוב , י למה נכתבו המסעות"רש

ח שנה לא נסעו כי א� "לומר שכל הל
כ העיקר חסר מ� "א, עשרי� מסעות

הספר כי לא כתוב במסעות מתי היו 
  . המסעות

 ח"אוהש ב"ת בזה עפימ"ל בעזהי"יואולי 
אכ� יתבאר על פי , ל"וז, בפרשתינו' הק

שאמרו  ).ב קנז"זוח( דברי אנשי אמת
שהליכת ישראל במדבר היתה לברר 
ניצוצי הקדושה שאנס איש הבליעל 
 ,החונה במדבר השמ� שש� קנה מקומו

' ודרכו ש� עדת ה ,מקו� נחש שר� ועקרב
ו , להוציא בולעו מפיו והוא הטע� שהי

ישראל חוני� במקו� אחד שנה ובמקו� 
ב שעות שהוא כפי מה שצרי� "אחר י

, וצות שישנ� במקו� ההואלבירור הניצ
ובירור זה אי� כח בעול� שיכול עשותו 
זולת קדושה השלמה ובסוד שלימות 

' וכו מחברת הכללות ומחברת הפרטות
והג� שקדמו האבות ודרכו מקומות ועשו 

לא הגיעו לגדר , חלק� בבירורי ניצוצות
ואמר הכתוב עצמו טע� עילוי מסעות , זה

יצאו אלה לפי שה� של בני ישראל אשר 
מאר  מצרי� ונצרפו בכור הברזל שהיא 
אר  מצרי� כאמור ובזה היו נשמות� 
ראוי� לברר ניצוצי הקדושה בכל המקו� 

ועוד לצבאות� שהיא , אשר יבואו שמה
שלימות הצבא אשר תשרה עליו השכינה 

ריבוא ופחות ממספר זה ' שהוא מספר ס
  . ל"עכ, אינו בגדר השלימות

ולי בני מבואר שכל מסעות וטלטהנה 
ישראל היה לצור� עני� נשגב לתיקוני� 

י שהות� "גדולי� ועצומי� שנעשו ע
שביררו ניצוצות , במקומות הללו

הקדושי� מש� והעלו אות� למקו� 

שומעיו בהתעוררות עצומה עד שהיה ביכולתו להרי� ולעורר 
שאול תחתית שלה� עד את אלו הנמוכי� מאוד מ' אפי בתשובה

לרו� המעלה והיה מכניס כזו התעוררות ורגשי קודש עד שהיו 
שאירע  מספרי�ו ,ש"כול� גועי� בבכיה עצומה של תשובה וירא

ר אחר שיצא לה� לשבות "פע� בקבוצת חסידי� של אדמו
הל את שבת� ואולי היה זה בתקופת הימי� הנוראי� ולפיכ� יבאו

מח משה שכל השומעי� אותו סיפרו לה� על דרשותיו של היש
לב אב� נמס ש� ' ולא נותר בה� אחד אדיש וקר ואפי' גועי� בבכי

ר אחר לפיכ� לא "והנה הללו היות שהיו חסידי� של אדמו, כמי�
מ ולא היה לפי כבוד� לבכות "ק היש"ע להה"רצו להכניע א

מחמת דרשותיו ולפיכ� היו משתבחי� בעצמ� שיבואו לדרשה 
וסו� דבר היה שבאו לשמוע את , מעה אחתד' ולא יזילו אפי

ז נשברה "ק ותחילה עוד עצרו את עצמ� אבל תיכ� אחר"הה
ק דיבר אל "היות שהה, רוח� בקרב� ונמוגה גאוות� והלכה לה

הנשמות עצמ� והרי ג� לה� היתה נשמת ישראל וממילא ה� 
כ עד שהיו קרובי� לעילפו� והוצרכו להשיב את נפש� כי "בכו כ

גדול כח קדושת דיבוריו שחדרו עד לנשמה עצמה כל כ� היה 
ועוררו בכוח� את הנקודה הפנימית של השומעי� עד ששבו 

ק בעצמו "וא� הה, כ לאבינו שבשמי� ביתר שאת ויתר עז"בע
ידע גודל כוחו הזה ולכ� אירע פע� שהוא הבחי� בשומעי� 
' שהגיעו כול� אכ� לנקודת תשובה אמיתית באמת והרי אי

בי כנישתא חדא שעושי� תשובה כראוי יכולי� ' שאפי ק"זוהב
ק שעכשיו "לכ� ראה הה, בזה להביא את משיח צדקינו ממש

ל ולכ� "הגיעו השומעי� לדרגא זו בפועל ממש מכוחו הרוחני כנ
קרא בקול אל כל הקהל להחיש הגאולה  ראה שהוא עת רצו�

ואמנ� , ד עד שמשיח יבוא"שלא נצא מביהמ שבעיהקודש בואו נ
לכ� אירע  היה זה מסוגל אלא שכנראה עוד לא היה אז הזמ� לזה

שפתאו� החלו לנפול בעזרת הנשי� אבני� וקירות עד שברחו כל 
ד החוצה ונתפרדה החבילה ועדיי� לא בא ב� ישי "הקהל מביהמ
ע שהיה כל ימיו "ק זי"ת שזכותו של הה"יעזור השי, שמחכי� לו

י לגאולה שלימה "בוכה ומבכה החורב� והגלות יג� עלינו ועכ
  .א"בב

*  
ד של רב� של כל ישראל רבינו "יחול ג� יו )מוזט ת"כ( השבועוהנה 

שהיה רב� של כל בני הגולה תמיד וא�  ע"י זי"שלמה יצחקי הרש
� ז היה הוא רב� של כול"בימי� הה� שהיו ש� אדירי התורה עכ

ו, כל בני הגולה רבינו , היו גדולי ישראל בעלי התוספות וא� נכדי
ת אצלו "א אירע שנשאר נכדו הר"שפ מסופרו, ע"זי �"ת� ורשב

ל היה שומר עליו על נכדו הילד הקט� שלימי� "בילדותו ורשיז
להניח תפילי� שלו ' י הק"ואירע שרצה רש, התפרס� כרבינו ת�

אז , אבל הבחי� שנכדו הילד אוחז� בידו ומעכב� מלהניח אות�
וודאי יחלוק הוא עלי על אלו בי ברוח קדשו ואמר "רשנענה 

ת חולק על זקינו "התפילי� וכמו שידוע שכ� היה באמת שנכדו ר
בעני� פרשיות התפילי� וסדר� וכמו שלכ� אנו מניחי� ' י הק"רש

כל זה ברוח ' י הק"וכבר אז ראה רש, ע"זי ת"י ור"תפילי� של רש
י "ואכ� רש, ע"ת ילד קט� והסתובב אצלו זי"עוד כשהיה ר קדשו
הוא , בגדלותו היה כוח התורה בעצמו והוא היה כולו תורה' הק

 'ב' המש� בעמ

ט  "הבעל ה  ביו� שני"ראש חודש מנח� אב אי: מברכי� החודש
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היינו שלא הוצר� להתיר לשנות בדיבורו אלא זהו  שלא שינה

 ואחת ,ז באמת"שבחו שהיה פועל בדיבורו שאכ� יאהבו זא
ל "מרגיש חוב בנפשו שהי מהסיבות שכ� היה נוהג משו� שהיה

שייכות לעניי� שעל ידו התגלגל ובא חטא העגל שעל ידו שב 
י שישיב ישראל "ולכ� היה מחפש לתק� זה ע ,ר לישראל"יצה

נ "בתשובה שלימה לאבינו שבשמי� הג� שהיה זה כל כולו מסי
י פשטות "עפ' אלא אפיי פנימיות "לטובת� של ישראל ולא רק עפ

� הזמ� עד וימשוהכל בעצלה  עשהשל "רשיזכ "כמש ,היתה כוונתו
ל "בחז' וכ� אי ,ה ולא יחטאו בעגל"שבנתיי� יבוא משה רבינו ע

ז כיוו� "עכ ,שאמר אהרו� מוטב יתלה הסירחו� בי ולא בישראל
ימיו בשברו� לב על ס לא הצליחה מחשבתו הטובה היה כל "שסו

לכ� לתק� זה היה עוסק  ,העגל לעני�בידו ונהפ�  טובה שלא עלתה
היה ובאמת שלא , ת ולתורתו"� להשיטובת� של ישראל להשיבב

כ שהשט� החשי� העול� ובלבל את ישראל "וכמש ,אש� בזה כלל
והיה  ,ה נישאת בשמי�"מטתו של משה רבינו ע דמותוהראה לה� 

עצבות שנפלו ישראל ב קשי� ומרי� עד נסיונות מר חוש� ובילבול
ואז רצה אהרו�  ,מה�� ה� ומה קורה עומרה שחורה ולא ידעו היכ

מחשבתו כי א ולא הצליחה ופ לא ירוצו לחט"הכה� לעכב� שעכ
, י כישופ� הוציאו העגל וטעו ישראל אחריה�"באו הערב רב וע
נ מצידו של אהרו� שהכניס את עצמו בכלל "ואכ� היה זה מסי

   .לעסק הזה
על דר� משל כשנוסעת ברחוב עגלת הזבל אז בוודאי מי שהנה 

ע ממנה ורק אלו שעובדי� ש� מוכרחי� ללבוש "אשיכול מרחיק 
אבל מי שרק  ,הכפפות על ידיה� ולאסו� הזבל מחוצות הרחוב

כ א� אהרו� הכה� "וא ,ע מכל זה"ומי שיש לו שכל מרחיק א יכול
� ולא "ושווערע רמב' היה יכול לישב בצד ולתר  א שווערע תוס

ל ומגודל נ שהיה לו על ישרא"ורק משו� מסי ,להיכנס ללכלו� הזה
 נ הג� שהוא ידע"עצמו לזה במסי ישראל שלו הכניסאהבת 

ז מסר נפשו ונכנס לזה כדי "כק שהוא עשה זה ע"שיכתב עליו בתוה
ז היה "ואחר שהצליח מעשה שט� שלא באשמתו עכ ,להציל�

   ..תמיד בשברו� לב מזה
בטובת� של ישראל היה עוסק תמיד בתשובת המשקל ולכ� 

וכל כלל ישראל , היה נשמה כללית של כל ישראל 
ק רבי "ההעל  מסופרו ,לומדי� תורתו וכול� ה� תלמידיו

ד שהיה בעל מקובל "א הי"זיע פוליאושמשו� מאוסטר
ואחר  ,ד הקבלה"ת ע"גדול ורצה לכתוב חיבור עה

לו מ� השמי� שהוא כתב  שהשלי� את חיבורו אמרו
ולכ� שיעשה מזה קיצור ויכתוב פחות  י בגילויהסודות מד

וכשהשלי� הנוסח החדש שוב ואכ� הל� ועשה כ�  ,בגילוי
י ושיראה לו משמיא שעדיי� הוא פרסו� רב מדאמרו 

מצ� מאוד שקצר וצפעמי� ' וכ� היה עד ז, לקצר שוב
ואז כשהגיע לפע� השביעית נוכח לראות , מאוד

ת ומזה "ל עה"י ז"שפירושו דומה ממש לפירוש הרש
ל אינו רק כפשוטו אלא הוא "י ז"הבינו שפירושו של רש

הושתתו כולל בקרבו ג� סודות התורה וג� עליה� 
 ,וכולל כל הכוונות של הנסתר ושל הנגלה' יסודותיו הק

ג� על  אבל, אלא שהוא מכוסה סתו� ונעל� ע� פשטות
ל על "רשיז' שכמו פי הפשטות אמר אחד מהראשוני�

ל על התורה זה "� יכולנו ג� לעשות אבל כפירוש רשיז"נ
ל היה בעצמו די כח התורה אליי� "שרשיז ,אינו בכוחי

  .א"זיעו
*  

יחול ג� יומא דהילולא רבה  )אב - מנח�' א( השבועהנה ו
שהיה אוהב שלו� ורוד� שלו�  של אהרו� כהנא קדישא

כ במשנה פרקי "שמאוהב את הבריות ומקרב� לתורה כ
והיה עוסק כסדר להשיב ישראל בתשובה שלימה , אבות

, ג והיה יורד אל הע� באשר ה�"ועוזר לה� כסדר ברו
ביניה� היה הול� רבו ודי� שני יה שא� והיה לו כזה נוסח

ל ראה כמה חבר� מצטער על "וא בפני עצמוא מה� "לכ
�וכמה הוא בוש  וכמה רוצה להתחבר עמ� שוב שהרע ל

�ז באהבה "היו מנשקי� זאז כשהיו ה� נפגשי� או ,ממ
, ובכ� הרבה אהרו� שלו� בישראל, ואחוה שלו� ורעות

 ז"והנה הג� שמותר לשנות מפני מפני השלו� עכ
 ד"ר זה ולא אמר זה עתיכשעשה כ� לא הוצר� להגיע לה

ת היה "אלא בכוחו הרוחני שחננו השי ,שינוי מהאמת
 ,אוהבו יהיה חבירו של זה י דיבוריו אלו שבאמת"ע פועל
ת ואהבת "באהבת השיי דיבוריו שהיו מלאי� "כי ע
ק ואהבת ישראל היה מכניס אהבה ואהבת ישראל "תוה

ולכ� לא הוצר� להיתר  ,ז"זאבלבות ישראל לאהוב באמת 
של לשנות בדיבור מפני השלו� אלא מה שהוציא מפיו 

להגיד שבחו של אהרו� כ "וזה יש להמלי  ג ,באמת היה כ�

ג לטובת� בתשובה שלימה ודואת ותורתו "להשי לקרב�
  .א"א ועכי"זיעו .ג"ברו

*  
 ד רבה של רבינו"יחול ג� יו )אב - מנח�' ה( השבועוהנה 
שתיק� העול� בכוונות ויחודי� ותורת , א"זיע' י הק"האר

 שומר אמוני�ק "הסוד שגילה והפי  בעול� ומסופר בסה
עליית נשמה ופגש  א"זיע' ט הק"הבעש מר� א עשה"שפ

 על הידוע שלקחל ושאלו "בעולמות העליוני� את האריז
ל ועליה� "ט את יסודות הקבלה שגילה האריז"שעהב מר�

ולכ� שאלו שאמנ�  ,השתית דר� עבודת החסידות שחידש
אבל למה לא לימדה כדר�  הוא גילה את תורת הנסתר

ז ענהו "ע ,כדר� החסידות' עבודת ה' היה בחיעבודה שת
ל שאילו הוא היה חי בעול� הזה עוד שתי שני� "האריז רבינו
י עבודתו להביא את העול� כולו "כבר היה מספיק עבלבד 

, א"ק בב"קינו ובני� ביהמלתיקו� השל� וביאת משיח צד
ני� ז שתי ש"שלא היה אז הזמ� לכ� לקחוהו מעוה אבל כיוו�

   .קוד�
כ "השני� מחכי� אנו כ 'בנשכיל ונראה אי� שעל אלו ומזה 

ל להשיג בשתי שני� בלבד "מאות שני� ומה שיכול האריז
כ מה רבה "לא השיגו הדורות שאחריו במאות שני� א

   ,א"זיעוגדלותו 
ל שכל כולו לא בא לעול� אלא כדי "יש מאמר מהאריזוהנה 

א שהוא "זיע חיי� וויטאל' הרבי רללמד תורתו לתלמידו 
י נתפרסמה ועברה "ל וע"הכותב והמפרס� את תורת האריז

רבו ל "שאא "ו זיע"שסיפר מהרח' ואי, לרבי� ולכל ישראל
ד� זכה בה� אכל מדרגותיו הרמי� והנישאי� של ש"האריז

צ בשמחה רבה "ומכמוהו הכל בשביל שהיה עוסק בת
בשמחה ובטוב ' כ תחת אשר לא עבדת את ה"כמש ,ועצומה

מרוב כל היינו שמחה יותר גדולה ל "האריז' ופילבב מרוב כל 
ורק היה שמח , ז"מהשמחה שיש על השגת כל תענוגי עוה

 .כל מדרגותיו הנוראותז זכה ל"בוצ שמחה רבה וע"מבתו
ולכ� מכל מעלות אלו הצדיקי� ושבח� צריכי� אנו 

 ,כ"ה� עלו והתעלו כ להתעורר וליקח מוסר בפשטות שא�
 צו כ יכול וצרי� להשתדל"א לפי ענינו ומצבו ג"כ א� אנו כ"א

   .ש כל אחד כפי דרגתו ומצבו"צ בתורה ויר"שטייגע� בתומ
ג רפואות "י ברו"ועכלינו ת שזכות הצדיקי� יג� ע"השי יעזור

במתיקות ( וישועות שלימות אוי� א זיסע אויפ� אוי� אייביג

 .א"צ בב"י בביאת גוא-ד-לתק� עול� במלכות ש, )תמידית

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

        
והנה כי כ� בשנה הראשונה , קדושת�

לצאת בני ישראל ממצרי� שהיו אז 
, ישראל במעלה רמה וגבוהה למאוד
ובפרט לאחר קבלת התורה נתעלו 

ולכ� בהיות� , נשגבות וגבוהותות במעל
גה כה גדולה היה בכוח� לתק� ירבמד

ניצוצות ולברר חלקי קדושה רבי� 
ולזאת בשנה אחת , ועצומי� בזמ� מועט

קנו את ינסעו עשרי� מסעות ות
וכ� בשנת , המקומות הללו בשלימות

הארבעי� שהיו קרובי� כבר ליכנס לאר  
ישראל היו בני ישראל ברו� המעלה 

שה והיה באפשרות� לתק� בזמ� והקדו
ח שני� "א� בל, קצר שמונה מסעות

שנגזר , שהיה אז הדור של המרגלי�
י חטא המרגלי� לנוע במדבר "עליה� ע

, ולא היו אז במעלה כזו, ארבעי� שנה
לכ� היו התיקוני� מתמשכי� זמ� מרובה 

ח שנה נצטר� כדי לתק� "בכל מקו� ול
  .ולברר ניצוצות של עשרי� מקומות

י שלא תאמר "ל הביאור בדברי רש"יה וז
שהיו ישראל נעי� ומטולטלי� ממסע 
 �למסע בארבעי� שני� אלו ללא צור

אלא המסעות והטלטולי� היו , מיוחד
, בה� עני� נשגב של תיקוני� ובירורי�
וראיה לזה כי הרי במש� שנה ראשונה 

מסעות וכ� בשנת  ד"בלבד נסעו י
ר הארבעי� נסעו שמונה מסעות בזמ� קצ

ח שני� נסעו עשרי� מסעות ומה זה "ובל
אלא ודאי שהיה כוונה ועני� , ועל מה זה

ולא לש� , גדול ונשגב במסעות אלו

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

        

ויסעו מאית� וישב על פי 
החירת אשר על פני בעל צפו� 

  )ז ,לג( לפני מגדולויחנו 
 פי החירותיש לפרש הכתוב 

בטע� שהאד� מוצא דיבור 
מפיו כאילו הוא משוחרר וב� 

עליו  וישב, חורי� מכל אחריות
א� אכ� , להתבונ� בישוב הדעת

רשאי הוא לומר מה שהוא 
  )דעת משה( .רוצה

*  
וכ� על החובה לשקול בפלס כל 

היה , היוצא מפיו של האד�
רבי שלמה זלמ� אומר הגאו� 

�' ל דברי הגמ"זצ אויערבא
דאמר רב חמרא  :)יומא עו(

פקחי� פקחוני (וריחני פקחי� 
 הואוביאר  )י"רש,עשאוני פיקח

ל היי� משתמר ומשתבח "זצ
, כאשר הוא מונח במרת�

בסתר במקו� שקט ללא קול 
לאיד� , שהדיבור קשה ליי�

גיסא על הבשמי� אמרו 
א שהקול יפה לבשמי� בגמר

חמרא וריחני  ):' כריתות ו(
תי לדבר פקחי� מי שיודע מ

 .ומתי לשתוק הוא נקרא פיקח
  )ישורו�(

*  
 בסלע מילה .)חי( דבמגילה ל"וי

 א� וקשה ,בתרי� משתוקא
 המילה תרי� שווה שתיקה

 דטוב כיו�, כלו� שווה אינה
 הוי ג�, תרי� ויהיה לשתוק יותר
 ורק. ו"בוא ושתיקה למימר ליה
 שנאמר וכמו לדיבור זמ� דיש

 וזה, לדבר ועת )ז, ג( בקהלת
 ורק, יקרה באמת המילה

 דהיינו משתיקה כשנמשכת

היינו שגיעו למדרגת אמת אשר בקצה 
המדבר היינו שנמאס  )תי בחיימלשו� קצ(

לה� לדבר דיבור חו  מדיבורי תורה 
  )אילנא דחיי(. ותפלה

  
  )לד, לג( ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה

המסיע עצמו  ויסעו מיטבתה, יש לפרש
מהתורה הנקראת טוב שאי� טוב אלא 

עלול הוא להיכשל  ויחנו בעברנה, תורה
  .בעבירות

  )חסד לאברה�(
  

, לג( ויסעו מקברות התאוה ויחנו בחצרות
  )יז

התרחקו מ� התאוה פ� , כא� רמז לנו
תכ� שלכ� ותהא חניי תיהפ� לבור קבר

כמו בחצר , בעול� הזה דר� עראי בעלמא
  )רבי יצחק מוורקא(. שלפני הבית

  
  )ב ,לד(אל צו את בני ישר

צו את בני ישראל  )ר כג ה"במד(ובמדרש 
' ה למשה וכו"מלמד שהראה הקב', וגו

התחיל משה ' מלמד שהראהו גיהנ� וכו
ה "מתיירא מ� גיהנ� אמר לו הקב
ויש . הראיתי� בעיני� ושמה אל תעבור

ה "לתמוה היתכ� שלא היה משה רבינו ע
ממארי דחושבנא לידע שאיננו ב� גיהנ� 

   .חס ושלו�
מתירא שיוליכו ומצאתי למפרשי� שהיה 
שמוליכי�  כידוע, אותו לג� עד� דר� גיהנ�

את הצדיקי� דר� גיהנ� כדי להעלות 
וכ� משמע  ,מש� נשמות דר� העברת�

דמשמע העברה , הלשו� ושמה לא תעבר
אי� ראבל בני גיהנ� נק, מא דר� עליועלב

והעני� בזה . יורדי גיהנ� או נופלי� בגיהנ�
רבינו בראייתו את הגיהנ� וכל הוא שמשה 

מה שבתוכו הוציא מש� את כל הראוי 
 )י ש� משמואל"עפ( .לעלות בהעברתו

  

  

 עוד יהיה שלא עד כ� כל שיתאפק
 בסלע מילה וזה, להתאפק באפשרי
 המלה שווה משתיקה נמשכת כשהיא
  )פרדס יוס*( .תרי� ההיא

*  
שעל האד�  וישבוכעי� זה יש לפרש 

בגלל  על פי החירות, לשוב בתשובה
  )משמרת איתמר(. שנת� דרור וחרות לפיו
*  
רבי משה ליב  ק"הה וכ� מסופר בצדיק

, היה מדוכא מאד ביסורי�ש מסאסוב
יו� אחד שאלו רב אחד הא� מקבל מר 

ו את היסורי� באהבה אמר לו  עכשי
 ,הנקראת פי החירת, עבד מר עבודה זרה

נתת חירות לפה לדבר דברי� שאי� 
�  )קרב� העני( .בה� צור

  
  )ש�( ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה

המסיע עצמו  ויסעו מיטבתה, יש לפרש
מהתורה הנקראת טוב שאי� טוב אלא 

עלול הוא להיכשל  ויחנו בעברנה, תורה
  )חסד לאברה�( .בעבירות

  
  )ה, לג( ויסעו בני ישראל מרעמסס

 ל מעניני תאות"מסס ר -אותיות רע 
ל "ר ויחנו בסכתעול� הזה הרעי� 

שהשיגו שעל� הזה הוא דירת ארעי 
רבינו ש "ואי� כדאי להתאוה לזה וכמ

כי כל עול� הזה  )דעותי "פ( �"הרמב
כ "הבל והבאי ה� אצל המביני� ואח

כשכבר באו למדרגה שידעו שעול� 
 אמתאותיות  ויחנו באת�הזה הוא ארעי 

אלא , טלטולי� ונידודי� נסעו לש�
י "לצור� תיקוני� ובירורי� קדושי� ע

  . ישראל ע� קדושי�
ויכתוב משה את ש "ל מ"יובזה 

אלה כ כתיב "ואח, מוצאיה� למסעיה�
וכבר עמדו בזה על  וצאיה�מסעיה� למ
ל שבא לומר שלכ� "וי, שינוי הלשו�

נכתב בתורה כל המסעות ושמות� 
לומר ל� שלא סת� נעו ונדו בני ישראל 
, ממקו� למקו� ללא מטרה ותכלית
אלא של המסעות היו לתכלית 

פירוש כדי שיוציאו ויבררו , למוצאיה�
 )ח"תכח סק( א"מגש ב"וכמ, הניצוצות
ב מסעות "מ צרור המורכתוב ב

שבפרשת ואלה מסעי אי� להפסיק 
נוע� וב. כ"ע, ב"בה� שהוא נגד ש� מ

�ב מסעות נכתבו כא� "מכתב ש אלימל
וזהו ויכתוב משה . ב עולמות"רמז למ

, פירוש, את מוצאיה� למסעיה�
הטע� שכתב משה את כל המסעות 

, למוצאיה�הללו בתורה היא 
שכשתשכיל בכל המסעות הללו תבא 

היה בה� תיקוני� לידי הבנה ש
והקדי� מוצאיה� לפני , ובירורי�

מסעיה� הכוונה בזה לומר שהעיקר 
במסעות היו המוצאיה� שהוציאו 

כ אמר אלה מסעיה� "ואח, הניצוצות
למוצאיה� שפירט ל� כל שמות 
 מקומות של המסעות שבה� הוציאו

זוהי התשובה על שאלתו של , הניצוצות ו
א לוהשיב ש, י למה נכתבו המסעות"רש

תאמר שהיו נעי� ומטולטלי� ממסע למסע 
כי , כל ארבעי� שנה ולא היתה לה� מנוחה

כשתשכיל במסעות ובשמות� תבי� שהכל 
ת  היה לתכלית הנרצה לברר ולתק� ניצוצו

ת  בשלימות ולכ� נכתבו הקדושה המסעו
 )א"מסעי תשע( .ושמות� בתורה



 

 

 

 ג

 ג

  מתולדותיו
ע "הקדוש המפורסם רבי אהרן האלבערשטאם זיהרב 

' נולד כבן רביעי לאביו הרב הק" קרייז רב"הנקרא 
ע ולאמו הרבנית הצדיקת "בעל דברי חיים מצאנז זי

, ו"ה בעיר רודניק בשנת תקפ"מרת רחל פיגא ע
ק מצאנז לשאול את "ק מקרייז שלח הרה"כשנולד הרה

ע איזה שם לקרוא "ראפשיץ זיק רבי נפתלי מ"רבו הרה
ק מצאנז "כ כתב הרה"אח, וכן עשה" אהרן"והשיב , לו

שנולד לו בן וקרא שמו " ברוך טעם"לחמיו בעל ה
  "..אהרן"בישראל 
טעם ידע שאין במשפחת אבותיו שם כזה הברוך 

, והקפיד שיקראו הבנים בשמות של המשפחה כנהוג
ן וכי ממשפחת גרים אתה שאתה נות, השיבו במכתב

ק מקרייז אחרי יותר "כשנסתלק הרה, שם מהחומש
יומא דהילולא של , משבעים שנה בראש חודש אב

ק "נתגלה לעין כל רוח קדשו של הרה, אהרן הכהן
מראפשיץ בקריאת שמו כי כפי הנראה היה לו ניצוץ 

  .)ג אורות"י(מנשמתו 
לפרקו נשא לאשה את הרבנית הצדיקת מרת בהגיעו 

ר רבי יעקב וויינבערגער ה בת הגבי"חנה עלקא ע
ח מצאנז את "ק הדב"שכששידך הרה מסופרו, מדוקלא
ק רבי אהרן מקרייז שאלוהו מדוע לא השתדך "בנו הרה

כי בן , כ השיב"עם משפחת רבנים או עם צדיקי הדור ע
והיא , זה בהיותו פעוט לא ינק מאמו מחמת חולשתה

עכשיו תארו לעצמכם אילו , מסרתו למינקת אחרת
אלימלך ' שדכו למשל עם נכדת הרבי רהייתי מ

בן שלא ינק , ע הלא היה הסבא שואל"מליזענסק זי
  ..מאמו אתה מוסר לנכדי

ק משינאווא אמר פעם שאילו היה יודע "שהרהומסופר 
היו חושב ' לאיזהו מדריגות הגיע אחי הק' אביו הק

  ...אחרת
ושם התקרב אל , מספר ישב בבית חותנו בדוקלאשנים 

סמוכה ' רימנוב הי(ע "בי הירש מרימנוב זיק רבי צ"הרה

ק רבי דוד "כ נסע יחד עם אחיו הרה"וכמו, )לעיר דוקלא
ק רבי דוד מטאלנא וכן "ע אל הרה"מקשאנוב זי

וכן קיבל את פני , ע"ק רבי שלום מבעלזא זי"להרה
  .ע"ק רבי אברהם מטריסק זי"הרה

  בתורה ומידות טובותגדלותו 
ג "כמסופר בספר י, ורהידוע בפי כל בגדלותו בתהיה 

מצאנז הלך פעם לטבול באמצע ' רבינו הק, אורות
צ "וכיון שמשמשיו היו ישנים נתלוה עמו הגה, הלילה

בחזרתם ראו שבבית , רבי משה בינדיגער מביקאווסק
ועלה רבי משה על , ק מקרייז עדיין מאיר האור"הרה

ק מקרייז בשעה "כסא להציץ על מעשהו של הגה
קרא לרבינו הקדוש מצאנז בלשון של ו, מאוחרת כזאת

אמר לו רבינו , )ער לערנט דאך(הלוא לומד הוא : חידוש
הייתי חונק , אילו ידעתי שלא יתגדלו כהוגן: מצאנז

בני זה היה לו מינקת : והוסיף לאמר, אותם במעי אמם
אבל ברוך , ולכן בילדותו עלתה לו לימודו בקושי, גסה

  .)רכגעבראכןער האט דאס דו(שהתגבר על זה ' ה
ק רבי אהרן "גדלותו בתורה הצטיין הרהמלבד 

כי ? הכי קרא שמו אהרן: אמרו עליו, במדותיו הטובות
ואנשי קהילתו אשר , היה אוהב שלום ורודף שלום

  .הכירו את ערכו מילדותו הוקירוהו וכיבדוהו

משינאווא לצאנז וישב שם כשנה שלימה ורצה שיקבלוהו לרב 
או אליו ואמרו לו שהם רוצים דווקא אבל ראשי העיר ב, ד"ואב

כי מי ששימש אצלו בחייו ימלא את , אהרן יהיה רבם' ק ר"שהרה
ק משינאווא חזרה "ואחר זה נסע הרה, מקומו גם אחר פטירתו

ק משינאווא פעם בצאנז והלך לבקר את "כ היה הרה"אח, לביתו
ק מקרייז פשט על מאמר קשה "ק מקרייז שאל את הרה"אחיו הרה

שבתחילה יאמר הוא ' פי, נו, ק משינאווא"ענה לו הרה', הקבזוהר 
והוטב , ק מקרייז ביאור"ואמר לו הרה, מה שעלה בלבו על זה

דפק על השולחן והכריז שמוחל את , ק משינאווא"מאוד בעיני הרה
  .הרבנות לאחיו מכיון שנוכח לדעת גדלותו בתורה

וסירב , ת"ק מצאנז שלא נהג באדמורו"היה בין בני הרהיחיד 
ושלחם מעל פניו בהצנע ובהעלמה מעין , בתוקף לקבל חסידים

והסתיר את השגותיו , הבריות עלה מעלות רמות בתורה ובעבודה
נכד אחיו הרב מנחם בן ציון , הנעלות אף מפני באי ביתו ומקורביו

ד ביאלא "האלבערשטאם בנו של הרב אהרן האלבערשטאם אב
ק "הרה: ל"א וז"י' עמ' מוצל מאש'מספר עליו בהקדמה לספר 

כ עד שלא רצה ליתן ברכה "כ, "הצנע לכת"א מצאנז היה "מהר
לעת זקנותו כאשר היה , ובדידי הוה עובדא, אפילו למקורביו

חולה ושכב על מיטתו הלכתי אליו ובקשתי שיברך אותי קודם 
ורק אחר שהפצרתי בו שיברכני בתור דודי הסכים , חתונתי וסירב

לרחוץ ידיו ושם ידיו הקדושות על ראשי לזה וצוה להביא מים 
א דחה מאליו את המון החסידים שבאו "ק מהר"הגם שהרה, וברכני

מ גדולי החסידים הכירו "מ, להסתופף בצלו ושלחם לשאר אחיו
  .ל"את גדלותו וקדושתו ודבקו בו עכ

  לכבוד שבתדג 
שבהיותו צעיר נסע : ע סיפר"זי מטשעחויב' יצחק ישעירבי ק "הרה

ע והגיע לצאנז ביום "ק רבי אהרן מקרייז זי"אצל אחיו הרהלשבות 
על כי עדיין לא הזדמנו , הוא מצא אותו יושב ודואג, שישי בבוקר

בשעות אחרי הצהרים ציוה רבי אהרן את משמשו , לו דגים לשבת
הצטרף ' רבי יצחק ישעי, לרתום את הסוסים לעגלה ולצאת לדרך

שם ירד רבי , מחוץ לעיר והם נסעו יחדיו לאיזה אגם מים, אליו
עד שלפתע צף , אהרן ונעמד על שפת האגם שקוע ברעיונותיו

ונסע , רבי אהרן נטל את הדג, לקראתו דג גדול שנעצר למרגלותיו
  .בחזרה העיירה ללא אומר ודברים

  המופלאהפטירתו 
ק רבי אהרן מסופר כי בערב שבת "פטירתו המופלאה של הרהעל 

למד מתוך , יה היום האחרון לחייוג שה"ח מנחם אב שנת תרס"ר
ובבוקר , ח אב"ק על סדר פטירת אהרן הכהן שחל בר"ספר הזוה

אך בני הבית לא הניחוהו כי היה , ביקש לגשת למקוה לטבילה
 , אולם הוא לא שמע להם והלך בלוית משמשו, חלש מאד

כאשר עלה מן הטבילה אחז השמש בידו להחזיקו כי ירא פן יפול 
ומאחר , ק רבי אהרן דחהו מעליו"ולם הרהא, מרוב חולשתו

 , ירד אל המקוה וטבל שנית, שהשמש נגע בו בידו
שם דרה אז אחותו , אחרי זה הלך אל הבית שבו התגורר אביו

ונשק את כל  )ל"רובין זצ' יצחק טובי' צ ר"אשת הרה(, ה"מרת נחמה ע
שיק מיט א גריס "ובצאתו נפרד מאחותו באמרו , קירות הבית

 , )שלחי דרישת שלום לאבינו(" ןפארן טאט
אחר זה הוציא את כל כתביו אשר , כאשר שב לביתו הניח תפילין

 , היו עמו והעלם באש
, עם ערוב היום התפלל תפלת מנחה וקבלת שבת בהתלהבות רבה

קידש על היין ולאחר הקידוש השיב את נשמתו ליוצרו בליל שבת 
 .ג"קודש ראש חודש מנחם אב שנת תרס

  'קרייז'וה' צאנז'כס הרבנות בעל 
בחיי אביו מסר לו את כסא הרבנות עוד 

בצאנז ובשנות חייו האחרונות של אביו  במקומו
ק רבי אהרן את הרבנות של העיר "ניהל הרה

רב (" קרייז רב"צאנז ושל הגליל כולו ונקרא 

בכשרון רב ניהל את ענייני הרבנות  )הגליל
וסכסוכים רבים בין סוחרים או שכנים נתיישבו 

הטיל  )ו"תרל(בשנה האחרונה לחיי אביו , על ידו
  ..לציית לדינא חרם על אדם שסירב

ו הבריח איש "בשנת תרל: כך היה שהיהומעשה 
י שומרי "ונתפס ע, בשם יוסף הכהן סחורה

וכשנחקר על ידם שיקר להם שהסחורה , הגבול
ותבעה הממשלה , אינו שלו אלא של חבירו

הלה קרא את יוסף לדין , מכס מן האיש ההוא
ק "אצל הבית דין בצאנז שבראשו עומד הרה

וכאשר , ל חייב לשלם"שיוסף הנמקרייז ופסקו 
ל "הלך יוסף הנ, לא ציית לדינא הוטל בשמתא

ק מקרייז אצל השלטון "והגיש מסירה על הרה
כי לפי חוקי המלוכה לא הורשו הרבנים 

  , להשתמש בחרם
ע "י מבעלזא זי"ק מהר"ההיא היה הרהבעת 

ואחד , ע"ק מצאנז זי"בצאנז להשתדך עם הרה
ייז ביקש את ק מקר"מן המקורבים של הרה

ק "ע שיבקש מהרה"י מבעזלא זי"ק מהר"הרה
מצאנז לעורר רחמים שלא ידונו את בנו ובית 

, מפני שייצא מזה חילול השם, דינו למאסר
ק מבעלזא דברים הללו "כאשר סח הרה

כלומר וכי זה (? מה: ק מצאנז ענה בקול"להרה

, יוסף הצדיק גם כן ישב בתפיסה )?חילול השם
חילול השם , כ ישב"ן ג'רוזיטשע מ'רבי ישראל

, וואס"בלשונו , ה"כששוכחין רגע אחד מהקב
טשע 'רבי ישראל, יוסף הצדיק איז אויך געזעסן

איז אויך געזעסן א חילול השם איז אז מען 
  !"..פארגעסט איין רגע פון אויבערשטן

ל היה כהן וכשלא נתנו לו ראשי "הניוסף 
הלשין , הקהילה לעלות לדוכן בחג הפסח

ונאסרו מיד לאחר החג כארבעים איש , הםעלי
, ק מקרייז ובית דינו"מראשי הקהל ובתוכם הה

ה ניסן נסתלק "ביום כ, למשך ששה שבועות
ק מקרייז ללכת "ק מצאנז והורשה להרה"הרה

כ "אח, להלויה תחת משמר פקידי בית הסוהר
חזר לבית הסוהר והתחלפו המשמרות של מנין 

כל להתפלל אנשים שבאו לבקרו שם כדי שיו
לפני התיבה וגם כדי להשלים את המנין 
לאמירת קדיש אחר לימוד המשניות לעילוי 

ק משינאווא אמר שנהנה "הרה. 'נשמת אביו הק
שבאו הדברים לידי כך שהושיבו את אחיו 

כי עד אז אי אפשר היה לצאת , מקרייז במאסר
כי מעיקר הדין חייבים להחרים את , ידי שמים

ד "כמבואר בשולחן ערוך יו(נא מי שאינו מציית די

אבל כעת , והרבה פעמים נמנעים מזה )ד"של' סי
שמושיבים במאסר פטורים לעשות כן אפילו 

  .לכתחילה כי אין חיוב למסור נפשו על זה
ק "ק מצאנז בא הרה"פטירת אביו הרהלאחר 

  ע"ח זי"הדבק "הרהאהר� הלברשטא� מצאנז והקרייז ב ק רבי"הרה
  )ל"ש'ה( מנח� אב 'איומא דהילולא 

 
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

ד ווידאסלאב תלמיד "רבי משה אב )ו"תקס(ענסק 'אלימל� מליז' רבי אלעזר ב� הרבי ר –
ר יהודה צבי מסטרעטי� "ד קניהניטש ב"רבי אברה� לנגר אב )א"תקצ(ת החוש� הקצו

ר צבי "רבי משה ב )ר"ת(ל ירנובטשער אהר� מ"משול� זושא ב' רבי ישעי )ח"תרע(
ע "קיצור שו' ר יוס� גאנצפריד ב"רבי שלמה ב )א"תר(ישמח משה ' טייטלבוי� מאוהל ב

ר "ב ארחות חיי�' רבי נחמ� כהנא מספינקא ב .זו תמו"ד כ"זכרו� צדיקי� כתב יו' בס )ו"תרמ(
  )ד"תרס( חת� האמרי יוס�' חיי� ארי

א "ד( ר יצחק מעיר טרויש בצרפת"ב מאיר עיני הגולה' י הק"רש -רבינו שלמה יצחקי   –
רבי שמואל  )א"תקצ(תק� שבת  –משפט צדק  -ר יוס� גרשו�"רבי משה מזאלשי� ב )ה"תתס

רבי דוד  )ז"תקצ(והמגיד מקאזני  ' החוזה הק' ואיסטריק תל ד ליטאוויסק"זיינויל בער אב
תהלה לדוד  –כ סענטפעטער "ד טילא ולאחמ"ר יחיאל ראטענבערג מלפני� אב"יהודה ב

  )ב"שע(שלטי הגיבורי� ' רבי אברה� שער אריה מפורטליאוני ב )ז"תרי(
תמר בני אהר� ואלעזר ואי )ח"תפ א"ב(בהר ההר  כהנא קדישא ב� עמר�יו� פטירת אהר�  –

ליש 'ר ישראל איסר"רבי אליעזר ב )ד"תל(המקובל רבי אייזיק מלובלי�  )ז"תקט, א"ב( הכה�
רבי  )ג"תקנ(ר צבי הירש מקראסנה "רבי חיי� ב )ג"שפ(ל "א וחת� המהרש"מוויע� אחי הרמ

ר ארי לייב "רבי אשר וואלרשטיי� ב )ס"ת(יסוד יוס�  –ד דובנא "ר יהודה אב"יוס� יוסקא ב
  ה תמוז"ד כ"זכרו� צדיקי� כתב יו' בס )ה"תקע(' שאגת אריה

ר צבי הירש מקראסנה "רבי חיי� ב )א"תקצ(רבי משה מזאלושי  תלמיד החוזה מלובלי� 

ד מאטערסדאר� "רבי שמואל אהרנפעלד אב )ח"תרע(ר יהודה לייב עפשטיי� מביאליסטוק "רבי מנח� נחו� ב )ג"תקנ(
רבי מנח� נחו�  )ג"תרס(ר חיי� מצאנז "קרייז בוה ד צאנז"אב רבי אהר� הלברשטא� )ג"תרמ(חת� סופר  -ר דוד צבי"ב
ליקוטי כר� ' ר מבאבוב ב"ר ב� ציו� הלברשטא� האדמו"רבי שלמה ב)ח"תרע(ר יהודה לייב עפשטיי� מביאליסטוק "ב

  )ס"תש(שלמה 
ר יחזקאל "ל לנדא מבראדי ב"גקא ס'רבי יעקב )ז"תשנ(באר משה ' ד דעברעצ� ב"ר אברה� שטר� אב"רבי משה ב –

  )�"ת(בגדי אהר�  –ר משה "ד קראקא ב"ד אב"רבי אהר� תאומי� הי )ב"תקפ(י "הנוב
ר יאיר החוות יאיר "רבי שמעו� מניקלשבורג ב )ח"ת( קרניי�, ד� ידי� -ר פסח מאוסטרופול "ש רבי שמשו� ב"נעקה –
ר יהושע ראבינאוויטש "רבי גדליה אהר� ב )ז"תקנ(ש� משמואל  –ר אברה� "רבי שמואל סאליר ב )א"תפ(

  )ד"תרצ(ר פנחס לייב שפירא מביאליסוועט "רבי דוד ב )ט"תרע(זכר אהר� ' קו –ד "ממונסטרישטש הי
מרדכי טווערסקי מסקווירא ר "רבי יצחק ב )צ"תרח(י  'ר ישראל ממודז"רוב ב'רבי חיי� יחזקאל טויב מאוז

  )א"תש(קעשינוב
 )ג"שמ(רבי אברה� לוצאטי  )ה"פש(ע מפאנו עשרה מאמרות "ת רמ"שו' חק ברכיה מפאנו בר יצ"רבי מנח� עזריה ב –

ר שלמה "רבי צבי מאיר הכה� רבינובי  ב )ד"תשס(ר יעקב יצחק "� פשיסחא ב"י-רבי שמעו� נת� נטע בידרמ� מלעלוב
ועמו  ד"דושת ציו� היק' ר שלמה הלברשטא� מבובוב ב"ש רבי ב� ציו� ב"נעקה )א"תרס(תפארת שלמה מרדומסק ' ב

רבי יחזקאל  )ב"שפ(� "ד לבוב ומפרש הרי"ר דוד אב"רבי אברה� ב )א"תש( ד"משה אהר� הי' ח הק"נעקד בנו הבה
רבי אפרי�  )א"תש(ל "הנד חת� רבי ב� ציו� מבאבוב "ויב הימטשח' ר יצחק ישעי"ד ב"שרגא הלברשטא� מקראקא הי

   )ד"תרס(ר יחזקאל מקאזמיר "ב
   )ג"תש(ר חיי� שמואל מחענטשי� "ד ב"חענטשי� הי -שיל הלוי מאלקושרבי יהושע הע

צחק ב' רבינו הק – האר"י נסקי )ב"של(י הקדוש "ר שלמה לוריא  זר גרודזי אב )ש"ת( ת אחיעזר"שו' ר דוד שלמה ב"ב מוילנא רבי חיי� עו ד "רבי אהר� 
הקודש  על רוח  י(זלאטשוב ב נשה מקאזני  תל )ט"ת קע( המגיד מקאזני ' רבי מ פרשבורג ב"רבי מאיר אב )ד"ת קמ(מ ברבי "ר שאול מהר"ד  רבי  )ט"ת

עו� איסרליש אב הרמ"שמ נו  צק ב� רבי קע(' א הק"ד סלו קח ממאגרוב ב)א"ת לייבוש רו   )ב"תרצ(יהושע מבעלזא  ר"רבי אריה 
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  )ב("בי� המצרי�"כיצד נעביר לילדינו ההרגשי� של : בנושא

 

 מראשית השנה ועד אחרית שנה להרב משה אביד�ספר ב
, מספרי� שבאחד מלילות תשעה באב: מביא כדלהל�

הל� לו רב המקו� אבל וחפוי ראש , בקהיר אשר במצרי�
מה נדה� הוא בראותו , ס לאמירת איכה"לביהכנ

שבמרפסת אחד הבתי� יושב יהודי ואוכל בפרהסיא את 
� א� מלויו מנעוהו רצה הרב להעיר לו על כ. ארוחת הערב

מכ� באומר� לו שהיהודי הזה טוע� שאינו צרי� כל שנה 
למנוע מזו� מפיו ולהתענות בגלל משה שהיה לפני 

  .כאלפיי� שנה
ד והודיעו כי "הרב לימי הפורי� והזמי� היהודי לביהמתי� 

החל היהודי , ציוה לאוסרו מכניסת יו� הפורי� עד צאתו
יי� מצות הפורי� להביע מחאתו על שהרב מונעו מלק
  ".עד דלא ידע"לאכול ולשמוח ולהשתכר ולקיי� מצות 

חמש מאות שנה  -לו הרב שמעשה הפורי� היה כהשיב 
הא� בגלל מעשה שהיה בפרס הרחוקה , לפני חורב� הבית

.. כ הרבה שני� צרי� הוא לחגוג כל שנה ושנה"לפני כ
א� שכחת את , "א� אשכח� ירושלי�: "ל"והפטיר וא

שכח נא ג� את מרדכי ב� יאיר , "תשכח ימיני" ,ירושלי�
  .ימיניאיש ... שמעי

נכו� הוא שבפורי� הנכ� : תמיד אפשר להוסי� כ�לילדי� 
והשמחה היא ג� בתוככי הלב ולא שייכת רק , שמחי�
  .ק"ועכשיו זה הזמ� להרגיש בלב את חורב� ביהמ, בפורי�
  'שנאת חנ�'חנ� התיקו� לאהבת 
נבדוק עצמנו היטב  ל"דרשי חזמלהתבונ� היטב בעלינו 

 :)יומא ט(נזכור את הגמרא , ונתק� מה שיש עלינו לתק�
אבל מקדש שני שהיו עוסקי� בתורה ובמצוות ובגמילות "

מפני שנאת חינ� שהיתה ביניה� , חסדי� מפני מה חרב
ללמד� ששקולה שנאת חינ� כנגד שלוש עבירות עבודה 

, ילדי�. גיוואלד ש"עיי, "זרה וגילוי עריות ושפיכות דמי�
הגמרא מספרת כי בזמ� בית מקדש שני עול� הישיבות 

? כ למה חרב"א, וקיימו מצוות בהידור רב והכל היה, פרח
רק בגלל דבר שנראה לכאורה פעוט איזה מריבות איזה 

אלו ' חיסרו� בעי� טובה וכו, חוסר התייחסות ונתינה לזולת
עד עצ� היו�  ובגלל זה אנחנו עדיי� . ק"שבגינ� נחרב ביהמ

ולכ� נבדוק עצמינו כמה אנו בעצמיותינו  -שרויי� בגלות
, בתו� הכיתה, "אהבת חנ�"כגו� להרבות ב: צריכי� לתק�
, עלינו להרבות היטב באלו ולא דיו  רק לזכור, בתו� הבית

אלא מחובתינו לשפר עצמינו בכל יכולתינו בתיקו� 
  .וא� לא עכשיו אימתי, המידות

ה ועד שמחת "א יו� מר"י� ה� הכנה לכימי בי� המצרא "כ
  תורה

 'א הק"המהרשהמקו� להוסי� לילדי� אודות כא� 
שצדיקי� העידו שספרו נכתב ברוח הקודש וכ� איתא 

' כו זוגיתא הי ל"וא ביעי תרי אייתו ועוד: "ק"וזל :)בכורות ח(
 בלוז וכנגדו יו� א"לכ תרנגולת בשמעתי� שאמרו ד"ע

 יו� א"כ שה� רואה אני קדש מקל ירמיה שרמז ואמרינ�
 בזוגיתא אלו ימי� לו רמזו וה� באב' ט עד בתמוז ז"מי

 סליחה ימי א"כ עוד שיש ולפי הגלות ש"ע אוכמתא
 שהוא תשרי א"כ עד ה"ר של ראשו� ט"מי ושמחה
 והוא במדרשות כדאיתא החתימה גמר יו� רבה הושענא
 ל"א וכ� עונות ליבו� ש"ע כ"ג חיורתא בזוגתא לו שרמז

 ואי� לבני� כול� ה� זוגיתא' מב שהתולדה ביעי תרי ריה
 כי היכר לכ� אי� כ� מהלבנה ואיזה מהשחורה איזה ניכר

 שוי� והטובות שהפורעניות כול� את יקרה' א מקרה
 תקוה מקו� כא� ואי� ה� יו� א"כ כזה זה' א בשיעור בימי�
 שעירי�' ב ה�' כו אוכמתי עיזי זה בדוגמא והשיב לכ�

' לה שהיתה היא החיורתא כ"ביה ראליש שהביאו
 מה� התולדה שהיא והגבינה לעזאזל שהיתה והאוכמתא

�        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

 של עונותיה� מלבי� היה לעזאזל השעיר שג� לבני� שניה�
 קושרי� שהיו ש"וכמ' וגו השעיר ונשא שנאמר ישראל
 למדבר שהגיע וכיו� זהורית של חוט המשתלח שעיר בההוא

 תולדות� שניה� שהיו יתאזוג' בב העני� הוא וכ� מלבי� היה
 שני הנה כי לבני� ביצי� היו שניה� ותולדות יו� א"לכ

 א"שהכ כמו כי בליבו� שוי� תולדותיה� כ"ג יו� א"כ שיעורי�
 עליה� וכפרה עו� ליבו� תולדות רבה הושענא עד ה"שמר יו�
 היה באב' ט עד בתמוז ז"מי פורעניות יו� א"כ ימי ג� כ�

 הגלות ש"כמ מכפרי� ויסורי� צרותה כי עונות ליבו� תולדות
 .ק"עכל ."מכפר

הרי ידוע : י�'ק מרוז"הרהמסביר בש�  נתיבות שלו�בספר 
 � אתה הראת לדעת "שהעיקר ותכלית אלול תשרי שנדע ונבי

וצייר שרוצה לצייר , "הוא האלוקי� אי� עוד מלבדו' כי ה
� , וכ� הוא כא�, עושה קוד� רקע בי� המצרי� ה� הרקע המכי

  .ק"יור ודואת הצ
  לשלשה רגלי�הכנה 
מאיד� ג� ימי� , ע"אלו ה� ימי האבילות כנפסק בשוימי� 

' כי חג ה"גבוהי� כי מעיקרא אהר� הכה� אמר לבני ישראל 
אבל פנימיות הימי� , אלא מעשה שט� הצליח, "מחר

  ...נשארו
 �מפני : א"זיע י�'ק מרוז"עירי� קדישי� להרהק "איתא בספהוכ

ל "ברו� ז' וג� הרבי ר, שבועות' סעי� בהגמה כל הצדיקי� נו
' שהג ל"כתבי האריזאמנ� איתא ב. שבועות' היה נוסע בהג

השבועות הוא ' לפי שבהג, רגלי�' שבועות ה� כנגד ג
  .חשכות גדול בעול�

 י�'ז מרוז"אאאמר : מובא )קעג' דברי� עמ( אביר יעקב' ובס
 שבועות שבי� שבעה עשר בתמוז ותשעה' ע על אלו ג"זי

והימי� האלו ה� בהסתרה , אשר גנוז בה� אור גדול, באב
י עבודתו בתשובה שלימה לבטל "ומחוייב האד� ע. גדולה

ואז , שלא יהיה להרע שו� יניקה, ל"את הרע והקליפות רח
. ממילא יתגלה האור הגדול ויתהפ� מאפילה לאור גדול

מחוייב הצדיק , ר אשר הדור אי� מוכשר לכ�"ועתה בעוה
להזריח בלב כל אחד מישראל לתשובה , עצהלחפש לו 

ויתגלה האור , ל"א רח"ז יתבטל הרע והסט"ועי, שלימה
' כ� המה הג, מהזמ� ויושפע חסדי� טובי� על כלל ישראל

כ נמצא בתוכ� "אעפ, פ שה� חשכות גדול"שבועות אע
והמה כמו הכנה , העל� אור גדול המכוו� נגד השלש רגלי�

  .להשלש רגלי�
  'שמחה'ב ביותר להתחזק בשעת התפילות ובאלו חייימי� 

 )מסעי(א "ק מקאזני� זיע"עבודת ישראל להרה' הקבספר 
והנה פרשה זו נקראת תמיד בי� המצרי� שה� : "ל"כתב בזה

ב "א לילות ה� מ"א יו� וכ"י וכ"כדפירש, א יו�"נחשבי� כ
ב מסעות שצרי� לעבור בי� המצרי� בכמה מסעות "כנגד מ

שהזמ� גרמא להיות עצב הג� . 'ה לתק� הכל ולעבוד את
ז יש לחזק עצמו ולטהר לבבו "עכ', ונאנח על חורב� בית ה

בפרט בשעת אמירת , בתורה ותפילה בשמחה' ולעבוד ה
ומליצה מדר� מל�  משלפ "ולהבי� זה ע. שירות ותשבחות

בשר וד� שיש לו כל מיני טוב ומיני שמחה וג� מנגני� בתו� 
י כאשר טוב לב המל� והוא שרוי ובוודא, ומחול וכנור ועוגב

בשמחה אי� מ� הצור� לו אל המשוררי� והמנעימי� בקולי 
אכ� כאשר לפעמי� בא . קולות כי בלאו הכי יש לו שמחת לב
אז יקראו הפורטי� על , עת עצב ויגו� ממקרה אשר הקרהו

 נמשלוכ� ה. נבל לשיר� ולזמר� לשמח לבבו ולהצהיל פני�
, יתודוגמא כביכול אל קדושתו  שבוודאי משרתיו ברקיע '

ק חרב יש עצב "רק בזמ� שביהמ, מנעימי� לו ומקלסי� שמו
בלבו להתחזק ולכנוס אל ' אז צריכי� מי אשר ה, בבתי הראי

בתי גוואי ולהפשיט עצמו מכל מיני עצבות ולשמח כבוד 
 �המל� ולומר לפניו אתה מלכנו מעול� וג� עכשיו ותמלו

�עלו מושיעי� בהר ציו� ויאתיו ו, לעול� ועד והכל כאי� נגד
  .. כל לעבד� ויתנו ל� כתר מלוכה

  'לכל קוראיו' קרוב ה'אלו בימי� 
 )ג, איכה א(ל רמז בפסוק "ל הנ"ר ז"הקדי� לנו אדומווכבר ..

כל מי שרוד* להמלי� דהיינו , כל רודפיה השיגוה בי� המצרי�
. את הבורא יוכל להשיג יותר דווקא בימי� אלו בי� המצרי�

של כי כשהשר יושב בביתו אז אימתו מוטלת אשר לא כל למ

כ א� השר עובר בשווקי� "משא, איש ואיש יכול לבוא פנימה
וברחובות חו  לפלטרי� שלו אז הוא קרוב לכל קוראיו ויאזי� 

וכ� הנמשל לדעת כי בזמ� הזה כי . שועת כל הקוראי� בשמו
להתקרב לכ� הרשות נתונה לכל אד� .. 'כצפור נודדת מקינה וגו

  ..אל מלכו של עול� והוא עונה אליה�
העני� להתחזק ולאמ  לבבו בעיתי� הללו לבלתי יפול ועיקר 

ב שהוא חוש� "בת' ואפי, חלילה' ברשת ההתרשלות מעבוד ה
הג� שיש לבכות במר נפש על כל אשר מצאתנו , למראית עי�
מ יש לשמח לב המל� בשמחה העתידה שבו יולד "מ, ביו� ההוא
במעשיו והיתה לו המלוכה כימי ' גאלנו מהרה וישמח המנח� וי

  .ש"עיי. ק"עכל ".קד�
ק גדולת ימי� אלו שלמרות "כשאנו לומדי� בספהלכ� 

אבל במציאות אפשר להתקרב , שלכאורה נראה כימי� חשוכי�
ועלינו החוב למסור זאת ולחנכ� במסילה העולה בית , במאוד

  .כ"ע. ל- א
  בעמק הבכאַשָּבת ל� רב 

� יבא�  ודעי� להעביר המסר א� זה האב בשולח� השבת של בי
רב ל� שבת בעמק " תפארת שלמההמצרי� כמפורס� מה

ששבתות דבי� המצרי� מאוד ' פי ַשָּבתאותיות ֶשֶבת " הבכא
, המחנ� מעביר הרגשות אלו לתלמיד\או זה המלמד, מרוממי�

אבל חרישה זו עושה , א� לא נראה בחוש' ה� מתעלי� אפי
בי� המצרי� זה חפצא ולא איזה מי� , ב� נחקקקדושה ובל

אבילות שעדי� שיעבור כבר מטע� איסור שמיעת ניגוני� ועוד 
  .הגבלות
דברי� אלו מפריעי� רק לאחד שהוא רק חיצוני : מתוקי�ילדי� 

מי שקצת מתבונ� מתבייש מדוע הטפל מפריע לו . בלי פנימיות
על ישראל א "רח� נא ה"ולא העיקר שצרי� לזעוק מעומק הלב 

עמ� ועל ירושלי� עיר� ועל ציו� משכ� כבוד� ועל הבית הגדול 
' וביותר שיש בימי� אלו קירבת ה. שחרב ושמ�"... והקדוש

  .מיוחדת וחבל לפספס
, ה יחדור ללב"מעומק הלב בבחינת יוצאי� מהלב זה איכשנדבר 

ועלינו מוטל החוב להנחיל ההרגשי� הפשוטי� אלו שכ� חיו 
  .שעברוונשמו הדורות 

  'תשעה באב'ב' הגדולה לההקירבה 
בעת חורב� בית המקדש אירע דבר : מביא" אותה אבקש"בספר 

פלא כשנכנסו השונאי� להיכל מצאו את שני הכרובי� מעורי� 
ידוע שרק בזמ� שישראל היו עושי� רצונו של  :)יומא נד(זה בזה 
 .)בבא בתרא צט(עמדו הכרובי� כשפניה� איש אל אחיו , מקו�

א� בעת החורב� והפורעניות הגדולי� ביותר היו הכרובי� וכ
שהוא אות לחיבה , כשפניה� איש אל אחיו מחוברי� זה לזה

ת הראה לנו בכ� שבתו� החורב� "אלא השי, וקירבה גדולה
אנחנו עדיי� קרובי� ומחוברי� , והגלות טמונה קירבה גדולה

ו� אליו רק שזה בהסתר כשאנו משתוקקי� לרבונו של עול� מת
הריחוק של הגלות מתעוררת הנקודה הפנימית והקשר שלנו 

  .ת"להשי
' א חוזר בשיחות התחזקות מר"שליט  מ זילברברג"רצצ "הרה

�כשנכנסו לקודש קדשי� והנה הכרובי� היו : צדוק עני� זה כ
עפרא (חבוקי� זה בזה והוציא הרשע ואמר תראו מה יש לה 

בזמ� שישראל עושי� מאיד� אנו יודעי�  - )לפומיה מה מבי� גוי
כ היתכ� "וא, רצונו של מקו� הכרובי� היו פניה� איש אל אחיו

בעת החורב� הכרובי� בקודש הקדשי� היו כמו בזמ� הרגלי� 
שע� ישראל כשהנביאי� הוכיחו אות� לא  -ומסביר. 'וכו

הבוחר בעמו ישראל באהבה יביא ' האמינו שבאמת יתכ� שה
שמאיימי� על תינוק ולא  כמו, הכל איומי�, לא יתכ�, חורב�

כי חשבו דחורב� , ולכ� לא חזרו בתשובה, מאמי� שבאמת ייענש
ק לא יתכ� אבל בראות� שאש הוצתה בבית המקדש "ביהמ

חזרו בתשובה שלימה . והמציאות שבית המקדש עולה באש
לבניו ' ובאות� רגעי� חזרה אהבה הגדולה של ה, ומאהבה
  .ובאמת בו בזמ� נולד משיח, היקרי�
ה אוהב אותנו "הקב: עלינו לחזור ולשנ� לילדינו הטהורי�ולכ� 
עלינו רק לפשפש במעשינו באמת להרבות אהבת חברי� , מאוד

ונזכה " ולירושלי� עיר� ברחמי� תשוב"ולהתפלל מעומק הלב 
אלוקינו ' מהרה ה"ו, "ותחזינה עינינו בשוב� לציו� ברחמי�"ל

ו� וקול שמחה קול ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלי� קול שש
 .אמ� ואמ�" חת� וקול כלה

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתזה נודב זה נודב זה נודב זה נודב גליו� גליו� גליו� גליו� 
  וחשיבא גברא יקיראהאי 

        ל"ז אשר מרדכיאשר מרדכיאשר מרדכיאשר מרדכיר "ל ב"ז יצחק בנימי�יצחק בנימי�יצחק בנימי�יצחק בנימי�רבי 
  ח"ח תמוז תשנ"ע כ"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
הנדיב , יקר והנעלהי חתנו ידידינו ה"הונצח ע

, הנכבד היקר שבערכי� ורוד! צדקה וחסד
  ש"מחשובי אנ

 –ו "הייוס! חיי� בירענפעלד יוס! חיי� בירענפעלד יוס! חיי� בירענפעלד יוס! חיי� בירענפעלד  'ח ר"ההר
  ב"ארה –רא פארק בא

        לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק
שלמה שלמה שלמה שלמה ר "ב ב� ציו�ב� ציו�ב� ציו�ב� ציו�ק רבי "הרה

קדושת ' מבאבוב ב הלברשטא�הלברשטא�הלברשטא�הלברשטא�
        ))))אאאא""""תשתשתשתש((((ד "ציו� הי

  .אב' יומא דהילולא ד
ב� ציו� ב� ציו� ב� ציו� ב� ציו� ר "ב שלמהשלמהשלמהשלמהק רבי "הרה

' ר מבאבוב ב"האדמו הלברשטא�הלברשטא�הלברשטא�הלברשטא�
        ))))סססס""""תשתשתשתש((((ליקוטי כר� שלמה 
  אב' יומא דהילולא א

  א"ועכיזכות� יג� עלינו 
מחשובי י ידידינו החשוב "הונצח ע

  אברכי הכולל 
 .ו"הי יצחק גליקיצחק גליקיצחק גליקיצחק גליק' ח ר"הרה

        נשמתנשמתנשמתנשמתילוי ילוי ילוי ילוי לעלעלעלע
  החשובההאשה 

דב דב דב דב ' ת רב אהובהאהובהאהובהאהובהמרת 
  ה "ע מאירמאירמאירמאיר

        בוימלבוימלבוימלבוימל
אב  - מנח�' גנפטרה 

  ט"תשס
   .ה .ב .צ. נ. ת

 היקר י בנה"עהונצח 
 צבי בוימלצבי בוימלצבי בוימלצבי בוימל' ח ר"הרה

  רחובות -  ו"הי

        מזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהברכת ברכת ברכת ברכת 
, וב וחביבעל כל מכיריו אה, למעלת ידידינו היקר והמפואר

כלי , לבו ער וח� לכל דבר שבקדושה, ש"מיקירי וחשובי אנ
, שבחו מי ימלל במילה, מופלג בכל מידה ומעלה, מחזיק ברכה

  , א"ר שליט"ק מר� אדמו"דבוק ומקושר בכל לב לכ
  ב"ארה- בארא פארק -ו"הי מרדכי לייב דייטשמרדכי לייב דייטשמרדכי לייב דייטשמרדכי לייב דייטש 'ח ר"נהה

  הכנס בנו היקר יניק וחכי� כמרלרגל שמחת 
  צ"בשעטומ צ"לעול תומ חיי� יהושע העשילחיי� יהושע העשילחיי� יהושע העשילחיי� יהושע העשיל 

לחופה לתורה  ח ולגדלו"יוצומכל  ר שיזכה לנחת ממנו"יה
  וא� טוב וחסד יהיו מנת חלקו כל הימי� ,ומעשי� טובי�
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