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ע� לבדד "הוא  ק שע� ישראל"כי כבר הודיענו תוה, זה העול�
ואי� לו שו� שייכות לכל השבעי� " ישכו� ובגויי� לא יתחשב

ה� בצורה הכללית של ע� ישראל וה� , והוא שונה מה�, אומות
ל אינו "א מישראל בפרטות שלכ� כל יהודי בפרטות כנ"כל או

והוא עקסטער פו� די וועלט ואי� לו , צרי� להתפעל מהעול�
שבי� בכללות אי� לע� , ל�שו� קשר ושו� השתייכות ע� העו

  .ישראל קשר ע� העול� ובי� בפרטיות
, רנקייט ולא לוקסוס'התבדלות זו הוא כולל הכל לא מודועני� 

ולא יזוז הימנו , אלא תמיד יראה לחפש רק את דר� ישראל סבא
תמיד מוטל . ורבותינו הקדושי�' כמלא נימה מדרכי האבות הק

  .לעליו לחפש אי� ליל� רק בדר� ע� ישרא
ל שזהו היוצא מכא� שצרי� האיש "הרמז בפסוק הנוזהו 

הישראלי תמיד לחפש ליל� בדרכי א חניוק ולא בדרכי 
ואת כל זה אופנת הרחוב צריכי� אנו לזרוק ', מודרניזיצי

  .ולהשלי� מעלינו
שאל אבי� ויגד� זקני� "ק "ת בתוה"שציוה אותנו השיוכמו 

גודל החיוב המוטל שרואי� כא� , )ז, דברי� לב (" ויאמרו ל�
עלינו להתנהג תמיד וללכת רק בדר� ישראל סבא שהוא די 

ואז א� , המסור לנו פו� די הייליגע זיסע ע� ישראל, האלט� וועג
הולכי� בדר� כזאת אז הוא שמירה גדולה ושלימה לכל היהודי 

  . ולכל היהדות שלו
ו "שאומרי� אנשי� ומדברי� בקרירות שאי� זה ממש כ� חוהג� 
ז אסור לשמוע "עכ, רי� ה� שכל זה הוא רק דר� חסידותואומ

כי אי� זה מ� , לה� כלל ויש להיזהר ולהתרחק מה� ומדעותיה�
והוא לא רק מספרי ' ל הק"הנכו� דלהכל יש מקורות בחז

  . חסידות
דרש רבי ש "ל בהקד� עפמ"ל י"ל כנ"לזה מדברי חז' והראי

ילקוט ( עקיבא בזכות נשי� צדקניות יצאו ישראל ממצרי�
ל הטע� "ופירשו חז .)ה"סימ� תשצ, ח"תהלי� פרק ס, שמעוני

דהיינו שה� , לפי שלא שינו את שמ� לשונ� ואת לבוש�
והנה , הקפידו ש� על כל מה שנקרא הליכה בדר� ישראל סבא
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        א''ז סיו� תשע"ט

  א"גליו� תקכ
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        פרשת שלחפרשת שלחפרשת שלחפרשת שלח

ט  "ק פרשת שלח תשס"מוצש
  ב"ארה - ויליאמסבורג 

  )ב, יג (בפרשתינו שלח ל  אנשי� 
שלח "ד רמז שהפסוק בא לרמז לנו "עפ "יל

ת דהיינו השל� מעלי� א" ל  אנשי�
המענטשלעכקייט שאלו האנשי� מחשיבי� 
אותו והוא בעיניה� חשיבות שקורי� אותו 

שזה באה כא� ' מענטשלעכקייט'בפיה� 
ק ללמד לנו דעת שנדע ונשכיל שאי� "תוה

אנו צריכי� להתנאות ולהתייפות בפני אלו 
האנשי� וג� לא להתאי� את עצמינו לפני 

זה וודאי ואי� צרי� לומר 
שמסתמא עשו ה� ש� עוד 
דברי� שהביאו ליציאת� מש� 
שוודאי היו מרבי� בתפילות 

תחנוני� ועוד דברי� שבוודאי ו
ז לא "כול� ה� חשובי� מאוד ועכ

נכתב זה בפירוש שבזכות זה ה� 
הג� שבאמת תפילות , נגאלו

תמיד הוא דבר חשוב והכל הוא 

 'ב' המש  בעמ

בתרגו� , ויקרא משה להושע ב� נו� יהושע
יונת� וכדי חמא משה ענוותנותיה קרא 

וכבר עמדו , משה להושע בר נו� יהושע
' בזה מה שיי� ענוותו של יהושע להוספת י

 'ח הק"האוה שכתב מ"ל עפי"וי, על שמו
) פ ברדת משה מ� ההר"כי תשא עה' פר(

יהודה בר ' ר) ז"ר פמ"שמו(במדרש  ,ל"וז
נחמ� אמר כשכתב משה התורה נשתייר 
בקולמוס קמעא והעבירו על ראשו ומש� 

ל "ודבריה� ז, כ"נעשה קרני הוד ע
ואולי שיכוונו לומר כי , סתומי� וחתומי�

 מצינו שמדת הענוה למעלה מכל כאומר�
מה שעשתה חכמה ) א"ר פ"שהש(ל "ז

עטרה לראשה שהוא היראה דכתיב 
' ראשית חכמה יראת ה) א"תהלי� קי(

משלי (דכתיב  העשתה ענוה עקב לסנדל
ומצינו שהעידה ', עקב ענוה יראת ה) ב"כ

שעניו ) 'ב ג"במדבר י(התורה על משה 
לכתוב ' וכשאמר ה, מאוד מכל האד�

לא ענו הדברי� מצינו לו שלא כתב עניו א
ובשכר זה , ד וא* זה מ� הענוה"חסרה יו

זכה לקרני הוד כי הפליא ברצונו יתבר� ג� 
, הפליא חסדו לו בשנותו מכל האד�' ה

והוא מה שרמז רבי יהודה באומרו נשתייר 
ד שהיה "בקולמוס קמעא והוא אות יו

צרי� לכתוב ולא כתב לרוב ענותו וממנה 
שה ל כשראה מ"ז י"ועפי. ל"עכ, זכה כנזכר

שכששמע , את ענוותנותו של יהושע
נביאות� של אלדד ומידד שמשה מת 

וברח , אמר למשה כלא�, ויהושע מכניס
וכאשר ראה משה ענוותנותו , מהגדולה

של יהושע הבי� שראוי ויאה לו לקבל את 
ד שהחסיר מעניו שהוא העניו "היו

כי ' פ אוהב ישראלש ב"מ' ועי. [האמיתי
קר� אור פ ומשה לא ידע כי "תשא עה

  )ע"שלח תש]. (פניו
 *  *   *  

, נמל� בשכינה לשילוח מרגלי�משה 
ק "ל כמסופר על הרה"וי, והתמיהה ידועה

מקפיד שלא ישתו ' משידלובצה שהי
ופע� בחג , ע לפני התפילה בבוקר'קאוו

נ מצא את "השבועות כשנכנס לביהכ
ע לפני התפילה 'הקהל כשה� שותי� קאוו

בר הזה חזר וכראותו את הד, ותיקי� –
ע 'לחדרו וצוה שיביאו לפניו כוס קאוו

והסביר כי משה כשירד , ושתה ג� הוא
מהר סיני וראה שהע� חטא בעגל שיבר 

, מה רצה בזה ומה כוונתו' ולכ. הלוחות
אלא כשראה שהע� נמצאי� בשפל 
המצב ונפלו ממדריגת� אמר שרצונו 
להיות ע� כלל ישראל בגיהנו� מאשר 

ולכ� לרמז זה שיבר , �להיות יחידי בג� עד

ל דווקא זה שלא שינו שמ� לשונ� "ז ציינו חז"ועכ, חשיבות
ולבוש� היות שהוא משלי� למאמר השני שבזכות נשי� 

לכ� הזכירו דווקא שלא , ממצרי�צדקניות נגאלו אבותינו 
לומר לנו שלכ� ה� נקראו נשי� צדקניות , שינו אלו הדברי�

כי לא שינו אלו הדברי� ולכ� כא� מדברי� מנקודת סיבת 
קריאת� נשי� צדקניות בגלל שהיו נוהגי� והולכי� בדר� 

אמריקא וזרה ובוודאי ' ישראל סבא ולא הלכו בדר� ובל
כ רואי� אנו שיש לכל "א. איששפת האנגליש לא ידעו בווד

ל ובוודאי צריכי� להקפיד על כל זה ולא "זה מקור בחז
ו להמזלזלי� בזה ואומרי� שהוא רק עני� של "לציית ח

  .חסידות גרידא
יש להתבונ� בעני� שהיא אמנ� מ� הצד אבל הוא נוגע ולכ� 

הרבה פעמי� למעשה שהנה אכ� יש פעמי� שצריכי� 
ולכ� אז צריכי� , זאת או אחרתוזקוקי� לצור� לדבר שפה כ

לידע להחשיב זה כעני� מ� הצד שבלית ברירה סרו לרגע 
ז ישובו שוב לקביעות הרגילה "לצידי דר� המל� ותיכ* אחר

מה שבדר� כלל הכלל הוא להקפיד שיהיה שלא שינו את 
לשונ� שכ� צריכי� לנהוג בבית פנימה ולא לדבר ש� שפות 

כי מה שמותר לדבר וזמ� , ד"ו ובוודאי לא בביהמ"זרות ח
שמותר לדבר יש לדבר נאר מיט די היימישע חסידישע 

ובאמת פעמי� שיש עני� מ� , ד"לשו� ה� בבית וה� בביהמ
ו לבית החולי� וצרי� "ד א� הולכי� ח"הצד כמשל למה

להיות ש� אחד המלי. בינות� לתרג� הדיבורי� לשפת 
הוא המדינה שוודאי שעל זה אי� אנו מדברי� כי אדרבא 

אלא אנו , מצוה גדולה לדבר ולעזור ש� בשפות אחרות
מדברי� עכשיו מזמ� רגיל בכל מקו� שאז צריכי� להקפיד 
לדבר בשפת אבותינו דייקא שהיא זכות גדולה מאוד והוא 

י הקפדה "שמירה לדורות ולכל היהדות של כל הדורות ע
  .הדברי� שה� לבוש ש� ולשו�' על אלו ג

לא לסטות פו� די ערליכע חשובע  יש להיזהר מאוד שולכ� 

 'ב' המש  בעמ

        ברכת מזלא טבא וגדיא יאהברכת מזלא טבא וגדיא יאהברכת מזלא טבא וגדיא יאהברכת מזלא טבא וגדיא יאה
לקד� הוד נזר , הנני להגיש ברכותינו, בחדוותא עילאה בגילה ורעדה וברגשי שמחה עצומה

  משוש ליבנו ומאיר נתיבותינו, פאר הדור והדרו, המנורה הטהורה, תפארתינו

        אאאא""""ק שליטק שליטק שליטק שליט""""ר הגהר הגהר הגהר הגה""""ק מר� רבינו אדמוק מר� רבינו אדמוק מר� רבינו אדמוק מר� רבינו אדמו""""ככככ
  ו"ני אברה� יצחקאברה� יצחקאברה� יצחקאברה� יצחק הר� הנימול לרגל שמחת הולדת הנכד

 מגירסא' לא פסיק פומי ח"אוצר כלי חמדה פע, ש"חתנא דבי נשיאה המופלג בתויר בנו של
  א"שליט אליעזר וויליגעראליעזר וויליגעראליעזר וויליגעראליעזר וויליגער ר"מוהצ "הרה

,  ח"דקדושה מכל יוצ ר מלפני אבינו שבשמי� שיזכה רבינו לשאוב מלוא חופניי� נחת"יה
ג לאור� ימי� "ל קהל עדתו ברוויארי� ימי� על ממלכתו מתו� השפעת שמחה ורוב טוב לכ

  ר"אכי .א ומלכינו בראשינו"צ בב"עדי ביאת גוא ושני� טובות
        המערכתהמערכתהמערכתהמערכת    - - - -     לללל""""ובחוובחוובחוובחו    באר באר באר באר     לעלובלעלובלעלובלעלוב    חסידיחסידיחסידיחסידי    ––––    הקודשהקודשהקודשהקודש    פניפניפניפני    מולמולמולמול    אלאלאלאל    בקידהבקידהבקידהבקידה
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        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        
ואהבת לרע� "י התורה תלויי� בה זה כלל גדול בתורה גופ

כמו שאמר הלל הזק� לגר מא� דעל� סני לחבר� לא " כמו�
ל תעביד זו כל התורה כולה ולא נארי� בזה מה הפירוש כ

  .א� כ� הוא אמר לו, התורה כולה
שאמר דאי�  ע"מפשיסחא זי' מהיהודי הקמאמר נורא ואיתא 

המבח� , י� יותר גבוההיו יודעי� הצדיקי� שה� מתעל
באהבת ישראל יותר עוד ' והסימ� לכ� הוא כשה� חשי� עלי

טפי ' לעבודת ה' ועוד זהו סימ� לה� שה� מתעלי� בעלי
  .מיו� האתמול

כ כא� אצל קרח היוצא מזה שהתיקו� לכ� הוא "כמווממילא 
ויש ללמוד ,  שלו� ושלוה מיט אחדות ומידה טובה מרובה

מדייק ש� שהנה ' י הק"מו שרשמכא� א גוולדיגע מוסר כ
ד "שערות ובי' ד של מטה אי� עונשי� אלא עד שיביא ב"בי

ואילו כא� אבדו א* יונקי שדיי� , של מעלה עד עשרי� שנה
  , ל"רח

ו "כדי ללמד לנו כמה שריפה נוראה יכולה מחלוקת חוהוא 
, ל"לגרו� ואיזה עונשי� קשי� ומרי� נגררי� מזה רח

י שלו� "מידה טובה מרובה ומה שעוממילא ג� רואי� אנו ש
ושלוה יכולי� לזכות צו די גרעסטע ישועות ואי� כלי מחזיק 

י השלו� והוא "והכל נשפע ע, ל"ברכה לישראל כהשלו� כנ
עוז לעמו ' ה"' שנא, מביא עמו די גרעסטע ברכות או� ישועות

, וזהו כלי ראוי לקבל, "יבר� את עמו ישראל בשלו�' ית� ה
ביתר שאת אוי* שלו� ושלוה בפרט אצל  ותמיד יש לעבוד

  , עני� זה בקורח
שהרי מידה טובה , לנו ללמוד די לימוד המוסר פו� דע�ויש 

זקני� מאוד מאוד ' י השלו� אז אפי"מרובה וממילא שע
ובאי� בימי� יכולי� א* ה� להיוושע בישועות גדולות 
שיתווספו עוד ימי� על ימיה� ויאריכו עוד ימי� ושני� 

, בטוב ובנעימי� ולזכות לחיות באריכות ימי� ושני�טובות 
ל וממילא כמו "שהרי מדה טובה מרובה ממדת פורענות כנ

י מחלוקת מתו קטני� יונקי "י מדת פורענות אז ע"שש� ע
מדה ' ממילא כ� יהי, ל"חלב אמ� בגיל צעיר וכה קט� רח

זקני� ' י שלו� ואחדות אפי"טובה המרובה ואז להיפ� ע
פ� התינוקות יאריכו ימי� יותר ויותר היפ� מאוד שה� הי

ממילא נמצא מזה שמדה , ל"ל ר"המיתה של התינוקות הנ
יזכו שוב ' זקני� וכו' י שלו� ואחדות אפי"טובה מרובה דע

לה� ' לאריכות ימי� ושני� נוספי� וימי� על ימיה� יוסי* ה
  . לאור� ימי� ושני� טובי�

 'ל הק"מהאריז מכא� ג� יוצא התעוררות במה שידועולכ� 

ל "ל כל זה הוא מפורש בחז"דר� ישראל סבא שכנ 
אלא ,  הערט אזוי'זאגט אזוי אדער מ'ולא סת� מ

הכל מה שצדיקי אמת אמרו הוא תורת אמת אוי* 
וכל מילה מדברי קדש� הוא אמת אוי* , אייביג
ל ושאר הקדמוני� "והכל הוא כא� מדברי חז, אייביג

  .'ותינו הקורב' י הק"כרש
ולכ� , נמצאי� אנו כבר בפתחה של פרשת קרחוהנה 

יש להוסי* ולומר שהנה התיקו� של פרשת קורח 
הוא היפ� מה שקרה ש� והיפ� המחלוקת 
והמריבות שמדה טובה מרובה לנו לעבוד על מידת 

מדה טובה מרובה ' וכיו� שהוא מבחי, השלו�
ממדת פורענות לכ� ג� בזה גופא העיקר שנתבונ� 

מדה הטובה ולא במדת הפורענות דהיינו שא� זה ב
  .מידה טובה מרובה

לכ� אנו צריכי� ללמוד מכל דבר א מוסר אז 
בפשטות להתבונ� בטוב הנלמד מזה זהירות בשלו� 
ואחדות ולא להתבונ� ברע ובמחלוקת שהיתה ש� 
שבזה באמת אי� לנו שו� השגה מכל העניני� שהיו 

מ "א שמאל, ש� דכל מעשיה� היו לש� שמי�
מהכל יש ללמוד מוסר בפשטות צו שטייגע� שלכ� 
כתוב כ� ענייני הרע שהיו ש� כדי שנלמד להיפ� 
למדה טובה המרובה צו שטייגע� להתעלות בכל 

  .הענייני�
בהתיקו� של פרשת קרח שהוא אחדות ובפרט 

ושלו� ללמדנו מוסר שתלמידי חכמי� מרבי� 
הוא ח ו"שלו� בעול� שנכיר ונדע שזהו סימנא דת

ח מי שהוא מאלו שמרבי� "סימ� להכיר מי הוא ת
ולידע שאחדות מיט שלו� ושלוה , שלו� בעול�

לא מצא ' וכדאי, איז פו� די גרעסטע תיקוני�
כלי מחזיק ברכה לישראל אלא  רו� הואהקדוש ב

' עוז לעמו ית� ה' ה )תהלי� כט(השלו� שנאמר 
  ).יב', עוקצי� ג(" יבר� את עמו בשלו�

זה קאי אשעת מת� תורה שש� ג� היו פסוק ולכ� 
ויח� ש� ישראל "כ "ישראל באחדות ושלו� וכמש

י מת� "ל כאיש אחד בלב אחד וע"ודרז" כנגד ההר
ח מרבי� שלו� בעול� ולכ� היו ש� "תורה נעשו ת

וזה היה גמר תיקונ� ואז , כל ישראל כאיש בלב אחד
  .ת כדבעי"דייקא יכלו ליל� לקבה

יה גמר התיקו� בימינו כמו וכמו ש� ג� עתה זה יה 
ועיי� בשיחות קודמות ( החפ# חיי�ק "שמדייק הגה

ומפרש שא�  )ל"ואכמ' ח הק"בהרחבה דברי הח
יהיו ג� עכשיו כל ישראל כאיש אחד בלב אחד אז 

תקע בשופר גדול "ק ויהיה מיד "מיד יבוא בני� ביהמ
  ".לחרותינו

איזהו פרשה קטנה שכל  .)ברכות סג(' בגמ' וכדאי

ע שקוד� התפילה יש לקבל עליו מצות עשה של "זי
ולכ� צריכי� לראות שלא סת� , "ואהבת לרע� כמו�"

לומר את זה אלא לחשוב זה באמת מיט א עהרנסקייט 
שאז זה שלימות , לאהבת ישראל' ורצינות הראוי

ואז , הסגולה לעליית התפילות והכלי לקבלת התפילות
ותקבל ברחמי� , צעקתינו שועתנו קבל ושמע' יהי

  .וברצו� תפילתינו
יעזור וירח� שנזכה להתהל� כולנו בדר� ת "השי

ישראל סבא כדבעי ונשמור עצמינו בלשו� ש� ולבוש 
שהוא שמירה לדורות צו שטייגע� ושלא לסטות מדר� 

  , הישרה
להטעי� ולהסביר זה העני� בדר� בדר� משל שיש 

אמונה שהוא  שהנה מי שקר לו בחור* אז דרכו ועצתו
עס בכדי להתחמ� 'לובש לו מעיל ח� או הענטשיק

ולכ� הנמשל הוא לרוחניות , שכ� הוא הדר� בגשמיות
שכיו� שנמצאי� אנו בעולמינו , כ ברוחניות"שעאכו

כ "וממילא ע, ר"ז שקר בו מאוד מקרירות היצה"העוה
א� חפצי� להתחמ� בחמימות רוחנית ולהינצל 

אוי* אלע שלעכטע  מקרירותא דהעול� הזה שלעכטס
אז צריכי� להיות מלובשי� , גויי� ולחצו. בינו ובינינו

בלבושי� חמי� שה� מלבושי דר� ישראל סבא 
וזה שהוא מחמ� , ש"המחמממי� הלב לעבודתו ית

אותנו איז דאס א שמירה מהקרירות פו� די גוישע 
מ א� הוא של "ואי� בזה שו� נפק, ז בכללותו"עוה

אידישע וועג מאכט אונז  די. אמריקא או אנגלישע
והוא יהיה מחיצה , ת"השיווארע� או� עבודת 

  . לקרירות
ירח� שנל� כולנו בדר� ישראל סבא ונפעל כל ת "השי

א בני חיי "טוב שנשמע ונתבשר בשורות טובות וית� לכ
תורה , ר פרנסה טובה בהרחבה גדולה"ומזוני בגו

וגדולה במקו� אחד ויעשה שלו� ושלוה בכל מקו� 
� רפואות שלימות וישועות שלימות וירפא וישמח וית

את כל השבורי לב וישמור את כל ישראל בכל מקו� 
  .וירח� שכולנו נפעל אלעס גוט, שה� בכללות ופרטות

משמשי� 'שובה מ'מני ת'זתמוז ק חודש "בספהאיתא 
כ מגיע "ואח, ובאי� מע� שמעקט שוי� פו� דע� אלול

ת "והשי, רמתקרב כב אלולא ש'בלול 'אשהוא  אב
לבדו ברחמיו יעזור שכולנו נשוב בתשובה באמת 
מאהבה וכולנו זאל� שטייגע� בצניעות ויראת שמי� 

ח "תורה עבודה וגמילו, וכל הענייני� והתמדת התורה
, בשמחה בואו לפניו ברננה' מתו� שמחה עבדו את ה

ר ית� ישועה "וברו, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל
ק "שלימה ובני� ביהמשלימה ושמחה שלימה וגאולה 

  . שוי� יעצ אוי* א זיסע אופ� אוי* אייביג

 

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

        
  .הלוחות

, ל הטע� שמשה נמל� בשכינה הוא"יז "ולפי
שכשראה שכל כלל ישראל במצב של חסרו� 
אמונה רצה להשתת* עמ� כלפי חו. ונמל� 
בשכינה בכדי להיות יחד ע� ישראל בכל מצב 

ז יוכל להעלות� חזרה בדר� "וג� עי, שה�
  .התשובה 

לפעמי� ק שהצדיק נכשל בירידה "מספהוכידוע 
בכדי שיוכל להעלות בעלייתו ג� את המחוברי� 

פ "עה) שמיני(בתפארת שלמה ' ועי. אליו
המשנה כל ' בפי, "ויאמר משה אל אהר�"

כי , המחוייב בדבר מוציא את הרבי� ידי חובת�
מי שיש בו שו� שמ. ופג� בדבר זה אזי יכול 

שלח . (ש"עיי, ח לכפר עליה�"להוציא הרבי� יד
  )ו"תשס

תיקון 

  
  
א שכ� נפסק "ח ע"ב פ"ז ע"הטבלא היא לפי שיטת רב יוס* בשבת פ. א

  .ההלכה
ואמר  - "הנני בא אלי� בעב הענ�"אמר לו ' עלה משה שנית וה 'יו� ג. ב

משה מסר זאת לישראל וע� ישראל אמרו . מצוות הגבלה -למשה רבינו
  .). י שבת פח"רש(' וכו" רצונינו לראות את מלכינו"

חיי�  'ג ר"הערת הרה(ה� שלושת ימי הגבלה לדורות  'ה' ד' גימי� אלו ולכ� 
  )א"וייס שליט

מצוות פרישה היו� ומחר ומשה רבינו הוסי* יו� אחד ' צוה ה 'יו� ד. ג
  .'יו� ומדעתו את 

  . -קבלת התורה -כפה ההר כגיגית 'יו� ז. ד
 .א, זמ� מת� תורה' כ יו� ו"ועוד מפרשי� מסבירי� מדוע א" אברה�מג� "ה

שיורי קומ# ה .ב. ת"ט שני של גלויות מה"מתר. מכא� ליו המג� אברה�
' ע התורה שיקבלו ביו� ו"מתר. היות ואמרו נעשה ונשמע קיבלו ע המנחה

והעול� יחזור לתוהו  -ומשה פחד שמפני העש� והקולות יחזרו בה�, סיו�
ע התורה "אבל ע� ישראל קיבלו ע', החליט שקבלת התורה תהא בז -ובוהו

פ "ורה שבעע ג� ת"ה רצה שיקבלו ע"הקב: מתר. ק מנאסויד"הרה .ג. 'בו
ע תורה "סיו� קיבלו ע' פ משה נמצא שו"ע. שקיבלו ע� יו� פרישות' ביו� ו
ה מחשבה כמעשה "אצל הקב .ד .'זמ� מת� תורה'פ ושפיר אומרי� "שבע

. סיו� זה כמו מעשה ממש ושפיר אומרי� זמ� מת� תורה' כשרצה לתת בו
  . ל שטר�שמוא. ח לקוראי� החשובי� שהעירו והאירו"ותשו . כ"ע). ק"ספה(

 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
  'ג' המש� מעמ

        
, לא ביקש מהם ק מראצפערט "שהרה, החתנים

  .. .'נעקדו על קידוש ה
ש ערכו משלוחי אדם לגיא "שהנאצים ימבעת 
ובהם , דים רבים בתוך בונקרהתחבאו יהו, צלמוות

הכל ידעו שהם חיים על זמן . הרבי מראצפערט
מאחר שהמרצחים מחפשים ומאתרים כמעט , שאול

באחד הלילות בבונקר חלם רבי  .כל מקום מחבוא
: שאמר לו', דברי חיים'שלום אליעזר על אביו ה

לתת לך עתה דרך מילוט , אם תרצה, יכול אני"
דע , אולם. רני הרשעיםמהבונקר וכך להינצל מציפו

גם אם תעבוד את , שאם תיוותר בין החיים, לך
הבורא אלף שנים באותו כוח ועוצמה כפי שאני 

לא תגיע לדרגת הקדושים שזוכים , עבדתי בימי חיי
להיכלות הנעלים בהם גנוזים ', למות על קידוש ה

שהוא מוותר  'הק השיב לאביו רבינו ".נשמותיהם
כן נרצח יחד עם כל יהודי והוא א, על דרך המילוט

  .ארץ אל תכסי דמים .הבונקר

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 
 

   א"נשא תשע שבועות'כ "תק' גל" פרקי חינו�"למדור  תיקו�
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  מתולדותיו וענוותנותו
הדברי חיים ' רבי שלום אליעזר נולד לאביו הקק "הרה

ש באושוייץ "ל שנעקה"והיה בנו הצעיר של הנמצאנז 
ב בעיר צאנז ונקרא בשם שלום "נולד בשנת תרכ. ד"הי
ש "ע ובשם אליעזר ע"זי שלום מקאמינקא' ק ר"הרהש "ע

  .ע"יז יקוב'ק רבי אליעזר מדז"הרה
מרדכי דוב ' ק ר"הרה נשא לאשה את בתרבינו 

ואצלו אכל , ע"ע חתן הדברי חיים זי"זי מהורנסטייפל
ז ומשם פנה לעיר טארנא ושימש על "קעסט עד שנת תרמ

ק "הרהט לאחר שנסתלק אחיו "ת עד תרנ"כס האדמורו
ואז נסע להונגריה , ע"זי משינאווא' דברי יחזקאל'ה

החל להתפרסם מאוד  והתיישב בעיר ראצפערט ושם
כשמאות ואלפי יהודים באו לברך ולהתברך אצלו לישועה 

הוא נהג נשיאותו בפשטנות ובעניוות גדולה , ורחמים
א שאלוהו איך הוא יכול לנהוג "שפ מסופרועל זה , כידוע

כ בשעה שעליו לזכור "בענווה גדולה ולהשפיל עצמו כ
שיב ועל כך ה, שהוא בנו של רבינו הדברי חיים מצאנז

פרוביר יעדן טאג 'גלייב מיר אז כ: "ל"ברוב ענוותנותו בזה
האמן לי שאני מנסה ( !"צו פארגעסן וועמענס קינד איך בין

וכוונתו היה שלא יתגאה  )מדי יום לשכוח בן של מי הנני
 .מצאנז ח"הדב' הק שהוא בנו של הרב

לא היה לו כסא מיוחד ועמוד ' מספרים שיתכן שאפייש 
בבית מדרשו מרוב ענוותנותו שנהג  של סטנדר אצלו

ש "עד שהובל ונעקד עקדה. כאחד העם וכמתפלל פשוט
  .באושוויץ
 לו והיו ,שבראמעניא במארגארעטן שגר אחד באישמעשה 
 השניה נתרבו הצרות העולם מלחמת ובעת, בנים שלשה

 לעבור ל"הנ ורצו שלשה, מבאונגארן יותר בראמעניא
קודם  אבל, ושגו להםהניירות שה להם והיו, לאונגארן
 ק רבינו"הרה את מקודם שואלים, כן לעשות שהחליטו

  ...מהאפיציר ששואלים כמו ל'אליעזר שלום
 מורא יאך האב, עליהם אמר ק"שהרה אלמנה היתה אחותם
לכן  ,לטעון איך יודעת שהיתה. )אני מפחד ממנה(איר  פאר
 אמר. ל"הנ לו כל וסיפרה אליעזר שלום' ר ק"להרה נסעה
 ,ק"אמרה להרה. )אני לא מצווה(נישט  הייס יאך, ק"הרה
לאחד  אחותם בא אחת פעם .כבר מוכנים ניירותיהם הלא

 הסכמת שיבקש מבני משפחתו של רבינו מראצפערט
 אפעול, פעלת לא אם את, ל"לה הנ אמר, לבואם ק"הרה
 לו אמר, ק מראצפערט"להרה הוא הלך גם אמנם? אני
 אהער דארפן זאלן זיי נישט פארוואס זע יאך, ק"הרה

 אמנם הגיעו. )איני רואה סיבה שצריכים להגיע הנה(קומען 
 אחת ופעם ,צרות שסובלים מראמעניא טעלעגראמען

 יאך, לו ואמר' לאחד ממשפ ל'אליעזר שלום' ר ניגש בשבת
 אבער מיר האב איך, זיין שלעכט וועט'ס אז געוואוסט האב
 אבער, לעכטש אזוי זיין וועט'ס פארגעשטעלט אז נישט

ידעתי שיהיה רע אך לא תיארתי (בעסער  נאך אלץ איז'ס
 והסוף, )ז עדיין טוב שם"אך עכ, כ גרוע יהיה"לעצמי שכ

  .הרשע ניצלו מידי שבראמעניא ,ידוע הרי
*  

 לעמוד צריך שהיה באחד מעשה: בנו של רבינוסיפר 
פסקא  וקיבל שבועות שני על משוגעים נכנס לבית, לצבא

 והלך לעמוד) עושין היו כן(, משוגע הואש מהרופא דשם
וכששמע ) אפיציר(מאיאר  גר היה בשכינות. ופטרוהו

 איזה כאן היה שבוודאי אמר ,משוגע שהוא שנשתחרר לפי
 בדעתו עלה לא כי, לצבא שיקחוחו יראה לסדר והוא טעות

שתי  את שלח כן על, מזה פחד הוא. שרוצה להשתחרר
 ובאו ,ל'אליעזר לוםש' ר ק"הרה אל לראצפערט בנותיו

 

 איך[ תצליח שתעשה מה כל רק, אותי ליכנס הניחו מקום לא ובשום
 אלע אנגעקלאפט אין האב איך, זאגן צו וואס דיר גארנישט ווייס

 וועסט דו וואס נאר, נישט אריינגעלאזט ערגעץ אין מיך האט'מ, טויערן
  ].זיין טוהן זאלסטו מצליח

*  
 מבעלז ד"מהרי ק"הרהאליעזר ל שלום' ר ק"הרה הודיע אחת פעם
 ק"הרה ונכנס, חנוכה נרות הדלקת אליו בעת לבוא שרוצה ל"זצ

 המתין ,ל'שלום אליעזר' ר ק"הרה שהגיע קודם נרות מבעלז להדלקת
 ,להרעיש החסידים התחילו מינוט כשעברו שני. מבעלז ק"הרה עליו
 ועוד, בא לא ועדיין מינוט עוד שני עברו, לבו לזה שת לא ק"הרה אבל
 לו נשמות שבחר אב לו היה, אעשה מה, ק"הרה אמר .הרעישו עםהפ
 געוויילט זיך האט וואס א טאטן געהאט האט ער, טוהן איך זאל וואס[

  ].נשמות
 ליכנס צריך היה שלום אליעזר' ר ק"הרה, בבוקר הקדוש ביום פעם

עבור  שאטער בנו הכיפורים ויום השנה על ראש( 9 בשעה לשאטער
 אחד רגע עבר]. פונקטליכער[בזמן  דייקן היה הואו) שהגיעו החסידים

שלום ' ר ק"הרה איפה החסידים ותמהו, לא בא ועדיין) מינוט(
 אחר רגעים חמש, אירע מה חשבו כבר, מינוט עוד ועבר, ל'אליעזר
דאווענען  גיין נישט קען יאך, השאטער ואמר לפתח הגיע תשע שעה

 לא אחד ואף לו חתול ההי דהנה והסיבה ,)אינני יכול לילך לתפילה(
 לאחר ורק, להחתול חלב נתנו לא חיים כי בעלי צער' והי בבית היה

  .להתפלל ק"הרה נכנס חלב להחתול שנתנו
 שלום' ר ק"הרה פעם אצל עמדתי שש בן כשהייתי, אחד סיפר עוד

סידור  מתוך והתפלל חודש ראש שבירך ברכת בעת ל'אליעזר
 בתוך הצד מן כן הסתכלתי על, בנמצא היה לא אשר, בארדיטשוב

 אף שראשו על, בסידורו להביט רוצה' שא ק"כשהרגיש הרה .הסידור
 לראות אוכל אני שגם כדי, הסידור לצד את הזיז, בטלית מכוסה היה
  )ה"ח זקינים שיח( .הסידור מתוך
 בת נישואי את שזוכר בראצפערט, י"נ שטיין מאיר' ר ח"הרה סיפר
 צ"עם הרה, ל"זצ אליעזר שלום' ר ק"ההר בן ל"לע זצ'זושא' ר צ"הרה

השבע  מימי ובאחד, ל"מוואלאווע זצ אהרן' ר צ"הגה בן יצחק' ר
 שלום אליעזר' ר ק"שהרה וזוכר, ל"זצ ק מסאטמאר"הרה הגיע ברכות
 והנה. השני מצד ישב ק מסאטמאר"והרה ,החתן של אחד מצד ישב
, מהדגיםהישריים  בעצמו מחלק שהיה היה אליעזר שלום 'ר של דרכו
 מסיבת ובעת, השיריים אחד לקח וכל והלאה ממנו דחף המרק ואת
 לקח ,הדגים לאכול אליעזר שלום' ר ק"הרה כשגמר ,ל"הנ ברכות שבע

 ק"הרה של השיריים מסאטמאר ועירב ק"מהרה דגים עם הקערה
 בעת אכילת כך אחר. להקהל חילק וכה, שלו עם השיריים מסאטמאר

 לכאן הכף עם וסיבב ק מסאטמאר"הרה ןהמתי, הקהל כשאכלו, המרק
 ודחף את המרק את לאכול אליעזר שלום' ר ותיכף כשגמר, ולכאן
 ק"הרה של הקערה בתוך הכף שלו את מסאטמאר ק"הרה תחב, הקערה

הבינותי . שלו המרק אכל כך ואחר, שיריים אליעזר ולקח שלום' ר
 םשלו' מר לקחת שיריים מוכן להיות רצה כי באכילתו שהמתין
 ).ממעיינות התאחדותינו( .אליעזר

  באושוויץעקידתו 
 די, ורבותי מורי, ל"בזה התקיעות אמר קודם ד"תש שנת השנה בראש

 'פרט' בעטן פארן צו צייט א נישט איז יעצט ,זענען טרויעריג הימלען
עתה אין זה זמן עבור הפרט אלא , השמים עציבים" (כלל" פארן נאר

תפלל בבכיות נוראות למנצח לבני קרח כ החלו לה"ואח, )בשביל הכלל
 הרשע שאמר על פעמים ממנו בזמנים שונים כמה ושמעו. 'מזמור וכו

 יראו רגליו על יסתכלו אם, בצורת שד מוכרח להיות כי הוא, ש"ימ
  .כ"ע .ד"שהוא ש

האריך ימים עד למלחמת , שלום אליעזר מראצפערט נורביק "הרה
, כחמש עשרה חתנים והיו אצלו. העולם השנייה ונודע לצדיק מפורסם

ק מראצפערט אמר לשישה מהם שיזדרזו להינשא עוד קודם "והרה
שאר . עם נשותיהם להינצל  הם קיימו את דבריו וכולם זכו. הפרעות

 אבי ואמר הלך. עמהם שילך בראצפערט שגר לאבי
 זאל ער[ממון  מהם שיבקש ק"שיאמרו להרה להם
 אז מבקש ממון הוא דאם] זיי ביי אויסביטן זיך

 אמרו, ק"להרה כשסיפרו .וכן עשו, יוושעו בוודאי
 מנכדי אחד, כן, ק"הרה אמר. מהם ממון שיבקש לו

 ,רייניש מאות וחמש לאלף ואני זקוק עומד להינשא
 שעליהם לשאול, ק"הרה להם אמר. ליתן והסכימו

) פאסט( לבי דואר והלכו, אם מסכים אביהם פי את
 והסכים, מה שעשו לו וסיפרו לאביהן וצלצלו
 כאשר). גדול שהיה עשיר(הסכום  את לתת אביהן
 לתת מסכים לו שאביהם ואמרו ק"הרה לבית חזרו

 הפעם עוד עמודק שי"הרה להם אמר, הסכום
 שם אז לא היה והמאיאר, עשה וכן, לצבא

  )ה"זקנים ח שיח. (הפעם עוד ונשתחרר
, להתייצב לצבא צריך שהיה באחד מעשה עוד

  ע "זי ד בהדברי חיי� מצאנז"שלו� אליעזר האלברשטא� מראצפערט היק רבי "הרה
  )ד"שת( סיו� ז"טיומא דהילולא 

 

 את ושיחד
 ושלח, הקצין

 לאשתו איזה
 משי סחורה של

 אז היה( אמיתי
, סחורה מזויף

 שלח והוא
, )אמיתית סחורה
הדבר  ונודע
 האפיציר והודה

 היה ל"הנ כי
 כן על, משלחה

, ברח מעירו
 עד והמתין

 הדבר שנשתתק
 .לביתו וחזר
 מדי נוסע היה
 לערי פעם

 כדי פעסט

 ונתן בראצפערט עצר הדרך ועל, לקנות סחורה
 היה כך ואחר, ל'אליעזר שלום' ר ק"פתקא להרה
 אחת פעם.שבתות על גם בא' והי, נוסע לפעסט

 אמר, ל"ק כנ"אל הרה הלך ובדרכו, לפעסט נסע
 לא, החול בימות בא אלי הנך מדוע, ק"הרה אז לו

 וואס[ שבת על אלי בוא ,שלך הפתקא את אקרא
 געזעגען יאך, וואכן אין דער מיר צו אלץ קומסטו

 את כששמע ].שבת מיר אויף צו קום, נישט דיך
 לביתו הודעה שלח, שלום אליעזר' ר ק"הרה דברי

 נסע לביני ובני, שבת שלו בגדי לו שישלחו
 נסע אלא נסע לביתו לא חזרה רכוובד לפעסט

 בא שבת ובערב ,שבת על שם' והי, לראצפערט
 עדיין שלא יחזרו לראצפערט מעירו טעלעגראם

 עיכבו ולכן(וחיפשוהו  בביתו היו עכשיו כי, לביתו
  ).ק"שב על אצלו' שיהי א"רש ק"הרה
 ד באו"תש שנת הפסח חג שקודם אחד סיפר עוד
היה  והוא לא, רטאבע למונקאר לצבא שיבוא אליו
ולא  לראצפערט ונסע כנכרי עצמו ושינה זקן לו

כי  בראצפערט שגר אביו לבית אפילו ליכנס רצה
 ק"לבית הרה תיכף והלך, הוא מי שיוודע התיירא

, יעשה ק מה"הרה את כששאל. ל'אליעזר שלום' ר
 איני, לו ואמר 'הק ידיו בשתי ק"אותו הרה אחז
 השערים כל עלהקשתי , לך להגיד מה כלום יודע
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ברו� יוס* רבי  )ח"תרכ(יצחק מוורקא ישראל  ר "ב 'ר הצעיר"האדמו' רבי מרדכי מנח� –
  )ט"תש(ר ישראל מקראסילוב חת� רבי דוד שלמה מקוברי� "ק ב"ז

  )ד"תש(ד ב� הדברי חיי� מצאנז "מראצפערט הי הלברשטא� ש רבי שלו� אליעזר"נעקה
  )ב"תרל(ר אשר  "בית אהר� מקארלי� ב' רבי אהר� ב –

  )ג"תרע(ר לייבל ברוידא מקל� "רבי צבי הירש ב
ר יוס* צבי "ורבי משה ב, מגד שמי�' רי� שטעגר בר עקיבא אפ"רבי משה מרדכי ב

  )ד"תש(  -אהל משה – פארהאנד ממאקאווא
ר ישראל יחיאל הכה� "ב ארצות' מ דלבוב ופרנס ועד ד"ס ר'כ. שרענציל רבי אברה� –

  )א"תי( ע"הסמ' תל -אית� האזרחי' רפפורט ב
  )ג"תר( ר יצחק"ב ק מראדושי."רבי יששכר דב בער הסב

   ... ר יחזקאל"ב עקב אלימל� מדעהשש רבי י"נעקה
  )ד"תש(ד "ר משה פנט מדעהש הי"ב מענדיל רבי חיי� מנח�ו

  )ג"תצ(' ח הק"עטר דוד האוה' ר יעקב �"רבי יהודה ב –
  )ח"תקמ(ר יהושע חות� האוהב ישראל מאפטא "ד טוטשי� ב"רבי יעקב אב

  )ו"תש(ב "ארה –ר דוד מסקוירא "רבי מנח� נחו� ב
  )ח"ת(ד "שברי לוחות הי' עזר מנמירוב ביר אל"חיאל מיכל בש רבי י"נעקה –

  )ג"תקי(ד מעזריטש "ר צבי הירש אב"ד ליסא ב"רבי מרדכי אב

  )ג"תרצ(י מטשורטקוב "ר אברה� יהושע העשיל מאדזאר חת� ר"רבי מנח� נחו� מאיצקאני ב
  )צ"תרח(ר יוס* "ק אמסאנא ב"רבי נת� דוד הכה� הולנדר אבד

  )ס"תש(ת שרגא המאיר "ר דוד צבי שו"שנייבאלג ברבי שרגא פייבוש 
  )ו"תשס(' ר שמואל אלי"י. ב'רבי ישראל ד� טאוב ממודז

  )צ"ת(שומר אמוני� מליוורנו ' ר עמנואל אירגאז ב"רבי יוס* ב
  )א"תקס(לצבי ' צמח ה' ר שלו� זליג ב"מנדבורנא ב המגיד רבי צבי הירש

  )ז"תרצ(ר יוחנ� "רבי זאב מרחמסטריווקא ב
הסמיכת  –ר נפתלי "ד אוסטראה ב". אב"רבי בצלאל כ )ח"תקפ(חופת חתני� ' ר חזקיהו מילדולה ב"רבי רפאל ב –

 -ר גדליה"ד קאפיש ב"רבי יהושע העשיל הכה� אב )ד"תרכ(יד אלעזר  -ר יהושע"רבי אלעזר הורבי. ב )ז"תע(חכמי� 
 )ט"תרס(ח מצאנז "הד' הרי בשמי� ותל' ר יצחק ב"לייבוש הלוי הורבי. מסטניסלב ב' רבי ארי)א"תרפ(זכרו� יהושע 

ר "רבי מנח� נחו� פרידמא� מאיצקא� ב )ד"תרנ(ש� שלמה ' ר אלעזר ב"מונקאטש בד "אב שפירא רבי שלמה
ת חבצלת "שו' ב מטרנופול ד"ר יהושע העשל באב"רבי דוד מנח� ב )ג"תרצ(דברי מנח� ' וד ב'אברה� יהושע מאדז

יד ' התעוררות תשובה ובנו רבי משה ב' ב שמואל בנימי� ר אברה�"י שמעו� מערלוי בש רב"נעקה )ו"תרצ(השרו� 
  )ד"תש(ד "סופר הי

קרב� העדה ושיירי קרב� ' ר נפתלי מירלש ב"רבי דוד פרנקל ב )ה"תרס(ר אהר� מטשערנוביל "רבי ברו� אשר ב –
, ולעסלא, שעברשי�, בוזאנוב, ני.ר אשר זעליג מסוכטשוב פלאצק קאפיטש"רבי יהודה לייב מרגליות ב )ה"תקכ(

ר מנח� מנדל דייטש "רבי דוד ב )א"תקע(קרב� ראשית וטל אורות , ת פרי תבואה"שו' ד פרנקפורט ב"ובסו* ימיו אב
ר "רבי ברו� אשר טווערסקי ב )ה"תרכ(ר מנח� מנדל מקאצק "רבי משה ירוח� ב) א"תקצ( אהל דוד -ד עיר חדש"אב

רבי יצחק שלמה  )ד"תשס(ר יוחנ� "י ישראל מרדכי טווערסקי מרחמסטריווקא ברב )ה"תרס(אהר� מטשערנוביל 
רבי  )ז"תשי(ר שלו� הלפרי� מוואסלוי "רבי חיי� דב ב )ד"תשס(ד "ר אברה� צבי הי"ס ב"ד חוג חת"אונגאר גאב

  )ג"תשל(ר מאיר מקרעטשנ* "איתמר מנדבורנא ב
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 ב סיו�"כ' יו� ו
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  -א - החינו  לאמונת חכמי�:  בנושא
  

א "כידוע הרבני� הגאוני� שליט, נפשי בשאלתי: שאלה
ו "מכל החוגי� מעוררי� ואוסרי� סוגי תקשורת פסולה שח

א  לצערינו יש חלק , ה עלתה ביד�"וב, לא יהא במחנינו
ועט בציבור שכל נושא זה נופל אצל� על אזניי� ערילות מ
ו וכאילו האיסור החמור אינו שיי  אצל� ולא מדבר "ח

מפני (' אליה� למרות שמדובר בשומרי תורה ומצוות וכו
וברצוני להבהיר ). ב"הכבוד לא ציטטנו כל השאלה ודל

  .לילדיי חיוב העני�
דוע נאסר אי� כוונתי בכלל לנגוע על עצ� הדבר מ: תשובה

כמו  !! אסורכי ברגע שיש איסור זה ', סוגי תקשורת וכדו
בדי� לעשות סייג לתורה ' מ סימ� ב"חו ע"שושנפסק ב

  .ש"ולאסור ומענישי� על עובר על זה עיי
מההגדה של פסח ' רשע'זוכרי� את ה: יקרי�ילדי� 

לא מתווכחי� איתו , "מה העבודה הזאת לכ�"ששואל 
� חצו* לא מתווכחי� ולא א, "הקהה את שיניו"אלא 

  !!מוכיחי�
יתכ� שקצת חסר הלדעת כמה גדול כוח הרבני� אבל 
א לאסור וכמה שזה מחייב וביותר כמה תלוי כל "שליט

אשרי הדור שנשמעי� לקול הרבני� , בזה" אידישקייט"ה
, וטוב שעלתה השאלה, א"שלאור� ניסע ונל� עד ביגוצבב

וני� תחת רוש� עתה שאנו לאחר חג מת� תורה ועדיי� נת
ל שבו למדנו את כל סדר ההשתלשלות ממתי "הנ' החג הק

הגיע הזמ� שאבינו שבשמי� החליט להוציא את בני 
ישראל ממצרי� ועד מת� תורה חזר שוב ושוב שיאמינו 

וכל מאמיני� שהוא כל יכול ומי יאמר לו מה , במשה עבדו
. וביכולתו להוציא ע� ישראל בלי משה רבינו, תעשה

ראיתי את : "ה התגלה למשה רבינו בסנה ואמר לו"כשהקב
את הלח. אשר מצרי� , עני עמי ואת צעקת� שמעתי

ע� ישראל , הגיע מי� עד נפש, )ז, שמות ג" (לוחצי� אות�
, "וימררו את חייה� בחומר ובלבני�"מתענה וסובל 

שוחטי� תינוקות ומכניסי� ילדי� בתו� הלבני� שבקיר 
יא את בני ישראל מסבלות הנה כי בא מועד להוצ, ל"רח

ואשלח� אל פרעה ויוציא את בני "ה מוסי* "הקב, מצרי�
ה "הקב', משה רבינו מתווכח ע� ה, "ישראל ממצרי�

בהוציא� את הע� ממצרי� תעבדו� את האלוקי� "אומר 
ע "ומשה רבינו אינו משתכנע ואומר לרבש, "על ההר הזה

ה נת� "קבוה -"וה� לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי"וטוע� 
לשו� הרע וכי דיבר ' י הק"וברש, סימ� שהמקל נהפ� לנחש

ותפש אומנתו של נחש וג� הצרעת  שאמר לא יאמינו לי
משה רבינו שוב אומר , על עונש של מספרי לשו� הרע

י "לכאורה הרבה שליחי� למקו� להוציא את בנ: וטוע�
  .ממצרי�
, י משה רבינו"ה שזה יעשה ע"כ הקב"הפציר כומדוע 

ת אי� שו� מעצור וביכולתו "הסבר הוא שהרי להשיוה
אלא להראות לנו דלקבלת התורה שהוא , לגאול ישראל

�        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� 
 �        ויוע  חינוכיויוע  חינוכיויוע  חינוכיויוע  חינוכיויוע  חינוכיויוע  חינוכיויוע  חינוכיויוע  חינוכימחנ� מחנ� מחנ� מחנ� מחנ� מחנ� מחנ� מחנ

היינו לקבל על עצמ� כל , לזה צרי� אמונת חכמי�, התכלית
נתבונ� במכת חוש� ". נעשה ונשמע"מה שהרבני� אומרי� 

מתו מעל שני מיליו� וארבע מאות אל* איש בגלל שלא רצו 
וחמושי� עלו בני . "ולה ממשה רבינולקבל בשורת הגא

  ).יח, שמות יג" (ישראל מאר. מצרי�
בפסוק ' משה רבינו מצוה על דיני קרב� פסח שנאבהמש  

את ' וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה) "כח, שמות יד(
פירש להגיד שבח� של ' י הק"ברש, "משה ואהר� כ� עשו

ספרי ה, ישראל שלא הפילו דבר מכל מצות משה ואהר�
מדגישי� כי הניסיו� האחרו� של ע� ישראל באר.  מוסר

מצרי� היה שמשה רבינו מסר על מכת בכורות שיבואו על 
ואת� לא תצאו איש מפתח "מצרי� ומצוה לבני ישראל 

הגיע הלילה התורה מספרת ותהי צעקה ) כא, ש� יב" (ביתו
ופרעה " כי אי� בית אשר אי� ש� מת"גדולה במצרי� 

אבל ע� ישראל , ה וזועק משה היכ� אתהמסתובב בליל
זה היה . סומ� על דברי משה רבינו ולא יוצאי� מבתיה�

למרות הצעקות והיללות איש לא יצא מביתו . ניסיו� גדול
שכ� גזרה חכמתו , כי כ� אמר לה� משה מפי הגבורה, והכל

לקבל את ע� ישראל ' יתבר� שמו ואלו ה� תנאיו של ה
ואיתפשטותא , � למשה רבינוחייבי� להיות נשמעי, לע�

  ).א, תיקוני זוהר קיב(דמשה בכל דור ודור 
נמצא בכל " משה רבינו"עלינו לדעת היטב ש: יקרי�ילדי� 

כמו שכותב , א"וה� גדולי ומנהיגי הדור שליט, "דור ודור
ואולי , "ואתה תצוה"פ "עה) כ, שמות כז(' האור החיי� הק

י כל תלמיד חכ� ל כ"שרמוז באומרו תצוה על דר� אומר� ז
על " אור יקר"הנפלא ' ובפי, יש לו ניצו. מנשמת משה

ק שנשמת משה מתפשטת בכל דור "ח מביא מהזוה"האוה
ועליו נאמר דור , ודור בכל תלמיד חכ� וצדיק העוסק בתורה

� רבוא בכל דרא ודרא  הול� ודור בא דאנת נהיר בשיתי
שבת (ה ל היו קוראי� זה לזה מש"ולזה רז) ג"ג רע"ק ח"זוה(

. כי הוא זה המדבר בבחינת הנפש הלומדת תורה:) קא
  .ש"ק עיי"עכל

ל אמר דברי� חוצבי� להבות "זצאמרי חיי� ר ה"אדמוק "כ
ל בניה� "דידוע אלו שלא שמעו בקול הרבני� ר: אש על זה

כ ליקטנו הדבר והוא חובת גברא "ע, גדלו קוצי� ודרדרי�
  .להנחיל לבנינו אחרינו

ראתה שפחה על הי� ' קריעת י� סו*'ב במעמד הנשגכ "כמו
שוב חוזרת ' התורה הק, מה שיחזקאל הנביא לא ראה

כי זה תכלית האמונה " ובמשה עבדו' ויאמינו בה"ואומרת 
  .אמונת חכמי� לקבל מה שה� אומרי� וגוזרי�' בה

ע� ישראל סופר ספירה ומחכה בכליו� עיניי� , שובנתבונ� 
סתובבי� במצב מיוחד לקבלת התורה ארבעי� ותשע יו� ומ

האור כראוי כדי להגיע למעמד הנכס* כלשונו הקדוש של 
" ביו� הזה באו מדבר סיני) "א, שמות יט(פ "עה' הק החיי�

הגיע חשוק ונחשק לחושק וחשוק ושמו שמי� ואר. כי זה 
 -באור יקר חשוק ונחשק, היא תכלית הבריאה ותקוותה

כ "ל גה חושק בישראל ונחשק לישראל וכ� ישרא"הקב
בימי� קדושי� של . ה"ה ונחשקי� להקב"חושקי� בהקב

שלושת ימי ההגבלה כשע� ישראל בשיא ההכנה כדי לקבל 
הנה אנכי בא אלי� בעב "ה אומר למשה רבינו "התורה הקב

" וג� ב� יאמינו לעול�, הענ� בעבור ישמע הע� בדברי עמ�
וג� ב� "ה הפרט הזה ש"חשוב היה להקב, )ט, שמות יט(

  .דהתורה היא נצחית, "לעול� יאמינו
הא ל� לשונו , ו מה הראיה לכל הדורות"ו יאמר האומר ח"חוא� 

' וגו" א� שמוע תשמעו"פ "עה 'רבינו האור החיי� הקהזהב של 
ואולי , צרי� לדקדק טע� כפל שמוע תשמעו) "ה, שמות יט(

תורות אחת אשר ישמיע� באותו ' לצוות� על קבלת ב' יכוו� ה
תורה שבעל פה ודקדוקי סופרי� וספרי� וגדרי  ואחת היא, מצב

, דברי� יז(חכמי� ותקנות� וגזירת� אשר יורו כרמוז במצות 
ולזה אמר , "לא תסור מכל הדבר אשר יגידו ל� ימי� ושמאל) "יא

וכנגד תורות , א� שמועכנגד מה שמשמיע� מהמצוות אז אמר 
ודקדק לומר . לעתיד תשמעוהעתידי� מפי חכמי ישראל אמר 

כשומע ' שומע מפי חכ� וכו) ר"מד(ל "על דר� אומר� ז" בקולי"
והוא אומרו כי מצוה זו שאני אומר לכ� שתקבלו , מפי הגבורה

תקנת חכ� צרי� שתהיה לכ� שוה כאילו א� השמעתיה 
כי בכל דור ודור יחדשו דיני� וגדרי� וסייגי� , והגדתיה לכ�

יבלו עליה� עליה� ההר כגיגית עד שק' ועל זה כפה ה. ותקנות
ובאונס היה עד ימי מרדכי שראו פעולת חכ� לחיי� , תורת חכ�

אשר עשו לה� מרדכי ואסתר חזרו לקבל ברצו� לקיי� כל דבר 
אשר יחדשו ויתקנו עליה� חכמיה� אחר אשר ראו מה גדלו 
מעשה הצדיקי� שזולת� לא היה נשאר רוש� משונאיה� של 

  .ק"עכל" ישראל
� "ב יו"ח דברי חיי�ת "בשווידוע  ד שקורא למלמד שאינו מאמי

  !כופר גמור, ברוח הקדוש נאמרו' שדברי האור החיי� הק
בכל המהל� כיצד חכמתו יתבר� שמו בשביל להנחיל ראינו 

, משה רבינו –הצמיד לזה לשמוע בקול חכמי� ' התורה הק
והנה אחרי המעמד הנשגב שע� , יפתח בדורו כשמואל בדורו
משה "ת "המעמד הנשגב של קבהישראל ראו בחוש עי� בעי� 
כשנעיי� , "ומשה ניגש אל הערפל" "ידבר והאלוקי� יעננו בקול

-ג- ע-בפרשת כי תשא בנפילה הגדולה של בני ישראל בחטא ה
ל מאיגרא רמא "ל שנלאו המפרשי� להסביר כיצד נפלו ר

) א, שמות לב(נתבונ� בפסוקי� . לעבודה זרה - לבירא עמיקתא
ולא ידענו מה "עלנו מאר. מצרי� כי זה האיש משה אשר ה"

ע� ישראל : א"ני# שליט'ר מויז"ק אדמו"כמשנ� תמיד , "היה לו
זהו משה שהצליח להלח� ע� הקליפה , מעיד אי� זה סת� משה

ועל ' והביא עליה� עשר המכות וכו, הנוראה של חרטומי מצרי�
צ והוא "שנה אי� יוצא מארמ 210, ת"ס וקבה"ידו נעשה קרי

והנה התאחר כמה שעות כבר שאלו שאלות והעיזו , העלנו מש�
לא ידענו מה "הרבני� ואמרו  - לחקור ולדרוש אחרי מנהיג הדור 

הא� , מי אמר לה� שה� צריכי� לידע מה היה למשה, "היה לו
עד שהגיעו  -,והא� הנ� מסוגל להבי� הכל, הנ� חייב הכל לדעת

כלה עלובה :) שבת פח(' איתא בגמ. למסקנא ועשו חטא העגל
ו ', וכו ומה היה א� לא היו יודעי� בדיוק מה ארע למשה רבינ

שונה בלי יצר הרע ' כל התמונה עד היו� הי, ולא היו מהרהרי�
כ כשהרבני� אוסרי� ואנו לא "וע, והיינו ע� כתרי� על הראשי�

חובתינו לשמוע , מביני� ולא יודעי� ולנו אי� תשובה ברורה
  .בקול� והדברי� נוקבי� במאוד

יודע למסור דברי� אלו שחלק מקבלת התורה מחנ  \באכשא
הוא לקבל עליו ועל זרעו לשמוע בקול חכמי� בהתלהבות 
שזאת היא רצונו יתבר� שמו לשמוע בקול גדולי מנהיגי ורבני 

כתב שמשה רבינו הוא ' הק אור החיי�יתקיי� בנו מה שה, הדור
ה ובזכות האמונ, הגואל העתידי והדבוק באמונה יצא ממצרי�

   . ובמשה עבדו נזכה להיגאל ישועת עולמי�' בה
  א גוט שבת. ה בגליו� הבא"יבוא איהמש  

        בבבבברכת מזל טוברכת מזל טוברכת מזל טוברכת מזל טו
מופלא ,ש היקרי�"אנלידידינו מחשובי 

בהנהגותיו ובהתמדתו בתורה וביראתו 
 �הקודמת לחכמתו ומצויי� בנוע

�, מידותיו והליכותיו הנעימי� והישרי
�ממשכימי קו� , נחבא אל הכלי

לעבודת הבורא ומחשובי אברכי כולל 
  ה"ה, נ"תורת שנ"
  ו"הי שמעו� שמעונישמעו� שמעונישמעו� שמעונישמעו� שמעוניהרב 

ימול לרגל שמחת הולדת הנכד הר� הנ
�י ב� האבר� היקר "נ שמואל חיי�שמואל חיי�שמואל חיי�שמואל חיי

  ללא ליאות העוסק בהתמדה בתורה
. ברכפלד –. ו"הי אליהו אליעזראליהו אליעזראליהו אליעזראליהו אליעזרר "הר

  ו"ולרגל הולדת הנכדה אצל חתנו הי

        ט מעומק לביט מעומק לביט מעומק לביט מעומק לבי""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
, אשגר בזה לידידי הדגול והאהוב

א "ר שליט"מר� אדמוק "משמשו של כ
לכל דבר  ראש וראשו�, במסירות אי� ק 

כלי מחזיק ברכה ואיש  ,קדושה
  האשכולות

 - א"שליט בערל מושקובי בערל מושקובי בערל מושקובי בערל מושקובי ' ח ר"הרה
  ק"משב

 הושעהושעהושעהושעלרגל שמחת הולדת בנו היקר כמר 
ר שתזכה לרוות נחת "יה. צ"י בשעטומ"נ

מתו� בריות , ח"דקדושה ממנו ומכל יוצ
. גופא ונהורא מעליא ורוב שמחה תמיד

  .ר"אכי
�  י"א -נתנאל לבנתנאל לבנתנאל לבנתנאל לב -ידיד� השמח בשמחת

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
להאי , ברגשי כבוד ויקר הננו לשגר כסא דברכתא

הטוב והמיטיב , ד מאוד נעלההנגיד הנכב, גברא יקירא
ק "קשור בכל לב ונפש למר� רביה, ע� הבריות

  א"ובעוז ותעצומות למר� רבינו שליט, א"ר זיע"אדמו
בארא פארק  –א "שליט שמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללשמואל ברילל ה "ת מו"כש

  . ב"ארה –
החת�  ג"עב 'הבת תחיי אירוסהשמחה במעונו בלרגל 

  .צ"בשעטומ ש"המופלג בתוי
שהזיווג יעלה יפה יפה  ,ת"ותערב עתירתינו להשי

מה� ומכל  לנחת ותזכו ,בבני� בית נאמ� בישראל
  . ס"ושובע שמחות וכט, ח שיחיו"יוצ

י י י י """"קהל חסידי לעלוב באקהל חסידי לעלוב באקהל חסידי לעלוב באקהל חסידי לעלוב בא: : : : כעתירת המאחלי� בכל לבכעתירת המאחלי� בכל לבכעתירת המאחלי� בכל לבכעתירת המאחלי� בכל לב
        """"זכרו תורת משהזכרו תורת משהזכרו תורת משהזכרו תורת משה""""    כו�כו�כו�כו�ממממ    ––––ל ל ל ל """"ובחוובחוובחוובחו

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
 ,ש"הנעלה מחשובי אנהיקר ולידידינו 

, א"ר שליט"דבוק ומקושר למר� אדמו
  רוד# צדקה וחסד לכל דבר קדושה

בארא  -ו"הי מאיר הערמא�מאיר הערמא�מאיר הערמא�מאיר הערמא�' ח ר"הרה
לרגל שמחת הולדת . ב"ארה -פארק

   .צ"ה לנכדו בשעטומ"והכנסתו בבשאאע

 
        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב

  ש "לידידינו הנעלה מחשובי אנ
בארא     - - - - ו"הי יוס# רייכברגיוס# רייכברגיוס# רייכברגיוס# רייכברג    'ח ר"הרה
 .שמחת נישואי הבת    לרגל. . . . ב"ארה -פארק

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב
 �לידידינו האבר

החשוב 
�, ממשכימי קו
ומחשובי אברכי 

  נ"תורת שנ"כולל 
מרדכי מרדכי מרדכי מרדכי ' ח ר"הרה

    יעקב רינגליעקב רינגליעקב רינגליעקב רינגל
  א"שליט

 שמחת לרגל
ולדת הבת ה

 צ"בשעטומ

        רב ברכות ושובע שמחותרב ברכות ושובע שמחותרב ברכות ושובע שמחותרב ברכות ושובע שמחות
מרבי  תורה במסירות בשער בת , נער  ואהוב בפי כל, אשר לא פסיק פומיה מגירסא, סיני ועוקר הרי�, חרי# ובקי, מעומקא דליבא הננו לשגר בזה כסא דברכתא לקד� מעלת האי גברא רבא

�  שמו מהללי� בשפתי רננות, נעי� הליכות ורב תבונות, רבי
  א"שליט יואל ַשמואליואל ַשמואליואל ַשמואליואל ַשמואלה הגאו� החסיד הרב רבי "ה

  צ"ראש הכולל אחה
  ו בשעה טובה ומוצלחת בסימ� טוב ומזל טוב"הי דוד צבי קלמ�דוד צבי קלמ�דוד צבי קלמ�דוד צבי קלמ�' המיוחד שבחבורה ר, ש"ז� המידות וספוג ביר, מצויי� בתורהג החת� העילוי ה"לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי הבת עב

מתו� בריות גופא ונהורא , �וא� טוב וחסד ישרור במעונ� כל הימי, בני� ובני בני� חיי� וקיימי� עוסקי� בתורה ובמצוות, שיזכה לראות דורות ישרי� ומבורכי�, וזאת ברכתינו לקל שוכ� מעונה
        שומעי לקחושומעי לקחושומעי לקחושומעי לקחו    ––––צ צ צ צ """"אברכי הכולל אחהאברכי הכולל אחהאברכי הכולל אחהאברכי הכולל אחה    ––––המאחלי� בהערכה והוקרה עמוקה המאחלי� בהערכה והוקרה עמוקה המאחלי� בהערכה והוקרה עמוקה המאחלי� בהערכה והוקרה עמוקה     . ני� טובותואריכות ימי� וש, מעליא

 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
  חרי# ובקי במכמני התורה ומאיר פניו לכל אד�, וענוות ח� נסוכה על פניו, אהוב על מכיריו, יומ� ולילה' עוסק ויגע בתורת ה, כליל המעלות והמידות ,ח"פע ,הננו לשגר בזה לקד� הוד מעלת האי גברא רבא

        אאאא""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככ    ננננ""""חדבחדבחדבחדב –א "שליט אליעזר ויליגראליעזר ויליגראליעזר ויליגראליעזר ויליגררבי  צ"הרה
  צ"בשעטומו "ני אברה� יצחקאברה� יצחקאברה� יצחקאברה� יצחקהולדת הב� לרגל שמחת 

        המערכתהמערכתהמערכתהמערכת. ר"אכי תענוג ונחת רב, ח"ומשאר כל יוצ ושיזכה לרוות נחת ממנ, וזאת ברכותינו מעומק לבבינו


