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  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

        
  ב''ב טבת תשע"י 

        ז"גליו� תקמ
  

 זמני כניסת ויציאת השבת
 

 פרשת ויחיפרשת ויחיפרשת ויחיפרשת ויחי

  ��בש� הבש� ה  ברוכי� הבאי�ברוכי� הבאי�
  אנו מקדמי� בברכה את פני הוד, בקידה אל מול פני הקודש

        אאאאאאאא""""""""כבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליט
   לרגל בואו ארצה לשערי עירנו בני ברק לכבוד יומא דהילולא

  א"ה זיע"זצוקללה ט"הקוה ר"של מר� מלכא אדמו האחד עשר
 �שמחה וביאת יהי בואו לברכה ולהרמת קר� התורה והחסידות מתו

  א"משיח צדקנו בב

 א"ט זיע"ר הקוה"ק מר� אדמו"ה לרגל יומא דהילולא קדישא של כ"יוצא לאור בעז

        ת קודשת קודשת קודשת קודשוווושיחשיחשיחשיח
ר "ר אדמו"ק מר� עט"ק כ"מפ

 א"שליט

  א"תשע ד טבת"י -ו –ג "י דהילולא ייומ
 אר� ישראל 

ט "ר הקוה"ק מר� אדמו"כ
ד "ומא דהילולא יי - א"זיע

  ט"טבת הבעל
הוא יומא דהילולא היו� 

א די "ר זיע"של מר� אדמו
לו צוא, טאטע זכרונו לברכה

מידת האמת והערנסקייט 
היו ראשוני� במעלה 
והחשיב� מאוד ונהג כל 

ומהאי טעמא היה נוהג  שהג� , הליכותיו על פיה�
שכידוע הוא היה דואג לכספי� עבור האברכי� 

ז ג� אירע שנדיבי ע� הפקידו בכולל שהחזיק וא

בידו כספי� שיחלק� לצדקה כפי ראות עיניו היכ� 
ז היה מקפיד שלא לחלק� אצל "ועכ, שה� נצרכי�

ד ולומדי "חסידיו או שאר מקורבי� אליו מביהמ
הכולל משו� שידע שאז יתערבו בזה כל מיני נגיעות 

משרד הדתות לכ� ביקש 

א שחלק כספי� "ר זיע"מאאמו
אלו יוריד לו מהחשבו� ואות� 

והנה די טאטע , לא יקח מידו
ל הבחי� בו שהוא מדבר "ז

מתו% רצינות והאמת מדברת 

רונו ובאמת שאינו חפ& מתו% ג
בכס' זה לכ� סבר שאי� זה 
מהראוי שיהא צדיק ונפסד 

ואמנ� על כ� לא נת� לו מכספי הדתות אבל , ו"ח
השלי� לו זה ממקורות אחרי� משלו הפרטי או 

כ אירע ששוב אבר% "ואחמ, משאר כספי המוסדות

כ בא באותה טענה והיה סבור שג� לו "אחר מהכולל ג
כספו הפרטי אבל הנה אותו השיב א מ"ר זיע"ית� אדמו

כי הרגיש עליו שמדבר מהיכי תיתי , ר פניו ריק�"אדמו
ולא שאיכפת לו באמת ואכ� סופו הוכיח על תחילתו 

ופניות שהרגישו אליו חיובי 
הכרת הטוב ושוב אי� זה 

רתה ואינו מצוה אמת בטה
ולכ� היה , נקיה לש� שמי�

מהדר ליתנ� לאלו שלא 

, נימנו על מחנהו ועל דגלו
ובפרט כשהיה מדובר 

  .בסכומי� גדולי�
שבעצמו אחז ע� וכמו 

אמת מיט א הערנסקייט כ% 

היה מבי� על אחרי� מי 
באמת אוחז בזה ומי מדבר 

ולכ� אירע , מהשפה ולחו&
פע� שאחד האברכי� 

יה אבר% בכולל שלו שה

ח חשוב הנמנה על "ת
חסידי סאטמאר ואחז 

ק הדברי יואל "בשיטת הרה
ע ולא רצה "מסאטמר זי

ליהנות מהכספי� של 

שתו% זמ� קצר 
התחרט מהכל 
וביקש לקבל ג� את 
כספי הדתות 

א קלע "ר זיע"ואאמו
לשערה ולא החטיא 
ועמד על אמיתותו 

וכל  ,תיכ' בתחילה
 זה משו� שבעצמו

היה אמיתי ולכ� היה 
יכול להכיר על 
אחרי� מי בעל אמת 
 'ב' המש� בעמ

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

 

ת בברכות הפרטיות שיעקב ביר% את בניו לא ביר% א
ש "א% כול� נתברכו ממנו כמ(ראוב� שמעו� ולוי 

ש "ט מ"י' וארא ו' י פ"ע רש"וע, ח"י פסוק כ"רש
ובודאי שאי� לנו שמ& של השגה , )מהפסיקתא

א% בדר% פיטפוטי דאורייתא , הרמי� האלו �בענייני
באר ק "מ שכתב בסה"עפי, אפשר לומר בטע� הדבר

אשר  ל ואול� כי ידוע"וז) מק&' ריש פ( מי� חיי�
כ% , כש� שאי� העול� יכולי� לקבל רוב פורעניות

כי כל דבר מה שהוא , אינ� יכולי� לקבל רוב טובה
א� ינת� בו שיעור מה שאי� , בבחינת הגבול וקו המדה

כמו א� יאכל , יכול לקבל לתוכו הוא נפר& ונשבר
אד� הרבה יותר ממה שיוכל לקבל לתוכו או ישתה 

יסו נבקעת וכדומה בכל יותר מדאי ודאי תיכ' יהיה כר
  , הדברי�

ל בתחילה עלה במחשבה לברוא "ש חז"נראה מובזה 
עמד , ראה שאי� העול� מתקיי� בדי�, ד"העול� במה
, ולכאורה למה שית' הרחמי� לדי�, ר"ושית' מדה

ו קט� חסדו "הא� ח, ולמה לא ברא עולמו בחסד לבד
וחו& מטעמי� אחרי� , מלהנהיג עולמו בחסד לבד

כי אי� העול� יכול לסבול , ג� זה הוא טע� ,שיש בזה
 ,כלל רוב בהירות חסדי המקו� לבד בלי תערובת הדי�

כי יושבר , כי בעל הגבול לא יכול לקבל רוב טובה
כ עיקר הטוב והחסד "וע' ויופר& לרוב טובתו וכו

והברכה הוא בהתמזגות החסד והדי� בהכללות 
� �מתנוצ& מה� אור משות' משניה, שמאלא בימינא
י הרחמי� מתנהגי� כל העולמות "וע, סוד הרחמי�

' אלקי� אר& ושמי� וכו' בסוד הכתוב ביו� עשות ד
ש "פ ויחי יעקב מ"וכבר כתבנו בזה עה. ק"עכלה
  .א ומאור עיני�"ק דגל מ"בסה
ל דהנה השבטי� הקדושי� נכלל בה� כל "יז "ועפי

והנהגת השבטי� כל חד , כלל ישראל לדורותיה�
ובמכירת , דר% והנהגה לבני ישראל היא, במדריגתו

, ה- יוס' מצאנו שלש דעות והנהגות של שבטי ק
, הדעה הקדושה של שמעו� ולוי שאמרו לכו ונהרגהו

והדעה הקדושה של ראוב� , שהיא בחינת הדי� הגמור
ודעת , היא בחינת החסד הגמור, להשיבו אל אביו

הקדושה של יהודה למכרו לישמעאלי� היא בחינת 
ש "ממוזג והמשות' מחסד ודי� כמהרחמי� ה

דהיינו לא להרגו וג� לא להשיבו אל , ל"ח הנ"בבאמ
אלא למכרו שבכ% יומתק ויוחל' עונש המיתה , אביו

 'ו' המש� בעמ

  לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק
אהבת איתן אדונינו מורינו , את נשמת עטרת תפארת ישראל, יוחק עלי גליון זה לזכרון

 ,ט"הקוה ורבינו
מרנא , איש האלוקים, עמוד האש והאמת, עמודא צלותהון דישראל, יסוד צדיק יסוד העולם

 ורבנא
  א"זיע ה"להזצוקל אלתר אלעזר מנחם נות רבי"כקש

  א"ר מרן רבי משה מרדכי זיע"ק אדמו"בן רבה

 א"ד לחודש טבת שנת תשס"אשר עלה ונתעלה בסערה השמימה ביום י
להיפקד , י להמליץ טוב בעדינו ובעד כל עדת ישראל"זכותו הגדול והקדוש יגן עלינו ועכ

 .ר"בדבר ישועה ורחמים אכי
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        ת קודשת קודשת קודשת קודשוווושיחשיחשיחשיח
ר "ר אדמו"ק מר� עט"ק כ"מפ

 א"שליט

, ערנסקייט האט ער זייער ליב גיהאט, ומי לא
ל באמת היה אבר% חשוב וקיבל "והראשו� הנ

ת יעזור שכל אחד "והשי. כ השני"הראוי לו משא
ש בלא שו� צער "יקבל פרנסתו מידו הרחבה ית

אבל התכלית מהכל שהחי ית� אל לבו , ועגמת נפש
למוד מדרכיו הטובי� ומעשי� טובי� שלו ל

ותורתו ותפילותיו וצדקה וגמילות חסדי� שעסק 
בה� כל ימיו וחידש תמיד אי% לעשות� בתכלית 
השלימות כי עני� זה היה אצלו מהחזקי� ביותר 

לראות לעשות כל דבר בשלימות ולא רק לצאת 
ולכ� הג� שבימי , ידי חובה למחצה לשליש ולרביע

ה מחולשת הגו' והאיברי� ועל כול� חייו סבל הרב
ז לא וויתר על שלימות "ג� חולשת הלב עכ

שאד� אחר יכול לומר א� ' ואפי, נ"העבודה במסי
ז "עכ, עכשיו אינו יכול אדחה למחר או מחרתיי�

א לא היו דברי� כאלו ועשה תמיד "אצלו זיע
  .עבודתו בשלימות

בשנותיו האחרונות כבר לא שהיתי ש� ואמנ� 

אבל , כ השגחתי אחר מעשיו לראות�"א כתמיד ול
אז ' משני� הקודמות שבה� הייתי במחיצתו הק

ראיתי ג� ראיתי סדר עבודתו החל מהשכ� בבוקר 
ד ואומר תמיד לפני "אי% שהיה משכי� לביהמ
א "א זיע"ק מוהר"התפילה את תפילת הה

ת ואומר הכל כסדר "מעוטר בטו, ענסק'מליז
לרגליו ה� מהתחלה עד גמירא שהשלימות נר 

בתפילתו ה� בשיעורי תורה שאחריה� והלימוד 
  .ע� תפילי� דרבינו ת� ובעבודת היו� כולו

א לבקש השלימות ולא "עלינו ללמוד ממנו זיעוזה 

יוצא זיי� ומהיכי תיתי או� אויב סיז ' להיות בחי

קע� לראות לעשות את הכל ' ויב מיגרינג או� א
ז "ות ועכל סבל הרבה חולש"שהרי הוא ז, שלימותב

, התגבר כארי לעשות רצו� אבינו שבשמי� בשלימות
  .כ אנו צריכי� לעשות כ�"כ כש"א

דיברנו מזה כמה פעמי� אודות העני� המיוחד וכבר 
ל עבר הרבה ענייני� "שהיה אצלו שידוע שהוא ז

ז לא "נ בחייו והרבה מעברי� שאינ� קלי� ועכ"עגמ

ה כי דרכו הית, בגינ� מאו� מעבודת הקודש השינ
ללכת הלאה ולא לדוש ' בדיל ויעבור'תמיד לומר 

ולשקוע במה שהיה ותמיד אחר שעבר מה אמר 
ק מיט א פרישקייט "וניגש שוב לעבוה' העבר אי�'

ז הצליח "וכאילו העבר אי� ומעול� לא היה ועיד

לעבור הכל בשלו� עד שאלו הענייני� לא תפסו 
אצלו שו� מקו� ותיכ' שב לעבודת קדשו 

ולימודיו והחזקת הכולל והמוסדות לתפילותיו 
  .ושאר ענייני קדשי� שלו

אפשר לומר שאד� אחר ספק א� היה עומד ממש 
בזה ולעשות כזאת ואחר כאלו מעברי� להתחזק 
מיד שוב מיט א שמחה או� א פרישקייט כאילו לא 

  .א היה כ� כסדר"אצלו זיע, היה כלו�
אי� ליפול , עלינו ללמוד מזה שאי% שלא יהיהולכ� 

ו אלא ליל% תמיד מחיל "ו בעצבות או ייאוש ח"ח

ד "אל חיל בשמחה וטוב לבב מרוב כל בס
ש וגמילות "ולהתחזק תמיד מחדש בתורה וירא

, ל בכל יו� יהיו בעיני% כחדשי�"וכאמר� ז, חסדי�
וזכורני שני� קדמוניות שלא רק הכולל עמד 

ד היו מוטלי� עליו "בהחזקתו אלא כל עניני הביהמ

ו ה� החלק הגשמי ה� החלק הרוחני ועל צוואר
ועד למסירת ) שעסק בעצמו(ד "מניקיו� הביהמ

שיעורי תורה מבוקר עד ערב והיה מוסר שיעורי� 
' י הק"ה� בגמרא וה� בהלכה ושיעור חומש ע� רש

עמד על . ובמשנה ברורה' ושיעור באור החיי� הק

עד שני� , ל הצד היותר טובמשמרתו ומילאה ע
שנשא בעול הרוחני לחזק עצמו בתורה  אחרונות

וכמו אז כשהיתה מלחמת המפר& הידועה , ש"וירא
והג� ששלחו חיצי� על , ולחמו אמריקא בעירק

ת שלא יעשו שו� "ז סיבב השי"ל עכ"י רח"אר

א פירוש "ר זיע"ואז אמר אאמו, ק"פעולה מארה
ילח� לכ� ואת� ' ה"הפסוק שעל זה נאמר 

ומות העול� ילחמו ת שא"שסיבב השי, "תחרישו�
עבורינו ואילו את� באר& ישראל תחרישו� ולא 

ה� כדי , רוחניות וגשמיות, משני סיבות, תערבות

ו אידישע קרבנות וה� כדי שלא יבואו "ח יפלו שלא
ו כוחי ועוצ� ידי "ו לגיאות ואפיקורסות לומר ח"ח

ומלחמות אני "כ "וכמש, עשה לי את החיל הזה
  ".הישועה' עשיתי ולה

שפשטות הפסוק ש� הפירוש שאמר משה � והג
ה לישראל שעמדו על הי� בצרה גדולה "רבינו ע
לכ� היה מזהיר� שיחרישו ולא יבואו ' לכאו

ת ממצרי� "בטענות של שטות למה הוציא� השי
ו בדיבורי� יתירי� ולא "להביא� לצרה זו ולא ח

ת ולצדיקי אמת עבדיו "ו בטענות להשי"לבוא ח
� דיבורי� עקומי� ואז יזכו ולא להוציא מפיה' הק
הג� שאי� , ילח� לכ� ע� שלימות הישועה' שה

לנו שו� השגה בה� ובקדמוני� בכלל ואיננו 
מביני� מה ה� טענו ומה ענה לה� משה רבינו 

ק כדי שנלמוד מוסר "ז הוא נכתב בתוה"עכ, ה"ע

, מזה בפשטות כפי שרואי� ש� מפשטיה דקרא
שוטה ש ואמונה פ"וללמוד מש� מוסר וירא

, ש"ושלימה ומידות טובות או� שטייגע� בתויר
ז "הג� שצריכי� לזכור שאי� לנו השגה בה� עכ

ולכ� א' , ת הוא שנלמוד זה מש�"רצו� השי
, ל"ל פירש פסוק זה לדרכו בקודש וכנ"ר ז"אאמו

' אלא ללמוד מזה חסד ה, ל"שלא כפשטות הנ
שעשה הכל עבורינו לטובתינו הגשמית והרוחנית 

ו אמונה וביטחו� ע� מחשבת "ייחלש חכדי שלא 

ש עלינו "ת ונקבל עומ"ונדע שהכל מהשי, הבל
  .כראוי

כ בתפילה ש� "א פירש מש"שהוא זיעכמו ו
, "ומלכותו ברצו� קיבלו עליה� משה ובני ישראל"

היינו האי% יכלו לקבל עול מלכות שמי� 

כי אי� ל% דבר העומד בפני , י הרצו�"בשלימות ע
בטלו כל המניעות ובאו לקבלת ז הת"ועיד, הרצו�
  .ש שלימה"עומ

ע חל "יומא דהילולא קדישא דאבא מארי זיוהנה 
ק רבינו "מר� הרהבמוצאי יומא דהילולא של 

ולכ� יש להמלי& על זה , א"משה מלעלוב זיע
מת במוצאי יו� :) כתובות קג(ל "אמר� ז

כי הילולת צדיקי� , הכיפורי� סימ� יפה הוא לו
ק "וכמו שהזכרנו מהרה, �כמוה כיו� הכיפורי

ע שאמר "ינער זי'ע בנו של הריז"מטשורטקוב זי
, עיצומו של יו� מכפר' ד של אביו הוא בחי"שיו

ל שקולה "כ שהרי ארז"וכמו שכתוב גבי יוה
מיתת צדיקי�  כשריפת בית אלוקינו ומיתת 
צדיקי� מכפרת ולכ� קוראי� פרשת מיתת נדב 

  ..כ"יוהכ כי מיתת� היא כפרה כ"ואביהו ביוה
ק מר� רבינו משה מלעלוב "א� כ� הילולת הרה 

כ פטירת מר� "א, כ"א מכפרת וכמו יוה"זיע
א במוצאי יומא דהילולא דמר� רבינו "ר זיע"אאמו

א הוא כפטירתו במוצאי "משה מלעלוב זיע

כ סימ� "ל על זה מת במוצאי יוה"ושפיר י, כ"יוה
ת שיהיה לנו סימני� "מ יעזור השי"ומ, יפה לו

י� יותר לחיי� טובי� ארוכי� ולשל� ולקבל טוב
פני משיח צדקינו מתו% שמחה ואור% ימי� 

  .ושני� טובי�
א היה צעיר במיטב שנותיו "כידוע האבא זיעוהנה 

כשנסתלק ולפני זה לא ראו עליו ולא כלו� ושו� 
, והיה ע� כל כוחו, סימ� שעלול לקרות דבר מה

לכבוד ' וג� אמר אז תהילי� וער% השולח� לפני ה
ד דמר� רבינו משה מלעלוב ושוב עלה לביתו  "יו

נאווה קודש והל% קצת ארוי� געגענגע� ועלה על 
מ "ש שעה"יצועו מסתמא אחר אריכות קרי

' והנה ברגע א, כרגיל והכנת הנעגעל וואסער
בפתע פתאו� לא חש בטוב וקרא להרבנית 

שתית� לו לשתות ומרוב בהלה רצתה לית� לו 
י המיטה הנעגל וואסער אלא מהמי� שעמדו לפנ

שהוא סירב לזה והלכה להביא מי� אחרי� ונתנה 
תו% ,  לאחר שביר% שהכל ולג� מעט מהכוס, לו

רגעי� ספורי� כבר היה לאחר מעשה ופרחה 

ושבה בנעוריה אל ' נשמתו הטהורה מגופו הק
בית אביה שבשמי� ובפתע פתאו� בא אל 

  .היכלו
אד� עת החי ית� אל ליבו שלא יודע הולכ� 

ל שוב יו� אחד לפני "מיתתו ולכ� יעשה כאמר� ז

ממילא  ,וכיו� שאינו יודע אימת הוא, מיתת%
 'ג' המש� בעמ
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יעשה תשובה תמיד בכל יו� ויו� ויהיה נקי מחטאי� 

ק "ז מספרי� מהרה"ועד. תמיד וטוב לו בזה ובבא
ת "ע שאמר שפעל אצל השי"זי ד מבעלזא"מהרי

נית שטבילת מקוה תיחשב לטובל כאילו התענה תע
והלאה ' הק ט"מר� הבעשיו� של� כי כידוע שמזמ� 

ביטלו דר% הסיגופי� והתעניות כי אינ� לפי כוחות 

והיה , י מקוה"דורות החלשי� האלו ולכ� יפעלו זה ע
בבעלזא שהג� שהיה ג� הוא לומד ומתפלל ' ש� א

ז היה ג� אויבער חכ� ולא נמנע מלהשמיע "עכ
י� הטבילה מחשבותיו בקול והיה מתרע� ומבטל ענ

בכל יו� באמרו שהוא מיותר ומהיכי תיתי לחדש 

עד , ל ופוסקי�"הנהגה כזו שלא מצינו לה מקור בחז
הנה : ד וקרא לו ואמר לו"מהרילשנשמעו הדברי� 

עצ� זה שאתה מבטל דברי רבותי% הוא כבר 
ל כי יש ל% לבטל עצמ% אליה "אפיקורסות רח

בי� ובשכל% ת, והחולק על רבו כחולק על השכינה
זאת שאי� ל% להרהר ולערער אחריה� שהרי תדע 

ת כמוה� ואי� ל% השגה "בנפש% שאינ% יודע כה
תנועת יד ' כשיחת חולי� שלה� ולא תבי� אפי' אפי

א� אינ% מבי� ' שלה� ואי% תוכל לחלוק עליה� אפי

ועוד שדבר זה הוא כ� מפורש בפוסקי� , טעמיה�
 כ"ל כתב טע� טבילה בעריוה"ז �"הרמבשהרי 

שוב יו�  ל"משו� שהוא זמ� של תשובה וכיו� שארז
כ כל יו� "א, בה בכל יו�קוד� מיתת% ועשה תשו' א

הוא זמ� של תשובה ולכ� יש לטבול במקוה טהרה 

  ..בכל יו� ויו�
א היה עני� המקוה "ר זיע"ידוע שאצל אאמוואכ� 

וזכורני כשהיינו קטני� , גדול מאוד ולא ויתר עליו
ל "סגור ולכ� קפ& הוא ז אירע פע� שהיה המקוה

דר% החלו� וירד וטבל עלה ונסתפג והיה ש� אגאנצע 

  . העיקר שיוכל לטבול, מעשה
היו� אכשר דרא ומצויי� מקוואות פתוחי� והנה 
כ ודאי שעלינו להתחזק בזה ששגבה "א .לרוב

ואכ� זכה אבי שאביו מר� , מעלת� ולא להרפות

מעשה א עשה טבילה  עבורו כידוע זה ה"מ זיע"הרמ
' כ ע� אביו הק"כ היה עסוק כ"א בערב יוה"שפ

ע במקוה "עד שלא הספיק לטבול א, לעזרו בעניניו
מר� ' ל אביו הק"כ א"ולאחמ, ע"כ בשו"טהרה כמש

ידעתי בני ידעתי שלא הספקת : א"מ זיע"הרמ

ולכ� כמו שבעצמו . לטבול ולכ� טבלתי ג� עבור%
דיק ק של מקוה כ% זכה לטבילה של צ"היה ליה עבוה

ואגב זה מספרי� כמילתא דבדיחותא שאירע . עבורו
ע כשפתח "זי ני�'האמרי חיי� מויזק "פע� אצל הרה

ב היתה דרכו בקודש "ני& בב'ק בשיכו� ויז"הישבה

התלמידי� אז היה סר אליו לבקרו ' שא� חלה א
ובא ' א חלה בחור א"ופ, ביקור חולי� אצלו בפנימיה

ליו אינו יכול לבקרו ואז התלונ� החולה שמחמת חו
כ אטבול אני "א: ח"ל האמ"א, ליל% לטבול במקוה

וכ� הווה שטבל עבורו , עבור% והסר דאגה מלב%

ועברה הרינה במחנה , והתלמיד זכה מגבוה
כ חשק "שג' ונתפרס� הסיפור ולכ� היה בחור א

מאוד לזכות בטבילה מהרבי שיטבול ג� עבורו 
א ג� ולפיכ% עשה את עצמו כאילו הוא חולה עד שב

ח לבקרו ואז התלונ� שאינו יכול לטבול "אליו האמ

ע היה "ח זי"והנה האמ, במקוה וכבחור הראשו�
חכימא דיהודאי והבי� בדעתו הרחבה ' כידוע בחי

שאי� זה אלא שפיל בעלמא לכ� פנה לגבאי שעמו 
. תואיל בטוב% ותטבול עבור זה הבחור :ואמר לו

. ההיפ%וממילא שמי שמכוי� באמת הוא הזוכה ולא 

א שטבל אביו מר� "ר זיע"ולכ� אמנ� זכה אדמו

צדיק כי טוב כי פרי "ועבורו אמרו , מ בשבילו"הרמ
  ".מעלליה� יאכלו

א יהיה לה "ירח� שנשמת אבא מארי זיעת "השי
, עליה ע� שאר נשמות צדיקי� וצדקניות שבג� עד�

הנה , י שמירה עליונה בכל מקו�"וישמור עלינו ועכ

ת כל "ישמח השי, שומר ישראל לא ינו� ולא ייש�
השבורי לב או� גאנ& כלל ישראל בכללות ובפרטות 

ל לא "ואמנ� הוא ז, �'ונזכה כולנו דערלעבע� משיח
אבל די זה מה שהיה , היה זק� אלא במיטב שנותיו

ר שלא יידעו משו� "ואילו כל כלל ישראל יה, עמו

צער ויזכו לאריכות ימי� ושני� טובי� בלא שו� 
ת משיח צדקינו מתו% "וישלח לנו השי, נ"צער ועגמ

ת יזכינו וישפיע לנו מתנת חינ� "נחת והרחבה והשי
� כראוי ולתשובה "שנזכה לכל תיקונו השובבי

משו� די , ש"מאהבה או� שטייגע� בתורה וירא

ת "והשי, ק"י כוח תוה"גרעסטע תיקוני� הוא ע
צ ושטייגע� "ישפיע לנו שמחה בקיו� תומ

ובות גמילות חסדי� מתו% ש ומידות ט"בתויר
  ..שמחה וטוב לבב מרוב כל

צ "פ שחיוב השמחה בתומ"שכבר דיברנו כמכמו 

תחת אשר לא עבדת "כ ש� "הוא מ� התורה כמש
' שאפי, "אלוקי% בשמחה וטוב לבב מרוב כל' את ה

, ש היה טענה על חסרו� השמחה"שעבדת בתויר
ומכלל לאו אתה , כ נמצא שחיובה הוא מהתורה"א

כ "כ כש"כיו� שמידה טובה מרובה א, ה�שומע 

כ שכא� "כש ,ל"שא� ש� היו עונשי� כאלו רח

העושה משמחה יזכה לשכרו הרבה מאוד עד אי� 
  .ה שאי� לנו השגה ולא נוכל להשיג"סו' ב
, ג בריוח ובניקל"א פ"ג במקו"ת לתו"השייזכינו 

ק שוי� יעצ אוי' "ולבני� ביהמ, ג"עשירות גדולה ברו
  .אוי' אייביגא זיסע אופ� 

  
  ט"� הבעל"השובביימי 

' עכשיו הוא פר, �"קריבי� ובאי� ימי השובביעתה 
, �"ק שלו הוא כבר שובבי"ויחי ותיכ' במוצש

ע שה� ימי� מיוחדי� לקבל "זיל "ריזאהוידוע מ

בה� תיקוני� יותר בניקל מזמני� אחרי� תיקוני 
ולכ� , תשובה וטהרה ועוד תיקוני� אחרי�

הפרשיות שקורי� בתורה ת "� ה� ר"שובבי

בשבתות וימי� אלו כי בה� מבואר גלות ושעבוד 

מצרי� והגאולה ממצרי� ואיתא שש� החלו 
והשעבוד , ר"התיקוני� לקילקול שמחטא אדה

המר שבמצרי� היה עבור זיכו% מזוהמת החטא 
ומאז עברו כבר אלפי שני� ולא זכינו לשלימות 

  .י"� ישמור המרח� עלי ועכרחהתיקו� ירח� המ
ל שאילו היינו כלי� ראויי� "דר% רמז יופשטות 

לקבל כבר היינו זוכי� לכל התיקוני� ולגאולה 
, שלימה אלא שעדיי� לא השלמנו הכלי� שלנו

ת חפ& "פ שזה ידוע ודאי שהשי"וכבר אמרנו כמ
ס "בתיקונינו וגאולה שלימה שלנו הרבה יותר עא

אלא שצריכי� להיות כלי� , ממה שאנו רוצי� זה
ו ראויי� ומחמת שמל% במשפט יעמיד אר& שלנ

ל "ר רח"לכ� מפריעי� טענות הלינקער היצה
שהוא שונא ה� את הגו' וה� את הנשמה של 

ואומרי� , ישראל והוא גור� כל הצרות וכל הרע
ר הוא השט� הוא "בש� צדיקי� שאיתא יצה

' המלא% המות יורד ומסטי� עולה ומקטרג וכו
יכול שכול� ת כב"יולכ� הוא בא בטענה להש

יקללוהו וישמיצו את שמו על כל הרע שמחולל 

ת שהצרות שהוא עושה אנשי� "לכ� ענהו השי
יתלו בסיבות שפלוני הל% בקור לכ� חלה ומת או 

ל "לא עבר במעבר חציה לכ� דרסתו מכונית ר
ס 'ב וכ% לא ישימו על לב מי הגור� שלעכט"וכיו

, אוי' אלע שלעכטע גויי� גוטס פאר אלע איד�

ה "ר גור� הרע ואלמלא הקב"בל באמת שיצהא
ת שומר עלינו ברוחניות "עוזרו אי� יכול לו והשי

א מישראל בפרטות ובכללות "ובגשמיות לכאו
� לנו שו� השגה ת הוא הטוב והמיטיב שאי"והשי

כ "ולכ� פירשו צדיקי� מש .ודר% הטוב להיטיב

ת אינו מתעסק "מאתו לא תצא הרעות שהשי
טוב הוא עצמו משפיע אבל עמה� כביכול ואת ה

ר לקטרג "הרע אינו מתעסק עמו ורק כשבא יצה
ו או מגיעה גזירה רעה לשלעכטע "וטוע� שצרי% ח

ו לא מעכבי� אבל "גויי� אז א� אי� מלי& יושר ח
ולכ� השמחה הגדולה לפני , ר"י יצה"נעשה ע

ת כשבאי� מלאכי מליצי יושר ונשמות "השי
יני� הצדיקי� מעילא ותתא וממתיקי� הד

י אז הוא שמחה "ומסירי� הקטרוגי� מראשי בנ

שלא יצטערו ישראל ויוכל ' גדולה לפניו ית
ס כרצונו הטוב "כביכול להשפיע לה� כט

ולכ� באמת כל סיבת אריכות הגלות רק , והקדוש
לטובתינו ותיקונינו שנזכה לתיקו� השל� אבל 

ת כבר לפני אלפי שני� היה מוכ� לבוא אל "השי

ק ורק מצפה עלינו שלא נבוא "ביהמהיכלו ובני� 
מלוכלכי� מחטאינו לכ� ממתי� שנתנקה תחילה 

ב "ז ובעוה"ונזכה לתיקו� השל� שלא נבוש בעוה
ולכ� ממתי� ע� הגאולה  ,ונזכה לחיי עלמא חיי עד

ו הנשמות שעדיי� לא השלימו "כדי שלא יאבדו ח

ז אנו ע� כל היהודי� מבקשי� "ועכ, את תיקונ�
אלי% ונשובה ' השיבנו ה"שיו ת שכבר עכ"מהשי

כי הג� שצריכי� להמתי� , "חדש ימינו כקד�
ת הכל יכול "ז הרי השי"עכ ,ל"לטובתינו כנ
ת יכול לעשות שג� הכל "כ השי"א, וכולל� יחד

שאחד ' ד שמובא בגמ"וע, יתוק� ברגע אחד
ל גילוי שכינה והתלונ� "האמוראי� חלש והי

ז "בעוהכ "ת על מה שהוא סובל כ"כביכול להשי
ת מה אעשה "ב וענה לו השי"דקדוקי עניות וכיו

י חיצוניות המזל כ% ראוי להיות "ל% בני שכ% עפ
 'ד' המש� בעמ
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        ת קודשת קודשת קודשת קודשוווושיחשיחשיחשיח
ר "ר אדמו"ק מר� עט"ק כ"מפ

 א"שליט

שוב טע� הצדיק הזה והרי , ז"מזל% ומצב% בעוה
כ שילכו התיקוני� שלו באופ� "ת כל יכול א"השי
ת האט גשמייכעלט פאר "ואז כביכול השי, הטוב

תבוא ל שמא רצונ% שאהפו% העול� ו"איה� וג� א
ואמנ� אי� לנו שו� , שוב אלי ויתמזל מזל% טוב יותר

ת עצמו יודע מה טוב ואלו "השגה בזה ורק השי
הצדיקי� היו מזבח כפרה לה� ולדורות� ועשו 

ת "אבל כלל ישראל מבקשי� מהשי ,תיקוני� גדולי�

א יכול לפעול כל התיקו� השל� ברגע אחד שהו
כולי� לית� לו ואיננו צריכי� לית� לו עצות וג� איננו י

עצות כביכול ומי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל ואנו 
ית� לנו עצתו ותקנינו מלכנו ' רק מבקשי� שהוא ית

' ת כל יכול וישועת ה"השי, בעצה טובה מלפני%
אלי% ' יכול להיות השיבנו ה' כהר' עי� וברגע א

חותי� לא פפחות שב' ונשובה באופ� כזה שאפי
א' לא לרגע וירו&  ת"ירצה לסור מ� הדר% מהשי

ותורתו ' נ אחרי ה"בכל כוחו בעוז ותעצומות במסי

ולכ� אנו מבקשי� שתיכ' עכשיו השיבנו , ומצוותיו
  . אלי% ונשובה חדש ימינו כקד�' ה
  

יומא  -א "מר� רבינו משה מלעלוב זיעק "הרה
  ט"ג טבת הבעל"דהילולא י

ק רבינו משה "היו� הוא יומא דהילולא של הרההנה 
' ולכ� אי, א ומיתת צדיקי� מכפרת"זיעמלעלוב 

ע "ינער זי'ק מטשורטקוב ב� הריז"כידוע מהרה
וכמו , ד של צדיקי� הוא עיצומו של יו� מכפר"שיו

כ כמזבח "כ כי מיתת צדיקי� היא ג"שאיתא גבי יוה

מ מלעלוב היה מזבח כפרה "כ מר� מוהר"כמו, כפרה
שבני משפחת ' י אפי"נ לאר"לישראל והוא בא במסי

תו סירבו לנסיעה כי בימי� הה� היתה עניות אש
י ולא ידעו מיו� לחבירו מה יאכלו למחר "נוראה בא

לח� ע� חלב היה קשה להשיג , וחיו ממש בצימצו�

נ ולקח עמו את ביתו "ז הל% רבינו לש� במסי"ועכ
ג� אשתו בכתה לפניו , ובניו הג� שלא כול� עלו עמו

מאוד שלא יקח את בתה עמו לש� כי חששה עליה 
ומר� רבינו משה מלעלוב שהיה אוהב ישראל 

לא יכול לראות בצערה והניחה שלא תסע , האמיתי
עמו אלא שאמר בפה קדשו שע� הכל סופה שכ� 

  . י"תיסע וכ% הווה שאחר זמ� עלתה אחריו לא
י "שרצה רבינו לפעול הגאולה השלימה עידוע 

' י ולכותל המערבי ולזעוק ש� נוכח פני ה"ביאתו לא

לכ� אמר שכל בני ישראל , כי יבוא שילהעד 
מחוייבי� להשתת' בהוצאות זו הנסיעה כי היא 
טובת כלל ישראל ובה תבוא ישועת� וגאולת� של 

  .א"ישראל ושכינת מלכנו בב
י "א שכשהגיע מר� בדרכו לא"ר זיע"מר� אדמווסיפר 

להפרד מצדיקי דורו עבר בקאצק וג� ש� ביקש 
, הוצאות הנסיעה שיתנו לו מעות עבור השתתפות

, כ את רבינו ושגב מעלתו"שלא הכיר כ' והיה ש� א
ואמר דיבור כזה שאמנ� ודאי שצרי% להיות 
, משועבד לצדיק והחסיד מחוייב לשמוע בקול רבו

אתה לא , א"אמר למר� רבינו משה מלעלוב זיע, אבל
ובזה שמט את עצמו , צדיק שלי ואני לא חסיד של%

החידושי הדברי� לאזני וכשהגיעו , מלית� לו מכספו
כ היה מחבורת קאצק הוכיחו על "ע שג"זי� "הרי

פניו על שטות שלא נת� למר� כי כול� חייבי� זה 

  .ל"וכנ
שאמר מר� שיבוא לכותל המערבי ויצעק ידוע 

י ויהיה "עד שכל ישראל יתאספו ויבואו לא' גיוואלד'

ת די לצרות "נעק וסו' לגלות ישראל ויאמר השי
שיח צדקינו ותהא עת גאולה ישראל ויבוא מ

אבל למעשה ידוע שתיכ' שירד מהספינה , וישועה
עוד לפני זה נעשה חולה ולא יכל ליל% ברגליו ולכ� 
כשהגיע לירושלי� ולא יכל ליל% בעצמו ביקש 
, מבניו שישאוהו במיטה אל הכותל המערבי
ז "ובאמת שא' באופ� זה היה מסוכ� לבריאותו ועכ

הרי ממילא כל הנסיעה החשבו� ש' עשו בניו הק
נ וג� שתלוי בזה ישועת כל ישראל "היתה במסי
ולכ� נשאוהו במיטה הג� שהיה מסוכ� ' ושכינה הק
וכשהגיעו בדרכ� לפני הכותל מערבי , לבריאותו

ש עליה� אבני� "זרקו הערביי� הישמעאלי� ימ

גדולות כאלו עד שלא היה שיי% לעבור כי היה 
שיבו אל ביתו ל והוכרחו לה"סכנת מות ממש רח

היתה זאת ' ולא עלתה בידו כוונתו הטובה ומאת ה
כי עוד לא היה אז עדיי� עת ק& הפלאות שיהיה 

ב "א או ע"י ע"א ואחרי זה שב לביתו וחי באר"בב

ימי� כמספר שנותיו ובזה הבינו למפרע מה שאמר 
  ', יו� לשנה'ק "בבואו לארה

 א"מ זיע"הזיידע רבי מר� הרממה שאמר וידוע 
שלא הצליח להגיע לכותל המערבי ולהביא ' ישאפ

ז לא היתה פעולתו לריק אלא ג� "המשיח בימיו עכ

ק "וכמו שמר� הבעשטה, זה קירב את המשיח
' ח הק"י ולהיפגש ע� האוה"א רצה לבקר בא"זיע
ל "כ בא האריז"ואח, ז להביא את המשיח"ועיד

ו "והגיע עד צפת ורצה לעלות ע� תלמידיו לירושת

ז ג� זה קירב "ועכ, יח ולא עלתה בידוולהביא המש
ובזה נמצא שעכשיו מה שנשאר הוא , המשיח

' לבוא וליל% מירושלי� ועד הכותל המערבי ואפי
ז אנו "עכ, כ קרוב ואפשר לגשת ש�"שהוא כ

ז ידוע "מחכי� על זה כבר מאות שני� ועכ

מצדיקי� שאמרו שלא יודעי� עד כמה המשיח 
ת הדלת קרוב והוא כמי שאוחז כבר בידי

הקלאמקע כדי לפותחה ולא נשאר לו אלא להזיז 
כ% אוחזי� עכשיו ופתאו� , היד ולפתוח ולהכנס

ועל זה , א"יבוא אשר את� מבקשי� אל היכלו בב

ולהאמי� שזה יכול , יש לנו להתפלל שיהיה כבר
אני "כמו שאומרי� אחר התפילה , לקרות בכל רגע

י "מאמי� באמונה שלימה בביאת המשיח ואעפ
ז אחכה לו בכל יו� שיבוא כי בכל "יתמהמה עכש

  .רגע זה יכול לקרוא ולהיות
א שהיה "מ זיע"שהיה מעשה ע� מר� הרמוכמו 

ב ובמוצאי הצו� הל% "ז צ� בת"חולה וחלוש ועכ
כדרכו בקודש לכותל המערבי להיות מהמנחמי� 

ע ושאל לו אי% "זי מ מאמשינוב"רק "ופגש בהרה

מ ואמר שהיה לו "עבר עליו הצו� נענה מר� הרמ
צו� קל במיוחד היות שכל הזמ� חשב שעוד רגע 

כ הוא צער של רגע אחד "וא, והנה המשיח כבר בא
וכ% חיו כל הצדיקי אמת . ולכ� עבר עליו הכל בניקל

הקודמי� ע� אמונה חזקה ואיתנה שהנה משיח 

  .כבר בא
מ "ל העני� שרצה מר� מהר"הסביר הרבי זובזה 

כ שדוד "לפימש מלעלוב להביא את המשיח

ת לא אתה "ל השי"ק וא"ה רצה לבנות את ביהמ"המע
תבנה אלא שלמה בנ% היוצא ממעי% הוא יבנה הבית 

א היה ניצו& "ד מלעלוב זיע"וידוע שמר� מוהר, לשמי
', דוד ב� ישי'ה ואמר על עצמו "מ ע"מנשמת דוה

פ דברי "וע(, ה"שלמה המע' מ בחי"וממילא בנו מוהר
ולכ� כמו ששלמה ) ה"תוו� למשה א"ל שלמ"רבינו אפ

מ לעשות "ק כ% היה רוצה מוהר"ה בנה ביהמ"המע
והיה בכוחו אלא שלא איסתעיא מילתא שעוד לא היה 

ל קרב יו� אשר "אז הזמ� לזה אבל ודאי זה קירבו כנ
  .א"הוא לא יו� ולא לילה בב

א "ג� די הייליגע זיסע רבינו רבי משה מלעלוב זיעולכ� 
וכמו שסיפר , ל נשמות ישראלהיה ניצו& כלול מכל

י היה "מ לא"מ שלפני נסיעתו של מר� מוהר"מר� הרמ
אלה "פרשת דברי� ופתח ואמר פירוש הפסוק 

שהדיבור , "הדברי� אשר דיבר משה אל כל ישראל
של משה היה כולל את כל ישראל ונאמר לכל אחד 

א יכול למצוא ש� מרפא לנפשו "ואחד מישראל וכאו
  .בכל עניניו ג"וישועה לעצמו ברו

מ שנקרא כשמו של "יש להמלי& על מר� מהרוזה 
ביה איתפשטותא דמשה בכל דרא ' משה רבינו שכ

א היה נשמה כללית ולכ� "מ זיע"ודרא כי ג� מהר
, א יכול לפעול אצלו ישועה במה שהוא צרי%"כאו

ולכ� ג� בעני� זה , ובפרט בהאי יומא דהילולא דיליה
שאצל משה רבינו  ה שכמו"משה רבינו ע' הוא בחי

כ% אצל מר� , ה כתיב ולא ידע איש את קבורתו"ע
א נתעל� מקו� קבורתו ואינו ידוע כיו� "מ זיע"מהר

  .היכ� הוא
הטע� כי אילו היו ' ה אי"כלפי משה רבינו עוהנה 

יודעי� מקומו והיו מתפללי� על קברו היו יכולי� 
את הגאולה השלימה ' לפעול כל מה שרוצי� ואפי

ו� שעדיי� לא הגיעה העת לזה לכ� היו וכי, א"בב
מוכרחי� להעלי� את קברו ובפרט בדורות הקודמי� 
שחיו בה� צדיקי קמאי שבגודל צדקת� היו פועלי� 
ישועות לצא� מרעית� וממתיקי� מעליה� כל הדיני� 
ועל כל צרה שלא תבוא הלכו אליה� וביטלו גזירות 

שה קשות ותגזור אומר ויק� ל% וכל היוצא מפיה� יע
ת והיו משרי� כזו קדושה על כל סביבותיה� עד "השי

י ריבוי "שכמעט בטל הבחירה אצל העומדי� אצל� ע
כ שא� היה "כ כש"א, הארה וקדושה ששפעה מה�

ה שהיו פועלי� ש� "נגלה לה� קברו של משה רבינו ע
ולכ� מחמת שעוד , כל צרכ� ע� ביאת משיח צדקינו

אבל , מעיניה�ת קברו "העלי� השי לא היה הזמ� לזה
היו� נעבע% ירדו הדורות ופסו אמוני� והלכו הני 
צדיקי� לעולמ� ואירע גולה אחר גולה ונעשו אנשי 
הדור א צו קלאפטע הושענא וכבר לא יודעי� 

' כ התרגלנו ליידער לבחי"ומרגישי� מהנעשה עמ� וכ
הגלות עד שלא יודעי� מה קורה ולא יודעי� אי% 

י� ולא יודעי� מהו לבכות ולהתחנ� לאבינו שבשמ
, ע בכיה'ס אנחה אמיתית ומהו אמת'ע קרעכט'אמת

פ אי% בוכי� על גלות השכינה ואילו "פע� ידעו עכ
היו� הכל סתו� וחתו� הנשמה ע� המוח וממילא 

פ על הציו� ולכ� העלימו אותו "פע� יכלו לבכות עכ
אבל היו� מפגיע אי� בעדינו ונעלמו החסידי� הנכוני� 

יתיי� שעושי� לפני� משורת הדי� ואנשי מעשה האמ
ולכ� הג� , הצדיקי� שעושי� על פי יושר ואמתוה� 

ז גר� הלינקער "עכ, שאי� היו� כאלו צדיקי� כמו פע�
ז "א כי עכ"מ מלעלוב זיע"שיעל� קברו של רבינו מהר

הוא חושש שמא יתנו ש� אנחה אמיתית מהלב בלי 
� ולכ, ס"משי� ובזה לבד יפעלו שלימות הגאולה וכט

  .א' זה נעל� מאיתנו
זו היא נקודה שצריכי� לידע שאמנ� יצרו של אבל 

ה "אד� מתחדש להתגבר עליו בכל יו� ואלמלא הקב
עוזרו אי� יכול לו וכבר הובטחנו הבא ליטהר מסייעי� 

ופירשו צדיקי� שמסייעי� הוא לשו� רבי� , בידו
 'ה' המש� בעמ
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        ת קודשת קודשת קודשת קודשוווושיחשיחשיחשיח
ר "ר אדמו"ק מר� עט"ק כ"מפ

 א"שליט

ת עוזר לו ונשמות הצדיקי� מלעילא וצדיקי הדור "שהשי
פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני "כ "וכמש דרי מטה

ק "ופירש בזה הרה, "אפתח לכ� פתח כפתחו של אול�
ע ואמר שמעול� לא אירע עדיי� "זי הישמח משה

ת "שמישהו יפתח הפתח כמחט כי לעול� ג� את זה השי
כי רק כשהאד� הישראלי נות� ליבו לשוב , בעצמו עושה

רי אורה ת יפתח לו שע"ת כבר זה מספיק שהשי"להשי
ז אנו בדורינו ג� את אלה "ועכ, ותשובה ברוב רחמנותו

פ "והיכ� היא זו ההתעוררות הלוואי שהיה לנו עכ, חסרנו
ת "והשי, ס אביסלע פו� דע� לזכות לפתח של מחטעאפ

פ למעט אמת משהו "ירח� עלינו שנזכה כולנו יחדיו עכ
  .ג"ז ישועה בכל הענייני� ברו"וישפיע לנו עיד

ע אמר עליו "זי ני�'באר משה מקוזק בעל "הידוע שהרג� 
שהרוצה לראות דמות דיוקנו של משה רבינו יסתכל על 

התבטא  דברי חיי�רבינו משה מלעלוב וג� הצאנזער רב ה
כ למר� "ואמר פע� לאלו ששאלו אותו למה הוא מכבד כ

וכי מי יוכל להשתוות אליו והרי : � אז נענה ואמר"מהר
ז "ו כבר לא היה כלל בעוהשני� לפני הסתלקות' כבר ג

  .אלא בשמי שמי� בעולמות העליוני�
שבהיותו ילד והקור בפולי� היה גדול מאוד בימות מסופר 

א לחבית מלאה "ד זיע"החור' הכניסו אביו מר� מוהר
נוצות עבור שייח� לו וכ% למד עמו בלילות הארוכי� 

עד שהגיע לגיל בר מצוה אז הניח לו אביו , ס ופוסקי�"ש
עד עכשיו היה ל% נשמת עילוי : ל"דו על עיניו ואי' הק

ולמד� ומעתה אני ממשי% ל% נשמה של גוטע איד להיות 
וכידוע . צדיק ומשפיע שפע טוב לישראל קדושי�

ולפני החופה היהודי הקדוש מפשיסחא שזוגתו היתה בת 
הנה נתתי ל% את בני שהוא מזוזה : ד"ל מר� מוהר"א

ואכ� לפני , כשרותוכשרה לכ� תראי לשמור שישאר ב
ל שיכולה לומר "י א"שעלה רבינו משה מלעלוב לא

לשווער שאכ� אי� ל% מה להתבייש כי אמנ� המזוזה 
  .הזאת נשארה בכשרותה ותפארתה

ל מאי "א אמר� ז"מ זיע"בפומיה דמר� הרמומרגלא 
ולכ� , דעסיק איניש בהאי עלמא עסיק בההוא עלמא

החיש עת גאולה בוודאי כמו שבחיי� חיותו היה עוסק ל
כ% א' ש� עומד ומשמש לפעול גאולת� של ישראל ובני� 

  .ס"ת ירחמנו שכבר נזכה לזה ונפעול כט"והשי, ק"ביהמ
שמי שיפעול עבור סעודת הילולא דיליה ידוע שאמר ג� 

כ הרי "א, יחזיק לו טובה וימלי� לטובתו בגנזי מרומי�
מרנו ד דיליה ובפרט כפי שא"כ ביו"בניקל יכולי� לזכות כ

עיצומו של יו� מכפר אז ודאי ירח� המרח� ' ד בחי"שיו
י שנזכה לפעול אלעס גוטס כולנו יחדיו "וישמור עועכ

ועיקר הדעת שאתה , �"וישפיע לנו כל תיקוני השובבי
לה של המבדיל בי� דחונ� לאד� דעת וא� אי� דעת הב

וכיו� שימי שובבי� תיקו� לעניני קדושה , קודש לחול מני�
, לויי� בדעת שהיא מבדלת בי� קודש לחולכ ה� ת"א

ל דעת קנית מה "וכשזוכי� לדעת זוכי� להכל כאמר� ז
וכשזוכי� לדעת הנכונה שוב , חסרת דעה חסרת מה קנית

אי� חסר כלו� כי אז יודעי� עיקר התכלית על פני 
ע ולעסוק "האדמה שבאו כא� כדי לעבוד את הרבש

ואת מצותיו ש כי זה כל האד� את האלוקי� ירא "בתויר
שמור כי ה� חיינו ואור% ימינו ואז ואהבת% לא תסור 

  , ממנו לעולמי�
דעת ע� ברכת אתה חונ� אז דווקא שיי% ההמש% וכשיש 

השיבנו אבינו לתורת% וקרבינו מלכנו לעבודת% סלח לנו 
ונרפא שבזה תלוי כל ' אבינו ראה נא בענינו רפאנו ה

המהות י שהדעת יוצאת לחרות ואז כל "הישועות ע
ק "ומי שיש בו דעה כאילו נבנה ביהמ, יוצאת לחירות

בימיו ואז יבואו ימות המשיח שאז ומלאה האר& דעה את 
כ% זוכי� ' דעת'וכמה שזוכי� יותר ל, כמי� לי� מכסי�' ה

יעזור , ת כדבעי"ש ובעבודת השי"יותר להתעלות בתויר
� ותשובה מאהבה "השובבי' ת שנזכה אמנ� לבחי"השי

� אגודה אחת לעשות רצונ% בלבב של� ויבינו ויעשו כול
של קורת ' עיקר הדעת שהוא העול� הבא ויפה שעה א

בתשובה ' ז ויפה שעה א"ב מכל חיי העוה"רוח בעוה
ב ולהבי� הדעת "ז מכל חיי העוה"ט בעוה"ומעש

ב והעיקר להתקי� "ז פרוזדור לפני עוה"האמיתית שעוה
ו "עול חע בפרוזדור כדי שיכנס לטרקלי� ולא יי"א

  .ל"בכיסופא לעלמא דאתי ר
  

  לנו שיור רק התורהאי� 
י "� זוכי� ע"די גרעסטע תיקוני ימי השובביאו� 

ח "שת ל"כ בחז"ק דייקא שהכל מונח בה וכמש"התורה
צ להתענות על חטאיו כי עסק התורה שלו מכפר לו "א

על הכל שהיא מידה טובה שכוללת הכל ואי� לנו שיור 
צדיקי אמת הקודמי� כבר הלכו כי ה, רק התורה הזאת

ק נשארה ג� "לעולמ� ויושבי� לה� בג� עד� אבל התוה
אותה תורה , ה"לנו ואותה תורה שהיה למשה רבינו ע

ז הרי היא נצחית והיא כוללת "בעוה' יש ג� לנו ואפי
וכל התיקוני� , הכל הפו% בה והפ% בה דכולה בה

  .נמצאי� בה
באוניה  טמררבי יואל מסאק "א נסע הרה"שפמספרי� 

או אוירו� והיה עמו איש אחד שהרגיש עצמו קרוב אליו 
בידידות לכ� הרשה לעצמו להשיח את ליבו בפני 

מה יהיה עלינו דור יתו� אחרי שכל : ל"ק וא"הרה
, ע"הצדיקי אמת עזבו אותנו לאנחות והלכו לה� לג

ע שאמר "זי בית ישראל מגורק ה"ד שאומרי� מהרה"וע
ל בשינוי "ל% ודור בא ואמר הוא זל דור הו"ד אמר� ז"ע

, ל שכ% נראה הדור שבא"רצ" בע"לשו� דור הול% ודור 
כ "ל בש� צדיקי� לפרש מש"וכמו שאמר הרבי ז

ואל הזקני� אמר שבו לנו בזה היינו שיתעכבו "ק "בתוה
ז כדי שיוכלו ללמוד מה� ויראה הדור הצעיר "עוד בעוה

קמאי ועתה האי% צרי% להראות יהודי ואי% נראו חסידי 
ה� אמת : י מסאטמר"ק ר"וענה לו הרה, חסרנו כל אלה

צדקו דברי% אבל אי� לנו שיור רק התורה הזאת וזה 
נשאר לנו בכל המצבי� ובכל הדורות ועמה יכולי� 

וזה נשאר לכל דור ודור עד , להתעלות בכל מצב שהוא
וצרי% שכל לדבוק בה כראוי ועל , שיבוא משיח צדקנו

 בית אהר� מקארלי�כ ה"וכמש, תיקוני�ידה לזכות לכל ה
שזה שור' את כל הרע , גחלי� -ע גמרא לשו� גומרי"זי

דר% משל  מסילת ישרי�ואיתא ב, ומגלה את כל הטוב
ה� ודאי , לאומ� שהמציא מכונה חדשה משוכללת

שאומ� שעשאה הוא שיודע היטב מכול� אי% ה� דרכי 
ממנו השימוש בה וא� יבוא אחר ויטע� שהוא יודע טוב 

כ הרי "וא, ודאי הוא יודע אי% להרוס אותה טוב ממנו
אומר לנו בראתי ' ת הוא ברא העול� והוא ית"השי
, א לומר אחרת"כ א"א, ר בראתי לו תורה תבלי�"יצה

ר וראש "ק איז די גרעסטע עצה נגד היצה"ורק תוה
ורק כשיש תורה עמה� אז ג� , ותחילה לכל העצות

רא הכל והוא היודע ת הוא האומ� שב"עוזרי� והשי
והוא המבי� מה טוב לברואיו ולנו והוא היודע שאי� זה 
תכלית לקבל שכר והטבה בחינ� שזה קרוי נהמא 

כל תהאוכל לא מדיליה מתבייש להסמו דכיסופא כ
ת העול� באופ� שיש "בפני הנות� לו ולכ� עשה השי

ר וצרי% להתגבר עליו ואז דייקא זוכי� "בחירה ויש יצה
ואשר על כ� כל , ושוב אינו נהמא דכיסופא ב"לשכר עוה
אומר לנו שר לטובה זו ולכ� הוא היוצר והיודע "עני� יצה

ר הוא תורה תבלי� ולא דבר "עיקר העצה נגד יצהכי 
  . אחר
א היתה עצתו אמונה "מ זיע"הזיידע רבי מר� הרמוכ� 

לכול� מנער זק� וט' להתמיד בלימוד הגמרא תורה 
העיקרית שכל התיקוני�  ש ונקט זה לעצה"מיט ירא

' ק שלימוד הגמ"מצדיקי� וספה' וכדאי, מונחי� בה
 ח"באוה' ואי, הוא מזכ% ומטהר הגו' הנפש והנשמה

ה שנקרא גואל "י משה רבינו ע"דגאולה אחרונה ע' הק
י יהיו בני "לכ� הוא מצפה שבנ, ראשו� וגואל אחרו�

לכ� היא עצה הנצרכת לגאולת� , תורה ואז יבוא לגאל�
י שנהיה מונחי� בתורה יפעל לנו "וע, ישראל של

הגאולה ועל ידה הכל חוזר ואי� לנו שיור רק התורה 
ושני דברי� ה� שיש לנו אותו אופ� כמו שהיה , הזאת

לאבותינו שה� אבינו שבשמי� ותורתו הקדושה 
 ,ה"למשה רבינו עוה "שאותו באשעפער שהיה לאאע

ה שקיבל ואותה תור, ניתיילא ש' אני ה ,יש ג� לנו
וזאת התורה לא תהא מוחלפת , משה מסיני יש ג� לנו

וכל התורה , ש"ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא ית
ה "המצויה עתה בידינו היא הנתונה למשה רבינו ע

' ולכ� על זה העצה אחזתיו ולא ארפנו וכדאי, מסיני
מ� ) הבו&(מוריד הבלאטע ' מצדיקי� א בלאט גמ

  .טשומטהר ומזכ% די מענ, הפני�
ש "יעזור שנזכה כולנו שטייגע� בתורה ויראת "השי

צ בשמחה וטוב לבב "וגמילות חסדי� ונעסוק בתומ
י "וע, בשמחה בואו לפניו ברננה' מרוב כל עבדו את ה

יסוד 'ק "בספה' ואי, ס"תורה בשמחה פועלי� כט
תחת אשר לא עבדת "ק "בתוה' שאי 'ושורש העבודה

ב כל שמשמע אלוקי% בשמחה וטוב לבב מרו' את ה
ת בתכלית השלימות ורק השמחה "שעבדו את השי

, ל"היתה חסרה ועל זה לבד היה עני� ההכחה כולו ר
ת "כ נראה מזה כמה חשיבות יש לשמחה אצל השי"א

' ל שהיא עבודה גדולה לפניו ית"� ז"כ הרמב"וכמש
כ שמידה "כ כש"ז א"וממילא א� כל התוכחה עבו

מחה שכרו ת בש"שהעובד את השי, טובה מרובה
ומכלל , הרבה מאוד עד אי� לשער ולתאר כלל וכלל

י שמחה זוכי� עד אי� סו' "לאו אתה שומע ה� שע
, ק"ר צו אלע תיקוני� וגאולה שלימה ובני� ביהמ"בגו

וכמו שדיברנו כמה פעמי� שרואי� מזה שחיוב 
ויש , ל"השמחה הוא מדאורייתא מפסוקי� אלו כנ

יהיו מתו% חיוב מהתורה שעסק התורה ומצוות 
ת שנזכה לזה ליג� או� די תורה "יעזור לנו השי, שמחה

  .מתו% שמחה ולזכות לתורה לשמה' הק
וישמרנו , ישמח כל השבורי לב וכל ישראלת "השי

י ושאר ארצות בכל מקו� "בשמירה עליונה ה� בא
זכות מר� רבינו דוד מלעלוב , שה� וי זיי זענע� נאר

או� אלע הייליגע , א"א ובנו רבינו משה מלעלוב זיע"זיע
 זיסע צדיקי אמת יג� עלינו ועל כל ישראל לפעול

א "ג במק"תו, ס כל אחד בפרטות ובכללות'אלעס גוט
ת ית� לכולנו בני "והשי, פרנסה גדולה בריוח ובניקל

ש בריאות "רפו, חיי ומזוני רויחי ורחמיה מ� קדמיה
ק שוי� "ברכות וישועה שלימה ובני� ביהמ, השלימה
  .' א זיסע אופ� אוי' אייביגיעצ אוי

 

        ניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אש
 א "זיע ט"וההק ר"ק מר� אדמו"כממממ

        ))))בבבב----אאאא, , , , מטמטמטמט. (. (. (. (''''הקבצו ושמעו וגוהקבצו ושמעו וגוהקבצו ושמעו וגוהקבצו ושמעו וגו' ' ' ' האספו ואגידה לכ� וגוהאספו ואגידה לכ� וגוהאספו ואגידה לכ� וגוהאספו ואגידה לכ� וגו
וג� שינוי הלשו� שתחלה אמר האספו , כפל הלשו� בקראיד ד ד ד """"יליליליל

        , ואחר כ  אמר הקבצו
ד למה אצל לשו� האספו אמר ואגידה לכ� הרי שתלה "ילג� ג� ג� ג� 

ואצל הקבצו אמר ושמעו בני יעקב ותלה , הדבר בהגדה שלו
        . �הדבר בשמיעת� שלה

דבא� , ה לרמז לבניו השבטי יה"ל דרצה יעקב אבינו ע"יאלא אלא אלא אלא 
' וכדאי, ויהא רק האספו דאי� זה לשו� אחדות מאוגדת כל כ 

:) חגיגה ג(' ובגמ) יא, קהלת יב(בעלי אסופות ' דברי חכמי� וכו
        , אלו תלמידי חכמי� שיושבי� אסופות אסופות

 �בי� א דדייק ממה שכתוב אסופות בלשו� ר"במהרשועיי� ועיי� ועיי� ועיי
אז יהיה ואגידה , ש"משמע שיש כמה קבוצות המחולקות ע

        , מבלי ואת� תשמעו - לכ� 
בא� תהיו בבחינת הקבצו לשו� המרמז על אחדות א  א  א  א  

היינו תו  , וועט מע� דערהערע� -או אז יהיה ושמעו , מוחלטת
   .ק"ודו, כדי קבלת הדברי� על הלב
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        יניי�יניי�יניי�יניי�קדושת ושמירת העקדושת ושמירת העקדושת ושמירת העקדושת ושמירת הע
� ר"ק מר� אדמו"במשנת כ פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו

 א "זיע ט"הקוה

 מאת שמואל ב� יעקב

שלהבת 'בהקדמה לספר הנפלא  א"ר שליט"ק מר� אדמו"כ
' מכניס אש ושלהבת וחשק לעבודת ה, אשר כשמו כ� הוא' אש

בראותינו בדורינו כיצד , להתמדת התורה ולקדושת האיברי�
ולכבוד תורתו לכבוד ' בר כל עצמותיו לכבוד היהודי קדוש שי

העיקר שמהספר הזה : ל"מביא בזה... 'תלמידי חכמי� ועובדי ה
שילמדו מכל המעשיות יראת , יצא תכלית המכוו� והטוב

, תורה ועבודה וגמילות חסדי�, ותשובה ומעשי� טובי�, שמי�
כי זה , והחי ית� אל לבו, ושהכל יביא לידי התעוררות לתשובה

  ..ק"עכל. וא תכלית המכוו� מכל הספרי� הנדפסי�ה
כשהננו רואי� את חמשת הארזי� , חשבתי לעצמיבאמת 

כיצד שכלל ישראל נשפעי� מה� , א"שנטע מר� רבינו זיע
אלא הכל , מהיכ� מעיי� קדוש זה נובע, תורה קדושה וטהרה

  .א"הוא מכוחו של אותו צדיק וקדוש זיע
שיהא ניחא לנשמתו הטהורה  זכות וזיכוי הרבי� חושבנילמע� 

נהג בקדושה עליונה בקדושת ' כשנתבונ� אי% וכיצד רבינו הק
עיניי� ושמירתה הפלא ופלא שהלוואי ונזכה ונדבק מאורחותיו 

  .ונזכה לחנ% עצמינו וזרענו בדר% קדושה זאת, במעט' אפי' הק
מפליאי� ביותר כשרואי� במקצת שקדושה עליונה זו הדברי� 

ד "צ אב"הגהכמו שמספר בנו , מופלאההחלה מילדותו ה
 הגאו� לי סיפר: וזה לשונו א"קהילת לעלוב רבי חיי� יוס  שליט

 א פו� חידוש א, )לעלוב ישיבת ראש( ל"זצ חיי� קורנברג רבי
, לעלוב אודות עמו שדיבר חילוני אצל יהודי היה שהוא, זא%

 והיה מלעלוב הצדיק ר"א האדמו"בת כא� גר פע� :הלה ואמר
 היה א� בילדותו שזוכר כי החילוני וסיפר, שמו ע'אלתרק �לו ב
 עיניו לא הרי� לעול� ,מה דבר לבקש השכני� אל להיכנס צרי%

צריכי�  היו אלא, דבר האשה מידי נטל ולא, לצדדי� להביט
  ...מונח הוא איפוא דבר כל על אותו ולהצביע להפנות

 אבר%כ העיניי� בקדושת זהירותו מדת היתה זקנה עד ג� וכ�
 בארבע לו עיניו שמורות, עיר של ברחובה בלכתו .צעיר

, לחו& לצאת הוא שצרי% אימת כל .ו"ח יגביה� לא, אמותיו
  . לנפשו רדח

 צעיר ילד בהיותי: א"שליט חיי� יוס' רבי צ"סיפר הגהעוד 
 אברה� 'רבי ח"הל% הרה אתנו יחד, א"זיע רבינו אל נתלוויתי
 כאשר ,מאחור יחד צעדנו, בלונדו� ש"אנ מיקירי ו"הי טאגער
 צרי% כ%, רואה הנ%: "לי אברה� לוחש' ור לפנינו צועד רבינו

וכ% נהג עד זיקנה ועד יומו האחרו� . כ"ע ".ברחוב יהודי ליל%
  .כחד מקמאי

  נ"עיניי� במסישמירת 
 יוצא כשהיה כי מסופר א"זיע מלעלוב דוד רבי מר� ק"הרה על

. בשפתיו מלחש היה יתושובו לב עד כי החסידי� הבחינו ,לחו&
 מי% היט ע"רבש: "ומתחנ� וחוזר, מתפלל אליו ושמעוהו גחנו
 מראיה להינצל חרישית תפילה כ% התפלל]. שמרני נא-" [אּפ 

  ...הגונה שאינה
, חי נפש בו אי� וכמעט הרחוב ריק. סימ� לבני� אבות מעשה
, הדקה בהרגשתו .עיניו מגביה ריסי אינו, בשלו רבינו אבל

, הדר% בצידי צור% להל% שהיה למקו� תקרבכשהיה מ
. הכביש על צועד או ,השני היה בעבר כבר במהירות הבזק
 פנה כאשר, חייו שסיכנה את כמעט אחת לא התנהגות אשר

לצדו  חולפי� לב שהמכוניות משי� ואינו הכביש לירד אל
 שסכנה חופפת לב משי� כי באמת ויש. לקראתו ודוהרי�

 מבקש דבר א� הבעל, אומר כמו, כ% לע שת כלל לא בר�, עליו
 לקיי� לא א� בחיי� לי מה וכי, מותי טוב הרי, להפילני ברשתו

  .בוראי רצו� את
נהפכה לחלק ממנו ' קדושת עיניי�'לומדי� כיצד הכשאנו 

  :כמסופר, כשהעדי' לקפו& לתוככי הררי האשפה
 שביתת בעת, ברק בני ברחובות מתנוססות אשפה ערימת

 כמה אירע... מוכר לכל מחזה הינו, הנקיו� הפועלי� עובדי
 חש לפתע, ממקורביו אחד בלווית רבינו ברחוב שהל% פעמי�

 גבוה קיר מימי�, נשי� הלכו לנגד� ,עליה� הדר% נסגר בעצ� כי
, השתהה רבינו לא. ניצבת משמאל אשפה והררי, יצוק מביטו�
 צבי אליעזר' ח ר"הרה... האשפה ערימת תו% אל קפ& ומיד
 וג� אירע רבינו אל התלווה פע� שהוא סיפר ו"הי קובי&מוש
 שי% די מאכע� שמוציג בעסער: "בבהלה לו אמר ורבינו, ל"כנ
 מוטב - [ נשמה די מאכע� שמוציג איידער ווי, די קליידער או�

 רבינו את תפס ומיד, ]הנשמה והבגדי� מלטנ' הנעלי� לטנ'
 .ערימת האשפה תו% אל עמו אותו וסחב ידו

  סידיו ישמורחרגלי 
 א"זיע אבי הל% פע�: לכ% בהקשר מספר היה בעצמו רבינו

 בשעוני� והביט ,שעוני� חנות ליד עצר ופתאו� ,ברחוב
 החסיד התפלא. השעה לדעת רוצה כמו ,הראוה בחלו� שהוצגו

, השעה את אותו שואל אינו ל למה"ז קדישזו� וועלוויל רבי
וועלוויל  רבי הבחי� ואז .הראוה בחלו� להסתכל נעמד ולמה

 אשה ולא אחורי ארי אחורי ל"חכז דברי לקיי� נעמד שהרבי
 אלא ,להבליט לא בשעוני� כדי להסתכל ונעמד, .)סא ברכות(

 ק"הרה את פע� שמצאו לספר מרבה היה ...מעשיו להסתיר
 לעיניו כאשר הי� חו' על ע כשהוא יושב"זי הפרנקפורטר

 .המחזה על תמהו ראו כ� ושבי� העוברי�, שמש משקפי
 אלעזר ממונקאטש מנחת בעל ק"הרה ש� עבר עת באותה

 ,שכזו התנהגות תדהמתו על את הסתיר לא כמוב� אשר, ע"זי
' הי נית� שלא כ%, מבית היו מכוסי� המשקפיי� כי נודע לבסו'

  ...כלל להביט דרכ�
, כ% כל עצמו לקדש אד� שיכול השיחי� באחד הסביר רבינו

 לו יקדשוהו ויסייעו מלמעלה אזי למטה ע"א האד� שיקדש
 חסידיו רגלי) ט, ב' א שמואל( ש"כמ למכשול לבל יבוא

 .ישמור

  על העיניי� כל הטיסהכיסוי 
הדבר כיצד ישב במטוס כשנצר% לנסוע למע� ביסוס מבהיל 

ו� ראשו� במושב המטוס ליד תמיד לקח מק', המוסדות הק
 ב"בארה חסידיו קהל אל יוצא' הי א"זיע רבינו: קיר כמסופר

במחלקה  לנסוע הקפיד בנסיעותיו .בשנה פעמי� כמה
 לפני הראשו� את המקו� לו שיזמינו דרש וא', הראשונה

 מש� אלא כי. משו� נוחיות ולא, כבוד גינוני משו� לא. הקיר
יפריעו  והשבי� שהעוברי� ליב' הק בעבודת להמשי%' הי יכול
 לא פקודה מקבלות הדיילות כל כאשר, לו דייל העמיד ג�. לו

 אירע, בדבר הכרוכה הכבדה העלות משו�. להתקרב למושבו
 כשעמדו. ק"ומשב מלווה בלי, נסע לבד שא' כמה פעמי�

 מתקשר בעצמו היה ,המקו� בהשגת קשיי� מקורביו לפני
 שיפעילו את לבקש�, הדבר את לסדר וסוכני� לעסקני�
 "וואנט ביי� ּפלא& �'ערשט דע�"עבורו  להשיג קשריה�

  .כלשונו ,)המקו� הראשו� הצמוד לקיר(
 ואכ�, הנתיבות בית לאול� הכניסה עבורו' הי מרובה טרדה
 עלה ובשני� האחרוני�, יעשה יראיו רצו� כ"בו מש נתקיי�
 מ� מיוחד אישור רבינו עבור ש לסדר"מאנ העסקני� בידי
 הנתיבות לבית להיכנס כלל שלא יצטר%, ב"ארה לטונותש

דרכונו  לו את בדקו וש� המטוס על עלה מיד אלא, ב"בארה
 ,בזה שעסקו העסקני� לכל טובה מכיר היה רבינו. [וחפציו
 חברת של בעליה היהודי. מרובות ברכות עליה� והערי'

 שבכל סידר, ו"הי נחתומי משה מר', טאואר אייר' הנסיעות
 כלל יצטר% ושלא, את מקומו המבוקש רבינו יקבל תיונסיעו

 למלאות מטעמו לדאוג אנשי� העמיד וא', לטרמינל להיכנס
, עצמה הנסיעה בעת.. ].רבינו לה� שהציב' דרישות'ה אחר כל
 על מקומו יושב א"זיע רבינו היה, הטיסה שעות כל מש%

, הקיר ליד והתפלל ק� לתפילה, עמו שהביא בספרי� ושוקד
 שח שלא וכמעט, אמותיו' לד חו& כלל להביט עיניו הרי�ולא 
לנטילה  מי� לו להביא לפע� מפע� היה מבקש. מלוויו ע�

 למי ספל נסיעותיו בכל לשאת עמו דקדק( טהרה לתוספת
  ). באמתחתו נטילה
 את לשמש שזכה א"שליט יוס  היילברו� אברה�' ר ח"הרה
 ניו ממדינת נסעתי ע� רבינו: סיפר מנסיעותיו באחד רבינו
 בבית מקורבו לנח�( פלורידה במדינת אשר למיאמי יארק
 יהיה הנסיעה בזמ� כי לתומי חשבתי ,)ו"הי יונגרייז מאיר ר"הר

' שהי עניני� כמה על רבינו ע� ולשוחח לדבר פז לי הזדמנות
 הוציא, מקומו על כשהתיישב מיד, אבל להפתעתי. לבי על

, עיניו את יסה בהוכ ראשו את עט' בה, אלונטית מאמתחתו
 שוב. הטיסה שעות מש% כל אחת הגה א' מפיו הוציא ולא
 הצליחו להשיג לא כאשר, )בשני� הקודמי�( אחרת פע�

 לדחות באפשרות היה ולא', וואנט ביי�' הקבוע מקומו לרבינו
 אצל בשמחה להשתת'' הי חפ& כי, אחרת לפע� את הנסיעה

 מש% אז, )א"טשלי אילאוויטש ישעיה' ר ח"הנה(ש "מאנ אחד

 ולא עיניו על מגבת רבינו החזיק, כעשר שעות, הנסיעה כל
 פסח' ר ח"הגה מפי( .אחד אפילו לרגע המגבת הסיר

 ביניי� חניית חנה שהמטוס פע� אירע ).א"שליט ייבובי�ל
 כל על כי הכריז הקברניט. תתקלה טכני עקב, שעות לכמה

 עד, הנתיבות באול� בית ולהמתי� המטוס מ� אחד לירד
מלוויו  ע� רבינו אבל, ירדו הנוסעי� כל. הבא ההודעה
 אליה� ניגשו. זזו ולא נעו לא, מקומ� על יושבי� נותרו

 אי� כי רבינו הסביר ,כול� כמו ולהמתי� מה� לירד וביקשו
 צניעות גדרי משו� כול� יחד ע� להמתי� ביכולתו
. ומיד כבר עתה לירד כי עליה� הודיע הטייס א%. וקדושה

 וידו, לעומתו רבינו התעקש, הטייס של לבו הכבידש ככל
 הגבול שומרי את להזעיק הטייס איי� .על העליונה
 ביקש אלא, לדבריו שת רבינו לא אבל. בכח להורידוהו
 כל ע� שאר להמתי� יצטר% שלא נפרד חדר שיסדרו לו
אמר  ואז. מיוחד חדר לו לסדר הטייס הסכי�. הנוסעי�

, החדר של המפתחות את ול שיביאו מבקש רבינו שהוא
 וללא מ� המטוס בשמחה יסכי� לירד, בידו' יהי וכשזה
 והזעיק ,הטייס של סבלנותו פקע כמוב� בזה... נוס' עיכוב
 השוטרי� כשהגיעו. לבוא לא איחרו ואלו, המשטרה את

 ושוב, המטוס מ� לרדת רבינו של מניעתו את הסבירו לה�
 המפתח את לקבל רבינו של את מבוקשו שטחו בפניה�

, הפקידי� ע� ומת� לאחר משא. לרדת יהסס לא ואז, בידו
� פמליית תוכל בה החדר מפתח לו הביאו  עד רבינו להמתי
 היכול ביניי� חניית כי שהבי� – רבינו. ההמראה שעת

 דאגתו כל' הי – שעות מכמה יותר להימש% ולהתעכב
, בטרמינל ונשי� בערבוב אנשי� להמתי� יצטר% שלא
 ט'עקשנות פועל מיט, זעהט איהר: "מקורביול אז נענה
  ..].לפעול אפשר � עקשנותע -"! [מע�

  לדברי� שבקדושהעקשנות 
. רבינו של ממהותו חלק היתה, זו דקדושה ועזות עקשנות

 דבר לכל במיוחד רוח כעז רבינו בצעירותו נודע עוד
 עקרונות, שלו על העקרונות וויתר לא לעול�. שבקדושה

 יקלע כי הרגיש וחש א� רבינו. שיהא המ יהא, קדושה של
 הצניעות בגדרי כלשהו הקלה ש� להיות שעלולה לאתר

 בעקשנות, שקט ולא נח לא, הקדושה בחומת או פירצה
שלא  בטוח שהיה עד, מלחמה כגיבור ואיש, ובחריצות

  .אחרי� ולא הוא לא יכשלו
דאג לא רק לעצמו אלא על אחרי� ג� שישמרו את עיניה� רבינו 
 א"צ המשפיע המפורס� רבי אלימל� שליט"הגהסיפר בנו וכה 
 צעיר ילד כשהייתי :ל"ש בזה"מאנ לא ,חסיד איש לו שסיפר מה
 בתמימותי, ונראה ליד קיוסק סמו% נעמדתי, שנה שמונה כב�
 צד לכל ועיני נפלו' וכו והעיתוני� הדוכ� תכולת את מבטי סקר
 והנה לנגדי עיני הרמתי, בזרועי דחיקה הרגשתי כעי� לפתע. ועבר
 זה לי שהיה נודע כ"ואח – אותו הכרתי שלא אחד אבר% עמד
, העיני� קדושת חשיבות גודל בפני להרצות והחל – רבינו

 ...כלל בעיתוני� ואביט אגע לבל ביקש ממני נעימות ובמלי�
 והרוש�, מאד עלי והשפיעו אל לבי נכנסו הלב מ� היוצאי� דבריו

  .היו� עד בי ה נשאר"ב
, ברחוב בלכת� שיזדרזו והבחורי� האברכי� על מזהיר היהו רבינ

 יש דבר בכל. מלהל% בחוצות האפשר ככל ושימנעו רגל�
 הזהיר – בר�, לאו א� יעשה א�, לטוב ולרע בחירה להאד�
 היא הבחירה, בחירה אי� אז כבר לרחוב כאשר יוצאי� – רבינו
 ההבחיר עצמו נשללת ברחוב, לצאת לא או לצאת לרחוב הא�
) טו ,לג ישעיה( פ"עה:) נז בתרא בבא( ל"שאמרו ז ומה, האד� מ�

 דמשמע, אחרינא דרכא אי דאיכא' ברע וכו מראות עיניו ועוצ�
 מ� האד� את כדי להרחיק רק זאת אי�, ברחוב בחירה שיש קצת
  .כלל בחירה ש� אי� אבל למעשה, העבירה
  ושומר על אחרי� עיניוועוצ� 
עיקר  כי, ומשנ� שב ומזהיר חוזר היה �הצא צעירי הבחורי� באוזני

: בשאלה פונה' הי לכל בחור. העיני� שמירת הוא העיקרי�
 גוטע האסט )?יש ל% יראת שמי�( ?יראת שמי� האסט"

". עיני� בשמירת תלוי הכל )?היש ל% חברי� טובי�( ?חברי�
 כי לאמר אד� על ל% יאמרו א�, ושמע הסכת" :ומוסי' להסביר

 ונשמר נזהר אינו הוא כי אתה ידעת �בר, הוא שמי� ירא
 מקירבתו עצמ% והרחק ,ירא שמי� הוא אי�, העיני� בקדושת
 הוא ובטהרה בקדושה העיניי� שמירת כי, למערב מזרח כמרחק
 – והיה משבח". וליהדות לחסידות שמי� ליראת והשער הפתח
החופה  בעת שלא הופיעו הבחורי� את – בפניה� ושלא בפניה�

 ימיו שכל אי% מספר והיה, משפחת� בני של &טאנ המצוה או
 ע"זי ישראל מגור הביתק "את הרה שראה בו מעשה רב נרש�

, עיניו בידו כיסה את העת וכל, לעת זקנתו כשהיה מסדר קידושי�
 .ל"הנ ק"הרה התנועה שעשה את מראה ורבינו היה

  גדולתו ש� אתה מוצא ענוותנותו ובמקו� 
והתפעלו מגודל עוצ�  שכל מסובביו ראו ולמדולמרות 

א "כשהבחי� פ, קדושת עיניו הטהורות באופ� מבהיל
מהתפעלות זו היה מבטל עצמו ופע� אמר והתבטא 

ר "ק אדמו"מכעל א� הדר% כי  יוס  לב 'ח ר"לנאמנו הרה
 היה זה בעת, למד שמירת עיניי� מהי א"ני� שליט'מויז

היותו אבר% עול לימי� ולא יצא לדר% כי א� כששתי 
� אוחזי� בו ומוליכי� אותו והוא ע� מטלית קשורה אנשי

  .כ"ע. ו לא יכשל בשמירת עיניי�"על עיניו כדי שח
*  

, ומה זרעו בחיי� א' הוא בחיי�, קודש' שלהבת אש'אכ� 
ר שנדבוק בדרכיו הטהורות "זכותו הגדול תג� עלינו ויה

מה כא� עומד ומשמש ג� ש� יעתיר בעדינו ', והק
 .ר"אכי. יתלהיוושע בישועה עולמ

  

 יל% שג� א� עד
חי� יב לא ברחוב

 במראות
. כלל אסורות
 תהלי�( כתיב
 העבר )לז, קיט
 מראות עיני
 לא' מנע, 'שוא
לא ' הצל, 'נאמר
 א� כי, נאמר

 לומר .'העבר'
 אשר יש כי ל%
 העיניי� א� ג�

, ה� פקוחות
 רואות אינ� ה�
 אשר הוא דבר
, ש"ית רצונו נגד

 דר% ועוברי�
 בהעברה עיניו

 ואינ�, בעלמא
נקלטי� 
 ונרשמי�
 של בשכלו
. כלל האד�
 היא זאת אמנ�

 מדריגת
 כי, הצדיקי�

 א� אחרי
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        ברי תורהברי תורהברי תורהברי תורהדדדד
 'א' המש� מעמ

  .במכירה
, הזה מצאנו אצל יהודה במעשה תמרוכעני� 

ומשיח ב� דוד , שממנה יצאת מלכות בית דוד
שג� ש� היה שלש אופני� , א"שיגאלנו בב

לתת אותה לשלה ' אופ� א, בהנהגה ע� תמר
וזהו בחינה של הגאולה השלימה בחסד , בנו

' והאופ� הב, הגמור לא שו� ערבוב של די� כלל
לקיי� הפסק של הוציאוה ותישר' ויקוב הדי� 

, י די� גמור"שזהו בחינה של גאולה ע, את ההר
, והאופ� שנהג יהודה שהודה והשאירה בחיי�
 ,היא בחינת רחמי� הממוזג מחסד ודי�
שלאחר שפגע בה מדת הדי� וישבה אלמנה 

והיא ראתה כי לא ניתנה לשלה , בבית אביה
כעי� צער מכירת , וישבה בצער זמ� ועיד�, בנו
, באתה לה הישועה ונולדו התאומי�, יוס'

וכ� גאולתינו , ונתנוצ& אור הגאולה המקווה
לאחר שעברנו את כל התלאות , קרובה מאד

חנינה ורחמי� כבר בא מועד לחננה ב, והיגו�
  .א"לגאול את ע� ישראל הקדושי� בב

ל שיעקב בברכתו את בניו "כי כ� יוהנה 
ז "היה כוונתו להמשי% עי, השבטי� הקדושי�

את ההנהגה וההדרכה להמש% הדורות של 
ולכ� לא ביר% יעקב את ראוב� , כלל ישראל

ושמעו� ולוי ה� , שהוא בחינת חסד הגמור
ה שהוא בבחינת ורק יהוד, בבחינת הדי� הגמור

אותו , הרחמי� הממוזג ומשות' מדי� ורחמי�
ביר% להמשי% את מדתו מדת הרחמי� על בני 

, וזהו שאמר יעקב על שמעו� ולוי, ישראל
י "וברש, אחלק� ביעקב ואפיצ� בישראל

אפריד� זה מזה שלא יהא לוי במני� השבטי� 
  . כ"ע, והרי ה� חלוקי�

לא את בזה מה שהוציא רק את לוי ווהכוונה 
ב "מק& מ' פ[י "מ שכתב רש"ל עפי"י, שניה�

הוא , הוא השליכו לבור, את שמעו�] ד"כ
א "ד, שאמר ללוי הנה בעל החלומות הלזה בא

נתכוי� יוס' להפרידו מלוי שמא יתיעצו 
  . כ"ע, שניה� להרוג אותו

מזה ששמעו� ולוי היו שניה� בבחינת חזינ� 
, שלוי היה המקבל משמעו�, משפיע ומקבל

כ לא "שעי, לכ� הפריד יוס' את שמעו� מלויו
ולכ� , יוכל לוי לעשות כלו� שאי� לו המשפיע

הוציא יעקב את לוי ממני� השבטי� שבכ% 
כבר לא יהיה למדת הדי� של שמעו� מי 

אלא , שיקבל ממנו ולא יהיה קיו� למדת הדי�
  .יונהג במדת הרחמי�

מילתינו אמורה שלא יעלה על דל שכלינו וכבר 
השגותינו שבאנו לקצה חוט של הבנה וקוצר 

אלא כל , ה-בהנהגות הקדושות של שבטי ק
דברינו היא רק בדר% של לימוד מדרכי 

מה שאפשר ללמוד בדרכי , אבותינו הקדושי�
  .ש"עבודת ית

ש בספר אור ישראל "להעתיק כא� מוראוי 
לבאר  )ח"א אות כ"י סאלנטר זיע"ק ר"להרה(

ה ברבי שוב מעש) ה"תענית כ(ל "מאמר חז
אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרי� 

ירד רבי עקיבא  ,וארבע ברכות ולא נענה
ואמר אבינו מלכנו אי� לנו מל% אלא , אחריו
וירדו , אבינו מלכנו למענ% רח� עלינו ,אתה

יצתה בת קול ואמרה  ,הוו מרנני רבנ� ,גשמי�
אלא שזה מעביר על , לא מפני שזה גדול מזה

  )ו"תקס(אור פני משה ' ר יצחק הלוי מפשווערסק ב"רבי משה ב –
  )א"תקמ(פני משה על ירושלמי  –ר שמעו� מרגליות "רבי משה ב

  )ט"תר(עיר חדש \ראאב ולבסו' ב\ד ראגענדאר'"ר יעקב שטראססער אב"רבי אליעזר ב
 ]סלאנימער) דיי�(מוטל ' ר[מאמר מרדכי' ב קסטלני& ייבר יהודה ל"רבי מרדכי חיי� ב

  )ד"תשי(
  )א"תרי(א "דוד מלעלוב זיע נוק רבי"ק מר� רבינו משה מלעלוב ב� מר� הרה"כ –

  )ז"תרצ(ני& 'ר ברו% מויז"ב האגר מזלישטשיק רבי שרגא פייבוש
  )ט"תקמ(ט "מר� הבעש' תל –ר שאול "רבי צבי הירש מאוסטרהא ב

  )ג"תרפ(חת� רבי מרדכי מקריסטשוב  -ר חיי� מנח�"וב ברבי משה מזינק
  )ז"תשל(ברכה משולשת  –ר אשר אנשיל "רבי יצחק הכה� הוברמ� מרעננה ב

  )א"תש(ני& 'ר ישראל מויז"שארית מנח� ב' מוישווא ב האגר רבי מנח� מנדל
  ט"יומא דהילולא של מר� מלכא עטרת ראשינו ותפארתינו גאו� עוזנו הקוה –

א "ק רבינו משה מרדכי זיע"ב� מר� הרה, א"ועכי תר אלעזר מנח� זכותו יג� עלינורבינו אל
  )א"תשס(

  )ב"תרל(ד מסטעפי� "חת� רי -ר יוס' מאוסטילא"רבי לוי יצחק מסטעפי� ב
  )ד"תרס(חת� רבי יוס' מראדויל  -ר יחיאל מיכל לערנער"רבי מרדכי משומסק ב

חת� רבי אלימל% מקאזני&  -שראל מפילובר חיי� י"רבי אברה� יוס' מורגנשטר� מקאצק ב
  ) ט"תרצ(

  )ז"תקע(טבת ' ה' א שנפ"ט וי"ר צבי ב� מר� הבעש"רבי אהר� מטיטיוב ב –
 )ז"תקפ(ק רבי פינחס מקורי& "תלמיד הרה -ר יעקב יאקיל"ב דירבי רפאל מבערש

  מי�'ר יעקב אריה מראדז"רבי ישראל מאוסטראווצא ב
  )ח"תשל( אאיתמר מנדבורנר "בראזענבוי� רבי חיי� מרדכי 

  )ב"תר(והמגיד מקאזני& ' החוזה הק' תל - רבי צבי הירש מדראהביטש מונקאטש –
  )ג"תרפ(שמ� למאור  -ר יהודה לייב מקאפוסט"רבי שמריהו נח שניאורסו� מבאברויסק ב

  )ג"תרצ(זכרו� אלעזר ' ב -ח מצאנז"גדל אצל הד -ר יעקב יוס' מגלאגוב"רבי אלעזר רובי� מסאסוב ב
  )ב"תש(טשערנובי&  -ר מנח� נחו� מבאיא�"ד ב"רבי מרדכי שרגא פרידמא� הי

  )ב"תשס(ד אנטווערפע� "אבגר אברה� יוס' קרייזוירטה "רבי חיי� ב
  )ה"תקס(" המגיד מדובנא"אהל יעקב  ר זאב קראנ& "רבי יעקב ב –

  )ג"תקפ(א ה המגיד מנדבורנ"ז מטשרניסטראה ורצ"ר' תל -ר יהושע"רבי יצחק מיאגלניצא ב
  )ב"תרמ(א מראפשי& "ר' תל - ר יוזעפ' גליקלי% מנאנאש"רבי חיי� אורי מרישא ב
  )א"תשנ(פרח שוש�  -ר שמואל שמעלקי"רבי אהר� משה מחוסט ב

  )ב"תקפ( מבאלטא ר יוס' יהודה אריה לייב"מסטריקוב ב פישל רבי אפרי�
  )י"תר(" לאיאריה דבי עי"ר חיי� ליפשי& מוישניצא בעל "רבי אריה לייבוש ב

  )ל"תש(ד ירושלי� "ר ישעיה אפשטיי� ראב"רבי פינחס ב
  )א(ל"ר' ד( ד"הי ריש גלותא ורב משרשיא בר פקוד, האמורא רב הונא בר מר זוטרא –

  )א"תר' ה( דפרקא �עוד\אגרא דכלה\בני יששכר' ר פסח שפירא מדינוב ב"רבי צבי אלימל% ב
  )ח"תרי(וב ר נחמיה מגזע לעל"רבי יעקב בידרמ� מאפטא ב
  )ו"תרכ(ר מרדכי מטשערנוביל "רבי משה מקאריסטשוב ב

  )ז"תרס(קול נפתלי  –רבי נפתלי משעל& 
  )ו"תרע(י� 'ר אליעזר הלוי הורבי& מחנצ"רבי חיי� שמואל ב

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא
  
  
  
  

ב "י ק"שב יו�
  טבת

  
  
  

  ג טבת"י 'איו� 
  
  
  
  
  

   ד טבת"י' ביו� 

  

  ו טבת"ט' גיו� 

  

  

  

  
  

  טבת ז"ט 'דיו� 

  

  

  

  

  

  ז טבת"י' היו� 

  

  

  

  

  

  

  

 ח טבת"י' יו� ו

ל "עכ, עביר על מדותיווזה אינו מ, מידותיו
הלא המדה הזאת , ולכאורה יפלא מאוד', הגמ

תספיק להגדיל , של מעביר על מדותיו בלבד
כי ידוע כמה גדול כח המדה , א"ע על ר"מעלת ר
כל ) ז"ה י"ר(' ל בגמ"עד שאמרו חז, הזאת

, המעביר על מדותיו מעבירי� לו על כל פשעיו
ואי% , ש"ע' שנאמר נושא עו� ועובר על פשע כו

  .ק לא מפני שזה גדול מזה"אמרה הב
, ל שאמר ליישב"מפה קדוש ישראל זצוקושמענו 

ר לעול� יהא "ת, איתא) 'שבת ל(' כי הנה בגמ
', ואל יהא קפד� כשמאי כו, אד� ענוות� כהלל

והנה העול� חושבי� כי מעלתו של הלל היתה 
אכ� באמת זהו .... גדולה יותר ממעלת שמאי

ה יש להתפלא ולהשתומ� כי הנה לכאור, טעות
הכי יבצר .... על סיבת קפדנותו של שמאי

אול� ביאור העני� ....משמאי לכבוש את מדותיו
כי זה היתה מסיבת מחלוקת שמאי והלל , הוא

כי כמו שנחלקו שמאי , ש"ית' בדרכי עבודת ד
א� , כ� נחלקו בדרכי העבודה, והלל בכל התורה

רי% או לכבוד התורה צ, להתנהג במדת הענוה
שמאי היה סבר כי , להתנהג במדת הקפדנות

י דר% התורה צרי% אד� להתנהג במדת "עפ
ל כי לעול� "והלל היה ס, הקפדנות לכבוד התורה

וכל אחד החזיק , צרי% אד� להתנהג במדת הענוה
א נהג כפי "וכ....י שיטתו"בדעתו והתנהג עפ

, הנה שמאי מקבל שכר בעד קפדנותו, שיטתו
, ר בעד מדת ענוותנותוכמו שהלל מקבל שכ

י "אחרי כי שניה� היו עושי� רצונו של מקו� עפ
וש� בעול� האמת ה� תקועי� זה אצל ....התורה

א בעד הנהגתו "ומתענגי� בנוע� זיו העליו� כ, זה
, ל פסקו כהלל"אכ� אחרי אשר חז, לפי שיטתו

ואמרו לעול� יהא אד� ענוות� כהלל ואל יהא 
נהג במדת הנה עתה מי שמת, קפד� כשמאי

  .הקפדנות עונו גדול מאוד
ק ואמרה לא מפני שזה "הדבר מה שיצתה בהוא 

א היה שמותי היינו "כי הנה ידוע כי ר.... גדול מזה
ל להלכה כשמאי "והיה ס, מתלמידי שמאי

שצרי% אד� להתנהג במדת הקפדנות לכבוד 
אול� , כ לא היה מעביר על מדותיו"וע, התורה

ל כהלל שצרי% "ה סע היה מתלמידי הלל והי"ר
כ היה מעביר על "וע, להתנהג במדת הענוה

, א"ע גדול מר"נמצא באמת כי לא היה ר, מדותיו
א היה מתנהג לפי שיטתו כאשר נראה "אחרי כי כ

  .י התורה"לו עפ
העני� הוא כי הנה .... ק"מה שאמרה הבאמנ� 

להתנהג , ה ע� בריותיו"ידוע דרכי הנהגת הקב
שבת (ל "מאמר� זוכ, עמה� מדה כנגד מדה

כל המרח� על הבריות מרחמי� עליו מ� ) א"קנ
וכ� כל המעביר על מדותיו מעבירי� לו , השמי�

ולזאת להתפלל על צרת הציבור , על כל פשעיו
ש לעבור על פשע� "ולבקש רחמי� מלפניו ית
מסוגל לזה מי שהוא , ולענות לה� בעת צרת�
יתקבל תפילתו לרצו� , בעצמו מעביר על מדותיו

  .ל"מדה כנגד מדה כנ
ע "הנה ר, כאשר התפללו על הגשמי�ולזאת 

כ "ע, שמדתו היה בדר% הלל לעבור על מדותיו
א "אכ� ר, נענה מ� השמי� מדה כנגד מדה

שמדתו היה בדר% שמאי ולא היה מעביר על 
א� אמנ� כי יקבל שכר הרבה ג� על זה , מדותיו

אול� , ש לפי שיטתו"ית' מה שהוא עושה רצו� ד
ר סו' סו' לפי שיטתו לא היה מעביר על כאש

כ אי� זה מדה כנגד מדה לעבור על "ע, מדותיו
  , פשעי ציבור ולכ% לא נענה

אלא , ק לא מפני שזה גדול מזה"שאמרה הבוזה 
לכ% נענה מדה כנגד ' מעביר על מדותיו כושזה 

  .ל ספר אור ישראל"עכ, ל"מדה כנ
) וא ט(ק ששנינו באבות "להוסי' על דבויש 

והוי מקבל את כל האד� בסבר פני�  מאי אומרש
הרי ל% ששמאי ע� כל שיטתו הקפדני הוא , יפות

אשר עמד והזהיר לקבל את האד� בסבר פני� 
אלא שא% לכבוד התורה היה שיטתו , יפות

אבל בדר% כלל היה שמאי , הקפדני של שמאי
זה שהסביר פני� לכל אד� ומקרב� בקירוב ' הק
 )א"ויחי תשע( .גדול

        י� לא ראתהי� לא ראתהי� לא ראתהי� לא ראתהעעעע
 

לא יסור שבט מיהודה "' בפרשתינו הק' אי
  )י, מט" (ומחוקק מבי� רגליו

אלו ראשי גלויות  .)ה סנהדרי�(ל "חזודרשו 
ומחוקק " ,שבבל שרודי� את ישראל בשבט

שמלמדי� אלו בני בניו של הלל  "מבי� רגליו
  .ל"תורה ברבי� עכ

 א אשר זכה"ט זיע"ר הקוה"מר� אדמוהנה 
 ,ליחיד ולרבי� רות נפשמתו� מסי כל ימיו

ל לקרב אנשי� תחת כנפי "באר� ובחו
 ,"ומחוקק מבי� רגליו" זכה לברכת ,השכינה

ללמד  �שמכתתי� רגליה צ"גהאלו בניו ה
  .תורה לע� עליה לאלפי� ולרבבות

א היו "ר זיע"מוק אד"מר� כימיו של כל 
היה בז לכל דברי , קודש לתורה ועבודה

וכס� לא , לא דאג את דאגת המחר, גשמיות
היה אצלו נחשב למאו� בא� היה זה נגד 

בי�  הקשי� עוניהג� בימי  ',התורה וכדו
החומות בירושלי� לא פסיק פומיה 

' היתה ניכרת אצל רבינו הק ביותר. מגרסיה
, תאהבת התורה אשר יקדה בו כשלהב

לאחר פטירת אמו הרבנית  –כאשר פתח 
את ישיבת כולל , ה"הצדקנית מרת עטיל ע

האברכי� ש� השקיע כל כוחו ומרצו כדי 
שילמדו בהתמדה בלימוד רצו� ובתענית 

  .להרבות כבוד שמי�, דיבור
לדרכו בקודש להיות שקוד על תלמודו נל� 

, יהבנו והוא יכלכלנו' ולהשלי� על ה, תמיד
ה לכל הברכות הכתובות ובזכות זה נזכ

וזכותו הגדולה הקדושה והטהורה , בתורה
תמלי� בעדינו ותג� עלינו ועל כל ישראל 

  .אמ�
*  

ק "לעני� באותו עני� נלקט מעט מ� הספהומעני� 
השטופי�  :מברסלב �"מוהר ק"הרהאמר : ל"מהנ

ומאומה אי� , לי חובותאחר תאוות הממו� מתי� בע
�נקרא שמו  למה :ק מסלוני�"הרהאמר  .ביד

 החוזה ק"הרהאמר  .מטבע כי אד� טובע בו
ל אד� כקריעת י� סו  שמזונותיו  �קשי :מלובלי�

היה נס בלתי  ת י� סו ש� שקריעכ .)חפסחי� קי(
צפוי כ! מזונותיו של אד� באי� לו ממקו� בלתי 

עפר תאכל כל "כתיב  :ק מקוצק"הרהאמר . צפוי
 הסהרי הפרנ ,מה הקללה' ולכאו ,"ימי חיי!

אלא כא�  ,מובטחת לו בכל מקו� ללא צער ודאגה
ה "דומה שאומר לו הקב ,נעוצה הגדולה שבקללות

  .אי� לי עסק את! ואיני רוצה לראות!
מי שאי� לו פרנסה ברור  :ק מפרשיסחא"הרהאמר 

מי  ול�א ,מאמונה וביטחו� -  לי מאיפה הוא חי
ק "הרהאמר  .הוא חי ומהיכ� �ישיש לו פרנסה מני

ת היינו שלא שמח בחלקו וי עניקדקדו :המאיזבצ
עיני  וא " :ל"אחי המהרוכתב  .ומתאווה למותרות

ה תמיד להשגיח השגחה יתירה על כל "הקב
העוסקי� בתורה כדי להמציא לה� פרנסת� זהו 

כי ' המזונות של! מונחי� לפני ה' וית� ל! וכו' שנא
  ".א� אי� קמח אי� תורה

דברי� ד וש� לה עלילות "ע 'ח הק"באוהכתב 
והוציא עליה ש� רע באומרו את האשה הזאת 

שאינו כופר בליקוחה אלא שאומר ולא  'לקחתי פי
�' מודיע הכתוב כי הק ,חוזק' ל ,מצאתי לה בתולי

שהוא אבי הנערה וכנסת ישראל יתבעו את 
ד הגדול והוא אומרו "לפני בי של תורה עלבונה

ק כי "מר בזוההנאוהוא  ,ולקח אבי הנערה ואמה
ודברי  ..ה לתבוע עלבונה של תורה"הקב עתיד
באו כנגד הטועני� שלאברכי� אי� ' ח הק"האוה

ה "� הקבכול ,כס  שזוהי הוצאת ש� רע על התורה
מדי� שלומדי� וש שיש ל"ומ ,יתבע את עלבונה

ה מונע "מתו! דחק זהו עני� אחר שמצינו שהקב

 :ילקוטוכ� ב .לא ילמד הזא ח כי בל"עושר מת
ה כתיב בשמאלה עושר "הקב אמרה תורה לפני
 הה משיב"בני עניי� והקבמפני  ,וכבוד מפני מה

ז כדי שלא "ה� עניי� בעוה ,להנחיל אוהבי יש
�שבתחילה  א"הגרוכתב  .יתעסקו בדברי� אחרי

וכשעומד  ,ח נסיו� של דחקות ועוני"יש לת
במליצה על  יאכזר שנעשה באמונתו ונעשה כעורב

ה מזמי� לו "קבבניו ועוסק יו� ולילה בתורה ה
כתב  נפש החיי�בו .ב"כ הנצי"וכ .פרנסתו ברווח

 .שהתורה לאד� כאשת חיל והיא מפרנסת אותו
ח שעזב את "שלא ראה ת י לוינשטיי�"הגרואמר 

�אלא בגלל שתק  יצרו עליו  ,תלמודו בגלל היו
   .והסיטו לחשוב חשבונות על המחר כיצד יחת�

א "רהתאונ� לפני הגשח מגרמניה "תעל מסופר 
שאר בישיבה והוא רוצה ג� יווסרמ� שבנו חפ$ לה

ענה לו דאפילו במצווה יותר  ,א"אומנות תורה וד
ג כריתות "מילה שנכרתו עליה י ומחמורה כ

מת מילה שוב לא מלי� בגוונא שמתו אחיו מח
שופ! ד�  זה הרי הזל והאב המל ועובר ע ,אותו

בזמ� הזה שמתו אחיו מחמת  הדבר וכ� .בנו בידיו
והוציא את בנו  והלה לא השתכנע ,מנותוא

  .ולא עברו ימי� מועטי� והב� מת מהישיבה
דהיו� נשתנו הזמני� ואפילו העוסק  ח"החכתב 

' בס' כ .רק מעט ביגיע כפיו מפסיד הלימוד
 .ח שתורת� אומנות�"אוכלי המ� אלו ת :המקנה

אוי ואבוי שכול� חושבי�  א מוילנא"הגר' כ
�אי� לו לאד� לדאוג  א"המהרש' כ .לחסו! לבני

ישאל  חובת הלבבות' וכ .מהיו� למחר ולמזונותי
י "תורת רובספר  .כדי סיפוקו בלבד ומאלוקי
 ז בכתה הרבנית"המרשפע� בב סופרמ מסלנט

ישראל ' אמר לה ר "לידי הלוואת� ולא" כשאמרה
ז "ירצו להלוות ל! כי ג� עובמתק שפתיו הלוואי 
  .ל!שירצו להלוות ' צריכה את לבקש מה

א  בגלות ימצאו אנשי חסד ומאת ו :ההפלאה' כ
שיחזיקו לומדי תורה שלא יהיה לה� טורד כמו 

אוכלי מ�  לי התורהיששכר וזבולו� ואז נקראי� בע
י "ח שה� ניזוני� ע"ולא יחשבו ת ,כמו במדבר

�ודר בש � ,הוא מ� השמי�' ה מאת כי א
י המשפיע לה� ואז יקבלו אור תורה "להחזיק� ע

 'וזהו מאת ה :ס"החתאמר  .ל"המ� עככאוכלי 
ח עשירי ע� המשיאי� בית� "להזמי� לת היתה
�וזהו כיסופא וצמצו�  ,ומאכל� כאכילת מ� ,לה

� לו' יח לא יה"לתשוזהו כדי  ,על שולח� אחרי
ח "תהוזהו כדי ש ,ישיג המושכלותוז "עיניי� לעוה

יזכה  לאקבל מאחרי� ילמד מתו! ענווה וממייש
יותר למשימי� עצמ� שפלי� גלה בתלתורה המ

בתי� של פע� להיו� הואי� להשוות בעלי  ,כסיני
בשבת ישבו ולמדו  ,שלמרות שעבדו כל השבוע

ו ארבע מאות בפולי� הי' ר איובע .בהתמדה
ובליל שבת בחצות לא  ,ד המרכזי"המימקומות בב

פנוי מחמת כל הבעלי בתי� ' היה מקו� א
  .שביקשו להגות בתורה בשבת

גדר השתדלות  א וסרמ�"הגרלו את ששאמסופר 
לפעמי�  ,פרנסה לא חוטפי� :לפרנסה והשיב

מרבה ומרוויח אבל מצד שני מפסיד בבריאותו 
  .בחייו לוובבריאות אנשי ביתו או אפי

צא ולמד מה ביקש " :תפארת שלמהק "בספה' כ
דהנה מידת  ,אבינו בלעשות ליעק "לב� הארמי

חת� וה ,ח"פשוטי ע� כאשר יחת� את בתו לת
ר "הנה מתעורר אליו היצה ,'שקוע בתורת ה

לקומ� חותנו עליו ומתחילה אומר לו לא טוב ל! 
ז אשר "שי� לב! על עניני עוה ,שבת תמיד בתורה

נכו� להחיות נפש בית! והוא מצוה תורה ע� דר! 
וזהו מידת  ,וי היצרתראיות רבות מפי' אר$ וכדו

 ,ז"לב� הארמי שרצה להטות יעקב מדרכו לעוה
ו עשרת מוני� כדי תלכ� החלי  את משכורו

, "צא ולמד"ל "וזהו שרמזו חז ,להטריד מחשבתו
ואל תשי� לב! על  ,"ולמד"צא ממחשבת!  היינו
ל רק ביקש בקשה לאמר "כי כ� ביקש לב� ר ,ל"הנ

 �אחד עשרה ילדי� ראה נא והלא ארבעה נשי
�כ לא שמע לו כי רצה לעקור "ואעפ ,לפרנס אות

ולכ� אמר  ,ל"נכבריו דדושה בדק כלה ,את הכל
השמר ל! מדבר ע� יעקב מטוב עד "ה ללב� "הקב
ל מהטוב שאתה אומר כי טוב תורה ע� "ר ,"רע

א להעביר "דר! אר$ כי זהו מגיע עד רע וסטר
  .צדיק מצדקותוה

לראות גאולת כל ישראל  ובשנזכה בקר' היעזור 
והביאנו לציו� עיר� ברינה ולירושלי� בית מקדש� 

   .'יאמר ה אמ� כ� ,ומלכינו בראשינו ,עול�בשמחת 
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

 לכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמת

נו מר� אדונינו מורינו ורבי
  א"ט זיע"הקוה

זכותו הגדולה תג� עלינו 
  א"ועכי
===  

י ידידינו הנגיד "הונצח ע
מקושר בכל נימי  ,הנכבד

אשר ', נפשו למר� רבינו הק
נדבו לבו הזהב לשאת 

 בהשתתפות הוצאות הגליו�
  פלעטבוש -נת� שטיי�נת� שטיי�נת� שטיי�נת� שטיי�' ר

  הר

 לכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמת

מר� אדונינו מורינו ורבינו 
  א"ט זיע"הקוה

  א"זכותו הגדולה תג� עלינו ועכי
===  

י ידידינו הנגיד הנכבד "הונצח ע
, לבו פתוח לכל דבר שבקדושה
מקושר בכל נימי נפשו למר� 

אשר נדבו לבו הזהב ', רבינו הק
לשאת בהשתתפות הוצאות 

   ו�הגלי
  ויליאמסבורג -יואל שוואר יואל שוואר יואל שוואר יואל שוואר ' ח ר"הרה

  הר

 לכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמת

ט "מר� אדונינו מורינו ורבינו הקוה
  א"זיע

  א"זכותו הגדולה תג� עלינו ועכי
===  

י ידידינו הנגיד הנכבד לבו "הונצח ע
מקושר , דבר שבקדושהפתוח לכל 

אשר ', בכל נימי נפשו למר� רבינו הק
נדבו לבו הזהב לשאת בהשתתפות 

  חלק נכבד מהוצאות הגליו�
  בארא פארק –ו "הי מאיר וועזעלמאיר וועזעלמאיר וועזעלמאיר וועזעל 'ח ר"ההר

 

 לכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמת

מר� אדונינו מורינו 
  א"ט זיע"ורבינו הקוה

זכותו הגדולה תג� 
  א"עלינו ועכי

===  
י ידידינו "הונצח ע

מקושר  ,הנגיד הנכבד
בכל נימי נפשו למר� 

אשר נדבו ', רבינו הק
לבו הזהב לשאת 

בהשתתפות הוצאות 
   הגליו�

 -משה פרעסמשה פרעסמשה פרעסמשה פרעס ר "הר
  פלעטבוש

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו "הונצח ע
  הנכבד והנעלה 

 –ו "הי גוטגוטגוטגוט' ' ' ' אליאליאליאלי ר"הר
 פלעטבוש

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

 שמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללשמואל ברילל' ח ר"ההר
 בארא פארק –ו "הי

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "צח עהונ
  והנעלה 

 בעריש וועל בעריש וועל בעריש וועל בעריש וועל ' ח ר"ההר
 בארא פארק – א"שליט

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

 אלעזר פרידמ�אלעזר פרידמ�אלעזר פרידמ�אלעזר פרידמ�' ח ר"ההר
 מאנסי – ו"הי

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

שלו� שלו� שלו� שלו� ' ח ר"ההר
בארא  – ו"הי דעמבינסקידעמבינסקידעמבינסקידעמבינסקי

 פארק

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

תג� עליו  זכות רבינו
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

שלמה זלמ� שלמה זלמ� שלמה זלמ� שלמה זלמ� ' ח ר"ההר
בארא  – ו"הי הורובי הורובי הורובי הורובי 

 פארק

לכבוד ולטובת לכבוד ולטובת לכבוד ולטובת לכבוד ולטובת 
        נשמתנשמתנשמתנשמת

ר "ק מר� אדמו"כ
  א"זיע

זכות רבינו תג� 
עליו ותמלי  יושר 

  בעדו
===  

י ידידינו "הונצח ע
  החשוב

דוד דוד דוד דוד ' ח ר"ההר
  ו"הי נוטאוויטשנוטאוויטשנוטאוויטשנוטאוויטש

 בארא פארק

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

 יונה הורובי יונה הורובי יונה הורובי יונה הורובי ' ר ג"ההר
 – רב דבוסטו� -א"שליט

 בארא פארק

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

שלמה צבי שלמה צבי שלמה צבי שלמה צבי ' ח ר"ההר
 פ. ב – ו"הי שלעפריגשלעפריגשלעפריגשלעפריג

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

משה משה משה משה ' ח ר"ההר
בארא  – ו"הי פערלשטיי�פערלשטיי�פערלשטיי�פערלשטיי�

 פארק

        נ נ נ נ """"לעלעלעלע
האשה החשובה מרת 

חיי� חיי� חיי� חיי� ' בת ר אלתא עלקאאלתא עלקאאלתא עלקאאלתא עלקא
ד טבת "ל נפטרה י"ז

  ד"תשס
ידידינו  חתנה י"הונצח ע

משה משה משה משה ר "החשוב הר

 – 'ומשפ ו"הי פערלשטיי�פערלשטיי�פערלשטיי�פערלשטיי�
  בארא פארק

לכבוד ולטובת לכבוד ולטובת לכבוד ולטובת לכבוד ולטובת 
        נשמתנשמתנשמתנשמת

ר "ק מר� אדמו"כ
  א"זיע

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו "הונצח ע
  הנכבד והנעלה 

אליעזר אליעזר אליעזר אליעזר ' ח ר"ההר
 צבי מושקובי  צבי מושקובי  צבי מושקובי  צבי מושקובי  

 בארא פארק – ו"הי

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

שלמה יואל שלמה יואל שלמה יואל שלמה יואל ' ח ר"ההר
בארא  – ו"הי טרעביטשטרעביטשטרעביטשטרעביטש

 פארק

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

 יהושע זינגריהושע זינגריהושע זינגריהושע זינגר' ח ר"ההר
 בארא פארק – ו"הי

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

 ו"הי אהר� פרידאהר� פרידאהר� פרידאהר� פריד' ח ר"ההר
 פארקבארא  –

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

 הנגיד י ידידינו"הונצח ע
  ה הנכבד והנעל

' ' ' ' ישעיישעיישעיישעי' ח ר"ההר
בארא  – ו"הי אילוביטשאילוביטשאילוביטשאילוביטש

 פארק

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

 אברה� פרידאברה� פרידאברה� פרידאברה� פריד' ח ר"ההר
 בארא פארק – ו"הי

 

        ננננננננ""""""""לעלעלעלעלעלעלעלע
אלכסנדר אלכסנדר אלכסנדר אלכסנדר אלכסנדר אלכסנדר אלכסנדר אלכסנדר הרב הרב 
ח ח ""ב� הרהב� הרה  יעקביעקביעקביעקביעקביעקביעקביעקב

  יהושע אריהיהושע אריהיהושע אריהיהושע אריהיהושע אריהיהושע אריהיהושע אריהיהושע אריה
אלול אלול   ''ע דע ד""נלבנלב

  אא""תשעתשע
י בנו י בנו ""הונצח עהונצח ע

משה משה משה משה משה משה משה משה ' ' ח רח ר""הרההרה
  אא""שליטשליט  רוטרוטרוטרוטרוטרוטרוטרוט

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

 ו"הי יואל הער יואל הער יואל הער יואל הער ' ח ר"ההר
 בארא פארק –

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

תג� עליו זכות רבינו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

 ברי ברי ברי ברי ' ' ' ' ישעיישעיישעיישעי' ח ר"ההר
 בארא פארק – ו"הי

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

ברו� פינחס ברו� פינחס ברו� פינחס ברו� פינחס ' ח ר"ההר
קווד לי – ו"הי רבינובי רבינובי רבינובי רבינובי 

 פארק

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

 אברה� וועבעראברה� וועבעראברה� וועבעראברה� וועבער' ח ר"ההר
 ויליאמסבורג – ו"הי

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו ותמלי  
  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

  אלעזר שטיינמע אלעזר שטיינמע אלעזר שטיינמע אלעזר שטיינמע ' ח ר"ההר
נברכהו על  מחתא ובחדא

 יצחק אייזיקיצחק אייזיקיצחק אייזיקיצחק אייזיק    אירוסי בנו
 צ"בשעטומ

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו "הונצח ע
  הנכבד והנעלה 

' ' ' ' אברה� נחמיאברה� נחמיאברה� נחמיאברה� נחמי' ח ר"ההר
 בארא פארק – ו"הי כ כ כ כ 

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

 שבתי שוואר שבתי שוואר שבתי שוואר שבתי שוואר ' ח ר"ההר
 בארא פארק – ו"הי

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

' ' ' ' לייבוש ברלייבוש ברלייבוש ברלייבוש בר' ח ר"ההר
אברה� ירחמיאל אברה� ירחמיאל אברה� ירחמיאל אברה� ירחמיאל 

בארא  – ו"הי שלעפריגשלעפריגשלעפריגשלעפריג
 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

י ידידינו "הונצח ע
  הנכבד והנעלה

 - מאיר יונגרייזמאיר יונגרייזמאיר יונגרייזמאיר יונגרייזר "הר
 פלורידה מיאמי

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

הנכבד  י ידידינו"הונצח ע
  והנעלה 

 ו"הי מרדכי לבמרדכי לבמרדכי לבמרדכי לב' ח ר"ההר
 ברכפלד –

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
ר "ק מר� אדמו"כ

  א"זיע
זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

בד י ידידינו הנכ"הונצח ע
  והנעלה 

לוי יצחק לוי יצחק לוי יצחק לוי יצחק ' ר ג"ההר
 – א"שליט זיידענפלדזיידענפלדזיידענפלדזיידענפלד

 בארא פארק

 
        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת

  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ
זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי  יושר בעדו

===  

הנכבד  י ידידינו"הונצח ע
  והנעלה 

אברה� יוס# אברה� יוס# אברה� יוס# אברה� יוס# ' ח ר"ההר
 פ.ב – ו"הי דייטשדייטשדייטשדייטש

 

  מזל טובמזל טוב
היקר היקר לידידי לידידי 

  מאוד נעלהמאוד נעלה
' ' רר  חח""הרההרה

עקיבא יונה עקיבא יונה עקיבא יונה עקיבא יונה עקיבא יונה עקיבא יונה עקיבא יונה עקיבא יונה 
לרגל לרגל   לעדערערלעדערערלעדערערלעדערערלעדערערלעדערערלעדערערלעדערער

הולדת הבת הולדת הבת 
  צצ""בשעטומבשעטומ

�שלמה שלמה שלמה שלמה שלמה שלמה שלמה שלמה : : מבר�מבר
  עמארעמארעמארעמארעמארעמארעמארעמאר

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טובמזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב
היקר היקר לידידי לידידי 

  מאוד נעלהמאוד נעלה
יוס# יוס# יוס# יוס# יוס# יוס# יוס# יוס# ' ' רר  גג""הרההרה

                יפהיפהיפהיפהיפהיפהיפהיפה
הכנס הב� הכנס הב� לרגל לרגל 

  צצ""לעול תומלעול תומ
  ..צצ""בשעטומבשעטומ

�שלמה שלמה שלמה שלמה שלמה שלמה שלמה שלמה : : מבר�מבר
  עמארעמארעמארעמארעמארעמארעמארעמאר

 

ל ל ""י ומחוי ומחו""ש מאש מא""אנאנ
שהשתתפו בהוצאות שהשתתפו בהוצאות 

  אא""רבינו זיערבינו זיענ מר� נ מר� ""לעלע
  וו""היהי  מרדכי ברילמרדכי ברילמרדכי ברילמרדכי ברילמרדכי ברילמרדכי ברילמרדכי ברילמרדכי בריל' ' רר
  וו""היהי  חיי� הירשחיי� הירשחיי� הירשחיי� הירשחיי� הירשחיי� הירשחיי� הירשחיי� הירש' ' רר
        מרקובי מרקובי מרקובי מרקובי מרקובי מרקובי מרקובי מרקובי         יי� יי� יי� יי� יי� יי� יי� יי� חחחחחחחח        מאירמאירמאירמאירמאירמאירמאירמאיר' ' רר

        וווווווו""""""""היהיהיהיהיהיהיהי        אריאל משהאריאל משהאריאל משהאריאל משהאריאל משהאריאל משהאריאל משהאריאל משה' ' רר
  וווווווו""""""""היהיהיהיהיהיהיהי        אביגדור שלו�אביגדור שלו�אביגדור שלו�אביגדור שלו�אביגדור שלו�אביגדור שלו�אביגדור שלו�אביגדור שלו�' ' רר
  וווווווו""""""""היהיהיהיהיהיהיהי        מיכאל פרידמיכאל פרידמיכאל פרידמיכאל פרידמיכאל פרידמיכאל פרידמיכאל פרידמיכאל פרידר ר ""הרהר

        לרגל יומא דהילולאלרגל יומא דהילולאלרגל יומא דהילולאלרגל יומא דהילולאלרגל יומא דהילולאלרגל יומא דהילולאלרגל יומא דהילולאלרגל יומא דהילולא
של של של של של של של של         נותרה כמות מצומצמתנותרה כמות מצומצמתנותרה כמות מצומצמתנותרה כמות מצומצמתנותרה כמות מצומצמתנותרה כמות מצומצמתנותרה כמות מצומצמתנותרה כמות מצומצמת

שלהבת שלהבת שלהבת שלהבת שלהבת שלהבת שלהבת שלהבת """"""""        ספר המבוקשספר המבוקשספר המבוקשספר המבוקשספר המבוקשספר המבוקשספר המבוקשספר המבוקש
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