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, מאוד את כל הסובבי� אותו ואת כל המשתתפי� בה�
ז "א לא דיבר או שוחח ע� שו� אחד עכ"א� הוא זיע' ואפי

השהיה ש� במחיצתו ועצ� יראת שמי� שלו שחפפה עליו 
והיה יכול , אותו השפיעו על כל הסובבי�ואור גדול שסובב 

לספר ולשוחח מצדיקי� או לנהל שיחה פשוטה ע� 
שיחה פשוטה ושיחת חולי� ' היהודי� שישבו בטיש ואפי

שבזה אי� ' ואמנ� אפי, שלו כבר הספיק לרומ� אות� מאוד
ז רומ� את "לנו השגה אבל זה ראו ממש בחוש אי� שעיד

שלא הבינו מה הוא  סובביו ואת אלו ששוחח עמ� אפילו
כ ה� יצאו אחרי זה כבריה חדשה וראו עליה� שנהיו "ג, שח
י "וראו זה בחוש אי� שכל זה נעשה ע, חדשה שמהנכ

  .השיחת חולי� שלו
א אי� לנו שו� השגה "בהייליגע זיסע זיידע רבי זיעואמנ� 

פ ליקח בפשטות צו שטייגע� בתורה "אבל זה צריכי� אנו עכ
חפפה עליו כל היו� עד שנקרא זה  שזיו השכינה, ש"וירא

ע "ואמר ע, ע כל המעת לעת"שלא הסיח דעת מהבוכ
' ואפי ,א חולה בחולי מעיי� גדול"שכידוע היה הוא זיע

כ אז היה בעל יסורי� גדול והיה כל ימיו "ג בשנותיו הבריאות
וממילא לכ� לא יצא לו לאכול , מזבח כפרה על ישראל
ו סעודה היתה עבודה כי אצל, ש"סעודת מלוה מלכה במוצ

שלימה ולא כמו אלו שנוטלי� ידיי� וחוטפי� המוציא ויצאו 
החל מכניסת השבת שהיה , אלא היה אצלו עני� של�, ח"יד

ק עד לאחר הבדלה "עסוק בה החל מהודו של מנחה בערש
ללא שו� הפסק בודה כולה בחדא מחתא עבודה אחר ע

 �ברציפות בעבודת אמירת וריווח כלל שהיה עסוק כל הזמ
וההכנות לתפילה שחלק� היה מיוחד מחמת  ,התהילי�

והיה לו עבודה קשה להיות מוכ� גו� נקי , היותו חולה מעיי�
לתורה ותפילה ושאר הכנות שלו לתפילה ועבודת סעודות 

  .ק הכל בעבודה רצופה בהמש� אחד"הש
סיפרנו מזה אי� שהיה הסדר אצלו בשני� קדמוניות וכבר 
ד "תיו הבריאות שהיה דרכו בקודש לירד לביהמבשנו
ק לתפילת מנחה והיה ניגש לעמוד כשליח ציבור "בערש

אבל היה חז� , א"זיע 'ט הק"מר הבעשלאמירת הודו שיסד 
ולמד ש� ' הק ולחדרו ז פנה למקומו"רק בזה ותיכ� אחר
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   א"מ זיע"ק מר רבינו הרמ"ד דכ"יו
  אר� ישראל -  א"ד טבת תשע"כ

הזיידע רבי מר יומא דהילולא של  היו�
ועל א� גדלותו , א"מ מלעלוב זיע"הרמ

אי� בי כלו� 'היה רגיל על לשונו לומר 
ולא לקחתי כלו� מאבותי הקדושי� 
� 'זולת דבר אחד שהוא כוח הטיש

זיצע� מיט איד� זהו , ט"השולה ועריכת
  .'ק"הדבר היחיד שיש לי בירושה מאבוה

 � שלו היו מרוממי� 'אמנ� הטישולכ

אלא שאחז ע� ' ועסק בעניניו הק
הציבור אבל תפילת מנחה לא 

לל התפלל עמה� כי היה מתפ
ז בעוד היו� גדול "הרבה לפנ

משו� שהיתה דרכו בקודש 
ק "לקבל על עצמו קדושת ש

בצהרי היו� ולכ� הקדי� אז 
ע אבל "להתפלל מנחה בפ

  )כו, ד( אז אמרה חת דמי� למולות
אז הבינה שעל המילה בא י "ברש

ועוד מפרשי�  מ"הראוהקשו . להורגו
י "פירש )פסוק כד(שהרי לעיל 

שהמלא� בלעו מראשו ועד יריכיו 
הבינה צפורה שבשביל המילה ', וכו
בשביל שהר� ממנה ' וכא� פי, הוא

�  .תי חכמי�שפב' עי, הבינה כ
בחד מ� צדיקיא מסופר מ ש"עפיל "וי
 )א"מ מלעלוב זיע"ק מר ר"אפשר מהרה(

' ונהי, ה על אוניה בלב י�"בר' שהי
סכנה לכל ' סערה גדולה וחזקה והי

ובתו� כל הרעש , הספינהנוסעי 
וקולות האנשי� על גורל חייה� 

ק עומד על סיפו� "מצאוהו את הרה
האניה ומביט השמימה לראות הא� 
כבר עלה השחר שיוכל לתקוע 

  , בשופר כמצות היו�
השחר עלה מיד לקח השופר וכמו 

ומיד , וקיי� מצות שופר כדת היו�
נשקט הסערה והיתה הרווחה 

ישועה בסגולה ותלו כול� ה, לנוסעי�
, י תקיעת שופר באה הישועה"שע

ק "ובוודאי שכ� היתה כוונת הרה
ז את "בתקיעתו כדי להשקיט עי

ואז אמר לה� הצדיק כי לא , הסערה
לו שו� ' ככוונת� כוונתו ולא הי

, מטרה ועני� סגולי בתקיעת שופר
אלא היות שראה שהמצב היא סכנת 
נפשות וכי בכל רגע עלולי� להיטבע 

לכ� השתוקק מאוד , י�בעמקי ה
לזכות ולקיי� עוד בחיי� חיותו מצות 
תקיעת שופר ולכ� הביט השמימה 
לראות א� הגיע זמ� התקיעה שהוא 

וכיו� שעלה השחר , בעלות השחר
י קיו� "ואז ע, מיד קיי� המצוה

אבל לא , המצוה ממילא נשקט הי�
  .כ"ע, לזאת היתה כוונתו

 מר  שאביוסיפר  א"ר  זיע"אאמוומר
א פע� כשלא היה בקו "זיע מ"רמה

הבריאות צוהו שיירד לקומת המקוה 
ויסגור כל החלונות והדלתות 

גר ' מ הי"מהקומה העליונה שהרמ
מ "ואז ירד הרמ, בה עד קומת המקוה

זה היה , למקוה וטבל וחזר לביתו
  , ביו� שישי

סיפר  ט"בעת עריכת השוהובלילה 
, ל מהספינה"הנ מ הסיפור"מר הרמ
שמר�  שאמר אבא מארי וכמדומני

מ אמר לו שכהדבר הזה "הרמ

וכמו , כ לאמרו ע� הציבור יחדיו"היה יורד אח 'הודו'ל
ל עני� מיוחד בזה לפי שאיתא אולי "שהי סיפרשבעצמו 

ה א שבאמירת מזמור ז"זיע' הק ט"מר הבעשבש� 
ק מתקני� את כל השבוע שעבר ולכ� רצה "בערש

ז במיוחד "לאמרו ע� העול� יחד והיה יורד עבו
 ,ל"הג� שלא התפלל מנחה ע� הציבור כנ, ד"לביהמ

ובאמת שתיכ�  .ק בעוד היו� גדול"מאחר שקיבל הש
ק תיכ� ראו פניו "אחר הטבילה במקוה טהרה לכבוד ש

ר ק וכבר נזה"המשתנות וכל כולו עסוק ע� הש
ק מוקד� "ק וקיבל ש"מלעשות מלאכות האסורות בש

הוא היה , לפני העול� והוציאה מאוחר הרבה אחריה�
מאחרי� לצאת מ� השבת "אלו שנאמר בה� ' בחי

כול מלוה ולכ� לא יצא לו לסעוד ולא, "וממהרי� לבוא
ק "הרהואכ� מסופר על  ..מלכה במוצאי שבת עצמה

לוה מלכה ע� ע שהיה סועד מ"זי רבי שמעו מירוסלב
 דברי חיי� מצאנזק ה"מהרה' וכ� אי, ו ביו� ראשו�"אנשי
  ..ז"ש אלא ביו� שאחר"א שלא עשה זה במוצ"זיע

 מצד אחד היה חושב ומיצר  א"מ זיע"מר הרמג� ולכ
ש אבל כשידע שא� "על זה שאינו יכול לקיימה במוצ

זה גר� לו שמחה מיוחדת , ל עשו כ�"אלו צדיקי� הנ
כי , מוהו וכי הוא הול� בדרכ� הקדושהשא� ה� נהגו כ

מחמת שהיה חולה מעיי� ומחמת שהיה אז אחר כל 
ק ומחמת "ע של ש"העבודה הגדולה של כל המעל

שאצלו סעודה היתה מלאכה שלימה ומרובה ולא סת� 
לכ� לא , ז"י המוציא וסימ� טוב וברכהמ"חטיפת נט

ל שלא "וכמו צדיקי� הנ, ש"איסתייע לו לעשותה במוצ
  ,ש היה עושה אותה ביו� ראשו�"וה במוצעשא
 הג� שהיה מלובש כבר בבגדי קודש שלו של יו� ולכ

ז היה עור� סעודת מלוה מלכה ממש ע� "חול עכ
והיה , ש וכל הנהגות מלוה דמלכה"הזמירות של מוצ
ובאמת כל אימת שהיתה לו הזדמנות . טיש מלוה מלכה

ה לישב ע� העול� ולערו� טיש היה שמח על זה והי
זיצע� מיט אידע� : ק"רגיל בזה לישב עמ� וכלש

�והיה זה חשוב , והיה לו מזה חיות עצומה, צוזאמע
ואכ� היה מזה השפעה גדולה לכל , אצלו ביותר

ולכל מי שהיה מסתופ� בצל , המשתתפי� עמו ש�
� שלו'ההייליגע טיש ,  

ראו בחוש שמי שלא היה לו יראת שמי� לא היה וזה 
ש "א היה מלא ירא"כי הוא זיע, ויכול להימצא במחיצת

ללא ' ע ועסק תמיד בעבודתו הק"ודבוק תמיד בבוכ
 'ב' המש  בעמ

 'ב' המש  בעמ

        ....שבטשבטשבטשבט' ' ' ' זזזז        - - - - בשלח בשלח בשלח בשלח ' ' ' ' פרפרפרפר' ' ' ' נסיעה לפולי� ליו� המסוגל  גנסיעה לפולי� ליו� המסוגל  גנסיעה לפולי� ליו� המסוגל  גנסיעה לפולי� ליו� המסוגל  ג
        ....ברימנובברימנובברימנובברימנובהמ� המ� המ� המ� ' ' ' ' פרפרפרפר        ----  .עלובעלובעלובעלובבלבלבלבל    הילולא דרביהילולא דרביהילולא דרביהילולא דרבי

  

דאמבראווא , לאנצוט, גור, ניץ'קאז, ענסק'כן נשתטח בליז

  .ועוד, ראדומסק, )צ"יאיום הב(
  בלבד$  580 –מחיר הזדמנות 

  .רביעי צהריים –חזרה .  שני ערב –יציאה 

 05484-26204לפרטים והרשמה   

 



 

 

 

 ב

 ב

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  'א' המש� מעמ

        
הצמח ק "מהרה' וכדאי, י"המרח� ישמור המרח� עלי ועכ

ועל , ני�ע שד� גמרא מסיר הבו( מהפ"זיצדק מליובאויטש 
שאמר שמי שלא  מסופרע "זי הבית אהר מקארליק "הרה

, הוא אינו יכול להביט בפני איש זה באותו יו�, למד ד� גמרא
שוחח  א"ופ, אבל מי שלמד גמרא עליו יכול הוא להסתכל

שהוא ' בפני חסידי� בגודל מעלת לימוד הגמ צ"הצק "הרה
מעי� ואבר� אחד מהשו, מזכ� ומקדש ומטהר הגו� והנשמה

כ עד שלא יכל להמתי� שהרבי יסיי� דיבוריו ועזב "נתלהב כ
אלא , באמצע ופנה לחדר הסמו� כדי ללמוד ש� תיכ� גמרא

שלא מצא ש� גמרא אלא ספר קודש אחר ולכ� למד בו במה 
ק ומצא אותו "שמצא ואחר איזה זמ� חזר למקומו של הה

עדיי� יושב ומשוחח ע� הציבור ולכ� שב והתיישב חזרה 
אמנ� לימוד התורה אי� : ל"צ וא"אז פנה אליו הצ, ה�עמ

אבער פארט , שיהיה הוא חשוב למאוד ואמנ� למדת תורה
וכ� היו עוד . 'נישט א בלאט גמרא ואי� זה קרוי ללמוד גמ

ק הוא מזכ� ומטהר "צדיקי� שאמרו שכל חלק מחלקי תוה
ולכ� ג� . יש סגולה מיוחדת יתירה לזה' אבל לגמ, ומקדש

ד "מ יור"ע חו"א אהב לראות שלומדי� שו"מ זיע"מר� הרמ
אבל , ולהיות ראויי� להוראה לדעת את אשר יעשה ישראל

  .היה מעורר שע� הכל צריכי� ג� שיעור גמרא
א היה כל ימיו מזבח כפרה על כלל ישראל "שהוא זיעוידוע 

ולכ� היה אומר שצער , וסבל עבור� להמתיק ולכפר עבור�
יותר מהכל וזה אינו יכול לסבול ו נוגע ללבו "של יהודי ח

אירע פע�  .נ לאיזה יהודי"ו איזה עגמ"יהיה חא ש"בשו
עבור עני� מסויי�  'בינו הקרשנכנס אחד החסידי� של 

שנצר� לו לישועה אלא שלא היתה הפרוטה מצויה אצלו 
ענה לו רבינו , ק"ע בזה לפני רביה"לית� פדיו� כנהוג והתנצל א

כי לשמחו , ות זה יהיה פדיונ�שתשוב ותבשרני בשורות טוב
, בישועת ישראל היה עבורו שמחה ותענוג גדולי� ביותר

ל ורצו לשמחו "כ בעת שכבר נפל למשכב ר"ומספרי� כמו
�מה שכתוב ש�  והגליונות היו מקריאי� לפניו מ� הצייטונגע

ב "שמחות ישראל שלפלוני נולד ב� ופלוני אירס את בנו וכיו
ל כי צער ישראל "חוזה היה משמחו ומחזקו תו� יסוריו ר

ושמחת� נגעו לעומק ליבו הטהור ושמח בשמחת� והצטער 
א היה אוהב ישראל האמיתי והיה "כי הוא זיע, ל בצער�"ר

נ עבור� וכל ימיו "ל מסי"מכפר ביסוריו על כלל ישראל והי
 �היה בוכה ומבכה על צרות ישראל ומייחל ומבקש לישועת

  .וגאולת� של ישראל
ז היה "אבל עכ, א א גרויסער רבי"מ זיע"היה מר� הרמוכידוע 

ומי שלא היו רגילי� עמו , הכל מכוסה במעטה של פשטות
והיה רבי קדוש אבל , פשוט לא ידעו ליד מי ה� מסתובבי�

ולמשל שישבו עמו בסעודה היה הוא , מכוסה בפשטות

ולכ� ג� אמר שלא יוצא לו לעסוק ע� , הר�
העול� ג� בחלק הרוחני שלה� כי היה עסוק 

ל "וכ� עקב חולי מעיו כנ', תדיר בעבודתו הק
שנטל לו הרבה מזמנו ולא נותר בידו זמ� פנוי 

אנשי� יהיו עמו ומאיד� ג� לא חפ( ש, כ"כ
כיו� שהיו ה� בזמני� ' בתפילותיו ועבודתו הק

 חכ לא רצה להטרי"וע, שוני� ולא רגילי�
ל "האנשי� ולשעבד� לזמני� שלו כי כנ

הכנותיו בקודש לתפילותיו ולתורה ותפילה 
וכ� להכי� , ט שלו ארכו לו זמ� הרבה"ומעשי

, ע בגו� נקי לתורה ארכו לו זמני� רבי�"א
ולכ� לא היה , על יסורי� גדולשהיה נעבא� ב

ליה זמ� להתעסק בהנהלת המוסדות הג� 
וכ� היה אומר אז , שחיזק אחרי� שעסקו בזה

� שלי '� עול� הרי ה� הטיש'זיי� חינו� מיט
ובאמת היו רואי� בחוש , שבה� ה� משתתפי�

את כל השפע קודש שקיבלו בה� והשפיע זה 
עליה� שפע קודש של יראת שמי� לתורה 

  .ח"וגמעבודה 
ידוע שכל ימיו אחז בעצמו וכ� היה אומר ג� 

, ק"דכל העצות וכל התיקוני� הכל נמצא בתוה
נאר די 'על לשונו לומר ' וכדמרגלא בפומי

ובזה אחז את , 'הייליגע תורה מיט יראת שמי�
עיקר החינו� שתורה לשמה מרוממתו על כל 

והיה , הפ� בה והפ� בה דכולה בה, המעשי�
השיבנו אבינו "שי� ע מבק"מדייק שבשמו

�, וקרבינו מלכנו לעבודת�"כ "ואח" לתורת
�כי ראשית , "והחזירנו בתשובה שלימה לפני

ג� , ובכוחה זוכי� להמש�, ק"הדבר הוא תוה
היה מדייק שהתמדת התורה תלויה בהרגל 

שתרגילנו "וכמו שמבקשי� בברכות השחר 
�ואחר שמתרגלי� בזה ממילא כבר " בתורת

והיה אצלו די , ק"והמתמידי� בלימוד ת
גרעסטע חיות לראות את מי ששקוע בעסק 

  .התורה
 א "אירע כשהיתה ישיבת לעלוב בתוכ

וכשעבר לידה ושמע קול התורה של הבחורי� 
מיר קע� : ק"התמלא חיות מזה והתבטא בלש

 �ג� אותי מצליחי� (מע� אוי� א מאל מחיה זיי
די "וכל ימיו היה מעורר , )לשמח לפעמי�

והיה אוחז , "גמרא מיט יראת שמי�הייליגע 
ז יכולי� לבוא לידי תיקוני� גדולי� ומעלה "שעיד

ולכ� עלינו ללמוד . ת"גדולה ברוחניות ועבודת השי
ירח� , מיט יראת שמי�' תמיד צו שטייגע� או� גמ

השייכי�  ל"האריזא עסוק ע� הסידור וכוונות "זיע
שמו לב בכלל אבל הסובבי� לא , לאכילה וסעודה

שהוא מעיי� בסידור תו� כדי הסעודה כי עשה הכל 
 במי� פשטות שכזו עד שלא שמו לב למעשיו האלו ורק

אבל , יכל לראות אמי שהביט ועקב לעומק אחריו להדי
הג� , בסת� לא ראו כי היה עטו� בשתיקה ופשטות

שולחנו של אד� ' קרבנות בחי' שהיו סעודותיו בחי
הרגישו בו אלא רק אלו שעקבו ז לא "מכפר כמזבח עכ

וכמו שאנו אומרי� תמיד שמכל אלו . אחריו ממש
מעשי ההייליגע זיסע צדיקי אמת יש לנו ללמוד מוסר 

שהוא היה אוהב ישראל ומצפה לישועת� , בפשטות
  .תמיד
י וזכות כל הצדיקי אמת יגנו עלינו "יג� עלינו ועכזכותו 
של� ת ירח� שנזכה כולנו לתיקו� ה"השי, א"ועכי

, וישפיע עלינו שנזכה לתשובה מאהבה, �"דשובבי
מ ע� כל צדקותו וקדושתו וטהרתו "וכמו שמר� הרמ

ומרוב , ע"לא הסיח דעתו מהתשובה בכל המעל
העניו , היה די ריכטיגע לב נשבר ונדכא' ענוותנותו הק

האמיתי ולא הסיח דעתו מ� התשובה ואחז בענוותנותו 
רוע מכול� שכ� הוא ממש במציאות היהודי הג

והראשו� שצרי� לעשות תשובה והוא מחוייב בזה יותר 
וכ� היתה דרכו בקודש א� ראה יהודי שצרי� , מכול�

ש היה מדבר כאילו לעצמו ואומר "חיזוק בתורה וירא
 �אי� לי שו� עצה אלא תשובה עד שזה השומע הבי
שזולת מר� הרבי יש עוד מי שצרי� לשוב בתשובה 

  .ושב א� הוא בתשובה
אי� שו� , היה רגיל על לשונו לומר באמת ובתמי� וכ

, והיה תמיד מלא יראת שמי�, עצה רק תשובה לעשות
לפניו נעבוד "וא� באמצע השבוע היה משנ� שוב ושוב 

א "ק רא"הרהבהניגו� והתנועה של רבו " ביראה ופחד
  .ע"מקארלי זי

ירחמנו שנזכה לאור התשובה האמיתית ת "השי
ות לאתה חונ� לאד� דעת והרי וישפיע על כולנו לזכ

�למבדיל י דעת נזכה "כ ע"א, א� אי� דעת הבדלה מני
בי� קודש לחול להיות יהודי כדבעי ולזכות לאור 

�י אתה חונ� לאד� דעת "וע, התורה כמו שצרי
 �השיבנו אבינו לתורת� וקרבנו "נזכה להמש

מלכנו לעבודת� והחזירנו בתשובה שלימה 
�שוי� יעצט לתשובה  ונזכה כולנו יחד, "לפני

צ מתו� "ושטייג� בקיו� התומ, שלימה מאהבה
בשמחה בואו לפניו ' עבדו את ה, שמחה וטוב לבב

  , ברננה
ושמירה , ק נזכה לתשובה הנכונה"התוה ובכוח

רפואות וישועות , וכללותעליונה בפרטות 
ק אוי� א זיסע אופ� "ושמחות שלימות ובני� ביהמ

  .  אוי� אייביג

 

        ד טבתד טבתד טבתד טבת""""ככככ
מ מלעלוב מ מלעלוב מ מלעלוב מ מלעלוב """"ק מר� רמק מר� רמק מר� רמק מר� רמ""""דהילולא דאביו הרהדהילולא דאביו הרהדהילולא דאביו הרהדהילולא דאביו הרהיומא יומא יומא יומא 

        אאאא""""זיעזיעזיעזיע    הההה""""זצוקללהזצוקללהזצוקללהזצוקללה
        

 ))))אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ה מזידיטשובה מזידיטשובה מזידיטשובה מזידיטשוב""""ק רצק רצק רצק רצ""""הובא מהרההובא מהרההובא מהרההובא מהרה((((ק "כ בספה"משידוע ידוע ידוע ידוע 
נתאוה משה למיתתו  ))))יגיגיגיג, , , , י במדבר כזי במדבר כזי במדבר כזי במדבר כז""""רשרשרשרש((((ל "על משאחז
        , של אהר�

כי יומא דהילולא דאהר� כהנא קדישא  'רבינו הק    פירשפירשפירשפירש
יהיה כל פע� באותו היו� בשבוע שיחול , ראש חודש אב

ועל זה נתאוה משה רבינו , אושפיזא דיליה בחג הסוכות

ואכ� באמת כ� הוא שביו� שיחול , ה"ע
, דר ג� יחול אושפיזא דמשהא' בו יו� ז

ג בעומר יומא דהילולא "וג� יו� ל
א רבי שמעו� בר "קדישא של התנ

        . כי הכל שורש אחד הוא, יוחאי
יומא יומא יומא יומא ((((א מנח� אב "ל נענה על יו� כ"ר זצוק"ק מר� אאמו"כוהנה והנה והנה והנה 

שג� כ� חל תמיד באותו  ))))אאאא""""ק רבי אהר� מבעלזא זיעק רבי אהר� מבעלזא זיעק רבי אהר� מבעלזא זיעק רבי אהר� מבעלזא זיע""""דהילולא של הרהדהילולא של הרהדהילולא של הרהדהילולא של הרה
ק בעל ק בעל ק בעל ק בעל """"יומא דהילולא של הרהיומא דהילולא של הרהיומא דהילולא של הרהיומא דהילולא של הרה((((ב סיו� "ווכ� ט, אדר' יו� שחל יו� ז

        . ))))אאאא""""הבית אהר� מקארלי� זיעהבית אהר� מקארלי� זיעהבית אהר� מקארלי� זיעהבית אהר� מקארלי� זיע
ל "ר זצוק"ק מר� אאמו"זה פלא שיומא דהילולא קדישא דכוראה וראה וראה וראה 

, ג� יחול תמיד ביו� האושפיזא דמשה רבינו עליו השלו� ))))ד טבתד טבתד טבתד טבת""""ככככ((((
 ))))חו  משנת העיבורחו  משנת העיבורחו  משנת העיבורחו  משנת העיבור((((, אדר דמשה רעיא מהימנא' וכ� ביו� שחל בו ז

  ]א אמר זה בתו" השלשי�"ו זיערבינמר� . [והוא פלא
 

        ניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אש

ט "ר הקוה"ק מר� אדמו"מכ
  א"זיע

כוונתו בהליכתו למקוה ' ק בתקיעת שופר כ� הי"וככוונת הרה
לכ� רצה אוד וחשש מאוד שהוא בסכנת חיי� וכי הרגיש רע מ

  , לחטו� טבילה במקוה עוד בחיי� חיותו
מ כ� בפירוש אלא מזה שסיפר "לא אמר לו מר� הרמואולי [

ר "ט הבי� מר� אאמו"ספינה בשוהמ העובדא מה"מר� הרמ
א� כמעט ברור לי שאמר כ� , כוונתו בהליכתו למקוה' שזה הי
  ].בפירוש

  

ל שמבליעת המלא� עד יריכיו "יז "ועפי
א� לא הבינה , הבינה שבשביל המילה הוא

שרוצה לענשו על עיכוב המילה אלא שבא 

ילת לזרזה שתמול את בנה מיד כדי שיזכה בחיי� חיותו לקיי� מצות מ
  , בנו לפני שיסתלק מהעול�

 וכשראתה שהר� ממנו המלא� לאחר , עשתה שמיד מלה אותווכ
  .המילה אז הבינה שעל המילה בא להורגו

 שבשביל המילה "ולעיל לא כתב אלא " להורגו"י "כא� כתב רשולכ
שמות (. שחשבה שבשביל שתזדרז למול את בנה בא המלא�, "הוא
 )א"תשע

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

        



 

 

 

 ג

 ג

א שנשמעו "מ זיע"ק רבינו הרמ"מאמרים נפלאים ממרן הרה
  :מפינסק קרלין 'אורחות אהרן'ק ה"מפי תלמידו הרה

 לא ויאמרו' וגו הבאר פי על גדולה והאבן" כתיב ק"בתוה
 פי מעל האבן את וגללו העדרים כל יאספוי אשר עד נוכל

 שהיום א"עזי מ"הרמ רבינו מרן אמר. )כט בראשית( "הבאר
 ק"בספה דאיתא מה י"עפ לפרש דיליה דהילולא יומא הוא
 המצוות וכל ,התורה נקרא באר כי )ב, ג"ל דף(  אהרן בית

  . באר נקראים
 לכם ואגידה האספו" פ"עה )ב, ד"נ דף( אהרן ביתב גם ואיתא

 )'א, ט"מ בראשית( "הימים באחרית אתכם יקרא אשר את
  .ע"זי מסטאלין הזקן ש"הרא אביו בשם
 האספו" - ע"זי ין'מרוז ק"הרה בשם גם איתא זה וכעין

 יקרא אשר" - אחת באגודה ותתאגדו שתתאספו" ואגידה
 באחרית רופן ארויס אייך וועט דאס" הימים באחרית אתכם
  . הימים
 כ"מאה לפרש אפשר ז"שעפי ל"ז מ"הרמ הרבימרן  ואמר

 וכדאיתא ר"ליצה מרמז אבן" הבאר פי על גדולה והאבן"
 עומדת הזאת והאבן, נימוח הוא אבן אם ):ל קידושין('  בגמ
 ,א"בב' כדאי והמצוות התורה באר היינו הבאר פי על

  ', ית מצוותיו ולקיים תורה ללמוד נותן ואינו
 וגללו העדרים יאספו אשר עד" היא לזה היעוצה והעצה

 האספו ה"אע יעקב שאמר וכמו" הבאר פי מעל האבן את
 אותו לעבוד מישראל אנשים שמתאספים שבזה ואגידה
 ר"היצה את, הגדולה האבן את לגולל אפשר בזה, יתברך
  , הבאר פי מעל
 הוא - גדול שכוחו להודיעך י"כפירש - מועצ יעקב אך

 מעל בעצמו האבן להוריד שיכל, לזה צריך היה לא עצמו
 אין הדורות כל סוף עד וההמשך הבנים אבל, הבאר פי

  . לכם ואגידה האספו, זו עצה אלא להם
*  

 מלעלוב דוד בינור מרן ק"הרה של פירושו ידוע זה בענין
, לעם תבן לתת ספוןתא לא )ז, היי שמות(  כ"מאה על ע"זי

 תאספון לא וכתיב ו"בוא תוסיפון לא ל"הול דלכאורה
ָאְספוּן לא שכתוב כמו והוא ף"באל  שראה מכיון אלא, ּתֵ

 ישראל בני ישבתו שבשבת רבינו משה שפעל פרעה
 היו זו ומאחדות יחדיו הם מתאספים ואז, ממלאכתם

 אצל השפל הרוחני במצב להתקיים חיותם כל שואבים
 להם יתנו שלא תאספון לא פרעה אמר כ"עו, פרעה

  .ביותר הגדול הכח שזהו ראה כי להתאחד
 ישראל את נבוכדנצר שכשהגלה במדרש איתא זה וכעין

 עת להם יתנו לבל השבאים את הזהיריי מארצם וגירשם
 אל ויזעקו יחדיו יתאספו מנוחה להם תהיה באם כי מנוחה
. המיצר מן ויוציאם הגזירה מעליהם יבטל ומיד ה"הקב
 העבודה עליהם שיכבידו העבודה תכבד פרעה שאמר וזהו
  .ולהתוועד להתאסף בידם סיפק יהא שלא עד

*  
, בתורה בעצמו קורא היה א"מ זיע"הרמ ר"אדמו שמרן ידוע

 ישעו ואל האנשים על העבודה תכבד" זה לפסוק וכשהגיע
 ונותן יתירה בהטעמה התיבות קורא היה" שקר בדברי
 מעוצמת החלונות מזדעזעים שהיו עד רהאדי בשאגה קולו
  )פינסק קארלין" מטה אהרן"מאת מכון (. כ"ע .הקול

***  

, ושבתקופת חליו התפלל עליו ולא שכח ממנו לרגע, א"זיע" אמרי חיים"
  . והאריך לספר אודות הידידות הרבה שהיתה ביניהם

הזכיר את גודל מידת השמחה שנראתה תמיד  א"ניץ שליט'מויזהרבי 
מיט זיין "מלעלוב השיב  מ"הרמ הרבימרן ו, ע"האמרי חיים זיאצל 

בשמחתו החדיר (" שמחה שמחה האט ער אריין געברענגט אין א צווייטן

איז געווען , ניצער רבי'דער וויז, אייער טאטע: "והוסיף ,)שמחה גם בזולתו
 – )היה אוהב ישראל פיקח, ניץ'הרבי מויז, אביכם(!" א קלוגער אוהב ישראל

הרבי . באותו סוד שיח שרפי קודש ביטוי שגרם התרגשות לנוכחים
ד שח "הי ל"אמסק זצוקק רבי שלמה חנוך מראד"הרהש, מלעלוב סיפר גם

  .ע"זי ח"ק האמ"להרהוהיתה כוונתו , ניץ'שנקשר לאחרונה לויז, לו פעם
 

, א"ניץ שליט'הרבי מויזלפני  מ"מרן הרמ ק"התאונן הרהמכן -לאחר
קשה עליו מאוד הלימוד , שהוא רתוק למיטה ומשותק, שמפאת חוליו
יה שר כאשר נזכר אני איך אביכם ה" –הפטיר  –אולם . והעיון בספר

הנני מקבל חיזוק והתחזקות , "ה ריבון עלם ועלמיא- י"ומזמר את הזמר 
   - - - !" בעבודת השם

איז דאך 'ס", לא נפריע לכם, באומרו, קם ממקומו א"ניץ שליט'מויזהרבי 
 הרבי מלעלובמרן אולם באותו רגע קם , )ק עתה"הרי ערב ש(" ק"ערב ש

ועל איך אזוי שנעל ען גאסט ו'אזא חשוב: "ואמר בהתרגשות א"זיע
לרבי ולא נתן , !)?לאורח חשוב שכזה אתן לצאת במהירות כזאת(!" ?ארויס לאזן

ואז , נענה לבקשתווהוא . שב עודיבבקשו שי, ללכת א"ניץ שליט'מויז
שובת  א"ניץ שליט'הרבי מויזק אם זו הפעם הראשונה ש"הרהמרן שאל 

פיע על ירושלים ושיש, ברכות עד בלי די ווהמשיך ואיחל ל, בירושלים
  .מאור התורה והחסידות

  'ז באדר ב"כ –שני יום 
ק "ל ביקור באכסניית כ"צוקזמלעלוב מ "רמ ר מרן"אדמוהכשהשיב 
 )וועלוועלי(ק רבי זאב "הרהשוחחו אודות , א"ניץ שליט'הרבי מויז

  . א"ניץ שליט'הרבי מויזזקנו של , א"זיע חמסטריווקאאמר
, אך לא הכירו אישית, שמע ממנואמר שרק  א"ניץ שליט'מויזהרבי 
שוחחתי עמו , אני הכרתיו מקרוב: הרבי מלעלוב מ"מרן הרמ השיב
מלעלוב שפעם  מ"מרן רמ ק"וסיפר הרה. וכן הכרתי את כל אחיו, רבות

ובפסח לא היה מסוגל לאכול כי , חמסטריווקא בטובאק מר"לא חש הרה
מנהג : "וקאחמסטריואק מר"אמר הרה. אם מצה שרוייה או מצות מכונה

והעדיף לאכול מצות , ולא אבה לאכול מצה שרוייה, "ישראל תורה
  . מכונה

ק בעל "באומרו שכידוע היה הרה, את הדבר ניץ'הרבי מויזוהפליא 
. א מתנגד בחריפות גדולה לאכילת מצות מכונה"מצאנז זיע "דברי חיים"

 ,ק רבי וועלוועלי בתורה"מכן דיברו מגדלותו הפלאית של הרה-לאחר
ארכיון "באדיבות (. כ"ע .ובענווה יתירה, בצינעה, כשהכל היה בפשטות

  )ניץ'התאחדות תלמידי וחסידי ויז
  

תמליל , לפניכם קטע שהגיע לידי המערכתנעתיק 
ניץ 'ר מויז"ק אדמו"דברי קודש בין כהנהגה ושל 

כשעלה , א"מ זיע"ק מרן רבינו הרמ"א לבין כ"שליט
וכן , מ בביתו נאוה קודש"לבקר את מרן הרמ

בעיר ניץ בביקור גומלין 'ר מויז"שהחזיר לו האדמוכ
  .א"הקודש והמקדש ירושלים תובב

  א"תשמ'ה' ב באדר ב"שמיני כפרשת 
===  
  

 דששבת קוערב 

ש לתפילת שחרית "הגיעו כל אנ, המחרתביום 
בבית  ניץ'מויז א"שליט ר"אדמובהשתתפות 

שנראתה כתפילת חול המועד  –התפילה , מדרשנו
שבת "כהכנה לקראת ה, רבה עברה בהתרגשות –

  .הממשמשת ובאה" הגדול
לבקר  א"ניץ שליט'הרבי מויזיצא , התפילהלאחר 

. ל"זצוק לי הורוויץ'ק רבי יודא"הרהב "בבית ש
לבקר  - בליווי קהל חסידים  –משם יצא רגלי 

כשרבים , ל"ר מלעלוב זצוק"האדמו מרן ק"כבבית 
מתושבי העיר עומדים וצופים בהשתאות במראה 

א "ל קיבל את יבלחט"הרבי מלעלוב זצ. פלאהנ
ושאל , בהתרגשות עצומה א"ניץ שליט'הרבי מויז

ניץ 'הרבי מויז. תחילה אם כבר היו בכותל המערבי
, ה ביום ראשון ילכו שמה"השיב שבעז א"שליט

וועט דער שבת זיין א , נו" :והפטיר הרבי מלעלוב

 א"רבי משה מרדכי מלעלוב זיע ק"הרה כבוד קדושת מר רבינו

  ]ב"חלק י[ ]א"מ זיע"צדיקי� ע� מר הרמ, בסוד שיח[ ה שני� לפטירתו"כ )ז"תשמ(ד טבת "יומא דהילולא כ

 

השבת תהווה הכנה (..." הכנה צום כותל המערבי

  . )ללכות
 רבי אלעזר מענדיל מרן ק"הרהזקני : והוסיף

מכן -ולאחר, התפלל מדי יום תפילת מנחה בכותל
סיפר אודות התקשרותו הנפלאה של זקנו לשריד 

  .בית מקדשנו
ל את "הרבי מלעלוב זצוקמרן כיבד כאשר 
, לברך על הכיבוד א"ניץ שליט'הרבי מויזא "יבלחט

לעלוב הרבי מ, ברם. ביקשו רבינו לברך תחילה
אמר לו רבינו כי ". שיריים"אמר שמבקש לטעום מ

והשיב הרבי . הבית לברך תחילה-על בעל
נהנה תחילה מכך , כבעל הבית, כי הוא, מלעלוב

עת על האורח וכ, שהגישו את הכיבוד לאורח
הרבי מרן מכן ציין - לאחר ...ליהנות מן הכיבוד

בעל  ק"הרהמלעלוב את התקשרותו ההדוקה אל 

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ג"תקע(ר יוס� הכה� הלר בעל קצות החוש� אבני מילואי� ועוד "רבי אריה לייב ב –
  )ז"תקצ( זרע יעקב -ומעלי( אלביסו�ד ק"ר נפתלי מרופשי( אב"ב הארווי( רבי יעקב

  )ט"תר(צ מרופשי( "רנ' תל -ר מנח� ישכר דוב מפשעוורסק"רבי אלימל� מרודניק ב
  )ד"תרנ(אמת ליעקב  -ר אברה� מטשכנוב"רבי יעקב לנדא מיעזוב ב

  )ד"תרס(יקוב 'י נוע� מדזחת� האמר -ר יהודה ממעלי("רבי ישראל הארווי( ב
  )ה"תרע(ר ישראל לייב מקרימלוב "רבי אברה� מזאוויערטשע ב

   )צ"תרח(ר אברה� "יאדלאווא ב -רבי שלמה זלמ� פרענקל השני מוויעלפולי
�  )ב"תרל( ס"החת ר משה סופר"ב הכתב סופר מפרשבורג רבי אברה� שמואל בנימי

  )ה"תתקס, א"ד(ע "� זי"הנשר הגדול רבינו משה ב� מיימו� הרמב –
  )ח"תרי(מ מפרמישלא� "חת� ר -ר שמשו� הלוי מאוזירא�"רבי יוס� יוסקא מלאשקווי( ב

  )מ"תר(ר ישראל חנינא מבריד "רבי אהר� צבי ב
  )א"תרמ(ה מרימנוב "חת� רצ -ר אברה� יעקב"רבי שלמה מסדיגורא ב

  )ט"רמת(שאילת שלו�  -ר שמואל שמעלקא טויבש מיאס"ד באטשא� ב"רבי שלו� אב
  )ד"תרע(דברי שמחה  -ר יחזקאל שרגא משינאווא"עשנוב ב'רבי שמחה ישכר דוב בער מצ

  )פ"תר(י מבעלזא "חת� ר -ר יעקב יצחק"רבי משה מרדכי טווערסקי ממאקרוב ב
  )מ"תר(ר מסעוד אבוחצירא "רבי יעקב ב

  )ד"תרע(ר יחזקאל שרגא משינאווא "רבי שמחה יששכר דב ב
  )ה\ד"קצ' ב(ה "ולאה אמנו ע שמעו� ב� יעקב אבינו –

קול אריה  -ט"מר� הבעש' תל -ר יחיאל מיכל"רבי יהודה אריה לייב מוכיח מפולנאה ב
  )ל"תק(

  )ד"תקע(ר משול� זוסיא מאניפאלי "רבי ישראל אברה� מטשרני אוסטראה ב
  )ז"תרע(ר ישראל אלימל� מזאבנא "רבי משה אליקי� בריעה מדמבראווא ב

  )י"תר(שארית ישראל ' � המגיד מווילדניק בר יוס"רבי ישראל דב ב
  )א"תשל(איש מצליח ' רבא ב'ד מג"ר רפאל מאזוז הי"ש רבי מצליח ב"נעקה

  )ד"תרע(תורת אמת מלובלי� ' ב לייב ר יהודה"שבט מיהודה ב' רבי אברה� אייגר ב –
פתח  -ר גדליהו"רעסלויא בד גלוקא וב"רבי אברה� טיקטי� אב. )ב"תקמ(ד הייפעלד ווירצבורג "רבי לוי פינטא אב

  )ז"תקפ(ר אורי "רבי שלמה מסטערליסק ב. )א"תקפ(הבית 
  )ד"תרמ(רבי שמואל העליר רבה של צפת  )ז"תקפ(יד יוס�  -ד זאלקאווא"רבי יוס� יוזפא שטערי� אב
�  )ו"תרצ(יאיר חיי�  -ד סווירז"ר חיי� אב"באבריקא ב-רבי אורי הלוי מסטרעטי

  )ח"תשי( אור גנוז\דעת שלו� -מסאליצא ר מרדכי יוס� משה"לונדו� ב-(משא מאסקאוויטש רבי שלו�
 )ז"תקצ(' והרב מאפטא והיהודי הק, החוזה' תל -ר יחיאל מיכל"רוב אופאלא ב'רבי אריה לייבוש הלוי עפשטיי� מאוז –

  )ה"תקכ(א "אבי החיד -ר ישעיהו"רבי יצחק זרחיה ב
� "מהר, י"נוב, י מפאזנא"מהר' תל -ד באיא"כ אב"סאבאדקא ואח ד"ר שמואל שווערי� אב"רבי אליקי� גע( הכה� ב

  )ג"תרי(� בנעט "י ומהר"ברב
  )ה"תרס(חת� רבי חיי� שניאור זלמ� מליאדי  -ר ישראל מאוסטראווצא"רבי לוי יצחק מסיראטשי� ב

א מלעלוב "טע זיעק רבינו שמעו נת נ"ר הרה"ק מר אדמו"א ב כ"ט רבינו משה מרדכי זיע"ר הקוה"ק מר אדמו"כ –
  )ז"תשמ(

   )ב"תקע(ר יחיאל מיכל מזלוטשוב "רבי יוס� ב
  )ט"תע(סמיכת חכמי�  –ד פוז� "ר יצחק גאב"רבי נפתלי כ( ב

  )ב"תקע(ר יחיאל מיכל מזלאטשוב "רבי יוס� מיאמפאלא ב
  )ז"תקצ(א מקאליסק "מ מויטעפסק ור"ר' תל -ר יהודה יעקב"רבי חיי� דוד מביחווא ב

  )ז"תקצ(ר זאב וואל� מטשרניסטראה "פתלי מטבריא ברבי אברה� נ
  )א"תרי( -עיני ישראל -ד רעכני("רבי גבריאל הכה� ענגלמא� אב
  )ב"תרי(ס "ק החת"הגה' תל -ר יהודה לייב"ש ב"רבי מאיר אייזענשטאטער א
  )ז"תרנ(חת� רבי דוד מקשאנוב  -ר יקותיאל יהודה מסיגעט"רבי משה יוס� טייטלבוי� ב

   )ז"תשל(ר משה "שא( ברבי חיי� מ
  )ג"תקע(ע הרב "ר ברו� בעל התניא ושו"רבי שניאור זלמ� ב

  )ו"תרפ(ש� משמואל מסוכטשוב ' ר אברה� בורנשטיי�  ב"רבי שמואל ב
  )ח"תש(ת דברי סופר "שו' ר משה ב"רבי אברה� שמואל בנימי� סופר ב

  )ד"תשי(ר ראוב� דב דסלר בעל מכתב מאליהו "רבי אליהו אליעזר ב
  )ח"תקצ( הקדושת לוי ועוד' תל ר שמעו� שלמה מסאוורא�"רבי משה צבי ב –

  )ה"תש(' ר ישעי"ד סטראמטערע ב"ד אב"רבי צבי הירש כהנא הי
  )ו"תש(ר יוס� אהר� מבאטשעטשא "רבי אליעזר זאב ב
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני נית לשלוח לפקס המערכת

  -א – ּבָחּוִרי� ַצָלּמִי�\ְיָלִדי�בעני תופעת 
 ---------------------------------  

  
לכבוד עור� המדור הנפלא פרקי חינו� הנקרא . ש
היות ובגליונות האחרוני� נידונו  .ומהולל בפי כל" בשקיקה"

מוזר ומצער בעיניי על  -פ דעת תורה"ע! נושאי תקשורת
תופעה שנפוצה לאחרונה ההולכת וגוברת של ילדי� 
, ובחורי� שמסתובבי� בשמחות כשמצויידי� במצלמות
נראה לי שזה נוטל מה� הרצינות והאוירה של השמחה 

היא לא לילדי� ו, אירוע זה מקצועְלַצֵל� ד "לענ, האמיתית
כי במקו� שייקלט במוח� האירוע שה� , ולא לבחורי�
ראש� תפוס במצלימה שתקלוט אותה עת , משתתפי� בה

כמדומני ג� בשטח זה חל טישטוש וכדאי לתת , וזה חבל
  )ב"ב. נ, א(. ביטוי לסוגיא זו

  

אשר " זכרו תורת משה"משמי� קא זכו לעלו� הנפלא . ת
שלא תהא מוחלפת ולא " שהתורת מ"כשמו כ� הוא לזכור 

רובא דכולא יודעי� היטב שמחה של , יחול בה שינויי�
ומודעי� לאיזה השפעות טובות נושפע , מצוה מה היא

  .ומשאירי� מלאכת הצילו� לצלמי�, משמחה של מצוה
  - הנדו� כא� לפרט עצ� צילומי� הא� מותר או אסור אי

אתי בסייעתא דשמיא לא ב, ובזה כל אחד ינהג כרבותיו
כי לפטור בלא , אבל אפס קצהו אגע, בכלל לחוות דעת בזה

  .כלו� אי אפשי ברגע שהשאלה עלתה על הבמה
ר מדושינסקיא "ק אדמו"כלאחרונה סיפור מופלא ששמעתי 
א "ק תובב"בדר� חזור מחו( לעירו ירושלי� עיה א"שליט

שאל  –ש� לבו לבחור הממתי� שיאספו אותו למחוז חפצו 
ענהו הבחור כי , ר להיכ� צרי� הוא להגיער את הבחו"האדמו

ר כי יעלה לרכבו "אמר לו האדמו, לירושלי�  מיועדי� פניו
תו� כדי שיחה שאל הבחור ע� מי יש , שיביאהו לירושלי�

לו הזכות לנסוע וענהו שהוא הרב דושינסקי מירושלי� 
הבחור שהיה נבו� , והוסי� מיד שיביאהו עד לפתח הבית

להטריח ודי לו שיגיע לירושלי� ענה שאי� הוא רוצה 
, א לא ויתר לו"ר מדושינסקי שליט"א� האדמו, ק"עיה

, ובסו� ענה הבחור ש� הכתובת והביאו עד הבית ממש
, ר טרח להביאו עד הבית"לשאלת המקורבי� מדוע האדמו

בחור שלא מכיר אותי מתמונות וראשו לא : ר"ענה האדמו

לכזה  -מונח בשטויות זה בחור ירא שמי�
  .כ"חור שמחתי לטרוח עב

*  
  בעל שבט הלויד "פוסההגדול הגאו
בדרשת שבת הגדול  א"שליט

 )ט"תשס(שהתקיימה לפני ברכת החמה 
כ� שמעתי : ל"אמר בסיו� דבריו בזה

ע "זי ק החפ� חיי�"הגהמתלמידי� על 
שאמר שכל צילו� הוא פג� ברוחניות 

ידוע ומפורס� מהרבה גדולי ישראל [
כא� שהתנגדו ולא עת האסי� הוא 

  ]..לצילומי� וטעמ� ונימוק� עמ�
: א"שליט' שבט הלוי'הגאו� הוהוסי6 

ט "ונוכחתי בכנסיה הגדולה בשנת תרפ
היה צרי� לבוא לפולי�  חפ� חיי�וה

 �מרוסיה א� לא הסכי� להצטל� לצור
�בטענה שאי� , הדרכו� בשו� פני� ואופ

  .זה תוא� ע� פנימיות התורה והקדושה
שר הפני� שלא שלא עסק� אחד לוהל  

וביקש את עזרתו , היה אוהב ישראל גדול
�אמר לו השר מה את� דואגי� אני , בעני

אכתוב בכתב ידי שהרבינר הזה יוכל 
והיה זה אז , לעבור בדרכו� ללא תמונה
גדול מאוד ' לשיחת היו� ולקידוש ה

  .ל"עכ
*  

כשנתבונ� בסיפור הנשגב שכלל : לענינינו
ל מצפי� גדולי ישרא, ישראל מתאחד

להתכנסות מהגדולי� שהיו לע� 
בו יופיעו ויעבירו המסר לכלל  -ישראל
ע "ק החפ( חיי� זי"א� הגה -ישראל

שהיה מפורס� באהבת ישראל שבערה 

הוא מסרב לבוא בגלל דבר שנראה בעינינו הגשמית פעוט , בקרבו
�מוכ� ' ואפי, מאוד והוא שאינו מוכ� להצטל� בשל תמונה בדרכו

וותר על הנסיעה בנימוק שאי� זה תוא� ע� פנימיות ומזומ� הוא ל
כ "א, ולשיטתו שכל צילו� הוא פג� ברוחניות, התורה והקדושה

  .מה נאמר אנו אזובי הקיר
*  

 מי , לנגוע ולכתוב על עצ� תמונות' פרקי חינו�'כא� כוונתי באי
חושבני , מחנ�\אבל היות לחנ� את ילדינו זה חובת כל אבא, אנוכי

ואשר על כ� כל אחד ואחד , האירוע לא נראהְלַצָל� ד שלהפו� היל
ולולי כבוד השואל הנכבד לא הייתי מעיז , יעשה חשבונו לעצמו

  .לעלות על מוקש זה ולכתוב
ק "אצל כ' בחלאקה לאחד מילדיו שיחי: השורות האלוכותב 
ק "אבל כ, אחד מהמשפחה ציל� בסתר, א"ני( שליט'ר מויז"אדמו

ושאלו למה ל�  ַצָל�ני( הרגיש בזה וקרא ל'א מויז"ר שליט"האדמו
לא : ר"אמר לו האדמו, ענה כי ה� דרושי� לו למזכרת, תמונות

ה יעלה הנער בתורה "מזכרת היא שבעז, התמונות ה� מזכרת
. תמונות זה כלו� ואי� צור� בזה, !זה מזכרת, ח"ש ויגדל לת"ויר
  ] מעני� לעני� פילי� אלו נשרפו[

ק "ט כ"לול להשתת� בלחיי� לרגל יאצא' זכיתי פע� בבכ "כמו
ק "א ואחד ציל� את האירוע שאלו כ"זיע ני�'הדמשק אליעזר מויז

זכרו של , א למה צור� לו בתמונות"ני( שליט'ר מויז"האדמו
תמונות  -הדמשק אליעזר ה� תלמידיו והישיבה הנקראת על שמו

  .זה כלו�
*  

 , לתואבל צודק השואל הנכבד בשא, כ"כא� הנושא לזה כואי
מדוע ניקח מילדינו הרגש לשמחה להתעלות ברגעי שמחה או 

א� רוצי� מזה מזכרת למה , ברגעי ביקור אצל גדול בישראל
למה שהוא לא יחווה את , ברגעי� עילאי� אלו ַצָל�שהילד יהפ� ל

זה מקצוע ואינו שיי� ְלַצֵל� המציאות הוא  - חויית הביקור הנשגב
ולא  ַצָל�ע ברגעי� אלו הוא ילד שמצל� אירו, תחו� זה לילדי�

. הא� לא חבל שיפסיד, חלק מהשמחה ולא נוש� את האוירה
  .ק"בפרט ברגעי� הנעלי� כשזוכי� לבקר אצל גדול בישראל ודו

  המש  בגליו הבא .גוט שבת .לא מקבלי� מזה רגשי שמחה, הצל�
===  

אנו שמחי� לקבל כל , כ על המכתבי� הרבי�"ייש, יקרי�קוראי� 
  . נ להגיב"נשתדל בל, הנכתב כא תגובה על

  057-796-2493 -המערכת הואפקס 

�        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו
  הרב שמואל שטר�

 �  ויוע� חינוכיויוע� חינוכימחנ� מחנ

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
 �, מעומקא דליבא לידידינו עוז הנודע לתפארהברגשי שמחה הננו לבר

ראש וראשו� , איש אשכולות, ת"ק מגאו"בנש, האי גברא רבא ויקירא
�""""ברוברוברוברו, פאר המידות וראשו� במעלה, לכל דבר שבקדושה���  �הוא ומבור

ש וחסידות אצלו "תורה יר, בפי כל במעשי חסדו וטוב לבו הנהדרה
   הנדיב הרבני הנכבד ,משולבה

ב"ארה -בארא פארק -א"שליט לייב רבינובי�לייב רבינובי�לייב רבינובי�לייב רבינובי�ברו� שלמה ברו� שלמה ברו� שלמה ברו� שלמה ח רבי "הרהגה
  ל"זצ אאאא""""רמרמרמרמ    - - - - ההההללללאאאאר מביר מביר מביר מבי""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככב� 

  ל"זצ איאיאיאי''''ר ממוזר ממוזר ממוזר ממוז""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככוחת� 
  'שמחת נישואי בתו הכלה המהוללה תחילרגל 

על , ש"ג ידידינו הצמוד באהבה בקירות לבבינו החת� המופלג בתוי"עב
, ח� וחסד נסו� על פניו, עסק� נמר� לכל קדשי�, כל מכיריו נער� וחביב

, ועשות חסד כל מגמתו, יראתו קודמת לחכמתו, הול� לפניו ושמו הטוב
היא ' יראת ה, ממשכימי קו� לעבודת הבורא, כשמו הטוב כ� תהילתו

  ה"ה ,ש"מחשובי אנ ,ס"בקי במכמני התורה והש, אוצרו
   ב"ארה -בארא פארק -א"שליט יהושע בלוייהושע בלוייהושע בלוייהושע בלוי 'ח ר"ההר

   ירושלי� -א"שליט בלויבלויבלויבלוי    יצחקיצחקיצחקיצחק 'ר המקובל ג"בהרה
  "הגפ� בענבי הגפ� דבר נאה ומתקבלענבי "

שבזכות שמחת בית צדיקי� זו רעווא יהא  ,אחת היא לכ�והברכה 
ח מתו� נחת "תזכו לרוב נחת דקדושה מכל יוצ, � הטובי�כומעשי
ותזכו להתבר� ולבר� מתו� אושר ועושר ששו� ושמחה עד , והרחבה

  .ר"אכי בלי די לתפארת המשפחות החשובות
  ברוב הערכה והערצההמברכי� 

  """"זכרו תורת משהזכרו תורת משהזכרו תורת משהזכרו תורת משה""""מערכת מערכת מערכת מערכת בש�  בובי�בובי�בובי�בובי�פסח ליפסח ליפסח ליפסח ליידידכ� 
===  

  א "שליט ברו� שלמה לייב רבינובי�ברו� שלמה לייב רבינובי�ברו� שלמה לייב רבינובי�ברו� שלמה לייב רבינובי�י רבי "זה נתנדב עגליו� נכבד של חלק 
  לרגל שמחת� -א"שליט יהושע בלוייהושע בלוייהושע בלוייהושע בלוירבי  חת� היקרהי "וע

  .זיכוי הרבי� יעמוד לה� להתבר� בכל מילי דמיטבזכות 
  

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
, והנעלה הדגול היקר וידידינל

, אשר ענוות ח� נסוכה על פניו
� ילדי ישראל על וניחסור במ

  , דר� התורה
 קיבא שטראוסקיבא שטראוסקיבא שטראוסקיבא שטראוסעעעע    'ח ר"הרה

  א"שליט
נישואי הב� היקר לרגל שמחת 

  צ"בשעטומג "עב הר�הר�הר�הר�אאאא
ר שיזכה לרוב נחת ושמחה "יה
מתו� אושר , ח"ומכל יוצ ה�מ

ויזכו לבנות בני� , ס"וכט, ועושר
  .ס"וכט עדי עד מתו� שמחה

 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
  והנעלה החשובלידידינו 

 שאול שלומובי�שאול שלומובי�שאול שלומובי�שאול שלומובי�' ח ר"ההר
  ו"הי

שמחת הולדת הב� לרגל 
  צ"בשעטומ

ר שיזכה להכניסו "יה
ה בעתו ובזמנו "בבשאאע

ולגדלו לתורה לחופה 
  ט"שיולמע

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
אשר , היקר והנעלה וידידינל

כלי  ,ענוות ח� נסוכה על פניו
רוד" צדקה  ,מחזיק ברכה

   וחסד לכל דבר שבקדושה
 -ו"הי יכאל פרידיכאל פרידיכאל פרידיכאל פרידממממ' ח ר"הרה

  ב"ארה - בארא פארק
הכנס הב� היקר לרגל שמחת 

 ניאל משהניאל משהניאל משהניאל משהדדדדיניק וחכי� כמר 
  .צ"בשעטומצ "לעול תומ

ר שיזכה לרוב נחת "יה
, ח"ומכל יוצ מנוושמחה מ

  .ס"וכט, מתו� אושר ועושר

 

        מזל טוב לבביתמזל טוב לבביתמזל טוב לבביתמזל טוב לבביתרכת רכת רכת רכת בבבב
גיל הנני לברכ� ברגשי  שמחה ו

מלא , היקר והנער�ידיד נפשי 
מאיר , וגדוש בחכמת התורה
, זו הלכה' נתיבות ישראל בדבר ה

פה מפיק מרגליות , מרבי� תורה
  ה"ה, ופניני� יקרות

  א"שליט יוס� יפהיוס� יפהיוס� יפהיוס� יפהג רבי "הרה
 �הוראה למוד לתצ בית "ומודיי

  ב"דקארלסבורג בארה
שמחת הכנס בנ� היקר לרגל 

ו "ני חיי� צביחיי� צביחיי� צביחיי� צבי על� חמודות כמר
  מ"לעול התורה ומצוות בשעטו

ר שתזכה להמשי� "יה
במפעלותי� הרמי� להרבות 
כבוד שמי� בהרחבת גבולי 

והרחבת  חתנ מתו�, הקרדושה
  .מ"הדעת בבריות גופא ונהו

  מקרב לב ידיד� עוזמבר� 
  י"א -שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמאר 

        ברכת מזל טוב מעומקא דליבאיברכת מזל טוב מעומקא דליבאיברכת מזל טוב מעומקא דליבאיברכת מזל טוב מעומקא דליבאי
האבר� היקר  הננו לבר� לידידינו וחברינו

, צמוד באהבה בקירות לבבינו, מאודל
, איש האשכולות, איש המעש והחזו�

ידיו רב לו בעשייתו הברוכה למע� בית 
כלי מחזיק , ותומ� נלהב לגליונינו חיינו

דבוק למר� , מלא מדע ותבונה, ברכה
  ,א"רבינו שליט

  עקיבא יונה לעדערערעקיבא יונה לעדערערעקיבא יונה לעדערערעקיבא יונה לעדערער 'ר ח"הרה
  א"שליט

  צ"בשעטומ שמחת הולדת הבתלרגל 
יזכה לרוב נחת ושמחה ממנה ר ש"יה

 לתורה ולגדלה ולחנכה, ח"ומכל יוצ
מתו� , לחופה ולמעשי� טובי� ת"ולבע

  .ס"וכט, אושר ועושר
 � –כעתירת וברכת השמחי� בשמחת

  י"המערכת בא
  
        נשמתנשמתנשמתנשמתלוי לוי לוי לוי יייילעלעלעלע  

  האשה החשובה  אמי
  ישעיהישעיהישעיהישעיה' בת ר אלדאאלדאאלדאאלדאמרת ג

  . א"ט טבת תשנ"נפטרה י 
  .ה . ב . צ . נ .ת 

===  
י ידידינו הדגול והמפואר "עהונצח 

' ' ' ' ישעיישעיישעיישעירבי  ח"הרה הנדיב החשוב
  א"שיבלט א"שליט אילוביטשאילוביטשאילוביטשאילוביטש

  מזל טוב 
 הורונציקהורונציקהורונציקהורונציק' ' ' ' יעקב אלייעקב אלייעקב אלייעקב אלי' ג ר"הרהלידידינו 

  א"שליט
        אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""מר� רבינו הרממר� רבינו הרממר� רבינו הרממר� רבינו הרמנכד נכד נכד נכד 

  .הנכדההולדת ל
  

  ת "עזהשיב
דמר
 לרגל יומא דהילולא 

  א"מ מלעלוב זיע"רמרבינו 
  

ט "עריכת השוהתקיי� ת
ד טבת "אור לכ בליל 'ד ביו�

ה בבית "אי 10לאחר השעה 
  .ב"ב 65ע "מדרשינו ר

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
שלמה צבי שלמה צבי שלמה צבי שלמה צבי  'ר ח"הרהלידידינו 

  א"שליט    שלעפריגשלעפריגשלעפריגשלעפריג
  .דודדודדודדוד הרב הנכדה אצל בנולהולדת 

  


