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ולמה תחילה אצל אלוקי וידבר שהוא לשו
 דיבור קשה 
  .ה כתיב ויאמר שהיא אמירה רכה"כ אצל ש הוי"ואח

ולכ
 יש לומר , א פשטי עד אי
 סו�הקדושה איתובתורה 
שמונח כא
 התחזקות גדולה שיש ללמוד מכא
 ללימוד 
מוסר ולימוד חסידות שהש יתבר� רצה ללמד את משה 

ה כביכול שתדע שג א אתה רואה מצב שנראה "רבינו ע
בחינת ש אלוקי  'די
'קשה ומר ונראה ל� שהוא בחינת 

ה בחינת רחמי וג "ידיבור קשה ג אז תדע שאני הו' ובחי
זה הקושי גופא הכל בלויז רחמי ובמקורו ושורשו הכל טוב 

  .ת"והכל לטובה כי הכל מהשי
ה "בחינת וידבר אלוקי שנראה קשה הוא אני הויוג� 

ת ללמדו הדר� אי� "ולכ
 רצה השי, מהשתלשלות הרחמי
להמתיק הדיני ולהסיר צרות ורעות מראשי ע הקודש על 

קור ולשורש שש הכל רחמי ואז יומתק הכל ידי שיגיע למ
  .ויהיה רחמי וחסדי נגלי בפועל

 
וארא אל אברה אל יצחק "ת ואמר לו "המשי� השיולכ
שזו היא עבודת הצדיקי מאז להמתיק כל רע , "ואל יעקב

וא� אתה , מעל בני ישראל ולהשפיע עליה רחמי וחסדי
ואז ' בדרכ הק ג כ
 תל�, שרואה צער בני ישראל במצרי

  .תזכה ותראה שתעשה הכל טוב בסייעתא דשמיא
" אני"שתיבת , שורש הרחמי, "'ויאמר אליו אני ה"וזהו 

  .ה לכל"ל מלא רחמי וטוב הוי-כביכול אני כולי א, פירושה
יתבר� הוא מקור כל הטוב ומדר� הטוב להיטיב ומאתו הש� 

ל עד ורצונו יתבר� רק להיטיב לע ישרא, לא תצא הרעות
אלא שהיצר הרע , אי
 סו� שפע רחמי וחסדי וטוב

שהוא די ביטערע שונא יורד , השאור שבעיסה מעכב
די , ל שהוא השונא המר"כ עולה ומקטרג רח"ומחטיא ואח

, ביטערע עמלק שיש לו הרבה שלוחי להשטי
 ולקלקל
שאמנ ה כלו אבל הוא המחטיא שונא ומקטרג ומביא 

ויי ואי אפשר לדחותו בקש שהרי שטרי חוב על שלעכטע ג
ולכ
 הוא שמחה גדולה ועצומה , מל� במשפט יעמיד אר!

ע די הייליגע זיסע מלאכי "ת כשבאי לפני הרבש"לפני השי
 השרת מליצי יושר והייליגע זיסע צדיקי אר! שמלמדי
זכות על ישראל ומנצחי השונא ודוחי אותו וממתיקי על 
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  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  
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 ירושלי

  בארא פארק

  בני ברק

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  ר "ר עט"ק מר� אדמו"ק כ"מפ

 א"שליט

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

 

        
        ב''ו טבת תשע"כ

  ט"גליו� תקמ
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        ואראואראואראואראפרשת פרשת פרשת פרשת     - - - - שבת מברכי� שבת מברכי� שבת מברכי� שבת מברכי� 

  א "תשע ק פרשת וארא"מוצש
  אר� ישראל 

וידבר אלוקי� אל משה ויאמר אליו אני 
  יעקב ואל יצחק אל אברה� אל וארא', ה
, ו( לה� עתינוד לא 'ה ושמי י-ד-ש ל-בא
  )ג-ב

י "דייקו בזה די הייליגע זיסע רשוכבר 
ק מהו "ושאר מפרשי התוה' הק

הדי
 ' שהתחיל בש אלוקי שהוא בחי
, ה שהוא מידת הרחמי"כ ש הוי"ואח

 ,ידי זה את כל הדיני בשרש
ואז ג על פי אמת שחותמו של 

ה אמת הוברר שהכל שוא "הקב
ומגיע כל הטוב לאידישע קינדער 
ולכל כלל ישראל שזהו רצונו 
יתבר� מעול להשפיע כסדר כל 

  .טוב סלה לכל ישראל
משו שבא היצר הרע ורק 

  )ג, ז( ואני אקשה את לב פרעה
שעמד על העני
 של  
"רמבב' עי

כי א הש , עההכבדת הלב של פר
ותיר! שני , הקשה את לבו מה פשעו

ביאר הדבר  ספורנווב, ש"תירוצי עיי
שההכבדת הלב של פרעה לא היתה 

וא היה , למנוע ממנו דרכי תשובה
ל יתבר� -לק עפרעה חפ! להיכנ

לא , ולשוב אליו בתשובה שלימה
והנה אמר , היה לו מזה שו מונע

ואני אקשה את לב ל יתבר� -הק
שיתאמ! לסבול המכות ולא , פרעה

, ישלח מיראת המכות את ישראל
ואי
 ספק שלולא הכבדת הלב היה 
, פרעה משלח את ישראל בלי ספק
ל -לא על צד תשובה והכנעה לק

יתבר� שיתנח מהיות מורד א� על 
אלא על צד , פי שהכיר גדלו וטובו

היותו בלתי יכול לסבול עוד את צרת 
ה וזאת לא היתה תשוב' המכות וכו

  , ד"עכ, כלל
חידש לנו הספורנו שהכבדת הלב 
היתה רק שנת
 לו הש  כח ואומ! 

ובזאת נגלה לעי
 כל , שיסבול המכות
רשעתו ומרדתו של פרעה שלא נכנע 

ולולי ההכבדת לב היה , ה"להקב
פרעה משלח את ישראל מיד במכה 

מצד הפחד והיראה , הראשונה
, מהמכות אבל לא מהכנעתו להש

וי לכל שעושה כ
 רק א� לא היה גל
והיה מקו לומר , בגלל הפחד

א� כשראו , שפרעה נכנע להש
שיש בו כח הסבל לסבול המכות ולא 
משלח את ישראל נתברר לעי
 כל 

  , רשעתו
 וכתב עוד שהאותות הגיעו למצרי
שמה יכירו גדלו וטובו וישובו 
, המצרי באיזו תשובה אמיתית
ולמע
 תספר אתה ישראל הרואה 

באזני בנ� להודיע שכל אלה  הצרת
, ל ע גבר להשיבו אליו-יפעל ק

שבבוא איזה פורעניות יפשפשו 
  )ע"וארא תש(. במעשיה

  
, ז( כ
 חרטמי מצרי� בלטיה�ויעשו 

   )כב
 :)ז"סנהדרי
 ס(ורבותינו אמרו , י"וברש

בלהטיה , בלטיה מעשה שדי
ד "יו( י"בב' עי. כ"ע, מעשה כשפי

וקת שהביא מחל )ט"ס קע"סו

ז בי
 ישראל לאביה "ומחטיא ועושה מחיצה עי
לו כדי אזי היא חוצצת ביניה חס וש, ל"שבשמי רח

ת "שלא יקבלו בני ישראל את השפע הטוב מהשי
  .ו"ונעשה הסתר ח, שהוא מקור הטוב

 
על ידי תשובה שזוכי על ידה למחילה וסליחה ולכ
, וכפרה נשברי ונופלי ומסירי את כל המחיצות

ושוב באי כל השפעות טובות מהש יתבר� על ראשי 
  .ע הקודש לעול בכללות ובפרטות

כ� המחילה , בה יותר מועילה ויותר כהוג
שהתשווכמה 
וסליחה וכפרה יותר כהוג
 כ� סרי המחיצות יותר 

  .ויותר עד שזוכי לריכטיגע קנאק
מחיצות אלו לגמרי אז תהיה עת גאולה וכשיוסרו 

 וישועה ולא תהא שו מחיצה בי
 ישראל לאביה
שבשמי וישובו ישראל לאבינו שבשמי וישמח 

  .עמה בגאולה שלימה
 
אי
 " :)סנהדרי
 צז( אמרו רבותינו זכרונ לברכהולכ

שאז יוסרו המחיצות לגמרי  ,"הדבר תלוי אלא בתשובה
 ויהיה שלימות החיבור של כנסת ישראל ע דודה ע

ואז על ידי זה מגיעי לשורש גדולה תשובה , ת"השי
ת מקור הטוב כולו "שמגעת עד כסא הכבוד שש השי

  .תבטל כל הרערחמי ונעשה הכל טוב ומ
ת למשה רבינו עליו השלו שג א "שאמר השיוזה 

אלוקי ג כ
 אל תפחד שהרי אני ' תראה דיני מבחי
ה מקור הרחמי ואצלי הכל טוב ורק צרי� לבטל "הוי
כ רק תעורר את "וע, אלוקי ודי
 שמצד המקבלי' בחי

בני ישראל לתשובה שלימה על ענייני בי
 אד לחבירו 
ואז יהיו ראויי לקבל שפע הטוב , מקוובי
 אד ל
  .ה רחמי גלויי בהתגלות וגילוי גמור"ויהיה אני הוי

 
נמצא שכל זה תלוי ונמצא בידינו אנו שעל ידי ולכ
תשובה כראוי וכדבעי יתבטלו המחיצות ונזכה לישועה 

  .וגאולה שלימה במהרה בימינו
 שה מיוחדי "עכשיו בימי אלו ימי השובביבפרט 

"שובו בני שובבי"יני תשובה לענ" , וימי תיקוני
א "זיע' ותלמידיו הק' הק ל"האריזמיוחדי כידוע מ
שימי אלו מסוגלי צו די גרעסטע , ושאר צדיקי אמת

  .תיקוני
ת שנזכה לה כראוי ולשאר התיקוני תמיד "השייעזור 
ת שנזכה לתיקו
 השל ותיקו
 "וית
 לנו השי, כראוי

שנעשה כולנו תשובה , הענייניהכללי תמיד בכל 
ויעשו כול אגודה אחת ", תשובה מאהבה, באמת

 'ב' המש" בעמ
 'ב' המש" בעמ
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דאמבראווא , לאנצוט, גור, ניץ'קאז, ענסק'כן נשתטח בליז

  .ועוד, ראדומסק, )צ"יאיום הב(
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        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
  'א' המש� מעמ

        
ראשוני א מעשה שדי הוי בכלל 

ש "הראו, מעשה כשפי ואסור או לא
ל שמעשה שדי "הנ' הביא ראיה מהגמ

דא מעשה שדי , אינ מעשה כשפי
מ אמרו "למאי נפק, כמעשה כשפי

ל שבלטיה מעשה שדי בלהטיה "חז
, מעשה כשפי הרי אידי ואידי חד הוא

  .ש"עיי
ע ל הא דבפ"לדעת המתירי
 יהנה 

הראשו
 כשהשלי� אהרו
 מטהו כתיב 
 ויעשו ג ה חרטומי מצרי בלהטיה


ובמכת ד כתיב ויעשו כ
 חרטומי , כ
וכ
 במכת הצפרדעי , מצרי בלטיה

וכ
 , כתיב ויעשו כ
 החרטומי בלטיה
הרי שרק , כתיב במכת כיני בלטיה

 בפע הראשו
 השתמשו המצרי
ובשאר הפעמי , בלהטיה בכישו�

  , שתמשו בלטיה בשדיה
כי לאחר שבפע , הטע בזהל "וי

הראשו
 השתמשו המצרי בכישו� 
נמצא כי משה , לעשות כמעשה משה

בעשותו את שאר האותות הרי הוא 
הגור שישתמשו המצרי ויעשו עוד 

נ מוזהר על "וא� א אי
 ב, מעשה כישו�
מ עצ הדבר לגרו שייעשה "מ, הכישו�
' שהרי אפי, הוא לאו שפיר, י"כישו� ע

י כישו� לא פשוט הוא "להתרפאות ע
 )ב"ח מצוה תקי"ט ובמנ"ד קע"יו' עי(להיתר 

ש שב
 נח מוזהר על הכישו� "ולדעת ר[
, גור בזה שיעבור עבירה :)ו"סנהדרי
 נ(

 ואיסור לפני עור לא תת
 מכשול שיי� ג
וא� , )ב"ח מצוה רל"מנ' ועי: ז ו"ע(נ "לפני ב

 אלא גור , מכשולשכא
 לא נות
 לה
י מעשיו גור שיעשו "שע, לה מכשול
ג "ע בזה א שיי� בכה"יל, ג ה כמותו

ולפיכ� לאחר , ]האיסור של לפני עור
הפע הראשו
 שהשתמשו במעשה 
כשפי ביטל מה משה את כוח הכישו� 
שלה ולכ
 השתמשו לאחר מכ
 רק 

שאי
 בזה איסור לדעת , במעשה שדי
  )א"רא תשעוא(. ל"הראשוני הנ

  
, ח(על דבר הצפרדעי� ' משה אל דויצעק 

  )ח
 
', במכת ערוב כתיב ויעתר אל דוכ

', ובמכת ברד כתיב ויפרוש כפיו אל ד
', ובמכת ארבה כתיב ויעתר אל ד

ד מדוע היה נצר� משה "ולכאורה יל
והלא , לתפילה שיסורו המכות מפרעה
מתי ', הכל היה בחשבו
 מדוייק מאת ד

בעת שהכביד , תי יפסקויבואו המכות ומ
לבו באו לו המכות ובעת שנכנע הפסיקו 

ולא היה העני
 תלוי בתפילה של , המכות

ועל ידי , "לעשות רצונ� בלבב של
ה "ל לבחינת אני הוי"תשובה נזכה כנ

, רחמי בהתגלות ויתבטלו כל המחיצות
ובזה , שאי
 הדבר תלוי אלא בתשובה

נזכה להכל שהכל תלוי בזה בכלל ובפרט 
  .יניאלע ישועות או
 אלע עני

ידי שיהודי זוכה לשוב בתשובה ועל 
ת סליחה "שלימה ומבקש מהשי

זוכה הוא לכל הטוב ולא חסר לו , ומחילה
. וזוכה צו די גרעסטע ישועה, עוד מאו

, ואמנ בתשובה יש מדריגות עד אי
 סו�
, וכמה שעשו תשובה עוד לא התחילו
ויש בזה בחינות של תשובה באמת 

. הותשובה מיראה ותשובה מאהב
  ובחינה 
 
' הק �"רמבשכתב ההייליגע זיסע ועני

עד שיעיד עליו יודע תעלומות : "ע"זי
, "שלא ישוב עוד לכסלה בזה החטא עוד

שאחר  רבי סעדיה גאו
ובחינת תשובה ד
שעשו תשובה וראו אחרי זה גדלות 
הבורא יותר ויותר אז הבינו יותר כמה 
 עשו שלא כהוג
 להמרות פי אלוקי עול

וכמה שרואי , ותו אי
 חקרשלגדל' ה
מביני שתשובה שעשו ' יותר גדולת ה

כי לפי ההשגה של , אתמול אינה מספקת
היו מביני יותר החסרו
 של החטא 
ועושי תשובה שוב ועושי תשובה על 

ואי
 לנו השגה בתכלית , תשובה
  .התשובה

 
צריכי על כל פני לעשות תשובה ולכ
בר חרטה על הע'לכל הפחות כפשוטו 

וכמה שה יותר ', וקבלה על העתיד
כ� זוכי יותר , בתוק� ומעומקו של הלב

  .צו די בעסערע תשובה ולשפע קודש
ית
 לנו שנזכה אכ
 לחרטה ות "השייעזור 

אמיתית וקבלה לעתיד האמיתית 
תשובה צו טאה
 באמת ובאהבה ויעשו 
כול אגודה אחת לעשות רצונ� בלבב 

וישמח הש יתבר� את כל , של
הנשברי לב וישמור את כל כלל ישראל 

ל "בכללות ובפרטות באר! ישראל ובחו
ונזכה לכל הברכות , ובכל מקו שה
די בני
 בית  צו או
, הרפואות וישועות

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

 בית כבן שהיה –זושא  רבי הרבי את ביקשה, לשוק לצאת
 מנכדי קטן על תינוק ישגיח, הביתה שתחזור שעד – שם

 ליד זושא הרבי רבי עמד. בבית אז שהיה' הק המגיד
 בידו כך החזיק כדי ובתוך, עליו לשמור התינוק עריסת

 הרגיעו ,בכה התינוק כאשר. בו ולמד' הק ה"של ספר
. כמה פעמים עשה כן. בלימודו זושא והמשיך רבי הרבי
 התינוק .בלימודו מאוד זושא הרבי רבי התעמק לביני ביני
 עד שנפל והולך בוכה היה והתינוק, שמע לא והוא בכה

 מרוב התעמקותו בדבר הבחין לא הוא. ארצה ההעריס מן
 הניח, מה שאירע וראה מלימודו התעורר כאשר. בלימודו

 על יוכל לשמור שמעתה כדי, מידיו ה"השל ספר את
 נתגלה, הספר מידו הניח אך כאשר ויהי. כראוי התינוק

, היקר בני :לו ואמר, האמת מעולם' הק ה"השל אליו
  . במקומך עם התינוק טפלא ואני, בספרי ללמוד נא תמשיך

  
  הסתלקותו

, כ"מנו ושם האניפאלי בעיר ימים ושבע זקן נסתלק רבינו
 בספרים נדפסו תורתו דברי .'הק לרבו המגיד סמוך

  .ועוד ,"זושא' ר הרבי תורת", "הזהב מנורת"
 הרבי רבי פטירת אחר שנים ו"ט לערך ימים האריך רבינו

 לסבול עצמו עלקיבל , האחרונות שנותיו ובשבע ,אלימלך
, וקשים רבים יסורים וסבל ,ישראל כלל בעד יסורים
 ביקשו ממנו, לבקרו דורו צדיקי כמה אליו באו וכאשר

 לשמוע מיאן הוא אבל, היסורים ממנו שיתבטלו שיתפלל
 ער", ישראל מבני רבים דינים המתיק כי ביסוריו, עצתם
  ".דער וועלט אויף' זיס' געמאכט האט
 במקום בהאניפאלי החיים בבית פהשרי פרצה אחת פעם

 על הציונים נשארו שכל נס ונעשה, הציונים הקדושים
 רק. כלל ניזוקו ולא, האש שלטה בהם ולא, כמקדם עמדם

 . יותר ולא ,נשרפו, שם המשתטחים שהניחו הפתקאות
 

 

        )ב, ו( ''''וארא אל אברה
 ואל יצחק וגווארא אל אברה
 ואל יצחק וגווארא אל אברה
 ואל יצחק וגווארא אל אברה
 ואל יצחק וגו
        .וארא אל האבותי י י י """"פירשפירשפירשפירש
ה מתגלה "דהקב, היינו, האבות לשו� רצו�פ פ פ פ """"יליליליל

ומתראה אל אלו אשר רצונ
 עז לעבדו יתבר� 
        , שמו

צו וועמע� : אאאא""""ק זיעק זיעק זיעק זיע""""מר� רביהמר� רביהמר� רביהמר� רביהשל ק ק ק ק """"וכלשהוכלשהוכלשהוכלשה
אל מי מראה ( ,באוייזט זי� דער באשעפער

צו  -"אל האבותאל האבותאל האבותאל האבות" )ת"ומתראה השי
אל הרוצי
 והחפצי
 ( "י וועלערסד

        ..)באמת

ע בהקדמה "זי" הריקאנטיהריקאנטיהריקאנטיהריקאנטי"ידוע מה שכתב בעל הנה הנה הנה הנה 
שנתגלו לו כל מעיינות החכמה על ידי מלא� לבוש , לספרו

        , לבני
 שהגיע אליו ע
 כד מי
 ונת� לו לשתות
הכל היה רק על ', מה שהגיע אליו תורתו קדושתו וכווכל וכל וכל וכל 

כי כל ימיו , ו רצו� טובידי שלא ידע שבע רצו� מלהיות ל
        , "רצונות טובות"היה שאיפתו א� ורק 

  ". וארא"עליה
 נאמר הפסוק  ',ומבקשי האלו הרוצי
 ועל ועל ועל ועל 

 

        ניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אש

ט "ר הקוה"ק מר� אדמו"מכ
  א"זיע

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה

  'א' המש� מעמ

        

משה כי א בהכבדת 
ומה מקו , לב פרעה

ובפרט , לתפילה זו
י על ויעתר "ש רש"מ

שהרבה ונתאמ! 
בתפילה יש להבי
 למה 
היה צרי� להתאמ! 
ולהרבות בתפילה על 

�  , כ
שפת ש ב"עפימל "וי

 )א"בשלח תרל( אמת

 "ע ורמב"וא ,ל"וז

מקשי על צעקת 
 ]ס"בקריעת י[ ה"מרע

הלא הקדוש ברו� הוא 
הבטיחו שאכבדה 

א� נראה כי  ,'בפרעה כו
מדר� הצדיק לצעוק 
 ,א� על מה שנבטח

י הוא "שמאמר הש
אחר שלימות פעולותיו 

ותפילה  ,של האד
וצעקה בכלל פעולת 
 ,אד השל לאלהיו

נושע ' ולזאת מה שיהי
הוא  ,י תפילה וצעקה"ע

 הישועה שנבטח עליו
וכתבנו עוד [ל "עכ' וכו

  ]. חיי שרה' מזה בפ
ל שא� שלא "יז "ועפי

היה צרי� כא
 לתפילה 
, על הפסקת המכות

מ כמו שדר� "מ
הצדיקי לצעוק א� על 

כי הוא , מה שנבטח
שלימות פעולותיו של 

כ
 דר� , האד
הצדיקי לצעוק 
ולהתפלל א� על דבר 

כי בכל , יהיהשממילא 
דבר ששי� להתפלל 

כי , עליו מתפללי
השתוקקות של 
הצדיקי לתפילה 
גדולה עד למאוד ובכל 
עת שאפשר להרבות 
 בתפילה נאחזי ה

כי גדלה תשוקת , בזה
להוסי� שלימות על 
, שלימות פעולות
ולכ
 משה רבנו א� 
שהיה יכול רק לצוות 
על הסרת המכות 

כ "אעפ, באמירה בלבד
 
י ריבוי "עעשה כ

. והתאמצות בתפילה
   )א"תשע(

 

        צדיקיאצדיקיאצדיקיאצדיקיאצדיקיאצדיקיאצדיקיאצדיקיאבגו בגו בגו בגו בגו בגו בגו בגו 

  'ג' המש� מעמ

        

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמן זכותו
 

        דברי� אחדי�דברי� אחדי�דברי� אחדי�דברי� אחדי�דברי� אחדי�דברי� אחדי�דברי� אחדי�דברי� אחדי�
  ק שעברוק שעברו""ולא של רבוהולא של רבוהלרגל ימי ההיללרגל ימי ההיל

  חלי� בחודש זה חלי� בחודש זה הה  ,,עלינועלינו
  הה""שלאחריו אישלאחריו אי  י�י�וחודשוחודש

    

הנה בשבוע החול� חלו ימי דהילולא רבתי של מרנ� 
  .א"מ זיע"א ומר� הרמ"ר זיע"ק מר� אדמו"רבוה

� וחודש טבת שה� "ימי השובבי, שבחודש זהידוע 
כפי שנשקפה , ק בקדושה וטהרת הלב"ספהנרמזי� ב

ל "ק הנ"באהבת ישראל האמיתית של מרנ� רבוה
מסכת רצופה של , שזאת היתה הנהגת� תמיד, א"זיע

ד "ק מר� מוהר"אהבת ישראל משורש זקינ� הסב
מסכת של טהרת , מסכת שלא תמה לעול�, מלעלוב

משנת� הטהורה נדבק בוא� אנו נל� לאור� ו, הלב
תג� ' וזכות� הטהורה והק, דולי�של האילנות הג

  .א"עלינו ועכי
ויקח אהר� את בת עמינדב "זה נרמז א� בפרשת� עני� 

לעול� ידבק אד�  .)קיט ב"ב(ל "ודרשו חז ,"לו לאשה
בטובי� שהרי משה נשא את בת יתרו זכה ויצא ממנו 

ת בת עמינדב זכה ויצא ממנו ואהר� שנשא א, יהונת�
נתו של אד� טוב שבחי אחד הצדיקי�ואמר . פנחס
שיכול הוא לדחות את מבקש הטובה באל� , הוא

  ..לא -דחיות ונימוקי� ויותר ולומר למבקש הטובה
זהו האד� שראוי  למבקש הטובה "כ�"מר והוא אאבל 

  .לקרותו אד� טוב
היא ' עי� טובה'שבחינת  מלובלי�' מהחוזה הק' ואי

' שמה שיש לישראל אינו מספיק עבורו ומבקש יוס� ה
  .ראל עודליש

להאדירה , והמסורה מפינושלא תמוש התורה ר "יה
ותומכיה , לרוממה להחזיקה ולהחיותה, ולהגדילה

' ינטל� ה, מאושר למעלה למשכיל בדר! ע  החיי�
וינשא� וישמח� כימי עול� בתורה וגדולה במקו� 

עד נזכה לביאת משיח צדקינו ומלכינו נושא ש� , אחד
  .'יאמר ה אמ� כ�, מייסד השושלת בראשינו
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 ג

  מתולדותיו
 .מידל מרת ולאמו, ליפמאן זראליע רבי לאביו נולד רבינו
 בכל בו ודבק ממעזריטש להמגיד מובהק תלמיד היה

 אלימלך' ר הרבי ק"הרה אחיו אחריו בא ובהשפעתו ,נפשו
 ונתפעל' הק עבודת אחיו כאשר ראה, זה לרבו ע"זי

 נהנו ובצוותא חדא ביותר נפשם נקשרה ומאז, הימנה
  .חיים מים ממקור
, ורמים גבוהים תיקונים לצורך, לגלות יצאו' הק האחים

 בעבודתם צנתרי דדהבא תרי להני קשורים והרבה סיפורים
  .במסירות נפש ת"השי את

  הנשגבים ממדריגותיו
 בישיבה של נתבקשו שכבר ורבותי ממורי ראיתי בעיני
, דחיי דלעילא בצרורא העליון בעולם כבוד ומנוחתם מעלה
 ר"הורמ אלהים נורא איש הקדוש ורבי מורי מאדוני ובפרט
 להתדבק פעמים בעלותו כמה אשר, ל"זצ זושא משולם

 לגמרי עצמו היה מפשיט, שמו וברוך הוא ברוך בהבורא
, במציאאת ממש להתבטל קרוב היותו עד, הזה העולם מן
 באר(. בו נפשו ונדבות שיתקיים נדרים לנדור שהוכרח עד

  )שרה חיי משה
 מורינו הרב המנוח אלקים איש הקדוש הרב שהיה כמו

 אומר בבוקר שהיה, לברכה וקדוש צדיק זכר זושא משולם
 ישראל וברכות כל על טבא צפרא, ממטתו בקומו תיכף

 דהיינו, תרומה לדורותיכם' לה תתנו וזהו, בעדם ותפילות
. אמן למעלה עד שירימו וינשאו, ישראל הדורות כל בעד

  )שלח ושמש מאור(
 האריך ל"ז זושא מורינו ק"הרה, החדש הדורות סדרב כתב
 פטירת אחיו אחרי שנים ו"ט עוד חי והיה מאוד ימים

 מורינו גבריאל הרב וסיפר, אלימלך מורינו, הנורא הקדוש
 כאשר הקדוש מליזענסק רבו פטירת אחרי כי, ל"ז מצאק

 למורה לו יבחר את מי דאג ומאד, הקדוש רבו על התאבל
 ק"הרה אל ונלכה לכו אברך אחד אל עוד ויאמר, ורב

 לנו יהיה הוא אולי, התנהגותו ונראה את, זושא מורינו
 לעיר ונסוע הלוך יחדיו וילכו, רבינו הקדוש במקום

 בדרך ויהי .שוכן ל"הנ הרב היה אשר מקום ,האניפאלי
 ישראל שום שם היה אשר לא אחד במלון בלילה ויבואו

 קבלו, הדרך מטורח ועמלם מרוב יגיעם אמנם. נכרים רק
ביקשו , לישון הלכם וטרם. בוקרה אור עד שם ולישן לנוח
 ולא, בקומם משנתם ידיהם ליטול מראשותם לעמוד מים

. שם היה ולא מים בעד מדה מלא כסף ליתן ויבקש, מצאו
 מה פטריה רחמנא אונס מה ל"ז מורינו גבריאל הרב ויאמר

אמנם , לישן ואלך, הדרך מעמל אנכי עייף אעשה כי
 חפץ ולא ,שקט ולא נח לא עמו הלך אשר הזה האברך

, ל"ז גבריאל ה"הרב מו נרדם כאשר ויהי, מים בלא לישון
 שיכר מדה לקנות לילך, של האברך במחשבתו נפל אז

  .עשה וכן ,ידיו בה וליטול
 ר"מוה לעיר הרב לגשת יחדיו שניהם הלכו בבוקר ויהי

 בקומו ידיו את לא נטל גבריאל מורינו והרב, ל"ז זושא
 כף דרכה אך ויהי, מים מקום למצוא ידע לא כי, משנתו

 הוא אמר זושא' ר הרבי ק"הרה בית אל מפתן רגליהם
 והזוהמא הטומאה כל כי הידעתם לרבי גבריאל הקדוש

, רבים בימים ל"ז הקדוש אחי מאתך הבדיל והרחיק אשר
 ויבך, מסואבות בידים הלכת כאשר בבוקר חזרה אצלך

 יוחאי בן שמעון רבי אשר הכוונות הזוהר באותן ולומד, זרועו תחת הזוהר
 עצמו על קיבל, לאיתנו נתן רבי חזר כאשר ".כיוון בדבריו עצמו

 ומנוחתו ,ליזענסק לעיר סמוך מושבו ותקע, הקדושים אחיו להתקרב אל
 חרתו מצבתו ועל ,אלימלך הרבי רבי אחיו של' הק ציונו מאחורי כבוד

הרבי רבי  היאך זה מעשה נרשמו פרטי ששם, הקהל בפנקס שיעיינו
  .ושנים ימים אריכות פעלו עבורו זושא ורבי אלימלך

 אלימלך הרבי רבי עם אחיו יחד שנים כמה בגולה הלך זושא רבי הרבי
 רמים ענינים בדרכיהם פעלו ושניהם יחד, כידוע ע"זי מליזענסק
 הרבי רבי ישב כבר כאשר ואף .העולם אויר וטיהרו את, ונסתרים
ממשיך  זושא רבי הרבי היה עדיין, ליזענסק קדשו בעיר בהיכל אלימלך

, מישראל בתשובה אלפים והחזיר לכפר ומכפר לעיר מעיר רגליו לכתת
 והתיישב ,עבירה בעל איזה שם אם יש מיד הרגיש, שהגיע מקום ובכל

 מונה על היה חייו בימי ההוא האיש עבר אשר וכל העבירות, למולו
 ובזמן פלוני וכך במקום כך עשית למה זושא זושא: "אמר וכך, עצמו
 כל את שיודע זושא דברי הרבי רבי את האיש שמע וכאשר, "פלוני

, כך כל נשבר ובלב בחרטה עצמו אותם על מונה האיך ושמע, מעשיו
 שקיבל עד משם זז ולא, מעשיו כל על חרטה גדולה בלבו נתעוררה

  .ולתשובה שלימה אמיתי לתיקון וזכה, זושא רבי מהרבי סדר התשובה
 רגליו כיתת, ילד קטן ע"זי ושמש מאור בעל ק"הרה בהיות כי ומסופר
 זושא רבי הרבי אל הגיע ובתוך דרכיו, נשמתו לשורש רבי לו לחפש

תיכף  רץ ושמש המאור הילד. בטליתו בתפלה מעוטף עמד אשר בעת
 שדם עד' ה לפני שיחו ושופךבוכה  וראהו, זושא ר"הר של טליתו מתחת
הילד  של נשמתו בקדושת הרגיש זושא רבי הרבי .מעיניו ויורד שותת

 גמר וכאשר, גדול אז אור עליו והאציל, טליתו כנפי בצל החוסה הזה
 תלך מכאן, הרוח וחלק הנפש חלק עתה האצלתי עליך: לו אמר תפלתו

  .הנשמה חלק יאציל עליך והוא לליזענסק אלימלך רבי אל אחי הרבי
*  

 זקנותו בימי. שיעור בלי כל ימיו התענה ע"זי ממעזריטש' הק המגיד
 ובכל ,להתענות לו היתה גדולה וסכנה הבריאות היה בקו שלא אירע
 את שיפציר, זושא רבי הרבי הרבנים את שלחו. בתעניותיו המשיך זאת

 זושא רבי את הרבי אוהב' הק שהמגיד ידעה כי, יתענה שלא 'הק המגיד
 הנני :ואמר, המגיד לפני זושא רבי הרבי בא .לדבריו ומציית מאוד
: 'הק המגיד לו אמר .לו גדולה היא סכנה כי יתענה לא שהרבי מבקש

 עתה עליך אבל, לדבריך מציית אני תמיד כי אתה יודע, היקר בני
 ואי, כמוסים וטעמים כמה ענינים מפני להתענות אני מוכרח כי, להבין
 בעט דער זושא: "הפעם עוד זושא רבי הרבי אמר. ךלציית ל לי אפשר

 שמחה שמח וברגע, דבריו את בשמעו ל"הרב ז
, אמת בדרך הנחני כי' ה רו ברוךבאמ גדולה
 אשר, עולם צדיק יסוד קדוש רב לי למצוא

 הקדוש מליזענסק רבינו כמו לפניו נגלה תעלומות
  )אלימלך אהל(. ל"ז

*  
לקח , ע"זי מצאנז חיים דברי בעל ק"הרה כאשר
 מהארנאסטייפל דוב מרדכי רבי ק"הרה את לחתן

, בן אחר בן ע"זי זושא' ר להרבי נכד שהיה ,ע"זי
 .זושא רבי הרבי עם להשתדך מאוד שזכה שמח
 את לפניו לפרט רצו השידוך כאשר גמר ובעת
אל  הקשיב לא, שאר צדיקים אחר החתן של יחוסו

 ורם גדול יחוס יותר צריך איני: "ואמר הדברים
 היה דבר זה כי". זושא רבי הרבי נכד שהוא מזה
 אח היה זושא 'ק ר"להרה .הון כל מעל בעיניו יקר
 והיה, סטוצין ד דעיר"אב שהיה, נתן רבי וושמ
 דרך הבין את לא נתן רבי. בתורה מאוד גדול

ודרכם  הליכתם בעיניו ניחא היה ולא, החסידות
 אחת פעם .זושא ר"ור אלימלך הרבי רבי אחיו של

 והרופאים ,ע"ל מאוד מחלה נתן רבי כי אירע
הוא , מדבקת שהיא במחלה שחלה כיון אמרו

 תתפשט שלא כדי, לעיר ץמחו לשהות מוכרח
 משך לעיר מחוץ ושכב, העיר תושבי מחלתו לשאר

 יציאת זמן שנתקרב עד בו גברה ומחלתו ,רב זמן
 לעמוד קדישא החברה אנשי וכבר נקראו, נשמתו

 ע"ק רבי משול� זוסיא מאניפולי זי"הרה

  רתוב שני� לפטי"רי )ס"קת( שבט' ביומא דהילולא 

 

 ידיו את נטל, עיניו את פתאום פתח אבל. לו סמוך
 לחזור ולאט לאט התחיל, מטתו על והתיישב
 שעבר מה פר לסובביווסי פיו את ופתח, לכוחותיו

 וכבר נפסק למעלה עלתה כבר נשמתו כי, עליו
אחיו  נכנסו פתאום, העולם מן להסתלק הדין עליו
 של דין בית לפני זושא 'ק ר"והה אלימלך 'ק ר"הה

 כי, שיסתלק מסכימים אינם הם כי ואמרו ,מעלה
 גם, צאצאיו לגדל וצריך צעיר לימים עוד הוא

 מיד. ופוסק גדול גאון כי הוא אליו צריכין העולם
  ..ממנו ונתבטלה הגזירה דבריהם את קיימו
 מה, מעלה של דין הבית את נתן רבי שאל

 דין בית אשר, אלו אחיו שני של הרבותא והגדולה
 קצת לו וענו? מפניהם דעתם מעלה מבטלים של

 בין לו אמרו זושא ועל רבינו, גדולתם אודות
 וספר דובי מקלו בשמים עם מטייל הוא כי: "השאר
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  )ו"תקע( המגיד ממעזריטש' תל ר גדליה משה בעל אורח לחיי"רבי אברה חיי ב –
ר יצחק "רבי הלל מראדושי! ב )ר"ת(ר ארו
 לייב מפרמישלא
 "רבי ישכר דוב מברעזא
 ב

  )א"תרס(
ש "ת מהרא"שו -ר פנחס דוד היילפרי
"ד גאליגורי ולבוב ב"רבי אלכסנדר סנדר שמואל אב

  )ה"תרס(
  )ה"תרנ(אוב
 ר ר"מדעמבי! ב' רבי אלטר ישעי )ט"תרמ(ר רפאל הירש "רבי שמשו
 ב –

  )א"תקל(ת פני לבנה "שו -ד טריר"ר אהר
 אב"ד שוואבא� ב"רבי יהושע העשיל לבוב אב
  )א"תשל(מפרוכניק ' ר אשר ישעי"ת ב"פ-רבי מנשה יצחק מאיר אייכנשטיי
 מזידיטשויב

  )ח"תשנ( שפירא מלובלי
 "מהר' תל -ד מונטריאול"רבי פינחס הירשפרונג אב
אביו הרבי רבי זושא והמגיד ' תל -ר משול זוסיא"דינאווי! ב -רבי צבי מנח מאניפאלי –

  )ד"תקע(מזלאטשוב 
  )ז"תקפ(בעל התניא ועוד , א"הגר' תל -ר שמואל כ!"רבי שלמה זלמ
 מזעזמיר ב

והחוזה ' היהודי הק, ד מלעלוב"מר
 מוהר' תל -ר טוביה"רבי חנו� הכה
 מווארשא ב
  )ר"ת(והקדושת לוי 

  )ה"תרכ(ר אברה חיי "י! מלינסק ברבי מנח מנדל הארוו
  )א"תרנ(ה מרימנוב והדברי חיי מצאנז "רצ' תל -ר ישכר דוב"רבי נפתלי מליטאוויסק ב

  )ה"תרנ(ד פרמישלא
 "ר דוב בעריש אב"ד דינאב ב"רבי יעקב שלמה היילפרי
 אב
  )א"תרצ(ר שמואל אליהו "רבי חיי בנימי
 טויב מזוואלי
 ב

  )ה"תרצ(ר מרדכי מביליראדקא "רבי יוס� דוד מלוצק ב
  )ח"תרפ(ר מרדכי "רבי גדליה שמלקיס מפשמשיל ב

  )א"תשי(ר מרדכי דוב "רבי ב
 ציו
 יהודה לייב טווערסקי מהארנסטייפל ב
  )א"תשמ(דברי ישכר  –ר איתמר מנדבורנא "רבי ישכר בער רוזנבוי מסטראזני! ב

– 
  )נ"תר(ר מרדכי אדלר "ב )השני(הכה
  רבי נת
  )ח"תרנ( -י-ר בנימי
 דיסקי
 מבריסק"יהודה לייב ב יהושע שהרבי מ

  )א"תצ(מחכמי הקלויז בברודי  -ל"ר יהודה זונדיל סג"רבי אהר
 זעליג ב
   )ב"תקס(ר מרדכי "רבי אלכסנדר סנדר מרגליות מסטאנוב ב

  )פ"תק(ד ווילהע
 "ר משה אב"רבי ישראל ב
  )ב"תקצ(והמגיד מקאזני! ' החוזה הק' תל -אטשנאד אופ"ר יהודה לייב אב"רבי נח שמואל מטורבי
 ב

  )ו"תרנ(ר ברו� מסווארא
 "ר ב"רבי משה צבי מסטאנאוי! ב
  )ט"תרס(ר מרדכי "רבי מנח נחו יוס� ב
 ציו
 מקאריסטשוב ב

  )ו"תשס(רבי יצחק כדורי ב
 טפוחה  )מ"תשד(ר משה "רבי פנחס אליהו שפיגל מאוסטראווא ב
   )ט"תשנ(ר חיי ראוב
 "בי
 מווישניצא ברבי אברה יהושע העשיל רו

  )ע"תר(ר יחיאל מאלכסנדר "רבי ירחמיאל ישראל יצחק בעל ישמח ישראל ב
  )ב"תקע' ה(ר אברה "נטע שעשועי ב' רבי נת
 נטע מחל ב –

  )ז"תקל(רבי אברה משול זלמ
 מאוסטראה ב
 החכ צבי 
  )ד"תקמ(ט "מר
 הבעש' מתל -ר חיי"רבי אברה מקיטוב ב

  )ט"תר(מ מרימנוב "החוה ור' תל -ר בנימי
"רבי אברה זאב וואל� מפשוורסק ב
  )ו"תשכ(ר זאב צבי "רבי יוס� הירש מטארנא ב

    )ט"ת(ר יו טוב "רבי יצחק שפירא ב )ט"תרל( שיק "ר יוס� המהר"רבי משה ב
  )א"תשל( באר משהדת -רוב בעל אש'ר אברה שלמה הלוי מאוז"רבי משה יחיאל ב

  )ב"תשס(העדה החרדית ! "חבר הבדרבינובי! לייבוש ר אריה מרדכי "בנימי
 ב רבי
  )ס"תק( מנורת זהב -ר אליעזר ליפמ
"רבי משול זוסיא מאניפולי ב –

   )ג"תקצ(ר שלמה לייב "רבי ברו� בענדיט מלענטשנא ב
  )ד"תרע(ר יעקב אריה מנעשכיז "רבי יצחק דוד ב

  )פ"תר(לייב מהארנסטייפל ' יו
 יהודה אריר ב
 צ"רבי משה משול זוסיא מקיוב ב
  )ט"תרצ(ר אלטר מאיר דוד "רבי יצחק מנח חיי יעקב הלוי מבאנדי
 ב

  )ז"תרס(ל קליש מוורקא ינדעמ מנח ר"ב מאוטבוצק רבי שמחה בונ
  )א"תכ(ר אברה "רבי מנח מנדל קארכמאל מניקלשבורג ב

  )ו"תרס(ר מנח מאמשינוב "ב קאליש רבי יוס� –
  )ו"תקס(ר מרדכי מלעכוויטש "י אהר
 ברב

  וויעליטשקע  -ד קלאסנא"רבי יחזקאל שרגא פרענקיל תאומי אב
  )ה"תרמ(דברי יחזקאל  -ר יהושע העשיל מקאמארנא"ב

  )ג"תש(ר שמחה ישכר בער "ד ב"רבי יחזקאל שרגא הלברשטא מציעשנוב הי
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  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

זושא ( "עסן שוין זאל רבי

... )מבקש מהרבי שיאכל כבר
' הק המגיד שמע כאשר

 ברור בלשון שאומר כן
 דעתו את שינה, ומוחלט

 הימל זאגט אין: "ואמר
 א זאגט זושא אז, מען

 שוין מען מוז, ווארט
אם , בשמים אומרים( ,פאלגן

זי חייבים זושא אומר מילה א

 מיד הביאו לכן )לשמוע לו
 את והפסיק, "לאכול לי

 אחת פעם .ואכל תעניתו
 של הרבנית הוצרכה כאשר

 ע"זי המגיד ממעזריטש

 'ב' המש" בעמ

 ק של רבינו"ציונו וחתי


 האהל שעל הציו
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  057-796-2493 :להארות הערות וכל עני
 נית
 לשלוח לפקס המערכת

  -ב – ָבחּוִרי� ַצָלּמִי�\ְיָלִדי�בעני
 תופעת 
 ----------------  

  
לציו
  א"ני! שליט'ר מויז"דמוק א"נסיעת כמפורס� 

כמה , ח"א בשנת תשנ"זיע אלימל"' הרבי רהמצויינת של 
שבועות קוד הכי
 עצמו והקהל בגעגועי עצומי לזכות 

כשחושבי על : ובתו� דברות קודש שדיבר אמר, הגדולה
מצלימה ותמונות ברגעי נשגבי אלו זה לוקח מהרצינות 

' עמי האר! כי ש הוראו כל "ומאבדי מהשפעה דקדושה 
�וכ
 כמו דברי . כ"ע. לא בא מתמונות" נקרא עלי� ויראו ממ

ל שאמר לעיל שזה אינו תוא ע פנימיות "ז החפ� חיי�
  .התורה והקדושה

ח "שאביו הגה ו"נחו� אפל הי' ח ר"הרהבפניי פע ותיאר 
ל "זצ ז מבריסק"הגריל מגדולי תלמידי "זצ רבי מרדכי אפל

וכל , א"ק הדמשק אליעזר זיע"לכ ואביו לקחו בילדות
היודע , בני יקירי, ל באומרו"הנסיעה הלהיב אותו אביו זצ

אתה יודע מה אפשר לקבל , אתה להיכ
 אנו נוסעי
כי   ז"בתשובת הרידבאיתא .. כשזוכי להיות אצל צדיק

להיות סמו� , בארבעה אמות של צדיק התפילה מתקבלת
שישי שנה למרות שעברו , לגדול בישראל זה זכות

, ל"ג שאי
 תמונות מהאירוע הנ"אע, לא נס ליחה, מנסיעה זו
לא מקבלי מזה רגשי , הַצָלולכ
 כשכל התכונה היא סביב 

  .שמחה וקדושה
*  

 
כשאנו שומעי זקני שמתארי בפנינו גדולי נתבונ
באיזה געגועי , ישראל שזכו להכיר מילדות ממש

התיאור הוא כל כ�  ,זה לא בא מתמונות, נפלאי וגישמאק
מזכרת יש , חי וחד למרות שאי
 תמונה או מזכרת מהאירוע

, נוטלי מה את הרגש, ַצָלִמיכשילדי  -!רק מהרגשי
ואשר על כ
 ישוחח האב ע בניו מה היא העיקר ומה היא 

  .הטפל
שיתעורר לתורה ַצָל לה כמעט ולא ראינו נאמר 

, מקצוע אומנותי כי צילו זה, ולתשובה על ידי הצילומי
ונגר , וכמו קבל
 שאינו מתעורר לתשובה עקב בניית ישיבה

בעת שעושה ריהוט לבית מדרש ' לא מתעורר לעבודת ה
  .ק"ודו

*  
הגליונות כתבנו כיצד אפשר להכי
 ילדי לשמחת באחת 

  . חת
 וכלה ומה שזוכי בה תורה ועוד ועוד
 
� ה נוהגי כ"ודברי אלו יתנו חיזוק לאלו שביתכ

ולפעמי כדאי , אירוע ויתחזקו ביותרַצָלֵמי שילדיה לא 
  .. לשמוע לאחרי ולשמוע המטבע מצד שני

האד : ק"וזל )פרשת בא מלת ח( 'החינו"'דברי מפורס� 
נפעל כפי פעולותיו ולכ
 כל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו 
שהוא עוסק בה א טוב וא רע כי אחרי הפעולות 

הוא אשר כתבנו א ברצונינו , ש"נמשכות הלבבות עיי
או שברצונינו ילד ירא שמי ַצָל שילדינו יהפו� להיות 

  .תלמיד חכ
*  

אבל צעירי צא
 , עצ הצילו קטונתי מלהביע דיעהעל 
כ אלו "ואשר ג, האירועַצָלֵמי קדשי  מה לה להיות 

, הבתי שיודעי מזה בוודאי ימשיכו כ
 ויתחזקו להתחזק
אי להסביר בטוב טע שרוצי גישה יתכ
 שיש בתי שכד

כשהולכי לשמחה או , ַצָלִמישונה ולא הולכי להיות ל

  .לקבל פני גדול בישראל
כמו שגדולי , כי דרכיה דרכי נוע: נזכור

הדור חוזרי ומשנני לנו שבדורינו 
 מחנכי במקל נוע וכל המסרי צריכי

וכל ערו יעשה , להיות רק בדר� חיובית
  .ַצָלור ונפני כי ילד הוא לא נזכ,  בדעת

*  
נשתדל כמה ששיי� שילדינו : לסיכו�

ע ' ועבודה ה, הטהורי יתעסקו בתורה
נשנ
 שוב כי דרכיה דרכי . חושי בריאי

וכל שינוי שרוצי צריכי רק בטוב , נוע
 .  ובדר� חיובית

עמלינו 'שנזכה לברכה והצלחה בר "יה
  גוט שבת. 'אלו הבני

===  
ושא חשוב זה הננו לצטט נולסיו� ולסיו� ולסיו� ולסיו� 

מכתבי� למערכת באותו עני� 
        :ומוצגי� לפניכ�. שנתקבלו בפקס

  
הרב המופלא בכל מדה לכבוד 

א הרב שמואל שטר� "נכונה שליט
  א"שליט

א התנגד "הסטייפלער זיעכידוע 
מכיו� , בכל תוק� שיצלמו אותו

שאמר שזה מפריע לנשמה לעלות 
  .אחר המאה ועשרי�

ל� אי� לו שמתרגל להיות צילד 
שו� גישמאק מהאירוע עצמו 
להכיר קרובי משפחה ולשוחח 

ת "עמ� בהתענינות מה ע� הת
או כבוד סבא וסבתא ', הישיבה וכו

  .'לשמוע אי! שלומ� והרגש� וכו
, כיו� דאיפליג איפליגואמנ� 

אבל איתא , שקשה לשרש הדבר
מפני ' אסותא'שלא אמר ' בגמ

ופסק המחבר , ביטול בית המדרש
כ לומדי� אלא "נו שלא כשבזמני

מבטלי� לומר דברי� ויש לומר 
אמנ� , בבית המדרש', אסותא'

לא " אדרבא"ז פליג ואמר "הט
כדי שיזכרו כמה ', אסותא'לומר 

' חשוב לא לדבר בדברי חולי� ואפי
ולענינו , "אסותא"לא לרפואה כגו� 

ברגע , א� דאיפליגו בזה טובא
שנדבר מזה ונזכור שהתרחקנו 

ר "יה. מאק של פע�הרבה מהגיש
שנזכה לחזור להרגשי� הנפלאי� 

  .בעני� זה

  .ח� על הנושא והתוכ�וח� 
  . מעומקא דליבאבברכה 
  ש דנציגר. ח

-  
  .ח
 ח
 לכותב הנכבדב .נ

***  
  הד� השבועי המיוחד של חסידי לעלובכבוד 
ובאמת שהנני , פע� יוצא לי לקרוא הגליו� שלכ�מדי 

בפרט ממה , הנהנה מאוד מהמאמרי� המיוחדי� שמ
ולכ� חשבתי , שכתבת� על התופעה של בחורי� צלמי�

א� אני להיעזר ממכ� במדור המיוחד פרקי החינו! 
  .א"מהסופר המוכשר רב שטר� שליט

מתלבטי� הא� למסור לידי בננו את  ב"בפע� אני וכל 
, המצלימה לצל� א� באירועי� משפחתיי� או בטיולי�

  .או שעל זה לא היתה כוונתכ�
מאוד לתגובתכ� ויישר כוח על הדעת תורה אשמח 

האמיתית הצרופה שכתבת� על הנושא ואנו מחכי� 
  .של המאמר' ומצפי� כבר לחלק ב

  בברכה
  ב"וב מונדשיי� .י

 ב"שבארהפלעטבוש 
  

  :הרב שטר
תגובת 
, שציינתי בתחילת המאמר שאי
 אני נכנס לעצ הצילוכפי 

ילו לצל ד השאירו מלאכת הצ"לענ, באירועי משפחתיי
  .בחור זה חפצא דקדושה, מקצועי
מדוע קוראי  )פרשת משפטי�(א "זיע החת� סופרדברי ידועי� 
והיה ראוי לקרותו בוחר כי מ
 אז בוחר : "ק"ובל' בחור'לבחור 

יתבר� בוחר בעמו ' כי ה' בחור'א� קוראי לו , בטוב ומואס ברע
  .ג ויו אחד"ה גמורה משנעשה ב
 י"ישראל באהב

וכדאי כמה שיותר , דמשכא... המצל הוא בחינת שאני� לפעמי
ני! יצא באיסור גור� לכל 'א מויז"שליט י הגר"הגר. להתנזר מזה

הנדו
 במאמר היה , בחור ובחור לנגוע באופ
 כללי במצלימה
  .'בהיכל ה ַצָלבעיקרו
 לא להיות 

הכלל הוא כמו , בטיולי קשה לי לא לענות במסגרת זולַצֵל� 
אפשר להסביר לבנכ , לַצָלמצלימה היא דבר השיי� , שכתבנו

אתה ַצָל ברגע שאתה , אתה יוצא לטייל וליהנות: בשפה שלו
אפשרי למצוא מישהו , זה בדוק ומנוסה, מפסיד מעצ הטיול

א� למה ל� להיות , שיעשה איזה תמונה אחת שתהא למזכרת
ה אשר מצלמי ב', מצלימה דיגיטלית'בפרט בזמנינו שיש , צל

, או שמכניסי הכל לקומפיוטר, כ מדפדפי בזה"ללא סו� ואח
  .והכל נשכח, וזה לבד בלי סיבה לחשוב פעמיי

א מא
 דהו שאל את החזו
 איש הא מותר לקרוא "שפמסופר 
ביטול , לפני שאענה ל� הא מותר או אסור: ענהו, כ"עיתו
 בביה

קריאת י "תורה זה בוודאי יגרו כי מבזבזי ומאבדי הזמ
 ע

הרי הוא נמש� , כשמצלימה נמצאת אצל בחור, לענינינו. העיתו

, ואשר על כ
 דברי חכמי בנחת נשמעי, ז לעוד ועוד"עי
, כי תפשת מועט תפשת, ולפעמי צרי� יעו! והכוונה אי� להגיב

  גוט שבת .בהצלחה. תפשת מרובה לא תפשת
===  

אנו , יכ�כ על מכתב"ייש. נא לכתוב בכתב ברור ,יקרי�קוראי� 

  . נ להגיב"נשתדל בל, שמחי� לקבל כל תגובה על הנכתב כא

  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

  לעילוי נשמת
  אשה החשובהה

 משה לייבבת רבי  חנה בלומהמרת 
  ה"ע
  ה טבת"נפטרה כ

  .ה. ב. צ. נ. ת
===  

י בנה ידידינו החשוב ומזכה "הונצח ע
  הרבי� 

  ו"הי משה ישראל' ח ר"ד הרה"עו
  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
, עושה חסד בהצנע לכת, האי גברא יקירא

אשר , לב טוב, מחזק לבבות נשברות
ח "ת בו בכל רמאהבת התורה היתה מפעמ

ומחסידי , מתומכינו הנאמני�, איבריו
  ה"ה, א"ק מלעלוב זיע"מרנ� רבוה

        ל"זמשה מאיר משה מאיר משה מאיר משה מאיר ב� רבי אליעזר אליעזר אליעזר אליעזר ' ח ר"הרה
        אדלראדלראדלראדלר

  ט"ד טבת תשס"ע כ"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
הילד היקר נפש נקי 

�  וז
ה ב� "ע יוס" שלו�יוס" שלו�יוס" שלו�יוס" שלו�

 שמשו�שמשו�שמשו�שמשו�ג רבי "הרה
  א"א שליט"שיבדלט

        שינהשינהשינהשינה
סבל יסורי� קשי� 

שבט ' ומרי� ונפטר ג
  ט"תשס

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
ל ב� הרב "ז יצחקיצחקיצחקיצחקר "הר

  ל"ז אשר אנשיל הלויאשר אנשיל הלויאשר אנשיל הלויאשר אנשיל הלוי
        ונגרייזונגרייזונגרייזונגרייזיייי

ט טבת "ע כ"נלב
  א"תשל

  .ה . ב . צ . נ . ת 
י בנו ידידינו "הונצח ע
 מאיר יונגרייזמאיר יונגרייזמאיר יונגרייזמאיר יונגרייז' הנכבד ר

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טובברכת ברכת ברכת ברכת 
לכל  מוסר נפשו, שמו הטוב מהולל בפי כל, אציל הרוח וז� הרעיו�, מעומק ליבנו לקד� האי גברא רבא ויקירא

  ה"ה, א"� רבינו שליטק מר"ומקיי� רצו� צדיק בפועליו הברוכי� ועמידתו האיתנה לימי� כ, קדשי בית לעלוב
  ב"ארה - בארא פארק –א "שליט אלימל� מיללעראלימל� מיללעראלימל� מיללעראלימל� מיללערג רבי "הרה

  המערכתהמערכתהמערכתהמערכתבש� . צ"ג בשעטומ"לרגל שמחת אירוסי הבת עב

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
ק "דבוק למרנ� רבוה, ב"ש בארה"מחשובי אנ ,לידידינו החשוב כלי מחזיק ברכה

  מלעלוב
  ב"ארה -מאנסי -ו"הי אלעזר שטיינמעט!אלעזר שטיינמעט!אלעזר שטיינמעט!אלעזר שטיינמעט!ר "הר

  צ"ג בשעטומ"לרגל שמחת אירוסי בנו היקר עב
  ר"אכי ,והזיווג יעלה יפה יפה, ח"מכל יוצו מה� יזכה לנחתיהי רצו� ש

  

        ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב ברכת מזל טוב 
לקד� הוד  הננו לשגר בזה

אבר� החשוב המופלג מעלת ה
כליל המעלות , ש"בתוי
' עוסק ויגע בתורת ה, והמידות

, אהוב על מכיריו, יומ� ולילה
חרי" , וענוות ח� נסוכה על פניו

ובקי במכמני התורה ומאיר פניו 
  לכל אד�

 נחס נאגעלנחס נאגעלנחס נאגעלנחס נאגעלפפפפרבי  ח"הרה
   - בארא פארק –א "שליט

   .הולדת הב�לרגל שמחת 
  


