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שא� יש לו איזה קפידא על בר 	 למה זה התאונ	 לפניו מר
ו כי לגודל אהבת ישראל שלו לא "ישראל עושה זה רוש� ח

ל מובא "ל שהרי ג� בחז"ענה לו הצדיק הנ, את זה יכל לסבול
ד והרי "ענה לו מר	 מוהר, ומצינו שהקפידו ועשה זה רוש�

ובגודל אהבת . לכ	 זה נכתב כדי ללמדינו שלא נעשה כ	
ו איזה "ו הרמה לא יכל לסבול שיחול חישראל שלו ודרגת

כ שלא רצה שממנו "קפידא אוי עונש על בר ישראל וכש

  .עצמו יצא בזה
ידוע הוא מצדיקי אמת שלעתיד לבוא נוס� על כל ודבר 

מסכתא "המסכתות שישנ� כבר יהיה עוד מסכתא שנקראת 
מסכתא זו , ובפשטות פו	 אויב	 אוי�, "דרבינו דוד מלעלוב
בת ישראל שלו שהוא היה כולו אהבת תהיה מסכת אה

א היה במקומו איזה יהודי אחד "וכ	 מספרי� שפ. ישראל
תינוק שנשבה שהתנהג כהני  אינשי דלא מעלי ורצו הציבור 

ותיכ� נטל רגליו וא� , לתופסו ולעשות בו שפטי� כמידתו
ר� לביתו של רבינו דוד לעלובער בידעו שש� ודאי יהיה לו 

ודאי יחמול עליו בגודל אהבת ' הקכי רבינו , מקלט עיר
ישראל שלו ומחמת דר  אר� שיש לאנשי� בפני רבינו לא 

וכ  הוה שבא לרבינו , יעיזו פניה� להזיקו או להרע לו בפניו
וקיבלו בכבוד גדול והגי	 בעדו להצילו ממבקשיו ועמד עליו 

כ עד שהרבנית של רבינו פנתה אליו "ושימשו בכבוד גדול כ

וכי לאיש כזה שהכל מבקשי� אותו מחמת רעתו  בתמיהה
ה	 בעת הזו  :ל"ק לעומתה וא"אז נענה רביה, כ"אתה מכבד כ

' וליהודי אפי, שהוא שוהה בביתי הרי את רואה שאינו חוטא
עבור שעה אחת שאינו חוטא כבר כל טוב שבעול� אינו 

  .מספיק עבורו
ד עשה ופעל הרבה למע	 ולטובת "ידוע שמר	 מוהרג� 

הרבות מקוואות טהרה שיהיו מצויי� בכל מקו� להמו	 
שזולת שפעולת המקוה  והיה אוחז שיטתו בקודש, הע�

ג� הטבילה בו היא סגולה לקדושה וטהרה לזכות  לטהר הרי
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        אאאאבבבבפרשת פרשת פרשת פרשת 

  ק"הסב ק"יומא דהילולא של מר� קוה
   א"ק רבינו דוד מלעלוב זיע"הרה

 י"א -א"שבט תשע' ז

הוא יומא דהילולא קדישא של מר	  היו�

א "זיע רבינו דוד מלעלובהייליגע זיסע 
, שכידוע הוא היה אוהב ישראל האמיתי
ומעול� לא ראה רע כלשהו על שו� 
יהודי אלא ראה בה� ועליה� תמיד א  

  .טוב וחסד
א "ד זיע"א שוחח מר	 מוהר"שפומסופר 

ואז , ע� אחד מהצדיקי� קדושי עליו	

וידוע , הי טבילות המקו"לה ע
א אמר בסוד המקוה "שהוא זיע

שיורדי� במדריגותיו מטה ועוד 
מגיעי� שיורדי� ועוד ירידה וכ

לתחתית לתכלית הירידה אז 
בייגט מע	 זי  ' שבי� ומתכופפי�
שכ  היא ', ערשט אונטער

 .פעולת הטובלי� במציאות

בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו 
, י ( אלה בקרבולמע� שתי אותותי ' וגו
  )א

לדקדק שלא מצינו בכל המכות יש 
ה כי אני "הקודמות שיודיע הקב

כ	 הקשה , רק במכת הארבה, הכבדתי
  , �"הרשב

צרי  ביאור הלשו	 שיתי אותותי וכ� 
ה אלה בקרבו מהי הלשו	 אלה שמור
  .שדווקא אלה האותות הבאות עכשיו

דהנה מכת הארבה היתה המכה ל "וי
ומצאנו כי על , השמינית על מצרי�

ש "חטא אפשר שיענש שבע מכות כמ
ויספתי ליסרה " )בחקתי(בתוכחה 

   ,"אתכ� שבע על חטאתיכ�
, עני	 שבעש ש� ב"מ יקר כליבש "וע

ולכ	 עד שלא לקה פרעה שבע מכות 
אפשר לומר כי מצד רשעתו עמד ' הי

ה הכביד את "אבל לא שהקב ,במרדו
  , ליבו במיוחד

	 אחר שלקה שבע מכות ועדייורק 
' עומד במרדו אז ראו כול� כי יד ה

היתה זאת להכביד לבו ולא מצד 
  , רשעתו לבד

דווקא במכת הארבה שהיא המכה ולכ� 
 כי אני הכבדתי את לבוהשמינית אמר 

כי עתה יראו כול� בחוש כי אני ' פי
הכבדתי את לבו כיו	 שעדיי	 עומד 

  , במרדו
 -למע� שיתי אותותי אלה בקרבווזהו 

באלה האותות יוודע כי , אלה דווקא
כ "ה הכביד לבו משא"לעי	 כל שהקב

  .ל"במכות הקודמות כנ
בנר  ל"במהרמ דאיתא "עוד עפיל "וי

, ר נר חנוכה מצוה"ה ת"מצוה סו� ד
ל כי הנהגת עול� הטבע הוא תחת "וז

ז "ימי� נברא העוה' כי בז' מספר ז
, מורה על דר  הטבע' ז' ומס הטבעי

  מורה על מעל לטבע ' ח' מסו
' מה שאחר הטבע הוא תחת מסלפיכ� 
ימי הטבע ' שמונה הוא אחר ז, שמונה

  . ל"עכ
, למעלה מטבע' הוא טבע וח' זשז "לפי

' ולכ	 כל זמ	 שלא לקה פרעה רק ז
אפשר לומר כי ההכבדת הלב ' מכות הי

  , היא בדר  הטבע
בארבה כתב  במכה השמיניתאבל 

את אשר התעללתי ' ולמע	 תספר וגו
ר יחד כול� ראו במצרי� שכעת כב

והודו שאני הכבדתי את לבו ולא מדר  
   ,הטבע היא

ה "הוא למעלה מהטבע רק הקבכי 
  )ב"בא תשנ(. ל"הכביד לבו כנ

   

ונה שהיא תכלית השפלות הכו וללמד באה על פנימיות
שאד� מישראל משפיל עצמו ומכניע ומוריד  והענווה

גופו ונפשו  ב ומתכופ� עצמושלמטה ואז  עצמו עד

  .הבתכלית הכנעה וענוו
וכ	 של שאר הצדיקי אמת ' במאמריו ותורתו הק הנהו

, ס"פשטי� עא' ז יש בדבריה� הק"ועכ אי	 לנו השגה
' מ שאי"לפי אפשר לפרש הני דברי קדשו ולכ	

זו  ותשביר כלי חרס ):שבת טו( ל"מצדיקי� שהנה ארז

שכלי חרס רומז לאד� וגופו  ופירשו ה� היא טהרתו
לב " 'וכיו	 שאי, מ	 האדמה ומשול כחרס הנשבר שנוצר

לכ	 ג� א� נטמא , "נשבר ונדכה אלוקי� לא תבזה
ונזדה� כטומאת החטאי� ועוונות ומידות שאינ	 טובי� 

לידי לב נשבר  את עצמו הי שיבוא וירא"וראויי� אז ע

אלוקי� ' ושברו	 לב ושפלות רוח אז יזכה להמש  בחי
 .ת וזוהי טהרתו"שוב רצוי לפני השי לא תבזה ויהיה
ונמצא  ,טהרתוי חרס שבירתו זו היא ולכ	 הרמז כל

ז שיסוד הטהרה הוא לב נשבר ונדכה וממילא "לפי
ל טובל האד� במקוה וגאוותו עליו "נמצא שא� רח

כ הוא כטובל ושר� בידיו שלא עלתה לו "א, ועמו
היא דווקא  טבילה וממילא נמצא שטהרת המקוה

וממילא , כשטובלי� ש� מתו  ענווה ושפלות רוח
שסוד המקוה  ד"שלכ	 דיבר בקדשו מר	 מוהר

 ,ל"כנ' כשיורדי� ומתכופפי� וכשמגיעי� לתחתית וכו

  ,י ענווה ושפלות רוח זוכי	 לשלימות טהרת המקוה"שע
שהזיידע רבי מר� א "ד זיע"ידוע הווארט ממר	 מוהרג� 

 )שמות( ק"היה רגיל לחזור עליו לאמרו דבתוה מ"הרמ
לתת תב	 לפני  לא תאסיפו	"שפרעה הרשע אמר  איתא

ודקדק הוא שבתורה כתיב תאספו	 בתוספת אות  "הע�
ר שהרי תוסיפו	 והוא יית' ולכאו', האות ת אחר' א

אחר ' לכותבה ע� ו' פירושו להוסי� והיה ראוי לכאו

 'ב' המש� בעמ

, או בכתיב חסר 'הת

מ תוספת האות "אבל מ
  ,למה באה' א

 ,מר	 בדר  רמזופירש 
כידוע משה רבינו  שהנה

ה גדל בבית פרעה "ע

בית המלוכה בשנותיו 
 הצעירות והיה מאוד

וגדל , מקורב למלכות
אצל הצדיקת בתיה בת 
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ואוספי� זכויות לצאת ממצרי� שזה היפ  מחשבותיו 

ק יו� "הרעי� לכ	 אסר עליה� להתאס� ג� יחד ביו� ש
, ולא תתאספו ג� יחד לא תאספו�מנוחת� ולכ	 אמר 

' ולכ	 אמר רבינו שלכ	 כתיב תאספו	 בתוספת אות א

לשו	 התאספות  שאינו רק לשו	 הוספה אלא דר  רמז
  .שאסר עליה�

י היו מתאספי� "כבר אמרנו בזה שבוודאי בנואמנ� 
ז דייקא זכו "הלאה בסתר לאחר גזירת פרעה ועיד

שאפו י זו ההתחזקות ש"כ בשלימות ע"צ אח"ליצימ

ק היפ  רצו	 פרעה "הש� אמונה ובטחו	 ומסורת אבו
שהאמינו ' ל אמונת אבותיה� הק"ו רח"להשכיח� ח

הרשע להביא�  ורצה פרעה, ובעבדיו ומשה עבדו' בה
וכמו שהיה אמנ� , ל"ז רח"להיפ  האמונה לעבוד ע

והיה מצב , ז"ו והללו עובדי עס הלל"הקיטרוג לפני קרי

ז כמו "היו מקטרגי� שישראל עע קשה כי מלאכי חבלה
  .ת וניצלו מהכל"ז ריח� השי"מצרי� ועכ

ה אמת ומל  "ב הרי חותמו של הקב"צ' לכאווהנה 
 כ אי  נסת� פי המקטרג ונבקע"במשפט יעמיד אר� א

�  נהפ ל זה הקיטרוג עצמו"בפשטות י, לישראל י� סו

ר� ג המצריי� שהרי מי ג עלולקטרו ראלובת ישלט
 הלא מצרי� בעצמ�ל "ז רח"יהיו עובדי עש לישראל

 ותראות נובצר לו�יפהשו ממש יהכפזה בל ראשגרמו ליש
  , נהומאה להתאס� בחיזוק ניחו�ה ולא עבוד נוראושי

שיש להתבונ	 תחילה כשבא המקטרג  ת הדי	 נותנתשורכ "א
ז של ישראל ומה מונח "לקטרג על ישראל מה מונח תחת הע

 עצמו שהרי מונח כא	 אשמה על מצרי� טרוגקיהתחת 
ולכ	 נתהפ  הקטרוג לרעת מצרי� והיה , וזכות לישראל

 ומצרי� כותוב י עברו"ובנ לטובת ישראל ונבקע לה� הי�
 ,"ילח� לכ� ואת� תחרישו	 'ה"ל משה "וכמו שא, טבעו ש�

  .מהעול� ולא תשוב עוד לעול� וכל טומאת� אבדה
א "רבי דוד מלעלוב זיע' עבודת הקודש של רבינו הקוהנה 

היתה מעל ולמעלה מהשגתינו ועוד לפני שנתקרב לחסידות 
פעמי� שלפי החשבו	 ' קיי� בעצמו תשובת ספר הקנה ב

שזה מלא  ,עבודה של שש או שבע שני� שלימות יוצא זה
  , א להשיג ולדמות לנו"סיגופי� ותעניות שא

על מר	 שעוד לפני  שאמר ע איתא"זי �"הריומהחידושי 
ג פעמי� "ס ופוסקי� י"כבר למד הש שנתקרב לחסידות

שהיה  'מהיהודי הק מאמר 'איו .קט ללא גוזמאיר  גיוווד
כידוע גאו	 עול� בנגלה ובנסתר שכשהוקשה לו משהו 

ד "ק בנגלה ובנסתר היה שואל שאלותיו למר	 מוהר"בתוה
אלא , ק"רואי� תוקפו וגבורתו של מר	 בתוהמזה ו .דייקא
, הכל אצלו מכוסה או	 פארדעקט מיט א פשטות שהיה

רו� מעלתו וגודל והתנהגותו היתה בפשטות ובזה הסתיר 
  .דרגתו
ני! 'ק המגיד מקאז"א שהה"מ זיע"זיידע רבי מר� הרמהסיפר 

שישלח אליו כמה אברכי� ' ע ביקש מהחוזה הק"זי
מתלמידיו ומסגל חבורתו כדי שיוכל לשוחח עמה� בתורה 

ושלח ' ונענה לו החוזה הק, ש ולהתעלות עמה�"עבודה וירא

פרעה שהיתה כידוע צדיקת וגיורת ומסתמא 

 ג� ידעה היטב אי  להסתיר את יהדותה
וצדקותה מפני דרי בית המלוכה הרשעי� וכ  

ה מ	 היאור וגדלתו "ג� הצילה את משה רבינו ע
ק שיצא משה לחו� "עמה ש� ומפורש בתוה

כי הוא היה , וראה בעני עמו ובצרת� לו צר

וכל ימיו  מ	עה הנאורו אוהב ישראל האמיתי
עבור אידישע קינדער כמובא לשו	  נ"ל מסי"הי
שר� כסוס לפניה� לפעול לה� ' ל הק"חז

לסבר את  ישועות שאמנ� הוא דר  משל
  .האוז	
רואי� מזה כמה התאמ� ומסר נפשו אבל 

ובחכמתו , וכוחותיו עליה� ועבור� לטובת�
שית	 לה� יו� אחד  השפיע על פרעה הרבה

למנוחה בכל שבוע וטע	 לו שא� יעבדו כל 

ולא  כ שיחלשו כוחות�"הרי ע הזמ	 ברציפות
יוכלו לבנות לפרעה פיתו� ורעמסס כראוי 

נוחו יולכ	  מוכרח ש, ולעשות לו עבודה טובה
 כוחות ואז יאספו פנוי למנוחהשיהיה ' יו� א
  .רצונול כ"הנ ולבנות בחוזק דלעבו כ"חא וויוכל
משה דיבר מעומק ליבו שהרי רצה בכל והנה 

לכ	 , וקושיי� מאודו ולבו להקל מעליה� צער�
ללב ' דברי� היוצאי� מ	 הלב נכנסי� ללב ואפי
ולכ	 , רע ולב חתו� וסתו� כשל פרעה הרשע

בשבוע  ונת	 לה� יו� אחד נ� הסכי�אמ

 יו�בלה� שיהיה זה  למנוחה ומשה רבינו בחר
   ,ק"השביעי יו� ש

ישמח "כ בשחרית של שבת "שמ פירשו זהוב
היינו שהוא בחר יו� זה , "משה במתנת חלקו

, ק לכ	 הוא קרוי חלקו"כבר במצרי� למנוחת ש

, כ שבת קודש לדורות עול�"ג� כשנשאר אח
ואחר שנית	 לה� יו� זה מנוחה מעבודת פרעה 
היו מתאספי� בשבת אחי� ג� יחד וקוראי� 

אברה� יצחק  ק"במגילות שהיו ביד� מאבוה

ת עד אז ולאב מה שאירעל ובה� כתוב כ ויעקב
 ,ואי  שה� קיימו כל התורה עד שלא ניתנה

, לה�ש ש"ט ויר"ה ומעשנואמ וחכמ
ה שאחר שיגלו למצרי� "ושהבטיח� הקב

, יוציא� מש� ביד חזקה וקרובה ישועת� לבוא

ז ומתחזקי� בעצמ� "ובזה היו מחזקי� זא
שבזכות נשי� , בשמירת הדת וגדרי הצניעות

צדקניות נגאלו ממצרי� ומתחזקי� שלא 
ז יצאו "לשנות שמ� לשונ� ולבוש� שעבו

וזקי� ע� אמונה וכוח חויצאו מ' מש� כדאי

 מכש� ולכ	 פרעה הרשע שהיה, חני מכל זההרו
ז הגדולה ביותר בימי� הה� הרגיש שדבר "וע

 כי הוא הצר לישראל ה	 לתוכניותיו וזה מפריע
בגשמיות וברוחניות כי רצה להחטיא� עד שלא 

 רטיהיה לה� עוד זכויות להיגאל ולצאת ולהפ

וכיו	 שראה שאלו ההתאספויות שלה� , ממנו
, י חיזוק לכל אור  הדר ק נות	 לה� דבר"בש

מלעלוב היהודי  ד"תלמידי� שה� מר	 מוהר' אליו ג
וכידוע המגיד היה אד� , מפשעדבורז' ורבי ישעי' הק

לשכב במיטתו במש  כל  חלוש ביותר עד שהוצר 
וכשבאו אצלו כיבד� בסעודה וער  לפניה� , היו�

ישב אצל ' והיהודי הק', שולח	 ערו  באכילה ושתי
רה ועבודה בנגלה ונסתר והלכו המגיד ודיבר עמו בתו

ד ישב אצל "ואילו מר	 מוהר, שניה� יחד מחיל אל חיל
' ובתו  כ  הבחי	 רבי ישעי, השולח	 ואכל סעודתו

ברזי	 דאורייתא ולכ	 ' שהמגיד משוחח ע� היהודי הק
אז פנה אליו המגיד ' הטה אזנו לשמוע דיבוריה� הק

ת שלנו בעת שתוכל לראות "למה ל  לשמוע ד :ל"וא
ד שכל חתיכת לח� ע� חמאה "אכילתו של מוהר

, שאוכל הרי הוא כקרב	 ועוד חתיכה זה עוד קרב	
ל שאכילת "א שא"וי, וישנ� כמה גירסאות בזה

ת שלו ע� היהודי "ד יותר גבוהה וחשובה מד"מוהר
ובכאלו דרגות קדושה וטהרה היו אכילותיו של ', הק

  .א"מר	 זיע
ז אירע "ולכ	 אחר, ד היה כולו הסתרה"מר	 מוהרוהנה 

איזה  כ יאמר לו"שג מקאזני� דשביקש ממנו המגי
דברי תורה כי רצה לשוחח א� עמו וליהנות מאורו 

שהרי איני  בפשטותוענהו ואילו מר	 , והקדוש הגדול
אלא שהמגיד אמר לו , ח ומה אוכל לומר לפניכ�"ת
ולזה נענה מר	 ופתח פיו , כ תספרו איזה סיפור"א

ז יצא המגיד "ואחר, בחכמה וסיפר סיפורו לפני המגיד
ז "בהתפעלות גדולה ועצומה מזה ואמר שהיו לו לפנ

ק וסתרי תורה והכל ניתור� "בזוה כמה קושיות עצומי�
א שהג� שסיפרו "ד זיע"י סיפורו של מר	 מוהר"לו ע

ע� הפשטות שלו עד שאד� מ	 הצד לא היה מבי	 
' ז המגיד הק"כלו� וחושב שהוא סיפור בעלמא עכ

עד , חכמתו וקדושתו הבי	 היטב ע ברוב"מקאזני� זי
שתיר� לו בזה כל קושיותיו העצומות ומזה יצא 

   .בהתפעלות
ר פטירת מר	 שאח' מהחוזה הק ישנו מאמרג� 
ד אמר עליו שהצליח להסתיר גדלותו "מוהר

ורק אחר פטירתו , מרבו החוזה בעצמו' ומדירגותיו אפי
ד אז "כשהתבונ	 החוזה ועיי	 בפרשת גדולת מר	 מוהר
כ עד "השיג גדלותו אבל בחיי� חיותו הסתיר עצמו כ

לא עמד על זה או	 האט זי  ' החוזה הק רבו 'שאפי
גנב ( ט פו	 איה� או	 פו	 די גאנצע וועלט'באגענבע

וכ� מכל העול� , היינו שהסתיר עצמו הימנו, עצמו ממנו
    .ק שלו היתה נוראה"ועבוה, )כולו

רב לחסידות היו לו עבודות קשות שנתק לפניעוד 
הקפואי� בה� גילגולי שלג ושבירת הקרח בנהרות ו

 תעניות משבת לשבת עד, בחצי הלילה לטבול בה�
ז עדיי	 הרגיש "שזכה לזכ  ולטהר ולקדש עצמו ועכ

שחסר מהשלימות עד שנתקרב לחסידות ואז בנפשו 
' היה אצל הרבי רותחילה . זכה לתכלית השלימות

וש� השיג  'החוזה הקכ אצל "ואח ענסק'אלימל� מליז
וכאמור היה רואה תמיד א  טוב ', תכלית שלימותו הק

וחסד על ישראל קדושי� והיה חפ� א  תמיד בטובת	 

ושמח  ,ינהמבכה כל ימיו על גלות השכוהיה בוכה ו
והיה אוהב , בשמחת ישראל והצטער בצער	

  .ישראל האמיתי
של רבינו דוד מלעלוב ב� ' ירח� שזכותו הקת "השי

   .י"רבקה וב� שלומה יג� עלינו ועכ
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====        
ק "מר� רביה פירש -', וכו בראשית ברא אלוקי�בראשית ברא אלוקי�בראשית ברא אלוקי�בראשית ברא אלוקי�"    פפפפ""""עהעהעהעה
היינו  - דהראשית הוא ברא אלהי� את השמי�  א"זיע

        .יראת שמי�
ז דלא שיי� תורה בלי "בכ אותנו תק מלמד"התוה    

אבות אבות אבות אבות ((((ל "וכאמז, יראת שמי� או יראת שמי� בלי תורה

 

י התורה הגיע ליראת "א שעל עצמו אמר שע"א זיעמפרשיסח
        , שמי�
י "א אמר שע"זיע מר� רבי דוד מלעלובמר� רבי דוד מלעלובמר� רבי דוד מלעלובמר� רבי דוד מלעלובק "מחותנו הרהועל ועל ועל ועל 

, ופתחה התורה ביראת שמי� תחילה. יראת שמי� הגיע לתורה
להזהיר לנו כי כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו 

        , ))))טטטט, , , , אבות גאבות גאבות גאבות ג((((מתקיימת 
היא דרגה , רי התורהוהיראת שמי� הבאה לאח, יראה תתאהוזהו וזהו וזהו וזהו 

 .יראה עילאה, אחרת ביראת שמי�
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ט "ר הקוה"ק מר� אדמו"מכ
  א"זיע

א� אי� , א� אי� חכמה אי� יראה ))))יזיזיזיז, , , , גגגג
        . יראה אי� חכמה

' ק היהודי הק"ש הרה"מוידוע וידוע וידוע וידוע 
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  מתולדותיו בקצרה
א לאביו החסיד ו בעיירה ביאל"נולד בשנת תק רבינון רמ

סיפרו  .ל"ר שלמה זצוק"איש תם וישר ירא אלוקים מוה
שלמה שפעם בא אליו סוחר בהמות וביקש ' עליו על ר

זהובים  עשר שלמה חמישה' דרש ר ,לקנות אצלו צמד בקר
עזב  .ם עשריאולם הקונה לא אבה לתת כי אם שנ ,בעדם

הקונה שוב  אב ,למחרת ,הקונה את המקח והלך משם
ושופך שיח לפני לית ותפילין עטור בט שלמה' ומצא את ר

 את כי ברצונו לקנות שלמה' אמר הקונה לר ,קונו
לא להפסיק שלא השיב לו בכדי  שלמה' אולם ר ,השוורים

  .תפילתומ
זהובים ה חמשה עשרהתפילה הוציא הקונה את לאחר 

למה ש' ברם כעת לא רצה ר ,שלמה' לר נםש ליתוביק
גמרתי כבר בדעתי  :בהסבירו שנים עשר כי אם לקחת

דובר אמת "והנני רוצה להיות  שנים עשרכרם בולמ
  .. )י שם"מכות כד וברש' עי(כרב ספרא  ,"בלבבו
זכה הוא לבן  -שלמה ' מכיריו של רו יודעיו שחו – לכן

ל לעלובער 'דידו בינור ק מרן"כהרה גדול וקדוש כזה
  .א"זיע

*  
 אלימלך' הרבי ר דושיםהק שכאשר הלכו האחיםמסופר 
נתוודע להם פעם מהאי ינוקא  ,ע בגלות"זי זושא' והרבי ר
אשר הוריו מתגוררים בכפר ביאלא הסמוך  'דוד'חכימא 
ו האחים לשם והתדפקו על בית הוריו ולא נפ ,ללעלוב

 ,"?אביך היכן" –שאלוהו  ,מצאו שם כי אם את הילד לבדו
שעוד  השיב -"?היכן אמךו" ,ענה הילד שאביו נכנס העירה

  .הוכך הו ,הבית אל כנסימעט קט ת
לנו מהו סדר יומו של  נא אמרי :אותה הצדיקיםשאלו 

מה  בזכותמשום שרצוננו לדעת  ,בעלך והנהגותיו השונות
   ?יש לו ילד קדוש כזה

השיבה  ,האשה שלפניה אנשים משכמם ומעלהכראות 
רק את  ,אין אני רואה אצל בעלי ענינים מיוחדים :להם

 ,בסעודת רעווא דרעווין בת קודשזאת אציין שבכל ש
ומגיע  ,"צור חסדו יצוה"ר את הזמר שורכאשר הוא מ

רה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתו נווזכ"לחרוז 
ושופך את נפשו בתחנונים  ,דובוכה מא רי הואה "ובמצוות
כך הוא מתאמץ  ה לבן הגון וכשרשיזכ נו שבשמיםלפני אבי

   ,בתפילתו עד שמתעלף לגמרי ועלי להקיצו
מובן כבר  ,אם כן :זאת אמרו דושים אתשני הקכששמעו 

  !מפני מה זכיתם לבן קדוש כזה
  

   רבותיובצל 
עובד את בוראו בתעניות וסיגופים  רבינוהיה בצעירותו 

שנים ערך את סדר התשובה הכבד  ששובמשך  ,נוראים
  .ערך גלגולי שלג כן- כמו ,בספר הקנההמובא 
ם ראשונה להסתופף בצל עבהגיעו בפ ר מכןלאחאולם 

והיה זה  ע"זי ענסק'מליז אלימלך' ק ר"מורו ורבו הרה
' התנה עמו הרבי ר ,ס"ג פעמים את כל הש"לאחר שסיים י

אלימלך שלא יקבלו כתלמיד אם לא יחדל מענויים 
   ,וסיגופים אלו

בסיגופיו את גופו הטהור  ד"הרמרן מוהכניע  ל כךכברם 
עד שהית כל  ,ממשלת השכל -  והכניעו תחת ממשלתו

חולים לא ריפוי ולמרות עבודתו המרובה ב, גמור ל תשובהבעלשנעשה 
חיים דוד ' ק ר"הרה .בתעניות וסיגופים "תשובת המשקל"חדל מלקיים 

 חדכא הלובלין ובצל קדשו עלה ונתעלר התקרב מאד לרבי מטעדאק
   .מצדיקי הדור

*  
באמצע השיעור  עם אחתאמר פ מסוכטשוב ע"יז אבני נזרהק "הרה

ר  ק"הרה רעאתם ידעתם איך שהדאקט :ל"לבחורים שלמדו אצלו בזה
  :כך היה ההמעשה שהי ,נעשה לגדול בישראל ע"יז חיים דוד

כ "בדת ישראל גהיה רופא פשוט ככל הרופאים וגם התנהגותו הוא 
א בא אליו חולה לדרוש עצמו שמייעצים לו לנסוע "פ ,כהרופאים

והוא לא הסכים לזה כי ראה שהחולי מסוכן  )ד הידוע'בועל(ן למרחץ חמי
ל החולה לא השגיח ע ,עוד לבוא לביתו בחיים מהמרחץ פשראי וא ,הוא
מרחץ מיהרו עליו ליסע באולם גם הרופאים  ,חמין ונסע למרחץ זה
ובחזירתו  ,ואין לו מה לעשות שם ,כי הוא מסוכן מאד ,רה לביתוחזב

 ,ד וסיפר לו המעשה"רמוה מרן ק"וביקר את הרה ,עבר דרך לעלוב
  :ל"ל הרבי בזה"וא

מר וא ,כ"וגם נתן לו חתיכה גבינה לטעום אח ,ש ושתה לחיים"לך ייהא 
יח והנ ,ועשה כן ,ן ואל תשגיח עליהם כי שטותים הם דובריםולך ליש ול

ולקח ברכת הפרידה מהרבי  ,ובבוקר קם בריא ,עצמו לישן כל הלילה
 ,ע"זי חיים דוד 'ק ר"ההרופא האת טריקוב וביקר עונסע לביתו דרך פ

וביקר את גופו וראה שהוא  ,דונתבהל מא ,את מראות פניוווכשראהו 
וסיפר לו איך  ,והפציר בו לספר לו הכל מה שעבר עליו ,כאחד האדם

כ גברו עליו פקודתם לנסוע לביתו ועבר דרך "דשם גשגם הרופאים 
 ,ש וגבינה"ייציוה לו לשתות והוא  ק כל המעשה"לעלוב וסיפר להרה

נשמתו מרוב פחד  הוכשמעו זאת נשתומם מרוב תימהון וכמעט יצא
  :ואמר
בסם המוות נוכל לרפאות להאדם אני מוכרח לנסוע לשמה ולהכיר אם 

שהיה חולה על סוכיטיעס  ,לחולי  הלז ש וגבינה הוא סם"איש כזה כי יי
  ,ד ונעשה גדול"רמוה מרן ק"ונסע ללעלוב להרה ,ל וגם על הקיבה"ר

והתחיל  ,לגדול שבישראל גדול אבער א :ל"בזה ק מסוכטשוב"הרהוסיים 
היה  ,ד עם החולה"רמוה מרן ואמר שכל הנס שעשה ,לשבח אותו מאד

  )קודש שיח שרפי( .ק"רק להמשיך אליו הנשמה הלז עכד
  

   נוותןעו עצנוישראל אוהב 
גם מעיני מכיריו הסתיר את גדלותו העצומה  ,כל ימיו מרן רבינוהיה 

עם אם כי פ ,והיה מתנהג כמאן דלא ידע צורתא דשמעתתא ,בתורה
י להתיישב "היה זה כאשר החלו אחב ,ה גאונותו באקראיתנתגל אחת

תעוררו ה ,בניהלרגל ה ,והיה צריך לבנות שם מקוה ,ענסטחובשבעיר ט
מ של הלכה עם הגאון "בא בענין זה במו רבינוו ,שאלות הלכתיות

או אז נודע  ,"ברית אברהם"ת "ס שו"טרקוב ובעמחעק פי"הנודע אבדק
  .ליה סוכל רז לא אני ,ס ופוסקים"צום הוא בשעברבים כי גאון 

בנגלות התורה היה  :ישעיה מפשעדבורז' ק ר"הרהאמר עליו פעם וכך 
ואילו בנסתרות אין חקר  ,"תומים"ל העל כאותו גאון בכוחו גדו
מילדותו  !כי בצדקתו הרבה עלה בידו להסתתר מאין רואים ,לתבונתו

מופתיו הרבים  ,כאוהבן של ישראל ומושיען מצרתם 'רבינו הקנודע 
פרנסה ושאר צורכיהם  ניתיו בעניוברכותין וישוע, בריפוי חולי ישראל

  ..עריםנודעו בש ,ושל אחיו אהובי
 :וריםפברמזיו לימי ההתפארת שלמה מרדומסק הכהן הגדול ל "וז
דוד ' ר מרנא תיק אוהב ישראלוהרב הו ,ה קדוששמענו מפ הוכדרך הז"

אם אני  ,איך תאמרו עלי שאני צדיק הדור :ל"א שאמר בזה"זיע במלעלו
   .שאר בני ישראלבבני וזרעי יותר מ תי אהבממרגיש עדיין בעצ

 - וכך אמרו עליו  ,ארך אפים ומושל ברוחו ומהות
כי אף  ,כעס כלללא בא למעולם ש בלבד ושלא ז

  !לכלל הקפדה מועטה לא בא מימיו
בשנת  ע"נסק זיע'זיק מל"הסתלקותו של הרהלאחר 
עלוב להסתופף מל ד"מרן מוהרהמשיך  ,ז"תקמ

בבית , ע"זי מלובלין 'בצל תלמידו החוזה הק
' כא רבינוק מלובלין התפרסם "הרמדרשו של ה
של  הקרוב יא והיה שם לידידוימגדולי החבר

אשר  .ע"ב יצחק מפשיסחא זיקיע ביר' היהודי הק
נתן את ' לימים נעשה מחותנו כאשר היהודי הק

 א בן"זיע במשה מלעלו בינור מרן ק"להרה תוב
  .א"זיע ד"רמוה מרן ק"הרה

*  
המלחמה בין רוסיה לנאפוליון קיסר כשפרצה 

נבצר מחסידים רבים לנסוע ללובלין כי כל  ,פתרצ
היו רבים מהחסידים  ,הדרכים היו בחזקת סכנה

 .א"ד זיע"הרומ מרן ק"ל הרהא ,עים ללעלובוסנ
 ש בשולחנו"ם אנעבאותם ימים כשישב פעם 

  :ד"מרן מוהר אמר ,הטהור
ופירש את  !י יושב בשולחנו של הרבינהנ כעת 

ם את גדלותו של  יעולם יודעההרי אם היו  :דבריו
 לאממיו ,היו כולם נוסעים אליו 'החוזה הק הרבי

 - דוד  -ואני ,שולחן הרבי מתארך עד לעלוביה ה
בסוף השולחן מקום  בהייתי יוש ,הקטן מכולם

   ,שהנני יושב עתה
הריני יושב בשולחנו  -שהנני יושב כאןכ -ןכ םוא

  ...של הרבי
  

  ומשקהדולה 
מגדולי הצדיקים נתקרבו לדרך החסידות אחדים 

יצחק ' ר ק"הם הרהימלעלוב בינ מרןבהשפעתו של 
' והרהק ר ישעיה מפשעדבורז' ק ר"הרה מוורקא

 ב"ק רש"הרה .ע"זי איסחשפמ םשמחה בוני
מפרשיסחא היה גאון עצום ולפרנסתו עסק 

מלעלוב הלהיב  מרן ק"ו הרהכשפגש ב ,ברוקחות
 ודשאת לבבו לעזוב מלאכתו ולבוא עמו לחצר הק

 בימפשיסחא בר ק"שם דבק הרה -ן בלובלי
  .מלובלין
חיים ' ק ר"ברופא הנודע הרה 'רבינו הקכשפגש 

רופא מפורסם ' שהי ע"דוד ברנהארד מפיעטרקוב זי
מסתובב בחברת האדונים הפולנים ' בפולין והי

גם שכח את מקור  ךוכ ,ותעמם חי באחוה וריע
 ד"מרן מוהראמר לו  ,בתו כי יהודי הואצמח

  :כדברים האלה
לך שאינך מסוגל לתאר לעצמך הנחת רוח דע 

 חוזר תשהיית גורם לאביך שבשמים אילו היי
אך  :רבינוויהי כאשר שאל הרופא את  !בהובתש

עצמי  על הנני מקבל :השיב לו ?מה יהא על חטאי
  ..את כולם
 מרן או מעומק ליבו ופיו הטהור שלשיצהדברים 

ל הרופא שחדרו עמוק לתודעתו  'רבינו הק
וא לא מצא מנוחה לנפשו עד ה ,בובאת ל ווהלהיב

  ק האוהב ישראל מרנא ורבנא"ק הסב"ר הגאו� קוה"ורבינו אדמ
  רישא דשושילתא קדישא, א"רבי דוד מלעלוב זיע
  ]א"חלק י) [ד"קעת( שבט' זיומא דהילולא 

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ז"תקס( מבראד ר יעקב"רבי משה יהודה לייב מסאסוב ב –
  )ע"תק(� טבריה "נדר כר אלכס"רבי אברה� מקאליסק ב

  )ז"תרמ(ר אברה� מטריסק "רבי מנח� נחו� מבריסק ב
  )ו"תרס(ר שלמה זלמ	 "רבי אברה� פרענקל מוויליפאלי ב
  )ט"תשל(ר משה "רבי מנח� שלמה טאוב מקאלוב ב

  )מ"תשד(מנתיבות " באבא סאלי"ר מסעוד אבוחצירא ה"רבי ישראל ב
  )ה"תרס(מגור " שפת אמת"' ר אברה� מרדכי ב"לייב ב' רבי יהודה ארי –

ד קאלטא "רייכהארדט אב' רבי ארי )ג"תקמ(ר נחו� מחכמי הקלויז בברוד "רבי חיי� צנזר ב
  )ז"תר(

  )ה"תרס(דברי שלמה \אמרי -ר מאיר"ד לונטשי	 ב"רבי שלמה אויערבא  אב
ר יצחק מבהוש "רבי דוד פרידמא	 ב )ה"תרס(ד נעשוויז "רבי יצחק אליעזר ליפמ	 אב

  )ט"תרמ(
  )ע"תר(מסגרת השולח	  –ר שמעו	 זאב "הכה	 ב' רבי חיי� ישעי

ד אויססע "רבי לייב פאללאק אב. )ב"תקצ(ד קאבלסדאר� "רבי אברה� דוד רובינשטיי	 אב
  )ה"תר(
  )ר"ת' ה(מפרמישלא	  )ארו� לייב( ר אהר	 הגדול"רבי יצחק מקאליש ב –

  )ב"תקי(ועוד  כתנות יוס�\חק -ד באמבורג"רבי יוס� משה מפרעמישלא אב
  )ו"תקל(ר יקותיאל זלמ	 "ד לבוב ב"ל ראב"רבי נת	 נטע סג

  )א"תרצ(ר אהר	 "צאנז ב -רבי שלו� הלברשטא� מפיקלא
  )ט"תשל(צמח דוד ועוד  - ר ברו  פנחס"רבי דוד יצחק אייזיק ראבינאוויטש מסקאליא ב

  )ט"תרל(" ט"עונג יו"ר ישראל בעל "רבי יו� טוב ליפמ	 ב
  )ו"תרפ(" עצי חיי� מסיגט"ט ליפא "ר חנניה יו"ברבי חיי� צבי 

 )ד"תקע(ר שלמה "א ב"ר רבינו דוד מלעלוב זיע"ק מר� אדמו"ק הרה"כ –

  )צ"רת(ר יעקב יצחק מביאלא "א בוורציאמפ ראבינאוויטש רבי נת	 דוד

  )א"תקמ(ת "תפארת ישראל עה -ק"מר	 הבעשטה' תל -ר שלמה"רבי ישראל מסאטינוב ב
   )ג"תר(ר צבי הירש אונגר מדומברובה "ברבי מרדכי דוד 

  .ד מינסק"רבי ירוח� יהודה לייב אב
  )ו"תרע(ר חיי� מנח� "רבי פינחס מזינקוב ב

  )א"תרנ(א הלוי "ת מהרי"שו' ל  ב"ר מרדכי זאב הלוי סג"ב הלוי איטינגא רבי יצחק אהר	
  )ד"תקע(נטע שעשועי�  -ר יעקב"רבי צבי מבוטשטש ב -

   )ה"תרל(רמתי� צופי�  -רבי שמואל משינאווא. ר יצחק דראביטשער ממעזיבוז"מפאלי ברבי יחיאל מיכל מיא
  )ב"תרע(� ועוד "הרי' מ מקוצק החי"ר' תל - ר משה שמחה"וויצא ב'ד דז"רבי אברה� אלפסי אב

  )ח"תשל(ר צבי "רבי יוס� מאיר כהנא מספינקא ב
  )ו"קל( 	"ת הר"	 ושו"חידושי הר' ר ראוב	 גירונדי ב"רבי ניסי� ב –

  )ה"תרכ(" תבואת האר�"' ר מנח� שוואר� ב"רבי יהוס� ב
  . דודאי� בשדה -ד נאוויפאלי"ר יעקב חיי� אב"ארנווצא ב'רבי ראוב	 הלוי מז

   )ז"תקס(לייב מוולטשיסק ' ר ארי"רבי יוס� יוסקא הלוי הורבי� מיאסי ב
  )ה"תרכ(האר� ' תבו -ר מנח� שוואר�"רבי יהוס� ב

  )ז"תקפ(ר מנח� מנדל מרימנוב "ילקמי	 ברבי ישראל יעקב מב
  )א"תרפ(חינו  בית יהודה  -ר יעקב קאפיל"ד בעטלאה	 ב"רבי יהודה ליכטנשטיי	 אב

  )ה"שכ(ר יצחק קצנלבוג	 מפאדובה "רבי מאיר ב –
  )ז"תקל( ר יצחק"ב ש"רבי שלו� מזרחי שרעבי בעל הרש

  )ח"תקל(ר צבי הירש החכ� צבי "רבי משה נת	 אשכנזי ב
  )ג"תקע(המגיד ממעזריטש ' ר אברה� תל"ב "ת שלמהודבר" 'ב ערלוצק ש"ר' מסקאהל המכו שלמהרבי 

  )ט"תר(כוכב מיעקב  -ר יצחק"ד אדא ב"ד אב"רבי יעקב היילברו	 הי
  )ו"תרס(� "דר  המל  על הרמב -ר שמואל רפפורט מלבוב"רבי דוב בעריש הכה	 מראווא ב

  )ט"תרס(דברות אש  -י אסאד"מהר' חיי� בצלאל תלר "ד הידלאמש ב"רבי אשר שמואל פאנעט אב
  )ח"תרפ(יקוב 'ר מאיר מדז"רבי יחיאל מפאקשיווניצא ב

  )ו"תרצ(שבט ' א בז"ר חיי� מאיר מפינטשוב וי"רבי אליעזר מקיל� ב
  )ה"תש(ד "הי" משנה שכיר"ת "שו' ר יצחק טייכטל ב"ש רבי יששכר שלמה ב"נעקה

  )י"תש(יטש אוור שלו� דובער מליוב"ב צ"שניאורסו	 הריי רבי יוס� יצחק
  )ט"תשי(ועוד " מנחת כה	"רבא בעל 'ד ג"ר חנינא הכה	 ראב"רבי רחמי� חי חויתה ב
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  -א  –      חובת הכנת בחור לבר מצוה
 ----------------  

, ששמו יוצא לש� ותהילה בפי כל' פרקי חינו 'מדור ' לכ
הנני אחד מני אלפי� בקצוי תבל שמתענגי� מדבריו 

ועל כ  . א"המופלאי� של המחנ  הרב שמואל שטר	 שליט
  .כ מיוחד"ברכת ייש

ה אנו "ב, ה שמחת הבר מצוה לבני יקירי"ומתקרב בעזהיות 
, נדמה לי שחסר משהו אצלו בתוכ	, טוברוכשי� לו מכל 

' אציי	 כי בני הוא ילד טוב הלומד ומתפלל וממושמע וכו
  אשדוד –. מ. מ. ר  . ובכל זאת חסר משהו

===  
דבא� נכי	 את הבר מצוה , ברור הדבר כשמש בצהריי�. ת

אזי רק זה ' אול� והזמנות וכו, בחור רק בבגדי� חדשי�
ולעומת זאת א�  -ר מצוהיהיה מנת חלקו ריק מתוכ	 של הב

רבות היה חוזר  .נשמה ליו� הנשגב יצוקנכי	 אותו כראוי נ
א שעוד לא המציאו "שליט ני!'ר מויז"ק אדמו"כומשנ	 

המחשב שתית	 בו לחיצה על כפתור וייצא בחור ירא 
  .שמי�

כיו� בדור המלקטי� ישנ� ספרי� טובי� על יו� באמת 
הרב דניאל מקובל צ ה"להגה" ימי הבחרות"כמו  - הבר מצוה

וכדאי כי בשולח	 השבת בשבתות שקוד� הבר , ל"זצ פריש
האבא ילמד עמו וילהיב את נפש בנו בגודל יו� הבר , מצוה

שה� היסוד להמש  , מצוה בכללות ושנות הבחרות בפרט
מה זה , בני יקירי: עלות שאלה בפניולה' אפשרי אפי, החיי�

ונ	 וישיב הילד מעצמו יתב ,לשוחח אתו שיחה ,"בחור"
  .תשובות על זה

ע וכ	 ציינתי זאת "זי החת� סופרק "גההשידוע מכמו 
בחור 'בוחר בו והוא ' מדוע נקרא בחור כי ה: הקוד� במאמר

דהיינו ', מבהיל הרעיו	 שתקופה זו הוא בחור אצל ה'', לה
 זה, שני�מכל ה' מובחרי� אצל ה� הששנות הבחרות ה

  !מחייב כבר
 כיצד הנ  רואה עצמ  כבחור יקיריבני : עמו ונשאלהונדבר 

הדו  , בחור הנ  נקרא מעכשיואו במה נהיית אחרת מילד ש
  , שיח יכול יפה מאוד להתפתח
*  

ל "ז גודל אייזנר' ח ר"לספר לה� מהמשגיח הגהאפשר 
 משלשהיה אומר לבחורי�  "�"חידושי הרי"ישיבת מ

הגיעו , לכפרי שזרע בשדה וכל פע� כשהחלה הצמיחה
יעצו לו חבריו שיעשה  -חיסלו את יגיעת כפיוציפורי� ו

ועשה כ	 והיתה לו , דחליל שיפיל אימה על הציפורי�
הציפורי� המופתעי� מהדחליל לא העזו עוד , הרווחה
ב יותר ויותר להתקר פורה ציתוהנה יו� אחד ניס, להתקרב

מיד , ולא גירשה נע הדחליל לא לדחליל והנה לפליאתה
ל ולא הותירו שו� שריד ופליט וה� אכלו הכ ה לחבריהקרא

  .. מכל מה שיגע ועמל
בחור נעשה בר מצוה מלבישי� : ל"גודל ז' אומר ר נמשלוה

מעיז  ואינו היצר הרע רואה לפניו בחור, אותו מלבושי כבוד
ו הבחור לא זז ולא נע ונשאר "אבל כשח, לגשת אליו

ר זה לא בחור "אומר היצה - במהותו ילד
ומתחיל , ראלא הוא ילד מחופש לבחו

 האבא אשר על כ	 אומר, להציע לו עצות
אפשר  גע שנעשית בר מצוהרב, בני יקירי

העיקר , להכי	 ד� סדר היו� ע� החלטות
יזהר האב . ילד לא להישאר על מקומ 

לפי הכלל , שלא יהא קבלות גדולות מדי
באמת יש לתת לב , תפשת מועט תפשת

שלא להסתפק א  בדברי� הטכניי� של 
  .הבר מצוה

*  
י "שנכתב ע" מנוחה וקדושה"ספר ב

ל ש� כתובי� "זצ י�'ח מוולוז"הגרתלמיד 
דברי� נפלאי� כיצד ידבר האב אל בנו 

: ל"בזה, ג שני�"לפני מלאות לו י
' ד קל לזכות לעבודת ה"בתחילת שנת י

' הק האלשי�ומסביר בש� . מאהבה
 אינו אלא שעיקר התגברות נגד יצר הרע

צרו ביו� ו ישמע לי"וא� ח' יו� אב
ראשו	 יתגבר עליו יו� יו� עד שבקושי 

ולכ	 ביו� זה , יעלה בידו לצאת חופשי
 תבוכו, ילמוד כל היו� בלא לדבר כלל

יהא בעזרו יהא ' וא� ה, לנסות יו� ראשו	
 - לו חשק להתנהג כ	 עד ארבעי� יו�

וכותב בפירוש שזה לילד שנפשו חשקה 
, בזה וג� לבדוק א� לומד בשמחת הלב

א� זכית להשמר מעבירה "ב וכ  כות
ת בלימוד ימהעת שנעשית בר מצוה וזכ

' דע כי ה, רצופי� כמו שהוריתי ' מ
' אלוקי  עמ  כהבטחת הגאו	 החסיד ר

י	 ע� ראיות גדולות 'חיי� מוולוז
ש עוד דברי� "עיי( ".המובאי� מספרו

  .)מתוקי�
במש   כ וכאלה ישמעו הילדי� וכאלה 

חות ארבעי� יו� מהבר מצוה לפי כו
ג� לאלו שמשו� מה לא עשו  - הילדי�

אלימל  ' ידוע מה שהרבי ר ,ארבעי� יו�
א כותב בצעטיל קט	 סעי� טז כל "זיע

דבר ודבר ארבעי� יו� אפשר לשבור 
  .ש"הטבע עיי

*  
ק מר� "כלקודש פנימה אצל בהכנסי 

מלעלוב אמר לי שצרי   א"ר שליט"אדמו

ודד אותי במאוד על וע( ,ולעורר� לדבוק בקדושה לדבר ע� בחורי�
כי הרבה  ...)כתיבת המאמרי� והוסי1 שהוא מסכי� לדברי� שהנני כותב

ומה יעשה הב	 ולא , יברו עמ�בחורי� טועני� שמעול� לא ד
  .ק"עכל, יחטא

*  
אמנ� כל אומרי� כי ' ל הק"חז תדע בני היקר: ונאמרנוסי1 

�א� , יערב לכ� מובטח לכ� כי ההתחלות קשות אבל בסו
  . ב	 מידתומכי� ב

עדיי	 לא  הילד, ת"למודעי דיו� הבר מצוה היא בכותלי התוזאת 
ומחשיב , קולט שנעשה בחור ואינו - נמצא בכותלי הישיבה קטנה

צריכי� לידע , למרות שבמציאות הוא גדול לכל דבר, עצמו לילד
ו בועט כשיראה שמעמיסי� עליו "אי  וכיצד לכוי	 שלא יהא ח

  .שמיא מיוחדת לכ חו וצרי  סייעתא דיותר מכו
" א� זרחה עליו השמש"פ "עה' אהבת שלו�'דברי בעל ידועי� 

, הבא להורג  השכ� להורגו' י הק"שכתב רש )ב, שמות כב(
גופא , השכמת האד� בבוקרול, לשנות הנעורי� רומזשהשכ� 

וכ	 השכמת הבוקר , הנעורי� ה� כהוג	� שנות א ,בתר רישא גריר
ר "ק אדמו"כ, אחרת תראהל החיי� כל היו� כל השנה כ אז, כדבעי

שהכל , שמחה' ע� הכולל גימטהשכ� א אומר "שליט ני!'מויז
בגדי� חדשי�  קנייתאבל לא רק ע�  .צרי  להיות ע� שמחה
אומרי� בדר  צחות לבחור הבר מצוה  .מכיני� הנער לבר מצוה

 שומרי� ,י� ה�לה כשהבגדי�  והכובע חדשימהטבע שבתח
 הנ עכשיו ש, רמז והוא ',לכלכו וכדוה� שלא יתעלי ומקפידי�
ע� יצר טוב לרגל הגיע  ליו� הכנס  לעול התורה  מתחדש
  .נקי ומצוחצח ראה שלא ללכל  את הנשמה כי הכל חדש ומצוות

  
============        

 �מכתב נוס� שנתקבל למערכת מאחד הקוראי� לסיו� לסיו� לסיו� לסיו
�        :החשובי� בעני� מאמר תופעת צלמי� שעורר הדי� רבי

  
  שהמערכת זכרו תורת מ' לכ

  פרקי חינו�מדור 
  וברכהשלו� 
נהניתי כעוד רבי� על הדברי� כדרבונות בנושא מאוד 
  ".תופעת בחורי� ילדי� מצלמי�"החשוב 
ר "ר מר� אדמו"ק עט"כמה וכמה פעמי� לשמוע מכזכיתי 
ובפרט בעת , א שהתבטא בחריפות נגד זה שמצלמי�"שליט

, שמצלמי�' ג� חיות'ופע� אמר שזה לא , שולח� הטהור
וידוע , והיה זה למורת רוחו כל תופעת הצילו�, וכהנה וכהנה

לרמז לצל� ' שתמיד כשמצלמי� אזי הוא מחוה בידו הק
  .שירפה מתצלומיו

שהנכ� זוכי� לבטאות בנאמנות את הדברי� אשריכ� 
  .שכידוע בדורות שעברו הקפידו מאוד עליה�, האלו
  .לגליו� החשוב שנת� ביטוי לדבר נשגב זהאשרי 
ביתר שאת וביתר ' ואימצו והמשיכו להפי� דבר החיזקו 

  .עוז
  החפ� בעילו� ש�ידידכ� 
  ק לעלוב"דמ� חבריא פקזעירא 

*  
  גוט שבת. שנזכה לחנ  הילדי� כרצו	 אבינו שבשמי� אמ	ר "יה

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

  ויוע  חינוכיויוע  חינוכימחנ� מחנ� 

  ת "בעזהשי
רבינו דמר� לרגל יומא דהילולא 

  אוהב ישראלה
  א"דוד מלעלוב זיערבי 

  

 בליל 'בט ביו� "תקיי� עריכת השוהת
ה "אי 10לאחר השעה  בטש 'זאור ל

  .ב"ב 65ע "בבית מדרשינו ר

        טוב נאמנהטוב נאמנהטוב נאמנהטוב נאמנה    ברכת מזלברכת מזלברכת מזלברכת מזל
על כל מכיריו , למעלת ידידינו היקר והמפואר

לבו ער , ש"מיקירי וחשובי אנ, , אהוב וחביב
רחי� ומוקיר רבנ� , וח� לכל דבר שבקדושה

� מקושר, מופלג בכל מידה ומעלה, וחכמי
מר� לו א"זיע ט"הקוה ר רבינו"למר� אדמו

   א"שיבלחט א"רבינו שליט
ו "הי ברו� יוחנ� שוואר ברו� יוחנ� שוואר ברו� יוחנ� שוואר ברו� יוחנ� שוואר  'ר הרבני ח"הנה

  ב"ארה - ויליאמסבורג
  הב� -הולדת הנכדחת לרגל שמ

שמואל זאב שמואל זאב שמואל זאב שמואל זאב ' ח ר"אצל בנו היקר והנעלה הנה
  צ"בשעטומ ו"הי יואליואליואליואל

� ח מתו"ר שיזכה לנחת מה� ומכל יוצ"יה
וב וחסד וא� ט ,,ונהורא מעליאבריות גופא 

�  .הימי�כל  ששו� ושמחה יהיו מנת חלק

 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
הננו לבר� מעומקא דליבא ובכל לשו� של ידידות 

היקר  ותומכינו העומד לימינינו וחיבה לידידינו
�לבו ער ופתוח לכל דבר , ש"מיקירי אנ באנשי
�רחי� ומוקיר , ש אצלו משולבי�"תורה ויר, שבקדשי

�רוד� ח "הנה , גופיה צורבא מדרבנ�ואיהו  רבנ� וחכמי
  ק מלעלוב"ודבק לרבוה מסור, צדקה וחסד

 – ארא פארקב- א"שליט אילאוויטשאילאוויטשאילאוויטשאילאוויטש' ' ' ' ישעיישעיישעיישעי 'ח ר"ההר
  ב"ארה

ש "תורה ויר, ולבנו ברא כרעא דאבוה היקר והנעלה
פ .ב -ו"הי ישראל חיי�ישראל חיי�ישראל חיי�ישראל חיי� ר "ח הר"רוצו, אצלו מחוברה

  ב"ארה
   ו"ני נכדה - הני� הולדתלרגל שמחת 

מלא  ,רי�ש היק"אנמ האבר� החשוב והנעלה אצל
  ה "ה, ש ומידות טובות"וגדוש בתוי

  צ"בשעטומ ו "הי פנחס נאגעלפנחס נאגעלפנחס נאגעלפנחס נאגעל 'ח ר"הרה
מתו� , ח"ומכל יוצ מנולרוות נחת מ ויהי רצו� שיזכ

             .ויצליח ושמחה והרחבת הדעת ובכל אשר יפנ
  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  הילד היקר נפש נקי וז�

�ג רבי "ה ב� הרה"ע יוס� שלו�יוס� שלו�יוס� שלו�יוס� שלו
  א"א שליט"שיבדלט שמשו�שמשו�שמשו�שמשו�

        שינהשינהשינהשינה
' סבל יסורי� קשי� ומרי� ונפטר ג

  ט"שבט תשס
  .ה . ב . צ . נ . ת 

===  

ידידינו  א"שיבלט י אחיו"עהונצח 
  ו"הי דוד שינהדוד שינהדוד שינהדוד שינה ה"ה היקר והנעלה

  
        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת

  נוח לבריות, איש יקר ואהוב
  ל"ז טובה ויוס#טובה ויוס#טובה ויוס#טובה ויוס#ב�  ד�ד�ד�ד�

        שינהשינהשינהשינה
  ו"שבט תשס' ד נפטר
  .ה .  ב. צ . נ . ת 

===  

  ו"הי דוד שינהדוד שינהדוד שינהדוד שינהי נכדו ידידינו "עהונצח 
  

  ולעילוי נשמתזכר ל
עבד את , נעי� זמירות ישראל, והחז� הדגולהמוהל 

  .אהוב למעלה ונחמד למטה, במסירות נפש' ה
  ק "היה דבוק בכל נימי נפשו לרביהאשר 
 �  ה"ה, א"זיע מלעלוב מ"ר הרמ"אדמומר
  יצחק' ב� ר ל"זצ רפאל' הצדיק ררב ה

  אבוהב
  א"שבט תשנ' ע ג"נלב

   .ה .ב .צ. נ. ת
===  

  והנעלה היקר האבר# ידידינו י נכדו"עהונצח 
   א"ת -א"שליט יקיר לענעס' ח ר"הרה

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"ז ישראל הלויישראל הלויישראל הלויישראל הלויר "ב יעקב מאיריעקב מאיריעקב מאיריעקב מאיר' ח ר"הרה

        סבינרסבינרסבינרסבינר
  שבט' ע ה"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

===  
י בנו ידידינו היקר והנעלה "עהונצח 

  ה"מתומכינו החשובי� והמסורי� ה
  ו"הי אברה� מרדכי סבינראברה� מרדכי סבינראברה� מרדכי סבינראברה� מרדכי סבינר' ח ר"הרה

  

  מזל טוברכת ב
, כלי מחזיק ברכה, היקר והחשובלידידינו 

 כרכא ,תודחרי% ובקי במכמני התורה וחסי
  ,כוליה ביהד

  א"יטלש סרמ�משה פי רבג "הרה
ואי הב� היקר המופלג ת נישחמשגל לר

ג "ו עב"הי אליהו צביש כמר "בתוי
  .צ"בשעטומ


