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אבער פארט מע� מוז זי� מחזק זיי� ', נענה אנ� אבתריה
� רו� דרייט מע� זי� אואו� ויסע� אז ווע� זענע� מיר אי� מי

  .'קודש הקדשי�'
יי� עס ווערט  געברענגט אז אי� מירו� דאר� מע� ז

עס ווערט געברענגט פו� צדיקי� אז דער . בשמחה
', שמחה'הייליגער תנא רבי שמעו� בר יוחאי האט ליב 

או� דערפאר או� זיי� הייליגע פלא� דאר� מע� זיי� מיט 
ממילא , � אלעס גוט'מיט שמחה קע� מע� פועל. שמחה

זא� משמח זיי� צו זיי� מיט , דאר� מע� זי� מחזק זיי�
  .שמחה
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  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  

  5:00  6:01  6:35  

  4:45  5:59  6:39  
  5:06  6:25  6:37  

 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

        ת קודשת קודשת קודשת קודשת קודשת קודשת קודשת קודשוווווווושיחשיחשיחשיחשיחשיחשיחשיח
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
ד דקהילתינו ד דקהילתינו ד דקהילתינו ד דקהילתינו """"צ אבצ אבצ אבצ אב""""ממורינו הגהממורינו הגהממורינו הגהממורינו הגה

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט

        
        ב''ח שבט תשע"י

  ב"גליו� תקנ
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

 יתרויתרויתרויתרו' ' ' ' פפפפ    - - - - והתאחדות במירו�והתאחדות במירו�והתאחדות במירו�והתאחדות במירו�' ' ' ' שבת עלישבת עלישבת עלישבת עלי

        שיחה שכולה שמחהשיחה שכולה שמחהשיחה שכולה שמחהשיחה שכולה שמחה
  שזכינו לשמוע מרבינו ביחידות 

  לזכות ולזיכוי הרבי�' לכבוד הגליו� הק
  ב  ''ק בא תשע"במוצש

  הכנה לכבוד שבת יתרו במירו�

ה "בשעה שאמר הקב, מדרש פליאהאיתא 
פתח משה ואמר ברו� אתה , אלוקי�' אנכי ד

  .אלוקינו מל� העול� שלא עשני גוי' ד
מ מלעלוב "ק הרמ"הרהמ שאמר "עפיל "י

כפה עליה�  .)שבת פח(א על הא דאית א"זיע
מדוע היה צרי% ' והקשו בתוס ,הר כגיגית

לכפות עליה� והלא כבר אמרו מרצונ� 
  . ש"עיי, הטוב נעשה ונשמע

א דהנה בקבלת התורה "רבינו זיעואמר 
הכינו בני ישראל את עצמ� למעמד הגדול 

ובודאי שלא ראוי זה כראוי זה , והנשגב הזה
לפו� וכל אחד , בקדושת ההכנה העצומה

דרגא דיליה וכפי רוב הכנתו כ) היה השגתו 
א% , בקבלת התורה ובהשגת התגלות אלקות

ה היה שיהיה אופ) אחד "רצו) הבורא ב
פ שבזה כול� כאחד שווי� בו וכאיש "לכה

אחד בלב אחד ואי) אחד עולה במעלתו על 
לכ) כפה עליה� ההר , חבירו במדריגה הזו

ה כגיגית ואמר א� מקבלי� את� את התור
ובעני) , מוטב וא� לאו ש� תהא קבורתכ�

הכפיה הזאת השוה כול� גדולי� וקטני� 
לדרגא אחד שאי אפשר לה� לסרב לקבל 

ובלית ברירה הזו איחד את כל , את התורה
י שלקח מה� הבחירה "בני ישראל ע

ובכוח זה שבני ישראל מאוחדי� , להתנגד
ומאוגדי� בבחינה אחד באו מוכני� כראוי 

וכמשל לקני� , ה"ורה מהקבלקבל את הת
של איל) גדולי� וקטני� מושכבי� על האר( 

העצה היא , ורוצה להשוות מידות�
שבתחילה יעמיד� על האר( וכ% לצד 

ג�  ההקרקע הרי ה� שוי� ועתה ישוו
כ) בני ישראל כשהיו שווי� , המידות למעלה

במעלה בצד אחד אפשר להגיע שיהיו שווי� 
  . ק"עכתדה, בכל המעלות

ל הטע� דמברכי� הברכה שלא עשני "יה והנ
ז "ט' עי(גוי ולמה לא מברכי) שעשני ישראל 

דא� היו מברכי� שעשני  )ו"מ' ח סי"א או"ומג
ישראל כל אחד היה מבר% הברכה העצומה 
הזאת בבחינה אחרת לפי קדושת ישראל 

ויש שהיו נשבר לב� , שיש בו ולפי בחינתו
בהעלות על מחשבת� , בקרב� בעת ברכת�

א% , צב� הדל בחובת האיש הישראלימ
, עתה שמברכי� בלשו) שלילי שלא עשני גוי

הרי שכל אחד אשר בש� ישראל יכונה 
מהגדול שבגדולי� ועד לפחות שבפחותי� 
מבר% הברכה באותה שמחה עצומה על 

פ שחטא ישראל "וישראל אע, שלא נברא גוי
וכלשו) , ה"ובי) כ% קרויי� בני� להקב, הוא

ות ותחנוני� דאר� זיי� געטונקע� מיט א אז אלע בכי
  .שמחה גדולה

מע� זאל נישט זיי� , אבער דער עיקר דאר� מע� געדענקע�
אז דער ', איזהו שוטה המאבד מה שנותני� לו'חס ושלו� 

אייבישטער גיבט אזא מתנת חינ� אז מע� קע� זי� דרייע� 
או� , דאר� מע� זעה� תשובה צו טאה�, ק מירו�"או� קוה
ממילא אלע צו זאמע� , שכל צו דאס אויס צו ניצ�האב� 

, דאר� מע� זעה� צו זי� משמח זיי� מיט א שמחה גדולה
. � אלעס גוט'קע� מע� פועל' מירו�'ק "וייל או� דער קוה

  )'ק בעמוד ב"תרגו� ללשה(.                                                   ק"עכל

 'ח' המש� בעמ

              6:50     ---       4:35         מירו�         

ùãå÷ úçéùì äîã÷äùãå÷ úçéùì äîã÷äùãå÷ úçéùì äîã÷äùãå÷ úçéùì äîã÷ä        
""""ïåøéîïåøéîïåøéîïåøéî " " " ""ïåòîù éáø" ,å êéøàäì êéøö ïéàå äîåãíéìòðä úåùâøä úîöåò úà øàúì ,úôôåàä äùåã÷ä úà , úåìéôúä úåòîãä úà

íéðåðçúäå ,íéôåñéëäå úå÷÷åúùää ,úåòåùéäå íéñéðä , úà ò÷ø÷ä éáâ ìòî çôè ääéáâîå úöøåôä äìåãâä äçîùä úà øúåéáå
îù éáø é÷åìàä àðúä úòôùäå úàøùä íå÷î úðééåöîä ïåéöá ùãå÷ä ìöá íéôôåúñîäå íéàöîðä ìëéàçåé øá ïåò , øùà íå÷î

íù úàöîðå äøåù ÷éãöä ùôð .íé÷éãöî òåãéë ,åúðîèä íå÷î ìò äøåù ÷éãöä ùôð éë , ìë ìò áéèéäìå òéôùäì ìëåéù éãë
åìöà ììôúäìå ù÷áì íéàáä ,åîöò ÷éãöäå ,åðåéö ìò íéçèúùîä úåù÷áå úåìéôú úà úìãì øáòîë òîåùå ãîåò , ìãúùîå
îéìù äçîùå äòåùéì íøåáòáéòáã éàîá ãçà ìë ä.        

ëëëë"""" ÷ ÷ ÷ ÷åîãà åðéáø ïøîåîãà åðéáø ïøîåîãà åðéáø ïøîåîãà åðéáø ïøî""""îøä øîøä øîøä øîøä ø""""éëåòéæ îéëåòéæ îéëåòéæ îéëåòéæ î""""àààà øúàá ãçàúäìå óñàúäì øåáòé ìá ÷åçì âéäðäå ãñéé"÷ä àðúä ìöà ïåøéî øä ÷ 'áùø"é ,
éñîá íùì òñð øùà òåãéë"â ð"ë äéä àì øùà íéðîæá ë"òåñðì ì÷á ë ,ëå"èéìù åðéáø ïøî ÷"ùá åæ äâäðäá êéùîä à" úùøô ÷

åúä úìá÷ åøúéäø ,èéìù àåäù éôë" ïåéö íéùã÷ä ùãå÷ íå÷îá àåä äøåúä úìá÷ì øúåéá éåàøäå áåèä íå÷î àåä éë àèáúä à
ïåøéî øä úðééåöîä.        

åîëåîëåîëåîë"""" ë ë ë ëëëëë""""èò åðéáø ÷èò åðéáø ÷èò åðéáø ÷èò åðéáø ÷""""èéìù øèéìù øèéìù øèéìù ø""""àààà àãç àúååöá úåôñàúääå úåãçàúää úáù ìãåâ áéùçäì ìéãâîå àéìôî , åðòîù øùà éôëå
èéìù åðéáø éðôì ïðåìúä øùà ãçàî"åâ ìò àù ìò òåñðì éùå÷äå äçøéèä ìã"á ìë íò åøúé ÷"åëå á ,' òåñðì åúòãá øîâ êëìå

ùöåîá åãáì"ä÷ìãääå úéùéìù äãåòñì ÷ ,ëå"áùä ìëì òåñðì åéìò äåéö åðéáø ÷"÷ , ääåáâå äìåãâ úåãçàúää úáù úìòî éë
ìëä ìòî àéä ,ëå"åðéáøî òîù øùà éôë òãåé à ..åè úåòôùää ìãåâì óåñ ïéàå õ÷ ïéàåøá úåá"ùá úåòôùðä â" ãöî ïä åøúé ÷

òéâî êìîä øáã øùà íå÷î ùãå÷ä íå÷î ,é÷åìàä àðúä ÷éãöä ùôð úàöîð åá øùà íå÷î , åðéìò òéôùäì åúîâîå åðåöø ìë øùà
îâå äãåáò äøåú äòåùéå äëøá äùåã÷ òôù"àøé ç"úåãéîå ù úåáåè ,äáäàî úîàá äîéìù äáåùú.        

 éë éë éë éëëì ãøåé àðúä"éôà à 'éúåçôìúåãå øåá ÷îåòî åúåìòäìå åîò ÷ñòúäì øúåéá í ,úé åéìà áø÷úäì åäéáâäì" äåáâ äðéçáá ù
äåáâ ìòî ,ò øúåéáå"îùä àåä åðéðò ìë øùà ùåã÷ä àðúäî ïåøéî øäî òôùð øùà äìåãâä äçîùä éäç ,ë øîàîë" åðéáø ïøî ÷

èéìù"ïî÷ì à . ïéàì äìåãâ åúìòî øùà åéãçé úåôñàúäå úåãçàúää ãöî ïäååâá óåñ ïéà òéôùîå øåòéù" øîàîë øëëëë"""" ïøî ÷ ïøî ÷ ïøî ÷ ïøî ÷
äå÷äå÷äå÷äå÷""""øäåî ÷øäåî ÷øäåî ÷øäåî ÷""""òéæ áåìòìî ãòéæ áåìòìî ãòéæ áåìòìî ãòéæ áåìòìî ã""""àààà ,éôë èéìù åðéáø éôî òîùðå àìâøîù" åðéáàì úçà ãé íéèéùåî åéä ãçé ìàøùé íò ìë íàù à

äòåùé òôù ìë ìëá ìëä ìá÷ì íéìåëé åðééä éàãå íéîùáù äçìöäå ..â àåä úåãçàäå" éìë úåùòéäì øúåéá äáåèä äðëä ë
á÷ì÷ä äøåúä úì ,'ùîë" éðéñ øäá ë"øää ãâð ìàøùé íù ïçéå" ,æç åøîàå" ì"ãçà áìá ãçà ùéàë "ðá åìáé÷ æàå"äøåúä úà é"÷ .

 úìòîáéäùäå úåãçàúä úáù ïéðò ìãåâ 'øúàá"é÷åìàä ùåã÷ä àðúäì íå÷î úáø÷áå ìöá ïåøéî ÷ , úåáåèä úåòôùää íöåòå
åâá úåòôùðä"ø ,åéøá äñðøôå úåòåùéå íéñéðúîàá äîéìù äçîùå çå, ôî òåîùì åðéëæ"ùì äðëäë ÷"àëä àúùä åøúé ÷.  

עס איז גלוי וידוע : וזה לשו� קדשו
פו� הייליגער אור החיי� הקדוש ווי 
הער האט געציטערט פאר ער איז 

  ',מרו�'ארוי� געגאנגע� דע� בארג 
מע� דערציילט נא� פו� די צדיקי 
אמת די קדושי עליו� ווי זיי האב� 

מירו� או�  רט א� צוקומע� צוגעציטע
ואס קענע� מיר איז ו, זיי� או� מירו�

מה 'איז , � וועגע� דע�עגאשוי� ז

א עס ווערט געברענגט פו� אזוי ווי
פו� קארלי� אז " בית אהר�"בעל 

ה לכל כ� רבי שמעו� "כש� שהקב
  .לכל ואפילו לפחותי�

ק פו� מירו� קע� מע� "אי� קוה
בבכיות , � אלעס גוט'לעפוי

ותחנוני� ביי די תהילי� או� ביי די 
תפילות ובקשות איז אוי� זייער 

אבער מע� דאר� געדענקע� , חשוב

  וגילו צדיקי� והרנינו כל ישרי לב� חו בהשמ
בחרדת כבוד ובחדוותא דליבא נביע את רגשי לבבנו ההומי� 

, ובקול צהלה ורינה נגיש כסא דברכתא קד� רעיא מהימנא
 עטרת תפארת, אשר בצלו אנו חוסי� ומימיו אנו שותי�

  , תפארתינונזר ראשינו ו
        אאאא""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק עטק עטק עטק עט""""ר הגהר הגהר הגהר הגה""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""הוד כהוד כהוד כהוד כ
ט ב� לבנו "מחה במעו� הקודש בהולדת הנכד למזלרגל הש

        אאאא""""צ מורינו רבי אהר� שליטצ מורינו רבי אהר� שליטצ מורינו רבי אהר� שליטצ מורינו רבי אהר� שליט""""הרההרההרההרה
א לרוות מלא חפניי� "ק מר� רבינו שליט"יהא רעווא שיזכה כ

עדי , מ"ג ונהו"בב ח מתו� רוב שמחה"נחת דקדושה מכל יוצ
  .א"בב נזכה לקבל פני משיח צדקנו ומלכינו בראשינו

נודב בעל נו שליטש לרגל השמחה ב"גליו� זה  רבי  א"מעו� 

 גליו� מוגדלגליו� מוגדלגליו� מוגדלגליו� מוגדל
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        קודשקודשקודשקודשקודשקודשקודשקודש        שיחותשיחותשיחותשיחותשיחותשיחותשיחותשיחות
        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

  .ע"ולבוא להידבק בבוכה
ני) לבאר יותר דהלא בפסוק עצמו אי) מפורש עויש 

אמנ� שמיעה כולל כל חלקי , שמיעה למעשה
א% מנל) דכוונת הפסוק הוא קבלת , השמיעה

ואפשר דהתורה לימדנו , הדברי� באופ) למעשה
בזה דכאשר אי) קבלת הדברי� למעשה אינו נקרא 

כי כל בריאת האד� לא נברא אלא , שמיעה כלל
ואוזני האד� נבראו , ת"לתכלית עבודת השי
מוסר וחסידות כדי להביאו  לתכלית שמיעת תורה

ת "לעבוד השי, לקבלת עול מלכות שמי� למעשה
  .או אז נחשב לשמיעה, באמת
כי רק אצלו הביא , כ) רק יתרו לבדו שמעואמנ� 

כ שאר אומות לא שמעו "משא, השמיעה למעשה
  .כי אינו נחשב לשמיעה מה שלא גר� למעשה, כלל
לימוד המוסר לנו א� שומעי) דברי מוסר וזה 

ת לא סגי "עוררות והתחזקות לעבודת השיהת
. רק צרי% לקרב הכל ללבו למעשה, בשמיעה לבד

והוי זהיר לקרות בתורה " �"אגרת הרמבכדאיתא ב
תמיד אשר תוכל לקיימה וכאשר תקו� מ) הספר 

תחפש באשר למדת א� יש בו דבר אשר תוכל 
לקיימו ותפשפש במעשי% בבוקר ובערב ובזה יהיו 

כי בכל דבר צרי% לחפש אשר  ,"כל ימי% בתשובה
, ת"ש ועבודת השי"יוכל להועיל ולהשפיעו לירא

� ע� "אשר בזמ� האחרו� הודפס אגרת הרמב.. מעני� לעני�(
ק "ב(ל "כמובא בחז )הוספות וגירסאות שונות מחודשות

, לא המדרש עיקר אלא המעשה )ז"א מ"אבות פ-.יז
ללמוד וללמד , וגדול לימוד שמביא לידי מעשה

  .ר ולעשות ולקיי� את כל דברי תלמוד תורת%לשמו
בהקדמה כתב דלא בא לכתוב ' ישרי�מסילת 'וב

אלא להזכיר הדברי� הידועי� שלא , חידושי�

והוא כמו שאמרנו דאי) נקרא ידיעה אלא , ישכחו�
י מלאי� "והג� דדברי המס, כשפועל אצלו למעשה

, ת"ה� בחידושי� ומפרט לפרטי� עניני עבודת השי
אשר , הדגיש את תכלית עני) ספר המוסרא% בא ל

ולבבו יבי) ושב , הוא בא לפעול שיכנס בתו% לבו
אשר עשה אלוקי� . "ז ישפיע למעשה"ועי, ורפא לו

  , "למשה ולישראל
, ויש לדייק מה דקדק לחלק משה רבינו מבני ישראל

הרי כל הניסי� אשר אירעו במצרי� נעשו לשניה� 

דשקול משה כנגד  י חש בזה וכתב לתר("ורש, יחדיו
  . כל ישראל

אי� שהיה רועד ' ח הק"גלוי וידוע מהאוה :ק"בלה 
מספרי� מצדיקי . ופוחד לפני עלותו להר מירו�

אמת קדושי עליו� אי� שרעדה אחזה ב� להגיע 
מה נענה , ומה אנו יכולי� כבר לומר, ולהיות במירו�

  .'אנ� אבתרי
כי , א� בכל זאת מוכרחי� אנו להתחזק ולדעת

כשאנו שוהי� במירו� נמצאי� אנו בקודש 
  , הקדשי�

כמובא , צריכי� להיות בשמחהמובא כי במירו� 
מצדיקי� שהתנא האלוקי רבי שמעו� בר יוחאי 

  .אוהב שמחה ובמקומו צריכי� להיות בשמחה
ממילא צרי� , ע� שמחה אפשר לפעול הכל לטוב
כמו שמובא , להתחזק לשמוח ולהיות בשמחה

י "ה לכל כ� רשב"כש� שהקב' בית אהר�'מבעל 
  .לפחותי�' ואפי
ואמנ� , עול הכל לטובק מירו� אפשר לפ"בקוה

כ "בבכיות ותחנוני� בתהילי� ובתפילות ובקשות ג
  , חשוב הוא מאוד

א� צרי� לזכור שכל הבכיות והתחנוני� הכל יהא 
  .טבול ע� שמחה גדולה

איזהו שוטה "א� העיקר צרי� לזכור לא להיות 
ה נות� מתנת "כשהקב, "המאבד מה שנותני� לו

, ירו�ק מ"חינ� כזאת שאפשר להסתובב בקוה
, ולהשכיל לנצל אותו, צרי� לזכור לשוב בתשובה

כי , וממילא צרי� לראות לשמוח בשמחה גדולה
  . ק אפשר לפעול כל הישועות הטובות"בקוה

  .כ תרגומו"ע

, ס"אפשר לפרש בהרבה אופני� עד אובתורה 
ה "ואפשר לתר( דהנה כל לידת וגדולת משה רבע

כי כל חרטומי מצרי� , הוא חידוש גדול בפני עצמו
אמרו לפרעה דעתיד מושיע) של ישראל להיוולד 

וביו� שאמרו , ולכ) השלי% ילדי ישראל ליאור
כ את ילדי מצרי� "רק גחרטומיו כי היו� יוולד ז

לנהר וגידל את המיילדות העבריות כדי שימיתו את 
וה� לא ', הק ח"באוההבני� הנולדי� כמבואר 

  .שמעו לקולו
כ% השתדל פרעה שלא יוולד מושיע) של כל 

ה נתגדל בבית פרעה "ולבסו* משה רבינו ע, ישראל
י בתיה הצדקנית בת "מקורב למלכות ע' עצמו והי

כ עברו "אח, ו כשהלכה להתגיירפרעה אשר הצילת

, עליו הרבה מעברי� אשר נסתכ) בה� ביותר
כמסופר במדרש שלקח הכתר מראש פרעה 

, וניסוהו בקערות אש וזהב לראות מאיזה קערה יקח
לבחו) א� לקח הכתר בכוונה לפגו� במלכותו או 

ובחסד עליו) בא מלא% והושיט , בלא דעת לקחו

סו לפיו עד ידו של משה לקערת האש והכני את
  .שעל ידי זה נכוותה לשונו ולא יכול לדבר

כשנתגדל ראה בסבלות עמו והשתדל אצל כ "אח
י מעבודה יו� אחד בשבוע כדי "פרעה לפטור את בנ

ולכ) פטר� , שיתחזקו ויבנו ערי� בצורות חזקי�

ה ציוו� "אשר הקב, פרעה מעבודה ביו� השביעי
  ..כ לשמור יו� זה לשבת קודש"אח
י שנתקשה צווארו "יצל מחרב פרעה עכ נ"אחג� 

הרבה ניסי� ונפלאות אירעו וגברו עליו , כשיש
ג� בעת שנכנס . ברחו מפרעה וכשהל% ליתרוב

ת אשר שלחו אל "לפרעה למסור את דבר השי
כל החיות רעות , י ממצרי�"פרעה להוציא את בנ

והכישופי� שהיו ש� לשמור כדי שלא יכנסו בלא 
ושתקו ולא הזיקו כלו� כול� נכנעו , רשות פרעה

וגודל , ה"כמבואר במדרש אלו הניסי� נעשו למרע

הניסי� והנפלאות אשר אירעו לאבותינו במצרי� 
הרי ה� אי) לתאר ואי) לשער עשרת המכות שנת) 

ה למצריי� שהיו מכות נוראות וחזקות ובכל "הקב
שהגיעו ' ערוב'כמו ב, אחד מה� היו ניסי� גדולי�

מ) השדה שיש חיה טורפת  'ואפי ,כל חיות העול�
כ ע� האדמה אשר היא "המחוברת לאדמה הגיעה ג

ה הכביד לב פרעה ולא שילח "והקב, מחוברת לזה
  .י ממצרי�"את בנ
, הרי לכל אחד יש בחירהשהקשו המפרשי� וכבר 

ל דאחר המכות "ואפש, והאי% הכביד את לבו
חזקות אשר הגיע על מצרי� מוכרח היה פרעה 

ה את לבו כדי "כ) הכביד הקבל, לשלח את ישראל
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 יתרו אבער, געהערט טאקע האבע	    אלעאלעאלעאלע
        , דערהערט האט

. והבנה מיוחדת האזנה לשו	 זו    ששמיעהששמיעהששמיעהששמיעה

 ק"בספה המבואר י"עפ, י"רש דברי ז"לפי לבאר ויש
 באה מרירות לאחר כי, ומרירות עצבות בי	 החילוק
        , ועצלות שינה תעצבו ולאחר, בכפליי� עבודה

 דהיינו, ובא שמע שמועה מה ל"ז י"רש דברי ביאור    וזהוזהוזהוזה
        , לגירות, ת"השי לעבודת הביאו שהשמועה

 זכה ומאי	. בלבד שמעו רק העמי� כל שאר    ככככ""""משאמשאמשאמשא
 לו' הי כי - משה חות	 קרא אמר לזה, לכ! יתרו

        .והב	, אמת לצדיק דבוק והיה הקדושה ע� התקשרות
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 מצות חביבי	 כמה חזי' כו ש"ר מסי הוה' וכו נשר# מיד
        . :):):):)שבת לגשבת לגשבת לגשבת לג(((( ישראל על
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, לעול� קיו� לו היה לא 	הראשו בפע� למה העני	 ))))אאאא""""זיעזיעזיעזיע
 יכלו שלא מפני, נשר# עיניו בו שנת	 מקו� כל דהרי

        , ז"עוה בעניני הבריות עסק לסבול
 לו היה כבר חודש ב"י אחר המערה מ	 כשיצא    ככככ""""משאמשאמשאמשא
 זכיות רק שראו עד תרביו ונתעלו עלו אז כי, קיו�

        . ישראל בני ומעלות
 וראו התבוננו' הב בפע� אשר זאת כי להוסי#    וישוישוישויש

 וואס, איז פשט - העול� את סבלו וכבר ישראל במעלות
כמה כמה כמה כמה (((( מער אל$ זיי	 סובל מע	 קע	 גרעסער איז מע	
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וישמע יתרו כה� מדי� חות� משה את כל אשר  
' כי הוציא העשה אלוקי� למשה ולישראל עמו 

  )א, יח( את ישראל ממצרי�
רבינו דוד  ק"קוה ר"ק מר� אדמו"כמאמר ידוע 

כי , לא שיי%' דלשו) שמיעה לכאו, א"מלעלוב זיע
העמלקי� שמעו סיפור ' הרי כל העול� כולו ואפי

  , י ממצרי�"יציאת בנ
ופירש , ליה למיכתב רק עני) ביאת יתרוהוה ו

' הערי)- דאר'ויש ' הערי)'בלשו) קדשו דיש 

  . כלומר דיש שמיעה ויש שמיעה
שמיעה בעלמא ויש שמיעה שכל כולו שמע יש 

וכ) מדוייק , וקיבל הדברי� ונכנס העני) לליבו
ל איזו שמועה "ר, י מה שמועה שמע ובא"ברש

ז שבעול� "שמע שגרמה לו לעזוב את כל הע
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ופרעה הרשע , שיהא לו בחירה א� לשלוח או לאו
  .הבוחר ברע לא שילח�

ציוה עלינו כל יו� זכירת יציאת מצרי� כי ת "והשי
וכ) לכל , הוא חיזוק גדול באמונה לכל אחד ואחד

שאיש ' אפי, המצבי� ברוחניות ובגשמיות
הישראלי נמצא ונפל למצב קשה ברוחניות עד 

ט "ז במצרי� ירדו למ"עכ, יע לידי ייאוששהג

ע "והבוכ, שערי טומאה בעומק שאול תחתית
, שערי קדושה ולרו� המעלה' הוציאנו והעלנו לנ

  , ק"והביאנו להר סיני ונת) לנו את התוה
היו� הוא חיזוק גדול לא ליפול לידי ייאוש וג� 

ה יוציאנו ויסייע לנו ברחמנותו הגדולה "והקב

ש כדאיתא "תקרב אליו יתבדר% התשובה ולה
פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכ� 

כ בגשמיות ג� א� נמצא "וכ, כפתחו של אול�
י זכירת "כ יתחזק ע"ג' במצב קשה בפרנסה וכדו

אשר ש� היו בחשכות גדולה , יציאת מצרי�
ה הוציאנו מש� לחירות "והקב', בעבודה קשה וכו

כ "וגגדול ובכל שלל מצרי� בעשירות גדולה 
ועשו את מצרי� כמצולה שאי) בה "בביזת הי� 

ה ציוו� "והקב, "דגי� וכמצודה שאי) לה דג)

לשאול מהמצריי� את חפציה� למע) ייצאו 
  .ברכוש גדול

כ היו לו ישועות "ה ג"דמשה רבינו ע, לעני)נחזור 

 

ואפשר , גדולות ניסי� ונפלאות כמו לבני ישראל

ד כל שקול משה כנג"' י הק"דעל זה רומז רש
כמו הניסי� והנפלאות גדולות שהיו , "ישראל

ופרעה עצמו , ה"לישראל כמו כ) היה למשה רבע
' והרשעי� אפי, בתו% ביתו גידל ישועת) של ישראל

על כרח� ישמרו ויעשו רק , כשרוצי) להרע לישראל

במעשה דיוס*  .)שבת קיט(וכמו דאיתא , את טובת�
ר מוקיר שבת אשר הגוי הרשע עשה ועסק במסח

ורצה לשמור את כל רכושו לכ) קנה יהלו� ותפרו 
ונסתבב אשר יו� אחד צעד לרגלי הנהר , בכובע

ונשבה רוח גדולה והעיפה את כובעו לתו% הנהר 

וכ% הגיע הדג , לתוככי פיו של דג גדול שבלע הכובע
ע� היהלו� ליוס* מוקיר שבת שקנאו בכס* מלא 

  .גי היהלו� שמצא בבט) הד"ק ונתעשר ע"לכבוד ש
ת מלהושיע ברב או במועט כי "מעצור להשיאי� 
א% צרי% לבקש , ת הכל יכול והכל פועל"השי

ת מושיע לא יעמוד ולא "וכשהשי, ולהתפלל לפניו
אז "כמו שאומרי� בדר% צחות , יעצור ממנו כלו�

רצונו לומר , "אוי% א בעזע� קע) שיסע), וויל' שמעי
ו( דא� רוצי� משמיא הכל יכול להיות ונעשה מח

  .לדר% הטבע
ל על אברה� אבינו "זה כבר איתא בחזודבר 

שנלח� במלכי� א* שמסתמא לא נלח� מימיו 
י "והוא ע� עבדיו המועטי� ועפ, בחרב או בקשת

הכניע , ל היה זה רק אליעזר לבדו"מאמרי חז

  .וניצח את כל המלכי� הגדולי� נגד טבע העול�
 יש לנו לדעת כי אנו אי) לנו על מי להישע)לכ� 

אלא על אבינו שבשמי� ואי) לנו מל% עוזר וסומ% 
הוא עזרנו ויעזרנו , ואי) עוד מלבדו, אלא אתה

תמיד צרי% להתחזק באמונה , ויסמכנו ויושיענו

, ועל כל דבר ועני) הצרי% לישועה, תפילה וביטחו)
ונבקש ונתפלל לפניו ברחמי� ובתחנוני� 

ואז ניוושע בכל , להושיענו בכל אשר צרי%
  , תהישועו

ק רבי מרדכי מלעכוויטש "הרההידוע מכמאמר 
ע אי אפשר לעבור את ס* הדלת "בלי הבוכ, ע"זי

, ע אפשר לעבור אפילו את הי� הגדול"וע� הבוכ
  .לי לא אירע' כי ה
, יכולי� לפעול כל טוב' מירו�'באתרא קדישא וכא� 
ת יזכנו להיוושע בכל טוב ובכוחו הגדול "והשי

  .ש"ית
ולגבי תפילה ופת , ש בזמנה"י קריוהזכיר רבינו לגב(

 .)שחרית

  :אתרא קדישא מירו�
ש נהג לנסוע מירונה "מר� הרדצק "רביה

' לנסוע לש� ב ונהג, ג בעומר"לקראת יו� ל
, ואחרי זה שנה אחת לא נסע, שני� רצו�

פעמי� שצרי� בו ' שלא יהא כמנהג של ג
  .התרה

  
  :לגלילהנסיעה 

א אמר פע� בהיותו "מ זיע"מר� הרמק "רביה
  :ק"בטבריה וזל

זיידע רבי דוד האט געזאגט אז ווע� ער דער "
קומט א� אי� גליל גלייכט ער זי� אויס די 

ק מר� רבי דוד צבי "ביהר(. ק"עכל, "ביינער
א היה אומר כשהוא עולה לגליל חול� "שלמה זיע

' זאת על א� כי מקד� הי, הוא את עצמותיו
כאשר , המסע למירו� על גבי חמורי� ופרדות

הגב מתפקק , העצמות מתחככות אלו באלו
והכל תחת שמש , ונשבר מתלאות הדר 

   –. !)קופחת
ערי ב, החסידי� הוסיפו והעידו כי אכ�זקני 
התנהג מר� , "טבריה", "צפת", "מירו�", הגליל
, ש באופ� שונה מכפי שהיה בירושלי�"הרדצ

, כ�-הנהגותיו שוב לא היו פשוטות כל כל
. ת ניכרו בכל הליכותיו"גינוני� של אדמורו

ר "מ ואצל נינו מר� אדמו"וכ� אצל נכדו מר� הרמ(
א "ר שליט"ק מר� אדמו"ח כ"ולהבחל א "זיע

�ורואי הרגישו  �מיד שינוי בהנהגת� בעת שהות
וראו בחוש כי עבודה קדושה וגבוהה נטלו , בגליל

�  .)על עצמ
  

  :פני� בדר  למירו�הקבלת 
ל "פנחס חיי� בידרמ� זצ' ח ר"הרהמזכרונות 

רבינו מר� ' על רשמי המסעות למירו� של זק
  :וכה סיפר, א"ש זיע"הרדצ

א היה נוסע למירו� על "ל זיע'כשרבי דויד"... 
עשה את דרכו מכיוו� , י"יו� הקדוש של רשבצ

משהגיעה שיירתו . ו"ק טבריה וצפת ת"עיה
באו לקראתו אנשי , לאות� איזורי� גליליי�

, יהודי� גברתניי� ושריריי� –" ראש פינה"
, בנוסח� של עובדי האדמה משכבר הימי�

ה� ערכו לו . רכובי� על סוסיה� האבירי�
כמיטב " פנטזיה"ממש , קבלת פני� נלהבת

  .המסורת של בני המזרח

שפנה , אהר� קלר שמו' ש� יהודי אחד רהיה "
ושאלתו , שהכיר� מקרוב, "ראש פינה"אל אנשי 

מה ראו על ככה ועל שו� מה נוהגי� ה� : בפיו
שאינ� נוהגי� , ל בכבוד מיוחד זה'ברבי דויד

, ומה בכלל בינ� עובדי אדמה גליליי�. באיש
כש� , � מעולמ�הרחוק כל כ –לרבי הירושלמי 

  . שה� רחוקי� מעולמו
וכמוב� במעשה שהיה , לו על שאלתוהשיבו 

משכבר הימי� באות� ימי� של אחרי נישואי� 
. ל מספר שני� בצפת'בה� התגורר רבי דויד
. עני היה וג� דל ביתו, לא בארמונות התגורר

, מעל לפני האדמה בצב# רק חצי העליו�
ג� כשעיקרו של בית היה בחתירה שחתרו 

מטבע� של . עמלו בוניו בו מתחת לפני הקרקע
הרי נקל היה להביט מבעד לחלונות , תנאי�

ולהשקי� אל כל , שבחלק המוגבה של הבית
  ...הנעשה בתוכו

ל 'שני� רבות לא היה זקני רבי דוידבמש  "
כל , לא ביו� ולא בלילה, שוכב על מיטה לישו�

ומשנפלה עליו , הלילה היה יושב ליד השולח�
מה נתנמנ� בשבתו על הכסא עד תרד

  , שהתעורר ושב ללימודו
 �עברו לעיתי� , "ראש פינה"יהודי� מאות

ואותו יהודי המתגורר , קרובות בחוצות צפת
שבחדרו דולק האור בכל , מתחת לאדמה

והוא יושב לו מתחילת לילה עד סופה , הלילות
מש� את תשומת , אצל הגמרא שעל השולח�

  . לב�
 � תושבימטופלי� היה , י�של אות� יממטבע

. בבעיות שמירה ובטחו� חמורות" ראש פינה"
לא אחת אירע שהערבי� ובעיקר כנופיות 

פגעו באיכרי� , השודדי� והליסטי� שבה�
בגו� , ולשאר מושבות" מטולה"שהיו בדרכ� ל

  . וברכוש
יהודי� בעת : שפע� אחת טיכסו עצהעד 

אולי , צרה ה� פוני� לצדיק שיתפלל עליה�
וגמרו , נטלו עצה בעצמ�, כ� ג� אנו ננהג

ליל� אצל אותו יהודי צפתי העושה את 
, בחדר הדל שבביתו המט ליפול, לילותיו יו�
  .ליד הגמרא

זכינו , מספר אותו יהודי, ואכ�, ועשואמרו "
ומאותו יו� ואיל� , לברכתו של אותו צדיק

האיכרי� הילכו לה� , חדלו פרעות בישראל
הגליל שור# בימי� כבלילות במרחבי 

. א� שערה לא נפלה מראש� ארצה, הכנופיות
עתה כבר ברור ל� על שו� מה זוכה אצלנו 

, ומדי שנה בשנה בעלותו מירונה, ל'רבי דויד
אנו יוצאי� לקראתו בסוסינו ועורכי� לכבודו 

ביטוי לרחשי , בסגנו� מזרחי" פנטזיה"
על שהושיענו , ר הקדוש"תודתינו להאדמו

מיד הערבי�  בעת מצוקתינו הקשה
המלסטי� בדרכי� ואורבי� לנו בכדי ליטול 

  .כ"ע, ..."את כספינו ואת נפשינו
  

  :שבת במירו�סעודת 
החסידי� היו מספרי� בערגה על השני� זקני 

הראשונות בה� היתה הנסיעה כרוכה 
לפעמי� היה רבינו מר� , בקשיי� של ממש

ואז היו , ש נשאר ש� על שבת קודש"הרדצ
, ימה� את המאכלי� לשבתצריכי� לסחוב ע

, שללא תנאי איכסו� הולמי�, מוב� מאליו
החמיצו , השרב הכבד, ובהשפעת חו� היו�

ונתקלקלו צרכי הסעודה עד שאי אפשר היה 
  .לאוכל�
" טשולנט"כשהגישו את מנת החמי� ' אשנה 

א שהאנשי� "הבחי� הרבי זיע, על השולח�
כיסו את הא� מחמת ריח המקולקל שנד� 

אז ציוה , שנתקלקל מש� השבת ,מהטשולנט
ש שיקריבו אליו כל המנות של "מר� הרדצ

כ ציוה "אח. והוא אכל משל כול�, המסובי�
כשסיי� . שיביאו לפניו מה שנשאר בהקדירה

אי� האב נישט : "נענה ואמר, לאכול את הכל
גיקענט צוקוק� ווי אזוי מע� פארשעמט א 

או� : "כ הוסי�"ואח, "מאכל פו� שבת קודש
  , "האט מיר נישט גישאדטעס 

        ת קודשת קודשת קודשת קודשוווושיחשיחשיחשיח
****            

        ''''בבבב' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

  מדברי הימי�
  בדר� העלייה להר האלקי� בואכה מירונה

ק מר� רבינו דוד צבי שלמה ק מר� רבינו דוד צבי שלמה ק מר� רבינו דוד צבי שלמה ק מר� רבינו דוד צבי שלמה """"במחיצת רביהבמחיצת רביהבמחיצת רביהבמחיצת רביה
            אאאא""""מלעלוב זיעמלעלוב זיעמלעלוב זיעמלעלוב זיע
  שתאוחבורתא קדי
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)�לא יכולתי לראות אי  מביישי� מאכל : תרגו

וזה לא : כ הוסי� בקדשו"אח, של שבת קודש
ק של מר� "כ� שמענו מפ(כ "ע .)הזיק לי כלל

מה� , א בתוספת אי אלו פרטי�"ר זיע"אדמו
  .)שלא צויינו כא�

א שנזהר על "ר זיע"ראינו אצל מר� אדמווכ� 
אז מע� פארשעמט : וזה מאוד וכלשו� קדש

א מאכל דאר� מע� עס מפייס זיי� ובפרט 
  . מאכלי שבת

מע� דאר� משבח זיי� די : אמר בקדשועוד 
א� מביישי� : תרגו�(, "ע מאכלי�'שבתדיג

חלילה מאכל צריכי� לפייסו ובפרט מאכלי 
צריכי� לשבח את מאכלי : עוד אמר, שבת

י "סוס(א "רמ' עי –. ועוד כהנה, )השבת קודש
וכל מי שאינו מאמי� בדברי : "ק"וזל )ז"רנ

החכמי� ואוסר אכילת חמי� בשבת חיישינ� 
  . שמא אפיקורוס הוא

כי עבודה מיוחדת היתה לו למר� ידוע 
מגיס ' הי, א במאכל הטשולנט"מ זיע"הרמ

באמרו לכבוד , הכ� בקערה מש� זמ� רב
' ק כמה וכמה פעמי� והתענג על ה"שב

מלכי� בריח המאכל כמאכל מעדני� של 
וכבר קוד� קידוש היה מריח , ושרי�

טע� ג� ! טע� ג� עד� אה: "הטשולנט ואומר
 –. ואילו לאכלה היה אוכל מעט ממנה, "עד�

ש אמר רמז לאכילת חמי� "מר� הרדצ
, דברי� יח (פ "עה, ק מ� התורה"טשולנט בש

חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על  )ח
בר ממטרתא דייתא : ובתרגו�, האבות

  .כ� אתקינו אבהתובשבתא ד
  

  :מטפחת ממירו� לקארלי�שולח 
א סיפר על זקינו מר� "מ זיע"מר� הרמרבינו 
שנת (א בשהותו פע� במירו� "ש זיע"הרדצ
שלח מש� לקארלי� עשרי� ושלוש  )א"תרל

ק בעל בית אהר� "חסידי� לחסות בצל הרה
אחד החסידי� רבי ישראל נח זאל#  –. ע"זי
יה עוד בשנה והוא ה, כ היה במירו�"ל ג"ז

ל שלח 'ורבי דויד, הראשונה מ� הנישואי�
אותו בשליחות מצוה אל הבית אהר� למסור 

ע שטח על הציו� של "לו המטפחת שהוא זי
מטפחת זו היתה חשובה מאוד , י"רשב

' התכונ� ר, לכ� מיד למחרת, להבית אהר�
ישראל נח לנסוע לקארלי� למסור את 

י אול� אמו התנגדה לנסיעתו כ, המטפחת
היא באה , היה ב� יחיד לה ורק עתה התחת�

ש כי עינה בדר� כחי "בטענות למר� הרדצ
והדר� בסכנה בתמניא אפי באשרי , על היו�

�: הרגיע אותה רבינו ואמר לה, תמימי דר
ובטוח אני בזה , הרי הוא שליח מצוה"

כי , געזונט או� פריש, שיחזור בשלו� בקרוב
וה שחזר וכ� ה". שליחי מצוה אינ� ניזוקי�

  .בריא ושל�
נקיי הדעת שבירושלי� היו מזכירי� זקני 

ג בעומר על "בהתרגשות עצומה את ליל הל
י במירו� אצל "גג ההדלקה במערת רשב

בעת ששהו ש� בצוותא כל , הכיפי� מבחו#
אשר מי , ש"החברייא ע� מר� רבינו הרדצ

לא ראה , ג בעומר זו"שלא ראה שמחת ל
לילה עד וכל ה, שמחה של מצוה מימיו

לקריאת הגבר היו יושבי� כול� סביב 
שמחי� ועוסקי� במאמרי , ההדלקה

בסעודת מרעי� ושתיית ', האידרות הק
ובריקודי� לכבוד התנא האלוקי רבי , לחיי�

בליווי צלצלי תרועה ומיני , שמעו� בר יוחאי
, ש בראש�"ורבינו מר� הרדצ, כלי זמר לרוב

אשר כידוע היו הריקודי� שלו ע� 
בידו בנוסח  )המטפחת(שיילע 'הפאט

, מפליאי� עי� כל רואיה�, הירושלמי
ומשובבי� נתיבות לב לשמחה והתעלות 

נשפע על ידו ' ובאותו הלילה הי', בעבודת ה
ישועות ורפואות לכל , שפע רוב ברכות

  .ישראל
  

  :ש"והנס הגדול שאירע לאנהמפולת 

, א חל ביו� שלישי"בעומר בשנת תרעג "ל
, כרגיל אור ליו� ההילולאוההדלקה נערכה 

ג� אז כבר היו במקו� , ביו� שני לעת ערב
בי� המתקבצי� היו ג� אנשי� . אלפי� רבי�

" חלוצי�"ה� היו ה". קולוניסטע�"ה –חפשי� 
אורח ". קיבוצי�"שהגיעו מרוסיא והקימו 

הפריע , חייה� הרחוק משמירת תורה ומצוות
רבות את ציבור היראי� ושלמי� שעלו למירו� 

משו� מה גילו החלוצי� עני� , מקדמת דנאכ
ולא נמנעו להגיע , רב בחגיגת ההדלקה

בהמוניה� בתערובת אנשי� ונשי� 
ה� היו . ובתלבושת רחוקה מגדרי הצניעות

ממלאי� את דרכי העלייה על ההר העולה 
כאשר . ואת החצר מסביב, לציו� הקדוש

היו ג� ה� , "בר יוחאי"התחילו לשיר פזמו� 
ר ושרו בקולות ניחרי� שהביאו פוצחי� בזמ

  .אית� מערבות רוסיא ואוקראינה
 �כבר היו חילופי גידופי� , ע"ט תר"תרסבשני

. עוד תנסבל' ומהלומות כי התנהגות� לא הי
וכ� מצאנו תיאור מאות� הימי� מפרי עטו 

ד "ל אב"זצ רבי עקיבא רבינובי�ג "של הרה
שהשמועה על כ� עשתה לה כנפיי� , פולטבא

ה� עושי� כל תועבה : "...י� הרחוקהעד לפול
וה� , כ למירו�"והתחילו לבוא ג, בפרהסיה

ובשנה האחרונה באו ', לשמצה בעיני יראי ה
, אנשי� ונשי� יחדיו ומנגני� ומשוררי�

והעיקר משוררת השירי� המיוחדי� 
ג� הגויי� הערבי� אומרי� ... להציוניסטע�

שהצדיק אינו רוצה שיבואו היהודי� הללו 
אוי לעיניי� . קת עול לטנ� את החצר שלובפרי

  !".שכ� רואות ולאוזניי� שכ� שומעות
לאחר תפילת ערבית כבר היה , א"תרעבשנת 

בפינה סמו� לגדר עמדה , הגג מלא המו� אד�
ש "קבוצת חסידי� ירושלמיי� היו אלה אנ
, ש"חסידי לעלוב שבאו ע� מר� הרדצ

א בעיגול "החסידי� הקיפו את רבינו זיע
איש מה� , נו בדריכות להדלקת המדורהוהמתי

לא הבי� מדוע פני הרבי קדרו שלא כתמיד כל 
ואינ� נוהרות ושמחות כמו בכל , אותו הלילה

. ניכר היה כי דבר מה טורד את שלוותו. שנה
ידיו . מדי פע� פלט מפיו אנחה חרישית

, ועיניו עצומות כל העת, נעוצות באבנטו הרחב
את  מרוב דאגה שכח לענוד לראשו

  .השטריימל כמנהגו הקבוע בכל שנה
בר "את המדורה והתחילו לשיר הדליקו 

כאשר שנייה אחר מכ� נשמעת שירת , "יוחאי
בהתגרות " קולוניסטע�"התערובת של ה

מפני עומס , לפתע בא האסו� כחט�. מכוונת
ש� קרס הגדר על הגג שהיה ' ההמוני� שהי

. רעוע מגודל ההצטופפות והלח# זה הדחק
טראות התמוטטו ויחד עמ� נהרסו ג� הגזוז

אבני� כבדות החלו צונחות . יסודות הגג
, ועמ� האנשי� שעליה�, ומדרדרות אל החצר

רבי� , ונפלו על ראשי המתקהלי� למטה
, ל"נפצעו וכמה נפשות מישראל נהרגו רח

הכליזמרי� , הריקודי� פסקו, השירה הושבתה
  .נדמו
ש "דצחבורתו ופמלייתו של מר� רבינו הרבני 

שהקיפו אותו כל הזמ� שמעו ממנו מיד 
: את הכרוז הבא, כשהחלה המפולת להתחולל

החסידי� ". כל החפ# בחיי� יאחז בבגדי"
ותפסו על אתר , שעמדו סביבו אחזו בו

איש מה� לא , באבנטו הרחב של הרבי וניצלו
רבינו עמד כל העת , נפל מטה בדר� נס

א� מיד כשנסתיימה , בעיניי� עצומות
כי מאנשינו לא נחסר ' ברו� ה: "לת אמרהמפו
  ".אחד

אחרת קבעו יו� טוב של ממש באתר לשנה 

י היתה "השמחה על ציו� הרשב, קדיש מירו�
היה ניכר העדר� של , כפולה ומכופלת

אתרא . שנמנעו לבוא בהמוניה�" הקולוניסטע�"
י תבעו את "קדישא מירו� והתנא האלוקי רשב

מי : "מו זעקההכל הבינו כי המפולת כ, כבוד�
 .)יב, ישעיהו א (" ביקש מידכ� רמוס חצרי

המשיכו לעלות מירונה ולחונ� ' והחרדי� לדבר ה
  .עפרה

  
  :בעת ההדלקהמופת 
בחור בגיל , על איש ירושלי� שהיה לו ב�מסופר 
אלא שהיה , ש"והוא בעל תורה ויר, העמידה

ובעת ימי , תוקפו חולשה נפשית מדי פע�
היה סובל את כיפתו לא , מחלתו על העצבי�

לא הועיל , והיה זורקו מעליו, אשר על ראשו
כי בכל פע� שהשיבוהו על , לנגד זה מאומה

ולא היה סובל , היה מצבו נגרע ומחמיר, ראשו
ובא אביו במר נפשו לרבינו , שו� כיסוי ראש

ש ושפ� את שיחו וצערו ולבקש רחמי� "הרדצ
אמר ל רבינו שיביא את בנו . על בנו החולה

ג בעומר "ל אתו עמו על יו� ל"חור הנהב
פקודת רבינו . בנסיעתו לאתרא קדישא מירו�

ובהגיע יומא דהילולא קדישא בא , שמרה רוחו
והאומנ� כי אז היה ', לש� ביחד ע� רבינו הק

, זה הבחור בתקופה של מצב רוח והרגשה טובה
בפתע פתאו� ניגש רבינו אל הבחור , למרות זה

מעל ראשו בלא בלאט והשמיט את כיפתו 
והתחיל , ויזרקהו לתו� מדורת האש, הודע

איה ? מי לקחו? איה כיפתי: הבחור מזעק ואומר
והניח את ידו על ראשו שלא ישאר ? כיפתי

מיני אז כבר לא חזרה אליו כלל זה , בגילוי ראש
  .ונרפא ברפואה שלימה, ל"המחלה הנ

  
  :מירו�מסע 

 תיאור הנסיעה למירו� במחיצת רבינולהשלמת 
א נצטט ממכתבו המפורס� "ש זיע"מר� הרדצ

ש מיקירי ירושלי� של "של אחד מחשובי אנ
ל "ח רבי מנח� מענדל ראבי� זצ"הגה, מעלה

והיה נמנה בי� בני , ס עיני מנח�"מח מבלאזוב
רבי מנח� מענדיל . ש"חבורתו של מר� הרדצ

צ רבי שמואל אהר� מקארטשי� "נולד לאביו הגה
והשתקע , � ציו�"רחל בשנת ת"ל ועלה מחו"זצ

ג בעומר עשה את "לקראת ל, ו"ק ירושת"בעיה
הדר� הארוכה למירו� ליטול חלק בהילולא 

העלה על הכתב את , כשחזר ירושלימה. רבתי
רשמי מסעותיו ושיגר את המכתב למרחקי� 

כ הדפיסו "אח, מעבר לי� לקרוביו וידידיו
" מסע מירו�"בעילו� שמו כבספר נפרד בש� 

בי� השאר הוא היטיב לתאר  ,)ט"ירושלי� תרמ(
  :ובה כותב, את ההדלקה שעל הציו�

ג בעומר מהרתי "שבת קודש הוא לבמוצאי 
לגמור הסעודה השלישית למע� אבוא מירו� 

ובבואי שמה כבר היתה כל ... קוד� ההדלקה
עומדי� ' החצר מלאה אנשי� כארבה לרוב וכו

כחצי . צפופי� ומצפי� בשמחה לעת ההדלקה
אחר אשר הכינו את העששית , ואישעה אחר ב

מכוו� נגד קבר , הגדולה אשר על ראש הגג
וכל אחד מאשר , עלה כל הע� מקצה הגג, התנא

, כובע יקר, שמיכה נאה, איתו מטפחת יפה' הי
ג� שמ� זית , השלי� אל תו� שריפת אג� השמ�

אז , כל אחד קנה ויצוק לתוכו לכבוד התנא
וידליקו , בניגשו המדליקי� ברגש שמחה וטוב ל

, מטפחת משוחה בשמ� וישליכו אל אג� השמ�
וכל העומדי� בעיניי� צופיות עומדי� מקוי� 

ויהי ברגע הראשונה בצאת שביב אש , לאור
וירונו הע� ותבקע האר# לקול , כעלות הלהב

לא ראיתי ואבותי לא סיפרו ' הרינה והשמחה וכו
ומקובל הוא ביד , לשמע אוז� הנהיתה כמוהו, לי

ארצינו הקדושה כי נשמת התנא האלוקי  יושבי
אז לקחתי את , י תתנוסס על הדלקתו"רשב

', גליו� רשימת שמות קרובי ואוהבי וכו
כי יג� עליה� , התפללתי בקשתי ותחנתי בעד�

זכות התנא הקדוש להאיר נר� בשפע והצלחה 
 .ט תג� עלינו"זכותו הקוה. כ"ע, "בגופ� ונפש�

 .אמ�

        דברי הימי�דברי הימי�דברי הימי�דברי הימי�דברי הימי�דברי הימי�דברי הימי�דברי הימי�ממממממממ

  ' ג' המש� מעמ
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  .כגו) במזמורי תהילי� שמדובר בה� מזה
ר "לבו לא כ) יחשוב מפיתויי יצהאביו לא כ) ידבר וואול� 

  .שאומר לו לא טוב להעמיס על בנ% משא כזה בצעירותו
ענ* ר% וקט) : כותב באיגרתו בהיפ% ע"מוילנא זי' הקא "הגר

כ בגדול וכל שיגדל יותר יכבד כפיפתו יותר "קל לכפו* משא
' ר שהוא שקר) ורצח) גדול ומניח עצת ה"והאב מאמי) ליצה

והוא אוהב% באמת והוא כתב  שהוא אמת ותורתו אמת
, )א"עיי� ביאור הגר, משלי(" פ דרכו"חנו% לנער ע"בתורתו 

א בכל שחר "הגר' ופי', ושחרו מוסר'וכתיב ' יסר בנ%'וכתיב 
  ..נמצא זו סיבה גדולה לתרבות רעה, מיסרו
מ "ד מ"וא* שבא ביצר טוב בשנת הי... זה יאמר לבנווג� 

בלבו ולא יראת עונשו ' את הכי אי) יר, שומע ליצרו ולפיתוייו
לענוש ' וחרדו וידו הנטוי' כי לא האזינה אזנו מעול� פחד ה

נמצא מתרבה . ר"ומכל דיבור ומכל חטא נברא משרת ליצה
. א* שג� עושי� מעשי� טובי�, חילו להילח� ע� היצר טוב

נמצא , אבל העשיה והלימוד בריפיו) או שלא לש� שמי�
עשה בחשק וזריזות והחטא שנ, ברואיה� חלושי כוח
ולכ) מתגבר היצר עליו כי יש לו , ברואי� גבורי� וחזקי�

  ...והיצר טוב חילו מעט וחלשי�, הרבה חיל וכול� גיבורי�
*  

, גודל החימה על המחלי* מתנת שר בממו) על מחירידוע 
, ו למחלי* מתנת מל% מלכי המלכי� היא תורתו הקדושה"ק

ובאהבתו , ואהשדבר אחד מדבריה יקר מכל העול� ומל
... לאבותינו עזב את כל שרפי מעלה שחשקו בה ונתנה לנו

ועוד אילו היינו דבוקי� בתורה ועוסקי� בה תמיד בלי הפסק 
וכל זה א� מחלי* דברי , כוחה גדול שממרחק תביא לחמה

מה דינו א� מבטלו על דברי� , תורה על הרווחת ממו)
ר* ועקרב בטלי� שכל דיבור ודיבור נעשה מזיק כמו נחש ש

  ... לשרפו בארסו ולדונו באכזריות ביו� הדי) שלאחר המיתה
ב שעל כל "על משלי ובאיגרת ששלח לב' בפי א"הגרכתב 

דיבור מדברי� בטילי� צרי% להתקלע מסו* העול� ועד 
הוכחות על דברי� בטילי� ' מוכיח לב )'ישעי(והנביא . סופו

ר יולד מחבל מכל דב' פי )תבקע אפעה' ביצי צפעוני וכו(אומר 
ועל הרדופי� בעסק יותר , ארסי ששור* את נפשו כאפעה

ומבאר  )קורי עכביש יארוגו(מצור% ההסתפקות ההכרחי אומר 
מרוצת� אינו מועיל א� ' פי', וכו )קוריה� לא יהיו לבגד(כ "אח

וא� מזל� רע לא יועיל , מזל� טוב יבוא העשירות מעצמו
יוצא מהמרוצה  ועוד ביאר הנביא כמה מכשולות, מרוצת�

 .ד. ימהרו לשפו% ד� .ג. פועל חמס .ב. מעשה או) .א
בלילה ' פי. ש"כל דור% בה לא ידע שלו� ע .ה. מחשבת או)

כ "משא. וביו� לא ינוח, לא ישכב ליש) במנוחה מטרדת לבו
ומה יענו ליו� הדי) אות� , די לו בסיפוק הכרחי' הבוטח בה

עשיות של מה הקובעי� עצמ� לקרות או לשמוע סיפורי מ
ולפעמי� כל , )'ס או בקארטי'או לשחוק בדאמקא, בכ%

, הלילה שינה בעיניה� אינ� רואי� עבור תענוג� הגדול בזה
  :ש"ע )כב, כא, משלי א(א "והסיבה מזה כתב הגר

*  
ולמה לא נלבש שק ונתפלש באפר לקרוע , יערב לנו אכולאי� 

ודל החיל סגור לבנו ולהוריד כנחל דמעה בשי� ליבנו להבי� ג
והרעדה שיאחזנו בעמדנו בי� אלפי אלפי� מלאכי חבלה 

ש דיבור "וכ, ומשחיתי� שנבראו אחד אחד מכל דיבור בטל
כמה תולדות , איסור שיצא מפינו בימי עמדנו בזה העול�

וכל אחד ר� להקדי� לחבירו כדי , כאלה הולדנו בכל יו�
  .ו"שיזכה הוא בתחילה שלוט בנו לשבר ולרסק איברינו ח

כי יות� מי� , להוציא מחשבתינו' א לבקש מה"לנו מקוה כואי� 
באור לארבעה עשר מימי , על זרע היוצא מחלצינו )מי התורה(

, ובה ידבק כל ימיו דבק טוב והיא תשליטנו על כל איבריו, חייו
ועל יצרו להאיר נפשו באור החיי� ובגללו ג� נפשנו תמצא 

  .ע פעמיה"מנוח לכ� רגלה לשו� לדר� ג
אפס צרי% , ידוע שאי) ל% דבר שעומד בפני התשובהוזה 

' שערי תשובה' 'בסרבינו יונה וא* ש, לידע דיניה בשימת לב
א משני "מ אנו נדבר כ"כתב עשרי� עיקרי� לתשובה מ

כמו שהטמא , עיקרי� כי בלעד� אינה נקראת כלל בש� תשובה
כ) לחוטא החרטה , א לו לטהר אלא בהשלכת השר( וטבילה"א

ועזיבת החטא מכא) , לה היא במקו� טבילת הטומאההמעו
  .ואיל% הוא ניהו השלכת השר(

שצרי% להיות יגונו גדול כער% מי  רבינו יונההחרטה כתב על 
ודע שמי שזכה (שאבד כל עושרו בעני) רע ויצא נקי מנכסיו 

לחרטה כזו מיד שורה עליו רוח קדוש וטהור ומזה יכול להיות בטוח 

ועוד , למשל עשיר שהיה לו ממו) כמה אלפי� ,)שנמחלו עוונותיו
לוה מאחרי� כהנה וקנה בכל הס% סחורה אסורה לפי חוקי 

זהו . המדינה תפשוהו ולקחו כל אשר לו והושיבוהו בנחושתיי�
וא� אד� , המתמרמר על שטותו שסיכ) עצמו וכל ממונו

, מתמרמר על חטאו כ) זהו החרטה והתשובה מעולה מאוד
. ג� היא נקראת תשובה' % המאבד דינר אאמנ� א� צערו כער

' ועתה שי� ליב% כמה מדריגות לצער שבי) עיבוד מטבע א
מזה תבי) על תשובת% באיזה מדריגה אתה , לאיבוד כל הונו

  .עומד
צרי% לשו� לב למשל מי שעשה דברי� בזויי� אצל חצר ועוד 
בא החוטא לבקש על נפשו מאת השר , ואחר שנודע לשר, השר

א הטיל "כ מחל לו בראותו דמעתו וצערו כ"אעפ, ומיראת ענש
אפס , שוב אירע שאחד עשה מעשה רע כזה, עליו עונש קל

קוד� שנודע לשר נתחרט ובוכה ומכה ראשו יו� ביו� מבושתו 
כ נודע לשר "אח, מחטאו ומחוצפתו לעשות נאצה גדולה כזו

ואחר המחילה אימת השר , ולזה מחל לגמרי, מחטאו ומצערו
ועוד שש� על לבו על חסדו שמחל לו על חטא , ומוראו נגד פניו

מזה נעשה אוהב להשר ועבד נאמ) בכל נפשו ומאודו , גדול כזה
ג� השר נעשה לו אוהב גדול , יותר משאר עבדיו שלא חטאו
הנמשל מוב) כי החוטא מטנ* . ועשאו לשר גדול כפי עבודתו

עולמות העליוני� עד מקו� שורש נשמתו חצרו של מל% חי 
  ...העולמי�
ד קל מאוד קניית התורה "מדברי� אלה שבתחילת שנת יהיוצא 

כי לא נת� (ז "ע בעוה"בטעמו מתק צו� נוע� ג' בתענוגי' ועבודת ה

ושכרו כפול ומכופל  )ש"ר להפסיק בינו לאבשב"שליטה ליצה
אבל אחר שנשתרש החטא , ב כידוע די� העובד מאהבה"לעוה

  .אתקשה מאוד להשיג המעלה בגדולה הז
*  

לא מצאתי בספרי� שידברו בפירוש מזה החינו% לבר ואני 
אי% , בכ) אומר לי ליבי אולי נוצרה לכ% להורות דר% לבני, מצוה

כמאמר� חייב אד� לומר בשבילי נברא , להתנהג ע� בניה�
שיטה  )וילמוד זה ביו� סו� שנת יג(וידבר על לבו של בנו .. העול�

, ת ויזכה לאהבתה ושמחתהשכמו לקבל עליו עול תורה בשלימו
ומלבד זה אתה , ל"ואתה בני תלמד את בנ% כל זה ביו� הנ

, תוסי* לו מילי� וג� להבטיחו בממו) או בדבר אחר החביב לו
כ א� "ואח, א זמ) מועט"בעזר% אי) צור% הטרחה כ' וא� יהא ה

. בוז יבוז לו )מ לפרוש מלימודו"ע(ית) לו איש את כל הו) ביתו 
ינו שבשמי� להוציא מחלצינו עושי רצונו ר מלפני אב"יה

יסכי� ' כ ה"אפס א� מתחילה נעשה מה שבכוחנו אח, באהבה
  .ר"ל אכיה"לגמור בעזרתו וד

*  
שמע , ואתה ב) בני או ב) בתי לדורותיכ�: מה שיאמר לבנווזה 

  :  אתה עומד היו� על פרשת דרכי�, מוסר אבי%
לות את כל ימי� בלא לב, היינו שמחה נחת ותענוג(, דר� החיי�. )א(

ופרנסה וכל הדברי� ' טרחה מועטת ובלא צער כלל בהשגת מזוני

  .  )ב"ש בעוה"ש ממרחק תביא לחמה וכ"הנצרכי� בעול� כמ
היינו צער וקושי פרנסה בלילה לא יש� ביו� לא ינוח (, דר� המוות. )ב(

ומחר יהיה , )ב בגיהנו�"ש בעוה"וכ, ועוד כעס ומכאובי� כל ימי�
שי� ליב% להתבונ) היטב במחשבת לב% ההפרש , ההאות הז

שביו� מחר ולהל) א� תרצה , שבי) ימי% שעד הנה ובי) יו� מחר
מיד יתעורר ל% מחשבה בלב% , ת"לעבור עבירה או לבטל ת

כ עד הנה לא היה "משא, להזכיר% אזהרתה ועונשה כדלקמ)
כי , והסיבה מזה, בליב% שו� מחשבה כשהיה ברצונ% לעבור

אלוקי% בעבור אבותי% וכבר הבטיח לאברה� אבינו  'אהב% ה
ולכ) שלח אלי% , ש להיות ל% לאלוקי� ולזרעו אחרי%"כמ

וצוה לו לקבוע דירת% בחדר הימיני שבלב% כל ימי ' מלאכו הק
ר "חיי% לשמר% בכל זמ) ועת שיראה שרצונ% לפנות לעצת יצה

למחות ' ט מצווה מה"ע לעבור היצ"ת או לבטל מ"לעבור ל
% ולהזכיר% העונש ולהביא ל% חבילות ראיות מפסוקי תורה ביד

ל להתרות ב% שלא תאבד חס ושלו� את עצמ% "ומאמרי חז

  -ב - חובת הכנת בחור לבר מצוה
  

מנוחה "רבי� השואלי� על ספר המיוחד בעקבות 
במאמר לבר (שצוטט ממנו כמה מילי) " וקדושה

' צ ר"הגהי "עספר זה חובר : ובכ), )'מצוה חלק א
והודפס בשנת  ל"ל מפיאניווזעז זצ'ישראל איסר

בהקדמה שהדפיסו המהדירי� בשנת , ד"תרכ
הגאו� כ) מספר עליו : "ל"ז נכתב בזה"תשנ

לש� "ל בעל "שלמה אלישיוב זצוק' המקובל ר
המחבר ספר : "וזה לשונו בקיצור, "שבו ואחלמה

וזכה , הקדוש מנוחה וקדושה היה איש קדוש
' רובשחרית שימש את הגאו) , פלגתלזקנה מו

פע� אחת בימי הסליחות . ל"זצ י�'חיי� מוולוז
וכשחזר , פ הכרח בדר% מחו( לעירו"היה ע

מצא את הציבור , העירה לומר סליחות בציבור
' ל% ה: "בבית הכנסת כשה� מתחילי� לומר

תקפתו הבושה כל כ% , "הצדקה ולנו בושת הפני�
ראשו איזה  עד שלא יכול בשו� אופ) להרי�

ש "רגעי� וזר� של דמעות נגרו מעיניו בגדר כמ
, "בושתי וג� נכלמתי להרי� פני"עזרא הסופר 

וכל ימיו של אותו צדיק היה מתפלל שיזכה עוד 
עד כא) מובא " לרגעי� קדושי� כאלו בחיי�

  .ל בראש ספרו"בתולדות המקובל הנ
לזכות הרבי� כמו שרבי� וטובי� העירו וכדי 

כמה חשובי� ה� ארבעי� ימיו שנכתוב עוד 
, מיו� הבר מצוה' בר מצוה בחור'הראשוני� של ה

ובוודאי ע� תפילות , וכמה חשוב להכינו לזאת
המתבונ) .'בקשות ותחנוני� שנזכה לזרע בר% ה

בדברי� החוצבי� להבות אש ומתבונ) בזה שוב 
  ..יידע היטב אשר לפניו, ושוב

השורות  כשזכיתי כותב... י זכאי"זכות עמגלגלי� 
שאלתי וחקרתי ', לבר מצוה של בני בכורי שיחי

הרב ג "והרה, מה הוא חובת האד� בימי� אלו
' מקור חיי�'ד "א רב ביהמ"שליט אהר� בייפוס

מנוחה "טרח עבורי ונת) לי הספר , ת"בפ
ואכ) עיינתי בו וראיתי דברי� נוראי� ". וקדושה
ולכ) ברצוני לזכות את כלל ישראל , ונפלאי�

  :ל"בהנ
שנזכה בסייעתא דשמיא לגדל ולחנ% בנינו ר "יה

ק "וכבר הטביע הגה. וצאצאינו בדר% ישראל סבא
אל תאמר נשתנו : "ק"ע בלש"החת� סופר זי
אלא , לא מחכמה שאלת זאת -העיתי� והזמני�

  .'עוד יש לנו אב זק) וממנו ניקח לעבוד ה
*  

" מנוחה וקדושה"קטעי� מספר היקר לפנינו 
מרוב חשיבות ונחיצות הדבר  ,)א"שער התורה ח(

  :ק"למרות אריכותו הדפסנוהו כא) וזל
קשוט . )א,צפניה ב(" התקוששו וקושו"כתיב 

בנ% לא יראה ' פי, כ אחרי�"עצמ% תחילה ואח
ממ% שו� חטא ועו) וא� אתה זהיר במצוות אז 

כ על זה "שאל(ישמע ל% לעשות כמו% ג� הוא 
ושה נאמר ונמקו בעונ� ובעוונות אבות� את� שע

ולהיות זהיר לדאוג תמיד בפני בנו  )מעשה אביו
אוי אי% האב ניט גהאט שכל : "ולומר בפה מלא

צו בר מצוה צו זי% בהעפטי) מיט גאנצ) יכולת צו 
ר שליטה "האט אוי* מיר דער יצה, ק"די תוה

אז , וואס אי% קע) ניט ארויס גיי) פו) זיי) רשות
ט אי% אי% וועל דע� מאל אי� ניט צו לאזי) וואל

וזה (צו קיי) שווער לעבי) או) צו קיי) ביז געקומע) 
אוי לי שלא היה לי שכל כשנעשיתי בר מצוה : תרגומו

ר "לכ� יש ליצה', להתחבר ע� כל כוחותי להתורה הק
א� אז , שאני איני יכול לצאת מרשותו, שליטה עלי

לא הייתי בא לחיי� , ר"בימי� הה� לא הייתי נות� ליצה

וירבה לפניו תמיד בכל עת במעלת , )קשי� ולכעס
ומזה , המדובק בתורה ובגריעת הפורש ממנה

והעיקר להתפלל על . לבבו יבי) וישתוקק לימודה
וברכת ', אהבה רבה'זה בכל עת ולכוו) בברכת 

ובכל כהאי גוונא , ונהיה אנחנו וצאצאינו"התורה 
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  הרב שמואל שטר�הרב שמואל שטר�
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�                פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו
  ''הה' ' המש� מעמהמש� מעמ

  

        

ועתה בני התחזק ביו� מחר .. משני העולמות
ולא (לשמוע לי לדחות את יצר% הרע מכל וכל 

ותדע שביו� השני ייקל עלי%  )כמו שעשית עד הנה
כל יו� , וביו� השלישי נקל יותר וכ) לעול�

מדריגה להקל עול היצר ליו� המחרת עד שתזכה 
וישלוט יצר% הטוב ויכבוש ', ר כו"להפ% את היצה

' ודע שכשיראה ה..ר לעבד לו עד עול�"היצה
ט אשר בא אצל% "שאתה שומע לקול מלאכו היצ

וייטב ל% וישמר% ' תמצא ח) בעיני ה, לדור עמ%
  .'בכל דרכי% וכו

*  
ות) את בנו יחידו כמו שאד� נ, של דברקיצורו 
, מצוה עליה להניק את בנו בכל עת, למינקת

וא* שפעמי� , ומלבד זה לית) לו כל אשר יתאוה
ישמט מידה אל תחת השולח) תזהר להשגיח 

להיות ' כ) מוזהרי� המלאכי� מה. עליו שלא ינזק
מ "מ, בכל נפשו' לעבדי� לאיש הדבוק בתורת ה

 ואחר שה�, עליה� לשרת את הצדיק' מצות ה
עושי� בשמחה שרות� זה ' יודעי� שזה רצו) ה

כ) , "ששי� ושמחי� לעשות רצו) קונ�"כאמור 
  .נפש החיי�תמצא בספר 

*  
, כתב שא* מי שכבר חטא' הק אלשי�ההרב 

ו "עיקר ההתגברות נגד יצרו הוא יו� הראשו) וק
, מי שלא חטא עדיי) כי חטאי הקט) אינ� בחשבו)

לחמה על כי תצא למ"פ "שופטי� עה' ל בפ"ז
אל תתיאיש (לא תירא מה�  )ה� יצר� וחילו(אויבי% 

, אלוקי% עמ%' ה )בבוא� לטהר(כי  )מ� התשובה
ואומר שמע ישראל את� קרבי� היו� למלחמה 

א עמ� ולכ� "כ ה"ל רק יו� אחד תתגבר על יצר� ואח"ר(
ל האלשי� וכ� מובא "אל יר� לבבכ� מלהילח� עמו עכ

  .יסוד התשובה' בס

*  
א� (מחר תשמע לעצת יצר� כמו שהורגלת ו "וא� ח

ר "שלא נענשת עד כה כי עד הנה היה ב� רק יצה
, אבל אתה  אחר שחמל עלי� בורא�, ונחשבת לאונס

לעזר� בכל אשר תפנה ' בצוותו עלי� את המלא� הק

, ו תסור מעצתו"וח )ר"וקל עלי� להתחזק על יצה(
על עבירה קטנה ' דע שאתה מעותד להענש אפי

ו "וק, ער% העונש כער% חומר העבירהשבקטנות 
ולא , על ביטול תורה רגע אחד עונשו גדול מאוד

ר "עוד אלא שביו� השני כבד עלי% נצחו) היצה
כי מדי יו� ביו� , ביותר וכ) כל יו� יכבד יותר

ו יהיה שליטתו לבדו "עד שח, ל"יתוס* חילו כנ
וכתיב א� שכוח , ר שופט)"כמאמר� רשעי� יצה

ו יוגזר עלי% "ואמרו עבירה גוררת עבירה וחי "תשכח כפירש
  .גזירות כדלעיל' הב
כי מותר וג� מצוה עלי% , תאמר שאני מכביד עלי% מאודלא 

, לאכול לשבעה כל מעדני� שתשיג א% לא אכילה גסה
 )ו למעט השינה"וח(ומותר ל% ליש) כל צרכ% כהרגל% עד הנה 

כי א� מיד שתתעורר משנת% תתלבש בזריזות ותפנה 
א% את זה אבקש ממ% שלא לדבר שו� , בודת בורא%לע

וכ) , א ללמוד תורה לבד"של מצוה בזה היו� כ' דיבור אפי
שעות רצופות גמרא בלי הפסק ובלי היסח ' או ד' תעשה ג

אי� בעט דיר מיי� קינד ...הדעת כלל בכל לב% ובכל כוח%
פרוב מיר פאלגי� אוי� מארגע� צו לערנע� דע� גאנצע טאג וי 

או� גאט וועט דיר  )איי� טאג איז גרינג צו טא�(רייב דיר אי� ש
העלפי� די גאנצע טאג מיט גרויס חשק צו לערנע� שטייט פאר 

תנסה , אני מבקש ממ� בני: וזה תרגומו(.. דיר אגרויסע גליק
יו� אחד זה קל (אני כותב ל� , לשמוע לקולי למחר ללמוד כל היו�

עומד , שק גדול ללמודיעזור ל� שכל היו� יהא בח' וה )לבצע
, ואי� שהתורה היא קדושה' לפני� אושר גדול שתכיר מה זה ה

וא� תזכה .).. ז הנאה שגדולה שעשית עצתי"ויהא ל� אחר
למאור התורה וקדושתה בזה היו� ואז בוודאי התרצה בטוהר 

וא� תעצור , לבב� להתנהג כ� ג� בימי� הבאי� לפני�
תהיה בטוח שאז תבי�  )כיצירת הולד(ההנהגה הזו עד ארבעי� 

ית� חכמה מפיו דעת ותבונה ויתחיל לצמוח ב� ' כי ה' יראת ה
ותדע שתזכה לנחת , כל המעלות הנאמרי� בפרק שנו חכמי�

, מאחר' ולא תצטר� ללמוד דר� ה, ב"ז ובעוה"ושמחה בעוה
וג� , כי ניצוצי אור נשמת� יאירו עלי� היא תדריכ� בדר� תל�

ש מפורס� והוגה "איש צדיק וירא ה"אסור ל� לשמוע מזה כ
אבל מי שמדבר לפעמי� דברי� , בתורה תמיד בקדושה

בטילי� או עובר איזה איסור או שמדבר במקו� שהדיבור 
השעות , באות� הימי�. '� וכדו"אסור כגו� בחזרת הש

, פ"תחזור על מסכת ביצה להיות בקי בה בע' המיוחדות לגמ
ראשונה תחזור פ כל השנה ה"ואחר שתהיה בקי בכולה בע

  ...פעמי� בכל שבוע' עליה ב
, וידעתי בני ידעתי כי רבי� ג� שלימי� ילעגו על הנהגה זאת
ואול� אל תבושו מפניה� כי אני מלמד לכ� דר� התורה 

  ..האמיתי

*  
לא הייתי ', אני א� הייתי זוכה בילדותי למורה דר% הוג� 

כל ו, ח גדול וצדיק"נלכד ברשת היצר והייתי זוכה להיות ת
והאמת , ר"אחד בוחר דר% לעצמו בשותפות ע� היצה

  )'בר מצוה'כ מאמר האבא לבנו ה"ע(. המוחלט נעדרה

*  
כי אחר ', תאמר שהימי� הראשוני� היו טובי� מאלה וגוואל 

כבר כתבתי שכל מה שכתבתי איני .. כוונת הלב ה) ה) הדברי�
ה אפס צרי% מאוד לעיי) ולהתיישב היטב בז, כותב כי א� לזרעי

כי זה דר% חסידי� וקדושי עליו) ולא כל הרוצה ליטול את הש� 
וצרי% להבחי) בזה , ושמא נפשו לא מטוהרה כדלעיל, זוכה לזה

' שא� אחר שילמדו עמו כל מה שכתבתי בזה השער כולו וכו
זהו , יתלהב ויחשוק לבו לקיי� האמור בעני) נפש החיי�' מס

חריו א� למדו יו� צרי% לבדוק א' סימ) טוב וג� בתו% המ
וצרי% לית) לו ריוח מעט בי) החיי� עד , בשמחה ובזריזות

ואתה ב) בני א� זכית להישמר מעבירה .. שתתחונ� דעתו עליו
רצופי� כמו ' מהעת שנעשית בר מצוה וזכית ללמוד מ

ח רבי חיי� "אלוקי� עמ� כהבטחת הגה' דע כי ה, שהוריתי%
י "ולכ� אי� שמירת� ע ,מוולוזי� ע� ראיות גדולות המובאי� מספרו

לבדו ומלאכיו ה� ישמרו� ופרנסת� מזומנת ' חרב וחנית אלא ה
  .ל� בלא שו� טירחה מועטת ובלי דאגה כלל

כי היא , שי� לב� כי מידת החסידות קלה להשגה מכל זולתהבני 
ואי� ל� בעול� אוהב כאהבת , מתוקה לנפש ומרפא לעצ�

שלח ל� מלאכו וכעת אתה רואה אהבתו במה ש, אלוקי� אות�
ב ומדוע לא תכי� לב� "ז ועוה"הקדוש ליוע� טוב להטיב� בעוה

וא� תנהג בזה הסדר אז תהיה אהוב לאבי� , לאהבה אותו
ותזכה למנוחה וקדושה כל , שבשמי� ותזכה שירד ל� שפע קודש

להורות , ימי� על אדמת� וזה כל עיקר כוונתי בחיבור הספר הזה
ואז תהיה אהוב  )ו שקראתיווזה טע� שמ(ל� הדבר היקר הזה 

ולא יהא , ש וג� אני אמלי� טוב עלי� אחר שאקבל דיני"לאבשב
  .פתחו� פה לבעלי הדיני� לומר לי די להפקיע את עצמ�

*  

ואז ג� אני ג� אתה נזכה לטוב , רצו) שיחוקו דברי בלב%יהי 
הצפו) ולהתקבל בישיבה של מעלה בי) אבותינו ורבותינו 

". מנוחה וקדושה"כ קטעי� מספר "ע. צו)הצדיקי� אמ) כ) יהי ר
  .ואיד% זיל גמור

*  
מבהירי� , אחד יבי) מעצמו כשמכיני� ילד לכבוד הבר מצוהכל 

חנו% לנער "לו ובוני� אותו לאט לאט כמאמר החכ� מכל אד� 
', ולא נית) לרגע הגדול והנשגב כיו� הבר מצוה הק, "על פי דרכו

ת אול� והזמנות שיחלו* רק בהשלמת פרטי� טכניי� כהזמנ
  . 'וכו

חושבני כי המתבונ) בדברי� נשגבי� אלו יעשה זאת ע� שמחה 
ת יעזור "השי, והעיקר ששערי דמעות לא ננעלו, ותמימות

ר לאבינו "צ לעשות נח"ב עוסקי� בתומ"שנזכה לראות בני� וב
עצה טובה לאלו שבנ� מתעתד להגיע לבר (. שבשמי� גוט שבת

  )לשמור ד� יקר זה, מצוה

*  
שיחות בעני� הכנה בחור לבר , עובדות, לקבל תגובותאשמח 

  . 0577962493' לפקס מס, מצוה לזכות את ע� ישראל

 

 'ז' המש� בעמ

  כך נתגלה רבינו
' ר את הגביר רבינו שלום שרעבי הסיע אחדיום 

והיה שקוע  בייחודים , בכרכרתו חיים פרחי
, והסוסים החלו לדהור ללא שליטה, עליונים

צעק הגביר על הנער שלום בכעס רב שיעצור 
 אז שבה רוחו של הנער ,בסוסים מלהשתולל

הנחית , יצא הגביר ומיד, לעולם הגשמי הקדוש
כמנהג , הסטירה מצלצלת על לחיו  הקדוש

הבליג , הצדיקים הסובלים ייסוריהם בדומיה
, ולא הגיב כלל, הנער שלום על כאבו וחרפתו

ולא שיתף איש במה שאירע ולא שמר טינה 
שהרי אינו יודע עדין מי , לגביר על מעשהו

, המשיך הנער שלום לשקוד על לימודו. אהו
בתורת הנסתר והנגלה מעלה מעלה בנתיבי 

וחכמי הישיבה , ן"ת החהסודות התמירים בחכמ
כיבדו אותו וקיבלו את דברי תורתו , המקובלים

, יום אחד. האמיתיים כדברי האורים והתומים

על ענין , נתגלעה מחלוקת בין שלום הנער ובין המקובלים
, פת מצה בערב פסח ובעודו שוקע ומהרהר באירועים

כי הגיע הזמן לעלות לציון ולחונן , עלתה מחשבה בלבו
, כי אכן אלו אותות משמים, ב והבין בקודשוחש, עפרה

. המסמנים לו לשים לדרך פעמיו ולהעלות אור בציון
שלום בפני ' עמד ר, כבר למחרת בבקר..החליט ועשה

והודה למקובלים על , חכמי הישיבה ונפרד מהם לשלום
 .'שזכה לחלוק עימהם בתורת ה

מהר נשאו אותו רגליו והנה הוא עומד בשערי חיש 
וחפצו הטהור להקדים , והוא אפוף רגשי גיל, ירושלים

טרם תשקע השמש למשאת נפשו לישיבה אליה ערג , בואו
" אל -מדרש חסידים בית "ישיבת המקובלים , שנים רבות

ליבו של ...גדליה חיון  'שהקים המקובל הקדוש האלוקי ר
אך מנוי וגמור איתו , הנער שלום פועם בהתרגשות
וגמלה בו ההחלטה כי , זהלהסתיר את עצמו אף במקום 

יבוא לישיבת המקובלים בית אל ויבקש להתקבל בה 
  .פשוט כמשרת

וראה את המקובלים , הנער שלום בחשאי אל הישיבהנכנס 

והם , בוהקות וקורנות מזוהר הקדושה ,ופניהם למזרח
, בחושבו, מעיניו הקדושות לגודמעות ז...מתפללים ערבית

הנה הוא , הגיע לכאןשאכן לא לחינם עבר מה שעבר עד ש
, במקום אליו כלתה נפשו כל כך, מצוי ועומד בשתי רגליו

כי שם מתפללים ומייחדים על פי כוונות , ישיבת בית אל
  .ומצא מרגוע לנפשו הסוערת ,ל"י ז"האר

פנה הנער שלום בצינעה וענוה  ,קודש ואהבה לבוראובחרדת 
תי נער יתום אני ובא: גדליה חיון ואמר לו יאמיתית לרב
עד אשר , נדודים רבים ותלאות קשות עברתי, מארץ תימן

ברצוני להציע עצמי לעבוד כמשרת . הגעתי לעיר הקודש
ופת לחם , תמורת מקום ללון, הרבנים בישיבה הקדושה

ובלבד  ואעשה ככל אשר יוטל עלי, לאכול ומים לשתות
נכמרו רחמיו של הרב חיון על ...שתקבלני למשרת בישיבתך

והנער  ,הקדושה תווקיבלו להיות משרת בישיב ,הנער הצנום
 ,את המקובלים  שלום עשה את מלאכתו נאמנה ושרת

היה מחזיר את  הלימוד ולאחר תה חם לשתות להם הכין
בשעה . ריצפת בית המדרש  ושוטף את, הספרים למקומם

בכוונות עמוקות , היה מתבודד עם קונו, שהיה פנוי ממלאכתו
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  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ד"קפת(ל לנדא "ר יוס* סג"ד קמפנא ב"רבי ישראל יונה אב -
  )ט"תקפ(ר שלמה מקארלי) "רבי משה הלוי מלאדמיר ב

  .י)'ק מרוז"חת) הרה -ר יעקב יוס*"רבי דוד היילפרי) מסדיגורא ב
  .י)'ק מרוז"חת) הרה -ר דוד"רבי יוס* מבראדיטשוב ב

  )ה"תרע(וממלא מקו� רבי צדוק הכה) מלובלי) ' תל -רבי אברה� משה ויינטרויב ממרקשוב
  )פ"תר(ר חיי� שמואל מחאנטשי) "( ברבי שלו� הלוי מקיל

  )ה"תרפ(ר יצחק "רבי שמעו) שלמה מבענדער ב
מ מצורטקוב "י מרחמסטריוקא ורד"ר' תל -ר יצחק מסטימני("רבי מתתיהו ממאנסטריט( ב

  )ה"תרצ(
  )ו"תרע(אהר)  יכלר יחיאל מ"בעל דברי שמואל מסלוני� ב ויינברג רבי שמואל –

  )ב"תרכ(החוזה מלובלי) ועטרת צבי מזידיטשויב ' תל -ר שלמה"רבי אליעזר מדאלינא ב
�"תר(ג "ת מהרש"שו' ב מסמיהלי ר יהודה גרינפלד"רבי שמעו) ב(  

   )ו"תרצ(. מביאלה בעריש ר דב"מסטריקוב ב מנדל לנדא רבי אלימל% מנח�
  )ו"קצ' ב(ה "אשר ב) יעקב אבינו ע –

 ר ישכר בער"ב א"דוד מלעלוב זיע נורבי )מפיעטרקוב תלמיד מר )ר ברנהרד"ד(רבי חיי� דוד 

  )ח"תרי(
  )ב"תקע(ר יחיאל מיכל מזלוטשוב "רבי יוס* מיאמפולי ב

   )ט"תמ( צ"הראשל -�"ר יהונת) מי"ב השני גאלאנטי רבי משה –
   )ו"תקצ(נ אדלר "הנשר הגדול ר' תל -ד קרעפלד"רבי יהודה לייב קארלבורג אב

   )ג"תרל(ר ירחמיאל "רבי יעקב יצחק אלחנ) ראבינאויטש מפשיסחא ב
  )ו"תרל(ש מיערוסלאב "ר' תל -ר יהודה לייבוש"רבי אליעזר ליפמ) מבראזדאווי( ב

  )ח"תרמ(ר יעקב צבי "רבי יחיאל מאיר מגוסטיני) ב. ר משה חיי�"רבי יצחק לייבוש מחאטי) ב
   )ד"תרנ(ר אליעזר "ד הרימלוב ב"ויידענפלד אב' רבי יעקלי

   )ח"תרס(ר יצחק גדליה "טא ברבי פנחס יהודה לייב מסלאווי
  )ח"תרע(ק מקוצק "הה' תל -ר אברה�"ב -העילוי משרענצק -רבי יחיאל מיכל משעפס

  )א"תרע(ר משה חיי� אפרי� מפראסקראב "קאלאמייא ב - רבי ישראל מסאהל
תולדות ' ר מרדכי מנשכיז ב"רבי יצחק ב )ו"שנ(ויגש יהודה  -ר מאיר"ח ב"מהרל -לש'רבי יהודה לייב חנה

  )ב"תשמ(חלקת יהושע ' ר ירחמיאל צבי מביאלא ב"רבי יחיאל יהושע ב )ח"תרכ(יצחק 
  )ט"תרי(לייבוש  יהודה ר"רבי מנח� מנדל השר* מקוצק ב –

  )ק"ת(ת שב יעקב "שו –ר בנימי) מפראג "ד פראנקפורט וקובלענ( ב"רבי יעקב הכה) פאפרש אב
  )ח"תרמ(אמת  אמרי\תורת' ר שלמה אייגר ב"רבי יהודה לייב ב )א"תרס(ר צבי "ת מבראד ברבי יצחק חיו

 ד טבריה"אב -תורת האר(' ר מאיר קליערס ב"רבי משה ב )ד"תרנ(ר שלו� מבעלזא "ב רוקח רבי יהושע –
   )ד"תרצ(

  )ה"תקס(ט "מר) הבעש' תל -ד יאזלווי("ר יצחק דוב אב"רבי שמואל מזעלישטשיק ב –
 )ט"תרע(ר שרגא יאיר מביאלברזיג "נת) דוד השני משידלאווצא ברבי 

  
ח "י ק"שב יו�

  שבט
  
  
  
  
  
  
  

  ט שבט"י' איו� 
  
  
  

 שבט' כ' ביו� 

\  
  

  א שבט"כ' גיו� 

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  ב שבט"כ 'דיו� 
  
  

  ג שבט"כ' היו� 
  
 ד שבט"כ 'יו� ו 

י "של האר" עץ חיים"פר את כל ס, וייחודים נוראים
בקי בהקדמות של חכמת   פ והיה"הקדוש ידע בע

וכבר ידע את כל צפוני , על מתכונתן, הנסתר
ולא , כאשר היו המקובלים נתקלים בקושיא...הקבלה

שלום יודע את הפתרון על ' היה ר, ידעו את פתרונה
שהרי רצה , אך לא יכול היה לחשוף את עצמו, נקל

אך על , לכן שתק ולא דיבר, להשאר נסתר ופשוט
  ועל, על צערו של הרב חיון, משכבו היה מתייסר

 ,שמה יתגלה, שאינו יכול לעזור בפתרון הקושיות
חיון מדוע מסתירים ממנו מהשמים ' בצערו לא הבין ר

שלום כי אינו יכול עוד ' החליט ר, את פתרון הקושיות
  ...ועשה מעשה ,לשתוק

, ושיות ולא יתגלההנער שלום דרך לתרץ את הקמצא 
היה ממתין למקובלים עד שהלכו אל , וכך עשה

, גדליה חיון ביהיה מתגנב אל שולחנו של ר, בתיהם
ומשרבב לספרו פתק ובו התשובה , ראש הישיבה
מדי יום התרבו הסוגיות . באותו היום  לקושיות שעלו
י הרב חיון והיה מצטער "י המקובלים וע"שלא נפתרו ע

ער גדול על כי אינו יודע לתת צ, על כך הרב חיון
  .תשובות לסוגיות שעלו

גדליה כי מן השמים אין ' צערו החל לחשוב רמתוך 
אך , לו משהו  וכי מאותתים, מראים לו את הפתרון

כי הגיע , ואכן היה זה אות משמים...מהו הדבר לא ידע
אך זה נמלא לבו צער על , שלום נוזמן גילויו של רבי

היה ממשיך להגניב לספרו אך , חיון' צערו של ר
וכשגילה את , פתקים עם הפתרון לכל הקושיות בקבלה

חיון ואמר איזה פלא איזה ' שאג משמחה ר, הפתקים
ובו נפתרה הסוגיה , והיה קורא את הפתרון מהפתק, נס

אין זה מוח אנושי  .וללא סתירה, באופן ברור ומיושב
אין זה כי אם מלאך אלוקים , כלל זה שכתב זאת

אין זה כי אם אליהו . אמר הרב חיון, ם כתב זאתמשמי
הנביא בא בלילה ומניח הפתקים בספרו של ראש 

המשתאים ומתפעלים , לחשו המקובלים, הישיבה
שקורא , הרבה של פתרון הסוגיות שבפתק מהחכמה

   .הרב
ומבקש כי  ,אני גוזר עליכם: חיון' תקיף הכריז רבקול 

ום ויודה האיש אשר הטמין את הפתקים בספרי יק
והמשרת שלום ממשיך ..ואיש לא נע ולא זע, במעשה

לעיין בספר התהלים שותק ולא עונה כאילו אינו שומע 
אמנם הקושיא העצומה כבר , והרב חיון חוזר ומבקש

אך מי הוא זה כותב הפתקים המופלאים , נפתרה
והכל נותר בגדר ? ואיך ידע את דבר הקושיא? האלה

את העניין , חנהשמעה בתו הצדקת ...תעלומה
שהרי איזו , והחליטה כי היא תחשוף את בעל הפתקים

א אליהו ויתרץ להם ושיב, זכות יש לאבי ולמקובלים
ומאותו רגע ארבה בחלון הצופה לבית , חשבה? קושיות

  .המדרש לראות מי הוא זה ואיזה הוא הגאון
אחד ראתה את המשרת שלום מדליק אור ערב 

כותב משהו על פתק  ,ולוקח קולמוס בידו, בישיבה
ותוחב אותו אל תוך הספר של ראש הישיבה ומחזירו 

, סמרו שערותיה, הבת חנה קפאה במקומה, למקומו
רצה חנה אל , כולה נרגשת ,ולא האמינה למראה עיניה

, דבקה לשונה לחיכה, ומרוב התרגשות ,אביה הרב חיון
  הוא..המשרת..אבי..אבי ,עד שאמרה

ל עלבונה של תורה הוא אוי לנו ע..הצדיק..הקדוש
  ..הוא המאור הקדוש..הגאון
, גדליה חיון היה המום ממה ששמע מביתו חנההרב 

קם , עם כניסתו, לקח בידו פנס ורץ לבית המדרש
והשתומם מדוע , לפניו המשרת שלום מלא קומתו

הביט הרב חיון בנער . ד"הקדים הרב לבוא לביהמ
האם , לי גוזר אני עליך כי תגלה: ואמר, המשרת שלום

נדהם המשרת ? אמנם ידך בפתקים הפלאיים
, מן השאלה של הרב וליבו הטהור, שלום
דמעות .?כיצד גילה הרב את סודו, חושב

ובקול , שלום" משרת"מחלחלות מעיניו של ה
הנני להודות לכבוד : חלוש ומתבייש אמר

כי אכן אני שהטמנתי את הפתקים בין , תורתו
אך , דבררצה המשרת ל...דפי ספרך אולם

הרב חיון היסה , המקובל האלוקי ראש הישיבה
ניגש אליו חיבקו ונשק לראשו של ...אותו

ובשפתיים רועדות אמר לו . שלום" המשרת"
 .מורי ורבי, אשרי אני שזכיתי לראותך: הרב

והדמעות ירדו חרישית על לחייו הכחושות 
אל , אנא רבי :ובקול תחנונים ביקש מהרב חיון

כי חפץ אני להישאר , ה ברביםנא יגלה הסוד הז
ענה לו הרב . כפי שהייתי עד היום, במסתרים

 ,בני היקר, אל נא תשת עלינו חטאת: חיון
כאשר כבוד התורה מתבזה מתפקיד של 

, שגגה יצאה מלפנינו, שנטלת עליך" משרת"
 .ל עליון יתברךקזהו רצון ......ועתה תכופר
  כי כל העת בה הסתירו מעיני, ועתה יודע אני

, משמיים סובבו זאת, את פתרון הקושיות
, די לשבת במסתרים ,להוציא אותך מחביונך

קום  ,להפיץ ממעייניך חוצה, הגיעה העת בני
ולבש גבורה ועמוד והתעטר בכתר התורה 

  . .ההולם את ראשך הנאוה
שלום כפף  בינוהחסיד הקדוש ר, הצעירהמקובל 

. וקיבל דבריו בהכנעה מוחלטת, ראש לפני רבו
נפתחה דלת הישיבה והחלו , ובעודם מדברים

והנה הבחינו כי דבר  .המקובלים מתאספים ללימוד
שלום לא " המשרת"גדול נפל היום בישיבה וראו ש

עוד יושב בפינתו הקבועה ליד החלון כי אם בראש 
ופניו זורחות כפני , השולחן לצד ראש הישיבה

" משרת"אותה שעה נדמה להם ה...החמה בצהרים
י "נער רועים אשר נמשח ע, דוד המלךשלום כ

עודם המומים  .שמואל הנביא למלך על ישראל
, תנו כבוד לתורה: אמר הרב חיון, ממראה עיניהם

, כי על כן ניתגלה זהותו של מורינו ורבינו הדגול
תנו כבוד , שכה השכיל להעלים עצמו מפנינו

אשר בזכותו ניגלו לנו כל התעלומות , לתורה
אל המקובל , כולם בחרדת קודש ניגשו. והצפונות

ונשקו בחום את ידו , הצעיר רבי שלום שרעבי
ואכן צדיק כתמר , ולבם מלא יראה ורעד, הקדושה

התקבצו , גדליה חיון' ביום פטירתו של ר...יפרח
לחלוק לו , ורבים מהמוני העם, כל חכמי הישיבה

על מי יטיל , וכולם תוהים ושואלים, כבוד אחרון
עמוד בראש ישיבת המקובלים ל, אתווהרב בצו
ראש ישיבת , שהרי משרת הרב החסיד. בית אל

, היתה משרה רמה ונישאת מאד, המקובלים
ואחריות כבדה היתה מוטלת על החסיד ראש 

  ...כאחריותו של הכהן הגדול ממש, הישיבה
פתחו תלמידי הרב את מכתב , וברעדבדריכות 

 כמעט ופרחה נשמתם, ולמקרא תוכנה, צוואתו
מצוה אני עליכם בראש : "וכך היה כתוב, בםמקר

אשר , למנות אחרי את המקובל האלוקי, ובראשונה
הרב הגאון רבי שלום התימני , רוח אלוקים בקרבו

לא האמינו למראה  הנאספים". משרת הישיבה"
וחשבו כי דעת הרב , עיניהם ולמשמע אזניהם

נים שהרי איש מההמו  חיון נישתבשה עליו בעת שכתב את הצוואה
, ש האלוקי"בירושלים לא ידע עד רגע זה את גודל קדושתו של הרש

או אז פתחה הצדקת חנה ביתו של הרב חיון את  .י"ניצוץ נשמת האר
אינו אלא צדיק יסוד עולם נסתר  ,זה" משרת", פיה ואמרה לנאספים

ובחכמתו הגדולה הצליח להסתיר מכם את ידיעותיו בתורה  ,במעשיו
כמו שנהירים לו , דות התורה נהירים וברורים לוכל סו.בנגלה ובנסתר

  .סימטאותיה של ירושלים של מטה
, הוא נתקבל לממשיך דרכו בקודש של המקובל רבי גדליה חיוןואכן 

הצדקנית מרת ' ה זוג"ה, ובהמשך אף נשתדך עם בתו של רבי גדליה
  .חנה שאף גילתה את גאונותו וגדלותו העצומה

*  
  'ט הק"י תלמידי מרן הבעשש במחיצת גדול"הרשסידור 
חיבר סידור כוונות בו כל מילה בתפילה וכל פרט במעשה רבינו 

לעולמות עליונים ולסדר , המצוות מפורטים ומתורגמים לשמות קודש
בו הביא את הכוונות לפרטיהן " סידור הארוך"את ה. המשכת השפע

" סידור הקצר"בכתב יד ואת ה" ל-בית א"העתיקו תלמידי ישיבת 
  .הביאו לדפוס, בו הובאו הכוונות בקצרה" ש"סידור הרש"ע כהידו
 צדיקי. החסידות בהיכלי הקדוש ש"הרש של שמו היה ונשגב נורא
 רבים חסידות ובספרי, קדושה של ברטט שמו את מעלים היו עליון

  .ש"הרש מספרי הקבלה יסודי שזורים
  ש"הרש של ציבור שליח מקיטוב גרשון רביק "הרה
, א"זיע מקיטוב גרשון רבי ק"הרה היה, ש"ברש קיםלדב וראשון ראש
 התוודע שם, ק"לארה שעלה, א"זיע הקדוש ט"הבעש מרן של גיסו
 ובספר, אהבתו תחת אהבה גרשון לרבי החזיר ש"הרש... ש"לרש

. ש"מהרש לו שהייתה הגדולה הערכה על מסופר" ט"הבעש שבחי"
 על ניתתע המערב מארץ שלום' ר גזר אחת פעם: "שם מסופר וכה

  ...התיבה לפני יתפלל שהוא גרשון לרבי ושלח... בירושלים הגשמים
 'המגיד הק תלמידי בקרב בהתלהבות התקבל" ש"הרש סידור"

  ע"ממעזריטש זי
... ירושלים ק"בעיה היהודי לישוב הקשות השנים באחת כי יסופר
 לסובב אלגזי ט"מהרי תלמידו את הקדוש ש"הרש שלח, ז"תקל

 א"זיע ממעזריטש המגיד מתלמידי הצדיקים וגדולי. ..אשכנז בקהילות
, א"זיע אדלר נתן רבי ק"הגה כמו, מ"פפד הגדולה העיר את שפיארו
 – ועוד, "הפלאה"ה בעל מ"מפפד א"זיע הורביץ פנחס רבי ק"והגה
 אלגאזי ט"מהרי... לעיון ש"הרש של סידורו את ממנו וקבלו ביקשו
 הסידור את בידו והפקיד ראדל נתן רבי של לבקשתו עת באותה נענה

  .הסידור את להחזיר" משמים אות" יקבל כי עד, למשמרת
  "ש"הרש סידור" לכבוד שבת בבגדי יצא מבעלזא שלום רביק "הרה

 נינייו יעקב רבי הנסתר הצדיק של ביתו דלת על דופק הימים באחד
 הסידור את עבורו להביא, א"זיע מבעלזא שלום רבי ק"מהרה שליח

 על שמר יעקב שרבי למרות, הפלא למרבה. קצרה זמן לתקופת
 מכסאו קם, מבעלזא הרבי בקשת את מששמע, משמר מכל הסידור
 סידור עם שהשליח מבעלזא הצדיק משחש, הסידור את להביא והלך
 מחוץ אל בעצמו ויצא שבת בבגדי התלבש, לעיירה מתקרב ש"הרש

  !הסידור של פניו את להקביל כדי לעיירה
 בחדרו סגור מבעלזא הרבי היה רצופים לילות הושלש ימים שלשה

 שאני שנים זה: "ואמר פנה למקורביו... ש"הרש סידור עם בהתיחדו
  ...זה לסידור להגיע משתוקק

  ע"משינאווא זי רבי יחזקאלק "הרה
 הראשון, ק"בארה משינווא" יחזקאל דברי"ה ק"הרה ביקר פעמיים
 התוודע הראשון בביקור. ב"תרל בשנת השני והביקור ח"תרכ בשנת

 לעווי ל"הגרי בידי במשמרת עת באותה שהיה, ש"הרש של לסידורו
 אחת פעם להתפלל" התמלאה בקשתו. ירושלים ד"ראב ל"זצוק

, לפולין הראשון ביקורו תום עם נלקח הסידור כי הטוענים אף יש(". מתוכו
 ארצה שב והוא, א"זיע מצאנז" חיים דברי"ה בעל הקדוש לאביו להראותו

עוד חזון למועד סדר גילגולו הפלאי של (. כ"ע .)ב"בתרל השני קורובבי
  )ל"ואכמ 'הסידור הק

 

  הסתלקותו
ש את מצוות אכילת מצה עם "ב קיים הרש"תקמ'הפסח שנת הבחג 

נתנמנם לאחר הסדר ואז הודיע שהגיע זמנו , ייחודים וסודות נעלים
בלימוד הרבה , לפני פטירתו התעטף בטלית ותפילין. להפטר מהעולם

הבטיח שהמתפללים על קברו לכל ישועה , תורה בכוונות וייחודים
, תפילה בלב תמים לא תחזור ריקם והחזיר נשמתו לבורא, נדרשת

  .ז"תקל בשנת שבט' י עלה לגנזי מרומים' רבינו הק
  יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
  ''וו' ' המש� מעמהמש� מעמ
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

ופירשו שכ% , ל"וז )ה שמעתי מקשי�"דליקוטי שושנה (� אלימל% קדשו של הנוע
היה כוונת הושע החליפ� באומה אחרת ותראה בכל אומות א� יש כיוצא בה) 

והנה כי כ) . ל"עכ, תוהשפל והגרוע בישראל הוא יותר טוב מטובי� שבאומו
בברכתו שלא עשני גוי מתמלא לבו בחדווה ובגילה ובשמחה עצומה על כל 

כ מתעלה ובא להשוות מידתו וקדושתו ג� בבחינת "ועי, פ איננו גוי"שעכ, וגדותי
ק "הרהשאמרו בש� כתב  )ג"אות י במדבר לחג השבועות( פרי צדיקובספר  .ישראל

 ,ה שפע� אחת דילג בברכת השחר הברכה שלא עשני גוי"זצלה מבארדיטשוב
ולא  ,לב מאד וכששאלו לו על זה השיב שבקומו ממטתו בזה היו� היה לו שברו)

עד שעלה על דעתו שעל כל פני� תולדתו הוא מצד  ,היה לו במה לחזק עצמו
וביר% בשמחה רבה הברכה שלא עשני גוי ובזה השיב את  ,שורש קדושת ישראל

  .נפשו
ואז כפה עליה� ההר , אלוקי%' ה אנכי ד"יבואר המדרש בשעה שאמר הקבובזה 

להיות כגויי� ולסרב לקבל  כדי שיהיו ישראל בבחינה אחד בהעדר הבחירה
אלוקינו מל% ' בשעה זו ענה משה ואמר בשמחה עצומה ברו% אתה ד, התורה

שג� בברכה זו בלשו) הזה כל כלל ישראל מאוחדי� , העול� שלא עשני גוי
ושמחה וגילה יאפפנו כל איש ישראל , במדריגה ובמעלה הזו שאינ� גויי� חלילה

  )א"יתרו תשע(. בברכתו ברכה זו

            ))))ככככ, , , , ככככ((((מזבח אדמה תעשה לי מזבח אדמה תעשה לי מזבח אדמה תעשה לי מזבח אדמה תעשה לי ' ' ' ' לא תעשו� אתי אלהי כס� כולא תעשו� אתי אלהי כס� כולא תעשו� אתי אלהי כס� כולא תעשו� אתי אלהי כס� כו
כל פע� בבחינה אחרת כי האד� נקרא הול� ואינו ' הוא דהנה האד� צרי� לעבוד אותו יתהעני� העני� העני� העני� 

אזי צרי� ' עליו עצבות שאינו ראוי להתפלל לפניו יתופעמי� מפיל ' במדרגה א' עומד א� שעה א
ד ויגבה לבו בדרכי "וע' האד� להתגבר עליו ולומר אדרבה בתפילתי הנני עושה נחת רוח לפניו ית

        .'ה
ו "זו דיכול ח' א� שלפעמי� צרי� להשתמש ג� בזה א� בתמידיות אי� טוב להשתמש בבחיוהנה והנה והנה והנה 

ענוה שעבדותו אי� חשובה כלו� לפניו ' שמשתמש בבחיכ כ"משא, ליפול על ידי זה לפניה מגיאות
יע� כי הוא מלא מראשו ועד רגלו בחטאי� שוני� וא� תפילתו לשוא מלאה מחשבות זרות ' ית

        .ופניות יוכל להשתמש בבחינה זו בתמידיות ועל ידי בחינת ענוה זו באמת יוכל תמיד לזבוח ליצרו
מזבח מזבח מזבח מזבח התרוממות רק ' תשתמשו לפני בבחיהיינו שלא  לא תעשו� אתי אלהי כס�לא תעשו� אתי אלהי כס�לא תעשו� אתי אלהי כס�לא תעשו� אתי אלהי כס�שאמר וזה וזה וזה וזה 

היינו שתסיר את היצר הרע  וזבחת עליו את עולתי�וזבחת עליו את עולתי�וזבחת עליו את עולתי�וזבחת עליו את עולתי�ענוה ועל ידי זה ' היינו בחי אדמה תעשה ליאדמה תעשה ליאדמה תעשה ליאדמה תעשה לי
ת צירופי� אותיות "הוא ר ואת צאנ�ואת צאנ�ואת צאנ�ואת צאנ�ז כי עולה מכפרת על הרהור הלב "שלא יפיל אות� בע

        ....))))אילנא דחייאילנא דחייאילנא דחייאילנא דחיי((((    .ר"אכי' ל שעל ידי זה יעלה תפלת� לרצו� לפניו ית"נקודות ור
        

        ))))כגכגכגכג, , , , ככככ((((תעלה במעלות על מזבחי תעלה במעלות על מזבחי תעלה במעלות על מזבחי תעלה במעלות על מזבחי ולא ולא ולא ולא 
ובקשו , בדר� משל לשני סומי� שרצו לעלות על הגג, נאה ציווי התורה מצות לא תעלה כמה כמה כמה כמה 
        , ושניה� עלו, ואחד נטל ד� והניח בשיפוע, ונטל אחד סול�, עצות
גבוה וכמה  זה שעלה על הסול� בכל מעלה ומעלה היה יודע כמה הוא יותר, ההפרש הואאול� אול� אול� אול� 

וזה שעלה על הד� כל כמה שלא היה עדיי� על הגג לא היה יודע היכ� , מעלות יש לו לעלות עוד
 ))))ממממ""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הרי((((. הוא וכמה גבוה הוא

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

        גליו� זה נודבגליו� זה נודבגליו� זה נודבגליו� זה נודב
        

המוזיל מהונו ביד נדיבה לקדשי , י ידידינו הדגול מרבבה מקד� ומאז"ע
 דבוק ומקושר בלב ונפש ,י"ועומד תמיד לימינינו בסבפ ,בית לעלוב
  א"שיבלט א"ר שליט"ק מר� אדמו"לכו, א"ט זיע"ר הקוה"למר� אדמו

  הנגיד הנכבד רוד! צדקה וחסד לכל דבר שבקדושה
    ––––בארא פארק בארא פארק בארא פארק בארא פארק י בי בי בי ב""""אבאבאבאב        א א א א """"מואל ברילל שליטמואל ברילל שליטמואל ברילל שליטמואל ברילל שליטשששש' ' ' ' ח רח רח רח ר""""הרההרההרההרה

        בבבב""""ארהארהארהארה
אשר נדבו לבו הטוב לנדב הוצאות הגליו� לכבוד שבת מירו� אצל 

  ,א"י זיע"רשב
  א"והתאחדות בראשות מר� רבינו שליט' שבת עלי' לכ

ק ליטול חבל במעמד "וכ� הננו לקבל פניו בברכה לרגל הגיעו לארה
  השבת המרוממת בצילא דמהימנותא

  .ס"י תג� עליו באל! המג� להתבר� בכל מילי דמיטב וכט"שבזכותא דר
 המערכת - המברכים ומוקירים פעלו

        גליו� זה נודבגליו� זה נודבגליו� זה נודבגליו� זה נודב
        

 ,ראש וראשו� לכל דבר שבקדושה, י ידידינו האי גברא יקירא"ע
ק מר� "דבוק ומקושר בלב ונפש לכ ,י"ועומד תמיד לימינינו בסבפ

  ,א"ר שליט"אדמו
  טוב הלב ופאר המידות, כלי מחזיק ברכה, דהנכב דיבהנ

                א א א א """"שליטשליטשליטשליט    יצחק וואל! הערמא�יצחק וואל! הערמא�יצחק וואל! הערמא�יצחק וואל! הערמא�' ' ' ' ח רח רח רח ר""""הרההרההרההרה
        בבבב""""ארהארהארהארה    ––––    י במאנסיי במאנסיי במאנסיי במאנסי""""אבאבאבאב

אשר נדבו לבו הטוב לנדב הוצאות הגליו� לכבוד שבת מירו� אצל 
  ,א"י זיע"רשב

  א"והתאחדות בראשות מר� רבינו שליט' שבת עלי' לכ
ק ליטול חבל במעמד "וכ� הננו לקבל פניו בברכה לרגל הגיעו לארה

  השבת המרוממת בצילא דמהימנותא
  . ילי דמיטבי תג� עליו באל! המג� להתבר� בכל מ"זכותא דרשב

 המערכתבשם 

 

        ההההיאיאיאיאמזלא טבא וגדיא מזלא טבא וגדיא מזלא טבא וגדיא מזלא טבא וגדיא 
, ונשגר זאת הברכה, קול מברכי� נרימה, מעומק ליבנו פנימה

א במאור "מקבל את כ, לקד� הוד מעלת האי גברא רבא ויקירא
, ענוות ח� וחסד על פניו שורה, איש האשכולות, פני� ובשבח

' עובד את ה, ש"אוצר של יר ,שלשלת היוחסי� פאר מקדושי�
  חסידא ופרישא ,ביראה טהורה

  א"שליט אהר� בידרמ�אהר� בידרמ�אהר� בידרמ�אהר� בידרמ�רבי מורינו  צ"הרה
        אאאא""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככ    ב�ב�ב�ב�

  ט"צ ובמז"בשעטומהולדת הב� לרגל שמחת 
מתו� רוב , ברכותינו אליו שכל משאלות לבו לטובה יתמלאו

ויזכה לרוות , וב וחסד ירדפוהו כל ימי חייווא� ט, שמחה ואורה
ה בעתו "להכניסו בבשאאע ויזכה, ח"ומכל יוצ מנונחת מ

  .לתפארת אבות לחופה ולמעשי� טובי� לתורה ולגדלו ובזמנו
  

  המערכת -ל "י ובחו"בש� קהל חסידי לעלוב בא
 

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
 פניני� יקרי� על הפרשה

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
עסיק באורייתא עסיק באורייתא , , לחברינו ז� הכשרונותלחברינו ז� הכשרונות, , נאחל בגיל ורנ�נאחל בגיל ורנ�

, , ת באמת ובשמחהת באמת ובשמחה""עובד השיעובד השי, , מחבר כמה ספרי�מחבר כמה ספרי�, , תדיראתדירא
, , מקושר לצדיקי אמתמקושר לצדיקי אמת, , להתקרב אליו בכל עתלהתקרב אליו בכל עת  ומחפש ומבקשומחפש ומבקש

ר ר ""ק רבינו הקדוש והטהור עטק רבינו הקדוש והטהור עט""נ לכנ לכ""ובפרט מדובק בנרובפרט מדובק בנר
  אא""שליטשליט

  אא""שליטשליט  יוס! מאשקאוויטשיוס! מאשקאוויטשיוס! מאשקאוויטשיוס! מאשקאוויטשיוס! מאשקאוויטשיוס! מאשקאוויטשיוס! מאשקאוויטשיוס! מאשקאוויטש' ' ח רח ר""הרההרה
  ''תורת חולי�תורת חולי�''ס ס ""ומחומח  קק""ראש החבורה באהראש החבורה באה

  וו""ניני  נחמ� ישראלנחמ� ישראלנחמ� ישראלנחמ� ישראלנחמ� ישראלנחמ� ישראלנחמ� ישראלנחמ� ישראללהולדת הב� הר� הנימול להולדת הב� הר� הנימול 
ת ת ויראה נחויראה נח, , טט""וכה יוסי! להכניסו לתורה לחופה ולמעשוכה יוסי! להכניסו לתורה לחופה ולמעש' ' כה ית� הכה ית� ה

דקדושה מכל צאצאיו בדר� רבותינו הקדושי� ובזכות� לעלות דקדושה מכל צאצאיו בדר� רבותינו הקדושי� ובזכות� לעלות 
ת בתמימות ובשלימות יראי� חיי� ת בתמימות ובשלימות יראי� חיי� ""מעלה מעלה בדרכי השימעלה מעלה בדרכי השי

  ..וקיימי�וקיימי�
ומעריציו בישיבת סלאבאדקע ומעריציו בישיבת סלאבאדקע   ידידיוידידיו  --המאחלי� בכל לבהמאחלי� בכל לב

  ..ק רבינוק רבינו""המסתופפי� בצל כהמסתופפי� בצל כ

        בית צדיקי� יעמודבית צדיקי� יעמודבית צדיקי� יעמודבית צדיקי� יעמודבית צדיקי� יעמודבית צדיקי� יעמודבית צדיקי� יעמודבית צדיקי� יעמוד
הננו לבר� ברכת הדיוט מעומק לבבי קד� פני הננו לבר� ברכת הדיוט מעומק לבבי קד� פני 

  , , כאבא ליכאבא לי, , פארת המנורה הטהורהפארת המנורה הטהורהעטרת תעטרת ת
        אאאאאאאא""""""""ר מורי ורבי שליטר מורי ורבי שליטר מורי ורבי שליטר מורי ורבי שליטר מורי ורבי שליטר מורי ורבי שליטר מורי ורבי שליטר מורי ורבי שליט""""""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""""""הוד כהוד כהוד כהוד כהוד כהוד כהוד כהוד כ

  יחיד ומיוחד ידיד נפשייחיד ומיוחד ידיד נפשי, , ולבנו הדגול והנעלהולבנו הדגול והנעלה
        א א א א א א א א """"""""הרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליטהרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליטהרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליטהרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליטהרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליטהרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליטהרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליטהרב הצדיק מורינו רבי אהר� שליט

        החשובההחשובההחשובההחשובההחשובההחשובההחשובההחשובה        ''''''''וכל משפוכל משפוכל משפוכל משפוכל משפוכל משפוכל משפוכל משפ
  כא� ליכא� לי, , היא לאמה של מלכותהיא לאמה של מלכות  והברכה אחתוהברכה אחת

        אאאאאאאא""""""""מרת הרבנית הצדקנית תליטמרת הרבנית הצדקנית תליטמרת הרבנית הצדקנית תליטמרת הרבנית הצדקנית תליטמרת הרבנית הצדקנית תליטמרת הרבנית הצדקנית תליטמרת הרבנית הצדקנית תליטמרת הרבנית הצדקנית תליט
  טט""הב� במזהב� במז  --לרגל שמחת הולדת הנכדלרגל שמחת הולדת הנכד

  שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארהחת� החת�   --מבר� מול פני הקודשמבר� מול פני הקודש

        תשית לראשו עטרת פזתשית לראשו עטרת פזתשית לראשו עטרת פזתשית לראשו עטרת פזתשית לראשו עטרת פזתשית לראשו עטרת פזתשית לראשו עטרת פזתשית לראשו עטרת פז
נבר� נבר� , , בקול תודה וזמרה ובאותות הערכה והוקרהבקול תודה וזמרה ובאותות הערכה והוקרה

ק מר� ק מר� ""המסור בלב ונפש לימי� כהמסור בלב ונפש לימי� כ, , לחברינו היקרלחברינו היקר
ק ק ""בנשבנש, , איש חי ורב פעלי�איש חי ורב פעלי�, , אא""ר שליטר שליט""אדמואדמו

  שמו הטוב מהללי� בשערי�שמו הטוב מהללי� בשערי�, , תת""מגאומגאו
  וו""היהי  שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארר ר ""החת� הרהחת� הר

  צצ""ג בשעטומג בשעטומ""לרגל יו� שמחתו בנישואיו עבלרגל יו� שמחתו בנישואיו עב
ד הטהורה של ד הטהורה של ""יהי רצו� שיזכה לבנות בני� עדי עד עפיהי רצו� שיזכה לבנות בני� עדי עד עפ

א מיט א גזונטע אידישע שמחה א מיט א גזונטע אידישע שמחה ""מר� רבינו שליטמר� רבינו שליט
  ..שטענדיגשטענדיג

  יי""לעלוב באלעלוב באקהל חסידי קהל חסידי   --ד חברי� וידידי�ד חברי� וידידי�""ככ
  

        כל ברכא� דלעילאכל ברכא� דלעילאכל ברכא� דלעילאכל ברכא� דלעילאכל ברכא� דלעילאכל ברכא� דלעילאכל ברכא� דלעילאכל ברכא� דלעילא
, , אשר שמו הטוב נודע בשערי�אשר שמו הטוב נודע בשערי�  הננו לבר� להחת� החשובהננו לבר� להחת� החשוב

רבינו דבוק למר� יו� ולילה לא ישבות במעשיו הכבירי� יו� ולילה לא ישבות במעשיו הכבירי� 
  ה"ה, חבבו עד למאודמהבו וואשר אא "שליט

  ק"משב -ו"הי שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמאר' החת� ר
  צ"ג בשעטומ"יו עבנישואלרגל שמחתו הגדולה ב

, בהוד ותפארת יבנה בית נאמ�ש, ברכתינו בזה נאמרת
ד "ובית� יהא בנוי ע, וררתושמחה זו תהא עוד שמחה ג

  .לתורה ולתעודה ולמזכרת מלעלוב ק"הסלולה לנו מרבוה
 �   –כעתירת וברכת השמחי� בשמחת

  ב"ארה -לעלוב" עטרת משה"קהל 
 

        התודה והברכההתודה והברכההתודה והברכההתודה והברכה
  ה"ה, נ לכל דבר שבקדושה"ראש וראשו� בלו, לידידינו החשוב

  ב"ארה -בארא פארק -ו"היטרעביטש טרעביטש טרעביטש טרעביטש ' ' ' ' משה ארימשה ארימשה ארימשה ארי' ח ר"ההנ
' ק אשר נדבו לבו הטוב לתרו� הוצאות הגליו� לכ"בהגיעו לארה

  השבת התאחדות' י ולכ"רשב
א ב� א ב� א ב� א ב� """"ר שליטר שליטר שליטר שליט""""� אדמו� אדמו� אדמו� אדמוק מרק מרק מרק מר""""וכ� לרגל שמחת הולדת הנכד לכוכ� לרגל שמחת הולדת הנכד לכוכ� לרגל שמחת הולדת הנכד לכוכ� לרגל שמחת הולדת הנכד לכ

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    צ רבי אהר�צ רבי אהר�צ רבי אהר�צ רבי אהר�""""לבנו הרהלבנו הרהלבנו הרהלבנו הרה
י יזכה במהרה למילוי כל משאלות "א רשב"ר שבזכות התנ"יה

וא� טוב וחסד , לבו לטובה ולברכה וכל אשר יעשה יצליח
  .ירדפוהו

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
בנוע� , מלא וגדוש במידות טובות, ש היקרי�"לידידי וחברי מאנ

  משמש בקודש פנימה, הליכותיו הנעימי� והישרי�
  ו"הי שלמה עמאר החת�

  צ"לרגל שמחת בוא� בברית הנישואי� בשעטומ
יהיו מנת  ר שתבנה בית נאמ� לש� ולתפארת וא� טוב וחסד"יה

  .ר"חלק� כל הימי� אכי
        בבבב""""ארהארהארהארה    ----שלמה זלמ� הורובישלמה זלמ� הורובישלמה זלמ� הורובישלמה זלמ� הורובי    ––––    מאחל מקרב לב

 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
המהולל המהולל , , עומק לבי לידידי וריעי היקרעומק לבי לידידי וריעי היקרהנני לבר� מהנני לבר� מ

  כלי מחזיק ברכהכלי מחזיק ברכה, , בתשבחותבתשבחות
  וו""היהי  דוד יונה וייסדוד יונה וייסדוד יונה וייסדוד יונה וייסדוד יונה וייסדוד יונה וייסדוד יונה וייסדוד יונה וייסה החת� היקר ה החת� היקר ""הה

  צצ""ג בשעטומג בשעטומ""לרגל שמחת נישואי� עבלרגל שמחת נישואי� עב
ד בבניית בית ד בבניית בית ""יהי רצו� שתזכה למלוא חופניי� סרכות וסיהי רצו� שתזכה למלוא חופניי� סרכות וס

  ישראל אשר זייבלדישראל אשר זייבלדישראל אשר זייבלדישראל אשר זייבלדישראל אשר זייבלדישראל אשר זייבלדישראל אשר זייבלדישראל אשר זייבלד  --מבר� ומהללמבר� ומהלל, , נאמ� בישראלנאמ� בישראל
 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
וע� מצויי� בנ, ש היקרי�"ח מחשובי בחורי אנ"להבה

נ למר� "דבוק בלו, מידותיו והליכותיו הנעימי� והישרי�
  א"רבינו שליט

  ו "הי דוד יונה וייסדוד יונה וייסדוד יונה וייסדוד יונה וייס    החת�
  צ"בשעטומ ג"נישואיו עבלרגל שמחת 

ק "יזכה לבנות בית נאמ� בישראל בדר� הסלולה לנו מכ
 .א וא� טוב וחסד יהיו מנת חלקו כל הימי�"רבינו שליט

  .ר"אכי

        ברכת מזל טוב מקרב לביברכת מזל טוב מקרב לביברכת מזל טוב מקרב לביברכת מזל טוב מקרב לבי
דבוק באמונה , ק"בנש, לב של זהב, לכבוד הבחור היקר

  היקר שבערכי�, א בנאמנות ובמסירות"ברבינו שליט
  ו"הי שלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארשלמה עמארח "הבה

  צ"בשעטומ' ג תחי"עב לרגל שמחת נישואיו
ויזכו להעמיד , י עדהבט משמי� ופקוד גפ� זאת בבני� עד

ק "דורות ישרי� ומבורכי� לתפארת בבני� עדי עד וקש
מיט א געזונטע אידישע שמחה  .ד אבותינו ורבותינו"ע

  .א"בב ומלכינו בראשינו שטענדיג בביאת משיחינו
�  מנח� יואל בירענפעלדמנח� יואל בירענפעלדמנח� יואל בירענפעלדמנח� יואל בירענפעלד -כעתירת השמח בשמחת� ואוהב

  ב"ארה -בארא פארק
 


