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ולכ שמחה , בשמחה ובטוב לבב מרוב כל
ולכ  ,'על תורה ועל כל עבודת ה זו מרומז

לזכור להרבות בתורה ובמצוות בחודש  יש
שאדר הוא זמ מיוחד  ק"הכמובא בסו, זה

 ,המסוגל לתשובה והדר קיבלוה מאהבה
צומו עלי שלשת ימי� מנער ועד  כ"וכמש

שכל ישראל שבו  ,יו בתעניתזק כול� ה

גל במילא חודש אדר מסו .בתשובה
 ת"שיה, ת מאהבה"לתשובה מאהבה וקבה

ירח� שכולנו נשוב בתשובה באמת 
, צ באהבה ויראה"מאהבה ונקבל התומ

ובאהבת ' וירח� שכולנו נקיימה ביראת ה

צ "וכולנו נזכה לשמחת וקיו� התומ', ה
 ש"תו� שמחה כמהתמדת התורה מל
, "יו ברננהנאו לפובשמחה ב' את ה ודעב"
 י�ז ולהיות מונח"הנזכה להתרומ� מהעוו

, ש ומידות טובות"בתורה ומצוות יר
כל אילו נשמה תהיה שליט על הגו� והו

עבד לנשמה  'כנע ויהיהא נז והגו� שי"העוה
וכולנו נזכה שיהיה , ק ולרוחניות"ולתוה
ע כמו בני� א� "עבדי� כביכול לבוכ' בחי

כבני� א� כעבדי� ונזכה למדריגת בני� 
לט אלעס גוט 'יעאו האב גפו, א"את� לה
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  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  

  5:17  6:17  6:53  
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

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

 א"שליט

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

 

        
        ב''אדר תשע' ט

  ה"גליו� תקנ
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        כורכורכורכורזזזזשבת שבת שבת שבת     - - - - ההההצוצוצוצותתתתפרשת פרשת פרשת פרשת 

  אדרשנכנס מ
 בשמחהמרבי� 

משנכנס אדר מרבי� "
  "בשמחה
' ל הק"כבר אמרו חז

משנכנס אדר מרבי� "
ואי שמחה אלא  "בשמחה
המשמחת את הלב תורה 

ישרי� משמחי ' פקודי ה"
צ צרי� להיות "כל התומ ,"לב

וישמח כל ישראל 
בכל מקו� בכללות 

ות וישמר� טופר
בכל מקו� ברוב 

וית , ורחמנות
 בריאות, אותורפ

ות ברכ ,נ"הגוה
שמחות וישועות 

  )י"רש( ולא כתית למנחות )כ, כז( כתית למאור
פ כי תקרב אל עיר להלח� עליה "שופטי� עה' פר' ק הק"באוהח

, אל עיר הכוונה על הגו� האד� שנקרא עיר, וקראת אליה לשלו�
והרוצה למלט את הגו� מיצר הרע הדר� :) ח"ג ס"ח(כדאיתא בזוהר 

פירוש שלא תבא אליה בפסיעותי� , היא וקראת אליה לשלו�
בתחילה בקרב� תקרא  אלא, להטותו לדר� הטוב מ הקצה אל הקצה

ויהנה בזה ובבא וית , שעשה יעשה ג� לעול� העליו, אליה לשלו�
ודר� זה יקרא דברי שלו� שהוא ' חלק לגופניות וחלק לרוחניות וכו

פירוש א� לא השלימה העיר , וא� לא תשלי� עמ�', הביצוע וכו
' יצו ד, והוא אומרו ועשתה עמ� מלחמה' ונטתה אשוריה מני דר� וכו

ג� , לסג� עצמו בדברי� המותרי� לו' ור על העיר בסיגופי� וכולצ
ליתנו ' ומבטיחו ד, להתיש כח הרע שבעיר, בתעניות ומלקיות ובכי
מ "ביד� והכית כל זכורה הוא כח ס' א' בידו כאומרו ונתנה ד

  . כ"ע, וחיילותיו
שקוד�  'ח הק"האוהכ כדברי "שכתב ג) ב"תרמ(ש� שפת אמת ב' ועי

המור� מה� . ש"עיי, ר"שחוטאי� יכולי� להיות בשלו� ע� היצה
ר "שלכתחילה דר� העבודה הרצויה היא שלא להיכנס ע� היצה

ש "וידוע ג� מ, במלחמה בדברי� המותרי� לסג� עצמו מה�
שבכל המידות צרי� להתנהג בדר� ) ד"שמונה פרקי� פ( �"הרמב

יונת הוו קאזלי ' ינא ורחנ' ר.) ז"י(ז "ומאיד� מצינו בע, הממוצע
� דנכיס "אמר ליה חד לחבריה ניזיל אפיתחא דעכו' באורחא וכו

, ל איד� ניזיל אפיתחא דבי זונות ונכפייה ליצרי ונקבל אגרא"יצריה א
 מדרש שמואלב' ועי, ר"הרי ל� שעשו מלחמה מלכתחילה ע� היצה

על הא דאמר התנא והוי מחשב הפסד מצוה כנגד ) א"ב מ"פ(אבות 
כ "שהכוונה שיחשוב כמה הוא מפסיד בעשיית המצוה ואעפ, שכרה

מה שכתבנו בזה ' ועי, יעשה המצוה ובכ� תגדל שכרו דכיי� ליצריה
  .חוקת' ת בפר"בעזהי

א� העני היא שלאנשי� פשוטי� הדר� היא שלא להיכנס לכתחילה 
אבל הקדושי� אשר נשא ליב� להלו� , ר"במלחמה ע� היצה
לה� היכולת והרשות לבא בקשרי מלחמה , ראבגדולות בעבודת הבו

ר "היינו לכתת את היצה כתית למאורוזהו , ר מלכתחילה"ע� היצה
הרומז למעלה , למאורהעבודה הזאת שייכת , ולבא עמו במלחמה

לה� הרשות , ת"לאלה שמאירי� בהשגת� בעבודת השי, עליונה
ז מנחה רומ, ולא כתית למנחות, ר בתחילה"ביד� להילח� ע� היצה

שלאנשי� שה� בבחינת עניי� בדעת , לעני שקרבנו קרב מנחה
העבודה שלה� היא שלא להיכנס בלחמה ע� , המביאי� קרב מנחה

 .רק ילכו בדר� הממוצע, ר מלכתחילה"היצה

ג בהרחבה גדולה נקיה "א פ"תורה וגדולה במק
 יבני חיי ומזוני רויחי ואריכ נווית לכול ,וקלה

שנזכה לחוש את האדר והפורי� ולחוש , ג"ברו
וזו , ת בשלימות ובאהבה ורצו"את הקבה

  .של אדר ופורי� ישאר עלינו לתמיד ההארה
צה � הוא מהקצה אל הקפורי� הוא זמ של ונהפו

ר "הנידעריגע צו די העכסטע בחינה בגו' חיבמה
כ זמ עת רצו "וכל הענייני� וזמ פורי� הוא ג

שלכ , וקריאה מעוררת הזמ והזמ מעורר הזמ

מי שעשה ניסי� ", וכ בזמ הזה כמו בימי� הה�
  , "לאבותינו בימי� הה� בזמ הזה

זכה שיהיה ג� פ שיכולי� להמשי� שיהיה שנ"ויל
ת זכו והשפיעו שיהיה אמ דיקימו שצבזמ הזה כ

ללמוד  אלא ואי לנו בה� השגה .ג� בזמ הזה
 "בימי� הה�"ירח� שיהיה  ת"שיה .בפשטות

ויושפע בהתגלות בזמ הזה וכל הישועות שלימות 
 זמ שהיה ולדיגעעופורי� הוא עת גדול א ג, ר"בגו

�והעיר "שקוד� כתוב , הקצה הקצה אל מ ונהפ
, "והעיר שוש צהלה ושמחה"כ "ואח "שוש נבוכה

 .ת מאהבה"ר ולקבה"שזכו לגרעסטע בחינה בגו
ופורי� הוא עת רצו שנשמע ונתבשר בשורות 

וית לכולנו ברכות ישועות שמחות וגאולה , טובות
ק שוי יעצ אוי� א זיסע אופ "שלימה ובני ביהמ

  .אוי� אייביג

 

        ניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אש
  ר "אדמו רבינו ק מר�"מכ

  א"ט זיע"הקוה

        דגי	דגי	דגי	דגי	    ''''אדראדראדראדר''''מזל מזל מזל מזל 
  .דגי	 שבי	 לא מתו במבולדגי	 שבי	 לא מתו במבולדגי	 שבי	 לא מתו במבולדגי	 שבי	 לא מתו במבול    ):זבחי	 קיג( 'בגמ איתא

שגור בפי העול	 הפתג	 כי בחודש אלול אפילו דגי	 
שבי	 רועדי	 מאימת הדי� והימי	 הנוראי	 

ל מדוע זכו ה	 להיות "וי. הממשמשי	 ובאי	

בה לקראת הימי	 מעוררי	 לבני אד	 לתשו
  , י אימרה זו"המקודשי	 ע

ולא פגמו , אלא יוב� הדבר דיע� שלא חטאו בדור המבול
לכ� זכו הדגי	 להיות מעוררי	 על , כשאר ברואי מטה

  .התשובה

        ישראלישראלישראלישראלישראלישראלישראלישראלאולת אולת אולת אולת אולת אולת אולת אולת גגגגגגגג

  צדיקי�צדיקי�מדברי מדברי 

        
והיו עיני וליבי ש� כל "

  "הימי�
וגילו , אנו בתו	 חודש אדר

ומצפי� לגאולת , ברעדה
גאולה פרטית , ישראל

א	 עדיי� , וגאולה הכללית
אנו מרגישי� את הגלות 

ל רק בתחו� הפרטי כל "רח
  .אחד לעצמו

אנו  ושב על הגלות שנבי� מצבינו ד"בס לפנינו פרפראות
רק כאשר : אמר רבי משה מקארלי� ק"רהה... שרויי� 

האד� נעשה ב� חורי� הוא מסוגל להרגיש את המרירות 
  .שבעבדות

הרגשת המרירות של הגלות: ק השפת אמת"הרהאמר 
היהודי לא צרי	 למצוא : עוד אמר .היא התחלת הגאולה

  .לו מקו� בגלות
.עני� הגלות שהדעת בגלות: 'ט הק"מר� רבינו הבעשאמר 
עני� הגלות בשל חוסר : ק רבי נחמ� מברסלב"הרהאמר 

  .האמונה
אילו מגמת : ענסק'אלימל� מליז' ק הרבי ר"הרהאמר  

רק על גלות השכינה מיד היינו  צערינו בגלות היתה
  .נגאלי�

ההרוחה שבגלות כל : ק רבי דוד מסוכטשוב"הרהאמר 

  .כולה אינה באה אלא להסיח דעתינו שבגלות אנו נמצאי�
, "כי גר יהיה זרע	 באר� לא לה�"ד "ע: השר� מקוצקאמר 

מוטב שיהיו ישראל גרי� כשה� יושבי� בגלות באר� לא 
בעיני הגויי� כדי להיות אזרחי� ואל ישתדלו למצוא ח� , לה�

  .שווי זכויות
המוציא אתכ� מתחת "ד "ע: שלמה מקארלי�' ק ר"הרהאמר 

כי הגלות , הסבלות שהיה לה� במצרי�, "סבלות מצרי�
לישראל במצרי� שיכלו לשאת ולסבול ' הגדולה ביותר שהי

  .הכלאת 
===  

,יהי רצו� שנזכה כולנו יחד מהרה לאורו של מבשר טוב לבית ישראל
ממזרח שמש עד מבואו  -פני שמי� יעטו צבע רקמתיי� כליל ארגמ�

נכו� בראש ההרי� , ונעלה אל בית האלוקי�, עד יעמוד כה� לאורי�
אר�  - קריה נשגבה ציו� המהוללה, בעיר עוז לנו, ונשא מגבעות
  .'אמ� כ� יאמר ה, בראשינו ינוומלכינו עוז, חמדת אבותינו
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  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

        ))))דדדד""""תשתשתשתש((((ד "ר יוס� הלוי מנייטרא הי"ב אונגאר ש רבי שמואל דוד"נעקה –
  )ח"תקמ( - פה קדוש -ר יצחק"י� ב'רבי שלמה זלמ� מוואלוז

ל מסאסוב והמגיד מקאזני! ואהבת "מר' תל -ר שמואל"רבי מנח� מענדיל מסיגעט ב
  )ד"תקצ(' שלו

  )ד"תש(ר יוס� הלוי "ד מנייטרא ב"רבי שמואל דוד אונגאר הי
  )פ"תר(ר אברה� יהושע העשיל "יבוז ב'רבי משול� זוסיא ממעז –

 -ר משול� שרגא פייבוש"רבי אברה� זרח אריה יהודה לייבוש היילפרי� מברעזא� ב
  )'אדר א -ט"תרפ(אמרי יהודה 

        ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    ----זזזז""""תרכתרכתרכתרכ((((ר קלונימוס קלמ� הלוי עפשטיי� מניישטאדט "רבי יוס� ברו" ב
מ הגדול מפרמישלא� "ק ר"אחי הרה - ר יעקב"ב" שומר שבת"רבי יהודה לייב     ––––

  )'אדר א -ט"תקנ(    ה מפוטוק"ורצ
        ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    ––––ד ד ד ד """"תרעתרעתרעתרע((((    ר זאב נחו�"ב" אבני נזר"' מסוכטשוב ב בורנשטיי� רבי אברה�

  )'אדר א -ג"תרע(ר יעקב "רבי אברה� אבוחצירא ב
  ))))וווו""""תקסתקסתקסתקס((((ר רפאל יצחק זרחיה  "ב "א"רבינו החיד" רבי חיי� יוס� דוד אזולאי

  )ז"תשי(א מנדבורנא "חת� ר -ר פנחס"רבי ישכר בער שפירא מקעכניא ב
  )ו"תשכ(ר חנו" העני" "ט ליפא טייטלבוי� מסאסוב ב"רבי חנניה יו

        ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    ––––א א א א """"תרסתרסתרסתרס((((ר יצחק אייזיק "מנח� מנדל מזידיטשוב ברבי 
  ))))וווו""""תרצתרצתרצתרצ((((" צפנת פענח"ת "שו' ר אפרי� פישל ב"ב ובער'הרוגוצ רבי יוס� ראזי�

        ))))אאאא""""תשתשתשתש((((ר ברו" "במבורשא רבי פינחס  –
  )'אדר א - ב"תרצ(פרי צדיק \קר� ישועה  -ר צבי אלימל""וב ב'רבי יהושע מבלאז

  )ז"תרצ(ר אהר� "אליעזר מבייטש ברבי אלטר 
  )ט"תשנ(ר אהר� אריה מטעמשוואר "רבי לוי יצחק לייפער ב

        ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    ––––ז ז ז ז """"תרפתרפתרפתרפ((((יקוב 'ר מאיר מדז"ד בייטש ב"רבי אהר� הורווי! אב
  )ב"תקס(המגיד ממעזריטש ' תל -ר משול� פייבוש מלענטשנא"רבי אברה� מנח� מענדל מראוונא ב –

  ))))בבבב""""תרלתרלתרלתרל((((ש "ר יוס� שטראשו� מוילנא הרש"ברבי שמואל 
  ))))הההה""""תתקעתתקעתתקעתתקע((((ספר חסידי� ' ר שמואל ב"רבי יהודה החסיד ב

  )ד"תרע(דברי משה  -ר דוד יוס� מלעלוב"רבי משה שלמה יחיאל משילי! ב
  )פ"תר(ר יצחק יואל מקאנטיקאזווא "רבי משול� זוסיא מארעל ב

  )ב"צתר(ני! 'ר ברו" מויז"רבי יצחק יעקב דוד מסטראזני! ב
  )ו"תרצ(ר זאב וואל� מסטריקוב "רבי מנח� מנדל מגומבי� ב

  )'אדר א -ג"תש(ר שלמה יעקב מסטרי "רבי יצחק אייזיק מנח� מפאדהיי! ב
  )'אדר א -ג"תש(ר נפתלי "ד ב"רבי מנח� מנדל מקשאנוב הי

  ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    ––––א א א א """"תקפתקפתקפתקפ((((    ב ממעזיבוז"זושא ור' הרבי ר' תל -ר מאיר"ד אוסטראה ב"רבי בצלאל מרגליות אב

' ' ' ' טטטטק ק ק ק """"יו� שביו� שביו� שביו� שב
  אדראדראדראדר
  

  
  רררראדאדאדאד' ' ' ' יייי    ''''אאאא    יו�יו�יו�יו�
  
  
  

 ררררא אדא אדא אדא אד""""יייי' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו� 

        
        
        

 

  ב אדרב אדרב אדרב אדר""""יייי' ' ' ' גגגגיו� יו� יו� יו� 

  

  

  

  

  

ג ג ג ג """"יייי' ' ' ' דדדדיו� יו� יו� יו� 
 אדראדראדראדר

        ))))להלהלהלה, , , , כחכחכחכח((((    ונשמע קולו בבואו אל הקודשונשמע קולו בבואו אל הקודשונשמע קולו בבואו אל הקודשונשמע קולו בבואו אל הקודש
ולפני� בישראל כשעמדו לבחור רב ומורה בדקו 

אז , אחר מידות חסידות של הרב וידיעותיו בתורה
 ]]]]זזזז,,,,דדדד""""משפטי� כמשפטי� כמשפטי� כמשפטי� כ" [" [" [" [נעשה ונשמענעשה ונשמענעשה ונשמענעשה ונשמע""""היה הסיסמא 

אחרי כ� כשנתדלדל הדור ולא היו תלמידי חכמי� 
התחילו לבחו� כשרו� הרב בתור , מצויי� הרבה
    """"ונשמע קולו בבואו אל הקודשונשמע קולו בבואו אל הקודשונשמע קולו בבואו אל הקודשונשמע קולו בבואו אל הקודש"""", דרש� ונוא�

עתה ידיעת התורה לא תקדי�  ))))הההה""""לללל, , , , חחחח""""תצוה כתצוה כתצוה כתצוה כ((((
ג� הכשרו� לדרוש לפני הע� לא , למשרת הרבנות

יספיק כי א� מי שיודע להטי  ג� בשפות זרות 
   ,,,,))))ככככ, , , , אסתר אאסתר אאסתר אאסתר א((((    """"ונשמע פתג� המל!ונשמע פתג� המל!ונשמע פתג� המל!ונשמע פתג� המל!""""

צבאות שאינו מכיר ' ובאמת הרב הדומה למלא! ה
ושבעי� לשו� , לשונות וחכמות אחרות רק שפתינו

מזה אנחנו תורה , ה� השבעי� פני� אשר לתורה
ועיי� מה שכתבתי בפרדס יוס  , מבקשי� מפיהו

  ))))פרדס יוס פרדס יוס פרדס יוס פרדס יוס ((((    ]:ה ובבעל"ב ד"ד  תרנ[תצוה 
*  

מפני  ����""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הריובזה מיושב מה שהקשה ה
כמו , נקראת תורה שבעל פה ולא תורה שבפה

ובזה מיושב ששפיר נקראת . שאמרו תורה שבכתב
ל "שתורה זו כתבו אלו חזמשו� , תורה שבעל פה

        ))))י לקוטי יהודהי לקוטי יהודהי לקוטי יהודהי לקוטי יהודה""""עפעפעפעפ((((. שהיו בעלי� על הפה
*  

 ,,,,))))כה כזכה כזכה כזכה כז((((ורעיו� דומה מרומז בכתוב ויעקב איש ת�  
י ת� כלבו כ� פיו מי שאינו חרי  "ופירש רש

  . לרמאות קרוי ת�
ולכאורה קשה לפירושו הלא יעקב היה חרי  
לרמאות את הרשעי� כדמצינו שרימה לעשו 

ויש לומר דאיש נקרא . וגבי לב�בבכורה ובברכות 
וכ� יעקב , מי שהוא מושל עד דבר כמו איש מלחמה

שהיה מושל על התמימות . נקרא איש ת�
והשתמש תמיד בתמימות , להשתמש בו בעתו

א! כשהוכרח השתמש ברמאות . כלבו כ� פיו
ע� נבר תתברר וע� עקש  ))))תהלי� יח כזתהלי� יח כזתהלי� יח כזתהלי� יח כז((((כדכתיב 
  . תתפתל

 ,,,,לרמאות קרוי ת�לרמאות קרוי ת�לרמאות קרוי ת�לרמאות קרוי ת�    מי שאינו חרי מי שאינו חרי מי שאינו חרי מי שאינו חרי י "וזה שאמר רש
  ))))דברי יחזקאלדברי יחזקאלדברי יחזקאלדברי יחזקאל((((    . אבל יעקב היה נקרא איש ת�

 

 

        סגירת הגליו�סגירת הגליו�סגירת הגליו�סגירת הגליו�� � � � עעעע
  בבשורה המרהנתבשרנו 

  הסתלקותו שלעל 
        לללל""""ר מנדבורנא זצוקר מנדבורנא זצוקר מנדבורנא זצוקר מנדבורנא זצוק""""ק האדמוק האדמוק האדמוק האדמו""""ככככ

נזדכ" ביסורי� קשי� ומרי� אשר 
  אדר דהאי שתא' זונסתלק ביו� 

  יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�זכותו 
===  

  'זה מוקדש לעילוי נשמתו הטגליו� 

        אמתאמתאמתאמתאמתאמתאמתאמתורת ורת ורת ורת ורת ורת ורת ורת תתתתתתתת

  על הפרשהעל הפרשהניני� ניני� פפ

        

        הבאהבאהבאהבאגליו� גליו� גליו� גליו� הההה
  -מוגדלגליו� -

  ה"איייצא 
  לקראת

חג הפורי� 
  ט"הבעל
==  
  יתקבלו מודעות

 .הבא' עד יו� א

        ה צדיקה צדיקה צדיקה צדיקלזכר עול� יהילזכר עול� יהילזכר עול� יהילזכר עול� יהי
עמודא צלותהו� , המנורה הטהורה

  , דישראל
  ע "זי נפתלי צבי מבאבובנפתלי צבי מבאבובנפתלי צבי מבאבובנפתלי צבי מבאבובק רבי "הרה

  ע מבאבוב"זי שלמהשלמהשלמהשלמהק רבי "ב� הרה
        ))))הההה""""תשסתשסתשסתשס((((ב אדר "יומא דהילולא י

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�
===  

י ידידינו האבר" החשוב "הונצח ע
  א"טשלי יצחק גליקיצחק גליקיצחק גליקיצחק גליק' ח ר"הרה

 

        בבבבטוטוטוטומזל מזל מזל מזל רכת רכת רכת רכת בבבב
  ש"אנ אריפמ מפניני�היקר  לידידינו

  א"שליט משה זאב לבמשה זאב לבמשה זאב לבמשה זאב לבהחסיד רבי הרב 
  הנכד להולדת 

  צ"ו בשעטומ"היבנימי� בנימי� בנימי� בנימי� אצל בנו היקר 
        ''''עלינו ימי הפורי� הקעלינו ימי הפורי� הקעלינו ימי הפורי� הקעלינו ימי הפורי� הקהתקרב התקרב התקרב התקרב בבבב 

בשאלתנו כי תטו שכ� להוצאות הכבדות נפשנו 
  אלפי עותקי� מדי שבתב 'של הדפסת הגליו� הק

  מ� השמי� בכל מילי דמיטבותתברכו 
  .א בהצלחה בכל"רבינו שליטולברכת 
  0527667563 -לגליו� ולכל עני�לתרומות 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
אברה� זיידל אברה� זיידל אברה� זיידל אברה� זיידל ' ב� ר ישראל מרדכי מנשהישראל מרדכי מנשהישראל מרדכי מנשהישראל מרדכי מנשה' ר

  ל"ז אלעזר מנח� מענדלאלעזר מנח� מענדלאלעזר מנח� מענדלאלעזר מנח� מענדל
  ז"אדר תשס' ע י"נלב .ליפשי&ליפשי&ליפשי&ליפשי&

  .ה . ב . צ . נ . ת 

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתמוקדש מוקדש מוקדש מוקדש 
 ל"זצ משה פרדומשה פרדומשה פרדומשה פרדוהרב הגאו� הצדיק 

ישיבת ו בית חינו" לבנות מייסד ומנהל
  בבני ברק" אור החיי�"

 . ה. ב. צ. נ. ת. ו"תשנ אדר  ב"יע "נלב

        פעלותפעלותפעלותפעלותפעלותפעלותפעלותפעלותממממממממ
  צדיקי�צדיקי�צדיקי�צדיקי�צדיקי�צדיקי�צדיקי�צדיקי�

        
את , כ	 כינו אותו בני העיירה, "הירשל ציג"

 .הירש צבי החלב� שהיה במקצועו ג� סבל
, הירש. זהו שמו הפרטי' הירשל' !?וזאת למה

פירושו עז ', ציג'). באידיש(פירושו צבי 
  ).באידיש(
  ?ומדוע כינוהו בש� זה 

שבה� היה , אלא שארבעה עיזי� היו לו להירש
אי� ? א	 למה נהג כ	. משקיע הרבה מפרנסתו

דבר אחד ידעו בני העיירה . איש ידע את סודו
התאלמ� מאשתו לפני כעשר ' הירשל ציג'כי 

הוא עצמו . נותרו לו שני בניו היחידי�, שני�
עמל שעות מספר כל יו� בעבודת הסבלות 

י בניו שבישיבה פרנסת שנ, למע� פרנסתו
וחי לו את חייו , ופרנסת ארבעת העיזי�

בשקט ושלווה בבקתה דלה ועלובה שבקצה 
  .העיירה

ג� כאשר ראו אותו אנשי העיירה כשנושא  
שלחו לעברו , הוא את משאו בעבודת הסבלות

הירשל ציג שא משא	 : "את קריאותיה�
והוא היה ". הירשל ציג דרכ	 לשלו�", "לשלו�

ברוכי� : "בסבלנות ואהבהעונה לעומת� 
  .וממשי	 בדרכו שלו" תהיו

יו� אחד הגיע לעיירה אחד מהצדיקי� 
באותו זמ� היה נוהג לכנס סביבו . הנסתרי�

יהודי� תמימי� ופשוטי� ללמד� תורה ודר	 
טוב הקדוש - ש�-הבעל מר� היה זה. מוסר

. כשהיה עוד בתחילת דרכו ובהסתרה גמורה
', הירשל ציג'עיירתו של  ,משהגיע לעיירה ברוד

ש� אס' קבוצת יהודי� , פנה לעבר השוק
לפתע צדו עיניו דמות יהודי . ולימד� דעת

. הנראה כסבל ונושא את משאו הכבד בדומיה
בעניו הקדושות ראה , הקדוש ט"שהבעמר� א	 

מעל , מראה נוס' שאיש בלעדיו לא ראהו
האיר עמוד אור ז	 ' הירשל ציג'ראשו של 

ישראל הצעיר נמש	 אחרי אותו  'ר. ובהיר
מראה ורצה מאוד להכירו מקרוב ולהתחקות 

ודאי זהו אחד מהצדיקי� . "אחר עקבותיו
הרהר בינו לבי� עצמו בעוד שהוא " הנסתרי�

עור	 תפילה חרישית לריבו� עול� שיגלהו 
פשרו של יהודי זה ופשר האור המאיר מעל 

  .לראשו
להתחקות  �רמלאחר שלשה ימי� בה� ניסה 

: פנה אל הירשל ציג וביקשו, על עקבותיו
צמאה נפשי לכוס חלב , שלו� עלי	 רבי יהודי"

שמעתי כי אוכל לרכוש אצל , עיזי� ח� וטרי
עניו של הירשל אורו למשמע הבקשה ". כבודו

בשמחה : "והוא פנה במאור פני� אל המבקש
יבוא כבודו בצל קורתי וירווה , ובטוב לבב

  ".בחלב עיזי� ללא כל תשלו� ותמורה צימאונו
כ	 פנו השניי� אל עבר בקתתו העלובה של הירשל 

א	 פתח את ביתו הירשל . אשר ניצבה בקצה העיירה
ואת פניו קדמו ארבעת העיזי� המחכות לשובו של 

. ליטפ� וחיי	 אליה� את חיוכו, ניגש אליה�, אדונ�
סינ� את , אחר כ	 חלב אחת מה� בכוס חלב טרי

התיישב לשולח� . לב והגישו במאור פני� לאורחוהח
דבר שלא עשה , ופתח בפני אורחו את סגור ליבו

   :מעודו וסיפר
היא הייתה , ה"ל ע"לפני כעשר שני� נפטרה רעייתי ז"

המצוה העיקרית . בעלת חסד, אישה צנועה וצדקנית
לא הייתה חולה , שבה דבקה היא מצוות ביקור חולי�

תה לבקרה והגישה לה סיוע שלא הייתה פוקדת או
ג� יולדת ענייה קיבלה ממנה עזרה וא' , ככל האפשר

לאחר פטירתה באה אלי בחלומי באחד . מנה חמה
הלילות וסיפרה לי מהי עוצמתה של עשיית חסד ע� 

ומה רב השכר והזכות לעשות חסד ע� כל , הזולת
  ...יהודי

שה� באי� , סיפרה על כל הנשמות אשר עזרה לה�
טוב בעדה על שעזרה לה� ומטי� את הכ' ומליצי� 

כל טובה שעושי� ליהודי נחשבת מאוד . לזכותה
המליצה לי בחו� כי מאחר ואני יהודי , לכ�. בשמי�

אעסוק במעשי , ת� ופשוט ואיני יודע לימוד ספר
והזהירה אותי כי אעשה מעשי בסתר , צדקה וחסד

שמעתי לעצתה ובכס' , ואכ�. מבלי שידע עליה� איש
וחתי במקצוע הסבלות קניתי ארבעה עיזי� ואני שהרו

. מאכיל� באוכל משובח כדי שיניבו חלב טוב ובריא
, את העיזי� אני חולב ואת חלב� תור� לעניי�

שהוא רופא , ה"והקב. לילדי� רכי� וליולדות, לחולי�
עוזר והחלב מבריא חולי� ומחזק את , כל בשר

  ".השותי� אותו
ל	 ולשטוח בפני	 את וא� תשאל מה הביאני לספר 

אומר ל	 כי בלילה האחרו� באה אלי רעייתי , סיפורי
בחלומי אמרה לי כי למחר אפגוש יהודי אשר . ה"ע

אזמי� אותו לביתי ואספר לו , יבקש כוס חלב עז ח�
סיי� ". כי על ידו תבוא לי ברכת טוב, על מעשי

ר� מעד מאוד את  פליאההירשל את סיפורו אשר 
  .בצעירותו' ט הק"הבעש

האור הגדול   מה פשרו של ט"ר� הבעשמהבי�  כעת
מעשי הצדקה וחסד עומדי� לו , הנמש	 על יהודי זה

מאותו יו� ואיל	 צירפו  .ומלווי� אותו בכל צעד ושעל
למדו , אל חבורת הצדיקי� נסתרי� ט"ר� הבעשמ

כ	 עלה והתעלה בתורה , מתורת� והטעימו מטעמ�
א	 ג� אז לא הפסיק  ,שלב אחר שלב' ובעבודת ה

  .ממעשי החסד שליווהו עד יומו האחרו�
***  

על אחת , א� כ	 שכרה ומעלתה של מצוות החסד
שעניי בית	  –כמה וכמה בחסד הנעשה ע� בני ביתו 

ועל אחת כמה וכמה החסד הנעשה בהצלת , קודמי�
ירוב רחוקי� לאבינו על ידי הפצה וק –נשמות 
  .שבשמי�

הרבות במצוות החסד ברוחניות יהי רצו� שנזכה ל
ע� בני ביתנו וע� זולתנו ועל ידי זה נזכה , ובגשמיות

 .במהרה בימינו אמ�, לגאולה השלמה


