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וענווה ואז צרי� להיות עולה בקנה אחד ע� שפלות 
        .'יעלה לרצו� לפני ה

        
        הגדולהגדולהגדולהגדוללשבת לשבת לשבת לשבת 

" זכרו תורת משה עבדוזכרו תורת משה עבדוזכרו תורת משה עבדוזכרו תורת משה עבדו" שבת הגדוללהפטרה הפטרה הפטרה הפטרה בבבב
ז מרמ' ות זל דהא"והנ, רבתי' של זכרו הוא ז ''''זזזזהאות 
לפני  נקי וטהורא להיות ז� "שצרי� כאוו, על ז�
ז שמתנהג האד� בקדושה וטהרה הרי "ועי, ע"הרבש

ומי שישנו בשמירה , זוכה לזכרו� טוב ויזכור תלמודו
        .ישנו בזכירה

, "זכרו תורת משה עבדו"מה שבא הכתוב לרמז וזהו וזהו וזהו וזהו 
לימודו צרי� להתנהג בזכות  דהיינו הרוצה שיתקיי�

אחרי ולא תתורו "תורה והוא פסוק מפורש ב .ונקיות
בקדושה  נהגי שי"שע, 'למע� תזכרו וכו' לבבכ� וכו

        .וטהרה אז יתקיי� תלמודו בידו
****        

דצדיקי�  לעני� באותו עני� איתא משמיהמעני� מעני� מעני� מעני� 
ק בתיבת "שבליל כרו� בעת הקידוש דסגולה לז

ויכוו� במחשבתו  יתפלל, "זכרו� למעשה בראשית"
, בידו תלמודו �כה לזכרו� טוב ויתקיישיז ע"להבוכ

, והיות שבקידוש השבת על הכוס הוא עת רצו� גדול
        .תקבל תפילתובמיוחד שת מסוגל
סגולה לזכרו� מפורשת בתורה הוא להסתכל ועוד ועוד ועוד ועוד 

        .'וכו" וראית� אותו וזכרת�"כדכתיב , על הציצית
****        

מפני  שבת הגדול שלפני הפסח קורי� אותושבת שבת שבת שבת 
ק מובא "ובספה    ....))))אאאא""""ח תל סח תל סח תל סח תל ס""""אואואואו((((הנס שנעשה בו 

ובתורה איתא  הרבה טעמי� על קריאת ש� זה
כ לבאר עני� זה ומקוד� נתבונ� "והנראה ג ,ס"פשעא
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  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  קודשקודש  אמריאמריממ
  ר "ר עט"ק מר
 אדמו"ק כ"מפ

 א"שליט

        דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

 

        
        ב''תשע ניס
' ח

  ט"גליו
 תקנ
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        הגדולהגדולהגדולהגדולשבת שבת שבת שבת     - - - - צוצוצוצופרשת פרשת פרשת פרשת 

  ע"תש ק פרשת צו"וצשמ
 ב"ארה -פארקבארא 

        ))))    בבבב, , , , וווו(((( על המזבחעל המזבחעל המזבחעל המזבח    על מוקדה על מוקדה על מוקדה על מוקדה 

        .� זעירא"של מוקדה מ' ' ' ' ממממ
דבא הכתוב לרמז על והנראה והנראה והנראה והנראה 

נ "הצדיקי� שחיי� כל הזמ� במסי
ג "דוגמת קרבנות שע, ע"לבוכ

', המזבח העולי� כליל לרצו� לפני ה
� זעירא מרמז על שפלות "והנה המ
ע "נ לבוכ"שמסי', ונחנו מה'וענווה 

ש� זו בעצ� הדבר של קריאת 
 ,א בשבת שלפני הפסחדווק

שבת ' דממשמעות הש�
 משמע שהוא השבת 'הגדול

ביותר מכל  גדולההחשובה וה
וטעמי בעי דאי , שבתות השנה

די 'משו� שהוא שבת לפני 
 ',ט פסח"הייליגע זיסע יו

  שבת הגדול
ניס$ ' דבי, טע� שנקרא שבת הגדולל "י

שחל אז בשבת נצטוו במצוה הראשונה 
בעשור לחודש ' של החודש הזה לכ� וגו

וכשאד� , משכו וקחו לכ� צא$', הזה וגו
, גדול' ג שמתחייב במצוות נהי"נהיה ב$ י

וכ$ ע� ישראל נהיו גדולי� בשבת זו 
  . ולכ$ נקרא שבת הגדול, שנתחייבו במצוה

  

  תו בחפזו�אוואכלת� 
ללמוד מזה שבמצוה הראשונה יש 

שנצטוו בה נצטוו על זריזות לומר ל' 
מעלת מידת הזריזות שזוהי סיבה יסודית 

פניני שבת (. ועיקר גדול בעבודת הבורא
  )ז"הגדול תשס

*  

חודש ניס$ שכל ימי החודש יש לו גדול 
' בכל המובני� כדכ, קדושת ראש חודש

עבודה הזאת בחודש הזה ועבדת את ה
וחודש זה הוא נשגב בכל , בכל ימי החודש

עניניו ופרטיו בפרט בעניני העבודות 
: ק"וזל קב הישרק "בספה' לפסח כדאי

ויש קבלה בידי שכל אלו שטורחי� "
פסח בזכות זה יזכו להנצל ' ועומלי� לכ

' עוד אי. 'כ$ הוא בער' לשונו הק, "מכל רע
ע "זי יטשובק רבי לוי יצחק מברד"מהרה

ר שיתקבלו התפילות היוצאי� מ$ "יה
, שיירע$, ר$'ת כש"ק שהוא ר"הקשר
חג ' קראצע$ שהכל עושי� לכ, רייבע$

הפסח הממשמש ובא והכל כדי שלא 
  .במשהו' ישאר שו� חמ) אפי

חקרתי ובדקתי : "מובא ז"הרידבת "בשו
ל החמירו בחמ) במשהו ולא "שמדוע חז

להגיע  ומוכרחי�, מצאתי שו� סיבה לזה
ק שחמ) מרמז ליצר הרע "בזוה' למה שאי

במשהו ובל יראה ובל ' וממנו יש ליזהר אפי
, שלא יהיה באיזור הניסיונות כלל, ימצא

וישמור עצמו בחודש זה וכל ימות השנה 
יעזור לנו שנזכה ' ל וה"ר הנ"מהיצה

ע או$ א ליכטיגע פסח עלינו 'לפרייליכע כשר
ד סעודת "נאמר בביהמחלק ש( .י אוי( תמיד"ועכ
 )ע"ח ניס� תש"ר

כגו� שבת  בחשיבות מיוחדת והלוא יש עוד שבתות
פ "הכוה וי"ט והשבתות שלפני ר"שלפני החגי� והיו

חשובה במעלתה  מה דווקא שבת זוומפני ', וכו
        .גדולה מכל שבתות השנהכהשבת היותר 

כל "    .).).).)ב פחב פחב פחב פח""""חחחח(((( ק"דאיתא בזוה י הידוע מה"עפל ל ל ל """"והנוהנוהנוהנ
. כ"ע" א� דלעילא ותתא ביומא שביעאה תלי�ברכ

דהיינו שכל הברכות והשפעות טובות של כל ימות 
וכ� כל המאורעות של כל , השבוע נמש� מכוח השבת

ובפסח , כ נשפע משבת קודש"ששת ימי המעשה ג
הרי , שיצאו אבותינו ממצרי� ונעשו נסי� לאבותינו

ק שלפני "יסי� כבר נשפע משבמקור ושורש הנ
        .יציאת מצרי�

" נפלאות אראנו מצרי� מאר" צאת� כימי"כתיב והנה והנה והנה והנה 
בימי� הה� ' מאר" מצרי� צאת� כימי' ,,,,))))טוטוטוטו, , , , מיכה זמיכה זמיכה זמיכה ז((((

י� לנו מל� עוזר שאז ראו עי� בעי� כי אי� עוד מלבדו וא
 הרי נגד טומאת מצרי� שו�ד. וסומ� אלא אתה

 �י� לעמוד עליהיכול ובריה שבעול� לא היו מלא�
 צא ולמד את כוח טומאת� דאפילו ,ולבטל כוח�

לא מלא� ו יו יכולי� לאהגיע זמ� הגאולה לא הכבר כש
לירד למצרי� לגאלנו אלא  'וכו אחר שליחשו� 
וכל זאת היה משו� שטומאת , ה בכבודו ובעצמו"הקב

        .כ גדול שהיו מתבטלי� לעומת�"מצרי� היה כ
, שו� עבד לא היה יכול לברוח ממצרי� שא#וכידוע וכידוע וכידוע וכידוע 

ובכל אופ� שהיה רק מנסה לצאת את שערי מצרי� 
דמכוח , צמו בתו� תוכו של מצרי�היה מוצא את ע

טומאת� וכישופיה� היה כוח� רב ושו� אומה ולשו� 
לא , ושו� טצדקי בכל אופ� שיהיה, לא יכלו עליה�

וג� לרבות כלי , היה מסייע לשבר כוח� של מצרי�
כ לא היו יכולי� "אנו ג מלחמה וכלי משחית של זמנינו

  יצוצי אשיצוצי אשננ

  ר "אדמו רבינו ק מר
"מכ
  א"ט זיע"הקוה

        הפסחהפסחהפסחהפסח    חגחגחגחג    לקראתלקראתלקראתלקראת    שששש""""לאנלאנלאנלאנ    קקקק""""אגאגאגאג
        אאאא""""ט זיעט זיעט זיעט זיע""""ר הקוהר הקוהר הקוהר הקוה""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמוק ק ק ק """"מכמכמכמכ

        הההה""""תשנתשנתשנתשנ
============ 

 ה"תשנ'ה    ניס�ניס�ניס�ניס�

א"כאו דלבאי בתוונא החקוקי� שלומנו ואנשי ידידנו    לכבודלכבודלכבודלכבוד
 יבור� ט"בשה

נגאלו בו אשר ט"הבעל המקודשי� הימי� עלינו    בפרוסבפרוסבפרוסבפרוס
, דלעילא באתערותא המעלות לרו� ר"מעדת ק"אבוה ונתעלו
הנסי� מחדש מתעורר בו אשר הזה ובזמ� הה� בימי�

 תורה אהבת בה� שיש חיי� ברכה של חיי� טובה של חיי�
 ולא ז"בעוה לא וכלימה בושה בה� שאי� חיי� ש"ויר

        .ולברכה לטובה א"כאו לבב משאלות שימלא חיי� ב"לעוה
 פסח הקרב� ע� המצות לאכול השתא עוד שנזכה    רררר""""ויהויהויהויה

 ופדות גאולתנו על ונודה ירושלי� בתוככי' ד בית בחצרות
 .א"בב נפשנו

 ולהתבשר לבשר ומיחל י"כה ט"דושו ידידכ�    תתתת""""בעזהיבעזהיבעזהיבעזהי
        .ר"בגו ט"בשו

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

 ....קקקק""""חתיחתיחתיחתי. . . . לישועהלישועהלישועהלישועה    מצפהמצפהמצפהמצפה    שששש""""הרלבתהרלבתהרלבתהרלבת    ככככ""""עועועועו

  

 אתערותא י"ע וההתעלות והנפלאות
 .דלעילא

 שנזכה ולהתבר� לבר� בזה    באתיבאתיבאתיבאתי
, למדרגה ממדרגה תמידית ה'לעלי
 נפלאות יראנו ממצרי� צאתנו וכימי
, חיי� מי� המעיי� יבוש ולא, ר"בגו

        ''''''''בבבבבבבב' ' ' ' ' ' ' ' בעמבעמבעמבעמבעמבעמבעמבעממש� מש� מש� מש� מש� מש� מש� מש� הההההההה
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  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

        ))))דדדד""""תקתקתקתק((((המגיד מזלוטשוב  יר יוס� איש אמת אב"רבי יצחק מדראהביטש ב    - - - - 
  )א"תרס(ס "ק החת"חת
 הגה -ר משה"רבי ישראל גייגער ב

  )ג"תש(ר פנחס מקאנטיקוזבה "ד רבינובי  מזולקובה ב"רבי שמואל אברה� אבא הי
ר יצחק "ט ב"יו ביור .ד"הי מאברויקא' אליהו הק ביוביניה� ר' ש בעלי התוס"נעקה –

        ))))ננננ""""תתקתתקתתקתתק, , , , אאאא""""דדדד(((( .ד"הי מיואני
        ))))סססס""""תקתקתקתק((((ר דוב בער "במנעשכיז רבי מרדכי 

  )ו"תשל(אמרי אברה�  - ד דאברא"ר מאיר צבי ענגלארד אב"רבי אברה� ב
        ))))וווו""""תשטתשטתשטתשט((((גשר החיי� ' ינסקי ב'ר אהר
 טיקוצ"רבי יחיאל מיכל ב

 החוזה ומרימנוב ומקאזני ' ותל מלא הרועי�ר נפתלי יאלוש "רבי יעקב צבי ב –
        ))))הההה""""תקפתקפתקפתקפ((((

  )א"קפ(ר חיי� "ד ווינא ב"ד אב"בלומלי
 הי -רבי אהר
 פלומל
  )ז"שצ(יוס� אומ   - מ"ר זעליקמא
 מפפד"רבי יוס� יוזפא ב

  )ח"תרמ(ה "ת ברכת רצ"שו - ר מרדכי זאב"ד לבוב ב"רבי צבי הירש בורנשטיי
 אב

        ))))טטטט""""תשכתשכתשכתשכ(((( ר בנימי
 ביינוש"ב הצדיק הירושלמי רבי אריה לוי

        ))))בבבב""""תשלתשלתשלתשל((((אמרי חיי� ' ני  ב'גר מויזאר ישראל ה"רבי חיי� מאיר ב
        ))))טטטט""""א תפא תפא תפא תפ""""בבבב((((ר עמר� "מרי� הנביאה ב –

  )ז"תמ(ר מאיר מלבוב "ד אוסטראה ב"ק הלוי אב"רבי שמואל שמעלקא ז
  מאוסטילא י "ר חת
 ר"בזיו - ר ד
 מראדויל"רבי שמואל יחיאל מבוטושא
 ב

  ש חת
 רבי יוס� מטורוטשי
 "ובזיוו
  )ב"תרכ(מלובלי
 ' בהחוזה הק
        ))))גגגג""""תשסתשסתשסתשס((((ד "� וראש אבות ביה"ר מיימו
 משאש רבה הראשי הספרדי לי"רבי שלו� ב

  ))))''''ללללא א א א """"הההה((((ר נחמ
 מגירונדה "משה ברבינו  - '
"הרמב'–
        ))))צצצצ""""שששש((((ר אברה� הלוי "ב שני לוחות הברית 'ב - הורבי  רבינו ישעיה  -  'ה"השל'


        ))))טטטט""""תקצתקצתקצתקצ((((ר יצחק ליפשי  "בחמדת שלמה ' ב ד ווארשא"אב רבי שלמה זלמ

  )ח"תרכ(כ בהר הזיתי� "מנו. ר יצחק מקאליש"מחברו
 ב -רבי שלמה מפרימישלא

  )ח"תרל(מראה כה
  \ראשית ביכורי� -ר ישראל משה הכה
 מוילנא"רבי בצלאל ב
  )ח"תרס(ל מסיגעט "רבי אברה� שאג והייט' תל -ד קראסנא"רבי יעקב משה שוואר  אב

   -י
'ר יצחק יונה טורצ"רבי אליעזר צדוק ב –
  )ח"תשנ(שונה הלכות \מתנה מועטת

        ))))הההה""""שלשלשלשל((((ר אפרי� קארו "ע ב"השו' רבינו יוס� הבית יוס� ב –
        ))))סססס""""שששש\\\\חחחח""""שנשנשנשנ((((ר חיי� "ב' % הק"רבי משה האלשי

  ))))וווו""""תרכתרכתרכתרכ((((צמח צדק ' ר שלו� שכנא ב"רבי מנח� מנדל מלובביטש ב
  ))))וווו""""תרמתרמתרמתרמ((((ר חיי� מסטנוב "רבי יואל משא  ב

  ס
ס
ס
ס
ניניניני' ' ' ' זזזז' ' ' ' יו� ויו� ויו� ויו� ו
  
  

' ' ' ' חחחח    קקקק""""שבשבשבשביו� יו� יו� יו� 

  ניס
ניס
ניס
ניס
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ניס
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' ' ' ' טטטט' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו� 
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' ' ' ' יייי' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו� 

  

  

  

  

  

  

א א א א """"יייי' ' ' ' גגגגיו� יו� יו� יו� 

  ניס
ניס
ניס
ניס

  

  

  

  
    בבבב""""יייי    ''''דדדד    יו�יו�יו�יו�

  ניס
ניס
ניס
ניס

 ג ניס
ג ניס
ג ניס
ג ניס
""""יייי' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 

        .לבטל כוח�
ע�  זה היה עד אותו הרגע שבו יצאווכל וכל וכל וכל 

, אבל ובצאת ישראל ממצרי�, ישראל ממצרי�
אז ראו כל העול� כולו שאי� עוד מלבדו והוא 

ואי� , לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשי�
וכל האלילי� כרות , שו� כוח נגד רצונו יתבר�

שכול� ראו שאי� שו� מושג של , יכרתו�
וכל הטומאה היא רק איזהו כוח , טומאה

כ רק "הוא ג קיומו וכל כוח, הדמיו� וההסתרה
כ ואתה מחיה "בשבי כמאהק שנפלו "י ניצה"ע

כידוע ומבלעדי אי�  ))))וווו,,,,נחמיה טנחמיה טנחמיה טנחמיה ט((((את כול� 
ולכ� הוצרכו בני ישראל לירד למצרי� , אלוקי�

ק "ערות האר" בכדי ללקט הנפזרי� ניצה
        .ל"שנפלו בשבי רח

ברכוש  ואחרי כ� יצאו"כוונת הפסוק וזהו וזהו וזהו וזהו 
ק "ג שה� ניצה"ג וכ� ביזת הי� ברו"ברו, "גדול

ומאז , שלקטו בני ישראל כשיצאו ממצרי�
לא תוסיפו� "והלאה חל עליה� איסור של 

משו� דהרי כבר , "לראות� עוד עד עול�
        .ק"נתבטל מש� כל הניצה

ה "העול� כולו ראו זאת במוחש אי� שהקבוכל וכל וכל וכל 
הוא בורא ומנהיג לכל הברואי� ושהכל נהיה 

מרו  שלח חוש� ויחשי� ולא"כ "בדברו וכמאה
שר" ' הפ� מימיה� לד� וכו', וכו" את דברו

וכ� כל ', ארצ� צפרדעי� אמר ויבוא ברד וגו
השפטי� אשר עשו במצרי� למע� תספר 

        .את אשר התעללתי במצרי�' באזני בנ� וכו
זאת כל עמי האר" נפל פחד היהודי� וכשראו וכשראו וכשראו וכשראו 

ע� ישראל שובמשה עבדו ו' עליה� ויאמינו בה
 שבא עמלקעד , נחלתו הנבחר והואע�  הוא
דיג� 'ונא האמיתי א מסירות נפשהש ו"ימש

שהג� דידע , דיג� רוצח'שמסירות נפ יב איאו
 ,וימח שמו מלהזכירו 'אחריתו עדי אובדו'כי 
רותחת להראות לכל ' קפ" לתו� אמבטי ז"בכ

אחר כל הניסי� האלו ' העול� כולו שאפי
כ "כ, שנעשו לאבותינו עוד שיי� להרע לה�

ומעצ� , ש"היתה שנאתו לע� ישראל ולאבשב
בו שו� נקודה טובה ולא יכול לצאת  עמלק אי�

לכ� נצטוינו להכרית זרעו של , ממנו שו� טוב

 

        הגליו
 הבאהגליו
 הבאהגליו
 הבאהגליו
 הבא
        

  במיוחד גליו
 מוגדל
  ה"ייצא אי

  כבודל
  ט"הבעל סחפחג ה

==  
  מודעות יתקבלו

 .הבא' געד יו� 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
  

 -ו"הי בירענפעלדבירענפעלדבירענפעלדבירענפעלד    יוס  חיי�יוס  חיי�יוס  חיי�יוס  חיי�' בר מנח� יואלמנח� יואלמנח� יואלמנח� יואלהיקר רבי ידידינו 
  ב"ארה

  הולדת הב� שמחת לרגל
*  

  ב"ארה -א"שליטחיי� חיי� חיי� חיי� ' בר לייבוש באכנערלייבוש באכנערלייבוש באכנערלייבוש באכנער היקר רביידידינו 
  הב�הולדת  שמחת רגלל

*  
  נ"היקר מאברכי כולל נ# תורת שנידידינו  

  .אירוסי הבת שמחת לרגלו "הי  שמעו� שמעונישמעו� שמעונישמעו� שמעונישמעו� שמעוניר "הר
  

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טובברכת ברכת ברכת ברכת 
המשפיע , האי גברא רבהידידינו ל

  אוצר כלי חמדה, הדגול והמפורס�
 אברה� אלימל% בידרמ
אברה� אלימל% בידרמ
אברה� אלימל% בידרמ
אברה� אלימל% בידרמ
צ רבי "הגה

  א"שליט
  צ"שמחת הולדת הבת בשעטומלרגל 

ר שיזכה לרוב נחת ושובע שמחות "יה
  .ס"וכט
  

  המערכת

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
 פנחספנחספנחספנחס' צ ר"ה בת הגה"ע חיהחיהחיהחיההרבנית 

  ל"זצ
  וואידסלאבוואידסלאבוואידסלאבוואידסלאבק "ח אבדק"א

  )ק"ללא זש( ניס�' נפטרה ט
  .ה . ב . צ . נ. ת
  צ מורינו "הגה ידידינו י"הונצח ע

  נ"חדב-א"שליט שלו� סופרשלו� סופרשלו� סופרשלו� סופררבי 

 

  קודשקודשאמרי אמרי ממ

  ''אא' ' מעממעמהמש% המש% 

ל "ק שהיה בו כדי חיותו כנ"והניצה, עמלק
כ הוציאו ממנו וזהו "את כול� ג' ואתה מחי

ולכ� , ב"מבני בניו של המ� לומדי תורה בב
ק "אחר שהוציאו ממנו את הניצהבימי המ� 

כל העמלקי�  תלו אותו ואת בניו על הע" וכ�
שבדור ההוא נתקיי� בה� אחרית� עדי אובד 

        .ונכרתו לגמרי
צ צ צ צ """"ימי צאתנו מארמימי צאתנו מארמימי צאתנו מארמימי צאתנו מארמוכוכוכוכ, לעניינינונחזור נחזור נחזור נחזור 

הוא ' ראו כל עמי האר" שהש, בימי� הה�בימי� הה�בימי� הה�בימי� הה�
האלוקי� ואי� עוד מלבדו ואי� לנו מל� 

ולא היה שו� ספק , וסומ� אלא אתה
ובמשה ' ויאמינו בה, ש"באמונתו יתב

, , , , ראנו נפלאותראנו נפלאותראנו נפלאותראנו נפלאותאאאא    כ� בזמ� הזהכ� בזמ� הזהכ� בזמ� הזהכ� בזמ� הזה, עבדו
ה ניסי� ונפלאות לע� "שיעשה הקב

ישראל עד כדי שיכירו וידעו כל יושבי 
        .הוא האלוקי� ואי� עוד מלבדו' תבל שה

שהיו , "צ"כימי צאתכ� מארמ"ד "עזהוכ� וכ� וכ� וכ� 
כ� אראנו נפלאות , בימי ניס� דבניס� נגאלו

ויתירה על כ� , דבניס� עתידי� להיגאל
הניסי�  ,שיתרבה הגילויי� והאורות

לא "בגאולה העתידה וככתוב  ,נפלאותהו
אשר העלה את בני ' יאמר עוד חי ה

אשר ' ישראל מאר" מצרי� כי א� חי ה
 ,))))ירמיה טזירמיה טזירמיה טזירמיה טז((((" 'וגו העלה ואשר הביא

ומגאולת מצרי� נפתחו שערי הרחמי� 
ופתח לכל הגאולות העתידות לבוא עד 

, ש"שנזכה לגאולת עולמי� והתיקוה
הגאולות וגאולה זו היא ראש וראשו� לכל 

גאולה לגאולה עדי#  ובדר� רמז מסמ�
ולכ� בניס� נגאלו ועתידי�  .))))::::מגילה ומגילה ומגילה ומגילה ו((((

להגאל באות� האורות הגדולי� שהיו 
ז ביתר שאת "בימי� הה� כ� יהיה בזה

        .ויתר עוז
' שבת הגדול'למה נקרא שמה  יוב�ובזה ובזה ובזה ובזה 

� דלעילא  ותתא ביומא וכדלעיל שכל ברכא
הוא ק זו ש"הרי כבר משב, שביעאה תלי�

שבת שקוד� חג הפסח שבו יצאו ממצרי� 
ומאז , ל"וכנ' ויכירו וידעו כל יושבי תבל וכו

כ� , נפתחו שערי הגאולה ולגאולה העתידה
ק זו מסוגל במיוחד לפעול או� "ז בשב"בזה

לכ� , ש"אויספוילע� די גאולה העתידה ותיקוה
הוא השבת היותר גדולה מכל השנה שהוא 

        .להיגאל שבת קוד� הפסח ובו עתידי�
****        

יוב� הדבר מה שרואי�  רמז ומליצהובדר� ובדר� ובדר� ובדר� 
נוהגי� העול� לאכול  ))))ברוב השני�ברוב השני�ברוב השני�ברוב השני�((((ג "דבשבה

ה מפינות הבית נאת סעודת השבת באיזהו פי
, וממעטי� באכילה ולובשי� איזה מלבוש בלוי

ק זו חשובה "ל דשב"לפי כל הנ' ולכאו
היה , במעלתה יותר מכל שבתות השנה

ושי� נאי� צריכי� לכבדו ולענגו במלב
        .הטובה עליו' ומתוקני� ומעדני� טובי� כיד ה

ק זו שבו נמש� האור "דדייקא בשבוהנראה והנראה והנראה והנראה 
כ� עמא דבר , הגדול של גאולה העתידה

להראות שכל הענייני� הגשמיי� הנצרכי� 
לאד� הוא הכל כאי� וכאפס נגד האור הרוחני 

        .ק זו והכל נדחה מפניו"הנמש� משב
מצרי� ר" אמ ה שכימי צאת�"הקביעזור יעזור יעזור יעזור 

ונזכה עוד בהאי שתא לאכול , אראנו נפלאות
מ� הזבחי� ומהפסחי� ונזכה לעלות לרגל 
דבניס� נגאלו ועתידי� להיגאל והחודש אשר 
, ישועות בו מקיפות ונזכה לבריאות השלימות

חיי אריכי בני ומזוני , בריאות הגו# והנפש
עשירות , ופרנסה בהרחבה גדולה, רויחי

צ "ונזכה ליצימ, א"במק ג"תו, ג"מופלגת ברו
ק שוי� מיט "וליציאת הגלות ולבני� ביהמ

  .אזיס� אופ� אוי# אייביג
 

  טובזל מ
 וריעי לידידי

  היקר
יואל  מנח�ר "הר

  ו"הי בירענפעלד
הולדת לרגל 

  ו"הב$ ני
=  

שלמה  מבר'
  עמאר

 


