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ימי ההגבלה ובפרט כיו� האחרו� ערב יו� מת� 
תורה אפשר להזדכ� ולהתקדש להתעלות 
לדרגות גדולות ונפלאות א� בזמ� מועט זה 

ימי� ' בבחינת תספרו חמישי� יו� להאיר כל הנ
דהספירה ולקבל את התורה הקדושה בחג 

        .השבועות
ע "זי בית אהר� מקארלי�בית אהר� מקארלי�בית אהר� מקארלי�בית אהר� מקארלי�ק בעל "מובא מהרהכ� כ� כ� כ� וווו

ה ה� ימי חשבו� ורחמי� על מה "דכמו בר
כ בחג השבועות "מוכ, שיושפע עלינו בגשמיות

הוא יו� חשבו� ורחמי� על כל ימות השנה מה 
שיושפע ברוחניות עלינו לטוב ובו מושפע 

ש "ק ובירא"קודש וחיזוק בתוה ממרומי� שפע
ש מדה "והרי א� אי� קמח אי� תורה כ, בשלמות

י "וממילא ע, טובה מרובה א� יש קמח יש תורה
כ לשפע רב בגשמיות "ת והמצוות נזכה ג"קבלה

        .בהרחבה גדולה בכל מאי דבעי
שבועות כולל בתוכו את כל התורה ועבודת ט ט ט ט """"יויויויו

 דאמנ� חיוב השמחה עעעע""""ביסוהביסוהביסוהביסוהכ "ת וכמש"השי
א� בחג , הוא בכל הימי� טובי� בכללות

השבועות ביו� מת� תורה כלול בו כל השבתות 
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

        ת קודשת קודשת קודשת קודשת קודשת קודשת קודשת קודשוווווווושיחשיחשיחשיחשיחשיחשיחשיח
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""אדמואדמואדמואדמו    מרמרמרמר    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''סיו תשע' ה

  ז"גליו תקס
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        פרשת במדבר וחג השבועות פרשת במדבר וחג השבועות פרשת במדבר וחג השבועות פרשת במדבר וחג השבועות 

  ח"תשס עותהכנה לשבו -ק נשא"מוצש
  ב"ארה -בארא פארק

רבי ישראל רבי ישראל רבי ישראל רבי ישראל ק "מהרה מובאמובאמובאמובא
א דידוע "זיע ני ני ני ני ''''המגיד מקוזהמגיד מקוזהמגיד מקוזהמגיד מקוז

ה� ימי דכל ימי הספירה 
א� , תיקוני� גדולי� ונפלאי�

ג� אפילו א� לא זכו להיטהר 
הרי בימי�  ,בכל ימי הספירה

האחרוני� הלא ה� בשלושת 

 'ב' המש� בעמ

 ,טע� למנהג לאכול מאכלי חלב בחג השבועות
דהנה טבע החלב היא כי לאחר שנתקלקל החלב 

כמה שמתקלקל  וכל' עושי� ממנה גבינה וכדו
וזה רמז , ומתעפש עושי� ממנה מאכל אחר

לתורה כי כל דבר תורה אינה הולכת לריק 
אלא יש לה תכלית והיא שמורה , ולאיבוד

ובלימוד , וספונה שיבוא על ידה חידוש בתורה
סברא שהפריכה יש לה מקו� ' תורה לשמה אפי

ותבוא לו לעזר וא� לא במקו� זה אזי במקו� 
כ "מש' ועי, ימוש בסברא זואחר יהיה לו לש

' בפי) על פרקי אבות בסו� חלק ויקרא( ס"החת
המשנה כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברי� 

, הדברי� שאינ� צודקי� זוכה בה�' הרבה שאפי
ובהגהות ש� כתב מספר ליקוטי חבר ב' חיי� 

ס במה "חתהבש�  .)ס ברכות ו"א ליקוטי ש"ח(
ר דאמרינ' ש� תרי מכתב' מילייהו בספ

כי הלומד ' הפי, הזכרונות חד לא מכתב' מיליה
ח "כ שני ת"משא, ביחידות א� טועה יגע לריק

א) מי שלא כוו' , המחדדי� זה לזה בהלכה
מ העיר חבירו אל האמת "בעצמו אל האמת מ

ולכ' אפילו מי שלא כוו' אל האמת מכתב' מיליה 
  .כ"ע, בספר הזכרונות

 *  *   *  
דה של תורה הטע� שעושי' שמחה לכבול "י

בשמחת תורה ולא בחג השבועות שהוא יו� 
, הנבחר שקבלו ישראל התורה ונהיה לע� הנבחר

והיו� הזה היה ראוי לשמוח בשמחת התורה כי 
אלא כידוע , ביו� הזה היה לנו עוז ואורה

ובקשו , שהמלאכי� טענו תנה הוד+ על השמי�
, לעכב את נתינת התורה לע� ישראל בתחתוני�

רה בבחינתה הרמה בשמי� נחלת התו רושיישא
ה "ואול� לא הסכי� הקב, העליוני� שרפי מעלה

אשר על האר,  העמ� ונת' התורה לילודי אש
ובכ' כיו' שהיה למלאכי� תרעומת על , המה

נתינת התורה לישראל לכ' לא עושי� ביו� הזה 
שלא , שמחה וריקודי� לכבוד קבלת התורה

, כי�נשמח ונשיש בעת אשר יש כאב וצער למלא
כי זהו עיקר ויסוד התורה להשתת) בצער הזולת 

ורק בשמחת תורה לעת סיו� , ולשמוח בשמחתו
וגמרה של תורה אז עושי� שמחה ורקודי� 

כי לאחר שלמדו ישראל את , לכבודה של תורה
יודו , כל התורה ועוסקי� בה ומקיימי� מצוותיה

כול� ג� אלו אשר בשמי� ממעל כי התורה 
ה בכלי מפוארה ותפארת לו המפוארה אכ' ניתנ

וכל ברואי מעלה ומטה יחד ישמחו , מ' האד�
ועליוני� ששו ותחתוני� , וישישו בגילה ורינה

  .עלזו בקבלת התורה מסיני
להעתיק דברי� עילאי� שכתב בספר וראוי 

ק "הרהבש� אביו  )ח"שבועות אות י( ישמח ישראל
ר "שמו(א על המדרש "זיע רבי יחיאל מאלכסנדר

בשעה שעלה משה למרו� בקשו מלאכי  )א, כח
ה קלסטרי' של משה "צר הקב, השרת לפגוע בו
ה אי את� "הקבאמר לה� , דומה לאברה�

לא זה הוא שירדת� אצלו ואכלת� , מתביישי' הימנו

        .גדול מאד על כל שמחת יהדותינו
אד כדאיתא עת רצו� נפלא מ' ת הי"קבלהזמ� זמ� זמ� זמ� 

י ממומ� "ת נתרפאו  כל בנ"דלפני זמ� קבלה
לה� בהרחבה גדולה ' ג� פרנסת� הי, ומכאוביה�

מרכוש וביזת מצרי� ולא חסרו כלו� בכל העניני� 
        .ונושעו בישועה שלמה

י לדרגת אד� הראשו� וחוה "ועל הכל הגיעו אז בנ    
כתרי� ודרגת� היתה למעלה ' לפני החטא וזכו לב
ס עד "ע עד א"דבקי� בבוכה מדרגת המלאכי�

ששכחו מכל רכוש� ומכל הגשמיות והגיעו 
        .למדרגת נביאות גדולה עד מאד

י מראות "ה פתח לבנ"ל כי הקב"י מחז"מובא ברש    
השמי� בעת מת� תורה וראו בעיני בשר ממש כי 

והוא יסוד האמונה נגד  "אי� עוד מלבדו"
ו "ל אשר רוצי� ח"האפיקורסי� והמיני� רח

הרי זה לנו , ש"ציאות הבורא יתלהכחיש מ
להוכחה גדולה במסורת אבותינו בידינו אשר ראו 

ש לעול� ועד כזק� "במציאות ממש את הבורא ית
ולהבדיל , מלא רחמי� בעיניה� עיני בשר ממש

        קול רינה וישועה באהלי צדיקי�קול רינה וישועה באהלי צדיקי�קול רינה וישועה באהלי צדיקי�קול רינה וישועה באהלי צדיקי�
בזה מיטב  הננו לשגר, בהלל ובהודיה לפני שוכ מעונה

, ברכותינו אל ידידינו וידיד כל בית ישראל איש האשכולות
נער� , האי מרגניתא טבא ,מרבי� תורה וחסידות לעדרי�

די רפיש מדבית אבא , באראלי קודש הילולו בנזר ועטרת
ק "א ומרנ רבוה"ה זיע"ט זצוקללה"ר הקוה"מר רבינו אדמו

, בותיו עטרתלבית א, ת"ענ� ע� אבו, א מלעלוב"ט זיע"הקוה
  ה"ה, כבוד שמו תפארתו

        אאאא""""בידרמ שליטבידרמ שליטבידרמ שליטבידרמ שליט    אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�    צ מורינו רביצ מורינו רביצ מורינו רביצ מורינו רבי""""הגההגההגההגה
  'תחי השמחה השרויה במעונו בנישואי בתו לרגל

  ק "בנש, ג הבחור החת המופלג בתורה ויראת שמי�"עב
   צ"א בשעטומ"שליט יעקב מרדכייעקב מרדכייעקב מרדכייעקב מרדכי הרב

  ממצוייני ישיבת טשערנאביל
יייייייינפתלי צבי הנפתלי צבי הנפתלי צבי הנפתלי צבי הצ רבי "הרב ה   א "שליט לפרילפרילפרילפרי

   ו"ירושלי� ת ק טשערנאביל"רב דק
         אאאא""""ר מטשערנאביל שליטר מטשערנאביל שליטר מטשערנאביל שליטר מטשערנאביל שליט""""אדמואדמואדמואדמו    תתתת""""כקשכקשכקשכקשוחת

הבט , קד� נורא עלילה, יהא רעווא מ קד� אבוהו דבשמיא
ושיזכו לראות , זכות אבות יג עלינו, משמי� ופקוד גפ זאת

ויזכו לבנות בית נאמ בישראל , רוב נחת ושובע שמחות
ראל סבא ומשמחת בית ק בכר� בית יש"לתפארת אבוה

ס "צדיקי� זו יושפעו השפעות טובות ששו ושמחה וכט
  .לנו ולכל ישראל אמ, ג"ברו

        המברכי� נאמנה מקרב לב המברכי� נאמנה מקרב לב המברכי� נאמנה מקרב לב המברכי� נאמנה מקרב לב 
        קהל חסידי לעלובקהל חסידי לעלובקהל חסידי לעלובקהל חסידי לעלוב        - - - - המערכתהמערכתהמערכתהמערכת

 

ט וכל התורה והמצוות כי "ויו
, הרי בו נתנה תורה לישראל

ט כלולי� "נמצא כי כל היו
ממילא הרי , בחג השבועות

השמחה ההלל וההודאה בו 

 'ג' המש� בעמ

  וגילו צדיקי	� שמחו בה

הנני לשגר מעומק לבי ברכת מזל 
 ,ידיד נפשי טוב לכבוד הוד מעלת

, מורי ורבי הגאו# הצדיק המפורס"
  בר אבה# קדישי#

המשפיע המפורס" לש" 
המלהיב , ולתהילה בכל רחבי תבל

ליבות ישראל לאביה" שבשמי" 
  בות דקדושהמתו� שמחה והתלה

צ רבי אלימל� "ה הגה"ה
  א"בידרמ# שליט

  מלעלוב
' לרגל השמחה אשר השרה ה

  במעונו
  'תחי המהוללה בנישואי הבת

  בשעה טובה ומוצלחת
יהא רעווא מ# שמיא שתזכה לרוב 

ויזכה , ח"נחת דקדושה מכל יוצ
להמשי� עוד רבות בשני" 

', להשפיע מתורתו ויראתו לע" ה
ת "להרבות תורה ועבודת השי

ל מתו� בריות גופא ונהורא בישרא
  ר"מעליא אכי

-  

  יהודה עמאר -המבר� בהערצה
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  שיחת קודששיחת קודש

        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

כי בזמנינו אי� לנו ליל� , ע בפרט"מברעסלב זי
אלא ע� אמונה פשוטה דייקא כי אי� לנו מל� 

        .    אי� עוד מלבדו, עוזר וסומ� אלא אתה
ויח� "ת הוא כדכתיב "האמיתית לקבלהההכנה ההכנה ההכנה ההכנה 

ש אחד בלב י כאי"ופירש "ש� ישראל נגד ההר
רק באחדות ושלו� אפשר להיעשות כלי , אחד

ה "ל לא ראה הקב"כמו שאמרו חז, ת"לקבלה
' כלי מחזיק ברכה אלא השלו� כמו שנאמר ד

י "יבר� את עמו בשלו� וע' עוז לעמו ית� ד
שלו� ואחדות נעשו כלי וקיבלו התורה 

        .ה'וסגולותי
א לזכות להיגאל אלא "לגאולה השלמה אג� ג� ג� ג� 

י "� בתו� כלל ישראל ואילו בנבאחדות ושלו
היו שעה אחת שרויי� יחדיו בשלו� ובאחדות 

ולהזהיר גדולי� על הקטני� , מיד היו נגאלי�
א ישגיח על עצמו ועל בני ביתו ועל כל "שכ

ו אלא א� ורק "חביריו לא להיכנס למחלוקת ח
להרבות בשלו� ושלווה ובריבוי האחדות 

ומ� ת והמצוות וקי"בעול� מביא הוא לקבלה
כראוי וממילא מתרבה שפע פרנסה וריבוי 

ס ומקרב את הגאולה השלימה "ישועות עד א
        .א"ק בב"ובני� ביהמ

****        
איתא מאמרי� נוראי� בעני� ' הקל ל ל ל """"בחזבחזבחזבחז

ת וכפי המדוייק "האחדות שהוא כלי לקבלה
מדברי הלל הזק� לאותו הגר אשר בא להתגייר 
בתנאי אשר ילמד עמו את כל התורה על רגל 

לו הלל הזק� מה דעל� סני לחבר� אחת אמר 
לא תעביד כדכתיב ואהבת לרע� כמו� זה כל 

כ חזינ� "א ,התורה כולה ואיד� פירושא הוא
, תורת אמת דכל התורה תלוי בבי� אד� לחבירו

י הבי� "ואפשר לפרש העניי�  בדר� פשטות דע
אד� לחבירו השלו� והאחדות אזי נעשה לכלי 

ה והמצוות מחזיק ברכה ויכול לקבל כל התור
וכפי אשר יתחזק בכלי מחזיק ברכה זה כ� יוקל 

        .עליו לקבל התורה ביתר שאת
הוא ית� לנו הדעת ,  חונ� לאד� דעתאתה אתה אתה אתה 

כפי אשר אד� בזמנינו יודע על מציאות  
בעול� משכבר הימי� ' מל� בשר וד� שהי

מאביו כי כ� מקובל הוא בידו מאביו ואביו 
על ,  בזמ� המל� ההוא' עד אל אותו אשר הי

ש "אחת כמה וכמה נדע ונאמי� בליבנו בו ית
י שנגלה ונראה על בניו בהר "בשלמות ע

וה� העבירו והעניקו אב לב� עד אל , סיני
דורותינו אלה את אמונת וידיעת מציאות 

ו כי "ת ואי� שו� ספיקות וקושיות ח"השי
        .אי� עוד מלבדו

 טטטט""""הבעשהבעשהבעשהבעשמר� מר� מר� מר� ממממכידוע , גדולהוא כלל א� א� א� א� 
ק בעל "ע ובפרט הרה"זי' ותלמידיו הק

ע אשר "מברעסלב זי ����""""הליקוטי מוהרהליקוטי מוהרהליקוטי מוהרהליקוטי מוהר
כי בדורות חלושי� כמונו , הארי� בזה הרבה

אי� להיכנס בחקירות וויכוחי� ויש להאמי� 
, א� ורק באמונה פשוטה גרידא דייקא
, אמנ� הקדמוני� הקדושי� והטהורי�

ושרש בחוזק כ מ"כ' אמונת� הפשוטה הי
ו וכל הרוחות "עד אשר שו� עני� וקושי ח

כמלא ' שבעול� לא השפיע עליה� אפי
והחקירות לא הזיז� ' נימה וכל הפילוסופי

והיו בעלי , בזיז כלשהו מאמונת� הטהורה
ז עלו והשיגו השגות "מוחות גדולי� ועי

לכ� התירו לעצמ� , אלוקות גבוהי� ונעלי�
של דע מה  ג� יש בזה בחינה, להתעסק בזה

שתשיב לאפיקורס כי העמלקי� הרשעי� 
הרוצי� לקעקע ביצת� של ישראל ולצוד 

ו לכפירת� וטעות� לכ� "נפשות יקרות ח
וכל . צרי� לידע מה להשיב� והאי� לדחות�

א� כיו� בדורינו , זה בדורות הראשוני�
חקירה מסוכני� ה� ליפול אל בהמתעסקי� 

ע וידו, ו"באר שחת להתבלבל מהקושיות ח
מאנשי� אשר טעו להיכנס בענייני� אלו 

ועבר , ונפלו לבירא עמיקתא הש� ירח�
עליה� עד שכבר נתחרטו הרבה והרבה 
פעמי� על שלא השכילו להימנע מלהסתכל 

ח "ג� ידוע לי מנפש יקרה ת, בספרי חקירה
אחד אשר נסתב� בענייני� אלו ונדרדר 

ת יעזרהו ויזכהו לשוב אליו "מאד מזה השי
ט "לכ� דייקו הבעש.  לימה מהרהבתשובה ש

מ "ק בעל הליקו"ע והרה"זי' ותלמידיו הק

י שלו� "האמיתית להבי� מה שאפשר להשיג ע
וישפיע שלו� ושלווה , ושלווה בזה ובבא

        .ואחדות בתו� כלל ישראל
יעזרנו לקיי� נעשה ונשמע בכל התורה ת ת ת ת """"השיהשיהשיהשי
עת רצו� גדול מאד ' במת� תורה הי, וותוהמצ
ל ומובא מצדיקי� כידוע כי הקריאה "ג כנ"ברו

ש הזמ� מעורר את "כ כ"א ,מעורר את הזמ�
הזמ� וממילא בחינה זו של עת רצו� כאז 
מתעורר בכל שנה ושנה וככל אשר מרבי� יותר 
בתשובה שלימה כ� זוכי� יותר לאור קבלת 

הורי� אשר והיו צדיקי� קדושי� וט,  התורה
את מעמד הר סיני ' השפיעו על תלמידיה� הק

, בהתגלות ממש ואת הקולות וברקי� ש�
ובימינו אנו אשר לא זכינו וצדיקי� אלו 

ת "מבקשי� אנו מאת השי, נמצאי� בג� עד�
' ע אשר הי"ה לא שיניתי והרבוש"אני הוי

מ "משה רע, לאבותינו אברה� יצחק ויעקב
כ "הוא ג וכל צדיקי אמת הקדמוני� הלא

ת אשר משגיח ומול� עלינו וממילא "השי
מתחנני� אנו אליו כי הוא בעצמו ירח� וישפיע 

        .עלינו מעמד הר סיני בהתגלות נפלאה
יעזרנו שנזכה כולנו יחד להתמדת התורה ת ת ת ת """"השיהשיהשיהשי

תורה עבודה , וקיו� התורה והמצוות כראוי
, ח מיט אגעזונטע אידישע שמחה שטענדיג"וגמ

וה ושפלות רוח יכולי� ובתשובה שמחה ענו
לזכות לכל התורה והמצוות כי כל התורה 
והמצוות צרי� להיות בשמחה ובטוב לבב מרוב 

א "ס שא"ה יביאנו לאהבת חינ� עד א"כל והקב
ס "ת לבדו ברחמנותו הגדולה עד א"השי, לתאר

י "ירפא לבבות נשברי� וישפיע שמחה על כל בנ
רפואה , פ"ל ובכל מקו� שה� בכו"י בחו"בא

נ ישועות ושמחות "ג ורפואה"שלימה רפואה
ר תורה וגדולה "שלימות ברכות שלימות בגו

י בני מזוני רויחי ואריכי וכפי אשר יח, א"במקו
נשפע בזמ� מת� תורה ולהשכיל לשוב בתשובה 
שלימה וממילא יושפע כל טוב עלינו ועל כל 

ק שוי� "ישראל וגאולה השלימה בבניי� ביהמ
        . או� אוי� אייביג יעצט אוי� אזיס� אופ�
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  שיחת קודש
  ב"ארה - ט"ק נשא תשס"מוצש

  השבועותלחג 

        

 'ג' המש� בעמ

  ת"רט לקבלהפחשיבות האחדות ובגודל 
כדאיתא , י האחדות"ת הוא ע"בפטיש לקבלההמכה 

ל "עוד אמרו חז, פ ויחנו ישראל נגד ההר"ל עה"בחז
, ה כלי מחזיק ברכה אלא השלו�"לא מצא הקב

, יבר+ את עמו בשלו�' עוז לעמו ית' ה' כדכתיב ה
תלמידי רבי  מתו בו ראש, ובפרט בימי הספירה

ג שהיו "אע, ז"עקיבא על אשר לא נהגו כבוד זב
, קדושי� וטהורי� שרפי מעלה למעלה מהשגתינו

ד "ז עלינו ללמוד מזה לימוד מוסר ע"עכ
שצרי+ להיזהר מאד באהבת חברי� ולכבד� ,פשטות

  .באהבת ישראל בכללות
מחזיק הברכה לקבלת התורה והמצוות וכ' לכל וכלי 

 ח"החו, י השלו� והאחדות"רק ער הוא "הישועות בגו
י האחדות יבוא "דע ל כתב"בהקדמת ספרו שמיה

, ק ארע בגלל שנאת חינ�"הגאולה כי חורב' ביהמ
כ בשעה אחת שיהא בכל כלל ישראל אהבת חינ� "א

מיד נזכה לגאולה שלמה בקרוב , ואחדות שלמה
  .ממש

נובע , הנקימות והנטירות, השנאות, תוהמחלוקוכל 
קטנות המוחי' חושבי' האי+ להזיק  י"מקטנות כי ע

לכל צרי+ לזכור ולהתמיד , ולפגוע בחבירו באופ' מחודש
התעלות ולהתרומ� מעל קטנויות ל, בשלו� ואחדות

ואז רואי' מיד שכל הדברי� האלו הכל הבל ורעות , אלו
כי , ובר שכל ודעת בורח ממחלוקת כבורח מהאש, רוח

, ל"י מחז"ברשואיתא , מחלוקת מזיק יותר מכל דבר אחר
ד של מעלה אי' "ובבי, ג שנה"ד של מטה דני' מי"דבבי

תינוקות ' א+ במקו� מחלוקת אפי, שני�' דני' אלא מכ
  .ל"ז רח"של בית רב' נבלעו באדמה עי

ולכאורה , דרכיה דרכי נוע� וכל נתיבותיה שלו�כתיב 
ושוב , דרכיה דרכי, מדוע מפורש כל הפסוק בלשו' רבי�

רה הוא ומה לא כתיב בקיצור שדר+ התול, וכל נתיבותיה

  , שלו�
ללמדינו בא שצרי+ לדייק להתרחק בכל האופני� אלא 

כי כל התורה כולה א+ , צל צילו של מחלוקתמוהדרכי� 
  . בנתיבותיה הקטנות' ורק בשלו� אפי

שדיברנו דמעט שלו� מכריע הוא להרבה שנאה וכמו 
 וע� שלו� זוכי' להרבה ישועות ולהתקרב, ומחלוקת

כי שלו� כלי מחזיק ברכה הוא ובזה , לאבינו שבשמי�
  .א"ת לגאולה השלימה בב"נזכה בעזהי

  
  אורייתא וישראל חד ה"

 ת"ישראל ר א"# מברסלב זיע"ק מוהר"הרהבש� ואיתא 
א מישראל "כלומר דכ, תורהלותיות אבוא רישי� שש  י

י שנאה חסר כביכול "כ ע"א, ק"הוא נגד אות אחת בתוה
א לזכות ולהתקשר באמת "יות בתורה ואאצלו כמה אות

י שלו� ואחדות זוכי' להתמדת והבנת "וע ,ק"לתוה
ק ולקבל התורה והמצוות כי אז מקושרי' לכל "התוה

  .ק"אותיות התוה



 

 

 

 ג

 ג

  א"זיע' ט הק"מר# רבינו הבעשעל 
  לרגל ההילולא בחג השבועות

  
כל הזמ' היה חושש ומפחד  א"זיע' ט הק"הבעשמר# 

. בשאול תחתיות אהו� רבשלא יפול לנוקבא דת
 בוני" מפשיסחא' ק ר"הרהולהבי' נקדי� דאיתא בש� 

ר "דישראל צריכי� להשמר ולהזהר מהיצה, א"זיע
אחד עומד עליו ע� גרז' ומבקש להוריד ראשו ' כאי

וא� אי' מרגישי' ועומדי� בצורת שמירה זו , ולהמיתו
  ,סימ' הוא שכבר הצליח להוריד ראשו

, למדרגות נעלות ורמות מאוד הגיע 'ט הק"הבעשמר# ו
' ז הי"א+ עכ, עד שזכה לגילוי� אלוקיי� גבוהי� מאוד

ו למשהוא גאות ויפול "חושש לעצמו שלא יפול ח
  ,בנוקבא דתהו� רבא

 מר' זה ג� על ויש מביאי'' הק ל"האריזעל וידוע 
זרו על חאשר לפני פטירת� שננו ו' ט הק"הבעש

  .הפסוק אל תבואני רגל גאווה
נדגיש שצרי+ להשמר , דברנו על הגאות בעתאגב 

, ולהזהר שחברו יהא בשמחה, שהוא לא יפול לגאות
ולא כפי שיש נוהגי' להקפיד על גאות חברו ושמחת 

, ע"זי ק מצאנז"מהרהוכמו שידוע המעשה . ל"עצמו וד
' מחסידיו אשר הי' וא, בעת שהתייסר ביסורי� גדולי�

עצה "ת' בר דעת בשלמות נ' בקטנות המוחי' ולא הי
ז "ואמר ע, לרבו שיקבל את היסורי� באהבה" טובה
ק מצאנז שהחסידי� שלו מקבלי� יסורי רב� "הרה

  .באהבה
ת שאמר שהוא למד למד ירא, ט"הבעשמר' מומביאי# 

' כי בשנות צעירותו התמיד והי, ר עצמו"מהיצה שמי�
חסר ' והי, בי' בנגלה ובי' בנסתר, ק הרבה"דבוק בתוה

לכ' רצה , ק"מגילוי התוה' באלו משהו שבמשהו 
ר "וארע טעות אשר ירד היצה, להוריד את שר התורה

  ,עצמו למטה
ל מיד הזכיר ש� "ט שרוצה להזיק רח"הבעשהבחי# 
פחד ורעד וברח , ר כ+"כוו' ששמע היצה, מפסוק
  , לנפשו
ר "ש מהיצה"ט שהוא למד ירא"הבעש מר' אמרומזה 

כל קומה ו, אי+ לפחוד ולרעוד משמו הגדול והנורא
ומאות טנגד ש� שמי� כל ה, לפני+ תשתחווה
  .שבעול� מתבטלי'

  
  ישראלאהבת 
ס באופ' שאי' שיי+ "עד א' ישראל שלו היאהבת 
 מר' ל"א, לבנו יחידו קשניש' שראה א מסופרלתאר ו
יאמי' לי אשר יותר ממה שהוא אוהב בנו , ט"הבעש
  , א מישראל"אוהב הוא לכל או, יחידו
 שאמר, בגירסא אחרת מעט מספרי� המעשהויש 
א "וה שאוהב לכא"ט לאותו אב על הקב"הבעש מר'

ה אוהב לרשע "כי הקב, מישראל יותר מאשר אותו אב
הגדול ביותר יותר משני צדיקי� שכול� טוב וודאי 

ה אוהב "ז הקב"עכ, שוררת ביניה� אהבה גדולה
  .לרשע הזה יותר

  מחכה לתשובה של ישראל באופ# מופלאה "הקב
ה לא יחפו, במות המת כי א� בשובו "צב הקבמובכל 

המל+ הטוב , צופה לרשע וחפ, בהצדקו', מדרכו וחי
עד יו� מותו תחכה לו א� , ומטיב לטובי� ולרעי�

באופ' נפלא , ס"וסבלנותו הוא עד א, ישוב תקבלו
  .ונורא מאוד

 

דר+ משל לשבר את  כתב להתבונ' בזה דבורהובתומר 
השגה והבנה כלל וכלל  ה אי' לנו"האוז' כי כלפי הקב

, ע מל+ אשר ברוב טובו רצה לקרב אחד מעבדיו"כבבו
ז נת' לו המל+ במתנה "עכ, כ"כ למל+ נאמ'' שלא הי' אפי

א+ העבד ברוב  ,ז למוטב"אולי יחזור עי, מקל זהב
הלא וודאי , הכה במקל עצמו למל+, חוצפתו וטפשותו

שיקחו ממנו המקל זהב ויתחייב ראשו למל+ וימיתו 
  ,תואו

והאד� הוא מכונה , לכל הבריאה' ה מחי"הקבוהנה 
ה יוציא חיותו "וא� הקב, נפלאה פלאי הבריאה ממש

  .מיד הוא מתבטל ועבר מ' העול�, ממנו
ה� עושי� מעשיה� , גופאע "הבוכאשר ע� חיות נמצא 

ה "כ הקב"אז ג, המושחתי� ורוצחי� להכעיס ממש
מה� ואינו לוקח , משפיע עליה� ומשמר חיותו בה�

ז "א+ עכ, החיות שלא יוכלו להכעיס ולעשות נגד רצונו
סובל ומעלי� עי' , ת מארי+ אפו ברוב סבלנותו"השי

ועד יו� מותו , מסוררי� אולי יבינו דעת ויחזרו בתשובה
הצופה לרשע וחפ, , תחכה לו א� ישוב מיד תקבלו

א "וכ, ונות' לה� חיות אולי יזכו ויחזרו בתשובה, בהצדקו
ויוכל , ש"ד ויש לו מקו� אצל הבורא יתהוא ב' יחי

רק צרי+ דעת והשכל להתחנ' ולבקש , לפעול כל טוב
, וממילא יושפע עלינו מטובו הגדול, סליחה על מעשינו

  .י"ירח� המרח� וישמור המרח� עועכ
  

  רות ישראלצהשכינה מצער 
ואי' , �ייניו בצערו ובמשבריו הפרטייעסוק הוא בענא "כ

ל כשמגיע צער "א+ אמרו חז, ש� לב לצער השכינה
סנהדרי# ( עיולאד� שכינה אומרת קלני מראשי קלני מזר

וודאי א� אד� חוטא כביכול מגיע צער בלתי מושג , .)מו
  .ק כי כביכול מרחיקי� השכינה בעוונותינו"לשכינה

ז עונשי� להזכירנו לחזור בתשובה "נות' בעוהה "והקב
עמי� נות' כי לפ, ס"אמנ� יש בזה בחינות עד א, שלימה

כמובא , ב"ולא בעוה, ז שיתכפר לו כא'"יסורי� בעוה
סורי איוב יק ששבעי� שנה של י"ושאר סה ""רמבב

, יסורי הגיהנ�יז אינו משתווה לרגע אחד של "בעוה
להגיע ' � הוא מהעונשי� הקלי� ש� וצרי+ זכיווהגיהנ

י יחזרו בתשובה שלימה ולא ידעו משו� "ובנ, לגיהנו�
כל ישראל יש לה� חלק , יזכו כול� לג' עד'ו, צער וגיהנו�

ה� המה לה� יגיע כל הצרות , רק אומות העול�, ב"לעוה
  .�ווהגיהנ

ז הרי השכינה מצטערת עמו "יש צער לישראל בעוהוא" 
' ושכינה מצטערת ע� כל א ,"עמו אנכי בצרה"כדכתיב 

י נות' "ה בצער גדול יותר כביכול כי לבנ"והקב, שראלימ
, ספר קט' כדי שישובו בתשובה שלימהצרות בבחינת מ

ולעצמו נות' יותר ויותר וכביכול סובל הוא מכל הצדדי� 
כ מהיסורי� שנות' "נו וגינו ופשעינותינו חטאוג� מעו

כי , כ הוא חוצפה גדולה לבעט ביסורי'"וא, לכפר עלינו
  .הוא עצמו מצטער לטובתינו

להתפלל ולבקש רחמי� ומתנת חינ� ודאי אפשר אמנ" 
הושיעני , הצילה נפשי' ול הכל לטובה כדכתיב הלפע

הנה לא ינו� ולא יש' שומר , אלוקי� כי באו מי� עד נפש
  ', נפשי שפכי כמי� לב+ נוכח פני ה, ישראל

ה ודאי שמח "י שמחי' הקב"טובה מרובה א� בנמדה 
ברכה ושפע  וממילא ישפיע עלינו, עמו אנכי יעמה� כ
לו מזה נחת רוח  יש, ה"וכביכול הקב, ר"בגו רב טוב

' ז יהי"ועי, וירח� וישפיע עלינו כל טוב, ושמחה גדולה
  .+ כי עמו אנכיילו יותר שמחה הגדולה ששי

בשנות הסתרתו  א"זיע' הק ט"הבעש מר# עלידוע 
מלמד לבד ' כ הי"ויתכ' שאח, שימש כעוזר למלמד

' ומספרי� שבעת לימודו ע� הנערי� הי, ר"כ לתשב"ג
בהצנע לכת עד שזכרו מעמד , מחנכ� ומזככ� מאוד

  , מת' תורה בהר סיני
ענו לו , שאל אות� א� זוכרי' מעמד הר סיניא "ופ

, כ יצא לתרבות רעה"ואח, חו, מאחד מה�, ה' ,כול�
היה מביא� , ס בשעת התפילה"בעת שהוליכ� לביהכנ

שר וזימר ע� הנערי� , דר+ שדות ויערות בהצנע לכת
והמשי+ , להע בדבקות גדו"שירות ותשבחות לבוכ

  , ק"י� בביהמוויוהשפיע משירת הל
והלביש עצמו כחיה , ר המסטי' לא סבל זה"היצהא� 
עד , ופחדו וברחו ממנו, ונכנס ובא בי' הילדי�, רעה

  , שלזמ' קצר נתפרדה החבילה
והרי הוא , ט עצמו ידע כי זה מעשה היצר"הבעשמר# 

ה "קיבל מאביו לא לפחד כלל משו� נברא רק מהקב
  , ה�ותיהל+ והרגיע את הנערי� ואב, לבדו

, היוצאי� מ' הלב אשר נכנסי� אל הלבבדברי" 
ולקח מקל גדול , והשפיע עליה� להתאס) יחד שוב

עד , הכהו בחוזקה, החיה הרעה הוכשהגיע, בידו
� בזמירות ככ שוב חזר וחנ"אח, שברח לו ולא חזר עוד

  .ע"ותשבחות לבוכ
� ומערות כל מתבודד היה בי' ההרי' ט הק"הבעש מר#

, ר לביתוורק לשבת קודש נהג לחז, ימות השבוע
הצדקנית הכינה לו כל שבוע את מנת  הרבנית ואשתו

  ,תוולחמו אשר לקח עמו בהתבודד
הסתכל וראה , כי הוא כבד חש כשלקח הסל ע� הלח�א "פ

ז צדיקי� שבאופ' "ואמרו ע, ששכח לאכול בשבוע הקוד�
  .זה מותר להתענות ששוכחי' לאכול

וכל הצדיקי� יג' עלינו ובעדינו אוי) ' ט הק"הבעש מר' כותז
עבדו , ט"ביג שנשמע ונתבשר בשויאוי) אי '' אופאזיס' או

  .בשמחה בואו לפניו ברננה' את ה
*  

הבית ק "דהרה' בשבת זו חג השבועות מרגלא בפומיהנה 
 )'צ דילי"כ יו" היא"שבשבוע זה חל ג( ע"זי אהרו# מקארלי#

' "ט הוא נא+ יו"חר יושבת א :בדר+ צחות ט שפירושו דעדיי
  .ט"ט ונשאר בו מרישומו של יו"הוא יו

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
****            

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

        ניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אש
דברי אלוקי� חיי� ואמרות קודש דנפקי דברי אלוקי� חיי� ואמרות קודש דנפקי דברי אלוקי� חיי� ואמרות קודש דנפקי דברי אלוקי� חיי� ואמרות קודש דנפקי 

א א א א """"זיעזיעזיעזיעט ט ט ט """"ר רבינו הקוהר רבינו הקוהר רבינו הקוהר רבינו הקוה""""ק מר אדמוק מר אדמוק מר אדמוק מר אדמו""""ככככמפו� מפו� מפו� מפו� 
        ותותותותשבועשבועשבועשבועלחג הלחג הלחג הלחג ה

בי�  ))))איש מלחמהאיש מלחמהאיש מלחמהאיש מלחמה' ' ' ' פ הפ הפ הפ ה""""עהעהעהעה((((מדרש מדרש מדרש מדרש באיתא איתא איתא איתא  
ובסיני , נדמה לה� כאיש גיבור בחור מלחמה

        .נדמה לה� כזק� מלא רחמי�
העני� בזה כי בעת מת� תורה כאשר  יש לבאריש לבאריש לבאריש לבאר

ובריות ', כל העול� חל מפני הדר גאונו ית
בראשית חרדו ממ� בהגלות� מלכנו על הר 

ד ש ויחר"וכמ, סיני ללמד לעמ� תורה ומצוות
ויראה הע� וינועו ' כל הע� אשר במחנה וגו

ת וחיזק את "לכ� עודד� השי, ויעמדו מרחוק
ונראה אליה� כזק� מלא , ו"רוח� לבל יפלו ח

        , רחמי�
ל מלא רחמי� ורחמיו -נת� בזה שהאלהורות להורות להורות להורות 

סובל וצופה לרשע וחפ! , על כל מעשיו

וא� תאמר , בהצדקו ולרחמיו אי� שעור ועד אי� חקר
כפה עליה� הר כגיגית ואמר לה� א� לא א� כ� למה 
ל על פי מעשה שהיה "י, די�' שזהו בבחי' פה תהא וכו

ע אשר ציוה "זי הבית אהר� מקארלי�הבית אהר� מקארלי�הבית אהר� מקארלי�הבית אהר� מקארלי�' ק ב"אצל הרה
ראשית חכמה ראשית חכמה ראשית חכמה ראשית חכמה לשני אברכי� ללמוד בספר הקדוש 

חדשי� חזרו ' ולאחר ג ))))בעניני שכר ועונשבעניני שכר ועונשבעניני שכר ועונשבעניני שכר ועונש((((שער היראה 
ימה האחד היו פניו כבושות בקרקע מרוב א, אליו

והשני לא נתפעל כל כ� ממה שלמד בספר , ופחד
  , ראשית חכמה

ויהי כאשר נכנס הראשו� אצל הבית אהר� חיזקו 
כי לא תמנו כי ' ועודדו ואמר לו אל תשכח כי חסדי ה

דאמר יצחק  :):):):)שבת פטשבת פטשבת פטשבת פט((((' מצינו בגמ, לא כלו רחמיו
ויצא ', ה פלגא עלי ופלגא על� וכו"ה להקב"אבינו ע

בר� השני כשנכנס אצל רבו . בהחסיד שמח וטוב ל
ח "ידוע תדע כי כל מה שראית כתוב בר, א אמר לו"הב

אי� כל זה אלא כהתחלה לכל הפורענות והעונשי� בבית 
ותיכ$ נתלבש בחיל ורעדה מאימת הדי� , די� של מעלה

  , כ"ע
ניחא דבעינ� לתרתי כפיית ההר וזק� מלא רחמי� ובזה ובזה ובזה ובזה 

    רררר""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככ((((. ק"לכל חד כפו� דרגא דיליה ודו
  )אאאא""""זיעזיעזיעזיע    טטטט""""הקוההקוההקוההקוה

  

, ה השיב� בזה תשובה ניצחת"הוא דהקב' הפי. ש"עיי, בתו+ ביתו
ינת' דהתורה ראויה לה, שלא לה� ראוי לית' התורה רק לישראל

וזה אי' בכ� , ושיש לה� מידות תורניות, לבעלי מידות טובות
כשאת� ירדת� לתו+ ביתו קיבל אתכ� , וישנו בישראל, המלאכי�

י "ונת' לכ� לאכול כדר+ הכנסת אורחי� בספ, בסבר פני� יפות
ד למרו� אליכ� תקנאו בו ותרצו "ואת� כשבא בו, ובשמחה רבה

ולזה אי' ראוי , מידות התורניותמזה ניכר שאי' בכ� כוח , לפגוע בו
ובכ' ביו� הזה הגדול . ק"עכדה, ולית לכ� שייכות בגווה, לכ� התורה

והנשגב של קבלת התורה מוכיחי� בני ישראל כי לה� נאה ויאה 
בזה שאי' , ויש לה� המידות התורניות הנצרכי� לתורה, לקבל התורה

ה טובה כי מדר+ מיד, עושי� שמחה וריקודי� לכבוד קבלת התורה
ותורני לכבוש השמחה והצהלה בזמ' שיש מי שכואב על הדבר שאנו 

בשמחה השלימה שרוח , ורק בזאת יערב לנו שמחתינו, שמחי� בו
  )   א"שבועות תשע(. המקו� ורוח הבריות נוחה הימנו

 

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ
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  יצא הדבר' מה
 את בשידוכי
 רואה דעת בר כל
 וכ�', ית שהכל מאתו ואי�' ה יד

 שאמר ט"הבעש �בש
 מר ידוע
 שהיה המלחמה הגדולה בעת
 שסיבת, המדינות בי� בזמנו

 שידו� בשביל היתה ג
 המלחמה
 שני כי, להיות צרי� שהיה אחד


 אחרות מדינות משני הצדדי
 ה
  . התקרבו המלחמה י"וע
 רצו שלא צדיקי
 ידוע שהיו וכ

 זה הרי כי, בשידוכי
 לענות

 מתלמידי מר� ואחד .משמי
 אפילו זה שדבר :ענה ט"הבעש
 הכל אלא יודע בשמי
 לא מלא�
  .'ית מאתו
' הגמ על �"הרי חידושימ ואיתא

 ומ� הנביאי
 התורה מ� זה דבר"
". לאיש אשה' שמה הכתובי
 ומ�
 לב� שאמרו, מרבקה - התורה מ�

 ומ�". הדבר יצא' מה" ובתואל
 
 אחר שהל� משמשו� -הנביאי

 ידעו לא ואמו שאביו וכתוב ,עיניו
 - הכתובי
 ומ�. הוא 'כי מה
 'ומה אבות נחלת והו� בית" דכתיב

  ". אשה משכלת
 ששלושת מבאר �"הרי והחידושי

 להפקיע באי
 הראיות בדיוק
שהעול
  מחשבות סוגי שלשת


 שהרי. שידוכי
 בנושא חושבי

 בשידוכי
 שבעל חושבי
 העול
 וכ�, כמוהו יחס� ע
 משתד� ייחוס
, כמותו עשיר משתד� ע
 עשיר

' הגמ מגיעה ז"וע. לח� �ח וכ�
 שני הרי ואומרת שברבקה

 ואל, מיוחסות היו המשפחות
 אלא, לשידו� הסיבה תחשוב שזה

 ובשמשו� הגיבור, "הדבר יצא' מה"
 אחר שהל� ח� של עניי� שהיה
 הסיבה תחשוב שזה אל, עיניו
 שבית בעושר וכ�". הוא' מה" אלא
 אשה' מה" א� נחלת אבות והו�

  ".משכלת
' רב בריסקער'ה ש
ב מובא וכ
 וכי רק שהקשה ל"הנ' הגמ על

 הכל הרי? מהשמי
 נעשי� שידוכי�

 יש דבר שבכל ,ומיישב? משמי

 א� ההשתדלות חובת האד
 על
, קשה כ"א. 'מה בשידוכי
 הכל

 )רב הבריסקער( והוא אנשי
 מדוע

 בשביל פעולות עושי
, בכלל


  , שידוכי
 את להרגיע רק בכדי שזהו ותיר�


  .העצבי
 היה מגור ישראל ביתק "רהה

 הכל אזי, הרגע כשמגיע: "אומר
 ידוע וכ�"... מרגע נעשה בפחות

 'מ בשמי
 מכריזי
 מדוע הווארט

 פלוני בת" הוולד יצירת קוד
 יו

 ?מוקד
 כ"כ למה, "לפלוני
 עוד מחליט ה"שהקב: והתשובה


השותפי
  שיתערבו קוד

, ואמו אביו ה
 הלא האחרי

, ה"הקב ,באד
 שותפי�' ג שהרי

  . ואמו, אביו
 ע שבתנאי
"זי מזוויעל ה'שלומק' ר ק "הרהבש
  ידוע וכ

 כתוב כמו בכל לא ולמה הכלה/החת� מצד העומד כתוב

 מיד בתחילת לנו לומר אלא? הכלה ואבי החת� אבי מקו

 יעמדו" ואביו ואמו' ית מאתו שהכל התנאי
 בשעת העובדה
  . הכל לנהל יתבר�' לה ויתנו" הצד מ�
 המגיד" בכתובה כותבי
 שמדוע א"הרמברבינו  מובאז "עו

 אותיות כי, "טוב ושארית ש
 ית� הוא מראשית אחרית
 הרי, לנו לרמז ורוצי
, אותיות אות
 ה
" ראשית"ו "שארית"

 כ"וא" ראשית"ה שזהו השמי
 מ� שהכל ראית
 בשידו�
מאתו  שהכל תמיד תזכרו" בשארית"ו בהמש�' עכשיו אפי

  .יתבר�
  

  ובקשות ותתפיל
בד  א�, סו# י
 כקריעת אד
 של זיווגו קשה כתוב' בגמ
 ,לידה וכ� על פרנסה על כתוב ג
 שכ� לזכור צרי� בבד

העול
  של האימרא וידוע? סו# י
 כקריעת דווקא ומדוע
 ישועה כזו על י"חשבו בנ לא סו# י
 שבקריעת שכמו

 יכול לא אחד א# - בשידוכי
 הדי� הוא, הי
 בדמות קריעת
  . יגיע זה דעת מאי�ל

� קשה על' קשה'מילת  כ"ג כתוב שהרי אחר ווארט ישנו א
 שהרי ה אומר"הקב אלא? הקשר מהו, פרידתכ
 עלי


 את
 ובלידה צועקי
 ובפרנסה בשידוכי
 במצוקה כשאת
, ל"רח אותי שוכחי
 את
 הישועה כשמגיעה א�, הרבה אלי
 פרודי
 שאת
 "פרידתכ
 עלי קשה" ה"הקב אומר ולכ�

 וזהו, כלפני זה בי עצמכ
 תולי
 ואינכ
 כ"אח מעמי
 צעקו כמו במצוקה כשהיו ש
 שג
" סו# י
 כקריעת"

  ".'ה אל ישראל בני ויצעקו" שנאמר
�לשכוח  ולא, הלאה ולבקש כ"אח להודות כ"ג צרי� א

שהרי ' תנאי
'נקרא  מדוע בפוסקי
 שאיתא בפרט, חלילה
 '?תנאי
' ראי
קו והעול
', סבלונות סעודת' נקרא א"במג

הדבר  בעיניה
 ח� לא מוצא למקטרגי
 כי: והתשובה

אות
  מרגיעי
 ולכ�, ויראה לתורה חדש בית שמוק

  .בכלל בטוח ולא על תנאי רק שזהו ואומרי

 טעויות שני יש שלעול
 באבוב - 'ציו קדושת'איתא ב וכ
 לשתות שצרי� .א: השידו� גמר בעת 'לחיי
' שתיית על
'
 ששותי
. ב. נגמר שלא שידו� ג
 על תולהודו' לחיי
'
 מתחיל רק שזה היא והאמת ,השידו� נגמר כי' לחיי

  .סייעתא דשמיא הרבה וצרי�, עכשיו
  

  ושמחה ששו ברא אשר
  וכלה חת

 כש
"אומרי
  ובברית, "וכלה חת� ושמחה ששו� ברא אשר"
 ומה ,"ט"ולמעש, לחופה, לתורה יכנס כ� לברית שנכנס
 דכש
 שהברית מעניי� הסבר ל"המהר ראומ? ביניה
 הקשר
 גופו שלומד תורה יהודי כ"כמו, אד
 של בגופו שינוי פועל

  . שונה לה
 גו# יש האר$ וע
 חכ
 תלמיד, לטובה משתנה
 גו# נהיה לחופה הגו# כשנכנסי
 כ"שכמו לדעת צרי� יהודי
, "סו# י
 אד
 כקריעת של זיווגו קשה"ש שמובא וכמו. אחר
 הלכו י"ובנ" כתוב שבי
 סו# כמו אלא ?ביניה
 הקשר ומה

 ונשארו הי
 בתו� י הלכו"שבנ היינו" הי
 בתו� ביבשה

 א# שעל, החתונה העבודה לאחר להיות צרי� ג
 כ� יבשי

 מכ� להתרטב אסור כ"אעפ ,גשמיות ענייני שנכנסי
 לתו�
 -" ביבשה"ולהשאר , רבב ונקיי
 מכל יבשי
 להשאר אלא

  ."הי
 בתו�"

� של בבית קדושה חיי י שחייהוד הוא כ
 חומה והמי
 לה
" כתוב סו# ובי
, קדושה


 מי
 שאות
 היינו, "מימינ
 ומשמאל
 מי
 אות
, י"לבנ ופחד איו
 היוו שלפני כ�

, ולמג� לחומה להיות לה
 נהפכו בעצמ

בלא  שרוי אשה בלא שרוי כתוב כ"כמו
  .היטב והב�, חומה

*  
 וכפי', וכו" ושמחה ששו� ברא אשר"

, ושינוי בריאה של שזה עניי� קוד
 אנושהב
" מקדש מעט" זוכה להקי
 כשאד
 כ"כמו

 וכפי, אחרת בריאה הוא העול
 אזי בביתו
 אמרי"ק ה"הרה ע
 שהל� שסיפר אחד

באמצע  א"ת ברחובות ני$'מויז "חיי�
 הבית על ודפק אחד בית ליד ועבר הלילה
, לבדוק מלוהו ועלה? "גר כא� מי" ושאל
מ "מר רבינו הרמ זקני של ובית שזה וגילה

 טובו אוהלי� מה" פירש ואז, ע"זי מלעלוב
 שמבית, ריח לשו�" 'ה כאהלי
 נטע" "יעקב
 חי בקדושה כשיהודי, טוב ריח מריח יהודי
 ביתו אלא, עצמו את רק מקדש אינו אזי
, אחרות לבני
 ה
 והלבני
, בית אחר הוא
 עול
 הוא אותו וכל העול
 הסובבי
 וכל
  .אחר

  

  כלה כנסתוה
 יו
 של בבוקרו שהגיע ביהודי אחד מעשה
 באמרו ע"זי קה מזוועיל'שלומ' ר ק"להרה
 מבקש לעשות והמחות�, חת� ב� לו שיש


 לקבוע ירושלי
 כמנהג אחרוני
 תנאי
 לפני תובע שהמחות� אלא, תארי� לחתונה


 שולח� לקנות חלקו בתנאי
 את כ� שיקיי
, פרוטה לקנות אי� ולרש, לזוג וכסאות
קה 'שלומ' ר ק"הרה לו וענה, לשידו� וחושש
 את בלילה היו
 ויקבע יחשוש שלא


 אי� לו הרי ולשאלתו ,האחרוני
 התנאי

 שיעשה כמו קה'שלומ' ר הרגיעו, כלו

  . לו שאומר
אשה  הגיעה הצהריי
 בשעת יו
 באותו
 עוד קה'שלומ' ר את שהכירה עשירה אחת
 הוראת, אצלו לביקור - שבתו בזוועיל מעת
 ומיד, ששררה בביתו הגדולה העניות את

 חדשי
 וכיסאות שולח� לקנות הלכה
 לביתו מיד אות
 ושלחה ק מזוויעל"להרה

 מיד. מנחה הגיע לפני וזה קה'שלומ' ר של
את  לשלוח רוט' אלי' לר קה'שלומ' ר ציווה

 כדי ל"הנ האבר� לבית והכיסאות השולח�
מתו� דברי� ( .החת� לתת לבנו לו שיהיה
לרגל אירוסי בתו " תנאי�"מרו בסעודת השנא

 )'הבכורה תחי
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  עניני נישואי#עניני נישואי#

  

א א ""ט זיעט זיע""כשבאו לשאול את מר� רבינו הקוהכשבאו לשאול את מר� רבינו הקוה
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ה ה ""ובזה לא שיי� עני� הקבובזה לא שיי� עני� הקב  ))))))))דדדדדדדד, , , , , , , , בראשית רבה סחבראשית רבה סחבראשית רבה סחבראשית רבה סחבראשית רבה סחבראשית רבה סחבראשית רבה סחבראשית רבה סח((((((((
        ,,:):):):):):):):)ק טזק טזק טזק טזק טזק טזק טזק טז""""""""מומומומומומומומו((((((((        גוזר וצדיק מבטלגוזר וצדיק מבטל

 �אבער א� עצה אבער א� עצה : ": "קק""בלבל  עודעוד  ואמר רבינוואמר רבינו  הוסי$הוסי$א� א� א� א� א� א� א� א
  ).).).).).).).).עצה טובה יכולני לתתעצה טובה יכולני לתתעצה טובה יכולני לתתעצה טובה יכולני לתתעצה טובה יכולני לתתעצה טובה יכולני לתתעצה טובה יכולני לתתעצה טובה יכולני לתת((((((((  ""טובה קע� אי� גיבע�טובה קע� אי� גיבע�



 

 

 

 ה

 ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בו מרומזי" האד" תובקש כל
 ישראל שצריכי� העניני� כל על מתפלל היה השלו� עליו המל+ דוד
 ועל, יחלו שלא הבריאי� ועל, שיתרפאו החולי� על, משיח ביאת עד

 שהאד� ידי ועל, קשות הגזירות כל מה� ולבטל, שיתברכו פרנסת�
  . ישראל כנסת על טובות השפעות כל ממשי+ הוא הציבור ע� מתפלל

  )ושמש מאור(
  

  רע מכל להציל" ישראל אחינו עבור -  ישראל בני מושב בכל לתק#
 י"בנ מושב מקו� בכל זה גדול תיקו' לתק' נכספתי נכסו) כמה זה

 ו�י יו� ובתחנוני� בתפלה לעמוד קבועה עדה ועיר עיר בכל להיות
 בכל להציל� י"בנ אחינו כלל ועבור עדת� קהל בעד כל אדו' לפני

  , בישי' מרעי'
' וה בעירו זה תיקו' יתק'' ד דבר את היקר איש מכל ובקשתי ושאלתי

  . משאלות� בטוב וימלא, שועת� ישמע הטוב
  )ישראל אוהב(

  
  הטבע לשנות

 אי+ הע� את דעת לימד הוא כי, לעול� תפלה בא דוד שבא וכיו#
 לשנות אפילו התפלה כח וגדול, כל אדו' לפני ובתחינה בתפלה נהגוית

  . הנגזר ולבטל הסכנה מ' ולהנצל הטבע
  )בחיי רבינו(

  
  יו" בכל לאומר"

 ממנו לקרות ויזהר, מאוד נורא תהלי� ספר סגולת נודע כבר הנה
  .יו� בכל שיעור

  )א"חיד(
  

  הכל יד" על לפעול יכולי"
 הכל יד� על לפעול שיכולי�' תהלי�' מלכינו דוד שירי נקראי� ולכ#
  . רע פגע ואי' שט' ואי'

  )אלימל� נוע"(
  

  כולה התורה כל קיי" כאילו
 וכו'ת וזהו. כולה התורה כל קיי� כאילו, יו� בכל תהלי� האומר כל
 לנו צוה תורה" ליה וסמי+, �"תלי ת"ר דברותי+'מ שא'י רגלי+'ל

  ".משה
  )התורה על אפרי" רבינו(

  
  טליתו ע" - "היו בהשכמת

, המובחר מ' המצוה על לרמז, �"תלי ת"ס' בגדיה�' כנפי' על' ציצית
  .תהלי� וללמוד בציצית להתעט) בהשכמה

  )התורה על אפרי" רבינו(
  

  התפלה קוד" לאומרו
 ותעלה עריצי� לזמר התפלה קוד� תהלי� מזמורי שיאמר טוב

  .לרצו' התפלה
  )'א' סי, ח"או -  לבוש(

  
  כפר עולה – עמי"פ' ב מזמורי" מני#
 מה הנה, בשבת' ב ופע� בחול' א פע� תהלי� ספר ללמוד יוכל א"
" יצר" ומבטל, "כפר"' גימטריא, מזמורי�' ש וה� פעמי�' ב כי, טוב

  .'ש גימטריא
  )תהלות יוס� בספרו, א"חיד(

  
  בשבוע אחת פע" לגומרו

  . בשבתו שבת מידי שבוע בכל תהלי� ספר כל לומר מצדיק יגרע לא
  )תהלות יוס� בספרו, א"חיד(

  
  התורה כל בו וגנוז כלול
 דוד לה� נת' וכנגד�, תורה חומשי חמשה לישראל לה� נת' משה
 וגנוז כלול נמצא. )'א תהלי", טוב שוחר( ספרי�' ה בו שיש תהלי� ספר

 חמשה כנגד, חמשה תהלי� חיבר ה"דהמע כי. כולה התורה כל בו
  . תורה חומשי

  )אפרי" מחנה דגל(
  

  לו להרע הרוצי" משונאי" להנצל סגולה - ט"קי מזמור
 שיאמר סגולה, לו להרע ורוצי� שונאי� לו שיש מי

 כל את להדו)" וסימנ+ ט"קי מזמור ויו� יו� בכל
 יש שבו פסוק ובכל. ט"קי גימטריא )"להדו, "אויבי+
  . מיוחד לדבר להועיל עצמה בפני סגולה

  )'ה מערכת ישראל סגולות(
  

 בתורת עוסק וכאילו מתפללכ הוא תהלי" האומר
  ואהלות נגעי"

 כעוסק כ' ג� והוא כמתפלל הוא תהלי� והאומר
 שכר מקבלי' שיהיו ה"דהמע ביקש וכבר. בתורה
  .ואהלות נגעי� בתורת כעוסקי' בתהלי� הקורא

  )'הק ה"של(
  
 כל יקרא בסכנה כשהוא או צער איזה לו שיש מי

  נפלאות ויראה התהלי"
 דוחק איזה לו שיש שמי הקדושי� ש� מאנשי קבלה
, בי� עובר או, בדר+ מהל+ שהוא או, צער או, השעה

 הפסק בלי יו� בכל התהלי� כל יקרא, בנהרות או
  .ומנוסה בדוק וזה, נפלאות ויראה, והכנעה בכוונה

  )יוע% פלא(
  

 כל לומר הרפתקאות שאר על או לפרנסה סגולה
  לסיפא מרישא התהלי"

 או', וכדו פרנסה וכמ, לאד� שצריכי� דברי� כמה על
 כל לומר] מקארי,[ ק"הרה צוה הרפתקאות כמה על

 שלא אפילו, הפסק שו� בלי לסיפא מרישא התהלי�
 כל גמר לאחר רק, לספר ספר בי' ר"היה לומר

 יש לכ', המשיח מהיכל הוא כי אמר א"ופע, התהלי�
 מכינויי' א הוא וצפור, צפור '"ק כנגד מזמורי� '"ק בו

  .ש� מסתתרת השכינהש דהיינו, השכינה
  )פנחס מדרש(

  
  הגבורות נמתקי# תהלי" ספר כל אמירת י"ע

 מפי שמעתי, תהלתו כל ישמיע' ה גבורות ימלל מי
 זוסמא' משול� ר"מוהר המנוח המפורס� החסיד

 מלשו', ימלל מי, זה פסוק שביאר מאניפאלי ל"זצוק
 ישמיע, הגבורות ולפרד למלל יכול מי, מלילות מוללי'

  .אחת בבת תהלי� ספר כל שיאמר, תהלתו כל
  )ויגש' פ, ח# תשואות(

  
  כלל הפסק בלי תהלי" ספר כל יאמר
 הפסוקי� וג�, כלל הפסק בלי תהלי� ספר כל יאמר
 כל גמר אחר אלא לספר ספר בי' יאמרו לא רצו' ויהי

 ש"כמ, טוב ש� הבעל מרבינו מקובל כ' כי, תהלי�
' ה ורותגב ימלל מי שנאמר מה רמז שלזה צבי בעטרת
  .תהלתו כל ישמיע

  )ד"רס' סי ב"ח -  מברעזא# ""מהרש ת"שו(
  

  ""השובבי בימי ובפרט תהלי" לומר ל"ז לחטא סגולה
 ראשי', מצרימה' 'הבאי�' 'ישראל' 'בני' 'שמות' ואלה

 מסוגל כי, �"תהלי תיבות וסופי, �"השבי הוא תיבות
 �"השובבי בימי ובפרט, ליצל' רחמנא ל"שז לחטא
 ר"מוהר הקדוש הרב של משמו ואמרו. �תהלי לומר

 להתענות לזה שסגולה ה"זללה מטשערנאבל מרדכי
 וטוב תהלי� יאמר קודש ובשבת, קודש שבת בערב

  .הזה החטא לתיקו'
  )יחזקאל דברי(

  
  תהלי" מזמורי יו" בכל ילמוד י" בדר� שהול� מי

 בספינה יו� בכל ללמוד י� בדר+ שהול+ שמי קבלתי
  .והכנעה נהבכוו תהלי� מזמורי

 )תהלות יוס� בספרו, א"חיד(

 

  ה"מוגש לרגל הילולת דוד המע
  

  פורעניות מיני כל דוחה – בציבור תהלי"
 יבורבצ תהלי� אמירת סגולת לכל ידוע

 ומעל מעליו פורעניות מיני כל שדוחה
 עליו ומגלגל דורו בני ומעל משפחתו

  . והצלחות ברכות שפע מיני כל ועליה�
  )'הק ה"של(

  
   תפלה זו – חולי" ביקור מצות
 כמבואר חבירו בעד המתפלל עני' גודל
, חולי� ביקור מצות עיקר שהיא ע"בשו
  .חסדי� גמילות מצות וג�

  )ה"של, דעה יורה ע"שו(
  

  מדרשות בבתי זמירותיו יאמרו
 יתבר+ בו לדבק נפשו שחשקה מי

 תהלי� בספר עצמו ידבק אז ובשבחיו
 המל+ דוד שהתפלל ל"רז אמרו וכבר

 ובתי כנסיות בבתי זמירותיו שיאמרו ה"ע
  . מדרשות

  )'הק ה"של(
  

  תהלי" מספר גדול דבר לנו אי#
 שמרבי� תהלי� מספר גדול דבר לנו אי#

 ורבי� יתבר+ להש� �שבחי מזמורי�
 וסליחה מחילה בקשות של ה� מזמורי�

 ברוח ה"ע המל+ דוד השכיל' ה מיד והכל
 תהלי� אומר אשר האיש אשרי. הקודש
 כמו ולא הלב ובכוונת ובזמרה בשירה

 ובלתי במרוצה שאומרי� הזה בדור
 עליה� שכר לקבל ירצו א� אלא, כוונה
 יתבר+ הש� לפני רוח נחת אמירת' ויהיה

  . בנחת לומר כי'צרי
  )'הק ה"של(

  
 ספר כל לגמור הגזירה לבטל קבלה

  תהלי"
 לגמור והגבורות דיני� להמתיק קבלתי

 ימלל מי בפסוק נרמז, תהלי� ספר כל
 לשו' מלילות מלשו' ימלל', ה גבורות

 מי כ+ הוא הפירוש זה ולפי, וזורק מולל
 ישמיע הגבורות ולמלול לכתוש שירצה

  . תהלי� רספ כל היינו, תהלתו כל
  )ח"שמ, דפרקא אגרא(

  
  אחד ביו" פעמי"' ג האומר סגולת
 ה"זלה מליזענסק אלימל+ רבינו מ' קבלה

 ביו� התהלי� כל פעמי�' ג האומר כי
. לשבת משבת כתענית חשוב הוא אחד

 תלמידו בש� אומרי� שמעתי ג�
' ג האומרו כי, ל"זצ מרימינוב מ"מוהר

 וחנית כחרב חשוב הוא אחד ביו� פעמי�
  . ר"היצה נגד

  )'ת, האב רחמי(
  

  גדול כח לו יש - תהלי" של הניגו# א�
 שחפשו הגזירה בשנות ברוסיא מעשה
 ישראל מבני ועיר עיר בכל קטני� נערי�

 לבעלי לגדל� רחוקה בדר+ והוליכו�
 הוריה� צער בזכר� והנערי�, מלחמה

 אות� שמוליכי� צרת� גודל וראו
 הלז זה אמרו' וכו מאמונת� להעביר�

 עלינו לא צרה יש א� בבתינו הלא
 אנו וג�, ונצלי� ברבי� תהלי� אומרי�
 יכלו לא אבל, תהלי� נאמר בצרתינו

 בעל ולומר, תהלי� ספר לה�' הי שלא
  , ידעו לא עדיי' פה
 של הניגו' פ"עכ לומר וגמרו נמנו כ' על

 שירת� ותעל הנגו' ושרו עשו וכ', תהלי�
 וזכו מרו� בשמי התעוררות ונהוה

  . לבית� ונשלחו שועהלי
  

 בש" - ו"ט, בשופר תקע מאמר יששכר שער(
  )חיי" הדברי

  

גודל גודל גודל גודל גודל גודל גודל גודל ק בעני ק בעני ק בעני ק בעני ק בעני ק בעני ק בעני ק בעני """"""""ליקוטי� מספהליקוטי� מספהליקוטי� מספהליקוטי� מספהליקוטי� מספהליקוטי� מספהליקוטי� מספהליקוטי� מספה
        מעלת אמירת תהילי� מעלת אמירת תהילי� מעלת אמירת תהילי� מעלת אמירת תהילי� מעלת אמירת תהילי� מעלת אמירת תהילי� מעלת אמירת תהילי� מעלת אמירת תהילי� 

  ' ' ג רג ר""הרההרה  ידיד המערכתידיד המערכת  נתקבל מאתנתקבל מאת
  בב""ארהארה  --אא""קנאפפלער שליטקנאפפלער שליט. . אא. . אא

        

        ניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אש
  על תהילי"על תהילי"

  

   ).).).).זזזז, , , , עהעהעהעהתהילי� תהילי� תהילי� תהילי� ((((לא ממדבר הרי� 
לשו� הרמה והתרוממות  - הרי� הרי� הרי� הרי� , לשו� דיבור -מדבר מדבר מדבר מדבר 

כל הרי�  ))))תנחומא מטות ותנחומא מטות ותנחומא מטות ותנחומא מטות ו, , , , בבבב""""ר פכר פכר פכר פכ""""במדבבמדבבמדבבמדב((((' דאיוכ
והכתוב בא . שבמקרא הרי� חו! מזה שהוא רוממות

דאי� התרוממות באה מדבור בלבד ללא , לרמז
 ))))אאאא""""ט זיעט זיעט זיעט זיע""""ר הקוהר הקוהר הקוהר הקוה""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככ(((( .מעשה
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אי+ זה שבהמה  - מעילה וחייב להביא קרב' מעילה
י "וכל זה ע - מגושמת בא� הקדישוה כבר נעשית קודש

  .דיבור של יהודי
ולא כמו אלו החושבי� , בור הוא מעשהרואי� שדימכא# 

דברי� אלו פשוטי� ה� אבל , דהוא סת� דיבור בעלמא
. מרוב פשטות� ה� לא נשמעי� והילדי� לא יודעי� זאת

לבחורי� את דברי גאו' \אפשר להוסי) לילדי�כ "כמו
לא יחל דברו "פ "ע עה"זי' א הק"החידעוזינו רבינו הגדול 

הדברי� שא� אד�  ותמצית, "ככל היוצא מפיו יעשה
שומר פיו ולשונו מלדבר דברי� אסורי� אז שכרו ככל 

יי' : ומביא ש�. יקבל תפילתו' ה, היוצא מפיו יעשה
שהוא במרת) ומונח בחבית סתומה בעת שדורכי� 

א) שהוא רחוק מאוד היי' שבחבית מתנועע , הענבי�
ומזה נקח ראיה על הדיבור שהוא פועל , והוא פלא

ת "ר, "לא יחל דברו ככל היוצא"ולרמז זה , למעלה
  .)חומת אנ�( גימטריא יי' ע� הכולל דמ' היי' נלמד

לא נכו' להתמ� במחשבה בלב , )לתלמידי�אומרי" (
  .זה טעות מיסודו לחשוב כ', שדיבור זה כלו�

אבל כוח דיבור� , בזקני� שיכולי� קצת לתפקדנתבונ# 
  .כי דיבור הוא כוח, נחלש באמר� אי' לי כוח לדבר

בפרשת ויקהל ' ערבי נחל'ומפורסמי� דברי הדועי" י
שבכל דיבור ודיבור היוצא מפיו של האד� יוצאת עמו ג� 

שהנפש " נפשי יצאה בדברו"ורמז לכ+ , חלק נשמתו
ולהיפ+ כשמדבר דברי תורה , י דיבור"ל ע"יוצאת ר

מוסיפי' לו חיי� על חייו שהתורה מאריכה חייו של אד� 
ה נת' באד� כוח הדיבור אשר "בכי הק: והנה לשונו הזהב

ובכל פע� שיוציא האד� , הוא עצמיות חיותו ונשמתו
לפועל דיבור אחד אזי אז הוא זמ' פטירת אותו חלק 
מנשמתו כאומרו נפשי יצאה בדברו כי אי' האד� נפטר 

אלא בכל דיבור הוא , ברגע אחד בעת פטירתו מ' העול�
ביד  וכח הדיבור הוא. פטירת אבר אחד וחלק מנשמתו

וכל אשר , אל אשר יחפו, יטנו, האד� כחומר ביד היוצר
ולכ' כשמדבר האד� דיבורי קדושה , חפ, יעשה ממנה

כתורה ותפילה ודומיה' אזי נעשה ממנה אלקות כביכול 
, והוא חלק מנשמתו  אשר יצא לפועל ומיד פורח למעלה

ר ורכילות ודומיה' "וכאשר מדבר דברי� אסורי� כלשה
' אשר אי' צור+ לאד� לדבר� כלל כו או דברי� בטלי�

כי דבר שהוא , נמצא עשה מנשמתו וחיותו סטרא אחרא
וכאשר הוא יצא , בכוח מקבל שינוי מ' הקצה אל הקצה

ל "והיה מוסי) זקיני הנ. ק"עכתד. לפועל כ+ נשאר לעול�
כי ", "תמימה היא משיבת נפש' תורת ה"זה הפירוש 

' י דיבור בתורה הק"שע )עירובי# נד( "חיי� ה� למוציאה�
מי שמוציא מפיו דיבור של תורה הוא , הוא משיבת נפש

  .מוסי) לו חיי�

כדי שנבי'  'הק' אור החיי"'ההמפורסמי� של 
והיתכ# להפסיקו בדיבור ( פיה� של לומדי תורהחשיבות 

אלשי� ( די ישראל שכתבוומצאתי לחסי: ק"וזל, )ו"ח
כי פה של לומדי תורה דינו ככלי שרת  )לא, תצוה כח

אשר ישרתו ב� בקודש כי אי' קדושה כקדושת התורה 
ש דברי� חוצבי� להבות "ולכ' אסור לדבר דברי חול עיי

ו "ו ב' בנו של ק"סת� ק' דאפי, אש בקדושת הפה
' אור יקר'ובספר . שבשעת לימוד אסור להפסיק בדיבור

אמר ריש : ק"בש� ירושלמי וזל' ראשית חכמה'יא ממב
כי פה , פיות' הוה בעינא ב, לקיש אלו הוינא אטורא דסיני

שהוא ראוי לדבר דברי תורה ושבח והודאה אי' ראוי 
ולא , ש א� יהיה דבר הפוג�"כ, ז"שידבר בעניני העוה

י "כדברי ר, נברא פה האד� אלא כדי שיעסוק בו בתורה
הוי אומר לעמל ' אלעזר אומר כו' ר, בסנהדרי' בפרק חלק

ולא  )יז, א"אבות פ( רבינו יונהועיי' ב. ל"עכ, תורה נברא
, ל"מצאתי לגו) טוב משתיקה כ' אמר בירושלמי הנ

לא יכולנא למיצל נפשי' , השתא דלית לו אלא חד
רוצה לומר שלא , מלישנא בישא כל שכ' אי הוה לו תרי'

שהיו , בלי העול�ת ודברי� שכולו דברי ה"ידבר בפה ד
  .ל"עכ, החכמי� הקדושי� עושי� עצמ� ככלי שרת

היתכ' שבשעת הלימוד ידברו ויערבבו חול ע� כ "א
היתכ' דבכלי שרת יעביד ד� של קרבנות , קודש ממש

  .ע� ד� של חולי'
ש� מביא מעני'  )סד' עמ( מי האישראיתי בספר לסיכו" 

ר שהפה דומה לגשר שמטרתו לחבר שני קצוות "לשה
פיו של האד� הריהו גשר , שר תהו� מפרידה ביניה�א

' סופית המפרידה בי' הבורא יתבר+  מעל התהו� האי
יכולת , שיצר את כל היקו� ובי' האד� הבריאה האפסית

פיו של האד� הוא זה שיקבע הא� יזכה להיות ולברוא 
ולעינינינו כשפה לומד תורה . כ"ע, כל העולמות או לא

 -דאורייתא וישראל חד הוא ה"הוא בגשר ישיר ע� קוב
כשמפסיק בשעת לימוד בדיבור נפסק הקשר המשולש 

  .כמרומז בפסוק והיית� לי סגולה
מדוע אתה 'לא די במה שאנו גוערי� בתלמידי� : נסכ"
אלא צרי+ לעורר� מפע� לפע� כיצד נהגו גדולי ', מדבר

שו� דבר שבעול� לא היה , עול� ועמ+ כשהיו לומדי�
. ו דיבורי� סת� בלי שליטה"נת� וקיכול להפסיק� ממש

, נבהיר חומרת הדבר שדיבור זה לאו שהוא מעשה ממש
הזורעי� בדמעה "אבל ', כל ההתחלות קשות'נזכור ד

קוד� שיעור , על כ' יש להתחיל בהדרגה, "ברינה יקצורו
אחרי תקופה מוסיפי� עוד ', אחד או רבע שעה וכו

   .ק"ודו". תפשת מועט תפשת", שיעור לאט לאט
שנזכה לקבל התורה בשתי ידיי� כמו ששמעתי ר "יה

יד "א בש� אביו ה "שליט ר מערלויא"ק אדמו"כר "ממו
ת הוא בשתי ידיי� כמרומז בפסוק "קבה: ד"הי" סופר

  .אמ' ואמ'". אור+ ימי� בימינה ובשמאלה עושר וכבוד"

  .ט"גוט יו, שבתגוט 
  נ "זה מוקדש לטומדור 

  א"ני, זיע'מויז" ישועות משה"בעל ק "הרה

        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�
  אחרו#אחרו#' ' המש� מעמהמש� מעמ

  

, לתלמידינו כי החיי� והמות ביד הלשו' המדברתנבהיר 
זכיתי לשמוע פעמי� רבות . זכה נעשה לו ס� החיי� ממש

ק "ל מזקנו הרה"מ זצ"הכישועות משה ר ה"ק מו"מהרה
, א להפסיק בלימודע  שהקפיד במאוד ל"זי אהבת ישראל

ופע� רצה , ר"זולת לאיש, כשהיה רעש בבית מדרש' אפי
הרי ידיד : ק"ל בל"מא' דהו לשוחח אתו בשעת הלימוד א

כ אי+ תוכל לראות שמאכילי' "וא? נאמ' אתה לי הלא כ'
אמר רבי לוי  )חגיגה יב( ל"הרי אמרו חז, אותי גחלי רתמי�

כילי' כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מא
והיה . כעת אני לומד, אנא תעזבני, אותו גחלי רתמי�

עשו תקנה : טייערע קינדער: מוסי)" ישועות משה"ה
ללמוד ברציפות והוא תהיה גדר נגד היצר הרע שלא יהא 

ת' , כשיבוא היצר הרע נאמר לו נחרצות - בעל הבית
קיבלתי עלי תקנה , אני לא מציית ל+ בשו� אופ', מנוחה

', כל ההתחלות קשות, 'הוסי), ולפעמי�...ללמוד רציפות
, )כו, דברי" יא( 'הק" אור החיי""ויעלה על לבו משלו של ה

לאחד שהיה יושב על פרשת דרכי� ומדרי+ את העוברי� 
ושבי� לבחור בדר+ שבהתחלתה מלאה בורות 

ומזהיר מהדר+ , ובהמשכה ישרה וטובה, ומהמורות
שכה א+ בהמ, השניה שבהתחלתה נראית נאה וישרה

' בתורת ה: והנמשל. מליאה מכשולות ומהמורות
ברכות ( ל"שתחילתה בקושי בעמל וביגיעה כמו שאמרו חז

א+ , אי' התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה :)סג
אי' , כשזוכה לעלות על דר+ המל+ וטוע� טעמה הטוב

ז הנאה ותענוג כהנאה "לאד� בכל הנאות ותענוגי העוה
פשו שהתורה מעניקה לחייו את ומרגיש בנ, נפלאה זו

ומאליה� מתבטלי� כל , הטוב וההנאה האמיתית
  .ק"עכל. כי אי' לה� ער+ בעיניו כלל, המניעות והטרדות

ל שזכיתי להיות "זצפינסק קארלי# מ" אורחות אהר#"הק "כ
כשהיה מלמד בתלמוד תורה ' במחיצתו בעבודתו הק

ו השגה וכי יש לנ: ל"והיה מעורר בזה, ב"בב" כתב סופר"
שיושב איש ישראל ליד הגמרא , בזה בגודל הביזיו' הנורא

, לצדדי'' ועוזב מקור מי� חיי� ומסלק את אביי ורבא הק
הלא אי' לשער כלל , ועוסק בדברי שיחה ודברי� בטלי�

אי' אנו רוצי� להארי+ בזה שלא לקטרג על . גודל הביזיו'
' אבל ההכרח לא יגונה לעורר בזה העוו, ראשי ע� קודש

ומי יוכל , שעוו' ביטול תורה הוא כנגד כול�, כי נורא הוא
  .ל"עכ. לומר זיכיתי לבבי טהרתי מעוו' הזה

אביא מדבריו , וימי� אלו ימי קבלת התורה ה�והיות 
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ס מלבוב 'ר יצחק הלוי רייצ"רבי חיי� ורבי יהושע ב' ש האחי� הק"נעקה –
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ה נעי� זמירות "דוד המל� ב ישי ונצבת בת עדאל ע –חג השבועות  –
        ))))הההה""""תתקכתתקכתתקכתתקכ' ' ' ' בבבב((((    ישראל

א א א א """"ט זיעט זיעט זיעט זיע""""הבעשהבעשהבעשהבעש, , , , ר אליעזרר אליעזרר אליעזרר אליעזר""""מר אור שבעת הימי� רבינו ישראל במר אור שבעת הימי� רבינו ישראל במר אור שבעת הימי� רבינו ישראל במר אור שבעת הימי� רבינו ישראל ב
        ))))ככככ""""תקתקתקתק' ' ' ' הההה((((    מייסד החסידותמייסד החסידותמייסד החסידותמייסד החסידות' ' ' ' יבוזיבוזיבוזיבוז''''ממעזממעזממעזממעז

        ))))שששש""""תתתת((((    ר יחזקאל שרגא משינאווא"רבי אברה� שלו� מסטרופקוב ב
  ))))דדדד""""תשתשתשתש((((    ד"אמרי יהודה מסקלהיד הי' בל "ש רבי יהודה סג"נעקה

        ))))חחחח""""תשתשתשתש((((    אמרי אמת' ר יהודה אריה לייב אלתר מגור ב"רבי אברה� מרדכי ב
  ))))טטטט""""תקתקתקתק((((    ד מוילנא"ש גר הצדק אברה� ב אברה� פוטוצקי הי"נעקה –

  ))))גגגג""""תשיתשיתשיתשי((((    ד ירושלי�"לפלגות ראוב גאב' ר צבי בענגיס ב"רבי זעליג ראוב ב
  ))))חחחח""""תשמתשמתשמתשמ((((    ס"ת חת"ליקוטי הערות על שו' בר מנח� אהר "רבי יששכר דב ב –

' ' ' ' טטטט    ''''דדדד    יו�יו�יו�יו�         ))))טטטט""""תקצתקצתקצתקצ((((    פאת השולח' ר שמואל משקלוב ב"רבי ישראל ב – סיוסיוסיוסיו
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  ))))טטטט""""תרצתרצתרצתרצ((((    כ� החיי�' ר יצחק ברו� סופר ב"רבי יעקב חיי� ב
        ))))דדדד""""תרנתרנתרנתרנ((((    יקוב'ר אליעזר מדז"רבי משה מרוזוואדוב ב –
        
        ))))טטטט""""תשמתשמתשמתשמ((((    �- ד העדה בי"מנחת יצחק וגאב' ר יוס� יהודה ב"רבי יצחק יעקב ווייס ב –
        
  ))))הההה""""תרסתרסתרסתרס((((    ר דוד מקוצק"רבי חיי� ישראל מפילוב ב –

  ))))אאאא""""תשמתשמתשמתשמ((((    �"י –ר נח ויינברג מסלוני� "רבי אברה� ב
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  ))))דדדד""""תשתשתשתש((((    ד"חקל יצחק מספינקא הי' ר יוס� מאיר ב"יק ברבי יצחק אייז

  ))))גגגג""""תשמתשמתשמתשמ((((    ד העדה החרדית הספרדית בירושלי�"רבי יעקב מוצפי ראב
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' ' ' ' זזזז    ''''בבבביו� יו� יו� יו� 
 סיוסיוסיוסיו

  סיוסיוסיוסיו' ' ' ' חחחח' ' ' ' גגגגיו� יו� יו� יו� 

  

  

  

        סיוסיוסיוסיו' ' ' ' יייי' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 
        

  א סיוא סיוא סיוא סיו""""יייי' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 

        
ב ב ב ב """"יייי    קקקק""""יו� שביו� שביו� שביו� שב

  סיוסיוסיוסיו

        
 ג סיוג סיוג סיוג סיו""""יייי' ' ' ' דדדדיו� יו� יו� יו� 

, ישמעאלים למקוה בין ק"הלך מרן הבעשטה אחת פעם
 ושמע, ישמעאל בו יגע שלא ירא המקוה מן ובחזרתו

 מורש ,לחברו אחד זה עם זה ישמעאלים מדברים שני
והוא . חלילה הזה הטמא ביהודי תגע שלא עצמך
 בגוים מתערבים ואינם ישכון לבדד עם הן: שאמר

 שאינם – לא יתחשב ובגוים מחמת והוא, הטמאים
 מחנה דגל( .ל"וק, ל"כנ, טובתם וזה, הגוים בין חשובים
  )'וגו מראש כי ה"ד, בלק, אפרים

*  
 ע"זי ט"בעש ישראל רבי העולם אור ק"הרה בשם

 להם נשמות שהיו אברכים באיסטנבול שראה, פרויס
מחמת  לזה זכו שאמותיהן, והסביר, ואמוראים מתנאים

 בישישים, ווינטרויב גד נח' ר ח"הגה( .להם שהיה הצניעות
  )ה"רס' עמ חכמה

*  
 כי, ל"זצוק מטשערקאס ישראל יעקב' ר ק"הרה סיפר
 פעם נסע ל"זצוק נחום מטשערנאביל' ר ק"הרה זקנו
הגדול  המגיד הקדוש לרבו שלו תלמידים שני עם אחת

 המגיד אז ישב שלום לקבל ובבואם, ל"זצוק ממעזריטש
 קבלת ואחר, ל"זצוק אברהם המלאך' ר ק"הרה בנו עם

 והשני, שלו לאכסניא נחום' ר ק"הרה הלך שלום
 לאכסניא באו כ"ואח, שם נשארו שלו תלמידים

 ילפ כי נחום 'ר ק"להרה ואמרו, גדולה בהתפעלות
, הגואל ביאת עד ובנו כהמגיד עוד יהיה לא השערתם

 ובא השמש וזרח כתוב הלא נחום 'ר ק"הרה להם אמר
 היה לא ט"הבעש אמנם מרן, בא ודור הולך דור השמש

, ַזיין ֶער ֶוועט משיח וכשיבא, הגואל ביאת עד יהיה ולא
  ֶוועט משיח כשיבא פעמים שלושה האלו הדברים וכפל

 היה כי, ל"הנ ישראל יעקב' ר ק"הרה ואמר. ַזיין ֶ◌ר
 .משיח יהיה ט"הבעש כי מרן זקנו מדברי משמעות

  )יקרים ומאמרים מעשיות מספר, צדיקים זכרון(
*  

 ר"אדמו ל"זצ כהנא נחמן' ר צ"הגה ממחותני שמעתי
 מזלאטשוב מיכלי רבי הרב המגיד שבזמן: מספינקא

 איזה גזר שהפריץ שמועה אחת בעיירה היה, ע"זי
 היה וזה', גירוש וכדו, שם היהודים על ה קשהגזיר

 נסעו לצדיקי והיהודים, הימים מן באחד לחול אמור
 הרב אל אף נסעו ובתוכם, עליהם שיתפללו הדור

 כשמוע. המעשה לו כל וספרו, מזלאטשוב המגיד
 ראשו הניח, זאת מזלאטשוב מיכלי' ר הרבי המגיד
 סעות' להיהודים אמר ראשו וכשהרים ,מינוטן לכמה

 מכל הגזירה יהיה לא כי כלום תתייראו ולא לביתכם
 ואכן, רבה בשמחה לביתם נסעו היהודים. 'מאומה
 הללו היהודים שוב נסעו זאת אחר .התבטלה הגזירה

 על שהעתיר מיכלי' ר להרבי להודות, לזלאטשוב
 שזהו תחשבו אולי, מיכלי' ר להם הרבי ויאמר. בעדם

 שהנחתי זוכרים הינכם אלא, זה כן אין אך, הקודש רוח
בדבר  להיזכר רצוני היה כי, רגעים לכמה ראשי את
  : הוה הכי דעובדא וגופא, מה
 מורי אצל בסעודה שלישית שישבתי בעת פעם

 אחד, להתנמנם הציבור שהחלו הרגשתי', ט הק"הבעש
 נרדם לפעמים שאחד שרואים אמת והן, חברו אחר

 והבנתי ,מתנמנמים כולם שכמעט ראיתי כאן אך, ג"בס
 העייפות עלי אף קפץ כך ובתוך, דבר פשוט זה שאין

דבר  זה שאין והבנתי היות אך, נרדמתי וכמעט
 ורק, ער להישאר עצמי את הכרחתי, פשוט

ממרן  שמעתי והנה. כנרדם עצמי עשיתי
 המגיד הרב לתלמידו אומר' הק ט"הבעש

הבדלה  אחר, מגיד: "לישנא בהאי ממעזריטש
 לכם ואגלה, לעיר וץמח שם להחורבה תבואו

כל  החלו, אלו דיבוריו ואחר". דבר איזה
  .להתעורר הציבור
 קודש בין המבדיל שאמרו אחר תיכף והנה
 שם ונחבאתי עצמי, כמובן שמה רצתי, לחול
 שהרב איך שומע והנני ארכה השעה ולא, היטב

 על הולך היה כי –לשם  בא ממעזריטש המגיד
 כ"ואח – קולו בבואו ונשמע] קביים[ משענות

, מגיד: "ט"הבעש ואמר', ט הק"הבעש מרן הגיע
 ". כאן אחד יש

 ולא מצא, היטב ממעזריטש לחפש המגיד והחל
' הק ט"להבעש ממעזריטש המגיד ויאמר. דבר

 ט"הבעש ויאמר לו. מצאתי ולא היטב חיפשתי
 והחל. יותר טוב תחפש אחד כאן יש –' הק

 ויאמר. מצא אותי לא אך, ביותר לחפש
 ולא היטב היטב חיפשתי –' הק ט"להבעש
 בשלו ט עומד"הבעש אך מרן. אחד מצאתי

 ייגמר לא שהדבר וכשראיתי. אחד כאן יש ואמר
 למורי ממחבואי ונגשתי יצאתי, לעולם
' הק ט"הבעש אותי וישאל', הק ט"הבעש

 כל למורי וסיפרתי ".?פה  לך מה, מיכלי"
 ט"הבעש ויאמר. שלישית בסעודה עמי הקורות

, להירדם שלא כזו לך גבורה שהיה ןכ אם –
 . כאן להישאר עתה אף יכול
 כל את למנות לפנינו' הק ט"הבעש והחל

 עם שיארעו הנוראים והצרות הקשות הגזירות
, יתבטלו מהם ואיזה ,המשיח ביאת עד ישראל

 שבאתם בעת, והנה. ו"ח יתקיימו מהם ואיזה
 וניסתי, מינוטן ראשי לכמה הנחתי, לפני

', הק ט"הבעש מנה זו גזירה םג אם להיזכר
 זה היה, כלל פירט זה לא וכשנזכרתי שדבר

 מפי, כתבם ומפי מפיהם( .כלום זה שאין, בידי סימן
  )'ד' עמ, ל"זצ מוואדיסלאוו צ"הגה

*  
 שעשו, היא רבה כי' ה מעשה אכתוב ועתה

' חמי ר מורי לי סיפר, שמזמנינו הצדיקים
, ועלי אני ומעיד - מפינטשוב מרדכי אברהם

 - חללי דעלמא כל בעד משנה היה שלא
, בני :לו ואמר, צדיק איש אחד זקן לו שסיפר

 למקוה ט"מרן הבעש עם הלכתי אחת פעם
, המקוה בתוך זמן הרבה שוהה והיה, בלילה

 והשיב, וכבה הולך הלא הנר, רבנו, לו ואמרתי
 ֶדעם פוּן ַצאִפין אַ  ֶנעם, ַדאְרֶנע: הלשון בזה לי

 ַלֶשֶמן ֱשֳאַמר ִמי ,ָאהן ד איֶהםִצינ אוּן, ַדאך
 בלשון ופירושו, ְוִיְדלֹוק ַלַצאִפין ֹיאַמר ְוִיְדלֹוק
 המחובר ]מקרח[ הגליד את קח, שטיא :הקודש

אותו  ואמר, אותו והדליק הקור בימי הגג פי על
 מרן את שהוליך עד והולך דולק שהיה, זקן

 נר שהיה שם לביתו באנו וכאשר, אלוקי לביתו
 האור מחום שנפשר, בידי מים מעט שארנ, דולק

 ...שדלק
 המעשיות ובכל בזה אחי ותאמינו, חמי כאן שמעתי ממורי עד

 מקאמרנא אייזיק יצחק רבי ק"הרה( .אמת אלוקיכם' ה כמו אמת שהם
  )סתרים מגילת, ע"זי

*  
 של חותנו שהיה לייקעס דוד רבי ק"הרהמ, ע"זי ל"הנ סיפר עוד

 לחתנו נוסעים חסידים ראה ופעם, למרדכי מטשערנאבי רבי ק"הרה
 לו' שהי כמו ברבם להם אמונה יש אם ושאלם, לטשערנאביל -

 כל חד אמונה להם שיש לו ואמרו, ברבם ט"ולתלמידי הבעש
 היה איזה אמונה לכם אספר אני, להם ואמר. דיליה דרגא לפום

 אמר, לבנה קידוש אחר ק"במוצש שפעם, ט"ברבינו הבעש לנו
 ויחד, מטבע מכיסו יוציא כל אחד ושלכן, לחיים שישתו ט"הבעש

, בכיסם מצויה פרוטה הייתה לא השבוע באמצע והרי, לחיים יקנו
, מטבע מכיסו הוציא אחד כל זאת ובכל, ק"במוצש שכן וכל

  .'הק ט"הבעש ברבם להם שהיה אמונתם גודל והראה להם
*  

, ט"הבעש אצל מרן החיצונים שחטפוהו אחד איש היה אחת פעם
 כ"ואח. ופעל, אותו חזרה שיעמידו צוה ט בהתאמצותו"בעשוה

 - העולם כל לפני שתגיד מצווה אותך אני לו אמר, אצלו כשבא
 שמה ומה ראית עמך היה מה - ט"אצל הבעש אז עומדים שהיו
כל  שהתקבצו בעת ראיתי, ואמר, החיצונים אצל שהיית בעת

 אחד שאי יש שלהם הראש אמר, ]החיצונים של[= החבורה שלהם
, מכעס מאוד ונזהר', ה ובעל מדרגה ועובד לשבת משבת שמתענה

 ומנהגו, אלך ואכשילנו אני מהם אחד ענה?  ויכשילנו ילך מי
אחר  ס"מביהכנ בא כשהיה בלילה בשבת היה ]צדיק אותו של[=

 היה כ"ואח מעיו את לשרות בכדי ֵטייא שתה ומיד תכף, קידוש
 אמר הקידוש אחר, הכלימ הֵטייא את המזיק ושפך ובא, אוכל

 המבשלת ונכנסה לבית, הֵטייא לי תני לאשתו] צדיק אותו[=
יְנֶקא שנתרוקן וראתה  ָהאט ֶמען לו אמרה, מהֵטייא] הכלי[= ַהּבִ

, לאכול לי תני לה ואמר, ושתק ,]נשפך שזה היינו[=ִגיְקָארט 
 ונתערב הדגים עם הקערה וראתה שנהפכה הדגים להביא והלכה

 לשלחן ליתן הדגים בושה שאני תדע לו אמרה, עפר וחול עם
 ובירר מאמצע, לו נתנה כ"אעפ, ובעפר בחול שנתערב מחמת

 ַהֹיוך תני אמר כ"אח, לטעום שבת לכבוד מאוד קטן החתיכה חלק
יך  והלכה, ]המרק[= ער ֶעס ַאז וראתה] למטבח[=ְלַהּקִ  ִגיֶקעְרט ִאיּבֶ
א סובר והיה, ]ונשפך התהפך שזה[= אְסטישאינה ּבַ לה  ואמר, ֶלעּבָ
ער ִזיך ֶקעְרט ַאְלץ" היה  מסתמא אך, יותר ולא, "ִדיר ַביי ִאיּבֶ

 רבה בשמחה בחזרה תיכף] המזיק[= השליח ובא, קצת בהקפדה
, ל"רח ַמייֶנער ֹשוין ִאיז ֶער ִגקיריְגן ָהאב ִאיהם ִאיך ואמר, מאוד
 ועשה הרגיש לא שהוא כלל להיות שיכול: ט"הבעש ז"ע וסיים

היה  אם כי, בנפילתו הרגיש שלא היינו – הרגלו כפי עבודתו
 א"ח צדיקים זכרון בספר הובא, ב"שו י"ר כתבי( .בתשובה שב היה מרגיש

 )ו"נ' עמ
*  

, אחד מאדם בפרהסיא שבת חילול ט"הבעש מרן שראה, שמעתי
 ופשפש, כזאת למה הראוהו, המחשבה בתימהון ובהתבוננות ועמד

, זה מה תלמידיו ושאלהו, עון כזה דובי יש כרחך דעל במעשיו
 מן עד שהראוהו בידו יש שבת חילול איזה שהתיישב וחשב, והשיב

 זילותא מקרוב ששמע, שנזכר עד, זה מאדם שבת חילול השמים
 הוספות( .ק"בזוה כמבואר שבת נקרא ח"הת כי, ושתק דתלמיד חכם

ק "הרהו. 'ד, תשרי מאמרי יששכר בבני כתב ז"וכעי, ז"מ אות א"מהרצ
 נפגם ובזה, ח"בת שהשתמש, בשינוי זאת כתב ו"פ חסד בנוצר מקאמרנא

  .)השבת כבוד
 

 יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 
 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 



 

 

 

 ח

 ח

 

  

 

 

  057-796-2493: להארות הערות וכל עני# נית# לשלוח לפקס המערכת
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  כיצד נעביר לתלמידי" חומרת המפסיק ממשנתו
  

לצערי הרב יש . 'פרקי חינו+'למדור הנפלא " זכרו תורת משה"מערכת ' לכ. ש
ולמותר לציי' כמה , לי בכיתה תופעה של דיבורי� והתעסקות אצל התלמידי�

 ,ש"מג\מחנ+\למלמד. ג. לשכני� שסביבו. ב. לתלמיד להתרכז. א. שזה מפריע
כמוב' שגערתי בה� ופעמי� הענשתי אות� , י הערות"היות והשיעור נקטע ע

ד "עוצה לי עצה שאוכל בס, ובכל זאת בכל שיעור מחדש חוזרות הבעיות' וכו
תודתי נתונה לכ� בזה בש� עוד אנשי חינו+ שדיברתי אית� , להתייעל

  )מלמד החפ% בעילו" שמו( .בידידות. ל"ומתקשי� בזה ואכמ
^  

הדיבור או התעסקות בשעת , להיכנס לעול� התלמיד היושב לפני רבוננסה . ת
דהיינו , הלימוד בעיני הילדי� ולפעמי� בחורי� נראה שבעצ� זה כלו�

כ מפריע "לא מוב' לתלמיד מה זה כ' לא עשיתי שו� דבר'הרגשת� 
למרות שברור כשמש שדיבור , ש שאני מדבר או מתעסק"למג\לרבי\לעצמו

  .ומקשה על הריכוז, קוטע את הרציפות, את הדעת באמצע השיעור מסיח
ללמוד שעה ולהפסיק : "ל"זצ החזו# אישק "התלמיד לא ידועי� דברי הגהאצל 

הרי זה זורע ושולח עליה� מי� , הוא קיו� התוהו האפס והעדר, שעה אחת
ל אמר "זצ יהודה צדקההגאו' הרב  - )ש"נתיבות האיש עמוד קכו עיי( לסחפ'

נתאר לעצמנו כמה , בר את האוז' נשווה זאת לנושא אחרוכדי לש: "ל"בזה

יגיעה וכס) משקיעי� אנשי� כדי להשיג אתרוג מהודר לפני סוכות כדי לקיי� את 
אות� אנשי� יביטו בבוז , אתרוג מורכב אינו טוב, ודווקא אתרוג בלתי מורכב, המצוה

  .וזילזול על אד� שירצה לקיי� את המצוה על אתרוג מורכב
נתאר לעצמנו א� אד� , זאת ועוד, ה מנחה מורכבת"שר לומדי� מגישי� להקבכאומדוע 

. אי+ זה היה נראה -ובתו+ הסעודה מכניסקצת עפר, ה"היה מכי' סעודה כביכול להקב
  . ל"עכ

כשנרחיב לה� בהסברי� שלימוד , נעביר לילדי� במשלי� המתקבלי� על הלבכאשר 
כ איזה מי' תורה "וא. הוא תורה ע� עפר ,ו מעורב בו דיבורי�"וכשח, התורה היא מצוה

  .יפנימו ג� התלמידי� את המגרעות שבכ+? זה
ל קרא למשגיח של ישיבת שפת "זצ אמרי אמתושמעתי שה: דוב לנדאוהגאו' רבי מדברי 

שבת ( הרי אמרו בירושלמי, ותמה אי+ בחור יכול לדבר באמצע הלימוד, אמת בימי� הה�

יהא רואה בעל השמועה כאילו , שמועה מפי אומרה אמר רב גידל כל האומר )ב"א ה"פ
וכיצד מעיז . וכיצד מעיז בחור לדבר כשהתנא או האמורא עומד בפניו, הוא עומד כנגדו

  !בחור לדבר כשהתנא או האמורא עומד לפניו
א "סיו' תשמ' ע כ"שנלב ל"יעקב שמשו# מרגליות זצ' ח ר"הגההמקו� לחקוק שזקני כא# 

ובתו+ , זכיתי לבקרו פע� אחרונה, א"ערב חג מת' תורה תשמונר אלוקי� טר� יכבה 
אמר ' 'אמר רבא'כשלומדי� גמרא ואומרי� : שיחתו בהיותו שוכב על המיטה אמר לי

צרי+ לצייר שיש כא' אש בש� אביי ואש בש� רבא והתחיל מיטתו לרעוד מרוב ', אביי
  .'פחד ורעדה שאחזו בעת שהזכיר שמות של אמוראי� הק

' נוט גמראהרי , רגשי להבה, בחורי� נכניס לה� ג� רגשי קדושה\מדי� ילדי�כשמלולכ# 
ואי+ אפשר להפסיק בדיבור באמצע , וריאל'אפאל 'ריכאל 'מבריאל 'גשמות המלאכי� 

  .ואת זה עלינו להחדיר בה�, הלימוד
אפשר להסביר לה� שיידעו שדיבור הוא , בטבע� מרגישי� שדיבור הוא כלו�ילדי" 

הרי ההלכה ידועה כשיקח בהמה שהוא דבר מגוש� במהותו כשמו כ' הוא ד, מעשה ממש
ובא� השתמשו בו יש כבר די' , "הרי זו עולה"בא יהודי ואמר על הבהמה , "בהמה גסה"

  ''וו' ' המש� בעמהמש� בעמ

 לכל קוראינו היקרי� ולכל בית ישראללכל קוראינו היקרי� ולכל בית ישראללכל קוראינו היקרי� ולכל בית ישראללכל קוראינו היקרי� ולכל בית ישראל

ט קודש שבועות עלינו ועל כל ישראל "ברכת א פרייליכע יו
 נשאנשאנשאנשא    ''''על פרעל פרעל פרעל פר    ננננ""""בלבלבלבל    הההה""""זזזזגליו הבא יופיע בעגליו הבא יופיע בעגליו הבא יופיע בעגליו הבא יופיע בע    .אמ

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
 היקר והנעלה ידידינו מעלת הננו לשגר לכבוד

 ,אשר ענוות ח נסוכה על פניו, ש"אנ ופארי מחשובי
עדי הנפש , ש וחסידות אצלו צמודי�"ורה וירת

מסור ודבוק בכל נימי נפשו למר , ונעי� הליכות
  ח"שלהיו ,א"רבינו שליט

   ו"הי יוס� דוד וואקנייוס� דוד וואקנייוס� דוד וואקנייוס� דוד וואקני ח"ההר
  והנעלה המופלג הב נישואילרגל שמחת 

  צ"בשעטומ ג"עב יחיאל יהושעיחיאל יהושעיחיאל יהושעיחיאל יהושע ח"הבה
, ח"ר שיזכה לרוב נחת ושמחה ממנו ומכל יוצ"יה

  .ס"כטו, מתו� אושר ועושר
        היקרי�היקרי�היקרי�היקרי�וידידיי וידידיי וידידיי וידידיי     ש ש ש ש """"לאנלאנלאנלאנ

  בסיו�' ביו� חמישי י ה"החתונה תתקיי� אי
  יוס� דוד וואקני�יוס� דוד וואקני�יוס� דוד וואקני�יוס� דוד וואקני�     - המצפה לבואכ� - "גני הדקלגני הדקלגני הדקלגני הדקל"באולמי 

        נודב לעילוי נשמתנודב לעילוי נשמתנודב לעילוי נשמתנודב לעילוי נשמת
האבר� , החשוב והנעלה, האי גברא יקירא

  המפואר עדי הנפש ופאר המידות
 צבי אריהצבי אריהצבי אריהצבי אריה' ח ר"ל ב הרה"ז ברו�ברו�ברו�ברו�ר "הר

  ט"א לאויש"שיבדלט
        וייסוייסוייסוייס

  ו"סיו תשס' ע ח"נלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

ט ידידינו היקר "י גיסו שיבלח"הונצח ע
והנעלה לבו פתוח כאול� לכל דבר 

  היקר שבערכי, שבקדושה
  ו"הי ''''אליעזר פולק ומשפאליעזר פולק ומשפאליעזר פולק ומשפאליעזר פולק ומשפר "הר

 

ש ש ""לאחי וריעי אנלאחי וריעי אנ
  בכל מקו"בכל מקו"

  ראו הזמנה זוראו הזמנה זו
  כאישיתכאישית

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
מעוטר במידות  , החשוב והיקר ,וחברי נפשי לידידהנני לשגר 

על , כליל המעלות והמדות, ש אצלו משולבות"תורה ויר, מוזהבות
רוד� , מקבל כל אד� בסבר פני� יפות, כל מכיריו אהוב ומהולל

  נ"צדקה וחסד בלו
  ב"ארה –בארא פארק  –ו "הי משה פרידמ�משה פרידמ�משה פרידמ�משה פרידמ�ר  "הר
  צ"ג בשעטומ"ו עב"הי נחמ�נחמ�נחמ�נחמ� ת נישואי בנ� היקר והמיוחד לרגל שמח

  .ס"ר שתזכה לרוב נחת ושובע שמחות וכט"יה
  יוס� לביוס� לביוס� לביוס� לב –מבר� מעומק לב ומריחוק מקו� 

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב הערצה אביע את רחשי לבבי הכנה 

  , והעמוקה להאי גברא רבא פה מפיק מרגליות
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�אברה� אלימל�צ רבי צ רבי צ רבי צ רבי """"מורינו הגהמורינו הגהמורינו הגהמורינו הגה

ג החת� המופלג בתורה ויראת "לרגל שמחת נישואי הבת עב
  צ"א בשעטומ"טשלי    יעקב מרדכייעקב מרדכייעקב מרדכייעקב מרדכי    ק הרב"בנש, שמי�

  מבר� מריחוק מקו� ומקירוב הלב  
  ב"ארה - בארא פארק –''''שיחישיחישיחישיחי' ' ' ' ומשפומשפומשפומשפ    שלמה זלמ� הורובי שלמה זלמ� הורובי שלמה זלמ� הורובי שלמה זלמ� הורובי 

  

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
  ת איחולי הלבביי�בהדרת כבוד וברוב הערצה אביע א

  להוד מעלת מורינו הצדיק
        רבי אברה� אלימל� בידרמ�רבי אברה� אלימל� בידרמ�רבי אברה� אלימל� בידרמ�רבי אברה� אלימל� בידרמ�

  לרגל השמחה הגדולה
  ומריחוק מקו�מבר� מעומק לבי 

 ב"ארה -פלעטבוש -גוטהגוטהגוטהגוטה' ' ' ' אליאליאליאלי

 

  לעילוי נשמתלעילוי נשמת
  החשוב והמפוארהחשוב והמפואר, , ויקיראויקירא  האי גברא רבההאי גברא רבה

ח אייר דהאי ח אייר דהאי ""ע כע כ""נלבנלב  --לל""זז  משול" שרגאמשול" שרגאב' רבי ב' רבי   ב# ציו#ב# ציו#' ' ג רג ר""הרההרה
  גליו# זה מוקדש לעילוי נשמתוגליו# זה מוקדש לעילוי נשמתו.  .  הה. . בב. . צצ. . ננ. . תת. . שתאשתא

  אא""ט למורינו רבי מיל� שליטט למורינו רבי מיל� שליט""ש� מודעות המזש� מודעות המזהמהמ
  טט""נשא הבעלנשא הבעל' ' פפ  --ה בגליו# הבאה בגליו# הבא""יופיע אייופיע אי

  ט ט ""הבעלהבעל' ' נית# לשלוח ברכות עד יו" דנית# לשלוח ברכות עד יו" ד

  מתמתלעילוי נשלעילוי נש
  ד רבות בשני�ד רבות בשני�""האי גברא יקירא שהיה ממתפללי ביהמהאי גברא יקירא שהיה ממתפללי ביהמ

  . . הה. . בב. . צצ. . ננ. . תת. . יעקב ביקסריעקב ביקסרר ר ""ב' הרב' הר  יוס�יוס�  רר""הרהר

        לזכר עול� יוחקלזכר עול� יוחקלזכר עול� יוחקלזכר עול� יוחק
ק האמרי יהודה "ק סקלהיד ובראש� הרה"ק

שעלתה , אנשי� נשי� וט�, ד"א הי"זיע
ק ערב שבועות "נשמת� השמימה ביו� שב

ובה� זקיניי וזקינותיי וצאצאיה� לבית , ד"תש
  .יקו� דמ�' ה. כ�כ�כ�כ�    - - - - שטרשטרשטרשטר

  . תכסי דמ� אר� אל
  .אהבת� ויחיה זרע�' יזכור ה

=  

  א "ידידינו שיבלחט י"הונצח ע
  א"שליט שמואל שטרשמואל שטרשמואל שטרשמואל שטר' ח ר"הרה

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
 ''''צבי אריצבי אריצבי אריצבי אריר "ה ב הר"ע יחזקאל מאיריחזקאל מאיריחזקאל מאיריחזקאל מאיר

  'שיחי
דחג השבועות ' סיו יו� א' ע ו"נלב

  ג"תשנ
  תהא נשמתו צרורה בצרור החיי�

===  
הנגיד , א"י אביו שיבלחט"הונצח ע

הקשור , נ"רוד� צדקה וחסד בלו, הנכבד
  א"ק רבינו שליט"נ לכ"בלו

  ו "הי פרידמאפרידמאפרידמאפרידמא' ' ' ' צבי אריצבי אריצבי אריצבי ארי ר"הר
  ב"ארה -פלעטבוש 

 

  מזל טובמזל טוב
כלי מחזיק כלי מחזיק , , דד""י מתפללי ביהמי מתפללי ביהמלידידינו החשוב מחשובלידידינו החשוב מחשוב

  ..לרגל אירוסי הבתלרגל אירוסי הבת  אברה" דוב גליקזו#אברה" דוב גליקזו#' ' ח רח ר""ברכה הרהברכה הרה


