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דהיינו אנשי  שלח ל� אנשי�שלח ל� אנשי�שלח ל� אנשי�שלח ל� אנשי�אלא , להידמות לה�
ע� לבדד ישכו� ובגויי� "דהרי ע� ישראל הוא , ז"העוה

ות ובפרטות ואי� לה� שו� שייכות בכלל, "לא יתחשב
וע� ישראל כשה אחד , לשו� אחד מהשבעי� אומות

ואסור לנו להידמות ולהיות כמות� , בי� שבעי� זאבי�
וכמוב� באלו הדברי� נכללי� , בשו� דבר בכלל ובפרט

ס 'ע ה� השיגעו� של המודע"כל הענייני� הבאי� מאוה
שבכוח מנסי� להחדיר אצל כל אחד ' או הלוקסוס וכדו

בל אנחנו ע� בני ישראל צריכי� ליל� א, להידמות לה�
דע� אידישע� חסידישע� דע� אידישע� חסידישע� דע� אידישע� חסידישע� דע� אידישע� חסידישע� "כסדר בדר� ישראל סבא 

ולשלח מאיתנו את כל , "או� זיי� א חניוקאו� זיי� א חניוקאו� זיי� א חניוקאו� זיי� א חניוק, "אלטע� וועגאלטע� וועגאלטע� וועגאלטע� וועג
, מדור דור' הדברי� ההפכיי� מאבותינו ורבותינו הק

כ "כמש, וצדיקי עול� מדור דור' וליל� בדר� האבות הק
אי� להתנהג בדרכי  ,"שאל אבי� ויגד� זקני� ויאמרו ל�"

        .'האבות ולהידמות לאבות הק
הזה כשהולכי� בדרכי האבות הוא שמירה לכל ובדר� ובדר� ובדר� ובדר� 

והג� שאמור יאמר המו� ע� , האידישקייט של האד�
ולא עד כדי כ� שזה מזיק , כ נורא"שזה לא כ

זה , ע"לאידישקייט של האד� המדמה עצמו לאוה
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  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

        
        ב''סיו� תשע ו"כ

  עעעע""""גליו� תקגליו� תקגליו� תקגליו� תק
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

            פרשת שלחפרשת שלחפרשת שלחפרשת שלח    - - - - שבת מברכי�שבת מברכי�שבת מברכי�שבת מברכי�

        עעעע""""תשתשתשתש    - - - - ק פרשת שלחק פרשת שלחק פרשת שלחק פרשת שלח""""מוצשמוצשמוצשמוצש
  בבבב""""ארהארהארהארה    - - - - ויליאמסבורגויליאמסבורגויליאמסבורגויליאמסבורג

        ))))בבבב, , , , יגיגיגיג((((    שלח ל� אנשי�שלח ל� אנשי�שלח ל� אנשי�שלח ל� אנשי�
ק ק ק ק """"הרההרההרההרהידוע מה שפירש הנה הנה הנה הנה 

שלח ל� "ע פסוק זה "זי מקאצקמקאצקמקאצקמקאצק
שיק אוועק פו� דיר די שיק אוועק פו� דיר די שיק אוועק פו� דיר די שיק אוועק פו� דיר די " �אנשי

        .כ"ע, מענטשלעכקייטמענטשלעכקייטמענטשלעכקייטמענטשלעכקייט
העני� הוא שצרי� האד� וביאור וביאור וביאור וביאור 

להתרחק מאנשי העול� הזה ולא 
לחשוב מה יאמרו הבריות וצרי� אני 

קרירות בעלמא דהרי כל מה 
ידישע בספרי מוסר וחס' שכ

ספרי� ה� לא דברי� שבדו 
ו אלא "רבותינו מליב� ח

יסודת� מהררי קודש 
ומה לנו גדול  ,ל"ומסורי� מחז

 :):):):)סוטה יאסוטה יאסוטה יאסוטה יא((((    מזה מה שאיתא
בזכות נשי� צדקניות נגאלו 

ויקרא ' אלה שמות האנשי� וכו
  )טז, יג( משה להושע ב� נו� יהושע

  

יונת! וכדי חמא משה בתרגו� 
ותיה קרא משה להושע בר ענוותנ

  .נו! יהושע
עמדו בזה מה שיי$ ענוותו של וכבר 

  , על שמו' וספת ייהושע לה
 'ח הק"האוה מ שכתב"עפיל "וי
פ ברדת משה מ! "כי תשא עה' פר(

' ר )ז"ר פמ"שמו( במדרש ,ל"וז) ההר
יהודה בר נחמ! אמר כשכתב משה 
התורה נשתייר בקולמוס קמעא 
והעבירו על ראשו ומש� נעשה 

ל "ודבריה� ז, כ"קרני הוד ע
  , סתומי� וחתומי�

שמדת  שיכוונו לומר כי מצינוואולי 
 ל"הענוה למעלה מכל כאומר� ז

מה שעשתה חכמה  )א"ר פ"שהש(
עטרה לראשה שהוא היראה 

ראשית חכמה  )א"תהלי� קי( דכתיב
 העשתה ענוה עקב לסנדל' יראת ה
עקב ענוה יראת  )ב"משלי כ( דכתיב

ומצינו שהעידה התורה על ', ה
שעניו מאוד  )'ב ג"במדבר י( משה

לכתוב ' וכשאמר ה, מכל האד�
ברי� מצינו לו שלא כתב עניו הד

ד וא* זה מ! "אלא ענו חסרה יו
ובשכר זה זכה לקרני הוד כי , הענוה

הפליא ' הפליא ברצונו יתבר$ ג� ה
והוא , חסדו לו בשנותו מכל האד�

מה שרמז רבי יהודה באומרו 
נשתייר בקולמוס קמעא והוא אות 

ד שהיה צרי$ לכתוב ולא כתב "יו
, כרלרוב ענותו וממנה זכה כנז

  . ל"עכ
ל כשראה משה את "יז "ועפי

שכששמע , ענוותנותו של יהושע
נביאות� של אלדד ומידד שמשה 

אמר למשה , מת ויהושע מכניס
וכאשר , וברח מהגדולה, כלא�

ראה משה ענוותנותו של יהושע 
הבי! שראוי ויאה לו לקבל את 

ד שהחסיר מעניו שהוא העניו "היו
  . האמיתי

כי ' פ אוהב ישראלש ב"מ' ועי[
פ ומשה לא ידע כי קר! "תשא עה
  )ע"שלח תש( ].אור פניו

 

ומה היה הצידקות שלה� הרי , אבותינו ממצרי�
דאבותינו במצרי� לא  ))))מדרש לקח טובמדרש לקח טובמדרש לקח טובמדרש לקח טוב((((    כבר נאמר

ו הדברי� ה� אל, שינו שמ� לשונ� ומלבוש�
        .הדר� של ישראל סבא

שנקראו נשי� צדקניות לא נאמר על וטע� וטע� וטע� וטע� 
, שהתפללו כל היו� והרבו בתפילות ובתחנוני�

אלא על שהלכו בדר� ישראל סבא שלא שינו את 
שמ� דהיינו שלא קראו לילדיה� לא שמות הנהוג 
כא� באמעריקא ולא שמות מצריי� אלא א� ורק 

וכ� , דור דורהמסורה לנו מ אידישע נעמע�אידישע נעמע�אידישע נעמע�אידישע נעמע�ה
וכ� , במלבושי� שהלכו כמסורת המסורה לנו

בלשו� שדברו רק המאמע לשו� המסורה לנו ולא 
        .'אינגליש וכדו

כ כהיו� הזה "אלו הדברי� מחייבי� אותנו גוהנה והנה והנה והנה 
דהרי בגלות מצרי� כתוב , בגלות המר והנמהר

כ� הדבר הזה , נגאלו ממצרי�' דבזכות נשי� וכו
, ל בזכות נשי� צדקניותכ ניגא"בגאולה העתידה ג

על כ� צרי� להקפיד ה� בבית וה� בחו" שהשפה 
המדוברת תהיה בשפת האידיש המסורה לנו 
מדורי דורות וזה שמירה לכל הדורות דשלושה 
דברי� אלו שמ� לשונ� ומלבוש� הוא יסוד 

ז הוא "ועמוד בכל הדורות לכל האידישקייט וכ
        .ל ותורת� תורת אמת לנצח נצחי�"מדברי חז

ה שנזכה ליל� בדר� ישראל סבא ונזכה "הקביעזור יעזור יעזור יעזור 
לכל הישועות ונשמע ונתבשר בשורות טובות 
ישועות ונחמות ונזכה לחיי בני מזוני רויחא ואריכי 

פרנסה טובה בהרחבה גדולה לכל כלל , ג"ברו
ישראל בכללות ובפרטות רפואה השלימה וישועה 

תורה וגדולה במקו� אחד , ר"השלימה בגו
ונה לכלל ישראל בכללות ובפרטות ושמירה עלי

ויעשו כול� אגודה אחת לעשות , ל"י ובחו"בא
ונזכה לקיו� התורה ומצוות , רצונ� בלבב של�

ש "ש ומידות טובות והתמדה בתויר"מתו� ירא
אל" מיט א געזונטע אידישע שמחה שטענדיג 
וכל קיו� המצוות יהיה בשמחה ובטוב לבב מרוב 

רפואה , לפניו ברננהבשמחה בואו ' עבדו את ה, כל
וגאולה שלימה ולבני� , שמחה שלימה, שלימה

        .ק שוי� יעצט או# א זיסע אופ� אייביג"ביהמ

        10:44       10:36     9:05לאנדא!        

 'ב' המש� בעמ

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

  חלקי�        5, 11:45שעה ' יו� ג: מולדה. מברכי� החודש -'וה' יו� דבה "אי תמוזח "ר

  קול רינה וישועה באהלי צדיקי	

הננו לשגר בזה מיטב ברכותינו אל , בהלל ובהודיה לפני שוכ� מעונה
דות מרבי� תורה וחסי, ידידינו וידיד כל בית ישראל איש האשכולות

, ועטרת נער� באראלי קודש הילולו בנזר, האי מרגניתא טבא ,לעדרי�
, ת"וענ  ע� אב, א מלעלוב"ט זיע"הקוה תינודי� רפיש מדבית מרנ� רבו

  ת"שכ, לבית אבותיו עטרת
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    בי שלו� סופרבי שלו� סופרבי שלו� סופרבי שלו� סופרצ מורינו רצ מורינו רצ מורינו רצ מורינו ר""""הגההגההגההגה

        ראש הכוללראש הכוללראש הכוללראש הכולל
            אאאא""""זיעזיעזיעזיעאדונינו מורינו ורבינו אדונינו מורינו ורבינו אדונינו מורינו ורבינו אדונינו מורינו ורבינו     מר�מר�מר�מר�    קקקק""""הרההרההרההרה    ננננ""""חתדבחתדבחתדבחתדבוווו
 ,באירוסי בנו המצויי� צ"בשעטומ ויה במעונוהשמחה השר לרגל

  ק"בנש, ש"אוצר של יר, ס"צנמ, ש"מ בתוי"ח המו"הבה
  א "שליט דוד שמעו� אהר�דוד שמעו� אהר�דוד שמעו� אהר�דוד שמעו� אהר� הרב

  ממצוייני ישיבת מחנובקא
  א "שליט אהר� דוד ראזנבוי�אהר� דוד ראזנבוי�אהר� דוד ראזנבוי�אהר� דוד ראזנבוי�צ רבי "הרה תבג "עב

  ל "וקזצ ר מנדבורנאר מנדבורנאר מנדבורנאר מנדבורנא""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככב� 
  .א"שליט ר מקאמארנאר מקאמארנאר מקאמארנאר מקאמארנא""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככוחת� 

   צ המפורס�"הגאוה אביו היא קד� והברכה אחת
       א"תובב ירושלי�ק "עיה     ק פאפאק פאפאק פאפאק פאפא""""אבדקאבדקאבדקאבדק א"שליט משה סופרמשה סופרמשה סופרמשה סופררבי 

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

שראל סבא ק בכר� בית י"שהזיווג יעלה יפה לתפארת אבוה, שמחות
   .י"ג עלינו ועכ"ברו ומשמחת בית צדיקי� זו יושפעו השפעות טובות

        

        המברכי� נאמנה ושמחי� בשמחתכ�המברכי� נאמנה ושמחי� בשמחתכ�המברכי� נאמנה ושמחי� בשמחתכ�המברכי� נאמנה ושמחי� בשמחתכ�
        המערכתהמערכתהמערכתהמערכת    ----אברכי הכוללאברכי הכוללאברכי הכוללאברכי הכולל    - - - - קהל חסידי לעלובקהל חסידי לעלובקהל חסידי לעלובקהל חסידי לעלוב
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  ניצוצי אשניצוצי אש

  ק"ק הרה"ח מפ"דא
ט "ר רבינו הקוה"מר� אדמו

  א"זיע

    כי כל הדרכי� בחזקת סכנה, הבחירה מ� האד�

ל אי "ומה שאמרו חכז. ))))דדדד""""הההה, , , , דדדד""""ירושלמי ברכות פירושלמי ברכות פירושלמי ברכות פירושלמי ברכות פ((((
אי� הכוונה דאכ� יש בחירה , דאיכא דרכא אחריתא

אלא הוא רק כדי להרחיק את האד� מ� , ברחוב
אבל עצ� הבחירה בדבר זה כבר , העבירה כמה שיוכל

ובאמת אי� שיי� בחירה , מביתו לו קוד� יציאתו' הי
' מיבעי לי, ואפילו הכי כשיוצא לרחוב. ברחוב כלל

צרי� ליל� בזריזות כמו הבורח מ� אש  -למינס נפשיה 
        .מתלקחת

****        

ק "וזל, ))))תפילת על הכלתפילת על הכלתפילת על הכלתפילת על הכל((((    עי� בעי� בשובו אל נוהועי� בעי� בשובו אל נוהועי� בעי� בשובו אל נוהועי� בעי� בשובו אל נוהוונראהו ונראהו ונראהו ונראהו 
    כתיב, ועלה ברעיוני לפרש עוד: "ט של רבינו"הקוה

    'ואיתא בגמ, ו תחזינה עיני�מל� ביפי ))))יזיזיזיז, , , , ישעיהו לגישעיהו לגישעיהו לגישעיהו לג((((
ב ב ב ב """"מלכי� פמלכי� פמלכי� פמלכי� פ' ' ' ' � הל� הל� הל� הל""""רמברמברמברמב((((    וכ� נפסק בהלכה .).).).)סנהדרי� כבסנהדרי� כבסנהדרי� כבסנהדרי� כב((((

היינו באופ� , שאי� רואי� את המל� כשהוא להיפ� ))))גגגג""""הההה
ואי� רואי� אותו כשהוא מסתפר ולא כשהוא ואי� רואי� אותו כשהוא מסתפר ולא כשהוא ואי� רואי� אותו כשהוא מסתפר ולא כשהוא ואי� רואי� אותו כשהוא מסתפר ולא כשהוא ((((    שאינו יפה

עס איז דא� , היינט איז דא� שכינתא בגלותא. ))))ערו�ערו�ערו�ערו�
ונראהו עי�  'אי אפשר להיות בחי, נישט מל� ביפיו

, אל נוה קדשו, בעי� ורק לעתיד לבוא בשובו אל נוהו
אז יהיה ונראהו עי� בעי� , בני� בית המקדש נאוה שאנ�

, מל� ביפיו' נוי ויופי בחי' נוהו מל. בשובו אל נוהו

        מאמרי� נוראי� בעני� שמירת העיניי�מאמרי� נוראי� בעני� שמירת העיניי�מאמרי� נוראי� בעני� שמירת העיניי�מאמרי� נוראי� בעני� שמירת העיניי�
        

ולא תתורו אחרי לבבכ� ואחרי ולא תתורו אחרי לבבכ� ואחרי ולא תתורו אחרי לבבכ� ואחרי ולא תתורו אחרי לבבכ� ואחרי בפרשת� בפרשת� בפרשת� בפרשת� 
        ))))לטלטלטלט, , , , טוטוטוטו((((    עיניכ� אשר את� זוני� אחריה�עיניכ� אשר את� זוני� אחריה�עיניכ� אשר את� זוני� אחריה�עיניכ� אשר את� זוני� אחריה�

העבר העבר העבר העבר  ))))לזלזלזלז, , , , ילי� קיטילי� קיטילי� קיטילי� קיטתהתהתהתה((((    'ק כדאי"רביהפירש פירש פירש פירש 
הצל לא , מנע לא נאמר ,עיני מראות שואעיני מראות שואעיני מראות שואעיני מראות שוא

לומר ל� כי יש אשר ג� , כי א� העבר, נאמר
אינ� רואות דבר , א� העיניי� פקוחות ה�

ועוברי� דר� עיניו , ש"אשר הוא נגד רצונו ית
ואינ� נקלטי� ונרשמי� , בהעברה בעלמא
        . בשכלו של האד�

א� אחרי כי , זאת היא מדריגת הצדיקי�אמנ� אמנ� אמנ� אמנ� 
שיקדש עצמו האד� למטה אזי מלמעלה 

    ש"יקדשוהו ויסייעו לו לבל יבוא למכשול כמ
        .רגלי חסידיו ישמור ))))טטטט, , , , בבבב' ' ' ' שמואל אשמואל אשמואל אשמואל א((((

****        

    איתא ,))))טוטוטוטו, , , , ישעיהו לגישעיהו לגישעיהו לגישעיהו לג((((    עיניו מראות ברעעיניו מראות ברעעיניו מראות ברעעיניו מראות ברעועוצ� ועוצ� ועוצ� ועוצ� 

אמר רבי חייא בר אבא זה . :):):):)נזנזנזנזבבא בתרא בבא בתרא בבא בתרא בבא בתרא ((((
היכי דמי אי דאיכא דרכא ' שאינו מסתכל וכו
אי דליכא דרכא אחריתא , אחריתא רשע הוא

, לעול� דליתא דרכא אחריתא, אנוס הוא
        ואפילו הכי מיבעי ליה למינס נפשיה 

בכל דבר יש להאד� : 'פירש מר� רבינו הקז ז ז ז """"ועועועוע
בר� . א� יעשה א� לאו, בחירה לטוב ולרע

כי , אז כבר אי� בחירה, בשעה שיוצאי� לרחוב
הא� לצאת לרחוב או , הבחירה היתה מקוד�

כי ברחוב עצמו נשללה כבר , לא לצאת

ולא , בשובו אל נוהו או אז יהיה ונראהו עי� בעי�
 .נבוש ולא נכל�

 

ניי� י שמירת העי"למדרגה זו הוא עולזכות ולזכות ולזכות ולזכות 
 .).).).)קהקהקהקה((((    יבמות' בגמ' וכדאי, בקדושה ובטהרה

דהאד� אשר מקדש ומטהר את עיניו זוכה 
ישעיהו ישעיהו ישעיהו ישעיהו ((((    מאי טעמא שנאמר, להקביל פני השכינה

מה כתיב בתריה , ועוצ� עיניו מראות ברע ))))טוטוטוטו, , , , לגלגלגלג
�    בתיקוני�' ואי. ))))ש� יזש� יזש� יזש� יז((((    מל� ביפיו תחזינה עיני

 ונהרי� עייני� דאינו� בית ))))בבבב""""� ע� ע� ע� ע""""נונונונו, , , , תקו� כאתקו� כאתקו� כאתקו� כא((((
דהעיניי� רומזות על בית , ראשו� ובית שני

והפוג� בעיניו מתחשכי� עיניו , ראשו� ושני
ווי לנשמתא כד אתלבשת , ה"מלראות יקרא דקב
ועליה אתמר ותכהי� עיניו , בקדרותא דלהו�

אבל א� האד� מתק� מה שפג� בעיניו . מראות
לציו� ויהיה לו ' אז זוכה ותחזינה עיניו בשוב ה

, תיד אשר עיניי� רומזות עליוהשגה בבני� הע
ובזה יאיר סיפא דקרא . �"� בעי"עי' ויהיה בחי

מצדות סלעי� משגבו ומתרג� בית , הת�
לומר ל� רק מי ששומר , מקדשא תסבע נפשיה

את עיניו בקדושה ובטהרה מובטח לו כי בבית 
מקדשא תשבע נפשו ותרגיש בקדושת זיו 

        .ק"עכל .ק דלעתיד"ביהמ
** *** *** *** *        

        .היה נאה דורש ונאה מקיי� א"זיע ינורבק מר� "הרה    
ה סיפורי� נוראי� "עוד חזו� למועד נביא אי    

, ק"ומופלאי� על קדושת שמירת העיניי� של רביה
 .כידוע, נ ממש"עד כדי מסי

  שיחת קודששיחת קודש

  דברי חיזוק בעני� האחדות
  ח"ח תמוז תשס"סעודת ר

        

מני ''''זזזזת "ר תמוזתמוזתמוזתמוזרשימות דרשו דורשי דורשי דורשי דורשי 
באי� דמחודש ''''וווומשמשי� ''''ממממשובה ''''תתתת

תמוז צרי� להתעורר דהנה ימי� באי� ימי 
חודש אלול ותשרי , פ"הדי� וחשבהנ

שמתאספי� ובפרט כ, הבאי� עלינו לטובה
ח וסעודת "באסיפת מריעי� סעודת ר

אז בוודאי הוא הזמ� להתעורר ', מצוה וכדו
פ וכידוע "לתשובה שלימה ולחשבנ

ע מה שאמר דבעשרה "זי תניא קדישאתניא קדישאתניא קדישאתניא קדישאמה
יהודי� שיושבי� באסיפת מריעי� אז אי� 
שו� מלא� ושר# יכולי� לעמוד ש� מרוב 

ק "וכמובא בספה, קדושת המקו�
חדא אז נשפע כל דכשיושבי� בצוותא 

        .ג"השפעות טובות בכל העניני� ברו
ק מר� רבינו דוד מלעלוב ק מר� רבינו דוד מלעלוב ק מר� רבינו דוד מלעלוב ק מר� רבינו דוד מלעלוב """"הרההרההרההרהש "מוכידוע וכידוע וכידוע וכידוע 

ש בפסוק מה שאמר פרעה לבני "עמ אאאא""""זיעזיעזיעזיע
שמות שמות שמות שמות ((((    ,ישראל לא תאספו� לתת תב� לע�

תאספו� ע� אל# דלכאורה אל# זו  ))))זזזז, , , , הההה
היה צרי� להיות  מיותר ונקודת חול�

        .#"במקו� האל
ה ידע דזכות קיו� ק דפרע"הרה מר�ותיר" ותיר" ותיר" ותיר" 

של כלל ישראל במצרי� היא האסיפות 
ק שהיה "מריעי� שהיו מתאספי� בשב

לה� ליו� מנוחה כידוע מהמדרש שמשה 
ה בחר יו� השבת ליו� מנוחה ואז היו "רבע

ל אשר - מתאספי� בשירות ותשבחות לא
ופרעה הרשע שרצה א� ורק , שבת ברא

להרע לה� לישראל בעינויי� קשי� ומרי� 
אמר שג� אסיפות , ג"ופ� ששיי� ברובכל א

אלו צרי� לבטל לה� דהרי הוא זכותו של 
לא לא לא לא ולכ� אמר , ישראל ובזה ה� קיימי� לעד

ונזכה , ע� ישראל בכל מקומות מושבותיה�
לתשובה מאהבה ויעשו כול� אגודה אחת 

ונזכה לאחדות , ש"לעשות רצונ� בלב
ח מרבי� שלו� "ת, האמיתית ושלו� ושלוה

דרכיה דרכי נוע� וכל נתיבותיה , בעול�
ה ה כלי מחזיק ברכ"לא מצא הקב, שלו�

' עוז לעמו ית� ה' ה, לישראל אלא השלו�
י האחדות והשלו� "וע, יבר� את עמו בשלו�

ג "אפשר לפעול ולזכות לכל הישועות ברו
  , ק"ולזכות לבני� ביהמ

בהקדמה  חחחח""""החהחהחהחהזכרנו רבות את דברי  וכ�וכ�וכ�וכ�
דחורב� : ק"וזתדה" שמירת הלשו�"לספרו 

הבית היה משו� שנאת חנ� והתיקו� לכ� 
שעה ' וא� יהיה אפי. כ"הוא אהבת חינ� ע

אחת אחדות בי� כלל ישראל בכל מקומות 
מזמ� כבר היינו זוכי� לגאולה , מושבותיה�

ועל שעה אחת זו מחכה , ק"שלימה לביהמ
        .משיח צדקינו שיבוא לגאלינו

ה שנהיה בבחינת אוהבי שלו� "הקביעזור יעזור יעזור יעזור 
ונזכה לשלו� ושלוה ואחדות , ורודפי שלו�

דת התורה והשראת השכינה ונזכה להתמ
  ,ח"ש תורה עבודה וגמ"ויר

בשמחה בואו לפניו ברננה ונזכה ' את ה עבדועבדועבדועבדו
. צ בשמחה ובטוב לבב מרוב כל"לקיו� התומ

ונזכה כל כלל ישראל בכללות ופרטות 
לשמחות השלימות ובריאות השלימות 

ונזכה , תורה וגדולה במקו� אחד, נ"הגוה
לברכה שלימות ורפואות השלימות ושמחה 

 ולגאולה, ג"ישועות שלימות ברוהשלימות ו
ק שוי� "ולברכה השלימה ולבני� ביהמ שלימה

  . יעצט אוי# א זיסע� אופ� אוי# אייביג

 

דהיינו תאספו� הוא מלשו� , דייקא תאספו�תאספו�תאספו�תאספו�
ק בדברי שירות "אסיפות שהיו מתאספי� בשב

ותשבחות ודברי חיזוק לע� שהיה לה� קבלה 
, רי�שעתידי� ה� להיגאל ממצ, ומסורת מהאבות

דהיינו האסיפות  לא תאספו�לא תאספו�לא תאספו�לא תאספו�ז אמר פרעה "וע
כ נפסק מה� ולא לתת לה� זמ� זה "האלו ג

        .ק"להתאס# עכתדה
כי ' מה טוב ומה נעי� שבת אחי� ג� יחד וכוהנה הנה הנה הנה 

י "את הברכה חיי� עד העול� דהיינו ע' ש� צוה ה
שבת אחי� ג� יחד אסיפת מריעי� באחדות 

ת ז נשפע לכלל ישראל כל הברכו"הגמור עי
ובכל דור ודור , ג חיי� עד העול�"והישועות ברו

היה האחדות ואסיפת מריעי� המאחד בי� אד� 
        .לחבירו ובי� אד� למקו�

 אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""הרמהרמהרמהרמ    ט רבינוט רבינוט רבינוט רבינו""""הקוההקוההקוההקוה    ק מר�ק מר�ק מר�ק מר�""""מזקהמזקהמזקהמזקהוכידוע וכידוע וכידוע וכידוע 
שבכל עת וזמ� שהיה יכול היה מתוועד באסיפת 
מריעי� והיה זה בשבילו שמחה גדולה עני� זה של 

        .שבת אחי� ג� יחד
ג ונזכה "ה שנפעול כל הישועות ברו"הקבור ור ור ור יעזיעזיעזיעז

להתכונ� כדבעי לזמני תשובה הבאי� עלינו לטובה 
ולעבודת הקודש בחדשי� אלו אלול ותשרי 

בתמידות מתו� ' ונזכה לעבוד את ה, ט"הבעל
        .ש בתמידות"שמחה ויר

שנזכה לכל הישועות ובפרט שראש חודש ר ר ר ר """"יהיהיהיה
פואות הוא זמ� מיוחד לעת רצו� ונזכה לישועות ור

ל לכל "ק ובחו"ושמירה עליונה הפרט והכלל בארה



 

 

 

 ג

 ג

  נעוריו שנות
 בעיר ו לערך"תקע בשנת משולם פייש נולדרבינו 
 בעהמען במדינת קארלסבאד שליד העיר דארף–יאזעפס

 מגזע לאווי ל"סג מרדכי רבי לאביו הגאון, בגרמניה
 מרת ולאמו הצדקת, ל"זצ טוב יום ספותהתו בעל

  .זעלדא
, בקטנותו ראו הכל כי לגדולות נועד הנערכבר 

 עוד כשגדל, חריפותו בתורתו ובפקחותו העצומהב
 מתפשט ההשכלה שנגע ראה המצוות לגיל הגיעו לפני

  ...תורה למקום רגליו לכתת החליט, במדינה
 ,הכירו ולא מאביו נתייתם בילדותו: כך מסופרועל 

 'ר הגאון בבית ונכנס יוצא היה בבעהמען עוד בהיותו
 בישיבתו למד שנים וכמה פראג ד"ראב פריינד שמואל

 ,ההשכלה אז ל התפשט"הנ שבמחוז היות אולם, בפראג
 .להונגריא נדד אמו בהשפעת

 ובגדים אוכל מעט עם חבילה לו הצדקת נתנה אמו

 את בביתה וליוותה לה שהיה מה מטבעות וכמה ללבוש

 ,החבילה לו מסרה הכפר בסוף וכשהגיעו מהכפר ילדה

 טייער מיין :ל"בזה לו ואמרה נפרדה ממנו חמות ובדמעות

 ממש מיך ביסט ,שטארק דיך באדאנק איך קינד ליבליכער
 דיר ווייס איך, תורה לערנען גייסט דו וואס דעם מיט מחיה

 איך זאג זאך איין .גיין זאלסט דו אהין וואו ראטן צו נישט

 בני שמע" פסוק דעם געדענקען שטענדיג זאלסט ,אן רדי

 א אויף גיין זאלסט דו "אמך תורת תטוש ואל אביך מוסר
 ,איד ערליכער דיגער'אמת אן בלייבן זאלסט דו וואו פלאץ

 ע"רבוש דער וועט פארנעמען דאס דיר וועסט דו אויב און
 לערנען מיט זיין מצליח וועסט דו און העלפן אוודאי דיר

 .עבדות און

, ומביתו מאמו להתרחק והתחיל רגליו את הילד וישא
 פארגעס"פיישעלע " :חנוק מבכי בקול אחריו צעקה ואמו

הגיע  נדודיו זמן ואחרי .געשיקט דיך האב'כ פארוואס נישט
 השנים במשך ישיבות בכמה למד ושם ,פערשבורג במחוז

 .ל"הנ במחוז שהיה

  
  קודשלהבת 
 יצחק אברהם רבי הגאון בישיבת למד תחילה

 לימים אשר, 'יצחק פני'ה בעל ל"זצ וויינבערגער
 עבר זמן ולאחר, קליינווארדיין של כרבה נתפרסם
 'דוד אמרי'ה בעל ל"זצ שיק דוד רבי הגאון לישיבת

 אברהם רבי הגאון לישיבת הלך משם. טאקיי ד"אב
, קובסדארף ד"אב 'אברהם ברכת'ה בעל ל"זצ שאג

. א"ק ירושלים תובב"בעיה לו למושב איוה ימיו ובסוף
 של והמפורסמת הגדולה בישיבה ללמוד הלך ובסוף

 ל"זצ אייזנשטאט מאיר רבי הגאון אונגוואר של רבה
 נתפרסם רגליו דרכה אשר מקום ובכל. ש"א ם"המהר

 הלומד תלמיד, עצום ומתמיד גדול לעילוי הטוב שמו
  .קודש אש בלהבת ורחימו בדחילו תורה
 מאיר רבי ובישיבת, קראלע בעיר עבר וביני ביני

 בעיר, השיעור ממגידי לאחד נתקבל ל"זצ פערלס
 מעשה ואנשי חסידים של מדרש בתי היו קראלא
 הימים שבעת אור מרן דרך על ועבודה בתורה שעסקו
 השלהבת אש בו ופגע הציץ, א"זיע 'ט הק"הבעש
 גם, אמת לצדיקי להתקרב להיפעם התחיל וקירבו

 הקודש עבודתו שעבד, טובים וימים שבתים על ובפרט, אליו
 צדקה הרבה וחילק גדול פזרן היה גם. אנוש מכוחות למעלה
 גדרי פורצי נגד שלחמו הדור מגדולי היה גם. לבב ונשברי לעניים

  .באונגארין הקהילות חלוקת על הגדולה באסיפה והשתתף ראליש
  

עם הצדיקים מדינוב ומקאמארנא מצאנז מליסקא התקשרותו 
  ע"ומזידיטשויב זי

 חג על נוסע והיה, ע"זי מדינוב דוד רבי ק"הרהל ומקושר דבוק היה
 ופעם. הסוכה את מסככין היו וביחד, ושנה שנה בכל אליו הסוכות

 פנה כבר כי סוכתו את שיסכך ביתו בני יקשווב לבוא איחר כאשר
 משולם כשרבי סוכתי את לסכך אני יכול האיך: להם אמר. יום

 חיים רבי ק"הרה אל נסע כן. בנמצא איננו שלי סוכה הנוי פייש
 השבת עבודת את מאוד שהפליא, ’חיים דברי‘ה בעל ע"זי מצאנז
 בעל ע"זי מליסקא הירש צבי רבי ק"הרה אל נסע וכן. שלו קודש

 בצל הסתופף גם. בחזרה אליו נסע הוא וגם, 'תבואה פרי אך'ה
 שבת על אליו שלח ואף, ע"זי מזידטשוב אייזיק יצחק רבי ק"הרה
, קדשו עבודת לראות ע"זי אליהו רבי ק"הרה בנו את אחת פעם

 של החלון מאחורי לעמוד הלך שבת שבליל ענוותנותו גודל ומצוין
  .קדשו ודתעב לראות אליהו רבי אכסניית

: ועל כך מסופר, ע"זי ק רבי יצחק מקאמארנא"הרהבמיוחד אל וכן 
 שבתות שלושה על לנסוע, היתה ע“זי מקאמרנא 'דרכו של רבו הק

 ושבת בפעסט אחת ושבת בנאנאש אחת שבת, אונגארין במדינת
 ישועות אלף עם סל אתו שלוקח לומר דרכו והיה. במונקאטש אחת

 היה האלו שבתות משלושה ובאחד. ןאונגארי מדינת לאנשי לחלק
 שבאו חסידיו וקהל מדרשו ובית ביתו את עוזב פייש משולם רבינו

 בעץ להידבק, ק מקאמארנא"של הרה בצילו להסתופף אליו כדי
  . ת“השי ובעבודת בתורה להתעלות החיים

 לביתו חזרה לנסוע עמד כשרבי יצחק מקאמארנא השבת אחר פעם
 ביניהם ודברו, קצת שילווהו פייש םמשול מרבי ביקש, שבקאמרנא

 לחזור כשרצה ארץ כברת אחר, עולם של ברומו העומדים בדברים
 כמה הדבר נמשך וכך, קצת עוד שילווהו ממנו ביקש, לאחוריו
 רבינו לו ואמר, הנהר על אשר הגשר יד על שהגיעו עד, פעמים

 והרבי מקאמארנא, עוד ללוותו יכול אינו מזה שיותר: מטאהש
 אם: לו ואמר ק"לו הרה ענה אז, הסכים ולא, עוד שימשיך ביקשו

 אז, רוצים שאינכם ומכיוון, משלנו הייתם אז הגשר עמי עברתם
 רבי ק"הרה בנו רבות שנים שאחר הווה וכן, משלנו יהיה בנכם

 צבי אליעזר רבי ק"בצל הרה נתדבק, ע"זי מטאש אלימלך
 דרך ממשיךו מקום ממלא, 'אליעזר דמשק'ה בעל ע"זי מקאמרנא

  .ע"זי 'הברכה היכל'ה בעל אביו
  

  הסתלקותו
, הפילה חללים ורבים במדינה גדולה מגיפה פרצה ג"תרל בשנת

כדי  נפשו למסור עצמו על רבינו קיבל, מבניו שניים גם ובתוכם
  .המגיפה תעצר כך שעל ידי זה

 בן אך כשהוא, לבוראה נשמתו את השיב ג"תרל סיון ח"כ ביוםואכן 
 נחרט וכה, קברו על בנו גדול ואוהל טהאש בעיר ונטמן, שנים ז"נ

  : מצבתו על
 השם עובד, ופרישא חסידא, קדישא בוצינא, הצדיק הרב, נ"פ

 ת"כקש, בוערה כאש ובתפילה בתורה ומתלהב, ובטהרה בקדושה
, ה"זצלה מרדכי ר"במוה ה"זצלה מ"נבג הלוי פייש משולם ר"מוה

 ג“תרל סיון ח“כ נפטר, לטוב לנו יעמד ברעדה למד אשר תורתו זכות
  .ה.ב.צ.נ.ת, ק“לפ

 

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 

 יהודה רבי ק"הרה ק"שב על אחת פעם שם הגיע
 ונשפע ‘קודשים דעת‘ה בעל ע"זי מראזלא צבי

 החיים בדרך להתדבק, הקודש מעבודת מאוד
ואכן נתדבק אליו , ‘ה בית העולה במסילה

  .ונעשה לתלמידו החשוב
  

ק "זה לומד תורה לשמה כעדות הרהחתן 
  ע"זי מקאמארנא

 העיר, אשוואר לחסידי נתקרב עבר זמן אחר
 בקיאים ומפורסמים דוליםג חסידים שם שגרו

 גדולי, וביראה באמת השם ועובדי ן"הח בתורת
אשוואר המורכבת  זו עיר על המליצו הדור

 ק רבי"הרהושם נתקרב ל . ואור-אש מאותיות
 וחסידים תלמידים, ע"זי מקאמרנא אייזיק יצחק

 תלמידי בין. והבהיר הגדול וצילו לאורו שהלכו
 ישעיה רבי בשם אחד היה ק מקאמארנא"הרה
 לקחת וחפץ, מינדל בשם בת לו והיה ל“זצ דוד
, פייש משולם רבי המופלג הבחור את לחתן לו

 אבל ,אצלו חתן להיות קפצו שהרבה אפילו
 משולם הבחור את לקחת החליטו ואשתו הוא

 לא אשר נאמן וכחסיד, והתמים הצדיק פייש
 נסע, רבו עם להתייעץ בלי שהוא כל זיז יעשה

 הסכמתו לו אשר נתן ,רבו מקאמארנא אל
 זמן לו שיודיע: לו אמר ואף, השידוך לעשות
  . בחתונה להשתתף לבוא ברצונו כי החתונה

, והדר פאר ברוב התקיימה החתונה שמחת
 היכל‘ה בעל ק"הרה הסיב השמחה כשבראש

 חסידים אלפי הגיעו ועמו מקאמארנא ‘הברכה
, סביב הגלילות ומכל הרחוקה קאמרנא מעיר

  .בהיכלו ולבקר קדשו זיו בנועם לחזות
 גדול פלפול דרש כשהחתן השמחה בשעת
 לקנטרו התחילו בחורים וכמה השמחה לכבוד

 שזכה בו שקינאו מפני, ולהביכו בשאלות
 ישעיה רבי בבית ולהיכנס הזה הגדול לכבוד

 על בקול וקרא ק מקאמארנא"הרה עמד. דוד
 הרי’ החתן עם מפלפלים אתם מה: הבחורים

 הוא דבריו כל ובודאי לשמה תורה לומד הוא
 אמת: להם לומר והמשיך, ‘תורה של לאמתה
 לומד הוא הרי הזה החתן אבל, למדנים שאתם
. ארץ בדרך עמו להתנהג וצריכם, לשמה תורה
 שיזכו החדש הזוג את רבינו בירך מכן לאחר

  .ומבורכים ישרים דורות להקים
  

  ישועות בקרב ישראלפועל 
, טאשסאר לכפר לעיר עבר הנישואין לאחר
 ומשם, טאגלאש בעיר למלמד נתקבל ומשם

 נתפרסם הטוב ושמעו, טהאש ד"לאב נתקבל
 מדינוב דוד רבי ק“הרה ובסמיכת. הגלילות בכל

 כאשר. בישראל עדה להנהיג ע התחיל"זי
 אל הפתקאות כל להביא נוהג היה מתחילה

 צריך אינך: לו אמר אחת פעם, מדינוב ק"הרה
 ומעתה, הפתקאות ריאתק סוד ואלמדכם לדידי
 ותפעלו הפתקאות תקראו בעצמכם אתם

 הגיעו מהסביבות רבים. ישראל בקרב ישועות

  ע "זי משול� פייש מטאהשק רבי "הרה
  )ג"רלת( סיו� ח"כיומא דהילולא 
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  057-796-2493: רות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכתלהא

  -א –ההרס בליצנות וההתמודדות עמה 
למערכת זכרו תורת משה למדור הנפלא פרקי . ש

אשריכ� שזכית� לתת במה לנושאי חינו$ . חינו$
אולי אמצא . חשובי� שעולי� על שולח! מלכי�

יש , כא! עזרה לקושי שהנני מתמודד בכיתתי
' בקדושה שהנני מעורר או אפיתלמיד שכל דבר ש

עושה בדיחה או ליצנות ומוציא , גערה או עידוד
ג� , את המסר שברצוני להעביר לתלמידי�

ומי יודע , התלמיד וחבריו מפסידי� מנוהגו הרע
 - ש. בידידות נ. ל"ואכמ, להיכ! הדברי� יתגלגלו

  ב"ב
  
א היה מצטט "זיע" ישועות משה"ק ה"ר הרה"מו. ת

ת שליצנות היא קליפה נוראה בהזדמנויות שונו
כי את , ל נדבק בו ממי! זה"וטומאה גדולה למי שר

ובמשה ' ויאמינו בה"כ בפירוש "הכל זה הורס כמש
זה היה דור דעה ובכל זאת הצליח קרח ע� , "עבדו

והיה מצטט את דברי , הליצנות לערער על הכל
: )קרח( ק"א וזל"זיע מקוסוב" תורת חיי�"ק ה"הרה

והקשו . 'א ועל כל העדה תקצו* וכוהאיש אחד יחט
ד "נלענ, ז"המפרשי� והא כל ישראל ערבי� זל

לפרש הכתוב א� חכמות חכמת לב$ ולצת לבד$ 
והפירוש כל ישראל ערבי� , תשא מהו לבד$ תשא

כי פושעי ישראל מלאי� חרטות , למה יהיו ערבי�
ותיכ* לאחר החטא מהרהרי� בתשובה ובשעת 

רק , ל ואז חל הערבותנכללי� בכללות ישרא' תשוב
ו בליצנות ועבודה זרה אי! לו הרהור "א� חטא ח

וזה לבד$ תשא שאי! , תשובה כי לא חטא כלו�
כי קרח ועדתו  איש אחד יחטאפ "וז, בכלל הערבות

ולזה אי! שיי$ , במדרש' חטאו בליצנות כדאי
הערבות כי לא נכלל בכלל ישראל כי לא היו לה� 

מזאת שצריכי� זהירות מיוחדת אי$ וכיצד לומדי� 
ו דברי "להעביר שאסור להתלוצ/ ולבטל דברי חבריו וק

ולצערינו לא מודעי� לחומרת , רבותיו כי ה� בבחינת שוגג
לכ! צרי$ להיזהר כיצד , ומה יעשה הב! ולא יחטא, הדברי�

מי� עצ� הדבר שאנו כי לפע, להעביר המסר לתלמיד
, הפכת אותו באותו רגע לל/' אתה ל,'אומרי� לתלמיד 

  ...והוא יעשה זאת כמיטב יכולתו לדאבו! הלב
בפרשת קדושי� שמסביר הוכח תוכיח ' ה הק"בשלנתבונ� 

ולא "את עמית- תאמר לו איש טוב אתה ולמה תעשה כה 
כמו שאומרי� , אל תשי� עליו חטא" תשא עליו חטא

, "פ� ישנא-"אל תאמר שהוא ל,  - "תוכח ל,אל "במשלי 
ק "שלה( רק הוכיחו שהוא חכ� ואז יאהב- וישמע לדברי-

  . )קדושי�
יכולי� ללמוד מזה  'ה הק"השלקדשו של רבינו בדברי 

כשנגנה את . גישה נכונה לחינו$ בכלל ולליצנות בפרט
לא נרויח כלו� כי מטבעו יתלוצ/ ' ל/'הליצ! ונאמר לו 

הוא לא  -' איש טוב אתה'מר לו בכנות אבל כשתא, יותר
ה תוכל כבר "ישנא אות$ ואדרבה יאהב אות$ ואז בעז

  .לחנכו
בשיחה שבועית או בשולח!  -שיחה בפרשת השבוע ננצל 
  .באופ! כללי לגנות את מדת הליצנות. השבת
ק ובספרי מוסר מסרי� שאפשר "שרבות נכתבו בספהידוע 

עקיפה לגנות את ללמוד מפרשת קרח ועדתו דהיינו בדר$ 
והעיקר , ל"קרח על הליצנות שהפעיל וירד חיי� שאולה ר

מגני� את קורח ": ישועות משה"ק ה"כמו שפע� אמר הרה
ומסבירי� לפרטיה ודקדוקיה את מחלוקת קרח ועדתו ואת 

הא� אנו נקיי� , אבל היכ! אנחנו נמצאי�, הליצנות שלו
אחד כל ! ?ו לא נגועי� בליצנות"הא� אנו ח? ממחלוקת

  . ק"יעשה לעצמו חשבונו של עול� עכל
, זה נשתדל להעביר ולהטעי� לילדינו ותלמידינו היקרי�מסר 
  .ה"המש$ יבוא אי.  גוט שבת. ישמע חכ� ויוס* לקח' בבחי

  

 ==א"ני, זיע'מויז" שועות משהי"' ק ב"נ הרה"זה מוקדש לטוטור ==

 ת'צ'ללבד$ תשא כי אותיות  וזה לצת, הרהורי תשובה והב!
ז "ו על ע"כי צא תאמר לו נאמר ח, ו'לאמר 'תא 'צת "ר

  .ק"עכל. ל"שאי! בכלל ישראל עוד וד
צא תאמר 'חוזר ומדגיש שליצנות דומה לעבודה זרה והיה 
כ חמור ליצנות הדברי� "זה כ, ו על עבודה זרה"נאמר ח', לו

  . ירח�' ו בכלל ישראל ה"עד שאינו ח
ינו לחנ$ את תלמידינו וילדינו לרצינות ויראת וחובתהיות 

שמי� טהורה כמדומני בדבר חשוב זה נחנ$ בצורה עקיפה 
דהיינו כשישמעו דברי� ברורי� על חומרת , וכללית

לא בצורה שמתכווני�  -ל"ת הנ"הליצנות וטומאת לצ
יכולי� לפעול , לאותו ל/ בכיתה אלא בצורה עקיפה

אותו תלמיד הל/ אבל במקצת להוריד מעוצמת הנגע ג� מ
האבא בקול זעקה \הדברי� צריכי� להישמע מהמחנ$

ולא כאיזה הרצאה , "ליצנות זו טומאה"היוצאת מהלב כי 
  .או דרשה בעלמא

' כותב בהקדמתו שכמו שהגמק "השלה: לדברי�סייעתא 
ואמר רבי אילעא משו� רבי אליעזר ב!  :)יבמות סה( אומרת

בר שלא נשמע כ$ שמעו! כש� שמצוה לומר ד' שמוע בר
מצוה על אד� שלא לומר דבר שלא נשמע רבי אבא אמר 

אל תוכח ל/ פ! ישנא$ הוכח לחכ� "חובה שנאמר 
אני אומר : )ק"ק בל"ממשי- השלה( ,)ח, משלי ט( "ויאהב$

ומיירי בדבר שהחוטאי� אינ� , שזהו עני! בפני עצמו
פ יעברו "ומתלוצצי� מהמוכיח ועכ, יודעי� שזה איסור

  .ק"היו שוגגי� ואל יהיו מזידי� עכלמוטב שי

  פרקי חינו�פרקי חינו�
  הרב שמואל שטר�הרב שמואל שטר�
  מחנ$ ויוע/ חינוכימחנ$ ויוע/ חינוכי

  

  
        ברכות מאליפותברכות מאליפותברכות מאליפותברכות מאליפות

הנני לאחל בזה לידידי , ברכת מזל טוב חמה ולבבית
אשר תורתו , ת"ק מגאו"בנש, פ"האי גברא רבה חו

  ה"ה, שוומידותיו עטרה הן לרא
אור "ראש כולל  -א"שליט שלום סופרצ רבי "הגה

  א"ט זיע"נ דמרן רבינו הקוה"לעלוב וחדב" מנחם

מ "לרגל השמחה בארמנות אהלו באירוסי הבן המו
  .מ"בשעטו א"שליט דוד שמעון אהרן' ש ר"בתורה ויר

ח ויתברך ברוב "יזכה לשפע נחת ממנו ומכל יוצ

   .המשפחהסייעתא דשמיא בכל העניינים לתפארת 
= == 

   -המברך מריחוק מקום וקירוב לב
  ב"ארה –' שיחי' ומשפ שלמה זלמן הורוביץ

  

        בית המדרש הגדול דחסידי לעלובבית המדרש הגדול דחסידי לעלובבית המדרש הגדול דחסידי לעלובבית המדרש הגדול דחסידי לעלוב
        בבבב""""בבבב    ––––אב� גבירול אב� גבירול אב� גבירול אב� גבירול     - - - - ����""""רמברמברמברמב' ' ' ' רחרחרחרח

 ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------        
מעומקא דליבאי אנו מברכי� את פני האי 

שפתיי� ישק , תורהגדול ב, גברא צדיקא
רודה מיערות הדבש , משיב דברי� נכוחי�
  נוא� בחסד עליו� ,עבור שומעי לקחו

        ''''ד דקהילתינו הקד דקהילתינו הקד דקהילתינו הקד דקהילתינו הק""""צ המפורס� אבצ המפורס� אבצ המפורס� אבצ המפורס� אב""""ה הגהה הגהה הגהה הגה""""הההה
  'לרגל שמחתו באירוסי בתו תחי

ומברכי�  - שמחתינו –השמחי� בשמחתכ� 
  ס"כט

        דדדד""""בש� מתפללי ולומדי ביהמבש� מתפללי ולומדי ביהמבש� מתפללי ולומדי ביהמבש� מתפללי ולומדי ביהמ
        

  בעלי בתי� חשובי�בעלי בתי� חשובי�בעלי בתי� חשובי�בעלי בתי� חשובי�כולל כולל כולל כולל 
  ב"ב 65ע "ר -ד לעלוב"ביהמ

===  

        תנו כבוד לתורהתנו כבוד לתורהתנו כבוד לתורהתנו כבוד לתורה
ברכת "בהערצה וגיל הננו לבר� ביראת הכבוד 

כ המפורס� "קד� רומע, מעומק הלב" טוב מזל
, תל תלפיות לכל לומד וצורב, כל רז לא אניס ליה

מלא בחכמה , ות ומאותרמעמיד תלמידי� לעש
  ,ויראת אלוקי�

        אאאא""""ד הקהילה שליטד הקהילה שליטד הקהילה שליטד הקהילה שליט""""הגאו� הגדול אבהגאו� הגדול אבהגאו� הגדול אבהגאו� הגדול אב
  צ"לרגל שמחת אירוסי הבת בשעטומ

הל את קהל הקודש על מי אלוקיו עמו לנ' יהי ה
  .ס"חת וכטמתו� שמחה ונ ,מנוחות
  לומדי הכוללו מנח� גולדברגמנח� גולדברגמנח� גולדברגמנח� גולדברג    בש� הרב

        כולל תהילי� לעלובכולל תהילי� לעלובכולל תהילי� לעלובכולל תהילי� לעלוב
        אאאא""""ט של מר� זיעט של מר� זיעט של מר� זיעט של מר� זיע""""ש הקוהש הקוהש הקוהש הקוה""""עעעע

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

עומק לבנו נופת תטופנה מ
  שפתותינו להוד מעלת

  א"ד שליט"הגאון הצדיק אב

  לרגל שמחת אירוסי הבת
ר שמשמחה זו יושפע לו "יה

  .ס"עוד שמחות רבות וכט
 ---  

 פסח ליבוביץ הרב -המברכים

  אברכי הכולל בשם

  

  לתשומת לב
הפקס של ' מס

  המערכת שונה
  ומעתה מספרו הוא

  

077-4702136  
===  

  ,מכתבים למערכת
הערות ותגובות 

  .יתקבלו בברכה
===  

  המערכת

        ושובע שמחותושובע שמחותושובע שמחותושובע שמחותרב ברכות רב ברכות רב ברכות רב ברכות 
מרבי� תורה , נער� ואהוב בפי כל, אשר לא פסיק פומיה מגירסא, סיני ועוקר הרי�, חרי  ובקי, מעומקא דליבא הננו לשגר בזה כסא דברכתא לקד� מעלת האי גברא רבא

  שמו מהללי� בשפתי רננות, נעי� הליכות ורב תבונות, במסירות בשער בת רבי�
  א"שליט ַשמואלַשמואלַשמואלַשמואליואל יואל יואל יואל ה הגאו� החסיד הרב רבי "ה
  אב� גבירול -�"בהיכל החדש דלעלוב רמב -צ"אחה" אור מנח�" ראש הכולל

  ט"י לנוע� עול תורה ומצוות במז"ניוס  יוס  יוס  יוס  ה "על� חמודות ה, לרגל שמחת הכנס בנו היקר יניק וחכי�
וא� טוב וחסד ואריכות ימי� ושני� טובות ישרור , בשמחה תמיד מתו� בריות גופא ונהורא מעליא, ח"שיזכה לראות נחת ממנו ומכל יוצ, וזאת ברכתינו לקל שוכ� מעונה

        שומעי לקחושומעי לקחושומעי לקחושומעי לקחו    ––––צ צ צ צ """"אברכי הכולל אחהאברכי הכולל אחהאברכי הכולל אחהאברכי הכולל אחה    ––––המאחלי� בהערכה והוקרה עמוקה המאחלי� בהערכה והוקרה עמוקה המאחלי� בהערכה והוקרה עמוקה המאחלי� בהערכה והוקרה עמוקה     . במעונו

 

  ל"ק ובחו"בארה לעלוב" פני משה"חבורת 
  א"ר שליט"רבינו עט מר� ק"בנשיאות כ

=============================  
על גודל , עת הישמע קול רינה נחוה קידה בבואינו בברכה

גאו� וצדיק מורה , השמחה בבית הוד כבוד האי גברא רבא
מוסר נפשו להרבי� , רישא דכלה ורישא דמתיבתא, ודאי�

בכל עת ועונה בעצה ולהשיב לשואליו , תורה לעדרי�
ב� של ישראל בדיבוריו ימעורר ומלהיב ל ,נכונה' ותושי

מסור לקהילתינו בכלל ולחבורתינו , ואמריו הנפלאי�
לרוממינו ולגדלינו בעוז , בפרט בלב ונפש חפיצה

  ה"ה, א"ר שליט"רבינו עט מר� ק"בהנהגת כותפארת 
  א"שליט ד קהילתינו"מורה מורינו רב אב ח"פרע

  א"ר זיע"ק מר� אדמו"בנו של כ
  ג"וב עבלרגל שמחת קישורי ביתו למזל ט

  א"שליטישראל האלבערשטא!  ח רבי"הבה
  .נ ש�"טשערנוביל ונו -מחשובי ישיבת מאור עיניי�

, יושפע ברכה בבית זה ממרומא'ו, הא רעוא מ� קדמא 'י
רי ע� חיי� 'פ, ביבותיו יצי� ויפרח כג� רטוב למעלה'ס

  ..אילנא רברבא
, ושלוה' שרה במעונו בשלו'י, יי� ח� וכבוד בדיצה וחדוה'ח
  .הרה יבנה בני� אריאל'מ, וסי  וירבה עד ביאת גואל'י

  בני החבורה -בהערצה המברכי� מקרב לב

  הנני לבר� לכבוד 
        אאאא""""ד שליטד שליטד שליטד שליט""""הגאו� הצדיק אבהגאו� הצדיק אבהגאו� הצדיק אבהגאו� הצדיק אבמורינו מורינו מורינו מורינו 

אשר מנוע� צו# שיעוריו היקרי� אני זוכה  
  להתחמ� לאור�

  ט"במז' הבת תחי יסלשמחת אירו
=======  

, ל� בעומקא של הלכהוכ� להוד מעלת ידידי ה
  ה"ה, זו הלכה בעצה טובה' ימדני תורת הול
        כ"ור    - - - - אאאא""""צ מורינו רבי שלו� סופר שליטצ מורינו רבי שלו� סופר שליטצ מורינו רבי שלו� סופר שליטצ מורינו רבי שלו� סופר שליט""""הגההגההגההגה

   דוד שמעו� אהר�דוד שמעו� אהר�דוד שמעו� אהר�דוד שמעו� אהר�לשמחת אירוסי הב� 
  יחיאל מיכל אלבו�יחיאל מיכל אלבו�יחיאל מיכל אלבו�יחיאל מיכל אלבו� -המבר� מקרב לב

' ח ר"הרה
פנחס שמחה פנחס שמחה פנחס שמחה פנחס שמחה 

  גולדנברגגולדנברגגולדנברגגולדנברג
  ו "הי 

מחשובי 
אברכי הכולל 

  לעלוב
  לרגל שמחת
  הולדת הנכד

  ט"במז

  

  
  כולל משניות

  ש ולזכרו הטהור של "ע
' מר� אדונינו מורינו ורבינו הק ק"כ

  א"ה זיע"זצוקללה
==================  

למעלת ראש מגיד  תבענה שפתינו תהילה
מחכימנו ומעמידנו , אלופינו ומיודעינו, שיעורינו

, דולה ומשקה לצא� מרעיתו, בקר� אורה
מלמדינו אורחות חיי� בטוב טע� ודעת בבינה 

ב� גדול מר ,משפיע מהודו וחכמתו, ובהשכל
  ה"ה ,יראתו קודמת לחכמתו, שמו
    דדדד""""הצדיק מורינו הרב אבהצדיק מורינו הרב אבהצדיק מורינו הרב אבהצדיק מורינו הרב אב    גגגג""""הגאוההגאוההגאוההגאוה

        א א א א """"שליטשליטשליטשליט    דקהילתינו הקדושהדקהילתינו הקדושהדקהילתינו הקדושהדקהילתינו הקדושה
לרגל שהשמחה במעונו בקשרי השידוכי� לבתו 

  ט"ט לאויש"ח במז"המהוללה הצנוה
ח המופלג ומלא וגדוש בתורה ויראת "ג הבה"עב

  א"שליט ישראל הלברשטא�ישראל הלברשטא�ישראל הלברשטא�ישראל הלברשטא�' ר, שמי� טהורה
וב שפע נחת ר שמשמחה זו יושפע ר"יה

דקדושה לתפארת בית אבות המשפחה 
 שפע מתו� ק"בעבוה ותזכו להמשי�, הרוממה
  .ר"אכי. דמיטב מילי וכל הלב בשמחת ברכה

פטרו�  -ו"הי שלמה זלמ� הורובי�שלמה זלמ� הורובי�שלמה זלמ� הורובי�שלמה זלמ� הורובי�כעתירת הרב 
  הכולל ואתו עמו אברכי הכולל

        
        ור החיי�ור החיי�ור החיי�ור החיי�אאאא

ברכת מזל טוב נשגר בזה מעומקא דליבא 
לקד� מעלת המדריכינו ומלמדינו מפרי 

  ע" החיי� מדי שבוע בשבוע
        אאאא""""ד שליטד שליטד שליטד שליט""""צ אבצ אבצ אבצ אב""""הגההגההגההגה

  מדי ליל שישי חחחח""""שיעור אוהשיעור אוהשיעור אוהשיעור אוהבלימוד 
  לרגל אירוסי הבת

תג� בעדו ' ח הק"ר שזכות האוה"יה
שבזכותה יזכה לא� טוב וחסד ששו� 

אור� ימי� , וחיי� ושלו� יוסיפו ל, ושמחה
  .ושנות חיי�

   השותי� בצמא דבריוהשותי� בצמא דבריוהשותי� בצמא דבריוהשותי� בצמא דבריו -בש� לומדי השיעור

  

 שמעו� שמעונישמעו� שמעונישמעו� שמעונישמעו� שמעוניהרב 
  ו"הי

  לרגל הולדת הנכד
  ט"במז חיי� דודחיי� דודחיי� דודחיי� דוד' ב� ר

אפרי� אפרי� אפרי� אפרי� ' ח ר"הגה
        א"שליט    הרשקובי"הרשקובי"הרשקובי"הרשקובי"

  א"גיס מר� רבינו זיע
  לשמחת נישואי הנכדה

  
  ברכת מזל טוב

ש "ח מחשובי בחורי אנ"להבה
ש "מלא וגדוש בתוי, היקרי�

מופלא , ומידות טובות
רה בהנהגותיו ובהתמדתו בתו

וביראתו הקודמת לחכמתו 
ומצויי! בנוע� מידותיו 
  והליכותיו הנעימי� 

 יעקב הכה� סענדער החת!
  ב"ארה -מאנטריאל–ו "הי

לרגל שמחת בואו בברית 
  צ"האירוסי! בשעטומ

ר שזיווגו יעלה יפה לש� "יה
ויזכה לבנות בית , ולתפארת

נאמ! בישראל בדר$ הסלולה 
  .ר"אכיא "ק רבינו שליט"לנו מכ

  


