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  .ע"האחדות יש השראת השכינה והתקרבות לבוכ

ובעניני� שבי� , אד� למקו� יודע כל אחד נגעי עצמו על מה שצרי� לשובבי� 

כ מכפר "עבירות שבי� אד� לחבירו אי� יוה" :)יומא פה( 'בגמ' אד� לחבירו אי

ע "שו, ט"ב ה"תשובה פ' � הל"רמב( לכהוכ� נפסק לה, "עד שירצה את חבירו

מע� קע� פליע� אי� די הימלע� ", אפשר לרח� בגבהי מרומי�. )ו"תר' ח סי"או

  .אי� לו כפרה, אמנ� א� אי� מתרצה בינו לבי� חבירו, "אריי�

 ל"האריז, הרי תלוי כל עליית וקבלת התפילות לטב ולחיי� ולשל�באחדות 

הריני "לומר לפני התפילה , :)ד� א, רכת השחרעני� ב, שער הכוונות( תיק� כנודע

כי ההתכללות בתו� ע� , "מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרע� כמו�

ז תעלה תפילתו כלולה "כי עי, ישראל הוא הכנה ואמצעי לקבלת התפילות

  .מכל תפילות ישראל לעשות פרי

 'וכמובא בס, בה' מדת האחדות שביאת גואלינו במהרה בימינו תלויוגדול 

דבעוו� שנאת חנ� חרבה עירנו ושמ� מקדשינו וגלינו  )בהקדמה( חפ  חיי�

, אחדות ומדות טובות, י אהבת חנ�"והתיקו� לכ� מדה כנגד מדה ע, מארצינו

בכללות , ויפה שעה אחת אשר בני ישראל נאחזי� באחדות ובמידות טובות

  .כי מיד היו נגאלי� בגאולה שלימה, ובפרטות

דהנה השב לאלקיו בלב של� צרי� להכיר , ההיא יסוד התשובענוה 

לא נקה , וא� לא ידע ויכיר בפשעיו', ובמה שמרד בו ית, בשפלותו ובחסרונו

, בענוה' ואחדות תלוי. ולא הגיע כלל לראשית הנרצה באופני התשובה, נפשו

כי כל זמ� שאד� מרגיש בו איזו התנשאות ומחשיב עצמו ליש ואינו מכיר כי 

י אהבת "רק ע, יוכל להנמי� קומה להיות שוה בעיני הזולת לא, הוא אי� ואפס

וכבר חרת עלי . חנ� ענוה ושפלות רוח יביט על חבירו כטוב וחשוב ממנו

תעלה על לב� : "ל"בה כתב וז, באגרתו לבנו מקטולניא ל"� ז"הרמבגליו� 

  .ש"מדת הענוה שהיא מדה טובה מכל המדות טובות עיי

לשמוע  א"ר רבי דוד מלעלוב זיע"ר� אדמומק "א הזדמ� להסב"כי פמסופר 

והנה שמע ילד אחד בהגיעו , מלמד דרדקי לומד ע� תלמידיו צעירי הצא�

, פתח פיו והעלה על דל שפתיו את ש� הש�, :)כזה ( לניקוד סו� פסוק

בר� הפעוט טע� כלפיו כי הרי כ� לימד לה� , המלמד העיר לו על טעותו

, יאמרו ה� ש� הש� )נקודות' ב( �"עיודל' המלמד לומר בכל מקו� שיש ב

, � אחד ליד השני הרי זה ש� הש�"א� יש שני יוד, הטעי� לה� רב� ואמר

א "ל זיע'מר� רבי דוד. � אחד על גבי השני הרי זה סו� פסוק"יוד' וא� יש ב

ע בשוה בשפלות "לקח מכא� לימוד ומוסר כי כאשר שני יהודי� אוחזי� א

אבל כאשר יתנשא האחד על , השכינה קומה וענות רוח אזי יש השראת

  . הרי זה סו� פסוק, הזולת ויגבה לבו

ולכ� זוכי� להשראת השכינה , :)שבת י ' עי( ה שלו� ושמו שלו�"הקב

אחדות , .)סנהדרי� לט( "כל בי עשרה שכינתא שריא", כשנאחזי� באחדות

אהבת : ורעותיה המובאות אחריה המה, מביאה לעליה בגשמיות וברוחניות

, צדקה וחסד, קירוב יהודי�, שלו� ושלוה, מדות טובות, אהבת ישראל, �חנ

  .הכל איי� קעשינע
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

ד "צ אב"ממורינו הגה
        א"דקהילתינו שליט

        
        ג''תשרי תשע' א

  גגגג""""גליו� תקפגליו� תקפגליו� תקפגליו� תקפ
 נצבי� שבתזמני כניסת ויציאת 

 

        ראש השנה ראש השנה ראש השנה ראש השנה     - - - - נצבי�נצבי�נצבי�נצבי�פרשת פרשת פרשת פרשת 

  ג"פרשת נצבי� תשס
  ב"ארה -ת לייקוואוד"בעיה

כאשר יתבונ� האד� יראה וישכיל כי עוד הנה 

תנאי העבודה התמימה לתשובה ולעליה הוא מ

א "וכבר שוחחנו במ. מדת האחדות ואהבת ישראל

את� נצבי� היו� כולכ� " )ט, דברי� כט ( הפסוק' בפי

יהיו שוי� לטובה באחדות " כולכ�"א� , "א"לפני ה

דא  –" היו�"', כאחד יחד אפשר לעמוד לפני ה

 –" היו�"עוד ירמוז מלת . .)ק רלא"זוה( ראש השנה

י כח "ל שע"ר –" 'לפני ה"ש "וז, על כל יו� ויו�

' ואי, האחדות זוכי� לכל התורהבכוח 

איזהו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוי� 

והנה הבה נתבונ� במה שאמר ', בה וכו

הלל הזק� לאותו נכרי שביקש להתגייר 

מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני "ע

אמר לו " .)שבת לא' עי( על רגל אחתעומד 

דעל� סני לחבר� לא תעביד זו היא כל 

התורה כולה ואיד� פירושה הוא זיל 

למע� הקי� אות$ היו� לו לע� והוא יהיה ל$ 

  )יב, כט ( 'לאלוקי� כאשר דבר ל$ וכו

פי ל: "�והוא יהיה ל$ לאלהיה "די "וברש

 �שדבר ל� ונשבע לאבותי� שלא להחלי

לכ� הוא אוסר , את זרע� באומה אחרת

שלא תקניטוהו , אתכ� בשבועות הללו

עד כא� . אחר שהוא אינו יכול להבדל מכ�

ומדרש . פירשתי לפי פשוטו של פרשה

אגדה למה נסמכה פרשת את� נצבי� 

לפי ששמעו ישראל מאה קללות , לקללות

, ט שבתורת כהני�"חו+ ממ, חסר שתי�

, הוריקו פניה� ואמרו מי יוכל לעמוד באלו

, � נצבי� היו�התחיל משה לפייס� את

הרבה הכעסת� למקו� ולא עשה אתכ� 

והוא , ל"עכ" כלייה והרי את� קיימי� לפניו

  .מהתנחומא

יש להבי� בדברי פיוס של משה ולכאורה 

ה וכי בא להקל מהפחד והיראה "רבינו ע

והרי כל התכלית הוא שיתייראו , מהעונש

י "ל עפ"וי, על ידי זה מלעבור על המצוות

 )'שבועות אות י( ראלישמח ישק "ש בסה"מ

ע "היהודי הקדוש מפשיסחא זיק "בש� הרה

משמי� השמעת די� ")ט, תהלי� עו ( פ"עה

היינו משמיעי� ": אר+ יראה ושקטה

אבל , ומודיעי� כי יש די� ושבט מושל

חלילה אי� כוונתו יתבר� להנהיג עולמו 

 וכאשר. רק למע� ישמעו וייראו, במידה זו

אז , יראהבאי� על ידי השמיעה הזאת ל

כ "וכ, אר+ יראה ושקטה, נשקטו כל הדיני�

 י שמיעתינו התוכחה בשבת קוד� החג"ע

אנו שמי� על לב שכל  :)מגילה לא' תוס' עי(

זה באתנו על אשר לא שמענו ולא שמנו לב 

ועל ידי זה אנו באי� לידי , ותורתו' לדברי ה

  .ל"וכנ' וממילא תכלה שנה וקללותי, יראה

הוסי� תחל שנה  )הבאחות קטנ( והפייט�

שיתחיל לנו מעתה שנה טובה ', וברכותי

היינו כל ההכנות הנחוצי� לנו ', וברכותי

למע� נוכל ללמוד וללמד לשמור , ק"להתוה

  .ק"עכלה, ולעשות מתו� הרחבת הדעת

ל ג� כא� שכיו� שראה משה "י' הקד "ועפי

שהוריקו פניה� והגיעו לידי יראה מיד 

ית והמטרה שזה כל התכל, התחיל לפייס�

ואז , של התוכחה שיבואו לידי יראה

נשקטו כל הדיני� ומתעוררי� כל , ושקטה

  )ח"נצבי� תשס( .אמ�, הרחמי�

 

מ� המוב� , "זו היא כל התורה כולה"ויש לדקדק מה טע� אמרו ". גמור

ולמה , "כל עניני בי� אד� לחבירו"או , "זו כל תורת המדות"לומר ' הי

הרי הגר חפ+ היה ללמוד כל , ותו, "זו היא כל התורה כולה"אמר 

, "ואיד� זיל גמור"א� כ� מדוע אמר לו הלל , "על רגל אחת"התורה 

אשר , ע"ק רבי אברה� יעקב מסאדיגורא זי"הרהל בהקד� דברי "וי

, וענה לה�', פע� שלחו אליו חסידיו שאלה האי� מגיעי� לאהבת ה

אורייתא " )ג"ג ע"ק ח"זוה( ש"וכמ', י אהבת ישראל מגיעי� לאהבת ה"ע

  ".ה וישראל חד הוא"וקוב

ולא רצה , כי אותו הגר ביקש להגיע אל רו� המדרגות בי� רגעויבואר 

בעמל העבודה התמה , ל ולהתאזר בגבורה ובעוז"להתאמ+ רח

עצה היעוצה את� ל� להגיע : אמר לו הלל, המצרכת יגיעה רבתי

י אהבת ישראל תזכה להגיע לאהבת "ע, לפסגת המעלות בבת אחת

אז , א� הנאהב אהוב על האוהב באהבה עזה, והנה הכלל הוא, 'ה

  . האוייב מציית לכל דבר וציווי הנאהב בכל מכל כל

 .)קידושי� פב( 'ד הגמ"ע )כי תשא( בקדושת לויפ דאיתא "ויוב� ע

והעני� הוא כי היו כל כ� , שמרו התורה עד שלא ניתנה' שהאבות הק

ומצוות לא תעשה , נעשו –מצוות עשה , "אויסגיארבעט די קערפער"

כ עד שבאו להתפשטות הגשמיות "כי היו מזוככי חומר כ. לא נעשו –

בדבקות עצמיות ואהבה עזה עד שהשיגו כל המצוות ' והיו דבוקי� בה

כי במקו� שיש יראת שמי� יש , והיו מרכבה לשכינה, טר� שניתנו

ל וכ� מגיעי� לכ, ואי� שואלי� שאלות ועושי� רצונו בשלימות, הכל

ל כי על ידי אהבת ישראל יזכה "ולזאת אמר לו הלל הזק� כנ, המדריגות

כ אמר לו "ע, ואי� זוכי� לזה, ז יזכה לכל התורה כולה"ועי' לאהבת ה

  ."דאר� מע� הארעווע�"כי להבי� ולקיי� התורה " זיל גמור' ואיד� פי"

כי להתמדת התורה זוכי� על ידי , מברסלב �"בליקוטי מוהרואיתא 

חסד ( והעני� הוא כי האותיות המה נשמות ישראל. שראלאהבת י

ריבוא שרשי ' ריבוא אותיות לתורה וכנגד� ס' וידוע כי יש ס, )לאברה�

וראה , ש כד"ח שיה"זוה( וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה, נשמות

ת ישראל יש שישי� ריבוא "מדבר קדמות אות ישראל בש� קדמוני� הר' בס

וא� אוהבי� כל אחד מישראל . )שבו� האותיותש ח"אותיות לתורה ועי

לעוד , באחדות אזי יש לה� קשר לתורה וזוכה להתמדת התורה

  .אותיות התורה

' הק ט"מר� הבעשבש�  )קדושת לוי, מבשר צדק' עי( ק"הובא בספהוהנה 

ת מתנהג ע� בריותיו כביכול "כי השי, "צל�' ה"' י בביאור הפ"ע ועכ"זי

כ� א� האד� מתנהג , אד� הוא עשיית הצלכמו עשיית ה, דוגמת הצל

המדות . צל�' ש ה"וז, ה מתנהג עמו ג� כ�"בחסד ורחמי� כ� הקב

כי משמי� מביטי� האי� שעוסק במידות , טובות מביאי� להמתקה

. טובות אזי ג� עמו מתנהגי� ברחמי� מרובי� ובחסדי� מגולי�
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  ניצוצי אשניצוצי אש

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

  א"זיע

 שנאמר וזהו, האמת במדת ולהחזיק להתחזק, ט"הבעל המקודשי�
 במדת נאחזי� כאשר כי, ת"אמ אותיות �"את', וגו נצבי�נצבי�נצבי�נצבי�    את�את�את�את�

    עצי�עצי�עצי�עצי�    חוטבחוטבחוטבחוטב בבחינת, שפלה במדרגה האד� א� אפילו אז, האמת
�''''פארפארפארפאר    שטיי�שטיי�שטיי�שטיי�    מע�מע�מע�מע�    קע�קע�קע�קע�" – אלהיכ�אלהיכ�אלהיכ�אלהיכ�' ' ' ' הההה    לפנילפנילפנילפני - אוי� איז, מימ�מימ�מימ�מימ�    ושואבושואבושואבושואב���    
. טובה וחתימה ולכתיבה, השכינה להשראת ולזכות "עול�עול�עול�עול�    שלשלשלשל    רבונורבונורבונורבונו
 ע� כי -  קאי לא שיקרא קאי קושטא .).).).)קדקדקדקד    שבתשבתשבתשבת((((    ל"ז אומר� כוונת וזהו
  . ת"השי לפני עמידה כח יש האמת מדת

 את שביאר אאאא""""זיעזיעזיעזיע    מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב    נטענטענטענטע    נת�נת�נת�נת�    שמעו�שמעו�שמעו�שמעו�    רבינורבינורבינורבינו    מר�מר�מר�מר� ק"הרה וכמאמר
 �"את, בעיניכ� כטוב היהודי� על כתבו ואת� ))))חחחח, , , , חחחח""""פפפפ    אסתראסתראסתראסתר((((    'הפ

 על לכתוב יכול, אמת במדרגת שהוא מי רק כי ל"ר, ת"אמ אותיות
  .סלה טוב כל היהודי�

  ))))יייי- - - - טטטט, , , , כטכטכטכט((((    ''''וגווגווגווגו    אלהיכ�אלהיכ�אלהיכ�אלהיכ�' ' ' ' הההה    לפנילפנילפנילפני    ולכ�ולכ�ולכ�ולכ�ככככ    היו�היו�היו�היו�    נצבי�נצבי�נצבי�נצבי�    את�את�את�את�
 את לבאר צדיקי� בש� אמר ל"זצוק ר"אאמו מר� ק"כ

 ויציבו קיומו כל כי, ת"אמ אותיות ����""""אתאתאתאת, זה באופ� הפסוק
, שקר היא החטא כי, האמת מדת י"ע רק היא האד� של

 יכולי� האמת י"ע ורק, ))))הההה""""תכתכתכתכ    זזזז""""תיקותיקותיקותיקו((((    רגלי� לו אי� ושקר
   .ק"עכלה, וחזק אית� לעמוד

, אלהיכ�אלהיכ�אלהיכ�אלהיכ�' ' ' ' הההה    לפנילפנילפנילפני    כולכ�כולכ�כולכ�כולכ�' בפ שנאמר דזהו להוסי# יש והנה
 מדת ידי דעל, לומר רצה, מימ�מימ�מימ�מימ�    שואבשואבשואבשואב    עדעדעדעד    עצי�עצי�עצי�עצי�    מחוטבמחוטבמחוטבמחוטב
 כל שבטיכ� ראשיכ� כולכ�, להשתוות מגיעי� האמת

' משמי וכדמתאמרי, אחד בלב אחד כאיש, ישראל איש
    רשערשערשערשע    דע�דע�דע�דע�    ליבערליבערליבערליבער    האטהאטהאטהאט    ערערערער    אזאזאזאז" א"זיע מלובלי�מלובלי�מלובלי�מלובלי�    הרביהרביהרביהרבי    קקקק""""דהרהדהרהדהרהדהרה
    ווייסטווייסטווייסטווייסט    וואסוואסוואסוואס    צדיקצדיקצדיקצדיק    דע�דע�דע�דע�    וויאוויאוויאוויא, , , , רשערשערשערשע    אַ אַ אַ אַ     איזאיזאיזאיז    ערערערער    אזאזאזאז    ווייסטווייסטווייסטווייסט    וואסוואסוואסוואס

 מסופר וכ�. "אמתאמתאמתאמת    ביי�ביי�ביי�ביי�    האלטהאלטהאלטהאלט    דערדערדערדער    וויילוויילוויילווייל, , , , צדיקצדיקצדיקצדיק    אַ אַ אַ אַ     איזאיזאיזאיז    ערערערער    אזאזאזאז
    דע�דע�דע�דע�" לסבול יכול שהיה א"זיע הפראנקפורטערהפראנקפורטערהפראנקפורטערהפראנקפורטער    קקקק""""הרההרההרההרה על

�, שקר ע� נגיעה לו שהיה מי מלבד, "מענטשמענטשמענטשמענטש    נידעריגסטע�נידעריגסטע�נידעריגסטע�נידעריגסטע
  .בפניו ולהסתכל, לסבול היה יכול לא אותו
 היו� ויהי ))))וווו, , , , אאאא    איובאיובאיובאיוב((((    פ"עה :):):):)לבלבלבלב    בבבב""""חחחח((((    קקקק""""זוהזוהזוהזוהב איתא והנה

, השנההשנההשנההשנה    ראשראשראשראש    דאדאדאדא    היו�היו�היו�היו�', ד על להתייצב האלהי� בני ויבאו
 הימי� לקראת הראויה ההתייצבות עיקר שזהו ל"וי

 וכדאיתא, האמת אור זורח קודש בשבת כי, השבת בכח זה וכל
 בשבת לשקר ירא האר& ע� שא# ))))אאאא""""הההה    ,,,,דדדד""""פפפפ    דמאידמאידמאידמאי((((    בירושלמי

 שמא שבת ))))חחחח""""פפפפ, , , , בבבב""""חחחח    קקקק""""זוהזוהזוהזוה((((    ש"מ י"עפ ועוד, עליו שבת דאימת
 לפני רצו� ויהי. .).).).)נהנהנהנה    שבתשבתשבתשבת((((    אמת ה"הקב של חותמו והרי, ה"דקוב
 של בדרגה לכתיבה האמת מדת י"ע שנזכה שבשמי� אבינו
 חותמו דהרי, טובה ולחתימה, טובה לכתיבה, בעיניכ� כטוב

  . רצו� יהי כ� אמ�, תאמ ה"הקב של
  

        תשריתשריתשריתשרי    לחודשלחודשלחודשלחודש
 אבות, לרמז אפשר. אבות נולדו בתשרי :):):):)יייי    השנההשנההשנההשנה    ראשראשראשראש((((    'בגמ' אי

� חודש בימי, לשלח� אבה ולא ))))כזכזכזכז, , , , יייי    שמותשמותשמותשמות((((    ש"כמ רצו� לשו
 כל בה� שנחו� הטובי� הרצונות להוציא להתפלל צרי� תשרי
 וארא ל"ז י"רש ד"ע ק"בספה' וכדאי, הפועל אל הכח מ�, אד�
 עז רצונ� אשר אלו אל ומתראה מתגלה ה"הקב ל"ר, תהאבו אל

 אל, באשעפער דער זי� באווייזט וועמע� צו, שמו יתבר� לעבדו
  . וועלערס די צו - האבות

� זו בחודש הרי, חוזק' מל האיתני� ירח' דנק תשרי בחודש וכ
, ישראל איש אצל דקדושה הרצו� כח הרבה השמי� מ� נשפע

    שמותשמותשמותשמות    יייי""""רשרשרשרש((((    מלכנו את לראות ינורצונ למלאות יכולי� ובניקל
 .))))טטטט, , , , יטיטיטיט

 

 

ומשולש  ל ושנוי בתלמוד ובמדרשי�"ובאמת עני� זה מפורש במאמרי חז

כי הצדיקי אמת והגאוני , בכתובי� של חכמי ישראל די בכל דור ודור

כל המרח� " :)שבת קנא( ל וה� אמרו"אמת באו רק לחזק דברי חכמינו ז

במדה " :)סוטה ח( עוד אמרו, "על הבריות מרחמי� עליו מ� השמי�

, ועל האד� לנהוג כ� ה� ברוחניות וה� בגשמיות, "שאד� מודד מודדי� לו

ווי אזוי מע� קוקט ' אפי", הו זכות וההמתקה הגדולה לימי הרחמי�וז

. של הדבק במידותיו יזכו שג� עמו יתנהג כ�' א� מתנהגי� בבחי, "אויס

צרי� ג� יראת שמי� בי� , והנה כפי שצרי� יראת שמי� בי� אד� למקו�

ומי שיש לו , "דר� אר+ קדמה לתורה" )ג, ר ט "ויק( ש"וכמ, אד� לחבירו

בי� אד� ' ש דילי"טובות ויראת שמי� בי� אד� לחבירו אזי ג� הירמדות 

ש "וז, וכל הנהגתו איז ערנסטער או� פעסטער, למקו� שונה למעליותא

תלמידי חכמי� מרבי� שלו� " .)ברכות סד( 'אי". זו היא כל התורה כולה"

  .שהוא מרבה שלו� בעול�, ח"זהו הסימ� של ת, "בעול�

, לומדי הישיבות והכוללי�' משכ� ה הקרב אל -כל הקרב ומעתה 

 'תורת חסד כדאי' בחי' שיהי, שישתדלו הלומדי� לעזור ולסייע לחלשי�

ומה טוב שיעשו חבורה ". זו היא תורת חסד, תורה ללמדה" :)סוכה מט(

 .)תענית ז( 'אי. שעוזרי� ומדריכי� החלשי� להיות תלמידי� מהוגני�

לומדי� ע� מצוייני� ומופלגי  יש וחושבי� א�, "ומתלמידי יותר מכול�"

לה� תועלת יתירה מהלימוד ע� ' תורה או כאשר לומדי� לבד יהי

אול� יש כאשר צרי� לירד מעדיפות הבנתו להסביר ולהשכיל , החלשי�

ג� הלמד� הטוב , בהבנה פשוטה ותמה את התלמיד עד שיערב ויבוס� לו

רות וברירות ומוחו מתרחב בבהי, יוצא נשכר כי כ� מבי� דבר מתו� דבר

חסד ברוחניות הוא החסד הגדול , "ותורת חסד על לשונה"ש "וז, יתר

שמביא לכל , וזה ג� ממדת האהבה ומתנת חנ� לאיש מישראל, ביותר

  .והצלחה בתורה, העליות ולכל הישועות על כל ישראל

עד "� "ברמב' כדאי, בתשובה יש מדריגות עד אי� סו�, זמ� תשובהוזה 

תשובה באמת , "עלומות שלא ישוב לכסלה עודשיעיד עליו יודע ת

אבל עיקר התשובה הוא , תשובה מאהבה היא התשובה הגדולה ביותר

ושיתחרט במה שעבר ונפשו קצה , החרטה על העבר והקבלה על העתיד

והמתחרט על , בה� בחרטה גמורה לשעבר איש כדרכיו וכפרי מעלליו

, "לתי ידח ממנו נדחלב" )שמואל( ש"ת חפ+ בהצדקו וכמ"מעשיו אזי השי

וחנותי את אשר אחו� וריחמתי את "ש "ס וכמ"עא' כי מתנת חנ� דילי

  .ס"ורחמנותו ואהבתו עא, "אשר ארח�

דברינו מילל כי עיקר הגדול ליכנס לדרכי התשובה הוא לימוד וכבר 

  . התורה

רגיל על לשונו בכל עת להזהיר הגדולי� ' הי א"ר זיע"ז מר� אדמו"אא

". נאר די הייליגע גמרא מיט יראת שמי�: "שונווהקטני� במטבע ל

שלכ� , )ראה פלא יוע  ער$ תשובה( וכבר הובא בספרי�', ומרגלא בפומי

השיבנו אבינו "ח לומר "ל בתפילת י"תיקנו לנו רז

, "והחזירנו בתשובה שלימה לפני�"י זה "וע, "לתורת�

דאי אפשר לתשובה שתתקיי� בלי קדימת עסק 

, דשת ומזככת ומטהרת האד�מק' התורה הק. התורה

וכשיש תורה יש , ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשי�

  ".הפ� בה והפ� בה דכולא בה" )אבות( 'הכל כדאי

, השואלי� במה והאי� יזכו ללמוד תורה לשמהיש 

, ראשית חכמה. לשמה' ותורת� מה תהא עליה שיהי

  . שיעזבו כל החשבונות כי העיקר הוא הרצו�

ומלכותו "התפילה ' יפ א"ר זיע"אאמו ר"אדמו מר�ק "כ

על ידי הרצו� טוב אפשר לקבל  –" ברצו� קיבלו עליה�

, והרי אי� דבר העומד בפני הרצו�, עול מלכות שמי�

כי אז לא זכה ונעשית , ו שיהא עסק התורה בלי רצו�"וח

ושלא יהא בכוונות הפכיות , :)יומא עב' עי( לו ס� מות

ה תאמי� כי חכמ, להבדיל בי� ישראל לעמי�, ל"רח

. מ לקנטר לשאול ולפרו�"בגויי� וה� לומדי� תורה ע

' אלא זה דרכו דר� ישרה שירבה לעסוק בתורה וכדאי

שלא לשמה ' לעול� יעסוק אד� בתורה ובמצוות אפי"

ע� רצו� טוב והתמדת ". שמתו� שלא לשמה בא לשמה

לימודו בטוהר ' ויזהר שיהי, התורה יגיע לתורה לשמה

  .הכוונה הרצויה

דא$ נעבע$ א צובראכינע וועלט א צוקלאפטע  איזהיינט "

ומוטל על כל , "פו� אלע זייטע� דאר� מע� ישועות, וועלט

 'ואי, אחד לחזק ולשמח את השני ברוחניות ובגשמיות

, "הוי מקבל את כל אד� בסבר פני� יפות" )טו, אבות א (

, לקרב לב נשבר או לעודד אחרי� הוא חסד גדול ומועיל

כאשר , לדוגמא, בחיזוק רוחניכי כ� מרימי� רוחו 

כ יחזור להיות "חסד אבל אח' מאכילי� עני ואביו� זו נק

אמנ� בסיוע וחיזוק רוחני לכל אד� אפשר לפעול , רעב

' על יהודי שהי, מבעלי המוסר' וכדאי. רבות ונצורות

, מסייעו ותומ� בו מדי פע�' וחבירו הי, שבור ורצו+

שכח ממנו חבירו אירע והנה נזכר זה זמני� טובא אשר נ

יצא אל בית חבירו ולא מצאו , ולא הל� אליו לעודדו

והחליט להשאיר עבורו מכתב בה כתב דברי חיזוק , ש�

לאחר זמ� נפגשו , והתעניי� עליו והזכיר לו שלא שכח ממנו

אמר ההוא כי מכתבו ממש הצילו , הידידי�' דרכיה� של ב

ייו ופסק ל נפשו היתה מרה לו מאוד וכבר מאס בח"רח, חיי�

, עליו את הדי� להנק� מעצמו ובשרו ונפשו ולאבד עצמו לדעת

', כי הרגיש במצב רוח מדוכא שאי� ג� אחד המתעניי� עליו וכו

ק� ונתעודד , וכמי� קרי� על נפש עייפה, והנה ראה את המכתב

ותחי רוחו ולבו השבור ולא הוציא את זממו הרע אשר חשב 

, וק ובשמחה תמידיתצריכי� לחזק ולהתחזק בחיז. לעשות

  ".בשמחה וטוב לבב מרוב כל"ש "וכמ

האי� אפשר לשמוח בו בעת שצרי� , רבי� היאשאלת 

להתעורר בתשובה ולעשות לכפר את אשר חוטא על הנפש 

והנה מהאי . יו� הרת עול�המיו� היותו למע� יזכה בהשפטו ב

המרובה צרי�  "טעמא גופא כי בגי� טובת התשובה ולתועלתה

קע� מע� קיי� "כי בלעדי השמחה , השמחהלהאחז במדת 

', י השמחה אפשר לשוב אל ה"וע, "קארטאפעל אוי$ נישט עסע�

והימי� האלו צרי� להיות . ללמוד ולהתפלל ולהבי� תוספות

יתעורר בנפשו  –" ברעדה"מחד גיסא , "וגילו ברעדה"' בחי

 –" וגילו", ומאיד�, וישי� עיניו בראשו בחשבו� מעשיו ומעלליו

להתחזק בשמחה , וישמח בלבבו כי זאת תורת השביתחזק 

ויעלה מעלה במדריגות , קיו� לתשובתו' ובטוב לב כי רק כ� יהי

  .עד תשובה מאהבה, התשובה

כי רק כ� , "מיט א געזונטע אידישע שמחה תמיד"להתחזק צרי$ 

עבדו את " )ב, תהילי� ק ( ש"כמ' אפשר להתעלות ולעבוד את ה

זאלע� גיהאלפע� ווער� בכל הישועות מיר ' ויעזור ה, "בשמחה' ה

דער אייבערשטער זאל , שלימות בי� בגשמיות בי� ברוחניות

העלפ� או� זאל רחמנות האב� עס זאל זיי� א גרויסע שמירה 

עליונה פאר גאנ+ כלל ישראל בכללות ובפרטות איבעראל וואו 

דער אייבערשטער זאל העלפ� או� זאל רחמנות , זיי זענע� נאר

אלע זאלע� שוי� גיהאלפע� ווער� מיט אלע ישועות האב� מיר 

  . בגשמיות וברוחניות

אייבערשטער זאל העלפע� או� זאל רחמנות האב� זאל אונז דער 

געב� א זיסע סליחה ומחילה א כתיבה וחתימה טובה א שנת 

דער אייבערשטער , גאולה וישועה שלימה תחל שנה וברכותיה

אלע זאל� שוי� גיהלפע�  זאל העלפ� או� זאל רחמנות האב� מיר

ווער� משיח זאל שוי� קומע� עס זאל שוי� זיי� די גאולה שלימה 

ק אוי� א זיסע� אופ� "די שמחה שלימה עס זאל זיי� בני� ביהמ

  .אוי� אייביג

  

  שיחת קודששיחת קודש

  'א' המש� מעמ

        

  ��אא��  בצילא דמהימנותאבצילא דמהימנותא
מוגש לרגל האברכי� ובחורי� שבאו מוגש לרגל האברכי� ובחורי� שבאו 

  א א ""רבינו שליטרבינו שליט  מר�מר�  להסתופ� בצללהסתופ� בצל
  ייימי חודש תשרימי חודש תשרלל

        להסתופ	 בצל הצדיקלהסתופ	 בצל הצדיקלהסתופ	 בצל הצדיקלהסתופ	 בצל הצדיק
 הקדושהקדושהקדושהקדוש    טטטט""""הבעשהבעשהבעשהבעשרבינו רבינו רבינו רבינו     מר�מר�מר�מר�    דר�דר�דר�דר�

' קהל ולהתאס	 יחד יראי היהוא לה א"עיז' ותלמידיו הק
, ובפרט בשבת קודש ט"ביו אצל הצדיק אמת', ולש� ה

בשלחנו הטהור מכניס הצדיק בלב כל המסתופפי� בצלו חיות 
         ,'דקדושה לדעת את ה

על העבר ולקבל על העתיד לדבר רק דברי� הנוגעי� להתחרט להתחרט להתחרט להתחרט 
מי� ולעשות חשבו� הנפש לקבל עלינו עול מלכות ש' לעבודת ה

אמרי אמרי אמרי אמרי ((((    .בטהרת והזדככות הלב לחשוב מחשבות זכות וטהורות
        ))))במדברבמדברבמדברבמדבר' ' ' ' פפפפ, , , , חיי�חיי�חיי�חיי�

        בצל הצדיק ניצל מגיהנו�בצל הצדיק ניצל מגיהנו�בצל הצדיק ניצל מגיהנו�בצל הצדיק ניצל מגיהנו�המסתופ	 המסתופ	 המסתופ	 המסתופ	 
כיו� , אמר שנכו� לנסוע לצדיק על שבת קודש עעעע""""יייימרופשי" זמרופשי" זמרופשי" זמרופשי" זק ק ק ק """"הרההרההרההרה

מ "מ, ו יגמר דינו לגיהנו�"א	 א� ח, שלאחר מאה ועשרי� שנה
ירה לומר שרצונו שיביאו יש לו בר ,ק שכל חייבי גיהנו� נייחי�"בשב

ומוכרחי� למלא בקשתו , נוסע אליו לשבת' אותו אל הרבי שלו שהי
וכיו� שבא לרבי שלו , ה אי� זה נייחא"דבלא, בכדי שיהי לו נייחא

פתגמי� פתגמי� פתגמי� פתגמי� ((((    .בודאי עושה לו טובה גדולה ואינו מניחו לחזור לגיהנו�
  ))))כבכבכבכב' ' ' ' עמעמעמעמ, , , , נבחרי�נבחרי�נבחרי�נבחרי�

  



 

 

 

 ג

 ג

  א "	 זיע"עובדות והנהגות לרגל יומא דהילולא של מר	 רבינו הרשנ
  א"מ זיע"הרמ ק"ר רביה"אדמו מר	 ק"כ מבנו

===  

א מלעלוב "ק רבינו שמעו	 נת	 נטע זיע"א של מר	 רביהתשרי חל יומא דהילולא קדיש' זה גביו� 
ע בשנת "ט ונלב"ג בעומר תרכ"רבינו נולד ביו� ל, א"ק מר	 רבינו דוד צבי שלמה זיע"ב	 רביה

  .�"תר
, א את סעודת ההילולא במוצאי ראש השנה"ק רבינו משה מרדכי זיע"ער
 בנו מר� רביהלפעמי� 

  .א"ר זיע"מר� אדמו' וכ� נהג רבינו הק, א היה טיש בכללוכמה פעמי� ל, ולפעמי� במוצאי התענית
כי בראש השנה  מסופר', אשר שוכ� במרומי הר הזיתי� בחלקת אבותיו הק' זה עולי� לציונו הקביו� 

עלה לציו� אביו מר� , ולמחרת בצו� גדליה, מ מאוד"בכה מר� הרמ, ע"לפני השיתוק ל, א"שנת תשמ
החרידו לב כל , הבכי הגדול והדמעות המרובות שזלגו מעיניו, א�וא� כ, ההילולא' � ב"רבינו הרשנ

  .הנוכחי�
  .'בעוונותינו הרבי� היה זו הפע� האחרונה שעלה להשתטח על ציו� אביו הקואכ	 
בעת שהכינו , א"� זיע"מר� הרשנ' מ בשולחנו הטהור בהילולת אביו הק"אחת כשישב רבינו הרמפע� 

אי
 האב : "בלשו� הזה, התחיל למלל בלהט אש קודש, לולאאת נרות הפתילה להדלקה לכבוד ההי
, )כ בטבריה"ע שמנו"ק רבי יוחנ	 מקארלי	 זי"הרה( הר זכרונו לברכה'אז דער טבריה, צ.ח מ"גהערט פו� הרה

האט זי
 פארמאכט פאר מעריב אי� , ")ינוקא"ליל ההילולא של אביו ה( די צווייטע נאכט ראש השנה
  :ט ווי ער דרייט זי
 ארו� מיט א קא
 או� זאגטצימער או� ער האט געהער

שמעתי ( "דא
 א קינד, או� ער האט אויסגעפירט, � הייליג� טאטע�'פאר א שייכות האב� מיר מיטוואס 
, הסתגר לפני מעריב בחדרו, ע"ק מקארלי	 ביו� השני דראש השנה בהילולת אביו הינוקא זי"צ שהרה.מ' מר

א! בכל זאת : ק"וסיי� בל, איזה שייכות יש לי ע� אבי הקדוש: ובהתלהבות והוא שמע אי! שהוא אומר בריתחא
  ,)אני בנו

  .א על עצמו"מ זיע"ק מר� הרמ"האלה הוסי� אז רביהוכדברי� 
בליל זה חל יומא דהילולא , לכבוד היו�, ק לעריכת שולח� הטהור"נכנסו רבוה, דראש השנה' בבליל 

מ ובנו מר� "מר� הרמ, )או ה פרנקפורטער, רס� כהינוקאהמפו( ע"ק רבי ישראל מסטאלי� זי"של הרה
ק "רבוהמ כידוע, על מדריגת האמת שאחזה בובעיקר , א דיברו רבות עליו ועל משנתו"ר זיע"אדמו

שהיה רב� ( א"א ומר� רבינו משה מרדכי זיע"מר� רבינו דוד צבי שלמה ומר� רבינו שמעו� נת� נטע זיע
  .ו התעוררות יתירהוהיתה בטיש ז, )של חסידי קארלי	

ט האחרו� קוד� "ביו" ינוקא"� היה אצל ה"מ מספר העובדא כי אביו מר� הרשנ"שנה היה מר� הרממדי 
ע את הפתקא והגיע לשמו של מר� "כשקרא הינוקא זי, ונת� פתקא עבורו ועבור משפחתו, הסתלקותו

וענה לו  )הרי הוא משלנו, מ"רמאיפוא הוא ה( ?"ער איז דא
 פו� אונזערער, אוואו איז ער: "שאל, מ"הרמ
, "ה על ראש השנה יבוא"ואי )דיברו על כ! בעני	 זה( ,מע� האט טאקע גערעדט דערפו�: �"מר� הרשנ

דראש השנה נסתלק רבי ישראל ' וביו� ב ]מי יודע[ ?"ווער ווייסט: "פרנקפורטער ואמר"נאנח ה
  ,אותוא לא ראה "ק מר� רבינו משה מרדכי זיע"ורביה, ע"מסטאלי� זי

י "ק מהר"שלכ
 אמר עליו הרה, מ את הדברי�"אחת בשפלות רוחו הסביר רבינו מר� הרמופע� 
, וסלד את השקר מאוד באופ� מופלא כידוע, נר לרגליו' מסטאלי� דברי� אלו משו� שמדת האמת הי

שו�  כי זולת זה אי� לכ
, ולכ
 אמר עליו שהוא משלנו, אינו אוהב את השקר )מ"רבינו הרמ( וא� אני
  .הסבר

בספר� , הקדושה והטהורה תג� עלינו ועל כל ישראל אמ� להכתב ולהחת� בספר חיי� טובי�זכות� 
  .ר"של צדיקי� גמורי� כמות� אכי

 

 

  א"� מלעלוב זיע"הרשנ רבינו ק מר�"הרה
  ]'יחלק ) [ "תר( תשרי' יומא דהילולא ג
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  בגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  קק��מספהמספה  ��קק��פניני� ועובדות מרבוהפניני� ועובדות מרבוה

        ''''הההה    קרובקרובקרובקרוב    כיכיכיכי
ה ה ה ה """"הההה((((    איציקל לו שקראו קט� ילד לביתו לקח אאאא""""עעעעזיזיזיזי    מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב    דודדודדודדוד    רבינורבינורבינורבינו    מר�מר�מר�מר� ק"הרה
 ערב כשהגיע, כבנו וחנכו וגדלו ואמו מאביו שנתית�, ))))עעעע""""מווארקא זימווארקא זימווארקא זימווארקא זי    יצחקיצחקיצחקיצחק    רבירבירבירבי    קקקק""""הרההרההרההרה
 מר� רבינו נפרד, לרב� לנסוע עגלה שכרו מלובלי� החוזה י-וחסיד השנה ראש

 גדול דוחק ש� יש כי ללובלי� אתנו תסע לא אתה איציקל לו ואמר המאומ  מהילד
 כל ותהא, עלי! להשגיח הזמ� כל לבי אתי בבוא! כי ועוד, אות! לרמוס ויכולי�
  . בבית הפע� שארית ולכ� ,מבולבלת ה"בר תפלתי
 על עלו ד"רמוה מר� וג� החסידי� כל וכאשר ,כלו� ד"רמר� מוהל ענה לא הילד

 את� ונסע העגלה מאחורי שיצא אחד ד# על עצמו את ותלה ל'איציק קפ , העגלה
 מ� כול� וירדו, ביני� תחנת לאיזה כשהגיעו ורק ,כלל מכ! ידע לא אחד וא# בדרכ�
 ד"הרר מר� לו אמר ללובלי� בבוא�. העגלה בתו! אותו ולקחו בו בחנו העגלה
 כ� על, האנשי� המו� בי� אותו למצוא יוכל לאו עצומות דחיפות כא� ויש שבהיות
  .תמיד אליו צמוד יהיה וכ! שלו באבנט יחזיק שתמיד מצוהו
 ולא ד"מביהמ מלובלי�מלובלי�מלובלי�מלובלי�' ' ' ' החוזה הקהחוזה הקהחוזה הקהחוזה הק יצא שחרית תפלת אחרי השנה דראש' א ביו�
 בי� רבה דאגה עורר והדבר, הגיע לא ועדיי� למאד רב זמ� עליו וחכו, לתקיעות חזר

 למה אותו וישאל הרבי אל יכנס מלעלוב ד"הררמר� ש ואמרו שקבעו עד, החסידי�
 ,באבנטו ואחז ד"הרר ע� נכנס איציקל הילד ג�. שופר לתקיעת ד"לביהמ נכנס אינו
 אי! הילד את שאל ורק ,ד"הרר לתלמידו ראשו את הפנה לא כלל החוזה אבל

 שהוא ענה, משהו לומד ואתה החוזה שאלו, איציקל לו שקוראי� וענה, לו קוראי�
 שכ� הילד ענה, פסול הוא ולמה החוזה ושאלו, לעדות פסול שקרוב הסוגיא לומד

 הכל הא� החוזה אותו שאל, לקרובו טובה לעשות רוצה כי שקר להעיד יכול הקרוב
 מה על לו קשה שבאמת הילד ענה ,בגמרא קושיא לו יש הא� או כא� לו מוב�

 למה מבי� ואיני, לרעה אמר �א ובי� לטוב אמר א� בי� לעדות פסול קרוב שאמרו
 שמעיד קרוב כי הילד ענה? זה על תירו  איזה ל! ויש החוזה שאלו. יפסול לרעה ג�

 שהעדי�, האנשי� שני ועמדו אומר והכתוב, אד� ב� לא בכלל הוא קרובו על לרעה
 ובודאי, ת"השי כמו קרוב לנו מי ואמר החוזה נתלהב מיד, אנשי� להיות צריכי�
  .לתקיעות נכנס ומיד, רעה שו� עלינו דלהעי יוכל שלא

        
  ))))היו�היו�היו�היו�    תפילתתפילתתפילתתפילת((((    הזההזההזההזה    הזכרו�הזכרו�הזכרו�הזכרו�    יו�יו�יו�יו�    אתאתאתאת    באהבהבאהבהבאהבהבאהבה    להינולהינולהינולהינו----אאאא' ' ' ' הההה    לנולנולנולנו    ותת�ותת�ותת�ותת�
 צריכי�, בזכרו� רק היא התשובה בראש השנה כי" הזכרו� יו�" נקרא השנה ראש

 תשובה לעשות כדי, ימי תשובה עשרת באי� השנה ראש ואחרי ,לעשות תשובה
  ))))מקאצקמקאצקמקאצקמקאצק    הרביהרביהרביהרבי((((    .בפועל

  
  ))))תפילת היו�תפילת היו�תפילת היו�תפילת היו�((((    אמתאמתאמתאמת    פעולתופעולתופעולתופעולתו    אמונהאמונהאמונהאמונה    עצתועצתועצתועצתו    שרשרשרשריויויויו    סתרוסתרוסתרוסתרו
 הנהגתו דר! מביני� ה� ואי� אד� נסתר מבני הוא ה"הקב של היושר -  יושריושריושריושר    סתרוסתרוסתרוסתרו

 ה� פעולותיו שכל להאמי� - אמתאמתאמתאמת    פעולתופעולתופעולתופעולתו ,אמונהאמונהאמונהאמונה    - לזה  העצה -  עצתועצתועצתועצתו. את העול�
  ))))ממעזיבוזממעזיבוזממעזיבוזממעזיבוז    ברו!ברו!ברו!ברו!    ק רביק רביק רביק רבי""""הרההרההרההרה((((    .וצדק באמת

  
  ))))תוק#תוק#תוק#תוק#    ונתנהונתנהונתנהונתנה    תפילתתפילתתפילתתפילת((((    שבטושבטושבטושבטו    תחתתחתתחתתחת    צאנוצאנוצאנוצאנו    מעבירמעבירמעבירמעביר    עדרועדרועדרועדרו    רועהרועהרועהרועה    כבקרתכבקרתכבקרתכבקרת

 וכאשר, לצא� באמת דואג אינו, של אחרי� צאנ� את שרועה מי דהנה, לפרש יש
 שהוא צא� שרועה מי אבל ,בשבטו בהמה כל מכה הוא תחת השבט ה� עוברי�

 את מעביר אלא רק – השבט את עליה� איננו מוריד ולכ�, חומל עליה� הוא הרי, שלו
ואתה  צאנ! אנו הלא: מאבינו שבשמי� בקשי�אנו מ ולכ�. בנחת, שבטו תחת הצא�
    כבקרתכבקרתכבקרתכבקרת"שהרי , מרעית! אחד מצא� על השבט את ושלו� חס תוריד ולא, רוענו
 ואינו, "תחת שבטותחת שבטותחת שבטותחת שבטו    צאנוצאנוצאנוצאנו    מעבירמעבירמעבירמעביר" רק הוא אז, אחרי� של שלו ולא, "עדרועדרועדרועדרו    רועהרועהרועהרועה
  ))))המג�המג�המג�המג�    אל#אל#אל#אל#((((    " .ותמנהותמנהותמנהותמנה    ותספורותספורותספורותספור    תעבירתעבירתעבירתעביר" רק ג� אתה כ�, השבט עליה� את מוריד

  
  ))))תפילת היו�תפילת היו�תפילת היו�תפילת היו�((((    תזכורתזכורתזכורתזכור    ברחמי�ברחמי�ברחמי�ברחמי�    היו�היו�היו�היו�    רעורעורעורעולזלזלזלז    יצחקיצחקיצחקיצחק    ועקדתועקדתועקדתועקדת

 ידי על העקידה זכות שזכירת ודאי הלא ,"תזכורתזכורתזכורתזכור    ברחמי�ברחמי�ברחמי�ברחמי�" ההדגשה של ענינה מה
כי , מאוד היא חשובה זו הדגשה דבאמת ל"וי, הרחמי� מדת את ה מעוררת"הקב
 שהרי. הדי� מדת את דוקא העקידה תעורר האפשרות שזכירת מ� חרדי� אנו אכ�

 משו� וזאת, ב� רשע של רשע מעונשו חמור צדיק ב� שער עונשו של כידוע
 כ! ומשו� ,אחרת בדר! ובחר אביו של הטובי� את מעשיו עזב צדיק ב� שהרשע

כ�  ועל. הדי� בעת נזק לנו יסב, מעללינו רוע יחד ע� העקידה שזכרו� חוששי� אנו
 לנו יש שכ�, רחמי� לעורר כדי אבל רק, העקידה את שיזכור ה"להקב אנו מתחנני�

 שרצוננו לפני! וידוע גלוי ,העולמי� רבו�: ".).).).)יזיזיזיז    ברכותברכותברכותברכות((((    שאמרו מה פי זכות על למוד
  ))))שאמרשאמרשאמרשאמר    ברו!ברו!ברו!ברו!((((    " .מעכב שבעיסה אלא שהשאור, רצונ! לעשות

  
        צדיקי�צדיקי�צדיקי�צדיקי�    בעדתבעדתבעדתבעדת    וחטאי�וחטאי�וחטאי�וחטאי�

 זכות ולימד ע"זי ישראל מטשערקאסישראל מטשערקאסישראל מטשערקאסישראל מטשערקאס    יעקביעקביעקביעקב' ' ' ' רררר    קקקק""""הרההרההרההרה התלהב השנה בראש פע�
 רשעי� יקומו לא, אי! זאג, כ� על, ))))הההה,,,,אאאא((((    בתהלי� הפסוק על 'פי ואמר, ישראל על

, השוגגי� היינו, וחטאי�, כלל במשפט יעמידו לא המזידי� דהיינו הרשעי�, במשפט
    .משפט� לאור יצא זה ידי ועל, הצדיקי� עדת ע� יחד ישפטו ,צדיקי� בעדת

 ))))אוראוראוראור    מאורימאורימאורימאורי    ילקוטילקוטילקוטילקוט((((
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   077-470-2437: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  )ב( קבלת עול מלכות שמי� באהבה
, "א"והערב נא ה"כ� לעורר� לכוי� יותר בברכת התורה כמו 

ע לנו את התורה וכמה שמחי� ומאושרי� "שתמתיק רבש
ואז לא , תהיה לנו מתוקה ועריבה' אנו נהיה כשהתורה הק

  .'יצטרכו לבקש ולהתחנ� מהילדי� שיקשיבו וילמדו וכדו
נדע לנצל ולכוי� ביותר בברכת התורה או בברכת אהבה בא� 

ות� בליבנו "עינינו בתורת� ודבק ליבנו במצוותי�  רבה והאר
ולא שפתע פתאו� נראה עצמינו , "בינה להבי� ולהשכיל

  . לאחר סיו� התפילה
ואומרי� לה� " שמאקעג"המסר לילדי� ע� כשמעבירי� 

אזי זה נכנס לליב� הטהור . תנצלו זאת, היריד פתוח עתה
  .ומשפיע עליה�

 - ל תפילת ראש השנהשאומר דכ' שפת אמת'ה דבריידועי� 
חו+ מהפשוטו " חיי�"כ שמבקשי� על "יו - ת"עשי

וחוזר על כ� דעיקר התפילה הוא על החיי� , כמשמעו
כי מה לו לאד� "כותב  'אור החיי� הקכמו שה -הרוחניי�

  "..חיי� א� לא רצונו יתבר�
ה היא "החיי� שמבקשי� בר: "ג"תרס שפת אמתהק "וזל

ח באפיו נשמת חיי� ויהי ויפ' ויצר וכו' חיות הנשמה דכ

א בחדוות לב של תשובה מ אינו יו� עצבו� ואדרבא דווק"מ, יצורי תבל
גילו� 'ישמ� 'ב, היטיבו נג� בתרועה, ואהבה ודביקות ובכיה של שמחה

אבל עצבות ושברו� לא יזכר ולא יפקד כי הוא , ה'בכית "יו� ר'הל 'כ
  , מסטרא דקליפא וסטרא דדינא ואי� לעורר די� ביו� ההוא

ה היו� ההוא הוא ראוי לעורר על חטאיו ולבקש רחמי� "ערכ "משא
  ..ה מוותר שליש כידוע"ואנחה על כל חטא ופשע והקב' כיבב

זאת בהיותינו יושבי� על אדמתינו היתה השגחת הבורא על דר� ובכל 
א� עתה שנראה כנידוני� בהסתר פני� מאי� יבוא עזרנו ובכל , נפלא

ת בטוב "זאת אנו רואי� חסדי הבורא אי� אנו מתפרנסי� תלי
  . ד הנס"ובנעימות ע

דושי� והנוראי� האלה בבוא כל איש לשפו� שיחו בימי� הקכ "וא
ש אי� ראוי לבקש פרנסה וכלכלה כי אנו רואי� שעושה "לפני בורא ית

א$ ככה ראוי לאמר אתה חסת עלינו על , בחסדו עמנו מה שלא ישוער
חוס נא על נפשינו ות� לנו לב טהור לעבד$ באהבה ויראה , צרת גופנו

  .ק"עכל. "והסר רוע שאור מלבנו
ר יתקבלו תפילותינו "יעזור בזכות הבל פיה� של תשבה "בהק

שנת גאולה וישועה , ונזכה לשנה טובה ומתוקה. לרחמי� ולרצו�
  גוט שבת .שניכתב וניחת� בספר� של צדיקי� גמורי�

  - א"ני  זיע'מויז' ישועות משה' 'ק ב"נ הרה"על -

 

ה "כמו כ� כפי החיות שבוחר האד� בר: ומסיי�. ש"עיי, "האד� לנפש חיה
ונקרא ראש השנה שבו ' זכרינו לחיי�'כ� נותני� לו חיי� ועל זה מבקשי� 

  . ק"עכל, "התחדשות הנשמה שהיא בראש
כמו שיש  ה"רומז על יו� ר –החכ� עיניו בראשו : "ל"ג כותב בזה"תרנובשנת 

אש בנפש והוא משגיח על כל הגו� ובו הנשמה ועיקר ראיית העי� מתו� ר
כמו כ� בזמ� זה היו� הראשו� בו ההשגחה , ל"ש חז"החוש� והשחור שבו כמ

  .ש"ק עיי"עכל, "על כל השנה והחכ� מבי� שכל השנה תלויה בראש השנה
כשמצטטי� זאת לילדי� ברגש אז ה� קולטי� הדבר והוא נות� כמדומני 

�רצינות לימי� הנוראי� לילד ועל ידי כ� מבי� שעליו להתפלל ככל  ומוסי
  .יכולתו מתו� כוונת הלב

ה "ל בדרשותיו ומזה נדע במקצת על תפילת ר"זצ חת� סופרבדברי הנסיי� 
ה ג� כי הוא יו� נורא יו� די� ומשפט על כל "אבל העני� כי יו� ר: "ק"וזל

  פרקי חינו�פרקי חינו�
  הרב שמואל שטר�

  יוע" חינוכי

        חצר הקודש לעלובחצר הקודש לעלובחצר הקודש לעלובחצר הקודש לעלוב
        אאאא""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ר עטר עטר עטר עט""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""בנשיאות כבנשיאות כבנשיאות כבנשיאות כ
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íééðôåç íééç íéî øàáî ,íéîçøá íëéúåìéôú åìá÷úéå , åëæúå
 äîéúçå äáéúëìäáåè ,øàé èùèðòáòâ èåâ à , ïáàä ïåà
ñèåâ ñòìà èìéåôòâ ,éîâéãðòèù äçîù òùéãéà òèðåæòâ à è ,

åðéùàøá àðáøå àðøîå àçéùî àëìî úàéáì äëæð éãò .ïîà  
 בשם קהל הקודש

 

  תשית לראש� עטרת פזתשית לראש� עטרת פזתשית לראש� עטרת פזתשית לראש� עטרת פז
עת , רה ובהערכה רבה ועצומה הננו לבר� ולפרס� עושי מצוהבהוק

ורחש לב� דבר  ,ש היקרי�"מיקירי וחשובי אננאספו  אשר נדיבי ע�
לפאר ולרומ�  ד"עבור ריהוט חדש לביהמ, טוב ותרמו מהונ� ומאונ�

 נוחות לטובתו רווחהלמע�  ,ועוד, ומערכת מיזוג אויר, בית מדרשינו
  :ה"ה, ב"מתפללי בית מדרשינו בארה

  

א לטובת "ר שליט"ק מר� אדמו"עושה רצו� צדיק כ הנדיב החשוב
  ה הרבני הנכבד הנגיד החסיד"ה, י"בא' מוסדותינו הק

  א"שליט בערל הרשקאבערל הרשקאבערל הרשקאבערל הרשקארבי  
  .ד"חדשי� לביהמהספסלי� השולחנות והאשר נדבו לבו לתרו� 

~ ~ ~  
* 

  בארא פארק-א"שליט אילאוויטשאילאוויטשאילאוויטשאילאוויטש' ' ' ' ישעיישעיישעיישעיהנדיב החשוב רבי 

  בארא פארק - א"שליט שלמה צבי שלעפריגשלמה צבי שלעפריגשלמה צבי שלעפריגשלמה צבי שלעפריגב רבי הנדיב החשו

  בארא פארק -א"שליט שמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללהנדיב החשוב רבי 

  פלעטבוש - א"שליט פרידמא�פרידמא�פרידמא�פרידמא�' ' ' ' צבי אריצבי אריצבי אריצבי אריהנדיב החשוב רבי 

  לייקווד -א"שליט שלו� אילאוויטששלו� אילאוויטששלו� אילאוויטששלו� אילאוויטשהנדיב החשוב רבי 

  בארא פארק -א"שליט שלו� הערבסטשלו� הערבסטשלו� הערבסטשלו� הערבסטהנדיב החשוב רבי 

  בארא פארק -א"שליט י�י�י�י�זלמ� טעננבוזלמ� טעננבוזלמ� טעננבוזלמ� טעננבוהנדיב החשוב רבי 

  בארא פארק - א"שליט יעקב יוס� האסיעקב יוס� האסיעקב יוס� האסיעקב יוס� האסהנדיב החשוב רבי 

  בארא פארק -א"שליט חיי� אליהו טייטלבוי�חיי� אליהו טייטלבוי�חיי� אליהו טייטלבוי�חיי� אליהו טייטלבוי�הנדיב החשוב רבי 
 

, ושמחה ותזכו לראות אך ששון ,איתכם את הברכה בכל משלח ידיכם' יצו ה

אורך ימים  ,ג"ברו ,דולה'גשירות 'ענת 'שהא 'ת, ח"נחת דקדושה מכל יוצ
  .ג"ט בסשצ"בברכת כוח, ובשמאלה עושר וכבוד, ימינהב

  

        חסידי לעלובחסידי לעלובחסידי לעלובחסידי לעלוב    ''''עטרת משהעטרת משהעטרת משהעטרת משה''''    ד קהלד קהלד קהלד קהל""""בש	 מתפללי ביהמבש	 מתפללי ביהמבש	 מתפללי ביהמבש	 מתפללי ביהמ

 

  לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"ז יחזקאל שרגא הלוייחזקאל שרגא הלוייחזקאל שרגא הלוייחזקאל שרגא הלויר "ב� הר משהמשהמשהמשהר "הר

        הורווי"הורווי"הורווי"הורווי"
  ז"דראש השנה תשנ' אע בשבת קודש "נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
.. . .. . . .. . . .  

  ' י בנו ידידינו הדגול והנעלה שיחי"הונצח ע
  ב"ארה –שיחיו הורווי" הורווי" הורווי" הורווי" ומשפחת 

 

  ה"ה, משובח ומפואר בפי כל, ברכת מזל טוב לידידינו הדגול והנעלה
   ב"רהא - בארא פארק -'ת תחי"החשובה מנב' א וזוג"שליט ישראל ברו� כהנאישראל ברו� כהנאישראל ברו� כהנאישראל ברו� כהנא    'ח ר"הרה

  צ"ט ובשעטומ"לרגל שמחת אירוסי הב� במז
 

        גליו� זה מוקדשגליו� זה מוקדשגליו� זה מוקדשגליו� זה מוקדש
  ק"ר הרה"ק מר� אדמו"לזכר ולכבוד נשמת כ

        אאאא""""רבינו שמעו� נת� נטע מלעלוב זיערבינו שמעו� נת� נטע מלעלוב זיערבינו שמעו� נת� נטע מלעלוב זיערבינו שמעו� נת� נטע מלעלוב זיע
  צו� גדליה –תשרי ' יומא דהילולא ג

  א"לינו ועכיזכותו יג� ע
===  

, ש"החפ" בעל צ"הגה ק"י אחד מנכדי רביה"הונצח ע
 .ס"יג� עליו באל� המג� בכט' זכותו הק

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  שה החשובההא

        ל"זיצחק הכה� יצחק הכה� יצחק הכה� יצחק הכה�     ה בת הרב"ערחל חנה רחל חנה רחל חנה רחל חנה מרת 
  תשרי' נפטרה ח

  .ה . ב . צ . נ . ת 
 א"שליט יצחק ברלינגריצחק ברלינגריצחק ברלינגריצחק ברלינגר ' ח ר"הרהי בנה היקר "הונצח ע

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
בהקמת בתי ' בנה בתי מקדש לה, בתמימות ולבו ער לכל דבר שבקדושה' עובד ה, האי גברא יקירא

  איש אהוב וישר דר!, כנסת
  אביט�אביט�אביט�אביט� יהודה ואסתריהודה ואסתריהודה ואסתריהודה ואסתרל ב� רבי "ז שלו�שלו�שלו�שלו�רבי 
  .ה . ב . צ . נ. תה "ה אלול תשנ"ע כ"נלב

  ו"הי יהודה אביט�יהודה אביט�יהודה אביט�יהודה אביט�נו האבר! היקר והנעלה ורוד# צדקה וחסד לכל קדושה הרב י בנו ידידי"הונצח ע
 

 

        תתתתלעילוי נשמלעילוי נשמלעילוי נשמלעילוי נשמ
  ל"ז יעקב דודיעקב דודיעקב דודיעקב דודר "ב ר�ר�ר�ר�אהאהאהאה' ר

        שיניברשיניברשיניברשיניבר
  ב"תשרי תשס' ע ח"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
   דוב שינוברדוב שינוברדוב שינוברדוב שינוברר "בנו ידידינו היקר ממזכי הרבי� הר י"הונצח ע

 

 

        לקוראינו היקרי�לקוראינו היקרי�לקוראינו היקרי�לקוראינו היקרי�
        הההה""""הגליו� הבא איהגליו� הבא איהגליו� הבא איהגליו� הבא אי

        גליו� מוגדל ומורחבגליו� מוגדל ומורחבגליו� מוגדל ומורחבגליו� מוגדל ומורחב
        טטטט""""לרגל חג הסוכות הבעללרגל חג הסוכות הבעללרגל חג הסוכות הבעללרגל חג הסוכות הבעל

============        
  האזינו' בערב פ' מודעות יתקבלו עד יו� א

===  
תינו לכל מי שהבטיח לנדב לגליו	 ועדיי	 ומכא	 בקש

  .לא שיל� שיראה לשל� חובותיו
 

        נודב בעילו� ש�נודב בעילו� ש�נודב בעילו� ש�נודב בעילו� ש�
  ד"י אחד מחשובי בחורי מתפללי ביהמ"ע

  .לברכה והצלחה ולכל מילי דמיטב
  .ר"בזכות זאת יזכה לכל הישועות והברכות אכי

 

  ג"ה תשע"ער
        ברכת השנהברכת השנהברכת השנהברכת השנה

אנשי , אוהדינו ותומכינו, כ ידידינו"הננו מאחלי	 למע
  באר� הקודש ובתפוצות הגולה, חברי קהילתינו, שלומינו

        טטטט""""לקראת השנה החדשה הבעללקראת השנה החדשה הבעללקראת השנה החדשה הבעללקראת השנה החדשה הבעל
רחמי	 ועת רחמי	 ועת רחמי	 ועת רחמי	 ועת     תתתתעעעעשששש  - ג"תשע – ט"ר שתהא השנה הבעל"יה

�גאולה וישועה  שנת. . . . אולתינו''''גגגג    ת''''עעעע    נת''''ששששהא ''''תתתת, , , , רצו� מלפני�רצו� מלפני�רצו� מלפני�רצו� מלפני
. שנת הצלחה וברכה שנת הרמת קר� התורה והיראה

מחה ''''שששש לינו''''עעעע שפיע''''תתתתו קוממיות לארצינו' וליכינו התש
        מתו� בריות גופא ונהורא מעליא, דולה''''גגגג

        המשפיע עלינו א� ששו� ושמחההמשפיע עלינו א� ששו� ושמחההמשפיע עלינו א� ששו� ושמחההמשפיע עלינו א� ששו� ושמחה    ובראשינו מלכינוובראשינו מלכינוובראשינו מלכינוובראשינו מלכינו
    ק עטרתק עטרתק עטרתק עטרת""""ק מר� רבינו הגהק מר� רבינו הגהק מר� רבינו הגהק מר� רבינו הגה""""ככככ      

 אאאא""""ו שליטו שליטו שליטו שליטתפארתנתפארתנתפארתנתפארתננזר נזר נזר נזר ראשינו וראשינו וראשינו וראשינו ו


