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  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

        
  ג''ד טבת תשע"י 

        ז"גליו� תקצ
  

 זמני כניסת ויציאת השבת
 

 פרשת ויחיפרשת ויחיפרשת ויחיפרשת ויחי

  ��ברוכי� הבאי� בש� הברוכי� הבאי� בש� ה
  אנו מקדמי� בברכה את פני הוד, בקידה אל מול פני הקודש

        אאאאאאאא""""""""כבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליטכבוד קדושת מר� אדונינו מורינו ורבינו שליט
  לרגל בואו ארצה לשערי עירנו בני ברק 

  של  השני� עשר לכבוד יומא דהילולא
        אאאא""""ה זיעה זיעה זיעה זיע""""זצוקללהזצוקללהזצוקללהזצוקללה    טטטט""""הקוההקוההקוההקוה    רררר""""דמודמודמודמומר� מלכא אמר� מלכא אמר� מלכא אמר� מלכא א

  יהי בואו לברכה ולהרמת קר� התורה והחסידות מתו� שמחה 
  .א"וביאת משיח צדקנו בב

  

 ב"ב 65ה בבית מדרשינו רבי עקיבא "אי יתקיימוהתפילות ועריכת השולחנות 

 א"ט זיע"ר הקוה"ק מר� אדמו"ה לרגל יומא דהילולא קדישא של כ"יוצא לאור בעז

 "אביר יעקב מש� רועה אב
 ישראלאביר יעקב מש� רועה אב
 ישראלאביר יעקב מש� רועה אב
 ישראלאביר יעקב מש� רועה אב
 ישראל" 'לס

 מעמנו נלקח מאז הלכו חלפו שני� עשרשני� שני� שני� שני� 
ט "ר הקוה"מר
 אדמו ק"כ להיכלו בא פתאו� ובפתע

החסידי�  אשר ,שני� שני� עשר. א"זיע ל"זצוק
 קדשו זכרו
 את ונפש מעלי� בלב בו הדבקי�

 על ומתרפקי�, שמו את הכבוד ביראת ומזכירי�
מי� , בצלו והסתופפו שעשו במחיצתו הימי� אות�
 אהבת� עזה כי, האהבה אש לכבות יכלו לא רבי�

        .אש רשפי רשפיה
: ))))תצוהתצוהתצוהתצוה' ' ' ' פפפפ    משהמשהמשהמשה    תורתתורתתורתתורת((((    כותב ע"זי    סופרסופרסופרסופר    חת�חת�חת�חת�ה    קקקק""""הגההגההגההגה
אחריה�  הניחו אשר מיתה בצדיקי� יתואר לא
במה  ולילה יומ� העוסקי� ובניה� למידיה�ת

 ומצוה ודיבור דיבור בכל כי. אבותיה� שלמדו�
 ברב� תלוי הנה זכות�, ז"בעוה שה� עוסקי�

, ב"בעוה והול! מתגדל הוא ז"ועי. ב"בעוה שעומד
. למדריגה ממדריגה הול! א� כי, מוצא מנוחה ואינו

 באותו עומדי� קיימי� שה�, מתי� כשאר ואיננו
, הצדיקי� אלו כ
 לא, עבודה מכל שובתי� העול�

        . ש"ע
    משהמשהמשהמשה    רבירבירבירבי' ' ' ' הקהקהקהק    ורבנאורבנאורבנאורבנא    מרנאמרנאמרנאמרנא כ"ע והזהיר עמד    כברכברכברכבר

ויק� ' הכתוב את בבואו לפרש אאאא""""זיעזיעזיעזיע    מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב    מרדכימרדכימרדכימרדכי
: בחיל כרוזא קרא', יוס" את ידע לא אשר חדש מל!

ויק� ' אשר מזה מתחיל הצרות וכל עיקר הגלות

  דבר המערכת

 לא אשר, 'מהצדיק הקוד� שוכחי� ז"ועי –' חדש מל!
    מי�מי�מי�מי�    ק בארק בארק בארק באר""""בספהבספהבספהבספה    ג�ג�ג�ג�    ראהראהראהראה((((    .הצדיק הוא -' יוס" את ידע

        .))))בבבב    אותאותאותאות    לללל""""הנהנהנהנ    פפפפ""""חיי� עחיי� עחיי� עחיי� ע
 יוס" ובית אש יעקב בית והיה ))))לללל    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית((((    י"ברש    הובאהובאהובאהובא
 אשו. כ"ע ',למרחוק שולט אינו בלא להבה אש' להבה

 מטה של ששקעה האש וא", כבתה לא א"זיע רבינו של
 שונותול לוחשות הגחלי� עדיי
, א"תשס טבת ד"בי

 י"ע פע� בכל מחדש וניזוני� מקבלי� חיות האש
 ובזכרנו דברנו בו ומדי. בו הדבקי� של הטובי� מעשיה�

 ללהב אשר הטהורי� ואמרותיו אורחות קדשו את
 ומריחוק שני� שני� עשר של א" ממרחק אזי, יצאת
 הגדול אשר לאורו מתחממי� עדיי
 וארעא שמיא

 דלעילא אשו כי. עליה לאר% ולדרי� להאיר ממשי!
 דכתיב כלה אינו מעלה של וידוע דאש, ומתעלה הול!
    אוהבאוהבאוהבאוהבב' ואי. .).).).)עהעהעהעה    דדדד""""חחחח    דבשדבשדבשדבש    יערותיערותיערותיערות' ' ' ' עיעיעיעי((((    אוכל איננו הסנה

 ההתלהבות הוא עיקר הדביקות כי, ))))שקלי�שקלי�שקלי�שקלי�((((    ישראלישראלישראלישראל
 לעלות למעלה והתשוקה האד� בלב הבוער הרוחני ואש

        . כ"ע, בשורשו לדבק
 ק"מפ ענושמכמו ש עליה אחר עליה לצדיק שיש    וידועוידועוידועוידוע

אל  איש' ה יראי נדברו אז' 'הפ לפרש א"זיע 'דרבינו הק
ליראי  לפניו זכרו
 בספר ויכתב וישמע' ה ויקשב רעהו

    טטטט""""מר
 הבעשמר
 הבעשמר
 הבעשמר
 הבעש ש"מ ד"ע, ))))טזטזטזטז, , , , גגגג    מלאכימלאכימלאכימלאכי((((    'שמו ולחושבי' ה
 מיראי זה ע� זה כשמדברי� –' ה יראי נדברו אז אאאא""""זיעזיעזיעזיע

 ל"וי :רבינו והוסי"[הצדיקי�  של הטובי� ממעשיה�' ה
 בשבת ההתאספות זמ
 על רומז – רעהו אל איש

 למטה הדברי� י סיפור"ע – וישמע' ה ויקשב]. אחי�
לה�  ויש י"הש לפני הטובי� ומעשיה�' ה יראי נזכרי�
 המדברי� אות� ג� – שמו ולחושבי ,ז"עי למעלה עלייה

 ורבינו. 'ה לפני נזכרי� ה� ג� –' מיראי ה רעהו אל איש
 לה� עלייה יש למספרי� �ג כי לבאר הוסי" א"זיע

לשו
  נדברו', ה יראי' נדברו' אז בתיבת כנרמז, רוחנית
 עמי� ידבר ))))דדדד, , , , מזמזמזמז    תהלי�תהלי�תהלי�תהלי�((((    ש"והמשכה כמ הנהגה

צדיקי� ושגב  של בשבח
 הסיפור י"שע, תחתינו
 הצדיקי� את ומוליכי� מובילי�', ה לפני עבודת�
 פו
 צדיקי� רעדט מע
 אז. מעילא לעילא לעול� מעול�

        . צדיק דע� דעמאלט 
מע פירט
. מה� המספרי� שמו לחושבי קודש נמש! שפע כ
    וכמווכמווכמווכמו
 שמו חושבי. מע
 זיצט פארוועמע
 איז דאס –' ה יראי

        .ק"עכל', ה לפני זענע
 ביידע. זיצע
 וואס די איז דאס –

 
זה אנו מביאי� בפניכ� מה ששמענו מפיה� של בגליו
 בגליו
 בגליו
 בגליו
א "שליטק מר
 רבינו "ה כ"ה, א"ט זיע"בני רבינו הקוה

צ "ואחיו הגה, רוח אפינו וממשי! השושילתא קדישא
גאוני� צדיקי� , אשר ה� משפיעי� מפורסמי� בעול�

אודות , וידועי� וכמעיינות המתגברי� עד בלי די
 
תולדות ומעשי חייו הנאדרי� בקודש של אביה� מר

        .א"ט זיע"רבינו הקוה
, א"שליט צ"הגה ע� הרבי� בשיחותינו כי הדבר    מאל"מאל"מאל"מאל"
 של רבינו' הק עבודתו כי ושוב מפיה� שוב ושמענ

שטענדיג  האט ער' אמר חד, אש בלהבת' הי א"זיע
 א' 'פלא� פייער א', 'פייער קא! א' א"וח', געפלאקערט


        .וכדומה' התלהבות א ברע
 מפי בנו שמענו ויציב אמת דברי וקולעת נעימה    אמירהאמירהאמירהאמירה

 להגדיר ,אאאא""""אלימל! שליטאלימל! שליטאלימל! שליטאלימל! שליט    רבירבירבירבי    מורינומורינומורינומורינוצ המשפיע "הגה
' זק של וזה א"זיע רבינו מר
 אביו של' הק ודתועב את

 השר" ל"רבי זצ דער זיידע דער ווע
: א"מ זיע"הרמ מר

' ופחד ביראה נעבוד לפניו'ביי  געפלאקערט האט הגדול
 ומרח" הוא, העול� כלל בזה אינו הקדוש שהוא ראו –

 חוזר שהיה עבודתו' הי כ! כי. העליוני� בעולמות
 נפל כי ירעדו
 וסביבו, ראהבאימה ובי ומשלש ומשנה

 ומראהו ,כלהב האדימו משה ופני, עליה� מרדכי פחד
 ולא חלי לא כי בו כול� וחשו, מעלה משרפי כחד

 כי ובדביקותו ובהתלהבותו, הדי
 כלל בעלמא מרגיש
 מעלהו על השלח
 ברגלו והכה עבר לכל גופו זרק גברה

יר לק בגופו ונצמד לאחוריו בכסאו עצמו וכפ", ומורידו

 .ש"אנ לכל כידוע התלהבותו ברב ממוש! הצפוני לזמ


ביי  געפלאקערט האט ל"זצ רבי דער טאטע דער ווע
 פאר געקאכט האט ער –' ופחד ביראה נעבוד לפניו'

 ולהתחזק להתנהג אי! וילמדו ממנו שיראו! וועלט דער
        . שמי� ויראת בתורה


    רבי נחמ
רבי נחמ
רבי נחמ
רבי נחמ
    מורינומורינומורינומורינוצ המשפיע "הגה מפי בנו שמענו    וכ
וכ
וכ
וכ
 והנהגתו של באישיותו הנקודות מעיקרי כי אאאא""""יטיטיטיטשלשלשלשל

 של הגדול האור את צמצ� שהוא היתה זאת א"זיע רבינו

 לקבל ולקלוט יכלו הבא שהדור א"זיע מ"הרמ מר

 זעיר היה והליכותיו הנהגותיו שכל י"ע עשה וזאת, האור

 את ולקלוט לקבל אפשר היה וכ!', מאביו הק אנפי
 מ"מר
 הרמ של ותוהסתלק לאחר וא" .הגדול האור

, ש"הנפ את הנרות והדליק את והטיב עמד עדיי
 א"זיע
ת "שבע יאירו פני המנורה מול אל ולהתעלות להעלות

        .דרכו בממשיכי ונשפע נמש! האש שלהבת - הנרות

 פינת שגב להקי" שיי! כי לומר מתיימרי� אנו    אי
אי
אי
אי

ומאוויו  חייו ארחות של תפארת קדשו הדר יקרת
ה "אלא מ
 המעט אשר נעלה אי .ותאדמ עלי הטהורי�

כי החי " אאאא""""כמאמר מר
 רבינו שליטכמאמר מר
 רבינו שליטכמאמר מר
 רבינו שליטכמאמר מר
 רבינו שליטבגליו
 קדוש זה הוא 
 שא� הוא היה גדול, ש"להתחזק בתורה ויר" ית
 אל לבו

פ ממעשיה� ולהתחזק בכל עניני "שאנו ללמוד לכה, כ"כ
 בלב נאמני� אחי� ש"אנ לבות את וכ
 לחזק', עבודת ה

 פני לקבל ונזכהטהורה  ויראה בתורה להתעלות, אחד
 בראשנו א"שליט רבינו מר
 ק"כ ומלכנו צדקנו משיח

  .א"בב
  

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
ברגשי גיל וחדוה עילאה הננו לשגר בזה מיטב ברכותינו 

מרבי! תורה וחסידות , אל ידידינו וידיד כל בית ישראל
די� , נער! באראלי קודש הילולו בנזר ועטרת, לעדרי�

ה "ט זצוקללה"הר הקו"רפיש מדבית אבא מר� רבינו אדמו
ענ" ע! , א מלעלוב"ט זיע"ק הקוה"רנ� רבוהא ומ"זיע

  ה"ה, ת"כש לבית אבותיו עטרת, ת"אבו
        אאאא""""צ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליטצ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליטצ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליטצ מורינו רבי נחמ� בידרמ� שליט""""הגההגההגההגה

ג "עב' נישואי הבת הכלה המהוללה תחי לרגל שמחת
  , המופלג בתורה ויראת שמי� הבחור החת�
    א"שליט חיי� משהחיי� משהחיי� משהחיי� משההרב  מורינו

  צ"בשעטומ אאאא""""מצאנז שליטמצאנז שליטמצאנז שליטמצאנז שליט    רררר""""ק האדמוק האדמוק האדמוק האדמו""""ככככ נכד
  ת"המפורס� לשו, מ"פא, ב� לבנו האי גברא רבא

  א "שליט יחזקאל שרגא ברו� הלברשטא�יחזקאל שרגא ברו� הלברשטא�יחזקאל שרגא ברו� הלברשטא�יחזקאל שרגא ברו� הלברשטא�    צ רבי"הרה
  הרב הצעיר דקרית צאנז

שיזכו לראות רוב נחת ברכותינו 
ולבנות בית נאמ�  ושובע שמחות
ק בכר� בית ישראל "לתפארת אבוה

שפעו סבא ומשמחת בית צדיקי� זו יו
ובות ששו� ושמחה השפעות ט
  , ג"ס ברו"טוכ

  .אמ� י"לנו ולכ
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 ב

 

        ת קודשת קודשת קודשת קודשוווושיחשיחשיחשיח
ר "ר אדמו"ק מר� עט"ק כ"מפ

 א"שליט

  והחי ית� אל לבו

 'וגו שנה עשרה שבע מצרי� באר יעקב ויחי

' ויהי' נאמר יעקב ולא' ויחי' נאמר. רבו הדיוקי�

. כמיותר נראה לכאורה –' מצרי� באר$' .יעקב

 הארי' מדוע ,לי למה 'שנה עשרה שבע'

 בערות שהותו וזמ( שהותו מקו� לפרט הכתוב

 ה"אע ויצחק ה"אע אברה� בעוד שאצל, האר$

  .וחיות� שהות� וזמ( מקו� מוזכר לא

 אצל יוס* הצדיק ש"מ בהקד� לפרש ונראה

 חכי� בר כי ובתרגו�, "לו הוא זקוני� ב( כי"

 ומסר, בתורה עסוק היה אבינו יעקב. הוא ליה

וכ( . ש� ועבר אצל וקיבל שלמד מה הכל לו

, להורות לפניו שלח יהודה ואת )ויגש( כתיב

' נק והנה התורה. מדרש בית שיתקי( י"ופרש

 אל תורתי לכ� נתתי ב"טו לקח כי ש"כמ טוב

' בגימ - ז"י היינו שנה 'שבע עשרה, 'עזובות

  . לתורה רמז, ב"טו

 כולו היה כל ה"אע יעקב כי, ק"התוה ומלמדנו

 כל והיה, ובשמחה בהתלהבות ק"בתוה דבוק

 וא*, זמ( ובכל בכל מקו� תמיד, ק"בתוה חיותו

 חיותו כל' הי מצרי� כאר$ ושפל נמו' במקו�

 ולא אחד יו� ולא. ק"והתלהבותו מהתוה

 או� געפלאקערט"האט  ה"אע יעקב, יי�יומ

 געקאכט או� געלעבט, שנה ז"י תורה געלעבט די

 י התורה"ע כי. התלמוד בי�, "תורה אי� נאר

 הזמני� כל ולעבור, אית( לעמוד אפשר' הק

  .המקומות הנמוכי� וכל הקשי�

  

  כל חיותו שאב מ� התורה' הקאבא 

 ק"של כ דהילולא יומא לכבוד אנו מתכנסי�

 כל שהוא היה, א"לברכה זיע זכרונו רימא אבא

 חיותו וכל בלימוד התורה הקדושה שקוע כולו

 ג�. אמיתית ע� חיות זה' והי, הימנה שאב

 ת"חידו ה� כתבי מרובה ברכה אחריו השאיר

' הי המדרש בבית כא(. מש' השני� שכתב

וג� , בהלכה, בגמרא שיעורי� שמסר תקופות

  . 'הק החיי� והאור, י"רש בחומש

  

  היה בכוח התורהדול ג

 נ"בלו מסור היה א"ל זיע"זצוק ר"אאמו

 טליא הוינא וכד, הבני� תורה לחינו' לתלמוד

יוצא  והיה, כסדר המבח( בכור מעמידנו היה

 א�, עלינו אצל� לברר המלמדי� אל ונכנס

 עשה הכל .כראוי ומתעלי� מתמידי� אנו

 מדבר היה ותמיד', הק התורה למע(

  . 'וכדו כוח התורה ני(ע על גדולה בהתרגשות

 איה� ביי געווע� איז אמת או� ערנסטקייט"

רצינות ואמת היה מאוד [=" חשוב זייער

 או� אסא  געמוטשעט האט זי  ער". )מחשיב

 לומדי די פאר זייער איבערגיגעבע� געווע� איז

ז היה "א' עכ, סבל ונטרד הרבה" [=תורה

  .]נ למע( לומדי התורה"וסר עצמו בלומ

, הפקר כבשדה לחיות לא, לבו אל ית� והחי

 התורה בשקידה בלימוד להתחזק אלא

 חינו' בעני( וג�. גדולה ובהתמדה ובשמחה

, הילדי� אחרי לעקוב מאוד, והבנות הבני�

 מתעלי� ה� א� לדעת, טיב� על לעמוד

, לימוד� חוק את מביני� היטב וא�, באמת

 ואכ(. ומתחברי� מתיידדי� ומי מי ע� לחקור

 המלמדי� ע� תמידי בקשר להיותמאד  נחו$

 עוברי� הילדי� כאשר וג�. והמחנכי�

 ברוחניות ולעודד� לחזק� יש ,קשיי�

 ולאהוב, ו"ח ויפלו ימעדו לבל, ובגשמיות

. אמת מיט ערנסטקייט או( א( אות� מיט

 אלו ברכה בעמל� ויראו יצליחו ה כ'"ובעז

  .הבני�

 ** *  

מתאספי�  כאשר יש לזכור אשר העיקרי� מ�

לדבר , ובשאר התאספות בהילולא, חדי

לאבינו  אותנו ולשוחח מענייני� המקרבי�

להתעלות  דברי� המעוררי�, שבשמי�

סת�  כי, שמי� ומדות טובות ויראת בתורה

מסופר . כלו� מועיל תכלית לא בלי דיבורי�

 'הק ט"הבעש מר� של אחר הסתלקותוכי 

 'הק תלמידיו ביניה� ישבו ודיברו א"זיע

 ומופתיו ושיבחו נפלאותיו דולתומג וסיפרו

 בה� לימוד שאי( דיבורי�, עשה אשר

  . למעשה

 ק"הרה לבנו א"זיע ט"הבעש נתגלה מר( ואז

מה , לה� ואמר ולתלמידיו א"זיע צבי רבי

 אפשר אי הרי, ואותותיי ממופתיי לדבר לכ�

 ועדי* נישט כדאי דע( איז, דבר מה� ללמוד

 למודל שאפשר', ה עבודת, על העבודה לדבר

 עלייה תהא ז"ועי ,למעשה הוראה מזה

 בשמי� בונה הרי הצדיק ,כ"ג הצדיק לנשמת

' עלי אחר' בעלי עולה ומתעלה, מעליותיו

 על הזכרו( לחרות, לבו אל ית( והחי. ס"עא

, בפרוזדור עצמ' התק(, גוט אריינבאקע( או(

ללמוד מכל  להשכיל, הפרוזדור הוא ז"העוה

 ותלהתעל למעשה לימוד הדיבורי�

  .ולהתרומ�

  

ק "מקושר בקשר של קיימא לרביההיה רבינו 

  א"ט זיע"מ הקוה"מר� הרמ

 היה חסיד א"ל זיע"זצוק ר"מר( אאמוק "כ

 )מ"מר� הרמ( הרבי לאביו דבוק ומקושר אית(

כוחותיו  בכל ועמד לימינו וסייע, א"זיע

  .נ"ובמסי

ל "אבא זצוק היה, הקדוש בערב יו�, פע�

 כ היה"וכ, הרבי יואב ועסוק ע� טרוד א"זיע

 סיפק בידו היה שלא עד כדי עמו מתעסק

שעוד  לו וכשהזכיר, כיפור בערב יו� לטבול

, זאת הבנתי: "ל"א בעצמו הרבי או טבל לא

 טבלתי וכיוונתי כבר כי, בני דאגה אל א'

  ".במקוה טבילה עבור'

 הייתה א"ל זיע"זצוק ר"אאמו אצל, בכלל

היה , שפע� ודכירנא, המקוה גדולה חשיבות

 נעולי� כבר' הי ושערי המקוה, ק"בערש זה

 לזאת שת לבו לא אבא א', ובריח מסגר על

 המעיל לפשוט צרי' והיה, החלו( דר' ונכנס

 כדי רק והכל ועבודה שלימה והכובע העליו(

  . במקוה לטבול

: א"מ פ"מר( הרמ' הכריז עליו אביו הקוכ� 

הוא אוהב את א [=" ליב א מקוה האט ער"

 שאל, פרקי� דלקת כשהיה לו �ג. ]מקוה

 יכול א� א"זיע מ"ק הרמ"רביה מאביו מר(

 ליל' ל שיכול"וא, יזיק ולא במקוה לטבול

 טבילה א' שיטבול רק ,ששאל עשה וטוב

  .אחת
 'ג' המש  בעמ
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        שיחות קודששיחות קודששיחות קודששיחות קודש
 'ב' המש� מעמ

  'הנורא בימי� הנוראי� אצל אבא הקמחזה 

, ילדי� כשהיינו, עוד אזכרנו זכור בו דברי ומדי

 ו�י קדושת 'אבא הק אצל נראה שהיה אי'

 היו� כשהאיר מיד, קדמוניות משני� כיפור

 בהתעוררות במקוה ר$ לטבול הנ$ קוד�

, בזריזות לב( בגדי ולבש, עצומה והתרגשות

מר(  הרבי לאביו א"לת כ"לאחמ ועוד נסע

 במעמד נוכח להיות א"זיע ל"מ זצוק"הרמ

  .לשוחט ג� הכפרות ואולי לקח, ש� הכפרות

 ביי� ההתעוררות מחזה את לשכוח א"א

 שואל ומבקש היה וכ( בדרכו, כפרות שלאגע(

 לו מוחלי� ה� א� בבקשה ומכרי� מאנשי�

 בערב קדשו עבודת היתה כ', במחילה גמורה

  . הקדוש יו�

, הזמ( ע� לזכור להתעורר צרי' כי, ולהורותינו

 ומגיע מתקרב, התעוררות בא קודש שבת בא

 צרי' כ( ג� הנשגבי� הזמני� או שאר כיפור יו�

  .להתעורר

 חסידו היה א"ל זיע"זצוק ר"אאמו, שאמרנו כפי

 ,בנו וג�, א"ל זיע"זצוק הרבי אביו של הנאמ(

 הרבי הסבא קדושת שגב את השריש, הבני�

 בנו האמונה והחדיר, א"ל זיע"זצוק מ"הרמ מר(

' בה ויאמינו' בבחי, א"ל זיע"זצוק ברבי האיתנה

 במשה, יאמינו לעול� ב' וג�, עבדו ובמשה

 א"זיע 'ט הק"הבעש מר� זהו, דורו דור שבכל

 הנעימי� וכל הצדיקי�', הק ותלמידיו

  . והאמיתי�

צרופה  באמונה להתחזק כולנו על, ולמעשה

 מר( א"זיע להרבי עבותות ובקשרי, ובחסידות

כמורא  רב' מורא' וכדאי, א"ל זיע"זצוק מ"הרמ

 להיות צרי' רב' מורא כי בזה ולרמז, שמי�

 רב' מגיעי� וראמ י"ע, ועוד, שמי� כמורא

  .שמי� למורא

***  

  'עשה למע� אביו הקהכל 

 אה�, בזיונות זיינע אוי" געקוקט נישט האט ער"

 געטוה� האט ער ווע� ,ווע� או� וואס חשבונות קיי�

  ."יארע� אלע, א"זיע �'רבי פו� זא  א

' היה מסור בכל לב ונפש לאביו הק' הקאבי [=

 י�בעיני אחרוא* א� היה נראה , מ"מר( הרמ

א' הוא לא התרגש , באופ( משונה מה שעשה

ובלי שו� חשבונות או הרגשת , כלל מכ'

והוא ' אלא כי כ' ציוה אביו הק, בזיונות מה ומי

ל "זצוק מ"עושה את הדבר שצוה רבינו הרמ

  .]כל השני�, א"זיע

  

  ע"א מבעלזא זי"ק ר"הרהבמחיצת 

 פו�, מקור א געהאט האט עניני� זיינע, בכלל"

 אל פלעגט א"זיע טאטע דער .א"זיע �'רבי

 ער ,בעלזא אי� געלערנט האט ער אז דערציילע�

 דערציילט האט ער, רב בעלזער ביי� געווע� איז

 אמאהל זי  באהאלטע� ער האט חנוכה אז אוי 

 דער או�, דארטע� ווינקעל א אי� שאפע די אי�

 אזוי עס האט ער, אריינגעקומע� רב איז בעלזער

 ופחד ,אימה אזא געווארע� איז'ס, נאכגעציילט

  ."ברכות די געזאגט, צוגעגרייט זי  האט ער

, כל הענייני� אצלו  היו  ע� מקורבכלל [=

א תמיד "אבא זיע, א"מ זיע"הרמ' מאביו הק

והיה ש� , היה נוהג לספר שהוא למד בבעלזא

א בחנוכה הסתתר "ופ, ע"אצל הבעלזער רב זי

 א"ק ר"והרה, בארו( בפינה ש�' בחדרו הק

, והחל כ' להכי( עצמו להדלקה, מבעלזא נכנס

ואז נפל עליו אימה ופחד מהכנתו בקודש 

  .]נ"לברכות הדלקה

  

  ק מבעלזא"להרההתקשרותו 

 האט רב בעלזער די אז פארציילע� פלעגט ער"

 צולייגע� ער פלעגט ,לאנג נעגעל די געהאט אזוי

איז  עס, געווע� מהרהר נישט ו"ח האט ער אז

האט פארשטאנע�  ער, פלאא  געווע� איה�

 ער שפעטער האט או� ,עני� א� האט ער זיכער

  .)יומא' מס 'הק ה"בשל( "עס געטראפע�

ק "היה מספר שפע� ראה את הרה' הקאבי [=

א מבעלזא שהוא מגדל ציפורניו כשה� "ר

, א  הוסי" אבא( ,והיה אצלו פלא על כ', ארוכות

ו לא הרהר על כ  ולא עלתה בלבו מחשבת צל "שח

ק "כי בטוח היה כי יש להרה )ל הרהור חלילהש

כ "ואכ( מצא זאת אבי אח, מבעלזא עני( בזה

  .]יומא' מס -'ה הק"בספר השל

  

היה חידוש נורא בלהגדיל ולהאדיר אבא 

  ש וחסידות"התורה ולהרבות יר

 להגדיל ימיו כל פעל ועשה א"זיער "אאמו

 שמי� יראת ולהרבות ולהאדיר תורה

 חידוש דיגע'מורא א ווע�גע איז ער". וחסידות

 כי, ]הוא היה חידוש נורא בזה[=" אי� דע�

 דעתו הסיח קשי� דברי� עבר כאשר ג�

 פרישע וחזר מיט, יתנשא וכארי, זה מכל

 ווייטער או(, הלאה עצמו חיזק ומיד, כוחות

  . געגאנגע(

 לא לעצור לעול�, עבורנו לימוד גדול זהו

 אלא, קשי� ומעברי� מצבי� בפני בעמדינו

 ועבודת בתורה להתחזק ושוב, מה� לשכוח

 התנא רבי דאמר וכהא', וכו ברוחניות' ה

 הנמי', עליו שעבר וגל גל כל שעל עקיבא

  .ראשו הגביה שוב כ"ואח ראשו

  

  הכולל ע� תענית דיבורהקי� 

 זאל עס, כולל דע� געשטעלט ער האט אזוי"

 איז עס דאכט זי . דיבור תענית א מיט זיי�

 דע� מיט כולל שטערער דער געווע�

שיהיה , כ' הקי� את הכולל[= ."אויפבלי

נראה לי , רק ע� תענית דיבור בי( הלומדי�

כי היה זה הכולל הראשו( שהחל ע� רעיו( 

  .]זה

*  

 בהרחבת עסוק א"זיע ר"אאמו היה כ"כמו

 את הכולל והחזיק, שהקי�' הק המוסדות

, תלמוד� על בה חכמי� ההוגי� והתלמידי

  .חכמי� תלמידי פי� למע(אס* כס וכסדר

, וחסד צדקה בעניני הקפדה אצלו היה כ�

 מחלק 'והי, נגיעות ובלי בשלימות' שיהי

 מבני לא, אחרי� ח ולנצרכי�"לת צדקה

 שייכות לו עמה� שאי(, שלומו ואנשי הכולל

  . ונגיעה

 בעד ולטרוח לסייע ללמוד עלינו מזה ג�

 ולעשות, ישראל לכל ולעזור ,הנצרכי� ח"ת

  .וחסד צדקה י"נב ע�

 'ד' המש  בעמ  
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        שיחות קודששיחות קודששיחות קודששיחות קודש
 'ג' המש� מעמ

  בסיפורי צדיקי�  נפשינורומ� 

  שמירת העיניי�על 

 אי , טאקע חינו  אי� זא  שטארקע א"

, געווע� קינדער זענע� מיר, טאקע זי  דערמא�

 פלעגט מע� ווע�, וועג אויפ� אזוי ער פלעגט

 פו� דערציילע� מעשיות ,'וכו שבת גיי�

 צו וועגע� עיני� שמירת צדיקי� וועגע�

  .זאכע� אנדערע

 צו ,מענטש היימישער זייער א געווע� איז ער

 עס איז. היימיש איינער ספיציעל יעדער

חידוש  א, אפילו א חידוש אביסעל געווע�

  ."נפלא

כד הוינא , דבר פלא בחוזק מאודזוכרני [=

היה הוא כ' על הדר' כשהיינו , טליא

ד לאחר תפילות השבת "חוזרי� מביהמ

ו מעשיות היה מרגלא בפומיה לספר לנ

הוא ', הצדיקי� בעני( שמירת העיניי� וכדו

היה מאוד מסור אלינו וכ( לסת� אנשי� 

לכל אחד היה כ( כאבא , ישקייטמהיימיט א 

א חידוש ' אפי, והיה זה חידוש, רחימאי

  .]נפלא

  

  ק"חשיבות ההתאספות בלילי שבבעני� 

 ס'צונאכט אחי� פרייטאג שבת זיצע� די"

  " וע�געו מחשיב זייער ער האט

בשבת אחי� יחדיו היה מחשיב הישיבה [=

  . ]מאוד

במיאמי שבמדינת  פע� עמו הייתי

 וניגש, ד"ביהמ לאיזה ונקלע, פלארידע

בפיו  ובקשתו דש� ד"ביהמ וגבאי לראשי

  .ק"שב בליל מרעי� מסיבת ש� שינהיגו

  

 –הקדושי� והמופלאי� בפורי� הטישי� 

  ג בעומר"וכ� ל

 ביי� אוי  או�, זכרונו לברכה �'טאטע ביי�"

געווע�  פורי� זענע�, ל"זצ רבי דער �'זיידע

 האט ל"זצ טאטע דער. �'טיש ערנסטע

  ."פורי� געארבייט ארו� שטענדיג

א היו "א וכ( אצל סבא זיע"אבא זיעאצל [=

הטישי� בפורי� טישי� מופלאי� ורציניי� 

א פעל והפעיל הרבה "אבא זיע, מתמיד

  ]באלו הטישי� בפרט בפורי�

*  

 דע� אריינגעברענגט האט א"זיע טאטע ערד"

 זיי� זאל עס, אי� אמעריקא בעומר ג"ל פו� עני�

  ."שטערקער

ג "את העני( של ל וחיזק א הכניס"זיעאבא [=

ועד היו� , וחיזק העני( מאוד, בעומר באמריקא

  ].דבר זה נמש' ביתר שאת

  

  על הסתלקותורמז 

 על א"א שיבלחט"מר( רבינו שליט כשנשאל{ 

 קוד� א"זיע ט"ביו מר( רבינו הקוהמא רמז

  :}ל"ואמר בזה נענה, הפטירה

השידו' [= "זי  פארצויגע� האט שידו  דער"

הרב הצעיר דבית מדרשינו בארא  בנו של( ]נתאר'

לילה  שנערכה, )א"שליט אהר� פארק מורינו רבי

 שבוע, ב"ארה את א"מר( רבינו זיע שעזב לפני

  ...הסתלקותו קוד�

, טאהש פו� אריינקומע� געדארפט האט מע�"

  ..שידו  די געווע� פארטאגס איז

 ער האט פארע� �'ממש פאר צומארגענס איז

 האט ער או� עול� �'מיט לחיי� געטרינקע�

  :אזוי געזאגט

 זאל גיכע� אי� העלפע� זאל אייבערשטער דער

  ."גרויסע שמחה דער צו גיי� שוי� מע�

ובבוקר כבר , לחזור מטאהשהוצרכנו [=

ולמחרתו ממש קוד� נסיעתו , השידו'נתקיי� 

לחיי� ע� הקהל וכ' ' שתה אבי הק, ק"לארה

ת יעזור שבמהרה "השי: "ל"ק בזה"אמר בל

  ]..כ"ע" כבר נל' אל השמחה הגדולה

  

נסתלק במוצאי  -צדיקי� מכפרתמיתת 

א וכ� "מ מלעלוב זיע"הילולא של זקינו מר� ר

  .כ"שהוא בבחינת יוה, נסתלק בשנת השמיטה

 האט ע"זי טשורטקובער משה דוד' ר ביר דער"

 דע� טאטע� פו� זיי� הילולא די אוי" געזאגט

 של עיצומו, געזאגט ער האט, ע"זי ינער'רוז

 עס האט ל"זצ טאטע או� דער. מכפר יו�

 א דא  איז עס אז, געווע� מסביר בפשטות

  . "מכפרת צדיקי� ל מיתת"חז

 ווערט עס" }:א"מר( רבינו שליט והוסי"{

 הכיפורי� יו� מת במוצאי ברענגטגע דא 

 געווע� דא  איז'ס, :)כתובות קג( לו יפה סימ�

משה  מר�' רבינו הק פו� הילולא דער

 או�, מכפר יו� של עיצומו, ע"זי לעלובער

 געווארע� מוצאי נסתלק איז טאטע דער

  ."כ"יוה מוצאי' בחי, הילולא

א "רבי דוד משה מטשורטקוב זיעק "הרה[=

י( 'ק מרוז"א של אביו הרהאמר ביו� ההילול

א "ואבא זיע, "עיצומו של יו� מכפר": ע"זי

ל "בחז' הסביר דבריו בפשטות כמו דאי

והוסי* מר( רבינו [, מיתת צדיקי� מכפרת

מת  :)כתובות קג( 'איתא בגמ:] א"שליט

והרי , לו יפה סימ( הכיפורי� יו� במוצאי

ק מר( "היה זה לאחר ההילולא של הרה

, עיצומו של יו� מכפר, רבינו משה מלעלוב

, א נסתלק במוצאי ההילולא"ומר( אבא זיע

  .]כ"מוצאי יוה' שהוא בבחי

*  

 מנח� געווע� איז א"זיע טאטע דער ווע�"

, תולדות אהר� פו� שוואגער די ביי זיי� אבל

 דארט גערעדט ער האט. מאמע די נא 

 איז שנת השמיטה אז, השמיטה שנת וועגע�

 האר ושבתה, הקבר חיבוט קיי� דא נישט

 דער איז ווי פו� מע� גערעדט האט', לה שבת

 חת� פו� או�, יבק מעבר אי� שטייט'ס, מקור

 ווי אזוי איז עס אז געזאגט נא  האט ער סופר

  . "יאר גאנ א כיפור יו�

א ניח� אבלי� את הרבנית "זיעכשאבא [=

הוא , ה"א אחר פטירת אמה הרבנית ע"מתו

שבשנה , דיבר ש� בעני( שנת השמיטה

ושבתה האר$ ' כדכ, זאת אי( חיבוט הקבר

, שוחחו ש� מאי( המקור לזה', שבת לה

וכ( מובא , "מעבר יבוק"' שכתוב בס

ע שהוא כיו� כיפור "ס זי"ק החת"מהגה

נסתלק  א"זיע הוא וג�). בכל שנת השמיטה

 .]כ"יוה' בחי, השמיטה בשנת
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        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
ד "צ המשפיע אב"ממורינו הגה

 א"דקהילתינו שליט

  ה רבינו"ה –בשבחו של הצדיק 
 אז ל"הול', וגו רעהו אל איש' ה יראי נדברו אז

 כשמדברי� והעני( כי. נדברו' הל מהו דיברו
 יש', הק עבודת� ומשגב של הצדיקי� בשבח�

 אותו מוליכי� כי הצדיק תועלת עבור ג� מזה
ש "כמ הנהגה' ל נדברו ש"וז ,יותר אותו ומעלי�

, הנהגה' ל נדברו ל"י כ"וכמו, תחתנו עמי� ידבר
 ויקשב' שמספרי� במעלת� ובמעשיה� י"שע

 הנהגות ללמוד לקח ויוסי* חכ� ישמע –' וישמע
  .בקודש ומעבודתו בחיי� ישרות מהליכותיו

 חלה זכאי ב( י"ר' הגמ ד"ע ס"חתה בש�' דאי וכהא
פטיש  ישראל נר בוכה שאלוהו תלמידיו וראו

וד�  בשר מל' לה� אמר בוכה אתה למה הימיני
א "וא בקבר ומחר כא( היו� לפניו נשפט שהייתי
 מל' ש"כ, מרוב פחד רועד הייתי בממו( לשחדו

 מקח, שבעול� דבר בשו� לשחדו א"שא ה"מ
 שתי אלא עוד ולא, רועד אני לכ( ,לפניו שוחד אי(

 באיזה מוליכי� יודע ואיני וגיהנו� ע"ג ילפני דרכי�
   .אותי
 כי לדעת צרי' אלא', ודע ולא' אומר� להבי( ויש

 בהתנהגות' תלוי, ב"בעוה של הצדיקי� עליית�
 לתלמידיו איני אמר ולכ(, העול� בזה התלמידי�

 תוליכי את�' כלו, אותי מוליכי� דר' באיזה יודע
  . מאוד דאג ז"וע .שלכ� מעשיכ� אותי כפי

ל "זצוק ר"אאמו מהרבי לדבר באי� כאשר ולכ�
 לימוד הדברי� מכל להשכיל ליקח צרי', א"זיע

 טובת זה כי, י"הש ובעבודת בתורה להתחזק
', דילי דהילולא ביומא מתאספי� ולכ( .הנשמה

' עלי ז"עי 'שיהי', הק ועבודתו ולשבח מעשיו לספר
  .'עלי בתר

  
  הטהורהיראתו 
 א עומדת"ל זיע"זצוק ר"אאמו של הטהורה יראתו

 הסובבי� כל נשפ' על שלו שמי� היראת כי, לעד
 אחד כל ולאברי� לתו' לגידי� וזה חדר, אותו
 והזריזות הווארימקייט, ש"עליו הירא ראו. ואחד
המצוה  בקיו� והיראה האימה ,מצוה לדבר

   .לה שקדמה ובההכנה
' הגמ 'ותי, היא זוטרתא מילתא יראה וכי' בגמ' אי

 המגיד מקשה, היא מילתא זוטרתא משה לגבי אי(
ובמה  ה"ע רבינו למשה השייכות מה ע"זי מדובנא
 הגאו�מ פע� ששאל מה י"עפ ומבאר, ז"ד מתור$
 שמשפיע מנהיג הדור אי' לו לתאר ע"זי מווילנא

 משלא "הגר לו והשיב. להיראות צרי' דורו לבני
 קטני� כלי� ולצדו גדול דומה לכלי הדבר למה
ומתמלא  גדול הכלי לתו' נוזלי� ששופכי� וככל

 טני�הק הכלי� תו' אל ונשפ' גדותיו על ועולה
על  הצדיק הגדרת השפעת, נמשלוה. לו סביב אשר

 ומתעלה עולה עצמו הצדיק כאשר הוא, דורו בני
כל  על ונשפע נשפ' וממנו' ה ובתורת 'ה ביראת

 של תורה גדושות מנות בו והדבקי� אליו הנלווי�
יראת  מלא שהיה ה"ע רבינו משה לגבי וכ(, ויראה
 הגדולי� ע� שכול� הקטני� עד כ' כל שמי�

  . שמי� ביראת ידו על נתמלאו
 לשונו על היה שגור א תמיד"ל זיע"זצוק ר"אאמו

 שאל תמיד, ש"הירא בעני( בו הדבקי� את לעורר
 והוא, )ש"היכ� הירא(= "שמי� דער יראת איז ווי"

  .תמיד בה דש והיה חייו ימי כל זה על עבד עצמו
 אמר: ק"וזלה' אי )עקב' פ( אלימל  נוע� ק"בספה

 שנאמר שמי� חו$ מיראת שמי� דיבי הכל ח"ר
' הגמ ומקשה, ליראה א� כי' וגו ועתה )יב, י דברי�(

 'וכו משה לגבי אי( זוטרתא מילתא אטו יראה
 אי' )א ש�"בח א"מהרש' עי( המפרשי� ומקשי�

 ,גופא הפסוק על לא ולמה ח"בר' הגמ' קושי' תלוי
 שעל אלא הפסוק על היא 'הקושי בוודאי ונראה
 כ"כ גדולה הקושיא שאי( אומר יתיהי עצמו הכתוב

 כ"וא היראה אל לבוא דשמיא סייעתא לו כי נותני(

 לסייע שמי� שהיא בידי כיו( זוטרתא מילתא היא
 שמי� בידי זה שאי( אומר ח"שר אלא לכל אד�

 אל לבא בעצמו להתעורר שצרי' האד�' פי
 אטו יראה שפיר מקשה ואז סיוע בלי שו� היראה

  . ק"עכל', וכו
כסא  על בעלותו המל' כי אמת שפתב והובא

 הר� בתפקידו שעושה הדבר הראשו( מלכותו
ושוטרי�  חיילי� ומעמיד, מפניו שייראו הוא

 ואילו, המושל הוא מי להודיע אימה ופחד להטיל
 לעמול ה נצטווינו"הקב המלכי� מלכי במל'

 דרכה והאמצעי� אחר הכלי� ולחפש בעצמנו
  .שמי� ליראת לקבל ולהשיג נוכל

 ע"זי מווארקא ק"הרה בש� מביא ישראל הישמח
יראת  ולהשיג לרכוש הקרקע אפשר מרצפת ג� כי

הרבי  על דהנה, בזה הכוונה לומר אפשר. שמי�
ברחוב  בהליכתו שראהו מי כל הרי, א"זיע ר"אאמו

 עיניו זהירותו בשמירת מגודל משתומ� היה
 אפשר הקרקע מרצפת ג� כי שאמר וזהו, בטהרה

 אותו מוליכות רגליו אשר האד� כי ,ש"לקנות ירא
 העיניי� נעוצות כאשר מעליא ובשמירה בקדושה

 בקודש הליכתו כדוגמת נוכחו מביט בקרקע ואינו
 יראת ז"עי להגיש א יכולי�"זיע ר"אאמו של

  ...שמי�
 ו"הי טאגער אברה�' ר ח"הרה ל"א טליא הוינא כד

נא  הבט: ל"זצ על האבא באצבע מורה כשהוא
 יראת עליו ראו. ברחוב להתהל' יכי�צר אי' וראה

 האט עס או�", שמי� יראת אצלו מיששו ,שמי�
 הבאי� לכל )זה השפיע ונשפ (= "איבערגעגאסע�

  .במחיצתו
  

  וטהור מנעוריוקדוש 
 וסימני קדושה גינוני בו ניכרו נעוריו משנות וכבר

 ל"זצ קורנברג חיי�רבי  ח"הגה לי סיפר, טהרה
 היה שהוא. זא' א ו(פ חידוש א, )הישיבה ראש(

 יהודי אצל מסוי� עני( לצור' בתל אביב פע�
 ואמר לו, לעלוב אודות השיחה הונוסב ,חילוני
 מר�( מלעלוב הרבי כא( גר היה מלפני� כי האיש
, שמו קע'ואלתר ילד קט( לו והיה, )א"זיע מ"הרמ

 אחד אל אותו שלחו מביתו כי אירע ולפעמי�
 היה הנער קע'ואלתר, דבר מה השכני� לבקש

 ולא הרימ� היו מושפלות ועיניו הדלת על דופק
, השכנות מידי רצה לקבל ולא, לצדדי� להביט

 מונח איפה אותו לו ולהדרי' לומר צריכי� והיו
נטורות  נכנס בעיניי�' והי, לה זקוקי�' שהי הדבר

   ...הבית ויצא לבדו הדבר לקחת
אמר  ואז. ופרישותו קדושתו משגב שחו אז כבר

 הרבי כיו� הוא הוא זה נער כי חיי� רבי לו
  ...מלעלוב

 עיניו שמירת במעלת ולהארי' לספר אפשר רבות
הקודמי�  בשני� כי אציי( רק. ובטהרה בקדושה

ומעיר  למדינה ממדינה והתגלגל ל"לחו יצא כאשר
 ולסעוד בה ללו( אכסניא אחר מחפש' והי ,לעיר

 כי בתנאי ראשו( הדבר מתנה היה, את לבו
 לא הדבר, הבית מבני הנשי� ישבו אל בשולח(

 שנה משלושי� לפני למעלה, בקלות תמיד הל'
 האלו המושגי� את הבינו שלא שונות מקומות' הי

  .כלל
  

  וטהור במסעותיוקדוש 
 בעצמו א"ל זיע"ר זצוק"אאמו היה השני� במש 
 בהזדמנויות שונות עליו שעבר את ומתאר מספר

 עקרונותוה הדברי� על, ברחבי המדינות במסעיו
 ניסו פע�. נימא עליה� כמלא וויתר שלא שלו

 אלעס: "והגיב מעקרונותיו על אחד לוותר לשכנעו
על הכל (= "נישט דאס – געבע� נא  איי  וועל אי 

  .)רק זה לאו, אסכי� ואמסור לכ�
 פרקי ל"לחו נסיעותיו כל היו ימיו סו* עד ובכלל
 לקח תמיד. ויראת שמי� בקדושה לימוד

. נטילה למי קווארט כלי עמו רבאמתחתו אש
 פע� נסע כי סיפר ל.ה.פ' ש ר"אחד מחשובי אנ

 לבית מהמטוס בכניסת� א ובירידה"זיע רבינו ע�
 משו� זה היה, פניו על ונפל רבינו כרע הנתיבות

 במקו�, שעות א"י, זמ( הנסיעה ישב כל שהרבי
להיכשל  רצה לא כי, ממקומו לקו� בלי אחד

 יכולת ללא גליו מאובני�ר והיו, אסורות במראות
  ...ולנוע לזוז
  

  וכל מעייניו רק יראת שמי� של יראת שמי�אוצר 
 של אוצר א"ל זיע"ר זצוק"לאאמו לו' שהי וכמו

' הי כ"כמו ,ת"השי עבודת רק, בלבד שמי� יראת
. שמי� יראת בעניני רק ושיחותיו 'הק דיבוריו כל

 נקודה לציי( יש דברי תורתו את ובהזכירנו
 מש'. זא' א געוואלדיגע, מופלא ודבר מעניינת

 ת"ד שו� אמר לא ההנהגה לקבלת עד כל השני�
 בשלש מוסר שיעורי� וא* היה הוא, משלו

 מר( הרבי כאשר פראווע( ער פלעגט סעודות
 אות� ובכל, ט"היה עור' שולה לא א"זיע מ"הרמ

 א� כי, כלו� מדיליה תורה דברי אמר לא השני�
 ורועי ק"רבוה ת� שלתור דברי ושונה היה חוזר
  .א"זיע ט"מר( רבינו הבעש תלמידי החסידות

' ה אותו חנ( מאשר לו' שהי אחד מאמר מלבד
 דאליהו )ברכות( 'הגמ ד"ע אחד לכל אומר שהיה

 געקוועלט האט ער", מנחה בתפילת אלא נענה לא
. )הוא עסק בווארט זה תמיד(= "ווארט דע� מיט
. עה בוטבו 'שהי האמת ממדת כ"ג נבע זה דבר
 את להנהיג ועלה מלכות בכתר משנתעטר בר�

 יראת מיט תורה נשפ' כמי� מפיו' הי', הק עדתו
וווערטער  תורה בדברי הנובע כמעיי( והיה, שמי�
 יראת הולכי� בעניני סובבי� מרבית� אשר

 'מנח� באר'ק "הספה ממנו הדפיסו ה"וב. שמי�
 שאמר בלהבת ושיחותיו מאמרותיו )חלקי�' ב(

 כמו, שמי� יראת בעני( ורוב� אכ(, שקוד אש
נעבוד  לפניו. 'וכו קדושיו' ה את יראו: המאמרי�

 להאבידו פניו אל לשונאיו ומשל�. ופחד יראה
 בבוקר וישכ� אברה�. 'וכו אסורי� חפצי'. 'כו
 ויראת לתורה לעורר מעייניו כל וכ' הלאה. 'וגו

 וואס עיקר דער: "תמיד' וכמרגלא בפומי. שמי�
 "שמי� יראת אוי" איז ארבייטע� דאר" מע�
 ,)ש"העיקר מה שצרי  לעמול עליו הוא יר(=

  .ממילא יבוא והשאר

        ניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אשניצוצי אש
 א "זיע ט"הקוה ר"ק מר� אדמו"כממממ

        ))))בבבב----אאאא, , , , מטמטמטמט. (. (. (. (''''הקבצו ושמעו וגוהקבצו ושמעו וגוהקבצו ושמעו וגוהקבצו ושמעו וגו' ' ' ' האספו ואגידה לכ� וגוהאספו ואגידה לכ� וגוהאספו ואגידה לכ� וגוהאספו ואגידה לכ� וגו
וג� שינוי הלשו
 שתחלה אמר האספו , קראיכפל הלשו
 בד ד ד ד """"יליליליל

        , ואחר כ! אמר הקבצו
ד למה אצל לשו
 האספו אמר ואגידה לכ� הרי שתלה "ילג� ג� ג� ג� 

ואצל הקבצו אמר ושמעו בני יעקב ותלה , הדבר בהגדה שלו
        . הדבר בשמיעת� שלה�

דבא� , ה לרמז לבניו השבטי יה"ל דרצה יעקב אבינו ע"יאלא אלא אלא אלא 
' וכדאי, לשו
 אחדות מאוגדת כל כ!ויהא רק האספו דאי
 זה 

:) חגיגה ג(' ובגמ) יא, קהלת יב(בעלי אסופות ' דברי חכמי� וכו
        , אלו תלמידי חכמי� שיושבי
 אסופות אסופות

 
א דדייק ממה שכתוב אסופות בלשו
 רבי� "במהרשועיי
 ועיי
 ועיי
 ועיי
אז יהיה ואגידה , ש"משמע שיש כמה קבוצות המחולקות ע

        , מבלי ואת� תשמעו - לכ� 
בא� תהיו בבחינת הקבצו לשו
 המרמז על אחדות א! א! א! א! 

היינו תו! , וועט מע
 דערהערע
 -או אז יהיה ושמעו , מוחלטת
   .ק"ודו, כדי קבלת הדברי� על הלב

 'ו' המש  בעמ
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        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
  'ה' המש� מעמ

  
  הנוראה בתפילהעבודתו 

 זא  יעדער א איז א"ל זיע"זצוק טאטע דער ביי"
 צו א דאווענע� איז'ס צו, כשמה עבודה א� געווע�

אצל אבא כל דבר היה עבודה (= ."אנדערע עניני�
   .)ו ענייני� אחרי�א� תפילה א, כשמה
  .געוואלד היה שלו התפילה עבודת ורוממות שגב
 היה הרבי כאשר כי סיפרה ה"ע' הצ הרבנית אמי

 בזעקות זה העומר היה ספירת וסופר מתפלל
 בכותל ראשו את מטיח שהיה כדי עד ובתחנוני�

 לבדוק כ"אח ניגשת' הי והיא, רבה מאוד בעוצמה
  .תיוהטחו מעוצמת בקיר חור נפער א� לא

 קידוש זיינע". דיג'מורא, נורא באופ(' ה את עבד כ 
געשטאנע�  איז ער, די אויגע� פאר שטייט ק"שב ליל
האט  ער וואס עבודה א�, השני� כל. העלד א ווי

 ...אה, הקדוש יו� ערב עבודה זיי� ,אראפגעלייגט
 א געווע� איז'ס, קינד אלס אי  געדענק, נאכט סדר
  ."נורא פחד
הוא , ק עומד מול עיניי"וש בליל שבהקידעבודת (=

ואיזה עבודת הקודש היו , עמד כמו צבי וגבור כארי
' רואי� אצלו בזמני ימי� נוראי� וסליחות וכו

אני זוכר הכל , ליל הסדר בפסח, בשברו( לב נורא
  .זה היה פחד נורא, כילד
 ועבודה יתירה התרגשות אצלו היה הנוראי� בימי�
 והיה, נוראות בבכיות בכה סליחות כשאמר .גדולה
 בשברו( הל' ובכלל תמיד, נשבר ככלי בתוכו שבור

  .דכא עד רוח ובשפלות לב
  

   ש"בי וגבור כארי למע� אבשבכצר
, נעוריו משנות בגו* מאוד חלוש היהרבינו 
 י"הגאו� רמ אצל א"פ עמו הייתי ח"להבחל

 מאכט וואס" יודא מיכל שאלו רבי, ל"זצ ליפקובי
 כי )?י  הלב שלכ� מרגישא(= ?"האר אייער

, חלש מאד' הי ציו( תפארת בישיבת בלמדו
, זאת זוכר ושאלו מאי( מזכרונו ר התפלא"ואאמו
 על ידו את הניח כאשר הוא זוכר כי י"הגרמ והשיב
  ... לבו בהולמות להרגיש נית(' הי ר"של אאמו כתפו
 לביתו ד"ההליכה מביהמ עליו קשתה ימיו ובסו"

 אול�. בדר' עליו שינוח כדי נוטלי� כסא והיו
 ור$ מכול� שכח הזולת לטובת צרי' לפעול כשהיה
 דבר כשבא לפניו א', מה שצרי' בכל לו לסייע

 כלביא ק� היה, טובי� ומעשי� מצוות, שבקדושה
 היה יתירה ובזריזות נפלאה ע� חיות התגבר וכארי
  .וטורח פועל

  
  ק"ללא גבול בתוההתמדתו 
רעדט ובלי אפגע דא' איז ק"בתוה התמדתו
 נוטל מצוה היה הבר קוד� עוד בילדותו. שאלות

 בתורה לעסוק שיוכל שינה כדי למניעת' כדורי�'
 בישיבת מ"כר שימש אחר נישואיו. מפריע באי(

עולה  היה לש�, כ בירושלי�"ואח, א"בת לעלוב
 ש� לו היה, לשבת משבת התלמידי� ליד לשהות

 לדרמ� שלמה אצל רבי אהר�( יש( ש� קט( חדר
. בירושלי� לגור עברנו א* אחת ותקופה, )ו"הי

 שיעורי� מסר בבני ברק ד"ביהמ וכשהקי� את
, במשנה ברורה בהלכה, בגמרא, כסדר� תמידי�

 שהכי� אי , שיעורי� אהה זיינע". י"רש בחומש וג�
 האט ער אזוי ווי, י"לחומש רש השיעור את

ער  האט די שיעורי�... חומש פסוק א אפגילערענט
ב חומש "במשנ', שיעוריו הק(= "גרויסע� אי� געפירט

את כל , אי  שלימד פסוק בחומש', והלכה וכדו' גמ
  .)זה ניהל ברמה

  
  ש טהורה"חינכו הרבי והרבנית הבני� לתורה וירכ  
 ר"אאמו. שמי� ויראת לתורה הבני� את חינ' וכ 
ע�  לשוחח, נויאחר לחיידר לבדוק מגיע היה א"זיע

 כבר כשלמדנו ג� כי כרזו אני. 'וכו המלמדי�
 הלילה ובאמצע, בלילה פע� ללמוד רצו ,בישיבה

 א געווע� איז ער" ...לומדי� אכ( א� בא לראות
 איז פחד דער אבער, טאטע געטרייער דיגע'מורא

 פו� געציטערט האט מע�, שטארק געווע� פו� איה�
 טאטע א געהאט מיר האב�. פחד דיגע'מורא א, איה�
  ".אזעלעכס דא נישט איז'ס וואס
א' הפחד הימנו , היה אבא מסור עד למאודהוא (=

היה לנו אבא שאי( , רעדנו ממנו, כ"היה מאוד ג
  .)כמותו הרבה מצוי היו�

 רצינו א� כי ידענו, והיראה שהשרה הפחד א* ועל
  .אליו הלכנו משהו

*  
 הפסוק אתנו בחיידר למד המלמד כאשר, בילדותי

 א� הקדי� הלמ י"וברש ,"תיראו ואביו אמו איש"
 משדלת והא� ,יותר מהאב מפחדי� לאב כי
 אחד בכיתה ילד יש כי המלמד ואמר', וכו בדברי�

 הכיר הוא, להיפ' כתוב להיות צרי' אצלו היה אשר
 א איז ר"אאמו כי ידעו ברחוב כ', ההורי� את

 לו היה ל"זצ הרבי של מכל הבני�, שארפער וחרי*
  , )חרי" וחד(= א שטארקער של ש�

לבה  טוב על מוניטי( לה יצאו ה"ע הרבנית ואמנו
 איהר באוואונדערט עול� האט גאנצע דער"

כל העול� הפליא את טוב (= "ווייכקייט או� גוטסקייט
  . )לבה ורו  שלה

 ה"ע הרבנית היתה ,זאת כל א* ועל, באמת אבל
, שטיב א געפירט זי האט שטיב אי� או� שטארק"

 "רייגעט מאד היה השארפקייט ע� כל והרבי
הרבנית היתה בבית מאוד איתנה וניהלה הבית (=

  . )ואבא ע� כל חריפותו היה מאוד מסור, באופ� תקי"
, ומה לא כ( מה', חינו'' למדו ה� כי, בזה והעניי�
 לחינו' א דוגמא ה� היו, דיג'מורא היה המיזוג
 דברי�' הי, בחינו' שוני� עניני� לו 'הי כ"כמו. הבני�
 כדי שלא, ממנו מהבני� צוה ולא ביקש לא אשר

  .הדבר את נקיי� א� לא אב כיבוד על נעבור
  

  אשר יאהב יוכיחאת 
 ג� אלא הבני� בחינו' רק ולא, אצלו כ"ג ראו וזאת

יכול  היה לפעמי�, אנשי שלומו לכל בהתנהגותו
 וידעו, )חרי" ע� אחד(= "איינע� מיט שאר"" להיות
וא א� ה(= "איינע� אריי� ער גיבט אויב אז" נאמנה

 ,אותו ואהב שהערי' הכוונה, )מייסר ומוכיח לאחד
  .יוכיח יאהב אשר את ש"וכמ
  
  

והקפדתו על עני�  - 'החסידי� ברבינו הקדביקות 
  ק"אסיפות בליל שב

 היה. ממש נפש במסירות אצלו' הי ('הטיש עבודת
שא�  ע"זי מגור הבית ישראל ק"הרה' משמי אומר
 כל והי באשמורת הבוקר 'פארטאגס' מעלת ידעו

 ר"ואאמ, השבועות חג כמו בליל מלאי� ד"ביהמ
מעלת  יודעי� היו א� ואני אומר ואומר מוסי* היה

 הבתי כל היו ק"שב בליל אחי� בשבת ההתאספות
  . השבועות כמו בליל חג מלאי� מדרשי�

 חלש כשהיה ג�, נ"במסי לו בא ק"שב בליל �'הטיש
   .ט"השולה עריכת ויתר על לא מאד

 גודל ראו, בפרט ('ובטיש בכלל במחיצתו, ובאמת
 בי( כי ,ב"בארה ק וג�"בארה ג�, והשפעתו כחו

 יכולי� לישב' הי ('בטיש בצלו וכ( המסתופפי�
ובצד  געווייקטע איד( אחד חסידישע בבד לפעמי�

 והוא', השגות וכו בלי' אפי אנשי� פשוטי� השני
 היו וה�, ובתבונה רבה בחכמה משלב ביניה� היה

 לטעות שהיה קל ר"באאמו כ' פארקאכט כל
  . דורות מדורי חסידי לעלוב שה�
 א"זיע מ"מר( הרמ' הק אביו אצל' שהיוכעי� 
 שני איד( ומצד אביבער-תל לבוא י�יכול שהיה

 באביו מר( דבוק כ' כל היה .החסידי� זקני היו
ספיקות  לו היה ולא עד שכמעט, א"זיע מ"הרמ

  . בחייו
 דבר כל יכ נישט געהאט האט ער אסא' ספיקות

 אביו של והליכותיו בקודש הנהגתו לאור נבח(
 אביו אצל ראה שלא בדברי� ג� כי ויתכ(. 'הק

 וכהא, אליה לכוו( היה יכול אבל ,במפורש הרבי
 )'נ' סי מ"חו ת"שו( ע"זי סופר חת�ה דכתב

 כי: "ע"זי אדלער נת� רבי הגאו( רבו הנהגת אודות
 מוצאיו דרכיו כל ממש לידע ידו מתו' ידי זזה לא

  ".ומובאיו
  

  ק דלעלוב"מאוד על מנהגי רבוההקפיד 
. עולמית בקדושה אצלו מקודש' הי לעלוב מנהגי

 עס'קאפטענ רעיו( לתלות פע� לו היה א*
 שרוצה מי ד עבור"בביהמ )לבוש ירושלמי(=

 מחמת ואי( ביכלתו לבוש ער'הירושלימ ללבוש
 א"זיע' אביו הק כי הרי ידוע. סיבות שאר או ביתו

 לפחות הלבוש את ש שילבשו"מאנ יקשב
  ...ד"בביהמ

  
  לו תמיד יו� המיתההזכיר 
 בתו' מונח ה"ע' הצ הרבנית אותו מצאה פע�

לה  הסביר לתמיהתה ...בארו( התחתו( מגירה
... ש� מרגיש אי' להרגיש רצה הוא כי, בפשטות

כי , זוכר אני עוד. המיתה יו� לו יזכיר 'בבחי
 א"הרח צ"ר הגה"ק אדמו"כ גיסו של בהלוויתו
 למקו� המיטה שהגיעה קוד�, ל"זצ ק'הורונצי

אשר  עד הבור לתו' ר"אאמו קפ$, הקבורה
 ש"מ זכרונו על להעלות ביקש כי, הגיעה המיטה

 ואת האלקי� ירא את נשמע הכל דבר סו*
  .האד� כל זה כי שמור מצותיו

  

 
  ~סוקי הפרשה סיפור מפ~ 

  סעודת מלוה מלכהלכבוד 

  של הצדיק האמיתיתהמנוחה 
 

  )טו, מט( שכמו לסבולויט 
 הגיעו. ע אייגר אפו� ביסורי	"הגר היה ימיו כל

 ד	 מקיא היה רבות שפעמי	 כ� כדי עד הדברי	
 את ולשק	 מעט להבריאו כדי. תורה בעת שלמד

. נופש להביאו למקו	 בניו פע	 החליטו, החלוש גופו
 שלא היות... כ� על לו להודיע כיצד היתה הבעיה

שיאות  ממנו מבקשי	 היו א	, מגירסיה פומיה פסק
 על את ההצעה דוחה היה הרי, הבראה לבית לנסוע

 ,עגלה והזמינו התחכמו –? הבני	 עשו מה. הס�
 ה	 אנה לו שיאמרו מבלי, לתוכה אביה	 את והעלו

  . פש ההואהנו למקו	 לנסוע העגלו  על וציוו, נוסעי	
 פסק לא ופיו, מאומה שאל לא מצידו א"הגרעק
 הוא א	 לו איכפת מה וכי. תורה בדברי מלמלל

 בניו ע	 יחד נוסע שהוא או, מדרשו נמצא בבית
 לו מפריע אינו אחד א� כא  ג	 הרי ...בעגלה

, ההבראה לבית הגיעו כאשר. ללמוד להמשי�
 אחת אל פונה שחלונו החדר אל הבני	 הכניסוהו

 אויר מגיע ומעליו שמצידו מעיינות טובי	 רי	הה
 אחת על אותו והושיבו, נפשות שמחיה צח

 עסוק היה עדיי  א"הגרעק. הנוחות הכורסאות
... שקורה מסביבו מה כל על השגיח ולא, בלימודו

 כבר יושב שהוא הגאו  הרגיש כאשר, מסוי	 בשלב
: ושאל ראשו את הרי	, הכורסה על מדי רב זמ 

את  הבינו לא המשפחה בני ?"וקהתינ איפה"
: בתמהו  ושאל עקיבא אייגר רבי חזר ושוב. השאלה

 מביני	 שלא כשראה? "המילה לברית התינוק איפה"
, המדרש בבית בהימצאי הרי: "ואמר תמה, דבריו את

 מזמיני	 כאשר ורק, רגיל כסא על אני יושב תמיד
 ומושיבי	 יפה כורסה מוציאי	, לסנדקאות אותו
 כה כורסה על כא  אותי הושיבו כאשר .העלי אותי
 ולכ , הסנדק כורסת היא שזו הייתי בטוח, נוחה

 שכמו ויט" שמקיי	 מי –"... איפה התינוק שאלתי
 שאינ	, אחרי	 מושגי	 מכיר אינו, כפשוטו, "לסבול

" מנוחה" שרוצה ומי... לתורה ולמצוות קשורי	
 שכמו ויט"ב אלא, הבראה בבית זה אי , אמיתית

  "...וללסב
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    והמגיד מקאזני!' החוזה הק' תל -רבי צבי הירש מדראהביטש מונקאטש –
  ))))בבבב""""תרתרתרתר((((

שמ�  -ר יהודה לייב מקאפוסט"רבי שמריהו נח שניאורסו� מבאברויסק ב
  ))))גגגג""""תרפתרפתרפתרפ((((    למאור

 -ח מצאנז"גדל אצל הד -ר יעקב יוס" מגלאגוב"רבי אלעזר רובי� מסאסוב ב
  ))))גגגג""""תרצתרצתרצתרצ((((    לעזרזכרו� א' ב

    טשערנובי! -ר מנח� נחו� מבאיא�"ד ב"רבי מרדכי שרגא פרידמא� הי
  ))))בבבב""""תשתשתשתש((((

        ))))בבבב""""תשסתשסתשסתשס((((    ד אנטווערפע�"אבגר אברה� יוס" קרייזוירטה "רבי חיי� ב
  ))))הההה""""תקסתקסתקסתקס((((    "המגיד מדובנא"אהל יעקב  ר זאב קראנ! "רבי יעקב ב –

גיד ה המ"ז מטשרניסטראה ורצ"ר' תל -ר יהושע"רבי יצחק מיאגלניצא ב
  ))))גגגג""""תקפתקפתקפתקפ((((    מנדבורנא

    א מראפשי!"ר' תל -ר יוזעפ" גליקלי� מנאנאש"רבי חיי� אורי מרישא ב
  ))))בבבב""""תרמתרמתרמתרמ((((

  ))))אאאא""""תשנתשנתשנתשנ((((    פרח שוש� -ר שמואל שמעלקי"רבי אהר� משה מחוסט ב
  ))))בבבב""""תקפתקפתקפתקפ((((    מבאלטא ר יוס" יהודה אריה לייב"מסטריקוב ב פישל רבי אפרי�

    "אריה דבי עילאי"ר חיי� ליפשי! מוישניצא בעל "רבי אריה לייבוש ב
  ))))יייי""""תרתרתרתר((((

  ))))לללל""""תשתשתשתש((((    ד ירושלי�"ר ישעיה אפשטיי� ראב"רבי פינחס ב
    ד"הי ריש גלותא ורב משרשיא בר פקוד, האמורא רב הונא בר מר זוטרא –
  ))))אאאא((((לללל""""רררר' ' ' ' דדדד((((

אגרא \בני יששכר' ר פסח שפירא מדינוב ב"רבי צבי אלימל� ב
        ))))אאאא""""תרתרתרתר' ' ' ' הההה((((    דפרקא �עוד\דכלה

  ))))חחחח""""תריתריתריתרי((((    יה מגזע לעלובר נחמ"רבי יעקב בידרמ� מאפטא ב
  ))))וווו""""תרכתרכתרכתרכ((((    ר מרדכי מטשערנוביל"רבי משה מקאריסטשוב ב

  ))))זזזז""""תרסתרסתרסתרס((((    קול נפתלי –רבי נפתלי משעל! 
  ))))וווו""""תרעתרעתרעתרע((((    י�'ר אליעזר הלוי הורבי! מחנצ"רבי חיי� שמואל ב

        ))))יייי""""תשתשתשתש((((    ר שלו� בעל שואל ונשאל ברית כהונה"רבי כלפו� משה הכה� ב

 רבי יעקב ))))גגגג""""תקעתקעתקעתקע((((    על קצות החוש� אבני מילואי� ועודר יוס" הכה� הלר ב"רבי אריה לייב ב –
  ))))זזזז""""תקצתקצתקצתקצ((((    זרע יעקב -ומעלי! אלביסו"ד ק"ר נפתלי מרופשי! אב"ב הארווי!

  ))))טטטט""""תרתרתרתר((((    צ מרופשי!"רנ' תל -ר מנח� ישכר דוב מפשעוורסק"רבי אלימל� מרודניק ב
  ))))דדדד""""תרנתרנתרנתרנ((((    אמת ליעקב - ר אברה� מטשכנוב"רבי יעקב לנדא מיעזוב ב

  ))))דדדד""""תרסתרסתרסתרס((((    יקוב'חת� האמרי נוע� מדז -ר יהודה ממעלי!"רווי! ברבי ישראל הא
  ))))הההה""""תרעתרעתרעתרע((((    ר ישראל לייב מקרימלוב"רבי אברה� מזאוויערטשע ב

   ))))צצצצ""""תרחתרחתרחתרח((((    ר אברה�"יאדלאווא ב -רבי שלמה זלמ� פרענקל השני מוויעלפולי
  ))))בבבב""""תרלתרלתרלתרל((((    ס"החת ר משה סופר"ב הכתב סופר מפרשבורג רבי אברה� שמואל בנימי�

  ))))הההה""""תתקסתתקסתתקסתתקס, , , , אאאא""""דדדד((((    ע"� זי"ל רבינו משה ב� מיימו� הרמבהנשר הגדו –
  ))))חחחח""""תריתריתריתרי((((    מ מפרמישלא�"חת� ר -ר שמשו� הלוי מאוזירא�"רבי יוס" יוסקא מלאשקווי! ב

  ))))ממממ""""תרתרתרתר((((    ר ישראל חנינא מבריד"רבי אהר� צבי ב
  ))))אאאא""""תרמתרמתרמתרמ((((    ה מרימנוב"חת� רצ -ר אברה� יעקב"רבי שלמה מסדיגורא ב

  ))))טטטט""""תרמתרמתרמתרמ((((    שאילת שלו� -שמעלקא טויבש מיאסר שמואל "ד באטשא� ב"רבי שלו� אב
  ))))דדדד""""תרעתרעתרעתרע((((    דברי שמחה -ר יחזקאל שרגא משינאווא"עשנוב ב'רבי שמחה ישכר דוב בער מצ

  ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((    י מבעלזא"חת� ר -ר יעקב יצחק"רבי משה מרדכי טווערסקי ממאקרוב ב
  ))))ממממ""""תרתרתרתר((((    ר מסעוד אבוחצירא"רבי יעקב ב

  ))))דדדד""""תרעתרעתרעתרע((((    ואר יחזקאל שרגא משינאו"רבי שמחה יששכר דב ב
        ))))הההה\\\\דדדד""""קצקצקצקצ' ' ' ' בבבב((((    ה"שמעו� ב� יעקב אבינו ולאה אמנו ע –

  ))))לללל""""תקתקתקתק((((    קול אריה - ט"מר� הבעש' תל -ר יחיאל מיכל"רבי יהודה אריה לייב מוכיח מפולנאה ב
  ))))דדדד""""תקעתקעתקעתקע((((    ר משול� זוסיא מאניפאלי"רבי ישראל אברה� מטשרני אוסטראה ב
  ))))זזזז""""תרעתרעתרעתרע((((    בנאר ישראל אלימל� מזא"רבי משה אליקי� בריעה מדמבראווא ב

  ))))יייי""""תרתרתרתר((((    שארית ישראל' ר יוס" המגיד מווילדניק ב"רבי ישראל דב ב
        ))))אאאא""""תשלתשלתשלתשל((((    איש מצליח' רבא ב'ד מג"ר רפאל מאזוז הי"ש רבי מצליח ב"נעקה

רבי לוי פינטא  ))))דדדד""""תרעתרעתרעתרע((((    תורת אמת מלובלי�' ב לייב ר יהודה"שבט מיהודה ב' רבי אברה� אייגר ב –
פתח  - ר גדליהו"ד גלוקא וברעסלויא ב"רבי אברה� טיקטי� אב. ))))בבבב""""תקמתקמתקמתקמ((((    ד הייפעלד ווירצבורג"אב

  . ))))אאאא""""תקפתקפתקפתקפ((((    הבית
  ))))זזזז""""תקפתקפתקפתקפ((((    ר אורי"רבי שלמה מסטערליסק ב
    רבי שמואל העליר רבה של צפת ))))זזזז""""תקפתקפתקפתקפ((((    יד יוס" - ד זאלקאווא"רבי יוס" יוזפא שטערי� אב

  ))))דדדד""""תרמתרמתרמתרמ((((
  ))))וווו""""תרצתרצתרצתרצ((((    �יאיר חיי -ד סווירז"ר חיי� אב"באבריקא ב-רבי אורי הלוי מסטרעטי�

    אור גנוז\דעת שלו� -מסאליצא ר מרדכי יוס" משה"לונדו� ב-משא! מאסקאוויטש רבי שלו�
  ))))חחחח""""תשיתשיתשיתשי((((
  

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  

ז ז ז ז """"טטטט    קקקק""""יו� שביו� שביו� שביו� שב
  טבתטבתטבתטבת

  
  
  
  
  
  
  
  

ז ז ז ז """"יייי' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו� 
  טבתטבתטבתטבת

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ח ח ח ח """"יייי' ' ' ' יו� ביו� ביו� ביו� ב
  טבתטבתטבתטבת

  
  

  

    

ט ט ט ט """"יייי ''''יו� גיו� גיו� גיו� ג
  טבתטבתטבתטבת

  

  

  
  

  

  
  

  

  טבתטבתטבתטבת' ' ' ' ככככ' ' ' ' דדדדיו� יו� יו� יו� 

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

א א א א """"ככככ' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 
  טבתטבתטבתטבת

  

  
  

  

  

ב ב ב ב """"ככככ' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 
 טבתטבתטבתטבת

        צ המשפיעצ המשפיעצ המשפיעצ המשפיע""""מהגהמהגהמהגהמהגה
מורינו רבי נחמ� בידרמ� מורינו רבי נחמ� בידרמ� מורינו רבי נחמ� בידרמ� מורינו רבי נחמ� בידרמ� 

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

  א געטרייער טאטע או� א געטרייער רבי
 מ( הרבה שמענו א"ל זיע"זצוק הרבי בהסתלקות

 א געווע� איז אוי  רבי דער אז" לומר החסידי�
היה ג� אבא ' שרבינו הק=( "טאטע געטרייער

 א אוי  געווע� איז טאטע דער" אומר ואני, )מסור
 אבא ג� לנו היה, )היה ג� א רבי' אבא הק=( "רבי
אבידת . טאטע א רבי א, רבי טאטע א א, רבי וג�
 רבי. האבא וג� הרבי ג� לנו אבדנ, אביו ואבידת רבו

' הי הוא, ז"עוה לחיי ואבא מביאו ב"לחיי עוה מביאו
, וארעא בשמיא אחיד' בחי, שניה� של שילוב

  .שמי� ואר$
ר "אאמו של ומסירותו דביקותו גודל לכל ידוע
ל "מ זצוק"הרמ הרבי' הק לאביו א"ל זיע"זצוק

 מעל דבר אחד אצלו' שהי לומר בר� נית(, א"זיע
 כי כשהיינו. הבני� לחינו' התמסרותו והיא ,זה

 ( בליל'הטיש אל עמו אותנו לקח לא צעירי� ילדי�
 אל לבוא לזכות לעמול היינו צריכי�, שבתות

היינו יכולי�  טוב והתנהגו טוב למדו א�, ('הטיש
 צו� גייט מע�" בבית פתג� ידענו. אליו להצטר*

הולכי� לטיש דר' =( "נייע� כביש א דור  טיש
 אלא ,לטיש הולכי� שלא דהיינו, )יש חדשכב

 והלכנו כאשר זכינו, עצמו ובטיש... לישו( הולכי�
לפע�  ומפע�, עיניו מאיתנו גרע לא, ט"לשולה

 היינו לא... זה ואיפה זה אחרינו איפה לחפש שלח
, ילדי� א בתור"ל זיע"זצוק הרבי אצל' הסדר ליל'ב

 א' סב� אצל נמצאי� כול� פסח, צ"קוד� הברמ
 אבא אבל, זאת אז הבנתי לא, כזה היה לא צלנוא

 האבא ליד להיות צרי' שילד א סבר"ל זיע"זצוק
א "ל זיע"ואצל הרבי הסבא זצוק', וכו ההגדה ולומר

 מאד ש� היה ,זאת לעשות אפשרות היה לא
 וחומרותיו ידוע מנוראותיו כי )מתוח=( 'אנגעצויגע('

 ,השנה ראש. בפסח א"ל זיע"זצוק רבי-הזיידע של
  .ק"עיה לירושלי� אותנו לא לקח נויבילדות

  
  מופלא בחינו מנהיג 
 אצל כי לנו מתאר היה א"ל זיע"זצוקר "אאמו
 בחינו' והבא תקי*' הי שאחד הסדר היה ק"רבוה

' א הי"ל זיע"זצוק דוד מר� רבינו', וכו לא אחריו
 מר� מבנו שבט לשונו חס' שלא כמסופר תקי*
גמרא  לומד הוא מדוע א"ל זיע"זצוק משה רבינו

 מצוה הבר עד בנו מטפחת עיני על קשר וכ(, ברבי�
משה  רבי מר(. עיניו ייפגמו שלא לרחוב בצאתו

ל "זצוק מענדל אלעזר רבינו מר�. תקי*' לא הי א"זיע
רבינו  מר�, שאר*' שהי ידוע וזה תקי* היה א"זיע
 מר�, תקי* היה א לא"ל זיע"זצוק שלמה צבי דוד

 איה� פו� געכאּפט האב� אבער מיר". לב וטוב
שזה  ספק לי ואי(, )היינו חוטפי� ג�=( "אויכעט
 ידענו אבל. לפע� מפע�. הזה היו� עד אותי מלווה

  .כ"ג לקבל שיכולי�
  

  ק"מ לבנו רביה"העזה של מר� הרמאהבתו 
 כאפע� געוואלט וואלט אי ", זאת בי(מ אני היו�
הייתי רוצה לחטו* ( "בעסער געווע� וואלט אי , נא 
   .)הייתי יותר בסדר, עוד

פעטש  מחלק היה ע"זי ישראל הבית, מסופר
 לו הבית נת(, החופה ביו� חת( אליו בא, )מכות=(

 :לו ואמר )סטירה=( 'פראסק א' יד מתנת ישראל
צריכי� =( "ה טוה�תשוב דאר"'מ" חופתו ביו� חת(

, זאת שראה מאבר' זאת שמעתי, )לעשות תשובה
 דער" :לו ואמר בחת( דנ( פגע רבות שני� ואחר

 וויפיהל ווייסט, היו� עד מיר באגלייט דאס, פאטש
הסטירה שקיבלתי =( !?"מיר אפ האלט דאס זאכע�

היודע הנ' כמה דברי� , מלווה אותי עד היו�
 ישראל הבית, פרעוד מסו .)נמנעתי מלעשות בגינ�

 ממנו שמח יצא וההוא, פאטש לאחד פע� נת( ע"זי
 הזכיה על החסידי� רעיו בפני והתפאר לב וטוב

 הבחי(, סטירה לו מהרבי שהעניק זכה בה הגדולה
סטירות  לו והכניס לו קרא, ע"זי ישראל הבית בכ'
 חאפ, זכיות נע�, נע�": באומרו זה אחר בזה

 לומר כוונתי )ד זכיותקבל וקח ממני עו=( ...!"זכיות
 היה' שטרענגקייט'ה התקיפות ג� חלק כי ז"בכ

  .היו� עד אותי מלווה וזה געטריי מאד
. תמיד ראו זאת, באמצע התפילה היה ג� והיה

 פע� כי, ו"הי ראוב� קורנבליט' ר ח"הרה לי סיפר
, א"ל זיע"זצוק מ"הרמ הרבי אצל טיש' כשהי

ל "זצוק ר"ואאמו, או מעריב מנחה קוד� והתפללו
 היה - בקול ובהשתפכות בתפילה עומד עודו א"זיע
 אלא' מזרח'ב למעלה לא ד"קבוע בביהמ מקו� לו

 לא ישב מעול�, עמד ש�, הדרומי כותל במרכז
 מתפלל והיה, בתפילה שישב זוכר איני, בתפילה

 פוני� כמונה מרגליות כשפניו במילה מילה בקול
   – לכותל וקצת לציבור קצת
ל "זצוק מ"הרמ' שהרבי הק ,ל"הנ ב(ראו' ר וסיפר

 ט"השולה לעריכת ניגש וכבר להתפלל א סיי�"זיע
 לא הוא, בקול עומד ומתפלל עדיי( 'ואבא רבינו הק

 או( להשתיקו רצו, לשולח( ניגשו שכבר הבחי(
, גוט זייער": נענה ל"זצ והרבי, האט געשישקעט'מ

 ער שטערט, מיר נישט שטערט אלתר מיי�, גוט זייער
, טוב מאוד" :מ ענה"ק הרמ"מר( רביה=( "נישט מיר

, תקי* גדול א היה"ל זיע"זצוק נטע נת� שמעו� רבינו
 ובורחי� מתרוצצי� הילדי� היו האבנט חוגר כשהיה

 הרבי מר(... מנה לה� שמתכונני� להגיש הבינו כי
, כלו� לילדי� אמר הוא לא, תקי*' הי א לא"ל זיע"זצוק
 בתקיפות החשבו( סיו� את מביני� ז היינו"ולפי

  .חינוכו
 יטתומ' שהי, הראשו( המחנ' היה, ה"אאע יעקב

 ,בני� על א� והכני יבוא פ( 'בפ נאמר אצלו, שלימה
לתפילה  לדורו( דברי�' לג עצמו התקי( י"וברש

 קאי "בני� על א� והכני"' הפ כי, חשבתי. ולמלחמה
 ק"הרהד' בשמי וכהא דמתאמרי, החינו' על עני(

לשלש  נוס* דבר הכי( ה"אאע שיעקב ע"זי מראדזמי�
 את חינ', עצמו את י(שהתק', עצמו התקי(, 'והוא ,אלו

בא  הרשע שעשיו כי בראותו יתבאר ז"ועד. עצמו
אלו  דברי�' וג, חינו' בעניני דברי�' ג התקי( לקראתו

 לעול�' בגמ' אי, א"ל זיע"זצוק ר"מר( אאמו אצל ראו
 להתנהג ילד צרי' ע�, דוחה וימי( מקרבת שמאל תהא
 ימי(' בחי - דורו(. דוחה ובשמאל מקרבת בימי(

', וכדו טובי� דברי� ולהעניק לקרב ולהוקיר ,מקרבת
או  אותו כשצרי' לייסר, דוחה שמאל' בחי -  מלחמה
 להתנהג אימת לדעת כדי, באמצע ותפילה. לדחותו

  .דוחה בשמאל מקרבת ואימת בימי(
 מארי אבא אצל שמענו ג� ראינו הזה החזיו( ככל
 אני, דורו(' בחי .כזה באופ( נוהג' א שהי"ל זיע"זצוק
 בפני� וכותב ק"וספה חומשי� עבורנו קונה שהיה זוכר

 נחשב למתנה זה היה אז - ילד לכל הקדשה והערכה
' וכו מיני ילד כל לכל יש היו�, מאד ויקרה חשובה

 לקבל ממנו' גדולה'ל נחשב' הי אז, אחת בקוועטש
היה . 'היקר וכו בני לכבוד הקדשה אישית ע� ספר

 )י� טובי�דברי� וממתק(' גוטע זאכע(' מעניק לנו
משגר עמנו  היה ,ומעודד אותנו כשידענו הלימודי�

 הוא מאושר ה"כתב שב המלמדי� בה פתקאות אל
שהוא מרוצה והוא  תמיד לנו הראה', וכדו נחת ורווה

 היה תמיד ,מסירותו למענינו ,בכלל. משל� על כ' מיד
 קחו הנה כבר שתית�, תאכל קח, כבר אכלת� שואל

 ובנאמנות במסירות ועבורנ דאג תמיד... לשתות
 'ח' המש  בעמ אד� מסור היה בטבע, טאטע געטרייער א. נפלאה
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מורינו רבי נחמ� בידרמ� מורינו רבי נחמ� בידרמ� מורינו רבי נחמ� בידרמ� מורינו רבי נחמ� בידרמ� 
  אאאא""""שליטשליטשליטשליט

 ' ז' המש�  מעמ

, )"בני לא מפריעני כלל, בני לא מפריע לי, טוב מאוד
 ,שקט שיעשו נת( ולא, תפילתו על אישור נת( הוא

 כבר שהרבי לב כשש� מיד בקולו הנמי' אבאש כמוב(
  ...השולח( ליד
  

  נ ממש"הבני� במסיחינו  
א "ל זיע"צוקז מ"הרבי הרמ, בו מתבונ( שאני נקודה עוד

 העקידה י בשורת"שע לפי י"רש ש"מ לבאר אמר
 פרחה נשחט שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמ(

 האב� צו איידער אז" :ק"בל ואמר, ומתה נשמתה ממנה
 "לעבע� נישט צו בעסער איז שטוב אי� ישמעאל א
 עדי*, )עדי* למות מאשר לגדל ישמעאל בבית=(

 �מעשי ע� ב( שישאר מאשר מהעול� להסתלק
  . מקולקלי� בבית

 ביי איז אזוי או�, אזוי כאפזי  אי  וואס צייט אסא  שוי�"
כבר זמני� טובא שאני חושב =( "הרגשה די מיר

 לנו נת( ר"שאאמו ,)וכ' ההרגשה אצלי, ומהרהר לי כ(
 אי ", חיותו ונקודת ממש נפשו ציפור שזה להבי(

אני =( "האב� נישט איי  דאר" אי  לעבע� דאר" נישט
 תהיו לא א� )אני לא צרי' אתכ�, חפ$ בחיי�לא 

  .שצרי' כמו ותתנהגו
 בלי פורי� הסתובב לימי� פעוט כשהיה הבני� אחד

 ביו� כדרכו א היה בגילופי("ל זיע"זצוק והאבא, הכיפה
 צעק הראש על כיפה בלי בנו משראה את, הפורי�

אני לא צרי' =( !"האב� נישט די  אי  דאר"": עליו
? שטיב אי� ישמעאל א האב�" .נפשו ורציפ זה כי )אות'

מי צרי' לחיות א� יש ישמעאל =( !?"לעבע� ווער דאר"
 יעקב קחלו א�", כ' אמרה כ"ג ה"אע רבקה )בבית

  ."חיי� לי למה כנע( מבנות
' בחי היה שצרי' כמו נהגנו לא א�, בחינה כזה הרגשנו

 אבל ,כ"כ הבנו לא, היינו ילדי�. חיי� לי למה של
זה  זה' שהי מביני� שלו ההנהגה את העת כשנזכרי�

 "אויג פו� פינטעל דאס געווע� איז חינו ". נפשו ציפור
  .)ועיקר שבעיקרי�, חינו' היה בבת עינו ממש=(

 בהגר פ"עה, �"רמב שארפע א בזה מתור$ ואגב
 :ק"וזל, "מפניה ותברח ותעניה שרה") ו, טז בראשית(
חו בהני אברה� וג� הזה בענוי אמנו חטאה) חטא(

 אד� פרא שיהא לה ונת( עניה על' ה ושמע כ( לעשות
 א. כ"ע הענוי מיני ושרה בכל אברה� זרע לענות
 הזיידע רבי של' הק דבריו ע� אבל, ("רמב דיגע('מורא
 וידעה נביאה' הי ה"אע שרה, היטב א מוב("ל זיע"זצוק

, מזה היו� סובלי� ועד, ישמעאל בידי יסבלו בניה כי
 אבער ליידע� בעסער ענדערשט" :ה"אע שרה א' סברה

 לסבול מוטב(=, "ל'יצחק מיי� מיט זיי� וועט נישט ער
 וועט מע� איי" ,)עמו לחיות מאשר ממנו ולהצטער

 יצחק, זאת בכל )אוי כמה שה� יסבלו=( !?"ליידע�
 עליו צריכה ליזהר' והי, תמימה עולה היה ה"אע

  . לא יציק לו שישמעאל
 להצליח רוצי� א� דעתצרי' ל, בחינו' יסודות זה כל

 'בחי הנפש בציפור הדבר שיהא צרי' הילדי� בחינו'
 אימותינו רבקה שרה אצל שהיה כמו, חיי� לי למה

  .ה"אע יעקב ואצל, ה"ע
 לו' שהי' מתח'ה את הבנו לא צעירי� ילדי� כשהיינו
 זה, תופס אותנו זה עתה, א"ל זיע"ר זצוק"לאאמו
 האוירה' הי זאת, דבר שו� לי אי( זה בלי, שלי החיי�
  . ל"זצ האבא ובמחיצתו של בבית
 האט וואס" ומבי( רואה אני לאחור מביט כשאני, והיו�
מה שהצטל� אצלי כמראה ( "דא אפגעשפיגלט זי 

  .)משקפת
 היה הוא, געשמאק כ' כל, דורו(' בחי' הי, גיסא מאיד 

  , מיוחד מומחה
 ימי(, בשניה� שצרי' להשתמש הרי אומרת 'הגמ

 הילד ע� אחד מתנהגי� שבוע כי הכוונה (אי, ושמאל
 מתנהגי� השני ובשבוע, לב ובטוב בנחת מקרבת בימי(

 להשתמש צרי' אלא. ובתקיפות דוחה עמו בשמאל
. להתנהל ואי' לדעת מתי החכמה וזה. יחד בשניה�

 היה טבעו שמעצ� מאחר. מיוחד מומחה בזה היה הוא
 אטה ושטרענג בתקיפות להתנהל עבורו, לב ר' וטוב

 להתאמ$ היה צרי' הוא, )עלה לו=(געקאסט  איה�
  .המיוחדת מומחיותו 'הי ובזה. פעטש לית(

 איז ער, אד� פחות משאר ואפיל ואולי, השורה מ(
 לבוא תוכל, בצד לעמוד אז תוכל ,אייניקעל א( דא'
 היה מחלק ע"זי מצאנז חיי� הדברי ק"הרה. כ' אחר

 בצעקה באה והרבנית, מעותיו כל את לצדקה
 לה אמר, הבת אי' להשיא את לנו' יהי לא געוואלד

א  ס'חיי� שהדברי תגידי את, נו: ע"זי חיי� הדברי
ח "שבתו של הד(האב(  חתונה דאר* טאכטער

, חפניי� מלא ל' ויתנו ,)צריכה מעות לחתונתה
 כזה... כ' לעשות לא יכול אצלי שנכנס זה אבל

 מלעלוב דוד רבינו מר�דאמר  וכהא, אצלו' הי בחינה
 ,הדור צדיק שאני עלי תאמרו א אי'"ל זיע"זצוק

 – 'כזה בחי... מאחרי� לבני יותר אהבה לי כשיש
 נישט או� געפילעוועט דאס האט דעזיי דער נישט"

לא =( "כלל הרגשה געגעב� אזא האט טאטע דער
נת( לנו ' ולא אבא הק, ק"חשנו זאת אצל הסב

 דער כולו כל היה, שני מצד אבל .)הרגשה זאת
ל "זצוק שקיבל מהסבא מה איבערגעבע( ומסור

 לנו' שהי והגדולה הטובה הנקודה' הי וזאת. א"זיע
 הוא, א"ל זיע"זצוק מהסבאהאור  לקבל בזה ממנו

 וזה מתבשל אצלינו חדר וזה האור את לנו צמצ�
  .ראשו( כלי' היו� ובבחי עד
  

ידיו בחכמה מופלאה ועצומה בימי� דוחה השכיל 
  ושמאל מקרבת

' ב לשלב גדולה חכמה לו' הי, לעיל שאמרנו כפי
 .נפלאה אומנות בזה היה לו. ושמאל ימי(, העניני�

 משקיעי� וחשובי� גדולי� 'אפי אנשי� הרי רואי�
 ,מצליחי� כ"כ לא בסו* אבל, ילדיה� כ בחינו'"כ

, ושמאל ימי( השילוב של לה� חסר כי הדבר סיבת
 אסור. יחד בשניה� להשתמש משכילי� אינ� כי

 אלא, שמאל יד את ולהרדי� ביד ימי( להתנהל
בימי(  מתנהגי� כאשר. יחד ידי� שתי לשלב

 יצליחו לא כי להסביר צור' אי(, מקרבת בלבד
, האחרונות בשלושי� שנה. בעמל� פרי לראות

 שיטת' מתקד�'ו הול', יותר' מתקדמי�'ככל ש
' הי מלפני�. מקרבת ימי(' בחי, דורו( 'דבחי החינו'

 אמנ� ,טובות ומדות שמי� ויראת יותר תמימות
 או( אויסגעשארפט כ"כ היה לא הראש

 היו� ואול� ,)מחודד ומנוסה=(אויסגעשניצט 
 אבל, אויסגעשניצט או( אוסגעשארפט אש הואהר

 בזה הטע�. ג� חסר חסר ט"ומידו ש"וירא תמימות
 לשלב כי, לגמרי דוחה השמאל חלק את עזבו כי

, ואומנות יתירה למומחיות יחד זקוקי� שניה�
 כמוב( עדי* אז שניה� לשלב הכלי� חסר וכאשר

 מאשר בשמאל מקרבת ימי(' בבחי להשתמש יותר
  . דוחה
 שמרביצי� אלו כי ע"זי מברסלב �"מוהרבש�  הובא

 אז רציחה מכניסי� בה� טבע, כעס מתו' לילדיה�
 מצב ונהיה, מקרבת ימי(' בחי עדי* בודאי

 אני. נוע� בטוב ובדרכי הילדי� רק ע� שמתנהלי�
לטיפה , נשיקה ממנו שקבלנו זוכר איני כשלעצמי

 הבז כוונה לו היה, געטריי כ"כ היה ז"ועכ, זוכר איני
', מרחק שמור' הרגשה של הבני� אצל להשרות

 ("ממוהר ז מובא"ד ג�( ליט* ולא נישק לא לכ(
 נאמר, כתובי� משני זה עני( ואפשר לרמז. ע"זי
 משלי(ונאמר  ,בנו שונא שבטו חוש') כד, יג משלי(

 טובה עצה וזה, )ק"ודו, שונא נשיקות נעתרות) כז
 איזה' שיהי צרי' ימי( מקרבת ע� ג� כי, לחינו'
 א�. דוחה שמאל' ובחי, לב( האב בי( מרחק

 הוא וימי( מקרבת נוע� בדרכי רק ילד מתנהגי� ע�
 רע מנעוריו האד� לב יצר הרי, זה את ינצל

 או� אוי" דע� רייטע� וועט ער או�", )כא, ח בראשית(
וזה , )הוא ירכב על זה וינצל זאת=( "אויסניצע� דאס

, לב( אב של תוהמסירו הנאמנות כל ע� כי. טוב לא
 אב מורא' ביניה� בחי מרחק מה להיות חייב

 כל �ע כי, מאמו יותר אביו את ירא שהב( ל"וכאמז
. הב( על האב יראת להיות הגעטריישאפט צרי'

חברי�  שני בי( .אביו הוא, הב( של חברו אינו האב
 שמאל' שבחי ברור. יראה ומורא אי( אהובי� ורעי�
 ימי(' ובחי, יחהאכזריות ורצ בגדר זה לבד דוחה

  
ק נשתק" אצל אבא קדישא כמי� "של הסבאורו 

  בכלי ראשו� פני� לפני�
 נס'זיידע דע�: "הרבה עליה חושב שאני נוס* ודבר
ל "זצוק הזיידע רבי המאירה של אורו זיו -" אור
 כלי� היינו ואנו, מאד וראונ אור גדול א היה"זיע

. טוב כי האור את לקבל ולקלוט מדי קטני�
 יותר ונכו( -' שני כלי'ה היה א"ל זיע"ר זצוק"ואאמו

 המחמירי� הפוסקי� וכדברי', כלי ראשו('ה' הי הוא
 שהמצקת הניתנת) ז"סקפ ח"שי' סי ב"משנ' עי(

 - ראשו( ככלי דינו ראשו( כלי שהוא בקדירה
 כלי'ה', דולה ומשקה'ה א היה"ל זיע"זצוק ר"אאמו

 וכבנידו(, הזה היו� עד מתבשל וזה. 'ראשו(
 עומד זה, לו או מתבשל כלי שני א� הפוסקי�
 ולא היו ונעלה גדול אור היה. הזה היו� עד ומתבשל

 עס האט ער", ההנהגה את ולהשיג לקבל יכולי�
 "הנהגות זיינע שטיב מיט אי� געשפיגעלט דור 

 מיט", )תק* הכל כמו מראהבהנהגותיו בבית נש(
ע� ( "געווארפע� האט ער וואס שמי� יראת דער

 את יכולנו לספוג וכ', )ש שנשפ' ונזרק ממנו"הירא
  . א"ל זיע"זצוק הרבי של הגדול האור
 של ונכנסו בצלו יצאו שהסתובבו אחרי� רואי�

 שה� רואי� לא אבל, א"ל זיע"זצוק מ"הרבי הרמ
 לא אבל מ( האור' נהנו' אכ( ה�, האור את' קלטו'
 עד ונשגב גדול אור' הי זה כי, האור בתוכ�' נספג'

 לדעת צריכי� והיו, זה היה להבת אש, מאד
 עמדו אחרי� ,אותה ולקלוט לקבל ולהשכיל
 לא אבל לאור התחממו ה� אמנ� ולידו במחיצתו

 כל א ע�"ל זיע"זצוק והאבא. את האור קלטו
כל ', הק יומאב אנפי( זעיר היה והליכותיו הנהגותיו
 געשפיגעלט דור' האט ער", הנקודות על המנהגי�

הוא שיק* את אביו =( "דור' או( דור' טאטע( דע�
   ,)ויותר פנימהיותר ' הק
  

  ק"בהליכותיו דמה כשתי טיפות לאביו הסבא" 
 כל אבל, בדורו כשמואל בדורו יפתחאמנ� 

, א"ל זיע"מ זצוק"הרבי הרמ הזכירו את הליכותיו
). לעלוב לדוד תפילה הסידור נתהווה ג� כ' ואכ((

 לקבל יכלו זה י"שע גדולה זה טובה היה הילדי� ולנו
 "גרויסע� אור דע� אראפגלעזאט האט ער", האור

 האור את צמצ� הוא, )הוא הניח האור הגדול=(
 ולבני לבני' והודעת�") ט, ד דברי�( ש"וז. בכלי�

 ל"וי, ולנכדי� לבני� שמודיע' הפי בפשטות ,"בני'
 לנו - ' לבני'' הודיע א הוא"ל זיע"זצוק שהאבא

 הזיידע רבי של בני� בני שאנו -' בני' ולבני' ,הבני�
הסבא קדישא מר(  הוא מי היינו, א"ל זיע"זצוק
 או� אור דע� אריינגעזייט האט ער", מ"הרמ

הוא הזריע והשקה את =( "אור דע� אראפגעלאזט
  .עול� ולבנינו עד לנו, )האור והניחה

  
ש קינד 'עשה בפשטות ובלי שו� הרגשת רעבינהכל 
  'וכדו
 אצלו מושג היה לא, העול� כמנהג שלא, שני מצד

 ולא א"ל זיע"זצוק אצל הסבא לא', קינד ש'רעבי א'
 מקו� לנו' הי לא מעול�, א"ל זיע"זצוק אצל האבא

 כאחד כול� כמו להידח* עלינו' הי ,ט"בשולה ישיבה
 א רצה"ל זיע"קזצו אבא. ייחוס שו� ללא ,השורה מ(

 שאר אצל כמו גינוני� שו� בלי' מקורי' יהיה שהכל
 עני( את אלינו העביר אבל עצ� הנהגת�, קי�"בנש
 ,כזה דבר היה לא בפועל אבל, אייניקעל ש'הרבי

 א( איז ער", הסבא אל להיכנס שהוא רוצה, למשל
 כאחד האד� אלא ,כ( לא, )כי הוא נכד=( "אייניקעל

 א"י' המש  בעמ
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        צ המשפיעצ המשפיעצ המשפיעצ המשפיע""""מהגהמהגהמהגהמהגה
בידרמ� בידרמ� בידרמ� בידרמ�     אלימל�אלימל�אלימל�אלימל�מורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי 

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

היה מגשר בי� שתי ' אבא הק - אחיד בשמיא וארעא 
  ת      הדורו

, דורות שתי בי( מגשר היה א"ל זיע"זצוק הרבי ר"אאמו
הקוד�  לדור מופלא גשר ,אנו דורינו, בעבורנו יצר הוא
 ,דור אלטע� פו� געווע� איז ער". מכ' המשתמע כל על

-הוא היה מהדור היש(=( "דור דע� אי� געלעבט אבער
 היה משוחח, ('בטיש. )א' חי בתו' דורינו אנו, הקוד�

 איהר", קדומי� ומתאר הוד בערגה קני�הז ע�
האט גארנישט  מע�? ירושלי� אי� איד� די געדענקט
 איז עס. געדארפט גארנישט האט מע� או�, געהאט

 מע� נפש האט עגמת אבער קיי� – געווע� גארנישט
לא , זוכרי� הנכ� את יהודי ירושלי�=( "געהאט נישט

היה  כלו� לא, ולא היו צריכי� כלו�, היה לה� כלו�
 מתעניי( היה תמיד. )כ"נ לא היה לה� ג"א' עגמ, לה�
  .לראות זכו מי ואת, צדיקי� הסתופפו איזה אצל

  
  "האט אריינגעשיינט אי� דע� דורער "

 מתבטא על היה ע"זי מבעלזא ק"הרהמ מדבר כשהיה
מאורות  ראו שלא תינוקות" בלשו( הזה הדור

 בוקא ד"ל זיע"זצוק ר"אאמו היה גיסא מחד ".מימיה�
 לראות ולרכוש זכה עוד אשר, הקוד� לדור תמיד

 ומאיד'. החיי� לכל וגדושי� מלאי� לנפשו אוצרות
 אלא, בטליתו מעוט* בפינתו ישב רבינו לא גיסא

 יענע� געווע� פו� איז ער". וזיוו� מהוד� האציל עלינו
אריינגעשיינט  או� אריינגעשטראלט האט ער אבער דור
אבל , וא היה מהדור ההואה( "דור דע� איד� אי� אי�

  . )הזריח ושילהב את לבבות יהודי דורינו
. נקודה דיגע'מורא א איז דאס, וארעא שמיא אחיד
 טאקע איינגעפאקט געווע( א איז"ל זיע"זצוק הרבי

 חכמתו ברוב בר�, )עטו* בטליתו=(טלית  אינע�
ומעבודתו  הקוד� מדור ניחוח להאיר ולהחדיר השכיל
 האט מע�", הנלווי� אליו כל בתו'ו הבני� בתו' הנעלה

יכולי� היו ללמוד =( "למעשה ארויסנעמע� געקענט עס
 את איינגעפאקט ועבד א* שהיה על כי. )מזה למעשה

 א" לו היה כי ממנו ללמוד אפשר היה, בסילודי( קונו
 איז ער, מענטש� צו� או� א נאהנטקייט היימישקייט

היה לו ( "רב דבי דרדקי יעדער מיט היימיש געווע�
 ולכ( .)לדרדקי' אפי, קירבה והיימישקייט לכל אחד

 איז ער", ומהנהגותיו ללמוד ממעשיו אפשרות היה
הוא היה ( "נאכמאכע� קע� וואס מע� מענטש א געווע�

 היימיש היה כי, )ולנהוג כמותו, יהודי שאפשר לחקותו
 בני לאברכי�, לדורות לימוד לנו וזה .אחד כל ע�

 דו, טלית איינגעפאקט אינע� זיי� סטווע דו אז", זמנינו
, א� תהיה מעוט* בטלית'=( "זיי� הימעליש וועסט

ותהיה בעולמות העליוני� מבלי להבחי( הקורה 
 לדעת לשלב צריכי�... מבני' ייצא מה יודע מי, )סביב'

א "ל זיע"זצוק והרבי, וארעא בשמיא אחיד, הדברי�
. אותו הסובבי� על השרה זאת וצדקתו חכמתו ברוב
אנא , יי( ב( חומ$, קדישא עתיקא חמרא בר חמצא אנא

 דער, קדישא עתיקא חמרא בר חומ$ אויסגעגאנגענע
  ...דור היינטיגע

  
בעת ' מ ובנו רבינו הק"ק של מר� הרמ"בי� עבוההחילוק 
  'וכו" לפניו נעבוד"אמירת 
 רבי דער זיידע דער ווע(: כ' ולומר לתמצת אפשר

 ביי געפלאקערט האט הגדול א השר*"ל זיע"זצוק
 שהוא בשר בעיני עליו ראו – ופחד ביראה לפניו נעבוד
בעולמות  מרח* שהוא, העול� בזה כלל הקדוש אינו

 א האט"ל זיע"זצוק דער רבי טאטע דער ווע(. העליוני�
ער  האט – ופחד ביראה נעבוד לפניו ביי געפלאקערט

 ויתחזקו וילמדו שיראו, וועלט דער געקאכט פאר
 ד"הלכתי לביהמ ט"השולה אחר  –. שמי� ביראת
 ביניה� משוחחי� אברכי� שמעתי ברק בבני בעלזא

 ער ווי געזעה� האסט"א "ל זיע"ר זצוק"אאמו על ש�
פלא�  א געווע� איז ער', וכו נעבוד לפניו קאכט ביי

הא� ראית אי' שרבינו רתח בהשתוקקות =( "!פייער
 בהלטו השפיע הוא) הוא היה אש להבה, בלפניו נעבוד

  .במחיצתו הבאי� כל על
  

  הגדול בענקי�דמות 
 ר"אאמו מר( של אישיותו את המאפיינת, זו נקודה

היה =(דבר  בכל אויסגערעכנט געווע( איז ער
  .)מחושב בכל דבר

  
  דאר" א הכנה צו� כותלאי  
 הנהיג א"זיע מ"הרמ מר(' הק אביו הסתלקות אחר
האחי�  כל בה השתתפו ח"ר סעודת ל"זצ אבא
להיות מאוחדי� =( 'צוזאמע( האלטע( זי'' צ"הגה

 באחד. חי�אחד הא של בביתו פע� כל, )יחדיו
, ק"עיה בירושלי� הסעודה כשנערכה הפעמי�

 מ( ואחד, אחד ברכב מ( האחי� כמה יחד נסעו
נענה , המערבי כותלב להתפלל לגשת הציע האחי�

 כותל צו� נישט פאר אי ": א"ל זיע"זצוק הרבי
יכול ני יא=( "דע� פאר הכנה א� דאר" אי , המערבי

כנה כי אני צרי' קוד� ה, ע לכותל המערביוסלנ
  .)לכ'

 תמוז ד"י נסתלק ל"זצ מזוטשקא ר"האדמו מחותנו
 אחר והל', )קוד� רבינו חדשי� ששה בדיוק(

, תמוז ו"ט ליל ירד וכבר, הזיתי� הר עד המיטה
 החיי� האור ציו( על להשתטח י נהרו"בנ ואלפי

 נותר ל"הרבי זצ אבל', הק לציו( ירדנו אנו ג�', הק
 על ומביט דעומ הוא, המעקה יד על למעלה עומד
 – הכנה א� דאר" אי , יורד אבל אינו, הבאי� אלפי
 עמד על הוא, פשרות אצלו היה לא .אמר

 לא בטו( של וכמו חומה, ע"ע שקיבל העקרונות
 זא' האט איי( קיי( פו(, אותו מעקרונותיו להזיז יכלו
  . געקענט ריקע( איה� נישט מע(
  

  פת לחמו מכר למע� שמירת העיניי�את 
על  וויתר לא, הבני� כשהגיע לשידוכי זהמ מדבר מי

אבל ? בלי הקאפט( שידו' להציע שיי' היה, דבר
 ראיה -מעד שמעתי. ויו� יו� דברי� שבכל זה היה
 על עמו פע� שנסע ,ו"הי ווייסברג ברו  רבי

 אז היה ל"הרבי זצ, הציבורית אוטובוס בתחבורה
 חש לקרקע היו מושפלות ולמרות שעיניו, אבר'

 לו גר� הדבר ,הצניעות בגדרי נוראה רצהרבינו בפי
 והעיד, רתת וכולו נשמתו עמקי וזעזוע עד חלחלה

 זי , זי  געטרייסעלט האט ער אז"ל "הנ
שטיקל  לעצטע דאס: געזאגט או�, אויפגשטעלט

 קיי� אוי" מער אבער, פארקויפ� אי  וועל ברויט
, נזדעזע ונעמד=( !"פאר� נישט אי  וועל אוטובוס

א'  ,לחמי האחרונה אמכור פת את: והכריז
 ונאה דורש נאה היה ואכ() באוטובוס לא אסע יותר

' הק בישיבה א"בת ימי� מאות� תלמידיו. מקיי�
 ע� לישיבה ויו� מידי יו� מגיע' הי אכ( העידו כי

 היה לא בתקופה ההוא כי א* על. 'טעקסי' מונית
, לעצמו פירג( כזה' לוקסוס' בר�, מחסורו די לרבינו
 עצמו על קיבל כ' כי, ותקילי( עליה טבי( ושיל�

 הקדושה שקבע מעקרונות להזיזו אפשר' הי ולא
, מה� ללמוד וצרי' שאפשר דברי� זה -.לעצמו

' בא ממני זה סיפור אחד ששמע אבר' לי אמר
משפיע  זה. באוטובוס נוסע אינו אז ומני, השיחות

  .הלאה
  

  הנוראה בשמירת העיניי�זהירותו 
 בזהירותו שמו גדול ובישראל הביהוד נודע וכבר

נישט  האט ער". העיני� בטהרה בשמירת המופלגת
געווע�  איז גיי� זיי� אבער, ווענט די אי� געקלעטערט

הוא לא נתחכ' בכתלי� =( "עיני� שמירת מיט
. )א' הליכתו היתה ע� שמירת העיניי�, ובקירות

 שנד* ביוב ליד ועברנו ברחוב פע� אליו התלוויתי
 "מער שמעקט עבירות": הגיב, ער מש� ריח

אלי  א התקשר"פ. )לעבירות יש ריח רע יותר=(
 ,עתה בדחיפות לו מקוה שאסדר וביקש בבבהילות

עבר  הוא כששאלתיו לפשר הבהילות השיב כי
אביב והוא חייב לש� כ'  בתו' תל בנסיעתו עתה

  ... מקוה כדי להזדכ'
  

  יראת שמי� אמכור את חייעבור 
 ר"אאמו שמי� של היראת תלנקודו באנו ובזה
 כל הבינו שלא הנהגה איזה בבית היה. א"ל זיע"זצוק

 שמיא אחיד .לדורנו גדול לימוד הוא, א"ל זיע"זצוק
 בדמות ונתבונ( נעמוד דברינו ובהמש' .וארעא
 הרבי של ובההנהגות בעובדות ,בענקי� הגדול

 �האלקי את נשמע מהכל דבר וסו*, א"ל זיע"זצוק
 תועלת בזה יהיה ונפרט שנדבר הדברי� שבכל ,ירא

' שיהי דברי�', ה דורשי ומבקשי ולבחורי� לאברכי�
ישמע . יחד ג� נערי� ע� לזקני� השכל מוסר בה�
  .לקח ויוסי* חכ�

  
  אצלו יראת שמי�מיששנו 

 כשהיינו השבתות את עוד אזכרנו זכור בו דברי ומדי
געפלאקערט  האט ער ווי אבר' או( היה הוא, ילדי�

 ('טיש שבת די ביי )אי' שהיה ח� לבו בקרבו=(
 מקריא היה אלא ,('שמועס לנו אמר לא הוא. בבית

 א'', זאת זכרו('ו' אלימל' נוע�'ק "מספה ולומד
 נאר האב� מיר", בקול לעצמו כמו שמדבר עשה

 "דע� מענטש� אי� קאכט עס, קאכט ער ווי געזעה�
. )זה בער בנו ,רק ראינו את חמימותו והתלהבותו=(

 אליו מגיעי�' הי. ביותר עלינו השפיע זה ודבר
 מגדולי ואמר פע� לאחד, עובדי� גרויסע

 נישט האט רב בעלזער דער": היו� של המשפיעי�
 דארט האט מע�, דרשות קיי� געדארפט זאגע�

ק מבעלזא לא "הרה=( !"שמי� יראת געטאפט
היו ממששי� ש� בחוש יראת , הוצר' לדרוש לע�

  ).שמי�
 רואי� שהבני� מה, חינו' בעניני, רבות ז"ע חוזר אני

 זעהט ביי� מע( וואס. לוקחי� עמ� ה� אביה� אצל
יושב  אותו ראינו לא אנו. מיט מע( נעמט טאטע(

 וכ( ,בתפילה שיושב אחד ג� אי( ומבניו – בתפילה
. 'וכדו בקול את התפילה, בתפילה הנקודות שאר

 בכל דיבור תענית לעשות א נהג"ל זיע"זצוק ר"אאמו
' הצ הרבנית אמו חלתה כאשר – ערב ראש חודש

ק "שב ספר תהלי� לסיי�, דברי�' ב ע"ע קיבל ה"ע
 שעושה מהבני� מי אי( אולי – ח"ער דיבור ותענית
כיפור  יו� אומר אחד אבל, ח"דיבור בער תענית

 בדרכו לקח אחד כל', וכדו בנ$ מתפלל והאחר, קט(
ל "זצוק האבא של ומהנהגת התעוררות לעצמו לו

 הנשגבה עבודתו ,הנקודות שאר בכל וכ(. א"זיע
 מה עמנו דיבר לא הוא. 'וכו' וכו הכיפורי� יו� בערב

 קא  זיי� פו�", עצמו ממנו אלא, לעשות לעשות ואי'
 "קינדער אוי" די איבערגעגאסע� עס זי  האט -
. )זה נשפ' עלינו הילדי�, מתו' להבתו שבערה בו=(

, משולבות ובאהבה ביראה' הי נוכודר' חי, ובכלל
  .מיוחד אהבה בינינו אבל היה, מפניו יראנו

  
  לתפילה ולכל דבר שבקדושה והכנהזריזותו 
' הי ד"לביהמ הליכתו כי לציי( יש, בתפילה ובעומדי
 ד"מביהמ ובחזרתו א' ביציאתו, נפלאה בזריזות

להתחיל  כזאת אצלו היה לא. לאט והל' צעד
ק "הרה של תפילתו ד�קו שיאמר בלי להתפלל

 אנה מסתובב הוא היה', אליהו פתח'ו מליזענסק
 מילה אומר היה ונעי� מתוק ובנוסח בחדרו ואנה

 אצלו היה לא. להתפלל עומד כ"ורק אח, במילה
. כראוי וכנכו( להתכונ( בלי לתפילה לגשת מושג

 זאגע( גיי(" המושג אצלו היה לא, בימי הסליחות
 ע� הכנה היה הכל, )ל' תאמר סליחות=( "סליחות

למילה ' דוגמא ופי=( !?גיי( הייסט וואס, ראויה
 התחלת קוד� ממש אותי ראה פע� )ללכת

: שאל מיד, ה� רטובות פיאותי כי הסליחות והבחי(
 )איזה מקוה הלכת=( ?געווע( דו ביזט מקוה וועלכע

 עסוק היה היו� כל, בכלל... במקוה והל' לטבול
 'י' המש  בעמ, הכנה בלי עשה לא נירוח דבר שו� .לתפילה בהכנה
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 וזעק כ' על הגיב ופע�, זה זהיר בעני( היה והוא כ'
 אי  זי  וועל שמי� יראת פאר": 'הט לבו מנהמת

ש אמכור את "עבור ירא.(=!"לעבע� דאס פארקויפע�
  ).חיי
ער  איז, שמי� יראת אביסעל געזע� האט ער ווי"
היכ( שראה (= "יענע� מיט פארקלאפט ווארע�גע

 כאשר. )ש כבר נתדבק באותו ירא"רבינו מעט ירא
 עמו שמי� השתעשע יראת ע� ובחור אבר' פגש

 את ציפע( או( קניפע( צו בקודש דרכו והיה, רבות
 שבאו העובדי� ע� מיוחדי� לו שפה ולשו( היה, אלו

והתעלה  אליו שהתקרב אחד. בצלו להסתופ*
 קטנות פאות לו' הי ומתחילה, החסידות במעלות

 ח( הוצק לטיש כשבא ,ארוכות פאות לו' הי ועתה
 אמאהל איז ער אז געדענקסט דו": ואמר בשפתותיו
אתה זוכר שפע� הוא =( "!?בחור שיינער געווע� א

 איש על פע� התבטא זה לעומת )היה בחור יפה
: אמר ,שמי� יראת בעני( של פגע והלה שהכיר אחד

אי( לי =( "איה� פו� מנוחה קיי� נישט אבה אי "
צופליקע(  געקענט האט ער אחד מצד. )ומנוחה ממנ

 על. מאד ומעודד מקרב היה שני ומצד )יכל לסטור=(
 דאר* מע( - איינע� אזא: פע� אמר לי אחד בחור
 ג�. )כזה אחד צריכי�=(פאטשע(  או( האלטע( איה�
  . בו וג� להצלי* לקרב

  
  ש"בשבלבות ישראל לאמקרב 
 הצליח שלא אחד בחור היה, לחייו האחרונה בשנתו

ל "זצוק הרבי לקחו, מש� ורצו לשלחו, בישיבה
 ,ויו� יו� מדי חברותא עמו וקבע חסותו א תחת"זיע

הוא =(רבי  מיי( איז ער' רבי מיי(' אחריו קרא וא*
 אליו בחור נכנס כאשר א'... עמו לומד כי, )מורי ורבי

 עצמו עשה אותו ראהכש מיד, הפורי� ביו� זה
 או� געווע� מקרב דא האט ער"... פניו מראות כמקיא

פה =( "אריי� פני� אי� ברעכע� געקענט ער האט דא
ובזמ( אחר היה יכול להקיא מראות פני , היה מקרב

 אלי ונתלוו, בחורי� של חבורה היה אצלי. )החוטא
לאחד  א הכניס"ל זיע"זצוק הרבי, ט"לשולה פע�
 נישט מער שוי( האב( זיי", שמי� תירא בעניני מה�

 היראת ...)יותר לא דרכו אצלו=( "אריינגעטרויטע(
 ווי פסח א", דיג'מורא' הי המצות בקיו� שלו שמי�

חג הפסח אי' =( "איה� ביי האט אויסגעקוקט עס
  . )שהיה נראה אצלו

  
ק יוצד' הילדי� יראו אי  נראה יהודי עובד השג� 
  באמת
אליו  עלה א"שליט רשקוביה אפרי�' ר ח"הגה גיסו
 האב אי'": ל"הנ ואמר, בניו ע� מ"בחוה פע�

 א( אויס זעהט ווי עס זעה( זאלע( קינדער די געוואלט
רציתי שילדיי יראו אי' נראה =( "פסח איד ערליכער

 חמ$ ממשהו זהירותו. )ערליכער יוד בפסח
 היה, למטבח ליכנס יכול' הי לא א* אחד .ס'וגעבראק

 אחד לא ישב א*, לבדו היסב עליה נפרד שולח( לו
 מע(, היו� לעשות אפשר שאי דברי� זה. שולחנו על

 כ"כ אבל... שטיבער פירע( נארמאלע דא' דאר*
  . פארקאכט היה
  

  להבה בעת אפיית המצותאש 
 אפה תחילה, איזה עבודה ,אה, שלו המצות אפיית

 לאפות הוכרח שהיה מעשה ומשו� ברק בבני
 האש אחזה ופע� התנור ליד דעומ היה כי ,בירושלי�

 ברוב התלהבותו זה על קפ$ והוא המצות באחד
 צריכי�' והי שריפה ש� ונעשה, המצוה בקיו�

 השתמש כמוב( שלא, לכבות הלהבות מי� לשפו'
 החג ממש קוד� היה וכבר, ש� שאפה במצות עוד
 כבר ...מצות לאפות אחר מקו� למצוא צרי'' והי

, ימיו אחרית עד וכ' נתמעניי הנהגה לו היה מילדותו
, כ( עשה קוד� הסתלקותו כמה שעות ג� כי ויתכ(

, על יצועו עולה היה הוא. במיטתו נשכב שהיה אי'
 ארבע ומקב$ נעמד היה, )על המיטה=(בעט  אויפ(

' ה מל'' ה מל' 'ה ואומר קופ$ והיה, יחד הכנפות
 ואת הציצית מנשק והיה', וכו ועד לעול� ימלו'

  ... המטה על וגופו ראשו את ניחכ מ"ואח, המזוזה

 מדה כנגד המדה דמהו קשי(ומ, לבו משאלות
 משאלות לו שנותני( השבת והשכר את דהמענג

כל  כאילו ל"בזה השאר בי( הביא ובטור. לבו
 את שמענג דאחד יבואר ז"ולפ' וכו' עשוי מלאכת'

 כל כאילו בשבת היא התנהגותו וכל השבת
 לו מודדי� כ"ע, דאגות שו� לו ואי(' עשוי מלאכתו

 דאגות שו� לו יהיה לא מדה שבאמת כנגד מדה
  . ..דבר שו� לו יחסר ושלא

  
  ה"נפשו למע� השבת והיה חי ע� הקבמסר 
. א"ל זיע"הרבי זצוק היה לנו ממש הזה כדבר

: ה"א[ כס* לאסו* לי� מעבר הראשונה בנסיעתו
' ברח הבית עבור ק"בפקודת אביו הסב זה' הי

מכתב  יש. ומדינות מדינות בכמה התגלגל, ]�"רמב
 לו הול' קשה כמה ה"ע הרבנית לפני ומתאר שכתב

 שבת קומט עס ווע�"לכתוב  מוסי* מיד אבל
עת מגיע שבת =( "אלעסדינג פו� אי  פארגעס
, בבית' הי לא של� חור*. )שוכח אני מהכל, המלכה

, בלונדו(' הי. פסח ערב וחזר חשו( בחודש הוא יצא
 ודרישות תנאי� לו 'שהי כמוב(. 'וכו באנטווערפע(

 שטארק זי' האט ער, יאהאכסנ בבית משלו
וזה , היה קשה לו מאוד=(געמוטשעט דעמאלט 

 ישבו שלא' הי הראשו( התנאי. )עלה לו בסבל רב
 וברויט צרי' להערינג' שהי וכמוב(, בשולח( נשי�

  . מעול� עליה� וויתר שלא המנהגי� וכל
 בבית התאכס( ש� בטורונטו 'הי האחרונה תחנתו
 גניבה 'הי ק"בשב והנה. העיר מנכבדי, וועכטער הרב

 סכו� מלבד מהבית דבר נגנב ולא, מארחו בבית
 וביגיעה א בעמל"ל זיע"זצוק אבא שקב$ הכס*
, מענטש אויס נהיה וועכטער הרב. שנה כחצי מש'

 לרקוד א התחיל"ל זיע"ר זצוק"אאמו א'
 לשמוע רצה ולא. 'שבת, שבת, שבת' בהתלהבות

 ק"שב מוצאי. הגדולה מאבידתו וחצי דבר דבר
דבר  ששמעו לאחר, העיר נכבדי התאספו

 אז לו ואספו, א"ל זיע"זצוק הרבי של התנהגותו
די  אי�"! מקוד� לו' שהי הסכו� מכל יותר

 )במצביו הקשי� ביותר=( "מצבי� שווערסטע
. וכל מכל דעתו מסיח' הי קודש שבת מגיע כשהיה

 "אייבערשטע� �'מיט געלעבט האט תמיד ער"
  .)ה"תמיד חי ע� הקב=(
 מר(' הק אביו הסתלקות לאחר השלושי� ימי תא

. צפת ק"בעיה רבינו בדירתו עשה א"זיע מ"הרמ
, בכלל. געפלאקערט ער האט השבתות באות�

 אי( זי' ביי געפלאקערט האט ער אז"לי  נדמה
בער בביתו יותר =( "ד"ביהמ אי( פו( מער שטוב

 אני, נפלא אז סיפור עמו לי היה. )ד"מאשר בביהמ
 ע� וחזרתי, השבת צרכי להביא ברק לבני יצאתי

 על לעלות אמור הייתי וש� א לחיפה"מת הרכבת
 חשבו( וראיתי לעצמי עשיתי אבל, לצפת אוטובוס

 חור*' הי, הזמ( לפני באוטובוס אגיע לא כבר כי
צ "הגהלאחי  בצפת התקשרתי להודיע. קצר והיו�
 ערבי נהג ע� מונית לוקח שאני א"שליט נחמ� רבי

 אז' הי א"ל זיע"זצוק הרבי. במהירות ויוצא לצפת
נסע  הערבי הנהג. לדר' יצאתי ואני. במקוה

 ,השבת קוד� כניסת רגע והגענו גדולה במהירות
 המשטרה את שהגענו לפני הבית עצרה ואי'

נס 'רבי אי� נאר"...הנסיעה המהירה על כל הערבי
צרכי השבת  ע� "צו� זמ� אי  אנגעקומע� בי� זכות

' נו הגענו בזמ( ע� צרכי השבת לכרק בזכות רבי=(
  .)ק"השב

  
 –געווע�' א טובה פאר א איד האט איה� מחיטוה� 

  פיזר סכומי� עצומי� לצדקהכ� ו
 טובה חיות פו� דער". אצלו שראו חשובה נקודה עוד
 היה. )א חיות של להיטיב ליהודי=( "איד� א טוה�
ואבי , א"זיע מ"הרמ מר( אצל שהסתובב אחד יתו�
 לו ודאג אותו וחית( שלו השדכ(' הי א"על זי"זצוק
 ד"החת( בביהמ ישב החופה ביו�, צרכיו לכל

 שבע לו שיעשה מי לו היה לא, במקצת מהורהר
 א"ל זיע"זצוק אבא נכנס ואז ,השני בליל ברכות

 פע� ל שאל"זצ קאפ" עוזר שמואל רבי צ"הגה גיסו
 טאטע דער" א"שליט שמעלקא רבי אחי מורינו את

הא� אבי' עדיי( קופ$ =( "!?מל ' ה נא  טאנצט
 לו היה... ימיו כל נהג כ') מל'' לאחר ה

היו לו הנהגות =(אזעלכע  הנהגות אונטערסאנטע
  ...מהיכ( לקח� מעניי(, )מעניינות ומפליאות

  
  בעצמו והבעיר אחרי� ביראת שמי�בער 
 א פאר פארקויפט זי  האט ער", שדיברנו למה נחזור
מכר עצמו בשביל בחור או =( "יונגערמא� א פאר בחור
 להתעלות ותשוקה יראת שמי� בה� שהרגיש) אבר'

 קופערבערג יוס" 'ר ח"הגה לי אמר. ויראה בתורה
 האט ער": 'הק ישיבתוב יחמשג היה הוא, א"שליט

 געהאט ער וואלט, נישט ווע�, שמי� יראת געקאכט אי�
א� לא היה בוער בלהט ביראת =( "ישיבה גרעסטע די

  . )אזי היתה לו הישיבה גדולה ביותר, שמי�
 בחור אותו שאל, אביב בתל בישיבה מ"רכשהיה 

 הלילה ובאמצע ,מענה לו היה ולא, שאלה איזה אחד
 וחזר �"הרמב על המל' בשער' שילקו תשובה מצא

 היה. עמה� ולמד התלמידי� כל את לישיבה וקיב$
 ש"אנ בחורי שקבוצה של', הק אביו בחיי, תקופה

 ס'פארטאג ק� היה הוא. הוראה אצלו ללמוד התחילו
 אינגעלייט שטיפע� צו" אהב תמיד. והתכונ( ללימודי�

. )ק"לדחו* אברכי� ללימוד התוה=( "לערנע� צו�
 תורה להרבות הרבי� לזכות את תדיר' יה חפ$

 בצירו* שמו את חות�' שהי ג� ידוע, וחסידות
 אזכה'ו' ת"ר שזה ל"א פע�', ה"ואלמא'אותיות 

  .'רבי�'ה ת'א זכה'מ היות'ל
  

  ק באהבה ובנעימות"המופלגת בתוההתמדתו 
 בי(, השני� באות( הגדולה התמדתו ידוע בכלל

 ל וכ("זצ נדרמאלכס ר"האדמו 'הי אז שלו החברותות
 ישראל רבי ח"הרה וג� ע�, א"ר יבדלט"האדמו בנו

 מוסר' שהי קבועי� ועוד שיעורי�, א"שליט ראנד
בחומש , ברורה במשנה, בגמרא שיעורי�, ד"בביהמ

' הי עברו מימי� בתורה שקידתו, בכלל. י"רש
 ער איז געלערנט געזעצע� או� איז ער ווע�", דיג'מורא

 האט ער, חיות אזא טמי, שיכור א ווי געזעצע�
בעת לימודו היה יושב =( "ווארט געדארשט יעדער

והיה שותה בצמא כל , מתו' חיות, ממש כשיכור
 שהכי( והאופ( השיעורי� אצל שישב האופ(. )מילה

 אדלר משה' ר ח"הגה. לתאר אי אפשר השיעורי� את
 אי� עס אריי� גיבט ער": שלו השיעורי� על אמר ל"זצ
 אני. )הוא מטעי� זאת לתו' הפה=( "אריי� מויל די

 לו' הי ,עליו( ממד* ספר להוריד צרי' היה כאשר זוכר
 בנעימות לעצמו ומפז� עליה עולה' והי סול�

 דודי את תמצאו א�) "די"בניגו( חב( ובהשתוקקות
  ".אני אהבה שחולת, לו תגידו מה, לו תגידו מה
  

  'בה בדביקות' לימדני אי  לומדי� גמאבי  
. )תמיד בער כאש=( "געקאכט נדיקשטע האט ער"

מיר  האט ער": מאיר בזכרו( חשוב ש"מגי לי אמר
הוא לימד =( "גמרא שטיקעל א לערנע� אויסגעלערנט

 לעבע� דע�". נקודה ועוד .)'אותי אי' לומדי� ד* גמ
 ראו זאת, )ת"לחיות ע� השי=( "באשעפער �'מיט

  . נעלה ונשגב באופ( אצלו
 איבד לא קשי� בי�במצ א* כי ראו השני� במש 
' ה ע� התהל' תמיד, ה"דביקותו בהקב את לרגע

, שווערע( מצב א, מסוי� ממקו� כשחזר פע�. אלוקיו
', וגו" ישכח' שלא איש אשרי" ולשיר לרקוד התחיל
 ר"הא קושיית ידוע. 'בה בדביקות והתחזק היה תמיד
 א"י' המש  בעמ לו השבת נותני( את המענג כל' הגמ לשו( על ג"והסמ
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 בתו' ריחוק איזה מצב של תמיד שישאר צרי' אלא, לא מועיל כ"ג לבד מקרבת
  . הגעטריישאפט

 הזה הדור א� יודע איני. אלו בחינו' יסודות, א"ל זיע"ר זצוק"אאמו אצל ראו וזה
 אי', כהווית( דברי�, את הדברי� מוסר אני אבל שמדברי� מה בכלל יבי(

) טז, לב במדבר( פ"עה .להיות שצרי' ואי', א"ל זיע"קר זצו"אאמו אצל שראינו
' פ( א"ל זיע"זצוק ק"הובא בספה', וגו לטפנו וערי� פה למקננו נבנה גדרות צא(

 ואי( בקטנות� כשה� שמירה ביותר צריכי� הט* שה� והקדי�: ק"וזל) מטות
 כשהאד�, כ' הוא ולבניו הקטני� להט* והתיקו(, טוב עושי� להיות שכל בה�
 קדוש מלא' בורא אז הוא טובה ובמחשבה ובטהרה בקדושה מעשיו העוש
, ושפע חיות לו נות( כי הוא האד� עבור טוב להמלי$ בשמי� ויושב עולה והוא

 שמעורר, מלשו( התעוררות ר"עי נקרא ולכ', וקדיש עיר ד"ע ר"עי' נק ומלא'
 לטפכ� ערי� לכ� ש בנו"וזה, ובני( צרי' עובדא וזה ש"ית לעבודתו האד� את

 העיקר שזהו תיקו( להט* 'ויהי קדוש מלא' לעשות העובדות בכל שתראו ל"ר
 ולא יתפזרו שלא גדר עבור� לגדור צרי' רק ועובדא בני( צרי' אי( להצא( אבל

 היותר נ"נר חלקי העיקר שה� הוא הט* אבל הגדר בשמירת לה� ודי יתפשטו
 י"ע כי, מדבריו מור�דה ל"וי .ש"ע, של� ובני( מעולה שמירה שצרי', חשובי�

' כלו ,לטובה הקטני� ילדיו ממלי$ על זה ומלא', מלא' נברא האב התנהגות
 את לבאר אולי בזה והכוונה. 'לעבודת ה אות� ומעורר עליה� שומר זה שמלא'

 לחנ' והיכולת הזמ( תמיד לה� ואי( ,צא( רועי' בחי שה� אות� הצדיקי� הנהגת
 האב של מעשיו י"ע אלא, תחנכו צאצאיה�י אי' כ"וא, אישי באופ( ילדיה� את

 הילדי� את ומעוררי� מלאכי� ששומרי� נבראי� ובטהרה בקדושה שנעשי�
עבור� , ש"לש כ' כדי עד שה� היו הצדיקי� עבודת וזהו. והישר הטוב לדר'
  . הילדי� על מלאכי� שישמרו' בחי לטפכ� ערי� לבנות היא העצה

דערהויבענע , גרויסע מענטשע( ארפ, לאנשי� גדולי� הנהגה ודר' מהל' זה
 ילדיה� את נהגו לחנ' שלא אלו ק"רבוה ג� מעשי מוב( ובזה. מענטשע(
 באופ( נהגו אלא ה�? ה� נתחנכו ואי', לה� דבר אמרו שלא וכמעט ,בתקיפות

 ,האלו דברי� על סמכו ולא ,בתקיפות חנכו שכ( ק"מרבוה 'הי אבל .כזה
  . עיני� ילדיה� בשתי אחר ועקבו אלא חינכו, והנעלמי� הטמירי�

  
  מכוח תפילתו וענוותנותו הגדולה של רבינוהכל 
 ,אלו בדורות לנהוג כ' צרי' כי שסבר וכנראה, א"ל זיע"ר זצוק"ג� אאמו נהג וכ 

זו  ובמעלה רגהידבמ אחז ברוב ענוותנותו שהוא לא כי וג�. יותר דורות החלשי�
 - ווער ער איז ווייסט ער": על עצמו להתבטא 'בפומי וכדמרגלא, הצדיקי� של
 עבור היה ופעל שעשה והכל, )אני כלו�, הוא יודע מי הוא=( "גארנישט בי� אי 

 לי למה מתנהגי� כדבעי ה� אינ� וא�, הילדי�' הי שלו כל החיות', קינדער די'
 שגורה והא� האב תפילת תהיה ותמיד): י"סק מז' סי( ב"במשנ' אי .ל"וכנ חיי�

 ויכוי( טובות מדות ובעלי וצדיקי� תורה שיהיו לומדי ה�בני על בפיה� להתפלל
 אנחנו ונהיה בשעה שאומרי� התורה ובברכת רבה אהבה מאוד בברכת

. כ"ע, לבהלה נלד ולא לריק ניגע לא למע( לציו( ובא-ב וכ( כשאומר וצאצאינו
 אחד על ע"זי ויטאל ח"מהר לתלמידו ל"האריז שאמר מה ק"בשלה והובא

 לו שהיה עד', וכו לריק נגע לא למע( בתפילת מאד מתאמ$' ישה ,הדור מגדולי
, בתפילתו אז כיו( מה לא מובא אמנ� .נענש השמי� ומ(, הדעת בתפילי( היסח
 כמה צריכי� עד רואי�, הבני� על אז לכוו( שצרי' ב"המשנ כ"כפי מש א� אבל

 רו(דו, ושמאל ימי( של הבחינות' לב דבנוס* ל"וכהנ. ז"ד על להתפלל ולהעתיר
 שניה� לשלב ואי' מתי לדעת כדי באמצע התפילה' שיהי צרי' ,ומלחמה

   .הבני� בחינו'
 אביו של תפילתו כח י"ע ונתקיימה התנתהוו' השלשלת הק כל כי כידוע ואכ�

 נבנה ומזה, עילפו( כדי עד בתפילה שהתאמ$ א"זיע מלעלוב ד"של מר( מוהר
 בקודש הנהגתו היה זה כל ממש כי רואי� מתבונני� וכאשר. שלשלת הקודש

 .כ"ע .א"ל זיע"זצוק ר"אאמו מר( לנו שהעניק ודרכי החינו'

 ר"אאמו מכ( לאחר ,מחר ברכות שבע עבורו עושה שהוא לו ואמר אליו וניגש
  . )החיה אותו ממש=( "יד�א א געווע� מחיה האט ער" רקד ממש
 לחלק ביקש לפעמי�, לצדקה דולרי� אלפי לחלק שולח אותי היה הוא

  .נגיעות בלי הכספי�
ולא  פע� לא. אחד לכל דולר אל* אנשי� לעשר לחלק אותי שלח כלל בדר 

  . בשליחותו כ( עשיתי הרבה פעמי� אלא ,פעמי� שלש ולא פעמיי�
 רוצה שאינו', הק במוסדותיו כי�התומ ומגדולי ממקורביו פע� לאחד אמר
 די אפ לאז": ל"א, קשה במצב שרוי האיש של אחיו כי לו נודע, ממנו עוד ליקח

אל תתרו� יותר =( "איה� פאר גיב, מער עס דאר" דיי� ברודער ,מוסדות
 ממונות בעניני זהירותו בכלל. )ת( לו, אחי' בשר' זקוק לכס* יותר, למוסדות

   .הזמ( קוד� שולמו המוסדות עבור שלקחו תההלוואו כל. געוואלד 'הי
 ככל ,לתקוע הצליח שלא מדרשו בבית תוקע בעל היה. מעשה דיגע'מורא א

 לתקוע הוא א* לנסות והחל א"ל זיע"זצוק הרבי ניגש, בידו עלה לא שניסה
 הוא כ"אח אותו שאלתי. הועיל ללא אבל תקיעה קול כשהוא מתאמ$ להוציא

 פילע� זאל ער געוואלט נישט האב אי ": השיב, קועלת יכול הוא הרי שאי( ידע
לא רציתי שההוא ירגיש שרק =( !"נישט קע� איינער נא  - נישט ער קע� נאר אז

  )אלא שיש עוד שאינ� יודעי�, הוא לא יודע לתקוע
  

  כהללענוות� 
 להגיע לחנות לפע� מפע� לו מסדר הייתי. קודש לספרי ואהבתו חיבתו ידועה

   .צרי'' שהי מה רוכש והיה, הרחב לקהל הפתיחה תבשעו שלא הספרי�
 הוא, שבת ס"עמ עול� לאור שיצא ספר איזה המפרסמת מודעה ראה פע�

ולומר  הספר לקנות הספר מחבר של לביתו ליל' ממני וביקש שבת' מס למד אז
אמרתי  א� שוב אותי שאל הספר ע� כשחזרתי. רבי הלעלובער עבור זה כי

לבני  בזה להודיע היה חפ$ כי לי והסביר, כ( עניתי, רבי עבור הלעלובער שזה
כדי , ח"הת בעלה של להספר זקוק רבי שהלעלובער, המחבר לאשת, הבית

  . איז געוואלדיג עס. שתתפעל ותהנה מכבוד גדול כזה שנפל בחלק�
 שהוא זקוק הבי( והרבי, חיזוק מנות ל"זצ מהרבי מקבל' שהי אחר יהודי

 אלתר'הפרטי  בשמו הודעות לו משאיר ל"זצ הרבי' הי, היימישקייט להרגשת
 ווי אזוי עיקר דער", בידרמ( אלתר היה ופע� רבי לעלובער היה פע�. 'בידרמ(

את  העיקר אי' משמחי� ומאירי�=( "נאכט די יענע� פאר לעכטיג מע� מאכט
  ).ומעודדי� את השני הלילה

  
  ל ימי חייועמל ועמל א  לא נתעיי" מלעמול בעבודת קדשו כ' הקרבינו 

 כאבר' עמל=( "אברה� בית ק"ספה אי� געקאכט ער האט יונגערמא� אלס"
  .)ק בית אברה�"בריתחא דאורייתא והגה בספה

 הבית אודות א"ל זיע"זצוק לבנו הרבי אמר א"ל זיע"זצוק מ"מר( הרמ' הק אביו
 פו� געווארע� מיד נישט או� געהארוועט געהארוועט או� האט ער אז" אברה�
  . )ולא נתעיי* מעמלו, עמל ועמל הבית אברה� מסלוני�=( "�הארווע
 אשר והאספס* פ"עה א"ל זיע"זצוק הרבי שאמר את המאמר ג� לפרס� צרי 

, ]מש� קחנו, מנח� של מבארו בפרק להל( הובא -[' וגו תאווה התאוו בקרבו
 והקדי� את התורה לי הוא אמר, )זה מערכה שלימה=(מערכה  גאנצע א איז עס

אתמול אמרו כא( =( "שטיקעל תורה א געזאגט נעכטע� דא האט מע�" אז לומר
 לפניו כשחזרתי ואכ(, כלל כ' להתבטאות דרכו היה לא, )קטע של דבר תורה

  ... כלל הדברי� את שאמר זכר לא לי הדברי� שאמר על
 שני של, דורות שני של מערכה הוא זה כי מאמר וישכיל יבי( זו בתורה והמעיי�
 הרבי ר"אאמו' הי כזה כי .)הנערי� ע� הזקני�(אלטע  די מיט יונגע די, קבוצות

 מונח היה א* שהוא על הצעיר הדור של ללב� להבי( הטיב הוא, א"ל זיע"זצוק
 שמיא בי( גשר שאיחד, דורות שתי בי( הגשר היה הוא, הקוד� בדור כולו כל

  .כ"ע .וארעא

    אלימל�אלימל�אלימל�אלימל�מורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי 
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 ' י' המש�  מעמ
  

 

  אור יקרות
ק על "ליקוטי פניני� יקרי� מספה

  הילולת צדיקי�
  

 

  אחים שבת
 שהיו הנשמות והמדריגות אותן של והתדבקות תהתחברו י"ע

ההילולא  יוםב, חיותו בחיים בו אותם שהאמינו וגם, בו קשורים
 הבא בחינת עולם עליהם גם מתעורר אז, אחים בשבת

 שהסתופפו והנשמות אותם המדריגות כי, ר"היצה והתבטלות
 הלא, אותם שהאמינו בו וכל, בהתקשרות בחיים חיותו בצילו
 ולבירורים נפשו לבחינת מסירות אמונתם י"ע לו עזרו המה
  .כנודע לאלקים תנו עוז בבחינת שעשה

ישראל  כל ועל עליהם להמשיך ביום ההילולא המה יכולים ולכן
  )מרדכי כנסת( .עולם הבא בחינת, ל"הנ ההארות בחינות

  
  אליו המקושרים תלמידיו על משפיע ז"עי

 הוא עדיין ,התלמידים מאת ונלקח מורם שהרב בעת וגם
 חיים מים תלמידיו השותים מבאר עם ונשמתו ברוחו מקושר

ז "שס' סי ד"יו( י"ברכב מובא... חיותו להם בחיים כרה אשר

 והמקור. קברות הצדיקים אצל העולם להתפלל דנהגו )א"סק
 שכתב ריגלי תלתא ה"ד י"ברש .)קכב יבמות( 'בגמ מצאנו לזה
 יום היינו יגלי דאמוראיר הנך כל מצאתי הגאונים ובתשובת ,ל"וז

 לזוז שלא עליהם מקבלים שמתאספים לכבודו התלמידים וגם. )ח"רכ
 -יציב  דברי ת"שו( .והבן להם הנחיל אשר הקודש מהדרך ד"של יו בכקוצו

  )צאנז

  
  להשפעות מסוגל דהילולא יומא

  הילולאד ביומא השפעה

 ביום, מבעלזא ל"ד זצוק"מהרי ק"הרה ר"מאדמו פעמים כמה שמעתי
 לצדיק ביום חתונה שעושין כמו הוא, צדיק של איזה הילולא בו אשר
 ומקורו( .דורון דרשה ליתן תפוצות ישראל בכל נהגו החתונה ועל, מיתתו

 דצדיקיא יהיב הילולא בהאי גם ומסתמא )א"ע ויצא קמט' פר' הק מהזוהר
 בעל ק"הרה זקינו בשם ל"הנ ר"ואמר אדמו. לצדקיא ה מתנות"קוב ליה

 חיי בני להשפיע שיוכלו להם ה"הקב שנותן. מאפטא ע"זי אוהב ישראל
  )ישראל אוהב ילקוט( .לישראל ומזוני

*  
 שבחתונה כמו כי. יומא דהילולא הצדיק של פטירתו ליום שקורין מה
 התחייבויותיו כלפי את וולהזכיר החתן להודיעו הכתובה לפני את קורין

 כלפי את התחייבויותיו הצדיק מזכירים של ההילולא ביום כן כמו, הכלה
  )ישראל של מאורן ספר( .שחסו בצלו אנשים

אותו  כשמגיע בשנה שנה ומדי לכבודו קובעים אותו גדול אדם בו שמת
 העם שאר קברו עם על סביביו ובאים מכל חכמים תלמידי מתקבצים יום

  .ל"ל כנ"עכ ישיבה שם להושיב

 יהודה רב דאמר :)צו יבמות( 'וכדאיתא בגמ, הרב עבור גדולה טובה וזה
 לגור לאדם אפשר לו וכי עולמים באהלך רהאגו דכתיב רב מאי אמר
 יהי רצון ע"רבש ה"הקב ה לפני"דוד המע אמר אלא עולמים בשני

 ח"ת כל י"משום דרשב יוחנן' ר דאמר, ז"בעוה מפי דבר שמועה שיאמרו
  .ש"עיי' וכו בקבר דובבות שפתותיו ז"שמועה מפיו בעוה דבר שאומרים

 בעולם הנמצאים לתלמידיויותר  להשפיע האמת מעולם הרב יכול ז"ועי
 סימן לעיל סוף ע"וע( ,חיותו בחיים עליהם כמו ולהאציל מרוחו, השפל



  

 

 

 יב

 יב

  

 

 

  077-470-3270: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

 נתן שטיין

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

===  

י ידידינו "הונצח ע
  הנכבד והנעלה 

 –ו "הי גוטגוטגוטגוט' ' ' ' אליאליאליאלי ר"הר
  פלעטבוש

זכות רבינו תג� עליו 
 ותמלי! יושר בעדו

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

===  

  י ידידינו הנכבד והנעלה "הונצח ע
  רקבארא פא –ו "הי שמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללשמואל ברילל' ח ר"ההר

  זכות רבינו תג� עליו ותמלי! יושר בעדו
  ובחדא מחתא נברכהו מעומקא דליבא

לרגל שהשמחה במעונו באירוסי בנו היקר 
 צ"ג במזל טוב ובשעטומ"ו עב"נישלו� שלו� שלו� שלו� 

 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
שלוחה בזאת לידידינו החשוב 

מסור  ,ש"מחשובי אנ והמפואר
ק מר� "מי נפשו לכודבוק בכל ני
  ה"ה, א"ר שליט"אדמו
  וייסברגוייסברגוייסברגוייסברג' ' ' ' מרדכי ארימרדכי ארימרדכי ארימרדכי אריהרב 

  ת"פ –ו"הי
לרגל שמחת הולדת הב� 

  צ"בשעטומ
 .ט"וכ יהי רצו� שיזכה לרוב נחת

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

לו� לו� לו� לו� שששש' ח ר"ההר
   – ו"הי דעמבינסקידעמבינסקידעמבינסקידעמבינסקי

 בארא פארק

זכות רבינו תג� עליו 
 ותמלי! יושר בעדו

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

שלמה זלמ� שלמה זלמ� שלמה זלמ� שלמה זלמ� ' ח ר"ההר
 בארא – ו"הי הורובי!הורובי!הורובי!הורובי!

  פארק
זכות רבינו תג� עליו 
 ותמלי! יושר בעדו

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

 יונה הורובי!יונה הורובי!יונה הורובי!יונה הורובי!' ג ר"ההר
 – רב דבוסטו� -א"שליט

  בארא פארק
זכות רבינו תג� עליו 
 ותמלי! יושר בעדו

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

למה צבי למה צבי למה צבי למה צבי שששש' ח ר"ההר
  פ. ב – ו"הי שלעפריגשלעפריגשלעפריגשלעפריג

זכות רבינו תג� עליו 
 ותמלי! יושר בעדו

 

  ט"ברכת מז
 לידידינו הנעלה

 איש החסד, והיקר

נ למרן "מסור בלוה
  ה"ה, ש"אד
אבא ' ח ר"הרה

  א"שליט ליברמן
  בארא פארק

לרגל הולדת הנכד 
  ט"במז

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  'זקני הק

  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ
===  

 ידידינו נכדו י"הונצח ע
  ק"בנש, רוהמפוא הנעלה
דוד יצחק יעקב דוד יצחק יעקב דוד יצחק יעקב דוד יצחק יעקב ' ר ג"הרה

 ����""""יייי    ––––א א א א """"בידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליט

זכות רבינו תג� עליו 
 ותמלי! יושר בעדו

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

===  

הנכבד  י ידידינו"הונצח ע
  והנעלה 

 ו"הי מרדכי לבמרדכי לבמרדכי לבמרדכי לב' ח ר"ההר
   ברכפלד –

  

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי! יושר בעדו

 

 לכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמת

  א"ט זיע"מר� אדונינו מורינו ורבינו הקוה
===  

י ידידינו הנגיד הנכבד לבו פתוח "הונצח ע
אשר נדבו לבו הזהב , לכל דבר שבקדושה

  בהשתתפות הוצאות הגליו� לשאת
  ו "הי אברה� מאיר אלטמא�אברה� מאיר אלטמא�אברה� מאיר אלטמא�אברה� מאיר אלטמא� ' ח ר"ההר

  ב"ארה    - - - -     בארא פארקבארא פארקבארא פארקבארא פארק
  זכות רבינו תג� עליו ותמלי! יושר בעדו

 
        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת

  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ
===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

שלמה יואל שלמה יואל שלמה יואל שלמה יואל ' ח ר"ההר
  רמות – ו"הי שענברוי�שענברוי�שענברוי�שענברוי�

==  

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי! יושר בעדו

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

 ברי!ברי!ברי!ברי!' ' ' ' ישעיישעיישעיישעי' ח ר"ההר
  בארא פארק – ו"הי

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי! יושר בעדו

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

ברו� פינחס ברו� פינחס ברו� פינחס ברו� פינחס ' ח ר"ההר
ליקווד  – ו"הי רבינובי!רבינובי!רבינובי!רבינובי!

זכות רבינו תג� עליו 
  י! יושר בעדוותמל

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

===  

י ידידינו הנכבד "הונצח ע
  והנעלה 

יוס" משה יוס" משה יוס" משה יוס" משה ' ח ר"הנה
   ב"ארה– ו"הי הערבסטהערבסטהערבסטהערבסט

זכות רבינו תג� עליו 
  ותמלי! יושר בעדו

 

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  'זקני הק

  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ
===  

   נכדו י"הונצח ע
משה מרדכי בידרמ� משה מרדכי בידרמ� משה מרדכי בידרמ� משה מרדכי בידרמ� ' ר ג"הרה

            ....מורינו רבי נחמ�מורינו רבי נחמ�מורינו רבי נחמ�מורינו רבי נחמ�בבבב    אאאא""""שליטשליטשליטשליט
============================================================================================================================================================================================        

        לכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמתלכבוד ולטובת נשמת
  א"ר זיע"ק מר� אדמו"כ

  י ידידינו הנכבד והנעלה "הונצח ע
   – ו"הי מאיר יונגרייזמאיר יונגרייזמאיר יונגרייזמאיר יונגרייזח "נהה

 ב"ארה -מיאמי

 

האשה  ננננ""""לעלעלעלע
החשובה מרת 

' בת ר גאלדאגאלדאגאלדאגאלדא
ט "נפטרה יישעיה ישעיה ישעיה ישעיה 

 א"טבת תשנ
  ה "בצנת

===  

 בנה י"הונצח ע
ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה     'ח ר"ההר

 ו"הי אילאוויטשאילאוויטשאילאוויטשאילאוויטש

 

  �א� פניני נישואי�
  א"זיע ק מלעלוב"רבוהמרנ� מ

צ מורינו רבי נחמ� "לרגל שמחת נישואי בת הגה
  א"בידרמ� שליט

  

 

îøä ïøîîøä ïøîîøä ïøîîøä ïøî"""" í í í íä àãáåòã àôåâ øôñî äéääåä éë , éãåäéäù
äøä íò êãúùäì ãàî äöø àçñéùøôî ùåã÷ä" ïøî ÷

øäåî"ìòìî ãäøä åðá úà úç÷ìå áå"ø ïøî ÷ 'ïúçì äùî ,
äøä åì øîàå"øäåî ïøî ÷"ïãîì åðéà äùî éðá àìä ã ,

ïë úðî ìò ùåã÷ä éãåäéä åì øîàå , ïøî åì øîà áåù
øäåî"ôà ùåã÷ä éãåäéä åäðòå ïñçé åðéà àìä ã"òå ä"ïë î ,

øäåî ïøî åì øîà áåù" àìä ã äöøú úòáèá ùã÷éù éàãåá
øåäè áäæ ìù ,ì øîàåïä ùåã÷ä éãåäéä å ,òå" øúååî éððéà æ

äåä ïë ïëà óåñáìå ,éä àì äôåçä ïîæ òéâäùëåú úòáè ä
àöîðá áäæ ìù ,ùåã÷ä éãåäéä äöø àìå êìéì äôåçì , àìà
 ãçà íù äéäù"øòð ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà øò ñàåå " êìäå

äãé ìòî áäæä ìù úòáèä úà äðîî ù÷éáå åúùàì , äðúéå
á ùã÷éå äðúîá ïúçì äùàì åì ùåã÷ä éãåäéä úá úà äæ

ò"ë.        
        

 øñåî øñåî øñåî øñåîäôåçä íãå÷äôåçä íãå÷äôåçä íãå÷äôåçä íãå÷        
 íãå÷ íãå÷ íãå÷ íãå÷äøä ìù äôåçì åëìäù"éæ ïàéåáî ÷çöé ãçôä ÷" ò
 øîàäøääøääøääøä""""ø ÷ø ÷ø ÷ø ÷ ' ' ' 'ïéìøà÷î ïøäàïéìøà÷î ïøäàïéìøà÷î ïøäàïéìøà÷î ïøäà  åðúçì ïøäà úéáä ìòá

ùåã÷ä : éðôì ïúçì øñåî íéøîåà íëðéà äîì ø÷é ïúåçî
äôåçä . éúù ïéá ïúçä åðá ìù éðîéä åéçì úà åéáà ç÷ì ãéî

éúåòáöàåì øîàå äîàå òáöà å :äåúá áéúë" ä÷áøùë ÷
 åðéáà ÷çöéì äúàø åðîà"ñëúúå óéòöä úà ç÷úå "

ùøéôå"øáùúå øá÷úå åîë ìòôúúå ïåùì ñëúúå ùåã÷ä é ,

 ïøîå ïøîå ïøîå ïøîååîãàåîãàåîãàåîãà""""òéæ øòéæ øòéæ øòéæ ø""""àààà åëå øá÷úå ïåùìù êë ìò óéñåä ' èùôä àì
áìù øáòù ,ùãçî ãìåð àìà ,åãé÷ôú íééñù äðååëä øèôðùëå ,

ùãç áöî äæ ïúçúîùë íâ ïë , úééäð äìåòôä ìòôúúå ïåùì
äùãç äéøáë åìöà ,åúçä ìùøáùúå øá÷úå åîë äð.        

 éôìå éôìå éôìå éôìååðéáøåðéáøåðéáøåðéáø ùãç øáã äæ éë åéúåðååò ïéìçåî äîì ïáåî , äæå
êàæ òùéøô.        

****        
ïøîïøîïøîïøî    åîãàåîãàåîãàåîãà""""øøøø    äøääøääøääøä""""îøä ÷îøä ÷îøä ÷îøä ÷""""íííí    òéæòéæòéæòéæ""""àààà  íåéá ïúç ìëì øîåà äéä

íéìäúä ìë úà øåîâéù åúôåç    ))))äøä ïøî íùá íéøîåà ùéåäøä ïøî íùá íéøîåà ùéåäøä ïøî íùá íéøîåà ùéåäøä ïøî íùá íéøîåà ùéå""""öãøä ÷öãøä ÷öãøä ÷öãøä ÷"""" ù ù ù ù
á íúôåç íåéá øåîâì íéðúçì øîàùá íúôåç íåéá øåîâì íéðúçì øîàùá íúôåç íåéá øåîâì íéðúçì øîàùá íúôåç íåéá øåîâì íéðúçì øîàù ' ' ' 'ôë ïéðîë íéîòôôë ïéðîë íéîòôôë ïéðîë íéîòôôë ïéðîë íéîòô""""øøøø(((( åâ òåãéë ìã

äæ ïéðò.        
 øôñá øôñá øôñá øôñáïôâä éáðò    ))))å ÷øôå ÷øôå ÷øôå ÷øô ' ' ' 'áááá''''(((( òäåùî àéáî" âäðîë äæ âäðî æ

éøà ìå÷ä íùá äìëìå ïúçì ïé÷éúå ,' ììîé éî ÷åñôä ùåøéôå
ä úåøåáâ 'åúìäú ìë òéîùé ,òã" àìå ïåúîá íéìäúä ìë úøéîà é

åáâäå íéðéãä ìë íéìèáî ÷ñôä àìáå úåøéäîá'.        
 íâ íâ íâ íâúåðåøëæä øôñî àéáäúåðåøëæä øôñî àéáäúåðåøëæä øôñî àéáäúåðåøëæä øôñî àéáä äøä åð÷æì"ø ç' öæ øæòéìà ñçðô" ì

 ùåã÷ äôî òîùùöãøä ïøîöãøä ïøîöãøä ïøîöãøä ïøî"""" áåìòìî ù áåìòìî ù áåìòìî ù áåìòìî ù êìéì ïúçì øîàù
ë øåîæî íéîòô øôñî øîàéù åì øîàå ìúåëì ' êðòé íéìäúáù

ä 'åëå äøö íåéá ,'øîàéù åì äåéö íéîòô äîë øëåæ åðéàå.        
 úãåáòáå úãåáòáå úãåáòáå úãåáòáåãéçäã ùãå÷äãéçäã ùãå÷äãéçäã ùãå÷äãéçäã ùãå÷ä""""àààà    ))))øéàéì ïñðñáøéàéì ïñðñáøéàéì ïñðñáøéàéì ïñðñá((((  øîåàì ìåãâ ïéðò àéáî

é"íéîòô á ,ðä ïúçì øîà íâå"øã ì" úïúçïúçïúçïúç  àåäçççç'''' éúàèðððð'''' éãâ
úúúú'''' òãåðë ãéîùòáä ïøîîùòáä ïøîîùòáä ïøîîùòáä ïøîî""""òéæ èòéæ èòéæ èòéæ è""""àààà ,ìëåìëåìëåìëå""""ääää ø" úëëëë'''' íöòääää'''' íéîù
ìììì''''øäåè.    )פניני נישואי� לרגל השמחה יבוא בגליו� הבא �  )ה"אי המש

àå"ùø íàä äù÷ ë" ìëá ìòôúúå ïåùì àåöîì ìëé àì ùåã÷ä é
ðúä"øáùúå øá÷úå ÷ø ê , ìöà íéðîæ äùìù ùé éë éðá ïéáú ÷ø

ëìäúî íìåëù íãààä íòô åáéáñ ïé ' äìåãâ äçîù ùé ãìåðùë
ãìåðù ãìéä íò .áä íòô 'àùéðùë .âä íòô ' ùé æàù åúøéèôá

øèôðä íò ìåãâ ùòø .àä íòôä ' íåìë òãåé àì àåä ãìé øåúá
íåìë òãåé åðéà íâ øèôð àåäù ïîæá íâå , ùåçì ìåëé àåä éúî ÷ø

áä íòôá åîéò êìåä äî ùéâøäìå 'øù àåä æàù åúôåç éðôì éå
äîåöò úåùâøúäá .âä ìëù úåàøì íéëéøö ïëì ' íéåù åéäé íéðîæ

åìöà.        
 ìçäå ìçäå ìçäå ìçäåúåòîã ãéøåäì ïúçä ,äøä ááçéå"åéçì ìò ïúçä åðá úà ÷ ,

ãðé÷ ïééî âåðòâ åì øîàå ,ãåò äëáú ìà ,ùø úðååë äæå" ñëúúå é
]]]]ïéàåùéðä éðôì ä÷áø äúéä æà éëïéàåùéðä éðôì ä÷áø äúéä æà éëïéàåùéðä éðôì ä÷áø äúéä æà éëïéàåùéðä éðôì ä÷áø äúéä æà éë[[[[  ïåùì"ìòôúúå" ,éô ' úåàøì êéøöù

à úåìòôúääùøá÷úå åîë äéäé æ ,äøåá÷ä úòá åðééäã ,øáùúå ,
íééðáàä úøéáù úò äãéìä úòá.        

 לכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמת

מר� אדונינו מורינו ורבינו 
  א"ט זיע"הקוה

===  
 ,י ידידינו הנגיד הנכבד"הונצח ע

מקושר בכל נימי נפשו למר� 
אשר נדבו לבו הזהב ', רבינו הק

לשאת בהשתתפות הוצאות 
   הגליו�

 אילאוויטשאילאוויטשאילאוויטשאילאוויטש' ' ' ' ישעיישעיישעיישעי' ח ר"הרה

  בארא פארק  -א "שליט
==  

זכות רבינו תג� עליו ותמלי! יושר 
  בעדו

 

 לכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמת

מר� אדונינו מורינו ורבינו 
  א"ט זיע"הקוה

===  
הנכבד לבו יד י ידידינו הנג"הונצח ע

אשר , פתוח לכל דבר שבקדושה
נדבו לבו הזהב לשאת בהשתתפות 

  הוצאות הגליו�
===   

 וווו""""היהיהיהי    יואל שוואר!יואל שוואר!יואל שוואר!יואל שוואר!' ח ר"הנה
  ב"ארה – ויליאמסבורג

  זכות רבינו תג� עליו ותמלי! יושר בעדו

 

 לכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמת

מר� אדונינו מורינו ורבינו 
  א"ט זיע"וההק

===  

י ידידינו הנגיד הנכבד לבו "הונצח ע
מקושר , פתוח לכל דבר שבקדושה

אשר ', בכל נימי נפשו למר� רבינו הק
את בהשתתפות נדבו לבו הזהב לש

  חלק נכבד מהוצאות הגליו�
   –ו "הי מאיר וועזעלמאיר וועזעלמאיר וועזעלמאיר וועזעל 'ח ר"ההר

  ב"ארה – בארא פארק
  זכות רבינו תג� עליו ותמלי! יושר בעדו

 

 לכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמת

מר� אדונינו מורינו 
  א"ט זיע"ורבינו הקוה
===  

י ידידינו הנגיד "הונצח ע
ר הנכבד לבו פתוח לכל דב

אשר נדבו , שבקדושה
לבו הזהב לשאת 

בהשתתפות הוצאות 
  הגליו�

  ו "הי נת� שטיי�נת� שטיי�נת� שטיי�נת� שטיי�ר "הר
  ב"ארה    - - - - פלעטבוש פלעטבוש פלעטבוש פלעטבוש 

זכות רבינו תג� עליו ותמלי! 
  יושר בעדו

 

 לכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמת

  א"ט זיע"מר� אדונינו מורינו ורבינו הקוה
===  

הנגיד הנכבד  ,מוקיר זכרו הטהור י ידידינו"הונצח ע
אשר נדבו לבו , לבו פתוח לכל דבר שבקדושה

  הזהב לשאת בהשתתפות הוצאות הגליו�
  ו"הי ברו� ערבלי�ברו� ערבלי�ברו� ערבלי�ברו� ערבלי�ח רבי "הנדיב היקר הרה

  ותמלי! יושר בעדו זכות רבינו תג� עליו
 ===  

 לכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמתלכבוד ולעילוי נשמת

  א"ט זיע"מר� אדונינו מורינו ורבינו הקוה
===  

הנכבד לבו פתוח לכל דבר הנדיב י ידידינו "הונצח ע
ב לשאת אשר נדבו לבו הזה, שבקדושה

  בהשתתפות הוצאות הגליו�
 ===  

  ב"פ ארה.ב ----אאאא""""שליטשליטשליטשליט    יעקב יוס" האסיעקב יוס" האסיעקב יוס" האסיעקב יוס" האס' ח ר"הרה
 זכות רבינו תג� עליו ותמלי! יושר בעדו

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
שלוחה בזאת לידידינו החשוב 

מסור  ,ש"מחשובי אנ והמפואר
ק "מי נפשו לכודבוק בכל ני
  ה"ה, א"ר שליט"מר� אדמו

  ו"הי  נשה ברו�נשה ברו�נשה ברו�נשה ברו�ממממ 'ח ר"ההר
יוס" יוס" יוס" יוס"     כנס הב�הלרגל שמחת 

  צ"בשעטומ צ"ול התומלע
 יהי רצו� שיזכה לרוב נחת

  .ושובע שמחות


