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, ותיויכולי� לפעול כל הישועות בכללות ופרט ,מחילה וסליחה

: בתמידות א"זיע האי סבא קדישא ר"מר� אדמו ק"כ וכמו שדייק

וכ� כל , "מאי דדבוק איניש בהאי עלמא דבוק בההיא עלמא"

  .� כסדר ישועות בכללות ופרטותנשמות הצדיקי� פועלי

על  ק מלעלוב"בהסוכ� אמר , נקרא יו� זה יו� טוב חסידי�אצל 

ללא תעניות וסיגופי� יכול היה לפעול ' הרבי רבי אלימל� שאפי

והכל , בלא חטא י�השפעת אור עליו� לרחו  הנשמות שיהיו נקי

וכ� ידוע שהיה מאוד מקרב את פשוטי הע� , מכוחו ואורו הקדוש

לפי שהיה מחנ� אות� כפי בחינת� , ר מתלמידיו הקדושי�יות

ס אידע� היה 'א� את הדארפ, שיוכלו להתעלות מעלה מעלה

מקרב בצורה מיוחדת שיוכלו להתעלות במידות טובות ויראת 

  . פי בחינתוא ל"שמי� כ

אמר שהוא ביטל ענסק 'רבי אלימל� מליז זיסע הייליגעכי הוידוע 

  .את כל חבלי משיח

א� יפסקו הרדיפות בשנתיי� בלבד יוכל " :ע מאמר שאמרידועוד 

 ,"לבדו להביא את משיח צדקינו ולפעול הישועה הגדולה מכול�

  .ועל זה אנו מצפי� כבר אלפי שני� לאלו השנתיי� ימי�

ני  'נ מרופשי  והמגיד מקוז"ר ק"הרה הקדושי עליו�תלמידיו 

ד "רוהרבי מר� מוה, מ מרימנוב והמאור ושמש "ק רמ"והרה

  .דבקי� בו והקימו עול� של� בזכותוהיו  א"זיע מלעלוב

אשר היה לאחד מתלמידיו  ק רבי ישראל מרוזי�"הרהאמר פע� 
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

 המשפיע צ"ממורינו הגה
        א"ד דקהילתינו שליט"אב

        
        ג''אדר תשע 'כ

   וווו""""גליו� תרגליו� תרגליו� תרגליו� תר
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 

 

            פרהפרהפרהפרה    - - - - כי תשא כי תשא כי תשא כי תשא     פרשתפרשתפרשתפרשת

  ק"יומא דהילולא דהרה
  ע"ענסק זי'הרבי הנוע� אלימל� מליז

כי   ע"זי ק רבי אהר� מבעלז"הרהבש�  איתא

וכל דור  ,ס'היה הרבי של כל הרעבע רבינו

  .יות ובגשמיותודור ממנו יהיו חיי� ברוחנ

כי  ,תשובהגל ליו� קדוש כזה הוא מסובכלל 

א "שהרבי ר מה ג�, הוא גדול ונשגב מאוד

השיב בתשובה את כל דורו ובזכותו יכולי� 

לשוב בתשובה אוי* תמיד והוא יו� תשובה 

שהוא אינו יכול  ,א"רהרבי  ינכדמ

כי ' כ אל צדיקי הדור וכדו"ליסוע כ

א� אמר לו א� , קשה עליו מעט

חי בזה ' אלימל� הי' זקינכ� הרבי ר

שי העול� לא הייתי מביט על קו

עה ונוסע אליו ללא שו� ספק הנסי

של  'הק שעשר ידיו כ� אמר, כלל

, לא( ככלותו לדבר אתווית� אל משה 
  )חי
אי� מוקד� ומאוחר בתורה  י"פירש 

מעשה העגל קוד� לצווי מלאכת 
ל "אולי י', וכו המשכ� ימי� רבי� היה

ת טע� למה הקדי� את "בעזהי
המאוחר וכתב ציווי מלאכת המשכ� 

ועוד למה הקדי� , קוד� מעשה העגל
רק את ציווי מלאכת המשכ� ולא 

, את עצ� בניית המשכ� הקדי� ג�
דהנה איתא תשובה קדמה לעול� 

לא עשו  :)ז ד"ע(ואיתא  :)נדרי� לט(
ישראל את העגל אלא לית� פתחו� פה 

כלומר , י"פירש[ לבעלי תשובה
' ושליטי� ביצר� היו ולא הי �גיבורי

אלא גזירת  ,ראוי להתגבר יצר� עליה�
כדי לית� פתחו�  ,מל� היתה לשלוט ב�

שא� יאמר החוטא  ,הפה לבעלי תשוב
לא אשוב שלא יקבלני אומרי� לו צא 
ולמד ממעשה העגל שכפרו ונתקבלו 

ולא ישראל ראוי� לאותו ] בתשובה
ולכ� הקדימה התורה לכתוב  ,מעשה

את ציווי מלאכת המשכ� כי מאחר 
שנדבת המשכ� היתה התשובה של 

וכל , כלל ישראל על מעשה העגל
מעשה עגל לא באה כי א� להורות 

ומאחר שבתשובה , בה לרבי�תשו
עסקינ� הקדימה התורה את עני� 

כי תשובה , התשובה לחטא העגל
קדמה לעול� והיא קודמת לחטא ולה 

  .משפט הקדימה
שלא הקדי� רק את הציווי של ומה 

מלאכת המשכ� ולא את המלאכה 
.) ברכות נה(ל דהנה איתא "עצמה י

יודע היה בצלאל לצר* אותיות 

לפי שהיה כולו , ענסק ה� כמו עשרת הדברות'א מליז"ר

  .תורה וכולו קודש קדשי�

והיו , שגופו היה מאיר כמו אלפי נשמות הובא צדיקי�בש� 

כ כמו "אומרי� שהלוואי היו נשמות כל היהודי� מאירי� כ

ותיק� בתיקו� , ע"הכל והיה כולו לבוכשהיה מתק�  לפי, גופו

א בא אליו בעל "כמו ששוחחנו שפ, כל כולואת השל� 

תשובה וביקש דר� תשובה בלב נשבר ואמר שאינו יכול 

א שאינו צרי� לצו� "לשוב בתעניות וסיגופי� אמר לו הרבי ר

והכי� לו בשר עו* ויי� , אלא יאכל כדבעי ולפני זה יכנס אצלו

הנכנסי� ' א מדיבוריו הק"אשו� דיבר עמו רוביו� הר, מדי יו�

ודיבר עמו מהו נקרא , ללב שהיה מהפ� האד� מרע לטוב

ואיזה פג� נורא גור� בעולמות העליוני� ואי� יכולי� , חטא

כי בדר� משל א� עוברי� עבירה כל , לעבור את רצו� הבורא

וכ� אולי יתכ� שאמר לו מה עשה , המלאכי� רוצי� לקורעו

ל� שכ� אתה חוטא כלפיו ושכינה דיברה  ע ועולל"הרבש

וכפטיש יפוצ  סלע ', מתו� גרונו הלא כה דברי כאש נאו� ה

א היה "ודיבוריו של ר, ר"וסלע מרומז על הרע של היצה

מבער את כל הרע כפטיש והבעל תשובה שפ� דמעות כמי� 

, עד שנפל בעילפו� כ� אומרי� זאת בער� על פי השמיעה

הוא לא יכל לאכול עוד מרוב א� , כ שלחו לאכול"ואח

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

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

 ולמזהיר ולנזהר שלומי� ת� כימי נהר= זמ� תורה לחוד  –זמ� תפילה לחוד = ת "נא לא לקרוא בשעת התפילה וקריה

  רגל יומא דהילולא קמאלגליו� זה נודב 
, פארת ישראלעמוד צלותהו� דישראל ועטרת ת, המנורה הטהורה, לכבוד ולעילוי נשמת האי צדיקא קדישא

אשר האיר , שריד לדור דעה, רועה נאמ� לעדת צא� מרעיתו, אשר מסר נפשו כל ימיו למע� כל יהודי ויהודי
   עמוד החינו� הטהור, לאלפי� ורבבות באור תורתו קדושתו ויראתו

        לללל""""זצוקזצוקזצוקזצוק    ני�ני�ני�ני�''''מויזמויזמויזמויז" " " " ישועות משהישועות משהישועות משהישועות משה""""בעל בעל בעל בעל ר ר ר ר """"אדמואדמואדמואדמוק ק ק ק """"ככככ
   ב"שעתאדר ' כמ "נסתלק לגנזאשר   ני�'ל מויז"זצוק "אמרי חיי�אמרי חיי�אמרי חיי�אמרי חיי�"ק ה"בהרה 

  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל
===  

  רוד! צדקה וחסד , מחונ� בבינת נבוני�, ומוקיר זכרו היקר והנער� היקר י ידידינו"הונצח ונודב ע

  ו"הי דוד וייסה "ה
  ,ו להתבר� בכל הברכותתג� עלי' כות זיכוי הרבי� וזכותו הקז

 'ב' המש� בעמ 'ב' המש� בעמ
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ק ק ק ק """"לרגל יומא דהילולא דהרהלרגל יומא דהילולא דהרהלרגל יומא דהילולא דהרהלרגל יומא דהילולא דהרה
        עעעע""""ענסק זיענסק זיענסק זיענסק זי''''אלימל� מליזאלימל� מליזאלימל� מליזאלימל� מליז' ' ' ' הרבי רהרבי רהרבי רהרבי ר

============        
ח שישב "יהודי תהמעשה בידוע ידוע ידוע ידוע 

ואז הגיע , והגה בתורה כל חייו
ק "ל הרהלאזנו שמעו ש

תמה האיש מי , ע"ענסק זי'מליז
הוא זה ואיזהו שאליו נוסעי� 

אולי  היה מ� , המוני ישראל
        .הראוי לבוא אליו

החליט לתהות על קנקנו של הוא הוא הוא הוא 
ק "בא לחצה, א"של הנוע

ויהי א� דר� על מפת� , ענסק'בליז
ענסק 'ק מליז"ביתו שמע שהרה
וואס מיינט : "אומר לתלמידיו

? בעזע� א –ס איז יראה 'עט

  
  
  
  

  שקיבלה תיקונההנשמה 
        

 ּדִּבְרּתִי לָ -ֶאל ֲאשר, ָהָע�-ֵלְ ְנֵחה ֶאתְַעּתה ְ
, ּוְביֹו� ּפְָקִדי; ֵיֵלְ ְלָפֶניָ , ִהּנֵה ַמְלָאִכי

  )לד, לב( ּוָפַקְדּתִי ֲעֵלֶה� ַחּטאָת�
בדר� לא  'הק הבעל ש� טוב מר� נסעא "פ

סלולה אלא הסוסי� דהרו לבד� דר� שדות 
ו הסוסי� וזה צרובאמצע היער נע ,ויערות

 מר� .היה סימ� שעליה� לשהות במקו�
התפללו  הקדושי�� תלמידיהו ט"שהבע

החל  לפתע. מנחה ולאחר מכ� ישבו לאכול
שפ�  ,לחפור גומה בקרקע ט"שהבע מר�

מעשה זה היה , "לחיי�"לתוכה יי� שר� ואמר 
הוא החל לספר לה�  א� ,מוזר לתלמידיו

 :מעשה שהיה

בת יחידה אשר הייתה  גדול ולו עשירב
מצא עבורה  ,בוא בברית הנישואי�צריכה ל
ואשתו לא חסרו מאומה האבר� . ב� תורה

 נפטרו מילאחר שח. והוא ישב ולמד תורה
ניהלה  בתו. השאיר את כל הונו לבתו וחתנו

ישב את החנות והמסחר כמקוד� ובעלה 
בסביבת� היה כומר שניסה , ולמד כדרכו

להסית יהודי� לקבל את דת הנוצרי� 
כששמע הכומר על , חיפש בני תורה עיקרוב

, דו ברשתוהאבר� החל לחשוב אי� ללוכ
החל לבוא לעיתי� קרובות לחנותו ולקנות 
, מה שצרי� ולא צרי� עד שנעשה לקוח קבוע

פע� סיפרה האישה לכומר שבעלה חולה 
והוא השתת� בצערה וביקש לבוא ולבקרו 

שוחח ע� האבר� בענייני� שוני� , בביתו
וראה שהוא ב� תורה גדול ואוצר גדוש בכל 

שוב  כעבור זמ� מה האבר�. דבר חוכמה
יש "הכומר ביקרו שנית והחלל לפתותו , חלה

לי דירה טובה ע� אויר מצוי� וסביבה עצי 
קח משרתת , את� ל� את הדירה, פרי

שתבשל עבור� אוכל כשר ואכנס מדי פע� 
 ."לשוחח אית�

נתקבלה והידידות בי� האבר� לכומר הצעתו 
הכומר שיחד את המבשלת שתית� , העמיקה

רמו לטמטו� מוחו לו בשר טריפה ונבלה שיג
וליבו עד שדיבורי הכומר פעלו עליו וכעבור 

. גויהל נישא, ל"רצה להמיר דתו רחזמ� 
עד שנתעשר הכומר נת� לו הו� תועפות 

במש� הזמ� קנה פרדס ע� בית ונכנס , מאוד
פע� , בתו� הפרדס גר שומר זק�, לגור בו

בשעה שהמומר טייל ע� אשתו הנוכריה 
, של השומר פויבפרדס שמעו קול בכי מצר
 ,ו לפשר בכייתוהוא נכנס אל השומר ושאל

בפע� אחרת כאשר , וודחה והשומר לא ענה
שמע שוב את בכיותיו לא נת� לו הדבר 

, הוא התחנ� אליו שיגלה לו מה הסיבה, מנוח
השומר הזק� לא יכול היה לסרב והחל לספר 

אני יהודי מאנוסי ספרד ובליבי נשארתי "
הודי� יש יו� אחד אצל הי. נאמ� לאלוקיי

בשנה שנקרא יו� כיפור שהוא יו� תשובה 
 "וסליחה ולכ� אני בוכה כי היו� יו� כיפור

התעוררה אצל , את סיפור השומרבשמעו 
' המומר רוח טהרה ותשובה לשוב אל ה

השומר אמר לו , וגילה את כל לבבו לשומר
הוא יכול כעת לנדוד , שמכיוו� שהוא עשיר

 ,יות יהודי בגלוילמדינה אחרת ולחזור לה
נכנסו הדברי� כח  בליבו והוא ברח 

  .למרחקי� והפ� לבעל תשובה גדול
אשתו ראתה שבעלה נעל� לא ידעה כאשר 

עלה בדעתה שהשומר יודע , מה לעשות
 נוח עד שסיפר להמלא נתנה לו , אודותיו
בראותה את גודל התקיפות של , האמת

מכרה , אמונת ישראל גמרה בליבה להתגייר
רכושה ונסעה למדינה אחרת  את כל
מה : "השומר הזק� אמר בליבו. והתגיירה

גרמתי לכ� ששני אנשי� ? יהיה איתי
 "?עד מתי… התגיירו ואני יושב פה

ללכת מעיר לעיר ברגל עד שיגיע החליט 
הוא הל� בדרכי� ובשדות א� . למחוז חפצו

כשנשמתו עלתה לעול� , באמצע הדר� מת
כיוו� "ו העליו� היו מליצי יושר שאמר

שמחשבתו היתה טובה והתחיל ללכת כדי 
לחזור ליהדותו צרי� להכניסו למקו� 

כיוו�  ,לא: "ואילו המקטרגי� אמרו, הקדושה
 ."שבפועל לא עשתה תשובה

 , שוטטה נפשו עד כה מבלי למצוא מנוחכ
ועכשיו בעקבות תפילותינו ואמירת 

והכניסוה  קיבלה תיקונה נפשו" לחיי�"ה
הבעל ש� טוב  מר� סיי� ,"למקומה הראוי

  .במסע עגלו� להמשי�את ה ציוהאת דבריו ו
 

  ניצוצי אשניצוצי אש

ר רבינו "ק מר� אדמו"ק כ"ח מפ"דא
  א"ט זיע"הקוה

 

מה חושבי� הנכ� מה חושבי� הנכ� מה חושבי� הנכ� מה חושבי� הנכ� ((((יראה איז פארכט 
יראה יראה יראה יראה ? ? ? ? הא� מטאטאהא� מטאטאהא� מטאטאהא� מטאטא, , , , """"יראהיראהיראהיראה""""פירוש פירוש פירוש פירוש 

ומכוח דיבוריו של , ")")")")פחדפחדפחדפחד""""פירושו הוא פירושו הוא פירושו הוא פירושו הוא 
        .הצדיק התעל% האיש

****        
נוע� "ק "מר� רבינו על הספהאמר אמר אמר אמר 

אשר לא מש משולחנו " אלימל�
דברי : "ט"ובשולה, בביתו, לעול�

נוע� "' שבספר הק' התורה הק
וא% שאינו , הינ� תפילות" אלימל�

        .מבי� יאמר ויגרוס התיבות
ט היה רבינו "בעריכת השוהוכ� וכ� וכ� וכ� 

, "נוע� אלימל�"ק "מקריא מספה
תפארת " "ק מלובלי�"ספרי הרה"

        ."בית אהר�"ו" שלמה
תורה "אמר ברוב ענוותנותו פעמי� פעמי� פעמי� פעמי� 

לכל הפחות פו� , קע� אי� נישט זאג�
        .א ספר

****        
תבע מר� רבינו מאנשי בשיחותיו בשיחותיו בשיחותיו בשיחותיו 

עצמכ� לא לדבר  קבלו על: שלומו
שו� שיחה קוד� התפילה כלל 

ענסק 'ק מליז"וכבר כתב הרה, וכלל
: ק"וזל ))))טטטט, , , , אאאא((((בהנהגת האד� : ע"זי
וישמור את עצמו מלדבר שו� "

אפילו דבר , דיבור קוד� התפילה
        .כי זה מבטל כוונת התפילה, אחד
מהבחורי� בני החבורות היה ג� ג� ג� ג� 

מבצע "מבקש שיקבלו על עצמ� 
כגו� , ית היו�יראת שמי� בראש

כי זה , שמירת הדיבור לפני התפילה
  .יסוד אית� על כל היו�

  ~ סיפור מפסוקי הפרשה~ 
  לכבוד סעודת מלוה מלכה

 

שנשבר בלבו על מעשיו א� הגבאי הכריחו לאכול ונאל  

וכ� הוה ג� ביו� , לאכול וכל אכילתו היה לו סיגו* גדול

כ� , כ אמר עמו וידוי"השני דיבר עמו דיבורי תשובה ואח

כ אמר "כל יו� אמר עמו מילה אחת מכל סדר הוידוי ואח

ו� והלאה יראה א� מהי, לו שתיק� את תיקו� השל�

וכ� נתעלה ונתגדל , להתנהג כיהודי צדיק אמיתי כדבעי

י "י אכילה גופא ולא ע"א והכל ע"ונהיה מתלמידי הרבי ר

  .ע אוי* אייביג"זי. סיגופי�

שהגיע כבר לגיל ' פלא בילד שלא נתגדל עדיי� ואפימעשה 

החופה עדיי� היה כילד קט� שלא גודל ואינו מקבל גובה 

א נסע אליו ע� בנו וסיפר "מע מהרבי ראביו שש, הראוי

 הרבי כששמע זאת, נשאר נמו� כילד פעוטש על צרת בנו

על ראש הילד ולפלא הילד החל לגבוה ' א הניח ידיו הק"ר

א יפסיק בכדי "עוד ועוד עד שגבה לגילו צעק האב שר

וכ� נתגדל  "גענוג גענוג"ואמר לו , שלא יגבה בצורה משונה

  .כאחד האד� בגילו

זכות , יר זאל� האב� געפויעלט אלעס גוטמירח� ת "השי

וי* א א"א מליזענסק יגנו עלינו ועכי"די הייליגע רבי ר

שכולנו נשוב בתשובה  ,אייביג וזכות כל הצדיקי אמת

 �באמת מאהבה ועשו כול� אגודה אחת לעשות רצונ

ויעזור וישמור אותנו ממשהו חמ  מפסח , בלבב של�

שבהאי שנה  ,ר אוי* אייביג"אוי* תמיד או ממשהו יצה

נזכה ו, ק"ק ונקריב הקרב� פסח בביהמ"נעלה לרגל לביהמ

בשמחה בטוב  ש ומידות טובות"בתורה יר להיות שטייגע�

שכל . בשמחה בואו לפניו ברננה' דו את הלבב מרוב כל עב

לב וישמרנו אחד יוושע מה שצרי� וישמח כל השבורי 

שמירה עליונה בכל מקו� שה� אוי* א זיסע אופ� אוי* 

נ והבריאות השלימות "אייביג וית� רפואות שלימות הגוה

במקו�  ג"תו, סה בהרחבה גדולהוישפיע עלינו פרנ, נ"הגוה

אחד וית� לכולנו חיי בני ומזוני רויחי ואריכי וית� ברכות 

לימות ברכה וישועה שלימה ובני� שלימות וישועות ש

 ק שוי� יעצ אוי* א זיסע אופ� אוי* אייביג"ביהמ

י צירופי "שבניית המשכ� נבנית ע, שנבראו בה� שמי� ואר 
ותכונת צורת המשכ� כולל , האותיות שבה� נבנה העול�
ובכ� כמו שהתשובה קדמה , בתוכו את כל העול� כולו

כ� התרומה שהיא התשובה קדמה לבניית , לבריאת העול�
הקדי� רק את ולכ� , המשכ� שהיא דוגמת בריאת העול�

ציווי מלאכת המשכ� קוד� מעשה העגל שהכוונה היא על 
התרומה למלאכת המשכ� שהיא רומזת לתשובה שקדמה 

אבל עצ� מלאכת בנייית המשכ� לא היה בה טע� , לעול�
  . להקדי� למעשה העגל אלא כתב הדברי� כסדר�

שבניית המשכ� , יוב� שאי� מלאכת המשכ� דוחה שבתובזה 
א� שבת שהיא , ז"והיא העוה, יאת העול�היא בדומה לבר

 )פ וספרת� לכ�"עה אמור' פ(ב וכלשו� הקדושת לוי "מעי� עוה
ואי� בו שו� אחיזה  ):ברכות נז( ב"עוהכי שבת הוא מעי� 

ולכ� אי� מלאכת המשכ� שהיא דוגמת . כ"ע, מעול� הזה
    )ב"כי תשא תשע( .ז דוחה את קדושת השבת"העוה

 

  שיחת קודששיחת קודש

  'א' המש� מעמ
 

  תורהתורהברי ברי דד

  'א' המש� מעמ
 

  אמתורת ת
 על הפרשהפניני� 

   )יג, ל(זה יתנו 
ויש לומר דדר� . י הראה לו כמי� מטבע של אש"וברש

, העול� כשיתעוררו לפעול דבר טוב ותיקו� ציבורי
אבל לאט לאט נפסק בראשונה מפלפלי� באש להבה 

לכ� הראה מטבע של אש ואמר , וכשבא למעשה מתעצלי�
לו כזה יתנו כי הנתינה מחוייבת להיות כמו התחייבות של 

וכ� . ואש תמיד תוקד על המזבח לבכ� אשר לא תכבה, אש
הירא ור�  )ב,פרשת שופטי� כ(יש לבאר מה שנאמר בתורה 

רות שבידו ל הירא מעבי"ודרשו חז, הלבב יל� וישוב לביתו
וצרי� , : )סוטה מד(ג� הסח בי� תפילי� של ראש לשל יד 

ורק הפשט דיש בשעת הדרשה , ביאור שאחז עבירה זו
וזה , וכשבא לנתינה יתרשלו�, ינענעו� ראש� ויאמרו לית�

אבל , פירוש הסח בי� תפילי� של ראש או ויבטיח לית�
ועיי� מה שכתבתי בזה בפרשת , כשבא לשל יד יחזור

  .תרומה
  

זה ישפיל וזה  )ח,תהלי� עה(ש� במדרש הדא הוא דכתיב 
  . ירי�

 )ה  זה יתנו"כי תשא ד(י שפירש בנוע� אלימל� "ויש לומר עפ
דא�  מתנהג , מטבע של אש דאש שור* ואש מחמ�

וא� מתנהג כשורה אז מחמ� , בכספו שלא כהוג� אז שופתו
  . וזוכה לרב טוב

מטבע יש בו כח וזהו פירש המדרש זה ישפיל וזה ירי� דה
  )פרדס יוס$(. להשפיל

  
  )יד, ל(כל העובר על הפקדי� 

הנה כל אחד צרי� לשער בעצמו דהעול� במעמד מחצה 
  , על מחצה ובמעשיו יכריע לרוב

בשעה שהול� לעבור , כל העובר על הפקודי�וזהו שאמר 
פקודי דאורייתא ישקול בדעתו כמו שהעול� מחצה על 

  )באר מי� חיי�(. מחצה
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 ג

   ני%'ויזמ "ישועות משה"בעל הל "צוקזמשה יהושע  ר רבי"אדמוק "כ
   )ב"תשע( אדר' כיומא דהילולא 

 
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

אדר אדר אדר אדר     ----דדדד""""תרכתרכתרכתרכ((((אור השמש  –ר אריה לייב "רבי שמעו� שלמה מבענדער ב –
  ))))''''בבבב

�""""מהרמהרמהרמהר[[[[מאיר  רבי���        ניס�ניס�ניס�ניס�' ' ' ' זזזז' ' ' ' א שנפא שנפא שנפא שנפ""""יייי    ))))גגגג""""שצשצשצשצ((((ר יעקב שי! "ב ]]]]
        ))))אאאא""""תתתת((((ח "ר שמואל סירקיש  הב"רבי יואל ב

מ מויטעפסק "ר' תל -ר צבי הירש"רבי שלמה זלמ� הכה� אשכנזי מוילנא ב
  ))))טטטט""""תקנתקנתקנתקנ((((

ק מר� רבינו "חת� הרה -ר פנחס מאפטא"רבי יצחק מנח� הלוי מוואלברו� ב
  ))))דדדד""""תרלתרלתרלתרל((((א "משה מלעלוב זיע

  ))))דדדד""""תרסתרסתרסתרס((((יודעי בינה  - ר אלעזר מלאנצהוט"בי אלימל� מבערטש ברבי צ
חת�  -ר חנו� העני� דב"ראדומישלא ב- רבי אברה� יהושע העשיל ממאלי�

  ))))דדדד""""תשסתשסתשסתשס((((צאנז -ב מגריבוב"ר
  ))))הההה""""תשנתשנתשנתשנ((((ר חיי� יהודה לייב "רבי שלמה זלמ� אויערבא� ב

 חת� -ר חנו� העני� דוב"ראדומישלא ב-רבי אברה� יהושע העשיל ממאלי�
  ))))דדדד""""תשסתשסתשסתשס((((צאנז  -רבי ברו� מגריבוב
  ))))הההה""""תשסתשסתשסתשס((((ר שמואל "ד קאשוי ב"רבי רפאל בלו� אב

בעל ישועות משה  –ני� 'ר חיי� מאיר מויז"ני� ב'רבי משה יהושע מויז
  ))))בבבב""""תשעתשעתשעתשע((((

        ))))זזזז""""תקמתקמתקמתקמ((((נוע� אלימל� ' ענסק ב'ר אליעזר ליפמ� מליז"הרבי רבי אלימל� ב –
ר פינחס מקארי� "בר יהודה מאיר "רבי פינחס שפירא משפיטיווקא ב

  ))))וווו""""תקפתקפתקפתקפ((((
ח מצאנז "אחי הד -ר אריה לייב מטארניגראד"רבי אביגדור מדוקלא ב

  ))))זזזז""""תרלתרלתרלתרל((((
  ))))טטטט""""תרמתרמתרמתרמ((((ד פאלטיטשא� "ר נפתלי בורנשטיי� אב"רבי יהודה לייב ב

  ))))הההה""""תרצתרצתרצתרצ((((ר אהר� מצאנז "לייבוש הלברשטא� מגריבוב ב' רבי ארי
מוואלאווא ר ישראל יעקב יוקל "רבי משה דוד טייטלבוי� מלאפאש ב

  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    ––––ה ה ה ה """"תרצתרצתרצתרצ((((
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - וווו""""תרפתרפתרפתרפ((((ר אריה לייבוש מדוקלא "רבי מנח� מענדל מפריסטיק ב

אדר אדר אדר אדר     ----גגגג""""תשסתשסתשסתשס(((( -�"ד י"גאב -ר יוס! צבי "רבי ישראל משה דושינסקיא ב –
  ))))''''בבבב

  ))))טטטט""""תפתפתפתפ((((שבט מוסר  -ר שלמה"רבי אליהו מאיזמיר ב
המגידי� ' גנזי יוס! תל -ר אברה�"סטאנוב ב -רבי יוס! בלוק מאלעסק
  ))))ננננ""""תקתקתקתק((((ממעזריטש ומזלאטשוב 
  ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((פ מקארי� "חת� ר -ר שמואל"רבי אהר� מקאלניבלאט ב

  ))))טטטט""""תרפתרפתרפתרפ(((( קישינב י"ר רפפורט רבינובי� הכה� לוי ר"ב גמליאל רבי
  .ח מקוידינוב"חת� רש -ר פנחס מאוסטילא"רבי שמעו� מזאוויכוואסט ב

     ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    - - - - זזזז""""תרפתרפתרפתרפ((((ר הלל "רבי אליעזר דוד מראדושי� ב

        
        

        רררראדאדאדאד' ' ' ' ככככ    קקקק""""יו� שביו� שביו� שביו� שב
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 �        ררררא אדא אדא אדא אד""""ככככ' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ררררב אדב אדב אדב אד""""ככככ' ' ' ' יו� ביו� ביו� ביו� ב

        

        
        ג אדרג אדרג אדרג אדר""""ככככ' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 �ד ד ד ד """"ככככ' ' ' ' דדדדיו� יו� יו� יו
        רררראדאדאדאד
        
        
        
        
        
        
        

 �ה ה ה ה """"ככככ' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו
        רררראדאדאדאד
        
        
        
        

        
 � רררראדאדאדאד    וווו""""ככככ' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו

  א"הגר' תל -חיי� וחסד' ר שמואל מאמדור ב"רבי חיי� חייקל ב    - - - - 
        ))))זזזז""""תקמתקמתקמתקמ(((( המגיד ממעזריטש' כ תל"ואח 

  ))))זזזז""""תקסתקסתקסתקס((((פ מקארי� "ר יהודה מאיר בר"רבי יוס! יוסקא משפיטיוקא ב
   -ר שמעו� פרלוב מזאוויכוואסט"רבי יעקב מנאוואמינסק ב

  אדר' א כ"וי ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    - - - - בבבב""""תרסתרסתרסתרס((((שופרא דיעקב 
        ))))וווו""""תרכתרכתרכתרכ((((� "חידושי הרי' ר ישראל מגור ב"מאיר ברבי יצחק 

  ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    - - - - אאאא""""תרפתרפתרפתרפ((((ר יואל "רבי מאיר משא� ב
        ))))טטטט""""תרצתרצתרצתרצ(((( אור הצדיקי� -סטרעטי� –ר אהר� ברנדווי� מטורקא "רבי יחיאל מיכאל ב

  ))))אאאא""""תשתשתשתש((((ר ישראל אהר� מאופאטשנא "רבי יעקב שמעו� מקאלושיק ב
    -ערג מפלאוונא ר יחיאל יוס! טיב"ב ב"ב רבי יהודה משה מאלכסנדר

        ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    - - - - גגגג""""תשלתשלתשלתשל((((אמונת משה 
  ))))הההה""""תרסתרסתרסתרס(((( ))))דברי בינהדברי בינהדברי בינהדברי בינה((((ר נת� דוד משידלובצא "רבי יצחק יעקב מביאלה ב

  ))))דדדד""""תשנתשנתשנתשנ((((ר חנו� העני� דוב מקוידינוב "רבי אהר� ב
  .ר פנחס אלימל�"רבי אליעזר ליפא מזבארוב ב –

        א"ד מנ"כ' שנפא "וי ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((ר אליעזר חיי� "רבי ברו� פנחס ראבינאוויטש מסקאליא ב
        ))))אאאא""""תקכתקכתקכתקכ(((( מאלכסנדר דנציגר יחיאל ר"ב יאיר בצלאל רבי

        ))))דדדד""""תרסתרסתרסתרס((((ר חנו� העני� "רבי יצחק מאלעסק ב
  ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    ----שששש""""תתתת((((מ מזידיטשויב "ר משה מראזוואדוב חת� רבי מ"רבי יצחק הורווי� מסטיטשי� ב

  ))))אאאא""""תשתשתשתש((((ר אליעזר דוד "רבי חיי� אשר מראדושי� ב
        ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    - - - - זזזז""""תרפתרפתרפתרפ(((( ואחלמה שבו לש�' ב ))))אלישיבאלישיבאלישיבאלישיב(((( שאוועליא חייקל חיי� ר"ב שלמה רבי

  ))))זזזז""""תרצתרצתרצתרצ((((דברי שלו�  -מראזלא ))))השניהשניהשניהשני((((ר יהודה צבי "רבי אברה� מרדכי שלו� מפאמארי� ב
        ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    - - - - אאאא""""תקכתקכתקכתקכ((((' ט הק"ר אפרי� אשכנזי גיס מר� הבעש"גרשו� מקיטוב באברה�  רבי  –

  ראה רבי אליקי� גע� מאוסט ))))ממממ""""תרתרתרתר((((ר יצחק "רבי ישראל מקאליש ב
  ))))הההה""""תרמתרמתרמתרמ(((( ))))השניהשניהשניהשני((((ר יעקב יוס! "ב

  ))))בבבב""""תשתשתשתש((((ד טאפרוב "ר ישכר דוב אב"רבי חיי� הלוי מדאברא ב
        ))))הההה""""תרצתרצתרצתרצ((((ר יחיאל דנציגר מאלכסנדר "רבי בצלאל יאיר ב

        ))))לללל""""תשתשתשתש(((( אבוחצירא מסעוד ר"ב יצחק רבי
  ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    - - - - גגגג""""תשסתשסתשסתשס((((אב� ישראל ' ד העדה החרדית ב"ר אהר� פישר ראב"רבי ישראל יעקב ב

        ))))בבבב""""תרפתרפתרפתרפ((((ד פרושי� בירושלי� "ר מאיר ולנשטיי� ראב"רבי משה נחו� ב –
  .ל קאלישער'חות� רבי איציק, ס'ל שרה"קדושת לוי ור' ב' תל - רבי איתמר הכה� מטשזיקוב

  ))))יייי""""תרתרתרתר((((ר יהודה מאיר משפטיווקא מגזע קארי� "רבי דוב בער שפירא מסקאלא וטולסט ב
  ))))בבבב""""תרפתרפתרפתרפ((((� "ד פרושי� בי"אבר -ר מאיר ולנשטיי�"רבי משה נחו� ב

  ))))גגגג""""תקעתקעתקעתקע((((ב "ענסק אד'ר הרבי רבי אלימל� מליז"רבי אליעזר ליפא מחמעלניק ב
  ))))בבבב""""תרצתרצתרצתרצ((((ר יוס! מבארדיטשוב "רבי חיי� דוד מבראד ב
  –ר גארדיא "ר שמשו� המכונה ד"רבי אהר� מאוסטראה ב

        ))))עעעע""""תקתקתקתק((((    תלמיד המגיד ממעזריטש 
        ))))זזזז""""רצרצרצרצתתתת((((ר יעקב משה "רבי שלו� סאפרי� מקאמארנא ב

        ))))וווו""""תשכתשכתשכתשכ((((    ))))מספר הסופרמספר הסופרמספר הסופרמספר הסופר((((    ר ישראל מרדכי אפרי� פישל"ד טעמשוואר ב"רבי יצחק צבי סופר אב
        ))))בבבב""""תשסתשסתשסתשס((((    ר מרדכי דוד"רבי אברה� חיי� ברי� ב

  

 בעל ק“הרה להוריו שבהונגריה בגרוסוודיי� ו“תרע שנת בסיוו� ג“בי נולד ל“זצ ני‘מויז ר“אדמו קקקק““““ככככ
שמו  .ע"זי מרחמסטריווקא זאב רבי ק“הרה בת, ה“ע מרגלית מרת והרבנית א“זיע ‘חיי� אמרי‘ה

    פרשתפרשתפרשתפרשת(((( לידתו בזמ� התורה בקריאת שמוזכרי� נו� ב� ויהושע רבנו משה ש� נקרא בישראל על
        .))))שלחשלחשלחשלח    ופרשתופרשתופרשתופרשת    בהעלות!בהעלות!בהעלות!בהעלות!
ומסופר כי לילות שלמי� לא נת� , בעודו ילד ניכר בשקידתו העצומה על התורה והעבודהכבר כבר כבר כבר 

היה מסתגר במש! שעות בחדרו ושוקד ברציפות ללא . סאתנומה לעיניו ולא פסק פומא מגיר

        .הפסק כשהוא הוגה על תלמודו
ח "בהגיעו לי, ני‘ויז לבית המפוארת בשושלת החמישי ר“כאדמו שימש ני‘מויז ר“אדמו    קקקק““““ככככ

 אהבת’ בעל ק“הרה זקנו ברכי על והתחנ! תורה למד בילדותו, בהונגריה לרב לחופה התמנה
 עדיי� בהיותו, עשרה שמונה בגיל. אהבה של בעבותות וקשור דבוק היה אליו, א“זיע ני‘מויז ‘ישראל
 ווילחובי בעיירה כרב לכה� ‘חיי� אמרי‘ה בעל ק"אביו הרה ידי על התמנה, לימי� צעיר בחור

        .ני‘ויז חסידי של גדולה קהילה היתה ש�, בהונגריה
        שששש““““יימיימיימיימ    הנאצי�הנאצי�הנאצי�הנאצי�    מציפורנימציפורנימציפורנימציפורני    ההימלטותההימלטותההימלטותההימלטות

 המקו� בני של ובסיוע� המשפחה בני החליטו, השניה עול�ה מלחמת בפרו, ד“תש    בשנתבשנתבשנתבשנת
 יחד הנדודי� מסע את החל השנה באותה אדר בחודש. הקודש לאר ולעלות נפש� להימלט על

        .אשתו וילדיו ע�
 הגיעו הש� ובחסדי היער דר! לרומניה הגבול את חצו הבריחה מסע לאחר חודשיי� באייר    ‘‘‘‘בחבחבחבח

 אמרי‘ה בעל ק"הרה אביו עבר – באייר ו“כ – מכ� לאחר וחצי כשבועיי�. שברומניה טאשאד לכפר
, לבוקרשט המשיכו – באייר ט“כ – מכ� לאחר יומיי�. בנו ע� ונפגש הגבול את הוא א% א“זיע ‘חיי�

 עפר את לחו� “מורינה” בספינת הפליגו מש�, קונסטנצה לנמל לנסיעה לרכבת עלו אב ובחודש
        .ישראל אר
 את לחונ� זכה, הנאצי� מציפורני הבריחה לאחר חודשי� שלושה, ד“שת אב-מנח� ה“כ שני    ביו�ביו�ביו�ביו�
        .בחיפה הרכבת בתחנת פניה� את לקבל המתינו חסידי� כשמאות האר עפר

        הקודשהקודשהקודשהקודש    לארלארלארלאר    העלייההעלייההעלייההעלייה
 כראש לכה�, א“זיע “אליעזר דמשק” בעל ק“הרה דודו ידי על התמנה ישראל לאר עלייתו    ע�ע�ע�ע�

        .אביב בתל ני‘ויז “אליעזר ודמשק ישראל בית” ישיבת
 ני‘ויז קרית ד“ואב כרב כיה� ובמקביל, ברק בבני ני‘ויז קרית את להקי� אביו בידי סייע    בהמש!בהמש!בהמש!בהמש!
 תחתיו מונה, ב“תשל בניס� ‘ט ביו� ע“זי ‘חיי� אמרי‘ה בעל ק“הרה אביו פטירת ע�. בעיר

        .ר"כאדמו
 בחמימות ידועי� והי טובי� ובימי� בשבת והטישי� התפילות. עצו� ולמד� כמתמיד ידוע    היההיההיההיה

 תורה לשומרי והפכ� בשמי� לאביה� רבי� יהודי� וקירב סח% בקודש עבודתו בזכות, ובהתלהבות
        .והחסידות היראה בדרכי והולכי� ומצוות
תפקידי בחיי� ללטוש נשמתי ונשמת ’, הציעו לו לעסוק למחייתו בליטוש יהלומי� נענה ואמרכאשר כאשר כאשר כאשר 

ושימש כאב , השקיע בחינו! רבבות תלמידי� בדר! המסורהואכ� שבעי� שנה מחייו , ‘דור העתיד
         .לכל אחד ואחד מהתלמידי� כאומ� הנושא את היונק

כיצד יתכ� שכמיליו� ילדי� ’הוא זעק מרה , החינו! בער בעצמותיו, את ירידת הדור היהודיאב אב אב אב ככככ
אינ� יודעי� את העבר המפואר ואת המורשת אשר לנו , ‘שמע ישראל’יהודי� אינ� יודעי� מה זה 

        .”מורשה מדורי דורות
יר בתלמידיו וחסידיו החד, וביקש מכל חסידיו שיעמדו בזמני�, מאוד על ער! הזמ� וחשיבותוהקפיד הקפיד הקפיד הקפיד 

כ דרש לערו! חשבו� נפש בכל יו� "כמו, את הצור! בעבודת המידות והלימוד התדיר בספרי מוסר

        .ותיק� סדר לימוד יומי בספר חובת הלבבות
היה הול! , ועל ההתרחקות מהרחוב החילוני" שמירת העיניי�"הקפיד ביותר על , א"שבתו בתבימי בימי בימי בימי 

ל כי "מסדיגורא זצ ק"הרהבאות� ימי� אמר לה� . עיניו עצומותע� משמשיו כשה� מובילי� אותו ו

        .יבאו ימי� וכול� יעמדו בתור בכדי להתבר! ממנו
        האחרונותהאחרונותהאחרונותהאחרונות    שנותיושנותיושנותיושנותיו
, ב השיב נשמתו ליוצרה"אדר תשע' וביו� כ, הבריאותי במצבו הרעה חלה האחרונות    בשנותיובשנותיובשנותיובשנותיו

        .למגינת לב חסידיו ומעריציו

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

 ר"אדמו �מר ק"כ ני� ע�'מויז ר"ק האדמו"כהידידות והחיבה של קשרי קשרי קשרי קשרי 
        א"מלעלוב זיעמ "הרמק "הירב

ק מר� "ל לבי� כ"ני� זצ'ר מויז"ק אדמו"מתמליל של הנהגה ודברי קודש בי� כחלק חלק חלק חלק 
         ק "כשביקרו אחד את השני בירושלי� עיה, א"מ זיע"רבינו הרמ

        א"תשמ'ה' ב באדר ב"שמיני כפרשת פרשת פרשת פרשת 
        

 דשדשדשדששבת קושבת קושבת קושבת קוערב ערב ערב ערב 

 ל"ני זצ'ר מויז"אדמותתפות ש לתפילת שחרית בהש"הגיעו כל אנ, המחרתביו� ביו� ביו� ביו� 

עברה בהתרגשות  –שנראתה כתפילת חול המועד  –התפילה , בבית מדרשנו
        .הממשמשת ובאה" שבת הגדול"כהכנה לקראת ה, רבה

לי הורווי לי הורווי לי הורווי לי הורווי ''''ק רבי יודאק רבי יודאק רבי יודאק רבי יודא""""הרההרההרההרהב "לבקר בבית ש ניניניני''''הרבי מויזהרבי מויזהרבי מויזהרבי מויזיצא , התפילהלאחר לאחר לאחר לאחר 

ר ר ר ר """"האדמוהאדמוהאדמוהאדמו    מר�מר�מר�מר�    קקקק""""ככככ לבקר בבית -בליווי קהל חסידי�  –מש� יצא רגלי . ל"זצוק
כשרבי� מתושבי העיר עומדי� וצופי� בהשתאות במראה , לללל""""מלעלוב זצוקמלעלוב זצוקמלעלוב זצוקמלעלוב זצוק

, בהתרגשות עצומה ני'הרבי מויזא "ל קיבל את יבלחט"הרבי מלעלוב זצ. הנפלא
ה ביו� "השיב שבעז ני'הרבי מויז. ושאל תחילה א� כבר היו בכותל המערבי

וועט דער שבת זיי� א הכנה צו� כותל  ,נו""""    :והפטיר הרבי מלעלוב, ראשו� ילכו שמה
        . ))))השבת תהווה הכנה לכותלהשבת תהווה הכנה לכותלהשבת תהווה הכנה לכותלהשבת תהווה הכנה לכותל((((..." ..." ..." ..." המערבי
התפלל מדי יו� תפילת מנחה  רבי אלעזר מענדילרבי אלעזר מענדילרבי אלעזר מענדילרבי אלעזר מענדיל    מר�מר�מר�מר�    קקקק""""הרההרההרההרהזקני : : : : והוסי%והוסי%והוסי%והוסי%
מכ� סיפר אודות התקשרותו הנפלאה של זקנו לשריד בית - ולאחר, בכותל

        .מקדשנו
, לבר! על הכיבוד ני'ר מויז"האדמול את "הרבי מלעלוב זצוקמר� כיבד כאשר כאשר כאשר כאשר 

". שיריי�"הרבי מלעלוב אמר שמבקש לטעו� מ, בר�. ביקשו רבינו לבר! תחילה
כבעל , כי הוא, והשיב הרבי מלעלוב. הבית לבר! תחילה-אמר לו רבינו כי על בעל

וכעת על האורח ליהנות מ� , נהנה תחילה מכ! שהגישו את הכיבוד לאורח, הבית
 ק"הרההרבי מלעלוב את התקשרותו ההדוקה אל  מר�מכ� ציי� -לאחר ...הכיבוד
, ושבתקופת חליו התפלל עליו ולא שכח ממנו לרגע, א"זיע" אמרי חיי�"בעל 

        . והארי! לספר אודות הידידות הרבה שהיתה ביניה�
האמרי הזכיר את גודל מידת השמחה שנראתה תמיד אצל  ל"ני זצ'מויזהרבי הרבי הרבי הרבי 
מיט זיי� שמחה האט ער אריי� "יב מלעלוב הש מ"הרמ הרבימר� ו, ע"חיי� זי

אייער : "והוסי%    ,))))בשמחתו החדיר שמחה ג� בזולתובשמחתו החדיר שמחה ג� בזולתובשמחתו החדיר שמחה ג� בזולתובשמחתו החדיר שמחה ג� בזולתו((((" געברענגט אי� א צווייט� שמחה
הרבי הרבי הרבי הרבי , , , , אביכ�אביכ�אביכ�אביכ�((((!" איז געווע� א קלוגער אוהב ישראל, ניצער רבי'דער וויז, טאטע

באותו סוד שיח     ביטוי שגר� התרגשות לנוכחי� – ))))היה אוהב ישראל פיקחהיה אוהב ישראל פיקחהיה אוהב ישראל פיקחהיה אוהב ישראל פיקח, , , , ניניניני''''מויזמויזמויזמויז
ק רבי שלמה חנו! מראדאמסק ק רבי שלמה חנו! מראדאמסק ק רבי שלמה חנו! מראדאמסק ק רבי שלמה חנו! מראדאמסק """"הרההרההרההרהש, הרבי מלעלוב סיפר ג�. קודש שרפי
 ח"ק האמ"להרהוהיתה כוונתו , ני'שנקשר לאחרונה לויז, ד שח לו פע�"הי לללל""""זצוקזצוקזצוקזצוק
        .ע"זי

שהוא , שמפאת חוליו, ני'הרבי מויזלפני  מ"מר� הרמ ק"התאונ� הרהמכ� מכ� מכ� מכ� - - - - לאחרלאחרלאחרלאחר

 –הפטיר  –אול� . פרקשה עליו מאוד הלימוד והעיו� בס, רתוק למיטה ומשותק
, "ה ריבו� על� ועלמיא-י"כאשר נזכר אני אי! אביכ� היה שר ומזמר את הזמר "

         -  - -!" הנני מקבל חיזוק והתחזקות בעבודת הש�
הרי הרי הרי הרי ((((" ק"איז דא! ערב ש'ס", לא נפריע לכ�, באומרו, ק� ממקומו ני'מויזהרבי הרבי הרבי הרבי 
: ואמר בהתרגשות א"עזי הרבי מלעלובמר� אול� באותו רגע ק� , ))))ק עתהק עתהק עתהק עתה""""ערב שערב שערב שערב ש

לאורח חשוב שכזה את� לאורח חשוב שכזה את� לאורח חשוב שכזה את� לאורח חשוב שכזה את� ((((!" ?ע� גאסט וועל אי! אזוי שנעל ארויס לאז�'אזא חשוב"
)!)!)????לצאת במהירות כזאתלצאת במהירות כזאתלצאת במהירות כזאתלצאת במהירות כזאת !( נענה והוא . שב עודיבבקשו שי, ללכת ני'לרבי מויזולא נת� , !

שובת  ני'הרבי מויזק א� זו הפע� הראשונה ש"הרהמר� ואז שאל , לבקשתו
ושישפיע על ירושלי� מאור התורה , ברכות עד בלי די ולוהמשי! ואיחל , בירושלי�
        .והחסידות

  יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�זכות� זכות� זכות� זכות� 
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   077-470-3270: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

כי מה שטוב . )ד"ו מ"אבות פ(' אשרי� בעול� הזה וטוב כו. )ב, תהלי� קכח( אשרי� וטוב ל�
כי הדברי� הצריכי� , לצדיק בעניני העול� הזה הוא הכל כדי שיבא על ידו לעול� הבא

א שיש לו כל לעול� הבא המה התורה והמצות וה� אינ� יכולי� להעשות ולהפעל א� ל
צורכי עול� הזה בריוח למשל הכנסת אורחי� סוכה ואתרוג ציצית מזוזה אשה ובני� 

  . לזה צרי� הכל שיהיה להצדיק מעות בריוח ,וכדומה לה�
לעול�  וטוב ל�פירוש מה שיש ל� טוב בעול� הזה אינה עיקר הכוונה כי א� אשרי� וזהו 

�  .דו לעיקר טובת עול� הבא וקל להבי�דר� ונתיב לבא על י' שפי, הבא ולזה נאמר אשרי
  

  )יט, תהלי� קיח( 'ערי צדק כולי שפתחו 
בכל מה שעובד יותר להבורא ברו� הוא הוא מבי�  ,עיקר מדת הצדיקי� כ� היאדהנה 

וזה הוא עיקר הבנת הצדיק  ,כי אי� סו* בדבר, יותר שאינו יכול להגיע אל תכלית העבודה
  . הגמור והיא היא העבודהשמבי� זה שאינו יכול לבא אל התכלית 

פירוש הצדיק אומר שיפתחו לו השערי העבודה לבא ב� , פתחו לישאמר הכתוב וזהו 
ומשיבי� . לעבוד הבורא לפי שסובר שלא עשה כלו� עדיי� ולא פעל בעבודתו כלל עדיי�

כי , פירוש היא היא עיקר העבודה לידע זה שאינו יכול לגמור בהעבודה, 'הזה השער ללו 
  י� לו סו* ותכלית והב� דבר שא

  
  )כד, תהלי� קיח( 'כו' היו� עשה דזה 
ולכאורה . ה שצרי� האד� לכווי� בכל יו� ובכל שעה"ב צרופי הוי"לומר זה רמז על ייש 

�  . הלא הצירו* הוא ממילא כאשר עשא� הש� יתבר
רצה לומר הפעולה היא בכוונה הזאת להכניס בה אהבה , נגילה ונשמחה בוהכתוב ואמר 
. במקו� גילה ש� תהיה רעדה )ברכות ל ב(ל "רמז ליראה כמו שאמרו ז, נגילה. הוירא

  .וקל להבי� .היינו אהבה, שמחהנו
  

  )ט, תהלי� קיא( צוה לעול� בריתו שלח לעמופדות 
ומה הוא הרפואה היינו תהילותיו  ,הבורא ברו� הוא שולח רפואה קוד� המכהדהנה 

וזהו בורא רפואות  ,ל ותורתו הקדושהושבחיו שאנחנו משבחי� ומפארי� את שמו הגדו
היינו , פדות שלח לעמווזהו , על ידי נורא תהילות מחמת תהילותיו הנוראי� ה� הרפואות

היינו על ידי , שהש� יתבר� ברו� הוא שלח מקוד� פדות מכל צרות ומכות קוד� למכה
ינה דהיינו התורה היא הרפואה השלוחה לנו קוד� לכל דבר המג, ציוה לעול� בריתוש

  .ומצילה עלינו ועל כל ישראל אמ�
  

  )יב, תהלי� קמג( תצמית אויביובחסד� 
ולמה התפלל להצמית�  ,קשה אדרבה א� יצמית� בגבורה היה יותר טובולכאורה 

ג� כ� קשה למה , תרע  אויב' נאדרי בכח כו' ימינ� כו )ו, שמות טו(בחסד וג� ש� בפסוק 
ה "וא� היה מתלבש הקב, )כ, קהלת ז(' כו כי אי� צדיק באר , בימי� שרומז לחסד ונראה

ולזה עושה  ,בגבורת להצמית האויבי� היו ישראל מתפחדי� מאימתו מחמת הגבורות
וא* על פי כ� הוא  ,יראו עמו מהגבורות ולזה עושה נקמות בשונאי�ה ברחמיו לבל "הקב

ו , מתלבש בחסדי� גדולי� ואי� שו� פחד כיו� שהוא רחמי� וחסדי� נמצא שברחמי
על לבנו שו� פחד וזהו  א* שאי� עולה, ועל שניה� לא זה בלבד שמכרית האויבי� שלנופ

לכוונה זו וקל , ובחסד� תצמית אויביוזה ג� כ� תפלת דוד המל� עליו השלו�  .'ימינ� כו
  .להבי�

  אלימל�אלימל�וע� וע� ננ
  תהילי�על  א"הנוע י רבינומפירושיקוטי� ל

 ט"א אדר הבעל"יומא דהילולא כלרגל 

  עול� יהיה צדיקזכר ל
  לרגל יומא דהילולא שלנודב 

  ר בעל "ק אדמו"כ
  "ישועות משה"

  ני 'מויז
  אדר' ק כ"דהילולא שביומא 

  זכותלהונצח 
  חיי� מאיר ב� צביה 

  )כד, תהלי� קיט( עדותי� שעשועי אנשי עצתיג� 
מצות ' ופקודי ד: � נקראת עדותלי דהנה התורה הקדושה לפעמי� נקראת תורה ולפעמינראה 

והכל הוא ', ישרי� כו' פקודי ד', כו' עדות ד', כו' תורת ד )ט -ח , תהלי� יט(כמו שאמר הכתוב ' ד
א� לומד התורה בקדושה ובטהרה בתמימות , לפי בחינת האד� באיזה בחינה הוא לומד התורה
נה אחרת אזי לפי הבחינה וכשלומד בבחי', כו' גדול לשמו הגדול יתבר� אזי נקראת תורת ד

רק , יש לומר שאינה כל כ� בחינה גדולה, כ� התורה נקראת ובחינה הזאת הנקראת עדות ,שלומד
  : מחכימת פתי' כו' שהיא מחכימת פתי כמו שאמר הכתוב עדות ד

  
רצה לומר ג� הבחינה הזאת הנקרא עדות היא גדולה , ג� עדותי�דוד המל� עליו השלו� ואמר 

שהיא בחינה גדולה כמו שכתוב בספרי� שעל ידי שעשועי� ברא  שעשועיאצלי כל כ� שה� 
ה את העול� כמו כ� אצלי היא שעשועי� שהצדיק ברא עולמות בתורתו הקדושה שלומד "הקב

ופועל רפואות והשפעות גדולות לעול� והיא כל כ� אצלי במדריגה גדולה שהיא אנשי עצתי על 
  .ונהני� ממנו עצה וקל להבי�' ד תורה לשמה זוכה כוכל הלומ )א"ו מ"אבות פ(דר� שאמר התנא 

   
כל הדר באר  ישראל דומה כמי שיש לו אלקי וכל הדר בחו  לאר   )כתובות קי ב(בגמרא איתא 

דומה כמי שאי� לו אלקי ושמעתי מקשי� הדיוקי� אהדדי דקאמר כל הדר באר  ישראל דומה 
חלילה והדר קאמר כל הדר בחו  לאר  אבל באמת אי� לו אלקי , משמע שאינו אלא כדמיו�', כו

לא גלו  )פסחי� פז ב(משמע אבל באמת יש לו אלקי ונראה לי דאיתא בגמרא ', דומה שאי� כו
  .ישראל אלא להתוס* גרי�

והלא טוב היה שיבואו , יש להבי� וכי בשביל זה יסבלו ישראל הקדושי� עול גלות וצרותולכאורה 
אמת כשרוצה הצדיק לפעול איזה דבר צרי� לירד קצת א� ב ,האומות לאר  ישראל ויתגיירו ש�

והנה ידוע  ,כי כל דבר צרי� להיות מתפעל על ידי דוגמתו ודומה לו, ממדרגתו ואז יכול לפעול
ונמצא לא היה באפשרי לישראל שיפעלו להתוס* גרי� , שקדושת אר  ישראל היא גדולה מאוד

רשי� ומובדלי� מכל וכל מהאומות מחמת שש� באר  ישראל קדושת ישראל רבה וגדולה ומפו
ואי� שו� שייכות בה� להיות דוגמת� לשבר את כח� כדי שיתגיירו ולכ� גלו ישראל ובחו  לאר  

  : הקדושה מעוטה ויכולי� לפעול שיתוס* עליה� גרי�
א* שיהיה צדיק בקדושה גדולה יכול לירד ממדרגתו קצת והוי קצת כעי� דוגמתו של הגר דהיינו 

אבל באר  ישראל מחמת שהקדושה גדולה מאוד וא* שירד הצדיק קצת , על ידוהבא להתגייר 
א* על פי כ� ישאר בקדושה רבה ולא יהיה כלל שייכות בגווה דהגר הבא להתגייר  ,ממדרגתו

  . ל"כנ
דהיינו , רצה לומר א* הדמיו�', כו כל הדר באר% ישראל דומה כמי שישפירוש הגמרא וזהו 

� הוא כמי שיש לו אלקי וא* אות� בני אד� שאינ� כל כ� במדרגה כשיורד ממדרגתו א* על פי כ
, כו והדר בחו% לאר% דומה: ואינ� אלא כדבר הדומה והדוגמא א* על פי כ� כמי שיש לו אלקי '

כמי שאי� לו רק כדבר הדומה הוא , רצה לומר שדר בחו  לאר  ואינו מחזיק עצמו בקדושה
   ...אלקי

  
  : אליו פי קראתי ורומ� תחת לשוני )יז, תהלי� סו(שאמר דוד המל� עליו השלו� והוא 
דר� בני אד� כשהוא נצר� לאיזה דבר להתפלל להבורא ברו� הוא אזי מחמת שמחשבתו דהנה 

ודוד המל� עליו השלו� היה אומר א* על פי : על אותו הדבר נפסק קצת ממדרגתו ומדביקותו
על פי כ� אינני נפסק ממדרגתי דהיינו א* בעת שאני מתפלל על צורכי א* , אליו פי קראתיש

שאני עושה שניה�  תחת לשונירצה לומר רוממותו יתבר� , ורומ� תחת לשוניוזהו . ומדביקותי
  .וקל להבי� .ל-כאחד שאני מתפלל ומחשב ג� כ� רוממות א

 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
משמח , כ האי גברא רבא ויקירא"להוד מע

�עדי� , משיב לבבות נשברי�, אלוקי� ואד
, ש היקרי�"מחשובי אנ, הנפש ונעי� הליכות

  א "ק זיע"דבוק ומסתופ! אצל רבוה
  א"שליט ש"ק מר� אד"ואצל כ

   ש"ב החסיד המופלג בתויהר
  א"שליט לבלבלבלבמשה זאב משה זאב משה זאב משה זאב רבי 

  צ"בשעטומ ולדת הנכדלרגל שמחת ה
ח רוב "ומכל יוצ ולראות ממנ הר שיזכ"יה

  .ס"טאושר ועושר וכ, תענוג ונחת דקדושה

   תרננהתרננהתרננהתרננה    שפתישפתישפתישפתי    ורינהורינהורינהורינה    צהלהצהלהצהלהצהלה    בקולבקולבקולבקול
   יאה וגדיא טבא מזלא ידיד בברכת לבר� יהננ

� וחסידות בתורה וחמיד צבי, ויקירא רבא גברא האי קד
  ,טהורהשמי� ביראת ומופלג

  א"שליט לבלבלבלב    משה זאבמשה זאבמשה זאבמשה זאב' ר ח"גהה
  צ"שמחת הולדת הנכד בשעטומלרגל 

ח מתו� "ברכותי מעומק לבי שתזכה לרוב נחת מכל יוצוזאת 
  .ר"רוב ששו� ושמחה אושר ועושר עד בלי די אכי

 ב"ארה – משה פרידמא�משה פרידמא�משה פרידמא�משה פרידמא� -ידיד� השמח בשמחת�כעתירת 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
 ,היקרי�חבורתינו אברכי לידידינו מחשובי 
 ,ס"נמצ ,ש ומידות טובות"מלא וגדוש בתוי

כלי מחזיק , א"מקושר למר� רבינו שליט
חשובי מ, עדי� הנפש ונעי� הליכות, ברכה

  ה"ה, מתפללי בית מדרשינו
  ו"הי עסעסעסעסאברה� דוד לענאברה� דוד לענאברה� דוד לענאברה� דוד לענ' ח ר"הרה

  צ"בשעטומ לרגל שמחת הולדת הב�
 ,ס"נחת ושובע שמחות וכטשיזכה לר "יה

  .ר"טוב וחסד יהיו מנת חלקו כל הימי� אכי

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"דוד צבי זצ' צ ר"הרה

  זינגר
ב "שו –ל "ר משה ז"ב

  פרשבורג
  ב"תשנ' ב אדר א"ע כ"נלב

  .ה "ב צ נ ת 
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
רבי אברה� ב� רבי 

  יהודה
  בנשיט�

ג אדר "ע כ"נלב
  ה"תשנ

  ה  " בצ נ ת 
 

�הונצח בעילו� שהונצח בעילו� שהונצח בעילו� שהונצח בעילו� ש���        
  ש היקרי�"י כמה מחשובי אנ"ע

ק "נ המנורה הטהורה הרה"לכבוד ולע
  האלוקי 

        עעעע""""ענסק זיענסק זיענסק זיענסק זי''''הרבי רבי אלימל� מליזהרבי רבי אלימל� מליזהרבי רבי אלימל� מליזהרבי רבי אלימל� מליז
  א אדר"יומא דהילולא כ

 �זכותו הגדולה והקדושה תג� עליה
  ר"להוושע בכל הישועות אכי

 

  עול� יהיה צדיקזכר ל
  לרגל יומא דהילולא שלנודב 

  ר בעל"ק אדמו"כ
  "ישועות משה"

  ני 'מויז
  אדר' ק כ"דהילולא שביומא 

  זכותלהונצח 
  א"ר לרבינו שליטשוהיקר המקדידינו י

 

 ו"ש הי"החפ% בעילו


