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שעני� זה היה ממחרת ' י הק"העני� על פי מה שכתוב ברש לבאר
  .כ"ע. כ"יוה

ק "כמובא בספה, שירד מ� ההר אל הע� ע� הלוחות שניותשאחר 
שאז עשו כלל ישראל תשובת המשקל ממה שעשו מקוד� 

וכ� , ברדת� מ� ההר ע� הלוחות הראשונות ואז קרה מה שקרה
נחש הערמומי מ שהוא השונא האמיתי "כ בפע� הזה ניסה הס"ג

, ל"וכל כוחו שוב פע� להכשיל ולהטות את כלל ישראל בחטא רח
משו� שכבר הכירו את , א� כא� בפע� הזאת לא הצליח בזה

דאז היו החשכות , מעשיו ממה שעשה לה� בפע� הקודמת
דמצד אחד עמד הלינקער והראה , והבילבולי� גדולי� עד למאוד

דהיינו שהוא כבר  ,לה� מיטתו של משה שמוליכי� אותו בשמי�
, ל ובמדרשי�"כמובא בחז, נסתלק ואיננו כי לקח אותו אלוקי�

, ומצד שני היה הערב רב שעשו צרות לכלל ישראל במעשיה�
ומרוב עירבוב הדעת לא , כ מר ונמהר מכל הצדדי�"והניסיו� היה כ

  .ל"עמדו בניסיו� הקשה רח
י ואת עכשיו כבר הכירו בפע� הזאת היטב את הנחש הערמומולכ� 

עשו תשובה , כ זה שעבר עליה�"וביוה, מעשיו ולא הלכו אחריו
ויאמינו "אמיתית תשובת המשקל ונתחזקו כלל ישראל באמונה 

ה "ת ומשה רבע"ולא זזו מאמונה זו בהשי, "ובמשה עבדו' בה
, ומרומז בזה לא רק מהצדיקי� שבאותו הדור, ומכל הצדיקי�

ותלמידיו ' ט הק"הבעשאלא כל הצדיקי� עד סו� כל הדורות מר� 
  .א"זיע' הק

ולא , א גיוולדיגע יו� התשובה, אז התגלות דיו� הכיפורי�והיה 
מ היה שוב פע� בפעולותיו להכשיל "הג� שהס, הרפו כלל ישראל

לא הצליח , כלל ישראל בצרות רבות וניסיונות קשי� ומרי�
והיה אצל� א , במעשיו וכלל ישראל יד� על העליונה וניצחוהו

  .גע לעכטיגע יו� הכיפורי� בתשובה אמיתיתריכטי
יו� הכיפורי� כשירד משה רבינו מ� ההר אל הע� וראה ולמחרת 

את כלל ישראל עוסקי� בתשובה ובמעשי� טובי� ובאמונה 
, ה"כשראה זאת משה רבע, שלימה ראה שפני� חדשות באו לכא�

שחיבה יתירה נודעת לה� באותו , בלשו� חיבה" ויקהל משה"מיד 
מאחר שראה אי� שע� ישראל נתחזקו , בעיניו של משהזמ� 

  .בתשובה אמיתית ובאמונה שלימה
דייקא כא� היה בחיבה , "ויקהל משה"שמדייק הכתוב כא� וזהו 

מיוחדת מאחר שראה את כלל ישראל אזוי זיס או� לעכטיג 
אז הקהיל� כול� כאחד את כל עדת , שנתברכו במאור פני�

  .    יתירה ישראל בכללות ובפרטות בחיבה
  

  

ששת ימי� תעשה , לעשות אות�' הדברי� אשר צוה האלה 
  )ב-א, לה(' מלאכה וגו

בשביל ' מוב� שלכ� צוהו ה' מאחר שכתוב אשר צוה הלכאורה 
  .ומה מדייק הכתוב במה שכתב לעשות אות�, לעשות אות�

ע שפירש "זי �"חידושי הריק בעל ה"י הידוע מהרה"עפוהנראה 
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

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

        
        ג''אדר תשע ז"כ

  מברכי� שבת  - זזזז""""גליו� תרגליו� תרגליו� תרגליו� תר
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 

 

            החודשהחודשהחודשהחודש    - - - - ויקהל פקודיויקהל פקודיויקהל פקודיויקהל פקודי    פרשתפרשתפרשתפרשת

  ע"פ תש"ק ויקה"מוצש
  ב"ארה –בארא פארק 

  'את כל עדת בני ישראל וגוויקהל משה 
רי כל ה, צרי� להבי� הלשו� ויקהלולכאורה 

התורה כולה שמשה רבינו לימד את כלל 
היה בקהילה שמקוד� לימד את , ישראל

עד , כ לזקני�"ואח, לאהר� ולבניו' התורה הק
 ו של שנקהלו כלל ישראל לשמוע התורה מפי

 ומה מדייק, רעיא מהימנא קדישא משה רבינו
  .כא� הכתוב ויקהל משה לנו

ונראה , איתא פשטי� עד אי� סו�ובתורה 

קאי על " 'וה האלה הדברי� אשר צ"
, למעלה מה שכתוב ויקהל משה
דהיינו שעשה משה אסיפות 
וקהילות לכלל ישראל ללמד תורה 

ואיש את , ולחזק אחד את חבירו
ועל , רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק

אלה הדברי� אשר "זה אמר הכתוב 
דהיינו לעשות קהילות , "'צוה ה

  .כ"ע, קהילות באסיפת מריעי�

   )א, לה ( ויקהל משה
לד (כתיב לעיל . ויקהל, ט"בעהבכתב 

כי קר� עור פניו וסמי� ליה פרשת  )כט
לומר שאינו דומה קירו� פני�  ,שבת

 .כ"ע )ר יא ב"ב(של שבת לשאר הימי� 
צרי� לדעת , ל"כתב וז' הקח "אוהוב

טע� שהוצר� לומר ויקהל אחר שהוא 
, דבר הרגיל בכל עת אשר יצוה דבר ה '

ו ונראה כי לצד שר או כי קר� עור פני
לזה הוצר� להקהיל , וייראו מגשת אליו

וזה , את כול� לבל ימנעו קצת מהמורא
  . כ"ע, שדקדק לומר את כל עדת

המאמרי� ' יש לשלב ולקשר בואולי 
לה� כא� באותו  השלכ� צוו, ל"הנ

כי מכיו� , מעמד על קדושת שבת
ש "שבשבת זוכי� לקירו� פני� כמ

עצמה  הנה לא רק בשבת, ט"הבעה
י דיבורו וציוויו של "זוכי� לכ� אלא ג� ע

משה לישראל על קדושת השבת זכו 
כ יוכלו "ועי, ז לקירו� פני�"ישראל עי

ת אליו על א� הקירו� פני� ישראל לגש
  .של משה

דברי חיי� י המסופר על ה"עפוהוא 
א שהיה עור� שולחנו "זיעמצאנז 

והיה , הטהור בכל יו� בצהרי� ובערב
ופע� , תורה על השיר של יו� אומר

ביו� רביעי אמר תורה על פסוק לכו 
, נרננה שפרק השיר של יו� רביעי
, ודיבר בקדשו בגודל קדושת השבת

והכניס בלב השומעי� הרגשת 
התנוצצות של שבת קודש עד כדי כ� 
שבסיומו את שולחנו רצו תלמידיו 
למקוה בחשב� כי עתה יו� שישי לעת 

  . ערב והנה שבת באה
נאמר על סגל חבורת תלמידי וכ� 
א שהרגישו בשבת "זיע ק מקאצק"הרה

קודש רוממות בנפש� וקדושת שבת 
, אופפת אות� באופ� נעלה ביותר
ושורה עליה� השגה עילאית מיוחדת 

ועלה בלב� ספק , שלא כבימות החול
הא� הרגשת� היא הרגש אמיתי של 
עצ� קדושת השבת או שמא 

ות המאכלי� של שבת ששוני� מימ
החול ה� הגורמי� לכל ההרגשות 

ונמצא שה� הרגשות דמיוניות , האלו
וכדי לברר הדבר , ואינ� אמיתיות

החליטו עצה על זה שיתאספו יחד 
, באחד מימי החול וילבשו בגדי שבת
וג� יאכלו כל המאכלי� הנאכלי� 
, בשבת וישוררו את זמירות השבת
ובכ� א� ירגישו אז את האורות 

שי� בכל שבת וההשגות שה� מרגי

משמעו בכל " לעשות אות�"ממשי�  אפשר שהכתובז "ולפי
לעשות אסיפות וקהילות , הדורות לכל עת ובכל זמ�

  .ולהתאחד ע� ישראל כאיש אחד בלב אחד
וכשאי� , נזכה לתשובה שלימה ולהתרוממות הדעתז "ועי

דעת הבדלה מני� ומידה טובה מרובה כשיש דעת אז זוכה 
  .להבדיל בי� הקודש לחול ומשתוקק להידבק א� ורק בקודש

שיר המעלות לדוד הנה  )ב"פרק קכ( זה מרומז בתהילי�וכל 
ל דאז כשיושבי� "ורצ, מה טוב ומה נעי� שבת אחי� ג� יחד

 כשמ� הטוב על הראשהרי זוכי� ל, שבת אחי� ג� יחד
את הברכה ' כי ש� צוה ה, ג"שמרומז על השפעות טובות ברו

ה מצוה את כל "י האחדות הרי הקב"שע, חיי� עד העול�
  .ות וכל הישועות טובות עד עול�הברכ
ששת ימי� תעשה מלאכה וביו� "ממשי� הכתוב ד "ועזה

דבא הכתוב ללמדינו עני� ', וגו השביעי יהיה לכ� קודש
אסיפות מריעי� בשבת אחי� ג� יחד שהוא שיי� לכל עת 

ששת ימי� ", וזהו פירושו, ק וה� בחול"ה� בשב, ולכל זמ�
א טרוד "ל כשעל א� דבימות החו, "תעשה מלאכה

בכל , זה בכה וזה בכה, במלאכתו על המחיה ועל הכלכלה
זאת לא ימנע עצמו מלהתאס� א� בימות החול באסיפת 

דהיינו , "וביו� השביעי יהיה לכ� קודש", מריעי� ושבת אחי�
, האסיפות ושבת אחי� יקיימו זאת ביתר שאת וביתר עז
 ,בשירות ותשבחות ולית� שבח ושירה לקל אשר שבת ברא

  .ג"ז נזכה לכל הישועות ברו"ועי
  

ה שנזכה לתשובה באמת ומאהבה ויעשו כול� "הקביעזור 
ונזכה להתקרב , אגודה אחת לעשות רצונ� בלבב של�

צ והתמדת "ש ולהיות דבקי� בשמחת קיו� התומ"לאבשב
שזה , ותמיד נהיה מיט א גזונטע אידישע שמחה, התורה

בשמחה ' ה עבדו את, ש"מרומ� את הנפש ומקרבנו לאבשב
  .בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, בואו לפניו ברננה

  

  מברכי� חודש ניס�שבת 
ק שיורד "ומובא בספה, הזה לכ� ראש חודשי�החודש 

ואפשר להתחדש , בחודש זו ניצו, אור חדש של התחדשות
ועוד צדיקי�  הגאו� מוילנאוכמובא בש� , חדשה ממש' כברי

שפירשו את  )בא-'זכרו� זאת, 'פקודי -'אגרא דכלה'ועיי� ( ע"זי
דכל יו� מימי , "החודש הזה לכ� ראש חודשי�"הכתוב 

החודש הזה "וזהו , החודש הרי יש בו קדושת ראש חודש
שיש בו , "ראש חודשי�"דהיינו כל ימי חודש ניס� " לכ�

באחד באדר  .)שקלי� ב( 'וכדאיתא במתני, ח"קדושת ר
ה חדשה משמיעי� על השקלי� ובאחד בניס� התחילו בתרומ

הרי דימי� אלו הוא זמ� של התחדשות בכל , ומקופה חדשה
ומסוגל בימי� אלו להזדכ� ולחדש , הענייני� עול� שנה נפש

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
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פ וביו השביעי יהיה פ וביו השביעי יהיה פ וביו השביעי יהיה פ וביו השביעי יהיה """"מפרשת� עהמפרשת� עהמפרשת� עהמפרשת� עה
        ))))בבבב, , , , להלהלהלה((((' ' ' ' לכ קודש שבת שבתו� להלכ קודש שבת שבתו� להלכ קודש שבת שבתו� להלכ קודש שבת שבתו� לה

============        
ברכא� דלעילא ותתא ביומא ברכא� דלעילא ותתא ביומא ברכא� דלעילא ותתא ביומא ברכא� דלעילא ותתא ביומא כל כל כל כל 

הנה . .).).).)ק יתרו פחק יתרו פחק יתרו פחק יתרו פח""""זוהזוהזוהזוה(((( שביעאה תליאשביעאה תליאשביעאה תליאשביעאה תליא
נוע עריבות טע שבת קודש למה 

לב� מל� שמחמת מעשיו , הוא דומה
�, המקולקלי נתרחק מאת המל
ורק ליו אחד היו מביאי אותו אל 

ובודאי , המל� להסתופ  בצילו
באותו יו היה לו שמחה גדולה 

�וכל רגע , שהוא ליד אביו המל
מהיו ההוא היה יקר לו מאד 

אמנ , אומתעד� ומתענג בזמ� ההו
כל זה איננו שוה לו בכל עת אשר 
, חשב לנפשו כי עוד מעט ופנה יו

ויחזירו אותו שוב למקו הרחוק ולא 
�ונפשו , יהיה קרוב עוד לאביו המל

ואמר לו המל� כי , עגמה לו עד מאד
�כי ביכולתו , אל לו להצטער על כ

ליטול מבית המל� מכל טוב וכל 
הדברי הטובי שיצטרכו לו בעת 

ועליו רק לנצל את , ותו מרחוקשה
למלאת אסמו די סיפוקו , היו הזה

ע "ק החפ� חיי� זי"שבת קודש אצל הגה
  �נ לאורחי"ומסי

  
  

ע "ק החפץ חיים זי"הקודש אצל הגשבת 
  נ לאורחיו"ומסי

  
השביעי יהיה לכ� קודש שבת שבתו� וביו� 

  )ב, לה(' לה
למד בישיבה , תלמיד ב� ארבע עשרה, חיי�

. לשוב לביתווהיה בדרכו , קטנה ברוסיה
הרכבת היתה אמורה להגיע לתחנה ביו� 
חמישי אחר הצהרי� ובה היה עליו לנסוע 

חיי� ידע שג� . רה קטנה בפולי�בעי, לביתו
  הרכבת בזמ� הוא יגיע לביתו רקא� תגיע 

 .קודש שבתה קוד�שעות מעט 

   
הופיעה בתחנה רק ביו� חמישי הרכבת 

וכשעלה חיי� לרכבת כבר החשי� , בערב
ביו� שישי בבוקר הוא נוכח שלא יתכ� . היו�

, ולביתו לפני כניסת השבתשיגיע לעיירתו 
  .ת במקו� אחרבשעשות ל יצטר�הוא 

   
שאל את המבקר באלו תחנות תעצור , חיי�

והחליט שא� יזהה את אחד משמות , הרכבת
, מהרכבה הערי� כמקו� יהודי הוא ירד

למרבה . ו לשבתיקראהבתקווה שמישהו 
שאחת התחנות , שמחתו אמר לו המבקר
  .היא בעיר הקרובה לראדי�

   
ק "הגה  –כיו� שדודו הזק� , התרגשחיי� 

סבו של . גר בראדי� –בעצמו יי� החפ� ח
שמח חיי� . חיי� היה אחיו של החפ� חיי�

על כ� שיוכל לשבות בשבת בביתו של 
  .גדול הדור החפ� חיי�

   
לקח חיי� את , למחוזה הרכבת הגיעהכש
, שאל אנשי� על הכיוו� לראדי�. יו וירדחפצ

ועשה את דרכו במהירות הגדולה ביותר 
, לביתו כשהגיע. לביתו של החפ� חיי�

אשר אמרה לו . י הרבנית"התקבל בשמחה ע
כי , יצא כבר לבית הכנסת ח"כי בעלה הח

מנהגו ללמוד ע� האנשי� שמתאספי� ש� 
והציעה לחיי� לנוח , ת התפילהלפני תחיל

  .לפני שיצא לבית הכנסת מעט
   

שלא יש� בלילה האחרו� מפאת מכיו� 
  .י  מידינרד� הנער הע, טלטולי הרכבת

   
הבחי� בחפ� חיי� שישב כבר , כשהתעורר

החפ� , י שולח� השבת כשהוא לומד בספר"ע
אמר לו ליטול את ידיו , חיי� קבלו בחמימות

ולאחר מכ� , להתפלל קבלת שבת וערבית
כשסיי� חיי�  .את סעודת השבת יחד אכלו

כדי  רבניתאת התפילה קרא החפ� חיי� ל
 –ושלושת� , הרב קידש, שתצטר  אליה�

 –ו והנער ב� הארבע עשרה אשת, הרב הזק�
  .ישבו לאכול את סעודת השבת יחד

   
הסעודה התנצל החפ� חיי� ופנה לאחר 

הוא , חיי� שכב ג� הוא לישו� .לחדרו לישו�
הוא ק� . ניסה להרד� שוב א� ללא הצלחה

על המד  הבחי� בשעו� , והל� למטבח
כיצד יתכ� שהשעה ! המורה על השעה ארבע
  ?כעת ארבע לפנות בוקר

חיי� בבוקר נגש לרבנית אשת התעורר כש
הא� השעו� הזה " שבת שלו�"החפ� חיי� 
שאל כשהוא מורה על השעו� ? פועל כראוי

באיזו שעה סיימנו את . המונח על המד 
זה היה מאוחר ", היא ענתה" כ�"? הסעודה

אבל הסעודה לא ארכה " ".מאד כשסיימנו
�באיזו ", מחה חיי� הנבו�"! זמ� רב כל כ

הא� ישנתי כל כ� ? לנו לאכולשעה התח
אספר ל�  ?"הרבה זמ� מאז שהגעתי לכא�

כשחזר הרב מבית , אמרה הרבנית, מה קרה
רציתי , הכנסת ישנת שינה עמוקה מאד
הוא אמר . להעיר אות� אבל בעלי לא הרשה

�ואמר שיחכה , שאתה עיי  מהמסע הארו
  .ל� ויקדש כשתתעורר

   
לא רצה הרב שאמתי� , זמ� רבכשעבר 

ביקש מבננו אהר� וממני לקדש ולאכול את ו
בעלי ישב ולמד וחיכה שאתה , הסעודה
התחיל בסעודה  -ומשהתעוררת , תתעורר

למרות שהשעה היתה , כלא היה דבר
  .כ"מאוחרת כ

  ניצוצי אשניצוצי אש

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

 

, וכ� מקדושת השבת. לדרכו הארוכה
בזמ� אשר קרובי למל� עולמי יש לו 
לאד למלאות מלא חפניי טיבותא לכל 

וכל ברכא� דלעילא ותתא , ימות השבוע
        .ביומא שביעאה תליא

 

 טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהטובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהטובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהטובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהמתנה מתנה מתנה מתנה 
ַא מתנה איז נישט קיי�  ,:):):):)שבת ישבת ישבת ישבת י((((

וזה לא התחייבות מצד , פארדינסט
מרוב , כי הנות� מתנה מאליו נות�, הנות�

בעי� יפה  -והנות� מתנה , טובו ואהבתו
כ הרי בוודאי שיש "א, :):):):)ב נאב נאב נאב נא""""י בי בי בי ב""""עפעפעפעפ((((נות� 

, לכל אחד ואחד מישראל חלק במתנה זו
דכיו� , ועוד זאת. א  הפחות שבפחותי

ליכנס לשבת  שהיא מתנה לכ� יכולי
בלי עניני ממוצעי , מתו� ימות החול

אלא מתו� החולי� של ימות , ביניה
ופשט את בגדיו , החול אל קדושת השבת

  .))))דדדד, , , , ויקרא וויקרא וויקרא וויקרא ו((((ולבש בגדי אחרי

 

 הנות� מתנה לחבירו צרי� להודיעוהנות� מתנה לחבירו צרי� להודיעוהנות� מתנה לחבירו צרי� להודיעוהנות� מתנה לחבירו צרי� להודיעו' ' ' ' איאיאיאי
))))ל דההתעוררות והשמחה "וי, ))))שבת ששבת ששבת ששבת ש

שיש לכל בר ישראל בכניסת השבת 
באה מכח , השבתשהנה הנה מגיע 

  . וזו היא ההודעה, הודעה זו
  

ק מר� רבי דוד "וכמסופר על הרה
ק מלובלי� "א ששאלו הרה"מלעלוב זיע

, א היודעי את מתי נכנס השבת"זיע
ק נכנס "כאשר שב, ה�, ק"וענהו הרה

מתחילי גידי היד שלי לדפוק ודא לדא 
ראה שיחות ראה שיחות ראה שיחות ראה שיחות ((((' והראה לו את ידו וכו, נקש�
        .:):):):)חיי וחיי וחיי וחיי ו

 
 

נת� לנו את שבת קודש אוצר ה ה ה ה """"הקבהקבהקבהקב
מתנה טובה שאי� , מטמו� יקר, סגולה

וא כ� למה , כמותה אצל כל האומות
נבלה את הזמ� היקר הזה בדברי הבל 

צריכי לשמוח , וא קבלנו מתנה. וריק
ובפרט , כי המקבל מתנה לבו שש, עליה

שבת , שקבלנו מתנה כה חשובה ויקרה
אזי בודאי שצריכי לשמוח , קודש

 .יותרב

 

  ~ סיפור מפסוקי הפרשה~ 
  לכבוד סעודת מלוה מלכה

 

הרי ברור שכל הרגשותיה� 
וא� , והשגותיה� ה� הבל ודמיו�

לא ירגישו שו� התעלות 
באסיפה זו הרי שהשגותיה� ה� 
אמיתיות ויש ממש בהרגשת� 

וכ� עשו , את קדושת השבת
התאספו יחד כדוגמת האסיפה 

והנה הרגישו התרוממות , בשבת
והתעלות כעי� הרגשת� בשבת 

ר לב� על ונפל רוח� ונשב, קודש
הגילוי שכל הרגשותיה� בשבת 

ונכנסו בשפלות , ה� הבל ודמיו�
רוח� בקודש פנימה אל היכל 

א ושפכו "ק מקאצק זיע"הרה
ושחו לפניו , לפניו את מר נפש�

הספק והפתרו� אשר , ככל החזיו�
וכי עתה ברור לה� , עבר עליה�

שה� חיי� בדמיו� ורחוקי� מ� 
ק הא� "ושאל� הרה, האמת

די שבת באסיפה וענו לבשת� בג
ק ואמר כי אכ� "אז נענה הרה, כ�

נודע דבר ההרגש וההשגות 
י "כי ע, שהרגשת� באסיפה

הבגדי� הקדושי� של שבת ה� 
, אשר גרמו לקדושה שהרגשת�
וכי הרגשתכ� ה� האמיתיות 
שבאמת אור קדושת השבת 

י הבגדי "התנוצצה עליכ� ע
  .  כ"ע, ותחי רוח התלמידי�, שבת

ה שיש אופ� מכל זהיוצא 
להרגיש את קדושת השבת ג� 
בימות החול וכ� לזכות לקירו� 
אור פני� של שבת המובא 

ולכ� כשראה , ל"ט הנ"בבעה
משה שישראל יראי� מגשת 
, אליו מחמת קירו� אור פניו
התחיל לדבר אליה� בגודל 

ז הכניס "קדושת השבת ועי
בלב� התנוצצות אור קדושת 

� "ועי, השבת כ זכו ישראל לקירו
אור פני� המאיר בשבת לכל 

ובכ� נמעט במקצת המורא , יהודי
שהיה לה� מהקירו� של פני 
משה כי ג� ה� היו לה� קירו� 

ויקהל (.  פני� של קדושת שבת
  )א"תשע

 

   אות� לעשות' ה צוה אשר הדברי� אלה אליה� ויאמר ישראל בני עדת כל את משה ויקהל

 כגו�, אלה דברי� –" הדברי� אלה" לה� ואמר ישראל בני כל את הקהיל רבינו משה

' ה צוה אשר" יתבר�' ה רצו� ה� ה�, אחת ובעצה אחד בלב תמיד וללכדכ� להקהילכ�

   )מירוסלב שמעו�' ק ר"הרה(" אות� לעשות

  

  )ש�( משה ויקהל

  )י"רש( הכיפורי� יו� למחרת

, ומחילה סליחה חדורי� להיות צריכי� הכיפורי� ביו� רק שלא, לישראל רמז רבינו משה

' ר ק"הרה(. אלה במידות להמשי� חייבי� הכיפורי� יו�  למחרת ג� אלא, ורעות אחוה

  )מקוברי� משה

*  

 שנאת בעוו� להיחרב ק"ביהמ שעתיד משה שראה לפי? בהקהל זו פרשה נאמרה למה

 של והליכוד האחדות: לרמוז. המשכ� ענייני לה� מסר בטר� והקהיל� עמד, חינ�

  .המשכ� למעשה הוא ראשו� תנאי, אבצוות היהודי�

  

  האחדות ברכת

, מליובאוויטש )שמואל רבי( ש"מהר ק"הרה אל הגיעו, ביניה� סכסו� שפר,, שותפי� שני

  :הרבי לה� אמר. צודק מה� מי שיפסוק מהרבי וביקשו

 נאמר וכ�', עדי� – שניי� של מזל�' ל"חז אמרו אחד במקו�. שאלה אתכ� אשאל"

. 'קרה ולא חמה לא, שותפי� שני של קדרה' נאמר זה לעומת. 'אחדה מ� השניי� טובי�'

  ?הללו המאמרי� מתיישבי� אי�

. גדולה ברכה עליה� שורה, אחדות מתו� פועלי� השותפי� עוד כל: פשוט ההסבר אלא

 של קדרה' זו א� אול�. מאוחדי� –' האחד מ�' כשה�', השניי� טובי�' נאמר זה על

 "...מוצלח-לא מצב זה אז-יכ, וגועשת הרותחת', שותפי�

  

  מלאכה תעשה ימי� ששת

  )י"רש( השבת את דוחה שאינו לומר, המשכ� מלאכת לציווי שבת אזהרת לה� הקדי�

 עבודת שאילו לגבי. 'ה לפני ה� חביבי� כמה עד לישראל להראות רצה רבינו משה

 לגבי אבל, השבת לחלל את בשבילה אסור, יתבר�' ה כבוד בשביל שנעשית המשכ�

   )סופר חת�(. השבת את דוחה נפש פיקוח ספק אפילו, ישראל של נפש פיקוח

  

  אש תבערו לא

 ומבשלי� אש הבעירו אחד בבית כי זוננפלד חיי� יוס� לגאו� והודיעו באו אחת פע�

  . הבערה למקו� בבהלה ור, הרב ק�. בשבת

 עמדה. על רשע� שבת מחללי את להוכיח והתחיל רשות לשאול מבלי הבית אל נכנס

 בית אל ולהיכנס להתפר, חכ� תלמיד יהודי  של דרכו כ� וכי: ושאלה כנגדו הבית בעלת

  אר, דר� ענייני על להתעכב אד� של כלו� דרכו: בתמיהה הרב נענה? פתאו� חברו

  )שבת לקט(. חברו בבית אש בוערת שרואה בשעה בו ונימוס

  

  דברי תורהדברי תורה

  'א' המש� מעמ
 

  תורת אמת
 פניני� על הפרשה



 

 

 

 ג

 ג

  תימ� יהדות חכמימגדולי  ע"יז חיי� סינוואני רבי ק"המקובל הגה
   )ט"תשל( אדר ז"כיומא דהילולא 

 
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

ת שואל "שו' לבוב ב-לייב נתנזו� מלמבורג' ר ארי"רבי יוס� שאול ב –
        ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    ----טטטט""""תשלתשלתשלתשל((((ב ומשי

        ))))גגגג""""תנתנתנתנ((((י אבוהב מאמשטרד� "רבי יצחק אבוהב המהר
        ))))טטטט""""תשלתשלתשלתשל((((ר יחיא סנואני מיהוד "המקובל רבי חיי� ב

מ "ר' תל, חזו� ישעיהו ועוד\כליל תפארת -ר משה"מיאסי ב' רבי ישעי
  ))))טטטט""""תרלתרלתרלתרל((((אהבת שלו� , מקרעמני$

  ))))אאאא""""תרעתרעתרעתרע((((ר יצחק מנח� "רבי אלטער מאיר דוד הלוי מוואלברא� ב
חת� רבי  -ר מנח� נחו� מבריסק"י מרדכי זוסיא מטריסק האצאלעס ברב

  )ז"תרצ(יצחק מבהוש 
  ))))''''אדר אאדר אאדר אאדר א    - - - - זזזז""""תשנתשנתשנתשנ((((ד סקוירא וסערדעהלי "ר יעקב ניישלאס אב"רבי משה ב

        ))))יייי""""תקתקתקתק((((בית דינו של שמואל ' ר שלמה לניאדו ב"רבי שמואל ב –
        ))))אאאא""""תקפתקפתקפתקפ((((באר שבע ' לייב יורבארגר מוילנא ב' ר ארי"רבי שלמה ב

  ))))אאאא""""תשסתשסתשסתשס((((ר ישכר בער מסטראזני$ "בי חיי� מאיר ראזענבוי� ממאשלוי בר
ר אהר� אריה מלאשקווי$ "רבי משול� פייבוש נפתלי מסניאטי� ב –
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - גגגג""""תרעתרעתרעתרע((((

  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - וווו""""תרצתרצתרצתרצ((((ר ברו� אשר "רבי שלמה שמואל מטשערנוביל ב
' א מבעלי התוס"נכד ריב -ד"הבחור משפייר הי -ר אשר"רבי יצחק ב

  ))))וווו""""תתקנתתקנתתקנתתקנ((((
  ))))דדדד""""תקפתקפתקפתקפ((((ר אברה� משה "ד מונקאטש ב"רבי צבי אביגדור אשכנזי אב
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        ררררח אדח אדח אדח אד""""ככככ' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו� 
        
        

        ררררט אדט אדט אדט אד""""ככככ' ' ' ' יו� ביו� ביו� ביו� ב

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ניס�ניס�ניס�ניס�' ' ' ' אאאא    ''''גגגגיו� יו� יו� יו� 
        
        
        
        
        

        ניס�ניס�ניס�ניס�' ' ' ' בבבב' ' ' ' דדדדיו� יו� יו� יו� 
        
        
        

        ניס�ניס�ניס�ניס�' ' ' ' גגגג' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 
 ניס�ניס�ניס�ניס�' ' ' ' דדדד' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 

        ))))וווו""""תרכתרכתרכתרכ((((ר דב צבי הכה� רבינובי$ "תפארת שלמה מראדומסק ב' רבי שלמה ב
  -ר יוס� שמחה בוני�"רבי יקותיאל זלמ� מליובאוויטש חת� רבי דובער ב

  ))))זזזז""""תרכתרכתרכתרכ((((חת� הקדושת לוי 
�  ))))וווו""""תרלתרלתרלתרל((((יהודה לייב  ר"� ב"י -רבי אברה� שאג אהל אברה� מקויברסדאר

  ))))בבבב""""תרצתרצתרצתרצ((((ר אליעזר צבי מקאמארנא "רבי פנחס נת� מרודיק ב
  ))))בבבב""""תשתשתשתש((((ר עמנואל מפשעדבורז "ב' רבי חיי� מלודז

  ))))גגגג""""תשנתשנתשנתשנ((((פאולו . ר יעקב שלמה בעער מראצפערט ס"רבי יואל ב
   - א"ר דוד בירנבוי� חת� הגרעק"רבי חיי� שמואל ב

�        ))))זזזז""""תרמתרמתרמתרמ(((( מעשה חושב על שער המל
        ))))''''בסו� המסבסו� המסבסו� המסבסו� המס    ....טטטט,,,,ק גק גק גק ג""""ירושלמי מוירושלמי מוירושלמי מוירושלמי מו((((דוסא ' ר' היו� נפ –

        ))))טטטט""""תצתצתצתצ((((ת לחמי תודה "שו' ר ישראל חזקיהו באסא� ב"רבי ישעיהו ב
        ))))וווו""""תקסתקסתקסתקס((((א "מחצית השקל על מג' ר נת� נטע קעלי� ב"רבי שמואל ב
        ))))בבבב""""תרנתרנתרנתרנ((((דברי אלימל� מגרודזיסק \אמרי' ר חיי� מאיר יחיאל השר� ממוגלניצא ב"רבי אלימל� ב

  .ר אשר אנשיל"י מסטאניסלוב ברבי משה דוד אשכנז
  ))))חחחח""""תרפתרפתרפתרפ((((מי באר מי� חיי� ' ר מיכאל הופמ� הדיי� מפאפא ב"רבי משה יוס� ב

        ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((ר שמואל מלובביטש "ב שניאורסו� רבי שלו� דובער –
  ))))חחחח""""ממממ((((� מרוטנבורג "אביו של המהר -ר מאיר"ד וורמייזא ב"רבי ברו� אב

  ))))זזזז""""תרעתרעתרעתרע((((רבי יצחק מבענדער  חת� -ר מרדכי משומסק"רבי ישראל דב בער לרנר ב
        ))))חחחח""""תשכתשכתשכתשכ(((( יראר דוד טוורסקי מסקוו"רבי יעקב יוס� ב

        ))))בבבב""""תרפתרפתרפתרפ((((ר יחיאל מיכל המגיד מזלוטשוב "מזבאריז ב ]]]]וול�וול�וול�וול�[[[[רבי בנימי� זאב  –
        ))))הההה""""תרכתרכתרכתרכ((((הכתב והקבלה ' ר גמליאל מקלנבורג ב"רבי יעקב צבי ב –

        ))))הההה""""תרנתרנתרנתרנ((((ר מרדכי מטשרנוביל "רבי יוחנ� מרחמסטריווקא ב
        ))))זזזז""""תפתפתפתפ((((ר יונה מזאסלוב "דוד מקאמינקא ברבי 

  

נולד בעיר . מגדולי חכמי ומקובלי תימ� בדורנו
יחיא ' ח לאביו ר"סנוא� שבתימ� בשנת תרנ

 .ממשפחת בידה

צמאה  וא� נפש. סמיכת חכמי� מאביול קיב
, לכ� גלה למקו� תורה ,היתה להמשי� וללמוד

ש� זכה לקבל תורה מפי הרבני� והמקובלי� 
שלמה ב� יוס  טאביב ' ר, דוד יעיש חדאד' ר
  . יעיש קורי�' ור

הוסמ� בעטרת  י�כב� שבע עשרה שנבהיותו 
ומיד לאחר , שלמה טאביב' י רבו ר"חכמי� ע

מכ� הכניסו אל הקודש פנימה לעסוק בתורת 
בת כחבר בבית רבותיו בקשו ממנו לש. הקבלה

משו� א� משהבינו את טע� הסירוב , הדי�
  .הירפו ממנו ,שרצה להמשי� בהתמדת לימודיו

  
� של א� קפצה עליו רוגז, הלישב בשלו ביקש
כי שני רבותיו נסתלקו לשמי מרומי� , מוריו

וזקני העדה נתנו בו עיניה� , ט"בשנת תרע
  . הסכי� לבסו  הואו, ד בסנוא�"לכה� כראב

  
' ר, הגיע לחכ� באשי בצנעאב הטו שימעו

אשר תהה על קנקנו וגילה , יחיא ב� משה יצחק
  .שהוא מלא וגדוש בתורה ובחכמה

התבר� בזכרו� נפלא ותלמודו  חיי�י רב
אול� הוא לא סמ� על מתת , נשתמר בידו

אלוקי� זו והמית עצמו באהלה של תורה 
בסיגופי� וביגיעה מתמדת משולבת בעיו� 

לא היתה חזו� נפר�  דרכו בלימוד. מעמיק
שכ� רבי� נהנו ללמוד מתו� , בתימ�

, דיני� בשל חוסר בספרי�וקיצורי , קונטרסי�
חתר להגיע למקורות עצמ� ולדלות  הוא אול�

דר� זו הנחיל . מה� את החידושי� המאירי�
רבה יה וא , תלמידיו בישיבה שהקי� בעירול

לנדוד ברחבי המחוזות אשר תחת חסותו כדי 
  .קי הדת ולהנחיל תורה לעדרי�לחזק את בד

  
  במידותגאו� 
וענוה נסוכה על , היה גאו� במידות חיי�י רב
א� בעת הצור� אזר עוז ויצא לקנא לכבוד . פניו
  .יתבר�' ה

, ב"בשנת תש, מלחמת העול� השניהבפרו� 
התעורר לעלות יחד ע� משפחתו ומשפחת 

דרכו . לאר� הקודש )שלמה' ר(אחיו הצעיר 
תלאות וייסורי� רבי� , כובי�היתה רצופה עי

  .עד שזכה לחונ� את עפר האר�
, שהות קצרה במחנה הקליטה בעתליתאחר 

ו� תושבי המק. יהוד - עברו לכפר יהודיה
�רב לקבל יס הוא ביקשו ממנו שיכה� כרב� א

כל הנהגה או משרה רשמית באר� ישראל 
אחר שראה את היחס המשפיל וההעברה על 

ובהיות שאי� , מ�דת שנעשו בעדת יהודי תי
ע� כל . סמכות עצמאית לרבני� באר� ישראל

, זאת התעניי� מאד בכל הנעשה בשטח הדת
כיתת , ש עצמו ללמד את צעירי הצא�והקדי

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

רגליו ממקו� למקו� להפי� את אור התורה 
  .ומפורסמת התנגדותו לגיוס בנות לצבא, ביישובי�

   
ק רבי "כ  נתגדל תלמידו הגה, יקר מזולללהוציא 

  מעשיה� של צדיקי� -   רדכי שרעבימ
נדודיו נת� רבי חיי� סנואני את עיניו ולבו ג� בדרכי 

' על תינוקות של בית רב� שיהיו שתולי� בבית ה
 .ומתחנכי� ברוח ישראל סבא

ממסעותיו בי� העיירות הנדחות שבמחוז באחד 
פגש רבי חיי� על א� הדר� תלמיד חכ� זק� , שרעב

ריו משתר� נער צנו� המהל� בלוית חמורו ומאחו
הנער אחז בידו האחת מקל להנהיג . כב� תשע שני�

בו את הבהמה ובידו השניה החזיק בספר ממנו למד 
 .דברי תורה

זו משכה את תשומת לבו של רבי חיי� התנהגות 
שקדנות עצומה כזו לא . וגרמה לו התרגשות מרובה

הוא עצר את הזק� והתעני� מיהו הילד ! חזה מימיו
  .דוהמהל� לצ

והוא בנו , מרדכי שמו" -היתה התשובה - "זהנער "
יתו� הנער . ל שנפטר לפני כשנה"של מארי יהודה ז

ואני לקחתיו אל ביתי לגדלו על ברכי התורה 
  ."והיראה
י� בדרכו ובח� בעיניו הזכות את הילד ירבי חעבר 

לשמחתו הרבה . והחל תוהה על קנקנו, טוב המראה
ובחכמה כקנק� חדש גילה שהוא מלא וגדוש בתורה 

  .מלא יש�
רבי חיי� על ילד יניק וחכי� זה ונפשו נקשרה שמח 
מיד חילה את פני הזק� שיואל בטובו . בנפשו

להרשות לילד להלוות אליו בדרכו והוא ערב ללמדו 
  .תורה ולחנכו ליראת שמי�

הזק� להצעה והנער מרדכי הפ� לב� לויתו של נענה 
  .רבי חיי� סנואני בדרכו

ימי� נודע שמו בשערי� ונעשה לרב� של הברבות 
הלא הוא המקובל הצדיק רבי מרדכי , ישראל

  .ל"שרעבי זצוק
זכה הרב שרעבי ליצוק מי� , שנתיי� תמימותבמש  

ולדלות מי� , חיי� סנואני' ר, ד"על ידיו של הראב
בינתו , הוא שהיה יניק וחכי�. חיי� מבאר תורתו
בלימוד  שימש כנער שעשועי�, עמוקה ושכלו בהיר

ושאב ממנו מלוא חפני� , התורה את רבנו חיי�
פגש , תקופת מה לאחר פרידת� זה מזה. תורה ויראה

הפע� לא היה , אול�, הרב סנואני שוב ברב שרעבי
אלא כמארי המוק  בתלמידי� , בודד כבראשונה
  .וספר תורה בידיו

 הדור גדול הוא: "מרדכי שרעבי אמר על רבורבי 
, בפשט הדור גדול שאינו מרתאו זאת ואי�, בקבלה
  ".דארעא כשבילי דרקיעא שבילי לו ונהירי�

  
  "בתו  מעיותורת  "

מחושי� , חיי� סנואני במעיו יז חלה רב"תשלבשנת 
שהיה  ומחמת, עזי� תקפוהו בבטנו השכ� והערב

צנו� ורזה בלאו הכי התפתל במיטתו מכאביו העזי� 
, פי�ח בצרי"הוא אושפז בביה. והתייסר רבות בגינ�

ורופאיו ציוו לבודדו מיתר החולי� כדי שלא ידבקו 

הואיל ונתגלה חשש להמצאות חיידק נדיר , ממנו
 .דרו� אפריקה בגופו הקדוששמוצאו ב

ית מורה שהדיאגנוזה הרפוא, המטפל קבעהרופא 
וכדי להצילו יש לנתחו , צדיקעל סכנת חיי� מידית ל

הוא הושיט לצדיק שהיה עדיי� בהכרה , במהירות
�קשו יוב, מלאה את הטופס הרשמי המיועד לכ

רב סירב לתת את ה. לחתו� על הסכמתו לניתוח
וכמוהו ג� בני משפחתו , אישורו לביצוע הניתוח

שאי� לבצע הניתוח , עמדו בנחישות רבה על דעת�
בניגוד לרצו� הרב אשר יודע היטב מה טוב ומה 

  .ראוי בשבילו
, �המחלקה ראו בחומרה רבה את סירוברופאי 
קשו ממנו יב, ח הגיע תלמידו הנאמ�"לביהוכאשר 

להשפיע על הרב להסכי� לניתוח או לפחות לצילו� 
התלמיד ששמע את התחזית הקודרת של . רנטג�

ניסה להטיל את כובד , הרופאי� לשלו� רבנו
השפעתו על הרב שיציית לדברי הרופאי� החפצי� 

אל : "עצר בעדו ואמר לו רבי חיי�א� . בטובתו
הרופאי� חושבי� , כתיב" י תולעת יעקבתירא

! ה� טועי�.. שתולעי� וחיידקי� מסתובבי� בגופי
לא תולעי� גשמיות נמצאות בקרבי אלא תולעת 

יודע . ולפיכ� אי� לי ממה להתיירא מה�, ספרי�
אתה שבביתי ניצבת ספריה ענקית בת אלפי 

כא� ..." תוב בה� יש בבני מעיויותר ממה שכ, ספרי�
, ד מהרב שיעשה לפחות צילו� רנטג�התלמי שביק

א� בצל� יתהל� " -והוסי  הרב -א� נענה בשלילה
אל לה� לרופאי� , א� לשו� מיעוט הוא, "איש

  .י צלומי� ה� יקבעו לי את החיי�"לחשוב שעפ
מילדותי ", אמר הצדיק, שנכנס לשכנעו שובלרופא 

נמנעתי מלאכות מעדני� ותענוגות עול� 
אלו ניסית אתה , בלבד והסתפקתי באכילת עשבי�

לא היית , לאכול מה שאני אכלתי מנעורי ועד עתה
לא אעשה ... מחזיק מעמד אפילו שלושה ימי�

הרופא כעס ". וא  איני מוכ� לעבור צילו�, הניתוח
וברוגז רב עזב , על דבריו הנמרצי� של רבנו חיי�

  .את חדר הצדיק
התברר כי , מסוימת שנעשה למחרת היו�בבדיקה 
ופו של רבנו אינ� מסתובבי� חיידקי� וא  אכ� בג

משראה הרופא את תוצאותיה . לא תולעי�
התרש� עמוקות מדברי , המדהימות של הבדיקה

ובא לפניו , הצדיק שנאמרו ביו� אתמול בבטחו� רב
ובו ביו� . בתוספת התנצלות, להביע את הערכתו
  .ח לביתו"שוחרר הרב מביה

  

' ור )עיש קורי�י' נכד ר(שלו� חיי� ' ר: מתלמידיו
  .עמר� צוברי

, עטרת תפארת על התורה בדר� מוסר: מחיבוריו
תורת חכ� , ס"מקו� מקדש על התורה בדר� פרד

כבוד אל ומגיד הרקיע פירושי� על , �"ביאורי� על נ
ת "שו, ס"אמרות טהורות פירושי� על הש, הזוהר
  .ע אב� העזר"על שו   בעיקר
' יוס  דיי� ור' ר, מרדכי שרעבי' ר: ותלמידיו מחבריו

�אדר  �"ז נפטררבי חיי� סינוואני  .יוס  וולטו
  ".סניגור� של ישראל"נכתב  ביהוד על קברו.ט"תשל

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

  .את עצמו ולזכ� את החומר לצורה להופכו לכולו טוב
, למה דווקא בחודש ניס� אז הוא הזמ� להתחדשות ולהיבראות מחדשולהבי� 

א אומר "ר, בי� רבי אליעזר ורבי יהושע' ומחל .)ראש השנה יא( 'מ דאיתא בגמ"עפ
ל שאלו "ואפ. כ"ע, י נחלק עליו דבניס� נברא העול�"בתשרי נברא העול� ור

דה� אמת שבתשרי נברא העול� בגשמיות , ולא נחלקו כלל, ח"ואלו דא
, ד כל העול� כולו"וכ� עזה, ובחיצוניות למשל האד� ולהבדיל הבהמות וחיות

דהיינו כוח הרוחני שבאד� , ניות ופנימיות הדברי�ובניס� נברא העול� ברוח
, צבי, נשר, מ שבתשרי נברא נמר"ובד, וכ� בחיות ובבהמות, וכוחותיו הנעלי�

ובניס� נברא כוחות� הפנימי דהיינו עז כנמר וקל כנשר ר, כצבי וגבור , אריה
ד שהבני� כשלעצמו בגשמיות ודבר זה "מ בני� ביהמ"עד, כ בדומ�"וכמו, כארי
, אבל חלק הקדושה שבו שבא מכוח התורה ותפילה נברא בניס�, א בתשרינבר

יסודות ' ולכ� עבודת האד� בהאי עלמא להוציא כוח הרוחני שבכל דבר בד
ל "וכל העבודה הנ, ולהכניס� כולו לקדושה )אש רוח מי� עפר( ע"הבריאה ארמ

 ד הרי היו הכל כולו טוב עול�"דלפני חטא עה, החל לאחר חטא ע, הדע,
אלא לאחר החטא , וא� הגשמיות היה כולו רוחני, התיקו� בלא שו� רע כלל

מאז אד� לעמל יולד לברר כל חלק הטוב ולזכ� לקדש , שעול� חש� בעדינו
  .ולטהר את כל העול� כולו

דווקא בחודש זה שנברא חלק הרוחני של העול� אז הוא הזמ� שמקבלי� ולכ� 
דהרי הנשמה היא החלק הרוחני  ,חדשה' כוחות חדשי� לחדש את עצמו כברי

ל שבחודש זו נבראו כל החלקי� "וכנ, שבאד� והגו� הוא החלק הגשמי שבו
דהיינו חלק , לכ� בכוחו להגביר החלק הרוני על הגשמי, הרוחניי� שבעול�

  .  הנשמה שבו על חלק הגו� שבו ולהיבראות מחדש ממש
  

  של התחדשותחודש 
יציאת מצרי� , דש של התחדשותחודש ניס� הוא חו, בריאת העול�מאז 

הרי גאולה חדשה בעבר ובהווה שבכל דור ודור חייב אד� לראות , שבחודש זו
א מהמיצרי� שלו ולהיגאל עצמו "כאו, את עצמו כאילו הוא יצא ממצרי�

  ודשודששיחת קשיחת ק
 'א' המש� מעמ

  .מחדש
ה על השראת "התחדשות כביכול להקב' הקמת המשכ� שבזה החודש הרי היכ "כמו

ואי� ל� שמחה לפני , לכל כלל ישראל' ו� השל� ועלישזה ממש תיק, השכינה בתוכינו
  .:)מגילה י( ה כיו� הקמת המשכ�"הקב
קרב� פסח וכ� קרבנות ', בזה החודש התחילו ע� ישראל להקריב קרבנות להוכ� 

  .'וזה הנחת רוח וריח הניחוח לה, הנשיאי� שבחודש זה
ז נזכה "ועי, ת"להשי כל כולו קודש, לנצל כל רגע מחודש זו, החכ� עיניו בראשוולכ� 

כמו שתפקיד , ל שהחודש הזה הוא הראש לכל חודשי השנה"וכנ, להתחדשות אמיתית
  .כ� חודש זו הוא החיות לכל חודשי השנה, הראש הוא לית� חיות לכל איברי האד�

ב ימי� הראשוני� של חודש ניס� רש� לעצמו כל "ע שבי"זי מלובלי�' חוזה הקמהוכידוע 
עד , וכידוע שבשנתו האחרונה לימי חייו רש�', לחודש יו� לחודש יו�'מאורעות השנה 

ק "שמרמז על חודש מנח� אב שהוא החודש החמישי שבו נסתלק הרה' ליו� ה
  . ע"מלובלי� זי

ואשרי האיש , דבחודש זה מונחי� כל החיות והכוחות הרוחניי� שבכל השנההרי 
  .ש"בעבוהז להתחדשות "שיקדש עצמו בחשבה דיבור ומעשה ויזכה עי

א "ע שמפורי� עד פסח בשלושי� ימי� אלו צרי� כאוו"ק מברדיטשוב זי"מהרהוכידוע 
, צ"ט פסח יזכה לגמרי ליצימ"עד בהגיעו ליו, מישראל לצאת מהמיצרי� שבו הוא שרוי

  .כ"ע
בקדושה וטהרה להיות מוסי� והול� בכל יו� עד , צרי� לנצל קדושת ימי� הללוולכ� 

דהרי רק לאחר שיצאו ממצרי� אז זכו לחג הפסח , כדבעי שיזכה להכנס לחג הפסח
, ט פסח"לאחר שיזדכ� לגמרי בימי� אלו יזכה לאור הגדול דיו, וכימי� הה� בזמ� הזה

  .י"ירח� המרח� ישמור המרח� עלי ועכ
בימי� אלו שאנו נמצאי� עדיי� בחודש אדר שמרבי� בו בשמחה ויורד עדיי� כל ובפרט 

יד� גיסא כבר סמו� ונראה לחודש ניס� חודש אשר ישועות ומא, ההשפעות לחודש זו
  .ל- אז בוודאי הזמ� המסוגל לעלות ולהתעלות דר� העולה בית א, בו מקיפות

� ליכטיג� 'או� א כשר, ע ליכטיגע פרייליכע פסח'ה שנזכה כולנו לכשר"הקביעזור 
וד בזאת השנה ונזכה ע, א לפי בחינתו ומצבו"שנזכה ליציאת מצרי� כאו, פרייליכ� תמיד

 .ק מיט א זיס� אופ� אוי� אייביג"לאכול מ� הזבחי� ומ� הפסחי� בבני� ביהמ

  ורנה שפתינו תרננה קול צהלה
מעומק לבינו , בקול רינה וישועה, לוחה בזאת ברכותינוש

לבו הזהב , לכבוד האי גברא יקירא מאוד נעלה, פנימה
נודע , ראש ונחשו� לכל דבר קדושה, עולה על כולנה

איש המעשה במישרי� , בשערי� במעשיו האדירי�
  .מרבה חיילי� לתורה ותעודה, ואמונה

  א"שליט שלמה זלמ� הורובי$שלמה זלמ� הורובי$שלמה זלמ� הורובי$שלמה זלמ� הורובי$החסיד רבי הרב 
  ב"ארה –פארק בארא 

להחזקת הכולל להחזקת הכולל להחזקת הכולל להחזקת הכולל נ נ נ נ """"הגבר אשר נושא בעול במסיהגבר אשר נושא בעול במסיהגבר אשר נושא בעול במסיהגבר אשר נושא בעול במסיהוא הוא הוא הוא 
        אאאא""""ט זיעט זיעט זיעט זיע""""ר הקוהר הקוהר הקוהר הקוה""""נ מר� אדמונ מר� אדמונ מר� אדמונ מר� אדמו""""משניות לכבוד ולעמשניות לכבוד ולעמשניות לכבוד ולעמשניות לכבוד ולע

  צ"ט ובשעטומ"שמחת אירוסי הבת במזלרגל 
, ח והזיווג יעלה יפה יפה"ר שיזכה לרוב נחת מכל יוצ"יה

  .ס"ובזכות מעשיו הכבירי� יזכה לכט
===  

  א"מגיד השיעור שליטו אברכי הכוללכעתירת 
אלימל� , וינגורט שכר מנח�י, מרדכי פרידמ�, לוי�וד ד

יצחק , פסח לייבובי$, טאוב, יחיאל ואקני�, בורנשטיי�
  אליעזר קורמ�, יוס� ריי� ,קרלי$

 

  ק"מרכז מוסדות דחסידי לעלוב בארה
נשגר קד� רב , בעיד� דחדוותא, שבח דא שירתא, צנא דברכתא

בעזרה לזולת , הגריס באורייתא תדירא, האי גברא יקירא, פעלתא
איש , באמת ובתמי� ה"נוהג במידותיו של הקב, עוסק לילות כימי�

, היקר מפז ומפניני� �שערי� מעשיו הדגולינודע ב, חי ורב פעלי�
ומתמסר ללא ליאות , במסירות נאמנה' הק מוסדותה� העומד לימי
ק "כ, ראשינו בשליחותו של אותו זק� עטרת תפארת, לעדת מי מנה

איש סודו ונאמנו של רבינו הקדוש , א"זיעט "הקוה מר� אית� אדונינו
 כשמ�, א"שליט ר"עט מר� רבינוק "כ  א"טושל יבלח, זכותו יג� עלינו

   ה"ה. יעלה שמו הטוב

  ב"ארה – א"שליט 'ומשפ שלמה זלמ� הורובי- רבי ח"הגה
ג החת� "עב אירוסי בתו שמחת אהלו בארמנות לרגל השמחה

  שמו נודע לתהילה  ,ומובחר שבחבריא ש"החשוב המופלג בתוי
  צ"ובשטומ ט"במז ו"הי יצחק העסקלח "הבה

, החבריא בני שלומינו אנשי ,ההיכלא בני, כל קהלא בש� נברכו
כגפ� , יעלה יפה לתפארת שהזיווג, שמיא קד� מ�רעווא  אשיה
, זכה וצלולה, הסלולה ק"רביה בדר� ,סגולה ע� בתו� אמוני ,אדרת

 חלקכ� מנת ועושר אושר, דקדושה ונחת הדעת הרחבת מתו�
  .חיי� וקיימי� ובנעימי� ואור� ימי� בטוב, לעולמי�
  י"מ בא"זתמערכת  – מוסדותההנהלת  נהנאמ בברכת אחי�

 

        גליו� זה נדבתגליו� זה נדבתגליו� זה נדבתגליו� זה נדבת
ראש וראשו� , ידידינו היקר והנעלה
  הנדיב הנכבד, לכל דבר שבקדושה

 -א"שליט מרדכי לבמרדכי לבמרדכי לבמרדכי לב' ח ר"הרה
  ברכפלד

*  

  ו היקר באנשי�נ זקינ"לע
  ל"ז שמואלשמואלשמואלשמואלב� הרב  שמשו�שמשו�שמשו�שמשו�' ר

  ה"תשנ' אדר ב ז"כע ביו� "נלב
  . . . . הההה" " " " ת נ צ ב ת נ צ ב ת נ צ ב ת נ צ ב 
  

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
כלי , להבחור החשוב
  מחזיק ברכה

        משה רוזנפלדמשה רוזנפלדמשה רוזנפלדמשה רוזנפלדח "הבה
לרגל שמחת נישואיו 

  צ"בשעטומג "עב
ר שיזכו לבנות "יה

בית נאמ� בישראל 
ד התורה "ע

  .והחסידות
úëøòîä  

        ברכת מזלא טבאברכת מזלא טבאברכת מזלא טבאברכת מזלא טבא  
, גברא רבא ויקיראלהאי , הננו מברכי� ברכת מזל טוב מעומקא דליבא

, שמו הטוב הול� לפניו, מוכתר בכל מידה ומעלה, חבורהבר� היקר שבהא
  ה"ה, א"ט זיע"נכד למר� רבינו הקוה, פאר מקדושי�, אוצר כלי חמדה

        במורינו רבי נחמ�במורינו רבי נחמ�במורינו רבי נחמ�במורינו רבי נחמ�    אאאא""""בידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליט    וד יצחק יעקבוד יצחק יעקבוד יצחק יעקבוד יצחק יעקבדדדד    ''''רררר    גגגג""""הרההרההרההרה
        אאאא""""ר מרחמסטריווקא שליטר מרחמסטריווקא שליטר מרחמסטריווקא שליטר מרחמסטריווקא שליט""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככחת� חת� חת� חת� 

  'תחי תבלרגל הולדת ה
ולחופה  ולבעל תורה לתורה הולגדלת שיזכה לרוות נחת "יעזור השי

  אמ�. ולמעשי� טובי�
=== 

        זה נודב בהשתתפות זה נודב בהשתתפות זה נודב בהשתתפות זה נודב בהשתתפות גליו� גליו� גליו� גליו� 
 א לרגל השמחהא לרגל השמחהא לרגל השמחהא לרגל השמחה""""ג דוד יצחק יעקב בידרמ� שליטג דוד יצחק יעקב בידרמ� שליטג דוד יצחק יעקב בידרמ� שליטג דוד יצחק יעקב בידרמ� שליט""""הרההרההרההרה

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
  לידידיי אחיי וריעי

  האהובי� והמיוחדי� שבחבורה
  חיינוק ולבית "נ לרבוה"מסורי� בלו

  ה"ה
 שלמה זלמ� הורובי$שלמה זלמ� הורובי$שלמה זלמ� הורובי$שלמה זלמ� הורובי$' ח ר"הרה

  ג"עב א לאירוסי הבת"שליט
  

  ומשנהו בדומה לו
  א"שליט שמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללשמואל ברילל' ח ר"הרה

  ג"עב לנישואי הבת
  י"א – יוס� לביוס� לביוס� לביוס� לב –מקרב לב 

  

�        ידידי� רוממו�ידידי� רוממו�ידידי� רוממו�ידידי� רוממו
ברוב שיר ושבח ששו� 

 ,ושמחה אשגר ברכות לרוב
העוסק , למעלת ידידי המהולל

�, בצדקה וחסד עד אי� סו
יקר , כרכא דכוליה ביה
  שביקרי�

 שלמה זלמ� הורובי$שלמה זלמ� הורובי$שלמה זלמ� הורובי$שלמה זלמ� הורובי$ח "הרה
  א"שליט

  לרגל אירוסי הבת
  פלעטבוש - גוטגוטגוטגוט' ' ' ' אליאליאליאליבש� 

 

  אאאא""""שליטשליטשליטשליט    אשדודאשדודאשדודאשדוד- - - - ר מנעשכיזר מנעשכיזר מנעשכיזר מנעשכיז""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ע� בית ישראל הננו מתאבלי� על הסתלקותו של כע� בית ישראל הננו מתאבלי� על הסתלקותו של כע� בית ישראל הננו מתאבלי� על הסתלקותו של כע� בית ישראל הננו מתאבלי� על הסתלקותו של כחד חד חד חד יייי
  א"מר� רבינו שליטק "כמסור לחצר הקודש ול, תנחומינו הכני� לחתנו היקר והנעלהומביעי� 

  .וא� ששו� ושמחה ישמע, �ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבול"יה. א"שליט ברו� יעקובוביטשברו� יעקובוביטשברו� יעקובוביטשברו� יעקובוביטש' ח ר"הרה
 

  מזל טוב
להגאו� הצדיק 

נחמ� נחמ� נחמ� נחמ� רבי 
 בידרמ�בידרמ�בידרמ�בידרמ�

  א"שליט
לרגל שמחת 
  הולדת הנכדה

  כעתירת
        גוטגוטגוטגוט' ' ' ' אליאליאליאלי

  פלעטבוש
  ב"ארה
 

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
אוצר מלא , להאי חסידא ופרישא, נשגר בזאת טנא מלא ברכות, בשמחה ובחדוה

האי גברא רבא , משנתו ז� ונקי, ט"ש חוב"יו, פרי ע$ חיי�, אוצר כלי חמדה', יראת ה
  ,מ"הגאו� הצדיק פא, משפיע ומורה דר�, פה מפיק מרגליות

   אאאא""""בידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליטבידרמ� שליט    נחמ�נחמ�נחמ�נחמ�מורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי מורינו רבי     הההה""""הההה
   א"ט זיע"הקוה ר"אדמומר�  ק"כ ב�

   א"ק תובב"שלי� עיהורב דקהילתינו בקרתא דשופריא בירו
  צ "בשעטומ ההולדת הנכדשמחת רגל ל
  שמו מהללי�, ס"צנמ, החשוב והמפואר נובת לב

  א"שליט דוד יצחק יעקבדוד יצחק יעקבדוד יצחק יעקבדוד יצחק יעקב  ג רבי"הרה
 שפע לכל ישראל ומשמחה זו יושפע, ח"ומכל יוצ רוות נחת ממנהר שיזכה ל"יה

  המערכת. ר"קודש אכי
 


