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דברו היו� בראש חודש , "בעשור לחודש' ישראל לאמר וכו

  .כ"ע ,שיקחוהו בעשור לחודש

פסח "פ "ל בהגדש"ולכאורה צרי� להבי� מה שסידרו לנו חז }א{

ק היה קיי� על שו� מה על "שהיו אבותינו אוכלי� בזמ� שביהמ

  ".'במצרי� וכוה על בתי אבותינו "שו� שפסח הקב

,  ה על בתי אבותינו הרי היה בליל פסח"כשפסח הקבולכאורה 

  .והציווי זה בתורה כדלעיל כבר נאמר מראש חודש

 
מצה זו "ל "כ כנ"צרי� להבי� המאמר של בעל ההגדה במצה גוכ

על שו� שלא הספיק בצק� של , שאנו אוכלי� על שו� מה

הרי , "וגאל�ה "מ הקב"אבותינו להחמי� עד שנגלה עליה� ממה

 ועדיי� אז )ח, יב(מרורי� יאכלוהו על ומצות כתוב מפורש בתורה 

משו� שטע� זו הוא רק ', הטע� שלא הספיק בציק� וכו לא היה

  .מ ממש וכא� היו עוד במצרי� עד למחרת"בעת יצי

  )ו, יב( והיה לכ� למשמרת עד ארבעה עשר יו� לחודש הזה} ב{

� מקחו פסח מצרי: "הזה"ה "ק ד"וזל' י הק"הובא ברשל "ובחז

ולכאורה מפני מה נצטוו דווקא כא� , ולא פסח דורות, בעשור

  .כ בפסח דורות לא נצטוו כ�"ימי� משא' מ ד"בפסח דיצי

ולקחו מ
 הד� ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקו� ועל הבתי�  }ג{

והיה הד� לכ� לאות על הבתי� אשר  )יג, א(אשר יאכלו אותו בה� 

\  

 

        

  

  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

 המשפיע צ"ממורינו הגה
        א"הילתינו שליטד דק"אב

        
        ג''תשע שבט' ח

  רררר""""ליו� תליו� תליו� תליו� תגגגג
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 

 

                באבאבאבא    פרשתפרשתפרשתפרשת

  ב"תשע ק פרשת בא"מוצש
  אר  ישראל

אל משה ואל אהר
 באר  מצרי� ' ויאמר ה

דברו אל כל עדת ישראל לאמר , לאמר

בעשור לחודש הזה ויקחו לה� איש שה לבית 

  )ג, יב( אבות שה לבית

כא� בני ישראל שעל כל אחד להקריב נצטוו 

ש ודיבור זה היה בראש חוד, קרב� פסח

אל כל עדת "ה "י ד"ועיי� ברש, ל"כדרשת חז

את� ש� וראיתי את הד� ופסחתי 

י מה שפירש "ועיי
 ברש( )יב, ג(עליכ� 

  .)בזה

מה היו צריכי� לסימני� ולכאורה 

הללו והלא גלוי וידוע לפניו יתבר� 

וחשיכה כאורה לפניו ויודע כל 

, מעשי בני אד� וכל מחשבותיה�


  עניני נישואי
כי כ� ג� אצל הגויי� יש עני� הנה 

ולהוליד בני� , של נשואי�
ומקיימי� את העול� בהביא� 
דורות של בני אד� שה� עיקר 

אמנ� אי� לה� , ישובו של עול�
 וכל כולו, שו� קיו� מצוה בזה

מעשה גשמי לצור� הנאת� 
ואי� לו בזה שו� , וטובת� הוא
כ יהודי "משא, קיבול שכר

הרי שאצלו הוא , כשעושה כל זה
מצוה ומקיי� בזה ציווי הבורא 

ושכרו מובטח לו על , ש"ית
  .המעשה הטוב אשר עשה

ש רבי חנניא ב� "ז מ"עפיל "וי
ה לזכות "עקשיא אומר רצה הקב

את ישראל לפיכ� הרבה לה� 
וכבר עמדו בזה , ה ומצוותתור

שהרי , קדמאי בביאור המאמר
לכאורה א� היה רק כמה מצוות 
בודדות היה קל ביותר לקיי� את 

ג מצוות "מעכשיו שיש תרי, כול�
ג "ולא קל להגיע לקיו� כל התרי

, ל הכוונה"ל י"י הנ"ועפ, מצוות
שיש דברי� שג� היהודי וג� הגוי 

כמו , להבדיל עושי� אות�
רכי� לצור� קיו� הדברי� הנצ

, ושאר דברי� גשמיי�, הגו*
שאצל היהודי ה� מעשי� של 

ואצל הגוי ה� מעשה , קיו� מצוות
ז "ומסופר על הגרש, בהמי

ל שפגש בו אד� "זצ אויערבא$
בשעות הבוקר ושאלוהו ילמדנו 
רבינו פירוש וביאור המימרא של 

ז הנה "וענהו הגרש, ח ב� עקשיא"ר
בכמה שעות האלו שעברו מאז 

עשית כמה וכמה , קמת משנת�
דברי� שכפי ראות ה� מעשי� 

א� עלו ל� לחשבו� , גשמיי�
, כגו� נטילת ידיי�, מצוותי�

, ועשיית צרכי�, ולבישת הבגדי�
שכל ', וכו' ואכילה ושתיה וכו

הדברי� הללו מלאי� בהלכות 
, הכרוכות בה� בסדר הנהגת�

כ עשה כל הדברי� "ואילו הגוי ג
ב לו האלו כמות� ולא נחש

הדברי� לשו� מעשה טוב ולא 
וזהו רצה , קיי� בזה שו� מצוה

ה לזכות את ישראל לפיכ� "הקב
היינו , הרבה לה� תורה ומצוות

שהכניס את מצוות התורה 
בדברי� ומעשי� גשמיי� 
להרבות� ולמלאות� במצוות כדי 
לזכות� ולית� לה� שכר טוב על 

כ "וא, ו לשו� סימ�"ואינו צרי� ח, ולפניו נגלו כל תעלומות לב

ות ועל המשקו* לאיזהו צור� נצטוו ישראל לשי� על המזוז

  .ז וראיתי את הד� ופסחתי עליכ�"ועי, ועל הבתי�

ואכלת� אותו בחפזו
 פסח הוא ' וככה תאכלו אותו וכו} ד{

  .כ"י בחיפזו� בבהלה ומהירות ע"וברש )יב, יא( 'לה


מפני מה נצטוו ישראל דווקא לאכלו בחיפזו�  ,יש ולהבי

  .ולא בנחת ובשלוה' במהירות וכו

נחלקו ש�  .)ברכות ט(' ובגמ, "זו�ואכלת� אותו בחיפ" }ה{

ע חיפזו� דמצרי� שהיה בחצות "ע דלשיטת ראב"ע ור"ראב

ולכ� נחפזו המצריי� שייצאו , דאז מתו בכורי מצרי�, לילה

כ שאכילת קרב� פסח "ולכ� סובר הוא ג, צ"ע� ישראל מארמ

  .זמנו עד חצות

ע בחיפזו� של ישראל שזה היה בעלות השחר "רולשיטת 

ולכ� זמ� אכילת קרב� , לצאת ואז נחפזו לצאת שהגיע זמנ�

  .ש"פסח הוא עד עלות השחר עיי

 
  .ע בטע� מחלוקת�"ע ור"שיטת ראבולהבי

*  
לבאר כל זה דהנה ידוע דמצב בני ישראל באר� והנראה 

עד כדי כ� שהיו משוקעי� , ל בשפל המצב"מצרי� היה רח

ז "ל ולא היה לה� שו� זכות שעי"ט שערי טומאה רח"במ

שהיו בני ישראל  ,"ואת ערו� ועריה"ש "וכמ, צרי�או ממיצ

ה שברוב "אבל הקב, באר� מצרי� ערומי� מ� המצוות

לפיכ� , רחמיו וחסדיו חפ� להוציאנו מעבדות לחרות עול�

ט שיעמוד לזכות� "רצה לזכות את ישראל במצוות ומעש

ז לא יעזו המקטרגי� לקטרג על "ועי, בשעת יציאת מצרי�

ס הללו "וכמו שקיטרגו בקרי, שו� קיטרוגי�כלל ישראל 

והיה ה "י ד"וברש, כ לא נתקבל קיטרוג�"והללו כידוע ואעפ

ואעבור עלי� וארא� והנה עת� עת ":  ק"וזל לכ� למשמרת

הגיעה שבועה שנשבעתי לאברה� שאגאל את בניו , דודי�

ש� (שנאמר , ולא היו ביד� מצות להתעסק בה� כדי שיגאלו

ת ד� פסח וד� וונת� לה� שתי מצו, הואת ערו� וערי )ז

מתבוססת  )ש� ו(שנאמר , שמלו באותו הלילה, מילה

משכו ידיכ� מעבודה זרה וקחו לכ�  'וכו, בשני דמי�, בדמי�

  .ש"כ עיי"ע. "צא� של מצוה

  5:40        5:23    4:10לאנדא�        

        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

 'ב' המש$ בעמ 'ב' המש$ בעמ

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

, מרבי� תורה וחסידות לעדרי�, בית ישראל ידידינו וידיד כל
די� רפיש מדבית אבא , נער� באראלי קודש הילולו בנזר ועטרת

ק "א ומרנ� רבוה"ה זיע"ט זצוקללה"ר הקוה"מר� רבינו אדמו
 לבית אבותיו עטרת, ת"ענ� ע� אבו, א מלעלוב"ט זיע"הקוה

  ה"ה, ת"כש
        המשפיע המפורס�המשפיע המפורס�המשפיע המפורס�המשפיע המפורס�צ מורינו צ מורינו צ מורינו צ מורינו """"הגההגההגההגה

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    ד דקהילתינוד דקהילתינוד דקהילתינוד דקהילתינו""""אבאבאבאב
הבחור ג "עב' נישואי הבת הכלה המהוללה תחי לרגל שמחת

  , החת� המופלג בתורה ויראת שמי�
    א"שליט שראל הלברשטא�שראל הלברשטא�שראל הלברשטא�שראל הלברשטא�ייייהרב 

  , אאאא""""מ מלעלוב זיעמ מלעלוב זיעמ מלעלוב זיעמ מלעלוב זיע""""ק רבינו הרמק רבינו הרמק רבינו הרמק רבינו הרמ""""מר� הרהמר� הרהמר� הרהמר� הרהני� ל
   לללל""""ר מלעלוב בראנובי� זצוקר מלעלוב בראנובי� זצוקר מלעלוב בראנובי� זצוקר מלעלוב בראנובי� זצוק""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככ    נכדו

   ל"מ זצ"בהגר א"שליט יעקב דוד הלברשטא�יעקב דוד הלברשטא�יעקב דוד הלברשטא�יעקב דוד הלברשטא�רבי  צ"הרה ב�
            החרדית דהצ הע"טשאקווע ודומ -ק צאנז"אבד

  צ"ובשעטומ ד"בס -600 -גליו
 ה

 

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

שיזכו לראות רוב נחת ושובע ברכותינו 
ק "לתפארת אבוהולבנות בית נאמ�  שמחות

בכר� בית ישראל סבא ומשמחת בית 
צדיקי� זו יושפעו השפעות טובות ששו� 

  , ג"ס ברו"טושמחה וכ
  .אמ� י"לנו ולכ
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  ~ א�שליט ר�ק מר אדמו�מדברי כ~ 
  

ק מר� "ק קוה"יומא דהילולא דהרהלרגל 
  א"רבינו דוד מלעלוב זיע

  ".'ולמע
 תספר באזני וכו"' לס
  'בחלק 
  

òåáùäòåáùäòåáùäòåáùä    åé äéä" ãåã åðéáø ïøî ìù ã
òéæ áåìòìî" ìàøùé áäåà äéäù à

÷éãöå ïåéìò ùåã÷ äéäå éúéîàä  úîà
ùé áäåàå ìàøùé ìù ïòéùåîå ìàø

éúéîàä.        
 ùé ùé ùé ùé éë øôåñîå àáåî åéìò úåãáåò äáøä

äúéä çìî øëîîì úåðç åðéáø ïøîì ,
ëáå"åéøçúîì íâ âàã æ , úåéåðçá

úåøçàä . äàåø äéäùë íåé ìù åø÷áá
äîåã úåðç åúåùøá øùà åðëùù , ïééãò

åúãåáòì íéëùä àì , åéìà êìåä äéä
ìù éãë åöé÷îå åúéáìñôé àé íéðå÷äî ã

åúåðç ìò íéàáåöä , ìò ììë ìëúñä àìå
 äñðøô äéäé íéãåäéìù ø÷éòä àìà åîöò

áåè ìë íäì äéäéå.        
        

 íå÷î íå÷î íå÷î íå÷îúåòåùéì äìåâñ ïåéöäúåòåùéì äìåâñ ïåéöäúåòåùéì äìåâñ ïåéöäúåòåùéì äìåâñ ïåéöä        
 íâ íâ íâ íâ ïåéöä íå÷î òåãé äéäù íéøôñî

 øèôäì äìåâñå úåòåùé ìù íå÷î àåäù
 äîéìù äòåùé ìá÷ìå àáöì ñåéâî

øòèéìéîäî øèôúäì úãçåéî , ìë åéäå
 éðéî ãçà íéçà äîë ìò øôåñî úåãáåò

øåáéâ ãçàå ùåìç , ùåìçäù åùùç àìå
ç÷ìé ,ïåéöì êìéì øåáâä úà åçìùå ,

 ùåìçäå ìöéð ïåéöá äéäù øåáâä óåñáå
àáöì ç÷ìðå ìöéð àì.        
****        

íéøîåàíéøîåàíéøîåàíéøîåà     íùááåùèëåñî øæð éðáàäáåùèëåñî øæð éðáàäáåùèëåñî øæð éðáàäáåùèëåñî øæð éðáàä 
 àåä åìù ïåéìòä íìåòá éáøäù øîàù

ø éáøä 'òéæ áåìòìî ãåã"à.        
øôåñîøôåñîøôåñîøôåñî    à äàø íòôùøäåî ïøî ú" äàøå ã

ë àåä øäîî äîì åìàùå ãåàî øäéîù"ë ,
øäåî ïøî åì äðò" ìåòôì àåä êéøöù ã

 àáöäî åìöðéù íéãåäé äîëì úåòåùé
 íøåáò ìåòôì éãë êë ìë àåä ÷åñò ïëì

äòåùéä , ãçåéî íå÷î àåäù åòãé ïéìåôáå
 ìëá òùååäì ììëáå àáöäî øèôäì

úåòåùéä.        
àåäàåäàåäàåä    å éúéîàä ìàøùé áäåà äéä äàø àì

éãåäé íåù ìò òø.        
 úåëæ úåëæ úåëæ úåëæ áåìòìî ãåã éáø éáø òâéìééä éã

 óéåà ïééæ ïéâî ìàæ ä÷áøå äîìù éáø ïá
âéáééà.        

        
 áäåà áäåà áäåà áäåàúåøåãä ìë ìù ìàøùéúåøåãä ìë ìù ìàøùéúåøåãä ìë ìù ìàøùéúåøåãä ìë ìù ìàøùé        

 òåãéë òåãéë òåãéë òåãéë ìù ìàøùé áäåà äéä àåäù
íìåòä ,úåøåãä ìë ìùå . àåäù òåãéëå

 ìàøùé áäåàå ìàøùé úáäà åìåë äéä
ôù øåôéñä òåãéå"å äìåç åðá äéä à ìë

 ãò åîåìùì äììôúäå äùòø øéòä
àéøáäù , åúâåæ äðäå úàæ ìë øçàìå

 åúìàùå äëåá åðéáøù äàåø úéð÷ãöä
ä êåøá åððá éøä äëåá àåä äîì 'àéøáä ,

 åðáùë ÷øù äàøù åú÷ãö áåøá äì äðòå
 úììôúîå äëåá øéòä ìë éæà äìåç
 åà øôåúä ìù ïáä íà åìéàå úùòåøå

â äìåç øéòä øìãðñ" øéòä ìë ë äëéøö
åîåìùì ììôúäìå ùåòøì äúéä.        

        

 àúëñî àúëñî àúëñî àúëñîáåìòìî ãåã éáøãáåìòìî ãåã éáøãáåìòìî ãåã éáøãáåìòìî ãåã éáøã            
íéøîåàíéøîåàíéøîåàíéøîåà    íé÷éãö íùá åîùî  çéùîùëù

 àúëñî ãåò óñååúé àåáé" éáøã àúëñî
áåìòìî ãåã" , ìù úåúëñîä øàù ìë åîë

ùä"ñ ,        
 àúëñî àúëñî àúëñî àúëñî åæ ãåã éáø ìù åúøåú àéä

òéæ áåìòìî"à , øîåì ùé äæá èùôäå
 ìù ìàøùé úáäà ìù àúëñî äéäú àéäù

åðéáø ,ðë åæ äãéîá ãçåéî äéä àåäù" ì
 àúëñî àéä ïëìåäîéìù ,éàãëå 'îâá' :

"äøåúá ìåãâ  ììë äæ êåîë êòøì úáäàå ,
 ïééåìú äøåú éôåâ ìëù äðè÷ äùøô åäæéà

äá , êìò éðñã éàî øâì øîàù ï÷æä ììäë

  .קיומ�
 
היא עני� הנשואי� שאצל היהודי וכ

עד כדי , מצוה נשגבה עד מאדהיא 
כ� שמגיע לדרגה של מחילת עונות 

בעוד שאצל הגוי היא , בדרגא עילאה
שג� אצל ' ואפי, מעשה גשמי גרידא

הגוי יש עני� של מחילת עונות 
כדילפינ� ממחלת , כשנושא אשה

שנקרא שמה מחלת , בת ישמעאל
שמחלו לה� עונותיה� כשנשאה 

וישלח (י "עשו לאשה כדאיתא ברש
וכלה , כל זה היא רק לפני�, )'ו ג"ל

  .'מבלי שיהא לה קיו� והוי, ע� הזמ�
מהזכיה הגדולה הזאת שזכינו כי 

ז יש "עי, שהנשואי� היא קיו� מצוה
והיא בבחינת , לנשואי� חוזק וקיו�

אהבה שאינה תלויה בדבר ואינה 
ועינינו תראנה באלו , בטילה לעול�

י תורה "הנושאי� אשה שלא עפ
א דמינכר מנישואי� כאלו ומצוות רוב

וכעבור זמ� נתפרדה , אי� לה� קיו�
, החבילה ושמחת� נהפכה לתוגה

ובית� נהרס ונחרב ועולליה� הרכי� 
וכל , נהיו ליתומי� בחיי הוריה�

וכל זה בא , כול� אומר צער ויגו�
לה� מפאת ריחוק� מתורה ומצוות 
ונישואיה� היתה מעשה גשמי 

  . ובהמי

 

  שיחת קודש שיחת קודש 
  'א' המש! מעמ

 

 
ז יצא לנו שני "ימי� קוד� הפסח דעי' ה לקחת קרב� פסח ד"ציוה לנו הקבולכ

  :דברי�

א "ולקחו כ: "ל"וכמובא בחז, לישראל בעני� זההמסירות נפש שהיה לה�  'א

', ש בעשור לחודש הזה ויקחו לה� איש שה לבית וגו"כמ ,"מישראל שה לפסחו

' והשיבו לשוחטו לש� פסח כמצות ה, והמצריי� ראו זאת ושאלו� למה זה לכ�

והיו שיני המצריי� קהות על ששוחטי� את אלהיה� ולא היו רשאי� לומר , עלינו

  .כ"ע, "לה� דבר

דדבר זה היה כרו� בסכנת נפשות לקחת את , נ של ממש מצד בני ישראל"מסיוזה 

ובכל זאת לא נמנעו , עלינו' אלוהי מצרי� עבודה זרה שלה� ולשחטו כמצות ה

  .מלעשות כ�

דבארבעה , ארבעה ימי� אלו ביטאו את חביבות המצוות שישנו לע� ישראל 'ב

, כל מו� והיו קשורי� בכרעי המיטהימי� אלו היו מבקרי� ובודקי� את הקרב� מ

  .עלינו' וכל זה הוא מרוב חביבות ישראל למצוות ה

משו� שבזה נתוס* , ימי ביקור' יוב� דדווקא בפסח מצרי� היו צריכי� לדובזה 

נ "במסי' י שקיימו את מצוות ה"דע, ל"עליה� עוד זכויות ליציאת מצרי� וכנ

  .ז ניתוס* לה� זכותי�"באותו עת עי, עצומה וג� לרבות חביבת המצוה

, מוב� מה שנצטוו לתת הד� על המזוזות ועל המשקו* ועל הבתי�ז "ולפי

ל דבני ישראל הידרו בחביבות "אלא לפי הנ, ה"דלכאורה וכי לסימני� צרי� הקב

ז "ועי, כ לשי� מד� הקרב� שיהיה לנגד עיניה� בכל עת"לכ� נצטוו ג, המצוות

, ש"יי� מצוה גדולה זו שציוה אותנו יתישמחו שמחה גדולה שהנה עתה זכו לק

ז בשמחה גדולה מרוב חביבות המצוה בכל עת שראו "קדוש היו עיהליל הובכל 

  .וממילא סימ� זה היה לכלל ישראל, את הד� במקומות הללו

לכ� לאות ולא , "והיה הד� לכ� לאות"פ "ל במה שדרשו עה"כ כוונת חז"גוזה 

ישראל שקיימו המצוות באהבה וברצו� והכוונה בזה שזה לאות ל, לאחרי� לאות

  .חביבות המצוה

*  

ה קורא הדורות מראש גילה לע� ישראל מראש חודש כל סדר "הקבוהנה 

ולכ� , צאת� מאר� מצרי� המאורעות אשר יקרא אות� בימי� מבורכי� אלו ימי 

וכ� , ל"נ וכנ"י לקיימו במסי"ח לקחת קרב� לפסח שיצטרכו בנ"ציוה עלינו מר

ה "לכ� אמר לה� הקב, ש"י למצוותיו ית"ת המצוה שיש לבנה חביבותהתגל

וראיתי ואז , ל"כ מוכיח על חביבות המצוה וכנ"שיתנו את הד� על הבתי� שהוא ג

ולכ� צוה עלינו כל , י מעבדות לחירות עול�"ז יצאו בנ"ופסחתי עליכ� ועיאת הד� 

  .ש העתיד"אלו הדברי� מראש חודש ע

דה� אמת שפסח שהיו אוכלי� אבותינו , ההגדהמובני� היטב דברי בעל וממילא 

ומה שנצטוו ציווי , ק היה קיי� הוא משו� שפסח על בתי בני ישראל"בזמ� שביהמ

ה השתלשלות הענייני� אי� שיסובב מ� "ח הוא מה שגילה לנו הקב"זה מר

י להקריב קרב� הפסח שבא "סיבב המסבב כל הסיבות שיבואו בנ ולכ�, השמי�

כ נתגלה אהבה וחביבות המצוות שיש לבני ישראל "ז ג"ועי, עצומהנ "לה� במסי

כ חביבת המצוה "וכ� שימת הד� על המזוזות והמשקו* ביטא ג, ש"למצוותיו ית

  .ז ופסח על בתי בני ישראל"ועי, ל"י וכנ"שיש לבנ

 
ש "כ ע"במצה זו שה� אמת שכבר במצרי� נצטוו על אכילת מצה והוא גוכ

ה ניסי� ולא הספיק בצק� "מצרי� שיעשה עמנו הקב העתיד לבוא בעת יציאת

  .כ כבר נצטוו במצרי� על כ�"להחמי� ועי

שנה ושנה בשעת אכילת קרב� פסח צרי� להודות ולהלל לשמ� הגדול על ובכל 

ל דהיינו שריח� עלינו 'חמ 'אופסח משמעותו שני פשטי� ה, י"שפסח על בתי בנ

שדלג , פסח מלשו� דלג כפשוטו 'בוה, והציל אותנו מעבדות לחירות, ה"הקב
 'ג' המש$ בעמ

  דברי תורהדברי תורה

  'א 'המש! מעמ
 

  ניצוצי אשניצוצי אש

  ר "ק מר� אדמו"ק כ"ח מפ"דא
  א"זיעט "הקוה
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        אאאא""""ק רבינו דוד מלעלוב זיעק רבינו דוד מלעלוב זיעק רבינו דוד מלעלוב זיעק רבינו דוד מלעלוב זיע""""מר� קוהמר� קוהמר� קוהמר� קוה

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

ק מר� רבי דוד "ידוע שהרהכ� כ� כ� כ� 
מאד הסתיר את  א"מלעלוב זיע

        .� גבורתו בתורהתוק
תולדות בעל אבני תולדות בעל אבני תולדות בעל אבני תולדות בעל אבני (((( אביר הרועי�אביר הרועי�אביר הרועי�אביר הרועי�' ' ' ' בסבסבסבס

מביא שגדלותו בתורה של  ))))נזרנזרנזרנזר
ד מלעלוב "מוהרק מר� "הרה

�, כמדריגת רבי יהונת� אייבשי
        .אי� לו השגהובנסתר 

אמר שכל אחד יכול לבחור עוד עוד עוד עוד 
לעצמו רבי בעלמא הדי� ורבי 

והוא בחר לו לעצמו , בעלמא דאתי
 ד מלעלוב לרבי"רמוהאת מר� 

        . לעלמא דאתי
הרי , י שהסתיר תורתו"אעפוהנה והנה והנה והנה 

לעני� מקוואות הראה גבורת עוזו 
 הריוכששמע פע� שבעי, ק"בתוה
 ,לא הרשה הרב לחמ� המקוה האח

נסע במיוחד להשפיע על הרב 
ואז יצא , דמתא שלא היה חסיד

מגדרו ודיבר עמו בארוכות בעמקי 
והרב נתפעל מאד , סוגיות מקואות

דוע אינו נות� כ שאל להרב מ"ואח
ואמר לו , להחסידי� לחמ� המקוה

ד "מוהרמר� ו, טעמו מאיזה גמרא
הפרי# את סברתו ואמר לו טע� 

חזינ� מכא� גודל עני� של , אחר
מקוה שכדי לעזור בעני� מקוה יצא 

  .מגדרו להראות גדלותו בתורה

 'ד' המש$ בעמ
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  יקיאיקיאהילולא דצדהילולא דצד

  ))))דדדד""""תקעתקעתקעתקע((((נטע שעשועי�  -ר יעקב"רבי צבי מבוטשטש ב -
רבי שמואל . ר יצחק דראביטשער ממעזיבוז"מפאלי ברבי יחיאל מיכל מיא

ר "וויצא ב'ד דז"רבי אברה� אלפסי אב ))))הההה""""תרלתרלתרלתרל((((רמתי� צופי�  -משינאווא
  ))))בבבב""""תרעתרעתרעתרע((((� ועוד "הרי' מ מקוצק החי"ר' תל -משה שמחה

        ))))חחחח""""תשלתשלתשלתשל((((ר צבי "רבי יוס� מאיר כהנא מספינקא ב
        ))))וווו""""קלקלקלקל((((� "ת הר"� ושו"חידושי הר' ר ראוב� גירונדי ב"רבי ניסי� ב –

        ))))הההה""""תרכתרכתרכתרכ((((" תבואת האר�"' ר מנח� שוואר� ב"רבי יהוס� ב
דודאי�  - ד נאוויפאלי"ר יעקב חיי� אב"ארנווצא ב'רבי ראוב� הלוי מז

לייב מוולטשיסק ' ר ארי"רבי יוס� יוסקא הלוי הורבי� מיאסי ב. בשדה
  ))))הההה""""תרכתרכתרכתרכ((((האר� ' תבו - ר מנח� שוואר�"רבי יהוס� ב ))))זזזז""""תקסתקסתקסתקס((((

  ))))זזזז""""תקפתקפתקפתקפ((((ר מנח� מנדל מרימנוב "מי� ברבי ישראל יעקב מבילק
חינו! בית יהודה  -ר יעקב קאפיל"ד בעטלאה� ב"רבי יהודה ליכטנשטיי� אב

  ))))אאאא""""תרפתרפתרפתרפ((((
        ))))הההה""""שכשכשכשכ((((ר יצחק קצנלבוג� מפאדובה "רבי מאיר ב –

  ))))זזזז""""תקלתקלתקלתקל(((( ר יצחק"ב ש"רבי שלו� מזרחי שרעבי בעל הרש
  ))))חחחח""""תקלתקלתקלתקל((((ר צבי הירש החכ� צבי "רבי משה נת� אשכנזי ב

ר אברה� "ב "ת שלמהודבר" 'ב ערלוצק ש"ר' מסקאהל המכו הרבי שלמ
        ))))גגגג""""תקעתקעתקעתקע((((המגיד ממעזריטש ' תל

  ))))טטטט""""תרתרתרתר((((כוכב מיעקב  - ר יצחק"ד אדא ב"ד אב"רבי יעקב היילברו� הי
דר! המל! על  - ר שמואל רפפורט מלבוב"רבי דוב בעריש הכה� מראווא ב

  ))))וווו""""תרסתרסתרסתרס((((� "הרמב

        
        
        
        

' ' ' ' ק חק חק חק ח""""יו� שביו� שביו� שביו� שב
        שבטשבטשבטשבט

        
        
        
        

        שבטשבטשבטשבט' ' ' ' טטטט' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו� 
        
        
        
        
        
        
        
        

        שבטשבטשבטשבט' ' ' ' יייי' ' ' ' יו� ביו� ביו� ביו� ב

        
        
        
        
        
        

        
א א א א """"יייי' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג
        שבטשבטשבטשבט

        
ג ג ג ג """"יייי' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו� 

        שבטשבטשבטשבט
        
        
        
        
        
        
        

ד ד ד ד """"יייי' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 
 שבטשבטשבטשבט

דברות אש  -י אסאד"מהר' � בצלאל תלר חיי"ד הידלאמש ב"רבי אשר שמואל פאנעט אב
  ))))טטטט""""תרסתרסתרסתרס((((

  ))))חחחח""""תרפתרפתרפתרפ((((יקוב 'ר מאיר מדז"רבי יחיאל מפאקשיווניצא ב
  ))))וווו""""תרצתרצתרצתרצ((((שבט ' א בז"ר חיי� מאיר מפינטשוב וי"רבי אליעזר מקיל� ב

        ))))הההה""""תשתשתשתש((((ד "הי" משנה שכיר"ת "שו' ר יצחק טייכטל ב"ש רבי יששכר שלמה ב"נעקה
        ))))יייי""""תשתשתשתש((((יטש אוושלו� דובער מליובר "ב צ"שניאורסו� הריי רבי יוס� יצחק

        ))))טטטט""""תשיתשיתשיתשי((((ועוד " מנחת כה�"רבא בעל 'ד ג"ר חנינא הכה� ראב"רבי רחמי� חי חויתה ב
  ))))טטטט""""תרעתרעתרעתרע((((ר אורי "רבי יהודה צבי הכה� מסאמבור ב -

  ))))הההה""""תרמתרמתרמתרמ((((ר יוס� יהושע מבאטשאטש "רבי יעקב יצחק מפאלטישא� ב -ב שבטב שבטב שבטב שבט""""יייי' ' ' ' יו� דיו� דיו� דיו� ד
            ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((ר אברה� יהושע העשיל מסקווירא "ב -ד לייבינעדו' ר -רבי דוד יהודה לייב מקאזאטי�

        ))))חחחח""""תקסתקסתקסתקס((((רי� אר פינחס מק"מזאסלב ב שפירא רבי יעקב שמעו� –
  ))))זזזז""""תקעתקעתקעתקע((((מלובלי� ' החוזה הק' תל -טהור רעיוני� -ר מנח�"רבי יו� טוב נעטיל מטשעכנוב ב

  ))))טטטט""""תקפתקפתקפתקפ((((צ מרופשי� "י מקאליב ורנ"תלמיד ר -ר יעקב"רבי יוס� מנח� מנאנש ב
  ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((ר אברה� יהושע העשיל "בי משה ד� מסקווירא בר

  ))))ממממ""""תשדתשדתשדתשד((((ר אלעזר "רבי אברה� שמואל טווערסקי מפאלטישא� ב
  ))))עעעע""""תקתקתקתק((((ר נח "רבי מרדכי מלעכוויטש ב ))))טטטט""""תשלתשלתשלתשל((((י טלז קליבלנד "ר זלמ� סורוצקי� ר"רבי ברו! ב

        ))))זזזז""""תרצתרצתרצתרצ((((סיגט  –ר יונת� בנימי� פולק מספינקא "רבי אביגדור ב
        ))))זזזז""""תשתשתשתש((((ר יהושע צבי מיכל שפירא מירושלי� "ציו� ב- רבי אברה� ב�

        ))))זזזז""""תקטתקטתקטתקט((((" פני יהושע"' ר צבי הירש ב"רבי יעקב יהושע פאלק ב –
        ))))דדדד""""תרנתרנתרנתרנ((((ר שרגא פייבל מגריצא "רבי יחיאל דנציגר מאלכסנדר ב

        ))))אאאא""""תשלתשלתשלתשל(((( ר ישכר בער"יש ביד אהר� מנדבורנא וקאל' ב ")")")")ארו� לייבארו� לייבארו� לייבארו� לייב("("("(" לייפער 'רבי אהר� ארי
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äøåúä ìë àéä åæ ãéáòú àì êøáçì , äìåìë äøåúä ìëù åðééäã
á-äæì ùåøéô àåä äøåúä ìë øàùå êòøì úáäàå.        

 úîàáå úîàáå úîàáå úîàáå íéùøôîå íéèùô äáøä ùéùù åäî íéùøôîù - úáäàå
äìåë äøåúä ìë êåîë êòøì , ïáåî åøéáçì íãà ïéá àîìùáã

äæá éåìúù , äæ íâù øîåì øùôà êéà íå÷îì íãà ïéá íò äî ìáà
á ìåìë-â äæ éôìëù àåä êéàå êåîë êòøì úáäàå" ìë åæù øîàð ë

äìåë äøåúä ,äåúá íðîàå"éà ÷ 'àò íéèùô"ìé ïëìå  ñ"éàù ô '
æçá"ä àöî àìù ìá÷"íåìùä àìà ìàøùéì äëøá ÷éæçî éìë ä ,

äëøá ÷éæçî éìëä àåä úåãçàå íåìùù àöîð àìéîîå , íãå÷ ïëìå
î" ìë åéäù øçà ÷øù ãçà áìá ãçà ùéàë ìàøùé ìë åéä ú

éåàøä äðëää äæ äéä æà ãçà áìá ãçà ùéàë íìåë ìàøùé '
äøåúä úìá÷ì ,îì éë" úåãçàä ìù äîã÷ää åæ êøöð äéä àåä ú

é ìë ìùìàøù.        
 àìéîîå àìéîîå àìéîîå àìéîîåòù äæî àöåéå àöîð"ãéò à÷ååãå êåîë êòøì úáäàå é" æ

äåúä ìá÷ì úåëæì íéìåëé"éðéñá íù åîë ÷ . ìëì ïéð÷ä àéáî äæå
úååöîå äøåúä ,äøåú ïúî íãå÷ ìù äðëä äéä à÷ééã äæ ïëìå ,

 åäæ êåîë êòøì úáäàå åøîà ïëìå äøåúä ìë åäæù àöîð àìéîîå
éôàå äøåúä ìë 'ïéáù íéøáã  éøäù äæá íéìåìë íå÷îì íãà

ãéò" íãà ïéá íòå íå÷îì íãà ïéá íò äøåúä ìá÷ì íéëåæ æ
äáù åøéáçì ,éòù àìéîîå" íåé÷ úà úåð÷ì úåëæì íéìåëé æ

 ìë úåð÷ì íéìåëé åãé ìòù äìåë äøåúä ìë åæ ïëì äøåúä úçîùå
äéúååöîå äéúåëøá ìëå úåëøáä.        

 íâå íâå íâå íâåá íééåìúù êë àåä íéðééðòä ìëá-úáäàå  êåîë êòøì
 ìáå÷îëåøàäîøàäîøàäîøàäî""""÷ä é÷ä é÷ä é÷ä é''''  äìéôúä íãå÷ øîåì êéøöù øîàù" éðéøä

êåîë êòøì úáäàå ìù äùò úåöî éìò ìá÷î" , ÷éæçî éìë àåäù
 ìëäå úåòåùéä ìë ìåòôì íéìåëéå íéìá÷úî úåìéôúä æàå äëøá

ìàøùé úáäà ìù äæä äëøá ÷éæçîä éìë úîã÷äá . äæù ïëúéå
 áåúëù äîá íéðéðòäî ãçà'øà êøãäøåúì äîã÷ õ ,' åðééäã

àæ íéáäåàù äîã÷ää úàæ úà ùé íàù" íéâäðúî íâ àìéîîå æ
ìæ õøà êøãá" äîã÷ õøà êøã ïëì äøåúä úåð÷ì íéìåëé æà æ

äëøá ÷éæçî éìë éã úåéäì êéøöù ïåùàøä øáãä äæ éë äøåúì.        
****        

éùäéùäéùäéùä"""" ú ú ú ú÷ä åéëøãá êìéì äëæðù ïúéå íçøé 'äå÷ ìù" ãåã åðéáø ÷
òéæ áåìòìî"äù àìàøùé úáäà åìåë ìë äé.        

 êøãáå êøãáå êøãáå êøãáåòéæ àåä øîà æîø" äøåîâ úåãçàá ìàøùé ìë åéä íàù à
 úòâîù äëåøàå äìåãâ ãé íäì äúéä àìéîî úçà ãé íéùåò åéäå
 íéëøöðù íéãñçå íéîçø ìë íùî íéëéùîî åéäå ãåáëä àñë ãò

áá äîéìùä äìåàâå äòåùéä íò íäì"à.  íåù åðì ïéàù íâäå
÷ä åéøîàîá äâùä ,'ëò"ìé óéåà ïáéåà ïåô æ" éôì åùã÷ éøáãá ô

çø ú÷åìçîù àáåîù äî" òèëòìù ìò íéâåøè÷ì úîøåâ àéä ì
íééåâ ,èëòìù'èåâ ñòìà íééåâ òèëòìù òìà óéåà ñ' óéåà ñ

ïãéà òèåâ òìà.        
 éë éë éë éë âåøè÷ íäéìò ìåçì ìåëé àì ìàøùéá úåãçà äðùé íàá

äöéä éôå âøè÷îä éô íúñðå"ù åì ïéà øåáéö ìò éë ø ïëìå äèéì
 âåøè÷ úìåëéå äèéìù åì ïéàå øåáéö íä éøä úåãçàá íäùë

ììë ìò àìå âåøèé÷ êééù èøô ìò ÷øå íäéìò , øåáéö íäùëå
òáå äèéìù åì ïéà ììëå"ïîà äðòé ë , ãöä ïî ãåîòì çøëåî àåäå

è÷ùá ,ò àìéîîå"úåöéçîä ìë íéøáåù úåãçà é ,äöéäå" àåäù ø
éöðééà éã ïåëðäå ãéçéä àðåùä íãàä ìù òâéèëéø éã ïåà òâ

è÷ùðå íúñð , àñë ãò íéòéâîå úåöéçîä ìë íéøáåù ììëä æà
 àìéîîå íéáåè íéãñçå íéøåîâ íéîçø æéåìá ìëä íùù ãåáëä

èë ìåòôì íéìåëé"ìàøùé ìù ïúìåàâå ñ .. ïøî åùã÷á øáéã ïëìå
øäåî"òéæ ã"òù à" ãåáëä àñë ãò úçà ãé íéùåò åéä úåãçà é

èä ìë íéìòåôåäîéìùä äìåàâäå áå,        

  תורת אמתתורת אמת
 פניני� על הפרשה

  )א, י(כי אני הכבדתי את לבו 
מכא
 רואי� שפרעה היה עקש
 גדול עד דהיינו 
כ יכולי� א� להביא ראיה דמידה "וא, למאוד

דא� פרעה הגשמי שהיה עקש
 , טובה מרובה
, לו עקשנותו וראינו מה עלתה, גדול מאוד

כי בגשמיות שאד� , שהחריבה את כל מצרי�
עומד ומתעקש על שלו הרי הוא עלול חלילה 

אבל ברוחניות אדרבה צרי$ , להחריב עולמות
ועל מה , הוא להתעקש ביתר שאת וביתר עוז

אלא יראה להתעקש להיות וותר
 , יתעקש
ת וללמוד שעורי תורה ושעות "ולעבוד את השי
עקש שלא לשמוע לקול ית', רצופות וכדו

ועל זה העקש
 נאמר , ר הרוצה להחטיאו"היצה
" והעקש
 יצליח"ע "א זי"ק בעל הגר"מהגה

דקאי על המתעקש בענייני רוחניות שיזכה לכל 
רבינו ק מר
 "פ מה ששמעתי מכ"ע -העור$(.  הטוב
  )ג''וארא תשע  -א "שליט

  

  )ש�( אל פרעה כי אני הכבדתי את לבובא 
לי ' ה"הפסוק רשתי ילבאר על פי מה שפיש 

כי  )תהלי� קיח(" בעוזרי ואני אראה בשונאי
ידוע שכאשר אד� יכול להביט ישר בפני 
שונאו ואי� לבו נבהל זהו סימ� מובהק שלא 
יוכל שונאו להרע לו ואי� לו מה לירא ממנו 
ולהיפ� א� בכל עת שפוגע בו לבו יפע� וירעש 
ואינו יכול להביט בפניו אות הוא על נפילת 

וזהו שהתפלל דוד . ול יפול לפניומזלו שנפ
" לי בעוזרי ואני אראה בשונאי' ה"המל� 

. פירושו שיוכל לראות ולהביט בפני שונאיו
רומז על מור� ופחד כי דברה " הכבדתי"והנה 

תורה כלשו� בני אד� ודר� האד� שכאשר לבו 
וזהו  ,מלא מור� ופחד אומר שליבו כבד עליו

אל ו" בא אל פרעה"ה למשה "שאמר הקב
פירוש " כי אני הכבדתי את לבו"תירא מפניו 

שכבר הבאתי מור� ופחד בלבו שבכל עת 
שרואה אות� לבו כבד עליו וזהו סימ� מובהק 

  )ארו
 עדות(. על נפילת מזלו שנפול יפול לפני�
  

אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב בא 
  )ש�( עבדיו
עד : "ואמרו" צדיקי�"נעשו עבדי פרעה כיצד 
, "יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשי�מתי 

א� כונת� היתה שישלח רק את האנשי� 
כלומר את אלו שה� , הידיעה' הידועי� בה

ועל זה אמר משה , ולא את כול�' עובדי ה
, "בבנינו ובבנותינו בצאננו ובבקרנו: "ה"רבינו ע

ט* ואפילו המקנה שהרי הג� ' כולנו עבדי ה
ו אד� מישראל מצווה על שביתת בהמת

  )אהל ישכר(. בשבת
  

  )יג, יב( לאותלכ� 
מכא� שלא " ולא לאחרי� לאות: י"רשפירש 

בזה הוראה שלא . נתנו הד� אלא בפני�
כי א� בקרבו תוקד , להראות מעשיו לבני אד�

  )ליקוטי אמרי חיי�(. אש ומחו� לא יהיה ניכר
  

  )יח, יב( תאכלו מצותבערב 
כידוע . פחתואינה תש, רומז לענוהמצה 
ות נחלשות לעת זקנה מלבד תאוות התאו

. הכבוד שאדרבא בימי הזקנה עוד מתגברת
תאכלו ", א* בערוב ימיכ� -" בערב"וזהו 
. יש לכ� לעבוד על מדת הענווה -" מצות

  )ליקוטי אמרי חיי�(

  ק"על זקינו הסב - א "ר שליט"ק מר
 אדמו"מדברי כ
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  ח"הכלה הצוה לרגל שמחת נישואי
  א"שליט    ד"צ מורינו אב"הגה בת

        
úòáèäúòáèäúòáèäúòáèä        

 äìéçúëì äìéçúëì äìéçúëì äìéçúëìà÷ééã áäæ ìù úòáèá ùã÷ì ïåëðå áåè , ïøî éàåùéðáå

÷ä éãåäéä úá íò áåìòìî äùî åðéáø ' ïøî ïúçä éáà ù÷éá

òéæ áåìòìî ãåã åðéáø"óñë ìù úòáèá ÷ø äìëä ùã÷é åðáù à ,

÷ä éãåäéä åðúåçî úòãì äöøúð äùòîìå ' ìù úòáèá ùã÷ì
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 øáåã øáåã øáåã øáåãåááìá úîàåááìá úîàåááìá úîàåááìá úîà        

 ùéà ùéà ùéà ùéàíéîúå èåùô éáö éáø äéä öæ äîåìù"äøä ìù åéáà ì" ïøî ÷

òéæ áåìòìî ãåã åðéáø"à ,øäåî åðéáø íòô ãîòùëå" øåîâì ã

êåãéù åéöìç éàöåéî ãçà íò ,ïúåçîä åúåà ìàù-  ñçééúäù

äâäì"áä éìòá ÷"åé úåôñåúäå ç"éæ è"ò-  åðéáø ïøî ìù åñåçéì

øäåî"ã.        

 øîà øîà øîà øîà÷ä åðéáø åì' :ñçåéî éðà íà ,òãà àì úàæ , úàæ íøá

òãééú ,àøôñ áø úãî åá äéä éáàù ))))îâ ïééòîâ ïééòîâ ïééòîâ ïééò ' ' ' 'ãë úåëîãë úåëîãë úåëîãë úåëî(.(.(.(. , äéäå

åááìá úîà øáåã .))))ë éôîë éôîë éôîë éôî""""åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷""""òéæ øòéæ øòéæ øòéæ ø""""àààà((((        

 êà êà êà êàåîãà ïøî óéñåä"òéæ ø"à : ãåã åðéáø ïøî ñçééúä úîàáå

òéæ"ò êìîä ãåãì à"ä ,òåãéë , åîùù íòô åîöò ìò àèáúä ïëå

éùé ïá ãåã .))))á úåëéøàá ïééòåá úåëéøàá ïééòåá úåëéøàá ïééòåá úåëéøàá ïééòå''''ãåã ìãâîãåã ìãâîãåã ìãâîãåã ìãâî ' ' ' 'îòîòîòîò ' ' ' 'éøéùòäéøéùòäéøéùòäéøéùòä((((.        
        

 ÷éãöä ÷éãöä ÷éãöä ÷éãöäñì äîåã àåäñì äîåã àåäñì äîåã àåäñì äîåã àåä""""úúúú        

 íòô íòô íòô íòôäøä äéä úçà"éæ à÷øàååî ÷çöé ìàøùé éáø ÷" áåìòìá ò

÷ä åáø ìöà 'òéæ áåìòìî ãåã åðéáø ïøî"äøåú úçîù ìò à , æàå

ìåãâ ìä÷ íù äéä ,øåáéöì úåô÷ä åðúðùëå  åãáéë äìéçú íùã

íù åéäù íéð÷æä úà ,äøäå" øéòö ãåò æà äéäù à÷øàååî ÷

 åì ïúéì åöø íéîéìõøà êøãë óåñá , øôñ íåù øàùð àì ìáà

åøåáò ,äæá ãéåã åðéáø ïøî åì øîà"ì:ä íéöåø íúàäô÷ ? àä

 éìù éìé÷òé ãìéä íëì– äøä ìù  åãëð àåä" àèôàî á÷òé éáø ÷

äøä åðá ïá"äéîçð éáø ÷- ïçìåùä úà åôé÷úå åîò , íëì äéäéå

äô÷ä...        

 äðäå äðäå äðäå äðäåøåôéñä äæ íåùî äøä ãéîú ÷éæçä"î ÷çöé éáø ÷ à÷øàåå

éæ"äøä úà ò"éæ àèôàî éìé÷òé éáø ÷"äøåú øôñì ò , äæ íåùîå

çìù äøä åðá"éæ à÷øååî ìãðî íçðî éëãøî éáø ÷" éðù ò

äøä ìà íéçåìù"êãùì éìé÷òé éáø ÷ åîò , úá åì äéä àåä éë

äøä úà ç÷éì õôçå"éæ ååàìãéùî éëãøî øéàî éáø ÷" ìù åðá ò

ïúçì éìé÷òé éáø ,äæá åì çìùå"ì:        

øäøäøäøä åá åá åá åáäðúàå ïúîå øäåî éìò ,ïúçì íëðá éì åðú ÷ø , éìé÷òé éáøå

äæá ìôèì äöø àì ,úåîùä ìò ãåàî ãéô÷ä àåäù ïòé .äøäå" ÷

ìãðòî íçðî éëãøî åîù äéä à÷øàååî ,äøäå" øéàî éáø ÷

ãåã éëãøî øéàî åîù äéä ååàìãéùî , íéçåìùä éðù åàáùëå

äøäì äøæçá"à÷øàååî ÷ ,ãá õôçù äæ ìò åì åìàù êãùì à÷åå

øçà ÷éãöå ìåãâ íò ,äøä åéáà íò äéäù äî íäì øôéñ æàå" ÷

äøåú úçîù ìò áåìòìá äéäùë ÷çöé éáø , æà åì øîàù äîå

òéæ ãåã åðéáø ïøî"éìé÷òé éáø åãëð ìò à , äàìäå æà éðî øùàå

äøä åéáà åðîî ÷éæçä"éæ à÷øàååî ÷çöé éáø ÷"ñì ò"ú .)))) ìäà ìäà ìäà ìäà
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   077-470-3270: ערכתלהארות הערות וכל עני
 נית
 לשלוח לפקס המ

  שיחת קודששיחת קודש
 'ב' המש! מעמ

ז אנו "ועי, ה כל בית יהודי והשאיר אותנו בחיי�"הקב

כ קרב� "וקרב� פסח זה הוא ג, חייבי� להודות ולהלל

על כל החסדי� שעשה עלינו בימי� הה� ' תודה לה

  .בזמ� הזה

לכבוד ש� ' לש� ה, "'ואמרת� זבח פסח הוא לה"וזהו 

ו ופסח על שמי� לתת שבח והודאה על שריח� עלינ

בתינו ובכל עת אכילת� היו בשמחה ובדביקות 

  .'וזה לש� ה, בקדושה וטהרה

*  

וג� להבי� , שהיו צריכי� לאכלו בחיפזו� דייקאומה 

מה שנצטוו שלא להותיר מקרב� פסח עד הבוקר 

  .)י, יב( בוקרולא תותירו ממנו עד ש "כמ

דהנה באותו רגע שהגיע עת דודי� שעת והנראה 

היו צריכי� תיכ* ומיד לצאת , גאולת� של ישראל

וכמו שמובא , מש� ולא להתעכב א* רגע כמימרא

ויחל* יגלח וויריצוהו מ� הבור "זה אצל יוס*  עני�

כל ' דבאותו רגע הי, "שמלותיו ויעמוד לפני פרעה

וא� היה לה� שהות באכילה א* , האותות והמופתי�

ז היו מתעצלי� ואומרי� שעדיי� "למחרתו אפשר דעי

עוד שהות לכ� נצטוינו שלא להותיר ממנו עד יש 

י "הבוקר לרמז שאי� שו� רגע של התעכבות ותומ

להורות , כ נצטוו לאכלו בחיפזו�"ולכ� ג, יצאו מש�

  .עני� זה שלא להשתאות א* רגע כמימרא

ע דסובר בחיפזו� דישראל דהיינו "אליבא דרוהנה 

בעלות השחר מוב� עני� החיפזו� דצרי� לצאת כבר 

אבל אליבא , לכ� נצטוו שיאכלוהו בחיפזו�, י�ממצר

על רחמיו וחסדיו הגדולי� שעשה ' וזה קרב� תודה לה

  .עלינו' ובמתנת חינ� מה, עלינו ביו� זה

*  

הוא , טע� על מצוות אכילת קרב� פסח בחיפזו�ועוד 

" ולא יכלו להתמהמה"פ "עה' י הק"הארי הידוע מ"עפ

רגע אחת לא היו יכולי� להישאר באר� ' שאפי )לט, יב(

� שערי טומאה "ו היו נופלי� לנו"כ ח"דא, מצרי�

בנוס* לכל , י"לצאת לעול� ה י אפשראשמש� 

מ ועל הי� "ל שהיה על ע� ישראל ביצי"הקטרוגי� רח

וא� היה כל זה במצרי� היה קשה מאוד , כידוע

  .להילח� עמ�

 
ה וקירב את ק� הגאולה שלא יתעכבו "זירז הקבלכ

ז זכו לצאת בעתו ובזמנו "ועי, ו"לרגע אחת ח' ש� אפי

  .שערי קדושה' ולהיכנס לנ

 
ינו לאכול קרב� פסח דווקא בחיפזו� על זכר נצטוולכ

זו שעשה עמנו שהוציאנו בחיפזו� מבלי ' לחסד ה

ולכ� המצוה , ו"להשאירנו רגע אחד פ� יתאחר הזמ� ח

  .היא דווקא בחיפזו�

שנזכה לחיפזו� דימות המשיח וכימי צאת� ר "ויה

וכידוע שהקריאה , מאר� מצרי� אראנו נפלאות

ל בשבת ט שח"בחינת יווממילא היא , מעוררת הזמ�

  .ג"המסוגל לכל הישועות ברו

שנזכה לכל התיקוני� ופרט לתיקו� דימי ר "ויה

ק שוי� יעצט אוי* "ר שנזכה לבני� ביהמ"ויה, �"השובבי

  .   א זיסע אופ� אוי* אייביג

 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
מעמודי , היקר והנעלהלידידינו 

המסור ללא , התוו! דבית מדרשינו
' ד ומתפללי"ליאות למע� ביהמ

  יקר הרוח, ולומדיה
  ו"הי נחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבור' ח ר"הרה

שמחת הולדת הנינה לרגל 
  צ"בשעטומ

ר שיזכה לרוב נחת ושובע "יה
מתו! אושר ועושר , שמחות

 .ס"וכט

 

  תנחומי�וס כ
כ האי גברא "לכבוד רומע, הננו לשגר תנחומינו הכני�, כואב ומרותחבלב 

א "מסור בכל לב ונפש למע� מר� רבינו שליט, איש האשכולות, רבא ויקירא
  ה"ה ,ב בתורה וחסידות"חו ,אציל הרוח ונעי� הליכות ,ק"ויד ימינו ומשב

  ב"ארה –פארק בארא  – א"שליט אלימל$ מיללער' ג ר"הרה
  ה"השבר שפקדו בפטירת אמו החשובה עעל 

 עוד ר שהמקו� ינח� אות� בתו� אבלי ציו� וירושלי� ולא תוסיפו לדאבה"יה
===  

 
  ה"תנצב. זה מוקדש לעילוי נשמתהגליו
 

        מזלא טבא מעומקא דליבאמזלא טבא מעומקא דליבאמזלא טבא מעומקא דליבאמזלא טבא מעומקא דליבאברכת ברכת ברכת ברכת 
עומד תמיד הכ� , על כל מכיריו אהוב וחביב, למעלת ידידינו היקר והמפואר

כלי מחזיק , לבו ער וח� לכל דבר שבקדושה, ש"מיקירי וחשובי אנ, לימינינו
מקושר בעבותות של  ,שבחו מי ימלל במילה, מידה ומעלהמופלג בכל , ברכה

  א"אהבה ומסירות למר� רבינו שליט
  ירושלי� – א"שליט שלו� מרדכי האפפמא�שלו� מרדכי האפפמא�שלו� מרדכי האפפמא�שלו� מרדכי האפפמא� 'ג ר"ההר

  צ"בשעטומ ה"בבשאאע הב� ה של"ו בבשאאעכנסולדת וההחת לרגל שמ
וא! טוב וחסד יהיו מנת חלקו כל הימי�  ,ח"ומכל יוצ ר שיזכה לנחת ממנו"יה

 .ר"אכי
 

ה בחצרות קדשינו גדולהשמחה ה 'כל
ד "צ אב"שמחת נישואי בת הגה
  א"דקהילתינו שליט

  להודיע כי בשבוע הבא הננו 
  השמחה' ה גליו
 מוגדל לכ"איייצא 
 צ"מורינו הגהאת  בר$הרוצה לכל 

  נא לפנות בהקד�  ,בגליו
 א"שליט
   0527667563 'למס

 

 טובטובטובטוב    מזלמזלמזלמזל    ברכתברכתברכתברכת

ידידינו מחשובי  מעלתל בזה לשגר הננו
 ובקי חרי�, רבא גברא האי ,ש"אנ

   התורה במכמני
    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    רוזנבאו�רוזנבאו�רוזנבאו�רוזנבאו�    יקותיאליקותיאליקותיאליקותיאל    רבירבירבירבי    גגגג""""הרההרההרההרה

  " חסידי� קהל" ס"ביהכנ רב
   ת"פ ט"בעש קרית

 "אלימל! זכרו�" כולל וראש

 'ג תחי"ישואי הב� עבנ שמחת לרגל
 צ"בשעטומ

מכל  נחת לרוות שיזכה, ברכותינו וזאת
 .ר"אכי ח ויזכו לבני� עדי עד"יוצ

 

כ מפני "א, ע דסבר דחיפזו� מצרי� הוא עד חצות"דראב

  .הרי עדיי� יש שהות עד הבוקר, מה נצטוו לאכלו בחיפזו�

ה כבר מחצות להרגיל� "ל דרצה הקב"כנוהנראה 

שעליה� להזדרז במהירות ולהיות מוכ� ומזומ� לאותו 

וממילא , * רגע כמימראמ מבלי להתעכב א"רגע של יצי

  .כבר מחצות היו צריכי� להזדרז על כ�

*  

טע� שנצטוו ישראל באכילת קרב� פסח דווקא ועוד 

שרצו , מ"בחיפזו� הוא על זכר החיפזו� שהיה בעת יצי

משו� שראו אי� , י כבר ייצאו ממצרי�"המצריי� שבנ

 ,"כולנו מתי�"שכל בכורותיה� מתו לה� וכמו שאמרו 

ובאותה עת נעשה לה� , כבר ממצרי�ולכ� רצו שייצאו 

את  שראליניסי� ונפלאות שמצאו ח� בעיני הע� ונתנו ל

ולא עוד אלא שג� , 'כל הכלי� היקרי� זהב וכס* וכו

�משו� שכל אלו הניסי� , בציק� שהיה עליה� לא החמי

היה בחיפזו� עצומה שג� הוציאו את כל הכלי� היקרי� 

וזה מראה גודל , צק�וג� שלא נחמ� ב, מהמצרי�

כבר (לזכר נס זה נצטוו ישראל , החיפזו� של ע� ישראל

  .פ בחיפזו�"לאכול קרב )ל"מקוד� לכ
 וכנ

אנו מודי� ומברכי� , שנה ושנה בעת אכילת מצותובכל 

להש� על כל הטובות שעשה עמנו בעת שהוציאנו 

ממצרי� ועל שלא הספיק בצק� להחמי� מרוב חיפזו� 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ל"ז יקותיאל צבייקותיאל צבייקותיאל צבייקותיאל צבי' ב� ר שלו�שלו�שלו�שלו�' ר

        כהנאכהנאכהנאכהנא
  ה "בצנת. שבט' ע ט"נלב

 

        ' ' ' ' כרו� עול� בהיכל הכרו� עול� בהיכל הכרו� עול� בהיכל הכרו� עול� בהיכל הלזלזלזלז
        לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק

        הונצחהונצחהונצחהונצח
ק האוהב "לכבוד יומא דהילולא של רביה

  ק מר� "ישראל וקדושו הסב
' צ ר"ב� הרה א"רבינו דוד מלעלוב זיע

  .ט"שבט הבעל' ז, ל"שלמה זצוק
ה "ה, , ולעילוי נשמת ני� ונכד להאי צדיק

ק "ח בנש"שלהיו, האי גברא יקירא וחסידא
 נפתליר "ב� הר חיי� מאירר "הר ת"מגאו

  .ה . ב . צ . נ . ת . ל"ז
========  

נדבת ידידינו היקרי� והחשובי� רודפי 
  צדקה וחסד בניו ונכדיו 

  .ב"ארה. ו"הי פרידמא
' למשפ

 

  מזל טוברכת ב
  ו"הי אברה� דב גליקזו�אברה� דב גליקזו�אברה� דב גליקזו�אברה� דב גליקזו�' ח ר"להרה

 נישואי הבתלרגל 
 

  מזל טוברכת ב
  ו"הי ליעזר קורמ�ליעזר קורמ�ליעזר קורמ�ליעזר קורמ�אאאא' ר ג"הרה

 י הבתאירוסלרגל 
 

  מזל טוברכת ב
  א"שליט שמעו� קאפשמעו� קאפשמעו� קאפשמעו� קאפח רבי "ההר

 �י הבאירוסלרגל 
 

  מזל טוברכת ב
  ביתר - ו"הי משה טמבורמשה טמבורמשה טמבורמשה טמבור ר"הר

 ולדת הנכדההלרגל 
 

  מזל טוברכת ב
  ו"הי חיי� בנדיקטחיי� בנדיקטחיי� בנדיקטחיי� בנדיקט ר"הר

 ו"ני דוד צבידוד צבידוד צבידוד צבישמחת הברית לבנו לרגל 
 


