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' חמשה עשר בשבט'שהם , ספיציעלע הויכע זמנים
, ע"זי מקארליןק "ד של רבו הה"שהוא יו' ב סיון"טו'ו

' ש הי"ל לספר שאצל זקינו הרדצ"ק הנ"והוסיף זקה
ידוע שהנצרך לאיזה תיקון היה בא לפניו ביום זה 

כן , יקוןנותן לו ת' ואז הי, ו בשבט"דייקא שהוא ט
ן ונעשה תשובה 'ן משיח'שנזכה דערלעב' יעזרינו ה

כראוי ונזכה להתיקון השלם מתוך שמחה נחת 
  .והרחבה

ו "ע שיום ט"זי' בני יששכר'ק בעל "מהרהוכידוע [
הוא יום מסוגל ומיוחד ביותר , ה לאילנות"ר –בשבט 

לבקש ולהעתיר בתפילה לזכות לאתרוג כשר 
לדייק שלכן כתיב והוסיף , ומהודר לחג הסוכות

לשון יחיד ולא לאילנות בלשון ' ה לאילן"ר'במשנה 
רבים כדי לרמז לאילן הידוע והחשוב של האתרוג 

לכן יש לו , שמקיימים בו המצוה החשובה והנשגבה
  ].חשיבות יותר משאר אילנות

, מרמז על האדם' ה לאילנות"ר'ש, ק"מספהוידוע 
ם והרי א, "כי האדם עץ השדה"ק "כ בתוה"עדש

ה לאילנות הוא גם "ממילא ר, האדם נמשל לאילן
מהו השייכות והקשר והדוגמא ' ולכאו, ה עבורו"ר

, לבני אברהם יצחק ויעקב, מהאילנות לבני האדם
  , וכבר אמרו בזה פשטים עד אין סוף

ל הפירוש שכמו שמצינו באילנות שעיקר תכליתם "וי

ט שקרויים פירות "פירות טובים שהם תורה ומעש
וכן שיעמיד ', כי פרי מעלליהם יאכלו'ש "כמ

תולדות הייליגע קינדער בנים ובנות הגונים 
וביום , ת האדם עץ השדהכ פירו"וצדיקים שהם ג

והאדם הוא עץ , ה לאילן שבשדה"ו בשבט ר"ט
  .השדה
שהרי תכלית הבריאה , יתכן לומר בפשטותעוד 

, כולה ובכלל זה תכלית בריאת כל האילנות
י ריש "ברש' כדאי, צ"בשביל ישראל שיקיימו תומ

, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בראשית
פירות ה לאילנות נגזר שיהיו "וממילא אם בר

, טובים באילנות ממילא יש לישראל פירות טובים
שהרי , כ לאדם"ה ג"ה לאילן הוא ר"נמצא שר

, טיב פירותיו' מ איך יהי"לאילן גופא אין נפק
י פירות "שע', שהרי כל תכליתו הוא בשביל ישרא

האילן יהא להם תוספת כוח לשמור ולקיים 
, וכמו שלומדים מזה שהאדם משול לעץ, צ"תומ

ה "שגם ר, ללמוד מזה שהעץ משול לאדם כך יש
ויש ללמוד , תשרי נוגע גם לאילנות' של האדם בא

ונחשבים יומא , ימים' ה דתשרי הוא ב"מזה דכמו ר
ימים ' כ ב"ה לאילנות הוא ג"לכן ר, אריכתא

והגם שביום מחר , וקדושתם חשובה יומא אריכתא
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 ולמזהיר ולנזהר שלומי� ת� כימי נהר= זמ� תורה לחוד  –זמ� תפילה לחוד = ת "נא לא לקרוא בשעת התפילה וקריה

  א"ט חמשה עשר בשבט תשע"שוה
  אר� ישראל

' חמשה עשר בשבט'הוא יום  עתה
האי סבא ר "ק מרן אדמו"כק "זקה

דיבר בקדשו וסיפר  א"זיע קדישא
ש "ק הרדצ"מרן הרהשאצל זקינו 

ט "היה זה יום חשוב מאוד ויו א"זיע
אצלו שני לפי שהיו , גדול ביותר

ימים מרוממים ומיוחדים במעלה 

וחשיבותם הוא הפירות 
ואילן חשוב , שיוצאים מהם

בחר נקרא זה שמוציא ומו
, פירות טובים ומשובחים

כן הוא האדם , געזונטע פירות
המשול לאילן מחמת שעיקר 
חשיבותו היא שיעשה תמיד 

        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

  דברי תורהדברי תורה

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

  )כה, נ(פקד יפקד אלוקי� אתכ� 
' שמכוו� כנגד ב' ח הק"באוה' עי

עניני� הרחקת הנזק והקרבת 
כנגד הרחקת הנזק היינו , התועלת

העוני והשיעבוד של מצרי� אמר 
ו וכנגד הקרבת התועלת שייצא, פקד

  , ש"כ אמר יפקוד עיי"ברכוש גדול ע
הא דהלשו� פקוד מכוו� על ל "וי

דהנה איתא בש� , הרחקת השעבוד
זמירות (ש "ע על מ"זי ק מבעלז"הרה

ושתרחמני עוד בגלותי " )ק"שב
  , "לגאלני

שיש אופ� שאד� זוכה דהכוונה 
לגאולה ג� כשעדיי� אנו נמצאי� 
בגלות שאפשר שיתנוצ' לו אור 

  , פרטי למי שזכה לזה הגאולה באופ�
בעודנו ' פי, "בגלותי לגאלינו"וזהו 

וג� זהו ביאור , בגלות אזכה שתגאלני
פיוט לכה (" קרבה אל נפשי גאלה"

שעוד קוד� שאבקש גאולה  )דודי
  .כ"ע, הכללית אזכה לגאולה

במצרי� שבט לוי לא היו והנה 
משועבדי� שהקליפה לא היתה 
בכוחה לשלוט לשעבד את הני בני 

המקודשי� שלא היו משועבדי�  לוי
  . תחת הקליפה

ל שלא רק שבט לוי "זאת אולי יובכל 
' סו� הל( �"הרמבש "זכו לזה אלא כמ

  : ק"וזל )שמיטה ויובל
שבט לוי בלבד אלא כל איש ולא "

ואיש מכל באי העול� אשר נדבה 
רוחו אותו והבינו מדעו להבדל 

' לשרתו לדעה את ה' לעמוד לפני ה
ופרק ' שעשהו האוהל* ישר כמו 

מעל צווארו עול החשבונות הרבי� 
ז נתקדש "אשר בקשו בני האד� הרי

חלקו ונחלתו ' קודש קדשי� ויהי ה
ז "ויזכה לו בעוה, לעולמי עולמי�

דבר המספיק לו כמו שזכה לכהני� 
מנת ' ה אמר ה"הרי דוד ע, ללוי�

 ,"חלקי וכוסי אתה תומי* רגלי
  .ק"עכלה

את שג� במצרי� זכו לצואפשר 
מהשעבוד כל מי  שנשאו לבו 

  , להתקרב לעבודת הבורא
שמשמע   פקודז לשו� "אמר עולכ� 

ג� לשו� הוה שאפשר להשתחרר 
  , מהשעבוד מיד

הקרבת התועלת של היציאה ועל 
שהיא  יפקודברכוש גדול אמר לשו� 

רק בעת יציאת ' לשו� עתיד שזה הי
  )ח"בשלח תשס(מצרי� 

 'ב' המש! בעמ

  גליו� מוגדל

  בת הגאו� הצדיק של  לרגל שמחת החתונה ושבת שבע ברכות

  א �ד דקהילתינו שליט�המשפיע המפורס� אב

  ג�ב שבט תשע�י

בחדא מחתא הננו לקבל בברכה את פני עשרות האורחים החשובים שבאו 
  ה"ה, ובראשם ידידינו המסורים לבית חיינו תמיד, ק לרגל השמחה"לארה

 ב"ארה –א "שליט ילאוויטשילאוויטשילאוויטשילאוויטשאאאא' ' ' ' ישעיישעיישעיישעיח רבי "הנדיב החשוב הרה
 ב"ארה –א "שליט מאיר וועזעלמאיר וועזעלמאיר וועזעלמאיר וועזעלח רבי "הנדיב החשוב הרה

 ב"ארה –א "שליט שלמה זלמ
 הורובי�שלמה זלמ
 הורובי�שלמה זלמ
 הורובי�שלמה זלמ
 הורובי�ח רבי "ידידינו החשוב הרה
 ב"ארה –א "שליט שמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללח רבי "הנדיב החשוב הרה
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ה "ז קדושת ר"עכ, אומרים תחנון
הרי ועוד ש, לאילנות נמשכת

תכלית כל הימים הטובים הוא 
, כ"השפעת הקדושה הנמשכת אח

ה לאילנות גם "לכן ודאי שפע ר
, למחרתו וימשיך להשפיע תמיד

אחר שביארנו השייכות דעץ 
השדה עם האדם יובן בהקדים 
מהו הגורם להשיתוף דהאדם עם 

י חטא עץ "והוא שע, עץ השדה
', ק להקלי"הדעת שנפלו מהניצו
ממאכלו ועד  הוצרך האדם לברר

כדי כך שנצרך הוא לכך לכוח 
ותיקון החטא ', גופו ולעבודתו ית

י "הוא תכלית כל התיקונים וע
תיקונו נזכה לביאת משיח ובנין 

ו בשבט הוא "וט, א"ק בב"ביהמ
ה "המסוגל ביותר לזה כי הוא ר

בזה יש לשוב ' ממי, לשניהם
ולרמז שלכן כתיב אילן לשון 

ילן יחיד ולא רבים כדי לרמז לא
שיכולים ' עץ הדעת'הידוע הוא 

לפעול התיקון לזה ביום זה 
י השפעות קדושות של "ע, ביותר

וכיון שתיקון זה הוא , זה היום
, שלימות הכל ותכלית הכל

נמצא שיום זה הוא א געוואלדיגע 
טאג שיכולים לזכות בו לביאת 

  .א"ק בב"משיח צדקנו ובנין ביהמ
ק מרן "מכגם ישנו דיוק וכן 
א "זיע האי סבא קדישא ר"אדמו

שהענין לאכול אתרוג בזה היום 
שהרי הוא מסוגל לתיקון חטא 

ואמנם הנה בתורה איתא , ד"עה
אך בפשטות חטא , ס"פשטים עא

ד נמשך כולו משום גאות "עה
שבהם הכשיל הנחש , וכבוד

ל "הקדמוני את אדם וחוה שא
ולולא זה לא " והייתם כאלקים"

היה יכול להם כלל כי ענווה 
שפלות רוח הם שמירה עליונה ו

ולכן , מחטאים עבירות ופשעים
כ "הביאם הנחש קודם לגאות ואח

וכבר מבואר , יכל להכשילם
מאור ק "ובסהספרי חסידות ב

שכשיהודי זוכה לתכלית  ושמש
הענווה אין שייך אצלו חטאים 

ד הוא "נמצא שחטא עה, כלל
הגורם לכל שאר החטאים בעולם 

ר "י נכנס בהם יצה"מחמת שע
וממילא , י גיאות וכבוד"שבא ע

ואכלה והאכילה גם את 
ואחר שנכשלו , אישה עמה

ר "ובא יצה, נקנסה מיתה
ב "צ' ולכאו, לכל באי עולם

י שראתה שאין מיתה "איך ע
בנגיעה למדה שגם באכילה 

והרי ידעה , איסוראליכא 
שזה הוסיפו מעצמם ולא 

' כ מה ראי"ת ציוה וא"השי
מזה שאף באכילה אין 

ב למה באמת "וגם צ, מיתה
היא הוסיפה לומר ולחשוב 

ומה סבר , שגם נגיעה אסורה
ר עצמו כשאכל והרי "אדה

ת הזהירו רק על "ידע שהשי
וגם , אכילה ולא נגיעה

ל שכל המוסיף גורע "ארז
על דבריו  לא תוסיף'ש "כמ

משמע ', ולא תגרעו ממנו
שבהוספה על המצוות טמון 

ובנקודה זו , מכשול בקיומם
, לבדה היתה הטענה עליהם

ל שאחר שציוה "ולכן י
ר איסור "ת לאדה"השי

אכילה מעץ הדעת הוסיף 
לעצמו ולחוה אשתו גם 

לשמירה , איסור נגיעה
והרחקה שלא יבואו להכשל 

י "דע, בעצם איסור אכילה
גיעה יתרחקו ממנו איסור נ

' ל הק"כמו שמצינו בחז, יותר
שהוסיפו איסורים ואזהרות 
' על איסורי תורה כדכ

' ושמרתם את משמרתי'
ודרשינן עשו משמרת 

פ יצא מזה "עכ, למשמרתי
שם מכשלה כי היה עליו 
לפרש לה שעצם האיסור 
הוא אכילה ואילו איסור 
הנגיעה הוא רק הוספה 

דאילו היה מפרש , למשמרת
דהלא , לא היתה נכשלתכן 

הגם שהנחש דחפה ונגעה 
זה משום שזה , ולא מתה

כ "משא, עצמו אינו איסור
ושוב , אם תאכל ודאי תמות

היתה נשמרת ולא אוכלת 
ר "וחוטאת ורק משום שאדה

ל שהוא אסור ממש והיא "א
סברה שהוא כאיסור אכילה 

לכן כשראתה שאין , ממש

  ניצוצי אשניצוצי אש

  ר "ק מר
 אדמו"ק כ"ח מפ"דא
  א"זיעט "הקוה

 

        ))))ידידידיד, , , , ידידידיד(((( ילח� לכ� ואת� תחרישו�ילח� לכ� ואת� תחרישו�ילח� לכ� ואת� תחרישו�ילח� לכ� ואת� תחרישו�' ' ' ' הההה
' ק פ"ע מוצש"שאמר רבינו זידברי� דברי� דברי� דברי� [[[[

בעת פרו� המלחמה , א"תשנ'בשלח ה
        ]: בעיראק

ת רבו� כל עולמי� "דהנה השי, לפרשאמר אמר אמר אמר 
, ואוהב עמו ישראל, הבוחר בעמו ישראל

מבקש לשמור על , ו ישראלוהוא שומר עמ
בני ישראל מכל מכשול בגשמיות 

' ה ה"לזאת אמר לה� משרע, וברוחניות
שזה ברכה  –ילח� לכ� ואת� תחרישו� 

ת אינו נות� "שהשי' פי, בגשמיות וברוחניות
כדי , לבני ישראל להיות מעורבי� במלחמה

עס זאל , שינצלו ממכשול בגשמיות חלילה
ושינצלו  ,נישט פאלע� אידישע קרבנות

שלא יפול מחשבה , י ממכשול ברוחניות"בנ
לא טובה מחשבה לא טהורה בשו� יהודי 

רגע כמימרא ' מקצה העול� ועד קצהו אפי
' לכ� ה, שחלילה וחלילה כוחי ועוצ� ידי

שלא יהא מכשולות ' ילח� לכ� וגו
        .בגשמיות וברוחניות

        
        ))))גגגג, , , , טוטוטוטו(((( ''''איש מלחמה וגואיש מלחמה וגואיש מלחמה וגואיש מלחמה וגו' ' ' ' הההה
 ))))ש השלישי זש השלישי זש השלישי זש השלישי זמכילתא יתרו בחודמכילתא יתרו בחודמכילתא יתרו בחודמכילתא יתרו בחוד((((במדרש ' ' ' ' איאיאיאי

, בי� נדמה לה� כאיש גבור בחור מלחמה
ויש . ובסיני נדמה לה� כזק� מלא רחמי�

כי בעת מת� תורה כאשר , לבאר העני� בזה
ובריות ', כל העול� חל מפני הדר גאונו ית

בראשית חרדו ממ% בהגלות% מלכנו על הר 
, , , , יטיטיטיט((((ש "וכמ, סיני ללמד לעמ% תורה ומצוות

, , , , ככככ((((ש "וכמ, מחנהויחרד כל הע� אשר ב ))))טזטזטזטז

לכ� , וירא הע� וינועו ויעמדו מרחוק ))))טוטוטוטו
ת וחיזק את רוח� לבל יפלו "עודד� השי

, ונראה אליה� כזק� מלא רחמי�, ו"ח
, להורות נת� בזה שהאל מלא רחמי�

סובל וצופה לרשע , ורחמיו על כל מעשיו
ולרחמיו אי� שעור ואי� , וחפ� בהצדקו

 .חקר

 

ל "כגגית ואכ למה כפה עליה� הר "את ת ת ת """"ואואואוא
שזהו  .).).).)שבת פחשבת פחשבת פחשבת פח((((' א� לאו פה תהא וכו

  . די�' בבחי
        
ק בעל "י מעשה שהיה אצל הרה"עפל ל ל ל """"ויויויוי

א אשר צוה לשני "בית אהר� מקארלי� זיע
ראשית חכמה שער ' אברכי� ללמוד בס

חדשי� ' ולאחר ג, ))))בעניני שכר ועונשבעניני שכר ועונשבעניני שכר ועונשבעניני שכר ועונש((((היראה 
היו פניו כבושות בקרקע ' הא, חזרו אליו

לא נתפעל כל כ% ' והב, מרב אימה ופחד
ויהי , ממה שלמד בספר ראשית חכמה

א "אצל הבית אהר� זיע' כאשר נכנס הא
כי ' ל אל תשכח כי חסדי ה"חזקו ועודדו וא

' ומצינו בגמ, לא תמנו כי לא כלו רחמיו
ה פלגי "ה להקב"דאמר יצחק אע :):):):)ש� פטש� פטש� פטש� פט((((

        . ויצא שמח וטוב לב', עלי ופלגי על% וכו
הבית אהר�  השני כשנכנס אצל רבובר� בר� בר� בר� 

אמר לו ידוע תדע כי כל מה שראית , א"זיע
אי� כל זה אלא כהתחלה לכל , כתוב בספר

, הפורעניות והעונשי� בבית די� של מעלה
. ותיכ& נתלבש בחיל ורעדה מאימת הדי�

, לכפיית ההר, ובזה ניחא דבעינ� לתרתי
לכל חד כפו� דרגא , ולזק� מלא רחמי�

 .דיליה

 

        יחת קודשיחת קודשיחת קודשיחת קודשיחת קודשיחת קודשיחת קודשיחת קודששששששששש
 ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

 'ג' המש! בעמ

, י ענווה ושפלות רוח"תיקונו ע
א את "ק זיע"ובזה פירש זקה

ו "ענין אכילת אתרוג בט
בשבט שהוא יום המסוגל 

ד הבא "לתיקון חטא עה
כ אתרוג הוא "משא, מגאות

ת "ר אתרגענין ענווה שהרי 
גל 'רבואני 'תל 'אהפסוק 

אווה ובזה יזכו לתכלית 'ג
ה מתוך ענווה התיקון ולתשוב

והכל צריך להיות , ושפלות רוח
כי ענווה ושמחה , מתוך שמחה
ש ישמעו "כמ, ז"שלובים זב

ז יהיה קיום "ועיד, ענוים וישמחו
צ מתוך שמחה ויזכו "התוהמ

לתיקון השלם ותיקון חטא 
  .ד ושלימות הכל"עה

ל עניין אכילת "יובפשטות 
ו בשבט משום "אתרוג בט

ו שהוא הפרי שזוכים לקיים ב
מצוה גדולה חשובה ויקרה 
שנוטלים אותו לארבעה מינים 

ה "לכן בר, בחג הסוכות
לאילנות שיש בו שמחה 
מיוחדת ותיקון מיוחד לאכול 

משום מצוותו החשובה , ממנו
  .עד מאוד
ד "זה ידוע שבחטא עהוהנה 

הנחש  ,ר"יצההי "נגרם הכל ע
שהוא המפתה ומסית  ,הקדמוני

יורד "ל "תמיד לחטא כאמרם ז
, ל"רח" סטין עולה ומקטרגומ

והוא גרם שם וסיבב מוחם 
א "בבילבול ושיגעון נורא וא

ר בזה "להאשים כלל את אדה
י תוקף הבילבול "דע, החטא

שבלבלם הביאם לדיבורי 
אפיקורסות שלו והייתם 

ל "בחז' ואי, ל"כאלקים רח
שתחילה אמרה חוה לנחש 

ת אסר עליהם הן "שהשי
לאכול והן לנגוע בעץ ואז 

כ ונגעה בעץ "הנחש בע דחפה
ולא מתה אז אמר לה כשם 
שאין מיתה בנגיעה כך אין 

ובזה  הוכיח , מיתה באכילה
, דבריו שאינה עבירה כלל



 

 

 

 ג

  ג

מיתה בנגיעה סברה שיש טעות במה שאמר 
, ר ממילא גם באכילה ליכא מיתה"ה אדהל

ל שהטענה עליו היתה שהוסיף "וזהו שאמרו ז
היינו לא עצם זה שהוסיף איסור ', על דברי ה

נגיעה כי זה עצמו דבר טוב הוא ככל הרחקות 
אלא הטענה עליו היתה למה , ל"שגזרו חז

השווה את מה שהוסיף לעשות אותו כעצם 
ף כעצם גוף האיסור ולהוסיף ההרחקה בתוק

  .סופה לגרעהאיסור זהו הוספה ש
דיגע ענין זה היתה הטענה עליו 'דקותועל 

הצלחת ' כ הי"ז אח"שעי, ולא זולת זה
ר עצמו שבוודאי "ר לבלבלם ואף אדה"היצה

כ "ג, שמע מפי הגבורה שיש מיתה באכילה
ר שבתוקף זאת "י בילבול היצה"בא לטעות ע

 כי ביום אכלך"ל "ת א"בא לחשוב שהרי השי
והרי רואה שהיא אוכלת , "ממנו מות תמות

ואינה מתה ולא ידע שהפירוש ביום אכלך 
ה "היינו אחר אלף שנים שהם יומו של הקב

כי אלף שנים בעיניך כיום "בתהילים ' כדכ
וכמו שבאמת גם אחר , "אתמול כי יעבור

ר קרוב לאלף "שנקנסה עליו מיתה חי אדה
ה "שנים זולת השבעים שנתן לדוד המע

וכיון שלא ידע וסבר שיום הוא , נהבמת
כפשוטו לכן כשראה אותה אוכלת ולא מתה 
נתמלא בלבולים אף הוא וסבר שטועה אף 
, בעצם איסור אכילה וגם זה טעות והוא מותר

ר "והצליח היצה, ולכן נכשל ואכל גם הוא
כ עד שנכשלו וחטאו והביאו "לבלבל דעתם כ

  .ל"ר ומיתה לבאי עולם רח"יצה
ם חמשה עשר בשבט ולמחרתו ביווממילא 

ימים אלו הם ' שעוד קדוש בקדושתו וב
לכן יעזרנו . מיוחדים וגבוהים לתיקון השלם

ת שנזכה לתיקון השלם ותיקון חטא "השי
וישפיע עלינו , ונפעל כל טוב סלה, ד"עה

און , לזכות לתשובה שלימה באמת
ח מיט א גזונטע "צ וגמ"שטייגען בתומ

  , אידישע שמחה שטענדיג
השמחה מרוממת את הנפש לעבוד את י כ

ונזכה לפירות בריאים , ת כראוי"השי
ג ולאתרוגים כשרים בתכלית "וטובים ברו

ויתן לכולנו , ט"ההידור לחג הסוכות הבעל
, י"שפע קודש והשפעות טובות עלינו ועכ

, וישמרנו שמירה עליונה בכללות ופרטות
ויתן חיי בני ומזוני רויחי תורה וגדולה 

חד פרנסה גדולה בניקל לכולנו במקום א
ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך 

  , בלבב שלם
שלימה רפואה שלימה וישועה שמחה 

ק וביאת משיח צדקנו "שלימה ובנין ביהמ
  .אויף א זיסע אופן אויף אייביג
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  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

        ))))גגגג""""תקפתקפתקפתקפ((((ר מנח� מאניש מרגליות "רבי חיי� מרדכי ב -
בעל ' תל -ת דברי נחמיה"שו -ר אברה� ביר�"רבי נחמיה הלוי מדובראוונא ב

  ))))בבבב""""תריתריתריתרי((((צ "התניא והצ
שויב א מזידיט"חת
 רי -ר יעקב נפתלי"רבי ישראל יוס! מזידיטשויב ב

  ))))בבבב""""תרסתרסתרסתרס((((
  ))))גגגג""""תרסתרסתרסתרס((((ר יעקב אריה "רבי שלמה דוד יהושע מראדזמי
 ב

  ))))הההה""""תרעתרעתרעתרע((((ר בוני� מנח� מענדיל "רבי שמעו
 מיערוסלוב השני ב
        ))))חחחח""""תרלתרלתרלתרל((((" ח
 אהרו
"' ר יצחק יואל מליני� ב"רבי גדליה אהר
 ב

        ))))אאאא""""תרמתרמתרמתרמ((((ר דוד מזאבלטוב "רבי יעקב ב –
  ))))בבבב""""תצתצתצתצ((((ד� התגלותו ט קו"מר
 הבעש' תל -ר שלמה"רבי דוד מקולמאיי ב

  ))))אאאא""""תקתקתקתק((((י "זקינו של הנוב -ר ישכר בעריש"ד ראזינא ב"רבי אלעזר אב
   ))))זזזז""""תקעתקעתקעתקע((((המגיד ממעזריטש ' תל –ר דוד "קארי� ב-רבי אשר צבי מאוסטראה

  ))))טטטט""""תקפתקפתקפתקפ((((מלובלי
 ' החוזה הק' תל –ר יונה "רבי אריה יהודה לייב מאוסטראה ב
ד מלעלוב "א ומר
 מוהר"הנוע' ר אליעזר תל"רבי יעקב שמשו
 מקראקא ב

  ))))זזזז""""תקצתקצתקצתקצ((((
  ))))חחחח""""תרכתרכתרכתרכ((((ס "החת' תל -ד סערדאהל"רבי יעקב יוס! ניישלאס אב

   ))))טטטט""""תרכתרכתרכתרכ((((ר מנח� מענדל "רבי ברו� שלו� מליובאוויטש ב
� מברז"ר משה מהרש"ב הכה
 שוואדרו
 רבי שלו� מרדכי' 
        ))))אאאא""""תרעתרעתרעתרע((((

  ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((ר אברה� אלחנ
 "רבי יעקב יצחק מקאלושי
 ב
  ))))טטטט""""תשכתשכתשכתשכ((((ר יעקב "ק נאנאש ב"קעטע דיי
 דקרבי צבי אביגדור פע
ר רבינו משה "ק מר
 אדמו"� ב
 כ- י -  מלעלוב בידרמא
 רבי אברה� שלמה
        ))))סססס""""תשתשתשתש((((א "מרדכי מלעלוב זיע

        ))))זזזז""""תרטתרטתרטתרט((((זמיר אר צבי הירש מק"רבי יחזקאל ב –
  ))))חחחח""""תצתצתצתצ((((ר שלמה "רבי משה מקיטוב ב
  ))))הההה""""תרעתרעתרעתרע((((ר שלמה יעקב מלעשנוב "רבי אשר מזלאזי� ב


  ))))זזזז""""תקסתקסתקסתקס((((א "הנוע' תל –הכה
 מוולאשצאווא  רבי ראוב

  ))))טטטט""""תרתרתרתר((((ר צבי הירש מנדבורנא "רבי דוד אריה לייב ב
        ))))חחחח""""תרכתרכתרכתרכ((((מועד לכל חי ' י ב'ר יעקב פאלאג"רבי חיי� ב

  ))))דדדד""""תקפתקפתקפתקפ((((ל לנדא "ר יוס! סג"ד קמפנא ב"רבי ישראל יונה אב    - - - - 
  ))))טטטט""""תקפתקפתקפתקפ((((ר שלמה מקארלי
 "רבי משה הלוי מלאדמיר ב

  .י
'ק מרוז"חת
 הרה -ר יעקב יוס!"יגורא ברבי דוד היילפרי
 מסד
  .י
'ק מרוז"חת
 הרה -ר דוד"רבי יוס! מבראדיטשוב ב

  ))))הההה""""תרעתרעתרעתרע((((וממלא מקו� רבי צדוק הכה
 מלובלי
 ' תל - רבי אברה� משה ויינטרויב ממרקשוב
  ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((ר חיי� שמואל מחאנטשי
 "רבי שלו� הלוי מקיל� ב

  ))))הההה""""תרפתרפתרפתרפ((((ר יצחק "רבי שמעו
 שלמה מבענדער ב
מ "י מרחמסטריוקא ורד"ר' תל -ר יצחק מסטימני�"רבי מתתיהו ממאנסטריט� ב

  ))))הההה""""תרצתרצתרצתרצ((((מצורטקוב 
        ))))וווו""""תרעתרעתרעתרע((((אהר
  יכלר יחיאל מ"בעל דברי שמואל מסלוני� ב ויינברג רבי שמואל –

  ))))בבבב""""תרכתרכתרכתרכ((((החוזה מלובלי
 ועטרת צבי מזידיטשויב ' תל -ר שלמה"רבי אליעזר מדאלינא ב
�""""תרתרתרתר((((ג "ת מהרש"שו' ב מסמיהלי פלדר יהודה גרינ"רבי שמעו
 ב���((((        

�            ))))וווו""""תרצתרצתרצתרצ((((. מביאלה בעריש ר דב"מסטריקוב ב מנדל לנדא רבי אלימל� מנח
        ))))וווו""""קצקצקצקצ' ' ' ' בבבב((((ה "אשר ב
 יעקב אבינו ע –

 ר ישכר בער"ב א"דוד מלעלוב זיע נורבי 
מפיעטרקוב תלמיד מר ))))ר ברנהרדר ברנהרדר ברנהרדר ברנהרד""""דדדד((((רבי חיי� דוד 
  ))))חחחח""""תריתריתריתרי( ( ( ( 

        ))))בבבב""""תקעתקעתקעתקע((((מזלוטשוב  ר יחיאל מיכל"רבי יוס! מיאמפולי ב
        ))))טטטט""""תמתמתמתמ(((( צ"הראשל - �"ר יהונת
 מי"ב השני גאלאנטי רבי משה –

  ))))וווו""""תקצתקצתקצתקצ((((נ אדלר "הנשר הגדול ר' תל -ד קרעפלד"רבי יהודה לייב קארלבורג אב
  ))))גגגג""""תרלתרלתרלתרל((((ר ירחמיאל "רבי יעקב יצחק אלחנ
 ראבינאויטש מפשיסחא ב

  ))))וווו""""תרלתרלתרלתרל((((מיערוסלאב ש "ר' תל -ר יהודה לייבוש"רבי אליעזר ליפמ
 מבראזדאווי� ב
ר יעקב צבי "רבי יחיאל מאיר מגוסטיני
 ב. ר משה חיי�"רבי יצחק לייבוש מחאטי
 ב

  ))))חחחח""""תרמתרמתרמתרמ((((
  ))))דדדד""""תרנתרנתרנתרנ((((ר אליעזר "ד הרימלוב ב"ויידענפלד אב' רבי יעקלי

  ))))חחחח""""תרסתרסתרסתרס((((ר יצחק גדליה "רבי פנחס יהודה לייב מסלאוויטא ב
  ))))חחחח""""תרעתרעתרעתרע((((ק מקוצק "הה' תל -ר אברה�"ב -העילוי משרענצק -רבי יחיאל מיכל משעפס

  ))))אאאא""""תרעתרעתרעתרע((((ר משה חיי� אפרי� מפראסקראב "קאלאמייא ב -רבי ישראל מסאהל
  ))))וווו""""שנשנשנשנ((((ויגש יהודה  -ר מאיר"ח ב"מהרל -לש'רבי יהודה לייב חנה

        ))))חחחח""""תרכתרכתרכתרכ((((תולדות יצחק ' ר מרדכי מנשכיז ב"רבי יצחק ב
        ))))בבבב""""תשמתשמתשמתשמ((((חלקת יהושע ' ר ירחמיאל צבי מביאלא ב"רבי יחיאל יהושע ב
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ח ח ח ח """"יייי' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג
        שבטשבטשבטשבט

        
        
        
        
        
        
        

 �ט ט ט ט """"יייי' ' ' ' דדדדיו� יו� יו� יו
  שבטשבטשבטשבט

  

  

 �  שבטשבטשבטשבט' ' ' ' ככככ' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו

  

  

  

 �א א א א """"ככככ' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו
 שבטשבטשבטשבט

�        מנהגי צדיקי�מנהגי צדיקי�מנהגי צדיקי�מנהגי צדיקי�מנהגי צדיקי�מנהגי צדיקי�מנהגי צדיקי�מנהגי צדיקי
 ו בשבט"ביו� ט

  יראת שמי�
ו "בגדי שבת לכבוד יו� ט לבשע "זי י�'ק רבי ישראל מרוז"הרה

כשהוא מזכיר את , את שולחנו ער* בפירות אר' ישראל, בשבט
פירות ה� סגולה ליראת "ל ש"דברי� המיוחסי� לרבינו האריזה

  ".שמי�
  

  חמשה עשר
הקפיד לבר* ביו� זה על חמשה עשר  "ישמח משה"ק ה"הרה

החל , ועל כל פרי ופרי היה נוהג לזמר שיר המעלות, מיני פירות
  .ד שבתהילי�"ב ועד מזמור קל"ממזמור ק

  ראש השנה מסכת לימדו
ש "רבי מאיר אשולחנו של בחמשה עשר בשבט העלו על 

כל מיני פירות אשר היו , האמרי אש' ק אונגוואר ב"אבדק
, ובפרט היה מהדר כי יהיה לו אתרוג מרוקח על שולחנו, נמצאי�

  .בה* עניינא דראש השנה לאילנות, וקוד� זה היה לומד במסכת ראש השנה

  איחול שנה טובה
שנה טובה "ת הסיב� ו בשבט בע"ובניו היה לאחל בטי� 'ק מרוז"מנהג הרה
ע "זי ק מבויא�"והרה, הביא מקור לזה ק רבי יעקב מהוסיאטי�"והרה, "ומבורכת

ובה 'טנה 'שראשי תיבות שבט שכ� , אמר ששמו של החודש ג� כ� מרמז לזה
  .רוכה'ב
  

  לפניו ולאחריו
ו "שלא לומר בה� תחנו� ה� ט ממונקאטש" מנחת אלעזר"ק "הרההימי� שנהג 

, כיו� שהוא מדרבנ�, ו בשבט"ד לפניו ויו� אחד לאחריו של טוכ� יו� אח, בשבט
  .וקיימא ל� דרבנ� צרי* חיזוק יותר משל תורה

  הרחת האתרוג
שמונה , וה� פיאה, עיקר הוא לאכול ושילמוד בכל פרי פרק אחד ממשניות

, עשיה, יצירה, בריאה: וה� נגד, ארבעה, ראש השנה, שלשה, בכורי�, פרקי�
  י'רבי חיי� פלאג. האתרוג וג� שיבר* על ריח

  ה בתפוח"ש� הוי
, ע תפוח"זי ויחי יוס� מפאפאק "חת* הרה, ו בשבט"פע� אחד בעת סעודת ט

ואמר על זה , גידי�' ומכל אחד נמש* כמי� ב, חדרי הזרע' והראה שיש ש� ה
חדרי הזרע ' גידי� היוצאי� מה' היינו י, ה-ל שמרומז כא� הש� י"ק הנ"הרה

ת מרמז "להראות שהשי, תינו שישראל נמשלו לתפוחש רבו"כמ, שבתפוח
  .ששורה שמו על בני ישראל

  ~ו בשבט "מפרשתינו על ט~ 
  

  מצרי� יציאת בפרשת בשבט ו”ט
 י� וקריעת מיציאת מצרי� שקוראי� בהסדר תמיד יחול בשבט ו”ט הנה
 להזדכ* ישראל לע� ההכנה כנודע היה מצרי� יציאת ג� כי רמז ויש, סו-
 שהצומח א”א שבצמחי� וכמו, התורה מוכשרי� לקבלת יוויה עצמ� את

יתברר  ואז, באר' הרקבו� י”ע היסוד ההפרדת בלתי תולדה חדשה יקבל
, ושבאויר החלקי� שבאר' שאר ע� שמתחבר י”ע מחדש פרי ועושה הזרע

, פרי ועושה מתגדל הניצו' הטוב מ� הרע שמפריד אחרי האד� כ�
, שמ� אותו ונות� שחובטי� זית מה נמשלו לזית ישראל ר”במד וכדאיתא

 )ע”זי מקוצק ק”הרה( .השדה לע' דהאד� נמשל כ� ג� וידוע

  
  ו בשבט"מתקשר לחג ט –פרשת המ� 

ואז נמש* , והשורש של יהודי זה אמונה, כידוע שהאד� נמשל לע' השדה
וככל , א* כל האיל� קיי� רק שיש יסוד אמונה, חיותו כשגודל לענ- וגזע

  .זה ישפיע על האיל� שיהיה פירות טובי� ונאי�, עול�שהאמונה בבורא ה
, ו בשבט לרפואת הנפש והגו-"מובא גודל מעלת התפילה בטק "בסה

ובמקומות רבי� , כי האד� ע' השדה, לזיווג הגו� וטוב, מסוגל לפרנסה
ת "ר מהשי"ויה, נוהגי� לקו� באשמורת ולומר כל התהילי� בצוותא

וכל אשר , ו"ללא מניעות ועיכובי� ח שמיו� זה יושפע שפע טוב לישראל
  .יצליח לרחמי� ולרצו�

  

  )כה, טז (ע� וישל! אל המי� וימתקו המי� ' ויורהו ה
ויורהו , רומז אל התורה והיו מרי� שלא הרגישו מתיקות התורה מי�ל ד"י
מר היינו להוסי- עוד מרירות ולהיות יגעי� בתורה ואז ימתקו המי�  ע�' ה

  )דברי שמואל(. בש במי�וירגישו טע� מתוק מד
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        בשמחה בואו לפניו ברננהבשמחה בואו לפניו ברננהבשמחה בואו לפניו ברננהבשמחה בואו לפניו ברננה' ' ' ' עבדו את העבדו את העבדו את העבדו את ה
ואפילו , בעני
 השמחה צריכי
 להתחזק מאודהנה הנה הנה הנה 

ע� כל , ל"בי� וזמני� שזה קשה מאוד רשיש מצ
ולפו� , זאת צריכי� להתחזק להיות בשמחה תמיד

        .צערא אגרא
התורה ומצוות צריכי� להיות בשמחה ובטוב וכל וכל וכל וכל 

, וכל דרגת העבודה לשמו יתבר�, לבב מרוב כל
        .תלוי כפי כוח השמחה שיש בה

 �י השמחה ממשיכי
 כל "לדעת שעוצריכי� וצריכי� וצריכי� וצריכי
שיהודי הוא בשמחה וכ, הרפואות וכל הישועות

והצרות אינ� יכולי� לבוא , הוא ממתיק את הכל
וצריכי� לעשות כל פע� , עליו ובורחי� מפניו

ל לא מרויחי
 כלו� "י עצבות ודאגות ר"חשבו
 שע
ומידה טובה מרובה , ל"אלא אדרבא מפסידי� ר

אלא אדרבא , י השמחה לא די שלא מפסידי�"ע
        .מרויחי� ומרויחי� הצלחה עד אי
 סו!

ויהודי פיקח תופס , היא רוחניות וגשמיותהשמחה השמחה השמחה השמחה 
את השמחה בשתי ידיו בתמידות אחזתיו ולא 

וצריכי� להיות , ואשרי השמח בחלקו, ארפנו
ומשנכנס אדר , בשמחה כל השנה בתמידות

"�משתה ושמחה תמיד ' קונט{. בשמחה" מרבי
        .}ג"אדר תשנ' ק ד"מתו� גליו
 כי

        
        ה שטענדיגה שטענדיגה שטענדיגה שטענדיגמיט א געזונטע אידישע שמחמיט א געזונטע אידישע שמחמיט א געזונטע אידישע שמחמיט א געזונטע אידישע שמחנאר נאר נאר נאר 
נאר " א הלשו
 "כידוע מורגל בפי רבינו שליטהנה הנה הנה הנה 

ובאחד , "מיט א געזונטע אידישע שמחה שטענדיג
א אידישע א אידישע א אידישע א אידישע : "ל"הפעמי� הוסי! מר
 רבינו לבאר בזה


, , , , א שמחה מיט די אייבישטערא שמחה מיט די אייבישטערא שמחה מיט די אייבישטערא שמחה מיט די אייבישטער, , , , שמחה מיינט מע
שמחה מיינט מע
שמחה מיינט מע
שמחה מיינט מע
ו נישט קיי
 שמחה ו נישט קיי
 שמחה ו נישט קיי
 שמחה ו נישט קיי
 שמחה """"או
 חאו
 חאו
 חאו
 ח, , , , א שמחה מיט די תורהא שמחה מיט די תורהא שמחה מיט די תורהא שמחה מיט די תורה

שע שמחה הכוונה שע שמחה הכוונה שע שמחה הכוונה שע שמחה הכוונה א אידיא אידיא אידיא אידי(= (= (= (= ". פו
 הוללות וליצנותפו
 הוללות וליצנותפו
 הוללות וליצנותפו
 הוללות וליצנות
ולא חלילה ולא חלילה ולא חלילה ולא חלילה , , , , שמחה ע� התורהשמחה ע� התורהשמחה ע� התורהשמחה ע� התורה, , , , עעעע""""היא שמחה ע� הרבשהיא שמחה ע� הרבשהיא שמחה ע� הרבשהיא שמחה ע� הרבש

        .))))וחס שמחה של הוללות וליצנותוחס שמחה של הוללות וליצנותוחס שמחה של הוללות וליצנותוחס שמחה של הוללות וליצנות
    

 �" מסילת ישרי�מסילת ישרי�מסילת ישרי�מסילת ישרי�"כ בעל "מכווני� למשוהדברי� והדברי� והדברי� והדברי
כי זאת היא השמחה האמיתית שיהיה לבו " ))))טטטט""""פיפיפיפי((((

של האד� עלז ושמח על שהוא זוכה לעבוד לפני 
אדו
 יתבר� שאי
 כמוהו ולעסוק בתורתו 

        ".תיו שה� השלימות האמיתי והיקר הנצחיובמצוו
        

כי כמה יש לו לאד� : "אאאא""""מר
 רבינו שליטמר
 רבינו שליטמר
 רבינו שליטמר
 רבינו שליטוהוסי! והוסי! והוסי! והוסי! 
ע "לשמוח שיש לו הזכות כל רגע ורגע מהמעל

של  ))))חיילחיילחיילחייל((((" זעלנער"ושיכול להיות ', לעבוד את ה
        ". ד שעות של היו�"ה כל הכ"הקב

****        
א בעני
 השמחה בכל זמ
 "של רבינו שליטק ק ק ק """"מדמדמדמד{{{{

אנו מצטטי� בפניכ� לרגל עת שאות� , ובכל מצב
ד דקהילתינו "צ אב"דודי� שמחת נישואי בת הגה

דקאי א! על  'בדבריו הק נוכל ג� לבאר, א"שליט

דבעת ששמחי� בשמחת , השמחה בנישואי

הרי זוהי היא , הנישואי
 בשמחת החת
 והכלה
כי זאת ההוכחה לקיו� העול� , השמחה האמיתית

ע א! "ל הרבשוכביכו, והתורה והמשכיות הדורות
כי , הוא שמח בשמחת צדיקי� גדולה ונשגבה זו

זאת שמחה של רוחניות ושל קדושה והתעלות 
מה ג� שבעת נשגבה זאת יורדי� מ
 השמי� , ל"כנ

ק וזקיניה� של החת
 וכלה והמחותני� "רבוה
י זה יורד שפע "וע, כ בשמחת�"ושמחי� ג

 �והשפעות עצומות לה� ולכל המשתתפי
שזהו שמחה רבה ועצומה לנו  ובוודאי, בשמחה

 . }ר"אכי. ולכל ישראל לעילא ולתתא

 

        חחחח""""דאדאדאדאליקוטי ליקוטי ליקוטי ליקוטי 
  משמחי לב והנהגות 


  על עניני שמחה ונישואי

        אאאא""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק מר
 אדמוק מר
 אדמוק מר
 אדמוק מר
 אדמו""""ככככממממ

        רי תורהרי תורהרי תורהרי תורהרי תורהרי תורהרי תורהרי תורהדבדבדבדבדבדבדבדב

        המשפיעהמשפיעהמשפיעהמשפיע    צצצצ""""מורינו הגהמורינו הגהמורינו הגהמורינו הגהממממ
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    דקהילתינודקהילתינודקהילתינודקהילתינו    דדדד""""אבאבאבאב    

 על עניני נישואי�

  .כ"ע, הרי שאי� לו מה לומר עוד תורה בפרשה הזאת, תורה
ולהוליד בני� , כי כ� ג� אצל הגויי� יש עני� של נשואי� והנה

ומקיימי� את העול� בהביא� דורות של בני אד� שה� עיקר 
וכל כולו , אמנ� אי� לה� שו� קיו� מצוה בזה, שובו של עול�י

ואי� לו בזה שו� קיבול , מעשה גשמי לצור* הנאת� וטובת� הוא
הרי שאצלו הוא מצוה , כ יהודי כשעושה כל זה"משא, שכר

ושכרו מובטח לו על המעשה , ש"ומקיי� בזה ציווי הבורא ית
  .הטוב אשר עשה

ה לזכות "עקשיא אומר רצה הקבש רבי חנניא ב� "ז מ"עפי ל"וי
וכבר עמדו בזה , את ישראל לפיכ* הרבה לה� תורה ומצוות

שהרי לכאורה א� היה רק כמה מצוות , קדמאי בביאור המאמר
ג "מעכשיו שיש תרי, בודדות היה קל ביותר לקיי� את כול�

ל "ל י"י הנ"ועפ, ג מצוות"מצוות ולא קל להגיע לקיו� כל התרי
, שג� היהודי וג� הגוי להבדיל עושי� אות� שיש דברי�, הכוונה

, ושאר דברי� גשמיי�, כמו הדברי� הנצרכי� לצור* קיו� הגו-
ואצל הגוי ה� מעשה , שאצל היהודי ה� מעשי� של קיו� מצוות

ל שפגש בו אד� בשעות "זצ ז אויערבא!"ומסופר על הגרש, בהמי
ח ב� "הבוקר ושאלוהו ילמדנו רבינו פירוש וביאור המימרא של ר

ז הנה בכמה שעות האלו שעברו מאז קמת "וענהו הגרש, עקשיא
עשית כמה וכמה דברי� שכפי ראות ה� מעשי� , משנת*
ולבישת , כגו� נטילת ידיי�, א* עלו ל* לחשבו� מצוותי*, גשמיי�
שכל הדברי� ', וכו' ואכילה ושתיה וכו, ועשיית צרכי�, הבגדי�

ואילו הגוי , נהגת�הללו מלאי� בהלכות הכרוכות בה� בסדר ה
כ עשה כל הדברי� האלו כמות* ולא נחשב לו הדברי� לשו� "ג

ה לזכות את "וזהו רצה הקב, מעשה טוב ולא קיי� בזה שו� מצוה
היינו שהכניס את מצוות , ישראל לפיכ* הרבה לה� תורה ומצוות

התורה בדברי� ומעשי� גשמיי� להרבות� ולמלאות� במצוות 
  .כר טוב על קיומ�כדי לזכות� ולית� לה� ש

, היא עני� הנשואי� שאצל היהודי היא מצוה נשגבה עד מאדוכ� 
בעוד , עד כדי כ* שמגיע לדרגה של מחילת עונות בדרגא עילאה

שג� אצל הגוי יש עני� ' ואפי, שאצל הגוי היא מעשה גשמי גרידא
, כדילפינ� ממחלת בת ישמעאל, של מחילת עונות כשנושא אשה

חלו לה� עונותיה� כשנשאה עשו לאשה שנקרא שמה מחלת שמ
וכלה ע� , כל זה היא רק לפני�, )'ו ג"וישלח ל(י "כדאיתא ברש

  .'מבלי שיהא לה קיו� והוי, הזמ�
ז "עי, מהזכיה הגדולה הזאת שזכינו שהנשואי� היא קיו� מצוה כי

והיא בבחינת אהבה שאינה תלויה בדבר , יש לנשואי� חוזק וקיו�
עינינו תראנה באלו הנושאי� אשה שלא ו, ואינה בטילה לעול�

, י תורה ומצוות רובא דמינכר מנישואי� כאלו אי� לה� קיו�"עפ
ובית� , וכעבור זמ� נתפרדה החבילה ושמחת� נהפכה לתוגה

וכל , נהרס ונחרב ועולליה� הרכי� נהיו ליתומי� בחיי הוריה�
וכל זה בא לה� מפאת ריחוק� מתורה , כול� אומר צער ויגו�

  , ת ונישואיה� היתה מעשה גשמי ובהמיומצוו
ר הזק� "האדמוהביא בש�  )כ"ערב יוה(מאור� של ישראל ובספר 

, א בטע� המצוה לענג את השבת במאכל ומשתה"זיע מאלכסנדר
כי מחמת שאסור , כ היו אוכלי� בשבת"א- שלולי המצוה ג

מ כל יו� השבת והזמ� פנוי לאכילה "בעבודה ובמקח וממכר ומ
וכ� המצוה , לא היו מתענגי� בשבת בכל מיני תענוגי�ממי, ושתיה

הלא מבלעדי המצוה היו אוכלי� כדי שיהא כוח , כ"לאכול בעיוה
א* הטע� שעשו מזה מצוה היא בכדי לקדש ולטהר , כ"לצו� ביוה

וזה , כ לא יתגש� האד� מהאכילה"את מעשה האכילה ועי
 י האכילה"שע, ת את עמו ישראל"מתוק- האהבה שאוהב השי

חיי ' פ( ישמח ישראלק "ע בספה"וע, ז"של מצוה מתקדשי� עי
כי ', שכל אכילות מצוה או דברי קדושה יש בה� הוי )'שרה אות ח

, וקיו�' כוח דיבורו מכניס בה� הוי' פי, דבריו חיי� וקיימי� לעד
ובשמיני , כ"ע, וה� כלה ונפסד' אבל דברי� רשותיי� לית בה� הוי

א על דברי "זיע המגיד ממעזריטשהביא בש�  )ח"אות ל(עצרת 
היינו , הוו" דלא"ואתקשטת בקישוטי�  .)ה"ב צ"ח(ק "הסבא בזוה

ז "אבל דברי העוה, ט יש לה� קיו� והויות"שכל מצוות ומע
, כי אי� לה� הויות, אכילה ושתיה וכדומה המה נקראי� לא הוו

כראוי בכוונה נכונה אז ' אבל כשהאד� מכוו� לעשות� לש� ד
שעשועי� , ומזה נעשו קשוטי כלה, קיו� והויות מכניס בה�

  .כ"ע, דמלכא
, י"וברש )'ו ג"וישלח ל(, ל הכתוב את בשמת בת ישמעל"י ז"ועפי

 ,")ג"ג ה"ביכורי� פ(וכ� איתא בירושלמי . כ"ע, שנמחלו עונותיו
י כא� את הדרשה הזאת ולא לעיל "ל דלכ� הביא רש"וי

לומר ל* שא- שנמחלו לה� עונותיה� , כשקרא לה מחלת
מיד לאחר מכ� חזרו לסור� וחזרה לשמה , לעשו ולבשמת
ק "הרהש "פי מוכ, ולכ� קרא לה כא� בשמת, המקורי בשמת

א הטע� שג� עשו זכה למחילת עונות "זיע י מווארקא"ר
אלא כדי שלא יקטרג , ומה לו ולמתנה הזאת, כשנשא אשה

השט� על מה שנתנו מ� השמי� ליהודי הנושא אשה עת רצו� 
לכ� נתנו ג� לעשו מחילת עונות לסתו� פי , של מחילת עונות

� למחילת א* כאמור אצל עשו לא היתה קיו, השט� המקטרג
� ורצו� , עונות � לו שו� עני וסופו מגלה על תחילתו שאי

וכיוו� , ואדרבה חשקה נפשו בחטא ופשע, במחילת העונות
ובפרט שהוסי- רשעה , שאצל עשו הנשואי� היה מעשה בהמי

לכ� לא היתה , י"על רשעתו בקחתו את מחלת כדאיתא ברש
כל כולו כ אצל בני ישראל ש"משא, למחילת העונות' קיו� והוי

הוא הגבר אשר מיועד לו , ושורשו ומקורו טהור וקדוש, טוב
  .אשר תעמוד לו לעד, עת רצו� של מחילת עונות וכפרת חטא

ל "וי, נחית דרגא ונסיב איתתא .)ג"ס(איתא ביבמות והנה 
ל דהאיש מצווה על פריה ורביה אבל לא "הכוונה להא דקיי

ת יצרה כתבו א* מצוות לא תוהו בראה לשב :)ה"ש� ס(האשה 
בבית ע "וע, ששיי* ג� באשה )ה לא תוהו"ד: א"מ(גיטי� ' בתוס
ז יוצא שלאיש יש שתי "ולפי ,)'ק ב"ס' א' ז סי"אבהע( שמואל

, מצוות כשנושא אשה מצוות פרו ורבו ומצוות לשבת יצרה
וג� זה לא [, כ לאשה יש רק מצוה אחת לשבת יצרה"משא

וג� יש לה מצוה במה , ]'ש בתוס"ברירא שאשה מצווה בזה עיי
ז יש לה חלק "ועי, שמסייעת לקיו� המצוה של פרו ורבו

פ האיש הוא במעלה טפי מהאשה "עכ, במצוה הנעשית
, ואי� דרגותיה� שוות במעשה המשות- בי� שניה�, בנשואי�

ל להאיש נחית דרגא ונסיב "אשר על כ� באה הציווי של חז
טה בזוגתי שלא יתנשא האיש לאמר אני אמלו* ואבי, איתתא

כי הלא אני מצווה ועושה ולא , בפחיתות כבוד במעשה המצוה
וישווה , ל שינמי* עצמו ממדריגתו"אלא הורו לו חז, היא

בכדי שיהיה שותפי� , מעלתו למעלת האשה בדרגת המצוה
שג� בעניני רוחניות ישנו מושג של , שווי� בעסק המצווה

במצב של וכשהאד� נמצא , ויתור וטובת עי� מאיש אל רעהו
עליה ברוחניות וחברו לא הגיע לזה צרי* להשוות עצמו 

ולוותר מעלייתו העצמית למע� ההרגשה , למדריגת חברו
  .הטבה של חבירו

ו  ויסוד פ והוא עומד "פרשת וירא עה( ק קדושת לוי"בסהזה מצינ
ב לא יהיה מתנהג "ק הכלל הוא כמבואר שבעה"וזלה )עליה�

כדי שהאורח לא יקנא את , בפני האורח יותר מגדולת האורח
שהול* תמיד ממדריגה , והנה צדיק נקרא מהל*, ב"בעה

וכא� רצה אברה� שלא , ומלא* נקרא עומד, למעלה למעלה
התלבש עצמו בבחינות מלא* להיות , יקנאו בו המלאכי�

לגבי ' הרי שאפי. ק"עכלה, וזהו והוא עומד עליה�, עומד
' ואפי, בו מלאכי� היא מידה טובה להשתדל שלא יקנאו

ש בי� אד� לחבירו יש "ומכ, במחיר של ויתור מעלות רוחניי�
וא� לגבי אורח זמני נצטווינו במידה , להתנהג במידה טובה זו

ו הנושה אשה ומכניס אורח קבוע זו אשתו לתו* ביתו "ק, זו
בודאי שיש לו לאד� לאמ' ולהתאמ' , לבנות בית� יחד

  .במידה זו ביתר שאת ועוז
על הא  א"מ מלעלוב זיע"ק מר� מוהרמ"מהרהוכ� מיתאמר 
פ ויש� "ויצא עה' פ(י "ומובא ברש :)א"צ(חולי� ' דאיתא במס

זאת אומרת עלי , מריבות זו ע� זו ]האבני�[התחילו  )מראשותיו
ה "מיד עשא� הקב, וזאת אומרת עלי יניח, יניח צדיק את ראשו

, וזהו שנאמר ויקח את האב� אשר ש� מראשותיו, אב� אחת
הרי ג� עכשיו יש מקו� למריבה , למה חדלו לריב' ולכ. כ"ע

אלא שכשיש , שכל אב� תבקש שישי� ראשו בחלק שלה
ואי� משנה לא- , אחדות כבר אי� עינו של אחד צרה בחבירו

, והעיקר שתיעשה, י מי תיעשה הפעולה הטובה"אחד ע
והוא כמו . כדברי� האלוהאמרי אמת וראיתי ג� בש� 

� אד� לחבירו צרי* שיהיה עד כדי שלא שאמרנו שהאהבה בי
י האחדות "א� נגרע ממנו דבר טוב ע' יהיה איכפת לאחד אפי

 . העיקר שישכו� האהבה והאחדות ביניה�, ע� חבירו

 

א לא "זיע מ מלעכוויטש"ק ר"הרה
ואמר כי , ויצא' אמר תורה בפ

הפרשה הזאת רואי� אי* מ
שאפשר לו לאד� שממעשיו 
הגשמיי� להוליד בני� ולעסוק 

ונהיה מזה , בפרנסה וכדומה

 )'ח ט"כ(ולהל� קורא לה מחלת 
מצינו באגדת מדרש ספר שמואל 

, מוחלי� לה� עונותיה�' ג )ז"פי(
, והעולה לגדולה, גר שנתגייר
, ולמד הטע� מכא�, והנושא אשה

, * נקראת שמה מחלתלכ
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פניני� ודרושי� יקרי� על עניני נישואי
 מפי 
�  ספרי� וסופרי

 

  כיצד מרקדי�
מ "למר� רבינו מוהרמל "ישראל גרוסמ� זצ' הגאו� רסיפר 

אברה� יעקב ' ק ר"שבעת חתונת הרה א"מלעלוב זיע
ק "רקד הרה, ע"מקארלי� זי ע ע� בת הבית אהר�"מסדיגורא זי

י� ואמר למשמשיו להכריז שא� אחד יכנס לרקוד 'י מרוז"ר
' יבור ואפימולו וא� פג� ולו פע� אחת בחייו במעשה או בד

' צ ר"ונכנס לרקוד הרה, אשליכו מכל העולמות, במחשבה
כ אמר "ואח, משה בער אחיו של הבית אהר� מאמו' ישראל בר

האבר* הזה רקד כראוי ביותר , י� לבית אהר�'ק מרוז"הרה
דער חידוש : א"מ זיע"וענה על זה מר� מוהרמ. כ"ע, ובטהרה

שבה קיי� איי� די מח' וואס ער האט אפי, ישראל' איז פו� ר
בדיבור ' אבער במעשה אפי, מאהל אי� זיי� לעב� פוג� געווע�

' ישראל שאפי' החידוש הוא של ר[איז נישט קיי� רבותא 
במעשה ובדיבור אי� זה שו� , פע� אחת' במחשבה לא פג� אפי

  )קדושת מרדכי(]. חידוש
*  

שכל , הוי זהיר בהכנסת כלה לחופה ולשמח החת� בני
וית� אל משה ' שנא, יבל התורה מהר סיניהמשמחו כאילו ק

ודאי יו� שנית� תורה כיו� שנכנסת , ככלתו כתיב' ככלותו וגו
  )אליעזר הגדול' צוואת ר –אורחות חיי� (. כלה לחופה

  
  י שמחת חת� מעורר שמחה למעלה"ע

ברכת שהשמחה : 'מ שי"לחתונת בני א: ק שפת אמת"בספה
כי� לבטל השמחה שצרי, ישמח ישראל בעושיו' דכ, במעונו

ז יש קיו� "י הוא בעל השמחה שהשמחה שלו ועי"לבעליו והש
וכ� ברכת אשר ברא היא הערה יפה לאד� להבי� , להשמחה

ולהשכיל כי כל התענוגי� והשמחות שיש בעול� איננו דבר 
  .מזה תענוג ושמחה' ת שיהי"טבעי רק שכ* ברא השי

ברא יוצר זה אמת כי שמחת חת� מעורר שמחה במעונו וכ* ג� 
י החת� והכלה ובזה משמח "י שיתעורר שמחה במעונו ע"הש

  .כ"ע. החת� שזוכה לעורר למעלה שמחה
*  

ושמחת חת� בכלה מעורר : 'ב שי"ש� לחתונת בני מעוד 
שמחה למעלה ובמה שמייחד האד� לעצמו אשה כמו 

הג� כי הכל שלו , עמו' ת ושמח בחלקו חלק ה"שהבדילנו השי
ל "בחלק מיוחד השיי* לו כמאמר הנרק זה שמחה אמיתית 

י יחוד חלק שלו חל עליו "איזהו עשיר השמח בחלקו כי ע
  .ברכה
שעיקר השמחה ' פי, נשואי� שמח תשמח שוש תשיש בברכת

ל כשאד� "שמחה במעונו והלא אחז' כדי לעורר לפניו ית
ו כשאד� בשמחה "ק' בצער שכינה אומרת קלני מראשי כו

ממילא ניתוס- למעלה שמחה ו, ש שמח בשמחתו"ה וב"הקב
ש שישו "כמ, שוש תשיש, ג� לתחתוני� וזה שמח תשמח

  .'וכו' אתה משוש כל המתאבלי� עלי
  

  יאמי� שזוכה לתורה ויזכה לזה
א- , צרי* האד� להאמי� שכ� הוא, המשמח חת� זוכה לתורה

אמר שאד� מתפלל ומבקש  �"החידושי הרי, שאינו מרגיש
שאינו , ואינו מאמי� לעצמווחננו מאת* חכמה בינה ודעת 

מנסה אחר התפילה א� השיג חכמה בינה ודעת האד� צרי* 
  )אמרי אמת(. להאמי� וככל שמאמיני� כ* נעשה רוש�

  
  ואהבת לרע! כמו! –השתתפות בחתונה 

ל כשהיו כותבי� הזמנה לחתונה כתבו שיבואו "ל ואאזזצ"אאז
מביא היינו שזה , לחתונה כדי לקיי� מצות ואהבת לרע* כמו*

  )אמרי אמת(. לאחדות ומתקיי� ואהבת לרע* כמו*
*  

י "ברש' אי, חת� צרי* להיות בשמחה ולהכניס שמחה באחרי�
כשאד� , פ עשיתי ככל אשר ציויתני שמחתי ושימחתי"עה

וא� החת� , בשמחה הוא יכול להכניס שמחה ג� באחרי�
עצמו אינו בשמחה חלילה הוא גור� למבר* משמח חת� 

  )ל"הנ(. עובר על לפני עורשיבר* לבטלה ו
  

  בכל חתונה יהודית מוציאי� רשע מהגיהנו�
פ "והטע� ע, שחת� צרי* להביא קרב� תודה ברבינו בחייאיתא 

שבחתונה יהודית  �"החידושי הרימה ששמעתי בש� 
אלקי� מושיב יחידי� ביתה ' פ הכ"וז, מוציאי� רשע מהגיהנו�

וצא מבית והוא דמיו� י. ד"עכ, מוציא אסירי� בכושרות
ל ודאי אמיתיי� "דברי זקני ז, שצרי* להביא תודה, האסורי�

אמרי (. 'ורמז לדבר מעבירי� את המת מלפני כלה וכו, המה
  )אמת

*  
וסיפר לנו , כמה גדולה שמחת נישואי� ל"ושוב אמר מהרי

שאירע לפניו אשר מתה מושלת המדינה ולכבודה ציוה  מעשה
, נה בשו� כלי שירהמושל שלא לנג� בכל המדינה אותה הש

ולעשות [י סגל א� לעשות נישואי� בלי כלי זמר "ושאלו מהר
והיה הרב מורה לה� שלא , ]חינגא לשמח חת� וכלה על שירת הפה

יעשו הנישואי� בלי כלי זמר דהוא עיקר השמחה של חת� וכלה 
' וכ� עשו שהלכו ג, א במקומ� ילכו למקו� שאפשר"וא� א

ק דמגנצא ועשו ש� הנישואי� "פרסאות מעיר עייפינשטיי� לק
ח "של' א סי"הובא במג[עירובי חצרות ' הל, ל"מהרי(בכלי זמר 

  ]).ד"סק
*  

. המנהג פשוט להביא מנגני� בתו- ובכנור לשמחת חת� וכלה
. אי� שמחת חת� וכלה בלא כלי שיר )ה"ע סס"אה, כנסת הגדולה(
  ).ח בש� האבי עזרי"של' ח סי"טור או(
  
  יל הנישואי�רקיעי� פתוחי� בל' ו

ק "הרהאי* ש, י"ר אברה� הלוי נ"כמדומה ששמעתי מאאמו
היה מנהגו להזכיר עצמו לפני ל מגוסטיני� "יחיאל מאיר ז' ר

  )אגרא דבי הילולי(. ל"רקיעי� פתוחי� לפניו בלילה זו עכ' ואמר שכל הז, החת�
*  

ר הכלה סובבת את החת� בעת אשע נהג שכ"זי ק העטרת צבי מזידיטשוב"הרה
ובהקפה , למנות אות� מעי� עבודת ההזאות כיו� הכיפורי�, פעמי�' ופה זהח
זמרו (". אחת ושבע"עד ' וכו" אחת ושתיי�", "אחת ואחת", "אחת"מנה ' א

  )ט"לשמו אות שי
*  

' היה רגיל לומר שהכתובה בבית הוא בבחי ע"צבי מזידיטשוב זי' ק ר"הרה
יוחד אשר כל אות בה והיה מאוד מזהיר שתיכתב הכתובה בנוסח מ, מזוזה

הנסתרי� בשטר ' א טפח מהשמות הק"וא- גילה פ', מרמז לשמות הק
באר (. אותיות מזוזה" לא זו מזו ולא זו מזו"אירוסי� שכתוב ש� ואל יעלימו 

  )האזינו –יעקב חיי� 
*  

כששיד* את נכדו וקרא את התנאי�  ע"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"הרה
, משו� שהוא סוד גדול, ו ולא זו מזה התלהב מאודוהגיע לתיבות לא זו מז

  )שמע אפרי�(. כ אמר חידושי תורה עמיקא וטמירא על זה"ואח
*  

ה "וצרי! לשת� הקב –ע להשתת� בשמחת בניה� "ה עוקר האבות מג"הקב
  בשמחה
ה שהשמחה "כמה חביבי� ישראל לפני הקב )פינחס בתרגו�( ק"זוהאיתא ב

כי כ* . ה והשכינה בה�"לשת- להקבשלה� והתשבחה שלה� אינה אלא 
ה ואת השכינה "למדנו כל שמחה של ישראל שאינ� משתפי� בה את הקב

מ וכל הכת שלו לקטרג על אותה השמחה ונהפ* "ונכו� הוא ס, אינה שמחה
, ה ושכינתו בשמחת�"ומני� לנו שיש לישראל לשת- את הקב', לצער ולבכי

, ל ישראל אינה אלא בעושיוהשמחה ההיא ש, כי כתוב ישמח ישראל בעושיו
פ "ה ואביו ואמו שאע"אלא אלו ה� הקב! ?היה לו לומר" בעושו"? "בעושיו"

ה עוקר� מג� עד� ומביא� עמו לאותה שמחה לקחת חלק "שמתו הקב
  .ה ושכינתו"בשמחה ע� הקב

ע ולוקח "ה לג"ה בשמחתו בא הקב"למדנו בשעה שאד� משת- את הקבכי 
וכול� , י� עמו ומביא� עמו לאותה השמחהמש� את אביו ואמו שה� שותפ

  .ל"עכ' נמצאי� ש� ובני אד� אינ� יודעי� וכו
  

  בעל שמחה יכול להשפיע שמחה
איתא : 'ע בנישואי אחד מבניו הק"זיק רבי ישראל מטשורטקוב "הרהדברי 
בעל "דמשו� הכי נקרא מי שעושה שמחה  ע"פינחס מקורי� זי' ק ר"הרהבש� 

ובידו להשפיע שמחה א- על , על השמחה ב"מפני שהוא בעה" שמחה
ה ישועה ושמחה על כלל "שמשמחתי זאת ישפיע הקב' יעזור ה, אחרי�
  .ישראל
י מה "העני� הוא עפ, "האי עלמא כבי הילולא דמיא: ".)עירובי� נד(' בגמ איתא
הרבה עקרות : ")ו, בראשית כא (' י הק"ומובא ברש )ח, ר נג "ב(במדרש ' שאי

וביאור ". חולי� נתרפאו בו ביו� והרבה שמחה היה בעול� הרבה, נפקדו עמה
כ להזמי� "אינו מדקדק כ, כמו שאנו רואי� כשאד� עושה שמחה, העני� הוא

אלא הרבה פעמי� הוא מרבה בקרואי� א- , לשמחתו רק אוהביו וקרוביו
שהנהגת העולמות למעלה היא כדוגמת , וידוע, כ באהבה עמו"כאלה שאינ� כ
מלכותא דארעא כע� מלכותא : .)ברכות נח(' בגמ' וכדאי, ז"ההנהגה בעוה

, ה"אז ג� שמחתו של הקב, שמחי�' בעת שישראל אוהבי ה, נמצא, דרקיעא
היה אז , בעת שאברה� ושרה נפקדו ושמחו מבנ� הנולד לעת זקנות�, ולכ�
ה "וממילא השפיע אז הקב, כי הוא פעל כל זאת" בעל השמחה"ה "הקב

  .ביו� זה, ג� האומות, וכול� נפקדו, מאוהביו שמחה א- על מי שאינו
ה מתנהג בעולמו "כי הקב, האי עלמא כבי הילולא דמיא: ל"הנ' פירוש הגמ וזה

, שבעל השמחה משפיע ג� לזרי� ולאינ� אוהבי�, בעת חתונה, כמו בהילולא
שאז , ה בעולמו בעת שיש שמחה לאחד מישראל אוהביו"כ� מתנהג הקב

ש הרבה שמחה היה אז "וז, ומשפיע לכול� –ה נקרא בעל שמחה "הקב
  ...בעול�
צריכי� ' כי ע� ה, יעזור משמחה זו השפעה ופרנסה לכלל ישראל ת"השי

וכעת , ס"קשי� מזונותיו של אד� כקרי :)פסחי� קיח(' פרנסה והוא קשה כדאי
נקל ג� קריעת הי� של מזונותיה� של , בשמחת הנישואי� שנקרע הי� של זיווג

  )ה"קכ' ישראל עמ נזר(. ישראל

  
  
  
  
  

שהיהודי , היה מספר גופא דעובדא היכי הוה� "מר� הרמ
ק מר� "הקדוש מפרשיסחא רצה מאד להשתד* ע� הרה

, משה לחת�' ק מר� ר"ד מלעלוב ולקחת את בנו הרה"מוהר
ואמר לו , ד הלא בני משה אינו למד�"ק מר� מוהר"ואמר לו הרה

ד הלא אינו "ר� מוהרשוב אמר לו מ, היהודי הקדוש על מנת כ�
שוב אמר לו מר� , מ כ�"ה וע"יחס� וענהו היהודי הקדוש אפ

ואמר לו , ד הלא בודאי שיקדש בטבעת של זהב טהור"מוהר
, ז אינני מוותר ולבסו- אכ� כ� הוה"וע, היהודי הקדוש ה�

ולא רצה , וכשהגיע זמ� החופה לא היה טבעת של זהב בנמצא
וואס ער איז "ש� אחד אלא שהיה , היהודי הקדוש לחופה

והל* לאשתו וביקש ממנה את הטבעת " נישט געווע� קיי� נער
ויתנה לחת� במתנה ויקדש בזה את בת , של הזהב מעל ידה

  .כ"היהודי הקדוש לו לאשה ע
  

  מוסר קוד� החופה
ע אמר "ק הפחד יצחק מבויא� זי"קוד� שהלכו לחופה של הרה

: תנו הקדושבעל הבית אהר� לח אהר� מקארלי�' ק ר"הרה
מיד . מחות� יקר למה אינכ� אומרי� מוסר לחת� לפני החופה

לקח אביו את לחיו הימני של בנו החת� בי� שתי אצבעותיו 
ק כשרבקה אמנו ראתה "כתיב בתוה: אצבע ואמה ואמר לו

י הקדוש "ופירש" ותקח את הצעי- ותתכס"ליצחק אבינו 
הא� כ קשה "וא, ותתכס לשו� ותתפעל כמו ותקבר ותשבר

* רק "י הקדוש לא יכל למצוא לשו� ותתפעל בכל התנ"רש
רק תבי� בני כי יש שלשה זמני� אצל אד� , ותקבר ותשבר

כשנולד יש שמחה גדולה ע� ' שכול� מתהלכי� סביבו פע� הא
בפטירתו שאז יש ' פע� הג. כשנישא' פע� הב. הילד שנולד

לו� בתור ילד הוא לא יודע כ' הפע� הא. רעש גדול ע� הנפטר
רק מתי הוא יכול , וג� בזמ� שהוא נפטר ג� אינו יודע כלו�

לפני חופתו שאז הוא ' לחוש ולהרגיש מה הול* עימו בפע� הב
זמני� ' לכ� צריכי� לראות שכל הג. שרוי בהתרגשות עצומה

  .יהיו שוי� אצלו
ק את בנו החת� על "ויחבב הרה, החת� להוריד דמעותוהחל 
י "וזה כוונת רש, אל תבכה עוד, קינדואמר לו גענוג מיי� , לחיו

' פי, "ותתפעל"לשו�  ]כי אז היתה רבקה לפני הנישואי�[ותתכס 
דהיינו בעת , שצרי* לראות שההתפעלות אז יהיה כמו ותקבר

  .בעת הלידה עת שבירת האבניי�, ותשבר, הקבורה
  

לא הפשט ' הוסי- על כ* שלשו� ותקבר וכו א"ר זיע"ומר� אדמו
וכשנפטר הכוונה שסיי� , נולד מחדשאלא , שעבר שלב

לשו� ותתפעל , כ� ג� כשמתחת� זה מצב חדש, תפקידו
של החתונה כמו ותקבר , הפעולה נהיית אצלו כבריה חדשה

  .ותשבר
וזה , מוב� למה מוחלי� עוונותיו כי זה דבר חדש ולפי רבינו

  .פרישע זא*
  

היה אומר לכל חת� ביו� חופתו שיגמור את  �"ק הרמ"מר� הרה
ש שאמר לחתני� "ק הרדצ"ויש אומרי� בש� מר� הרה(כל התהלי� 

  .כידוע גודל עני� זה )ר"פעמי� כמני� כפ' לגמור ביו� חופת� ב
ז מנהג זה כמנהג "מביא משוהע )'ב' פרק ו(ענבי הגפ� בספר 

ופירוש הפסוק מי ימלל ', ותיקי� לחת� ולכלה בש� הקול ארי
ת כל התהלי� במתו� י אמיר"דע, ישמיע כל תהלתו' גבורות ה

  .'ולא במהירות ובלא הפסק מבטלי� כל הדיני� והגבו
ל "פנחס אליעזר זצ' ח ר"לזקנו הרה ג� הביא מספר הזכרונות

שאמר לחת� ליל* ש מלעלוב "מר� הרדצששמע מפה קדוש 
שבתהלי� ' לכותל ואמר לו שיאמר מספר פעמי� מזמור כ

  .� ציוה לו שיאמרואינו זוכר כמה פעמי', ביו� צרה וכו' יענ* ה
מביא עני� גדול לאומר  )בסנס� ליאיר( א"ובעבודת הקודש דהחיד

גדי 'נטאתי 'חהוא  חת�ת "ל דר"וג� אמר לחת� הנ, ב פעמי�"י
שמי� 'העצ� 'כת "ר ה"וכל, א"ט זיע"ממר� הבעשמיד כנודע 'ת
  .טוהר'ל
  
  : ת"ר –ה"כל,  �"חת
חת� א ד"ט זיע"מר� הבעש ש"מפא אמר ע"זיע ש"הרדצ מר�

ת "א לרמז דכלה ר"והוסי- רבינו זיע ,מיד'גדי ת'טאתי נ'ת ח"ר
  )א פקשר"ספר הזכרונות מהרפ(. רטוה'שמי� ל'עצ� ה'כ

פניני� נבחרי� על עניני נישואי� ערבי� ומתוקי� אמרות טהורות 
  א"זיע' מנהגי קודש ספורי� ועובדות מרבותינו הק

 

        וווו""""דחסידי לעלוב לאנדא
 יצדחסידי לעלוב לאנדא
 יצדחסידי לעלוב לאנדא
 יצדחסידי לעלוב לאנדא
 יצ    """"עטרת משהעטרת משהעטרת משהעטרת משה""""קהל קהל קהל קהל 
        אאאא""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק מר
 אדמוק מר
 אדמוק מר
 אדמוק מר
 אדמו""""בנשיאות כבנשיאות כבנשיאות כבנשיאות כ

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

 וגילו צדיקי�וגילו צדיקי�וגילו צדיקי�וגילו צדיקי�' ' ' ' שמחו בהשמחו בהשמחו בהשמחו בה
איש  ,אילנא רברבאאל הוד מעלת האי  המאליפותברכותינו הננו לשגר את , ברגשי גיל וחדוה ובהדרת כבוד

' ירא ה, אוצר כלי חמדה, פה מפיק מרגליות, כשמ
 תורק שמו, נהורא נפישא, חסידא ופרישא, ר"מו, האשכולות
  מסור למע
 קהילתינו המעטירה, ! ע� אבותפרי ע� הדר וענ, מרבי� ורבי� צריכי� לו

 אאאא""""שליטשליטשליטשליטד דקהילתינו ד דקהילתינו ד דקהילתינו ד דקהילתינו """"אבאבאבאב' ' ' ' המשפיע באור התורה וחסידות לצמאי� לדבר ההמשפיע באור התורה וחסידות לצמאי� לדבר ההמשפיע באור התורה וחסידות לצמאי� לדבר ההמשפיע באור התורה וחסידות לצמאי� לדבר ה    ה הגאו
 הצדיקה הגאו
 הצדיקה הגאו
 הצדיקה הגאו
 הצדיק""""הההה

  א"ט זיע"ר הקוה"ק מר
 אדמו"ב
 כ
נכד , פאר המעלות, ש"ח המופלג בתוי"ג הבה"עב 'תחי ק"החשובה ב נישואי בתובמעונו ב' השרוי השמחהלרגל 

  בסימ
 טוב ומזל טוב צ"א בשעטומ"שליט ישראל הלברשטא�ישראל הלברשטא�ישראל הלברשטא�ישראל הלברשטא�ב בתורה וחסידות הרב "חו, ק מלעלוב"רבוה
כ לרוב תענוג ונחת לתפארת השושילתא "שיזכה מע, הבט משמי� ופקוד גפ
 זאת, שמי�ר מלפני אבינו שב"יה

   .מ
א לנו ולכל ישראל, ג"ס ברו"ומשמחת בית צדיקי� זו יושפעו השפעות טובות ששו
 ושמחה וכט ,דדהבא
  

 �  נ חפיצה"נאמנה בלוהמברכי
  ד"אברכי הכוללי� ומתפללי ביהמ –קהל חסידי לעלוב  - הנהלת המוסדות 
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        צדיקי�צדיקי�צדיקי�צדיקי�    סיפוריסיפוריסיפוריסיפורי

 
  על עניני נישואי
�  מפי ספרי� וסופרי

 

  מתנת הרבי לחתונה
יבוז חי עני הגו� וירא שמי� אשר בתו הגדולה 'מזבעיר 

א* בידו לא , הגיעה לפירקה וא- נמצא עבורה חת� הול�
רבי  ק"הרה בצר לו פנה לצדיק. היתה פרוטה להשיאה
 ,ע"זי" האוהב ישראל מאפטא", אברה� יהושע העשיל

 לאחר ששמע הרבי את. בערוב ימיו עבר לעיר מזיבוז אשר
הלוואה "? "ומה דרוש ל* כדי להשיאה:"שאל, דברי העני

רובל  100. "ענה, "אותה אפרע לאט לאט, רובל 100בס* 
 .הא� יש ביד* משכו� לתת עבור סכו� זה, זהו סכו� נכבד

, אל* ואביאנו, ס יקר מדפוס סלאויטה"בביתי מצוי ש! כ�

  . אמר העני
ס "ש" :ראה הרבי את הספרי� הנפלאי� הללו אמרכאשר 

, רובל 200מהודר שכזה יקר הוא מאוד ומוכ� אני להלוות* 
וכ* תעשה את החתונה בהרחבה ולדאוג שלבני הזוג לא 

ו ". וכשיהיה ל* תחזיר לי את הכס-... יחסר דבר אורו פני
 צרר, ש לו הרבי את שטרות הכס-של העני בעת שהגי

ס כה "ש" :אות� ופנה לצאת אלא שאז עצרו הרבי ואמר
עשה ! אנא, אחריות גדולה היא לשמור עליו, יפה ומהודר

תשמור עליו יותר בטוחני כי ... ימי חסד וקח אותו לבית*ע
העני התפלא על דבריו של הרבי א* לא אמר "! טוב ממני

 .וס והשיבו לארו� הספרי� בבית"ת השלקח מיד א, דבר

החלטתי . "הגיע מועד החופה והרבי קרא לעני שיבוא אליו
 :אמר הרבי והמשי*, "ב לי את הכס-שאינ* צרי* להשי

ברא את העול� בששה ימי� בשביל  ת"שיידוע שה"
, "מהנהגת ה בשלימותכדי שיהיה היהודי מרוצה , ישראל

כל ימיו , ובכ�? מתי שיא שמחתו של יהודי, וחשבתי לעצמי
וכאשר מגיע , טרוד האד� על פרנסתו וצער גידול הילדי�

או בתו לחופה לאחר  היו� המאושר בו הוא מכניס את בנו
בשעה זו נשכחי� ממנו כל , שני� של יגיעה ודאגות

התלאות והסבל שעברו עליו ובשובו מ� החופה מצב רוחו 
כל כ* מרומ� עד כי הוא מתמלא שמחה אי� ק' ופיו מלא 
שיר שבח והודיה לקדוש ברו* הוא על כל הטובות 

וזוהי השמחה המושלמת , והנפלאות שעשה עימו
כי כאשר , עלה בדעתי" ,המשי* הרבי, "הנהו, והאמיתית

פתאו� יעלה בראש* זיכרו� החוב , זהתגיע לרגע מאושר 
דאגה זו תפגו� בשמחת* עד , הגדול אותו עלי* להחזיר לי

שבסיבתה לא תצא לפועל תכלית כוונת הבורא יתבר* 
לא תהיה מרוצה לחלוטי� מהנהגת  שהרי, בבריאת העול�

על , לו בלב של� חלילה הודותיתבר* אית* ולא תצליח ל 'ה
כי אינני רוצה להיות הסיבה להפרת , סיי� הרבי, כ� החלטתי

ולכ� הכס- נתו� ל* במתנה גמורה , תכליתה של הבריאה
  .*לקי-א" ה ובלבד שיהא ליב* טוב עלי* כי ברכ*

  
  בחופה 'א הק"הרמקפידת 
אשר בלב השכונה היהודית בעיר " שרוקה"רחוב באמצע 

ישנה חלקת אדמה , ע"זי א"הרמרבינו ו של עיר, "קראקוב"
 מובא הסיפור" תפארת אבות"ספר ב. מגודרת בגדר ברזל

יצבת נ, באמצע הרחבה, בלב הרובע היהודי בקראקא: הבא
חומת אבני� נמוכה המקיפה פיסת קרקע שהכל עוקפי� 

חומה זו נבנתה על פי ציוויו של המל* זיגמונד השני . אותה
 :העקב מעשה שהי, א"הרמ על פי בקשתו של רבינו

בחצר המל* זיגמונד השני כיה� גוֵבה מיסי� יהודי בש� 
, שלא נגע אלקי� בלבבו, ב� למשפחת כהני�, שלמה זליגמ�

שלא רק שהודיע רבנו , כמוב�. והחליט לשאת אשה גרושה
אלא שיחרי� כל מי שירהיב עוז לסייע לו , שלא ישיא�

הכרזתו זו של  הל* הלה וסיפר למל* את. בדבר עבירה זו
רבינו נקרא עקב כ* אל . א הפוגעת בו ובתכניותיו"הרמ

שפקד עליו בלא די� ודברי� לערו* את החופה , המל*
 לא הועילו הסברי� בקשות. והקידושי� כדת משה וישראל

  .הכי יד המל* היתה תקיפ, ותחנוני�
ומתו* הנחה , שאי� בכוונת רבינו לערו* את הטקסביודעו 

שלח המל* קבוצת חיילי� כבר , נושינסה לחמוק ממ
החופה כדי לשמור את בית הרב משעות הבוקר של יו� 

הרב נאל' להגיע בסופו של דבר למקו� . שלא יברח
כשהוא אינו יודע לשית , מול בית הכנסת היש�, החופה

חילול שמו הגדול בפני ז "הרי –א� יעשה , עצות בנפשו
  .תיהיה נידו� למוו-וא� לא יעשה, הכל

, סיו� של הרגע האחרו�יהרב אל בני הזוג וניסה בנב התקר
עמד , כשראה שכ� הוא. א* ללא הועיל, להניא� מהחלטת�

סורו מעל האנשי� " :רבינו וקרא את קריאתו של משה רבנו
, הקהל זע בפחד והתרחק מבני הזוג"! הרשעי� האלו

פנה הרב . מתחת לחופה נותרו שני פורצי הגדר לבד�
ה בה� את הדי� הראוי לחולקי� על שיעש" בתפילה אל ה

והנה פצתה האדמה את פיה . תורת משה כקרח וכל עדתו
הקהל הגדול נסו על . אות� ואת חופת�, ותבלע� חיי�

  . והבור באדמה נתכסה בעפר, נפש� לקול הרעש
דבר המעשה אל המל* חשש כי ג� בו תפגע בהגיע 

ולבקש את , ושלח כרכרה להביאו אליו, הקפידא של הרב
רבינו הסביר לו שלא בו אישית פגע הוא אלא . סליחתו

ועל כ* יצא הקצ- והחל , בכבודה של תורה ובדת ישראל

מששאלֹו המל* א� יוכל לעשות דבר עבורו כפיצוי על . הנג-
הואיל ושני : ענה ואמר הרב, עוגמת הנפש שנגרמה לו

, המורדי� בתורה נבלעו חיי� בכיכר העיר וש� מקו� קבורת�
אבקש מהוד מלכותו רשות , אסור לכהני� לעבור ש�ולפיכ* 

כסימ� , הגדר הוקמה. לגדור את המקו� לבל יטמאו הכהני�
  .ואות לבני מרי לבל יהינו לעבור על מצוות התורה

  
  הגדולה בזכות מצות הכנסת כלהההצלה 
. אברכי� צעדה בשעת לילה מאוחרת ברחובות העירחבורת 

הסכימו " זה הבית, כ�א"! "ניכנס ונקרא לו, "זהו ביתו"
מדוע הכל כה חשו* וא- לא קר� אור אחת בוקעת . "האחרי�

� ה, בודאי בני הבית כבר ישני�! מה הפלא! "?"מהחלונות
  .כמעט שעת חצות

לא  ל'יענק 'משה אמר כי בלא ר 'ה� ר ,לעורר� משנת�ניאל� 
זה . אמר אחד מה� וצילצל בפעמו�"! תיער* חופת בתו

  .א* מתו* הבית לא בקע מענה, השמיע צלצולי� רמי�
שמא ארע , הגדר וניכנס נקפו' מעל", פסקו החבורה!" יכנסנ 

חיש היו ה� בתו* החצר ! ?"ברל ולבני ביתו 'דבר מה לר
להפתעת� מצאו את . צבו בפתח הביתיולאחר רגע נ, החשוכה

ה� נכנסו פנימה וחלפו לאיט� . הדלת פתוחה לרווחה
קל אחד מה� במכשול נת.. פתאו�. במסדרו� האפלולי

עד . זעק באימה"!! אד� שוכב כא� על הרצפה! אד�",בדרכו
על : מהרה הוצת גפרור ולעיני בני החבורה נגלה מחזה בלהות

בעל הבית , כפותי� ומחוסרי הכרה, רצפת המסדרו� שכבו
ותי� חררו את הכפיה� ש. תמהו? !?"מה קרה כא�."וזוגתו

שאלו את ? "מה קרה, ליענקר . "מכבליה� והשיבו את רוח�
רטט קולו של "! כי לא תמנו" חסדי ה. "בעל הבית המתאושש

. שאל" ?ובעצ� מי את�! והכל בזכותכ�! נס גלוי", ליענק" ר
". ובאנו להזמינ* לשמחת נשואי בתו, משה" אנו שליחיו של ר"
ומיד , ליענק 'קרא ר"! ות מצות הכנסת כלה נצלנובזכ, ובכ�"

ה� . "רבוביה איומהר בו ניכרה עק� ממקומו לשוטט בבית אש
 ,"!מאומה והכל בזכות מצות הכנסת כלה יטוללא הצליחו ל

 :ליענק 'השיב ר, ?"הגנבי�" ?שאלו האברכי�? "מי לא הצליח"
כנראה ששמעו אתכ� ונמלטו בטר� , הגנבי� שפרצו לביתנו"

, האברכי� הושאלו, "תהוע"... "הספיקו לבצע את זממ�
? "משה תת- בשמחתו של רהתאותו לבוא עמנו להש"

 'רמ� אני ללכת ולהשתת- בשמחתו של מוכ� ומזו, בוודאי
עזבו  וכ* בשעה שכל הקרואי� כבר... וצלניה� בזכותו נ, משה

ע� החבורה אל מעונו של , ואשתו ליענק 'את השמחה הגיעו ר
? "מדוע כה אחרת� לבוא. "בו שרתה עדיי� השמחה, משה 'ר

"!" מצוה לספר חסדי ה. "�קראו בעלי השמחה לעבר הבאי
אצבע אלקי� רואה אני במעשה שארע לנו ", ליענק" אמר ר
 'כל הנוכחי� היטו אזניה� לר". שמעו נא את המעשה. הלילה

לביתי של פסח כששבתי " אסרו חג"היה זה ב. "ליענק
בוקר "מיד כשברכני ב. משה 'בא לקראתי ר, מתפילת שחרית

מדוע פני* ? משה '* רמה ארע ל. "ראיתי שרוחו נכאה "טוב
מיד לאחר ", אמר, "אינני מוצא עצה", שאלתיו? "נפולות

ופרוטה אינה , שבועות עומד אני להשיא למזל טוב את בתי
� ", עניתיו, "א� זוהי כל הצרה". "מצויה בכיסי לש� כ* אי

 200-כ"? "כמה זהובי� נחוצי� ל*, אמור נא לי, מקו� ליאוש
זהובי� ומסרתי  300מכיסי  הוצאתי. משה" השיב ר ,"זהובי�

ואול� "! אל תשכח להזמינני ,רצוני להשתת- בשמחת*", לו
משה להזמינני אלא שהלילה סמו* לחצות נזכר בי  'שכח ר

וזאת בדיוק בלילה בו חבורת גנבי� פקדה את , ושלח לקרוא לי
מי יודע מה היו ה� מעוללי� א� לא היו האברכי� . ביתי

רואי� את� שנתקיימו ", ליענק" ר המשי*, "הנה כי כ�... באי�
שלח לחמ* על :"ה"שלמה המל* ע, בי דברי החכ� מכל אד�

ובזכות מעט הזהובי� , "פני המי� כי ברוב הימי� תמצאנו
צדקה :"וזה שנאמר, "הצילנו ה, דבתי לצור* הכנסת כלהישנ

  .תציל ממוות
  

  טוב בזכות עצת הצדיקעסק 
, ירב .ור ורצו'נכנס יהודי שב הצדיק מאפטא חדרו שלאל 

ו- מצאה שידו* סו- ס, בת בוגרת יש לי בביתי, עזור לי, התחנ�

 ,ישאל הרב ,מהו הסכו� הדרוש ל*, אהואי� לי כס- להשי

ובל ר, ישאל הרב ,תוכמה כס- יש ל* כע. "ענה "לאל- רוב"
ל*  :הרהר הצדיק קלות ואחר אמר. השיב המסכ� ,אחד בלבד

, ר*יהא בעז 'תעשה וה, והעסק הראשו� שיזדמ� ל*, לשלו�
הרהר היהודי א* מיד , דאיזה עסק אפשר לעשות ע� רובל אח

, "יח! אעשה ואצלכ", �התעשת וקבע בליבו אמונת חכמי
ועיניו הסבו , בהיותו בדר* עצר לנוח בפונדק אחד, הרהר שוב

אחד בו ישבו סוחרי יהלומי� את תשומת ליבו לשולח� 

 .�יהודי

. ראות את היהלומי� מקרובוהתקרב אל החבורה ל ק� הוא 

מעוניי� אתה ", אחד הסוחרי�שאל  ,"מה ל* לוטש עיניי�"

א* מיד נזכר  ,עמדה על קצה לשונו, "לא"ה המיל ,�ביהלו
רובל , וכמה כס- יש ל*, כ�, בדברי הצדיק ואמר בקול בוטח

, בעצ�, צחוק אדיר פר' מפי הסוחרי�. טחו�יהשיב בב" אחד
שאל , מה". ור ל* ברובל אחדיש לי מה למכ",המשי* הסוחר

, אקנה בשמחה. "ענה הסוחר, "לעול� הבא את חלקי", יהענ
וכ* חתמו . אמר העני, עדי�א* בתנאי שנחתו� על שטר ע� 

העני והסוחר על שטר מכירה וכול� צהלו וצחקו על 

 .תמימותו של העני
, אלה לפשר צחוק�ברגע זה נכנסה אשת הסוחר ושבדיוק 

ל האחרו� שלו עבור חלקי לי את הרובעל הבטל� הזה שנת� 
. מיד הרצינו פניה ופני הסוחר קפאו. יח* בעלהג ,אבעול� הב

, ג� את החלק הקט� שעוד היה ל* מכרת עבור בצע כס-"

בעלה  ,טת� לי ג, איני חפצה ב* יותר, יעתה חשוב אתה כגוו
שטר ". "זה סת� היה בצחוק: "בהה בה בתדהמה והפטיר

רצוני : הרעימה היא בקולה והוסיפה, "ועדי� זה לא צחוק
בודאי , רניגש הוא לעני ואמ, כבושות בקרקעכשפניו ,  בגט

בוא תחזיר לי את השטר , מבי� אתה שהכל נעשה בצחוק
אני הייתי רציני , יענה הענ !אל, ואחזיר ל* את הרובל של*

את� ל* כמה ", ענה הסוחר, בטו, עסק שריר וקיי�לחלוטי� וה
רק תמורת אל- רובל אחזיר , בשו� אופ�"". רובלי� תמורתו

תשאיר  ,הא� נשתטתה דעת* ,ל* את חלק* בעול� הבא

מיד התערבה אשתו ואמרה . צעק בכעס ,את השטר אצל*

התחיל הסוחר  ,"ותת� לי גט, א� כ* נל* עכשיו לרב, בסדר"
כיצד את� לו אל- רובל עבור ", בקול מעורר חמלה הלפייס

י איני מוכנה לחיות ע� גו' א*' ,שטר שנקנה ברובל אחד בלבד
תשל� לו חמשת אני ששא� מסכימה  הוסיפהא- ו היא זעקה

  .לי�אלפי� רוב
רובל  200 ל*  מוכ� אני לשל�, לו פנה הסוחר לעני ואמרבצר 

אל- ", א* העני עמד על שלו, מה דעת*, 300אפילו 

לבסו- של- הסוחר את ארנקו  ,תלא רובל אחד פחו ,לרוב

 .- רובל עבור חלקו בעול� הבאוהושיט לעני אל

תו* כדי דברי� סיפר העני לאשת הסוחר על כ* שבא הוא 
מביתו של הצדיק מאפטא ועל העצה שנת� לו שממנה 

ואכ� , אמרה לבעלה" רצוני לנסוע לצדיק. "צמחה ישועתו
, ובעומדה לפניו אמרה ל. א אל הצדיקבאותו יו� הגיעה הי

, זכות לעזור ליהודי זהשעל יִדי נתגלגלה ה, שמחה אני מאוד
האמנ� חלקו של בעלי בעול� הבא שווה  א* רצוני לשאול

כאשר מכר בעל* את : ק מאפטאהשיב הצדי ,לובאל- ררק 
א* כאשר קנה , חלקו לא היה חלק זה שווה אפילו רובל אחד

 ל- רובל וסייע בכ* לעני להשיא אתהוא אותו בחזרה בא
  .שוב לא יסולא בפז חלקו בעול� הבא, בתו
  

  א"זיע' ט הק"שדכנות שביקש מר� הבעשדמי 
 מדרוהוביטש רבי יצחק ק"הרה אחותו שלבמעשה 

הגיעה לפרקה נישאה לאחד מגדולי הדור שזכה לשני שכש
א* למרבה הצער לא הארי* , תורה ועשירות, שולחנות

  .בעלה ימי� ונפטר בצעירותו ללא זרע של קיימא
תור אחר שידו* החלה ל, שכל נכסי בעלה נפלו לידיההאשה 

שכ� אלה היו לה , עושר וכבוד לא דיברו אל לבה. הגו�
, קדוש עליו�, תקוותה היתה להנשא לחסיד מובהק. בשפע

  .בדומה לאחיה הצדיק
הועידה את פניה אל העיר , הימי� ולא השיגה דברמשנקפו 

נכנסה אל הקודש פנימה ושטחה את בקשתה לפני . 'יבוז'מז
שימצא לה הוא בעצמו זיווג הגו� , הבעל ש� טוב הקדושמר� 

  .מקרב תלמידיו הקדושי�
רבי נחמ�  ק"הרה הבעל ש� טוב לקרוא לתלמידושלח 

מהורדנקה ושאלו א� מוכ� הוא להנשא לצדקנית זו שכל 
  .רצונה בזה העול� הוא רק תורה ועבודת הש�

בתנאי שלא ", השיב רבי נחמ�, "אני לשידו* זהמסכי� "
נפשי חשקה אכ� רק , חורותיהאצטר* לעסוק בנכסיה ובס

  ".בתורה ועבודת הבורא
ומתו* שמחה גדולה נחגגה , הצדקנית לתנאיהסכימה 

  .הבעל ש� טוב מר� שמחת האירוסי� בבית
 וג�, איחלו לזוג הקדוש דורות ישרי� ומבורכי�התלמידי� 

הבעל ש� טוב האציל את ברכתו על החת� והכלה שיזכו  מר�
  .י� וצדיקי�לראות בני� ובני בני� גדול

' הק הבעל ש� טוב מר� רבי נחמ� למורו ורבו ק"הרה פנה
מה מבקש מר : "ושאלו ספק ברצינות ספק בבדיחותא א"זיע

כאשר אצל* יוולד : "ענה לו הבעל ש� טוב" ?כדמי שדכנות
  ."נשתד*, ואצלי תיוולד בת, ב�

, הבעל ש� טוב מר� בת, השני יושבת הצדקנית אדלובחדר 
  …והיא שומרת אות� לעת מועד, לאוזניההדברי� מגיעי� 

הבעל ש� טוב נסתלק כבר לבית מר� , רבות עברו מאזשני� 
בנו של רבי נחמ� , רבי שמחה: ואכ� כ* היה, עולמו

 נשא לאשה את מרת פייגא בתה של אדל בת, מהורדנקה
  .הבעל ש� טוב מר�
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        פניני� לפרשהפניני� לפרשהפניני� לפרשהפניני� לפרשה
�  מפי ספרי� וסופרי

  ויקח משה את עצמות יוס�
ו } וזאת הברכה' פ{מדרש רבה באיתא  כל ישראל הי

' ימי� וג' ומשה היה מסבב את העיר ג, עוסקי� בכס- וזהב
שלא היו יכולי� לצאת , לילות למצוא ארונו של יוס-

. שכ* נשבע לה� בשבועה  לפני מותו.ממצרי� מבלי יוס-
ראתה שהוא , אשר משנתייגע משה פגעה בו סרח בת

? אדוני משה למה אתה עיי-: אמרה לו, עיי- מ� היגיעה
לילות סבבתי את העיר למצוא ארונו ' ימי� וג' אמר לה ג
בוא עמי וארא* : אמרה לו. ואי� אני מוצא אותו, של יוס-
במקו� הזה עשו : אמרה לו, הוליכה אותו לנחל. היכ� הוא

החרטומי� והשליכו לתו* הנהר . ק ככרי�"ארו� של ת
יוס- :  מיד עמד משה על שפת הנחל ואמר..והמכשפי�

ת� , "פקוד יפקוד אלוקי� אתכ�"נשבעת לישראל .. יוס-
, ואל תעכב גאולת� של ישראל, כבוד לאלוקי ישראל
בקש רחמי� לפני בורא* ועלה מ�  -מעשי� טובי� יש ל* 

מיד התחיל ארונו של יוס- מפעפע ועולה מ� , התהומות
לקח אותו וש� על כתיפו והיה . נה אחדהתהומות כק

כשישראל היו סובלי� את , סובל אותו וכל ישראל אחריו
ומשה סובל ארונו של , הכס- ואת הזהב שנטלו ממצרי�

אתה אומר שדבר קט� ! משה: ה"אמר לו הקב. יוס-
ולא השגחת , חייי* החסד הזה שעשית גדול הוא, עשית

ואתעסק עמ*  א- אני אעשה עמ* חסד הזה, לכס- ולזהב
  .בקבורת*

  
  'וראו את ישועת ההתיצבו 

להיות יציבי� " התיצבו"ל' תמיד זקוקי� בעבודת הד' פי
והיסוד הוא דמראי� לאד� הרבה . ולא לעלות ולרדת 

או מחלה על , או שמראי� לו נס, פעמי� עני� שילמד ממנו
שבזה הוא מתעלה , אחר או כל לימוד, או על עצמו, השני

כ הדרישה ממנו לעמוד ולשמור על "אבל אח, לזמ� מסוי�
ועתה , כי קוד� זו היתה התערות מלמעלה, המצב הקוד�

ולכ� עבודת האד� . דורשי� ממנו התערות מלמטה
וזה יסוד , בעקביות' צריכה להיות להתייצב ולעבוד ה

 )ל"מהר( .גדול
  

  אל בני ישראל ויסעודבר 
 ,ואני מה אעשה, רבונו של עול�, ה"פני הקבמשה לויע� 

ול* אל הי� בשליחותי , טול המטה אשר נתתי ל*: אמר לו
ק מימ* וגלה ואני שלוחו של יוצר בראשית חל: ואמור לו

מיד הל* משה אל הי� ואמר לו ! דרכי* לבני שיעברו ב*
לפי , לא אעשה כדברי*: ויע� הי� אל משה.ה"דברי הקב

אלא שאני גדול ממ* , זו בלבדולא , שאתה ילוד אשה

ואתה לא נבראת עד , שאני נבראתי ביו� השלישי, בשלושה ימי�
ואמר לו : ה"מיד השיב משה דברי הי� אל הקב. יו� הששי

: אמר לו משה ,מה עושה לו, עבד המסרב ברבו, ה למשה"הקב
אתה הר� את מט* "א- , ה"אמר לו הקב. מלקי� אותו במטה

". ויט משה את ידו ויבקעהו: "מיד". עהוונטה את יד* על הי� ובק
עד שקפ' נחשו� ב� עמינדב וירד , והיו יראי� ישראל לבא בי�

  .ואחריו באו כל ישראל תו* הי�, תחילה בי�
  

  יד! על הי� ובקעהונטה 
ואעשה , אתה אומר לי שאקרע את הי�, ה"משה לפני הקבאמר 

, "י�אשר שמתי חול גבולות ל"אומר והכתוב , "את הי� ליבשה
לא קראת  :ה"ל הקב"א. והרי נשבעת שאי� אתה קורעה לעול�

אני הוא שהתניתי , "ויאמר אלוקי� יקוו המי�", מתחילת התורה
וישב הי� : "שנאמר, כ* התניתי עמו בתחילה שאני קורעו, עמו

  , לתנאו שהתניתי עמו בתחילה -" לאיתנו
הי� ולא קיבל עליו . ה והל* לקרוע את הי�"שמע משה לקבמיד 

שאני , אני גדול ממ*, מפני* איני נקרא, ל הי�"א, להיקרע
הל* , כיו� ששמע משה כ�', ויו� ואתה נבראת ב', גיו� נבראתי ב

ימינו  �נת, ה"מה עשה הקב. אי� הי� רוצה להיקרע :ה ואמר"לקב
: שנאמר, ה וברח"מיד ראה הי� את הקב, על ימינו של משה

 :מר לוא, י מה אתה בורחמפנ, משה לי� מרא". ראה הי� וינוס"
מיד הרי� משה ידו , ה"מפני יראתו של הקב, יעקב המפני אלוק

   .הי� על הי� ונבקע
עצי  ברה� אבינובקיעות שבקע א' בשכר ב: רבה מובאובמדרש 

  . י ישראלזכה להבקע הי� לפני בנ, עולה
  

  לה� חומה מימינ� ומשמאל�והמי� 
היו המי� עשויי� כיצד , יוחנ� ישב ודרש' ר: איתאבפסיקתא 

וסרח בת אשר . ארג של ע' –כהדי� קינקילייא  ,לישראל כחומה

שהיו כחלונות שקופי�  –ש� הייתי והיה כמו אמפוטמא : אמרה
  , מעבר לעבר

שהמי� נקפאו ונעשו , ב"מצינו בפרקי דרבי אליעזר פרק מכ! ו
ובי� , נעשו חומות מי�. ב שבטי�"שה� כנגד י, ב שבילי�"לי

  .והיו רואי� אלו את אלו, חלונות שביל לשביל

  את מט!הר� 
לא , אלא המטה שבו קרע משה את הי� ,מטה היה זהאיזה 
ואד� , שהיה חקוק עליו ש� המפורש, גמתו בעול�והיה ד

עד שירד , וכל הדורות מסרוהו זה לזה, הראשו� מסרו לשת
חפשו , וכשמת יוס-: יעקב אבינו למצרי� ומסרו ליוס-

ומצאוהו והניחוהו  –שבביתו של יוס- עבדי פרעה כל מה 
 –ויתרו שהיה משרי פרעה לקחו , בבית גנזיו של פרעה

 .ומשה כשהיה בבית יתרו קבלו
  

 ..רופא' המחלה אשר שמתי לא אשי� עלי! כי אני הכל 
 מהיויבואו אל

מאחר , טבע לומדי התורה להיות חולי�, א"הרמכתב  
כל " ,האמרה תור. שאינ� מתעמלי� וכל היו� יושבי�

כמו שאת המי� המרי� הפ*  ,ויבואו אלימה ..."המחלה
  .מבריאה "הקבכ* את לומדי התורה , ה למתוקי�"הקב
  
  הואמ� 

אילו יחשוב האד� לאכול : ד�" פתח עיניי�"בספרו א "החיד
מעשה איסור הא� , "מ�"בטע� החזיר או שאר איסורי� 

שהמ� נהפ*  ,מאחר שזה היה מעשה שמי�: וכתב. ?הוא
טעמו  –דבר איסור א� חשב לאכול , רצו� האד�ו כפי טעמ
 .היה מתהפ*לא 
  

  איש אל אחיו מ� הואויאמרו 
עלה בליבי מחשבה  :�"החידושי הריכתב , מ� השמי�לח� 

 .יתבר* לחדש בכל יו� ויו� דבר בפרשת המ�' שיזכני ה
תהיה מהתורה  בר*ית' וממילא הפרנסה שיזמי� לי ה

ויבר* אלוקי� את יו� "סוק והנה במדרש על הפ.  הקדושה
ברכו . ברכו במ� וקדשו במ�, רבי ישמעאל אומר" השביעי

שני  רב שבתובע, במ� שכל ימות השבת היה יורד עומר
רבי נת� אומר . וקדשו במ� שלא יורד בו כל עיקר, עומרי�

, והנה לגבי ברכה לפני אכילת המ�. ברכו במ� וקדשו בברכה
כיו� שהוא לח� אבירי�  ,יש טועני� שלא מברכי� כל עיקר

 , שנבלע באיברי�
מסתפקי� א� ברכת המוציא לח� מ� האר' או מ� ויש 

פוטרת את כל הדברי� הבאי� בתו*  ,השמי� על המ�
הרי ד, ברכת המזו� ברכו אחרי אכילת המ�וברור ד, הסעודה

. משה תיק� לה� לישראל ברכת הז� בשעה שירד לה� מ�
דוד . � שנכנסו לאר'כיו" ברכת האר'"יהושע תיק� לה� 

על ישראל עמ* "דוד תיק� , "בונה ירושלי�"ושלמה תקנו 
על הבית הגדול "ושלמה תיק� , "ועל ירושלי� עיר*

  . ביבנה תיקנוה כנגד הרוגי ביתר" הטוב והמטיב"," והקדוש

• 

  ~סיפור מפסוקי הפרשה ~ 
  סעודת מלוה מלכהלכבוד 

  נפשמסירות 
  

  בני ישראל בתו� הי� ביבשהויבואו 
. מתוארת מסירות נפש של משה רבינו עבור כלל ישראל" מע� לועזילקוט "ב

כי הי� נשאר חצוי עד שכל בני ישראל , דמשה רבינו נשאר עומד בסו� כול�
ואלו ,יתכ� שהיו ניצלי� רק אלו שהיו קרובי� אליו, כי אילו עמד בראש, עברו

ולכ� עמד , כי רוב� היו מחוסרי תורה ומעשי� טובי�, שהיו בסו� היו נטבעי�
  ".�כי לפני שיעבור משה לא יעיזו המי� לשוב למקומ, בסו�

. של מנהיגי הע� היהודי לצא� מרעית� ידועה היתה בכל הדורותמסירות� 
וגדולי� , דות רוסיהשנודע כפטרונה של יה, ל"זילבר זצגדול היה רבי יצחק 
  .היו מעשיו למע� אחיו

בתקופתנו . הפעילויות הבולטות של הרב זילבר היתה בעני� הגיטי�אחת 
כשהאשה נשארת , שותיה� ללא גטעזבו יהודי� את רוסיה והותירו ש� את נ

היה . א. לא היתה קלה כלל ועיקר, המשימה להשגת הגט. עגונה לכל חייה
היו בעלי� שסירבו לתת גט . ב. צור� לחפש את הבעל בכל קצות תבל

והרב זילבר הוצר� לנקוט בפעולות מגוונות על מנת לשכנע� , לנשותיה�
�גיטי� רבי� נעשו א� ורק ו, רבי יצחק התמסר לכ� במסירות נפש ממש. לכ

  .בזכותו
ואמר לה אני עוזב את , שהיה באד� אחד שעזב את אשתו ברוסיהמעשה 
הרב זילבר עלה על ..ומצידי את יכולה להתחת� ע� מי שאת רוצה, המדינה
הרב מנסה . אבל האיש סירב בכל תוק�, וביקשו לתת גט לאשתו, עקבותיו

הקשה את עורפו ולא הסכי�  אבל האיש, לשכנעו מכל הכיווני� האפשריי�
ק� ונסע  , לא היה קיי� אצל הרב זילבר" יאוש"כיו� שהמושג . לתת הגט

ושכנעו בחשיבות העני� וביקשו , לאחד מחבריו הטובי� של הבעל הסורר
הסכי� הבעל , למשמע דברי החבר. ללכת לחבירו ולשכנעו שיית� את הגט

תב התחייבות שכל שהיא תחתו� לו על כ: בתנאי אחד, לתת גט לאשתו
  .ותהיינה על ראשה, העבירות שלו תעבורנה אליה

אמרה שהיא מוכנה להשאר , כששמעה האשה את התנאי של בעלה, והנה
הפע� . ולא להיות אחראית לעבירותיו של איש חוטא שכזה, עגונה כל ימיה

אבל היא אינה , מנסה הרב זילבר לשכנע את האשה ליטול הגט מבעלה
כיצד אסכי� ! ?ני יודעת איזה עבירות יש לתכשיט שכמוהווכי א. "משתכנעת

ראה .  עמד הרב נבו� ולא ידע מה לעשות! ?"לקחת עבירות שכאלו על ראשי
הסיפור . שיגר לו את עזרו ממעל, את מסירותו וצערו של הרב זילבר לעני�' ה

והוא ביקש רשות מהרב זילבר לשכנע את , א מלי�"הגיע לידיעתו של הגר
אני מבקש ממ� : ואמר לה, א מלי� לאשה"ניתנה לו פנה הגרהאשה  מש

�בואי ונסכ� , ובחששותיי� בעני� העבירות שלו, שתקבלי את הגט מבעלי
�ומהראש של� ה� תוטלנה על , שאכ� כל העבירות שלו תהיינה על ראש

 .והסכימה על אתר לקבל את הגט, �שמעה האשה כ"... ראשי

 

  
  ששב לחיי�המת 
 לו וסיפר, שבפולי� הרופאי� מגדולי ברנרד ר"ד של בחדרו חולה לו ישב ורזה חלוש

 אמר, תקווה כל ואי�, למחלתו תרופה שאי�, לו ואמר, בדקו הרופא, הקשה מחלתו על

. למחלתו ארוכה תעלה ש� הרחצה אולי, המרפא למעיינות אולי שיסע החולה לו

, לבית� שתחזור לפני תמות, לש� תסע וא�, הוא אנוש מצב�: ברנרד ר"ד לו אמר

 לביתו אל�: לעצמו ואמר, רבינו של לביתו והל�, הרופא את החולה עזב גדול בכאב

  .בחיי האחרונה בפע� פניו זיו את ואראה, מלעלוב רבינו של
 לרבי וסיפר, שרוי הוא בו הגדול הייאוש עליו כשניכר, רבינו של לחדרו נכנס הוא

 אליו �חיי. ספורי� ימיו כי הרופאי� דברי ואת, הקשה מחלתו את מלעלוב ל'דויד

 ותפיג זו גבינה ג� אכול! לחיי� ושתה, ש"יי כוסית ל� הא, ייאוש אל: "ואמר הרבי

  ".שתתרפא ל� ומובטח, ש"היי של החרי� טעמו את
  

 בבוקר. לישו� עלה רבינו ובפקודת, גבינה ואכל, ש"יי ושתה, רבינו כדברי האיש עשה

 הוא, ברנהרד ר"ד הרופא אצל שוב להיבדק יל� כי הרבי עליו צוה מהרבי כשנפרד

 לפי, החיי� בי� עוד אתה הא�: לו ואמר מאוד התפלא, לרופא וכשבא, כ� עשה

 מי שאלו הוא, ונדה� הרופא אותו בדק, המתי� בי� מזמ� להיות צרי� היית חישובי

' הק הרבי לבית סרתי לביתי בדרכי: בתמימות לו ענה, שריפהו הפלאי הרופא

  .נתרפאתי וכ�, גבינה וחתיכת ש"יי לי נת� והוא, מלעלוב

  
 והיה, ממש המוות ס� עבורו זהו, ש"ויי שגבינה, לו ואמר, מדבריו היה המו� הרופא

�  .הרגע באותו למות צרי
  

, "ל� חכיתי: "לו קרא, לרבינו וכשבא, הרבי את להכיר ללכת ברנרד ר"ד החליט

, הכל על לו ענה שרבינו ולאחר, וספיקותיו שאלותיו את שטח ברנהרד ר"ד הרופא

 כאחד שנתפרס� עד, ונתעלה עלה הוא, שלימה בתשובה לשוב רצונו את הביע הוא

 לימי�, מפיעטרקוב דוקטור דוד חיי�' ר הצדיק הוא הלא, בדורו הגדולי� הצדיקי�

 הרופא נשמת את להציל אלא היתה לא המופת מטרת כל: "רבינו של מפיו נודע

 .בתשובה ולהשיבו, החטא בבו# ששקעה הדגול

        עעעע""""זיזיזיזי    חיי� דוד דאקטער מפעטריקובחיי� דוד דאקטער מפעטריקובחיי� דוד דאקטער מפעטריקובחיי� דוד דאקטער מפעטריקובק רבי ק רבי ק רבי ק רבי """"מעשה מהרהמעשה מהרהמעשה מהרהמעשה מהרה
        אאאא""""ק מר
 רבינו דוד מלעלוב זיעק מר
 רבינו דוד מלעלוב זיעק מר
 רבינו דוד מלעלוב זיעק מר
 רבינו דוד מלעלוב זיע""""הרההרההרההרה' ' ' ' תלתלתלתל

        ))))חחחח""""תריתריתריתרי((((שבט שבט שבט שבט ' ' ' ' לרגל יומא דהילולא כלרגל יומא דהילולא כלרגל יומא דהילולא כלרגל יומא דהילולא כ
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  077-470-3270 :להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

 

        סימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טוב
מעומקא דליבא את  הנני לבר�בקול צהלה ורינה שפתינו 

        א א א א """"נו הרב שליטנו הרב שליטנו הרב שליטנו הרב שליטוריוריוריוריכ מכ מכ מכ מ""""עעעעממממ
' בברכת מזלא טבא וגדיא יאה לרגל השמחה השרוי

  מ"ג בשעטו"עב' בתו תחי בנישואי במעונו 
הוא וביתו יראו ש
 דבשמיא וויהא רעוא מ
 קד� אבוה

וירוו מה� רוב נחת דקדושה מתו� בריות גופא ונהורא 
ויזכו לראות דורות ישרי� ומבורכי� בני� ובני  ,מעליא

י� עוסקי� בתורה ומצוות לשמה על בני� חיי� וקיימ
�  .ישראל שלו

�"רמות י – שלמה יואל שענברוי
שלמה יואל שענברוי
שלמה יואל שענברוי
שלמה יואל שענברוי
 - מוקירו ומעריצו   
  

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב הערצה 

  ת איחולי הלבביי�אביע א
  להוד מעלת מורינו הצדיק
רבי חיי� יוס� בידרמ� רבי חיי� יוס� בידרמ� רבי חיי� יוס� בידרמ� רבי חיי� יוס� בידרמ� 

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט
  שמחת נישואי הבת לרגל 

  מבר� מעומק לבי 
  ירושלי� -אריאל משהאריאל משהאריאל משהאריאל משה

 העיר העתיקה

 

  'ברו! הבא בש� ה
, נזר העסקני�, כ ידידינו המהולל"הננו לקבל בשמחה את מע

עומד הכ� לימי� , המפורס� בפעולותיו הכבירי� לכלל ולפרט
ות א במסירות נפלאה לכל מפעלי חצר"ק מר� רבינו שליט"כ

, א"צ שליט"ב הגהמורינו הרוידיד נאמ� ל, הקודש בית לעלוב
ובהגיע עת משוש הוא הגבר אשר נוטל על שכמו את העול 

  אשרי לו ואשרי חלקו, הכבד
  א"שליט שלמה זלמ� הלוי הורובי�ר "ח מוה"הרה

  לכבוד השמחה הגדולה ב"מארה לרגל בואו
  .ק מירו�"והתאחדות באת' ולרגל שבת עלי 

 המערכת -י "קהל חסידי לעלוב בא –המקבלי� פניו באהבה 

  ו לו�� יוסיפ�כי אור� ימי� ושנות חיי
� המעיי� המתגבר� לכבוד פני הדרת גאו� האי גברא רבא

� בקהילתינו המעטירה �רוח חיי ��ומוסי מפיחה
 �לבית אבותיו עטרת� י כליל תפארתנזר יופ� וארההמפו

  ת�� כש�פרי צדיק ע� חיי� אש קודש יוקדת בו

  א�ד דקהילתינו שליט�הגאו� הצדיק אבמורינו 

  ט�במז� לרגל שמחת נישואי הבת תחי
הוא ש
 דבשמיא וויהא רעוא מ
 קד� אבוה

 �וביתו יראו וירוו מה� רוב נחת דקדושה מתו
  ליאבריות גופא ונהורא מע

  ב�ארה  �שלמה זלמ� הורובי� ומשפ  המבר�

  

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב הערצה 

  ת איחולי הלבביי�אביע א
  להוד מעלת מורינו הצדיק
רבי חיי� יוס� בידרמ� רבי חיי� יוס� בידרמ� רבי חיי� יוס� בידרמ� רבי חיי� יוס� בידרמ� 

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט
  שמחת נישואי הבת לרגל 

  מבר� מעומק לבי 
 פלעטבושפלעטבושפלעטבושפלעטבוש    - - - - גוט גוט גוט גוט ' ' ' ' אליאליאליאלי

 

  כסא דברכתא
י כליל נזר יופ � המעיי� המתגבר� לכבוד האי גברא רבא

פרי � אש קודש יוקדת בו �לבית אבותיו עטרת� תפארת

  ת�� כש�צדיק ע� חיי

  דודי היקר 

  א�ד דקהילתינו שליט�הגאו� הצדיק אבמורינו 

  ט�במז� לרגל שמחת נישואי הבת תחי
הוא ש
 דבשמיא וד� אבוהויהא רעוא מ
 ק

 �וביתו יראו וירוו מה� רוב נחת דקדושה מתו
  .בריות גופא ונהורא מעליא

  ירושלי�  דוד יצחק יעקב בידרמ�   המבר�

  

        סימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טוב
מעומקא דליבא את  הנני לבר�בקול צהלה ורינה שפתינו 

        א א א א """"ינו הרב שליטינו הרב שליטינו הרב שליטינו הרב שליטורורורורכ מכ מכ מכ מ""""עעעעממממ
' בברכת מזלא טבא וגדיא יאה לרגל השמחה השרוי

  מ"ג בשעטו"עב' בתו תחי בנישואי במעונו 
הוא וביתו יראו ש
 דבשמיא וויהא רעוא מ
 קד� אבוה

וירוו מה� רוב נחת דקדושה מתו� בריות גופא ונהורא 
ויזכו לראות דורות ישרי� ומבורכי� בני� ובני  ,מעליא

מי� עוסקי� בתורה ומצוות לשמה על בני� חיי� וקיי
�  .ישראל שלו

  בבבב""""ארהארהארהארה    ––––עקיבא לעדערער עקיבא לעדערער עקיבא לעדערער עקיבא לעדערער  –המבר� מקרב לב 
  

  ו לו�� יוסיפ�כי אור� ימי� ושנות חיי
� המעיי� המתגבר� לכבוד פני הדרת גאו� האי גברא רבא

� בקהילתינו המעטירה �רוח חיי ��ומוסי מפיחה
 �לבית אבותיו עטרת �י כליל תפארתנזר יופ� המפוארהו

  ת�� כש�פרי צדיק ע� חיי� אש קודש יוקדת בו

  א�ד דקהילתינו שליט�הגאו� הצדיק אבמורינו 

  ט�במז� לרגל שמחת נישואי הבת תחי
הוא ש
 דבשמיא וויהא רעוא מ
 קד� אבוה

 �וביתו יראו וירוו מה� רוב נחת דקדושה מתו
  בריות גופא ונהורא מעליא

  ב�ארה  �שפשמואל ברילל  ומ  המבר�

  

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב 

ת הערצה אביע א
  איחולי הלבביי�

להוד מעלת מורינו 
  הצדיק

רבי חיי� יוס� בידרמ� רבי חיי� יוס� בידרמ� רבי חיי� יוס� בידרמ� רבי חיי� יוס� בידרמ� 
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט

לרגל שמחת נישואי 
  הבת 

  מבר� מעומק לבי 
  דברכפל- מרדכי לבמרדכי לבמרדכי לבמרדכי לב

 העיר העתיקה

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב 

ת איחולי הערצה אביע א
  הלבביי�

  להוד מעלת מורינו הצדיק
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    הילתינוהילתינוהילתינוהילתינוד דקד דקד דקד דק""""אבאבאבאב

  לרגל שמחת נישואי הבת 
  מבר� 

        בעריש פרידמא� בעריש פרידמא� בעריש פרידמא� בעריש פרידמא� 
  ב"ארה–

 

 

  ו לו�� יוסיפ�כי אור� ימי� ושנות חיי
� המעיי� המתגבר� לכבוד פני הדרת גאו� האי גברא רבא

� בקהילתינו המעטירה �רוח חיי ��ומוסי מפיחה
 �טרתלבית אבותיו ע� י כליל תפארתנזר יופ� המפוארהו

  ת�� כש�פרי צדיק ע� חיי� אש קודש יוקדת בו

  א�ד דקהילתינו שליט�הגאו� הצדיק אבמורינו 

  ט�במז� לרגל שמחת נישואי הבת תחי
הוא ש
 דבשמיא וויהא רעוא מ
 קד� אבוה

 �וביתו יראו וירוו מה� רוב נחת דקדושה מתו
  בריות גופא ונהורא מעליא

  ב�ארה  �אלכסנדר מארקוויטש  ומשפ  המבר�

  

        סימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טוב
מעומקא דליבא את  הנני לבר�בקול צהלה ורינה שפתינו 


חיי� יוס! בידרמחיי� יוס! בידרמחיי� יוס! בידרמחיי� יוס! בידרמ    ורינו הרבורינו הרבורינו הרבורינו הרבכ מכ מכ מכ מ""""עעעעממממ


        א א א א """"שליטשליטשליטשליט    
 במעונו ' בברכת מזלא טבא וגדיא יאה לרגל השמחה השרוי

  מ"ג בשעטו"עב' בתו תחי בנישואי
הוא וביתו יראו וירוו ש
 דבשמיא וויהא רעוא מ
 קד� אבוה

 ,מה� רוב נחת דקדושה מתו� בריות גופא ונהורא מעליא
 �ויזכו לראות דורות ישרי� ומבורכי� בני� ובני בני� חיי

�  .צ לתפארת המשפחה המעטירה"סקי� בתומעו וקיימי
  ירושלי� -   יחזקאל קאפיחזקאל קאפיחזקאל קאפיחזקאל קאפ - כעתירת 

  ק במרומי הר הזיתי�"על ציו
 רבוה" קר
 נר תמידקר
 נר תמידקר
 נר תמידקר
 נר תמיד"בש� הנהלת 
  

        סימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טוב
מעומקא  הנני לבר�בקול צהלה ורינה שפתינו 

        א א א א """"ורינו הרב שליטורינו הרב שליטורינו הרב שליטורינו הרב שליטכ מכ מכ מכ מ""""עעעעממממדליבא את 
בברכת מזלא טבא וגדיא יאה לרגל השמחה 

  מ"בשעטו' בתו תחי בנישואי במעונו ' השרוי
הוא ש
 דבשמיא וויהא רעוא מ
 קד� אבוה

 �וביתו יראו וירוו מה� רוב נחת דקדושה מתו
  .בריות גופא ונהורא מעליא

===  

ק "מוקירו ומעריצו אשר זכה להתענג בשב
    - - - - עזריאל ברווארעזריאל ברווארעזריאל ברווארעזריאל ברוואר –להיות מאוכלי שולחנו 

  בבבב""""ארהארהארהארה
  

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
ת איחולי וברוב הערצה אביע א בהדרת כבוד
  להוד מעלת מורינו הצדיקהלבביי� 

        אאאא""""רבי חיי� יוס� בידרמ� שליטרבי חיי� יוס� בידרמ� שליטרבי חיי� יוס� בידרמ� שליטרבי חיי� יוס� בידרמ� שליט
  שמחת נישואי הבת לרגל 

 בבבב""""ארהארהארהארה    ––––מאיר וועזעל מאיר וועזעל מאיר וועזעל מאיר וועזעל = מבר� מעומק לבי  

 

  ו לו�� יוסיפ�חיי כי אור� ימי� ושנות
� המעיי� המתגבר� לכבוד פני הדרת גאו� האי גברא רבא

� בקהילתינו המעטירה �רוח חיי ��ומוסי מפיחה
 �לבית אבותיו עטרת� י כליל תפארתנזר יופ� המפוארהו

  ת�� כש�פרי צדיק ע� חיי� אש קודש יוקדת בו

  א�ד דקהילתינו שליט�הגאו� הצדיק אבמורינו 

  ט�במז� הבת תחי לרגל שמחת נישואי
הוא ש
 דבשמיא וויהא רעוא מ
 קד� אבוה

 �וביתו יראו וירוו מה� רוב נחת דקדושה מתו
  בריות גופא ונהורא מעליא

  ב�ארה  �אילאוויטש ומשפ� ישעי  המבר�

  

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
ת איחולי הלבביי� בהדרת כבוד וברוב הערצה אביע א
  ד קהילתינו"אב להוד מעלת מורינו הגאו� הצדיק

        אאאא""""רבי חיי� יוס� בידרמ� שליטרבי חיי� יוס� בידרמ� שליטרבי חיי� יוס� בידרמ� שליטרבי חיי� יוס� בידרמ� שליט
  שמחת נישואי הבת  לרגל

  =מבר� מעומק לבי מריחוק מקו� וקירוב לב  
 בבבב""""ארהארהארהארה    ––––ה ברילל ה ברילל ה ברילל ה ברילל ''''מרדכי ישעימרדכי ישעימרדכי ישעימרדכי ישעי 

 

  אנא עוררו רחמי שמי� 
  על האשה החשובה והצדקנית

  והתפללו עבור 
 יהודית בת סאסיאמרת 

  ש"לרפו
---  

 גליו
 זה נודב לרפואתה

  ברכת מזל טוב
כלי מחזיק , לידידינו היקר והנעלה

  ה"ה, ק"דבק ברבוה, ברכה
  א"שליט ש"החפ� בעלהרב 

   יניק וחכי� לרגל שמחת הכנס בנו
  צ"ו לעוהתומ"ני שמעו�כמר 

שמחות  ר שיזכה לרוב נחת ושובע"יה

        סימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טוב
עומקא דליבא את מ הנני לבר�בקול צהלה ורינה שפתינו 

        א א א א """"ורינו הרב שליטורינו הרב שליטורינו הרב שליטורינו הרב שליטכ מכ מכ מכ מ""""עעעעממממ
' בברכת מזלא טבא וגדיא יאה לרגל השמחה השרוי

  מ"ג בשעטו"עב' בתו תחי בנישואי במעונו 
הוא וביתו יראו ש
 דבשמיא וויהא רעוא מ
 קד� אבוה

וירוו מה� רוב נחת דקדושה מתו� בריות גופא ונהורא 
ני� ובני ויזכו לראות דורות ישרי� ומבורכי� ב ,מעליא

בני� חיי� וקיימי� עוסקי� בתורה ומצוות לשמה על 
�  .ישראל שלו

  בבבב""""ארהארהארהארה    ––––' ' ' ' רבינובי� ומשפרבינובי� ומשפרבינובי� ומשפרבינובי� ומשפ' ' ' ' יוס! ארייוס! ארייוס! ארייוס! ארי –המבר� מקרב לב 
  

        סימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טוב
מעומקא דליבא את  הנני לבר�בקול צהלה ורינה שפתינו 

        א א א א """"ורינו הרב שליטורינו הרב שליטורינו הרב שליטורינו הרב שליטכ מכ מכ מכ מ""""עעעעממממ
' בברכת מזלא טבא וגדיא יאה לרגל השמחה השרוי

  מ"ג בשעטו"עב' בתו תחי בנישואי ונו במע
הוא וביתו יראו ש
 דבשמיא וויהא רעוא מ
 קד� אבוה

וירוו מה� רוב נחת דקדושה מתו� בריות גופא ונהורא 
ויזכו לראות דורות ישרי� ומבורכי� בני� ובני  ,מעליא

בני� חיי� וקיימי� עוסקי� בתורה ומצוות לשמה על 
�  .ישראל שלו

  בבבב""""ארהארהארהארה    ––––' ' ' ' מה צבי שלעפריג ומשפמה צבי שלעפריג ומשפמה צבי שלעפריג ומשפמה צבי שלעפריג ומשפשלשלשלשל –המבר� מקרב לב 
  

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
 אברה� שלמהאברה� שלמהאברה� שלמהאברה� שלמהר רבי "ק האדמו"כ

  ל"ירושלי� זצוק –מלעלוב 
   .ס"ז שבט תש"יומא דהילולא ט

  י מוקיר זכרו"הונצח ע
   ח"הרה ידידינו הנדיב החשוב

ב "ארה -א"שליט נבוי�נבוי�נבוי�נבוי�עעעעשלו� בירשלו� בירשלו� בירשלו� ביררבי 
  ב"ארה

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
ת בהדרת כבוד וברוב הערצה אביע א

חולי הלבביי� להוד מעלת מורינו אי
  הצדיק

        אאאא""""רבי חיי� יוס� בידרמ� שליטרבי חיי� יוס� בידרמ� שליטרבי חיי� יוס� בידרמ� שליטרבי חיי� יוס� בידרמ� שליט
  לרגל שמחת נישואי הבת 

  מבר� מעומק לבי  
 בבבב""""ארהארהארהארה    ––––    כ!כ!כ!כ!' ' ' ' אברה� נחמיאברה� נחמיאברה� נחמיאברה� נחמי 

 

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
הלבביי�  נות איחוליביע אנבהדרת כבוד וברוב הערצה 

  להוד מעלת מורינו 
  אאאא""""שליטשליטשליטשליט ד קהילתינוד קהילתינוד קהילתינוד קהילתינו""""בבבבהגאו� הצדיק אהגאו� הצדיק אהגאו� הצדיק אהגאו� הצדיק א

  המסור ועומד תמיד למענינו
  לרגל שמחת נישואי הבת 

 ויוס� לבויוס� לבויוס� לבויוס� לב' ' ' ' אברה� ישעיאברה� ישעיאברה� ישעיאברה� ישעיכעתירת 

 

        סימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טובסימ
 טוב ומזל טוב
מעומקא דליבא את  הנני לבר�בקול צהלה ורינה שפתינו 

        א א א א """"ורינו הרב שליטורינו הרב שליטורינו הרב שליטורינו הרב שליטכ מכ מכ מכ מ""""עעעעממממ
' בברכת מזלא טבא וגדיא יאה לרגל השמחה השרוי

  מ"ג בשעטו"עב' בתו תחי בנישואי במעונו 
הוא וביתו יראו ש
 דבשמיא וויהא רעוא מ
 קד� אבוה

וירוו מה� רוב נחת דקדושה מתו� בריות גופא ונהורא 
ויזכו לראות דורות ישרי� ומבורכי� בני� ובני  ,מעליא

בני� חיי� וקיימי� עוסקי� בתורה ומצוות לשמה על 
�  .ישראל שלו

  בבבב""""רהרהרהרהאאאא    ––––' ' ' ' שלו� דעמבינסקי ומשפשלו� דעמבינסקי ומשפשלו� דעמבינסקי ומשפשלו� דעמבינסקי ומשפ –המבר� מקרב לב 
  

        טטטט""""ברכת מזברכת מזברכת מזברכת מז
בהדרת כבוד וברוב הערצה 

ת איחולי הלבביי� אביע א
  להוד מעלת מורינו הצדיק
רבי חיי� יוס� בידרמ� רבי חיי� יוס� בידרמ� רבי חיי� יוס� בידרמ� רבי חיי� יוס� בידרמ� 

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט
  שמחת נישואי הבת לרגל 

  מבר� מעומק לבי  
 בבבב""""ארהארהארהארה    ––––שמשו� ביקעל שמשו� ביקעל שמשו� ביקעל שמשו� ביקעל  

 

  ע� סגירת הגליו�
על נתבשרנו בבשורה המרה 

נזדכ* , פטירת האי גברא יקירא
  יקר הער*, ביסורי�

  ל"ז נת� יוס� גוטליב' ח ר"הרה
בכל נימי נפשו  אשר היה דבוק

פיזר מהונו למע� ו, א"ק זיע"לרבוה
  .'וא- להוצאות הגליו� הק, קדשינו

  , אבידה גדולה היא
תנחומינו למשפחתו שלא תדעו 

  .מצער עוד
== =  

 .ה"תנצב .נ"גליו� זה מוקדש לע


