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מה נענה 'איז , איז וואס קענע� מיר שוי� זאגע� וועגע� דע�
אבער פארט מע� מוז זי� מחזק זיי� או� ', אנ� אבתריה

ויסע� אז ווע� זענע� מיר אי� מירו� דרייט מע� זי� או� 
  .'קודש הקדשי�'
  

אר� מע� זיי� ווערט  געברענגט אז אי� מירו� דעס 
עס ווערט געברענגט פו� צדיקי� אז דער . בשמחה

או� ', שמחה'הייליגער תנא רבי שמעו� בר יוחאי האט ליב 
דערפאר או� זיי� הייליגע פלא� דאר� מע� זיי� מיט 

ממילא , � אלעס גוט'מיט שמחה קע� מע� פועל. שמחה
זא� משמח זיי� צו זיי� מיט , דאר� מע� זי� מחזק זיי�

  .שמחה
פו� " בית אהר�"וויא עס ווערט געברענגט פו� בעל אזוי 

ה לכל כ� רבי שמעו� לכל ואפילו "קארלי� אז כש� שהקב
  .לפחותי�

בבכיות , � אלעס גוט'ק פו� מירו� קע� מע� פוילע"קוהאי� 
ותחנוני� ביי די תהילי� או� ביי די תפילות ובקשות איז 

ז אלע אבער מע� דאר� געדענקע� א, אוי� זייער חשוב
  .בכיות ותחנוני� דאר� זיי� געטונקע� מיט א שמחה גדולה

מע� זאל נישט זיי� , דער עיקר דאר� מע� געדענקע�אבער 
אז דער ', איזהו שוטה המאבד מה שנותני� לו'חס ושלו� 

אייבישטער גיבט אזא מתנת חינ� אז מע� קע� זי� דרייע� 
או� , דאר� מע� זעה� תשובה צו טאה�, ק מירו�"או� קוה

ממילא אלע צו זאמע� , האב� שכל צו דאס אויס צו ניצ�
, דאר� מע� זעה� צו זי� משמח זיי� מיט א שמחה גדולה

. � אלעס גוט'קע� מע� פועל' מירו�'ק "וייל או� דער קוה
                                                  ).ב"בא תשע(.   ק"עכל
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 ירושלי�

  פארק בארא

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

צ המשפיע "ממורינו הגה
ד דקהילתינו "אב

        א"שליט

 

        
        ג''תשע ב שבט"כ

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

 

                מירו�מירו�מירו�מירו�' ' ' ' שבת עלישבת עלישבת עלישבת עלי    - - - - יתרויתרויתרויתרו    פרשתפרשתפרשתפרשת

  שזכינו לשמוע מרבינו ביחידות 
  לזכות ולזיכוי הרבי�' לכבוד הגליו� הק

  הכנה לכבוד שבת יתרו במירו	

  

עס איז גלוי וידוע פו� : וזה לשו� קדשו
הייליגער אור החיי� הקדוש ווי הער 
האט געציטערט פאר ער איז ארוי� 

  ',מרו�'געגאנגע� דע� בארג 
  

דערציילט נא� פו� די צדיקי אמת מע� 
� געציטערט די קדושי עליו� ווי זיי האב

, א� צוקומע� צו מירו� או� זיי� או� מירו�

ח "גלוי וידוע מהאוה :ק"בלה
שהיה רועד ופוחד  אי�' הק

. לפני עלותו להר מירו�
מספרי� מצדיקי אמת קדושי 
עליו� אי� שרעדה אחזה ב� 

  , להגיע ולהיות במירו�
מה , אנו יכולי� כבר לומרומה 

לא תבנה אתה� גזית כי חרב� 
  )כב, כ(הנפת עליה ותחללה 

ועוד שהמזבח מטיל י "ברש
שלו� בי� ישראל לאביה� 
שבשמי� לפיכ# לא יבוא עליו 
ו "כורת ומחבל והרי דברי� ק

ומה אבני� שאינ� רואות ולא 

י "שומעות ולא מדברות ע
שלו� אמרה תורה שמטילות 

  , לא תני% עליה� ברזל
שלו� בי� איש לאשתו המטיל 

בי� משפחה למשפחה בי� אד� 

לחבירו על אחת כמה וכמה 
  .שלא תבואהו פורענות

י אשר לא תגלה "ברשולקמ� 
ו ומה "ערות# עליו והרי דברי� ק

אבני� הללו שאי� בה� דעת 
להקפיד על בזיונ� אמרה תורה 

, ביזיו�לא תנהג בה� מנהג ' וכו
חביר# שהוא בדמות יוצר# 
ומקפיד על בזיונו על אחת כמה 

  כ"ע. וכמה
שהמזבח ' י הק"מדברי רשחזינ� 

הוא דוגמא לעשיית שלו� 
ואחדות ולכ� הביאו ממנו קל 
וחומר לעשיית שלו� ולהטיל 

  .אהבה בי� אד� לחבירו
גיטי� (' יוב� מה שאיתא בגמובזה 

א כל המגרש אשתו "אר :)צ
ו מזבח מוריד עליו ראשונה אפיל
אגדות ' ש ובחי"דמעות עיי

  . בסנהדרי� כב
ל "י הנ"מה שכתב רשולפי 

דהמזבח אומנתו לעשיית שלו� 
ולהטיל אהבה ואחדות מכוח 

  ל "הקל וחומר שלמדי� ממנו כנ
כ� המגרש אשתו שהוא וא� 

פירוד לבבות והיפ# אהבה 
ואחוה לכ� מזבח מוריד עליו 
דמעות שהרי הוא יורה לשלו� 

אחוה והוא חפ* בקיו� הזיווג ו
יתרו (. בשלו� ואהבה וריעות

  )ו"תשנ

 

  .'נענה אנ� אבתרי
*  

כי , בכל זאת מוכרחי� אנו להתחזק ולדעתא� 
  , כשאנו שוהי� במירו� נמצאי� אנו בקודש הקדשי�

  , צריכי� להיות בשמחהכי במירו� מובא 
מצדיקי� שהתנא האלוקי רבי שמעו� בר כמובא 

יוחאי אוהב שמחה ובמקומו צריכי� להיות 
  .בשמחה

  

ממילא צרי� , שמחה אפשר לפעול הכל לטובע� 
כמו שמובא , להתחזק לשמוח ולהיות בשמחה

י "ה לכל כ� רשב"כש� שהקב' בית אהר�'מבעל 
  .לפחותי�' ואפי
ואמנ� , לפעול הכל לטובמירו� אפשר ק "בקוה

כ "בבכיות ותחנוני� בתהילי� ובתפילות ובקשות ג
  , חשוב הוא מאוד

  

צרי� לזכור שכל הבכיות והתחנוני� הכל יהא א� 
  .טבול ע� שמחה גדולה

  

 חס וחלילה לזכור לא להיות אנו צריכי� עיקרבוכ� 
 כי ,"איזהו שוטה המאבד מה שנותני� לו"

ת שאפשר ת חינ� כזאה נות� מתנ"כשהקב
צרי� , מירו�ב להסתובב בקודש הקדשי� אשר

, כדבעי ולהשכיל לנצל אותו, לזכור לשוב בתשובה
כי , וממילא צרי� לראות לשמוח בשמחה גדולה

  . ק אפשר לפעול כל הישועות הטובות"בקוה
  .תרגומוכ "ע
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ר ר ר ר """"ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככממממ    קודשקודשקודשקודש    מכתבמכתבמכתבמכתב
ש בעני� נסיעה ש בעני� נסיעה ש בעני� נסיעה ש בעני� נסיעה """"א לאנא לאנא לאנא לאנ""""זיעזיעזיעזיע

        ::::בבבב""""והתקרבות לצדיק בשנת תשכוהתקרבות לצדיק בשנת תשכוהתקרבות לצדיק בשנת תשכוהתקרבות לצדיק בשנת תשכ

מיסודות החסידות הוא הנסיעה     אחדאחדאחדאחד
צלא , לצדיק וההסתופפות בצל קדשו

ובפרט בימי השבת , דמהימנותא
עד שאז מוכשר יותר האד� להיות ומו

כלי לקבל ההשפעה מאור הצדיק 
והרבה מובא בספרי . המשפיע

        . חסידות בעני� נסיעות לצדיקי הדור

מובא בש�  ))))בספר בית אהר�בספר בית אהר�בספר בית אהר�בספר בית אהר�((((א א א א """"בבבבבבבב
רבי שלמה מקארלי� רבי שלמה מקארלי� רבי שלמה מקארלי� רבי שלמה מקארלי� ((((ק "ק רש"הה
כי בעול� העליו� שוקלי� , ))))עעעע""""זיזיזיזי

הדרכי� שנוסעי� בה� אל הצדיק 
        . בכ� זכיות

ק ק ק ק """"להצהלהצהלהצהלהצהוש אמרי קדובספר ובספר ובספר ובספר 
שיש ליסע לצדיק אמת , מסטרעליסקמסטרעליסקמסטרעליסקמסטרעליסק

אפילו אלפי� פרסאות ולבטל 
, בהליכתו ובחזירתו מתורה ותפלה

של אמת אשר ' והכל רק כדי דבור א
        . נשמע מפי צדיק אמת

 ))))דגל מחנה אפרי�דגל מחנה אפרי�דגל מחנה אפרי�דגל מחנה אפרי�((((א "דמובספר ובספר ובספר ובספר 
ד "לריח שמני! טובי� ע, ל"בלקוטי� ז

ק מסוגל לנשמה "דאיתא שלשו� זוה
כמשל , מה שאמרא� שאינו מבי� כלל 

י שלא "הנכנס לחנות של בוש� אעפ
, מ ריח טוב קולט עמו"לקח כלו� מ

כ! הוא ממש בההול! למקו� והיכל 
א שלא יקלוט איזה "א, שהצדיק בו

  ~א  "ר שליט"ק מר� אדמו"מדברי כ~  
  ק מירו�"א ואת"י זיע"התנא האלוקי רשבעל 

  והתאחדות במירו�' שבת עלילרגל 
===  

 א"דישא זיער האי סבא ק"ק מר� אדמו"מכמסופר 
הראשו� שהנהיג את השבת ' הוא ג� היאשר 

במירו� לפני אולי חמישי� שנה ואולי עוד לפני 
המדינה שהיה ש� מעשה בהצלה של ישראל 
 קדושי� מפני הערבי� המרצחי� שסבבו את

לה� ' א# הי, ל"ורצו לכלות� ר' מערת הציו� הק
, ומספרי� זאת בער# כ#, הצלה גדולה ונוראה

� או שישי� שנה לא היה ש� שלפני חמישי
במירו� שמירה ע� אנשי� ששומרי� כמו היו� 

ל הערבי� הרבי� מהכפרי� "ורח, במירו�
 ההסמוכי� שמעו שיש יהודי� במירו� ולכ� נכנס

ל והקיפו את המערה "בה� תאוות רציחה רח
ותחילה נעלו , ו"ל כדי לכלות הנמצאי� בה ח"רח

מה� השערי� כדי שלא יוכלו לברוח ולהימלט 
ל ממילא שהיה ש� פחד נורא על כל הנאספי� "ר

ש בשנת "כי ידוע כבר מה שעוללו הישמעאלי� ימ
וכול� ידעו שזה פיקוח נפש סברו , ט בחברו�"תרפ

' חישבו לאסו% כס% ביניה� אפי' שהוא מותר ואפי
שזה היה אז שבת קודש אבל בגלל שזה פיקוח 
י נפש סברו שהוא מותר כי אולי יתנו לה� כס% כד
שיקחו הכס% ויעזבו את הנפשות לחיי� וכ# חשבו 

 .ולא ידעו להשית עצה, להינצל מה� אולי
מ שידע היטב "ע מר� מוהרמ"ומספרי� שהרבי זי

ז היה רחוק מפחד והל# ברוב "מה שקורה עכ
גבורתו ופתח השערי� והסתכל על הערביי� 
הרוצחי� בהבטה חזקה עד שנפל עליה� אימתה 

כ# שמעתי , ונעלמו ופחד עד שכול� נמלטו
  . מספרי�

שהרבי היה מאלו שהנהיגו את שבת מירו� לפי 
בשבת ראשונה שהחלו ' ל הי"ומעשה הנ, במירו�

דרא שיש ציבור  לשבות ש� אבל היו� כבר אכשר
רב כל שבת ועויל� גדול עד אפס מקו� ויש 

וזהו כלול , נסיעות גדולות ע� ציבור רב במירו�
  .ש לסמו# עליו"ל כדאי הוא ר"הכל במה שאמרו ז

שנדבר ממירו� עוד לא התחלנו לדבר ואי� וכמה 
לנו שו� השגה במירו� אלא מדברי� אנו מזה 

' י לכל אפי"ל שרשב"כמאמר הבית אהר� הנ
פחותי� שאי� לה� ' ממילא אפי, לפחותי�

כ יכולי� לדבר ממרו� וממנו "שלימות השגה בו ג
י לכל א% לפחותי� שמדברי� ממה "א כי רשב"זיע

י יורד "א רשב"שה� מרגישי� אצלו משו� שהתנ
ולכ� ממילא , ת"הנידחות ומעל� להשי' לכל הבחי

שכל יהודי יש לו שייכות ע� בר יוחאי ויו� 
  . ר יוחאיההילולא דב

היה  א"ר האי סבא קדישא זיע"ק מר� אדמו"כוג� 
דבוק מאוד בקשר בל ינתק למירו� וכמו שכל 

א% ו, הצדיקי אמת היו בדביקות למירו�
לא רצה ליטול קויטלע# וא� רצו ידועמסופר ש

לית� לו היה אומר שכא� מי שרוצה ישועה שיגש 
א# קויטלע# בשו�  ,ויפעל אלעס גוטס' לציו� הק

  .י הוא הרבי"כא� רשבסבר שלא רצה ליקח ש אופ�
הדברי חיי� מצאנז שההייליגע צאנזער רב  מסופר

ק רבי משה "להרהג בעומר "גילה את סודות לע "זי
ק "ולכ� מובא עליו שהוא הרה, מרוזוואדוב

אלעזר ' רק "מרוזודוב שג� היה בנו של הרה
ג בעומר היה מהימי� הגבוהי� "אצלו ל יקוב'מדז

וכמסופר עליו אז הער האט , יותרומרוממי� ב
ט "בכל היו, ]בער כלפיד אש[געקאכט ווי א פאקל 

ג בעומר ואמר שיו� זה הוא מהימי� "קודש ל
ה ולכ� ביו� ז, הגדולי� והקדושי� ביותר אצלו

הג לומר כשראה שהשמש שוקעת היה רגיל ונ
שמי ית� שהשמש לא תשקע עוד לעול� שלא 

ה מתפלל אז ובכלל הי, ט קודש"יפסק זה היו
* לפני "ל ביו� זה את כל התפילות כש"ק הנ"הה

, צ של אב"התיבה והיה חז� ביו� ההילולא כמו ביא
יכול ליסוע ולבוא למירו� ' ואמר מי ית� והיה שהי
א כי אז א� היה "י זיע"לציו� המצויינת דרשב

במירו� בזה היו� ש� וואלט ער געקענט 
אולי ביז פועל� די גרעסטע ישועות שלימות ו'אויס

עד , דהיינו את הגאולה השלימה, די לעצט� קנאק
 . כדי כ# השתוקקה נפשו למירו�

ש לסמו# עליו "מגי� על כל העול� וכדאי רמירו� 
ק הוא שכל העול� "והפשט בד, כדברי הבית אהר�

, י"יש לו שייכות להייליגע זיסע תנא האלוקי רשב
שתמיד היה ' הק ט"מר� הבעשוכמסופר על 

ש "ס איד� לאבשב'קרב את הדארפמרומ� ומ

  למקו� בני� נקראי� ידי שבת על
 במדרש 'אי העמי� מכל סגולה לי והיית� בריתי את ושמרת�
 נכו� לזה ,לעול� הוא ברית אות שבת זה בריתי את ושמרת�
 כי בשמירות העמי� מכל לי סגולה והיית� אומרו סמיכות
 ונית� בני� למקו� המה אשר ישראל ומעלות סגולות ניכר שבת

 כי, גנזיו יתבר# בבית לו שיש טובה מתנה ועונג מנוחה לה� יו�
  )למאיר אור(. מיתה חייב ששבת גוי
  
  דבר בכל נושעי� י"ע
 והודעתי,רעהו ובי� איש בי� ושפטתי אלי בא דבר לה� יהיה כי
 בקשה לה� איזה יארע א� היינוורותיו ת ואת האלהי� חקי את

 מה כתיב אבל, עליה� שאתפלל אלי באי� אז, בצרכיה�
 היינו, "ואת תורותיו האלקי� חקי את לה� והודעתי"בתריה 
 – מבעלזא י"מהר( .קודש שבת שמירת בעני� כשורה שיתנהג

  )קודש אמרי לקט
  

  ישראל ואהבת הש� אהבת לידי באי�
ל "ונ 'וגו סגולה לי והיית�' וגו יבקול תשמעו שמוע א� ועתה
של  ערבית של ברכה בכוונת' הק י"האר בסידור איתא דהנה
 ,סגול בניקוד זו ברכה של ישראל הש� עמו אוהב בברכת שבת

ואהבת  של עשה ומצות, התורה כל כלל הוא שבת דהנה ל"ונ
וישראל  אורייתא והנה, אורייתא כל כלל כ"ג הוא לרע# כמו#

ה "הקב אחד מישראל כל את אוהב האד� וא�, חד ה"וקב
א�  ל"ר' ה אני כמו# לרע# ואהבת ש"כמ עמ� מחבר כביכול
ובשבת , חדא בחברותא עמכ�' ה אני אחד מישראל כל תאהוב
מרמז  ולזה, י"הש ואהבת ישראל אהבת לידי האד� בא קודש
בני  לשני מרמז לעילא וחד, זה אצל זה נקודות ב"י ל"סגו נקודת
דבא  ק"בשב כ"וע, עליה� ה"והקב ז"זא אוהבי�ו מישראל אד�
עמו  אוהב של הברכה כ"ע וישראל הש� לאהבת האד�
  .ל"כנ סגול בנקודת נקוד הש� ,ישראל

 אי�, ת"שב ת"ר קולי'ב שמעו'תמוע 'ש א� ועתה אמר כ"וע
 נותומעו לשוב מחויב אד� ק"ל דבשב"ור, תשובה אלא ועתה

  ניצוצי אשניצוצי אש

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

 

ריח טוב מריחא דצדיק א� שאינו מבי� 
והוא שמרמז לריח , כלל מאמירת הצדיק

היינו הריח מהחכמי� , שמני! טובי�
על כ� איש שמ�  י"השלמי� כמו שפירש רש

גבר דרשי� והיינו החכמי� הרשומי� 
ל "טובי� לקבל ולקלוט מה� ריח טוב כנ

 .ק"עכלה

חסידות ' כהנה וכהנה מובא בספ    ועודועודועודועוד
, גודל העני� של נסיעה לצדיקי הדור

שאמר  י�י�י�י�''''י מרוזי מרוזי מרוזי מרוז""""ק רק רק רק ר""""הרההרההרההרהומובא בש� 
לאחד מגדולי חסידיו שאמר לבנו שטוב 

זמ� יותר לאבר! ללמוד בביתו ולא לבלות 
לה� שכל ' א� הי, ק"וזלה, בנסיעות לרבו

כופתי� את בניה� להביא� אל ' הי
ו , אומר אני, הצדיק שכל מי שמונע את בני

הרי זה דומה , מלנסוע אל א� ערליכע� יוד
ולא , לתו! האש. כאלו משליכו לתו! האש

לתו! המי� כי מ� המי� יכולי� לצאת ומ� 
        . ק"עכלה, האש קע� מע� נישט ארויס

וצריכי� לבקש , � איתא""""מוהרמוהרמוהרמוהרקוטי קוטי קוטי קוטי ייייובלובלובלובל
ת לזכות להתקרב להצדיק "מאוד מהשי

כי אשרי מי שזוכה להתקרב בעודו , אמת
בחיי� חיותו לצדיק אמת אשרי לו ואשרי 

צרי! להשתדל תמיד , ובלקוטי עצות. חלקו
י שירגיל "וע, להקביל פני רבו בכל פע�
ז יוכל לזכות "ביותר להקביל פני רבו עי

ש קוד� "עי. � ברוח של רבופי שני' לבחי
שיצא האד� לאויר העול� מלמדי� אותו 
ומראי� לו כל מה שצרי! לעבוד ולהשיג 

וכיו� שיוצא לאויר העול� מיד , בזה העול�

ובשביל זה הוא , נשכח ונאבד ממנו הכל
, ע לצדיק לבקש אחר אבידתווצרי! לנס

כי כל האבידות הללו של כל בני העול� 
 .ל"עכ, כול� ה� אצל הצדיק

נאמר לפרט כל המובא בספרי     א�א�א�א�
חסידות על עני� הגדול של נסיעה 
והסתופפות אצל הצדיק לא ספק 
פרישותא גויל אלו רקיעי קני כל 

דיירי ארעא ספרי , חורשתא דיו אלו ימי
של ' ונסיי� במאמר הק. ורשמי רשותא

משה , ל"בפרשת שלח ל! וז יייי""""יייי התולדותהתולדותהתולדותהתולדות
לדבק הכונה מי שירצה , אלי' אמר מי לד

ויאספו אליו , ת ידבק אלי תחלה"בהשי
 �כל בני לוי מי שנלוה אליו יתבר! נאס

' וזה ויאמינו בה' כ וכו"אל משה משא
הכוונה מי שהאמי� ונדבק ' ובמשה וכו

' בו יתבר! אז יוכל לדבק במשה וכו
ח כאלו "והעולה מזה כי המדבק בת

ואז אי� שו� עונש יכול לחול ' דבק בו ית
 .ל"עכ' עליו וכו

שצרי! הכנה לנסיעה לצדיק כמו ומוב� ומוב� ומוב� ומוב� 
י "שצרי! הכנה לכל דבר מצוה ה� עפ

ולכ� רבתה , י חסידות"הלכה וה� עפ
ש "התכונה בכל עת וזמ� שנוסעי� אנ

ק ק ק ק """"ה מר� רביהה מר� רביהה מר� רביהה מר� רביה""""הההה[[[[ ))))אאאא""""שליטשליטשליטשליט((((ר "לאדמו
וכמה ימי� לפני  ]]]]לללל""""מ זצוקמ זצוקמ זצוקמ זצוק""""הרמהרמהרמהרמ

ש הנוסעי� בקשר "הנסיעה מתאחדי� אנ
עז  של אהבה ואחוה ביתר שאת וביתר

מכל ימות השנה וסופרי� הימי� והשעות 
 כ"ע. לנסיעה אל הקדש 

 לי והיית� לזה, אלישר ולאהבת לאהבת הש� בא וממילא שבידו
 אשר הדברי� אלה אמר כ"וע. ל"סגול כנ היינו לנקודת סגולה
 הכלל דזהו ל"נ יותר ולא פחות לא י"ישראל פירש בני אל תדבר
  )המוצנע דביר(. ישראל ואהבת אהבת הש� בתורה גדול

  

  התורה תלקבל זוכי� ידי שבת קודשל ע
ורה ת ניתנה בשבת עלמא דכולי :)פו ד� שבת( ל"חז אמרו

התורה  קבלת במרה קוד� עוד נצטוו שבת על כי ל"י, לישראל
הכנה  זו היתה השבת את במרה שקיבלו ז"שעי היינו :)נו סנהדרי�(

 ,לישראל תורה ניתנה בשבת ש"וז, התורה זכו לקבלת ידה שעל
אלפיי� ' ית גנוזה אצלו חמדה היתה התורה, שבת אור י"ע היינו
לא  ושרפי� מלאכי�' ואפי .)דנ פסחי�( העול� בריאת קוד� שנה
היו  שוב תחילה השבת את ישראל ז שקיבלו"עי ורק, לה זכו

  )שמואל דברי(. התורה את ג� לקבל ראויי�
  

  הרע מיצר א� היא בשבת מנוחה
יהי  שבת כשתבוא ל"ז י"ברש איתא. 'וגו מלאכת� כל ועשית
מלאכת שמי�  אפילו היינו. 'כו עשויה מלאכת# כל כאילו בעיני#

 ת באמת"השי את עובדי� א� כי, הרע היצר ע� מלחמהוה
 הרע והעבודה מנוחה מיצר בשבת יש הרי החול בימות וכראוי
  )�"הרי חידושי(. כעשויה בשבת נחשבת היא ג�, הזאת

  
  נאמרו אחד בדיבור ושמור זכור
 יפה תהא חפ* ל# נזדמ� שא� י"פרש, לקדשו השבת יו� את זכור

, ה"דהלכה כב, ההלכה זהו כנגדד �"הרמב הקשה, לשבת מזמינו
 במי )ג"י' סי א"ח( ז"הרדב ש"לפימ ונראה .)טז ביצה(' בגמ' דאי

, אחד לצאת יו� לו שיניח השר אצל ופעל, במאסר שהיה אסור
 יו� עד על המצוה להמתי� יעבור ולא, בציבור להתפלל מיד דיצא
 שכל הלל לכ� ,ד"עכת, כיפור מיו� קלה חול דיו� א%, כיפור
 א%, לש� שמי� היה כ"ג בחול ואכילתו, שמי� לש� מעשיו
 ל"י והנה. על המצוות מעבירי� אי�, המצוה יותר גדול שבת דעונג

, את המצוות ושמרת� )בא' בפ( י"שפרש מ"עפי הוא" שמור"ד
� נמי הטע� ומזה ,ש"עיי הנתחמיצ אל ליד# הבא מצוה  אי

 נאה חפ* ל# נזדמ� י א�"הוא כפרש" זכור"ו, המצוות על מעבירי�
אל  שמי� לש� שכל מעשיה� עליה בני א#, לשבת נו מזמי תהא

 ושמור זכור" לכ�, שלא להחמי* שמור והיינו, המצוה יחמיצו
 אלא, נמי כשמאי ח והלכה"ואלו דא דאלו, "נאמרו אחד בדיבור
 שכל עליה לבני הורה והלל ,העול� לרוב בא להורות דשמאי
 )י"ש ער�(. שמי� לש� מעשיה�

  
 'ג' המש� בעמ

  תורת אמתתורת אמת

  ת"וקבה פניני� יקרי� על הפרשה
  ועל שבת נאמרי�
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  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

        ))))טטטט""""תריתריתריתרי((((לייבוש  יהודה ר"רבי מנח� מנדל השר� מקוצק ב –
 –ר בנימי� מפראג "ד פראנקפורט וקובלענ" ב"� פאפרש אברבי יעקב הכה

  ))))קקקק""""תתתת((((ת שב יעקב "שו
  ))))אאאא""""תרסתרסתרסתרס((((ר צבי "רבי יצחק חיות מבראד ב

        ))))חחחח""""תרמתרמתרמתרמ((((אמת  אמרי\תורת' ר שלמה אייגר ב"רבי יהודה לייב ב
        ))))דדדד""""תרנתרנתרנתרנ((((ר שלו� מבעלזא "ב רוקח רבי יהושע –

        ))))דדדד""""תרצתרצתרצתרצ(((( ד טבריה"אב -תורת האר"' ר מאיר קליערס ב"רבי משה ב
מר� ' תל -ד יאזלווי""ר יצחק דוב אב"רבי שמואל מזעלישטשיק ב    - - - - 

  ))))הההה""""תקסתקסתקסתקס((((ט "הבעש
  ))))טטטט""""תרעתרעתרעתרע((((ר שרגא יאיר מביאלברזיג "רבי נת� דוד השני משידלאווצא ב

        ))))סססס""""תקתקתקתק(((( פ מקארי""ט ור"מר� הבעש' תל -רבי דוד ממיקולאייב –
  ))))צצצצ""""תתתת((((נזר הקודש  -ר אברה� יחיאל מיכל"רבי יחיאל מיכל מגלונא ב

בית מאיר  -ר יהודה לייב"ד מעזריטש ושאטלנד ב"י מאיר פוזנער אברב
  ))))זזזז""""תקסתקסתקסתקס((((

' תל –ר שמואל שמעלקא יהודה לייב "רבי יצחק משה עזריאל מבעלזי" ב
  ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((החוזה מלובלי� 

  ))))טטטט""""תרמתרמתרמתרמ((((ר אהר� "רבי אביגדור יהודה הלוי לוונטל מבלשקי וקויל ב
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        שבטשבטשבטשבט
        
        
        

        
ח ח ח ח """"ככככ' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 

 שבטשבטשבטשבט

  ))))ננננ""""תרתרתרתר((((ר שלמה "רבי יוס� דוד מסאסוב ב
  ))))טטטט""""תרסתרסתרסתרס((((ר מרדכי "� יהושע העשיל מבארדיטשוב ברבי אברה

        ))))גגגג""""תרמתרמתרמתרמ((((ר זאב מסלנט מייסד תנועת המוסר "רבי ישראל ב
        ))))זזזז""""תכתכתכתכ((((ז מאוסטראה "הט" טורי זהב"ר שמואל הלוי בעל "רבינו דוד ב –

  ))))דדדד""""תרמתרמתרמתרמ((((ד האסקוב "ר נפתלי נת� נטע הירש אב"רבי חיי� יעקב מניישטאט ב
  ))))הההה""""תרעתרעתרעתרע((((ר� זליג מווישניצא ר אה"רבי נת� נטע דוב מוויעליפאלי ב

        ))))טטטט""""תרפתרפתרפתרפ((((מראדזי�  ר גרשו� חנו$ העני$"רבי מרדכי יוס� אלעזר ב
  ))))שששש""""תתתת(((( שאול שאל – ר אלעזר מקאשוי"רבי שאול ברא$ ב
        ))))וווו""""תשמתשמתשמתשמ((((ר משה יהודה לייב רבה של בני ברק "רבי יעקב לנדא ב

  ))))זזזז""""תצתצתצתצ((((ולקוב 'מז" תבואות שור"ר אפרי� זלמ� בעל "רבי אלכסנדר סנדר ב –
  ))))וווו""""תקפתקפתקפתקפ((((ד טשעבי� "ר חיי� קלוגער אב"בי ישראל בר

        ))))הההה""""תרכתרכתרכתרכ((((ר ישעיהו מפשעדבורז "רבי עמנואל ב
        ))))אאאא""""תרלתרלתרלתרל((((רנוביל טשער אהר� מ"רבי מנח� נחו� ב

  ))))וווו""""תרמתרמתרמתרמ((((ק מראדושי" "תלמיד הס - רבי יעקב מווידאמא
  ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((ר יעקב מאיזבצא "רבי אברה� יהושע העשיל מחעל� ב

  ))))וווו""""תרצתרצתרצתרצ((((וחנ� מרחמסטריוקא ר י"ב טווערסקי רבי מנח� נחו� –
  ))))זזזז""""תקפתקפתקפתקפ((((ת "בית דוד עה -ר גרשו�"רבי דוד יצחק משענסטחוב ב

  ר אליקי� געציל מראקוב"רבי ישראל מליטשני" ב
  ))))וווו""""תרצתרצתרצתרצ((((ר ישראל "טשערנאווי" ב-רבי שלו� יוס� פרידמא� מסאדיגורא

  ))))אאאא""""תשלתשלתשלתשל((((ר צבי הירש "רבי יוזפא פריעדלאנדר מליסקא ב
  ))))טטטט""""תשלתשלתשלתשל((((מזויעל  ר גדליה משה"רבי מרדכי ב

  

כ# זהו באמת עני� של , ופעל לה� ישועות
לאלו היהודי� ' בר יוחאי שמתכופ% אפי

ש "ומקרב� לאבשב, הנדחי� והפשוטי�
  .ר"ופועל לה� הישועות בגו

נמצא שכל איש יהודי אשר בש� ובמילא 
, יש לו שייכות ע� בר יוחאי ישראל יכונה

הו כלל גדול וא% ג� זאת שהנה ז, י"זיעועכ
ק מה דדביק איניש בהאי עלמא "מהזוה

ולכ� כמו שבזמ� , עוסק בההוא עלמא
ל "י לא היה יכול להיות גזירות רעות ר"רשב

כי הוא היה עוצר� ומחזיק� בידיו שלא 
ו ולא נת� "יוכלו לצאת לפועל ולהתקיי� ח

שייגזר שו� רע על ישראל עד שלכ� השט� 
ודתו כי התלונ� שאי� נותני� לו לעשות עב

ז ענו "י מחזיק ועוצר את הגזירה ועכ"רשב
לו שאי� לאל יד� לעשות כי א� הוא 

א מחזיק הגזירה אי� יכולי� "י זיע"רשב
לסייע לו כי הוא היה מבטל�  כול� עד כדי 

כל ימיו אשר חיה אות הקשת לא "כ "מש
י שהשפיע רחמי� ושמחה "כי ע" נהיה

 ז כבר לא היה"ע ממילא עי"ונחת רוח לבוכ
צרי# להיות קשת ולא שו� מקו� לקטרוג 

ו כי שימח עליוני� ותחתוני� "ועקתא ח
  .י"והשפיע טוב לכנס

ז כ# "ז בחיי חיותו בעוה"כמו שגר� כולכ� 
א% עכשיו ש� למעלה הוא מבטל כל 
הגזירות קשות ורעות בכללות ופרטות ומה 
כא� עומד ומתפלל א% ש� עומד ומתפלל 

מסוגל  ואשהממילא נמצא , י"עלינו ועכ
וזוכי� לו , זכותו לבטל כל הגזירות קשותב

ו וה� "א% עתה ה� לבטל גזירות רעות ח
ותגזור עלינו גזירות -שמסוגל יו� זה ל

כי , טובות לכל השנה ומעתה ועד עול�
מיו� זה נמשכי� ישועות ורפואות ושמחות 

מעיני ישועה שרואי� בחוש ' שש� בחי
א% ט ולכ� "ש� באותו יו� הקדוש מעל דה

כוחו רב לגזירות טובות על כל השנה ושאר 
יני הישועה של יו� יהזמני� להמשיכ� ממע

זה וכמו שהוא מעשה ודבר ידוע ומפורס� 
לכל אי# שראו במירו� את תחיית המתי� 
ממש וראו ש� כל הישועות והברכות בכל 

ולכ� ג� ידוע כמה דמעות שפכו , דור ודור
, רצדיקי אמת ש� במירו� שאי� יכולת לתא

גע זיסע סטמאר יוכמו שמספרי� מההייל
ע שהיה מתאר את מירו� "זי הדברי יואלרב 
ד ואמר שחביות מלאות של אהבה "ביו

' וכ� תיאר את העלי, ודמעות נשפ# ש�
למירו� בימי� הה� ואלו שהיה איתו במירו� 
מספרי� שתמיד נשפכו מעיניו דמעות 

, ל במירו�"ובכיות נוראות מהתעוררות שהי
בזמ� הריקודי� נשפכו מעיניו ' שאפי

  .דמעות ובכיות
שהיה  א מקארלי�"ק רא"מספרי� מהרהוכ� 

בטבריא ששהה בה באמצע מסעו 
והיה אמור ליסוע למחרת ' למקומות הק
ובלילה לא יכל לית� תנומה , קיי� מירו�

והגבאי� אמרו שאולי יקח כדור , לעיניו
ל שכבר "אז ענה וא, לרפואה שיוכל לישו�

ואמר בלשו� זה , ואי� זה מצליח לקח שניי�
אז מע� דערמאנט זי# וי מיר פאר� קע� מע� 

 משתה ושמחה תמידמשתה ושמחה תמיד

ר "ק מר� אדמו"קודש מכ מכתב
        א"שליט

ש בשנת "נשלח לאחד מאנאשר אשר אשר אשר 
        ד"תשכ

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

העול� צריכי� ישועות זה בכה וזה כל כל כל כל 
ואי� אחד יודע מה שנעשה אצל , בכה
והעצה היא רק להתחזק ולשמוח , השני

בשמחה גדולה תמיד וזה רצו� הבורא 
יתבר! שמו שבניו כל כלל ישראל בכלל 

ה גדולה ובפרט יהיו שמחי� בשמחה גדול
. וכביכול זה כל שמחתו יתבר! שמו, תמיד

כל המעברי� וכל הרפתקאות שעוברי� על 
כל בני העול� זה בכה וזה בכה זה הכל 
רק תיקוני� לטובתינו הנצחית בכדי 

והתיקוני� מגילגול הזה , שנזדכ! ונתעלה
, ומגילגולי� קודמי� אי� לנו השגה בה�

        .והכל הוא רק לטובתינו הנצחית
ש הוא שיהיה לנו עליה "בויתהורצו� ורצו� ורצו� ורצו� 

תמידית בגשמיות וברוחניות ושיהיה לנו 
ושנעבוד , הרחבה גדולה ושמחה גדולה

        .אותו מתו! שמחה גדולה והרחבה גדולה
צריכי� אנו להתחזק בשמחה ובמילא ובמילא ובמילא ובמילא 

ש ומידות טובות "גדולה ולהתעלות בתורה וי
        .מתו! שמחה גדולה

היא שכלו� לא נשאר מיגיעתינו והאמת והאמת והאמת והאמת 
ובמילא צריכי� אנו , תורה והמצוותאלא ה

, לעבוד אותו באמת ובשמחה גדולה
והתורה והמצוות באמת ובשמחה זה נשאר 

אפילו כל מצוה קטנה וכל , לנצח נצחי�
זה , וכל מידה טובה קטנה עני� טוב קט�

ריוח גדול עד מאוד לנצח נצחי� כדכתיב 
        .וצדקתו עומדת לעד

רצו� מלפני אבינו שבשמי� שכל ויהי ויהי ויהי ויהי 
תיקוני� יהיו רק בדר! החסד ויקויי� ה

        .'חסד! וגו' בנו הראנו ד
לזכור ולחזור תמיד שבלי שמחה צריכי� צריכי� צריכי� צריכי� 

ומדה טובה מרובה ע� , לא מועיל כלו�
ומשפר את המצב , שמחה מועיל תמיד

ושמחה , תמיד ושמחה מקרב כל הישועות
ובמילא צריכי� אנו , סגולה לכל הישועות

וד אותו ולעב, רק להתחזק בשמחה גדולה
        .יתבר! שמו מתו! שמחה גדולה

        ק"מקו� חתי - ידיד! ידיד! ידיד! ידיד! 
        

   .על המכתב ותסתכל בו מדי פע� לפע�תשמור תשמור תשמור תשמור 
        .סליחה על העכבה עד עכשיו

 )ה"משתה ושמחה תמיד אלול תשס' קונטמתו� (
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כשזוכרי� להיכ� נוסעי� ( נישט קיי� אויג צי מאכ�
וכ# דיבר בהתרגשות , )אי� יכולי� העי� לעצו�

ואמר עוד שאחרי מירו� צרי# , ברוסיש
להיוותר רשימה ממירו� ויש ג� עוד מאמר 

די שחזר ע שאמר שא� ליהו"נורא ממנו זי
ממירו� עדיי� חסר דבר מה הרי סימ� שלא היה 

כי כשחוזרי� מש� דאר% מע� , כלל במירו�
אזא כוח איז דא אי� , האב� געפוילט אלעס גוט

כי זהו מקו� שיכולי� לפעול בו כל . מירו�
  .הישועות בגשמיות וברוחניות

המעשה לכל שמובא מאנשי צפת וידוע 
עלה  'ח הק"שהאוה, שמקובל מדור לדור

וכשהתקרב למירו� , ג בעומר"מצפת למירו� בל
וברעדה הל# , לפני המערה הפיל עצמו מהסוס

ש נוראה וזעק אי# נכנסי� אנו "על ארבע ביר
ק אש להבת שלהבת "לש� מקו� קוה

שמלאכי� שרפי� ואופני� רועדי� לכנוס 
ע ש� וכל הפמליא של מעלה "לש� שהרבש

ס וכל נשמות הצדיקי� ש� ואי# אפשר להכנ
' וכ# עלה את כל ההר על ב, למקו� כזה קדוש

עד שעלה למערה , רגליו בפחד רב' ידיו וב
ומה נענה אנ� , וש� בזה חיזק ושימח עצמו

  .ירח� המרח�, אבתריה
זה קודש קדשי� וזכותו מגי� על כל מירו� 
ו . העול� ומובא שבר יוחאי רוצה רק שיהי

וכמו שאנו מדברי� , ד שלו"בשמחה גדולה ביו
ד שאכ� אמנ� בכיות ותחנוני� הוא עני� תמי

ודבר חשוב מאוד א# ה� צריכי� להיות 
' עבדו את ה, טבולי� מיט א שמחה גדולה

תהילי� מיט שמחה קע� מע� פויל� , בשמחה
  . אלעס גוט
ממר� רבי שמעו� נת� נטע מאמר וכדאיתא 
או� הימל 'א שכתב במכתב לבתו "זיע מלעלוב

ולכ� א�  'האט מע� ליב פרייליכע בקשות
אוהבי� בשמי� בקשות שמחות יכולי� תמיד 

ז די גרעסטע זאכ� וע� שמחה "לפעול עיד
  .יכולי� תמיד לפעול כל טוב

א "זיע ש מלעלוב"ממר� הרדצמספרי� כ "כמו
שהיה דבוק מאוד במירו� ותמיד כשיכל היה 
מגיע למירו� והיה רוקד מיט די ירושלימע 

 ,* הידועי� כדי להרבות את השמחה'טאנ
ש את "א כשרקד ש� מר� הרדצ"ומספרי� שפ
האלו עמד ש� אחד מהטבחי� ' ריקודיו הק

שהוא היה יהודי פשוט ותמי� וכשראה את 
החסידי� ע� ' הרבי רוקד ש� במירו� שאל  א

ש "מי רבינו רוקד ש� ותיכ% כשמר� הרדצ
ומי יבוא ( .שמע זאת החוה בידו אליו שישתוק

קד ש� ומה זכה בסוד קדושי� ומי ידע ע� מי הוא ר
אותו יהודי לראות מה שרצה מר� להסתיר ושמא 

  .)ל שמובא להל� ג�"הוא מעי� מעשה האריז
עשה ש� חלאקה ותגלחת  'י הק"שהארמקובל 

ויש , ד"השארת הפאות לילדו במירו� ביו
' א שהיה זה אפי"מאמרי� שוני� בזה שי

כשדר במצרי� שג� אז בא מש� ועלה 
שמובא ששהה ש� ויתכ� , לירושלי� ולמירו�

ימי� וכמו שג� הרבה צדיקי� היו ש� זמני� ' ג
ו ' וחבריא הק' י הק"ומסופר שהאר, רבי� הי

י "ג בעומר להילולא דרשב"עולי� למירו� בל
והיו לומדי� ושמחי� ש� בשמחתו ותורתו 

 חרדי�ה' ואז אירע לה� המעשה הידוע ע� ב

, י הק"י רקד עמו וע� האר"א רשב"שהתנ '
החרדי� היה ' הכי הווה שהנה ב וגופא דעובדא

ומקובל המעשה , כ נתגלה"תחילה נסתר ואח
ד בצפת וכשהדליק "שהוא היה גבאי בביהמ

ד נשפ# לו המנורה ע� השמ� "המנורה בביהמ
ולא הבינו אותו מה אירע לו והביטו עליו 

ע אז "כ כשכבר נתגלה שהוא ציס"ואח, כבטל�
נודע פירוש הדבר שאירע לו דמרוב שהיה 

ש לא יכל לצמצ� "ע בפחד ויר"ק ברבשדבו
ולכ� , ש"עצמו להדליק את הנרות מגודל יר

נתהפכה מנורתו ונשפ# שמנו ומעשה זה 
דלהל� היה קוד� שנתגלה שכשהיה ובא ע� 

ראו ש� כול� , ג בעומר"למירו� בל' י הק"האר
כשהיה במירו� ע� החבריא יהודי בעל קומה 
ע� בגדי� לבני� ובעל צורה מיוחדת שא% 

וא% אחד לא התייחס ' חרדי�'רקד ע� בעל ה
כ הצטר% אליה� לריקוד� "אלא שאח, לכ#
וג� הוא רקד עמה� יחד ע� היהודי ' י הק"האר
החרדי� יחדיו ורקד עמ� באש קודש ' ל וב"הנ

והעול� היה משתומ� , ובהתלהבות דקדושה
' לרקוד ע� השמש הוא ב' י הק"מה ראה האר

� אחרי ולכ, חרדי� שחשבוהו לאד� פשוט
ל מתלמידיו "הריקוד שאלו את רבינו האריז

בדר# אר* למה רקד ע� המשמש שידוע ' הק
ידוע לה� ' ז שהי"כאד� פשוט ולכ� שאלו ע

, שכל דבר היה במידה ובמשקל אצלו הק '
ומילא שרקד ע� הנשוא פני� זה לא הוקשה 

כ כי היה נראה יהודי ואיש חשוב אבל "לה� כ
וענה , ועל השמש שאלוהו למה רקד עמ

י רקד עמו ויאתה לו "א� רשב: 'י הק"האר
החרדי� למה והאי# שאני לא ' לרקוד ע� ב
וגילה בזה שאותו בעל צורה היה . ארקוד עמו

א בעצמו וממילא הבינו שא� "י זיע"רשב
י רקד ע� זה השמש בוודאי יהודי גדול "הרשב

הוא אלא שמסתיר עצמו ולכ� מאז התגלה 
אחר ממה שחשבו  החרדי� הוא דבר ועני�' שב

עליו עד כה והוא קדוש עליו� ומאז החלו 
להיזהר בכבודו שכבר ידעו מאז והלאה שהוא 

  . קדוש עליו� וצדיק נסתר
א בנו מגי� על "י ור"אמת הוא שזכות רשבואכ� 

וכמה שמדברי� , כל דור ודור ועל כל הדורות
ממירו� עוד לא התחלנו כלו� כי הוא למעלה 

ראל דבוק ומקושר וכל כלל יש, מהשגתינו
  , ש לסמו# עליו"וכדאי הוא ר, במירו�

א בנו מרומז על האור "והאור של בר יוחאי ור
הגנוז שה� גילו את האור הגנוז בספר הזוהר 

ומובא שהוא סיי� בשלימות , ותורת הקבלה
כל עבודת קדשו וכל ספר הזוהר בשלימות וכל 
זה זכה בשלימות לגלות את כל מה שנתנו לו 

וכל הכוונות ויחודי� ה� , תרשות לגלו
כ גדולה מעלת� "ק ותיקוני זוהר שכ"מהזוה

רק אמירה בעלמא ' שידוע מצדיקי� שאפי
דהיינו רק לומר ספר ותיקוני הזוהר לקרוא 

בלא להבי� מה ' בה� אות� כלשונ� אפי
מכוח , כ זה מזכ# ומטהר הנשמה"שאומר ג

  . הדיבורי� הקדושי� שלה�
א בנו יג� עלינו "א ר"ת ירח� שזכות התנ"השי

כ כל הצדיקי אמת יג� עלינו "וכמו, אוי% אייביג
  .י"ועכ
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  )א, יח ( 'יתרו כה� מדי� חות� משה וגווישמע 
 דוד מלעלוב' ק מר� ר"הרהידוע מה שאמר . 'ש� מה שמועה שמע ובא וכוי "ברש
ששמועה זו , אבער יתרו האט דערהערט, ק אלע האבע� טאקע געהערט"א בלה"זיע

ק "בואר בספהי המ"י עפ"ז דברי רש"ויש לבאר לפי. לשו� האזנה מיוחדת והבנה
ולאחר עצבות , החילוק בי� עצבות ומרירות כי לאחר מרירות באה עבודה בכפליי�

דהיינו שהשמועה , ל מה שמועה שמע ובא"י ז"וזה ביאור דברי רש, שינה ועצלות
ומאי� זכה . כ שאר כל העמי� רק שמעו בלבד"משא, לגירות, ת"הביאו לעבודת השי

דבוק כי היה לו התקשרות ע� הקדושה והיה  – חות� משהלזה אמר קרא , יתרו לכ#
  )א"ר זיע"ק מר� אדמו"לכ" באר מנח�" ק"ספה(. והב�, לצדיק אמת

  
  )פזמו� בר יוחאי(אד� נאמר בעבור� נעשה 
וא� כ� מה היא , ל נמנו וגמרו טוב לו לאד� שלא נברא משנברא"דהרי אמרו זקשה 

י אמר יכול אני לפטור "שבאלא דמצינו שר, י"הרבותא דנעשה אד� נאמר בעבור רשב
הוה מעליותא שפיר דנעשה אד� נאמר ' וא� כ� לדידי, את העול� כולו מ� הדי�

  .יכול אני לפטור את העול� כולו מ� הדי�' ובזה האופ� פי, בעבורו
� ויש  לבאר בזה דמ� הדי� והחיוב הוא שיפטר� כיו� שיוכל לפטור את העול� מ� הדי

ריאה כולה היתה בזכותו דהלא נעשה אד� נאמר עבור# כיו� דכל הב, אזי צרי# לפוטר�
  )א"מ זיע"הרמ ר"אדמו ק"מר� רביה(. ל"ועל דר# הנז, א� כ� מחוייב לדאוג עבור�

  
  )פזמו� אמר רבי עקיבא( ישראל לפני מי את� מטהרי�אשריכ� 

עס איז דא נעבא# אזעלכע וואס דארפ� צוקומע� אז די רבונו של עול� זאל זיי "' פי
  )א"ר זיע"ק אדמו"מר� רביה(. אשריכ� ישראל –איז אוי#  –אפילו זיי  –יי� מטהר ז

  
מניחי� חיי עול� ועוסקי� בחיי שעה כל מקו� ' נפקו חזו אינשי וכו' טשו במערתא וכואזלו 

  :)שבת לג(חזי כמה חביבי� מצות על ישראל ', שנותני� עיניה� מיד נשר� וכו
ב שנה וחזר "י שיצא מ� המערה אחר י"ק שעני� יציאתו של רשב"איתא בספההנה 

, ה שברח ונמלט מפרעה וממצרי�"לשנה נוספת הוא אותה עני� שהיה אצל משה רבע
  .כ"וחזרתו לאח

ו , הוא כי בפע� הראשונה לא היה לו קיו� בעול�והעני�  דהרי כל מקו� שנת� בו עיני
ערה אחר כ כשיצא מ� המ"משא', עד שיצתה בת קול להחריב עולמי וכו, נשר% מיד

כ מקוד� "משא, כי אז רק ראה זכויות ומעלות ע� ישראל, ב חודש כבר היה לו קיו�"י
  )א"מ זיע"הרמ ר"אדמו ק"מר� רביה(. ראה התנהגות� כחובה

*  
יש להוסי% כי זאת אשר בפע� הראשונה התבוננו וראו במעלות ישראל וכבר אכ� 

. ע� מע� סובל זיי� אל* מעראז וואס מע� איז גרעסער ק, פשט איז" –סבלו את העול� 
  )א"ר זיע"ק אדמו"מר� רביה(

*  
קומט 'אז איטליכער וואס ס" מירו�"זעהט ארויס דיא גרוסקייט פו� דע� ארט מע� 

רואי� את הגדולה של זה [אהער אפילו א פראסטער ווערט אי� זיי� האר* צובראכי� 
ק רבי "הרה. ]בקרבולבו נשבר , איש פשוט' אפי, שכל אחד שבא לכא�, "מירו�"המקו� 

  ע"אברה� אלימל� מקרלי� זי
  

  חיי� בזכות שבת אחי� בליל שבת קודשהצלת 
יטומיר להשתת% בשבת אחי� 'ד ז"ל אב"ח רבי אהר� אייזנברג ז"ונהנה היה הגהשמח 
ק הצילה את "לא פע� אמר כי השתתפותו בשבת אחי� בבית המדרש בליל שב, יחדיו
ק ייחדו את "ד בליל ש"ההתועדויות בביהמבאחת , ומעשה שהיה כ# היה, חייו

  ".צורת האכילה"הדיבורי� על הצור# להתחזק ולהשגיח על 
ק הגישו לקהל "כנהוג בש, ביו� שבת קודש השתת% רבי אהר� בשמחה אצל אחד מידידיולמחרת 

אמש הרחיבו כל כ# את הדיבור על הצור# להזהר ולהשמר : אהר�' נענה ר )קוגעל(פשטידא 
ומה מאוד התפלא והשתומ� , � יש לאכול את הפשטידא כשהיא מפוררת לפירורי�לכ, באכילה

ולולא שפורר את הפשטידא היה בולע את המסמר ומסכ� , למצוא בתו# הפשטידא מסמר חלוד
  )"אור הגנוז"' וק(. יחדיו בליל שבת קודש" שבת אחי�"כ# ניצלו חיי בזכות :והוסי% , ע"את חייו ל

*  
א בהיותו במירו� על ציונו הקדוש של "זיע מ"הרמ ר"אדמו ק"מר� רביהאל כשהגיעו אנשי� ידוע 
והיה מיד מפנה אות� אל , היה ממא� רבינו לקבל זאת מידיה�, ע� קוויטלע# או הזכרות, י"רשב

  )"היו נכוני�"גליו� (. באמרו רבי שמעו� לכל הוא, ציו� התנא רבי שמעו�
  

  :א"ר זיע"ק אדמו"בפי קדוש מר� רביהמרגלא 
  ". ס וועט נא# צוני* קומע� אמאהל'פרייטאג צונאכטיעדער "
  

  ודבוק לרבו חסיד הוא על ידוהנוסע 
י רבו א% א� הוא בעצמו לא "חסיד הוא ע' מי שנוסע אל רבו ודבוק בו א� רק עובד הוא את הכל 

י י שהאמינו במשה והתקשרו בו הו"שע, ובמשה עבדו' ויאמינו בה' ש בפ"הגיע למדרגות חסיד כמ
וג� אל קדושינו אשר מלפני� לא רק חסידי� מבני עליה לבד , כאילו עלו על מה שבעצ� לא זכו

  )ענסק'אלימל�  מליז' מהרבי ר' אגרת הק(. נסעו א# ג� קטני� א% בעלי בתי� ובעלי מלאכה
  

  השבת קודשבמעלת 
נכד ' ח א"ק שמעתי מת"ובהיותי בירושלי� עיה, ק בווי� תתקטר"ל לליל שב"בזמ� האריזוהנה 
  .ו"או וי"ו ו"אופני� ו' ו נכתב בג"שאמר בש� זקינו דהוי ל לעלובער'רבינו דוידק "הצה

ב מורה על ישראל שעיקר� "י' ו בגימט"ואות ו, ה ואורייתא וישראל חד"ק קב"דאיתא בזוה והעני�
ל ב מורה ע"כ' ו בגימט"וי. ה שהוא אחד"ג מספר אחד מורה על הקב"י' ו בגימ"וא. ב שבטי�"י

י התורה "ה קשור ע� ישראל ע"ב אותיות התורה וקשורי� זה בזה דקב"התורה שנארגת מכ
, רוח, נפש, כ שלשה"ה ושלשת� ה� כמו הנשמה בגו% שהוא ג"ק מחברת את ישראל להקב"שהתוה
ה "כמו כ� ישראל ה� נפש העול� והתורה הוא חלק הרוח של העול� והקב, וקשורי� זה בזה, נשמה

  )'ב אות ג"טיול בפרדס ח(. ק"עכדה. בווי� תתקטרול� וזה הוא נשמת כל הע
  

  לא תקפידהיא 
עד , א לשולח� בזמ� מאוחר מאוד"בליל שבת קודש הל# הרבי מר� רבינו דוד מלעלוב זיע א"פ

' ואז הי, "לאמ%"ולא נשאר רק העששית הנקרא , שהנרות התחילו לכבות אחר אכילת הבשר
ע ושאלו מפני מה הוא עושה כ� הלוא אי� ראוי "רקא זיישראל יצחק מווא' ק ר"תלמידו הרה

ואפילו א� יכבו הנרות קוד� , הנה אשתי היא אשת חיל מאוד, אמר לו, לעשות כ� מפני שלו� בית
  )ד"מג(. כ לא תקפיד"לכ� ג

  

  בעצמו לשבתבישל 
היה ו, ק ה� בקניית� וה� בהכנת�"א היה מתעסק בעצמו בעני� הדגי� לכבוד שב"זיעש "הרדצמר� 

, נוהג להשאיר אות� על האש שמונה עשר שעות עד שעצמות יתרככו ויהיו טעמ� כמו הדגי�
  ליקוטי דברי דוד. צריכי� להיות טע� עצ� ופרי� שוה, אמר

  

  השבתסעודת 
כמנהג תלמידי מר� , ש אוכל בצל"מר� הרדצ' של שחרית הוא סעודות עתיקא קדישא היסעודה 
ובש� צדיקי� . וא� כי בכל ימות השנה סלדה נפשו מבצל. אכל'תצל 'בבת 'ש: ת"אמר ר, ט"הבעש

כי אלמלא מתפרנסי� בני הכפרי� מבצל והיינו מבטלי� גידול בצל ומעבירי� אותו מ� , היה אומר
  )תפארת בית דוד(. שונה בשבת טעמו, העול�

  

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
, פאר מקדושי�, הננו לבר$ ברגשי שמחה את כבוד מעלת האי גברא רבא

ל� , הליכות ורב תבונותנעי� , אוצר המעלות והמידות, אוצר כלי חמדה
  ה"ה ,א"ברבינו שליט קושרמ ,ומרבי" תורה לרבי� בעומקה של תורה

   א"שליט יונה זאב וינברגיונה זאב וינברגיונה זאב וינברגיונה זאב וינברג' ג ר"הרה
   א"מ זיע"הרממו ט"הקוה נכד מר� רבינו

  ל"וקא הכה� רוזנפלד זצ"ר מוהרשצ"ק אדמו"וחת� כ
  צ"ג בשעטומ"הבת עב נישואילרגל שמחת 

ח מתו$ שפע ברכה "כל יוצה� ומיזכה לנחת ותענוג משרעווא מ� שמיא ה י
  .ר"אכי והצלחה והרחבת הדעת

===  

  א לרגל השמחה"שליט יונה זאב וינברגיונה זאב וינברגיונה זאב וינברגיונה זאב וינברגגליו� זה נודב לזכות רבי 
 

        וווו""""ייייהההה    נפלדערנפלדערנפלדערנפלדערההההיואל ב� חנה הכה� קאיואל ב� חנה הכה� קאיואל ב� חנה הכה� קאיואל ב� חנה הכה� קא    ידידינוידידינוידידינוידידינו    זאת נדבתזאת נדבתזאת נדבתזאת נדבת
  נפש נקי וצדיק  נ ''לע

  ל"זצ נת� נטענת� נטענת� נטענת� נטע    שמעו�שמעו�שמעו�שמעו�רבי  צ"הבה
  א"א שיבלחט"ק מר� רבינו שליט"כב� 

  שלא נתקנונשמות כלל ישראל  נ כל''לעכ� ו 
===============================================  

  נשמת האשה החשובהלעילוי ו
  ה"תנצב. א"עו באב תש"ה נפטרה ט"ע הערשהערשהערשהערש' ר בת חנהחנהחנהחנהמרת 

 

  ברכת מזל טוב
  א"שליט יצחק אייזיק לאבי�יצחק אייזיק לאבי�יצחק אייזיק לאבי�יצחק אייזיק לאבי�' ג ר"הרה

  א"וחת� מוהרשצ א"מ זיע"ר מוהרמ"נכד מר� אדמו
  לרגל נישואי הב�

 

  ידידינו היקר הדגול והנעלה
  ו"הי נחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבורנחו� דוד טמבור' ח ר"הרה

  לרגל שמחת נישואי הנכדה 
  ט"במז -ו"הי משה טמבורמשה טמבורמשה טמבורמשה טמבור' בת לבנו ר

 

  לאנדא� –א "שליט אמנו� שלו�אמנו� שלו�אמנו� שלו�אמנו� שלו�הרב 
  צ"גל הכנס נכדו לעוהתומלר

 

        ''''ברוכי� הבאי� בש� הברוכי� הבאי� בש� הברוכי� הבאי� בש� הברוכי� הבאי� בש� ה
בכבוד ובהדר ובשמחה רבה הננו מקבלי� בברכה את פני 

נ למע� מר� "המסורי� בלו, ש"מיקירי אנ, ידידינו הדגולי�
אשר באו  ,למע� קדשי בית חיינומוזילי� מהונ� ו, רבינו

  ה"ה, , והתאחדות' ב לרגל השבת עלי"מארה
  א"שליט אהר� זיידענפעלדאהר� זיידענפעלדאהר� זיידענפעלדאהר� זיידענפעלדח רבי "הנה
  א"שליט שלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקישלו� דעמבינסקיח רבי "הנה

  יבי� החשובי�דנהאחי� ה
 מאירמאירמאירמאיררבי , א"שליט אלכסנדראלכסנדראלכסנדראלכסנדררבי , א"שליט צחק וואל�צחק וואל�צחק וואל�צחק וואל�יייירבי 

        הערמא�הערמא�הערמא�הערמא�לבית  א"שליט
 טרעביטשטרעביטשטרעביטשטרעביטשלבית  פינחספינחספינחספינחסורבי  ''''משה ארימשה ארימשה ארימשה ארירבי  החשובי�האחי� 

    .ועוד רבי� וטובי� א"שליט שטיינמעט"שטיינמעט"שטיינמעט"שטיינמעט"    משהמשהמשהמשהרבי ח "הנה
 

        גליו� זה נודבגליו� זה נודבגליו� זה נודבגליו� זה נודב
        

, י ידידינו הדגול מרבבה מקד� ומאז"ע
ר "למר� אדמו דבוק ומקושר בלב ונפש

ר "ק מר� אדמו"לכו, א"ט זיע"הקוה
  א"שיבלט א"שליט

מואל ברילל מואל ברילל מואל ברילל מואל ברילל שששש' ' ' ' ח רח רח רח ר""""רהרהרהרהההההנדיב נדיב נדיב נדיב הההה
            בארא פארק בארא פארק בארא פארק בארא פארק י בי בי בי ב""""אבאבאבאב        א א א א """"שליטשליטשליטשליט

  ,א"י זיע"לכבוד שבת מירו� אצל רשב
  המרוממת בצילא דמהימנותא

י תג� עליו באל� המג� "שבזכותא דר
  .ס"להתבר$ בכל מילי דמיטב וכט

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתנודב נודב נודב נודב 
  האי גברא רבה

  ל"ז יחיאליחיאליחיאליחיאלג רבי "הרה
        יהושע גוטליביהושע גוטליביהושע גוטליביהושע גוטליבב� הרב 

  ה"ח שבט תשנ"ע כ"נלב
===  
  .ה"תנצב

 

        גליו� זה נודבגליו� זה נודבגליו� זה נודבגליו� זה נודב
        

  י ידידינו הדגול"ע
  דבוק ומקושר בלב ונפש

  ,א"ט זיע"ר הקוה"למר� אדמו
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    גוטגוטגוטגוט' ' ' ' ליליליליאאאא' ' ' ' רררר    גגגג""""הרההרההרההרה

  לכבוד שבת מירו�
  המרוממת בצילא דמהימנותא

  י תג� עליו"שבזכותא דר
 להתבר$ בכל מילי דמיטב

  .ס"וכט
 


