
 

 

 

 א

 א

עמלק הוא כולל הכל כי הוא זה שמפריע להכל והוא לא 

 וממילא מכא�, נות� לשמור תורה ומצוות קדושה וטהרה

מחיית עמלק הוא כולל ו ,מרובה דה טובהישמ למדי� אנו

ולכ� אז דייקא כשיהיה מחיית עמלק  ,את כל הטוב

ע שמו של� וכסאו של� וממילא "בשלימות אז יהיה הבוכ

א וגאולה "ג במק"ר ותו"ג� אז יהיו כל השמחות בגו

  .ק"שלימה ובני� ביהמ
  

ע אנו איננו יכולי� "שישראל אמרו לבוכ איתא מדרשוכ� 

דעו ע "עונה לה� הבוכ, ה כזאתטומאה מרה וקשלמחות 

 רת מחיית עמלק למטה אז אניי שאת� מזכירי� זכי"שע

ר ואז "ועל זה אנו מחכי� ומצפי� בגו, מוחה אותו למעלה

איש תחת גפנו ותאנתו ונראהו עי� בעי� ומלאה ' כבר יהי

  .'האר� דעה את ה

מוחה אותו ' בכל מצות עשה של מחיית עמלק הולכ� 

ה של ישראל למחיית עמלק אנו י כל בקש"וע ,למעלה

ע ימחה "זה אנו מצפי� שהבוכעל , ימחה אותו' זוכי� שה

כ "ולכ� נדבר ג, ל עמלק כולל את כל הרע"את כל הרע שכנ

שכידוע עמלק מרומז על גיאות , מעני� זה שכולל הכל

ק "ק עמל"בספה' וכמו שאי, ומגיאות באי� כל הצרות

� גיאות ומזה כי עמלק מחפש א ,� שזה גיאות"ר' בגימ

, ל אי� אני והוא יכולי� לדור"נצמח שהיכ� שיש גיאות אז רח

כל זמ�  ,ל"דוחק רגלי שכינה כביכול ר' ולכ� על הגאה אי

שעמלק קיי� כביכול אי� הש� של� ואי� הכסא של� 
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  ח"תשס שבת זכור
  ב"ארהארא פארק ב

ק שקוראי� בה "אנו עתה בש נמצאי�

ש זה נקראת זו "פרשת זכור שע

ק מר� "כזכור והנה  ק שבת"הש

אמר  א"זיע ר האי סבא קדישא"אדמו

שה�  פע� בשבת זכור כמה מילי�

וכה אמר שהוא העמלק , כוללי� הכל

כולל כל הרע וכללות כל הרע והוא 

 'ב' המש� בעמ

תנא כיו� שנפל פור בחודש  :)מגילה יג( איתא
אדר שמח המ� שמחה גדולה אמר נפל לי פור 
 בירח שמת בו משה ולא היה יודע שבשבעה

  .כ"ע, באדר מת ובשבעה באדר נולד
מה ששמח שנפל בחודש שמת בו משה ל "וי

והרי יו� שמת בו צדיק הוי יומא דהילולא 
וזכותו של הצדיק מתעורר להג� על ישראל 

  . כ לשמחה מה זו עושה"וא
לו ' וכי מהיכ� שידע שבו ביו� נסתלק היועוד 

  .לידע שבאותו יו� נולד
נה ידוע מה הכוונה על זה הדר� דהואפשר 
שער ' בטעמי המנהגי� בש� ס' עי( שאיתא

אדר יומא דהילולא ' ההבדל בי� ז )יששכר
ג בעומר יומא "דמשה רעיא מהימנא לבי� ל

אדר הוי תענית ' דיו� ז, י"דהילולא דרשב
והטע� , ג בעומר הוי יו� שמחה"צדיקי� ובל

דאיתא דבימי אבלו של משה נשתכחו הרבה 
והיה חסרו� לתורה  .)תמורה לז' עי( הלכות

י ביו� שעלה "אבל אצל רשב, בהסתלקותו
ונתעלה לשמי מרומי� גילה סודות התורה 

, )האזינו' פ( ק"בזוה' וצוה לכתוב גנזי נסתרות עי
  .והוי ביו� הזה הוספת אור התורה

ג בעומר "אדר הוי תענית צדיקי� ובל' בזכ "וע
  .יו� שמחה

ש לכ� שמח בראותו כי נפל הפור בחודז "ולפי
אדר כי בחודש הזה מת משה ושאני הילולא 

ל כי עת הסתלקותו "משאר הילולא כנ' דילי
, י שכחת התורה"שדא נרגא בעת לידתו ע

מ "אול� לא ידע כי ביו� זה נולד הכוונה עפ
לטובתו אד� למד  )יג, קהלת א( דאיתא במדרש

אד� למד תורה ולא ' שאילו הי, תורה ושוכח
, שלוש שני� מתעסק בתורה שתי�' שכחה הי

משגיח בה ' וחוזר ומתעסק במלאכתו ולא הי
  , לעול� כל ימיו

מתו� שלמד אד� תורה ושוכחה אינו אלא 
מבואר , כ"ע, ת"מזיז ואינו מזיע את עצמו מד

מדברי המדרש שהשכחה בדברי תורה היא 
  .חלק מטוב התורה שעל ידי כ� הוגה בה תמיד

 יבא טוב ויקבל טוב מטוב :)מנחות נג( ואיתא
ותרא ' ה דכתי"יבא טוב זה משה רבע, לטובי�

ויקבל טוב זו תורה דכתיב כי , אותו כי טוב הוא
  .ש"עיי' לקח טוב נתתי לכ� וכו

מ "מ, א* שביו� זה מת והוי חסרו� בתורהולכ� 
הלא ביו� זה נולד ואז החל להתנוצ� אור 

שהנחילנו שבא טוב ויקבל טוב זו ' תורתינו הק
מהטוב שבתורה  והרי אמרנו שחלק, תורה

כ מה שנשתכחו "א, היא ששוכחי� מה שלמד
לטובתינו ' ההלכות בימי אבלו של משה הי

 'כ נתייגע להחזיר� לידע אות� וכדאי"שעי
כ החזיר� עתניאל ב� קנז "אעפ )תמורה ש�(

כ כל זה היא חלק מטוב "וא, בפלפולו
ולכ� אי� כל חסרו� בגרעו� בשכחה , שבתורה

מ� העול� ונותר בעת הסתלקות משה ' שהי
רק המעליותא שבו ביו� נולד משה הטוב 

  .'ז מתעורר וכו"ועי, וקיבל הטוב
מתעורר זכות משה רעיא מהימנא להג� כ "וע

' היטיבה ה' על טובי� אלו ישראל וכתי
 )ב"ו והוספות בתשע"פורי� תשנ( .)ש�( לטובי�

 

ולעומת זה גאות גרוע  אית� בתו� טומאות� א� ע� כל זה

  .מזו הטומאה

שא� זכה אד�  "מאור ושמש"הבעל מאמר מ איתאוכ� 

להיות זה הענו האמיתי אזי כמה שהוא יותר עניו כ� הוא 

בחטאי� כי הכל  להיותיותר נקי מחטאי� ולא יכול הוא 

  .נמש� מגיאות

וקדמוני�  "חובת הלבבות"בעל מאמר מ איתאוכ� 

שהאנשי� הנקיי� מכל עוו� אז דייקא ה� מפחדי� מעבירה 

והאנשי� הצדיקי� , שגרועה מכל העבירות והיא הגיאות

צ ה� צריכי� ליזהר ביותר שלא ליפול לגיאות "שומרי תומ

דה ונפילה אחר ו עלולי� לבוא לירידה אחר ירי"כי בזה ח

  . ל"ל עד שאול תחתית רח"נפילה רח

ולא תעלה במעלות על מזבחי כ "כבר אמרנו לפרש משוכ� 

' ק לומר לנו שאפי"שבאה תוה, אשר לא תגלה ערות� עליו

יהודי נקי בתכלית מכל חטא עבירה ועוו� ואשמה וג� עובד 

כ עליו מאוד ליזהר "ג ,נ והכל אצלו בשלימות"במסי' את ה

ע "ולא יחליט א ולא תעלה במעלותק שאמרה "תוהבאזהרת 

ו יכשל ויפול בגאות "והמעלה שאז ח' שהוא בשלימות העלי

שלא ליפול " ולא תעלה במעלות"ק "ולכ� הזהירה תוה

ו עלול ליפול לנפילה "עצמו ש� אז ח לגיאות כי א� כ� יעלה 

א� הוא  אשר לא תגלה ערוות� עליולשאול תחתית שזהו 

  .תו בגיאו"מונח ח

היה ע�  שכ�, ר ונחש הקדמוני מתחיל מגיאות"היצהוכל 

  תשית לראשו עטרת פז
  גליו� מוגדל זה נודב לרגל חג הפורי�

 מסור ומקושר, הדגול המפואר ידידינו הנגידלבו הזהב של י "ע
  א בפרט"ובעוז ותעצומות לרבינו שליט, בכלל בית חיינול
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  יהללוה בשערי� מעשיה, וי נשמת אמו החשובהללעי
  ל"ז משול� איסרמשול� איסרמשול� איסרמשול� איסרה בת הרב "ע אסתראסתראסתראסתר מרתהאשה 

  ה"תנצב. ג"ג אדר תשס"נפטרה י
 

י מדת ענווה אז כמה "כ להיפ� ע"משא

שנמצאי� יותר נמו� ובנמיכות רוח אז 

התעלות ז דייקא יכולי� תמיד ל"עיד

, ש יותר ויותר"ולהתקרב לאבשב

השוכ�  'אני ה שהרי אפילו שכתוב
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        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ
        

שפסוק זה מוסב  ודברת ב�ק "כ בתוה"שזה כמש, י"ועכ

  .על תורה

שזה בא  �"ב' קט� כמס' הוא במס �"רתיבת והנה 

 �"בי כוח התורה של ודברת "להורות לנו וללמדינו שע

ל העצה "� שכנ"ר' � דהיינו את עמלק מס"מוחי� את ר

  . חותו הוא להתדבק בתורהלמ

פ למה רמז "ס לכ� בזה יל"ת יש פשטי� עא"בכל הדוהנה 

שזה בא לרמז שא� רוצי� לקנות  ,קט� ' י מס"ל ע"הנ

קט� דהיינו ענווה ' מס' י עני� ובחי"תורה אז הוא ע

ז דייקא יזכה "עיד ,כ ודוד הוא הקט�"ע כמש"שמקטי� א

שפלות רוח י ענווה ו"ק שאותה זוכי� להשיג רק ע"לתוה

הלא כה "ז דייקא מוחי� את עמלק שזהו שכתוב "ועל ידי

מרומז בזה ד ,"וכפטיש יפוצ� סלע' דברי כאש נאו� ה

ק בענווה ושפלות רוח "י דיבורי אש של התוה"שע

ומרומז כא� בתיבת , ר שקרוי אב�"יכולי� למחות היצה

ק מבטלת אותו ע� עמלק יחד "סלע שאש של תוה

בזה מוחי� את עמלק אוי* ר שר של עמלק ו"שיצה

  , אייביג

י ענווה "שא� רוצי� לקנות תורה אז זה רק עוממילא 

ת לנו את תורתו "וזהו הרמז מה שנת� השי, ושפלות רוח

מורה על הוא הקדושה דייקא בהר סיני הנמו� מכול� ש

י ענווה זו יכולי� להיות "נמיכות ושפלות רוח לומר שע

ת את התורה בידי "ת ולכ� ג� נת� ש� השי"ראוי לקבה

משה רבינו דייקא משו� שהוא היה הענו הגדול והאמיתי 

ל משה קיבל "ועל זה ארז, ס אשר על פני האדמה"עא

י ענווה של משה רבינו ונמיכות "תורה מסיני שזה ע

ושפלות רוח של הר סיני הנמו� ועני� שילוב שניה� ג� 

זה מרומז על , ת ש�"יחד של משה וסיני אצל קבה

אמיתית בשלימות לומר לנו שא� רוצי� לקנות הענווה ה

ל הר "שכנ, י ענווה ושפלות רוח אמיתי"תורה אז זה רק ע

י "וכמו שש� ע, ה"סיני מרמז על ענווה וכ� משה רבע

ת "ז זוכי� לקבה"ק כ� תמיד רק עי"שניה� ניתנה לנו תוה

  .צ"וקיו� התומ

  

 ק"קוה מר�כמובא מ מגילת אסתרזה ג� מרומז בדבר 

ע "ואולי מעוד צדיקי� זי א"וד מלעלוב זיערבינו ד

ר כלפי ע� "שבמגילה כתוב שהמ� הרשע אמר לשה

' ישנו ע� אחד מפוזר ומפורד בי� העמי� וכו"ישראל 

אבל המל� , ו"כ תכל� ח"א"  ולמל� אי� שוה להניח�

אחשורוש ענה להמ� שהוא מפחד להתחיל ע� היהודי� 

� שיל� כי כבר ראו כול� עי� בעי� שמי שהתחיל עמ

ע רב את ריב� והושיע� ויושיע� "מחיר יקר כי הרבש

, א"ותמיד הוא מושיע� עד ועלו מושיעי� בהר ציו� בב

ר עד שלא "אבל המ� היה בעל לשו� חלקלקות ובעל לשה

לכ� הפיג מאחשוורוש את , היה כמוהו בלשונו החלקלק

ישנו ע� מפוזר : ל"י שענה וא"פחדו להרע לישראל ע

� במצב שיש בה� מחלוקת וממילא ומפורד שעכשיו ה

ל והיית� "הנחש הקדמוני שהחל ע� גיאות ואמר רח 

ולכ� הנחש הקדמוני דיבר אפיקורסות כי , כאלוקי�

ל באי� לאפיקורסות ולכ� בזה רצה קוד� "מגאות ר

להפיל גיאות וכשיש גיאות כבר בשלעכטע גויי� 

ור� לבב� ושכחת  ר"ל שבויי� ביד היצה"נמצאי� רח

  .ל"רח

מי שיש לו ענוה והוא ענו האמיתי אז הוא כ "משא

ע ויש לו יותר יראת "דייקא מפחד יותר מהבוכ

  .שמי�

ג� כמה שיש ענוווה אמיתית זה שמירה אמיתית ולכ� 

 �"אגרת הרמבוכמובא ב, מתעלי� מעלה מעלהז "ועי

כ ש� שענווה "וכמש" וכל דברי� יהא בנחת"ע "ל זי"ז

ד המידות טובות ואז ג� תעלה על לב� מידת זה יסו

כי העניו האמיתי הוא שבור , היראה א� יהא ל� ענווה

  .בכל עני�' בקרבו ובתוכו ומפחד מה

כמה שיש יותר ענווה כ� יש יותר שמירה ולכ� 

ו ע שיוכל"מחטאי� עוונות ופשעי� כי אז דואגי� ע

זהו מידה טובה מרובה ו, להתקרב לאבינו שבשמי�

העכער  להשראת השכינה ומתעלי� העכערשזוכי� 

  ,בעסער או� בעסער

בי� אד� לחבירו שזה ' מתעלי� ג� בבחיו זוכי�ואז 

שזה  דברינו לעילג� כלול בזה כי א� יש גיאות אזי כ

הגאה אינו יכול להיות ולחיות באחדות שהרי הוא 

מחכה שהשני קוד� יצחצח נעליו ויתכופ* אליו 

ות באהבת חברי� ל אינו יכול להיות באחד"ורח

ואהבת ישראל כי אינו מביט עליה� בעיניו והוא רחוק 

ולכ� מידה טובה מרובה הוא הענו , מה� בליבו

וכל "ל "� ז"כ באגרת הרמב"האמיתי שמתנהג כמש

שחבירו הרבה כי הוא יודע , "אד� יהיה גדול בעיני�

כ ולאהוב "לכבדו כ יותר גדול וחשוב ממנו וצרי�

הודי� אוחזי� בענווה אמיתית ולכ� י, אותו ולקרבו

שמכבדי� החבר השני עד למאוד וא� כל יהודי 

בינו ובי�  גדולה אחדות ז יכול להיות"ל עי"שב כנחו

  .כל ישראל
  

הוא מעט " �"אגרת הרמב"די הייליגע זיסע ואכ� 

פ שבזאת "וכמו שאמרנו כמ, הכמות ורב האיכות

האגרת מונח כל יסודות הענווה ומידות הטובות 

וכוללת עניני בי� אד� לחבירו ובי� אד� , ש"ויר

וכולה תפילה , והכל נמצא בו, למקו� וזה כולל הכל

כ מדבר על מדת הענווה "וכ, ע"וגעגועי� לבוכ

כ ש� ועתה בני דע וראה במה יתגאה לב "כמש

מוריש ומעשיר וא� בכבוד ' א� בעושר ה' האד� וכו

� חשוב בליב� כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממ' וכו

דהיינו ' שא� הוא חוטא הוא שוגג ואתה מזיד וכו

כ עלי� "כ ואעפ"שיודע אתה שהוא חוטא כ' שאפי

אזוי וייט דאר" מע� "לכבדו כי הוא יותר חשוב ממ� 

ולהיות בענווה , "האלט� אז די חבר איז בעסער פו� מיר

שכל זה הוא כלול במחיית ', לב נשבר ונדכא כו' ובבחי

ה הגדולה למחיית עמלק ל אבל אמנ� העצ"עמלק כנ

ירח� המרח� ישמור עלי , הוא להתדבק בתורה

, ע לא ישית ליבו אליה� ולא יושיע אות�"שלכ� הרבש

  .ו"ד ח"כי פירוד לבבות גור� חסרו� ס

אמנ� מטע� זה ראשית מה שאמרה אסתר ולכ� 

" ל� כנוס את כל היהודי�"המלכה למרדכי היהודי 

שיהיו שרויי� ' שתחילה תראה להביא� למצב ובחי

כ "מת תיקנו זה ש� אז אחולכ� אחר שבא, באחדות

ק "מכוח זה האחדות הדר קיבלוה שוב את התוה

כי ההקדמה  ,להשגות גדולותמאהבה וזכו והגיעו 

ת ויח� ש� "כ אצל מ"ת הוא אחדות וכמש"לקבה

הוא ו , י כאיש אחד בלב אחד"פירשישראל כנגד ההר ו

� "נגד עמלק שרר שנדמה כהר וכ"עצה כנגד יצה

  .ומתנשא ומתגאה כהר

ז "באחדות ועי כנוס את כל היהודי� בפורי� היה וכ�

נכנסו לאור גדול של שמחת הנס וכ� נתרוממו וזכו 

לתשובה באמת מאהבה ולקבלת התורה מאהבה 

, "קיימו וקיבלו היהודי� עליה� ועל זרע�"כ "וכמש

ק "התוה ,קיימו מה שקיבלו כבר .)שבת פח( ל"ופירשו חז

לקבלה מאהבה  שקיבלו כבר בסיני עכשיו קיימוה אצל�

י אחדות של "וכמו שבסיני קיבלוה ע, ונתקיימה ביד�

י כנוס את כל "א כ� ג� כא� ע"בל' ויח� ישראל כאיש א

י ענווה דהר סיני "היהודי� וכמו ש� היו באחדות ע

כי אחדות יכול להיות רק ע�  ,כ� ג� כא�, ה"ומשה רבע

ז זכו שוב בימי מרדכי ואסתר "ענווה אמיתית ועי

  . אהבהת מ"לקבה

ש וקיו� "י התמדת התורה ויר"טובה מרובה שעומדה 

צ וכוח התורה ענווה ושפלות רוח אז בזה זוכי� "התומ

למחיית עמלק שענווה ושפלות רוח הוא כלי לקבל 

ואכ� אמנ� אי� לנו , התורה וע� זה זוכי� למחות העמלק

כי אמנ� בדורות הקדמוני� היו , שיור רק התורה הזאת

מחו  אשר גדולי� שרפי מעלהבה� צדיקי אמת ה

ז הזריחו בכל כלל ישראל "העמלק בשלימות ועיד

ש קדושה "בכללות ובפרטות האור גדול של תורה ויר

וטהרה והשפיעו השראת השכינה על כלל ישראל 

  , בכללות ובפרטות

ל כבר "היו� או� די נידעריגע דורות שהצדיקי� הנא� 

ואילו , והנמצאי� ומצויי� בלעכטיגע ג� עד� הויע� גב

לכ� ממילא בדורות , הדור לתתא ערו� מצדיקי� ליידער

ז "ע, "ומפגיע אי� בעדינו"בפייט ' הכ' אלו כהיו� שבבחי

אבל אי� לנו שיור רק התורה "ממשי� ש� הפייט� ואומר 

תורת� של אלו , כי התורה היא נצחית" הזאת

וזאת התורה לא תהא , הראשוני� יש ג� לנו כמות�

ש יכולי� "י כוח התורה לשמה ויר"וע' מוחלפת וכו

להגיע למדריגה שמגדלתו ומרוממתו כל המעשי� 

ת "ות' וזוכה לשלימות כל הטובות הפו� בה והפו� וכו

, ת זה עצה להכל לרוחניות וגשמיות"לכ� ת, כנגד כול�

אור� ימי� בימינה ובשמאלה עושר וכבוד ' וכ� אי

ו דרכיה דרכי נוע� ולכל בשר' ותומכיה מאושר וכו

י כוח התורה יכולי� להגיע לכל הישועות "וע, מרפא

תורה מיט מצוות תמיד ', ג תורה ומגנא ומצלי כו"ברו

י כוח זה זוכי� לכל "מגי� בכל הענייני� וכל המובני� וע

   .ר"כיא .ש"לאבשבוהתקרבות הישועות 
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 ן הירושלמי'הקאפט אודות
 קאפטן שתיקן רבינוגעלע 

ש הקאפטן ולב, ל"וז )לעלוב( "תפלה לדוד"בסידור 
אברהם ' הירושלמי המקובל לנו כלבוש אבותינו הק

אלעזר  בינור מרן ק"הרהכן גילה , ה"יצחק ויעקב ע
שראה אותם במחזה לבושים  א"עמנדל מלעלוב זי

ותיקן ועשה כמה שינויים בלבוש זה כדי , בלבוש זה
וכל , שלא יהא דומה לגלימת הישמעאלים דאז

והוא עשוי כולו , פ תורת הסוד"תבניתו עשויה ע
הבתי ידים עשוי ' ב, ה"ו חתיכות כמנין הוי"מכ

ובסופו כפול יהיה  ,בצורת רצועות כרוכים על היד
, ושם עשוי כצורת כריכות באצבע, לצד חוץ

, צדדיו כמו רצועות דשל ראש' ומלעלה למטה בב
' ושוסע בקצהו מלמטה ב, דהימין ארוך משל שמאל

, ואין אתנו יודע עד מה, שסיעות בשני צדדיו ועוד
 .ל"עכ

להצדיק המקובל רבי אשר זעליג ( "אשרי האיש"בספר 

צ "ר הרה"ק אדמו"שמעתי מכ, ל"וז )ל"מרגליות זצ
שסיפר ששמע , ל"רבי אברהם שמחה מבארניב זצ

ששמע , ל"אלעזר מדזיקוב זצ' צ רבי ר"מזקנו הרה
שקבלו בידו שאלו הלבושים , מאביו הרב מראפשיץ

, ה"של ארץ ישראל היו לבושיו של אברהם אבינו ע
, ]ע"ק בעל מאור עינים זי"וכן מובא בשם הרה[

ל שהיה מקפיד "מ מרימנוב זצ"ק הרמ"ומורו הצה
וה להרב מראפשיץ שיעשה לו יצ, מאד על הלבושים

וכן מלפנים כל , י"מלבוש קאפטין כמו שהולכים בא
הגדולים וגאונים וצדיקים וחסידים ואנשי מעשה 

ק כולם לבשו לבושי ארץ "שבאו לשכון כבוד באה
שזה  )ח"קע' סי( ברכי יוסףוכן איתא ב .כ"ע, ישראל

 .אבות הקדושים ושגבה מעלתן מאודגם לבושי ה

מרן אלעזר מנדיל בשערים ' בכדי נודע רבינו הקלא 
הוא לא רק חי בעיר הקודש , כרבי הירושלמי

ר ובתוככיה ניהל "בה התמנה לאדמו, והמקדש
ולא זו בלבד שנהג על פי אורחו אורחותיה , עדתו

 המיוחדים של ירושלים והתהדר בלבושיה אלא
עיצב רבים מאותם מנהגים  בעצמו שכמוזכר לעיל

אלו , ואף היה זה שקבע את הלבוש הירושלמי
לבושים שמאצילים מחינם וטעמם גם עד דור זה ה

  א"ק רבינו אלעזר מנדיל מלעלוב זיע"ר הרה"ק מר� אדמו"כ
   )ג"תרמ] (פורי� המשולש[  ז אדר"יומא דהילולא ט

 

  

 

, שאנו מצפים כי יהיה אחרון לגלות וראשון לגאולה
כשהוא מייחס לבוש ". געלע קאפטן"שמכונה ביידיש 

כמו כן תיקן את מנהג תליית . ה"כבגדי האבות ע, זה
התולים כנברשת  ")הענג לייכטער(" נסתהנרות בבית הכ

. ובהם עשר צלוחיות להדלקה כנגד עשר ספירות
שהתרחשה בבית מדרשו  מעשה לאחר, תקנה זו באה

בה הסיטו החסידים בליל שבת שולחן ועליו נרות 
 .דולקים

 
 פלאדמות 
היה מן הדמויות הפלאיות בעולמה של רבינו 

יותו החסידות ומקום נתבצר לו בין קברניטיה בה
ר הראשון בירושלים והרבי הראשון שהאדרת "האדמו

הונחה על כתפיו בארץ הקודש רבי אלעזר מנדיל 
רבינו לא היה רק ראשון לחסידות בירושלים , היה

הוא שירה את אבן פינתה , אלא גם ראש ומייסד לה
בירושלים של הימים ההם שרוב דייריה היו מציבור 

רבינו מייסדה , המתנגדים לדרך החסידות, הפרושים
של החסידות הירושלמית אמנם היה אך מצודתו 

גדולים חקרי לב של , היתה פרושה על ירושלים כולה
רבינו ומעטים ירדו לראשית חקר דרכו של מי 
שמעשיו סתומין והוא כולו סוד בתוך רז ומעוטף 
בתעלומה שאין קורא לה אך בדרכו שלו לא מנע 

יקן תיקונים השפעתו מירושלים לכל פלגותיה ואף ת
גדולים שנתקבלו בכל חוגי ואגפי עדות גלויות אשכנז 

 .שבירושלים עד ליום הזה
ר "א הוא כאמור האדמו"אלעזר מנדיל זיערבינו 

הראשון בציון אך אור עולם ראה או שמא נאמר 
העולם זכה לאורו מעבר לים בעיירה אחת קטנה 

ל ע ל ו ב  : שבפולין ששמה מעביר רטט בלבבות
משה ' ו אביו וסבו מרן רבי דוד מלעלוב ורשבה פעל

שהיא , עוד טרם יצא מבטן אמו, ישועות בקרב הארץ
יהודים ...הקדישוהו ונביא ל, מפשיסחא' בת היהודי הק

 :כך היה ומעשה שהיה. נתנוהו
באו גם התייצבו לפני אביו , קלה בטרם נולדשעה 

שנתנמנם פורתא שלושה מגדולי הדור מאלה שכבר 
ם תחתון בעליון ובשורה שיש עמה החליפו עול

הנה ילד יולד לו לרבינו משה , משאלה בפיהם
נשמה גבוהה שנאצלה מעליונים , בן ניתן לו, מלעלוב

, ניתנה בו ולכשיגדל הנער יהיה למנהיג בישראל
מבקשים הם איפוא מאבי הבן טובה להוריד נשמה 
קדושה זו לעולם העשיה כי יקרא שמו בישראל על 

מדברים ובפתח אחד מבני הבית  עוד הם, שמם
ובפיו הודעה לרבי כי בשורת שלושת המלאכים 
שטרחו ובאו מהיכלם שבגן עדן יצאה מן הכוח 

מאוחר . שבעולם ההוא אל הפועל שבעולם הזה
יותר סיפר רבינו משה כי לשניים מן המבקשים 

אלעזר בנו ' הבטיחו למלא משאלתם והלוא הם ר
מנדל ' והרבי ראלימלך מליזענסק ' של הרבי ר

לשלישי לא יכול היה להבטיח ועל כן , מרימנוב
שמו נותר נעלם ויקרא שם הילד הנולד למזל טוב 

 א"זיעוכי .וימלא העולם אורה אלעזר מנדל
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  ))))וווו""""תרעתרעתרעתרע((((    ר נפתלי צבי מראדיכוב"מזאלקווא ב' רבי אשר ישעי
  ))))זזזז""""תרעתרעתרעתרע((((    ר יעקב יצחק מבלענדוב"מגריצא ב' רבי ישעי

  ))))דדדד""""תשמתשמתשמתשמ((((    בוטושא� -ר יהודה אריה לייבוש מבוטשעטש"רבי מרדכי פרנקל ב
        ))))וווו""""תשכתשכתשכתשכ((((    י מסטמר'ר דב בערצ"צדקת יוס# ב' ורג בר מפיטסבערבי יוס# לייפ

ק רבינו משה ק רבינו משה ק רבינו משה ק רבינו משה """"ק מר� הרהק מר� הרהק מר� הרהק מר� הרה""""ק רבינו אלעזר מנדל מלעלוב ב� כק רבינו אלעזר מנדל מלעלוב ב� כק רבינו אלעזר מנדל מלעלוב ב� כק רבינו אלעזר מנדל מלעלוב ב� כ""""ק מר� הרהק מר� הרהק מר� הרהק מר� הרה""""ככככ –
        ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    ----גגגג""""תרמתרמתרמתרמ((((    מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב

    ----הההה""""תשסתשסתשסתשס((((    פתחי לב על חובות הלבבות ועוד -ר טוביה ליברמ�"רבי פנחס יהודה ב
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב

  ))))הההה""""פפפפתקתקתקתק((((    דברי רש' ר איסר אולמ� ב"רבי שלו� חרי# ב
  .ז מאניפולי והמגיד מקאזני$ "הרבי ר' תל -ר יעקב"ד בובריקא ב"רבי שמחה אב

  .ר יחיאל מיכל מיאמפאלי"רבי יוס# דראביטשר ממעזיבוז ב

  ))))בבבב""""תרצתרצתרצתרצ((((    ר משה דוד מסטאניסלוב"רבי יחיאל מאלעסק ב
        ))))גגגג""""תרמתרמתרמתרמ((((    ד קראקא"ר משה סופר אב"רבי שמעו� ב

  ))))וווו""""תשנתשנתשנתשנ((((    פני מנח�' ור בר אברה� מרדכי אלתר מג"רבי פינחס מנח� ב
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - בבבב""""תרמתרמתרמתרמ((((    ד קארטשי�"ר אברה� אב"רבי אריה לייבוש מרימנוב ב    - - - - 

   -ר משה"ד קראקא ב"רבי שמעו� סופר אב
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - גגגג""""תרמתרמתרמתרמ((((    ז אדר"צ בט"בלוח דבר בעתו הביא היא

  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    ----הההה""""תשסתשסתשסתשס((((    ר יהודה משה"רבי אברה� מנח� דאנציגר מאלכסנדר ב
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    ----הההה""""תשסתשסתשסתשס((((    ר שמואל עוזר"לעלוב ב –רנובי$ רבי יעקב אשר קאפ# מב

  ))))טטטט""""תקיתקיתקיתקי((((    ש מבעלזא"ק ר"ר טורדוס זקינו של הה"רבי משה ב
  ))))גגגג""""תקעתקעתקעתקע((((    מ מרימנוב"ר' תל -ר אברה� מטיטשי�"רבי חיי� יעקב מדוקלא ב

  ))))גגגג""""תקעתקעתקעתקע((((    י�'ק מרוז"אחי הה -ר שלו� שכנא"רבי אברה� מפראהבישט ורבי דוב בער ב
  ))))זזזז""""תרעתרעתרעתרע((((    ר אברה� יעקב מסדיגורא"� ברבי יצחק פרידמ� מבאיא

  ))))בבבב""""תשתשתשתש((((    ר יצחק יעקב מביאלא"רבי מאיר שלמה יהודה ממעזריטש ב
  -ר משה מהורדנא"רבי אלכסנדר זיסקינד ב –

  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - דדדד""""תקנתקנתקנתקנ((((    יסוד ושורש העבודה בעל
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - לללל""""תרתרתרתר((((    חשבה לטובה -ר פנחס"רבי חנו� העני� מאלכסנדר ב

  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - וווו""""תשתשתשתש((((    דורש טוב -ישראל ר"ורטקוב ב'רבי נחו� מרדכי מצ
        ))))דדדד""""תשלתשלתשלתשל((((    'רבי יחזקאל הלוי לוינשטיי� משגיח ישיבת פוניבז

   - יהודה לייב' ר ארי"א ב"ר שמחה וי"רבי יחזקאל מקאזני$ ב
  ))))אאאא""""תקפתקפתקפתקפ((((    חת� המגיד מקאזני$

  ))))וווו""""תקפתקפתקפתקפ((((    רבי אברה� מקאליסק' תל -ר שלמה זלמ� אשכנזי"רבי יצחק הכה� מטבריה ב
  ))))זזזז""""תקפתקפתקפתקפ((((    מ מלעכוויטש"ר' לעכוויטש תלרבי יחיאל מיכל מ

  ))))הההה""""תרנתרנתרנתרנ((((    א ועוד"� ושפ"הרי' ק מקאצק חי"הה' תל -רבי אברה� יהודה לייב מבראק
  ))))זזזז""""תרפתרפתרפתרפ((((    ר שלו� מפשיטיק"רבי אביגדור מטשענסטכוב ב

  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - בבבב""""תרצתרצתרצתרצ((((    א"� תובב"ד י"ר אברה� שלמה גאב"רבי יוס# חיי� זוננפעלד ב –
  ))))''''אדר באדר באדר באדר ב    - - - - הההה""""תשסתשסתשסתשס((((    ר דוד"פארק ב. באניא ב רבי ישכר בער לייפער מנדבורנא

        ))))דדדד""""תרלתרלתרלתרל((((    דוד צמח - ר צבי אלימל� מדינוב "רבי דוד ב
  ))))ממממ""""תרתרתרתר((((    ר חיי� מקוסוב"רבי יעקב שמשו� ב

  ))))בבבב""""תרעתרעתרעתרע((((    זכותא דאברה� -ר יהושע אשר"רבי אברה� דוד נפתלי ירחמיאל מפאריסוב ב
        ))))פפפפ""""תרתרתרתר((((    זכרו� יהודה ועוד, שבט מיהודה' ד סטמר ב"ר יהושע פולק גרינוואלד אב"רבי יהודה ב

   -ר אברה� יצחק הלוי מאוסטרובצה"ב האלשטאק רבי מאיר יחיאל
  ))))חחחח""""תרפתרפתרפתרפ((((    מאיר עיני חכמי� ועוד

  ))))טטטט""""תרצתרצתרצתרצ((((    ר אברה� משה"רבי עמנואל מפאביני$ ב
  ))))גגגג""""תשנתשנתשנתשנ((((    ימות עול� -אמרות קודש -ר יוס# מאמשינוב"רבי יצחק קאליש ב
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        נזכרי� ונעשי�נזכרי� ונעשי�נזכרי� ונעשי�נזכרי� ונעשי�נזכרי� ונעשי�נזכרי� ונעשי�נזכרי� ונעשי�נזכרי� ונעשי�
 

לתאר קצת את עריכת השולח� הטהור  בבואנו

, א"ק זיע"י מר� רביה"שנער� ע' משתה היי�'וסעודת 

. קשה לתארה ולהעבירה בשלימותה אל הקורא

האימה והיראה מגודל ' יו הקניכר על פנ' הי, מחד

במצב רוח ' שרוי הי, מאיד�. קדושת היו� וסגולתה

ולא אחת , בהתלהבות ובשמחה עצומה, מרומ�

, שירה ושתיקה, רקידה ובכיה. התבס� בגילופי�

 -תביעות וישועות , תקיפות ונעימות, רצינות וחדוה

יראתי מתו� שמחתי ושמחתי מתו� ', הכל בערבובי

' בחי' שהי א"ר שליט"מר� אדמור וכפי שאמ, יראתי

  .וגילו ברעדה, אהבה ויראה

ל או� "ביי� טאטע� ז: "א"ר שליט"אמר מר� אדמועוד 

ל זענע� פורי� געווע� ערנסטע "ביי� זיידע� דער רבי ז

ל האט שטענדיג ארו� "דער טאטע ז... �'טיש

ל היו "ל וכ� אצל זקני ז"אצל אבא ז( "!געארבעט פורי�

ל תמיד עבד ופעל רבות "אבא ז. יי� מתמידימי הפורי� רצינ

אי� לומר כאילו מסגרת זו , לכ� )בפורי� בכל המובני�

מסוגלת להכיל את עמקו ורחבו של העניני� שנראו 

. ונשמעו בימי הפורי� בכלל ובשולח� הטהור בפרט

אבל אי� אנו בני חורי� מלית� על לבנו ולצייר לנגד 

� בקריאת עבודת, עינינו כמו חי את הזמ� ההוא

, כי הוא נורא ואיו�, המגילה ובקיו� מצות היו�

ומצות השמחה באופ� נעלה ונשגב בקדושה 

  .ובטהרה

שימי הפורי� האלה לא יעברו מתו� היהודי� וכדי 

נכתוב את כל מעשה תוקפ� , וזכר� לא יסו* מזרע�

והימי� . וגבורת� ופרשת גדולת� אשר גידל� המל�

  .ודורהאלה נזכרי� ונעשי� בכל דור 

ונטל ידיו לסעודה בצהרי היו� , ד"נכנס לביהמרבינו 

אמנ� כבר . שנמשכה לתו� הלילה שעות ארוכות

בידעו . קדמה לה הכנה גדולה בחדרו בקודש פנימה

כפי  -בנפשו רב כוחו בעריכות השולחנות בכלל 

� 'פ שירש את כח הטיש"שהעיד על עצמו כמ

וברצונו , וביו� הפורי� בפרט - א "זיע' מאבותיו הק

היה מעורר ומזכיר לכל , הטוב להיטיב לאחריני

, בעת רצו� נשגב דאז. הנלווי� אליו לבוא אל הסעודה

ג� . יוכל לפעול עבור� כל טוב בגשמיות וברוחניות

הורה לה� , לאנשי שלומו וחסידיו הרבי� מעבר לי�

לבר� ולהתבר� במילוי ', ביי� טיש'להתקשר אליו 

  .משאלות לב� לטובה ולברכה

נהרו אליו לביתו במש� היו� ע� משלוח מנות כאשר 

היה אומר שעדי* שיתנו הקוויטלע� לעת , וקוויטלע�

 -א* אירע . ערב כשיערו� את השולח� בבית המדרש

ששלח שלוחי�  - א� לא ראה אות� נוכחי� בטיש 

לצאת דחופי� בדבר המל� לקרוא לאנשי� שהיו 

שעת זקוקי� לישועה שיבואו מהר כי השעה הזאת 

והתבטא בלשו� , והיה מצטער. רחמי� ועת רצו�

  .ר"ליטול חלק� המוכ� לה� מכל טוב בגו', בטל�'

ובזמ� שמרבי� , כולו בעול� השמחה' הטיש היבעת 

בשמחה נפתח מעיי� השמחה מלעילא ומשפיע לכל 

  .נפש מישראל

קודש שר ניגוני שמחה וריקוד שמילאו את ברגשי 

בנעימה , י� וגעגועי�לצד שירי כיסופ. הלבבות רננה

, מעת לעת ק� ויוצא במחול. ובערגה שירדה חדרי בט�

ורוקד בהתלהבות דקדושה ובחדוות עוז עד כלות 

  .הנפש

כמעיי� המתגבר . היה באמרות צדיקי� לרובמשתעשע 

, חוזר על יבול עשיר של מאמרי� ורעיונות נפלאי�

: מרבה לשנ� את הפתג� החסידי. וסיפורי צדיקי�

  .'תכלית מרדכי - דכי תכלת מר'

כ� עד שהיה שרוי , מוזג לו כוס יי� ולוג�, לבי� -בי�

והנה פותח הוא את , נכנס יי� יצא סוד. בגילופי� ממש

עתה מתגלה מעט . סגור לבו הטהור ומדבר לפני המל�

אחרי כל ההסתרות שפעל ועשה בכדי להסתיר , הלוט

עתה פר� משהו מ� החביו� . את עבודתו בקודש

. )ד, אסתר ח( 'לבקש מלפניו על עמו'כל מאוויו . העצו�

. ולמסור נפשו עליה�' מוכ� הוא לתת כופר נפשו לד

. ומדבר בתקיפות, תובע את תביעותיו, מבקש ומתחנ�

דבריו כידודי . דברי� נוראי� נשמעו מפיו באותו עת

אי� האב מסירות נפש ! פורי� איז אמת': אש יתמלטו

איד� דע� וועלט או�  אי� גיב אוועק פאר. פאר איד�

וואס אי� , עס קומט עניני� אסא� מאהל! יענער וועלט

, דאר* אוועקגעב� יענער וועלט פאר אידישע קינדער

דאכט זי� , ברו� הש�! בי� אי� מקריב יענער וועלט

אז אי� האב , � אייבערשטענס היל*'אי� הא* מיט, מיר

 ',!געראטעוועט איד� פו� שאול תחתית מיט דע�

ז "נ עבור יהודי� ואני מוסר עבו"יש לי מסי, זה אמת פורי�(

פעמי� רבות קורה שאני צרי� למסור את , ב"ז ועוה"את העוה

, ה"ה נראה לי בעז"ב, ואני מקריב עבור�, י"ב לפני בנ"העוה

 .)שכבר הצלתי והעליתי הרבה יהודי� משאול תחתיות ע� זה

  .ק"עכל

יו� לבו בוער בקרבו ומשתוקק ל. תוססי�כיסופיו 

! הריני כפרתו, אז איינער איז מעכב די גאולה. נראה אור

יעדע� עיכוב ! מע� מוז משיח, שוי� נישטא קיי� כח'ס

 בונ�' ווי האט די רבי ר. וואס איז דא איז נישט לטובה

ע לייז אונז אויס "רבש? געזאגט )ע"ק מפרשיסחא זי"הה(

יעדע� עיכוב איז ! ווי איידער אלס גויי�, אלס איד�

הריני , א� אחד מעכב הגאולה( !ט לטובה פאר כביכולניש

כל עיכוב אינו , כבר אי� כוח ומוכרחי� המשיח, כפרה שלו

, ע גאל נא את ישראל"רבש: ב מפשיסחא"ש ר"כמ, לטובה

  .)כביכול' כל עיכוב אינו לטובה ל� ית, מאשר את כל הגויי�

. דע� גואל צדק! שוי�! שוי�! דאר* מע� שוי�ממילא 

, מע� קע� פַארלייגע� כוחות. ט קע� מע� בעהט�או� יעצ

ווער ! איי, איי. ווייל בניס� נגאלו ובניס� עתידי� להגאל

אבער וואס זאל אי� ? דער מעכב אליי� רעדט, רעדט

אויב די ! אי� וויל אויכעט, אי� וויל אויכעט? טוה�

זאל נישט 'ס, זאל די מעכב אוועק גיי�, מעכב איז מעכב

לאמיר טרינק� ... זאל ער קומע� שוי�! זיי� קיי� מעכב

את , מיד, צריכי� מיד( !.לחיי� טובי� ולשלו�! לחיי�

', כי בניס� נגאלו וכו, עכשיו יכולי� לבקש ולנצל הכוחות, צ"הגוא

כ "אני ג, א� מה אעשה, המעכב בעצמו מדבר, מי מדבר, איי

שיסתלק המעכב כדי שלא , וא� המעכב הוא מעכב, רוצה זאת

בואו נשתה לחיי� , ויוכל מיד לבוא המשיח, מעכבשו� ' יהי

  .)טובי� ולשלו�

נפרצו סכרי האהבה ומעיינות , כטוב לב המל� ביי�והנה 

וואס ! דיגע הסתר'איז אזא מורא'ס': והתייפח, הדמעה

אזויפיל גלות ? קע� מע� נא� טוה� משיח זאל קומע�

אזויפיל , אזויפיל טויזענטער יאר�, אריבערגיגאנגע�

וואס פאדערט מע� ? וואס וויל מע� נא� פו� אונז, ע�געליט

איד� האב� זי� שוי� גענוג ? נא� אז משיח זאל קומע�

ר מר� "אאמו -. ?'אוי* וואס! געבאדע� אי� בלוט

איז געווע� אי� קבר רחל , ז"בשנת תשמ, א"� זיע"מוהרמ

', נישט געזונט'אי� זאג נישט ', כשהיה רתוק למיטתו'

האט ! ער איז געווע� געזונט', נישט געזונט'ווייל מיר זענע� 

גיי צו� כסא הכבוד או� ! מאמע': ער געזאגט דעמאלט

זאל ', ושבו בני� לגבול�'מע� האט דיר צוגעזאגט , בעהט

דיינע ? � צו דיר'וואס וועט מע� טענה. מע� מקיי� זיי�

אז די ייסורי� , זאלסטו זאג�? קינדערלי� האבי� געזינדיגט

� אריבערגיגאנגע� זענע� אסא� אסא� מער וואס זיי זענע

ומני , ז"א אמר זאת בתשמ"ר זיע"אאמו -' !ווי זייערע זינד

הרי אנו בהסתר ( ...אז חל* הרבה שני� ועדיי� לא נושענו

כמה גלות , מה עוד יכולי� לעשות ולפעול לביאת המשיח, נורא

מה עוד רוצי� , כמה סבלו וסובלי�, אלפי שני�, י"עוברי� בנ

יהודי� כבר מספיק נזדככו , בעי� מאיתנו כדי שיבוא המשיחותו

ל כשהיה בקבר רחל ורתוק "אבי ז. ועל מה, ונתרחצו בד�

ואני לא אומר שלא הרגיש טוב כי אנו ה� אלו שאינ� , למיטתו

אז אמר אבא בקבר רחל . הוא היה בריא מאוד, מרגישי� טוב

' ו בני�ושב'לכי לכסא הכבוד ותבקשי שהובטח ל� , אמא: ה"ע

על כ� , כי בניי� חטאו, וא� יטענו, לכ� צריכי� לקיי� ההבטחה

תעני כי היסורי� שה� עברו וסובלי� עברו ממזמ� את חטאיה� 

  .)כ"ע, שחטאו

 ממשי�, ובתקיפות שאי� עלי עפר משלהבהתלהבות 

גענוג צו אידישע ': ופוסק נחרצות, להשמיע טענותיו רבינו

יש , די לצרות של יהודי�( !א� עק צו אידישע צרות! צרות

כי יודע אני כי בשלי הסער ' בשל מי הרעה הזאת וכו )גבול

אלע איד� זענע� דא� ? פאר וועמע�. )ז, יונה א( 'הגדול הזה

, אבער פו� דעסטוועג� פעלט דא� נישט קיי� סיבות! גוט

אז ער , אבער יעדער איינער דאר* זיכע� די סיבה אי� זי�

ממילא , ע� וועט זעה� מתק� צו זיי�או� אז מ, איז דער גור�

עס איז נישטא קיי� איד וואס ! וועט זיי� די תיקו� השל�

ז לא "א� עכ, כל ישראל ה� טובי�, בשל מי( ,איז נישט גוט

שאולי הוא , א יש לו לחפש הסיבה בתוכו"א� כ, חסרי� סיבות

כי אי� יהודי שהוא לא , ש"הגור� ויתק� עצמו ואז יהא התיקוה

 'וגו' צמאה ל� נפשי כמה ל� בשרי' )� טובי�כול, טוב

' בחי', עי*' 'בחי' ציה' 'ַא איד איז בחי' אפי )ב, תהלי� סג(
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פו� דעסטוועג� איז , דהיינו בלי תורה', בלי מי�'

ק באר מנח� "ספה' עי( !'צמאה ל� נפשי'בפנימיותו 

  .)פ זה"ע

א כולו קור� אור שבעתיי� "ט זיע"הקוהרבינו 

קוד שמחת הגאולה העתידה ויוקד בי, מתמיד

. וקולו קול התור נשמע ומהדהד למרחקי�, הקרובה

היינט שרייט מע� דא� . עס איז שוי� גענוג דיבורי�'

שטייט דא� 'ס! גיוואלד, גיוואלד. מע� דאר* מעשי�

אז כנישתא חדא וועט תשובה טוה� , אי� זוהר הקדוש

ומי . ַא מני� )ל"אולי י( ,כנישתא חדא ,קומט משיח

אי� וויל תשובה ? כב א מני� איד� תשובה טוה�מע

ע ווייסט ריכטיג אז אי� וויל תשובה "די רבש. טוה�

, די לדיבורי�( 'ער איז דא� יודע תעלומות לב, טוה�

ק שא� כנישתא "בזוה' אי, געוואלד, היו� צריכי� מעשי�

ל מי מעכב למני� "ואולי י, חדא תשוב בתשובה יבוא משיח

יודע האמת ' וה, וצה לשוב בתשובהאני ר, יהודי� לשוב

 'הק והנה עיניו. )שאני רוצה באמת ובתמי� לשוב אליו

דער ': משוטטות לעילא וצורתו משרה אימה ופחד

אז די , ט"רבונו של עול� מעג גיבע� איד� קרעדי

ע אוודאי "מעג דא� דער רבש, ט"ק גיבט קרעדי"באנ

ה אז איד� זאגע� זיי וועל� תשוב... ט"גיבע� קרעדי

ט "ע זיי גיבע� קרעדי"מעג דא� דער רבש, טוה�

א� הבנק , ע מותר לתת לנו קרדיט"להרבש( .'!אוי�

, ע בוודאי לית� קרדיט"מותר לרבש, א"נות� קרדיט לכ

א� יהודי� אומרי� שה� חפצי� בתשובה שלימה 

  .)כ"ת לתת לה� את הקרדיט לכ� ג"צרי� השי

נו ורבי. מרעישי� את הלב ואת הנשמה' הקדבריו 

אז וואלט '. א אינו נח ואינו שקט לעורר את הק�"זיע

וואלטע� זיי , היינט געווע� פו� די פריערדיגע צדיקי�

א� היו היו� חיי� צדיקי� ( !מבטל געווע� דע� פורי�

 :)הקדמוני� ה� היו מבטלי� את חג הפורי� והיו אומרי�

: וואלט מע� געזאגט, )יז, אסתר ד( '!ויעבור מרדכי'

אזא פורי� ! נע� דיר די פורי� דיינע, עול�רבונו של 

מיר , נעבא�נעבא� ! ?האסט דו אונז צוגישטעלט

איז נישט דא דער וואס , זענע� היינט אי� אזא דור

דאר* מע� פשוט , ממילא. האט דער כח צו דע�

בעהט� די וואס זענע� מעכב די גאולה זאלע� 

או� טאמיר אי� בי� מעכב די  - פארשווינד� ווערע� 

אבער ! גאולה זאל אי� אוועק גיי� פו� דער וועלט

אי� זאג נישט אוי* חלילה וחס  - ! משיח זאל קומע�

 .'!אוי* מיר קע� אי� דאס זאגע�, ַא צווייט� איד�

כזה פורי� העמדת , ע טול ל� את הפורי� הלזה של�"רבש(

במילא , אנו בדור כזה שאי� כוח לא" אחד אליו, נעבא�, לנו

אלו שה� המעכבי� הגאולה צריכי� להסתלק מכא� 

ר העיק, שאסתלק מזה העול�, וא� אני המעכב, ולהעל�

רק , ואיני אומר זאת על יהודי� אחרי�, שכבר יבוא משיח

כ� אמר וזעק רבינו ברוב  .)על עצמי ועלי מותר לומר זאת

והדברי� . ענוותנותו ושפלות רוחו הנוראה והעצומה

  .מבהילי�

רבינו . שוב מהדהד קולו באוירה המחוממתוהנה 

בניגוני שמחה לכבוד , א מפזז ומכרכר בכל עוז"זיע

יש והוא מצווה על אחרי� לעלות על השולח� . היו�

ובזה מבטיח לה� לראות בישועת� , לרקוד ולרקוד

יש וה� זוכי� לקבל ממנו מתנת ידו על . בזמ� קרוב

כל . ישועת� מובטחת וא� טוב חלק�. פניה�

ה לעורר חמלתו יתבר� שמו להעמיד מגמתו עת

  .לע� קדוש רווח והצלה

ושמח , עתה כבר מתבס� בשובע שמחותלעת 

ארשת , לפתע. נזכירה דודי� מיי�, ביוצרו ובוראו

והנה פור� . רצינות ושברו� לב נסו� על פניו

וימי הפורי� ': בבכיות עצומות ומתמוגג בדמעות

עורר יש להת, )פיוט שבת זכור( 'לא יהיו נבטלי�

. שלא יל� יו� הפורי� לבטלה להבל ולריק

וממשי� לדבר דיבורי� נשגבי� לעורר את הע� 

בשיח . בתשובה שלימה וקבלת עול מלכות שמי�

שרעפיו פונה לאביו שבשמי� וגולל מה שהיה 

י טובה "לפעול לבנ, אצור בתוככי לבבו הטהור

לה� שמירה מעולה לעמוד נגד ' רוחני שיהי

ו שליטה כנגד הדעת קליפת עמלק שיש ל

, אסתר ט( 'חשב על היהודי� לאבד�'. דקדושה

היה . המחשבות רעות אשר הכניס עמלק' כלו, )כד

של מר� ' זאת הזדמנות לראות בעי� עבודתו הק

כאשר מנפה , א לטהר לבות ישראל"רבינו זיע

  .ומלטש היהלומי� שיבריקו באור עליו�

ד ומלב. חרטו רוש� כביר בנפשות חסידיודבריו 

הרי כל מילה היתה נעימה , פנימיות הדברי�

הנה דוגמא אחת . וטעימה לחי�, לשמע אוז�

זאלסט ': החסידי�' שיח שהמתיק לא-מסוד

וויסע� אז דו ביזט אראּפגעקומ� אוי* די וועלט צו 

או� אז ? דו הערסט! זיי� איינער פו� די מאורי הדור

, ביזטו גור� ַא היזק נישט דיר, דו וועסט דאס נישט

נע� , נע� די� אי� די הענט! נאר די גאנצע וועלט

. דאס איז קלאר, דו ביזט בכח! די� אי� די הענט

או� דו . נאר קעגע� דע� גיבט מע� עה� ַא בעל דבר

, או� דער וואס זאגט. האסט כוחות גובר צו זיי�

איז  -מע� האט דיר נישט גיגעב� כוחות גובר צו זיי� 

ווייל די פשט איז ! סַא מי� ואפיקור! א� אפיקורס

נע� . אז עס איז נישטא קיי� בחירה, דא� חלילה

? דו ווייסט וואס הייסט עקשנות, זי� מיט עקשנות

. ר"מיט עקשנות וועסטו קענע� דור� ברעכ� די יצה

. ר איז נישט שטארקער פו� מענטש"ווייל די יצה

אבער זעה ? יעצט איז דא ַא התעוררות יא, געדענק

דע ל� שירדת ( .'!רות זאל בלייבע�אז פו� די התעור

וא� אתה ? אתה שומע, לעול� כדי להיות ממאורי הדור

, לא תהיה כ� אתה גור� היזק לא רק ל� אלא לכל העול�

, ר"להתגבר על היצה, קח עצמ� בידיי� ויש ל� בכוח לזה

ומי שאומר שאי� לנו כוחות להתגבר עליו הרי הוא 

קח , בחירה כי הפשט יוצא שחלילה אי�, אפיקורוס

רק . אתה יודע מהי עקשנות, עצמ� מתו� עקשנות

ר כי הוא אינו חזק יותר "בעיקשות תוכל לשבר היצה

וצרי� שיוותר משהו , עכשיו יש התעוררות, זכור, מהאד�

  .)מהתעוררות זו

. 'מי שיהי' יהי, א אינו נושא פני� לאיש"זיערבינו 

שע אייניקלע� שנוכחו בטיש הוא 'לאחד הרבי

הויכע ! דער בעל דבר פארלייגט זי� אוי* הויכע נשמות' :אומר

! או� פאר דערפאר האט ער דיר גיּפאקט! נשמות דאס זיכט ער

הבעל ( .'!ער זוכט גוטע שטיקלע�! ?וואס פארשטייסט דו נישט

ולכ� הוא , ואות� הוא מחפש, דבר מתנפל על נשמות טובות וגבוהות

ובאופ� כזה היה  .)טובי� הוא מחפש חלקי�, האינ� מבי�, נלבש עלי�

  .רבינו מעורר את כל הקהל לתיקו� המעשי�

לבו . 'על שאינו מיטיב דרכיו וכדו, א כלפי עצמו"הוא זיעמדבר 

מלובש בבגדי ' לחסיד שהי. 'השפל'נשבר בקרבו על מצבו 

געפיצט מיט , אי� קיק אויס יעצט פונקט ווי דיר': מגיב, שיראי�

בלָאפער ַא טשאקער ּפונקט ווי  או� אַ  -גאלד או� מיט סאמעט 

נענה , לאחד מזקני החסידי� החשובי� שהגיש לו פתקא -. '!דיר

צדיקי , איהר האט דא� גיקענט אלטע צדיקי�': בענוותנותו

ווי , אי� פארשטיי איי� נישט! ער צדיקי�'ָאה ָאה אמת, אמת

לאחד מפרחי  -. '!?קומט איהר צו געב� ַא קוויטעל אזא איינע

פאר דיר איז נא� , גלייב מיר': הוא אומר בשברו� לב החסידי�

דו קענסט נא� תשובה , אי� בי� שוי� א� אלטער איד, דער וועלט

דריי זי� אּפ פו� בעל ! דו קענסט נא� שיינע� אוי* די וועלט. טוה�

צדיקי , את� הכרת� את הצדיקי�( .'!שיק אי� ַא גט כריתות, דבר

  !)?לאחד כמוני, � אליי ע� קוויטעללמה את� באי, איני מבינכ�, האמת

אול� מה מאד נהדר , א אכ� דורש על עצמו לשו� גנאי"זיערבינו 

 - מתעוררי� ברגשי אש קודש  מראה טהור לראות המסתופפי�

ודופקי� בחזקה בשערי  –' כי הרי אליה� מכווני� דבריו הק

הרי , ובעת אשר כל הפושט יד נותני� לו, תשובה מאהבה

ניגש אליו יהודי לבקש על  - . נות� יד לפושעי�ה בוודאי "הקב

וואס ': א מפטיר לעברו"רבינו זיע, על פרנסתו הדחוק, מזונותיו

רעדסטו וועג� , � בעל דבר'דו האסט צי טוה� מיט! ?געלט

� בעל 'הלוואי וואלט אי� פטור געווארע� פונ, גלייב מיר! ?געלט

מוותר אוי* אי� בי� , אי� בי� מוותר אויפ� גאנצע געלט. דבר

, אי� האב נישט קיי� כח פאר ייסורי�. אוי* אלעסדונג, געזונט

, מה אתה צרי� כס"( .'!אבער עס הארט מיר נישט ייסורי� אויכעט

הלוואי והייתי , האמ� לי, לכ� הנ� מדבר על כס", ד"יש ל� עסק ע� הבע

אמנ� אי� , הכס" הבריאות והכל, אני מוותר על הכל, ד"מתפטר מהבע

 -  .)א� אני מוכ� לקבל ולהתייסר ביסורי� בשביל זה, עבור יסורי� לי כוח

וכא� חוזר חלילה לזמר ניגוני שמחה ביתר  -! לחיי�! לחיי�

  . שאת וביתר עוז

לפניו בקבוק קוניאק שנמזג במי� להפיג במעט את העמידו 

ואת� כתבו על היהודי� !. שקר! זה שקר: "התרע�. חריפתה

פורי� משחקי� ' ביו� הק, ת"ו� אמ� אתו"ואת, כטוב בעיניכ�

  .ולא רצה לשתות מזה". ??ע� האמת

שעות שבה . ט עד השעות הקטנות של הלילה"נמש� השולהכ� 

יכלו למשש כל העת . א פלאות רבות ונצורות"חולל רבינו זיע

היושבי� 'ושכל מגמתו להיות בי� , שלא מחשבותי מחשבותיכ�

ולתק� עול� , א"יחד בזלהתי' כלו )יד, א, ש�( 'ראשונה במלכות

 'כדת מה לעשות במלכה ושתי'וטרוד ועסוק , י"במלכות שד

שנה אחד בתו� ימי  - . להכרית ולבטל כל מריע' כלו, )טו, ש�(

ר פלוני "א� אדמו, ק"המשב' א אצל א"חקר רבינו זיע, הפורי�

כי לא ראה , כמנהגו מידי שנה בשנה, שלח לו משלוח מנות

ר שלח "שאכ� אותו אדמו, ק"לו המשבענה . שהביאו זאת לפניו

ביי� ': על אתר הגיב רבינו. וזה הגיע בעת הטיש, לו משלוח מנות

 ',!ווייס אי� נישט וואס טוט זי� מיט מיר, ביי� טיש? טיש

 )באמצע הטיש איני יודע מהקורה ומתהל� עמי? באמצע הטיש(

כי במשפט זה הטיב רבינו בעצמו לתאר את , נדמה -. ק"עכל

  .בעת עריכת השולח� הטהור ביו� הפורי�' ודתו הקשגב עב
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é ïá åãåòá"ìçä íéðù âäøä øåáòá øáãì å" ÷ ïøî ïøî ïøî ïøî

ðùøäðùøäðùøäðùøä""""òéæ áåìòìî ïòéæ áåìòìî ïòéæ áåìòìî ïòéæ áåìòìî ï""""àààà ïéëåãéù úòöä , äöø àìå

 åéáàöãøä ïøîöãøä ïøîöãøä ïøîöãøä ïøî""""òéæ ùòéæ ùòéæ ùòéæ ù""""àààà,,,,  úéðáøä íò êåãéùä ãáìî

ò àöééø äðç úøî ú÷ãöä"äâä úá ä" óñåé éáø ö

öæ äèøéå åðééö"à÷àø÷î ì.        

 øîàå øîàå øîàå øîàå àáñä æàáåìòìî ìãðî øæòìà åðéáø ïøîáåìòìî ìãðî øæòìà åðéáø ïøîáåìòìî ìãðî øæòìà åðéáø ïøîáåìòìî ìãðî øæòìà åðéáø ïøî 

òéæ"ñî íéùåã÷ä úåáàäù êåãéùì ïîéñ éë à íéîéë

äæì , äçôùî íò íòô áåù íéëãúùî øùàë ÷ø àåä

åæ .úåøåãä êùî ïëàå ,äåáø éàöàö" éàöàöå ÷

 äîë äæ íò äæ íäéðéá åëãúùä äèøéååðééö úçôùî

íéîòô.        

        

 ïéðòá ïéðòá ïéðòá ïéðòáïéåù úåîùïéåù úåîùïéåù úåîùïéåù úåîù        

äøääøääøääøä"""" ö ö ö ööæ øìãà ïøäà íçðî òùåäé éáø"  ì ìù åðúç ìù åðúç ìù åðúç ìù åðúç

òéæ áåìòìî ìãðî øæòìà åðéáø ïøîòéæ áåìòìî ìãðî øæòìà åðéáø ïøîòéæ áåìòìî ìãðî øæòìà åðéáø ïøîòéæ áåìòìî ìãðî øæòìà åðéáø ïøî""""àààà,,,,  éãéñçî äéä

äøä"áø ÷ éæðàöî íééçæðàöî íééçæðàöî íééçæðàöî íééç éæ"ä ìòá ò'íééç éøáã' .

ãáìá ïøäà íçðî éáø åîù äéä íãå÷î , àáùëå

÷ä åáøî ãøôéäì 'ìàøùé õøàì åúàö éðôì , åì øîà

åáø :ïøäà òùåäé éáø íåìùì òñ , éîù éøä åì øîà

ïøäà íçðî ,äøä åáéùä"÷ :àì , àìà'ïøäà òùåäé '

êîù.        

 øùàë øùàë øùàë øùàëìàøùé õøàì òéâä , éáø ïøî ìöà êìäå

àòéæ ìéãðòî øæòì"à ,ïë íâ åì øîà : êéìò íåìù

 éáø'ïøäà òùåäé ,'â åì øéòäå"ðë ë"ì . áéùä åðéáøå

íééç éøáã ìòá åì äðòù åîë äáåùú äúåà åì , øçàì

ø äùòð ïëî 'åðéáø ìù åðúç ïøäà òùåäé . åðéáä æà

äìà íé÷éãö éðù úðååë , åðúçå ïúåçù àãéô÷ ùé éøäù

 úàååöî äîåã íù åàùé àìãéñçä äãåäé éáø , éáøå

 åîù äéä àåä íâ éøä ìéãðòî øæòìà'íçðî'.    )))) úøàôú úøàôú úøàôú úøàôú

ãåã úéáãåã úéáãåã úéáãåã úéá((((        
        

äøääøääøääøä"""" ÷ ÷ ÷ ÷ éáøõéååøåä éåìä ñçðôõéååøåä éåìä ñçðôõéååøåä éåìä ñçðôõéååøåä éåìä ñçðô éæ"ò , ãàøá áùåú äéä

àéöéìàâ éøòá ,äéòá ùãå÷ä õøàá áùééúäå"úôö ÷ .

åúåáùééúäá óëéú , ïøî ìù áåèä åòîù åðæàì òéâä

áåìòìî ìéãðòî øæòìà åðéáøáåìòìî ìéãðòî øæòìà åðéáøáåìòìî ìéãðòî øæòìà åðéáøáåìòìî ìéãðòî øæòìà åðéáø òéæ"à ,ú òñðå óëé

äéò íéìùåøéì"àøä ïøî íò úåàøúäì éãë ÷" î

òéæ"à.        

 óëéú óëéú óëéú óëéúãé èéùåäùëå ì'íëéìò íåìù ' äáäà ùéâøä

ìéãðòî øæòìà éáø ïøî ìà äæò , øö÷ ïîæ ãéîå

îçàì"åðéáø ìù åðá íò ïåúéçä úåøù÷úä äååäúð ë ,

 ìù åðúåçì êôäðåöãøä åðéáø ïøîöãøä åðéáø ïøîöãøä åðéáø ïøîöãøä åðéáø ïøî""""ùùùù  ìù åúá íò

ò íéøî úøî ú÷ãöä úéðáøä ñçðéô éáø"ä.    )))) øå÷î øå÷î øå÷î øå÷î

ãåã úéáì çúôðãåã úéáì çúôðãåã úéáì çúôðãåã úéáì çúôð((((        
        

äâääâääâääâä"""" ö ö ö ööæ ìèðæåø ìàøùé äùî éáø" íùá òãåðä ì

øòååòùøàåå äùî éáø , ìù åúéáá ìãâúð åðéáø ïøî åðéáø ïøî åðéáø ïøî åðéáø ïøî

òéæ áåìòìî ìãðî øæòìàòéæ áåìòìî ìãðî øæòìàòéæ áåìòìî ìãðî øæòìàòéæ áåìòìî ìãðî øæòìà""""àààà.... ìøåâ úù÷ äúéä åîà ,

ì éë"íáéàá íãåòá äéãìé åôè÷ð ò , íòô äëìä

òéæ åðéáøì"à    ))))ëøú úðùáëøú úðùáëøú úðùáëøú úðùá""""ææææ((((  úà úåðúìå åéðôì ìöðúäì

äøòö ,èáäíéðá éðù åðéáø äì çé , ãçàù åðééöá

ìàøùéá ìåãâ äéäé íäî , ïøî íù ìò åúåø÷ì åäåéöå

òéæ áåìòìî äùî åðéáø"à , íù ìòåäøääøääøääøä"""" ìàøùé éáø ÷ ìàøùé éáø ÷ ìàøùé éáø ÷ ìàøùé éáø ÷

æåøîæåøîæåøîæåøî''''éæ ïééæ ïééæ ïééæ ïé""""òòòò,,,, úçà äðùá åøèôð íäéðùù , òáù éðôì

éøú úðùá íéðù äøùò"à    ))))æåøäæåøäæåøäæåøä''''âá øòðéâá øòðéâá øòðéâá øòðé ' ' ' 'ïåùçïåùçïåùçïåùç , , , ,ø ïøîåø ïøîåø ïøîåø ïøîå"""" î î î î

éáéáéáéá""""úáè âúáè âúáè âúáè â((((.        

 íðîàå íðîàå íðîàå íðîàåäåä êë ,ù äúåàá ìàøùé äùî éáø äðá ãìåð äð

 ÷æçåäå øúñðáå äìâðá ìàøùéá ìåãâì äéäå ìãâúðù

äâéøãî ìòáë . úðåòì äùî ìàøùé éáø òéâäùë

ïéëåãéùä ,úåãáëð åá øáãì åìçä.        

 ïáåîë ïáåîë ïáåîë ïáåîë éáø ïøî ìù åãé úçú åøáò ïéëåãéùä úåòöä ìëù

òéæ ìéãðî øæòìà"à , øîàå úåòöää ìë úà äçã àåä êà

ùîì íéàúî äæ ïéàùä'éìù éì...        

 íòô íòô íòô íòôèééç íò ãçà êåãéù øåçáä ìù åîà åì äòéöä ,

öæ óñåé òùåäé éáø åîù øùà"ì , òåáùá äì åòéöäù

ïåøçàä ,øîàå åðéáø ïøî ìòôúä :äùîì íéàúî äæ'éì , éë

íéøúñðä íé÷éãöäî àåä äæ èééç.        

 êëå êëå êëå êëåêåãéùä úà äøîâå ÷éãö ïåöø äîéé÷ åîà äåä.        
        

        

 éë éë éë éëùãç úéá äðáúùãç úéá äðáúùãç úéá äðáúùãç úéá äðáú        

 øôéñ øôéñ øôéñ øôéñ ïøîøøøøöãøä åðéáöãøä åðéáöãøä åðéáöãøä åðéá""""áåìòìî ùáåìòìî ùáåìòìî ùáåìòìî ù òéæ"à" :éúðåúç øçà ,

íéðù äøùò äùîç ïáë éúåéäá , ïøî éøàî àáà éì øñî

òéæ áåìòìî ìãðî øæòìà åðéáø"åúøéã úà à , øáò àåäå

úøçà äøéãì ,úåöç ïå÷éúì éúî÷ùë äìéìá , éúòîù

úìãá äùé÷ð , øá ãîåò éðéò ãâðì äðäå úìãä úà éúçúô

 ïðéî– çá åãåòá åøéëî éúééäùíéé-  çôééúîå çúôä ìöà

éëáá ,åëå  ïå÷éúì àáà ìà àáù éúðáä ,'åì éúøîà:        

 äàøðë äàøðë äàøðë äàøðëúéòè ,åúøéã ÷éúòä øáëå ãåò ïàë øâ åðéà àáà ,

äùãçä éùã÷ ïåòî ìà êúåà ç÷à äöøú íàå , éúùáìä

òáéùæãä ïåéìòä ãâáä úà ,òáåëä úà éúùáç , éúìèð

éãéá éì÷î ,éøçà êìä ïðéî øáäå áåçøì éúàöéå.        

àäàäàäàä íéùð íéùð íéùð íéùð àì ùéàå íåìùì éðåëøá êøãá éúåà åùâôù

àáà åá øãù øãçä ìà éàåá ãò éúéåì ïáá ùéâøä , éúéàøä

åúøéã úà åì ,éúéá ìà íåìùì éúáù éðàå.        

 êéùîä êéùîä êéùîä êéùîäøôñì åðéáø" :èàäòâ àøåî áàä êéà èñðééî ?]-

éúãçô éë êðä áùåç íàä [àìå àì ! äàøùë íåéä úøçîì

éøàî àáà éúåà ,öàá éúàø÷ì äùòäøäæà úòåðú åòá ,

úìåæä úà øéäæîå ãîåòù éîë ,äæá àèáúäå"ì" : ñééåå êéà

 èòáøà ìò÷éèù ïééã ñò æà]- äãåáò äæù éðà òãåé

êéùòîî äæå úãáò äúàù.[        
****        

 óëéú óëéú óëéú óëéúú ä÷éúòä  íéìùåøé ùåáéë øçà" úåðåéâì éãéî å

íéðãøéä , ø÷éáäøääøääøääøä""""îøä ïøî ÷îøä ïøî ÷îøä ïøî ÷îøä ïøî ÷""""îîîî    áåìòìîáåìòìîáåìòìîáåìòìî    òéæòéæòéæòéæ""""àààà  úà

ðøî ìù íúøéã úéáå íäéøåâî íå÷îäåáø ï" áåìòìî ÷

òéæ" ïøî àòéæ ìãðî øæòìà åðéáøòéæ ìãðî øæòìà åðéáøòéæ ìãðî øæòìà åðéáøòéæ ìãðî øæòìà åðéáø""""àààà  åðéáø ïøîå ïåòîù ïåòîù ïåòîù ïåòîù

òèð ïúðòèð ïúðòèð ïúðòèð ïúð òéæ"åúåð÷ì úðî ìò ä÷éúòä øéòá à , ìáà

 úéøå÷îä åúøåöî äøéãá íééåðéùä ìë úà úåàøì çëåðùî

 åðåöøî åá øæç áåù] äøéãä úøåö éë ïééöì ùé íðîà

ïàëì åàá úåùãç íéðôå éøîâì äúðúùð äîöò , øãç íøá

ä äúò ãòå æàîë úéøå÷îä åúðåëúîá øàùð úåâéøãî– 

ôò"ðà éð÷æ úåãò é"ù[    )))) éøé÷éî ãç úçôùî äîù øâ íåéäë éøé÷éî ãç úçôùî äîù øâ íåéäë éøé÷éî ãç úçôùî äîù øâ íåéäë éøé÷éî ãç úçôùî äîù øâ íåéäë

ðàðàðàðà""""à áøä ùà áøä ùà áøä ùà áøä ù . . . .éä îéä îéä îéä î""""åååå((((.  
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        על הפרשה וחג הפורי�על הפרשה וחג הפורי�על הפרשה וחג הפורי�על הפרשה וחג הפורי�
 

  )כ, כז( ואתה תצוה ויקחו אלי�
 ואתה תצוהתחילה עלי� לקרב� ולהדריכ� בדר� ישרה בנוע� ובנחת 

צמ� עליה� מוטלת החובה להשתדל בע ויקחו אלי�א� לאחר מכ� 
ת בקבלת התורה מתחילה נגלה עליה� "שהרי כ� נהג השי, להתעלות

 ,ויקחו ליואחרי זאת ציוה , בקולות וברקי� והטעימ� מעי� עול� הבא
עליה� להתעורר מעצמ� וכ� ג� חייב הצדיק שבכל דור להתנהג ע� 

  )אהל ישכר( .צא� מרעיתו
  

  )ש�( שמ� זית ז� כתית למאור
, בני� כשתילי זיתי� סביב לשלחנ�, מרכמו שנא, בנינו דומי� לזית

כש� שהזית צרי� כתישה ואז הוא מאיר כ� ה� הבני� יש ללמד� 
  )תנא דבי אליהו( .מוסר וללמד� לכבוש יצר� הרע

*  
, ואי� זית כתית למנחות, זית כתית למאור .שמ� זית ז� כתיב למאור

תלמוד לומר ועשרו� סולת בלול , יכול יהיה ז� כתית פסול למנחות
אי הכי מה תלמוד לומר למאור מפני שהתורה חסה על . בשמ� כתית

ותמוה למה חסה התורה על ממונ� של . )מנחות פו( ממונ� של ישראל
ישראל במנחות ולא חסה במנורה למה אי� חיוב שיהיה ז� כתית 

ואילו במנורה לא , מפני שהתורה חסה על ממו� ישראל, במנחות
מרמזות על פרנסה ובעני� זה יש אלא המנחות . מקפידי� כלל על כ�

ואילו המנורה מרמזת על חכמה ובחכמה אי� חסי� על , לנהוג בחסכו�
  )ילקוט יהודה( .הממו�

  

  הפורי� ומגילת אסתרחג 
   

  )ח, אסתר ג( דתי המל� אינ� עושי�ואת 
י שבת היו� פסח היו� "פירש רש 'לכולה שתא כודמפקי 

וקשה מפני שבת ופסח אמר דמפקי , ואנו אסורי� במלאכה
אול� האמת שהיה קשה בעיני הרשע וכקו� . כולה שתא

בעיניו ההכנות שישראל עושי� קוד� כל מצוה וממש כל 
למשל על , השנה כל עבודת� וטרחת� רק לקיי� המצות
תיכ* , עושה פסח כמה וכמה עובדות ויגיעות וטרחות הוא

משעת קצירת חטי� מייגע את עצמו ולשמור אותו כל 
השנה ובפרטי קוד� החג על כל דבר ודבר בפרטי ועל שבת 
קודש כמעט כל השבוע כל יגיעתו להכי� על שבת וכל 

וכמו כ� על כל מצוה ומצוה על אתרוג , המוסי* מוסיפי� לו
 .ק"על סוכה וכמעט כל השנה הוא מוטרד לקיי� המצות ודו

דבש השדה .(ובזה על נכו� דמפקי כולה שתא בשבת ופסח
 ) ע"ענסק זי'ק אלימל� מליז"אלעזר בהרה' ק ר"הרה

 

ש� ( לפני המל� אמר ע� הספר ישוב מחשבתו הרעהובבואה 
  )כה, ט

ה "האד� לבוא לפני המל� מלכי המלכי� הקבשכשצרי� 
ו  אמר ע� הספר, להתפלל א� אמירתו הוא ע� הספר דהיינ

מזדככת , ישוב מחשבתו הרעהאז , ק"� לכ� תוהשלמד קוד
ומתטהרת נפשו ממחשבות זרות ורעות ויכול להתפלל 

   )ע"ש מבעלזא זי"חבצלת השרו� בש� מהר( תפלה זכה כראוי
*  

ע "זי ק רבי איציקל מראדויל"הרהזה פירש וכעי� 
מתנצלת , ה"דכשהנשמה באה לפני מלכו של עול� ב

אזי אומר לה , מעבודה שמחשבות זרות היו מבלבלות אותה
דעל ידי הלימוד " ע� הספר ישוב מחשבתו הרעה"ת "השי

  )עבודת הלוי�( .הולכי� מחשבות הרעות
  

חולי� ( המ� הע( )יא ,בראשית ג( מ� התורה מני� שנאמרהמ� 
  :)קלט

כי הנה , צחות אמרתי המ� מ� התורה מני� המ� הע�ובדר� 
תורה אנו רואי� כמה פעמי� שכמה בני אד� שעסקו ב

ל ונעשו רשעי� יותר ויותר מעמי האר� ורשעי� "ונתפקרו ר
ועל , ואלו הגדילו ברשעות, הפשוטי� שאי� בה� ריח תורה

רצונו לומר מאי� בא זה  המ� מ� התורה מני�זה שאלו 
והלא מ� הראוי היה , מ� התורהשנעשה המ� הרשע 

� ' שהמאור שבתורה יחזירנו למוטב וכמו שכתב בפ קני
ו ' תו להיות צדיק וחסיד כותורה ומכשר ואי� נהפ� עלי

המ� והנה היתה התשובה , הגלגל שנעשה המ� על ידי התורה
רצונו לומר שהתורה באמת הוא ע� חיי� היא  הע(

אבל כל זה א� עוסק בה לשמה אבל כשאינו , למחזיקי� בה
הנה היא בבחינת ע� הדעת טוב ורע , עוסק בה לשמה

  )תולדות יצחק( .והב�' כו ל נעשית לו ס� חיי�"וכמאמר רז
  

 הדבר בעיני המל� והשרי� ויעש המל� כדבר ממוכ�ויטב 
   )ש�(

, ולמה נקרא שמו ממוכ� שמוכ� לפורענות, זה המ�ממוכ� 
ההבדל  .)מגילה יא( ר כהנא מכא� להדיוט שקופ� בראש"א

החכ� מבי� שכדי לית� מענה נכונה יש , בי� החכ� להדיוט
לעומת ההדיוט , � הנכו�לחשוב בכובד ראש על הפתרו

לזה , לו תמיד מוכ� תשובה, שעונה תשובה בלי מחשבה
להורות שהמ� בתור הדיוט , ממוכ�נקרא כא� המ� בש� 

        ''''זזזז' ' ' ' בעמבעמבעמבעמ    ש�ש�ש�ש�המהמ
        

  ))))))))בבבבבבבב((((((((        שמחת צדיקי�שמחת צדיקי�
        ר ר ר ר """"ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""מאת הרהמאת הרהמאת הרהמאת הרהנישואי� נישואי� נישואי� נישואי� עניני עניני עניני עניני 
        אאאא""""רבינו אלעזר מנדל מלעלוב זיערבינו אלעזר מנדל מלעלוב זיערבינו אלעזר מנדל מלעלוב זיערבינו אלעזר מנדל מלעלוב זיע        

        
  א"החת� הרב דוד שמעו� אהר� סופר שליט שמחת נישואילרגל 

   –א "צ מורינו רבי שלו� סופר שליט"הגהב� 
  א"ט זיע"ר הקוה"ק מר� אדמו"נ כ"וחדב" אור מנח�"הכולל אברכי� ראש 
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        ))))''''חלק בחלק בחלק בחלק ב((((    שיחה ופילפול בעני� צדקהשיחה ופילפול בעני� צדקהשיחה ופילפול בעני� צדקהשיחה ופילפול בעני� צדקה
        

        חג הפורי� מעני� מצות היו� לרגל לרגל לרגל לרגל 
        ומתנות לאביוני�צדקה צדקה צדקה צדקה 

  
נמי לא יאמר אד� שכיו� שהכל מושגח בהשגחה וכ� 

לכ� יהא לי תירו� , עליונה ואי� שו� מקרה בעול�
בהכרח  ,להשתמט מליל� ולקב� באמרו כי א� לא אני

הרב הקדוש רבי משה לייב ר אבל על זה אמ, אחר' יהי
, ה"כי כל מידות רעות שברא הקב, ה"זצוקללה מסאסוב

הוא כדי להכניס אות� להקדושה ולעסוק בה� לצור� 
ה "כ מידת האפיקורסות שברא הקב"ע, ת"עבודת השי

בא לאופ� כזה שכשבא אליו עני ומבקש ממנו לעשות לו 
טובה אז אל תאמי� שבוודאי יזדמנו לו אנשי� אחרי� 

אלא אז מחוייב לאחוז צדיק דרכו , שישתדלו בעבורו
ותחשוב שא� אתה לא תשתדל , במידה זו לצור� גבוה

ל "ועיי� בשולח� הטהור הנ, לו כלו�' בעבורו אז לא יהי
  .ש� באור� מה שכתב בזה

שפעמי� יש מי , נמי יש להיזהר כשמקבצי� מעותוכ� 
מיד ז מוציא הרבה מעות "ה כוח הדיבור ועי"שיש לו בעז

ולכ� לפעמי� מתפאר בלבו את מה שהוא עשה , רישהע
 –ה "נ הוא מודה שהוא מהקב"ואיה –י כוח דיבורו "שע

 א"הרמעל זה כתב , הצליח להוציא כל כ� הרבה מעות
שא� מתפאר האד�  )ז"רמ' י סי"בש� ב, יג' ט סעי"סימ� רמ(

וכדאמר רב� ... אלא אפילו, בצדקותיו לא די שאינו מקבל
צדקה תרומה גוי וחסד לאומי�  :)בא בתרא יב( גמליאל
חטא הוא לה� , ה עושי�"ד שהאושצדקה וחס, חטאת
  ....)ולכ� המתייהר( .אלא להתייהר נהשאי

  
מפי איש נאמ� ששמעו מפי אבר�  מעשה פלאושמעתי 

שש� משפחתו גריינמא� ששמעו מזקינו שהיה משמש 
שפע� אחת , א"זיעוכיהחפ( חיי� בקודש אצל בעל 

צל החפ� חיי� ואמרו לו שהישיבה צריכה עכשיו נכנסו א
, ו"וא� לאו אזי תתמוטט ח, מאוד עשרת אלפי� רובלי�

מיד לקח החפ� חיי� בחור אחד והל� עמו לאחד 
, ונכנס החפ� חיי� לחנותו ואמרו לו בקשתו, הגבירי�

, והשיבו הגביר שהיות שאני טרוד עכשיו ע� הלקוחות
ר בחדר השני שש� לכ� הנני נות� ל� מפתח לתיבה אש

וכ� , ותספור ל� עשרת אלפי� רובל, מונחי� כל אוצרותיי
נכנס לחדר השני ופתח התיבה ואכ� , עשה החפ� חיי�

ואמר לבחור לספור ס� של , מצא ש� הרבה מעות
  .ולקח� ויצא, עשרת אלפי� רובל

יציאתו פנה אל הגביר ואמר לו לקחתי עשרת בדר� 
תפלא הגביר ואמר וי, אלפי� על חשבו� עשרת אלפי�
א� הרבי רוצה יותר , וכי איזה תערומות יש לרבי עלי

והלא כל ממוני , והלא הרשות היתה בידכ� ליקח יותר
  .פתחתי לרבי

שהיה יהודי , החפ� חיי� ואמר הנה אספר ל� סיפורנענה 
, פשוט שהגיע זמנו והחזיר את נשמתו לאביו שבשמי�

ר הגיע תור נשמתו כאש, )אי� ויהי אלא לשו� צער( ויהי העת
, ובאו מלאכי� מכא� ומכא�, ד של מעלה"לעמוד לפני בי

ולבסו* היה , ומנו מצוותיו וזה לעומת זה ג� את העבירות
והנה באמצע הליכתו , ודנו אותו לגיהנו�, יותר עבירות

לגיהנו� נזכר שבי� המני� של מצוותיו ראה שמנו מצוה 
, רובל אחת של צדקה שנת� ביו� פלוני סכו� של אל*

הלא באותו , והתחיל לצעוק הא� כא� הוא עול� האמת
, ולא רק אל* רובל, יו� נתתי עשרת אלפי� רובלי�

ה� , וה� אמרו לו, והסדיר טענותיו, והחזירוהו לבית די�
אבל מה ע� הכבוד שנתנו , אמת שנתת עשר אל* רובל

על כ� . והלא זה שוה תשעת אלפי� רובל, ל� בעבור זה

: ואמר החפ� חיי�, הצדקה של� זהו החשבו� של
עד כא� , ממ� לקחתי עשר על חשבו� עשר

  .המעשה
  

לב נבו� יבקש דעת והלא ידוע מה שאמרו וכל 
, מי שאבד לו מעות ומצא� עני' ל שאפי"חכמינו ז

, לא נת� לשמה' דהיינו אפי, הרי זה נחשב לצדקה
פ תהיה "א� כ� הכי נמי כשהיה לו כבוד עכ

  .ל פשוט"פי הנא� ל, כצדקה שלא לשמה
לומר שאי� הכי נמי סת� כבוד לא דיברו אלא ויש 

על ידי זה בא לו , י שהוא מתפאר"באופ� שע
ובפשטות הנכו� לומר שפירושו כי על ( ...אז, הכבוד

  .)ידי הכבוד כבר קיבל שכרו
יש אנשי� שמתנחמי� לעצמ� ואומרי� הנה 

או באי� בכל , וכדומה, כבר יצאנו ידי חובתינו
כמו כבר הנני הול� , רוצי� ותחבולותמיני תי

 וקוראי� על עצמ� הפסוק, וכדומה, לאיזה עני�
אני יהיה לי , א* בשרי ישכו� לבטח )י, תהילי� טז(

ואי� , לי כוחאי� , מנוחה ולא אטריח בענייני� אלו
  .ואיני רוצה, לי עת

אחר כל הדברי� האלו ליכא שו� טענה ומעתה 
' ואפי, ומענה שלא לרצות ליל� לקב� מעות

שא� , ל אינו תירו�"התירו� של יש לי רוב הנ
כמו בימי� האלו נזכרי�  –ביכולתו ליל� לשניה� 

ט פורי� "דהיינו ביו –ונעשי� בכל דור ודור 
שו� ספק  אז בוודאי ובלי, המתקרב לקורתינו

  .'ואי� הכי נמי שיש די� קדימה וכו, מחוייבי� ליל�
לדעת שעל פי הדברי� הנזכרי� למעלה ואחשבה 

ומה , ל"טוב טע� ודעת הפסוק הנאפשר לפרש ב
, צו אמרי יושר להתבונ� מקוד� על דבריה�לנמ

שתנאי  )'עקב סימ� ז( שכתב המדרש בדברי� רבה
שפט ה ע� עמו שכשיתנו לי צדקה ומ"התנה הקב

י "י משפט כלומר ע"ל דהיינו צדקה ע"וי –
ה חסד "אז ית� לנו הקב -ביזיונות וכדומה

 וא� אנחנו לא נעשה חלקינו אז פטור, ורחמי�
  .ה נמי מחלקו"הקב

ה "נאה ויאה מה שקאמר דוד המל� עוהשתא 
א* בשרי ישכו� ", י-בתהילי� קאפיטל פסוקי� ט

שלא אצטר� לדאוג מה יהיה ע� ' פי, "לבטח
כי " –ולמה , וני לאחר זמ� אי� ישאר לדורותממ

  , "לא תעזוב נפשו לשאול
' ופי, )שלא כפשוטו( לומר דהיינו מלשו� שאלהיש 

, שלא אעזוב מליל� ולקב� מעות לצדקה
לא " –ולכ� , וכדהבאתי לעיל מהערו� השולח�

ל מהמדרש "כנ' פי -"ד� לראות שחתיתית� חס
וידוע  ,ה נות� לנו בשכר זה חסד ורחמי�"שהקב

ה משפיע "מה שאיתא בספרי� הקדושי� שהקב
אלא שא� חס ושלו� אי� האד� , טוב כל עת

אזי נתעכב ההשפעות טובות ואינ� יורדי� , זוכה
ל "וכנ( שא� אעשה צדקה ומשפט' וזה פי, ו"ח

שאתה  -אז לא תית� חסד� )דהיינו לקב( מעות
  .'אלא יבואו עלינו וכו, לראות שחת –משפיע 

, נשובה להעני� שאנחנו עוסקי� בונלכה וועתה 
 �ומעתה פוק חזי כמה גודל העני� ליל� ולקב

 פורי� ובפרט ביו� קדוש זה, מעות לצדקה
וידוע  ,"כל הפושט יד נותני� לו"שנאמר בו 

שמקבל תפילת כל , ה"ק שקאי על הקב"מספה
על כ� בוודאי יקויימו , פה עמו ישראל ברחמי�

  .עליו כל הברכות

, א"בשולח� הטהור ש� מהחיד' הביא זקיני הקנמי זוכי� כמו שוכ� 
ואז יקויי� בנו , ה"ה בגימטריא כפר"� פ"* סמ"שכס* במילויו זה כ

  . ל"עכ' � יכפר עוו� וגוווהוא רח
ואז יקויי� בנו והוא "העני אמרתי לנפשי לפרש במאי דמסיק ואני 

ה לפרש "ר זצוקללה"ק אאזמו"ל שכיוו� כ"שי, "'רח� יכפר עו� וגו
, אז יכפר עוו�, ומרח� על העני, א� הוא רחו� -"חו�והוא ר"

  .ל"וק, א"והיינו דקאמר מיד אחר מימרא של החיד, א"בחידכדאיתא 
  

ל שביו� הפורי� אפשר לתק� הכל שהרי הוא גדול יותר "אמר� זוידוע 
שיו� כיפור הוא תשובה מיראה ובפורי� הוא תשובה , מיו� כיפור

כולי� לזכות למחילת עוונות והנה מה טוב ומה נעי� כשי, מאהבה
  .ולסליחה וכפרה בעצ� היו� הפורי�

שמדובר כא� באחד אשר לא , ידוע לכ� מטרת אסיפתינוובוודאי 
בחבר שלמד איתנו , רחוקה היא ממכ� אלא וג� קרוב הוא אליכ�

והיה קל , הבריות בחור שהיה מעורב בי�, בישיבה אחת ובגיל אחד
ה שאני רוצה לומר הוא שאינו וכלומר מ, ח אתויונעי� לדבר ולש

כסת� בחור בכיתה או בישיבה אלא בחור שהיה ממש חלק 
ועל כ� החיוב הוא גדול ומכופל יותר להשתדל בעבורו והרי , מחברינו

ולפעמי� ( וחבר הרי הוא בשר�, "ומבשר� אל תתעל�"זה נכנס בכלל 
ואיתא , טוב שכ� קרוב מאח רחוק )י, משלי כז( ש"וכמ, )יותר מאח

ה הפקיד ביד העשירי� "שהקב, קרובי� קודמי�' הפיד שולח� הטהורב
ה לא נת� לעשיר לפרנס עניי� "ובוודאי הקב, מעות לחלק� לעניי�

כ כשיש קרובי� אז "וא, במקו� שיש בעיר הזאת תשבעיר אחר
ואי� הפירוש שאסור ( ולכ� חייב לית� לה� קוד�, הפיקדו� הוא בעבור�

  .)להקרובי� לית� לרחוקי� כשנות� נמי
מקיימי�  אי�, יבה שעדיי� אי� לה� רכוש מעצמ�כ� בחורי� בישועל 

ועל כ� על , י להיות גבאי צדקה ולאסו* לצדקה"ע, מצות צדקה
לא סת� חבר  –וכשמדובר בחבר , הבחורי� מונח לאסו* לקודמי�

  .ל"אז הוא קוד� כנ –ל "כנ
ה שיכולי� נרא, מזה כשמעייני� בדבר הצדקה שמדובר כא�וחו( 

ט "רמ' סי ע"שווחו� מזה מבואר ב, לזכות בהרבה מצוות בפע� אחת
המחבר שהביא , ז שצדקה לעניי� חולי� עדיפא מסת� צדקה"סט

ועיי� בשולח� ( שלבית כנסת עדיפא מסת� צדקה ק"שיטת המהרי
כ עדיפא היינו רק על מנת ללמוד בו "ג שמבאר שהא דביה"הטהור ש� פרק י

ע עדיפא "אבל לעניי� חולי� לכו, )ש"עיי' ערי� וכותורה לגדולי� ולנ
  .כ"אפילו מביה

שהגדול שבצדקות הוא להשיא  )ו"ש� סט( ע"שונמי איתא בוכ� 
ט ש� שאפילו "ואדרבה עיי� שלה, וכמוב� בתולות לא דווקא( בתולות עניות

 �"הש�הג� שכתב ש� , )ש"עיי, אלמנות עדיפא כדי שיהא פנוי מהחטא
אבל כבר ביארו , דווקא בבתולות עניות יתומותשהיינו  )א"סקי(

שעניות כאלו אשר יד אבותיה� מטה , )ט ש�"שלה( האחרוני�
, בוודאי כיתומות דמי לעני� זה, מלראות צרכיה� ולהשיא אות�

ובמקו� בושת הגו� יכול להיות ( ובפרט בת עני הגו� שבושתה מרובה
  .)המי שהיה נחשב לבעל הבית שבוודאי בושתו מרוב' אפי

וכ� נמי הוא שאני משאר נצרכי , תראו כי מצותה גדול מאודועתה 
, אבל כא� הוא יותר -שבעוונותינו הרבי� ה� מרובי� –העול� 

, ל"ובמקו� לומר א* בשרי ישכו� לבטח על עצמו כנ, שהוא בשר�
ויל� , וימחול על כבודו, יקרא עליו הפסוק א� עצמי ובשרי אתה

, מאה וחמישי� דולר בשו� אי� אופ�לא פחות מ, לקב� מעות עבורו
 ועליו הכתוב אומר, הממעיט לא ימעיט והמרבה הרי זה משובח

, ל ה� שמצדיקי� במעות רבי�"וי –ומצדיקי הרבי� , )ג, דניאל יב(
היינו  –והמשכילי� , )ב"ש� בב( אי כאיד� תנא, ככוכבי� לעול� ועד

  .יזהרו כזוהר הרקיע, המשכילי� ומביאי� הרבה
, טוח בלי שו� ספק שכל מי שיטול חבל וחלק במצוה זובוהנני 

ובזכות זה לא יצטר� שיהיו , יתבר� מ� השמי� בישועות טובות
  .הולכי� בעבורו לעול�

רצו� מפני אבינו שבשמי� שלא נוסי* לשמוע צרות בכלל ויהי 
וישלח משיח צדקינו , ונשמע ונתבשר בשורות טובות לעול�, ישראל

  .אמ� ויגאלנו במהרה בימינו
  

 

  נ"נוע� שנ
  ל "זצוק שמעו� נת� נטעח המופלא נפש נקי וצדיק הרב "ת של הבה"מרשימות ד

  א"א שיבלחט"ר שליט"ר עט"ק מר� אדמו"ב� כ
  

        פניני� יקרי�פניני� יקרי�פניני� יקרי�פניני� יקרי�פניני� יקרי�פניני� יקרי�פניני� יקרי�פניני� יקרי�

        ''''וווו' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ    - - - - חג הפורי�חג הפורי�חג הפורי�חג הפורי�
 

תמיד היה מוכ� לו תשובה בלי מחשבה ובלי 
  )חסד לאברה�( .הכנה

  
על המל� טוב יצא דבר מלכות ויכתב בדתי א� 

  )ש�( פרס ומדי ולא יעבור
י רק שיכתב מבלא יכריזו בפוש, ולא יעבורפירוש 

כי לא נאה שיתפרס� , בספר דתי פרס ומדי לבד
 )ו, לו( ויקהל' כדכתיב בפ, מרידת המלכה במל�

' � ועברו כרוז פיוגויעבירו קול במחנה בתר

שלא יכריזו בפרהסיא המרידה  ולא יעבורשהכריזו וכא� הכוונה 
  )פרדס יוס"  בש� מגילת ספר( .במלכות

  
  )ג, אסתר ב( די�המל� פקוויפקד 

', זה דוד וגו, )טז,משלי יג( כל ערו� יעשה בדעת, :)מגילה יב( 'ובגמ
ל "כל מא� דהו, יבקשו לאדני המל� נערה בתולה, )ב,מלכי� א( דכתיב

ויפקד  וכסיל יפורש אולת זה אחשורוש דכתיב, ברתא אייתא ניהליה
  . 'וכוהמל� פקידי� 

ו� יבקשו לשו� לפרש דברי הגמרא דאצל דוד אמרו בלשנראה 
לעומת . שידעו שזה לטובת�, רצו כול� למלאות מבוקשתו, בקשה

ויפקד המל� אחשורוש שעשה זאת בצורה של גזירה ופקידה 
דבר הבא בהכרח ובכפיה , טבע האד� לסרב לפקודות פקודי�

בזה אנו רואי� את איוולתו של , אנשי� מנסי� להתחמק ממנה

  )שער בת רבי�( .אחשוורוש
  

   )יב, ש� ב( 'ור נערה ונערה וגותובהגיע 
ובהגיע תור בקדמא ואזלא ובפסוק טו   נערה ונערהשל הטע� 

רמז לנו כי כל נערה , הטע� הוא מונח מונחאסתר בת אביחיל 
היתה מקדמת עצמה בחשק נמר� וברצו� גדול קדמא ואזלא אבל 
, כשהגיע תור אסתר היתה מבקשת דחויי� להתחמק ממנו

  . לה מוטלת על ערש דויוהיתה עושה עצמה חו
שהיתה מונחת , זה יורו הטעמי� הכפולי� מונח מונחועל 

ושוכבת עד שנלקחה בעל כרחה כמו שנאמר ותלקח אסתר 
אוצר שיחות ( .שנלקחה בעל כרחה על ידי אחרי�, מבני� נפעל

  )ע"זי 'הק א"צדיקי� בש� הגר
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  077-470-3270: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

        א גוטווארט
        !!!!להש� בעמלקלהש� בעמלקלהש� בעמלקלהש� בעמלקמלחמה מלחמה מלחמה מלחמה 

, ע פירש בעוז רוחו"זי מגורמגורמגורמגור' ' ' ' בית ישראלבית ישראלבית ישראלבית ישראל'הק ק ק ק """"הרההרההרההרה

ער ' לייגט-אמאל' -עמלק" בעמלק מלחמה להש�"

אבל מלחמה להש� , אי� איה�' לייג-אמאל, 'מיר

        !!!צרי� להישאר

        

        הההה""""מגילמגילמגילמגיל

גלו� כל מצוות " מגילה"צדיקי� כי באותיות פירשו פירשו פירשו פירשו 

הלא היא  ,,,,לגימהלגימהלגימהלגימה. היא קריאת המגילה ,,,,מגילהמגילהמגילהמגילה, היו�

        .שתיית היי�

        . הוא מנהג תפוצות ישראל להתחפש, , , , גלימהגלימהגלימהגלימה

        . ות איש לרעהוהוא משלוח מנ    ,,,,מילגהמילגהמילגהמילגה

ר שנזכה לקיי� את "יה.הוא מתנות לאביוני�    ,,,,גמילהגמילהגמילהגמילה

        .ר"כל מצוות היו� בשלמות ובשמחה אמיתית אכי

        

        לימי הפורי�פניני� פניני� פניני� פניני� 

 עעעע""""עצנא זיעצנא זיעצנא זיעצנא זייייימפסמפסמפסמפס" " " " חובת התלמידי�חובת התלמידי�חובת התלמידי�חובת התלמידי�""""בעל בעל בעל בעל     קקקק""""הרההרההרההרה

התהל� בגיא צלמוות בימי האימה והיה קורא 

ה� ידוע  :לליב� של אחינו בני ישראל בימי הפורי�

פורי� ואמר  -ל שיו� כיפורי� הוא רק כ"כ בחז"מש

    ה� ביו� כיפור חובה עלינו לצו� עד מסירות נפש

ביו� הפורי� שומה עלינו וחוב  ,א� כ� ))))ולא עד בכללולא עד בכללולא עד בכללולא עד בכלל((((

        .מוטל עלינו לשמוח עד מסירות נפש קדוש

****        

קורא  מסאטמערמסאטמערמסאטמערמסאטמער    שששש''''רבי יואלירבי יואלירבי יואלירבי יואלי    קקקק""""הרההרההרההרההיה וכבר וכבר וכבר וכבר 

ע על ימי הפורי� בל "באוזני הע� לאמר שבדברי השו

 לבסומי חייב איניש"כי א� על " חיוב"מצא שו� עניי� נ

די די די די  –השמחה  –כי הלא היא נקודת הלב " בפוריא

        .פינטעל האר&פינטעל האר&פינטעל האר&פינטעל האר&

            

 �לא כפי שנאנח אחד הע� בשומעו את דברי א� א� א� א

נאנח " החובה להיות בשמחה"שדרש על ' מגיד'ה

להיות ... עמוקות ואמר הנה זה עוד חוב לנו 

מפנימיות לב  כי הלא על השמחה לבוא... בשמחה

        . האד� בצהלה רבתי

        

ובבוקר אמור "מדייק בפסוק  ''''ש� משמואלש� משמואלש� משמואלש� משמואל''''ק ק ק ק """"ספהספהספהספהבבבב

�אמור "שהיא� שיי� שתאמר בלשו� הזה " למל

�אלא שהיה אז מצב '? תתחנ� וכדו, ל תבקש"הו" למל

א שבנה ורא כזה שגבה המ� מאחשוורוש וכמו שמובנ

והיה ' לשונות נוראי� המובא ש� בגמ' בימתו גבוה וכו

מת מצב כזה שהמ� היה גדול מאחשוורוש ולכ� בא

א� שבעזרת הקל הופרה עצתו  ,לו' לומר'היה יכול 

אשר ישלטו " ונהפו� הוא"ונתקלקלה מחשבתו 

אמור "היהודי� לכ� יש בידינו את הכוח הלזה של 

�שכל יהודי ביו� הפורי� באשר הוא יכול ביו� " למל

כי הנס ולבקש עבורו כל טוב ' זה לומר כביכול לו ית

כולו אי� בו שו� הבדל בי� צדיק לרשע אלא כל יהודי 

" היהודי�"כ ונהפו� הוא אשר ישלטו "באשר הוא כפש

פשו ביו� זה ולכ� ת� לחכ� ויחכ� עוד להתחנ� על נ

        .ולפעול לעצמו כל טוב

ולכאורה . מבני בניו של המ� למדו תורה בבני ברק: : : : ''''בגמבגמבגמבגמ

ש� ש� ש� ש� ''''ההההרש בעל ומפ ?היתכ� שיגיע להמ� כדבר הזה

קרא  בשעה שהעביר המ� את מרדכי' שכת ' ' ' ' משמואלמשמואלמשמואלמשמואל

וראה ' אני אמרתי בשלוי בל אמוטוגו" את הפסוקי�

ע מנהל העול� א� הוא היה כזה קליפה "והכיר שהרבש

א� במקו� כלשהוא היה , יכל להשפיע שעליו עצמו לא

צרי� לשל� לו ולכ� בני בניו למדו תורה בבני ברק וכותב 

         :ל"בזה

לכל אד� א) שהוא במצב רע נורא ואיו� לימוד וזהו וזהו וזהו וזהו 

ל אל יקט� בעיניו שו� הגה ודיבור ואפילו מחשבה "רח

, מ עוד היו�"טובה א) שאי� בכוחו להשאר בדר� טוב מ

שאי� הפה יכול לדבר , ויהיה לו לתועלת עצומה מאד

כ כלומר "ע .והלב לחשוב עד כמה מגיעי� הדברי�

עשה כה הרבה והנה הוא הרשע , שאינו גרוע יותר מהמ�

ע� שני פסוקי� על אחת כמה וכמה ישראל קדושי� 

        .כמה רב כוח�

        

ע פירש בדר� צחות "זי בבבבמזלאטשומזלאטשומזלאטשומזלאטשו    רבי מעכילרבי מעכילרבי מעכילרבי מעכילק ק ק ק """"הרההרההרההרה

. לו הכי�, תנא: ל"ובחז" על הע& אשר הכי� לו"את הפסוק 

שלכאורה קשה ה� הכנה שיי� רק ' ומפ. שהכי� לעצמו' פי

מצוה עצמו וא� כ� הלא היא אלא שהכי� לו , למצוה

  .רבתי

        קקקקלזכר עול� יהיה צדילזכר עול� יהיה צדילזכר עול� יהיה צדילזכר עול� יהיה צדי
ר רבינו "ק אדמו"ק מר� הרה"כ

ק "א ב� כ"מלעלוב זיע אלעזר מנדלאלעזר מנדלאלעזר מנדלאלעזר מנדל
 משהמשהמשהמשהק רבינו "ר הרה"מר� אדמו

  א"מלעלוב זיע
    ))))גגגג""""תרמתרמתרמתרמ((((ז אדר "יומא דהילולא ט

        פורי� המשולשפורי� המשולשפורי� המשולשפורי� המשולש
  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�

===  

  המפואר ידידינו י"הונצח ע
 שמעו� אייזנבא�שמעו� אייזנבא�שמעו� אייזנבא�שמעו� אייזנבא�' ח ר"הרה

 ' הק י רבינומנכד א"שליט

  לקוראינו היקרי�
 בימי הפורי� שאלתינו ובקשתינו

 גדולותכי תטו שכ� להוצאות ה
המזכה רבבות ' של הגליו� הק

  . ברחבי תבל
 ³îôîþ³ñ0527667563  

        רכותרכותרכותרכותמלא במלא במלא במלא בוס וס וס וס ככככ
, האי גברא רבא ,נ"דיי לקד� הוד מעלת

 ,גריס באורייתא תדירא , ועוקר הרי� סיני
מרבי$  פאר מקדושי�, אוצר כלי חמדה

חרי# ובקי  ,ה מפיק מרגליותפ, ש"תורה ויר
  ה"ה, במכמני התורה

ראש ראש ראש ראש     ––––א א א א """"ליטליטליטליטשששש    שלו� סופרשלו� סופרשלו� סופרשלו� סופר    רבירבירבירבי    צצצצ""""הגההגההגההגה
            """"אור מנח�אור מנח�אור מנח�אור מנח�""""אברכי� אברכי� אברכי� אברכי�     הכוללהכוללהכוללהכולל

        קקקק""""לעלוב בארהלעלוב בארהלעלוב בארהלעלוב בארה    דחסידידחסידידחסידידחסידי
  ח "פרע ,היקר �לרגל שמחת נישואי בנ

   אאאא""""שליטשליטשליטשליט    דוד שמעו� אהר� סופרדוד שמעו� אהר� סופרדוד שמעו� אהר� סופרדוד שמעו� אהר� סופרהרב 
 ה�לרוות נחת מ הזכתש ש"ר מלאשב"יה

מתו� , רב תענוג ונחת, ח"ומשאר כל יוצ
  .ר"והרחבת הדעת אכי, שמחה ואורה
   מקו� חוקידיד� מרי: מבר� ומאחל

   וקירוב לב
  

  ב"ארה - מאנסי – 'ומשפ ט גרינבלאטט גרינבלאטט גרינבלאטט גרינבלאט""""וווויייי

        מקרב לבימקרב לבימקרב לבימקרב לבי    ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
האי  ,אחי היקר ה לקד� הוד מעלתהננו לשגר בז
גריס באורייתא  , ועוקר הרי� סיני, גברא רבא

מרבי$  פאר מקדושי�, אוצר כלי חמדה ,תדירא
 מעמיד תלמידי� הגוני� וישרי�, ש"תורה ויר

  חרי# ובקי במכמני התורה
        אאאא""""ליטליטליטליטשששש    שלו� סופרשלו� סופרשלו� סופרשלו� סופר    רבירבירבירבי    צצצצ""""הגההגההגההגה
    דחסידידחסידידחסידידחסידי    """"אור מנח�אור מנח�אור מנח�אור מנח�""""אברכי� אברכי� אברכי� אברכי�     הכוללהכוללהכוללהכוללראש ראש ראש ראש 

        קקקק""""לעלוב בארהלעלוב בארהלעלוב בארהלעלוב בארה
  א"תליט' ת תחי"הרבנית הצדקנית מנב' וזוג

המובחר  היקר �כלרגל שמחת נישואי בנ
 דוד שמעו� אהר� סופרדוד שמעו� אהר� סופרדוד שמעו� אהר� סופרדוד שמעו� אהר� סופרח הרב "פרע, שבחבורה

  יניק וחכי� טובא, היקר הב�לרגל שמחת הכנס ו
  ו לעול התורה ומצוות "ני ישכר בערישכר בערישכר בערישכר בער    'הב

ומשאר  ה�לרוות נחת מ וזכתש ש"ר מלאשב"יה
, מתו� שמחה ואורה, רב תענוג ונחת, ח"כל יוצ

  .ר"אושר ועושר והרחבת הדעת אכי
  אחי� וגיסכ� : מבר� ומאחל

  

  וינה - 'ומשפ סופרסופרסופרסופר' ' ' ' יעקב יחזקייעקב יחזקייעקב יחזקייעקב יחזקי
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
 אסתראסתראסתראסתרבת  אילנהאילנהאילנהאילנההאשה החשובה מרת 

  שוקרו� ה"ע
  .ה"בצנת א"ג אדר תשע"נפטרה י

  

  י בנה ידידינו האבר� היקר "הונצח ע
  א"שליט יצחק שוקרו�יצחק שוקרו�יצחק שוקרו�יצחק שוקרו� 'ג ר"ההר

 

  כי כ� יבור� גברהנה 
, שוגר בזאת ברכות מאליפות יקרות מפזי

ראש , לידידינו הדגול מרבבה מקד� ומאז
  וראשו� לכל קדושה

זכור הוא על לוח לבבנו את כל אשר הוא ש
נ למע� בית חיינו ומר� רבינו "עושה ופועל בלו

  ה"ה, בפרט
  א"שליט בערל הערשקאח רבי "הנה

  ט"שמחת הולדת הנכד במזלרגל 
נאר , ח"ר שיזכה לרוב נחת ממנו ומכל יוצ"יה

  .מיט א געזונטע אידישע שמחה שטענדיג

  ש"מחשובי אנ חת�ה
  דוד יצחק אייזיק רבינובי( 

  צ"בשעטומ ג"עב לנישואיו

  ב"ארה -אברה� יוס" היילברו�ר "רה
  צ"נישואי הבת בשעטומלרגל 

 

  משמחתודעה ה
  בידינו כמות מצומצמת שלנותרה 

  "אהבת ישראל" 'הק הקונטרס
  א"ק מר� רבינו שליט"כשחיבר 

וכל הקוד� , להשיג אצל המערכתנית� 
  è−¾íñ óò−ìë ñõë ’0527667563 .זוכה

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
שגר בזה כסא דברכתא לקד� אמעומקא דליבא 

, חרי# ובקי טובא, י ע$ חיי�ג החסיד פר"מעלת הרה
, מרבי$ תורה ויראה טהורה, גריס באורייתא תדירא

 ,פ"חו ,אוצר כלי חמדה, נעי� הליכות ורב תבונות
  ,א"ר זיע"ק מר� אדמו"נ כ"חדב

ראש כולל אברכי� ראש כולל אברכי� ראש כולל אברכי� ראש כולל אברכי�     אאאא""""סופר שליטסופר שליטסופר שליטסופר שליט' ' ' ' צ רבי שלוצ רבי שלוצ רבי שלוצ רבי שלו""""ההההגגגגהההה
        לעלובלעלובלעלובלעלוב" " " " אור מנח�אור מנח�אור מנח�אור מנח�""""

   בנו בכורו היקר נישואילרגל שמחת 
  צ"בשעטומג "עב דוד שמעו� אהר�דוד שמעו� אהר�דוד שמעו� אהר�דוד שמעו� אהר� הרב
  צ"לעול תומ ישכר בערישכר בערישכר בערישכר בערהכנס בנו היקר  ושמחת

ומשמחה זו , ח"מכל יוציהי רצו� שיזכה לרוב נחת 
יושפע תמיד שמחות באהלו מתו� בריות גופא 

  .לתפארת המשפחה הרוממה, ונהורא מעליא
        ב"ארה – בריללבריללבריללבריללשמואל שמואל שמואל שמואל  –השמח בשמחת� 

 

        בכפליי�בכפליי�בכפליי�בכפליי�    מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
שגר בזה כסא דברכתא לקד� אמעומקא דליבא 

חרי# ובקי , י ע$ חיי�ג החסיד פר"מעלת הרה
מרבי$ תורה , גריס באורייתא תדירא, טובא

אוצר , נעי� הליכות ורב תבונות, ויראה טהורה
  ,א"ר זיע"ק מר� אדמו"נ כ"חדב ,פ"חו ,כלי חמדה

ראש כולל ראש כולל ראש כולל ראש כולל     אאאא""""סופר שליטסופר שליטסופר שליטסופר שליט' ' ' ' צ רבי שלוצ רבי שלוצ רבי שלוצ רבי שלו""""ההההגגגגהההה
        לעלובלעלובלעלובלעלוב" " " " אור מנח�אור מנח�אור מנח�אור מנח�""""אברכי� אברכי� אברכי� אברכי� 
   בנו בכורו היקר נישואילרגל שמחת 

  צ"בשעטומג "עב דוד שמעו� אהר�דוד שמעו� אהר�דוד שמעו� אהר�דוד שמעו� אהר� הרב
  צ"לעול תומ ישכר בערישכר בערישכר בערישכר בערהכנס בנו היקר  ושמחת

ומשמחה , ח"מכל יוציהי רצו� שיזכה לרוב נחת 
זו יושפע תמיד שמחות באהלו מתו� בריות 

לתפארת המשפחה , גופא ונהורא מעליא
  .הרוממה

 – נדר מארקאוויטשנדר מארקאוויטשנדר מארקאוויטשנדר מארקאוויטשסססס –השמח בשמחת� 
        ב"ארה -לייקווד 

 

  ובטזל מ
  ש"מקושר לאד, ש"מחשובי אנלידידינו 
  ו"הי פרידמא�' שמואל אלי' ח ר"הרה

  ב"ארה -פארק בארא  
  צ"ת בשעטומשמחת נישואי הבלרגל 

 

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה
שגר בזה כסא דברכתא אמעומקא דליבא 

, חרי# ובקי טובא, י ע$ חיי�פרלקד� מעלת 
מרבי$ תורה ויראה , גריס באורייתא תדירא

אוצר כלי , נעי� הליכות ורב תבונות, טהורה
  ,א"ר זיע"ק מר� אדמו"נ כ"חדב ,פ"חו ,חמדה
ראש כולל  א"שליט סופרסופרסופרסופר' ' ' ' שלושלושלושלוצ רבי "הגה

  לעלוב" אור מנח�"אברכי� 
  הכנס בנו היקר שמחתלרגל 

  צ"לעול תומ ו"ני ישכר בערישכר בערישכר בערישכר בער    
, ח"מכל יוציהי רצו� שיזכה לרוב נחת 

ומשמחה זו יושפע תמיד שמחות באהלו 
לתפארת , מתו� בריות גופא ונהורא מעליא
  .המשפחה הרוממה

        ב"ארה –    ט גרינבלאטט גרינבלאטט גרינבלאטט גרינבלאט""""וווויייי    –השמח בשמחת� 
 

  ש"חשובי אנממזל טוב לידידינו רכת ב
  א"שליט ברו� פינחס רבינובי(' ח ר"הרה 

   ו"הי רבינובי(' יוס" ארי' ח ר"הרהובנו 
  ב"ארה –לייקווד 

  צ"הב� בשעטומ - הנכד נישואי  לרגל
 

  מבאר האמונה מבאר האמונה 
        אאאא""""שליטשליטשליטשליט    אלימל� בידרמ�אלימל� בידרמ�אלימל� בידרמ�אלימל� בידרמ�צ המשפיע רבי צ המשפיע רבי צ המשפיע רבי צ המשפיע רבי """"משיחתו של מורנו הגהמשיחתו של מורנו הגהמשיחתו של מורנו הגהמשיחתו של מורנו הגה    פניני פורי�פניני פורי�פניני פורי�פניני פורי�

  אאאא""""ט זיעט זיעט זיעט זיע""""הקוההקוההקוההקוה    רררר""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככ    ב�ב�ב�ב�

  ק"חצההשמחה בלרגל  ודבנ
  נדבורנא -לעלוב 

 


