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הגדולה מדייק שאז נעשה גדול שצריכי� כבר ' הדיוק של ג

ג "ג לרמז שיש לעשות זאת בל"והוא בפסוק ל, לגלחו

תזריע מסוגל לזמ� של ' ופ, ס'שזהו זמ� של שימחע, בעומר

שבזה ', עוסקי� בתורה ומצוות לשמה וכו, בני� ובני בני�

  .מתחלת הפרשה וילדה זכר וילדה נקבה

 ]החודש' ולא בפ[תזריע הרגיל שאומרי� ' של פרה ההפט

ואלישע , הוא ע� המעשה של נעמ� שר צבא מל� אר�

ויבוא נעמ� ' כדכ, ומלא בגיאות, שנעמ� היה גיבור חיל מצורע

ולא היה לו כלל , בסוסיו וברכבו ויעמוד פתח הבית לאלישע

וישלח אליו אלישע מלא� לאמר , השגה אי� מגיעי� לצדיק

, צת שבע פעמי� בירד� וישב בשר� ל� וטהרהלו� ורח

מיט אזא ' ויקצו� נעמ� ויאמר הנה אמרתי אלי יצא יצוא וכו

ואפשר קצת לדייק בזאת שרואי� , גאות או� א ברייטקייט

שכשהגיע נעמ� לאלישע לא דיבר עמו אלישע ולכאורא מה 

ולמה , פעמי� בירד�' ועוד אמר לו שיטבול ז, הפשט בזה

כ כשחזר כתוב "לאחמ, ודווקא בנהר הירד�פעמי� ' דווקא ז

מה , י שליח"וישב אלישע הוא וכל מחנהו וש� לא היה ע

  .אירע א� כ� עכשיו שאלישע בא בעצמו

 ,י הכנעה"יסוד הטהרה מתחלת עדזהו כלל גדול  אלא

וכ� כתוב בפרשת מצורע וע  ארז , וצרעת באה מגאות

ע בגאות ונעמ� הגי, י לפי שהנגעי� באי� על גסות רוח"פירש

אי�  כזאת ע� סיסרא וע� רכבו ולא היה לו כלל השגה

בעלי ללכ� אמר אלישע שאי� , מגיעי� לנביא ולקדוש עליו�

דע שא� יכניע ישי, ולכ� שלח לו שליח ,מוע ותגאות שייכ

ואמר לו שיל� , ישועה גדולהול, עצמו יזכה לתיקו� מלא

  .לירד�

שאמר דווקא לירד� כי זה היה נהר קדוש א� ע� והט

: לכ� אמר לו, כנהר פשוט אושמלמעלה בחיצוניותו נראה ה

שיטבול בנהר פשוט ויוריד אפו למטה או� ארא� לאז� דאס 

' פעמי� הוא מס' ז' שתג� עליו ומס, וכ� קדושת הירד�, נאז

, כי בטהרה היה תמיד הכל שבעה ימי� שבעה נקיי�, טהרה
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

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

        
        ''''פרקי אבות בפרקי אבות בפרקי אבות בפרקי אבות ב    ––––    ג''תשע אייר' ג

  אאאא""""גליו� תריגליו� תריגליו� תריגליו� תרי
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 

 

            תזריע מצורעתזריע מצורעתזריע מצורעתזריע מצורע    פרשתפרשתפרשתפרשת

  ענווה ושפלות רוחפניני קודש על 
  ב"ארה –בארא פארק 

אצל המצורע ' כ ]תזריע[בפרשת� 

והוא כלל , גדולה' ע� ג )לג, יג (" והתגלח"

בתורה , גדול שכל דבר בא ללמוד וללמד

ס ויכול שהוא מרמז "פשטעא' אי

שני� זהו הזמ� ' שכשהילד מגיע לגיל ג

וכ� , עשו לו פאותלעשות לו תגלחת שי

חול עליו תניע עצמו וא� יכ

י טבילה "קדושת הירד� וע

  , במקוה הירד� שבעה פעמי�

משמיה דהייליגע  'וכמתאמרי

מהו  מר� רבי דוד מלעלובזיסע 

שמתכופפי� עוד , סוד המקוה

  .)ב, יב(וילדה זכר  אשה כי תזריע
' אמר ר ,אשה כי תזריע, י"רשב

שמלאי כש� שיצירתו של אד� 
אחר כל בהמה חיה ועו� במעשה 

כ� תורתו נתפרשה אחר , בראשית
  . חיה ועו�תורת בהמה 

עמדו בזה לבאר הכוונה בזה וכבר 
ל "וי, ומה תלוי תורתו ביצירתו

ת דהנה טע� יצירת האד� "בעזהי
לאחר בהמה חיה ועו� היא כדי 
, שיבא האד� אל המוכ� לפניו

אד�  ר"ת .)סנהדרי� לח(וכדאיתא 
' וכוומפני מה , נברא בערב שבת

 א"ד ,כדי שיכנס למצוה מידא "ד
משל  ,ידכדי שיכנס לסעודה מ

למל� בשר וד� שבנה פלטרי� 
ואחר כ� , ושיכלל� והתקי� סעודה

' י פי"ורש. ש"עיי ,הכניס אורחי�
  . כדי שיכנס למצוה שבת

ל דשני הטעמי� שיכנס "יואולי 
למצוה ויכנס לסעודה שייכי� זה 

ש שיצירתו באחרונה היא "דמ, לזה
משל לבא לסעודה מוכנת בפלטרי� 

� הכוונה בזה שכל מה, של מל
שצרי� האד� לצור� חיותו הכינו לו 

כדי , עוד טר� בואו לעול�
שיתקיי� ויהי האד� לנפש חיה 

לזאת הכינו הכל , מיד בבואו לעול�
כי , עוד קוד� מציאותו של האד�

בלי כל הדברי� האלו אינו קרוי 
אד� כי האד� החי הוא הנקרא 

והוא הכוונה ג� במה שאמרו , אד�
 שלכ� נברא, שיכנס למצוה מיד

קוד� כל הבריאה דומ� צומח וחי 
, שבכל אלו יש מצוות התלויות בה�

י קיו� "והאד� נברא כדי לתקנ� ע
וכל , המצוות התלויות בה�

המצוות האלו ה� עיקר חיותו 
וקיומו של האד� ובקיו� המצוות 
נקרא אד� חי ובלעדיה� אי� לו 

, כי ה� חיינו ואור� ימינו, חיות
חד ז הסעודה והמצוה עני� א"ולפי
שכש� שהסעודה היא חיותו , ה�

של גו� האד� כ� המצוה היא חיותו 
של נפש האד� ונבראו ה� קוד� 
לאד� כדי שיבא האד� אל המוכ� 

וזהו כש� שיצירתו אחר , לו לחיותו
ש הטע� "שכמ, כל בהמה חיה ועו�

בזה שהדברי� שנבראו קוד� ה� 

ועוד ועוד עד שמגיעי� ושוב מתכופפי� בהכנעה 

וזה העיקר לא להיות בגאווה אלא רק בהכנעה . גמורה

� לטהרת המקוה ולכל ז זוכי"ושפלות הרוח שעי

ל טובל בגיאות הרי הוא טובל "כי א� רח, הישועות

י ההכנעה זוכה "אלא מידה טובה מרובה ע, ושר  בידו

  .לטהרה ולכל הברכות וכל הישועות

נעמ� הזה בא בתחילה ע� גיאות גדולה ואמר הנה 

הלא טוב אמנה ופרפרה נהרות דמשק מכל : "בזילזול

מה הוא שלח , "הרתימימי ישראל הלא ארח  בה� וט

והוא חשב שישלחהו לאיזה נהר , אותי לנהר פשוט

מפואר ע� המראות המיוחדי� והמפוארי� ומה שלחני 

אמרו , לאחר שגמר את הבליו לומר, לנהר פשוט לטבול

לו עבדיו וכ� מרומז שכדאי הוא לו להכניע עצמו 

ראה נעמ� , ולהקשיב לדברי הקדוש עליו� הנביא אלישע

' א בצרות ובלית ברירה הל� וטבל בנהר זשהוא מל

והכניע עצמו על א� שהוא היה שר צבא , פעמי� בירד�

, וזכה לישועה, ואז חל עליו קדושת וברכת הצדיק, אר�

  .אה שכל דיבורי הצדיק ה� תורת אמתשר

כל זאת כשראה אלישע שהוא באמת חזר למוטב לאחר 

כי " לפניוויבוא ויעמוד "בעצמו הל� ודיבר עמו הוא 

ז ושב "ועזב את כל הע, נעמ� בא להכנעה גמורה

  . בתשובה שלימה

ופרשה זאת , הישועות תחילת� בענווה ושפלות רוחכל 

י ענוה ושפלות רוח זוכי� לישועות של "טהרה וע' הל

  .טהרה ולהכנעה ולטהרה אמיתית' הל

דעת הי ענווה ושפלות רוח  שיהא לנו "יעזור שע ת"השי

ליל� בדר� האמיתי בענווה אמיתית  ת והנכונהיאמיתה

ושפלות רוח אמיתית וכולנו נתקדש ונטהר כדבעי 

ונחזור בתשובה מאמת מאהבה אוי� א זיס� אופ� או� 

ועשו כול� אגודה אחת לעשות רצונ� לעשות , אייביג

  .בלבב של�

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

 לנזהר שלומי� ת� כימי נהרולמזהיר ו= זמ� תורה לחוד  –זמ� תפילה לחוד = ת "נא לא לקרוא בשעת התפילה וקריה

 'ב' המש� בעמ
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    צעקתינוצעקתינוצעקתינוצעקתינו    ושמעושמעושמעושמע    קבלקבלקבלקבל    שועתנושועתנושועתנושועתנו
לאחר לאחר לאחר לאחר     נאמרנאמרנאמרנאמרהההה((((תעלומות תעלומות תעלומות תעלומות     יודעיודעיודעיודע

        ))))ספירת העומרספירת העומרספירת העומרספירת העומר
מר� מר� מר� מר� (((( ל"זצוק ר"אאמו מר�    קקקק""""ככככ

    לאחרלאחרלאחרלאחר(((( בקדשו דיבר ))))ממממ""""הרמהרמהרמהרמ
    בכותלבכותלבכותלבכותל    בהיותובהיותובהיותובהיותו    ערביתערביתערביתערבית    תפילתתפילתתפילתתפילת

 צרי� אמאי בזה ודייק ))))המערביהמערביהמערביהמערבי
 שכול� צעקה על שמיעה
 שמיעה בפשטות כי, שומעי�

 לכ�, הדק דממה קול על בעני�
 צעקה על מיירי דהכא פירש
' ד אל לב� צעק ש"כמו שבלב
, ))))יחיחיחיח, , , , בבבב    איכהאיכהאיכהאיכה(((( ציו� בת חומת
 תעלומות היודע שרק צעקה
        . בה יודע
    ממממ""""הרמהרמהרמהרמ ק"הרה    שששש""""וכמווכמווכמווכמו

, , , , וווו    שמותשמותשמותשמות(((( פ"עה, א"זיע מווארקימווארקימווארקימווארקי

 נער והנה ותראהו ותפתח ))))בבבב
 מילדי ותאמר' וגו בוכה

 קשה דלכאורה', וגו זה העברי�
, בוכה נער ותשמע ל"דהול

 ראותה דאחרי ל"כנ ופירש
 ולא לעי� נראית שרק בכיה

  ניצוצי אשניצוצי אש

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

 

 מילדי ותאמר, אד� לבני נשמעת
    אידישאידישאידישאידיש    אַ אַ אַ אַ     איזאיזאיזאיז    דאסדאסדאסדאס" – זה העברי�
        . "געוויי�געוויי�געוויי�געוויי�

 דחסיד ל"הנ ק"הרה אומר היה     עודעודעודעוד
    אַ אַ אַ אַ " לעשות לדעת צרי�

, "געשרייגעשרייגעשרייגעשריי    שטילשווייגעדיגע�שטילשווייגעדיגע�שטילשווייגעדיגע�שטילשווייגעדיגע�
        .ק"עכדה

        

 הלשו� מהו בזה עוד לדייק    ואפשרואפשרואפשרואפשר
 בצעקה ירימי הלא כי, תעלומות יודע
 צעקה דאית אלא, ידיעה בו שיי� ומה
 ע�, דמלבר צעקה דיש, צעקה ואית
 .).).).)כבכבכבכב    זזזז""""תיקותיקותיקותיקו((((' וכדאי וגיאות פניות
        . הב הב ככלבי� צווחי�
    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    טטטט""""הבעשהבעשהבעשהבעש    מר�מר�מר�מר�מ המשל    וידועוידועוידועוידוע

 מב�, ))))תבאתבאתבאתבא' ' ' ' פפפפ    יוס#יוס#יוס#יוס#    יעקביעקביעקביעקב    בתולדותבתולדותבתולדותבתולדות    ראהראהראהראה((((
 אנשי� בי� למרחקי� שנשבה המל�
 אליו הגיע הימי� מ� וביו�, מאד גסי�
 שמחה ומרוב, המל� מאביו מכתב

 במכתב אותו פקד המל� שאביו
 כיו� א�, לרקוד מל� הב� השתוקק

 מושג כל לה� אי� סביבו שהאנשי�
 זו מה לשמחה יבינו ולא המל� בכבוד
 הזמינ�, מרקדי� כיצד כ"א, עושה

 אות� והשקה לביתו מל� הב�
 בה� שג� עד לבסומי משקאות
 ה� והתחילו, שמחה התלקחה

, לרקוד הוא ג� התחיל אז או, לרקוד
, ש"היי משמחת רקדו בשלה� ה�

 לבו שמחת מגודל רקד בשלו והוא
 המל� אביו קירבת את שהרגיש
 שמחתו נגעה ולא, המכתב לו ששלח

    האב�האב�האב�האב�    זייזייזייזיי"""", כמוב� בשמחת�
, , , , געטאנצטגעטאנצטגעטאנצטגעטאנצט    האטהאטהאטהאט    ערערערער    או�או�או�או�    געטאנצטגעטאנצטגעטאנצטגעטאנצט

    עפעסעפעסעפעסעפעס    גארגארגארגאר    געווע�געווע�געווע�געווע�    איזאיזאיזאיז    טאנצע�טאנצע�טאנצע�טאנצע�    זיי�זיי�זיי�זיי�
 מסתורי ידעו לא ה� כי, "אנדערשטאנדערשטאנדערשטאנדערשט

 רק, האמיתי רקידתו וסיבת ולב
  .מהו זו רקידה להבי� יכול' הי המל�

         
 שרק, תעלומות יודע קאמר זה    עלעלעלעל

 ולהבדיל להבחי� היודע הוא ת"השי
 .בזה

  ~ ההפטרסיפור מפסוקי ה~ 
  לכבוד סעודת מלוה מלכה

 

כ� תורתו , חיותו של האד� ועל יד� הוא קיי� וחי
אחר תורת בהמה חיה ועו� לומר ל� נתפרשה 

שהתורה והמצוות התלויי� בכל הבריאה כולה ה� 
אד� היא חיותו וקיומו של האד� וכל מטרת בריאת ה

  .כדי לקיי� התורה והמצוות
פ "א עה"זיע ב מפשיסחא"ק ר"הרהש "י מ"עפוהוא 

ואמר התרגו� , ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�
, פירש דבריו יותרולא " פאר זיי"באידיש לפניה� 

ה מאלכסנדר "ק ר"מהרה(חשבה לטובה  וביאר בספר

אלא  ,הכוונה שלא יחשוב האד� שהוא אד� )א"זיע
לא כ� הוא אלא , שנצטווה לעשות מצוות התורה

המצוות קודמי� למציאות האד� והוא עיקר האד� 
וזהו אשר תשי� לפניה� שהמשפטי� ה� , והתחלתו

  . כ"ע, לפני האד�
ש כי לא דבר ריק "ל לפרש מ"ח זצ"בש� החומתאמר 
דהנה אד� עני אשר אי� לו , )דברי� לב מז(הוא מכ� 

היינו שכיסיו , אומרי� עליו שהוא ריק מממו�, ממו�
וכ� אד� שאינו יודע לנג� , ריקי� מממו� וביתו ריק�

שיש לו פה ולשו� , אומרי� עליו שהוא ריק מלנג�
, גינהשה� הכלי� לנג� בה� אלא שפיו ריק מכוח הנ

וכדומה בכל הדברי� הגשמיי� כשאי� לאד� את 
א� על , הדבר אומרי� עליו שהוא ריק מהדבר הזה

אד� מת אי� אומרי� שהוא ריק מכל אלו מממו� 
, שכיו� שמת הוא כבר אינו מציאות כלל', ונגינה וכדו

שיי� לומר שה� ואי� לו כלו� לא כיס ולא פה ולא 
  .ריקי� מאיזשהו דבר

התורה אד� בלי תורה אי� שיי� לומר הוא בעני� כ� 
עליו שהוא אד� שריק מ� התורה אלא שאינו בגדר 

ואי� כא� מציאות של כלו� שנאמר עליה� , אד� כלל
, לא דבר ריק הוא מכ� וזהו כי, שה� ריקי� מתורה

, דבר שממלא את הריקנות של האד� השהתורה אינ
ובלי תורה אינו  ,אלא שזהו כל חיותו של האד�

, י התורה והמצוות קרוי אד� חי"ורק ע, כללמציאות 
  . כ"ע

תורתו של אד� נתפרשה אחר תורת בהמה ולכ� 
לרמז בזה שכל מציאותו וחיותו של האד� היא רק 

      )א"תזריע תשע( . י קיו� התורה ומצוות"ע

 

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
 'א' המש� מעמ

   .'וגו בהרת או ספחת או שאת - רע מוציא
 חולי שהם אומרים יש כי, חלוקות דעות יש הצרעת בענין

 שהכל אומרים ויש, לחוץ ומבצבץ הגוף בתוך נסתר טבעי

        . בקרבו הנסתרת רעתו על לגלות העונש צד על בא

 מלה שהיא מצורע לשון לפרש לי נראה כך ובין כך ובין

 רעתו כל לחוץ ומוציא שמגלה, רע מוציא, מורכבת

 רעהו מכה הוא אם הן, הפנימי העיפוש הן, שבקרבו

 על ,ממנו להשמר יודעין הבריות ואין לשונו בשוט בסתר

 כדי לחוץ רעתו כל ומוציא החנפים על מפרסם ה"הקב כן

        . בקהל רעתו שתגלה

    בעור    יהיה    כי    אדם שאמר בפסוק הכפל מיושב ובזה

 תרתי .צרעת    לנגע    בשרו    בעור    והיה' ' ' ' וגו    שאת    בשרו

 והשבר השאת שזהו לך לומר אלא, לי למה בשרו בעור

 בנקל כי מזיקים היו לא המחשבות טהור באיש היו אילו

 על החוטא זה של בשרו בעור היותם מצד אך ,לרפאותם

        ))))יקר    כלי((((. צרעת לנגע נעשו כן
        
        

            .בהרת או ספחת או שאת - נגעים אבות ארבעה
 תרע''''צ הרת''''ב פחת''''ס את''''ש, מצאתי יד כתב קדמון בספר

נו נגעים אבות לארבע רמז והוא, ץ"שסב ת"ר  ששני

 והשאת ההיכל כסיד לה שניה כשלג עזה בהרת במשנתינו

 מר'צ יצה'ב יד'ס לג'ש, לבן כצמר לה שניה ביצה כקרום

 מחיה בגימטריא" ומחית" ))))מצאתי    עוד(((( ץ"שסב ת"ר

        ))))קדומים    נחל(((( .בכעדשה
        

  יעטה שפ� ועל - צפרניו ליטול אסור מצורע
 בפירוש ועיין. מהלך יהוי ספריא ועל ע"יוב רגוםבת איתא

 כלומר ל"ור ,ילך הים שפת על מפרשים יש .ספריא יונתן

        . ריח ולא טעם לא בו ואין. למחנה מחוץ

 וסבבו המקרא מלשון', בד ספדיא מגיה ד"מהר והגאון

 במקום באבל שילך ל"ור, ))))ה, , , , יב    קהלת(((( הסופדים בשוק

, ספדיא להיות צריך ותרבי ונראה. לראשון וקרוב, ספדיא

 שאבל כמו, לאבל דדמי צפרניו גם ליטול שאסור ופירוש

 כרבי ליה וסבירא, אסור מצורע גם צפרניו בנטילת אסור

 ואמר :):):):)יז    ק""""מו(((( מגלחין אלו בפרק יוסי אדרבי דפליג יהודא

 והכי ,צפרניו ליטול אסור נמי הכי לגלח אסור שאבל כשם

. ))))שצ    סימן    ד""""יו(((( הטור בכדכת שינוי י"ע לא אם לן קיימא

        ))))חכמה    משך((((
        

  'וגו ואזוב אר# ע# הכה� ולקח - האזוב סגולת
 מרמזת התורה כי לומר יש הרמז י"ועפ, ידוע ל"ז י"פירש

, רעות הרוחות להבריח נפלאה סגולה לו יש האזוב כי כאן

 ))))    יששכר    עבודת(((( .הנפש את תמיד ולטהר

 

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
 תעלומה על הפרשהגיד מ

  הגיאות היא א� כל חטאת
 אצל שני� 25 לפני אירע זה ופלאממעשה 
, במקצועו קבל� אחד יהודי, סאלי הבבא

 איש היה לא, הרב אצל מאוד מקורב היה
 ירא אלא,  ישיבה אבר� ולא, מופלג צדיק
 ג�, לו שאומרי� מה כל שמקיי�, שמי�

 לצדקה ותור�, וביושר באמונה עובד היה
, סאלי לבבא נכנס שהיה פע� בכל, מהונו

  .פני� לו מאיר הרב היה
 כאשר א�, הרב אל אולב לו נזדמ�, אחד יו�

 לצעוק והחל, למולו וק� נזעק, הצדיק ראהו
, נוכל, רמאי, שקר�, ומחריד ר� בקול עליו

 והיה, זמ� הרבה כ"כ ,שולל אותי הולכת
, נשוא ללא, סאלי הבבא של שכעסו, נראה
 אבל, קריאותיו לקול נזעקו כול�, הבית ובני

 עליו וקצ�, לצעוק יקהפס לא, סאלי הבבא
, דעתו נתקררה ולא, ארוכות דקות במש�

 ואל שלי מהחדר תצא, בפניו צעק אשר עד
  !יותר בה תדרו�
 לו נראתה שבחו! השמש, יצא האיש

, עצמו לבי� בינו חרש בכה הוא, גדול כחוש�
 את שאל? קרה מה נפשו את ידע ולא

 סיפרו מה, האחרו� בזמ� עשיתי מה, עצמו
 לא אבל, עצמו את שואל יהה כ�? עלי לו

, לביתו הל� הוא ,תשובה לו שית� מי היה
, למשנהו אחד מחדר, נפש בפיזור והסתובב

 ללכת החליט לכ�, לחייו טע� מצא ולא
 יראה אולי, רימו� במצפה שלו הבנייה לאתר

 כמה ש� שהה, מצערו וישכח, אנשי�
 הפועלי� את לקח, ערב ולקראת, שעות

  ,כמנהגו לבית� במכוניתו
 המכונית ,משניה פחות לקח כולו העסק

 באחד( בפתאומיות בלמה, שלפניו
 שהיה וכיוו�, )רימו� מצפה של העיכולי�

, למדי איטית היתה תגובתו, בצערו שקוע
 השנייה בחלקיק, ותהירמב ובל�, כשהבחי�

 המכונית, מידי מאוחר היה כבר, האחרו�
 שמשמאל הנוראה, התהו� אל הועפה
  ,קטנה כאב� ש� והתגלגלה, לכביש
 הוא היו� עד? הדלק מיכל הוצת לא למה
 על חשב לא הוא רגעי� באות�, יודע אינו

 בשארית וזחל, הדלת את עיק� הוא, זה
, המרוסקת מכוניתו את ראה אז, כוחותיו

 והתפר! מתי� הגויי� פועליו שני ואת
 אני מה בזכות עול� של ריבונו?  בבכי

 י�האמ ולא, גופו את מישש הוא ???חי
 החוש�, ושל� בריא הוא, שלפניו למציאות

 כוחותיו בכל, אותו רואה לא ואיש, ירד כבר
 טרמפ ועצר, הכביש אל לטפס התאמ!

 להודיע צרי� הוא סו� סו�, ירוח� למשטרת
, הדר� באמצע, ההרוגי� ועל, התאונה על

 אל לנסוע והחליט, תוכניתו את שינה
 – מה יהי, לנתיבות סאלי הבבא הצדיק

 אי�? הצדיק עלי יצעק לעצמו חשב,  השיהי
  ,אליו ללכת מוכרח אני! ברירה
 שוב, נעצר, סאלי הבבא של חדרו דלת לפני
 ורוחו, לו מחכה מה, לעצמו דמיי� הוא

 דפק עצמו מ!יא אבל, בקרבו נשברה
 בפני� למולו ק�, סאלי הבבא והנה ,ונכנס

 ברו� לו ואומר, ימימה �כמימי, צוחקות
 חביבי בוא, ל� מחכה ניא, הבא ברו�, הבא
  ,תשב
 והמילי�, האיש מעיני פר! דמעות זר�

 לספר טע� שאי� הבי� הוא, מפיו נעתקו
, התרגשותו כלא ולכ�, אירע מה לצדיק
 נוירב: "בלבד אלו מילי� לפלוט והצליח
 סאלי והבבא" היו� היה מה לי תסביר
 נות� שאתה המעשר כי, ל� דע ,לו הסביר

 כחומה עלי� מג�, התורה לומדיל מכספ�
 המזיקי� שרצו, פעמי� כמה ולכ�, בצורה
 האחרו� בזמ� אבל, יכלו לא, ל� להזיק

 הטובי� מעשי� על להתגאות התחלת
 שאמרו כמו( ברגל קר� ל� וצמחה ,האלו
 )הוי מו� בעל דיהיר מא� האי" ל"חז

 מלא� את ראיתי, בצהרי� היו� וכשנכנסת
 דר� כל אי�, תיוהבנ, ש� ל� קשור המוות
 את להוריד אצליח א� רק, חיי� את להציל

 וכאשר, אות� השפלתי ולכ�, מיד גאוות�
, המוות מלא� אות� עזב, כ� כל ירדה רוח�
 !הערלי� שני את והרג
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  ע"רעסטירר זיק רבי ישעיה מקע"על הרה לקט סיפורי צדיקי�
 )ה"תרפ(אייר ' לרגל יומא דהילולא ג

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

ק רבי צבי הירש "תלמיד הרה – ר משה"מקרעסטירר ב' רבי ישעי -
  ))))הההה""""תרפתרפתרפתרפ(((( רבי מרדכי מנדבורנאק "מליסקא והרה

א "ז זיע'ט הק"תלמיד מר� הבעש –רבי יהודה לייב פוסטינר מקולאמאי 
  ))))הההה""""תקתקתקתק((((

, אריה שאג, בעל אילת אהבי! – ר משה צינ  מפלוצק"רבי אריה לייב ב
גט , ל"חידושי מהרא, זכרו� מל�, ברכת השיר, ל"דרשות מהרא, גרש ירחי!
  ))))גגגג""""תקצתקצתקצתקצ(((( מקושר ועוד

בית הלוי  –ר יצחק זאב "יק מבריסק ב'בער הלוי סולובייצ רבי יוס# דוב –
  ))))בבבב""""תרנתרנתרנתרנ((((

  ))))דדדד""""תשיתשיתשיתשי((((ר יוס# זלמ� "ד טשימפא ב"רבי משה דוד אסטרייכער אב
  ))))ממממ""""תשדתשדתשדתשד((((ר שאול ידידיה אליעזר "י  ב'רבי שמואל אליהו טויב ממודז

אור לישרי! \מלאכת מחשבת -ר מאיר"רבי משה זרח איידלי  מפראג ב –
  ))))ממממ""""תקתקתקתק((((

" ס"מסורת הש"ההגהות הנוספות ל' ר יהודה לייב פיק ב"ב' רבי ישעי
        ))))טטטט""""תקנתקנתקנתקנ((((

 -ר משה לייב"ווישווע ב-ד אויבער"רבי שמואל שמעלקא גינצלער אב
  ))))אאאא""""תרעתרעתרעתרע((((משיב נפש 

        אייראייראייראייר' ' ' ' ק גק גק גק ג""""יו! שביו! שביו! שביו! שב
        
        
        
        
        

        
        אייראייראייראייר' ' ' ' דדדד' ' ' ' יו! איו! איו! איו! א

        
        
        

        אייראייראייראייר' ' ' ' הההה' ' ' ' יו! ביו! ביו! ביו! ב
        
        
        

        
        

    

        אייראייראייראייר' ' ' ' וווו    ''''גגגגיו! יו! יו! יו! 
        
        
        
        
        
        

        אייראייראייראייר' ' ' ' זזזז' ' ' ' דדדדיו! יו! יו! יו! 
        
        

        אייראייראייראייר' ' ' ' חחחח' ' ' ' ההההיו! יו! יו! יו! 
        
        

 אייראייראייראייר' ' ' ' טטטט' ' ' ' וווויו! יו! יו! יו! 

        ))))וווו""""תרעתרעתרעתרע((((ר ברו� "סקאליע ב –רבי אליעזר חיי! מיאמפאלי 
' ' ' ' גילת יוחסי� ובסגילת יוחסי� ובסגילת יוחסי� ובסגילת יוחסי� ובסבמבמבמבמ    ----זזזז""""תרעתרעתרעתרע((((ר מנח! נחו! השני מלויאב טשערנוביל "רבי ברו� מאיר מאזאריני  ב

        ))))אאאא""""תרעתרעתרעתרע    - - - - היחס מטשרנוביל בית מרדכי הביא שנסתלקהיחס מטשרנוביל בית מרדכי הביא שנסתלקהיחס מטשרנוביל בית מרדכי הביא שנסתלקהיחס מטשרנוביל בית מרדכי הביא שנסתלק
        ))))דדדד""""קקקק' ' ' ' הההה((((ג "רלב, רבי לוי בר גרשו! –

ד ברוד "ר יעקב יוקל אב"ב ]ל המבורגר'רבי איציק[ו "ד אה"אב רבי יצחק הלוי איש הורווי 
        ))))זזזז""""תקכתקכתקכתקכ((((

        ))))טטטט""""תרסתרסתרסתרס((((ר שמואל צבי ווייס מספינקא בעל אמרי יוס# "רבי יוס# מאיר ב
        ))))וווו""""תשתשתשתש((((ב "ארה – דטרויט ר ישראל פרלוב מסטולי�"עקב חיי! ברבי י

  ))))וווו""""תרעתרעתרעתרע((((אר  החיי!  -ר מנשה"ד צפת ב"רבי חיי! סתהו� אב
  ))))דדדד""""תשיתשיתשיתשי((((ויליאמסבורג  –פקוב אר אברה! שלו! מסטר"ב הלברשטא! רבי מנח! מנדל

        ))))טטטט""""שעשעשעשע((((כלי יקר עוללות אפרי! ' ר אהר� איש לונטשי  ב"רבי שלמה אפרי! ב –
  ))))אאאא""""תקעתקעתקעתקע((((ר יהודה לייב "יעקב מאלעסק ב' רבי ישעי

        ))))וווו""""תרסתרסתרסתרס((((ר "רבי אבי עזרא זעליג שפירא מבלנדוב ב
        ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((רבי יעקב יצחק  ' היהודי הקרבי ירחמיאל מפשיסחא ב�  –

        ))))צצצצ""""תרחתרחתרחתרח((((] ] ] ] תקנת ארצותתקנת ארצותתקנת ארצותתקנת ארצות, , , , תקנת עזראתקנת עזראתקנת עזראתקנת עזרא[[[[ר יהודה לייב "ד וואיינוטא ב"רבי עזרא אלטשולער אב
  ))))גגגג""""תשתשתשתש(((( לייב' ר יהודה ארי"ד ב"ילובלי� ה -ש רבי משה מרדכי מטריסק"נעקה

        ))))טטטט""""קצקצקצקצ' ' ' ' הההה((((הקנה הגדול ' ר יצחק קרא ב"רבי אביגדור ב –
        ))))וווו""""תרפתרפתרפתרפ((((ני  דער שבת יוד 'ר ברו� מויז"גר משא  בארבי משה ה

        ))))דדדד""""תרסתרסתרסתרס((((ס "ת והש"ה מליסקא טל חיי! עה"ר משה חת� רצ"רבי חיי! פרידלנדר מליסקא ב
  ))))טטטט""""תשנתשנתשנתשנ(((( ת משהברכ - ני 'י סערט ויז"ר ברו� הגר ר"רבי משה ב

  תולדותיו בקצרהתולדותיו בקצרה
  בשנתבשנת  נולדנולד, , אא''''זיעזיע  שטיינרשטיינר  ישעיהישעיה  רבירבי  קק''''הרההרה

  בעירובעירו  ונטמ�ונטמ�  הה""תרפתרפ  אייראייר  ́´בגבג  נפטרנפטר  בב""תריתרי

  . . קרעסטירקרעסטיר
  הירשהירש  צביצבי  רבירבי  קק""של הרהשל הרה  ביתוביתו  ונאמ�ונאמ�  שמשושמשו  היההיה

  ותלמידוותלמידו  תבואהתבואה  פריפרי  א�א�  סס''''מחמח  אא''''זיעזיע  מליסקאמליסקא

  ע�ע�. . אא''''זיעזיע  מצאנזמצאנז  הדברי חיי�הדברי חיי�  קק""של הרהשל הרה

  צדיקצדיק  להתפרס�להתפרס�  החלהחל, , הירשהירש  צביצבי  רבירבי  פטירתפטירת

  ביניה�ביניה�, , אליואליו  נהרונהרו  חסידי�חסידי�  ורבבותורבבות  ישועותישועות  פועלפועל

  המשי�המשי�, , גדולתוגדולתו  א�א�  עלעל. . רבורבו  שלשל  תלמידיותלמידיו  רוברוב

  חת�חת�  וא�וא�, , קוד�קוד�  בהבה  שנהגשנהג  תמימותתמימות  באותהבאותה  לנהוגלנהוג

  הירשהירש  צביצבי  רבירבי  שלשל  שמשושמשו  שהיהשהיה  כמיכמי  שמושמו  אתאת

  ..מליסקאמליסקא
  

  רי�רי�סנווסנוושהוכה בשהוכה בהגוי הגוי 
על יהודי שהיגר לארצות הברית על יהודי שהיגר לארצות הברית מסופר מסופר 

לימי� פתחו צמד לימי� פתחו צמד , , בסה שקנהבסה שקנהוהתעשר ש� ממכוהתעשר ש� ממכ

איטלקי� מכבסה מול המכבסה שלו והחלו איטלקי� מכבסה מול המכבסה שלו והחלו 

לאחר זמ� החלו שני לאחר זמ� החלו שני , , מקפחי� את פרנסתומקפחי� את פרנסתו

האיטלקי� א� לאיי� על היהודי כי יסגור את האיטלקי� א� לאיי� על היהודי כי יסגור את 

המכבסה וית� לה� מונופול על עסקי הכביסה המכבסה וית� לה� מונופול על עסקי הכביסה 

  , , באזורבאזור
הימי� הגיע יהודי מהונגריה אל ביתו של הימי� הגיע יהודי מהונגריה אל ביתו של באחד באחד 

ר לו כי ר לו כי בעל המכבסה וכאשר שמע על צרתו אמבעל המכבסה וכאשר שמע על צרתו אמ

הוא נוסע כעת חזרה להונגריה ש� יושב הצדיק הוא נוסע כעת חזרה להונגריה ש� יושב הצדיק 

, , לה קערסטירער שידוע כבעל מופתלה קערסטירער שידוע כבעל מופת''רבי ישעיהרבי ישעיה

מכתב מכתב ((וא� כ� מציע הוא לו שישלח עמו קוויטל וא� כ� מציע הוא לו שישלח עמו קוויטל 

בעל בעל , , לה שיתפלל בעדולה שיתפלל בעדו''אל רבי ישעיהאל רבי ישעיה  ))פתקפתק  --

המכבסה שמח להצעה ומיהר לכתוב על צרתו המכבסה שמח להצעה ומיהר לכתוב על צרתו 

, , לה ואל הקוויטל ציר� פדיו� נאהלה ואל הקוויטל ציר� פדיו� נאה''אל רבי ישעיהאל רבי ישעיה

די ההונגרי שב לארצו ובעל המכבסה נותר די ההונגרי שב לארצו ובעל המכבסה נותר היהוהיהו

המכבסה של האיטלקי� היתה מפוארת המכבסה של האיטלקי� היתה מפוארת , , בצרתובצרתו

ומשוכללת ומשכה לקוחות רבי� מהמכבסה ומשוכללת ומשכה לקוחות רבי� מהמכבסה 

  , , שלו ופרנסתו הלכה והצטמצמהשלו ופרנסתו הלכה והצטמצמה
תקופה הגיע היהודי ההונגרי שוב לארצות תקופה הגיע היהודי ההונגרי שוב לארצות לאחר לאחר 

ע שנת� עבורו ע שנת� עבורו ייהברית והביא לבעל המכבסה קמהברית והביא לבעל המכבסה קמ

הודי הודי היהי, , לה כסגולה לשמירה והצלחהלה כסגולה לשמירה והצלחה''רבי ישעיהרבי ישעיה

לה אמר שיפתח את לה אמר שיפתח את ''הוסי� ומסר כי רבי ישעיההוסי� ומסר כי רבי ישעיה

בעל המכבסה נטל בעל המכבסה נטל , , הקמע בזמ� שיראה לו לנכו�הקמע בזמ� שיראה לו לנכו�

  ..''את הקמע וציפה לישועת האת הקמע וציפה לישועת ה
  

האיטלקי� שנכחו לראות כי היהודי אינו האיטלקי� שנכחו לראות כי היהודי אינו צמד צמד 

ה� שכרו ה� שכרו , , סוגר את המכבסה החליטו לנקוט בפעולהסוגר את המכבסה החליטו לנקוט בפעולה

בממו� רב פושע כושי על מנת שישרו� את המכבסה בממו� רב פושע כושי על מנת שישרו� את המכבסה 

  , , של היהודישל היהודי

ת הלילה הגיע הכושי לרחוב שבו עמדה ת הלילה הגיע הכושי לרחוב שבו עמדה רדרדע� ע� 

הפושע צעד ברחוב הפושע צעד ברחוב , , המכבסה והחל מחפש אחריההמכבסה והחל מחפש אחריה

למרות למרות , , הלו� ושוב ולא הצליח למצוא את המכבסההלו� ושוב ולא הצליח למצוא את המכבסה

חיפושיו והסימני� שמסרו לו צמד האיטלקי� חיפושיו והסימני� שמסרו לו צמד האיטלקי� 

בצר בצר , , המכבסה לא אותרה כאילו בלעה אותה האדמההמכבסה לא אותרה כאילו בלעה אותה האדמה

, , לו עצר הכושי עובר אורח ושאל אותו היכ� המכבסהלו עצר הכושי עובר אורח ושאל אותו היכ� המכבסה

ביע לתומו על המכבסה הגדולה והיפה ביע לתומו על המכבסה הגדולה והיפה אותו אד� הצאותו אד� הצ

שפ� שפ� של האיטלקי� והפושע ללא היסוס נגש אליה של האיטלקי� והפושע ללא היסוס נגש אליה 

  ..מלא הפ� נפט והצית את המכבסהמלא הפ� נפט והצית את המכבסה
רו רו חפחפקר גילו האיטלקי� כי נפלו בבור שקר גילו האיטלקי� כי נפלו בבור שבבובבו  למחרתלמחרת  

המשטרה שחקרה את מקרה ההצתה תפסה המשטרה שחקרה את מקרה ההצתה תפסה , , לעצמ�לעצמ�

את המצית שעד מהרה נשבר בחקירה וסיפר כי טעה את המצית שעד מהרה נשבר בחקירה וסיפר כי טעה 

שממול בשליחות� שממול בשליחות�   והיה אמור לשרו� את המכבסהוהיה אמור לשרו� את המכבסה

  , , של האיטלקי�של האיטלקי�
, , נאסרו על אתר וליהודי היתה הרווחהנאסרו על אתר וליהודי היתה הרווחההאיטלקי� האיטלקי� 

לה ובעל המכבסה לה ובעל המכבסה ''כעבור שני� נפטר רבי ישעיהכעבור שני� נפטר רבי ישעיה

, , החליט שכעת זהו הזמ� המתאי� לפתוח את הקמעהחליט שכעת זהו הזמ� המתאי� לפתוח את הקמע

בחרדת קודש פתח היהודי את הקמע ובו מצא כתוב בחרדת קודש פתח היהודי את הקמע ובו מצא כתוב 

ואת האנשי� אשר פתח הבית הכו ואת האנשי� אשר פתח הבית הכו ""את הפסוק את הפסוק 

ויהי ויהי ". ". וילאו למצוא הפתחוילאו למצוא הפתח, , גדולגדול  מקטו� ועדמקטו� ועד, , בסנוורי�בסנוורי�

  ..לפלאלפלא
  

  הגדולהגדולהכה� הכה� 
לא היה כה� יכול לדור לא היה כה� יכול לדור , , כי בימי הישמח משהכי בימי הישמח משה, , מסופרמסופר

כי כל כה� שהיה בא לגור ש� לא היה כי כל כה� שהיה בא לגור ש� לא היה , , בקערעסטירבקערעסטיר

ק בעל ישמח משה ק בעל ישמח משה ""הרההרהובאו אל ובאו אל , , מוציא שנתומוציא שנתו
והוא שלח לש� את רבי ישעיה שיקבע את והוא שלח לש� את רבי ישעיה שיקבע את , , מאוהעלמאוהעל

. . בלי הפרעהבלי הפרעה  ומאז והלאה כוהני� גרו ש�ומאז והלאה כוהני� גרו ש�, , דירתו ש�דירתו ש�

מני מני . . אא""והוא הארי� ימי� ש� עד שנפטר בשנת תקפוהוא הארי� ימי� ש� עד שנפטר בשנת תקפ

  ..רבי ישעיה הכה� הגדולרבי ישעיה הכה� הגדול, , אז נקרא בפי כלאז נקרא בפי כל
  

  פלא שהתרחש לפני חודשפלא שהתרחש לפני חודשמעשה מעשה 
השבוע סיפור מיוחד שארע לפני כחודש השבוע סיפור מיוחד שארע לפני כחודש התפרס� התפרס� 

  : : בקערסטירבקערסטיר
אברכי� שבתה בבית הכנסת האורחי� בעיירה אברכי� שבתה בבית הכנסת האורחי� בעיירה קבוצת קבוצת 

כננה כננה הקבוצה תהקבוצה ת. . אדראדר' ' שחל בכשחל בכ, , בשבת פרשת כי תשאבשבת פרשת כי תשא

כדי להשתטח על כדי להשתטח על , , ש לפולי�ש לפולי�""להמשי� מש� במוצלהמשי� מש� במוצ

ל שחל ל שחל ""רבי אלימל� מליזענסק זצרבי אלימל� מליזענסק זצ  הרביהרבי  קברו שלקברו של

  . . א אדרא אדר""ככ, , למחרת ביו� ראשו�למחרת ביו� ראשו�

  הגאו� רבי יחזקאל ראטההגאו� רבי יחזקאל ראטהנכד נכד , , האברכי� בקבוצההאברכי� בקבוצהאחד אחד 

, , פרש לישו� בליל שבתפרש לישו� בליל שבת, , בב""מרבניה הנודעי� של ארהמרבניה הנודעי� של ארה  --

השינה הייתה ממנו והלאה השינה הייתה ממנו והלאה , , משו� מהמשו� מה. . לאחר הסעודהלאחר הסעודה

האבר� האבר� . . הצליח למצוא תנומה לעפעפיוהצליח למצוא תנומה לעפעפיווהוא לא והוא לא 

השוכ� באותו מבנה השוכ� באותו מבנה , , החליט לרדת לכיוו� בית המדרשהחליט לרדת לכיוו� בית המדרש

שבעבר היה מעונו של הצדיק שבעבר היה מעונו של הצדיק , , של הכנסת האורחי�של הכנסת האורחי�

  . . מקרעסטירמקרעסטיר
מפאת השעה מפאת השעה . . מסתבר שהדלת הייתה נעולהמסתבר שהדלת הייתה נעולהא& א& 

המארגני� נעלו אותו מחשש שפוחזי� המארגני� נעלו אותו מחשש שפוחזי� , , המאוחרתהמאוחרת

חל חל האבר� נותר בחו  וההאבר� נותר בחו  וה. . מקומיי� ינסו להיכנס לתוכומקומיי� ינסו להיכנס לתוכו

מה� מה�   --לומר פרקי תהילי� ליד חלונות בית המדרש לומר פרקי תהילי� ליד חלונות בית המדרש 

  . . בקע אור חיוור שהפציע החוצהבקע אור חיוור שהפציע החוצה
  --ולפתע הופיע אחד המארגני� ולפתע הופיע אחד המארגני� , , אחדות חלפואחדות חלפודקות דקות 

  . . ובידו המפתחותובידו המפתחות, , צאצא של הצדיקצאצא של הצדיק
שח לו המארג� מדוע שח לו המארג� מדוע , , שפתח את בית המדרששפתח את בית המדרשלאחר לאחר 

  ::הגיע למקו� בשעה כזוהגיע למקו� בשעה כזו

את את   לפתע ראיתי בחלומילפתע ראיתי בחלומי. . על יצועי ונרדמתיעל יצועי ונרדמתישכבתי שכבתי ""

לה הקורא לי לקו� ולרדת לבית לה הקורא לי לקו� ולרדת לבית ''זקני רבי ישעיזקני רבי ישעי

הקצתי לרגע הקצתי לרגע . . על מנת לפתוח את הדלתעל מנת לפתוח את הדלת, , המדרשהמדרש

, , ה� כל היו�ה� כל היו�. . והייתי בטוח שהחלו� הוא מהרהורי ליביוהייתי בטוח שהחלו� הוא מהרהורי ליבי

ודמותו של הרבי ריצדה לנגד ודמותו של הרבי ריצדה לנגד , , עסקתי בהכנות השבתעסקתי בהכנות השבת

חשבתי להתייחס לכ� בביטול חשבתי להתייחס לכ� בביטול . . עיני מטבע הדברי�עיני מטבע הדברי�

  . . ולחזור לישו�ולחזור לישו�
, , הבה ננסה לראות בכל זאתהבה ננסה לראות בכל זאת, , תיתיאמראמר, , שניהשניהבמחשבה במחשבה ""

האמנ� החלו� שווא ידבר או שיש בו קמצו  של האמנ� החלו� שווא ידבר או שיש בו קמצו  של 

הייתי הייתי , , משראיתי אות� עומד ואומר תהילי�משראיתי אות� עומד ואומר תהילי�. . אמתאמת

, , הבנתי כי הצדיק טרח ובא אלי בחלו�הבנתי כי הצדיק טרח ובא אלי בחלו�. . נסער ונרעשנסער ונרעש

. . כדי שאתה תוכל לומר תהילי� מתו� רווחה ונוע�כדי שאתה תוכל לומר תהילי� מתו� רווחה ונוע�

  ".".הצדיק דואג לבאי ביתו ג� מהעול� העליו�הצדיק דואג לבאי ביתו ג� מהעול� העליו�, , אכ�אכ�
  

  המצייתי� לצדיקהמצייתי� לצדיקהעכברי� העכברי� 
  הציקהציקלל  רשע מרושע אשר היה מנהגורשע מרושע אשר היה מנהגו  היה איזה גויהיה איזה גויא א ""פפ

ומצד שני היו ומצד שני היו   ,,ליהודי� בעירוליהודי� בעירו  ולעשות רע וסבלולעשות רע וסבל

יהודי� סוחרי� שסבלו ממכת עכברי� במחסני יהודי� סוחרי� שסבלו ממכת עכברי� במחסני 

שעיהלה שלח את שמשו שיל� שעיהלה שלח את שמשו שיל� ' ' רר, , הסחורות שלה�הסחורות שלה�

למחסני הסוחרי� היהודי� ויאמר לעכברי� שהרב למחסני הסוחרי� היהודי� ויאמר לעכברי� שהרב 

כת אל הגוי כת אל הגוי צווה עליה� לעזוב את המקו� וללצווה עליה� לעזוב את המקו� ולל

� כיצד גדודי עכברי� עזבו את � כיצד גדודי עכברי� עזבו את ההייוהאנשי� ראו בעינוהאנשי� ראו בעינ

לאו את ביתו של אותו הגוי לאו את ביתו של אותו הגוי יימחסני היהודי� והלכו וממחסני היהודי� והלכו ומ

את את   וסוסננשבמהרה נאל  בגלל העכברי� לשבמהרה נאל  בגלל העכברי� ל, , המציקהמציק

  ..המקו�המקו�
  יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�זכותו זכותו 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
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   077-470-1893: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

        א! מברכי� על מעד� הבא בסו# הסעודהא! מברכי� על מעד� הבא בסו# הסעודהא! מברכי� על מעד� הבא בסו# הסעודהא! מברכי� על מעד� הבא בסו# הסעודה
 ìëåàä ìëåàä ìëåàä ìëåàä éáìç ïãòî))))éãàáéãàáéãàáéãàá((((  íàä úô úãåòñá

åàì åà ìëäù åéìò êøáì êéøö ,ïôåàá äðä 
éàã àèéùô úôä íò åìëåàù" åéìò êøáì ö

úôì àåä ìôèã , åìëåàã àëéäá äìàùäå
åéìò êøáé íà åãáì äãåòñä óåñá.        

 øôñá øôñá øôñá øôñá"ïúëìäë úåëøáïúëìäë úåëøáïúëìäë úåëøáïúëìäë úåëøá "øäìéééé""""éàðé ééàðé ééàðé ééàðé é 
èéìù" à))))îòîòîòîò ' ' ' 'æë÷æë÷æë÷æë÷((((  éàäá äáåùú éúééî

 ïåàâäî àðéðòïøèù øéàî á÷òé éáøïøèù øéàî á÷òé éáøïøèù øéàî á÷òé éáøïøèù øéàî á÷òé éáø 
èéìù" êøáì êéøö ïéàã àðéãì äìòäã à

åãáì äãåòñä óåñá åìëåàã íâä åéìò ,
å÷åîéðå ,éàã 'áíéðåùàøíéðåùàøíéðåùàøíéðåùàø  àäà åáúëã
 úåëøáã))))àî óãàî óãàî óãàî óã(((( á ÷ñôéàååùåùåùåù""""òòòò åà" ç))))æò÷æò÷æò÷æò÷ , , , ,

àààà(((( úá íéàáä íéøáã íä íà äãåòñä êå
 íéøáã åðééäã äãåòñä úîçî íéàáä íéøáã
 úà íäá úôìì íäéìò äãåòñ òåá÷ì êøãù

åëå íéâãå øùá ïåâë úôä ' äëøá íéðåòè ïéà
ïúøèåô àéöåîä úëøáã íäéðôì , åáúëå

äñåúñåúñåúñåú'''' åàøäàøäàøäàøä""""ùùùù  íéðåùàø ãåòå))))äàáá ïééòäàáá ïééòäàáá ïééòäàáá ïééò"""" ì ì ì ì
íùíùíùíù(((( äã" úà íäá úôìì êøã ïéàù íéøáã ä

 ïåæîì íéàáù ÷ø úôäòáåùìå, â" ììëá ë
 êéøö ïéàå íä äãåòñä êåúá íéàáä íéøáã

áìíäéìò êø ,æå åéøáã ïëåúá áúëå"ì :
"ù ïãéã ïåãéðá àìéîîåéãàá ðä" àá ì

çáåùî íòèá éåùò ÷ø ìéâø ïáì íå÷îá ,
ðë åðéã éîð"èåùô ïáìî äðåù åðéàå ì".        

        
        דמי מעד� לגלידהדמי מעד� לגלידהדמי מעד� לגלידהדמי מעד� לגלידהאי אי אי אי 

 ãåò ãåò ãåò ãåò áúëéøâäéøâäéøâäéøâä"""" ïøèù î ïøèù î ïøèù î ïøèù îèéìù" à))))íùíùíùíù(((( 
 ïãòî éðàùãåùá äìòäù äãéìâî" ú" èáù èáù èáù èáù

éåìäéåìäéåìäéåìä " äéìò êøáì ùéã óåñá äìëåàùë
òñääãå ,àá àì äãéìâã ïåæî øåúá ä
ùìòáä ,ãáìá ä÷éúîå çåðé÷ë àìà ,

àùî" ÷ìç àåäå ïåæî øåúá àáù øáã ë
äãåòñäî,  çáåùî íòèá éåùò àåäù íâä

÷úåîî àåäù, î" èøåâåéå äðéáâë åðéã î
 ïéàáù íòè àìá èåùôàù òáåùìå ïåæîì ïé

ïäéìò ïéëøáî.        
 àöîð àöîð àöîð àöîð äãåòñä óåñá ïãòî ìëåàä åéøáãìã

 ÷ìç áéùçãî åéìò êøáì êéøö åðéà
äãåòñäî , ïëåéøâä éì øîàéøâä éì øîàéøâä éì øîàéøâä éì øîà""""ïøèù îïøèù îïøèù îïøèù î 

èéìù"àéãäì à.        

  דהילכתאדהילכתאשמעתתא שמעתתא 
  ומנהגי צדיקי! בירורי הלכה

 בענייני! שוני! 

 íøá íøá íøá íøá úòãøâäøâäøâäøâä""""øðæùè éøðæùè éøðæùè éøðæùè é èéìù" à)))) úåëøá úåëøá úåëøá úåëøá
ïúëìäëïúëìäëïúëìäëïúëìäë , , , ,îòîòîòîò ' ' ' 'áì÷áì÷áì÷áì÷((((  ÷ìçë ïãòîä ìëåà íàã

 åìëåà íà óà åéìò êøáì êéøö åðéà äãåòñäî
äãåòñä óåñá ,åà åìëàì åúðååë íà íì

çåðé÷ øåúá úå÷éúîä ìéáùá , êøáì åì ùé
ä áúëù åîë ìëäù åéìòðùîðùîðùîðùî""""áááá ))))æò÷æò÷æò÷æò÷ , , , ,ãããã((((  ïéãëå

äãåòñä óåñá çåðé÷ì àáä øáã.        
 ïëãå ïëãå ïëãå ïëãå éì øîà ïîøáéì óñåé éáø ïåàâä ïîøáéì óñåé éáø ïåàâä ïîøáéì óñåé éáø ïåàâä ïîøáéì óñåé éáø ïåàâäèéìù" à
çîòá" ñåùåùåùåù""""óñåé úðùî úóñåé úðùî úóñåé úðùî úóñåé úðùî ú , àá ïãòîä íàã

åéìò êøáì ùé äãåòñ çåðé÷ øåúá ,à íàåå åìë
è åðéä íçìä íò êøáì êéøö ïéàå íçìì ìô

åéìò , äãåòñä óåñá ïãòî ìëåàä íäéøáãìå
 úôä ïéàå ìëäù åéìò êøáì åì ùé çåðé÷ øåúá

äãéìâì éîãå åúøèåô ,éøâäë àìãå"ïøèù î.        
        

        לילילילי''''גגגגמעד� מעד� מעד� מעד� 
 ïãòî ïãòî ïãòî ïãòîâ'éåöîä éì ,ðòì äàøð" êøáì ùéã ã

 éôè éîãã äãåòñä óåñá åìëåàùë åéìò
äãéìâì, é÷ì ÷ø òáåùì àáù äàøð ïéàå çåð
äãåòñ ,ä íò äæá éúøáéãùë íìåàéøâéøâéøâéøâ"""" î î î î
ïøèùïøèùïøèùïøèù èéìù" àá äæëù ïãòî óàã éì áéùä à

äãéìâë àìå äãåòñ ïåæî ìéáùá , ìéæàå
 ÷ìçë áéùç ïãòîã ìéòìã åúøáñì

äãåòñäî ,ìéå"ò.        
        
        

        ע! חתיכות הפריע! חתיכות הפריע! חתיכות הפריע! חתיכות הפרימעד� מעד� מעד� מעד� 
 íéðãòî íéðãòî íéðãòî íéðãòî ìù úåìåãâ úåëéúç íäá áøåòîù

éøô ,ïåâëå úåú íòèá ïãòî , éøôä úåëéúç íò
ãàåúãåòñ óåñá åìëå,  ùé íà éôè ïåãì ùé

áã èåôîå÷ë åðåãìîîîî""""áááá ))))íùíùíùíù((((  êøáì ùéã áúë
 ìò àá åðéàã äãåòñä óåñá àáä èåôîå÷

äãåòñ çåðé÷ì ÷ø ïåæîì , øôñá íðîàõôçäõôçäõôçäõôçä 
íééçíééçíééçíééç ))))çççç""""îò àîò àîò àîò à ' ' ' 'âéøâéøâéøâéø(((( çäã àáåî"éæ ç" øãä ò

 èåôîå÷ ìò êøáì ïéàù øáñ÷å åéîé óåñá äéá
äãåòñä óåñá ,åòñä éâäðîå ìéàåä åðúùð äã

 úëøá êøáîù äòùî åéìò íãà ìù åúòãå

ר משה חליוה ר משה חליוה ""י הגי הג""נכתב ונער� ענכתב ונער� ע
 סס""משה ושאמשה ושא  ייס ענפס ענפ""מחמח  ––א א ""שליטשליט

äãåòñ çåðé÷ì åìëåàì àéöåîä ,öå"ò.        
 åäéî åäéî åäéî åäéî úòãäâääâääâääâä"""" ùéà ïåæçä ÷ ùéà ïåæçä ÷ ùéà ïåæçä ÷ ùéà ïåæçä ÷éæ" ò)))) úåâäðäå íéðéã úåâäðäå íéðéã úåâäðäå íéðéã úåâäðäå íéðéã

ôôôô""""åååå , , , ,æ úåàæ úåàæ úåàæ úåà''''((((  óåñá àáä èåôîå÷ ìò êøáì ùéã
äãåòñä ,ì éúéàø ïëåøâäøâäøâäøâä""""é÷ñáéð÷ çé÷ñáéð÷ çé÷ñáéð÷ çé÷ñáéð÷ ç èéìù" à

äãåòñä óåñá àáä èåôîå÷ ìò êøáîã , íìåà
 ñøèðå÷á"ñä ïâàñä ïâàñä ïâàñä ïâàøäøäøäøä "ìäâä úåãìåúäâä úåãìåúäâä úåãìåúäâä úåãìåú"""" éáø ö éáø ö éáø ö éáø ö

é÷ñáåçéðâ íäøáàé÷ñáåçéðâ íäøáàé÷ñáåçéðâ íäøáàé÷ñáåçéðâ íäøáà öæ" äéä åâäðîã àáåî ì
ä èåôîå÷ä úà øåèôìå ã÷ù ìò êøáì óåñá àá

äãåòñä . íò ïãòî êä íà ïåãì ùé àúùäå
èåôîå÷ì éîã úåøéô.        

א נוהג לבר� על א נוהג לבר� על א נוהג לבר� על א נוהג לבר� על """"ר שליטר שליטר שליטר שליט""""מר� אדמומר� אדמומר� אדמומר� אדמוק ק ק ק """"וכוכוכוכ
    פירות משבעת המיני! כגו� תמר ורימוני!פירות משבעת המיני! כגו� תמר ורימוני!פירות משבעת המיני! כגו� תמר ורימוני!פירות משבעת המיני! כגו� תמר ורימוני!

, , , , האדמההאדמההאדמההאדמהברכת בורא פרי ברכת בורא פרי ברכת בורא פרי ברכת בורא פרי לללל    ובננהובננהובננהובננה    ,,,,לברכת הע לברכת הע לברכת הע לברכת הע 
        ))))לללל""""מ בש! ימ בש! ימ בש! ימ בש! י""""זתזתזתזת(((( .כ אוכל הקומפוטכ אוכל הקומפוטכ אוכל הקומפוטכ אוכל הקומפוט""""ואחואחואחואח

        

 äðäå äðäå äðäå äðäåéøâäî éúòîùéøâäî éúòîùéøâäî éúòîùéøâäî éúòîù""""ïøèù îïøèù îïøèù îïøèù î èéìù" óàã à
 óåñá åéìò êøáì êéøö ïéà äæëù ïãòîá

äãåòñä , åúëøáã íâåè íéúåúäã ìëäù ïéìô
úëò ïãòîì"ã . íà íù ÷ã÷ãì ùé äáøäù àìà

íä íéìåãâå øçàî åìéèá íðîà , áèéä ïééòå
á"úåáåùú é÷ñôúåáåùú é÷ñôúåáåùú é÷ñôúåáåùú é÷ñô "))))áéøáéøáéøáéø , , , ,ãããã((((  íå÷î ùéã øàåáîã

åäééåøúà êøáì ,îåäøääøääøääøä"""" øòôééì ãåã éáø ö øòôééì ãåã éáø ö øòôééì ãåã éáø ö øòôééì ãåã éáø ö
èéìùèéìùèéìùèéìù""""åîãà àåîãà àåîãà àåîãà à""""äôéç àðøåáãðî øäôéç àðøåáãðî øäôéç àðøåáãðî øäôéç àðøåáãðî ø  íàã éúòîù

çàå ïãòîä äðéëä äøáçä" åá äñéðëä ë
å éøôä ìò êøáì ùé úåøéôäçà" ïãòîä ìò ë

)))) çåîéð éøôäù ïôåàá àìå øëðéîã áø éøô ùéã àðååâá çåîéð éøôäù ïôåàá àìå øëðéîã áø éøô ùéã àðååâá çåîéð éøôäù ïôåàá àìå øëðéîã áø éøô ùéã àðååâá çåîéð éøôäù ïôåàá àìå øëðéîã áø éøô ùéã àðååâá
ìéèá äøåàëì íùãìéèá äøåàëì íùãìéèá äøåàëì íùãìéèá äøåàëì íùã((((  éîã øéôù äøåàëì åéøáãìå

èåôîå÷ì ,öå"àðéãì äæá ò .)))) àìåôìéôì áúëð àìåôìéôì áúëð àìåôìéôì áúëð àìåôìéôì áúëð
àîìòáàîìòáàîìòáàîìòá((((.        

************************************        
 àäá àäá àäá àäáíãå÷ ïåéìéâá àáåäã ,"ë éëë éëë éëë éë""""åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷åîãà ïøî ÷"""" ø ø ø ø
èéìùèéìùèéìùèéìù"""" íçìäå äìçä éøééù úà åôñàéù ù÷áî à íçìäå äìçä éøééù úà åôñàéù ù÷áî à íçìäå äìçä éøééù úà åôñàéù ù÷áî à íçìäå äìçä éøééù úà åôñàéù ù÷áî à

øåôéöì í÷ìçîåøåôéöì í÷ìçîåøåôéöì í÷ìçîåøåôéöì í÷ìçîåíéíéíéíé  "ò"ë.        
ääää óéñå óéñå óéñå óéñååðì äâä êë ìò" öùøùøùøùø"""" ñ ñ ñ ñèéìù"à- áãç"ð ,
ëã"åîãà ïøî ÷"èéìù ø" úçà íòôá åì øàéá à

 ïåæî çéðîù àúìéîã àîòèá úåôåòì ïåæî ÷ìéçùë
úåôåòì , àúéàã àä éô ìò))))åùåùåùåù""""øú òøú òøú òøú ò""""à óéòñ äà óéòñ äà óéòñ äà óéòñ ä((((  øçàã

 úåââä ìò íäìù íééòîä éðá ïé÷øåæ úåøôëä úèéçù
øöçá åà , úç÷ì íéìåëé úåôåòäù íå÷îíùî , áúëå

 äøåøá äðùîä))))÷ñ íù÷ñ íù÷ñ íù÷ñ íù""""èèèè(((( åðåùì äæå" : íåùî íâå
 åîçøé ïñðøôì úåéøáä ìò íçøîù íùë úåéðîçø

íéîùä ïî åéìò" ,ò"ë.        
 ïàëîå ïàëîå ïàëîå ïàëîå íéîù éîçø øøåòì íéöåøùëù åðà íéãîì

á÷ä ìù åéúåéøá ìò íçøé"ä , éîçøì äëæé äæ úåëæá
íéîù. 

  

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

, לבו ער וח! לכל דבר שבקדושה, ש"מיקירי וחשובי אנ, הכ� לימינינו
  ,השבחו מי ימלל במיל, מופלג בכל מידה ומעלה, כלי מחזיק ברכה

  ב"ארה – ו ויליאמסבורג"הי הערמא�הערמא�הערמא�הערמא�    יצחק וואל#יצחק וואל#יצחק וואל#יצחק וואל# 'ח ר"ההר
 ג"ו עב"הי מרדכימרדכימרדכימרדכיש "המופלג בתוי חת אירוסי הב� היקרלרגל שמ

  צ"בשעטומ
, יעלה יפה לש! ולתפארת ח והזיווג"ר שיזכה לנחת מה! ומכל יוצ"יה

וא� טוב  ,לתפארת המשפחה החשובה ויזכו לבנות בית נאמ� בישראל
  .ר"וחסד יהיו מנת חלקו כל הימי! אכי

  

 רבי יצחק זאב הערמא� לרגל השמחהרבי יצחק זאב הערמא� לרגל השמחהרבי יצחק זאב הערמא� לרגל השמחהרבי יצחק זאב הערמא� לרגל השמחה    הנדיבהנדיבהנדיבהנדיב    זה נדבתזה נדבתזה נדבתזה נדבתגליו� גליו� גליו� גליו� 

 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתנודב נודב נודב נודב 
  ל"ז יוס# יהודהיוס# יהודהיוס# יהודהיוס# יהודהר "ב� הר מאיר יעקב קאפלמאיר יעקב קאפלמאיר יעקב קאפלמאיר יעקב קאפלר "הר

  א"אייר תשנ' ע ח"נלב
  .ה  "ב צ נ ת 

===  
ח "הנח ה"רודצו, ו החשובי בנו ידידינ"הונצח ע

  ירושלי! -ו "הי ישראל משה פרוימובי ישראל משה פרוימובי ישראל משה פרוימובי ישראל משה פרוימובי ' ר
 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
בתורת , לבר� לחברינו החשוב והנעלההננו 

ממשכימי קו! , היקר מפז ומפניני!, יהגה' ה
  ה"ה מחשובי אברכינו ,ת"לעבודת השי

  א "שליט משה לאמפי�משה לאמפי�משה לאמפי�משה לאמפי�' ח ר"הרה
  א"שליט בערל קליי�בערל קליי�בערל קליי�בערל קליי�הרב  ידידינו חת�

  הב�  –שמחת הולדת הנכד לרגל 
ר שיזכה לרוב נחת ושובע שמחות "יה

  . ס"וכט
 """"ננננ""""תורת שנתורת שנתורת שנתורת שנ""""נ  נ  נ  נ  כעתירת אברכי כולל כעתירת אברכי כולל כעתירת אברכי כולל כעתירת אברכי כולל 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  החכ! השל! והמקובל

  ע"ק רבי מבור� זי"רבי שמואל ב� הרה
  אייר בשיבה טובה' ע א"נלב

  .ה . ב . צ . נ . ת 
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ה"זלה יעקביעקביעקביעקב' צ ר"הרה ר מראדזי�"דמוהא
  ה"זללה מרדכי יוס#מרדכי יוס#מרדכי יוס#מרדכי יוס#צ רבי "הרה ר מראדזי�"ב� האדמו
  .ע"זי. ט"אייר תשס' ע ביו! המר ה"נלב

  .ה. ב. צ. נ. ת

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
יקר רוח מאוד , הדגול מרבבהלידידינו 
  בתעצומות ק"מקושר לרבוה, נעלה
  א"שליט שמואל בריללשמואל בריללשמואל בריללשמואל ברילל' ח ר"הרה

  ב"ארה –פארק בארא 
  ה "הכנס נכדו בבשאאעלרגל 

 טובה ומוצלחתבשעה 

 ט"צ במז"לרגל הכנס בנו לעול תומ יוס# ערבלי�יוס# ערבלי�יוס# ערבלי�יוס# ערבלי�ר "רה

 ט"במז צ"לאירוסיו בשעטומ יעקב שלמה בראוועריעקב שלמה בראוועריעקב שלמה בראוועריעקב שלמה בראווער' בר יוס#יוס#יוס#יוס#    ח"בהה

  ש"מופלג בתוי, א"מקושר לרבינו שליט, ש"מחשובי אנ, לבחור החשוב טובטובטובטובמזל מזל מזל מזל 
 צ"ג בשעטומ"ו לרגל שמחת אירוסיו עב"הי יצחק זאביצחק זאביצחק זאביצחק זאב' בר מרדכי הערמא�מרדכי הערמא�מרדכי הערמא�מרדכי הערמא�החת� 


