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יש  מה ,ז"מונח קדושי� תהיו אצל איש אמו ואביו תיראו וע

  .שייכות וסמוכי� אחד ע� חבירו

 קדושי� תהיוס התורה אומרת "פשעא' בתורה איאלא 

ת הוא "והטע� שהשי, י יראי שמי�שתהיו קדושי� ובעל

לכ� תובע הוא מישראל  ,אוהב יהודי� אלו' כולו קדושה וה

שיש ' הפי – איש אמו ואביו תיראו כ�ו, שיהיו כול� קדושי�

א� הורי היו " :כאלו שמתחילי� לומר לעצמ� ולהאשי�

לכ� , "מחנכי� אותי הייתי נראה אחרת והכל תלוי בה�

חד שהוא אש� אלא רק אומרת התורה אל תאשי� א� א

כי לכל אחד יש כוחות להיות כמשה רבינו , אתה בלבד אש�

שלא אהב � "ליקוטי מוהרוכ� ידוע מה ,�"הרמב' ה כפי"ע

, שמדברי� גבוהה שרק נשמות גבוהות זוכות להיות צדיקי�

תלוי רק  אלא אמר שכל יהודי ויהודי נשמה ונשמה הכל

  , ושיגדל להיות קד' ו וא� יעבוד את הבעבודת

ע "זי יצחק מדרוהוביטש' ק ר"הרהבש� כמתאמריה ו

הגביה את נשמתו בכוח ושנשמתו היתה קטנה בדרגתה 

לכ� יש ל! לידע , עד לדרגה רמה של משה רבינו' עבודת ה

ואל תתחצ� , ואתה צרי! לעמול אי� הדבר תלוי אלא בי

תפחד מה�  - תיראו -להורי! ותאשימ� שה� אשמי� אלא  

ואי� כא� , אר# ע� כבוד כי זה תלוי רק ב!ושיהיה ל! דר! 

שו� חילוק איזה נשמה יש ל! הכל תלוי לפי עבודת יראת 

  .שמי� של! בלבד

ק אומרת שא� תרצה "התוה – ואת שבתותי תשמורו –זהו ו

יש תיקוני� קשי� ויש , לשוב בתשובה יש עצה גדולה וקלה

שמירת שבת כהלכתה ד החרדי� מאמר בעלתיקוני� קלי� כ

והוא כמו , כדור אנוש מוחלי� לו עבודה זרהעובד  'אפי

הוא ושבתותי תשמורו , שקיי� את כל התורה כולה

בשר ודגי� וכל  שאוכלי�, מהתיקוני� הגדולי� ומהקלי�

   .ק"שב' המעדני� לכ

י "י קדושת השבת יכולי� להתקדש ולהטהר ע"עממילא 

ראשית לכ� , קדושה ולזכות לכל התיקוני� הגדולי� ביותר

והטע� , הוא כמו שידוע אלוקיכ�' כי קדוש אני ה תאאי
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

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

        
        ''''פרקי אבות גפרקי אבות גפרקי אבות גפרקי אבות ג    ––––    ג''אייר תשע' י

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

 

            אחרי קדושי�אחרי קדושי�אחרי קדושי�אחרי קדושי�    פרשתפרשתפרשתפרשת

  בהנהגת האיש הישראליפניני קודש 
  ב"ארה –בארא פארק 

דבר אל כל עדת בני ישראל איתא  בפרשה

ואמרת אלה� קדושי� תהיו כי קדוש אני 

איש אמו ואביו תיראו ואת , אלוקיכ�' ה

נו אל אל תפ, א"שבתותי תשמורו אני ה

יש לדייק למה , א"אני ה' האלילי� וכו

דיו שיכתוב פע� , א"פעמי� אני ה' כתוב ג

ועוד יש לדייק למה , אחת בלבד בסו�

א היא "אני ה' כ' שבפע� הב

ת אומר אני מלככ� ואני "שהשי

עמכ� ואי� לכ� ממה להתפחד 

ולדאוג ואני אומר שא� תחפצו 

א אני "לחזור בתשובה אז אני ה

עמכ� ואת� לכ� סייעתא 

גבוה דשמיא וכוחות צו שטייג� 

  )ב, יט( תהיו קדושי�
 קדושתי אני קדוש כי ל"ת כמוני יכול

 וכבר, )מדרש( מקדושתכ� למעלה
 שאפשר ד"ס וכי בזה ק"הסה עמדו
 עד, ה"ב כביכול קדושת למעלת לבא

 למעלה קדושתי להשמיענו שצרי!
 .מקדושתכ�

 בש� משמואל ש�ב ש"מ ונקדי�
 אי! ל"בזה א"זיע מקאצק ק"הרה

 כי מצד א!, קדוש להיות יכולי�
, ל"עכ, אלוקיכ�' ד אני קדוש

 תהיו קדושי� כתב ישראל ישמחוב
 .ל"עכ', תהי בהוויית� ל"חז ודרשו

 ה� חלוקי� וטהרה קדושה עני� הנה
 המושגי� ואי�, במשמעות� מזה זה

 של משמעות היא דטהרה, שוי�
 לכלו! שו� ב� שאי� דדבר, העדר
 של המושג ואי�, טהור הוא הרי ורבב

 ישר המושג וכ�, והויה מציאות טהרה
 של המוב� לפשטות כוונתינו[ וצדיק
 המורגל צדיק לש� הכוונה ואי� צדיק
 אלו אי�] מע� מור� לאיש לכנות

, העדר אלא הויה של מציאות
 מתחילה האד� את ברא שהאלוקי�

 דבר עושה שאינו ומי, וביושר בצדק
, צדיק תבבחינ הוא הרי ושקר מרמה

 מוצדקי� מעשי� שיעשה צרי! ואי�
 לא רק א� אלא צדיק שיקרא כדי

, צדיק בבחינת הוא הרי מהאמת נוטה
 איזה שיעשה צרי! אי� ישר וכ�

 לא א� אלא ישר שיהיה בכדי מעשה
 .ישר הוא הרי לצדדי� ומתעק� נוטה
 ויושר טהרה כי ייאמר מזה ויותר
 מהאד� הנתבעי� המידות ה� וצדיק

 ממוצע דבר ואי� שרהפ כל בלי
 טהור האד� שאי� ברגע כי, ביניה�
 שאיננו ובעת, מלוכל! הוא הרי לגמרי

, עקו� הוא הרי היושר בתכלית ישר
 הרי במשהו רק הוא נטייתו א�' ואפי
  .ישר ואינו עקו� הוא
 מתנהג שאינו בזמ� ,צדיק בעני� וכ�

, צדיק של היפ! הוא הרי בצדקות
 קוצדי וישר טהור האד� וכשאי�

 הרי במשהו' ואפי שיור ללא לחלוטי�
 בקו� טוב הלא לצד נטה כי, עוולה זה

  .ועשה
' אפי כי , קדושה עני� היא כ� לא א�
 ובצדק וביושר בטהרה שיתנהג מי

, וצדיק וישר טהור להיקרא וזכה
 קדושה ש� עליו חל לא כ"אעפ

 וצדיק וישר טהור �א כי, מעצמו
 וא�, קדוש ש� לא א! ייקרא

 נהיה לא הקדושה דרכיב כשיתנהג

פתח כחודו של מחט  ל פתחו לי"בחז' כדאי מעל גבוה

כל הבא לטהר ו ,ואני אפתח לכ� כפתחו של אול�

מסייעי� אותו ואני יעזור לכ� וחזקו ואימצו שטייג� או� 

תעשו  וא�, תשובה תורה ויראת שמי� קדושה וטהרה

אבל תזכרו שכל . תחזרו בתשובה ותזכו לזה כ�

, המתגאה כאילו עובד עבודה זרה ותורה נמשלה למי�

אי� ' שעל הגאה כ, י� אלא למקו� נמו!ואי� מי� הולכ

י ענוה ושפלות רוח "דברי תורה נכנסי� לתוכו ורק ע

ל אי� אני "אשכו� את דכא ושפל רוח ועליו רח' ואני ה

והוא יכולי� לדור ואי� כזה מאמר נורא על שו� דבר רק 

ל יכולי� ליפול נפילות אחר "י גאות רח"וע, על זה הגאה

, עצה היא ענווה ושפלות רוחוה, נפילות ולא לקו� ממנו

אל תפנו אל האלילי� ואלהי מסכה לא תעשו וממילא 

וא� תהיו , ז"בגאות וגאווה שהוא ע וקאל תעס, לכ�

ישמור  אלוקיכ�' אני הבשפלות רוח ולא בגאות אז 

  .ותזכו להשראת השכינה, עליכ�

שכולנו זאל� שטייג�  שלפנינו חדשהזמ� ביעזור  ת"השי

בשמחה ' עבדו את ה ,ות בשלימותבקיו� התורה והמצו

ועשו כול� אגודה אחת לעשות  ,בואו לפניו ברננה

באמת " נעשה ונשמע"רצונ! בלבב של� ונזכה ל

מאהבה ולקיו� ולהתמדת התורה והמצוות בשלימות 

י שמחה "כולנו שומרי תורה ומצוות כדבעי וע' ושנהי

' תוסו' אפשר להצליח בתשובה וקל להבי� יותר הגמ

  .שמחה מרומ� את הנפשלפי שה , ' כוו �"הרמב

, ישפיע על כולנו קדושה וטהרה וברוב רחמנותת "השי

י "וישמח את כל השבורי לב בכללות ופרטות וכול� בא

אוי� א זיס� אופ� אוי� אייביג וית� לכול� רפואות 

נ וכל הרפואות שלימות וישועות "שלימות הגוה

ית� ו, שלימות ושמחות שלימות בגשמיות וברוחניות

ש ישועה שלימה וגאולה שלימה וברכות "לנו רפו

שלימות בבני� בית המקדש שוי� יעצ אוי� א זיסע אופ� 

  .אוי� אייביג
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את שבתותי תשמורו ומקדשי את שבתותי תשמורו ומקדשי את שבתותי תשמורו ומקדשי את שבתותי תשמורו ומקדשי 
        ))))לללל, , , , יטיטיטיט(((( ''''תיראו אני התיראו אני התיראו אני התיראו אני ה

העובדא ששמענו  פ"עפ פ פ פ """"יליליליל
 ל"ר זצוק"ק מר� אאמו"מכ

פשוט ' ד אד� א"ע ))))ממממ""""מר� הרממר� הרממר� הרממר� הרמ((((
ק זכה "ופע� בליל שב, ותמי�

של ' להיות מאוכלי שולחנו הט
ק בעל באר מי� חיי� "הרה
והיה , א מטשערנאווי�"זיע

קרא לעברו , עיי� ויגע ונרד�
ַא : ל כרוזא בחיל"ק הנ"הרה

, איד דאר� זיי� ַא שומר שבת
ד על משמרתו ושומר העומ

, אסור לו לישו� בעת תפקידו
ואפילו שומר חנ� , דהוי פושע

ַא שומר , חייב על הפשיעה
יהודי , דאר� זיי� אוי� די ווַא#

, זה זכה לאריכות ימי� מופלגת
כי מני אז , ולעת זקנתו העיד

ל דברי� "ק הנ"שיצא מפי הרה
לא יכול היה לית� שנת , אלו

לעיניו ותנומה לעפעפיו ולא 
מנוח ומרגוע מכניסת  מצא

מש# , השבת ועד יציאת השבת
מפחד כחו של , כל ימי חייו

  ניצוצי אשניצוצי אש

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

 

        .אותו דיבור שיצא מפי הצדיק
        

        שבת ה� רפואהשבת ה� רפואהשבת ה� רפואהשבת ה� רפואהמאכלי מאכלי מאכלי מאכלי 
שבת שבת שבת שבת (((( ל"יוב� כוונת אמר� זז ז ז ז """"ועדועדועדועד
כל האוכלי� אוכל אד� בשבת  :):):):)קטקטקטקט

כי , דהכוונה לרפואה רוחנית, לרפואה
על ידי אכילתו בשבת קודש מתק� 

שלא עלו למעלה שאר כל האכילות 
וכמו דיש נוהגי� לומר לפני , כהוג�

כי בכח , ק"סעודה שלישית של שב
סגולות שלש סעודות אלו יתוק� 
פגמינו בסעודות הרשות ומאכלות 

מעלי� ' י מילוי רצו� ה"ע, אסורות
        .שאר כל הרצונות מתתא לעילא

        
        טובה ושמה שבתטובה ושמה שבתטובה ושמה שבתטובה ושמה שבתמתנה מתנה מתנה מתנה 
טובה יש לי בבית גנזי ושבת מתנה מתנה מתנה מתנה 

ַא מתנה איז נישט  ,:):):):)שבת ישבת ישבת ישבת י(((( שמה
וזה לא התחייבות , קיי� פארדינסט

כי הנות� מתנה מאליו , מצד הנות�
והנות� , מרוב טובו ואהבתו, נות�

, :):):):)ב נאב נאב נאב נא""""י בי בי בי ב""""עפעפעפעפ(((( בעי� יפה נות� - מתנה 
כ הרי בוודאי שיש לכל אחד ואחד "א

א� הפחות , מישראל חלק במתנה זו
דכיו� שהיא , ועוד זאת. שבפחותי�

ליכנס לשבת מתו#  מתנה לכ� יכולי�
בלי עניני� ממוצעי� , ימות החול

אלא מתו# החולי� של ימות , ביניה�
ופשט את , החול אל קדושת השבת

, , , , ויקרא וויקרא וויקרא וויקרא ו(((( בגדיו ולבש בגדי� אחרי�
 ....))))דדדד
        

 בשמירת השבתבשמירת השבתבשמירת השבתבשמירת השבתהשמחה השמחה השמחה השמחה 

הנות� מתנה לחבירו צרי# ' ' ' ' ואיואיואיואי
ל "וי, ))))שבת ש�שבת ש�שבת ש�שבת ש�(((( להודיעו

דההתעוררות והשמחה שיש לכל בר 
השבת שהנה הנה ישראל בכניסת 

וזו , באה מכח הודעה זו, מגיע השבת
ק "וכמסופר על הרה. היא ההודעה

א ששאלו "מר� רבי דוד מלעלוב זיע
א היודעי� את� "ק מלובלי� זיע"הרה

, ה�, ק"וענהו הרה, מתי נכנס השבת
ק נכנס מתחילי� גידי "כאשר שב

, היד שלי לדפוק ודא לדא נקש�
ות ות ות ות ראה שיחראה שיחראה שיחראה שיח(((( 'והראה לו את ידו וכו

 ....:):):):)חיי� וחיי� וחיי� וחיי� ו

 

  ~ הפרשסיפור מפסוקי ה~ 
  מלכה לכבוד סעודת מלוה

 

 ש� לא א! ייקרא בקדושה ומתנהג, מעצמו קדוש ז"עי
 ולזכות, חדשה והויה מציאות היא קדושה כי, בעצ� קדוש

 בהתנהגותו א!, ה"מהקב הזאת למתנה ראוי שיהא צרי! לזה
 לקדשו ממרו� קדושה רוח עליו' ד שיערה יזכה בקדושה

 וייקרא ושהקד של עצ� בבחינת יהיה ואז, קדושה מיני בכל
 י"שע, קדושי� והיית� והתקדשת� ש"וכמ, קדוש

 תהיו כ"עי קדושה של בהתנהגות עצמכ� שתתקדשו
' תהי בהוויית� ישראל הישמח כ"מש וזהו, בעצ� קדושי�

 להאד� שניתנת חדשה ומציאות הויה היא שקדושה
 .כראוי המתנהג

, בגויי� לא אבל הקדושי� ישראל בבני רק שיי! הזה והמושג
 וכבוד מעלה כא� ויש", ל"וז בפרשתינו' הק ח"האוה ש"וכמ

 שישנ� הוא י"בנ דוקא כי ואולי, קדוש שיקרא למקיימו
 אד� שיפרוש יהיה לו, העול� אומות כ� שאי� מה זו בבחינה

 שאינ� אפילו או לו האסורות העריות מבחינות עצמו
. ל"עכ, "הקדושה מבחינת הוא מושלל כ� פי על א�, אסורות
 על הזאת המתנה לו שניתנה הוא ישראל רק כי בזה והביאור
 אומות כ� ולא, בעצ� קדושה לידי שיבא בקדושה הילוכו
 שא� לעצמו האד� שיאמר מקו� היה ז"לפי והנה, העול�

 ובצדקות וביושר בטהרה יתנהג אלא בקדושה יתנהג לא א�
 מתנהג שלא כ! על וטענה תביעה עליו ואי�, לו יהיה שלו�

 לא א� וג�, בכ! ודי יקלקל שלא יקרהע אלא בקדושה
 ביניה� ממוצע גדר יש כי, ייקרא לא טמא ג� קדוש ייקרא
 על שלא וחולי�, טמא ואינו קודש שאינו חולי� של גדר והוא

  .ייקרא הקודש טהרת
 שחייב תהיו קדושי� אלא, הוא כ� שלא הציווי באה ז"ע

 וזהו, קדושה מיני בכל ולהתקדש בקדושה להתנהג האד�
 אלא אחת במדריגה יעמוד שלא ל! במותר עצמ! קדש י"ע

, עצמ! קדש מצות וזהו למדריגה ממדריגה ויעלה יל!
 הדר! זה על ירצה עוד", ל"וז )ש�( 'הק ח"באוה ש"וכמ

 כל כי, זו למצוה הפסק אי� פירוש עתיד לשו� תהיו קדושי�
 שער הכנסה בגדר ישנו עדיי� יכנס אשר מהקדושה שער
 הקדושה להדרגות שיעור אי� כי, ממנו למעלה אחר

 ממדרגות ולמד וצא, הש� את ליטול הרוצה לכל המזומנת
 שיכול ואולי, גביה� על עולה ומשה, מזו למעלה זו הנביאי�

 משיחנו מלכנו מדרגות והוא, ממשה גדולה הדרגה להיות
 עליו ונחה )יא' ישעי( מפסוק כמוב�, עטרות בעטרי המעוטר

 משה כי )ב"פ ר"דב ט"פי ר"במד( ל"רז ולדברי', וגו' ד רוח
 של בפירוש� שהארכנו וכמו, העתיד הגואל הוא שהיה
, הקדושה להדרגות וגבול שיעור אי� כ� א�, במקומ� דברי�

 בגדר ישנה ותמיד הפסק לה אי� זו מצוה כי תהיו אמר לזה

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
 'א' המש� מעמ

  

  לביטול הגזירה י�דמעות מסוגלשל  �כוח
  

ַוֲאִני ֶאְ�ֶנָ"ה , !ְדָמָת�  ֶאתַאֶ�� ִ�יְר�� , ָלֶכ�ָואַֹמר 
  )כד, כ( ָלֶכ� ָלֶרֶ�ת אָֹת%

מלובלי� להיכנס  'הק 'החוזה'היה לתלמידי מנהג 
הכיפורי� לחדרו של -בכל שנה ושנה במוצאי יו�

' חתימה'הצדיק ולשאול את פיו כיצד הייתה ה
, לא לכול� היה הצדיק משיב. שנקבעה לה� במרו�

 .א� היו מה� שנענו

, בוני�' ר ק"הרה תלמידו' החוזה'אחת נכנס אל שנה 
ושאל על , שלימי� נתפרס� כרבי מפשיסחה

רואה אני כי . "שקע הרבי בהרהור קל. 'חתימתו'
השנה : "הוסי!ו, "רה קשה מרחפת על ראש�יגז

  ".תפסיד את כל כספ� ותהיה עני ואביו�
' משפחתו של ר-באותה שנה חלו כל בני. היה �וכ

ואת כל כספו נאל# לפזר על , ותבוני� במחלות קש
בוני� ' באי� מזומני� בידו איבד ר. רופאי� ותרופות

הוא נשאר נקי מכל כספו . את מקור פרנסתו
  .תוהה מהיכ� יביא מזו� ובגד לאשתו ולילדיו   ,ורכושו

נטל . אמרו חכמינו, "משנה מזל -מקו� משנה "
בוני� את מקל הנדודי� בידו ויצא לתור ' אפוא ר
ניסה , עבר ממקו� למקו�. ור פרנסה חדשאחר מק

  .לשוואא�  –לחפש מקור פרנסה פה וש� 
כדרכו בימי� הטובי� נכנס . הגיע לוורשהבמסעותיו 

והתאכס� , שבעליו הכירו בעבר, מלו� משובח-לבית
ידע שהסוחר ההגו� משל� את כל  הבית-בעל. בו

במש� כמה שבועות  .לב-ואירחו ברוחב, החשבו�
ובכיסו אי� אפילו , ל ושתה ככל צורכואכ, שהה במלו�

כל מאמציו לשלוח את ידו . פרוטה שחוקה אחת
ג� ניסיונותיו . נכשלו -במיני עסקאות מזדמנות 
לא  -ע� מכרי� ותיקי� , לחדש קשרי מסחר ישני�

  .עלו יפה
בוני� את ' שכשלו כל ניסיונותיו הרגיש רלאחר 

. מלוא חומרתה של הגזרה שנגזרה עליו באותה שנה
הוא הגיע למסקנה כי עליו לקבל את הדי� באהבה 

  .ולהשלי� ע� העובדה שנגזר עליו להיות עני ואביו�
התמלא ליבו , ככל שהתבונ� במשמעות הדבראול� 

הוא הצטער על מצבו העלוב ועל מצב� . צער וכאב
א� יותר מכפי שכאבו לו . משפחתו-העגו� של בני

בו חשש בעיקר מהרגע ש, העוני והדוחק עצמ�
כי אי� בידו לשל� את דמי יתברר לבעל המלו� 

  .והדבר יגרו� חילול ש� שמי� גדול ,האירוח
מלב מורתח נשא . בוני� בבכי' כ� פר# רבתו� 

לפתע . ה שיוציאו מ� המיצר אל המרחב"תחינה לקב
זה היה אחד . נשמעו נקישות על דלת חדרו

שבא לשאול אותו במה יסעד היו� , המשרתי� במלו�
' שילח ר. בבשר אווז או שמא בבשר אחר -ו את ליב

גבר והתעצ� , וכשזה יצא, בוני� את המשרת מעליו
  .בכיו
חלפו דקות אחדות והנה שוב נשמעו נקישות על לא 

הפע� ניצב על הס! שליחה של גבירה . הדלת
ככל , הגבירה ידעה. יהודייה מפורסמת בוורשה

היא חשבה . בוני�' על מצבו הנוכחי של ר, הנראה
. להיטיב עמו ובאותה שעה לרכוש לעצמה איש נאמ�

להיות  -בפי השליח הייתה הצעת עבודה בעבורו 
העסק שלה ולזכות במשכורת גבוהה -קופאי בבית

  .שישה רובלי� לשבוע -למדיי 
בוני� המחשבה ' הראשו� חלפה במוחו של רברגע 

שהייתה מבטיחה לו ולמשפחתו , להיענות להצעה
א� . "מחשבה נוספת חזר בו א� לאחר, קיו� בכבוד

ה החליט לסייע לי ולפתוח לפניי שוב את "הקב
אמר , "אינני חפ# להיות פקיד, שערי ההצלחה

  .לעצמו
שיחו יקבל את ההצעה -היה בטוח כי אישהשליח 
מסור : "בוני� אומר' לתדהמתו שמע את ר. בשמחה

לא ; לגבירת� כי מוכ� אני להיות שות! בעסקיה
  .ליח בהשתאות רבה והל� לדרכוהביט בו הש". פקיד

בוני� לגבירה חרה אפה על ' דברי רכשנמסרו 
היא הורתה לשליח להישאר . העזתו של הצעיר

וא! לא לחזור למלו� כדי למסור את תשובתה   בבית
  .השלילית להצעה שנראתה לה חצופה

מאמי� ובוטח . בוני�' נרגעה רוחו של רבינתיי� 
ספר והחל  הקרובה הוציא מתרמילו' בישועת ה

בוני� הוסי! לשבת ' ר. להגות בו בשקט ובשלווה
ונכשל  -מנסה את כוחו במסחר כזה או אחר , במלו�

  .פע� אחר פע�
עוד כמה ימי� והנה שוב נקש על דלת חדרו חלפו 
כשהפכה בדבר עוד . בוני� שליחה של הגבירה' של ר
הגיעה הגבירה למסקנה כי לא יהיה רע כל , ועוד

או לפחות (עיקר א� תכניס לעסקיה כשות! 
שנודע לכול ביושרו , בוני�' את ר) למקצת�
  .בוני� את הצעתה' הפע� קיבל ר. ובתבונתו
' פות העסקית בי� הגבירה לבי� רמתו� השותואמנ� 

ובאותה שנה הרוויחו , בוני� צמחה הצלחה גדולה
  .שניה� סכומי� גדולי� מאוד

ביתו של  בוני� ללובלי� ש� את פעמיו אל' רכשנסע 
נשא אליו , א� דרכו רגליו על מפת� החדר. 'החוזה'

כפי שאמרתי ל� במוצאי : "הצדיק את עיניו ואמר
וכפי , � לאבד את כל כספ�נגזר עלי, הכיפורי�- יו�

ואול� באותו יו� לא דיברנו כלל על . שנגזר כ� היה
�אלה קרעו את . בכיות שתבכה ועל דמעות שתשפו

  ".רוע הגזרה
 

' ד אני קדוש כי לדבריו טע� ונת�, קדושי� להיות זו מצוה
 בבניו' ד וחפ#, יתבר! דושתוק אל שיעור שאי� אלהיכ�

 בדעת! דו� ומעתה, הקדושה בהפלגת לקונ� להדמות ידידיו
 של גדר כי ק"בסה א"וכ. ל"עכ, "בה� תבא אשר ההדרגות

 מצב ובכל, יכונה ישראל בש� אשר איש בכל שיי! קדושה
 שונה ובזה, קדושה של גדר בו מוצא אתה האד� נמצא שבו
 אי� אלו בכל כי, וצדיק ויושר טהרה מגדרי קדושה של גדר
 או טהור או אלא במקצת ישר במקצת טהור של מושג בזה

 הוא כ� לא א!, לעיל שכתבנו וכמו עקו� או ישר או מלוכל!
 ממדריגה האד� שמתעלה מה כל כי קדושה של בגדר

 המעט מ� במעט במקצת ולו יותר נעלה למדריגה בו שנמצא
 דושהק של רוח עליו ושורה בקדושה מתקדש הוא הרי

, כאחד מצוה דבר יעשו אד� בני ושני יש כי עוד וכתבו, בעצ�
 ייחשב לא ולהשני, קדוש וייקרא למצוה ייחשב האחד אצל

 אחד ה� חלוקי� כי, ייחשב לעבירה' אפי כי ואפשר למצוה
 אצלו היה עשה אשר המצוה מעשה האחד אצל ,מחבירו

 במדריגה היה אז כי, אתמול שהיה מצבו לגבי מעלה בגדר
 שעשהו ועכשיו, כלל הזאת המצוה עשה ולא מעכשיו פחותה
 והשני, הזאת במצוה ייקרא וקדוש עצמ! קדש בבחינת הריהו
 בדרגה עליה כל ללא מצוה אותו עשה היו� ג� תמול שג�
, קדוש ייחשב לא כזו ולמצוה מקומו על ושוהה עומד הוא הרי
 מעולה בדרגה המצוה לעשות נתעלה שלא כ! על ייתבע ועוד
 .בקדושה ומתעלה למתהל! ייקרא קדוש כי, יותר

, בתחילה בו שפתחנו א"זיע מקאצק ק"הרה מאמר ביאור וזהו
 מיני בכל יתנהג א�' אפי והלא, קדוש להיות יכולי� שאי!
 מציאות שהיא הקדושה להויית יזכה לא עדיי� הקדושה דרכי

 הוא ה"שהקב', ד אני שקדוש מצד אלא, ונעלית חדשה
 את וחסדיו רחמיו ברוב לנו הנות� והוא אותנו המקדש
, ישראל לבני ורק א! ניתנת שהיא הזאת והמתנה התשורה
 רוח עליו' ד שיערה ראוי להיות יזכה בקדושה יתנהג שכאשר

 להיות ומהותו בעצמותו אותו שתאפו� הקדושה עצ� של
 יכול ד"הס לבאר נבא כ� כי והנה .עילאה בקדושה קדוש
 דרגת עוצ� לגודל האד� שיבא ד"שס הכוונה שאי�, כמוני

 הכוונה אלא, ד"ס היה לא כזו למחשבה, כביכול של הקדושה
 התנהגותינו י"ע לה זוכי� שאנו קדושתינו עצ� שכל מכיו�

 נאצלת והיא, ה"הקב מאת לנו הניתנת מתנה היא בקדושה
 שאנו שהקדושה ד"ס היה, ויתעלה יתבר! שמו מקדושת

, ה"ב כביכול קדושת של קדושה מי� אותו היא בה מתקדשי�
 הוא, בעצ� מתקדש שאתה שהקדושה ד"ס, כמוני יכול ש"וז

 קדושתי אני קדוש כי ל"ת, כביכול של קדושה ומי� סוג אותו
, קדושתי במהות מושג נברא לכל אי�, מקדושתכ� למעלה

 ואי�, שמו יתבר! הבורא כקדושת קדושה של דרגה ואי�
 שנזכה ר"ויה, מוש יתבר! הבורא כקדושת קדושה של מהות

 יטהרנו יתבר! והוא שבשמי� אבינו לפני ולהיטהר להתקדש
 )א"קדושי� תשע( .סלה אמ� העליונה בקדושתו ויקדשנו
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ז ז ז ז """"טטטט' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו� 
 יירייריירייראאאא

        ))))טטטט""""תשכתשכתשכתשכ((((א "ר מנח� מנדל מוישווא ת"ברבי חיי� יהודה מאיר 
        ))))חחחח""""תרסתרסתרסתרס((((ר יעקב אבוחצירא "רבי מסעוד ב –

        ))))טטטט""""תרסתרסתרסתרס((((ר ישכר דוב מדלינא "רבי יהודה צבי ב
        ))))עעעע""""תרתרתרתר((((    רבי בעריש מדאלינא

        ))))דדדד""""תנתנתנתנ((((ר משה "ד פרעמישלא ב"אב ]]]]לייבלי חסידלייבלי חסידלייבלי חסידלייבלי חסיד' ' ' ' רררר[[[[לייב מייזליש ' רבי ארי    ––––
        ))))הההה""""תרלתרלתרלתרל((((ילה ר אליעזר מראדויל חת� רבי פינחס מאוסט"רבי יוס� ב

ר מאיר מגלאגוב חת� רבי סנדר מזידיטשוב "ד לימנא ודאמבראווא ב"רבי חיי� יחיאל רובי� אב
        ))))חחחח""""תרעתרעתרעתרע((((
        ))))אאאא""""א תתפא תתפא תתפא תתפ""""גגגג((((התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס  – ]]]]פסח שניפסח שניפסח שניפסח שני[[[[ 

        ))))זזזז""""שנשנשנשנ((((ר יעקב "רבי עקיבא מפרנקפורט ב
            ))))פפפפ""""תקתקתקתק((((ר אברה� ישעי "רבי שמואל מקארוב ב

  )ו"תקפ(ל "טי מהריליקו -רבי לייב מזקליקוב
  )ז"תרס(ר אורי מראהטי� "ד סטרעטי� ב"רבי יהודה צבי אב

        ))))בבבב""""תרעתרעתרעתרע((((' ד לודז"ר משה מייזל אב"חיי� ב' רבי אלי
        ))))טטטט""""תקכתקכתקכתקכ((((מעו� אריות ' ר יצחק שפירא מוילנא ב"ב לייב רבי אריה –

        ))))טטטט""""תקכתקכתקכתקכ((((קרב� נתנאל ' ר נפתלי ווייל ב"רבי נתנאל ב
ח מצאנז "ד צאנז ובלאזוב תלמיד הד"ר דוד ראב"א בד ריש"רבי נחו� ראוב� פעלסקער אב

        ))))טטטט""""תרתרתרתר((((ר אבי עזרא זליג שפירא ממוגלניצא "רבי חיי� מאיר יחיאל ב    ))))בבבב""""תרלתרלתרלתרל((((
        ))))וווו""""שעשעשעשע((((� מלובלי� "מהר ור גדליה"רבי מאיר ב –

        ))))גגגג""""תשסתשסתשסתשס(((( ז מבריסק"וחת� הגרי י בית יהודה"ר אברה� יצחק פיינשטיי� ר"רבי יחיאל מיכל ב
  ))))וווו""""תשסתשסתשסתשס((((ר ניס� חיי� "בוי� מקרעטשני� סיגעט ברבי צבי הירש ראזנ

  

  תפילת הצדיק

 מלחמותיו את לח� הצרפתי נפוליו� שכאשר מסופר

 מרימנוב מנדל מנח� רבי ק"רבות הרה פעל באירופה
 ולאחריה ומגוג גוג למלחמת תיהפ! זו שמלחמה

, בה היה פג� זו תוכנית בר�, השלמה הגאולה תבוא

 צער לעבור ישראל ע� יצטרכו הגאולה בא שעד לפי
  .קשה וגלות רב

 ופעל זה לרעיו� התנגד נפתלי מרופשי# רביק "הרה

 ונפוליו� הצליח נפתלי רבי, יכשל שנפוליו� בתפילותיו
 שכ! נפתלי רבי על הקפיד מנדל מנח� רבי, הובס

 מנדל מנח� רבי על -  עליו כי ואמר לו עשה

  .העול� מ� להסתלק
 גזירתו את לבטל וכדי מעשהו על הצטער נפתלי רבי

 מנת על תלמידיו גדולי את כינס מנדל מנח� רבי של

 יבוא לחסידי� מנהיג בלא וכ! מנהיגותו את שיבטלו
 נפתלי רבי שפרש לאחר, הגזירה ותתבטל המשיח

 נפתלי רבי של חברו ק� התלמידי� בפני תוכניתו את

 לחסידי� ואמר מזידיטשוב הירש צבי ק רבי"הרה –
 את סת� זו ובשאלה?' אצלנו לכ� חסר מה וכי'

  .נפתלי רבי של תוכניתו על הגולל

' קלקל'ש הירש צבי רבי ק"על הרה הקפיד נפתלי רבי
 את מתפלל אותו שמע כאשר א!, תוכניתו את

 כי: אמר והוא קפידתו סרה' עשרה שמונה' תפילת

 תפילה לשמוע זכה לא ילתותפ את ששמע מאז
 הזה היהודי' כי הירש צבי רבי על ואמר והוסי�, שכזו

  . 'לשמי� כולו הוא

 משינווא הלברשט� שרגא יחזקאל רביק "הרה
 הירש צבי רבי כי ואמר הוסי� זה סיפור שסיפר

 שהוא מה את בדיוק נפתלי לרבי עשה מזידיטשוב

 .מרימנוב מנדל מנח� לרבי עשה

 צבי רבי נפל כאשר מה שהיה לאחר מספר שני�

 החסידי� גדולי כל עליו התפללו למשכב הירש

 כי הירש צבי רבי אמר ממשכבו שק� לאחר, שיבריא
 של תפילותיה� א! לבריאותו סייעו כול� תפילות

 יהושע אברה� רבי ק"וה� הרה ביותר עזרו שלשה

, מרופשי# נפתלי ק רבי"הרה, מאפטא העשיל
 הירש צבי רבי, מאוהל טייטלבוי� משה ק רבי"והרה

 נפתלי מרופשי# רבי ק"אל הרה במיוחד בא ג�

  .תפילותיו על לו להודות
  

  שהצילההאהבה 

. ונידח קט� בכפר מפונדק שהתפרנס חוכר היה זעליג
. ח� יהודי לב בעל א!, היה האר#-וע� פשוט איש

 רבי ק"הרה של לחצרו לנסוע נהג בפע� פע� מדי

 .לאורו ולהתחמ� מנשכיז מרדכי

 רווח לו שהניבה מוצלחת עסקה לזעליג נזדמנה אחד יו�
 היא שג� נוספת עסקה עשה שהרוויח בכס�. נאה כספי

 והוא הסתעפו עסקיו, והלכו גדלו זליג של נכסיו. בידו צלחה

 .כליל לתוכ� נשאב

 היהודי ליבו. הרבי אל לנסוע חדל, מאוד טרוד שהיה מכיוו�

 תורה מחיי גמריל כמעט שהתנתק עד, בהדרגה הצטנ� הח�

 .ומצוות

 במעשיו א!, היש� חייו לסגנו� זעליג נמש! עדיי� ליבו בעומק

 לנקוט החליט והוא מאוד לו הציק זה מצב. דבר לכל כגוי נהג

 הוא ממיר החליט כי זעליג. מיהדותו ולהתנתק קיצוני צעד
 .ל"דתו רח את

 כי והחליט בדעתו נמל!, הנמהר המעשה ביצוע לפני רגע

 אליו הרבי של התייחסותו פי-ועל הרבי אל ייסע לכ� קוד�
 כי אדע, מעליו הרבי ירחיקני א�. "הבאי� צעדיו את יכלכל

 יקבלני זאת-בכל א� אול�", בליבו אמר, "נוהג אני נכו�

 ".יהודי ואשאר מכוונתי בי אחזור - פני� לי ויסביר

 תלמידו מנעשכיז ק"הרה של בחצרו שהה ימי� באות�

 ק"הרה קרא אחד בוקר. מרופשי# צבי-ינפתל רבי, החביב

 ומה חטאי מה. "לביתו ושלחו צבי-נפתלי לרבי מנשכיז

 .צבי-נפתלי רבי בכה, "?מעליו הרבי יסלקני כי פשעי

 .פירש ולא הרבי סת�, "ל! שאומרי� כפי עשה"

. נפשו על והתחנ� אל הרבנית צבי-נפתלי ק רבי"הרה הל�

 של הפתאומי שולגירו הסבר וביקשה לבעלה הרבנית פנתה
 יודע איני עצמי אני וג� לי מגלי� הכול לא. "החביב התלמיד

 כ�-פי-על-וא�", לרעייתו הנעשכיזער ענה, "הדבר טע� את

 למע� הרבנית הפצירה". לביתו לנסוע עליו כי סבורני
 של צערו את בראותי", הרבי לבסו� אמר, "טוב. "התלמיד

 אני מבטל, נולמע מבקשת את שג� ומכיוו� צבי-נפתלי רבי

 ".מהוראתי אני וחוזר דעתי את

 שיצא קוד�. הצדיק לחצר זעליג הגיע יומיי�-יו� כעבור

 עופות, ירקות, פירות - טוב מכל עגלתו על העמיס לדרכו

 .לרבי מתנה - ועוד

 הכנסת-בבית אלא, בחדרו הרבי היה לא הרבי לבית בבואו

 ומיד תיכ� שהבחי�, צבי-נפתלי רבי קיד� פניו את. הסמו!

 רבי יכול היה לא הטהורות בעיניו. הירוד הרוחני במצבו
 לצעוק החל והוא, זליג של מראהו את לסבול צבי-נפתלי

 את להראות שכמות! ופושע חוטא מעז אי!. "ולביישו עליו

 הסתלק! ?מתבייש אינ!! הרבי של הקדוש בביתו פניו
 הטהור במקו� רגלי! את תציג אז ורק בתשובה חזור, מכא�

 !".ההז

 צבי-נפתלי רבי של התוכחה דברי את זעליג כששמע
 הסוסי� את סובב, עגלתו אל במהירות חזר. בושה התמלא

 מה לי אי� יותר", החליט, "זה זהו. "בדהרה ויצא לאחור

 ".יהודי� בי� לחפש

 של צעקותיו שהד, מנעשכיז והצדיק קל רגע חל� לא

 היה מי. "הכנסת-מבית בבהלה יצא, לאוזניו הגיע תלמידו
 .כסיד חיוור, שאל, "?מכא� שגירשת האיש

 .צבי-נפתלי רבי ענה, "החוכר זליג"

, כוחותי! בכל אחריו רו#. "הצדיק הזדעזע, !"עשית מה"
 בכל משתוקק; לראותו משתוקק שאני לו ואמור אותו השג

 !".ליבי

-נפתלי רבי של בושתו ג� כמו תמהונו גודל את לתאר אי�
 משתוקק שהרבי יהודי מהבית גירש עתה זה. צבי

 !...לראותו

-חיש. לרגע היסס לא צבי-נפתלי ק רבי"הרה ,נאמ�כחסיד 
 כעבור. זליג של המתרחקת עגלתו אחרי בריצה יצא מהר

 שפנתה לפני רגע, בעגלה הבחי� נשימה ללא ריצה של דקה

 צעק, !"ל! קורא הרבי! לאחור חזור! זעליג. "הדר! בעיקול
 בכל! לראות! משתוקק הרבי" ,גרונו בכל צבי-נפתלי רבי

 !".הוא משתוקק ליבו

. העגלה את עצר והוא הקריאה את קלטו זעליג של אוזניו
 שוב. אדיש להישאר יכול היה לא כאלה מילי� למשמע

 .הצדיק בית לעבר הפע�, לאחור עגלתו את סובב

 זליג את וקיבל ביתו בפתח עמד ובעצמו בכבודו הצדיק
, !"יקירי זעליג, עליכ�-לו�ש. "מושטת וביד פני�-במאור

 מאוד ארוכה שעה. לחדרו, פנימה והכניסו לעברו קרא

 רטובות ועיניו לוהטות פניו, מהחדר יצא שזעליג עד חלפה
 .מדמעות

. צבי-נפתלי רבי לתלמידו הצדיק קרא מהבית צאתו לאחר

 לנסוע ביקשתי! כאשר צדקתי זאת- בכל כי אני רואה"
. עיניו את להרי� העז אל צבי-נפתלי רבי. אמר, "לבית!

 אני אוהב", הצדיק המשי!, "נכו� לא אותי להבי� ל! חלילה"

 מכלל יהודי ידי!-במו דחית כמעט היו� אול�. כב� אות!
 ".ישראל

 משול ישראל ע�. "עצמו בתו! לרגע התכנס מנשכיז הצדיק

 הענפי� כל. "ר! בקול הפע�, לדבר שב, "ענפי� רב לאיל�
. האדמה מ� שיונק, המרכזי מהגזע חיות� את מקבלי�

, הפנימיות היניקה בתעלות כלשהי חסימה נוצרת לפעמי�

 מתייבש הענ� אט-אט. מי� לקבל חדל ורחוק קט� וענ�
 .מהאיל� נושר ולבסו�

. חיותו מקור ע� הקשר את האחרו� בזמ� ניתק זעליג"

 הגיע והוא והלכה התייבשה בנפשו היהודית הלחלוחית
 עליו הרעפתי לולא. האיל� מ� לילכ שניתק לפני אחד לשלב

 רק. דתו את היו� ממיר זליג היה, אהבה של עצומה מידה

 אל מחדש להתחבר חזר והוא נשמתו היו� ניצלה בנס
  ".ישראל ע� אל, הגדול האיל�

  

  יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�זכותו 
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õîç äéäéù ,ùøì éì ïééöå" úùøô é
 êúåìòäá)))) è è è è , , , ,éééé((((,,,, íù ïééò...        

 éúçìùå éúçìùå éúçìùå éúçìùåìøâäøâäøâäøâä"""" ç ç ç çé÷ñáéð÷é÷ñáéð÷é÷ñáéð÷é÷ñáéð÷ èéìù" éøáãîã à
àøâäàøâäàøâäàøâä""""êù îêù îêù îêù î öæ" øôñá ì"éøæò éáàéøæò éáàéøæò éáàéøæò éáà ")))) úåëìä úåëìä úåëìä úåëìä

ô çñô ïáø÷ô çñô ïáø÷ô çñô ïáø÷ô çñô ïáø÷""""èä éèä éèä éèä é""""åååå((((  óà éðù çñôáã øàåáî
õîç åîò ìåëàì øúåî äéä åúìéëàá , áúëå

äæ ìò âéìô éøæò éáàäã òãéã ïì áéùäì ,
ïë äéì äøéáñ àì íéðåøçàä ìáà . ãåò ïééòå

áêåðéç úçðîêåðéç úçðîêåðéç úçðîêåðéç úçðî ))))ôù äåöîôù äåöîôù äåöîôù äåöî""""àààà(((( áå éøæò éáà éøæò éáà éøæò éáà éøæò éáà))))íùíùíùíù.(.(.(.(        
        

        אומרי� בו תחנו�אומרי� בו תחנו�אומרי� בו תחנו�אומרי� בו תחנו�    א�א�א�א�
 âäðîä âäðîä âäðîä âäðîä àìù àðãéàäë ùãå÷ä õøàá çååøä

éá ïåðçú øîåì"øééà ã , êåøò ïçìåùäã íâä
))))àì÷ ïîéñàì÷ ïîéñàì÷ ïîéñàì÷ ïîéñ((((  ïéàù íéîéä ãçàë åàðî àì

ïåðçú íäá íéøîåà , áúë ïëãåäøääøääøääøä"""" ÷ ÷ ÷ ÷
ùèàùèåáîùèàùèåáîùèàùèåáîùèàùèåáî éæ"á ò"íäøáà ìùàíäøáà ìùàíäøáà ìùàíäøáà ìùà "))))íùíùíùíù((((,,,, 

  תאתאדאוריידאורייתא תא חדווחדוו
  ומנהגי צדיקי� ת"ד בירורי הלכה

 בענייני� שוני� 

äåøò" ù))))íùíùíùíù , , , ,áéáéáéáé((((   íééçä óë))))íùíùíùíù , , , ,åöåöåöåö ( ( ( ( ãåòå
íéðåøçà , äéäã éúàöî ïëå úòã éáø ïåàâä éáø ïåàâä éáø ïåàâä éáø ïåàâä

êàáøòéåà ïîìæ äîìùêàáøòéåà ïîìæ äîìùêàáøòéåà ïîìæ äîìùêàáøòéåà ïîìæ äîìù öæ" ì)äîìù úåëéìääîìù úåëéìääîìù úåëéìääîìù úåëéìä , , , ,

éô íéãòåîéô íéãòåîéô íéãòåîéô íéãòåî""""ë óéòñ àë óéòñ àë óéòñ àë óéòñ à''''(((( ,ä àñéâ êãéàîåíéãâî éøôíéãâî éøôíéãâî éøôíéãâî éøô 
))))ùîá íùùîá íùùîá íùùîá íù""""ææææ , , , ,åèåèåèåè ( ( ( (ïåðçú åá ïéøîåàã áúë , âäð ïëå

äâääâääâääâä""""ùéà ïåæçä ÷ùéà ïåæçä ÷ùéà ïåæçä ÷ùéà ïåæçä ÷ éæ"ïåðçú åá øîåì ò , ïééò
 úåâäðäå íéðéã øôñá))))åàåàåàåà""""çççç , , , ,ã ÷øôã ÷øôã ÷øôã ÷øô ' ' ' 'ññññ""""æì ÷æì ÷æì ÷æì ÷((((  ïééòå

 øôñá ãåòìàéøáâ éòèðìàéøáâ éòèðìàéøáâ éòèðìàéøáâ éòèð ))))çñôçñôçñôçñô,,,,    â ÷ìçâ ÷ìçâ ÷ìçâ ÷ìç ,' ,' ,' ,' úåà æë ÷øô úåà æë ÷øô úåà æë ÷øô úåà æë ÷øô

ââââ''''((((,,,, äæá åáúëù äî.        
 åðéâäðîå åðéâäðîå åðéâäðîå åðéâäðîåáåìòìá    äæ íåéá ïåðçú íéøîåà ïéàùäæ íåéá ïåðçú íéøîåà ïéàùäæ íåéá ïåðçú íéøîåà ïéàùäæ íåéá ïåðçú íéøîåà ïéàù....        

        
        

        בהמנהג לאכול בו מצהבהמנהג לאכול בו מצהבהמנהג לאכול בו מצהבהמנהג לאכול בו מצה
 ùé ùé ùé ùé ïáø÷ì øëæ äöî éðù çñôá ìåëàì ïéâäåð

íééáøòä ïéá àéää úòá åáéø÷äù çñô , ïë
á àéáäìàéøáâ éòèðìàéøáâ éòèðìàéøáâ éòèðìàéøáâ éòèð ))))ñ íùñ íùñ íùñ íù""""è ÷è ÷è ÷è ÷''''((((  øåãéñî úéá úéá úéá úéá

á÷òéá÷òéá÷òéá÷òé , øôñøëùùé øòùøëùùé øòùøëùùé øòùøëùùé øòù )øéòæ àçñô øîàîà ,
áé úåà( ,äãîç éìëäãîç éìëäãîç éìëäãîç éìë  äøåúä ìò)ïðçúàå úùøôïðçúàå úùøôïðçúàå úùøôïðçúàå úùøô(((( 

îäâääâääâääâä""""øæð éðáàä ÷øæð éðáàä ÷øæð éðáàä ÷øæð éðáàä ÷ éæ"íéðåàâ ãåòå ò , ïëãå
 øôñá àéáäøâäì çñôä éîé éøòùøâäì çñôä éîé éøòùøâäì çñôä éîé éøòùøâäì çñôä éîé éøòù""""øðæùè éøðæùè éøðæùè éøðæùè é 

èéìù" à))))áìø ãåîòáìø ãåîòáìø ãåîòáìø ãåîò((((  øôñîåðéáø úåçøåàåðéáø úåçøåàåðéáø úåçøåàåðéáø úåçøåà )))) ÷ìç ÷ìç ÷ìç ÷ìç

áááá ' ' ' 'æö ãåîòæö ãåîòæö ãåîòæö ãåîò(((( ãäâääâääâääâä""""ä ÷ä ÷ä ÷ä ÷""""á÷òé úåìéä÷á÷òé úåìéä÷á÷òé úåìéä÷á÷òé úåìéä÷ "éæ" ò
 úåöî íééøäöä úãåòñá éðù çñôá ìëåà äéä

î øéúåäù ãé úãåáòçñô.        
 ïëãå ïëãå ïëãå ïëãå øôñá àáåîíåìùå íééç éëøãíåìùå íééç éëøãíåìùå íééç éëøãíåìùå íééç éëøã  äéäã

 âäðîäøääøääøääøä""""ùèà÷ðåîî ÷ùèà÷ðåîî ÷ùèà÷ðåîî ÷ùèà÷ðåîî ÷ éæ" äùåò äéäã ò
é íåéá äãåòñ"ã , øåøîå äöî ïéìëåà åéäå

ò äãåòñäá"ù.        
 íìåà íìåà íìåà íìåàäâääâääâääâä""""ùéà ïåæçä ÷ùéà ïåæçä ÷ùéà ïåæçä ÷ùéà ïåæçä ÷ éæ" åúòã äúéä àì ò

éðù çñôá äöî ïéìëåàù äæî äçåð , ïëãå
 åðéáø úòã øàåáîøâäøâäøâäøâä""""àààà éæ" áø äùòîá ò

))))äô÷ ïîéñäô÷ ïîéñäô÷ ïîéñäô÷ ïîéñ(((( åà ïéàã ïéàöåéù äúôàðù äöî ïéìë
çñôá äáåç éãé äá , àøéëéäì çñôä éîéá ÷ø

äàðäì äæ ïéùåò ïéàù , àøåáä úøéæâ éðôî ÷ø
êøáúé , ïëãåäøääøääøääøä""""øäî ÷øäî ÷øäî ÷øäî ÷""""áåðëòùèî àáåðëòùèî àáåðëòùèî àáåðëòùèî à éæ" ò

ר משה חליוה ר משה חליוה ""י הגי הג""נכתב ונער� ענכתב ונער� ע
 סס""ס ענפי משה ושאס ענפי משה ושא""מחמח  ––א א ""שליטשליט

éðù çñôá äöî ìëåà äéä àì , àøäð àøäðå
éèùôå'.        

****        

א וכ� מנהג א וכ� מנהג א וכ� מנהג א וכ� מנהג """"ט זיעט זיעט זיעט זיע""""ר הקוהר הקוהר הקוהר הקוה""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""מנהג כמנהג כמנהג כמנהג כ
א לערו� א לערו� א לערו� א לערו� """"לחטלחטלחטלחטא שיבא שיבא שיבא שיב""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככ

וכ� לאכול וכ� לאכול וכ� לאכול וכ� לאכול , , , , השולח� הטהור ביו� פסח שניהשולח� הטהור ביו� פסח שניהשולח� הטהור ביו� פסח שניהשולח� הטהור ביו� פסח שני
' ' ' ' א� לא אכלוהו ע� מרור ולא שתו דא� לא אכלוהו ע� מרור ולא שתו דא� לא אכלוהו ע� מרור ולא שתו דא� לא אכלוהו ע� מרור ולא שתו ד, , , , מצותמצותמצותמצות

א� יו� א� יו� א� יו� א� יו� ', ', ', ', כוסות ולא אמרו ההגדה של פסח וכדוכוסות ולא אמרו ההגדה של פסח וכדוכוסות ולא אמרו ההגדה של פסח וכדוכוסות ולא אמרו ההגדה של פסח וכדו
, , , , זה הוא נראה נשגב ונעלה כמו בחג הפסח ממשזה הוא נראה נשגב ונעלה כמו בחג הפסח ממשזה הוא נראה נשגב ונעלה כמו בחג הפסח ממשזה הוא נראה נשגב ונעלה כמו בחג הפסח ממש

וכ� משמיעי� מדברי תורת� במהל� הטיש וכ� משמיעי� מדברי תורת� במהל� הטיש וכ� משמיעי� מדברי תורת� במהל� הטיש וכ� משמיעי� מדברי תורת� במהל� הטיש 
כמו כ� מנהג� הוא לאכול מאחר חג כמו כ� מנהג� הוא לאכול מאחר חג כמו כ� מנהג� הוא לאכול מאחר חג כמו כ� מנהג� הוא לאכול מאחר חג ... ... ... ... המיוחדהמיוחדהמיוחדהמיוחד

עד חג עד חג עד חג עד חג , , , , מדי שבת בשבתומדי שבת בשבתומדי שבת בשבתומדי שבת בשבתוהפסח מצות הפסח מצות הפסח מצות הפסח מצות 
úæúæúæúæ""""é íùá îé íùá îé íùá îé íùá î"""" ì ì ì ì((((  ....וכ� הוא מנהג לעלובוכ� הוא מנהג לעלובוכ� הוא מנהג לעלובוכ� הוא מנהג לעלוב. . . . השבועותהשבועותהשבועותהשבועות

ùåùåùåùå""""òòòò((((        
****        

א אשר אמר א אשר אמר א אשר אמר א אשר אמר """"לפניכ� מתורת רבינו שליטלפניכ� מתורת רבינו שליטלפניכ� מתורת רבינו שליטלפניכ� מתורת רבינו שליט
ביו� זה יכולי� ביו� זה יכולי� ביו� זה יכולי� ביו� זה יכולי�     כיכיכיכי, , , , טטטט""""בפסח שני בעת השוהבפסח שני בעת השוהבפסח שני בעת השוהבפסח שני בעת השוה

 ::::קקקק""""וזלוזלוזלוזל    להתרומ� לבחינות גבוהות מאודלהתרומ� לבחינות גבוהות מאודלהתרומ� לבחינות גבוהות מאודלהתרומ� לבחינות גבוהות מאוד
אפשר להתעלות כמו העבודה ' שביו� א"

, ד משל מעני� גשמי"ע -ימי הפסח ' ז כל של
, עתיר ממו� נכסי�, רוצה להיות גביר ואמידה

צרי! לעמול ולהשקיע שני� רבות למלאות 
עושרו שמור ' עד שיהי, אוצרותיו זהב וכס�

  , לבעליו
שזוכה בבת אחת לעושר ' א! יש מי שחננו ה

י כמה עסקאות מוצלחות "רב ומופלג ע
על אחת כמה , וא� כ! בעול� הגשמי. 'וכדו

עול� , בעול� הרוחניו "ו ב� בנו של ק"וכמה ק
, שזה עיקר תכלית האד�, החיי� הנצחיי�

וישנ� זמני� , בוודאי ובוודאי שכ! הוא
אשר , "פסח שני"כ מיוחדי� ומרוממי� כאלו

ובי� , ברגע אחד יזכה האד� לעשירות רוחנית
רגע יתהפ! מצבו ויתעלה להויכע בחינות 

        ))))ìëò"÷ .))))úæ ïåéìâúæ ïåéìâúæ ïåéìâúæ ïåéìâ""""îîîî ."והויכע מדריגות
        

        קצתקצתקצתקצתבו שמחה בו שמחה בו שמחה בו שמחה ירבה ירבה ירבה ירבה 

 ïééåòé ïééåòé ïééåòé ïééåòé øôñáäâäì òáöàá äøåîäâäì òáöàá äøåîäâäì òáöàá äøåîäâäì òáöàá äøåî""""ãéçä ÷ãéçä ÷ãéçä ÷ãéçä ÷""""àààà 
éæ" ò))))ç ïîéñ ïåùàø ÷ìçç ïîéñ ïåùàø ÷ìçç ïîéñ ïåùàø ÷ìçç ïîéñ ïåùàø ÷ìç ' ' ' 'áëø úåàáëø úåàáëø úåàáëø úåà((((  äæå áúëã

åðåùì" : ùåã÷ éë úö÷ äçîù äáøé éðù çñô íåé
íåéä "ëò"ì ,)))) äî éô ìò íéøáãä øåàéá øùôàå äî éô ìò íéøáãä øåàéá øùôàå äî éô ìò íéøáãä øåàéá øùôàå äî éô ìò íéøáãä øåàéá øùôàå

 úåáåùú é÷ñôá áåúëù úåáåùú é÷ñôá áåúëù úåáåùú é÷ñôá áåúëù úåáåùú é÷ñôá áåúëù))))öú ïîéñöú ïîéñöú ïîéñöú ïîéñ""""÷ñ á÷ñ á÷ñ á÷ñ á""""äøòäá àäøòäá àäøòäá àäøòäá à ( ( ( (
áòéøâä øåãéñîáòéøâä øåãéñîáòéøâä øåãéñîáòéøâä øåãéñî""""æ õæ õæ õæ õ"""" úùåã÷ù íéîùä ïî åì åìéâã ì úùåã÷ù íéîùä ïî åì åìéâã ì úùåã÷ù íéîùä ïî åì åìéâã ì úùåã÷ù íéîùä ïî åì åìéâã ì

ñôäñôäñôäñôäéðù çñô ãò úëùîð äöîäå çéðù çñô ãò úëùîð äöîäå çéðù çñô ãò úëùîð äöîäå çéðù çñô ãò úëùîð äöîäå ç , , , ,åîòèá íù ïééòåîòèá íù ïééòåîòèá íù ïééòåîòèá íù ïééò.(.(.(.(        

  

        לזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיקלזכר עול� יהיה צדיק
, לעילוי ולכבוד נשמת המנורה הטהורהנודב 

פועל ישועות , בוצינא קדישא, צדיק יסוד עול�
   ה"ה, בקרב האר#

הלל ליכטנשטיי� הלל ליכטנשטיי� הלל ליכטנשטיי� הלל ליכטנשטיי� הגאו� הקדוש רבי 
  ועוד" שירי משכיל"ע בעל ה"זימקאלאמייא מקאלאמייא מקאלאמייא מקאלאמייא 

  אייר ' יומא דהילולא י
  נו ועל כל ישראל אמ�זכותו יג� עלי

 

  ש ולקוראינו היקרי�"הודעה לאנ
וליטול  'כל הרוצי� להשתת� בהוצאות הגליו� הק

לכבוד יומא דהילולא דהתנא  זכות בהפצת תורה
לרגל וג� לאבות הרוצי� לתרו� , י"האלוקי רשב

' שמחת התגלחת לילדיה� נא ליצור קשר לטל

ה לתפילה "וכ� שמ� יוזכר אי,  052-7667563
וכדאי רבי שמעו� לסמו! , ק ביו� ההילולא"בציוה

 זכות התנא האלוקי תג� עליה�, עליו בשעת הדחק
  המערכת .ומשפחת�

  

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
היקר  כ ידידינו"מע הננו לשגר לכבוד

, ק מלעלוב"נכד רבוה, מ"פא,  והנעלה
, שמו הטוב הול� לפניו, צנתר דדהבא

  ה  "ה
  א"שליט דוד רוזנפלדדוד רוזנפלדדוד רוזנפלדדוד רוזנפלד' ג ר"ההר
  ל"זצ אאאא""""ר מוהרשצר מוהרשצר מוהרשצר מוהרשצ""""ק אדמוק אדמוק אדמוק אדמו""""ככככב

ג "אירוסי הבת עבלרגל שמחת 
  צ"בשעטומ

  . ס"ר שיזכה לרוב נחת ושמחה וכט"יה 
 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
האבר�  ידידינו מעלת הננו לשגר לכבוד

אשר ענוות , ש"מחשובי אנ היקר והנעלה
' ועומל בתורת ה הוגה, ח� נסוכה על פניו
מסור ודבוק בכל נימי , היקרה מפניני�

  , א"נפשו למר� רבינו שליט
  א"שליט ררררפעפעפעפעיייילילילילי    יעקב יוס�יעקב יוס�יעקב יוס�יעקב יוס�ב הר

  ב"ארה –בארא פארק 
 צ"לעוהתומ נחמ�נחמ�נחמ�נחמ�כנס הב� לרגל שמחת ה

   .ס"וכטר שיזכה לרוב נחת ושמחה "יה
 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
אשר ענוות ח� נסוכה על , ש"מחשובי אנ בר� היקר והנעלההא ידידינו מעלת הננו לשגר לכבוד

  , א"מסור ודבוק בכל נימי נפשו למר� רבינו שליט, היקרה מפניני�' ועומל בתורת ה הוגה, פניו
  ב"ארה - בארא פארק  - א"שליט שמחה בומלשפינערשמחה בומלשפינערשמחה בומלשפינערשמחה בומלשפינער' ח ר"ההר

  צ"בשעטומ ולדת הבתלרגל שמחת ה
   .ס"וכטר שיזכה לרוב נחת ושמחה "יה

 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
, אשר ענוות ח� נסוכה על פניו, ש"מחשובי אנ האבר� היקר והנעלה ידידינו מעלת הננו לשגר לכבוד

  נפש ונעי� הליכותעדי� ה ,היקרה מפניני�' ועומל בתורת ה הוגה
  ירושלי� -א"שליט עזרא פרידמ�עזרא פרידמ�עזרא פרידמ�עזרא פרידמ�ר "הר

  צ"בשעטומולדת הבת לרגל שמחת ה
   .ס"וכטר שיזכה לרוב נחת ושמחה "יה

 

            לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
         ל"ז צביצביצביצבי' ח ר"ה בת הרה"ע רבקה רייזלרבקה רייזלרבקה רייזלרבקה רייזלמרת     האשה החשובה

  .ה " ת נ צ ב .  ב"ז אייר תשס"נפטרה ט
 

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
        שפיגלשפיגלשפיגלשפיגל א"שיבלחט ישראלישראלישראלישראל' ל ב� ר"ז רפאלרפאלרפאלרפאלר "הר עדי� הנפש ונעי� הליכות, ר� היקרהאב

  ד"א אייר תשס"ע י"נזדכ� ביסורי� קשי� ומרי� ונלב
  .ה . ב . צ . נ . ת 

 


