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, בתורה מיט דע אלע נקראי דור דעה' וכל מה שכ, דעה
ל וכ� בקדושה "ה זרה רחוהמדיני ומואב עשו והכשילו ג בעבוד

  , ל או� יראת שמי"וטהרה או� זיי האב� פארפירט רח
ב� אלעזר רצה לשבר את זה ולהחדיר קדושה וטהרה  ופנחס

, לכ� עשה את מעשה קנאותו במסירות נפש, בישראל הקדושי
  , ויש לנו ללמוד מוסר בפשטות להיות בקדושה וטהרה

ל חלילה ויכהרי היה שביחידות לבדו נכנס עד שבט שמעו� ופנחס 
הוא נכנס לתו� שבט של שעלולי שש ,ליהרג ברגע כמימרא

  .ש"א� הוא מסר נפשו מאוד למע� כבודו ית לקרעו לגזרי
כשמסר נפשו או כשיהודי מוסר נפשו למע� השכינה אזי הוא ולכ� 

ניסי  והיו לו, מקבל סייעתא דשמיא ושמירה עליונה משמיא
ממילא , הקנאות ואחר הקנאותשה מעשעבר לפני  מאוד גדולי

  .פעל אלעס גוט והצליח ופעל קדושה וטהרה
השיב את ע והיה "ה אגעוולדיגע שמחה לפני הרבשיתנהימזה ו

והוא גר שמחה גדולה , ת היה משמח עצמו"שכביכול השי חמתי
  , גילה שוב אהבתו לבניו ישראל ע"שהרבשע "לבוכ
א� עני� של חימה ל שהיה כ"רח' מדייק שאפי' הקח "שאוהכמו 

ש אבל פנחס בכוח מעשיו הגדולי "נוראה שיצאה מהבורא ית
  , ת"גר שיצאה והלכה לה החימה וחזר אהבה להשי

שא אותו קדוש , צריכי אנו ללמוד א מוסר בפשטותומהכל 
ש גדולה "נ ויר"כפנחס ב� אלעזר ב� אהר� הכה� עשה כזה מסי

 זי� אנשטרענגע�כ� ג אנו צריכי להתחזק או� מער , מאוד
. ש ושמירת עיניי ובכל הענייני ובכל המובני"ביר ולהתחזק

וכל זה צרי� , ירח המרח ישמור המרח עלי ועל כל ישראל
  .צ"ללמדנו ההתעוררות צו שטייג� בכל עבודת התומ

***  

קדושי ' שכ דא א ווארט פו� דע� הייליגע קוצקער רביאיז 'ס
ת לקדושה וטהרה ולקדושי שא רוצי לזכו, ודמיה ב - תהיו
  ... צריכי ליל� במסירות נפש בדמו ממש ודמיה� ב�אז , תהיו
לכ� אמור , נ"לחפש וליל� יותר אחר קדושה וטהרה ויותר מסיויש 

' ואי, י מביא מאמרי שוני"רש, הנני נות� לו את בריתי שלו�
ס מה העני� של שלו שדווקא אותו פנחס ב� אלעזר "עאטי פש

לא , הכה� הוא הקנאי האמיתי והוא גר לשלו האמיתי ב� אהר�
 כמו אלו הצבועי והמשכילי בצביעות ובדבריה הצבעוני

ק ולא לשמור כראוי את מצוות "שאומרי שיש להקל קצת בתוה
כי ה בדבריה , ו אסור לשמוע לה לעול"וח, ל"התורה רח

  , הרעי גורמי המחלוקת
וקא ורק ה גורמי שתיעצר הקנאי האמיתיי ה דואבל 

המגיפה וה גורמי לשלו האמיתי בי� ישראל לאביה ובי� 
ודר� קנאותו האמיתית של פנחס גר ופעל , ישראל לחבירו

, וזאת היא הדר� הנכונה, שיהיה השיב את חמתי ולשלו האמיתי
ח "שהאוהכמו , אבל יש ליזהר מאוד שיהיו כל מעשינו לש שמי

נחס הצדיק היה כל מעשיו כול רק לש מדבר מזה שפ 'הק
  ...ו"שמי ללא שו פניה ונגיעה עצמית ח

שאמר פנחס למשה רבינו מקובלני ממ� שהבועל ארמית שידוע 
השיבו משה רבינו קריינא דאיגרתא ליהוי איהו , קנאי פוגעי� בו
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 ירושלי

  בארא פארק

  בני ברק

  דברי תורהדברי תורה

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

        
            אאאא""""אבות פאבות פאבות פאבות פ        ––––    ג''תשע תמוז א''כ

  בבבב''''''''ככככגליו� תרגליו� תרגליו� תרגליו� תר
 קודש שבתזמני כניסת ויציאת 

 

        פינחספינחספינחספינחס    פרשתפרשתפרשתפרשת

 השמחה העצומה שגר� על פניני קודש 
  ה בקנאותו"להקב פינחס

 �  ש''מח איבריו וקידש� לששלקח ר

פנחס ב�  -די הייליגע זיסע סדרה שטייט  או�
שהוא היה הקנאי , אלעזר ב� אהר� הכה�

וללמדנו בא שא רוצי לזכות , האמיתי
לזה היא העצה וההקדמה , לקדושה וטהרה

שזה מה , נאר מסירות נפש בפועל ממש
כי , הייליגע זוסע פנחס ב� אלעזר'שעשה ד
היה מוק, הוא  ס אוי, שלעכטע גויי'שלעכט

  , בשבט שמעו�
דור הלנו שו השגה בה ובדור המדבר ואי� 

  , פרוונקא
למה משה רבינו די גרעסטע ' ולכאו

קודש קדשי או� די גרויסער קדוש 
עליו� הקנאי האמיתי לא עשה את 
מעשה פנחס בעצמו להרבות 

  , קידוש ש שמי ברבי
ל ביזו את משה "שה רחאלא 

רבינו והתנפלו עליו והביאו אליו את 
ס אוי, די 'ל שלעכט"המדינית רח

, א איכה( המצרי� בי� השיגוה רודפיה כל
  .)ג

) מסעי' פ( ישראל עבודת ק"בסה כתב
 ל"ז ר"אדומו לנו הקדי וכבר, ל"וז
 רמז) א"זיע ממעזריטש המגיד( ל"הנ

� השיגוה רודפיה כל בפסוק  בי
 להמלי� שרוד, מי כל דהיינו, המצרי

 דוקא יותר להשיג יוכל הבורא את
 כי למשל, המצרי בי� אלו בימי

 מוטלת אימתו אז בביתו יושב כשהשר
 לבוא יכול ואיש איש כל לא אשר
 בשוקי עובר השר א כ"משא, פנימה

 הוא אז שלו לפלטרי� חו- וברחובות
 כל שועת ויאזי� קוראיו לכל קרוב

 כי לדעת הנמשל וכ�, בשמו הקוראי
' וגו מקנה נודדת כצפור יכ הזה בזמ�

 לכל נתונה הרשות לכ�, )ח, כז משלי(
 והוא עול של מלכו אל להתקרב אד
 בעבודת ע"וע. ל"עכ, אליה עונה

  ).ד"מי ב"פ( אבות ישראל
 הנה כי, העני� בביאור ת"בעזהי ל"י אולי

 וצער אבילות בעני� להתבונ� יש באמת
 הלא שבאמת, מקדשינו בית חורב� על
 והימי השני כל ק"ביהמ חורב� מאז

 נבנה שלא דור כל כי, שוי והלילות
 ירושלמי' עי( בימיו נחרב כאילו בימיו
 עלינו העובר יו וכל )א"ה א"פ יומא

 הכאב הלא מקדשינו בית בחסרו�
 בימי לנו חסר ק"והביהמ, גדול והצער
 טע מה כ"וא, ואב תמוז כבימי אדר

 בי� של האלו הימי את שעשו
 ועני� צער של מיוחדי מילי המצרי
 ולא, השנה ימות משאר יותר אבילות

 יגו� של עני� איזה לו שהיה למי דמי
 בלבו עולה ההוא יו שבהגיע וצער
 ומתאבל בדבר ונזכר מחדש הצער

 מי על מדובר זה כי, עליו ומצטער
 שהיה הקשה הדבר את בעצמו שעבר

 מחדש לו עולה ההוא היו ובהגיע, לו
, בה שנצטער המקרה ירעא היו כאילו

� זה דורינו הלא ק"ביהמ חורב� לעני� א
 אלא, החורב� בעת ש היה לא

 שאי� החסרו� על היא וצערנו אנקתינו
 יש טע מה כ"וא, ק"ביהמ את לנו

 מיוחדי בימי רק להתאבל בדבר
 יוצאי האלו הימי וכעבור, אלו

 להתעסק וחוזרי והצער מהאבילות
 לאחר וכי, 'וכדו שמחה של בדברי

 לנו היתה כבר המצרי בי� ימי
 וכל, הימי בי� יש חילוק ומה, הישועה

 הלא ב"וט המצרי בי� אבילות של עני�
 אלא, בלבד לחורב� זכר אלו אי�

 ויחוש ירגיש שהאד היא המתבקש
 לבכות ויש, החורב� צער בגודל באמת

 בימי כמי דמעות ולהוזיל ולהתאונ�
, ק"ביהמ ב�חור על ויותר יותר אלו

 בימי שדוקא בזה הטע מה ולכאורה
 אלו שבימי לי ומה, כ� עושי אלו
 שיי� אינו והיגו� הצער מ"מ הדבר אירע
  .דוקא אלו לימי

ל "ואלו השלעכטע גויי הביאוה רח, אלע שלעכטע גויי
, ורהאמר אס, ה ואמרו לו משה זו אסורה או מותרת"למרע

והחלו , אמרו לו א זו אסורה למה ל� מותר היה ליקח
  , לבזותו במעשיה ובטענותיה

ואלו הרשעי , משה רבינו שהיה קדוש עליו�ממילא 
�לכ� פחד וחשש מאוד ואי� לנו שו השגה בו , שביזוהו כ

לכ� משה רבינו משה אמת , ובכל הנביאי וצדיקי אמת
לה לכדי נגיעה ותורתו אמת חשש מאוד שלא יפול חלי
וחשש מחשש , שהיה הוא אמת ותורתו אמת קדוש וטהור

וביקש מפנחס ב� אלעזר ב� אהר� הכה� שלא היה אצלו , זה
נ שיכנס בכל כוחו "חשש זה והיה כולו לש שמי וכולו מסי

כמאמר , והוא נכנס בכוח זה ללא פחד, לבטל זה הקליפה
ש הוא "אומר שדבר שהוא כולו אמת וכולו יר 'ח הק"האוה

, ע"החשיבות הגדולה ביותר והשמחה ונחת רוח לפני הבוכ
ומהכל יש ללמוד שיהיו כל מעשינו בכל עני� לש שמי ואז 

פוילט 'ג או� מ"מצליחי בכל הענייני ובכל המובני ברו
  .אלעס גוט

***  

 )א, כו (פסוק ' כ, צרור את המדיני�לאחר שכתוב ' אי בתורה

אל ' ויאמר ה, כ כתיב"אחויהי אחרי המגיפה שהיא הפסק ו
למה הפסיק באמצע ' ולכאו, שאו את ראש בני ישראל, משה

ויש , 'י המגיפה ולא המשי� מיד ויאמר הויהי אחר' י הפ"ע
 לפרש שזה הול� יחד שויהי אחרי המגיפה היו צריכי

י משל לרועה "ל ומדרשי וכפירש"לספור שהכל הוא חז
וא מונה אות� לידע וה, שנכנסו זאבי לתו� עדרו והרגו בה�

, משמע שהמספר יש לו שייכות ע המגיפה, מני� הנותרות
שהוא כולו ' ולכ� לאחר שעברו כאלה צרות נוראות לכ� ה

 , ציוה ששוב יספרו את ישראל שוב ,עד אי� סו,אהבת חינ
  , כ למה יש הפסק"וא

ע שהוא כולו מלא "ל שאי� זה כבוד למעלה שהרבש"יאלא 
אצל המצריי שאמר מעשי ידי ' דאיכ, רחמי וכולו טוב

לכ� , ויש את צער השכינה שאי� לנו שו השגה, טובעי בי
כי ', לאחר המגיפה לא יכולי לכתוב מיד את דיבור ה

ממילא לא יכולי להעמיד , ש כולו רחמי"ע ית"הבוכ
 ,כי הוא כולו טוב ורחמי' המילה המגיפה ולידו את דברי ה

ואי� יכולי ', הפסק בדיבורי ה לכ� לאחר תיבת המגיפה יש
  , מיד' לכתוב את דיבורי ה

ה "ועל הכל הש הוי' כ נאמר דיבורי ה"ההפסק ואחלכ� 
ע שו שייכות ע "שאי� לרבש, שמרומז על מידת רחמי

או� בלויז , צרות וממנו לא תצא הרעות כי הוא כולו טוב
 כי תענוגו ורצונו הוא אז די איד�, המל� הטוב והמיטיב לכל

  .זאל� האב� אלעס גוט כביכול
***  

ויקרב משה את  )א, כז (בנות צלפחד חזינ� בפסוק אצל 
מה הפשט בזה אלא ' רבתי ולכאו' כתיב אות �', משפט�

שה היו צדיקי וזכו ' י כ"ל שרש"וי, ס"פשעא' שבתורה אי

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
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 ולמזהיר ולנזהר שלומי� ת� כימי נהר= זמ� תורה לחוד  –זמ� תפילה לחוד = ת "נא לא לקרוא בשעת התפילה וקריה
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ק ק ק ק """"לרגל יומא דהילולא דהרהלרגל יומא דהילולא דהרהלרגל יומא דהילולא דהרהלרגל יומא דהילולא דהרה
נביא נביא נביא נביא , , , , רבי שלמה מקארלירבי שלמה מקארלירבי שלמה מקארלירבי שלמה מקארלי

    ומאמרי�ומאמרי�ומאמרי�ומאמרי�    עובדותעובדותעובדותעובדותבפניכ� בפניכ� בפניכ� בפניכ� 
' ' ' ' שלהבת אששלהבת אששלהבת אששלהבת אש''''מדברי רבינו המדברי רבינו המדברי רבינו המדברי רבינו ה

    דדדד""""מקארלי הימקארלי הימקארלי הימקארלי הי    קקקק""""על הרהעל הרהעל הרהעל הרה
        ....אאאא""""זיעזיעזיעזיע

        

 אמר בש�  אאאא""""ר זיער זיער זיער זיע""""אדמואדמואדמואדמומר מר מר מר
ק רבי שלמה מקארלי "הרה
ע בעני מעלת ההתאספות "זי

שאחד שזוכה : ק"בליל שב
להתאס� ולשבת ביחד ע� 

אז , יהודי� כל ליל שבת קודש
למעלה בעול� העליו שירצו 
חלילה לקחת אותו לגיהנו� 
הוא יאמר אני עכשיו צרי� 
 �לישב ע� אחיי כדי להתאס
בליל שבת ואז יהיו חייבי� 
לתת לו לישב בג עד כדי 

  ניצוצי אשניצוצי אש

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

 'שלהבת אש'ה

 להתענג מאור השבת ולישב ע� הצדיקי� בג עד
        .כמו שישב בעול� הזה

        

        במסירות נפשבמסירות נפשבמסירות נפשבמסירות נפש    נרצח באמצע קדושת כתרנרצח באמצע קדושת כתרנרצח באמצע קדושת כתרנרצח באמצע קדושת כתררבינו רבינו רבינו רבינו 
        

על הסתלקותו הנוראה על הסתלקותו הנוראה על הסתלקותו הנוראה על הסתלקותו הנוראה ' ' ' ' שלהבת אששלהבת אששלהבת אששלהבת אש''''מר המר המר המר הסיפר סיפר סיפר סיפר 
נת ראש לאדמיר  בעירבעירבעירבעיר""""    ::::ק מקארליק מקארליק מקארליק מקארלי""""של הרהשל הרהשל הרהשל הרה
לעשות , שעות' רשות על ב, ולחיילי אצבא רוסי

וזה היה בשבת קודש והתחילו , בעיר מה שברצונ�
וברחו כמעט כל בני העיר אל ', להשתולל כו

, שלמה' ד שש� היה מתפלל הקדוש ר"הביהמ
והקדוש עמד אז בדביקות נפלאה ולא ראה ולא 

חייל אחד אחורי החלו  רצחמל� וה, שמע מאומה
 ,ומש� הקנה רובה שלו נגד הקדוש מקארלי

והקדוש לא  ,שעמד באמצע כתר
ונכדו ילד קט עמד , ראה מאומה

אצלו ובראותו זאת נענע את 
וכאשר א� הקיצו , מלבושו

ירה בו הקוזאק חיצו , מהדביקות
, ונפל הח! ברגלו ונעשה רעש גדול

ל שבא� לא היו "ק הנ"ואמר הרה
היה יכול לשלוט מקיצי� אותו לא 
כ רצו "מיד אח, עליו הקוזאק הרשע

לית לו לשתות א� הוא בכאבו 
הנורא זעק מעמקי לבו הטהור אי� 
את� מעיזי� להציע לי לשתות 

הקידוש ולא רצה לפני עשיית 
ק "ואמר הרה .לשתות בשו� אופ

ירחמיאל משה מקוזני! ' ר
שהצדיקי� אמרו על הקדוש רבי 
�, שלמה שהיה משיח ב יוס
והקוזאק שהרג אותו היה שמו 

  ."ש"ארמילוס ימ

  ~ הפרשסיפור מפסוקי ה~ 
  לכבוד סעודת מלוה מלכה

 

        קודשקודשקודשקודש    שיחתשיחתשיחתשיחת
 'א' המש� מעמ

  

  רבמעשה 
רבי שלמה ק "הילולת הרהלרגל 

  ע"מקארלי� זי
  

  גדולה לישועה והביאו שהושמדו הכתבי�
  


ִ	יְנָחס �ֶ
ֵהִ�יב ֶאת, �ֲהֹר
 ַהֹ�ֵה
ֶאְלָעָזר ֶ�
, ִקְנ"ִתי ְ�ַקְנאוֹ ֶאת, ִיְ�ָרֵאלֲחָמִתי ֵמַעל ְ�ֵני

  ְ�ִקְנ"ִתי, ִיְ�ָרֵאלְ�ֵניִכִ'יִתי ֶאת ְו&א; ְ�תוָֹכ#
שבימי רבינו רבי שלמה , סיפור נוראמובא 

היה אבר� אחד ושמו רבי , ע"קארלינער זי
ואביו , למד� ותלמיד חכ�' מאיר שהיה עובד ה

והיה . למדני� מופלגי�וחותנו היו עשירי� וג� 
אבר� זה הוגה ג� בספרי הזוהר הקדוש ותורת 

ונוכח לדעת מתוכ� כי ', י הק"� וכתבי האר"הח
מות של צדיקי� ה נש"בכל דור ודור נוטע הקב

ובכוח� להאיר את נשמות , דעיילי בלא בר
התאווה מאד האבר� . ונפשות בני ישראל

, להתוודע לאות� צדיקי� מופלאי� ולהכיר�
אול� אביו וחותנו לא הסכימו לכ� ולא אבו 

כ� היה מש� איזה זמ� . לית� לו לצאת מ� העיר
שהשתוקקותו גברה ביתר שאת ולא יכל עוד 

, בערת האש שבערה בליבולהתאפק לנוכח ת
עד שעשה מעשה וברח בהיחבא מהבית 
, בעירו� ובחוסר כל ללא מלבושי� כס� ומזו�

ויצא לחפש לו צדיק אשר יורה לו דר� 
  .'בעבודת ה

ל בדר� "והרי אמרו רז, התהל� מעיר לעירכ� 
ומ� , שאד� רוצה ליל� בה מוליכי� אותו

השמי� כוננו את צעדיו לעבר מקו� מושבו 
, ינו הקדוש רבי שלמה קארלינערשל רב

כשנכנס אל הקודש פנימה והביט בצורתו 
נתפע� מאד וקבע תיכ� , הקדושה של רבינו

כי הנה זכה למצוא את אשר איוותה , בלבו
והחליט בנפשו להישאר להסתופ� בצל , נפשו
ואכ� נשאר לשהות אצל רבינו כמה , קדשו
  .שני�

הגיעה השמועה לאביו וחותנו שהצטר� כאשר 
והדבר , האבר� אל החסידי� חרה לה� מאד

וחותנו פקד על בתו , נ רבה"היסב לה� עגמ
א� היא בידעה גודל , שתדרוש גט מבעלה

, צדקותו של בעלה לא אבתה לשמוע לאביה
כעס עליה אביה מאד והדירה הנאה מכל 

והתחילה , א� היא לא התייחסה לזאת, נכסיו
לעבוד במלאכת התפירה וכיבוס בגדי� כדי 

תנה היו אנשי� אביה וחו. פרנס את ביתהל
והלכו , לה� בזיו� רב גר�די� והדבר מכוב

ונשבעו שא� א� האשה תמות מרעב לא יפנו 
  .אליה ולא יעזרו לה

מ� הימי� חלתה האשה ושוב לא היה ביו� 
ובנוס� לכ� חלו , בכוחה לעבוד לפרנסת ביתה

כמה ילדי� בבית ולא היה בידה אמצעי מחיה 
, והמצב בבית היה בכי רע, לת�ורפואה למח

וישבה וכתבה מכתב , עד שהגיעו מי� עד נפש
אל בעלה בחצר הקודש של רבינו רבי שלמה 

ובו תיארה את מצבה הנורא שהיא , קארלינער
ומצב העניות מרקיע , והילדי� נחלו מאד

עד שאי� לה כדי פת לח� אפילו , שחקי�
את מר וכ� תיארה ושפכה , לסעודה אחת

  . לחה אליו את המכתבוש, לבבה
האבר� את המכתב נגעו הדברי� כשקרא 

ונכנס תיכ� ע� , ונזדעזע כולו, מאד לליבו
והראה , ע בבכיות גדולות"המכתב אל רבינו זי
השיב לו רבינו שאי� בידו . את המכתב לרבינו

אלא זאת יעשה ויסע , להשיב לו תשובה
שהתגורר  ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב"להרה

, ינסק שהיה סמוכה לקארלי�אז עדיי� בפ
ויראה לו את המכתב וישטח לפניו את צרת 

  .והוא יורה עליו כדת מה לעשות, נפשו
, ק מברדיטשוב"האבר� ובא לפני הרהנסע 

ק "שקע הה. ונכנס אליו ע� המכתב ובכה מאד
רב� שלח� אלי מכיו� , במחשבותיו ואמר לו

והוא הרי רב� , שירא היה שלא תשמע בקולו
אבל אני אומר , שמא תיענש על כ�ומתיירא 

ראשית כל תדע שאחד ; ל� הדברי� כהווית�
והילד השני , ע ממחלתו"מהילדי� נפטר כבר ל

א� זאת ידוע תדע שכל זאת , עדיי� חולה מאד
הגיעת� כעונש על שהנ� מחזיק תחת יד� 

ובזה הנני , י"צ שר"כתבי� מאותו האיש ש
שבא�  - ק מברדיטשוב "אמר הרה -מבטיח� 

יתרפא הילד , בער את הכתבי� מ� העול�ת

בנות צלפחד שנכתבה פרשה זו 
  , על יד�
ת "רבתי היא ר ' �זהו מרומז ולכ� 

יו גרויסע נשי של נקיבה שה
והיה לה זכות , צדקניות גדולות

ת חפ- שעל "כ שהשי"גדולה כ
לפי , לישראל' יד� יגיע דבר ה

שהתכוונו לש שמי ורצו 
באמת ליטול חלק ונחלה 

, וזה ההיפ� מ� המרגלי, בישראל

  ,שבנות צלפחד רצו חלק ונחלה בישראל
אגב בדר� רמז אפשר לפרש את  ובדר$

פחד בדר� חשיבות שמותיה� של בנות צל
שגרמו שיהיה מחילה  מחילהאותיות  מחלה

  , לה ולכלל ישראל

וגדלות  נעימותלשו� של  נועה
שהיה לה חשיבות מיט א 

' שהי לה- חג' בחיוחגלה , נעימות
, ט מרוב צדקותה"יו' לה בחי
, מלכה של גדלותלשו� של ומלכה 

שנרצה  נרצהלשו� של ותרצה 
  .ה"מעשיה לפני הקב

צלפחד הצדקניות וזכות  בנותזכות 
כל הצדיקי וגאוני אמת זאל� מגי� 

 , זיי� אוי, אלע אוי, אייביג

 'ג' המש� בעמ

 ל"הנ י"בעבוד שהביא המשל וג�
 וברחובות בשווקי שעובר מהשר
 בזה הכוונה, קוראיו לכל קרוב שהוא

 יוצא כביכול ת"השי אלו שבימי
 הגדול צער בגלל שלו �לפלטרי מחו-
 הא להבי� ויש, ק"ביהמ חורב� על

� לומר ש"ית ה"הבוב אצל שיי
, כ"כ מצטער הוא אלו בימי שדוקא

 נמצאת שהשכינה לומר שיי� וכי
 הימי מבכל יותר אלו בימי בגלות
  .ש"ית כביכול אצל שינוי בו היש
 שמובא מ"עפי הוא שהעני� ל"י ואולי
 סחכפ הרצו� ימי שבכל ק"בספה
 נתעורר' וכדו וחנוכה ופורי וסוכות

 בעת אז שהיה והרצו� הזמ� דור בכל
 ונתעורר, הגדול והנס החסד עשיית

 לפעול והרחמי והחסד הרצו� כ"ג
' עי[ האלו הניסי מעי� כעת כ"ג

 )'ג אות זכור' פ( ישראל ישמח ק"בסה
 תהילי�( טוב שוחר ממדרש שהביא

לעול כי טוב כי' לד הודו' בפ )ח"קי 
 רק לשנתיי ולא לשנה לא, חסדו
 באריכות מבואר והעני�] לעול
 על ובפרט, טובי הימי על ק"בספה

 יציאת עני� שנתעורר הפסח חג
, אז שהיה הגדול והאור מצרי

 ודור דור בכל :)קטז פסחי�( וכדאיתא
 כאילו עצמו את לראות אד חייב
 הוסי, �"והרמב. ממצרי יצא הוא

 הוא כאילו )ו"ה ז"פ מ"חו' הל( בלשונו
, מצרי משעבוד עתה יצא בעצמו

  .ועתיקי ארוכי והדברי
  

 חורב� על והיגו� הצער בעני� והנה
 בכל מרגיש האד היה אילו, ק"ביהמ
 בגודל האמיתי הצער את וזמ� עת

 השרוי והחשכות והשפלות החסרו�
 מעל ונתרחקנו חסרנו מעת בנו

 האד היה הר, וללא, אדמתינו
� ברור, הזה והצער יגו�ה ע מתהל
 כ"כ לסבול לו יכול היה לא כי הדבר
 ויש הוא וד בשר כי, וצער כאב המו�
 מסוגל כמה עד הקיבול ליכולת גבול

 לי הזכור וכפי, וקושי צער לסבול
 ביהודה הנודע בעל ק"הגה על שמובא

 פלעקילס אלעזר רבי הגאו� תלמידו ש"ממ( א"זיע
� ימי כלשב )מאהבה תשובה ספר ח"בעמ ל"זצ  בי

 לבוש והיה, החי מ� הבא דבר אכל לא המצרי
� ראשו הניח ב"ט ליל ובכניסת, שק  ברכיו בי
 וכל הלילה כל דמעות והוזיל בבכי ממרר והיה
  , היו צאת עד המחרת היו

 ק"הרה ק"הסב ז"אא את בעינינו לראות זכינו וכ�
 הקינות אמירת בעת ב"ט בליל א"זיע מ"הרמ
 מרגוע נת� ולא תחנוני�ו בכי אומר כולו שכל אי$

 כל לב וימס, והבכי הדמעות לעצור לנפשו
 ב"ט כשחל ופע�[, ההוא בעת בכיותיו השומע
 שולחנו ליד עדיי� לשבת רבינו נשאר ק"במוצש
, שלישית סעודה של ז"ברהמ לאחר ד"בביהמ

 ליד ישב עדיי� כבר שהחשי$ א) על זכרוני וכפי
, אכסו) ה- ק הזמר את לשיר וצוה השולח�

 ויללה בבכי ממרר והתחיל למעונו עלה בסיימוו
 השנה יהיה עוד כי האמנתי לא לבו במר וצעק
 ליו� ב"ט יו� יהיה לא כי בטוח והייתי, ב"ט צו�
' אפי כי על התלונ� הדברי� ובתו$' וכו וצער אבל

 שהאמי� מכיו� לעצמו הכי� לא ב"לט מנעלי�
 שאי� שוב זה על וחזר, בזה צור$ יהיה לא שכבר

 בשמעו בקודש והמשמש, ב"לט נעליי� לו
 לו הביא ב"לט נעליי� לו שאי� רבינו תלונות
 לעבר וזרקו הנעליי� רבינו תפס, נעליי�

 האמנתי לא, צרי$ אני לנעל$ וכי ונענה המשמש
 כי נותנת והדעת, ]האלו לנעליי� עוד אצטר$ כי

 השנה ימות כל כ� מתנהגי הקדושי היו אילו
 מתי ותורת רדלהיש עמ כוח היה לא

  .נעשית
 האד שמצטער א, על השנה ימות שבכל אלא
 התפילה בעת עליה ומתאבל ובוכה, החורב� על

 המוזילי המעלה ואנשי ירושלי בני� בברכת
 את לה אי� כ"אעפ, חצות בתיקו� דמעות
 הרס בגודל הפנימי האמיתי הצער הרגשת
 הכבידה במעמסה עומדי היו לא כי, החורב�
 המצרי בי� ימי בהגיע א�, ויו יו בכל הזאת

 שבאפשרות השמי מ� האור נתעורר אז
 הלב בעומק הפנימי להכרה להגיע האד

 ק"ביהמ חורב� של והנורא הגדול צער להרגיש

 ולא, כמי מעיניו נגרי דמעות שיהא עד
 וגעגועי כיסופי� מרוב לנפשו מנוח ימצא
 והזמ� העת ועכשיו, המקדש לבני�

 בלי כי ותמימה כנה גשההר להרגיש
 מהבלי דבר בשו טע לנו אי� ק"ביהמ
 לנו יש אשר מכל לנו ומה, ז"העוה

 עיר אשר בעת תילה על הבנויות העיירות
  .תחתיה שאול עד מושפלת האלוקי

 מפלטרי� היוצא לשר הדבר המשיל ולכ�
 בנו נתעורר שעתה בזה הכוונה, שלו

 ועכשיו, ק"ביהמ חורב� על העליו� מהצער
 שעתה הכוונה שלו מפלטרי� יוצא כביכול
 ה"הבוב של הצער מעי� אד לבני נתגלה
 שעתה אלא, בשוה והזמ� העת כל לו שיש

 עת ועתה, ההוא מהצער במעט לנו נתגלה
 ה"ב כביכול של הצער ע להשתת, רצו�
 שנאבד האבידה אמיתת ולהרגיש ש"וב

 באמרי וכתב, ק"ביהמ עבודת מאתנו
 שבת, א"זיע מקורי* נחספ רבי ק"להרה( פנחס

 במקו, הרב' ב, ל"וז )ט"שנ אות ומועדי�
 המלאכי כל ש שורה יתבר�' שד

 כ"ג כשהאד לכ�, והממוני והעולמות
, מעולה בשמירה נשמר הוא הזה במקו
 שמירה בלא נשאר ו"ח בהיפ� כ"משא
 על כשיושבי� ב"בט ולכ�, מסוכ� והוא
 מה י"הש אצל לפעול יכולי האר-
 בבחינה כ"ג שורה י"שהש כיו�, ישצריכ

  . ל"עכ, זו
 ההוא בעת כי ש"כמ' הק בדבריו מבואר
 צער של הגילוי האד על נתעורר
 מגיע והאד ת"השי כביכול השכינה
 כשהאד ואז, הזה המקו של לדרגה
 כל לפעול יכול אלוקי קירבת של במצב
  .               שצרי� מה

 שיגימ ישיגוהו ולא ש"מ על מובא והנה
 להאד שיש כמה שכל בזה הרמז, הגו,
 מהשגה ז"עי נחסר הגו, בעניני השגה
 יחד ידורו לא ושניה עולמי כל בבורא
, נופל זה ק וכשה אחד גג קורת תחת

 כי) לז, כה בהר' פ(' הק ח"האוה וכלשו�
 גבול ויטה גרונו אחר הול� כשאד
 אור יחשי� בזה למותרות שבו התאוה
 כשמתרבה, נופל זה ק כשזה כי הנפש
, הרוחני תאבו� מתמעט המורגש תאבו�

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
 'א' המש� מעמ

 'ד' המש� בעמ
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 ג

 

  יקיאיקיאהילולא דצדהילולא דצד

   ))))גגגג""""תרצתרצתרצתרצ((((יאסי -ר מנח� נחו� משטעפינעשט"רבי אברה� מתתיהו ב –
מכלל -צפנת פענח -ר משה לואנ!"על ש� טוב מווירמייזא ברבי אליהו ב

  ))))וווו""""שצשצשצשצ((((יופי ועוד 
  ))))טטטט""""תקכתקכתקכתקכ((((שני המאורות  - ר דוד"רבי צבי הירש מקאמינקא ב

מרכבת המשנה על  –ר משה "ד זאמישטי! ולבוב ב"רבי שלמה מחלמא אב
  ) ) ) ) אאאא""""תקמתקמתקמתקמ((((� "רמב

        ) ) ) ) חחחח""""תרפתרפתרפתרפ((((העילוי ממייציט  –ר יוס" "רבי שלמה פאליטשק ב
        ))))אאאא""""תשכתשכתשכתשכ((((ר יחיאל מנדבורנא אראד חיפה "חק לייפער ברבי לוי יצ

  ) ) ) ) בבבב""""תקנתקנתקנתקנ((((ד "ר מאיר הלוי מקארלי� הי"ש רבי שלמה ב"נעקה  –
  ) ) ) ) אאאא""""שעשעשעשע((((חכמת מנוח  –' ר שמרי"רבי מנוח הענדל ב

        ))))גגגג""""תרלתרלתרלתרל((((מלובלי� ' ד זעליחוב ותלמיד החוזה הק"רבי שמעו� אשכנזי אב
        ) ) ) ) גגגג""""תרלתרלתרלתרל((((ר מנח� מענדל "רבי דוד מקאצק ב

  ) ) ) ) זזזז""""תרצתרצתרצתרצ((((ר אליעזר דוד "ל יוס" מראדושי! ברבי ישרא
' חידושי רבי נחמי –לייב ' א רבי יהודה ארי"אלטר ב� השפ' רבי נחמי

  ) ) ) ) בבבב""""תשתשתשתש((((
  ) ) ) ) זזזז""""תשכתשכתשכתשכ((((ר יהושע העשיל "רבי אברה� אייכנשטיי� מחודורוב ב

        ))))זזזז""""תשתשתשתש((((ר יהודה צבי מסטרטי� "רבי יצחק אייזיק ב
            ))))לללל""""שששש' ' ' ' הההה((((ק "ר יעקב קורדובירו הרמ"רבינו משה ב –

י ועוד "ת כנס"שו -ד אלטינא"ר אברה� אב"רבי יחזקאל קאצנלבויגע� ב
        ) ) ) ) טטטט""""תקתקתקתק((((

        ))))גגגג""""תקעתקעתקעתקע((((סק 'ל מוולצ"ר שלו� סג"לייב ב' רבי יהודה ארי
        ) ) ) ) טטטט""""תרתרתרתר((((ר פנחס מאוסטראה "רבי יעקב יוס" השני ב

נ מהוסאקוב ובני "מ מרימנוב ר"רמ' רבי אברה� גאלר מקריפטש תל
  ) ) ) ) וווו""""תרנתרנתרנתרנ((((יששכר 

  ))))טטטט""""תרסתרסתרסתרס((((ר אפרי� מקאזמיר "טויב מוולמי� ב רבי אליעזר שלמה

א א א א """"ק כק כק כק כ""""יו� שביו� שביו� שביו� שב
        תמוזתמוזתמוזתמוז

        
        
        
        
        
        
        
        

 �        ב תמוזב תמוזב תמוזב תמוז""""ככככ' ' ' ' אאאאיו� יו� יו� יו
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 �        ג תמוזג תמוזג תמוזג תמוז""""ככככ' ' ' ' בבבביו� יו� יו� יו
        

        
        

ד ד ד ד """"ככככ' ' ' ' יו� גיו� גיו� גיו� ג
        תמוזתמוזתמוזתמוז

        
        
        
        
        
        
        
        

 �ו ו ו ו """"ככככ' ' ' ' ההההיו� יו� יו� יו
        תמוזתמוזתמוזתמוז

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 �ז ז ז ז """"ככככ' ' ' ' וווויו� יו� יו� יו
 תמוזתמוזתמוזתמוז

        ) ) ) ) טטטט""""תרסתרסתרסתרס((((ר שמואל העליר מצפת "רבי אברה� יצחק ב
        ))))גגגג""""תרלתרלתרלתרל((((ר מנח� מנדל מקוצק "רבי דוד ב

        ))))הההה""""תרמתרמתרמתרמ((((ר גדליה מליני! "רבי יצחק יואל מקונטקוזבה ב    ––––
        ))))טטטט""""תרמתרמתרמתרמ((((ר יצחק אייזיק "ד סערענטש ב"רבי עמר� ישי ביליטצער אב
  ))))טטטט""""תרמתרמתרמתרמ((((ר אפרי� מקאזמיר "ננא האמרי צבי ברבי ירחמיאל צבי טויב משע

 � מלובלי�' החוזה הק' הלוי תל ר שמואל"אור לשמי� ב' רבי מאיר מאפטא ב– ה תמוזה תמוזה תמוזה תמוז""""ככככ' ' ' ' דדדדיו� יו� יו� יו
  ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((

  )ו"תקמ(' א הק"תלמיד הגר -מ בוילנא"רבי משה שלמה מ
        ))))גגגג""""תרנתרנתרנתרנ((((ר דוד מפלאצק "ד קוטנא ב"רבי ישראל יהושע טרונק אב

        ))))!!!!""""תרתרתרתר((((מעשי למל� ' � בעמוויצ זילבערשטיי� דה לייבר דוד יהו"ב' רבי ישעי
  ))))בבבב""""תרתרתרתר(((( �"על רמב שלו� ירושלי�' ד ניקלשבורג ב"אב טריביטש ר זליג"רבי נחו� ב –

        ))))טטטט""""שצשצשצשצ((((מעבר יבוק ' ר משה ממודינא ב"ב' רבי אהר� ברכי
        ))))וווו""""תרטתרטתרטתרט((((קב ח� קב ח� קב ח� קב ח�     ––––ש ממאקרוב "ק מקאצק ור"רבי נח ממאקרוב תלמיד הרה

        ))))וווו""""תרכתרכתרכתרכ((((י מיאמפולי "ישראל מטשוה� נכד ר ר"רבי נחמ� מסקאליט ב
        ))))חחחח""""תרלתרלתרלתרל((((ר זאב וול" מסטריקוב "רבי יחיאל מיכל מפרושני! ב

        ))))וווו""""תרפתרפתרפתרפ((((הכתב סופר ' תל –ר ראוב� "רבי יצחק יהודה שטר� ב
  ר אברה� יוס" מהוראדנא "ד לבוב ב"לייב ברודא אב' רבי ארי

        ))))חחחח""""תרפתרפתרפתרפ((((ת מצפה אריה "שו' ב
        ))))גגגג""""תצתצתצתצ((((ד לבוב "משה פנחס חרי" אב ר"ד יאברוב ב"רבי צבי הירש אב

        ))))וווו""""תשמתשמתשמתשמ((((ברוקלי�  -ר חנו� העני� דוב טייטלבוי�  מקירלהאזא"רבי יואל ב
�  ))))אאאא""""תשתשתשתש((((ר ברו� מגורלי! "ב מזימיגראד רבי סיני הלברשטא

        ))))רררר''''בבבב((((ה "היו� לידתו ופטירתו של יוס" הצדיק ב� יעקב אבינו ורחל אמנו ע –
        ))))גגגג""""תקעתקעתקעתקע((((ת זרע יצחק "שו –ארגאטשי� ר יוס" משה מד"רבי יצחק חרי" מסאמבור ב

  ))))אאאא""""תקצתקצתקצתקצ((((חת� רבי צבי מזידיטשויב  –ר יצחק אייזיק מקאליב "רבי משה חיי� טויב מראזלא ב
        ))))זזזז""""תרלתרלתרלתרל((((ר צבי אלעזר "ד קארטשי� ב"רבי שמואל אהר� רובי� אב

        ))))וווו""""תרסתרסתרסתרס((((ר אלעזר ירוח� "הראשו� לציו� חכ� באשי רבי יעקב שאול אלישר ב
  וד רוזובסקי ר מיכל ד"רבי שמואל ב

        ))))טטטט""""תשלתשלתשלתשל((((' מראשי ישיבת פוניבז
  

וא� אתה תזכה לשני , לגמרי מחוליו
שולחנות ותורה וגדולה יתאחדו אצל� 

מאיר ' נרעש האבר� ר. במקו� אחד
שידע על , ק מברדיטשוב"ק של הה"מרוה

א� בכל , הכתבי� הנמצאי� תחת רשותו
זאת התחיל לומר שאינו מוצא בה� שו� 

מה עליו לבער  ואינו מבי� על, פג� וחסרו�
נפרד האבר� . כתבי� אלו מ� העול�

רבי ' וחזר לרבינו הק, מהברדיטשובער רב
ע "כשהגיע אל רבינו זי. שלמה קארלינער

שיידע נאמנה שאכ� , אמר לו תיכ� רבינו
וא� יקיי� , ק רבי לוי יצחק"צדקו דברי הה

  .את דבריו יזכה ג� לברכתו אשר בירכו
� עליו הלזה היו הכתבי� חביביוהאבר� 

כבבת עיניו והיה צר לו מאד לבער את 
וג� לא מצא בה� שו� פג� , הכתבי�

א� בראותו כי שני נביאי� בסגנו� . וחסרו�
הל� והבעיר אש והשלי� , אחד מתנבאי�

כ נשאר "אח. את הכתבי� אל תו� השריפה
, עוד האבר� לשהות זמ� מה בקארלי�

כ קראו רבו הקדוש והורה לו ליסע "ואח
ו� כמה הוראות ונפרד ממנו רלביתו בצי

מצא את אשתו , כשהגיע לביתו .לשלו�
שכבר הבריאה ממחלתה וג� בנו כבר 

והוא התחיל לקיי� את הוראותיו , נתרפא
של רבו רבי שלמה קארלינער שייעצו 

ותו� זמ� קצר זרחה לו , קוד� נסיעתו ממנו
ואכ� זכה , ההצלחה ונתעשר עושר רב

הצדיקי�  שנתקיימו בו ברכותיה� של שני
  .שתורה וגדולה נתאחדו על שולחנו, ע"זי

מאיר הלזה ' אחת נסע האבר� רפע� 
ובדרכו נזדמ� , לרגלי מסחרו להעיר וילנא

וישב לאכול פת , לקרעטמשע על א� הדר�
בתו� כ� הגיעה לש� קבוצת ענייי� . לח�

שכ� היה , עגלות' עוברי אורח שנסעו בב
 הדר� באות� ימי� שהיו העניי� נוסעי�

ומתו� כ� . מעיר לעיר ומחזרי� על העיירות
והוא ישב , נתהווה ש� המולה גדולה

והנה צדו עיניו את אחד , והתבונ� בה�
והנה ראה , מהעניי� שהיו זק� והדור פני�

שהזק� ניגש לבעל האכסניא וביקש לקנות 
לא רצה , כאשר הובא לו מבוקשו, פת לח�

 -ובמקו� זאת פנה הזק� אליו , ליטול הפת
ושאלו א� יוכל לקנות ממנו פת  - מאיר ' ר

א� הוא , ורצה לית� לו חינ� אי� כס�, לח�
, לא הסכי� לקחת רק בעד תשלו� ממו�
. עד שלבסו� נתרצה לקחת ממנו לח�

מאיר במעשיו וש� ליבו ' כ התבונ� ר"אח
ושוב לוקח , י ומניחו"שהוא לוקח כלי לנט

, עד שבחר בכלי מסויי�, כלי אחר ומניחו

        מופלאותמופלאותמופלאותמופלאות    ואמרותואמרותואמרותואמרות    עובדותעובדותעובדותעובדות
        לרגל ההילולאלרגל ההילולאלרגל ההילולאלרגל ההילולא    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ק רבי שלמה מקארלי�ק רבי שלמה מקארלי�ק רבי שלמה מקארלי�ק רבי שלמה מקארלי�""""הרההרההרההרהעל על על על 

   א"זיע מלעלוב' מרנ� רבותינו הק מאת

        

        ק מקארלי שעשה תשובת המשקלק מקארלי שעשה תשובת המשקלק מקארלי שעשה תשובת המשקלק מקארלי שעשה תשובת המשקל""""של הרהשל הרהשל הרהשל הרהענוותנותו ענוותנותו ענוותנותו ענוותנותו 
 ק רבי שלמה "הזכיר את הסיפור הידוע שהרה אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""הרמהרמהרמהרמ    קקקק""""הסבהסבהסבהסברבינו רבינו רבינו רבינו מר מר מר מר

ע הפסיק פע� מדביקותו לרגע קט בעת שמרכבתו ירדה במורד ההר "מקארלי זי
כ קיבל על עצמו תשובת המשקל "ואח, והסוסי� החלו לרו! בבהלה באי מעצור

בעברו את גבול המדינה באופ בלתי מורשה שהיתה כרוכה אז בסכנת נפשות 
        ...ת"תשובתו היתה שלא הפסיק אז בהיסח הדעת מדביקותו בהשיו

ל במקו� שבעלי תשובה עומדי� אי "שזה שאמרו חז אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""מר הרממר הרממר הרממר הרמוסיי� וסיי� וסיי� וסיי� 
שלמה ' ווי ר ת"אוי� אזא בע: "י� לעמוד שכוונת�צדיקי� גמורי� יכול

        ".ע"קארלינער זי
        

        של תלמידיו בתפילהשל תלמידיו בתפילהשל תלמידיו בתפילהשל תלמידיו בתפילההזעקות הזעקות הזעקות הזעקות 
 לללל''''דוידדוידדוידדויד' ' ' ' מר הרבי רמר הרבי רמר הרבי רמר הרבי ר' ' ' ' א בש� זקינו הקא בש� זקינו הקא בש� זקינו הקא בש� זקינו הק""""יעיעיעיעמ זמ זמ זמ ז""""הרמהרמהרמהרמ    קקקק""""סבסבסבסבההההסיפר מר רבינו סיפר מר רבינו סיפר מר רבינו סיפר מר רבינו עוד עוד עוד עוד 

נסעו , רבי שלמה מקארלי ק"הרה א כי לאחר הסתלקותו של"זיע ]]]]שששש""""ה הרדצה הרדצה הרדצה הרדצ""""הההה[[[[
        , יבוז'ק רבי ברו� ממעז"הסטאלינער והלעכויטשער להרה' תלמידיו הק

]]]] ס אוי� געדארפט האב א ס אוי� געדארפט האב א ס אוי� געדארפט האב א ס אוי� געדארפט האב א ''''ק יעמאלט האב רביק יעמאלט האב רביק יעמאלט האב רביק יעמאלט האב רבי""""הוסי� בח מליצתו בלשהוסי� בח מליצתו בלשהוסי� בח מליצתו בלשהוסי� בח מליצתו בלשומר ומר ומר ומר
דות דות דות דות כי שניה� הנהיגו כבר עכי שניה� הנהיגו כבר עכי שניה� הנהיגו כבר עכי שניה� הנהיגו כבר ע, , , , ]]]]ס'� ג� היו נצרכי� לרבי"היינו שאז אדמורי[    רבירבירבירבי

ברו� שלח ' ובעת התפילה התחילו להתפלל כדרכ� בקול ר� והרבי ר, ]]]]בישראלבישראלבישראלבישראל
ויצאו לחדר שני ' תיכ� אליה� שיפסיקו את צעקותיה� ולא יפריעוהו וכו

        ל "להתפלל כדרכ� וג� ש� שלח אליה� רב� כנ
]]]]     ק כי היו יכולי� לשמוע צעקותיה� אי די צענטע גאסק כי היו יכולי� לשמוע צעקותיה� אי די צענטע גאסק כי היו יכולי� לשמוע צעקותיה� אי די צענטע גאסק כי היו יכולי� לשמוע צעקותיה� אי די צענטע גאס""""מ היה מוסי� בה בלשמ היה מוסי� בה בלשמ היה מוסי� בה בלשמ היה מוסי� בה בלש""""הרמהרמהרמהרמומר ומר ומר ומר

        ].].].].רחוב העשירי שבעיררחוב העשירי שבעיררחוב העשירי שבעיררחוב העשירי שבעירמרחק המרחק המרחק המרחק העד לעד לעד לעד ל
        
וואס "ק "ע והפטיר בלש"ק מלעכויטש זי"פנה הרבי מסטאלי לעמיתו הרה    זזזזאאאא

כפי שקיבלוהו מרב� רבי , " אלט דער דאוונע איז בא אונז'פרעגי מיר נאכ
מ היה מדגיש שלמרות שהיו כפופי� אליו אול� ממה מ היה מדגיש שלמרות שהיו כפופי� אליו אול� ממה מ היה מדגיש שלמרות שהיו כפופי� אליו אול� ממה מ היה מדגיש שלמרות שהיו כפופי� אליו אול� ממה """"ומר הרמומר הרמומר הרמומר הרמ[[[[. . . . ע"שלמה מקארלי זי

        ].].].].אאאא""""שכבר קיבלו עליה� מרב� לא הסתייגו בשושכבר קיבלו עליה� מרב� לא הסתייגו בשושכבר קיבלו עליה� מרב� לא הסתייגו בשושכבר קיבלו עליה� מרב� לא הסתייגו בשו
        

        מקאלי היה מקור האמתמקאלי היה מקור האמתמקאלי היה מקור האמתמקאלי היה מקור האמת    רבינורבינורבינורבינו
ק רבי "ד דהרה"לכבוד יו טטטט""""בעריכת השוהבעריכת השוהבעריכת השוהבעריכת השוה    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ממממ""""הרמהרמהרמהרמ    קקקק""""הסבהסבהסבהסב    אמר מראמר מראמר מראמר מרעוד עוד עוד עוד 

דר� "ע היו "כי דיבוריו האחרוני� של הפראנקפורטער זי, ע"שלמה קארלינער זי
אוי� רבי שלמה קארלינער או די : "מ"ואמר מר הרמ, "שקר הסר ממני

        ".האמתזיי זענע געווע דער מקור , פראנקפורטער פאסט דאס
        

        ק רבי שלמה מקארליק רבי שלמה מקארליק רבי שלמה מקארליק רבי שלמה מקארלי""""של הרהשל הרהשל הרהשל הרהשברונו שברונו שברונו שברונו 
וישב יעקב באר! מגורי אביו באר! "הפסוק   אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ממממ""""הרמהרמהרמהרמק ק ק ק """"הסבהסבהסבהסבמר מר מר מר ביאר ביאר ביאר ביאר 
ק "ביקור אצל הרהבק רבי שלמה מקארלי היה "ר כשהרהבסיפו, "כנע

דיבר הקארלינער בעני ההנהגה שהוא אינו ראוי לכ� להיות  ,מרחמסטריוקא
, רצה לצייר בהיכלו ארבע קירותיול על זה משל למל� ש"ואמר לו הנ, מנהיג

וכל , שלשה מה� עשו מלאכת� בשלימות, וקרא לציירי� הכי גדולי� בעול�
והרביעי חשב בעצמו מי אני שאהיה ראוי , אחד מה� צייר את הקיר הפלא ופלא

ולא יכל לגשת אל , אד� נבזה כמוני ולבו נשבר בקרבו, לשמש את המל�
עשה הבעל מלאכה הרביעי , יכל להיגמרקרב הזמ שצרי� הה וכאשרוכאשרוכאשרוכאשר, המלאכה
        , קירות' בקיר הרביעי וש� היה נראה כמוב כל הציורי� של הג ]]]]שפיגעלשפיגעלשפיגעלשפיגעל[[[[מראה 
, אז מע איז צובראכ: "ש מקארלי"ק ר"ק מרחמסטריוקא להרה"הרהואמר ואמר ואמר ואמר 

        .אלטער זייד, זייד, פ אי טאטשפיגלט מע זי� א, גארנישט
מלשו , מיט נידרגקייט, באר! כנע - אביו  ל וישב יעקב באר! מגורי"יובזה ובזה ובזה ובזה 
  .הכנעה

  
  
 

כ קמו "אח. ידיו לסעודה וישב לאכולונטל 
וג� הזק� , כל חבורת העניי� ויצאו לדרכ�

  .הצטר� עמה� בדרכ�
כל זאת ישב רבי מאיר והתבונ� אחר 

זה הזק� שבתחילה ביקש לח� במעשיו של 
ושוב חיפש כלי , כ לא רצה לקחתו"ואח

מאיר שכבר היה לו ' ור, מיוחד לנטילת ידי�
הבי� , קצת השגה במהות� של צדיקי�

והל� אל , שאי� זה האיש אד� פשוט כלל
ושאל אותה הא� הפרישה , בעלת האכסניא

השיבה , חלה מ� העיסה שאפו בה לח� זה
, הפרישה החלה בעלת האכסניא כי כלתה

השיבה שהיא נמצאת , שאלה והיכ� היא
מאיר לגינה ' ירד ר. בגינה ומשקה הזרעי�

השיבה , ושאלה א� הפרישו חלה מ� העיסה
... האשה כי חמותה נוהגת להפריש החלה

נוכח כבר האבר� לדעת כי יש דברי� בגו 
ולא בכדי הניח הזק� את הלח� ולא רצה 

עקבות  והחליט מיד להתחקות אחר, לאכלו
מיד אסר את מרכבתו ופנה לנסוע . הזק�

עד שהשיג� , אחר עגלותיה� של העניי�
מאיר היכ� הוא ' שאל� ר. בהיות� בדר�

השיבוהו מה ל� ע� אד� , הזק� שהיה עמכ�
וכל הנהגתו היא , זה שאינו שפוי בדעתו

שנוסע עמנו תמיד ולפעמי� עוזב , מוזרה
יי� אותנו ונכנס ליער ושוהה ש� יו� או יומ

שאל , ואחר כ� חוזר ומצטר� שוב אלינו
, מאיר לכיוו� הליכתו של הזק� ביער' אות� ר

ומשהשיבו לו התחיל ללכת ביער לחפש את 
  .הזק�

רבי מאיר ביער ותר בכל מקו� עד הל� 
שמצא את הזק� עומד ליד ע" כשהוא שרוי 

ניגש , וכולו תפוס בשרעפיו, בדבקות עצומה
, נא לי מה שמ�אמור : מאיר ושאלו' אליו ר

אחד מ� , השיבו הזק� מה ל� כי נטפלת אלי
החבורה הנני בחבורת העניי� והול� ונוסע 

השיבו . עמה� תמיד ולמה זה תשאל לשמי
רבי מאיר אנוכי הסתופפתי בצלו של רבי 
הקדוש מקארלי� זה כמה שני� וש� למדתי 

על כ� רואה אני , להכיר בטיב� של אנשי�
נענה . � אד� פשוטעלי� שב� עליה הנ� ואינ

וידוע , לייב ב� שרההזק� ואמר שמי הוא 
תדע שמה שזכית לראותיני ולהכירני הוא 

' בגלל ששמעת בקולו של רב העיר פינסק ר
ועוד , וביערת הכתבי� מ� העול�, לוי יצחק

תדע שכל הנסיעות שאנוכי נוסע ובא אנה 
ואנה הוא כדי לתק� את מה שקלקל ועיוות 

כ בירכו ונפרד "ואח, י"כותב זה הכתבי� שר
היה כא� בעובדא זו קשר (  .כ"ע .ממנו לשלו�

רבי ' המאורות רבינו הק' מופלא בי� אלו ג
ק "והרה, ק מברדיטשוב"והרה, שלמה קארלינער

   א"ס זיע'רבי לייב שרה
  

" אורחות אהר�"ק ה"זה סיפר הרהמעשה (
  )ל"מקארלי� שהביא זאת מכתבי אביו זצ

 

  ~ הפרשסיפור מפסוקי ה ~
  לכבוד סעודת מלוה מלכה
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   077-470-1765: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת
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        הוא אליהוהוא אליהוהוא אליהוהוא אליהוהוא אליהוהוא אליהוהוא אליהוהוא אליהופנחס פנחס פנחס פנחס פנחס פנחס פנחס פנחס 
 àúéà àúéà àúéà àúéà åðãîìé ùøãîá)))) øöåàá åéøáã àáåä øöåàá åéøáã àáåä øöåàá åéøáã àáåä øöåàá åéøáã àáåä

íéùøãîäíéùøãîäíéùøãîäíéùøãîä , , , ,ù ãåîò øáãîáù ãåîò øáãîáù ãåîò øáãîáù ãåîò øáãîá""""ääää((((  ïåòîù éáø øîà
ùé÷ì ïá ,åäéìà àåä ñçðéô , ùåã÷ä åì øîà

àåä êåøá , íåìù úúð äúà éðéáå ìàøùé ïéá
äæä íìåòá , ãéúòù àåä äúà àåáì ãéúòì óà

ééðá ïéáì éðéá íåìù ïúéì , øîàðù" éëåðà äðä
ä íåé àåá éðôì àéáðä äéìà úà íëì çìåù '

åâå 'íéðá ìò úåáà áì áéùäå "))))â éëàìîâ éëàìîâ éëàìîâ éëàìî , , , ,âëâëâëâë(((( ,
ò"ë.        

        

 éøä éøä éøä éøä íéîù íùì äàð÷ ìù äùòîáã ïì
 úåáâùð úåìòîì úåëæì øùôà úéúéîà

úåàøåðå úåøåãä ìë óåñ ãò.        
        

תמוז תמוז תמוז תמוז ((((א הגיד "ק מר� רבינו שליט"כוכ� וכ� וכ� וכ� 
על הפסוק פנחס ב�  ))))סטרסטרסטרסטר''''מנצמנצמנצמנצ, , , , קקקק""""ח לפח לפח לפח לפ""""תשסתשסתשסתשס

        , דפינחס היה הקנאי האמיתי' אלעזר וגו
בא שא� רוצי� לזכות לקדושה וללמדינו וללמדינו וללמדינו וללמדינו 

נאר נאר נאר נאר "אז העצה וההקדמה לזה היא , וטהרה
אשר זה עשה , "מסירות נפש בפועל ממשמסירות נפש בפועל ממשמסירות נפש בפועל ממשמסירות נפש בפועל ממש
והלא , בט שמעו�פינחס בהיותו מוק" בש

ובכל זאת , יכל חלילה ליהרג ברגע כמימרא
 �מסר נפשו מאוד ולכ� זכה לניסי� גדולי

ולכ� , ))))קקקק""""ודוודוודוודו. . . . עיי� היטב סנהדרי� פבעיי� היטב סנהדרי� פבעיי� היטב סנהדרי� פבעיי� היטב סנהדרי� פב((((, שכאלו
אזי הוא , כשיהודי מוסר נפשו למע� השכינה

עתא דשמיא ושמירה עליונה ימקבל סי
        .ק"עכדה, משמיא

        

}}}} äàøå äàøå äàøå äàøå ñøèðå÷á ãåò"íìåò úçîùíìåò úçîùíìåò úçîùíìåò úçîù "))))îòîòîòîò ' ' ' 'ééééàààà(((( 

 øîàù äîäâääâääâääâä"""" ïîøãéá êìîéìà éáø åðéøåî ö ïîøãéá êìîéìà éáø åðéøåî ö ïîøãéá êìîéìà éáø åðéøåî ö ïîøãéá êìîéìà éáø åðéøåî ö
èéìùèéìùèéìùèéìù""""àààà  øàáììçöð ééçì ñçðéô äëæ äî{.        

        
        

 ìòå ìòå ìòå ìòåêøã æîø é"îôì ì"ù áùø" ùøãîá ì
"åäéìà àåä ñçðô" ,øä éåäã"éâ ú 'éäìà" í

éâ àåäù 'òåãéë ïéãä , äîéçä áéùäã ïåéëå
ùðéâ åéìà ñçééú 'ïéãä , úåøåãì äæá äëæ

 øôëìå úåëæ ìàøùé éðá ìò ãîììíäéìò.        
        

 äàøå äàøå äàøå äàøåäåàáäåàáäåàáäåàá""""çççç ÷ä 'ëã 'åéøáã óåñá:        
    " ìò àð÷úðù åé÷åìàì øîåì ÷ã÷ãù äî àåäå

äãåáò  äøæ))))áàçà éîéááàçà éîéááàçà éîéááàçà éîéá((((  øîàð äéìòù))))å íéøáãå íéøáãå íéøáãå íéøáã , , , ,
åèåèåèåè(((( à éë-åâå àð÷ ì ,' íòä ìë åøîàù ãò))))àîàîàîàî , , , ,

çéçéçéçé - - - -èìèìèìèì(((( ä 'åâå íé÷åìàä àåä ,' àåä ïë íâ äæì
ä äéäé øùà àåää íåéá øùáé ' ãçà åîùå ãçà

ïë íâ àåäù ä ãåñ 'íé÷åìàä àåä, äìëò"÷, 
åãå"ùîéôì ÷"ñá ë"ã.          

  חדוותא דאורייתאחדוותא דאורייתא
  מנהגי צדיקי�ת ו"בירורי הלכה ד

 � בענייני� שוני

        
        דהיו העורבי� מביאי� לאליהו בשרדהיו העורבי� מביאי� לאליהו בשרדהיו העורבי� מביאי� לאליהו בשרדהיו העורבי� מביאי� לאליהו בשרבהא בהא בהא בהא 
 áúë áúë áúë áúëäâä" ÷ éç ùéà ïáä éç ùéà ïáä éç ùéà ïáä éç ùéà ïáäòéæ íééç óñåé éáø" à

 åøôñá"òãéåäé ïáòãéåäé ïáòãéåäé ïáòãéåäé ïá "îò" ù))))äñ ïéøãäðñäñ ïéøãäðñäñ ïéøãäðñäñ ïéøãäðñ(:(:(:(: ,
òéáùî åðéà äøéöé øôñá àøáðä øùá úìéëàã ,

åìëåàä óåâá íã äùåò åðéàã,  åðéàã éàãååáå
 äàðä íòè åá ùéâøîäìéëà ìù ,ìæå íééñå"÷ :

" åéäù áåèì øåëæ åäéìà ïéðòá õøúì àçéð äæáå
øùá íéáøåòä åì íéàéáî ,àì äîìå äéä áå àø

äøéöé øôñá , ïæå òéáùî äæ øùá ïéàã éàãå àìà
óåâä úà ,ëò"ì.        

 øôñáå øôñáå øôñáå øôñáåöåéöåéöåéöåéøøøø    íãàäíãàäíãàäíãàä éøì" éìåëùà ð))))çççç""""îò àîò àîò àîò à ' ' ' 'èö÷èö÷èö÷èö÷(((( 
âä íåùî úåù÷äì àéáä" éúôøö ïéîéðá óñåé ø

èéìù" à))))ã àáåäã àáåäã àáåäã àáåäåùá åéøáåùá åéøáåùá åéøáåùá åéøá""""ç íéøôà úåááø úç íéøôà úåááø úç íéøôà úåááø úç íéøôà úåááø ú"""" æ æ æ æ
äôù ïîéñäôù ïîéñäôù ïîéñäôù ïîéñ((((  ïéøãäðñá àäã))))ò äñò äñò äñò äñ""""áááá(((( àúéà" : áø

 àúáù éìòî ìë éáúé ååä àéòùåà áøå àðéðç
äøéöé øôñá é÷ñòå , àúìéú àìâò åäì åøáéîå

äéì éìëàå ,ò"ë ,))))òåòåòåòå""""ò æñ óãá íâ ùò æñ óãá íâ ùò æñ óãá íâ ùò æñ óãá íâ ù""""áááá(((( áå" úøåú
íééç "))))æñ óã íùæñ óã íùæñ óã íùæñ óã íù((((  ãåáë íåùî ïë åùòã áúë
úáù ,éëàá ïéðäð ïðéà íàå âðåò äæá ïéà åúì

 úáù)îëîëîëîë""""äâä ùäâä ùäâä ùäâä ù""""úçä ÷úçä ÷úçä ÷úçä ÷""""òéæ ñòéæ ñòéæ ñòéæ ñ""""ñîá àñîá àñîá àñîá à ' ' ' 'àé÷ úáùàé÷ úáùàé÷ úáùàé÷ úáù . . . .
òòòò""""ùùùù(((( , úéà äøéöé øôñá àøáðä øùáã ïéçøë ìòå

 íã äùåòå òéáùîå äìéëà ìù äàðä íòè äéá
åìëåàä óåâá ,ò"ù ,ïåéò êéøöá çéðäå.        

 íðîàä íðîàä íðîàä íðîàäá ïééòîäã äæ áùééì ùéã øùôà" ïá ïá ïá ïá
òãéåäéòãéåäéòãéåäéòãéåäé" åúá áúëã åîéðô åæçé"ìæå ã"÷" : êà

äæá  ÷øå åúìéëàî äàðä íäì äéä àìã àçéð
 ùãå÷ä úåîù úùåã÷ çåë úåàøäì ïë íéùåò
åìà úåìåòô íäá íéìòåôå íäá íéðååëî øùà ,

ò úùåã÷ çåë úåñðì íâå íãà ìë ïéàã íîö
åìà úåìåòô äùåò  ùåã÷ ÷éãö àåä ïë íà àìà

øåäèå" ,ëò"ì .ñã äðéîå" ãåáë íåùî àìã ì
ñãë éëä éãáòã àåä úáù"úäì ìíééç úøå , ÷ø

åëå ùãå÷ä úåîù úùåã÷ çåë úåàøäì'  åãéáò
éøù äæ øåáòå ïë ,éãéî àéù÷ àìå.        

 àäå àäå àäå àäå åäåîéé÷ã øùôà úáù âðåòå ãåáë ïðéòáã
äæá àìå íéøçà íéøáãá ,èåùôå , ïë åùòã äæå

 ãåîéì úåòéá÷ íäì äéäã éôì àåä úáù ìë
øòá"äøéöé øôñá ù ,òå" íùã úåéúåàä óåøéö é

åôøéöã äæ äéä àìâò éàä øöåð ãîìúäì, 
îëå"ò äîø ãéá àéãäì ù"ù.         

 àëéìå àëéìå àëéìå àëéìåä éøáãì ééåù÷àì"äîø ãéäîø ãéäîø ãéäîø ãé " éâñã
ô åãîìéù"ãîìúäì éãëá à , ìë äæ åãîì éàîàå

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

òåáù ,é úéùàøã" ìëá íúùåã÷ ïåçáì åöøã ì
ùãçî òåáù , òãéåäé ïáá áúëù ïéòëå)íù( , åúå

äåúäã" åôøéö íòô ìëáã øùôàå íé éðéî äáçø ÷
á åðååéëå åðååéëå ãîìúäì íéøçà úåãåñå íéèùô

éòå úîàì"àìâò éàä øöåð æ, òìðë"åãå ã" áèéä ÷
äæá.        

        

        מלא� הבריתמלא� הבריתמלא� הבריתמלא� הבריתאליהו אליהו אליהו אליהו 
 øôñá øôñá øôñá øôñá"êéúåãò úåàìôêéúåãò úåàìôêéúåãò úåàìôêéúåãò úåàìô "âäì"à óñåé ø. õðøåìõðøåìõðøåìõðøåì 

))))çççç""""áááá , , , ,æ ïîéñæ ïîéñæ ïîéñæ ïîéñ ( ( ( (åùî éúééî"úç ú" ñ))))å ÷ìçå ÷ìçå ÷ìçå ÷ìç ' ' ' 'ö ïîéñö ïîéñö ïîéñö ïîéñ""""çççç(((( 
ëã 'åúá"ìæå ã"÷" : éë åëøã äøåé úîàä ìáà

òîì åôåâá åäéìà äìò àì íìåòîåéî äì" ã
íéçôè ,íù åôåâî åúîùð äãøôð êà , äîùðäå

 åôåâå úøùä éëàìî ïéá äìòîì úùîùîå äìåò
âá äøåùå ÷ã÷ãúð"äæä íìåòá ïåúçúä ò , íåéáå

 óåâá åúîùð ùáìúú åðéîéá äøäîá äøåùáä
æìä ùåã÷ä ,ã åì ùé æàåìàøùé éðá ìëë ïé , ïëå

îù íòô ìëáäìâú äåòá äàøúîå" ùáåìî àåä æ
æä óåâáê , íåéá åîë åúîùðá äìâúîùë êà

äìéîä ,úååöîá áééåçî åððéà æà ,ã'éùôç íéúî' 
áåúë , íù êééù àì äèîì äìòîìî ãøåéùë ãåòå

 àåä éøä äæ ïôåà ìò äìâúîùëå ïéîåçú"êàìî" ,
äìëò"÷ ,òå"îá ù" êøåàá êéúåãò úåàìôá ù

áãá"úçäã ÷"òéæ ñ"à.        
        

 ïééòå ïééòå ïééòå ïééòåá ãåòåùåùåùåù"""" ò ò ò òåé"ìä ã ' äìéî))))äñøäñøäñøäñø , , , ,àéàéàéàé((((,,,, " ïéâäåð
úéøáä êàìî àø÷ðù åäéìàì àñë úåùòì ,

åäéìà àñë àåäù åéôá øîàé åçéðîùëå" ,ëò"ì ,
áåøâä øåàéáøâä øåàéáøâä øåàéáøâä øåàéá"""" à à à à))))î÷ñ íùî÷ñ íùî÷ñ íùî÷ñ íù""""ââââ(((( ìæå áúë"÷ :"ä êëååé 

 úåëìîî éðùì å÷ìçðù ãò ìåîì ïéâåäð ìàøùé
 åäéìà ãîòå äìéîä íäî åòðî íéøôà úåëìîå

æ" àìù íéîùä ìò òáùðå äìåãâ äàð÷ àðé÷å ì
è ãéøåäìõøàä ìò øèîå ì , ìáæéà äòîùå

åë åúåà âåøäì äù÷éáå 'åë çøáå åäéìà ãîò '
á÷ä åéìà äìâð"à åäéìà äô êì äî åì øîàå ä" ì

à éúàð÷ àð÷"á÷ä ì"àð÷î äúà íìåòì ä , úàðé÷
â ìò íéèéùá"àðù ò 'á ñçðéô"àð÷î äúà ïàëå à ,

 äúàù ãò äìéî úéøá ïéùåò ìàøùé ïéàù êééç
êéðéòá äàåø , ïàëî íéùåò åéäéù íéîëøç åðé÷úä

øîàðù úéøáä êàìîì ãåáë áùåî" : êàìîå
íéöôç íúà øùà úéøáä "åëå ,'ëò"ì.   

  

        מזל טוב מזל טוב מזל טוב מזל טוב רכת רכת רכת רכת בבבב
, הננו לבר� לידידינו האי גברא רבה

ומחשובי , ק מלעלוב"נכד רבוה
  ש"אנ

  א"שליט שמעו� קאפשמעו� קאפשמעו� קאפשמעו� קאפ' ח ר"הרה
        ק ק ק ק """"ככככב� ב� ב� ב� 

  ל''זצ ר מלעלוב בראנובי!ר מלעלוב בראנובי!ר מלעלוב בראנובי!ר מלעלוב בראנובי!""""אדמואדמואדמואדמו
  ט"שמחת אירוסי הבת במזלרגל  

  
לרוב נחת ושובע  הר שיזכ"יה

 .ס"שמחות וכט

 �        אנא עוררו רחמי שמי� אנא עוררו רחמי שמי� אנא עוררו רחמי שמי� אנא עוררו רחמי שמי
        

 �על אחד מגדולי תלמידי חכמי� על אחד מגדולי תלמידי חכמי� על אחד מגדולי תלמידי חכמי� על אחד מגדולי תלמידי חכמי
        שבעירנו בבני ברקשבעירנו בבני ברקשבעירנו בבני ברקשבעירנו בבני ברק

ט ט ט ט """"ממקורבי מר� רבינו הקוהממקורבי מר� רבינו הקוהממקורבי מר� רבינו הקוהממקורבי מר� רבינו הקוה
        אאאא""""זיעזיעזיעזיע

        אאאא""""ידידיה שליטידידיה שליטידידיה שליטידידיה שליט' ' ' ' רבי ישעירבי ישעירבי ישעירבי ישעי
        ב� פרומא רבקהב� פרומא רבקהב� פרומא רבקהב� פרומא רבקה    

        לרפואה שלימהלרפואה שלימהלרפואה שלימהלרפואה שלימה
 ולאריכות ימי� ושני� רבותולאריכות ימי� ושני� רבותולאריכות ימי� ושני� רבותולאריכות ימי� ושני� רבות    

  

 

  'ב' מעמהמש$  –דברי תורה 
 הגשמיות כי לדעת ל� ויש )יב, כב אמור' פ('  הק וכלשונו. ל"עכ

 ז"ולפי. ל"עכ, ומי אש מהתנגדות יותר הרוחני לחיבור יתנגד
 העליו� האור נתעורר המצרי בי� שבימי שאמרנו שכפי ל"י

 חסרו� צערב שמרגיש י"ע ז"העוה הבלי בריקנות להרגיש
 כל כל"ש א"זיע 'הק המגיד מאמר יבואר שפיר ז"לפי, ק"ביהמ

 בימי דוקא יותר להשיג יוכל הבורא את להמלי� שרוד, מי
 שיעבוד מכל משוחרר שהאד כזאת שלעת" המצרי בי� אלו
 הרגש ומרוב, והבליו ז"העוה אחר לרדו, הגס החומר של

 הבלי �בצור מרגיש ולא חלי לא ק"ביהמ עבודת בחסרו�
 כל על ה"ב הבורא את להמלי� הכושר שעת עתה לכ�, ז"העוה
 בית לבני� שנזכה ר"יה, והתמימה הישרה בדר� לעבדו אבריו

 )ג"בי� המצרי� תשע(. אמ� בימינו במהרה המקדש

 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
לשגר למעלת ידידינו הננו 

 החרי", האי גברא רבה
דבוק , בתורה וחסידות

  ומקושר למר� רבינו
רבי יעקב יצחק רבי יעקב יצחק רבי יעקב יצחק רבי יעקב יצחק  ג"הרה, ה"ה

  א"שליט שוואר!שוואר!שוואר!שוואר!
  ב"ארה - פארקבארא 

שמחת הולדת הנכדות לרגל 
 צ"התאומות בשעטומ

                    ודבודבודבודבננננזה זה זה זה גליו� גליו� גליו� גליו� 

        ד� ב� חנהד� ב� חנהד� ב� חנהד� ב� חנהלזכות 
        

יומא דהילולא לרגל 
אברה� אברה� אברה� אברה�  ק רבי"דהרה

מנח� מנח� מנח� מנח� ר "ב מתתיהומתתיהומתתיהומתתיהו
  נחו� משטעפינעשטנחו� משטעפינעשטנחו� משטעפינעשטנחו� משטעפינעשט

ק "בשבשחל 
  .ט"הבעל
  

יג� עלינו זכותו 
 א"ועכי

        טובטובטובטובמזל מזל מזל מזל 
 ב� ציו�' ח ר"הנה

  גולדמא� 
  ב"ארה –פארק בארא 

  לרגל נישואי הבת
===  

 יהודה לוינגריהודה לוינגריהודה לוינגריהודה לוינגר' ח ר"הנה
  ו"הי

  ב"ארה  - פארקבארא 
 הבתלהולדת 

 

        לעילוילעילוילעילוילעילוי
        נשמתנשמתנשמתנשמת    

' ב� ר שמעו�שמעו�שמעו�שמעו�' ר
  ל"זיהודה יהודה יהודה יהודה 
        רוטרוטרוטרוט

ז "ע כ"נלב
  ג"תמוז תשס

  

  ה  "ב  צ  נ  ת 
 

        לעילוי לעילוי לעילוי לעילוי 
        נשמתנשמתנשמתנשמת

 אברה� יצחקאברה� יצחקאברה� יצחקאברה� יצחק' ר
 שמואלשמואלשמואלשמואל' ב� ר

  ט"שיבדל
        לוילוילוילוי

א תמוז "ע כ"נלב
  ד"תשנ

  

  .ה  "ב צ נ ת 

 


