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 משב"ק -הי"ו  גוטסמן צבי מאיר אהרןהרה"ח 
 לע"נ אמו

 ע"ה אליהוב"ר  העניאמרת 

 התודה והברכה
 ק"בארה'איגוד מוסדות ויזניץ' להנהלת 

 על הסיוע לאיתור והקצאת משאבים

 הי"ו שמואל נפתלי שוימרהרה"ח 
 לע"נ אביו

 ז"ל יוסף צבי ב"רחזקיהו ישעיהו הרה"ח 

 הי"ו שטרן ישראל חיים הרה"ח
 לע"נ אמו

 ע"ה מאיר יצחקב"ר  פריידא חנצא חנהמרת 

 לע"נ
 אדלרע"ה  יהודה אריהב"ר  חיה רבקהמרת 

 במלאות השלושים לפטירתה

 הי"וצבי אריה כהנא  הרה"ח
 לע"נ אביו

 ז"ל יצבב"ר דוד  הרה"ח

 הי"ו פרוכטר אריה ברוךהרה"ח 
 לע"נ אביו

 ז"ל זאב שמואלב"ר  ישראל משההרה"ח 

 הי"ו שטרן שלוםהרה"ח 
 הי"ו שטרן משההר"ר 

 לע"נ אביהם
 ז"ל ישראל חייםב"ר  יצחקהרה"ח 

 הי"ו בעילום שמוהחפץ 
 סעודת הודאהלרגל 

 ברוב רחמיו וחסדיו ית"ש

  התודה והברכה לידידנו הנכבדים התורמים בקביעות בעין יפה להוצאת הקונטרסיםהתודה והברכה לידידנו הנכבדים התורמים בקביעות בעין יפה להוצאת הקונטרסים

 

 הי"ו שטרן .ג ישראל ד. הנה"ח 
 הי"ו ברוס זאב מנחםהנה"ח 

 בעלי
 "אולמי הכתר"

 ויזניץ

 

 הי"ו  יצחק וויינרהנה"ח 
 בעל 

 גמ"ח ומרפאת 
 ויזניץ "שיבה טובה"

 

 הי"ויחזקאל שרגא כהן הנה"ח 
 הי"ו שטיין רפאלהנה"ח 

 בעלי
 ויזניץ מאפיית

 "היימישע חלות"

 

 לע"נ 
 ז"ל שמעון ישראלב"ר  אברהםהרה"ח 

 י"ג תמוז תש"מנלב"ע 
 ע"ה מתתיהוב"ר  גאלדאזוגתו מרת 

 נלב"ע י"ט תשרי תשנ"ט
 

 לע"נ 
 ז"ל משהב"ר  לויהרה"ח 

 נלב"ע כ"א מנחם אב תשס"ה
 ע"ה שלמהב"ר  פערלזוגתו מרת 

 נלב"ע ב' ניסן תשס"ז 
 

 הי"ו נח הייגרהרה"ח 
 לע"נ אביו 

 ז"ל אריה לייבהרה"ח 
 ז"ל שלום פרידלב"ר 
 תשס"חכ"ד בשבט  נלב"ע

 
 

 שליט"א חיים בעקהרה"ג 
 לע"נ אמו

 ע"ה חנה לאהמרת 
 זצ"ל ישראל אריהבהרה"צ ר' 

 אדמו"ר מפרעמישלאן לונדון
  טבת תשע"ד "בנלב"ע כ

 צהלה ורנה שפתינו אז תרננהקול 
 פרי עץ חיים ו בזאת ברכת מזל טוב אל מעלת כבוד ברגשי גיל ושמחה מביעים אנ

 מרביץ תורה וחסידות לעדרים, איש האשכולות, פה מפיק מרגליות

 מורנו הגה"צ ראש הישיבה שליט"א
 חדב"נ כ"ק מרן אדמו"ר הק' זי"ע

 שליט"א עקב שמשון ארנסטרי הרה"ג ר' בנול
 הבת תחי' -הנכדה אירוסי לרגל שמחת 

 

 למז"ט ובשעטומ"צ
 

 דקדושה ומכל יוצ"ח רב תענוג ונחת הםלרוות מ ויזכשהזווג יעלה יפה לבנין עדי עד ולקשר של קימא, ו "ריה
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 אכי"ר  צדקנו ומלכנו בראשינו עדי נזכה לקבל פני משיח להמשיך בעבודת הקודש לאורך ימים ושנים טובות 
 

 הנהלת הועד  כעתירת וברכת

  לבקשת רביםלבקשת רבים
 מאנ"שלקראת התחלת הפרשיות בסדר בראשית וכו', ולאור דרישת רבים 

 בשבוע המבקשים לקבוע שיעור מסודר מדי שבוע
 מפ"ק כ"ק מרן אדמו"ר זצללה"ה בספה"ק בדברי אלקים חיים

 "ישועות משה"
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 ביקרא דאורייתא
 הוועד להוצאת דא"ח
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 דברי אלקים חיים
 ס"ג בראשית תשנ"ג

 
ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ולמשל 

. )א, יח(ובין החשך וירא אלקים כי טוב 

ר הימים הקדושים עומדים אנו אח

שעעל"ט, איש איש לפי השגתו קיבל על 

עצמו לסלול לפניו דרך חדש ללכת בה, 

דרך חיים ושמח, לעסוק בתורה ועבודת 

הבורא, ועתה כאשר פונה כל אחד 

לעסקיו צריכים לזכור את אשר קבל על 

עצמו להוציא כל הקבלות הנאמנות אל 

הפועל, לבחור בחיים ובטוב. עיקר גדול 

ה' הוא לכלכל דרכיו במשפט,  בעבודת

לבוא בחשבון עם נפשו בתמידות, איך 

היתה התנהגותו היום, אז היכולת בידו 

לשפר מעשיו ליום מחר, אבל זה האיש 

אשר אינו מבחין במעשיו, ולא מעביר 

עליהם שבט ביקורתו, אזי כתמול כן היום 

וליום מחר, ודולק אחר העלמה בהעלמה, 

ת לבחון האם והחשבון הכללי צריך להיו

 -עסק העבודה עומד אצלו שוה ערך 

לעסקיו הגשמיים, יתן אל לבו  -לפחות 

ויבקר את עצמו כמה מייחד מחשבות 

מחו ועתות שנותיו למען פרנסה, ולעומת 

זאת כמה דבוקה מחשבתו בתורת ה', 

 כמה זמן יושב והוגה בתורה.

עה"א גימ' שב"ע אהב"ה  ל"ולמש

ות רצונך הוי"ה, היה נא מושל על שביע

במדת אהבת ה' המקננת בך, אינך שואף 

לעליה, ולהשיג מדרגות באהבת ה' 

ובתורתו, שב"ע נוט' ש'תהיו ע'מלים 

ב'תורה, קנין תורה לא ינחל זה אשר חי 

במנוחה ללא עמל, נדרש עמל ויגיעה 

רבה להשיגה, יראה נא ביו"ם ובליל"ה 

גימ' קמ"ח עה"א, מה מאוד הנהו רודף 

כמה יגיעה ומחשבה  אחר קמח פרנסה,

מוסר עבורה ביום ובלילה, לא נח ולא 

שקט, אץ ורץ להשיג עוד ועוד, 

וברוחניות מסתפק במה שיש לו, על 

התורה שנצטוינו והגית בו יומם ולילה 

מקדיש מעט מאד זמן,  )יהושע א, ח(

היתכן לבכר את הגשמיות על פני 

הרוחניות, מן הדין להשתדל ביתרון רב 

רה והשגות בעבודת ה' למען לימוד התו

מההשתדלות אחר מזונותיו ופרנסתו, אבל 

עכ"פ שישתוו, ולא תהא החומריות ראשון 

במעלה, בפרט אשר ההצלחה בתורה 

דורשת עמל, מתחילים השיעורי תורה 

ברבים יום יום, צריכים להשגיח לא להיות 

חלילה מהמאחרים לבוא, להגיע בכמה 

רגעים אחר זמן הנקבע, אדרבה להיות 

מהמהרים לבוא, להקדים בכמה רגעים 

ישיבתו בבית המדרש ללמוד, למען 

יתעורר לתחיה, ויעזוב נא כל האמתלאות 

והנימוקים המונעים את ביאתו לביהמ"ד 

להתחמם באור התורה, משול כבר על 

שביעות רצונך ברוחניות אל תתן את מדת 

ההסתפקות בה למשול עליך. ולהבדיל בין 
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אדנ"י, האו"ר  האור, בי"ן עה"א גימ'

 -גימ' רב"י, על זה צריכים לבוא לרבי 

לדביקות בה', לא רק עבור עניני פרנסה 

ורפואה, רבי שיורה לו דרך ונתיב, על 

מה תהא עיקר מגמתו ושאיפתו בעולמו, 

להבדיל בין אור ובין חשך, בין שאיפה 

לרוחניות לבין שאיפה לחומריות, הדביקות 

וידע בהשי"ת תהא אצלו ברום המעלה, 

נאמנה כאשר ישב בביתו ולא יכתת רגליו 

לבוא לרבי לשמוע דרכי העבודה אין 

ספק שיטעה בדרכו, ידמה לו 

שהתנהגותו נאה ויאה ומי כמוהו, יען 

אינו רואה יפה ממנו, וממילא לא ישאוף 

ליותר, בין' האור' ס"ת נ"ר נוט' נ'פש 

ר'וח נ'שמה, הרבי ידריכו להאיר את 

תהא דאגתו, לא הנפש רוח ונשמה, זו 

 דאגה עבור גופו, פרנסה וכדומה.

מורה הכתוב, ולהבדי"ל עה"כ  גם

גימ' נ"א הב"ל, הוראה לאלה העוסקים 

בפרנסה הבל עוה"ז להעתיר בתפילה 

לפני המקום להבדיל בין אור לבין חשך, 

בין פרנסה בדרך היתר לפרנסה בדרך 

איסור ח"ו, שיהא משא ומתן באמונה, 

לרמות, כמה לאוין לא חלילה להונות ו

ועשין תלויין בה, אונאה, שקר, גניבה 

ועוד ועוד, צריכים הבחנה והבדלה לידע 

על נכון מה מותר ומה אסור, ולהתרחק 

מפרנסה בדרכים בלתי כשרים, ועלול 

מאד ליכשל בזה, אשר על כן צריכים 

לישא תפלה לפני שוכן שמים למלט נפשו 

מאיסור ח"ו, ובין החשך, ובי"ן גימ' 

יי"ם, להביא רוח חיים גם בחשך עולם ח

הזה, ע"י שיקיים הכל מתוך קבלת עול 

מלכותו יתברך, החש"ך גימ' ר"ת 

הפסוק ש'מע י'שראל ה' א'לקינו ה' 

א'חד עה"כ, קבלה זו תתלוה אתנו 

בצאתנו מן הימים הקדושים לקראת ימי 

החורף וכל השנה כולה, שכל פעולה 

תהא מתוך קבלת עול מלכות שמים 

ושלימה, הן בתורה והן בעסק  תמה

הפרנסה, ואף אם נכשל ח"ו ויצא חוץ 

לשיטה, אל יתן לנפשו לרדת חלילה, רק 

יזדרז מיד לשוב בתשובה שלימה, החש"ך 

עהאוה"כ גימ' הר"ת ו'החזירנו ב'תשובה 

ש'לימה ל'פניך, ו'בין ה'חשך ר"ת ו"ה, 

האותיות שנפרדו משם הוי"ה, יזכור נא 

עשיו יקרבוהו, כי מעשיו ירחקוהו ומ

הס"ת ובין' החשך' עה"א גימ' חס"ד, 

הזוכה לאור יט חסדו לזולתו, חבירו 

שרואהו יושב עדיין בחושך, להאיר לו 

מתוך חשיכה, ולהטות גם את לבו לתורה 

מתוך קבלת עול מלכות שמים, ויר"א 

עה"א גימ' או"ר אהב"ה עה"כ, אור 

ותורה  )משלי ו, כג(היינו תורה עדה"כ 

הצלחת האדם כאשר חש אהבה אור, זו 

לתורה, זכה לטעום מנועמה ומתיקותה, 

כי אז אין צריכים לזרזו ולטורדו להשתתף 

בשיעורי תורה, מעצמו ירוץ בכל אבריו 

ללמוד, כאדם הנחפז להשיג דבר האהוב 

 עליו.

נא לבוא לשיעורי תורה  הזדרזו

וללמוד בקול, שקול התורה יהדהד בבית 

ות בתורה, המדרש המגביר החשק והחי

וגם בצאתו למסחר יהא הכל ע"פ 

התורה, ואז נזכה אלקים כי טוב, דיני 

אלקים יומתקו ואף הם ימליצו בעדנו 

 לטובה אכי"ר.       
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)ב, ויברך אלקים את יום השביעי 

זי"ע מפרש הכ', אאמו"ר הק' . ג(

ן לויבען מיט'ן כח פון שב"ק קען מע

דעם באשעפער, על ידי יום השביעי 

יום השב"ק ניתנה האפשרות לכל  -

הברואים לברך את האלקים, וזה ע"פ 

שפי'  הרה"ק מאפטא זי"עדברי 

ל אשר שבת מכל -בתפילת 'לא

המעשים, ויום השביעי משבח ואומר 

מזמור שיר ליום השבת לפיכך יפארו 

ל כל יצוריו', שבעת -ויברכו לא

ם רצו כל הברואים בריאת העול

, ברך שמולהודות ולהלל להבורא ית

אלא שחרדה ורתת אחזתם ולא 

הרהיבו עוז לפתוח פיהם בשירה 

לזמר לשם עליון, עד שבא יום 

השביעי ונתן שיר ושבח להשי"ת, 

'מזמור שיר ליום השבת', מיד פצחו 

כולם יחד וענו ואמרו שבח יקר 

מלך יוצר כל, ל -יתנו לאוגדולה וכבוד 

 .ע"כ

שיר ושבח באים כתוצאה מאהבת 

השי"ת כידוע, ולמדריגה זו זכו כל 

הברואים בכח השבת שהוא מסוגל 

לאהבת השי"ת, מנוחת אהבה ונדבה, 

שבת קודש נפשי חולת אהבתך. גדול 

כח האהבה שהשב אל הבורא ב"ה 

מתוך אהבה נהפכים לו הזדונות 

לזכיות, ובכח השבת להעלות ולרומם 

ת, כמו שפי' את האדם לאהבת השי"

 )ב"ר כב, יג(מאמרם ז"ל אאמו"ר הק' 

, אמר לו )בקין('פגע בו אדם הראשון 

מה נעשה בדינך. אמר לו עשיתי 

תשובה ונתפשרתי וכו', מיד עמד 

אדם הראשון ואמר 'מזמור שיר ליום 

השבת' וגו'. אשר כך אמר לו קין 

לאדם הראשון, 'עשיתי תשובה 

 ונתפשרתי', פירוש לא זכיתי עדיין

לתשובה מאהבה רק לתשובה 

מיראה שעל ידה זדונות נעשו 

, 'ונתפשרתי' )יומא פו:(כשגגות 

מלשון פושרין, ר"ל יצאתי מקרירות 

 אבקידושא רבשיחת קודש 
 שב"ק בראשית תשמ"ט 

  



 

 

 ו

אבל לחמימות טרם הגעתי, 'מיד 

דם הראשון ואמר מזמור עמד הא

שיר ליום השבת', פי' נתן לו עצה 

כיצד יגיע לתשובה מאהבה 

בחמימות ודביקות, לעשות מזדונות 

זכיות, וזהו ע"י שירות ותשבחות 

 לקל חי בשב"ק, ע"כ.

קדושת השבת המתאחדת 

ביראתך מלהיב נפשות בני ישראל 

לערוג ולכסוף להתדבק ולהתקשר 

א אל השי"ת מתוך אהבה, להתמל

חיות ורגש להשי"ת, וממילא אין 

מקום לרע לשרות אצלם, כל תאוות 

היצר מתבטלים אצלם, שהרי הכל 

רק דמיון שוא ונתעה, הבל הבלים 

בעלמא, אין להם שום ערך אמיתי 

לעומת התענוג האמיתי להתענג על 

 ה' בשירות ותשבחות לקל חי.

לזכות לקדושה נפלאה זו נדרש 

דא להתאסף יחד בשב"ק בצוותא ח

עם יהודים יראים ושלימים, לשוחח 

דיבורים קדושים מהבעש"ט הק' 

ותלמידיו זי"ע, לדבר דיבורי תכלית 

אשר כפטיש יפוצץ סלע כן יכו 

דיבורים אלו בלבבות שומעיהם 

וילהיבום ליראה ולאהבה את ה', 

לדבקה בו בכל עת, ותוצאותיהם 

לקרב הגאולה ולהשלים השם, כמו 

)ב, רשתנו הכ' בפ אאמו"ר הק'שמפ' 

'ואד יעלה מן הארץ', וא"ד גימ'  ו(

ו"ה, האר"ץ בחשבון צ' פשוטה גימ' 

, שע"י שב"ק )אהב"י(שב"ת קד"ש 

-ה לאותיות י-אפשר לצרף אותיות ו

ה, שיהא שמו ית' שלם, ע"כ. אולם 

האיש אשר לא נגה עליו אור ה' 

ומבכר את הגשמיות על פני 

הרוחניות, ותכלית השבת אצלו הוא 

מעמל ששת ימי המעשה,  לנוח בו

לאכול מעדנים ומאכלים עריבים, 

אזי חסר אצלו רגש וכסיפת הלב אל 

קדושת השבת, חיים הרוחניים 

נחסרו מאתו יען התגבר עליו כח 

וחפצו הוא אך  והגשמיות, מאוויי

להרבות קניני עוה"ז, רודף הוא אחרי 

הון ועושר להשיג נכסים מרובים 

 ואליהם כל שאיפתו, נחסר מאתו

אאמו"ר חיים האמיתיים, ובד"ז מפ' 

'ויקם קין אל הבל אחיו  )ד, ח(הפ' הק' 

)קין היה ויהרגהו', 'קין' רומז לגשמיות 

)ה' 'הבל' רומז לרוחניות  עובד אדמה(

חמשה חומשי תורה, ב' בראשית, ל' לעיני 

 )שבת קיט:(, וכאמרם ז"ל כל ישראל(
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'הבל תינוקות של בית רבן', כאשר 

הגשמי על הרוחני ח"ו קם החלק 

ומתגבר עליו אזי ויהרגהו, אדם זה 

 הרוג ר"ל, ע"כ. 

כל יושבי תבל חפצי חיים המה, 

אך אם יאחזם מיחוש ומדוה כל 

שהוא ילכו מיד לשאול ברופאים 

וליקח סמי מרפא בכדי להעלות 

ארוכה לתחלואיהם יען חפצי חיים 

המה, ברם בחיים גשמיים אין די, 

יים חיים האמיתיים פירושם ח

רוחניים, מ'דארף לעבען אויף דער 

וועלט, לא רק להסתובב אנה ואנה 

עלי אדמות ולהיות שקוע בארציות 

ובחומריות העולם הזה, כי אם 

להחיות את נשמתו, רק לזאת יקרא 

חיים, השקוע בארציות וחומריות 

חיים, הוא בבחינת  םחייו אינם קרויי

'תוהו ובוהו', כמובא במאמרינו 

'והארץ היתה תהו  ב( )א,לפרש הכ' 

ובהו', 'הארץ' רומז לענינים ארציים 

אשר השקוע בתאות הארציים ואינו 

מקדש את עצמו בכל דרכיו 

להעלותם אל הקדושה, אזי, רח"ל 

הוא בבחי' 'תוהו ובהו וחושך', לגופו 

ולנשמתו, לעומתו ברוך יאמרו, 

לאיש אשר כל מטרת חייו המה חיים 

פשו הרוחניים, אליהם הוא נושא נ

והם מגמתו וחפץ נפשו, ועניני 

 העולם הזה טפלים ובטלים אצלו. 

חי החיים  -הדבוק בהשי"ת 

אשריו וטוב חלקו, לא חסר לו 

מאומה, כמובא במאמרינו לפ' הכ' 

'וירא אלקים כי טוב', 'וירא'  )א, י(

לשון יראה, הרגשת הטוב האמיתית 

היא למי שיש לו יראת אלקים, 

'ויצונו ה' לעשות  )דברים ו, כד(ועדה"כ 

את כל החקים האלה ליראה את ה' 

אלקינו לטוב לנו כל הימים', אשר 

אם שומעים בקול ה' לשמור מצותיו 

חוקותיו ותורותיו, ביראת השי"ת, 

ממילא 'לטוב לנו כל הימים', לא 

חסר לו לאדם כלום, ירא שמים לא 

חסר לו מאומה, תדיר הוא מרוצה 

ובשמחה. וידוע העובדא מהמגיד 

זי"ע,  הרבי ר' בער ממעזריטשהק' 

הרה"ק הר"ר שמעלקא שנכנסו אליו 

הרה"ק בעל זי"ע ואחיו  מניקלשבורג

זי"ע לשאלו על דבר  ההפלאה

'חייב אדם  )פ"ט מ"ה(המשנה בברכות 

לברך על הרעה כשם שהוא מברך 

על הטובה', שהיאך אפשר להגיע 



 

 

 ח

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

למדריגה זו, ושלחום המגיד אל 

זי"ע  יפוליהרה"ק הרבי ר' זושא מאנ

שישטחו לפניו תמיהתם, כאשר 

הגיעו לביהמ"ד שישב שם ושאלו 

אותו תירוץ על קושייתם באמרם 

שהמגיד הפנה אותם אליו, נענה 

הרר"ז, כי נפלא ממנו כוונת רבו 

בשלחם אליו כדי לתרץ שאלה זו, הן 

 מעולם לא קרה אותי דבר רע, 

אמר, והכיצד אוכל לידע היאך יש 

תה בחינה לברך על הרעה באו

שמברכים על הטובה. וידוע שהרר"ז 

היה עני טרוד והפרוטה לא היתה 

מצויה אצלו כלל וכלל, ועכ"ז לא 

הרגיש שחסר לו כל שהוא אלא היה 

בשמחה תמיד, ודין גרמא, יען דורשי 

ה' לא יחסרו כל טוב, מי שיש בו 

יראת שמים לא חסר לו מאומה, 

 )ד, טו(הפ' אאמו"ר הק' ובד"ז זה מפ' 

וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אתו '

)אש"י כל מצאו', ואיתא בברכה"ע 

כי ה' המציא זכות לקין, האותיות  פ"ב(

החיצונות מתיבת 'זכות' גימ' או"ת, 

ובאמצע נשאר מספר כ"ו, שהוא שם 

הוי"ה, וזה ה' לקין אות, ע"ש. וזהו 

המשך הכ', 'לבלתי הכות אתו כל 

מצאו', כי מי שישנו בפנימיות לבו 

שם הוי"ה, אזי אין שום דבר מכה 

אותו, אין מחסור ליראיו, אין דורש 

ואין חסר לו כלום ומקויים בו 'ימלא 

ה' כל משאלותיך', כל בקשותיו 

ומשאלותיו ממלא שם הוי"ה, 

דביקותו בהשי"ת הוא אצלו הכל, 

כמ"ש הרה"ק הרבי ר' זושא זי"ע 

שמעולם לא היה לו רע, וכן איתא 

 -יען  -א יחסרו בספה"ק ודורשי ה' ל

כל טוב, כל מה שיארע להם הכל טוב 

 בעיניהם, ע"כ.    

 ברכת מזל טוב
 להאי גברא יקירא, רב חסד ומרבה להיטיב לכלל ולפרט

 העומד לימין פעולות הועד בכל עת ועונה
 הי"ו יצחק וויינרה"ח מוהר"ר נה

 לרגל השמחה השרויה במעונו 
 שמחת אירוסי הבת תחי'

 צ  טומ"עלמז"ט ובש
 ויה"ר שירווה מכל יו"ח שפע תענוג ונחת דקדושה

 מתוך סייעתא דשמיא בריות גופא ונהורא מעליא אכי"ר
 הנהלת הועדכעתירת וברכת 
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 קרבנות ציבור

ברצוני להשיח את ליבי לפני זקניי 

איך וויל זיך אביסעל הקדושים, 

דארעך שמועסן מיט די הייליגע 

, ה"צמח צדיק" ורבי ברוך'ל זיידעס

 הטמונים כאן. )ה"אמרי ברוך"(

)בנוסח 'זכרונות' הנה אמרנו כעת 

 שנאמרו קודם לכן בתפילות על הציון(

עקידה שעקד אברהם "ותראה לפניך 

אבינו את יצחק בנו וכו' וכבש רחמיו 

לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו 

רחמיך את כעסך מעלינו". אם כן 

איפוא נשאלת השאלה, כמה קרבנות 

העלו כבר אחב"י אך ורק בגין כך 

שיהודים המה, מליוני קרבנות, ולא 

בבן יחיד בלבד איירי, הרי שפיר 

מיך את מבקשים אנו "כן יכבשו רח

 כעסך"!

רבונו של עולם, מ'האט אוועק 

געריסן דיינע אייגענע קינדער, וממילא 

מעתה מן הראוי שיומתקו הדינים 

 ברחמים וחסדים.

עומדים אנו בצילם של קדושים 

אשר הזריחו מקדושתם אלו, 

וטהרתם על כל יושבי מארמרוש 

, לאחר הסתלקותם לשמי והאיזור

מרום של ה"אהבת שלום" וה"תורת 

חיים". אולם לדאבוננו, הגיע הצורר 

והחריב והעלה באש את כל אשר 

 הוקם כאן.

 למעלה למשכיל

בנים יקרים, זקנים עם נערים, קם 

דור חדש אשר לא ידע מאי משמע 

"דער הייליגע זיידע דער צמח". אני 

עוד זכיתי לשמוע שיח שרפי קודש של 

אבי הק' עם זקני הק', בעת שהתבטא 

על ה'צמח': "וואס  זקני הק', בשוחחו

ווייסט איהר יונגעלייט וואס הייסט 

)והוסיף בענוותנותו על החסידים צמח"... 

אז א ווארעם שדבקו בו באמונה איתנה:( 

עסט זיך איין אין חריין, מיינט זי אז 

קיין בעסערס איז נישט דא... ואבי הק' 

נענה ואמר לפניו, שישנם כאלו שעוד 

הם  נסעו אל הצמח ועתה מסתופפים

 בצילו.

 כרחם אב על בנים

הרי איפוא כמי שזכה להכיר את 

ה"אהבת ישראל", שזכה לידע וואס 

 איז טייטש דעם צמח'ס אייניקל,

דעם זיידע ר' ברוכ'לס א זוהן, נקרא 

 משולחן גבוה
 מנחם אב תשנ"די"ז שיח ערב בבכי ובתחנונים, באוהל רבותינו הק' בוויזניצא, 

 כ"ט תשרי -ה"ה מובא לרגל יומא דהילולא דמרן רביה"ק ה"צמח צדיק" זצלל
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לכל הני קדושי עליון שיתאספו 

בשמים עם כל הצדיקים ויקימו קול 

זעקה: געוואלד, כן יכבשו רחמיך את 

ל את המחלה כעסך מעלינו, לבט

 המרה, המכלה את העולם! את 

החולה ואת כל סובביו, אנשים באים 

אלי עם מועקותיהם, וכל אלו מופנים 

בזה אל זקניי הקדושים, שבכוחם 

זיי זאלן זיך נישט לאזן לפעול עבורם, 

שיבלבלו אותם. על זקנינו  אין הימל

הק' לסייע בעדנו, שהרי כולנו, וכל 

רבן הדור החדש שהוקם אחר החו

מקושרים אל היסוד הנקרא ויזניץ, 

שה'צמח' הוא עיקרו ושורשו. זוהי 

דרכנו ובה אנו הולכים, כולנו בניו של 

ה'צמח', ואם כן עליהם להיות לנו לעזר 

ולהמליץ טוב בעדנו. וכבר אמרו חז"ל 

הקב"ה גוזר גזרה וצדיק  )עי' מו"ק טז:(

 מבטלה.

 ואני תפילה

פעם זקני הק' הרבי ר' ברוך'ל, אמר 

לאחר התפילה בראש השנה: 

שהשי"ת  -"לחיותנו כהיום הזה 

יעזור לנו שתמיד תהא לנו חיות כפי 

שזכינו לה היום, בעת תפילתו של 

. מי יוכל לתאר כח ומעלת הצמח"

 תפילתו של הצמח בראש השנה.

שמעתי מאבי הק' זצ"ל, שבעת 

 -)שהיתה זקנתי הרבנית ַמְרימָאניא 

מוטלת על  יק(מרים מאניא, א"ח הצמח צד

)היא נלב"ע ביום צום ערש דוי ביום ר"ה 

, שלח ה'צמח' לשאול את הרופא גדלי'(

לחוות דעתו האם עוד יספיק להתפלל 

[ -כה קשה היה המצב  -מוסף ]

 והרופא אישר זאת.

והתבטא אבי הק' לאמר: שוו 

בנפשכם את כח תפילתו של ה'צמח', 

שבמצב כה קשה, התפלל תפילה 

אם כי כל תפילה שלו מיוחדת במינה. 

היתה מיוחדת, אך בתפילה זו השקיע 

 והחדיר את כל חיותו וכחו.

על כל אותן תפילות של זקניי 

הקדושים לעורר 'רעש' בעולמות 

העליונים, להעתיר ולזעוק עד אשר 

יושפעו לכל ההולכים בדרכם רפואות 

וישועות, שפע ברכה והצלחה, בריאות, 

ליכער חיי נחת ופקידות טובות. אן ער

יוד דארף אלעס האבן. ותקוותי איתנה 

 שאכן השי"ת ימלא רחמים עלינו.

 וימלא משאלותינו

הנה היינו היום באלו המקומות 

ובטוחני הקדושים, בקאסוב ובויזניץ, 

בלי שום ספק שכל אלו הקדושים 

, עליהם רק יכולים לפעול הכל

להתייצב בתקיפות ולגזור אומר, ואזי 

הם הרי היו  מוכרחים לשמוע לקולם.

קדושים, שאת קדושתם אין ביכולתנו 

לתאר. אף רגע ולו אף נשימה אחת 

שלהם אין באפשרותנו להעריך 

ולהשיג, ועליהם איפוא לבטל את כל 
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המסטינים והמקטרגים ולעמוד על כך 

 בתוקף עוז.

ואני תקוה שתצא גזרה חדשה מן 

השמים שתעביר את כל הגזירות 

הקשות, ומעתה יתברכו כולם 

בריאות השלמות, על כל צאצאיהם, ב

למען יוכלו לעשות רצון בוראנו ויקבלו 

על עצמם להתחיל מעתה 'עולם חדש', 

בכל הפרטים והמובנים, והשי"ת יעזרנו 

שנזכה לרפואות, ישועות ופקידות 

טובות ותחזינה עינינו בביאת גואל 

 צדק במהרה בימינו אמן.

 פתח תפתח

הן ידוע לכל גודל כח הצדקה של 

קני הק' ה'צמח', שהיה באופן יוצא ז

מגדר הרגיל. אשר על כן ברצוני לבקש 

מכל אחד ואחד, את אשר ישנו פה 

ואת אשר איננו פה, היות והנני עוסק 

ואין  -עתה בענין של מצוה נשגבה 

החזקת מוסדות  הכוונה עתה עבור

כי אם ענין אחר של צדקה,  -תורה 

דבר גדול מאוד, והנני נצרך לשם כך 

ום עצום, על כן יכניסו נא אלי כל לסכ

אחד ואחד במשך השנה הבעל"ט סך 

של שלוש מאות ושישים דולאר, 

פעמיים ח"י מאות, א לעבעדיגע 

וועלט. וכל אחד יתחייב על כך, בלי 

 נדר.

סבורני שזקני הק' הצמח יהנה 

מאוד מכך, שכח הצדקה שלו 

. אם כי איננו בדרגתו, אולם ממשיך

ין של צדקה, מ"מ כאשר עוסקים בענ

וודאי יסב לו הדבר קורת רוח בעולם 

האמת. דבר זה יהווה טובה רבתי עבור 

הנותן ועבור כל אחד, וזקני הק' בשמי 

 מרום גם יחיה עצמו בכך.

תבורכו כולכם, א לעכטיגע וועלט 

און א זיסע וועלט, שתמיד נתראה 

 מתוך שמחה.

זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל, בכל 

ם, בין ברוחניות ובין הפרטים ועל כול

בגשמיות. וכאשר אנו נירתם לעבודת 

עבודה, אז מיר וועלן זיך נעמען צו דער 

ארבעט, נקווה שנזכה אי"ה לישועה 

 מה במהרה בימינו אמן.יהשל
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 הדרכה בעבודת השי"ת וקבלת תקנות, גדרים וסייגים

 

 ז' מנחם אב תשמ"ה

 פה סט מוריץ תצ"ו

 ב"ה

העוסקים  ',צעירי וויזניץ'חורי חמד של ב ,שלומים מרובים לכם אהוביי בחורים יקרים מצויינים

 ה' יאריך ימיכם ושנותיכם בטוב ובנעימים ,בתורה ויר"ש בדרך החסידות
 

 אחדשה"ט בידידות נאמנה
 

 'נחמו'הנה שמעתי אשר בעזהשי"ת הנכם מתאספים בצוותא חדא כאיש אחד בלב אחד בש"ק 

אשריכם וטוב לכם שאתם  ,ועכ"יאצל הציון הק' התנא האלקי רשב"י זי"ע  ,במקום הקודש מירון

זוכים לכך ואני בעצמי ג"כ שורה אצליכם במחי ובלבי והנני משמח אותי עמכם ביחד בקדושת שבת 

והנני מברך אתכם מקרב לבבי שתזכו לעלות  ,ובזמירות שירות ותשבחות העולה ובוקע רקיעים

 .מעלה מעלה בקדושה וטהרה אהבה ויראה בשמחת לבבכם כל הימים

 לשון שבת'ואני חשבתי בד"א אשר  ',לשון מעור'מס'  'שבת'בני יששכר זי"ע אשר איתא ב

אשר מאד צריכים לקבל עליכם שם  ,במס"ק 'שמעון בר יוחאי'עם הג' תיבות במס"ק כמו  'מעור

לישב ביחד עם חברים בזמירות שירות ותשבחות להתרומם אתכם  ,קדושת ואהבת ש"ק

תעשו לעצמכם גדר בזה  ,הר מאד בלשון בפרט קודם התפלהגם ליז ,בהתרוממות הנפש בלב ונפש

גם טהרת המקו' יהא אצליכם ענין גדול מאד שזה הוא טהרת  ,ותודיעו לי איזה גדר קבלתם עליכם

עם הג'  'שבת לשון מעור'וגם הר"ת של  ,ותודיעו לי מה קבלתם עליכם בל"נ ,המחשבה והאברים

אלו הגדרים יביאו  ,לשם אלופו של עולם ,א' 'תורהבמלים ע ותהיש'ר"ת של  ,אותיות מס' שע"ג

 .אתכם לחשקת התורה ללמוד בהתמדה רבא וממילא תרגישו תענוג ושמחה כל ימי חייכם אכי"ר

 רוב שלותכם והצלחתכםידידכם ואוהבכם השוקק על 

 המחכה לשמוע מכם בשורות טובות כל הימים ומצפה לבנין ביהמ"ק בב"א

 ח"מ זצללה"ההק' משה יהושע בהה"צ מוהר

 

 

 ובכתבי הקודש נאמר
 ודשמכתבי ק

 ובהם הדרכות ישרות ולקח טוב
 


