
 

מוצאי שבת קודש פר' וארא ליל ערב ראש חודש 

שבט, באולם השמחה כשהלב מלא התרגשות, 

לאחר שבת מרוממת בה זכינו לשאוב 

מלוא חפניים השפעות טובות 

מהשמחה הגדולה, שמחת 

העליה לתורה של החתן 

היקר הרב יעקב שליט"א 

בן כ"ק מרן אדמו"ר 

 שליט"א.

בסיום הריקודין 

פתח בפארשפיל 

"ק מרן אדמו"ר כ

שליט"א בדברי 

דיבר ברכה, וכה 

הרי אנו : בקדשו

עומדין ליל ערב 

ראש חודש שבט, 

ידוע אמרתו אשר היה 

אומר הרה"ק ר' דוד 

מסקווירא זיע"א, שבט 

, ר"ת ש'מרם ב'רכם ט'הרם

הרי שבחודש שבט מתברכים 

שמירה,  -מן השמים בכל הדברים המסוגלים 

 ברכה, טהרה.

)תהלים על חודש שבט הפסוק  וכן המליצו צדיקים

יו כושל, שחודש שבט מסוגלת 'שבט'ואין ב קה לז(

 שלא יהא בה שום מכשול לבני ישראל.

יהי רצון שמשמחה זו יושפע שמחות 

וישועות לכל בית ישראל, כל חד וחד 

לפום מאי דצריך ליה, אם 

יתברך בבנים ובני  -בבני 

בנים בריאים ושלמים 

ם עוסקים בתורה ומצוות, א

יתברך הוא וכל ב"ב  -בחיי 

בבריאות הגוף והנפש 

לאורך ימים ושנים 

 -טובות, ואם במזוני 

יתברך בשפע רב 

פרנסה בריוח גדול 

והיתה הרוחה לו ולכל 

, ואם בזיווגים ני ביתוב

יתברך הוא וכל  -הגונים 

חבריו בזיווגים הגונים 

ונכונים, ויזכו להקים בקרוב 

בתים נאמנים בישראל על 

התורה היראה אדני 

שבמהרה  י רצוןוהחסידות, ויה

נזכה לשמוח בהשמחה האמיתית והשלימה 

במהרה בן דוד גואלינו בביאת מלכנו משיחנו 

 בימינו אכי"ר.

 

  

 ש'מחת ב'ית ט'שארנאביל
 יו כושלשבטש'מרם ב'רכם ט'הרם שלא יהא ב

 במשנתם של רבוה"ק לבית טשארנאביל זיע"א

 

 שערי אורה



 כ״ק מרן אדמו״ר שליט״אשנאמרה ע"י שיחת קודש 
 בענין שגב גדולת וקדושת ימי השובבי"ם ת"ת

לפ"ק תשע"אי"א שבט ' פר' יתרו איום 

 ישכתב: )או"ח סי' תרפ"ה( גן אברהם על השו"ע במ

 ה יום בכל ניתעת בללק וברתעמ בשנה נוהגין

 קהלוי פרשת גם אוי תת ם"שובבי מפרשת

 ואומרים שומר ישראל וכו'. פקודיו

כתב: וכתב האר"י ז"ל בפי'  )שם(ובבאר היטב 

שימים אלו מסוגלים לתקן עון קרי יותר התורה 

ן, לכן מתחיל מפ' מכל השנה להמתענים בה

שמות שאז התחיל השעבוד שנתקן הקרי דאדם 

)משפטים( הראשון, ונגמר בפ' כי תקנה עבד עברי 

 ע"ש.

בספה"ק תולדות אהרן להרה"ק ר' אהרן 

מזיטאמיר זיע"א כותב ששובבי"ם הם כמו ימי 

עשרת ימי תשובה, ומתקבלים התפילות כמו 

 שאריתבעשרת ימי תשובה, וכן איתא בספה"ק 

 שימיזיע"א  וילעדניקמו ק"הרהל ראליש

 .הכיפורים יום של גמר םה ת"ת ם"שובביה

 ולהבין דעתל צריךחזור בתשובה שלימה ל כדי

הנה , ממנו לינצל הדרךו המחטיאו הרע יצר דרכי

 ובדף ,בתרא בבא מסכת בישיבה עתכ לומדים

 את לפטור איוב ביקש רבא אמר :איתא ע"א ז"ט

 ,ע"רבש :לפניו מרא, הדין מן כולו העולם כל

 חמור בראת ,סדוקות פרסותיו שור בראת

 ,גיהנם בראת עדן גן בראת ,קלוטות פרסותיו

, ידך על מעכב מי, רשעים בראת צדיקים בראת

ופירש"י שביקש לפטור העולם מן הדין לומר 

ע"י הקב"ה לחטוא משום כביכול שאנוסין הן 

 שהרשעים אינםוכוונתו לומר שברא להם יצה"ר, 

ובהמשך דברי הגמרא שם: , עונשים לקבל צריכ

 יראה תפר אתה אף דאיוב חבריה ליה אהדרו ומאי

 לו ברא ר"יצה ה"הקב ברא ,ל-א לפני שיחה ותגרע

ופירש"י שהן תבלין שהיא מבטלת , תבלין תורה

את הרהורי עבירה, הלכך לאו אנוסין נינהו שהרי 

 יכולין להציל עצמן.

חבריו  קשה שמה שהשיבו לו לכאורה והנה

 עונש יקבלו הרשעיםלאיוב, מתרץ רק מדוע 

עדיין לא מובן למה  אך, תבלין תורה משום דברא

וכי מה השיבו לו  קשה עודו, שכר יקבלו הצדיקים

 החברים שברא תורה תבלין, הרי עדיין יצר הרע

 .לחטא האדם את ורגע רגע בכל מסית

 אבא ר"א( כברבה  בראשית) במדרש דאיתא אלא

 יושב שהיה שפוף לליסטים ומהד הזה היצר

כל מאן דעבר הוה אמר הב מה  ,דרכים בפרשת

דעלך, עבר פקח אחד וראה שאין בו תוחלת לגזול 

התחיל מכתתו, כך כמה דורות אבד  לו כלום

יצה"ר דור אנוש ודור הפלגה ודור המבול, כיון 

שעמד אברהם אבינו וראה שאין בו תוחלת 

 התחיל מכתתו.

רש הללו שאברהם אבינו ע"ה הרי לנו מדברי המד

נצח את יצה"ר, כאשר התבונן וראה שאין בו 

תוחלת התחיל מכתתו, א"כ הבה נתבונן גם אנו 

בדרכיו של יצר הרע ונראה מה המה יכולותיו וכך 

 נדע איך לנצחו.

אך , לרגע נואות מניח אינובאמת לפי ראות עינינו 

 יוחנן רבי אמראיתא: )ב"ב שם( באמת בגמ' 

 םדכא לאומרו אפשר אי כתוב קראמ אלמלא

 ומתעה דיור תנא במתניתא ,וניסת אותו שמסיתין

, דברי רבי נשמה ונוטל רשות נוטל ומרגיז ועולה

 עלהיצה"ר  עולה מדועיוחנן אלו צריכים ביאור ד

 בידו שיעלה עד ימתין לא, ומדוע עבירה נדנוד כל

 ות.חמור עבירות וכמה כמה

על דברי  מקשה( תבראשי' פר) אברהם ברית ובספר

 ליהנות מאורו



, תיושליחו' ב עושה אחד מלאך אין הלארבי יוחנן, 

ואיך עושה השטן כל כך הרבה שליחויות, גם יורד 

ומתעה, גם עולה ומרגיז, וגם נוטל רשות ונוטל 

דבר נפלא, שדבר זה שהיצה"ר הוא  ומתרץנשמה, 

עושה הכל בעצמו ואין מחלקין הפעולות האלו 

לנו, דאם היה ח"ו  הגדול טובהלכמה שליחים היא 

מלאך מקטרג בנפרד, אזי לא היה יכול האדם 

 על עומד ר"היצה היה תמידלחזור בתשובה, כי 

וכעת , ישוב בתשובה שלא עוד ולפתות משמרתו

יצה"ר שה בעתבו  יאז - המקטרג הוא ר"יצהשה

אז ו בדרו הטוב ליצ עם האדם נשאר לקטרג ולךה

ול מאת וזהו חסד גד, שלימה תשובהשוב בל יוכל

 יש , אזיומסטיןהיצה"ר  שעולה בעתהשי"ת, ש

בזמן ו, בתשובהאפשר אז לשוב ו ר"יצהזמן פנוי מ

 אישהזה יכול גם ללמוד בדת תורה תמימה, 

 ר הרע.יצה את לנצח התבלין

 

 ענין כלל הנה וזלה"ק: כתב)שם(  אהרן בתולדות

 החושים ולקדש המדות את לתקן הוא שובבים

, עכלה"ק, וגאוה כעסו מעצבות עצמו לשמור

 לתיקון וגלדשובבי"ם הוא הזמן הגדול והמס

, אך כדי עצמו נגעי לתקן יכול אחד כלואז  המדות

 יהודי מהו לדעת צריך ,המידות על לעבוד שנוכל

 ואיך צריכים להיות מידותיו.

 שמות ואלהאיתא: וזהו ' (שמות' פר) עינים במאור

' יאפ, הקדושים שמות', שהם מלאים ישראל בני

 שהם בשעה' אפי לומר רצה 'מצרימה הבאים'

, הרי לנו לקליפות ובאים ממדריגתן נופלים

 שיהודי הוא מלא שמות הקדושים.

ומסופר שהרה"ק ר' צבי הירש מזידיטשוב זיע"א 

אמר מהו ההבדל בין יהודי לגוי, הרי לשניהם יש 

דידוע שכל אות  רמ"ח אברים ושס"ה גידים, אלא

אינו מוקף גויל  ואם ,גויל קףובתורה צריך להיות מ

 הואו ,'הק שמות מלא, וכמו"כ האדם היהודי פסול

שיש לאדם, הגבול  גבולותה דהיינו גויל מוקף

 אוזןהגבול ל ,אסורים דיבורים לדבר לאש לפה

 אבר כל וכן את האסור לשמוע, לשמועשלא 

ואין לו שום  ,גויל מוקף אינו הגוי כ"משא, ואבר

 'י"בנ שמות ואלה' רשפי ובזה גבול לאבריו,

 הואש 'מצרימה הבאים' כי ,שמות מלא שיהודי

 .גבולות דהיינו ריםמצ   מלא

וזלה"ק: מי שפגם בלשון  איתא ישראל שאריתוב

הרע שכמעט ואין לו תשובה ולכן אין יום 

הכיפורים מכפר וכן על עון פגם הברית אמרו ג"כ 

רז"ל שאין לו תשובה כדאיתא בזוה"ק דלית ליה 

כי אם בחילא דתיובתי סגיא, שברית  תיובתא

הלשון וברית המעור מכוונים זה בזה ואין יום 

עכשיו בימי שובבי"ם ת"ת הכיפורים מכפר, והנה 

שהוא גמר של יוה"כ שפגם ברית הלשון וברית 

שאין יוה"כ מכפר, עכשיו  - ה מזההמעור שבאין ז

בימי שובבי"ם ת"ת יש תיקון עצום לפגם ברית 

 , עכלה"ק.שזה בזה תלויים המעור וברית הלשון

ובאמת בזמנים הקדומים היו מרבים בתעניות 

וסיגופים, אך בזמנינו המעיטו הצדיקים מאוד 

בתעניות וסיגופים, מחמת חלישות הדורות 

שנתמעטו ונתחלשו הכוחות, ע"כ צריך למצוא 

דברים אחרים שבהם יסגף האדם את עצמו כדי 

בדברו לבחורים  זיע"א ר"אאמולזכך את עצמו, 

 להם ני תשובה כשובבי"ם ועוד, היה אומרבזמ

 ב' אבל, והסיגופים התעניות כל קשים דבזמננו

נקרא  וזה ,להתעלות יוכלוכך גם הם שב יש דברים

 כלל לדבר לאש הדיבור שמירת אחד ,סיגוף גם

ש ענין גדול שי ק"ספהב וכמובא ,בטלים דברים

, בשבוע אחד וםלהתענות בתענית דיבור לפחות י

באלו הסיגופים והתבטל כלל מזמנו, והב' שלא ל

 המדות מכל שנשמר ם"ובבינתקן את עצמינו בש

שהוא  ליצנותבענין ה בפרטזה יש לו יתרון ו, רעות

מי  'אפישהרי  ,ביותר הגרועים מהדברים אחד

שב במושב ורק אינו י עשומ ולא דברשאינו מ

 ליצים, עלי הכתוב אומר אשרי האיש אשר לא

חטאים לא עמד  ךבעצת רשעים ובדר הלך

 ובמושב לצים לא ישב.



 יש( לה סימן ק"מהדו ח"או) ביהודה נודע ת"בשו

 דרך שביקשאחד  חכם דילתלמ ידועה תשובה

 דבר ממנו לשאול שהקשה שם וכותב ,תשובה

, והסיגופים התעניות ענין כל שם ומבאר ,קשה

 התעניות למספר מתושלח שנות לו יספיקו לאשו

 אבל, רוקחה תשובת לפי המשקל בתשובת

 ועיקר ,לתשובה טפלה דברהוא ה התענית באמת

 בלב דברים ווידוי החטא עזיבת הוא התשובה

 והתלהבות התקרבותו שלם בלב חרטה נשבר

 והן, אחד ברגעאפשר לעשות  וזה, הבורא בתלאה

 תשובת נתן והרי קבלה דברי הרוקח שדברי אמת

 כדי תשובה לבעל הוא נחוץ ובודאי דבר, המשקל

ולשוב אל  שלם בלב להתחרט שיוכל לבו לשבור

 יצרו לזבוח שיוכל מי ךא, בוראו בתשובה שלימה

 .וסיגופים בתעניות מאד מיקל אני לזה התורה י"ע

 ויש, תשובה עיקר שישהק'  מדבריו היוצא

 תעניות י"ע חטא לכל המשקל תשובת מהרוקח

 שהחטא דכמה עצמו את להכניע כדי, וסיגופים

 לשבר יותר וצריך שבו הרע דל, כך גויותר גדול

, התשובה עיקר לעשות שיוכל כדי הבהמית נפשו

 תשובת לעשות צריך חלושים שאנו וכהיום

 הק' התורהלימוד  ידי על בעיקר המשקל

 .ויגיעה בהתמדה

 לזבוחוכים הנכם שז איך"ה שזוכים אנו לראות וב

 ולהבת והתמדה ביגיעה התורה י"ע ר"היצה את

בודאי גם ו, גדולה רהחז שהיהכעת  ובפרט, אש

 תוקף בכלכמחותן ודורש  עצמו מכניסהיצה"ר 

 על הלימודים. יחזרו שלא

שהיצר מנסה למנוע בכל כחו  הענין טעם לי נראה

 אך ,מצוה הוא תורהה מודילעצם את החזרות, ד

 האיך עצות ומטכסים השתדלות עושים כשאין

 תלמוד הלכות הרב ע"בשו נפסק ,לשכוח לא

 אותנו מונע כ"כ דלכן ואפשר, לאו על דעובר תורה

 .מלחזור

וע"כ שמחתי גדולה מאוד בראותי שב"ה 

 ותהחזר ענין עלגדול  דגש מושם נויבישיבת

 הישיבה מבוגרי שמעתי, וכבר גדול דבר שהוא

 תמיד לחזור וממשיכיםמאוד לחזרות  שהורגלו

 .לימודם על

 מאודעצמו  ידבקגם ש כותב )שם( ביהודה נודעב

 דבר שזה ,ה"ע המלך דוד לש ותשבחות בשירות

 כן על, ה"ב הבורא אהבת האדם בלב להלהיב גדול

חשבתי להציע בזאת שקודם הלימוד יאמר כל 

 עם מודילל כהכנה, תהלים פרקי כמהאחד לעצמו 

( ויגשפר' ) עינים במאור דאיתא ,שמים יראת

 אש לאחוז "אשא וכמו, אש נקרא' הק דהתורה

 הוא והכלי, יכל בלי א"א התורה כך לבושים בלי

 חיים נומרבי וכידוע, טובות ומדות שמים יראת

ה מצו ק"בתוה כלל מצינו לאהטעם ש ויטאל

המידות טובות הוא ד, טובות דותימ לש מיוחדת

 א"אהטובות  דותימה דבלי הכלי לקבלת התורה,

 .התורה את כלל לקבל

 תעניות ניעני ם"בשובביאמנם נהגו  בטשארנאביל

, נפש לכל השוה דבר זה ןאיכידוע ש אך ,וצומות

בימי השובבי"ם ת"ת  להתענותאך בכ"ז המנהג 

אינו דבר קשה כ"כ, וכמעט שאפשר  ק"עש' ו יוםב

כן הקפידו ו, לומר שהוא דבר השוה לכל נפש

 כל את התפלה לפני קודש שבת בכל לומרמאוד 

 . [במנין] ליםיתה ספר

 את להכותשקודם עלינו , למעשה מדברינו היוצא

שראה שאין שום  ה"ערהם אבינו כאב היצר

הק'  התורה י"ע ע"א ולשבר, תוחלת ביצר הרע

 כמה י"ע להתלהב הלימוד וקודם, והתמדה ביגיעה

 עבודתלעבוד בעיקר הרבה על ו ,תהלים מזמורי

 .לחבירו אדם ביןענינים שבבפרט ו, בכלל המדות

שוב ולהרע,  היצר על להתגבריה"ר שנזכה תמיד 

 נזכהבמהרה ואנו ית', אל בור שלימה שובהבת

 .א"בבבביאת מלכנו משיחנו  שלימה לגאולה



 

 

 

הרב יעקב בעמדנו בימי השמחה בחצר הקודש שמחת נישואי החתן 
, הנני להביא כאן מאמר טווערסקי שליט"א בן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

זו  ,'די אידישע שמחה'חינוכי שכתבתי בעבר, אודות השמחה היהודית 
י הדבק בה, מרוממת את הנשמה היהודית טפח מעל הקרקע, המאירה את חי

 ומטיבה עם כל הסביבה.

המאמר שלפנינו מתמקד בסגולה היקרה שביקרות בהנהגת הבית היהודי והיא 
 , מעלותיה, והדרכים להגיע עדיה.'השמחה'

דנא דחדוותא זו של הקמת בית חדש ימה מאוד מתאים, ו'הזמן גרמא' בע
בגיליון המיוחד הרואה אור לרגל השמחה  - 'אורות'י בישראל, להעלות על דפ

 כולו בשבח 'השמחה בבית יהודי'. -מאמר שעוסק כל -הגדולה בבית צדיקים 

בהזדמנות זו אברך בברכת הדיוט שמשמחה זו יושפעו שמחות וישועות לכל 
בית ישראל, ויזכה כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לראות ולרוות מכל יוצ"ח רוב 

 ., אכי"רבבריות גופא ונהורא מעליאנחת דקדושה, 

יהיה בית מלא  -והבית בהיבנותו המהווה חוליה נוספת בשושילתא דדהבא 
 ברכת ה' והשמחה תהיה שרויה בו תמיד, אכי"ר.

 בברכת 'שמח תשמח'
דוד רוזנברג

סוף התעורר משנתו, -יוסי סוף

עשרה דקות. -נותרו בסך הכל חמש

"יהודה! עזור לי עם הפרוסות!!", 

הר'לה הפעוט החליט לשפוך את א

תכולת בקבוק השתיה היישר על 

רצפת המטבח. המתח גובר, 

הטונים עולים. המשימה נראית 

בלתי אפשרית בעליל. צעקות, 

יללות. ברקע נשמעות הצפירות 

של רכב ההסעה... סוף סוף, אנחת 

רווחה 'עוד בוקר הצלחנו, איכשהו'. 

 ובפה נותר טעם מריר...

ודת הפסגה של שולחן השבת. נק

השבוע כולו בבית היהודי. אני 

האומנם?  -מביט כעת ושואל 

אברהמ'י ולאה'לה מתרוצצים, 

במטבח. ראש המשפחה קורא להם 

פעמים אחדות, אך ללא תגובה 

ראויה. כוחות כה רבים השקעתי 

למען רגעי מלכות אלו ועתה? 

העייפות שולטת ברמה. הם 

משתוללים, מתקוטטים, בוכים 

חליפות... האם לכך וצוחקים 

ייחלנו?!

באחד מביקוריי בארצות הברית חלפה על פניי,  

ספורט בצבע אדום 'רועש' -במהירות מופרזת, מכונית

)תרתי משמע(. עוברי אורח רבים הסבו בטבעיות את 

אוזנים בוקעים -פניהם לעברה, צלילים מחרישי

שני צעירים  -מהרמקולים, המחזה שנתגלה לעינינו 

 קני ישובים ברכב, מקפצים וצוהלים...ממוצא אפרי

עצרתי לרגע את הילוכי, חשבתי לעצמי ותהיתי 'מאין 

נובעת השמחה העוצמתית הזאת'!?... והרי כבר תמה 

 אדם בספרו קהלת 'ולשמחה מה זה עושה'.-מכל-החכם

משיב בלבך  -הקורא הנכבד  -סביר להניח כי כעת הנך 

ילים, בצדק: השמחה אינה מסתכמת רק ברעש, בצל

בהוללות ובהשתוללות, משמעותה של השמחה הנכונה 

 מאמר חינוכי בענין ה'אידישע שמחה'
 נכתב ע"י הרב דוד רוזנברג שליט"א יו"ר מכון 'עולמות'
 מחשובי וטובי קהילתינו הק'

 השמחה במעוננו



 -הינה סיפוק ושביעות רצון פנימיים, אושר עמוק בלב 

 זוהי שמחת אמת.

 אכן כן.

, בחודשים הקרובים נעמיק מעט בעניןעם זאת, הבה 

יבואו עלינו ימי הפורים לששון ולשמחה. באותם הימים 

בין אחינו לא יהיה זה מחזה נדיר לראות רבים וטובים מ

בני ישראל, שמחים ועולזים, מרקדים מפזזים ומכרכרים 

 ברחובה של עיר. 

א"כ היכן בעצם הנקודה המבדילה בין שמחת הנכרי 

המתהולל לבין עם ישראל קדושים, המצווים להיות 

עתותי שמחה תמיד בשמחה אמתית מרוממת, ובפרט ב

 מיוחדים ונעלים? קדושים,

סוגי השמחה נעוץ במטרה  ובכן, השוני התהומי בין שני

 הסופית, וב'מנוע'; כלומר מהו שמניע אותנו לשמוח.

ונתבונן במעלת  -בראש ובראשונה  -אם כך בואו 

השמחה, בתועלת שיש למידה הנשגבה לכלל ולפרט, 

ואח"כ ננסה להבין מה צריכה להיות הדרך והגישה כדי 

 לבוא לזו המידה.

יב דעתו של ידוע הדבר כי בשמחה טמון כח גדול המרח

ביותר חיוני האדם, היא ממלאת את האדם בויטמין 

עם גופו.  -המטיב מאוד עם נפש האדם, ולא פחות מכך 

האדם השמח, בכוחו ליצור קשרים חיוביים עם הסביבה, 

וכפי שדרשו דורשי רשומות   - מוחו פועל טוב יותר

מספיק לבצע  וכך הוא גם – מחשבה אותיותבשמחה 

 .הרבה יותר משימות

ובימינו אף נחקר הדבר ואומת  -ומכבר אמרו הצדיקים 

שאדם השומר על  -בבירור ע"י מחקרים רפואיים רבים 

מצב רוח מרומם, כל המערכות בגוף פועלות טוב יותר, 

השמחה מהווה רפואה ממש לכל מיני מחלות ל"ע. הפוך 

בה במידה זו ותמצא שבה כלולים ערכים נעלים נוספים 

כמו: אמונה,  -ל האדם עלי אדמות יסודות הקיום ש -

 תקוה, חסד, ועוד.

הנשר הגדול רבנו הרמב"ם ז"ל מלמד אותנו אשר 

ל -'השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת הא

והרי לולב ח, טו(. הלכות עבודה גדולה היא' ) -שצוה בהן 

מאושר אני ומודה לך  -כוונת השמח במצוות ה' כאומר 

ת הקדושות שהענקת לנו על הזכות לקיים את המצוו

 ברוב טובך עלינו.

ידוע גם כי רבנו האר"י הקדוש גילה כי הגיע לרום 

מדרגותיו רק בזכות שמחת המצוות ששמח בהן כעל כל 

 הון.

 השמחה בבית

באמצעות החדרת שמחה בבית אנו משמידים 

"חיידקים" רבים. הורה שהוא שרוי במצב רוח מרומם 

לחסוך ולמנוע קשיים כך ועשוי 'להדביק' את בני ביתו, 

כן, גם כאשר האדם תוהה ואובד -ובעיות רבים. כמו

עצות, נתון הוא בלבטים כיצד עליו לפעול בסיטואציה 

מסוימת, בהיותו שרוי באווירה שמחה מוחו ולבו 

מתרחבים ובשלים הרבה יותר, בכדי לקבל החלטה 

 נבונה.

ההתבוננות והאמונה בהשי"ת שהוא משגיח עלינו ועוזר 

נו בכל פרט ופרט מחיינו, ממלא את לבנו בשמחה ל

נתבונן  כאשראת לבנו  והגדולה כמה אושר וחדוה ימלא

שיעור ומידה שאנו מקבלים מידי הבורא -במתנות לאין

ית', שהחזיר בי נשמתי בחמלה, פוקח עיורים, השמיעה, 

 ההליכה וכו'.

אין דבר הממלא את הלב בשמחה, יותר מההסתכלות 

סוף של המתנות שאבינו -ו ובאיןבאהבת ה' אותנ

שבשמים מרעיף עלינו. וכן תחושות השמחה והסיפוק 

העצומות על הזכויות הרבות כרימון שהננו מלאים 

הזכות  -וגדושים בהן, בכל יום ויום ובכל שעה ממש 

לעמוד ולהתפלל אליו, ללמוד את תורתו הקדושה, 

 .הזכות להקים בית, ולגדל ילדים לתורה וליראת שמים..

נכון הדבר, שגם לאחר ההתבוננות לא תמיד עולה הדבר 

בידינו להחדיר את השמחה לתוך הלב. צרור הדאגות, 

הלחצים והחולשות השונים הרובצים על צווארו של 

האדם עלולים להכביד על מצב הרוח, ולעצור בעד 

 קבע בקרבינו.-השמחה מלהפוך לתושבת

י אולם כאן נאמץ את העצה היעילה המובאת בדבר

רבותינו זי"ע: 'האדם נפעל כפי פעולותיו', 'אחרי 

הפעולות נמשכים הלבבות' )ראה ספר החינוך, מצוה טז( 

כלומר: בעקבות המעשה יגיעו רגשות הלב  -



המתאימים. אם ברצוננו לזכות להפנמת השמחה לתוככי 

הלב נחקה במעשינו אדם שמח ועליז, בהבעות הפנים, 

 בתנועות הגוף ואף במעשים.

וגמא: זמן הדלקת נרות שבת קודש קרב ובא. קשה ולד

חשים כי הידיים מנועות מלפעול  .לחשוב ביעילות

 .בחופשיות

הרמת הקול, התייחסות שלא בכבוד,  -הנטייה הטבעית 

עגומה... אי  -הכל לצורך 'הזזת העניינים'. והתוצאה 

 הנעימות גובר, הלחץ מתעצם... וכך חוזר 'חלילה'... 

ר ניישב לרגע את דעתינו ונחליט לעומת זאת, כאש

נשמיע  -ול'הפעיל' את השמחה בבית  לקחת יוזמה

כדי -תוך -בחיבה, נזרז  -צלילי נגינה, נזמזם שיר, נעורר 

פרגון בנועם ובשמחה. לחץ? אכן כן, לעתים זה הכרח! 

אולם עם חיוך, עם מילים טובות ומעודדות, ובקצב 

המידי -ד הטכניהשיר... הרווח כאן יהיה בכפלים, גם הצ

יתקדם, המשימות תבוצענה ביתר שלמות. נוסף לכך, 

בבית תשרה רוח של קבלה והבנה, של נעימות, ובפה 

 יוותר טעם מתוק, טעם של עוד...

היא בוא תבוא בעז"ה,  -אל דאגה  -ואילו השמחה עצמה 

 גם תחדור לתוככי הלב פנימה!

כן לסיכום, השמחה והחדוה האמתיות משמעותן -אם

ר פנימי, הכרה במציאות היפה, והתבוננות בנקודות אוש

 בחיינו ובחיי בני הבית.המבליחות האור הרבות 

 -הדרכים המרכזיות כדי להשיג אותן היא 

 א. התבוננות

 ב. 'הצגת' מצב של שמחה.

ם של וללותאמצעים אלו מהווים ניגוד מוחלט לה

נסיון נפל של בריחה מהווה  הפוחזים, שהרי ההוללות

ת החיים המעיקה ומההתמודדות מול קשיי היום ממציאו

 יום.

ג. נזכור שאין כוחנו אלא בפינו. תפילה מעומק הלב 

לאבא שבשמים השומע תפילות כל פה, הוא הדבר 

לסייע  -יותר מכל טיפ ועצה יעילה ככל שתהיה  -שיכול 

 בידינו לקנות מידה יקרה זו בנפשנו פנימה.

 :לעת סיום, יש להדגיש

ים באמצעות שמחה', ללא רגשי אשמה, 'לשמחה מגיע

ללא מרה שחורה, וללא חומרות מיותרות... אלא 

 נטו! -ב...שמחה 

 כלבימי שמחה אלו נאחל בשמחה לכל קהל אנ"ש ול

ושמח נפשנו : ותפילתנוא פרייליכע שמחה,  ישראל בית

בישועתך.

 

 הנני לברך ברכת מזל טוב מעומק הלב  
 לידידי ורעי האברך החשוב

 טמ"ן את עצמו באהלה של תורה במסירות
 פרי עץ חיים נצר קדושים וטהורים

 הרה"צ ר' מנחם נחום טווערסקי שליט"א
 לרגל הולדת בנו למז"ט ובשעטומ"צ

 וזכה לכבד את עירנו לאנדאן יצ"ו
 בביקור רם ונשא של כ"ק רבינו שליט"א

 יה"ר שיזכה לראות הרבה אידישע נחת מכל יוצ"ח בבריאות הגוף והנפש אמן.

 המברך בידידות והערכה
 אברהם משה קראוס

 לאנדאן -וואגאש 
 



 

 

 

 כל בפרוטרוט להאריך מאיתנו נבצר הזמן קוצר מפאת

 מקום מכל, ודקדוקיה פרטיה לכל ת"ת ם"השובבי עניני

ה מ להבין כדי, המעט מן מעט להסביר להשתדל נראה

 ימי תכלית הםה מ, נויניולעני, ם"השובבי ימי הם

' ה בתורת אשר בחור כל של עבודתו ומהו, ם"השובבי

 .ם"השובבי בימי תורה של באהלה ולן, חפצו

 .(כז דף "אח)' הק הזוהר של הנוראים בדבריו ונפתח

, בקושיא - קשה בעבודה חייהם את וימררו" וזלה"ק:

 ובכל, הלכתא בלבון - ובלבנים, וחומר בקל - בחומר

 דא -' וגו עבודתם כל את, ברייתא דא - בשדה עבודה

 עכלה"ק. ,"משנה

 נקוה ועוד, כוונתם להבין ביאור צריכים דבריהם ובודאי

 ולעניינינ מקום מכל, דשמיא בסייעתא באריכות לבאר

 עבודתם היה מצרים גלות בזמן אשר בדבריהם מבואר

, הילכתא ובליבון, וחומר ובקל בקושיא ישראל עם של

 .   וברייתות משניות ובלימודי

 החיים האור שכתב מה פי על יתפרשו הדברים ולהבנת

 היא עליון שדעת יגיד זה" וזלה"ק: (ח, יב שמות)' הק

 אחרים רשות ואין והחירות הגדולה בחינת להראות

 השיגו אשר משיגים היו לא הגלות היה לא שאם... עליו

 שכתבנו מה לפי גם ומה ,שבררו ומה, מהצירוף

 ממצרים' ה שהוציא עצמו גדול גוי כי אחרים במקומות

... נמצאת ושם היתה ששם הקדושה ניצוצי בחינות הם

 באדם האדם שלט אשר עת (ט, ח קהלת) אומרו סוד והוא

 .ה"קעכל," לו לרע

 משוקעים היו ושורשם ישראל נשמות כי הוא העניןו

 שבעולם הרעים הכוחות כל כי, מצרים קליפות בתוך

 אגוז לאדם שיש וכמו, והרע הרשעה במלכות מלובשים

 גם כך, קליפתו לשבר צריך מפריו להנות בכדי אשר

 הרע בתוך נבלעה אשר בקליפה המשוקעות נשמות

 בכדי הרע כל את ולהפריד לשבר צריך, שבעולם

 לעשות ה"הקב הוצרך ולכן, ונקיה זכה הנשמה שתשאר

 קשה בעבודה שנשתעבדו ידי על אשר מצרים גלות את

, והרע הטומאה כוחות כל מהם ונפרדו נשברו, ומפרכת

 כוונת וזה, הנבחר לעם ונהפכו, ישראל כלל הונתהו ומזה

, יפרוץ וכן ירבה כן אתו יענו כאשרו( יב, א שמות) הכתוב

 .ויותר יותר שנזדככו

 שהמצרים השיעבוד בשעת נראה היה שלא ואף

, הפרי מן הקליפה הסרת כדוגמת ישראל מעם מתפרדים

 ומצערתו לאדם העוקצת לדבורה נמשלו הדברים אבל

 היא הדבורה כי תחשב לעיניים האדם תורא לפי אשר

 גרמה לעצמה כי נראה בהתבוננות אבל, לאדם המזקת

 הדברים היו כן, זהמ מתה מיד כי הגדול הנזק את

, קשה ובעבודה בפרך ישראל את שיעבדו אשר במצרים

 מיד כי הרע כל את גרמו לעצמם כי נראה כשנתבונן אבל

 .העולם מן נאבדו

, מצרים  ושיעבוד, מצרים ירידת של אלו בשבועות והנה

, סוף ים וקריעת, ממצרים ויציאתם ישראל וגאולת

 שיוכל דיכ הוצאתם תכלית הוא אשר המשכן יתיובנ

 כל מתעוררים, בתוכנו מדור לו ולהיות, שכינתו להשרות

 ופריקת, הגאולות וכל, הזה בזמן ההם הימים של האורות

 בהגיע בשנה שנה מידי מתחדשים, השעבודים עול

 ומתעוררים', וכו, בשלח, בא, וארא, שמות: אלו פרשיות

 הזמן מעוררת הקריאה כי מהקליפות לצאת הכוחות כל

 הזה הזמן מאוד מסוגל ולכן, הקשיים למכ להתנתק

 רוצה נשמתינו אבל, במצרים גופינו שאין ואף, לתשובה

 שנתאמץ ידי ועל, לאורה ומאפילה המיצר מן לצאת

, ובהילכתא, וחומר ובקל, בקושיא התורה בלימוד

 .לחירות הנשמה תצא, ובפילפולים

ו שכתב בספרא וכמ, דורינו של מצרים היציאת וזהו

השושילתא דדהבא דא מרן אדמו"ר הק'  קדישא דראש

 ובגלותוזלה"ק: "( דברים ספרבתחילת ) עינים המאור בעל

 מיצר' בחי שהוא ,מאוד בקטנות שלהם דעת היה מצרים

 וקטנות במצר היה החכמה מדעת שנמשך שהדעת ,ים

 מן שיצאו מצרים וביציאת ,הגדול הדעת אצלם היה שלא

 ה"ק.עכל" '.ה את הדעת ונתרבה שנתגדל ים מיצר

 והוא, ת"השי בעבודת האדם על שישנם הקשיים כי

 באותו הרי, בוראו את ולעבוד ולהתפלל ללמוד מתאמץ

 שיחה מיוחדת לימי השובבי"ם ת"ת
 מפי הגה"ח ר' יצחק משה ארלנגר שליט"א
 בהיכל הישיבה לצעירים

 שובו בנים שובבים



 את המונעים מצרים ובטומאת, במיצר נשמתו שעה

 הוא ברוך בבורא ולהתדבק ולהתפלל ללמוד האדם

 בכל כשמתיגע זמן ובאותו, באפילה כמגשש ומרגיש

 זה הרי, ת"השי את לעבוד יכולתו מכפי יותר כוחו

 זה וענין, בניקל ת"השי את ולעבוד למרחב לצאת מסייעו

 של והתמצית היסוד זהו ענין של לגופו אבל, מאוד עמוק

 .ם"השובבי בימי העבודה

 דרא אכשר וכבר, מאיתנו אחד לכל הראוי מן כן על

 בימי ללמוד ,בציבור ואף יחידים אצל האחרונים בדורות

 כוחו בכל ללמוד ולהתעורר ,רצופות שעות ם"השובבי

 המביא וזה, יכולתו מכפי יותר יגיעה מתוך ,ומאודו

 יותר ללמוד נתינוובכו שאין וכמובן, הרע היצר לשבירת

 יעשה ביכולתו שיש במה אלא, האדם יכולת מכפי

 ונשמתו כוחו בכל יתאמץ, שלומד זמן ובכל, בשלימות

 ברציפות אלא' וכדו דיבורים של הפסק בלי ללמוד

 ירצו ואם, שעות ארבע אף וכשאפשר, שלימות ותשע

 כי, נעים ומה טוב מה הישיבה בני כל בחבורה להתאחד

 הושענותהא דאמרינן ב בבחינת, מאוד עד גדולה מעלתו

 .רצופות שעות שלומדים 'אהבה רצוף הושענא' לסוכות

 את יותר להבין בלימודו מתאמץ אם וכמה כמה אחת על

, התורה קדושת את ישלהרג אף זוכה הדברים עומק

 אשר, רב בקושי כרוך הוא כי מאוד עד גדולה וסגולתו

 זה ועל, בוראו אל להתקרב ברצונו כי מראה בהתאמצו

 מצרים וטומאת הרע היצר את משבר בזה כי רב שכרו

 של טעמה להרגיש ביותר מסוגל כן ועל, והקליפות

 התאמצותו ידי על לבוא יוכל ולזה התורה קדושת

 .ורהבת ויגיעתו

ר' ישראל  ק"הרה ורבי ממורי פעמים כמה ושמעתי

 דברי על חוזר שהיה יע"א,ז סטריווקאימראחממרדכי 

 טרחו - נפשו מרת יודע לב"וזלה"ק:  (י, יד משלי) י"רש

 זר יתערב לא בשמחתו לפיכך, בתורה שעמל ויגיעו

 שמתאמץ מי כל כי. ה"קעכל" לעתיד שכרו כשיקבל

 זולתו אחר שאין באופן עמהט להרגיש זוכה בתורה יותר

 ישמח לא קושיא לו הוקשה שלא מי כי, להרגיש יכול

 ויבין אחר ישמע כאשר ואף, הדברים ובהבנת בתירוצה

 אשר האחד כאותו ותענוג שמחה ירגיש לא ,הדברים

 תשמחנו אשר ק"התוה עומק ולהשכיל להבין ועמל תאב

 של העבודה עיקר וזה', הגמ דברי לו בהתבאר ותענגנו

 .התורה ושמחת, הרע היצר שבירת

 גריאי עקיבא רבי הגדול הגאון על המעשה ידוע וכאשר

עם פ, התורה שמחת של מעלתה לנו תמחיש אשר ע"זי

 את הביאו לכבודו אשר למקום א"רעקאון הג בא אחת

 ובתוך, לימודם על אצלו להבחן תורה התלמוד ילדי

 שאלה לשאלם ברצונו כי א"הגרעק להם אמר הדברים

 וכבר, לנפשו מנוחהנותן  אין אשר ועידנים עידן זה שרא

, אותה פותר ואין, רבנן ימלכ מאן מלכים שלחן על העלה

 עצומה קושיא למשמע גאתה שההתרגשות וכמובן

 פיו את הילדים אחד פתח והנה, ישראל גאון מפי יוצאת

 גדול בו נתחבט אשר את וליישב לתרץ נפלא באופן וענה

 ,בבכי א"הגרעק פרץ, ובההתש ולשמע, הגאונים

 אמר, בכייתו פשר מה, תמהו כן ראו המה והתלמידים

 בתורה יגדל לא כבר זה שילד רואה כי א"הגרעק להם

 נפלא באופן תירץ זה ילד כי, בו טמון אשר כשרונו כפי

, לתרץ עולם גדולי הצליחו שלא מה את מאוד

 מרוב ולרעוש לגעוש צריך כזה תירוץ וכשאומרים

 מקומו על דומם נשאר זה וילד, התלהבותו התרגשות

 .בכינא קא דא ועל, זיע שום בלי רוח בקור

 בכדי אשר אש הוא הרע היצר כי ולדעת להבין עלינו לכן

 כל( כג, לא במדבר) הכתוב מאמר לקיים עלינו, עליו לגבור

 ללמוד צריך תורה כי ,באש תעבירו באש יבא אשר דבר

 ולהשקיע תעמקלה שמאקעוג ברען עם התלהבות מתוך

 ורק, הרע יצר של האש לביטול אייב כבר וזה ,חינווכ כל

, היצר שבירת וסוד הדברים עומק וזה ללמוד צריך כך

 מיסוד ועבירה רע דבר כל כי רים הקדושיםבספ כמובא

 הרע היצר כנגד ואין, אש ידי על לבערו ועלינו, הוא האש

 מגור ם"הרי חידושירה"ק בעל הה כמאמר, אחרות עצות

 היצר מתעתועי לדבר יוסיף ומה יתן מה כי זיע"א

 להתלכלך סופו בעפר שמתעסק מי כל כי, ומהבליו

 ' )בוץ נשאר בוץ(.טעאבל בלייבט'בלאטע 

 הרע את לעזוב 'מרע סור' של בדרך לנהוג עלינו כן ועל

 נער כאותו בקרירות ילמד לא ולכן, כלל עמו יתעסק ואל

 ירבה אלא, לימודו בשעת עומדו על דומם שנשאר

 וכל קושיא כל אשר עד בהתלהבות בתורה להתאמץ

 כי, והתלהבות עצומה שמחה בו תעורר חידוש וכל תירוץ

 את ומבטלת, לגמרי היצר שבירת למעלת יבוא כך רק

 מעט מסייעות אשר עצות כשאר ולא, הרע היצר אש

 .  בלבד שעה באותה היצר על להתגבר

 באו אשר :(קסו דף "גח)' הק בזוהר המובא המעשה וידוע



 לו לגלות העליון מעולם נשמות יוחאי בר שמעון רבי אל

 הא, אמרי, יתבי אדהוו" ה"ק:וזל. ש"עיי תורה וסתרי רזין

 כיון, להפסיק עליהם כי לו אמרו דיבורם ובאמצע) ליליא רמש

 קדישא חסידא אי, שמעון לרבי ליה אמר ,(הלילה שירד

, שרגא וטול ,דא דאחמתא פנקסא טול, דעלמא נהירו

 כל את לכתוב לו ואמרו ונר פנקס לו נתנו) אלין מלין וכתוב

 חד כל לפקדא דילן זמנא מטא דהא ,(לו שאמרו הדברים

 פלגו עד ,(קברם אל לשוב זמנם בא כי) קבריהו לגו וחד

 לאשתעשעא גנתא גו עאל הוא בריך דקודשא, ליליא

 עדן לגן ה"הקב כשעולה הלילה חצות עד) צדיקיא בהדי

 ,לתמן פרח וחד חד כל וכדין ,(הצדיקים עם להשתעשע

 דורונא לאשלמא רשו לן ויהבו הואיל, גבך נהוי ולמחר

 ולמחר, לשם אחד כל נחזור וכעת). פרחי, לך משדרי דקא

 ששלחו הדורון את לך להשלים רשות נקבל כאשר, אליך נשוב

 .(לך

 אילת :(יט, ה משלי) ואמר פתח, וגעא שמעון רבי בכה

 תשגה באהבתה עת בכל ירווך דדיה חן ויעלת םאהבי

)תורה תורה אור  עלמין דכל נהירו אורייתא אורייתא, תמיד

 מתפשטי ומבועין ומקורין ונחלין ימין כמה, כל העולמות(

)כמה ימים ונחלים מעינות ותהומות  סטרין לכל מנך

 עלאין קיימי עלך, כלא מנך, מתפשטים ממך לכל צד(

 נהירו, יך קיימין עליונים ותחתונים()ממך הכל על ותתאין

 ,)אור העליון ודאי ממך יוצאת( נפקא מנך( ודאי) עלאה

)תורה תורה מה אומר  לגבך אימא מה אורייתא אורייתא

 רחימין ותתא עילא," חן ויעלת אנת אהבים אילת, לך(

 מנך לינקא יזכי מאן, )עליונים ותחתונים אהוביך( דילך

 אורייתא, ממך כמו שצריך( )מי יזכה לינוק יאות כדקא

)תורה תורה שעשועים  דמארך שעשועים אורייתא

)מי  דילך וגניזין סתרין ולמימר לגלאה יכיל מאן, דבעליך(

 רישיה ואעיל, בכה, יכול לגלות ולומר סתרי תורה וסודותיה(

)בכה והכניס ראשו בין ברכיו ונשק  לעפרא ונשק, ברכוי בין

 .ה"קעכל" לעפר(

 במה די ואין ,'הגמ את לאהוב עלינו הכמ נבין ומזה

, התורה לאהבת עצמו ולעורר להוסיף צריך אלא שלומד

 את תעוררו ואם תעירו אם (ז, ב השירים שיר) כדכתיב

' שיהי כנזכר ם"השובבי בימי ובפרט ,שתחפץ עד האהבה

 להוציא ,באש תעבירו באש יבא אשר דבר כל בבחינת

 מזה לדבר ואף, כוחו בכל התורה אהבת את חוץ כלפי

, היא חביבה וכמה חשובה וכמה תורתינו מתוקה כמה

 ולהתנתק, היצר של הרע אש את ויכבה יבטל ובזה

 .והבליה הזה העולם מדברי

 ק"הרה ורבי מורי בצל לחסות זכיתי כי ה"ב הבורא חסדי

 ולהתאבק יע"א,ז סטריווקאיחמאמרר' ישראל מרדכי 

 בקרבי ליבי חם ,אזכור זכור בו דברי ומדי, רגליו בעפר

 להסתופף זכיתי אשר הימים אותם זכרוני על בהעלותי

 הוגה ראיתיו פעמים וכמה, קדושתו מזיו ולהנות בצילו

 דברי יצאו התלהבות ומרוב, עצומה בהתמדה בתורה

 לימודו סדר שסיים ולאחר, בצעקה מפיו' והתוס' הגמ

 ומתיקות מעריבות בהשתפכות דיבר', הגמ את וסגר

 אל אהבתו מרוב מור נוטפות שפתותיו שרא עד התורה

 .שבעולם הטעמים כל הרגשנו אשר עד, הקדושה התורה

 יושבותו א ראיתי פעמים כמה אשר מקדם ימים רניווזכ

 ואף, עצומה ביגיעה הפסקה בלי בתורה הלילה כל והוגה

 וגם, שינה תחטפנו שלא כדי הארץ על ברגליו רקע

 על ובכוחות גדול בעיון ללמוד המשיך היום במשך

 כך, כלל לתאר אין אשר התורה אהבת מתוך, טבעיים

 על סוגיא כל להבין כדי הפסק בלי ולילה יומם למד

 בעולם הנאה שום לו אין כי אצלו ראו אשר עד, בוריה

 .הקדושה התורה מלבד

 מידי להשתתף התענגתי אשר הימים אותם זכורני ואף

 אשר ,יוסף ובית טור על הקבוע בשיעורו בשבתו שבת

 נכנס ואז, המנחה זמן עד, יתואר בל במתיקות נאמרה

 דרעוין רעוא ולעבודת המנחה לתפילת המדרש לבית

 .יוקדת כאש בהתלהבות

 שעברו מדורות והקדושים הצדיקים כל אצל גם ובודאי

 אבל, דיליה דרגא לפום אחד כל' ה רוח היתה עליהם אף

 צריך איך שתדעו כדי, עיני ראו אשר את לכם מספר אני

 מונח שראשו מי כי בנפשכם תדמו ואל, בתורה להגות

 כן על, שניהם לקיים ביכולתו אין כבר ובתפילה בעבודה

 דלא רעין תרין הם כי תדעו למען מעט הארכתי

 אחד כל של בכוחו ויש שניהם לקיים ואפשר, מתפרשין

 עד בהתמדה וללמוד, העניינים בכל עצמו להשלים ואחד

 .לתורה זוכים כך רק כי, עצמותיו לשד

 אשר חכמים תלמידי של חבורה על עוד ומסופר

הגאון  אל שישי בליל שבוע מידי באים שהיו, בירושלים

 מזיו ולהנות מחידושיו לשמוע ,ל"זצ איש חזוןבעל ה

 במשך להם שנתחדש מה לפניו להציע ואף, תורתו



 שכתב מה א"החזו להם הראה אחת פעם והנה, השבוע

 כי מהם אחד לו אמר', הגמ בדברי מסוים חידוש בספרו

, ל"ז ן"הרמב בחידושי וכתובים מפורשים דברים אלו

 בו ועיין ,ממקומו הספר את להוציא מהם א"החזו וביקש

 אמנם :ואמר א"החזו להם נענה, דבריו נכונים כי וראה

 נזכרים אלו דברים כי ,הכתיבה בשעת הייתי זכור

 היה שרא זמן כל כי נא דעו אבל, ן"הרמב בחידושי

 תם כאשר אך, ולמדתי מקומי על ישבתי ללמוד ביכולתי

 אותם כתבתי, כוחות באפיסת משכבי על ושכבתי כחי

 ממטתי לעמוד מסוגל הייתי לא כבר ואז, החידושים

 הייתי בכוחי היה לו כי, ן"הרמב חידושי בספר לעיין

 מסוגל כמה עד ללמוד עלינוסיפור זה ומ, ללמוד ממשיך

 כך, בתכלית הנפש מיצוי עד ימודובל להתאמץ האדם

 .תורה לומדים

בי א היה ,'ו כתה או' ה בכתה טליא הוינא כד ודכירנא

 ילד עם בחברותא ללמוד אותנו ומעודד מעורר ל"זמורי 

 לעזר לו להיות, כך כל בכשרונות נתברך לא אשר

 עד, בשלימות רצונו לקיים השתדלתי וכמובן, ולאחיסמך

 שראה, המלמד אצל ותהתפעל הדברים עוררו אשר

 הלימודים שנת בסוף הכתב על הדברים להעלות לנכון

 על ולהצטיינות אות לטובה למזכרת, התעודה גבי על

 .זה מעשה

 היה שכבר, חברותא אותו את לפגוש וזכיתי ימים עברו

 ובידו, ההם הילדות ימי את לשכוח הספיק אשר לאברך

, ותפיר לקצור ובא, להתפאר ידיו מעשה חיבור ספר

 שמחה מרוב כי וכמובן, הרבים לזיכוי חיבורו ולמכור

, עלי יושת אשר כפי הספר לקנות מיהרתי והתפעלות

 חכמים התלמידי מגדולי אחד כהיום הוא אברך ואותו

 וחשובים רבים ספרים ומחבר תורה מרביץ, שבדורינו

 בני מאחינו רבים של הספרים אוצר את המפארים

 התמדתו בזכות רק זכה זה לולכ, בהם הוגים ואף, ישראל

 המגידי מגדולי ולהיות לעמוד שזכה עד, בתורה העצומה

 התעודה באוצרותי שמורים ועדיין, בדורינו שיעורים

 של בכוחו מה לדעת חיה ולעדות, נצח לאות הנזכרת

 של מהותו לשנות בכוחה וכמה, ביגיעה ולימוד התמדה

 הזוכ, ובהתמדה ביגיעה שלומד מי כי. בתכלית אדם

 כן על. עליון אור ומעינות, חכמה שערי בפניו שיפתחו

 . בהתמדה בתורה להגות מותנינו ונשנס נא נתחזקה הבה

 עלינו אלקינו' ה נועם ויהי, לב מקרב בברכה מסיים והנני

 שנזכה, כוננהו ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה

 אראנו ממצרים צאתכם כימי של' ה לברכת כולנו

 יציאת של קודש שבת הוא שהשבוע רטובפ, נפלאות

, הנזכרים הכוחות כל בנו ויתגלה יתעוררו בודאי, מצרים

 כוחות כל עלינו ויתגלו, מעלינו הקליפות כל וישתברו

 בקרוב מלכותו כבוד בהתגלות לראות ונזכה, הקדושה

 .אמן בימינו במהרה

 

 לעילוי נשמת  

 הרה"ח ר' משה יוסף ז"ל
 בהרה"ח ר' מנחם ז"ל

 נלב"ע ביום שב"ק
 משפטים -לסדר את מספר ימיך אמלא 

 כ"ט שבט תשס"א לפ"ק

 ת.נ.צ.ב.ה.
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 שליט"א שטיין הרה"ג ר' בנימין טוביה
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כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק ר' מנחם נחום מטשארנאביל 

, נולד בשנת תק"ע בעיר טשארנאביל, לאביו כ"ק זיע"א

מרן אדמו"ר הרה"ק ר' אהרן מטשארנאביל זיע"א, בנו 

מרדכי המגיד של כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק ר' 

"ה בת הרה"ק ר' עמטשארנאביל זיע"א, ולאמו הרבנית 

אברהם הרה"ק ר' בן  ,סטשוב זיע"איצבי מקאר

בעל "ק אדמו"ר הרהמרן כ"ק , חתן זיע"א מקאריסטשוב

הרה"ק ר' צבי מקאריסטשוב היה ] זיע"א,המאור עינים 

 צביהרה"ק ר' בן  זיע"א, אהרן מטיטיובחתן הרה"ק ר' 

 זיע"א, בן מרן אור שבעת הימים הבעש"ט הק' זיע"א.

בת ע"ה הרבנית גיטל בהגיעו לפרקו נשא לאשה את 

מגזע הרה"ק ר' , זיע"אישראל מליטשניץ הרה"ק ר' 

אליעזר ליבער הגדול מבארדיטשוב זיע"א, והרה"ק ר' 

יוסף מיאמפאלע זיע"א בן הרה"ק המגיד מזלאטשוב 

בת ע"ה ל יהרבנית שיינדנשא לאשה את  בזיו"שזיע"א, ו

מרן כ"ק , חתן זיע"א דוד האראדאצקיהרה"ק ר' דודו 

זיע"א, ונכד הרה"ק  מטשארנאבילהמגיד אדמו"ר הרה"ק 

 זיע"א.לאה'קעס  ר' דוד

מרן המגיד רבינו זיע"א זכה להתגדל על ברכי זקינו 

זיע"א, אשר אהבו מאוד והיה מחבבו מטשארנאביל 

 ומקרבו יותר מכל שאר צאצאיו.

בהוראת אביו הק' ניהל קהל עדתו בעיר טשארנאביל 

, אביו הק' היה שולח אליו חסידים להתברך בחיי אביו

ה תוקף משנה בעת מברכותיו, תוקף הנהגת עדתו קיבל

אשר אביו הק' היה נוסע לעיירות שבגלילות 

בעיר מישרים טשארנאביל, מתוקף תפקידו כמגיד 

, ואז היה נוהג אף לערוך טשארנאביל והגלילות

שולחנותיו הק', וכמו"כ היה לפעמים יוצא על פני 

 העיירות במקום אביו הק'.

בספר מנורת אהרן מתורתו של כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק 

מובאת מכתב , )ב"ב תשע"ד( ' אהרן מטשארנאביל זיע"אר

הלשנה של המשכילים לגוברנטור, שהלשינו על רבינו 

 ונסיעותיו לעיירות הגלילות אל החסידים, וז"ל:

צדיק המפורסם ממשפחת טווערסקי ]רבי[ נחום, ביום 

שישי הגיעה לשבת לעיר פלוני, בתחנת הדואר 

של  לה שלימההאחרונה טרוצקי, קבלה את פניו המו

פנאטים, משם ע"י שליחים התחילו במשא ומתן עם 

הנהלת העיר כדי לקבל היתר כניסה לעיר, ההנהלה 

הסכימה תמורת איזה מתנה שיתנו חסידים פנאטים, 

אבל הם לא קיימו את הבטחתם, אז מפקד משטרת 

שוטרים בגדים חגיגים ולהעמיד  4העיר צוה להלביש 

במטרה מושרת  אותם ליד דלת של דירת הצדיק

לשמור עליו כביכול, אבל באמת הוא נתן להם פקודה 

לא לתת לאף אחד להיכנס אליו ולצאת מן הדירה, כך 

היו מוכרחים לשחרר את הצדיק תמורת כסף, לצורך 

זה אספו כסף בכיכר העיר, מפקד משטרה קיבל 

ק"ג( סוכר וז' רובל, אחרי זה  8במתנה חצי פוד )=

 לכולם רשות להיכנס אליו,שחררו את הצדיק ונתנו 

 ע"כ.

נפל הכתר בעת ההקפות ביום שמחת תורה שנת תרל"א 

ומיד נאנח ובשברון לב אמר: תורה מהס"ת של אביו הק', 

'כנראה שרוצים לקחת ממני את הכתר תורה שלי', 

שכידוע היה מכנה את בנו רבינו 'מיין כתר תורה', ואכן 

עמיו,  בשנה ההיא נאסף אלביום שב"ק פר' משפטים 

ולא היו חפצים להודיע ע"כ לאביו הק' מחמת חלישות 

ביקש שיביאו לו את  "קבצאת השבותשות כחו, אך מיד 

מפאת חולשתו לא יצא ללוותו , הנעליים של תשעה באב

למנוחות רק עמד בחלון כשעברה הלוי' ע"י ביתו וקרא 

הנה אנכי שולח מלאך לפניך 'עליו את הפסוק מהפרשה 

', ומקום הביאך אל המקום אשר הכינותילשמרך בדרך ול

מנוחת כבודו בבית החיים החדש בטשארנאביל, לאחר 

ונטמן על יד בנו,  כעשרה חודשים כאשר נפטר אביו הק'

  הוקם אוהל על מקום מנוחת כבודם. 

מסופר שבעת הלווית רבינו זיע"א סיכמו המלווים עם 

הגבאים שנשארו עם אביו הק' בביתו, שלאחר סתימת 

ולל ידליקו אש גדול שיראה עד הבית, ואז ידעו הג

בפועל שלח הרה"ק  שצריך כבר לישב שבעה על רבינו,

ר' אהרן אף את הגבאים ללויה, ונשארו בביתו ב' קבצנים 

 כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק ר' מנחם נחום )השני( מטשארנאביל זיע"א
 בן כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק ר' אהרן מטשארנאביל זיע"א
 יומא דהילולא ז"ך שבט תרל"א לפ"ק

 הספר הקדוש "מאור עינים"

 אור לישרים



עניים להיות עמו, בעת אשר הודלק האש רצה הרה"ק 

להתיישב על הארץ מדין אבילות, פנה אליו אחד 

ו הוא מלך ישראל הקבצנים השומרים ואמר לו: רבינ

ומלך אינו יושב על הארץ, כשמוע הרה"ק את דברי 

הקבצן נהנה מאוד מתמימותו, ואמר לו: כשם שרצית 

כך ירומם השי"ת את קרנך וקרן זרעך מעתה  -לרוממני 

 ונעשה מעלה מעלה עלה אזשמועד עולם, ואכן כך הוה 

, כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק אחריו רעוזוהוא  גדול ירעש

ה מספר שאצל אביו כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק ר' זיע"א הי

חיים יצחק זיע"א בתחילת שנות הנהגתו עוד היו 

 .הזה האיש מנכדימסתופפים כמה גבירים מכובדים 

מרן כ"ק בנו  [מזיווג ראשון:]ואלו תולדותיו כיוצא בו: 

בלאיעוו זיע"א,  מטשארנאבילמרדכי  'ראדמו"ר הרה"ק 

בנו  [מזיווג שני:], יע"אז דוד מסאווראןהרה"ק ר' חתנו 

, בתו הרבנית חנה זיע"א ברוך מאיר מאזאריניץהרה"ק ר' 

 אריה לייבוש ממאגרובהרה"ק ר' אשת ע"ה מלכה 

הרה"ק ר' אשת ע"ה בתו הרבנית בתיה רבקה זיע"א, 

 .זיע"א ניווקאכיוסף מאיר ממא

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דיבר בקדשו בהרבה 

 כי( ו, קלח תהילים)ל הפסוק הזדמנויות בשם רבינו זיע"א ע

 שמי ידוע כי, יידע ממרחק וגבוה יראה ושפל' ה רם

 הבורא בגדלות גדולות להשגות זוכה בענוה שמתנהג

 ,רוח ושפל דכא את שוכן ת"השי שהרי ,'ית ורוממותו

 וזה, לדור יכולים והוא אני אין שמתגאה מי כ"משא

 וכהז בעיניו שהשפל יראה ושפל' ה רם כי הפסוק פירוש

 ממרחק אזי - שמתגאה מי" וגבוה" אבל', ה רם כי לראות

 מידיעה ואפילו ,'ית רוממותו מלהשיג רחוק הוא יידע

 .רוממותו מלראות ש"וכ ,רחוק הוא ברוממותו

 פעמים הרבה להיות שיכולרבינו זיע"א היה אומר 

 ינםהצדיק א לא ובבואם ,הצדיק אצל נוסעים שחסידים

 ותולים ,והשגות מדריגות וםש הצדיק אצל לראות זוכים

 דומה הדבר למה הא, צדיק שאינו הצדיק על סריקי בוקי

 בשעה לרחוק תמוז בתקופת מביתו היוצא לאדם

 עיניו סוגר והוא ,כוחה בכל הארץ על זורחת שהשמש

 יחשב שלכסיל ודאי הארץ כל פני על שחושך וצועק

 הוא הצדיק שהאמת הזה הדבר כן, עליו ולם ילעגווכ

 אינו עיניו מכסה כשהאדם אך העולם לכל וזורח מאיר

 .רואה

כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק זיע"א היה אומר בשם זקינו 

כ"ק מרן אדמו"ר המגיד מטשארנאביל זיע"א, שאמר 

ה, וכידוע שהי' לו רק שמונה בנים -שיש לו י"ב שבטי ק

ובראשם ולא י"ב, ע"כ הוסיף אליהם ארבעה מנכדיו, 

 רבינו זיע"א.

ואמר פעם ע"א היה אוצר הספרים גדול מאוד, לרבינו זי

 סיפררבינו זיע"א על עצמו שהוא בקי בכל ספריו, ו

מאוד  מקורב שהיה יע"אז פאלאממיר דוד' ר ק"הרה

 בעת סחחג הפ קודם אחת שפעםאצל רבינו זיע"א, 

 פסח לכבודרבינו זיע"א  של הספרים בניקיון שעסק

את  לו יזכירשמאחד הנוכחים  רבינו זיע"א ביקש ,כנהוג

פלוני בשורה פלוני,  בסימן השקל המחציתדברי 

נזכר וכשהלה פתח הספר וקרא מדברי המחצית השקל 

רבינו זיע"א והמשיך בע"פ את דברי המחצית השקל, 

הרי  -מה החידוש לפליאת הנוכחים אמר רבינו זיע"א, 

אין לי ספר אחד באוצרי שאיני זוכר בע"פ את דבריו הק', 

תי דבריו הק' של המחצית השקל ע,כ ואילו כעת שכח

 כאב לי מאוד וביקשתי מיד ליזכר דבריו הק'.

  

 נשמת לזכר

 יוסף מאיר הכהן זצוקללה"הר'  קהרה"כ"ק 
 בהרה"ק ר' צבי הירש הכהן זצוקללה"ה

 אדמו"ר מספינקא ירושלים

 שירה -ב' פר' בשלח נלב"ע ביום 
 "קח' שבט תשל"ח לפ

  ת.נ.צ.ב.ה.



 

כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק בעל המאור עינים זיע"א, מל 

תינוק אחד ולא היה יכול לעצור הדם, ונזדמן פתאום 

שבא הרה"ק ר' משולם זוסיא מהאניפאלי זיע"א, ואמר 

, ואמר: כי למהר להכין סעודה ולישב לאכול ולשתות

כתיב ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו, היינו כאשר ראו 

בחי' אלקים מידת הדין שולט, אזי ויאכלו וישתו, בזה 

ממתיקין הדין, והנה כן היה שבזה היו ממתיקין הדין 

 )חמודי צבי( ונעצר הדם.

פעם אחת סיפר לנו )הרה"ק ר' יצחק מסקווירא זיע"א( 

ם זצללה"ה אמר על בנו כך: שאבי זקני הרה"ק רבי נחו

הר' משה ז"ל שהיה לו גילוי אליהו ז"ל, שפעם אחד בא 

הה"ק ה"ר זוסיא מהאניפאליע לק"ק טשערנאביל לבית 

זקני, וסיפר לפני הר"ר משה ז"ל אשר בלילה בא אליו 

הבית יוסף ז"ל ואמר לו מי שילמד את ספרו באותו שנה 

ר מפיו יבוא לידי גילוי אליהו, והר"ר משה שמע את הדב

הק' של הר"ר זוסיא ולמד בהתמדה כל השנה את הבית 

 (צרור החיים)  אליהו.יוסף עד שהיה לו גילוי 

חייב אינש לבסומי בפוריא עד )מגילה ז:( בגמרא  איתא

דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, הענין הוא כי בסומי 

הוא לשון בשמים, שהוא בחי' מרדכי, כמו שאיתא 

)שמות ל מרדכי מן התורה מנין שנאמר ט:( )חולין קלבגמרא 

ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור, דרור ומתרגמינן כג( 

מירא דכיא, והיינו שבפורים חייב האדם לבסם שכלו כל 

כך עד שיקלוט ריחין ובוסמין של גן עדן, כמו ששמעתי 

 )מרן הרה"ק המגיד מטשארנאביל זיע"א(,מאאמו"ר זצוקללה"ה 

אניפאלע על קברי הצדיקים הרב שאמר שבעת שהיה בה

המגיד הגדול והה"ק ר' זוסיא והה"ק ר' ליב כהן 

 (מגן אברהם) זצוקללה"ה הריח שמה ריח של גן עדן.

ברוך ה' כי הפליא חסדו עמנו והעיר את לבו הטהור של 

כבוד הרב החסיד המפורסם בוצינא קדישא הישיש איש 

אלקי מהו' מנחם נחום מטשארנאביל להוציא לאור 

אמריו הנעימים והעריבים על ידי מי ומי העוסקים 

ומחמת שמורא לא יעלה ראשם מן במצוה רבה כזו, 

הדפוסים שרבו כמו רבו שלא להזיקם, על כן גזרתי אומר 

שחלילה לשום אדם אחד לדפוס חיבור הלז הן כולו הן 

מקצתו משך י' שנים רצופים מיום כלות הדפוס שלא 

ומע לי יונעם ותבא עליו לעבור על השגת גבול, וכל הש

 ברכת טוב.

לחודש הכ"ד המדבר לכבוד התורה היום יום א' כ"ג 

 לפ"ק)תקנ"ח( מרחשון לסדר ולפרט והנה פרח מטה אהרן 

 הק' משולם זוסיל מאניפאלי
 (הסכמתו לספה"ק מאור עינים)

הרה"ק ר' משולם זוסיא מהאניפאלי זיע"א, התפאר פעם 

זיע"א, על בנו  לפני מרן הרה"ק המגיד ממעזריטש

עילוי גדול ויודע ללמוד, הרה"ק ר' ישראל אברהם שהוא 

 לגיל בר מצוה תביא אותו אלי בנך אמר לו המגיד בהגיע

ומצוות , כשהגיע לגיל קבלתו עול תורה כי ברצוני לבחנו

הביאו אביו אל מרן המגיד ממעזריטש, ושאלו הרב 

 המגיד איזה פרשה היום?, ענה לו 'בא' וישאלהו הרב

המגיד מדוע כתיב בא ולא כתיב לך אל פרעה, אלא 

דהפירוש הוא שהשי"ת אמר למשה רבינו ע"ה בא עמי 

יחד אל פרעה דהיינו שהשי"ת אמר למשה שהוא ילך 

 שב"ק פר' בא תשע"ה( -)כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א   אתו יחדיו.

ידוע פירושו של הרה"ק ר' משולם זוסיא מהאניפאלי 

אם אמצא בסדום שית יח כו( )בראזיע"א, על הפסוק 

חמישים צדיקים בתוך העיר, שהמתבודד בחדרו אין בזה 

שום חידוש כששומר על עצמו מלדבר דיבורים אסורים, 

צריך ליתן ומסתובב בין אנשים  רק מי שיוצא בתוך העיר

מחסום לפיו, וזהו הרבותא שיהיו צדיקים אף שיהיו 

 (ת שובבי"ם תשע"בבשיח -כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ) בתוך העיר.

אומרים בשם הרה"ק ר' משולם זוסיא מהאניפאלי 

זיע"א, שאמר שההולך לאסוף כסף צריך להכין את עצמו 

שמבזים  ואחד לבזיונותשאוסף בב' כיסים אחד לכסף 

 לאנדאן שבט תשע"ו( -)כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א   .אותו

 הרה"ק ר' משולם זוסיא מהאניפאלי זיע"א
 רבותינו הקדושים לבית טשארנאביל זיע"אעם 

 לרגל יומא דהילולא ב' שבט תק"ס לפ"ק
 מאורי עינינועם 



 

 

   

 

, ויש שב על הכסא המהודר יותרהרבי י   הרב פעלדמאן:

לי סיבה והוכחה שכך צריך להיות, מהרה"ק בעל האמרי 

אמת מגור זיע"א, שפעם נכנס אליו יהודי לבקש נדבת 

לבו, היות ובנו מגיע לגיל בר מצוה ואין לו כסף לקניית 

התפילין, נעמד האמרי אמת ממקומו וניגש לארון ולקח 

את התפילין שלו ונתנו להאיש ההוא, בנו הרה"ק בעל 

זיע"א שם לב שההוא יוצא מבית אביו עם  הלב שמחה

התפילין, ניגש מיד אל אביו ושאלו: הרי תפילין אלו 

יקרים הם מאוד, כי כתבם הרה"ק ר' משה סופר 

מפשעווארסק זיע"א, ויען לו אביו: אכן כך, בשביל כך 

שבכל מצוה צריך נתתי לו אותם, דהרי הרמב"ם פסק 

ים ביותר לתת מן המובחר, ותפילין אלו הם המובחר

שיכולתי לתת לו, הוא הדין כאן כסא זה הוא המובחר 

 ביותר ע"כ מתאים ביותר שישב הרבי על כסא זו.

כמדומני שאביכם היה מגיע מפעם  אדמו"ר שליט"א:

לפעם אל כ"ק אאמו"ר הרה"ק זיע"א, וכן שמעתי מבנכם 

בעל האכסני' הרה"ג ר' אלעזר שליט"א, שאמכם היתה 

נית הצדקנית מרת רעכיל י הרבמגיעה רבות אל זקינת

 .הערב יום ט"ז טבת היא יומא דהילולא דילה דבורה ע"ה,

אכן כך, סיפור אחת חקוק בזכרוני מאוד  הרב פעלדמאן:

מהימים ההם, קודם ראש השנה דשנת תשכ"ז, בהיותי 

לומד אז בישיבה בירושלים, ביקשה ממני אמי מורתי 

"ל( ע"ה, ע"ה, שאסע לבני ברק ליכנס אל הרבנית )הנ

 .ואקבל ברכתה לשנה טובה וגם לזיווג הגון

ח, ונגשתי אליה זוכר אני את הרבנית יושבת על כסא נ  

עם אמי מורתי ע"ה, אמי אמרה להרבנית שהגעתי כבר 

לגיל עשרים ומבקשת ברכה לזיווג, אמרה לה הרבנית: 

לעצתי  אך לו  שמעי נא, בנך ימצא אי"ה את זיווגו בקרוב, 

שר ידברו לו שידוכים שאינם המוכן לו תשמעון, בעת א

עדיף מאז הוכרז עליה בשמים בת פלוני לפלוני, אזי 

שהצד השני תשלול את השידוך, ולא אתם תהיו אלו 

השוללים את השידוך, דבריה אלו עזרה לנו מאוד מאחר 

לקבל תשובה שלילית  וכידוע זה דבר קשה מאוד

עדיף בשידוכים, אך היות והיא הכינה אותנו מראש ש

 שהם יאמרו את התשובה השלילית ולא אנחנו.

שמעתי מבנך )הנ"ל( שזקנתי ביקשה  אדמו"ר שליט"א:

זקנתי לאחר מאמך שהיא תתעסק בטהרתה של 

פטירתה, כידוע שהיא ייחדה בחיים חיותה כל מיני 

תפקידים לאחר פטירתה, כמו"כ ביקשה והזמינה הרבה 

סף רב אנשים להשתתף בהלויתה, וכן היתה תורמת כ

למוסדות שונים, ובתנאי שתלמידיהם יגיעו להשתתף 

 .בהלויתה

היה יום הגשמים, והרבה אכן ביום פטירתה 

מהמשתתפים הגיעו למרות הגשם עקב בקשותיה 

 בחיים חיותה.

שמעתי שאמי מורתי ע"ה התכבדה לגזוז  הרב פעלדמאן:

של הרבנית ע"ה, שזהו כיבוד שנותנים בדרך  ציפורניה

 ם.כלל למקורבי

אמכם היתה זקינה ביותר? מתי ובת  אדמו"ר שליט"א:

 כמה היתה בעת פטירתה?

אמי ע"ה נפטרה לפני כשנה ורבע, היא  הרב פעלדמאן:

היתה כבת צ"ז ועד יומה האחרון היתה בדעה צלולה, 

כמו"כ אבי ז"ל היה יותר מבן מאה בעת פטירתו ועד יומו 

 האחרון היה בדעה צלולה.

היתה הרבנית בעת פטירתה?  בת כמה הרב פעלדמאן:

 זקינה מאוד. ג"כ היא היתה לכאורה

היתה נראית זקינה יותר, נראה לי  היא אדמו"ר שליט"א:

 שהיא היתה רק בת פ"ב שנים.

היא היתה רבי ולא רעבעצין. א רבי מיט  הרב פעלדמאן:

חסידים, תמיד ראו שם אנשים שהגיעו אליה, והיתה 

שהיתה מדברת רבות מברכת ברכות כרבי ממש, זכורני 

מאביה הרה"ק ר' יצחק ישעי' מטשחויב זיע"א, 

 במתיקות ונעימות רבה. 

גם בהתנהגותה היא היתה כרבי, היא  אדמו"ר שליט"א:

היתה נכנסת אל תוך ביהמ"ד בעת ההבדלה במוצש"ק, 

ובקוויטלאך אכן היתה ג"כ מתנהגת רבי'ש, געפראוועט 

 ת קוויטל.ווי א רבי, לפעמים היתה בוכה בעת קריא

 שיחת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 לאנדאן דקהילת תורה עץ חייםרב  -שליט"א  זאב פעלדמאןעם הגאון ר' 

 לט"ז טבת תשע"ו לפ"קיום א' פר' שמות אור 
 יפה שיחתן



פעם אחת כשהייתי אצלה, אמר לי שם  הרב פעלדמאן:

נד זצללה"ה מגיע אל אחד שהגה"צ ר' משה אריה פריי

 הרבנית.

הוא היה מגיע אליה פעמים רבות, , אכן אדמו"ר שליט"א:

וכן היתה בקשר עם עוד הרבה רבנים וגדולי תורה, כן 

ידוע לי שהגה"צ הרב וואזנר בעל שבט הלוי זצללה"ה 

 ה לו קשר עם זקנתי.הי

הגה"צ ר' משה אריה פריינד הרי היה נכד  הרב פעלדמאן:

של הרה"ק אב"ד נאסויד זיע"א, שכידוע היה דבוק מאוד 

בהרה"ק בעל הדברי חיים מצאנז זיע"א, שמעתי פעם 

מהרה"ק הקלויזנבורגער רב זיע"א, שהנאסוידער רב היה 

ים כ"כ דבוק בצאנז, עד שהיה מסוגל לנשק עקבי הסוס

 כשחזרו מהעיר צאנז.

זקינינו הרה"ק ר' יצחק ישעי'  אדמו"ר שליט"א:

מטשחויב קראקא זיע"א, נאנח לאחר פטירתו של 

נאסויד'ער רב לא הניח כמותו לא הנאסויד'ער רב ואמר: 

 במדינה זו ולא בשום מדינה.

 באיזה שנה נפטר הרב מנאסויד. הרב פעלדמאן:

 ב.כמדומני באלול תרצ" אדמו"ר שליט"א:

אמנם אין לנו שום השגה בהרה"ק מצאנז  הרב פעלדמאן:

זיע"א, אך אפשר לראות את עמקותו בלימוד התורה 

קושי' תירוץ ראיה  -בתשובותיו שנכתבו בקיצור ממש 

וכדו', אך בעמקות נפלאה אשר הוא ממש מספרי 

 השו"ת העמוקים ביותר.

מספרים שבשעת כתיבת התשובות  אדמו"ר שליט"א:

מצאנז בדביקות נוראה, וממש פחדו לגשת היה הרה"ק 

 אליו אז.

אם הרבנית היתה כבת פ"ב בעת  הרב פעלדמאן:

 פטירתה, הרי שנולדה בשנת תרמ"ז.

אביה הרה"ק מטשחויב נולד בשנת  אדמו"ר שליט"א:

תרכ"ד, והרי כבר בא בברית האירוסין בחיי אביו הרה"ק 

לדו לו וחתונתו היתה ג"כ בגיל צעיר מאוד, ואז נומצאנז, 

זיע"א,  (בארה"ב)מזיווג זה בנו הרה"ק ר' חיים מטשחויב 

 ובתו זקנתי הרבנית ע"ה.

הרה"ק מטשחויב זיע"א היו לו רק ב'  הרב פעלדמאן:

 צאצאים אלו?

 -לא, מזיווג ראשון היו לו ג' צאצאים  אדמו"ר שליט"א:

בנו ובתו הנ"ל, ועוד בת שהיתה נשואה להרה"ק ר' מנחם 

ע"א שהיה נין להרה"ק ר' ברוך מענדל הלברשטאם זי

מגארליץ זיע"א, ומזיווג שני נולדו לו בנו הרה"ק אב"ד 

סוכא זיע"א שהי' חתן הרה"ק ר' אלעזר מאושפצין 

זיע"א, ובנו הרה"ק ר' יחזקאל שרגא שהי' מו"צ בקראקא 

 וחתן הרה"ק בעל הקדושת ציון מבאבוב זיע"א.

 

 הכתב סופר מסביר הכתוב אפריםפעלדמאן: הרב 

ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, שבדרך כלל יש ירידת 

הדורות, וא"כ כל דור יורד עוד ועוד במעלותיו מהדור 

הקודם, וזהו שבירך יעקב אבינו את יוסף הצדיק שירידת 

הדורות של מנשה ואפרים תתחיל בדרגה של דורם של 

 ראובן ושמעון.

אמרנו בליל שב"ק הא דאיתא  אדמו"ר שליט"א:

הדרגה הגדולה של אפרים ומנשה שזכו משום מצדיקים, 

ובן ושמעון יהיו לי, דמצינו בשניהם דרגות ארכך ש

גבוהות בעבודת המידות, מנשה לא כאב לו על כך 

שיעקב אבינו מניח עליו יד שמאל למרות שהוא גדול 

מאחיו בשנים, ואילו אפרים לא התגאה בכך שיעקב 

 מניח עליו יד ימין למרות שהוא הצעיר.

קשר לדברי הכתב סופר על ירידת ב ו"ר שליט"א:אדמ

הדורות, נראה לי ששואת אירופה גרמה לירידת הדורות 

גדולה יותר, וגרם שיהיה ממש כמין תהום פתוח המפריד 

בין הדור שלפני המלחמה לדור שלאחר המלחמה, אמנם 

השי"ת ריחם עלינו והשאיר לנו כמה מה'פארצייטישע' 

אטמאר, סקווירא, ועוד כמה צדיקים כהרה"ק מבעלזא, ס

 מצדיקי בית פולין.

, הרה"ק בעל האמרי אמת מגור זיע"א הרב פעלדמאן:

 האם זכיתם להכירו?

נולדתי לאחר פטירתו, אחי הגדול  אדמו"ר שליט"א:

כקש"ת אדמו"ר שליט"א מב"ב, מספר שזוכר שכ"ק 

אאמו"ר הרה"ק זיע"א הלך אל האמרי אמת להתברך 

השנה האחרון לחייו עלי  בברכת השנים קודם ראש

אדמות שנת תש"ז, ומחמת חולשתו לא הניחו להיכנס 

אליו, אך כמובן שאת כ"ק אאמו"ר זיע"א הכניסו מיד, 



ואחי מספר שלמרות שעדיין לא הגיע לגיל חמש הוא 

 זוכרהו מאותו העת.

אחי הנ"ל שליט"א סיפר לי פעם  אדמו"ר שליט"א:

ת חיי עולם, בשמכם על חותנכם שאביו היה מלמד בת"

והאמרי אמת קרא לו פעם וביקשו בקשה מיוחדת 

שילמד בפרטיות עם בנו הרה"ק ר' פינחס מנחם זיע"א, 

 כי עתיד הוא להיות מנהיג בישראל.

ואבי חותני כששמע זאת מפי האמרי  הרב פעלדמאן:

אמת שמח והתרגש מאוד, כי זה לא היה נראה כלל אף 

אי פעם ילבש בשנים מאוחרות, לא היה נראה עליו ש

אדרת האדמורו"ת עליו, והיה זה פלא כשקיבל ע"ע את 

עול ההנהגה, ושמעתי שגם הפני מנחם בעצמו מאוד 

שמח בקבלתו את עול ההנהגה, וכנראה שיש בזה דברים 

 שאינם מובנים לאנשים פשוטים.

חותני היה פעם לבקר אצל הרה"ק בעל  הרב פעלדמאן:

זוכר איך שאביו הגיע הפני מנחם מגור זיע"א, וסיפר לו ש

פעם לביתו שמח וטוב לב, וסיפר בהתרגשות לב"ב 

שהאמרי אמת ביקשו ללמוד בפרטיות עם בנו הצעיר כי 

עתיד הוא להיות מנהיג בישראל, ונהנה הפני מנחם 

 לשמוע זאת מפיו.

האמרי אמת היה לו מח חריף מאוד,  אדמו"ר שליט"א:

ים יש ספר ממנו בשם 'קובץ מכתבים' ובו כמאתי

מכתבים, אשר ניכר בהם מאוד חריפותו המדהימה של 

 האמרי אמת, בקיצור נמרץ בבקיאות נפלאה.

שמעתי מהגאון ר' חיים קרייזוירטה  הרב פעלדמאן:

זצללה"ה גאב"ד אנטווערפען, בעת שהגיע לדרוש בדינר 

לטובת קופת רבי מאיר בעל הנס, שבבחרותו נסע פעם 

מר מוסגר, היה אומר ]במאלחצר הקודש גור לחג השבועות 

שאם יאמרו שהיו בגור בחג השבועות כמאה אלף איש, הרי זה 

שקר גמור, דאין כ"כ הרבה חול בגור להחזיק מאה אלף זוגות 

אך לדעתו היה שם כעשרים אלף איש ואולי אפילו רגליים, 

 .קצת יותר[

במוצאי חג השבועות כאשר עברו כולם להתברך אצל 

זוירטה ונעצר אצל האמרי האמרי אמת, העיז הרב קריי

אמת ואמר לו שיש לו קושי' בבכורות, דאיתא בתורת 

כהנים שהכל צריך ליתן מן המובחר לרבות שגם בכור 

צריך ליתן מן המובחר, והוא תמוה דמה שייך מובחר 

בבכור, והלא מי שנולד הראשון הוא הבכור, למרות 

שעמדו שם ציבור גדול מאחוריו לא שם הרב קרייזוירטה 

בו אליהם, וענה לו האמרי אמת באותו רגע ג' תירוצים ל

ע"כ, א. שבמקרה שיוצאים ב' בהמות יחד אזי יקח את 

שהכוונה היא שצריך להאכיל את המובחר ליתנו לכהן, ב. 

הבכור שיהיה שמן ומובחר, וזהו שיהיה מובחר, והתירוץ 

 .]כפי הכלל הידוע שזוכרים רק ב' תירוצים[השלישי שכחתי 

יזוירטה התפעל מאוד מגאונותו העצומה הרב קרי

שהאמרי אמת ענה לו ע"כ בלי לחשוב ובאמצע שאלפי 

 איש עוברים לפניו כבני מרון.

אגב, הרב קרייזוירטה היה הרי אדמו"ר שליט"א: 

חסידישער בחור כמדומני שאף היה הולך עם שווארצע 

דער קראקא'ווער עילוי, הוא היה  זאקן, והיה נקרא

בקשר מיוחד מאוד עם כ"ק אאמו"ר  במשך כל השנים

הרה"ק זיע"א, כשהיה כ"ק אאמו"ר זיע"א באנטווערפען 

נעמד על יד הדלת כגבאי, ודיבר על לב האנשים שיגדילו 

 .הסכומים לכ"ק אאמו"ר זיע"א

הוא הרי היה ידוע שפעל רבות במצות הכנסת כלה, הוא 

היה אומר שבמשנה בפאה שאנו אומרים כל בוקר אלו 

אין להם שיעור אנו אומרים וביקור חולים דברים ש

והכנסת כלה ולוית המת, ומכאן ראיה שהכנסת כלה 

מפרדת בין חולי למיתה, וקיבל זאת פעם על עצמו 

    כסגולה לאריכות ימים לאחר שנחלה ל"ע.

דברתם על גאונותו הנפלאה של בעל  אדמו"ר שליט"א:

ל ידוע כמה שהיה האמרי אמת שקוע כהאמרי אמת, הרי 

כולו בלימוד התורה, וא"כ אין זה חידוש דהוי בגדר 

, וכל אדם כאשר עסוק באיזה ענין בעידנא דעסיק ביה

 .ידע מיד לענות כאשר ישאלוהו באותו הענין

קבלתי ממישהו ספר בשם 'ראש גולת אריאל' על 

האמרי אמת, ורואים שם בספר דברים נפלאים ביותר, 

י אמת ועל הדרגה הגבוהה של על זריזותו של האמר

שמירת הזמנים שהיה לו, שהוא ממש בל יתואר, ולדעתי 

ספר זה הוא חובה לכל אחד לקראו, לדעת את המעשה 

אשר יעשון, ולראות איך אפשר לנצל כל רגע ורגע בלא 

 לבטלה ח"ו.

שמעתי מהרה"ק ר' יהודה'לע הורוויץ  הרב פעלדמאן:

ה השניה, והוא הרי מדזיקוב זיע"א, שנסע לכנסיה הגדול

לא היה מהאיזור ההוא, וכששאלתיו מדוע נסע לשם, 



עשה לי בידו תנועת ביטול כאומר 'וואס פארשטייסטו' 

היודע הנך מה ראו שם, את כל גדולי ישראל מהדור 

 .ההוא, ובעיקר הפליא את התמדתו של האמרי אמת

וסיפר שבאחת הישיבות בכנסיה היה הפסקה של 

יצא האמרי אמת מהבנין והסתובב  כעשרים דקות, ומיד

סביב כל הבנין, עד שמצא אבן לישב עליו, והוציא מכיסו 

גמרא קטנה והחל ללמוד בהתמדה גדולה, ומזה התפעל 

 רבי יהודה'לע מאוד לראות התמדת האמרי אמת.

בספר הנ"ל מביא שהיו לו שיעורים  אדמו"ר שליט"א:

 מפליאשזה דבר של שתי דקות, והוא כמו שאמרתי 

 ספריש לראות ניצול הזמן של גדולי ישראל, כמו"כ 

היטיבו להדגיש את מעלותיו של בו 'שר התורה'  בשם

הרה"ק הטשעבינער רב זיע"א, עד כמה שהיה מנצל כל 

 רגע ללימוד התורה בהתמדה בלתי רגילה.

הרב רייצער שזכה להיות ממקורבי  הרב פעלדמאן:

התורה' ומשמשי הטשעבינער רב, אמר לי שהספר 'שר 

מדוייק כמעט במאת האחוזים, שחיפשו ונתייגעו למצוא 

 בכל דבר את הנקודות החזקות שבטשעבינער רב.

הרה"ק ר' ישראל מגור בעל הבית ישראל זיע"א, נכנס 

פעם אל הטשעבינער רב והטשעבינער רב לא שם לב 

שהבית ישראל נכנס לחדר, הבית ישראל לא הפריע לו 

 דו.  ונהנה לראות את אופן לימו

שמעתי מהגאון ר' ישראל משה דושינסקיא זצללה"ה 

הגאון מהרי"ץ דושינסקי אב"ד ירושלים, שאביו 

זצללה"ה אב"ד ירושלים, שכאשר עלה הטשעבינער רב 

]ברחוב יהודית היכן ששכנה לירושלים, שהה במלון באב"ד 

ושאל את הטשעבינער רב האם הוא בנו  אח"כ ישיבת גור[,

יבו: הן, אמר לו הרב דושינסקי אני של הכוכב מיעקב, הש

איני זוכר את אביך שהייתי כבן תריסר שנים כשנפטר, 

אך זכורני שדברו גדולות ונכבדות על בניו, אחד היה 

הגאון ר' נחום שהיה אב"ד בדאמבראווא, ואחד היה ר' 

יצחק, וזוכר שאמרו שיש עוד בן שהוא סוחר אך הוא 

שעבינער רב עולה על שניהם, מה עם האח ההוא? הט

ניסה להתחמק מתשובה, אז הבין הרב דושינסקיא 

 שכנראה הטשעבינער רב הוא הסוחר.

שמעתי שהטשעבינער רב היה אומר  אדמו"ר שליט"א:

שבשנים שהיה עדיין סוחר היה לומד הרבה יותר 

מבשנים מאוחרות, וכן תשובותיו מאותן התקופות היו 

ל גדולי יותר ברורות וחדות, אכן, ידוע ומפורסם שכ

ישראל נתפעלו מאוד מהטשעבינער רב באופן היוצא מן 

 הכלל.

הגאון ר' איסר זלמן מלצר זצללה"ה יצא  הרב פעלדמאן:

פעם מביקור בביתו של הטשעבינער רב ואמר: ער איז א 

 קאפ אונז זענען קעפלעך.

 

הרבי ואחיו למדו בחיי עולם או בעץ  הרב פעלדמאן:

 חיים?

דנו בעץ חיים, אמנם חיי עולם אנו למ אדמו"ר שליט"א:

היה נקרא הת"ת בו לומדים יותר בני המשפחות 

המובחרות, אך מאידך גיסא בעץ חיים היו מלמדים יותר 

 מובחרים, אנשי שם מנקיי הדעת שבירושלים.

כגון הגה"ח ר' נטע פריינד זצ"ל, האם  הרב פעלדמאן:

 הרבי למד אצלו?

ד אצלו, כי אנו אני כבר לא זכיתי ללמו אדמו"ר שליט"א:

עברנו כבר להתגורר בבני ברק בשנת תשי"ט, אך אחי 

הגדול אדמו"ר שליט"א מב"ב אמר לי שזוכר עדיין כל 

מה שלמד אצלו, ר' נטע היה גברא רבא, ולפלא שכל 

 אחיו היו ג"כ חשובים מאוד ומפורסמים.

כקש"ת אדמו"ר מראחמיסטריווקא הרב פעלדמאן: 

 א למד בעץ חיים.ארה"ב שליט"א אמר לי שגם הו

כמדומני שהם למדו קודם בחיי עולם,  אדמו"ר שליט"א:

ואח"כ עברו לעץ חיים, חיי עולם היה נקרא יותר 

לחסידישע משפחות, ואילו עץ חיים היה נקרא של 

הליטווישע משפחות, אך המלמדים היו שם מובחרים 

ביותר, גם הרה"ק מפינסק קארלין זיע"א היה מלמד בעץ 

 חיים.

לחיים, לחיים, יעזור השי"ת שתזכו  שליט"א: אדמו"ר

לעשות חיל להגדיל תורה ולהאדירה מתוך שמחה נחת 

והרחבת הדעת בבריאות הגוף והנפש, ויישר כח מיוחדת 

על החינוך הנפלא שהכנסתם בצאצאיכם, וכך זכינו 

לאכסני' נפלאה כ"כ, ובזאת הנני מזמינכם לנישואי בני 

 בט הבעל"ט.היקר שתתקיים בעה"י ביום ד' ש

      ונפרדו לשלום.



 

 

 

)ירושלים  ראחמיסטריווקא -בית צדיקים יעמוד מאמר זה התפרסם בקובץ 

בעת אשר צדיקי בית טשארנאביל , ולרגל השמחה בחצר קדשנו תשע"א(
חלק גדול נתקשרו שוב בקשר החיתון עם צדיקי בית לעלוב, אנו מביאים 

תודתינו לא שינינו מלשונם כלל,  מעט שינויים קלים הנצרכיםהמאמר, ולמ
 .שליט"א הרב דוד שישעורך נתונה ע"כ ל

ששרשיו נעוצים בשמי מעל בין  -קשר איתנים אמיץ 

התהווה במשך השנים בין רבוה"ק לבית  -צדיקי עליון 

טשארנאביל לבין צדיקי בית לעלוב לדורותיהם, אשר 

י לאחוות צדיקים הקרין על פני כל הסובב, והיווה ביטו

עילאית, ונוגה זיוו מנהיר עד עצם היום הזה ברגשי 

ידידות והערצה מפליאים את עין כל רואיהם, הופך ונהיה 

 בימים אלו לקשר של קיימא ולבנין משותף עדי עד.

הקשר בין אבות השושלת שנוצר ראשון בקודש, הוא 

בעולם העליון, בין אבי שושלת טשארנאביל כ"ק מרן 

הרה"ק בעל המאור עינים זיע"א, לבין אבי אדמו"ר 

שושלת לעלוב הרה"ק ר' דוד מלעלוב זיע"א, וכפי 

שסיפר זאת הרה"ק ר' מנחם נחום מראחמיסטריווקא 

זיע"א באזני משלחת צדיקי פולין שבקרו בארץ הקודש 

ועלו לביקור במעון קדשו, באמרו: אספר לכם א 

 פוילישע מעשה.

' דוד מלעלוב זיע"א היה זה לאחר הסתלקות הרה"ק ר

ביום ז' שבט תקע"ד, בקשו בנו ממלא מקומו הרה"ק ר' 

משה זיע"א ותלמידו הרה"ק ר' ישראל יצחק מווארקא 

זיע"א לקבל על עצמם רבי, ועלה בדעתם לנסוע 

לטשארנאביל הרחוקה שבעומק רוסי' האוקראינית, 

להקביל פני כ"ק מרן אדמו"ר המגיד מטשארנאביל 

אליו ביקש הרה"ק מלעלוב את רעו זיע"א, בטרם באו 

הרה"ק מווארקא לבל יגלה את זהותו, בהכנסם אל 

הקודש שאל הרה"ק המגיד מטשארנאביל את הרה"ק 

מווארקא מאין הוא, אמר לו כי הוא מהעיר זאריק )זאת 

מחמת היותו חתן בעיר זאריק(, לא ידע הרה"ק המגיד 

, מטשארנאביל איזו עיר זו, כי לא היתה מפורסמת אז

ולא עברה בה מסילת הברזל, לאחר מכן פנה אל הרה"ק 

מלעלוב ושאל לשמו ולמוצאו, אמר לו אני משה מהעיר 

לעלוב, השיב המגיד מעיר זו ידענא! ושאלו המגיד האם 

דוד? התפלאו שני הצדיקים מנין לו  רביהנך בנו של 

לרבינו שמו של הרה"ק ר' דוד מלעלוב שמצויה בחבל 

ילין מטשארנאביל, בתגובה לכך ארץ המרוחקת אלפי מ

 אמר המגיד אספר לכם מעשה מאביכם:

היה זה טרם הסתלקותו של אבי הק' בעל המאור עינים 

זיע"א, הבטיחני כי יבוא ללמוד עמי מדי לילה, וכך אכן 

, כך נמשכו הדברים עשה, מידי לילה למד עמי בצוותא

לאורך ימים ושנים משך כשש עשרה שנה, עד שביום מן 

ם פסקה ההתגלות של אבי הק' אלי, הצטערתי הימי

מאוד מכך, וחששתי שמא מעשי גרמו, פן יש בי איזה 

פגם או חסרון כלשהו שגרמו לזה, ורק ככלות ארבעים 

 יום שב אבי והופיע ללמוד עמי כדרכו בקודש מדי לילה.

לשאלתי מדוע לא בא אלי כל ארבעים יום, השיב כי אין 

ום שבימים אלו נסתלק זה משום פגם חלילה, אלא מש

צדיק ושמו הרה"ק ר' דוד מלעלוב ועלה לעולם שכולו 

טוב, ויצא כרוז בשמים כי היות שלא נהג לומר דברי 

תורה בחיי חיותו, לכן כבדוהו לדרוש בדברי תורה 

במתיבתא דרקיעא משך ארבעים יום וארבעים לילה, 

וקראו לכל הצדיקים לשמוע את דבריו, וגם כל הפמליא 

לה באה לשמוע, ומפני כבודו של אותו צדיק של מע

והוסיף כי בתום נבצר הימנו לבוא ללמוד עמי כדרכו, 

ארבעים ימי הדרשה ביקש הרה"ק ר' דוד מלעלוב 

לדרוש עוד, אמרו לו כי עדיין לא הגיע הזמן לגלות 

 הסודות.

בסיימו לספר זאת הפטיר המגיד: משום כך הנני יודע 

 ם הרה"ק ר' דוד זיע"א.מהעיר לעלוב ומשמו של אביכ

הרה"ק ר' משה מלעלוב זיע"א ששרוי היה אז בעניות 

 רבותינו הק' זיע"א עם צדיקי בית לעלוב
 לרגל השמחה בנישואי בן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מלעלוב בית שמש שליט"א

 דבר נאה ומתקבל



גדולה, לבוש היה במלבוש קרוע, וכשמוע המגיד 

משה הינו בנו של רבי דוד, העניק רבי מטשארנאביל כי 

לו מלבושים נאים מתוקנים כראוי לכבודו, וכיבדו בכל 

 מיני כיבודים.

הרה"ק ר' משה ויש מציינים כי באותה הזדמנות ששהה 

המגיד מטשארנאביל, ביקש המגיד מלעלוב בצלו של 

להשתדך באחד מצאצאיו עם אחד מצאצאי הרה"ק ר' 

עא מילתא ולא באו הדברים ימשה, אלא שלא איסתי

 לידי גמר.

ברבות השנים התקשרו הצדדים בקשרי שידוכים כמה 

וכמה פעמים, וגם כעת בשמחת בית המלכות במעון כ"ק 

 ליט"א.מרן אדמו"ר ש

 

לעת ביקר הרה"ק ר' משה מלעלוב בשנית בהיכלו של 

כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק המגיד מטשארנאביל זיע"א, 

שח לפניו על שאיפתו הגדולה לעלות ולחונן את ארץ 

הקודש, וכאשר נפרד הימנו ביקש הרה"ק מלעלוב 

שמירה עבורו בדרכו לארץ ישראל, שלח אותו המגיד 

"ו צדיקים נסתרים, שיורה לחייט פלוני שהיה אחד מהל

לו לתפור עבורו מכנסיים, והם יהיו שמירה עבורו ויסייעו 

 בידו בדרכו לארץ ישראל.

בסופו של דבר יצא הדבר אל הפועל רק כעבור שנים 

רבות, והרה"ק ר' משה מלעלוב זיע"א עלה לארץ כארבע 

עשרה שנה לאחר פטירת מרן המגיד מטשארנאביל 

 זיע"א.

  

הספר הקדוש 'מאור עינים'  יה ונערץככלל, נקדש ה

בקרב צדיקי בית לעלוב, לו ייחסו סגוליות מיוחדת 

אלעזר מנחם  במינה, כפי שידוע משמו של הרה"ק ר'

מענדל מלעלוב זיע"א, שהגיע אליו יהודי שחשכו מאור 

עיניו והפך לסגי נהור ל"ע, הציע לו ללמוד בספר הקדוש 

הלה אכן עשה 'מאור עינים' כסגולה להארת עיניו, 

 כדבריו ונושע בזכות כך.

 

בשנת תרכ"ה יצא הרה"ק ר' דוד צבי שלמה מלעלוב 

זיע"א, הידוע בפי כל 'רבי דוד'ל', לתור ולחפש עבורו רבי 

ומורה נאמן בעבודת ה', באותה הזדמנות ביקר בהיכלם 

של רבים מצדיקי הדור, ביניהם אצל כמה מבני כ"ק מרן 

נאביל זיע"א, בין אלו אדמו"ר הרה"ק המגיד מטשאר

הידועים שביקר אצלם: כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק ר' אהרן 

מטשארנאביל זיע"א, הרה"ק ר' יעקב ישראל 

מטשערקאס זיע"א, הרה"ק ר' אברהם המגיד מטריסק 

זיע"א, הרה"ק ר' דוד מטאלנא זיע"א, והרה"ק ר' יצחק 

 מסקווירא זיע"א, מהם למד רבות.

ן הרה"ק מטשערקאס שהתרחש בי ידוע סיפור מופלא

זיע"א לבין אביו הרה"ק ר' אלעזר מנחם מענדל מלעלוב 

 זיע"א, מה שמעיד על הקשר השמימי ששרר ביניהם:

יהודי היה בירושלים, שנמנה על חסידי הרה"ק ר' יצחק 

מסקווירא זיע"א, שלא זכה להיפקד בבנים שנים רבות, 

בי ותמיד היה מפציר ברבי דוד'ל לאמר: רבי, הושיעני! ור

דוד'ל השיבו אל תקראני 'רבי', שכך ביקש תמיד מכל 

יודעיו ומכיריו לבל יקראוהו 'רבי' ואכן קראוהו בשמו 

'רבי דוד'ל', בצר לו החליט החסיד לשוב לרוסי' ולהתחנן 

 בפני רבו הרה"ק מסקווירא שיפעל עבורו ישועה.

בטרם צאתו את הארץ בא להיפרד מעם רבי דוד'ל, 

יש כסף בידך, השיב הלה בחיוב,  שאלו רבי דוד'ל האם

ביקשו רבי דוד'ל שיוציא את הכסף שברשותו, הלה הניח 

לחן את הממון שברשותו, ורבי דוד'ל נטל כמה שעל ה

מטבעות והחל מסדרם בסדר מסויים, כך וכך מטבעות 

, ושל חמישיות, ואמר לפני העומד נכחו של עשיריות

רם הבט היטב היאך סידרתי את המטבעות, וכך תסד

לפני רבך כפדיון עם הקוויטל שתושיט לידיו, ובעז"ה 

 תפעול ישועה על ידי כך.

היהודי עשה כדבריו, וכאשר נכנס אל הקודש לחדרו של 

הרה"ק מסקווירא זיע"א, החל מסדר על השולחן את 

הפדיון כפי שהורה לו רבי דוד'ל, הרה"ק מסקווירא הביע 

בצורה  את פליאתו ושאלו מי לימד אותך לסדר פדיון

כזו, השיב היהודי, יש אצלינו רבי בירושלים ושמו רבי 

דוד, והוא לימד אותי לעשות כסדר הזה, נענה הרה"ק 

בתרעומת, אם יש לך רבי כזה בירושלים, אצלו תוכל 

לפעול, לשם מה באת עד הנה?... השיב החסיד, כי הוא 

  לא מסכים שיקראוהו 'רבי'...

 מתקבלענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ו

 



 

 

 זכרון דברים בין כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק זיע"א

 ומחותנו כקש"ת הגה"צ המפו' ר' אהרן מרדכי רוטנר שליט"א

 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אשנכתב ביום אירוסי 

 לפ"קט"ו סיון תשל"ב 

  

 בעת האירוסין זכרון דברים
 לשמחת החתונה וההזמנות

 של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 

 יום שמחת לבנו



 ההזמנה ששלח כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק זיע"א

 לרגל נישואי בנו חביבו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ביום ה' אדר א' תשל"ג לפ"ק



 כקש"ת הגה"צ המפו' ר' אהרן מרדכי רוטנר שליט"אההזמנה ששלח 

 מראשי ישיבת 'שער השמים' ודומ"צ בעיה"ק ירושלים תובב"א

 נו חביבו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אחתלרגל נישואי 

   ביום ה' אדר א' תשל"ג לפ"ק



 

 

 

אדמו"ר הרה"ק בעל המאור עינים זיע"א, פורסם באחד מכתבי עת בימים ההם, בדבר אחד שהתחזה לנכד כ"ק מרן 

 זהובים שהי' בכיסו. 52ולאחר מעשה נתברר כי הוא נוכל ופוחז, ויכוהו מכות נאמנות, ולקחו מאתו 

 

של הרה"ק ר' מרדכי מקאריסטשוב לחקירות פורסמה בעיתון 'המודיע' כ"ב אדר תרע"ד על אודות מאסרו מודעה זו 

 י מהמאסר והחקירה נפל למשכב ל"ע.הפתאוממפחד  -זיע"א 

  

 פלאי פלאים
 אור מופלא ענינים שונים ומעניינים מדורות העבר



    בעה"י

 הננו בזה לשגר מיטב ברכותינו לידידינו הנכבדים אנשי שלומנו, 

 טובי באי ומתפללי בית מדרשנו, הורי ותלמידי מוסדותינו הק'

 (עפ"י סדר הא"ב) בתת השי"ת שמחה במעונם למז"ט ובשעטומ"צ, ה"ה

 ראש ישיבת גור לאנדאן -לאנדאן  -שליט"א  יעקב מאיר רוזנבויםהרה"ג ר' 

 נכדיםלנישואי ה  ראש ישיבת אלכסנדר -אשדוד  -שליט"א  מרדכי שובקסהרה"ג ר' 

 אשדוד -שליט"א  יהודה ברנדסדורפרהרה"ח ר' 

 מאנסי -ט"א שלי גריןיהושע הרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א שמעון ווייס הרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  יצחק בנימין חייטובסקיהרה"ח ר' 

 ראש הישיבה לצעירים -אשדוד  -שליט"א  ברוך טסלרהרה"ג ר' 

 אשדוד -שליט"א  חיים טולידנוהרה"ג ר' 

 בני ברק -שליט"א  חיים עזריאל יאזשעףהרה"ח ר' 

 חיפה -שליט"א  בטובמיכל ל ליחיאהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  חיים ליבוביץהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  אלימלך מנדלהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  יוסף פורייסהרה"ח ר' 

 יו"ר ארגון 'מפי עוללים' בבית מדרשינו -אשדוד  -שליט"א  משה פינחס פרידמןהרה"ח ר' 

 צפת -שליט"א  מרדכי פרידמןהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  ל קעניגיוסף הלהרה"ג  ר' 

 אשדוד -שליט"א  חגי קראסהרה"ח ר' 

 ב"ב -שליט"א  שובקס ליפמן דודהרה"ג ר' 

 אשדוד -שליט"א  יעקב שטמרהרה"ח ר' 

 ירושלים –שליט"א  מאיר יהודה שטרןר'  הרה"ג

 אשדוד –שליט"א  שטרןמנחם דוד הרה"ח ר' 

 לנישואי הצאצאים אשדוד –שליט"א שלמה זלמן שטרנפלד הרה"ח ר' 

 נכדלאירוסי ה  רב דחסידי גור -אשדוד  -שליט"א  שמואל דוד הכהן גרוסהגאון הרב 

 אשדוד -שליט"א  יוסף מרדכי גלבשטייןהרה"ח ר' 

 ירושלים -שליט"א  גרינוואלד יעקב אהרןהרה"ח ר' 

 משפיע רוחני בישיבה"ק -אשדוד  -שליט"א  ישראל לעמבערגערהרה"ג ר' 

 דביהמ"ד אהבת ישראל ויזניץרב  -אשדוד  -שליט"א  ישראל מאיערהרה"ג ר' 

 לאירוסי הצאצאים אשדוד -שליט"א  שלמה דוב סג"להרה"ח ר' 
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 אשדוד - שליט"א אליעזר הגרהרה"ג בנש"ק ר' 

 אשדוד -שליט"א  ישראל משה מנדלהרה"ח ר' 

 ב"בבטשערנאביל  "גר"מ בישיב -אשדוד  -שליט"א  אברהם מקובצקיהרה"ג ר' 

 עמנואל -שליט"א  משה פרידר'  הרה"ח

 אשדוד -שליט"א  צלניקר עמיהודר'  חהרה"

 ודאשד -שליט"א  חיים יודא רוזנפלדהרה"ח ר' 

 להולדת הנכדים ת מדרשינודף היומי בביר"מ  -אשדוד  -שליט"א  וביה שטייןטהרה"ג ר' 

 ב"ב -שליט"א  שמחה בונם בויםהרה"ח ר' 

 להכנס הנכד לעול המצוות ירושלים -ליט"א שמנשה שמחה פנט הרה"ג ר' 

 לעול המצוותבן להכנס ה מנכ"ל מוסדותינו הק' -אשדוד  - הי"ו איר בויםמר'  חהרה"

 אשדוד - הי"ו אריה לייב איצקוביץהרה"ח ר' 

 אשדוד -הי"ו  יצחק גרוסמןהרה"ח ר' 

 ה"קתלמיד ישיב -ב"ב - הי"וישראל ויזל הרה"ח ר' 

 תלמיד ישיבה"ק - אשדוד -הי"ו  שמחה בונם ירטהרה"ח ר' 

 דביהמ"ד אהבת ישראל ויזניץרב  -אשדוד  -שליט"א  ישראל מאיערהרה"ג ר' 

 אשדוד -הי"ו  משולם קריצלרהרה"ח ר' 

 ירושלים -הי"ו  רוזנפלד אלכסנדרהרה"ח ר' 

 להולדת הצאצאים ירושלים -הי"ו  אברהם שטייןר'  חהרה"

  תלמיד ישיבה"ק -ני"ו  משה ווייסהבה"ח 

 תלמיד ישיבה"ק -יעקב טווערסקי ני"ו  הבה"ח בנש"ק

 תלמיד ישיבה"ק -ני"ו יאזשעף  צביהבה"ח 

  תלמיד ישיבה"ק -ני"ו  פרידמן יוסף נפתליהבה"ח 

 לנישואיהם תלמיד ישיבה"ק -ני"ו  יהושע שטרןח "הבה

 תלמיד ישיבה"ק -ני"ו  נתן זעליג גלבשטייןהבה"ח 

 תלמיד ישיבה"ק -ני"ו  אליעזר גרינוואלדהבה"ח 

 תלמיד ישיבה"ק -ני"ו  לוי יצחק סג"להבה"ח 

 סיהםרולאי תלמיד ישיבה"ק -ני"ו  יוסף בונם שורה"ח הב



 

 בעה"י, שבט תשע"ו לפ"ק

 ברכת מזלא טבא וגדיא יאה
מרביץ תורה אל כבוד ידידינו היקר צנא מלא ספרא,  אנו משגרים בזאת

משובב נתיבות ומלהיב נפשות בפיו המפיק אבנים טובות מסירות, לעדרים ב
 ומרגליות, נודע לשם ולתהילה בקרב עם סגולה,

 שליט"אברוך טסלר  ה"ג ר'הר
 בה לצעיריםראש הישי

 לרגל נישואי בתו למז"ט ובשעטומ"צ

ואל כבוד ידידינו היקר צנמ"ס, כרכא דכולא ביה, משפיע מזיו הודו לעדרים 
במתיקות ומסירות, משובב נתיבות ומלהיב נפשות בפיו המפיק אבנים טובות 

 ומרגליות, נודע לשו"ת בקרב עם סגולה,

 שליט"אישראל לעמבערגער הרה"ג ר' 
 בישיבה גבוהה משפיע רוחני

 לרגל אירוסי בתו למז"ט ובשעטומ"צ

 לו רב ידיו, קהילתנו מטובי והנכבד החשוב האברךואל כבוד ידידינו היקר 
 לרווחת תמיד ורובו ראשו, די בלי עד במסירות' הק מוסדותינו והקמת בביסוס

 הכוללים ואברכי התלמידים מאות

 הי"ומאיר בוים הרה"ח ר' 
 מנכ"ל מוסדותינו הק'

 רגל שמחת הבר מצוה של בנו היקר הב' מיכאל נ"יל

יה"ר שתשרה השמחה בביתכם תמיד מתוך שמחה נחת והרחבת הדעת בבריות 
 גופא ונהורא מעליא אכי"ר.

 המברכים בשמחה ובהערכה מרובה

 רבנן ותלמידיהון  הנהלת המוסדות
  



 
 


