
דם נשלח לעולם א
לשליחות  הזה 
ביותר,  קשה 
בעולם  האלוקות  דגל  את  להרים  והגיונית,  אפשרית  בלתי  כמעט 
המתנכר לכל דבר רוחני, אין שום יכולת להבין בדרך השכל את הקשר 

שבין הגוף והנפש, שבין החומר לרוח, תרתי דסתרי ולא מתחברין, אבל המציאות 
היא אחרת – החיבור הזה נוצר, חי וקיים, ונמצא גלוי לעינינו ברבבות עתקים עד 

אין סוף ואין תכלית.
שאין  הנשגב  הכיסופין  מעולם  וטהורה,  קדושה  אצולה,  נשמה  אחד  מצד 
דומה לו, מצד שני, חומר עב וגס, שאין בו אלא הנאות חולפות וזולות, שאין להם 
כל קשר ושייכות אל אותה קדושה עליונה ונשגבה, ולא זו אף זו, שתאוות החומר 
והחוש מתנגדת התנגדות נמרצת ונחרצת לאורה הקדוש של הנשמה, בכל תנועה 
שהנשמה רוצה לפנות אל הקדושה – הגוף מבקר את התנועה הזאת, מגביל אותה, 
מצמצם אותה, ולרוב הוא מחליט שלא להיענות אל תחינתה האילמת של הנשמה 

הקדושה להכלל ביוצרה ובחפץ קונה.
המאבק הצמוד הזה, הבלתי מתפשר מחולל סערות קשות בלב האדם, מצד 
אחד הוא מרגיש את האפסיות הנוראה והאיומה של השקיעה במי המדמנה של 
עלמא דשקרא, ומצד שני, הגוף העיוור לא רוצה לראות ולא רוצה לשמוע, לא 
מעוניין בשום דבר אחר, רק בעומק הרע והטומאה, המלפפת אותה ללא שיור, 

כל היום וכל הלילה.
אוכל  איככה  הזאת,  השליחות  לעומת  תוהה  בהצדקו,  החפץ  כשר,  יהודי 
לנצח את המלחמה העזה והגדולה הזאת? וייאוש כלשהו מתגנב ללבו, באומרו, 
לא בשמים היא, והנה קול ה' בהדר, קול ה' בכח, קול לו קול אליו – הלוא אנכי ה', 
אני הכבדתי את לבו של אותו פרעה שבגוף, של אותה חומריות נאלחת, ואם כן, 
שהיה היה דבר ה' בפי השליח, הרי שעמו ניתן גם הכח לנצח את המלחמה הזאת, 

כי אני הכבדתי, אני ולא אחר.
אך  הברואים,  כל  נחלת  היא  הלזו,  הגדולה  ההכבדה  לעומת  הזאת  התהיה 
המסקנות הן שונות, לאחד, הדבר הזה מעורר דרבון גדול ונמרץ, הנה הנה נסיון 
גדול מאת ה' הוא, והדבר הזה מגרה את חושי נשמתו, לעמוד ולהקהל על נפש 
נצחיותו – שלא להכנע כלל וכלל אל הרוע הגלום באותו נסיון, ביודעו כי מאת ה' 

היתה זאת היא נפלאת בעינינו.

לעומת זאת יש שוגים בהבלי הזמן, 
הרואים בזירת החיים הקשה, ענין שאי 
אפשר לענות בו, כל הנסיונות הקשים 
רצוי  כמצב  אצלם  מתפרשים  והמרים 
שלכתחילה, הם נשאבים אל המציאות 
הם  ועמה  הלזו,  והמכזיבה  הכוזבת 
רחמנא  פקודה,  עת  בוא  עד  נשארים 
כאשר  אז  או  לישבן,  רחמנא  ליצלן, 
לראות  נוכחים  יהיו  הערל,  לבבם  יכנע 

איך שכילו ימיהם בהבל ובריק, בחיבור אמיץ אל אותו פרעה כבד הלב.
המבט הנכון על ההתמודדויות, הוא, לנסות להתבונן בשני דברים, 
האחד, מי פעל כל זאת, מבטן מי, כביכול, יצאו אלו הדברים, אז נרגעת 
הנשמה, בראותה כי לא כולם כנגדה, אלא דווקא ממקור טהרתה נועדו 
אלו המכשולים להגביר את מזון רוחה לנצח, ופחד ושמחה אופפים את עובד ה', 

כאשר רואה שבכל הפרעה שהיא גנוז אור ה' ממש, געוואלדיג!
הדבר השני, שאמור להיות חלק משיקולי האדם הכשר אשר קרבת אלקים 
והנורא,  הגבור  הגדול,  שמו  שהתקדשות  יתברך,  חכמתו  גזרה  שכך  יחפוץ, 
מתרחשת אך ורק מתוך החושך הכפול והמכופל הזה, הקידוש השם הנורא הנפעל 
כתוצאה מהאתכפיא הגדולה הזאת – הוא דווקא במקום שלא יתכן לקרותו בשם 

'מקום' כלל, במקור הכבדת הלב הנוראה שאין כמותה... 
משל למה הדבר דומה? לארץ האויב האכזרי, אשר מסתערים לכבוש אותה, 
גדלו  יוכר  איפה  איה  והמנצח.  הכובש  המלך  בכבוד  הנחשל  כבודה  את  ולהמיר 
ותפארתו, האם בחזית הדמים בצחיח המדבר, מקום אשר אבק סוסי המרכבות 
מתאדה לאופק שמים ותהום? או שמא בארץ החפץ, מקום בו ארמונו של אותו 
רשע כלול בהדרו... שם אם יונף ואם יורם דגל המלך, אשר ינוע באוירה של אותה 
מלכות – או אז יראו הכל, כי המלך המנצח, הגיע עד כאן, ואין דומה לו בכל מלכי 

הארץ וים רחוקים.
כמו כן הוא בהדר מלכנו, מלך מלכי המלכים, אשר אנו מצווים להשליט את 
וכל עיקר מלחמתנו  נוכחותו בעולם העשיה הגשמי, אשר רובו ככולו רע גמור, 
הוא להכניס אותו אל מבואות האפלים של עיר הדמים הזאת, להאיר את אורו 
הבהיר בשחקי מעל, ולא יצוייר התגדלות כבודו, כי אם כאשר אנו כובשים את 
עיקר העיקרים של ארץ האויב הקשה והמר, את שיא הגשמיות החומרית, שם 

יוקם משכן להדר זיוו יתברך.
רבנו הקדוש, בעל הבאר יעקב זי"ע, אשר יום ההילולא הראשון שלו עומד 
לפתחנו, ומזכירנו את עומק ההעדר הנורא, היה עומד ומתרה בנו, מלין לצד עלאה 
הפרעה  אל  מכוון  היה  תורה,  מדרשי  וחריזת  פסוקים  ביאורו  של  בדרך  ימלל, 
שבלב, אל ההכבדה האיומה, אל הקידוש השם הגדול והנורא שיהיה, כאשר נשים 
אל לבנו, כי אני הכבדתי את לבו, ויהיו הדברים האלו נוסכים בלבנו עוז ותעצומות 

לעשות רצונו יתברך בלבב שלם. 

ישקו 
העדרים

דא"ח מכ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה 

מחזק כ שהמשלח  העולם,  מדרך  לבו.  את  הכבדתי  אני  י 
כאן,  ואלו  בשליחות,  להצליח  שלו  היכולת  על  השליח  את 
קושי  על  לפניו  מעיד  שמו,  יתברך  שהמשלח,  להיפך,  מצינו 
זו  הכבדה  ידי  על  ובאמת  וכו',  לבו  את  הכבדתי  אני  כי   – השליחות 

נתקדש שמו יתברך בעולם, יותר ויותר.
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דברות קודש 
מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

ליל שבת קודש פרשת וארא תשע''ו
וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה’, וארא אל  )ו, ב, ג(  בתוה”ק 
אל   – וארא  הק’  ופירש”י  וגו’.  שדי  באל  יעקב  ואל  יצחק  אל  אברהם 
האבות. וכבר נודע הקושיא המפורסמת, דמה היתה כוונת רש”י בהוסיפו 

אלו הדברים, דבוודאי אברהם יצחק ויעקב היו האבות הק’ ? 

לו  )סנהדרין קיא.( אמר  ית”ש, דהנה ארז”ל  לומר בחמלתו  יש  ואולי     
הקדוש ברוך הוא: חבל על דאבדין ולא משתכחין, הרי כמה פעמים נגליתי 
לי  אמרו  ולא  מדותי,  על  הרהרו  ולא  שדי,  באל  ויעקב  יצחק  אברהם  על 
)בפרשתינו  זי"ע  שלמה"  ה"תפארת  בעל  מהרה"ק  איתא  והנה  שמך.  מה 
ד”ה וידבר( דלכאורה צריך להבין מהו ענין האמירה הנאמר כאן, אך התורה 
באה ללמדנו כי כאשר יעמוד האדם לפני ה’ בתורה או בתפילה, ידע ויבין 
כי איננו ראוי והגון לכך, זולת חסדו וטובו הגדול של הקב”ה, אשר הכין פיו 
וליבו להיות שופכים שיחם אל ה’, ע”כ על האדם להיות נכנע ונשבר ליבו 
הטוב  מהאל  לבקש  ברשותו  יש  ובכך  ה’,  מלאכת  אל  יגש  בטרם  בקרבו 
ולעבדו  ולעשות רצונו  ויראתו  וישים בליבו אהבתו  שיפתח ליבו בתורתו 

בלבב שלם, ]עכתו”ד בהרחבה מועטת[

    והנראה לטייל בדבריו הק’, דמשה רבינו טען אל השי”ת מרוב ענוותנותו 
שאיננו ראוי להיות עושה בקשתו ולילך אל פרעה, אך הקב”ה לימד אותו 
דעה ובינה, שילמד כן מהאבות הק’, שַאל לו להאדם לבקש בזכות עצמו 
ויאמר  י(  לב,  )בראשית  אצלם  שמצינו  וכפי  הק’,  אבותיו  בזכות  אם  כי 
יעקב, אלהי אבי אברהם, ואלהי אבי יצחק, שהיה יעקב תולה הכל בזכות 
אבותיו הק’, ולכן מצינו שאמר לו הקב”ה למשה בסנה )שמות ג, ו( ויאמר 
אנכי אלהי אביך, אלהי אברהם, אלהי יצחק ואלהי יעקב. ומסתמא למדו 
מכך חז”ל שכאשר בא יציר כפיו של הקב”ה להתפלל להשי”ת, מזכירים 
יצחק  אלהי  אברהם  אלהי  אבותינו  ואלהי  אלהינו  התפילה  בתחילת  אנו 
ואלהי יעקב, כלומר, שאיננו באים להשי”ת אלא בזכותו ובכוחו הגדול של 

אבותינו הק’, וכשארז”ל )ברכות י:( אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא, 
כל התולה בזכות עצמו תולין לו בזכות אחרים, וכל התולה בזכות אחרים  
היינו,  האבות,  אל  וארא   - הק’  רש”י  שאמר  וזהו  עצמו,  בזכות  לו  תולין 
שהשי”ת טען למשה שהאבות הק’ לא הרהרו אחרי מידותי, ולא ביקשו 
ממני דבר בזכות עצמם אלא בזכות אבותם, כמו שאמר יעקב אבינו ע”ה 
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, וכל החסדים שאתה עושה עמי, הכל 
וזהו הטעם שתיקנו אנשי כנסת הגדולה לבקש  ולא ממני.  בזכות אבותי 
בעת התפילה אבינו מלכנו בעבור שמך הגדול ובעבור אבותינו שבטחו בך, 
ותלמדם חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם, כן תחננו ותלמדינו. אבינו 
אב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל וגו’,  רצ”ל, 
דכמו שאבותינו הק’ התפללו אליך ובטחו בך שתלמדם חוקי תורתך מרוב 
דלולי  ותלמדנו,  תחננו  כן  כך,  ממך  מבקשים  אנו  גם  לכן  הרבים,  חסדיך 
רחמיך המרובים וזכות אבותינו, לא היינו מרהיבים בנפשינו לבקש צרכינו.

   שבת קודש הדין היא שבת מברכין חודש שבט, החודש אשר בו ביאר 
משה רבינו את תורתינו הק’ לכל אחד כדכתיב )דברים א, ג( ויהי בארבעים 
שנה בעשתי עשר חודש באחד לחודש דבר משה אל בני ישראל ככל אשר 
צוה ה’ לאמר. היינו, שכל מי שהיה לומד הלכה ושכחה, היה משה רבינו 
מזכירו ומלמדו, עד שכל עם ישראל היו יודעין היטב את התורה על בוריה, 
וא”כ, הוי החודש הזה חודש המיוחד, שבו אפשר להתעלות מעלה מעלה 
במעלות התורה ויגיעותיה והשגותיה, וזו היא הכלי האמצעי הנכון ביותר 

לתיקון הנפש בימי השובבי”ם כידוע לכל.

טהרם, שחודש   – – ברכם  נוטרי’ שמרם  ידוע שתיבת “שבט”  כבר     
שבשמים,  אבינו  מלפני  רצון  ויהי  ולטהרה,   – לברכה   – לשמירה  מסוגל 
שמהחודש הזה יושפע תמיד עלינו ועל כל ישראל, שמירה עליונה, ברכה 
נזכה  ונשמותינו, עדי  ורוחותינו  ידינו, וטהרת נפשינו  והצלחה בכל מעשי 

ונחיה ונראה בעגלא ובזמן קריב, בביאת בן דוד משיחינו וגואלינו, אמן.  

רעוין דרעוין פרשת וארא תשע''ו
)ח, יט( ושמתי ְפֻדת בין עמי ובין עמך וגו’. ובבעל הטורים     בתוה”ק 
איתא, ג’ במסורה, א’, הנאמר כאן, ב’,  )תהילים קיא, ט( פדות שלח לעמו, 

ג’ )שם קל, ז( והרבה עמו פדות. 

זכריה  דיבר  מלא  מקרא  דהנה  ית”ש.  בעזרתו  זאת  לבאר  והנראה     
הנביא )זכריה יד, ט( והיה ה’ למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה’ אחד 
ושמו אחד, וביארו שם המפרשים כוונת נבואתו ]רש”י, רד”ק, אלשיך הק’ 
ועוד[ דאחת מני סימני הגאולה היא, שיכירו וידעו כל יושבי תבל כי אין עוד 
מלבדו, ויעזבו כל אומות העולם את אלהיהם ויעבדו את ה’ אלהינו, וינקם 
העמים,  כל  בפי  ומיוחד  יחיד  אחד  ה’  שם  יהיה  ועי”כ  עמלק,  קליפת  אז 

הבעה”ט  בדברי  להעמיס  יש  ועפי”ז  במלואו.   וכסאו  שמו  שתתמלא 
הנזכ”ל, שאמר הקב”ה למשה רבינו, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, רצ”ל, 
שבין עמי שהם עם ישראל - ובין עמך המכוון כנגד אומות העולם, תהיה 
פדות, היינו, שיטו כולם שכם אחד לעבוד את ה’, ולא יהיה אלהים אחרים 
על פני הארץ, וזהו ע”י שישלח השי”ת פדות לעמו, ויוציאם מגלותם המר 
והנמהר, ומתוך שירבה עליהם רחמים וחסדים מרובים יפדם מכל צרותם. 
וזהו נמי שהדגישה התורה באמירתה “ושמתי” ולא כתיב “והבאתי”, דלשון 
ולנפשינו  “שימה” משמעותה חזקה ביותר, שהשי”ת ישים פדות לעצמו 

ולאומות העולם בכל אופן שהיא, ובכך תסתיים אורך הגלות, ותהיה פדות 
שלימה לו ולבניו עם קרובו.

ישראל  לעם  שניתנו  השובבי”ם,  בימי  אנו  שנמצאים  עתה  ובפרט      
ונשמה, בוודאי צריכים אנו לעמול ביגיעה מרובה, למען  לתקן נפש רוח 
לא נחלל את בריתינו, שהיא הזכות הגדולה להוציא את ישראל מגלותם, 
כפי מה שאמר דוד המלך שם פדות שלח לעמו, צוה לעולם בריתו, רצ”ל, 
שאם ברצוננו לדעת איך זוכים שכלל ישראל יהיו נפדים מעבדות לחירות, 
אזי תדעו שהעצה היחידה היא, צוה לעולם בריתו, שיהיו משרתיו טהורים 

וזכים, ואז יבוא משיח צדקינו לבשרנו, הנה אליהו הנביא בא לגאלינו.

   בשבוע הזאת יהא חל יומא דהילולא של הרה”ק ר’ זושא זי”ע ועכי”א, 
על  זושא  לר’  טובה  להכיר  חייב  שהעולם  לומר  צדיקים  בפי  ומרגלא 
שהביא לנו את הרה”ק רבי אלימלך זי”ע, ואלמלא שני המאורות הגדולים 

לא מצינו ידינו ורגלינו בעוה”ז.

   יעזרנו השי”ת, שבזכות הני צדיקיא יוציאנו מעבדות לחירות, ומצרה 
ונשמותינו  ורוחותינו  נפשותינו  לתקן  ונזכה  לגאולה,  ומשעבוד  לרווחה, 
מכל סיג ופגם, עדי תחזינה עינינו בביאת משיח צדקינו וגואלינו, במהרה 

בימינו, אמן.



שבחי רבינו
סיפורי  מעשיות מכ"ק 

רבינו הקוה"ט זיע"א

אור זרוע 
לצדיק

למשלוח עובדות, סיפורים ופתגמין קדישין מרבינו הקוה"ט,
 נא לפנות למערכת "שארית יעקב": ת.ד. 50034 ביתר עילית
nadvornab@gmail.com :פקס: 02-5800149  דוא"ל

 

הרש"ש הקדוש זי"ע
י' שבט תקל"ז

ביום  בתימן  נולד  זי"ע,  שרעבי  שלום  רבי  האלוקי  המקובל  הגה"ק 
י' בשבט(. כפי  )יש האומרים:  רבי שלום שבזי, בט' בשבט  פטירתו של 
הנראה למד מחכמי צנעא בצעירותו עלה לארץ ישראל וכבר אז נחשב 
לגדול בתורה. על יציאתו מתימן כתב הגה"ק רבי יוסף חיים ה"בן איש חי"( 

בספרו "בן יהוידע") בזה"ל:
ודע, כי אבותינו סיפרו לנו על רבנו הרש"ש ז"ל, כשיצא מארץ    
תימן בא דרך בומביי ובצרה לעירנו בגדד עובר אורח כדי לילך לירושלים 
דרך דמשק ... וכאשר בא רבנו הרש"ש היה מתעלם כדי לא להודיע עצמו 
שהוא חכם, אלא סוג אדם פשוט גר עובר אורח, ונתעכב פה עד שניזדמנה 
לישיבה  ביום  הולך  היה  פה,  ישיבתו  ובזמן  לדמשק.  שהולכת  שיירה  לו 

שעל מצבת השיך יצחק גאון ז"ל ויושב ללמוד זוהר הקדוש עימהם.
ואומרים: כאשר היה לומד בזוהר פרשת בלק היה רבנו לומד הזוהר 
בהתלהבות ובקול רם, וכשהגיע לתיבות "כה תדבר" וגו' היה מוציא תיבת 
"כה" מפיו בחזקה ותוקף ליבו בכח גדול. ויאמרו לו הזקנים היושבים שם: 
"מדוע אתה צועק בתיבת "כה" בתוקף ובקול גדול וקורא אותה בכח גדול 
מאוד? ויאמר להם בלשון ערבית של תימן בזו הלשון: "האדי אל כה חרקת 

קלבי" )תרגום: זאת ה"כה" שרפה את ליבי( עד כאן שמענו מאבותינו.
ארצנו  אל  בא  תוב"ב,  בירושלים  אורו  שזרח  קודם  זה  צדיק  נמצא 
בראש,  עטרה  אותו  מניחים  שיהיו  כדי  עירנו,  רחובות  על  רגליו  ודרכו 

ואשרי עין ראתהו, זכותו יגן עלינו אמן!  

משם המשיך הרש"ש לחאלב, שם שימש לפרנסתו כעגלון לגביר. 
הרש"ש עמד בקשרים עם חכמי העיר, ובין השאר חלק עליהם בשאלה 
הלכתית בנוגע למצוות אכילת כזית מצה בפסח. משם המשיך אל ארץ 

ישראל.
בישיבת  כנסת  בית  כשמש  עבד  הוא  אודותיו  המסופר  פי  על 
המקובלים בית אל אצל ראש הישיבה - הרב גדליה חיון. שם גם התגלה 
הידע שלו בתורה. התחתן עם הרבנית חנה חיון - בתו של ראש הישיבה, 
ולאחר פטירת חותנו מונה לראש הישיבה. בנו הרב חזקיהו יצחק שרעבי 
ונכדו הרב רפאל אברהם שלום מזרחי שרעבי שימשו אף הם בראשות 

הישיבה.
"חברת  שנקראה  מפורסמים  רבנים  חברת  בראש  עמד  הרש"ש 
אהבת שלום" ובין תלמידיו היו החיד"א'  הרב יום טוב אלגאזי ( מהרי"ט 
אלגאזי(, ר' חיים דילרוזה ור' גרשון מקיטוב גיס הבעל שם טוב. תלמידים 
אלה היו כמעט בני גילו של הרש"ש )הרה"ק ר' גרשון מקיטוב היה מבוגר 
בעיניהם  הרש"ש  נחשב  זאת  ולמרות  שנה(  מעשרים  ביותר  מהרש"ש 

לרבם.
בקהילות  להסתובב  אלגאזי  המהרי"ט  תלמידו  את  שלח  הרש"ש 
אשכנז כדי להתרימם לחיזוק ישיבת בית אל והיישוב היהודי בירושלים. 
וגדולי הרבנים בקשו ממנו את סידורו של  במהלך סיורו התקבל בכבוד 
הרש"ש לעיון. היו אלה בעל ספר "ההפלאה" ר' פנחס הורוביץ, המקובל 
רבי נתן אדלר ותלמידו ר' משה סופר, ה"חת"ם סופר". רבי נתן אדלר אף 
הביא מטורקיה רב שילמד אתו את ההגייה הספרדית, כדי שיוכל להתפלל 
על פי סידורו של הרש"ש. גם קהילות נוספות בעולם שאלו שאלות את 
הרש"ש.  אחת מתקנותיו המפורסמות היתה כי המקובלים יערכו תיקון 

חצות בכותל המערבי.

פתיחת הצדקה
על ידי הצדקה נסללת הדרך לקדושה... כמו שנאמר: "ואני בצדק אחזה פניך" )תהלים יז, 
טו(, ומכאן למדו שגם ענין נתינת צדקה קדם התפלה )בבא בתרא י ע"א(, כנפסק בשולחן 

ערוך )ארח חיים צב, י( 
על שולחן בסמוך לרבנו היו מנחות מטבעות, ולפני "ברוך שאמר" וב"ויברך דוד" היה נותנים 

בקופת הצדקה.
יום אחד שכח. לאחר התפלה נזכר, ונתן. כשנכנס לחדרו אמר לנכדו: "הרגשתי שהתפילה 
צדקה  לתת  ששכחתי  וכשנזכרתי  מדוע,  התבוננתי  התפילה  לאחר  יום.  כבכל  אינה  היום 

לפניה, הבנתי"...

הכנסת אורחים
אהבתו של רבנו למצוות, היתה מדהימה את כל סובביו, כל כלו היה כחיל משרת לעשות את 
רצון השם, ולא רק מצוות שבין אדם למקום, אלא אף גם במצוות שבין אדם לחברו, היה 

הרבי תאב מאד להיטיב לבריותיו של הקדוש ברוך הוא.
הרגשה דקה היתה ממלאה את כל חדרי לבו הקדוש לצרכיו של הזולת, למרות שהיה ראשו 
מגיע השמימה, אך סולמו המצב ארצה מעולם לא אבד את ההרגשה בבריותיו של מי שאמר 

והיה העולם.
היה זה באשמורת הבקר. מכוניתו נכנסה לרחבה שלפני ביתו, והרבי יצא עם מקורבו. לפני 
שעלה למעונו העיף מבט לשמאלו. והבחין בדמות העוברת ברחוב. מיד פנה לעברה, כשהוא 

מפטיר באזני מקורבו: "מה עושה כאן בחור בשעה כזו"? -
המקורב הבין שרבנו מתענין בבחור ומהר לעברו: "הרבי קורא לך", הודיעו.

הבחור נגש אל הרבי, שפנה אליו במאור פנים: "אמור לי, אתה מתגורר בבני ברק?"
"לא" השיב הבחור, "הגעתי לכאן לכמה סידורים בימי בין הזמנים".

"כפי שחשבתי", אמר הרבי. "אבל הישיבה סגורה עכשיו, וגם המטבח בישיבה אינו פועל. 
איפה אכלת, והיכן תישן?! בוא, עלה אתי, תאכל ארוחה משביעה ואציע לך את המטה!" 

וכבר החל הרבי לפסוע לכוון ביתו, למהר את הכנסת האורחים ככל יכולתו –
הבחור מהר בעקבות הרבי, ומחה: "רבי, באמת אין שום צורך... סבתא שלי מתגוררת כאן 

באזור, אכלתי אצלה, וכעת אני בדרכי ללון בביתה!" 
הרבי עצר מהילוכו, חשש שמא הבחור אומר כך כי הוא מתבייש מהרבי: "בוא, תעלה רק 

לטעם משהו ולנוח" -
"רבי, באמת, כבר אכלתי, וסבתא ממתינה לי" -

"נו, לך לחיים ולשלום", הפטיר הרבי. והבחור הלך. 
אחר שהתרחק התבטא הרבי בכאב למקורבו: "אח, המצוה כבר היתה ממש בידי, ופרחה 

מבין אצבעותי. כמה חבל"...
ושלמים לא מהססים  יראים  יודעים על מעלת המצוה של הכנסת אורחים, אנשים  רבים 
להכניס אורח הביתה, אך מעטים מאד מצטערים צער של ממש שלא עלה בידם שהאורח 

יבחר בביתם להתארח בו, צער זה מגלה על המהות הפנימית של עושה המצוה. 
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ביום א' פרשת בא, התקיים בקודש פנימה שמחת החאלאקה ליניק 
זופניק הי"ו, כ"ק מרן רבינו  יוסף חיים  ני"ו בן הר"ר  יעקב ישכר בער 
שליט"א, קיים מנהג התגלחת וגזז משערות ראש החתן, ובירכו ואת 

בני המשפחה בברכות לרוב.
לבן  ברכות  השבע  בשמחת  שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק  השתתף  בערב 

ידידנו הרה"ח שמואל אייזנבך הי"ו.
ביום ב' פרשת בא, באשמורת הבוקר זכו קהל רב להשתתף בתפילת 
שחרית עם כ"ק מרן רבינו שליט"א, ונפרדו ממנו בברכת פרידה, אשר 
משם נסע רבינו שליט"א אל ארצות הגולה להשתתף בשמחות ש"ב, 

לעורר לבבות בית ישראל, ולחיזוק וביסוס מוסדותינו הקדושים.

ידידנו  בבית  האכסניא,  למקום  שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק  הגיע  בערב 
הרה"ח אליעזר שמעון הלטובסקי הי"ו, שם התפלל תפילת מעריב, 
שליט"א  רבינו  מרן  לכ"ק  הפנים  קבלת  מעמד  התקיים  ולאחמ"כ 
בעיה"ת בורו פארק, ולחיים טיש לרגל ההילולא של הרה"ק רבי זושא 
מאניפולי זיע"א, בהשתתפות רבים מאנשי שלומינו בארה"ב, ותושבי 

העיר.
כ"ק  אצל  לביקור  שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק  הגיע  בא,  פרשת  ג'  ביום 
אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א, דודו של החתן הרב צבי אלימלך 
שוחחו  בארה"ק  המצב  אודות  שהתעניין  לאחר  שליט"א,  ליברמן 

באריכות בדברי תורה ושתו לחיים ובירכו זה את זה ונפרדו לשלום.

מעומקא דליבא נשגר בזאת ברכת 
מזל טוב חמה ולבבית לידידי היקר

הר"ר אברהם אהרן גרשטנקורן הי"ו
לרגל השמחה השרויה במעונו

בהולדת בנו למזל"ט
יה"ר שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה

ממנו ומכל יוצ"ח מתוך כט"ס.
המברך בלב שמח
יצחק דוד פרלמן
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פרי צדיק
 מהנעשה והנשמע בחצר הקודש 

מזלא טבא וגדיא יאה
מעומקא דליבא נברך בזאת את אנשי שלומינו שהשמחה במעונם

הרה"ח אורי דייטש הי"ו
לרגל שמחת אירוסי הנכד

הרה"ח משה חיים קליין הי"ו
לרגל שמחת אירוסי הנכד

הרה"ח יחיאל משה גרליץ הי"ו
לרגל שמחת אירוסי הנכדה

הרה"ח משולם זושא עקשטיין הי"ו
לרגל שמחת הבר מצווה לנכדו

הרה"ח אליקים רוט הי"ו
לרגל שמחת הולדת הנכד

הרה"ח יוסף צבי קליין הי"ו
לרגל שמחת אירוסי הבן

הרה"ח שמואל דוד גרוס הי"ו
לרגל שמחת אירוסי הבת

הרה"ח בצלאל מנדלסון הי"ו
לרגל שמחת אירוסי הבת

הרה"ח ראובן שלמה שפירא הי"ו
לרגל שמחת הבר מצווה לבנו
הרה"ח יוסף גוטפרב הי"ו

לרגל שמחת הולדת הבן
הר"ר יאיר המבורגר הי"ו

לרגל שמחת הולדת הבן
הר"ר יחזקאל רוט הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבן

יה"ר שיזכו לראות מהם ומכל יוצ"ח
רוב נחת ותענוג דקדושה

כעתירת קהל עדת חסידי נדבורנה ביתר

נדבת ידידנו הנכבד
הר"ר יאיר המבורגר הי"ו
אשר נדבו ליבו להשתתף 

בהוצאות הגיליון
לרגל השמחה השרויה במעונו

בהולדת בנו למזל"ט
יה"ר שיזכה לרוות רוב נחת 
 דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח 

מתוך כט"ס.

 

 ו"תשע שבט           ד''בס

 ואוהדינו, ש''אנ לקהל להודיע הננו
 יערוך בשבט עשר חמשה ליל א' ביום כי

 א''שליט ר''אדמו מרן ק''כ
 הטהור שולחן את

 22 קודש אש' רח מדרשינו בבית
 מעריב תפילת לאחר

 0088 בשעה מעריב תפילת

 עוניין להשתתף בהוצאותכל המ
 נא לפנות להר"ר קלמן דושינסקי הי"ו

 20-3443336בטל' 

 בברכה הגבאים

מזמור לתודה נריע
קדם ידידנו הדגול והנעלה, לב טוב הוא לו ראשון במעלה, במדותיו 

התרומיות עלה ונתעלה.
דלתי ביתו ולבו פתוחים לרוחה, להסיר מכל נפש יגון ואנחה, ויט 

שכמו להועיל בלי מנוחה.
ה"ה הרה"ח אלעזר שמעון הלטובסקי הי"ו

ולכל משפחתו הכבודה
על אשר היטיבו במסירות נפשם בכל כוחם ומרצם, להיות כתלי 

ביתם, מקבלים בסבר פנים יפות, 
ולהנעים את אכסניית כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  באופן נעלה 

ביותר.
מרן די בשמיא יהא בסעדיהון בכל זמן ועידן, ובכל אשר יפנו ישכילו 
ויצליחו, ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, מתוך 
מנוחה ושמחה כל ימי חייהם, והקב"ה ישלם להם שכרם מן השמים 

בכפל כפליים, עדי נזכה ונראה בבנין ציון ובנחמת ירושלים.   
בברכה מעומקא דליבא
ב/ הנהלת המוסדות 

מרדכי טייטלבוים


