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 דברי אלקים חיים
 תשל"ג ס"ג תצוה
 

את שמן המשחה ויצקת על  ולקחת

. מדת השמחה )כט, ז(ראשו ומשחת אתו 

היא עיקר גדול בעבודת השי"ת כידוע 

מספה"ק, כשאדם שרוי בשמחה מתרחבת 

דעתו להתבונן ברוממות השי"ת ולדבקה 

)ישעי' בו באהבה, וכאשר פירשתי הפסוק 

שאו מרום עיניכם וראו מי ברא  מ, כו(

אלה, שא"ו נוט' ו'היית א'ך ש'מח, אז 

תנשאו עיני השכל למרום להשיג באפס 

גדלות הבורא יתברך  -ברא אלה מה מי 

, )דברים ח, יט(שמו, אבל והיה אם שכח 

, אם שכח )ב"ר מב, ג(והיה לשון שמחה 

ותסור מדת השמחה מלב אדם, אז תשכח 

, כי עז )מספה"ק(את ה' אלקיך ח"ו 

 וחדוה במקומו.

צ"ל משולב בלב נשבר, כמו  שמחה

ששמענו כמ"פ מאאמו"ר זצללה"ה אשר 

להביא לעוללות שמחה גרידא עלולה 

רח"ל, לב נשבר לבד עלול להביא לעצבות, 

מסטרא דמסאבותא רח"ל, וטובים השנים 

דווקא להיות עולים בקדושה נפלאה 

ומובילים לתכלית הנרצה, והאמת שרק 

העניו ולב נשבר יכול להיות בשמחה 

אמיתית, כי הבעל גאוה תמיד חסר לו, 

מצד יהרותו חושב שמגיע לו הכל, וכשלא 

חצי תאותו מתעצב, אבל העניו השיג 

תמיד שמח, שבע רצון הוא, כי לדעתו 

לא מגיע לו דבר לרוב קטנותו ושפלותו, 

והיית אך שמח, אכין  )דברים טז, טו(וזהו 

, )ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה(ורקין מיעוטין 

המחזיק עצמו לקטן ושפל ברך הוא תמיד 

שמח, משה רבינו היה עניו מאד מכל 

גימ' שמ"ח,  האדם, מש"ה עה"א

זקיה"ק האהבת שלום זי"ע מפרש הכתוב 

ועתה אל תעצבו, אין  )בראשית מה, ה(

, גם כאשר )ב"ר כא, ו(ועתה אלא תשובה 

שב על נפשו מפגם אשר פגם ולבו דוי 

אל יתעצב ח"ו, העצבות עלולה להביא 

לפגם היסוד כידוע, ואז ישועתו ותיקון 

נפשו רחוקה לבוא, רק בשמחה יכולים 

האות, או"ת נוט' ו'עתה א'ל לקדש 

ת'עצבו, לקדושת היסוד הזהרו מעצבות, 

 )בראשית מז, ד(ובזה אמרתי לפרש הפסוק 

ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן, ועתה 

מרמז לתשובה, אשר אז ישבים בארץ בחי' 

שפלות ולב נשבר, מתמרמר על מצבו, 

אבל צריך לצרף גם מדת השמחה, גש"ן 

לוב שניהם גימ' שמח"ה, בארץ גשן שי

 גם יחד.

מרדכי קבלו את התורה מתוך  בימי

, ורק אז היתה )עי' שבת פח.(רצון ושמחה 

הקבלה קבלה שלימה, כי רק הלימוד 
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מתוך שמחה מתיישב על דעת האדם, 

ובכח זה מוחין זכר עמלק הסטרא אחרא 

ומבריחין כל הדינים, שמח"ה צירוף 

מח"ה ש', אלקי"ם במילוי י' מספרו ש', 

א מדת הדין, מחה נאמר אצל אלקים ד

הממשיך דינין  )שמות יז, יד(עמלק 

תקיפין רח"ל, בכח השמחה מוחין את 

עמלק ומבטלין מדת הדין וממשיכין 

רחמים וחסדים, שמח"ה במס"ק עולה 

)תהלים קטז, כ', הר"ת ו'בשם ה' א'קרא 

עה"א ג"כ מס' כ', בכח השמחה  יג(

)עי' צ"צ קורין וממשיכין רחמי הוי"ה 

יה"ק זי"ע פרשת נח ד"ה א"י את לזק

, ובזה יש לפרש זה שאנו אומרים האלקים(

במודים שבסיום מסכתא אנו עמלים 

ומקבלים שכר, הר"ת ו'מקבלין ש'כר 

עה"כ גימ' הר"ת ו'היית א'ך ש'מח, 

הר"ת א'נו ע'מלין עה"כ גימ' חס"ד, 

אם נהיה עמלין בתורה מתוך שמחה 

 נזכה לחסדים גם בהאי עלמא.

מז הכתוב שקורין בחודש מרולזה 

אדר, ולקחת את שמן המשחה, שמן 

)כמבואר בבני יששכר מרמז לחכמת התורה 

, קח וקנה לך חכמת לחנוכה בארוכה(

התורה בצירוף המשח"ה אותיות שמח"ה, 

 -בפרט בימים אלו  -לקבל את התורה 

מתוך שמחה ואהבה, הר"ת ו'לקחת א'ת 

ש'מן כר"ת ו'היית א'ך ש'מח, חיבור 

בענוה, אם לומדים ומקבלים את  שמחה

התורה ללכת בה בשמחה ולב נשבר אז 

ויצקת על ראשו, ויצק"ת עה"א גימ' 

תור"ה, תתיישב התורה על הראש לקדש 

המחשבה המקדשת היסוד, כי אין היצר 

)רמב"ם שורה אלא בלב פנוי מן החכמה 

, והלימוד בשמחה סוף הלכות איסו"ב(

ובחשק מגביר התורה בלב אדם ובא 

לדבק מחשבתו בה ואינו פנוי למחשבות 

זרות, ע'ל ר'אשו ר"ת ר"ע, פגם חטא 

, השמן חכמת התורה )זח"א נו:(הידוע 

יחד עם שמחה תבטל הפגם, ויצקת' על' 

ראשו' ס"ת גימ' נפש"ו, למסור נפשו 

סגולה  -ללמוד תורה ויזכה לשמחה 

נפלאה לקדש היסוד, ומשח"ת אתוון 

ט' ו'עתה ושמח"ת, את"ו אתוון או"ת נו

א'ל ת'עצבו כנ"ל, גם בעת התשובה 

חלילה להתעצב, רק ע"י שמחה יכולים 

להתקדש ולתקן העבר, את"ו עה"א גימ' 

צו"ם קו"ל ממו"ן מכוון לתשובה תפלה 

וצדקה, הכל צ"ל משוח במדת השמחה, 

מ'שחת א'תו ר"ת א"ם, רומז לשכינה 

הקדושה שהיא כאמא המסככת על בניה, 

צורך גבוה, לשם יחוד לכוין בכל עבודתו ל

קוב"ה ושכינתיה, כי השכינה קובלת כי 

)שלה"ק בסיבתכם אני מושלכת בעפר 

, ורק בעובדין טבין מעלין מסכת שבועות(

 את השכינה הקדושה למקומה הרמתה.

השי"ת להשפיע עלינו אורה  יעזרנו

ושמחה, שנוכל לעבדו בשמחה ובטוב לבב, 

ואז אך טוב וחסד ירדפוני, יתעוררו 

ינו הנסים שנעשו לאבותינו בימים על

ההם בזמן הזה, נצא מאפילה לאורה 

 ומשעבוד לגאולה בב"א. 
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)כח,  זי"ע מפרש הפ' אאמו"ר הק'

 ונשא אהרן את עון הקדשים. לח(

נש"א נוט' א'כסוף נ'ועם ש'בת, אם 

ים בכיסופין וכליון נפש משתוקק

אז אפשר להפוך עון  לשב"ק

לקדשים, זדונות לזכויות, ע"כ. 

תשובה מאהבה מהפך את הזדונות 

, אין שטן ופגע רע )יומא פו:(לזכויות 

כלל, אדרבה כל החטאים מסטרא 

דיצר הרע מתקרבים אל ה', ואזי אין 

שום מסטין ומקטרג, שבת קודש הוא 

גל מנוחת אהבה ונדבה, זמן מסו

לאהבת השי"ת, בשב"ק כוסף איש 

הישראלי להתרומם ולהתעלות אל 

הבורא ב"ה, לשוב אליו בכל לבו נפשו 

ומאודו, לזנוח את שטויות והבלי היצר 

הרע, חלף התאוה והכסיפה לעניני 

העוה"ז יחפוץ וישתוקק לאהוב את 

בתאוה עזה ועצומה, שבת  רא ב"ההבו

קודש מסוגל לשמחה, ישמחו 

י שבת, שמחה היא במלכותך שומר

אהבה, ע"י השמחה והאהבה מנשאים 

ומרוממים את הזדונות לעשותם 

קדושים, זכויות לפני ה', והאיש אשר 

מצפה ואדוק ודבוק בקדושת השבת, 

ועורג בצמאון נפש אל השב"ק, 

יתלהב לבו לשוב אל ה' מאהבה 

ושמחה, ובכח האהבה כל החטאים 

כשלג ילבינו, הזדונות נהפכים 

 לזכויות.

השרוי בשמחה יכול להתקרב אל 

השי"ת אשר עוז וחדוה במקומו, 

העצבות שהיא מסטרא מאידך, ו

דמסאבותא מרחקת ח"ו את האדם 

מבוראו ית', אשר על כן נדרש 

להתחזק לעבוד את השי"ת מתוך 

אאמו"ר הק' שמחה וחדוה, כמובא מ

 )כח, ד(בפרשתנו זי"ע לפרש הפ' 

ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד '

 עיל וכתונת תשבץ מצנפת ומ

הנה חטא הנחש היה פגם כי , 'ואבנט

הלשון כידוע, ואח"כ הטיל זוהמא, 

 בקידושא רבאשיחת קודש 
 תצוה תשמ"זשב"ק 
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פגם היסוד, עצבות היא מסטרא היינו 

דמסאבותא רח"ל כדאי' בספה"ק 

בכל עצב יהיה ')עדה"כ )משלי יד, כג( 

שמחה מסוגל לתיקון מאידך , ו('מותר

'ואלה הבגדים אשר יעשו' היסוד, 

העצה לתקן הבגידות של חטא נח"ש 

הרמוז באתוון חש"ן, היא על ידי 

שיעשו ממנו ר"ת נ'שיר ש'יר ח'דש, 

גם חש"ן גימ' ישמח, לעבוד את 

השי"ת בשמחה ובשירות ותשבחות 

 בזה מתקנים היינו שלשמו ית', 

 "דמעור, אפהלשון וברית הברית 

ובזה  ,וןגימ' פ"ה, היינו לש )חסר ו'(

נתקן מדת היסוד הרמוז ב'מעיל 

וכתנת', גם ת'שבץ מ'צנפת א'בנט 

ר"ת אמ"ת, היינו חותם, ע"כ. בכח 

השמחה דקדושה, בשירות ותשבחות 

לקל חי בשמחה יכולים להפוך הכל 

 לטוב.

שירות ותשבחות לקל חי רב כוחם 

לעורר את הלבבות להתרומם אל ה', 

על ידם יתעוררו בלבו רשפי אהבת 

)עי' יקות השי"ת, כמובא בספה"ק ודב

שע"י  , שער האהבה פ"י('ראשית חכמה'

שירות ותשבחות יגיע האדם לאהבת 

ואהבת את ה' 'השי"ת, לקיים מ"ע של 

מובא,  )פ"א ו( 'חרדים' , ובספר'אלקיך

שהאוהב את השי"ת בלב שלם ישיר 

עיי"ש, וכבר דרשו חז"ל עה"פ  ,לפניו

את ה'  כבד' ועי' רש"י שם( ;)משלי ג, ט

אל תיקרי מהונך אלא ', 'מהונך

, לכבדו ולפארו בשירות 'מגרונך

ותשבחות, לרוממו ברינה וזמר, ואזי 

 .יגיע אל האדם כסיפתו ואהבתו ית"ש

 'ראשית חכמה'ומובא עוד בספה"ק 

שכל צבא השמים משבחין  )שם(

ומקלסין בשירה להשי"ת, והעיד 

בפניו מי ששמע וראה אנשים שהלכו 

ראות מקום יציאת לארץ הודו ל

החמה וזריחתה, שנים הלכו ואחד 

חזר, האחד שנתקרב הרבה לשמוע 

קול החמה מת, והשני שחזר נתאלם, 

וכיון  .ואמר זאת בחזרתו ע"י כתיבה

שכל העליונים אומרים שירה לפני 

גם  ,השי"ת מפני חשקם להידבק בו

האדם צריך לעורר שיר ושבח לשמח 

השיר  את קונו וכדי שיתדבק בקונו, כי

 גורם הדביקות עיי"ש.

בעת השירות ותשבחות לקל חי 

צריכים להיות מלא חיות ושמחה, 

נישט זיין פארשלאפען, בלי שום 

עצבון ודאגות, יען זהו דרכו של היצר 
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הרע החפץ למנוע מהאדם לחיות 

בשמחה לפני השי"ת, אשר על כן 

מביא בו דאגות מדאגות שונות, כדי 

פצו שלא יוכל להיות בשמחה, בח

להפילו אח"כ ברשתו, אולם האיש 

המשכיל אינו מניחו ליצרו לטורדו 

על אף הכל הוא ומידת השמחה, מ

שרוי בשמחה תדיר, מחזק עצמו לבל 

יפול לרשת העצבות אשר היצר פורש 

לרגליו, ומגרש ממנו הדאגה והעיצבון 

בעניני העולם הזה, אחת הוא דאגתו 

אשר תטרידנו, האיך יוכל לעלות 

לות עבודת השי"ת, להוסיף ברום מע

יני לימוד התורה, אבער דאס יחיל בקנ

איז א לעבעדיגע דאגה, הוא אינה 

מביאה לעצבות, אדרבה העובד ה' 

הוא תמיד בשמחה, ישמח לב מבקשי 

ה', לא חסר לו מאומה, כמובא 

מבארדיטשוב זי"ע לפרש  מהרה"ק

ומלאת יד ' ט, ט(כ)בפרשתנו את הפ' 

עניני עולם הזה , אשר ב'אהרן ויד בניו

 ולא נמצא שלימות, תמיד חסר ל

אף ולאדם הרוצה בתענוגים גשמיים, 

אם יש לו תענוג משאר דברים חסר 

ג מכבוד וכדו', מה שאין כך ולו תענ

בעבודת הבורא, מי שעובד אותו הוא 

שלם בכל, כי 'ודורשי ה' לא יחסרו כל 

, וזה התענוג של )תהלים לד, יא(טוב' 

כולם, כי מי שהוא  עבודת ה' עולה על

דבוק בחיות ועבדות של האין סוף 

ב"ה אשר הוא שלם בכל מיני 

שלימות, ממילא אינו חסר לו ג"כ שום 

דבר, וזה שאמר הכ' 'ומלאת יד אהרן 

ויד בניו', הקב"ה אמר למשה שיראה 

להביא את אהרן ואת בניו למדריגות 

גבוהות כדי שיהיו דבוקים בהקדושה 

ל טוב, כי לא ואז יהיו ידיהם מלא כ

יחסר להם שום דבר כשירגישו נועם 

 ותענוג עליון, ע"כ.

)אבות  'מרבה נכסים מרבה דאגה'

, אף אם יצבור האדם הון רב פ"ב מ"ה(

כי ונכסים מרובים לא תנוח נפשו, 

בוי הנכסים תביאנו לידי ריבוי יר

דאגה, וככל שיוסיף וירבה נכסים 

יחפוץ עוד ועוד, יש לו מנה רוצה 

הוא יהפוך את כל העולם  מאתיים,

בחפצו להוסיף הון ועושר, כמובא 

 פש, ג,הנן )שער חשבו 'חובת הלבבות'ב

אשר התאוה אל הכסף והממון  י"ב(ה

הוא כמו האש, ככל אשר יוסיף עליה 

עצים תגדל הלהבה, ולא יספיק לו 

ממיני קניניו מאומה כי יחפוץ להרבות 
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 ,מהם עוד ועוד בלי גבול וקצבה, ברם

את עצמו וגופו בעבור  ימסורגם אם 

הממון בחפצו להגיע אל תכלית, אבל 

אף אם יכבדוהו ע"כ. אין תכלית לו, 

ביותרת הכבוד לא יהא מרוצה ולא 

יבא על סיפוקו, ובגין זה לא יוכל 

להיות בשמחה כי תדיר אינו מרוצה, 

לעומת זאת האיש הנלבב הוא תדיר 

בשמחה, את נפשו הוא נושא 

אליהם יתאוה  נים רוחניים,ילקני

ויחפוץ, חיות ושמחה הוא שואב 

מדברים נצחיים, מאור הנערב 

שבלימוד התורה הקדושה, מנועם 

עריבות ידידות קדושת השבת, ולא 

 מדברים גשמיים ברי חלוף, הלא 

)אבות פ"ד כבר אמר התנא ר' יעקב 

יפה שעה אחת של קורת רוח ' מכ"ב(

, ובאם 'בעולם הבא מכל חיי העוה"ז

ל' חיים העולם הזה, פירושו נאמר 'מכ

קבצו כל חמודות ישאף אם יאספו וי

 תבל, וכל כסף וכל זהב שבעולם 

הזה, עכ"ז לא ידמו ולא ישוו לשעה 

אחת של קורת רוח בעוה"ב, תינח 

באם האדם אוסף וצובר כסף וזהב כדי 

לעשות אתו צדקה וחסד, להחיות 

ולשמח לב עניים ואביונים שיהא להם 

א, מזה יהא לו כל הצטרכותם ניח

תועלת בעולם הבא, שהרי אין מלוין 

לו לאדם לא כסף ולא זהב, זולת 

התורה והמצוות, הצדקה והחסד 

שעשה בימי חלדו, הכסף הזה שחילק 

לצדקה ישאר בידו לנצח, אבל מכל 

הכסף שצבר ואסף בעמל רב ויגיעה 

עצומה כל ימי חייו, איזה תועלת תהא 

אולי אריכות ימיו ושנותיו,  לו לאחר

ירושה לבניו שיהנו מהעושר והנכסים 

אשר השאיר אחריו, ברם מה יהא 

 .תו, הרי לא יהנה כלום מריבוי נכסיויא

, 'מרבה נכסים מרבה דאגה' ,ואפ"ל

דאג"ה גימ' אח"ד, מרבה נכסים 

המרבה בעבודת האחד יחיד  ,נקרא

לו יש נכסים מרובים, וזולת  ומיוחד,

ק זה הכל חולף ועובר כענן כלה וכאב

 פורח.
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 ב. ארנסטר ב דוד ד.הרמרשימות 
 תשמ"ו שנת

 משה רעיא מהימנא

 ד' אדר ב': -שב"ק פרשת פקודי 

בעת ה'מיטאג טיש' שוררו חברי 

המקהלה ניגון על החרוז 'התקבצו 

)מתוך פזמון 'שישו ושמחו' מלאכים' 

ר 'משה עלה למרום', , בו נאמלשמח"ת(

לקראת יומא דהילולא של משה רבינו 

 שיחול בשבוע הקרוב.

כאשר סיימו, פתח רבינו אמר: האם 

 יש לנו קצת השגה במשה רבינו?! 

'משה עלה למרום'! המלאכים טוענים 

 'מה לילוד אשה בינינו', ואילו הוא 

 אינו ירא מהם, הלא אין לנו כל השגה 

ואופנים,  מה הוא מלאך, מה הם שרפים

 אין לנו שום השגה בזה. הוא מתהלך 

)עי' שבת שם והקב"ה פורש עליו עננו! 

 . פח:(

איתא באור החיים הקדוש עה"פ 

'וזאת הברכה אשר ברך  )דברים לג, א(

משה איש האלקים', אשר כל הצדיקים 

ואף האבות הקדושים אינם יכולים 

לעמוד בדין עם הקב"ה אלא מכח 

 איש אומרו והוא, .()עי' ערכין יזהרחמים 

ברם שונה מהם משה רבינו, , יםקהאל

 בדין עמו לעמוד שי"תה יבוא אםש

, והישר הטוב לעשות הפליא כי ,יוכל

וזהו 'איש האלקים', שיכול לעמוד אף 

 ',ישראל בני אתבמדת הדין. וסמיך ליה '

'את' פירושו 'ִעם', משה רבינו זכה 

 בהם שטרח מה באמצעותלמדריגה זו 

 מאמצעות והמסתעף מהם בלשנס ומה

. למרות שטענו עמהם הטובה הנהגתו

כנגדו והתלוננו עליו, מסר את נפשו 

 עליהם כל כך.
 

 ישבעו ויתענגו מטובך

 שב"ק פרשת צו:

ביום השבת אחר התפילה, בשוב 

רבינו לביתו נאוה קודש, אמר: דוד 

טעמו וראו  )לד, ט(המלך אומר בתהלים 

אם  - טובכי כי טוב ה', והכוונה בזה, 

, ושבת ה' -ישנו טוב בעולם, הרי הוא 

 .)זח"ב פח:(הוא שמא דקודשא בריך הוא 

אחר פיזם רבינו את התיבות 'שבת 

אם קודש נפשי חולת אהבתך', והפטיר: 

 -'נפשי חולת אהבתך'  -אומרים כך 

 הרי צריכים לחוש זאת!...
 

 ועלהו לא יבול
 לימוד צריכה חכמים תלמידי שיחת

 :(כא סוכה)
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 ארחץ בנקיון

 החדש:-מוצאי שב"ק פרשת שמיני

קודש, שאל רבינו  בדרך לביתו נאוה

את אחד ממלוויו: האם הינך מכין כבר 

טוב הקדוש? כבר -את עצמך אל היום

רוחץ אתה ומנקה את האברים מכל 

זוהמא זו אי אפשר לרחוץ לכלוך ואבק? 

, על כך יש בתכשירי נקיון או במיני סבון

 לעמול ולעבוד קשות.

אבער ס'איז א והפטיר רבינו: 

 גישמאקע עבודה!
 

 מ"זתש שנת
 

 באהבתה תשגה תמיד

 ערב ראש השנה:

פנימה נכנסו האברכים  הקודשאל 

והבחורים דקהלתנו הק' 'צמח צדיק' 

 בוויליאמסבורג.

אפרים פישל רבינו פנה אל הרב 

שלמה , ור' יהודה כ"ץ, ר' סנדרוביץ

, וביקשם שישגיחו וישתדלו שטיינמץ

בני הקהילה ישתתפו בשיעורי  שכל

לם יהא תורה ברבים מדי ערב, ושלכו

 חיות ורצון לדבר זה.

והרחיב רבינו שיחתו בענין לימוד 

ביכולתם  שאיןהתורה: ישנם אנשים 

דבר מציע -והבעלללמוד דברים קשים, 

להם שילמדו דייקא סוגיות קשות 

, כדי שיאבדו את החשק ושוב ועמוקות

לא ילמדו מאומה. ברם האמת היא, 

שבתורה הקדושה ישנם דרגות שונות, 

רות שקשה להתעמק בהן, סוגיות חמו

ואף ענינים קלים להבנה. אם האדם אינו 

יכול להגות בדברים הקשים, אינו יכול 

ילמד איפוא 'פשוט',  -ללמוד 'עיון' 

ואפילו 'עין יעקב' או ספרי מוסר 

, תהלים פרקיוחסידות, ואפילו יאמר 

העיקר הוא שלא לבלות הזמן להבל 

 וריק.
 

 תחבולות היצר

מהנוכחים אח"כ ביקש רבינו 

שישתדלו להרחיב גבולות הקדושה, 

 מקום חדש עבור השטיבל. ולקנות

והוסיף רבינו: אף על פי שאין הדבר 

הא גופא סימן מובהק  -עולה בקלות 

שזהו דבר שבקדושה, כי דבר המתנהל 

'חלק' ללא עיכובים והפרעות עדות היא 

שאין הדבר מפריע ליצר הרע, ועל כן 

דבר טוב אינו מנסה להכשילו, ברם 

שמתנגד לדרך היצר, הוא מנסה בכל כחו 

כך ראיתי במו עיני, להכשיל ולהפריע, 

כמה עבודה ויגיעה, עמל וטורח, נדרשו 

 לי להקמת הישיבה הקדושה.
 

 קידושא רבא

 יום א' דר"ה:

, שהתקיימה רבאבעת הקידושא 

בחדרו של רבינו, הורה רבינו שיביאו מיני 
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מזונות לכל הנוכחים. נענה אחד 

המשמשים ואמר, שהציבור כבר קידשו 

 וטעמו לפני תפילת מוסף.

רצון -שביעות-)כמביע אי רבינואמר לו 

 אל תספר, אל תספר!...: מכך(
 

 שמחת חיים

 מוצש"ק וישלח:

בדברי התורה בסעודה ג', עמד רבינו 

"כי במקלי עברתי את  )לב, יא(על הפסוק 

הירדן". בעת סעודת מלוה מלכא חזר 

מדבריו הק', ואלו הם  רבינו על חלק

 :)העתקה מרשם קול(

אסור להתייאש אף פעם, אפילו אם 

ח"ו, קען מען זיך צוריק מחזק  "עברתי"

חיים שמחה עה"כ גימ'  "את הירדן"זיין. 

חיים של שמחה, להכניס  לחיות, נר

 שמחה בנ'פש ר'וח נ'שמה.
 

 ואם משמחו מה שכרו

, בדרך שובו לביתו נאוה הבדלהאחר 

 רבינו לחתן שליווהו: קודש, אמר

אמרו אשר כל  )ברכות ו:("ל חז

המשמח את החתן זוכה לתורה שניתנה 

בחמשה קולות, ולכאורה דבר מוקשה 

 הוא, וכי בשביל שמרקד ושר מעט 

 הוא זוכה לתורה הקדושה?! אלא 

כאשר מכניסים את בוודאי כך הוא, 

, בזה הוא החתן לחיים של שמחה

, מתחנך לעבודת ה' תמה ושלימה

אויף א גאנץ  אנידערמ'שטעלט איהם 

 שניתנהלעבן, ואזי ניתן לזכות לתורה 

 בה' קולות.

להכניסו לחיים בדביקות  צריכים

בתורה ובשבת קודש, שניהם אדוקים 

וקשורים אל השי"ת: אורייתא כולא 

, וכן שבת )זח"ב קכד.(שמותיו של הקב"ה 

 .)שם פח:(שמא דקודשא בריך הוא 

ן יכול אתה עדיירבינו:  והפטיר

 .לצמוח מעלה מעלה
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 ובכתבי הקודש נאמר
 ודשמכתבי ק

 ובהם הדרכות ישרות ולקח טוב
 

 

 

 

 

 
 

 "ומכין מזון לכל בריותיו ... פרנסה והצלחה הוא ביד השי"ת"
 

 ב"ה

 שלומים מרובים לכבוד אהובי ידיד נפשי עוז

 הנגיד הנכבד ומפואר בפי כל

 עסקן ציבורי בלב שלם  ,עושה צדקה וחסד

 נרו יאיר ...כמוה"ר 
 

 ידות ואהבהאחדשה"ט ביד
 

מובן מאליו שיש לי הנאה גדולה אשר כבודו מתכונן לבוא אי"ה  ,הריני מאשר בזה קבלת מכתבו

והעיקר שיתקבלו תפלותינו לרחמים ולרצון  ,על הימים הקדושים הנה ולהיות עמנו בצוותא חדא

 לפני אדון כל ונזכה לישועת כלל ישראל במהרה אכי"ר.
 :אודת הפרטים מה שכבודו מתעניןא

 .מבוקבינה מעיר ראדיוויץ ,היכן הי' מקום אבותיו של הבחור בחו"ל

 ל הבחור הוא בן תשע עשרה לאיוש"ט.גילו ש

 הוא נולד בארץ ישראל ונתגדל בארץ ישראל.

הוא חושב שני שנים אחר החתונה ...  ,ומה הם חושבים לעשות אודת פרנסה לאחר החתונה

או אם יזמין לו השי"ת איזה פרנסה  ,ב'בוכהאלטעריע'ללמוד עוד בכולל ואח"כ אי"ה לפרנס א"ע מ

 אחרת יפרנס א"ע מאותו פרנסה.

וכמדומה לי  ',ומכין מזון לכל בריותיו' ,וה' הטוב יעזור לו ,א ביד השי"תופרנסה והצלחה ה

שזה הוא מחמת  ,וימחול לי על איחור תשובתי במקצת ,שהשבתי על כל שאלותיו של כבודו

 כב' הסליחה. טרדותיי המרובים ואת

 כ"ד ידידו ואוהבו המברכו בכוח"ט שנה מתוקה ומבורכת

 ונזכה לגאולה שלימה במהרה דידן אכי"ר

 הק' משה יהושע בהה"צ שליט"א

                                                 

 . רבינו הק' זי"ע עסק בהצעת שידוך, ומציין הפרטים לאבי המדוברת, אודות ההצעה.א
 . רואה חשבון.ב


