
 

באוירה  סעודת ראש חודש ליל ראש חודש אדר א',

בעת המעמד הגדול  ,מושב יסודותהשקטה של 

"כבוד התורה" וסיום לכבודה של תורה הק' ולומדיה 

, בשעות של התעלות והתרוממות הנפש, מסכת גיטין

שבאה לאחר ובאמצע כמה שבועות של ימי השובבי"ם 

הגה"ח ירים בלימוד שעות רצופות, ראש הישיבה לצע

מעלה את ההרגשות מעלה  ר' ברוך טסלר שליט"א

"טייערע בחורים! רק לאחר מעלה, בהרימו קול זעקה: 

 -כאלו ימי השובבי"ם אפשר להרבות בשמחה 

משנכנס אדר מרבין בשמחה, כי זה יוצא תמיד בסיום 

 .פקודי ה' ישרים משמחי לב" -ימי השובבי"ם 

פונה אל דוד  לאחר הרקידה ברגע של הפוגה, יענקל

חבירו בהתרגשות: דוד! גם אתה מרגיש את אשר אני 

מרגיש היום? הלא הגענו כבר לחודש אדר א'? לאחר 

ששמעתי את דברי ראש הישיבה נזכרתי בדברים 

נפלאים הכתובים בספרא קדישא דראש השושילתא 

דדהבא מרן אדמו"ר הרה"ק בעל המאור עינים זיע"א 

הגמרא )ביצה טז:(  על מאמר בישמח לב מסכת ביצה,

הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנאמר אדיר 

 במרום ה'.

שלא יפול רק יהיה  'הרוצה שיתקיימו נכסיו'וזלה"ק: 

שיבין  'א' דר'רצה לומר 'יטע בהן אדר' תמיד בקיום, 

שאלופו של עולם דר בכל דבר ואפס בלתו כאמור 

. למעלה, ואז יהיה תמיד דבוק בה' ולא יסור ממנו..

ודבק באלופו של עולם והנה הצדיק שלא חטא מעולם 

'א' , רצה לומר 'אדר ראשון'זה נקרא  -במעשיו הטובים 

 דר ראשון'.

כנראה שאתה מתרגש מדי מהמעמד כאן, יענקל! 

אתה מרגיש בודאי שאתה מדבר ענינים גבוהים מדי ו

 .שאינם שייכים כלל אלינו פשוטע אידן

ן המאור עינים מסתכל דוד! הרי התורה היא נצחית ומר

אף מתענג לראות את  בודאימדבר אלינו, ואף ואלינו 

הקדושה , בישיבה 'כבוד התורה'המעמד הגדול כאן 

 הנקראת על שמו.

יא! יא! יענקל! דוד! אנו נמצאים כעת בראש חודש 

אדר ראשון, אולי נראים הדברים גבוהים מדי, אך 

די ' - ון''א' דר ראשבודאי זהו כוונת דבריו הקדושים, 

 .'ערשטע זאך איז דער הייליגער בורא

יושבים ועוסקים בדת תורה כאשר בחורים צעירים 

תמימה שעות רצופות בוקר וערב בהתמדה גדולה כ"כ, 

מסכת גיטין חוזרים על לימודים ישנים ונבחנים על כל ו

הרי בודאי לזה נתכוין מרן המאור   ,בשעותם הפנויות

ן זה ענינים גבוהים ונשגבים 'א' דר ראשון, ואי -עינים 

  כלל, אלא דברים המיושמים בהיכלי התורה.

 -מרבין בשמחה  -א' דר  -נכנס אדר שמשיהי רצון 

מחה זו יושפע שמחות וישועות ומש שמחת התורה,

בזיו התורה יותר ויותר, להתענג לכל בית ישראל, 

לעלות ולהתעלות מעלות רמות בתורה ויראה טהורה, 

הקדושים גדולי ומאורי החסידות  בדרכי רבותינו

 זיע"א.

שבמהרה נזכה לשמוח בהשמחה השלימה ויהי רצון 

במהרה בימינו בן דוד גואלינו בביאת מלכנו משיחנו 

 אכי"ר.

 אלופו של עולם -א' דר 
 באדר ראשון -יטע בהן אדר 

 במשנתם של רבוה"ק לבית טשארנאביל זיע"א

 

 שערי אורה



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

 לפ"ק "ח אד"א תשע"ותרומה אדר' פר' ביום 

במושב שיחת קודש זו נאמרה ביום ב' פר' תרומה אדר"ח אד"א ש"ז, 
בעת המעמד הגדול לכבודה של תורה ולומדיה במסירות רבה,  יסודות

והתחלת חזרה על מסכת מסכת גיטין סיום  - מעמד "כבוד התורה"
וחלוקת תעודות ומילגות לבחורי הישיבה לצעירים, אשר , בבא בתרא

עו רוב מרצם וכוחם זה זמן רב, לחזור על לימודם ולהבחן השקי
)לתועלת הענין הכנסנו לשון קדשו של  בשקלא וטריא בהצלחה מרובה.

 המסילת ישרים בהרחבה(

לחיים, לחיים טובים ולשלום, יה"ר שיתן השי"ת 

הרבה כוחות וסייעתא דשמיא לכל הבחורים, ויזכו 

הגדול ההורים והמורים שהגיעו להצטרף במעמד 

לראות רוב נחת דקדושה, באמת אין לנו נחת גדול 

מזה כאשר אנו רואים זה תקופה ארוכה כמה 

יגיעות יגעים הבחורים החשובים בלימודם שעות 

רצופות, כאשר שמעתי וראיתי כמה שעות 

רצופות השקיעו הבחורים בלימודם ברציפות, 

לפעמים אני עומד משתומם מהיכן שואבים 

כ, שזה נראה מעל כוחות אנוש הבחורים כח רב כ"

 בפרט לבחורים צעירים.

אך ברור שזה נותן לכם כח וברכה להצליח מאוד 

הצלחתכם בתורה,  בתורה, וכפי שאנו רואים

כאשר מסיימים חזרה ומבחן על מסכת גיטין 

  שנלמדה בשנה העברה,  

לפני כעשר שנים נכנסו אלי לבקש ברכה קבוצת 

בכולל מסכת אברכים ספרדים שסיימו ללמוד 

גיטין, וספרו לי שהיו לפני כן אצל הגאון הרב 

עובדיה יוסף זצללה"ה, שבחן אותם על לימודם 

במסכת גיטין, ושאלם לסדר לימודם וכמה פעמים 

חזרו על כך, ואמר להם: זה לא מספיק זה לא 

נקרא עדיין ללמוד, וסיפר להם שכשלמד בכולל 

בעים )או בישיבה( מסכת גיטין, אזי למדו זאת ש

פעם, ובשעת שלמד מסכת גיטין לא למד שום 

לימוד נוסף חוץ ממסכת גיטין, ורק אחר שלמדו 

שבעים פעם, והדגיש להם שכוונתו לומר למדו 

שבעים פעם לא חזרה שבעים פעם, דלפני 

שלומדים המסכת פעמים רבות כל כך עדיין אין 

זה נקרא לימוד, ורק לאחר לימודם המסכת 

תחילו לחזור, ובכך מובן לכל פעמים רבות כל כך ה

איך אפשר לגדול ולהיות גאון הדור כהגאון הרב 

 עובדיה יוסף.

אמנם בודאי איני מאמין שלמדו כאן באופן כזאת, 

אך מדברים אלו אנו רואים גודל הענין שבחזרת 

הלימודים, ובפרט במסכת גיטין שיש בה קנינים 

 רבים מאוד.

יטש נ"י שאלתי את הבחור מנחם מענדל ראובן די

שעשה כאן את הסיום, כמה פעמים חזר על כל 

מסכת גיטין, ואמר לי שחזר ע"ז כעשרים פעם, 

והנה הבחור הזה יכול כבר עכשיו לחזור שוב על 

כל המסכת בימים ספורים בלבד, וכשיחזור על 

המסכת עוד כמה פעמים, יוכל לחזור על כל 

המסכת בכמה שעות בלבד, ולכן החזרה זהו קנין 

לאחר הלימוד, וזה נקרא בלשון חז"ל ודמי  עצום

 כמאן דמונח בקופסא.

הגאון הגדול הטשעבינער רב זצללה"ה היה דרכו 

 ליהנות מאורו



בקודש לבחון נערי ובחורי ירושלים על לימודם, 

גם אני זכיתי כמה פעמים בילדותי ליבחן אצלו, 

נכנסו אליו פעם ב' בחורים מבחורי ירושלים 

כדי המבחן נבחנו אצלו על מסכת נדרים, תוך ש

ציטטו הבחורים את דבריו הקדושים של הר"ן, 

אמר להם הטשעבינער רב שאין בכל מסכת נדרים 

הבחורים עמדו על שלהם כדברים האלו בר"ן, 

שכך איתא בר"ן, אמר הטשעבינער רב ניתי ספר 

וניחזי, הוציאו מסכת נדרים בדקו ומצאו כדברי 

הבחורים ודלא כדברי הטשעבינער רב, 

הצטער על כך ששכח ר"ן רב  הטשעבינער

ומאידך גיסא שמח מאוד לראות את מפורש, 

הצלחת הבחורים, ואמר לב"ב שיכניסו כיבוד 

ושתו לחיים ואף ליוה את הבחורים בצאתם 

כל מי שנכנס באותו יום להטשעבינער ומהבית, 

, הטשעבינער רב את כח החזרהבפניוו שיבח רב 

ע"י כך שהבחורים האלו זכרו ר"ן שהוא שכח איך 

 שחזרו על לימודם היטב.

ובכן לענינינו, בודאי שאסור להיות שוטה המאבד 

מה שנותנים לו, וצריך לנצל את המתנה של כח 

החזרה שיש בידכם לאחר לימוד כל המסכת 

שהוא קנין גדול של פ"ט דפים, הפך בה והפך בה 

דכולא בה, לחזור וללמוד ולשנן שוב ושוב את כל 

 לימוד החדשים הנלמדים.המסכת, כמובן חוץ מה

יש סדר היום שמסר הרה"ק ר' ישכר דוב מבעלזא 

שכל יום יחזור על לימודו שלמד זיע"א לבנו, 

אתמול, ובסוף כל שבוע יחזור על לימודו של כל 

השבוע, וסוף כל חודש יחזור על לימודו של כל 

 החודש.

וכמו שדברנו שברור שמלימוד פעם אחת עדיין 

דיין אין יודעים את הלימוד א"א ליקרא לימוד, וע

וצריך ללמוד ולחזור על הלימוד שוב כמו שצריך, 

ושוב ושוב, וכל פעם שלומדים רואים שיש דברים 

שמבינים רק הפעם, ובפעמים הקודמות שלמד 

וכידוע הענין שהתורה עדיין לא ידע והבין דבר זה, 

היא פרה ורבה שכל כמה שלומדים מתחדשים 

 דברים חדשים ונוספים.

 

אנו עומדים כעת בימי השובבי"ם ת"ת, זהו מתנה 

מיוחדת שבשנה מעוברת מוסיפים לנו עוד ב' 

שבועות מימי השובבי"ם, ועיקרה של ימי 

השובבי"ם היא בשנה מעוברת כאשר יש 

 שובבי"ם ת"ת.

וביותר כאשר אנו עומדים היום בראש חודש אדר 

א', במאור עינים איתא גודל הזמן של חודש אדר, 

נולד ומת משה רבינו ע"ה, ואתפשטותיה שבו 

דמשה בכל דרא ודרא, ובכל איש ואיש יש חלק 

וניצוץ ממשה רבינו ע"ה, ע"כ זהו זמן מסוגל מאוד 

הצליח ולהתעלות בלימוד תורת לבחודש זה 

 משה.

ובפרט בימי השובבי"ם שעלינו לחזור אז מאוד 

בתשובה, כפי שבכל ספרי התיקונים יש תיקונים 

צומות בימי השובבי"ם, אך צריך גדולים של 

לדעת שתשובה שהיא ע"י התורה היא התשובה 

המעולה ביותר, דהרי כשהאדם חטא רח"ל, אזי 

חלקי גופו חטאו עמו ויש להם חלק בחטאיו, וע"כ 

צריך האדם לסגף את עצמו כדי לייסר את גופו 

שחטא עמו, ובעת שהאדם לומד תורה אזי כל 

תייסר עמו אך על גופו משתתף עמו, וכל גופו מ

ידי לימוד התורה הק', ע"כ התשובה ע"י לימוד 

 התורה היא המעולה ביותר.

וכן יש ענין גדול של תיקון המידות בימי 

מביא ג' )פרק ה'( השובבי"ם, ובמסילת ישרים 

ענינים שמפסיד הזהירות, הדבר הראשון הוא 

שהאדם שקוע בעולם הזה, וע"י זה מפסיד מה 

בזמנינו ובישיבתינו אין צורך שיש לו, אמנם ב"ה 

לבחורים לחפש ולרדוף אחר העולם הזה, כי יש 



להם כאן כל הצטרכויותיהם בעוה"ז ולא חסר 

 להם מאומה, וצריכים רק לממש יכולותיהם

שזהו ולהשקיע בעוד לימוד שעות רצופות, 

 וזלה"ק:הרפואה להפסד הזהירות, 

 הנה, עולמו בעניני טרוד האדם בהיות כי

 אשר המשא בזיקי אסורות ומחשבותי

 אל לב לתת להם אפשר ואי, עליהם

 בראותם, השלום עליהם והחכמים, המעשה

 ועסוק בעסק ממעט הוי(: י, ד אבות) אמרו זה

 לאדם הוא מוכרח העסק הנה כי, בתורה

 מוכרח אינו העסק ריבוי אך, פרנסתו לצורך

 מקום לו יניח שלא עד גדול כך כל שיהיה

 .עבודתו אל

 וכבר, לתורה עתים לקבוע נצטוינו כן על

 לשיגיע לאדם יותר המצטרכת שהיא זכרנו

 (::כ "זע) פינחס רבי וכמאמר, הזהירות אל

 יגיע לא וזולתה, זהירות לידי מביאה תורה

 (:ה, ב אבות) ל"ז שאמרו מה והוא, כלל אליו

 יתברך הבורא כי, וזה. חסיד הארץ עם ולא

 אשבר הוא, באדם הרע היצר שברא שמו

 קידושין) ל"ז שאמרו וכמו, לו תבלין התורה

 .תבלין תורה לו בראתי הרע יצר בראתי(: :ל

 למכה ברא לא הבורא שאם, הוא פשוט והנה

 פנים בשום אפשר אי, זו רפואה אלא זו

 זאת בלתי המכה מזאת האדם שירפא

 אינו, זולתה להנצל שיחשבו ומי, הרפואה

 כשימות לבסוף טעותו ויראה, טועה אלא

 הוא חזק באמת הרע היצר הנה כי. בחטאו

 הולך האדם של ידיעתו ומבלי, מאד באדם

 כל יעשה ואם. עליו ושולט בו ומתגבר הוא

 הרפואה יקח ולא שבעולם התחבולות

 לא, שכתבתי כמו, התורה שהיא לו שנבראה

 כשימות אלא חליו בתגבורת ירגיש ולא ידע

 .נשמתו ותאבד בחטאו

 אל העתים יעותקב כן גם זה בכלל והנה

. למעלה שכתבתי כמו ותקונו המעשה חשבון

, מעסקיו פנאי לו שישאר מה זה כל ומלבד

 יאחז אלא, יאבדהו שלא ודאי הוא חכם אם

 נפשו בעסק בו לעסוק, ירפהו ולא מיד בו

 , עכלה"ק.עבודתו ותקון

הדבר השני שמפסיד הזהירות הוא שחוק 

טובה וליצנות, שכוחה גדול כ"כ להרוס כל חלקה 

באדם, ואפילו משה רבינו ע"ה בזמנים הגדולים 

ביותר, ע"י ליצנות הצליח היצה"ר להכשיל את 

קרח שהיה אדם גדול מאוד כידוע, ובכל זאת 

קרח ועדתו במחלוקת נגד משה רבינו ע"ה, נכשלו 

ואין מכשול גדול כ"כ כליצנות לכל דבר 

שבקדושה, ולצערנו בדבר זה כולם נכשלים 

צריך לידע עד כמה דבר זה מפסיד פעמים רבות, ו

ורים צריכים לידע ליזהר בכך הזהירות, והבח

 מאוד, וזלה"ק:

 השחוק והוא, מאד קשה הוא הנה, השני אך

 שטובע כמי הוא, בם שטובע מי כי, והלצון

 כי. ממנו להמלט מאד שקשה הגדול בים

 שכבר, האדם לב את מאבד הוא השחוק הנה

 הוא הריו, בו מושלת והדיעה הטעם אין

 להם לתת אפשר אי אשר שוטה או כשכור

, הנהגה מקבלים אינם כי, להנהיגם או ערמה

 השלום עליו המלך שלמה שאמר מה והוא

 ולשמחה מהולל אמרתי לשחוק"(: ב ב קהלת)

 אמרו לברכה זכרונם וחכמים". עושה זו מה

 את מרגילים ראש וקלות שחוק(: יג, ג אבות)

 היא חמורהש פי על אף כי. לערוה האדם

 מקרב ירא ולבו דעת בן כל אצל הערוה

 בשכלו נצטייר שכבר הציור מכח אליה

 הנה, עונשה ורוב פשעה גודל מאמיתת

 מעט אותו ממשיכים ראש וקלות השחוק

 שתהיה וקרב הלוך אותו ומקריבים מעט



 אחר מדריגה מעט מעט מעליו סרה היראה

 .ויעשהו עצמו העון על שיגיע עד, מדריגה

 מציאות שכל שכמו, לפי, למה כך וכל

 כל כן, הדבר על הלב בשימת תלוי הזהירות

 מן הלב מסיר אלא אינו השחוק של עצמו

 שלא ונמצא, והעיוניות הישרות המחשבות

 .כלל בלבו היראה הרהורי יבואו

 כמו כי, הרבה והשחתתו הלצון קושי ותראה

 ויפיל ישמיט אשר בשמן המשוח המגן

 יניח ולא ארץל ומשליכם החצים מעליו

 מפני הלצון כן האדם גוף אל שיגיעו אותם

 ובשחוק אחד בליצנות כי, והמרדות התוכחה

 מן גדול ריבוי מעליו האדם יפיל קטן

 מתעורר שהלב מה וההתפעלות ההתעוררות

 ענינים שומעו או ראותו מדי בעצמו ומתפעל

, במעשים והפשפוש החשבון אל שיעירוהו

 בו יעשה ולא רץלא הכל יפיל הליצנות ובכח

 ולא הענינים חולשת מפני ולא. כלל רושם

 הלצון כח מפני אלא, הלב הבנת חסרון מפני

 ...והיראה המוסר עניני כל ההורס

 "זע) לברכה זכרונם חכמים אמר גזרו וכבר

 מה והוא, עליו היסורין מביא שהלץ(, :יח

(: כט יט משלי) בפירוש מבאר עצמו שהכתוב

 דבר הוא זה כי ",שפטים ללצים נכונו"

 מן שמתפעל מי כי, אותו נותן שהדין

 שיתיסר צריך אינו, הלימודים ומן ההתבוננות

 מכח זה בלי מחטאותיו ישוב כבר כי, בגופו

 מה ידי על בלבבו שיולדו תשובה הרהורי

. והתוכחות המוסרים מן שישמע או שיקרא

 התוכחות מן מתפעלים שאינם הלצים אך

 אלא תיקון הםל אין, ליצנותם כח מפני

 בליצנותם כח יהיה לא שאלה, השפטים

. המוסרים ידחו כאשר מעליהם לדחותם

 החמיר, ותולדותיו החטא חומר כפי והנה

 שלמדונו מה והוא, בעונשו האמיתי השופט

 יסורין שתחלתו הליצנות קשה"(: :יח ז"ע) ל"ז

 יחזקו פן (כב, כח ישעיה) :שנאמר, כליה וסופו

, '"וגו שמעתי צהונחר כלה כי מוסריכם

 עכלה"ק.

והדבר השלישי המפסיד הזהירות הוא התחברות 

לחברים רעים, ב"ה כאן בישיבתנו אפשר לומר 

שאין את החשש הזה, כאשר אנו רואים את 

משפחות הבחורים הלומדים כאן, שכולם בני 

משפחות חשובים וטובים, וכאשר יעידון יגידון כל 

זה אנשי מי שיש לו שייכות לבחורים כאן, אם 

הצוות הן הרוחני והן הגשמי, ואם זה ההורים 

החשובים הן הנמצאים כאן והן שאינם נמצאים 

כאן, כולם כאחד מודים ומהללים על טיב 

 , וזלה"ק:משפחות הבחורים הלומדים בישיבתינו

 חברת, דהיינו, החברה הוא השלישי והמפסיד

 אומר שהכתוב מה והוא, והחוטאים הטפשים

 אנחנו הנה כי. ירוע כסילים ורועה (:כ, יג משלי)

 שנתאמת אחר אפילו רבות פעמים רואים

, בה והזהירות העבודה חובת האדם אצל

 דברים איזה על יעבור או ממנה יתרפה

 כדי או חבריו עליו ילעגו שלא כדי ממנה

 מזהיר ששלמה מה והוא, עמהם להתערב

. תתערב אל שונים ועם(: כא, כד משלי) ואומר

 תהא לעולם(: .יז כתובות) אדם לך יאמר אם כי

 אף, הבריות עם מעורבת אדם של דעתו

 בבני, אמורים דברים במה, לו אמור אתה

 אדם בבני לא אך, אדם מעשי שעושים אדם

 אלא לאדם לו אין ...בהמה מעשי שעושים

 מדרכי רגליו ולמנוע, עצמו ולנקות להטהר

 רגליו וישיב, הזמן בהבלי השקועים ההמון

 לו יארע ואם... משכנותיו ואל' ה תחצרו אל

 ישית לא, עליו שילעג מי בחברת שימצא

 על ילעג, אדרבא, ההוא הלעג אל לבו



 היה לולי כי בדעתו ויחשוב, ויבזם מלעיגיו

 שהיה מה מניח היה, הרבה ממון להרויח לו

 שכן כל?! ילעגו שלא חבריו מפני לזה צריך

 .לעג מפני נשמתו לאבד ירצה שלא

 עז הוי(: כ, ה אבות) ל"ז הזהירו זה דרך ועל

 ודוד, שבשמים אביך רצון לעשות' וכו כנמר

 נגד בעדותיך ואדברה(: מו, קיט תהלים) אמר

 שרוב פי על שאף, אבוש ולא מלכים

 גדולות בדברי ודבורם עסקם המלכים

 לכאורה, מלך כן גם שהיה ודוד, והנאות

 יהיה בחברתם בהיותו אם לחרפה לו תהיה

 מן ספרו תחת, ותורה מוסר בדברי מדבר הוא

 הנה, כמוהם אדם בני ומתענוגות הגדולות

 נפתה לבו היה ולא כלל לזה חש היה לא

, האמת השיג שכבר אחרי האלה בהבלים

 נגד בעדותיך ואדברה: ואומר מפרש אלא

 אמר כן כמו וישעיה. אבוש ואל מלכים

 ואדע כחלמיש פני שמתי כן על(: ז, נ ישעיה)

 .אבוש לא כי

  

ושוב הנני חוזר ומדגיש גודל החשיבות של 

העבודה המיוחדת שהשקיעו ומשקיעים הבחורים 

בימים אלו בלימודם בישיבה, ובפרט בלימוד 

קנין  שעות רצופות בלא להפסיק באמצע, שהוא

גדול וחשוב בלימוד התורה הק', ובפרט כאשר 

בחורים צעירים יושבים ולומדים במסירות רב 

ושג איזה רעש ורושם עושה דבר זה כ"כ, אין לנו מ

 בשמי רום.

וברכה מיוחדת קובעים לעצמם חברי הצוות 

בישיבה, שמשקיעים שעות רבות של יגיעה 

ומחשבה למען הבחורים בהתמסרות גדולה מאוד, 

וכפי שבודאי רואים ומרגישים הבחורים בעצמם, 

כן יתן השי"ת בידם ביתר שאת ויתר עוז להצליח 

 ודש.בעבודתם עבודת הק

תצליחו לעלות מעלות רמות בתורה ויראת יה"ר ש

שמים ובכל הענינים ברוחניות ובגשמיות, ויזכו 

תמיד הוריכם ומוריכם לראות ולרוות ממכם רוב 

נחת דקדושה, מתוך תענוג ושמחה והרחבת 

הדעת, בבריאות הגוף והנפש, ובזכות לימוד 

התורה הק' נזכה במהרה לביאת מלכנו משיחנו בן 

 אלינו במהרה בימינו אמן.דוד גו

 לזכר נשמת

 ר' משולם זלמן זצוק"להרה"ק 
 בהרה"ק ר' אהרן אריה זצוק"ל

 כקש"ת אדמו"ר מטעמעשוואר
 נלב"ע במוצש"ק

 משפטים -לסדר 'את מספר ימיך אמלא' 

 אדר"ח אדר תשמ"ז לפ"ק

 ת.נ.צ.ב.ה.



 

 

 

סי לכאן כנשמחתי באומרים לי בית ה' נלך, בה

באמצע ריתחא דאורייתא, בראותי התמדת 

הבחורים חמש שעות רצופות לרגל ימי השובבי"ם 

ת"ת, זכות גדולה היא לכם בחורי הישיבה, וזכות 

גדולה היא לנו תושבי עירנו אשדוד שיש בה ישיבה 

 ניה לתפארת.כזאת ששמה הולך לפ
 

ידוע מתלמידי מרן אור שבעת הימים הבעש"ט הק' 

זיע"א, שימי השובבי"ם הם בדרגת עשרת ימי 

תשובה, בבחינת דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו 

והם אשר גילו לנו גודל גדולת וקדושת  קרוב,

הימים הקדושים האלו, שבהם השי"ת קרוב אלינו 

הזמן הגדול מאוד כבעשי"ת, ועלינו רק לדעת לנצל 

 עה"פ חסידות בספרי מובאכראוי וכיאות, וכפי ש

 כבהמות נמשל יבין ולא ביקר אדם)תהלים מט יג( 

 של מיוחדים לזמנים, 'יקר'ל זוכה אדם אם, נדמו

 מהשמים יםחשפות, הללו הימים כמו ,התעלות

 הימים שאר כל כן וכמו בתשובה זרהחל חפת

, 'יבין ולא' - האלה הימים את מנצל ואינו, הנוראים

 ,בתשובה לדופקים ושער פתח לו שפתחו מבין אינו

 ואין השנה ימות ככל הללו הימים אצלו נראים אלא

 כבהמות' הוא הרי, לטובה השתנות שום אצלו

 יןחולהב להבדיל יודעת אינה הבהמה שגם, 'נדמו

 .ליום יום בין

ידועים דברי השל"ה הק' בהסבירו גודל מעלת ימי 

שכל ענין ירידת ישראל למצרים השובבי"ם, שידוע 

והוצאתם משם, זה היה רק כדי להוציא ולהעלות 

הניצוצות הקדושות שנפלו שם בשבירה, ועבדו על 

כך קשה מאוד כמרומז בפסוק 'בחומר ובלבנים', 

ואכן עשאוהו ישראל כמצולה שאין בה דגים, והעלו 

וזהו ג"כ את כל הניצוצות לא נשאר שם עד אחד, 

קחו ישראל בצאתם ממצרים, לבד הרכוש גדול של

 -מהרכוש הגשמי הכוונה ג"כ לרכוש הרוחני 

 .הניצוצות הקדושות

וידוע מה שמובא כמה וכמה פעמים במאור עינים, 

שהקריאה מעורר את הזמן, כי התורה היא נצחית 

ואינה רק סיפורי מעשיות, ולפי"ז בשבועות אלו 

 דייקא שקוראים ענינים נשגבים אלו היאך שישראל

דייקא ימים  עסקו בענין קדוש זה בארץ מצרים,

אלו מסוגלים לתקן ולהעלות אל מקור הקדושה 

 את כל הניצוצות.

אך א"כ קשה שלא היה צריך להיות ימי השובבי"ם 

יציאת מצרים, אך  -אלא עד לאחר פרשת בשלח 

פרשיות קבלת התורה והמשפטים ובשנה מעוברת 

השובבי"ם, גם תרומה תצוה, מה עניינם לכל ענין 

 .אלא מכאן שעיקר התיקון הוא רק בלימוד התוה"ק

ד"ה ויקרא יעקב(  -)פר' ויחי וכדאיתא באוהב ישראל 

שידוע שהאר"י הק' תיקן להתענות בשובבי"ם, אך 

בזמנינו אנו נתמעטו הדורות, ואין בכוחינו היום 

לעשות סיגופים ותעניות כראוי, אך עם כל זה צריך 

בה, ועיקר התשובה הוא האדם לראות לעשות תשו

על ידי לימוד התוה"ק, ובפרט תורה שבע"פ, ומי 

שזוכה ללמוד לשמה כראוי וגם עושה תשובה, הרי 

שהוא מאסף ומייחד כל חלקי הטוב והניצוצין 

 קדישין למקורן ולשורשן.

ואכן זה מה שרואים פה בישיבה הקדושה, היאך 

שבחורים לומדים שעות על גבי שעות רצופות, 

י אומרים שיש בחורים שלומדים כל יום ושמעת

חמש שעות רצופות, ועשר שעות רצופות ועוד, עד 

כדי כך ששמעתי שיש בחורים שלמדו ביום יותר 

מי"ד שעות רצופות, ומלבד לימוד השעות ברציפות 

התפעלתי לשמוע מהמבחנים שנבחנים הבחורים 

על לימודם, וגם על מה שלמדו בעבר בשנות 

 הו ממש קבלת התורה כדבעי.שהותם בישיבה, וז

לימוד התורה ואופן הלימוד קיבל פנים חדשות 

ומשנה תוקף עפ"י תורת החסידות, וסימנך יומא 

דהילולא דמרן הבעש"ט הק' זיע"א הוא בחג 

 שיחה מיוחדת לימי השובבי"ם ת"ת
 אשדוד - מפי כקש"ת אדמו"ר מטאלנא שליט"א

 רו ח"י שבט תשע"ו לפ"קבהיכל הישיבה לצעירים יום ה' פר' ית
 שובו בנים שובבים



 השבועות יום מתן תורתינו.  
 

וידוע מצדיקים ענין עומדים אנו כעת בליל שישי, 

ובכלל  לימוד האור החיים הק' בליל שישי בפרט,

אמרו שבאור החיים הק' מרומז כבר כל הדברי 

תורה וההסברים שיש בתורה, ואין מה לחדש כבר 

אחר דברי האור החיים הק', אך בכל זאת יש דברים 

 .שאינם גלויים לכל לכן עדיין יש מקום לחדש

)מסקווירא ולאחמ"כ החסיד המפו' ר' משה בטלן זצ"ל 

החיים הק'  ידע את כל ספר אורבעיה"ק ירושתו"ב( 

בכל דבר תורה שהיה אומר הרה"ק הבית בע"פ, ו

זיע"א היה מוצא את מקורו באור ישראל מגור 

החיים הק', דהכל כבר מרומז באוה"ח הק', והרי 

ידוע ג"כ שמרן אור שבעת הימים הבעש"ט הק' 

 .זיע"א רצה מאוד ליפגש עמו פנים בפנים, ואכמ"ל

מאוד מפורסם ע"כ מתאים מאוד כעת ללמוד קטע 

מדברי האור החיים הק' בענין צורת ואופן קבלת 

 , וזלה"ק:התורה

 סיני מדבר ויבואו אומרו עוד בהעיר ירצה עוד

 מדבר באו שלפניו בכתוב אמר כבר והלא

 ויחנו לומר הוצרך למה לדעת צריך עוד. סיני

 במקום כי הדבר הוא מובן הלא במדבר

  .חנו ביאתם

 הם ענינים' ג להקדים הוא הכתוב כוונת אכן

 שבאמצעותם התורה לקבלת ההכנה עקרי

 תורתנו היא שדי נחלת להנחילם' ה נתרצה

  .הנעימה

 התורה בעסק והתעצמות התגברות הוא' הא

 ולזה, השגתה המפסיד עשב הוא העצלות כי

 לתורה' ה שיזכירנה מקום כל כי תמצא

 שימית גדר עד ואומץ חוזק לשון לומר ידקדק

 התורה זאת (יד יט ברבמד) דכתיב עליה עצמו

', וכו :(ג''פ שבת) ל''ז ודרשו' וגו ימות כי אדם

 לומר בהזכרתה ידקדקו ל''ז רבותינו כן כמו

, כמוהו ורבים התורה השתדלות התורה עסק

 שחברתי' ה חפץ בספרי שפירשתי מה ועיין

 )יתכן והוא בקטנותי ס''הש ממסכתות קצת על

 -חיים הק' רוצה להדגיש שכדי לגדול ולהיות האור ה

צריך להתחיל לעבוד ע"כ מקטנותו, וכמסופר על הרה"ק 

ממונקאטש זיע"א שהתפלא לראות על ציונו של 

הרש"ש את התואר 'שקדן', והלא ידוע שצדיקים אמרו 

על הרש"ש שהוא מנשמתו של האר"י הק' שירדה שוב 

לעולם, ואמרו לו שהוא מפני שהרש"ש היה ידוע 

כמאמר הכתוב נער הייתי בשקדנותו בשנות הנעורים, ו

גם זקנתי שאם בנערותו הוא כדבעי אזי גם זקנתי 

 :(ח''פ שם) ל''ז רבותינו במאמר (כדבעי

 ההשגה תושג לא כי ותראה' כו בה למיימינים

 הכתוב אמר זו וכנגד, גדול בהתעצמות אלא

 שממנו מקום להודיע בא לא, מרפידים ויסעו

, תםתחנו קודם להקדימו לו היה כן שאם נסעו

 ידים רפיון מבחינת שנסעו לומר נתכוין אלא

 סנהדרין) ל''ז רבותינו כן שדרשו שמצינו כמו

 ישראל עם וילחם '(ח ז''י לעיל) בפסוק .(ו''ק

 נסעו עתה והן. כאן עד ידים ברפיון ברפידים

 משא עבודת לעבוד עצמם והכינו זו מבחינה

  .סיני מדבר ויבואו אומרו והוא', ה בנועם

 דברי אין כי והענוה השפלות הוא 'ב וענין

 עצמו שמשפיל במי אלא מתקיימין תורה

 ויחנו אמר זה וכנגד, כמדבר עצמו ומשים

 כמדבר וענוה שפלות לשון פירוש במדבר

  .עליו דורכים שהכל

 בהתחברות חכמים ייעוד בחינת הוא' ג וענין

 שעליהם בבד בד שיהיו לא ותמים שלם בלב

 בדכות) הבדים אל חרב (נ מיהרי) הכתוב אמר

 ויסבירו לזה זה ויחדדו יחד יתועדו אלא.(, ג''ס

 ישראל שם ויחן אמר זה וכנגד, לזה זה פנים

 והן, אחד כאיש יחד כולן שנעשו יחיד לשון

 , עכלה"ק.התורה לקבלת ראוים הם עתה
 

 וכךוז"ל:  )פר' קדושים(איתא בספה"ק מאור ושמש 

 מורנו המפורסם הרב ר"מאדמו אחת פעם שמעתי

 פסוק על פירוש, ל"זצוק ענסק'מליז אלימלך' ר

 לא ואני במסתרים איש יסתר אם (כד כג ירמיהו)

 שאם לומר רצה, ל"ז הוא שאמר', ה נאם אראנו



 סבור ויהיה בסתר מיוחד בחדר עצמו אדם יתבודד

 לא ואני' אמר ה"הקב אבל ,עבודה עיקר שזה

 ,וב אראנו לא כביכול אני שגם לומר רצה, 'אראנו

 בני עם עצמו אדם שיתחבר הוא העבודה עיקר רק

 לבוא יכול זה ידי ועל, וכשרים צדיקים ישראל

 .הטובים ממעשיהם דללמו, באמת להשם לעבודה

בפרשתינו וירד משה גם כן אנו מוצאים הזה ן עניוכ

"י פירש 'מלמד וברש ,)שמות יט יד( מן ההר אל העם

ר'  והקשה הרה"קשלא היה משה פונה לעסקיו', 

יחזקאל מקאזמיר זיע"א וכי איזה עסקים היה 

 צריך שהי שבעתבודאי הכונה היא  אלא ,למשה

 הי לא אז לה םלקרב ישראל בני עבודת לעשות

 ש"ית וראבה דבשע מה ודתובלע לעסקיו פונה

 על רעיקב השגיח העם אל ההר מן רק בעצמו,

 הונפולא היה  לה בםלקר ישראל יעבודת בנ

 ו.לעבודת

ו מטרת הלימוד בישיבה בצוותא, איש את רעהו וזה

יעזורו ולאחיו יאמר חזק, ללמוד יחד בחבורה אחת, 

 ולא לדאוג כל אחד לעצמו בלבד.

ידוע מצדיקי בית טשארנאביל שגילו לנו כמה וכמה 

תעניות וצדקה ובפרט תיקונים לימי השובבי"ם, 

וכפי שמביא הרה"ק משינאווא זיע"א בערש"ק, 

בשם מרן אדמו"ר הרה"ק  (שמות -)דברי יחזקאל 

המגיד מטשארנאביל זיע"א, תיקון לימי השובבי"ם 

 "ק.בשבלומר תהלים ו, קודש שבת בערב להתענות

ואילו הרה"ק מריזי'ן זיע"א אמר פעם לחסידיו: 

התקרבו אלי ואגלה לכם תיקון מיוחד לימי 

השובבי"ם, החסידים שלא היו רגילים לשמוע מפי 

התקבצו יד סביב רבם הק'  רבם עניני תיקונים

כך: התיקון הגדול לימי השובבי"ם שאמר להם 

להסיר את ערלת הלב, הוא לשבת יחדיו בדיבוק 

חברים ולשתות לחיים, תוך כדי נתינת יד איש 

לרעהו, והסביר דבריו ד'כף' בגימטרי' מאה וב' 

הרי ב' פעמים  -אנשים הנותנים כף איש לרעהו 

י' מאתיים, ותנן במשנה 'כף', וב' פעמים כף בגימטר

 ערלה בטלה במאתיים. )ערלה פ"ב מ"א(

ופשוט הדבר שכונתו בעיקר אל פנימיות הדבר של 

הישיבה עם חברים ומרעים שהיא התקנה 

האמיתית והנכונה, וכפי שאומרים בברכת החודש 

מתי יתקיים  -ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ 

 דבר זה כאשר חברים כל ישראל.
 

ים יש עוד דרך של צדקה שהוא אחד אצל בחור

התיקונים בשובבי"ם, כאשר עוזרים ומסייעים איש 

לרעהו בלימוד ושאר הענינים בעת שהותם בישיבה, 

וכפי שמסופר על הרה"ק הבן איש חי מבגדד זיע"א 

)לזקנו שכאשר הגיע לידיו הספר לשם שבו ואחלמה 

( של הפוסק הגאון המפו' הרב יוסף שלו' אלישיב זצללה"ה

העמיד חופה כפי שעושים בהכנסת ספר תורה 

ורקד בשמחה ובהתלהבות, כאשר מחבר הספר 

שמע זאת התייפח מבכי, ואמר שאם היה יודע עד 

כמה התלמידי חכמים יחבבו את ספרו הרי היה 

מוציא לאור את כל כתביו הנמצאים בבית גנזיו כבר 

, ומסיפור זה אנו רואים עד כמה יכול שלושים שנה

עודד ולחזק את השני בפעולה קטנה או האדם ל

בדברי חיזוק ועידוד, ובפר בשנות הבחרות בהיכלי 

 הישיבה.

וכמובן כמה שצריך ליזהר שלא לפגוע ח"ו בחבירו, 

צדיקים וכמה כל דיבור בכוחה להזיק, וכפי שאמרו 

שאלול ר"ת א'יש ל'רעהו ו'מתנות ל'אביונים, וקודם 

תנות צריך להיות איש לרעהו ורק אח"כ ומ

לאביונים, משום שאיש לרעהו היא צדקה גדולה 

 יותר ממתנות לאביונים.
 

יה"ר שקול התורה היוצא מהיכל הישיבה הבוקע 

ונשמע ושמעו הולך בכל רחבי העיר, ישמע ביתר 

שאת ויתר עוז, ויתן לכם השי"ת כח ללמוד עוד 

ועוד שעות רצופות כאוות נפשכם, ובזכות לימוד 

כ"כ נזכה במהרה לביאת התורה במסירות רבה 

משיח צדקנו בן דוד גואלינו בהגלות אהבת השי"ת 

 נות בית מקדשינו ותפארתינו בב"א.אלינו בהב

 



 

ביום כ"א אדר תקמ"ז  הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זיע"אלרגל הילולת 
הרה"ק לפ"ק, הננו מביאים בזה חלק א' ממאמר מיוחד אודות יחוסו של 

לחקר היוחסין ע"י ידידנו המופלג  'ויתילדו'בעריכת מכון , מליזענסק זיע"א
מטובי באי ומתפללי בית  -אשדוד  -הרה"ח ר' נפתלי אהרן וקשטיין שליט"א 

בעה"י בגליון חודש אדר ב' הבעל"ט נביא את המשך המאמר.מדרשינו, 

 רבינו של אבותיו שם

 בשנת נולד, ע"זי מליזענסק אלימלך' ר הרבי ק"הרה

 ביום ונפטר. תולדותיו בספרי היום עד קובלמ כך. ז"תע

 .ז"תקמ שנת באדר א"כ

 בת מעוברת שנה - ו"תקמ בשנת נפטר שהוא הדעה את הפרכנו כבר]

" הזהב לשון" בספר לכאורה שזוייף בקטע שנכתב וכפי, ים'אדר שני

 אודות על" ויתילדו"ב בהרחבה בעבר שהוכחנו וכפי, שבת ס"עמ

 '[.וכו שם שהושתלו הזיופים

 

 ק"הרה אחיו ושל ע"זי אלימלך' ר הרבי של אביהם שם

 היה, ע"זי זושא' ר הרבי - מאניפאלי זוסיא משולם רבי

 .משה רבי בן - ליפמאן: או - ליפא אליעזר רבי

 האחים של אביהם אבי של שמו, בעבר שהרחבנו כפי

 רבי: ולא ,משה רבי - כאמור - היה, ע"זי הקדושים

 ל"מהרי הגאון של השערתוכ, מטיקטין ליפשיץ אברהם

' ר הרבי של תולדותיו כותבי אצל ומשם, ל"זצ מסעראצק

 .ע"זי אלימלך

 "טיטשין" בעיר היה האב מגורי שמקום אלא, עוד ולא

 ".טיקטין" לעיר סמוך בכפר ולא", ריישא" יד על אשר

' ר הרבי של חורפו ימי בדבר השערות של הרים נבנו, זו טעות על]

' טיטשין' בין מהדמיון הטעות מקור הנראה ככל כאשר, ע"זי אלימלך

 '[.טיקטין'ל

 האב של קבורתו מצבת נוסח שנתפרסם לאחר, וזאת

 ברכה' הספר בהקדמת שנמסר וכפי ",טיטשין" בעיר

 רבי ק"מהרה ח"תרפ בשנת במונקאטש שנדפס' שלימה

 וישר תם איש": נכתב ועליה, ע"זי מטיטשין לייב שלמה

 נפטר, ל"זצ משה ר"ב ליפא אלעזר' ר ה"מו התורני האלוף

 [.נמחק והשאר, לקרוא ניתן כאן עד] ".אדר א"י

 

 רבינו של ופטירתו חייו שנות

 - הקדושים האחים של לידתם עתה, נבדוק את שנת

 - אחיו של לידתו בבירור תאריך אימתי. תחילה, נתמקד

 נולד מתי. ע"זי מאניפאלי זושא משולם' ר הרבי ק"הרה

 עשרה כחמש, היום עד המקובל פי על? שאזו' ר הרבי

 האמור פי על - שנולד, אלימלך' ר הרבי - אחיו לפני שנה

 נולד זושא' ר שהרבי, מכאן. ז"תע בשנת - לעיל

 .ב"תס שנת בסביבות

 מסתבר, אניפאלי העיר" מפקד" פירסום שבעקבות אלא

 מחדש. הנושא את לבדוק שיש

 אוכלוסין מפקד רישומי ונתפרסמו נמצאו לאחרונה, ובכן

 מוזכרים ובהם(, 5971) ה"תקנ משנת, אניפאלי בעיר

 ובני זוגתו, ע"זי זושא' ר הרבי ק"הרה של שמותיהם

 .לידתם ותאריכי, משפחתם

 

 ":מפקד"ה רשימות וסיכום תמצית

 .צ"ת בשנת נולד - ליפא ר"ב זוסיא רבי .5

 .ז"תצ בשנת נולדה - הענדל' מ וגתוז .2

 -[ מאניפאלי מנחם צבי רבי ה"ה] הערש רבי בנם .3

 .ל"תק בשנת נולד

 נולד -[ ה"ע סימא' מ הרבנית ה"ה] טימא זוגתו .4

 .א"תקל בשנת

 אברהם ישראל רבי ה"ה] ישראל רבי בנם .1

 .ה"תקל בשנת נולדה -[ אוסטרא-מטשארני

 -[ ה"ע חנה ציזא' מ הרבנית ה"ה] חאמא' מ זוגתו .6

 .ז"תקל בשנת נולדה

 

' ב ביום - ירתופט בעת היה זושא' ר שהרבי, כלומר

 כפי ולא, בלבד שנה שבעים כבן - ס"תק שנת בשבט

 - ביותר מופלגת לזקנה הגיע שהוא היום עד שכתבו

 א"ח - א"זיע מליזענסק אלימלך ר"הר ק"דהרה קדשו יחוס בירור
 א"שליט וקשטיין אהרן נפתלי' ר ח"הרה ידידינו י"ע

 המאורות שורשי ק"לפ ז"תקמ אדר א"כ - דהילולא יומא לרגל



 .מכך יותר ואף למאה קרוב לגיל

 המקורות את מחדש לחקור שעלינו, מעתה אמור

 מליזענסק הקדושים האחים של לידתם לתאריכי

 לש אמינותם מידת ואת טיבם ואת, ע"זי ומאניפאלי

 .אלו מקורות

 רק נולד אלימלך' ר שהרבי לכאורה יתכן לא הרי, ראשית

 הגדול אחיו לידת לאחר שנה עשרה חמש - ה"תק בשנת

 ורק אך בהיותו נפטר ושהוא - צ"ת בשנת זושא' ר הרבי

 .חייו לימי ושנים הארבעים בשנת

 הרבי מאחיו גדול היה זושא' ר שהרבי נניח אם גם. ועוד

 עלינו יהיה אז גם, בלבד אחת בשנה ורק אך אלימלך' ר

 פחות עד, ע"זי אלימלך' ר הרבי של משנותיו להפחית

 .עתה עד כמקובל ולא, שנה שישים מבן

 

 כזיוף מתבררת ה"תרנ משנת" המליץ"ב חשיפה

 בשנת" כביכול" שהתגלתה ואגב, נעלה כאן חשיפה

, 9 בעמוד, שם. בכסלו ג"י מיום" המליץ" בעתון, ה"תרנ

 בבית אשר מצבות שעל נוסחאות רשימת כותבה מעלה

 ".מאהילוב" בעיר העלמין

 בנים שני זושא' ר הרביל לו היו, עתה עד לנו שידוע כפי

 רבי ואחיו ,מאניפולי מענדיל מנחם צבי רבי: ה"ה, בלבד

 שנרשם כפי אשר, אוסטרא-מטשרני אברהם ישראל

, החודש ובאותו השנה באותה השניים נפטרו, אודותיהם

. שנה מאתיים לפני, בלבד אחד שבוע של רשבהפ

, ד"תקע שנת בטבת א"כ ביום - הצעיר האח, תחילה

 בטבת ח"כ ביום - כשבוע לאחר, הגדול האח - ולאחריו

 .ד"תקע שנת

 אח, שלישי אח של מצבתו נתגלתה פתאום לפתע, והנה

 אשר המצבות בין. כה עד ידוע היה שלא חדש

 האח של קברו את - ל"הנ הכותב מצא, במאהילוב

 ,ממאהילוב מאיר יצחק רבי: בשם הנקרא - השלישי

 בשנת נפטר אשר

 וכפי, אביו בחיי, ט"תקנ

 :מצבתו על שנכתב

 עולם לזכר ציון שנת"

 חמישי ביום כי, ק"לפ

 בחודש עשרים בשבת

 בישיבה נתבקש תשרי

 ר"ה החסיד מעלה של

 ר"לאדמו אח זיסא משולם ר"ה הקדוש בהרב מאיר יצחק

 ".ה"תנצב ל"זצ" אלימלך עםנו" בעל

 

 ?לפנינו אמיתית תגלית האומנם

 עשיר עבר בעל בסופר שמדובר התברר כבר כיום, ובכן

 תוככי אל עמוק חדרו אשר ומהם, ספרותיים בזיופים

 אינם כותביהם ואשר, המצויה הביוגרפית הספרות

 כאן ואין, כותבים שהם לדברים שחר שאין כלל מודעים

 .מאותבדוג להרחיב המקום

 טרח לא הכותב כאשר, בזיוף מיד להבחין ניתן, כאן גם

 שעל הפטירה שנת לתקופת הנוסח את להתאים כלל

 "...[.אלימלך נועם בעל ר"לאדמו אח": ולדוגמא. ]המצבה

 בלוח ומתבקשת פשוטה בדיקה מלבצע התעצל גם הוא

 לחודש' כ יום חל ט"תקנ שבשנת בכך הבחין ולא, השנה

 לנו נראה כך. חמישי ביום ולא בשבוע ראשון ביום תשרי

 הקוראים לאחד לו יש שמא, ואולם. דברים של פשרם

 ?זה מוזר זיוף לפשר אחר פתרון

 

 מליזענסק ק"הרה ביחוס" ידיעות" מול" השערות"

מה ידוע לנו עוד על יחוסם של האחים הקדושים זי"ע 

מסעראצק המובא  הגאון של דעתו את לאחר שדחינו

האם ניתן להצדיק ולהציל לפחות חלק  בראש המאמר?

 מסדר היוחסין המפואר?

איננו  רבים וטובים, מדוע עלינו שתמהו ובעצם, כפי

 רבים, יוחסין כותבי שהעלו" פשרה"ה מקבלים את

 יוחסין ספר" וכן, מונקאטש -" הכסף חבל: "]ומהם

 יש, יורו אשר הפשרה פי על .ועוד[", וייס למשפחת

 ליפמאן אליעזר רבי בין "משה ביר" של שמו את להכניס

 יבא מקומו על הכל ומעתה, מטיקטין אברהם רבי ובין

 המצבה נוסח עם יחד מסעראצק הרב ודעת, בשלום

 ...ובשלווה בשלום שניהם גם ינוחו בטיטשין אשר

 

 עלינו ובכן, תחילה

 ולדרוש: מה לחקור

 ביחוס לנו" ידוע"

הקדושים.  האחים

ויחד עם זאת שומה 

 בדוק: היכןעלינו ל

 הרב' מצא'

' ר הרב את מסעראצק

 אביו היה שהוא כותב הוא עליו אשר ,מטיקטין אברהם



 הקדושים האחים של אביהם ,ליפמאן אליעזר' ר הרב של

 .א"זיע זושא' ר והרבי אלימלך' ר הרבי ה"ה -

, לנו מהידוע - הקדושים האחים של יחוסם שושלת, והנה

' ר הרב בני היו ל"זצ הקדושים האחים, כך הוא. ראשית

 .ליפמן אליעזר

' ר הרבי הגדול בנם של מחתימתו מפורש יוצא זה דבר

" אלימלך אהל" בספר שהובא במכתבו, ע"זי אלימלך

 המדבר ד"הכ" :ג"שנ סימן 545 עמוד( ע"תר פרעמישלא)

 ק"לפ א"תקמ כסליו לחודש' ה' א יום היום בצדקה

 פמאןלי אלעזר ר"במהור אלימלך' הק, ו"יצ ליזענסק

 ".ה"זצלה

, ע"זי מאניפאלי זושא' ר הרבי, אחיו של מחתימתו גם כך

 לבוב" )יוסף גנזי" ספר על חתם כאשר והוא. כן למדנו

  ".מאניפאלי ל"ז ל"במ זיסיל משולם' הק"(: ב"תקנ

 שנדפסו חתימות כמה אודות לפולמוס כאן נתייחס לא]

: בשיבוש אביו שם את המדפיסים העתיקו ושם, ממנו

 מחתימתו הן, הוא 'דמוכח טעות' אשר ",אברהם ר"ב"

 המצבה מתמונת בעינינו שראינו ממה והן, ל"הנ

: חרות היה עליה אשר, קברו על אשר המקורית

 "[.ל"ברא"

 

 האחים אבי - ליפמן אליעזר' ר הרב של אביו היה מי

", שלמה ברכה" בספר תשובה לנו יש זה על ?הקדושים

 נמצא שם", טיטשין" ךבער, ב"ע א"י(, ח"תרפ קראקא)

". טיטשין"ב כ"מנו אשר ,ליפמאן' ר של מצבתו העתקת

 אלעזר' ר ה"מו התורני האלוף וישר תם איש": נוסחה וזו

 ברור לנו הרי]ע"כ[.  ".אדר א"י נפטר ל"זצ משה' בר ליפא

 .שמו "משה" 'שר

 לומר מסתבר", טיטשין"ב כ"שמנו יודעים שאנו אחר

 - לשנות והבא, חיותו ייבח מגוריו מקום גם היה ששם

 .לדבריו ראיה להביא עליו

" כינוי" הובא אחד שבמקום, הקורא יתפלא אל. ולהעיר]

" קודש"ה שמו כי ".ליפמן": אחר ובמקום ",ליפא": השם

, משתנים שהכינויים מצאנו והרי", אליעזר: "רק היה

' ר הרבי בנו אצל למעלה שהבאנו מה לדוגמא וראה

 [.זושא

 

 האחים של" הידוע" ייחוסם סדר לנו הרי ,כן אם מעתה

 מליזענסק אלימלך' ר הרבי' הק האחים :כך, הקדושים

 ליפמן אליעזר' ר הרב בני .ע"זי מאניפאלי זושא' ר והרבי

 זהו זה. .משה' ר הרב בן .מטיטשין

' ר של חותנו היה ומי, ל"הנ משה' ר של אביו היה ברם, מי

 .מוסמך מקור למכ כלל לנו ידוע זאת לא, ל"הנ ליפמן

 

 מסעראצק הרב" השערת" פי על הקדושים האחים יחוס

 האחים של" הידוע" ייחוסם סדר את ראינו מצאנו כה עד

 היוחסין בכתבי נכון היה זאת שכל אלא, הקדושים

 לעווינשטיין יוסף' ר הרב הגאון שבא עד, יותר הקדומים

. כה עד לנו הידוע על והוסיף ,סעראצק ק"דק ד"אב

" אלימלך אהל" בספר זה בענין שנדפסו בכתביו ובאוכמ

 :שם דבריו ואלו. נ"ק סימן

 מ"הג בן. ליפשיץ משה' מ הגדול הרב" .א

 על" אברהם זרע" ס"בע - מבריסק אברהם

 (.ה"תמ זולצבאך), הברית תיקון ועל התורה

 :הוליד( ל"הנ משה 'ר) .ב

 ממעזריטש קאפיל יעקב' מ המקובל הגאון .1

 ".סידור"ו" עדן גן" ס"בע גדול

 .מטיקטין אברהם מ"הג .2

' מ הגאון חתן(, ל"הנ מטיקטין אברהם' ר) .ג

 .טארניגראד ק"אבד היילפרין ליפמן אליעזר

 .טיקטין ק"אבד אייזיק יצחק' מ הגאון בן

 :הוליד, ל"הנ מטיקטין אברהם מ"הג .ד

 פילט המכונה אלימלך' מ החסיד הרב .1

 המגיד ק"הה בבית משמש) .מלאנצקרין

 הובא, ל"זצוק דובער' מ ממעזריטש הגדול

' ארי ר"הר אבי(, טוב שם בעל בשבחי

 קאפיל יעקב ר"הר אבי ,היילפרין ליבש

 שם) אבות פרקי על" הצאן עקבי" ס"בע

 (.בהקדמה

' הי - ליפמאן אלעזר' מו הקצין הגדול הרב .2

 ".לטיקטין הסמוך לאפאחי בכפר ארענדאר

שם,  מסעראצק הרב מדברי מדוייק ציטוט כאן עד

 מיספור השמות בלבד[. ]בתוספת

 

 מסעראצק הרב של דבריו את לקבל אפשר שאי, הרי

 בלבד." השערה" בתור אם כי", מוסמכת ידיעה" בתור



 האחים למשפחת" מחודש" יחוס לנו יש, ומעתה

 :כך. מסעראצק הרב" השערת" פי על הקדושים

 זושא' ר והרבי מליזענסק אלימלך' ר הרבי' הק האחים

 מלאפאחי ליפמן אליעזר' ר הרב יבנ, ע"זי מאניפאלי

 והוא ,Łopuchowo בלשונם הנקרא לכפר הכוונה] .טיקטין שליד

 הרב בן, מטיקטין אברהם' ר הרב בן[, מטיקטין פרסאות כשתי

 ס"בע - מבריסק אברהם רבי הגאון בן, ליפשיץ משה' ר

 ".אברהם זרע"

 רבי הגאון של היה חתנו, ל"הנ מטיקטין אברהם' ר והרב

 בן, טארניגראד ק"דק ד"אב - היילפרין ליפמן אליעזר

 .טיקטין ק"דק ד"אב - היילפרין אייזיק יצחק רבי הגאון

 

 "!משוער"ה על לנו" ידוע"מה הסתירות

לא. שכן,  ?שהם כמו השערותיו את לקבל אפשר האם

 את האחד הסותרים יוחסין סדרי שני לנו יש כאשר

 ועתה ".עהידי"ה מפני" השערה"ה מאליו יידחה, רעהו

 הרב" השערת" לבין, שבידנו" ידיעות"ה בין מה נתבונן

 .מסעראצק

 ברכה" הספר מחבר מאת שבידינו" ידיעה"ה פי על. א

 כבוד מנוחתו שמקום הרי, טיטשין העיר בן -" שלימה

 "טיטשין" בעיר - ליפמן אליעזר' ר' הק האחים אבי של

 מקום - מסעראצק הרב" השערת"ל ואילו, הגאליציאית

 .הליטאית "טיקטין" בעיר היה מגוריו

, ל"הנ טיטשין העיר בן מאת שבידינו" ידיעה"ה פי על ב

' ר היה - ליפמן אליעזר' ר' הק האחים אבי של ששמו הרי

' ר שמו היה - מסעראצק הרב" השערת"ל ואילו. משה

 .ל"הנ היחסן הרב ה"ה - מטיקטין אברהם

 

' שר ולומר לדחוק מקום היה', א שבסתירה לקושי

" פטירתו" מקום ואילו, טיקטיןב" גר" היה ליפמן אליעזר

 .טיטשיןב היה

. גדולה בסתירה מדובר לכאורה', הב ולקושי לסתירה

 "השערתו" את כתב מסעראצק הרבש, שהאמת אלא

 רק נדפס ל"הנ הספר שכן, זו ידיעה שנתפרסמה טרם

 כפי כתב, בלב" ידיעה"ה העדר סמך ועל, ח"תרפ בשנת

 יודע לכל ברור. וכדלהלן, ל"הנ" שערתוה"ב שהעלה

 החדשה" ידיעה"ה את מסעראצק הרב ראה שאילו, ספר

, מהשערתו בו וחוזר דבריו את מתקן עצמו הוא היה, הלז

 .לעיל וכאמור

 

 שיבושים" במאמריו ,א"שליט מראדזין ר"אדמו ק"כ

" צפונות" בקובץ שנדפס', ג מאמר]", יוחסין במגילות נפוצים

 והוא, זה לדבר מתייחס'(, צ עמוד(, ב"תשנ ברק בני), ג"י גליון

 את כלל כאן לקבל שאין לכך ראיות כמה עוד שם מביא

 :הם ואלו. מסעראצק הרב" השערת"

 [,מסעראצק] לעווינשטיין הרב של אמינותם מדת על"

 היוחסין לחקר', "י" צפונות)", הקודם במאמרנו עמדנו כבר

 אין מדוע, סיבות שלש להוסיף ניתן רק כאן"(. בישראל

 :הזה היחוס בסדר כלשהו אימון לתת

 בשום מופיע לא זה שיחוס, העובדה עצם מלבד .א

-מגילת בדמות ראיה לפנינו הרי, כן לפני מקום

 ווארשא)" רבים מים" ספר בסוף שנדפסה היוחסין

 .ההוא ביחס ממש שאין בדעתינו התומכת(, ט"תרנ

 קשרב עמד, מקאלביעל נטע נתן' ר ג"הרה, המחבר

 ווייסבלום אלימלך' ר צ"הרה עם מכתבים

 ממנו, אלימלך' ר הרבי של בניו מבני ,מליזענסק

, המשפחה של היחוס אודות רבים פרטים קיבל

 ".יוחסין מגילת"ב הכליל אותם

 על זו יוחסין במגילת ידיעה כל אין, זאת למרות

 שגם, משמע .אלימלך' ר הרבי של" אביו" יחוס

 ידע לא ,אלימלך' ר הרבי של דרכו ממשיך, נכדו

 סדר בכל רציני ספק להטיל בכך ודי. כלום מזה

 ".הלז היחוס

 [,מסעראצק] לעווינשטיין הרב שבידי המידע לפי .ב

 ברמה ישאו הקדושים האחים כי היה הדין מן הרי

 שעל, המיוחסת "ליפשיץ" משפחת שם את

 כי, רואים אנו בפועל ואילו, נמנו לכאורה צאצאיה

 הרבי של משפחתו" .אחר שם האימצ משפחה כל

 ואילו ",ווייסבלום" בשם בחרה - אלימלך' ר

 השם את אימצה - זושא' ר הרבי של משפחתו

 ".אוורבוך"

' ר אבי שם, [מסעראצק] לעווינשטיין הרב לדברי .ג

 מצבתו בנוסח ואילו ",אברהם" היה ליפמן אליעזר

 שליד טיטשין בכפר) - ליפמן אליעזר' ר הרב של

 ה"מו התורני האלוף וישר תם איש": ובכת -( ריישא

, שלמה ברכה) ,ל"זצ" משה" ר"ב ליפא אליעזר' ר

 .א"שליט מראדזין ר"אדמו ל"עכ(. ח"תרפ מונקאטש

 



 !!! למקומה" השערה" להחזיר" קל" תיקון

 וישכיל יבין, קורא שכל הרי, כה עד מדברינו היוצא פי על

, קמסעראצ הרב של" משוער"ה היחוס שסדר, מעתה

 יפה שהיתה" השערה" אם כי שאינו לנו הוברר הרי

 המצבה נוסח את לנו יש כאשר עתה אולם, לשעתו

 את מסעראצק הרב בנה שעליו - שהיסוד הרי, בטיטשין

 לדעת גם, וזאת. הבנין כל נפל וממילא, נפל - השערתו

 .וכאמור, עצמו מסעראצק הרב

 הקדושים האחים יחוס אם כי לנו נותר לא, מעתה

, הראשונים במקורות צאנושמ

 שהבאנו ממה יותר ולא

 .מתחלה

 

 מעתה נעשה מה, אולם

 האחים של היוחסין לשושלת

 להוריד נוכל האיך? הקדושים

 ממשפחת מפואר כה יחוס

 ?הקדושים האחים של אבותיו

 חבל - יוחסין מגלת"ב, ובכן

 עמוד(, ב"תשנ ברוקלין)" הכסף

 מתייחס, 555 הערה ו"מ

 ל"נה לקשיים המחבר

 שסותרם אלא, לעיל שהעלינו

 הם ואלו. לאחת אחת

 :ל"הנ להשגות תשובותיו

 שמענו לא: "משיב', א להשגה

 ".ראיה אינו ראינו ולא

 דבר: "בפיו מענה', ב להשגה

 דכידוע מכיון, ראיה אינו זה

 עוד אלימלך' ר להרבי' הי

 אמצו הם ואילו, אחיות

 "ליפשיץ" שם את לעצמם

 ".סתירה ואינו

 אליעזר' ר שאבי, לומר אפשר: "הכותב מתרץ', ג להשגה

 הוכחה וקצת!, אברהם' ר' הי אביו ואבי, משה' ר' הי ליפא

: עצמו את שחותם, זושא' ר ק"מהרה החתימה דידוע, יש

 לחתום הסדר' הי דכך, "אברהם ר"מוהר בן זיסל משולם"

 חשוב איש שהיה הסב שם על, הקודמים בדורות

 .כ"ע". אביו שם על ולא, וכדומה, ומפורסם

 ומאורי מגדולי יד חתימת אלפי, זר ולא ראו שעינינו ולפלא: הערה]

 חתימה פגשנו וטרם, קודש ספרי מאות בתוך, שנים מאות במשך, עמנו

 ולא, זקינו בשם ויחתום, אביו שם את בזדון החותם' ישמיט' שבה כזו

 '[.זקינו' של' אביו' בשם שכן כל

 

 ושבה, לדוכתה לה הדרא המפואר שהיחוס, מעתה אמור

 :כך, בלבד" קל תיקון" עם, מפואר לאילן והיתה

 זושא' ר והרבי מליזענסק אלימלך' ר הרבי' הק האחים

 מלאפאחי ליפמן אליעזר' ר הרב בני, ע"זי מאניפאלי

, מטיקטין אברהם' ר הרב בן, משה רבי בן, טיקטין שליד

 בן, ליפשיץ משה' ר הרב בן

 - סקמברי אברהם רבי הגאון

 ".אברהם זרע" ס"בע

 מטיקטין אברהם' ר והרב

 רבי הגאון של חתנו היה, ל"הנ

 - היילפרין ליפמן אליעזר

 בן .טארניגראד ק"דק ד"אב

 אייזיק יצחק רבי הגאון

 ק"דק ד"אב - היילפרין

 .טיקטין

 

, ל"הנ המתקנים לשבחם של

 ומדגישים עומדים שהם

 השערה" אם כי זה שאין

 צריך בדיוק כך ".בעלמא

 אלא כזה. במקרה לעשות

 כבר זו" השערה, "שלצערינו

 רבים לנחלת והיתה הפכה

 וכמה בכמה" ברור יחוס"כ

 נותר לא ועתה, יוחסין כתבי

", להתגונן" אם כי לנו

, ראיות ולהביא, ולהוכיח

 ...נכון אינו זה שיחוס

 ונראה", חשבון בואו"עתה עלינו לקיים בנפשנו: , לכן

 -על כך, ועוד  .לא אם" השנים ןמבח"ב דבריו היעמדו

 .הבא אי"ה במאמר

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

  



 

 

 בדיני ברכה שאינה צריכה

"כל המברך ברכה שאינה   )סי' רטו ס"ד(כתב המחבר 

נושא שם שמים לשוא כו', ואסור לענות  י זהצריכה הר

 אחריו אמן".

ל והדוגמא הפשוטה לכך היא, כגון שכבר בירך ע

מאכל או משקה, ובאמצע אכילתו מברך שוב על 

החתיכה הבאה, וכן אם בירך המוציא לסעודת פת 

ובאמצע הסעודה מברך על הדגים והבשר וכדו' 

שנפטרו כבר בברכת המוציא כיון שהם באים מחמת 

ובאופנים אלו לכו"ע הוי  ,)משנ"ב שם ס"ק יח(הסעודה, 

 ברכה שאינה צריכה.

אמנם עוד איסור כלול בזה, והוא שאסור לגרום ברכה 

שאינה צריכה, וכגון אם שולחנו ערוך והלחם לפניו, 

וקודם נטילת ידים מברך על הדגים או הבשר שהם 

מאכלים הבאים מחמת הסעודה והם עתידים להיפטר 

בברכת המוציא, וכשמברך עליהם עתה 'שהכל' הרי 

)סוף סימן משנ"ב הוא גורם ברכה שאינה צריכה, וכ"כ ה

שהכהן גדול )דף ע.( ]והמקור לאיסור זה, בגמ' יומא  קעו(.

היה קורא ביוהכ"פ בס"ת פר' אחרי מות, ואח"כ היה קורא 

'ובעשור לחודש' בע"פ, ולא הוציאו ספר אחר, כדי לא 

 לגרום שיברך שוב דהוי ברכה שאינה צריכה[.

צריכה, מצאנו  אמנם באיסור זה של גרם ברכה שאינה

 מה אופנים שהתירו, וכדלהלן:כ

 לעשות ברכה כדי להסתלק מספק ברכות

הביא מחלוקת ראשונים לגבי )בסי' קעד ס"ז( המחבר 

השותה מים באמצע הסעודה אם צריך לברך עליהם 

'שהכל' או לאו, כלומר האם מים הם בכלל דברים 

, וכתב שם ]כמו דגים ובשר הנ"ל[הבאים מחמת הסעודה 

הספק, ישב קודם נטילה במקום  "והרוצה להסתלק מן

הרי  סעודתו ויברך על דעת לשתות בתוך סעודתו".

דכיון שיש פלוגתא בדבר מותר לברך קודם ולא הוי 

 בכלל ברכה שאינה צריכה.

למעשה, באופן זה אין המנהג לברך 'שהכל' קודם 

הסעודה, והוא מפני שהרמ"א הכריע שם שהמנהג 

סעודה ואין שמים הוי בכלל דברים הבאים מחמת ה

 צריך לברך עליהם.

אמנם אף לדידן יש ענין זה, לגבי השותה יי"ש או 

ליקר בתוך הסעודה, שבזה נחלקו הפוסקים אף 

לשיטת הרמ"א אי הוי כמים וחשוב בא מחמת 

)ס"ק לט( הסעודה או לאו, ולכן הכריע המשנ"ב שם 

שיעשה כעצת המחבר ויברך 'שהכל' קודם הסעודה. 

חסידים לברך 'שהכל' קודם ומכאן נובע מנהג ה

והיינו משום שבהם עפ"י רוב יש  סעודות גדולות,

משא"כ בסעודה רגילה שיש רק מים ושאר יי"ש, 

]מלבד יחידי סגולה  משקין לא נהגו לברך 'שהכל' קודם,

שחששו אף לדעת הרא"ש שצריך לברך על מים באמצע 

מחבר לברך 'שהכל' לפני כל הולכן נוהגים הם כהסעודה, 

 [.דת פתסעו

 לכוון לא לצאת בברכה כדי להסתלק מספק ברכות

העושה  הביא מחלוקת לגבי)בסי' קעד ס"ד( המחבר 

הבדלה ואח"כ נוטל ידיו, האם ה'בורא פרי הגפן' 

שבירך בהבדלה פוטרת את היין שישתה באמצע 

]ואין זה דומה לקידוש דלכו"ע היין שבסעודה הסעודה, 

התם שהקידוש הוא נפטר ב'הגפן' של הקידוש, דשאני 

צורך הסעודה וחשוב כחלק מהסעודה, משא"כ הבדלה 

ולכן הכריע [. )משנ"ב שם ס"ק יא(שאינה קשורה לסעודה, 

"הלכך המבדיל קודם נטילה יכוון שלא להוציא המחבר 

, כלומר ואע"פ שבזה יגרום שיצטרך לברך שוב על יין"

 הלכות ברכה שאינה צריכה
 "אשליט מרדכי יהודה בייןמאת הרה"ג ר' 

 
 אור ההלכה



היין שבסעודה מ"מ מותר. והוא כעין הנ"ל דין א', 

ת ספק ברכות מקילין לגרום ברכה שאינה שמחמ

 צריכה.

פליג ע"ז, )סי' רצט ס"ק יד( אמנם בספר תוספת שבת 

)שם , והביאו בשעה"צ ואסר לכוון שלא לצאת ב'הגפן'

כלומר, דס"ל דאינו דומה להנ"ל דין א', דהתם  ס"ק לט(.

כשמברך עתה 'שהכל' הרי כרגע זה ברכה הצריכה 

יתברר שהיה יכול  ממש, אלא שאח"כ כשיטול ידיו

להמתין עם שתייתו ולכללה בסעודה מבלי לברך, 

ובכה"ג שפיר אמרינן שבמקום ספק מותר, משא"כ 

הכא הרי עתה בשעת ברכתו הוא מכוון להדיא שלא 

להוציא בברכה את היין שאח"כ, ולכן זה חמור טפי 

)וע"ע דהוי הרבה יותר גרמא לברכה שאינה צריכה. 

ה ואפשר י"ל, ובשמלה חדשה בנשמת אדם כלל ה ס"א ד"

הלכות שחיטה סי' יט ס"ק יז מש"כ בכל זה, וע"ע בשדי 

 חמד חלק ו עמ' קנד דפליג על השמלה חדשה(.

א המחלוקת הידועה בהלכות ידוגמא נוספת, ה

תפילין, אי בעינן לברך ברכה נוספת על תפילין של 

פסק שיברך ברכה אחת )סי' כה ס"ה( ראש, שהמחבר 

יהם, וכן נוהגים יהדות המזרח, והרמ"א 'להניח' על שנ

פליג שיברך שני ברכות כמנהגינו, וכתב שם בביה"ל 

"שיכוון בעת ברכת להניח, עצה בשם רעק"א )ד"ה וטוב( 

אם הלכה כשיטת רש"י אני מכוון שלא לצאת בברכת 

להניח על השל ראש כו', ואין זה בכלל גורם ברכה 

ספיקא  שאינה צריכה, דהא מוכרח לעשות כן מפני

]ועי"ש שהפמ"ג מיאן בעצה זו, כדי שלא יבואו , דדינא"

 לפקפק במנהגן של ישראל, וכנראה לכן לא נהגו הכי[.

עצה זו היא עפ"י המבואר לעיל, והנה לתוספת שבת 

הנ"ל א"א לעשות כן, כיון שבשעת הברכה עצמה כבר 

 מכוון שלא לצאת בה והוי גרם ברכה שאינה צריכה.

 כדי להסתלק מספק ברכות לעשות שינוי מקום

שבאופן שמסתפק אם עליו לעשות כתבו האחרונים 

ברכה מותר לעשות שינוי מקום וכדו' כדי להתחייב 

. והדוגמא לכך, אם בירך 'העץ' על תפוח, ברכה מחדש

ואחר שגמר הפרי הביאו לפניו פרי אחר שברכתו ג"כ 

שנחלקו )סי' רו ס"ק כב( 'העץ' כגון תפוז, דעי' במשנ"ב 

]ודוקא באופן פוסקים אי צריך לברך שוב על התפוז, ה

זה, אבל אם בא התפוז כשיש עדיין לפניו מהתפוח לכו"ע 

אינו מברך שוב, וכן אם הביאו לפניו שוב תפוח דהיינו ממין 

וכיון שזה מחלוקת, הראשון ג"כ אין צריך לברך שוב[. 

העצה היא שיצא מהבית לכמה דקות וכיון שהיה שינוי 

 )כ"כ בשמלה חדשה סי' יט ס"ט(. ו לברך שובמקום עלי

אם אכן יש להדגיש דכל זה אם בירך רק 'העץ', אבל 

בירך עוד ברכות, כגון 'שהכל' על משקאות, ו'אדמה' 

על בטנים וכדו', א"כ כשיעשה שינוי מקום, יתחייב 

שוב בכל הברכות האלו, ובהם הרי אין לו ספק כלל, 

ו שאר הברכות, וכל הספק הוא רק ב'העץ', ומה חטא

שמלת אליעזר על ), ולכן אסור לו לעשות שינוי מקום

 תבואת שור עמ' ריח(.

 עיקר וטפל

מאכל שיש בו ב' מיני ברכות, כגון סלט פירות שבו 

תפוחים ובננות, שהדין הוא שמברכים רק על העיקר, 

וכגון אם הרוב ברכת 'העץ', יברך רק 'העץ' ואין צריך 

מאכל שמין אחד הוא עיקר לברך 'האדמה'. וה"ה בכל 

והשני בא לתקנו ולהכשירו, כגון עוגה עם קצפת, יש 

לברך רק 'מזונות' אע"פ שהקצפת ממין 'שהכל', 

 )כמבואר כל זה בסי' ריב ס"א(.

ויש לברר, האם מותר להפריד את הבננה ולברך עליה 

'האדמה' או הוי בכלל ברכה שאינה צריכה, ועי' 

תב דאדרבה טוב להפרידן שכ)סי' ריב ס"ח(  בהר ע"בשו

"כי לעולם ירבה אדם ולברך על כל מין לחוד, וביאר 

בברכות הצריכות וימעט בשאינן צריכות, וזו היא ברכה 

הצריכה, שהרי היא מיוחדת להטפל ולא להעיקר כו', 

ולא ציוו למעט אלא כשיכול לפטור ב' דברים בברכה 

עי' ד ה, )וכע"ז כתב עוד בסי' רטו ס אחת המיוחדת לשניהם".

 וכדלהלן(.



כלומר, דאינו דומה להא דלעיל דין א', שבשר ודגים 

הבאים מחמת הסעודה אסור לברך עליהם קודם, 

דשאני התם דמה שאין מברכים עליהם בתוך הסעודה 

אינו מצד עיקר וטפל, אלא מכיון שהם באים מחמת 

הסעודה והם כחלק מהפת ממש, והוי כב' דברים שיש 

"כ הכא שהבננה אינה חלק להם ברכה אחת, משא

מהתפוחים אלא היא רק טפילה להם, ולכן יכול 

)וכע"ז כתב בפסקי תשובות סי' להפריד ולבטל הטפילות, 

 (.75רטו הע' 

 לצורך מאה ברכות

ידוע שבשבת קודש חסר ממאה ברכות, ויש להסתפק 

אם בסוף הסעודה בירך 'העץ' על פרי מסוים או על 

י נוסף, האם מותר להניחו קומפוט, ואח"כ הביאו לו פר

לאחר ברכת המזון, דעי"ז ירוויח עוד ב' ברכות, עוד 

]שבאמצע הסעודה נפטר פעם 'העץ' וכן ברכה אחרונה 

 בברכת המזון[.

שיכול )מס' שבת נר מצוה ד"ה אסור( דעת השל"ה הק' 

)סי' להניחם כדי להשלים מאה ברכות. אולם המג"א 

שגורם ברכה שאינה פליג עליו דאסור מפני רטו ס"ק ו( 

צריכה, אך יעץ שם המג"א בשם מהר"ם גלאנטי, 

שיצווה מתחילה שלא יביאו לפניו מין פרי זה, ובזה אין 

 ]ועי"ש דיש אוסרים אף בזה[., איסור

שהאריך מאוד )קו"א סי' רמט ס"ק ד(  בהר ע"בשוועי' 

בזה, ומצדד להקל כשל"ה, ומפרט שם הרבה 

"ויצא דינו של  ראשונים שמוכח מהם כן, ומסיים

של"ה ברור כו', הלכך הסומך על כל הני רבוותא נגד 

 המג"א אין מזחיחים אותו".

שטוב יותר להניח )סי' רטו ס"ה(  בהר ע"וכן כתב בשו

, אך שם מתייחס רק לענין הפירות לאחר הסעודה

ברכה אחרונה, ובזה כבר נתבאר דעתו לעיל דין ד', 

עדיף טפי  שכל ב' ברכות שאחד נפטר בברכת השני

להפרידן ולברך על כל מין ברכתו הראויה, וה"ה הכא 

אע"פ שנפטרים הפירות בברכת המזון מ"מ עדיף 

 להפרידן ולברך עליהן 'בורא נפשות'.

שיכול שחידש )ח"ב סי' תל( וע"ע בספר נשמת שבת 

להחליט בליבו שאינו חפץ לאכול פרי זה כלל אם לא 

ודאי יוכל בשביל להשלים מאה ברכות, ובאופן זה 

דהא אף אם לא נתיר לו להניחו  להניחו לאחר הסעודה,

הרי לא יאכלנו עכשיו בכל אופן דאינו חפץ בזה עתה, 

 וממילא שפיר מותר להניחו, וצ"ע בסברא זו.

 לצורך סעודה שלישית

שאם נמשכה סעודת )בסי' רצא ס"ג( כתב המחבר 

הבוקר עד המנחה, יפסיק סעודתו ויברך ברכת המזון, 

ול שוב ידיו לסעודה ג', והוסיף הרמ"א שם שעדיף ויט

טפי להתפלל באמצע מנחה אם יכול, וביאר המשנ"ב 

דהיינו כדי לצאת מחשש ברכה שאינה צריכה. )ס"ק טו( 

אך אם לא יוכל לאכול אחר מנחה, אף הרמ"א מודה 

 שמותר לחלק סעודת הבוקר.

אמנם מלבד ברכה שאינה צריכה יש בזה עוד ב' 

. דאין זה מוכח כ"כ כסעודה חדשה, ב. חסרונות, א

לכתחילה בעינן לאכול סעודה ג' דוקא אחר המנחה, 

 )שבת קיח. ד"ה במנחה(.כמו שנתבאר כל זה בתוס' 

מפני כל  המנהג להחמיר בזה לכתחילהלמעשה, 

בשעת הדחק כגון ביו"ט שחל טעמים הנ"ל. אולם 

אחר השבת, ובפרט בשבת ערב פסח, יש נוהגים לחלק 

ועי' באשל  ת צפרא דשבתא ולברך באמצע.סעוד

דעדיף לעשות הפסקה )בוטשאטש, סי' קסח( אברהם 

כרבע שעה בין ב' הסעודות, ע"י היסח הדעת, או שיצא 

]ובאמת אף המשנ"ב שם )ס"ק  .מביתו ויעשה שינוי מקום

יד( המליץ לעשות כן, אך מטעם אחר, כדי שלא יהיה כסעודה 

ר נשמת השבת ח"ב סי' תמו אחת וכנ"ל מתוס'[. )וע"ע בספ

 .שהאריך בענין זה(

בו בהכנת מאמר זה.נעזרתי אשר הגאון הרב יוסף טויב שליט"א התודה והברכה לידידי 



 

 

 משה 'ר ק"הרה לאביו יחיד כבן ח"תקצ בשנת נולדרבינו 

הרה"ק ר' כ"ק מרן אדמו"ר  של בנו, זיע"א מקארסטשוב

מו הרבנית ע"ה , ולא"אזיע בילארנאמטש המגידמרדכי 

 בת הרה"ק ר' יעקב יוסף מאוסטרהא זיע"א.

 חגששהה אביו בימי  שלאחר, מסופר

בצל אביו  ז"תקצשנת  הפסח

המגיד מטשארנאביל, אמר לו 

המגיד מיד לאחר חג הפסח, 

אבי  לבנו המגיד זקנו אמר

לביתך  חזור: "רבינו

ובהוולד לך בקרוב בנך 

כבר תדע איזה שם ליתן 

בועות לו", לאחר כמה ש

ביום כ' אייר נסתלק מרן 

המגיד מטשארנאביל 

נכדו ו לבית עולמו,

שנולד אז ה"ה רבינו 

 נקרא על שמו "מרדכי".

בהגיעו לפרקו נשא לאשה 

גיטל לאה ע"ה את הרבנית 

בת דודו הרה"ק ר' אברהם 

המגיד מטריסק זיע"א בן זקנו 

כ"ק מרן אדמו"ר המגיד 

 מטשארנאביל זיע"א.

' לשמי רום בשנת כאשר נסתלק אביו הק

תרכ"ו, התמנה 

למלאות מקום 

אביו, והתפרסם 

מאוד בצדקתו 

נודע וקדושתו, רבים נהרו לפתחו להתברך מפי קדשו, 

כפועל ישועות בקרב הארץ ובעל רוח הקודש, ובאותם 

 רבינו.בשם מופתים רבים התפרסמו השנים 

רבינו וכפי שיסופר להלן, וכנראה  נאסר ב"תרע בשנת

יע על מצב בריאותו לרעה, עד כי ביום ו' שדבר זה השפ

אדר"ח אדר א' תרע"ו נסתלק רבינו ערש"ק פר' תרומה 

לשמי רום, חיש מהר נפוצה השמועה ומיד נתאספו 

אלפי אלופי בית ישרל לבכותו וללוותו בדרכו האחרונה, 

וזכה שיטמנוהו בערב שבת קודש לאחר חצות 

מנו"כ באהל מיוחד בזיטאמיר היום, 

 ריו יחד עוד כמה צדיקים.מקום מגו

 דורות להעמיד זכהרבינו 

 בנים חמישה, מפוארים

 צדיקים, חתנים ושלושה

 ומהם, מעשה ואנשי

 משפחה השתלשלה

 האירו אשר, מפוארת

 התורה שמי את

, ואלו הן: בנו והחסידות

 נחום מנחם' ר ק"הרה

 חתן, יע"אז בנציון יוסף

 משולם' ישעי' ר ק"הרה

 בילארנאמטש זוסיא

 דוד' ר ק"הרהע"א, בנו יז

, יע"אז מזיטאמיר יעקב

 ישראל' ר ק"הרה דודו חתן

 ק"הרהיע"א, בנו ז מסקווירא

 חתןיע"א, ז מקארשוב משה' ר

 ממאציוב םיאפר' ר ק"הרה דודו

' אלי פינחס יצחק' ר ק"הרהיע"א, בנו ז

מזיטאמיר  שפירא משה' ר ק"הרה חתן, יע"אז

זיע"א, בנו 

 ברוך' ר ק"הרה

 מסטעפין

 חתנויע"א, ז מסטעפין חיים מאיר' ר ק"הרה חתן, יע"אז

ה"ק ר' אברהם יהושע העשיל בהר יעקב' ר ק"הרה

 לייב יודא משה' ר ק"הרה חתנומסקווירא זע"א, 

 מזינקוב משה' ר ק"הרה חתנויע"א, ז םעחעלטריסק מ

 יע"א.ז

 

 הרה"ק ר' מרדכי מקארסטשוב זיע"א
 בן הרה"ק ר' משה מקארסטשוב זיע"א

 מאה שנה לפטירתו -יומא דהילולא אדר"ח אדר א' תרע"ו לפ"ק 
 אור לישרים



נמצא בעיר פאסטוב בחצר  ב"תרעשנת  שבטבחודש 

מת, ויחשוב המוצא  בית אחד התושבים גופת אדם

שבודאי המת הוא נוצרי, וידקור בו י"ג פעמים, כפי שהיה 

שנמצא דקור שנה לפני כן, ואשר  יוקיטשינסקיבגופת 

 בגללה היה אז משפט בייליס הידוע.

הנער יוסף בן , התברר הדבר שהיה זה גופת למעשה

הי"ב בנו של החייט היהודי ר' אפרים פאשקוב, ומיד 

 קבר ישראל בבית העלמין המקומי.נקבר כדת וכדין ב

הנוצרים החליטו שלא לשקוט ולהעליל על היהודים 

הרוצח ו שרצחו נער נוצרי, ולדבריהם הנרצח הינו נער גוי

מל את הנער הנוצרי כדי שלא יתפס כרוצח גוי, ואף 

הובאו עדים "נאמנים" נגד החייט ר' אפרים פאשקוב 

ים את בנו שראוהו רוצח את הנער הגוי, ובמקומו העל

הנער יוסף כדי שיאמר שהנרצח זהו בנו יוסף, וכמובן 

סיבת רציחת הנער הגוי הוא משום שמתקרב חג הפסח 

והיהודים צריכים את דם הנער הגוי כמנהגם 'להכניס דם 

נוצרי במצות מצוה', החייט היהודי ר' אפרים פאשקוב 

את גופת הנער הוציאו , רציחת נער גוי נאסר בעוון

ת העלמין היהודי וקברוהו בבית הקברות מקברו בבי

 הנוצרי בקיוב.

העיתונות ברוסי' ניצלו את ההזדמנות להסית נגד 

היהודים בכלל, ואת עדת החסידים ורבותיהם הצדיקים 

 הקדושים בפרט.

נעלמו ב' נערים גוים בשם לכן תקופה קצרה קודם 

טאראנינקו וסוקולובסקי שדרו יחד בבית אחת, בתחילה 

ו במשטרה לסיפור התעלמות הנערים, אך לא התייחס

עם פרוץ הסערה סביב גופת הנער מפאסטוב, החלו 

לקשר בין ב' המקרים שכאילו הנער מפאסקוב הוא 

 הנער הנעלם טאראנינקו.



)י"ז אדר תרע"ד(  5754 מרץב 51בתאריך 

עת 'הצפירה' החדשות מעיר  פורסם בכתב

מפני העלילות של העתון השחור ": קיוב

ן וואהליני", כי לפני העלמה של הנער "ז'יזי

טראנאנינקו באו צדיקים אל העיר, נאסר 

הצדיק ר' מרדכי טווערסקי, ישיש בן 

זה י"ז שנים המתגורר שמונים שנה, 

בזיטומיר ונודע בשם "האדמו"ר 

מקורוסטוביץ", אחרי חקירה במשך שלש 

שעות על ידי החוקר לענינים חשובים 

והחקירה  נשתחרר הצדיק, אולם המאסר

השפיעו כל כך לרעה על מצב בריאותו, עד 

 כי הוא חלה ונפל למשכב."

מדברים אלו נודע לנו שהעלילו אז על רבינו 

וכנראה על עוד צדיקים, שהם העומדים 

מאחורי הריגת הנער טאראנינקו, ולשם כך 

כנראה אף הגיעו אל העיר ההוא קודם לכן, 

שכותב החדשות מתכוין על עצם הפרשה 

התחילה שנתיים קודם לכן בשנת  שכבר

תרע"ב, ואולי כוונתו לומר שמאז נחלש 

)שנתיים קודם  רבינו עד עתה בשנת תרע"ד

 .פטירתו(



תחת הכותרת "להרציחה כמו"כ לפנינו מאמר חדשות 

מכתב עת 'המודיע' מיום כ"ב באדר תרע"ד, הפסטובית" 

: שכנראה שהיה אז בשיא תקופת הפרשה הפאסטובית

שפט מנהלי ענין פשקוב באו וואסילקאווה, "פקידי המ

שישבו בבית האסורים לדרוש ולחקור את האסירים 

ביחד עם גאניציארוק 

החשוד ברציחת פשקוב 

  לרגלי דבותיו של

העתון "????????" על 

אודות ביאת צדיקים 

העירה קודם שנאבד 

הנער טאראנענקא 

)שאותו חפצו בתחלה 

לחשוב את גוית יוסל 

אסרה  (פשקוב

הפוליציא את הזקן 

שהגיע לגבורות הצדיק ר' מרדכי טווערסקי שליט"א 

המפורסם בשם הרבי מקאראסטישעוו שזה עשרים שנה 

כבר לא יצא מן העיר, אחרי חקירה ודרישה כשלש 

שעות ע"י החוקר דין לענינים הכי חשובים הוציאוהו 

לחפשי, אך מפחד הפתאומי מהמאסר והחקירה נפל 

ביום ב' העבר עוד הפעם באו  ' למשכב ל"ע ירפאהו ה

ראש ב"ד הגליל הקיובי זאפיענין והחוקר דין פוריק 

פסטובה ויחקרו שנית את האורידניק ד. את השוטר פ. 

ואת המורה פארגאמניק זה האחרון העיד כי הוא הורה 

. הנער שלט ליוסל פשקוב שפת רוסיא עד ירח סנטיאבר

תו גם בשפת רוסיא עם החברה הרוסית. העד פגש או

בימיו האחרונים וגויתו הכיר, חקרו את יעקטרינא 

פאלאנסקיא שהעידה 

כי במקרה היתה על 

ה"בית עולם" ביום 

שלפני הניתוח הראשון 

והכירה כי היא גוית 

יוסל פשקוב שהכירה 

היטב. הגדה ארוכה 

-ומבוארת העיד העורך

מושבע הפסטובי -דין

אלכסנדר 

פיאנטקאווסקי. בין 

רים הבלתי נותנים לוית חן להעדת שאר דבריו העיד דב

אחיו בוליסלב פיאנטקאווסקי )שנזכר בגליון הקודם( 

לפי דברי אלכסנדר צריכים להתיחס לעדות אחיו 

 .בזהירות יתרה. בערב שבו החוקרים קיובה"

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

  



  

בני שולחם לל אלנא זיע"אהרה"ק ר' יוחנן מטע"י נכתבה ש )כפי הנראה טיוטה( אגרתלפנינו 
מרחשון תשמ"ח לפ"ק,  , בתוך ימי השלושים לפטירתוכ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק זיע"א

להרה"ק הבית ישראל מגור שנתקרב איך כקש"ת האדמו"ר מטאלנא  תארבמכתב זה מ
 (.י"ג?)תש לקחו לשם בליל שביעי של פסחשכ"ק אדמו"ר זיע"א ע"י , זיע"א

הלולא קדישא  בס"ד אור ליום כ"א מרחשון

 של זק' אדה"ק מראשקוב זצ"ל.

זכר צדיק לברכה בזמן השלושים אחרי פטירתו 

של אביכם הרה"ק ר' משולם זוסיא נבג"מ, 

ומרבים לספר בשבחו, הריני מוצא לנכון גם 

אני להוסיף בזכותו ולהכיר רגשי טובה לו, אשר 

על ידו נתקרבתי לקבל מרות אצל כ"ק אדמו"ר 

"ה בעל ספר הק' בית מוהר"י מגור זצללה

ישראל, ויבדל"ח להמשיך אצל כ"ק אדמו"ר 

 שליט"א מגור.

ומעשה שהיה, בהתחלת משהתישבתי בעיה"ק 

ירושלים ת"ו, בליל שביעי של פסח אחרי 

שהלכתי בין חיים לחיים לקבל פני ש"ב 

הרה")צ?( ר' יוחנן זצ"ל מראחמיסטריווקא, 

וכאשר לא רצה אז לערוך שולחנו )...( לקהל, 

ועוד לא התנהגתי ללכת להסתופף בצילא 

דמהימנותא של כ"ק אדמו"ר זצ"ל הנ"ל, והנה 

בא לקראתי לל"ח אביכם זצ"ל ונתן לי עצה 

טובה שבהיות שכ"ק אדמו"ר מגור זיע"א הגר 

)שם?( עורך את שולחנו הטהור ממול בישיבת 

שפת אמת, ועוד מעט יתקיים עריכת השולחן, 

ה אז לא להכנס -קודש הינעלה ביחד אל הטיש. ודרכו ב

בפנים להיות מיושבי שולחנו רק ברשותו, אז עמדנו בין 

העומדים, בהפתעה שלח את עושי רצונו לשאול אותנו 

אם אנו רוצים להכנס בתוך השולחן כי המקומות היו 

מוגבלים, ובטח הסכמנו לזה, ומני אז השתדלתי ברגש 

 ללכת )...( כמה דאפשר להיות נוכח בעריכת שולחנו

הטהור, וכך המשכתי עד שיכולתי ללכת, הגם מבית וגן 

וקבלתי שכר הליכה )...( ונתקשרתי להרבי עד ששחל"ח, 

ואח"כ לבין חיים לחיים המשכתי ההתקשרות עם כ"ק 

אדמו"ר שליט"א מגור כידוע לכל, ביחד עם נכדי 

המקושרים לחסידות גור בכל אות נפשם עד ביאת 

אותי אביכם אדמו"ר  הגואל, וכל זה מתקיים מה שזכה

 זצללה"ה, וזכותו יגן עלינו ועכ"י.

  

 הרה"ק ר' ישראל מגור זיע"א בעל הבית ישראל
 הקדושים לבית טשארנאביל זיע"א עם רבותינו

 לרגל יומא דהילולא ב' אדר תשל"ו לפ"ק
 עם מאורי עינינו



 

 

 סר תחילת השיחהח

 )בענין הכרת הטוב(

היסוד העבודה אמר שלפני אדמו"ר מסלאנים: 

ביאת המשיח יהיו תקופות קשות מאוד, תקופות 

כר מהיהדות חשוכות ביותר, ומקוה שישאר איזה ז  

ה החרדית, ואם כך כבר אמרו אז בשנים ההם, מ

נאמר בזמנינו עתה, כנראה שהם ראו מה שלא 

כולם רואים, כמו כן בענין השואה האיומה יש 

מכתב מרבי משה קליערס בשנת תרצ"ג, שכותב 

דברים נוראים מהמצב העומד להיות בשנות 

 השואה.

אמנם יש מכמה וכמה צדיקים  אדמו"ר שליט"א:

שכתבו ואמרו דברים נוראים המנבאים את 

אך אז בשנים ההם עדיין לא המלחמה הנוראה, 

הבינו כוונתם, ורק לאחר מכן כאשר ראו את 

המלחמה בפתח וראו גודל אכזריותם החלו להבין 

 כוונת הצדיקים הקדושים, אך כבר היה מאוחר מדי.

 

אדמור"י טשארנאביל ידועים היו  אדמו"ר מסלאנים:

 בנסיעותיהם התכופות על פני כל הארץ.

משה מקארסטשוב  הרה"ק ר' אדמו"ר שליט"א:

זיע"א בן מרן אדמו"ר המגיד מטשארנאביל זיע"א, 

י הקדושים נוסעים על פני כל הארץ היה אומר: אח  

כדי לתקן הנשמות בכל אתר ואתר, ואילו אני נוסע 

משום שצריך אני את תמיכתם הכספית של בני 

 ישראל.

הוא הרי היה יודע כפשטן גדול מאוד, והרגיש חובה 

דבר זה, כדי שלא יחשדו בו במה  בכך לומר בפירוש

 שאין בו לדעתו.

הרה"ק ר' מרדכי מסלאנימא היה  אדמו"ר מסלאנים:

מספר: שהרה"ק ר' משה צבי מסאווראן זיע"א ישב 

פעם בדין תורה, שהאחד תבע את חבירו בגין הסגת 

גבול, ויאמר חבירו הנתבע להרה"ק מסאווראן: וכי 

והלא אני איך יתכן לחשוד בי כמסיג גבול רעהו, 

חסידו של הרה"ק ר' מרדכי המגיד מטשארנאביל, 

וידוע כמה שרבי רועש עולמות נגד העון הגדול של 

הסגת גבול, לאחר זמן כאשר פגש הרה"ק 

מסאווראן את הרה"ק המגיד מטשארנאביל אמר 

לו: חסידיך מפחדים ממך ואינם מפחדים מרבון 

העולמים, חסידך מפחד להיות מסיג גבול רעהו, כי 

רבו אוסר זאת מכל וכל, ואינו מפחד להיות מסיג 

גבול כי הקב"ה אוסר זאת, אמר לו הרה"ק 

מטשארנאביל: בנסיעותי הרבות על פני העיירות 

הצלחתי להכניס בהם פחד ממני ובכך יעשו את 

רצון הבורא ית"ש, ואילו אם בכוחך להכניס בהם 

תעשה את מה  -הרי שלך לפניך  -יראת השי"ת 

, ותחלוף על פני כל העיירות להכניס שאני עשיתי

 בהם יראת השי"ת.

בהיותי פעם בשטראסבורג, אמר  אדמו"ר שליט"א:

לי שם יהודי אחד, שזה מתנה טובה שנתן השי"ת 

לתושבי העיירות, שהצדיקים נצרכים לכספי בני 

ישראל, וכך הם נוסעים ממקום למקום ומחזקים 

דיקים את בני העיירות, וכמה שהדבר הזה חיזוק לצ

עצמם, כאשר בני ישראל תומכים בהם 

ובמוסדותיהם, הרי שהוא מחזק פי כמה את יושבי 

 המקומות ההם.

אולי אמר זאת רק לחזקנו שלא נרגיש שלא בטוב 

כאשר אנו צריכים לסבב על פני העולם כולו כדי 

לחזק עולמות של תורה וחסד, אך בודאי יש בזה 

צמי הרבה מן האמת, ופעמים רבות גם אני בע

 שיחת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 שליט"א כקש"ת אדמו"ר מסלאניםעם 

 יום א' פר' משפטים כ"א שבט תשע"ו לפ"ק
 יפה שיחתן



מרגיש שהנסיעה לא היה שוה מבחינה כלכלית, 

אלא שהיה לנו שם שליחות מיוחדת אם זה לחזק 

בדקי הבית באיזהו מקומן, ואם זה לחזק 

בהתקרבות אל אבינו שבשמים את הנשמות 

 התועות ותינוקות שנשבו רח"ל.

כך היה גם בשנים קדמוניות,  אדמו"ר מסלאנים:

יותר  כאשר לפעמים הוצאות הנסיעות היו

מההכנסות, ולפעמים נסעו לעיר או לכפר נדח 

במקומות מרוחקים אשר כמעט ולא היה שם שום 

איש יהודי, אך אדרבה, אכן את אלו האנשים היו 

 צריכים לחזק ולתקן.

הנה אנו עומדים בימי השובבי"ם,  אדמו"ר שליט"א:

הרי בעולם החסידות בכלל ועולם הישיבות בפרט 

רצופות, שמקורו מהרה"ק הונהג ענין החמש שעות 

בעל יסוד העבודה מסלאנים זיע"א, זה ממש תענוג 

ונחת לראות בחורים יושבים ולומדים במסירות רב 

כ"כ חמש שעות רצופות, ולפעמים זה נראה ממש 

מעל כוחות אנוש, מתי נהוג בסלאנים ענין החמש 

 שעות, רק בסוף השבוע או לאו דווקא.

בא מהבחורים לא, רובא דרו אדמו"ר מסלאנים:

אצלינו בישיבה לומדים חמש שעות רצופות 

פעמיים ביום, כל יום מימות השבוע, ואין זה דבר 

קל בכלל, אך זה נותן כח רב בבחורים בלימוד 

התורה, פעם היה גם אצלינו נהוג ללמוד חמש 

שעות רצופות רק בסוף השבוע, עם הזמן קבענו 

 דבר זה לכל יום פעמיים חמש שעות.

הרי בזמנינו וביותר בזמנים  ליט"א:אדמו"ר ש

הקדומים יותר, הרי היו גם השיעורים כמה שעות, 

זכורני בלומדי בישיבת בעלזא היה הגאון ר' שלום 

בראנדר זצ"ל אומר שיעורים ארבע וחמש שעות, 

 היום בקושי מסוגלים לישב שעה או שעה וחצי.

הרה"ק בעל האבני נזר  אדמו"ר מסלאנים:

יה אומר שיעורים ארוכים מסאכטשוב זיע"א ה

 כחמש שעות.

מסופר על הגה"ק הטשעבינער  אדמו"ר שליט"א:

רב שבשתות הקיץ היה מתפלל מוקדם, ואחר גמר 

סעודתו היה אומר שיעורים כשש שעות ושבע 

 שעות ברציפות עד מנחה.

האבני נזר כאשר הרגיש צורך  אדמו"ר מסלאנים:

להפסיק מעט באמצע השיעור היה עוצר את 

עור ומוריד כובעו לדקות ספורות, וחוזר ולובש השי

כובעו וממשיך שיעורו, הוא הקפיד מאוד שלא 

 ללמוד ללא כובעו העליון.

רבים וטובים בעדת החסידים  אדמו"ר שליט"א:

הקפידו ללמוד רק עם כובע עליון תמיד, אצלנו גם 

היו מקפידים על כך, האם בסלאנים גם הקפידו על 

 כך?

לא, הרי אנו היינו בטברי', וממש  אדמו"ר מסלאנים:

בלתי אפשרי לישב וללמוד עם כובע בטבריה 

החמה כ"כ, והלא אף המכנסיים היה נהוג להוריד 

 בטברי' בעת שהיו מגיעים לביהמ"ד.

אומרים שהבגדים הבהירים  אדמו"ר שליט"א:

שהשתרש אצלינו, מקורם ג"כ מארץ ישראל 

ולטים שהחום היה עצום מאוד, ובגדים כהים הרי ק

 את חום השמש.

על האבני נזר אין זה חידוש  אדמו"ר שליט"א:

שהקפיד ללמוד בכובע העליון תמיד, הרי כל כולו 

היה חסידות ואפילו תשובותיו יש בהם חסידישע 

 זאכן.

 וברכו על היין ואיחלו לחיים זה לזה וברכות לרוב.

בני )הרה"צ ר' שמואל משה  אדמו"ר שליט"א:

ם ולמד בישיבת סלאנים, גם שליט"א( הרי תלמידכ

בני )הרה"צ ר' מנחם נחום שליט"א( הדר בלאנדאן 

 למד בישיבתכם.

 תלמידים כאלו אין שוכחים. אדמו"ר מסלאנים:

בישיבתינו לומדים כמה בחורים חסידי  הרש"מ:

 סלאנים, בחורים חשובים ומובחרים.



שמעתי שב"ה הישיבה גדולה  אדמו"ר מסלאנים:

, והבחורים ממש מתעלים התחזקה מאוד לאחרונה

 שם, והכניסו הרבה כוחות חדשים.

בהנהגת ישיבה צריך לדעת לפעמים, שכאשר עץ 

עושה פרי, אף אם יהיה העץ המשובח ביותר 

והפירות משובחים ביותר, אם לא יוציאו הקוצים 

המקלקלים העץ, זה יהרוס את כל העץ עם פירותיו, 

וצים כמו כן בישיבה לפעמים צריך להוציא את הק

המקלקלים ומחריבים כדי להציל את העץ כולו, 

זכורני תקופה בישיבתינו שהוצאנו כמה קוצים, 

ובאו אלי כמה וכמה אנשים בטענה שבמצב כזאת 

נשאר בלי ישיבה כלל, ואמרתי להם שגם במצב 

הקיים שיש קוצים המקלקלים אין זה נקרא ישיבה 

כלל, ואכן ב"ה מאז ההצלחה האירה לנו פנים 

יח בהעמדת הישיבה על מקומה בסייעתא להצל

 דשמיא.

אמנם אין זה תקופה קלה כלל, אך בעה"י מתגברים 

על זה ומצליחים, דהרי האחריות מחייבת להוציא 

הקוצים המקלקלים, ובפרט בדור שפל כזאת, שיש 

כלים מכלים שונים העומדים הכן להרוס כל חלקה 

 טובה בבחורים היקרים.

רואים בזמנינו שהדורות  אדמו"ר שליט"א: אכן אנו

משתנים משנה לשנה, פעם ידעו שדור זה כמעט 

עשרים שנה, וכהיום יודעים ורואים שכל שנה או ב' 

שנים כבר נראה כדור חדש, עם אפשרויות חדשות 

 ועם כלים חדשים.

הרה"ק ר' מרדכי חיים מסלאנים  אדמו"ר מסלאנים:

זיע"א סיפר, שהרה"ק היסוד העבודה מסלאנים 

קרא פעם באמצע הלילה לאביו של ר' מרדכי  זיע"א

חיים החסיד ר' יהודה לייב, ואמר לו: תדע, 

שהדורות נחלשים והולכים יותר ויותר, מזמנו של 

הרה"ק מלעכוויטש זיע"א עד זמנו של הרה"ק 

מקאברין זיע"א נתמעטו ונחלשו הדורות, ומזמנו 

של הרה"ק מקאברין עד זמנינו עתה נתמעטו 

, כך ילכו ויתמעטו הדורות, עד ונחלשו הדורות

שיגיע זמן שכמה שנחלשו הדורות פעם בתקופה 

ארוכה, ילך ויתמעט ויחלש הדור ההוא ביום אחד, 

ויפסיקו  -ויגיע זמן שיהא מסיר שפה לנאמנים 

)איוב שיאבד הטעם לגמרי  -לדבר, וטעם זקנים יקח 

, אך דע ווער ס'וועט זיך האלטן שמי שיחזיק יב כ(

רויח, וזה אמר לו אז בשנים קדמוניות, את עצמו י

 היום אנו כבר אוחזים כמעט שם.

איתא מאחד הצדיקים שאמר  אדמו"ר שליט"א:

שקודם ביאת משיח צדקנו עתיד לירד לעולם רוח 

כפירה נוראה כל כך, אשר יהיה קשה לדבר אפילו 

 מעריכת השולחן אצלינו.

יעזור השי"ת שזכות הצדיקים  אדמו"ר מסלאנים:

עלינו שנוכל להתחזק ולהחזיק מעמד, ולעשות יגן 

 למען כבוד שמו ית'.

ידוע ומפורסם מאמר העולם: אז  אדמו"ר שליט"א:

מ'טהוט העלפט דער אויבערשטער, העושה את 

 המוטל עליו יש לו סייעתא דשמיא.

 ונפרדו לשלום

 
 

הערת המערכת: השיחה נכתבה משמיעת ההקלטה, ובכמה מקומות יתכן 

ם מדויקים מחמת קושי השמיעה, למרות הנסיון לדייק בדברים ואין הדברי

 לא עלה בידינו הדבר כדבעי, ואתכם הסליחה.יתכן ו

 

 



 

נחום קאפמאן )אולי נקרא ע"ש רבוה"ק( פירסם 

חדשות כואבות על  -'המליץ' ח' אדר א' תר"ס ב

, איש יהודי אשר עבד טרגדיה נוראה בטשארנאביל

ן, שלאסונו החל לשטוף על עבודתו בבית משרפות היי

יל רותח וימת בל   –ראשו מן הצנור היוצא מבית היין 

האיש תחתיו, הוא השאיר תחתיו אשה וחמשה 

 ילדים.

 

על צרת החסידים  - תרמ"גיום ו' ערש"ק קרח כ"ד סיון  'המליץ'יוסף בן שמואל פייטילמאן פירסם ב

ת מזיו פניו, וב"ה נמצא כזאת אחד מנכדי הצדיק המנוח באוורוטש שאין בעירם "יהודי טוב" )אדמו"ר( ליהנו

מטשערנובול, אך 

לצערם נתפס ע"י 

שומר העיר שהוא 

ממשפחת בני 

טווערסקי אשר נאסר 

עליהם מטעם 

הרשות לצאת אנה 

ואנה ממקומות 

מושבותיהם, 

בהשתדלות 

החשובים נמלט 

הצדיק כצפור מפח 

יוקשים, וביום ההוא 

 יצא את העיר.

 פלאי פלאים
 אור מופלא ענינים שונים ומעניינים מדורות העבר



ְי ְ ְל  ְי ְְיםד  ְק  ְל ְים!ְר  ְיכ ְנְ פ  ְדוְ םְמ  ְרְח  ְד  ְוְ ְש  ְיוְ מ  ְח  ְדְל  ְיל  ְד  ְים,ְב   ְהְנְ רְזְ וְ דְ מ  ְס  ְפ   ְכ ְרְל  ְםְע  ְוְ לְת  ְדוְ ל  ְוְ בְ תְר  ְינוְ ת 
ְ ְה  ְדוְ ק   ְש   ְמ  ְים ְט  ְש   ְנְ אר  ְאב   ְע  ְיל, ְס  ְם ְוְ יפ  ְר  ְמ  ְיוְ ים ְח  ְו ְד  ְנְ ים ְפ  ְל  ְא  ְב   ְים, ְזְ דוְ מ  ְר ְת   ְה ְק  ְו ְְאוְ ר  ְת  ְל  ְְדוְ מ   לְע 
ְ ְוְ ש  ְש   ְל  ְזְ תְה  ְה  ְבְ'ט  ְש   ְנְ אר  ְאב   ְסוְ י ְיל',ְש   ְד  ְְה  ְמ  ְה  ְר  ְיְקוְ ר  ְד  ְְש  ְמ  ְר  ְאש   ְנוְ יתְש   ְתְה  ְי ְת  ְדוְ ס  ְתְד   ְְך ְר  ְה  ְח  תְידוְ ס 
ְ ְי ְע  ְד ְְינוְ מ  ְְנוְ א  ְאוְ ל  ְי ְְך ְר  ְו ְמ  ְים ְוְ נְ ש   ְכ  ְים, ְה  ְב  ְט  ְח  ְה  ְת ְר  ְה  ְב ְוְ דְ ק  ְְש  ְר  ְב   ְפ   ְינְ י ְח  ְמ  ְס ְק  ְזְ אר  ןְגְ י ְְתוְ כוְ יץ
ְ ְע  ְינוְ ל  ְ,ְש   ְוְ ש  ְש   ְְתְזוְ ל  ְת   ְמ  ְְך ְש   ְרוְ ב   ְבְפ   ְרְו ְא  ְה  ְד  ְרְע  ְדְב   ְיא  ְתְמ  ְש   ְְיח  ְצ  ְד  ְְינוְ ק  ְב   ְמ   ְה  ְר  ְי ְהְב  ְְינוְ מ  ְא  ְן.מ 

ְ ְפ   רְ-ְ'קְאר  ל  ְְאו  ְ)ס  ְכ   ְיןְק  ְן(ְט  ְמ  ְש   ְםי ְמ 

ְ ְל  ְיד  ְתְצ  ְיקד 

ְ ְב   ְירְנְ ע  ְינְ אר  ְס  ְקְ)ב   ְמ  ְתְו ְינְ ד  ְאוְ ְיןְאוְ ואל  ְק  ְר  ְינְ א  רְה(ְד 

ְהוְ י ְ ְד  ְב   ְי ְש   ְר  ְם ְב   ְצ  ְי ְב  ְה  ְי ְיר  ְש  ְש   ְהוְ , ְה  ְי ְא ְב   ְְנוְ ה לְש  

ְ ְר  ְחוְ יְנְ ב   ְם,ְה  ְנְ כוְ מ   ְהְ'ר  ְן'.אוְ םְגְ חוְ יְנְ ב  

ְ ְר  ְןְזְ אוְ םְגְ חוְ יְנְ ב   ְכ  ְהְל  ְש  ְת   ְנְ יְב   ְדוְ יםְק  ְש   ְים:ְר  ְב   ְיְצ  יְב 

ְ ְה  ְיר  ְו ְְש  ְר  ְנְ ב   ְחוְ י ְש  ְוְ ם ְס  ְט  ְ)ש   ְנוְ ק ְל  ְל  ְד ְא  ְח  ְפ   ְר ְט  תְיר 

ְ ְא  ְב  ְיוְר  ְנְ ןְו ְאוְ םְגְ חוְ יְנְ ב   ְק  ְר  ְאְע  ְ(.מוְ לְש  

ְ ְב   ְנוְ נְ ש   ְת"צ ְת ְל  ְב   ְד ְנְ ע  ְיר ְינְ אר  ְס  ְב   ְק ְל  ְן ְר  ְב   ְצ  ְי יְב 

ְ ְה  ְיר  ְנְ ,ְו ְש  ְק  ְר  ְְמוְ אְש   ְי ְב   ְש   ְר  ְא  ְנְ לְ'מ  ְחוְ םְנְ ח  ְם',ְע  םְלְש  

ְזְ  ְְינוְ ק  ְר  ְנְ ב   ְגְ חוְ י ְאוְ ם ְב   ְן, ְבוְ ר  ְה  ְי ְת ְגְ מ  ְים ְד  ְר  ְל יְב  

ְ ְנְ מ  ְחוְ םְנְ ח  ְםְב   ְוְ ת  ְי ְהְו ְר  ְר  ְא  ְתְש   ְנְ ם,ְו ְי ְמ  ְת  ְפ   ְר  ְס  ְמוְ םְש  

ְ ְכ   ְב   ְע  ְמ  ְל ְח  ְב   ְס  ְר ְפ  ְ'מ  ְאוְ ר ְע  ְו ְם'י ְינְ ר ,ְ ְא  ְב  ְש  ְוְ י ְש   תְל 

ְ ְ'ט  ְש   ְנְ אר  ְאב   ְיל'ְה  ְפוְ מ   ְא  ְת.ר 

ְ ְכ   ְש   ְי ְה  ְר  ְה ְב   ְמ  ְנְ י ְנְ ח  ְי ְחוְ ם ְם ְל  ְק  ְד ְנְ ט  ְן ְי ְת  ְת  ְמ  ְם ְא  יוְב 

ְ ְר  ְב   ְצ  ְי ְב  ְה  ְי ְיר  ְְש  ְנְ ש   ְפ  ְט  ְב   ְגְ ר ְצ  ְיל ְו ְע  ְיר, ְר  ְב   ְמ  ְנְ י םְח 

ְחוְ נְ  ְע  ְם ְב  ְל  ְר ְה  ְגוְ ת  ְוְ ְרר  ְל  ְה  ְת  ְְך ְנְ ח  ְב  ְדְ ב  ְְדוְ וְ ית ְר  יְב  

ְחוְ נְ  ְוְ םְש  ְס  ְט  ְגְ אק,ְש   ְְלוְ יד   ְכ   ְא  ְח  ְדְמ  ְיו.נְ ב  

ְ ְב   ְק  ְש   ְתְר  ְתוְ ש 

ְ ְסוְ מ   ְפ   ְש   ְדוְ ר, ְְתוְ ד  ְא  ְדְ ש   ְְדוְ וְ ת ְר  ְנְ ב   ְחוְ י ְש  ְוְ ם ְס  אקְט 

ְ ְי ְה  ְהְנוְ ת  ְְתְלוְ נְ ת  ְת   ְמ  ְכ ְתְאוְ נְ ידְמ  ְלְק  ְהְיוְ נְ ט  ְת  ְרְמ  הְמ 

ְ ְש   ְי ְה  ְהְנוְ ת  ְְתנְ ת  ְל  ְיל  ְד   ְ.יה 

ְ ְפ   ְע  ְא  ְם ְח  ְכ   ְת ְא  ְדוְ ש   ְר ְל ְְתוְ ד  ְש   ְא ְה  ְת  ְב   ְה ְי ְב   ְח  ְת, ְש 

ְ ְי ְה  ְל  ְמ  ְנְ ד ְנְ ח  ְחוְ ם ְר  ְם ְוְ בוְ ע  ְן, ְב  ְמ  ְט   ְב   ְה  ְי ְח ְמ  ְה ְא  לְכ 

ְ ְמ  ְח  ְל  ְנְ בְש   ְח  ְץ,ְוְ מ  ְנְ מ  ְחוְ םְנְ ח  ְםְל  ְק  ְחְב   ְע  ְְמוְ צ  ְא  תְנְ תְמ 

ְ ְכ ְאוְ ה  ְלְה  ְק   ְנְ ט  ְיוְ הְב   ְרְו ְת  ְא  ְכ  ְל  ְ.ה 

ְ ְכ   ְש   ְזְ ח  ְר  ְדוְ ה ְְתוְ ד  ְה  ְי ְב   ְת  ְה  ְה, ְב  ְינְ ח  ְש   ְה ְנְ מ  ְנְ ח  םְחוְ ם

ְ ְב   ְע  ְְמוְ צ  ְל  ְק  ְחְא  ְנְ תְמ  ְו ְל,ְכ ְאוְ תְה  ְס  ְט  ְְהְלוְ ר  ְע  ְלְל  ְיוְ ח 

ְ ְנְ עוְ כ   ְְש  ְע  ְְך ְלְכ   ְש   ְל  ְק  ְחְב   ְע  ְְמוְ צ  ְא  ְתְה  ְמ  ְא  ְכ  ְל,ְל  תְרוְ מ 

ְ ְש   ְל  ְק  ְא  ְח ְמ  ְת ְש   ְכ ְמוְ ה ְב   ְן ְש   ְילוְ ב  ְא  ְְך ְ, ְע  ְְיך ְל  ְל  ְד  תְע 

ְל ְ ְאְל  ְק  ְח  ְוְ לתְכ   ְל ְםְל  ְאְר  ְוְ ש  ְת,ְא  ְמ  ְדוְ ְהְלוְ ר  ְ.תוְ ד 

ְ ְנְ ש   ְר  ְוְ בְ ים ְל  ְת ְא  ְח  ְמ  ְר ְך ְכ   ְכ   ,ְ ְא  ְש   ְה  ְגְ ר ְְיע  ְמ  ְל  ְך ְא 

ְ ְמ  ְש   ְי ְמ  ְםְל  ְמוְ ל  ְדְע  ְםְר  ְב   ְנְ יְמ  ְחוְ םְנְ ח  ְם,ְא  ְְרְלוְ מ  ְר  יְב  

ְ ְנְ מ  ְנְ ח  ְחוְ ם ְא  ְי ְינְ ם: ְכוְ י ְל  ְל ְמוְ ל  ְע  ְד ְך ְמ  ְל  ְל ְ, ְק  ְא ְב   תְל 

ְ ְר  ְוְ ש  ְמ  ְמוְ ת ְו ְר  ְי ְר  ְב   ְה  ְי ְר  ְב   ְה  ְי ְוְ דְ ק  ְְש  ְה  ידְגְ מ 

ְ ְמ  ְעזְ מ  ְר  ְיט  ְו ְש  ,ְ ְְך ְכ  ְל  ְמ  ְאוְ ד  ְה ְדוְ ת  ְי ְד  ְל ְת  ְי ְל  ְא תְוְ ש ְע 

ְ ְאוְ מ   ְמ  ְל ְהְל  ְאְק  ְב   ְל  ְתְר  ְת,ְו ְוְ ש  ְא  ְכ  ְְוְ בְ ןְר  ְה  ְוְ ד ְק  ְגְ ְש  הְיל 

ְְלוְ  ְש   ְה  ְמ  ְל  ְְך ְא  ְרוְ ה  ְצ  ְכ   ְה ְְילוְ א  ְל  ְמוְ ל  ְע  ְמוְ ד ְה  ְינוְ ,

ְ ְמ  ְל  ְְך ְא  ְר  ְמ  ְצ ְע ְה  ְטוְ ד ְמ  ְו ְא  ְטוְ ה, ְע  ְב ְש   ְש   ְל ְה ְר  הְצ ְא

ְ ְל  ְמוְ ל  ְְמוְ דְע  ְל ְל  ְאְק  ְב   ְל  ְתְר  ְוְ ש  ְתְמ  ְ.וְ בְ ר 

ְְ

 ירה  ר ב   או   ילאב   נ  אר  ש   ית ט  ב  ל   יםש   דו  ק  ה   ינו  ת  ו  ב  ר  מ   תו  ד  ל  ו  ת  ים ו  ר  ו  יפ  ס  



ְ ְק  ְב   ְל  ְת   ְיְמ  ְא  ְיב 

ְ ְפ   ְע  ְםְא  ְת,ְנְ ח  ְס  ְדְדוְ עְה  ְר  ְחוְ יְנְ ב   ְוְ םְש  ְס  ְאקְט  ְמ  ְיתוְ ב  

ְ ְל  ְקוְ ת  ְפ  ְא  ְרוְ ה ְוְ כ   ְכ ְה, ְש   ְזְ ח  ְל  ְר ְְיתוְ ב  ְח  ְיל  ְל  ְק ְיל  יוְד 
ְ ְמ  ְהְנְ נְ ת   ְפ  ְל  ְהְאוְ א  ְל  ְרְ)ס  ְכ   ְק  ְין ְט  ְא  ְְך ְן(, ְכ ְש   ְחְל  ְה  יאְב 
ְגְ  ְםְל  ְנְ מ  ְחוְ םְנְ ח  ְתוְ י ְםְה  ְםְה  ְמ  ְגוְ ת  ְםְהוְ רְגְ ר  ְאְב   ְ.יתוְ ב 

ְ ְי ְה  ְל  ְד  ְש   ְים ְְקוְ ח  ְב   ְנְ ה  ְא  ְע  ְה ְה  ְם ְמ  ְנְ ת   ְש   ְה ְק  ְלוְ ב  
ְ ְמ  ְא  ְב  ְו ְיה  ְם, ְְילוְ א  ְנְ מ  ְנְ ח  ְל ְחוְ ם ְם ְה  ְלוְ י ְא ְְה ְב   הְמ 
ְ ְל  ְש   ְוְ ח  ְכ ְק, ְד  ְר  ְכ   ְש   ְי ְם ְל ְל  ְד  ְק  ְינְ ים ְב   ְא ְדוְ נְ ב  ְדוְ י ְע  לְ,

ְ ְְך ְכ   ְש   ְה  ְק  ְם ְְלוְ ב   ְמ  ְא  ְב  ְיה  רם ל  ְו ְאו  ,ְ ְל ְהוְ ְילוְ א  אְא
ְ ְמ  ְק  ְב   ְכ   ְלוְ ל ְמ  ְם ְא  ְב  ְש   ְיו, ְל  ְצ  ְְרוְ ע  ְכ   ְב  ְע  ְר ְל  ְל  ְה ְש   םְי ְמ 
ְ ְל  ְנְ פ  ְיְכ   ְמ  ְים.נְ הְש  

ְ ְב   ְת  ְימוְ מ  ְְוְ בְ תְל  ְהְנְ פ   ְנְ מ  ְְםחוְ םְנְ ח  ְב   ְת  ְפ  ְיל  ְהְא  ְלְא  יוְב 
ְ ְש   ְב   ְש   ְי ְמ  ְם ְה  ְדוְ ק  ְְש  ְְאהוְ ְך ְרוְ ב   ְהוְ ש   ְא  ְא ְב  ְיה  ְש   לְם
ְתוְ י ְ ְוְ ים,ְמ  ְב  ְיק  ְְוְ ש  ְי ְש  ְְןְלוְ ת   ְאְאוְ ףְהוְ א  ְל  ְְמוְ רְכ   ְי ְש   ְש 

ְ ְל  ְדוְ נְ ב  ְדוְ י ְו  ,ְ ְא  ְכ  ְא  ְן ְי ְב  ְתוְ י ְמ  ְה  ְים ְוְ דְ ק  ְְש  ְאהוְ ְך ְרוְ ב  
ְנְ  ְאוְ ְןְלוְ ת  ְְרל  ְְמוְ כ  ְנְ ְדוְ דוְ ש   ְת  ְןְל  ְיל  ְיו.ד 

ְ ְכ   ְא  ְש   ְרְר  ְא  ְדוְ הְה  ְגְ דְש   ְםְל  ְנְ מ  ְי ְםְחוְ םְנְ ח  ְאוְ ְש  ְל  ְרְכ   יְפ 

ְ ְי ְש   ְְש  ְל  ְיל  ְד  ְה  ְיו, ְת  ְח  ְל  ְיל ְח  ְבְ וְ ש  ְאוְ ְוְ ד ְל  ְח  ְי ְל  הְיל 
ְנְ  ְכ  ְש   ְה  ְי ְל ְל  ְה  ְתוְ י ְד ְב   ְנְ גְ ם ְו ְיב  ְה, ְל  ְק  ְא  ְח ְה  ְאוְ ת רְל 
ְ ְי ְמ  ְל  ְא  ְד ְאוְ ח  ְְר ְנְ ק  ְב   ְכ  ְה ְס  ְש   ְל ְף ְש   ְְיך ְי ְא ְא  ְו ְל  םְגְ יו,

ְכ  ְ ְא  ְאוְ בְמ  ְדוְ דְל  ְְיך ְדְא  ְכ ְש   ְחְל  ְנוְ ק  ְתְל  ְנְ מ  םְגְ םְחוְ םְנְ ח 
ְןְאוְ כ  ְ ְל  ְְמוְ רְכ   ְש   ְנְ ק  ְהְל  ְש   ְרְי ְא  ְל  ְיו.ד 

ְ ְנְ פ   ְה  ְדוְ ה ְל  ְד ְנְ מ  ְנְ ח  ְוְ ְםחוְ ם ְש   ְל ְא  ְו: ְנְ מ  ְנְ ח  ְםחוְ ם

ְי ְ ְק  ְיר  ְמ  ְי ְנְ י, ְל  ְאוְ ְך ְן ְי ְל  ְר ְפ  ְכ   ְה ְכ   ְְך ְל ְְמוְ כ   ְש   ְה  ְב  יְאת 
ְ ְי ְל  ְל  ְיְו ְד  ְכ ְש   ְח  ְת   ְיְל  ְנוְ ק  ְתְא  ְך ְףְל  ְ?ְק  ְב   ְל  ְת   ְיְא  ְאוְ תְה  רְל 
ְ ְי ְה  ְפ  ְהְמ  ְא  ְב  ְְהְלוְ נְ י!ְע  ְב   ְת  ְימוְ מ  ְי ְתְה  ְל  ְם.תוְ י ְדְה 

ְ ְדוְ מ  ְְע  ְדוְ ְך ְינְ א  ְב  ְא  ְר ְתמ  ְה  ְל ְ? ְא  ְא ְנְ ְיך ְב  ְפ  ְט  ְכ   ְר רְב 
ְ ְל  ְנְ פ  ְיְכ   ְמ  ְנְ הְש   ְים?ְש   ְא  ְוְ לְש  ְדוְ בְה  ְדְא  ְנְ תְמ  ְם.חוְ םְנְ ח 

ְ ְלוְ נְ ע  ְְה ְנְ מ  ְנְ ח  ְחוְ ם ְם: ְינְ א  ְמ  ְי ְת  ְכ   ְו  ְל  ְין ְא  ְז ְב  ְי ְנוְ רוְ כ 

ְ ְל  ְב  ְר  ְכ  ְש   ְנְ ה ְפ  ְט  ְל  ְר ְנְ פ  ְכ   ְי ְמ  ְש   ְנְ ה ְא  ְים, ְל  ְל  ְא ְא  יְב 
ְ ְש   ְב   ְש   ְי ְמ  ְא  ְם ְי ְב  ְתוְ י ְמ  ְיםְה  ְדוְ ק  ְְש  ְהוְ ְך ְרוְ ב   ְא, אְהוְ ש  
ְ ְיְו ְח  ְהוְ ם,ְי ְק  ְאְש   ְל  ְחְל  ְיְא  ְאוְ תְה  ְר.ל 

ְ ְמוְ כ   ְב  ְן,ְש   ְדְל ְדוְ ה  ְאְה  ְא  ְמ  ְתוְ י ְיןְל  ְםְה  ְק  ְן,ְו ְט  ְא  :ְרְלוְ מ 

ְ ְא  ְן,ְםְכ   ְר  ְאְהְנְ א  ְנְ מ  ְי ְְםחוְ םְנְ ח  ְק  ְיר  ְי! ְנְ א  ְיְא  ְת   םְיוְ ןְה 

ְ ְי ְל  ְל  ְד  ְמ  ְי ְט  ְב   ְְע  ְכ   ְו ְס  ְף, ְא  ְת   ְת   ְה ְב  ְק  ְְש  ְמ  ְא  ְי ְב  ְתוְ י יםְמ 
ְ ְי ְש   ְןְגְ ת   ְְך ְםְל  ְמ  ְט  ְב   ְְע  ְְמוְ כ   ְש   ְיְנְ נְ א  ְת  ְת   ְי ְיְל  ְל  ְי.ד 

ְ ְל  ְא  ְח  ְרְש   ְק  ְְלוְ ב   ְלְי ְכ   ְל  ְד  ְדוְ יְה  ְדְמ  ְט  ְב   ְְע  ְמ  ְא  ְב  ְיה  הְנְ ם,ְפ  

ְ ְנְ מ  ְחוְ םְנְ ח  ְםְא  ְלְב   ְיתְה  ְמ  ְד  ְר  ְו ְש  ְנְ , ְע  ְמ  ְלְי ְדְע  ןְרוְ דְא 
ְ ְקוְ ה  ְד  ְְש  ְל  ְה  ְת  ְפ   ְל  ְלְא  ְלְא  ְב  ְתוְ י ְיְה  ְו ְמ  ְכ  ְים, ְהְה  ְת  ְפ   ל:ְל 
ְ ְא  ְב  ְיְש   ְב   ְש   ְי ְמ  ְם,ְר  ְא  ְְיך ְהְא  ְש   ְנְ א  ְיְמ  ְנְ ת  ְה  ְגְת   ְמ  ְמוְ ידְכ  

ְ ְצ ְש   ְוְ יך ְר  ,ְ ְמ  ְי ְק  ְכ   ְם ְמ  ְוְ צ ְל ְְיך ְת  ְב   ְידוְ ה  ְו  ְר, ְנְ א  ְא  ףְי
ְ ְוְ ש  ְמ  ְְע  ְדוְ קוְ ב   ְל ְד  ְה  ְי ְי ְק  ְש   ְר ְגְ מ  ְאוְ ד  ְל ְת  ְב   ְי ְויתְ ב 
ְ ְכ   ְמ  ְע  ְכ   ְְמוְ ט ְב   ְמ  ְן ְמ  ְְ,ש  ְנְ יוְ ה  ְם ְדוְ ת  ְן ְד  ְל  ְי ְיל  יוְד 

ְ ְמ  ְט  ְב   ְגְ ,ְו ְע  ְיְרוְ נְ םְא  ְצ  ְהְמ  ְט  ְב   ְְע  ְז ְכ   ְְך ְאת,ְא  ְמ  ְהְא  ְע  הְש  
ְ ְש   ְא  ְיְזְ ב  ְְנוְ רוְ כ  ְל  ְב  ְר  ְהְנְ כ  ְפ  ְט  ְרְל  ְנְ פ  ְיְכ   ְמ  ְים,ְו ְנְ הְש   ְינוְ א 
ְכוְ י ְ ְלְל  ְת  ְתְל  ְיְכ   ְע  ְתְמ  ְט  ְב   ְע  ְ,ְע  ְלְכ   ְנְ ןְא  ְיְמ  ְב  ְק  ְְש  ְמ  ְך ְמ 

ְ ְש   ְא  ְת   ְא  ְה ְו ְב  ְי ְא  ְב  ְכ   ְי ְה  ְתוְ י ְל ְמ  ְש   ְים, ְת   ְת   ְל  ְן ְמ  ְי ְט  ְב   ְע 
ְ ְז ְכ   ְְמוְ אתְכ   ְדוְ ש   ְיְנְ ד  ְת  ְןְל  ְיל  ְיו.ד 

ְי ְו ְ ְה  ְכ   ְי ְא  ְש   ְס  ְי ְר ְה  ְי ְם ְל  ְא  ְד ְת   ְת ְפ  ְְתוְ יל  ְש   ְה  ְת  ְפ   לְל 

ְ ְעוְ מ  ְמ  ְקְה  ְנְ ל  ְב, ְש   ְעְקוְ מ  ְלְמ  ְט  ְב   ְְע  ְנְ ש   ְפ  ְלְמ  ְל  ְמ  ְע  ְה,ל 
ְ ְי ְה  ְל  ְה  ְתוְ י ְד ְה  ְם ְוְ כ ְת  ְפ  ְח  ְף ְְיש  ְמ  ְה  ְל  ְר ְה  ְר  ְא  תְים
ְ ְה  ְמ  ְט  ְב   ְ,ְוְ ע  ְב  ְש   ְמ  ְדוְ הְגְ ח  ְל  ְהְר  ְְדוְ לְדוְ ץְא  ְל  ְה  :ְתְלוְ אוְ ר 

ְדוְ  ְד  ְי ְיְה  ְק  ְר!ְר  ְְ,הא  ְנְ ה  ְהְק  ְב   ְל  ְת   ְיְמ  ְט  ְב   ְְע  ְזְ כ   ְאתְמ  ְא  ְי.ב 

ְ ְדוְ ה  ְדְר  ְחוְ יְנְ ב   ְוְ םְש  ְס  ְט  ְאקְה  ְב  ְיןְש   ְא  ְכ  ְנְ ןְמ  םְחוְ םְנְ ח 
ְ ְי ְה  ְל  ְתוְ י ְדְה  ְי ְםְה  ְק  ְמ  ְר ְק  ְב   ְה  ְכ  ְל ְלְמ  ְא  ְב  ְש   ְיו ְב   ְש   ם,ְי ְמ 

ְוְ  ְנְ מ  ְא  ְו ְי ְז ְה  ְל  ְא  ְה  ְה ְב  ְש   ְין ְנְ מ  ְנְ ח  ְחוְ ם ְא  ְי ְְינוְ ם דְל 
ְ ְכ   ְש   ְא  ְה  ְי ְר ְל  ְד  ְא  ְים, ְנְ ל  ְא ְש   ְגְ מ  ְבוְ ה ְי ְה  ְה ,ְוְ ב ְְש 
ְ ְש   ְו ְב   ְד  ְב   ְאי ְבוְ ר  ְי ְתְה  ְיםְי ְמ  ְצ  ְגְ י ְחְו ְמ  ְד  ְלְל  ְיוְ ה  ְתְצ  יקְד 

ְוְ דוְ גְ  ְל ְפוְ מ  ְר  ְס  ְא  ְם, ְש   ְר  ְר ְי ְב   ְים ְְכוְ ל  ְְרוְ אוְ ל  ְה  ְדוְ ק  ,ְש 
ְו ְ ְא  ְכ  ְמ  ְנְ ן ְנְ ח  ְזְ חוְ ם ְגְ ם ְה ְד  ְב   ְל ְבוְ ר  ְה  ְת ים,ְנְ ש  
ְו ְ ְה  ְת  ְפ   ְר  ְס  ְש   ְְמוְ ם ְכ   ְה  ְר  ְה  ְב ְדוְ ק  ְְש  ְר  ְב   ְמ  ְנְ י ְנְ ח  םְחוְ ם

ְ ְמ  ְט  ְש   ְנְ אר  ְאב   ְת   ְיל, ְל  ְְידוְ מ  ְש   ְמ  ְל ְר  ְה  ְן ְב   ְע  ְש   ְטוְ ל בְם
ְ ְה  ְדוְ ק  ְו ְש  ,ְ ְלְש   ְה  ְגְ מ  ְידְה  ְדוְ ק  ְְש  ְמ  ְעזְ מ  ְר  ְיט  ְוְ ש  ,ְ ְמ  ְח  רְב  
ְ ְס  ְפ  ְאוְ רְמ  ְםְו ְי ְינְ רְע  ְס  ְרְי ְפ  ְש   ְמ  ְב.חְל 

ְגְ י ְְתוְ כוְ זְ  ְןְע  ְו ְְינוְ ל  ְע  ְלְי ְלְכ   ְש   ְר  ְא  ְלְא  ְן.מ 



 

    בעה"י

 הננו בזה לשגר מיטב ברכותינו לידידינו הנכבדים אנשי שלומנו, 
 סדותינו הק'טובי באי ומתפללי בית מדרשנו, הורי ותלמידי מו

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

 להולדת הנכד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 ארה"ב -שליט"א  אריה אולבסקי יהודההרה"ח ר' 

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

 אשדוד -שליט"א פלד יוסף פלטיאל דירנר'  הגאון 

 ראש ישיבתינו הק' ורב ביהמ"ד 'בית דוד שאול' דחסידי בעלזא 

 אשדוד - מספינקאשליט"א  אפרים דוב כהנאהרה"צ ר' 

 רחובות -שליט"א  בייגליוסף צבי חיים הרה"ח ר' 

 ירושלים -שליט"א  אלעזר גולדשטייןהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  יחזקאל גריןהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א הרן הירש אהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  אברהם ווייןח ר' "הרה

 אשדוד -שליט"א  חיים ימפלהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  יהודה ליברמןהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  רפאל פרץ הכהן לפקוביץהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  אפרים מאיר מורגנשטרןהרה"ח ר' 

 דאשדו -שליט"א  בנימין פרקלהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  דוד זושא שוירץר'  גהרה"

 אשדוד -שליט"א  אהרן דוד שטייןהרה"ח ר' 

 לנישואי הצאצאים אשדוד -שליט"א  ןשטר בן ציוןהרה"ח ר' 

 אש כוללים לתורה ועבודת השי"תר -אשדוד  -שליט"א  אברהם קליין הרה"ג ר'

 יםדלאירוסי הנכ  ירושלים -שליט"א  ליפא יו"ט שטראוסהרה"ח ר' 

 אשדוד –שליט"א  מרדכי יודא בייןהרה"ג ר' 

 "בגליונינו ועורך מדור 'אור ההלכה'" ר"מ הלכה בישיבתינו הק' 

 אשדוד -שליט"א  יצחק לייב בראנדווייןהרה"ח ר' 

 ר"מ בישיבת ויזניץ -אשדוד  -שליט"א  ישראל גליקהרה"ג ר' 

 אשדוד -שליט"א  חיים מאיר גרוסהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  אליעזר הגרהרה"ג בנש"ק ר' 

 אשדוד -שליט"א  צבי הלדהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  יצחק אייזיק הרשקוביץהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  שמואל בנימין יעקובוביץהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  אברהם מנחם לויןהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  משה אליעזר פרידמןר'  חהרה"

 ליםירוש -שליט"א  פינחס פרנקלהרה"ח ר' 

 "מ בישיבתינו הק'ר -אשדוד  -שליט"א פינחס קאהן ישראל הרה"ג ר' 

 אשדוד -שליט"א  יהושע פאליק קלייןהרה"ג ר' 

 אשדוד -שליט"א  יו"ט קלייןהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  גרשון קרויזרהרה"ח ר' 
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 חבר מועצת העיר -אשדוד  -שליט"א  עזרא שורהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  דוד שטראוסהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  מנחם דוד שטרןהרה"ח ר' 

 בית שמש -שליט"א  שינדלר מרדכיר'  גהרה"

 ר"מ בישיבתינו הק' - אשדוד -שליט"א  נחום עזריאל שמילוביץ הרה"ג ר'

 לאירוסי הצאצאים בית שמש -שליט"א  שמעונוביץ דניאל אהרןהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  יחיאל מאיר ג'וזףהרה"ח ר' 

 ירושלים – א"שליט ווירצברגר יצחק' ר ח"ההר

 ראש כולל שבט הלוי לובלין -אשדוד  -שליט"א  יעקב לנדאוהרה"ג ר' 

 אשדוד -שליט"א  אלימלך מנדלהרה"ח ר' 

 להולדת הנכדים אשדוד -שליט"א  מרדכי רוטנרהרה"ח ר' 

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

 אשדוד –שליט"א  יהודה אריה הלפגוט הרה"ח ר'

 ב"ב )ראשל"צ( -שליט"א  שלמה נוימןהרה"ח ר'  

 להכנס הנכד לעול המצוות ראש ישיבת גור לאנדאן -לאנדאן  -שליט"א  יעקב מאיר רוזנבויםהרה"ג ר' 

 אשדוד -שליט"א  זאב גרוסהרה"ג ר' 

 ירושלים -שליט"א  יצחק ווירצברגרהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  משולם אליעזר לייפערהרה"צ בנש"ק ר' 

 אשדוד -הי"ו  יהודה מאיר נוימןהרה"ח ר' 

 אשדוד -שליט"א  חיים יהודה רוזנפלדהרה"ח ר' 

 לעול המצוותבן להכנס ה אשדוד - הי"ו דוד שטראוסר'  חהרה"

 אשדוד -הי"ו  יהודה דוד אייזנבאךהרה"ח ר' 

 אשדוד -הי"ו  יחיאל אלטמןהרה"ח ר' 

 תלמיד ישיבה"ק -אשדוד  -הי"ו  חנוך דיסקינדהרה"ח ר' 

 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אבן  -ב"ב  -שליט"א  חיים יצחק טווערסקיהרה"צ ר' 

 אשדוד -שליט"א  פינחס חיים ראזענבויםר' בנש"ק הרה"צ 

 אשדוד -הי"ו  צבי הירש לדרברגרהרה"ח ר' 

 אשדוד -הי"ו  אליעזר לסיציןהרה"ח ר' 

 תלמיד ישיבה"ק -ב"ב - הי"וישראל לנדאו הרה"ח ר' 

 להולדת הצאצאים תלמיד ישיבה"ק -אשדוד - הי"ו שלמה מנדלהרה"ח ר' 

 תלמיד ישיבה"ק -ני"ו  חיים מרדכי גריןח "הבה

 לנישואיהם תלמיד ישיבה"ק -ני"ו  ישראל דוב שטרןהבה"ח 

 ני"ו יוסף בראנדווייןהבה"ח 

 תלמיד ישיבה"ק -ני"ו  הרשקוביץ שלמההבה"ח 

 תלמיד ישיבה"ק -ני"ו  ם אהרן פרידמןאברההבה"ח 

 תלמיד ישיבה"ק -ני"ו  שמואל שלמה פרנקלהבה"ח 

 תלמיד ישיבה"ק -ני"ו  אברהם שמילוביץהבה"ח 

 תלמיד ישיבה"ק -ני"ו  שמעונוביץ מאיר חנההבה"ח 

 ני"ו שלמה שטראוסהבה"ח 

 לאירוסיהם תלמיד ישיבה"ק -ני"ו  שמואל שינדלרהבה"ח 



 

 תשע"ו לפ"ק אדר א'בעה"י, 

 ברכת מזלא טבא וגדיא יאה
היקר צנמ"ס, כרכא דכולא ביה, משפיע מזיו הודו לעדרים אל כבוד ידידינו  אנו משגרים בזאת

במתיקות ומסירות, משובב נתיבות ומלהיב נפשות בפיו המפיק אבנים טובות ומרגליות, נודע 
 ,לשו"ת בקרב עם סגולה

 אשליט" נחום עזריאל שמילוביץ ה"ג ר'הר
 לצעירים"מ בישיבה ר

 ני"ו אברהםאירוסי בנו הבה"ח לרגל 

 מבחירי תלמידי ישיבתינו הק'

 למז"ט ובשעטומ"צ 

ואל כבוד ידידינו היקר צנמ"ס, כרכא דכולא ביה, משפיע מזיו הודו לעדרים במתיקות ומסירות, 
ב עם משובב נתיבות ומלהיב נפשות בפיו המפיק אבנים טובות ומרגליות, נודע לשו"ת בקר

 סגולה,

 שליט"אישראל פינחס קאהן הרה"ג ר' 
 ר"מ בישיבה גבוהה

 לרגל אירוסי 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"אמרדכי יודא ביין הרה"ג ר' 
 ר"מ הלכה בישיבה גבוהה

 לרגל אירוסי בתו למז"ט ובשעטומ"צ

, די בלי עד במסירות' הק מוסדותינועזר לב לו רב ידיושלוחא דרבנן ואל כבוד ידידינו היקר 
 תושבי ותלמידי עירנו לרווחת תמיד ורובו ראשו

 הי"ו עזרא שורהרה"ח ר' 
 ירהע מועצתחבר 

 אירוסי בתו תחי' למז"ט ובשעטומ"צלרגל שמחת 

 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

  



 


