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ההמש� ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה� שיש לפרש 
ש� שלהי (כ "כבר בספרי� עפמש' א שמסתמא אי"באופ

א� מי ' דאפי "ולא תעלה במעלות על מזבחי" )פרשת יתרו
ת עד שהוא "שהוא כבר עלה ונתעלה בעבודתו את השי
ת בכל רגע "יכבר אוחז במדריגה של מסירות נפש להש

ת בכל שעה "נ להשי"ע במסי"שזובח א" מזבחי"' שזהו בחי
כמו בהמה שנשחטת לקרבנות על המזבח אז דוקא לאיש 
כזה יש ליזהר עד מאוד לא להיות בתו� ליבו ע� עירבוב 

שהוא ' ו כי א� חלילה לא יזהר מזה אז אפי"של גאות ח
ו ז א� יש ב"עכ, ל"נ כנ"מסי' מעלות על מזבחי בחי' בחי
ע לב� עליה ובא מזה לעליית "מעלות שחושב א' בחי

ז אשר לא תגלה "כ אחר"ו יכשל במש"וגבהות הלב אז ח
לא  אשר"כי א� לא ישמר מ� הגאות אזי , ערוות� עליו

יכולי� ליפול לדרגה התחתונה הגדולה  "תגלה ערוות� עליו
נ אפילו באופ� "א� כבר עושי� מסי' כי אפי, ל"ביותר רח

נ לא יתערבב "ז יש ליזהר שהמסי"עכ, � השגהשאי� לנו שו
ו אזי יכול "ל מונח בו ש� גאות ח"כי א� רח, ע� גאות

ערוות� ' שזהו בחי, ליפול מטה מטה רחוק מ� הקדושה
ז כתוב "כא� בפסוק וממילא שזהו הפשט שתיכ� אחר' שכ

י שבא "כ רש"וכמש ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�
א לומר לנו האי� ינצל ל ב"להוסי� על הראשוני� שלהנ

י ואלה המשפטי� דהיינו "מהגאות של מעלות על מזבחי ע
שתמיד יערו� לעצמו משפטי נפשו וחשבו� נפשו ויהיה 
תמיד ממארי דחושבנא ויהיה השופט לעצמו וישפוט 
עצמו כסדר ויזכור תמיד חסרונותיו ויבוא מזה לתשוקה 

י ת וישתוקק ויחשוב כסדר מת"ע בעבודת השי"להשלי� א
ומאיד� , ומתי אשוב בתשובה, אתפלל כראוי ואלמד כראוי

זכה לעשות כ� ש, להש� יתבר� על כל הטוב כסדר יודה ג�
שהוא ' ת אפי"ויכיר ג� במעלות שחננו השי ,ביו� ההוא

ויתוודה על  ,ת כל תגמולוהי עלי"מקצר ממה שחייב להשי
ויבקש מהש� יתבר� , במחשבה דיבור ומעשה, פגמיו כל

ע להשתפר מכא� ואיל� "ויקבל ע, ליחה וכפרהמחילה וס
ד כבוד שמו "ה יעזרהו ע"אי� סו� ב' ת שהוא ית"והשי

יו� ליו� יביע "כ "אי� סו� וכמש' בעבודה זו שא� היא בחי
של הצדיקי� שתמיד היו ' שבא לרמז הבחי" אומר

' מתעלי� העכער או� העכער גבוה מעל גבוה בעבודת ה
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  ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�

  

ו� 'י� ס'ד א'שטי� ע'פ' איבתורה 
' ל כ"והוא בא לרמז הכי שהנה רשיז

ואלה מוסי� על הראשוני� מה ה� 
פ "ז יל"מסיני א� אלו מסיני ולפי

כ ואלה מוסי� על הראשוני� "כמו
היינו על פסוק שבו מסיימת פרשה 
הקודמת פרשת יתרו בפסוק ולא 

אשר לא תעלה במעלות על מזבחי 
 �תגלה ערוות� עליו ועל זה בא כא

  .מיו� ליו� ובכל יו�
היהודי ק "מה שמסופר על הה וכידוע

טע� שנקרא  ע"מפשיסחא זי' הק
לפי שבכל יו� ויו� היה ' היהודי הק

מתעלה ומתעלה דוגמת יהודי שזוכה 
וכמו ער� , להתגייר ולהפו� יהודי

ל "ההפרש בי� יהודי לגוי כ� היה הוא ז
נתעלה ממדריגה שהיה בה אתמול 
 �למדריגה שיהיה בה היו� ולכ

 'ב' המש� בעמ

 'ב' המש� בעמ

י ואלה מוסי� על "וברש. ואלה המשפטי�
. הראשוני� מה הראשוני� מסיני א� אלו מסיני

התורה כולה ניתנה דהרי בוודאי כל  ב"וצ. כ"ע
מסיני ומה חידש לנו בזה שאלה המשפטי� ניתנו 

ל "י אשר תשי� לפניה� א"עוד ברש. בסיני
ה למשה לא תעלה על דעת� לומר אשנה "הקב

פעמי� עד שתהא ' או ג' לה� הפרק וההלכה ב
סדורה בפיה� כמשנתה ואיני מטריח עצמי 
להבינ� טעמי הדבר ופירושו לכ� נאמר אשר 

� כשולח� הערו� ומוכ� לאכול לפני תשי� לפניה
ב וכי למה יעלה על דעת משה "וצ. כ"ע, האד�

  .ה דבר כזה שלא להבינ� טעמי המצוות"רבע
כל  .)שבת י(' לומר בהקד� מאמר הגמואפשר 

שעה אחת ' דיי� שד� די� אמת לאמיתו אפי
ה "מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שות� להקב

בראשית  ב מה עני� מעשה"וצ, במעשה בראשית
ועוד מהו אמת לאמיתו וכי , לדיי� שד� די� אמת

ה "ד: ב ח"ב(' בתוס' ועי, יש אמת שאינו לאמיתו

ג שהעדי� "ל אמת לאפוקי די� מרומה אע"וז )די 
מעידי� אותו אי� מחתכי� אותו כיו� שיודעי� 

  .כ"ע, שמשקרי�
בזה דהנה לפעמי� יראה לדיי� לפסוק די� ל "וי

י הדברי� באותו שנראה לו לאמת לפי טעמ
העני� אמנ� לפי התורה הפסק צרי� להיות שונה 

והנה כי כ� יש לפעמי� שינסה , ממה שנראה לו
הדיי� להעמיד דבריו וטעמו שיהיו תואמי� ג� 

אמנ� למעשה יודע הוא הדיי� כי מה , י תורה"עפ
אלא , י תורה כלל"י עצמו ולא עפ"שפסק הוא עפ

להטעימו  שלנגד הבעלי דיני� נת� טעמו ונדחק
וכל זה בא לו מפני שלא ביטל עצמו , ת"לד

, לדברי תורה ולא ש� עצמו כשיריי� אלא כראש
והחשיב דעתו והשגתו והוא המבי� והוא היודע 

י "כ לא ש� לבו להורות עפ"וע, ומי כמוהו יורה
ורק כלפי חו* הלביש , י דעתו"תורה אלא עפ

אמנ� כל דיי� שד� די� אמת לאמיתו , ת"דבריו בד
י דעתו והשגתו "יינו שא� שנראה לו עפה

שהאמת אתו עמו בכל זאת הוא מתבטל כליל 
ויודע שכל אמת היא אמת א� , לאמיתו של תורה

ורק בא� הוא לאמיתו של תורה ובר מ� די� היא 
ולכ� כל דיי� שד� די� אמת לאמתו , היפ� האמת

ה במעשה "ל כאילו נעשה שות� להקב"כנ
תרומה (איתא בזוהר והכוונה בזה דהנה , בראשית

ה אסתכל באורייתא וברא "קוב )ב"א ריש ע"קס
עלמא בר נש מסתכל בה באורייתא ומקיי� 

  .כ"ע, עלמא
י תורה בלי "י תורה ורק עפ"דיי� שד� עפולכ  

הרי הוא בכלל , שו� מחשבת עצמיות כלל
כ שפיר "וא, מסתכל באורייתא ומקיי� עלמא

ה במעשה בראשית "ש נעשה שות� להקב"מ
  .סתכל באורייתא וברא עלמאשא
ל לפי "די, ל"י הנ"נבא בארה לדברי רשז "ועפי

כ אפשר דמוטב "מה שבארנו שלכאורה א
, שישראל לא ידעו טעמי המצוות והמשפטי�

ולכ� אלו הצדיקי� תמיד עשו חשבונות  ',קראוהו יהודי הק
לפי , ולכ� היו תמיד בלב נשבר' הא� מעשיה� רצויי� לפני ה

וממילא שזהו , שהצדיקי� לא היה לה� כלל קשר ע� גאות
הפשט אצלינו כא� ואלה מוסי� על הראשוני� על פסוק של 
ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערות� עליו 

ו ויתבע מעצמו מתי אתעלה י שתמיד ישפוט עצמ"שע
ז ינצל מ� "בתורה ומצוות ומתי אתפלל כראוי בזה ועיד

טובה של מי יעלה בהר ' הגאות ויזכה לעלות על מזבחי בחי
  . ומי יקו� במקו� קדשו שמידה טובה מרובה' ה

� שזה פרשת משפטי� "כבר אוחזי� אנו בסו� שובביוהנה 
יני עוונות שעתה וכידוע ימי� אלו מסוגלי� לתיקו� כל מ

' ז מצינו שאפי"� ועכ"שובו בני� שובבי' ופשעי� בחי
 �צדיקי� וקדושי� שהיו נקיי� מכל נדנוד חטא עבירה או עוו

כ עשו עניני תשובה באלו הימי� והג� שבאלו הצדיקי "ג
והג� שאנו מדברי� , אי� לנו השגה מה�' אמת הק

ז אי� לנו בה� שו� "עכ, ממעשיה� ודיבוריה� הגבוהי�
ז אנו מדברי� מה� כי מכל "כ עבו"מ אעפי"ה אלא שמהשג

מקו� יש לנו ללמוד בפשטות ולחשוב בעצמינו שא� ה� 
כ שאנו צריכי� להוסי� יותר "כ ודאי כש"כ א"היו גדולי� כ

�ולא זו בלבד אלא שג� היו , תורה יותר תפילה יותר שטייגע
צדיקי� קדושי� וטהורי� שהיו מתעני� משבת לשבת 

ק רבי ישראל "כמסופר על ההייליגער זיסער ההו, בימי� אלו
שהיה צ� בימי� ושבועות אלו  ע"בא סאלי זיהבאבוחצירא 

ולכ� היה דרכו בקודש שהיה עולה ויושב כל , משבת לשבת
ותיכ� ' השבוע והיה עולה בעליית הבית בקומה השני

ש עלה לש� ומיד היה מצווה שיטלו הסול� שלא "במוצ
וממילא שלא , ק הבאה"ד ערשיהיה באפשרות לירד מש� ע

היה לו ש� שו� אוכל כלל בכל ימות השבוע אלא ספרי 
כ� היה עושה עד שבת הבאה ואז חזר לקומה , קודש

מהיהודי� ' ויתכ� שהוא הי, שבת קודש' הראשונה לכ
אחרוני� שצ� משבת לשבת כולו ללא הפסק ואי� לנו השגה 

ה עבודות וא� ג� יהודי� רבי� עסקו הרב', דילי' בעבודת ה
  .בימי השובבי� הקדושי� האלו בכל מיני תיקוני�

' התיקו� הגדול ביותר הוא לימוד ועסק התורה הקומכול� 
והחשוב והנצר� ביותר הוא , ואי� לנו שיור רק התורה הזאת

לימוד מתו� שעות רצופות כמובא מצדיקי� שהוא יותר 

' ד 'ג ביו�  א"אד ראש חודש: ודשמברכי� הח
  חלקי� 14, 8:47שעה  'יו� ב: ט  המולד"הבעל
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י "וע, ש"ל הוא ממנו יתשהוא יודע שאי� לו כלו� והכ

  .ענווה זוכה להיות שמח בחלקו ולשמחה
  

  תפילה בזמנה ובמני בעני  
ש היו מדקדקי� קלה "כידוע חסידי� ירוהנה 

ואמנ� אקדי� ואומר שממני לא ילמדו , כבחמורה
, ע וההלכה"ומהשו' אלא רק תלמדו מהתורה הק

י שאי� לנו "ירח� המרח� ישמור המרח� עלי ועכ
וידוע מצדיקי� שאמרו שהנה , ורה הזאתשיור רק הת

ש ללא תפילי� הרי הוא "א� קורא ק .)ברכות יג(ל "ארז
מעיד עדות שקר בעצמו שהרי ש� כתוב וקשרת� 

ואי� יאמר זה באי� תפילי� על ', לאות על יד� וכו
כ איה "ת וא"זרועו וראשו ואי� יבוא כ� לפני השי

זה החו' מהבת עי  והרבי הק' א� אי', מוראי וכו
ש שבתפילה על "שלא קאי דווקא על קרי מלובלי 

א� היו , תפילה ע� תפילי� שמעיד עדות שקר בעצמו
ש ע� תפילי� תמיד "צדיקי� שדייקו שיש לקרוא ק

ת או "או תפילי� דר, א� קורא לא תו� התפילה' אפי
וכ� היו צדיקי� שדייקו והקפידו על תפילה , י"של רש

 ית אהר  מקארלי מהב' שתהא תמיד במני� וכמו שאי
, שאמר דתפילה במני� הוא כמו תפילת צדיק הדור

ש ותפילה ג� כהיו� שיש יחידי "וכ� הזמני� של קרי
והיו כאלו ', סגולה שנוהגי� באלו העבודות ה

ש "שהקפידו תמיד על זה שהג� שיש זמ� קרי
א "הגרוזמ� מאוחר ממנו של  א"המגהמוקד� של 

ייקו לחומרא לנהוג ז הקפידו וד"עכ, ע"זי ובעל התניא
א ולקרוא תמיד בזמ� הראשו� כי סו� סו� הוא "כהמג

דאורייתא ולעול� החשוב והעדי� משתיה� ' בחי
 �הוא כעיקר הזמ� והדי� הוא להתפלל תפילת ותיקי

  .ש בזמנה ע� תפילי�"והכל ע� תפילי� וכ� קר
ש מלעלוב ירושלי� "מר  הרדצמאמר מהרבי ואיתא 

י "ת ורש"רתפילי� ' מניח בשהיו זמני� שהיה א "זיע
ירח� , שתיה� יחד כ� שמעתי שאומרי� בער�

יעזור שתמיד ' וה, י"המרח� ישמור המרח� עלי ועכ
וכמו שאכ� היו , נזכה להתעלות כמו אלו הצדיקי�

ש שיהיה "יהודי� קדמוני� שהיו עובדי� בתפילה וק
ש ע� תפילי� וכ� להניח תפילי� "ולקרות קרי, כדבעי
מ "הרבי מר  הרמוא� , י"י� של רשת ותפיל"של ר

י אמר פע� בקדשו כי מיד שמאיר היו� "ועכ א"זיע
על האר* אינו יכול עוד לישב בשלוה ומיד הוא עוסק 

לא היתה ' משו� שהיראת שמי� דילי, בקריאת שמע
ואי� לנו שו� השגה בו ', רגע א' אצלו במנוחה אפי

, י"ובכל הצדיקי אמת ירח� המרח� ישמור עלי ועכ
, מהכל יש לנו ללמוד א מוסר בפשטות צו שטייגע�ו

וכאמר� ', ט תפילה תורה ועבודה וכו"ש קדו"יותר יר
ש "ה אלא אוצר של יר"אי� לו להקב :)ברכות לג(ל "ז

והחשוב  מכל הוא , כי יראת שמי� כולל הכל, בלבד
שאד� יהיה לעצמו דער מוסר זאגער ויהא מקל 

כדי שיוכל ושבט לעצמו ולא ירפה מעצמו וכל זה 
וכ� לעומת זה המקל ג� ילמד , לעלות מעלה מעלה

בספרי מוסר וחסידות שה� מקל נוע�  הזורח 
ומסייע בקיו� התורה ומצוות אוי� שטענדיג בכל 

 ע"ס זי"בעל החתק "וכמו שאומרי� בש� הגה, היו�
ע שביו� שאינו לומד מוסר חסר לו זה "שאמר ע

כל יו� ויחזור לכ� יעסוק בה� האד� ב, בעניני כל היו�
, כסדר על ספרי מוסר וספרי חסידות על הפרשה

ויש , וא� זה על הסדר עדי� טפי כי זה יותר משפיע
ק "הרבה ספרי מוסר ללמוד בה� ובדר� משל ספה

שהטוב וישר הוא שלומדי�  אורחות צדיקי�
כ לומדי� "ואח, ומסיימי� אותו וחוזרי� עליו שוב

בעוד ספרי מוסר  ל וטוב להמשי�"כנ מסילת ישרי�ספר 
ק ישמח "מאור עיניי� מטשערנוביל וספהק "וכ� ספה, אחרי�

  .השבוע' על פר ישראל מאלכסנדר
שאמר דאצל יהודי ענו  בש� המאור ושמשמאמר ואיתא 

האמיתי ושפל בר� האמיתי לא יתכ� שיהיה אצלו חטאי� כי כל 
החטאי� שייכי� רק א� נכשל או הול� בגיאות כי ענווה 

וכל הצרות באי� , הוא שמירה שלא יוכל לחטוא ושפלות רוח
וממילא מזה שמידה טובה מרובה שהשפל בר� , בגלל הגיאות

האמיתי הוא שמירה וכוח רב להנצל מכל החטאי� עוונות 
, ופשעי� והוא מגרש הרע ושומר שלא יהא שו� שייכות להרע

ז זוכי� לקבלת התורה כדבעי כי התורה נמשלה למי� מה "ועי
� ממקו� גבוה למקו� נמו� א� התורה אי� שורה מי� הולכי

ואז זוכה לקבלת התורה והתמדת , .)תענית ד(אלא אצל העניו 
שענוה מביא לשמחה , ש ומידות טובות וענווה"התורה יר

  .ישמעו ענוי� וישמחו )תהילי�(' ושמחה מביא ענוה כדכ
יתקננו בתיקו� של ימי השובבי� אוי� א זיסע אופ� אוי� ת "והשי

וברוב רחמיו יעזור וירח� , ביג ויתקננו בתיקו� הכללי והשל�איי
 �ויענו כל הע� קול אחד  )ג,כד(שכולנו יחד נזכה כמובא בפרשת

' כל הדברי� אשר דיבר הכ שוב ויאמרו "ואח ויאמרו נעשה
צ "שנזכה לקיי� ולקבל נעשה ונשמע כל התומ, נעשה ונשמע

�או� שטייגע�  ותמיד נזכה לשמור את התורה, בשלימות וברצו
ותורה מוכרחת וחייבת להיות , ש ומידות טובות"מיט עבודה יר
ז זוכי� לשלימות בתורה ועבודה בחינת "ועי, מתו� שמחה

   .ישמעו ענוי� וישמחו שהרי תורה ושמחה באי� כאחד
בורי לב וישמור את כל ישראל לבדו ישמח את כל השת "השי

  .אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג נזכה לביאת משיחו ,בכל מקו�
אי� לנו השגה והוא למעלה מ� הזמ� ולמעלה מ� ע "בהרבש

י טע� "ובכ� לא יבואו לשגות בטועה להחשיב טעמו עפ
כי הרי איננו יודע טע� הדבר והיא כחוקה בלא , התורה

ועל חוקה וגזירה אי� , מקו�וגזירה היא מלפני ה, טע�
ה למשה לא תעלה על דעת� "ל הקב"כ א"ע, להשיב

ואיני מטריח עצמי להבינ� טעמי הדבר ' לומר וכו
היינו כי אפשר טוב יותר שלא ידעו טעמי , ופירושו

ה למשה כי יבינ� ויטעימ� "ל הקב"וא, ל"הדבר כנ
ואל ל� , כשולח� ערו� ויגלה לה� טעמי המצוות

  , ל"ו בטעמי� ויחשיבו טעמי� שלה� כנלחשוש כי יטע
  

לה מוסי� על הראשוני� מה י בתחילה וא"כתב רשכ "ע
אפשר הכוונה דג� הטעמי� של , א� אלו מסיני' וכו

המשפטי� ה� מסיני וה� חלק מהתורה ודיי� שיבטל 
' בל יבוא חלילה לטעות אפי' דעתו והשגתו לתורה הק

כי העוסק בתורה לשמה ומבטל דעתו לדעת , בטעמי�
כי טעמי התורה ניתנו , תורה לא יכשל בטעמי התורה

' נכשל אילו הי' וכמו שלא הי, וה� גופי תורהבסיני 
  . כ� לא יכשל א� שיודע טע� הדבר, הדבר כחוק וגזירה

 

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
  'א' המש� מעמ

ופע� וכ� היו� בישיבות , מתענית משבת לשבת
' סקי� ועסוקי� בשעות רצופות ואכשר דרא שעו

והוא חשוב וגדול מאוד והוא מ� , שעות' או ז
ומהכל יש לנו ללמוד א , התיקוני� שרק שייכי�

�ירח� המרח� ישמור , מוסר בפשטות צו שטייגע
  .י"המרח� עלי ועכ

הוא ' דעיקר ותחילת עבודת ה, לעני� הקוד�ונחזור 
אז הכל ו בגיאות "כי א� הול� ח, ענווה ושפלות רוח

ק "בתוה' ו בטל ומבוטל ואינו שוה כלו� כי כבר כ"ח
אשכו� את דכא ושפל ' אני ה"ת "מה שאמר לנו השי

ז זוכה להשראת השכינה ואז יכול "ועי, "רוח
משו� שא� אי� השראת , להתעלות יותר ויותר

ל יכולי� ליפול מכל הדרגות "השכינה אזי רח
ולכ� תמיד ראשית , ו למרחקי�"חלילה עד ח

דברי� הוא ענווה ושפלות רוח שתמיד יחשוב ה
היהודי הנלבב בליבו שהנה כול� יותר חשובי� 

הוי ד� את כל האד� לכ� "כ "ועדש, וגדולי� ממני
לדייק באגרתו ' ל הק"ז  "הרמב' שכוכמו , "זכות

' א� רואי� את החבר שאינו צדיק ועובד ה' שאפי
ז תמיד ילמד עליו זכות ויחשוב בליבו "עכ, כ"כ

', שוגג ואני במעשי הרעי� ליידער וכו' וא בחישה
מה ג� שאכ� באמת בכלל אי� יכולי� לדו� את 

 א"זיע מלעלוב מ"הרמ ק"רביהממר  חבירו וכמובא 
" כל"הוי ד� את "שאמרו ' ל הק"לדייק לשו� חז

היו יכולי� לומר הוי ד� את ' האד� לכ� זכות ולכאו
את האד� לכ� זכות ולמה הוסיפו תיבת כל ואמרו 

א "מ זיע"הרמל האד� לכ� זכות ולכ� ביאר מר� כ
י שיקיפו במחשבת� "שע, כלהכוונה בזה הדגש על 

את כל האד� להתבונ� בכל מה שהוא כולל וכל 
מצבו וכל מה שעובר עליו וכל תכונותיו וכל טבעיו 
אז וודאי יבואו מזה לדונו לכ� זכות וזה הדר� להיות 

אי� לנו שו� הוי ד� את כל האד� לכ� זכות שהרי 
האד� איזה מעברי� וטרדות  כלהבנה מה עובר על 

ודחק שעוברי� עליו ואי� יודעי� מה גר� ליהודי 
ואולי א� הייתי אני במצבו הייתי , ו"להיות בירידה ח
וממילא לכ� דייקא הוי ד� את כל , גרוע יותר הימנו

האד� לכ� זכות ותמיד יידע שהשני יותר חשוב 
ענווה ושפלות רוח יכולי� לבוא י "ז וע"ממני ואז עיד
ובמילא שא� נכנעי� אחד לחבירו וכל , לידי אחדות

יהודי אחד לשני זה מביא לגרעסטע אחדות 
איזהו עשיר "' ל הק"ולכ� ג� מובא בחז, אמיתית

כי השמח בחלקו הוא מרומז , "השמח בחלקו
שהוא שמח בשלו ולא מתקנא בחבירו , לענווה

  גבוהשולח� מ
  תינו הקדושי�קודש מרבומרי א

  הפרשהעל 

        ))))בבבב, , , , כא כא כא כא ((((שש שני� יעבוד ובשביעית יצא לחפשי שש שני� יעבוד ובשביעית יצא לחפשי שש שני� יעבוד ובשביעית יצא לחפשי שש שני� יעבוד ובשביעית יצא לחפשי 

בודה קוד� צרי� האד� ע, , , , ) ) ) ) טזטזטזטז, , , , משלי כד משלי כד משלי כד משלי כד ((((שבע יפול צדיק וק�     כתיבכתיבכתיבכתיב
וכ� בתפילה מתפללי� קוד� בקול עד שמגיעי� לתפילה , ויגיעה
א א א א """"ש זיעש זיעש זיעש זיע""""הרדצהרדצהרדצהרדצ    קקקק""""רביהרביהרביהרביה    מר�מר�מר�מר�' ' ' ' ר הקר הקר הקר הק""""אדמואדמואדמואדמו[[[[ -ל "ט זצ"וזקיני הקוה, בלחש

ע מיח� מי� "זיהבית אהר� מקארלי� הבית אהר� מקארלי� הבית אהר� מקארלי� הבית אהר� מקארלי� ק "אמר בש� הרה] ] ] ] מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב
משמיעי� ה� רעש , כל זמ� שאי� המי� רותחי�, העומד על האש

         ,וכשנרתחו אז נשקט הרעש
אבל , בקולות בעבודה קשה, ביגיעה, שש שני� יעבודשש שני� יעבודשש שני� יעבודשש שני� יעבודפירוש וזהו וזהו וזהו וזהו 

דהיינו  - באה שבת באה מנוחה  - הרומז לשבת , , , , ובשביעיתובשביעיתובשביעיתובשביעית
כי שבע , חפשי הוא מכל זהיצא לחפשי יצא לחפשי יצא לחפשי יצא לחפשי , היא במנוחה' שעבודת ה
מ מלעלוב "נו הרממר� רבי' ר הק"אדמו( .וק� -ולבסו$  - יפול צדיק 

יש להסביר דהכוונה היא כי ידוע שהיו צדיקי� מתלמידי מר� ( ..)א"זיע

א שמבחו% לא ראו עליה� שו� תנועה א� מבפני� בער לב� "ט זיע"הבעש
וכשמגיע הצדיק למדריגה , ע וכדומה"� זי'ק מרוזי"ת כמו הרה"כאש להשי

זאת שהוא מדריגה גבוהה מאוד כמוב� נראה שהעבודה הקודמת שהיתה 
וזהו שבע , ברעש היא בבחינת נפילה לגבי המדריגה שהוא עומד בה עכשיו

זוהי  ק�ק�ק�ק�המדריגה של עבודה ברעש וביגיעה ולבסו$ ודהיינו  -יפול צדיק 
באש קודש מבפני� ללא ' כ שיכול לעבוד את ה"המדריגה שנתעלה בה אח

פ כי תקנה עבד "ק נוע� אלימל� עה"ועיי� בספה, ל"שו� היכר מבחו% וכנ
        .)עברי ש� באריכות

        

        ))))ידידידיד, , , , כד כד כד כד ((((הזקני� אמר שבו לנו בזה הזקני� אמר שבו לנו בזה הזקני� אמר שבו לנו בזה הזקני� אמר שבו לנו בזה ואל ואל ואל ואל 

 ואלואלואלואל: היה אומר בפסוק זה, אאאא""""ק רבי אלעזר מנדל זיעק רבי אלעזר מנדל זיעק רבי אלעזר מנדל זיעק רבי אלעזר מנדל זיע""""הרההרההרההרהמר� מר� מר� מר� 
, פירוש, שבושבושבושבו, ה"וביקש משה רבינו ע אמראמראמראמרשבדור  הזקני�הזקני�הזקני�הזקני�היהודי� 
למע� יראו אותכ� הצעירי� , עוד מעט בזה העול� לנו בזהלנו בזהלנו בזהלנו בזההתעכבו 

, והטובה הרוחנית שעוד ראית� בעולמכ�, והילדי� והיית� את�
א ביומא דהילולא של "ר זיע"אדמו ק"הרבי ת זה אמר מר�"ד(. לה� לזכרו�

א והיה זה שעות ספורות "משה מלעלוב זיע ר רבי"אדמו ק"הק מר� רבי"ההר
        .)א"קוד� הסתלקותו זיע

        
 עעעע""""זיזיזיזי    ק בעל תפארת שלמהק בעל תפארת שלמהק בעל תפארת שלמהק בעל תפארת שלמה""""הרההרההרההרהופירש , ''''שבתו ית� ורפא ירפאשבתו ית� ורפא ירפאשבתו ית� ורפא ירפאשבתו ית� ורפא ירפארק רק רק רק ''''

י "שע' רק ַשּבַתו ית�' ופירש הפסוק, י שבת זוכי� לכל הרפואות"דע
ק מר� "כ( .וזוכי� לכל הרפואות בגשמיות וברוחניות, שבת ורפא ירפא

        )א"ר שליט"אדמו
        

        ))))אאאא, , , , כג כג כג כג ((((תשת יד� ע� רשע להיות עד חמס תשת יד� ע� רשע להיות עד חמס תשת יד� ע� רשע להיות עד חמס תשת יד� ע� רשע להיות עד חמס אל אל אל אל 
י זה יצטר� "כי ע, ו"שלא לדבר רע על שו� אחד מישראל חהיינו היינו היינו היינו 

ויביא אותו " היצר הרע"זה  –" הרשע"כשמקטרג , להיות עד חמס
ר "ע דכאשר היצה"� מפשעוורסק זי"� מהרכמבואר בש(לעדות על דבריו 

ו על האיש הישראלי אינו נחשב כל כ� כי הוא רק "עולה למעלה ומסטי� ח
ר "על כ� ממתי� היצה, "על פי שני� עדי� יקו� דבר"עד אחד והתורה אמרה 

ר על חבירו ואז "עד שהוא מוצא עוד איזה איש אשר הוא מלשי� ומדבר לה
 'ג' המש� בעמ



 

 

 

 ג

 ג

צ רבי "� הרהע ב"ק רבי פנחס דוד מבאסטא� זי"הרה
ק רבי ק רבי ק רבי ק רבי """"מר� רביהמר� רביהמר� רביהמר� רביהע שהיה חת� "שמואל שמעלקא זי
, היה לו צער גידול בני�, א"זיע אלעזר מנדל מלעלובאלעזר מנדל מלעלובאלעזר מנדל מלעלובאלעזר מנדל מלעלוב

מרת  וכשנולדה בתו, ל"וכמה מה� נולדו ומיד נפטרו רח
ה חשש לחייה שג� תמות כשאר אחיה "פריידא גיטל ע

א ובכה "זיע שששש""""ק הרדצק הרדצק הרדצק הרדצ""""מר� רביהמר� רביהמר� רביהמר� רביהובא לפני דודו , חלילה
אומרי� שהסגולה לזה הוא לסדר : "לו רבינו אמר, לפניו

והציע שידו� ע� , שידו� עבור הנולד בעודו בעריסתו
צ רבי יוס$ שמואל שמעלקא בראנדווי� "ב� דודה הרה

ה אחות רבי "ע' ל ב� הרבנית הצדקת מרת טויבע חי"זצ
ונתרפאה הבת , ואכ� עשו את השידו�, ל"פנחס דוד הנ

        .הנולדת
        

כי  וסיפר אאאא""""ר זיער זיער זיער זיע""""אדמואדמואדמואדמוק ק ק ק """"יהיהיהיהרברברברבמר� מר� מר� מר� זה הוסי$ ועל ועל ועל ועל 
ושאלה , בתור ילדה היו חברותיה לועגות עליה על זה

: והיה עונה לה, את אביה למה היא הכלה היחידה בכיתה
        .ת שאת כבר כלה ואת חיה"תני תודה להשי, יקירתי"
        

א "זיע מ מלעלובמ מלעלובמ מלעלובמ מלעלוב""""ק הרמק הרמק הרמק הרמ""""מר� רביהמר� רביהמר� רביהמר� רביהבא איש אחד לפע� פע� פע� פע� 
ואמר  את כפיו בצער' ספק רבינו הק, ק"להתבר� בזש

א� אינכ� רוצי� לשמור טהרת המשפחה : "לו בריתחא
        ".מה תרצו ממני, כפי ההלכה

        
 על לבת לקרוא אי� כי א"זיע שששש""""ק הרדצק הרדצק הרדצק הרדצ""""רביהרביהרביהרביה    מר�מר�מר�מר�בש� בש� בש� בש� 

מזיק הדבר , "שאדט עס צו האב� קינדער" גבר ש�
ח רבי נטע "מפי הגה, שיח זקני�(. להוליד זרע של קיימא

ל ששמע "נבא� זצצ רבי חיי� צבי אייז"פריינד ששמע מהרה
        )א"ש זיע"ק הרדצ"מפי מר� רביה

        
בחג הפורי� השתר� תור חסידי� שביקשו פע� פע� פע� פע� 

 מ מלעלובמ מלעלובמ מלעלובמ מלעלוב""""ק הרמק הרמק הרמק הרמ""""מר� רביהמר� רביהמר� רביהמר� רביהלהתבר� מפה קדשו של 
והנה נכנס אבר� אחד שלא , א בעת משתה היי�"זיע

נמנה על ציבור החסידי� והחל לדחו$ אנשי� כדי 
הוא  בנימוקו שתיכ$, מ"הרמ' להתקרב למר� רבינו הק

�ביקשו להניעו , החסידי� שעמדו בתור זמ� רב, הול

לפתע קרא לעברו , א� הלה לא שת לב, מלהתקרב לרבינו
הנ� יכול ליל� כבר (, "קענסט שוי� יעצט גיי�"מ "רבינו הרמ

, ושאלו לחפצו, כ סימ� לו רבינו שיתקרב אליו"אבל אח, )עתה
ה מסר האיש פתקא בה כתב שכבר עברו הרבה שני� ולא זכ

        , ק"להתבר� בזש
        

, והשיב שהוא מלמד תינוקות, רבינו במה הוא מתפרנסשאלו שאלו שאלו שאלו 
יכולי� לקיי� בבני� , מצות ושננת� לבני�, נו: "הגיב רבינו
א� מיד פטר אותו , פני האיש המלמד חוורו, "של אחרי�

והנה כעת חיה , א בברכה שיזכה להפקד במהרה"רבינו זיע
        .נולדה לו בת

        

 הצ+ הרבנית אמו אמרה א"זיע ממממ""""ר� הרמר� הרמר� הרמר� הרמממממ רביה*ק לידת    לפנילפנילפנילפני
    מרדכימרדכימרדכימרדכי    רבירבירבירבי    הרה*קהרה*קהרה*קהרה*קש חלו� שחלמה ע*ה רייצא חנה

 הילד ש� את שתקרא וביקש אצלה היה ע"זי מלעכאוויטשמלעכאוויטשמלעכאוויטשמלעכאוויטש
        .שמו על

 שכידוע א"זיע מר� הרדצ*שמר� הרדצ*שמר� הרדצ*שמר� הרדצ*ש רביה*ק ה*ה חמיה על כ�    ואמרואמרואמרואמר
. ידברו שווא וחלומות. כלל לחלומות לחשוש שאי� אומר היה
� *משה שמו ונקרא. לסמו� שאפשר אמר חלומותיה על א

        .מרדכי*
        

        ש� לית�ש� לית�ש� לית�ש� לית�איזה איזה איזה איזה 
 איזה פיה� את לשואלי� מורי� היו לא הקדושי�רבותינו רבותינו רבותינו רבותינו 

 לא נכדיו אצל א$ אאאא""""מ זיעמ זיעמ זיעמ זיע""""הרמהרמהרמהרמ    קקקק""""רביהרביהרביהרביה    מר�מר�מר�מר�    כ*קכ*קכ*קכ*קו, לית� ש�
ר ר ר ר """"ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככ חו% מאצל בני. לית� ש� איזה מורה היה
שאז שאלו רבינו בעצמו וכששמע את תשובת רבינו  אאאא""""זיעזיעזיעזיע

        .מ לא ניהל שו� ויכוח אלא מיד עשה כמאמר רבינו"הרמ
        

        הש�הש�הש�הש�    נתינתנתינתנתינתנתינת    זמ�זמ�זמ�זמ�
 היה אמו שכשנולדה, זצ*ל הלטובסקיהלטובסקיהלטובסקיהלטובסקי    אהר�אהר�אהר�אהר�' ' ' ' רררר    חחחח""""הגההגההגההגה    סיפרסיפרסיפרסיפר

 הל� ותיכ$, במקווה היה אביה זאת וכששמע בשב*ק זה
 מלעלובמלעלובמלעלובמלעלוב    מענדלמענדלמענדלמענדל    אלעזראלעזראלעזראלעזר' ' ' ' רררר    מרביה*ק מר�מרביה*ק מר�מרביה*ק מר�מרביה*ק מר� טוב מזל ברכת לקבל
 לית� שבשח וענה ,השבוע הש� נות� א� רביה*ק ושאלו, זי*ע

        , קארלי� כמנהג השני בשבוע
        

 א� השניה לשבת להמתי� שיודע הטע� רביה*ק לו    ואמרואמרואמרואמר
        .נוהג זה אי� ישראל באר%

  א�ר שליט�ק מר� אדמו�אצל כ שמחת הולדת הנכדהלרגל 
  בעני� דורות ישרי� ומבורכי� א"זיע ת קודש מרבותינו הקדושי� מלעלובאמרועובדות ולקט 

 

 לרגל השמחהלרגל השמחה

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ה"תקס(ט "מר� הבעש' תל -ד יאזלווי*"ר יצחק דוב אב"רבי שמואל מזעלישטשיק ב -
   )ט"תרע(ר שרגא יאיר מביאלברזיג "רבי נת� דוד השני משידלאווצא ב

  )ס"תק( פ מקארי*"ט ור"מר� הבעש' תל -רבי דוד ממיקולאייב –
  )צ"ת(נזר הקודש  -ר אברה� יחיאל מיכל"רבי יחיאל מיכל מגלונא ב

  )ז"תקס(בית מאיר  - ר יהודה לייב"ד מעזריטש ושאטלנד ב"רבי מאיר פוזנער אב
החוזה מלובלי� ' תל –ר שמואל שמעלקא יהודה לייב "משה עזריאל מבעלזי* ב רבי יצחק

  )א"תקצ(
  )ט"תרמ(ר אהר� "רבי אביגדור יהודה הלוי לוונטל מבלשקי וקויל ב

  )נ"תר(ר שלמה "רבי יוס� דוד מסאסוב ב
  )ט"תרס(ר מרדכי "רבי אברה� יהושע העשיל מבארדיטשוב ב

  )ג"תרמ(עת המוסר ר זאב מסלנט מייסד תנו"רבי ישראל ב
  )ז"תכ(ז מאוסטראה "הט" טורי זהב"ר שמואל הלוי בעל "רבינו דוד ב –

  )ד"תרמ(ד האסקוב "ר נפתלי נת� נטע הירש אב"רבי חיי� יעקב מניישטאט ב
  )ה"תרע(ר אהר� זליג מווישניצא "רבי נת� נטע דוב מוויעליפאלי ב

  )ט"תרפ(מראדזי�  ר גרשו� חנו� העני�"רבי מרדכי יוס� אלעזר ב
  )ש"ת( שאול שאל – ר אלעזר מקאשוי"רבי שאול ברא� ב
  )ו"תשמ(ר משה יהודה לייב רבה של בני ברק "רבי יעקב לנדא ב

  )ז"תצ(ולקוב 'מז" תבואות שור"ר אפרי� זלמ� בעל "רבי אלכסנדר סנדר ב  –
  )ו"תקפ(ד טשעבי� "ר חיי� קלוגער אב"רבי ישראל ב

  )ה"תרכ(ז ר ישעיהו מפשעדבור"רבי עמנואל ב

  )א"תרל(רנוביל טשער אהר� מ"רבי מנח� נחו� ב
  )ו"תרמ(ק מראדושי* "תלמיד הס -רבי יעקב מווידאמא

  )פ"תר(ר יעקב מאיזבצא "רבי אברה� יהושע העשיל מחעל� ב
  )ו"תרצ(ר יוחנ� מרחמסטריוקא "ב טווערסקי רבי מנח� נחו� –

  )ז"פתק(ת "בית דוד עה -ר גרשו�"רבי דוד יצחק משענסטחוב ב
  ר אליקי� געציל מראקוב"רבי ישראל מליטשני* ב

  )ו"תרצ(ר ישראל "טשערנאווי* ב-רבי שלו� יוס� פרידמא� מסאדיגורא
  )א"תשל(ר צבי הירש "רבי יוזפא פריעדלאנדר מליסקא ב

  )ט"תשל(ר גדליה משה מזויעל "רבי מרדכי ב
  )ד"תרס(ט מסיגט "יוקדושת ' ר יקותיאל יהודה טייטלבוי� ב"ט ליפא ב"רבי חנניה יו –

  )ו"תרמ(ר יצחק אייזיק מזידיטשויב "רבי ישכר בעריש מדאלינא ב
  )ה"תרס(ר יהושע מבעלזא "רבי נפתלי רוקח מנאווריא ב

  )פ"תר(עטרת צבי  - ר חיי� ישראל מפילוב"רבי צבי הירש מליקאווא ב
   )ד"תרפ(ר מאיר יהודה "באקאווסק ברבי דוד מ

  )ה"תרפ(שה יהושע יהודה לייב ר מ"רבי יצחק ירוח� דיסקי� ב
  )ז"תרפ(ר אלכסנדר שמואל "רבי חיי� יונה היילפרי� מרישא ב

   )ג"תרצ(ר יעקב פנחס "רבי אהר� זעליג מדאראהוי ב
  )ז"תרע( מנחת יהודה, אמרי חיי� -פינטשוב-ר יצחק פינקלר מרדושי*"רבי חיי� מאיר ב

  )ז"תרפ(ר משה פינקל מסלבודקא "רבי נת� צבי ב
  )ה"תרנ( שפתי צדיק -ני*'ר ברו� מויז"ב אנקעדאראאבא הגר מה אברה� שמואלרבי  -

   )ה"תרס(ר יעקב ממעלי* "רבי אברה� אבא משענדישוב ב
  )ו"תרע(ר משה "רבי מרדכי מקאריסטשוב ב

  )ג"תש(ר נחו� "רבי אליעזר מבראשטי� ב
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 שבט' ל

לית�  מורה היה קארלי� לחסידי, א"זיעמ מ מ מ """"הרמהרמהרמהרמ ק"רביה מר�    כ*קכ*קכ*קכ*ק
         .כ� ופע� כ� פע� עונה היה לעלוב ולחסידי ,השניה בשבת ש�

        
 חזו� שבת היה הראשונה ובשבת בתו לו באחד שנולדהומעשה ומעשה ומעשה ומעשה 

 את וסיפר .השניה לשבת להמתי� א"זיעמ מ מ מ """"הרמהרמהרמהרמ מר� לו הורה
 שנוהגי� ראינו לא שהרי אמר א� ,הלטובסקי מר*א הנ*ל הסיפור
        .זה בעני� באר% ישראל אחרת

        
        

 ובאותה ,ליו� כיפור ראש השנה בי� בתו לו שנולדה אחרת    ופע�ופע�ופע�ופע�
, יההשנ לשבת ממתי� היה וא� לסוכות יו*כ בי� שבת היה שנה

         ,יתירה טירחה שהוא חוה*מ בשבת היה הקידוש
 בשבת הש� שיראה לית� א"מ זיע"רביה*ק הרמ לו    אמראמראמראמר

 כמו הוא אזי יו� הקדוש עכשיו שהיה שהיות ואמר ,הראשונה
 תיחשב לסוכות יו� כיפור לסוכות שבי� השבת וממילא, שבת

        .שניה כשבת
        

א ק ערלוי בבאר"א אבד"צ רבי זלמ� סופר שליט"הגה    סיפרסיפרסיפרסיפר
כשהתקיימה : א"ר זיע"ק אדמו"שהיה ממקורבי מר� רביה, פארק

היתה לי , הכנסת ספר תורה לבית המדרש לעלוב בבארא פארק
טרחתי והשתדלתי , הזכות להיות שות$ בהכנת המעמד הגדול

', הספר תורה א$ יצא מביתי וכו, בכמה ענייני� להצלחת המעמד
        , א"זיע' וכמוב� שגרמתי נחת רוח לרבינו הק

        

א� בת , ר"ה היו לי חמשה בני� זכרי� בלעה"באותו הזמ� בוהנה והנה והנה והנה 
פנה אלי רבינו וביר� , ת בהמו� חוגג"וביו� חינו� הס, לא היתה לי

יש לנעו% ספר תורה סופה : "אותי ואמר לי בפני� שוחקות
) יט, דברי� לא(מקיימי� אנו עתה מצוה האחרונה , לתחילתה

, "'ה  את בני ישראל וגוועתה כתבו לכ� את השירה הזאת ולמד"
אכ� יעזור , זכית להיות שות$ במצוה זו של הכנסת ספר תורה

ת שבשנה זו תבשרני בשורה טובה לגבי קיו� המצוה "השי
        .ק"עכל, "הראשונה

והנה כעת חיה , דבריו הקדושי� של רבינו לא שבו ריק�ואכ� ואכ� ואכ� ואכ� 
 נח שכתב דמצות' ועיי� בשער בת רבי� פ(. ונולדה לי בת למזל טוב

וכ� למי שיש לו , ת יש בה סגולה לעקר ועקרה להוליד בני�"כתיבת ס
מסוגל לכ� , ל"רח, וכ� למי שאי� בניו מתקיימי�, צער גידול בני�

 ).שיכתוב לו ספר תורה

  

        ))))עעעע""""זיזיזיזי' ' ' ' החיי� הקהחיי� הקהחיי� הקהחיי� הק
        

        במזונות אשתו ובניובמזונות אשתו ובניובמזונות אשתו ובניובמזונות אשתו ובניו' ' ' ' אשתו עמו כואשתו עמו כואשתו עמו כואשתו עמו כוויצאה ויצאה ויצאה ויצאה 
איתא ש� דבר זה אזלא לטעמא דזכרנו בסמו� ונראה דהגמרא ד, דבפסוק לא הוזכר בניוקשה קשה קשה קשה 

כ ג� "ממילא אשתו כולל ג� בני� וא, דבעל אשה הוא היינו ג� שיש לו בני� כמו שכתבנו ההוכחה
י דה� "מ כתב רש"ג דלהתרגו� שזכרנו אי� הכרח לבני� מ"ואע, כ בני� בכלל"כ ג"אשתו דאח

        .נס� זולת הרבהגמרא דלעני� דינא חד טע� למזונות אשה ובני� כי מי יפר
        

        ''''ה לכל אד� וכוה לכל אד� וכוה לכל אד� וכוה לכל אד� וכו""""הההה', ', ', ', אלמנה ויתו� וכואלמנה ויתו� וכואלמנה ויתו� וכואלמנה ויתו� וכוכל כל כל כל 
ל פירושו דה� לא תענו� הוא מיותר דהא כתיב "נ, ל לא תענו�"כתוב שאר כל אד� מני� תבמכילתא במכילתא במכילתא במכילתא 

        .א תיר% מכילתא זו בדר� דחוק ורחוק"ובג, כ מוקי לה לשאר כל אד�"ע', אחריו א� ענה תענה כו
        

אלא דזה ', שנית ציווי זה שהרי נאמר קוד� לזה שלש רגלי� כו בזה מתר% למה לי''''פעמי� וכופעמי� וכופעמי� וכופעמי� וכושלש שלש שלש שלש 
י כא� ולא קוד� דמייתורא נפקא ליה אלא דכדי שנדע על "ה כתבו רש"מש, מדבר אפילו בשביעית

 .נוקי זה הייתור על דסמי� ליה' י לפי שהעני� מדבר בשביעית כו"על כ� כתב רש, מה קאי הייתור
        )טורי זהב(

  

וזהו שהזהיר הכתוב אל תשת יד� ע� רשע להיות עד חמס היינו , ד עליוהוא מצטר$ ע� האיש הזה להעי
יאמר , ולכ� ג� כשיצטר� לגנות איזה מידה רעה ולדבר מאיזה אד� רשע )ל"ר כנ"ע� היצה

' ט הק"רשפי אש בש� מר� הבעש(. בפירוש שאינו מדבר על עצ� האד� רק על המידה הרעה

        )א"זיע
        

        ל"וי, י שתשי� לפניה� כשולח� הערו�י שתשי� לפניה� כשולח� הערו�י שתשי� לפניה� כשולח� הערו�י שתשי� לפניה� כשולח� הערו�""""וכדאיתא ברשוכדאיתא ברשוכדאיתא ברשוכדאיתא ברש, המשפטי� אשר תשי� לפניה�המשפטי� אשר תשי� לפניה�המשפטי� אשר תשי� לפניה�המשפטי� אשר תשי� לפניה�ואלה ואלה ואלה ואלה 
יבואו , ב כשלומדי� השיעור כל יו�"וכ� הבעה, דיש ללמוד התורה בחשק ובשמחההכונה הכונה הכונה הכונה 

        )א"ר שליט"ק מר� אדמו"כ( .וזהו כשולח� הערו� שיהא בנעימות כשולח� הערו�, בחשק וברצו�
        

ה לית� לנו "יוב על הקבהח, כשבני ישראל נמצאי� בגלות' פי. . . . כסותה ועונתה לא יגרעכסותה ועונתה לא יגרעכסותה ועונתה לא יגרעכסותה ועונתה לא יגרע    שארהשארהשארהשארה
אור אור אור אור ((((. . . . ווווהיינו שיענה לנו ביו� צרותינ –ועונתה ועונתה ועונתה ועונתה כמשמעה  – כסותהכסותהכסותהכסותה, מזונות –שארה שארה שארה שארה פ "עכ

  גבוהשולח� מ
  א"ק מלעלוב זיע"קודש מרבוהמרי א
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 לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
האשה הצדקנית שמסרה 
 נפשה לתורה וקיו� מצותיה

 שלמהשלמהשלמהשלמה' בת ר חיהחיהחיהחיה אסתראסתראסתראסתרמרת 
רוזנבאו�רוזנבאו�רוזנבאו�רוזנבאו� ה"ע  

ח"סד שבט תש"נפטרה כ  

ה"תנצב  
 

        הוד והדר פעל�הוד והדר פעל�הוד והדר פעל�הוד והדר פעל�
ת והתאחדו 'יתרו עלי בעבור עלינו השבת קודש
ו על צד היותר טוב "באתרא קדישא מירו� יצ

  ,נוע� הנשמות ועונג הרוחות, וברוב פאר והדר
        אאאא""""ר רבינו שליטר רבינו שליטר רבינו שליטר רבינו שליט""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ת כת כת כת כבראשובראשובראשובראשו

 מופלאה � מלהביע רגשי תודהלא נוכל להתעל

והעסקני�  י�קד� האברכ
  המסייעי� היקרי�

במסירות נאמנה  דמיטב מיטבבאשר השקיעו 
ואודות  , לערו� את כל סדרי השבתא רבא, ורבה

עבר עלינו , עזרת� שהשליכו עצמ� מנגד
        .ותענוג גדול, ק ברוב פאר והדר"השב

י י י י """"זכות השבת וזכות הרשבזכות השבת וזכות הרשבזכות השבת וזכות הרשבזכות השבת וזכות הרשב, , , , כ�כ�כ�כ�ברכת יישר כוחברכת יישר כוחברכת יישר כוחברכת יישר כוח
לטובה כל לטובה כל לטובה כל לטובה כל ' ' ' ' וימלא הוימלא הוימלא הוימלא ה, , , , ����ככככ� ובעד בית� ובעד בית� ובעד בית� ובעד ביתככככעדעדעדעדיג� ביג� ביג� ביג� ב

        משאלותמשאלותמשאלותמשאלות
ובכל אשר ובכל אשר ובכל אשר ובכל אשר , , , , משיכומשיכומשיכומשיכותתתת� הטובי� � הטובי� � הטובי� � הטובי� ככככובמעשיובמעשיובמעשיובמעשי, , , , ����ככככלבלבלבלב

  ....צליחוצליחוצליחוצליחותתתתשכילו ושכילו ושכילו ושכילו ותתתתפנו פנו פנו פנו תתתת
===  

        בש� כל הקהל הקודשבש� כל הקהל הקודשבש� כל הקהל הקודשבש� כל הקהל הקודש
 

        ברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבאברכת מזלא טבא מעומקא דליבא
עומד , על כל מכיריו אהוב וחביב, למעלת ידידינו היקר והמפואר

לבו ער וח� לכל דבר , ש"מיקירי וחשובי אנ, תמיד הכ� לימינינו
  , ק"דבוק לרבוה, מידה ומעלה מופלג בכל, שבקדושה

  ב"ארה – יקוודל – ו"הי� דעמבינסקי � דעמבינסקי � דעמבינסקי � דעמבינסקי וווושלשלשלשל 'ר ח"הנה
  צ"בשעטומ ג"עב הבת ישואינחת לרגל שמ

 וגדולה תורה שמחות שובע זו משמחה ול שיושפע רצו� יהי
נחת ששו� ושמחה נאר מיט א געזונטע אידישע , אחד במקו�

  .וידי מעשי בכל והצלחה ברכהו, שמחה שטענדיג
        המערכתהמערכתהמערכתהמערכת    - - - - המברכי� המברכי� המברכי� המברכי� 

 

        ההההמזלא טבא וגדיא יאמזלא טבא וגדיא יאמזלא טבא וגדיא יאמזלא טבא וגדיא יא
 א במאור פני�"מקבל את כ, לקד� הוד מעלת האי גברא רבא ויקירא, ונשגר זאת הברכה, קול מברכי� נרימה, מעומק ליבנו פנימה

   ,ביראה טהורה' עובד את ה, ש"אוצר של יר ,שלשלת היוחסי� פאר מקדושי�, ענוות ח� וחסד על פניו שורה, חסידא ופרישא, ובשבח
   אאאא""""ר שליטר שליטר שליטר שליט""""ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו""""ככככ    בנו שלבנו שלבנו שלבנו של     א"שליט אהר� בידרמ�אהר� בידרמ�אהר� בידרמ�אהר� בידרמ�רבי  צ"הגה

        ט"צ ובמז"בשעטומ הולדת הבתלרגל שמחת 
 מנוויזכה לרוות נחת מ, וב וחסד ירדפוהו כל ימי חייווא� ט, תו� רוב שמחה ואורהמ, ברכותינו אליו שכל משאלות לבו לטובה יתמלאו

  .לתפארת אבות לחופה ולמעשי� טובי� ולבעל תורה לתורה ו ולחנכה ולחכמהגדלל ויזכה, ח"ומכל יוצ
  

  המערכת -ל "י ובחו"בש� קהל חסידי לעלוב בא

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האי גברא רבה

  ל"ז יחיאליחיאליחיאליחיאלג רבי "הרה
        יהושע גוטליביהושע גוטליביהושע גוטליביהושע גוטליבב� הרב 

  ה"ח שבט תשנ"ע כ"נלב
   ה"ת נ צ ב

 מזל טוב לאיש החסד מאנ"ש החת� ישראל אשר זייבלד לנישואיו ישראל אשר זייבלד לנישואיו ישראל אשר זייבלד לנישואיו ישראל אשר זייבלד לנישואיו 

 

ק רבינו יואל "והיה חתנו של הגה, )לבוב(ורי זהב שימש כאב״ד לעמבערג טה
  . קראקאד ד"ח ז־ל שהיה באחרונה אב"סירקיש בעל הב

 ,ל"זך "י הכהן בעל השתק רבינו שב"באותה תקופה שחי בה הגה יזהב ח יהטור
צא ישספרו  טורי זהבהוזכה . ע חיברו בתקופה אחת"וגם את חיבורם על השו

  . ך"ר עולם לפני חיבורו של השלאו
. רצה להכיר את גדולתו של המחבר הזה, ז"ך את ספר הט"ראה השכאשר 

  .ולחקור במה זכה להקדימו בהוצאת ספרו לאור
. אנשי שם גדולים בתורה ובמעשים, מגדולי תלמידיו שני אנשים ך"הש רבחלכן 

וודע ממנו באיזו יולה. ז"שיתהו על קנקנו של הט, עיר לעמבערגהושלחם אל 
  .'הק מו בספרויזכות זכה להקד

כדי . ס"תם קושיא חזקה באחת מסוגיות השיא דלמ, ך מאתו"שלחם השטרם 
יכנסו עמו בשיחה של דברי תורה ויוכלו  וכך. ז"שיציעו קושיא זאת לפני הט

  .לתהות על קנקנו
הגיעו ו, נסעו לעיר לעמבערג מלובשים כעניים הולכי אורח הנכבדים םשליחיה

שבו . רכם לבית הכנסת הגדול שבעירנו את דיופ. לשם טרם כניסת יום השבת
  .התפלל הטורי זהב

וביקשו ממנו , ל לאורחים"קבלת שבת ניגשו אל השמש הממונה לסדר אשאחר 
אמר להם השמש שכבר סידר מי ומי יאכל  בשרצונם לאכול סעודותיהם בבית הר

  . ואי אפשר לו להוסיף על מספר האורחים, בבית הרב
אל  ךומאוד קשה להם ליל, מטלטול הדרךהשלוחים שהם עייפים מאוד אמרו 

אמר להם השמש , לכן הם מבקשים לסעוד בבית הרב דייקא, בעל הבית אחר
  .פניהם ריקם שיביובודאי לא , שינסו לילך לבית הרב ולבקש לסעוד שם

אבל רצונם עז , והתנצלו על שהם באים בלי הזמנה טורי זהבהלכו אל בית ההם 
ומחמת שלא הכירם כגאוני תורה  ,ם יפותיפנז קיבלם בסבר "הט, לאכול שם

  .פרחי ינתן להם לישב בסוף השלחן במקום שישבו שאר ארח ,חשובים ונכבדים
מפלפל  ך הואאיושמעו במשך הסעודה , ז"טהביטו השליחים אחר מעשי המשם 

  . חכמים שישבו בראש השלחן יבדבר תורה עם תלמיד
והט״ז . כך ניתנה רשות לכל אחד לשאול מה שקשה לו בסוגיא שעוסק בהאחר 

ושאל את הקושיא . ך את פיו"משלוחי הש דפתח אח. השיב לכל אחד כשאלתו
  . ך לימד אותם"אשר הש
 ךאיותמה . תו וראה שהיא קושיא עמוקה ולא ידע לתרצהיז בקושי"הטהתעמק 

לעת עתה אינו יודע  יואמר כ ,כ"כאיש מאותן ארחי פרחי ישאל קושיא עצומה 
  .וצריך להתעמק יותר באותה סוגיא ץ הקושיאלתר

וגם את שני . חים לישון באכסניא שסידרו להםהסעודה הלכו כל האוראחר 
חם ואבל הם אמרו שאין בכ. בעלי בתיםהמ דלישון אצל אחז "טהשלוחים שלח ה

 דיבורם הניחו ראשם על ובתוך כדי. שמה לישון לישאר ונםאלא רצ לילך משם
  . כישנים עצמם ועשו הספסל

כאשר כולם . שמה וןונשארו ליש. כר וכסת וסידר להם משכב הביא להםז "הט
ומדבר אל , ז נכנם לחדרו הסמוך"שמעו השלוחים האיך הט. הבית ןכבר הלכו מ

קושיא חזקה  יאורח הקשה להמעוברי  דאח, נו של עולםרבו": ה ואומר"הקב
אולי פגמתי באיזה חטא אשר בגלל זה נסתמו , ועצומה שאיני יודע להשיב עליה

שיגלו  ,אביוכבן המתחטא לפני  'שיחו לפני ה ז"הט כך שפך. "ממני דרכי החכמה
קול בת  השליחים הגאונים פתאום שמעו. לו מן השמים תירוץ נכון על הקושיא

קושיא ל ותירוץ אורישם תמצא ב ,זה וזה בספר תעיין" :לו המן השמים המשיב
על יצועו  ועלה, קריאת שמע שעל המטה קוראז "ו את הטעאחר כך שמ . "זו
  .ישוןל

ח עתה אתרץ הקושיא אשר שאל האור" :ז"אמר הט. בעת סעודת יום שבת קודש בבוקר
 ך"ים משלוחי השהאורח קרא לעברו אחד. עתדותירץ את הכל בטוב טעם ו. "אתמול
  . "לתרץ הקושיא וחידוש קול מן השמים אין רבותא ןכאשר שומעי": ואמר

ם גכיון ש ,הבין שאין זה איש פשוט ,מפי השליח האורח דברים אלו ז"טשמע הכאשר 
ושאלם מי . קרא את שני השלוחים אליו. הוא זכה לשמוע הקול שבא אליו מן השמים

אשר שלחם  ך"הש רבינו שבתי הכהן ק"ההג שהם שלוחי ויספרו לו, אתם ומאין באתם
גילו ו, כדי לחקור באיזה זכות זכה להוציא לאור את ספרו קודם לו לתהות על קנקנו

עמו  סי ליכנדך מסרה להם כ"אלא רבם הש. הקושיא שהקשו אינה משלהםז ש"לט
  .בריםדב

, רויספר להם סיבת הדב, ואמר להם שבמוצאי שבת יבואו לפניו. כיבד אותם מאודז "הט
  .ך"להוציא לאור את ספרו לפני רבם השלמה זכה 
מיום . כי הויעובדא הדאספר לפניכם גופא " :ואמר להם. ז"שבת נכנסו אל הטבמוצאי 

ובכל סעודת שבת ישבו . הנישואין שלי נהגתי שלא לאכול סעודת שבת מבלי אורח
  .בשולחני לכל הפחות אורח אחד או שתים

כאשר יצאתי מביתי ללכת  בבת קודש לפנות ערבערב ש יכ. לא זמן כביר אירעזה 
ולא  חל לנשב בחוץ רוח סערה חזק ונוראה ,לתפלת מנחה וקבלת שבת בבית המדרש

לתי יואחר תפ, בלית ברירה התפללתי בביתי ,אפשר לי לילך להתפלל בשום אופןתה
  .כדי שאוכל לקרוא אלי אורח לסעודה, שקוט הרוח קצתתהמתנתי ש

ביקשו ממני בני ביתי שאקדש ואשב . והרוח לא שקטה עדיין עבר זמן מהכאשר 
  . לשנות ממנהגי יאפשר ל יבלי אורח א יי להם כיון שמעולם לא אכלתאמרת, לסעודה

והלכתי לבית המדרש ולא מצאתי שם , שהמתנתי כשתי שעות שקטה הרוח קצתאחר 
וגם , ר שבעירהלכתי לבית מדרש אח. כי כולם כבר מצאו להם אכסניות, עוד שום אורח

, ת שבעירי רגלי בבתי כנסיות ובבתי מדרשותתתיכך כ. שם לא מצאתי שום עובר אורח
, על הדלת ינקשת, ושמעתי שם איזה קול ,בסוף העיר דעד שהגעתי לבית מדרש אח
  . ואני מבקש אורח שיבוא לאכול אלי. ואמרתי זה הרב. וענה איש אחד ושאל מי זה

בכל זאת תבוא אלי  יאמרתי אול, דף מאוייהוא עכי  האיש שלא יטרידוהו עתהאמר 
, אבל הוא צריך לאכול הרבה מאוד, אכן הוא רעב מאוד יאמר כ, לאכול סעודתך

אמרתי לו בוא עמי ואני אתן לך לאכול ולישון , וממילא לא אוכל למלאות משאלותיו
 אבל. הוא צעק עלי על שאני מבטל אותו משינתו. ככל אשר תשאל ולא תדאג כלום

רניו היו ופישערותיו וצ, האיש היה נראה מוזר ביותר .תי בו עד שהסכים ובא עמיפצרה
והזהירני כמה פעמים . ובכל מהלך הדרך עד ביתי הקניט אותי בדברים. ארוכות מאוד

  .שאתן לו לאכול כל מה שהוא צריך
, שותיו בנחתכל בקאת לאתי יומ זהוהוא צעק שיתנו לו מאכל זה ו. לביתיהכנסתיו 

  .אחר כך הצעתי לו משכב לישון. דמאוקניט אותי הלצער והמשיך ל ואזאת הובכל 
אותו בכל  בדתייכו .וזאת זאת ומיד לאכול תיכף לו ביקש שיתנו, ק בבוקר"בשבבקומו 

לשון של עגל  במוצאי שבת ביקש שיכינו לו לאכול .השבת כל מה דאפשר במשך
גם  מלאותבידי ל להשע ה"וב. ד השתדלתי להשיג עגל לשחוטמי .מלכה לסעודת מלוה

  .זאת בקשתו
כי הוא אינו בר . ניגש אלי ואמר לי. כל בקשותיו בסעודת מלוה מלכה ילאתישמאחר 

היות שגם רבי שבתי הכהן  יכ. אלא נשלח מן השמים לנסות אותי. נש מעלמא הדין
זכה ימשניכם  ידנו בבית דין של מעלה מ, על השלחן ערוך 'שפתי כהן'חיבר ספר 

מליצי הואמר אחד מן , ופירושו של מי יתקבל בעולם קודם, קודם להוציא את ספרו
לאכים טענו מ, בלי אורחש לו זכות גדול שלעולם אינו אוכל סעודת שבת ז י"הטש. יושר

לכן החליטו   ,הוא רב בעיר יכ, הדבר עולה לו בניקל יכ אחרים שאין זו רבותא אצלו
. אז תזכה להוציא ספרך קודם ,אם תקיים מנהג זה אף במסירות נפש ,בשמים לנסותך

ושלחו  ,לנסותך אם תמסור נפשך לבקש אורח לכן נשבה רוח סערה בליל שבת קודש כדי
תדע שספרך יצא לאור ויתקבל , וכיון שזכית לעמוד בנסיון ,אותי לעלמא הדין לנסותך

, ך"ז לשני תלמידי הש"פר הטיכה ס ."והאיש נעלם מביתי. ך"השבעולם לפני ספרו של 
  .אחר כך נפרד מהם ונסעו לביתם. השתעשע עוד עם השלוחים בדברי תורה ז"הט

וכאשר הגיעו . ך"רבה על שזכו למלאות רצון רבם הש נסעו לביתם בשמחההשלוחים 
ך מאוד שזכה "שמח הש. ז"טהם הומה שסיפר ל ,ם כל סדר השבתלביתם סיפרו לרב
ושניהם , לאור "כהןשפתי "ואחר כך הוציא גם הוא את ספרו . לעמוד על הדברים

 ר"ק אדמו"מפי כ( .והם מאירים עינינו עד סוף כל הדורות, נתקבלו על פני תבל באהבה
 )דהת עבוודעב -ל "זצש המטאק "הרה

 

  צדיקיאצדיקיאגו גו בב
  ע"הטורי זהב זיבעל  ק רבינו"הילולת הגהלרגל מעשה 
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