
פרשת כי תשא תשע"ו – גליון קצה

בארח צדקה אהלך (ח)
לקט בענין צדקה וגמילות חסדים

אבער גיטראפין
זי"ע  מסטאלין  הסב"ק  אדמו"ר  מרן  אסף  אחת  פעם 

סוס  על  שירוץ  לאחד  וציווה  בביתו,  שהיה  הכסף  כל 

חיש מהר לכפר הסמוך וימסור את המעות לחסיד ר' 

יהושע מטורוב ז"ל מאנשי שלומו דשם. ויסע השליח 

מן  ויללות  צעקות  שמע  הסמוך  ליער  ובהגיעו  לשם, 

צווחה  קול  שמע  לבית  ונכנס  לכפר  כשהגיע  הכפר. 

ויללות ובכיות עד אין שיעור, ונודע לו שזה כמה ימים 

וישאל  ברעב.  שמתו  וכמעט  מאכל,  טעם  טעמו  שלא 

על אביהם, ואמרו לו שהלך מהבית בשביל שלא היה 

עצים  מעט  למצוא  הלך  גם  בניו.  צער  לסבול  יכול 

לחמם הבית, כי היה אז קור גדול. השליח הוציא תיכף 

צרור הכסף ומסר להם, ורצו מהר לחנות הסמוכה, וקנו 

מוכן  היה  כבר  אביהם  בבוא  נפשם,  את  להחיות  מזון 

לפניו ארוחה אשר החיה את נפשו בזה. כשחזר השליח 

ונכנס לחצר רבינו זי"ע, שאל אותו רבינו "גיטראפין?'', 

השליח לא יכל להתאפק ופרץ בבכיה והשיב: "אבער 

גיטראפין", אמר לו רבינו: כדאי להוציא אלפים ובתשע 

אבי  טרעפין,  צו  נישט  פעמים  ותשע  ותשעים  מאות 

איין מאל צו טרעפין.
(כתבי הרה"צ ר' מנשה הכהן רוזנפלד ז"ל)

ברכה
מרן אדמו"ר הסב"ק מסטאלין זי"ע אמר: מאי דאמרי 

אינשי, הסכל נותן והפקח מקבל, היינו, מי שהוא שוטה 

כשנותן מעט צדקה חושב בדעתו שהוא הנותן ומשלו 

הוא נותן, לכן הוא מקמץ בנתינת הצדקה. ומי שהוא 

חכם יודע ומבין שנתינתו ללקיחה תחשב. כי יותר ממה 

שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית, 

כמו שכתוב במדרש ויקרא (לד). לכן כל מה שמוסיף 

ולפיכך  ברכה,  העני  מן  יותר  מקבל  הוא  צדקה  ליתן 

מרבה בנתינת הצדקה.
(ברכת אהרן)

ואל יהיה דבר זה קל בעיניו
רב  אמונות  איש  וכתיב  קובעים,  אתם  ואותי  כתיב 

ברכות ואץ להעשיר לא ינקה, וכתיב נבהל להון איש 

רע עין, ועיין פירש"י שם, ע"כ יזהר כאו"א ליתן המעשר 

כמובא  בעיניו  קל  זה  דבר  יהיה  ואל  שירויח,  ממה 

בגמרא ומדרש ופוסקים.
(סדה"י למרן אדמו"ר סב"ק מסטאלין זי"ע, ב"א ב.)

קול רינה וישועה באהלי צדיקים
ברגשי גיל וחדווה, נשגר ברכותנו אל עטרת ראשנו, נזר תפארתנו, אבינו רועינו

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
לרגל שמחת הולדת הנכד שיחי'

בן לבנו הרב מנחם מנדל הכהן שליט"א
ראש התאחדות הבחורים

תפילתינו ועתירתנו שיזכה מרן רבינו לראות רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, 
ולהנחותינו תמיד את הדרך אשר נלך בה עדי ביאת גוא"צ במהרה בימינו אמן. 

איגוד האברכים

למקום אש להבת שלהבת
קהל  כל  יחד  מתקשרים  אלו  נשגבות  בשעות 

אמיץ  בקשר  ואתר  אתר  בכל  הקדושה  עדתינו 

מעיינם  נביעת  מקום  הטהור,  המקור  אל  ואיתן 

של רבותינו הקדושים מקארלין. שלוחי כל הקהל 

את  מחברים  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות 

שאבותינו  הראשית  "הנקודה  אל  יחד  העדה  כל 

והאמונה  האמת  נקודת  ידו,  על  מים  יצקו  הק' 

והשמחה"- ה"ה רבינו הקדוש רבי שלמה מקארלין 

זי"ע שמנוחתו כבוד בלודמיר. 

ההתרגשות  מגודל  ויהלום  יפעם  לא  מי  לב 

אנחנו  נוסעים  כאשר  כזו,  ונשגבה  גדולה  בשעה 

נגלו  שם  אשר  המקום  אל  כגופנו,  ושלוחינו   –

אדמו"ר  כ"ק  ה"ה  מלכנו,  כשבראשנו  האלוקים, 

שליט"א, ובסתר כנפיו נחסה בשעה נשגבה זו, או 

מזיו  בצחצחות  נפשנו  להשביע  אנו  גם  נוכל  אז 

אורו של הצדיק. 

רבינו  מכונה  כך  קארלינער",  הייליגער  "דער 

הקדוש  שמו  את  כי  ועדה,  ישרים  בסוד  הקדוש 

כערכנו  פשוטים  באנשים  ולא  להזכיר,  מתייראים 

אהרן  הבית  כרבינו  וטהור  קדוש  גם  אלא  עסקינן, 

את  להעלות  מסוגלים  היו  לא  הקדוש  ואביו  הק' 

שמו הקדוש על דל שפתותיהם אפילו בשבת ויו"ט. 

"דער הייליגער קארלינער" אשר כעדות הסב"ק 

וכל  העולמות  כל  לפניו  פתוחים  היו  מסטאלין: 

הכל,  את  הניח  הוא  אך  והתענוגים,  השעשועים 

ואמר, רבונו של עולם איך וויל דינען דיר נאר מיט 

הארווניע! [- אני חפץ לעבדך רק בעמל ויגיעה!]  

המובהק  תלמידו  קארלינער",  הייליגער  "דער 

של המגיד ממעזריטש ושל רבי אהרן הגדול, אשר 

הבאים.  לדורות  והעניקם  חכמתם  את  מהם  קיבל 

הוא זה אשר הנחיל לנו את עבודת התפילה, כאשר 

קיבל על עצמו להתפלל עבור כל בני הדור באומרו 

'ואני תפילה', ורבותינו הק' בעקבותיו המשיכו זאת.

"דער הייליגער קארלינער" אשר מפיו אנו חיים 

וממימיו אנו שותים, כאשר כלליו הגדולים בעבודת 

באמונה  בתפילה,  בתורה,  לעיניים,  לנו  הם  ה' 

ובאהבת ישראל, אשר כל ניצוץ היוצא ממנו מבעיר 

לבבות בני ישראל אל אביהן שבשמים. 

הוא הקדוש, משיח בן יוסף נקרא שמו בישראל 

יום  לגבוה  נפשו  מסר  אשר  והוא  קדושים,  בקרב 

יום בכל תפילה ותפילה, וכשמסר נפשו על קדושת 

השם, כיפר על רבבות בני ישראל להצילם מכל רע. 

קדוש ונורא שמו. 

הטהורה  נשמתו  בו  אשר  מקום  בלודמיר,  שם 

של רבינו עלתה השמימה על מזבח קדושת השם, 

הקודש,  במקום  שם  כתר,  קדושת  אמירתו  בעת 

אשר  בין    - באהבה  הזו  השבת  את  כולנו  נעשה 

ישנו שם בפועל ממש, ובין אשר איננו שם בגופו, 

בקשר  הוא  מתקשר  נפשו  נימי  ובכל  ברוחו  אולם 

בל ינתק אל הנהו חבורתא קדישתא, כי כולנו בני 

איש אחד נחנו.  

שעה גדולה באה ומתגוללת לעולם עבור קהל 

כולנו  אשר  ישראל,  עדת  קהל  כל  ועבור  עדתינו 

תפילה כי בהתעוררות גדולה זו של כל בי כנישתא 

הקדשים,  במקום  ונפש  לב  בכל  בתפילה  חדא, 

מלא  והצלחה,  ברכה  שפע  שמיא  מן  יתמשך 

וישועות  רפואות  שמים,  ויראת  קדושה  חופניים 

ונחת לרוב לאורך ימים ושנים טובות.

מן  היוצאים  בדבריו  לסיים  אלא  לנו  נותר  לא 

זי"ע  מקארלין  מוהרא"א  אדמו"ר  מרן  של  הלב 

המצויינת  בציון  ששהה  לאחר  קדשו,  במכתב 

בלודמיר:

הזה,  תפארת  בשם  ג"כ  נתאמר  הדלים  "ואנחנו 

להיות  שאזכה   ... חסידים  קארלינער  בשם  לכנות 

ראשית,   כנקודת  באמת  ה'  את  העובדים  מהזוכים 

זי"ע.  פה  שמנוחתו  הק'  אבותינו  האבות  בחיר 

ולעבדו  ויראתו  אהבתו  בלבנו  ישים  והשי"ת   ...

היסוד  שזהו  תפלה  זהו  שבלב  עבודה  ואיזהו  וכו' 

מנקודת קארלין"

רחמנא אידכר לן צלותיה דשלמה מלכא. 

שבת שלום ומבורך. 
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מחצית השקל
אדמו"ר הזקן זי"ע מפרש: "כי תשא את ראש בני 

ולהרים  לנשא  תרצה  כאשר  לפקודיהם",  ישראל 

חסרונותיהם  את  ולתקן  ישראל,  בני  ראש  את 

ולא  שפירושו   - איש  ממנו  נפקד  ולא  [מלשון 

לעשות  צריכים  כופר"  איש  "ונתנו  אזי  נחסר]. 

תשובה וליתן כופר, אפילו את "נפשו לד'", שיהיו 

מוכנים לקבל עליהם מסירת נפש, ועל ידי זה יזכו 

של  העליונה  המדרגה  עד  ולהגיע  לתיקונם,  לבוא 

דביקות בהשם יתברך.

המגיד ממעזריטש זי"ע ביאר ענין מחצית השקל, 

את  יש  חלקים.  לשני  מתחלקת  האדם  נשמת  כי 

חלק הנשמה שנפח השם בנו והיא קשורה באפנו, 

ממעל,  אלוק  חלק  שהיא  הנשמה  חלק  את  ויש 

כלל,  פירוד  שום  בלי  יתברך  בו  ודבוקה  וחבוקה 

ואמרה תורה לתת את מחצית השקל שיש לך בחיי 

יתברך,  להשם  תרומה  אותה  להרים  הזה,  העולם 

בלתי  המעשה  חיי  כל  את  ולייחד  לקשר  כלומר, 

לד' לבדו.

על פי דבריהם הקדושים, ניתן לפרש את הפסוק 

למדרגה  יגיעו  איך  לפרש  באה  שהתורה  הבא, 

"זה  התורה:  ואומרת  בד',  דבקות  של  זו  עליונה 

יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל 

הנשמה  מחצית  את  שיתנו  כלומר,  הקודש", 

לחלק   - השניה  למחצית  ויקשרוהו  שבאפם, 

יגיעו  ובכך  הקודש,  שקל  יהיו  שביחד  האלקי, 

למדרגת דבקות.

תשובה מהי
דרך  על  נכון  מבט  מקבלים  אנחנו  אלו  בשורות 

התשובה, כי תשובה פירושה מסירות נפש להשם 

יתברך, שיהיה מוכן ומזומן לשים קץ לחייו, ובלבד 

שלא להיפרד מהשם יתברך אפילו רגע אחד.

לעשות  כזו,  במדרגה  אנחנו  שאין  עקא,  דא  אך 

תשובה אמיתית כזו. וצריכים אנחנו לפרש מסירת 

נפש לפי ערכנו, ולפי המדרגה שאנחנו עומדים בה, 

והוא  נפש,  למילה  שיש  הנוסף  הפירוש  כפי  והיא 

רצונכם].  רש"י  פירש   - נפשכם  את  יש  [אם  רצון, 

העכשווי  הרצון  את  למסור  מוכנים  שיהיו  כלומר 

והרגעי להשם יתברך.

ולפירוש זה יתבאר ענין מחצית השקל כך, שהחיים 

מחצית,  רק  מהווים  הזה  העולם  חיי   - הגשמיים 

חיי   - הרוחניים  החיים  היא  השניה  והמחצית 

המחצית  את  תמיד  לקשר  וצריכים  הבא,  העולם 

הגשמית למחצית הרוחנית, שבכל פעולה גשמית 

זה  ידי  על  וגם  הרוחנית,  לתכלית  יכוונו  שעושים 

יזכו להגיע לדבקות בהשם יתברך.

צורת האכילה
על  יחשוב  אל  לאכול,  יושב  כשיהודי  לדוגמא, 

לו  שיש  העכשווית  וההנאה  הגופנית  התועלת 

מאותה אכילה, כי באכילה כזו נמצאת כל אכילתו 

מאכל  אוכל  שהוא  סוף,  ועד  מתחילה  גשמית 

גשמי לשם תועלת גשמית, והרי הוא מחשיב את 

העולם הזה כדבר שלם, לפיכך אל יחשוב כן, אלא 

על  לו  שתהיה  הרוחנית  התועלת  לשם  בה  יכוון 

ידי אכילה זו, כגון שיהיה לו כח ללמוד וכו', ואזי 

הכוונה  כי  גשמית,  מחציתה  רק  אכילתו  נמצאת 

שלו היא רוחנית, ואחר כך כשישלים כוונתו ואכן 

בכח האכילה ההיא יעשה מעשה רוחני יצטרפו שני 

החצאים לדבר שלם, ויתקשר החלק הגשמי לחלק 

הרוחני.

דבר זה צריך שיהיה ברור לכל יהודי, העולם הזה 

מעשה  עושה  הוא  חלילה  ואם  שלימות,  בו  אין 

אין  לו  שאין  רק  לא  אזי  רוחנית,  כוונה  בלי  גשמי 

המחצית  את  גם  אלא  הבא,  העולם  של  המחצית 

של העולם הזה אין לו, כי לגבי היהודי, חיי העולם 

הזה אינם חשובים כלל, אפילו לא כמחצית. אמנם 

כאשר יכוון לתועלת הרוחנית, אזי לא רק שתהיה 

את  גם  אלא  הזה,  העולם  של  המחצית  את  לו 

המחצית של העולם הבא.

בן מלך
אדמו"ר רבי שלמה קארלינער זי"ע אמר: דער גרעסטער יצר הרע איז אז מיא פאר געסט אז מיא איז 

איין בן מלך. ואכן, מי שיודע שהוא בן מלך, הוא יודע שעליו להתנהג בהתאם ולא להיתפס להנאות 

הרגע, רק להסתכל על החיים במבט הנכון ולהתייחס אליהם בצורה הנכונה.

לכה דודי לקראת כלה
ליל שישי, בעת לימוד אור החיים הקדוש. ר' אלטער 

אור  לומדים  אנו  שישי,  ליל  בכל  אם  ואומר:  פותח 

החיים הקדוש להכין עצמנו לשבת, כדברי רבותינו הק', 

הרי שהשבוע על אחת כמה וכמה, הן באור החיים הק' 

השבת,  בקדושת  הבוערים  בדבריו  מאד  הרבה  מאריך 

נראה  הבה  השבת'.  את  ישראל  בני  'ושמרו  בפסוק 

אחדים מדבריו- 

'ושמרו בני ישראל' על דרך אומרו 'ואביו שמר את 

מתי  ומצפה  ממתין  פירוש  יא)  לז  (בראשית  הדבר' 

יבא, והכוונה בזה לצוות שלא יהיה השבת בדבר טורח, 

צריכין  אלא  החפץ,  ומצוא  הרצון  מלאכת  מניעת  לצד 

יהיה  ותמיד  בדבר,  וחפץ  הרצון  בשלימות  בו  לשמוח 

השבת,  את  לעשות  ואומרו  יבא,  מתי  ומצפה  ממתין 

לשלול הכוונה בחפץ מצות השבת למרגוע הגוף ולעונג 

אשר יתענג, אלא לצד עשות מצות השבת, ולא לתכלית 

המורגשות"

זי"ע  הפרנקפורטער  שמרן  יודעים  כולנו  אייזיק: 

שהוא  יודעים  כולם  לא  אולם  בפרנקפורט,  נטמן 

זה  היה  לכן,.  קודם  שנים  מנוחתו  מקום  את  לו  בחר 

כאשר ביקר שם פעם אחת לצורך רפואתו כדי לשתות 

בשני  נוכח  שם  טיולו  בדרך  והנה  שם,  המעיינות  ממי 

אמר  הדרך,  בצד  מתווכחים  שהיו  מקומיים  אנשים 

רבינו  כשנתקרב  ידם,  על  נעבור  בא  למשמשו,  הפ"פ 

שמע שאחד מהם אומר לחברו-  הנה הולך הרבינער 

את  ושאל  אחד  פתח  פיו,  את  נשאל  הבה  לקראתנו, 

רבינו: "הנה אנו שני שותפים בחנות, והלה, בהגיע יום 

החמישי מנסה הוא להתחמק מן העסק. למחרת, בחצי 

לעבוד  יכול  ואיני  לבד  אותי  ועוזב  הולך  הוא  היום, 

לבד ואני מוכרח לסגור, לעומתו טוען אני, שדי בשעה 

מועטת לפני הדלקת נרות להכנות לשבת קודש". פנה 

רבינו אל השותף השני, ושאל "ומה אתה אומר?" ענה 

הלה:

"רבינער, מה אומר ומה אדבר, הן מיום ראשון בבוקר 

הולכת  התשוקה  שני  ביום  לשבת.  וממתין  מצפה  אני 

והולכת,  מוסיפה  היא  בשבוע  יום  כל  וכך  ומתחזקת, 

קדושת  את  להרגיש  מתחיל  אני  החמישי  יום  ובהגיע 

השבת הבוערת ומתקרבת, וערש"ק הנני מרגיש כה זר 

לעסקים, ובקושי גדול אני מצליח להשאר קצת בעסק 

ממני  מבקש  עוד  והוא  עוד,  להישאר  מסוגל  ואיני 

שאשאר?"... 

לשמע זאת נענה רבינו אח"כ אל המשמש ואמר לו: 

טוב  כאלו  הרגשים  עם  יהודים  שישנם  כזה,  "במקום 

להטמן".

האור  של  הק'  מדבריו  נקרא  קטע  עוד  אלטער:  ר' 

החיים הק'- 

שצריך  פא:)  (יומא  ז"ל  אומרם  דרך  על  ירצה  "עוד 

אחר  ממלאכה  לימנע  ולא  הקודש  על  מחול  להוסיף 

עצמו  להכין  צריך  אלא  השבת,  יום  ויתנוצץ  שיגיע 

יושב  ויהיה  כלה,  לקראת  כחתן  ויצא  שבת,  בקדושת 

ומשמר עד שיגיע השבת לעשותו, פירוש לקיים מעשים 

הצריכין בו".

אודות  מאד  חזק  אהרן'  'בית  ישנו  השבוע  בערל: 

את  "אך  ואחד:  אחד  לכל  השייכת  השבת,  קדושת 

שבתותי תשמרו, זה ידוע כי אכין ורקין הם מיעוטים, 

כשאדם  היינו  כו'  שבתותי  את  אך  הכתוב  אמר  ולזה 

שבתותי  את  לזה  העצה  ערכו,  ושפל  מיעוטו  רואה 

תחזקו  בה,  שאתם  פחותה  מדריגה  באיזו  תשמרו, 

באמונתכם בשמירת השבת, ובאיזה מיעוט שאתם שם 

תראו לשמור את השבת, כי אות היא ביני וביניכם, אות 

הוא ל' התקשרות כי ע"י השבת הוא מתקשר להקב"ה, 

כי השבת מקשר את ישראל לאביהם שבשמים, כדאיתא 

במדרש כ"ז, שהחבל הזה בידכם אי אתם מתיראין".

שמלקא: רבינו הקדוש, רבי שלמה קארלינער זי"ע 

להתאמץ  לאדם  לו  יש  כמה  עד  מאד,  מפליג  היה 

שפעם  כמסופר  השבת,  ומתנת  התענוג  את  להרגיש 

אחת, בליל שבת, התלהב מאד ופנה להרה"ק ר' שלום 

מפרוהובישטש ואחיו רבי ישראל חיים ז"ל, שנתגדלו 

מ'זאגט?  וואס  הערט  "איהר  ואמר:  בצעירותם,  בביתו 

השבת,  את  ושומר  התורה  ומקיים  שלומד  זה  אפילו 

בשבת,  תענוג  להרגיש  לבו  את  מעורר  שאינו  אלא 

אז כשזוכה להיות בגן עדן אינו שם אלא כמו ספסל 

ואין משפיעים לו תענוג, ושאלו ר' שלום: פעטער ווער 

זאגט אייך? [-מי גילה זאת?] אמר לו: מיין קינד, אז דו 

וועסט עלטער ווערן וועסטו אויך וויסן [-בני, כשתגדל, 

גם אתה תבין שכן הוא]. 

ר' אלטער: דבריו הק' מתבארים היטב בהמשך דברי 

הימנו:  נצטט  רק  הפסוק,  בסוף  הקדוש  החיים  האור 

"ותכלית שמירה זו היא השגת עולם ששמו שבת, והוא 

החלטי  הנמנע  מן  כי  ותדע  השבת,  את  לעשות  אומרו 

שישיג אדם עלות לעולם עליון זולת באמצעות השגת 

ענף ממנו בהיותו בעולם הזה, ולזה, אם לא ישיגו ישראל 

עליון,  בגדר  לעמוד  יכולת  בהם  אין  זו,  נשמה  בחינת 

שבאמצעותו  פירוש  השבת',  את  'לעשות  אומרו  והוא 

תעשו לכם את השבת שתוכלו השג עמוד שם ולהתענג 

נפשם בגנזי עליון, ואומר 'לדורותם' כי שם יתקבצו כל 

דורות בני ישראל שהיא בחינת עולם הבא". 

מימרא  מעוד  מקבלים  אנו  גדול  חיזוק  אייזיק: 

לכל  מאמין  אם  "אשר  מקארלין  הקדוש  של  משמו 

הפחות שיש לו תענוג בשבת ורק הוא לא זכה להשיג 

זיי  טובה,  לו  יעשו  שצדיקים  הדבר  אפשרי  אזי  זאת, 

קענען איהם דערליינגען א תענוג אין עולם העליון"

פרשת כי תשא| 



קח לך סמים
בין קהל החסידים, חוסי צילו של רבינו הקדוש, רבי 

שמים  ירא  אחד,  יהודי  בלט  זיע"א,  קארלינער  שלמה 

בתורת  לו  רב  ידיו  אשר  מקובל  מופלג,  חכם  ותלמיד 

לרבינו  התקרבותו  אודות  המפעים  סיפורו  את  הסוד. 

הקדוש סיפר תחת אחד השיחים:  

לעת  להכנס  יהודי,  לאותו  לו,  הזדמן  הימים  באחד 

הארוכה.  מדרכו  קימעא  לפוש  דרכים,  לפונדק  ערב 

ביתו  ובני  היהודי  הבית  בעל  פני  את  גילה  לתדהמתו 

חדרי  כל  את  אפפה  מתוחה  אווירה  נפולות.  כשהם 

של  פעייתו  קול  לפתע  נשמע  הפנימי  החדר  מן  הבית. 

תינוק רך, אך דומה היה כי רק הוסיף לאווירה המתוחה. 

נפלו  מה  שום  "על  האורח,  תמה  לכם?"  היה  זה  "מה 

פניכם?" 

סיפורו  את  הבית  בעל  בפניו  גולל  קצרות  במילים 

אך  בן,  אשתו  לו  שילדה  פעמים  מספר  זה  העגום. 

בכל פעם בליל הוואכט נאכט- הלילה שקודם הברית, 

בהגיע חצות הלילה נשמעו לפתע קולות משונים. רוח 

סערה השתוללה ברעש גדול, ובעיצומה של הסופה באו 

כך  נודע.  הבלתי  אל  הקטן  הרך  את  וחטפו  החיצונים 

חזר הדבר על עצמו כל פעם. 

לנו  הנולד  בני  של  נאכט  הוואכט  ליל  הוא  "עתה 

למזל טוב", המשיך בעל הבית בקול רועד, "מחר הוא 

מועד הברית, ומי יודע מה מצפה לנו בעוד מספר שעות 

בחצות הלילה???" 

לו  רב  וידיו  מעם  מורם  אדם  היה  שכאמור  האורח 

בסוד סתרים, הבין שלא לחינם אינה ה' לידו דבר זה, 

וכי עליו מוטל להציל נפש ישראלית מידי שוביה. הוא 

התייצב אפוא ליד מיטת התינוק, ופתח בסדר תיקונים 

מיוחד, בתפילות ובכוונות שונות משך שעות ארוכות.  

והנה הגיעה עת חצות. רוח סערה החלה להשתולל 

בחוץ ופרצה פנימה, בעיצומה הצליחו החיצונים להיכנס 

איבד  לא  המקובל,  כן  משראה  התינוק.  את  ולחטוף 

עשתונותיו, אלא רץ אחריהם בכל כוחו, ובכוונותיו ניסה 

להוציא בולעם מפיהם. עודו רודף אחריהם, והנה נכנסו 

החיצונים אל בית גדול ומואר, והמקובל משקיף פנימה 

וראה את כל אשר נעשה. התינוק הונח על גבי עריסה, 

החיצונים  של  הראש  גדול.  רעש  נשמע  קצר  זמן  ותוך 

הגיע למקום כשכולו מדושן עונג על ההצלחה הגדולה. 

"מחר יתקיים הברית!" קרא הראש, "ועתה עלינו לחלק 

את הכיבודים. את הכיבודים יקבל רק מי שמגיע לו!" 

כיבוד,  מגיע  לו  כי  וטען  מהקהל  אחד  קם  מיד 

הצלחתי  אני   - זה  סיפר  פעלת?"  "מה  הראש  לשאלת 
המעשה:  היה  וכך  תחתית,  לשאול  זכה  נשמה  להוריד 
נפש,  במסירות  ה'  ועובד  שמים  ירא  היה  אחד  יהודי 
לאחר  מיד  שבת,  ליל  בכל  לשבת.  משבת  צם  אשר 
הקידוש, היתה אשתו מגישה לו כוס חלב חם להחיות 
היה  זמן  לאחר  ורק  הממושך,  הצום  אחרי  נפשו  את 
אחד  שישי  ביום  והנה,  השבת.  לסעודת  מיסב  האיש 
התחפשתי לתרנגול, ובאתי אל המטבח שבביתו סמוך 
לכניסת השבת. קפצתי על הסירים ובלבלתי בין הבשר 
קידש  שהאיש  אחרי  לגמרי.  החלב  שנטרף  עד  לחלב, 
על היין התמהמהה האשה מלהגיש לו את כוס החלב, 
שהחלב  בצער  ענתה  וזו  האיש,  דרש  החלב?"  "היכן 
נטרף כנראה. החל האיש לכעוס ואמר: "כל השבוע אני 
צם, ועכשיו אין ביכולתי לשתות כוס חלב?, לא יכולת 
בטל  הבשר  בכלל  ואולי  התרנגול?  יכנס  שלא  לשמור 
בשישים?" אך האשה אמרה שחתיכת בשר גדולה ממש 
נכנסה לתוך הסיר, אך האיש ברוב כעסו ורעבונו אמר 
"מה לי בטל בשישים או לא בטל בשישים? הביאי לי 
והאיש  ר"ל,  בעלה  כמצוות  עשתה  האשה  חלב!"  כוס 
עליו  ידי  לשים  יכולתי  כבר  מאז  הטרף.  מהחלב  שתה 
בקלות, והוא הלך וירד מדחי אל דחי – סיים הלה את 

סיפורו. 
קורת רוח רבה שאב הראש מפעולתו של זה, אך לא 
לך  מגיע  כזה  מעשה  שבגלל  אמת  "הן  כיבוד.  הבטיח 
הוא  הנזכר  האיש  אם  והיזהר!  היזהר  אך  גדול,  כיבוד 
נמצאים  אנו  אזי  קארלינער  שלמה  ר'  הצדיק  מאנשי 
בסכנה גדולה, כי בעת שהוא מעשן את הלולקא שלו 
והוא  מספר,  בלי  רבים  חללים  מפיל  הוא  (מקטרתו) 

יכול לנתח אותנו לנתחים". 

הכיבוד:  יאות  לו  כי  וטען  הקהל  מן  אחר  התרומם 
"היה סוחר אחד שעסק בחנותו במשך כל ימות השבוע, 
את  לסגור  הקפיד  שישי,  ביום  חצות  שעת  ובהגיע 
החנות ולמהר להתכונן לשבת, ולמרות הטרדות הרבות 
זאת  בראותי  רבים.  ימים  הטוב  ממנהגו  האיש  סר  לא 
גדול,  לסוחר  אפוא  התחפשתי  בפח,  להפילו  ביקשתי 
ובאתי בדיוק לעת חצות היום והתחלתי בקניה גדולה 
עם רווח הגון. הסוחר לא התפתה אלי, וסגר את חנותו 
חצות  בשעת  אליו  הגעתי  שבוע  אחר  שבוע  כך  מיד. 
את  לשמוע  החליט  אחד  שיום  עד  שבת,  בערב  היום 
הצעתי, שרת אותי והרוויח הרבה. בשבוע שלאחר מכן 
שוב הסכים להתעסק עימי, וכך שבוע אחר שבוע, עד 
שפעם עכבתיו בחנות עד כניסת השבת ממש. והיום... 

החנות פתוחה בשבת!!!" 
להבטיח  אבה  לא  עדיין  אולם  ונהנה,  הראש  שמע 
כיבוד. "הן אמת שבגלל מעשה כזה מגיע לך כיבוד גדול, 
אך היזהר והיזהר! אם האיש הנזכר הוא מאנשי הצדיק 
ר' שלמה קארלינער אזי אנו נמצאים בסכנה גדולה, כי 
בעת שהוא מעשן את הלולקא הוא מפיל חללים רבים 

בלי מספר, והוא יכול לנתח אותנו לנתחים". 
והתעצם  לבית  סמוך  המקובל  עמד  העת  אותה  כל 
"אמרתי  ושוב:  שוב  באמרו  הקדושים  השמות  בכוונת 
מה שאמרתי ועשיתי מה שיכולתי", עד שלבסוף הצליח 
למלט את התינוק ולהצילו מתחת ידיהם. בהביאו את 
והברית  גדולה,  שמחה  בבית  התעוררה  לביתו  התינוק 
האיש  המשיך  כך  "ואני",  ויקר.  ששון  ברוב  התקיימה 
לספר "בראותי את גודל קדושתו של הקארלינער, ואיך 
שמפיל פחד ויראה על כיתות החיצונים הללו, הלכתי 

אחר איש האלוקים ודבקתי בו".

ט"ז אדר ראשון עת"ר, סטאלין
שמחת נישואי הרבנית הצדקנית מרת חוה'לי הי"ד בתו של רבינו אור ישראל מסטאלין זיע"א, עם החתן הרה"ק ר' 

שלום מקאמרנא בן הרה"ק ר' יעקב משה מקאמרנא זצוק"ל.
עם התקרב מועד החתונה, לבשה העיר סטאלין חג. מרכבות הדורות החלו פוקדות את העיר, ורחובותיה מלאו אדם.

יחוסם הרם של החתן והכלה, הביא עמו שורה של אורחים רמי מעלה, אדמו"רים וצדיקים, מלווים באנשי שלומם 
המסתופפים בצילם, כך שמספר המשתתפים היה רב מאד, באופן יוצא מגדר הרגיל.

מצד קארלין השתתפו האדמו"רים מראחמסטריווקא וזלאטיפאולי, ועוד; ומצד קאמרנא השתתפו אדמו"רי גליציא 
והונגריה: קאמרנא, מונקאטש, פאמורן־סאסוב, ראזלי, זאלושיץ, ועוד.

משתתפי החתונה דימו אותה לחתונת 'אוסטילא' הידועה, שהשתתפו בה כמאה וחמישים לבושי לבן.

שאלה:

רוחניים  לעניינים  להתקרב  שכדי  נכתב,  שעבר  בשבוע 

בקנה  עולים  אינם  הדברים  ולכאורה  בידיעה.  צורך  יש 

אחד עם המבואר בספר הק' בית אהרן בפרשתנו: "וזה 

אינו, רק בעובד מצד החכמה והשכל, אזי לפעמים נפסק 

כי  הפסק,  לו  אין  זה  האמונה -  מצד  בעובד  אבל  הדבר, 

שיש  מדבריו  מבואר  כן,  אם  תמידית",  הוא  האמונה 

לעבוד מצד האמונה, ולא מצד השכל.

תשובה:

והן  השכל"  מצד  ל"עובד  הן  נדרש  הידיעה,  ענין 

ל"עובד מצד האמונה".

מי  'אמונה'.  כלל  לצייר  אפשר  אי  הידיעה  בלא 

האם   - מאמין'  ב'אני  המילות  פירוש  את  יודע  שאינו 

הוא 'מאמין'? מי שאינו יודע מה זה "ואין יחידות כמוהו 

אם  זאת?  שאומר  במה  טעם  יש  האם   - פנים"  בשום 

על  מכריז  הוא  כיצד  מאמין,  הוא  במה  כלל  יודע  אינו 

עצמו 'אני מאמין'?

המצוות.  לקיום  הנוגעת  באמונה  כן  גם  הוא  כך 

לדוגמא, מי שלא למד כלל אודות מצות ציצית - עם 

איזו 'אמונה' הוא יכול לגשת לקיים מצוות ציצית? הרי 

לפי הסתכלותו אלו חוטי צמר בעלמא, ואודות עניינים 

גבוהים יותר איננו יודע כלל.

איתא:  ד)  קטז  שלח,  (פרשת  אהרן  בית  הק'  בספר 

"צריך לידע אשר ע"י מצות ציצית האדם מעוטף באורו 

של הקב"ה מראשו ועד רגליו, ויכול להביט על ידי זה 

בהאור הגנוז". האם נאמר שידיעה זו היא 'עבודה מצד 

השכל'?

ח"ו.  ידיעה  העדר  עם  כלל  קשורה  אינה  אמונה 

האדם  אופן  באיזה   - הוא  לאמונה  שכל  בין  ההבדל 

לוקח את הידיעה.

הנגלה  חלק  מלימוד  דוגמא  ניקח  זאת  להבין  כדי 

המושג  אודות  לראשונה  לומד  האדם  כאשר  שבתורה. 

"המוציא מחבירו עליו הראיה", הנה כעת נודע לו הדבר. 

אכן, עד מהרה הדברים יוצאים מגדר 'אמונה' ועוברים 

לגדר 'שכל', ההגיון שלו גם־כן מחייב כך.

לומדים  כאשר  מוסר,  בספרי  בלימוד  גם  הוא  כך 

הלומד  של  ההיגיון  לאט  לאט  הנה  מוסרי,  רעיון  איזה 

מתחיל גם כן להתחבר לזה, הוא עצמו מבין שכך היא 

האמת.

'אמונה'.  תמיד  הם   - חסידות  ספרי  זאת,  לעומת 

מעוטף  האדם  ציצית  מצות  ידי  "שעל  לומדים  כאשר 

באורו של הקב"ה מראשו ועד רגליו" - האם ההגיון של 

ירגיש  הוא  והלאה  מעכשיו  האם  זאת?  מחייב  הלומד 

הזאת  הידיעה  בציצית?  שיתעטף  פעם  בכל  האור  את 

באמונה  מאמינים  אנו  אמונה:  בגדר  תמיד  נשארת 

שלימה בדברי הצדיקים, שהודיעו לנו שכך היא האמת.

מעתה, כאשר יהודי ניגש להתעטף בציצית, אם הוא 

ינסה לחשוב מה ההגיון שלו אומר אודות פעולה זו - 

הוא ימצא את עצמו עם כמה מחשבות דלות וצנומות. 

לעומת זאת, כאשר הוא יחשוב לעצמו: מה הרבי אומר 

על פעולה זו - אזי תתלהט בו אש קודש.

נמצא  ותלמיד  רב  בין  ההתקשרות  ענין  זה,  מטעם 

אצל חסידים באופן אחר לגמרי. אצל תלמידים בדרך 

כלל, בתורת הנגלה או בתורת המוסר, הנה נכון שהרב 

הוא שעורר אותו על הרעיון, אבל אחרי שהתלמיד הבין 

את הדבר - הרי זהו דבר שלו. 

לא כן אצל חסיד, הרעיון היה ונשאר רעיון של הרבי, 

נדרשת   - כזה  ענין  עם  לחיות  וכדי  כך;  אומר  הרבי 

התקשרות נפשית.
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בישול (ב)
בכלי א.  וגם  צלייה,  או  אפייה  אחר  בישול  שיש  כהשיטה  להזהר  נוהגים 

שני. ולכן אין לשרות לחם, חלה, מצה או קרוטונים אפויים בתוך צלחת 

מרק שהיא כלי שני, וכין אין לשרות ביסקויט בכוס תה שהיא כלי שני 

(רמ"א שיח ה, שעה"ר יב, דלא כדעת המחבר שמשמעות דבריו להקל גם בכ"ר. 

מ"א יט). ואם הם כלי שלישי - מותר (מ"ב מז).

כלי שני היינו כאשר עירו אליו ישירות מתוך הסיר שבושל בו התבשיל, ב. 

ידי  על  האש  על  שאינו  ראשון  מכלי  מרק  העביר  המיחם.  מתוך  או 

(מ"ב  מצקת שלא שהתה הרבה זמן בסיר - הרי הצלחת ככלי שלישי 

מה, שש"כ א הע' רי, חזו"א קכב ג. ועי' ט"ז יו"ד סו"ס צב).

בזה ג.  וכיוצא  למרק  להכניסו  ואין  כצלוי,  להחשיבו  יש  מטוגן  שניצל 

שבכלי שני, פרט אם טוגן בשמן עמוק (בדה"ש קכד נד).

המצויים ד.  כי  שני,  כלי  שהיא  מרק  לצלחת  להכניסם  מותר  מרק  שקדי 

בזמננו מטוגנים בשמן עמוק (ועד הכשרות של הע"ח).

אין לערות מים מכלי ראשון לכלי שיש בו מים קרים, אם יגיעו המים ה. 

שבכלי שני לחום שהיד סולדת בו (בה"ל סי"ב ד"ה והוא - הביא מחלוקת 

בזה, דלרשב"א ור"ן מותר, ונוטה כהאוסרים. ודעת שועה"ר (כ) נראית להקל גם 

כשצוננים מועטים, וכן הוא באג"ט האופה כט).

אין לערות מכלי ראשון על מעט חלב או תמצית תה שנצטננו לגמרי ו. 

אחר בישולם - באופן שיגיעו לחום שהיד סולדת בו, אלא יתן תחלה 

את המים מן המיחם לכלי ואח"כ יתן את החלב או התה. ואם החלב 

והתה כבר נתבשלו ועדיין לא נצטננו לגמרי - מותר גם לערות עליהם 

מכלי ראשון (בה"ל סי"ב ד"ה והוא. אמנם, לדעת שו"ע הרב מותר בכל גווני 

לערות עליהם, כפי שהובא בסעיף הקודם).

מהמיחם ז.  (דהיינו  ראשון  מכלי  בה  ימלא  טרם  לנערה  יש  ששטפוה,  כוס 

שבו מתבשלים המים). ואחר שניער, שוב אין חוששים לטיפות שנשארו 

בה (צי"א ג מ, שבט הלוי ז מב, והגה"ק מקלויזנבורג זצ"ל בקובץ עטרת חכמים 

עמ' קא, וכתב שלא ראה רבנן קשישאי לנגב. יבי"א ד לג), ויש מורים לנגב 

(מנח"י ט ל ולא, ברית עולם אופה לד), ויש שהורו לנגב דוקא אם המים 

שבכוס לא נתבשלו, משא"כ אם הם מים רתוחים שנצטננו (שהרי מעיקר 

הדין אין בישול אחר בישול גם בדבר לח. אג"מ ד עד, מנח"י שם).

בקבוק חלב או דייסה מוכנה לתינוק, מותר להניחו בכלי שני שיש בו ח. 

מכלי  מבחוץ  הבקבוק  על  לערות  מותר  וכן  לחממו.  כדי  רותחים  מים 

ראשון, דהיינו ממיחם העומד על האש (ואם כי עירוי מבשל כדי קליפה, 

הרי עובי הבקבוק עומד במקום הקליפה). אבל אין להניחו בכלי ראשון, גם 

אם הוסר כבר מהאש, אלא אם כן לא יוכל החלב להגיע לחום שהיד 

סולדת בו (ש"ך יו"ד צב לה, שועה"ר כג, חזו"א לז לב).

עליו ט.  ישפוך  טרם  נגוב  יהיה  שהבקבוק  להשגיח  יש  הנ"ל,  באופנים 

רותחים מכלי ראשון או יכניסנו לכלי ראשון. ובעירוי מכלי ראשון יש 

מקום להקל, כיון שהטיפות נשטפות טרם יספיקו להתבשל (עי' שש"כ 

א נו).

שהמים י.  להזהר  יש  כנ"ל,  חמים  מים  לתוך  הבקבוק  את  כשמכניס 

החמים לא יכסו את הבקבוק לגמרי (רנח מ"ב ב), ויש מתירים גם לשקעו 

כולו בתוך המים (כדין הטמנת צונן בדבר שאינו מוסיף הבל. חזו"א שם).

הרב מנחם מנדל הכהן רוזנפלד שליט"א 
בן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לרגל שמחת הולדת הבן שיחי' למז"ט 
יזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים

ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח

הספק שבועי במסלול יהודי כהלכה: שיח, יג - יט

הרה"ח ר' שרגא ברנשטיין שליט"א

לע"נ אביו הגה"ח ר' משה מאיר יהודה זצ"ל
ראש ישיבת חיי עולם

בן הרה"ח ר' יעקב חנניה זצ"ל 
נלב"ע כ"ב אדר תשס"ז

ת. נ. צ. ב. ה.

הרב שמעון הכהן פישר שליט"א 

הרב פישל ברנשטיין שליט"א
לרגל שמחת הולדת הבן לידידם 

הרב מנחם מנדל הכהן רוזנפלד שליט"א
בן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א וראש התאחדות הבחורים 

בברכה שיזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים אמן

הרב חיים יעקב רוזנר שליט"א 
לרגל שמחת הולדת הבן לידידו ראש החבורה 

הרב מנחם מנדל הכהן רוזנפלד שליט"א
בן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

בברכה שיזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים 
וירווה רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח אמן

הרה"ח ר' נחמיה הכהן רוזנפלד שליט"א, בן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ממך - עין רואה

האנשים  התחילו  הגג,  בעליית  ארוכות  שעות  פעם  הסתגר  העיירה  מיהודי  אחד  מסופר: 

לדבר בינם לבין עצמם מה פשר הדבר. נענה אחד ואמר: מסתמא הוא צריך לברר איזה סוגיה 

קשה בגמרא, שדורשת ריכוז ויישוב הדעת. נענה השני ואמר: יתכן שהוא החליט ללמוד שעות 

רצופות, ואינו רוצה שיפריעו לו. נענה השלישי: יכול להיות שהוא מתפלל שם שעות ארוכות, 

גם־כן  דנה  יותר,  פשוטים  אנשים,  של  נוספת  קבוצה  הכנסת.  בבית  לעשות  יכול  שאינו  דבר 

קם מאוחר ועליו כעת להניח תפילין ולהתפלל תפילת  בנושא. נענה אחד ואמר: כנראה הוא 

הוא  בוודאי  אמר:  השלישי  ואילו  עיתון.  שם  קורא  שהוא  מסתבר  ואמר:  השני  נענה  שחרית. 

מסתתר מאימת המלכות.

למעשה, כל אחד כאשר הוא שמסתכל על חברו, הוא רואה אותו ממצבו הרוחני אשר הוא 

עצמו נמצא בו. כל אדם כפי מעלתו רואה את האנשים שסביבו.

ר' גד'ל אייזנר זצ"ל חידד ואמר: בסיפור הנ"ל - אף אחד מהאנשים לא העלה את הרעיון 

שייך  אינו  מהם  אחד  אף  כי  היא,  לכך  הסיבה  זרה...  עבודה  שם  עובד  הגג  שבעליית  שהאדם 

לדבר כזה.

דיבר  אחד  מהשבת.  רשמיהם  את  לשמוע  אנשים  לכמה  פניתי  במירון,  שבת  לאחר  פעם, 

על התעוררות בתפילות, אחר דיבר על ההתעוררות בשוה''ט, חברו דיבר על ההתעוררות בעת 

הריקודים, והיו שדיברו בענין טיב הגשמיות. כל אחד ואחד ראה וספג לפי מדרגתו, וזה אכן מה 

שקיבל. כך הוא גם בראיית מעלת חברינו, ההסתכלות של כל אחד היא לפי מדרגתו.

ידוע מאחד מגדולי ישראל שאמר: כשנתמניתי לרב בעירי חשבתי שאתקן את כל העולם. 

קשה,  זה  שגם  ראיתי  כאשר  עירי.  אנשי  את  שאתקן  חשבתי  קשה,  מדי  שזה  ראיתי  כאשר 

עצמי...  את  לתקן  פניתי  בכוחי,  אין  זאת  שגם  ראיתי  וכאשר  ביתי.  אנשי  את  לתקן  חשבתי 

ואומרים העולם, שככל שמתקן את עצמו, הרי הוא רואה שבני ביתו, בני עירו, ואנשי ארצו - הם 

במצב טוב.

מאיש  נבלה  דבר  אדם  כשרואה  ב):  משפטים,  (פרשת  הבעש"ט  ע"י  נאמרו  הדברים  יסוד 

ומצד  עושה,  בו  הבוער  היצר  רדיפת  מצד  כי  זכות,  לכף  אותו  ידין  חזקה,  עברה  שעבר  רשע, 

פחיתות חמרו העב שאינו יודע חומר האיסור, וכל זה וכיוצא בזה. ובזה מציל גם עצמו מדין. כי 

באמת, כיון שרואה דברי נבלה בחברו ֵידע שיש בו בעצמו גם כן מעין דבר זה, שיש עליו דינים 

ומקטרגים, וכשימצא זכות לחברו יהיה גם עליו זכות. ובאמת כל זה נסיון גדול. כי קבלנו שאין 

נגזר על אדם שום גזר דין, אלא אם כן הוא פוסק בעצמו כן, ובודאי לא יפסוק על עצמו, אלא 

מראין לו אדם שעשה איזה עברה מעין מלאכתו מלאכת עברה שלו, והוא פוסק עליו את הדין, 

וחותם זה הדין על עצמו. עכ"ל.

חז"ל אמרו באבות (פ"א מ"ו) והוי דן את כל האדם לכף זכות, ועוד שם (פ"ב מ"ד) אל תדין 

את חברך עד שתגיע למקומו. צריך הסבר בלשון התנא "הוי דן כו'" "אל תדין כו'". מה הוא הדיון 

כאן? מי התובע ומי הנתבע? ואמנם ע"פי הבעש"ט הנ"ל מובן מאוד, כי כאשר הינך אומר דעה 

על חברך אתה בעצם שותף לדין, דין על עצמך. 

מה  שלך;  הרוחני  המצב  על  מלמד  עצמו  זה  הרי  שלילי,  הוא  חברך  על  שלך  המבט  כאשר 

שאתה רואה בחברך - הם הדברים השליליים שלך. ולכן, כשאתה דן אותו - ממילא אתה דן 

את עצמך.

על פי זה אפשר אולי להבין את דברי המהר"ל הקדוש המובא בבית אהרן (קלה טו"ד) "הזמן 

של לרצות את חברו זה במוצאי יום הכיפורים כי תחלה צריך לרצות את המקום ואחר כך את 

חברו". ע"כ. כי דוקא במוצאי יו"כ, כשאנחנו נקיים מכל חטא, המבט שלנו על חברינו הוא ג"כ 

מבט חיובי, ואז אפשר באמת לרצות את חברו; אז רואים שכל הדברים השלילים שראינו בחבר 

אינם האמת.

יהי רצון שנזכה לקבל את המבט הנכון על כל איש ישראל, להבין יקרת ערך מעלתו של כל 

יהודי ויהודי, ולראות מעלת חברינו ולא חסרונם.

שידור חי
ממעמד התפילה בציון הקדוש של הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א 

בנסיעה ההיסטורית בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א עם עמודי הזהב של חיינו

יום ראשון י"ט אדר א'
תחילת המעמד בין 12:00-12:45 

תהילים: עט, פ, קלז, כה, נא, צ, פט, צח, קח, צו, קיט
יה"ר, תפילת הרה"ק ר' אלימלך, תפילה מר' מרדכי טשרנאביל, תפילת ר' מאיר 

אפטער, תפילת אדמו"ר זיע"א, תפילת ר' שעפטל

 בקול חיינו 02-374-3003 

שיעלה זכרונכם לטובה
ניתן עדיין  להעביר קוויטל להיזכר לטובה ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

על ציון הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א ביום ראשון

מספר הטלפון מפורסם בקול חיינו

מקושרים למסע הקודש
במהלך ימי הנסיעה ההיסטורית 

תוכלו להתחבר ולהתעדכן בכל הנעשה והנשמע 
ולחוות יחד את הרגעים הנעלים

 בקול חיינו 02-374-3003 

ברכת מזל טוב
נשגר בזה לשליח מצוה הנותן נפשו בשליחותו המתמסר בכל השנה 

בכל לבו ונפשו עבור פריחתם של עמלנו אלו הבנים
האברך הדגול, זך הרעיון כביר המעש, פרי עץ חיים

הרב מנחם מנדל הכהן רוזנפלד שליט"א
בן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

העומד בראש 'התאחדות הבחורים'
לרגל שמחת הולדת הבן שיחי' למזל"ט
יזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים 

מתוך מלוא חפניים נחת דקדושה 
המברכים בכל לשון של ברכה

איגוד האברכים
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