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  ראשונים של מתורתן
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éùðàå ùãå÷ ïåéäú éì øùáå äãùá äôøè àì åìëàú ,äàøð ùøôì ôò"î 

åøîàù æç"ì] ïéìåç ä ,á[ ïéàù á÷ä"ä àéáî ì÷úä ìò ïãé ìù íé÷éãö ,åáúëå 

íù ñåúä ']ãá"ä íé÷éãö [åðééäã à÷åã éãéîá äìéëàã åòé"ù ,æå"ù éùðàå ùãå÷ 

ïåéäú éì åðééä ìò éãé åâäðúúù äùåã÷á äøäèå ,äæá åëæú øùáå äãùá 

äôøè àì åìëàú åðééä àìù åìùëú úåìëàîá úåøåñà.                     ע"זי רבינו  

àì äéäú éøçà íéáø øìúåò àìå äðòú ìò áéø úåèðì éøçà íéáø úåèäì ,

ùøåôéå äðååëä àì äéäú éøçà íéáø úåòøì åðééäã àìù êìú øçà íéáøä 

íäùë íéëìåä êøãá äòø íéøáåòå ìò ïåöø ä ,'àìå ìòôúú äæî äúàù éãéçé 

ãâð ìë íìåòä ,àìå äðòú íäì ìò áéø åøîàéù êì éøçà íéáø úåèäì ,éë åäæ 

êééù ÷ø íéáøäùë íéëìåä êøãá áåèä àìå áåøäùë íéùåò àìù äëìäë 

æàù ïéà íéëìåä øçà áåøä.  

]ùéå æîøì äæá øäù"ú ì'à ú'äéä à'éøç ø'íéá ì'úåòø ,äìåò øôñîë 

ñøú"à ,æàù úðùá ñøú"à åìéçúä úåðåéñðä ìù úåðåéöä ,äøéäæäå äåúä"÷ 

àìù úåéäì êùîð íäéøçà.[                                    ע"זי ורבינ  

àì äéäú åì äùðë ,ùé æîøì äæá ìò úãåáò äìôúä äðäã íéîòôì äîúñð 

áìä ììôúäìî úåâéøãîá úåéçáå ,æà êéøö úòãì àìù òáúé ììôúäì à÷åã 

úåâéøãîá ,÷ø ììôúéù éôì åáöî æà úòùá äìôúä ,äæáå äâéøãîä êéøö 

òâééì åîöò ,åäæå àì äéäú åì äùðë àìù ãéîúé òåáúì éùäî"ú äéäéù åì 

úåâéøãî äìôúá ,éë íéîòôì êéøö úòãì ììôúäì éôì åáöî ìù åéùëò ,

êåúî ìîò äòéâéå óà åðéàù ùéâøî úåéç åúìôúá.  

ïéòëå äæ ùøåôé ÷åñôä ,äðäã éë ùé äîë íéîòô àáù úå÷÷åúùää íãàì 

úãåáòá éùä"ú ,íéîòôìå åðéà ùéâøî íåù úåéç úãåáòá éùä"ú ,æå"ù íà 

óñë äåìú úà éîò ,äðäã óñë àåä ïåùìî óåñëð éúôñëð àåäù ïåùìî 

úå÷÷åúùä ,àì äéäú åì äùðë åðééä óà íéîòôìù åðéà äååìî íúåà 

úå÷÷åúùää ,êðéàå ùéâøî úåéç úãåáòá éùä"ú ,ïéà êéøö äúà òåáúì 

éùäî"ú åðúéù êì úå÷÷åúùä ,÷ø òâééú êîöò àìéîîå òéâé úå÷÷åúùä.

  ד"תשכ קדישא עתיקא בסעודת ע"זי רבינו                                       

íà ìáç ìåáçú úîìù êòø åâå ,'äàøð ùøôì äðäã òåãé éë íéîòôì íãàä 

ìò éãé åéúåðååò íøåâ àéèçäì ç"å íéøçà ,æå"ù íà ìáç ìáçú úîìù êòø ,

åðééä íøâù åéúåðåòá àéèçäì úà  åøéáç ,æà ãò àá ùîùä åðáéùú åì åðééä 

íãå÷ àöéù äæî íìåòä ,äàøé åùìá äáåùúá éòå"æ áéùäì åøéáçì ìë äî 

øñéçù åðîî ]äàø øåà íééçä ÷ä.[                      

        ו"תשל קדישא עתיקא בסעודת 

ìàå éìéöà éðá ìàøùé åâå 'åæçéå úà íé÷ìàä åìëàéå åúùéå, ùøáå"é éìéöà 

ïåùìî íéìåãâ ,êéàäå åòéâä éãéì äãî åæ åéäéù íéàø÷ð éìéöà íéìåãâ ,äæì 

øîà ìò éãé æçéåå úà íé÷ìàä åìëàéå åúùéå ,àìù ÷ø úòùá äøåú äìôúå 

åàø úà íé÷ìàä ,àìà åìéôà úòùá äìéëà äéúùå åàø úà íé÷ìàä ,åðééäå 

ìëáù íäéðéðò åàø úãåáò íé÷ìàä ,ìòå éãé äæ åìòúð úåéäì éìéöà.  

  א"תשל קדישא עתיקא בסעודת

  חיים מים באר ראשונים של מתורתן
  א"שליט ר"אדמו מרן ק"מכ ח"דא

  רעוא דרעוין בסעודת
   בית שמש- ו" תשעתרוירשת פ

 ה"הקב להם אמר י"ארשב במדרש, עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך' ה אנכי
 אלא ם"עכו אלקי נקרא איני עליכם אלא שמי יחדתי לא אבל עולם באי כל על אני אלוק לישראל

 מארץ הוצאתיך אשר ך"אלקי' ה אנכי ה"הקב אמר למה לדקדק לב לשום ויש. כ"ע, ישראל אלקי
 הדגל דברי בהקדם ויבואר. עליהם שמו שייחד שגרמה היא מצרים היציאת דייקא משמע מצרים
 והלא העולם נברא מאמרות בעשרה באבות ל"ז מאמרם על, )מקומות הרבה ובעוד, צו( אפרים מחנה

 בעשרה שנברא העולם את שמאבדים הרשעים מן להפרע אלא להבראות יכול אחד במאמר
 שהעשרה שהנה. מאמרות בעשרה שנברא העולם את שמקיימין לצדיקים טוב שכר וליתן מאמרות
 שבאנכי לך יהיה ולא אנכי הן כולה התורה כל שורש והנה, כנודע הדברות עשרת כנגד הן מאמרות
 את להשיג ועצות דרכים הן ת"והל המצות שאר שכל, ת"הל כל לך יהיה ובלא העשין כל כלולים
  .לך יהיה ולא האנכי את להשיג עצות – עטין א"תרי הן שהמצות בפרשתן ק"בזוה כדאיתא, האנכי

 איזה או, ותבונה חכמה ברוב גדולה עטרה לפניו יעשו שעבדיו שרצה דומה הדבר למה משל
 מלאים אשר המלך לפני אשר הגדולים החכמים והנה, והיכלותיו המלך לצורך אחרת חכמה דבר

 נחת לעשות, המלך לכבוד הזאת היקרה המלאכה לעשות לבם מלאה ואשר ודעת ותבונה חכמה
 מחשבת תכלית שיבינו בעלמא במחוג אפילו או אחד דיבור המלך יאמר אם להם די, לפניו רוח

 מי גם שכולם ורוצה חסד מלך הוא שהמלך כיון אבל, רצונו את לפניו וישלימו, המלך ורצון חפץ
, המלך רצון בקיום וישתתף, המלך רצון את ולהבין לדעת יוכל, בחכמה שלם ומוחם לבם שאין
 ואיך רצונו את להבין השכל חלושי אפילו שיוכלו עד צמצום אחר בצמצום חכמתו מצמצם ולכן

  .ולעשותו לקיימו
 י"שע" אלקיך' ה אנכי "וזהו וכתר עטרה לפניו יעשו התחתונים שהנבראים רצה ה"הקב כך

 שום לו ואין הביטול בתכלית' ית לפניו ומבוטל בטל אזי בשלימות האמונה בהירות משיג שהאדם
 ורצונותיו מאוייו כל אלא הדק מן דק אפילו ונטיה פניה שום לו ואין' ה רצון זולת עצמי רצון

 גדולה עטרה וזהו, כלל פירוד שום בלי בו דבוק ולהיות בשלימות' ית רצונו למלאות היא ומגמתו
 האמונה להשיג כדי אמנם, והתחתון השפל בעולם מלכותו שמתגדל ה"הקב המלכים מלכי למלך

 שמעשים ת"הל כל וזהו, רע שמץ מכל האחרון קצה עד עצמו להרחיק האדם צריך, הזו והדביקות
 יכול אינו, רע יגורך לא הרי כי מהדביקות עצמו מרחיק בהם הנכשל וחלילה', ה בעיני הם רעים
 גם וצריך, מרע סור בחינת וזהו', ה רצון והיפוך ברע אחיזה לו יש כאשר' ית בו עצמו לדבק

 האדם יוכל הללו הדברים י"שע' ית בחכמתו שקבע עשין המצות קיום י"שע, טוב עשה לבחינת
  .'ית בו להידבק המלך שער אל ולבוא הטבעית חומריותו ולזכך להתעלות

 שהשיגו כיון ת"הל ועל המצות על כלל לצוותם ה"הקב הוצרך לא לב ונבוני החכמים והנה
, נפלאה בדביקות' ה אור עצמו על האדם ממשיך העשין י"שע השיגו ממילא בבהירות האמונה

 שלא כדי, הללו ממעשים עצמם והרחיקו', ה בעיני הם רעים אשר המעשים מעצמם והבינו וידעו
 עצמו שדיבק י"ע, שניתנה קודם התורה כל קיים אבינו אברהם ולזה, והאמונה הדביקות ייפסק

 בהם שמאס עד הירח כ"ואח המושל הוא שהשמש חשב שקודם במדרשים כמבואר, באמונה
 והיינו, הטבע מערכות וכל הכל את ומהוה מחיה שהוא, גבוה מעל גבוה מנהיג להם שיש שהבין
 להשיג עצות הן ת"והל המצות שכל כיון, האנכי את השיג אחרים אלהים בבחינת מאס כאשר
 האמונה ובהשגת, האנכי משיג ת"הל כל שורש שזהו אחרים באלהים שמואס ערך וכפי, האנכי
 לחזק ואיך, והדביקות האמונה ייפסק שלא עצות רק אינה התורה שכל כיון, כולה התורה כל השיג

 הטוב מהו ישיג ממילא ובתמים באמת חזקה האמונה וכאשר', ית בו דביקות אל האדם את ולקרב
  .'ית בעיניו הרע ומהו' ה בעיני

 משכלם מבינים שאינם אפילו לישראל טוב להנחיל רצה' ית וחסדיו רחמיו ברוב ה"הקב אמנם
 עצמו צמצם ולזה, וכנכון כראוי' ית אליו להתקרב יוכלו לא ואזי' ה בעיני והרע הטוב בעצמם

 להשגת יזכו ובזה הטוב ויעשו הרע מן שיתרחקו האמיתית' ית רצונו לישראל לגלות מצות א"בתרי
  .תמיד' ית בו דבוקים ויהיו" אלקיך' ה אנכי"

 הבריאה קיום תכלית ובאמת, הדברות עשרת כנגד שהן העולם נברא מאמרות בעשרה והיינו
 היו לא אז רק, הבריאה לקיום מספיק היה ובזה בראשית מאמר כנגד שהיא, "אלקיך' ה אנכי "היא

 ח"הדא ותמצית תוכן

  'וגו מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך' ה אנכי
  

 א

 ג"שמת גליון                               •    ו  "תשעפרשת משפטים     •                                ז"י שנה

 ת"וקרה התפלה בשעת לעיין לא נא

 ' יום ב:המולד: מברכין שבת
  , ים חלק14 ,מינוט 47, 8 שעה

 שלישי ורביעי ביום: ח"ר



 

  ב 

 נשארים והיו ואחדותו ויחודו' ית אמונתו להשיג יכולים השכל פחותי הנבראים
 בעשרת מאמרות בעשרה מלכותו לגלות עצמו צמצם ולזה, ואפילה בחושך

 את שמאבדין והרשעים, אחד ושמו אחד' שה יגידון יעידון שכולם כדי, הדברות
 שעשרת כולה התורה כל נמשך שמהן מאמרות בעשרה שנברא אפילו העולם

 להתקרב השכילו שלא, מהם שייפרע נותן הדין, התורה שאר כל כולל הדברות
 הרע מהו טעם בטוב וביאר לפניכם נתתי והמות החיים לפניהם שגילה אפילו אליו
 השכילו בלבושים' ית אורו העלים ה"שהקב אפילו הצדיקים אבל, הטוב ומהו

 את שקיימו, טוב שכר יקבלו ובודאי הגנוז האור את ולגלות הלבושים את להסיר
  .אמרים בקוצר ד"עכתו, מאמרות בעשרה בלבושים שנברא אפילו העולם

 בו והאמונה הדביקות להשיג היא כולה התורה כל שתכלית' הק מדבריו המורם
' ית שמו מייחד ה"הקב" אלקיך' ה אנכי "הישראלי האיש לב על חקוק שיהיה' ית

 אלקיון עם הישראלי והאיש, ממעל אלוק חלק קדושה נשמה בקרבך ונטע עליך
 דבר שום לבו על יעלה לא וממילא, הן חד ה"וקוב ואורייתא ישראל אחד הן

 אהבתו על אהבה להוסיף יראה תמיד אלא, חלילה הדביקים בין להפריד העלול
 לזכך יכול במה, נפשו ונבכי ומדותיו במעשיו ויפשפש, דביקותו על ודביקות

 שאין, שאת ביתר אלקים רוח עליו שיחול כדי ובהמיות מטבעיות יותר עצמו
 כדי אמנם, כלל וחקר וקצבה ותכלית סוף אין היא' ית שאורו, ותכלית סוף לדבר

 אחריהם להימשך עלול שמטבעו והטוב הרע להשיג החומרי האדם שיוכל
 הוא שמתרחק יבין ולא ישיג לא החומר עכירות ומחמת הרע אל לבו ולפתות

' ית בעיניו הטוב ומהו הרע מהו רצונו וגילה במצוות אותם צווה לזה', ית מאתו
 ת"הל מכל להתרחק האדם שידע, המלך שער אל לבוא ודרך מסילה לסלול כדי

 היפוך תכלית שזהו, אחרים אלהים לך יהיה בלא ונכלל', ה רצון והיפוך נגד שהן
 ולהכניע קדושתו על קדושה להוסיף איך גם וידע, זר אל אחר לבו שיטה הדביקות

' ה אנכי "וישיג ויבין שירגיש עד', ה בעיני והישר הטוב בעשיית חומריותו ולזכך
  .כולה התורה כל ותכלית הבריאה תכלית שזהו" אלקיך

 את אלקים וידבר בפרשתן אלימלך בנועם כדאיתא י"ס בהרבה מבואר זה ויסוד
, "אלקיך' ה אנכי "להשיג היא' ה דברי כל תכלית אנכי – האלה הדברים כל

, והדביקות האמונה השגת היא התורה ותכלית שעיקר הדברים כלל. ד"עכתו
 מקיים כאשר וחלילה, התורה נותן כוונת משלים האמונה משיג האדם וכאשר
 אז, לדביקות נפשו והכנת באמונה התבוננות בלי מלומדה אנשים כמצות התורה

' ה האנכי והשגת האמונה הכרת היא שהתכלית כיון כ"כ בנפשו רושם עושה אינו
 אז לעשותם שלא' ה צווה אשר מעשים ועשה הרע אחר נמשך אם ובודאי, אלקיך

, האמונה השגת מאוד עליו וקשה בערבוביא משמשים ומים אש ואין ברע נאחז
  .לנשמתו אוי לו אוי', ית ממנו ומתרחק
 בלבבו שיתפעל עד אמונה במחשבות מאוד מחשבתו שידבק תיקונו זהו אמנם
 יחדש אלא ישנה כדיגוטמא האמונה יהיה ולא' ית ואחדותו ויחודו באמונתו
 ואלמלי' וכו ורגע רגע בכל הבריאה את מחדש ה"שהקב ויתבונן בלבו האמונה

 כפום אחד כל' וכו ומבוטל בטל הכל היה קט לרגע אפילו' ית שפעו העדר יצוייר
 ויכול', ית בו עצמו מדבק בזה אז, באמונה ולבו מחשבתו לעורר דיליה השגה
 במקור דבוק' ית בו והדבוק המלך מבית חסר שכלום, עשה אשר הרע את לתקן
 כמו בגשמיות והן, נפשו ובפגמי ברוחניות הן, טוב כולו נעשה וממילא, הטוב
' הק ט"הבעש בשם התולדות דברי ע"זי ר"אאמו ק"דכ בפומא מרגלא שהיה

 ומציאות חיות שום שאין ממש בעיניו ורואה באמונה באמת דבוק האדם שכאשר
 ויסודתו, רע כל לו שיאונה ייתכן לא' ית הבורא ומציאות חיות זולת כלל בעולם
 לו יאונה לא באמונה דבוק האדם שכאשר, במורה ם"הרמב בדברי קודש בהררי

  .החיים ושורש הטוב במקור הוא דבוק שהרי רע כל
 י"ע אלא, אלקיך' ה אנכי -  האמונה את להשיג יכולים ישראל היו לא אכן
, האנכי הארת כנגד העיקרי המנגד היא מצרים שטומאת כיון, מצרים יציאת

 עד הבריאה כל על' ית בהשגחתו וכפרו וטבעיות לטלה עובדים היו שהמצריים
 היה לבם וכן, אחרים אלהים לך יהיה לא אחר שנמשכו והיינו, המדרגה אחרית

 בטומאת משוקעים ישראל שהיו זמן כל ולכן, הארץ ערות - זרות בחמדות מלא
 אזי דעתם את ורומם' ה שהוציאם אחר ורק, האמונה להשיג יכולים היו לא מצרים

  .אלקיך' ה אנכי - התורה את להשיג יכלו
 על אני אלוק לישראל ה"הקב להם אמר י"ארשב "ך"אלקי' ה אנכי הענין וזהו

 אלקי אלא ם"עכו אלקי נקרא איני עליכם אלא שמי יחדתי לא אבל עולם באי כל
 על שמו שייחד ך"אלקי הזו הדביקות למעלה זכו מצרים ביציאת דייקא, "ישראל
 מלהיות אחרים לאלהים משעבוד חורין בני נעשו מצרים שביציאת כיון, ישראל
 ך"אלקי' ה אנכי "זו נפלאה מעלה להשיג יכולים היו ובזה, מצרים בטומאת שקוע
 ולהתאוות לחומר משועבד מלהיות" עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר

, אחרים אלהים של הבחינות מכל עצמם להפריד חורין בני ונעשו, זרות בחמדות
 ביטלו מצרים וביציאת, זרות תאוות בו שמעורר הרע יצרו זה שבאדם זר אל איזהו

  .כמדובר" אלקיך' ה אנכי "והשיגו, אחרים אלהים בחינת כל
 להשיג א"וא" אמונה מצותיך כל "האמונה היא התורה כל שעיקר הדברים כלל    

, באורך כמדובר, אחרים אלהים בחינת מכל עצמו מרחיק כאשר אלא האמונה
 באמונה בשלימות' ית מלכותו עצמו על מקבל האדם וכאשר, תלוי הדבר ובזה

 לו אל ולכן, נשמע שמרו נעשה אבדתם - החטא אחר אפילו לכפרה זוכה טהורה
 אלא תלוי הדבר שאין לפשוע שהרבה אפילו' ה אל מלשוב להתייאש לאדם

, המעשים ותיקון בתשובה' ה לפני ויחיה ישוב ה"יחי באמונתו וצדיק - באמונה
 כי' ה באור לראות בקרוב נזכה ובתשובה באמונה יתחזקו ישראל שכלל ובזכות

 דברות אור שיתגלה דבר' ה פי כי יחדיו בשר כל וראו ציון' ה בשוב יראו בעין עין
 תאיר ציון על חדש לאור יחד כולנו ונזכה, "אלקיך' ה אנכי "בבהירות וישיגו' ה

  .א"בב ש"כבו בהתגלות

  

  
  
  

  

  .אלקיכם' ועבדתם את ה' שבר תשבר מצבותיהם וגו
להזהיר ' כ לא תעשה כמעשיהם דבא הכ"ק עה"ש באוחה"ל הסמיכות עפימ"י

ה זרה והוא שלא ידמה להאומות במעשיהם אפילו בדבר שאינו ניכר שיש בו עבוד

  . כ"ע, שלא ידמה להם לא במלבושיהם ולא בתגלחתם כלל

רק להדמות ' ז אפי"דכמו בעוון ע, אלקיכם' ל דלזה סמך ועבדתם את ה"וי

ח ולדבק בהם בזה מקיים "ת להדמות לת"להבדיל בעבודת השי, למעשיהם אסור

) ק ודעות פר(ם "ש הרמב"כמ, ממש' מצות ובו תדבק שזה דומה כאילו דבק בו ית

מצות עשה להדבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם כענין שנאמר ובו 

  . תדבק

*  

  . וברך את לחמך ואת מימיך
ה הרי צריך אדם תמיד לחיי בני ומזוני ובריאות השלימות ומהו שבירך רק את "וצל

  .ה"וצל, הלחם והמים ודיו

, להתפלל בציבורל מכאן שצריך "אלקיכם ודרז' ל דלזה הקדים ועבדתם את ה"וי

שאם תזכה להתפלל בציבור תמיד , ש וברך את לחמך ואת מימיך"ל וז"ובזה י

א וברך "ומהו הברכה לז, ז למעלה מן המזל אז יזכה לברכה שלימה"ולהתעלות עי

א ונתן לי לחם לאכול "את לחמך ואת מימיך שיתרצה להסתפק בלחם ובמים עד

 ובלא ברכה זו אינו יכול להנות כלל ,והיינו שיזכה לברכת הסתפקות, ובגד ללבוש

מהעולם מבני חיי ומזוני כי תמיד דואג וכואב על מה שלא השיג עדיין ואינו שבע 

, יחיד' ך בל"ך ואת מימי"א וברך את לחמ"וז, כ המסתפק במועט" משא,כלל

ובזה , ת יברך אותו והיינו שידע על לחמו ומימיו שהם שלו ואין אחר שלו"שהשי

  .  לו וינצל מקנאה ותאוה לרדוף אחרי כי יודע שאינם שלויסתפק במה שיש

*  

  .'ואת כל המשפטים וגו' ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי ה
א "ושבת וכיבוד או, מצוות שנצטוו בני נח' ל את כל המשפטים ז"י בשם רז"וברש

ה מה בא משה רבינו ללמוד אתם עתה את "וצל, ופרה אדומה ודינין שנצטוו במרה

  ).ן"ועיין ברמב(, ים האלה הלא ידעו אותם מקודםהמשפט

ז שבע מצוות בני "פ שידעו כלל ישראל מקודם אלו המצוות עכ"דאע, ויש לומר

וכן מצות שבת עד עתה ידעו מהלכות שמירת , נח לא היו עדיין מצווין ועושין

' שבת לקיים כל מצות השבת כהלכתה אולם לא השיגו מצות עונג שבת שאפי

ש הוא "מתענג בשבת בריבוי המאכלים והמשתאות ואם אוכלן לשאדם אוכל ו

פ שנצטוו בזה אבל כל זה "א סברו עד עתה שאע"וכן מצות כיבוד או, מקבל שכר

וכן דינין מצוה הוא , מצד הנימוס שהנימוס ודרך העולם הוא לכבד את הוריו

י בישראל כמו כל אומות העולם שיש להם חוקים ומשפטים בין אדם לחבירו כד

ז לא "ה עכ"פ שחק הוא מצד הקב"ומצות פרה אדומה אע, שיתקיים העולם

השיגו עד עתה מעלתה שזאת חוקת התורה שתכלית פרה אדומה לקיים כל 

  .התורה ויש לה קשר והמשכה עם כל התורה

ואת המשפטים האיר בהם ' ועתה כשבא משה רבינו וסיפר להם את כל דברי ה

וגם השיגו מצות עונג שבת ,  מצד מצווה ועושהמצוות בני נח' שנתחייבו עתה בז

א ודינין לא נצטוו מצד הנימוס אלא אלה הם דברי "וגם שכיבוד או, על מתכונתה

א שסברו שהיא מצוה מצד הנימוס "עד כדי כך שכיבוד או, ועצם תורה ממש' ה

ניתנה בעשרת הדברות שהם כנגד עשרה מאמרות שהיא עצם קיום הבריאה 

  .וות השיגו כאן באופן הנעלהממש וכן שאר המצ

ואת המשפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים ' וכששמעו את דברי ה

ק ענו כל העם יחדיו כל אשר דיבר "ובמכילתא קול אחד ברוה, נעשה' אשר דיבר ה

  .שקיבלו עליהם לקבל התורה באופן הנעלה, נעשה ואז נעקר יצר הרע מלבם' ה

  הפרשה על
  ,נאמרים הפרשה על, ופרחים ציצים, קצרים פנינים
  א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ של תורתו משדה מלוקט

   נאמנהברכת מזל טוב
איש חי , מיטב ברכותינו נשגר בזה קדם ידידינו היקר והנעלה

נודע בשערים בפעולותיו הברוכות למען הכלל , ורב פעלים
  ה"ה, כהן שדעתו יפה, והפרט

  א "שליט יברזעסקיוסף קדיש ח "הרה

  ו"י בקהילתינו לאנדאן יצ"אב
  'תחיהולדת הנכדה הבכירה שלרגל השמחה במעונו ב

ולהמשיך , ח" רוב נחת דקדושה מכל יוירוהר מקדם אבוהון דבשמיא ש"יה
גבולי הקדושה על דרך אבותינו בהרחבת בפעולותיו הקדושות ביתר שאת ועוז 

  .אמןעד ביאת משיח ' ורבותינו הק
 בירנהאק. ברוך בפנחס בירנהאק            :מברכים מריחוק מקום ומקרב לבה
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  תשמח רעים האהוביםשמח 
,  היקר והנעלהנומזל טוב לחברימעומק לבינו משגרים אנו בזה ברכת 

   ה" ה,מוכתר בנימוסין ולו יאה קילוסין, תורה ויראה אצלו משולבים

  ו"ני העלער 'יים ישעיחח "הבה
  צ"בשעטומאירוסיו לרגל השמחה ב

ולבנות בית נאמן בישראל דורות , ר שהזיווג יעלה יפה כגפן פורחת"יה
   .א"עדי נזכה בקרוב לביאת משיח בב, רים ומבורכיםיש

   : כברכת   
 , לויפערלמהש , שוורץ 'שה ארימ , סמטברהם יצחק א , רוזנפעלדעקב שלום י      

   פישמן' שעייאברהם  :ג"המל, גדול העונה    יצחק פאמפ

 

 ם"  ימי השובבי  בעתו דבר  

  

  ם"שבתות דשובבי

ולשמור , ם לדבק עצמו בקדושת שבת"העיקר הוא בימי שובבי

והוא תיקון לכל ימי , ושה נפלאההשבתות שבתוך ימי השובבים בקד

  )אמרי נועם(                                                                                                .השובבים

התיקון הגדול ביותר הוא ענין . בימי השובבים יש הרבה תיקונים

  )ברי שמואלד    (          .ובפרט השבתות בתקופת שובבים, שבת קודש

ובפרט , ל"ם כמבואר בהאריז"ועיקר התיקון הוא בימים של שובבי

שהפרשה שקורין באותו שבת הוא , בימי שבתות של פרשיות הללו

  )וארא'  פרתולדות אהרן(                               .א"התגלות על הזמן כמבואר במ

  אשמורת הבוקר

) פר סור מרעבס(ל "ק מזידיטשוב זצוק"כמו שכתב הרה... 

ולהתחנן , שבזמנינו אין סגולה יותר לתקן עוונות מהשכמה בבוקר

ומועיל ', עד אשר יזכה לקרבת ה, ולהתרצות ולהתפייס בתחנונים

ועתה כל , בזמנינו כמו שהיה מועיל מקדם רוב התעניות והמירוקים

  )אעירה שחר' מא / חסד נעוריך(            .התיקונים תלויים באשמורת הבוקר

  לימוד רציפות במקום התעניות

' הקובע לו ללמוד ערך ה") ז"סק' ז' ה סעי"ג פ"ח(כתב ביסוד העבודה 

 שעות בלא שום הפסק דיבור בענין אחר ובלא ענין טעימה בעלמא

הוא ענין נפלא המועיל ומזכך  ל שדבר הזה"נ, ד תענית שעות"וע

והוסיפו . כ" ע"ומביא אותו אדם לתשובה וכפרה מעולה, כפרומ

  .תענית משבת לשבת' פ שאמר כי זה בחי"בשמו בע

  קדש עצמך במותר לך
      ".בימים אלו הוא תיקון גדול לקדש עצמו במותר לו"

  ) א" להחיד-ה "תרפ' ע סי" על שוברכי יוסף(

  תשובה עילאה
ובה מביא דברי , "אהתשובה עיל"ל יסד מאמר מיוחד בשם "רבינו ז

, ק דסתרי אהדדי"בעל ראשית חכמה שכתב לתרץ דברי הזוה

ובמקומות , דבמקום אחד משמע שאין מועיל תשובה על פגם זה

דבאמת אין מועיל ' ראשית חכמה'ומבאר ה, אחרים משמע שמועיל

וטרי ושקיל רבינו בדבריו במהות תשובה , "תשובה עילאה"רק 

מאמר שהוא עבודה של למעלה מדרך ומעלה רבינו בסוף ה, עילאה

והן בכמה , והן במחשבה, ושייך הן בפועל, והיינו מסירות נפש, הטבע

בדמעות רותחות עד שאין בכחו ' בבכיות גדולות לה"אופנים כגון 

והן בעניית , והן בתפלה ותורה בגודל כח ומסירת נפש, עוד לבכות

ה טוב בכח או עושה מצוה ומעש, נ"ר בכח גדול ביגיעה ומסי"איש

ואינו חושב בתפלה אם יהיה לו עוד כח אחר (" נ"גדול ביגיעה ומסי

  ).כ שם"ובצדקה אם יעני מזה כמש, התפלה

ר שנזכה להיות עפר תחת "ויה", ומסיק שם דזה בעל תשובה ממש

אבל אפילו כל בר ": אמנם ממשיך שם, "רגלי בעלי תשובה כאלו

ש דיש "וע[". פרקיםפ ל"עכ, נ"ישראל מסוגל לזה העבודה של מסי

וכן , כגון להצטער על צער השכינה' תשובה עילאה' 'עוד פרטים שהם בבחי

מאור 'כ כתב ב"וכמו( ,]ז זוכה ליכנס לתשובה עילאה"שמחה בעבודה דעי

  ).דתשובת הרבים נחשב לתשובה עילאה' ושמש
* * *  

, ז שאמר פעם לתלמידים"יצוין מה שמספר תלמיד אחד בשם רביה

 חוץ ) דהיינו לעזור להם בתיקון הנפש-( יכול לקחתם עליו שכל עבירות

ט לא יכלו "תלמידי בעש' ואפי, מפגם היסוד שצריך לעבוד בעצמו

  .כ"ע, לקחת עון זו על כתפיהם

שפעם ביקש אחד מרבינו , מזקני תלמידים' עוד יסופר מה שסיפר א

אמר לו רבינו שעיקר התיקון הוא , ע תיקונים שונים"זי

דהיינו התפלות בחיות והתלהבות , "ן מיטן בית מדרשמיטהאלטי"

, ק"והשלחנות בשב, קדושה, צניעות, וכן שיעורי תורה, וביגיעות

  .ר שנזכה לשוב בתשובה שלימה אמן"ויה', ורעוא דרעוין וכו

כי בכל רגע שמקדים הוא ריוח גדול , ולכן אל יתמהמה לשוב על זה

  ) הזקןלרבינוהקדמה לתפלת תיקון היסוד (                                                      .לפניו

, ם הוא כמו אחד חודש בשאר ימות השנה"יום אחד מימי השובבי

  .ם בגלות"עוד שובבי' ומי יודע אם יהי...
  )ע" זישיחות קודש מרבינו הזקן(

 ' שורש התיקונים היא לרצות להתקרב אל ה

ם בעת שעוסקים בתיקונים שונים כדי לתקן "ובפרט בימי השובבי

קונים היא לרצות להתקרב ולהתדבק שורש כל התי, את פגמי הנפש

י היחוד "וע, ש ברצון הגמור"י קבעומ"ע' ולכלול ביחודו ית, לקונו

הגמור הלזה כל אחד כפי מסת פנימית לבו וחשקו ורצונו העז והחזק 

ק "בזה נתקן גם שאר פגמיו שגרם ירידת הניצוה, לצאת ממאסר גופו

ם נתעלים שארי ובאומץ יחודו להתייחד לקונו ג, ל"רח' לתוך הקלי

  . י פגמיו"ק אשר נתפזרו לחיצונים ע"הניצוה
  )ג"ם תשס" שובביא"מכתב מאת רבינו שליט(

  עיקר התשובה הוא הקבלה 

דער עיקר תשובה איז דאס מען זאל זיך מקבל זיין פון היינט אן זיך 

און מען זאל , צו פירען בקדושה וטהרה במחשבה דיבור ומעשה

ו מער דורכפאלען בשום "זאל נישט חמאכען גדרים וסייגים מען 

  ) וארא-א אידיש"ד(               . אופן

 

   ולביטול גזירותבור מסוגל לפרנסהיתפילה בצ
מחלה  וברך את לחמך ואת מימיך והסירותיכם יקאל' את ה םעבדתו

 ת ה׳א ועבדתםבים  רלשון בקופסהשהתחיל , יש לדקדק .'מקרבך וגו
 .' וגו וברך את לחמךדיחי וגמר אומר בלשון, אלקיכם

 ,ך לעבוד את השי׳׳תיאותנו א מלמדת הקדושה דהתורה ,בזה ונראה
אם כונתו ,  את השי״תבדם עודה בחינה שיהיה שאיזוהן אמת בא

 ,הוא ות ה׳דאך עיקר עב.  בודאי הוא מקובל לפני השי״ת-לשמים 
הן בתורה והן , העבודהעניני שישתתף האדם עם הציבור בכל 

הר מאד יז צריך כל אדם ל,ובפרט בשעת התפלה.... בתפלה
מובטח הציבור יהיה ואם מתפלל עם , לל עם הציבור יחדפלהת

 צויהוברכה תהיה מ, בכל יום ברווחהזומנת לו שפרנסתו תהיה מ
כל הגזירות קשות יכולים לבטל  ,ועל ידי תפלת ציבור. י ידיובמעש
, 'פי )משלי יד כח(הדרת מלך ברב עם ,  זאתרנו אמרוכב, ל"רח ורעות

, ים כל הגזירות קשות מבטלםאזי ההציבור יחד להתפלל  ןכשנאספי
 שחוזר ממה שגזר החזרהדי ילשל עולם מלכו  - ומביאים את המלך 

 תירממה שגז "רי בידה"אומר ו, ה קשהריו איזה גז"על בני ישראל ח
 יחד םב עואם נאספים ר. ת מלך פירושרברוב עם הדוזהו  ,עליהם

  הקב״ה אומר הדרי בי ממה שגזרתי עליהםמלךאזי הדרת  - בתפלה 
 .וממשיכין על כנסת ישראל על ידי תפלתם השפעות טובות

,  אלהיכם פירוש לשון רבים'את ה ועבדתםוזהו פירוש הפסוק 
 אם 'אמר הכו ).תענית ב(הוי אומר זו תפלה  -ואיזוהי עבודה שהיא בלב 

 ברךינו שתתפללו יחד עם הציבור ודהי, לקיכםתעבדו ביחד את ה׳ א
 שתהיה לך ,שיברך את פרנסתך, רוש פי' ואת ׳מימיך'את ׳לחמך

 ,קאי על התורה, 'מימיך' ואת 'לחמך' תגם וברך א. פרנסה טובה ורחבה
   ... תשיגו השגות התורה- הציבור  אם תתפללו עם

על ידי שהאדם מתפלל עם כי , זהו פירוש והסירותי מחלה מקרבךו
ומבטל ,  הוא ממשיך כל השפעות טובות על כנסת ישראל-הציבור 

ולא יצטרכו עוד להתפלל על , כל הגזירות קשות מעל כנסת ישראל
, אם על הגאולה שלימה שתהיה במהרה בימינושום דבר גשמי כי 

׳מחלה׳ , שאסיר התפלה מקרבך, וזהו והסירותי מחלה מקרבך פירוש
שלא ,  פירוש, לשון תפלה-משה ' ויחל' )שמות לב יא( הוא מלשון

 תפלות ציבור יכי על יד,  דבר גשמיםתצטרכו להתפלל עוד על שו
 ולא, בטלו וכל הגזירות קשות ית,ירדו כל השפעות טובות לישראל

טרכו להתפלל עוד אלא על הגאולה שלימה שתהיה במהרה בימינו יצ
 )בפרשתינו - מאור ושמש(                        .אמן



 

  ד 

  קול מצהלות
  בלרו ונחת תענוג עם, שמחות בשובע ידידנו ראש על יעלו, ברכות ורב וששון ושמחה ורהא
  יד בלי עד דחדותא בעידן, לשוננו שירה וימלא, פינו יהלל רננות פתיש

  תולתפאר לשם, בנעימה ירימו ברכה של כוס, פנימה בקודש המלך פני ואיר

  רוהד בהוד ק"משב, הכישרון וברוך הרעיון זך, ביתרון רוחו שמרה הקודש קודתפ

  בטו מה חלקו, וחדוה בדחילו א"שליט ר"אדמו ק"כ אצל, נאוה בביתו הקודש משמרת על ומדע

  יוכראו כיאות, ולבריות לשמים נוח, תרומיות מידות ובעל הפעלים בר

  נובמעו שהשמחה מאת ויתברך, וקונ קמיה שיח ושופך, לשונו על חסד ותורת עתים קובע תורהל

  
 ולשמש מים ליצוק זוכה, ונבונים חכמים בהפלגת המופלג עוז ידידינו ה"ה

  ,מפנינים יקר ומכיריו יודעיו כל על ואהוב חביב, ורננים בשיר בקודש

  א"שליט אשר פערל' ה ר"ח מו"הרה
  א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ אצל ק"משב

 למעלת תמים היקר בנו בנישואי וןאפרי בשמחת במעונו השרויה השמחה לרגל
  ו"הי חיים יחזקאל החתן ולתפארת לגדול עדיו

   נ"בלו רבינו לבית המסור הנכבד ידידנו בת ג"עב
  א"שליט פרידמאן אפרים ר"מוהר ח"הרה

 אלוקי ישקיף וממעונה, משביר לראש תעלה הכנות ברכותינו
 נאמן בית ביתם ויבנו, פורחת כגפן יפה יפה יעלה שהזיווג, כביר

 בנים ובני בנים לראות ויזכה, נחת חפניים במלא בישראל
 בדרך ובמצוות בתורה עוסקים, ומבורכים ישרים דורות

 לו' ה אשר ומכל, רבנן וחתנין בנין, והולכים צועדים הסלולה
 עוד, ובנעימים בטוב, הימים כל ירדפהו וחסד טוב ואך, חנן

 בריות מתוך ד"וס הדעת הרחבת, ורעננים דשנים בשיבה ינובון
 היעוד לקיום בקרוב נזכה עדי, ברננים מעליא ונהורא גופא

 בבא, כלה על חתן כמשוש אלוקיך עליך ישיש, ובעגלא במהרה
 מבשר בביאת, הגאולה בשלימות ויהיה, תהלה לעיר צדק גואל
  .אמן בימינו במהרה, בהגיון טובות בשורות ויבשר, לציון צדק

  נאמנה בברכה
 נוירב בית                בקודש המשמשים

  יאה וגדיא טבא אמזל
תמיד  העומדגברא יקירא  יאלהשלוחה בזה ל טוב ברכת מז

 ה"ה ונאמנות במסירות א"שליטראש הישיבה  מרןן ילימ

   נכונה מדה בכל מעוטר המעש כביר היקר ידידנו

  א"שליט סימון' שה ישעימ ר"מוהר ח"הרה

  'נשואי בתו תחיב במעונו השמחה לרגל
 אלה יוסיף וכה' ה יתן כה, נרימה ברכה של כוס, פנימה לבנו מעומק
, גדושה במידה ח"יוצ מכל, דקדושה נחת הרבה השירו, בנעימה וכאלה

 וכבוד עושר ובשמאלה, בימינה ימים אורך, אורה כולו ול תעמוד ווזכות
 וחסד טוב אך, דשמיא וסייעתא רויחא ומזוני, אריכא חיי, רננהב

 בקרוב נזכה עדי, ושנים ימים לאורך, ורעננים דשנים, הימים כל הווירדפ
  .א"בב לישראל שלימה ותשועה, גואל בביאת, עולמים לתשועת

  בהערצה נאמנה המברכים

  א"שליט מרן ראש הישיבה בית
 

 אתחנןאתחנןאתחנןאתחנן' ' ' ' אזעק קולי אל האזעק קולי אל האזעק קולי אל האזעק קולי אל ה' ' ' '  אל ה אל ה אל ה אל הקוליקוליקוליקולי
  

  ש "אנ בזה לקרוא את כל הננו
 גזירת  גזירת  גזירת  גזירת עלעלעלעל    מיוחדתמיוחדתמיוחדתמיוחדת רבים  רבים  רבים  רבים לתפילתלתפילתלתפילתלתפילת

    באבאבאבא לצ לצ לצ לצ""""כפיהכפיהכפיהכפיה""""והוהוהוה" " " " פיתוייםפיתוייםפיתוייםפיתויים""""הההה" " " " יעדיםיעדיםיעדיםיעדים""""הההה
        השמד והמסתעףהשמד והמסתעףהשמד והמסתעףהשמד והמסתעף

 נוכח מזימות רשעי השלטונות ושליחיהם פועלי האון אל
 את כל צורת הציבור החרדים לשנות  למטרהלהםששמו 
 הכפירה משרפותי "ולעקור את כל התורה והיהדות ע' לדבר ה

של הצבא ושירות לאומי ושאר קלקולים ואינם נחים לרגע 
מפעולותיהם המבוזים והכל בתחכומים ובהסוואות כאילו 

  .ה והכל בסדר למען לא נתעורר ללחום נגדםכלום לא קור

 הם מבצעים את ומפיקים את זממם בהפלת עוד ועוד צעירים ולדאבונינו
  .י וחייבים הרבה תפילות על זה"לצבא הקלוקל ולשירות לאומי ואזרחי ה

  מיוחדתת לתפילת רבים " כן נתאסף בעזרת השיועל

   בהשתתפות
  א"צ מרן ראש ישיבתנו שליט"הרה
    ' השני הבא ערב ראש חודש אדר אביום

   בית המדרש החדש בצד דרוםבהיכל

   תהילים בהשתפכות הנפשאמירת 2:15  בשעה

 בציבור  קטורת 3:00   ,סליחות  2:45

 השב של רבינו  תפילתוךמת  על המצב מיוחדתתפילה וגם
   א" שליטר"אדמו מרןק "הזקן על פי הוראת כ

  

  פרש באמרי נשגר ברכות מלא וטנא, ידידנו ראש על יחילו, ואיחולינו ברכותינו מיטב תא

  יויא נאה לו כי, וחבלו חלקו טוב מה ארגוננו למען נ"בלו מסור, לו נותנים וכבוד ארפ

  דונחמ נעים ',רחמים שערי 'ארגון ולטובת, ויתומים אלמנות למען וראש אשוןר

  מולש לתפארת, והערכה כבוד ברוב, וטיפחה שיסדה א"שליטרבינו  לימין עומד וחרד ראי

  ןקילוסי יאה ולו בנימוסין המוכתר, ובתבונה בהשכל מפארים שמו, נכונה מידה בכל עוטרמ
  

 בפי, הדגולים מעשיו ומפורסמים ידועים, פעלים ורב חי איש היקר ידידנו ה"ה
  חפצה ונפש בלב ארגוננו למען מסור, וליםבהיל מפואר ישרים

  א"שליט פרידמאן אפרים ר"מוהר ח"הרה
  ועונה עת בכל ארגוננו לטובת א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ לימין עומד

  'שתחי בתו בנישואי אפריון בשמחת במעונו וחדוה עוז אשר לרגל
  ו"הי חיים יחזקאל החתן ק"ישבה גידולי מפארי למעלות תמים היקר החתן ג"עב

  א"שליט פערל אשר ר"מוהר ח"הרה ידידנו בן
  הארגון ומהנהלת ק"משב

  ששששהמקוד בדרך ולעבודה לתורה, ברינה פורחת כגפן, הנכונה בדרך נאמן בית שיבנו, מעונה שוכן לפני ירצה שפתותינו יחשששש

  עעעענוב כנחל, הזכה תובמשנ הנשגבות בפעולותיו, כהלכה בדרכו להמשיך ב"וב הוא שיזכה, בברכה איחולים יביע לבנו ומקעעעע

  ררררלשע אין עד ותענוג שמחה רק, צווחות קול ישמע ולא, הצלחות ברוב חלקו יהא, שמחות ושובע ברכות קרררר

  ייייהראו כפי, כיאות הרבה ד"ס, ליאות ללא יפנה אשר בכל והצלחה ברכה, השפעות הרבה ממרומים ושפעיייי

  ררררהטהו נפשו ואוות, משאלות' ה אימל, המעלות כלילת באירגונינו, הפעולות להרחיב הטהור צונורררר

  חחחחופר ככפתור, נאה כולו ח"יוצ מכל, השפעה והרבה בהרחבה לפרנסה ויזכה, הלאה ימשיך זה ושמחה דוהחחחח

  ממממחיי מים כבאר, הנובע וכמעיין פוסק שאינו כנהר, יגיע בעדו והצלה ורוח שיזבה, וישפיע' ה ישקיף מרומיםממממ

  יייילח כה, וכאלה אלה למענם ודואג ויתומים אלמנות, נחלה ונוטל לב שבורי בעד שעושה, הגדולה זכותו לו עמודיייי     

  םםםםבנעימיו בטוב , באהבה שלך את  משמח אני שלי את משמח אתה אם 'ה כהבטחת, ובבא בזה חלקו לו ובטחממממ            

 בכבוד רב

  הנהלת שערי רחמים

 

  בית שמש' נחלה ומנוחה'ד תולדות אהרן "ביהמ
  א"ר שליט" אדמוק מרן"בנשיאות כ

נודע בשעריו , ידידינו היקר והנעלהלט "שלוחה בזה ברכת מז
  ה"ה, העומד תמיד לימיננו, במעשיו הכבירים

  א"שליט אפרים פרידמאן ח"הרה
  'בתו תחישואי נלרגל השמחה במעונו ב

  א"שליט אשר פערלח "ג בן הרה"עב
 כל הוירדפו וחסד טוב ואך, ח"מכל יוצ נחת רוב השירו ר"יה

  .א"בב צדקינו משיח לביאת בקרוב נזכה עדי, ימיםה
  כברכת

  ד      הנהלת הקהילה"מתפללי ביהמ

 



 

  ה 

  ן"ואלה תולדות אהר
 ,מפרימישלאןה " זצוקללהאהרן לייב' ק ר"הרה

בנו של רבי מאיר הגדול מפרימישלאן מבני היכלא 

ל 'ואביו של רבי מאיר, ע"ט זי"דמרן הבעש

שהיה ידוע . ה"זצוקללה] השני[מפרימישלאן 

ורבים וכן שלמים התדפקו , ומפורסם בדורו לשבח

ודיינו אם נציין מה , לישועה ולברכהעל פתחו 

ע "שחרות על קבר בנו רבי מיכל מקאמרנא זי

בהרב הצדיק קדוש  ": . . .ג"שנפטר בשנת תקצ

עליון ומקרב בני ישראל לתשובה מורינו רבי אהרן 

 ולא זו אף זו מה שאמר רבו ".ה "אריה זצללה

, ]אוצר ישראל' מובא בס[ע "הקדוש מזלאטשוב זי

' ה ר"ה, רגלי המרכבה' ת נגד דשיש ארבע אריו

משה לייב '  ר,ע"אהרן לייב מפרימישלאן זי

ועוד , ע"רבי הערש לייב אליקער זי, ע"מסאסוב זי

  .צדיק אחד

  .י"ונתחיל בסידור תולדותיו בעזה

  יניק וחכים
, ע"ז זי"מה שסיפר רביה' אוצר ישראל' 'מובא בס

ע בבית רבי מאיר "זי' ט הק"שפעם היה מרן הבעש

 ק היה אז עדיין"ובנו הרה, ע"ל מפרימישלאן זיהגדו

ט להילד ושאל "וניגש הבעש, ילד ושכב במטה

אתה רבי יצחק : וענה הילד ואמר, מי אני: אותו

ט בידיו על "וטיפח לו הבעש, !]'י הק"האר[לוריא 

אזוי געזונט זאלסטו : 'ט הק"ואמר לו הבעש, מצחו

ו בשביל "שלא יזיק בו עין לא טוב ח' כנראה פי(זיין 

  .וראו כבר אז שלגדולות נוצר!!! ) חכמתו

  רבותיו
רבי מאיר ' עיקר לימודו היה עם אביו הק

ק רבי "אבל גם הסתופף בצלו של הרה, מפרימישלאן

וכמו כן היה תלמיד , ע"אלימלך מליזענסק זי' ר

שחיבבו , ע"ק המגיד מזלאטשוב זי"מובהק של הרה

אנו לעיל וכמו שהב, והפליג מאד בשבחו, עד למאוד

האריות שכנגד ' אחד מד"ק הוא "מה שאמר שהרה

: כ העיד עליו רבו" וכמו,"רגלי המרכבה' ד

שמימות בית שני לא פסקו מאבותיו בעלי רוח 

  .הקודש דור אחר דור

שאחיו של רבי מאיר הגדול , עוד יסופר

רבי יהודה לייב שומר "מפרימישלאן היה נקרא 

בשמירת ש שהצטיין מאוד "שנקרא כן ע, "שבת

ויודעי דבר אף העידו , השבת ובכיבודה באופן נפלא

כי בכל שבת היה גבוה בראש מקומתו בשאר ימות 

ק היה הולך כל שבת אל דודו זה "והרה', השבוע וכו

  .שלו" קבלת שבת"כדי לשמוע את תפלת ה

  ן"פרח מטה אהר
, א"א אב תקמ"כב, אין ויהי אלא לשון צער, ויהי

כ "ומיד אח, כשנפטר עליו אביו הגדול לבית עולמו

ק מזלאטשוב "לקה בכפלים כשנפטר מורו ורבו הרה

ואז הניחו עטרה לראשו , א"ה אלול תקמ"ע בכ"זי

, ימישלאןרונתמנה להנהיג את עדת צאן מרעיתו בפ

ומשם יצא שמו לתהלה לכל קצוי תבל ורבים 

  .ץהשכימו לפתחו לתשועה ולרוב יוע

  שוהין שעה אחת לפני התפלה
ראשית דבר כשמתבוננים בדרכי הליכותיו של 

רואים את פשטותו וענוותנותו במידה , ק"הרה

  .ונציין כמה עובדות בענין זה, מרובה

שמעתי : ל"בזה] קאמארנא[' זקן ביתו'כתב בספר 

הרב ההקדוש צדיק ונשגב בשם , ה"ו זלה"מאאמ

 יום לפני  שבכל,ה אהרן לייב מפרימישלאן"מו

תפלת שחרית היה מחשב בעצמו משעה שעמד 

שעבר , ממטתו עד שהלך להתפלל תפלת שחרית

ומזה בא לגודל מדריגת , "ארבע מאות עבירות"

ואז התחיל להתפלל ככל , שפלות הרוח באמת

עד שבא לידי שמחה גדולה לפני יוצר , פחותי ערך

בכוח , בשירות ותשבחות, בראשית בהארה נפלאה

  .כ"ע, חין גדולים לאין שיעורגדול במו

  עבודה תמה
שפעם אחת בעת , מענין לענין בכגון זה מסופר

ק בחצות הלילה לעסוק בתורה "שקם הרה

באמת גם אתמול : נענה ואמר, ובמעשים טובים

אבל הכוונה לא היתה אז , קמתי בחצות הלילה

כבר , כי בעת שהתחלתי ללמוד תורה, שלימה

 ללמוד השיעור חשבתי שהנה עוד מעט הולכים

כבר היה , ובעת שלמדתי את הזוהר, בזוהר

וכן הלאה בכל , מחשבותי על השיעור הבא

והרי אמרו . הלימודים חשבתי כבר על הלימוד הבא

, ועבדתם": )לענין עבודת הקרבנות.) (יומא כד(ל "חז

 ואם ,"עבודה תמה ולא עבודה שיש אחריה עבודה

חשוב צריכים להיזהר שלא ל' כן גם בעבודת ה

כ "וא, באמצע העבודה על העבודה שבאה אחריה

. אנה אני בא כי כל עבודתי אינה עבודה חשובה

עבודה 'ובכה מאוד על זה שלא היה ביום אתמול 

  .'תמה

 מרדכי מנאדבורנא' ק ר"הרהז נכדו "והפטיר ע

אבותינו "' איכה'ע שאפשר לרמוז זאת בהפסוק ב"זי

 "אבותינו" ". ואנחנו עוונותיהם סבלנוחטאו ואינם

אבל ,  חשב שהיה זאת לחטא"חטאו"ק " הרה-

 ואנחנו עוונותיהם",  שחטא כזה אינו חטא"ואינם"

 היינו "סבלנו",  אילו היה לנו רק עוונותיהם האלו-

ומזה תראה . מתנות-' סבלונות'שמחים עמהם כמו 

  .גודל הענוה שלו

דבר שמתאים לדרכי , ל"הנ' ועוד אמר נכדו הק

ק היה "ק שזקינו הרה" הרההנהגתו הזאת של

ק "שכידוע הפליג הזוה. "ממארי דחושבנא"

ב "ק ח"ועיין בטה[במעלתם של המארי דחושבנא 

  ].מאמר מארי דחושבנא

  כח התפלה
, נ[עוד אמר בענין התפלה על הפסוק בתהילים 

שאם אחד מרגיש . "אם ארעב לא אומר לך" ]יב

, ו סימן גרוע"אז זה ח, אחר התפלה שהוא רעב

סימן שלא אמר ולא התפלל כהוגן , "א אומר לךל"ש

  .ה"לפני הקב

  מתנה טובה
ק "הביא בשם זקינו הרה' רזא דשבת'ובספר 

איז א מתנה , א גוט דאווינען": ל"שאמר פעם בזה

ם להתפלל שמה שאדם זוכה לפעמי. "פון הימל

היא מתנה מן , בכח בקול ובכוונה יותר מהרגלו

  .השמים

  איצטלא דרבנן
ראוי להביא , ו אודות מדת הענווהכיון שדברנ

  .כאן עובדא נוראה בענין זה

ישכר בערצא ' ק את נכדו ר"בעת שהשיא הרה

 ,]ע"בנו של בנו רבי יצחק מקאלוש זי[ע "מנאדבורנא זי

' ק ר"ק יחד עם נכדו החתן אל הרה"ונסע הרה

ע להתברך ממנו קודם "מנחם מענדל מרימינוב זי

בעיר רימינוב ק שבעת בואו "וחשש הרה, החתונה

והיה זאת למורת רוחו הטהור , יכבדוהו בכבוד גדול

כ באמצע הדרך "ע, שברח מכבוד כבורח מן האש

 שהיה כבר -עצר את הפמליא ואמר להבעל עגלה 

שרוצה , פ מידותיו"בא בימים וזקן לבן ירד לו ע

והבעל עגלה יהיה הרבי , להחליף עמו את הבגדים

שר יושת עליו וכל הכבוד א, היושב בתוך העגלה

 ישב לו על מקום -ק " הרה-והוא , יעלו על ראשו

כמובן , מושב הבעל עגלה וימשוך בחבלי העגלה

שהבעל עגלה שש בזה על כבוד מלכים שנזדמן לו 

ק "והרה, ומיד החליפו שמלותם, עתה בהיסח הדעת

לבש את בגדי הבעל עגלה וישב במקום המיוחד 

ק גזר "הרהו, להבעל עגלה ולקח את החבלים בידו

אומר על כל הפמליא המתלווים שלא יפתחו את 

עד אשר יבואו אל , פיהם לגלות הדבר לשום אדם

אף "כי , ע"ק מרימינוב זי"ביתו נאוה קודש של הרה

 אבל - שאת הצדיק בעצמו לא נוכל להטעות בזה 

את הכבוד מתלמידיו ומאנשי העיר אינני מחויבים 

  ".לשאת ולסבול

', רימינוב'וב אל העיר והיה בעת שבאו בכי ט

ואנשי העיר יצאו לקראתם בשמחה ובצהלה לקבל 

וכל האנשים נדחקו סביב העגלה ליתן , פני צדיק

, מפרימישלאן אשר הגיע לשערי עירם' הרב'שלום ל

ובזה אחר זה תקעו כפם לשלום אל תוך ידו של 

  .בעל הזקן הלבן שישב בתוך העגלה' הרב'

ק "רהאבל לפתע הגיע תלמיד אחד של ה

נפתלי רבי ' א דיהודאיחכימ'ה, ע"מרימינוב זי

שישב על ' הבעל עגלה'ופנה מיד אל , ע"מראפשיץ זי

הלא : וקרא אליו בקול, הדוכן ואחז בחבלי העגלה

 אותי לא תוכלו -ידעתם כי אצל גנב קשה לגנוב 

כ החליף " ואח!שלום עליכם רבי. לרמות ולהיחבא

ע "מינוב זיק מרי"ק את בגדיו ונכנס אל הרה"הרה

והעיד . ואף כיבדו בדברי תורה, שקיבלו בכבוד גדול

". השכינה מדברת מתוך גרונו"ק ש"כ על הרה"אח

 .צ"ואף הוסיף בברכה על החתונה שתהא בשעטומ

ללמדך גודל ענוותנותו עד שהשפיל את עצמו כבעל 

  .עגלה

  ואנכי הסתר אסתיר
ק מרת יענטא "פעם אחת חלתה הרבנית של הרה

ע "ק מזלאטשוב זי"ק לרבו הרה" הרהונסע, ה"ע

ק "ושלח אותו הרה, לבקש עליה ברכת רפואה

אלימלך ' ק רבי ר"מזלאטשוב שילך אתה להרה

, והבטיח לו ששם יתברך ברפואתה. ע"מליזענסק זי

אשר יאיר את "שעוד יוולד להם בן וגם מברכו 

, כי עדיין לא היה להם בנים[ ".העולם מסופו ועד סופו

מ מפרימישלאן "ק ר"ולד להם בנם הרהובזה הברכה נ

  ].ע"זי

ק ברוב ענוותנותו "בבואם לליזענסק אמר הרה

ע מכיר "כי היות שהרבי רבי אלימלך זי, להרבנית

ועל כן תראה , בפניו של אדם את כל חטאיו שחטא

כי אם יגרש , להכין בעצמה את כל צרכי השבת

פ מאכלי "יהא לו עכ, א מביתו על חטאיו"אותו הרר

  . לעצמוהשבת

ק לתפלת ליל שבת "אחרי כן בעת אשר הלך הרה

א כשיראה "וחשש שהרר, א"בבית מדרשו של הרר

על כן עמד , רוב חטאיו ויוציאו מבית המדרש

אבל כשהתחיל , להתפלל בחצר שלפני בית המדרש

, פנה אל הסובבים אותו, "הודו"א באמירת "הרר

אשר ישנו פה אברך אחד שאינו מניח לו : ואמר

ע "א זי"וחיפש הרר]. ק"והתכוון על הרה [.לללהתפ

עד שראה אותו , ולא מצא, ד"אותו בכל הביהמ

ומשך אותו אליו והעמידו , ד"עומד בחצר ביהמ

  .בסמוך למקום תפילתו

ק לאכסנייתו ואכל את "לאחר התפלה חזר הרה

א "סעודת השבת ואחר האכילה שם פניו לבית הרר

'', ני הזה השלחן אשר לפ'לראות עבודת רבו ב

, ק ברוב ענוותנותו בקצה השלחן"והתיישב הרה

ק "ציוה להרה, ד"ע לביהמ"א זי"אבל כשנכנס הרר

  הילולא דצדיקיא
  ל"זצוקמאיר מפרימשלאן  ק"הבהר] לייב[ אהרן אריה ק"הרה

 ג"תקע' אדר א' ע ב"לבנ



 

  ו 

כ "ואח, שיחליף את מקומו עם האיש שיושב לפניו

וחזר כך כמה פעמים עד , עם היושב עוד לפנים

א "ק לראש השלחן לימינו של הרר"שכבר הגיע הרה

  .ע"זי

, היתכן: א כמה פעמים"בתוך הסעודה אמר הרר

וכך !. ?שרבי אהרן לייב יהיה בעל גאוה גדול שכזה

א "שאמר הרר, השתנה הדבר בכל סעודות השבת

  .כ גדול"שמתפלא על זה שהוא בעל גאוה כ

, ק לקבל ברכת פרידה"אחרי השבת כשנכנס הרה

איזה גאוה , ילמדנו רבינו, א"ק לרבו הרר"ושאל הרה

 גאוה וכי יש לך: ע"א זי"השיב לו הרר. ראה עלי

הלא אליהו הנביא זכור לטוב בא אלי ?, גדולה מזו

הרבה פעמים והתלונן על זה שאתה לא רוצה 

הרי כמה צדיקים וקדושים , ללמוד תורה ממנו

משתוקקים לזכות לכך שאליהו הנביא ילמד 

. ואתה אינך רוצה בכך, ואינם זוכים לזה, אותם

והבטחתי לו שאשתדל בזה אצלך שתסכים 

  . אתולהתרצות ללמוד

  ורפא ירפא
, ההמשך הסיפור בענין הרפואה של הרבנית היא

וסיפר לו , ק לרבו"כי לאחר השבת כשנכנס הרה

שרוצה לקבל ברכת רפואה , סיבת ביאתו לשם

וציוה , א את האבנט קודש שלו"התיר הרר, בעבורה

ואחר כמה , ל"שהרבנית תחזיק בקצה הגארטי

ר האם תרגיש שכב: א להרבנית"רגעים שאל הרר

ושוב , וחיכה עוד, !לא: והשיבה הרבנית, הוטב לך

וכששאל ! לא: וענתה, שאל האם כבר הוטב לה

אז ענתה , בפעם השלישית אם עתה כבר הוטב לה

  .והרי אני כבר בריאה לגמרי, אכן עתה כבר הוטב לי

ק את "שאל הרה, וכשיצאו בשלום מן הקודש

האם הוטב לך רק בפעם השלישית ששאל : הרבנית

, באמת: ואמרה, ופתחה פיה בחכמה?,  רביאותך

אך לא רציתי עדיין , כבר היטב לי בפעם הראשונה

ורציתי לזכות להחזיק עדיין , לעזוב את הגארטל

  .בהגארטל אשר החזיק בו איש האלקים

  ושב ורפא לו
שרואים , מענין לענין נעתיק בזה כמה עובדות

ק אכן הסכים ללמוד עם אליהו הנביא "מהם שהרה

וכמו שכתב , פ פקודתו בקודש של רבו" לטוב עזכור

י שני "ט ע"שנדפס בשנת תרס[' דברי מאיר'בראש ספר 

ח מופלגים ובו לוקטו כעומר גורנה בראשונה כל דברי "ת

ל שם "וז]. ע לפונדק אחד"מ מפרימישלאן זי"הר

היה בנו של האי סבא קדישא ובחזקתא דאבהתא ...

ל משרת כמלאך מיכא, צ קדוש עליון"ז הרה"אא

ל היה רגיל אצלו כבן "ואליהו ז", י"בעבודת הש

  .'ה וכו"ה אהרן אריה זצל"ת מו"כקש, "ביתו

ק "שהרבנית של הרה, מביא' אוצר ישראל'ובספר 

ופעם אחת בעת אשר , היתה אשה רגזנית מאד

ועמדה הרבנית ליד , ק לא היה בקו הבריאות"הרה

הדלת להשגיח שאף אחד לא יוכל ליכנס אצל 

 פעם אחת הרגישה שאיש אחד יושב בחדר ,בעלה

וכיון שעמדה ליד הדלת חשבה , ק"בעלה הרה

ורגזה עליו מאד וצעקה , שהאיש נכנס דרך החלון

ק בעת שהוא "עליו איך הרהיב בנפשו ליכנס להרה

, ק"ואמר לה הרה. ויצא האורח מהחדר, ע"חולה ל

הלא היה זאת , האם את יודעת את מי גירשת עתה

. י שצעקת הלך ממני" וע,זכור לטובאליהו הנביא 

אז אמר לה , ז"ק שיתן לה תיקון ע"וביקשה להרה

שתיקונה יהא שתקבל על עצמה שלא תכעס אף 

ואמרה שרוצית , פעם במשך חייה עלי אדמות

ואחר כמה רגעים חזרה , להתיישב עדיין בזה

שאכן מקבלת על עצמה שלא לכעוס , ואמרה

  .ותיכף ראתה שוב את האורח, מעתה

  מלאך הברית
, ואם כבר זכור אזכרנו מאליהו הנביא זכור לטוב

ח "ראוי לציין מה שסיפר הרמ, שהוא מלאך הברית

אלימלך מליזענסק ' ק רבי ר"שהרה, ע"סלאנים זי

והביאו לו כמה , ע היה פעם סנדק אצל ברית"זי

עד , כרים כדי לישב עליהם ולא הוטב הכרים בעיניו

 ואז הוטב בעיניו ,ק"שהביאו לו את הכר של הרה

  .והסכים לישב עליו

  שערי גאולה
אחרי שגמרנו לדבר על איש תשבי אשר ישמיענו 

ראוי לייחד הדיבור על גודל , בשורה טובה במהרה

הציפיה לגאולה וצער על גלות השכינה שראוי אצל 

  .ק"הרה

ק הבאר "תולדותיו של הרה' תו החיים'בספר 

ק "של הרהמובא כי באחרית ימיו , ע"מים חיים זי

, של חסידים קדושים ומפורסמים' מנין'קיבץ 

שנתקבצו להקים מנין שיפסקו פסק דין ויעשו 

המנין המנין המנין המנין """"והיתה נקראת , פעולות לקרב את הגאולה

 הבאר ,,,,קקקק""""הרההרההרההרה:  ובתוכם היו,,,,""""הקדוש מקניהיטשהקדוש מקניהיטשהקדוש מקניהיטשהקדוש מקניהיטש

' בעל צמח ד, ע"היושר דברי אמת זי, ע"מים חיים זי

, ע"ז זימ מנעשכי"ק ר"הרה, ע"לצבי מנאדבורנה זי

ומשום כמה סיבות , אבל מעשי שטן הצליח. ועוד

,  כי לא הגיע עדיין שעת הגאולה-נתפרדה החבילה 

  .א"בב, ר שבקרוב נזכה לקבל פני משיח צדקנו"ויה

  סיבת עיכוב הגאולה
: ק"הרה אמר ,משארותם צרורות בשמלותם

צרורות ,  זה שעדיין נשארנו בגלותנוומשארותם

לבושים והשמלות שאינם צרור בעון המ, בשמלותם

  . בצניעות

  עמו אנכי בצרה
, ק"נ מראפשיץ אצל הרה"ק ר"פעם ביקר הרה

ובאמצע נסובה השיחה על ביאת המשיח וצער 

מיד , והנה כשהתחילו לדבר ממשיח, גלות השכינה

ק לסבול יסורים נוראים וכאבים עזים "התחיל הרה

, ק מראפשיץ"כשיצא הרה. עד שהוצרך לשכב במטה

כי מיד , עכשיו ראיתי צדיק אמיתי": אמרנענה ו

נעשו לו , שרק התחלנו לדבר מצער גלות השכינה

  ".כאבים ויסורים חזקים כאלו

  'רוח אפינו משיח ה
' ק ר"הרה: ל"כתב בספר תפארת מרדכי בזה

אהרן אריה אהרן אריה אהרן אריה אהרן אריה ' ' ' ' ק רק רק רק ר""""להרהלהרהלהרהלהרהמנחם מענדל מרימינוב אמר 

ואמר , ''''משיחמשיחמשיחמשיח''''לדעתי כבודו הוא : עעעע""""מפרימישלאן זימפרימישלאן זימפרימישלאן זימפרימישלאן זי

עדיין לא הגעתי למדריגה : אהרן אריה' ר ר"הלו מו

שאני אוהב את הצדיק , רק יש לי מדה אחת, זו

אם כן : ק מרימינוב"ואמר לו הרה. ושונא את הרשע

אהבת צדק אהבת צדק אהבת צדק אהבת צדק """"דהכי כתיב , איפוא כדברי כן הוא

 ,)'ח, כתהלים מה ("''''על כן משחך וגועל כן משחך וגועל כן משחך וגועל כן משחך וגו, , , , ותשנא רשעותשנא רשעותשנא רשעותשנא רשע

, משיח בודאי אינני: אהרן אריה' ר ר"ואמר לו מוה

, נג' ישעי( """"והוא מחולל מפשעינווהוא מחולל מפשעינווהוא מחולל מפשעינווהוא מחולל מפשעינו""""אבל כתוב במשיח 

ואנכי כבר הגעתי למדריגה זו אשר משיח איננו ואנכי כבר הגעתי למדריגה זו אשר משיח איננו ואנכי כבר הגעתי למדריגה זו אשר משיח איננו ואנכי כבר הגעתי למדריגה זו אשר משיח איננו  ,)ה

  ].והדברים עתיקין[כ "ע, ח"ודפח. י פשעיי פשעיי פשעיי פשעי""""מחולל עמחולל עמחולל עמחולל ע

  וגם בבנים חמשה
' כבר הבאנו לעיל מה שהעיד עליו רבו הק

שמימות בית שני לא פסקו , ע"זי, מזלאטשוב

וראוי . ור אחר דורמאבותיו בעלי רוח הקודש ד

ק "שהרה', אוצר ישראל'להוסיף מה שכתב בספר 

ובכל יום הגיד אחד מהבנים רוח , היה לו חמש בנים

ע אמר רוח הקודש "ל זי'ובנו רבי מאיר, הקודש

ק אמר רוח הקודש ביום "והרה, ביום השישי

  !.השבת קודש

  והשיב לב בנים
כבר הבאנו לעיל מה שחרות פיתוחי חותם על 

בהרב "ע "רבי מיכל מקומארנא זי' נו הקציון ב

 "ומקרב בני ישראל לתשובה"הצדיק קדוש עליון 

והביא בספר אוצר , "ה"מורנו רבי אהרן אריה זצללה

כ חזק "ק היה לו כח התשובה כ"שהרה, ישראל

אז היהודי , שאם היה מסתכל על בית של יהודי

היה בא לרוץ אליו ולבקש ממנו , שישב בפנים הבית

, וזה היה גם אם רק הסתכל על הבית, ובהדרך התש

כ החזיר "ועי. וכל שכן באם היה נכנס להבית עצמו

נפשות ישראל בתשובה להיות בצל כנפי השכינה 

  .יחסיון

  גדולה הכנסת אורחים
שמעתי ]: קאמארנא[כתב בספר זקן ביתו 

' כשהיה אצל הצדיק הקדוש ר, ה"ר זלה"מאאמו

רבי עתי מאבי שמ: אמר לו, ל"מאיר מפרמישלאן זצ

שכשם שמקבל בעל הבית את האורח , אהרן לייב' ר

כך לעתיד לבוא , בעולם הזה בסבר פנים יפות

  .כ"ע, מקבלין את הנשמה שלו בסבר פנים יפות

  לא יחמוד איש את ארצך
יהודה ' שהיה בנו של ר, רבי צבי הירש בן רבי דוד

שכר את , ק"דודו של הרה' שומר שבת'לייב ה

ר קאסטינוב הסמוך לפרימישלאן הקרעטשמע שבכפ

, ש להעוברים ושבים"מהפריץ ונתפרנס ממכירת יי

ל מוכר את "ובכל שנה לפני פסח היה רבי הירש הנ

והיה נוסע עם , ש וכל הכלים לנכרי כדת וכדין"היי

ק בכל ימי "בני ביתו לפרימישלאן לשבות אצל הרה

  .הפסח

באחד מן השנים הגיע להכפר גלח חדש שהיה 

והורה לכל הנכרים שאף אחד , ראל מובהקשונא יש

, ואמר להם, לא יקנה את החמץ מהיהודי הזה

, שהיהודי מוכר יחד עם החמץ את כל העבירות שלו

, והנכרי הקונה את החמץ קונה גם כל העבירות שלו

ובלית ברירה הפקיר רבי , ודבריו עשה עליהם רושם

  .הירש את החמץ שלו הפקר כעפרא דארעא

פרץ , ק"פרימישלאן ונכנס אל הרהויהי בבואו ל

שעכשיו ישתו הנכרים את כל , רבי הירש בבכיה רבה

, ש חינם אין כסף ובגפו יצא בהפסד גדול מאוד"היי

  .ז"ק לא ענה לו ע"אבל הרה

אמר לו , אחרי הפסח כשבא להיפרד ליסע לביתו

ואל תדאג על הפסד , סע לביתך לשלום, ק"הרה

, ש"כרים בהייכי ידוע תדע שלא נגעו הנ, כספך

ובאמת ידעתי כבר , ותמצא הכל על מקומו בשלום

ולא רציתי לומר לך זאת , מזה עוד בבואך אלי

  .כדי שההפקר יהא הפקר שלם, מקודם

לא ", ק"ל על העולים לרגל לביהמ"וכבר אמרו חז

יחמוד איש את ארצך שתהיה פרתך רועה באפר 

תרנגולתך מנקרת באשפה ואין , ואין חיה מזיקתה

  :).פסחים ח(" דה מזיקתהחול

  מפני שיבה תקום
ע בשם זקינו "מ מנאדבורנה זי"ק ר"סיפר הרה

, שאמר שפעם אחת בא אלי הבעל דבר, ק"הרה

, "מפני שיבה תקום"הלא כתיב בתורה , ואמר לי

 לתורה ולעבודה ותיקון חצות הוא "לקום"החיוב 

לכן עתה ,  קודם שיזקין האדם',לפני שיבה'רק 

תנוח עוד מעט על , ושיבה נזרקה בךשהנך כבר זקן 

. משכבך למען תוכל להתפלל תפלתך בכח ובכוונה

מפני שיבה ", אני מפרש כך הפסוק: ועניתי לו

 שאתה זקן "מפני" - מפני הוא נתינת טעם ,"תקום

 בחצות לילה לעשות תיקון "תקום" לכן ,"ושיבה"

ואדרבה כשמגיעים לשיבה צריכים יותר , חצות

  .כי אם לא עכשיו אימתי,  בעבודהלהתגבר ולהוסיף

  סיפא דחיי
: ק להתאונן באמרו"התחיל הרה, ג"בשנת תקע

והסובבים חשבו שאכן יש " ! די אדערן ציהען מיר"
כ נתברר כי כוונה "אך אח, לו איזה כאב בגידי הדם
 אדר חודשי - האדערןכי , עמוקה ורמז היה בזה

וכן היה . מושכים אותו] שהיה אז שנה מעוברת[
עלתה נשמתו ] ראשון[באדר ' ביום השלישי בש

ונקבר בעיר פרימישלאן וכאן המקום , למרומים
מנחם מענדל מקאסוב ' ק ר"להוסיף מה שאמר הרה

שהיה בקשרי ידידות עם , ע"זי" אהבת שלום"בעל 
למקום "ק כי "שהעיד עוד בחייו של הרה, ק"הרה

  ".ק את קדושת ארץ ישראל"מנוחתו יביא הרה

 עלינו ועל כל ישראלזכותו יגן 



 

  ז 

  אמעלת רב ידידנו קדם, להשמיע ברכותינו מיטב, ויביע יערב שפתינו רשתא

  שנפרו ובשלומו, נרימה ברכה של כוס שמחתו לרגל, בנעימה לפניו הולך הטוב מוש

  רוהד פאר ברוב, גדושה במידה הרבים את ומזכה, שבקדושה דבר לכל וראשון אשר
  

  פוסו גבול בלי בנאמנות, בגבורות א"שליטרבינו  אצל, במסירות משמש בקודש נימהפ

  עובמד בחכמה, 'רחמים שערי'ב ולעודדם לשמחם, ויתומים אלמנות אלפי למען רבינו לימין ומדע

  רלשע אין עד ולבריות לשמים נוח, בהילולים תרומיות מידות בעל, והפעלים החסד בר

  לההל את עליו גומרים אין, משולל בלתי שבחו בנימוסין המוכתר, למלל שבחו כל נוכל אל
  

 את ומזכה זוכה ומעשה עושה, פעלים ורב חי איש עוז ידידנו ה"ה
 היוסדה מיום לארגוננו ןונאמ מסור, הדגולים במעשיו הרבים

 א"שליט פערל אשר ר"מוהר ח"הרה

 היוסדה מיום הארגון ומהנהלת א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ אצל ק"משב

   אפריון בשמחת במעונו השרויה השמחה לרגל

 ו"הי חיים יחזקאל החתן למעלות תמים היקר בנו בנישואי

  א"שליט פרידמאן אפרים ר"מוהר ח"הרה הנכבד ידידנו בת ג"עב
 שערי רחמים ל נאמן ידיד

 כגפן, מעלתא כליל יפה יפה יעלה שהזיווג, בהדרתא לראשו תעלה ברכותינו
, והזכה הצלולה דרך על בישראל נאמן בית ביתם את ויבנו, כהלכה פורחת

 ח"יוצ מכל, דקדושה נחת רוב לראות ויזכה, בהערכה' הק רבותינו במסורת
 ובני בנים' ה ברך זרע, ערוכים לחנולשו סביב, זתים כשתילי בניו, גדושה במדה

 משלח ובכל באסמיו הברכה את אתו' ה ויצו, ובמצוות בתורה עוסקים בנים
 ירדפהו וחסד טוב ואך, ורעננים דשנים ב"נו עם ביחד בשיבה ינובון ועוד, ידיו
 .א"בב גואל בביאת צדק מבשר פעמי קול לשמיעת נזכה עדי, השנים כל

  החותם ברוב כבוד והערכה

 יעקב אליעזר שישא

  בשם ההנהלה והמתנדבים

 

  "עזר נשואין"קרן לחתנים 
  א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ

  ברכת מזל טוב נאמנה
מעומק ליבנו שלוחה בזה ברכת מזל 

, אי גברא יקיראקדם מעלת הטוב 

נודע בשערים , ממשכימי קום

ובטוב לבו  ,ים לזולת הברוכובפעולותי

ועומד , מסור ונאמן לעזר לארגונינו

  ה"ה, במסירות ועונה  עת  בכל  לימיננו 

  א"שליטאפרים פרידמאן ' ח ר" הרה
  'בתו תחינשואי לרגל השמחה במעונו ב

  ק" משב- א "שליט אשר פערלח "ג בן הרה"עב

ù àåòø àäéëæéä äùåã÷ã úçð áåø úåàøì 
 úåçîù òáåù êåúîàôåâ úåéøáå , äððøå ìéâå

éàöàö ìëî äáåøî äçìöäå òôù áåøáå 
íéø÷éä ,úåìâúäì äëæð éãòíéîù úåëìî ãåáë  ,

 ïåéöì øåîàá åðùôð ìâúå åðáì çîùéå åðéðéò åàøé
êìî   úàéáá êé÷ìà á åð÷ãö çéùîïîà äøäî.  

   ההנהלה : המברכים ומוקירים
  שלמה הירש : גדול העונה
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  להולדת הבן 
  א"שליט ישראל יעקב ברויןר "הר

  א"ר ראובן פפנהיים שליט"הר חתן -ל "ר דוד לייב ז"בן הר

  א"שליט דוד לייב מארקאוויטשר "הר
  ' במוסדותינו הקדרדקימלמד 

  א"שלום ליבנטהאל שליטר "הר חתן -א "ר יצחק שליט"בן הר

  א"שליט כהןאברהם ר "הר
  א"מרדכי סימון שליטר "הר חתן -א "ר חיים שליט"בן הר

  א"שליט משה לייב קרישבסקיר "הר

  א"ר אליהו סימון שליט"הר חתן -א "ר מתתיהו שליט"בן הר
ã 

  להולדת הבת 
  א"שליט ראובן קרישבסקיר "הר

  א"אהרן אייזנער שליטר "הר חתן -א "ר קדיש שליט"בן הר
ã 

  לנשואי צאצאיהם 
  א"שליטאשר פערל  ח"ההר

  א"ר שליט"ק מרן אדמו"ק אצל כ"משב

  א"ר ברוך יעקב קרישבסקי שליט" חתן הר- א" ר משה שליט"בן הר
  ג בת"לנשואי הבן עב

  א"שליט אפרים פרידמאן ח"ההר

  א"ר משה ראובן אייזנער שליט" חתן הר-ל "ר פנחס ז"בן הר
ã 

  צאצאיהם אירוסי ל
  מסבורגוויליא - א"שליטאהרן פערל  ח"ההר

  א"ג משה מאיר בריעף שליט" חתן הרה-א "ר דוד שליט"בן הר
  ג בת"לאירוסי הבן עב

  מאנסי - א"שליט יהודה איינהורן ח"ההר
  'מוסדותינו הקעסקן נמרץ למען 

  ל"ר יעקב יצחק ז"בן הר
ã 

   ןלאירוסי הב
  מאנסי -א"שליט אהרן דוב מאיערח "הרה

ã 

   תלאירוסי הב
   וויליאמסבורג - א"שליט יעקב שטויבח "הרה

ã 

  ל תורת רבותינו הקדושים"להו "מערכת דברי אמונה" י"ך ויצא לאור ענער
 153-25810778פקס  / 02-5810-778טל  - א"ק ירושלים תובב"בעיהתולדות אהרן י אברכי "שע

 יתברכו מן השמים כל אלו שתרמו להוצאות הגליון 

 א"שליט אשר פערל ח"ההר

  'השמחה בנושאי בנו שיחי לרגל

  

  א"יטשל מאיר יוסף ח"הרה" שליט  שטיינבערגער שמעון ח"הרה

    א"שליט יהודה משה ח"הרה  א"שליט יעקב אברהם ח"הרה  

 ז"מתש שבט ז"כ ע"נלב - ל"זשמעון  ר"ב אליהו ח"רהה אביהם נ"לעי
 ז"נתש שבט ט"כ ע"נלב - ל"ז נתן ר"תב רבקה ח"אהה אמם נ"לעיו

  

    א"שליט נחמן ח"הרה  א"שליט לעפקאוויטש אברהם ח"הרה

  ל"ז נחמן ר"תב שרה ח"האה םאמ נ"לעי
 ה"תשס' א אדר' ג ע"נלב

  

 א"שליט ישראל יעקב ברוין ח"ההר

  'השמחה בהולדת בנו שיחי לרגל

  

 א"שליט  דוד לייב מארקאוויטשח"ההר

  'יחיהשמחה בהולדת בנו ש לרגל

  

 א"שליט אברהם כהן ח"ההר

  'השמחה בהולדת בנו שיחי לרגל

  

 א"טשלי ראובן קרישבסקי ח"ההר

  'השמחה בהולדת בתו תחי לרגל

  

  א"שליט יעקב שטיינבערגעראברהם ח "הרה
  ל"זשמעון ר " באליהוח " הרהולעילוי נשמת אבי
  ז"ך שבט תשמ"ע ז"נלב

  ה"ענתן ר "בת רבקהח מרת "האה ונ אמ"ולעי
  ז "ט שבט תשנ"ע כ"נלב

 ה.ב.צ.נ.ת

  א"שליט לעפקאוויטש אברהם ח"הרה

  ה" ענחמןר "בתשרה ח מרת "נ אמו האה"לעי

  ה"תשס' אדר א' ע ג"נלב

 ה.ב.צ.נ.ת

 
  'חיכל ידידי ומכירי שיהזמנה אישית ל

  א" שליטשר פערלאח "הרה
  'נו שיחי בנשואילרגל השמחה במעונו ב

  ח" ומכל יוצור שירווה רוב נחת ממנ"יה

  בית שמש"רייכערסטע" באולם לישישחתונה ביום ה

 

  א"שליט וד לייב מארקאוויטשד ח"הרה

  'בהולדת בנו שיחילרגל השמחה במעונו 

  ח"ר שירווה רוב נחת ממנו ומכל יוצ"יה

  215בתי אונגרין  יואב בביתתתקיים השלום זכר 
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