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  ז"נתש דבריםק "שבבליל שנאמרו 

 

  
  .רב לכ� שבת בהר הזה

הרבה גדולה לכ� ושכר על ישיבתכ� י "פירש
, עשית� משכ� מנורה וכלי�, בהר הזה

ת� לכ� סנהדרי� שרי מני, קבלת� את התורה
   .ד"אלפי� ושרי מאות עכ

  הפסוק ומקשהלבאראיתא בחת� סופר 
רב לכ� סב את ההר הזה פנו "הנה בפסוק ד

שנאמר כשיצאו ממצרי� לא " לכ� צפונה
  . ?ולמה, י מאומה"פירש רש

אלא העני� הוא כי עיקר קושי הגלות הוא 
דאז אי� במה להאחז , כשאי� התורה אתנו

ולכ� , ול העול הגלות המרוקשה מאוד לסב
גלות מצרי� היתה הגלות הקשה ביותר שאז 

ל עד שגאלנו "ירדו בני ישראל מטה ר
כ "משא. ל"ת ברגע האחרו� כמאמר� ז"השי

הגלויות שעברנו מאז קבלת התורה אזי כח 
התורה החזיק את כלל ישראל בשעות הכי 

ויהודי� מסרו נפש� בשמחה על , קשות
�אחר חורב� בית וג� , קדושת שמו יתבר

המקדש לא פסקה מישראל קדושת התורה 
צ "והיא חיינו ובכח זה נעמוד עד ביאת גוא

  .א"בב

לעול� ' אתה ה) "איכה ה יט(הפסוק ' וזהו פי
" תשב כסא� לדור ודור למה לנצח תשכחנו

אי� ל� ' ה אתה ה"כי ישראל אומרי� להקב

שו� הפסד מהגלות כי הלא שמ� מתעלה 
למה 'נ� הבקשה היא אמ, ומתקדש בישראל

' לנצח תשכחנו תעזבנו לאור� ימי�
דהרחמנות על כלל ישראל העובר צרות 

ובזה ג� מפרש , רבות ומשונות בגלות הזה
שאליהו אמר ) א"ברכות ג ע(' מאמר הגמ

ס "י שבעת שישראל נכנסי� לביהכנ"לר
ה אומר אשרי "ואומרי� יהא שמיה רבא הקב

לו המל� שמקלסי� אותו בביתו  כ� ומה 
לאב שהגלה את בניו ואוי לה� לבני� שגלו 

ל "בזה הוא כנ' והפי, מעל שולח� אביה�
דמה לו לאב שהגלה את בניו היינו דאי� 
מגיע לו שו� היזק מאחר שג� בגלות 

אמנ� אוי לה� לבני� , ישראל משבחי� אותו
שגלו מעל שולח� אביה� בעונותינו הרבי� 

  .דעלינו הבכיה והרחמנות

רב לכ� שבת בהר 'י "רשכ "וזה הוא מש
דמאחר שיש בידינו , הרבה גדולה לכ�' הזה

את התורה הקדושה איננו צריכי� לדאוג כל 
�דהלא גדולתנו אתנו בהיות שאנו יכולי� , כ

לקדש שמו יתבר� בעול� בחוש� הגלות 
אמנ� כשיצאו ישראל . 'י התורה הק"ע

ממצרי� ולא היה לה� עדיי� את התורה תו 
מה דאז לא היה חפ" י מאו"לא פירש רש

  .בגלות�

  'המש� בעמוד ג
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  נוטפי דברי אמונים
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äôñá ïéò"úãåáò ÷ æîåø äæä áåúëäù ìàøùé 
èä ìò 'øî íéîé"è ãò áà ç ' íéîé äîäù áàá

øúåéá íéëùç ,øáãî úðéçáá äîäå , ïëìå
èä åìàá åæ äùøô ãéîú íéàøå÷ 'æå íéîé"ì . 

èá ãéîú äúàéø÷ úàæä äùøôä äðä ' íéîé
ø øçàù"è ãò áà ç 'åá . äîëá äùøôä æîøîå

 íå÷îì íå÷îî åðøáò øùà úà øéëæäì íéðéðò
äå 'à-ì÷åðîò äéä åðé , åðàùëù íâä úåøåäì

øîå íéøöîä ïéá íéøáåò"è ãò áà ç ' àì åá
ä ùåèé 'åúìçðå åîò úà , øáãîá åðëéìåäù åîëå

äå ùéà øáò àì õøàá 'åâå íäéðôì êìåä ,' ïë
 àéâå øáãî ïë íâ íéàø÷ð øùà åììä íéîéá

úåîìö .  

äéáø"éæ äðåîà éøáãä ÷"ò 

äìåãâ äøöá øùà åðà ïë åîëåðçðà  ,äåòáù" ø
ãàî êùîúî úåìâä , úåìëå úåéôåö åðéðéòå

ä úòåùéì ,' õîåà óéñåäì åðéìò ïë ìò
 ìàâäì äëæð úåëæä äæáå äðåîàá úå÷æçúäá

æç åøîàù åîë" ì)é çìùá àîåçðú' (æå" ïéàå ì
ëò äðîà øëùá àìà ìàâäì úåãéúò úåéìâä"ì ,

 íéìäú ìò äùîì äìôú øôñá ùøéô äæáå
)äâäî"ä ìòá ÷öæ äùî çîùé"ì ( ÷åñôä) íéìäú

â áö (æå êãñç ø÷áá ãéâäì" ø÷åáã òåãé éë ì
 ø÷åá àúà øîåù øîà áåúëù åîë äìåàâä àåä

åâå ,'úåìâä àåä äìéìå , òéãåäìå ãéâäì åðééäå
 êúðåîàå íåùî ÷ø àåä êãñç ø÷áá éë äæ øáã
 ìù ãñç íåøâé úåìâä ïîæ ìù äðåîàã úåìéìá

ëò ïáäå äìåàâä ïîæ"ì ,äåäåòáù íâ" çë ìèéð ø
 úå÷æçúä éøåáéã òåîùì éîî åðì ïéàå íé÷éãöä

ä úðåîàá ,' øéàä àðîéäî àéòø äùî íðîà
 óåñ ãò ìàøùé éðáá äðåîà úå÷æçúä çéøæäå

úåøåãä ìë.  
) äéáø"éæ äðåîà éøáãä ÷"ò(  
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áã øùà íéøáãä äìàáã øùà íéøáãä äìàáã øùà íéøáãä äìàáã øùà íéøáãä äìàåâå äùî øåâå äùî øåâå äùî øåâå äùî ø. éô 'äåàä"÷ä ç ' äìà ÷åéãä
íéøáãä ,åðééäã éøáãî õåç øáéã àì åðéáø äùîù äøåú , êøã ìò

 àøîâá åøîàù äî)èé àîåé (: àáø øîà] øáåò ïéìåç úçéù çùä
øîàðù äùòá [íéøáãá àìå íá úøáãå]íéøçà [ïàë ãò , ïàëî

äàøéå äøåú éøáãá úìåæ øáãì øåñàù , äùî éë áåúëä òéãåäå
áøåîöòî åéîé ìë øáéã øùà íéøáãä íä äìà íåìùä åéìò åðé ,

äî äåö øùà íéøáãä ãáì 'íøáãì ,íá úøáãå íéé÷ù úãîì àä ,
øñåîå äîëçå äøåú éøáã íìåë éë ãéòé äàåø ìë äìà åéøáãå .
 ìåç ìù êøåáãë úáù ìù êøåáã äéäé àì úáùá åøîà ïëå

éøúåîä íéøáã ìò åìéôà øîàð äæ øáã åøáãå øîàðùí , ïëå
 éòéáùá íéúáåùì øåæò ùã÷î ìëá íéøîåàù äî æåîøì øùôà
 øö÷ì íìåòì íéîìåò øéö÷á ìáà ùøç åîë úåéäì ùåøçáå

íéøåáéãä  

  'מבתרי כתבי משפיע קהילתנו הק (
  )ל" זצדניאל פרישצ רבי "הגה

 א
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ìæîì äðéðä úãìåäá åùã÷ ïåòîá äéåøùä äçîùä ìâø"è  

 åðúçì äãëðääø"ö øäåî"ø áéåè éáö øæòéìà èéìù" àø"î á÷ä åðéúáéùé'  

äøä åðúçì úá" öøòðæàåå ÷éæééà ÷çöéèéìù "à  
éäëæéù àåòø àä ë"èéìù åðéáø ïøî ÷"ååøì àäùåã÷ã úçð íééðôç àìî ú öåé ìëî"ç  áåø êåúî

 äëæð éãò íéððòøå íéðùã íééç úåðùå íéîé êøåàì àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøáá øùåàå äçîù
áá åðéùàøá åðëìîå åð÷ãö çéùî éðô ìá÷ì"à  
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  פנינים לפרשת השבוע בדרך המוסר והחסידות 
 

 " אלה"

על זה דיבר משה אל כל ישראל והזהירם . רע'שון ה'בק ל'ראשי תיבות של א

מיעוטן בעריות וכולן באבק לשון , רובן בגזל: כמינוכפי שאמרו ח, מפני כך

הכל נכשלים באבק לשון הרע ולכן יש להזהיר את ) ה"בבא בתרא קמ(הרע 

 .כל ישראל מפני זה

 מגלה עמוקות

 . וחצרות ודי זהב

. ודי זהב לחטא העגל, י מפרש שבחצרות מתכוין הכתוב למחלוקת קרח"רש

ולמה , רבות לפני מחלוקת קרחהלא חטא העגל נתרחש שנים , קשה איפוא

מצינו במדרש שלאחרי חטא העגל , ברם. הזכירו הכתוב אחרי מחלוקת קרח

' אמרת אנכי ה: המליץ משה רבינו טוב על ישראל ואמר לפני רבונו של עולם

הרי משבא קרח אחר כך ואמר כל , אלקיך בלשון יחיד לי ציוית ולא להם

הופרכה , אלקיך' רה אנכי הכולם שמעו מפי הגבו, העדה כולם קדושים

על ידי חצרות חזר , המלצתו של משה רבינו וחזר ונתעורר חטא העגל

 .ונתעורר החטא של ודי זהב

 שני המאורות

ואצוה את שפטיכם בעת ההיא לאמר שמוע בין אחיכם 

 . ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו

 . ריםל ובין גרו זה בעל דינו שאוגר עליו דב"י ז"ופירש רש

הענין נראה לי דידוע שהעיקר הוא התחברות באמת בין החברים זה גורם כל 

, ל על פסוק חבור אפרים עצבים הנח לו"הישועות והמתקת הדינים כאמרם ז

ואפילו אי איכא כנסיה חדא באמת לאמיתו בהתחברות ואהבה וחיבה תוכל 

 נרמז כאן וזה. הגאולה לבא על ידי זה כשהם צדיקים כדאיתא בזוהר הקדוש

וזהו ', כי ידוע אשר שמוע הוא לשון אסיפה מלשון וישמע שאול את העם וגו

ועל ידי זה , שמוע בין אחיכם ביאורו שתתאספו ביחד באהבה ואחוה וריעות

כידוע מספרי קודש כי צדק הוא מלכות ודינא דמלכותא , ושפטתם צדק

בין . חמיםומשפט הוא רחמים והוא עמודא דאמצעיתא שיהיה צדק נמתק בר

י רצה "איש ובין אחיו ובין גרו דהיינו בעל דינו שאוגר עליו דברים כפירוש רש

לומר שמסולקים כל הדינין ונמתקים ברחמים ונתגלה בעולם רחמים גמורים 

 .וחסדים מגולים על ידי התחברות

 מאור ושמש

 . רב לכם סב את ההר הזה פנו לכם צפונה

והענין הוא . ם"ל לכ"זה נקרא בדברי רזיש לרמז ידוע דענייני הנאת עולם ה

ככה שיהיה אדם צריך לאכילה ושתיה והנאות העולם ' דהנה על מה עשה ה

וכתבו המקובלים כי בכל . ובלעדם אי אפשר לו לחיות על פני האדמה, כיוצא

ויצטרך כל אדם להעלות הניצוצות הנוגעים , דבר יש ניצוצות וחיות אלקות

. ל שיערב לאחד יותר מלזולתו כי מגיע לחלקועל כן יש מאכ, לחלק נשמתו

ואלו היינו רוצים , והנה לזה צריך שימוש חכמים להבין הענין על בוריו

ועל פי זה פירש . יארך הענין, להאריך ולפרש הדברים אפילו כפי שכלנו הדל

ל "ר, רעבים גם צמאים) תהלים קז ה(ה דברי דוד אדונינו "ט זצלה"הבעש

הלא הוא על כי , יהיו בני אדם רעבים גם צמאיםי ככה ש"למה עשה הש

דהיינו שבכל ענייני העולם מעוטפים ניצוצי קדושה , נפשם בהם תתעטף

והנה לזה צריך האדם לכוין בתענוגיו באכילה . והבן, השייכים לחלקי נפשותם

ועל , להעלות ניצוצי הקדושה הצפונים במאכל ומשתה ההוא, ושתיה וכיוצא

י וחמרא "ויתרבה תוקפו בעבודת י, מתו הניצוצות הללוידי זה יתוספו בנש

מה שאין כן מי שעוסק בעניינים האלו ). ב"ו ע"יומא ע(וריחני פקחין 

א כמו "אזי יתדבק בו רק גשמיות המאכל אשר הוא מסט, למלאות תאותו

, ם"ב לכ"וזה יאמר ר. ויתגבר עליו היצר הרע ביותר בתאוות, שער בנפשו

, הוא רב ברבו יתירא למלאות תאוותכם, נוג עולם הזהם היינו תע"ל הלכ"ר

ר הזה דהיינו היצר הרע "ל שהוא מסובב ונסמך אל הה"ר, ר הזה"סב את הה

ם "פנו לכ, ם שאתם עוסקים"שמתגבר עליכם על ידי הלכ, ר"הנקרא ה

היינו אל הניצוצות , ם"ל תפנו במחשבתיכם אל הצפונות שבלכ"ר, ה"צפנ

 .והבן כי דבר עמוק הוא, ש"כם בעבודתו יתהצפונים לשם ויערב לחכ

  אגרא דכלה

 ב
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  פרפראות ערבים ומתוקים על הפרשה

  
אלה הדברים אשר דבר משה אל כל אלה הדברים אשר דבר משה אל כל אלה הדברים אשר דבר משה אל כל אלה הדברים אשר דבר משה אל כל 

    ....וחצרת ודי זהבוחצרת ודי זהבוחצרת ודי זהבוחצרת ודי זהב    ישראל וגו׳ישראל וגו׳ישראל וגו׳ישראל וגו׳

. . . . רות במחלוקתו של קרחרות במחלוקתו של קרחרות במחלוקתו של קרחרות במחלוקתו של קרחוחצוחצוחצוחצי י י י """"פירשפירשפירשפירש

ודי זהב הוכיחן על העגל שעשו ודי זהב הוכיחן על העגל שעשו ודי זהב הוכיחן על העגל שעשו ודי זהב הוכיחן על העגל שעשו 

    ....הםהםהםהם ל ל ל לבשביל רוב זהב שהיהבשביל רוב זהב שהיהבשביל רוב זהב שהיהבשביל רוב זהב שהיה

 שהרי מעשה העגל קדם למחלוקתו, ותמוה

   ?ולמה הקדים משה את המאוחר, של קרח

 ,מדרש תנחומא(דחז״ל אמרו , ויש ליישב

שכאשר ישראל במצב של ) שופטים

הקב״ה מוחל להם אפילו על  הרי, אחדות

זה נוכל לומר שלפני   לפי.עון עבודה זרה

סלח הקב״ה  שפרצה מחלוקת קרח ועדתו

 ואילו לא היתה, גם על חטא העגל

לא היה מקום להוכיחם , המחלוקת פורצת

אולם . שהרי כבר נמחל, העגל על עון

עדתו וחוללו מחלוקת  כאשר קמו קרח

הרי התעורר  ,בישראל נגד משה ואהרן

של  למפרע חטא העגל ונזקף לחובתם

משום כך מקדים משה בתוכחתו . ישראל

ורק לאחר מכן , הרמז למחלוקת קרח את

  . לחטא העגל את הרמז

  רבי יוס� מפוזנא

ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש 

לחדש דבר משה אל בני לחדש דבר משה אל בני לחדש דבר משה אל בני לחדש דבר משה אל בני     באחדבאחדבאחדבאחד

    ....ישראלישראלישראלישראל

מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך 

שלא יהא מוכיחו וחוזר שלא יהא מוכיחו וחוזר שלא יהא מוכיחו וחוזר שלא יהא מוכיחו וחוזר     כדיכדיכדיכדי, , , , למיתהלמיתהלמיתהלמיתה

    ).).).).רש״ירש״ירש״ירש״י((((ומוכיחו ומוכיחו ומוכיחו ומוכיחו 

בבא בבא בבא בבא ((((ומקשים הרי אמרו חז״ל ומקשים הרי אמרו חז״ל ומקשים הרי אמרו חז״ל ומקשים הרי אמרו חז״ל 

הוכח תוכיח אפילו הוכח תוכיח אפילו הוכח תוכיח אפילו הוכח תוכיח אפילו     ))))אאאא,,,,מציעא לאמציעא לאמציעא לאמציעא לא

    ????מאה פעמיםמאה פעמיםמאה פעמיםמאה פעמים

 האחד: אלא יש שני אופנים בתוכחה

, לחבירו ומפרט לו את עונותיו שמוכיח

שאינו מזכיר לו עונותיו  והאופן השני

שלא יעשה  אלא מוכיחו בדרך כלל

 שאם, וההבדל ביניהם, דברים רעים

, מתבייש בזה מפרט עונותיו חבירו 

ולכן ,  לידי בושהאינו בא ובאופן השני

וזו כוונת , פעמים רשאי להוכיחו הרבה

מאה  ״הוכח תוכיח״ אפילו: הכתוב

, אבל ״ולא תשא עליו חטא״, פעמים

וכאן הרי פירט . תפרט לו עונותיו שלא

לפיכך לא הוכיחם אלא  ,להם עונותיהם

  .סמוך למיתה

 לדברי שאו

    ....יוסף עליכם ככם אלף פעמיםיוסף עליכם ככם אלף פעמיםיוסף עליכם ככם אלף פעמיםיוסף עליכם ככם אלף פעמים

אחת אל מלובלין פעם " חוזה"כשישב ה

התחיל , שולחנו הטהור בשבת קודש

" חירופים"להוכיח את עצמו בבזיונות ו

עד , שלא נאמרו אף על אחד הריקים

אשר לא יכלו התלמידים לשמוע 

כשראה . והתחילו להשתמט אחד אחד

, שתלמידיו נשמטים והולכים" חוזה"ה

שלא יהיו , ת יושיעכם"השי: חזר ואמר

 מיד התפייסו. לכם בנים גרועים ממני

והרב . התלמידים וחזרו אל השולחן

אף : ליבלי איגר מלובלין אמר' הצדיק ר

כשהתחיל . אצל משה רבנו היה כזאת

' בערבה במדבר וגו: להוכיח את ישראל

ראה שנפלו ). י"ראה בפירוש רש(ודי זהב 

: וחזר ואמר מיד, לתוך עצבות גדולה

, "ככם. "עליכם ככם אלף פעמים' יוסף ד

ואז ,  ירבו בישראלכמותכם: היינו

  . נתפייסו

  סיפורי חסידי� 

  ד"ל הי"זצוק ה לייביש טייטלבוי�'אריצ רבי "נ הקדוש הרה"לעי

RRRR שבת חזוןQQQQ    
  

ÈÙ‡ '·‰ ·¯Á
˘Ó‰È"ÌÏÂÚÏ ÌÈÈ˜ ˙·˘‰ Ï·‡ ˜  
אלהינו דבר אלינו בחורב לאמר רב לכ� ' ה

הפרשה זאת נקרא תמיד . שבת בהר הזה
והיא מרמזת לנו . י� המצרי� בשבת חזו�בב

אלהינו דבר אלינו בחורב א� ' כי ה
כ רב לכ� "ר אעפ"ק הוא חרב בעוה"שבהמ

כי האמנ� כל המועדי� . שבת הוא שבת
) ט"תפילת יוב(ש "ה� לפי הזמני� כמ

לנו מצות ' מקדש ישראל והזמני� והי
עליית הרגל והבאת הקרבנות ובזמ� הזה 
אי� לנו דבר אבל שבת היא קביעא וקיימא 

מתנה ) ב, שבת י(ל " זודרשוז "ג� בזמה
ל א� "ר. טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה

   .ק נגנז א  השבת קיי� לעול�"שבהמ

äîìù úøàôúäîìù úøàôúäîìù úøàôúäîìù úøàôú  

Â‡¯ Â·˘ ÔÂÊÁ ˙·˘ ‡¯˜
ÁÈ˘Ó „ÏÂÈ˘ È  
הנה שבת זה נקרא שבת חזו� על ש� 

ויש להבי� . פתיחת ההפטורה דשבת זה
בשלמא שבת נחמו שנקרא על ש� פתיחת 
' ההפטורה שהוא לשו� נחמה ובו מתחיל ז

אבל כא� דעיקר ההפטורה הוא . דנחמתא
הוא דאיתא  א  העני� ,התוכחות אחר כ 
באב ' שבט) 'א ע"איכה פ(בירושלמי ומדרש 

שקוד�  כיו� .� אחר החורב� נולד משיחתיכ
אי� עושי�  'י בבחי"שנחרב הבית היו בנ

רצונו של מקו� שלא עלה על דעת� 
אבל א  כשראו שנכנסו . שיחרב הבית

אויבי� להיכל תיכ� הרהרו כל ישראל 
וכמו , נגזרה גזירה בתשובה רק שכבר

שהוכיח� ירמיה למה לא עשו תשובה עד 
ואז . יה נחרבשלאנגזרה גזירה שאז לא ה

תיכ� נעשו ישראל בכלל עושי� רצונו של 
והנה כבר . מקו� ומזה נולד תיכ� משיח

אמרנו שבכל שבת נכלל כל הקדושות 
שבאי� בתו  ימי המעשה שאחריו וכמו 
שאומרי� וקדשתו מכל הזמני� דשבת 

וכמו שאמר בזוהר  כולל כל קדושת הזמני�
ביומא ' כל ברכא� וכו) 'ח א"יתרו פ(הקדוש 

שביעאה תליי� דשבת כולל כל הברכות וכל 
הקדושות שה� אחד כמו שנאמר ויבר  

המעשה  ויקדש וכל מה שיש בתו  ימי
ברכה וקדושה מקבל מיו� השבת שקוד� 

ומהאי טעמא מברכי� החודש בשבת . לו
 חודש שקדושת ראש חודש שקוד� ראש

שיבא בתו  השבוע כלול בשבת הקוד� 
הזה שחל וכ� השבת . ומקבל מיו� השבת

תשעה באב בימי המעשה שאחר כ  הנה זה 
שהיה אז יו� חורב� בית אלהינו אינו נכלל 
בשבת הקוד� דשבת הוא רק כללא דכל 

אבל מה שמיו� תשעה . ברכא� וקדישי�
באב הוא יו� הולדת נפשו ורוחו של משיח 
זה כלול בשבת זה שקוד� תשעה באב 
. שממנו מקבל יו� זה הקדושה זו וכאמור

נקרא שבת זה שבת חזו� שבו ראוי ולכ� 
 .שיולד משיח

÷éãö éøô÷éãö éøô÷éãö éøô÷éãö éøô 
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 מה שיש לנו ללמוד מפרשה זו כי וזה

התורה היא הדבר היחיד שנשאר אתנו 
ורק ע� זה אפשר להתקיי� בגלות 

ובוודאי , ת"ולעשות נחת רוח להשי
ה מדה כנגד מדה "יעשה אתנו הקב

לעשות לנו נחת רוח לגאלנו מהגלות 
 הזאת ויתבטלו מאתנו כל המפריעי�

  .א"ש בב"לעבודתו ית

 לפרש א"ר זיע"ק אאמו"שמעתי מכ
" אלקי� עמ� לא חסרת דבר' ה"פ "אה
' י המעשה הידוע שהאחי� הק"עפ

ש מניקלשבורג ובעל ההפלאה "הרר
בער ' ע בעת בוא� להמגיד הרבי ר"זי
ע שאלו אותו אי� שיי� שאד� "זי

יקיי� המשנה חייב אד� לבר� על 
א הרעה כש� שמבר� על הטובה והל

זה נראה מופשט מהמציאות לבר� על 
ד "ושלח אות� לביהמ, רעה כמו טובה

ש� יפגשו יהודי יושב לצד התנור 
זושא ' והיה זה הרבי ר, וישאלו אותו

ע וניגשו אליו ושחו לו שהמגיד "זי
שלח אות� אליו שיאמר לה� פשט 

   .במשנה

זושא ואמר לה� בתמיה ' עמד הרבי ר
ל כדי שהוא אינו מבי� מה זה רע בכל

 �שיוכל להסביר לה� את המשנה ואי
והדברי� היוצאי� . יוכל לתר" לה�

. מלב טהור פשט לה� את המשנה
אלקי� עמ� לא ' ה'הפסוק ' ובזה פי

כשאד� דבוק כולו ' חסרת דבר
ואינו מרגיש , ת לא חסר לו דבר"בהשי

משו� שכל מה שיש , צער ועגמת נפש
  .לו זה טוב

וזהו כמו שדיברנו מקוד� בש� 
כשיש את התורה , ע"ס זי"החת

ומקבלי� עול מלכות שמי� אז אפשר 
לעבור את הגלות בלא ליפול ברשת 

וכמו , ת"ר ולהיות דבוק להשי"היצה
שכותב המסילת ישרי� על מאמר 

ר בראתי לו תורה "ל בראתי יצה"חז
תבלי� דיש אנשי� שמדמי� בעיניה� 

ישברו ' י תעניתי� וסגופי� וכדו"שע
, של היצר הרעמעליה� את עולו 

ושוכחי� ה� מה שאומר מי שברא 
ת "את היצר הרע הלא הוא השי

' ר בראתי לו תורה תבלי�"בראתי יצה'
שבכדי לבטל כח היצר יש רק עצה 

ר והימי� האלו "ויה. כח התורה, אחת
יתהפכו במהרה לששו� ולשמחה 

  .ונזכה לבני� בית המקדש בקרוב אמ�

הנה נמצאי� אנו בשבתות בי� 
ק מפליגי� מאוד "ובספה, המצרי�

ורמזו זאת במה , בקדושת שבתות אלו
' רב ל� שבת בעמק הבכא'שאומרי� 

השבת הזה שהוא בעמק הבכא הוא 
ל "ואחז. רב גדול וחשוב' בבחי' רב'

ביקש רבי לעקור תשעה באב שחל 
בשבת לגמרי ומבאר העבודת ישראל 
שרבי רצה בכח קדושת השבת 

 ב כי גדול כח"המושפע לבטל את הת
ולא , השבת לבטל הצרות והגזירות

כי עדיי� לא הגיע זמ� , הודו לו חכמי�
  .גאולתנו

והנה צדיקי� אמרו שעתה עומדי� 
וידוע , אנו כבר בימות המשיח

ע היה אומר "ק ממונקאטש זי"שהרה
ז הרחמ� הוא יזכנו לימי "בברכהמ

, המשיח ולא אמר לימות המשיח
משו� שהזמני� האלו שאנו עוברי� 

כ "ע, ימות המשיחה� כבר 
כשעומדי� אנו כה קרוב לגאולה יש 

ב "ק שהוא מעי� עוה"לנו לשמוח בש
ולקוות כי בזכות זה שאנו מקדשי� 
את השבת בשירות ותשבחות נזכה 

  .  ר"במהרה ליו� שכולו שבת כיה

RRRR  כל המתאבל על ירושליםQQQQ   

  זוכה ורואה בשמחתה
ל כל מי שמתאבל על ירושלי� זוכה ורואה "אמרו חז

מתאבל על ירושלי� אינו רואה   שאינוומי, בשמחתה
אוהביה  שמחו את ירושלי� וגילו בה כל"' בשמחתה שנא

אמר  .)תענית ל". (שישו איתה משוש כל המתאבלי� עליה
ה לישראל את� גרמת� להחריב את ביתי ולהגלות "הקב

  . שואלי� בשלומה ואני מוחל לכ� הוו, את בני

)åäéìà éáã àðú(  

  לטובה בעצמו יעיד עליוה "המצפי� לישועתו הקב
לכ� מי שמצפה לגאולה יזכה שיהא נדו� בבית די� של 

הבורא שכיו� שצפה למלכותו  שכ  הבטיחנו, ה"הקב
 ה"ומי יכחיש את הקב, ה בעצמו יעיד עליו לטובה"הקב

א� הוא בעצמו יעיד עליו ביו� הדי� הגדול ונורא הבוער 
לפני  מי יזכה ) ה"בתפלת ר( שעל זה הזמ� נאמר, כתנור
 ה בעצמו יעיד עליו"ועל המצפי� לישועתו הקב, בדי�

  . לטובה

)äìåàâä úå÷ú(  

  ממנוומתבטלי� הקליפות  מזדכ) לגמרי
ל כל המתאבל על ירושלי� זוכה ורואה "אמרו חז

להתאבל הוא מוסי� על עצמו אור  בשמחתה וכל המרבה
עתה  חדש גדול לעתיד כי בגודל האבילות נראה כאלו

ה נטלו "ה מכח המכה הגדולה של החורב� בוהנ, ה"נחרב ב
', כדאיתא במדרש ת� עונ  בת ציו� וכו ישראל אפוכי

עתה נעשה  ויתבאר לקמ� והמתאבל נראה בעיניו כאלו
החורב� ושוקל אפוכי וכ� הוא תמיד באבילתו ואז מזדכ  

ומתבטלי� הקליפות ואז יבא האור הגדול בלי הפסק  לגמרי
  .שו� מס 

) ìù"÷ä ä'( 

 אנחנו ראוי� לקבל גודל מתיקות ידידות נהיה
  ,ההוא ועריבות התענוגי� שיתגלה בעת

והנה עיקר עני� האבילות והוא בכדי לעורר את עצמינו 
כי , להזדכ  את גופינו וגשמיותינו באבילות ומרירות לב

אלקות  כאשר אנחנו מזכירי� ומסתכלי� על גודל התגלות
,  יקר תפארתינווגודל, שהיה בזמ� שהיה בית המקדש קיי�

תבכה נפשינו ודאבה לבינו על העדר גילוי  אזי במסתרי�
כאשר יגיע עת  ולכ�, ובזה אנחנו מזדככי�', אלקות וכו

פקודתינו לטובה ויקב" נדחינו בביאת משיחינו במהרה 
נהיה אנחנו ראוי� לקבל גודל מתיקות ידידות  אזי, בימינו

 היינו וא� לא, ההוא ועריבות התענוגי� שיתגלה בעת
אזי שכחנו אחר כ  הארת אור , ל"מתאבלי� על כל הנ

כי מרוב ', כמו שכתוב עי� בעי� יראו וכו, הגדול התענוג
  . ראוי� לכ  חומריותינו וגשמיותינו לא היינו

)éåì úùåã÷(  

  נעשה ז) ובהיר
ומעתה נבא אל ביאור המאמר כל המתאבל על 

אז ו, בפועל בלב ודברי� רצה לומר שמתאבל, ירושלי�
 הוא מזכיר לעצמו ולשכלו תמיד גודל הנעימות והשלימות

ובזה איננו מניח לשכלו להתעבות , והתענוג הנעדר ממנו
נעימות התענוגי� האמתיי�  ולהגש� כל כ  עד שלא ישיג

 אבל בהאבילות הזה הוא מלטש, וג� בבוא�, שנעדרו
וזה שאמרו , ל הכל באר היטב"ומזכ  תמיד שכלו ובינתו כנ

, מזכ  שכלו שהוא עיקר האד� צה לומר שהואר, זוכה
  .רצה לומר נעשה ז  ובהיר, ואמרו זוכה

) äáåè äòåîù(  

  לרוח הקודש זוכה
כל חכ� מישראל שיש בו דברי תורה לאמיתו ומתאנח 

ישראל ומתאווה ומיצר לכבוד  ה ושל"על כבודו של הקב
לרוח  זוכה' ק ולישועה שתצמח בקרוב וכו"ירושלי� וביהמ

  . הקודש

)àèåæ õøà êøã(  

  

  ביתר עילית" תולדות אבר� יצחק"ד "ביהמ

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"בנשיאות כ
  א"ד שליט"צ רב ואב"בראשות בנו יקירו הגה
  

  ברכת תודה
האי גברא  ,בזה אמורה וערוכה, שלמי תודה וברכה

איש אשר , המפורס� לש� ולתהלה, רבא ויקירא
עוסק , רוח בו לעשות פעלי� לתורה ולתעודה

בהכשר , רו� הכשרו�ב, בצורכי ציבור באמונה
  דירהלהגדיל תורה ולהא, לו העוז והגבורה, ויתרו�

        אאאאאאאא""""""""שליטשליטשליטשליטשליטשליטשליטשליטאשר זעליג סאמעט אשר זעליג סאמעט אשר זעליג סאמעט אשר זעליג סאמעט אשר זעליג סאמעט אשר זעליג סאמעט אשר זעליג סאמעט אשר זעליג סאמעט ' ' ' ' ' ' ' ' ישעיישעיישעיישעיישעיישעיישעיישעיר ר ר ר ר ר ר ר """"""""מוהמוהמוהמוהמוהמוהמוהמוה
אשר נידב רוחו למענינו בנדבו הסידורי� והארו� אשר נידב רוחו למענינו בנדבו הסידורי� והארו� אשר נידב רוחו למענינו בנדבו הסידורי� והארו� אשר נידב רוחו למענינו בנדבו הסידורי� והארו� 

        """"ביתר עיליתביתר עיליתביתר עיליתביתר עילית""""לבית מדרשינו לבית מדרשינו לבית מדרשינו לבית מדרשינו 
, משאלותינו' שימלא ה, ובכ� נרי� ונישא ברכותינו

, א ימשי� בדרכו ובמעשיו הברוכי�"כ שליט"שמע
ברכות לרוב עשרת , וירעפו עליו משמי מעוני�

,  ימצא באהליו כסדר� תמידי�ששו� ושמחה, מוני�
  א"עדי נזכה לקבל פני משיח צדקנו בב

  המברכי� ברוב תודה

 הגבאי�

 äøéùä úà íëì åáúë íúàå

ìàøùé éðá úà äãîìå úàæä 

ספר תורה ספר תורה ספר תורה ספר תורה כתיבת כתיבת כתיבת כתיבת 
שאנו עומדי� כעת כבר היות 
  מו של כתיבת ספר תורה בעיצו

  

  נ מר� הגאו� האדיר "לעי

   ל"זצוק' קנה בוש�'ה בעל
  רב דקהלתינו 

 �הרוצה להיות חלק ושות
  בכתיבת ספר התורה

   :נא לפנות אל
   אשר זעליג סאמעט' ר ישעי"הר

  איינהור�' ר שאול ארי"הר
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ŠŠŠŠ זכרון צדיקים ‰‰‰‰  

  ע "יז מלובלי�" החוזה"יעקב יצחק ק רבי "הרה
  תשעה באבתשעה באבתשעה באבתשעה באב    שישישישיחמיחמיחמיחמיצ יו� צ יו� צ יו� צ יו� """"יאיאיאיא

" החוזה מלובלי�"ק רבי יעקב יצחק מלובלי� הנקרא "הרה  
לאביו רבי , ז בעיר שברשי� הסמוכה ללובלי�"נולד בשנת תק

ה "דור תשיעי להשל, ק יוזעפא�"ד דק"אברה� אליעזר אב
  . ל"קאפיל ליקאווער זצ' ק ר"ולאמו בת הגה, ע"הקדוש זי

, עודנו בקטנותו התנהג רבינו בקדושה ובפרישות יתירה
עוד בצעירותו עצ� את עיניו , ונפלאות מסופר על קדושתו

, שבע שני� רצופות כדי שלא לזו� אות� בשו� דבר רע
, לברוח מהחדר כל יו� לשעה מועטת' מסופר שדרכו הי
מלמד בלאט א הל  ה"פ, וזה לא עזר, ז"והמלמד הכהו ע

וראה אי  , אחריו לראות מה מעשהו בשעה שהול  מ� החדר
שנכנס לתו  היער ומכניס עצמו לתו  תולעי� העוקצי� 

  . ומאז חדל להכותו', וצועק שמע ישראל וגו

ע נע ונד בכל עיר ועיר "זושא זי' ק הרבי ר"בעת שהיה הרה
הגיע פע� אל העיר שהיה גר בו רבינו והוא , וטר� ידעו ממנו

זושא להתפלל ' וכאשר עמד הרבי ר, היה אז נער ב� עשר
, אז הביט אל הנער, מאחורי התנור מעוט� בטליתו כדרכו

ויפתחו , ולא אמר לו דבר אלא סובב את פניו והתפלל כדרכו
זלגו דמעות ללא הפוגה , מעיינות תהו� דמעות של הנער

עד שפסקו , ר זושא לא הביט עליו כלל"והר, שעה שעתיי�
ר זושא אליו "אז חזר הר,  עיניו והתחיל לרדת ד�דמעות

וכעת ל  לאחי , נפש ורוח יש ל  מעתה כי נתתי ל : ואמר לו
ר אלימל  "וכ� עשה ונסע להר, אלימל  ויהיה ל  נשמה ג� כ�
ועל ידו נתקרב לרבו של רבי , ורבי אלימל  היה רבו המובהק

ונהיה , ע"אלימל  הלא הוא המגיד הגדול ממעזריטש זי
  ".עיניי�"וממנו קיבל את כוח ה, תלמידיומ

זה ביו� ערב ' הי, מסופר כשבא רבינו בפע� ראשונה להמגיד
ק ונכנס לחדר המבשלי� ואמר לה� שהוא נוהג תמיד "שב

שאת הדגי� שהוא אוכל הוא טורח בעצמו להתעסק קצת 
והתלמידי� של , ועמד ונטל חתיכת דג ומלח אותה, בתיקונ�

הו מהיכ� יודע שאת החתיכה הזאת המגיד המה ראו כ� תמ
" התניא"ק הבעל "ש� באותו מעמד הרה' והי, הוא יקבל

כמוב� מבלי שהרבי מלובלי� , ועשה סימ� על החתיכה שמלח
בשעת הסעודה ראה הבעל התניא שאותה , ידע מהסימ�

היושב סמו  להרבי , חתיכה הושיט המשמש לאיש אחר
וכשרצה אותו האיש לקחת את הדג בידו לאכלה , מלובלי�

וסילק , יכול לאכול' ולא הי, אחזתו פתאו� רעדה של קדחת
  .ויהי לנס, את הדג לצד אחר למקו� שישב ש� הרבי מלובלי�

ר לנצהוט עמד וחכ  בעצמו מה כשרבינו עמד לעזוב את העי
וג� אשתו בקשה ממנו הרבה כיו� שש� לא היה , שיעשה

וביקש מאשתו שיזכירו בהעלות המנחה , לה� במה להתפרנס
וכ  היה שהזכירה אותו בהעלות המנחה , בעת תפלת מנחה

ת שיענהו מ� "מבקש מאת השי' בעת עמדו להתפלל ואז הי
דת  אל האר" השמי� ושמע תשובה ל  ל  מארצ  וממול

ויהי כהשמע את זאת קב" כל חפציו ולקח אשתו , אשר ארא 
ולא ידע לאיזה מקו� הוא נוסע רק , ובניו עמו ונסע לדרכו

נסע מעיר לעיר עד בואו לעיר טשעחוב הסמו  ללובלי� ביו� 
לו שו� אחד ' ועמד ברחוב העיר כי לא הי, ק בצהרי�"ועש

  .ממכיריו לאס� אותו הביתה

רה לפניה� אשה אחת אשת הקצב ושאלה ובתו  כ  עב
לבעלי ' ק כי ניכרי� הי"אות� א� יש לה� מקו� לשבות בש

והשיבו שאי� לה� עוד מקו� לשבות ואמרה שיכולי� , צורה
שהלכו כול� לאכסניא של ' לשבות אצלה בשבת זו וכ� הי

ובעת שנתנו לפני רבינו , ק"ל ואכלו ש� בש"אשת הקצב הנ
לאכול ואמר שיש טע� חלב רוצה ' את הרוטב לא הי

וצעקה עליו אשת הקצב ואמרה שתמיד נמצאו , בהרוטב
ח ורבני� ולא שמעה מפיה� שו� "אצלה אורחי� הגוני� ות

ע לא השגיח על "זי' א  הרבי הק, דבר גנאי על האוכלי� שלה
  . ולא אכל' דברי

אומרי� לה אולי טעות ' ויהי כי ספרה דבר זה לפני שכניה הי
שומ� ותשקול היטב בדעת  אולי אומר האורח ונתחל� חלב ב

אמת ותתיישב בדעתה לשאול את שפחתה מאיזה מקו� 
, נטלה השומ� להטעי� הרוטב והשיבה שממקו� פלוני נטלה

' אשת הקצב שבמקו� הזה הי' אז בהשמעה זאת צעקה עלי
  . ומאז הכירו את רבינו  לקדוש ולאיש מופת, מונח חלב

ב וחסידי� ובני "ו הטהור בעק באו לשלחנ"למחרת ביו� הש
תורה כי שמעו את המעשה הנפלאה וג� הכרת פניו ענתה 
עליו צדקתו וקדושתו ותיכ� אחר שבת קודש באו אנשי 
לובלי� המו� רב ע� עגלות לטשעחוב וקבלו עליה� אותו 

  .קוראי� אותו הרבי מלובלי� בפי כל' לרבי ומאז ולהלאה הי

, "החוזה"� קראו רבינו ע שכל העול"ז זי"סיפר רבינו אדמוה
כידוע בפי , הוא מטע� שהיה רואה מסו� העול� ועד סופו

, ורוב גדולי� וגאוני� השכימו לפתחו, רוב ע� ישראל
וההתגלות אלקות שהיה , בראות� גודל מדרגתו וקדושתו

  .לא לפניו ולא לאחריו, לא היה בדורות האחרוני�, בימיו

� שהיה לו עיני� שהג, ע"ק מבלאזוב זי"ושמעתי ממורי הרה
שקשר , ע� כל זה קיבל על עצמו סיגו�, מאירות מילדותו

ונהג כל שבע שני� שלא יראה ויסתכל בשו� , עיניו במטפחת

ומהאי טעמא היו לו תמיד עיני� , דבר טמא ושו� דבר גשמי
ע כי אפילו הסתכלות בדבר "והסביר מורי זי. כאובות כידוע

ועל קדוש ונורא , מוטמא פוג� העיני� למי שרוצה לקדש עצ
עד שלא , מ� השמי�] בזה[כזה כהחוזה מלובלי� היו מקפידי� 

השיג מדרגותיו בשלמות עד שלא הסתכל ג� בשוגג ובאונס 
  .על דבר הטמא

שמע , מיילע , ק רבי שלו� מבעלזא אמר פע� למשמשו"הרה
פע� נסעו . ואספר ל  מה שהיה אצל הרבי הקדוש מלובלי�

ושבתו בצל , � דר  העיר לובלי�שני סוחרי� לרגל מסחר
ק להיפרד ממנו "במוצאי שבת נכנסו אל הרה. 'הרבי הק

לעול� יכנס :) "פסחי� ב(ל "הרי אמרו חז: ואמר לה�, לשלו�
ולמה זה יסעו באישו� לילה , "אד� בכי טוב ויצא בכי טוב

והצטדקו שה� נחפזי� מאוד לדרכ� ולא יוכלו , ואפילה
  .ופטר� לשלו�, להתמהמה עוד

תעו מ� הדר  ומצאו עצמ� בתו  יער , ויהי כצאת� מ� העיר
עד שראו אור נוצ" מרחוק , עבות ולא ידעו את דר  המוצא

ונכנסו שמה וראו , והגיעו לבית גדול ומואר, והלכו לעברו
וישאל הזק� , סעודת חתונה ובראש השולח� יושב זק� אחד

לע 'ואמרו המסובי� שמשה, למה אי� רוקדי� עדיי�
וקמו , ויביאוהו, ויצו הזק� להביאו, יוואליער איננוקאנסק
פתאו� ראו שנפתחה התקרה וירדה כדמות יד מחזיק , לרקוד

לע מקרבו 'רומח מלוב� באש ונע" אותו בתו  גופו של משה
ושוב שאל הזק� למה אי� . עד ראשו ויזרקהו דר  תקרת הבית

והביאו , לע קאנסקיוואליער איננו'והשיבו שמשה, רוקדי�
ויבוא האיש ע� , לע והתחילו לרקוד'וד הפע� את משהע

  .כ  היה שלושה פעמי�, הרומח וינעצו בגופו כבראשונה

לע מה 'החסידי� הנוסעי� ראו וייראו מאוד ושאלו את משה
ואמר כי זהו דינו בכל לילה כמה פעמי� אצל , זה ועל מה זה

כי בימי חייו היה בדח� בחתונות , ישמרנו' החיצוני� האלו ה
וביקש� שכשיהיו אצל הרבי , "נשי�"והיה מצחק ע� ה

ומיד ביצא� מהבית מצאו , מלובלי� שיזכירו אותו לפניו
, ונכנסו לרבינו, עצמ� על דר  המל  וחזרו תיכ� ללובלי�

רק , הלא אמרתי לכ� לעול� יכנס אד� בכי טוב: ואמר לה�
, ו אי� די� ואי� דיי�"מכיו� שקמו אנשי� בעול� שאומרי� שח

  .חתי אתכ� לראות ולהיווכח שיש די� ויש דיי�של

, והסביר טעמו של דבר, רבינו היה נות� בכל יו� מטבע לילד
א  לגרו� , כי לגרו� קורח רוח ליהודי הוא דבר גדול מאד

כי לגודל טרדותיו , קורת רוח ליהודי שהוא מבוגר קשה מאד
א  ילד קט� , ותלאותיו קשה לגרו� לו קורת רוח אמיתית

כשאתה נות� לו מטבע קטנה כבר ,  טרוד בשו� דברשאינו
ולכ� הוא נות� מטבע לילד שבזה , גרמת לו קורת רוח אמיתית

  .הוא בטוח שגר� קורת רוח ליהודי

א אמר "פ, כידוע היה המפתח של הפרנסה בידו של רבינו
, מוריש ומעשיר פירושו היא ברגע אחד' רבינו פשט שד

ש� ' והי,  עשיר או עני'ה שאד� יהי"שברגע אחד עושה הקב
חסיד אחד ושאל אותו אי  יכול להיות א� איש עשיר ויש לו 
הרבה נכסי� בהרבה מקומות אי  אפשר שברגע אחד יאבד 

אמר לו הרבי מלובלי� תיסע לדרכ  ואתה תראה , כל נכסיו
  . את אשר לפני 

' אותו חסיד נסע לדרכו ובדר  עבר ליד אחד ממכריו שהי
ה עליו היצר הרע ופיתה אותו להמיר ולפתע התגבר, כומר

ונכנס להכומר ואמר לו בקשתו והכומר , ל"את דעתו רח
אבל הוא ביקש , שהכיר אותו אמר לו שאינו מאמי� אותו

אמר לו הכומר א� תכתוב שטר מתנה שכל נכסי  , אותו מאד
ומיד , וכ� עשה, שייכי� לי אז אני יודע שאתה דובר אמת

יד משגיונו ורוח אחרת היתה כשמסר לו השטר נתעורר החס
  . עמו ונתחרט בחרטה גמור מה שעשה וברח תיכ� ומיד

ואמר כדאי לי , והשאיר את שטר המתנה בידו של הכומר
ומכיו� שהרגיש , לאבד כל רכושי ולא לאבד חס ושלו� נפשי

שצרה זו באה עליו בגלל שהרהר על דברי רבו בפירוש 
י� אמר לו הרבי נמל  לנסוע מיד לרבו ובא ללובל, הפסוק

מלובלי� עכשיו אתה רואה שברגע אחד נשארת בעירו� 
אמר לו החסיד בבכיה שעכשיו הוא רוצה לראות , ובחוסר כל

  .מעשיר ברגע אחת' ד

וטר� הגיע , ת יעזור ל "אמר לו רבינו תיסע לבית  והשי
לביתו ירדה אש מ� השמי� על בית הכומר ונשר� כל אשר לו 

זרה העשירות של החסיד למקומה וג� השטר מתנה נשר� וח
  .ברגע אחת ונתקיימה דבריו

 ערש דוי עד יו� המר תשעה כמסופר לעיל שכב רבינו על
ומנוחתו ,  בסערה השמימה נשמתוהתעלשבחצות היו� באב 

  . כבוד בבית העלמי� העתיק בלובלי�

המתנגדי� מלובלי� אמרו שבעת שיסתלק רבינו מהעול� 
פרו זאת לרבינו אמר שבטוח יעשו לעצמ� סעודה גדולה וס

ש וכ� "יי' אשר בעת שיפטר מ� העול� לא יוכלו לשתות אפי
  .כי נפטר ביו� תשעה באב' הי
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ŠŠŠŠ מעשי הגדולים ‰‰‰‰ 

ה נועדו ביניה� "בראשית שנת תקע
בעיניה� הזכות . כמה מצדיקי העול�

ראו את הצרות שעתידות להתרגש על 
  . ע� ישראל

ישבו הצדיקי� וניסו לטכס עצה מה 
  .לעשות כדי להושיע את ע� ישראל

י אי� מנוס כ, לבסו� הגיעו להחלטה
אלא לעשות הכל ולהחיש את גאולת 

  . ע� ישראל על ידי משיח צדקנו

' החוזה'הצדיקי� היו רבי יעקב יצחק 
, המגיד מקוזני"רבי ישראל , מלובלי�

מאור 'בעל (רבי קלונימוס מניישטאט 
  .ורבי נפתלי היר" מברז�, )'ושמש

נמנו וגמרו שהזמ� הראוי ביותר לרכז 
 הוא  שמחת מאמ" משות� בעניי� זה

ימי התשובה , לאחר ראש השנה. תורה
כאשר ע� ישראל ז  , והיו� הקדוש

כאשר , בתו� ימי חג הסוכות; וטהור
הכול טרודי� במצוות מתו  שמחה  זו 
השעה הכשרה לעורר חסד ורחמי� על 

  .ע� ישראל וגאולתו

אול� כבר בערב חג הסוכות החלו 
המגיד מקוזני" . הענייני� להשתבש

מצבו הידרדר . ונפל למשכבחלה קשות 
והוא שכב בעיניי� , והל  משעה לשעה

  . עצומות כמנותק לגמרי מסביבתו

חסידיו נזעקו לבית המדרש והתפילות 
  . לרפואתו הרקיעו שחקי�

לפתע פקח המגיד את עיניו ופנה אל 
שניצב ליד , רבי משה אליקי�, בנו

לפני רגעי� אחדי� נגלה אלי : "מיטתו
ע "זיחק מברדיטשוב  רבי לוי יצק"הרה

  :ואמר לי כ 

מלמעלה . בעוד זמ� קצר תהיה אצלנו
. תביט על הכול בעיני� אחרות לגמרי
, אז תיווכח כי מה שנדמה אצלכ�

לצרה ורעה בעבור כלל , בעול� הגשמי
חדל ל  . אינו אלא טובה גדולה, ישראל

  .ממאמצי  לדחוק את הק"

אמירת הדברי� הללו דרשה מהמגיד 
 הוא עצ� את עיניו .מאמצי� רבי�

  . והתנש� בכבדות

כעבור כמה רגעי� שב וגייס את 
ל  : "כוחותיו הדלי� האחרוני� ואמר

כי יחדל להרעיש ' החוזה'ומסור לחברי 
עולמות וכי יניח את ידו מהמשימה 

  ". שנטל עליו

שעה קלה לאחר מכ� השיב המגיד 
מארבעת . מקוזני" את נשמתו ליוצרה
ת המשימה הצדיקי� שקיבלו עליה� א

נותרו , הכבדה להחיש את הגאולה
  . עתה אפוא רק שלושה

חסידיו של החוזה מלובלי� החליטו 
להסתיר מרב� את דבר הבשורה 

זמ� 'כדי שלא לצערו בערב , המרה
  .'שמחתנו

לקראת שמחת תורה נהרו אלפי 
לחצרו של , מקרוב ומרחוק, חסידי�

  . החוזה בלובלי�

באותה שנה הרקיעה שמחת , אכ�ו
החוזה בכבודו . שחקי�' הקפות'ה

ובעצמו התרוצ" בי� חסידיו כשבידו 
ומזג ממנו לתו  ' משקה'בקבוק 
, !"שמחו, שמחו יהודי�. "כוסותיה�

. קרא ונהרה עילאית שפוכה על פניו
האי" , !"ריקדו, ריקדו יהודי�"

א� נזכה לשמחת : "בחסידיו והוסי�
� לתשעה באב נזכה ג, תורה שמח

  ".שמח

רקדו החסידי� שעות על שעות ולא 
ה� אפילו לא הבחינו בצאת רב� . נחו

החוזה פרש . החוזה מבית המדרש
עד שכוחותיו , לחדרו להינפש מעט

ישובו אליו ואז יוכל לשוב ולרקוד ע� 
  .חסידיו

Ê „ÂÓÚ· Í˘Ó‰'  
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  הרב עמרם פרענקל

   ומה שביניהם–צום תשעה באב ואיסור גיד הנשה 
  )א"חולין צד ע(גיד הנשה 

  :חרב בית המקדשמ מצא אחיזה ביום תשעה באב ולכן ביום זה נ"הס

,  על הפסוק על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה]ב"א קע ע"ח[וישלח ' כתוב בזוהר הקדוש פר

 נשא לבני מנשה דאיהו גיד כלומר ואמר ,ולמה נקרא גיד הנשה הנשה גיד איקרי ואמאי"ל "בזה

 הוא ותמן והטעם כי, הוא גיד שמשכח את בני אדם האוכלים אותו מעבודת קונם' פי הוןדמארי' לפולחני

ה גידין ולקבלהון "ואית בבר נש שס ... .ר באדם ושם הוא רובץ"כי הוא משכן ומושב היצה רביע ר"יצה

 ,ותםה מצוות שלא ניתנו לעש"ה גידים וכנגדם שס"ויש באדם שס ה פקודין דלאו אינון אתיהיבו למעבד"שס

ל "והא תשעה באב חד מנהון דאיהו לקבל סמא ה ימות השנה"והם כנגד שסה יומי שתא "ולקבל שס

ה "על אחד משס שהוא שולט ה יומין"דאיהו חד מאינון שס, מ"והנה תשעה באב הוא אחד מהם והוא כנגד הס

 ,אל את גיד הנשהלא יאכלו בני ישר ולפיכך אמרה התורהובגין כך אמרה אורייתא  באב' והיינו ט, ימים

באה לרבות תשעה באב שאין אוכלים בו ולא   לאסגאה תשעה באב דלא אכלין ביה ולא שתין,ת"א מלת

ובשביל זה ראה  כלא  ובגין כך חזא קודשא בריך הוא,מ"לפי שהוא כנגד הגיד הנשה וכנגד הס, שותים בו

בכל יומי שתא  היינוויאבק איש עמו  והיינו, ונרמז בהם רמז ליעקב ונרמז בהון רמז ליעקב ,ה את הכל"הקב

 ולא אשכח בר ההוא גיד הנשה, ניסה לשלוט בכל ימות השנה ובכל אבריו של יעקבובכל שייפין דיעקב 

 וביומי שתא אשכח ,מיד נחלש כוחו של יעקב  מיד תשש חיליה דיעקב,ולא מצא מקום אחיזה רק בגיד הנשה

שבו נתחזק  דביה אתתקף ואתגזר דינא עלנא ,שעה באבובימות השנה מצא אחיזה ביום ת יום תשעה באב

 וכל מאן ,ובו נחרב הבית המקדש ואתחרב בי מקדשא, מ ונגזר הדין עלינו במדבר שלא נכנס לארץ ישראל"הס

 .לכן מי שאוכל בתשעה באב נחשב לו כאילו אכל גיד הנשה דאכיל בתשעה באב כאילו אכיל גיד הנשה

מבואר . שונו הקדושל כ"ע] ע"צ רבי דניאל פריש זי"ק מאת הגה" על הזוה"בשמתוק מד"התרגום הוא מהפירוש [

  .מהזוהר שכל מי שאוכל בתשעה באב כאילו אוכל גיד הנשה

  :העינוי בתשעה באב להתיש כח המלאך

כן כתב בספר , שכל האוכל גיד הנשה כאוכל בתשעה באבלהיפך דהיינו אכן מצינו מי שכתב 

ה גידים יש באדם וכל אחד שולט יומו וגיד הנשה "מצאתי כתוב כי שס "ל" וז]וישלח' פר[שפתי כהן 

גידים של ימין ושל שמאל ' באב נגד ב' באב לכך נחרב הבית בראשונה ובשניה בט' שולט יום ט

 להתיש כחו וכל האוכלו םעינויי' ולזה אנו מתענין בו בה, שהלכה כחכמים שאמרו נוהג בשניהם

ונותן לו כח , כל האוכל בתשעה באב כאילו אכל גיד הנשהו, כאילו לא התענה תשעה באב

  ".כ" שלא להניח לו שום כח עםלקטרג ולשלוט ביומו ולזה מתענין בעינויי

  :הנשה גיד הוא באב ותשעה גיד לו ויש מצוה לו יש יום וכל

 ריובספ ]ב"ע קע דף א"ח[ הרובז המבואר כפי הנשה גיד איסור לך הא "]וישלח' פר[' ה הק"כתב השל

 ח"מרמ ,העליונה המרכבה מן ענפים הם האדם אברי כי דע ,]וישלח 'פר[ הריקאנטי המקובלים

 הקבלה לבעלי הנקראים מלאכים ח"ורמ ,עשה מצות ח"רמ נגלים העליון באדם שיש האברים

 ימים ה"סש נגד ,העליון באילן יש דין של ענפים ה"שס כן וכמו .רבם כשם ששמם השכינה מלבוש

 את ']שם[ רבותינו ודרשו .הנשה גיד הוא באב ותשעה ,גיד לו ויש מצוה לו יש יום וכל ,גידין ה"ושס

 ניאותין ואין אוכלין ואין ,הרע ויצר סמאל ולרבות ,אכילה בו שאין באב תשעה לרבות ,'הנשה גיד

 בגיד אם כי ,ישראל של מפלתן מצא לא האברים ובכל יןדהגי ובכל השנה ימות ובכל .מהם

 יערה עד בגולה כביכול אותנו השם ונשה ,הדין עלינו נתקשה יום ובאותו ,כחו ששת אז ,הנשה

  ".הנשה גיד אוכל כאילו באב בתשעה האוכל וכל .ממרום רוח השם

  :לרבות תשעה באב' את '- גיד הנשה  ' את'י "על כן לא יאכלו בנ

 על שהוסיף ]ב"י אות ו"כ שער וישלח פרשת[ העקידה בספר ומצאתי" כתב ]מסכת תענית[ובמקום אחר 

 מצד אלינו נמשכו אשר השנה צומות ארבעה נרמזו הזה בכתוב :לשונו זה וכתב הזוהר דברי

' גיד את 'ישראל בני יאכלו לא כן על כלומר' השנה 'הפוך כמו' הנשה 'ומלת הזה הכף קעקוע

 והם, באב התשע לרבות', את, 'בתמוז ז"י -  ז"י עולה' גיד 'בטבת' י - ' י, בתשרי' ג - ' ג הנשה

  ".ל"עכ צומות ארבעה

  י הדףפנינ
  ב"צה ע / פ שאין נחש יש סימן"אע

אמאי סמיך מר למחות שלא : שאלה

, לעשות נישואין אחר סוף חצי המולד

כ בגמרא " וג]לא תעשה נא[ג "הלא בסמ

 שהביא :]סנהדרין סה[ד מיתות "פ

מוצאי , בשחר, אל תתחיל, ג"הסמ

ושמעתי עליה , ח הוא"ר, שבת הוא

   .ש"דמ, דמר דמונע נישואין סוף חדש
  

לעונן הא ודאי אסור לנחש ו: והשיב

אך הלבנה הוא כוכב של ישראל 

וסימן טוב הוא לכל ישראל , ומונין לה

כשהיא מתמלאת ומוספת כדאמרינן 

לכל ישראל בברכת הלבנה ואמר מר 

פ שאין נחש יש "בית תינוק ואשה אע

: תענית כו[ודומה להא דאמר רב , סימן

משנכנס אדר מרבין בשמחה משנכנס אדר מרבין בשמחה משנכנס אדר מרבין בשמחה משנכנס אדר מרבין בשמחה  .]כט

ובאב ובעומר למעט דבימים ובאב ובעומר למעט דבימים ובאב ובעומר למעט דבימים ובאב ובעומר למעט דבימים 

 כשהלבנה מתגדלת סימן נ"ה, לוליםלוליםלוליםלולים

ולהכי מהדרינן , טבא היא וטבא להוי

לעשות נישואין ביתר התוספת ולא 

אבל חלילה לי למחות , ביתר החסרון

וכן מנהג , לעשות אחר חצי החדש

 ואגפיה וכן ]אסטרייך[בארץ הדמים 

  .מנהג במדינה זו

   סימן צב-ל החדשות "ת מהרי"שו
  

שרצה לישא בין שרצה לישא בין שרצה לישא בין שרצה לישא בין באלמן אחד : שאלה

ו " שלא קיים עדיין מצות פריםריםריםריםהמצהמצהמצהמצ

   .אי שרינן ליה או לא
  

ק דתענית "ן ספ"כתב הר....: תשובה

ל ומה "וז, תקנא' ח סי"י או"והובא בב

שנוהגים שלא לישא אשה כלל אפילו 

משום דלא , מי שאין לו אשה ובנים

הרי . ל"עכ, מסמנא להו מילתא

ג דלענין אבלות חדשה "להדיא דאע

ו אין להקל מ בימים אל"מ, מקילים

, כלל משום דלא מסמנא מילתא

חולין [וסימנא מילתא היא כדאמרינן 

פ שאין נחש " בית תינוק ואשה אע:]צה

 אט אין משיאין אל"ומה, יש סימן

ל דדוקא "ה י"ובלא. בחידוש הלבנה

באבלות יחיד מקילים למי שלא קיים 

כ בימים אלו שהוא "משא', ר וכו"פו

באו י הנישואין י"אבלות דרבים שע

, להקל שאר הקרואים והמוזמנים

וזכורני , ולגבייהו אין הכרח כלל

ל "שפעם אחת היקל חכם אחד בענין ר

ששומר נפשו ירחק מנישואין בימים 

, אף שיהיה הרבה צדדים להקל, כאלו

ולא , כי חמירא סכנתא מאיסורא

  .לבטל המנהג בפרהסיא

  הל' ב סי" ח-שבות יעקב 



 ו

  ?ת למפרע"למה הר

לרמז ,  לתשעה- אב ', את'ומה שהקדים במלת , ראשי תיבות תשעה אב, את"ה שם מסביר "ובהגה

  ".וקל להבין, ומתחיל האבלות מן אב עד תשעה, לנו משנכנס אב ממעטין בשמחה

  :כ" ערב יוה- לולא שתקע כף ירך יעקב היה תשעה באב 

י נגיעת המלאך מסביר הגאון רבי יהודה "דבר למה נאסר אכילת גיד הנשה דוקא עוהנה בהסבר ה

י נגיעת המלאך היינו "ד הא דנאסר דוקא ע"ונלענ"ל " בזה]וישלח' פר[א "אסאד בספרו דברי מהרי

ח אב ראש "ל ר"ר, שיתן כל המועדים לישראל בחדש אב' טעמא דזה לשון מדרש ילקוט ביקש ד

וזהו שכתב המדרש איכה אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה כי ביום הזה , כ"באב יוה' וי, השנה

כ לולא ששלט "רובה של היכל נשרף בעשרה טומאתה בשוליה וא' עכשיו שלא זכיתם וכו' יכפר וכו

והיה מצוה נמי אכילת , כ ומצוה רבה הוא לאכול"המלאך על ירך יעקב היה תשעה באב ערב יוה

כ מאב ונאסר גיד הנשה "ונדחה יוה' אך המלאך תקע כף וכו' באב וכו' דגיד הנשה נגד ט, גיד הנשה

  ".י את גיד הנשה"כ לא יאכלו בנ"ע

  :באב וגיד הנשה' חשבון יפה על ט

' ם בה"הנה מצות גיד הנשה מונה הרמב "]באב' לט[בספרו תורת משה ' חתם סופר'דבר נפלא כותב ה

 בשם ]שער כו[באב כמו שהביא בעקידה '  על טוגם רומזת,  שהיא מצוה התשיעית]א"ט ה"פ[מלכים 

, ]פ וישלח"ר[ה "ועיין בשל, באב' כ לא יאכלו את גיד היינו לרבות ט" ע]ב"ע עא ק"הר חזו[מדרש הנעלם 

ב "והיינו יום ט, ותשעה פעמים תשעה הם בגימטריא אף, כ גיד הנשה היא תשיעית שבתשיעית"וא

 .]"דברים לא יז[ם ההוא  וחרה אפי בו ביו]כמה פעמים[שנאמר עליו 

  ?מובא רק באיסור גיד הנשה" עד היום הזה"למה התיבות 

ל "צ מוילנא בעל חשק שלמה בזה" מקשה רבי שלמה כהן המו]בהקדמה שניה לספרו[ת בנין שלמה "בשו

הנה לכאורה תיבות , על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה"

נראה מיותר דהדבר פשוט דאזהרה זו נוהגת לדורות דכל מצוה או אזהרה שהיא ' זהעד היום ה'אלו 

חובת הגוף נוהגת לדורות ועוד דאף דמצינו בכל מקום דהוצרכה התורה לפרש דנוהגת לדורות 

מ לא מצינו דכתב התורה בלשון זה רק כתיב לדורותם או חוקת עולם לדורותיכם אבל "עולם מ

  ..."מצינו בשום מקוםלא ' עד היום הזה'לשון 

  !האומנם לעתיד לבוא יחזור איסור גיד הנשה להיתירו

וישלח ' ק פ"פ דרך הדרוש הנה מבואר בזוה"נראה לי ליישב ע"ל "וז, י חידוש נפלא"ומתרץ עפ

י אדום "י שנגע המלאך בכף ירך יעקב בגיד הנשה גרם שנחרב הבית שני ע"ובשאר ספרים דע

ה ימים "ה גידין יש באדם כנגד שס"ק איתא עוד שם דשס"והדהמלאך היה שרו של אדום ובז

י שנגע בגיד הנשה היה לו לאדום "שבשנות החמה וגיד הנשה מכוון כנגד יום תשעה באב ולכן ע

  ...ב"שליטה להחריב הבית ביום ת

ד "ולכן נראה לי לומר לולא דמסתפינא שלעתיד לבוא יחזור איסור גיד הנשה להתירו ואפילו למ

ות בטילות לעתיד לבא מכל מקום גיד הנשה בוודאי יבטל דכיון דעל עיקר הטעם שנאסר דאין מצ

... ק"י זה ניתן כח לזרעו של עשו שיוכלו להחריב בהמ"הוא משום שנגע המלאך בירך יעקב וע

  ...כ"הדעת נותן שלעתיד לבוא שיתוקן הכל ויבטל הטעם שוודאי יתבטל האיסור ג

תיב עד היום הזה ללמד דלא ינהג האיסור רק עד שיבוא המשיח ה כ"ל בפשיטות דמש"פ זה י"וע

ד המכונה בלשון הנביאים יום ההוא או יום הבא יתבטל האיסור "המכונה בשם יום הזה אבל לעת

ל ולכן לא כתיב בשום מקום בתורה כלשון "כ בשאר מצות נוהגות לדורות עולם ואפילו לע"משא

  ".הזה רק גבי גיד הנשה

  ! תשעה באב אסור באכילה תמידצריך שיהיה יום

מתמה על , ק" אחר שמביא דברי הזוה]ת ג אות ג"מל[ע בספרו דרך מצותיך "ק הבני יששכר זי"והרה

 כל עם העולם שנברא קודם והיתה נצחית שהתורה כיון להתבונן יש הנה"ל "ק בזה"דברי הזוה

 שתשעה וכיון ,לישראל שניתנה מיום עת בכל התורה את לקיים הוא ההכרח מן כן אם ,מצותיה

 בזמן שלא בין הבית בזמן בין לעולם אסור הנשה שגיד כמו כ"א הנשה גיד כמו באכילה נאסר באב

 תשעה היה החורבן קודם והרי ,תמיד באכילה אסור באב תשעה יום שיהיה מחויב כן כמו ,הבית

 בבית ב"ב שאת יתרב ה"אי יהיה וכן ,ושמחה וששון ט"יו היה שני בבית ובפרט ,באכילה מותר באב

  ".לעולם יהיה נכון השלישי

  :' שליטת החיצונים המשכחים את האדם מעבודת הבורא יתאבבשעה בת

י דרך "ק עפ" מסביר את דברי הזוה]מטות מסעי' פר[ת "ע בספרו מגן אברהם עה"ק מטריסק זי"הרה

ה "יש באדם שסדנודע שלעומת מה ש, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה"ל "וז, החסידות

ותשעה באב הוא נגד גיד הנשה , ה ימים שכל יום מכוון נגד גיד אחד"כ בשנה שס"גידים יש ג

' ת נוט"וזה על כן לא יאכלו בני ישראל א, וכמו כן תשעה באב אסור בו לאכול, שנאסר באכילה

שנקרא שמו הנשה על שם שמנשי לבר נש מפולחני , למפרע תשעה אב שהוא נגד גיד הנשה

. 'ק שיש בו שליטת החיצונים המשכחים את האדם מעבודת הבורא ית"כמו שאיתא בזוה, אריהדמ

שאז היא הלידה , ז איתא שבתשעה באב נולד משיח"י שהם ימים הנמוכים בשנה עכ"אכן אעפ

ולכן אדרבה אז היא שעת הכושר שיוכל האדם לבוא למחוז חפצו , והתגלות אורו של מלך המשיח

אז יזכה לאור , י שיאמץ ויחזר את עצמו ויסיר מאתו החשכות"ע, ה"ת הבורא בורצונו בדרכי עבוד

 ".גדול להרגיש האור של מלך המשיח

 

  כהלכהמשיב 
  א"מתשובות רבני קהילתנו שליט

הגאו� רבי משה  נשאל
 רב היכל א"בראנדסדארפער שליט

הא� מותר במוצאי , הוראה ירושלי�
שאלה נוגע שנה [' שחל ביו� התשעה באב 

 שאז ]בא� לא נזכה עד אז לבני� בית מקדשנו, זו
לרחו� , יו� עשירי הוא ערב שבת

  .ק"ולהסתפר ולכבס לכבוד שב

 בשנה שאי� תשעה באב חל והנה
ל עד "אז אסור כל הדברי� הנ' ביו� ה

' ב סי"ובמשנ, חצות של יו� עשירי
כשחל תשעה "ל " כתב בזה]ג"סק[תקנח 
שאז יו� עשירי בערב ' יו� הבאב ב

". שבת מותר בכל זה לכבוד שבת
ב שכתב "והורה הרב שכוונת המשנ

כוונתו " שמותר בכל זה לכבוד שבת"
לומר שרק מבוקר יו� העשירי מותר 

ובא לומר , ל"לעשות כל הדברי� הנ
דלא כמו בכל שנה שמותר רק מחצות 

ב לומר "לכ� בא המשנ, יו� העשירי
אז ' ב ביו� ה"תשבשנה כמו זו שחל 

מותר ג� לפני חצות יו� עשירי 
אמנ� בליל עשירי דהיינו , מהבוקר

מוצאי תשעה באב אסור לעשות 
  .ל"הדברי� הנ

� " הרב דמה שכתב היעבוהוסי�
, מותר מיד, בסידורו שכשחל כשנה זו

כוונתו מיד בבוקר ולא מיד במוצאי 
וכ� מפורש להדיא בתשובותיו , ב"ת

  .]קו' א סי"ח[� "ת שאילת יעב"בשו

 פסק הגאו� רבי שלמה וכ�
סימ� [" קיצור שולח� ערו "גאנצפריד ב

א� יו� "ל " שכתב בזה]כ' קכד סעי
מותר לרחו� , העשירי חל בערב שבת
 מפני בשחריתולהסתפר ולכבס מיד 

הרי לנו להדיא שרק ". כבוד השבת
מבוקר יו� עשירי מותר ולא מהלילה 

  .ב"שלפני זה דהיינו במוצאי ת

קנה "קיבל הרב מאביו מר� בעל  וכ�
שפסק שמותר לעשות הדברי� " בש�
  .ל"ל רק בוקר יו� עשירי וכנ"הנ

,  לאלו הנוסעי� בערב שבתאמנ�
ואי� לה� מספיק , לשבות במקו� אחר

זמ� לכבס הבגדי� כי צריכי� ללבש� 
רק אז יש להקל בזה מחמת , בשבת

כבוד השבת שיהא מותר לכבס ג� 
  .ב"במוצאי ת

תקנא ' ז בסי"� זה מהט דיומקור
ל התיר "ח ז"ומו" וזה לשונו ]ד"סקי[

ליוצא בדר  למרחוק בשבוע שחל בה 
, ב לכבס לו בגדי פשת� לכבוד שבת"ט

אפילו לכמה שבתות שהוא צרי  כיו� 
". ב לא ימצא לכבס אות�"דאחר ט

ב לא גרע "וזה פשוט שמוצאי ת. ל"עכ
כ מותר לכבס "וא, ב"משבוע שחל בו ת

  .י  ללבש� בשבת זוהבגדי� שצר

 אנו שנזכה במהרה לנחמת ומצפי�
ולקבל פני משיח צדקנו , ציו� וירושלי�

  .א"בב

  

 
  

מספר הרב שבשני� ששימש את זקינו 
 היה מנהגו ,ל"ח רבי שלמה זצ"הגה

בכל שנה לשלוח אותו בערב תשעה 
באב אחרי חצות לקנות עבורו קינות 

ולמחרת אחרי אמירת הקינות , ב"לת
הניח מידיו את , ס"הכנכשיצאו מבי

הקינות על השולח� שליד היציאה 
איבער א "ל "ואמר בזה, ד"מהביהמ

, "יאר וועט מע� דאס שוי� נישט דארפ�
]. בשנה הבאה לא נצטר  לזה[=

ולכ� , והילדי� כבר ידעו ממנהגו זה
ד כדי לתפוס את "חיכו לו בפתח ביהמ

 .הקינות החדש
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„ „ÂÓÚÓ Í˘Ó‰'  

על פי , באותה שעה שבה רקדו החסידי� ופיזזו בעוז בשמחת התורה
רעיתו הרבנית . להחוזה עצמו דבר פלא מבהילאירע , מצוות רב�

כדי לסייע לו ולוודא שהכול , יצאה ובאה מדי פע� לחדר שבו נח
נדהמה לגלות כי בעלה , כאשר נכנסה לחדרו, באחת הפעמי�. כשורה

  !איננו על מיטתו

דלת החדר הייתה נעולה והרבנית ידעה בבטחה שבעלה לא יצא 
המדרש א  ג� ש� לא נמצא נזעקה הרבנית אל בית . בעדה החוצה

החסידי� . בבת אחת פסקו הריקודי� והושבתה השמחה. החוזה
  .המבוהלי� יצאו לחפש את רב�

, על פי דרכו שלו, באותו זמ� ממש עסק הצדיק רבי קלונימוס
פתאו� הושלכה אב� גדולה לעבר . בייחודי� עליוני� להבאת הגאולה

את חוט ניפצה את השימשה לרסיסי� וקטעה , חלו� חדרו
מי יודע מה אירע . "נבהל רבי קלונימוס ופר" בבכי. מחשבותיו

  .אמר לסובבי� אותו ומירר בדמעות, "בלובלי�

כעבור שעה קלה מצאו החסידי� את רב� החוזה מוטל על האר" 
איש לא ידע להסביר מה מש  את . מתחת לחלו� חדרו, בחצר ביתו

נס הותירו בחיי� רק . הצדיק לחלו� וכיצד בדיוק נפל בעדו החוצה
השיבו החסידי� את רב� לביתו ורופאי לובלי� . לאחר הנפילה הזו

  .הוזעקו לטפל בו

בעיצומ� של ההקפות בבית מדרשו של רבי נפתלי , ובאות� שעות
אירע ג� בביתו דבר , ל"י ז"שנערכו על פי כוונות האר, היר" מברז�

הבית אחזה עד מהרה בכל , פתאו� פרצה אש באחד החדרי�. נורא
חו" , כל בני הבית נסו על נפש� ולא נפגעו. וכילתה אותו עד היסוד

אי� צור  לתאר את . מנערה צעירה אחת שנלכדה באש ונספתה
  .העצב והיגו� שירדו באחת על רבי נפתלי היר" וסביבתו

בימי� הבאי� הובא לידיעת החוזה מלובלי� כל אשר אירע לשלושת 
, "ולא זכינו לתשעה באב שמח, לא זכינו לשמחת תורה שמח. "חבריו

  . אמר בצער

כל . תשעה חודשי� וחצי נותר החוזה מלובלי� רתוק למיטתו
הפרופסור חיי� דוד , מאמציו של תלמידו המסור ורופאו האישי

כל כוחות הסטרא אחרא קמו . "עלו בתוהו, לאוששו, ברנהרד
היה החוזה ממלמל לאור  כל אותה , "והתאחדו נגדי ונגד חברי

  . פהתקו

  .בתשעה באב התבקש החוזה מלובלי� לישיבה של מעלה

הפורעניות שקראו לישראל 
  בתשעה באב

 åá ìáàúäì êéøö åîöò áàá äòùú íåé
åéðôì ìèåî åúîù åîë ãàî äáøä , àìå

 øîåì êéøö ïéàå íéøáã äáøé àìå ÷çùé
øî íåé àåäå äìèá äçéùå ùàø úåì÷á 

çðàðå .å íéøáã äùîç åá åðúåáàì åòøà
íéù÷.  

àä ,'õøàì åñðëé àìù åðéúåáà ìò øæâð ,
 øîàðù íéìâøîä ïéðòá äéä äæå) øáãîá

é"ã ,à' (àåää äìéìá íòä åëáéå , àåäå
 ïéðòî çëåîãë áàá äòùú ìéì äéä

íé÷åñôä ,ä íàð éðà éç øîàð íùå ' íà
åâå íéùðàä åàøé ,' äòá÷ð äìéìä äúåàå

 äéëáúåøåãì , ìãúùéù øîåà éðà ïàëîå
 øúåé äìéìá úåòîã ãéøåäì íãàä

íåéáî.  

áä ,'ïåùàø úéá ïáøåçá úéáä áøçðù ,
 íéëìîá áéúëã áâ ìò óàå) á íéëìî

ë"ä ,ç' ( ùãçì äòáùá éùéîçä ùãçáå

åâå óåøùéå ïãàøæåáð àá ,' øîåì êéøö
äòùúá óøùå äòáùá àá àåäù , éë óàå

äòáùá ìéçúäù øîàð , óåñ ø÷éò
äòùúá äéä ïáøçå äòøä äìåòôä . ãåò

øîåì øùôà , åá äùòðù éô ìò óà
 äéì ïðéáùç íå÷î ìëî äìåòôä úö÷î
 íéðîæî äòøì ãòåî íåé àåäù ïåéë
 íåéá åá ïéðòä ìë äùòð åìéàë íéøçà

íøåâä àåä àåäå éîã , úéááù äæì äéàøå
 áøò úòì éòéùúá íéåâ åá åñðëð éðù

 óøùð àìå óåøùì åìéçúäå éë íåé åúåàá

 óøùð åìåë åà åáåøå øòæî èòî íà
éøéùòá , äéëáä äòá÷ð éëä åìéôàå

 íåé àåäù éðôî éòéùú íåéá úéðòúäå
÷æðä ìë íøåâä íåéå ãòåîä ,øå" àøîâá é

 åòáå÷ éúééä íù éúééä åìéà øîàã
äøùòá , ïáøåçä øòö íåùî åðééä

 àì íéòáå÷ä ìáà åá äéäù äôéøùäå
éì åùùç ìáà äæì åùùç øäîðäå øîä íå

äéëáì åúåà åòá÷å.  

âä ,'åðøîà øáë , áøçð éðù úéá ïáøåçù
ïë íâ íåéä äæá , ïéùùåç åðàù åîëå

 ìò ïéìáàúîå ïéëåáå äæáå äæá ïáøçì

êë , ìàøùé úåùôð ìëì ùåçì êéøö ïë íâ
 äùòî éùðàå íéãéñç äîëå áøçá åìôðù
 ïáøåçá ïéá ãàî äáøä êôùðù é÷ð íãå

çá ïéáå ïåùàø úéá ø÷ç ïéàù éðùä ïáøå
ùðù íãìêô.   

ãä ,'øúéá äãëìð , äìåãâ øéò äúéäù
 åâøäðå íéøôåñ ìùå íéîëç ìù íéäìàì

ìàøùéî ãàî äáøä äá , íéâåøää áåøîå

 øãâ íäî åùòù ãò äøåá÷ì åðúéð àì
äìåãâ íøëì , åéîçøá àåä êåøá íå÷îäå

íéîéä íúåà ìë åçéøñä àìù íäéìò ñç, 
ðúéðå ìàøùé ãé øáâù ãò äøåá÷ì å

íåøá÷å , ïåæîä úëøáá åð÷ú äæ ñð ìòå
áéèîäå áåèä úëøá , äìåôë äáèä äùòù

 ãåòå ïîæ åúåà ìë åçéøñä àìù íäîò
äøåá÷ì íìåë åëæù . øçà äéä äðáøåçå

 éëìî éãé ìò éðù úéá ïîæá íéìùåøé ïáøåç
äòùøä ïåé ,íééç øôñî åçîé , úãëìäáå

 ìë äáøòå åðùîù øåàî êùçð øúéá

åðéúçîù íåéä ìò ìøåâä ìôðå åðì åðøæâð 
äæä øîä.  

ää ,'øéòä äùøçð ,íéìùåøé àéä , éãé ìò
 ñåôåøñåðøåè íøà éëìîî òùø ãçà êìî

àéîè ÷éçù òùøä , åìåë ìëéää úà ùøçå
úåà ìò úåøçúå äàð÷î åéáéáñ ìë úà å

ùãå÷î íå÷î ,áàá äòùú íåé äéäå.  

  )סדר היום (

 להתאונ� ולבכות על גודל החורב� ועל
  גודל עול הגלות 

 ìàøùé òøæî ùéà ìëì éåàø ïë ìò

 ìãåâ ìòå ïáøåçä ìãåâ ìò úåëáìå ïðåàúäì

úåìâä ìåò , ùéà ìëì äôé ãåàî äîå

øôàå øôòá õøàä ìò ììôúäìå ìáàúäì ,

é íåéî èøôáå" éîé ïäù êìéàå æåîúá æ

 ïëù ìëîå ìáàúäì åðà íéëéøöù úåìéáàä

 äëåáî íåé àåäù áàá äòùú ìù íåéá

åøòö íåé .åòáå" áåøá ìåãâ ìåùëî éúéàø ä

 àìå úñðëä úéáì íéùðà íéàáù úåðéãî

 øî ìå÷áå éëáá úåðé÷ íéøîåà ïéàù éã

 íéçîùå ùàø úåì÷å ÷åçùá íé÷ñåò àìà

 íéçîù íä åìàë àìî äôá íé÷çåùå

 äéäéù íúéøçà íéøëåæ ïéàå äøåú úçîùá

ìåãâ íùðåòå äøî , àì íéùðàä ïúåà ìëå

ðá úåàøì åëæé àáéùë ìàøùé úåîç

åðçéùî .  

 ìàøùé éðééãå øåãä éñðøôå íéðáøä ìòå
 ìàøùé éòùåô éãéá úåçîì íäéìò ìèåî
 ïéëéøöå äëåáîå äøö íåéá ìéâ ìà íéçåìùä
íúåà íéøçäì ïéåàøå úåñð÷á íúåà ñåð÷ì .

 úéá ïáøåçä ìò ãéîú ìáàúîù éî ìáà
 åîöò øòöîå úåìâä úåëéøàå ùã÷îä

äëæé ìàøùé ìù ïøòöá äîçðä úåàøì 
ä úàð÷ úåàøìå åðçéùî úàéáá ' úåàáö

 øéò íéìùåøéáå ùã÷îä úéá ïéðáá çåîùìå
ùîë ùã÷ä"ä ," ìë ùåùî äúà åùéù

äéìò íéìáàúîä "ïîà.  

 )קב הישר(

  ברכת מזל טוב
ידידי עוז איש יקר רוח ורב ב� אחי כ "למע, גר בזה ברכת מזל טוב חמה ולבביתמעומק לבנו נש

  , רחי� ומוקיר רבנ� נודע בשערי� שמו לתהילה, עתיר המעש והחזו�, הליכותנעי� , תבונות

  א"שליט   יואל איינהור�ח  "הרה
  א"שליט' אברה� ישעי ר"ב� אחי היקר והחשוב מוהר

        טטטט"""" למז למז למז למזהנכדהנכדהנכדהנכד/ / / / לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת הב�לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת הב�לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת הב�לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת הב�
  

מאת אלוקי , ישא ברכה, ט" לתורה ולחופה ולמעשר מלפני אבינו שבשמי� שיזכה לגדלו"יה
ובכל פינות אשר יפנה ישכיל , ל משאלות לבו לטובה לברכהלהתבר� במילוי כ, המערכה

ח "ויזכה לרוב נחת דקדושה מכל יוצ, ובגבורהויצליח במדה גדולה להרבות כבוד שמי� בעוז 
  מתו� נחת והרחבת הדעת

   דוד�ח" ובלונ בכל לב המאחל
  אול אריה איינהור�אול אריה איינהור�שש

  

äàé àéãâå àáè àìæî  
נאמני� מזלא טבא וגדיא יאה בלב מלא הוקרה ובנפש מלא תהילה הנני להביע בזה ברכותי ה

יראה וחסידות , פאר המעלות והמידות,  היקר שבערכי� אוצר כלי חמדהלידידיחמה ולבבית 
  ה"ה, נר לרגליו ואור לנתיבותיו

  

  א"שליט ב� ציו� גאלדבערגערר "הר
  ט"לאוי' שיחי יחיאל יוס�  לרגל הולדת בנו הר� הנימול כמר

  

, י היקר הצמוד לקירות לבירניקד� חב, הברגשי ידידות והוקרט "ובחדא מחתא נשגר ברכת מז
' מופלג ביראת ה, במידותיו הטובות והיקרי�,  בשערי�שמו הטוב נודע, הנודע לעוז ולתפארה

  ה "ה, ל� בעומקה של הלכה ותורה, תמימה

  ו"הי מרדכי אלעזר שלעזינגר החת� 

ÂËÚ˘·Â ·ÂË ÏÊÓÏ ÂÈÒÂ¯‡· Â˙ÁÓ˘ Ï‚¯Ï" Ó  
  מתו� נחת,�כה וגדולה יהיה על שלחנ תור,ימצא באהליכ�תמיד ששו� ושמחה ר ש"יה

  א" של ב� דוד ומלכינו בראשינו בבשופרעדי נזכה במהרה לקול  והרחבה
 zkxake zxizrk        

  יחיאל פינק 
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úàæá äøåâù áåè ìæî úëøáúàæá äøåâù áåè ìæî úëøáúàæá äøåâù áåè ìæî úëøáúàæá äøåâù áåè ìæî úëøáúàæá äøåâù áåè ìæî úëøáúàæá äøåâù áåè ìæî úëøáúàæá äøåâù áåè ìæî úëøáúàæá äøåâù áåè ìæî úëøá        
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  מאנסי א" שליט�‚ÈÊÚÏ˘ ‰„Â‰È¯Úה "ח מו"הרה

  ו" היÊÚÏ‡ ÈÎ„¯Ó¯לרגל אירוסי בנו כמר 

ÂËÚ˘·"ÊÓÏÂ ˆ"Ë  

  
  א" שליטÔ‰Î ÌÈÈÁח "הרה

  א" שליטıÈ·Â„ÈÂ‡„ ÈÎ„¯Ó ‰˘Óח "הרה

  ווליאמסבורג א"שליט ÌÈÂ·ÏËÈÈË Ï‡˜ÊÁÈ ÛÒÂÈח "הרה

  ווליאמסבורגא " שליטÏ‡ÂÈ"Ô¯Â‰�ÈÈ‡ È ·¯‡ח "הרה

  בארא פארקא " שליט·Ú‚¯Ú·„Ï‡‚ ÔÂÈˆ Ô¯ח "הרה

 ˙„ÏÂ‰ Ï‚¯ÏÌ‰È�·ÊÓÏ "Ë  

  
  א"שליט Â ˜ÈÊÈÈ‡ ˜ÁˆÈ¯Ú�Ê‡Â הרב

  מאנסי א" שליט˘ÈÙ ·Â„ Ï‡ÂÓ˘ח "הרה

 ˙„ÏÂ‰ Ï‚¯ÏÌ‰È˙Â�·ÊÓÏ "Ë  

 

  

  

  א"שליט ‡ÈÂË È·ˆ ¯ÊÚÈÏ· צ"הרה

   א"שליט Ô‡ÓÒÈÈÂÂ ˜ÁˆÈ ה"אר מוהמפוח "הרה

   א"שליטÚÈ  Ô¯Â‰�ÈÈ‡ ˜ÁˆÈ˜·ה "המפואר מוח "הרה

   א"שליט ÌÁ�ÓÔ‰Î Ï„�ÚÓ ה "מוח "הרה

  א"שליט ˘ÈÙ ÌÈÈÁ ‰ÓÏ˘ה "מוח "הרה

  א"שליט ‡ÈÚ˘È Ì‰¯·‡ 'Ô¯Â‰�ÈÈה "מו ח"הרה

   א"שליטıÈ·Â„ÈÂ‡„ ÌÈÈÁ Ï‡¯˘È ה "מוח "הרה 

   א"שליט ˘Ô¯‰‡Ô‡ÓÒÈÈÂÂ ÌÂÏ ה "מוח "הרה

ÓÏ Ì‰È„Î� ˙„ÏÂ‰ Ï‚¯ÏÊ" Ë 
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RRRR  הילולא דצדיקיא QQQQ 

  � אב' י – אב' ד� 
 È·¯Â�‡ÙÓ ‰È¯ÊÚ ÌÁ�Ó  
   )יצחק ברכיהר "ב(

Ó¯"Â�‡ÙÓ Ú  
  ק"שביו�   ה"שפ

  אב' ד
 È·¯· Ì‡Ë˘¯Ú·Ï‡‰ ÔÂÈˆ Ô

·Â·‡·Ó  
  )שלמהר "ב(

 ÏÚ·ÔÂÈˆ ˙˘Â„˜  
  ג"תש

‡È¯ÂÏ ˜ÁˆÈ Â�È·¯  
  )שלמהר "ב(

¯‡‰"˜‰ È 'Ê"Ï  
  ג"של

  'איו� 
  אב' ה

‡�Ò‡¯˜Ó ÌÈÈÁ È·¯  
   )צבי הירשר "ב(

  ג"תקנ
 Á¯Ê Ô· ÌÁ�Ó È·¯  
ÔÂ˘‡¯‰ Í¯„Ï ‰„ˆ  

  ה"קנ
„Ï‡ÂÂ�È¯‚ ‰˘Ó È·¯  

  )עמר�ר "ב(

Ì˘Â·‰ ˙‚Â¯Ú  
  ו"תרע

 ÔÈˆÈÙ˘Â‡Ó ¯ÊÚÏ‡ È·¯  
   )יהושע מקאמינקאר "ב(

ÌÈÈÁ È¯·„‰ Ô˙Á  
  ג" תש

  'גיו� 
  אב' ז

 È˜ÒÚÊ¯‡· Á� ÌÂÏ˘ È·¯  
   )משה אברה�ר "ב(

ÌÂÏ˘ ˙Â·È˙�  
  ס" תש

¯Ú˘‡�‡� Ï‡ÎÈÓ È·¯  
  ) יעקבר "ב(

  'דיו�   ט"תר
  ˘È·¯‡„Â¯· ÏÒÈÊ ‰ÁÓ   אב' ח

  הסבא מקל�
  ח"תרנ

  'היו� 
  אב' ט

ÔÈÏ·ÂÏÓ ˜ÁˆÈ ·˜ÚÈ È·¯  
  ) אברה� אליעזר הלויר "ב(

ÔÈÏ·ÂÏÓ ‰ÊÂÁ‰  
  ה"תקע

È ÈË·˘Ó ·˜ÚÈ Ô· ¯Î˘˘È-‰  
  ח"א שי"ב

Ï‡�·¯·‡ ˜ÁˆÈ ÔÂ„ È·¯  
  )יהודהר "ב(

‰Ú Ï‡�·¯·‡ ÏÚ·"˙  
  ה"תקמ

  'ויו� 
  אב' י

 È·¯ÒÚ˜¯ÂÙ „Â„  
˘Ú·‰ „ÈÓÏ˙"Ë  

  ב"תקל

åðéìò ïâé íúåëæåðéìò ïâé íúåëæåðéìò ïâé íúåëæåðéìò ïâé íúåëæåðéìò ïâé íúåëæåðéìò ïâé íúåëæåðéìò ïâé íúåëæåðéìò ïâé íúåëæ        ïîà ìàøùé ìë ìòåïîà ìàøùé ìë ìòåïîà ìàøùé ìë ìòåïîà ìàøùé ìë ìòåïîà ìàøùé ìë ìòåïîà ìàøùé ìë ìòåïîà ìàøùé ìë ìòåïîà ìàøùé ìë ìòå        
        

  רוממו� בשירה יקדמו�יידידי� 
לכבוד , מתו� שובע שמחות, אלפי ברכות בזה נשלחות

, מסור לזולת בכל עת ועונה, ידידינו וחברינו החשוב והיקר
 ,מגרונו' מכבד את ה, אשרי שלו ככה, כלי מחזיק ברכה

  ר פני� יפותמקבל כל אחד בסב, משמח אלוקי� ואנשי�

  א"שליטדאווידאוויטש דאווידאוויטש משה מרדכי משה מרדכי ח "הרה
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  ט"ר שיזכה לגדלו ולחנכו לתורה ולחופה ולמעש"יה
  .והרחבת הדעתמתו� רוב נחת דקדושה 

 éøáç úëøáëå úøéúòëäìä÷îä  

èòîàñ ïøäà ,øøãðåî ïéîéðá ,øòìò÷ íäøáà ,âøòáðééåå ãåã ,àãðàì ìà÷æçé ,
 óñåéøòðæééà ,èòîàñ óñåé ,èòîàñ ìàéçé äùî ,ì÷ðòøô éøåà íééç  

  

  

  מאנסי" תולדות אברה� יצחק "התאחדות אברכי
  א"ר שליט"ק מר� אדמו"בנשיאות כ

  ברכת מזל טוב חמה ולבבית

  ,ב הלב ועדי� המידותנשגר בזה להאבר� היקר טו
, לבו ער ונכו� לכל דבר שבקדושה, ל� באהלה של תורה

  ה"האבר� כמדרשו מבחירי חבורתנו ה

  א"שליט שמואל דוב פיששמואל דוב פיששמואל דוב פיששמואל דוב פיששמואל דוב פיששמואל דוב פיששמואל דוב פיששמואל דוב פישח "הרה
  ממממממממ""""""""ט ובשעטוט ובשעטוט ובשעטוט ובשעטוט ובשעטוט ובשעטוט ובשעטוט ובשעטו"""""""" למז למז למז למז למז למז למז למזהבתהבתהבתהבתהבתהבתהבתהבתלרגל הולדת לרגל הולדת לרגל הולדת לרגל הולדת לרגל הולדת לרגל הולדת לרגל הולדת לרגל הולדת 

  ט" לתורה ולחופה ולמעשה ולחנכהר שיזכה לגדל"יה
  .מתו� רוב נחת דקדושה והרחבת הדעת

çä éøáç úëøáëå úøéúòëäøåá  
ïééèùðâåà äãåäé íäøáà ,ïäà÷ äãåäé , óñåäé øéàî éåìäâøòáðèèàø ,

âøòáðèèàø éåìä ïîçð éáö,åã ìàåîù áùéô  ,ïøåäðééà éëãøî ìàåîù ,
øòôøàãñãðàøá øòáåã ïåòîù  

  בית חיי� זאנוויל צדקת ירושלי�  צדקת ירושלי�  צדקת ירושלי�  צדקת ירושלי� ----לינת החסדלינת החסדלינת החסדלינת החסד    מפעל הכנסת אורחי�
        ע"אנוויל מריבני� זיק רבי חיי� ז"ש הגה"ע

  סל מלא ברכות
איש אשר רוח בו , קד� האי גברא יקירא, בברכת מזלא טובא וגדיא יאה, ונביע מיטב ברכותינו ואיחולינו, מעומק נרי� ונישא קולינו

, פניו שורהח� וחסד על , ברו� הכשרו� בהכשר ויתרו�, בתו� ע� סגולה, עוסק בצורכי ציבור באמונה, לעשות פעלי� לתורה ולתעודה
  .מעוטר במידות ובמעלות יקרי�, מרבה להטיב ע� אחרי�, שמו הטוב נודע לעוז ולתפארה, מקבל את כל אחד בשמחה ואורה

        אאאאאאאא""""""""שליטשליטשליטשליטשליטשליטשליטשליט        חיי� כה	חיי� כה	חיי� כה	חיי� כה	חיי� כה	חיי� כה	חיי� כה	חיי� כה	        רררררררר""""""""מוהמוהמוהמוהמוהמוהמוהמוה
 ìäðî ãñééîå÷ä åðéìòôî'  

        טטטט""""למזלמזלמזלמז בנו  בנו  בנו  בנו בהולדתבהולדתבהולדתבהולדתלרגל השמחה השרויה במעונו לרגל השמחה השרויה במעונו לרגל השמחה השרויה במעונו לרגל השמחה השרויה במעונו 
ומשמחה זו , ח"כ לרות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ויזכה מע, ט"מעששתזכה לגדלו לתורה וחופה ול,מאלוקי המערכה, וזאת הברכה

  . וכל טוב סלה, בבריות גופא ונהורא נפישא, במדה גדושה, ברבוי והמשכה,  ככהעלי�' ויוס# ה,  רב ברכות ושובע של שמחה�ישפיע ל
 ‰Î¯Ú‰·Â „Â·Î· Í¯·Ó‰  

áäøàá äìäðää íù" ÷- ñéåø÷ ïåòîù  

äøàá äìäðää íùá" á- õøàååù ãåã íäøáà ,æééà óñåé÷àù  

היות שאנו נמצאי� בשלבי גמר עריכת 
כ באנו בבקשה "קונטרס חידושי תורה וע

ת שהעלה "למי שנמצא תחת ידו חידו
במצודתו ורוצה לזכות בו את הרבי� 

 .להזדרז ולהביא� אל המערכת
  

  

  או אל הגבאי�
  

  ו" הימשה מונדררר "הר: בירושלי�
  ו" היאיינהור�יואל ר "הר

  ו" הישפיצער שמעו�ר "הר :שמשבית 
  ו" היארקנדמאיעקב מאיר ברר "הר

  ו" הילעמר� פרענקר "הר: בביתר




