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גליון תרפרב פרשת בהר - תשפ״ב לפ״ק 

הגליון בשבוע זו מוקדש לעילו נשמת
הרבנית הצדיקת ברכה חנה ע״ה בת מרן רבינו משולם פייש זיעוכי״א

היארצייט חל ביום ג' בחקותי - כרג אייר הבעלרט

וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר וגו'. כבר דקדק רש"י 
הק' מה ענין שמיטה אצל הר סיני. גם צ"ב ושבתה הארץ 
שבת לה' פירש"י לשם ה' כשם שנאמר בשבת בראשית. 
היינו שלא יכוין במצות שמיטה ושבת למנוחת עצמו, אלא 
כדי לקיים מצות הבורא ב"ה. וכבר דקדקו המפרשים )רמב"ן 
ועוד( למה דייקא כאן כתבה התורה זאת שיכוין לשם ה', 

וכן לקמן כתיב וישבתם על הארץ לבטח, פירש"י שבעון 
שמיטה ישראל גולים, כ"ז צ"ב למה דוקא בשביל החטא 
של ביטול שמיטת קרקעות גלינו מארצינו, יותר מעל שאר 

עבירות.
ויבואר הענין, דלתכלית זאת צוה הקב"ה את בני ישראל 
על מצות שמיטת קרקעות, כי כאשר האדם עובד וזורע את 
שדהו והארץ מוציאה פריה, יוכל על ידי זה לשכוח בניקל 
שהעולם מתנהג בהשגחה פרטית, משום שנראה לעיניו 

דעולם כמנהגו נוהג, כי כך הוא סדר העולם. לכן צוה הקב"ה 
ושבתה הארץ שבת לה', שהאדם יפקיר את שדהו משך 
שנה אחת, ובאותה שנה לא יזרע את פריו, אלא יבטח בה' 
שהוא יזמין לו פרנסתו, כמו שהקב"ה הבטיח וצויתי את 
ברכתי לכם וגו', ועל ידי פעולה זו ישריש בלבו האמונה 
בהשגחתו הפרטית, להאמין כי כל חיותו תלויה ביד ה', 
ומה שהארץ מוציאה צמחה בשאר השנים, אינו אלא על 
ידי שהקב"ה משפיע חיותו בכל רגע, וגם הנהגת הטבע 

מתנהגת על פי השגחתו יתברך.
שמיטה  במצות  כאן  דוקא  ולכן 
כי  לרמז  סיני",  "בהר  התורה  הזכירה 
השמיטה,  מצות  של  הכוונה  היא  זו 
שקבלנו  האמונה  יסוד  את  לעורר 
אנכי  במצות  סיני,  הר  במעמד  עלינו 
הנהגת  שגם  להאמין  וגו',  אלהיך  ה' 
הטבע מתנהגת על פי השגחתו יתברך, 
ולכן פירש רש"י הק' שבת לה' "לשם 
הוי"ה", היינו דמצות שמיטה באה כדי 
שנקבע בלבנו את שם "הוי"ה", הרומז 
שהקב"ה מהוה תמיד את כל העולמות. 
וזהו כשם שנאמר בשבת בראשית, כי 
גם מצות שמירת שבת באה לכוונה זו, 
לשם הוי"ה, היינו לקבוע בלבנו האמונה 
בהשגחה פרטית,  כי שתי מצות אלו 
מצות שמיטה ושבת, שתיהן הן לכוונה 
הוי"ה,  שם  את  בלבנו  לקבוע  אחת, 
שהקב"ה הוא המהוה את כל העולמות 

תמיד, ואין שום הנהגה זולתו.
ולא  ישראל  בני  חטאו  וכאשר 
ולא  ב"ה,  הבורא  מצות  את  שמרו 
שבתו מלזרוע בשביעית, ואף על פי כן 
הוציאה הארץ צמחה בשנה השביעית, 
כי הקב"ה אינו משנה את הטבע מפני 
עוברי עבירה, ובגידולים אלו הצליחו 

משועבד  אינו  הטבע  כאילו  בזה  מראין  היו  פרי,  ועשו 
לרצון הבורא ח"ו, שהרי נראה לעיני כל, שהארץ מוציאה 
ומצמיחה אף בשנה השביעית, בעת שהתורה אסרה בה 
הזריעה, ובזה פגמו פגם גדול ונורא, שנתנו בזה פתחון פה 
לשיטת המינים והאפיקורסים הכופרים בהשגחה פרטית, 

ועקרו בזה עיקר יסוד האמונה של כלל ישראל.
ולכן מפני עון שמיטה דייקא, ישראל גולים מארצם, כי 
עיקר הטעם והסיבה למה בחר הקב"ה את בני ישראל לעם 
סגולה מכל העמים, וגירש מפניהם את שבעת העממים 
עצמם  על  שקבלו  משום  היה  הקדושה,  לארץ  והכניסן 
מצות האמונה במעמד הר סיני, וכיון שפגמו באמונה זו, 
שוב אין להם חלק בארץ הקדושה יותר מכל שאר אומות 

העולם. 
)עבודת עבודה, דברות קודש בהר(

 ליקוט מדברות קודש אשר זכינו לשמוע מאת
כ״ק מרן רבינו הקדוש זי״ע

בעזהשי"ת

ישיבה תפארת משולם פייש ד'טאהש
מיסודו של כ"ק מרן רביה"ק זי"ע | בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ניו יארק יע"א

שמחם בבנין שלם
 בהתרגשות רב שמחים אנו לבשר צדק בקהל רב

כי ברוב הצלחה ובסייעתא דשמיא מרובה עלה בידינו
בהתייעצות ובברכתו הטהורה של

כ"ק מרן רבינו עט"ר שליט"א

לרכוש בנין
ושטח מיוחד 

לטובת ישיבתינו הקדושה
א " ע י ק  ר א י ו  י נ  , ו ו א ר ג נ י מ ו ל ב ר  י ע ב

 זכותו הגדול של רביה"ק זצוקללה"ה תהא חופפת עלינו כל הימים,
שנוכל לחנך ולגדל בחורים יראים ושלימים עפ"י דרכו הטהורה.

ו ב ה  ח מ ש נ ו ה  ל י ג נ  ' ה ה  ש ע ם  ו י ה ה  ז

הנהלת הישיבה

כתר 
הילומים 

על 
ראשם 

יצור

בשמחה רבה הננו בזה לשגר כסא דברכתא בשער בת רבים, לכבוד הני תרי צנתרא דדהבא, 
ובחסידות,  עבודה  בתורה  מופלגים  התורה,  והרבצת  החינוך  בשדה  בשנים  רבות  מומחים 
מותיקי תלמידי רבינו הקדוש זי"ע, אישי המעש ורבי הפעלים, וכתר שם טוב עולה על גביהן

 הרה"ג רבי

 מרדכי בעריש
 מערמעלשטיין

שליט"א
ראש חבורת 'עבודת עבודה' ק"י

שעלה ונתעלה לשמש בתור

מנהל רוחני דישיבתינו הקדושה

 הרה"ג רבי

מנחם מענדל סג"ל 
 גאלדשטיין

שליט"א
מרביץ תורה בקהלתינו הק' ק"י
שעלה ונתעלה לשמש בתור

סגן מנהל רוחני דישיבתינו הקדושה

ואתם עמם האי גברא יקירא, איש המעש ורב הפעלים, פאר מקדושים

הרב יחיאל מאיר לייפער שליט"א
שנבחר להיות

מנכ"ל ישיבתינו הקדושה
ברכותינו צרופה שיזכו להמשיך בפעולותיהם הטובות והברוכות להרביץ תורה ועבודה ברוב הצלחה וברכה, מתוך 

נחת והרחבה ורב שמחות תמיד, עדי נזכה כולנו יחד במהרה לאורו של משיח צדקינו ומלכינו בראשינו בב"א

המברכים ביקרא דאורייתא

הנהלת הישיבה
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הלכות אמירה 
לעכו"ם בשבת )ג(

אקטועלע שאלות וואס זענען נוגע למעשה
•

 א
הלכות וואס זענען שייך ביים שבת גוי

שאלה: מעג מען אפשטעלן דעם שבת גוי בשעת 

א  טוהן  זאל  ער  אז  בעטן  צו  אים  כדי  דרייווט  ער 

]ווייל בשעת מען שטעלט אים  היתר'דיגע מלאכה, 

אפ דארף ער אפשטעלן די קאר, און דאס איז גורם 

נאכדעם  און  כיבוי,  פון  זאל מאכן א מלאכה  אז ער 

ווען ער וויל ווייטער פארן דארף ער צוריק אנצינדן 

די קאר, און דאס איז א מלאכה פון הבערה[?

תשובה: ווען עס פאדערט זיך אפצושטעלן א גוי 

מעג מען אים אפשטעלן, און כאטש דורכדעם וועט 

והבערה,  כיבוי  פון  מלאכה  א  מאכן  דארפן  גוי  דער 

נישט אויסלעשן און  וויבאלד דער איד הייסט אים 

זיך  פון  דאס  מאכט  גוי  דער  נאר  קאר,  די  אנצינדן 

אליין, הייסט דאס נישט א אמירה לעכו"ם, און אויך 

האט נישט דער איד הנאה פונעם עצם אפשטעלן. 

דמותר  כיבוי  גרם  רק  דהוי  להוסיף  יש  הקאר  )ובעצירת 

ונכבה  הגאז,  זרימת  מונע  כיבוי אלא  זה  דאין  עכו"ם,  ע"י 

מאיליו(.

 ב
שאלה: מעג מען שיקן דעם שבת גוי אז ער 

זאל צופארן מיט זיין קאר צו די און די אדרעס, 
כדי ער זאל דארט מאכן א היתר'דיגע זאך?

תשובה: דאס גייט שוין יא אריין אינעם איסור פון 

פלאץ  יענע  צו  פארט  ער  וויבאלד  לעכו"ם,  אמירה 
בשליחות פונעם איד, און ביים דרייוון א קאר ווערט 
געמאכט יעדע רגע א מלאכה פון א פרישע הבערה, 
איבער דעם טאר מען נישט בעטן פונעם גוי ער זאל 
צו פארן צו יענע אין יענע אדרעס, און אוודאי טאר 
מען נישט שיקן מיטן גוי וואס דרייווט סיי וואס פאר 

אזאך.
מעג  מען  וואס  זאך  אזא  איז  עס  אויב  אויסער 
בעטן דעם גוי ער זאל טוהן די מלאכה, למשל, פאר 
א צורך פון א חולה אפילו שאין בו סכנה, אדער פון 
א קליין קינד, אזוי אויך אלע אופנים וואס מיר וועלן 
זאל  ער  גוי  א  בעטן  אז מען מעג  שפעטער שרייבן 
צו  זאל  ער  בעטן  אויך  מען  מעג  מלאכה,  די  טוהן 

פארן צו יענע אדרעס און דארט טוהן די מלאכה.
און אויב די פלאץ ווי מען שיקט דעם גוי איז נאנט, 
באופן וואס דער גוי קען גיין צו פיס, קען מען מקיל 
געקענט  גוי  דער  וואלט  איד  די  אלץ  וויבאלד  זיין, 
גיין מיט די פיס, נאר פארן גוי איז גרינגער צו פארן 
מיטן קאר, ווערט דאס גערעכנט אז ער פארט מיט 
די קאר פאר זיין אייגענע אינטערעס, און ער טוהט 
אם  שגם  )ואף  איד  פארן  נישט  אליין  זיך  פאר  דאס 
ילך ברגלו יעבור על הבערה וכיבוי, שבשעה שיפתח ויסגור 

הדלת נדלק ונכבה הבאלב, זה הוי רק פסיק רישא דמותר 

ע"י עכו"ם כדלהלן(.

 ג
הלכות וואס זענען שייך 

ביי די לעקטער

שאלה: וואס איז די הלכה אויב עס 
בעטן  מען  מעג  שטוב,  אין  טינקל  איז 
א גוי ער זאל אנצינדן די לעקטער? און 
ליכט,  א  אנגעצינדן  האט  גוי  א  אויב 
הנאה  מען  מעג  לעקטער,  די  אדער 

האבן פון די ליכטיגקייט?
תשובה: מען טאר נישט בעטן א גוי 
אום שבת אז ער זאל אנצינדן א ליכט 
אדער די לעקטער, אפילו עס איז זייער 

טינקל.
געבעטן  האט  איד  דער  אויב  און 
פונעם גוי ער זאל אנצינדן, טאר קיינער 
און  ליכטיגקייט,  די  פון  הנאה  נישט 
מען איז מחויב ארויס צו גיין פון דעם 

צומער.
און אויב דער גוי האט אנגעצינדן די 
איד  דער  איז  אליין,  זיך  פון  לעקטער 
דעם  פון  גיין  צו  ארויס  מחויב  נישט 
צומער, אויך דארף ער זיך נישט אוועק 
ליכטיגקייט,  די  פון  פנים  דעם  דרייען 
נאר ממידת החסידות, אבער ער טאר 
ליכטיגקייט,  די  פון  האבן  הנאה  נישט 
ער  אז  גוי  פארן  אנזאגן  דארף  ער  און 
זאל דאס מער נישט טוהן )רמ"א סימן 

רע"ו ס"א ובמ"ב שם(.

צומער,  אין  ליכטיג  אביסל  געווען  איז  אויב  און 
האט  גוי  דער  און  ליכט,  געברענט  האט  עס  למשל 
אנגעצינדן די לעקטער פון זיין אייגענע ווילן, און עס 
איז געווארן אינגאנצן ליכטיג, מעג מען הנאה האבן 
פון די ליכטיגקייט פון די לעקטער, כל זמן די ליכט 
ברענען נאך, וויבאלד מען האט סייווי געקענט ליינען 
ביי די ליכטיגקייט פון די ליכט, אבער זאכן וואס מען 
די  פון  ליכטיגקייט  די  צו  געקענט טוהן  נישט  האט 
ליכט, טאר מען נישט טוהן צו די ליכטיגקייט פון די 

לעקטער.

באמערקונג
געפונען  עס  און  טינקל  שטארק  איז  עס  אויב 
זיך דארט קליינע קינדער וואס האבן מורא און עס 
פעלט זיי אויס די ליכטיגקייט, מעג מען בעטן א גוי 
ער זאל אנצינדען די לעקטער )רמ"א סימן שכ"ח סעיף 

י"ז(.

די ליכט שיינט נישט

עס איז דא די פלאץ אראפ צו ברענגען א מעשה 
דערציילט  האט  זצוק"ל  מסאווראן  הרה"ק  וואס 
הרה"ק  איז  איינמאל  זצוק"ל,  מרוזין  הרה"ק  פאר 
שבת  אויף  איינגעשטאנען  זצוק"ל  טשערנאבל  פון 
א  אנגעצינדן  האט  מען  און  סאוואראנער,  ביים 
ספעציעלע גרויסע ליכט לכבוד דעם חשוב'ן גאסט, 
עס זאל קענען ברענען די גאנצע נאכט, אינמיטן די 
געוואלט  טשערנאבלער  הייליגער  דער  האט  נאכט 
געווען  איז  עס  ווי  אזוי  אבער  הויז,  פון  גיין  ארויס 
די  אין  טאפן  געדארפט  ער  האט  טינקל  אינגאנצן 
טינקל, אזוי גייענדיג האט ער זיך שטארק צוקלאפט 
זיין קאפ אין די וואנט, די בני בית האבן זיך שטארק 
וואנט  די  רבי  דער  טאפט  פארוואס  געוואונדערט, 
די גאנצע צומער  געווען טינקל,  וואלט  ווי עס  אזוי 
האט  מען  וואס  ליכט  גרויסע  די  פון  דאך  שיינט 
אנגעצינדן לכבוד דעם רבי'ן, און וויאזוי קען זיין אז 

דער רבי זעט בכלל נישט.
מען  ווי  געהערט  האט  טשערנאבלער  דער  ווען 
וואונדערט זיך, אז עס אים טינקל און פאר יעדן איז 
אויספארשטן  זאל  מען  געהייסן  ער  האט  ליכטיג, 
איז  מען  און  ליכט,  די  אנגעצינדן  האט  עס  ווער 
זיך  האט  ביינאכט  שבת  אז  געווארן  געוואר 
אויסגעלאשן די ליכט, און די גוי'שע משרתת האט 
יעדער  האט  דעמאלטס  אנגעצינדן,  צוריק  דאס 
געזען  נישט  האט  רבי  דער  פארוואס  פארשטאנען 
די ליכטיגקייט, וויבאלד על פי הלכה טאר מען נישט 
הנאה האבן פון א ליכט וואס א גוי האט אנגעצינדן 
זייער  געווען  זענען  אויגן  זיינע  וויבאלד  און  שבת, 
הייליג האבן זיי נישט געקענט זען די ליכטיגקייט פון 
די ליכט וואס עס איז געטוהן געווארן מיט דעם א 

חילול שבת )ספר ליקוטי שושנים פרשת דברים(.
אזוי אויך איז באקאנט אז ביי רבינו הקוה"ט איז 
בגליונינו  מובא  וכבר  עובדא,  אזא  פארגעקומען 
במדור אבותינו ספרו לנו, ובמדור תורה אור פרשת 

ויקהל, על כן הוספנו סיפר הנ"ל.

פארדעקט די אויגן

חתם  הייליגער  דער  אז  דערציילט  ווערט  עס 
וואס  תלמיד  באליבטע  א  געהאט  האט  זצ"ל  סופר 
געווען,  מכבד  און  געשעצט  שטארק  אים  האט  ער 
מיטן נאמער הרב יונה לייב מענדלזאן, וואס ער איז 
איין  שמים,  ירא  א  און  מתמיד  גרויסער  א  געווען 

 הלכות וביאורים מתוך ספרי בית נאמן בישראל
 אשר עדיין לא ראו אור הדפוס

מאת הגאון הגדול דומ״ץ קריתינו שליט״א

לימוד ש"ס והלכה 
מדי יום ביומו 

סידי
שע"י איחוד תלמידי וח

בס"ד

טייערע חבר!

באשיצט אייך
דורכן קובע זיין עיתים לתורה 

אי
וח

ר י
ו ב

נינ
תורתו מגן לנו הוא מאירת עינינו אדו

 כאפט אייך מיט
מיט די נייע פרק!
די וואך האט מען אנגעהויבן די צווייטע פרק פון מסכת קידושין

פרק האיש מקדש
! י ת מ י א ו  י ש כ ע א  ל ם  א ו
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שבת צופרי האט מען באמערקט אז דער תלמיד איז 
זיך  נישט געקומען צום דאווענען, און יעדער האט 
געוואונדערט דערויף ווייל ער האט שטארק מקפיד 
געגאנגען  מען  איז  שול,  דעם  אין  דאווענען  געווען 
זען די סיבה פון די זאך, ווען מען האט געעפנט די 
טיר פון זיין צומער האט מען אים געטראפן ווי זיינע 
לערנט  ער  און  טיכל  א  מיט  פארבינדן  זענען  אויגן 
בהתמדה אויף א הויעך קול, האבן זיי אים געפרעגט 
אינמיטן  טיף  שוין  האלט  מען  אז  ווייסט  ער  צי 

דאווענען.
האט ער זיי דערציילט, אז נעכטן ביינאכט אינמיטן 
לערנען האט זיך זיין ליכט אויסגעלאשן, און עס איז 
געקומען דער גוי און ער האט אנגעצינדן א אנדערע 
ליכט, און אזוי ווי על פי הלכה טאר מען נישט נהנה 
אויגן  מיינע  פארבינדן  איך  האב  ליכט,  די  פון  זיין 
כדי איך זאל נישט הנאה פון די ליכט, און אזוי האב 
נישט  האב  איך  און  יעצט,  ביז  פארלערנט  מיך  איך 

געוויסט אז מען דאווענט שוין.

 ד
דיינינג רום

די  אויסגעלאשן  זיך  האט  עס  אויב  שאלה: 
שווער  זייער  איז  עס  און  רום,  דיינינג  אין  לעקטער 
צו עסן די סעודה אין די טינקל, מעג מען בעטן א גוי 
אז ער זאל אנצינדן די לעקטער, צוליב די מצוה פון 

סעודת שבת?
מען  כאטש  שרייבט:  העיטור  בעל  דער  תשובה: 
טאר נישט זאגן פאר א גוי אז ער זאל טוהן א מלאכה 
פאר א איד, פונדעסטוועגן פאר א צורך פון א מצוה 
ווי סעודת שבת קען מען מקיל זיין און בעטן א גוי 

אז ער זאל אנצינדן א ליכט.
אבער דער רמ"א פסק'נט אין שלחן ערוך )סי' רע"ו 
רוב פוסקים האלטן אז מען טאר  וויבאלד  ס"א( אז 

נישט אפילו פאר א דבר מצוה, איבערדעם זאל מען 
נישט מקיל זיין נאר פאר גאר א שטארקע צורך.

דער משנה ברורה )ס"ק כ"ד( ברענגט פונעם של"ה 
אז מען זאל מחמיר זיין אפילו פאר א צורך גדול און 

אזוי פסק'נט אויך דער שולחן ערוך הרב )סעיף ח'(.

הלכה למעשה

איז  עס  ווען  אפילו  אז  איז,  הפוסקים  הכרעת  די 
שווער צו עסן אין די טינקל זאל מען מחמיר זיין, אין 
ביי א שבע  פון גאר א שטארקע צורך, למשל  פאל 
האט  מען  אדער  שמחה,  אנדערע  א  אדער  ברכות, 
זיין, אבער מען  אסאך געסט א.ד.ג., קען מען מקיל 
זאל זיך דורכשמועסן פאר דעם מיט א מורה הוראה 
וויאזוי צו טוהן, ווייל עס זענען דא עטליכע פרטים, 
למשל מען זאל נישט ארויס זאגן קלאר נאר מרמז 

זיין אז דער גוי זאל אליינס פארשטיין, א.א.וו.
עס זענען דא וואס געבן אזא עצה: מען זאל זאגן 
פארן גוי אז מען וויל אים עפעס געבן, און עס ליגט 
גיין  דאס  ער  קען  וויל  ער  אז  און  צומער,  דעם  אין 
אנצינדן  וועט  גוי  דער  אויב  דעמאלטס  און  נעמען, 
די לעקטער כדי ער זאל קענען נעמען די זאך, וועט 
מען מעגן שפעטער הנאה האבן פון די ליכטיגקייט, 

וויבאלד ער האט דאס אנגעצינדן פאר זיך אליין.
און אויב דער גוי וועט דאס וועלן אויסלעשן פאר 
ער גייט ארויס פון די צומער, מעג מען אים זאגן אז 
אפצוהאלטן  ווייל  אויסלעשן,  נישט  דאס  זאל  ער 
דעם גוי אז ער זאל נישט טוהן א מלאכה, גייט נישט 
אריין אינעם איסור פון אמירה לעכו"ם )מרדכי מסכת 

שבת סימן ת"א(.

 ה
שלאף שטוב

די  לעשן  צו  אויס  פארגעסן  האט  מען  שאלה: 
צו  שטערט  עס  און  שטוב,  שלאף  אין  לעקטער 
שלאפן מעג מען בעטן א גוי אז ער זאל אויסלעשן 

די לעקטער?
זאל  ער  אז  גוי  א  בעטן  נישט  מען  טאר  להלכה 
אפילו  שטוב,  שלאף  אין  לעקטער  די  אויסלעשן 
און  ליכטיג,  איז  ווען עס  צו שלאפן  איז שווער  עס 
אוודאי נישט אויב די סיבה דערפון איז ווייל עס איז 

א שאד אויפן געלט.
אבער אויב מען האט גרויס צער דערפון קען מען 
קלאר  זאגן  נישט  אים  זאל  מען  אבער  זיין,  מקיל 
מרמז  אים  זאל  מען  נאר  אויסלעשן,  זאל  ער  אז 
פארגעסן  האט  מען  אז  זאגן  זאל  מען  למשל  זיין, 
אויסצולעשן די לעקטער, אדער א קינד האט דאס 

ער  אז  פארשטיין  אליין  וועט  ער  און  אנגעצינדן, 

דארף דאס אויסלעשן.

אז  גוי  א  בעטן  צו  זיין  מתיר  מען  קען  אויך  אזוי 

פון  צומער  א  אין  לעקטער  די  אויסלעשן  זאל  ער 

נישט  קענען  וואס  חולה  א  אדער  קינדער,  קליינע 

איינשלאפן.

אין יעדנספאל זאל מען לכתחלה פרעגן א שאלה 

און קלאר וויאזוי מען זאל טוהן.

 ז

בית הכסא

שאלה: עס האט זיך אויסגעלעשן די לעקטער אין 

בית הכסא, מעג מען בעטן א גוי אז ער זאל אנצינדן 

די לעקטער?

הכסא,  בית  אנדערע  קיין  נישט  האט  מען  אויב 

טונקל,  אין  הכסא  בית  די  נוצן  נישט  קען  מען  און 

זאל אנצינדן  ער  אז  גוי  א  זיין פאר  מעג מען מרמז 

די לעקטער, ווייל מען האט מתיר געווען וועגן כבוד 

הבריות.

המשך יבוא אי"ה

המשך עניני תפילות שב"ק בצפרא דשבתא

- התעוררות לתשבוה ב"הכל יודוך" אצל 
מרן רביה"ק מזידיטשוב זי"ע -

שווארץ  שמעי'  רבי  )הגה"צ  שמעי'  ר'  לי  סיפר 
שסיפר  מה  במאנטריאל(  ולאח"ז  וועלץ,  אבדק"ק  ז"ל 

הק'  רבו  בו  הבחין  אחת  פעם  כי  המהרש"ג,  רבו  לו 
מסוואליווע, שאינו מייחד די זמן לעסוק בספרי מוסר, 
מוסר  בספרי  לעסוק  החיוב  גודל  אודות  אליו  ודיבר 
לו,  סיפר  הדברים  ובתוך  לתשובה,  הלב  לעורר  כדי 
זי"ע  מזידיטשוב  אייזיק'ל  רבי  המובהק  רבו  כאשר  כי 
בנו  }כי  זי"ע  מבעלזא  יהושע  רבי  הרה"ק  עם  השתדך 
רבי  בן  אליהו  רבי  בת  את  נשא  מבעלזא  הרה"ק  של 
אייזיק'ל{, שבתו שני הצדיקים יחד בשבת של שבעת 
ובליל שבת קודש השמיע רבי אייזיק'ל  ימי המשתה, 
אמר  כך  ואחר  כדרכו,  התורה  ברזי  קדשו  דברות 
הרה"ק מבעלז אל רבי אייזיק'ל: למה יאמר כבודו דברי 
תורה עמוקים כאלה בסודות ורזין, הרי החסידים אינן 
דברים  להשמיע  הראוי  מן  והיה  אלה,  ענינים  משיגים 

המעוררים את לבב העם לתשובה. השיב רבי אייזיק'ל: 
ועל  עמוק,  ענין  לי  יש  זה  בדרך  תורה  דברי  באמירת 
טענתכם שיש לעורר את לבב העם לתשובה, זאת אני 
עושה ביום שבת קודש בעת שאני אומר "הכל יודך", 
יועיל לו  ומי שאינו מתעורר לתשובה בעת ההיא, לא 

שום דברי התעוררות. 

)שיח"ק ח"ב ש"ה(

- מעשה ממרן הייטב לב זי"ע 
בהכל יודוך בזידיטשוב -

רגיל  היה  זי"ע  מסיגעט  לב  הייטב  בעל  הרה"ק 
להסתופף גם בצל הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב 
שהוצרכו  מאנשיו  כמה  אתו  הביא  אחת  ופעם  זי"ע, 

אייזיק'ל  ר'  שהרבי  וביקש  במעשיהם,  גדול  לתיקון 
הרבי  לו  אמר  לתשובה,  לעוררם  מוסר  בדברי  יוכיחם 
ר' אייזיק'ל, שאין דרכו בכך להוכיח את האדם בפניו, 
אלא יהיו נוכחים בביהמ"ד ביום שב"ק, בשעה שאומר 
וכאשר  וכו',  ישבחוך  והכל  יודוך  הכל  היוצר  בברכת 
שלא  אפשר  אי  מפיו  יוצאים  אלו  דברים  ישמעו 
לא  ח"ו,  יתעוררו  לא  אז  גם  ואם  לתשובה,  יתעוררו 

יועיל להם עוד דברי מוסר ותוכחה שישמעו מפיו.
ויהי ביום שב"ק כאשר הרבי ר' אייזיק'ל אמר הכל 
יודוך וכו', הביט הייטב לב בפני האנשים האלה, וראה 
שלימה  בתשובה  לשוב  וזכו  מעיניהם  דמעות  זלגו  כי 

באמת.
)שיח"ק ח"ב תי"ב(

- עס וועט קומען א ווינטל... -
בנוסח  זידיטשוב לומר  ומרגלא בפומייהו דחסידי 
שלהם: "עס וועט קומען א ווינטל, און אונז טראגן קיין 
הכל  זאגן  רבי'ן  דעם  הערן  וועלן  מיר  און  זידיטשוב, 

יודוך וכו'.
)שיח"ק ח"ב ש"ו(

 ליקוט מספרי הקדושים עבודת עבודה 
על עניני שברק

א. צ. ב.א. צ. ב.

ידידות,  בשירי  הודו  כולם  יחד  רבבות,  ובמקהלות 
שיר  מזמור  חברינו,  אמע"כ  בזמירות,  ארנן  נעים  בקול 
מדע  מלא  ידידות,  בשירי  אכבד  שמך  בנגינות,  למנצח 
ה'  את  מכבד  ובחסידות,  ובעבודה  בתורה  וחכמה 
זמירות יזמרו  וכנור  ובתוף  רם  בקול  בתמידות,   מגרונו 

הלא הוא
מוה"ר איתמר ארגעל הי"ו

לרגל שמחת תגלחת בנו למז"ט
יקום פרקן מן שמיא, שתזכה לראות בנים ובני בנים עוסקין 
בתורה ובמצות לשמה, וישפע להם משמי מעל רב חיי"א ורב 
חינ"א ורב חסד"א ברוב סייעתא דשמיא ואך טוב וחסד עדי 
נזכה בקרוב שיולכינו כ"ק מרן רבינו שליט"א לקראת משיח 

צדקינו במהרה בימינו אמן.
המברכים: חברי מקהלת המנגנים



פרשת בהר - תשפ״ב לפ״קדגליון באור החיים

היינטיגן שבת קודש פר' בהר | כ' אייר | הבעל"ט, 
געפאלט אויס די יומא דהילולא קדישא פונעם 

הייליגן רבי מרדכי מטשערנאביל, הרה"ק 
רבי מרדכי בן הרה"ק רבי מנחם נחום זי"ע.

*

ואלה מתולדותיו

דער הייליגער רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע איז 
געבוירן געווארן אין יאר תק"ל צו זיין פאטער רבי מנחם 

נחום מטשערנאביל זי"ע בעמח"ס "מאור עינים".

ער איז געווען א איידעם ביים הייליגן רבי אהרן הגדול 
מקארלין זי"ע, און בזיווג שני ביי רבי דוד לייקעס זי"ע, א 

תלמיד פונעם הייליגן בעל שם טוב זי"ע.

נאך די פטירה פון זיין פאטער, י"א חשון תקנ"ח האט 
רבי מרדכי איבערגענומען דאס רבנות און מגידות שטעלע 

אין שטאט טשערנאביל, און אין די געגענטער ארום.

רבי מרדכי איז געווען געשטעלט צו שפייזן די ל"ו 
צדיקים אין זיין דור, און פלעגט זיי צושטעלן אלע זייערע 
זיין  שטענדיג  ער  פלעגט  אויך  אזוי  באדערפענישן. 
פארנומען צו טון צדקה וחסד, ובפרט מיט "פדיון שבויים" 

צו אויסלייזן אידן פון תפיסה.

רבי מרדכי איז נפטר געווארן כ' אייר תקצ"ז לפ"ק.

זיינע הייליגע דברי תורה זענען געדריקט אין זיין ספר 
"ליקוטי תורה".

***

מכיר טוב געווען פארן מטבע

רביה"ק זי"ע דערציילט וויאזוי דער מאור עינים האט 
זוכה געווען אראפצוברענגן אזא הויעכע נשמה ווי רבי 

מרדכי אויף דער וועלט:

האט  זי"ע  ממעזריטש  הק'  מגיד  הייליגער  דער 
אמאל אנטפלעקט פאר זיינע תלמידים אז ער איז בכח 
אראפצוברענגן א הייליגע גרויסע נשמה לעלמא הדין, 

אבער ער ווייסט נישט פארוועם דאס צו שענקן.

עטליכע חדשים שפעטער האט זיך דער מעזריטשער 
מגיד משתתף געווען ביי א חתונה, דער מאור עינים איז 
אויך אנוועזענד געווען, און ווען מען האט אויפגערופן דעם 
מעזריטשער מגיד צום מצוה טאנץ האט ער נישט געהאט 
צו באצאלן פארן בדחן "שבת געלט", אזוי ווי דער מנהג 
איז איינגעפירט. האט דאן דער מאור עינים אהינגעגעבן 
פארן מעזריטשער מגיד א מטבע צו קענען געבן שבת 

געלט פארן בדחן.

דעם  אויסגעניצט  עינים  מאור  דער  האט  דאן 
געלעגענהייט, און געבעטן פונעם מעזריטשער מגיד אז 
היות ער האט אים מהנה געווען און געגעבן א מטבע, 
דעריבער וויל ער זוכה זיין צו דעם ספעציעלע הויכן הייליגע 
נשמה, דער מעזריטשער מגיד האט מסכים געווען, אבער 
נאר מיטן תנאי אז רבי פינחס'ל קאריצער וועט אויך מסכים 

זיין דערצו.

דער מאור עינים איז תיכף געפארן צו רבי פינחס'ל 
קאריצער, און רבי פינחס'ל האט אויך מסכים געווען אז דער 
מאור עינים זאל זוכה זיין צו דעם הייליגען נשמה. דאן איז 
געבוירן געווארן צום מאור עינים א זוהן, און מען האט אים 
א נאמען געגעבן "מרדכי", און ער איז אויסגעוואקסן דער 
הייליגער רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע. )עבודת עבודה(

אמת'ע רוח הקודש

רבי מרדכי איז אמאל אינטערוועגענס איינגעשטאנען 
א  געווען  איז  אכסניא  בעל  דער  אכסניא.  א  אין 
דערהויבענעם איד, און צוגעשטעלט פאר רבי מרדכי אלע 

זיינע באדערפענישן בכבוד.

אן אינטערעסאנטע זאך האט זיך אבער אפגעשפילט 
מיטן בעל אכסניא ווען רבי מרדכי האט ארויפגעלייגט 
זיינע הייליגע הענט אויף יעדעמס קאפ צו בענטשן אלע 
אנוועזענדע אינעם צימער, איז דער בעל  אכסניא געבליבן 
שטיין ביי די זייט, און נישט געגאנגען נעמען קיין ברכה 
מידיו הקדושים פון רבי מרדכי. אינצווישן האט דאס 
פארן  אנגערופן  זיך  האט  און  באמערקט,  מרדכי  רבי 
בעל אכסניא, "קומט נעמען א ברכה, אצינד בענטש איך 
יעדעם", האט זיך דער בעל אכסניא אנגערופן, "איך האב 
בקבלה פון מיינע עלטערן זיך נישט צו בייגן דעם קאפ פאר 

א רבי'ן איידער מען הערט פון זיי אמת'ע רוח הקודש".

רבי מרדכי האט זיך פארטראכט, אין נאך יענע מינוט 
זיך אנגערופן צו דעם בעל אכסניא, "נו, איר האלט דאך 
יעצט אינמיטן לערנען אין ספר עץ חיים, איר האלט ביי דעם 
דף, עס איז אייך שווער אין דעם ענין, איך וועל דאס אייך 
ערקלערן"... דער בעל אכסניא האט ווי פארשטענדליך נאכן 
הערן אמת'ע אפענע רוח הקודש פון רבי מרדכי, האט זיך 
באלד געבויגן דעם קאפ צו נהנה זיין מברכת צדיק אמת.

געלעבט אין די העכערע עולמות

ווען דער הייליגער ריזשינער זי"ע האט א נאמען 
געגעבן "מרדכי שרגא" פאר זיין זוהן רבי מרדכי שרגא 
זיין עלטערער זוהן רבי שלום  מהוסיאטין זי"ע, האט 
הייליגן  דעם  טאטן  דעם  געפרעגט  זי"ע  מסאדיגורא 
רבי  פעטער  נאכן  איז  נאמען  דער  "טאטע  ריזשינער, 
מרדכי מטשערנאביל? דער פעטער לעבט דאך נאך אויף 
דעם עולם. האט זיך דער ריזשינער אנגערופן: "וואס? 
דער פעטער איז שוין דרייצן יאר נישט אויף דעם עולם 

התחתון"! )לויט ַאן אנדערע גירסא: צוואנציג יאר.(

א קשיא ביים תפיסה פענסטר'ל 
דורך א פרעמדע פרוי

ווי באוויסט האט די רוסישע הערשאפט שטענדיג 
צוגעטיילט גרויסע צרות פאר די אידישע באפעלקערונג, 
ובפרט פאר די צדיקים וועלעכע פלעגן פירן און מחזק 
זיין די אידן אין אלע זמנים צו אנגיין מיט די אידישע 

לעבענסשטייגער על דרך התורה.

און  געפייניגט,  האבן  זיי  אז  באקאנט  איז  עס 
איינגעשפארט אין תפיסה דעם הייליגן ריזשינער, און 
דעם הייליגן בעל התניא. צווישן די צדיקים וועם די רוסן 
האבן איינגעשפארט אין תפיסה פאר א בלויזן בלבול איז 
געווען דעם הייליגן רבי מרדכי מטשערנאביל. אין יענע 
צייטן ווען רבי מרדכי איז געווען איינגעשפארט אינעם 
פינסטערן תפיסה קאמער וואס איז געווען פארשלאסן 
און פארריגעלט, ווי פארשטענדליך האט קיינער נישט 
געקענט אריינגיין צום צדיק, האט מען אויסגעפויל'ט ביי 
די רוסישע ממשלה אז רבי מרדכי זאל כאטש האבן א 
קליינעם פענסטער פון ווי ער זאל קענען פארטיילן זיינע 

טעגליכע צדקות פאר די אביונים ונצרכים.

איין טאג איז אנגעקומען צום פענסטער א פרמעדע 
פרוי, און זיך גענומען ביטערליך צו וויינען. רבי מרדכי 

פרעגט דעם פרוי צו זי דארף א נדבה, אבער איר אנטווארט 
איז געווען אז זי ברויך נישט, נאר זי איז געקומען פרעגן א 
קשיא פונעם רבי'ן וואס שטערט איר שוין א לאנגע צייט.

און די פרוי הייבט ָאן: מיר ווייסן דאך די מעשה וואס 
די הייליגע חכמים פארציילן )בבא קמא ג. – יבמות קכא:( 
מיט נחוניא חופר שחין וועלכער פלעגט גראבן די וואסער 
גרובער פאר די עולי רגלים, אמאל איז די טאכטער פון 
נחוניא אריינגעפאלן אין איינע פון די סארט גרובער, דאס 
איז געווען פאר דאס קינד ווי א זיכערער טויט ר"ל, מען 
איז אין איילעניש געלאפן צו רבי חנינא בן דוסא, האט 
ער געזאגט אז מען זאל נישט זארגן ווייל דאס קינד גייט 
ארויסקומען לעבעדיגערהייט, ווייל עס קען נישט זיין אז 
נחוניא זאל באטראפן ווערן מיט אזא צרה אז זיין אייגן 
טאכטער זאל אריינפאלן אין זיינע גרובער וואס ער טוט  
גראבן פאר כבוד שמים אז די עולי רגלים זאלן האבן 

וואסער.

האט די פרוי אויסגעפירט איר קשיא וואס דריקט איר: 
נו, אז דער רבי איז דאך אזוי גרויס אין די מצוה פון פדיון 
שבויים, ווי קען דאס זיין אז דער רבי זאל אזוי געשטראפט 

ווערן צו זיין זעלבסט איינגעשפארט אין תפיסה?!

זיך  רבי מרדכי האט אויסגעהערט אירע רייד, און 
אנגערופן: איר זענט גערעכט, איך ווייס טאקע נישט דער 
אורזאך דערצו, איך האב נישט קיין ענטפער דערויף. האט 
די פרוי זיך אנגערופן צו רבי מרדכי: "אויב אזוי וועל איך 
אייך בענטשן אז איר זאלט אין גיכן אויסגעלייזט ווערן!.

יענעם טאג איז מען טאקע געקומען באפרייען דעם 
הייליגן רבי מרדכי מטשערנאביל פונעם פינסטערן תפיסה. 
דער מעשה ווערט געברענגט אין ספר שער יששכר פונעם 
הייליגן מונקאטשער רב זי"ע, און ער פירט אויס: "רבי 
מרדכי האט געפארשט אויף א הימלישן אופן צו וויסן 
ווער די פרוי איז געווען, און מען האט אים אנטפלעקט 

אז דאס איז געווען "די מאמע רחל"!.

סגולה ללמוד בספריו הק'
דער הייליגער שינאווער רב זי"ע האט געזאגט: יעדע 
איד דארף האבן אין זיין טלית בייטל דעם הייליגן ספר 
"ליקוטי תורה" פון רבי מרדכי מטשערנאביל, און לערנען 
דערינען תיכף נאכן דאווענען מלובש מיט טלית ותפילין, 

און ער פירט אויס "דאס איז א גרויסע סגולה".

כבר יוחאי
דער הייליגער ריזשינער זי"ע  האט אמאל געזאגט: 
"מרדכי" איז נוטריקון: מ'גלה ר'זין ד'אורייתא כ'בר י'וחאי.

*
איין יאר ווען הרה"ק רבי איציק'ל סקווערער זי"ע האט 
געפירט די יארצייט סעודה פון זיין פאטער רבי מרדכי 
מטשערנאביל, האט ער זיך אנגערופן: "דער טאטע איז 
דאך געווען פון די נשמה פון רבי שמעון בר יוחאי, ממילא 
זענען מיר דאך רבי אלזער בריה", און האט דאן באפוילן 

צו זינגן דעם זמר פון "בר יוחאי".

*
ווי וואונדערליך איז דאס, אז זיין הילולא געפאלט אויס 
אום ל"ה לעומר נאך אין די דריי טעג פון די הילולא פון רבי 
שמעון בר יוחאי, וואס מיר ווייסן דאך אז אין די דריי טאג 
פון די הילולא פון א צדיק קומען נאך אראפ די אורות און 

השפעות פונעם צדיק.

*
זאלן מיר טאקע זוכה זיין צו גרויסע השפעות בזכות 

פונעם צדיק ביומא דהילולא קדישא.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

יודהרל של צדיקים שחל בשבוע הבעלרט

ש. ג.ש. ג.

הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע
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דעם  לכבוד 

הילולא  בעפארשטייענדן 

קומענדיגן  דעם  קדישא 

מיטוואך בחוקותי כ"ד אייר 

הייליגן  און  גרויסן  פונעם 

צדיק רבינו מרן רבי אליעזר 

בן  זי"ע,  מקאמארנא  צבי 

רבינו מהרי"א מקאמארנא 

זי"ע, וועלן מיר אין קורצן 

ספעציעלע  די  שרייבן 

התקשרות וואס רבינו הסבא 

קדישא זי"ע האט געצויגן מיטן בעל הילולא. מיר וועלן 

צום ערשט אנהייבן מיט א טייל פון די תולדות וקורות 

ימיו פונעם צדיק.

*

איז  קאמארנא  פון  אליעזר'ל  רבי  הייליגער  דער 

געבוירן געווארן אין יאר תק"ץ צו זיין הייליגע פאטער 

רבי אייזיק'ל קאמארנער, בעל הזוהר חי זי"ע. 

רבי אליעזר'ל האט נאך זוכה געווען זיך צו מסתוסף 

זיין ביי זיין פעטער הרה"ק רבי משה מסאמבור זי"ע 

און מקבל געווען תורה וחסידות. אזוי אויך האט ער 

מקבל געווען תורה וקדושה ביי זיינע רבי'ס, הרה"ק 

רבי יהודה צבי מראזלא זי"ע, הרה"ק רבי יצחק אייזיק 

מזידיטשוב זי"ע, אזוי אויך האט ער געהאלטן זיין טאטע 

רבי אייזיק'ל פאר רבו מובהק.

אין יאר תרל"ד האט ער ממלא מקום געווען זיין 

טאטן רבי אייזיקל אין שטאט קאמארנא.

איידער רבי אייזיק'ל איז נסתלק געווארן האט ער 

צוזאמגערופן אלע זיינע קינדער און נאנטע, דאן במעמד 

רב האט ער געקליידעט זיין זוהן רבי אליעזר'ן מיט זיינע 

ווייסע בגדי שבת, און אים געהייסן זיך אנידערזעצן 

אויף זיין בענקל במקום אשר אדמת קודש הוא. 

זי  האט  צוגעזעהן  דאס  האט  רעבעצין  די  ווען 

אנגעהויבן שטארק צו וויינען, אבער רבי אייזיק'ל האט 

איר בארואיגט זאגענדיג אז מען דארף זיך פרייען און זיין 

בשמחה, אז אונז האב מיר זוכה געווען צו זעהן וויאזוי 

אונזער טייערער זוהן איז ראוי צו זיצן דא אויף דעם 

פלאץ און אנהייבן וואונטשן אסאך ברכות פאר אידן. 

דאן האט רבי אייזיק'ל געזאגט אז ער איז מסמיך 

רבי אליעזר'ל צו זיין רבי, און ער געט אים איבער זיינע 

הייליגע כוחות צו ווייזן וואונדער פאר אידן.

געווארן  באקאנט  אליעזר'ל  רבי  איז  החמה  כאור 

בקרב הארץ, טויזענטער אידן זענען זיך געקומען ווענדן 

צו איהם בעת צר, און סיי ווען אנגעקלאפט אויף זיין 

טיר לישועה לברכה ולהצלחה, צווישן זיי פילע רבנים 

אדמורי"ם מפורסמים.

רבי אליעזר'ל האט מחבר געווען הייליגע חיבורים 

וואס טראגט א באזונדערע הייליגקייט בכל תפוצות 

ישראל, זיי זענען געדריקט אין זיינע הייליגע ספרים 

וואס פארשיינען נאך עד היום הזה די גאנצע וועלט, בן 

ביתי עה"ת, בן ביתי על תהלים, דמשק אליעזר פירוש 

על זוה"ק זקן ביתו על פרקי אבות, אור עינים על ערכי 

קבלה, אזוי אויך זענען פארהאנען מכתבים ותורות וכו' 

אין די ספרי בית קאמארנא.

רבי אליעזר'ל איז נסתלק געווארן כ"ד אייר תרנ"ח 

לפ"ק, און איז געקומען למנוחת עולמים אינעם שטאט 

קאמארנא, נעבן די ציון הק' פון זיין הייליגע פאטער 

רבי אייזיק'ל. 

די שטארקע  שילדערן  עטוואס  מיר  וועלן  אצינד 

התקשרות וואס רבינו הסב"ק זי"ע האט געהאט צום 

הייליגן רבי אליעזר'ל, זיינעדיג א תלמיד מובהק, ווי 

ספעציעלע  א  ארויסגעוויזן  אים  האט  אליעזר'ל  רבי 

ליבשאפט און התקרבות.

***

דער הייליגער סבא קדישא זי"ע איז געווען א תלמיד 
מובהק פון רבי אליעזר'ל מקאמארנא - בעל ההילולא. 

אליעזר'ל  רבי  צו  פארן  פלעגט  קדישא  סבא  דער 
אין א משך פון עלף יאר צייט, און איז געווען מורא'דיג 
באליבט אין די אויגן פון רבי אליעזרל. עד כדי כך אז דער 
סבא קדישא איז געווען פאררעכענט פאר רבי אליעזר'ל 
ווי זיין אייגן קינד, אזוי ווי רבי אליעזר'ל האט זיך זעלבסט 
וואס  "אלעס  קדישא:  סבא  צום  אויסגעדריקט  אמאל 

איך געב פאר מיינע קינדער גיב איך פאר דיר".

קדישא  סבא  פונעם  התקשרות  זעלטענע  דאס 
אייזיק'ל  רבי  פאטער  זיין  שוין  האט  אליעזר'ל,  רבי  צו 
שרף  הייליגן  פארן  הקודש  ברוח  פאראויסגעזאגט 
"אז  אויסדריקענדיג:  זיך  פריער,  יארן  אסאך  מיט  זי"ע 
איר  וואלט  בריק,  דעם  איבער  באגלייט  מיך  וואלט  איר 
זעלבסט געווען אונזערס, אבער אז איר ווילט נישט וועט 
אייער קינד זיין אונזערס". דאס האט ווירקליך פאסירט 
אנגעקניפט  זיך  האט  קדישא  סבא  דער  ווען  שפעטער 
ח"ב  הלויים  בעבודת  במילואו  העובדא  )עיין  אליעזר'ל.  רבי  אין 

עמוד שי"ב(

רביה"ק זי"ע דערציילט )עבו"ע שיח"ק ח"ב רע"ג( אז זיין 
זיין  נאך  יאר  - האט עטליכע  - דער סבא קדישא  זיידע 
חתונה נאכנישט זוכה געווען צו קיין זרע של קיימא, ביז 
ער איז נתקרב געווארן צו רבי אליעזר'ל סוף שנת תרמ"ז, 
זרע  פאר  אליעזר'ל  רבי  ביי  אויסבעטן  זיך  ביים  דאן 
טרינקן  צו  געגעבן  אליעזר'ל  רבי  אים  האט  קיימא  של 
דאן  און  טיי,  ווי  אזוי  געטראנק  געוויסער  א  'בושטין', 
איז ער געהאלפן געווארן, האבענדיג דערנאך 5 הייליגע 

קינדער.

אפט  און  אסאך  גאר  פלעגט  קדישא  סבא  דער 
ער  קאמארנא.  אין  אליעזר'ל  רבי  ביי  וויילן  פארן 
ביי  ווי א קינד  ביי רבי אליעזר'ל אזוי  פלעגט איינשטיין 
רבי  פון  הויז  אינעם  אסאך  דרייענדיג  זיך  טאטע,  זיין 
פארברענגען  אסאך  גאר  סב"ק  דער  פלעגט  אליעזר'ל 
דער  זיך  האט  דאן  און  אליעזר'ל,  רבי  מיט  לערנען  און 
מיט  פיל  געווען  קונה  און  אנגעשעפט  קדישא  סבא 
רבי  רבי'ן,  הייליגן  זיין  פון  וחסידות  תורה  הויפענעס 

אליעזר'ל מקאמארנא.

האט  אליעזר'ל  רבי 
געזאגט פארן סבא קדישא: 
יאר  הונדערט  די  "איבער 
פארכטן,  נישט  דיך  זאלסט 
זאלסט דיך אנכאפן אין מיין 

בעקיטשע".

איידער  טעג  עטליכע 
פטירה,  אליעזר'לס  רבי 
אז  געווען  מסדר  ער  האט 
צווייטע  א  זאל  נאכט  יעדע 
יעדעם  מיט  ער  האט  דאן  זיין,  משמש  אים  קומען  זוהן 
פון  איינע  השגות.  הויעכע  גאר  געלערנט  באזונדער 
צו  קדישא  סבא  דער  פון  רייע  די  געפאלן  איז  נעכט  די 
משמש זיין רבי אליעזר'ל, טראץ וואס דער סבא קדישא 
איז בלויז געווען דאן דריי און דייסיג יאר אלט, דאך האט 
אים רבי אליעזר'ל אויסגעלערנט ענינים גבוהים ורמים, 
מסמיך  אויך  אליעזר'ל  רבי  האט  נאכט  יענעם  אין  און 
רבי,  א  ווערן  צו  סמיכה  מיט  קדישא  סבא  דער  געווען 
"דו  און אים געגעבן כוחות צו פועלן ישועות, זאגענדיג: 
א  טרייבן  קענסט  דו  און  קוויטל  א  לייענען  קענסט 

פערד". ומי יעמוד בסוד קדושים.

קדישא  סבא  דער  אז  שם(  )עבו"ע  דערציילט  רביה"ק 
ביים  זייענדיג  נאכט  יענעם  אין  אז  פארציילט  האט 
הייליגן רבי אליעזר'ל הארט בעפאר זיין הסתלקות, האט 
נישט  זאל  ער  אז  געזאגט,  דערביי  אליעזר'ל  רבי  אים 
זיך  האט  מען  וואס  שטאט  א  פון  מנהגים  קיין  טוישן 

דארט געהאט געפירט פארדעם אנדערש. 

זיך  האט  אליעזר'ל  רבי  פון  הדרכה  דעם  מיט  אט 
האט  אמאל  ווען  געפירט,  קדישא  סבא  דער  טאקע 
השבע  שמחת  א  ביי  באטייליגט  קדישא  סבא  דער  זיך 
אין  מנהג  די  און  שטאט-לייט,  די  פון  איינע  פון  ברכות 
קאמארנא איז אז מען זאגט די פיוט פון "דוי הסר" נאר 
ביי די חתונה, אבער ביי די שבע ברכות נישט, אבער דאן 
ביי יענעם שמחה וואס איז געווען אין א אנדערע שטאט 

האט דער סבא קדישא יא געזאגט "דוי הסר". 

ווען די ארומיגע מקורבים האבן געפרעגט דעם סיבה 
האט  הסר,  דוי  זאגן  יא  און  פארענדערן  פארן  דערפון, 
אויבנדערמאנטע  דאס  געענטפערט  קדישא  סבא  דער 
נישט  זאל  ער  אז  געזאגט  אים  האט  אליעזר'ל  רבי  אז 
זיך  פירט  מען  ווי  שטעט  אין  מנהגים  קיין  זיין  משנה 
אנדערש, און דאס האט דער סבא קדישא אנגעהאלטן, 
און אנגענומען אלטס צוואה פונעם הייליגן רבי אליעזר 

צבי מקאמארנא זי"ע.

אפילו נאכן פטירה פון רבי אליעזר'ל איז דער סבא 
פלעגט  ער  אליעזר'ל,  רבי  צו  מקושר  געבליבן  קדישא 
שטענדיג לערנען די ספרי קאמארנא, און זיך פירן מיט 
אלע מנהגים און הליכות בקודש וואס ער האט צוגעזעהן 

ביי אים בחייו.

ר'  הייליגער  "דער  זאגן:  פלעגט  קדישא  סבא  דער 
זיין  פון  געווען  מקבל  האט  זי"ע  קאמארנער  אייזיק'ל 
טויזענט  זי"ע  מפינטשוב  מרדכי  אברהם  רבי  שווער 
מעשוית אמיתיים פונעם בעל שם טוב הק' זי"ע, און ער 
האט יעדן טאג גערעדט פון בעש"ט. און דער רבי זכרונו 
לברכה -מיינענדיג דערמיט רבי אליעזר'ל- האט געקענט 
און פון מיין רבי'ן  די גרעסערע העלפט פון די טויזענט. 

-רבי אליעזר'ל- קען איך די גרעסערע העלפט"...

הוא ימליץ טוב בעדינו!

ויושר יליצו בעדינו חיות אש:
די ספעציעלע התקשרות פון רבינו הסבא קדישא 
זי"ע צום הייליגן רבי אליעזר'ל מקאמארנא זי"ע.

לכבוד היומדל"ק ד' בחוקותי כ"ד אייר תשפ"ב
ש. ג.



פרשת בהר - תשפ״ב לפ״קוגליון באור החיים

ידע כל הנסתרות דבריו עושים פירות
עס דערציילט הרה"ח ר' נחמי' אלתר 

ראזנצווייג הי"ו פון וויליאמסבורג
זיין  צו  זכי'  די  געהאט  איך  האב  תשמ"ה  בשנת 
יארצייט  ביים  זי"ע  רבי'ן  הייליגן  ביים  טאהש  אין 
לכבוד  געפראוועט  האט  הקדוש  רבינו  וואס  טיש, 
די הילולא קדישא פונעם הייליגן זיידן רבינו הסבא 
קדישא הרה"ק רבי אלימלך בן רבינו השרף הרה"ק 

רבי משולם פייש זצוקללה"ה.

ביים טיש בין איך פונקט געזעצן אנטקעגן איבער 
צום  געוואשן  זיך  האט  רבי  דער  זי"ע.  רבי'ן  דעם 
סעודה און געגעסן פון די פיש און דערנאך געמאכט 
א בורא פרי הגפן, און געווינטשען לחיים פאר דעם 
ווען  מיר.  פאר  אויך  בתוכם  און  כנהוג,  עולם  גאנצן 
דער רבי האט מיר געווינטשן לחיים האב איך צוריק 
געזאגט לחיים טובים ולשלום, און ווייטער געקוקט, 
אבער מיין שכן געט מיר אזא קלאפ און זאגט מיר: 
געב א קוק, דער רבי האט זיך ביי דיר אפגעשטעלט 
וואונטשט פאר דיר  ווייטער און ער  גייט נישט  און 
נאך און נאך. עס איז מיר געווען זייער אינטערעסאנט 
וואס דער רבי וויל דא, און וואס דער רבי האט אינזין.

בין  חנוכה  אויס  דאך  פאלט  שפעטער  טאג  צוויי 
כדי מיטציהאלטן  אין טאהש  איך שוין פארבליבען 
זצ"ל.  רבי'ן  הייליגן  פונעם  צינדן  ליכט  חנוכה  דאס 
פון  ארויס  איז  רבי  דער  ווען  צינדן  ליכט  נאכן 
און  רבין  צום  געגאנגען  צו  איך  בין  המדרש  בית 
געגעבן א סכום געלט אין זיינע הייליגע הענט. איך 
געדענק עס ווי היינט, ווי עס איז דעמאלטס געווען 
מורא'דיגער  א  פנים  רבי'נס  אויפן  אויסגעשפרייט 

שמחה, מען קען נישט באגרייפן.

און דער רבי קוק מיר אזוי אן און זאגט מיר: מען 
ולעמך  הניסים,  על  פון  נוסח  די  ביי  חנוכה  זאגט 
ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה, דער 
פשט פון דעם איז, אז דעמאלטס ווען עס איז געווען 
די נס פון חנוכה האט דער אייבערשטער געטון פאר 
אידישע קינדער א גרויסע ישועה, ופורקן כהיום הזה 
היינט טוט דער אייבערשטער אויך פאר אידן גרויסע 
ישועות! מען קען זעהן גרויסע ישועות היינט אויך!! 
זייער  געווען  מאל  צווייטען  צום  שוין  מיר  איז  עס 

אינטערסאנט וואס דער רבי וויל פון מיר.

דעם קומענדיגן טאג בין איך אהיים געפארן, און 
מיין  אין  אריין  און  אהיים  אנגעקומען  בין  איך  ווען 
צעטליך,  מיט  פיל  איז  טיש  דער  ווי  איך  זעה  הויז, 
און איך קוק אריין דערין און איך באטראכט די אלע 
צעטליך, באמערק איך אז דאס איז אלעס צעטליך 
הארצן  אויפן  גוט  מיר  ווערט  עס  דאקטוירים.  פון 
ווען אויף מיין פראגע וואס עס קומט דא פאר, האט 
געווען  בין  איך  בשעת  אז  געענטפערט  מיר  מען 
שלעכט  ע"ה  אידענע  מיין  פאר  איז  אונטערוועגנס 
מען  האט  געזוכט  אונטער  האט  מען  און  געווארן 
גוף,  איר  אין  געוויקס  ערנסטער  א  ל"ע  געטראפן 
און די דאקטוירים זאגן אז מען מוז איר תיכף ומיד 

אפערירען ווייל זי איז אין א גרויסע סכנה.

צום  טעלעפאנירט  שנעל  האב  פארציטעטער  א 
איך  און  פאר  קומט  עס  וואס  פארציילט  און  רבי'ן 
אנווינטשן  זאל  רבי  דער  אז  ברכה  א  געבעטן  האב 
בשלום  גיין  אריבער  זאל  אפעראציע  דער  אז 
גוטע  הערן  בקרוב  זאל  מען  און  הצלחה  מיט  און 
בשורות. זאגט מיר  דער רבי: מען דארף בכלל נישט 

אפערירען, עס פעלט נישט אויס!! 

בין  הקודש  מפי  יוצאים  ווערטער  די  הערענדיג 
געזאגט:  זיי  און  דאקטוירים  די  צו  געגאנגען  איך 
מען מאכט נישט די אפעראציע!! ווען זיי האבן דאס 
געהערט האבן זיי זיך גענומען שרייען: ווי קענסטו 
אפהאלטן אזא וויכטיגע אפעראציע עס איז דאך א 

גרויסע סכנה דאס צולאזן אזוי ווי עס איז!!

רבי  געענטפערט: דער  צוריק  זיי  אבער איך האב 
גייט  געזאגט, און אזוי איז עס, מען  האט מיר אזוי 
נישט מאכן קיין אפעראציע, אבער זיי האבן צוריק 
צו  רעכט  קיין  נישט  האט  רבי  דער  אז  גע'טענה'ט 
סכנה'דיגע  און  האקעלע  אזעלכע  אין  אריינרעדן 
זיי האבן געזאגט אז מען דארף פשוט  עניינים, און 
אז  פארלאנגן  און  געריכט  אין  רבי'ן  דעם  אנקלאגן 
מען זאל אים ארעסטירן פארן געבן אזא מין הדרכה 
פאר א חולה שיש בה סכנה. ווייל זיי האבן געהאלטן 
אז עס איז א אומדערהערטע זאך, נישט צו מאכן די 
אפעראציע אין אזא מצב. מען דארף באטאנען אז 
מען האט זיך דא גע'טענה'ט מיט גאר אנערקענטע 
זיך  רעכנט  מען  וואס  דאקטוירים  עקספירענס 
געווענטליך מיט זייער א ווארט. פארשטייט זיך אז 
למעשה איז קיין אפעראציע נישט געמאכט געווארן 

אזוי ווי דער רבי האט געזאגט.

אונז האבן געארבעט מיט א אידישער עסקן וואס 
איז באקאנט בעניני רפואה, און ער האט ערלעדיגט אז 
אפילו מען מאכט טאקע נישט די אפעראציע, זאל מען 
כאטש איר כסדר אינטערזוכן און קוקן און מיטהאלטן 
ווי איר מצב האלט. האבן זיי טאקע געזעהן ווי דאס 
געוויקס ווערט כסדר קלענער און קלענער, אבער עס 

איז נישט אינגאנצן אוועק געגאנגען.

אפאר חדשים שפעטער בין איך נאכאמאל געווען 
געווען  מזכיר  האב  איך  און  רבי'ן  ביים  טאהש  אין 
זי זאל האבן א גאנצע רפואה, און  מיין אידענע אז 
פארציילט אז ב"ה מען דארף דאנקן און לויבן דעם 
הייליגן באשעפער אז די געוויקס ווערט קלענער און 
קלענער ווייל דאס אליינס איז שוין א געוואלדיגער 
זאך, אבער די מחלה איז ליידער נאך  דא, און אונז 
ווארטן צו זעהן א גאנצע ישועה, זאגט מיר דער רבי: 
די  פון  זכר  בלייבן א  נישט  גייט  געזארגט עס  נישט 

גאנצע מעשה!!!

דרייסיג  און  פינף  נאך  געלעבט  האט  זי  הוה  וכך 
מער  קיינמאל  האט  זי  און  דעמאלטס  פון  יאר 

גארנישט  איז  עס  מחלה  די  פון  געוויסט  נישט 
אבערגעבליבן.

און דאס האט דער רבי שוין געזעהן פון פאראויס 
גייט  וואס עס  געוויסט  נאך  איינער האט  נאך פאר 
פאר, האט ער שוין געזעהן ביים יארצייט סעודה אז 
איך וועל דארפן א ישועה, און שוין פאראויסגעזאגט 

חנוכה אז דא וועט פאסירן ניסים.
זכותו יגן עלינו אז פון אלע אידישע מחלות זאלן 
זיין  זאלן  קינדער  אידישע  זכר,  קיין  בלייבן  נישט 

געזונט און שטארק אכיה"ר

g

נאך א מעשה פון ידע כל הנסתרות 
פארציילט הרה"ח ר' יושע פאליק 

לעבאוויטש הי"ו פון קרית יואל
איך פלעג אסאך פארן צום הייליגן רבי'ן אויף יו"ט 
שבועות, איך האב מיט געהאלטן ווען דער רבי האט 
נישט געוואלט פירן א נעילת החג טיש נאר מען זאל 
זאגן תהילים, און איך האב אויך מיטגעהאלטן ווען 
פאר  טיש  החג  נעילת  א  געפירט  יא  רבי האט  דער 

תהילים זאגן.
נעילת  א  געפירט  יא  רבי האט  וואס דער  יאר  די 
זוסיא  אליעזר  ר'  הרה"ח  זוהן  מיין  איז  טיש,  החג 
טיש  די  ביי  האט  ער  און  אינגל,  א  געווען  נאך  ני"ו 
פארגעזינגען די וויזשניץ'ער ניגון אויפן פסוק תורת 
ה' תמימה, ער האט זייער שיין אפגעזינגען דעם ניגון 
ווען  געהאט.  הנאה  שטארק  האט  עולם  דער  און 
רבי'ן,  צום  יו"ט  מוצאי  אריינגעגאנגען  זענען  אונז 
האט דער גבאי הרה"ח ר' אלימלך קליין ז"ל געגעבן 
פאר מיין זוהן א שיינע מטבע פארן זינגען אזוי שיין, 
אבער וואס עס איז אינטערעסאנט געווען, אז דער 
רבי האט אויפגעהויבן זיינע צוויי הייליגע הענט אויף 
די קאפ פון מיין זוהן און אים געבענטשט, דאס איז 
ווייל דער רבי האט דאס  געווען א גרויסער חידוש, 
מען  אז  צייטן,  יענע  אין  געווענטליך  געטון  נישט 
האט געבעטן האט דער רבי געבענטשט, אבער סתם 
אזוי אן בעטן איז געווען אינטערעסאנט, איך האב 
פארן  הטוב  הכרת  אלס  אויך  איז  דאס  אז  געמיינט 

זינגען ביים טיש.
שוין  איך  האב  שב"ק  ערב  נעקסטן  דעם 
האט  רבי'ן  פון  בענטשן  דאס  וואס  פארשטאנען 
געשעפט  פון  איך אהיים  קום  געמיינט. ערב שב"ק 
נאכן איינקויפן לכבוד שבת, זעה איך ווי ארום מיין 
הויז טוט זיך עפעס, עס איז דא אן אנלויפעניש פון 
מענטשן, איך גיב א קוק זעה איך ווי מיין זוהן אליעזר 
באוואוסטלאז,  ערד  דער  אויף  דארט  ליגט  זוסיא 
גייט פאר, פארציילט  זיך נאך פרעגן וואס עס  נאכן 
געקומען  אהיים  איז  יונגל  דאס  ווען  אז  מיר  מען 
זיין חדר באס,  פון  איז אראפגעקומען  און  פון חדר 
אים  און  געקומען  אנטקעגן  באס  צווייטע  א  איז 

אראפגעקלאפט און איבער געטרעטן רח"ל.
אין  אריינגעפירט  אים  האבן  הצלה  חברה  די 
שפיטאל און מען האט געמאכט פארשידענע טעסטן 
אויב אלעס איז ביי אים מסודר, און ער איז ב"ה אהיים 
געקומען געזונט און פריש נאך יענעם טאג פאר די 
פאסירט  גארנישט  האט  בעזהשי"ת  שבת,  פון  זמן 
פארשטאנען  שוין  איך  האב  דעמאלטס  אים.  מיט 
פארוואס דער רבי האט אים געבענטשט אפאר טאג 
פארדעם מוצאי יו"ט, בזכות פון רבי'נס ברכה איז ער 

ניצול געווארן פון אלעם שלעכטס ב"ה.

זכותו יגן עלינו

זכרונות פון די לעכטיגע זמנים וואס מ'האט זוכה געווען לחסות בצל הקודש אצל
כ״ק מרן רבינו הקדוש והטהור זירע

א. א. קק..

ים ֲאַהְלֶלּנּו. ִפי ּוְבתֹוְך ַרִבּ אֹוֶדה ה' ְמאֹד ְבּ
בשיר וקול תודה אברך לאלוקי חסדי, האלקים הרועה אותי מעודי

על כל החסד שעשה עמדי, ולעת כזאת הפליא חסדו בעדי
בשמחת אירוסי בתי שתחי'

עב"ג החתן יונה יצחק שיחי'
בן מחותני הר"ר יואל דוד וואלנער הי"ו

למזל טוב ובשעטו"מ
והנני בזה להזמין את מע"כ אחי ורעי ואנשי שלומינו שיחי' אל

"שמחת התנאים"
שתתקיים ברצו"ה ביום א' פרשת בחקותי

קריאת התנאים אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 7:00
איחול לחיים בביתי 3361 אנא פראנק, משעה 8:00

בברכת אי"ה ביי אייך אויף שמחות
אלי' סג"ל קרויס

בן הרה"ח ר' אלקנה מאיר סג"ל קרויס ז"ל
וחתן הרה"ח ר' שמואל דוב זילבער ז"ל



פרשת בהר - תשפ״ב לפ״קזגליון באור החיים

סגולה להשראת השכינה -לב נשבר

ה' )תהלים  ר' ְוִנְדכֶּ בָּ בהר. איז די סופי תיבות פון ֵלב' ִנשְׁ

נ"א י"ט( דאס קומט די לערנען אז א מענטש וואס האט 

א צעבראכן הארץ, איז זוכה צו השראת השכינה, פונקט 

אזוי ווי די אייבערשטער האט גערוהט אויפ'ן בארג סיני- 

בעת ווען ער האט געגעבן די תורה פאר די אידן , ווייל 

דער בארג האט זיך געהאלטן קליין.
)בת עין(

סגולה לשפע של פרנסה -פארגינען א צווייטען 

וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב 

וחי עמך. הרה"ק רבי איציקל פשעווארסקער זי"ע האט 

אמאל געהערט ווי זיינס אן אייניקל זאגט, אז די ראשי 

פא"י,  זענען  י'דך'  א'ת  פ'ותח  ווערטער  די  פון  תיבות 

מסוגל  זענען  וואס  הק'  שמות  די  פון  איינע  איז  וואס 

צו פרנסה. האט הרה"ק רבי איציקל זיך אנגערופן צום 

איינקיל און געזאגט: "די ראשי תיבות פ'ותח א'ת י'דך 

י'וד" מיט פארגינען א צווייטן צו  זענען: "פ'ארגינען א' 

פון  שפע  א  צו  זיין  זוכה  קענסטו  גוטס,  אלעס  האבן 

פרנסה און אלעם גוטן.
)י"ג אורות(

סגולה לפרנסה -בזכות הצדיקים

הצדיקים  בזכות  לאכלה.  לכם  הארץ  שבת  והיתה 

וועלכע ווערן אנגערופן בבחינת שבת, האבן אידן אלע 

והיתה  פסוק:  אין  מרומוז  איז  דאס  טובות,  השפעות 

שבת, דורך די צדיקים וואס ווערן אנגערופן שבת, לכם 

לאכלה, האבן די אידן וואס צו עסן.
)תפארת שלמה(

סגולת לימוד התורה -לביאת משיח צדקינו

טייטשט  היובל הזאת תשבו איש אל אחזתו.  בשנת 

היובל  בשנת  זי"ע  מקאצק  מענדל  מנחם  ר'  הרה"ק 

הזאת, ווען מ'לערענט פלייסיג ווי חז"ל זאגן אין לך בן 

חורין אלא מי שעוסק בתורה, דאס איז די בעסטע סגולה 

אז, תשבו איש אל אחזתו, צו ביאת משיח צדקינו.

סגולת גמ"ח- לינצל מכל צרה בעוה"ז ובעוה"ב

וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב 

וחי עמך. דער ווילנער גאון זי"ע זאגט אויף דעם פסוק: 
ווען עס קומט אויף א מענטש א צרה חס ושלום, בעולם 
זיין  העלפן  נישט  אים  וועט  הבא,  בעולם  אדער  הזה 
דאס  חסדים  גמילות  אבער  פריינד,  גוטע  אדער  געלט 

וועט אים ראטעווען.
את שבתותי תשמרו. די רביצין פון הרה"ק ר' מענדל'ע 
פארוואס  געפרעגט  אמאל  אים  האט  זי"ע  מרימנויב 
ר'  רבי  הייליגער שבת? האט  אן דעם שבת,  רופט מען 
ווייל דער שבת היילט דעם  מענדל'ע איר געענטפערט 
דאס  ווערט  דעם  וועגן  קרענק  זיינע  אלע  פון  מענטש 

אנגערופן הייליגער שבת , ווייל דער שבת היילט.
)עבודות עבודה דברות קודש פרשת כי תבוא עמ' ש"א(

סגולת שמירת שבת-לזכור הלמידים

דער עיקר התעלות און הצלחה בעסק התורה איז אז 
איז  שבת  היט  מען  אז  און  לערנען,  דאס  געדענק  מען 
דאס מסוגל לזכרון, אז מען זאל געדענקן די תורה וואס 
מען לערנט, ווי מען זאגט אין זמר כל מקדש, זכרו תורת 

משה במצות שבת גרוסה.
)עבודות עבודה שיחת קודש חלק ג' עמ' שט"ז(

תהילים

סגולת המתנהג ומחנך בניו בין במידת החסד ובין 
במידת הגבורה- לשמחה אמיתיות לו ולבניו

חז"ל  ס"ח(.  )קאפיטל  בכושרות  אסירים  מוציא 
האט  אייבערשטער  דער  אז  פסוק,  דעם  אויף  דרש'נען 
ארויסגעצויגן אידן פון מצרים אין חודש ניסן וואס איז 
א חודש וואס עס כשר און ריכטיג ארויסצוגיין, ווייל עס 

עס נישט קאלט און נישט הייס.
אין די ווערטער ליגן א געוואלדיגע יסוד, מען דארף 
חשבונות  געהאט  האט  אייבערשטער  דער  פארשטיין 
מיט דער וועטער צו הייס צו קאלט? די רגע ווען עס איז 

אנגעקומען די זמן הגאולה איז שוין נישט געווען קיין 
צייט צו ווארטן א סקונדע, נאר מען איז גלייך ארויס, און 
פריער אדער  פון מצרים  ארויס  נישט  מען  איז  אוודאי 

שפעטער  צוליב דער וועטער אויפן גאס.
הייס  און  קאלט  גדול.  יסוד  א  מרומז  איז  דא  נאר 
זענען מרומז אויף רחמים און דין. די חודש איז נישט דא 
נישט קיין התגברות פון דין אדער רחמים, ביידע מידות 
זענען אייניג, אלע אנדערע חדשים איז אמאל דא מער 

התגברות פון רחמים און אמאל מער דינים.
מען  קען  אזוי  ווי  חז"ל  מרמז  אונז  זענען  דאס  און 
זוכה זיין צו גאולת הנפש, אז א מענטש זאל מקיים זיין 
זאל  ער  דהיינו  מידות,  ביידע  די  מיט  און מצוות  תורה 
נישט מקיים זיין די תורה נאר ווען עס איז אים גרינג, 
און נאר ווען זיין טבע איז נוטע צו דעם, און דער זעלבע 
ביי די קינדער, ער זאל מחנך זיין די קינדער נישט נאר 
זיך  און  זאגן,  מוסר  אויך  זאל  ער  נאר  אהבה,  מתוך 

באניצן מיט די מידת הגברה. 
און דאס איז די וועג צו צוקומען צו שלימות, מען זאל 
זיך מקבל זיין דעם עול מלכות שמים, און נישט נאך גיין 
די  פון  רצונות  זיין אלע  נישט ממלא  און  רצונות,  אלע 
קינדער, זיך אליין נישט צערטלען און נישט צערטעלן די 
קינדער, ווייל ווער עס פירט זיך נאר מיט מידת החסד, 
א חסרון  איבער  ער לאזט  ווייל  אן אכזריות,  איז דאס 
אין דער נפש פון די קינדער פאר זייער גאנץ לעבן, ווייל 
שלימות הנפש איז נאר מיט א הנהגה פון ביידע מידות 
אין די ריכטיגער פלאץ, און די ריכטיגער צייט, און דאס 

דער ריכטיגער רחמים.
געווען  זוכה  ע"ה  אבינו  יעקב  האט  אזוי  און 
זיין  ווייל  קינדער,  הייליגע  צוועלף  זיינע  אויפצושטעלן 
זיך געפירט  איז דאך מידת  וואס ער האט  מידה מיט 
תפארת וואס דאס איז מידת הרחמים וואס איז חסד און 
גבורה צוזאמען. און אזוי איז ארויס געקומען אזעלכע 

גוטע פירות די י"ב שבטי קה.
א  אריין  דאס  ברענגט  אזוי  זיך  פירט  עס  ווער  און 
אמת'דיגער  א  און  מענטש  אינעם  שמחה  אמת'דיגער 
שמחה אין די נפש פון די קינדער און אזוי אויך אין די 
נפשות פון תלמידים, ווייל דאס איז דער שלימות הנפש.
)עבודת עבודה פתגמ"ק חלק ב' עמ' ט"ז(

 עניני סגולות וישועות על הפרשה 
מפי צדיקים הקדושים זירע

א. א. קק..

- התחלת הזמן אין בית המדרש 
אברכים קרית טאהש -

איך וויל זיך זייער שטארק באדאנקען פאר אלע 
מאמרים און אפטיילונגען פונעם הערליכן און רייכן 
תלמידי  להנאת  וועכנטליך  ערשיינט  וואס  גליון 
וועכנטליך  אדורך  עס  ליין  הק'  אני  טאהש,  וחסידי 
מחיה  ממש  זיך  בין  איך  און  דעקל,  צו  דעקל  פון 
ברוחניות ובגשמיות. און בפרט וויל איך אויסדרוקן 
הכרת הטוב פאר די נייע מדור פון בצל הקודש, וואס 
איז א געוואלדיגע זאך פאר מיר צו קענען מיטהאלטן 

אלעס וואס טוט זיך בחצרות קדשינו.

)אמור(,  וואך  די  הקודש  בצל  פון  מדור  די  אין 
הקיץ  זמן  התחלת  איבערן  באריכטעט  געווען  איז 
איך  בכל אתר, אבער  די  בקרב קהלותינו הקדושות 
זעה אז די התחלת הזמן אין קרית טאהש איז נישט 
ס'וואלט  אז  מיין  איך  געווארן,  אראפגעברענגט 
כסדר'דיגע  די  איבער  שרייבן  צו  אויך  כדאי  געווען 
אקטיוויטעיטן אין שטעטל, נאכדערצו א זאך וואס 
ס'שטייט פון אלע אנדערע בתי מדרשים דקהלתינו, 

מסתמא איז עס נאר ארויסגעפאלן בטעות.

"אויך אין קריתינו הק' האט זיך יעצט אנגעפאנגען 

צוריק  זיך  ס'האט  ווי  זמן,  זומער  נייעם  דעם 
ביהמ"ד  בהיכל  ובוקר  ערב  כולל  די  אנגעפאנגען 
ווי אינגעלייט  אברכים און אזוי אויך די חצות כולל 
הארעווען און לערנען אין אלע צייטן פונעם טאג, און 
טאג  גאנצן  א  ארבעטן  וואס  בתים  בעלי  אויך  אזוי 

זעהט מען זייער קביעות עיתים לתורה.

טעגליכע  פאר 13  קומען  באזונדער 
אין  אברכים  ביהמ"ד  אין  שיעורים קבועים 
וועכנטליכע  פילע  אויך  אזוי  און  נושאים,  אלע 
ר'  הרה"ג  פאר  לערנען  אנדערע  שיעורים, צווישן 
חיים  ר'  הרה"ג  חדב"ן,  שליט"א  קאהן  יחיאל  יואל 
ברוך יודא לייפער שליט"א, הרה"ג ר' אברהם שלמה 
פאפלאנאש שליט"א, הרה"ג ר' יעקב קליין שליט"א 
מו"ץ בקריתינו הק' שיעורים אין גמ', און ר' אברהם 
הר"ר  הפרשה,  על  מוסר  אין  שיעור  א  אויך  שלמה 
יואל פריעדמאן שליט"א א שיעור אין חומש רש"י, 

מו"ץ  שליט"א  גוטמאן  משה  יודא  יצחק  ר'  הרה"ג 
פילאפף שליט"א  ר' יואל  און הרה"ג  הק',  בקריתינו 
און  טעגליכע  פאר  לערנען  הק',  בקריתינו  מו"ץ 
וועכנטליכע שיעורים אין הלכה, און אזוי נאך אסאך 
הערליכע שיעורים קבועים מיט חשובע מקשיבים."

שתשרה  ויה"ר  סלה  טוב  וכל  מרובה  הצלחה 
שכינה בכל מעשי ידיכם.

י.ד.

g

- אמירה לעכו"ם פאר א טונקעלער גוי... -
גליון  פארגאנגענע  די  דיין  פונעם  הלכות  די  אין 
)פ' אמור( איז געשטאנען אז ווען מ'דארף האבן א גוי 

צו טוהן א מלאכה אום שבת, זאל עס לכתחילה זיין 
א טונקעלער גוי, ווייל איינער מיט א ליכטיגער פנים 

איז זייער מעגליך אז ער איז א איד...
אז  אינטערעסאנט  ס'איז  אז  צולייגן  איך  וויל 
טונקעלער  א  טאקע  דינט  טאהש  אין  דא  אונז  ביי 
אים  מ'האט  צו  נישט  ווייס  איך  גוי.  שבת  אלס  גוי 
אויך  איז  ער  ווייל  דעם,  אלס  גענומען  ספעציעל 
אסאך  שוין  איז  ער  און  חברה'מאן,  הויעכער  א 
פון  שטעטל  אין  סדר  מאכן  ביים  צוניצגעקומען 

מכתבים למערכת מאנשי שלומינו



פרשת בהר - תשפ״ב לפ״קחגליון באור החיים

בצל הקודשבצל הקודש  
קורצע באריכט מהנעשה והנשמע קורצע באריכט מהנעשה והנשמע 

 בביתו נאוה קודש בביתו נאוה קודש
של כ"ק מרן רבינו עט"ר שליט"אשל כ"ק מרן רבינו עט"ר שליט"א

מיטוואך אמור

די  רבינו שליט״א איז אריבער אויף א באזוך צו 

לאקאלע רב הרב משה מאיר הכהן ליפשיץ שליט״א 

וואו עס האט זיך אנטוויקעלט א שיינע שמועס איבער 

די זכרונות ווען רבינו הקדוש זי״ע האט געוויילט אין 

פארט לארעדעיל.

דער רבי האט זיך נאכגעפרעגט איבער די אידישקייט 

באריכט  דעטאלירטע  א  געהערט  און  געגנט  די  אין 

איבער די פולע פעולות לטובה פונעם רב שליט"א. 

רבינו שליט״א האט ווארעם אנגעוואונטשן דעם רב.

שפעטער האט דער רבי מנחם אבל געווען דורכן 

טעלעפאן די חשובע אחים גאנדעל ובתוכם הרה"ח ר' 

שרגא יצחק שליט"א, הרה"ח ר' נתן שליט"א, והרה"ח 

ר' משה אהרן שליט"א וועלכע זענען געזעצן שבעה נאך 

די מאמע האשה החשובה ע״ה.

פארנאכטס האט דער רבי ווארעם אנגעוואונטשן 

דורכן טעל. פארן נייעם מנהל רוחני פון די נייע "ישיבה 

ה"ה  יארק,  ניו  אין  ד'טאהש"  פייש  משולם  תפארת 

הרה"ג רבי מרדכי בעריש מערמעלשטיין שליט"א ראש 

חבורת עבו"ע ק"י. דער מנהל שליט"א האט געבעטן 

זיין פאר א  פונעם רבי'ן אז דער רבי זאל אים ממנה 

שליח, האט דער רבי געענטפערט אז ער איז אויך נאר 

א שליח פון רביה"ק זי"ע, און זיין זכות וועט אונז זיכער 

ווייטער באגלייטן אז ס'זאלן נתחנך ווערן אין די ישיבה 

הנקראת לשמו ולזכרו חשובע בחורים תלמידי חכמים 

ויראי השם.

שפעטער איז דער רבי געגאנגען א שפאציר מיט 

הנגיד המרומם מוה"ר אלעזר סטראלאוויטש הי"ו וואו 

ס'האט זיך אנטוויקעלט א שמועס איבער די הרחבת 

גבולי הקדושה דקהלותינו הקדושות.

**

א  פארגעקומען  איז  גדולה  הישיבה  היכל  אין 

ספעציעלע "מסיבת לחיים", לרגל די יומא דהילולא 

פונעם הייליגן רבי אייזיק'ל מקאמארנא זי"ע.

עס האט דערביי אויפגעטרעטן הבה"ח יודא דוד 

לייפער ני"ו וועלכער האט דערציילט סיפורי צדיקים 

פונעם הייליגן בעל ההילולא.

דערנאך האט אויפגעטרעטן דער חשובער ר"מ רבות 

בשנים הרה"ג ר' אברהם יעקב הערשקאוויטש שליט"א, 

וועלכער האט א לענגערע צייט ארומגערעדט איבער 

די גדלות און קדושות פון די ספרים הקדושים פונעם 

הייליגן קאמארנער. און האט מחזק געווען די בחורים 

זיין א שיעור אין די הייליגע קאמארנא  זיך קובע צו 

ספרים, אזויווי רבינו הקדוש זי"ע האט אונז שטענדיג 

געלערנט.

אזוי אויך איז אין אלע בתי מדרשינו פארגעקומען 

מסיבת לחיים לכבוד ההילולא קדישא, וואו אנ"ש האבן 

מעלה געווען תורתו ועבודתו הקדושה.

זכותו הגדול יגן עלינו ועכ"י.זכותו הגדול יגן עלינו ועכ"י.

**

דאנערשטאג אמור

נאכמיטאג האט דעם רבי'נס שטוב שוין אנגעהויבן 

ווירבלן מיט די אורחים וועלכע זענען שוין געקומען 

צו וויילן אויף שבת. 

עס איז פארגעקומען קבלת קהל א לענגערע צייט. 

אינצווישן האט דער רבי געדאווענט מנחה און מעריב, 

און דערנאך ממשיך געווען אויפצונעמען ביז אין די 

שפעטע נאכט שעה׳ן.

**

גרויס  מיט  שלומינו  אנשי  האבן  צייט  די  אין 

די  איבער  בשורה,  פרייליכע  די  אויפגענומען  פרייד 

הרחבת  די  אינערהאלב  ווייטערדיגע אנטוויקלונגען 

גבולי הקדושה, מיט די עפענונג פון די נייע ישיבה קטנה 

פאר בחורי אנשי שלומינו תושבי ניו יארק, און עס איז 

ענדגילטיג באשטעטיגט געווארן בהתייעצות ובברכת 

הקודש פון כ"ק מרן רבינו שליט"א, אז אלץ דער 'מנהל 

רוחני' וועט דינען האי גברא רבא ויקירא מחנך נפלא 

ומרביץ תורה וחסידות רבות בשנים הרה"ג רבי מרדכי 

בעריש מערמעלשטיין שליט"א ראה"ח עבודות עבודה 

אין קרית יואל.

און אלץ 'סגן מנהל' וועט דינען האי איש האשכולות 

חכם וסופר הרה"ג רבי מנחם מענדל סג"ל גאלדשטיין 

שליט"א מרביץ תורה בקהלתינו הק' ק"י.

אלץ  געווארן  אויפגענומען  איז  באזונדער 

לייפער  מאיר  יחיאל  ר'  הרב  אדמיניסטראטער 

שליט"א.

אין די טעג קומט פאר די רעגיסטראציע וואו אנשי 

שלומינו שרייבן איין זייערע חשובע בחורים, נתחנך 

צו ווערן בישיבתינו הק' לתורה ועבודה ומדות טובות, 

מיטן ווארעמען חסידישן אטמאספער כפי שהורה לנו 

רביה"ק זי"ע.

מרבה ישיבה מרבה חכמה.מרבה ישיבה מרבה חכמה.

**

שבת קודש פרשת אמור:

דער גאנצער שבת איז געפראוועט געווארן בביתו 

נאוה קודש מיט די השתתפות פון די חשובע אורחים. 

רבינו שליט"א האט געדאווענט פארן עמוד מנחה און 

קבלת שבת כרגיל.

ליל שב"ק ביים שלחן הטהור איז מכובד געווארן 

מיט הגבהות הכוס צו קידוש, העסקן הדגול לכל קדשי 

בית תפארתנו הרה"ח מוה"ר אהרן הכהן פיקסלער הי"ו 

פון וומס"ב.

נאכן פארלערנען בספה"ק נועם אלימלך, האט דער 

רבי ארומגערעדט צווישן אנדערע, די גרויסקייט פון 

דעם שבת פרשת אמור, כללות המועדים ס'איז כולל 

אין זיך אלע השפעות פון די ימים טובים. דער רבי האט 

נאכגעזאגט א משל פונעם הייליגן קדושת לוי זי"ע, פון 

א מלך וואס האט געוואלט פארטיילן פון זיינע אוצרות, 

האט ער געמאלדן פארן גאנצן שטאט אז די איין טאג 

וועלן אלע אוצרות המלך זיין אפען, ווער עס וויל וועט 

קענען קומען נעמען וואס ער דארף. ער האט אבער נישט 

געוואלט אז די פשוט'ע דארפסלייט זאלן אויך נעמען 

פון די טייערע אוצרות, האט ער ארומגעלייגט אויפן 

גאנצן וועג אריין צום פאלאץ, פולע מוזיק, עסן און 

טרינקן און אינטערעסאנטע זאכן, כדי מ'זאל פארשפילט 

ווערן אויפן וועג, און די חכמים האבן אריינגעכאפט פון 

די אוצרות בית המלך.

מיטן  איז  זעלבע  די  אויסגעפירט,  רבי  דער  האט 

הייליגן שבת, מ'קען אלעס אויסבעטן און באקומען 

כל טוב סלה פונעם מלך מלכי המלכים, אבער דער 

קענען  זאל  מען  אז  געמאכט  האט  אייבערשטער 

פארשפילט ווערן מיט מאכלים און שלאפן א.א.וו., 

גויש'ע עלעמענטן וואס קומען אריין אין שטעטל... 
ווייל ער דינט דאך אויך אלס סעקיורעטי, אבער סיי 
שווארצער  א  אז  צוגעפירט  השי"ת  האט  אזוי  ווי 
זאל ארבעטן ביי אונז אין שטעטל אזוי ווי ס'איז די 

מערסטע אויסגעהאלטן.

מ'טאר טאקע נישט פארגעסן צו געבן אן הכרת 
הטוב פאר די געטרייע חברה שומרים אין שטעטל 
וואס אויסער די געטרייע ארבעט פאר די זיכערהייט 
אריינגערעכנט  יאר  גאנצע  א  איינוואוינער  די  פון 
שבתים און ימים טובים, איז אויך דא א דאנק דעם 
זייער ארויס  וואס העלפט  אין שטעטל  גוי  א שבת 
אין זמנים ווען מ'דארף צוקומען צו אים, אפגערעדט 
מינוט  קיין  נישט  ממש  רוהט  ער  ווען  טובים  ימים 

לטובת די איינוואוינער אין שטעטל.

וויכטיגע  די  קענען  צו  כדאי  טאקע  ס'איז  און 
טאקע  ערשיינט  וואס  לעכו"ם  אמירה  פון  הלכות 
אויסגעשמועסט  קלאר  זייער  גליון  אינעם  יעצט 
פונעם הרה"ג דער דיין שליט"א, וואס אז מ'ווייסט 
קען  נישט  וואס  און  יא  מ'מעג  וואס  פאראויס  פון 
זיך  ס'זאל  אז  סיי  צונוצקומען,  שטארק  זייער  עס 
נישט גרעניצן מיט קיין חילול שבת, און סיי אז אויב 
מ'מעג יא זאל מען זיך עס נישט אפהאלטן צו טוהן 

ווייל געווענליך אין אזא פאל דארף מען עס טוהן.
הצלחה וברכה וכל טוב סלה ח.וו. פה קרית טאהש

g

- הלכות פון אויסלעשן א פייער -
געשריבן  געווען  איז  הלכה  ביאור  מדור  די  אין 
איז  ווען עס  פייער  גוי אויסלעשן א  א  הייסן  בנוגע 

נוגע דיני ממונות.

דעם  פאסירט  ס'האט  וואס  פארציילן  וויל  איך 
פארגאנגענע פרייטאג צונאכט'ס ביים אהיימקומען 
פון שוהל. מיין ב"ב איז געווען אין גאס מיט די קינדער 
דאווענען,  נאכן  המשפחה  ראש  די  אפווארטנדיג 
דערנעבנדיגער  א  פון  זי  באמערקט  מיטאמאל  און 
האט  זי  אויף..  פלאם  א  גיבט  עפעס  ווי  פענסטער 
נישט  האט  קיינער  היות  און  דערשראקן  זייער  זיך 
אריינגעלאפן  זי  איז  פונעם שכן,  טיר  ביים  געעפנט 
אין  און  שטיל,  שא  געווען  איז  הויז  די  אינעווייניג. 
אנטפלעקט  זיך  האט  טיש  אויפן  שטוב  ספרים 
געווארן  איז  זי  ארויף.  גייען  פלאמען  ברענעדיגע 
צו  טוהן  צו  וואס  וואוסענדיג  נישט  זייער פארלוירן 
די  וואס  )נאכדערצו  פייערלעשער  די  רופן  מעג  מען 
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דארף מען זעהן צו געדענקן וואס עס איז די עיקר, און 

נישט פארשפילט ווערן בלויז מיטן טפל.

מיט ברהמ"ז על הכוס איז נתכבד געווארן הנגיד 

החסיד המרומם ר' ישראל אברהם סג"ל קרויס שליט"א 

מראשי קהילתינו הק' בוויליאמסבורג.

**

שבת אינדערפרי האט דער רבי אויסגעזאגט ספר 

תהלים ביים עמוד כרגיל.

פסוקי דזמרה האט פארגעדאווענט מוה"ר אליעזר 

איז  שחרית  צו  משב"ק.  הי"ו,  פישער  הכהן  הערש 

צוגעגאנגען הרה"צ רבי יצחק אייזיק אלכסנדר ליפא 

סג"ל בן רבינו שליט"א.

צווישן די עליות האבן עולה געווען, הרבני הנגיד 

מוה"ר יוסף יודא ארי' ארגעל הי"ו ראש הקהל דבית 

הנגיד  הרבני  וויליאמסבורג,  מרדכי  עטרת  מדרשינו 

מוה"ר ישראל יקותיאל בלעקמאן הי"ו בארא פארק, 

הרבני הנגיד מוה"ר פנחס פערל הי"ו מאנסי, הרבני 

הנגיד מוה"ר יעקב צבי ברוין הי"ו מאנסי, הרבני הנגיד 

מוה"ר אביגדור הכהן וויינבערגער הי"ו וויליאמסבורג, 

הרבני הנגיד מוה"ר יודא האמבורגער הי"ו.

תפלת מוסף האט געדאווענט הרה"ח מוה"ר שמעון 

סג"ל קרויס הי"ו קרית יואל. מיט פתיחה צו אנעים 

נחמן כהנא  רבי  געווארן הרה"צ  איז מכובד  זמירות 

שליט"א חדב"ן.

**

מיט הגבהות הכוס צו קידוש הרבני הנגיד מוה"ר 

ישראל אליהו ברוך ענגעל הי"ו מאנסי. און ברהמ"ז 

הכהן  דניאל  ישעי'  מוה"ר  הנגיד  הרבני  הכוס  על 

וויינבערגער הי"ו וויליאמסבורג.

**

שלמה  אברהם  ר'  הרה"ג  האט  נאכמיטאג  שבת 

בקריתינו  תורה  מרביץ  פאפלאנאש שליט"א 

הק' פארגעלערנט א שיינע שיעור בפרקי אבות. צו מנחה 

איז צוגעגאנגען הרה"ח ר' יצחק נחום האמבורגער הי"ו, 

משב"ק.

ביי די דברות קודש האט דער רבי ארומגערעדט 

יו"ט  בתודה"ק, איבער די גרויסקייט פונעם הייליגן 

ל"ג בעומר, ובזכות דעם הייליגן תנא אלקי רשב"י קען 

מען זיך אלעס גוטס אויסבעטן. דער רבי האט געזאגט 

אויפן פסוק להזהיר גדולים על הקטנים, אז ל"ג איז 

ר"ת להזהיר גדולים, דאס מיינט מען אז די צדיקים זאלן 

ארויפשיינען אויף אונז, ובזכותם אנו חיים לאור תורתם 

אנו הולכים.

**

מוצאי שב"ק פרשת אמור:

מיט הגבהות הכוס צו הבדלה איז מכובד געווארן 

ליפשיץ  הכהן  מאיר  משה  הרב  רב,  לאקאלע  דער 

שליט"א. 

מיטן האלטן די הבדלה איז מכובד געווארן העסקן 

הדגול המהולל בתשבחות חיים יוחנן כהנא ני"ו.

ביי די שיחות קודש האט דער רבי פארציילט פונעם 

הייליגער רבי ר' מענדל'ע מרימנוב זי"ע און פון דעם 

הייליגען דגל מחנה אפרים זי"ע.

ביי סעודת מלוה מלכה האט דער רבי מכבד געווען 

צו דערציילן עובדות מצדיקים, הרה"ג רב דקהל בית 

הכהן  מאיר  יצחק  מוה"ר  הרה"ח  שליט"א,  מרדכי 

שווארטץ הי"ו, הרה"ח מוה"ר ישראל אברהם סג"ל 

קרויס הי"ו, הרה"ח מוה"ר אהרן הכהן פיקסלער הי"ו, 

הרה"ח מוה"ר משה הערש עדעלשטיין הי"ו, הרה"ח 

מוה"ר שלמה מאיער הי"ו, און דאקטער עמיאל לעווין 

הי"ו פון מיאמי, וועלכע האבן דערציילט זכרונות ימי 

קדם מרבינו הקדוש זי"ע.

**

זונטאג בהר 

אנ"ש האבן מעלה געווען זכרונות לטובה פון אחד 

המיוחד שבחבורה הרה"ג ר' מרדכי יצחק סג"ל טירנויער 

ז"ל בן יבלחט"א הגה"צ רבי אלימלך שליט"א צו די 

יארצייט וועלכע געפאלט פסח שני, וועלכער האט אסאך 

געלייסטעט פאר די התעלות פון ישיבתינו הקדושה, 

און ארויסגעגעבן די וואונדערליכע ספרי הקודש.

**

העפטיגע  פאר  קומען  טעג  יעצטיגע  די  אין 

רבינו  פון  קדישא  דהילולא  יומא  צום  צוגרייטונגען 

השרף זי"ע, וואס געפאלט אויס קומענדיגן מאנטאג 

קרח, כ"ח סיון הבעל"ט.

הק'  קריתינו  פון  ארויסגעשיקט געווארן  איז  עס 

גרויסע קוואנטום'ס טישן, בענקלעך, בעטן, מאטראצן,  

קיין  וועג  אויפן  נאך,  און  טעפלעך,  געוואנט,  בעט 

נייעם בנין הכנסת אורחים אין  טאהש-אונגארן, צום 

"חצר הקודש טאהש-אונגארן", לטובת די משתטחים 

אויף די ציונים הקדושים פון רבותינו הקדושים זכותם 

יגן עלינו.

אזוי אויך ווערט געמאכט אין די יעצטיגע טעג נאך 

נויטיגע צוגרייטונגען צום יומא דהילולא קדישא, צו 

קענען אקאמאדירן די אלע וועלכע וועלן זיך משתטח 

זיין, און פועל'ן אלעס גוטס.

**

פארט  פארלאזט  שליט"א  רבינו  האט  ביינאכט 

לארידעיל, און איז אנגעקומען צוריק למעון קדשו אין 

קריתינו הק' בשעטו"מ בערך 1:30 ביינאכט.

**

מאנטאג בהר

מאנטאג אינדערפרי האט דער רבי געלייגט תפילין 

נ"י בן הרבני הנגיד מוה"ר ישראל  פאר הב' שמעון 

זונדעל סאנדעל הי"ו.

**

נאכמיטאג איז פארגעקומען א לענגערע אסיפה ביים 

רבי'ן בנוגע די הרחבת גבולי הקדושה בקריתינו הק' 

ובניית צרכי הקהלה, וואו עס האבן זיך באטייליגט, 

הרה"ח הנגיד מוה"ר אפרים פישל פעלבערבוים הי"ו 

שלמה  מוה"ר  הנגיד  הרה"ח  הישיבה,  הנהלת  חבר 

ובריח  הנפש'  'מזון  חבורת  פטרון  הי"ו  ראטטער 

התיכון דמוסדותינו הק', און די חשובע עסקנים מוה"ר 

ישעי׳ בנימין קרויס הי"ו, און מוה"ר ישעי׳ אשר זעליג 

ראטענבערג הי"ו.

**

אויפדערנאכט נאך תפלית מעריב בביתו נאוה קודש 

גדולה  ישיבה  די תלמידי  זענען  רבינו שליט"א,  פון 

אריבער געבן שלום פארן רבי'ן, נאכדעם וואס דער 

רבי האט זיך צוריקגעקערט למעון קדשו.

**

העסקנים,  אסיפת  א  פארגעקומען  איז  ביינאכט 

וואו מען האט אויסגעשמועסט די לעצטערע דעטאלן 

און אויספלאנירונגען איבער די גרויסארטיגע 'מעמד 

בניני  ברחבת  אויפדערנאכט,  מיטוואך  הדלקה' 

מוסדותינו הק'.

**

פרייליכע  די  אויפגענומען  האבן  שלומינו  אנשי 

אנטוויקלונג, אז היינטיגן טאג האט זיך אנגעהויבן די 

העפטיגע בוי ארבעט בבית מדרשינו אין קרית יואל, 

ווען מ'הייבט אן די 'צווייטע פאזע' צו פארברייטערן 

און פארשענערן דעם היכל הביהמ"ד.

וואו באוואוסט ארבעט שוין דער ועד קרן הבנין א 

לענגערע צייט בהתייעצות ובברכת הקודש פון רבינו 

שליט"א, פולקאם צו פארדאפלן דעם עקזיסטירענדן 

היכל הביהמ"ד, יעצט נאכן דורכגיין אלע שטאפלען פון 

פייערלעשער דא אין מאנסי זענען ליידער מזרע ישראל 

וד"ל(, און נישט וואוסענדיג אויב און וויאזוי מען מעג 

עס אליינס אויסלעשן, איז זי אריין אין א שטיקעלע 
די  פון  ארויסגעלאפן  שנעל  זי  איז  למעשה  פאניק. 
ווי  שכנים,  אנדערע  צו  אריינגעקלאפט  און  דירה 
אינגעלייט  צוויי  זענען  מינוטן  לאנגע  עטליכע  נאך 

געקומען צו לויפן און אויסגעלאשן די פייער.

דער אינגערמאן דער לעשער האט מיר שפעטער 
פארציילט אז פון גרויס פאניק האט ער אן טראכטן 
עס  און  טיש  פונעם  טישטוך  גאנצע  די  גענומען 
זיי האבן  ווי  ווארף ארויס אויפן פארטש  א  געגעבן 
דערשטיקט די פייער. איך ווייס נישט אויב זיי האבן 

בשעת מעשה געווואוסט אויב ס'איז אויסגעהאלטן 
צו  למעשה  געטוהן  פשוט  האבן  זיי  טוען,  זיי  וואס 
הגם  ח"ו,  שריפה  א  פון  בנין  גאנצע  די  ראטעווען 
איז  עס  וויבאלד  כהלכה  געווען  עס  איז  לכאורה 
ביז  און  דירות,  אסאך  מיט  הויז  גרויסע  א  געווען 
געקענט  בנין  גאנצע  די  וואלט  מינוטן  געציילטע 
זיין איינגעהילט אין א פייער, ממילא איז עס זיכער 
בנין  פונעם  איינוואינער  די  פון  נפש  פיקוח  געווען 

אריינגערעכנט אסאך קליינע קינדער.
די הלכות  אויך  אזוי  און  גליון  גאנצע  די  ווי  אזוי 
און  פרויען  דורך  געליינט  אויך  ווערן  דיין  פונעם 
קינדער וואס ווילן קלאר ווערן אין וויכטיגע הלכות 

וואלט  אידיש,  אין  שפראך  לייכטע  א  אין  געשריבן 
געווען כדאי אז ס'זאל ערשיינען לתועלת הכלל אויך 
די הלכות פון אויסלעשן א פייער ווען עס איז נוגע 
ספק דיני נפשות, סיי צו הייסן א גוי, און סיי וויאזוי 
מ'קען עס אליינס אויסלעשן, און ווען ס'הייסט דיני 
הלכות  אזעלכע  ממונות.  דיני  נאר  ווען  און  נפשות 
קענען זיין נוגע פאר יעדעם איינעם )ס'זאל זיך נישט 
וואס  קלאר  פאראויס  פון  מ'ווייסט  ווען  און  מאכן(, 

קאפ  די  האבן  גרינגער  מען  קען  טוהן,  צו  מ'האט 
וואס  טוהן  און  מינוטן  קריטישע  אין  פלאץ  אויפן 

מ'דארף אויסגעהאלטן כהלכה.
אחד מקוראי הגליון פה מאנסי ניו יארק



פרשת בהר - תשפ״ב לפ״קיגליון באור החיים

מאכן די אלע ערליי נויטיגע ארכיטעקט 

וכדו', איז מען  פלענער, און פערמיטן 

שוין יעצט למעשה צוגעטרעטן צו די עבודת הקודש 

לשמחת לב כל אנשי שלומינו די בכל אתר.

בונים היכל לה' אלקי ישראל.

**

נאך א לענגערע צייט פארשונגען האט 'מכון עבודת 

הלוים' ענדליך געטראפן מקום מנוחתה פון הצדיקת 

זעלדא ע"ה די מאמע פון רבינו השרף זי"ע.

פארן קריג איז אינעם בית החיים פון די שטעטל 

'דרמאול' אין טשעכעסלאוואקיע געווען בערך זיבען 

הונדערט מצבות, דערפון זענען היינט צו טאג געבליבן 

בערך דריי הונדערט, צווישן זיי איז געפונען געווארן די 

מצבה פון הצדיקת זעלדא ע"ה.

די גענויע אויפשריפט אויף די מצבה לייענט זיך:

 יום ו' עש"ק אסרו חג של פסח תקצ"ד לפ"ק יום ו' עש"ק אסרו חג של פסח תקצ"ד לפ"ק

 פ"ט נפטרת ונקברת בשם טוב פ"ט נפטרת ונקברת בשם טוב

 האשה הצנועה היקרה והישרה האשה הצנועה היקרה והישרה

 מרת זאלדה אשת הרב מרדכי לעווי מרת זאלדה אשת הרב מרדכי לעווי

 אשר היתה זהירה במצות חנה אשר היתה זהירה במצות חנה

 וממרומים ינהג עמה בחמלה ובחנינה וממרומים ינהג עמה בחמלה ובחנינה

תנצב"התנצב"ה

עס איז אינטערעסאנט צוצוצייכענען אז די שטעטל 

איז די נענטסטע בית החיים צו די שטעטל יאזעפסדארף, 

וואו זיי האבן געוואוינט. אפילו אין 'קארלסבארד' וואס 

איז נענטער איז נישט געווען קיין בית החיים. די גרויסע 

שטאט וואו ס'האבן געוואוינט אסאך אידן אין די געגענט 

איז געווען 'פראג'.

דערציילענדיג פאר רבינו שליט"א די היסטארישע 

אויפדעקונג, האט דער רבי באטאנט אז יעצט איז שוין 

מער פארשטענדליך די עובדא )עי' עבודת הלוים ח"א עמוד 

ק'( וואס רביה"ק זי"ע פלעגט צו דערציילן פון הרה"ק 

בעל דברי חיים מצאנז זי"ע וועלכער האט געזאגט, אז 

'בעהמען איז אן אב הטומאה, קארלסבארד איז אן אבי 

אבות הטומאה וואו נעמט זיך פון דארט אזא טאהש'ער 

רב אהער?'. ווייל 'יאזעפסדארף' ווי זיי האבן געוואוינט 

איז א געווען גאר א קליין דערפל, און 'קארלסבארד' איז 

געווען א גרעסערע שטעטל אין די געגענט, האט מען די 

דערפל אויך אנגערופן קארלסבארד.

אויך האט דער רבי געזאגט, פון איר נוסח המצבה 

שטימט זייער ריכטיג די עובדא אז רבינו השרף האט 

געענטפערט פארן הייליגן צאנזער רב 'די מאמע וואהר 

א ערליכע יודענע'.

זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל.זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל.
סגולות ע"י התהלים

חוקת  בפר'  דוד"  "ראש  בספרו  זצ"ל  החיד"א 
ובתורתו  זוכה להידבק בקונו  "הלומד תהלים  כותב: 
ובמצותיו, ומביאו לידי הכנעה ומרחיקו מלשון הרע. 

הלימוד בתהלים יגן על האדם בעולם הזה 
ובעולם הבא".

יג(  מה  )בראשית  שהכתוב  כתב:  עוד 
תיבות  סופי  במצרים"  כבודי  כל  "את 
ויושב  זוכה  תהלים  שהאומר  "תלים", 

מתחת כסא הכסוד. 

ל תוכו  ג-ד(  לג  )דברים  שהכתוב  כתב:  עוד 
וסמוך  "תלים",  מדברותיך, ראשי תיבות  ישא  רגליך 
כאילו  תהלים  שהאומר  משה",  לנו  צוה  "תורה  לו 

קיים את כל התורה.

 לימוד 
ספר תהלים

חבורת

שע"י קהל אור החיים ד'טאהש
לאור בקשת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ובית הלוי נעימות יזמרו

 פנינים נחמדים בעניני תהלים
מיוחד לחבורת רלומדי תהלהר

ש. א. ט.

להבין הלימוד על בוריה

הוא  האדם,  את  ומטהר  המקדש  הלימוד  עיקר 
העיון  בשיעור  מיבעיא  לא  המוח,  ביגיעת  הלימוד 
בשיעורי  אפילו  אלא  כרחך,  יגיעבעל  נצרך  שאז 
הבקיאות שייך לימוד ביגיעה, להבין כל ענין שלומד 
על בוריו, ושיהיו דברי הגמרא ברורים ועומדים נגד 
וללמדו  למסרו  יכול  שהוא  שירגיש  עד  ממש,  עיניו 

לאחרים עד שגם הם יבינוהו. 
בשחרית,  עולם  אהבת  בתפלת  מרומז  זה  וענין 
ותן בלבנו בינה להבין וכו' ללמוד וללמד, פי' ללמוד 
ללמדו  שנוכל  עד  כך  כל  גדולה  בבהירות  ענין  כל 

ללמוד  וללמד"  "ללמוד  וזהו  לאחרים, 
וכמובן  ללמד,  שנוכל  כזה  באופן 
שהכל בהשכל ובדעת, לא להתעכב 
על מקום אחד יותר מדאי, אלא עד 

שיתפוס בשכלו הבנת הענין היטב. 
)עבודת עבודה, שיחו"ק, שמות צ"ה)

והגית בו יומם ולילה

בלימוד  ימלא  הפנויות  ועתותיו  שעותיו  וכל 
הרבה  לנגדו  עומדים  כאשר  אף  ביגיעה,  התורה 

ביטולים לבטלו מלימודו. 
)עבודת עבודה דב"ק ח"א ר"א)

בעיון וביגיעה

קדושת  דעיקר  וסופרים,  ספרים  מפי  ידוע 
התורה המזכך ומטהר את האדם, הוא הלימוד בעיון 

ובעמקות, אשר נדרש לזה יגיעת המוח.
)שיח"ק ח"א קס"ה(

 פתגמי חיזוק והדרכה בעניני לימוד התורה
מיוחד ללומדי חבורת רמזון הנפשר

ש. א. ט.

 יו״ל ע״י 

 איחוד תלמידי וחסידי טאהש
להערות והארות וכן לנדב גליון לשבוע נא לקרוא להמערכת

718.451.8674–EXT. 8–514.500.8674–EXT. 8
11 Van Buren Dr. #305

Monroe N.Y. 10950

 אלו יעמדו על הברכה שלקחו חלק בהוצאות הגליון
 ובהוצאות פעולות הכבירים של איחוד טאהש
 לרגל השמחה השורה בבתיהם 

 מוה"ר אליעזר צבי שפיטצער הי"ו )קרית טאהש(
לרגל הולדת בתו

 מו"ה חיים משה לוי בינער הי"ו )קרית טאהש(
לרגל הולדת בתו

 מו"ה יוסף ישכר דוב וויינבערגער הי"ו )בלומיגבערג(
לרגל הולדת בתו

 מו"ה יצחק טובי' קאהן הי"ו )קרית טאהש(
לרגל הולדת בתו

 מו"ה מרדכי לייפער הי"ו )מאנסי(
לרגל הולדת בתו

 מוה"ר נפתלי נחמי' ראטענבערג הי"ו )מאנסי(
לרגל אירוסי בתו

 ישלם ה׳ פעלם ותהי משכרתם שלימה מעם ה 

"איחוד טאהש טעלעפאון ליין"
קולו בקודש מרביה"ק זי"ע • דברות ושיחות קודש מרבינו שליט"א

דרשות • שיעורים • חבורות • מעמדים • מאורעות • מודעות • שמחות • אינטערוויו'ס • ועוד

718.451.8674514.500.86740.333.015.0715079.704.0074

 קלארע און הערליכע שיעורים
במסכת קידושין בחבורת "מזון הנפש"

41 פון די מעין מעניו

 קלארע און הערליכע שיעורים
בספר תהלים בחבורת "לומדי תהלה"

48 פון די מעין מעניו
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