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ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלקים אנכי 

יל"ד למה חרה   אשר מנע ממך פרי בטן )כט, ב(.

אפו ברחל הצדיקת, וא"ת שלא דברה כשורה שאמרה 

לו הבה לי בנים, הלא אין אדם נתפס על צערו )ב"ב 

 טז:(, ואין לך צער גדול ממניעת פרי בטן ח"ו.  

 

 (פינחס) נועם אלימלךז"ה ע"פ מ"ד בספה"ק נ"ל בע

וז"ל, או יאמר ע"ד הפשוט, דהנה כבר דקדקנו כתוב  

א' אומר )תהלים נב, ג( חסד אל כל היום, וכתוב  

א' אומר )תהלים ז, יב( אל זועם בכל יום. ונראה  

)תנחומא   למעלה  דין  אין  למטה  דין  כשיש  שלפי 

שפלו  איזה  רואה  כשהצדיק  והיינו  ה(,  ת משפטים 

מהאדם והוא מוכיחו על פניו וכועס עליו על עשותו 

זאת, זה הוא כמו דין, הוא פועל שמבטל מעליו הדין 

נקרא הצדיק כמ"ש )בראשית לג, כ(   "אל" מלמעלה, ו

לו   יח.(   "אל"ויקרא  )מגילה  ודרשו  ישראל,  אלקי 

הוא   " אל", והיינו בזמן ש"אל " שהקב"ה קרא ליעקב  

חסד אל כל היום,   הצדיק זועם בכל יום למטה, אז

הפסוקים ב'  יחדיו  צדקו  אלקים   .ונמצא  וזהו 

נותיה )תהלים מח, ד( העוה"ז נקרא ארמון, ע"ד מבאר

שאמרו )אבות ד, טז( התקן עצמך בפרוזדור, ואלקים 

הוא דין, והיינו כשיש דין בארמנותיו למטה, אז נודע 

 למשגב, פי' למחסה ולמסתור מכל נזק ע"כ.  

 

 זועם ומראה קצת   "אל" קרא בשם  הצדיק שנע"י  הרי ש

 

עס, נמתקים עי"ז כל הדינים, כי כשיש דין למטה כ

אין דין למעלה, ונמשך עי"ז חסד אל, ובפרט יעקב 

אע"ה שנקרא בשם אל כדאיתא בחז"ל )מגילה יח.( על 

 הפסוק )בראשית לג, כ( ויקרא לו אל אלקי ישראל.

 

אנכי, הרי פתחה   "מתה"והנה רחל אמנו כשאמרה  

לשטן בזה, ורצה יעקב אבינו שהוא מרכבה למדת פה  

הרחמים להמתיק הדין ממנה, לכן נתכעס עליה כמש"ה 

ויאמר התחת אלקים אנכי, ר"ל   ,ויחר אף יעקב ברחל

אנכי,  אלקים  עליה, הלא תחת  כשכעס  בלבו  שאמר 

היינו אני הוא הבי"ד של מטה, כלומר מי יתן שהחרון 

היינו אלקים,  יהי' תחת  הדין שנגזר    תחת  אף שלי 

שתמות      עליה מלמעלה, שאמתיק עי"ז הדין שנגזר

בנעוריה רח"ל, ועוד רצה להמתיק הדין של מניעת 

פרי בטן, ולכן אמר התחת אלקים אנכי אשר מנע 

ואמר אליה   ,ממך פרי בטן, לכן ציערה בדבורים שלו

, 'התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן'בכעס  

אבל בלבו היה כוונה   ,וע"י זה נמתק הדין וילדה אח"כ

 . אחרת כנ"ל

 

אותיות   ברחל'  יעקב'  אף'  ויחר'  בס"ת  נרמז  ולכן 

רפב"ל, גימטריא רפא"ל עה"כ, לרמז שהכוונה בהחרון  

אף הי' להמתיק הדין ולרפאות אותה מצרתה, וגם 

רפב"ל גימטריא כמספר שי"ב, מספר י"ב צירופי הוי"ה 

רון  ב"ה, שמכוון כנגד י"ב שבטי יה, לרמז שע"י הח 

אף של יעקב נמתק הדין ונשלמו על ידה המספר של  

 י"ב שבטים, ע"י לידת יוסף ובנימין.  

 
יאמר מ"ד  או  ט(   ע"פ  פ'  פס"ז  )ב"ר  בחז"ל 

  התיכף כאשר יצאעל כן   .שהאמהות היתה נביאות

 

 

 



 גתשפ” ויצא|  ב

מפה קדושה דבור כזה מתה אנכי, הבין יעקב אבינו 

תמות בקוצר ימים והצטער מאד על   היא   ע"ה כי

כי היא היתה עקרת הבית )זוה"ק ח"א קנד.(,  זה,  

וע"כ אמה"כ ויחר אף יעקב ברחל, ר"ל שחרה לו 

כי סיבת   במפורשיםואיתא    , ליעקב בשביל מיתת רחל

מיתת רחל היתה כי יעקב נשא שתי אחיות בחייהן, 

לא נענש על זה, אבל כשהגיע לארץ מתה   ובחו"ל

 . עליו רחל בשביל זה

 

אנכי, וכי אני כבר בארץ  אמר התחת אלקים    ל כןוע

שם  כי  היא,  אלקים  שתחת  ארץ  שנקרא  ישראל 

אלקים בבחי'  ביותר  הדין  מדקדקין  היא מדת  כי   ,

מראשית  תמיד  אותה  דורש  אלקיך  ה'  אשר  ארץ 

רק   השנה ולא  יב(,  יא,  )דברים  שנה  אחרית  עד 

, כי )ברכות ה.(  בראש השנה, ע"כ ניקנית ע"י יסורין

ן של מלך, למי שחוטא אינו דומה מי שחוטא בפלטי

ועוד הלא מנע ממך פרי בטן,   .מחוץ לפלטין כנודע

כאילו מתה כבר, וכ"ז אמר בשביל שלא   וממילא נחשב

רצה שתמות רחל, אבל רחל מסרה נפשה להעמיד 

 בנים לכן ותאמר הנה אמתי וגו'. 

 

ע"י חרון אף של יעקב נמתק הדין י"ל כי    או יאמר

חל אמנו בלידת יוסף ועי"ז נפקדה ר  ,)כנ"ל באופן ב(

ברחל[  יעקב  אף  ]ויחר  בס"ת  נרמז  וע"כ  ובנימין, 

ויאמר' התחת' אלקים' ]אנכי[ אותיות תמ"ר שרומז 

על יוסף בחי' צדיק כתמר יפרח )תהלים צב, יג(,  

)בראשית   וגם יוסף הצדיק אמר התחת אלקים אני

ל, ב(, ]אשר[ מ'נע מ'מך פ'רי ב'טן ר"ת ממפ"ב 

במס בנימי"ן  בנימין גימטריא  נרמז  ולכן  מכוון,  פר 

דייקא בר"ת מנע ממך פרי בטן, כי מאת ה' היתה 

 זאת להאריך ימיה, כי מתה בסיבת לידת בנימין.

 

הגה"צ בשם    קהלת יצחקע"פ מ"ד בספר    או יאמר

עה"פ )דברים ד,   מוהר"ר חיים זצוק"ל אב"ד וואלאזין

כז( והפיץ ה' אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר 

א  שמהבגוים  אתכם  ה'  ינהג  הרה"ג    .שר  והקשה 

הנ"ל הרי כבר אמר והפיץ ה' אתכם בעמים, למה 

אתכם  ינהג ה'  בגוים אשר  כפל ואמר עוד פעם 

שמה, הרי זה מובן מאליו שאם כבר הפיץ ה' אתכם 

בעמים ונשארתם מתי מספר, הרי כבר אמר שישארו 

בגוים אשר ינהג ה' וגו' מתי מספר. ותירץ דעיקר 

והפיץ ה' אתכם בעמים הוא בשביל שיהיו   הגזירה של

נכנעים תחת השרי מעלה בחוץ לארץ, משא"כ בארץ  

 אלא כל   ומזל,    שר    שום      ישראל אין שולט עליה

 
 

 

 אבל   .ההנהגה הוא בלי אמצעי מהקב"ה בעצמו כנודע

איתא בחז"ל )אבות ג, ה( כל המקבל עליו עול תורה 

מי מעבירין מעליו עול מלכות ועול דרך ארץ, הרי כי  

שמקבל עליו עול תורה אינו תחת השר של מדינתו 

שנמצא שם, ונתנהג ע"י הקב"ה בעצמו, וזשאה"כ והפיץ 

ה' אתכם בעמים, הרי כי יהיו בני ישראל משועבדים 

ע"ד  מספר  מתי  ונשארתם  ואעפ"כ  מעלה,  להשרי 

והמה  עלי'  בני  ראיתי  מה:(  )סוכה  בחז"ל  שאיתא 

שעוסקים בתורה מועטים, ר"ל שישארו תמיד בני עלי'  

יומם ולילה, בגוים ר"ל בין הגוים, אשר ינהג ה' אתכם 

שמה, היינו אפילו בגלות בין העמים תהיו מונהגים 

מהקב"ה בעצמו ולא ע"י שרי מעלה ע"י עסק התורה 

 עכדפח"ח. 

 

ר"ל  רחל,  בשביל  ר"ל  ברחל,  יעקב  אף  ויחר  וזש"ה 

שחרה לו על צרת רחל, כי יעקב אבינו הוא עמוד 

)ח"א קמו:( יעקב דא תורה,   בזוה"קכדאיתא    התורה

ואין לך בן חורין כמי שעוסק בתורה )אבות ו, ב(, 

אמר התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי   ןכל וע

בטן, ר"ל וכי אנכי משועבד תחת המזל או השר של 

, הלא אני למעלה מן המזל ארץל ץ  מעלה ששולט בחו

בזכות    בטוח אני שתוושע  ןכם  עסק התורה, א   דייל  ע

 עסק התורה. 

 

ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את ה'  

 .על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת )כט, לה(

כי עד יל"ד למה אמרה לאה "הפעם" אודה את ה', ו

עכשיו לא נתנה הודאה לה' על כל החסד אשר נגמל 

אתה שנולדו לה ג' שבטים ראובן שמעון ולוי, א"כ 

למה דוקא כשנולד יהודה אמרה "הפעם" אודה את  

והנה איתא במדרש )ב"ר עא, ד( וז"ל, ותהר עוד   ה'.

ותלד בן ותאמר הפעם אודה את ה'. ר' ברכיה בשם 

ן לו אחד כור של מעשר ר' לוי, לכהן שירד לגורן, נת

ולא החזיק לו טובה, ואחד נתן לו קומץ של חולין 

והחזיק לו טובה, אמר ליה אדוני הכהן אני נתתי לך 

"כור", וזה לא נתן לך אלא "קומץ", ואתה מחזיק לו  

טובה. אמר ליה אתה מחלקי נתת לי, אבל זה נותן  

לי משלו, לפיכך אני מחזיק לו טובה. כך לפי שהיו 

סבורות שזו מעמדת שלשה, וזו מעמדת שלשה, אמהות  

וכיון שילדה לאה בן ד' אמרה הפעם אודה את ה', 

 ע"כ. 

 

הרי שכבר הרגישו חז"ל בקושיא הנ"ל, על כן פירשו 

 כי אמרה לאה בפעם הזאת דייקא נתן לי הקב"ה יותר 
 

 



 

זו.  בהודאה  טובה  לו  מחזיק  אני  כן  על  מחלקי, 

 לא   הצדקתה  ובאמת נשאר עוד קצת קושיא, וכי לא

הודאה להקב"ה על חלקה המגיעה לה, הרי    ניתנה

הצדיקים תמיד חושבים שאין מגיע להם כלום, ועל 

 כל דבר קטן מודים ומשבחים להקב"ה. 

 

ם שהודתה להקב"ה יל"ד וכי משו  ותעמוד מלדת.

עמדה מלדת. וי"ל דהנה כתיב )דה"א ו, יח( ואלה 

"העומדים, ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן  

פירש אלה הם הראשים   ובמצודות דודיואל בן שמואל.  

"העומדים" לשורר ובניהם עמהם, ע"כ. הרי שהשירה 

בבית המקדש נקרא "עמידה" שהיו עומדים הלוים 

רה. והנה השירה שהיו משוררים על הדוכן ואומרים שי

 היו שירי דוד. 

 

ענין  נתהווה  זו  מלידה  פי'  מלדת,  ותעמוד  וז"ש 

עמידה לשורר, כי יצא ממנה דוד אשר בשיריו עמדו 

היא  ה'  בעיר  משוררים  להיות  הדוכן  על  הלוים 

הפע"ם  כי  יש,  לדבר  ורמז  מזבחו.  לפני  ירושלים 

יהוד"ה  שמ"ו  קרא"ה  כ"ן  ע"ל  הוי"ה  את  אוד"ה 

יש"י ע יצ"א ממנ"ה דו"ד ב"ן  גימטריא הל"א  ה"כ 

אוד"ה  זה, הפע"ם  לדרך  כלך  או  זמירו"ת.  נעי"ם 

עה"כ  יהוד"ה  שמ"ו  קרא"ה  כ"ן  ע"ל  הוי"ה  א"ת 

גימטריא הו"א הודא"ה דספ"ר תהלי"ם שחיב"ר דו"ד 

המל"ך. או כלך לדרך זה הפע"ם אוד"ה א"ת הוי"ה 

"ד ע"ל כ"ן קרא"ה שמ"ו יהוד"ה גימטריא הו"א דו 

 מל"ך ישרא"ל נעי"ם זמירו"ת במספר מכוון. 

 

 

 

 

כי הצדיק האמיתי הוא שמח מאוד כאשר   או יאמר

רואה צדיק גדול עובד את ה' במסירת נפש ועושה  

חבירו   את  רואה  כאשר  או  למעלה,  גדול  רוח  נחת 

תורה לעדרים ועולה לגדולה, אינו שהוא ת"ח מרביץ  

מתקנא בו כלל, כי אדרבה הוא שמח שמתקדש שם 

שמים ונתרבה התורה והעבודה בישראל, כי עיקר מאוויו  

הוא שיתקדש שם שמים, ואין נוגע לו ע"י מי שיתקדש 

 ש"ש, רק העיקר אצלו שיהי' נחת רוח להשי"ת. 

 

י"ל כי רחל אמנו הצדקת היתה בשמחה מאד  ובזה 

שראתה כי כבר ילדה אחותה ד' שבטים בישראל, בעת  

ויתרבה על ידיהם חיילים לתורה, ולא היתה בה קנאה  

כלל, אבל תיכף כשעמדה לאה מלדת כמ"ש ותעומד 

מלדת, אז ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, פי' שראתה 

רחל שנסגרה רחמה של לאה ולא ילדה עוד, ותקנא 

ח רוח  רחל באחותה, רק אז עלתה ברצונה לעשות נ 

להקב"ה, להעמיד שבטים בישראל כמו שעשתה אחותה 

לאה עד הנה, ע"כ אמרה ליעקב הבה לי בנים, ואם  

אין מתה "אנכי", פי' מיתה זהו ירידה כי כל מאן  

דנחית מדרגי' קרי בי' וימת )זוה"ק ח"ג קלא:(. כי 

ע"י שלא יתרבה חיילים לתורה מאמינים בני מאמינים, 

ה' אלקיך. ורחל אמנו התאווה    יהי' ירידה לבחי "אנכי"

כל כך שיתרבה חיילים לתורה ולאמונה, על כן נתנה  

שפחתה ליעקב, כי להראות שכוונתה לשמים, ואין לה 

שום פני' ממי יתקדש ש"ש, רק שיתקדש, ועי"ז נפקדה 

 בדבר ישועה ורחמים. 
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 כ"ק מרן רבינו שליט"א קודש של יקור ב

 שליט"א  המקובל רבי שמואל בנימין קרויסאצל הגה"צ 
 לאנדאןנשיא ישיבת תורת חסד ב 

 חודש אלול תשפ"ב   –ן אנדאבעת הביקור המרומם בעיר הבירה ל

שליט"א:א אז    רבינו  דעה  א  דא  איז    'טעמים'ס'איז 
דארף מען זעען אז די נקודות און די אותיות  ',  כתר'

ממילא. און  קלאר  זיין  חן(.זאלן  ליודעי  )כידוע   ..  
. וברוכה את' )שמואל א כה, לג(  טעמך  ךברו' שטייט  ס'

איז   טעם  דידי  וואס    דאך  די    באטעמ'ט  מאכטזאך 
  , אז די תפלותתח'ה' שפתי תפ '   עסן, דאס זעלבע איז 

איז    ' שפתי תפתח  י -'אדנ   עמ'ט.זיין באט  אויך  ןזאל
דורך די תפלה הייבט מען אויף .. ראשי תיבות 'אשת'.

'ה'   וזהו  הכלים.  שבירת  די  הקדושים,  ניצוצות  די 
...  ווען מ'דאווענט טאקענאר  שפתי תפתח' דאס איז  

 )כידוע ליודעי חן(. 
'   אחד מהנוכחים: ט א שארפע  ישטי  'יערות דבשאין 

מ'ווייסט וואס צו טאג רעדט מען און    ןגאנצ  : "אלשון
 זאגטווען ס'קומט צו דאווענען  רעדן, אבער פלוצלינג  

תפ' מען   שפתי  אין    . תח'..ה'  רעדן  צו  מ'טויגט  אז 
 מארק, טויגט מען צו רעדן צום באשעפער... 

 ס'דארף זיין א ריינע כלי...  רבינו שליט"א:
 ביים כהן גדול   אז מ'טרעפט  פרעגט  יערות דבש  ער ד
ב( יו ו,  )יומא  כיפור  שומעים כ '  ם  המפורש   שם  שהיו 

ונופלים על  יוצא מפי כהן גדול היו כורעים ומשתחוים
שם  ברוך  ואומרים  שווער,   וגו'.  פניהם  איז    לכאורה 

 ווייל מ'טרעפט דאך )ברכות ( אז מ'פלעגט יעדן טאג
וואס איז די אויסנאם יום כיפור? זאגן 'ברוך שם', איז  

)יומא  אז ס'ווערט    זאגט ער  געברענגט אין ירושלמי 
' יז(  )ויקרא טז,  באהל ב,ה( עה"פ  יהיה  לא  וכל אדם 

 . מלאכים אפילו   - ' מועד 
 
 

 ______________ 
הנוגעים ומוסגים  כמה וכמה ענינים  ם  ישנבשיחה זו    א.

אמרנו אין לנו עסק בנסתרות,  על כן  , ו נסתרלתורת ה
כן   שמענו  אשרכ ות או ביאורים, רק  ולא הבאנו מקור

 . העתקנו
 

 . בבכההגרש"ב 
שליט"א: '  רבינו  אנגערופן    'נקודות וכידוע,  ווערן 

מתנועע"  –'תנועות'   ידם  )ידוע  האותיות  ים שעל   "
 . דאס איז די חיות האותיות ליודעי חן(,

 בכה. הגרש"ב 
אויך,   מלאכים  אזוי  דריי  דא  זענען  נקודה  יעדן  אויף 

 . וואס זענען ממונה אויפדעם 
 בכה. הגרש"ב 

. צדקיאל'  אלמלכי  אלקמצי' קמץ איז    רבינו שליט"א:
דריי    ,ס'כאפט א פחד דא  זענען  נקודה  יעדע  אויף  אז 

 !  מלאכים לעשות עטרה בראש אלקי צבקות
ווי אזוי   , איז אויב אזוי ',מלאכים 'זענען   'נקודות ' עכ"פ,
ארויסגעזאגט דעם שם המפורש,  כהן גדול  ער  דהאט  

איז דאך געווען מקובל ווי אזוי מ'דארף מבטה  ווייל ס'
, און אויב  ווי אזוי מ'זאל עס ארויסזאגןדי אותיות,  זיין  

  זענען נישט געווען קיין מלאכים אויף יום כיפור, ווי אזוי 
ווארט,   א  ארויסזאגן  געקענט  גדול  כהן  דער  האט 

דא די    ךס'זענען  פון  מלאכים  די  געווען  דארט  נישט 
ער    ו,דהיינ  נקודות?  האט  יאר  גאנץ  אליינס  א  דאס 

מבלי 'געזאגט   בנעימת  עוהיו  הכהנים'  ים  אחיהם 
האט ער נישט געקענט  , אבער יום כיפור  )קידושין ע.(

טאר דאך נישט    ווייל אפילו א מלאךקיין נקודות    זאגן
שכינה מדברת מתוך 'געווען  דעמאלטס  איז    ,דארט זיין 

גדול'  וזהו  '.גרונו כהן  מפי  יוצא  מ'האט   'מפורש  אז 
היו כורעים  '   ', און צוליב דעם השכינה   'קולגעהערט די  
 . 'ומשתחוים

 )בשלח(    הקדוש  החיים      אור  דער      עפ"ימ'קען צולייגן,  
 
 
_______________ 
אין ,  לרפו"ש  אשל הגרש"ב קרויס שליט"  עקב מחלתו  ב.

ל"ע הדיבור  כח  וכ לו  התחיל  ר ש,  הרגשותיו  להביע  צה 
 לבכות. 

 
 ד|   גתשפ”  ויצא



געווען   איז  שירה  די  ביי  אז  מדברת דאך  'שכינה 
 . מתוך גרונם'

 בכה. הגרש"ב 
ווייל יעדער האט צוגעטראפן וואס    רבינו שליט"א:
אנדערער זאגט   דער  גמרא  די  געזאגט.  האט 

)סנהדרין לט:( אז די מלאכים האבן געוואלט זאגן  
נישט  זיי  האט  אויבערשטער  דער  אבער  שירה 
ואתם  בים  טובעים  ידיו  'מעשי  ווייל  געלאזט, 

נישט האבן    אומרים שירה', אבער אידישע קינדער
דאך  זענען  זיי  ווייל  טענה,  דעם  הערן  געוואלט 

און זיי זענען    פון די מצריים  געראטעוועט געווארן
מחיוב צו זאגן שירה פארן אויבערשטן. קומט אויס,  
ים  יודן האבן געזאגט שירה ביי קריעת  אז בשעת 
סוף, האבן זיי נישט געהאט קיין מלאכים וואס זאלן 
זיי ארויסהעלפן ארויסצוזאגן די נקודות, ווייל דער  
די  פאר  געלאזט  נישט  דאך  האט  אויבערשטער 

, ממילא איז געווען 'שכינה  מלאכים צו זאגן שירה 
וואס  לאמר',  'ויאמרו  וזהו  גרונם'!...  מדברת מתוך 
איז די איבריגע ווארט 'לאמר'? נאר דאס איז ראשי  

 תיבות א'ין מ'לאכים ר'שאים ל'סייענו. 
 בכה. הגרש"ב 

אז מ'רעדט פון רבי יהונתן אייבשיץ:   רבינו שליט"א:
האט וואס ער האט געזיידן ז"ל  ט פון  ערכ'האב געה

 האט זי"ע  מגיד  גרויסער  אז דער    ,מקובל מאבותיו
י"  :עזאגטג רבי  רבי'ן  צום  ונחזיק טובה   ונתן הבואו 

ווייל ער האט געליטן יסורים צוליב דעם   אייבשיץ, 
בעש"ט" דער  דערציילט:.  רבי'ן,  מגיד  דער   האט 

אז איידער ער    ,האט געזאגט  דער בעש"ט  דער רבי"
געקומען   איז  געווארן  געבוירן  ' מלאך  ריענע ' איז 

געזאגט און  בעש  )ס"מ(  דער  אויב  וועט"אז   ט 
וועלט,  אראפקומען   די  אזעלכע אויף  זיין  וועט 
וועט זיין ביטול הבחירה, האט  ס'  אז   גרויסע אורות 

געזאגט   אים  אים    אזמען  וועלן  ישראל  גדולי 
די  זעען  וויל  אז ער  געזאגט  ער   אוועקמאכן, האט 
 אלע גדולים וואס וועלן אים אוועקמאכן, האט מען 

 
 
 

___________________ 
'   ג. עה"פ  אשירהבאוהח"ק  לאמר  פירוש   ',ויאמרו 

אמרו זה לזה לאמר פירוש שיאמרו שירה יחד בלא 
בחינת השתנות והפרדה עד שיהיו כאיש אחד, הגם 

וא כן  ועשו  יחד  ונתכוונו  רבים,  אשירה היותם  מרו 
לשון יחיד כאילו הם איש אחד שזולת זה היו אומרים 

 .הנשיר
 
 
 
 

אבער פון קיינעם האט ער  , די אלע צדיקים  געוויזן אים 
די   געוויזן  אים  מ'האט  ביז  עסק,  קיין  געמאכט  נישט 

 נשמה פון ר' יעקב מעמדין.  
 בכה. הגרש"ב 

ווען ער האט געזען ר' יעקב עמדין האט   רבינו שליט"א:
געז אן    אגטער  איז  ער  להבהא'אז  אזוי  '  און,  ' ש  אויב 

האב איך נישט וואס צו טון אויף די וועלט, ווייל אויב ער  
 . ".. ך נעמען צו מיינע ביינער, בין איך פערטיגזיוועט 

געזאגט אים  אז מען  שוין    ,  ד 'ס'שטייט  ם  אדבספרא 
נישטא   ' קדמאה ס'איז  און  ווערן  געבוירן  מוז  ער  אז 

זיין. האט ער אנגעהויבן  אויפדעם א בחירה און ער מוז  
ר'  מען אים געזאגט אז  ט  זייער שטארק צו וויינען. הא

וועט זיין פארנומען מיטן רבי'ן רבי יהונתן    עמדיןמ יעקב  
נשמת    האבןוועט  ער  וואס  אייבישיץ,   'כעין  נשמה  א 
נישט האבן    ב מעמדין רבי יעק   וועטאזוי  און  הבעש"ט'  

הב  דרך  קעגן  ארויסצוגיין  צייט  האט  עש"קיין  ער  דט. 
אויסגעפירט:   געזאגטמגיד  רבי  דער  האט  דעם   וועגן 

יונתן ' ר'  רבי'ן  פארן  טובא  ונחזיק  האט   'בעי  ער  ווייל 
צוליב   יסורים  אלע  די  רבי'ן,געליטן  מ'זאל   דעם  אז 

 . תורת החסידותקענען מפיץ זיין  
עמדין, פון    עקב ס'איז דא טאקע אין די כתבים פון ר' י

וואס ער האט געדרוקט ביי זיך   די קליינע ספרימ'לעך 
קעלער א דרוקן    ין  געוואלט  נישט  האט  קיינער  )ווייל 

ספרים  דארט  ,( יענע  ער  אז  'הכ  :שרייבט  געהערט  אב 
די   אויף  שוין  כ'בין  חסידים,  כת  נייע  א  דא  ס'איז 

 . עלטערע יארן און כ'האב נישט קיין כח
 בכה. הגרש"ב 

שליט"א: דארט,    רבינו  ער  לן  שרייבט  יהיב  מאן 
מא:(    דפרזלא נגרי געהאט   – )ברכות  כ'וואלט  ווען 

 .  אייזערנע פיס וואלט איך זיי שוין מסדר געווען.. 
אז  אבער   מען  זעהט  האלמעשה  מקשר  ישנט  ער  ט 

טוב'געווען   שם  אן 'חסידות ' מיט    'בעל  אין  ווייל   ,
וואס   רשע  אויף דעם  ער  שרייבט  ספר  כ'וויל אנדערע 

 ]יעקב פראנק ימ"ש[.   נישט דערמאנען זיין נאמען
 ? ץ"ש מהנוכחים:אחד 

 זאגן. ארויסנישט  ווילכ' רבינו שליט"א:
 '? ראשי תיבות'נאר די   אחד מהנוכחים:
   .אפילו די ראשי תיבות טאר נישט זיין  רבינו שליט"א:

 בכה. הגרש"ב 
איז די עיקר חלק    'ראש תיבה' די  ווייל    רבינו שליט"א:

פון די נאמען, די איבריגע אותיות זענען נאר טפלים. ביי  
די ערשטע אות דאך אויך  יעדע ווארט אין די תורה איז  

   .די עיקר 
 בכה. הגרש"ב 
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שליט"א: מעמדין    רבינו  יעקב  רבי  שרייבט  בקיצור, 
אז   געהערט  האט  ער  אז  ספר,  אנדערע  אן  אין  אין 

ר' ישראל    בן פוילין הא  בעל שם' מיט הגאון 'החסיד 
די  קעגן   געווען  לוחם זצ"ל  חיים הכהן ראפופארט   רבי

דער  דער קאמארנער ברענגט אפילו אז    .פראנקיסטן
דאס האט אים געמאכט א 'געזאגט אז   טט הא"בעש

 . 'לאך אין הארץ 
 בכה. הגרש"ב 

עכ"פ, רבי יעקב מעמדין האט אליינס    רבינו שליט"א:
דער   אז  געוואוסט  די  נישט  אן  פירט  וואס  זעלבער 

באוועגונג פון 'חסידות' איז דער גרויסער לוחם קעגן 
 די פראנקיסטן. 

 בכה. הגרש"ב 
שליט"א: די    רבינו  וועגן  פריער  געשמועסט  מ'האט 

אז   אראמיש  אויף  מ'זאגט  וואס  תפלות  די  נקודות: 
עפעס   איז  דארט  קנאה,  קיין  האבן  נישט  מ'זאל 
די   נקודות.  ריכטיגע  קיין  נישט  ס'איז  ווייל  אנדערש 
קליפות.   די  פון  אלס  דאך  איז  לשונות  שבעים 
איז   שפראך  יעדע  אין  אז  עינים  מאור  אין  ס'שטייט 

 . ישט א ווארט אין לשון קודשאריינגעמ 
 בכה. הגרש"ב 

ס'איז א פלא ווייל אין רוסלאנד איז א   רבינו שליט"א:
די מוחין   זענען  זיי  ווייל  'תלת ראשין',  ווי  אזוי  'שין' 
דקליפא, זיי האבן נישט געוואלט טשעפענען יודישע  

 גופים נאר נשמות, און דאס גיבט זיי חיות. 
 בכה. הגרש"ב 

שליט"א: 'אין    רבינו  פינחס ספר  ער  ב  'אמרי  רענגט 
עה"פ )תהילים ג, ח( 'שיני רשעים שברת', אז די אות  

רש"י )שם(    אזוי ווי   ,שי"ן איז די חיות פון די רשעים
רה.  ון איז זייערע גב", די שי ' גבורתם -  שיני '  טייטשט

' שברת וזהו  צוברעכט מען דעם  שיני רשעים  אויב   ,'
 מען זיי געקענט מכניע זיין.  'שי"ן', וואלט

ענין:   באותו  לענין  דא  מענין  יונית'  ס'איז  'חכמת  די 
זיך   האט  היי ליידער  וואס  ביי  מישע  אריינגעכאפט 

מים ווען  חכ   גרויסע   זיי מיינען אז זיי זענעןאידן און  
פאר מדובר    קערט:ס'פונקט  א  היינט  דא  אז ס'איז 

לע  מען  זאלנקודות  ויסע  געו די  רנ קודם  מיט  ען 
און   הערשט זנקודות    געוויסע קינדער  מען  אל 

איז  לערנען  שפעטער דאס  זאכן.  סארט  אזעלכע   ,
.  אלו תינוקות של בית רבן'  חיממש 'אל תגעו במשי

איז    'קמץ ' .  סודעפ"י  ויעט  די גאנצע א' ב' איז דאך געב
  'צירי',  'פיה פתחה בחכמה '  -  חכמהאיז    'פתח'  ,כתר

בינה ד   -  איז  ציורין תמן  אם  כל  אזוי    מציירין  און 
 קען מען  דר,  ער, איז אויב מ'דרייט איבער דעם סווייט

 

שבת  א זאגט דאך )רי גמד אנברענגען א חורבן העולם,  
הבל פיהם של   ים אלא בזכותאין העולם מתקי '  קיט:(

רבן  בית  של  זאל .  ' תינוקות  אויבערשטער  דער 
   אפהיטן.

ן אויך גייעאלע נקודות  אז די  ט געדענק   ,ס'ווייסטווער  
שמו"ע.   ברכות  די  ביי  הסדר  ידע  'על  כי  אשגבהו 

 . '..שמי 
 .  בקול בכההגרש"ב 

ר' פנחס קאריצער  הרה"ק  מ'זאגט אז    אחד מהנוכחים:
געדאווענט,  זי"ע   הרה"ק  האט  מיכלאון  ע  'ר' 

האט אים געשיקט א שליח אז ער    זי"ע  זלאטשובער
ווייל ר' פינחס'ל קאריצער  זעעט נישט זיינע תפלות   ,

 האט געדאווענט אין א העכערע היכל.
שליט"א: שלמהחכמ'  רבינו  ספר.    ' ת  זיין  אין  ליגט 

גאללע מ'זעט    אס'איז  הקודש.  אפן.  עס  רוח  קלאר 
זעע אבער  השגות.  אז  אזעלכע  אויס  עקבתא  בט 

אזא נידריגע ציייט נעמט מען ארויס די    אין   , דמשיחא
מעדעצינען  איז    .שטארקסטע  די  אינדערהיים  זענען 

ר' פינחס'ל קאריצער ר   תורות פון  ביי די  'ס  ביגעלעגן 
האלטן אז נישט יעדער איז  עבאהאלטן ווייל מ'האט ג

דערצו,   אזעלכע  און  ראוי  זיין  מגלה  נישט  מ'טאר 
ודות, אבער היינט איז עס געדרוקט אויפן שענסטן  ס

 אופן.  
טבת  -)מאמרי כסליובני יששכר   ערד   אחד מהנוכחים:

כא(   הערצהמב,  אזא  מיט  בעד  '  :רעדט  לך  העדתי 
   .ב'ןמנא

אויף   מציבה  ס'שטייט  בן  זיין  פינחס  כרבי  בהיר  'אור 
   יאיר'.

 בכה. הגרש"ב 
שליט"א: ר'  רבינו  זי"ענחס יפ  הרה"ק  קאריצער    'ל 

התול ספר  אויפן  געזאגט  'תורה    ת,דוהאט  ס'איז  אז 
ס'איז ידוע אז מגן עדן'. אה! דער הייליגער תולדות!  

אליינס ארומגעגאנגען  דער הייליגער תולדות פלעגט  
פינ פארקויפן   רבי  האט  ספר.  קאריצער  חזיין  ס'ל 

נישט פארוואס ער האט   געזאגט, אז ער פארשטייט 
 געדארפט ארומגיין און פארקויפן אזויפיל ספרים, ווען  

 ______________________ 
 . בלשון אידיש 'ריין' .א
הנה העדתי שלושה עדים נאמנין, אשר הארת אור .  ב

וקדיש  עיר  הרב  ה"ה  הגנוז,  אור  מבחינת  הוא  חנוכה 
בעל הרוקח ז"ל, אשר דבריו מקובלים מאליהו ז"ל, וכן  

ידוע דבריו נאמר שמדברי הרב הגאון מהר"ל מפראג  
והיה משתמש בספר יצירה, והרב הקדוש    ודשק הח  ברו

ברו מפורסם  לדורותינו  סמוך  היה  הרב אשר  קדשו  ח 
 . מהר"פ זצוק"ל מקארעץ

 



ד באצאלט רוער  אים  איך  וואלט  ספר  איין  נאר  קט 
   !...ין פון פארקויפן די אלע ספרים מט ארי קווויפיל ס' 
 בכה. הגרש"ב 

שליט"א: חתונה    רבינו  יעצט  האט  וואס  חתן  דער 
אונז זענען   .ן תולדות' נאכ 'יעקב יוסף'  געהאט הייסט

זיין ברית איז געווען אסרו   ת.ואייניקלעך פונעם תולד
א   דא  ס'איז  היארצייט.  ביום  אסאך וואס  טעות  חג 

אבער    ,הושענא רבאף  אז די יארצייט איז אוישרייבן  
 אויף די ארגינאלע מציבה שטייט אסרו חג.  

אז ווען דער שיף פון    ,דער זיידע ז"ל פלעגט דערציילן
צו  "טבעש זיך  געוואלט רא בהאט  האט  ער  ווען  כן 

אליהו הנביא און אחיה    ןהאבפארן קיין ארץ ישראל,  
נישט אפגעטרעטן פון אים קיין איין רגע און י נוליהש

 אים געהיטן.  יי האבןז
 בכה. הגרש"ב 

שליט"א: זיי  רבינו  דער  אז  פלעגט  דערציילן,  ער  דע 
זיך   ער  האט  דערהייבן  געקענט  נישט  עס  האט 

שלאפן פינחס'ל אגב,    -  געלייגט  ר'  פון  שטייט 
קאריצער אז אויב ס'איז דא א גרויסער צרה זאל מען  

לייגן שלאפן ווייל ס'איז המתקת הדינים, אן דעם   זיך
הו געקומען און אליז  אי עכ"פ,    -  ?...ווער קען שלאפן

ארעם  ביים  אנגעכאפט  דו   אים  געזאגט  אים  און 
זעסט נישט אז די שיף גייט אונטער? האט ער אים  

און אזוי    געגעבן א לייג אריין אין די רעטונג שיפלעך 
ווען . איז  איז ער געראטעוועט געווארן א   געווענליך 

נארמאלע מענטש געבט א קוועטש איז רויט פאר א 
צייט נישט ,  שטיק  קיינמאל  איז  סימן  די  אבער 

זיין  אוועקגעג מחזק  געוואלט  האט  ער  ווען  אנגען. 
 זיין האנט.נה פלעגט ער ווייזן אמו

 בכה. הגרש"ב 
 
 

 

 בינו לברך על הכוסכיבדו את ר
שליט"א: העלפן,  נו,    רבינו  זאל  אויבערשטער  דער 

און   שטארק  און  געזונט  זיין  געזונט! שטאמ'זאל  רק 
מיט אלע יודן צוזאמען און מ'זאל   םים ושנאריכת ימי 

וכתיבה   צדקינו  משיח  פני  זיין  צו  מקבל  זיין  זוכה 
פלעגט זאגן, וואס איז  ז"ל  זיידע    ערד  בה.וחתימה טו

פירט  , אויב  ' הוחתימה טוב   כתיבה'וואונטשן  זיך  דאס  
דאס   איז מען זיך גוט וועט מען האבן א גוט יאר, וואס  

יעדעוואונטשןזיך   נאר  איד  ?  ראש ר  ס'קומט  ווען 
  ,לוימקבל אויף זיך אז ער וועט זיין ווא השנה איז ער  

מען   בלייבן  וואונטשט  טאקע  זאל  קבלה  די 
און ער זאל זיך האלטן ביי  איינגעקריצט ביים מענטש  

ווי ס'שטייט   אזוי  לבך' דעם,  ללוח  על  חתום  ',  ' כתבם 
 די אלע קבלות טובות זאל זיין  אז , 'תורה בלימודו

 . רן יאון ס'זאל זיך נישט אוועקר  'כתוב וחתום'
רבינו לו  וו  בצער:  ואמר  מי איר  וואונטשן  עט  ר 

דא קען  במחשבה  קטרוג במחשבה.  קיין  זיין  נישט  ך 
 ווייל קיינער ווייסט נישט וואס די מחשבה זאגט!...  

גויים'. די    'חולש על  )ישעיהו יד, יב(  א פסוקס'איז דא  
די   דארפן  פארוואס  גויים.  די  אויף  גיין  זאל  חולשה 

   כח?גויים 
י מעשה אז הרה"ק  'איז באקאנט דס   אחד מהנוכחים:

ר' זושא מהאניפאלי זי"ע פלעגט נישט בעטן פאר זיך,  
געווען:   מתפלל  האט  ער  האניפאלי''נאר  שטאט    די 

געזונטע   האבן  וועמען  זאל  נו,  עסן.  גוטע  און  פערדן 
 .. ..אז זושא וועט זיין שטארק ווי אייזן? שטערט

ר אויבערשטער זאל העלפן מ'זאל דע   רבינו שליט"א:
טרעפזיך   געזונטערשטענדיג  שמחה  מתוך  הייט  ן 

ונפרדו   טוב.  וכל  טובות  בשורות  השלימות,  בבירואת 
 לשלום.

 

 ז|    גתשפ” ויצא
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ח |   גתשפ” ויצא

בראש  לישב  רצה  לא  שליט"א  ארלנגר  הגרי"מ 
רבינו  ואמר  הקודש,  לפני  בצד  וישב  השולחן, 

כ(  שליט"א: כה  )שמות  זיין  ס'זאל  אז  ווילט  איר 
 'ופניהם איש אל אחיו'...  

 
 הרה"ק רבינו ברוך ממעזיבוזש זי"ע 

כ'געדענק דעם סקאליע רבי'ן זצ"ל.  הגרי"מ ארלנגר:
כ'בין געווען אין ניו יורק בשנת תשל"ז און דעמאלט 
האב איך אים געזען. ער איז געגאנגען מיט א קאלפיק  

הא ער  וואך.  גאנצע  מלאך א  א  ווי  אויסגעקוקט  ט 
פון הרה"ק   אייניקל  אן  געווען  דאך  איז  ער  אלוקים! 

 הרבי רבי ברוכ'ל ממעזיבוזש זי"ע.  
דער רבי שליט"א האט דאך מפרסם געווען די תורות  

כ'ל זי"ע, אין ספר 'בוצינא דנהורא'.  ופונעם רבי'ן ר' בר
ס'גייט נישט אראפ מעל שולחני! ס'איז שוין צוריסן  

 און צעפליקט...  
זיין  רבינו שליט"א: און קליין  א    ס'פלעגט  קונטרס'ל 

 נישט מסודר לויט די פרשיות. 
ארלנגר: ארבעט  הגרי"מ  די  גוט  כ'זעה  כ'ווייס.  יא, 

 וואס מ'האט אריינגעלייגט! 
שליט"א: שטיק    רבינו  טויזענט  יאר  יעדע  מ'דרוקט 

און סוף יאר איז שוין נישט דא צו באקומען. כ'פארדין  
 גארנישט דערפון. 

ארלנגר: זענען   הגרי"מ  ספרים  די  געוואלדיג!  ס'איז 
ק וואס  אופן  שענסטע  די  אויף  געווארן  ען  געמאכט 

 זיין! 
איז    זי"ע  ל'די וועלט ווייסט נישט ווער דער רבי ר' ברוכ

געו איז  ער  קיינע וגעווען.  'סוד'!  א  וען  נישט ר  וייסט 
 ! וואס ער איז געווען 

אז ס'איז געווען א חסיד פון    ,כ'האב געזען א מעשה
פון  איז אויך געווען א חסיד    וואס  זי"ע  יהודי הקדוש

 להכא  מהתם    גט פארן  פלעער  ן  ואזי"ע  כ'ל  ובררבי'ן  
אים דער יהודי הקדוש    אמאל האט.  צו ביידע רבי'ס

אז ער זאל אים איבערזאגן א תורה וואס ער  געבעטן  
זי"ע. האט ער אים    לפון רבי'ן רבי ברוכ'האט געהערט  

יא.(  זרה  )עבודה  הגמרא  על  ווארט  א   נאכגעזאגט 
אנטונינוס ורבי לא פסקו מעל שולחנם לא חזרת ולא '

בימות   ולא  החמה  בימות  לא  צנון  ולא  קישות 
 הפך הגשמים, דאמר מר: צנון מחתך אוכל, חזרת מ

 
 

 '. האט דער רבי ר' ברוכ'ל זי"ע געטייטשט, אזמאכל
דא   אין  ס'זענען  אאיז  ס'  ':אכילה 'מדריגות    ן דא 

אן   און ס'דא  ',מלאכים 'ס'ווערט פון דעם   וואס אכילה
דעם    ן ווערס'וואס    'אכילה'   איז  נשמות 'פון   ,'

איז געווארן   'רבי '  פון די אכילה פון  פארשטייט זיך אז 
אי  –'  נשמות ' מדריגה,וואס  העכערע  א  פון    ז  און 
חד מחתך  וזהו ' . 'מלאכים'  עווארןנאר ג איז 'אנטינוס'

חותך    –וואס דאס איז מרמז אויף 'נשמות'    –'  המאכל
מהפך    'חד מהפך מאכל', אז אנטנינוס האט און    חיים" 

 .  'מלאך'צו   'מאכל' געווען 
האט דאס געהערט, האט ער    יהודי הקודשווען דער  

געזאגט: און  באוואונדערט  שטארק  "אזעלכע   עס 
נישט הויעכע   האבן  ושרפים  מלאכים  וואס  זאכן 

געהערט ומלביה לפומיה לא גליא, און דער יונגערמאן 
 "... ווייסט פון דעם!

( ברענגט עבודת יום הכיפורים )   אור התורה  אין ספר 
רבי  ער,   דער  ז זי"ע  ברוכל  ר'  אז  די  פלעגט  ביי  ינגען 

ביי איינע  הקפות איינע פון די 'זכור' פון תפלת גשם.  
זענען פארהאן  ס'   פון די חרוזים האט ער געטייטשט: 

נשמות  וואסצדיקים   גרויסע  אזעלכע  אז זענען   ,
און אפילו גרויסע צדיקים קענען זיי נישט משיג זיין.  

וואס זיי אליין זענען    , נשמות  'גאר גרויסע 'ס'זענען דא  
ם הדברים למי  י וראוי  ...זייער גדלותאין  ט משיג  ניש

 שאמרם. 
שליט"א: האט   רבינו  זי"ע  ברוכ'ל  ר'  הרבי  הרה"ק 

ברודער   זיין  זמן  כל  טולטשין,  שטאט  אין  געוואוינט 
זי"ע   אפרים  מחנה  דגל  בעל  געהרה"ק  ינט  ואו והאט 

ער פלעגט בלויז קומען קיין מעזיבוזש    .אין מעזיבוזש
  'איין מאל' א יאר, איידער דעם יו"ט שבועות, ווען ער 

דער   זיידן  פונעם  הק'  ציון  דעם  געווען  פוקד  האט 
אויך   ער  פלעגט  דעמאלט  און  זי"ע  בעשטה"ק 

 ארויפגיין אויף א באזוך ביים ברודער דער דגל זי"ע. 
איין יאר האט זיך געמאכט, אז דער רבי ר' ברוכ'ל זי"ע  
איז   ער  אבער  מעזיבוזש,  קיין  אנגעקומען  איז 
אהיימגעגאנגען באלד נאכן עליה לציון און האט נישט 

רבי ר' ברוכ'ל ער  ד ט איז  "נאך יובאזוכט ביים ברודער.  
קיין מעזיבוזש פוקד זיין דעםם  ווידער געקומען  זי"ע 

יעצ און  הק'  א  ציון  אויף  אנגעקומען  יא  ער  איז  ט 
 באזוך ביים ברודער דער דגל זי"ע. 

 
 
 

 

 שליט"א הגה"צ המשפיע ר' יצחק משה ארלנגר ביקור 
 בקודש פנימה

 תשפ"ב שלח' פרשת ויגיום 
 
 

 
 



 ט|   גתשפ” ויצא



 י|  ג  תשפ” ויצא

וואס איז  ביים באזוך האט אים דער דגל געפרעגט: "
יא  מאל? דאס  צוויי  ציון,  צום  געקומען  מ'איז  אז  ר 

" האט דער רבי ר' ברוכ'ל ?אין שטוב  א צרהס'איז דא  
איז   געענטפערט: אלעס  טוב.  "ניין.  היותר  גופא צד 

ווען  דעובד הוה:  הכי  ציון  א  צום  געקומען  פאר  כ'בין 
 ו ד  , זיידע געפרעגט: "ברוכ'לשבועות, האט מיר דער  

האב איך געענטפערט: ווילסט זען מעמד הר סיני?"  
אז אפשר  געווען    זיך מיישבשפעטער האב איך  .  "..יא"

ביי מעמד הר סיני איז   ווייל  יצאו נישט,  געווען  דאך 
פא  נשמתם. געזאגט  איך  ציה  האב  איך  אז  זיידן  ר'ן 

ווייל כ'האב מורא. אבער   צוריק און כ'וויל עס נישט, 
בארוהיגט: מיר  האט  זיידע  מורא"  דער  נישט  . האב 

 !"...שטיין נעבן דיר און כ'וועל אכטונג געבן איך וועל
דער   אז  כ'זעה  און  וואגן  צום  ארויסגעגאנגען  כ'בין 

זיידע  נו, אז דער    מיר צו באשיצן...  זיידע קומט מיט
אים   כ'זאל  אז  נישט  ארומנעמען  קומט מיט, פאסט 

און גיין באזוכן דעם ברודער... דעפאר בין איך באלד  
נישט   צוריקגעפארן קיין טולטשין און דער זיידע איז

נאכן   צופרי  שובעות  ביז  מיר  פון  אפגערטעטן 
 '. ניימעמד הר סב געזען 'דאווענען ווען כ'הא 

געהאלטן אין איין    יראבער אויך נאך יו"ט, האט עס מ
און ס'האט   קלינגען אין די אויערן 'קול גדול ולא יסף', 

מיר געשטערט אין עבודת ה', דעריבער בין איך ווידער  
בעטן אז ער זאל דאס פוקד זיין דעם ציון און  געקומען  
האטאון    ,ן מעאוועקנע זיידע  טאקע    דער  דאס 

ברוכ'ל אוועקגענומען...   ר'  רבי  דער  האט 
 אויסגעפירט: "יעצט קען מען שוין קומען באזוכן"...

אין די סלונימ'ער ספרים ברענגען זיי   הגרי"מ ארלנגר:
  זי"ע  משפיטיווקא    יעקב שמשון   אראפ, אז הרה"ק ר'  

אמאל ער    האט  און  טערקיי  אין  בכר  געטראפן חכם 
אים  אויבגעפרעגט  האט  איבערגעלאזט   ,  האט  ער 

 האט ער געזאגט אז ער האט   ,בדומה לו אין איירופא
הרבי   זטאאיבערגעל בר  הרה"ק  וואס   זי"ע   כ'לור' 

מסיני כנתינתה  תורה  גאנצע  די  וועלט   א!ווייסט  די 
מן  ט. לא יאועדווייסט נישט צו שאצן פון וועמען מ'ר

 כי יסופר. 
 

 ונתן לו רבינו שליט"א את גליוני 'פאר לכהן' באומרו:
מיר זענען יעצט עוסק צו שרייבן א פירוש אויף ספר  
האבן   וואס  געווען  שוין  ס'זענען  עולם'.  כהנת  'ברית 
געמאכט 'מראה מקומות' אויפן ספר, אבער נאכאלץ 
האט געפעלט אין די 'הבנה' אז ווען א יוד קוקט אריין  

עם ספר, זאל ער וויסן וואס מ'רעדט... כ'פרוביר צו אינ
 פירן ביי די האנט, אז אפילו אנשים פשוטים זאלן  

 
 
 
 

 קענען לערנען אין דעם ספר. 
ארלנגר: אז  הגרי"מ  מגיד  גרויסן  פון  מקובל  ס'איז 

 דעם ספר איז רוח הקודש.
 יא, אודאי.  רבינו שליט"א:

 כח. כ'קען עס מיטנעמען? יישר  הגרי"מ ארלנגר:
מהנוכחים: די    אחד  שאנק,  אין  דאך  האט  רבי  דער 

 ספרים 'חסידות' פון הגרי"מ שליט"א.
כ'האב עס נישט נאר אין 'שאנק', נאר    רבינו שליט"א:

 כ'האב עס דורכגעלערנט!...  
 

דער אויבערשטער זאל העלפן אז איר    רבינו שליט"א:
קדושה   און  התורה  פנימיות  זיין  מפיץ  קענען  זאלט 
אז  ברכה  א  מיר  גיבט  קינדער.  יודישע  ביי  וטהרה 

ס'איז    –כ'זאל מצליח זיין אין דעם 'ברית כהנת עולם'  
 .  ..א גרויסע ארבעט
אז   ,דער אויבערשטער זאל העלפן הגרי"מ ארלנגר:

רבי  זיי  דער  ר'  זאל מצליח  רבי  הייליגן  דעם  בזכות  ן 
ברוכ'ל זי"ע. אזוי ווי דער בעשטה"ק זי"ע איז א גאנצן  
צייט געגאנגען מיטן רבי'ן רבי ברוכ'ל, אזוי זאל דער  

כ'ל זי"ע גיין מיט'ן רבי'ן די גאנצע צייט לכל ורבי ר' בר
אורך הדרך. דער אויבערשטער זאל העלפן איר זאלט 

 די עבודת הקודש.  ווייטער קענען ממשיך זיין מיט 
דער רבי זאל זיין געזונט און שטארק   הגרי"מ ארלנגר:

וביתר   און מרחיב זיין די גבולי הקדושה ביתר שאת 
 עוז. אלע גוטע ברכות! 

כ'האב א זון הרה"צ ר' אברהם מרדכי   רבינו שליט"א:
שליט"א, וואס האט געלערנט אלס בחור אין ישיבת  
געהויבענער   א  זייער  איז  ער  ראחמיסטריווקא. 

 יונגערמאן.  
ארלנגר: איז.   הגרי"מ  דאס  ווער  כ'ווייס  איז  יא,  ער 

א תכשיט פון א בחור! דער אויבערשטער זאל געווען 
פו נחת  אסאך  איר זאלט האבן  פון  העלפן  און  ן אים 

און   קינדער  און  אלע  הייליגן   יד אייניקלעך  פון  זכות 
 מגין זיין.    ןאון אלע קדושי עליון זאלזי"ע כ'ל ורבי בר

אמן. דער אויבערשטער זאל העלפן    רבינו שליט"א:
מ'זאל זיך זען מתוך שמחה, בשורות טובות. ונפרדו 

 לשלום.
 
 

 ____________ 
מובא בספר בוצינא דנהורא )חלק התולדות( בשם ספר   .א

חכם   את  ר"ש משפיטיווקא  הפליא  בקושטא  'החסידות': 
באשי דוד בכר בחריפתו, ועל שאלתו אם השאיר בפוללין  
אדם שוה לו במעלה, ענה כי הרבי ברוך ממעזיבוזש יודע 

 את התורה כנתינתה מסיני.
 



 אי|   ג  תשפ” ויצא

אצל עריכת שולחן הטהור השתתף בליל שב"ק  
ר'   מייזלישהגה"צ  מווייטצען שליט"א    בעריש 

בפסוק.לונדון התכבד  שאף  בבוקר   ,  בשבת 
הי"ו   ווייסמאנדל  אלעזר  ר'  בפסוק    –התכבד 

הק'.   קהלתינו  עסקני  שלישית מגדולי  בסעודה 
מזקני  הי"ו   מאיר פישער התכבד בפסוק הרה"ח ר'  

מרן חשוב אצל  להסתופף  זכה  שעוד  אנ"ש  י 
 . רביה"ק זי"ע

 
ואי ל שמחת ניש השתתף רבינו שליט"א אצ  יום א'

שליט"א, עם בת הגה"צ  גה"צ אבד"ק באראוו  בן ה
      באולם עטרת חינקא.בעסערמין שליט"א  "דאב

 
 

ויצא   שמחת ב'  אצל  שליט"א  רבינו  השתתף 
ה בן  כהן  ר נישאוי  יוסף  שלום  מרדכי  ר'  ה"ג 

 חינוך באולם עמינענס.שליט"א חבר וועד ה
 

ויצא   אצל  ג'  שליט"א  רבינו  מחת ש השתתף 
הרה  בת  וויגדער נישואי  מענדל  שאול  ר'  "ג 

 שליט"א באולם אור החיים וויזניץ בב"פ. 
 

ששי מרן   בליל  מסר  בלילה,  עשר  בשעה 
שליט"א את 'שיעור הקבוע בליל ששי' בעניני 
בית  בהיכל  בשבוע,  שבוע  כמדי  חסידות 

 מדרשינו.  
 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
4433 – 18 Ave. 

 
  אי"ה   הננו בזה להודיע לקהל אנ"ש ובאי בית מדרשינו, שכמדי שבוע בשבוע יתקיים

 
 
 

 מלוה מלכה
 בהיכל בית מדרשינו

 
 

   9:30בשעה 
 בדיוק  10:30ברהמ"ז: 

 
 בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א 

 בשבוע זו  הצדיקים זי"ע שיומא דהילולא שלהם חלשישמיע משיחת קדשו על 

 



 

 אהי מילתאהזמנה 
 

שי שלומינו החשובים, ידידי בית חיינו ובאי בית מדרשינו, ל אנ, הננו בזה להזמין את כלשל חיבהבקריאה 
 לבא ולהשתתף אצל 

 

 

 מעמד 'מעלין בקודש'
 לכונן את בית חיינו  -בקודש'  'מעלין  קראת המגבית ל

 והמפואר של מוסדותינו הק'קניית בנין החדש  ב 
 

 ברוב פאר והדר שיתקיים בעז"ה

 מוצש"ק פרשת וישלח
 
 8:45בשעה: 
 

 כל בית מדרשינובהי 
4433 – 18 Ave. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 דברי ברכה

 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 

 דבר המוסד:

 שליט"א אבד"ק צמח דודהגה"צ 
 בנו יקירו של כ"ק מרן רבינו שליט"א

 


