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 אלול / אדר

 'שלום שר'ה ק"הרה בשם רבות משנן א"שליט רבינו
 אבינו ליעקב אמר שיהודה הפסוק על, ע"זי מבעלזא
 זה שבנו עתה כי התמהמנו לולא כי" מקץ בפרשת
 מלחזור התמהמנו אם אלול אותיות לולא ",פעמיים

 עתה כי, והסליחות הרחמים חודשב שלימה בתשובה
 הוא שלפעמים, 12' גימ - זה בחודש פעמים זה שבנו

 .אדר חודש והוא, בשנה פעמיים

, עולם של אלופו - א מלשון אדר א"שליט רבינו מפרש כן
 שמרבים בימים ועוד התשובה י"ע כי, אינז און ווינט - דר

 התקשרות של מיוחדת לדרגה להגיע אפשר בשמחה
 ק"רבה ק"כ פירש וכן. דר-א, ה"ושס ח"רמ בכל ע"לבוכ

 .אחד שם אתון שמחה ע"זי

 מקריבים ועולה חטאות להביא כשצריכים הקרבנות בכל
 אבל, לרצות העולה כ"ואח עליו לכפר החטאות קודם
 קרבן קודם מביאים, בשוגג ז"ע על ועברו שטעו בקהל
 מתנתקים העבירה י"ע כי והטעם, החטאת כ"ואח עולה
 בכדי עולה קודם להביא צריכים לכן ו"ח ע"מבוכ

 .למחילה להתחנן שייך כ"ואח ע"לבוכ להתקשר

 לתשובה זמן שהיא, נעלה חודש בכזה נמצאים כשאנו
 ומהי, היטב היטב להתקשר צריכים אנו, בשמחה

 על ומשבחים מודים אנו שבה התפילה היא ההתקשרות
 לכל מבקשיםו. ושעה רגע עת שבכל וחסדיו רחמיו כל

 .והמלאה והרחבה הטובה מידו צרכינו

 נדרש, שמו יתברך לפניו התפילות שתתקבלנה ובכדי
 לא בתפילה כשמדברים ו"ח כי, השתיקה=  מיוחד מפתח

 של שהתפילות גורם אלא מתקבלות אינן שהתפילות די
 ורבינו ק"בספה ארבוכמ מתקבלות אינן כ"ג אחרים
 .פעמים הרבה ז"ע חוזר א"שליט

 רופאך' ד אני ת"ר אדר

 ובפרט בכלל לרפואות נזכה ר"תשב תפילות בזכות
 מהבלי להתעלות שרצונה הנשמה - הנפש רפואת

 .הגוף ורפואת, ז"העוה

 תענוג ורוב לטובה ליבנו משאלות ת"השי שימלא ר"יה
 .ר"אכי דקדושה ונחת

 געדענק!!!
 א וויזניצע יונגעל רעד'ט נישט ביים דאווענען

  א גוט שבת
 מכון נהלך ברגש

 התפילה היא כמה האדם יראה כן על
 ואיך, בכוונה מתפלל כשהוא חביבה
 כי, ושיעור ערך לאין השכינה משמח
, ותשבחות שירות האדם שאומר בשעה

 בההוא הפעם באותו מתעטרת השכינה
 לאתעטרא ה"הקב דאזדמן, כתרא

 חקוקים כתרא ובההוא, משיחא למלכא
, לבו כנגד שהיו, הקדושים שמות בה

 בגין הים על ישראל דעברו, זמנא בההוא
 בההוא רעותיה לכוין נש בר דאבעי

, עלמא בהאי דזכי מאן וכל, שירתא
, בכוונה' ישיר ואז'ו דזמרא פסוקי שאומר

 בתיקוני משיחא מלכא למיחמיה זכי
. לבא לעתיד מלחמתו ובכלי כתרא ההוא

 דמטי וכיון. תמן תושבחא האי לשיר וזכי
 כתרא האי ה"הקב נטיל', ישתבח'ל נש בר

 לה למכללא צריך ולכן, לקמיה ושוי
 אתברכת דמינה, עלאין מכילין בתליסר

 הצרי: דאינון עלאין בושמין תליסר אינון
, וקציעה מור, והלבונה חלבנה, והצפורן

 וקלופה קושט, כרכום, נרד שבולת
(. קפריסין יין) כרשינא בורית, וקנמון

 עוז, וזמרה הלל, ושבחה שיר: אינון והכי
 תהלה, וגבורה גדולה, נצח, וממשלה
 ג"י נגד והן ומלכות קדושה, ותפארת

 ואי, בינייהו ליפסק דלא... הרחמים מדות
 מתחת שלהובא חד נפיק אז, בינייהו פסיק

: גדול בקול ומכריזים, דכרובים גדפיהו
 וישתצי, דמריה בשבחיה פסיק דין פלוני

 בגאותא יחזי דלא זכותיה ויתפסק
  יראה ובל: אמר דאת כמא, דמלכא

 . כאן עד'. ה בגאות

 (הישר קב)

 

 לזכות ידידנו הדגול

 הי"ו רחלבן  שמואל דודהנה"ח 
 ומשפ' החשובה

 

 
 

ּוד  ּד עִּ ן ְל ֹו ָלי פִּ גִּ ה ַבְת יָח ש ִּ ַה ּות  יר הִּ ּוְז ַבֵלב  שֶׁ ה  ֹוָד ן ֲעב ְנַי ְבעִּ ק  ּו ז היְוחִּ ר ָל " ְשַב י ְלַת ּוֵד ַתְלמ ה ְל ץ תֹוָר י נִּ יְז ה וִּ  ק"באר
ֹולְ גִּ  |  רשת  | 34 ןי פטיםפ "ו מש   תשע

 

 ס"דב

 טוב לגוף מצאתי ולא
 התורה מעסק חוץ, משתיקה

 הרי בה לספר המרבה שכל
 התפלה בזמן וכן, משובח זה

 כבשעת יפה שתיקה אין
 התפילה.

 (הברית ספר)

 

 אל בבואו קולו ישמע ולא
 ותפלה בתורה א"כ הקודש

 חול דברי שם והמדבר
 בשבת ובפרט רבה רעתו

 לכן נוספת עברה היא
 שלא ואפילו יפה שתיקה

 באמצע לדבר הכנסת בבית
 עבירה היא ובתורה תפילה
 והאיש מצירה נפש חמורה

 שומר קדושו צור את הירא
 מצרות שומר ולשונו פיו

 .נפשו
  יועץ הפלא מרבינו הנהגות)

 (ח"י הנהגה
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 'וכדו/  נ"לע/  ולהלל להודות/  לזכות/  להצלחת

X

X

X

 !!!התחייבת נרשמת !זכור

 ומשמחת חשובה הודעה
 חשובים ילדים לבשרכם באנו ושמחה בגיל

 ק"בארה ויזניץ מחנה מדגל ויקרים

  ענק מבצע על
 התפילה בעבודת

 מורנו אדוננו מרן הקודש כתקנת
 ע"בשו וכמובא א"שליט ורבנו

 ברצון קבלוהו
  דגלו על ואיש מחנהו על איש ,ק"שב תפילות על

  השבועות בין ה"בעז שתתקיים
 שמיני צו ויקרא פקודי פרשיות

 הכונו הכונו הכונו
 היה לא עוד כזה

 ברגש נהלך מכון יבואו פרטים

 וחשובים יקרים ילדים
 המשובים את מקבל כשאני ושני ראשון בימי

 מיוחדת בהתרגשות ליבי נתמלא, מהרכזים
 .ושבוע שבוע בכל ובהתפעלות

 גודל תא רואה ואני, בתשובות מתבונן אני
 בכתיבת משקיעים שהינכם ההשקעה

 .רב ידע כזה עם החידות

 יאומן לא פשט זהו
 בהם להתעמק שצריכים תשובות הם אלה

 .שכותבים לפני, היטב ולחשוב
 להתעלות פנימי רצון כחמ נובע שזה לומר ים אנומוכרח

 בעבותות ויותר יותר הקודש אל ולהתקרב התפילה בעבודת
 עז רצון מתוך תפילה של הנכספת למדריגה ולהגיע אהבה
בכדי  טופש הם המשובים של הסיבה וכל. וגעגועים וחשק

 .לעוררם
 הפעיליות י"וע, הזה הרצון את יש ישראל ניב כל לצא כלומר
 .זאת מעוררים' וכדו האלה

 .טוב לי אלקים קרבת ואני ובתמים באמת להרגיש שנוכל ר"ויה

 הודעה  חשובה ומשמחת
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  הגשם על הארץ ויהי

 ץאברומי אובינשלח ע"י: 
 ברכפלד ויזניץ ת"ת' ה כתה

 היתה, גלנטי משה רבי הגאון בימי

 בעצירת שחונה שנה אחת שנה

 כפופים כולם הלכו האנשים, גשמים

 שנה של הגשמים עצירת כי דוה ולבם

 לשתיה מים כי, ביותר הקשה היתה זו

 הבורות כל כמעט, כבר היו לא

 כמעט החורף ותקופת התרוקנו

 ואין הקיץ יגיע מעט ועוד, נגמרה

 השתיה מי. בשמים קטן ענן אפילו

, אין בשדות החלקאות אדמת להשקות מים וגם אזלו

 יהיה לא, ובא קרב והקיץ, יעשו מה, אין עכשיו ואם

 ועיני. האדמה את להשקות מים ולא לשתיה מים לא

 אך. מסביב חיים המשביע למטר מיחלות כולם

 פרשו היהודים .ומסוגרים סגורים השמים ארובות

 לקבר נסעו המונים, נפשם בצום התענו, בתפילה כפם

 הלכו להבדיל הגויים וגם, המלך דוד ולקבר, אמנו רחל

השמים  אך. מקדשיהם אל

 ויכלא ארובותיהם את סגרו

 מהארץ. הגשם

 שהיה, הפחה שלח אז

 המושל זמן באותו

 התורכים מטעם בירושלים

 בארץ מושלים שהיו

 הרבנים ראשי אל, הקודש

 משה כבנו הוא בירושלים

 כל עם הרב: "האלה בדברים להפחידו, גלאנטי

 יביאו לא אם, יגורשו בירושלים היושבים היהודים

 באשמת רק כי, הבאים הימים שלשת תוך גשם

 להיות מתפארים הנכם ואתם, בא גשם אין היהודים

 לנו תנה", אתה אבינו" אותו בקראכם השם בחיר העם

 אל ישמע כי והראונו צרה בעת זאת על מופת

 כך דברתי כאשר כי הנביא חי לא ואם. כוחותיכם

 ובצער נבוכה היהודים קהילת עדת כל ותהא" אעשה

 .גדול

 ובלי ימים שלשת צום על גלאנטי הרב הכריז אז

 יום' ה לפני וטף נשים אנשים והתחננו בכו הפוגות

 ולילה.

, היום ערוב טרם השמש שקיעת לפני השלישי ביום

 קבר אל ללכת היהודים של הקהלה כל על הרב צוה

 הרב ובקש, הגשם בעד שם להתפלל, הצדיק שמעון

 בגדי שילכו והנשים האנשים מכל

, שוטף גשם יהיה בחזרתם כי, חורף

 הרב שחזה הנבואה על תמהו וכולם

 כמו זורחת היתה השמש כי, מראש

 שמעו היהודים כל אבל, אתמול ביום

 חורף בגדי ולבשו הרב דברי את ועשו

 רבם אחרי והלכו בידם חורף ונעלי

 בתמימות.

 שם ובדרכם, שכם שער דרך יצאו הם

 בראות. השער משמר על הממונה הפקיד ליד עברו

 גשם כאלו החרפי במלבושם היהודים את הפקיד

 וכאשר, מלצחוק להתאפק יכול לא, עליהם יורד שוטף

 וסטר מאוד אפו חרה, הצדיק רבם נבואת את לו ספרו

 הרב הביט ובדומיה בהשקט אך, הרב של לחיו על

 עמק על הגיעם עד הלאה העדה כל והמשיכו בפניו

 ,הצדיק שמעון קבורת אל יהושפט

 ברכיו על כרע הרב

 הקבר ראש על והשתטח

 נשאו סביבו היהודים וכל

 בבכי, ביללה קולם

 נשא הרב. ובתחינה

 .בלחש תפילתו

 חזקה רוח נשבה פתאום

 שבסביבה הזית עצי וכל

 התכסו והשמים התנענעו

 ירדו עדי, לארץ ממרום ירד וגשם כבדים בעננים

 פתחו העומדים וכל, הארץ על שוטף כנהר עוז מטרות

 אז, איתם שהביאו בשמכות גופם וכסו סוככיהם את

 והפיל בריצה הרב של לחיו על שסטר הפקיד בא

 על הרב לו שיסלח מחילה ובקש הרב לפני עצמו

 הדרך כל כתפיו על הרב את נשא ואחר, אותו שהכלים

 .הרב של לביתו אותו שהביא עד

 שלשה, בירושלים היה קץ לאין עד ושמחה וגיל ששון

 גדולה ושמחה הפוגה ללא המטר ירד רצופים ימים

 הישמעאלים, הימים אותם כל בירושלים היתה

 התברכו היהודים בגלל כי אחד פה הודו והנוצרים

 רצויה היהודים תפילת כי הכירו פנים בבושת. בגשם

 בא הרביעי ביום לתחנתם, שנעתר האלקים בעיני

 אל אותו לספח ממנו ובקש הרב אל המשמר פקיד

 .הימים כל לפניו לעבד לו ולהיות, האבות אמונת ברית
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כימאח 

__________________________
__________________________
__________________________

 "ברגש נהלך" מכון לכבוד

 אותי יםרגשמ ממש שלכם מהלכיםשה הוא כן שכשמו
 .שכאלה לזכיות שזכיתם ואשריכם, בנושא אותו ומחזקים

 שפועל והנשגב החשוב למפעלכם להודות רציתי
 על בכם קנאתי וממש בתפילה לשתיקה רבות כה

 תורה דבר איזשהו לנדב כ"ג ורציתי זכויות כאלה
 את להכניס אפשר אם לכן, נשגבות בזכויות ולזכות

 , ובמאוד מאד אשמח" ווארט"ה
 את יתרו' פר בעלון פרסמתם שכבר כפי ובכן

 לא ציפור - בשעתו כי: "לשונו וזה רבה המדרש
, פעו לא אופנים, געה לא שור, פרח לא עוף, צווח

 לא והבריות, קדוש קדוש קדוש אמרו לא שרפים
'" וכו ומחריש שותק דומם כולו העולם וכל דברו
 כמו בתפילה תלוי והבנתו שהתורה ידוע והרי

' אפי ת"קבה בשעת ואם, עולם באהבת שאומרים
 בתפילה כך אם דברו לא והבריות ציצה לא ציפור
 .והבן, נדבר שלא וודאי

 ברכפלד 1'/ז כתה - איילנברג מתתיהו דוד: בהוקרה

 געדענק!
 !!!דאווענען ביים נישט ט'רעד -יונגעל  וויזניצע א

_________________________
__________________________

 ידיעה

 

 כימאח 

  מה יצא:
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