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קומט דער יום ‘ מנהג בנ"י במדינה זו )ועד"ז בכמה מדינות(, אז ווען ס 
רעדט זיך וועגן יום החחונה וואס איז פארבונדן ‘ החחונה, ובפרט ווען ס 

קלייבן זיך צוזאמען בני המשפחה און    -מיט א מספר שנים מסוים  
איז משמח און מעודד איש את רעהו, ואשה ‘ און מ ‘,  ידידים ואוהבים וכו 

דארף ער אלעמאל   -ווען עס קומט אבער צו א אידן  ‘.  את רעותה וכו 
דארף זיין "כל ‘ געדיינקען )און ער געדיינקט( דעם פס"ד פון שו"ע אז ס 

 3 מעשיך יהיו לשם שמים", און "בכל דרכיך דעהו".

אילנא דחייא
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 –‘ בכו"כ ממכ‘ לנקודה שחוזר עלי
משרה במוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר זהו אושר 

כ"א ]כל   ולא ועושר ברו"ג ]ברוחניות וגשמיות[, 
אחד[ זוכה לזה. און זיין ווארפן זיך מיט דעם 

לפענ"ד ]לפי עניות דעתי[, צע"ג ]צריך    –‘  וכו 
עיון גדול[ אם ימשיך עוד בזה, שהרי סו"ס ]סוף 
‘ סוף[ אין זכין לאדם בע"כ ]בעל כרחו[. ומה יהי 

 , תקובל בקשת הפיטור?!ח"ואם, 



 לעבן
 ן‘מיט  

 ן‘רבי

 

 אור וחיות”
 “נפשנו...    
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נעמען גשמיות און זייען 

רוחניות
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No Tachanun—At all costs! 
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חיות אין 
 דאווענען

 
"אין דאס וואס דו שרייבסט וועגן חיות אין 
דאווענען, איז ידוע דער ווארט פון נשיא דורינו, 

דארף צוטיילען דעם דאווענען אויף זעקס ‘ אז מ 
וואך  ן  פו יעדן טאג  ן  או זיבן חלקים,  אדער 
דאווענען א חלק. וואס דאס מיינט ניט קיין פירוש 
המלות, דאס דארף מען טראכטן יעדן טאג, נאר 
דאס מיינט דער חסידישער טייטש אין דאווענען. 
און אז דו וועסט דאס טאן, וועסטו האבן א חיות 

 אין דאווענען."

פירוש המלות

חסידישער טייטש





אז עס וועט זיין געזונטע און פריילעכע חסידים, איז פון דעם וועל "
 איך אויך זיין פריילאך."

 

א חתונה איז אן ענין כללי בא אן איש פרטי, בא מיר איז אבער נאך "
דעם האט מען מיר אריין געצויגען אין ענינים כלליים דורך דעם. איך 

זאל ‘ מאטער זיך און איר מאטערט זיך, דער אויבערשטער זאל העלפן מ 
זעהן פרי טוב בעמלנו.....דאס איז דער טאג וואס האט פארבונדען מיר 

 מיט אייך און אייך מיט מיר."

התקווה שגם הוא מצטרף בהפצת לימוד אגרת התשובה לרבינו "
בכדי להגדיל ההפצה וזכות הרבים ‘ הזקן שהו"ל בחוברת בפני עצמה וכו

 מסייעת."





 לםרבה המשרה ולשלום אין קץ""
 חומות ירושלים אשר המ פרוצים""

ותשואת חן על הברכות בקשר לתקופת ארבעים "
 שנה.

נעמה ביותר שמחה רבה הידיעה אשר רבים 
מהמברכים צירפו להברכה וחזקו ואשרו אותה על 

בקשתי אשר כל -ידי ענין בתורה. ובאתי בהצעתי 
אחד מציבור המברכים יעשה שניהם, תלמוד 

 ומעשה."



 



 גודל העילוי
 דמספר פ"ה

 

 -והנה, בי"ג אלול דשנה זו ישנו עילוי נוסף 
יום מלאת שמונים וחמש שנה לנישואי כ"ק 

מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו. וכידוע המבואר 
 –בספרים אודות גודל העילוי דמספר פ"ה 

שחמשה פעמים "טוב" )י"ז( הם מספר פ"ה, 
והענין בזה: "טוב" מורה על כללות ענין 

החסד, וידוע שישנם חמשה חסדים, בדוגמת 
חמש אצבעות שביד ימין )"ימין מקרבת"(, 

ועפ"ז נמצא שמספר פ"ה, חמשה פעמים 
 חסדים.‘ "טוב", מורה על תכלית השלימות דה

והנה, מספר פ"ה יכול להתבטא בפ"ה ימים, 
אבל כאשר  -פ"ה שבועות, ופ"ה חדשים 

מדובר אודות ענין החוזר ונשנה מידי שנה 
בשנה )ענין הנישואין שבי"ג אלול(, מובן, 

 -שבענין זה מתבטאת השלימות דמספר פ"ה 
לאחרי פ"ה שנים מיום הנישואין, בי"ג אלול 

 דשנה זו.

שאז  -וזהו גודל העילוי שבי"ג אלול דשנה זו 
נמשכים כל הענינים השייכים לי"ג אלול 

בתכלית השלימות )מצד השלימות שבמספר 
פ"ה(, וענינים אלו נמשכים ומתגלים בעוה"ז 

התחתון )ששם הוא עיקר הענין דמנין השנים, 
קביעות ראשי חדשים וראשי שנים, וכיו"ב(, 

בענינים של מעשה בפועל,  –ובעוה"ז גופא 
נמשך ומתגלה פנימיות הטוב ופנימיות 

השמחה, כמובן מהמבואר בסיום ההמשך 
 "שמח תשמח".

 )התוועדות י"ג אלול תשמ"ב(



1 



2 



 ולזכות
 , לרגל יום הולדתם ביום כ"ח חשוןווייסשי'  יונה מרדכיו מנחם מענדל

 
 לעילוי נשמת

 הנגיד רודף צדקה וחסד
 בהרה"ח ר' יונה ז"ל, נפטר כ"ז אייר, ה'תשע"א ישכר דובהרה"ח ר' 

 ב"ר אלתר מרדכי ע"ה, נפטרה ראש חודש שבט, ה'תשע"א מריםוזוגתו מרת 
 ווייס

 

 ב"ר יואל ז"ל, נפטר יו"ד שבט, ה'תשל"א שלוםהר"ר 
 ב"ר אברהם ע"ה, נפטרה כ"ב תשרי, ליל שמיני עצרת ה'תש"ע ציפורהוזוגתו מרת 

 לפידות
 ת. נ. צ. ב. ה.

 
 נדפס על ידי ולזכות

 ומשפחתם שיחיוהעניא רבקה רות וזוגתו מרת  משה אהרן צביהרה"ת ר' 
 ווייס

 שערמאן אוקס, קאליפורניא

 לזכות
 התמימים הנעלים והמצויינים, מחברי המערכת של גליון זה

 וב"ג תחי' שם טובשי'  בן ציוןהת' 
 לרגל חתונתם בשטומ"צ ביום כ"ז תשרי

  

 וב"ג תחי' מינקאוויץשי'  מנחם מענדלהת' 
 לרגל חתונתם בשטומ"צ ביום כ"ח תשרי

 

 וב"ג תחי' קייזעןשי' פרץ הת' 
 חשון-לרגל חתונתם בשטומ"צ ביום כ"ה מר

  

 נדפס ע"י משפחתם שי'

 לעילוי נשמת
 ע''ה צבי יוסףהרה''ח הרה''ת ר' 

 בן הרה''ח ר' יעקב דוד הי''ד
 ליום ה'יארצייט' י''א כסלו

 והאשה החשובה
 בת ר' מאיר הכהן ע''הגאלדע מרת 

 קוטלרסקי
 ליום ה'יארצייט' י''ט חשון

 ת.נ.צ.ב.ה.
  

 נדפס ע"י משפחתם שי'


