
1תשורה

תשורה משמחת הנשואין
הרה״ת מנחם מענדל
ומרת רבקה שיחי׳

שפינדלר
ימות המשיח - שנת הקהל

כ״ז כסלו ה׳תשפ״ג

הגהות בפרסום ראשון
מיחידות בני האדמו״ר מלעלוב

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד





ב״ה

פתח דבר
אנו מודים לה׳ על כל הטוב אשר גמלנו ובחסדו הגדול זיכנו 
הכלה  וב״ג  שי׳  מענדל  מנחם  הרה״ת   - צאצאינו  בנישואי 

המהוללה מרת רבקה תחי׳ שפינדלר.

הואילו  אשר  ומכירינו  לידידינו  בזאת  נתונה  והברכה  התודה 
ולברכנו בברכת מזל  לבבנו  ביום שמחת  יחדיו  איתנו  לשמוח 

טוב וחיים מאושרים בגשמיות ורוחניות.

חלק  הנוטלים  כל  את  לכבד  בזה  הננו  לבב  ובטוב  בשמחה 
בשמחת לבבנו מקרוב ומרחוק בתשורה מיוחדת:

על  בפרסום ראשון  הגהות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 
תוכן יחידות בני האדמו״ר מלעלוב.

הא-ל הטוב הוא ית׳ יברך את כבודו ואת אנשי ביתו יחיו בתוך 
כלל אחב״י בברכות מאליפות מנפש ועד בשר, במיוחד בברכה 
זו לשמחה העיקרית ״שמחת  העיקרית שנזכה ללכת משמחה 
עעולם על ראשם״, בהתגלותו המיידית של כ״ק אדמו״ר מלך 

המשיח שליט״א.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מוקיריהם ומכבדיהם:

משפחת שפינדלר
מנטריאל

משפחת גנדל
עמנואל



האדמו״ר  של  בניו  שני  הגיעו   8:10 בשעה 
הרב  בידרמן(,  מרדכי  משה  )רבי  מלעלוב 
מנכדיו  וכמה  בידרמן,  אלתר  והרב  שמעון 

מנכדיו של אדמו״ר הנ״ל.

אשר  אד״ש  לכ״ק  נכנסו  ומלוויהם  האחים 
שוחח עמם, כשלושת רבעי שעה.

בתום השיחה ביקשו הבנים להאשר עם הרבי 
ביחידות, על מנת למסור לו שליחות מיוחדת 
שהו  האדמו״ר  ובני  יצאו,  הנוכחים  מאביהם. 

ביחידות עד 10:05.

מפי השמועה נודע שהרבי אמר להם שימסרו 
שלום  להשכין  יש בכוחו  כי  דעתו  את  לאבא 

בין מחנות החרדים בארץ הקודש.

)בליובאוויטש(  כאן  הנמצאים  שהנכדים  למסור  ביקש  כן 
״הולכים מחיל אל חיל, ושיהי׳ לו מהם נחת געזונטערהייט״.

על נכד נוסף התבטא הרבי ״הוא עושה גדולות ונפלאות״!

את  כותבים  והאם  הלעלוב׳ער  בהנהגות  התעניין  גם  הרבי 
תורותיו, כשנענה בחיוב ביקש שישלחו לו את הספרים.

דובר גם על היחס ל״הקפות שניות״ בליובאוויטש ובלעלוב.

בג״ע  שהמתינו  למלוויהם,  האחים  הצטרפו  השיחה,  לאחר 
התחתון לסיום היחידות.

הרבי עמד בפתח חדרו ולחץ ידים לכל הנוכחים.

)מתוך: ׳בית חיינו׳. שמן ששון מחברך(

לפנינו הגהות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א על תוכן 
היחידות - בפרסום ראשון.

 יחידות בני האדמו״ר 
 רבי משה מרדכי בידרמן זצ״ל מלעלוב

 כ״ק אד״ש מה״מ משוחח עם אחד מבני 
האדמו״ר • כ״ג חשון תשנ״ב
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. . זאת ועוד: בלשון "מילתא זוטרתא היא" מודגש כבר שאין זה ענין 
הקשור עם טבע תולדתו . . 

. . כדרכו בקודש, שכאשר הי' עובר בדרכו בכפר שדרו בו יהודים, 
הי' מוכרח רגיל לעצור כדי לבקר את יהודי המקום . . 
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. . אין לעשות שום חשבונות אם הפעולה תצליח אם לאו . . 
. . ומדייקים להניח עשרה פתיתים דוקא - מספר שלם כו'; אבל כל זה זהו*18(, כאמור, ע"פ קבלה . . 

*18( בסידורו דאדה"ז ד"להניח פתיתי חמץ קשה" זהו המנהג, ורק הפרט ד"עשרה פתיתין" הוא "ע"פ 
הקבלה".
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ובכתוב זה יש תמיהה,: מדוע נאמר . . 
. . וא"כ, הול"ל "ויזרע יצחק בארץ ההיא ויברכהו ה' )ואז ועי"ז( וימצא בשנה ההיא 

מאה שערים"?
ויש לומר - א' הביאורים בזה*21( . . ]תחלה ציין את הערה *21( לאחר תיבת "תמיהה", ומחק זאת 

וציין לאחר התיבות "א' הביאורים בזה", כבפנים[

*21( ראה ספורנו, אוה"ח ועוד.
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. . תוספת ברכה שאינה בערך כלל לעבודתו . . 
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. . הוא אצלי דבר פלא, מכיון שבכמה מקומות משמע להיפך, שענין ההצלחה הוא למעלה 
מענין הברכה:

. . מבואר בדרושי אדמו"ר הצ"צ בביאור הענין הנ"ל ד"ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח" . . 
וכן הוא בפשטות - בלשון העולם . . 

הערות: 36( ראה ב"ק צב, א ואילך. : מנה"מ דאמרי אינשי כו' א"ל דכתיב כו'.
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. . מצינו אמנם ברכה של המלאך להגר . . 
. . אבל לא מצינו שום ענין שלמעלה מדרך הטבע . .
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. . ועמד גם בראש כולל-חב"ד שם . . 
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. . פס"ד השו"ע הוא בנוגע )גם( לזמן הזה . . 
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 . . ויש שם גם בית-כנסת חב"די שנבנה )כמדומני( 
עוד בתקופה ההיא . .



כ״ק האדמו״ר הרה״ק
 רבי משה מרדכי בידרמן

זצ״ל מלעלוב

בירושלים  נולד 
החומות  שבין 
תרס"ג  בשנת 
האדמו"ר  לאביו 
רבי  הקדוש 
נטע  נתן  שמעון 
שנסתלק  זצוק"ל, 
בצום גדליה תר"צ. 

זקנו  ברכי  על  והתחנך  גדל 
צבי  דוד  רבי  האלקי  המקובל 
זצוק"ל שהיה נינו של הרה"ק רבי 
דוד מלעלוב )מגדולי תלמידיו של 
מליזענסק  אלימלך  רבי  הרה"ק 
החוזה  מחותנו  של  חבר  ותלמיד 
הט"ו  בשנתו  כבר  זי"ע(.  מלובלין 
התבטלו  אביו  הסתלקות  לאחר 
אף  על  החסידים  גדולי  כל  אליו 

סירב  הוא  אולם  בלבד,  שנים  ז"ך  בן  שהיה 
שנים  ארבע  כעבור  ורק  העדה  את  להנהיג 

בפורים תרצ"ד קיבל את האדמו״רות. 

תשמ״ז  בטבת  כ"ד  במוצש"ק  נסתלק 
שנהג  לאחר  הזקן(  דאדמו"ר  הילולא  )יום 
חלק  שנים.  כיובל  במשך  באדמ״ורות 
״קדושת  בספרו  נקבצו  תורתו  מחידושי 

מרדכי״.

 ״קישר את האדמו״ר החדש 
עם משיח צדקינו״

הרבי מלעלוב זצוק״ל )שזכה לראות את כ"ק 
אדמו"ר הריי"צ בהיותו בשנת תרפ"ט בארץ 

עמד  חסידות(,  מאמר  ממנו  ושמע  הקודש 
ליובאוויטש,  עם  ידידות  של  בקשר  תמיד 
בתל  חב"ד  בישיבת  ללמוד  בניו  את  ושלח 
התמימים  בספר  מופיעים  )שמותיהם  אביב 

ח"א ע' שנט(. 

מגדולי  היה  הריי"צ,  הרבי  הסתלקות  עם 
שליט״א  מה״מ  אדמו"ר  כ"ק  את  המעריצים 
יעידו  בצורה מופלאה, כאשר 

הסיפורים הבאים:

הרב  )מספר  בעצמי  שמעתי 
יעקב  הרב  של  מפיו  ולפא( 
בשנת  ברק  מבני  שי'  זהר 
׳בית  תשי"ב: ״למדתי בישיבת 
בישיבה  נובהרדוק.  יוסף׳ 
למד אז גם רבי אלתר, בנו של 
יום  זצ"ל.  מלעלוב  האדמו"ר 
אחד הוא נכנס לבית המדרש 
בהתרגשות  לספר  והתחיל 
סיפר  מלעלוב  האדמו"ר  שאביו  גדולה, 
עכשיו על אדמו"ר אחד שהוכתר לפני שנה 
בערך בארה"ב, ואמר עליו תוארים מופלגים 
)מה שלא היה מדרכו לומר על אחרים כלל(. 
את  מלעלוב  האדמו"ר  קישר  הדברים  בין 
האדמו"ר החדש מארה"ב עם משיח צדקנו. 

התפעלות  בי  פעלו  שהדברים  זוכר  אני 
לי שום  כי באותה התקופה לא היה  גדולה, 

קשר עם חב"ד, ולא שמעתי על הרבי״.

 ראית פני הרבי - 
סגולה בדוקה ליראת שמים״

מספר הגה"ח רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א 

תמונת האדמו״ר מלעלוב זצ״ל

בין הדברים 
קישר האדמו"ר 

מלעלוב את 
האדמו"ר 

החדש מארה"ב 
עם משיח 

צדקנו.
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להיות  שזכה  ״כמי  העמק(:  מגדל  של  )רבה 
אני  זצוק"ל,  מלעלוב  האדמו"ר  לכ"ק  קרוב 

מוכרח לספר מעשה שהיה בביתו:

״פעם באה לפניו בחורה צעירה ושאלה בפיה. 
והיא  חב"ד  אנשי  ע"י  ליהדות  התקרבה  היא 
מכירה להם ולרבי שליט"א תודה עמוקה על 
כך. כעת הציעו לפניה שידוך עם בחור תלמיד 
ישיבה בן תורה, אשר משום מה עומד בתוקף 

שיקימו  שבבית  כך  על 
תתנוסס  לא  בע"ה 
אדמו"ר  כ"ק  של  תמונה 
מליובאוויטש.  שליט"א 
הבחורה  שואלת  ולכן 
מלעלוב:  האדמו"ר  את 
חדורה  שאני  ״כיון 
לרבי  הטובה  בהכרת 
שבזכותו  שליט"א, 
התורה,  לאור  התקרבתי 
לקבל  לי  קשה  מאד 
אבל  הזה.  התנאי  את 
השידוך  הצעת  מאידך, 
בכל  טובה  מאד  נראית 
עלי  ומה  הפרטים,  שאר 

לעשות?״

האדמו"ר  של  פניו 
והוא  הרצינו,  מלעלוב 
לעצתי  ״אם  לה:  אמר 
לעזוב  עליך  תשמעי 
שכן  השידוך.  את  לגמרי 

ההתנגדות הזו לראיית פניו של הרבי שליט"א 
מליובאוויטש מהוה הוכחה ברורה כי למרות 
המסווה החיצוני מדובר באדם שאין בו יראת 

שמים. 

את  לנתק  מתכוונת  שאת  למרות  ואולם 
ישאר  שלא  לו  לדאוג  עלינו  הרי  עמו  הקשר 
חלילה ללא יראת ה', לכן תמסרי לו בבקשה 
שישיג קלטת שבה נשמע הרבי מליובאוויטש 
״צמאה  שר  או  חסידות  דברי  אומר  שליט"א 
לך נפשי״ ויאזין לזה היטב. זוהי סגולה בדוקה 

ליראת שמים״.

 אפשר לשמוע בקולו את 
קול חמיו הרבי הריי״צ

גרוסמן  ציון  בן  רבי  הרה"ח  אחיו  מספר  עוד 
שי': 

זצ"ל  מלעלוב  האדמו"ר  של  זקנותו  לעת  א. 
היה חולה מאד וסבל יסורים בכל חלקי גופו. 
וקשה  חלשה  ראייתו  היתה  תקופה  באותה 
ללמוד  מאד  לו  היה 
להרדם  וגם  ספר,  מתוך 
לא יכל ולכן הביאו לפניו 
החסידים קלטות שונות 
של שיחות מוסר ניגונים 
כל  אבל  וכו׳,  חסידיים 
את  סיפקו  לא  אלה 

רצונו. 

לו  הבאתי  אחת  פעם 
התוועדויות  של  קלטת 
שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק 
ניגונים  גם  יש  ששם 
)כגון  בעצמו  ששר 
וזה  נפשי״(  לך  ״צמאה 
רצון  לשביעות  לו  גרם 
מרובה, ומאז היה שומע 
בקביעות  אלו  קלטות 
האלו  שהניגונים  ואמר 
נפשו,  את  מחיים  ממש 
ותמיד הכיר לי טובה על 

כך.

כי  ב. מרגלא בפומיה של האדמו"ר מלעלוב, 
מיוחד,  דבר  רואים  מליובאוויטש  הרבי  אצל 
שהוא לא רק רבי אלא גם חסיד, כי הוא חסיד 
הוא  נ"ע.   מוהריי"צ  הרבי  חמיו  של  אמיתי 
של  ההתאחדות  היא  כך  כדי  שעד  הוסיף 
הרבי עם חמיו זצוק"ל, עד שכאשר שומעים 
ומאמרי  שיחות  מדבר  שבהם  הקלטות  את 
חסידות ״אפשר לשמוע בקולו את חמיו הרבי״.

מהרבי שומעים את קול השכינה 

להרב  מלעלוב  הרבי  אמר  תשד"מ  בער"ה 

ראית פני הרבי - סגולה בדוקה 
ליראת שמים

תואר פני הוד כ״ק אד״ש מה״מ
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בנימין רבינוביץ שי' מפ"ת )נכדו של הגה"צ רבי 
מנחם נחום מקנטקוזבה( בזה"ל: 

א. אצל משה רבינו עליו השלום כתוב שכינה 
מליובאוויטש  מהרבי  גרונו.  מתוך  מדברת 

שליט"א שומעים את קול השכינה. 

ב. הרבי שליט"א הוא היחידי הממלא בשלימות 
את השליחות של רבינו הבעל שם טוב. 

למעלה  הם  שליט"א  הרבי  של  כוחותיו  ג. 
מהטבע לגמרי.

מהרבי שומעים את קול השכינה 

ביום ט' טבת תשנ"ב כאשר הגיש אחד ממקורבי 
לעלוב תמונה של הרבי מלעלוב זצ"ל אל הרבי 
לו הרבי:  בעת חלוקת השטרות לצדקה, אמר 
״לעלוב פירושו לו-לב. הרבי מלעלוב היה ידוע 

כאוהב ישראל״. 

גם בביקור ראש הממשלה מר מנחם בגין ז"ל 
אצל כ"ק אד״ש מה״מ, כאשר מר בגין הציג את 

כחסיד  קדישאי  יחיאל  מר  מזכירו 
״לעלוב  בחיוך:  הרבי  העיר  לעלוב, 

אהבת ישראל!״.

בניו 

שלושה מבניו של האדמו״ר המשיכו 
רבי  באדמו״רות:  הסתלקותו  לאחר 
)ירושלים(,  זצ"ל  שלמה  אברהם 
שמעון נתן נטע זצ"ל )בני ברק,  רבי 
זצ״ל  אלתר  ורבי  וירושלים(  צפת 
כולם המשיכו את דרכו  )בני ברק(, 
נפלא  ובקירוב  החסידות,  בהפצת 

לרבי.

 האדמו״ר רבי אברהם שלמה - 
לעלוב ירושלים 

האדמו"ר מלעלוב ירושלים הגה"צ רבי אברהם 
שלמה זצ"ל )נפטר ביום ט"ז שבט תש"ס( היה 
אורח קבוע בכל האירועים המרכזיים של חב"ד 

ביקר  ואף 
פעמים  כמה 
ת  ו ר צ ח ב
ביום  קדשנו. 
מרחשון  כ"ג 
היה  תשנ"ב 
הרבי  אצל 
ת  ו ד י ח י ב
תפלת  אחר 
בגן  המנחה 
התחתון.  עדן 
לרבי  הערצתו 
ולליובאוויטש 

ניכרה היטב מדבריו החמים בחגיגות י"א בניסן 
בכפר חב"ד:

ליובאוויטש  של  כחה  ״עיקר  תנש״א:  ניסן  י״א 
שכח  ולחמה  החסידות  כבוד  את  שהרימה  היום 
ושתורת  שטייגען(.  )וועט  יתעלה  החסידות 
הבעש"ט הקדוש תתפרסם בכל העולם. והכחות 
הגדולים ביותר הם של ליובאוויטש. יתן השי"ת 
וירווה  ושנים  ימים  יאריך  שהרבי 
נחת מכלל ישראל, ושכלל ישראל 
ילך יחד עם הרבי לקבל פני משיח 

צדקנו במהרה בימינו אמן״.

הסביר  תשנ״ג  ניסן  י״א  בכינוס 
מה״מ  אד״ש  כ״ק  של  שמצבו 
להתגבר  מנת  ״על  ניסיון   הוא 
ממנו  ו״הפורש  האמונה״  בכח 
ובע"ה  החיים..  מן  פורש  כאילו 
ממש  ובקרוב  ונצליח,  נעשה 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  יוליכנו 

לגאולה השלימה״. 

האדמו״ר רבי שמעון נתן נטע - לעלוב 
בני ברק, צפת 

האדמו"ר הגה"צ רבי שמעון נתן נטע זצ"ל נולד 
בתל  כשגרו  בצעירותו  תרצ"א.  טבת  בחדש 

אביב למד שם בישיבת ׳תומכי תמימים׳.

אד״ש  כ״ק  של  מזכירו  גרונר  לייבל  ר'  הרה"ח 

ובמקום 
שיעלה כ״ק 
אד״ש מה״מ 

בעצמו לתורה 
סימן לר' 

שמעון נתן 
נטע לעלות 

במקומו. ויהי 
לפלא

 תמונת האדמו״ר מלעלוב ירושלים
 זצ״ל רבי אברהם שלמה.
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היה  מאד  חיבבו  הרבי  כי  מספר  מה״מ 
מתעניין תמיד במצבו ועזר לו בכמה ענינים. 
לגור  שיוכל  לויזה  הרבי  לו  דאג  השאר  בין 
בארה"ב, והיה שולח לו תמיכה כספית שיוכל 

לשבת על התורה והעבודה באין מפריע.

באחת השבתות, בהיותו בקראון הייטס, הלך 
להתפלל מנחה במנין של הרבי. כידוע מקבל 
הרבי את העליה השלישית בכל תפלת מנחה 
לקרוא  עמדו  כאשר  תפלה,  באותה  בשבת. 
באברך  הבחין  הוא  לתורה,  לעלות  לרבי 
שנים,  מ"ה  בן  אז  שהיה  מלעלוב  הצעיר 
לר'  סימן  לתורה  בעצמו  שיעלה  ובמקום 
שמעון נתן נטע לעלות במקומו. ויהי לפלא.

אחיינו הרה"ח ר' יעקב יצחק בידרמן שי' הנ"ל 
מספר כי בשעה שאביו היה מאושפז בשנת 
תשנ"ב והיה שומע קלטות מהתועדויות של 
הקלטת  השמעת  באמצע  פעם  הנה  הרבי, 

נכנס לבקרו אחיו ר' שמעון נתן נטע. 

ובדיוק אז אמר כ״ק אד״ש מה״מ )בהקלטה(: 
״משיח כבר כאן וצריך רק לפקוח את העינים 

ולהתכונן לבואו״. וכאשר אחד הנוכחים בחדר 

הפטיר כמתגונן: ״הרבי לא מתכוין לעצמו״, 
כן מתכוין לעצמו,  ״הוא  אמר הרבי מלעלוב: 
תש"ס  ובשנת  לו!״.  יפריעו  שלא  רק  הלואי, 

חתם בעצמו על טופס קבלת המלכות.

 לוקט מתוך שמן ששון מחברך 
חלק א׳ ע׳ 142-153

תמונת האדמו״ר מלעלוב בני ברק, צפת זצ״ל 
רבי שמעון נתן נטע.







לע"נ סב הכלה 

בנימין זאב בן יצחק
⋅

 שיזכה לעליה הכי גדולה
 ירידה בגוף גשמי 
 ב׳תחיית המתים׳ 

 תיכף ומיד 
ממש



לזכות

הוד כבוד קדושת

אדוננו מורנו ורבינו
 מלך המשיח 

שליט״א
• 

 יה"ר שתיכף ומי"ד ממ"ש נראה בעיני בשר
 בקיום נבואתו העיקרית 'הנה זה משיח בא'

 ויגאלנו ויולכנו קוממיות לארצנו
 וישמיענו תורה חדשה מפיו
 בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומי"ד ממ"ש!


