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CC  השבועהשבועמעיי� מעיי� cc 
  

úù÷ä úåà  
åâå úéøá úåàì äúéäå ïðòá éúúð éúù÷ úà ùãå÷ éàø÷îá '

éäé àìå 'øùá ìë úçùì ìåáîì íéîä ãåò.  
úáå éàî÷ åøúç øáë úù÷ä úåàá äðäø úåàä äî ïéáäì éà

äæä, éäé çìä øéåàá ùîùä èäìîù úåàåø åðéðéò àìä ' úù÷ä
åãìúá ,éîä éìëá éëúù÷ä äàøîë äàøé ùîùä éðôì í.  

ùî ùøôî àøæò ïáàá úîàáå"ïðòá éúúð éúù÷ úà ë , éúúð
äàéøáä úìéçúî àìå ïðòá úù÷ äúò ,úëå ' íéðéîàî åðééä åìéàù

úù÷ä ãìåú ùîùä èäìîù ïåé éîëç éøáãá , àéä ïëù åðééäã
äàéøáä úìéçúî òáèä ,é" øçà ùîùä øåàä ÷æéç íùä éë ì

ìåáîä.  
áîøáå"úë ï'  èäìîù íéðåéä éøáãì ïéîàð åðéçøë ìò åðçðàå
åëå ùîùä ' íåéî ïðòá éúúð øùà úù÷ä áåúëä ùøôð ïëìå

íëéðéáå éðéá úéøá úåàì äàìäå äæä íåéä ïî äéäú äàéøáä , ìëù
íëéðéáå éðéá íåìù úéøá éë øéëæà äðàøàù ïîæ , íòèë éåä úåàäå

 äæä ìâä ãò)ì ïìäì"ð à"á (ùåéù äàøðä øáã ìë éë íéðù éðôì á
úåà àø÷é íëéðéá øåãð ïéðò íøéëæäì ,úëå ' øîàð íà ïéáù ãåò

 àøáð øáëù øîàð íà ïéáå ìåáîä øçà äùãç äéøá äéä úù÷äù
éäéù åàùò àìù äî éåä úåàäù øéáñäì ùé äàéøáä úìéçúî '

åá íéøåî íéîùä ïî åìéàë äàøéù äìòîì åéìâø úù÷ä , çìùéå
õøàä íöéôéå åéöç ,á åàùò ìáà åá åøåé àìù úåàøäì äæî êôéä

íéîùä ïî ,øã ïëåê  úà íéëôåäù çëë íãéá åúåà êôäì íéîçìðä
íãâðëù éîì íåìùì åàø÷é øùàë êôéäì úù÷ä , úåàøäì ãåòå

åéìò íéöç ïðåëì øúé úù÷ì ïéàù.  
éøäîá"â äèåð à"éùë ùøôì ë 'áîøä" äéä øáë úù÷äù ï

úëå ïëì íãå÷ ' ïî àöåé úù÷ä äéä ïëì íãå÷ùùîùä éöåöéð , êà
øéåàá àìå íéððòá àì ììë úåéøáì äàøð äéä àìù , úìéçúî éë

 ÷æåçì ãåàî íéñâå íéðîù õøàä ïî íéìåò íåãàä åéä äàéøáä
ùîë õøàä"åâå õøàä ïî äìòé ãàå ë 'éôàù ' äìåòä ãáì ãçà ãà

 íéîä éåáø ìãåâìå äîãàä ìë úà úå÷ùäì éãë éã äéä õøàä ïî
ëé åéä àì øéåàáù íää äéä àìù ãò äá øåáòì ùîùä éöåöéð ïéìå

 ìåáîä úáñ äéä äæå øéåàá àìå íéððòá àì úù÷á íùøúî
øîùéìåáîä àá íåãàä êåúáù íéîä éåá ,éùä éîçøáå" éøçà ú

 ùîùä éöåöéð åéäù ãò øéåàä úà êëéæå íåãàä úà èéòîä ìåáîä
úåéøáì ïðòá úù÷ä äúàøð æàå øéåàä úà øåáòì ïéìåëé , äéä äæå

íäì  ãåò íãé ìò àáé àìù ïôåàá øéåàá íéîä èåòéî ìò úåàì
øùá ìë úçùì ìåáî.  
÷ä ø÷é éìëáå 'îâî äæ ùåøéô ìò 'ñî ' úåáåúë)ò"ò æ"á (

áùø éîéáù"áéøå é"úù÷ä äàøð àì ì , úòãä ìò áùééúî åðéàå
 øæç ïúøéèô éøçàå ìåáîä íãå÷ åîë øéåàä åðúùð íäéîéáù

 äàøúéù éãë êëåæî úåéäì øéåàäúù÷ä , äéä úîàáù øàáîå
éîéá úù÷äë åçèá íøåã éðá àìà í" ììë åìëúñé àìù íúåëæá ë
íåéá ïðòá ùàùî úù÷ ùé" íäéðéò ïéìåú íä íé÷éãö ïéàù øåãä ë

ãàä íéøæåç íà úåàøì úù÷ä úåàáåò í" åîë úåéäì íàèç é
ìåáîä øåã íãå÷.  

úë äùî çîùéá 'ùîùä ãâðë íéî éìëá ïéàåøù äîã , àåä
ðù øçàéùä ïú" åæ äøåö ùîùä õåöéðî íéîä ìá÷éù øæâå úåà ú

íéáòáù úù÷ä åðééäå , åæ äøåö ïéìá÷î äèîìî íéî íâ àìéîî
ä øîàîá ÷ø åòáè äæ ïéà ìáà 'úåàä úðéúð ãöî ,ùîå"îâá ë '

áùø éîéáù"úù÷ä äúàøð àì é ,äàéøáä òáè àåä ïë àìä ,
éôò ùøôî"øã é÷øô ã"ùöø ïéùåò ìàøùé ïéàù ïîæáã à" æà î
ò íéîùâä" ïéùåòùë ìáà íéðéðæì äøä äùàë õøàä éåäå íéððò é

ùöø"äìòáî äøä äùàë äéäå íéððò àìá àá î ,à" àëéì éë ë
úù÷ àëéì íéððò ,åãå"÷.  

á"ä  
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

    )ה"כקת( 'גגליו�  ג"שנה י  נח א"עתש ח מרחשו�"אדר
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  ק בראשית"עש

9999::::11113333        
  9:15 נחק "שע

[]  

  ש בעונתיה"מא� דלא קרי קר
  בנדוי הוא כל ההוא יומא

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  נחשת פר
  .להעד  .לג סוטה' מס

  ל�פרשת 
  :עד לז :לה סוטה' מס

 []  
סוטה רואי� כח היצר ' בלימוד מס

ובדר� הטבע אי , להסית לדבר עבירה
וא� ורק בכח קדושת , אפשר להתגבר

לימוד התורה אפשר לנצח נסיונות 
  .ואז יש תקוה להשאר יהודי כשר, הקשי�

  סוטה' סא בהתחלת מ"מדברי רבינו שליט

  צדיק מבטל
יש להסביר מה שאצל נח כתיב את . י
 התהל	 נחקאת האל

כי הנה נח לא , האלקי
 התהל	 נח ואצל אברה
 כתיב התהל	 לפני

ת עבור בני דורו לבטל מה
 גזירת "מצינו שניסה לבקש מהשי

שהל	 והסכי
 ע
 גזירת , לכ� כתיב את האלקי
 התהל	 נח, המבול


לפני המקו
 למנוע  כמה הפציר, המקו
 להפו	 את סדו


ולא אמר לו התהל	 , ה התהל	 לפני"ולכ� אמר לו הקב. מלהשחית


אתה , כי א
 התהל	 לפני, אתי שמשמע שיסכי
 ע
 רצונו של מקו

ה גוזר והצדיק מבטל והצדיק "שהקב, תל	 לפני ואנכי כביכול אחרי	

  .ה"ודבר זה הוא נחת רוח מרובה לפני הקב. ה מקיי
"גוזר והקב

  בספר רמזי מאיר, ל"אסטראווצא זצק מ"הגה


  לא יכלו קוד� לכ
. י לא נתח
 גזר דינ
 אל על הגזל"פרש. כי מלאה האר� חמס

שי� העול
 אמאי נחת
 רק על מקו

. ז"הגזל א� שהיו ביד
 עבירות זנות וע

ל דאי� בית די� "דקיי, ויש לפרש הכוונה

, יושבי� לדו� על פחות משוה פרוטה


 די� פרוטהאלא כשכבר יושבי
 ודני ,

  .פ"אז יכולי
 לדו� א� על פחות משו

והנה מבואר כא� במדרש דדור 

פ כדי "המבול היו גוזלי
 פחות משו

לכ� אמר לא נחת
 גזר . שלא יענשו

שבכל עת ' פי, דינ
 אלא על הגזל

�היה הגמר  ,שישבו לדו� באיזה די

כי בתחילה , וחתימת המשפט בעני� גזל

 �ד דני
 "בלא יכלו לדו� על הגזל דאי

פ וש
 נזהרו לגזול רק "על פחות משו

אבל בחיתו
 המשפט , פ"פחות משו

, וילפינ� זה מהפסוק כי מלאה האר� חמס. שפיר היו דני
 על כ	

חמס� פחות משוה פרוטה גזל� , ל מה בי� גזל� לחמס�"דאמרו רז

דבאמת בא המבול ג
 בשביל יתר , ל"ומיושב קושיא הנ. בפרוטה


  .י היא שחטא הגזל נידו� רק בשעת החתימה"וכוונת רש, החטאי

  חנוכת התורה

  מדה כנגד מדה
. י לא נחת
 גזר דינ
 אלא על הגזל"פרש. כי מלאה האר� חמס

כ על שגזלו הרשעי
 איש מאת "ת כ"לכאורה מדוע הקפיד השי

, והלא כחיות היער נחשבו שטורפי
 וחומסי
 ואי� חטא לה
, רעהו

עד שחס על הרשעי
 הנגזלי
  ה"ומה כל חייה
 חשוב לפני הקב


דהנה איתא , א	 ביאור העני� הוא. והביא מבול לנקו
 נקמת

אי	 נצלת
 את
 ממי , במדרש ששאל אברה
 אבינו את הש
 ב� נח


ה לו שזה בזכות שרחמו וענ, המבול ומחרו� א� הגדול שהיה בעול

שבמש	 כל ימי המבול עסקו , ועופות שבתיבהעל הבהמות 

כל "ת כי "ז ריח
 עליה
 השי"ועי, 
 מזו� בזמנ
בצרכיה
 וסיפוק


אלו , וכ� דור המבול". המרח
 על הבריות מרחמי
 עליו מ� השמי

היו מרחמי
 איש על רעהו אז מדה כנגד מדה היה מתעורר רחמי 

א	 היות שמלאה האר� חמס מפניה
 ולא חסו על , ת עליה
"השי


  .לכ� נחת
 גזר דינ
, רכוש חבריה
  תפארת שלמה

  ה פגע בנפשות תחלהלמ
, לא נחת
 גזר דינ
 אלא על הגזל, י"כי מלאה האר� חמס פרש

ומדוע לא נחת
 , י גופו הביא לעיל שחטאו בערוה וזנות"וקשה דרש

ל שאי� בעל הרחמי
 פוגע "א	 הנה אמרו חז. הגזר די� אלא על הגזל

ורק לאחר , אלא מקוד
 מענישי
 את האד
 ברכושו, בנפשות תחלה

ז קשה למה בדור המבול "ולפ. ל"פוגעי
 בנפשו ר, ועילשאי� זה מ


א	 במה . נגזר מיד למחות את האד
 ולא נגזר תחלה על רכוש

כשהממו� , דברי
 אמורי
 שממונו של אד
 יכול להציל את נפשו

אבל כשהממו� הוא . י איבוד ממונו מתכפר לנפשו"כי אז ע, שלו הוא

וכי איזה שייכות יש לו ע
 , מהיכי תיתי שיציל אותו, גזול ואיננו שלו

ונמצא שאלמלא חטא הגזל של דור . הכס� הלז עד שיכפר עליו

, לא היו נידוני
 מיד לכליו� אלא היו נענשי
 תחלה בממונ
, המבול

  .כ נחת
 גזר דינ
 מיד להשחתה"בע, א	 כיו� שהיה ממונ
 גזול

  מלא העומר


  לא יכולי� לטעו
, לא נחת
 גזר דינ
 אלא על הגזל

העני� דהנה איתא בספר קנה  ל"י

שדור המבול היו יכולי
 לטעו� , חכמה

מצוות ניתנו לאד
 ולא לדורות ' שהז


כ אי� שו
 עונש מגיע לה
 "וא, הבאי


כ "אול
 גזל בע. על שעוברי
 עליה


י "כי כתב רש, היה ציווי לדורות הבאי

בריש ויקרא שאד
 הראשו� לא הקריב 

ה קרב� מ� הגזל שהרי כל העול
 הי

ז אי אפשר לומר דלאד
 "ולפ. שלו

דהא לא שיי	 , בלבד נאמר איסור גזל

כ קאי על הדורות "וע, איסור זה להגביה


ולכ� שפיר נחת
 גזר דינ
 בעו� . הבאי

  .א� שלשאר עבירות היו יכולי
 למצוא מקו
 פטור, הגזל

  נות אורכת

  מני
 ידע
עוד למה ו. ארי' ל דהי"מנ' ק. איחר מזונות לארי והכישו ,י"רש

ות בלי מאכל לא בציר מ דאיתא ש
 דארי יכול לחי"עפ' ותי, איחר


מסופק בזה השיעור ' ל דנח נמי הי"וי, ב"ולא יותר מי מששה ימי

ל "וכשבא אליו בשביעי ולא רצה לאכול דעדיי� הו, דהזנה כמה

, ולא חזר אליו להאכילו עד איזה ימי
' ש בגמ"כמ' זנתי' אישתי

  .כ הכישו"ואח

  חיי
תורת 

  מתו� החוש� יוציא אורה
לומר המסורה הכא טר�  אפשר. והנה עלה זית טר� בפיה

כי המסורה מרמזת כי על כ� אמרה כי ', הוא טר� וירפאינו וגו, בפיה

ה יעשה "כי אחר כ	 הקב, ה אפילו א
 מרורי�"רצונה לזו� מיד הקב

כי המכה הוא הקדמה , ש כי הוא טר� וירפאינו"אות
 מתוקי
 כמ

וכ� על ידי , ל"וכמו שאמרו חז, לרפואה שנברא עוד קוד
 המכה

, רירות יבא אחר כ	 מזונות מתוקות בכפלי
 מנה אחת אפי
המ

  .ק"ודו
  דברי מאיר

  

  כח האמונה

ñîëôí −ô −òõô íë³í ñê ìò êë−î. ¾þõ" −

 ö−ôêô îò−êî ö−ôêô í−í íòôê −ò¬šô ìò ¹ê

 îíîšìð¾ ð¼ íë−³ñ ½ò×ò êñî ñîëôí êë−¾

ó−ôí . î−ñ¼ íë³× íþî³í¾ ìò ñ¼ þôîñ íîô³î

"ó−ô³ š−ð® ¾−ê "íòîôêë šõšõô í−í¾ .

þèñ íòîôê ñ¾ íìî×ë íòíð íêþòî ³ê ó−−šñî óî

îë ó−ò−ôêô¾ þëðí , ó−þõ½ë ëî³× êô¼¬ −êíôî

í½ðí ³ê öôîê −í−î öî¾ñô íòîôê¾ , íì× −×

þëðí ó−−š³−¾ µ−¾ôíñ ñîðè . ìò¾ ¹ê ö×ñî

íë ö−ôêí −êðîë ’³îô−ñ¾í ³−ñ×³ë ,×¼" í−í ï

−¾í ³þ−ïèë ¹šî³ë ö−ôêíñ êþ−"ñîëô í−í−¾ ³ ,

î³òîôê ì×ë þëðí ³ê óîþè− öõ , í−í ö×ñî

½½íô  −× îíîšìðî ó−ôí îêë þë×¾ ð¼ î³òîôêë

íð−þîô êñî íñ¼ô êñ î³òîôê ïê.  )ñêþ¾− ëíîê( 

 י משפחתו"הונצח ע - ח תשרי"כה נפטר "עיושע פאליק  ר"בשמואל מרדכי  'ח ר"הרהנ "לע
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äøä"÷  éáøàõéååøåä íééç íäøá æìäì"ä  

áà" ùèðàìô ã- ë"è éøùú  

äæ ãåîò úåëæ :òì"äøä åéáà ð"ø ç 'éøà ãåã' á"ø áåã íçðî ò" ä - æ øèôð 'îùú øãà"â 

  מתולדותיו

ע נולד בשנת "ק רבי אברה� חיי� הורובי� זי"הגה

וכבר בילדותו הכירו עליו , ועוד במעלליו יתנכר נער, י"תר

ויצא שמו לש� ולתהילה בכל , כי לאילנא רברבא יתעביד

, ע"נתגדל על ברכי אביו הקדוש מראזוואדאוו זי, המדינה

  .שהיה מתפאר ע� פרי קודש הילוליו

ד התחילו לנהור "בשנת תרנ' אחרי פטירת אביו הק

ק ראדאמישלא "אליו אלפי חסידי� ותקע אהלו בק

ונהרו ', ומש� האיר עיני ישראל בתורה ועבודת ה, רבתי

אליו חסידי� ואנשי מעשה לשמוע לקח מפיו ולהתחמ� 

  . לאור תורתו וצדקתו

ת� הגביר הגדול מאחיו רבי ק מפלאנטש היה ח"הרה

א כשחשבו לפני "ופ, ל"בצלאל וויינבערגער מדיקלא ז

ע את כל הרבני� החשובי� שבאו אז "מר� הדברי חיי� זי

ס 'בצלאל' ר"ק ואמר "לחסות בצל כנפיו העיר הרה

�ער איז א וואזשנער , איידי� איז אוי� דא גיווע

�  ".יונגערמא

  חרי
 ובקי

ע בספרו ייטב פני� "ב זיק הייטב ל"זקינו מר� רביה

ק מפלאנטש "ת מנכדו הרה"מביא ח, מאמר שוב אשיב

וכאשר הגיע דברי אלה לנכדי הרב החרי! : ל"ל בזה"ז

  .'י השיבני וכו"ה אברה� חיי� הורובי� נ"מו

ק מפלאנטש ילד קט� לקחו פע� אביו "כשהיה הרה

ושאל אותו הדברי חיי� מה , ע"למר� הדברי חיי� זי

, שלומד הסוגיא דמצוה הבאה בעבירהוהשיב , שלומד

ושאלו הדברי חיי� מאי טעמא דמצוה הבאה בעבירה 

ל אי� אד� "ק מפלאנטש משו� דקיי"השיבו הרה, פסולה

כ אד� זה שעבר "כ נכנס בו רוח שטות וא"חוטא אלא א

כ "וא, ל מצות צריכות כוונה"וקיי, עבירה נעשה שוטה

, דעתו א לכוו�"אי� יוכל לעשות מצוה הלא שוטה א

" דאס הייסט געלערנט"ק מצאנז ואמר "ונהנה מאד הרה

� אסא� "אסא� ש"ק מצאנז שילמוד "והוסי! לו הרה

  . � מחדד את השכל"כי לימוד ש" �"ש

  על התורה

ע היה רגיל לנסוע הרבה לעיר "מפלאנטש זיק "הרה

קראקא שהיו לו ש� חסידי� ומעריצי� והיה רגיל 

הלומדי� המובהקי�  והיו, להתאכס� אצל אחד מחסידיו

מעיר קראקא עולי� אליו לביתו להפליג בשיח של תורה 

ק מפלאנטש "כידוע שהרה, לפלפל עמו בפלפולי דאורייתא

  .היה מרבה לפלפל ע� תלמידי חכמי� בכל עת מצוא

ק מפלאנטש שליח מיוחד באיזה "פע� שלח הרה

ע ואחר שמסר השליח "ד מבעלזא זי"ק מהרי"עני� להרה

ק מבעלזא את השליח אודות "חקר הרה את דברי רבו

וסיפר לו מגודל התמדתו , התנהגות ותהלוכות רבו

וא! שתוקפתו יסורי� רבי� ומכאובי� , ושקידתו בתורה

כ לא ישית לבו לזה וממשי� בלימודו בלי "גדולי� אעפ

ק "וקרא הרה, הר! כל הלילה בהתמדה ובשקידה נפלאה

ר לה הלא ע לזוגתו הרבנית הצדקנית ואמ"ד זי"מהרי

ק מפלאנטש כי כל "תשמעי את דרכו בקודש של הרה

יומ� ' יסוריו ומכאוביו לא יעצרנו מלהגות בתורת ה

ואילו אנכי בכל פע� שאני רוצה ללמוד בלילה הנ� , ולילה

  .מפריעה לי בגלל מצב בריאותי

  על העבודה

והיה מופלג מאוד , קדושתו ופרישותו שגבה מאד

ולא הסתכל אפילו , הבקדושת העיני� וטהרת המחשב

ע "ק רבי איציקל מפשעווארסק זי"וסיפר הרה, בבנותיו

, א נכנסה בתו לחדרו לדבר עמו ולא הסתכל עליה"שפ

וכי ' והשיב לה אביה הק, וטענה לפניו הלא בת� אנכי

א "צרי� אני להכשל בשמירת עיני משו� שאפשר שפ

, תכנס בתי לחדרי ובשביל זה אצטר� להסתכל בנשי�

  .יחלילה ל

במסירות נפש בקדושה ובטהרה ' היה עובד את ה

ועשרות בשני� , שהפקיר את גופו לעבודת בוראו, נפלאה

וכ� , לא היה יש� במטה כלל רק היה מתנמנ� על כסאו

א לצור� מצוה כגו� כוס של "לא שתה שו� משקה כ

מאחר שבימי נעוריו שתה פע� מי� , קידוש והבדלה

והיה רגיל ליקח עמו , לצימאו� קנס את עצמו בסיגו! זה

מטלית רטובה שבכל פע� שנתייבש פיו היה מרטיבו ע� 

  .האלונטית

שהיה , מאד שגבה עבודתו בעבודה שבלב זו תפילה

פ נוסח "בנעימות ובמתיקות בקול חוצב להבות אש ע

' וכדרכו של אביו הק, ראפשי� דזיקוב וראזוואדאוו

ת מראזוואדאוו שהיה תפילתו בהשתפכות הנפש ובבכיו

ובפרט בתפילות המוזכרות מעני� הגלות , נוראות

 �והחורב� נחמה וגאולה שפ� דמעות כמי� ובכה מאי

פ דר� זה היה ג� "וע, הפוגות אשר נמס לב כל שומע

  .ק מפלאנטש בהשתפכות הנפש"תפילותיו של בנו הרה

  השבת נוע� הנשמות

ע נהרו מאות חסידי� "ק מפלאנטש זי"להרה

פרט הגיעו ובאו חסידי� ב, להסתופ! בצלו הקדוש

לחסות בצלו על שבת קודש שהיה עור� את השבת 

ע "זיבעל דברי יואל ק "חתנו מר� רביה. בעבודה נפלאה

הרבה לדבר בגעגועי� על אות� שבתות אשר זכה להיות 

ביי� שווער איז געווע� : ק"ואמר פע� בל', בצל חותנו הק

  .טע שבתי�'טעמ'בא

וע ע שבזמר אזמר בשבחי� שכיד"עוד סיפר רבינו זי

היה , היה המנהג בראפשי� לזמרו קוד� אכילת הדגי�

ולפעמי� היה מארי� , חותנו מארי� לזמר בנעימה עריבה

, ז"והיה מזמרה כמה פעמי� בזה אח, בזה שעה שלימה

והקערה ע� הדגי� היה מוכ� לפניו כל הזמ� על שלחנו 

והזמר מה ידידות היה בבית ראזוואדאוו כעי� , הטהור

יה הזמר מנוחה ושמחה בבית צאנז כמו שה" ההימנוס"

ק מפלאנטש מזמר מה ידידות בנעימה יתירה "והיה הרה

ונשמע ' בקול שאגת ארי " כידוע שהיה בעל מנג� נפלא  " 

  .ד"קולו בכל הרחוב סביב לביהמ

  חות� המל�

ע היה דבוק ומקושר "זיבעל דברי יואל ' רבינו הק

והרבה לדבר , ע"ק מפלאנטש זי"לחותנו הגדול הרה

וכמי� ', בצל חותנו הקאודות הימי� שזכה להסתופ! 

ע מאד את "ק מפלאנטש זי"פני� אל פני� חיבב הרה

, ע באהבה עזה באופ� יוצא מ� הכלל"ק זי"חתנו רביה

', מאחר שהכיר חי� ערכו הר� בתורה ובעבודת ה

התבטא על רבינו בהפלגות ותוארי� והרבה פעמי� 

שגילו את נבכי לבו , והילולי� בגדולות ובנפלאות

, מגדולת הערצתו לחתנו ומקדושת רו� נשמתו

ותהילתו היתה בפיו והיה משתבח לפני כל ע� חתנו 

  .החביב

ק "ל אבד"ק רבי יודא הורובי� זצ"סיפר הרה

�שבימי מלחמת העול� הראשונה כשהיה , סטיטשי

, טש בי� הגולי� בפעסטק מפלאנ"הרהמשכנו של 

נזדמ� לו להיות בפעסט ונזדרז תיכ! להיכנס לדודו 

וכשנכנס לחדר דודו קיבל , ק לשאול לשלומו"הרה

שלא באת כא� ביו� , חבל, חבל: את פניו ואמר לו

אתמול ואז היית יכול לראות את חתני שהשכינה 

  ".די שכינה שיינט אוי! אי�: "ק"זורחת עליו ובל

ל "ב מקאלביסאב זצ"אלכסנדר ט' צ ר"הרה סיפר

ק "ל ב� הרה"דוד מפשעצלאב זצ' צ ר"שהיה חת� הרה

שבעיר קאלביסאב היה דר זק� אחד , ע"מפלאנטש זי

ק רבי אליעזר "שעוד זכה להיות בי� הנוסעי� להרה

ק מראזוואדאוו "ע ואחרי הסתלקות הרה"מדזיקוב זי

א היה "ופ, ק מפלאנטש"נסע בתורת חסיד להרה

 �החסיד הזה בראדאמישלא ונכנס בפתקא ופדיו

ואמר לו , להתבר� מפי אותו צדיק הרב מפלאנטש

יש לקבל 'כ לחתנו האבר� רבי יואל"ק שיכנס ג"הרה

כאשר נכנס הזק� לחדר שישב ש� . ממנו את ברכתו

מאחר שרבינו היה אז צעיר , ע נשתומ� מאוד"רבינו זי

והיה , לולימי� בלי חתימת זק� ונראה עוד צעיר מגי

הדבר לפלא בעיני החסיד הישיש שרבו ישלחהו לקבל 

ק "וכשהרגיש הרה, ברכה מאבר� צעיר לימי�

מפלאנטש בתמיהתו הרגיעו ואמר לו אל תהסס לקבל 

א! כי הוא עדיי� צעיר לימי� אבל דע ל� , את ברכתו

 �ער וועט נא� זיי� א� "שעתיד הוא להיות רבי זק

והחסיד " יונג פני�ער וועט האב� א ... אלטער רבי

  .ע"כשמוע דברי רבו נכנס תיכ! לקבל ברכת רבינו זי

  פטירתו

ק איתקטר בהאי "ט לפ"ח מרחשו� שנת תרע"בער

ויבכו אותו כל בית , קטירא ונסתלק לבית עולמו

  .ק רישא"כ בק"ומנו, ישראל

  עובדות

ע בעיר "ק מפלאנטש זי"א שבת הרה"פ

ק מאוסטרובצה "ק הגיע ג� הרה"ובערש, קלימינטוב

קלימינטוב היתה , ע ע� מאות מחסידיו לשבות ש�"זי

ונגרמה , עיירה קטנה שלא היה בה כדי לקיי� שניה�

ק "וכנראה לא ידע הרה(ק מפלאנטש עגמת נפש "להרה

) ק מפלאנטש הגיע לש� לשבת"מאוסטרובצה שהרה

ק "ק מאוסטרובצה שחלשה דעתו של הרה"ע הרהשמ

מפלאנטש והורה לגבאי שלו שיל� לשולחנו הטהור של 

ק מפלאנטש ויכריז ש� שהרב מאוסטרובצה "הרה

הדבר חרה לחסידי , הורה להעמיד יי� בשמו

, ע כל כ�"ק יכניע א"היתכ� שרב� הרה, אוסטרובצה

ה� הביאו בקול את תרעומת� ורב� נענה לה� ואמר 

דעו לכ� שהרבי מפלאנטש ואחיו הריה� כבני  :לה�

היודעי� את� מהו : והמשי� לה� לומר, מלכי�

א� אד� פשוט עובר , החילוק בי� אד� פשוט לב� מל�

על רצונו של מל� מענישי� אותו בכל חומר הדי� אבל 

א� המל� אינו שבע רצו� מהנהגתו של בנו אינו מכהו 

רב של זהב אלא יש לו לב� מל� ח, וא! אינו מוכיחו

�"החכמה מאי(והמל� לוקחה מזמ� לזמ� קצר .(  
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   אאא���ר שליטר שליטר שליט���מומומוק מר� אדק מר� אדק מר� אד���מכמכמכ
ñ"çîù âçä úìéòðå â"òùú ú"ôì à"÷  

  א"ר שליט"ק מר� אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרס� ע

ìëìå  היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה

בראשית ברא אלהי� את , משה לעיני כל ישראל

להושענא (וכתב בזרע קודש . השמי� ואת האר�

ת ע� הכולל "ל בראשי"ל ישרא"י כ"לעינ) רבה

' ה וד"ה סוכ"ס ערב"ב הד"ג לול"גימטריא אתרו

 .ויש לבאר הרמז בזה. ד"עכ, �"פעמי� דופ

äàøðå הובא בדברי (שהיה  בהקד� מעשה

אלימל! ' ק הרבי ר"אצל הרה) מסעי' יחזקאל פ

ע "ע שנסע בנו הקדוש רבי אלעזר זי"מליזענסק זי

ק רבי "ובעת שישב על השולח� של הרה, לקארי�

ק רבי אלעזר מתו! "נענה ואמר הרה, ע"פינחס זי

ק רבי פינחס ודלמא לאו "אמר הרה, התרגשות טאטע

וכשנסע רבי אלעזר  .ולא השיבו כלו�, אביו הוא

, ק רבי אלימל!"לביתו וסיפר הדברי� לאביו הרה

, ואמר לא השבתי לו כלו�, שאלו אביו מה השבת לו

שאל ) דברי� לב ז(אמר לו היה ל! להשיב הלא כתיב 

והג� שאינו עוד , מע� לייהט זי! א טאטע, אבי!

א� מתחזק בכל , ה אבי"במדריגה זו שיקרא להקב

יעזור לו , מות ובאמונה פשוטהכוחו וקורא אבי בתמי

והוא מעשה . ד"עכ, ה שיגיע לבחינה קדושה זו"הקב

  .פלא ומצוה ליישב ולבאר עני� השאלה והתשובה

ïáåéå ' בפשטות על פי מה דאיתא במס �קידושי

' בני� את� לה) דברי� יד א(אהא דכתיב .) ד" לו(

בזמ� שישראל נוהגי� מנהג , )דברי� יד א(אלהיכ� 

אינ� נוהגי� מנהג בני� אינ� , � בני�בני� קרויי

ובכ� כאשר קרא רבי . דברי רבי יהודה, קרויי� בני�

יפה , ואמר טאטע היינו אבינו שבשמי�' אלעזר אל ה

כי , ק רבי פינחס ודילמא לאו אביו הוא"שאל הרה

באי� עושי� רצונו של מקו� אינ� זוכי� להתייחס כמו 

  .ב� לגבי אב

íðîà  כי מחסדיו ) וש דדר(כתב הפרשת דרכי�

, ש שא� אד� עתיד לעשות טוב ולהיות צדיק"ית

וכמו שאמרו במדרש , מטיב עמו על ש� העתיד

ה מה זכות "אמר משה לפני הקב) ד"ג ס"ר פ"שמו(

אמר לו הוי יודע , יש בידי ישראל להוציא� ממצרי�

, שבזכות התורה שה� עתידי� לקבל ה� נגאלי�

לפרשת (פני�  ה בייטב"ז זללה"א' ובזה פי. ד"עכ

) מוס" לפרשת החודש(הפייט ) החודש אות ב

, לשו� הקפה, והחודש אשר ישועות בו מקיפות

  .ד"עכ, ה מקי" הישועות על ש� העתיד"שהקב

äúòîå אנו ראויי� לפי "י �ל כי א" א� אי

מכל מקו� אנו זוכי� , מעשינו להקרא בני� למקו�

בזכות מה שנשתדל , להקרא בני� על ש� העתיד

' ק הרבי ר"וזה שאמר הרה. ט"ה במצות ומעשונרב

כי יכולי� , ל אבי!"אלימל! שהיה לו להשיב שא

, לשאול זכותי� בכדי שנהיה עכשיו בבחינת בני�

ד הביאור בדברי חכמי� וחידות� צדיקי� "ל לענ"כנ

 .ומסתמא יש בזה עוד פירושי�, קדושי עליו�

êøãáå  זה יש לתת טע� שבח על מה שאנו

, יקודי� בשמחת התורה בש� הקפותקוראי� את הר

ואישתרבב ל� מהמנהג להקי" את הבימה ע� הספר 

, )א בהגה"ט ס"תרס' ח סי"או(ע "תורה כמבואר בשו

אמנ� לכאורה הרי רק השליח ציבור האוחז הספר 

, תורה בידו ומקי" הבימה הוא העושה את ההקפות

ואנו קוראי� את הריקודי� של כל הע� בבית המדרש 

א! יש לומר שזה נקרא . והלא דבר הוא, בש� הקפות

ה מקי" ומלוה לנו השפעות "כ! על ש� מה שהקב

כי כולנו , טובות בשעת הריקודי� בשמחת תורה

כאחד בהתלהבות הריקודי� בשמחת התורה אנו 

לעסוק , מקבלי� על עצמינו להטיב מעשינו בשנה זו

ה מקי" "ובזכות זה הקב', בתורה ובצדקה ובעבודת ה

ומקדי� לשל� עוד טר� שאנחנו , ות טובותלנו השפע

על החשבו� שבמש! , ט"מקיימי� המצות ומעש

  .השנה הבאה נעסוק בתורה ובמצות

øáãå  נח (זה יש להעמיס במאמר הזוהר הקדוש

, שאל מה דבעי ויהיב ליה, בסגולת היו�:) ד" סד

אמנ� לדרכינו ירמוז ג� , ובפשטות הוא לשו� תפלה

ה אומר לבני ישראל "הקבש, על לשו� שאלה והלואה

א" , יכולי� את� להלוות כל צרכיכ�, ל מה דבעי"שא

ה מאמי� לכל "כי הקב, שעדיי� אי� בידכ� לשל�

ועל כ� הוא מקי" לנו כל , אחד ואחד שישל�

ט שנקיי� "השפעות טובות על חשבו� המצות ומעש

ג "אבות פ(ועל דר! דאיתא במשנה , בשנה הבאה

וכל הרוצה ' י מקי" וכוהחנות פתוחה והחנונ) ז"מט

ודר! התגרי� שמקיפי� סחורה . ללוות יבוא וילוה

א! עלינו , לאד� הנאמ� שיכולי� לסמו! עליו

כדי שלא נאבד , להתאמ� להשלי� הבטחתינו

  .הנאמנות

האט 'ס איז זייער א גרויסע זא! אז מאי� ביזנע"

גייט אריי� 'דאס איז די ערשטע זא! אז מ, טא קרעדי

יעדער , מע� הייבט א� דע� נייע יאר ,אי� געשעפט

, ט"איינער האט ביי� אייבערשט� א גרויס� קרעדי

שאל , מע� בארגט אויס אי� הימל פאר יעד� איינע�

דער אייבערשטער זאגט בארג דיר אויס , מה דבעי

אפילו דו האסט נאכנישט צו , וואס דו ווילסט

, דו האסט נא! נישט קיי� מזומ� צו באצאל�, באצאל�

, אבער איי� זא! דאר" מע� געדענק�, ! געטרוי דיראי

או� דאס איז אוי! די , מע� וועט דארפ� באצאל�

האט א גוט� 'אז מ, ערשטע זא! אי� געשעפט

עס , פארדארב�דאר" מע� זע� עס נישט צו , קרעדיט

  ."נישט קאליע צו מאכ�

äðäå  תשרי מאמר י אות כו(כתב בבני יששכר (

ל "וקי, :)סוכה יא(ני הכבוד עני� הסוכה הוא זכר לענ

אי� רוכבי� על סוסו ואי� .) סנהדרי� כב(במל! 

הנה ) שמות יט ט(והנה כתיב , משתמשי� בשרביטו

הנה הענ� הוא כביכול , אנכי בא אלי! בעב הענ�

והיא! היו , כעני� במל! בשר וד� הרוכב על סוס

אלא על כרח! , ישראל רשאי� להשתמש בענני הכבוד

ולזה , ת נקרא עליה� אב"י� והשישה� נקראי� בנ

להורות , ת לעשות זכר לענני הכבוד"צוה השי

ודבר זה מוכח ג� מ� , שאנחנו נקראי� בני� למקו�

שג� ה� נקראי� כביכול , מצות ארבעה מיני�

סדר היו� (כמו שכתבו הקדמוני� , שרביטו של מל!

שעל אות� הארבעה מיני� אי� שולט ) כוונת הלולב

א� כ� על פי , דר! שאר המיני�עליה� שו� שר כ

יקו� דבר , מיני�' שני� עדי� היינו מצות סוכה וד

  .ד"עכ, אשר אנחנו נקראי� בני� למקו�

íðîà  לפי האמור נמצא כי מה שאנו מקיימי�

משו� שאנחנו , רבעה מיני�מצות סוכה ומצות א

ה בעל "הוא מחמת שהקב, נקראי� בני� למקו�

, הרחמי� חושב לנו בחינת בני� מכח טוב העתיד

וכמו שהיה ביציאת מצרי� שיצאנו מש� בזכות שהיו 

  .עתידי� לקבל התורה

äæáå  תהלי� (יש לפרש מאמר המדרש ילקוט

תקעו בחודש שופר בכסה ליו� חגינו ) א"רמז תתל

על פי . בחודש שיש בו חג הסוכות, )פא דתהלי� (

ה בביאור "ד מבעלזא זללה"ק מהרי"דברי הרה

, יהי רצו� שירבו זכיותינו, התפלה בליל ראש השנה

בתשובה מיראה זדונות נעשות :) יומא פו(כי ידוע 

ובימי� , כשגגות ובתשובה מאהבה נעשות זכיות

ובחג , הנוראי� התשובה הוא רק מיראה מאימת הדי�

ה ברוב "והקב, כות זוכי� לתשובה מאהבההסו

רחמיו וחסדיו מצר" בראש השנה מה שעתידי� 

והזדונות נעשו , לעשות תושבה מאהבה בחג הסוכות

זכיות בראש השנה ומכריעי� כ" מאזני� במשפט 

וזה שאנו מבקשי� יהי רצו� שירבו , עליו� לזכות

מה , שיחשוב לנו מראשית דבר אחרית דבר, זכיותינו

עתידי� לעשות תשובה מאהבה בחג  שאנחנו

, ומכח זה יתרבו זכיותינו בראש השנה, הסוכות

ותכלית השופר , וזהו תקעו בחודש שופר. ד"עכ

הלכות תשובה (� "לעורר לתשובה כמבואר ברמב

, אמנ� הרי תשובה זו אינו אלא מיראה, )ד"ג ה"פ

א� יתקע שופר בעיר ) עמוס ג ו(וכמו שאמר הכתוב 

ועדיי� נשארו כתמי החטא כי  ,ו"וע� לא יחרד

, לזה אמר בכסה ליו� חגינו, הזדונות נעשות שגגות

וממצות , ומפרש המדרש בחודש שיש בו חג הסוכות

סוכה וארבעה מיני� יש ראיה שיש לנו די� בני� 

והיינו מחמת טוב העתיד שנתנהג במנהג , למקו�

ג� , ה מצר" לנו טוב העתיד"ובכ� כיו� שהקב, בני�

חשבו לנו כזכיות מחמת שעתידי� אנחנו הזדונות י

  .לשוב מאהבה בחג הסוכות

ìòå פי זה יש לפרש ג� המדרש בפרשת בא ,

אלהיכ� מי ומי ' ויאמר אליה� לכו עבדו את ה

כי ' ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נל! וגו, ההולכי�

כי חג ) הובא בקדושת יו� טוב(ובמדרש , לנו' חג ה

ולפי דרכינו . פלאיוהוא , לנו זה חג הסוכות' ה

שהוא ידע , הכוונה כי פרעה שאל מי ומי ההולכי�

שבני ישראל על פי רוב ה� במדריגה פחותה ואינ� 

ולכ� באיזה , כפי הראוי' מוכני� עדיי� לעבוד את ה

ועל זה ענה משה רבינו , זכות ה� יוצאי� ממצרי�

' כי חג ה, שהכל ילכו ביחד', בנערינו ובזקנינו נל! וגו

שמחג הסוכות אנו רואי� שיש , חג הסוכותלנו זה 

ובכ� בזכות טוב העתיד , לנו די� בני� על ש� העתיד

כול� ה� , מה שכל בני ישראל עתידי� לקבל התורה

  .ראוי� לצאת ממצרי�
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© מערכתק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מה"על פי די� תוה  

  )206( 339 � 1842 פעקסי �או ע )845( 418 � 4421 ��י הטעל�ע יתקשר ע� המערכת להאיר ולהעיר לפרס� מודעות הרוצה לנדב גליו�

  ממעיינות רבותינו
  למה לא נכתב שמו האמיתי

כבר עמדו המפרשי אהא דקאמר אלה תולדות . את האלקי התהל� נח' אלה תולדות נח וגו

  .ולא אמר תיכ� ש ח ויפת, נח והפסיק באומרו נח איש צדיק

אלא שנעל שמו , דבאמת היה שמו של נח מנחל דבספר נחלת עזריאל מביא בש מדרש "וי

, ל שלא היה צדיק גמור"ומזה הוכיח בספר הנ. האמיתי מפני המכשפי בדורו שלא יוכלו להרע לו

לא ' חנינא דנפיש זכותי' ל בר"כאומר ז, דא היה צדיק גמור אז לא היה צרי� שמירה מהמכשפי

נו משו שפג במה שהסכי ע הנהגת אלקי ומה שלא היה נח צדיק גמור היי. שלטו בו המכשפי

  .שהיא מדת הדי� ולא השתדל לבטל גזירת המבול

ואינו ' ומקשה הפסוק הלא נח איש צדיק תמי היה ונפיש זכותי, וזה שאמר אלה תולדות נח

לזה אמר את האלקי התהל� , כ למה לא נכתב שמו שאמיתי מנח"וא, צרי� שמירה מהמכשפי

  .ולכ� נתמעטה זכותו והיה זקוק לשמירה, שהסכי ע מדת הדי� שחטא במה, נח
  ישמח משה

  שתי מדות ביחד

אלה תולדות נח נח איש צדיק תמי היה בדורותיו את ', מה כתיב למעלה ונח מצא ח� בעיני ה

והנראה לי בזה על דר� , "ח סופי תיבות חכ'� נ' התהל'כתבו המפרשי האלקי. האלקי התהל� נח

ה כי הלל רשע על תאות נפשו בשביל תאות נפשו הוא עניו "ר זושא זלה"צדיק הקדוש מהשפירש ה

, כמו הלל ומשפיל את עצמו לחטוא במה שלא נאה ולא יאתה אליו עשות פחיתות כזה שעושה

בהכיר שפלותו , על ידי זה' ליראה את ה, כי א שיהיה עניו ובחינת מה', ובענוה פסולה כזה לא בחר ה

  .כ"ע, ש"ומזה יגיע היראה והפחד ובושתו ממנו ית, רא יתבר�וגדולת הבו

ופירשו בגמרא פרק קמא דעבודה זרה , אמנ על נח אמר הכתוב צדיק תמי היה בדורותיו

ע כל זה היה , ע היותו עניו ושפל בעיניו, והכונה בזה. י עניו ושפל רוח"ופירש רש, תמי בדרכיו

כמו ', כי א ליראה את ה, היה משתמש בבחינת ענוה לחטוא כי לא, ולא השחית דרכוצדיק במעשיו 

בחינת ענוה , שהיה לו שני הפכי בנושא אחד, וזה בחינת חכ. הלי� נח' שמתרג בדחלתא דה

  .ובחינת גאות

וש אלקי , ה מורה על ענוה ושפלות להשגיח בשפלי"והנה איתא בספרי הקדושי ש הוי

כי הל� בדרכו בבחינת ענוה ', וזהו שנאמר ונח מצא ח� בעיני ה ,מושל ותקי�, מורה על התנשאותו

כפירוש , תולדות נח) שתי המדות האמורות להל�, כלומר(ועל זה אמר אלה . ושפלות ליראתו יתבר�

 'ג את האלקי, ע היותו תמי בדרכיו עניו ושפל, )במעשיו(צדיק ) כלומר חשוב(נח איש , י"רש

כי היה משתמש , "ולזה מרמז בסופי תיבות חכ, ח'� נ'התהל) תקי�המורה על התנשאות ומושל ו(

  .כאמור' לדרכי ה, ענוה וגאות, בשני המדות
  יטב לבי

  נגד אבריו וגידיו

כי לא דבר רק ' ל דהנה כתיב שימו לבבכ לכל הדברי וגו"ונ. איש צדיק תמי היה בדורותיו

וזה , ה� המה נגד אברי וגידי שבאדג מצות "ופירש בספר ח� טוב כי ידוע אשר תרי, הוא מכ

וזה שאמר איש . ד"עכ, שאי� שו דבר ריק מכ מאבר או מגיד, שאמר שימו לבבכ לכל הדברי

, א כי בדורותיו עוד לא נתנה התורה, ו"בדורותי, ל שהיה תמי בכל אבריו וגידיו"ר,  היה"צדיק תמי

  .עושהג מצוה כאלו היה מצווה ו"ע כל זה שמר נח כל תרי
  עצי חיי

  עתיד לצאת טובה

ל את נח על מניעתו מלהתפלל על אנשי דורו "ק בפרשה זו האשימו חכמינו ז"איתא בזוה

, ל על פי מה שכתב בזרע קודש בפרשת� כי מבול בגימטריא חסדו"וי. ק"ש בדבה"עיי, כאברה אבינו

יות קיו לאומה נשארו בעול לא היה אפשר לה יכי היה חסד גדול באיבוד הרשעי שאלמל

ש "עיי, 'יהולא היה יכול אברה אבינו להיות על אותה הבחינה ש, הישראלית מחמת גודל טומאת

  .מפני שהשיג שעתיד לצאת טובה מזה, ובכ� מטע זה מנע נח את עצמו מלהתפלל עליה. ק"בדבה

  דברי יואל

  עד עשרה דורות

נח היה צרי� סעד , תהלכתי לפניוי ובאברה הוא אומר אשר ה"פירש, את האלקי התהל� נח

  .ויש להבי� מהו הכוונה שהיה מהל� בצדקו, אבל אברה היה מתחזק ומהל� בצדקו מאליו, לתומכו

ל בכמה מקומות שהשפעת האב על יוצאי חלציו "י מה שמצינו בדברי חכמינו ז"ל עפ"ואפ

והנה שנינו . עשרה דורות גיטי� חניכת אבות בגיטי� עד' וכעני� שאמרו במס, נמשכת עד עשרה דורות

דלא , ט"וכתב התוספות יו, ועשרה דורות מנח עד אברה, במסכת אבות עשרה דורות מאד עד נח

אבל , כי אד ונח בכלל עשרה, עשרה דורות שמאד ועד נח לעשרה הדורות שמנח ועד אברהדמי 

  .ש בדבריו"עיי, אברה אינו בכלל העשרה

מכל מקו זאת היתה מהשפעת , רה נח איש צדיק תמיכי א� שהעידה תו רומעתה יש לומ

וזה שאמר , שהרי הוא היה הדור העשירי לאד, ה"הקדושה של אד הראשו� יציר כפיו של הקב

. ה היינו בהיותו בדור זה הוא הדור העשירי לאד הראשו�"ר הז"הכתוב כי אות� ראיתי צדיק לפני בדו

בלי שו סיוע , וע כל זה התהל� בצדקו, מנחאבל אברה אבינו היה כבר הדור האחד עשר 

היינו זכות אבותיו בהיותו דור עשירי , ל נח היה צרי� סעד לתומכו"וזהו כוונת רשיז. מהשפעתו של נח

כי היה כבר אחר , אבל אברה היה מתחזק ומהל� בצדקו מאליו, לאד הראשו� היינו דאהני ליה

  .קו בלי שו סיוע מזכות אבותוא� על פי כ� התהל� בצד, עשרה הדורות שמנח
  בר� משה

  )המש� מעמוד ג(א "ר שליט"ק מר� אדמו"דברות קודש מכ

äúòîå לכל האותות והמופתי� אשר , יתבאר הקישור סו� התורה לתחלתה

ולכל היד החזקה , רצולעשות באר� מצרי� לפרעה ולכל עבדיו ולכל א' שלחו ה

ואיתא בספרי לכל המורא , ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל

הלא היו , ולכאורה אי� זכו ישראל לכל הנסי� והנפלאות, הגדול זו קריעת י� סו�

אלא על כרח� כמו שכתב בפרשת דרכי� שציר� לה� , ערו� ועריה מ� המצות

ת ע� "ל בראשי"ל ישרא"י כ"רמז לעינולזה , ה הזכותי� על ש� העתיד"הקב

כי כתב , �"פעמי� דופ' ה וד"ה סוכ"ס ערב"ב הד"ג לול"הכולל גימטריא אתרו

יש , שהסוכה הוא זכר לענני הכבוד:) סוכה יא(ד "דלמ) בהעלות�' פ(המזרחי 

כדוגמת הענני� שהיו מסבבי� את , לעשות בסוכה ארבע דפנות מארבע רוחות

ה מצר� "ובכ� כיו� שבסיו� התורה נרמז שהקב. ש"יע, ישראל מלמעלה ומלמטה

אשר על כ� נרמז בהתחלת התורה מצות ארבעה מיני� וארבעה , לנו טוב העתיד

והג� כי לפעמי� אי� , שזה מורה על היותינו נקראי� בני� למקו�, דפנות בסוכה

, ע� כל זה יש לנו די� בני� על ש� העתיד, אנחנו במדריגת עושי� רצונו של מקו�

  .פ על ש� העתיד"א� לא על העבר עכ, ואנחנו בני אל חי והוא אבינו

ìòå זה הוא ג� שמחתינו בשמחת התורה על ש� העתיד �וכמו שכתב , דר

) דברי� טז טו(לפרש מקרא שכתוב ) שמחת הרגל אות ג(ה בייטב פני� "ז זללה"א

. חהלרבות ליל יו� טוב האחרו� לשמ.) סוכה מח(ל "ודרשו חז, והיית א� שמח

כל מקו� :) מגילה י(על מאמר� ) תבא' פ(ה בישמח משה "והעני� כי כתב מוזלה

ומה שהיה , כי ויהי הוא לשו� עבר. והיה לשו� שמחה, שנאמר ויהי לשו� צער

בודאי , כי בזכרו מעשיו הראשוני� אשר כלו בהבל ימיו, לשעבר אינו אלא צער

כי ישמח ויגל במה , חההוא לשו� שמ, אבל והיה לשו� עתיד, יתאונ� ויצטער

, וזהו הכוונה והיית א� שמח. ק"עכד, שעתיד להשכיל ולהטיב דרכו ומעלליו

ע� כל זה , כי מעט ורעי� היו, � אינו אלא מיעוט"א, ת לשעבר"כלומר הג� והיי

היינו , וזה שאמרו לרבות ליל יו� טוב האחרו� לשמחה, תהיה שמח על העתיד

  .ד"עכ, לשמוח על ש� העתיד

åøôáåñ החור� השי �ת מצר� הקבלה טובה שיש לכל אחד לעסוק "עלינו זמ

בתענוג ונחת וכל , ובעזר שמו יתבר� נזכה לשנה טובה ומבורכת, בתורה ובמצות

ה שמחות בבתי בני "בזכות העתיד יהיה אי, והיה לשו� שמחה, מילי דמיטב

חר ובזה אנו נפרדי� מ� הימי� הקדושי� החל מראש חודש אלול עד א, ישראל

ט וקדושה והתרוממות הנפש שזכינו "חטיבה אחת של מצות ומעש, שבת בראשית

כי כל אחד לוקח עמו , הימי� שעברו ה� ג� בחינת לעתיד, ת"להתקרב אל השי

ת יהיה עתיד של אורה ושמחה "ובעזר השי, השפעות החודש הזה על כל השנה

נה זו לבחינת והיה ת יעזור שנזכה עוד בש"והשי, וחדוה וכל טוב לנו ולכל ישראל

השמחה האמיתית אשר עיני ישראל צופיות ומיחלות לשמחה , לשו� שמחה

  .ת שנזכה לזה במהרה בימינו אמ�"יעזור השי, השלימה שיהיה בביאת גואל צדק

*  

  ברכת הקודש מוצאי שמחת תורה
ה געווע	 א "איז ב'ס, זמ	 שמחתינואיז סוכות , ט סוכות"מיר שטייע	 יעצט מוצאי יו

 .ט"יו ערפרייליכ
שעתא איז  ,חדו השתא בהאי שעתא, שלש סעודות זאגט אי	 די זמירות פו	מע	 

דער אויבערשטער זאל . דאס יאר וואס מיר געפינע	 זי� יעצט, א"תשע] די אותיות[
זאל זיי	 א 'ס ,זאל זי� קענע	 פרייע	'מ, זאל זיי	 חדו השתא בהאי שעתא'העלפ	 ס
האט 'דער אויבערשטער זאל העלפ	 די שמחה וואס מ. א גאנ  יאר, דיג יאר'שמחה

  .זאל נמש� ווער	 אוי! א גאנ  יאר, חתינוט סוכות זמ	 שמ"גענומע	 אי	 יו
דע" הייליג	 , ישרי" משמחי לב' פיקודי ה, יבערשטער זאל העלפ	ידער א
דאס  ,דיגע שמחה'דאס איז די אמת ,ס הייליגע תורה דאס ברענגט שמחה'באשעפער

לערנע	 תורה או	 קיו" המצוות דאס איז די , ברענגט גליק או	 שמחה פאר א איד
  .או	 די גרעסטע שמחה וואס א מענטש קע	 האב	 אוי! דע" עול", גרעסטע גליק
אי	 לימוד התורה או	 קיו" , זאל זיי	 א פריילי� יאר'יבערשטער זאל העלפ	 סדער אי

ה	 אברכי" וואס , ה	 בחורי", התלמוד תורה ה	 די תלמידי ,זאל לערנע	ע	 מ, המצות
זאל דינע	 דע" 'מ, או	 ה	 בעלי בתי" זאל	 זי� קובע עיתי" זיי	 לתורה ,לערנע	 אי	 כולל

  .באשעפער בשמחה ובטוב לב
זאל מדרי� זיי	 או	 מחנ� זיי	 די קינדער צו תורה ע	 יבערשטער זאל העלפ	 מדער אי

יראת  צו צניעות או	 צו ערליכקייט או	, חינו� הבנותחינו� הבני" או	 , או	 צו יראת שמי"
  .ה געווע	 אידישע טעכטערויבערשטער האט מצואוי! דע" וואס דער אי, שמי"

, א פריילי� יאר, אלע האב	 א געזונט יאר 	זאלמיר , זאל דער אויבערשטער העלפ	
  .זאל זיי	 זמ	 שמחתינו תמיד'או	 ס, א געזונט	 ווינטער
�  .או	 א גוט יאר, גוט	 ווינטערא , א גוטע ווא
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