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CC  השבועהשבועמעיי� מעיי� cc 
  

ò øåñéàäøæ äãåá áøáåçî  
åâå íëéìâø åöçøå íéî èòî àð ç÷é ÷åñôá 'ùøéô" øåáñë é

äéìâø ÷áàì íéåçúùîù íééáøò íäù ñéðëäì àìù ãéô÷äå í
ì äøæ äãåáòåëå åúéá'.  

÷äå 'ðëé àì åì÷ì÷ù íéèåù éðôî éëå ø÷é éìëäñå  ÷áà íåù
 íéãáåòù äáøä ùé àìäå åúéáì ùîùä øåà ñéðëé äîìå åúéáì

ùîùì ,îù àìà" äðéà îúøñàð äðéà íìåò ò÷ø÷ êë úøñàð , ïëå
îâá àúéà ' ïéøãäðñ)î"ò æ"á ( àøñúéî àì øáåçîá íéáëåë úãåáòã

éúëã 'íéîøä íéøää ìò íäéäìà úà íúåà íéùøåé íúà øùà , ìò
íäéäìà íéøää àìå íäéäìà íéøää ,ä ïëì" ùîùäå íìåò ò÷ø÷ù ä

ãáòð íåùî ïéøñàð ïðéà.  
ìù øéáñä äùî çîùéáåïë úë 'ùø" íäéìâø ÷áàì ååçúùäù é

úë àìå 'àì åúå ÷áàì ïéåçúùî íäù , áùééì ïååéë åðåùì ÷úîáã
ðä àéùå÷" ÷áãðù øçà ìáà úøñàð äðéà íìåò ò÷ø÷ù éäðã ì

äàðäá øåñàå ãáòð æàå ùåìú éåä åéìâøá ÷áàä ,òå" ãéô÷ä ë
åúéáì ñéðëäì àì åðéáà íäøáà.  

ãòå"ø ïåàâä øàáî æ 'ùî äøåúä úëåðçá ìéùòä"ãîá ë" ø)ô '
éçéå (á÷ä àáù äòùá" íéøää åéä éðéñ øä ìò äøåúä úà ïúéì ä

å åìà íò åìà íéðééãîå íéöøëå 'á÷ä øîà"åâå íéøä ïåãöøú äîì ä '
 íéøä íëìåë– îâá àúéàå 'ò" æ)î"ò ä"á (ø øîàã" íå÷î ìë ò

åëå äòáâå äåáâ øä àöåî äúàù 'íéáëåë úãåáò íù ùéù òã , ìáà
î"ñàð àì íúà î øåñà åðéàå øáåçî éåäå íéøä íúàù ïåéë ïéø íåùî

ãáòð ,åëò äùòð íëìåë ìò íéðéðáâ íëìåë ìáà øîà áåù" ìò í
åëå íëéùàø 'éô ' ïéùåìú ïúà éøä íéðééãîå íéöø íúàù ïåéëù

ãáòð íåùî íúøñàðå.  
ñåúá 'ñîá 'ò" æ)î"ä ( éîìùåøéä úéùå÷ àéáä)ô"ä è"ä ( úéá

äðáð ïëéà äøéçáä ,éôå 'ôäøä ìò éåä àäã äùî éð  øä ìëå äéøåîä
ò ãáòð"éé÷å æ"äåáâì øåñà øáåçîá ãáòðã ì , àéáð éô ìò éðùîå

éúëã 'áãë ãåã ìòéåø ä ãéá øáéã øùà ãâ'.  
÷äå ' êåðç úçðîá)úùçøîä ìòáì (áð ïéàùé ùãçì éàùø à

úåøåãì äëìä øáã ,íéîìåò úéá àåä äøéçáä úéá ïéðáå , øåàáî ïëå
áîøá" í)ô"î èìä 'äåñé"ú (ò øúéä ïëúé àìù"äòùì àìà àéáð ô .

÷ä äùî çîùéáå 'â"å÷ ë 'ðä"éúå ì 'öù" øúåîù äéä àì øåáéãäã ì
îäáä úåðáì"òà ÷"ãáòðù ô ò ãáòð àì íìåòî úîàáù àìà" æ

öàäéøåîä øä ì ,áîøä ïë åöøéú øáëå"øäå ï" ï)ñîá 'ò"æ (÷ì åúå"î.  
éôòå"ùéá ùøôî æ"ùî î"à íéøää ãçà ìà ëêéìà øîà øù ,

÷å íéøäáù ãçåéîä òîùî íéøää ãçà ìà øîàù äîå ' øåñà àä
òå äåáâì ãáòð íåùî"éú æ 'ò åðééä êéìà øîà øùà"åáéãä ôø éúë '

òå éîìùåøéä"îäá íù úåðáì øúåî ë"÷.  
áåúù"úç ú"ø íùá ñ 'øòìãà ïúð ,åòåã ,éú 'å÷ 'éîìùåøéä ,
ùîéôò"äò àîåçðú ùøãîá ë"î íå÷îä úà àøéå ëåçø÷ , êéàäå

åçøî äàøð÷ á÷ä øîàù ïåéëå ÷åîò íå÷î äéä äìéçúîù" úåøùì ä
øã ïéà åðéáà íäøáà øîà ùã÷î úåùòìå åéìò åúðéëùê  ïåëùì êìî

îòáäåáâ íå÷îá àìà ÷ ,ä æîø ãéîá÷" åöá÷úéù ÷îòä úåáéáñì ä
 äéøåîä àø÷ð êëéôì äðéëùä íå÷î úåùòì ãçà íå÷î íéøää

á÷ä ìù åúàøéîù"ä äùòð äø ,àå" åðéáà íäøáà ìù åúìôú ãò ë
 íäøáàì õøàä äðúéð øáë øä äùòðùëå øä äéä àìù ïåéë ãáòð àì

åìù åðéàù øáã øñåà íãà ïéàå åðéáà , íù úåðáì íéìåëé äéäå
îäá"÷.  

úë äùî çîùéá íðîà ' øä øçáð àì ïééãò íäøáà éîéáù
ä øäì äéøåîä ' øîàù åðéáà á÷òé ÷ø'íé÷ìà úéá íà éë äæ ïéà '

òå íìåòî ãáòð àì äæ øäù äéä åúðååëå"áòð íåùî äìàù ïéà ëã 
åò åãáòù óàù àöîðå íé÷ìà úéáì åøçá àåä"çà æ" øñàð àì áåù ë

åëå åìåáâá àáë éåäã 'äì øçáðù ïåéëù ãåòå ' øáã øñåà íãà ïéà
åìù åðéàù.  

á"ä  
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

    )ז"כקת( 'הגליו�  ג"שנה י  וירא א"עתש מרחשו� ד"י
iIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiI 

  ש"סו� זמ� קר
  ויראק "עש

9999::::21212121        
  9:25 חייק "שע

[]  

  ש בעונתיה"מא� דלא קרי קר
  אבנדוי הוא כל ההוא יומ

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  ויראפרשת 
  .מעד  .לח סוטה' מס

  חייפרשת 
  :במעד  :מ סוטה' מס

 []  
סוטה רואי� כח היצר ' בלימוד מס

ובדר� הטבע אי , הסית לדבר עבירהל
וא� ורק בכח קדושת , אפשר להתגבר

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

  סוטה' א בהתחלת מס"מדברי רבינו שליט

  אנשי	 מ� העיר' י
אורחי� בתו� אינו מהעיר אלא ' 
 אפי"רמב' פי ,א	 יש בתו העיר

' בנותיו שבבית וב' יראה אברה� רצה להציל לוט וחשב לוט ואשתו וב, העיר

מלאכי� ' בנותיו שבחו� הרי שמנה מדרי העיר ועכשיו ב' חתניו לוקחי ב

שחשב אברה� שה� אנשי� השקיפו על פני סדו� ואברה� בסעד� אצלו 

י� בתו� נמצאי� ש� עשרה צדיק' כ חשב� לצדיקי� ויהי"החזיר� למוטב ע

  .העיר לפי דעתו

  תורת משה

  גדול המצווה ועושה
ל הוא שנת
 לו עצה על "י ז"וכתב רש .באלוני ממרא' וירא אליו ד

וכבר תמהו המפורשי� וכי אברה� חלילה . המילה לפיכ� נגלה עליו בחלקו

ה א� לא והלא אפילו לשחוט את ב
 יחידו "נטל עצה א� לקיי� מצות הקב

י מה שהקשו המפורשי� "ונראה לפרש עפ. בשמחה רצה לקיי� מצות בוראו

, דאברה� שקיי� כל התורה עד שלא נצטווה ואפילו עירובי תבשילי
 קיי�

ותירצו דבשלמא שאר , כ למה לא קיי� ג� מצות מילה עד שלא נצטווה"א

מצות קיי� כשהוא אינו מצווה דא� יחזור 

, ה במצוה זו יחזור ויקיימנה"ויצוונו הקב

מקיי� אותה עד ' לה א� היאבל במצות מי

ה במצוה "כ כשיצוונו הקב"שלא נצטווה א

יכול לקיי� מצוה זו וגדול ' זו שוב לא יהי

עושה יותר ממי שאינו מצווה והמצווה 

ועושה לכ� המתי
 במצוה זו עד שיצוה 

ל דאברה� "ז י"ולפי. ד"ה עכת"אותו הקב

ה עד שלא נצטווה במצות מילה "אבינו ע

אשכול וממרא א�  מתייע� ע� ענר' הי

ונת
 , עצמו קוד� שנצטווה א� לאימול את 

צה זו שלא ימול את עצמו קוד� עלו ממרא 

ה למול את "שנצטווה כדי שא� יצוונו הקב

יכול לקיי� מצוה זו כמצווה ' עצמו יהי

ונמצא דממרא הוא שנת
 לו עצה . ועושה

שאילמלא , על המילה זו שנצטווה בה

שנצטווה מל את עצמו קוד� ' ממרא הי

יכול למול את עצמו אחר ' ושוב לא הי

י הוא "כ רש"וזש. ה"שנצטווה מפי הקב

י עצת "דע' שנת
 לו עצה על המילה פי

 ממרא שלא למול בלי ציווי יכול למול את

  .ה בחלקו"לפיכ� נגלה עליו הקב, עצמו עכשיו כשנצטווה

  זהב שבא

  גדולה הכנסת אורחי	
ת שבת מכא
 שגדולה הכנסת ואיתא במסכ .אל נא תעבור מעל עבד

מקשי
 העול� דמני
 ידע אברה� מעצמו . אורחי� מהקבלת פני שכינה

מקבלת פני השכינה עד שהניח את השכינה ור�  אורחי�שגדולה הכנסת 

ה את "ונראה דאברה� למד את הדבר מזה שהוציא הקב. לקראת האורחי�

פני וא� איתא דקבלת , אורחי�החמה מנרתיקה כדי שלא להטריחו ב

ה "הלא עמד הקב, למה לו להוציא חמה, השכינה עדיפא מהכנסת אורחי�

אלא ראיה מכא
 , ויל� להכניס האורחי� האצלו ובודאי לא יניח את השכינ

דבשעה שיבאו אליו אורחי� מחויב לעזוב קבלת פני השכינה ולהכניס 

  .אצלו אורחי�ה

  ל"יטיווקע זצק משיפ"הגה

  מדכתבה תורה
ובגמרא הוא אמר קמח והיא אמרה  .סלת מהרי שלש סאי	 קמח

דהא אדרבה , והוקשיא מפורסמת. אורחי�מכא
 שהאשה עיניה צרה ב, סלת

דהא סלת  אורחי�א� שרה אמרה להביא סלת הרי מוכח שאי
 עיניה צרה ב

הקטני� בני�  תהארי אמר פע� לגוריו אריו, י משל"ונראה עפ. חשוב ביותר

. מתייראי� מכ� שבעול� וכל הבריותתדעו שאת� הגבורי� הגדולי� , שלו

וראו ציור גדול על הכותל אי� , פע� הלכו האריות הקטני� לפלטי
 אחד

ברחו . ששמשו
 הגבור עומד והורג את הארי בידיו ושסעהו כשסע הגדי

וש� , אתה אמרת לנו שאנחנו הגבורי�, בבהלה לאביה� הארי ואמרו לו

 ,השיב לה� אביה�. ידיו במוראינו ציור אי� שאד� אחד עומד והורג ארי 

וחד שא� אנשי� מציירי� ציור מי, תינומזה גופא נודע גודל גבור, אדרבה

הרי זה מוכיח שדבר זה הוא חידוש ופלא ואירע רק , האי� שאד� הורג ארי

לא היו , דא� היה זה דבר טבעי, א כדר� הטבעפע� אחת בעול� והוא של

דכיו
 שכתוב בתורה ששרה היתה , ל"ובזה יובנו אמר� ז .מצייני� אותו בציור

הרי זה ראיה שסת� , סלת אורחי�צדיקת ונדיבת לב עד שאמרה לית
 ל

  .ושרה התנהגה שלא כטבע העול�, אשה עיניה צרה באורחי�

  ע"ט הקדוש זי"הבעש

  אחתרי �בעיד
יש להבי
 למה הוזקק הכתוב  .השמש יצא על האר� ולוט בא צוערה

, ל דהנה א  שלוט לא חטא כאנשי סדו�"וי לומר שאז יצא השמש על האר�

דהואיל ואותו יו� , מ ג� הוא היה לו עו
"מ

היה לו , י"מנוהו שופט עליה� כמו שהביא רש

בר� . להוכיח אות� שישפרו את מעשיה�

מצות תוכחה היא עשה של הוכח תוכיח את 

. ואי
 עונשי
 על ביטול מצות עשה, מית�ע

יתחא ל במנחות דבעיד
 ר"אול� אמרו חז

והנה איתא בברכות   .מענשי
 א  אעשה

דבשעה שהחמה יוצאת והמלכי� משתחוי� 

וזה . ה כועס"אז הקב, לה ועובדי
 אותה

כ "וא, השמש יצא על האר�, שאמר הכתוב

היה אז זמ
 ריתחא וג� לוט היה צרי� להיענש 

אלא שאז כבר בא לוט , ע� אנשי סדו�

ומהאי . ולכ
 ניצל ולא נכלה עמה�, צוערה

וכמו השחר עלה , עמא אמר הכתוב לעילט

שמהרוהו לצאת ', ויאיצו המלאכי� בלוט וגו

  .מש� בטר� יצא השמש כדי שינצל

  ה"שבת ד  נ, פני יהושע

  היו	 דייקא
' בהר ה' ויקרא אברה	 ש	 המקו	 וגו

דאיתא בעבודה זרה דכל , יש לפרש .יראה

ל דהר "רזוהנה אמרו . ז"מקו� שיש הר גבוה וגבעה עבדו ש� הגוי� ע

וזה שאמר . ה עשאו קוד� העקידה להר גבוה"והקב, המוריה היה בקעה

, ז"וקשה הא עבדו ש� ע, יראה' ויקרא אברה� ש� המקו� ההוא ד, הכתוב

דהיו� דווקא נעשה הר ולא ', ועל זה מתר� הפסוק אשר יאמר היו� בהר ד

 
ד ש� אבל קוד� לכ
 היה בקעה ולא נעב, שהיו� דייקא נעשה הר,קוד� לכ

  .ז מעול�"ע

  חנוכת התורה

  עשא	 חשובי	
ל בחולי
 דבשכר שאמר אברה� ואנכי עפר "אמרו חז .ואנכי עפר ואפר

והדבר יוב
 על פי . סוטה" ועפר"הפרה " אפר", תואפר זכו בניו לשתי מצו

ובגלל עניוות שלו לא רצה , משל לאיש עני שבא למשתה שעשה חבירו

אלא ישב בסו  , ר בו לעלות שמהלשבת בראש השולח
 א  שחבירו הפצי

הושיב את כל האנשי� החשובי� , מה עשה חבירו. השולח
 אצל הפתח

ונמצא שהמקו� ההוא נעשה מקו� החשוב ,שבאו להסעודה אצל עני זה 

כיו
 שאמר אברה� ואנכי , וכמו כ
. וממילא נתכבד העני בכבוד רב, ביותר

ומכיו
 , חשובי�י� ה ששני דברי� האלה יהיו דבר"עשה הקב, עפר ואפר

  .ת"הרי נתעלה בכ� לדרגת קדושת מצות השי, שנמשל בה� אברה�

  ל"המגיד מדובנא זצ

  נפשו ייטיב לכל

äðä ìà øáãì éúìàåä àð ä ' éëðàå

øôàå øôò, î³ñõ³ñ íï ó−ðší íôñ ó¼¬ µ−þ® .

ô−õ¼ ¾þõñ ¾−î"¾þ ¾"ëší¾ ¾š−ë¾ −" ¹þ®− í

¬ ó¼ î³ò−×¾ ’¼ ³î−íñ¾ îò−ê íïî µþ× ñ×ñ íþ

ëší¾ íï óè¾ ó−ðší µ×ñ íñ¼ôñ ðîë× µþð" í

í ð½ìô šþ −îêþ −òò−ê −ñ¼ î³ò−×¾ íþ¾ô ’ êñî

 îñ×î−ð½ìî î−ôìþ ,í¾¼− íï óèî , ñõ×ð êíî

þõêî þõ¼ , ñ×ñ þõ¼× −¾õòî î¾þõ ó−òî¾êþíð

−í³ ’ îë ö−¼þîïî þõ¼í öô ö−òîï−ò ñ×íð êîí

õê ì−ô®ôî"−ñ¼ ö−¾ð ñ×í í ’ ññõ³− ³êï ñ¼î

−õê óðê ñ×ñ ë−¬−− î¾õò¾ óðê ñ× ’ ö−¾ð

êî í¼þ îñ ö−¾î¼î" −×òêî þôîñ óðêñ −îêþ ö−ê ×

 îñê× ³îêè íï¾ þõ¼îòôô ö−òíò ñ×í , óòôê

−êð× ì−ô®ô îò−ê¾ µõ−íë íò−ìë îñ ¾− þõê ’

õë ’ þìë µ×ñî î−ñ¼ ö−¾ð ö−ê ñëê óðí −î½−×

 îñ¾ ê³î¼þèë þõ¼× êîí¾ þôîñ îò−ëê óíþëê

ì−ô®ô îò−êð þõêð ê³î¼þèî î−ñ¼ ö−¾ð ñ×í¾.  

)þõî½ ó³ì( 



  

  
  

ב   K ממעיינות התאחדותנו k�����������    ���������������K א"עתש יראו k  

������������������������������������������������������������������� 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

    

  

  
  

äøä"÷ ø 'à÷ðéîà÷î íåìù æìäì"ä  

ë' ïåùç  

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

  נחבא אל הכלי�

ראה אודותיו ( ק רבי שלו� מקאמינקא"הרה

היה עובד את אלקיו בהסתר ) ז"ותולדותיו בגליו
 י

כי כל ימיו , ובמקו� גדולתו ש� היתה הסתרתו, והצנע

ולא רצה לחבר ספרי� או , היה צנוע ונחבא אל הכלי�

והשתדל בכל עוז להסתתר מעיני , ת"להתנהג באדמורו

  .ולא ידעו מעוצ� קדושתו, עשיואד� שלא יכירו את מ

, באמת הוא בא לידי החלטה זו עוד בימי עלומיו

לאחר חתונתו התחיל לחשוב : וככה הוא ההשתלשלות

ובי
 ההצעות השונות , מחשבות האי  ובמה להתפרנס

ז "ועי, כ שיחבר ספרי�"עלה בדעתו ג, שהציע לעצמו

אבל תיכ! דחה הצעה זו , יוכל לכלכל את אנשי ביתו

הא� ! ?וכי אלמד כל ימי בשביל ריוח ממו
: רובאמ

ובחשבו מחשבות אלו ! ?לימוד כזה מיקרי תורה לשמה

הנני בטוח בבטחו
 גמור שלא : "וכיוצא אמר בפה מלא

כ עלה "אח"!. ישאר ממני אפילו ד! אחד של שמות

ובדר  זה יוכל , בדעתו להיות מנהיג עדה של חסידי�

דחה מפניו  אבל ג� הצעה זו, למשו  את פרנסתו

  ..."אני לא אהיה רבי בשביל פרנסה! ו"ח: "באמרו

כי לא , כ
 קיי� בעצמו כל ימיו, וכאשר החליט אז

על א! שהיו בביתו תיבות גדולות , הדפיס שו� ספר

חידושי� נפלאי� בכל מקצועות , מלאות בכתבי יד

ת א! לאחר "וכמו כ
 לא התנהג באדמורו, התורה

בי
 תלמידיו הפצירו בו כאשר הרבה מ, פטירת רבותיו

', אוהב שלו� פרק ט. (ת"שיקבל עליו את כתר האדמורו

  ).ל"ר מסטיטשי
 זצ"בש� האדמו

מביא בש� ) ג"א ד! רי"ח( י בעלז"אדמורובספר 

שכל מי ' כי תמיד ביקש מאת ה, ק"אחד ממשמשי הרה

ובקונטרס , ישכח אות�, שיודע מדברי תורה שאמר

ודע אני היטב איזה י: ק אמר פע�"שהרה, כתוב י"כת

ואיני רוצה , חיבורי� יתחברו קוד� ביאת המשיח

  ...להיות מונח עמה� יחד בארו
 הספרי�

  בקי בנגלה ובנסתר

ל אודות דרכו של "צ מסטיטשי
 זצ"עוד סיפר הרה

  :ק להיות נסתר מעיני בני אד�"הרה

היה  ל"ק מראפשי� זצ"הרהביומא דהילולא של 

! בלאנצוט על קברו דרכ� של תלמידיו לבוא ולהתאס

פע� אחת . ולערו  סעודת הילולא כנהוג, ל"של רב� זצ

היה ש� , ל בי
 שאר התלמידי�"ק זצ"כשבא לש� הרה

והוא היה אז  ל"רבי משה מראזוואדוב זצק "כ הרה"ג

ק "ונפשו חשקה מאד להכיר את הרה, ד"כב
 י

אבל לא , כי הרבה שמע אודותיו, ל"מקאמינקא זצ

ניגש , ויהי בחפשו אחריו, ע מי הואראהו מעול� ולא יד

 % ק בעצמו "ובמקרה היה זה הרה % אל אבר  אחד 

היכולי� את� להראות לי מי הוא הרב : ושאלו

  ?מקאמינקא

באצבע על איש והראהו , ענהו האבר  % ! בודאי

  .זהו הרב שהנכ� מבקשי�: ואמר, אחד זק
 ונשוא פני�

הבי
 מיד שהאיש , הרב מראזוואדוב בשמעו זאת

כי ידע שהרב מקאמינקא הנהו איש צעיר , שחק בומ

ובאשר ששמע , ולא יאות לו תואר האיש ההוא, לימי�

וידע מכבר אשר דרכו של הרב מקאמינקא לנהוג לפעמי� 

הבי
 בחכמתו כי האבר  העומד לפניו אינו , בדר  הזה

ק "פנה הרה... אחר מאשר הרב מקאמינקא בעצמו

ווייס אי  , ב אזויאוי: "מראזוואדוב אל האבר  ואמר


  ...".שוי

דו : "הפטיר לו הרב מקאמינקא בבת שחוק וקראו

כי ראהו שהרב מראזוואדוב מבי
 דרכי ..." גנב יונג

  .התנהגותו

ק "ביקש הרה, בתו  השיחה ששוחחו יחדיו

ל את הרב מקאמינקא שיגיד לפניו איזה "מראזוואדוב זצ

ו הרב מקאמינקא נעתר לבקשתו ואמר ל, פלפול שחידש

ק מראזוואדוב הרגיש "עד שהרה, פלפול עמוק מאוד

, כאבי� בראשו מחמת התאמצותו לירד לסו! דעתו

ק מראזוואדוב את "ובדר  חזרה מלאנצוט חזר הרה

  .ל"ק בעל אמרי נוע� זצ"הרהע� אחיו , הפלפול

 
מעשה דומה לזה היה לו  להרב מקאמינקא ע� גאו

הרב ו, שרצה לדעת מי הוא האיש השוחח עמו, אחר

? מה עשה הגאו
 הלז, מקאמינקא לא רצה לגלות לו

ובמכוו
 שינה קצת , התחיל לומר מאמר מתיקוני זוהר

הרב מקאמינקא ששמע אותו משנה , מלשו
 התיקוני�


', כי א� וכו, לא כ
 כתוב ש�: קפ& ממקומו ואמר, הלשו


הנה עתה ידעתי כי : נענה בחיו  ואמר, כשמוע הגאו
 כ

שאת� הנכ� הרב , ואמנ� כ
, עמיגדול האיש המדבר 

  ...מקאמינקא

  מגלה טפח מעבודתו בקודש

לכת שלו % לפעמי� היה מגלה את דר  ההצנע

דבר זה היה פע� בעת , באימרה קצרה ועמוקה עד למאד

תדע שאני : פנה אל איש אחד ואמר לו, שישב בסעודה

זה רק בשביל שאתה , ומה שאני אוכל, שרוי בתענית כעת

  ...מתענהלא תראה שאני 

פרט אחד  % בהכרח  % שוב היה מעשה אשר גילה 

פע� באת אשה אחת אליו בקול : מדרכי עבודתו הנסתרה

שישלחו לו , שיתפלל הצדיק על בעלה הרוקק ד�, יללה

ובעת שבאה האשה אליו , מהרה רפואה מ
 השמי�

מצאה אותו כשהוא משחק ע� בני משפחתו משחק 

תשומת לב  ולא הראה לה, "דאמקיס"� הנקרא "דא

 % כנראה  % האשה לא הבינה , מיוחדת רק המשי  לשחק

והפצירה בו הרבה שיאזי
 אליה וירח� , את דרכי עבודתו

מה אתה : בלית ברירה הפליט מפיו דברי� אלו, על בעלה

דבזה (, "ד�"הרי אתה רואה אי  שאני משחק , רוצה

בש� , אוהב שלו�). (המשחק התפלל על הרוקק ד�

  ).ל"ז ני&צ מפאקשעוו"הרה

  ביו� ובלילה' עובד ה

, ל"ק מקאמינקא זצ"מנהג טוב נהג בעצמו הרה

לא היה חוזר , שכאשר היה מתעורר באמצע השינה

, רק התגבר כארי לעבוד את עבודת הבורא, לשכב


. וא! א� התעורר בתחלת הלילה היה נוהג לעשות כ

וסיפר , ויהי בעת היותו בראפשי& קרא פע� לחביריו

ומבקש� שיתירו לו , ה עליו הדברלה� שעתה קש

כי מאחר שנהג כ
 כמה שני� יש לזה די
 , את הדבר

והתירו , ה� הסכימו לדברו. של נדר שצרי  התרה

כאשר היה נהוג  –וביקשו ממנו עבור זה , לו את נדרו

, "לחיי�"ש לשתות "שית
 לה� יי –בי
 החסידי� 


  .הוא מילא בקשת� בתשואת ח

בראות� אותו בחצות  אבל מה נשתוממו חביריו

ומתחיל , ד כבכל לילה"והנה הוא בא לביהמ, הלילה

נגשו אליו , כאילו לא היה כלו�, ללמוד את שעוריו

ומדוע , הרי אמרת� שקשה לכ� הדבר: ושאלוהו

לא רציתי להתיר את נדרי : ענה לה�? באת� עתה

אלא מאחר , בשביל שלא אתנהג מעתה בדרכי הזה

הרגשתי בעצמי כאילו אני לא , שהדבר היה עלי כנדר

, דהרי חייב אנכי לקיי� את נדרי, עושה דבר מרצוני

, ואי
 אני חייב תו לקו�, אבל מאחר שהתרתי את נדרי

כי עתה אני מרגיש , אפשר לי בקל להמשי  את דרכי

ד! , ב"שארית ברו  ח. (שאני עובד את בוראי מרצוני

  ).ד"ו אות פ"ט

�  אוהב את בעלי שמחה ושונא העצבני

דרכו בקודש היה לבדוק בפסח את המצות טר� 

, דהיינו שלקח כל מצה ומצה בידיו הקדושות, אכל�

לידע ולהרגיש מי היה המגלגל מצה זו ומה , ומביט בה�

! צדיק: אמר, ועל כל מצה שנשאה ח
 בעיניו, מעשהו

וא� בעל מצה לא היה , והניחה על השלח
 לאכלה

על הצד  והניחה! רשע: קרא להמצה, מתנהג כשורה

  .שלא יבוא לאכלה


שדבר זה כשלעצמו היה די לעורר התפעלות , מוב

אשר ראו במו עיניה� רוח , יתירה אצל הנוכחי� ש�

, היודע ומכיר את כח הפועל בהנפעל, ק"קדשו של הרה

. לדעת מי הוא הצדיק ומי הרשע, ובראיה בעלמא סגי לו

לע 'ק רבי יהושע"הרהאבל יותר גדלה התפעלותו של 

בהיווכחו לדעת את מי קורא אביו הקדוש , )בנו( ל"זצ

י "ודבר זה נודע לו עפ, ואת מי להיפו , בש� צדיק

; שטיפלע
(בעת נקיבת המצות , סימני� שעשה הוא


ומצה , דהיינו שמצה אחת נקב בצורת משולש, )רעדל

ז ידע להראות על כל מצה "ועי', אחרת בצורת עגול וכדו

בעת , וד גדלה התפעלותווהנה מה מא, מי היה המגלגלה

י איש "שלקח אביו הקדוש מצה אחת אשר נתגלגלה ע

כי נהג בעצמו כל מיני , שהיה נראה כצדיק וקדוש, אחד

והנה , סיגופי� כתעניות והתבודדיות מרובות וכדומה

! רשע: ומיד מכריז, מסתכל בה אביו בעיניו הקדושות

ואילו מצה אחרת אשר עליה קרא . ומניחה על הצד

אשר היה מעורב , היה המגלגלה איש שמח ועליז, צדיק

עתה , ותמיד היתה ניכרת צהלתו על פניו, בי
 הבריות

נוכח הב
 לדעת עד היכ
 מגיע כח התנגדותו של אביו 

עד שלא נרתע אביו , "פרומע"לאלו הנקראי� 

  )אוהב שלו�". (רשע"מלתארהו א! בתואר 

  

�  זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ
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   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ
ñ" âøô úùìê úðù òùú"ôì à"÷  

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

ä øîàéå ' êöøàî êì êì íøáà ìà

êàøà øùà õøàä ìà êéáà úéáîå êúãìåîîå, 

יצחק פתח  רבי) א"ט ס"פל(איתא במדרש רבה 

  .וראי והטי אזנ� שמעי בת) יא תהלי� מה(

á( ובמדרש רבה , דולואעש� לגוי ג)ט "פל

כי מי גוי ) דברי� ד ז(אותה אומה שכתוב בה ) א"סי

ר "במדב(כ� הוא במדרש ו .אני מעמיד ממ�, גדול

 ,ה אברה� לגוי גדול"אימתי עשה הקב) ב"א ס"פי

כשיצאו ישראל ממצרי� ובאו לסיני וקבלו את 

  .התורה

â( הריני מוסי  אות על י "פירש, ואגדלה שמ�

מכא� ואיל�  ,שעד עכשיו שמ� אבר� ,שמ�

  .אברה�

øàáúéå  הבעשעל פי �דושט הק"מאמר מר 

על ) ויקרא' הובא בתולדות יעקב יוס  פ(ע "זי

בכל יו� ויו� בת קול ) ב"ו מ"אבות פ(המשנה 

זת ואומרת אוי לה� לבריות יוצאת מהר חורב ומכר

, איתא) .נשא ד  קכו(ק "ובזוה, מעלבונה של תורה

עד מתי פתאי� ) משלי א כב(ואומר שהכרוז יוצא 

 שובו בני� שובבי�) ירמיה ג כ(', תאהבו פתי וגו

א� אי , ולכאורה ממה נפש�, ארפא משובותיכ�

אפשר שישמע אד� הכרוז הזה למה יוצא בת קול 

מע מדוע באמת לא נשמע וא� אפשר שיש, כלל

וביאר כי מה שמגיע לאד� הרהורי , לשו� אד�

וא� יטה אוז� , תשובה בכל יו� הוא מ� הכרוז ההוא

לשמוע קול הקריאה אפשר לכל אד� שישמע והיינו 

א� א� הוא בר דעת להבי� שזה , במחשבה

המחשבה הוא קול הכרוז והבת קול יטה אזנו 

אבל הפתי , לשמוע בלימודי� לעשות רצו� קונו

כשבא לו הרהורי תשובה מהכרוז נתעצב והול� 

לבית היי� לומר תנו שכר למרי נפש ואינו שומע 

  .ד"עכ ,לקול הבת קול לשוב אל בוראו

äðäå  המשנה �לכאורה נראה כסתירה בי

דבמשנה איתא שהבת קול יוצאת ואומרת , להזוהר

ובזוהר אמרו , אוי לה� לבריות מעלבונה של תורה

אמנ� באמת , כריז שובו בני� שובבי�שהבת קול מ

אחת דבר ) תהלי� סב יב(דכתיב , אי� כא� סתירה

ה שיי� כזה "ואצל הקב, אלהי� שתי� זו שמעתי

מה שאי� הפה , שדיבור אחד יתחלק לשני דברות

ל "ולפי זה י. יכול לדבר ואי� האוז� יכול לשמוע

, דבת קול אחת יוצא בכל יו� ויו� מהרב חורב

ומר אמר חדא , מתחלקת לשני קולות ואותו בת קול

נקט קול אחד ' דבמתני, ומר אמר חדא ולא פליגי

  .ובזוהר נקט קול שני

øúåéáå  מזה יש לומר שבאמת בת קול אחת

היא היוצאת מהר חורב לעורר לבבות בני אד� 

והיא מכרזת ואומרת , לתשובה ותיקו� המעשי�

וג� היא מתאוננת ואומרת אוי , שובו בני� שובבי�

והוא נגד בני אד� , לה� לבריות מעלבונה של תורה

מ� הבת הפתאי� שאינ� שמי� על לב� להתעורר 

  .קול הקורא לתשובה

äðäå ט הקדוש נראה כי אותו "מדברי הבעש

 לבד המתעורר בלב האד�בת קול היא רק הרהור 

ה מגלה "ק מראפשי" זללה"אמנ� הרה, לתשובה

� שבת קול דכיו) ראה' פ(לנו עני� נפלא בזרע קודש 

מוכרח שיש צדיקי� ששומעי� את , יוצאת בכל יו�

ויש לומר ששמיעת� הוא כדר� שהיה בשעת , הקול

וכל הע� רואי� את ) שמות כ יח(מת� תורה שנאמר 

שהיו ) י"מכילתא דרשב(ל "ודרשו חז, הקולות

ומבואר מזה שהבת קול . ד"עכ, רואי� את הנשמע

בכל יו� הוא ג� נשמע ונראה בחוש אצל הצדיקי� 

  .ויו�

øáúñîå שהיות שהבת קול בא , הדבר לומר

על כ� רק בבני אד� ששיי� בה� , לעורר לתשובה

או  ,ה� זוכי� לשמוע הבת קול בהעני� של תשו

פ הרהורי תשובה "או עכ, בחוש כדר� הצדיקי�

אמנ� , ט"המתעורר בלב האד� כדברי הבעש

מלאכי מעלה שלא שיי� בה� עני� חטא ועני� 

ובפרט שהבת  .ינ� זוכי� לשמוע הבת קולא, תשובה

על כ� , קול יוצאת מהר חורב שהוא בעול� השפל

  .אינ� שומעי� אותו מרו�מעלה יושבי מלאכי 

ìòå  פי זה יש לפרש מה דאיתא במדרש

, ומשה עלה אל האלהי�) א"ח ס"ר פכ"שמו(

, באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה

ה קלסטרי� של פניו של משה דומה "עשה בו הקב

ה אי את� מתביישי� "אמר לה� הקב, לאברה�

 ,לא זהו שירדת� אצלו ואכלת� בתו� ביתו, הימנו

 ב במה נסתמה בזה טענת המלאכי� על"ולכאורה צ

  .מה שבקשו לעכב מת� תורה לישראל

íðîà מסכת שבועות (ה הקדוש "כתב השל

שבת (לפרש מה דמבואר בגמרא ) פרק תורה אור

שקטרגו מלאכי השרת בשעת מת� תורה מה :) פח

היינו כיו� שהאד� מוכשר לקבל , לילוד אשה בינינו

על זה אמר ו, ו התורהטומאה ולחטוא אי� תנת� ל

י והחזר לה� "א כבוד"ה למשה אחוז בכס"לו הקב

כלומר תחזור ותאמר להמלאכי� שא  א� , ה"תשוב

וגדולה תשובה , יחטא האד� יש לו תקנה בתשובה

 ובזה. ק"עכדה, .)יומא פו(שמגעת עד כסא הכבוד 

' פ(בבר� משה  ה"זללהר "ק מר� אאמו"כביאר 

) שמות כד ז(מרו ישראל מה שא) תרומה עמוד קצה

כי בני ישראל קבלו , נעשה ונשמע' כל אשר דיבר ה

 'עליה� שמירת התורה והמצוות וכל אשר דיבר ה

ושמא תאמר הלא עלולי� להכשל בחטא , ה"נעש

שישמעו ' פי, ע"הוסיפו ואמרו ונשמ ל זהע, ופשע

ויטו אוז� לקול הבת קול היוצא בכל יו� ויו� מהר 

  .ד"עכ ,ת"ה אל השיוישובו בתשוב ,חורב

äæáå  שעלה משה  שעהביתבאר המדרש

בקשו מלאכי השרת לפגוע  ,למרו� לקבל התורה

והלא , מה אנוש כי תזכרנובאו בטענה  וה�, במשה

האד� מוכשר לקבל טומאה ולחטוא והאי� תנת� לו 

 אי�, וא� תאמר שיש לו תקנה בתשובה, התורה

� לא ידעו מלאכיה שהרי, לתשובה לבויתעורר 

ה "לזה צר הקב, רר לתשובההמעוקול מהבת 

קלסתר פניו דומה לאברה� ואמר לה� לא זה 

והוא על פי המבואר , שירדת� ואכלת� בתו� ביתו

שאכלו כי כל אלו ) יתרו' פ(בתפארת שלמה 

של אברה� אבינו נתקדשו ונזדככו  משולחנו

יתכ� לומר מעתה ו. ש"עי, בקדושה גדולה ונשגבה

של אברה� אבינו ואכלו  כי כל הבאי� בצל קורתו

, מפתו נתעלו במדריגה גבוה שזכו לשמוע הבת קול

בהיות� בביתו של אברה� אבינו אז וג� המלאכי� 

וזה שאמר  .בדמות אנשי� זכו לשמוע הבת קול

ה להמלאכי� על מה שאמרו אי� יתעוררו בני "הקב

ירדת� אצלו ואכלת�  והלא זה, הישראל לתשוב

בטח שמעת� הבת קול היוצאת מהר בתו� ביתו ו

באופ� ו, חורב ומעורר את לבבות בני אד� לתשובה

וראויי� , זה יתעוררו בני ישראל לתשובה אמיתית

  .ה� לקבל התורה

êà ל"י  �כי אברה� אבינו כל עוד שהיה בחר

, קולזכה רק לשמוע הבת , " העמי�בטומאת אר

נתעלה ונתקדש אחר שעלה לאר" ישראל לאמנ� 

  .וזכה ג� לראות הבת קול בקדושה יתירה ש�

äæå ה ל� ל� מארצ� וממולדת�"שאמר לו הקב 

רמז לו בזה כי , �"ומבית אבי� אל האר" אשר ארא

שיזכה לבחינת , שראל אראה ל� הבת קולבאר" י

במדרש דרש זה לו .וכל הע� רואי� את הקולות

כי עד אז זכה רק לבחינת , שמעי בת וראי והטי אזנ�

  .לראות הבת קול, ומעתה יזכה לבחינת וראי, שמעי

øáãå זה נרמז באומרו ואעש� לגוי גדול ,

באר" ש� כי , י הריני מוסי  אות על שמ�"ופירש

זכה  אז, על שמו' כשהוסיפו לו אות הישראל 

כתב והוא על פי מה ש, מדריגה זואברה� אבינו ל

שהיה אברה� חסר , י להל� בפסוק והיה תמי�"רש

והוסי  , אזני� וראש הגויה' עיני� ב' ב, איברי�' ה

ח "� גימטריא רמ"אברה, ה אות על שמו"לו הקב

שכתבו והעני� בזה על פי מה . ש"עי, כמני� איברי�

כי ) עיי� עצי חיי� לשבועות אות א(בספרי קודש 

בני ישראל במת� תורה זכו לזכ� ולקדש איבריה� 

ועל ידי זה זכו להיות , וגידיה� ופסקה זוהמת�

אברה� אבינו בכמו כ� יש לומר ו. רואי� את הנשמע

להורות דזה היה , על שמו' לו אות ה שניתוס 

איברי� אלו ' נתנו לו הבאר" ישראל כאשר ש

נזדככו חוש הראיה וחוש השמיעה שלו , ברשותו

זכה באר" ישראל  ועל כ�, להיות רואה את הנשמע

את הבת קול היוצאת בכל יו� לשמוע ולראות 

ודבר זה הוריש לבניו אחריו  .לעורר לתשובה

בדורות העתידי� שיזכו לשמוע בכל יו� את הבת 

  .קול המעורר לתשובה

  )המש� בעמוד הבא(
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת ק"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�

  דברות קודש
  א"ר שליט"ק מר אדמו"מכ

  )המש
 מעמוד הקוד�(

ìåäæ  מ� ' ויקרא אליו ה) ב"ח ס"ר פכ"שמו(איתא במדרש

כי קריאת . בזכות ההר אלו האבות, מ� ההר, ההר לאמר

ת היוצא מהר חורב הוא בזכות אברה� אבינו שהגיע "השי

ובזכותו זכו בני ישראל , לבחינה זו לשמוע ולראות הבת קול

ונמצא שקבלת התורה . במעמד הנבחר לראות את הנשמע

, שקבלו בני ישראל על עצמ� לשמוע הבת קול שהיתה בשביל

היתה בזכות אברה� אבינו שזכה למדריגה זו בהיותו באר� 

  .על שמו' אות הלו ניתוס  ש� ו ,הקודש

äæå אבינו ואעש" לגוי גדול"שהבטיח הקב �, ה לאברה

להיות כי אז זכו בניו , ורמז לו בזה מת� תורה כמבואר במדרש

גוי גדול באיכות שזכו למדריגה גדולה להיות רואי� את 

 וקבלאותו גוי גדול וקדוש שיוכ� רמז לו שבניו יהיו , הנשמע

מלאכי� דהאד� עלול הרי יתעורר טענת הוא� תאמר , התורה

, לזה אמר ואגדלה שמ" הריני מוסי  אות על שמ", לחטוא

ובזכותו יזכו בניו , שיזכה אברה� אבינו לראות את הנשמע

ועל , וישמעו את הבת קול המעורר לתשובה, אחריו לבחינה זו

  .כ� תנת� לה� התורה

äðäå  הבת קול יוצאת אותו � ,דייקא מהר חורבבכל יו

י שעמדו רגליו על הר סיני ואמר נעשה כי כל מ ללמדינו

זוכה לשמוע הבת קול , וזכה אז לראות את הנשמע, ע"ונשמ

והרי כל נשמות בני ישראל שבכל , היוצאת בכל יו� מהר חורב

ולכ� אנו זוכי� לשמוע ולהתעורר על , הדורות עמדו בהר סיני

  .ידי הבת קול לתשובה

éùäå"ú זי� איעזרינו שיהיה לנו הזכיה לשמוע ולה

ולעשות פעולה הראויה בלב שהבת , אל הבת קולולהקשיב 

ת ולהיות "קול יעורר את לבינו הגו  והנשמה לעבוד את השי

ח "בלימוד התורה ועבודת הבורא בכל רמ' עבד נאמ� לה

ויהיה לנו הזכיה לשמוע הבת קול , ה גידי�"איברי� ושס

ועל ידי זה ישפר כל , ת קורא את בני ישראל לתשובה"שהשי

ת יעזור "והשי. אחד המעשי� וילכו בדר" התורה והיראה

שבזכות שעמדו רגלינו על הר סיני נזכה לשמוע ולהתעורר על 

ונזכה , ידי הבת קול ולזכות לתשובה שלימה ואמיתית

להתרוממות קר� התורה וישראל בהתגלות כבוד שמי� עלינו 

  .במהרה בימינו אמ�
  

  בשבוע זו נשמט המדור
  
  
  
  
  
  

  י"כי לא היה אפשר לעבור ביקורת ההגה ע

  א"קרית יואל שליט �"צ דומ"הגה
  ה"היושב בעמק הבכא אחר פטירת אמו ע

ולא יוסי� לדאבה , המקו� ינח� אותו בתו� שאר אבלי ציו� וירושלי�

  .וא� טוב וחסד ירדפוהו כל הימי�, עוד

  

  המערכת

  ממעיינות רבותינו
  אבק שעל רגליה�

והקשה הכלי יקר דלמה יכנס אור השמש לתו� . י שה� משתחוי� לאבק שעל רגליה�"פירש רש .ורחצו רגליכ�

מ דלכ� כתב "ולדידי לק. כ"� ואינה נאסרת עה קרקע עול"הלא הרב עובדי� להשמש אלא דאינה נאסרת וה, ביתו

אבל במתק לשונו כוו� לישב , רק באמרו שה� משתחוי� לאבק' ד' י שה� משתחוי� לאבק שעל רגליה� דהי"רש

ל דבאמת קרקע עול� אינה נאסרת אבל אחר דנדבק האבק ברגליו והוי תלוש ה� משתחוי� לו ונאסר והוי "הנ' קושי

  .ל"לכ� הקפיד שלא יכנסו אבק זה לתו� ביתו כנ, ז"ע
  ישמח משה

  איני מתגאה

כי אז ג� כ� אנכי עפר , אפילו בשעה שאני מדבר אל אדני איני מתגאה בזה, ביאורו 'הנה נא הואלתי לדבר וגו

  .ואפר
  ייטב לב

  מקצה של חבירו

מה איל ראשו של זה בצד ' כאילי� וגוי דאיתא במדרש היו שריה "כל הע� מקצה עפ' ואנשי העיר אנשי סדו� וגו

וכל זמ� , כי הדור המתחילי� להרע מנערות�, ובספר קול יעקב פירש. 'א� ישראל שבאותו הדור כו, זנבו של זה

ודור הבא רואה בילדותו מעשה אבותיו והול� בעקבותיו ואוחז בה� ומוסי� , שמזקיני� דעת� מטורפת ומרבי� הלרע

בצד סופו של הדור , בצד זנבו של זה, התחלתו של הדור הנולד הזה, מצא ראוש של זהנ, והול� להרע יותר ויותר

כל אחד ואחד התחיל להרע מקצה של , כלומר, וזה שנאמר כל הע� מקצה. כ דבריו"ע, זשה מסיי� זוה פותח, שלפניו

  .והב�, חבירו
  ייטב לב

  מדת הרחמי�

ד "ל מתחלה עלה במחשבה לבראו במדה"י מאמר� ז"יתבאר עפ  ,אל עול�' בש� ה' ויטע אשל בבאר שבע וכו

ר הוא בשביל שיהא קיו� "ת במה"הר כי זה מה שמתנהג השי. 'ר וכו"רעה שאי� העול� מתקיי� עמד ושית� מדה

צל� על יד ימינ� שפרישו בו במדה שאד� מודד מודדי� לו וכל המרכ� על הבירות מרחמי� עליו ' והנה ידוע כי ה. לעול�

ל מכח שהתרח� על הבריות לתת לה� מאכל ומשתה "ור) ה"לוי' ה שתי"ת אכיל"ר(הפסוק ויטע אשל ' וזה פי. 'כו

כ אל עול� דאית עלמא קאי� "וא' היינו שנתעורר רחמי� בעול� כי במדה שמודד כו' ז ויקרא בש� ה"ומקו� ללי� עי

  .ל והב�"אל עול� כנ' ז הוא ית"ועי
  ט"קדושת יו

  ה קאי� עליה"קב

ל "י. 'ה וכו"והיה אומר להקב, א קודש הוא"ד, י לגדול שבה� אמר"פירש .אל נא תעבר מעל עבד�' גוויאמר אדני ו

דהא , שוב ישוב מיבעיא ליה, ובזוהר הקדוש הקשה שוב אשוב אלי�. י שאחד בא לבשר את שרה"ש רש"עפימ

דהוי קאי� עליה אמר  ה"אלא ודאי קב', א אחרא וכוחדא דשלויה הוא ולא ב"בידא דקב תמפתחא דא מלפקד עקרו

ל כ� אמר עו, שבא לבשר את שרה שתלד ב�, ש לגדול שבה� אמר"וז. כ"ע, ובגי� כ� כתיב ויאמר שוב אשוב אלי�, מלה

  .והב�, ב כדכתיבוובזה יכול לומר שוב אש, דלא יעבור מעל פניו, קודש הוא, י"אדנ
  עצי חיי�

  צרי עי�

והקשו המפורשי� דאדרבה סלת עדיפא , היא אמרה סלתי הוא אמר רמח ו"פרש ,מכא� שאשה צרה באורחי�

ב בשבילי "אורח טוב מהו אומר כמה טרחות טרח בעה, אומר' ל ברכות ב� זומא הי"ש ז"ל עפימ"אפ. ומשובח יותר

, פת אחת אכלתי, ב זה"מה טורח טרח בעה, אורח רע מהו אומר', לכמה בשר הביא לפני כמה ייי� כמה גלותקאות וכו

ולא חשש , ה אמר קמח תחלה כדי לקיי� אמור מעט ועשה הרבה"כ אאע"וע', שתיתי וכו' לתי כוס אאכ' חתיכה א

ואורח טוב מספר בשבחו , לפי שחשבה לאנשי� הגוני�, שמא יצטערו מחמת שיחשדדו בו שאינו רוצה לית� מ� היפות

ב זה "יאמרו מה טורח טרח בעהאבל שרה אמנו נתייראה מלומר קמח דדלמא צרי עי� ה� ו, ב להגדיל טובתו"של בעה

, ל שחשב� לצרי עי�"ומכא� שהאשה עיניה צרה באוחרי� ר, כ תפסיד מצות המפייסו ששכרו מרובה וכפול"וא', וכו

  .ל לאורחי� והב�"ש באורחי� דלפי פשוטו הול"ובזה מדוייק מ
  דברי יואל

  התק� עצמ� בפרוזדור

העול� הזה דומה לפרוזדור בפני , אבות רבי יעקב אומר 'י מה ששנינו במס"יתבאר עפ .והוא יושב פתח האוהל

להרבות בתורה ובמצוות , דהנה כל תכלית האד� בעולמו. התק� עצמ� בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלי�, העול� הבא

, וזה שנאמר באברה�, וכפרוזדור בפני העול� הבא, והעול� הזה צרי� להחשב בעיניו כדירת עראי, ומעשי� טובי�

והכי� את נפשו בתורה ובמצוות , היינו שבכל ימי חייו בעול� הזה נדמה לו כיושב באוהל עראי, ל"פתח האהוהוא יושב 

שג� אצלה נחשב , ל"ויאמרו אליו איה שרה אשת� ויאמר הנה באה, וכ� בשרה אמנו נאמר, ליכנס לטרקלי� בעול� הבא

  .כל העול� הזה כאוהל עראי נגד העול� הבא
  בר� משה

  אי� שלו� לרשעי�

, ש� קרא אותו של�, אברה� קרא אותו יראה, יראה' ויקרא אברה� ש� המקו� ההוא ה) י"ו ס"ר פנ"ב( במדרש

. ה הריני קורא אותו ירושלי� כמו שקראו שניה� יראה של�"אמר הקב, ומלכי צדק מל� של�) בראשית יד יח(שנאמר 

וא� כ� היה ראוי להקדי� את הש� שנת� לו  ,ה הלא ש� ב� נח היה קוד� אברה� אבינו"ר זללה"ק מר� אאמו"ודקדק כ

  .ש� ב� נח ולקרוא את המקו� של� יראה

לשונות ' כנפות של ציצית נגד ד' י ד"על דברי רש) שלח עמוד עד' פ(על פי מה שכתב מר� החת� סופר  ויתבאר

י אתכ� בזרוע וגאלת, והצלתי אתכ� מעבודת�, והוצאתי אתכ� מתחת סבלות מצרי�) שמות ו ו(והיינו , של גאולה

וזהו תכלית הטובה ביציאת , ולקחתי אתכ� לי לע� והייתי לכ� לאלקי� שהוא מת� תורה, נטויה ובשפטי� גדולי�

ציצית יורה כי אי� מת� תורה תכליתו כי א� הגאולה והפדות לבד ' והעושה ג, מצרי� תעבדו� את האלקי� על ההר הזה

שלא יאמר , ציצית עובר בבל תוסי�' והעושה ה, אתכ� אל האר" אתיאמנ� יש עוד לשו� חמישי והב, והרי הוא ככופר

, ציצית' על כ� אסור לעשות ה, כי התכלית הוא החמישי והבאתי אתכ� אל האר" שהוא תכלית כל ולא קבלת התורה

ה "ל כי לטע� זה הקדי� הקב"ומעתה י .ד"עכ, כי עיקר התכלית ולקחתי אתכ� לי לע� ולא והבאתי אתכ� אל האר"

וחושבי ' להורות שלא שיי� שלו� ואחדות רק ע� האנשי� שה� יראי ה, מו של אברה� קוד� לשמו של ש� ב� נחש

אבל בא� נחסר לה� מדת היראה אסור , אשר על שמה קרא אברה� את המקו� יראה, שמו ויש לה� מדת היראה

  .לרשעי�' אי� שלו� אמר ה) ה מח כבישעי(ומקרא מלא כתיב , להתחבר עמה�
  א"ר שליט"ק מר� אדמו"כ
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