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CC  השבועהשבועמעיי� מעיי� cc 
  

òùø íãà éðt úåìëúñä øåñéà  
 éúçðî úç÷ìå êéðéòá ïç éúàöî àð íà àð ìà á÷òé øîàéå

ë éãéîé t úåàøë êéðô éúéàø ïë ìòéðöøúå íé÷ìà éð.  
ùøä åùò éðôá á÷òé ìëúñä êéà íéùøåôîä åù÷äò , àä

éøîà 'îâá 'ñî ' äìéâî)ë"ò è"à ( úåîã íìöá ìëúñäì øåñàã
òùø íãà , éðt úåàøë åùò úééàø á÷òé äåùä êéà äù÷ íâ

íé÷ìà.  
ãéçä"à ñá 'äåî íùá àéáî íéîåã÷ ìçð" äåùäù ïúðåé ø

 éðt úåàøë åùò éðt úééàø á÷òéíé÷ìà ,æçàã" ìëúñäì øåñàù ì
äùåã÷ úîçî íéðäëì íééôë úåàéùð úòáå äðáìå úù÷á , ïëå

àøçà àøèñä ãöî òùø íãà éðôá ìëúñäì øåñà ,éòëå"æ  áúë
äôñá"ò éë åðéáà á÷òé øîàù äùî çîùé ÷"ø êéðô éúéàø ë"ì 

 øåñàù íé÷ìà éðt úåàøë éìöà àåä êìù íéðt úééàøä" øåñà ð
ãà éðôá ìëúñäìòùø í , äæå åëôäì äæ ÷ø øåñà äæå øåñà äæ

 äàîåèä ìãåâì óåñ ïéà ãò ìéãáäì äæå äùåã÷ä ìãåâì äæ åëôäì
ïìæâå çöåø úåòùøä ìãåâî ,îååãéçä óéñ"úåìëúñä à÷åãù à 

ìáà øåñà éàø 'øúåî àîìòá , åùòá ìëúñä àìù á÷òé äùò ïëå
éàø àìà 'öðúä ïëì ïåéæáì äæ áåùçé åùòù ùç äéäå àîìòá ì

ò éë øîàå"éàø êéðô éúéàø ë 'íé÷ìà éðt úåàøë äì÷,  äðáìå úù÷
úåàøì àìà íäá ìëúñäì ïéàù àöåéëå ,äáøä êáéùçî éðàå 

å ø÷é úåùòìëãåá ,ïåéë àåä úîàä éôìå äåù àä úåìëúñäì äà
úéàãë 'èñî êùîåé àìù"éúéàãë àäå à 'äùåã÷î äðäé àìù .  

úçá"ñ éôò øàáî"ã àìôää åáø"ä àä íòèá ìëúñäì øåñé
òùø íãà éðôá ,òù íåùî"îèî åéìò êùåî êë éàåú , íðîàå

éöåäì òùø éðôá íúåìëúñäá íä íéìåëé íéìåãâ íé÷éãöà  åðîî
ò åúåà åúéîä ãò åáù úåöåöéð èòî" ã)ð úåëøá"ò ç"à ( áäéáé '

éðéòå åúåîöò ìù ìâ äùòð , áåè ìë åðîî øñåä øáëù òùø íðîà
ë åá ìëúñäì áåù øåñà éæà ÷éãöä úùåã÷î åîöòì êåùîé éìåà é

åéðt øåàáù ,úçä êéùîî åéøáã éôìå"òù ñ" àéáî íãà ìù åðîî é
åðúðù éîì åøåà úåöåöéð, ñì äáëøî äéä åùòù úåéäå" ùùç î

ò åéðt úééàø åì ÷éæé ïô á÷òé" åùòì êéùîäì ïåøåã åì íéã÷ä ë
ò øåà úö÷"åéúåòî é .ùî ïáåé äæáå"éðô éúéàø ïë ìò éë ëåâå ê '
òù åðééäã"ðà äùåã÷ úö÷ êéìò êùîåéå äçðîä úçé÷ì éé  ìåëé

 éðt øåàî äùåã÷ êéùîú äúàù ùåùçì êéøö éðéàå êéðô úåàøì
ùééò"á.  

äôñá"÷ äæì äîåã äðéçáá ùøôî ìàåé éøáã ,éôò" ã
 éåì úùåã÷ä)íéøåôì íéùåøãá ( øáùì íéöåø íé÷éãöùëù

äì íäìù àøèñî íúåà íéãéøôî éæà íéòùøä àøèñì íàéá
äùåã÷ã ,ùî òåãéå"ôäñá ë"÷ ìòôðá ìòåtä çëã äìëã àøâà ,

òã"ùî òùø íãàî õôç äæéà åà úåòî íéç÷åìù éô ìá÷îä ìò òé
ïúéðä ìù úåòøä úåãîî ,ééò"ù , íàù äáåøî äáåè äãî äðäå

àå ìá÷îä ìò äùåã÷ òétùî ÷éãöî øáã ïéç÷åì" á÷òé çìùùë ë
 äùåã÷ çë åá òéôùä åùòì ïåøåãèñî åúåà ÷úðå"à , äúåàáå

òé ìò åéîçø åøîëð äòù÷éçá äæéà åá ÷áãðù á ' úåéîåøúî
åëå íéðéùéá íéðîçø íäù ìàøùé ìù íäéúåãéî 'òå" äúåàá ë

 äòùäèñ ùøåùî ãøôðù éðtî åéðôá ìëúñäì åì øúå"à  ÷øå
çà"äìéçúáë åøåñì øæç ë ,æå"ãéî éúçðî úç÷ìå ùé ,éäé ' øúåî

ò êéðôá ìëúñäì éì"é tùéùòé äùåã÷ã çë êéìò ïåøåãä.  
éæ ïøî ùøôî ãåò"ò éôò" äðëñ íå÷îáã íéãéñç øôñ ã

òùø íãà éðôá ìëúñäì øúåî ùôð çå÷éôå , ìòô åðéáà á÷òéå
åúåàá åéîã ìòåt åùòì çìùù ïåøåãäðãä ìë ìò éå åìëåéù úåø

ïåøåãá åùò úà ãçùì ,òå"ë åá øéöôä ë"ë  äæù ïåøåãä úà ìá÷éù
 úìöä äéäà úåøåãä ìë óåñ ãò ìàøùé"ë  çå÷ô êì ïéàð ìåãâ ùô

òå äæî"æå åéðôá ìëúñäì åì øúåä ë"ù éäå éãéî éúçðî úç÷ìå '
ùôð çå÷ô ,ò"éúéàø ë òùø íãà éðôá ìëúñäì øúåäù êéðô.  

á"ä  
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    )א"לקת( 'טגליו�  ג"שנה י  שלחוי א"עתש כסלו ב"י
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  ש"סו� זמ� קר
  שלחויק "עש

8888::::33338888        
  8:43 בוישק "שע

[]  

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

  .)ו"ק בלק קפ"זוה(

  

  שיעור השבוע
  חבורת יסודי התורה

  שלחויפרשת 
  .זמעד  .המ סוטה' מס

  וישבפרשת 
  'סו מסעד  :זמ 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 
  .שרואז יש תקוה להשאר יהודי כ, הקשי�

  סוטה' א בהתחלת מס"מדברי רבינו שליט

  נצטער על שירא
. י עמד על כפל הלשו� וירא ויצר"ברש. וירא יעקב מאד ויצר לו

א� מיד ויצר לו , ונראה לפרש שקוד� אמר הכתוב שיעקב ירא מעשו

כי , ה שומרהו"מתיירא מבשר וד� ולא זכר שהקבשנצטער שהוא 

לירא מאיזה נברא בעול� כמובא בחובת הלבבות חרּפה היא לצדיקי� 

שחסיד אחד התבודד ביער במקו� סכנה מחיות רעות כששאל לו 

ת אשר מאתו לבד "ענה שמתבייש מהבוי, חבירו א� אינו מתירא מה�

הצילני נא מיד , ולזה התפלל יעקב. להתירא מאיזה נברא, ראוי לפחוד

הרי זה מוכיח , אנכי אותול וירא ידהוא, אחי מיד עשו כי ירא אנכי אותו

ובכ� אני זקוק לרחמי� הרבי� , שעדיי� אי� אני ירא שמי� כהוג�

  .שתצילני נא בחסד� א� שקטנתי בזכיותי ובמדת יראת שמי�
  אורח לחיי�

  מא אחרי�
י "פרש. יעקב מאד ויצר לו וירא

ויצר לו א� יהרוג , וירא שמא יהרג

קשה מדוע היצר לו . הוא את אחרי�

הלא ידוע , את אחרי� שמא יהרוג

כ "דהבא להורג� השכ� להורגו וא

י "ב בדברי רש"וג� צ. להורגו' בדי� הי

למה נקט , א� יהרוג הוא את אחרי�

י "ונראה עפ. �"בלשונו מלת אחרי

כשרצה ליל� (בנירו� קיסר ' דברי הגמ

שערק ואזל ) לחרוב את ירושלי�

והנה . מאירבי ר' ואיגייר ונפק מיני

 מאירו לרבי אסיק' אמור בגמ

א� , י ויצר לו"ולזה כיוו� רש". אחרי�"

היינו רבי , "אחרי�"יהרוג הוא את 

  .שעתיד לצאת מזרעו של עשו מאיר
  'לב ארי

  כ לא נתקיימו"אעפי
י ע� לב� "פרש .ע� לב גרתי

מה לו , ומקשי� לש� מה הודיע זאת לעשו. ג מצות שמרתי"גרתי ותרי

י "דרש, ל"ה אבי מורי ורבי זצופירש בז. לעשו א� יעקב שומר התורה

בו על הברכות דהא  ר שלא יתקנאומביא שאמר לו ויהיה לי שור וחמ

ושור וחמור , בירכו מטל השמי� ומשמני האר# ושאבי ,לא נתקיימו בו

שבאמת , א� יוכל עשו לטעו�. אינ� לא משמי� ולא משמני האר#

ינו מחמת ומה שלא נתקיימו בו בפע� הזה הי, לו הברכות עליוחשּפיר 

והברכות נתנו לו רק בתנאי שיקיי� התורה , את התורהשלא שמר 

י דכשיעברו על התורה לא "וברש', כדכתיב והיה כאשר תריד וגו

, ג מצות שמרתי"על זה שלח לו יעקב לומר ותרי. יתקיימו ברכות ביד�

 ל� להצטער על הברכות �וממילא אי, כ לא נתקיימו בי הברכות"ואעפי

  .עלישהרי לא חלו 
  קדושת לוי

  כל העוסק בתורה
ג כלומר ע� לב� הרשע "י גרתי בגימטריא תרי"פירש .ע� לב גרתי

לכאורה אי� אפשר ששמר . ות שמרתי עד כא� לשונוצג מ"גרתי ותרי

ג� הלא בלתי . ג מצות הלא לא קיי� מצות כיבוד אב וא�"כל התרי

# ובבית ומה ג� בחו# לאר, אפשר לאיש יחיד לקיי� כל המצות כידוע

ג מצות "י מדייק וכתב ותרי"א� אפשר לומר בסייעתא דשמיא דרש. לב�

י ּפרשת ואתחנ� "והכוונה על ּפי דאיתא ברש, קיימתי בי ולא כת"שמרת

ג מצות דכל "והיינו שעל ידי הלימוד קיי� כל התרי. ושמרת� זו משנה

ת עולה כאלו הקריב עולה כדאיתא בגמרא מנחות ואתי רהעוסק בתו

  .שּפיר
  בית אשר

  שני אופני�
וקשה כפל הלשו� מיד אחי מיד . נא מיד אחי מיד עשו הצילני

מי� רבי� לא יוכלו לכבות את , ונראה דהנה כתיב בשיר השירי�. עשו

כי הנה יש לנו לירא מ� , וכפל הדבר יבואר. בה ונהרות לא ישטפוהההא

תקרבו שלא י' והב, שלא ירעו ויצערו אותנו' הא, � בשני אופני�"העכו

ודאגה . נו ללמוד ממעשיה�תויתחברו לנו יותר מדאי פ� יחטיאו א

מי� , כמו שמצינו הלשו� מי� הזידוני�, הראשונה נקראת מי� רבי�

. כנהר שלו�' ונהרות הוא לשו� שלו� כמו שכתוב הנני נוטה אלי, הרעי�

ואמר הכתוב מי� רבי� לא יוכלו לכבות 

, עמו לה לישרא"את האהבה של הקב

מיני רציחות רעות לא יועילו להפריד שכל 

, וג� נהרות לא ישטפוה, ת"אותנו מהשי

שג� דר� השלו� וההתקרבות לא יועיל 

לשטו� על האהבה ולמשו� את האהבה 

הצילני , וזה שביקש יעקב. חלילה אליה�

ע�  שלא יהיה לי התחברות, "מיד אחי"נא 

וג� , ינאישלא יחט" כאיש לאחיו"עשו 

  ". בחרבו של עשו"לי  ערשלא י, "מיד עשו"

  זכרו� זאת

  קאי על המזלות
מכא� , וירח לו השמש במדרש

פ "ויל. ב"וצ, ששמרו האבות את השבת

מ שחקר בספר ּפרשת דרכי� האי� "עפי

שמא די� בני נח , שמרו האבות את השבת

. ש"לה� ונכרי ששבת חייב מיתה עיי

ל דהנה נכרי ששבת חייב מיתה "ואפ

 היו� וליל' אול� בישראל הוי הפי, מטע� הציווי יו� ולילה לא ישבותו

סדר הילוכ�  שה� משועבדי� לישראל וא� לשנות, לא ישבותו המזלות

כ לבני נח הציווי של "משא. י"ב כפי הצור� לטובת בנ"הנקבע לה� משי

המדרש וזה ּפירוש , שלא ישבותו ה�, יו� ולילה לא ישבותו על בני אד�

כח שהצווי של יו� ולילה לא מו, ויזרח לו השמש לצרכו שלא בעונתה

קאי על המזלות שמשועבדי� לישראל מקיימי התורה לעשות  וישבות

ומעתה לפי בחינת� היו , ואי� הכרח בקרא על איסור שביתה, כרצונ�

  .נ לה� והב�"רשאי� לשמור את השבת א� א� די� ב
  דברי יואל

  מלכות שמי�
וארבע , י עשו לבדו"פירש ,וישב ביו� ההוא עשו לדרכו שעירה

ויתבאר בהקד� מה . אצלו אחד אחדמאות איש שהלכו עמו נשמטו מ

ל וישלח יעקב "לפרש דברי רשיז, שכתב בתפארת שלמה בפרשת�

והנה , כי ידוע שמכל מצוה ומצוה נברא מלא�. מלאכי� ממש, מלאכי�

וזהו הרמז , י קריאת שמע"עיקר התקנה להכניע שר של עשו הוא ע

� היינו המלאכי, מי�'לכות ש'קבלת מ'ראשי תיבות מ, מלאכי� ממש

, ד"ד אח"ל נשמטו אח"וזהו כוונת רשיז .היוצאי� מכוונת קריאת שמע

באמרו שמע , שמע שלו היינו שהכניע� יעקב אבינו בכח קריאת

  .ד"אח' אלהינו ה' ישראל ה
  בר� משה

  

  רואה לנגד עיניו
 úéá åì ïáéå äúëñ òñð á÷òéå

úåëåñ äùò åäð÷îìå. ¼ þôê−" ëî³×¾ ð
îêë"−½ë ì ’ê ’í −³−î¾ ’ íï ð−ô³ −ðèòñ

î×î íþî³ë ñîðè ññ× ’ î³ë−¾− íôîð îò−ê −×
 î³ë−¾−× î³−ëë êîíî î−š½¼î î−³î¼îò³î
 ñîðè µñô −òõñ êîíî î−š½¼î î−³î¼îò³î

×ôî"ô µñô −òõñ ë¾î−¾ ëî¾ì−¾× ¾ −×ñ
ëší ó−×ñôí"î×î î−¾¼ôë íêîþî í ’ ð−ôî

 öê× ïô−þ¾ êîíî í¼ò×íî íêþ−í î−ñê ¼−è−
 í−êþ öî¾ñ ³î×î½ñ îô× í³î×½ ¼½ò ëš¼−î

ïì î¾þð¾ í×½− −ëê îô×"¼ ñ" í³−í¾ ¾
íîþë í×î½"î×î š ’ ëš¼−¾ þôê¾ êîíî

 íêîþ ð−ô³ í−í¾ ³êï íè−þðôñ ¼½òî µñí
¾í î−ò−¼ ðèòñ" ³−ë îñ öë−î í×ï íïôî −

íöëíî óðêñ íêþ− îñ êë íïô¾ íêþ− îò−−.  
)ó−þõê íòìô ñèð( 

ק נא ללמוד משניות "היות שלא הניח זש - ג כסלו"י הד נפטר"הי מאיר זאב הכה�' צ ר"ה בת הגה"ע מחלהנ האשה החשובה מרת "נתנדב לע
  נ"לע
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ïééòîî èùôä  
  למה שלח מלאכי�

י אדו� ואביו יושב "בעבור היות נגב אר ישראל ע. אל עשו אחיו ארצה שעיר

כ ּפחד אולי ישמע עשו והקדי� "ע, ור דר� אדו� או קרוב מש�לעב ש לוי, באר הנגב
אמרו בבראשית רבה מחזיק . החכמי� על זהוכבר תפסוהו . לשלוח אליו מלאכי� לארצו

לדרכו היה מהל� והיית משלח אצלו ואומר לו כה אמר , ה"אמר לו הקב', באזני כלב וגו

  .עבד� יעקב
  �"רמב

  אחד נגד אחד

מאחר שפגעו בו מלאכי� שבאו ללוותו ולשומרו כמו , מרוא� תא. וירא יעקב מאד

המלאכי� שפגעו בו , אלא יש לפרש. למה היה מתירא מעשו, שביארנו בפרשת ויצא

ובשביל כ� וירא יעקב שכש� , האחד היה מיכאל שר שלו והאחד סמאל שרו של עשו
  .ור לעשוזבא לע לשמיכאל בא לעזרו כ� סמא

  חזקוני

  כ וודאי מת"א

מהרב אליאב הכה� . ה"מיצר היה על שהיה ירא מעשו לאחר שהבטיחו הקב .ויצר לו
ומתחילה אמר , לפי ששמע שהיה בא לקראתו להרגו, ויצר לו. שיתידבר אחר וירא כדפר, ל"ז

ולהא ניחא הא דקאמר אלקי , אמר א� כ� יצחק אבי ודאי מת. 'וגויקרבו ימי אבל אבי ואהרגה 

  .ה על אד� כל זמ� שהוא חי"� ש� הקבא! על ּפי שאי� מיחדי, אבי יצחק
  דעת זקני�

  אחר התפלה

אלא הכי קאמר אשר יולד , והרי בנימי� לא נולד בפד� אר�. אשר יולד לו בפד� אר�

ומתו� כ� מעלה , לי ב� אחר' לו על ּפי התפלה שנתפללה רחל בפד� אר� שאמרה יוס! ה

  .עליו הכתוב כאילו נולד בפד� אר�
  חזקוני

  התחרטו

תימה הוא אי� עשו בני יעקב מרמה גדולה . יו� השלישי בהיות� כואבי�ויהי ב

ל שהיו מתחרטי� ממצות "וי. כזאת אחר אשר שמעו לה� לימול הרגו� ביו� השלישי

  .בודה זרהעולשו� כואבי� משמעו מוכיח על זה שכ� מצינו לשו� כאב גבי , מילה
  ש"ּפירוש הרא

  ירא' הי

מה טע� לא הל� יעקב ושהא . וחר! וקי ח חדש קי"ש� י הלו בית שה �ויב

כ שהה בדר� "וע. ירא לגשת ולהתקרב אליו' ירא לעול� מעשו ולכ� הי' בסוכות לפי שהי

דעתו לשהות לולי המעשה ' שוהה זעיר ש� זעיר ש� כי ג� בשכ� הי' והי' לראות מה יהי
  .'ה קו� עלה בית אל וכו"שקרה לו מדינה בתו ואז אמר לו הקב

  ראע מברטנו"ר

  משלו על ע� רב

טו מהיכ� הלכו נש עמוו מאות איש שהי' י וד"פרש. 'וישב ביו� ההוא עשו וגו

 משמע שבאותו' שהרי כתוב לעיל מיניה אציגה מ� הע� וגו' לחזקו' וק. מאצלו אחד אחד
. 'צלו והיא� אפשר לומר שבשעה אחת נשמטו וכואי� הוא ייו� ששב עשו למקומו עד

ל על רב ושמאות שרי� וכל אחד מה� היה מ' כו ע� עשו דאליקי� שהל ר"ותיר הר

אציגה  רמאות שרי� נשמטו מע� עשו אחד אחד והע� נשאר אצלו לכ� אמ' ואות� הד
  .נא עמ� מ� הע�

  א"ברי

ק מר� המגיד "עובדא ידענא אשר קבלתי בש� הגה

בפרט לעת (אשר היה  )בעל עבודת ישראל(ע "מקאזני� זי

שלחו , ובכל פע� שהתגבר עליו מחלה, זק� מאוד בגופו )זקנותו

ע "ק היהודי מפרשיסחא זי"אחרי הגה )י רצונו ומצוותו"עפ(

אז נשמע השמועה , ובבואו לבקרו. לבוא ולבקרו, הסמו� לש�

ע "ברו� זי' ר' ב הרב הקדוש ר"ל כי נסתלק לעוה"טובה רלא 

' ומוב� ממילא כי לא הודיעו זאת להמגיד הק. ק מעזיבוז"בק

כי , ו"למע� לא יצטער ויסתכ� ביותר ח, בקאזני� בעת חליו

ברו� ' ר' היה מאוד ממוקירי ואוהבי הרב הקדוש ר' המגיד הק

נתו באר� ש מקאזני� או ממדי"מאנ' וא� היה סוחר א(ל "זצ

' ר' ק ר"הקפיד מאוד עליו שיל� להה, פאדאליע� סמו� למעזיבוז

שאל , ק היהודי לקאזני� בחדר החיצו�"ובבוא הגה )ל"ברו� הנ

א� הוא יודע כבר , לבניו הקדושי� של הרב המגיד הנחלה

ופשיטא כי . ויענו לא, ברו�' ר' ק ר"ל מפטירת הה"מהשמועה הנ

זכיר מזה לפניו שו� רמז רמיזא הזהירו ואשר יבי� ממילא שלא י

ק המגיד "ק היהודי הל� פנימה לחדר המטות להגה"והגה. ל"כנ

מקאזני� והמתיק עמו סוד איזה מינוטי� אשר דיבר וליחש 

ומיד נראה אותות הטבה כי הוטב להמגיד , להחולה באזניו

כ סיפר היהודי הקדוש כי לחש לו באזניו "ואח. ק מקאזני�"הגה

, ב"ז לעוה"ברו� ממעזיבוז כבר נסתלק מעוה' ר' ק ר"אשר הה

בעומק חכמתו שזהו סיבת חליו כעת ' באשר הבי� היהודי הק

שהוא אוהבו של  )מקאזני�' להק(עלמא טובא ' אשר תקי" לי

, ע עמו בכל יו� בתפלתו"ומתדבק ומקשר א, ל"ב הנ"ק ר"הה

בפרט לאות� , כמו ע� צדיקי הדור האמתיי� שה� בחיי� חיות�

ק ממעזיבוז "ולאשר הה. בלבו ומוחו ושורש נשמתוהדבקי� 

בחזקת (ובעת התקשרו עמו , נסתלק כבר והוא לא ידע מזה

ז "ו לעלות עמו ולהסתלק מעוה"היה מוכרח ח )שהוא חי

וכאשר גילה זאת לו ולחש . ולהתדבק ש� עמו בעול� העליו�

הצדיק� החיי� ' אז ידע כבר כי אי� לקשר עמו בבחי, באזנו

  )ג אות סא"מהדו, דברי תורה(. ז"בעוה

*  

ר "ק מוהר"בנוס" להרה(עוד מגיד ' בעיר אוסטראה הי

איש קדוש ומחבר  )ת"ס רב ייבי עה"ל בעמח"יעקב יוס" זצוק

והיה . )ל"ר אשר צבי זצוק"ק מוהר"הרה(ספר מעי� החכמה 

ל "והמגיד הנ, י המגיד דש� שני שבועות"המנהג שדרש הרב ר

. רותו למד אצל הרב מעי� החכמהברו� בנע' והרב ר. 'שבת א

והיה , א היה באוסטראה"ברו� פ' כ כשנתפרס� הרב ר"ואח

וחשב המגיד שבודאי . ל"האכסניא שלו מנגד לבית המגיד הנ

וחשב . וחל" איזה ימי� ולא בא, ברו� לשאול בשלומו' יבוא ר

וחשב עוד . ועבר כל השבת ולא בא, שיבוא בודאי ביו� השבת

וכאשר רצה ליסע הל� המגיד . לשלו�שיבוא בעת נסיעתו 

, וראה שכבר נשאו החפצי� להעגלה ואינו הול� אליו, להחלו�

והעגלו� , ברו� נכנס להעגלה' הרב ר. ועמד כ� להביט בהחלו�

והכה אות� , ולא רצו הסוסי� ליל� בשו� אופ�, התחיל ליסע

ורקדו הסוסי� למעלה מאוד ולא הפסיעו להל� פסיעה , מאוד

עד שענה המגיד די לצער . ה איזה מש� זמ�אחת עד שהי

ברו� ' כשבא הרב ר' ובפע� הב. להצדיק ונסע לשלו�

  )ב"י שו"כתבי ר(. לאוסטראה נכנס תיכ" אליו

*  

ק בעל קדושת לוי "הרה(א שבת הרב מבארדיטשוב "פ

ברו� היה להתפלל בבוקר ' ודרכו של הרב ר. במעזיבוז )ל"זצוק

ורק ע� . תו וסעד כדרכווהתפלל כדרכו והל� לבי. בהשכמה

כ "ואח, והרב הארי� בתפילתו, הקוגיל צוה להמתי� על הרב

וסדרו לפניו הלחמי� והיי� , כשגמר תפילתו נכנס לבית הרב לאכול

מ "ומ, ברו� תדעו שבזק� יש חמשה לאוי�' ענה הרב ר. גפ� לקידוש

כמו כ� אנכי לא עכבתי , שפה המעכב האכילה מותר לספור

כאשר התפלל הרב . בשביל כבודכ�האכילה של שבת 

ברו� לשמוע ' הל� הרב ר, מבארדיטשוב היה קולות וברקי�

ודימו , ע של מוס" והוחיל עד קדושת כתר"ובא לשמ, תפלתו

א� כשיצא אמר תדעו . שבודאי יתלוצ� ממנו כדרכו כנודע

ה ע� פמליא של מעלה באו לשמוע קדוש כתר מצדיק "שקוב

אמר לו ובתנאי שלא , שולחנו כשביקש אותו שיאכל על. הזה

כידוע ממנהגו שהצדיקי� העידו עליו , תעשו התנועות שלכ�

 .)ברכות לא(' עקיבא היה אד� מניחו בזוית זו וכו' דוגמת ר' שהי

ל "א, ר ברו� שיאמר תורה"בהשלח� בקש מאתו ר. והבטיח לו

והתחיל , עד שהתחיל לומר תורה, והפציר אותו מאוד. שאינו יכול

עמכ� שלא תעשו  ל הלוא התניתי"א. תלהב כדרכובקול וה

  )ב"י שו"כתבי ר(. ל הלא אמרתי שאיני יכול"א. תנועות שלכ�

*  

ודרכו היה להתאחר . ש קארלינער אצלו"א שבת הרב ר"פ

הכוונה שהתפלל (ברו� כדרכו ' כ הרב ר"ועשה ג. מאוד

א� צוה שיודיעוהו תיכ" כאשר יגמור הרב  )בהשכמה

כשהודיעוהו שגמר צוה לפנות את . הקארלינער תפילתו

, המוטפחת של השלח� לבל יהיה ניכר שו� דבר שכבר אכלו

ועשה קידוש , וצוה לסדר לפניו לחמי� ויי� גפ� לקידוש

  )ב"י שו"כתבי ר(. כבתחילה לבד ירגיש הקארלינער שכבר סעד

*  

 )ל"ק בעל התולדות יעקב יוס" זצוק"הרה(הרב דפולנאה 

ודיברו לו שידו� מאוסטראה ע� , רו�ב' היה שדכ� של הרב ר

' ולבסו" נסעה אמו מ, ונמש� שני שני� השידו�, גביר ומיוחס

והרב , ט ע� בנה לאוסטראה והיו על האכסניא"אדיל בת הבעש

ובקרוב אחר החתונה . דפולנאה הל� להצד השני וגמר עמה�

נתדלדל הגביר מנכסיו ונשאר הרב בלי משע� ומשענה ובדוחק 

ר אהר� "הצדיק הקדוש מוה(יה הדאקטיר גארדי� וש� ה, גדול

הכוונה על המגיד הגדול (הידוע מתלמידי המגיד  )ל"זצ

וקיבל על , ב שני�"והיה זק� גדול כב� צ, )ל"הממעזריטש זצוק

ברו� כפי כל הצטרכותו ואיש ' עצמו מצוה זו לפרנס את הרב ר

והיה שולח בכל שבוע המעות ע� . לא ידע מזה

וכשנפטר . ר ברו�"של ר חסיד אחד לאשתו

והקפיד על החסיד , ר ברו�"גארדי� נתוודע מזה לר

ל שא� היה יודע מזה בחיי "וא. שלא הודיעו מזה

יותר , הדאקטור היה יכול לעשות לו טובה גדולה

  .מ"מרצ, מאשר נתוודע עתה

*  

ב היה ברוגז מאוד על סדילקוב עבור "הרר

. אחיו הדגל מחנה אפרי� שסלקוהו מהרבנות

יאסיל דוידס אצלו והוא היה ' א היה הרב ר"פ

והיה אוכל מזונות אצל חותנו , מעיר לאבער

הכוונה שחותנו (ר ברו� "במעזריטש והיה אצל ר

ובת , דשבועות היה רע� גדול' יו� ב. )כ ש�"ג' הי

, היתה יושבת בשולח� כידוע, אדיל, ברו�' ר

הדינער יל� , ל מה תתייראי"א, ותתחלחל מאוד

, יאסעלע וחותנו' כשנסעו חזרה הרב ר .לסדילקוב

הול� ' וא, הול� למעזריטש' א, והיה פרשת דרכי�

וראו מרחוק עגלה נוסעת מלאה , לעיר לאבער

כשניכר נסיעה של חסידי� אי� . חסידי�

והרב הולכי� אצל , שיושבי� הרב על העגלה

, אמר לחותנו נמתי� כא� ונראה מה זה. העגלה

כשבאו לה� . תאי� נוסעי� כעת אחר שבועו

השיבו שנוסעי� . מהכי� נוסעי�, שאל� מה זה

הכוונה (מעיר לאבער שש� שבת הרב מלובלי� 

שהיה נוסע  )ל"על החוזה הקדוש מלובלי� זצוק

. ושאלו לה� מה נשמע בשלח�. ר ברו�"אז להר

שהרב . אמרו ששמעו דבר אחד שלא הבינו זה

ר ברו� "דשבועת שתמה על הר' אמר ביו� ב

. )שיושב ע� בנותיו אצל השולח�(... חתא, בשתי�

ש שקידש את סדילקוב בדינר "אי� פסק כב' וב

ואמרו אנחנו יודעי� , וישחקו. .)קידושי� כ' עי(

והוא היה המתקה שלא יזיק בעיר , מה הוא זה

א� מכל מקו� . וסיפרו לה� המעשה. סדילקוב

  .בתי� בלא אד�' קו ג' והרס ב, היה הדינער בש�

*  

' ל ששמע מפי ר"ד מבאברי� ז"שמעתי מרמ

' ומתחילה הי, מרדכי רייצעס שהיה נשוא פני�

והוא היה אז באותו , ר ברו�"עשיר וחסיד ונסע לר

ק "הכוונה על הרה(הפע� בעת שבא האפטיר 

והיה מחזיק בשלח� , ובשרו לו שבא )ל"ישראל זצוקהאוהב 

וצוה לכל אנשיו שיכלו נגדו והיה פאראד . והפסיק סעודתו

ומיד . וכשבא אליו בקש אותו לסעודה ונת� לו שלו� אז. גדול

ר "ור. כשישב האפטיר אז התחיל לדבר על דר� הגוזמא כדרכו

. ברו� הרכי� את עצמו ונטה אזנו אל פיו עד שסיי� כל דיבוריו

שכאשר , והיה שמח כל כ�, ר ברו� תורה בשלח�"כ דיבר ר"אח

והבשר  ולקח העצ�, והיה עצ� ע� הבשר, הושיטו לו בשר

והיה לבוש , ל מרוב שמחה"מרדכי רייצעס הנ' והשלי� על ר

כ כאשר הל� "ואח. ונעשה כולו שמ� )זייד(אפטי� מאטלס 

כ "ר ברו� שמעודו לא ראה כ"ענה ר, האפטיר מהשלח�

  .כאשר ראה בצדיק הזה, גאלדענע גוויכט בלשונו

*  

. ר ברו�"ר אלימל� לר"ק מאפטא נסע אחר פטירת ר"הרה

ר "והוא הביא אותו לר, ר ברו�"ונסע אתו איש אחד מחסידי ר

' כי חלילה יאבד ב, ברו� והתנה עמו שלא ידבר גוזמות שלו

ר "כידוע מהקפדת של הר, ל המביאו"שלו ושל האיש הנ, נפשות

יא פאבאווסקעס ק התחיל לספר מהחתונה שלו שהב"בש. ברו�

והאיש היה לו הרב . פי אל" פונט דגי�' והי, א� דגי� להחתונה

ג "כ סיפר שהיה הרבה בע"ואח, כמעט יצא נפשו, נ מסיפוריו"עג

היה לו זוג תפילי� קטני� ע�  )א"ל לכ"אולי צ(ובו , מאוד

ונפלו תפילי� , ג עצמ� לתו� היא� שבשלו"והרכינו הבע, רצועות

בכל לעפיל לאקשי� הוציאו , נתנו לאכולוכש, שלה� לתו� היא�

אחר השלח� בכה . ג זוגות תפילי�"והוציאו ק, זוג תפילי� קטני�

. ל שלא ידבר שוב"א. מה רוצה מחייו ומחיי עצמו, האיש לפניו

בבוקר סיפר מהטיליפ שעשו לו על החתונה שהיה גדול מאוד 

עד שתחת כל שערה אחת היה יכול לכנוס , ע� שערות גדולות

והיה יכול לעמוד תחתיו ולא , זאק ע� הזשיגע שלו בקומהקא

. ל"ל אחר השלח� עוד כנ"וא. ועוד יותר סיפורי� כאלה, תגע בו

ב שמעול� לא שמע איש שיהיה לו א "כ אמר הרב ר"אח

  .גולדענע וואג אי� מויל כמו הרב מאפטא
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  לרגל השמחה בחצרות קדשינו
‰ÚÈÊ Ï˘ ‰ÂˆÓ ÏË·Ó ÂÈ˙ÂÚÓ„ Ï˘ Â˘Ú ˘¯‰Ú        

אמרו עליו על רבי יהודה בר אלעאי שהיה נוטל בד של .) ד	 יז(כתובות  'במס

רב יצחק מרקד רב שמואל בר , הדס ומרקד לפני הכלה ואומר כלה נאה וחסודה

  .אתלת

אלעזר אומר שלש רבי ) ו"קדושי� סט(על פי מה דאיתא במדרש תנחומא  ל"י

והשלישית  ,ינו של שמאלאחד מעינו של ימי� ואחד מע ,זיל עשו הרשעודמעות ה

בוא וראה כמה שלוה , אימתי בשעה שבר� יצחק את יעקב ,נקשרה בעינו ולא ירדה

. האכלת� לח� דמעה ותשקמו בדמעות שליש) תהלי� פ ו(ה שנאמר "נת� לו הקב

פורקנא דישראל תליא כד ישתלמו� ויכלו� בכי :) שמות ד	 יב(ק איתא "ובזוה

כיו� דיכלו� אינו� , ו� אחיתו לישראל בגלותיהדאינ, דמעות דבכה עשו קמי אבוי

  .דמעו� בבכיה דישראל יפקו� מגלותא

על פי דברי , למצוא תרופה לנפשינו לבטל מי דמעות של עשו הרשע ויש

בגודל התיקו� שיוצא על ידי הזיעה ) ג"ג מ"ניס� פ' משנת חסידי� מס(ל "האריז

) ב"נ סק"סימ� ר(ובה ובשערי תש. שהאד� מזיע בעת עשיית המצות לכבוד פסח

ולפי זה יתכ� ). ב"ס סק"ח סימ� ת"ז או"ועיי� טו. (ש"עי, ק"הביא כ� לגבי הכנות לשב

, לומר שעל ידי שמקיימי� מצות הבורא בכוחות הגו	 והאד� מזיע מ� קיו� מצוה

ומי הזיעה במי הדמעות הוי מי� בשאינו , אזי מתבטלי� דמעות של עשו באותו זיעה

  .ושפיר בטל, מינו

כי , יש לרמז בדברי חכמי� שאמרו רב שמואל בר רב יצחק מרקד אתלת וזה

ומבואר בספרי , מלוכה'ה' ה'לי 'כתיבות  ראשי ה"כלאמרו דורשי רשומות כבר 

שיתקיי� יעוד , קודש שעל ידי מצות שמחת חת� וכלה מתעורר הגאולה העתידה

' עשו והיתה להועלו מושיעי� בהר ציו� לשפוט את הר ) עובדיה א כא(הנביא 

היינו שהיה רוקד בהתאמצות יתירה עד שהיה , וזה שהיה מרקד אתלת. המלוכה

ועל ידי זה נזכה , כדי לבטל בזה הני תלת דמעות של עשו הרשע, מזיע הרבה

 .לגאולה העתידה בעגלא ובזמ� קריב

  

  

   אאא���ר שליטר שליטר שליט���ק מר� אדמוק מר� אדמוק מר� אדמו���מכמכמכ
òåáùä úùøôì  

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

יעקב מאוד ויצר  ויירא

י ויצר לו א� "פירש, לו

�. יהרוג הוא את אחרי

וכתבו המפרשי� שהכוונה 

על רבי מאיר שעתיד לצאת 

מעשו כמבואר בגמרא 

ונקרא בש� , :)גיטי� נד(

 �הוריות (אחרי� כמאמר

. מא� אחרי� רבי מאיר:) יג

ותמוה מדוע נתיירא יעקב 

אבינו בכא� דייקא ממה 

  .רשיהרוג את רבי מאי

ויאמר א� יבא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה  )ב

באותה ) ג"ה סי"פע(במדרש רבה , המחנה הנשאר לפליטה

שעה נשא יעקב את עיניו וראה את עשו שהוא בא 

בכה וביקש רחמי� מלפני , ותלה עיניו למרו�, מרחוק

והבטיחו שהוא מושיעו מכל , ושמע תפלתו, ה"הקב

' יענ� ה) תהלי� כ ב( שנאמר, צרותיו בזכותו של יעקב

 .וצרי� ביאור, ביו� צרה ישגב� ש� אלהי יעקב

' ק הרבי ר"בהקד� דברי קדשו של הרה ל"וי

הובא בהקדמת הספר נזיר (ע "שמעלקא מניקלשבורג זי

�פורקנא :) שמות ד	 יב(אהא דאיתא בזוהר הקדוש ) הש

כד ישתלמו� ויכלו� בכי , דישראל לא תליא אלא בבכי

דאינו� אחיתו לישראל , ו קמי אבוידבכה עש דמעות

כיו� דיכלו� אינו� דמעו� בבכיה דישראל יפקו� , בגלותיה

וקשה הלא מעת החורב� כבר בכו ישראל נהרי , מגלותיה

נחלי דמעות ואי� אפשר שעדיי� לא כלו דמעותיו של 

דמי� במינו אפילו באל	 לא :) פסחי� כט(אול� ידוע , עשו

�והנה עשו בכה על הברכות , בטל ומי� בשאינו מינו בששי

, שהיו דברי� גשמיי� מטל השמי� ומשמני האר#

ובכיותיה� של ישראל ה� ג� כ� על דברי� גשמיי� הב חיי 

, ולכ� לא בטלי� הדמעות של עשו, והוא מי� במינו, ומזוני

אבל א� יהיה בכיותינו על גלות השכינה ועל צער של 

וזהו , מינו אז יתבטלו דמעות של עשו מי� בשאינו, מעלה

מדוע לא בא ב� ישי ג� ) א כ כז-שמואל(ביאור הכתוב 

�היינו מדוע לא בא ב� ישי מל� , תמול ג� היו� אל הלח

יע� , המשיח

שמתפללי� רק 

 �על גשמיות לח

ומזו� ולא על גלות 

. ק"עכדה, השכינה

ועיי� בבר� משה (

בפרשת� עמוד 

  ).רכב לדרכו

פי זה יש  ועל

לפרש מה דכתיב 

לג (שה להל� בפר

בקולו ' ופי, ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי ל� אשר ל�) ט

ל אני סובר "ר, של יעקב בפרשת� מה שאמר יש לי רב

אני , ולדרכינו הכוונה שאמר עשו ליעקב. כסברת רב

דמי� במינו לא :) פסחי� כט(ל "דרב ס, סובר כסברת רב

, וממילא אי� דמעותיו בטלי� בדמעות בני ישראל, בטיל

� במינודהוי מי.  

ה בדברי יואל "ז זללה"עוד דברי מר� דו ונקדי�

עירובי� (ל "על מה שאמרו חז) לראש השנה עמוד סג(

גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העול� שאי� בדורו :) יג

ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו , של רבי מאיר כמותו

דלפי זה . מפני שלא יכלו חביריו לעמוד על סו	 דעתו

אי� הלכה כרבי מאיר היינו דוקא בעול� יתכ� כי מה ש

אבל להיות כי כלפי , שלא יכלו לעמוד על סו	 דעתו, הזה

ה יכול לעמוד על "והקב, שמיא גלוי שאי� בדורו כמותו

ה כביכול פוסק "שפיר הקב, סו	 דעתו של רבי מאיר

והנה כתב במלא הרועי� דרבי . ד"עכ, הלכתא כרבי מאיר

לפי זה הג� דלהלכה רוב ו, ל מי� במינו בטיל"מאיר ס

מכל מקו� כיו� דרבי , ל דמי� במינו לא בטיל"אמוראי ס

ועל כ� , ה פוסק כמותו"ג� הקב, ל מי� במינו בטיל"מאיר ס

�, א	 א� אי� אנו זוכי� לכוו� בדמעותינו למע� כבוד שמי

ע� כל זה צרי� , והוי דמעותינו מי� במינו בדמעות של עשו

  .רבי מאיר דמי� במינו בטילה להושיענו דהוא פוסק כ"הקב

יתבאר מה שהיה יעקב אבינו מתיירא שמא  ובזה

כי יעקב אבינו צפה על , יהרוג את אחרי� זה רבי מאיר

דורות העתידי� וראה שיצטרכו להוושע על ידי פסקו של 

כי רק על ידי זה יקבל , רבי מאיר

ה דמעותיה� לבטל "הקב

ולכ� , דמעותיו של עשו הרשע

יהרוג את  היה מתיירא שמא

�ו לא "וח, זה רבי מאיר, אחרי

 �יהיה פסקו לדורות העתידי

  .דמי� במינו בטיל

 )ל�' פ(� "כתב הרמב והנה

שהאבות הקדושי� עשו בכל 

מעשיה� פועל דמיוני לדורות 

הבאי� ולבניה� אחריה� בכל 

ל כי לעת כזאת "ובכ� י. דור ודור

כאשר הל� יעקב אבינו אל עשו 

בת רצה לפעול לטו, הרשע

�בזמ� אשר לא , דורות הבאי

יזכו לכוו� בכל תפלותיה� א� 

�ע� כל , ורק למע� כבוד שמי

זה יתבטלו דמעותיו של עשו 

וזה שאמר באותה שעה . הרשע

נשא יעקב את עיניו וראה את 

היינו , עשו שהוא בא מרחוק

�תלה עיניו , בדורות העתידי

ה "כי בשמי� הקב, �"למרו

 פוסק כרבי מאיר דמי� במינו

ועל זה בכה יעקב אבינו , בטיל

ה "וביקש רחמי� מלפני הקב

 �והתפלל על דורות העתידי

דכאשר יורידו כנחל דמעה בשעה שיצטרכו לישועות 

ה דמעותיה� ולא ידקדק אחריה� על "יקבל הקב, ורפואות

כי זה עצמו שבני , מה שאינ� על צער וגלות השכינה

לפניו ה הרי הוא חשוב "ישראל מורידי� דמעות להקב

ויכולי� לבטל על ידי זה דמעותיו , יתבר� בכל אופ� שהוא

תפלתו והבטיחו שהוא מושיעו ' ושמע ה, של עשו הרשע

  .מכל צרותיו

שלש (פי זה יש לפרש מה שאנו אומרי� בפיוט  ועל

שתשי�  ,יהי רצו� מלפני� שומע קול בכיות, )עשרה מדות

כי  ,יותרות אכזריותצילנו מכל גז ,דמעותינו בנאד� להיות

ביאור העני� דהנה בימי� הקדושי� , ל� לבד עינינו תלויות

אנו מפילי� תחנה ובקשה לפני מל� מתרצה בדמעות 

ולזה מבקשי� שתשי� , ה שלימהלהוושע בישוע

שיבא לפני� נחלי דמעות של בני , דמעותינו בנאד� להיות

�, ותצילנו מכל גזירות אכזריות, ישראל השופכי� לב כמי

�וא	 א� לא זכינו לכוי� , להנצל מכל עקתי� בישי

בדמעותינו א� ורק למע� כבוד שמי� ויש חשש שיקטרגו 

עשו הרשע ואינ�  המקטריגי� דהוי מי� במינו בדמעות של

� לבד עינינו "ע� כל זה כי ל, בטלי� בדמעות בני ישראל

ל דמי� "ורבי מאיר ס, ה פוסק כרבי מאיר"והקב, תלויות

ועל כ� שפיר יתבטלו דמעותיו של עשו , במינו בטיל

  .ונזכה לשנת גאולה וישועה, הרשע

  סוטה' לסיו� מס
˙Â·È˘Á ˙ÂÏÙ˙ È�· Ï‡¯˘È        

ל "דא א ווארט פו� הייליג� ראפשיצער רב ז איז'ס
ער זאגט ווע� א איד שטעלט , ויגש' אי� זרע קודש פ

או� ער מאכט , ווענע� פאר� הייליג� באשעפערזי� דא
ווי אזוי גיי אי� דאווענע� , זי� אביסל א חשבו� הנפש

זענע ?, בי� אי� דע� עפעס ווערט, צו� באשעפער
או� ער ווערט ביי זי� ?, מיינע תפלות עפעס ווערט

א איד , זאגט ער אזוי, זייער צוקלאפט או� צובראכ�
, ב ער זאל נישט זיי�אז אי� וואסערע מצ, דאר� וויס�

דאוונט דער , ווע� ער דאוונט צו� באשעפער
�או� אפילו ער איז , באשעפער צוזאמע� מיט אי

, זענע� אבער זיינע תפלות זייער חשוב, כאפס וכאי�
�טייטשט ער . ווייל דער באשעפער דאוונט מיט אי

אדוני גייט ארוי� , דע� פסוק אדוני שאל את עבדיו
, את עבדיו, ער דאוונט, שאל, פעראויפ� הייליג� באשע

  .ער דאוונט צוזאמע� מיט יעד� איד, מיט זיינע קנעכט
רעכנט אויס ווי אזוי  סוטה' סו� מסדי משנה אי� 

אי� לנו זאגט די משנה , וועט זיי� בעקבתא דמשיחא'ס
בעקבתא  ,על מי להשע� אלא על אבינו שבשמי�

דמשיחא אי� די שוואכסטע דורות אז א איד וועט 
או� ער , וועל� בעט� א תפלה צו� הייליג� באשעפער
אי� לנו , וועט פיל� ער איז נישט ווערט מתפלל צו זיי�

�אונז האב מיר א , להשע� אלא על אבינו שבשמי
או� מע� זעט א קליי� קינד ווע� ער , טאטע אי� הימל

או� ער קע� נישט געהעריג , בעט עפעס דע� טאט�
ער , אי� דער טאטע צו העלפט, ארויסזאג� זיי� בקשה

או� ער לערנט אי� אויס ווי אזוי , זאגט מיט אי� מיט
או� דאס זעלבע טוט דער אייבערשטער , ער זאל רעד�

ת איז מתפלל ווערט יעדע "או� אז השי, מיט אונז
  .תפלה נתקבל

 א"ק ויצא תשע"פ מוצש"בלמוסדות דינער 

  י נשמתלעילו נתנדב

ר "ח מרת שרה רבקה ב"האה
  ה"לוי יצחק ע

  א כסלו"ינפטרה 

מרת צארטל  ח"הנ הא"ולע
  ה"ר ישראל שלו� הכה� ע"ב

  ב כסלו"ינפטרה 
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 úåøåîù úåéåëæä ìë© ק אנו אוסרי� להעתיק בכל אופ� שהוא מאמרי� שלמי� או חלק� שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת"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�

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

éôìå  כי אי� צדיק באר� אשר , הוא עסק התורהזה נמצא כי התנאי לקבלת התשובה

וכל אחד מישראל מזדמני� לו , ולעומת זה אי� ל� אד� שאי� לו שעה, יעשה טוב ולא יחטא

א� א� אינו עוסק בתורה והוא בכלל עמי האר� שאינ� חיי� , הרהורי תשובה לשוב על חטאיו

ולזה , ו חוזר ונראהנימא נראה ונדחה אינ, ה"א� כ� אי� יתקבל תשובתו לפני הקב, לעתיד

ועל ידי זה לא ידחה האד� מ� , צרי� האד� לעסוק בתורה אשר אור תורה מחייהו לעתיד לבא

  .הקדושה ויועיל לו תשובה

êøãáå כי . בשביל התורה שנקרא ראשית, ל בראשית ברא אלקי�"פ דברי רשיז"זה יל

א� השיב לה� , זמי� הוא למחטי קמ�, כבר נתבאר שהמלאכי� טענו מה אנוש כי תזכרנו

שאז עתידי� , אמנ� התשובה מועלת רק א� עוסקי� בתורה, ת שתיק� לה� תשובה"השי

ולזה בשביל התורה שנקרא ראשית נברא , ואינ� נדחי� מ� הקדושה, לעמוד בתחיית המתי�

  .העול�

ìòå  התורה לתחלתהפי זה יש לקשר �ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר , סו

דאיתא בספרי לכל , בראשית ברא אלהי� את השמי� ואת האר�, כל ישראלעשה משה לעיני 

�דשר של י� קטרג ) ילקוט בשלח רמז רלד(ומבואר במדרש , המורא הגדול זו קריעת י� סו

) ד"א ס"ר פכ"שמו(אלא שעשו תשובה כמבואר ש� במדרש , עליה� שעבדו עבודה זרה

לזה , נימא נראה ונדחה אינו חוזר ונראה ואי� הועיל לה� התשובה, :)ל� ד� פא' פ(ק "ובזוה

שעל ידי אור תורה המחייהו , בשביל התורה שנקרא ראשית, הסמי� בראשית ברא אלהי�

  .לא נדחו מעול� מ� הקדושה, לעתיד לבא

äæáå ה מי גר� לכ� לדור המבול שתאבדו מעול� הזה "יתבאר המדרש אמר הקב

היה מועיל לה� , היו לה� כח התורהכי אלמלא , ומעול� הבא מפני שלא קבלת� התורה

וא� בעו� גזל שהוא מעבירות , א� שהיה בה� עבודה זרה וגילוי עריות, להנצל מ� המבול

כי על ידי התורה היו ראויי� לעמוד בתחיית , שבי� אד� לחבירו וחשבינ� בהו בתר יומו דיד�

היה בא מבול  ולא, ועל כ� היה מועיל לה� התשובה, דאור תורה מחייהו, המתי� לעתיד

, והיה ממתי� לה� עד שישובו, .)סנהדרי� קיא(ה הוא אר� אפי� א� לרשעי� "כי הקב, לעול�

נדחו מ� הקדושה בעול� הזה שלא הועיל לה� התשובה ובא , א� כיו� שלא קבלו את התורה

דדור המבול אי� לה� חלק :) סנהדרי� קז(כמבואר בגמרא , וג� נדחו לעתיד, עליה� המבול

  .הבאלעול� 

êøãáå ח סופי '� נ'� התהל'זה יש לפרש מה שכתב בבעל הטורי� בפרשת� את האלהי

שא� על נח נחת� גזר די� אלא שמצא ח� בעיני .) סנהדרי� קח(ל "כי אמרו חז, �"תיבות חכ

ולכאורה אי� הועיל לו , איתא שעמד נח ועשה תשובה) ה"ס(ובמדרש תנחומא בפרשה זו . 'ה

ח סופי '� נ'� התהל'לזה בא הרמז את האלהי, אינו חוזר ונראה הלא נראה ונדחה, תשובה

ושפיר חשובה , ולכ� אור תורה מחייהו לעתיד לבא, שעסק בחכמת התורה, �"תיבות חכ

  .ולזה שפיר הועיל לו התשובה, ומעול� לא נדחה מ� הקדושה, חיותו

ìòå משלי י ( ד"הה, אלה תולדות נח) א"ל ס"פ(במדרש רבה  דר� זה יבואר מה דאיתא

, הפו� רשעי� ואינ� זה דור המבול, )משלי יב ז(הפו� רשעי� ואינ� ובית צדיקי� יעמוד ) כה

כי , זה דור המבול, �"ולפי דרכינו הרמז בזה הפו� רשעי� ואינ .ובית צדיקי� יעמוד זה נח

זה נח אשר , ד"ובית צדיקי� יעמו, מיתת� הוא מיתת עול� ולא יעמוד לעתיד בתחיית המתי�

  .כי אור תורה מחייהו, יד לעמוד בתחיית המתי�עת

ëò"ô פ שחטאו בעבירות החמורות ביותר"כי אנשי דור המבול אע, היוצא לנו לענינינו ,

כי לא , נדחו מ� הקדושה רק מפני שלא קבלו התורה, ה� בי� אד� למקו� וה� בי� אד� לחבירו

יה ואיזה עבירה שחלילה עבר אמנ� איש הישראלי יהיה מי שיה, היה לה� אור תורה המחייהו

אזי , ד בבוקר או בערב והוא מדבק עצמו בתורה שעה אחת ביו�"א� הוא בא בביהמ, עליה

, ועל כ� לעול� אינו נדחה מ� הקדושה, ולעתיד יעמוד בתחיית המתי�, אור תורה מחייהו

ור ו אינ� עוסקי� בתורה ואי� א"אמנ� א� ח. ה מקבל התשובה"כי הקב, ותמיד אפשר לתק�

ולזה כל בר . ו"ואי� לה� תקומה ח, אזי בכל עבירה נדחי� חלילה מ� הקדושה, תורה מחייהו

ד בערב או בבוקר "לבא בביהמ, דעת אשר לו מח בקדקדו יראה לקבל על עצמו עול התורה

ועל ידי זה יועיל לו , שיהיה לו חיות מ� התורה הקדושה, וידבק עצמו בתורה הקדושה

  .שחטא התשובה ויוכל לתק� מה

éùä"ú ויהיה לנו הזכיה שיהיה לנו הרהור , יעזור שנזכה להיות דבוק בתורה הקדושה

ויהיה לנו תקומה בעת , וחלילה לא נדחה מ� הקדושה, ה"תשובה לתק� מה שחטאו לפני הקב

ונזכה להתרוממות קר� התורה וישראל , ת יעזור שנזכה לראות באורו של משיח"השי, התחיה

  .עלינו במהרה בימינו אמ� בהתגלות כבוד שמי�

  

  ממעיינות רבותינו
  בכח קדושת תפילי�

ל אות� שה� מלאכי� לפניו "אל עשו אחיו ארצה שעיר ר וישלח יעקב מלאכי� לפניו

של יד ושל אלו תפילי� ' ל כי מלאכיו יצוה ל� וגו"כאמר� ז, תמיד דהיינו כח קדושת תפילי�

אל עשו אחיו , עמו לשמרו ל המלאכי� הנעשי� בכח קדושת תפילי� ה� תמיד"ור, ראש

כ "ארצה שעיר מורה מאחיזתו בשער של ראש שהוא כתר בהטומאה נגד כתר בקדושה וע

  .כ שלח מלאכי� דכח קדושת תפילי� שה� על השער"ע, היה איש שעיר

  ישמח משה

  שתי בינות

� בחדושי "י מה שכתב הרי"עפ, יבואר על דר� המוסר', וישלח יעקב מלאכי� לפניו וגו

אשר לפני� קוד� , לפרש בי� תבי� זאת אשר לפני� כלומר בי� תבי� שתי בינות בכפלאגדות 

כל , נההו. 'דהיינו ולא� אתה הול� וכו, ואשר לפני� שאתה הול� אליו', מאי� באת וכו, ל�

המריבה שהיתה לעשו ע� יעקב היה בשביל עול� הזה וזה ששלח לו יעקב שאי� מקו� 

היינו מה , יונו עלי אר  וזהו שנאמר וישלח יעקב מלאכי� לפכי כצל ימינ, להתקוטט עבור זה

  .ומה שהל� אליו הוא ולא� אתה הול�, מאי� באת, שקוד�

  ייטב לב

  שכינה מדברת

שאמר  כיו�, יש לדקדק תיבת לאמר שהוא כפל לשו�. 'ויצו אות� לאמר כה תאמרו� וגו

  .כה תאמרו�

ל לפי מה "וז, ת הקול מדבר אליופ וישמע א"שכתב באור החיי� עה י מה"לומר עפ ויש

, דבר לנביאמהיה נוצר ממנו מלא� והוא ה' שכתבנו במקומות אחרי� כי דיבור היוצא מה

ל שכינה "והנה אמרו חז. ל"עכ, ה מדבר לו"קולו של הקב' ּפי, והוא אמרו הקול מדבר אליו

א המדבר והו, כ ג� מה אשר ידבר משה נוצר ממנו מלא�"וא, מדברת מתו� גרונו של משה

וזה , וכחדא אזלי כנודע, וכ� ביעקב שהיה במדרגה כמשה, למי שהיה צרי� למשה לדבר

היינו במה שצוה מזה הדיבור נעשה מלא� , שאמר הכתוב ויצו אות� לאמרו כה תאמרו�

  .והב�', שהיה מדבר כה תאמרו� וגו

  עצי חיי�

  מלחמת היצר בהמשכת הדורות

א� התירו  . א"הקשו למה לא לח� המלא� ע� אברה� ויצחק רק ע� יע המפרשי�

, כ"הוא פשוט שע� יחיד ובפרט כשכבר השלי� עצמו כבר אי� לו עסק עמו ולא איכפת לו כ

והנה . זה כואב לו וש� אינו מניח עצמו, אבל א� רוצי� להרבות יהדות בעול� ולגדל בני�

, ולא חשבו שימשכו ממנו דורות' צחק אבינו כשנולד עקר היכולו בנס וג� י' אברה� אבינו הי

הראשו� שהעמיד ' א נתוודע זאת שהוא הי"רק אצל יע, כלל ישראל' והיכ� נודע בעול� שיהי

כי על חינו� יהודי שיומשכו ממנו דורות ישראל ש� הוא מתגבר בעיקרו וש� , ב שבטי�"י

לה לדורות ביסודות האמונה ובגידול ובדבר שיכול להזיק חלי, הוא המלחמה היותר גדולה

בני� ובגידול תלמידי� ובהרבצת יהדות ותורה וטהרה בישראל ש� מונח המלחמה היותר 

  .גדולה

  דברי יואל

  אלקי� יבקש את הנרד�

דהנה האלקי� יבקש את , טע� הגו� על שלא השתחוו בני השפחות אל עשיו מצינו

את אלא עוד מאמ  , ה מושיע� להנצל מידי מבקשי רעת�"ולא זו בלבד שהקב, הנרד�

' ומכיו� שהיו בני השפחות נרדפי� הי, רוח� ומחזק כוחות נפשיה� לעמוד נגד רודפיה�

ומה ג� , לה� אומ  וגבורה מאת האלקי� יתר על שאר כל השבטי� לבלי להכנע לעשו

נכו� לב� בטוח שינצלו מידיו יותר מכל בני יעקב מאחר שהאלקי� יבקש את ' שהרי הי

מי אלה שאינ� ' פי, וזה ששאל עשו מי אלה ל�. חות לעשוולכ� לא השתחוו בני השפ, הנרד�

, � את עבד�"ועל זה השיב יעקב אבינו הילדי� אשר חנ� אלקי, נכנעי� ואינ� משתחווי� לי

ככתוב והאלקי� יבקש את , שהילדי� האלו באי� בכח ש� אלקי� המגי� על הנרדפי�

  .הנרד�

  עמוד ריח, בר� משה פרשת�

  ר"כל הנכסי� בזכות התשב

וישא את עיניו וירא את הנשי� ואת הילדי� ויאמר מי אלה ל� ויאמר הילדי� אשר חנ� 

אי� ) תצוה' עיי� ראש דוד פ(אפשר לומר בהקד� מה שחקרו הקדמוני�  .אלהי� את עבד�

יעקב נטל עול� הבא ועשו , למותיעקב ועשו חלקו בשני עוז הלא "מותר להנות מטוב עוה

ר "ק מר� אאמו"ותיר  כ. ולפי זה הלא גזל הוא בידינו כי שיי� כולו לעשו, נטל עול� הזה

אי� העול� :) שבת קיט(איתא בגמרא על פי מה ד) ויצא עמוד קנט' פ(ה בבר� משה "זללה

) ב"רבתי פ(כלה ' ויותר מזה מצינו במס. ת רב�מתקיי� אלא בשביל הבל תינוקות של בי

אלא כיו� , ה לחבל את העול� ולהפכו לכמות שהיה"בכל יו� מלא� יוצא מלפני הקב, תנא

מיד נהפ� כעסו , ה מסתכל בתינוקות של בית רב� שיושבי� בבתי מדרשות"שהקב

פ� לתוהו נמצא שאלמלא הבל פיה� של תינוקות של בית רב� היה העול� אבד ונה. לרחמי�

וא� כ� שוב הותר לנו , ובזכות תינוקות של בית רב� שעוסקי� בתורה העול� מתקיי�, ובוהו

 .ד"עכ, ליהנות מטוב עול� הזה כדי� המציל מזוטו של י� ומשלילותו של נהר דהרי אלו שלו

ולזה , והלא גזל הוא ממנו, ולזה כאשר שאל עשו את יעקב אבינו על כל נכסיו מי אלה ל�

  .ר"דכול� ה� בזכות הילדי� ותשב, הילדי� אשר חנ� אלהי� את עבד� אמר לו

 א"ר שליט"ק מר� אדמו"כ
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 ד"בס
 

 ד"בס

 """"מעמד היסודמעמד היסודמעמד היסודמעמד היסוד""""ט המסיבה נחוצה "העעל' ת ביו� ה"בהצלחה גדולה נערכה בעזהשי

ג רבי ג רבי ג רבי ג רבי """"הרההרההרההרהבבית , ק ירושלי�"בעיה """"עטרת ירושלי�עטרת ירושלי�עטרת ירושלי�עטרת ירושלי�""""לטובת הבית חינו� לאנשי ישוב היש� 

  .ומרבני וועד משמרת חומותי� ירושלי�ומרבני וועד משמרת חומותי� ירושלי�ומרבני וועד משמרת חומותי� ירושלי�ומרבני וועד משמרת חומותי� ירושלי�, , , , � בקהלתינו� בקהלתינו� בקהלתינו� בקהלתינו""""א מוא מוא מוא מו""""בנציו� לאוב שליטבנציו� לאוב שליטבנציו� לאוב שליטבנציו� לאוב שליט

ובפרט להעסקני� , ש שהשתתפו בגו� ובממו�"תודתינו עמוקה ינת� בזה לכל אנ

ג "לחיזוק רב להרה' ת הי"שבעזהשי, החשובי� שטרחו בעמל ויגיעה לטובת המסיבה

  .ה ישל� שכר�"והקב, א"המנהל שליט

בבתי , א מנהל המוסדא מנהל המוסדא מנהל המוסדא מנהל המוסד""""ג רבי אהר� דימאנט שליטג רבי אהר� דימאנט שליטג רבי אהר� דימאנט שליטג רבי אהר� דימאנט שליט""""הרההרההרההרהבב ט יסו"בשבוע הבעל

ש שלא השתתפו עדיי� "ובקשתינו שטוחה לכל אנ, י"מדרשינו לקב� נדבת לב� של אחבנ

ליטול חבל במצוה רבה הלזו ולהשתת� בעי� יפה ורוח נדיבה לטובת , לטובת המוסד

  .המוסד

****  

ט מסיבה של מצוה לטובת "העעל' ת ביו� ה"התקיי� בעזהשי וווו""""קרית יואל יצקרית יואל יצקרית יואל יצקרית יואל יצבעיר 

בבית  אאאא""""הרב נחו� בריזל שליטהרב נחו� בריזל שליטהרב נחו� בריזל שליטהרב נחו� בריזל שליטו בהנהלת המנהל "בעיר בית שמש יצ """"אור המאיראור המאיראור המאיראור המאיר"ת "הת

  .וווו""""יצחק טייטלבוי� הייצחק טייטלבוי� הייצחק טייטלבוי� הייצחק טייטלבוי� הי' ' ' ' ח רח רח רח ר""""הרההרההרההרה

ש "בהשתתפות ציבור גדול מאנ, ת נערכה המסיבה בהצלחה יתירה"ובעזהשי

  .ת"הת לחיזוק גדול להנהלת' והי, שכול� כאחד השתתפו בסכומי� נכבדי�, החשובי�

****  

אברה� חיי� אייזענבא� אברה� חיי� אייזענבא� אברה� חיי� אייזענבא� אברה� חיי� אייזענבא� ' ' ' ' ג רג רג רג ר""""הרההרההרההרהבברכת ברו� הבא מקבלי� תושבי קרית יואל את 

ו שהיגיע לשערי עירינו "בעיר בית שמש יצ """"בית יעקב היש�בית יעקב היש�בית יעקב היש�בית יעקב היש�""""חינו� חינו� חינו� חינו� מנהל הבית  אאאא""""שליטשליטשליטשליט

  .לטובת הבית חינו�

  יהא בואו לברכה

****  

זכרו� זכרו� זכרו� זכרו� """"ח "י הגמו על הרחבת גבול"ש תושבי קרית יואל יצ"בשמחה הננו מודעי� לאנ

   """"אהל פיגאאהל פיגאאהל פיגאאהל פיגא""""ד "בבני� הביהמ, בפתיחת האפיס חדש בעיר קרית יואל  """"משהמשהמשהמשה

, שני�' מאז התייסדותו זה גזכרו� משה זכרו� משה זכרו� משה זכרו� משה ח "המפורסמת אי� צריכה ראיה בפעולת הגמ

למנהלי המוסדות הקדושי� על טהרת , כבר פעל גדולות ונצורות לבוא לסיוע שיש בו ממש

ל לטובת "ס שמנהלי� קיבלו בעת שהיות� פה בחו"בהחלפת ההעד טשעק, הקודש

שבאו לעזרת� בעני� הנחו� , ח"שכול� פה אחד מודי� ומשבחי� להנהלת הגמ, מוסדותיה�

  .הלזו

ו שהפקידו סכומי� "ובזה ינת� תודתינו עמוקה להני בעלי בתי� ואברכי� החשובי� הי

, ח להמשי� בעבודת הקודש הלזו"לת הגמשבזכות� נית� האפשרות להנה, ח"נכבדי� בהגמ

ש היקרי� שכל מי שיכול לעזור בהפקדת סכומי� "ובזה הננו פוני� בבקשה לכל אנ

 וווו""""ה אשר מענדל כהנא היה אשר מענדל כהנא היה אשר מענדל כהנא היה אשר מענדל כהנא הי""""האבר� היקר מוהאבר� היקר מוהאבר� היקר מוהאבר� היקר מוח בקרית יואל "ח נא לפנות המנהלי הגמ"בהגמ

   ....וווו""""ה מרדכי יושע לאנדא היה מרדכי יושע לאנדא היה מרדכי יושע לאנדא היה מרדכי יושע לאנדא הי""""מומומומוומשנהו בדומה לו 

  . המסייע� להוושע כל מידי דמיטב וזכות המצוה החשובה יג� בעד כל

****  

העבר בקרית יואל המעטירה כאשר מאות ' נשגב התקיימה ביו� א' מעמד קידוש ה

� "במטרה לקנות הקנסות שקנסו הבג """"לקדש ש� שמי�לקדש ש� שמי�לקדש ש� שמי�לקדש ש� שמי�""""ש השתתפו בכינוס מיוחד "אנ

ט והלכו לשיב במאסר "ההורי� החשובי� אשר קדשו ש� שמי� בקי� העעלהציוני את 

  .י"� הציוני שר"ולא רצו לכופ� את ראש� להבג

, א"ה שמואל שלמה טעללער שליט"ר מו"י היו"בהמעמד נשמעו דרשות נלהבות ע

" קידוש הש�", ד ציעשנוב"א רב ביהמ"צ רבי שלמה רובי� שליט"י הגה"ע" קול מלחמה"

� קרית יואל "צ הדומ"מאת הגה" דעת תורה, א"אהר� וויינבערג שליט' ג ר"י הרה"ע

ה "נ יחד ע� מו"ו שנו"אייכלער הי' ישעי' נ ר"י הרב בעל מסי"ודברי� כהווית� ע. א"שליט

  .ו"הערשל פריעדמא� הי

  .ואכ� הציבור נענו לקריאת הקודש ושלמו ממיטב הונ� ואונ� לקדש ש� שמי�
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