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ג מצות שמרתי בשלימות "שתרי ה"ולכ הודיעו יעקב אע מצוות
פ שרצה יעקב "ויל ס"פשעא 'ואי עשו הרשע 'אפי מזה מפחדש

כ "א ,ל"הרי היה חוטא ומחטיא רח הרשע שעשו ימפנ, זה להודיעו
ו כדי שאז יוכל להתגבר ולשלוט "ה ח"ירצה להחטיא את יעקב אע

 עליו חלילה לכ אמר זה לעשיו כדי להודיעו שלא יעזור לו מאומה
 ל"וא ר ולא להפריעו מכלו� והודיע לו"ולא יוכל לקלקלו לא בגו

לב שהרי  ע� לב גרתיש אי� היה מה תאר ל�אתה יכול לש
� ג"ברו ורצה להפריעני לי ביטערע צרות הרשע עשה הארמי חבר

�ש� בביטערע  ג מצוות שמרתי"כלו� לא עזר לו ותרי ז"עכ א
�הקי� את  במקו� כזה ש�' אפישיעקב אבינו היה לבדו ו חוש

ע� ' יעקב אבינו הק, יעקב אבינו שלימתא ,ה-שבטי ק 'ביתו הק
ק וש� היה "א� הקימו את קוהפל ש� או א ביטערע' קהאמהות ה

ל� אחי עשיו ששו� דבר לא יועיל  ג מצוות שמרתי לכ דע"ותרי
�וכמו שלא עזר לו כלו� ג� ל� לא יעזור  ,לעול� כי ע� לב גרתי ל

  .לכ שיהיה ל� שכל ותל� מעלי
ה אמר לעשיו אחר שבר� את "שהנה יצחק אע ח"השאומר ז "ומעי

היינו א� יעקב  מעל צואר�והיה כאשר תריד ופרקת עולו יעקב 
צ אז לא יתקיימו לו הברכות האלו ותפרוק "ה לא יקיי� התומ"אע

ז כאשר "ג מצוות שמרתי ואי"עולו ממ� לכ הודיעו יעקב שתרי
תריד וממילא שוב הברכות ליעקב והוא גביר לעשו ועשיו עבדו 

ג "ל יעקב ותרי"של יעקב ולא יוכל לו והברכות שוב של יעקב לכ א
י של� בגופו "ויבוא יעקב של� ופירש' כדכ, שמרתי מצוות

�מילאו ' הכל חזר אליו והשל� בממונו שו ,שהתרפא מהמלא
ותמיד  שלא שכח תלמודו בבית לב ושל� בתורתו ,י כפליי�לבכפ

כנגדו  או ,בבית לב בהרי חוש� היה דבוק בתורה וע� זה הל� תמיד
היה א שלימות תמיד  ולכ ויצחק אבינו וש� ועבר, עשו הרשע של

ולכ הנה במעשה דינה בת  ,ס"והכל מדוייק באופני� עא, בתורה
ללא  ש� יבה הכת"שכ א"בלא האות ה )יב,לד( 'את הנערכתוב  לאה

אי לנו השגה ל דבר בא לרמז ובא כא לרמז לנו הג� שא וכ"ה
ק "ז באה התוה"עכ ת יעקב אבינוהייליגע זיסע בני יעקב אבינו ובב

 חסרה אחזה עצמה נערה דלרמז לנו שדינה בת יעקב תמי
�שהיתה בת מלכי� לכ מרומז ' אפי ולב נשבר הצברעכענע זא

שאחזה עצמה פאר האלבע זא� א גרנישט  לומר לנו, חסר 'הנער
 ז"עכ, י� בת מל� והיה לה כל המעלותשהיתה בת קדוש' אפי

 כשנפלה למעשה מרג� ו, מלאה בענווה ושפלות רוח תמיד היתה
הוא לימוד ד, ת רוחד היתה ענווה ושפלז תמי"דשכ� ב חמור עכ

  .בענווה ושפלות רוח עלנו שתמיד צריכי� שטייג
ירח� שכל הצדיקי אמת הקדמוני� שאי לנו השגה בה� ת "השי

א� מהכל יש ללמוד , ה ודורות הקדמוני�"ולא בבני ובת יעקב אע
ירח� שבכל מקו� שהולכי� ' ה, מוסר בפשטות שטייגע בהכל

שיהיה תמיד בשלימות ' ת שמרתי וירח� הג מצוו"יהא ותרי
ש "ו לא ליפול מהתורה ויר"ט ותמיד ח"ש ומעשי"התורה ויר

ירח� שנשוב בתשובה באמת מאהבה ועשו ' ה, בהליכה ובעמידה
�ושטייגע בקיו� , כול� אגודה אחת לעשות רצונ� בלבב של

צ כדבעי מיט א גזונטע "התורה ושמחתה ולימוד וקיו� התומ
, בשמחה בואו לפניו ברננה' ענדיג עבדו את השט אידישע שמחה

ט אלעס גוט ושמירה עליונה לכל ישראל בכל 'או האב געפויעל
מקו� וישמח כל ישראל וית רפואה שלימה ושמחה ובריאות 

א וחיי בני ומזוני רויחי ושפע רב בהרחבה "ותורה וגדולה במק
ק "ביהמ ופרנסה גדולה וית רפואה שלימה וישועה שלימה ובני

ע 'שוי יעצ אוי! א זיסע אופ אוי! אייביג וית לנו א גזונטע כשר
ט וירח� שכולנו נראה את נרות בית "פריילכע חנוכה הבעל
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  ב"ארה -ע"תש שלחוי ק"מוצש

�י "ופירש ע� לב גרתי )ה, לב( בפרשת
ע� לב הרשע , כלומר, ג"גימטריא תרי

ולא למדתי , ת שמרתיג מצו"ותרי, גרתי
� 'ולכאו 'י הק"רש' ה בפי"כ ממעשיו הרעי

מה הוא שולח לו הודעות כאלו  יש להבי
הא� את עשו היה מעניי  ,מצוות ניבעני

שפתי ויש פשט יפה ויקר מ ,התורה בכלל
�אומרי� בש�  וכ ס"ובתורה פשעא חכמי
ג "עשו הרשע פחד מתרי' שאפי ל"המהר

  .המקדש
בער ' ק הרבי ר"על הרהדצדיקיא עובדא 

ע לרגל יומא "ממעזריטש זי' המגיד הק
  דהילולא

ד של "ט כסלו הוא יו"השבוע ביהנה 
שכידוע אחר  ע"המגיד ממעזריטש זי

 א"זיע' ט הק"מר� הבעשפטירתו של 
הנהיג הוא את החברייא קדישא ולא רק 

אחר הסתלקותו ' בחייו אלא אפי

 'ב' המש� בעמ 'ב' המש� בעמ

וג� הול� לקראת� וארבע מאות איש ' וישובו המלאכי� וגו
  )ז, לב (עמו 
יפלא למה לא נטפלו המלאכי� אל עשו להבריחו ' ולכאו

, עשות זאתיכול ל' מלא� א' והלא אפי, שלא יבוא ליעקב
, כוונת� בחזירת� לאמר ליעקב שהנה עשו בא' ומה הי

ואפשר לרמז כי פגישת יעקב ועשו מרמז אל הקדושה 
, וזו היא מלחמת היצר, בפגישתה ע� הקליפה קליפת עשו

 �שכל ישראל צריכי� לעמוד בה עד יקויי� ועלו מושיעי
וזהו שהשיבו המלאכי� כי , בהר ציו לשפוט את הר עשו

בא וצרי� לצאת נגדו להילח� כי זה הוא תכלית  הנה עשו
�ויעקב אבינו רצה להחליש כוח , ביאת האד� לעול

כדי שיהא כוח בידי בניו בדורות הבאי� לעמוד , הקליפה
שהרגו את  ):יומא סט(ל "וכמו שמצינו לחז, נגד קליפת עשו

וכ מובא כי יוס! , ז והחלישו כח יצרא דעריות"יצרא דע
, מידתו בנסיו החליש כח ערות האר�ברדתו למצרי� וע

וכל מעשה אבות , י להתקיי� בשעבוד מצרי�"ובכ� יכלו בנ
"ש ברמב"י� ה� כמסימ לבנ.  

ויח" את , מיצר היא� יעמדו נגד עשו' שהי ויירא וייצרוזהו 
�והלא עד , ב למה נתיירא יעקב מעשו"צ' ולכאו', וכו הע

וג� בדר� , בלו שמירה עליונה בבית ל' עתה ראה אי� שהי
וא� עד עתה , ב שני�"ר עליו בכשרד! לב אחריו וכל שעב

' עמו ושמר עליו אמאי סבר יעקב כי עתה יעזבהו ה 'ה' הי
�וכי במה חטא בדר� מעזבו את לב עד עתה , והחטא יגרו

, ועוד מהו ויח� את הע� לשני מחנות, שצרי� ליירא מזה
איזה חצי ' כול' , חת והכהו כווא� יבא עשו אל המחנה הא

ש "וג� מ, צרי� לדו כא' והלא דיני נפשות הי ישי� תחילה
אי� לא חש לכשגגה היוצא מהשליט לומר שעשו , והכהו

מהו , בוא עשו אל המחנה האחתוג� הלשו א� י, יכהו
וג� , ולא אמר א� יכה עשו המחנה האחת 'אריכות הל

�כי לקראת , אי משמע שבא להלח�, הלשו הול� לקראת
לו ' והי, כמו לכה דודי לקראת כלה, ו�מע לשו שלמש

�  .לומר לנגד
ש לעיל כי הכל רמז למלחמת הקדושה ע� "י מ"עפל "וי

והנה מדרכי הייצר לבא בתחבולות , ר"היצה -  הקליפה
וכשבא אל האד� להכשילו , ובערמה אל האד� ולהכשילו
, שמביאו לידי נסיו קשהא! , בעבירה שידוע שהוא עבירה

האד� שזה עבירה יש בכוח להתגבר עליו  דעובימ "מ
כ כשהייצר בא "משא', מפחד לחטוא ולעבור על רצונו ית

ושהוא רצו , אל האד� ואומר לו על עבירה שהוא מצוה
 על ולעמוד, הבורא לזה צרי� הרבה כוח ועוז לעמוד נגדו

וההמו ע� הפשוטי� כשל כוח� , ערמימותו של הייצר
וג� הצדיקי� צריכי� עמל ויזע , ולעמוד בניסיונות כגו אל

�וידוע , ה עוזרו אי יכול לו"ואלמלא הקב, רב לעמוד ב
 .)שבת עה(' על הא דאיתא בגמ 'ט הק"מר� הבעשמאמר 

שוחט ' ובתוס, שוחט משו� מאי מחייב משו� צובע
הכוונה שוחט דעלמא היינו ' ט הק"מר הבעש' ופי, דעלמא

דאיתא , מחייבשהוא המלא� המות משו� מאי , ר"היצה
ולמה , ה יהרוג את המלא� המות"ל הקב"שלעת .)סוכה נב(

ומתרצינ , חייב מיתה והלא עשה שליחותו של הבורא
שהשליחות היתה שיפתה את האד� לעשות , משו� צובע

, ו על עבירה שהוא מצוהאבל לא לרמותו לומר ל, עבירה
�  .וכ להיפ

בשקר משו� צובע שהוא מפתה את האד� בצביעות ווזהו 
ולכ העבודה להכניע הייצר הבא בצביעות . כ"ע, ולכ חייב

מכניעי� ' בעבודת� הק' והצדיקי� הק, הוא קשה ביותר
ייקל להמו הע� לעמוד ' י עבודת� הק"וע, את הייצר הזה

' אי )ה איתא"ז ד"וישב תרמ( שפת אמתוב, נגדו ולהתגבר עליו
אומרי� ש, יוס! מחייב את הרשעי� :)יומא לה(ל "על מאחז

, כ התגבר"ול להתגבר על יצר� שהרי יוס! גלרשע היית יכ
וכי כוחו , ב וכי אי� מדמי יוס! הצדיק לרשע"צ' ולכ

אלא , דהרשע להתגבר הוא ככוח דיוס! הצדיק מדת היסוד
 הכוונה שאומרי� לרשע היית יכול להתגבר על יצר� מכיו

�ובהכנעת הייצר , שיוס! הצדיק כבר עשה העבודה בשביל
וזהו , וכל להתגבר על יצרו בכוח יוס!א י"י יוס! גר� שכ"ע

�  .כ"ע, יוס! מחייב הרשעי
 �כל הצדיקי� בעבודת� להכניע הייצר השפיעו בכוח� וכ

והנה לב , לדורות� ולדורות הבאי� שיוכלו להתגבר עליו
' שהוא הי, הארמי שמרמז על הקליפה שביקש לעקור הכל

עבירות בפיתוי ר המחטיא האד� ומפתהו ל"יצה של' בבחי
ומקשה , שממתיק לו העבירה, של ניסיו המתוק והערב

, א� לא עושה מעבירה מצוה וההיפ�, ומכביד עליו המצוה

ק הבעל "ההד שבעת המאסר הידוע של "אצל חסידי חב כמקובל
ז עזר לו ופעל "ע עכ"ע שהיה כבר לאחר הסתלקות המגיד זי"זי התניא

כ בשמי� "ג' ק שכבר הי"עבורו מ השמי� מעל יחד ע� מר הבעשטה
ט "מר הבעש ולפי מסורת אחת א! התגלו לו בהקי� בתא מאסרו ואז

ואולי בעל ומקובל , עד שיצא לחירותוהמגיד עזרו לו מאוד ש� בשמיא 
צדיקי� ששני צדיקי� אלו  סיפורי וכ מקובל עוד כמה, התניא גילה זאת

ל התניא הג� והייליגע זיסע בע, � אויסגעפוילט א חרות עול�האב איה
שהיה הצעיר שבחבורה א� היה חביב מאוד לפני רבו שג� צוהו לעשות 

בעל  נשמה והיה ה ולדיגעעג א' הי' ובכלל נשמתו הקע "ולחבר השו
וכל  לבעל התניא וג� נשמה מיוחדת היתה לו מוח או א מורדיגע מוח

  .העיד עליו רבו המגיד ממעזריטש זה
 �מתפלל היו צריכי� לכרו� הקירות עוד עליו שבחדר בו היה ומספרי

ולעטפ� במגבות כי מרוב התרגשותו בתפילתו היה מחבט ראשו וגופו 
 �זאת הוצרכו להשי� בכתלי� עד שהוצרכו לכרכ� כדי שלא ינזק וא! ג

 �בקירות עצי� עבי� במיוחד כדי שלא יפול הקיר מרוב חבטות וזעצי
  .שהכה בראשו מרוב התרגשותו בתפילה

 �מסופר על המגיד ממעזריטש שהיה חלוש בצדיקי אמת ו נו השגהלואי
ט פעל לו מר "וכשהגיע למר הבעש ט"עוד קוד� שהגיע למר הבעש

ג� לעת זקנותו היה חלוש יתכ בגלל סיגופי� ותעניתי� ז "רפואה ועכ
ט "אמנ� סיבת זאת היתה משו� שבעת שפעל לו מר הבעש, שעשה

יוני� או בדר� הרפואה אמר לו שיכול לרפאו בכוחות על הרפואה
וזה גר� לו שנשאר חלוש בסו!  ,בדר� הרפואה ג בחר"והטבע וההמ

בכוחות  לרפאותו ט"הבעשמר ובזקנותו הצטער שלא ביקש מ ימיו
כ כשבחר "עד זקנה ושיבה משא העליוני� כי אז היה מחזיקו אית

 אמנ� צדיקי� אמרו , יכל ליל� על רגליו בזקנותו לאברפואה לכ
' בזקנותו הי מקוהכל זה כי א� היה הול� פע� אחת ל שמשמיא נסבב

 משמי�, הא� מאחר וזה לא היה זמ הגאול, המבאה הגאולה השלי
  .היה חלוש עקב כ�לכ נסבב שימנעוהו מכ� ו

 �היו נכנסי� ' ובאמירת קוה אל ה מתפלל שחרית בחדרו שהיהמספרי
� לחוזה מלובליא לא היה יכולי� להשיג מני וקראו "פ, אליו מני יהודי

לו יהתח שיכנס לחדר המגיד להשלי� לו המני והוא נכנס והנה כשרק
וכשראה זאת המגיד זעק , נפל החוזה מלובלי והתעל! "אי כאלוקינו"

 �למה מכניסי� כא כזה בטל צריכי� להכניס אחד שאינו יודע מכלו
לכ ו ,ה לפניו"של מעלה וקב פמליא ולא אחד שראה מיד את כל

 למני אצל המגיד ואת זה ראה החוזה מיד שבא להשלי� ,התעל!
  .ממעזריטש

ק ששמע על מר "הסיפור אי� שהתקרב למר הבעשטה מקובל
היה אבל כבר אז  היה עוד קוד� שיי� למתנגדי�ט אבל אז עדיי "הבעש

והחליט לראות מי זה ומה זה והל� אליו  � בנגלה ונסתרגאו עול
היה  ט"הבעשמר ו ,וכאיש חשוב הויבוז ולא עשה עצמו כמש'למעז

�טער ביותר על שהל� דר� ארוכה הצ המגיד, מספר לו סיפורי� שוני
ורצה ליל� ולשוב לביתו , מוע סיפורי צדיקי�מביתו רק בשביל לש כ"כ

ט על "א� בלילה שאלו הבעש, ט"פרד מהבעשולכ לפני כ נכנס לה
ענה לו , נתומה ביאורו וענה לו המגיד כפי הב ק"איזה מאמר בזוה

ב אז שוב אמר המגיד פשט חדש ושו ,ט נישט אזוי לערענט מע"הבעש
עד שלבסו! אמר למר זאגט  ,פ"וכ� כמ ט לא כ� לומדי�"עשל הב"א

 אש קודש ש שלו ונהייתה"ביר ט"הבעשמר  התעט!, איר הפשט
 רק זכי עיניי� יכולי� לראות דברי� כאלווליהטה אש סביביו דבר ש

ה ופמליא של "כביכול קבש באופ ק"דברי אש קודש על הזוה ואמר לו
מעלה באו לש� והיה אש קודש עד שהמגיד ממעזריטש חט! רעדה 

יוחנ ב זכאי שהתעט! וכל ' על ר ):חגיגה יד( 'בגמ מסופרוכמו ש ,ונבהל
וכ היה באותה  ,ש"עיי וירדה אש עליה� באה אליו הפמליא של מעלה

בער ' ק הרבי ר"על הרהעובדא דצדיקיא 
ע לרגל יומא "ממעזריטש זי' המגיד הק

  דהילולא



 

 

 

 ב

 ב

וישלח יעקב מלאכי� אל עשו אחיו ארצה 
�   )ד, לב ( שעיר שדה אדו

כל תיבה , י ארצה שעיר לאר� שעיר"וברש
ד בתחילתה הטיל לה הכתוב "שצריכה למ

מ "ולכאורה צרי� להבי מה הנפק. א בסופה"ה
ד בתחילתה ובי להטיל לה "יל לה למבי להט

לאחר שהמילה נכתבת בתוספת , א בסופה"ה
ונראה לומר שמכא יש נלמד יסוד , אות

כדאי לדחות , שבכל דבר שצרי� לדבר, חשוב

כי ככל שאפשר , את הדיבור לאחר מכ
ק רבי מנדל "הרה( .להרבות בשתיקה עדי!

  )מוורקי
*  

, לאא היא אות קלי"שה' או יאמר לפי מה שאי

  פסחי�(יו שצרי� ללמד בדר� קצרה וא� כ כ

ל כללמד ג� באותיות קלילות כצרי�  ):ג
  )עכנובשטק רבי אברה� מ"הרה( .האפשר

  

 )יא , בל( 'וגו, קטונתי מכל החסדי� ומכל האמת
שלכל  ,ל מפשיסחא"בונ� ז' רבי רמה איתא

�בשבילי  -אחד . יהודי צרי� להיות שני כיסי

�, ל"וי. ואנכי אפר ועפר -והשני . נברא העול
ואתה , שאמר, ה"דכ מצינו אצל יעקב אבינו ע
בשבילי 'כעני  ',אמרת היטיב איטיב עמ� וכו

�קטונתי מכל החסדי� , ואמר. 'נברא העול
. 'כי אפר ועפרואנ'כעני  ,ומכל האמת

  )ל מגור"זצ" לב שמחה"ר ה"אדמוה(
  

  )יד, לב ( ויקח מ� הבא בידו מנחה לעשו אחיו
ובבעל הטורי� שלכ� מסיי� הכתוב הכל 

א לפי שיעקב דאג שכל הבהמות שהו, �"במ
בכדי שלא יקריב , יהיו בעלי מומי�, שולח לו

ודבר זה נרמז מ , עשו מה� קרב לעבודה זרה

 )ה"ד סימ� ל"יור(הדרכי משה הבא בידו דהנה 
 �שאפשר לדעת  רבי יהודה החסידכתב בש

א� הבהמה היא טריפה טר� שחיטתה והיא 
להניח את ידו על הבהמה וא� תתכופ! הרי 

שאר על י� תל� סימ שהיא בהמה כשרה וא
וסימ יש בדבר לב ,  עמדה תדע שהיא טרפה

נשבר ונדכה אלקי� לא תבזה וזה שאמר 
אות�  מ� הבא בידו מנחה לעשו אחיוהכתוב 

�, , בהמות שנשארו בידו ולא השפילו עצמ
כי ה , נשלחו לעשו, כאשר העביר ידו  עליה

  )קהילת יצחק( .טריפה

  
לא יעקב יאמר עוד שמ� כי א� ישראל יהיה 

  )כט, לב ( שמ�
ישראל הוא מדריגה גבוהה ויעקב הוא מדריגה 

והדריה קרא לקראותו פע� יעקב , נמוכה
משו� שמדתו של יעקב הוא , ופע� ישראל
ומי שאוחז במדה זו וכל מעשיו , מדת האמת

�לאותה המדריגה שעומד  ותנועותיו מתאימי

 �בה אינו נראה תמיד במדריגה אחת ורואי
�כ מי "משא, במצב של שפלות,  אותו לפעמי

שמכוי שמעשיו יהיו תמיד נאי� ויפי� ואינו 

מקפיד שמעשיו יהיו לפי פנימיות הלב באותה 
משו� שעושה , נראה תמיד במצב אחד, שעה

תמיד מה שנראה טוב ויפה ואינו תלוי במצב 
ה שהיה מדת החסד "ואברה� אבינו ע ,הלב

 �לא הדריה קרא לקראותו אברה� משו

י תולדות "רש(ש "כי ציד בפיו ומראה טלפיו לומר שאני טהור כמ' כתיב בי עשו כ"משא
ובזאת , ר שמראה עצמו כעושה מצוה ורצו הבורא"שהוא האופ השני של היצה )לד,כו

ש שני� "וכמ, ועל זה צרי� שמירה מעולה לדעת הדר� ילכו בה, אד� להכשילויבוא אל ה
' ישרי� דרכי ה' ז נא"וע, שאכלו פסחיה� זה אוכל לש� מצוה וזה לש� אכילה גסה

�מ יכשלו ב"מ, מהו שהוא עושה מצוהר מר"היינו שהיצה' צדיקי� ילכו ב� וכו  �שהולכי
�הוא אשר , ש"וכל מעשיו לש' רצונו ית ולזה מי ששעבד איבריו לעשות, אחר עצת יצר

, ולכ חצה יעקב את מחנהו, בכוחו להרגיש ולהריח בדבר א� הוא מעצת הייצר או לא
הכוונה למחנה המעולה והמיוחדת שיכולה לעמוד נגד קליפת עשו  והמחנה האחת

וא� אפשר לומר שוהכהו הכוונה , ל"וה� הקדושי� היכולי� לעמוד על הדבר כנ, הצבוע
שעשו יבא ויראה עצמו כאילו בא , א� יבוא עשו אל המחנה האחתוזהו , את עשו שיכו

' הצדיקי� הק –היינו שהמחנה האחת , והכהו, ולהציע לה� מצוות' לעזר לה� בעבודת ה
הרמז להמו הע� , המחנה נשאר לפליטה' והיובכ , ויכניעו ויכבשו אותו, יכו את עשו

וג� וזהו , כוח הצדיקי�וד ולהתגבר על הייצר מוכלו לעמשג� ה� י ,לה� לפליטה' תהי
אבל , לאהבה ולשלו�כאיש שבא לקראת רעהו , בא לקראתוהיינו ש, הול� לקראת�

קדושת ש ב"וכמ הצילני נא מיד אחי מיד עשווזה שביקש יעקב , האמת שבא להכשילו
מסית  ו הייצר"שפעמי� ח, אחי' ר יהי"צהשלא יתגלגל שהי' שבקשת יעקב הי לוי
, ב לאד� ללכדו במהרה לעשות עבירהז מתקר"ועד, ולעי אד� מראה מצוה, בירהלע

אלא  אל תתייראו :)סוטה כב(ש "כמ, ממה שנתיירא מלבולכ נתיירא יעקב מעשו . כ"ע
�ח לנו העבודה שנוכל בכ� יונ, ה להכניע קליפת עשו"נו עובעבודת יעקב אבי, מ הצבועי

  )ח"וישלח תשס( .ש מתו� נחת והרחבה"שבולעשות רצו אב, ר"להתגבר על היצה
 

ת חסד ע� הבריות אי להקפיד ישבעשי
על שלימות ופנימיות הלב שהנות סלע 

לצדקה בשביל שיחיה בנו הוא צדיק 
צוה כמו שכתוב מגמור לעני אותה ה

  )בינת ישראל(". ודוק. ובחנוני נא בזאת

  
  )ד, לג (  ויבכו' ויר" עשו לקראתו וגו

 ,ולכאורה מה היה לו לעשו לבכות
ונראה לומר בדר� צחות כי עשו היה 

בטוח שהשליחי� לקחו לעצמ� את 
מה הבהמות ונשאר לו רק מעט מ

שלח כדר� השלוחי� שלוקחי�  שיעקב
�ולא ידע , לעצמ� אחוזי� גבוהי

 �שיעקב שלח מפני חשש זה מלאכי
שה� יביאו לעשו את כל הדורו ולא 

�  )מפי השמועה( .יקחו לעצמ� כלו

  
מר מי ויא 'האנשי� וכו עיניו וירא וישא

 �אלה ל� ויאמר הילדי� אשר חנ� אלקי
לכאורה הרי שאל על  )ה , לג( את עבד�

הנשי� וענה לו רק על הילדי� ונראה על 
כל הנושא אשה לש� ' פי מה דאי

ו הכתוב כאילו ילדה שמי� מעלה עלי
 .מילא ה בכלל הילדי�מ .)סוטה יב(
   )אמרי אמת לב שמחה(

  
� לוי עכרת לאויאמר יעקב אל שמעו� ו

ולכאורה  )ל, לד ( 'אותי להבאישני וגו

, ה"קשה וכי סבור היה יעקב אבינו ע
שכאשר ימול שכ� את עצמו מפני 
תאוותיו הבהמיות יתנו לו את דינה בת 
יעקב ומסתמא הבי ג� הוא שבערמה 

 �יאמרו לו זאת כדי להרג ולמה אחר כ
אול�  עכרת� אותיכעס  עליה� באמרו 

�, במאת מה לכפרי לחשוק בת המל
� שבוודאי לא יחשוק הכפרי בבת "אה רמבר(

רק כל  )שמות גבי לא תחמוד' המל� בפר

זמ שהוא מגוש� ואי לו שו� הכרה 
�יש לו חשק , והבנה בכבודו של מל

�, לכ שתק יעקב. לבוא אל היכל המל

כי היה סובר שהמה אומרי� לו שימול 
 �את עצמו וממילא כשלא יהיה מגוש

�ב אינה יבי מעצמו שבת יעק, כל כ
ולא יהיה , ותיכ! יחזיר אותה, לפניו

צרי� לשו� הריגות ועל כ אמר יעקב 
ק רב דוב בעריש "הרה(. עכרת� אותי

  )ע"מביאלא  זי
  

מצבת קבורת רחל עד ' ויצב יעקב וכו
�  )כ, לה ( היו

וצרי� ביאור משמעות המילי� עד  
שבת (ל "בחז' ש לומר דהנה איהיו� וי

כל מי שיש לו קנאה בלבו  ):קנב
א� כ לא שיי� , ותיו מרקיביעצמ

צבת קבורת פלוני בכהאי גוונא לומר מ
בי אמנ� קנאת רחל קרכיו שעצמותיו נ

ה של מצוה כמו שכתוב אאמנו היתה קנ
על הפסוק , ל"י ז"במדרש רבה וברש

ותקנא רחל בחותה שנתקנאה במעשיה 

��"מהרש(. הטובי(  
  

        תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת

        פניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשהפניני� יקרי� על הפרשה

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש        
        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        

        אאאאאאאא        ''''''''מעממעממעממעממעממעממעממעמהמש� המש� המש� המש� המש� המש� המש� המש�         --------דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה

ט בענווה ושפלות רוח "כ אמר לו הבעש"אח, אז כבר נשאר אצלו וכשראה המגיד כל זה ,אצל מר ע� המגיד בחינה
  .ט הקדוש"ונהיה לממשי� דר� מר הבעש, כ לומדי� אזוי לערענט מע: ואש קודש

ז לא "שהיה עומד ש� עכ' ואפי גע זיסע רבי זושאיהייל ש� תלמידו דער ת עמד"מסופר שכשאמר המגיד דעוד 
יצא מהכלי� עד ש כזה אור עול�ז "המגיד לומר התורה נכנס לר חלה שמע א! פע� תורה שלימה משו� שכשרק

רצו להוציאו ולא הרשה המגיד או שיתכ ש אמר שיוציאוהושמובא שהמגיד בעצמו  מהתפשטות הגשמיות ויתכ
 לא יכל א! פע� לחזור על תורהולכ  לא יכל לצמצ� עצמו לשמוע את כל התורה בשלימותק רבי זושא "פ הרה"עכו

  .שמע מהמגידש שלימה
ט "שסיפר המגיד שכשהיה אצל הבעש ע"צ זי"הרייק "הרהמפיו ומפי כתבו של  ד מספרי�"מעשה ידוע וכ בחבעוד 
מקרב מאוד את הפשוטי ע� וקירב� לצדקות  ק"מר הבעשטה' ז הי"צדיקי� גבוהי� מאוד א� עכאצלו  היו ש� 'הק

ולתלמידי� זה הפריע מאוד ותמיד השתוקקו  י�וכפרי ס איד'שה� פארט דארפ הג� והעל� למדרגות הקודש
פחות  ט ע� אלו הפשוטי ע� בשעה שיכול לשי� זאת"ט וחשבו שחבל על זמ יקר שמתעסק הבעש"לקבל מהבעש

את  מה שלא הבינו ק את"מחשבותיה� ברוה ט הרגיש"הבעשמר ו, ולהתעסק ע� הגבוהי� והצדיקי� בחשיבות
ע יגמורד ופתע החלו שמוע, צמו עיניה�וה שיעיוצ ז"זע ז בידו של חבירוא יאח"ובאמצע סעודה צוה שכ דרכו זו

ועוד " משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה"אוי טאטע  ,"שפכי כמי� לב�"פסוקי תהילי� בהשתפכות הנפש 
 �וכ� ה� נכנסו , ה שאומר בעצמו זאת"וחשבו שאולי זה דוד המע מופלאה השתפכות הנפש ומתיקותפסוקי� מתו

 אמר לה�ואז  ,רטבו מזיעת� ושוב פסקו מלשמועומנעליה� נ סיפר המגיד שהפנטופעלש עד כדי לדביקות כזאת
וכששמעו זאת הבינו , ע�הס אידע ופשוטי 'של הדארפ אלו ה� של מי אלו הקולות את�יודעי�  ק"מר הבעשטה

פה ארוכה ותקו', ט הק"לשאול על מר הבעש איירוהחבלא הבי אי� עלה בלבו ו הצטער על עצמו א� המגיד, הכל
אי�  לו התגלות אולי בחלו� 'א הי"פש עד ',ט הק"היה שבור בלבו אי� שיי� היה לשאול שאלות על מר הבעש

�אחד א "ה לילדי� שהיה פ"ואמר משה רבע, משה רבינו לומד ע� ילדי� ואי לנו השגה בדורות הקדמוני
יגע ענייני� זה חסרו הג� שהוא דקותדאי� מגיע לצדיק זה כ לה� צדיקי� שהיה לו חסרו ומשה רבינו הסבירהמ

אצל צדיק ' והסביר כי בעול� הזה יש חומר ובשר וד� לכ יכול להתהוות טעות אפי, לתי מושגואי לנו השגה וזה ב
 ,טעות א! אצלה� וקדוש עליו כזה כי זה מגיע מצד החומר הג� שצדיקי� עבדו ג� על החומר ממילא יתכ שיהיה

ז "עכ' ט הק"כמר הבעש עליו שה� דבוקי� לצדיק' לו העני שאפיזה ההסבר נתיישב ע� ואז נחה דעת המגיד כי 
ז הוא "עכ שצדיקי� הופכי� אותו לנשמה' ו וחומר אפי"ומכוח הב ,ו וחומר"זהו מבהשאלה שנפלה לה� עליו 

רות בצדיקי ו הרהור וע� זה נתחזק שיכול לק"ומזה קצת נתיישב למה נפלו לשאלה וחוסר הבנה ולא ח ,משפיע
  .עליו טעות כזאת קטנה

 �י עני של "נט שהל� ליטול ידיו בסוד שוחח קוד� ט"מר� הבעשא "או המגיד שפ נ מהורדנקא"מראולי מספרי
נ "וקוד� זה אולי ר, ט א� מר לא התייחס לכ�"הוא קצת שונה ממה שאמר הבעשהפשט קבלה א� המגיד אמר ש

מתפלפלי� באיזה דר� ' י הק"ט והאר"יא הבעשלות אי� שלמעלה בשמנרד� וראה התג מהורדנקא או תלמיד אחר
ט ע� המגיד הוא דוגמת "י שאי לנו השגה ואז ראו שהויכוח של הבעש"של כוונה וסוד בסדר תיקו השל� בנט

ואמר שזה  ג� הסכי� עמו' י הק"ט למגיד שהאר"ט וכ� אמר לו הבעש"הבעש מר כ הסכי� ע�"שג' י הק"האר
, א כפי שראה בחלומו ואכ אישר זה התלמיד"ט זיע"ל ע� מר הבעש"ח ויעיד שכ הסכי� עמו האריזהתלמיד יוכי

ירח� המרח� ישמור , ש ומידות טובות"בה ביתר תורה וירצרי� להביאנו להתעוררות לתשו ומכל אלו המעשיות
  .י"עלי ועכ
 �א הקאפט או החלוק של "גדול ופ א רב�מור ט והיה לו"היה דבוק במר הבעשיליגע זיסע מגיד יהאז דער מספרי

רייסעלט ונפל טורצה המגיד ליישרו וכשרק אחז זאת נפל עליו פחד נורא או האט גע מעט מטט נתק"הבעש
כ באו למגיד לדי תורה וצד אחד היה מיוחס למר "מסופר ששני� אחכ "כמו, ש ומורא רב�"למשכב מכ� מרוב יר

ק המגיד "הרה מסתובב בחדר השני ופחד ,זה אחר פטירתו' הג� שהי ט"ט וכשד בדי הרגיש שמר הבעש"הבעש
ה שלא "וחשש שיטה הדי לטובתו משו ט"שמר יכול להסיח דעתו לטובת אותו נכד של הבעש ע"ממעזריטש זי

וצדיקי� , ת לא יהיה כא כדי שלא יפריעו לדי תורה"הכריז שהוא גוזר שמי שאי לו שייכות לדכ "ע, ו"כהלכה ח
שפחד שלא יכשל  וגדולה יותר א� היראת שמי� איז געווע אסא� גרעסער, שהיה לו כזה מורא רב�' בירו שאפיהס

לא  ז"ל מורא רב� ממנו עכ"לכ הג� שחפ� מאוד שמר יהיה אצלו וג� הי, על דבר דק בפסק לטובת השני' אפי
ממורא רב� לכ לא הסכי� לית למר ש יתר "העצו� של יר וזהו כוח ,ש שגברה על הכל"הסתכל על כ� מגודל יר

  .ט שיהיה בחדר השני"הבעש
  

ומסופר כי בילדותו שאל אותו , ק"ע נכד מר הבעשטה"זי יבוז'ממעז ד של הייליגע זיסע רבי ברו�"היה עכשיו יוהנה 
 הוא' א'מ'ק' א'ב'ב אס מאכט עס אמר לוט וו"מר הבעש בא קמא שאלוב מסכתא לו ענה, הוא לומד מה ט"הבעש

וכידוע שאצלו  ב"רהרהיה אצל  מזידיטשויב ק רבי יצחק אייזיק"שההומספרי� , מוארח� מדוש קדל א ברו� בת "ר
 היינו שתצא הנשמה מהגו! ש� כי היו יכולי� לאוסגיי א להמצא"ה מאוד והיה אסור לבננוראש "אמירת שיה' הי

ב החבר השני "רהרטשויב ועוד חבר אולי התחבאו בארו או במקו� אחר וכשנכנס ידיא� הרבי מז ,מרוב השתוקקות
היה ש "ב באמירת שה"וכשהתחיל ר, הוא לא יוצאשיעבור עליו מה א�  ב אמריטשויברח מרוב פחד א� הרבי מזיד

מעט שרצה לברוח מש� שהרגיש הרבי מזידיטשויב שנפשו כמעט יוצאה תיכ! מגופו וכ כזה נפשו יצאה בדברו עד
נ "כדי מסי ז כי חפ� בזה עד"א� ימות עיד' ש אפי"נ ולהשאר לשמוע השה"ולבסו! התחזק בדעתו שהוא מוכ למסי

 ואמר רבי הירש מזידטשויב ,ש"את כל השה ב"הרר עד שסיי� התחזק ונשאר על עמדו שכלו כל הקיצי' ואפי
ז תיכ! שהוא "קטנות המוחי מה שאי לנו השגה בזה עכש זה ששמע ש� אז תמיד א� נופל זמ של "שמכוח שיה

ב זה רוממו "ש של ר"רק נזכר בכל חייו מאמירת שהל תיכ! בא לגדלות המוחי וכשא� 'רבי ברוכ של ש"נזכר בשה
  .והגביהו מעלה

א בא לטיש וחת� החלות לפתע "ופב לא יכלו להבי והיה נראה כאילו הקפיד על כל דבר "ג� את הנהגת רוכידוע 
 הל� וחידד הסכי הגבאי לשבת הבאהלכ , ג� זה לא יכולי� וכי על הגבאי למה לא חידד הסכי כראוי החל צועק

 דעוא� הגבאי החל לבכות לרבי שלא י, כס! ז"ע לבזבזעוד מחדדי� הסכי ו כ"ב למה כ"אז צעק לו ר ,כראוי ביותר
אני יאמר מה שאני רוצה לעשות ו מה שעלי�ל אתה תעשה "רגיעו ואב ה"ור, יא שארפ או נישט שארפע מה רצונו
�  .שהיו לו ענייני� גבוהי� בזה, ויתרע
והיה נוהג לומר דיעות כ� לבשל הדג  ונכנס למטבח ,ב לחתונה"רהבא  מ מטשערנוביל"הרבי רשחית  שבעת מסופר

כנס לי כי�ס לא צרי'ב שרעבע"לר ואמרה, ב מפריע כ�"מה על שררנוביל קצת התרע'וכ� לבשל והרבנית מצ
על  רנוביל בבכיות'והיא נבהלה מאוד ונכנסה לרבי מצ, ב אמר שהיא לא תבוא לחתונה"ששמע זאת רכו, למטבח
התברר שהיא היתה צריכה ליל� לחדר הלידה  לבסו!ו, ל שלא תדאג והכל יהא בסדר"א� הוא הרגיעה וא ,ב"דברי ר

  .ז טובא גניז בגוייהויבו'ב ממעז"כעסו של הרר' ואז ראו שאפי, לכ לא היתה בחתונה
 א"פ, ע"זי מברדיטשוב יצחק לוי ב ורבי"הררידוע שהיו כעי מחלוקת וכאילו היה נראה שלא חיי� בשלו� עוד 

 'ד' המש� בעמ

  לרגל יומא דהילולא יבוז'ק רבי ברו� ממעז"על הרהעובדא דצדיקיא 
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  יותמשנסדר ה עור� – ע"זי רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא האלוקי התנא
   )ד"תתקנ, א"ג( כסלו ו"ט יומא דהילולא

היה " רבינו הקדוש"או " רבי"רבי יהודה הנשיא המכונה גם בשם 
תם את וחו, סנהדרין עורך המשנהנשיא ה, תנא בדור החמישי

 .ומתחיל תקופת האמוראים .הקדושים פת התנאיםתקו
ליאל בסביבות יהודה הנשיא נולד לאביו רבן שמעון בן גמרבי 

העובדה כי כמו המעשה שאירע מפליאה , פ"אלפים תת' שנת ג
שאירע נס בלידתו , התורה שבכתב שמסר לנו, ה"ע למשה רבינו

לרבי אף . וניצל דווקא על ידי בתיה בתו של פרעה גוזר הגזירות
אירע נס בלידתו וניצל , מוסר התורה שבעל פה, יהודה הנשיא

אסורוס שגזר גזירות על  -דווקא על ידי אשתו של מלך רומי 
 . עם ישראל

שנולד רבי יהודה הנשיא הייתה גזירה של מלכות רומי על בזמן 
רבן . ומי שימול את בנו יומת, עם ישראל שלא ימולו את הבנים

נכנס למקום , ו של רבי יהודה הנשיאאבי, שמעון בן גמליאל
שמע על כך השר של אותו . סתר בחדרי חדרים ומל את בנו

ציווה המלך להביא אליו את רבן . העיר והלשין עליו אצל המלך
. שמעון בן גמליאל ובנו כדי להיווכח באמיתות ההלשנה

יצאה המלכה , אשתו ובנם הנולד אל המלך, כשהגיעו רבן שמעון
לשאלתה מה היא . ת הרבנית שהייתה חברתהמחדרה וראתה א

ענתה הרבנית כי היא ממתינה למשפט בגין עוברה , עושה כאן
לקחה המלכה את הרבנית . על צו המלך שלא למול את הבנים

ה ימים לחדר צדדי ואמרה לה כי אף לה יש ילד קטן בן כמ
לימים חברו  ,בן זה היה אנטונינוס. ואפשר להחליף אותו בבנה

בכה אנטונינוס בנה של , לאחר ההחלפה ,הודה הנשיאשל רבי י
לאחר מכן נקראו רבן שמעון ואשתו . המלכה והרבנית הניקתו

ענה רבן שמעון . לחדר המלך ונשאלו מדוע עברו על גזירתו
בדק המלך את . למלך שיקח נא את הילד ויבדוק האם הוא מהול

ימה כעס המלך על שר העיר שר... הילד וראה כי הוא ערל גמור
שר העיר קיבל את . אותו ובחינם הטריח את רבן שמעון אליו

הבטיח המלך כי עבור זה  רבן שמעוןלו, בתליהעונשו והומת 
 . וכן היה הגזירה בזכותו תבוטל

העיר עצמו העיד כי ראה כיצד מלים את הילד ואמר שאין שר 
ל מספרים "חז. זה כי אם אלוקיהם של היהודים עושה להם ניסים

, ת החלב שינק אנטונינוס מאמו של רבי יהודה הנשיאכי בזכו
נכנסה בו רוח טהרה והתגייר על ידי רבי יהודה הנשיא ולמד 

 . ממנו תורה והיו חברים כל ימי חייהם
של רבי יהודה הנשיא הייתה בתקופה קשה מאד לעם לידתו 
בזמן זה . זמן חורבן העיר ביתר, היה זה בזמן שמד גדול. ישראל

כמה מראשי הדור ההוא מתו או , הנשיא נפטררבן גמליאל 
ועם ישראל התפזר בגלויות , נהרגו במיתות שונות ואכזריות

. דווקא אז הוצרך העם היהודי למלאך מושיע וכביר כח. קשות
וכמו , "יהודה"אז נולד לרבן שמעון בן גמליאל בן בכור שנקרא 

 . שכן הוא היה נשמת העם היהודי, נבואה נזרקה בהוריו
למד רבי יהודה הנשיא תורה מפי אביו רבן שמעון בן דותו ביל

אך את דרך החידוד קיבל רבי . גמליאל ומרבי יעקב בן קורשאי
שבת אחת . בגין ראיה רגעית ומשנית, יהודה הנשיא מרבי מאיר

באמצע . ישב רבי יהודה הנשיא בחברת תלמידיו בסעודת מצוה
וי במחלוקת דבר השנ -הסעודה החלו המסובים למחוא כפיים 

שמע רבי מאיר את מחיאות הכפיים . אם מותר לעשותו בשבת
הוא הגיע לחלון חדרם של הסועדים ודפק , ויצא למחות בהם

תלמידיו של רבי יהודה הנשיא יצאו החוצה כדי לסלק את . עליו
המוחה ובתוך כדי כך הציץ רבי יהודה הנשיא בחלון ובדיוק אז 

של , בגין ראיה זו. ווארונשמט הצעיף של רבי מאיר ונחשף צ
תלה רבי יהודה הנשיא את , הצוואר בלבד ולזמן מועט

 !!!. חריפותו
ולא רק בשל יחוסו " רבינו הקדוש"יהודה הנשיא זכה לתואר רבי 

אלא , הרם והנישא שהתייחס למשפחת הנשיאים בעם ישראל
המפעל העיקרי . משום שמעולם לא הניח ידו מתחת לאבנטו

רבי יהודה הנשיא הוא ללא ספק עריכת והחשוב ביותר של 
על . המשנה אשר מהווה את התשתית לתורה שבעל פה

המשניות שערך רבי יהודה הנשיא חיברו 
ועל הגמרא ערכו , האמוראים את הגמרא

הראשונים והאחרונים את פירושיהם ועל פי 
פירושיהם פסקו הפוסקים את ההלכה 

 . למעשה
וכו זה של עריכת המשניות ריכז בתמפעל 

הן בשל ריבוי , נוצר צורך. תחומי עניין שונים
לעיתים [הן בשל נחיצות השעה , המחלוקות

והן בשל חשש שנושאים , ]ימי חירום וזעם
לכך הוחלט , חשובים והתדיינות עליהם יאבדו

. לערכו ולחותמו, לסדרו, לרכז את החומר
של דיונים  תמסודר אסופההמשנה הינה 

ניין שונים שנערכו בסנהדרין בתחומי ע
אם כי לעיתים . והפסיקה הסופית בהם

ללא " פתוח"קרובות נותרו ויכוחים בסיכום 
 . הכרעתו של רבי יהודה הנשיא

כשכל אחד , אב-המשנה מחולק לנושאי חיבור

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ס"ר' ד(האמורא רבינא בריה דרב הונא  –
  )א"תרפ( דברי ישראל' י� ב'ר שמואל אליהו טאוב ממודז"רבי ישראל ב

  )ח"תרי(ר אברה� "רבי שלמה זלמ יוס! מוויעליפאלי ב
  )ו"תרל(י 'ר ישראל מרוז"רבי דב בער מלעוו ב
  )א"תרנ(ר צבי מסדיקלוב "פרמישלא ברבי ישראל אריה מ

  )ד"תרצ( ר דוד משה"ב פרידמא מטשורטקוב רבי ישראל
  )ב"תש(ד "ני� ובנו רבי ברו� הי'ר ברו� מויז"מהורודנקא ב האגר רבי יחיאל מיכל

  )ד"קצ' ב( ה"ראוב ב יעקב אבינו ע –
  )ב"תרנ(ר ישראל אלימל� "רבי יעקב יצחק מזאבנא ב

  )ט"תרכ( י'ר ישראל מרוז"י מנח� נחו� משטפינשט ברב
  )ס"תר(ר מסעוד אבוחצירא "רבי דוד ב

  )ח"תרע(ר ישכר בעריש "ב' רבי יעקב משה מוולברוז
ת חמדת "שו - ד נירבאטור וטערצאל"ר מרדכי אב"ד ראצפערט ב"רבי שאול ראזנבערג אב

  )ש"ת(שאול 
  )א"תש(י מאלעסק "חת ר - ר ברו� מאיר"ד ב"רבי יצחק מאזארני� הי

  )ז"תשל( ועוד החיזיו והתיקו -צירי�ד "ר חיי� ברייש אב"רבי מרדכי יעקב ב
  )ז"תרס( ר מנח� נחו� טברסקי מלאיעוו"ב מטשרנוביל רבי מרדכי

  )ד"א תתקנ"ג(רבינו יהודה הנשיא ב רב שמעו ב גמליאל  –
  )ב"תקכ(ש ורטהיימר מווינא "חת ר - טאטד דארמש"ר לייב ק אב"רבי משה ב

  )ט"תר(ר דוד הלוי מסטעפי "רבי יחיאל מיכל מברזנה ב
  )ז"תרס(שבט סופר מפרסורג ' ר אברה� שמואל בנימי סופר ב"רבי שמחה בונ� ב

  )פ"תר( ר יצחק"ב טווערסקי מסקוירא רבי דוד
– �  )ח"עתר(ר יעקב דוד "במאמשינוב  קאליש רבי מנח

  )א"תרי(אמונות ודעות  - ר יעקב הורווי� מבראד"רבי יהושע יצחק יאיר מזוראוונא ב
  )ח"תש( �י'ר ישראל טאוב ממודז"לעזר ברבי שאול ידידיה א

  )פ"תר(הסבא מנובהרדוק  -  ר שלמה זלמ הורבי�"רבי יוס! יוזל ב –
  )ט"תר(ר דוד מסטעפי "ניק מברזא ב'רבי יחיאל מיכל פיצ

  )ח"תתקצ' ד(' המספיק לעובדי ה' � ב"רבי אברה� החסיד ב הרמב –
  )ז"תצ(ר יוס! דרש מפוזנא "לייב ב' רבי ארי

  )ב"תרכ(ר משה לייב מסאסוב "רבי שמואל שמעלקא ב
 �  )ב"תקע(ר יחיאל מיכל  "בבוז 'יזעממרבי ברו

  )ו"תרנ(ר נחמ מסקאליט "רבי ישראל מקראסילוב ב
  )ט"תשנ(ג רוזנבוי� "ר- ר יצחק מראחוב"רבי אליעזר זאב ב

  )ו"תרל(ר מנח� מנדל מליובויטש "רבי יוס! יצחק מאוורוטש ב
  )ג"תקל(ר אברה� "דב בער ב 'רהרבי זריטש עהמגיד ממ –

  )ו"תרכ(ד ניקל שבורג "ר מרדכי בנעט אב"ד נאחוד מיזלוב וקאלוב ב"אב' רבי ישעי
�  )ז"תרצ(ועוד  \א"קצה המטה על מט - ר יעקב"ד מאד ב"צבי ערנריי� אב רבי חיי

  )ו"תש(ר אליעזר זאב מקרעטשיני! "רבי ניס חיי� ראזנבוי� מסיגעט ב
   )ג"תרע(בריתי שלו� ' ר יעקב הכה שטיינר ב"רבי פינחס ב )ו"תקצ(חלב חטי� ' רבי חי טייב ב

� )ו"תרע(ר מרדכי מטולנא "ב טווערסקי רבי מנח� נחו

 

  
 �  ג כסלו"י ק"שביו
  
  
  
  
  
  

 � ד כסלו"י' איו

 �  ו כסלו"ט' ביו

  

  

  

 �  ז כסלו"ט' גיו

  

  

 �  ז כסלו"י' דיו
  

 �  ח כסלו"י 'היו
  
  
  
  
  
  

 � ט כסלו"י' ויו

סדר : ששה סדרים יש למשנה". סדר"נקרא 
. הדן במצוות התלויות בארץ ישראל -זרעים 

סדר . תהדן בשבתות חגים וצומו -סדר מועד 
הדן בענייני משפחה כקידושין  -נשים 
הדן בענייני משפט  -סדר נזיקין . וגירושין

הדן  -סדר קדשים . כגניבה אבידה ונזיקין
וסדר . בהלכות הקרבנות ובית המקדש

כל . הדן בענייני טומאה וטהרה -טהרות 
משנה הנקראים -מתחלק לנושאי" סדר"
או " ראש השנה"כמו מסכת ". מסכתות"
או " גיטין"מסכת , בסדר מועד" שבת"
 'ד' המש� בעמכל מסכת מתחלקת . בסדר נשים" קידושין"

ע� חתנו  א"זיע מ"מר� מוהרמ
צ  רבי חיי� אליעזר הורונציק "הגה

 

מפעל חתימת המשנה מציין פרק חשוב . לפרקים וכל פרק מתחלק לכמה משניות
 . במיסוד עבודת רבי יהודה הנשיא והסנהדרין

, עושרו זה בא לו. מהדברים שרבי יהודה הנשיא נודע בהם הינו עושרו האגדיאחד 
. אך בעיקר מעצם הירושה הנשיאותית, משפחת בן אלעשה העשירהמנישואיו עם 

משך דורות צברה ב. משפחתו המיוחסת לבית הלל נודעה בעשירותה הרבה
והחזיקה מטעי זיתים וכרמי ענבים לרוב באזור , יםרב ותקרקעשל המשפחה רכוש 

אשר , בעמק הירדן גידל רבי יהודה הנשיא את פרי האפרסמון הידוע והיקר. לוד
מסופר כי האפרסמון של רבי יהודה הועמד . ממנו הפיקו בשמים ומרקחות רפואה

עד כדי כך שהגמרא אומרת שאין , בשורה אחת עם האפרסמון של קיסר רומי
 . אלא על האפרסמון של בית רבי ושל בית הקיסר" עצי בשמים"מברכים ברכת 

ן בימות החמה מסופר על כמה ירקות שלא פסקו מלעטר את שולחנו של רבי העוד 
מסופר כי . כן החזיק רבי יהודה הנשיא בעדרי בהמות לרוב. והן בימות הגשמים

שומר האורוות של רבי יהודה הנשיא התעשר מזבל בהמותיו עד כדי כך שהיה 
 . עשרו העצוםים ביותר עשיר ממלך פרס שנודע ברב

ועליו . וןיהודה הנשיא היה בדורו גם גדול הדור בתורה וגם עשיר גדול בממרבי 
". מימות משה רבינו ועד רבי לא מצאנו תורה וגדולה במקום אחד"נאמר כי 

ובשעת פטירתו הרים , מעושרו הגדול של רבי יהודה הנשיא הוא לא נהנה כלום
את עשר אצבעותיו למעלה ואמר שיגע בהם בתורה כל ימי חייו ולא נהנה אפילו 

אלא היה מחלק זאת , א תכליתאך הוא גם לא אגר ממון רב לל. מאצבע קטנה שלו
ו . לצדקה ובפרט בשנים שחונות מסופר על רבי יהודה הנשיא שהוא כלכל יבם שהי

  .ה יבמות ולמעלה משלושים ילדיםלו שתיים עשר
וזאת כדי שאת , גרמה לו לכבד את העשירים, של רבי יהודה הנשיאענוותנותו 

הרב ולא בתורתו הכבוד הרב שרחשו לרבי יהודה הנשיא הוא יתלה בממונו 
 ". משנפטר רבי בטלה הענווה"ועליו אמרו . הגדולה

געלתים לכלותם להפר בריתי  גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולאואף 
שהעמדתי להם  בימי כשדים –" לא מאסתים, תנא". "אלוקיהם ´כי אני ה, אתם

שמעון  י להםבימי יוונים שהעמדת –" ולא געלתים"דניאל חנניה מישאל ועזריה 
בימי המן שהעמדתי להם  –" לכלותם"הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיה כהן גדול 

בימי פרסיים שהעמדתי להם של בית רבי  –" להפר בריתי אתם"ואסתר  מרדכי
שאין כל אומר ולשון יכולה , לעתיד לבוא –" אלוקיהם ´ה כי אני"וחכמי הדורות 

  .!"בהם לשלוט

הכח והעושר והכבוד , הנוי: משום רבי שמעון בן יוחאי בן יהודה אומר רבי שמעון
רבי שמעון בן מנסיא .... והשיבה והבנים נאה לצדיקים ונאה לעולם והחכמה והזקנה

 יהודה הנשיא רביבכולם נתקיימו  –שמנו חכמים לצדיקים  אומר אלו שבע מידות
 ".ובבניו

יהודה  א האלקי רביהתנ ".נשמעים זיו קלסתר פנים שנראה כמלאך ודבריו – הנוי
על שם קדושתו המופלאה וטהרתו המופלגת " רבינו הקדוש"הנשיא נקרא בפי כל 

רוח אפינו משיח : "עד שתלמידו רבי חייא קרא עליו את הפסוק,צבאות 'ה כמלאך
 –העיד עליו שאם מלך המשיח יהיה מן החים אתנו הריהו , רב –תלמידו  ואף', ה

 היה רגיל לבוא אל רבינו לישיבתו, א זכור לטובאליהו הנבי, אכןו .רבינו הקדוש

 .הקדושה

והיה גבוה בהרבה מאוד " ארוך בדורו"מסופר שהיה , יפה מראה היה 'רבינו הק
את גופו בקדושה יתרה עד שרבי יוחנן ורבי שמעון בן  בינו קידשר .מכל שאר העם

ינו את אלא מפני שרא, אנו לא זכינו לתורה" העידו על עצמם) ריש לקיש(לקיש 
ש שהיה רבן של כל "ע, כינויו של רבינו – סתם רבי" (רבי"אצבעותיו הקדושות של 

. 'היה רבינו הק, שהתהלך עלי אדמות כמלאך ושרף ".משרווליו בולטות) ישראל
והתירו לכהנים " קדושה אותו היום שמת רבי בטלה: "וכה הכריזו עליו לאמר

יעקב אבינו לא " ל אמרו"חז". והנה שהרי גופו של מלאך קדוש –להטמא לגופו 
הקדוש רבי  ק ששמו"כמובא בספה -ורבינו שהיה ניצוץ נשמתו של יעקב אבינו "מת

 ואכן מסופר שאותו ,אף הוא לא מת ,ת נשמת יעקב אבינו"יהודה הנשיא הינו ר

מלאך קדוש שהתהלך עלי אדמות נהג אף לאחר הסתלקותו מן העולם להופיע 
וא לבוש בבגדי החמודות של שבת והיה מוציא את בשבתו כשה בביתו מדי שבת

השאיר רבינו צוואה על יופי  אף לדורות, "היום קידוש"חובת מצות  ימשפחתו יד
דרך ישרה שיבור לו  איזוהי –רבי אומר : "כאותה ששנינו, הנשמה וטוהר המדות

 ".האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן ,האדם

. ו ולחכמי ישראל והנחה אותם כיצד יתנהגו בעתידהוא קרא לבני, בשעת פטירתו
למעשה היא הייתה רק אמם [הוא הזהירם כי יקפידו על כבוד אמם האלמנה 

ששולחנו יהיה ערוך במקומו ושמטתו תהיה , שנר יהיה דלוק במקומו, ]החורגת
-טעמם של אלו הדברים הוא מפני שכל ליל שבת היה רבי יהודה בא מגן. מוצעת

 וציו� רבינו הקדוש אוהל
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

�  )יב, וישלח לב ( על בני� והכני א
�ואמרתי , צרי� ביאור למה נקט דוקא הלשו א� על בני

בזה לפרש בזמ המלחמה כשרוב מאחינו בני ישראל היו 
שבזה , בשדה המערכה ולא נשארו בעיר כי א� נשי� וט!

לקו ג� ברוחניות ולא רק , שהט! נשארו בלא אב
ומי� ז נאמר ית"וע, כי אי לה� מורה ומחנ�, בגשמיות

דלכאורה הוא כפל לשו כי א� אי אב פשיטא , ואי אב
דהיינו , ומזה משמע שה� שני ענייני�, שיתומי� היינו

עוד נוס! על זה שאי אב , מלבד שהיינו יתומי� כמשמעו
פ� יבוא והכני א� על וזהו שאמר יעקב , להדריכנו ולחנכנו

�ישארו הבני� רק ע� אמ� בלא , א� יכה אותי' פי, בני
  )תפוחי חיי�(. ומי יחנכ� ויגדל� לתורה ויהדותב א
  
  תפארת בני� אבות�ו

. ואלה תולדות יצחק ב אברה� אברה� הוליד את יצחק
י נדרש "שכבר רש, לות הלשוילבאר את פשר כפ

 ל"י ניימ� ראש ישיבת אור ישראל זצ"הגרכתב , ליישבה
 �שלשה סוגי� מצינו בבני� יש בני� שנטשו דר

ויש בני� , מתפארי� בה� ובצדקות� אבותיה� ועדיי
שכל כ� פרקו עול עד שמתביישי� ה� באב השומר 

הוריה� אינ� מתפארי� בה� אבל ה� , הראשוני�. תורה
�ואילו האחרוני� אי הוריה� , מתפארי� בהוריה

�לאברה� . מתפארי� בה� ואי ה� מתפארי� בהוריה
� לגשייאבינו היו בני� ג� מסוג זה וג� מסוג זה בני הפ

�ולא התייחסו ה� , נת לה� אברה� מתנות ושלח
�אילו ישמעאל אמנ� אברה� ו, באברה� ולא הוא בה

ה בו א� הוא בהחלט התפאר באביו ונקרא לא התגא
בני , בתורה ישמעאל ב אברה� וכ� עד היו� הזה

�הסוג השלישי . ישמעאל מיחסי� עצמ� כצאצאי אברה
� ובתורת�בני� הדבקי� באבותיה, הטוב שבכול� הוא ,

מ . אשר האבות מתפארי� בבני� והבני� גאי� באבות
�אמר הכתוב אלה  הסוג הזה היה לאברה� את יצחק לכ

�אברה� הוליד את יצחק יצחק , תולדות יצחק ב אברה
�מעתה . וא! אברה� מתייחס ביצחק, מתייחס באברה

מוב ג� מדוע הביא כא המדרש את הפסוק במשלי 
"�  .  ותפארת בני� אבות�, עטרת זקני� בני בני
  

  )ב(ל בגידול בני� ומעלת הזוכה לבני� כשרי� "חזליקוטי 
א! מי שיש לו בני� ידע שאי זה עיקר התכלית ליראה * 

 שיעשה פרי התורה והמצוות שנקראו פרי צדיק ע� חיי� וה

�הראויי *   ).נח –צדוק מלובלי� ' ק ר"הרה(. תולדותיה של אד
רוב בני�  * ).ע"ל זי"הנ(. כות שבת קודש לבני�לבני� זוכי� בז

�מי שאי *  ).א אב� עזרא"ר(. דומי� לאב וא� כי ה� השרשי
ברה� א' הקדמו� ר(לו יחוס עצמו לא יועילו לו יחוס אביו ואמו 

כאשר *  )המאירי(סכלות הבני� רקב לממו האבות *  ).חסדאי
דמי יעיז , אי שו� שט וקיטרוג, ישראל הוא כב לפני אביו

פרי (. בנפשו לקטרג על הב לפני אביו וודאי לא ישמע לו
  ).כי תבוא -צדיק

 *�כי חנו� לנער על , יש לחנ� את הילדי� ללמוד לש� שמי

' א הק"הגר(. יסור ממנה וזה עיקר הכל פי דרכו ג� כי יזקי לא

אב אחד שמח להאכיל עשרה בני� ועשרה *  ).ע"מוילנא זי
   ).'ה הק"השל(. בני� אינ� יכולי� להאכיל אב אחד

  

  חינו� הבני�חינו� הבני�
� ועובדות הדרכות הנהגות, אמרות צדיקי

�  )טו( בעני� חינו� הבני

שהוא לבוש עדן לביתו כ
בבגדי חמודות ומקדש 
על הכוס ופוטר את בני 
ביתו בקידוש שעשה 

 עד שהפסיק. הוא
ממנהג זה מפני מעשה 

 :שאירע
שבת אחת דפקה ליל 

שכנה על הדלת 
והמשרתת בבית רבי 
יהודה הנשיא אמרה לה 
שתשתוק כיון שרבי 
יהודה הנשיא נמצא כאן 

כיון ששמע רבי . עכשיו
יהודה הנשיא את דברי 

חדל מלבוא , שרתתהמ
כדי שלא , לביתו

להוציא לעז על צדיקים 
הראשונים שלא באו 
לביתם ויחשבו שהם 

 . פחותים בדרגתם ממנו
ציווה רבי יהודה עוד 

הנשיא לבניו את 
רבן שמעון . המינויים

בנו יהיה אחראי על 
רבן , ההוראה בסנהדרין

גמליאל בנו יהיה 
לנשיא וחנינא בר חמא 
. יהיה אב בית דין

, ירתו של רבי יהודהפט
עורך המשנה ונשיא 

התקבל בצורה , בישראל
. קשה בעם ישראל

המוני תלמידיו לא 
האמינו לבשורת איוב 

עד כדי כך שהכריזו , זו
 -כל האומר רבי נפטר "

 ". ידקר בחרב
יהודה הנשיא נקבר רבי 

בבית שערים אשר 
מקום , בעמק יזרעאל

אשר אליו העביר את 
המרכז הנשיאותי ואת 

שב הסנהדרין בשלהי מו
 .ימיו

יגן עלינו זכותו 
  ועל כל ישראל

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
        ''''גגגג' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

ברצוני להעביר לילדי ברצוני להעביר לילדי ברצוני להעביר לילדי ברצוני להעביר לילדי : : : : שאלהשאלהשאלהשאלה        
, , , , הרגשה עילאית בשולח� השבתהרגשה עילאית בשולח� השבתהרגשה עילאית בשולח� השבתהרגשה עילאית בשולח� השבת

ימי� ימי� ימי� ימי� " " " " חגחגחגחג""""בפרט בהתקרב עלינו בפרט בהתקרב עלינו בפרט בהתקרב עלינו בפרט בהתקרב עלינו 
, , , , מרוממי� כחנוכה המתקרב ובאמרוממי� כחנוכה המתקרב ובאמרוממי� כחנוכה המתקרב ובאמרוממי� כחנוכה המתקרב ובא

לילדי אשר חנני לילדי אשר חנני לילדי אשר חנני לילדי אשר חנני כיצד אעביר זאת כיצד אעביר זאת כיצד אעביר זאת כיצד אעביר זאת 
        ????תתתת""""השיהשיהשיהשי

 ,'ישמח לב מבקשי ה ::::תשובהתשובהתשובהתשובה
בעצ� השאלה והרצו� והחשק 
להעביר בהרגשה עילאית הנ� כבר 
! מעביר לילד� הרגשה עילאית
הילדי� הרכי� ובוודאי א  הילדי� 

בחיישני� ' הגדולי� חנ� אות� ה
ה לילדי� יש "ב, וחושי� מחודדי�

אבל יודעי� , דר� אר! להוריה�
ישי� זאת אי� ה� היטב ומרג

וכיצד האב מרגיש טע� בשבת 
רואי� ה� כיצד האבא ניגש , קודש

כשאנו , למצות הדלקת נרות חנוכה
רוצי� להעביר לילדינו הרגשה 
מרוממת אזי נבדוק היטב הא� א  

הא� אכ� , אנו מרגישי� התרוממות
נו הוא ער לעשות רצו� אבינו יבל

האב וכ� ? שבשמי� בדחילו ורחימו
 י� צריכי� לחקוקהמחנ� המשפיע

בעצמ� בחקיקה אמיתית אלו 
, ההרגשי� דשמחה של מצוה

שומר "להיות : ק"כמובא בספה
שומר מלשו� מצפה מתי " שבת

  .ק"יבוא שב
מביא " נתיבות האישנתיבות האישנתיבות האישנתיבות האיש"ובספר 
 ))))זזזז""""ד טד טד טד ט""""פפפפ((((" אמונה וביטחו�אמונה וביטחו�אמונה וביטחו�אמונה וביטחו�"מספר 

: ק"כותב וזל ק החזו� אישק החזו� אישק החזו� אישק החזו� איש""""הגההגההגההגהש
מ� המפסידי� היותר עיקריי� "

י של� לרבי� בלת היות מלמד
המחנ� הבלתי של� , במידותיו

הפסדותיו כפולי� בצד אחד אינו 
אחרי שאי� , יודע תורת המוסר

תוכו כברו אי� דבריו נכנסי� אל 
�ולא עוד אלא שלומד , לב החני

  .ק"עכל, "ממעשיו יותר משיעוריו
שא� האבא , דבר גדול למדנו כא�

אינו יודע , ו בלתי של� במידותיו"ח
ע להנחיל אי� תורת מוסר אינו יוד
ולכ� הרוצה , לו אפשרות ללמד

, להנחיל לילדיו הרגשה עילאית
הוא באופ� ובתנאי זה שא  הוא 
מרומ� באמת בשולח� השבת 
ומפארו בשירות ותשבחות 

ולא רק זה אלא , שיוצאי� מ� הלב
, שעוד קוד� כניסת שבת המלכה

פ בליל שישי רואה "למשל לכה
הב� את אביו מכי� עצמו בדחילו 

י "ימו לכבוד שבת קודש עורח
ושאר ' לימוד האור החיי� הק

ל "ולעני� חנוכה כנ, ספרי חסידות
שרואה הילד את אביו בוער לבו 

שלושי� יו� קוד� החג ומחפש ' לה
דרכי� שונות אי� לעורר בלב את 

כמאמר , ט"הבעל" חנוכה"ביאת 
 עעעע""""ני! זיני! זיני! זיני! זי''''ק האמרי חיי� מויזק האמרי חיי� מויזק האמרי חיי� מויזק האמרי חיי� מויז""""הרההרההרההרה
י� ודורשי� שלושי� יו� לשוא' שפי

, כיצד מגיעי� לחג, קוד� החג
מ "כשהאבא נהפ� להיות טופח ע

הגיע : להטפיח ואומר לילדי�
האורח הדגול די הייליגע שבת 
והוא מתלהב ומלהיב איתו יחד את 

ק שר "ובשב, כל ילדיו ובני ביתו
מתו� דביקות ' ומזמר הזמירות הק

ע� ניגוני החג המתקרב , ושמחה
כי "וכל זה כשתוכו כברו , ט"ובעל

הילד לומד ממעשיו יותר 
  .א"ל מהחזו"כמובא כנ" משיעוריו

כשהאבא ימלא  ::::קיצורו של דברקיצורו של דברקיצורו של דברקיצורו של דבר
אסמו במידה גדושה בהכנה 

אזי יוכל ג� להעביר זאת , דרבה
הרחמ� יזכנו . ה ג� לבניו"בעז

לבני� ובני בני� עוסקי� בתורה 
   .אמ�, ומצוות

====================  
        ::::היקרי�היקרי�היקרי�היקרי�    ההורי�ההורי�ההורי�ההורי�    לקוראינולקוראינולקוראינולקוראינו

י המחנ� "מדור זה נער� ונכתב ע
  ה"ה, ת"המפורס� לשו הדגול

  א"הרב שמואל שטר� שליט
ה "אי אשר בו ישיב בהרחבה

על שאלות  בגליונות הבאי�
ולבטי הורי� המתמודדי� בחינו� 

  .בניה�
הנכ� מוזמני� לשלוח שאלות 
והצעות בכתב ברור לא יאוחר 

  בערב לפקס המערכת' מיו� ב
ולציי� עבור  - 2493249324932493----796796796796----057057057057

הוא ה "ובעז, "פרקי חינו�"מדור 
  .להשיב עליה� נ"בל ישתדל

  

        זה נודבזה נודבזה נודבזה נודבגליו� גליו� גליו� גליו� 
        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת

  האשה החשובה מרת
  ל"ז דובדובדובדובבת רבי  עלדאעלדאעלדאעלדאזיוה זזיוה זזיוה זזיוה ז

  פולק
  ז"כסלו תשס' נפטרה ב

  .ה . ב . צ . נ. ת
  ו"הי אליעזר פולקאליעזר פולקאליעזר פולקאליעזר פולק ר"הר לבו פתוח כאול� לכל דבר שבקדושה , ידידינו היקר והנעלה י בנה"הונצח ע

 

        מזלא טבא וגדא יאהמזלא טבא וגדא יאהמזלא טבא וגדא יאהמזלא טבא וגדא יאה
לנזר תפארת פרי  נותיוביע ברכנא תביקרא דאוריי
פרי , חוטר מגזע אראלי� ותרשישי�, צדיק ע* חיי�

חרי+ ובקי בכל חדרי , חסידא ופרישא, מ"פא, ע* חיי�
אוצר ענווה , כל דורשמאיר ומסביר פני� ל, התורה

ירא שמי� מרבי� ורבי� צריכי� , וחכמה וכלי חמדה
, א"ה זיע"ט זצוקללה"ר הקוה"ק מר� אדמו"ב� כ, לו

  ה"ה
רב רב רב רב     - - - -     אאאא""""רבי נחמ� בידרמ� שליטרבי נחמ� בידרמ� שליטרבי נחמ� בידרמ� שליטרבי נחמ� בידרמ� שליט    מורינומורינומורינומורינו    צצצצ""""הגההגההגההגה

        ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי�' ' ' ' דקהילתינו בקרתא דשופרידקהילתינו בקרתא דשופרידקהילתינו בקרתא דשופרידקהילתינו בקרתא דשופרי
, אוצר כלי חמדה, ולחתנו כבנו האבר� היקר והנעלה

עדי� הנפש ונעי� , פאר מקדושי�, חפצו' בתורת ה
   הליכות

        ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי�    - - - - אאאא""""יחיאל מיכל הלפרי� שליטיחיאל מיכל הלפרי� שליטיחיאל מיכל הלפרי� שליטיחיאל מיכל הלפרי� שליט' ' ' ' ררררג ג ג ג """"הרההרההרההרה
  צ"בשעטומהבת  –הנכדה לדת הו לרגל שמחת

ו ויזכ, ח"ומכל יוצ המנלראות נחת מ היהי רצו� שיזכ 
לחופה  ולבעל תורה לתורה הה ולחנכה לגדלה ואמאבי

  .� טובי�ולמעשי

        נא להתפללנא להתפללנא להתפללנא להתפלל
  לרפואת 

  האשה הצעירה
 טויבא פייגאטויבא פייגאטויבא פייגאטויבא פייגאמרת 

מלכה מלכה מלכה מלכה בת ' שתחי
        לאה  לאה  לאה  לאה  

 אה שלימהלרפו
 י"בתושח

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
, רב פעלי� לתורה ולחסד, האי גברא יקירא

חינו� מסר נפשו ל, לתורה יתותיועקבע 
  ש"בניו לתורה ויר

  ל"ז יוס+יוס+יוס+יוס+  ר"ב  יעקב מנח�יעקב מנח�יעקב מנח�יעקב מנח�' ח ר"הרה
        דושינסקידושינסקידושינסקידושינסקי

ו מרחשו� "ק וירא ט"שב ע בליל"שנלב
  דהאי שתא

  .ה . ב . צ . נ . ת 
 ינו י בנו ידיד"ע לרגל השלושי� הונצח

  ו"הי דושינסקידושינסקידושינסקידושינסקי    פסחפסחפסחפסח    משהמשהמשהמשה' ח ר"הרה רהיק
  ו"הי

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
 ''''בבבב' ' ' ' מעממעממעממעמהמש� המש� המש� המש� 

והל�  ושמע על פטירתשחסיד ע� האר�  מברדיטשוב היה ש� איזהק "כשנסתלק הה
 ו"ב ישמח מזה ח"כי חשב בסכלותו שר יבוז'ב ממעז"וסיפר החסיד שוטה לר

  כ הסביר"ואח ,מאודל ב על האבידה הזאת נזדעזע ונצטער עד"ר עוכששמ עני
ר "כי ש� למעלה טע היצה ובשטיצחק מברדי לוי' ר ק"הרהדיעות בינו לבי  יהחילוק

למה ג שהוא הרבי מברדיטשוב ו"הוימה הרי יש את הכלשלמה צריכי� את הגאולה ה

 יצחק כדי שלא יאמרו זאת לוי' לכ חלק הרבה על ר, ק"צריכי� גאולה ובני ביהמ
 וביטל בזה הטענה של לוי יצחק כיסה זאת' דיעות שלו על ר ילמעלה וע� החילוק

באמת  ק א�"יוכל לפעול הגאולה שלימה ובני ביהמז "עיו ,למה צריכי� את הגאולה
  .מאוד ממנו החזיק
היה הוא שבת ו לע ורצה לשבות ש� אכסניאאיזה א רבי לוי יצחק בא ל"שפמסופר 

 לא הסכי�בוז היה ג� באותה אכסניא וב ממעזי"רהרו ,ופרטי לעצמו רי� חדר מיוחדצ
במנוחה רגוע  רבי לוי יצחק ורק א� יהיה, יחד עמו חדר שרבי לוי יצחק יהיה באותו

ק "שהוצר� הה וכ� הוה, ב שיהיה עמו"ולא סוער כדרכו בקודש אז בתנאי זה יסכי� ר

ב הא� "שאלו רבליל שבת בסעודה עד ש, צימצ� עצמו מעל כוחותיולהסכי� עמו ו
כא לא יכל עוד להתאפק ונתלהב ואמר את  ,ר רב אוהב פעפער'שובעטהברדי

וקפ� על השולח  פ בדביקות יצא מ הכלי�"ת אני אוהב ולא פעפער כ� כמ"השי

� המרק והצלחת ווהכל נשפ� ש כדרכו בקודשעד שנרגע לאחר  ב"של ר בגד הקפט
 ההוא שנרטב והתלכל� ש� למשמרת ב שמר את הבגד"שר כ"ע מסופרו. זמ רב

של הרבי  ש"עבודת אש קודש ופחד ירגודל שיזכור שנשפ� מ כדי עצמו כל חייול
  .ובשטמברדי

כ "ג ב"סוכר ור יה באיזה מקו� ונהג לשתות קפה ללאה ר'עובהברדיטשא "שפומסופר 
י מסייע וכר זה הרלמה לא שותה ע� ס ב"ר ושאלו, היה ש� והוא שתה ע� סוכר

אז אחז הרבי מברדיטשוב הקפה  כ אמר לו שזה עוזר לניקיו הגו!"ואח לתפילה
ב "ואמר שר צ מברדיטשוב"הודה לו רבי לויכ "אחו, א� לא הכניס הסוכר והסוכר בידו

כי הרי לא הכניס סוכר לתו� כוסו והיה נראה לה� שהוא  א� החסידי� לא הבינו, צודק
   ,ב"על ר ו"ח מלעג
" אי שלו� בעצמי מפני חטאתי" )תהילי�( 'שכ הטע� עררדיטשובהב הסבירואז 

יכל להשלי� איבר אחר א� איבר  אז כל ר היה קוד� החטא"שאדה דהיינו שבשעה
 היה יכול להוציא המתיקות של הסוכרר קוד� החטא "כ אמר שאדה"וע, היה חסר

ר קוד� "אדה 'היה בבחי ע"הרבי לוי יצחק מברדיטשוב זי והואי פיו "י ידיו כמו ע"ע
החטא ותיק נשמתו וגופו שהיה קודש קדשי� שהיד השלימה את פעולת המוח 

  .והוציאה מתיקות הסוכר וסייע לו באמת להכנות
 �ק ואמר שהוא מכיר את "קד ע� הזוהרו יבוז'ממעז ב"ג בעומר היה ר"לבידוע שג
   ,מכיר אותוכ "י ג"ורשב א"זיע י"רשבא "התנ
הסוס  ובאמצע הנסיעה דרכונסע פע� לש מטשערנוביל המאור עיניי�מסופר על  עוד

לה ולכ לא יכ, שהביט ראה שיש נשמה שעומדת ש�כלא יכל להמשי� בדרכו ו
 המהמאור עיניי� וסיפר תיקוכי זאת הנשמה עצרה אות� כדי לבקש  לעבורהעגלה 

ק כדי שיל� לכלא ועתה "הנשמה שבחיי� חיותה היה זה האד� מי שהלשי על הה לו

 יבוז'ממעז ב"ליו א� כשהגיע לרוהמאור עיניי� לא התייחס א, שת תיקו לעצמהמבק
ב אי� גרמת� לנשמה זאת "זעק לו ר ,בדר� שהשאירה בלא תיקו סיפר לו מה שהיה

ואמר אז , תיקויחדיו עבדו עד שהביאוהו לכלל  שניה� כ"ע ,להישאר ללא תיקו
' עיניי� לגוטער ואילו כא היב הלא אותי מחשיבי� לקפד ואת המאור "ק הרר"הה

אי� הייס  בבדיחותא ואמר על עצמו', להיפ� שהוא השאיר הנשמה ואני ריחמתי עלי
ועשו כל מה דאפשר שהנשמה תקבל התיקו עד  ,י גוטערד די בייזער או ער

ב תיקנה כי לא יכל לסבול "ר ז"עכ בעול� הזה א� מרשעת שהיתה' שתיקנוה אפי
  .כ"ע .הלה תיקו ושניה� יחדיו תיקנו או לא יה"שנשמה ח

        חינו�חינו�חינו�חינו�חינו�חינו�חינו�חינו�פרקי פרקי פרקי פרקי פרקי פרקי פרקי פרקי 

  חינוכיחינוכייוע* יוע*   ––שמואל שטר� שמואל שטר� הרב הרב 

        ברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנהברכת מזל טוב נאמנה
 וחברינו ידידינו מעלת הננו לשגר לכבוד

אשר , ש"מחשובי אנ האבר� היקר והנעלה
הוגה ועומל בתורת , ענוות ח� נסוכה על פניו

עדי� הנפש ונעי� , היקרה מפניני�' ה
מסור ודבוק בכל נימי נפשו למר� , הליכות

הוצאת  �מעומסייע ל ועוזר, א"רבינו שליט
  לזכות וזיכוי הרבי� גליו�ה

 - א"שליט עקיבא יונה לעדערערעקיבא יונה לעדערערעקיבא יונה לעדערערעקיבא יונה לעדערער' ח ר"הרה
  ב"ארה - בארא פארק

והכנסתו  לרגל שמחת הולדת הב�
  לבנו היקר  ה"בבשאאע

  צ"בשעטומ ו"ני אלעזר חיי�אלעזר חיי�אלעזר חיי�אלעזר חיי�כמר 
יזכה לרוב נחת ושמחה ממנו ומכל ר ש"יה
לתורה לחופה  ולחכמו ולגדלו ולחנכו, ח"יוצ

, מתו� אושר ועושר, ולמעשי� טובי�
  .ס"וכט

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  ה"ע ניסי� וגרציהניסי� וגרציהניסי� וגרציהניסי� וגרציהב�  משהמשהמשהמשה

  ה"ט כסלו תשס"ע י"נלב
  .ה. ב . צ . נ . ת 

ד+ י בנו ידידינו היקר רו"הונצח ע
  ו"הי גגגג....טטטט....יייי' צדקה וחסד ר


