
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

  ת"ר  ש"מוצ  נ"הדה  

  6:51  7:50  8:24  
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

        אאאא""""תשעתשעתשעתשע    מברכי	מברכי	מברכי	מברכי	    ----ראהראהראהראהפרשת פרשת פרשת פרשת 
===  
  'אור ליו� ב: מולד אלול

  חלקי� 13, לפנות בוקר 4:24שעה  
  

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
            רררר""""עטעטעטעט    רררר""""� אדמו� אדמו� אדמו� אדמומרמרמרמר    קקקק""""ככככק ק ק ק """"מפמפמפמפ

 אאאא""""שליטשליטשליטשליט

  ב"ח בארה"פרשת ראה תשסש "מוצ
  

  )כז-כו, יא ( אלוקיכ� אשר אנכי מצוה אתכ�' את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה. אנכי נות� לפניכ� היו� ברכה וקללהראה 
 וכ#, ד וסיי� לפניכ� לשו# רבי�מה פתח ראה בלשו# יחימקשי� ל' וכ# המפרשי� הק' נושא ונות# סביב זה הפ' החיי� הק האור

ל "הי, ל לכתוב אני מצוה ועוד קשה מה הדיוק של היו�"ב למה דווקא נקט הלשו# אנכי הו"ו& וצ'סי# 'אד 'עטי� ש'פ' בתורה אי
ל "ס וי"פשעא' יבתורה אאלא  ,ועוד קשה למה כפל הדברי� כמה פעמי�, לומר ראה אנכי נות# לפניכ� ברכה וקללה בלי היו�

ז זכו "שלאחר שהיו ישראל שרויי� באחדות עי, ויח# הע� נגד ההר כאיש אחד בלב אחד' ראה מרומז לשו# יחיד כמו שכ
היא אחדות דר) ' תראה ותזכור שההקדמה לתורה ועבודת הראה ' וזהו שכ, י ההקדמה של עני# האחדות"ע, לקבלת התורה

 אנכיבלשו# יחיד כאיש אחד בלב אחד תראה שיהא באחדות וא� כ# אז יהא  ראהרה וז יכול לזכות לתו"אר( קדמה לתורה ועי
  , ת"ב ועל קבה"וכ# מרומז אנכי על עשהד, צ"א אשר הוצאתי) מארמ"שמרומז לאמונה אנכי ה

בא חבקוק  :)מכות כג(' כדאי, י שלו� מיט שלוה ואחדות יכולי� לזכות לקבלת התורה והמצוות"זכור תזכור שעממילא 
, אמונה וביטחו# מגיעי� לכדי קיו� כל התורה ומצוות -י אנכי "וע, שכל מצוותי) אמונה', העמיד# על אחת וצדיק באמונתו יחיו

י אמונה תהא כלי ראוי לקבל התורה כדבעי וכ# את האמונה ממילא לא יחסר לכ� "י האחדות תזכור שראשית כל ע"ולכ# ע
' בל  לפניכ�וזהו , יבואו הישועות ה� יבואו בכל מיני ישועות כל אחד מה שצרי) לוכש ראה אנכי נות� לפניכ� היו�וזהו , מאו�

רבי� כל הרפואות מיט ישועות מיט די גאולה שלימה לכל אחד מה שיחסר לו א רבי� פו# ישועות או# נישט נאר דאס או# דאס 
 -כעת –והיו� מרומז האנט , לו את הכלממילא א� תזכו לאחדות תקב, ולא רק ישועה אחת לכול�, # ישועות'נאר אלע סארט

ז תזכו לכל הברכות מיט אלע ישועות ושמחות שלימות ולא יחסר לכ� "יעצ בהאי עלמא העוה' שאפי, יעצ המרומז עכשיו
  .כלו� ג� כא# בעול�

' שיעור כושכר מצוה בהאי עלמא ליכא ומצד שני כתוב אלו דברי� שאי# לה�  :)קידושי� לט(ל "בחז' להבי# קצת דהא אי ויש
ל שבעול� יש עני# "ס וי"פשעא' אלא בתורה אי, .)משניות פאה(ב  "ז והקר# קיימת לו לעוה"שאד� אוכל פירותיה� בעוה

שיש דבר של עבודת פר) שאד� עבד לחבירו והוא נות# לו א ' טיפ'או כמו שהעול� קורא לזה ' בקשיש'ש 'שנקרא אוי& ערבי
, אלא נת# לו כמו מי# טיפ א) את שכרו משל� יש לו לשל�, ומר ששיל� לו שכרו השל�אי# זה א, טיפ א כבודער אדער א פניע

ע גדול וריבוי אור "מאחר ויש בחינות גבוהות וג, ק שאי# שיי) לשל� על מצוה אחת בהאי עלמא"ק ומפרשה"בספה' כדאי
עי# לא ראתה אלהי� זולת) יעשה  ,ע"לנביאי� לא נתגלה הג' מאמר שאפי' וכדאי, ב שאי# שיי) להחזיר על שו� מצוה"בעוה

ממילא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא הפשט שאינו , ויש כל מיני בחינות ועניני� שאי# לנו השגה ,)ג, ישעיהו סד ( למחכה לו
וכל השכר , ממילא מה שמקבל א כבודער צו א פניע זהו אינו נקרא שכר שמשלמי�, ומה שנותני� זהו כמי# בקשיש, שיי)

א) בעול� כדאי לקבל את הטיפ הזה כדי לזכות לכל , הזה הוא רק כמי# טיפ ואינו נקרא כלל שכר מצוה שמקבלי� בעול�
  .'הישועות ואלו דברי� שאי# לה� שיעור וכו

ברכות הכל תמיד ' את הקללה לברכה שהכל יהי' יש לדייק ולומר שיהפו) ל) ה, יש לבאר ולתר( את עני# כפילות הדברי� וכ�
אבל א� לא תשמעו , א"ברכות ג� הקללות יהיו ברכות ומתי רק א� תשמעו לקול ה' זר וכפל שהכל יהיברכות לכ# ח' יהי

אלעס גוטס , ס או& אלע שלעכטע גויי�'ל שלעכט"ס נאר אוי& אלע גויי� אז הקללות יהיו באמת קללות רח'חלילה שלעכט
ס וזהו "פשעא' איובתורה  . ל ברכות מיט ישועותכ די איד# שמקיימי� את מצוות התורה יקבלו הכ"משא, נאר פאר אלע איד#

או# דאס איז די גרעסטע ברכה שאנו  ,אשר תשמעועני# הכפילות שתדעו שהשכר הגדול ביותר והברכה הגדולה מכל הוא 
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 היו� זה עול�, ז"וללמוד תורתו היקרה מפז ופניני� ולקיי� מצוותיו וזה שוה יותר מכל הברכות בעוה' זוכי� לשמוע בקול ה
מאמר ' כדאי', ההסתרה אבל כשמשיח צדקנו יבוא יראו אז די גרעסטע ברכה איז אשר תשמעו שאת� זוכי� לקיי� מצוות ה

קע# זי) 'או# מ, שהמלא) הגדול ביותר היה מוסר עצמו ולו רק שיזכה לקיי� ולו פע� אחת מצות ציצית א"ט זיע"ממר� הבעש
די גרעסטע כמה תאבי� המלאכי� לקיי� מצוות ולומר קדושה וכמה ש "גארנישט פארשטעל# או# די קלענסטע מלאכי� כ

ראה אנכי ממילא זאגט אונז די תורה קוד� , אלא הוא רק כדי לסבר את האוז#, מצפי� ה� לזה שני� רבות ואי# לנו שו� השגה
דאס איז די ' וות הזה שתזכה לשמוע ולקיי� את מצ את הברכה אשר תשמעוא) תדע ל) , סת� נות� לפניכ� היו� ברכה וקללה

שלא תוכלו  אשר לא תשמעווהקללה הגדולה ביותר חו( מכל העונשי# וכל הדברי� היא , שתזכו לשמוע ברכה גרעסטע 
וזאת המתנה הגדולה והנכונה ביותר , די עצ� שמירת התורה ומצוות אשר תשמעוומדה טובה מרובה , א"לשמוע לקול ה

א עול� ההסתרה וכשמשיחינו וועט קומע# נראהו עי# בעי# שהכל הוא רק שמירת והיו� הי, שכר מצוה מצוה' ע כדאי"מהבוכ
  .התורה והמצוות

  
   )א, יד (' אלוקיכ� לא תתגודדו ולא תשימו קרחה כו' פ בני� את� לה"עה' הקי "ברש
י לפי "א ללא תשימו קרחה ופירש"פירוש שיש וכדאי לחזור עליו ולשננו מה בא לקשר כא# הפסוק של בני� את� לה' פי

פאסט נישט שיהודי� יהיו צופליקט אלא 'וייל ס, שאת� בניו של מקו� ואת� ראויי# להיות נאי� ולא גדודי� ומקורחי�
  .וזאת צריכי� לזכור, ולכ# בני� צריכי� להיות געזונט כמו שיאה לבני המל), שישראל יהיו מאירי� ומזריחי� כבני המל)

צ והכל צרי) להיות "ה ורפואה שלימה וכולנו יחד זאל# שטייג# בקיו� התומירח� שכול� יהא לה� הבריאות השלימ ת"השי
ר ית# "ת ברו"השי, בשמחה בואו לפניו ברננה' וכ# תשובה צרי) להיות מיט שמחה עבדו את ה, מתו) שמחה וטוב לבב מרוב כל

לימות בגשמיות ש השלימה ובריאות השלימות וישועות שלימות ושמחות ש"לכל ישראל בכללות ופרטות כל הרפו
ישמור את כל ' ה, ר אוי& א זיסע אופ# אוי& אייביג"וכל ההשפעות טובות בגו, תורה וגדולה במקו� אחד' וברוחניות שתמיד יהי

ת ישמח את כל השבורי לב וכל ישראל בכללות ופרטות וית# "השי, ישראל בכל מקו� הנה לא ינו� ולא ייש# שומר ישראל
וית# לנו שמחה שלימה וישועה שלימה ובני# בי# המקדש שוי# יעצ אוי& א , של צדיקי� גמורי� לכולנו סליחה ומחילה בספר#

  .זיסע אופ# אוי& אייביג
  

  ק רבי יואל מסאטמאר"הרהעל 
  ו אב"יומא דהילולא שחל ביו� כלרגל 

  
יג# עלינו ועל כל ישראל אוי& ט ליפא זכותו "יו' יואל ב# חנה ורבי חנני רבי א דהילולא של ההייליגע סאטמאר רבחל יומהשבוע 
שלו היתה מעל השגתינו ולמעלה מדר) ' עבודת ה, כולו תורה עבודה וגמילות חסדי�, הוא היה צדיק הדור בזמנו, אייביג
  .הטבע
הוא היה , "אוי האט ער גהאראוועט או# די יונגע יאר#: "שאמר עליו )מ"הרממומר� (מאמר בש� מר# הרבי זכרונו לברכה  איתא
והיא נתהפכה , כידוע את כל האידישקייט והחסידות הוא הכניס באמריקא יחד ע� עוד צדיקי� והרבה גאוני�, עול� מלאקיו� 

מספרי� שמדי שבוע היו נאלצי� , ל בשני� קדמוניות ידוע לכל כמה היה קושי בשמירת שבת כהלכתה"רח, לגמרי לטובה
ו חפצי� לעבוד בשבת וביו� ראשו# היו מפטרי� האד� מעבודתו נ למצוא עבודה והכנסה אחרת כי לא הי"השומרי שבת במסי

פע� צדיקי� לא התירו , ובכל הענייני�, נ"בשני� קדמוניות עבור שמירת שבת היו צריכי� מסי, עקב שלא רצה לעבוד בשבת
יליגע זיסע א) ההי, וזה היה אסור בשו� אופ# עקב המצב הנורא ברוחניות ששרר באמריקא, קוד� המלחמה שיסעו לאמריקא

היו� זה קיי# עי# הרע , מי מדבר על ליל) ע� שטריימל ברחוב מ# הפחד מהגויי�, סאטמאר רב הפ) העני# מ# הקצה אל הקצה
  . 'שדר באמריקא וכו, אכשר דרא עול� חסידי גדול

הצדקה וחסד היה האהבת ישראל שלו ו, ח"כולו תורה כולו עבודה וגמ, היה כולו צדקה וחסד ומגדולי בעלי צדקה וחסד הוא
החלוקה של צדקה , למשולח שהיה נכנס היה מפזר סכומי� גדולי� מאוד, יג שאי# לנו השגה ולא יכול להיות לנו השגה'מוראד

א אחד בא אליו אחד בצער גדול ושח לו בצערו "שפ מספרי� .וחסד שפיזר היה מורדיג שקוראי� לזה צדקה וחסד עד אי# סו&
כשיצא באו לרבי יואל , הרבי מסאטמר נת# לו מלא חופ# כס&, הוא אפו& במכאובי� נוראי�שהאשה חולה וילדי� חולי� ו

כששמע זאת רבי יואל שמח מאוד וקפ( משמחה , וסיפרו לו שהוא משקר ויש לו אשה בריאה וג� ילדי� והוא כלל אינו חולה
והיה , יאי� והוא בריא שמחתני עד מאודיש לו אשה וכ# יש לו ילדי� בר' ל א� כ# אז ממש השבת את נפשי אכ# ברו) ה"וא

   .שוה כל טאהלר ופרוטה כדי לתת לו
יעזור שכולנו יחד נפעל כתיבה ' ה, י אוי& אייביג"י אוי& אייביג וזכות כל הצדיקי וגאוני אמת תג# עלינו ועכ"יג# עלינו ועכ זכותו

דפוס 'ידידינו הדגול רבי נחו� דוד טמבור בעל כ ל"ייש(. )"זכרו תורת משה"מאת מכו� ( .וחתימה טובה או# אלעס גוטס עלינו ועל כל ישראל

 .)לזכות ולזיכוי הרבי� על ההדפסה' טמבור

 ב


